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مقدمة عن الجمعية
تأسســت الجمعيــة الفلســطينية للرفــق بالحيــوان
فــي عــام  2011كأول جمعيــة فلســطينية
تعنــى بالحيوانــات بــإدارة محليــة فــي األراضــي
الفلســطينية المحتلــة ،وتــم تســجيلها كمؤسســة
غيــر ربحيــة تحــت رقــم .A-22702-RA
خــال الســنوات الســت الماضيــة توســع عمــل
الجمعيــة ليشــتمل اليــوم علــى توفيــر الرعايــة
البيطريــة ،وغيرهــا مــن المســتلزمات لتطويــر
مســألة الرفــق بالحيــوان ،إضافــة إلــى النشــاطات
التعليميــة والفعاليــات التوعويــة فــي المجتمــع
المحلــي ،وباألخــص تلــك الموجهــة لألطفــال ،مــن
أجــل زيــادة الوعــي المتعلــق بقضايا الرفــق بالحيوان
وآليــات حلهــا.
كمــا وأن الجمعيــة تتطــرق فــي عملهــا إلــى
فوائــد األغذيــة النباتيــة والخضريــة ،والترويــج لهــا
مــن خــال برامــج معينــة تتعلــق باألغذيــة الصحيــة.

مشروع شباب من أجل التغيير
للعــام الثالــث علــى التوالــي اختتمــت الجمعيــة أحــد أهــم برامجهــا
«شــباب مــن أجــل التغييــر  »3والــذي تركــز هــذا العــام فــي منطقتــي أبــو
ديــس والعيزريــة قــرب القــدس فــي الضفــة الغربيــة.
يقــوم هــذا المشــروع علــى تدريــب مجموعــة مــن طلبــة الجامعــات
علــى مهــارات القيــادة والعمــل ضمــن فريــق ،والتفكيــر اإلبداعــي
وتحليــل المشــاكل وغيرهــا ،مــن أجــل تشــكيل مجموعــات فيمــا بعــد
بيــن طلبــة المــدارس ،للخــروج بمشــاريع مــن الطلبــة أنفســهم لحــل
مشــاكل تعانــي منهــا البيئــة التــي يعيشــون أو يدرســون فيهــا.
شــارك فــي «شــباب مــن أجــل التغييــر  10 »3طالبــات مــن جامعــة القدس
،وعملــن علــى تدريــب  240طالــب وطالبــة أعمارهــم تتــراوح مــا بيــن
 ،13-16مــن مــدارس مختلفــة فــي العيزريــة وأبــو ديــس ،مــن خــال 18
لقــاء تمــت فيهــا دراســة الوضــع المتعلــق بالبيئــة والحيوانــات فــي تلــك
المنطقــة والعمــل علــى مشــاريع لحــل هــذه المشــاكل.
مــن أبــرز المشــاريع لهــذه العــام  :إنشــاء ملجــأ للحيوانــات ،التخلــص
مــن األكيــاس البالســتيكية.
مشروع ملجأ الحيوانات:
هــذا المشــروع كان مبــادرة لمجموعــة «بكــرا أحلــى» ،والتــي تضــم
 15طالبــة مــع مدربتهــم جميلــة جفــال ،إذ عملــوا علــى وضــع خطــة
لملجــأ للــكالب الضالــة كحــل بديــل عــن تســميم البلديــة لهــا ،إذ يتــم
وضــع هــذه الــكالب فــي مــكان معيــن ويعتنــي بــه أفــراد المجموعــة
باإلضافــة إلــى متطوعيــن آخريــن ،كمــا وســتعمل المجموعــة علــى
زيــادة وعــي النــاس بأهميــة الرفــق بالحيــوان.
التخلص من االكياس البالستيكية:
هــذه المبــادرة جــاءت مــن مجموعــة بــذرة الحيــاة ومدربتهــم تــاال ريــاض،
والتــي قــررت أن تعمــل علــى اســتبدال األكيــاس البالســتيكية بأخــرى مــن
القمــاش ألنــه يــدوم وال يشــكل خطــرا علــى البيئــة.

مشاريع من أجل تحسين أوضاع الحيوانات
مشروع الكالب الضالة
نالحــظ فــي الفتــرة األخيــرة ازديــاد الحديــث عــن الــكالب الضالــة علــى
مواقــع التواصــل االجتماعــي ،فمــن النــاس مــن يؤيــد األســاليب التــي
تســتخدمها البلديــة للتخلــص مــن هــذه الحيوانــات الضالــة والتي تكون
بقتلهــا بالرصــاص أو الســم ،فــي حيــن تبــدي مجموعــة أخــرى اســتياءها
مــن هــذه الحلــول ،وضمــن هــذه الفئــة جمعيــة الرفــق بالحيــوان التــي
قدمــت مشــروعا مــن أجــل حــل مشــكلة تكاثــر الــكالب الضالــة ومــا
يســببه ذلــك مــن مشــاكل اجتماعيــة وصحيــة.
فــي ظــل غيــاب القوانيــن التــي تعنــى بحقــوق الحيــوان والرفــق بهــا،
وغيرهــا مــن خصــي الحيوانــات الضالــة وتعقيمهــا ،تعانــي هــذه
الحيوانــات مــن الحيــاة الســيئة ،ولذلــك نحــن فــي جمعيــة الرفــق بالحيوان
أنشــأنا مشــروع الخصــي والتعقيــم” ” TNVRوالــذي يقــوم علــى تعقيــم
هــذه الحيوانــات عبــر خصيهــا وإعطائهــا التطعيمــات الالزمــة لهــا
ومــن ثــم إطالقهــا فــي الشــارع مــرة أخــرى وفــي هــذه الحالــة ال تشــكل
خطــراً.
بخصــوص هــذا المشــروع اجتمعــت جمعيــة الرفــق بالحيــوان مــع عــدة
بلديــات منهــا :أبــو ديــس ،والعيزريــة ،ونابلــس ،والخليــل ،والبيــرة ،مــن
أجــل وقــف تســميم الــكالب وتطبيــق مشــروع الخصــي والتعقيــم ،وقــد
لقــي المشــروع ردوداً إيجابيــة مــن البلديــات ،إال أن العائــق الرئيســي أمــام
تنفيــذه هــو عــدم توفــر الدعــم المــادي الكافــي.
وفــي ســبيل نشــر التوعيــة بيــن النــاس قمنــا بعمــل العديــد مــن
المنشــورات التوعويــة وتســليط الضــوء إعالميــا علــى هــذه المشــكلة،
واســتخدام دليــل التعامــل مــع الــكالب الضالــة .أمــا علــى صعيــد توفيــر
الدعــم المــادي تواصلنــا مــع العديــد مــن المؤسســات الدوليــة لتنفيــذ
المشــروع فــي أقــرب وقــت ،باإلضافــة إلــى إعــداد بروتوكــوالت خاصــة
بالوضــع العــام فــي فلســطين وتدريــب فريــق مــن الشــباب لتنفيــذ
المشــروع ،جــزء مــن هــذا الفريــق عمــل فــي المشــروع األولــي الــذي تــم
تنفيــذه فــي طولكــرم عــام .2016

المحال الخاصة بالحيوانات
فــي فلســطين هنــاك العديــد
مــن المحــال التــي تبيــع
الحيوانــات المختلفــة مثــل:
القطــط والــكالب والطيــور
واألرانــب وغيرهــا ،ولكن لألســف
ال تحظــى الحيوانــات فــي هــذه
المحــات بالرعاية الكافية إذ يتم
التعامــل معهــا كســلعة ،ففــي
بعــض المحــال تتــرك الحيوانــات
دون تنظيــف ممــا يســبب روائــح
كريهــة للمــكان ،باإلضافــة إلى
عــدم وجــود مســاحة كافيــة
للحركــة ،وهــذا يســبب لهــا
اآلالم باإلضافــة طبعــا إلــى
الحالــة النفســية الســيئة.
ونحــن فــي جمعيــة الرفــق
بالحيــوان كان لنا مبادرات فردية
فــي البدايــة مــن أجــل الحديــث
مــع أصحــاب هــذه المحــال،
إلقناعهــم بتحســين ظــروف
معيشــة هــذه الحيوانــات ،إال
أننــا فــي معظــم األحيــان قوبلنــا
بالرفــض ،ممــا دفعنــا إلــى
تنظيــم نشــاط تطوعــي شــبه
يومــي ،يقــوم علــى أخــذ الــكالب
مــن هــذه المحــال فــي جولــة
مشــي لمــدة  15دقيقــة ،ونعمــل
اآلن علــى إيجــاد طــرق أخــرى
إلخــراج القطــط أيضــا ،ولكــن
المشــكلة أن معظــم أصحــاب
المحــال هــذه ال يوافقــون علــى
أخــذ الحيوانــات.

حتــى نهايــة عــام  2017كان لدينــا  24متطوعــاً ومتطوعــة
والعــدد فــي ازديــاد ،وربمــا ســنلجأ إلــى إقامــة حمــات ضــد
المعاملــة الســيئة لهــذه الحيوانــات ،وتعزيــز ثقافــة تبنيهــا بــدل
بيعهــا عبــر منصــات اإلعــام المختلفــة.

الوصول للخارج والشراكات
حققــت الجمعيــة خــال عــام  2017وصــوال كبيــرا علــى المســتوى
الدولــي مــا أدى إلــى توفيــر دعــم مــادي أكبــر وخبــرات وإرشــادات
وتوجيهــات أكثــر ،ومــن ذلــك :
·شــراكات وتبــادل خبــرات مــع مؤسســات دوليــة
مثــل:
Animal Australia
Humans society International
 Brookeفي األردن
·مجموعــات تطوعيــة فــي دول مختلفــة فــي
العالــم ،مثــل :إيطاليــا ،وأميــركا ،وإســبانيا،
وسويســرا ،وفرنســا ،وأخــرى قيــد التشــكيل فــي
الســويد.
·المشــاركة فــي العديــد مــن المحاضــرات عبــر
 Skypeفــي بريطانيــا وكنــدا.
·ترجمــة الموقــع االلكترونــي الخــاص بالجمعيــة
إلــى  5لغــات :االنجليزيــة ،والفرنســية ،واإلســبانية،
واإليطاليــة ،والعربيــة.
·الحصــول علــى ترخيــص لمكتــب للجمعيــة
فــي إســبانيا يشــارك فــي الفعاليــات المختلفــة
كالمهرجانــات وغيرهــا.

ورشات العمل
مــن منطلــق رغبــة الجمعيــة فــي زيــادة الوعــي بأهميــة
الرفــق بالحيــوان فــي فلســطين ،أقامــت الجمعيــة
العديــد مــن ورشــات العمــل والفعاليــات وكان أبرزهــا
لعــام :2017
محاضرتــان بعنــوان «فلســطين بحاجــة إلــى
أكثــر مــن حقــوق إنســان» األولــى كانــت
فــي رام اهلل والثانيــة فــي بيــت لحــم ،شــارك
فيهمــا مــا يقــارب  50شــخصا.
محاضــرة فــي مدرســة الفرينــدز فــي رام اهلل
مــن أجــل توضيــح مفاهيــم الرفــق بالحيوان،
وتشــكيل قاعــدة مــن األطفــال النشــيطين
المهتميــن بهــا ،ونتــج عــن ذلــك مبــادرة
مجموعــة مــن الطلبــة إلنشــاء نــادي للرفــق
بالحيــوان فــي مدرســتهم وجــاري العمــل
علــى تأسيســه لعــام .2018
فعاليــة بعنــوان «الموســيقى للحيوانــات»
فــي رام اهلل ،شــارك فيهــا  50شــخصاً
اســتمعوا للموســيقى التــي عزفهــا
متطوعــون ،وجربــوا األكل الخضــري،
وتخللهــا محاضــرات خفيفــة للحديــث عــن
احتياجــات الرفــق بالحيــوان فــي فلســطين.
يقــول أحمــد صافــي ،أحــد مؤسســي الجمعيــة ،علــى
أهميــة هــذه الفعاليــات« :إن هدفهــا هــو جــذب
االنتبــاه لضــرورة الرفــق بالحيــوان ،وعــادة مــا نقــوم
بنشــاطات طابعهــا ترفيهــي وهــو مــا يحبــه النــاس،
ولكــن محتواهــا الفعلــي يكــون الرفــق بالحيــوان»

الدليل اإلرشادي للحيوانات العاملة
هــذا الدليــل يشــتمل علــى مجموعــة مــن
المعلومــات واإلرشــادات الخاصــة بالحيوانــات
العاملــة مــن أجــل توعيــة المربيــن بطــرق
التعامــل معهــا ،ومخاطــر العالجــات
التقليديــة ،ووســائل الوقايــة مــن األمــراض،
وتــم إنجــاز المرحلــة األولــى مــن هــذا الدليــل
والتــي تضــم المــادة العلميــة والتصميــم،
بالتعــاون مــع المؤسســة الدوليــة .Brooke
بشــكل عــام يشــتمل الكتيــب ،األول عربيــا،
علــى التالــي:
االمــراض الســارية وطــرق
الوقايــة منهــا.
مــكان مبيــت الحيوانــات
وأهميــة النظافــة فيهــا.
تتناولــه
الــذي
الغــذاء
وأنواعــه
الحيوانــات
حتــى يكتمــل مــن ناحيــة
الغذائيــة.
المكونــات
احتياجــات أخــرى للحيوانــات
مثــل األحزمــة واألربطــة
وضــرورة توفــر الظــل فــي
األماكــن التــي تعيــش بهــا.

الخضرية في فلسطين
صدفة
للعــام الثانــي علــى التوالــي مــا زالــت كافتيريــا
صدفــة ،تقــدم خدماتهــا للطلبــة فــي جامعــة
القــدس ،علــى الرغــم مــن عــدم تحقيقهــا أرباحــاً
ماديــة ،وذلــك يرجــع إلــى العديــد مــن األســباب
أهمهــا عــدم رواج مثــل هــذا النــوع مــن الغــذاء فــي
حــرم الجامعــة ،وعــدم قبــول الطلبــة لألســعار التــي
تقدمهــا الكافتيريــا بســبب عــدم احتواءهــا علــى
اللحــوم .ولكــن فــي المقابــل هنــاك زبائــن دائمــون
تقــدم الكافتيريــا خدماتهــا لهــم مــن غــذاء خضــري
وترويــج لهــذه الثقافــة.
جــاءت صدفــة كإســمها ،وهــي أول كافتيريــا
خضريــة فــي فلســطين وتــم تأسيســها فــي حــرم
جامعــة القــدس فــي أبوديــس فــي أواخــر عــام
 ،2016بمبــادرة مجموعــة طالبــات ( 14عامــاً) مــن
المشــاركات فــي مشــروع شــباب مــن أجــل التغيير ،2
مــن أجــل زيــادة ثقافــة الخضريــة واألكل الصحــي فــي
فلســطين .لــم يقتصــر عمــل صدفــة علــى تقديــم
وجبــات الطعــام وانمــا شــملت العديــد مــن الفعاليات
مــع طلبــة المــدارس الذيــن تمــت اســتضافتهم
بالتعــاون مــع المركــز الثقافــي األلمانــي ،خــال
جوالتهــم للتعــرف علــى مرافــق الجامعــة ،كمــا
وأنــه أقيمــت فيهــا فعاليــات طالبيــة باإلضافــة
إلــى اســتضافتها ل 3أنشــطة عامــة منهــا QUIZ
 ،NIGHTوهــي تشــكل أيضــا مركــز نشــاطات
وتدريــب للطلبــة.
صدفــة كمــا ذكرنــا غيــر ربحيــة أبــدا ،فأرباحهــا
تذهــب لدعــم األنشــطة المتعلقــة بالحيوانــات ودعم
الطلبــة المحتاجيــن عبــر المنــح ،ممــا جعلهــا اليــوم
فــي ضائقــة ماليــة ،ممــا دفعنــا فــي الجمعيــة إلــى
التفكيــر بنقــل مكانهــا إلــى مدينــة رام اهلل ،ألن نشــر
ثقافــة الخضريــة فــي فلســطين يجــب أن يســتمر.

بحث الخضرية
توصــل فريــق الجمعيــة الفلســطينية للرفــق بالحيــوان إلــى أن هنــاك
حاجــة ماســة لوجــود مشــروع ريــادي يدعــم الخضريــة فــي فلســطين
ويوضــح بعــض المفاهيــم الخاطئــة عنهــا ،كعــدم احتــواء األغذيــة
الخضريــة علــى كافــة عناصــر الغــذاء ،ويقــدم برامــج توعويــة لتغييــر
هــذه المفاهيــم.
لذلــك قــام الفريــق بإجــراء بحــث شــمل طلبــة مــن بيئــات اجتماعيــة
مختلفــة يدرســون فــي جامعــات القــدس وبيرزيــت وبيــت لحــم،
لمحاولــة التعــرف علــى أســباب المفاهيــم الخاطئــة وعــدم توجــه
النــاس ألكل النبــات والتوقــف عــن تنــاول المنتجــات الحيوانيــة ،ومــن
أبــرز هــذه األســباب كانــت الديانــة ،وأن هــذا المفهــوم غربــي،
باإلضافــة إلــى طــرح البحــث لمشــكلة العنــف ضــد الحيوانــات وأن
التوجــه إلــى الخضريــة ســيخفف مــن العنــف وســيؤدي إلــى عــادات
غذائيــة صحيــة.
دليل الخضرية
نظــراً إلــى أهميــة نشــر ثقافــة الخضريــة فــي مجتمعنــا ،قمنــا بإنجــاز
الدليــل الخضــري لفلســطين ،والــذي يشــمل أنــواع األكل الخضــري
(الفواكــه ،والخضــار ،والحبــوب ،والبقوليــات ،والفطــر ،واألعشــاب
والتوابــل ،والمدعمــات وأهمهــا فيتاميــن ب ،)12باإلضافــة إلــى
بعــض التوصيــات أثنــاء اختيــار األكل الصحــي مــن أجــل الحصــول
علــى كافــة العناصــر الغذائيــة ،دون اللجــوء إلــى المصــادر الحيوانيــة،
وتســليط الضــوء علــى فوائــد األكل الخضــري الــذي يقلــل مــن الكثيــر
مــن األمــراض كالســمنة ،واإلمســاك ،والســكري ،وأمــراض ضغــط
الــدم والقلــب وبعــض أمــراض الســرطان.
وتــم تنفيــذ هــذا المشــروع بالتعــاون مــع خبــراء للتغذيــة فــي
فلســطين وخارجهــا وبنــي علــى أســاس علمــي هدفــه الترويــج
للثقافــة الخضريــة فــي فلســطين.

خططنا لعام 2018
تعمــل الجمعيــة اآلن علــى الترتيــب لمؤتمــر «الدفــاع
عــن األرض» والــذي ســيكون لمــدة  3أيــام فــي رام اهلل
مــع جــوالت فــي مــدن مختلفــة ،بمشــاركة نشــطاء
للرفــق بالحيــوان والبيئــة وحقــوق اإلنســان مــن
مختلــف دول العالــم.
هــذا المؤتمــر يهــدف إلــى تمكيــن مفاهيــم الرفــق
بالحيــوان فــي فلســطين ألنهــا ليســت مقتصــرة علــى
دول العالــم المتقدمــة وليســت رفاهيــة ،باإلضافة إلى
التركيــز علــى معانــاة الفلســطينيين تحــت االحتــال،
الذيــن علــى الرغــم مــن ذلــك يعتنــون بأنــواع مختلفــة
مــن الحيوانــات.
باإلضافــة إلــى المؤتمــر فإننــا نســعى إلــى اســتمرارية
برنامــج شــباب مــن أجــل التغييــر ألنــه يهــدف إلــى
تنميــة جيــل جديــد قــادر علــى إحــداث تغييــر فــي بيئتــه
فــي جوانــب تتعلــق بالحيــوان والخضريــة وحقــوق
اإلنســان.
وأحــد أهــم المشــاريع التــي نعمــل علــى توفيــر الدعــم
لهــا هــو عيــادة بيطريــة تابعــة للجمعيــة فــي رام اهلل،
تكــون أســعارها رمزيــة وفــي ذات الوقــت قــادرة علــى
تمويــل ذاتهــا وتوفيــر عــاج للحيوانــات الضالــة فــي
الشــوارع.
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