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بعرض فيلم «خارج اإلطار»

دار الكلمة تفتتح شهر سينما الثورة الفلسطينية
بيت لحم " -األي���ام" :افتتحت دار الكلمة الجامعية
للفن���ون والثقاف���ة في مدينة بيت لح���م ،وكجزء من
الفعاليات الس���ينمائية لنادي س���ينما دار الكلمة،
شهر سينما الثورة الفلسطينية بعرض فيلم بعنوان
"خارج اإلطار" للمخرج مهند اليعقوبي ،بمس���رح دار
الكلمة الجامعية.
واختار نادي سينما دار الكلمة شهر كانون الثاني
ليكون عنوانه س���ينما الثورة الفلسطينية ،ويعرض
خالل ه���ذا الش���هر مجموعة من األف�ل�ام الوثائقية
والدرامية التي أنتجت م���ن العام  1967وحتى العام
.1982
وعرض الفيل���م بحضور المخرج مهن���د اليعقوبي
وعدد من السينمائيين والفنانين ،إلى جانب طلبة دار
الكلمة الجامعي���ة من مختلف الدوائر والتخصصات،
باإلضافة إلى عدد من الجمهور المحلي.
وقال رئي���س برامج إنتاج األفالم س���ائد أنضوني:
"إن هذا العرض يأتي ضمن برنامج نادي س���ينما دار
الكلمة كجزء من ش���هر س���ينما الثورة الفلسطينية،
الذي من خالله سيتم عرض مجموعة متنوعة من أفالم
صنعت من قبل مخرجين فلس���طينيين ما بين 1967
و ،1982وخدمت هذه الس���ينما الثورة الفلس���طينية
بشكل مباشر ّ
وقدمت صورة مغايرة للفلسطيني عما
كان ينشر بوسائل اإلعالم الغربية في ذلك الوقت".
وأض���اف :إنه "من خ�ل�ال إدراكنا ألهمية الس���ينما
والصناع���ة البصرية ف���ي بناء الثقاف���ة ،فقد أنجزنا
برنامج���ًا خاصًا لهذا الش���هر يركز عل���ى المنتجات
الس���ينمائية في فترة نش���وء الثورة الفلس���طينية

الحديث���ة ،ويأت���ي ذلك ف���ي خدمة طلب���ة الجامعة
والمجتم���ع المحل���ي إلعطائهم حي���زًا معرفيًا وبيئة
مناسبة للحوار والتعلم".
من جانبه ،قال المخ���رج اليعقوبي" :آمل بأن تلهم
مشاهدة هذا الفيلم طلبة السينما والباحثين لعمل
المزيد م���ن البح���ث والتحري ،ليس فق���ط عن أفالم
س���ينما الثورة الفلس���طينية المفقودة والمش���تتة
حول العالم ،بل عن أس���باب غياب ذاكرة وصورة هذه
الثورة من الوعي الجمعي الفلس���طيني ،والعمل على
تحليل هذه العوامل ،ليس فقط بالشكل السينمائي،
ولكن مع األخ���ذ بعين االعتبار العوامل السياس���ية
واالقتصادي���ة واالجتماعية وراء هذا اإلهمال لذاكرة
نضالية".
وفيلم "خ���ارج اإلطار" هو تأمل في نضال الش���عب
الفلس���طيني إلنت���اج ص���ورة وتمثيل ذات���ي وفقًا
لشروطه الخاصة في س���تينيات وسبعينيات القرن
الماضي ،مع تأس���يس وحدة أفالم فلس���طين كجزء
من منظمة التحرير الفلس���طينية ،ويكش���ف الفيلم
ّ
عن إرث س���ينمائي ُمخزن في أرشيفات بجميع أنحاء
العالم بعد بحث وتحر لم يسبق لهما مثيل.
ويبدأ الفيلم بتمثيالت شعبية لفلسطين الحديثة
ويتتبع أعمال صانعي األفالم المناضلين؛ في محاولة
الستعادة الصورة والرواية من خالل السينما الثورية
والنضالية في إعادة إحياء الذاكرة المنسية للنضال،
ويعيد فيل���م "خارج اإلطار" إلى الحي���اة ما هو ضمن
اإلط���ار ،ولكنه في الوقت ذاته ينس���ج تفكيرًا نقديًا
من خالل البحث عما هو خارجه أو ما هو خارج اإلطار.

فلسطين تشارك في بيروت
بمؤتمر حول وضع اإلعالم العربي
بيروت  -وف���ا :نظمت الوكال���ة الوطنية لإلعالم في
لبنان ،والمعهد السويدي باإلسكندرية ،في العاصمة
اللبناني���ة ،بيروت ،أول من أم���س ،مؤتمرًا حول "وضع
اإلعالم في العالم العربي".
ويعق���د المؤتم���ر برعاي���ة وحضور وزي���ر اإلعالم
اللبناني ملحم الرياش���ي ،وبمشاركة المشرف العام
على اإلعالم الرس���مي في فلس���طين أحمد عس���اف،
ورئي���س المجل���س الوطن���ي لإلعالم في لبن���ان عبد
الهادي محفوظ ،ومديرة الوكالة الوطنية لإلعالم لور
سليمان ،وسفير فلسطين أشرف دبور ،وسفراء الدول
العربية المعتمدين في لبنان ،ورؤس���اء وكاالت أنباء
عربية ودولية.
وقال الوزير الرياش���ي في كلمته بالمؤتمر" :اإلعالم
لغة العصر واللغة الحقيقية لبناء إنسان جديد لهذا
العصر" ،مش���يرًا إلى أن الحوار عمل شجاع وحقيقي
يحت���اج إل���ى طرفي���ن للتوصل إل���ى قواع���د ونقاط
مشتركة ،وأكد أن قضية القدس هي إحدى القضايا
الكبيرة التي تحتاج إلى حوار مع الغرب حتى ال يكون
التضامن معها تضامنًا شكليًا وصوريًا.
من جهت���ه ،قال عس���اف :إن الحديث ع���ن اإلعالم
وتناول���ه باألس���اليب واألدوات التقليدي���ة لم يعد
مناسبًا؛ "فنحن اليوم أمام ما يشبه االنفجار اإلعالمي
الكوني الكبير ،ومن الصعب التنبؤ بنتائجه والتحكم

به���ا .لذلك لم يعد بمقدور طرف أن يتحكم أو يتفرد
في توجيه الرأي العام كما كان ممكنًا في زمن اإلعالم
التقليدي القديم".
ّ
وبين أن لإلعالم الفلس���طيني تحديات ومسؤوليات
َّ
ومهام مختلفة ،أساسها الدفاع عن الهوية الوطنية
والحقوق التاريخي���ة" ،لكنه تأثر بالعولمة وأدواتها،
فالساحة الفلس���طينية كانت وال تزال مستباحة من
األطراف والجهات كافة".
وأوض���ح أن اإلع�ل�ام الرس���مي عمل ضمن أس���س
الحفاظ على المصداقية ،ومبدأ "إذا ما أردت أن تكون
مؤثرًا عليك أن تبدأ بحاج���ات المواطن واهتماماته،
وطموحات���ه" ،وأن العمل على تطوي���ر اإلعالم ،ال على
صعي���د البنى التحتي���ة واألدوات وحس���ب ،بل على
صعيد الرؤى ،وإحداث حالة تكامل بين أدوات اإلعالم
التقليدي ،وأدوات اإلعالم الحديث والرقمي ،وتحويل
اإلعالم الرس���مي من ناقل لخبر إل���ى ناقل ومؤثر في
توجهات ال���رأي العام ،دون احت���كار مهمة صياغة
الوعي أو تحديد توجهات الرأي العام.
وتضم���ن المؤتمر ثالث جلس���ات :األول���ى بعنوان
"الس���لطة الرابعة بين اإلع�ل�ام التقليدي ومنتديات
التواصل" ،والثانية بعنوان "اإلعالم موجه للرأي العام
أو عاكس له" ،أما الثالث���ة فحملت عنوان "اإلعالم في
العالم العربي...الفرص والتحديات".

إطالق فعاليات المخيم التدريبي
للبطولة الوطنية لفن المناظرة
رام الل���ه  -وفا :أطلقت مؤسس���ة "أف���كار" للتطوير
التربوي والثقاف���ي ،ووزارة التربية والتعليم العالي،
والجامعات ،أول من أمس ،فعاليات المخيم التدريبي
لمش���رفي ومنس���قي البطولة الوطنية لفن المناظرة
لمدارس وجامعات فلس���طين الحكومي���ة والخاصة،
حيث يس���تمر المخيم الذي يقام في األردن 4 ،أيام،
وذلك بدعم من مؤسسة "روزا لوكسمبورج" وبالتعاون
مع البعثة البابوية ـ القدس.
ويش���ارك في المخيم ،الذي تتمحور فعالياته حول
علم وثقافة المناظرة ،ما يقارب  40ش���خصًا يمثلون
مش���رفي البطولة ف���ي مديريات التربي���ة وعدد من
المدارس الخاصة ،ومنس���قي الجامعات المش���اركة،
إضافة إلى طاقم "أفكار" والوزارة.
ّ
وعبر مدير ع���ام "أفكار" عودة زه���ران ،عن اعتزازه
بالش���راكة م���ع وزارة التربي���ة على مدار  8س���نوات
متتالية ،مؤكدًا أهمية ال���دور التكاملي بين الوزارة
ومؤسس���ات المجتم���ع المدني ،وأهمي���ة األهداف
المح���ددة للبطولة الوطنية لفن المناظرة وممارس���ة
مهارات الحياة بكافة أشكالها ،وكذلك توفير فضاء
للقيم اإلنسانية واتباع منهجية تعتمد على القراءة
في دعم وجهات النظر المختلفة.
من جهته ،أش���ار مدير عام اإلدارة العامة لألنشطة

ب���وزارة التربية ،ص���ادق الخضور ،إلى تبن���ى الوزارة
األنش���طة التي تركز عل���ى مهارات الحي���اة وصقل
الش���خصية ،مثمنًا دور مؤسس���ات المجتمع المدني
ف���ي العملية التعليمية ،ودور مؤسس���ة "أفكار" في
تعزيز ثقافة المناظرة بين أوساط الطلبة والمعلمين
في المؤسس���ات التعليمية بش���كل عام والمدارس
بش���كل خاص ،وش���دد على ضرورة تعمي���م التجربة
على المدارس والجامعات في قطاع غزة ليصبح بذلك
برنامجًا وطنيًا بامتياز.
وس���يتعرض المش���اركون بالمخيم التدريبي إلى
مرتكزات عل���م وثقافة المناظرة ،من خالل توزيعهم
لمجموعات تفاعلية وتعريفهم بالمقوالت وتحليلها
وبن���اء الحجج الس���ليمة ،ووض���ع آلية الس���تمرارية
تأسيس أندية المناظرة ،باإلضافة النخراطهم في جو
المناظرة عن طريق عمل مناظرات ودية فيما بينهم.
وتنف���ذ مؤسس���ة "أف���كار" البطول���ة الوطنية لفن
المناظرة منذ  9س���نوات متتالية ،وتستهدف أكثر
من  2000طالب وطالبة س���نويًا بالمدارس والجامعات
الفلسطينية باللغتين العربية واإلنجليزية ،ونظمت
"التربي���ة" و"أف���كار" مؤخرًا ملتق���ى خارجيًا ألفضل
متحدث���ي البطولة الوطنية لف���ن المناظرة لمدارس
فلسطين.

التحذير من شائعات تبثها استخبارات
سجون االحتالل إلرباك األسرى
رام الله " -األيام" :حذرت منظمة الجبهة الش���عبية
ف���ي س���جون االحت�ل�ال م���ن خط���ورة االنج���رار وراء
الش���ائعات التي تبثها اس���تخبارات سجون االحتالل
إلرباك األسرى.
وأف���ادت اللجن���ة اإلعالمي���ة لمنظم���ة الجبه���ة
الش���عبية ،في بيان له���ا ،أمس ،بأن إدارة الس���جون
عبر اس���تخباراتها تقوم ببث الشائعات بين األسرى
حول إمكانية اإلف���راج المبكر عن ع���دد كبير منهم،
بذريعة الق���رار الذي اتخذه القاضي روبرت ش���تاين
في المحكم���ة العليا ،والذي طالب بزيادة المس���احة
المخصصة لألس���رى ،سواء للجنائيين أو السياسيين،
لتص���ل إلى  4أمتار ونصف المتر لكل أس���ير ،باعتبار
أن االكتظ���اظ الموج���ود حاليًا ال يتالءم مع الش���روط
القانونية واإلنسانية.
ُ
وقال���ت" :حاول���ت ما تس���مى وزارة األم���ن الداخلي
لالحتالل مس���بقًا اس���تثناء األس���رى من هذا القرار

استمرارًا ألس���اليب التنكيل والتعذيب بحقهم ،لكن
يبدو أن إدارة السجون تخشى من تقديم االلتماسات
للمحاكم بهذا الصدد ،حيث جاء على لسان األسرى أن
إدارة السجون ملزمة بتطبيق هذا القرار حتى نهاية
آذار المقبل ،لذا فهي مضطرة لحل المعضلة بافتتاح
س���جون جديدة وتوس���يع نطاق إفراج "لجنة الثلث"،
إضافة إلى إعادة العمل بما ُيس���مى "المنهلية" أو ما
يعرف باإلفراج اإلداري ،أي أن يتم خصم مدة  21يومًا
عن كل سنة أمضاها األسير في السجون".
وأضافت" :يحاول جهاز اس���تخبارات الس���جون بث
أخبار مفادها بأن إدارة الس���جون على األغلب ستنفذ
قان���ون اإلفراج اإلداري "المنهلي" لألس���رى ،ما يعني
االفراج عن مئات من األس���رى قريبًا والذين يشملهم
القان���ون" ،ومطالبة الجهات المعنية المتخصصة في
الخارج بمتابعة المس���ألة قانونيًا إلنه���اء حالة عدم
االستقرار التي تبثها هذه الشائعات.

وكيل األزهر :نصرة القدس ستعيد
القضية الفلسطينية الصدارة
القاهرة " -وفا" -:ش���دد وكيل األزهر الشريف عباس شومان ،على أن مؤتمر األزهر
العالم���ي لنصرة الق���دس ،الذي تنطل���ق فعالياته يومي  17و 18م���ن كانون ثاني
ً
الجاري ،يشكل نقلة على صعيد دعم ومساندة فلسطين والقدس ،خاصة ما يتعلق
بترس���يخ الوعي بالقضية وإعادتها إلى صدارة األولويات .وقال شومان إن المؤتمر
الذي يعقد تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيس���ي ،وبمشاركة الرئيس
محمود عباس.
وأضاف :إن شيخ األزهر الشريف أحمد الطيب حرص على أن تشمل محاور المؤتمر
مختلف األبعاد المتعلقة بالقدس ،س���واء ما يختص بمكانتها وهويتها وتاريخها،
أو وضعها القانوني والسياس���ي ،إضافة إلى التركيز على ضرورة اس���تعادة الوعي
بجذور الصراع حول القدس ،وتفنيد ما تتم إثارته من مغالطات ودعاوى كاذبة حول
هوية المدينة العربية ،ورسوخ السيادة الفلسطينية عليها.
وأش���ار ش���ومان ،إلى أن الدعوات لحضور المؤتمر قوبلت بتجاوب غير مسبوق ،من
كبار الش���خصيات الدينية والسياس���ية والثقافيةً ،
نظرا ألهمية القضية وخطورة
التحدي الذي يواجه فلسطين المحتلة ،وفي القلب منها القدس الشريف ،لذا حرص
األزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين على ضمان حضور فاعل ومؤثر في جميع
جلسات المؤتمر ،التي تعقد على مدار يومين ،حتى تخرج بالنتيجة المرجوة.
وج���اءت الدعوة لعقد المؤتمر الذي ينظمه األزهر الش���ريف بالتعاون مع مجلس
حكماء المسلمين ،في إطار سلسلة القرارات للرد على إعالن القدس المحتلة عاصمة
لدولة االحتالل اإلسرائيلي.

السفير منصور ُيطلع نخبًا أميركية
على تداعيات «إعالن ترامب»
نيويورك  -وفا :التقى الس����فير رياض منصور ،ضمن نش����اطات البعثة المراقبة الدائمة
لدولة فلسطين في األمم المتحدة مع مختلف النخب األميركية الفاعلة ،أمس ،طيفًا واسعًا
من أعضاء نادي "اللوتس" األميركي ،الذي يضم نخبة النخبة في المجتمع األميركي.
واستعرض منصور ،خالل اللقاء مع أعضاء النادي ،موقف اإلدارة األميركية األخير من
الق���دس الذي يتناقض مع مواقف جميع اإلدارات األميركية الس���ابقة منذ العام ،1947
وكذلك الخطوات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية بهذا الصدد ،والتي انعكست في
جملة من النش���اطات الدولية الهادفة إلى التصدي لهذا القرار ،وعلى رأس���ها التوجه
إلى مجلس األمن والذي وقفت اإلدارة األميركية فيه وحيدة مقابل األربعة عش���ر عضوًا
اآلخري���ن ،ومن ثم القرار الذي تبنته الجمعية العام���ة بواقع  129دولة صوتت لصالحه،
بينما صوت تسعة أعضاء فقط ضده بما فيهم أميركا وإسرائيل.
وأجاب منصور عن مجموعة واس���عة من التس���اؤالت التي ّ
قدمها الحضور والتي تركز
جميعها حول القضية الفلسطينية.
يش���ار إلى أن ن���ادي اللوتس من أقدم الن���وادي االجتماعية ف���ي الواليات المتحدة،
وأنش���ئ في العام  1870من خ�ل�ال مجموعة من الكتاب والصحافيين والموس���يقيين،
ويعتبر من أهم النوادي التي توجه الرأي العام األميركي.

غزة :حملة «سامح تؤجر» تتمدد
وسط دعوات شعبية لتوسيعها
غزة  -عيس���ى سعد الله :القت حملة "س���امح تؤجر" التي اطلقها نشطاء عبر مواقع
التواص���ل االجتماعي قبل عدة أيام عقب اعالن احد تجار قطاع غزة اعفاء المواطنين
مم���ن عليهم ديون لمحل���ه التجاري من الديون تجاوبا نس���بيا من ع���دد من التجار
والباعة ،كما انضمت للحملة العديد من المؤسسات والجمعيات التي بادرت لتنفيذ
مشاريع خيرية سريعة وتطوعية.
وانطلقت الحملة عقب اعالن التاجر أس���امة أبو دالل عبر صفحته على الفيس���بوك
منش���ورا يس���امح بموجبه زبائنه من الديون المتبقية عليهم وذلك بسبب األوضاع
االقتصادية في غزة وفق ما كتبه.
وتلقف نش���طاء المبادرة ليطلقوا الحملة التي انتشرت بشكل كبير رافقها دعوات
شخصية وباالسماء للعديد من القطاعات ورجال االعمال لمسامحة المدينين وهو ما
القى تجاوب من بعض التجار والمهن األخرى.
وتجاوب���ًا مع الحمل���ة اعلن احد المحامين عن اس���تعداده لتوثي���ق عقود مختلفة
للمواطني���ن مجان���ًا ،فيما أعل���ن صاحب محل لبي���ع األحذية عن ش���طب كل الديون
المس���تحقة على الزبائن .وقال عبر صفحته على فيس ب���وك انه من منطلق االلتزام
الديني واألخالقي تجاه الفقراء فقد قرر شطب الديون المستحقة على زبائنه.
فيم���ا قرر احد المواطنين التبرع بكليته لفقي���ر بحاجة الى زراعة كلية ،وترك رقم
جواله على صفحته عبر الفيس بوك للتواصل معه.
وانضم���ت الجمعي���ات الخيرية للحملة حي���ث أعلنت جمعية الف�ل�اح الخيرية عن
تنظيم يوم طب���ي مجاني في عيادتها الطبية ،كما أعلنت ع���ن توزيع مياه معدنية
للشرب من محطة مياه تتبع لها مجانًا على المواطنين كما أعلنت عن تسيير باصات
روضتها لنقل الركاب بين مدينتي جباليا وغزة مجانًا.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية رمضان طنبورة ان قرار الجمعية يأتي تماش���يًا
مع األحوال االقتصادية الصعبة للمواطنين وللتخفيف عنهم وتلبية لحملة النشطاء.
ودعا طنبورة خالل حديث لـ"األيام" جميع القطاعات الى االس���هام في هذه الحملة
للتخفيف عن الفقراء ،مؤكدًا على قدرة الحملة في التخفيف عن كاهل الفقراء.
يقول التاجر أبو دالل الذي استبق الحملة ان قطاع غزة يعيش أوضاعًا مأساوية منذ
عش���ر سنوات ولم يش���عر به أحد ،لذا قررت أن اسامح الجميع ألكون سببا ودليل خير
للتجار ف���ي التخفيف عن المواطنين" ،متابعا" :لن أغلق الباب في وجه من يحتاجني
وم���ا فعلته ليتخذن���ي غيري قدوة له ويح���ذو حذوي إلعالة الن���اس ومؤازرتهم في
ظروفهم القاسية".
ورفض أب���و دالل االفصاح على مبلغ الديون التي أس���قطها عن المدينين ،موضحا
أن بعض المقربين طالبوه بتأخير المس���امحة عدة أيام عله يحصل بعض المبالغ من
الموظفين حال استالمهم الرواتب لكنه رفض ذلك ومضى في قراره.

شرطة بيت لحم
تقبض على أخطر
مروجي المخدرات
بيت لحم " -األيام" :قبضت ش���رطة
محافظة بيت لحم ،مس���اء أمس ،على
ش���خصين يعتبران من أخطر مروجي
الم���واد المخدرة ،وضبط���ت معهما
كمي���ات كبيرة من الم���واد والحبوب
المخدرة.
وق���ال المتحدث باس���م الش���رطة
المق���دم ل���ؤي إرزيق���ات ،ف���ي بيان
صحاف���ي :إنه بن���اء عل���ى معلومات
مؤك���دة وردت إلدارة مكافح���ة
المخ���درات في ش���رطة بي���ت لحم،
تفي���د بوجود ش���خصين في منطقة
قريب���ة من جدار الفص���ل العنصري،
بحوزتهم���ا كمي���ات م���ن المخدرات
ويري���دان توزيعها ف���ي المحافظة،
تحرك���ت على الفور قوة من ش���رطة
مكافحة المخدرات للمكان وتمكنت
من القبض عليهما وبحوزتهما كمية
من المواد التي يشتبه أنها مخدرة.
وأض���اف إرزيق���ات :إن���ه بس���ماع
أقوالهم���ا أف���ادا بأنهم���ا يخفي���ان
كميات من المخدرات في منزل لهما،
وبع���د الحص���ول عل���ى إذن تفتيش
من النيابة العام���ة توجهت قوة من
الش���رطة للمنزل وبتفتيش���ه عثرت
على كميات من مواد يش���تبه بأنها
القن���ب الهندي المهج���ن بلغت 1.5
كغم تقريبًا و 52حبة يش���تبه بأنها
مخدرة ،إضافة لمبلغ مالي يستعمل
في التجارة وأكياس للتعبئة وأدوات
للتعاطي.
ّ
وبين إرزيقات أن���ه تم التحرز على
المضبوط���ات وتوقيف الش���خصين
لحين عرضهما على النيابة العامة.

الخليل :مركز
«شارك» يختتم دورة
ّ
«طور نفسك»
الخلي���ل " -األي���ام" :اختتم مركز
بلدية الخليل المجتمعي ـ ش���ارك،
ّ
"ط���ور نفس���ك" المنف���ذة
دورة
ف���ي جامعة بوليتكنك فلس���طين
بالخلي���ل ،وذلك بجول���ة ميدانية
في دوائر وأقس���ام بلدية الخليل،
بهدف تعريف الطلبة المشاركين
في الدورة بأهم األقسام الرئيسة
ف���ي البلدي���ة كنقل���ة نوعية من
الوس���ط األكاديم���ي إل���ى أمثلة
مختلفة من سوق العمل.
وقال المرك���ز ،في بيان له ،أمس:
إن الجول���ة ش���ملت أروق���ة المقر
ً
الرئي���س لبلدي���ة الخلي���ل ،بداية
بقسمي اإلعالم والعالقات العامة،
واالنتقال إل���ى أقس���ام الكهرباء
والمياه والبني���ة التحية والمالية
وش���ؤون الموظفي���ن ،والتع���رف
عل���ى آلي���ات العم���ل المختلف���ة
القائمة داخل هذه األقس���ام ،ومن
ثم التوج���ه إلى دائرة األنش���طة
ً
الش���بابية ،بداية بمجمع إس���عاد
الطفولة حتى مركز بلدية "شارك"،
الذي تم فيه عرض فيلم تعريفي
ع���ن تأس���يس وأنش���طة المرك���ز
المختلفة.
وأكد مدي���ر المركز عم���ر الرجبي
أهمي���ة ه���ذه ال���دورات لخريج���ي
الجامع���ات لصق���ل وتطوي���ر
ش���خصيتهم ،وإمكاني���ة تعرفهم
على متطلبات سوق العمل المختلفة
وتنمي���ة مهاراته���م الحياتي���ة،
مش���يرًا إلى أن مثل ه���ذه الجوالت
تفي���د الطلب���ة المش���اركين ف���ي
التع���رف على عدد من المؤسس���ات
المجتمعية وآلية عملها؛ لقربها من
تخصصاتهم األكاديمية.

بقلم :وليد بطراوي
من البيت إلى الروب األبيض
في كثير من األفالم العربية والعربية فقط ،مشهد لممرضين
يدخالن إلى بيت أو غرفة يحمالن روبًا أبيض مفتوحًا من الخلف
وله أكمام طويلة ،يخطفان بلحظة ش���خصًا ما ويربطان األكمام
إلى الخلف ونس���مع الش���خص يقول" :أنا مش مجنون ،أنا مش
مجنون" .أما األفالم األميركية فهناك دائمًا البطل األميركي ،وقد
شاهدت مؤخرًا فيلم الطائرة الرئاسية " ،"Airforce Oneحيث
يكون بطل الفيلم الرئيس األميركي! إذن ما العالقة تتساءلون؟
في الفيلم األميركي تعتقد نائ���ب الرئيس أنه اختفى ويحتد
الص���راع بينها وبين رئيس األركان على من يحل محل الرئيس،
ويكون اللجوء إلى النائب العام الذي يحسم األمر بحصوله على
تواقيع تخول رئي���س األركان بالقيام بمه���ام الرئيس .خطوة
جريئة .وبما أن هناك ش���كوكًا حول أهلي���ة الرئيس األميركي
ترامب لماذا ال نلبس���ه "الروب األبيض" بحيث يتخذ قادة العالم
خط���وة جريئة بالتوقيع عل���ى وثيقة تقول :إن���ه فاقد لألهلية
والتوق���ف عن التعامل معه ،فيخرج م���ن البيت األبيض مرتديًا
الروب األبيض؟

ع المفرق
من���ذ أكثر من عام ،يقف ش���اب من ذوي اإلعاقة عند اإلش���ارات
الضوئي���ة القريبة من حديقة األمم ف���ي رام الله ،وعندما تتوقف
المركبات بإيعاز من اإلش���ارة الحمراء (بعضه���ا ال يتوقف طبعًا)،
يتحرك الش���اب مجاهدًا ويتجه بحركة صعبة نحو المركبات ليمد
ً
يده متس���وال .لم أس���أله عن حالته ودواعي تسوله ،لكنني أسأل
الجهات المختصة من وزارة التنمي���ة االجتماعية واالتحاد العام
للمعاقين الفلسطينيين :أين أنتم؟ وأين هي حقوق هذا الشاب
واآلالف م���ن ذوي اإلعاق���ة التي تنص عليها الم���ادة  2من قانون
حق���وق المعاقين "حق الحياة بحري���ة والعيش الكريم والخدمات
المختلفة".

الحرية واالستقالل
يعاني كثير ممن يعملون بحرية وبشكل مستقل أي freelancers
من ظلم شديد في الحقوق .فبينما عليهم دفع الضرائب ال يتلقون
مقابلها أبسط الحقوق مثل التأمين الصحي .فالتأمين الحكومي له
ش���روطه ،أما الخاص فحدث وال حرج ،حيث تشترط شركات التأمين
أن يكون جماعيًا بحيث ال يقل عدد المؤمنين عن عشرة .فلماذا هذا
اإلجحاف بالحقوق؟

ديلفري
تكثر في البالد المطاعم والش���ركات وحتى مح�ل�ات بيع العطور
والمالبس التي تقدم خدمة "ديلفري" .هذه الخدمة ليست جديدة،
فمنذ الصغر كانت تصلنا إلى البيوت خدمات كثيرة ،منها :الحليب
والغاز والكاز والجبن والتين والتوت والزيت والزيتون والخبز وغيرها.

ً
لو كنت مسؤوال
وذهب���ت إلى أحد المستش���فيات لالطمئنان على صحة ش���خص
مس���ؤول أو مريض يهت���م به اإلعالم لم���ا اكتفي���ت بزيارته فقط
والتق���اط الصور معه ،بل ألطلت الزي���ارة ّ
وعرجت على مرضى آخرين
ألس���تمع إليهم وإلى معاناتهم في الحصول على التحويلة الطبية
أو اإلج���راءات القاتلة التي كان عليهم أن يم���روا بها قبل تلقيهم
العالج ،ولساهمت في إصالح هذه اإلجراءات.

الشاطر أنا
بما إنه إحنا ش���عب ش���اطر وبنفهمها ع الطاير ،وبم���ا إنه إحنا
فاهمي���ن إنه االحتالل موجود للتنغي���ص علينا وإذاللنا والبطش
فينا ،علش���ان هيك الزم إحنا نكون أشطر من المحتل .يعني كلنا
فاهمي���ن إنه الحواجز بحطوها عقاب إلنا وحتى يذلونا ،وإلنه إحنا
ش���اطرين ليش ما نناضل ضد هذا التعسف والبطش وما نحقق
لالحت�ل�ال غاياته .يعني ليش الزم لما يحطوا حاجز نعمل فوضى
ونصير نزاحم ونعمل أزمة ويكونوا مبسوطين عليها؟ خلينا أشطر
منهم لو مرة.
للتعليق wbatrawi@journalist.com

ضمن برنامج يديره مركز صحة المرأة في جباليا

تحفيز القدرات الكامنة ّ
يحول شقيقات معاقات من مهمشات إلى ُمبدعات
كتب خليل الشيخ
تظهر ابتس���اماتهن كلما سمعن تش���جيع مدربتهن
وثناءه���ا على عمله���ن في تطريز قطع قماش���ية تالقي
قبول المحيطين وإعجابهم.
س���تة فتيات من ذوات اإلعاقة ،بينهن ثالث شقيقات
م���ن ذوات اإلعاق���ة العقلي���ة تحولن من مهمش���ات إلى
فئة مبدعات وناش���طات في أعمال يدوية تعبر عن مدى
قدرتهن على العمل واإلبداع رغم إعاقتهن.
إحداهن "ملك"20( ،عام���ًا) ،التي تتوجه يوميًا إلى مقر
مركز صحة المرأة التابع لجمعية الهالل األحمر في مخيم
جبالي���ا ،وتمارس مهنة "التطري���ز" وأعماال يدوية أخرى،
إلى جانب فتيات ونس���اء أخريات يعانين من مش���كالت
اجتماعية .
ُ
وتصن���ف "ملك" بأنها من ذوات اإلعاقة العقلية ،والتي
لم تكن تستطيع ممارسة أي عمل ،لكنها وجدت طريقها
إلى مرك���ز صحة المرأة ،ووجدت من يوظف هذه القدرات
الكامنة لديها ،وتصبح فتاة تعتمد على نفسها وتشعر
بوجوده���ا في مجتمع م���ا زال ينظر للم���رأة ذات اإلعاقة
العقلية بنظرة سلبية.
وانخرطت الفتي���ات في مركز صحة المرأة ضمن برنامج
ُمخص���ص لهن تحت عن���وان "مرك���ز البيلس���ان لرعاية
الفتيات ذوات اإلعاقة" ،وبإشراف عدد من المتخصصات
في التعامل مع ذوات اإلعاقة العقلية.
كانت البداية في المؤسس���ة السويدية "ال تنسوني

أب���دا" والمهتمة برعاي���ة مثيالت الفت���اة "ملك" ،في
تعلميه���ن وتدريبه���ن ومنحهن قدرات ف���ي إتقان
مه���ارة التطري���ز ،إلى أن تم إش���راكهن ف���ي برنامج
المس���احات اآلمنة مع إحدى المدربات في مركز صحة
المرأة ،والتي لم تتوانى عن تقديم كل التس���هيالت
والدع���م النفس���ي لـ "مل���ك" وش���قيفتيها "خديجة"
(17عام���ًا) و"نداء" (24عامًا) ،واللواتي وجدن المس���احة
اآلمنة ليس في مركز صحة المرأة فقط ،بل في بيتهن
ومحيطهن المجتمعي.
وتقضي الفتيات نحو أربعة س���اعات من وقتهن يوميًا
ف���ي تعلم هذه المهارة وممارس���ة هوايات أخرى برفقة
من زميالتهن ،اللواتي تتواصل معهن بلغتهن الخاصة
وبعض اإلش���ارات التي تعطى دالالت على ارتياحهن في
تلك المساحة.
قال���ت المدربة نهى أبو عيش���ة إن مهارة الفتاة "ملك"
وش���قيقتيها تطورت بدرجة كبي���رة ،وأصبحن يمتلكن
بصمات في أعمالهن ،مشيرة إلى أنهن عملن في البداية
وفق نماذج جاهزة ،لكنه���ن أصحبن قادرات على اإلبداع
والتميز في مهارة التطريز وبتركيز عالي.
م���ن جانبها ،اتخذت الفت���اة نداء" زاوي���ة أخرى داخل
المس���احة ،بعيدًا ع���ن زميالتها ،وكان���ت أقلهن حديثًا
ومش���اركة ،وإن كان���ت قد اس���تطاعت أن تغ���ادر دائرة
االنطواء س���واء بداخل أس���رتها ،أو محيطها المجتمعي،
بخروجها من المنزل ،ما انعكس على سلوكها العام.
وبدت "نداء" بأنها تعي كل ما يدور حولها من إش���ارات

وكلم���ات وتكتف���ي بإيم���اءات وإش���ارات كدالل���ة على
موافقته���ا أو معارضتها لمواقف معينة ،واتقنت مهارة
التطريز في وقت قصير ،وتنس���جم مع مش���غوالتها غير
آبهة لمن يحاول أن يقطع خلوتها الفنية.
قال���ت مري���م ش���قورة مديرة مرك���ز صح���ة المرأة
لـ"األيام" أن مركز "البيلسان" ،هو حيز مخصص للنساء
والفتيات ليش���عرن فيه باألمان الجس���دي والنفسي،
مش���يرة إلى أن مصطلح "آمن" يجسد غياب الصدمات
النفس���ية ،والضغط والعنف أو الخ���وف من العنف أو
سوء المعاملة.
وأضافت :إن عمل المركز المس���تمر من���ذ فترة طويلة
يخلق مساحة تش���عر فيها الفتيات والنساء من بينهن
ذوات إعاق���ة ،بالراح���ة ويتمتع���ن بحري���ة التعبير عن
أنفس���هن دون خوف من األذى أو التحيز ضدهن ،مشيرة
إلى أن م���ن بين أهدافه ه���و تمكين الفتيات والنس���اء
وتطوير قدراتهن ،ومنحهن فرص���ة االختالط بالمجتمع
وإعادة بناء الش���بكات االجتماعية ،والحصول على الدعم
الصحي واالجتماعي والنفسي والقانوني.
وأوضحت "ش���قورة" يتم إكس���اب الفتيات ،المهارات
ً
العلمي���ة واليدوية بحس���ب رغبتهن وصوال لش���عورهن
باألمان المجتمعي ،وإكسابهن معلومات بشأن المسائل
المتعلقة بحقوق المرأة والصحة والخدمات ،مش���يرة إلى
أن قصة الفتي���ات الثالثة هي إحدى النم���اذج الناجحة
لعم���ل مركز البيلس���ان لرعاي���ة الفتي���ات ذوات اإلعاقة
العقلية.

