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طهران ـ فرح الزمان شوقي

خالل عقد من الزمن، لوحظ توّسع عمراني 
اإليرانية طهران، وذلك  العاصمة  كبير في 
ــاب املــــســــاحــــات الــــخــــضــــراء فــي  ــســ عـــلـــى حــ
هــذه املــديــنــة الــتــي كــانــت تلفت زائــريــهــا بأشجارها 
وحدائقها. ففي األعوام القليلة املاضية، راح أصحاب 
املباني السكنية والتجارية واإلدارية على حّد سواء، 
يــســتــثــمــرون فــي تشييد مــبــان أخــــرى أو امــتــالكــهــا، 
آخر  ليشّيد  إلــى هــدم مبنى قديم  مــن يعمد  ومنهم 

مكانه، أحدث وأضخم وبعدد أكبر من الطبقات.
ــذا األمـــــر، إن كــــان جـــيـــدًا فـــي بــعــض نــواحــيــه إذ  ــ وهـ
ـــه ينعكس 

ّ
أن املــديــنــة، غير  يساهم فــي تجديد وجــه 

سلبًا على مسار العملية العمرانية وتأثيرها على 
مــبــاٍن قــديــمــة فــي املــديــنــة وكــذلــك عــلــى الــعــمــال. فقد 
وقعت بعض الحوادث خالل عمليات تشييد مبان 
ــراج،  ــ ضــخــمــة، مــن قــبــيــل املــجــمــعــات الــتــجــاريــة واألبـ
بسبب حفر عميقة في األرض لتثبيت أسس البناء 
داخــلــهــا وتــشــيــيــد طــبــقــات تــحــت األرض، مـــن دون 
إعـــداد دراســــات دقيقة حــول نــوع الــتــربــة ومــن دون 
الــتــنــبــه إلـــى وجــــود مــيــاه جــوفــيــة. وتــوفــي عـــدد من 
العمال بعد انهيار بعض املباني عقب تشييد أجزاء 

بسيطة منها في فترة زمنية قصيرة.
العمراني  الهندسي  النظام  مؤسسة  رئــيــس  وكـــان 
ــّرح أخــيــرًا  ــ فـــي طـــهـــران، حــســن قــربــانــخــانــي، قـــد صـ

مــبــان جديدة  لتشييد  حــفــريــات  العاصمة  فــي   
ّ
بـــأن

 املؤسسة التي تفرض رقابتها على 
ّ
بــاآلالف، وبــأن

دت خالل األعوام 
ّ
عمليات التشييد في بداياتها تفق

األربــعــة املاضية أكــثــر مــن 23 ألــف مــوقــع لحفريات 
فـــي الــعــاصــمــة ضــربــت أســـاســـات بــنــائــهــا فـــي عمق 
ــبـــاٍن ضــخــمــة.  األرض، مـــن املـــقـــّرر أن تـــقـــوم فــيــهــا مـ
وأشـــــاد قــربــانــخــانــي بــعــمــل مــؤســســتــه الــتــي وبــعــد 
وقــوع بعض حــوادث انهيارات فجائية، بحسب ما 
د املواقع ولرفع الرقابة. 

ّ
ة رسمية لتفق

ّ
قال، أقّرت خط

ص 
ّ
 ذلك كان من شأنه أن يقل

ّ
أن وتابع قربانخاني 

ــارات املــتــوقــعــة بــمــعــّدل 62 فـــي املـــائـــة خــالل  ــيـ ــهـ االنـ
 حفر أساسات 

ّ
األعوام القليلة املاضية، الفتًا إلى أن

البناء تصبح خطيرة كلما ازداد عمقها، في حال لم 
يراِع املهندسون بعض املعايير الدقيقة.

املسؤولية  قربانخاني على تقاسم  أصــّر  ذلــك،  إلــى 
 مؤسسته ترسل إليها 

ّ
مع بلدية طهران، التي قال إن

التقارير بطريقة رسمية ودورية. فمؤسسة النظام 
الهندسي، بحسب ما يشرح، تراقب املراحل األولية 
مــن الــبــنــاء، وإذا الحــظــت مــخــالــفــات فــي مــرحــلــة ما 
ها في حال قّدمت تقريرًا إلى البلدية التي 

ّ
توقفه. لكن

مراحله  فــي  املــشــروع  مراقبة  مسؤولية  عليها  تقع 
الالحقة، فعلى تلك الجهة متابعة األمر.

وفي تقرير نشره موقع هيئة اإلذاعــة والتلفزيون 
التي بمعظمها  الحفريات  تلك   

ّ
أن اإليــرانــيــة، جــاء 

سوف تشّيد فيها مجّمعات تجارية ضخمة آخذة 

باالنتشار منذ سنوات في طهران. وشرح التقرير 
ــادة حــفــرًا عــلــى عــمــق كبير  ــب عــ

ّ
 بــنــاءهــا يــتــطــل

ّ
أن

التقرير  وأشــار  السيارات.  ملواقف  لتأمني مساحة 
االنهيارات تسببت في مقتل عّمال   بعض 

ّ
أن إلى 

ني 
ّ
وصل عددهم قبل ثالثة أعوام إلى أكثر من ست

 
ّ
أن  حاليًا. أضــاف 

ّ
قــل الــعــدد   

ّ
لكن شخصًا سنويًا، 

السبب الــرئــيــس لــوقــوع تلك الــحــوادث يــعــود إلى 
عدم مطابقة املواصفات.

ــرانـــي وعــضــو لجنة  فـــي الــســيــاق، يـــرى الــنــائــب اإليـ
»العربي  العمران البرملانية، طيب بدري، في حديث لـ
سكان  وفيها  كبيرة  عاصمة  »طــهــران   

ّ
أن الجديد«، 

يــصــل عـــددهـــم إلــــى 14 مــلــيــونــًا فـــي حـــني يـــزورهـــا 
كثيرون من محافظات ثانية، وهو ما يجعلها في 
إلــى تحديث مبانيها بــصــورة دائــمــة لتقّدم  حــاجــة 
أفــضــل. لكن األمـــر أوجـــد مشكالت ثانية«.  خــدمــات 
أمـــرًا واحـــدًا  املــخــالــفــات تتطلب  »بــعــض   

ّ
أن يضيف 

وهـــو املــعــايــيــر الــجــديــة والــرقــابــة املـــشـــددة«، مشيرًا 
ــذي ال  ــه إلـــى »الـــتـــوّســـع الــعــمــرانــي الــ فـــي الـــوقـــت ذاتــ
يتالءم وشكل املدينة أحيانًا. بالتالي على البلدية 
أن تـــفـــرض رقــابــتــهــا لــتــحــافــظ عــلــى شــكــل طــهــران 
 هذا التوّسع 

ّ
وهوّيتها، وهو أمر ال يحدث وسط كل

العمراني الحديث«.
من جهته، يقول املهندس املتخصص بالجيولوجيا، 
 »مناطق طهران تختلف بحسب 

ّ
هورمان غروي، إن

مكان  بــني  تربتها  وتختلف  الــجــغــرافــيــة،  مــواقــعــهــا 

ــّدد الـــعـــمـــرانـــي فــيــهــا جعل  ــمـ ــتـ  الـ
ّ
وآخــــــر. كـــذلـــك فـــــإن

خارطتها  عــلــى  يقتصر  يــعــد  ولـــم  أكــبــر  مساحتها 
الــقــديــمــة«، مــنــتــقــدًا »الــســمــاح بــالــبــنــاء الــحــديــث في 
»في  ــه 

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ املناطق«. يضيف  كل 

الــبــلــدان املـــتـــطـــورة، ثــّمــة مــنــاطــق ســكــنــيــة فـــي املـــدن 
وثّمة أخرى تجارية. لكن في طهران، هذا األمر غير 
املباني  وتشييد  مختلطة،  كلها  املــنــاطــق  مــوجــود. 
التجارية غزا املدينة برّمتها«. ويشير إلى »تأثيرات 
املـــجـــاورة«،  السكنية  املــبــانــي  عــلــى  العميقة  الــحــفــر 
مــشــددًا على أن األمـــر يتطلب »تــعــاونــًا مــع شركات 

احترافية وتوزيع املهام بني املعنيني«.

مجتمع
 حرائق عنيفة في أحراج أججتها درجات الحرارة املرتفعة ورياح 

ّ
أعلنت السلطات األسترالية أن

عنيفة، أدت إلى تدمير عشرات املنازل ونفوق أعداد كبيرة من املاشية. وعلى الرغم من األضرار، 
ه لم يسجل سقوط ضحايا. ودمر أو تضرر نحو سبعني مسكنًا في تاثرا، القرية 

ّ
قالت السلطات إن

الساحلية بجنوب مقاطعة نيو ساوث ويلز. كذلك، احترق 40 ألف هكتار من األراضي في جنوب 
غرب مقاطعة فيكتوريا املجاورة التي شهدت في نهاية األسبوع عشرات الحرائق التي قضت على 
)فرانس برس( قطعان لألبقار والثيران. 

الخاصة بها، بسبب  اإلنــقــاذ  قــوارب  أحــد  إيطاليا استولت على   
ّ
إن إغاثة إسبانية  قالت منظمة 

»بروأكتيفا«  منظمة  وأكـــدت  الليبية.  الــســواحــل  خفر  لــقــوات  أنقذتهم  مهاجرين  تسليم  رفضها 
 السلطات اإليطالية تحقق 

ّ
احتجاز سفينتها في ميناء بوزالو على جزيرة صقلية، مشيرة إلى أن

الهجرة غير  فــي  واملــســاعــدة  إجــرامــيــة  االشــتــبــاه بعالقتها بمنظمات  املنظمة بسبب  أنشطة  فــي 
 218 الليبي  السواحل  تسليم خفر  من رفضها  نابع  التحقيق   

ّ
إن »بروأكتيفا«  وقالت  القانونية. 

)أسوشييتد برس( مهاجرًا كانت قد أنقذتهم في املياه الدولية، شمال ليبيا.  

إيطاليا تصادر قارب إنقاذ إسبانيًا تحدى ليبياحرائق تدمر عشرات المنازل في أستراليا

حفريات المباني تتسبّب في تشققات في المباني 
في  وتساهم  قديمة،  كانت  إذا  لها  المجاورة 
الحفر  يصل  ما  فغالبًا  جدرانها،  إلى  المياه  تسرّب 
إلى عمق يزيد عن 15 مترًا. كذلك، ثّمة مناطق 
في طهران جّفت مياهها الجوفية في عقود 
ما  أحيانًا،  المياه  إلــى  تصل  والحفريات  سابقة، 

يؤّدي إلى تخريب البناء الحديث منذ البداية.

تسرب مياه

قـــال تــقــريــر األمــــم املــتــحــدة الــعــاملــي حـــول تنمية 
زيــادة  املتوقع  مــن  إّن   ،2018 لعام  املائية  ــوارد  املـ
الطلب على املياه قرابة الثلث، بحلول عام 2050، 

وذلك مع تزايد عدد السكان في العالم.
ـــه يتعني على الــحــكــومــات والــشــركــات 

ّ
ــاف أن وأضـ

الطبيعة  أن تلجأ إلى االستفادة بشكل أكبر من 
التي تتحكم في دورة حياة املياه، لتوفير ما يكفي 

الكهرباء  وتوليد  املحاصيل  ورّي  للشرب  منها 
الخضراء  املساحات  من  املزيد  وإتاحة  وغيرها، 
والــزراعــة  املستنقعات  والــحــفــاظ على  املـــدن،  فــي 
بـــأســـالـــيـــب تـــحـــافـــظ عـــلـــى صـــحـــة الـــتـــربـــة. وقــــال 
الــحــلــول يمكن أن تساعد  الــتــقــريــر إن مــثــل هـــذه 
أيضًا في حماية البشر من الفيضانات واملجاعة 
والـــتـــهـــديـــدات املــتــعــلــقــة بـــاملـــيـــاه. وذكـــــــرت وكـــالـــة 

»رويترز«، باالستناد إلى التقرير، أّن االستخدام 
العاملي للمياه زاد ست مرات على مدى السنوات 
واحد  نحو  بمعدل  باطراد  وينمو  املاضية،  املائة 

في املائة سنويًا. 
ويمثل االستخدام املنزلي للمياه نحو 10 في املائة 
فقط من استخدامات املياه في العالم، ومن املتوقع 
أن يزيد كثيرًا بحلول عام 2050، خصوصًا في 

الطلب  يرتفع  أن  املمكن  مــن  إذ  وآســيــا،  أفريقيا 
املنزلي إلى أكثر من ثالثة أمثاله.

أمــام هــذا الــواقــع، يعيش 3.6 مــلــيــارات نسمة، أي 
معرضة  مناطق  في  العالم،  قرابة نصف سكان 

لخطر شح املياه، خصوصًا في آسيا.
الخطر يقترب، واملطلوب بدء اللجوء إلى الحلول 

البديلة املقترحة التي تستند إلى الطبيعة.

الثالثاء 20  مارس/ آذار   2018 م  3  رجب 1439 هـ  ¶  العدد 1296  السنة الرابعة
Tuesday 20 March 2018

)آريندام داي/ فرانس برس(



تتيح الحفاظ على التوازنات الديمغرافية«.
ــلـــــس، وبـــقـــيـــة  ــ ــــجـ ـــس املـ ــيــ ــ ـــف رئـ ــوقــ ــ ــي مـ ــ ـــأتـ يــ
 اإلدارة 

ّ
املحرضني، بالرغم من اعترافهم بأن

يق الخناق على املواطنني 
ّ

الصهيونية تض
العرب في بلداتهم، مما يدفعهم للبحث عن 
مساكن في أماكن بديلة، وكذلك بالرغم من 
لــم تكتِف   كــفــار فــراديــم نفسها 

ّ
إدراكــهــم أن

عليها،  لتقوم  ترشيحا  أراضــي  باغتصاب 
ـــمـــا تـــواصـــل الـــتـــوســـع حــتــى الـــيـــوم على 

ّ
إن

حسابها، وتطوقها وتخنقها.
ــيـــس املـــجـــلـــس، طــالــب  ــرار خـــطـــوة رئـ ــ عـــلـــى غــ
»وقـــف جميع  ـــ ــم بـ ــراديـ بــعــض ســكــان كــفــار فـ
 يــضــمــن 

ّ
ــاد حـــــل ــجــ ــاقـــصـــات الـــــى حــــني إيــ ــنـ املـ

الــحــفــاظ عــلــى طــابــع كــفــار فــراديــم كــمــا هــو«. 
عــلــق آخـــــرون مــخــاطــبــني الـــيـــهـــود: »يــجــب أن 
تستيقظوا... والناس يجب أن يسكنوا حيث 

يوجد من هم مثلهم«.

مؤامرة على ترشيحا 
وســـام دوخـــي، نــاشــط سياسي فــي التجمع 
الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي، مـــن قــريــة ترشيحا 
 »هــــذا 

ّ
ــم، يــعــتــبــر أن ــ ــــراديـ ــة لـــكـــفـــار فـ ــاذيـ ــحـ املـ

املوضوع معقد جــدًا، ويمكن النظر إليه من 
عدة جوانب. تاريخيًا، هذه األراضي اقتطعت 
من ترشيحا ومنحتها املؤسسة الصهيونية 
 هناك 

ّ
لكفار فراديم لكي تتوسع، مع العلم أن

اليوم  حتى  ترشيحا  ألهــالــي  خاصة  أراض 

فـــي املــنــطــقــة الـــتـــي جــــرت فــيــهــا املــنــاقــصــة«.
ــربـــي الــــجــــديــــد«: »ســيــاســيــًا،  ــعـ »الـ ـــ يــضــيــف لـ
فــراديــم غايتها   مخططات توسعة كفار 

ّ
فــإن

تــطــويــق قــريــة ترشيحا خــصــوصــًا مــن جهة 
للتطور  منفذ  أّي  بال  باتت  الغرب. ترشيحا 
ــر،  ــ ــانــــب آخـ ــــن جــ ــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــســـكـــنـــيـــة. مـ مـ
عندما ال يجد أهالي ترشيحا مكانًا يبنون 
األراضــي  فيه بسبب شــّح  أو يسكنون  عليه 
والتضييق على القرية وعدم توسيع منطقة 
عدة  إلــى  يتوجهون  يجعلهم  فهذا  نفوذها، 
ــــرى حــتــى يـــجـــدوا مــكــانــًا لــلــســكــن،  أمـــاكـــن أخـ
معالوت،  مدينة  وكذلك  فراديم،  كفار  ومنها 
وليس الحديث عن أهالي ترشيحا فقط، لكن 

السكان العرب من عدة بلدات أخرى«.
 رئـــيـــس بــلــديــة مــعــالــوت 

ّ
ــــي أن يــعــتــبــر دوخـ

العربية،  )اليهودية، وهي نفسها ترشيحا 
ــداًل مــن أن  ــــدة( »بــ بــلــديــة واحـ إذ تجمعهما 
ــه شريك 

ّ
يــســاهــم فــي تــطــويــر تــرشــيــحــا، فــإن

الحجر  املــؤامــرة عليها. وعندما وضــع  فــي 
األساس لتطوير كفار فراديم باملرحلة )ج( 
التي تطوق ترشيحا من جهة الغرب، شارك 
ه 

ّ
في االحتفال، وكان له خطاب. من الواضح أن

يخدم سياسات اإلدارة العليا الصهيونية. 
ــامـــة مــنــطــقــة صــنــاعــيــة  ــع عــلــى إقـ ــ ـ

ّ
كـــذلـــك، وق

بـــني كـــفـــار فــــراديــــم ومـــعـــالـــوت – تــرشــيــحــا، 
إلحكام تطويق ترشيحا وتضييق الخناق 
الــغــرب«.  مــن جهة  وتطويقها  أكــثــر،  عليها 

حيفا ـ العربي الجديد

الــصــهــيــونــيــة  اإلدارة  تــكــتــفــي  ال 
بـــالـــتـــضـــيـــيـــق عـــلـــى فــلــســطــيــنــيــي 
ــل )األراضــــــــي املــحــتــلــة عــام  ــداخــ الــ
الفلسطينيون  أهــلــهــا  يــحــمــل  والـــتـــي   1948
جــنــســيــة الـــكـــيـــان املـــحـــتـــل( فـــي بــلــداتــهــم، في 
عراقيل  بوضعها  واملــســكــن،  األرض  قضايا 
كثيرة تحول دون تطّور تلك البلدات وتوسيع 
مناطق نفوذها أسوة بغيرها من املناطق في 
التضييق أبعد من  كيان االحتالل، بل يمتد 
الفلسطينيني  تجاه  تمييزية  ذلك، وبأشكال 
يحاولون  الفلسطينيون  فاألهالي  مــرة.   

ّ
كــل

الــلــجــوء إلـــى بــعــض الــبــلــدات لــبــنــاء أو شــراء 
االحــتــالل تمنعهم  إدارة   

ّ
لــكــن يــؤويــهــم،  بيت 

مـــن حـــق املــســكــن، وهـــي الــتــي يــدعــي قــادتــهــا 
ها »الديمقراطية الوحيدة 

ّ
ويتغنون دائمًا أن

فــي الــشــرق األوســــط«. »ديــمــقــراطــيــة« تنتهك 
على أرض الــواقــع أحــد أهــم حــقــوق اإلنــســان 
الفلسطيني الصامد في أراضي الداخل، كما 

تنتهك حقوقًا أخرى.

يهودية صهيونية
التي ترفض  »اليهودية«  البلدات  كثيرة هي 
اســتــقــبــال الـــعـــرب لــلــســكــن فــيــهــا أو تــحــاول 
مــنــعــهــم فـــي األســـــاس قــبــل أن يــفــكــروا حتى 
التغلغل في  العرب في  بذلك. مع هــذا، نجح 
التمييز   

ّ
أن يعني  ال  ذلــك  كــان  وإن  بعضها، 

ضدهم ليس قائمًا ومستمرًا.
في محاذاة قرية ترشيحا العربية في أعالي 
الــجــلــيــل، وعــلــى أراضــيــهــا املــغــتــصــبــة قــامــت 
بلدة كفار فراديم اليهودية عام 1984، والتي 
الــيــوم نحو 1700 وحــدة سكنية، ومن  تضم 

بنى فيها 2200 وحدة إضافية.
ُ
املنتظر أن ت

جرى أخيرًا طرح مناقصة شملت 125 قسيمة 
بناء، وفاز مواطنون عرب بنحو 50 في املائة 
منها بشكل قانوني، األمر الذي أثار عاصفة 
من  شريحة  لــدى  الغاضبة  الفعل  ردود  مــن 
سكانها، ال سيما املتطرفني، وصلت إلى حّد 
التواصل  مــواقــع  شــن حمالت تحريض عبر 
االجــتــمــاعــي لــرفــض ســكــن الــعــرب فــي البلدة 

بالرغم من فوزهم باملناقصة.
ــفــــار فــــراديــــم  ــرر رئــــيــــس مـــجـــلـــس كــ ــ بــــذلــــك، قــ
املـــحـــلـــي، ســيــفــان يــحــيــئــيــلــي، إلـــغـــاء جميع 
املناقصات املستقبلية لتسويق األراضي في 
البلدة، وعمم رسالة على السكان، ولدت من 
اليهودية، جــاء فيها بصريح  الفاشية  رحــم 
الــعــبــارة: »إذا مــا رغبت فــي السكن فــي كفار 
يـــهـــوديـــًا« مضيفًا  تـــكـــون  فــــراديــــم، عــلــيــك أن 
ــفـــاظ عـــلـــى الــطــابــع  ــــــه »مـــؤتـــمـــن عـــلـــى الـــحـ

ّ
أن

الــصــهــيــونــي -الــــيــــهــــودي- الــعــلــمــانــي لــكــفــار 
فراديم« كما أعلن قراره التوجه إلى »املكاتب 
الــحــكــومــيــة املــنــاســبــة، بــطــلــب إيـــجـــاد حــلــول 

كفار 
فراديم

حلقة جديدة 
من التمييز ضد  

فلسطينيي 
الداخل

ليس غريبًا على الكيان الصهيوني أن يمارس التمييز، حتى 
الذين   ،1948 عام  المحتلة  األراضي  فلسطينيي  بحق 
من  غيرهم  مع  متساوون  أنّهم  العالم  أمام  يزعم 

مواطني كيانه. إليكم حلقة تمييز جديدة

ساهم تراجع روح 
الجماعة وسيادة روح 

الفردانية في الشارع 
الجزائري، بفعل تحّوالت 

غير مدروسة، في 
االستقالة المعنوية من 

إسداء النصيحة وفّك 
الشجارات، ما أّدى إلى 

جرعة زائدة من الجرأة 
لدى الجيل الجديد

الجزائريون وثقافة »المهم تخطي راسي«

من المنتظر أن تبنى في 
كفار فراديم 2200 وحدة 

سكنية إضافية

توسعة كفار فراديم 
غايتها تطويق ترشيحا 

خصوصًا من جهة الغرب

كيف نفّسر أن الشباب لم 
يعودوا يختفون في حال 

تدخينهم الحشيش؟

من التعّسف أن نقارن زمنًا 
بزمن آخر، من غير مراعاة 

تحّوالت المجتمع
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الجزائر ـ عبد الرزاق بوكبة

ــاش هــكــذا بــكــري«، أي لــم نكن بهذا 
ّ
»مــا ُكــن

تترّدد  ما  كثيرًا  عبارة  السابق.  في  الشكل 
الـــيـــوم فـــي الــفــضــاء الـــجـــزائـــري عــلــى ألسنة 
متوّسطي السن وكباره، في معرض املقارنة 
بني الزمنني/ الجيلني، تفكيرًا وسلوكًا. هنا 
 هذه 

ّ
ال بّد من مراعاة معطى موضوعي أن

املقارنة قد يمليها رفض الجيل القديم ألّي 
جديد من طبيعة تحّوالت املكان واإلنسان، 
 ال يعنينا في هذا املقام. ما يعنينا 

ّ
وهو شق

 هناك تحّسرًا فعليًا لدى قطاع واسع 
ّ
هو أن

مــن الــجــزائــريــني، عــلــى انــســحــاب جملة من 
السلوكات االجتماعية الحميدة، التي كانت 

تحفظ تماسكهم.
تأتي في طليعة هذه السلوكات املنسحبة، 
ي 

ّ
األفراد والجماعات، وتول النصيحة بني 

 من يرى سلوكًا معوّجًا، خصوصًا عند 
ّ

كل
 على 

ّ
األطــفــال واملــراهــقــني، تقويمه والــحــث

، محمّيًا بإجماع 
ّ

األقــل تركه أو ستره على 

معنوي عام على وجوب ذلك والثناء عليه. 
»العربي  لـ  عــامــًا(،   67( رمضان  العّم  يقول 
الــجــزائــريــني كــانــوا يعتبرون   

ّ
إن الــجــديــد«، 

 بــحــيــاء الـــرجـــل، وبــانــتــمــائــه إلــى 
ّ

مــن املــخــل
 
ً
الـــجـــمـــاعـــة، مـــصـــادفـــة طـــفـــل يــــمــــارس فــعــال

ــــن، أو يــقــول 
ّ

غــيــر مـــرغـــوب فـــيـــه، كــــأن يــــدخ
حيوانًا،  أو  إنسانًا  يــؤذي  أو  بذيئًا،  كالمًا 
أو يــتــهــّرب مـــن املـــدرســـة، أو يــتــقــاعــس عن 
ــن غــيــر أن يــنــصــحــه أو  ، مـ

ّ
ــن مـــســـاعـــدة مـــسـ

يؤّدبه.
يــتــوّســع الــعــّم رمــضــان، املتقاعد مــن شركة 
ــا نــــؤّدب الــطــفــل من 

ّ
الــســكــك الــحــديــديــة: »كــن

نا 
ّ
غير العودة إلى والده، لعلمنا املسبق بأن

أكــبــر خدمة  بــذلــك، وكــانــت  نملك اإلذن منه 
على  تحفيزه  بــاب  من  الطفل  لذلك  نقّدمها 
عــدم الــعــودة إلــى مــا أّدبــنــاه بسببه، هــي أال 
الــعــقــاب عــلــى يديه   

ّ
نخبر والــــده بــذلــك، ألن

لوم  يكون  مثلما  تمامًا  مضاعفًا،  سيكون 
هــذا الــوالــد لي مضاعفًا إن لم أتــصــّرف بما 
ــتــــأديــــب«. يـــقـــارن:  يــجــب مـــن الــنــصــيــحــة والــ

ني 
ّ
إلــّي ليهّددني ألن »أّمــا اليوم، فهو يأتي 

اعتديت على ولده في نظره«.
مــرزاق  واملــرّبــي  الناشط  السياق، يقول  فــي 
 معظم الشجارات بني الجارات، 

ّ
حمداش إن

ــاح مــعــجــون  ــيـ ـــب عــلــيــهــا مــــن صـ
ّ
ــتـــرت ــا يـ ــ ومـ

ـــل 
ّ

ة، بــــــات بـــســـبـــب تـــدخ ــّب والــــــــبــــــــذاء ــالــــســ بــ

ــر، مـــن غــيــر مـــراعـــاة  ــ ــارن زمـــنـــًا بـــزمـــن آخـ ــقـ نـ
ارتباط  ذلــك، بحسبه،  التحّوالت«. من  هــذه 
الجديد،  الجيل  لــدى  القديم  الجيل  صـــورة 
بــعــرقــلــتــه فـــي مــســعــاه إلـــى حــيــاة مــتــحــّررة، 
والجّدة معزولني في يوميات  الجّد  »فبات 
األسرة، وظهرت ُدور العجزة في التجّمعات 
 فــشــل املنظومة 

ّ
الــســكــنــيــة الــكــبــرى، فــي ظـــل

إلـــى مجتمع متناغم  الــوصــول  الــعــاّمــة فــي 
 جيل«.

ّ
ومتكامل ومؤمن بخصوصية كل

املناطق  يــســري على  ال  الفشل  هــذا   
ّ
أن غير 

ذلك  بوطغان،  الجزائرية جميعها، بحسب 
ــه مــّس املــدن الكبرى أكــثــر، بسبب كونها 

ّ
أن

أقرب إلى العشوائيات منها إلى التجمعات 
الحضرية، بما هي فضاءات تقوم على روح 
االجتماع. يعطي مثااًل حّيًا على ذلك: »في 
ــزاب، وبـــعـــض املــفــاصــل في  ــ مــنــطــقــة بــنــي مــ
الــشــمــال والــجــنــوب، مــا زالــــت زمــــام تسيير 
املجتمع، في يد األعيان وكبار القوم، حيث 
يــتــحــّرك الــشــاب ويــتــصــرف وفــق هــذا العقد 
االجــتــمــاعــي الــخــاضــع لـــأخـــالق الـــعـــاّمـــة«. 

ــهــا بقيت تــجــارب 
ّ
يــخــتــم: »مـــا يــؤســف لــه أن

ــة، ولــــم تــعــمــل املـــنـــظـــومـــات املــعــنــيــة  ــعـــزولـ مـ
في  االنــخــراط  أو  وتعميمها،  يها 

ّ
تبن على 

مــــا يــشــبــهــهــا مــــن بـــنـــيـــات املــجــتــمــع املـــدنـــي 
الحديث«.

الــنــاشــط املــســرحــي فتحي كــافــي أن  وينفي 
ــذه الــــصــــورة نــهــائــيــة فـــي الـــشـــارع  تـــكـــون هــ
ــهــا فــي طريقها 

ّ
الــجــزائــري الــجــديــد، غــيــر أن

ن 
ّ
إلى أن تصبح كذلك، بحسبه، إذا لم تتفط

املنظومات املختلفة إلى ذلك وتتصّرف على 
أســاســه. يــقــول: »فــي الــســابــق، كانت األيــدي 
تــمــتــّد عــفــويــًا لــفــّك الــشــجــار بـــني اثـــنـــني. أمــا 
جحا  منطق  ى 

ّ
تتبن األكثرية  فباتت  اليوم، 

 ما يهّمه هو أن يتفادى رأسه«. 
ّ
القائل إن

عقبة  الحقوقي  الجديد«،  »العربي  ويسأل 
ــر أرضــيــة لحماية 

ّ
بــوشــاقــور، عــن مــدى تــوف

من يتدخل في مثل هذه الحاالت في القانون 
الجزائري، فيقول إنها غائبة حتى بالنسبة 
للشهود، »وهو ما ساهم في تكريس ثقافة 

دخل«.
ّ
عدم الت

لــردع  الكبير،  ابنها  أو  أو زوجــهــا   
ّ
إحــداهــن

 باألدب أو مضّر 
ّ

 عن فعل مخل
ّ
ولد إحداهن

له شخصيًا. يتوّسع في تشريحه للظاهرة: 
»انــــتــــقــــل رفـــــــض قــــطــــاع واســــــــع مـــــن اآلبـــــــاء 
 فــي شــؤون 

ً
ـــال

ّ
واألمـــهـــات ملــا يــســّمــونــه تـــدخ

أوالدهم إلى املؤسسات التربوية نفسها، إذ 
مني على 

ّ
باتوا يقتحمونها ويوّبخون املعل

أنهم نهروا أو عاقبوا تلميذًا«.
هذا الواقع، بحسب حمداش، أثمر جرأة غير 
مسبوقة لدى التلميذ في املدرسة، والطفل 
يـــقـــول: »وإال كيف  الـــحـــومـــة.  واملــــراهــــق فـــي 
نــفــّســر أن الــشــبــاب واملـــراهـــقـــني لـــم يــعــودوا 
ــار فـــي حـــال تدخينهم  يــخــتــفــون عـــن األنـــظـ
، أو تناولهم 

ً
الحشيش )القنب الهندي( مثال

الكحول، أو يجدون حرجًا في ارتداء ألبسة 
ة؟«.

ّ
وتبني تسريحات مخل

يـــقـــارب الـــكـــاتـــب واملــــربــــي مــحــمــد بــوطــغــان 
هــذا الهاجس مــن زاويـــة أن هــنــاك تــحــّوالت 
ــفـــضـــاء الــــجــــزائــــري،  مـــوضـــوعـــيـــة عـــرفـــهـــا الـ
عــلــى أصـــعـــدة كـــثـــيـــرة، »ومـــــن الــتــعــّســف أن 

 هذه املشاريع 
ّ

يتابع دوخــي: »بالرغم من كل
فراديم،  كفار  مجلس  رئيس  يأتي  الخبيثة، 
مــنــاقــصــات مستقبلية  تــجــمــيــد  عـــن  ويــعــلــن 
بـــذريـــعـــة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــطـــابـــع الـــيـــهـــودي 
 نـــصـــف مــــن فـــــــازوا بــاملــنــاقــصــة 

ّ
لـــلـــبـــلـــدة، ألن

األخيرة كانوا عربًا. هم ال يكتفون بتضييق 
يمنعون  بــل  العربية،  الــبــلــدات  الــخــنــاق على 
سكن العرب بينهم، من ترشيحا وغيرها من 
 الحاجة ومتطلبات 

ّ
البلدات العربية، علمًا أن

تدفع  التي  هــي  الطبيعية،  والــزيــادة  الحياة 
ــن لــلــســكــن. وهــنــا  ــاكــ ــعــــرب لــلــبــحــث عــــن أمــ الــ
اللجان  القبول، تلك  نستحضر قضية لجان 

من  العرب  ملنع  والهادفة  بالقانون،  املحمية 
الــســكــن فـــي بـــلـــدات مــعــيــنــة، مـــا يــتــمــاشــى مع 
التمييز  ــــاح  الــجــلــيــل. ريـ تــهــويــد  مــخــطــطــات 
العرب  فــي املنطقة. وتــوّجــه  تهب مــن جــديــد 
خارج بلداتهم للتفتيش عن سكن. هو دليل 
مختلف  على  التضييق  سياسية  على  آخــر 
البلدات العربية، أما مواجهتهم بالتحريض 
وتــجــمــيــد املــنــاقــصــات، فــهــو دلــيــل آخـــر على 

التمييز الواقع بحقهم«.

نتسيرت عيليت
مــا يحدث فــي كفار فــراديــم الــيــوم، يعيد إلى 
ــــدث فــــي نـــتـــســـيـــرت عــيــلــيــت،  األذهـــــــــان مــــا حــ
املـــحـــاذيـــة ملـــديـــنـــة الـــنـــاصـــرة واملـــقـــامـــة عــلــى 
أراضيها وأراضي البلدات العربية املحيطة. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، الــدكــتــور  ـــ يـــؤكـــد ذلــــك لـ
بلدية نتسيرت عيليت:  رائــد غطاس، عضو 
»مــا يــحــدث فــي كــفــار فــراديــم مــن قبل رئيس 
ــن، هو  ــريــ املــجــلــس ومـــســـؤولـــني وســـكـــان آخــ
ــانــــت هـــنـــاك  تــــصــــرف تـــمـــيـــيـــزي بــــامــــتــــيــــاز. كــ
محاوالت في نتسيرت عيليت في ما مضى 
ــعــــرب مــــن بـــعـــض املـــنـــاقـــصـــات،  الســـتـــثـــنـــاء الــ
وتمكنا من التغلب على األمر،  واليوم سكان 
املدينة العرب في ازدياد، ونشكل نحو 30 في 
املائة من سكان نتسيرت عيليت. يأتي العرب 
مــن عــدة بــلــدات وذلــك بسبب ضائقة األرض 
ــلـــدات الـــعـــربـــيـــة، ســـــواء في  ــبـ واملـــســـكـــن فـــي الـ
مدينة الناصرة أو في غيرها، وأحيانًا يأتون 

بحثًا عن حياة أفضل أو ألسباب اجتماعية«.
يتابع غــطــاس: »مــا يــحــدث فــي كــفــار فــراديــم 
اليوم، قد يعيد تجربة ما حدث في نتسيرت 
عيليت، مــن مــحــاوالت ملنع الــعــرب مــن شــراء 
األراضـــي والبيوت هــنــاك، وهــذا أيضًا حدث 
 السكان العرب تمكنوا من 

ّ
في كرميئيل، لكن

 هذه العقبات بالرغم من التمييز. 
ّ

تجاوز كل
اســتــطــعــنــا فـــي هـــذه املــرحــلــة أن نــعــيــد شـــراء 
البالد  آبائنا وأجــدادنــا، فنحن أهــل  أراضـــي 
األصليون، وهذه األماكن كانت ملكيتها في 
األساس عربية، وصــودرت بهدف تهويدها. 
مــحــاوالت مــنــع الــعــرب مــن شـــراء قــســائــم في 
كــفــار فـــراديـــم أو غــيــرهــا ســتــفــشــل فـــي رأيـــي. 
وحتى لو نجحت، سيبقى في اإلمكان شراء 

بيوت أو استئجارها«.

تمييز الدولة
ب مركز »عدالة« الحقوقي، على 

ّ
من جهته، عق

املحلّية في كفار فراديم  السلطة  قــرار رئيس 
»يعمل  املـــســـؤول  هـــذا   

ّ
أن يحيئيلي،  ســيــفــان 

ويصّرح بناًء على حسابات فئوية واضحة. 
منع املواطنني العرب من شراء الشقق بسبب 
شرعّية  غير   

ً
خطوة يشّكل  القومّية  هويتهم 

امللزم  املــســاواة  ملبدأ  ومناقضة بشكل مطلق 
للسلطات املحلّية. على دائرة أراضي االحتالل 
أقواله   

ّ
أن املحلية  السلطة  لرئيس  أن توضح 

مرفوضة من أساسها، وأن تمنعه من التدخل 
 
ّ
فـــي إجـــــــراءات املـــنـــاقـــصـــات«. تـــابـــع املـــركـــز أن

الــذي  السلطة املحلية  »أقـــوال وأفــعــال رئيس 
يـــبـــادر إلــــى ســيــاســة تــمــيــيــزيــة تـــــدوس على 
مبادئ الديمقراطية األساسية ناتجة بشكٍل 
القبول  لجان  قانون  مثل  قوانني  عن  مباشٍر 
التمييزي الذي بادرت إليه الحكومة وصادق 
املواطنني  الكنيست، وهو قانون يمّكن  عليه 
اليهود من اختيار سّكان بلدتهم على أساس 
ــرار املــحــكــمــة العليا  قـــومـــي، كــمــا يــنــتــج عـــن قــ
الــــذي أعــطــى الــضــوء األخــضــر لــهــذا الــقــانــون 
الــتــمــيــيــزي. حــكــومــات االحـــتـــالل، مــنــذ النكبة 
وحتى يومنا هذا، صادرت أراضي املواطنني 
العرب، ومنعت تطوير البلدات العربّية عمًدا، 
وتـــواصـــل اآلن تــمــيــيــزهــا مـــن خـــالل تهميش 

وإقصاء املواطنني العرب«.

فلسطين
االردن

مصر

سورية

لبنان

غزة

حيفا

الضفة
الغربية

تحقيق

غزة ـ يامن سلمان

ــائـــالت غـــزيـــة كــثــيــرة بــالــقــرار  فـــرحـــت عـ
والتعليم  الــتــربــيــة  وزارة  مـــن  الـــصـــادر 
الفلسطينية في قطاع غزة في نوفمبر/ 
الــذي يقتضي  املــاضــي،  الثاني  تشرين 
التالميذ  يعفي  جديد  تعليم  بأسلوب 
الــصــغــار مـــن الــصــف األول الـــى الــرابــع 
لتخفيف  االخــــتــــبــــارات  مـــن  ــدائـــي  ــتـ االبـ
ــم.  ــهــ ــالــ ــفــ ضـــــغـــــوط الــــــــدراســــــــة عــــلــــى أطــ
ــدأ أطــفــالــهــم  ــدم إذ بــ ــم تــ  الـــفـــرحـــة لـ

ّ
لـــكـــن

ـــف إضـــافـــيـــة  ــاريـ ــمــــصــ يـــطـــالـــبـــونـــهـــم بــ
واألنشطة  املـــواد  لـــوازم بعض  لتغطية 
الــتــي يــجــري تقييمهم عــلــى أســاســهــا، 
 فصل 

ّ
بداًل من االختبارات مع نهاية كل

دراسي.
قــررت لجان املعلمني ومــديــرو املــدارس 
في جميع مــدارس قطاع غزة بعد قرار 
الوزارة، اعتماد نظام األنشطة الصفية، 
ــوازم  ــــزام الــتــلــمــيــذ بــجــلــب لـ مـــن خـــالل إلـ
 مادة، وهو 

ّ
املواد واملشاركة بأنشطة كل

أولــيــاء  تلبيته  الـــذي ال يستطيع  األمـــر 
األمــــــــور فــــي ظــــل األزمــــــــة االقـــتـــصـــاديـــة 
الله  رام  طــاولــت موظفي حكومة  الــتــي 
الـــتـــي تــقــتــطــع نــســبــة 30 فـــي املـــائـــة من 
لحكومة  التابعني  واملوظفني  رواتبهم، 
غـــزة الــســابــقــة الــذيــن يــتــقــاضــون نصف 

رواتبهم.
كـــــانـــــون األول  ــبــــر/  ــمــ ــهــــر ديــــســ فـــــي شــ
ــــي شـــعـــر الـــتـــلـــمـــيـــذ مـــحـــمـــود )9  ــــاضـ املـ
أعـــــوام( فـــي الــصــف الــثــالــث االبــتــدائــي، 
بغصة عندما حضر إلى حصة العلوم 
الــعــامــة وبـــدأ زمــــالؤه بـــإخـــراج األعــمــال 
يتمكن  لم  هو  منهم.  املطلوبة  اليدوية 
من إحضار أشكال وصور أعضاء جسم 
ــــان، الـــتـــي كـــانـــت ضـــمـــن الــــلــــوازم  ــــسـ اإلنـ
 تــلــمــيــذ ما 

ّ
املــطــلــوبــة مــنــهــم لــيــشــرح كـــل

يــعــرفــه عــنــهــا أمـــــام بــقــيــة الـــصـــف. قــال 
 
ّ
ه نسي املطلوب، لكن

ّ
محمود ملعلمه إن

ذلـــك أدى إلـــى تــوجــيــه إنـــــذار لـــه. يــقــول 
»العربي الجديد«: »أكره معلم العلوم  لـ
وال أحب مادته هو ومعلم الرياضيات 
ــهــمــا يــطــلــبــان مــنــا واجـــبـــات منزلية 

ّ
ألن

ه 
ّ
تحتاج إلى نقود. والدي دائمًا يقول إن

ال يملك مــااًل. أحــب مــادة اللغة العربية 
 معلمها يطلب منا النسخ وتسميع 

ّ
ألن

القصائد وهو ما أنا شاطر فيه«.
ــــه 

ّ
ــد رزق رضـــــــــوان، أن ــ مــــن جـــهـــتـــه، وجــ

مــــضــــطــــر لـــــــزيـــــــارة مــــــدرســــــة ابـــــنـــــه فــي 
مــنــطــقــة الــشــيــخ رضـــــوان بــعــدمــا زادت 
أدوات مــدرســيــة  مـــن  مــعــلــمــيــه  طــلــبــات 
توفير  على  يقدر  ال  فهو  ومستلزمات، 
كامل احتياجاته، واعتذر لعدم تلبيته 
 ذلــك، طالبًا مراعاة ظروفه وظروف 

ّ
كل

كثير من العائالت في مثل حاله. يقول 
 20( 

ً
»الــعــربــي الــجــديــد«: »70 شــيــكــال لـــ

دوالرًا أميركيًا( أخذ ابني لشراء لوازم 
ــدايـــة الــفــصــل  مـــدرســـيـــة لــشــهــر واحـــــد بـ
الثاني، وكان قبلها يطلب وألبي طلبه. 
 التعليم املجاني 

ّ
لكن، عندها شعرت أن

الــــذي يــخــفــف عــلــيــنــا بـــات مــكــلــفــًا، وأنـــا 
 قــرش لتوفير 

ّ
في أشــد الحاجة إلــى كــل

الطعام واملاء والكهرباء، زرت املدرسة«.
ــــه لــيــس األب الــوحــيــد 

ّ
ــوان أن ــ وجـــد رضـ

ــيـــف الـــــلـــــوازم  ــالـ ــكـ الــــــــذي يـــعـــانـــي مـــــن تـ
املــدرســيــة. وكـــان مــديــر املــدرســة أخــبــره 
ــــذي حــضــر إلــيــه  ــه الـــوالـــد الــعــاشــر الـ ــ ـ

ّ
أن

خالل أسبوع واحد ليشتكي من طلبات 
ــرر مـــديـــر املـــدرســـة  املــعــلــمــني. وعــلــيــه، قــ

االجتماع باملعلمني لحثهم على تقييم 
الـــلـــجـــوء إلــــى طلب  الــتــالمــيــذ مـــن دون 
أدوات يشترونها، بل من خالل أنشطة 

غير مكلفة.
مـــن جــهــتــه، وجـــد مــعــلــم الــتــربــيــة الــفــنــيــة، 
 لوازم مادته من أقالم 

ّ
أحمد الخضري، أن

فحم ودفاتر رسم وبعض األلــوان املائية 
 
ّ
وغيرها، مكلفة على التالميذ، والحظ أن

أقــل مــن نصفهم اســتــطــاع شـــراء الــلــوازم، 
الذين ال يستطيعون  التالميذ  فطلب من 
شراء اللوازم الرسم على دفاترهم العادية. 
اســتــطــاع الــخــضــري الــحــصــول عــلــى دعــم 
الــتــي تهدف  الــخــيــريــة  الجمعيات  إحـــدى 
ــم قـــطـــاع الــتــعــلــيــم،  فـــي بــرامــجــهــا إلــــى دعــ
وذلك من خالل توفير معدات الرسم ألكثر 
مــن 280 تــلــمــيــذًا فــي املــرحــلــة االبــتــدائــيــة. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أمــــام األزمـــة  يــقــول لـــ
 هــنــاك 

ّ
االقـــتـــصـــاديـــة، يــشــعــر املــــــدرس أن

واجبًا أخالقيًا عليه في أن يراعي ظروف 
الــتــالمــيــذ جــمــيــعــًا، وبــالــرغــم مــن الحاجة 
كنت أخــلــق نــوعــًا مــن الــدعــابــة فــي الرسم 
التالميذ  الــجــمــود بــني بعض  أكــســر  لكي 

أدوات  يـــحـــضـــر  ــــم  لـ ــــن  ملـ يــــنــــظــــروا  ــــي ال  كـ
ــد الــكــل  ــة، حــتــى اســتــطــعــت ان أجــ ــيــ دراســ
سعيدًا بأدوات الرسم التي توفرت الحقًا«.
ــزة الــــجــــديــــدة  ــ ــ مــــديــــر مـــــدرســـــة ذكــــــــور غـ
ــاء مجلس  أعـــضـ ــد  ــ وأحـ »أ«  االبـــتـــدائـــيـــة 
املــعــلــمــني الــفــلــســطــيــنــي، حــســن مــحــســن، 
الصعبة  االقتصادية  الــظــروف   

ّ
أن يجد 

وقلة الــدعــم الــخــاص بــاألونــروا واألزمــة 
االقتصادية الفلسطينية تهدد مستقبل 
الــتــعــلــيــم الــفــلــســطــيــنــي. يــشــيــر مــحــســن 
الفنية  الــعــلــوم والــتــربــيــة  مــــادة   

ّ
أن إلـــى 

والرياضيات والتربية اإلسالمية واللغة 
املرحلة  فــي  املـــواد  أكثر  هــي  اإلنكليزية، 
خارج  ولـــوازم  أنشطة  تطلب  االبتدائية 
إطار املدرسة، من خاللها يقدم التلميذ 
نــشــاطــًا يــدويــًا لــكــي ينشط عــقــلــه. يقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »بــعــض املــدرســني  لـــ
ال يــضــغــطــون عــلــى الــتــالمــيــذ إلحــضــار 
اللوازم للمواد الدراسية، بينما تفاجأت 
بــآخــريــن يــجــلــبــون هـــم أنــفــســهــم أدوات 
بسيطة يشرحون من خاللها للتالميذ، 

وال يحّملونهم أعباء اللوازم«.

لوازم المدرسة ترهق أهالي غزة

أسلوب حديث )محمد الحجار(

تفاعل )محمد الحجار(

جيل جديد أكثر 
تحررًا )باسكال 
)Getty/باروت

تتزامن الخطوة مع اقتراب يوم األرض في 31 مارس الجاري )أحمد غرابلي/ فرانس برس(
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من الوحدات المطروحة للمناقصة 
في مستعمرة كفار فراديم فاز بها 

فلسطينيون، لكن ُمنعوا من تملكها

األزمة االقتصادية في 
غزة مستمرة، لكّن 

كثيرًا من المعلمين ال 
يشعرون مع أولياء 
األمور، بل يستمرون 

في طلب لوازم 
إضافية من التالميذ 

ترهق األهالي

الثالثاء 20  مارس/ آذار   2018 م  3  رجب 1439 هـ  ¶  العدد 1296  السنة الرابعة
Tuesday 20 March 2018

الثالثاء 20  مارس/ آذار   2018 م  3  رجب 1439 هـ  ¶  العدد 1296  السنة الرابعة
Tuesday 20 March 2018


