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العراقي الجحيم في األبرز القلق بواعث
العراق على منصبًا  ــان ك الخليجية الصحف اهتمام كــل  ]
وتهجير عــنــف ــن  م يعيشه ـــذي ال الجحيم ــن م الــقــلــق ــث  ــواع وب
من يــخــشــى ـــا وم ــان ــن ــب ل ــى ــل وع ــة، ــه ــة مـــن ج ــوي ــه ــى ال ــل ــل ع ــت وق

جهة أخرى. من تصيبه عرقنة قد

القلق بواعث
األخير المتحدة األمم تقرير على السعودية «الوطن» صحيفة علقت
في غاية أمور إلى  ينبه إنه  وقالت العراق، في  الوضع عن  يتكلم الذي
التقرير هذا  في  القلق  يثير ما  إن وقالت  جديدة.  تكن لم  وإن  الخطورة، 
نشاط وتصاعد المدنيين، الضحايا عــدد ارتفاع بــارزة: نقاط  ثــالث 
خصوصا، بــغــداد أحــيــاء فــي المشوهة الجثث وظــاهــرة المليشيات 
األمن عن بحثا بلدهم جحيم يهجرون الذين العراقيين أعداد وتزايد
القتلى عــدد  ـــول وص أن إلــى ــــارت وأش مــجــاورة.  دول  ــي  ف ــــان  واألم
يثير  الماضي األول أكتوبر/تشرين في 3709 إلى رسميا العراقيين
وقوات األمن الجيش األميركي محاوالت كل رغم على يأتي ألنه القلق

األمني. الوضع على السيطرة العراقية
والعثور على الجثث المشوهة، على ظاهرة عنف المليشيات وعلقت
إلى وتسعى انتقائية أنها في تتمثل الظاهرة هذه خطورة أن إلى منبهة
العاصمة من محددة مناطق سكان بين  االستقرار وعدم الرعب زرع
عليه تعمل عرقي» «تطهير لمخطط تنفيذا تهجيرهم بهدف العراقية
األمم تقرير أن إلى الوطن  وأشــارت  حثيث. بشكل المليشيات  بعض
في للعراقيين اليومية للحياة  القاتمة الــصــورة  عن كشف المتحدة 
شهريا، عراقي ألف مئة على ما يزيد منه يهرب ومنهار، مقسم مجتمع
والسنة الشيعة سكانا من تحوي التي المناطق المختلطة من خصوصًا

واألكراد.
الوضع هذا  بها يلقي التي  الكبيرة المسئولية إلى  بالتنبيه وانتهت 
على فعالة ــراءات إج التخاذ أطيافهم بجميع العراقيين الزعماء  على
يسعون من على الطريق ولقطع  المتزايد، الدم  شالل لوقف األرض 

أجنبية. لمصالح رسميا تنفيذا العراق تقسيم إلى

لبنان «عرقنة» امنعوا
افتتاحيتها ــي ف اإلمــاراتــيــة ــج»  ــي ــل ــخ «ال صحيفة  ــت  ــاءل ــس ت
في قــدمــيــه عــلــى يــقــف وأال يتنفس أال  لــبــنــان عــلــى  مــكــتــوب  ــل  ه
نتيجة الــعــربــيــة المنطقة  بــهــا تــمــر عصيبة مصيرية  مــرحــلــة 
السياسي الــمــشــهــد لتغيير عــلــيــهــا، ــاءة ــن ــب ال ــى  ــوض ــف ال هجمة 
ــرق ــش ال مـــشـــروع لــمــصــلــحــة ـــادي فــيــهــا ـــص ـــت ــري واالق ــك ــس ــع وال

الكبير؟ األوسط
لبنان ــن م الــفــوضــى ــذه ه ــأس ك يقترب  ــل ه أيــضــا  وتــســاءلــت 
شــرا وبــأبــنــائــه ــه  ب يــتــربــص ــن م ينجح ــي  ك أبـــنـــاؤه،  ليتجرعه 
الــــدول تــفــتــيــت ــــار مــخــطــط إط ــة، فـــي ــن ــت ــف ــل ال ــائ ــت فـــي إشـــعـــال ف
ــرض ــغ ال ــي ــون ــي ــه ــص ال ــان ــي ــك ــل ل يــتــحــقــق  ــى  ــت ح أو  وتــقــســيــمــهــا 
إلــى ــرب ــع ال عــلــى تــحــويــل األســـاســـي إلســتــراتــيــجــيــتــه الــقــائــمــة
ــن األم ــه ل تــوفــر ومذهبية وطائفية عرقية ــس أس على ـــالت  دوي

والديمومة؟ واألمان
الصهيوني ــدو ــع ال وزراء ــس ــي رئ ــول ــق ب الصحيفة ــــرت  وذك
وإن إلســـرائـــيـــل نــعــمــة كــــان ـــراق ـــع ال غــــزو  إن  ـــرت  ـــم أول ـــود  ـــه إي
األمــنــي «إســـرائـــيـــل» ـــع وض جــعــل ــر عــلــى لــبــنــان ــي عـــدوانـــه األخ

أفضل.

 

للبنان ضرورة التهدئة
ضرورة أن التهدئة القطرية «الشرق» صحيفة السياق رأت هذا وفي
لن االتهامات توجيه أن يدركوا أن جميعا اللبنانيين على وأن للبنان،

وفتح باب الصراع. الخالف هوة تعميق إلى إال يؤدي
لتدارك من الوقت متسعا لبنان في األطراف مختلف أمام أن وأكدت
بتفجير أية مغامرة كفيلة ألن يحدث أن يمكن خطأ أي واستباق الوضع
باتفاق دمائهم حقن ــى إل وصــلــوا  إذ - اللبنانيين  مطالبة  ــع،  ــوض ال
ال المتربصين أن يعلموا وأن ويطبقوها، بنوده يحترموا أن - الطائف
يموت دوامة حرب ال في لبنان إلدخال األوضاع توتر سوى ينتظرون

أبنائه. سوى فيها

تضامني موقف
الكويتية الـــعـــام» «الـــــرأي  صحيفة ــت ــال ق أخــــرى  جــهــة  ــن  م
الــرئــيــس إدارة إن ـــال  ق ــوى ــت ــس ــم ال ــع ــي رف ــا  ــي ــرك ــي أم ــوال  ــئ ــس م إن 
من مــزيــدا الهشة  اللبنانية الحكومة منح تنوي  ــوش ب جــورج 
الدماء إراقــة الستمرار تحسبا والــدعــم العسكرية  المساعدات

الجميل. بيير الصناعة وزير اغتيال بعد
تضامني» ــف ــوق «م تــعــزيــز ــاول ــح ت ــن ــط ــن واش أن  وأضــافــت 
سياسيًا الــســنــيــورة  ـــؤاد ف الـــــوزراء  ــس ــي رئ وحــكــومــة  لــبــنــان  ــع  م

سواء. حد على وعسكريًا

العراق في العنف
في العنف وصف من التهرب إن القطرية  «الوطن» صحيفة قالت
هو يعد لم بغيضة طائفية أهلية حــرب بأنه تسميته وتجنب  العراق
هذه هــاويــة ــى إل ـــزالق االن فــي االســتــمــرار البلد ــذا ه لتجنيب  السبيل 

الحرب.
وأكدتأنالصراعالطائفيقدتصاعدوأخذأبعاداخطيرة،وصارت
المنحى، وخطيرة التدمير شديدة متبادلة  إرهابية عمليات تترجمه
إلى يتحولون الذين األبرياء الضحايا على فقط خسائرها تقتصر ال
تعذيب، ولكن بارد بعد بدم أصحابها قتل مقيدة أو جثث أشالء متناثرة

األحياء. هم أيضا الضحايا
منهن اآلالف يتحول اللواتي النساء  ترويع  عند الصحيفة وتوقفت
الدراسي، مستقبلهم  يهدد الذين األطفال  وآالف ــل أرام إلــى  شهريا
في ــراء ــع ال سكنى ــى إل يضطرون الــذيــن النازحين آالف عــن  فضال 

الشتاء. صقيع
في الفعال العربي الدور  أين الصحيفة تساءلت تقدم  ما على وبناء

االحتالل؟ قبضة في عراقها تترك األمة ولماذا كهذه، حال

المستمر تزايدها أكدت التقارير

وأرقام مخيفة مؤلمة ظاهرة مصر... في األطفال عمالة
محمود فاروق - القاهرة §

أطفال بين شــائــع اســم مــجــرد ليس «بــلــيــة»   ]
ــى ــت إل ــول ــح ت ــة ــي ــاع ــم ــت ــــال اج ـــو ح ـــل ه ــــــورش، ب ال
صغير ــي ــب ص ــن ــي ب ــا ــه ــال ــك أش ــت  ــوع ــن ت ظــــاهــــرة، 
في ــال ــي وش ــارة، ــج ن أو  ميكانيكا ورشـــة ــي  ف يعمل 
أضــعــاف ــوق ــف ي ــا م الــنــهــار ـــوال  ط يحمل  مــســتــودع 
ـــرى أخ ـــال ـــم أع إلــــى ــل، بـــاإلضـــافـــة ــي ــح ــن جــســده ال
الــتــي ــة  ــري ــم ــع ال ــة  ــل ــرح ــم ال ـــع  م ــق  ــف ــت ي ال  مــعــظــمــهــا 
من ــر،  ــي ــغ ص ــل ــف ط آدمـــيـــة مـــع يــتــفــق  وال  ــا،  ــه ب ــر  ــم ي

أحضان والديه. بين يختبئ المفترض أن

قومية استراتيجية
عمالة لــظــاهــرة الــقــومــي المسح حــديــثــًا  ورصـــد 
تنامي على تــدل  مخيفًة، أرقــامــًا مصر في األطــفــال
السادسة سن من  العاملين األطفال عند الظاهرة 
االستراتيجية أشــــارت إذ ــرة، ــش ع ــة ــع ــراب ال حــتــى 
للطفولة القومي  المجلس أعــدهــا الــتــي القومية، 
في الــعــامــلــيــن األطـــفـــال نــســبــة أن  ـــى  إل ـــة،  ـــوم واألم
حتى عـــشـــرة ــة  ــي ــان ــث ال ـــن  م ــة  ــري ــم ــع ال ــة  ــح ــري ــش ال
إجمالي  ــن م الــمــئــة  ــي  ف  58 تشكل عــشــرة ــة ــع ــراب ال
التاسعة مــن العمرية والشريحة  ــال، ــف األط عمل 
تبلغ  بينما الــمــئــة، ــي  ف  32 عــشــرة ــة ــادي ــح ال حتى 
سنوات ــت  س ــن م العمرية الشريحة ــي ف النسبة 

المئة. في 11 نحو ثماني حتى
ســن ــــاع ــــف ارت إلــــى ـــــــارت االســتــراتــيــجــيــة وأش
األطــفــال وغالبية ــف، ــري ال ــن ع الحضر ــي  ف العمل 
المئة  فـــي  73 ــون ــل ــث ــم وي ـــور، ـــذك ال مـــن  الــعــامــلــيــن 
إجــمــالــي  مـــن  ــة، ــئ ــم ال فـــي   27 اإلنـــــاث تــمــثــل بــيــنــمــا 
،(-14  6) ــة ــري ــم ــع ال ــة ــح ــري ــش ال ـــي  ف ـــرة  ـــاه ـــظ ال
العمل ـــوق س ــــاث اإلن دخـــول الــمــســح ــن  م ــح  ــض وات

الذكور. قليًال من أصغر سن في
ليس الــعــامــل الطفل أن االستراتيجية ـــدت  وأك
إن إذ التعليم، ــن م متسربًا يــكــون أن ــرورة ــض ــال ب
ملتحقون  الــعــامــلــيــن األطـــفـــال مــن  الــمــئــة  فــي   82
الــدراســة،  ــوا ــرك ت الــمــئــة ــي  ف  9 بينما ــة، ــدرس ــم ــال ب
بالمدرسة  يلتحقوا  لــم  منهم المئة فــي  10 ونحو
ـــال  ـــف األط مـــن الــمــئــة فـــي   64 أن وتـــبـــّيـــن ــــــًال،  أص
منهم  المئة فــي و14  ــة، ــزراع ال مجال  فــي يعملون
التجارة،  في  المئة  في و12  الحرفي، النشاط  في
مــن  ـــة ـــئ ـــم ال ــــي  ف  9 ـــة ـــي ـــدم ـــخ ال األعـــــمـــــال ـــل  ـــث ـــم وت
االجتماعي النشاط ويستوعب الظاهرة مجموع
ــر  ــه وأظ ـــال، ـــف األط ــي ــال ــم إج ــط مـــن ــق ــة ف ــئ ــم 2 فـــي ال
العاملين  ــال  ــف األط ــن  م المئة ــي  ف  70 أن ــاء ــص اإلح
فــي   26 نـــحـــو وهــــنــــاك  ــــم، ــــه ذوي ـــــدى  ل يــعــمــلــون 
أوعيني، نــقــدي بــأجــر الغير لــدى  يعملون المئة 
الــمــئــة  ـــي  ف  90 أن ـــن ع ــة ــي ــج ــي ــرات ــت االس ــت  ــف ــش وك
من العاملين ــال ــف األط ـــور  األم ــاء ــي أول إجــمــالــي  ــن  م
الــزراعــة،  فــي يعملون منهم المئة فــي   78 الــرجــال
يــجــيــدون  الــمــئــة ــي  ف و18  ــون ــي أم الــمــئــة ــي  ف و59 

والكتابة. القراء

واقعية قصص
ميكانيكي، ــي ــب ص يــعــمــل  صــغــيــر ــل  ــف ط مــحــمــد 
حــكــايــتــه لــنــا ـــــروي ي ـــه الـــحـــرفـــي «بـــلـــيـــة» ـــم واس
من فــقــط ــر ــه أش ســتــة قـــائـــًال: «تــوفــي والــــدي بــعــد
شقيقتي وجـــدت  كــبــرت  وعــنــدمــا أره ــم  ول والدتــــي، 
بعض ــا ــاه ــرع وت ربــاعــي، بشلل مــصــابــة  الــكــبــرى 

في والــدتــي ـــروج خ عــنــد ــران، ــي ــج ــن ال ــدات م ــي ــس ال
طـــرشـــي)، (مـــحـــل ـــي ف ــل ــم ــع ت إنـــهـــا  إذ  ـــاح،  ـــب ـــص ال
إلــى ــزول ــن ــال ب ومــطــالــبــًا ــراً ــط ــض م نفسي  ــــدت  ووج
فمارست الــصــغــيــرة، الــســن ــذه ه ــي  ف العمل  ــوق  س
أساعد أن أستطيع حتى ميكانيكي صبي مهنة
ذلــك ــل ــاب ــق وم ــاة الــيــومــيــة، ــي ــح أمـــي عــلــى نــفــقــات ال
قتل ــك ذل وقبل الــكــرامــة، ـــدار وإه لإلهانة أتــعــرض 

براءتي».
ــروي ي ولــكــن عــجــالتــي، ـــ «بــلــيــة» ــوذج آخــر ل ــم أن
ــو ما ه ــال ــم إلـــى ال «احــتــيــاجــي ــًال: ــائ لــنــا مــأســاتــه ق
وزواج ــــي، وأم أبـــي ــال  ــص ــف الن الــعــمــل إلـــى  دفــعــنــي 
على إال أراهــــمــــا  ال وأصـــبـــحـــت ـــر،  ـــآخ ب ــا  ــه ــن م ـــل  ك
الــســيــئــة، ــدة نـــظـــراً إلـــى مــعــامــلــتــهــمــا ــي ــع فـــتـــرات ب
ويظل زوجــهــا، ــي ــردن ــط ي أمـــي إلـــى ـــب  أذه فــعــنــدمــا 
عندما نفسه ــــر واألم بسببي معها  مــشــكــالت  ــي  ف
نفسي، على االعــتــمــاد ففضلت ـــدي،  وال ــى  إل أذهـــب 
أســتــطــيــع ــى ــت ـــالت، ح ـــج ـــع ــة ال ــن ــه ـــي م والـــعـــمـــل ف
ما ــــم رغ عــلــى الــيــومــيــة ــل نــفــقــات الـــحـــيـــاة ــم ــح ت

إهانات وتجريح». له من أتعرض
في يــعــمــل ــة» ــي ــل «ب ــــة ــث فــي رواي ــال ــث ــل ال ــط ــب وال
األنــمــوذجــيــن ــن م ــًا ــن س ــر ــب ورشـــة نـــجـــارة، لــكــنــه أك
ضحية أنـــه معنا ــه ــالم ك ــن م ــح ــض وات الــســابــقــيــن، 
وكـــان ــه، ــس ــف ن الـــوقـــت  فـــي  وإهـــمـــالـــه  األب  قــســوة 
بــاســتــمــرار ــه ــرب ــض وي عــلــيــه ــوة  ــس ــق ال ــد  ــدي ش األب 
الــمــرحــلــة إلــــى ــل ــق ــت ان ألتـــفـــه األســــبــــاب، وعــنــدمــا
ـــع مــصــروفــات دف الـــمـــدرس اإلعــــداديــــة، طــلــب مــنــه
أنهال والـــده أخــبــر وعــنــدمــا الــتــقــويــة، مجموعات 
المدرسة إلــى الــذهــاب من ومنعه بالضرب، عليه
ورشــــة ـــب ـــاح ص إلـــــى وأخـــــــذه مــــن يـــــده وســـلـــمـــه
و30  يـــومـــي ـــروف ـــص م ــه ــي ــن ج ــل  ــاب ــق م ـــارة،  ـــج ـــن ال

األسبوع. نهاية في جنيهًا

حكومي رصد
للطفولة ــي ــوم ــق ال الــمــجــلــس عـــام  ــن  ــي أم ــول  ــق ت
انــخــراط «إن ــاب: ــط خ مشيرة السفيرة واألمــومــة 
أشـــكـــال ــل أحــــد ــث ــم ي ــــال فــــي ســــوق الـــعـــمـــل ــــف األط
إزاءهـــم؛ والمجتمع األســـرة تمارسه ــذي ال العنف 
اتفقت ــي ــت ال ـــان  ـــس اإلن ــوق ــق ــح ل خـــرقـــًا  يــمــثــل  ـــه  ألن
وتعريف ــر، ــص م فيها بــمــا الــعــالــم دول  ــل  ك عليها 
إلـــى ــــــؤدي ي ــــــذي ال ـــل ـــم ـــع ــــو (ال عـــمـــل األطــــفــــال ه
ال عــمــل لـــظـــروف اســـتـــغـــالل الـــطـــفـــل، ويـــعـــرضـــه
واالجتماعية والصحية التعليمية حقوقه، تراعي
تنمية ــن م وتــحــرمــه  والــتــرفــيــهــيــة، ــة  ــادي ــص ــت واالق
يضر ــذي ال العمل ــو وه كرامته، وصيانة ــه، ــدرات ق
وبــســلــوكــه ــي ــس ــف ــن وال ــي ــل ــق ــع ــي وال ــدن ــب ــوه ال ــم ــن ب
في بــالــطــفــل ــد ــص ــق وي ـــي واالجـــتـــمـــاعـــي)، ـــالق األخ
الــقــانــون فــي عليها الــمــنــصــوص ــة  ــاي ــرع ال ــال  ــج م
ثماني يبلغ ــم ل ــن م ــل  ك  ،1996 للعام (12) رقــم
نفسه التعريف ــو وه كاملة، ميالدية سنة عشرة
خــطــاب ـــت ـــاف وأض ــوق الــطــفــل». ــق ــــذي أقـــرتـــه ح ال
االهتمام تصاعد شــهــدا الماضيين «العقدين أن 
من جـــــزءاً ألنـــه يــمــثــل ــل؛ ــف ــط ــوق ال ــق ــح ــي ب ــم ــال ــع ال
بعقد ـــه ذروت االهــتــمــام ــذا ه ــان، وبــلــغ ــس اإلن حــقــوق 
التي ،1990 الــعــام فــي للطفولة العالمية القمة 
إليها، ــة ــي ــداع ال ــت ــس ال ــــدول ال ـــدى  إح مــصــر  ــت  ــان ك
ــوق ــق ح ـــاق ـــف ات ـــــالن إلع ــًة ــب ــاس ــن ــة م ــم ــق ـــت ال ـــان وك
إذ ــوق، ــب ــس م ــر ــي غ ــاع ــم ــإج ــي ب ــظ ــــذي ح ــل، ال ــف ــط ال

عليه». العالم دول كل صدقت
مــحــوريــًا دوراً لعبت مــصــر أن ــاب  ــط خ ــــدت  وأك
وكانت عليه، والتصديق لــالتــفــاق، الــتــرويــج فــي 

ــي ــاق ــف ات ــى ــل ع صـــدقـــت ــــــدول الـــتـــي ــة ال ــدم ــق ـــي م ف
الحد بــشــأن  ،(138) ــم رق الــدولــيــة العمل منظمة 
حظر ــأن ــش ب  (182) ورقــــم ــل،  ــم ــع ال لــســن ــــى  األدن
ــاب ــط خ ونـــوهـــت ــــال، ــــف ـــــوأ أشـــكـــال عــمــل األط أس
ـــة ـــوم واألم ــة ــول ــف ــط ــل ل الــقــومــي ــس  ــل ــج ــم ال أن  ــــى  إل
تحصل األهلية والجمعيات الوطنية والمنظمات
لعمل ــــدة؛ ع ــة ــي ــائ ــس ن ــات  ــي ــص ــخ ش مـــن  دعـــم  ــى  ــل ع
على والــحــث الظاهرة لرصد  الــالزمــة ــاءات ــص اإلح

لها. المثلى الحلول إليجاد البحث
الــظــاهــرة «إن  ـــول: ـــق ـــال ب كــالمــهــا  واخــتــتــمــت 
مع ــال ــع ــف ــل ال ــام ــع ــت وال ــا جــــذور ــه ــــداً، ول مــعــقــدة ج
ــددَة ــع ــت م ــًة ــي ــن وط ـــوداً ـــه ــرة يــتــطــلــب ج ــاه ــظ ـــذه ال ه
أعــلــى ــى ــل ع ــي ــاس ــي س ـــب، تـــبـــدأ بـــالـــتـــزام ـــوان ـــج ال
والجمعيات الــــوزارات جــهــود وتــضــافــر مــســتــوى، 
زمــنــيــة ــة ــط خ وفــــق ـــاص، ـــخ األهــلــيــة والـــقـــطـــاع ال
ماليًة ـــوارَد م تتطلب ــة، ــح واض ومعايير  ــددة،  ــح م

التنفيذ». تضمن
على ـــــر األم ــــذا  ه ـــاح ـــج ن «ويــعــتــمــد  ــــت  ــــاف وأض
تقوم الــــذي ــل، ــم ــع ال تــنــســق  وطــنــيــة  هــيــئــة  وجــــود 
ــس ــل ــج ــم وال ـــة ـــي ـــل واأله ــة ــي ــوم ــك ــح ـــه الـــجـــهـــات ال ب
السلطة ــاره ــب ــت ــاع ب ـــة ـــوم واألم لــلــطــفــولــة ــي  ــوم ــق ال
الطفل، حــقــوق  بــإنــقــاذ المعنية  ــى ــل األع الــوطــنــيــة 
رئــاســة ــي ف الـــــوزراء مجلس ــس ــي رئ ـــود  وج أن  كــمــا 
ـــاج وإدم الــحــكــومــي،  االلـــتـــزام يضمن  الهيئة  هـــذه 
أعمال ـــدول  ج على كبند ــال ــف األط عمالة  مكافحة 
توفير ويضمن المحافظين، ومجلس الحكومة

للتنفيذ». الالزمة والبشرية المالية الموارد

اقتصادية ظروف
بجامعة الــنــفــســيــة ــة  ــح ــص ال أســـتـــاذ  ــف  ــي ــض وي
«عــمــالــة أن ــب ــي ــط ال ــرة  ــاه ــظ ــدال ــب ع مــحــمــد  ـــــر  األزه
ــل ــام ع ــــى إل ـــا ـــه ـــاع إرج ــن ــك ــم ي ال  ـــرة  ـــاه ظ األطــــفــــال 
الــظــروف ــا ــه ــم أه ـــاب ـــب أس ـــا إلــــى عــــدة ـــم واحــــد وإن
رب عجز عند وخــصــوصــًا الصعبة، االقــتــصــاديــة
إلــى يلجأ  ــا ــن وه ــه، ــات ــزام ــت ــال ب الــوفــاء  ــن  ع ــــرة  األس
لمساعدته العمل؛ ســوق إلــى الصغار أبنائه دفــع 
من ــرة  ــألس ل ــة ــي ــاس األس ــات ــاج ــي ــت االح تلبية  عــلــى 
ناحية ــن  م ــاق ــف اإلن عـــبء ــن  م والــتــخــلــص نــاحــيــة، 

أخرى».
ســـوق إلـــــى الـــطـــفـــل ويــــحــــذر الـــطـــيـــب مــــن دفـــــع
شعوراً لديه ــك ذل يخلق  إذ مبكرة،  ســن فــي العمل 
المحيطة والــحــيــاة  وذاتـــه ــه ــران أق تجاه  بالدونية 
صــورة لضياع  بــالــحــزن؛ يشعر  طفل أي مثل  ــه،  ب
إلى بــاإلضــافــة إلــيــه، بالنسبة األســاســيــة الحياة 
الــنــاحــيــتــيــن ـــن م ــر ــب ــك ي إذ  ـــه،  ـــدي ل ــو  ــم ــن ال ـــالل  ـــت اخ
نــمــوه ـــورة تـــفـــوق ـــص ب ــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، ــي ــن ــه ــم ال
ــدًال وب األوان، قبل المسئولية فيتحمل النفسي، 
أقــرانــه، مــع  ــب ــع ــل وال بــطــفــولــتــه  يستمتع  أن  مــن 
سليمًا، ــواً ــم ن لينمو الــطــفــولــة ــرات ــب خ ــاب  ــس ــت واك
الــمــســئــولــيــة ـــن ذلــــك، يــتــحــمــل ــس م ــك ــع ــال نــجــده ب
من الــعــادل نصيبه عــلــى حــصــولــه  ـــدم  وع ــراً،  ــك ــب م
التوافق عــدم يعاني يجعله واألم، األب عاطفة
المباشر، النفسي األذى  ــى إل بــاإلضــافــة النفسي،
من لــإلهــانــات ــه ــرض ــع ت ــــذي يــلــحــق بـــه نــتــيــجــة ال
أفـــراد خــدمــة ــل، واســتــخــدامــه فـــي ــم ــع صــاحــب ال
من ــًا ــدي ــس ج ــه ــاك ــه إن خـــالف هـــذا وأوالده،  ــه  ــرت أس
مقابل طويلة ســاعــات لعمله نتيجًة مقابل،  دون 

العمل. هذا حجم إطالقًا يوازي ال زهيد، أجر

األخضر» «البترول انتظار في الفلسطينيون
سعد - عاطف القدس المحتلة §

آمــاًال الفلسطينيين من كثير يعقد  ]
هذا الزيتون زيــت محصول على كبيرة
االقتصادية ــة األزم من للتخفيف العام
منذ فلسطين بــهــا تــمــر ــي  ــت ال الــخــانــقــة 
السلطة مقاليد حــمــاس حكومة تــولــي 

البالد. في
مع ــة ــق ــاب ــس ال خــبــرتــهــم أن  صــحــيــح 
ــم ــه أن ــــى إل ــر ــي ــش ـــون ت ـــت ـــزي ــول ال ــص ــح م
بسبب جمعه في صعوبات يواجهون
اإلسرائيليين، المستوطنين مضايقات
استحدث الـــذي الــعــائــق ــن ع فــضــًال  ــذا  ه
بسبب ــق»؛ ــوي ــس ــت «ال وهـــو  - أخـــيـــراً   -
على ــة ــروض ــف ــم ال ــة ــي ــدول ال ــات  ــوب ــق ــع ال
حركة تولي منذ الفلسطينية السلطة
على ــن  ــك ول الــحــكــومــة، مقاليد  ــاس  ــم ح
ــون ــي ــن ــي ــط ــس ــل ــف ــك ال ــس ــم ــت ـــــك ي ـــــم ذل رغ

باألمل.
عــامــًا)   55) رجــــاء ـــزوزة ـــع م تــقــول 
ــــرب مــديــنــة ق ـــي قـــريـــة ــش ف ــي ــع الـــتـــي ت
ــون ــت ــزي «ال ــة: ــي ــرب ــغ جــنــيــن بــالــضــفــة ال
أشبه فهو ألســرتــي، رئيسيًا ــًال دخ يوفر 
ال إذ إلينا بالنسبة األخــضــر بالبترول 
وتضيف: لــلــدخــل». ــر آخ ــدراً ــص م نملك 
يــمــكــن  ــــون  ــــت زي ـــرة  ـــج ش  200 ــــك ــــل «أم
من  ــًال ــي ــرم ب  30 إلنـــتـــاج ــا ــاره ــم ث ــر  ــص ع
 2200 نحو بيعها مــن وأكــســب  الــزيــت، 
هذا أســرتــي إلطــعــام يكفي وهـــذا  دوالر، 

العام».
أعــــداداً أن إلـــى  ـــاءات  ـــص االح وتــشــيــر 
ألف   100) الفلسطينيين مــن مــتــزايــدة
ــا) ــده وح ــة ــي ــرب ــغ ال ــة ــف ــض ــة فـــي ال ــل ــائ ع
الــزيــتــون ــات ــع ــي ــب يــعــتــمــدون عــلــى م
صدر ــي بــيــان ـــاء ف ــم، وج ــره ــام أس ــع إلط
ــي: ــدول ال البنك ــن ع ــرة ــي األخ ـــة  اآلون ــي  ف
الــعــام مــحــصــول ـــون ـــك ي أن  «يـــتـــوقـــع 

استثنائيًا». الجاري

األمل المواطنين تشارك الحكومة
الـــمـــســـئـــولـــيـــن حـــــمـــــاس  يــــقــــل  وال 
عن ـــون ـــت ـــزي ال ـــت ـــزي ل الــفــلــســطــيــنــيــيــن 
تــوقــع حــــمــــاس الـــمـــواطـــنـــيـــن، ومــــــع
الــغــربــيــة ــة ــف ــض ـــي ال ــول وفــيــر ف ــص ــح م
ــــل الـــمـــســـئـــولـــون ــــأم ــــــزة ي وقـــــطـــــاع غ
زيت مبيعات زيـــادة  فــي  الفلسطينيون
أمثالها، لثالثة الجاري العام الزيتون

المتداعي. االقتصاد يدعم نحو على
مستشار ــو وه الجابي، ــارس  ف ــال  وق
الفلسطينيين إن بــالــحــكــومــة:  زراعــــي 
مــاليــيــن   110 ــو ــح ن ــب ــس ك ــون  ــع ــوق ــت ي
العام الزيتون ــت زي مبيعات مــن  دوالر
وقــطــاع الــغــربــيــة الـــجـــاري فــي الــضــفــة
عما مـــــرات  ثــــالث يـــزيـــد ـــا  م وهــــو  غـــــزة، 
بــلــغــت إذ  ـــي؛ ـــاض ـــم ال الــــعــــام  حـــقـــقـــوه 

دوالر. مليون 30 البيع حصيلة
ـــت ـــزي ال ــــــــاف رئــــيــــس مـــجـــلـــس وأض

أن ـــدي ـــي ـــن ـــج ال خــــالــــد الــفــلــســطــيــنــي 
المنخفضة الــكــولــســتــرول مــســتــويــات 
تعزيز عــلــى  تــســاعــد  ــون ــت ــزي ال زيـــت  ــي  ف

العالمي. الطلب

المستوطنين من الخوف
لــم ــــــل األم ـــة مــــن ـــوج ـــم ومـــــع هـــــذه ال
والــمــواطــنــون ــون ــول ــئ ــس ــم يــســتــطــع ال
الــتــي ـــار ـــط األخ الــفــلــســطــيــنــيــون إغـــفـــال
يمارس إذ الزيتون، بمحصول تتربص
ــاه ــج ت عـــنـــف الــمــســتــوطــنــون أعــــمــــال
ــاده ــص ح ــة ــل ــرق ــع ل مـــزارعـــي الـــزيـــتـــون
االنــتــفــاضــة ـــــدالع ان ــذ ــن وم ــه.  ــت ــرق س أو 
ــد  ــّع ص  2000 الــــعــــام ــة ــي ــن ــي ــط ــس ــل ــف ال
الرامية العنف أعمال من المستوطنون
أرض على الــزيــتــون حــصــاد  ــة  ــاق إع ــى  إل
«إسرائيل» ــة دول من جــزءاً يعتبرونها
دولتهم إلقامة الفلسطينيون ويسعى
وأعــضــاء فلسطينيون ــول ــق وي عليها. 

ــوق ــق ــح ل ـــات إســـرائـــيـــلـــيـــة ـــاع ـــم ــــي ج ف
ــوا ــل ــت ق ــن ــي ــن ــوط ــت ــس ــم ال إن  اإلنـــــســـــان 
منذ ــل ــي ــاص ــح ــم ال ــي  ــع ــام ج ـــن  م ثـــالثـــة 
ــن» دي ــش  ــي «ي منظمة ــــرت وذك  .2002
أنــهــا اإلنـــســـان ــوق ــق ــح ــة ل ــرائــيــلــي اإلس
ــون  ــت ــزي ال ــة ــرق ــس ل ـــًا  ـــادث ح  18 ــــدت رص
جــانــب ـــن م ــاد ــص ــح ــل ــة عــنــيــفــة ل ــل ــرق وع

الجاري. العام مستوطنين

الزيتون لمزارع محدودة حماية
- ـــــالن «إســــرائــــيــــل» ــــم إع وعـــلـــى رغ
اإلدارة بــاســم ــدث  ــح ــت ــم ال لــســان  ــى  ــل ع
آدم ــة ــي ــرب ــغ ال ــة ــف ــض ال فـــي  ــة  ــري ــك ــس ــع ال
اإلسرائيلي ــاع ــدف ال ـــر وزي أن - ــدان  ــي أف
إلـــى أوامــــــــره ــس أصــــــدر ــت ــري ــي ــر ب ــي ــم ع
وتنسيق ـــات ـــدوري ال بتكثيف الــجــيــش 
من عنف ــوع وق دون للحيلولة الجهود
الــمــزارعــيــن، ــد ض المستوطنين جــانــب 
خــالل للعاملين ـــن األم لتوفير ــل ــع وج

قصوى، أولــويــة الزيتون  حصاد فترة 
ــذه ه أن ـــدون ـــؤك ي الفلسطينيين  ـــإن  ف
دائمًا لهم  تضمن وال مــحــدودة الحماية

بساتينهم. إلى الوصول
 41) عــفــيــف وهــــذا مــا يــؤكــده مــحــمــد
يــتــحــاشــى أنـــــه إلـــــى أشــــــار  إذ  ــــًا)  ــــام ع
يقع ـــه ألن بساتينه ــر ــب أك ـــى  إل الـــذهـــاب 
ــرب وض مستوطنة، ــاج ــي س ـــوار ج إلـــى 
مــســتــوطــنــون إحــــــدى قـــريـــبـــاتـــه قــبــل
أربع اعتالء رغــم «على  ــال: وق ســنــوات.
إســرائــيــلــيــة ــب عــســكــريــة ــي ـــارات ج ـــي س
مع بقلق  ــل ــم أع فــإنــنــي ــاور ــج م ــل  ت قــمــة 
طريق ــرب ق أصــغــر بستان  ــي ف أبــنــائــي 

العادة». في المستوطنون يسلكه
ألن ــن ــزم ال نــســابــق ــن ــح ــــاف «ن وأض
أية فــي يجيئوا أن يمكن المستوطنين

بالحجارة». ويلقوا لحظة

واإلهمال الحكومي التسويق
ــــي ــــزارع م ـــالت ـــك ـــش م ـــف  ـــوق ـــت ت وال 
مــع ــــد مــشــكــالتــهــم ـــد ح ـــن الــــزيــــتــــون ع
يتهم بــعــضــهــم إن بـــل الــمــســتــوطــنــيــن، 
ــل ــوي ــم ـــل ت ـــوي ـــح ــــدم ت ــــع ـــة ب ـــوم ـــك ـــح ال
ــوى ــص ــق ال ـــادة ـــف ـــت ــــاف لــتــحــقــيــق االس ك
وخــصــوصــًا ـــون ـــت ـــزي ـــن مــحــصــول ال م
أن رغـــــم عـــلـــى فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة
الزيتون بأشجار الــمــزروعــة المساحة
ــام ــع ال ــذ ــن م ــًا ــب ــري ــق ــت ت ــف ــاع ــض هـــنـــاك ت
مشكلة ــــى إل بـــاإلضـــافـــة  ــــذا  ه  .1972
مجلس رئــيــس يــتــوقــع الــتــي الــتــســويــق 
أن الجنيدي خــالــد الفلسطيني  الــزيــت
الدولية العقوبات  إلى مشيراً تقابلهم، 
الفلسطينية السلطة على المفروضة
ــد ــي ــال ــق م ـــذ تــــولــــي حــــركــــة حــــمــــاس ـــن م
تعرقل أن ــن م ــاوف ــخ ــم وال الــحــكــومــة، 
على «إســرائــيــل» تفرضها التي القيود 
الــزيــت إلــى الـــحـــدود تــصــديــر شــحــنــات

الخارج.


