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صنعاء ـ العربي الجديد

ــمــة الــصــّحــة الــعــاملــّيــة فــي بيان 
ّ
رت مــنــظ

ّ
حــــذ

نــشــرتــه عــلــى حــســابــهــا عــلــى »تـــويـــتـــر«، من 
ــســاع انــتــشــار الــكــولــيــرا فــي الــيــمــن. وقالت 

ّ
ات

إن األمر »وصل إلى مرحلة مقلقة ال ينبغي السكوت 
عنها«، في ظل ارتفاع نسبة املصابني بالكوليرا في 
ــدن الــيــمــنــيــة، والســيــمــا عـــدن والــعــاصــمــة  عـــدد مـــن املــ
صنعاء. وأعلنت رصدها 644 حالة يشتبه بإصابتها 

باملرض في مناطق يمنية مختلفة. 
فــي عــدن، أكــدت وزارة الصحة والسكان وفــاة تسعة 
أشخاص جراء إصابتهم بالكوليرا. وأشارت طبيبة 
فــي مستشفى الــصــداقــة فــي عـــدن إلـــى اســتــقــبــال 244 
مــصــابــا بــالــكــولــيــرا، تــوفــي ســتــة مــنــهــم. وعــقــد رئيس 
أحــمــد دغــر اجتماعا طــارئــا ملناقشة  اليمني  الــــوزراء 
سبل مــواجــهــة املـــرض. وبحسب مــصــدر فــي السلطة 
املحلية فــي عـــدن، فقد أعلنت حــالــة الــطــوارئ فــي كل 
والوقاية  الكوليرا  ملواجهة  الجمهورية  مستشفيات 

منه، وعالج الحاالت املصابة بسرعة. 
ــان مــديــر مكتب الــصــحــة والــســكــان فــي عـــدن، عبد  وكـ
الناصر الوالي، قد أعلن أن عدد حاالت اإلسهال الحاد 
فـــي املــحــافــظــة مــنــذ الــخــامــس وحــتــى 22 مـــن الــشــهــر 
الــجــاري، بلغت 180 حــالــة، الفــتــا إلــى أن عــدد حــاالت 
اإلصابة املؤكدة بالكوليرا مخبريا بلغت عشر حاالت 
فقط، بينما بلغ عدد الوفيات 9 حاالت من أصل 180 

حالة مصابة باإلسهال.
ويــوضــح الــوالــي أن املــيــاه املــلــّوثــة، على غـــرار تلك 
املوجودة في األنابيب أو براميل حفظ املياه امللوثة 
بالكوليرا  لإلصابة  رئيسيا  سببا  تعّد  والصدئة، 
في عدن، الفتا إلى أن اإلصابات تركزت في األحياء 
الشعبية العشوائية في دار سعد واملعال ومنطقة 
 مياه 

ّ
الــفــقــراء، مـــؤّكـــدًا أن الــبــســاتــني، حــيــث يعيش 

الشرب في شبكة املياه آمنة ومعالجة. 

اتفاقيتي تعاون ودعــم مع منظمة  قد وقعت مؤخرًا 
الــصــحــة الــعــاملــيــة، بــهــدف دعـــم الــقــطــاع الــصــحــي في 
الــيــمــن، والــتــدخــل بــهــدف تــعــزيــز الــخــدمــات الصحية 
مليون   50,5 بقيمة  الــالزمــة  الطبية  الرعاية  وتوفير 

درهم )13 مليونا و615 ألف دوالر(.
وأنــشــأت السلطات املحلّية في عــدن غرفة طــوارئ 
ــدار الــســاعــة ملــتــابــعــة عــمــل لــجــنــة الـــطـــوارئ  عــلــى مــ
الــعــلــيــا، بــحــســب مـــديـــر مــكــتــب الــصــحــة فـــي عـــدن. 
ويؤّكد »وجود فريق استشاري في مكتب الصحة 
يتألف من خبراء فنّيني وأكاديمّيني ملتابعة سالمة 
اإلجـــراءات املتخذة، وفــرق فنية محترفة لعمليات 
الــرصــد واملــتــابــعــة«. يــضــيــف: »نــســعــى إلـــى توفير 
العالجات واملستلزمات الضرورية لعالج اإلسهال 
املحافظة،  فــي  الصحية  املــراكــز  فــي جميع  الــحــاد 

ل املرضى«.
ّ
بهدف التخفيف من تنق

ناصر  املحافظ  يلفت  املــجــاورة،  لحج  وفــي محافظة 
الخبجي، إلى استقرار الوضع في املحافظة، وتشكيل 
لجنة طـــوارئ احــتــرازيــة ملــواجــهــة احــتــمــاالت وصــول 
املرض إلى مناطقها. ويوضح أنه وضع خطة طوارئ 
ملواجهة املرض، من خالل توجيه مدير مكتب الصحة 
مع  مجانا،  للمصابني  الــعــالج  لتوفير  املحافظة  فــي 
االســتــمــرار فــي مراقبة الــوضــع والتنسيق مــع مــدراء 
مؤسسات املياه والصرف الصحي وصندوق النظافة 

وكل القطاعات األخرى. 
وإلـــــى حـــضـــرمـــوت، كـــبـــرى مــحــافــظــات الـــيـــمـــن، أعــلــن 
القصوى  التأهب  رفــع حالة  بريك  بن  أحمد  املحافظ 
لـــأجـــهـــزة املــحــلــيــة والـــصـــحـــيـــة، واتــــخــــاذ اإلجـــــــراءات 
الوقائية االستباقية ملكافحة املرض في جميع املرافق 
الصحية واملستشفيات العامة. وطالب مكاتب الصحة 
الــعــامــة فـــي وادي وســـاحـــل حــضــرمــوت والــبــرنــامــج 
العاجلة  الوطني ملكافحة املالريا باتخاذ اإلجــراءات 
للقادمني عبر  فــحــوصــات طبية  والــســريــعــة، وإجــــراء 

املنافذ الحدودية. 

ــاوف لــــدى الـــســـكـــان فـــي املـــنـــاطـــق الــتــي  وتـــــــزداد املــــخــ
بــــدأ املـــــرض بـــاالنـــتـــشـــار فــيــهــا، مــثــل صــنــعــاء وعـــدن 
والبيضاء، ما دفع بعض األسر إلى أخذ احتياطاتها. 
والــدهــا نصحها  أن  املليكي  تؤّكد عبير  السياق،  في 
بغلي مياه الشرب خشية انتقال املرض إليها. تقول 
لـ »العربي الجديد« إن سكان منطقة سعوان التابعة 
لــصــنــعــاء يــعــيــشــون حـــالـــة مـــن الـــذعـــر بــعــد اكــتــشــاف 

إصابات بالكوليرا في حي النصر املجاور لهم. 
في صنعاء،  املــرض  ملواجهة  الرسمية  الجهود  وعــن 
تؤكد املليكي عدم اكتراث الحكومة بمخاطر الكوليرا، 
وسرعة انتقاله بني املواطنني. تضيف: »أخشى على 
أشقائي في املدرسة من أن ينتقل إليهم املرض لعدم 
اهتمام وزارتــي التربية والتعليم والصحة والسكان 
ــدارس حـــول مــخــاطــر هـــذا املـــرض،  بتوعية تــالمــيــذ املــ

وتنفيذ إجراءات وقائية تمنع انتشاره«. 
تــجــدر اإلشــــارة إلـــى أن جــهــود االســتــجــابــة للحد من 
الوطني،  املستوى  على  كافية  غير  الكوليرا  انتشار 
الــدولــيــة،  للمنظمات  الــدولــي  التمويل  لضعف  نــظــرًا 
وانـــقـــســـام الــســلــطــة الــســيــاســيــة، مـــا أدى إلــــى انــهــيــار 
ــام الـــطـــبـــي. فــــي املـــنـــاطـــق  ــظــ ــنــ املـــــرافـــــق الـــصـــحـــيـــة والــ
ملكافحة  أي جهود  عن  السلطات  تعلن  لم  الشمالية، 
املرض، باستثناء إعالن منظمة الصحة العاملية قبل 
أســبــوع دعــمــهــا الــجــهــات املعنية ملــواجــهــة الــكــولــيــرا، 

وإعداد خطة استجابة متكاملة. 
 )22 مليون 

ً
 عاجال

ً
ب خطة االستجابة تمويال

ّ
وتتطل

ــاء مـــركـــز لـــعـــالج الــكــولــيــرا فـــي مــنــاطــق  دوالر( إلنـــشـ
يصعب الوصول إليها، وتوزيع حقائب طبية لعالج 
ــكــــوادر، وتــعــزيــز نــظــام  حــــاالت االســـهـــال، وتـــدريـــب الــ

مراقبة انتشار الوبائيات. 
في بداية األسبوع الجاري، قدمت هيئة الهالل األحمر 
اإلماراتي مساعدات طبية إلى عدد من املستشفيات 
الــحــكــومــيــة فــي مــديــنــة عـــدن ملــكــافــحــة انــتــشــار مــرض 
الــكــولــيــرا، ومــنــع تــحــّولــه إلـــى وبــــاء. وكــانــت اإلمــــارات 

مجتمع
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استئصال مرض »شلل األطفال« بالكامل. وقال املتحدث 
الرسمي باسم الوزارة، أشرف القدرة: »خالل األعوام العشرة األخيرة، جرى استئصال مرض شلل 
األطفال من قطاع غزة تماما«. وعزا القدرة سبب استئصال املرض، إلى ارتفاع نسبة حملة تطعيم 
ها األعلى عامليا، فقد اقتربت من 100 %. وشلل األطفال، مرض فيروسي معٍد، 

ّ
األطفال، مشيرًا إلى أن

يغزو الجهاز العصبي. وتقول منظمة الصحة العاملية، إنها تسعى إلى توفير األمصال الحيوية 
)األناضول( التي تعمل على مكافحة هذا املرض. 

املــزعــوم فــي هـــروب مميت مــن أحد  لــدورهــم  العامة فــي مصر باعتقال 14 شرطيا  النيابة  أمـــرت 
السجون األسبوع املاضي بمدينة اإلسماعيلية املطلة على قناة السويس. وفي تلك الحادثة، فر 
ستة سجناء بعدما انتزعوا سالح أحد الحراس. وأمرت النيابة العامة باحتجاز 14 شرطيا، من 
إلى  أدت  التي  التحقيق. ويواجه هــؤالء تهم اإلهمال والتواطؤ  ضمنهم ثالثة ضباط، على ذمــة 
عملية الهروب. واتهم السجناء بقتل رائد في الشرطة حاول إيقافهم، كما أصابوا رجال شرطة 
)أسوشييتد برس( آخرين وكذلك أحد املارة خالل هروبهم. 

اعتقال 14 شرطيًا مصريًا بعد هروب سجناءغزة خالية من مرض شلل األطفال

بيت لحم ـ محمد عبيدات

ــلــــق الـــصـــديـــقـــان الــفــلــســطــيــنــيــان عـــدي  أطــ
ــكـــرة جـــديـــدة  الـــهـــريـــمـــي ورامـــــــز حـــنـــانـــيـــا، فـ
والهدايا  والتحف  الدمى  بصناعة  تقضي 
ــام بــشــكــل مــمــّيــز وجــمــيــل  ــنـ مـــن صــــوف األغـ
فكرتهما  فــي  والــالفــت  محترفة.  وبطريقة 
 باستطاعة أّي شخص أن يطلب منهما 

ّ
أن

صناعة دمية تشبهه. بالتالي يحصل على 
واحدة تحمل تفاصيل وجهه إلى حّد قريب 
ــام الـــذي  ــنـ جــــدًا، مــصــنــوعــة مـــن صــــوف األغـ

سبق وعولج ليصبح جاهزًا لالستخدام.

 ما يمكن استخدامه 
ّ

ويختّص الشابان بكل
فـــي الـــزيـــنـــة املــنــزلــيــة واملــكــتــبــيــة وغــيــرهــا، 
ويـــعـــمـــالن يــــدويــــا بــطــريــقــة مــتــقــنــة. وهــمــا 
ــك،  ــ ــي ذلـ ــ ــن مـــوهـــبـــتـــيـــهـــمـــا فـ ــ ــيـــدان مـ ــفـ ــتـ يـــسـ

فالهريمي يهوى الرسم وحنانيا التمثيل.
ــال مـــديـــنـــة بــيــت  ــمـ ــاال، شـ ــ ــلـــدة بـــيـــت جــ فــــي بـ
املحتلة، يملك  الغربية  الضفة  لحم، جنوب 
 صــغــيــرًا مــؤلــفــا مــن غرفة 

ً
الــصــديــقــان مــحــال

ــى والــتــحــف  ــدمــ واحـــــــــدة، يـــعـــرضـــان فـــيـــه الــ
والــهــدايــا الــتــي يــصــنــعــانــهــا. وهــمــا حرصا 
على تصميمه بطريقة تلفت أنظار الزائرين.
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن يـــقـــول الــهــريــمــي لــــ

ــاءت عـــنـــدمـــا كـــنـــت أبـــحـــث عــن  ــ »فـــكـــرتـــنـــا جــ
فـــرصـــة عــــمــــل«. هــــو راح يــبــحــث عــــن فــكــرة 
لـــــه وتــــالقــــي  مــــصــــدر رزق  تــــكــــون  غــــريــــبــــة 
 
ً
استحسان الناس. لذا، أمضى وقتا طويال
على مواقع اإلنترنت قبل أن يعثر على فكرة 
صــنــاعــة الــتــحــف والــهــدايــا يـــدويـــا. يضيف 
على  تعتمد  كلها  اليدوية  »صناعاتنا   

ّ
أن

صوف األغنام الخالص. نصنع الدمية بعد 
معتمدين  تقريبية،  أولية  بطريقة  رسمها 
عــلــى حــقــن خـــاصـــة نــشــتــريــهــا عــبــر مــواقــع 

إلكترونية«.
ويــصــنــع الــهــريــمــي وحــنــانــيــا الـــدمـــى الــتــي 

تشبه أصحابها بحسب الطلب ليعرضاها 
ولـــو لــبــرهــة مــن الــوقــت فــي محلهما الــذي 
مـــا زال يــشــهــد بــدايــاتــهــمــا، إلــــى جــانــب ما 

يصنعانه من إكسسوارات وغيرها.
تحتاج الدمية أو التحفة إلى كثير من الدقة 
املـــثـــال، تستلزمهما  والـــوقـــت. عــلــى ســبــيــل 
ــام لــصــنــاعــة دمـــيـــة أو تــحــفــة ما  ــ خــمــســة أيـ
يعمالن  الــلــذان  والــشــابــان  وفــقــا لحجمها. 
وحدهما في الوقت الحالي، يعتمدان على 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي فــي الــعــرض 
والــطــلــب والــتــواصــل مــع الــزبــائــن. ويطمح 
الـــصـــديـــقـــان فــــي املـــســـتـــقـــبـــل إلــــــى تــوســيــع 

مشروعهما  تطوير  إلــى  وكــذلــك  محلهما، 
وفكرتهما إلى ما هو أبعد من مجّرد محل 

تجاري يعرضان فيه ما تنتجه أيديهما.
إلى ذلك، يتطلع الشابان إلى تدريب آخرين 
الــقــدرة  ولــديــهــم  مشابهة  مــواهــب  يملكون 
فرص  فــي خلق  يرغبان  فهما  العمل.  على 
والــشــابــات.  للشبان  ومناسبة  جــّيــدة  عمل 
ــا  ــ ــدايـ ــ ــاج تــــحــــف وهـ ــ ــتــ ــ ــان إلـــــــى إنــ ــيــ ــعــ ويــــســ
الــســوق  مــمــّيــزة تحظى بــشــهــرة ورواج فــي 
الــفــلــســطــيــنــي وغـــيـــره مـــن األســـــــواق. وهــمــا 
 فــكــرتــهــمــا هي 

ّ
يــعــتــمــدان فـــي ذلــــك عــلــى أن

األولى من نوعها في فلسطني.

صديقان فلسطينيان يصنعان دمى تشبه أصحابها

عصام سحمراني

األسبوع املاضي كان موعدًا متجددًا مع 
أحد البرامج الحوارية التي تثير النعرات 

املذهبية، وال تصل إلى أّي نتيجة أبعد من 
ترسيخ االنقسام وتظهيره بوضوح أكبر.

يأتي ذلك على الرغم من أّن أبواب »الدعوة« 
مقفلة في الغالب لدى مختلف االتجاهات، 

خصوصًا في بلدان تقتات يوميًا على 
املذهبية. يشرد أحيانًا من يدخل في 

مذهب من املذاهب بهدف الزواج أو اإلرث أو 
غير ذلك، لكّن نسبة هؤالء ضئيلة جدًا ال 
 اإلحصائيات.

ّ
تكاد تالَحظ حتى في أدق

ط الضوء 
ّ
ها تسل

ّ
البرامج تلك تزعم طبعًا أن

على مشكلة معينة بهدف اإلسهام في 
ها. تجمع متناقضات في االستديو 

ّ
حل

وآراء متضاربة حول العديد من األمور. 
 املسائل العالقة 

ّ
لكن، في هذه الحال، ال تحل

بجلسة أو اثنتني أو حتى مائة. أساسًا، 
هناك خالفات مستمرة منذ آالف السنني... 
وفي الظاهر والباطن وأدلة الواقع التاريخي 

واالجتماعي بعيدًا عن الرومانسية: ال 
. الواقع نفسه يشير إلى أّن 

ّ
مجال للحل

عرض تلك القضايا الجدلية خصوصًا 
ما يسعى فقط إلى زيادة 

ّ
املذهبية منها، إن

أرباح املحطة من اإلعالنات التي ترتفع 
أسعارها تبعًا لعدد مشاهديها الهائل كما 

 شأن طائفي يتفاعل الجمهور معه 
ّ

كل
عبر الشاشات الصغيرة أو عبر اإلنترنت 

أو غير ذلك.
على هذا األساس، ينقسم املجتمع بني من 
يشاهد هذه البرامج وبني من يقاطعها أو 

ال ينتبه إليها أساسًا. وينقسم املشاهدون 
أنفسهم بني من يتطّرف في مذهبيته، ومن 

يحاول أن يرّوج لخطاب اعتدال )غالبًا ما 
يكون مجرد نفاق(، ومن يرفض الجميع 

 تطّرف أمامه. 
ّ

في تطّرف مقابل لكل
كذلك، هناك من يبرر وجود املذهبية بني 

»الجهالء«، ويستنكر ويستغرب وجودها 
لدى »العارفني املثقفني الواعني الفهمانني«.

على هذا األساس، يسأل صاحب املقهى أحد 
زبائنه الثقة بعد إطالعه على موقف حصل 
له مع زبون آخر يحترمه ويقّدره: »هل يعقل 

أّن شخصًا متعلمًا مثقفًا إلى هذا الحّد يفكر 
أيضًا بمثل هذه الطريقة املذهبية؟«. املوقف 

الذي حصل مع صاحب املقهى أّن ذلك 
الزبون الذي يحترم »تغّيَر لونه« عندما علم 

بمذهبه من خالل أسماء أبنائه.
 صاحب املقهى ال يعرف الكثير 

ّ
لعل

م« و»مثقف«، 
ّ
من الفروق بني »متعل

وبني »مثقف« و»مثقف«. كذلك، هو ال 
يعرف ما »املعقول« وما »غير املعقول«. 

نعم، قد يكون ما هو معقول لنا غير 
معقول لبعضنا. فكرة املعقول نفسها 
تمتزج بتعريف الفكر اإلنساني سواء 

لدى »املثقف« أو غيره في مقولة 
السوسيولوجي العراقي الراحل علي 

 
ّ

الوردي في كتابه »وّعاظ السالطني«: »كل
إنسان على عقله إطار يحّد من تفكيره. 

 
ّ
واإلنسان ال يستطيع أن يرى شيئًا إال

إذا كان ذلك الشيء واقعًا في مجال هذا 
اإلطار«. إذًا، فإطار »املثقف« قد يكون 

ضيقًا أيضًا، وال يسع ما هو خارج مذهبه.

خارج المذهب

مزاج
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بعض األهالي يغلون المياه قبل شربها )فرانس برس(



ســايــلــنــس( لــلــمــخــرج األمــيــركــي ـ الــبــريــطــانــي 
ارتكبوه،  عما  ويحكون  أوبنهايمر،  جــوشــوا 
النهر وقتلوهم  إلى  الضحايا  وكيف سحلوا 
ــرؤوس عــن األجـــســـاد قــبــل رميها  ــ وفــصــلــوا الـ
في النهر. ما زالوا يذكرون استغاثات الناس. 
وحــــني واجــهــهــم شــــاب قــتــل شــقــيــقــه، رفــضــوا 
ــذار. فـــهـــذا مــــــاٍض يـــجـــب نـــســـيـــانـــه، وال  ــ ــتــ ــ االعــ
داعي للتذّكر. في هذا السياق، تقول املعالجة 
ــســامــح 

ُ
الــنــفــســيــة ســيــنــتــيــا غــيــبــيــرت: »حــــني ن

اآلخــريــن على الــفــور، مــن دون أن ُيــظــهــروا أي 
نا نرضخ مجّددًا 

ّ
أن أو توبة، فهذا يعني  نــدم 

لحكمهم. عالوة على ذلك، فإن الغفران السريع 
من دون أي شعور باملسؤولية، ال يفرض على 

الجاني أن يعيد التفكير ويتغّير«.

قتل ابني
كانت  األميركية  تايمز«  »نــيــويــورك  صحيفة 
قـــد نـــشـــرت اعـــتـــرافـــات لــقــتــلــة وضـــحـــايـــا بعد 
ــدا. مـــن خــاللــهــا، أظــهــرت  ــ ــ املــصــالــحــة فـــي روانـ
ــراف بــالــجــريــمــة، وطـــلـــب الــعــفــو، قد  ــتــ أن االعــ
يساهم في إعادة اللحمة بني املواطنني. يقول 
نتامبرا )القاتل(: »أثناء اإلبادة الجماعية في 
عـــام 1994، شــاركــت فــي قــتــل ابـــن هـــذه املــــرأة. 
الـــيـــوم، نــحــن عــضــوان فــي مــجــمــوعــة الــوحــدة 
 شيء. إذا 

ّ
واملصالحة نفسها. نتشارك في كل

احتاجت بعض املاء، أجلبه إليها. ال نشك في 
بعضنا بعضا. كنت أرى الكوابيس في الليل 
بسبب هذه األحــداث. اليوم، أستطيع أن أنام 

بسالم. نحن مثل أخ وأخت«. 
موكاموسوني )الضحية(: »قتل ابني، ثم جاء 
يطلب مني العفو. سامحته ألنه لم يفعل ذلك 
من تلقاء نفسه. كان الشيطان يسكنه. سررت 
الخفاء  فــي  فإبقائها  بجريمته،  اعــتــرف  ألنــه 
ــا. قــبــل أن أمــنــحــه الــعــفــو، لـــم يكن  أكــثــر إيـــالمـ
يقترب مني. كنت أعامله مثل عدو. لكن اليوم، 

ل أن أعامله كما لو أنه طفلي«.
ّ

أفض
 الــنــزاعــات ومــديــر منظمة 

ّ
ويــقــول أســتــاذ حـــل

»سيرش فــور كومون غــراونــد«، شيب هوس: 
 املصالحة تعني أشخاصا يتحّدثون 

ّ
»رغم أن

بــعــضــهــم إلــــى بــعــض، إال أن تــحــقــيــقــهــا ليس 
، بــل قــد تكون أحــد أصعب األمـــور على 

ً
ســهــال

اإلطـــــــالق. عــلــى الــضــحــيــة مــســامــحــة الــظــالــم. 
اإلنسانية  الجرائم ضد  ويجب على مرتكبي 

االعتراف بذنوبهم وعنجهّيتهم«. 
الــنــفــس  ــاذ عـــلـــم  ــتــ ــام 2005، أصــــــدر أســ ــ فــــي عـ
االجـــتـــمـــاعـــي، نــيــبــوجــا بــيــتــروفــيــتــش، بحثا 
حول »الجوانب النفسّية للمصالحة في دول 
الــســابــقــة«. يــقــول إن املصالحة  يــوغــوســالفــيــا 
ــــرًا مــهــّمــا لــلــحــفــاظ عــلــى صــحــة الــفــرد  تـــعـــّد أمـ
الــعــقــلــيــة، الفــتــا إلـــى أن »املـــــرارة املــتــبــادلــة بني 
األعـــــداء هــي أشــبــه بــســّم فــي الــعــقــول. الــرغــبــة 
في االنتقام وإلحاق الضرر باآلخر، حتى لو 
كان عدوًا، يستنزفان طاقتنا ويمنعان التئام 

جروحنا النفسية«. 
 الـــصـــراعـــات قد 

ّ
عــلــى مــســتــوى املــجــتــمــع، فــــإن

تــتــجــّدد فــي حــال لــم تــحــدث املــصــالــحــة. لذلك، 
تــمــّكــن املــصــالــحــة األعـــــــداء مـــن بـــنـــاء عــالقــات 
ســلــيــمــة، بــحــســب بــيــتــروفــيــتــش. ويــلــفــت إلــى 
ــق بمشاعر 

ّ
يــتــعــل لــلــمــصــالــحــة  االســـتـــعـــداد  أن 

الــغــضــب حـــيـــال الــــــدول األخــــــرى أو الــخــصــم، 
والـــتـــي يــمــكــن أن تــشــّكــل عــقــبــة كــبــيــرة، وهـــذا 
منطقي ومتوقع. من جهة أخرى، فإن املشاعر 
اإليــجــابــيــة مــثــل األمــــل والـــتـــفـــاؤل والــثــقــة في 
مستقبل أفضل، تعني أننا نسير على الطريق 

الصحيح لتحقيق املصالحات. 
ــار الــحــرب  ــ ــه فـــي إطـ يــضــيــف بــيــتــروفــيــتــش أنــ
الــدولــّيــة الــتــقــلــيــدّيــة، اآلخـــر هــو »عــــدو« يجب 
ــة، اآلخــــــــر هــو  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــي الـــــحـــــرب األهـ ــ ــ ــه. وفـ ــالــ ــتــ قــ
فيرى  املستعمر،  أما  معاقبته.  يجب  »خائن« 
فا أو بــربــريــا. وفــي حــالــة اإلبـــادة 

ّ
اآلخـــر متخل

الجماعية، يصبح اآلخر إنسانا ثانويا.
يضيف أنه بعد نهاية األعمال العدائية، يكون 
املاضي مسيطرًا على عقول الناس، باملقارنة 
املستقبل. في  أهمية ومــع  األقــل  الحاضر  مــع 
هـــذا الــســيــاق، يــفــتــرض بعملية املــصــالــحــة أن 
إلى  التطلع  التوجه، وتدفع نحو  تعكس هذا 
املــســتــقــبــل ولــيــس إلـــى املـــاضـــي. لـــذلـــك، »لــيــس 
السؤال عّما حدث كافيا. بل قبل كل شيء، ماذا 
وتشير  املـــاضـــي؟«.  هـــذا  مــع  نفعل  أن  يسعنا 
دراسات إلى أن الهدف ليس التفكير في ما إذا 
النسيان،  أم  التذكر  الشخص  كــان يجب على 

بل كيفية التذّكر والنسيان للمضي قدما.  

ربى أبو عمو

ـــى 
ّ
ــا وال حـــت ــعــــروفــ لـــيـــس مــ الـــبـــلـــد 

األعداء. في يوٍم من األيام، تقاتلوا 
سفك. وفي سنوات 

ُ
وكانت الدماء ت

ــمــات 
ّ
الحـــقـــة، عــمــلــت مــحــاكــم جــنــائــيــة ومــنــظ

حــقــوقــّيــة عــلــى »فـــرزهـــم« بــني قتلة وضــحــايــا. 
بــــالٌد كــثــيــرة انــخــرطــت فـــي حـــــروٍب أهــلــيــة أو 
دائما   »

ّ
و«الــحــق إبـــادات جماعية.  أو  إقليمية 

ــه 
ّ
ـــه »وجــهــة نــظــر«، أقــل

ّ
ــراف ألن مــع جميع األطــ

قبل الفرز. 
بعد أي حرٍب أو نزاع، يصير التعايش واقعا 
 ما في القلوب 

ّ
ال مفّر منه. هذا في الظاهر. لكن

قادر على توليد املزيد من الصراعات. سارت 
ــتـــرف الــبــعــض   فـــي نــهــج املــصــالــحــة، واعـ

ٌ
دول

ُعـــّدت بعض  العفو.  بــارتــكــاب جــرائــم وطلبوا 
التجارب ناجحة نسبيا، منها تجربة جنوب 
استمّر  الـــذي  الــعــرقــي  التطهير  بعد  أفريقيا، 

أعواما طويلة.
ــا، وفـــــي مـــثـــل هـــــذا الـــشـــهـــر )أي  ــامــ قـــبـــل 51 عــ
أكتوبر/ تشرين األّول(، قتل على األقل نصف 
مليون شخص في إندونيسيا. في عام 2015، 
تدين  ــة 

ّ
أدل الدولية  الشعبية  املحكمة  جمعت 

الحكومة اإلندونيسية بسبب القتل الجماعي 
بــحــق الــشــيــوعــّيــني فـــي عــــام 1965. وأوصــــى 
الــقــضــاة الــحــكــومــة اإلنــدونــيــســّيــة بــاالعــتــذار 
الجرائم  فــي  والتحقيق  وأســرهــم،  للضحايا 
ضـــد اإلنـــســـانـــيـــة، وضـــمـــان حـــصـــول الــنــاجــني 
عــلــى الــتــعــويــض املـــنـــاســـب. لــكــن فـــي الـــذكـــرى 
الخمسني، رفض الرئيس اإلندونيسي جوكو 
ويــــدودو، خــالل خــطــاب لــه أمـــام مجموعة من 
قادة الحركة املحمدية في البالد، االعتذار عّما 

حصل في ذلك الوقت. 
ــلـــــرأي نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة  ــطــــالع لـــ ــتــ أظــــهــــر اســ
أكــثــر  أن   ،2009 عـــــام  فــــي  ــلــــوب«  غــ »جـــاكـــرتـــا 
ــم طــالب  مـــن نــصــف املــســتــطــلــعــة آراؤهـــــــم، وهــ
جامعيون، ال يعرفون شيئا عّما حدث، علما 
 تقريرًا لوكالة االستخبارات األميركية كان 

ّ
أن

قـــد وصـــف مـــا حــصــل بــــ«إحـــدى أســــوأ جــرائــم 
ضاف 

ُ
ت العشرين«،  القرن  في  الجماعي  القتل 

إلـــــى »عـــمـــلـــيـــات الــتــطــهــيــر الــســوفــيــيــتــيــة فــي 
الجماعي  والــقــتــل  املــاضــي،  الــقــرن  ثالثينيات 
النازي خالل الحرب العاملية الثانية، وجرائم 

املاويني في خمسينيات القرن املاضي«. 
وقبله، تحديدًا في عام 2014، أعلن أحد الوزراء 
في الحكومة اإلندونيسية رفضه نتائح لجنة 
حقوق اإلنسان التي دانــت جرائم القتل هذه، 
ــا فـــي ذلــك   إن مـــا حــــدث »كـــــان ضــــروريــ

ً
قـــائـــال

الوقت«. لم تحصل مصالحة في إندونيسيا، 
األعــداء  القتلة بجرائمه.  ولم يعترف أحد من 
ــا الحـــقـــا،  ــايـ ــحـ الـــســـابـــقـــون، أو الـــقـــتـــلـــة والـــضـ
يــعــيــشــون جــنــبــا إلـــى جــنــب. الــقــتــلــة يــظــهــرون 
لـــــــووك أوف  )ذا  ــمــــت«  ــــرة صــ ــظـ ــ »نـ فـــيـــلـــم  ــــي  فـ

مجازر 
العالم
اعترافات 
قد تليها 
مصالحات

األقل  على  شيوعي  مليون  نصف  قتل  عامًا،   51 قبل 
بما  المجرمون  يعترف  لم  اليوم،  حتى  إندونيسيا.  في 
ارتكبوه، وما زالوا جزءًا من السلطة. ضحايا إندونيسيا، 
تساعدهم  وحدها  الحقيقة.  يريدون  العالم  وضحايا 

على االستمرار

تحتال الشركات اإلسرائيلية 
على حمالت المقاطعة 
االقتصادية الناشطة جدًا 

في أوروبا، خصوصًا 
هولندا، من أجل بيع 

منتجات المستوطنات. 
تستخدم في ذلك عدة 
طرق، منها االدعاء بأن 

المنتجات صادرة عن 
بلدان أخرى كالمغرب

إسرائيل تحتال على حمالت المقاطعة بتمور   »مغربية«

قبل أن أمنحه العفو، 
لم يكن يقترب مني. كنت 

أعامله مثل عدّو

تمّكن المصالحة األعداء 
من بناء عالقات سليمة

بعد انتهاء الحروب

»العربي الجديد« 
رصدت بضائع إسرائيلية 

على رفوف محالت 

تحقيق أوسع هامش 
من الربح يأتي أوًال، وتليه 

القضايا الكبرى 

1819
مجتمع

أمستردام ـ ثائر السهلي

شهدت السنوات األخيرة في أوروبــا، توسعا 
فـــي مــقــاطــعــة الــبــضــائــع اإلســرائــيــلــيــة. انــضــم 
عـــدد مـــن الــنــاشــطــني واملــنــظــمــات فـــي هــولــنــدا 
على  منها  كبير  جــزٌء  تركز  التي  الحملة  إلــى 
مــقــاطــعــة مــنــتــجــات املــســتــوطــنــات، خصوصا 
الزراعية، وتنظيم حمالت توعية في صفوف 
 ،

ً
املستهلكني في البالد. في شهر رمضان مثال

يتحرك ناشطو املقاطعة بالترافق مع ارتفاع 
هولندا  مسلمي  بــني  التمور  استهالك  مــعــدل 

الذين يتجاوز عددهم املليون.
بوضوح  يشار  املستوطنات  منتجات  بعض 
ــر ال  ــ إلــــى كــونــهــا إســرائــيــلــيــة، وبــعــضــهــا اآلخـ
من مستوطنات  كانت  إذا  يوضح، خصوصا 
ــام 1967،  األراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة املــحــتــلــة عــ
لــلــتــهــرب مـــن عــقــوبــات أوروبــــيــــة، أو ببساطة 
الــذيــن قــد يرفضون شــراء  لــخــداع املستهلكني 
تلك املنتجات في حال التصريح عن مصدرها.

التسويقي للبضائع  الــدعــم  مــن  الــرغــم  وعــلــى 

لـــدى بــعــض متاجر  ذات املــنــشــأ اإلســرائــيــلــي 
ــي ال تـــخـــفـــي دعــمــهــا  ــتــ ــة الــ ــتـــجـــزئـ ــالـ الـــبـــيـــع بـ
ملـــنـــتـــجـــات   

ّ
أن إال  أبــــــيــــــب،  ــل  ــتــ لــ ــا  ــ ــــدهـ ــيـ ــ ــأيـ ــ وتـ

في  قانونية  وعــواقــب  مــحــاذيــر  املستوطنات 
آتــيــة مــن األراضـــي  ــا، بوصفها بضائع  أوروبــ
الفلسطينية املحتلة، والتي تعتبر في القانون 
الدولي »غير شرعية«. لكن، ال تنعدم وسائل 
تالفي تلك املحاذير وتحقيق الغاية املنشودة 
بــمــســاعــدة االحــــتــــالل فـــي تــســويــق مــنــتــجــاتــه 
الــتــي ُيـــســـَرق بــعــضــهــا مـــن أراضـــــي الــفــالحــني 
من  معظمهم  يتمكن  ال  الــذيــن  الفلسطينيني 

رعايتها وجني محاصيلها.
وبـــــهـــــدف تـــجـــهـــيـــل مــــصــــدر تـــلـــك املـــنـــتـــجـــات 
املصّدرة  الشركات  تلجأ  املستهلك،  لتضليل 
ــتـــوردة إلــــى حــيــل، مـــن بــيــنــهــا تــحــويــل  واملـــسـ
املــنــتــجــات إلـــى مــحــطــة تــرانــزيــت قـــد تتحول 
إلــــى بــلــد لـــإلنـــتـــاج ولـــيـــس الـــعـــبـــور فـــقـــط، أو 
اإلشـــارة إلــى كــون املنتج عــائــدًا إلــى شركات 
متعددة الجنسية، وآتيا من مناطق جغرافية 
مـــتـــنـــوعـــة. فـــتـــمـــور »مـــــدجـــــول« املـــنـــتـــجـــة فــي 

قد  املــثــال،  عــلــى سبيل  األغــــوار  مستوطنات 
تــصــبــح جـــنـــوب أفــريــقــيــة أو مـــن الــصــحــاري 
نفسها  اإلسرائيلية  املصادر   

ّ
لكن األميركية. 

تشير إلى كون ثالثة أربــاع تمور »مدجول« 
منتجة في »الصحاري اإلسرائيلية«. ووفقا 
 دولـــة 

ّ
لــلــمــصــادر اإلســرائــيــلــيــة نــفــســهــا، فــــإن

االحتالل تستحوذ على هذه السوق العاملية 

هذه الحادثة رد فعل املتسوقني داخل املتجر، 
وفي غالبيتهم من الالجئني السوريني. وكان 
البائع مسبقا على كمية  أحــدهــم قــد أوصــى 
كبيرة من التمر بغية إعــداد حلويات العيد، 
اإلسرائيلية  التمور  بقصة  علم  فسارع حني 
 ما له عالقة 

ّ
أن تكون طلبيته بعيدة عن كــل

بالبضائع اإلسرائيلية. وهو طلب كرره أكثر 
من متسوق داخل املتجر. 

في مكان آخر لبيع اللحوم الحالل واملنتجات 
الـــشـــرقـــيـــة واملـــغـــربـــيـــة، فـــهـــم الـــبـــائـــع مــغــزى 
الـــســـؤال عـــن مـــصـــدر الــبــرتــقــال فـــي مــتــجــره، 
 
ّ
ــه إسباني ومغربي، وأن

ّ
أن إلــى  فــورًا  فأشار 

ــيـــة غـــيـــر مـــرحـــب بــهــا  ــلـ ــيـ الـــبـــضـــائـــع اإلســـرائـ
التمور كانت  لديه. وبعد جولة على رفــوف 
)املــعــروفــة باملجهول أيضا(  املــدجــول  تــمــور 
آتية من املغرب،  أنها  إلــى  ه أشــار 

ّ
هناك، لكن

ــل تـــمـــور االحـــتـــالل مــغــربــي. كــذلــك،   أصــ
ّ
وأن

 تمور املدجول عموما من أكثر 
ّ
أشــار إلى أن

األنــــواع طلبا واســتــهــالكــا، خــصــوصــا خــالل 
التونسية  التمور   

ّ
أن مع  املاضية،  السنوات 

والجزائرية تتمتع بسمعة جيدة أيضا. من 
والجودة  الواسع  الربح  هامش   

ّ
أن الواضح 

يدفع  مــا  هما  التمور  تلك  بها  تحظى  التي 
أصحاب تلك املتاجر إلى التخلف عن دعوات 
كأفراد، متعاطفون  فمن جهة، هم  املقاطعة. 
ربما،  وقضيتها  فلسطني  مع  ومتضامنون 
رأسمالي  إلى طبيعة مجتمع  بالنسبة  لكن 
 تحقيق أوسع هامش من الربح يأتي أواًل، 

ّ
فإن

وتــلــيــه الــقــضــايــا الــكــبــرى والــتــضــامــن معها. 
فقط  تتوقف  ال  والتضليل  الــخــداع  أساليب 
عند تجهيل مصدر منتجات االحتالل، ففي 
حـــاالت ســابــقــة ابــتــاعــت شــركــات إسرائيلية 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــتــمــور الــجــزائــريــة ذات 
الجودة العالية وأعادت تعبئتها وتسويقها 

في أوروبا تحت اسم »النبي سليمان«. 
ــيـــة   مــنــتــجــات االحــــتــــالل الـــزراعـ

ّ
ــذلــــك، فــــــإن كــ

ــرى لــلــبــيــع  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــر الـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــددة فــــــي املـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ املــ
بــالــتــجــزئــة فـــي هــولــنــدا، تــتــضــمــن منتجات 
ــعــة الــتــي تــربــي قطعانها في 

ّ
الــلــحــوم املــصــن

مستوطناته في الضفة الغربية.

بنسبة تتراوح ما بني 65% و75%. ويعتقد 
 تلك الحقول في جنوب أفريقيا -إن 

ّ
حتى أن

وجدت- يملكها أفراد أو شركات إسرائيلية. 
 صــــدى حــمــالت 

ّ
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يـــبـــدو أن

املــقــاطــعــة والــتــوعــيــة لـــم يــصــل إلــــى شــريــحــة 
واسعة من متاجر البيع بالتجزئة الصغيرة، 
ــائــــالت يــفــتــرض  الـــتـــي يـــديـــرهـــا أفــــــــراد أو عــ
التي  الكبرى  الــشــركــات  مــن ســطــوة  تحررهم 
تسّوق تلك املنتجات بغية الربح أو دعم دولة 
الجديد« رصدت بضائع  »العربي  االحتالل. 
إسرائيلية على رفــوف متاجر بيع منتجات 
الحالل وغيرها. بعض التمور حملت تعريفا 
ما  لــم يحمل.  والــبــعــض  إسرائيليا واضــحــا، 
ــة أصــحــاب أو مــديــري  يلفت الــنــظــر هــو درايــ
تلك املتاجر بهوية البضاعة ومصدرها. فمع 
الــســؤال عــن مــصــدر الــتــمــور فــي أحــدهــا، قــال 
ها جنوب أفريقية، ثم ما لبث أن 

ّ
البائع أواًل إن

ها 
ّ
أعلن عن كونها فلسطينية، قبل إقــراره أن

»على األرجح إسرائيلية« وبكونه تعّرض إلى 
خــداع املصّدر الجنوب أفريقي. ما يلفت في 

فعلنا أمورًا سيئة
ــأت أّول حــكــومــة  ــشــ أنــ ــا،  ــيـ ــقـ ــريـ أفـ فــــي جـــنـــوب 
ديمقراطّية لجنة الحقيقة واملصالحة في عام 
1991. يوضح رئيس األساقفة ديزموند توتو، 
لتضميد  »غرفة  ترأسها هي  التي  اللجنة  أن 
أما  والــغــفــران«.  واملصالحة  الوطنية  الــجــراح 
العضو السابق في املؤتمر الوطني األفريقي 
ألـــبـــي ســـــاش، والــــــذي فــقــد ذراعــــــه وعــيــنــه في 
بالتوفيق  األمـــر  ينتهي  »ال  فــيــقــول:  تــفــجــيــر، 
بني الجميع في البالد. يحدث هذا فقط حني 
والسكن  العمل  فــي  حقيقية  مــســاواة  تتحقق 

والصحة والتعليم، وهذا يأخذ وقتا«.
وكانت اللجنة قد أشــارت إلى أنها استمعت 
إلــى أكــثــر مــن سبعة آالف مــن الــجــنــاة ونحو 
20 ألــــف ضــحــيــة. ويـــقـــول ســـــاش، الـــــذي كــان 
ومهندس  الــدســتــوريــة،  املحكمة  فــي  قــاضــيــا 
دستور البالد ما بعد الفصل العنصري، إنه 
»كــان ال بد أن تكون هناك اعترافات من قبل 
أولــئــك الــذيــن ارتــكــبــوا أفـــعـــااًل فــظــيــعــة، وذلــك 
ليس فقط من قبل النظام الحاكم، ولكن أيضا 
مـــن قــبــل أعـــضـــاء فـــي حـــزب املــؤتــمــر الــوطــنــي 
األفريقي، الذي أنتمي إليه. نحن فعلنا أمورًا 
أن نكون واضحني حيال ذلك.  سيئة. ويجب 
بالنسبة إلـــي، كــان الــجــزء األهـــم الـــذي فعلته 
اللجنة أبعد من التقرير الذي أصدرته. وظهر 
ــاء والــقــصــص  ــرثــ ذلــــك مـــن خــــالل الـــدمـــوع والــ
السياسّيني،  أحــد  يقول  واالعــتــرافــات«. وكما 
قته اللجنة هو تحويل املعرفة إلى 

ّ
فإن ما حق

قت 
ّ
اعــتــراف«. وبــاالنــتــقــال إلــى مــكــان آخـــر، وث

املــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة لــيــوغــوســالفــيــا 
الــســابــقــة جـــرائـــم حــــرب فـــي الــبــوســنــة، إال أن 
إلى  تتحول  لــم  إليها  خلصت  الــتــي  النتائج 
روايـــــة مــشــتــركــة لــــدى جــمــيــع املـــواطـــنـــني. في 
الــدراســي  املنهاج  يتوقف  الــصــربــي،  النصف 
فـــي عــــام 1992، ويـــشـــار إلــــى حــــرب غــامــضــة 

وحدوث أمور سيئة.
ــرب الـــبـــوســـنـــة، بــغــالــبــيــة  ــ أخــــيــــرًا، صــــــّوت صـ
متنازع  عطلة  على  اإلبــقــاء  لصالح  ساحقة، 
عليها، والتي قالت املحكمة الدستورية إنها 
تعد تمييزًا ضد غير الصرب. خّير االستفتاء 
الناخبني ما بني اإلبقاء على عطلة 9 يناير/ 
كـــانـــون الــثــانــي فـــي )جــمــهــوريــة صــربــســكــا(، 
بــمــنــاســبــة إعـــــالن صــــرب الــبــوســنــة تشكيل 
ما  إلغائها،  أو   ،1992 عــام  املستقلة  دولتهم 

أثار حربا بني عامي 1992 و1995.
ــــخ يــعــد  ــاريـ ــ ــتـ ــ قــــضــــت املـــحـــكـــمـــة بـــــــأن هـــــــذا الـ
والــكــروات  املسلمني  البوشناق  ضــد  تمييزا 
الــكــاثــولــيــك فــي الــبــوســنــة، ألنـــه يــوافــق عطلة 

دينية للمسيحيني األرثوذكس.
رّبما لن نتوقف عن طرح السؤال عن أهمية 
املــصــالــحــة واالعـــتـــراف. فــي الــتــاريــخ، مــا زال 
هناك كــم كبير مــن الــجــرائــم التي لــم يعترف 
يتأملون.  الضحايا  زال  ومــا  بها،  مرتكبوها 
ق 

ّ
لكن هل هي ممكنة حقا؟ واألهــم، هل تحق

التعايش؟ 
تــقــول الــكــاتــبــة والــصــحــافــّيــة األمــيــركــّيــة تينا 

روزنبرغ، لـ«العربي الجديد«، إن »املصالحات 
ها تختلف من مكان إلى آخر«، 

ّ
ممكنة، إال أن

ه يجب على كل مجتمع األخذ في 
ّ
الفتة إلى أن

االعتبار جميع الظروف التي مّر بها، والعمل 
على تصميم شكل مناسب للمصالحة، على 
«. وتـــــرى أن 

ً
ــال ــثــ غـــــرار املـــحـــاكـــم الــجــنــائــيــة مــ

يجب  الضحايا  مــن  السماح  املجرمني  طلب 
أن يــحــدث بــصــورة شخصية، الفــتــة إلــى أنه 
حتى في حال االعتراف بما حدث، للضحايا 

وحدهم الحق في مسامحتهم أم ال.
خــرى، توضح روزنبرغ أن تخيير 

ُ
أ من جهٍة 

الضحايا بني العفو عن املجرمني أو االستمرار 
أن يعتبر عفوًا. هناك  في تعذيبهم ال يمكن 
حاجة إلى لجنة حقيقة ومصالحة على غرار 
والتي  أفريقيا،  جنوب  في  أنشأت  التي  تلك 
على  املجرمني  ــهــا شّجعت 

ّ
ألن ناجحة  كــانــت 

ها تشير إلى مشكلة 
ّ
االعتراف بجرائمهم. لكن

ــــرى تــتــعــلــق بــاملــحــاكــم الــجــنــائــيــة، والــتــي  أخـ
تساهم في محاكمة املجرمني، وهذه كلفتها 
املادية كبيرة. في الوقت نفسه، توضح أنها 
»لــيــســت مــتــأكــدة مـــن نــجــاح املــحــاكــمــات في 
جميع الحاالت، إذ يمكن أن تؤدي إلى تأجيج 

مشاعر الغضب«.
 »املــجــرمــني لـــن يــعــتــرفــوا 

ّ
ــك، تـــؤّكـــد أن إلـــى ذلــ

ــع هــذا يــعــّد أمــرًا 
ُّ
جميعا بما ارتــكــبــوه، وتــوق

إلــى أن الكثير  غير واقــعــي«. مــع ذلـــك، تلفت 
إندونيسيا،  ذلــك. في  يــريــدون  الضحايا  من 
ــــدث. وبــعــض  لـــم يــكــن هـــنـــاك اعـــتـــراف بــمــا حـ

هؤالء الذين يعتقد الضحايا أنهم مجرمون،  
يــرفــضــون هـــذا االتـــهـــام، بــل يــعــتــقــدون أن ما 
فــعــلــوه كـــان مــحــقــا. إال أن روزنـــبـــرغ تـــرى أنــه 
طـــاملـــا كــــان هـــنـــاك جــريــمــة قـــتـــل، فـــهـــذا يعني 
وجـــود مــجــرم وضــحــيــة، مــشــيــرة إلـــى أنـــه »ال 
يمكن طاعة النظام إذا ما كان غير قانوني«. 
ــر هم  الـــذي يعطون األوامــ تضيف أن هـــؤالء 

مذنبون بنسبة أكبر من الذين يتلقونها. 
وبــعــيــدًا عـــن املــحــاكــمــات، تــشــيــر إلــــى أهــمــيــة 
تشكيل لجان للتحقيق في ما حدث وكشفه. 
كــذلــك، يــجــب عــلــى الــضــحــايــا الــحــصــول على 
تعويضات، ألن ذلك يساعدهم في الشفاء من 

املاضي واالستمرار.

تحقيق

غزة ـ يامن سلمان

ــاع غـــزة  ــطــ ــه بـــيـــئـــة قــ ــّر فـــيـ ــمــ ــا تــ ــ وســــــط مـ
ــن تـــهـــديـــدات  ــاصـــر مــ الــفــلــســطــيــنــي املـــحـ
لــلــبــنــى الــتــحــتــيــة وتـــدنـــي جــــودة الــتــربــة 
وتـــلـــوث املـــيـــاه ومــلــوحــتــهــا، ظــهــر فــريــق 
ــتــــطــــوع لـــنـــشـــر ثــقــافــة  ــرة الــ ــكــ تـــجـــمـــعـــه فــ
الــتــعــاطــي مــع الــبــيــئــة بــأســلــوب ايــجــابــي 
مبتكر. أسلوب يساهم من خالله »تجّمع 
املـــعـــرفـــة الــــخــــضــــراء« فــــي تـــبـــديـــل بــعــض 
املفاهيم الخاطئة والشائعة حول البيئة.
ــــق مــــجــــمــــوعــــة مــــــن طــــالب  ــريـ ــ ــفـ ــ يــــضــــم الـ
ــة،  ــيــ ــئــ ــيــ ــبــ ــة الــ ــ ــــدســ ــنــ ــ ــهــ ــ تـــــخـــــصـــــصـــــات الــ
ــم الــنــفــس،  ــلـ ــة، وعـ ــاريـ ــمـ ــعـ والـــهـــنـــدســـة املـ
والــتــربــيــة. تــأســس مطلع الــعــام الــجــاري 
من خالل عشرين شابا وشابة، ليصبح 
عددهم اليوم ثالثني. هدفهم التعامل مع 
فئات عديدة من املجتمع كرجال األعمال 
والحرفيني وأصحاب املصانع وغيرهم.

الفريق على قضايا عديدة، منها  يعمل 
إدارة النفايات الصلبة، واملياه، والصرف 
الصحي، واالحتباس الحراري، والعمارة 
الـــخـــضـــراء، والــطــاقــة املـــتـــجـــددة. وينظم 
بــرامــج تــدريــبــيــة وورش عــمــل وحــمــالت 
قــائــمــة عــلــى منهجية  تــوعــيــة  ــرامــــج  وبــ
خالل  مــن  التفاعلي،  املجتمعي  التعليم 
قاعدة معلوماتية تراعي جميع الفئات، 

وتنشر الوعي البيئي باستمرار.
يــارا صرصور،  البيئية  الهندسة  طالبة 
»الــعــربــي  الــعــضــوة فـــي الــفــريــق، تــقــول لـــ
الــجــديــد«: »نــحــن فــي حــاجــة إلـــى حلول 
ملشاكل البيئة في القطاع. أبرز القضايا 
ــر  تــــدويــ وإعــــــــــــادة  املــــــيــــــاه،  إدارة  ســـــــوء 
النفايات، وتلوث الهواء، وعدم استخدام 
املــوارد«. تبنّي للفريق بحسب صرصور 
الــحــالــيــة في  البيئية  املــشــاكــل  أخــطــر   

ّ
أن

غزة هي النفايات الصلبة، في ظل غياب 
الـــوعـــي بــمــخــاطــرهــا، خــصــوصــا املــــواد 
ــــدم تــقــديــر الــحــكــومــة  الــبــالســتــيــكــيــة، وعـ
فـــوائـــد إعــــــادة الـــتـــدويـــر، وعـــــدم اهــتــمــام 
أصــحــاب رؤوس األمــــوال بــهــذا الــقــطــاع، 
وبـــدعـــم وتــطــويــر املـــشـــاريـــع الـــتـــي تهتم 

بالبيئة.
الــغــاليــيــنــي،  مـــن جــهــتــهــا، تستعيد هــيــا 
وهي خريجة هندسة بيئية من الجامعة 
اإلســـالمـــيـــة فـــي غــــزة، جــولــة الــفــريــق في 
محطة الــكــهــربــاء الــوحــيــدة فــي الــقــطــاع. 
الحظت خاللها عدم استخدام أي طاقة 
كهربائية لخدمة مشاريع بيئية. وعلمت 
أنــه ال وجــود لكهرباء كافية  في املحطة 
لــتــحــويــل الــنــفــايــات الــصــلــبــة إلــــى مـــواد 
كذلك،  منها.  االســتــفــادة  تمكن  عضوية 
عـــدم وجــــود مــــوارد مــفــيــدة عــلــى صعيد 

تطوير آلية التدوير الصناعي.
 االقـــتـــصـــاد 

ّ
أن إلـــــى  الـــغـــاليـــيـــنـــي  تـــشـــيـــر 

ــر أنـــــــــواع االقـــتـــصـــاد  ــثــ ــو أكــ ــ ــر هـ ــ ــــضـ األخـ
ودول  اإلسكندنافية  الـــدول  فــي  نجاحا 
أوروبــيــة أخـــرى. وهــو اســتــخــدام املـــوارد 
املجتمع  تفيد  الــتــي  املــســتــدامــة  البيئية 
أيــضــا. تــقــدم مــثــااًل عــن األخــشــاب، فبداًل 
ــا فــــي الـــنـــفـــايـــات مــــن املــمــكــن  ــهـ ــيـ مــــن رمـ
بالفائدة  تــعــود  أدوات  فــي  استخدامها 

على صاحبها.
خــضــع الــفــريــق فــي بــدايــة تــأســيــســه إلــى 
دورات وإرشادات من مهندسني بيئيني، 
مــخــاطــبــة  ــارات  ــ ــهـ ــ مـ فــــي  دورات  كــــذلــــك، 
ــنـــدس املـــعـــمـــاري  ــهـ ــهـــور. يـــقـــول املـ ــمـ الـــجـ
العضو في الفريق أحمد الراعي: »هدفنا 
التحدث إلى الناس حول ثقافة التعاطي 
مع املياه واستهالكها السليم، والعمارة 

الــخــضــراء أي الـــزراعـــة فــي املــبــانــي، وقــد 
بـــــــدأت تـــظـــهـــر بـــالـــفـــعـــل عـــلـــى كـــثـــيـــر مــن 
األسطح«.  يقف خلف تأسيس التجمع، 
ــنـــاشـــط املــجــتــمــعــي أحــمــد  اإلعــــالمــــي والـ
الــذي كــان هدفه الحفاظ على  الــكــريــري، 
الوعي  كــأســلــوب حــيــاة، وتــعــزيــز  البيئة 
فــي مفاهيم الــبــيــئــة. نــظــم الــكــريــري عــدة 
فــعــالــيــات مــنــهــا مـــا ضــــّم مــجــمــوعــة من 
االختصاصات   مختلف  مــن  الخريجني 
الى جانب عدد من املختصني واملتمولني 

لتحفيزهم على االستثمار البيئي.
خــاض الــفــريــق مــبــادرات عــديــدة تعرفوا 
مــبــادرة  تــجــارب. منها  مــن خاللها على 
إعـــادة الــتــدويــر  »شــبــاب األعــمــال« التي 
تجمع األخشاب غير الالزمة في املناجر 
بــــــداًل مــــن حـــرقـــهـــا واإلضـــــــــرار بــالــبــيــئــة، 
فنية. وهكذا تخلق  تحفا  منها  فتصنع 
املــــــبــــــادرة أيــــضــــا فــــــرص عـــمـــل خـــضـــراء 

لبعض النجارين والحرفيني.
أما مبادرة »الزراعة الحضارية« فتدعو 
ــن املـــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة  إلـــــى االبــــتــــعــــاد عــ
العضوي،  السماد  واســتــخــدام  الــضــارة، 

في ظل استخدام معظم املناطق الزراعية 
 أنواعا 

ّ
في القطاع املبيدات. وقد ظهر أن

كــثــيــرة مــنــهــا مــحــّرمــة دولـــيـــا بــنــاء على 
تحاليل أجرتها مؤسسات دولية حذرت 

من االستمرار في استخدامها.
الشمسي«  كذلك، كانت مبادرة »الطباخ 
األولـــى مــن نوعها فــي الــقــطــاع، وتهدف 
الشمسية  الــطــاقــة  اســتــخــدام  إلــى تعزيز 
الغاز.  عن  بالكامل  واالستغناء  للطبخ، 
ــا مـــــبـــــادرة »غــــريــــن كــيــك«  وهــــنــــاك أيــــضــ
ــوالـــب تحضير  الـــتـــي تــهــتــم بــتــصــمــيــم قـ
الـــكـــعـــك. وتـــنـــشـــط فــــي املـــــبـــــادرة فــتــيــات 
صممن القوالب من أحجار الطوب التي 
لـــم تــســتــخــدم فـــي أعـــمـــال الـــبـــنـــاء. كــذلــك، 
اســتــخــدمــن فــي بــنــائــهــا الـــرمـــاد بـــداًل من 

دفنه، وهو بديل جيد بيئيا.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  يـــقـــول الـــكـــريـــري لــــ
 
ّ
»عــمــلــنــا مبني عــلــى الــتــطــوع لــذلــك، فــإن
ــا تــتــمــيــز بــــاملــــرونــــة. نــســعــى  ــنــ ــادراتــ ــبــ مــ
ــا  ــنـ ــادراتـ ــبـ إلـــــى تــشــبــيــك نـــشـــاطـــاتـــنـــا ومـ
 املــؤســســات املحلية 

ّ
الــحــمــاســيــة مـــع كـــل

والدولية والطاقات الشابة«.

»المعرفة الخضراء« إلنقاذ بيئة غزة

مبادرات عديدة ينظمها التجمع )محمد الحجار(

الفريق من المتخصصين الجامعيين )محمد الحجار(

تمور »مدجول« 
ذات سمعة حسنة 
في أوروبا )العربي 

الجديد(

)Getty /ناجية )يوليت افانساستي

قليلة هي المبادرات 
التي تهتم بالبيئة، 

وفي الوقت عينه 
تنشط بشكل كبير عبر 
أعضائها لتؤدي إلى 

نتائج فعالة. هذه 
حال »تجمع المعرفة 

الخضراء« في غزة
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