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فياض يفيض إبداعا

اقتنعت احلكومات... 
خافت احلكومات!

لم تعد األخبار حكرا على أحد في ظل التطور الكبير على وسائل اإلعالم، وبالعودة 
عدد  كان   ،1994 ومطلع   ،1993 عام  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  إقامة  قبل  ما  إلى 
وسائل اإلعالم قليال، يتمثل مبجموعة من الصحف التي كانت تصدر هنا أو هناك، ثم 
تغلق لظروف لسنا في معرض احلديث عنها. وكان صوت إسرائيل باللغة العربية هو 
كانت  التي  العسكرية  الرقابة  الفلسطيني، ويعلم اجلميع حجم  الشارع  املسيطر على 
انحيازهم  نتائج  من  الناس  وتخوف  ونضاله،  الفلسطيني  صورة  تشويه  إلى  تهدف 

للمجموع الفلسطيني.
بعد قيام السلطة اختلف األمر متاما، فقد أقيمت هيئة اإلذاعة والتلفزيون، وانتشرت 
قنوات التلفزة احمللية، واملواقع اإللكترونية املتعددة، التي تخدم الفصائل، وتصل إلى 
إليها، واملوضوع  أن يستمع  التي يريد  أن يختار احملطة  بإمكانه  الذي أصبح  اجلمهور 
الذي يرغب باالستماع إليه. ونالحظ أن الفضائيات العربية أصبحت حتظى مبتابعة 
اإلسرائيلي.  الفلسطيني  الصراع  تتناول  التي  الفضائيات  وخاصة  وحبه،  اجلمهور 
وامتلكت األحزاب وسائل إعالم تنافس اإلعالم الرسمي في التقنية وطبيعة احملتوى 

واحلديث، وغابت احليادية عن الطرفني.
التغطية  طريقة  في  التغيير  حجم  يالحظ  أن  الوطني  اإلعالم  يتابع  ملن  وميكن 
فلسطني،  فضائية  يتابعون  الذين  أولئك  خاصة  اإليجابي،  وتطورها  اإلعالمية 
تغطيتهما  بني  ويقارنون  غزة،  قطاع  في  حماس  حلكومة  التابع  األقصى  وتلفزيون 
أجندات سياسية وحزبية ضيقة، على مستويات  والتي تهدف خلدمة  لنفس اخلبر، 

مختلفة.
هذا التطور الحظناه في طريقة تقدمي األخبار على شاشة تلفزيون فلسطني مثال، 
حيث لم تعد زيارات الدكتور سالم فياض؛ رئيس الوزراء املكلف، إلى مستشفيات نابلس 
فيها  نساء  عدة  وفاة  بسبب  جاء  وإمنا  فيها،  العمراني  التطور  على  االطمئنان  بهدف 
نزف  لوقف  للتدخل شخصيا  تدعوهما  التي  وللرئيس،  له  واملناشدات  الوالدة،  خالل 
األرواح بسبب اإلهمال، وترك احلوامل ساعات دون مراقبة، وغيرها من األسباب التي 
قد تؤدي للوفاة. وال أحتدث هنا عن دور القضاء والقدر، وإمياني أن »كل نفس ذائقة 

املوت«؛ فاحلديث يدور عن اإلهمال.
في هذه القضية بالتحديد أصبح شكل التغطية أفضل، وباتت التقارير تعد، واملسؤولون 
يدعون للحديث عن املوضوع. وال أعرف إن كان علينا أن نشيد باإلعالم ألنه تفضل 
بتغطية الزيارة، أم برئيس الوزراء الذي تكرم بالزيارة! وهو الذي بدأ يرد على تساؤالت 

الناس بالصوت والصورة عبر موقعه اخلاص على املوقع االجتماعي »فيس بوك«.
واملعلومات  األخبار  إيصال  في  احلقيقي  دوره  اإلعالم  يلعب  أن  مهما  بات  أنه  أعتقد 
للناس، وليس التركيز على أخبار الساسة والسياسة. ثمة شيء أهم من ذلك، أال وهو 

محاولة الوصول إلى أكبر عدد ممكن من املواطنني لتحقيق أهداف وطنية مشتركة.

احلراك الشبابي الفلسطيني
تأثرت فلسطني مبا حدث ويحدث في الدول العربية التي أسقطت أنظمة حكم، ورمبا 

سنرى عروشا تتهاوى في املزيد الدول العربية.
الشعوب  التي عاشتها  والذل  القهر  الشعبية عقب عقود من  الثورات  وقد جاءت هذه 
العربية، وعانت خاللها من الفقر، وسلب احلقوق واحلريات، وغيرها من طرق اإلهانة 
العربية  الدول  كل  به  وستتأثر  يتوقف،  لن  احلراك  فإن  احملللني  وحسب  ووسائلها. 
تباعا، حتى غاص بعضهم إلى أعمق من ذلك، وقالوا إن هذه املوجة ستمتد إلى أوروبا 

وإسرائيل... وإن كانت بواكيرها قد ظهرت في الصني.
من  أيا  يحقق  فلم  اآلن،  حتى  موفقا  يكن  لم  لكنه  شبابي،  حترك  حدث  فلسطينيا 

مطالبه، وأهمها إنهاء حالة االنقسام والتشرذم بني الضفة الغربية وقطاع غزة.
لقد خرج الشباب رافعني شعار »الشعب يريد إنهاء االنقسام«. ولكن لم يصل الشباب 
الفصائلية  عقلية  ألن  العربي؛  الشباب  إليها  وصل  التي  احلالة  إلى  بعد  الفلسطيني 
والعشائرية ما تزال تسيطر على تفكيره. ورغم عدم وصولهم إلى هذه املرحلة، وعدم 
جناح حملتهم حتى اآلن، إال أننا نلمس تغيرا ملحوظا في اخلطاب على صعيد حكومتي 

الضفة وغزة، بدأ يشق طريقه، رمبا اقتناعا، ورمبا خشية!

الوطنية،  الساحة  على  أثرها   2006 عام  في  التشريعية  االنتخابات  تركت 
حيث تشكلت حكومة وحدة وطنية بعد فوز حركة حماس فيها، ولكن لم 
يكتب لهذه احلكومة النجاح، رغم أنها كانت نتيجة للعديد من الوساطات 
ولكن  الوحدة.  حلكومة  أساسا  شكل  الذي  مكة،  اتفاق  وأهمها  واالتفاقات، 
األمور ظلت تتفاقم، حتى حصل احلسم العسكري في قطاع غزة، فسيطرت 
حركة حماس على القطاع بعد اشتباكات دامية، ووقع االنقسام الفلسطيني 
– الفلسطيني. ومنذ تلك اللحظة، لم تتوقف وساطات الدول العربية إلنهاء 
االنقسام. كان آخرها ما يعرف بالورقة املصرية، التي وقعتها حركة فتح، 
بعني  مالحظاتها  بأخذ  وطالبت  توقيعها،  عن  حماس  حركة  وامتنعت 
االعتبار، وأهمها ما يتعلق باألجهزة األمنية، ودورها، وتشكيالتها وقياداتها.
ومع نهايات شهر كانون الثاني، وبدايات شهر شباط املاضي، سقط النظام 
املصري حتت وطأة االحتجاجات الشبابية، التي حتولت إلى ثورة عارمة. 
أصبحت  مصر،  في  القيادة  رموز  وتغير  املصاحلة،  ورقة  راعي  وبسقوط 
إنهاء  بأهمية  الفراغ، وشعورا  وأمام حالة  املنتهية.  في حكم  الورقة  هذه 
رئيس  فياض؛  الدكتور سالم  أطلق  الوطنية،  الوحدة  واستعادة  االنقسام، 
آذار، مبادرة الفتة، تتلخص  األول لشهر  الوزراء، خالل حديثه األسبوعي 
للضفة  الوحدة  تعيد  وحماس،  فتح  بني  وطنية  وحدة  حكومة  بإقامة 
الغربية وقطاع غزة، على أن يتم تأجيل النظر في اخلالف بينهما حول 
فعليا  الذي متارسه  األمني  »الترسيم  وتقبل مبا وصفه  األمنية،  األجهزة 
أن ينصب  أن تركيز اجلهود يجب  ليؤكد  حركة حماس في قطاع غزة«، 
والواليات  إسرائيل  ذريعة  سحب  أجل  من  الوحدة،  حكومة  تشكيل  على 
املتحدة، التي تتحدث عن عدم جاهزية الطرف الفلسطيني لتحمل أعباء 
دولة، حيث يقول: »... إن بلورة خطة قابلة للتطبيق العاجل سيضعنا في 
موقف أفضل لوضع املجتمع الدولي أمام مسؤولياته إزاء الوفاء باستحقاق 

أيلول 2011...«.
واملبادرة تصدر هذه املرة عن طرف فلسطيني، لتسد الثغرة الكبيرة التي 
وانهيار  املخلوع،  املصري  الراعي  واختفاء  املصري،  النظام  سقوط  خلفها 
الوطنية  السلطة  استعادة  على  تقوم  كانت  التي  املصرية،  الورقة  مشروع 
الفلسطينية للسيطرة األمنية على قطاع غزة. حيث »استند هذا التوجه 
في  يتمثل  واحد  عنوان  على  املرحلة  هذه  في  اجلهد  تركيز  ضرورة  إلى 
املفهوم  ترسيم  من  تنطلق  وطنية،  وحدة  حكومة  تشكيل  على  االتفاق 
األمني املمارس فعليا من قبل حركة حماس في قطاع غزة، واملعتمد رسميا 

من قبل السلطة الوطنية في الضفة الغربية، والقائم على استبعاد خيار 
العنف في سعي شعبنا املشروع لنيل حقوقه الوطنية...« كما يقول فياض.

أنها  إبراز حكومة فياض على  الدعوة، هو  النظر في هذه  وأكثر ما يلفت 
طرف ثالث، ميكنه أن يحل محل الدور املصري، في الوقت الذي ترى فيه 
خصم سياسي، وتتمسك بشرعية  حركة حماس أن هذا “الطرف الثالث” 
بوادر  بعد  أخرى  خيارات  عن  تبحث  أن  لها  بد  وال  غزة.  في  حكومتها 
االنفراج على حدودها الغربية، حيث يستبعد أن متر مسألة سقوط النظام 

املصري، دون أن حتقق احلركة أقصى ما تستطيع من املكاسب.
ورغم جدة مبادرة فياض، إال أن مشكلة فتح اآلفاق أمام الدولة الفلسطينية، 
مشروع  ضد  األمريكي  »الفيتو«  أن  خاصة  وحده،  باالنقسام  تتعلق  ال 
فلسطيني وعربي في مجلس األمن يدين االستيطان اإلسرائيلي في الضفة 
على  وال  الدولة،  مسألة  على  أمريكا  اعتراض  ميثل  لم  والقدس،  الغربية 
احلق  ضد  جاء  بل  حسبانه.  في  واردة  حماس  حركة  تكن  ولم  احلدود، 
األراضي  ينهش  الذي  االستيطاني  التوسع  على  االعتراض  في  الفلسطيني 

التي يفترض أن تشكل الدولة.
ورمبا تأتي هذه املبادرة استجابة لألصوات التي بدأت تتعالى بني الشباب، 
الذين بدأوا يرفعون شعار: »الشعب يريد إنهاء االنقسام«، على غرار احلركات 
التي شهدتها، وتشهدها، عواصم عربية كثيرة، بدأت في تونس  الشبابية 
والقاهرة، ومتتد حاليا على بقاع الدول العربية قاطبة، في حركات علنية 

وأخرى سرية.
الـ»فيس  وخاصة  االجتماعية،  املواقع  يستخدم  الفلسطيني  الشباب  ولكن 
بوك«، بشكل يعكس متاما واقع االستقطاب الفصائلي والعشائري واحمللي، وال 
يسعى إلى إيجاد عالم مختلف، حتى لو كان افتراضيا؛ فقد نقل الصراعات 
الواقعية إلى العالم االفتراضي؛ ليبدو أبعد ما يكون عن حمل الرسالة التي 
االجتماعية  واملواقع  بوك«  الـ»فيس  عبر  ونقلها  العربي،  الشباب  حملها 

األخرى، لتتحول من الواقع االفتراضي إلى أرض الواقع.
على ساحة الشباب، ما نزال نرى البعد الفصائلي واحلزبي مسيطرا، ولكننا 
واقعه،  في  النظر  يعيد  بدأ  الذي  الفلسطيني،  الشباب  لهذا  اآلن  نتطلع 
وينتظم عبر املواقع االجتماعية، التي استعملها طويال للهروب من واقعه 
كل  فوق  يسمو  أن  اآلن  نريده  للتسلية.  أو  فيه،  االنغماس  من  للمزيد  أو 
فرقة أو استقطاب، ويفرض وجوده، في ظل األولويات الوطنية، من إنهاء 

االحتالل واالنقسام، ليجلب التغيير بالفعل... ال بالقول.

من املخيم يشرق التغيير
أبو الصامد، محمود علي مطير؛  أبو غالب، رائد فايز مطير؛  ربحي مطير؛ 
أبو علي. أسماء ال بد أن نقف أمامها إجالال ألنهم األبطال الذي حقنوا الدماء، 
ومنعوا األمور من أن تتفاقم، ولكل من وقف معهم وساندهم، ليسطروا بذلك 
واقعا جديدا، ناصعا، وهم الذين فقدوا أمين مطير، فلذة كبدهم؛ شابا صغيرا 
يانعا لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره، على يد زميل له، بل صديق له من 

ذات املخيم.
ففي يوم اخلميس املوافق 2011/2/24، كان الصديقان أمين ومصعب أبو العيش، 
بينهما  وقع  عندما  املخيم،  في  اإلنترنت  مقاهي  أحد  في  وقتهما  يقضيان 
خالف على أمر بسيط، وتفاقم األمر، لدرجة أن يقوم أجدهما بسحب اآلخر 
من مالبسه حتى مكان قريب من مدخل املخيم، وهناك استل مصعب سكينا 

كان يخبئها، وطعن بها أمين في عنقه.
وفي العادة، فإن هذا األمر يستوجب ما يعرف بـ»فورة الدم«، حيث يقوم أقارب 
املنازل والسيارات، وقد  القاتل، ويحرقون  املغدور بالهجوم على منازل عائلة 
وبالفعل هذا  الغادر،  يقومون بضرب من يصادفونه في طريقهم من عائلة 
ما كاد يحصل، حني اجتمع طرفا املشكلة كل في منطقته، والتفت العائالت 
األخرى حول العائلتني، لكن كان لعقالء الطرفني دور، وخاصة هؤالء الثالثة 

الشباب  ومنعوا  بأجسادهم،  وتصدوا  والعادة،  العرف  وجه  في  وقفوا  الذين 
إلى  املنازل واملمتلكات. فلهم، ولكل من وقف  الدم«، كي ال حتترق  من »فورة 
جانبهم، وساندهم، ووضع يده في أيديهم، كل التقدير واالحترام، ونشكر الله 
على وجود هؤالء احلكماء الذين نرجو أن يحتذى بهم في كافة أرجاء الوطن.

لقد وقع ما حذرنا منه مرارا وتكرارا، فقضى شاب على حياة زميله وصديقه، 
بعد خالف صغير، بني صغار، وتطور اخلالف، لكنه ظل صغيرا، ومع ذلك 
لم مينع صغر اخلالف جرمية القتل، وسفك دماء، التي كادت نيرانها حترق 

األخضر واليابس، لوال حكمة احلكماء.
وقع هذا اخلالف، وميكن أن يكون زمالء املدرسة واملعلمون شاهدين على ذلك، 
كما ميكن أن يكون صاحب مقهى اإلنترنت شاهدا عليه كذلك. وكان بودنا لو 
لعب كل هؤالء دورا إيجابيا في وأده، كان ميكن حينها أن نحفظ حياة شاب 

ألصدقائه وأخوته وأهله، وملستقبل وطنه. ولكن القضاء محتوم.
اخلالف،  يقع  حني  إيجابيا  عنصرا  تكون  أن  العزيز  الشاب  أيها  لك  رسالتنا 
رسالتنا إليك أيها املعلم أن تلعب دور املصلح بني أبنائك الطلبة عند أي خالف، 
تتفاقم  ال  كي  خير«  »واسطة  وكونوا  بينكم،  من  املتخاصمني  بني  أصلحوا 

األمور.
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أصدقائه  من  احلار  واالستقبال  حترره  بعد 
احمليطة  الشوارع  وتزيني  وأقاربه،  ومعارفه 
مبنزله، سرعان ما تتغير الفرحة التي يعيشها 
اإلسرائيلي،  اإلحتالل  احملرر من سجون  األسير 
فيتحول محيطه إلى عالم غريب، ويجد نفسه 
ويواجه  حارته،  وأبناء  أصدقائه  عن  منعزال 
ابتعاد من قضى معهم  ضغوطا اجتماعية بعد 
أوقات كثيرة قبل االعتقال. كيف يشعر األسير 
عندما يصبح غريبا في مجتمعه ومنعزال بني 

أناسه؟

خوفا من االعتقال
يقول أحمد مروان، 20 عاما، وهو أسير محرر 
من طولكرم: »اعتقلت عندما كنت في السادسة 
عشرة، وبعد اإلفراج عني وجدت نفسي وحيدا، 
ذويهم؛  من  بضغط  عني  أصدقائي  ابتعد  فقد 
لهم  اإلحتالل  مخابرات  مالحقة  من  خوفا 
األشهر  تكن  »لم  ويضيف:  لألسر«.  وتعرضهم 
الذي  األلم  بقدر  مؤملة  األسر  في  قضيتها  التي 

أشعر به اليوم، وقد بت غريبا في بلدي«.
وهو  عاما،   19 حجلة،  أبو  الله  حمد  ويتحدث 
أسير محرر من قرية دير استيا، عن الظروف 
فيقول:  حترره،  منذ  يواجهها  التي  املجتمعية 
في  طالبا  كنت  عندما  أشهر  لعشرة  »اعتقلت 
املدرسة ففقدت معظم أصدقائي، وبعد اإلفراج 
بأسرى  إال  أختلط  وال  باجلامعة،  التحقت  عني 
محررين، أو أناس ال يعرفون أنني كنت أسيرا«.

أسير محرر  وهو  عاما،   22 اخلراز،  أسيد  ويرى 
هذه  في  لألسير  ينظر  املجتمع  أن  جنني،  من 

به.  االختالط  يحبذ  ال  وغريب  كشاذ  األيام 
ويقول: »تركني أصدقاء كثيرون بعد اعتقالي، 
جانبي  إلى  وقف  املعتقل  من  خروجي  وبعد 
احلياة  في  انخراطي  بعد  ولكن  منهم،  العديد 
خلوفهم  عني  يبتعدون  أصبحوا  االجتماعية 
حول  تتكّون  التي  األفكار  ومن  الناس  من 
األسير، واخلوف من التعرض لالعتقال من قبل 

االحتالل«.

صراع بني الذات واملجتمع
في  محاضر  حمدان؛  أبو  علي  الدكتور  ويطلق 
علم النفس التربوي بجامعة النجاح، على هذه 
اغتراب  وهو  النفسي،  االغتراب  اسم  الظاهرة 
القائم  والصراع  االجتماعي،  اجلوهر  عن  الذات 

بني الذات والبيئة التي حتيط بها؛ أي املجتمع. 
وفي هذه احلالة يعاني األسير احملرر من فقدان 
هويته.  بتشتيت  فيشعر  واألصدقاء،  األقارب 
النفسية  الظاهرة  أن هذه  أبو حمدان  كما يرى 
تزداد بني األسرى احملررين واملجتمع كلما طالت 
الهوية  بفقدان  األسير  فيشعر  االعتقال،  فترة 
احلقيقية، وتدور في نفسه األسئلة التالية: من 

أنا؟ ومن سأكون؟ وماذا علي أن أفعل؟

أسباب االغتراب النفسي
من  يعاني  احملرر  األسير  أن  حمدان  أبو  ويرى 
ما  ونادرا  للبطالة،  نتيجة  النفسي  االغتراب 
إحدى  وهذه  مناسبة.  وظيفة  على  يحصل 
مسؤوليات املؤسسات التي تختص بشؤون األسرى 

بعد  أصدقاءه  األسير  »يفقد  ويقول:  احملررين. 
فيتغير  تفكيره،  يتغير  حيث  عنه،  اإلفراج 
موقعه  ويصبح  لألصدقاء،  االجتماعي  النسيج 
إلى  يعود  أن  يتمنى  حتى  واضح،  غير  بينهم 

السجن مرة أخرى«!
قيمة  الفلسطيني  األسير  أن  إلى  ويشير 
يفهمه  أن  املجتمع  على  ويصعب  اجتماعية، 
وعلى  الواقع،  مع  يتعايش  طبيعي  كإنسان 
حتتوي  أن  ومؤسساته  الفلسطيني  املجتمع 
األسير حتى يخرج من حالة االغتراب النفسي 

التي تتولد بعد اإلفراج عنه.

آراء متباينة
ويختلف الشباب بني مؤيد ومعارض لالختالط 
السليم،  محمد  يرى  حيث  احملررين،  باألسرى 
القضية  هذه  تناول  أن  طولكرم،  من  عاما،   22
لكن  الشعب.  عن  سلبيا  انطباعا  يعطي  قد 
املوضوع، ويقول:  املعيش يحتم مناقشة  الواقع 
عزلة  في  يعيشون  الشباب  األسرى  من  »جزء 
حول  اآلخرين  تفكير  يدور  حيث  مجتمعية؛ 
مضامني املصلحة الشخصية، وعدم الرغبة في 
القيام بأعمال ميكن أن تؤدي إلى السجن، فتتأثر 

دراستهم أو أعمالهم كما حدث مع األسرى«.
مدينة  من  عاما،   20 شرقاوي،  روان  وترى 
يبتعدوا  أن  يجب  ال  األسير  أصدقاء  أن  نابلس، 
عنه لدخوله سجون االحتالل، بل أن يقفوا إلى 
جانبه ويساندوه للتأقلم من جديد مع املجتمع، 
مليئة  صعبة  جتربة  األسير  يعيش  حيث 
بحاجة  حترره  بعد  فيصبح  واأللم،  باملعاناة 

لدعم أصدقائه وأبناء مجتمعه.
ويقول زياد نور، 20 عاما، من بلدة عنبتا شرقي 

األسير  مع  التعامل  قضية  »تختلف  طولكرم: 
املشاكل  بعضهم  يتجنب  حيث  آلخر،  فرد  من 
عنه،  فيبتعد  األسير  مصادقة  جراء  املتوقعة 
بينما يقف بعضهم اآلخر إلى جانبه«. ويضيف: 
آرائه  بحقيقة  يصرح  ال  الشباب  من  »العديد 
العيب  بند  تقع حتت  كونها  القضية  هذه  جتاه 
يدركون  لكنهم  لإلحراج.  وجتنبا  االجتماعي 
مدى خطورة األمر، حيث يكثر األشخاص الذين 
وأفكارهم  توجهاتهم  نتيجة  زمالءهم  فقدوا 
السياسية، وبالتالي قد يطالهم األمر هم أيضا«.

آالف يعانون األسر
وهي  الفلسطيني،  للحق  التجمع  مؤسسة  تشير 
أن  إلى  األسرى،  تهتم بقضايا  مؤسسة حقوقية 
حوالي 8000 أسير يقبعون في سجون االحتالل، 
حيث  قاسية،  ونفسية  معيشية  ظروف  في 
التي  اإلنسانية  حقوقهم  أبسط  من  يحرمون 
من  الدولية،  والقوانني  األعراف  عليها  نصت 
وما  دوليا.  احملرمة  األسلحة  واستخدام  تعذيب 
يزال عدد األسرى في ارتفاع، حيث تعتقل قوات 

االحتالل يوميا أعدادا كبيرة من املواطنني.
ويعاني األسير خالل وجوده في سجون االحتالل 
من شتى أنواع التعذيب البشع، وتستمر معاناته 
بعد التحرر، فيعيش في غربة داخل مجتمعه، 
رغم أن جتربته تبقى جزءا من الصراع الدائم 
أن  ينسى  بعضهم  ولكن  االحتالل.  مع  واملرير 
في  عمرهم  زهرات  قضوا  الذين  الشباب  هؤالء 
أساس  هم  وأرضهم،  قضيتهم  عن  دفاعا  األسر 
كل  واجب  أن  يدركون  وال  وتاريخنا،  قضيتنا 
ليعودوا  ويدعمهم  بجانبهم  يقف  أن  مواطن 

جزءا أساسيا من النسيج املجتمعي.

شادن حنضل وطارق الطوباسي
مراسال الصحيفة/ القدس ورام الله

للشباب  العملية  احلياة  في  الفرصة  تتاح  قلما 
أو اخلريجني اجلدد إلدارة شركة، أو حتى إدارة 
قسم داخل شركة، حيث تشكل اخلبرة لسنوات 
أو  الشركة،  مدير  اختيار  في  أساسا  طويلة، 
سيكون  كيف  ولكن  فيها.  مهم  منصب  شغل 
الوضع عندما يعيش ثالثون طالبا ال تتجاوز 
شركة  إدارة  جتربة  عشرة،  السادسة  أعمارهم 

لعدة شهور؟ 
زمام  املراهقة  في عمر  يتسلم طالب  وعندما 
الشركة،  إلدارة  الصالحية  ومينحون  األمور، 
وإنتاج منتج لطرحه في األسواق، هل سيكون 
التي  الطريقة  هي  وما  لهم؟  حليفا  النجاح 
سيعملون بها لضمان النجاح وحتقيق األهداف 
االقتصادي  سيكون  وهل  حتقيقها؟  املراد 

الصغير بعمره وخبرته أهال لهذه التجربة؟

تعزيز الفرص الشبابية
يديرها  التي  إكوجينيريشن  شركة  نشأت 
طالب الصف احلادي عشر في مدرسة الفرندز 
األخرى  الشركات  من  العديد  كما  الله،  برام 
في  وجامعات  مدارس  طالب  يديرها  التي 
ضمن  الغربية،  الضفة  محافظات  من  كثير 
الفرص  لتعزيز  يهدف  الذي  »إجناز«،  مشروع 
تقدمي  طريق  عن  الشباب،  لدى  االقتصادية 
طابع  ذات  اقتصادية  تعليمية  دورات  سلسلة 

عملي، من خالل املدارس واجلامعات.
تقول ندى أبو سعادة، 16 عاما؛ مديرة الشركة: 
»نسعى إلنتاج حقائب صديقة للبيئة متعددة 
من  وتقلل  البيئة،  على  حتافظ  االستخدام، 
البالستيك،  كيس  يسببه  الذي  البيئي  الضرر 
إبداعاتنا  إلبراز  فرصة  التجربة  هذه  وتتيح 

احلقائب«.  هذه  تصميم  في  كطالب  الفنية 
طلبة  قام  باإلنتاج،  البدء  »قبل  وتضيف: 
في  الناس  بسؤال  الشركة  في  التسويق  قسم 
دراسة  وبعد  للمنتج.  احتياجاتهم  الشارع عن 
املنتج  فكرة  ألن  عليه؛  إقبال  ظهر  النتائج، 
الصديق للبيئة جديدة في الوطن«. بعد ذلك 
بدأت الشركة تعمل على إنتاج احلقائب، حيث 
وضع كل قسم إستراتيجية معينة للعمل على 
أساسها. وتتابع قائلة: »أعمل كحلقة وصل بني 

األقسام ومجلس اإلدارة«.

توسيع اخلبرة العملية
يقول عبد الله شعراوي؛ مدير دائرة املشاريع 
في شركة باديكو القابضة: »ساهمت باديكو في 
الشباب،  جتاه  مبسؤوليتها  إميانا  املشروع  هذا 
االقتصاد  مجال  في  خبرتنا  نستخدم  ونحن 
الشركات  أصحاب  الشباب  إلفادة  واالستثمار 
خبرتهم  توسيع  على  ومساعدتهم  الصغيرة، 
يستطيعون  متني  أساس  وبناء  العملية، 

االعتماد عليه في املستقبل«.
ويضيف: »يستهدف مشروع إجناز توعية طلبة 
وطبيعة  األعمال،  ببيئة  عشر  احلادي  الصف 
يساعدهم  بشكل  ممارسته،  وكيفية  العمل، 
على حتديد تخصصاتهم في املستقبل، وتكوين 
خلفية عملية عن املوضوع«. ويرى أن الطلبة 
إبداعية،  وروح  عديدة،  مبهارات  يتمتعون 
يبشر  مما  العمل  في  وجديتهم  وحماسهم 
ويقول:  البعيد.  املدى  على  إيجابية  بنتائج 
اجلهد  بذل  املستطاع  قدر  اجلميع  »يحاول 
أي  جناح  عوامل  أهم  وهذه  األهداف.  لتحقيق 
فهو  جدا؛  مهم  املنتج  أن  ويعتقد  مشروع«. 
وسيشكل  يوميا،  نواجهها  مشاكل  »يحاكي 
فرصة جيدة جلعل الناس ينظرون إلى البيئة 

كصديقة لهم ويحافظوا عليها« كما يقول.

عش واقع الشركات
يعيش الطالب واقع الشركات في سوق العمل، 
فيشغلون وظائف موظفي الشركات في العادة، 
وميارس كل منهم وظيفة لم يعرفها من قبل، 
ويحاول القيام بها على أكمل وجه. تقول سالم 
إدارة شركة  عورتاني، 16 عاما؛ رئيسة مجلس 
»إكوجينيريشن«: »أطلع زميلي في الصف، وهو 
املدير التنفيذي على كل القرارات التي تصدر 
وصل  كحلقة  أعمل  حيث  اإلدارة،  مجلس  عن 
بني مجلس اإلدارة وبينه، وأشرف على رؤساء 
املستجدات  بآخر  اطالع  على  وأبقى  األقسام، 
»لقد  قسم«. وتتابع:  كل  في  والتفاصيل 
مجلس  وأعضاء  التنفيذي  املجلس  انتخبني 
تعرف  فقرة  مرشح  كل  كتب  أن  بعد  اإلدارة، 
إجراء  مت  ثم  ترشحه،  سبب  وعن  نفسه  عن 
مقابالت مع كل مرشح، وفي النهاية انتخبت«.
التجربة  بهذه  تشارك  أن  في  رغبت  وقد 
الشركات،  واقع  يعيشوا  أن  للطلبة  تتيح  ألنها 
»عملي  وتقول:  نظريا،  درسوه  ما  وتطبيق 
في هذه الشركة منحي نظرة ملا أريد أن أكون 
ومحاولة  للمشاكل،  مواجهتنا  إن  كما  عليه، 
إيجاد احللول، يكسبنا خبرة عملية قد تفيدنا 

في املستقبل«.

 اكتساب مهارات جديدة
عليها  القائمني  الطالب  من  الشركة  وتتطلب 
لفترة مؤقتة، بذل جهود كبيرة من أجل إجناح 
فكرتهم، والبحث عن ممولني لطرح املنتج في 
األسواق، وتسويقه، ومنافسة الشركات الطالبية 
املماثلة. وتقول كرستني نينو؛ 16 عاما وتعمل 
الرئيسية  »مهمتي  العامة:  العالقات  كمسؤولة 
الشركات  أمام  الشركة  صورة  حتسني  هي 
األخرى، ويتم اتخاذ القرارات بناءا على خطط 
العمل الواجب إجنازها حتى نهاية فترة الشركة 

في شهر نيسان، وعلى هذا األساس يتم توزيع 
املهام بني الطالب«.

كيفية  التجربة  هذه  من  »تعلمت  وتضيف، 
لدينا  الشركة  في  فنحن  واملهام،  الوقت  توزيع 
موعد محدد يجب أن نلتزم به ما شكل حتديا 
كبيرا لنا، ومن أهم اخلبرات التي اكتسبتها هي 
كيفية التعامل مع اآلخرين، فالعالقات العامة 
»قائمة بشكل أساسي على التعامل مع اآلخرين 
على  تعرفنا  »كما  وتقول:  باملنتج«،  واقناعهم 
الشابة  الشركات  تواجه  قد  التي  الصعوبات 

وحاولنا تدراكها وإيجاد احللول«.
كرئيسة  وتعمل  عاما،   16 ندى حشوة،  وتقول 
املهام  بتوزيع  »أقوم  واملبيعات:  التسويق  قسم 
لالجتماعات  وأنسق  القسم،  في  الطالب  على 
خالل  أهدافنا  حتقق  خطط  لوضع  الدورية 
املوظفني  بني  املهام  وتوزيع  القادمة،  األشهر 
بناء على املهارات التي يتميز بها كل شخص«. 

اخلبرات  من  العديد  اكتسبت  »لقد  وتضيف، 
واملهارات خاصة عندما بدأنا التطبيق العملي، 
أن  أريد  عما  فكرة  التجربة  هذه  فمنحتني 
أدرسه في املستقبل، كما علمتني أهمية تنظيم 
أهمية  وأدركت  سليم،  بشكل  وإدارته  الوقت 

العمل اجلماعي واتخاذ القرارات احلاسمة«.
إن هذه الشركات التي يديرها طالب في عمر 
املراهقة تتيح فرصا كبيرة لهم من أجل إثبات 
والعيش  الكبار،  مسؤوليات  وخوض  ذاتهم، 
الشركات، ما يكسبهم معرفة في  إدارة  جتربة 
سوق العمل، وينمي قدراتهم ومهاراتهم، ويعزز 
وبالتالي تبني  العمل كفريق متجانس،  سمات 
خطوة  بهم  وتخطو  ملستقبلهم  متينا  أساسا 
ستكون  فهل  املهني.  مستقبلهم  حتديد  نحو 
مثل هذه الشركات منوذجا يحتذى به لتحفيز 
للمراهقني  الثقة  ومنح  الشبابية  املهارات 

ليعيشوا جتربة اإلدارة وينموا قدراتهم؟

األسرى احملررون الشباب... بني غربة الذات واملجتمع

»إكوجينيريشن«... هناك يصبح ابن السادسة عشرة مديرا لشركة!
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السابقة،  األجيال  ألعاب  بني  شتان 
وألعاب اجليل اجلديد، فكلما تقدم الزمن 
توسعت الفجوة بني األجيال. ولم تترك 
التكنولوجيا مجاال إال ودخلته، وكان لها 

دور بارز فيه.

وجهة نظر 
تقول هبة خليل، 24 عاما: »رغم بساطة 
ألعاب زمان، إال أنها كانت مسلية وجميلة، 
كنا نلعب فك دريس، والشنار، والبنانير، 
رمضان؛  نهار  في  خاصة  وناس،  وناس 
باجلوع  نشعر  أن  دون  الوقت  لقضاء 
األلعاب  مييز  ما  أهم  أما  العطش«.  أو 
وتتابع:  براءة،  أكثر  فكونها  قدميا، 
وطريقة  اليوم  اهتمامات جيل  »تختلف 
تفكيرها، فقد لعبت البرامج واملسلسالت 
عقلية  تغيير  في   به  يستهان  ال  دورا 
أطفالنا، لتؤثر على كل مناحي حياتهم 
مشاهد  تعرض  فهي  ألعابهم،  وخاصة 
مرفوضة دينيا وأخالقيا، وتفتح عيون 
أطفالنا على أمور تنزع منهم طفولتهم 

وبراءتهم«.
حنينه  عاما،   28 حسن،  أديب  ويصف 
أللعاب زمان قائال: »كنا جنتمع في زقاق 
والقفز  الكرة،  لنلعب  جباليا  مخيم 
باحلبل، والبنانير، واالستغماية... كانت 
إلى  ويشير  رائعة«.  لكنها  بسيطة  ألعابا 
على  التجوال  حظر  فرض  خالل  أنه 
املخيم إبان االحتالل اإلسرائيلي للقطاع، 
اليوم  لتبتلع  تطول  اللعب  ساعات  كانت 
واألعمال  الدراسة  تعطل  بسبب  بأكمله؛ 

األخرى.

أما أم محمد عبد الهادي، 43 عاما، وهي 
أم ألربعة أطفال، فتشعر بالفارق الكبير 
وجيلها،  املعاصر  اجليل  اهتمامات  بني 
أكثر من خمسة وثالثني  وتقول: »قبل 
وكان  بسيطة،  ألعابا  منارس  كنا  عاما 
املناسبات  في  التواجد  كثيرا  يعنينا 
دون  الفتيات  كانت  حيث  واألفراح، 
ساحة  من  جانبا  ينتحني  العاشرة 
الطبل،  قرع  على  ويجتمعن   العرس، 
ونزغرد ونغني ونرقص وحدنا، ونقلد 
كما  اجلموع«.  عن  بعيدا  العروسني 
البيوت  إقامة  تهوى  محمد  أم  كانت 
تشكيالت  وعمل  الشاطئ،  رمل  على 
»كنا  وتتابع:  املبللة،  بالتربة  هندسية 
إحداها  في  ونخفي  الرمل،  تالل  نصنع 
بالبحث  آخرون  ليقوم  معدنية  قطعة 
األلعاب  تلك  تعد  »فلم  اليوم  أما  عنها«. 
موجودة«، وتقول: »ال أشعر بقيمة ألعاب 
أبنائي اليوم، فكلها تقليد ملا يرونه على 
احلاسوب  وألعاب  التلفزيون،  شاشات 

حتركهم كأنهم آلة إلكترونية«.
ألعاب  عاما،   25 السقا،  نادر  ويعتبر 
الشارع،  ألعاب  أقل خطورة من  احلاسوب 
الشارع  ألعاب  أن  »أدرك  يقول:  حيث 
اللمة.  مبتعة  وتتميز  وبسيطة،  مسلية 
للحوادث،  عرضة  فيها  األطفال  ولكن 
القطاع  أن  إلى  والتلوث«. ويشير  والغبار 
الترفيه  وأماكن  العامة  للمرافق  يفتقر 
والتسلية. وما يتوفر منها ال يرتادها إال 

أبناء األثرياء.
إلى  فتحن  عاما،   19 قاسم،  ماجدة  أما 
أننا  »أذكر  تقول:  حيث  طفولتها،  أيام 
األهل  أبناء اجليران، وكان  كنا نلعب مع 

يسمحون لنا بذلك وهم سعداء«.

الواقع والتجربة
األخصائية  البسيوني؛  ميساء  وتعتبر 
االجتماعية، أن البيئة تؤثر على اإلنسان 
وتتأثر به سلبا أو إيجابا، وتقول: »الوضع 
الذي نعيشه في غزة يفقد أطفالنا األمان 
الذي عشناه في طفولتنا، فما يشاهدونه 
يؤثر على ألعابهم بشكل مباشر، لتتميز 
أغلبها حول  ويدور  والعدوانية،  بالعنف 
وتتابع:  واالستشهاد«.  واملقاومة  القصف 
مفهوم  ترسخ  األلعاب  هذه  أن  »صحيح 
نفوس  في  الوطن  وحب  التضحية 
املواجهة  على  اجلرأة  ومتنحهم  أطفالنا، 
واحلروب،  األزمات  وقت  في  واالحتمال 

ليمارسوا  الفرصة  منحهم  علينا  ولكن 
أعمارهم  مع  تتناسب  التي  األلعاب 

ليعيشوا طفولتهم«.
إيهاب سامي، 14 عاما من مدينة  ويقول 
بتقليد  إال  للعب  متعة  أجد  »ال  غزة: 
فكأننا  والفلسطينيني؛  اإلسرائيليني 
وهم  دوره«.  منا  ولكل  مسرحية  منثل 
اجلميع،  يدركه  واقعا  يجسدون  بذلك 
على  يشجعونني  أهلي  »حتى  ويتابع: 
مشاهدة  فرصة  ومينحونني  ذلك، 
املضمون  نفس  تعرض  التي  املسرحيات 
مبسرح  املعنية  واملؤسسات  املدرسة  في 
موهبة  به  أقوم  ما  ويعتبرون  الطفل، 

حقيقية وليس مجرد ألعاب«. ويرى أنه 
احلاسوب؛  ألعاب  عن  االستغناء  ميكن  ال 
به  يشعر  الذي  الفراغ  وقت  لقضاء 
خالل العطلة الصيفية، ويتابع: »أعتقد 
لها  توافرت  لو  السابقة  األجيال  أن 
التكنولوجيا التي نعيش في ظلها اليوم، 
ملا تأخروا عن استخدامها وإدمانها، بغض 

النظر عن سلبياتها«.
الفضول  أن  إلى  البسيوني  وتشير 
األطفال  ألعاب  في  بارزا  دورا  يلعب 
حب  على  تقوم  التي  احلديثة، 
العدوانية  املشاهد  وتقليد  التجربة، 
التي يراها في الرسوم املتحركة عبر 

قنوات األطفال.

مشاركة ومسؤولية 
الدعم  »برامج  البسيوني:  وتضيف 
ال  مؤسساتنا  بها  تقوم  التي  النفسي 
العربية  فاملجتمعات  نفعا؛  جتدي 
استهالكية بطبعها؛ تهتم بالعوائد املالية 
بالدرجة األولى، وال تهتم بصحة الطفل 
النفسية«. وترى أن على األهل أن يلعبوا 
أطفالهم،  حتفيز  في  الطبيعي  دورهم 
واستخراج مواهبهم وإبداعاتهم الكامنة، 
في  مبشاركتهم  إجازاتهم  واستثمار 
اللعب، وتقول: »من اخلطأ الذي ال يغتفر 
شماعة  على  دائما  املسؤولية  نلقي  أن 

االحتالل«! 
وتوضح أن العديد من األطفال يواجهون 
أولياء  حتمل  عدم  بسبب  مؤملا  مصيرا 
أمورهم مسؤولياتهم جتاههم. وتنصحهم 
أن يظل أبناؤهم حتت أعينهم، ويراقبوا 
والناصحني  املوجهني  ويكونوا  ألعابهم، 

ليضمنوا جيال سليما.

حتت الضوء

سهام سويلم - مراسلة الصحيفة/ غزة

رحلت شمس النهار، وغدت السماء أكثر 
سوادا، وبدا الوقت سانحا لتشغيل مولد 
الليل، رغم  للتغلب على ظلمة  الكهرباء 
ويتفاقم  املزعج.  بصوته  يصدح  أنه 
اإلزعاج حني يتداخل صوته مع أصوات 
بأحلان  احلي  في  تنتشر  التي  املولدات 
نشاز تكاد تصم اآلذان. فنتيجة النقطاع 
التيار الكهربائي املتواصل، يعتمد معظم 
األسر الغزية على مولدات الكهرباء، التي 
سوء  نتيجة  وفاة  حاالت  بعدة  تسببت 
بحاالت  تتسبب  تزال  وال  االستخدام، 
كل  عوادمها  وتصبغ  البطيء،  املوت 

حائط باللون األسود القامت.

ضجيج
ولعل أكثر املتضررين من ظاهرة املولدات 
هم املرضى وكبار السن واألطفال، حيث 
تقول احلاجة فاطمة البلعاوي، 76 عاما، 
غزة:  مدينة  جنوب  الزيتون  حي  من 
حتى  الكهربائي  التيار  ينقطع  إن  »ما 
ال  حدادة  بورشة  أشبه  املنطقة  تصبح 
الصداع  تنطفئ معداتها، مما يسبب لي 
والغثيان«. وتضيف: »أنا مصابة بالربو، 
التي  الكريهة  والروائح  الضوضاء  ومع 
الراحة  ميكنني  ال  املولدات  من  تنبعث 

أبدا«.

وبدا خالد الشريف، 15 عاما، وهو طالب 
الفالح  مدرسة  في  التاسع  الصف  في 
اإلعدادية، من حي الدرج بغزة، منزعجا 
من املولدات وأصواتها، حيث يقول: »لك 
أصوات  عن  الناجت  الضجيج  تتخيل  أن 
حوالي عشرة مولدات تنتشر في أقل من 
50 مترا... هذا األمر يفقدني التركيز«!

وهي  عاما،   28 حجازي،  إميان  وتعتبر 
التلوث  البريج،  مخيم  من  لطفلني،  أم 
أزمة  املولدات  عن  الناجم  البيئي 
حقيقية، وتقول: »أبذل قصارى جهدي 
لكن  النوم،  من  بقسط  طفالي  لينعم 
أصيب  وقد  بذلك«.  يسمح  ال  ضجيجها 
وضيق  باحلساسية  العامني  ذو  طفلها 

التنفس بسبب املولدات.
وحسب مديرية الدفاع املدني في قطاع 
تسببت  الكهربائية  املولدات  فإن  غزة 
بوفاة ستة مواطنني، هم خمسة أطفال 
آخرون،   32 وأصيب  واحدة،  وامرأة 
إضافة إلى اشتعال 64 حريقا؛ بسبب سوء 

استخدام املولدات خالل عام 2010.

مخاطر املولدات
ويجمل الدكتور عبد الله األشقر؛ مدير 
التوعية البيئية في سلطة جودة البيئة 
التي  البيئية  األضرار  غزة،  قطاع  في 
تسببها املولدات الكهربائية، فيقول: »إن 
انتشار آالف املولدات في القطاع، وخاصة 

أول  نشر  إلى  يؤدي  املساء،  فترات  في 
الكربون  أكسيد  وثاني  الكربون  أكسيد 
أخطارا  اجلو، مما يسبب  في  والرصاص 
التجمعات  في  انتشارها  بسبب  جسيمة 
تسبب  سامة،  الغازات  وهذه  السكانية. 
األطفال«.  عند  وخاصة  االختناق، 
يسبب  ضجيجها  إن  »كما  ويضيف: 
وأكثر  التركيز،  وقلة  والصداع  األرق 
ويشير  الطالب«.  هم  منه  املتضررين 
إلى أن األسر الغزية قبل وصول الكهرباء 
ومدرسني  علماء  خّرجت  البيوت،  إلى 
الشموع.  ضوء  على  درسوا  وأطباء، 
معضلة  املولدات  انتشار  »يشكل  ويقول: 

كبيرة للمجتمع بأسره«.
وحسب األشقر، فإن اخلطر األكبر يكمن 
تستخدمها  التي  املولدات  معظم  أن  في 
ارتفاع  بسبب  الرديء؛  النوع  من  األسر 
»هذه  ويقول:  اجليدة،  األنواع  أسعار 
املولدات قد تنفجر في أي حلظة، وتطرح 
عوادمها غازات سامة تسبب االختناق«.

املنابر  عبر  املواطنني  »حذرنا  ويتابع: 
الصحفية املختلفة من عواقب االستخدام 
الناس  الكهرباء، ونصحنا  السيئ ملولدات 
بترشيد استخدامها، واالكتفاء بساعتني 
أو ثالثة يوميا بدال من ثماني ساعات، 
املنازل،  عن  بعيدا  املولدات  ووضع 
ومتناول األطفال«. ويرى أن أنسب مكان 
الغازات  لتجنب  البيت؛  »سطح  هو  لها 

املتصاعدة« كما يقول. إضافة إلى ضرورة 
إطفاء املولد قبل إضافة السوالر إليه؛ »ألن 

ذلك قد يسبب اشتعال النيران«، وهذا ما 
يفسر، حسب رأيه، احلرائق املتكررة.
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طفل يغلق أذنيه لدى مروره بجانب خمسة مولدات
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حيث  فلسطيني،  حزب  أعرق  الفلسطيني  الشعب  حزب  يعتبر 
أعيد تأسيسه عام  القرن املاضي، وقد  إلى عشرينات  تعود جذوره 
الطامحني  الفلسطينيني  صفوفه  في  يضم  اشتراكي  كحزب   ،1982
والعدالة  والتقدم  والدميقراطية  الوطني  واالستقالل  للتحرر 
وبإجنازات  االشتراكي،  بالفكر  ويسترشد  واالشتراكية،  االجتماعية 
واملساواة  احلرية  وقيم  التقدمي،  واإلنساني  العربي  والتراث  العلم 
الوطنية  التقاليد  ممارسته  في  مستلهما  االجتماعية،  والعدالة 
ومعطيات  والنضالية،  الكفاحية  وخبرته  الفلسطيني،  للشعب 
التراث  العربية، وكل ما هو تقدمي في  للشعوب  الكفاحية  التجارب 
اللقاء  الفلسطيني«  الشباب  العربي والعاملي. وكان لصحيفة »صوت 

التالي مع الدكتور بسام الصاحلي؛ األمني العام للحزب:

حدثنا عن جتربتك في حكومة الوحدة الوطنية.
استمرت حكومة الوحدة الوطنية فترة قصيرة، وكان أساس 
مشاركتي فيها هو التأكيد على جدية حزب الشعب في إيجاد 
مخرج لألزمة الوطنية، وبذل كل جهد ملنع ما حصل فيما 
بعد بسبب استمرار الصراع الداخلي وحتول هذا الصراع إلى 

انقسام مدمر.
وقد عملت كوزير للثقافة في هذه احلكومة، وبدأنا تركيز 
تعزز  معينة  رؤية  وفق  الوزارة  في  الثقافي  العمل  أولويات 
اعتبار الثقافة مكونا متكامال من مكونات الصمود الوطني 
واالنفتاح  والعصرية  الدميقراطية  واحلماية  ناحية،  من 
القصيرة  الفترة  ولكن  أخرى.  ناحية  من  الفكري  واجلدل 
للحكومة لم تكن كافية لتنفيذ البرامج التي كان في صلبها 
افتتاح مراكز ثقافية تنتشر في كل القرى واملخيمات واملدن، 
والثقافي،  الفكري،  النشاط  عالمات  إحدى  تكون  بحيث 

واملجتمعي الفلسطيني إلى جانب األنشطة األخرى.

ما هو دور األحزاب السياسية الصغيرة في املصاحلة 
الوطنية؟

فالتجربة  دائم،  وغير  نسبي  والكبير  الصغير  مصطلح  إن 
أيام  خالل  كبير  حزب  أي  انهيار  احتمال  تظهر  احلزبية 
معدودة، وباملقابل اتساع حجم أحزاب صغيرة، فحزب الشعب 
ال يتعامل مع هذه احلالة كحالة ثابتة، ويعوض عن احلجم 
باملساهمة الفكرية والسياسية في املبادرة وتصنيف القضايا 
التي تهم املواطنني بصورة أكبر في الدفاع عن احلريات، ما 
أو نسبة  العددي  الدور يتضاعف عن احلجم  يجعل مقياس 

األصوات التي يحصل عليها أي حزب.
السياسي  النظام  يكون  أن  أهمية  على  الشعب  حزب  ويؤكد 
مدنيا بسمات علمانية تركز على املواطنة أكثر من تركيزها 
على كون الدولة دينية، فيدعو إلى نظام تعددي دميقراطي 
يحترم التدين واألديان ويحافظ عليها، ولكنه ال يخلط بني 
السياسي كسياسي، وبني الدين كعالقة بني اإلنسان وخالقه 
من ناحية، كما ويؤمن بالتعددية في النظام السياسي مبشاركة 
جميع القوى واألحزاب السياسية في إطاره، ألن التعبير عن 

االختالف يجب أن يكون عبر اآللية الدميقراطية.
وقد دعا حزب الشعب في موضوع املصاحلة منذ البداية إلى 
خطرا  يعتبر  الذي  االنقسام؛  تبريرات  عن  الشرعية  نزع 
ويهدد  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  مستقبل  وحدة  على 
موقع  في  نفسه  احلزب  يعتبر  وال  الدميقراطية.  احلياة 
الوساطة، ولكنه صاحب موقف يرفض مبررات االنقسام من 
جهة، واستثمار الرأي العام، والضغط الشعبي إلنهاء االنقسام 

من جهة أخرى.

هل يعاني اليسار من أزمة في الوقت احلالي؟
وحدته،  لعدم  كبيرة  حتديات  الفلسطيني  اليسار  يواجه 
في  منها  عانى  التي  االرتباكات  من  مجموعة  إلى  إضافة 
السنوات املاضية خاصة في القضايا الفكرية واالجتماعية. 
اجتماعية  من حقوق  األساسية  القضايا  عن  دفاعه  إن  كما 
تراجع  إلى  أدى  مما  الكافي،  بالقدر  يكن  لم  ودميقراطية 

املنهج النقدي لليسار، وأثر على دوره ومكانته.

ومن ناحية أخرى فإن اليسار لم يكن شريكا في أي صراعات 
إقليمية  اصطفافات  من  جزءا  يكن  ولم  عنيفة،  داخلية 
االنحياز  في  وأولوياته  رؤيته  عن  يتراجع  ولم  دولية، 
اليوم  إليه  يحتاج  وما  الفقيرة،  الشعبية  الفئات  لصالح 
التقدمي  التغيير  وهي  الرئيسية؛  ميزته  تأكيد  إعادة  هو 
أم  الفقراء  القوى االجتماعية، سواء  املرتبط باالنفتاح على 
املعيشية  لقضاياهم  أولوية  وإعطاء  واملرأة وغيرها،  الشباب 

واالجتماعية والدميقراطية.

ما هو موقف حزب الشعب من الوثائق التي عرضتها 
قناة اجلزيرة؟

املوضوع،  هذا  حول  رسميا  موقفا  الشعب  حزب  أصدر  لقد 
الوثائق،  فطالب بتشكيل جلنة لفحص كل ما جاء في هذه 
والبحث في مضمونها بصورة موضوعية، إضافة إلى ضرورة 
التنفيذية  اللجنة  بحوزة  الرسمية  الوسائل  كل  تكون  أن 
في  وضيقة  دائرة صغيرة  في  تبقى  وأال  التحرير،  ملنظمة 

دائرة املفاوضات أو غيرها.
اجلزيرة  تغطية  في  املهني  اجلانب  أن  كذلك  نعتقد  ولكننا 
حملة  إطار  في  الدعائي  السياسي  اجلانب  لصالح  تراجع 
لكننا  للقناة.  الصحفي  السبق  حدود  من  أوسع  سياسية 
وحرية  التعبير  حرية  في  احلق  عن  بالدفاع  متمسكون 
فنحن  اجلزيرة؛  بقناة  مس  أو  تخريب  أي  وضد  اإلعالم، 
برؤية سياسية  التي طرحتها  القضايا  تتم مواجهة  أن  مع 
من  بدال  احلجة،  بقوة  وتقنعه  املشاهد  إلى  تصل  وإعالمية 

فتح صراع مع اجلزيرة.
القيادات  احلالية  التحرير  منظمة  قيادة  إطالع  ورغم 
واألحزاب السياسية على املستجدات، إال أن ذلك ليس كافيا، 
السياسية،  العملية  إدارة  في  حقيقية  شراكة  واملطلوب 
وإجراء تغيير جدي يضمن تفعيل الشراكة الوطنية وإدارة 

القضية السياسية.

هل سيشكل اليسار كتلة برملانية قوية قد تنافس فتح 
أو حماس في االنتخابات القادمة؟

يسعى حزب الشعب ألن تكون هناك صيغة الئتالف يساري 
أو  البلدية  االنتخابات  في  سواء  القادمة  االنتخابات  في 
احملافظة  على  والعمل  وغيرها،  الطالبية  أو  التشريعية 
فكر  إلى  أقرب  نفسها  تعتبر  التي  الفئات  قاعدة  وتوسيع 
بني  تأكيده  يراد  الذي  االستقطاب  مع  تختلف  أو  اليسار، 
حماس وفتح. وهذه الفئات هي قاعدة يطمح اليسار لكسب 
ثقتها ودعمها، وكلما جنح في أن يقدم نفسه كتيار حقيقي 
للتغيير التقدمي حلماية املشروع الوطني، وكتيار له طابع 
قاعدة  يشكل  أن  في  سينجح  والسلبيات،  للنواقص  نقدي 

توازن في النظام السياسي الفلسطيني.

هناك من يقول إنه إذا جرت انتخابات مبشاركة حماس، 
دون  معني  جانب  إلى  انحيازكم  يستدعي  هذا  فإن 
آخر، وهذا قد يعمق املشكلة حيث تنحصر املشكالت 

السياسية بني فتح وحماس، ماذا تقول في ذلك؟
نريد عملية دميقراطية ومتثيال  فنحن  هذا غير صحيح؛ 
نسبيا في االنتخابات. ونحن مستعدون لهذا التحدي، ولدينا 
قناعة أنه ال يجب أن ينحصر دور األحزاب في البقاء فقط، 

وإمنا بتطوير حيز وجودها وتوسيعه، بحيث يكون هناك 
تدفعه؛  أن  ثمنا يجب  هناك  أن  وندرك  القوى.  لهذه  تأثير 
تواصلها  وأسلوب  عملها  وسائل  األحزاب  حتسن  أن  فإما 
بجهدها  دورها  وتوسع  نفسها  على  وحتافظ  ورسالتها، 
ونشاطها، أو تواجه حقيقة أنها منعدمة التأثير في احلياة 
الفلسطينية، وبالتالي تفسح املجال لبدائل جديدة تستطيع 

أن تؤدي ما تعجز هي عن تأديته.

ما هو تصوركم للدولة الفلسطينية املستقبلية؟
هناك صراع جدي على هذه الدولة بيننا وبني إسرائيل، على 
حدودها وعاصمتها وسيادتها. وتسعى إسرائيل لتفريغها من 
وتفصيل  وسيادتها،  بحدودها  التحكم  عبر  املضامني،  كل 
فنحن  نقبله،  أن  نستطيع  ال  ما  وهذا  مقاسها،  على  الدولة 
متمسكون بدولة على كامل حدود 1967، وعاصمتها القدس 
وذات سيادة كاملة. كما نطالب بتنفيذ قرار 194؛ باعتباره 
الصراع هو  اآلخر من  الالجئني. واجلزء  أساسا حلل قضية 
على مضمون هذه الدولة وطبيعتها؛ فنحن نطالب بأن تكون 
لتداول  حقيقي  احترام  وفيها  وتعددية،  دميقراطية  دولة 

السلطة، وتؤمن ضمانات اجتماعية.

أين يرى حزب الشعب نفسه في عام 2011؟
أولوياته  في  الشعب  حزب  يضع  حيث  مفصلي،  العام  هذا 
القائمة  الفجوة  تقليص  ومحاولة  الشعبية،  احلركة  توسيع 
املقاومة  ولتوسيع  االجتماعية،  احلقوق  حماية  لصالح 
هذا  في  لرسالته  األساسي  واملفتاح  االحتالل.  ضد  الشعبية 
على  والعمل  الشعبية  احلركة  في  أكثر  االنخراط  هو  العام، 
توسيعها وتفعيلها بحيث تصبح العنصر احلاسم في املعركة 

الوطنية، وحماية احلقوق الدميقراطية واالجتماعية.
كما سيشهد حزب الشعب على املستوى الداخلي والدة شبابية 
28، بحيث   –  14 له، من عمر  فيه كإطار جماهيري شبابي 
يكون إطارا جماهيريا شبابيا عامال وفاعال في فتح فرص 
تقدم  فلسطني، وضمان  في  الشباب  بقضايا  لالهتمام  أوسع 
مما  فاعلية  أكثر  بآلية  املختلفة  احلزب  هيئات  في  الشباب 

هو حاصل.

في ظل وجود بطالة وفقر بني فئة الشباب، هل يأخذ 

هي  وما  التشريعية؟  النواحي  من  حقهم  الشباب 
التشريعات الواجب توافرها إلحقاق هذه احلقوق؟

يوجد الكثير من احلقوق التي ال يحصل عليها الشباب أو يتم 
األسر  آالف  االقتصادي  العبء  يحرم  فمثال  تطبيقها،  إهمال 
التي  املجاالت  في  تعليمهم  األقل  على  أو  أبنائها،  تعليم  من 
أو  كالطب  لتخصصات معينة  العالية  فالتكلفة  يستحقونها؛ 
الهندسة حترم أوساطا كبيرة من االلتحاق بها، باإلضافة إلى 
املشاكل التي يواجهها الشباب بعد تخرجهم، ومنها عدم توفر 
فرص للعمل، واستغالل الطاقات الشبابية التي لم يتسن لها 
متابعة دراستها في مهن شاقة بأجور متدنية، دون ضمانات 
كافية، وعدم تطبيق حقوق العمل التي ينص عليها القانون.
البطالة بنسبة عالية جدا، خاصة في قطاع  انتشار  إضافة 
عدم  في  تتمثل  مشاكل  من  الشباب  يواجهه  وما  غزة، 
قدرتهم على تأمني دخل كاف المتالك أو استئجار بيت، أو 
حتى توفير متطلبات األسرة بسبب ارتفاع األسعار، وغياب 
الضمان  يسمى صندوق  ما  أو  التعويض  أو  التقاعد  قوانني 

االجتماعي.
املستوى  من  أقل  هو  الشباب  بقضايا  االهتمام  أن  ونعتقد 
املطلوب، ولذلك نعول كثيرا على أن يكون لشبيبة األحزاب 
دور أكبر في رسم سياسات القوى الوطنية باجتاه موضوع 
الشباب، كما نعول على أن تكون شبيبة حزب الشعب املنبه 
قضاياهم  تدفع  بحيث  الشبابية  األولويات  لهذه  الدائم 

االجتماعية إلى األمام.

ما هي رسالتك للشباب؟
الذي ميارسه، ودوره  املميز  بالدور  الشباب  أن يفتخر  يجب 
في كل ما يتعلق بالقضية، وأن يدرك أن اإلحباط والتراجع 
عن هذا الدور هو فترة عابرة يجب أن تنتهي، وأن االنفتاح 
التعصب  وعدم  الفكري  واجلدل  العلمي  والتفكير  الفكري 
احلماسة  بني  املوازنة  على  قادرين  ستجعلهم  الفئوي، 
ليصبح  التغيير،  هذا  باجتاهات  والوعي  للتغيير  املطلوبة 
وأن  دورهم،  ينتزعوا  أن  وعليهم  للشباب.  املؤكد  املستقبل 
يحافظوا على نزعة التمرد لديهم، وأن تقترن هذه النزعة 
باحلماس الطبيعي والتفكير العلمي الذي ميكن أن يجعل هذا 

التمرد نزعة مشروعة للتغيير التقدمي إلى األمام.

الصاحلي: نطالب بلجنة لفحص مضمون وثائق اجلزيرة
والدة شبابية حزبية في العام 2011

األمني العام حلزب الشعب الفلسطيني، ونائب في املجلس التشريعي الفلسطيني عن قائمة »البديل« ذات التوجه اليساري. وقد بدأت 
عالقته بحزب الشعب منذ أواسط السبعينات، عندما كان في املرحلة اإلعدادية، ضمن نشاط خاص في جلان العمل التطوعي التي 
كانت منتشرة في ذلك الوقت في الوسط الطالبي، وعبر التواصل مع احلزب الشيوعي. كما بدأ العمل الوطني والتنظيمي في احلزب 
كمرشد أساسي في احلركة الطالبية وفي جلان العمل التطوعي، حيث كان النشاط الطالبي نشاطا وطنيا بشكل أساسي، باإلضافة 
إلى نشاط نقابي داخل املدارس. وكان رئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت مدة سنتني، وأصبح عضوا في جلنة التوجيه الوطني 
خالل أيام الكفاح الوطني والشعبي الواسع ضد االحتالل من جهة، وفي إطار دعم منظمة التحرير الفلسطينية من جهة أخرى، التي 

خاضت معركة أساسية منذ عام 1974 لتثبيت كونها ممثال شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني.

الفلسطيني؛  الشيوعي  احلزب  تأسس 
عام  حاليا،  الفلسطيني  الشعب  حزب 
امللقب  املدلل؛  خالد  يد  على   1922
بأخطبوط الشيوعية وعميد املاركسية 
في الوطن العربي، وخالد عبد اللطيف، 
االحتاد  في  الدراسة  من  عودتهما  بعد 
الشيوعي  الفكر  نقال  حيث  السوفييتي، 
مبادئ  أهم  من  كان  وقد  فلسطني.  إلى 
فلسطني  حترير  على  العمل  احلزب 

وضمها  إلى الدولة الشيوعية األم.
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زينة نصرة - مراسلة الصحيفة/ رام الله

املاسونية حركة وثنية تستخدم رموزا يهودية 
املصادر  إليه  تشير  ما  وهذا  مفهومة.  غير 
-43 عام  نشأتها  عن  تتحدث  التي  التاريخية، 
بداياتها  أنه يصعب حتديد  للميالد، رغم   45
ومن  أعضائها،  تكتم  بسبب  الدقة  وجه  على 
الرموز والسرية، حيث ال يدلي  أهم سماتهم 
عام  وفي  تخصهم.  معلومات  بأي  املاسونيون 
وبنت  بريطانيا،  إلى  املاسونية  وصلت  926م 
فيها تشكيال عسكريا سمته »فرسان الهيكل«، 

بني على أساس ديني.
وشارك هؤالء الفرسان في احلمالت الصليبية 
هدفهم  وكان  واملسلمني.  العرب  بالد  على 
املسجد  وهدم  املوت،  حتى  البقاء  البداية  في 
هيكل  فوق  بني  أنه  يعتقدون  الذي  األقصى 
النبي،  ليس  لهم  بالنسبة  وسليمان  سليمان. 
وإمنا شخصية مختلفة متاما، فهو اإلله »يهوا«، 

املاسونيون  يسميه  كما  الشيطان.  ويعني 
مهندس الكون العظيم.

األهرامات،  ببناء  الهيكل  فرسان  واهتم 
الوثنية.  عقيدتهم  من  جزءا  واعتبروها 
على  السيطرة  هو  ذلك  من  هدفهم  وكان 
هي  األهرامات  أن  اعتقدوا  حيث  األرواح، 
أهدافهم  تخدم  التي  األرواح  لتجميع  مراكز 
الشيطانية. ويجدر بالذكر أنهم اعتمدوا على 
ممارسة »الكاباال« التي اشتهر بها اليهود زمن 
أصال صنع  وهي  السالم،  عليه  موسى  سيدنا 
الناس  على  السيطرة  على  يساعد  فرعوني 

وخداعهم.
وقد عاد فرسان الهيكل للسيطرة على رؤوس 
ابتكروا  كما  املقدسة،  األراضي  في  األموال 
طرقا سرية لالتصال والتعارف. ولكن كل هذا 
انتهى مع فتح صالح الدين للقدس، وخروج 
الهيكل  الصليبيني منها. وعندها بدأ فرسان 
اعتقالهم  ومت  وجودهم،  سبب  يفقدون 

1307م.  عام  فرنسا  في  أمالكهم  ومصادرة 
ولكن زمالءهم في بريطانيا كانوا أكثر حذرا 
عام  ماسوني  محفل  أول  بناء  من  ومتكنوا 

1717م.
احلكم  خالل  أمريكا  إلى  املاسونية  ووصلت 
البريطاني، وبعد خروج بريطانيا عام 1776، 
الواليات  في  الرئاسة  واشنطن  جورج  تسلم 
قادة  أبرز  من  وكان  األمريكية،  املتحدة 
املاسونية، وعمل جاهدا على خدمة احلركة، 
الواليات  لقيام  األساس  حجر  واضع  واعتبر 
املتحدة األمريكية، وتوجد صورته على أحد 
أوجه العملة الورقية للدوالر األمريكي، وعلى 
تعلوه  الذي  الهرم  منها  رموز  األخرى  اجلهة 

صورة عني، وهي من رموز املاسونية.
ويعد سحر »الكاباال« من أهم أدوات املاسونية، 
وهدفه األول السيطرة على عقول الناس عبر 
اإلعالم. ومع الزمن تصبح تلك أفكارهم التي 

يفتخرون بها ويدافعون عنها.
وليس من الغريب أن عملهم على تشويه صورة 
العرب بدأ منذ أكثر من مئة عام، حيث أبرزوا 
العربي على أنه كائن متخلف قد ال يصل إلى 
عليه  السيطرة  متكن  ولذلك  اإلنسان،  درجة 

بالطريقة التي يرونها مناسبة، حتى لو كانت 
مشاريعهم  لتنفيذ  وصوال  والدمار،  بالقتل 

دون أن يعترض أحد على ذلك.

دانا الشيخ حسني - مراسلة الصحيفة/ طولكرم

اإلسباني،  مدريد  ريال  نادي  تاريخ  فـي  مـر 
العـديد  تسميته،  يحبون  كما  امللكي  النادي  أو 
عشاق  يزال  ما  التي  واألسـاطير  الـرموز  من 
النادي اإلسباني يتـذكرونها، ويعد »سانتياجو 
مكـانة  حتتل  التي  األساطير  من  برنابيو« 

خـاصة فـي قـلوب أنصار النادي؛ فهو الشـخص 
إلى  وعشقه  الكروية،  هـيبته  له  صنـع  الـذي 

حـد اجلـنون في كل أنحاء العالم.
ريال  فريق  سانتياجو  تـابع  صغره  منذ 
مـدريد لكرة القدم، وأصبح فيما بعد العبا في 
القدم  كرة  اعتزاله  وبعد  له،  وقائدا  الفريق، 

بات مـدربا، ثم أصبح رئيسا للنادي.
ريال  لنـادي  الـروحي  األب  برنابيو  ويعد 
للـريال،  األسـطوري  الرئـيس  فهو  مـدريد، 
أهم  لذكرى  تخليدا  باسمه  امللعب  وسمي 
الفترة  وتعتبر  النادي.  تاريخ  في  شخصية 
التي قضاها برنابيو  في رئاسة الريال األطول 
1943، حتى  من  تبدأ  النادي، حيث  تاريخ  في 
بالذهبية  الفترة  تلك  وتوصف   .1978 عام 
الدوري  لقب  حصد  ففيها  النادي؛  تاريخ  في 
كؤوس  وستة  سنة،   35 في  مرة   16 اإلسباني 
ملك إسبانيا، وست مرات دوري أبطال أوروبا، 

.»Intercontinental«ولقب بالـ
مدينة  في   ،1895 عام  برنابيو  سانتياجو  ولد 

الشرقي  اجلنوب  فـي  تقع  التـي  الباسيتي، 
اإلسبانية  العاصمة  عن  وتـبعد  إلسـبانيا، 
مدريد حوالي 173 مـيال. وعندما كان صغيرا، 
أصبح  وهناك  مـدريد،  إلى  عـائلته  انتـقلت 
يتابع مباريات النـادي امللكي رغم صـغر سـنه، 
الفئات  إلى  برنابيو  انـضم    ،1909 عام  وفـي 

السنية الصغيرة بكرة القدم في النـادي.
في  اجلديد  مـقره  إلى  النادي  انتـقال  وعـند 
شـارك   ،1912 عـام   »O'Donnell« شـارع 
املـلكي  للنـادي  فـعشقه  تـجهيزه،  في  برنابيو 
مـدريد،  ريال  فـي  واستـمر  كـبيرا،  كـان 
يـبلغ  كـان  عـندما  األول  الـفريق  إلى  وانضـم 
كـمهاجم،  ولعـب  فـقط،  عـاما   17 العـمر  من 
شـارة  ولبـس  األهـداف،  من  العـديد  وأحرز 
حـتى  للريـال  اللعـب  فـي  واستـمر  القـيادة، 
عـام 1927. ولكن اعتزاله للعب لم يكن نـهايته 
ثم  مساعدا،  مديرا  بعدها  فعـمل  النادي،  مع 

مديرا للفـريق األول.
وفي عـام 1936، وبعـد انـدالع احلـرب األهلـية 

للمحترفني  الـقدم  كرة  توقفت  إسـبانيا،  في 
أنحاء  سادت  التي  الـسياسية  الـظروف  بسبب 
وعودة  األهـلية،  احلرب  انتهاء  وبعد  الـبالد. 
بشكل  الريال  تأثر  إسـبانيا،  إلى  القدم  كرة 
مباشر من احلرب األهليـة، وكانت تلك الفترة 
ينتهي  النادي  وكاد  للفريق،  بالنسبة  كارثية 
برنابيو«، فقد حتطم  »سانتياجو  لوال وجـود 
النادي، ولم تعد أرضية ملعبه صـاحلة للعب، 
وكانت هنالك حاجة إلى متويل كبير، كما قتل 
العديد من موظفيه، أو اختفوا بسبب احلرب، 
واجلـوائز  األلقـاب  من  العـديد  أيضا  واختفى 

التي حصل عليها النادي.
من  بالعديد  االتصال  على  »سانتياجو«  وعمل 
وجنح  الـسابقني،  النادي  وأعضاء  الالعـبني 
النادي  هيكلة  وأعاد  بالعودة،  إقناعهم  فـي 
حدة  ارتفاع  ومع   ،1943 عام  وفي  وتنـظيمه. 
وبرشلونة،  مدريد  ريال  نـاديي  بني  املشاكل 
فرضت احلكومة اإلسبانية على إدارتي مدريد 
جـدد،  رؤساء  وانتخاب  االستقالة  وبرشلونة 

لريال  رئيسا  بـرنابيو«  »سـانتياجو  فانتخب 
مدريد.

مـع  مدريد  ريال  نادي  جناح  يكن  ولم 
»بـرنابيو« سريعا، فقد عانى فـي بداية خطته 
مـتفوقة  أندية  بوجود  اإلصالحية، خصوصا 
فـي تلك الـفترة. لكنه جنح في تطبيق األفكار 
صعـبة  األحالم  كانت  أن  بعد  راودته،  التـي 
سمي  ملعب  ببناء  »برنابيو«  فقام  املـنال، 
فيما بعد باسمه، وأصبح أحد املالعب الرائعة 
تـطبيق  في  كما جنح  األوروبي،  املستوى  على 
إحضار  منها  يهدف  وكان  االحتـراف،  فكرة 
العامليني. ولعل ذلك يبدو واضحا من  النجوم 
رئاسة  في  وجوده  أثناء  لعبت  التي  األسماء 
دي  وألفريدو  بوشكس،  أمثال؛  مدريد،  ريال 
ستيفانو، وخوانيتو، وديل بوسكي، وكماتشو.

»سانتياجو  رئـاسة  فترة  وامتدت 
بـرنابيو« لريال مدريد حتى وفاته عام 
العالم  كأس  نهائيات  صادف  حيث   ،1978

في األرجنتني.

ميرنا زيادة - مراسلة الصحيفة/ رام الله

إيطالية،  سياحية  باخرة  هي  الورو  أكيلي 
مصر-  إيطاليا-  هو  االعتيادي  سيرها  وخط 
حيفا. وقد اختطفها خمسة  فدائيني تابعني 
البحر  عرض  في  الفلسطينية  التحرير  جلبهة 
األول  تشرين  السابع من  في  املتوسط،  األبيض 
عام 1985، ردا على ضربة “حمام الشط”؛ وهي 
اإلسرائيلية   16 إف  طائرات  نفذتها  التي  الغارة 
التونسية،  الساحلية  الشط  حمام  منطقة  على 
التي كانت مقر القيادة الفلسطينية، مستهدفة 
ياسر عرفات والقيادة الفلسطينية، وأوقعت 73 

شهيدا من التونسيني والفلسطينيني.
لكن الباخرة نفسها لم تكن مستهدفة، بل كانت 
فلسطني  إلى  للفدائيني  نقل  وسيلة  مجرد 
احملتلة، حيث كان هدفهم ضرب القاعدة اجلوية 
اإلسرائيلي  العدو  طيران  منها  انطلق  التي 
لقصف حمام الشط في تونس؛ بهدف إيقاع أكبر 
والعسكريني  اجلنود  بني  اإلصابات  من  عدد 
يخططون  الفدائيون  يكن  ولم  اإلسرائيليني. 

التي  املجموعة  تكونت  حيث  خلطفها،  نهائيا 
فدائيني  خمسة  من  السفينة  على  استولت 

مسلحني بالبنادق والقذائف واملتفجرات.
حتى  مصر،  من  الباخرة  أقلعت  إن  ما  ولكن 

الباخرة  أن ركبوا  السالح بعد  الفدائيون  تسلم 
سارت  الزمن  من  فترة  وبعد  إيطاليا.  من 
أنهم  فظنوا  البحر،  عرض  في  الباخرة  بهم 
أصبحوا في املياه اإلقليمية اإلسرائيلية، وبدأوا 

يهيئون السالح، فسمع أحد حراس األمن صوت 
في  يزالون  ما  وكانوا  أمرهم،  واكتشف  السالح 
التخاذ  فاضطروا  املصرية،  اإلقليمية  املياه 
الركاب  ووضعوا  الباخرة،  بخطف  سريع  قرار 
األسرى  سراح  بإطالق  وطالبوا  مطعمها،  في 
مقابل  اإلسرائيلية  السجون  في  الفلسطينيني 

اإلفراج عن الباخرة وركابها.
ولكن سرعان ما كلف الرئيس الفلسطيني الراحل 
التحرير  الذي كان رئيسا ملنظمة  ياسر عرفات، 
الفلسطينية حينها، كال من محمد عباس زيدان؛ 
األمني العام جلبهة التحرير الفلسطينية، وهاني 
السياسية،  للشؤون  الرئيس  مستشار  احلسن؛ 
بالتحرك إلى مصر حلل املوضوع وإطالق سراح 

الرهائن األجانب واإلسرائيليني.
املصري،  األمن  مع  طويلة  حوارات  وبعد 
ومكاملات أبو العباس مع اخلاطفني، مت االتفاق 
الفدائيني  التحرير  منظمة  حتاكم  أن  على 
اخلمسة، ووقع على هذا االتفاق كل من السفير 
مقابل  املصري،  واألمن  بالقاهرة  األمريكي 
إطالق سراح الرهائن. وقد مت إطالق سراحهم 

الفدائيون  ومعه  عباس  محمد  فغادر  فعال، 
اخلمسة، وقد كان مسؤوال عنهم وعن حمايتهم، 

ومعهم أبو العز؛ النائب العسكري في اجلبهة.
أبو  إرسال  مبوجبه  يتم  التفاق  التوصل  ومت 
واعتبار  تستقبله،  دوله  ألي  ونائبه  العباس 
فاستضافهم  إيطاليا،  على  ضيوفا  اخلاطفني 
حينها،  اإليطالي  الوزراء  رئيس  كرايسكي؛ 
التحرير  منظمة  مكتب  مدير  البيطار؛  وفؤاد 
أبو  أكمل  بعد  وفيما  إيطاليا.  في  الفلسطينية 
ثم  يوغوسالفيا،  إلى  رحلتهما  ونائبه  العباس 
إلى العراق. ورغم استضافة الفدائيني اخلمسة 
في إيطاليا، إال أنه مت تقدميهم للقضاء اإليطالي، 

وحكموا بأحكام مختلفة.
وبناء على هذه احلادثة مت اعتبار محمد عباس 
أيضا  العالم. ووضعت  في  اإلرهابيني  أكبر  من 
القائمة  على  الفلسطينية  التحرير  جبهة 

األمريكية لإلرهاب.

واملفاهيم  املصطلحات  موسوعة  املصادر: 
الفلسطينية؛ حترير: د. محمد اشتية.

املـاسـونـيــــة

»سانتياجو برنابيو«... مثال في الوفاء واإلجناز الرياضي

سفينة »أكيلي الورو«... وقوفا عند إحدى محطات التاريخ

املصادر:  فضائيات ومواقع إلكترونية .
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محمد أبو سيدو/ غزة

كل شيء يسير في دورته كاملعتاد، 
واالكتراث يقل شيئا فشيئا، حتى 
معينة.  فئة  على  يقتصر  بات 
كذلك.  النهار  ولعل  لهم،  الليل 
من  فيصير  يخفي،  الليل  لكن 
وفي  واالبتعاد،  االقتراب  السهل 
كل يوم يتفشى ذلك الوباء. احلب 
املشبوه كالقارورة املتكسرة، حتاول 

االلتصاق وتفشل.
سياسة  يتبع  املجتمع  بات  وهكذا 
فئة  على  فيرتكز  غريبة، 
الذين  الشباب،  فئة  هي  معينة، 
حتى  احلب،  تشرب  يحاولون 
صالح  غير  أي  مشبوها؛  كان  ولو 
للشرب ومنتقص الشرعية. ولكن 
فوق  يأتي  فهو  له؛  شرعية  ال 
ظلها،  في  نحيا  التي  الشرعيات 
ونحاول دائما التنسيق والتنظيم، 
ليكون الفشل حليفنا؛ ألن الصدق 
عن  يبحث  واإلخالص  مفقود، 
اخلالص من صاحبه، هي كاللعبة 

تربح حينا وتخسر غالبا.
اثنان  الطريق  ناصية  على  هناك 
النظر. محاولة مبتذلة  يسترقان 
يوجد  ال  أنه  يظنان  كالعادة؛ 
في  تكمن  املشكلة  لكن  رقيب. 
الشاب  ونظرة  املجتمع،  نظرة 
يسميانه.  كما  للحب،  والشابة 
لينحاز  في عالقة  الشاب  ويدخل 
إخفاقه  فور  أخرى  المرأة  بعدها 
إن كل ما قد يكون  إذ  األولى،  مع 
االفتتان  هو  البدء  في  جمعهما 

أن  متناسيا  الشكلي،  واإلعجاب 
هناك ما هو أهم من لونها وطولها 
يعلم  وال  شعرها.  و»تسريحة« 
فتعلو  تتملكها  روحا  هناك  أن 
التي  األخرى  االعتبارات  كل  فوق 
لتقل  حياتنا،  في  لها  نتعرض 
والروح  وتختفي.  اخلسارة  نسبة 
أن  لها  آن  البقاء  تلتمس  التي 
االنتماء  أو  الشكل  وجمال  ترحل، 
مهما،  يعد  لم  معينة  لعائلة 
املوسم  فيتمايل إعجابا بها، ليبدأ 
املقطر،  النقي  احلب  من  اجلديد 
إلى  مجتمعنا  في  يحتاج  الذي 
في  والتنظيم  التنسيق  من  كثير 
جتعلنا  أفكار  من  منلكه  ما  إطار 
نتحجر مع مضي الوقت، حتى ال 
يكون مجرد نزوة أو إعجاب يفقد 
رونقه عند أول موقف أو حادثة.

البدايات  لكل  أن  ننسى  نحن  ها 
من  فمنهم  منها،  تقترب  نهايات 
فينال  النهاية  لنفسه  يستبقي 
ينهزم  من  ومنهم  يريد،  ما 
شيء  ولكل  أراد،  ما  على  لينكسر 
وقد  به.  يضر  تأثير  حياتنا  في 
وقد  النهاية،  ينتظر  وهو  يشيخ 
وقد  قويا،  جزال  دفاعك  يكون 
الرياح  ضرب  لكن  متراسا.  تكون 
وأفكاره  مجتمعنا  وعادات  أقوى، 
املتحجرة تعترض الطريق؛ ملجرد 
أنها وجدت قبل وجودكما، وكانت 
في نظرهم كتابا مقدسا. والناس 
عادة ال يأبهون للمشاعر إال إذا مات 
خبيث.  مبرض  أصيب  أو  شخص 
أو  تفاهة،  فهو  ذلك  دون  ما  أما 

احلرام  من  أكثر  محرم  أو  عيب، 
ذاته.

وحده،  املجتمع  يتحمله  ال  العبء 
من  الطاولة  أسفل  يجري  ما  بل 
بني  جتري  شخصية  مصالح 
تلك  تكتنز  ما  وغالبا  منافقني، 
اللواتي  النساء  بخبث  املوائد 
غير  آخر  وجها  لهن  أن  جنهل 
يكون  أن  ويجب  والضعف،  الرقة 
كبير.  حد  إلى  متساويا  تعاملنا 
مع  تزيد، خصوصا  الشوائب  لكن 

الكثافة السكانية.
واإلدراك  والوعي  والثقافة 
من  نحمله  وما  واالختيار، 
تغييره،  إلى  نحتاج  ما  هو  قيم، 
يقترب  بنفس  لننهض  ونحتاجه 
أنفسنا  نحب  حتى  السماء  من 
أشجارنا  ونحب  أخوتنا  ونحب 
الوطن  كنف  في  بها  نتظلل  التي 
واحملاولة  األحزان.  على  املترامي 
أفضل من ال شيء؛ لنحاول أن نحب 

بشكل جيد.

أماني شنينو - مراسلة الصحيفة/ غزة

لم يتزوج أبي من أي امرأة إال لينجبني!
أخبرني كثيرا عن حلمه، عن قلقه حيال 
كبر  ثم  وكنت،  أنا،  تكون  صباحية  قبلة 
الشوارع  في  طفلة  ستفعل  ماذا  األرق! 
اجلمال  يدعون  كما  مارة  املزدحمة؟ 
يدعون الثقافة، ليكون املصطلح املالئم هو 
»مستثقفني«. بكى أبي في املنام حني رأى 
الساللم منكسرة، ونحن عالقون في الطابق 
حتت  نفق  في  اآلخر  ونصفنا  األخير، 
على  نامت  التي  احلمامة  تذكرت  األرض. 
النافذة، إنها اليوم تبحث طريقة مختصرة 
للموت. أخي املدلل يواسيها باللعب بدمية 
االنفجارات،  من  أمانا  السرير،  حتت 
أطمئنه: »هذا تفريغ هواء.. يعني فقاعات 
كبيرة، ثمة شقي نقرها بدبوس«. يسألني 
التي بجوارنا:  الغامقة  عن خيوط الدخان 
يا  بالكبريت  يعبثون  أشقياء  أوالد  »هه 

صغيري«!
وخاف أبي أيضا من سيارات تفوق األقدام 
من  الطريق«!  »احذري  يتصل:  البشرية، 
ملوديالت  بالفلوكس،  مرورا  توك،  التوك 

.2010
كان  إذا  باألحرى؟  وملاذا  هذه؟!  كل  ملن 
اتساع  من  أكبر  بها  الطرقات  ازدحام 
صباحا  اجلامعة  سأصل  كنت  وإذا  الطرق، 
أن  حني  في  دقيقة،  عشرين  متأخرة 
دقائق!  خمس  من  أقل  احلقيقية  املسافة 
رؤوسنا؛  الشمس  فتلسع  العودة،  في  أما 
تتوقف  ال  وواحدة  سيارات...  سيارات 
وال  حكومتان  اجلامعات!  وأساتذة  لطالب 
وسائل  اخترعت  حني  في  نتأخر،  زلنا 
مواصالت حتاذي سرعة الضوء. حكومتان: 
هذه  من  املستفيد  من  املسؤول؟  ومن 

الفوضى؟!
هربا من االختناق نذهب إلى أمكنة هادئة 
تقدم قهوة ساخنة، وموسيقى، فأفاجأ مبنع 

االختالط!  مزاج!  كافيه  مثل:  االختالط، 
هناك  كان  األجيال  كل  في  إجباريا.  مينع 
حقيقيون.  ومتدينون  للدين،  مدعون 
من  ينبع  أن  الدين  واضح،  جدا  والفرق 
الداخل للخارج، أي من القلب للمظهر! ملاذا 

تنعكس اآلية في غزة، فتحارب املظاهر؟!
لي:  تقول  فكانت  صديقتي  أناقش  كنت 
لألماكن  زياراتنا  من  نخفف  أن  »علينا 
العامة«! أعرف عن املراقبة املشددة، أعرف 
شخص  لكل  أن  أتصور  لكأني  حتى  جيدا؛ 
تسلط  احلكومة  عصافير  من  عصفورا 
عليه، يوقع على كل خطوة، وعلى كل نية 
ما،  لتصريح  طلب  تقدمي  علينا  ما  لفعل 

وقد نحصل عليه وغالبا ال.
هل  الفكر،  اختالف  يتجاوز  بدأ  األمر 
إلهائنا  في  اإلسرائيليون  الساسة  جنح 
نعم،  املغلقة«؟  »مدينتنا  الكبريت؛  بعلبة 
املفاوضات،  بأمر  نفاوض  بامتياز؛  جنح 
وباملصاحلة املؤجلة ألجل مسمى، وبالوطن! 
بالقضية  تاجرنا  أننا  يحدث  ما  ألن 
تفاصيل  اهتماماتنا،  أكبر  األساسية، 

صغيرة تأتي بآخر مراتب أولوياتنا.
األحوال  »بكل  لصديقتي:  قلت  لذلك 
سيجدون سببا إللقائي في »البوكس«، حتى 

لو اضطروا للقبض علي متلبسة بنفسي«!

عالوجع

مـــوتــــــى... وبــعــــــض األحــيــــــاء

متلبسة بـ»نفسي«!حــــب أم إعجــــاب!

بقلم: عمر أبو شاويش
مراسل الصحيفة/ غزة

سمفونية  وعبر  الوقت،  غمرة  في 
الطرق،  حداثة  بني  الساحلي،  الطريق 
الطمأنينة،  صدر  في  اخلوف  وانبعاث 
اإلجابات،  وتنضج  أسئلتي،  تتراقص 
لسبورة  بيضاء حتتاج  طباشير  تالمس 
غيمة  ترافقني  الطويل،  حزني  بعمر 
سمعي  لتطرب  العصافير  رهف  تشدو 
ضجيج؛  من  راحة  تستقلني  الهادئ، 
ألنظر  النافذة  على  الوقوف  فأختار 
أن  دون  حبها،  العصافير  تلتقط  كيف 
حتى  أو  طعامهم،  اآلخرين  من  تأخذ 
انحناء األغصان القامتة لتقتات من املياه 
في  شريانها  لعبور  يكفيها  ما  اجلارية 
تغادر  أن  فرق بني  هناك  اخللود.  متاع 
غزة مسافرا، وبني أن تعود إليها مشتاقا؛ 
أن  ميكننا  ال  بحيث  تتكرر  فاملشاهد 
نفرق بني شتائم السفر وإهانة العودة؛ 
املكان،  ونفس  الصالة  نفس  تدخل 
وضابط يحاول أن يرفع حقيبتك بينما 
اخلاص،  نقودك  نحو مخبأ  تتجه عينه 
التي  والنسور  النجوم  عدد  تقدر  علك 

على كتفه.
املقاعد ذاتها، وال  نفس األرض والسماء، 
والعودة  السفر  في  احلالتني  يفرق بني 

اخلبز  أو صناديق  البرتقال،  قشر  سوى 
أنني  ميينك  عن  تسمع  واملكسرات. 
النساء،  الضجيج وحديث  أرهقها  عجوز 
وبالكاد  لتستوعب  يسارك  إلى  وتنظر 
بعضهم  فوق  شابا  عشرون  ينام  كيف 
وفوقهم  قماش،  قطعة  أسفلهم  بعضا، 
أصال  عقدت  التي  العربية  القمة  هموم 
يستبدلون  جتعلهم  حلول  عن  للبحث 
قطعة القماش ببعض األحذية القريبة 
من املكان. وفي كل قمة تكثر التعبيرات 
والوعود، وتتمزق األقمشة؛ فقد اعتادوا 
على تعريتنا من حقوقنا بحقنة يدوية 

أو عبر الفيديو كونفرنس.
لوحتك  على  وانثر  الفنان،  أيها  ارسم 
مزقتها  التي  الشوارع  أجساد  املثلى 
في  دقق  املجنونة،  الطائرات  صواريخ 
تعبر  أن  تنس  وال  الفنية،  تقديراتك 
شارع  إلى  الوصول  قبل  الوحدة  شارع 
التي  الطرق  يسلكون  علهم  النصر، 
رسمت، أو علهم يبحثون في لوحتك عن 
أماكنهم التي اعتادوا أن ينقسموا عليها؛ 

بعض الكراسي والدمى اخلشبية.
مظلم  ممر  اإلسرائيلي  اجلانب  وعلى 
ال  زجاجية  لوحات  حولك  من  ضيق، 
اجلنود  وأربعة من  نفسك  إال  فيها  ترى 
على  يده  يضع  أحدهم  يرافقونك؛ 
بعض  يرافقها  صاخبة  وأصوات  كتفك، 

على  املفهومة  غير  العبرية  اجلمل 
إليك  بالتحدث  أحدهم  يبدأ  اإلطالق، 
وهو يشير بسبابته نحو غرفة جانبية 
أكثر ظلما وضيقا: »هيا استعد للتصوير، 
أن تخلع مالبسك اخلارجية«.  وال تنس 
يرتدي  الذي  اجلنود  أحد  لك  يقول 
بالعربية  يخاطبك  مدنية،  مالبس 
لتشعر كأنك تعيش في مستنقع اللغات 
االستخباراتية؛ هم مستعدون لتعلم أي 
بينما  احتاللهم،  يبقى  أن  مقابل  شيء 
الغرب بعبثية  بعضنا يتفنن في تقليد 

األفكار وجهل احلياة.
تأتي مجندة ال تكاد ترتدي شيئا سوى 
أن  منك  تطلب  يهوديتها،  على  يدل  ما 
اليسار،  باجتاه  ثم  اليمني،  باجتاه  تقف 
ثم إلى األمام واخللف. يصاحبها التقاط 
لديهم  تبقى  لك  تذكارية  لصورة  سري 
كلما احتاجوك على أحد احلواجز أو في 
املعابر، تأخذ بعدها ما متتلك من  أحد 
كاميرات  من  السفر  واحتياجات  نقود 

ومذكرات وتغادر.
ميسك  وهو  اجلنود  أحد  يسحبك 
ويبدأ  أخرى،  غرفة  إلى  اليمنى  يدك 
نفعل  كما  »بلدهم«،  في  بك  بالترحيب 
بيوتنا.  إلى  زائر  يأتي  عندما  متاما 
يحيط  كبير  ضابط  وأمامك  جتلس 
األجهزة  وبعض  فاخر،  مكتب  به 

خارطة  نحو  وجهه  مييل  اإللكترونية، 
متاما  لك  وظهره  العبرية،  للدولة 
التحقيق  كآبة  تتفحص  ليجعلك 
واالنغماس النفسي مع الذات. يقفز فجأة 
عن كرسيه، ويخاطبك، يناديك باسمك 
كامال، ويصف لك مكان سكناك، ويضع 
يشعرك  بشدة،  مصافحا  يدك  في  يده 
أنك صديقه منذ الطفولة، أو أنك كنت 
تقضي إجازتك برفقته في إحدى مدن 
كتفك  على  يده  يضع  اجلميلة.  أوروبا 
»لم  ويداعبك:  بحنكة  يسألك  األيسر، 

تقف هكذا تفضل تفضل«.
ترى  فال  األنيق،  باملكان  مجددا  متعن 
ولوحات  الكهرباء،  من  كراس  سوى 
يسألك  قادمة.  حلرب  تشير  إلكترونية 
يروق  مبا  أجبت  وإن  احملقق،  الضابط؛ 
قسطا  تنل  جتب،  لم  أو  ويريحه،  له 
وكتفيك  ظهرك  على  الضرب  من 
للحظة،  تضحك  خلفك،  يقفون  ممن 
وتخاطب نفسك سرا: »مجانني؛ يظنون 
أنهم سيهزمون فلسطينيتي«. يواصلون 
والضحك  الصراخ  تواصل  وأنت  الضرب 

في آن واحد.
يواصلون األسئلة، وتواصل الصمود؛ فال 
يغرك إن وضعوك على كرسي الكهرباء، 
املاكينات  بإحدى  أظافرك  نبشوا  أو 
ووجهك  شعرك  ميرغون  احلديدية، 

ما متتلك من مذكرات  وأنفك، ميزقون 
ميزقون  فكأمنا  عينيك،  أمام  طفولية 
الوردية،  وأحالمك  قلبك  شرايني 
جسدك،  أنحاء  كل  في  يضربونك 

وتبتسم.
واأليام  والسجون  النكبات  تتشابه 
واملآذن،  والشوارع  واألسواق  والبنادق 
وحتاول  صلواتك  تصلي  أنك  جتزم 
القصائد،  ببعض  الليل  مرارة  احتساء 
في  بآخرها  وتلقي  أعصابك  تدخن 
املنفضة، املقبرة لوحتك التي رسمت بها 
صورة من رحلوا، وتستعد لتغمس نفس 
سوف  من  جديد  من  لترسم  الريشة 

يرحلون بارحتال الغروب.
املسائية  املدن  كعابر  نفسك   تغنيك 
تعزف  األجل،  أصابه  عود  نغمات  على 
بانتظار  األحياء  فتطرب  موسيقاك 
وتتابع عن كثب كيف يحملون  موتهم، 
التحية  املقاتل  يؤدي  وكيف  الشهداء، 

األبدية، أمام صراع الغياب والوجود.



شبـــاط / آذار     82011 جامعيات

تقرير: سهام سويلم - مراسلة الصحيفة/ غزة

كثير هم الطالب الذين وقفوا كاألطفال على 
من  ينتشلهم  من  ينتظرون  اجلامعات  بوابات 
من  الهائل  الكم  أمام  واحليرة  التفكير  دوامة 
واضح  غياب  ظل  في  املطروحة،  التخصصات 
لدور اجلامعات ووزارة التربية والتعليم العالي 
التي  التخصصات  وحتديد  توجيههم،  في 
تناسب سوق العمل، لوجود فجوة كبيرة بني 
السوق  وحاجات  اجلامعي،  التعليم  مخرجات 
األكادميية  اجلامعات  خريجي  من  الوطنية 

واملعاهد والكليات املتوسطة.

جيش البطالة
أن  إال  الشباب،  تؤرق  املشكلة  تلك  أن  ورغم 
املستوى الرسمي لم يضع بعد خطة متكاملة، 
وتوجيه  العمل،  سوق  احتياجات  على  تعتمد 
التي  التخصصات  من  واحلد  إليها،  الطالب 
جليش  خريجوها  وانضم  السوق،  بها  تشبعت 

البطالة.
»درست  غزة:  من  عاما،   27 األغا،  أنور  يقول 
جيد  بتقدير  وتخرجت  السياسية،  العلوم 
جدا، في جامعة األزهر عام 2007، ولكني حتى 
اآلن لم أجد وظيفة«. ويضيف: »ال مجال لهذا 
التخصص في سوق العمل، وهناك عشرات من 
زمالئي كان مصيرهم مثلي، ومع ذلك ال يزال 
ليالقوا  عام؛  كل  الطلبة  مئات  يخرج  القسم 

ذات املصير«.
يونس،  خان  من  عاما،   25 حايك،  رنا  أما 
شهادة  على  سنوات  ثالث  منذ  حصلت  فقد 
التعليم  قسم  من  التربية  في  البكالوريوس 
األقصى.  جامعة  في   ،%80 بتقدير  األساسي 

وتقول:  عمل،  فرصة  على  حتصل  لم  لكنها 
في  باآلالف  املجال  هذا  في  اخلريجني  »أعداد 
كل اجلامعات، التي تعمل وفق سياسة العرض 
التي  السوق  حاجة  على  بناء  وليس  والطلب، 

باتت مشبعة باخلريجني«.
مؤخرا  خضعوا  خريج  ألف   26 أن  إلى  ويشار 
الختيار  غزة،  قطاع  في  المتحانات حكومية 

2600 معلم.

لست أدري!
عاما،   18 السقا،  نادر  يرغب  صغره،  ومنذ 
لكنه  مهندسا،  يصبح  أن  جباليا،  مخيم  من 
املاضي  العام  العامة  الثانوية  »أنهيت  يقول: 
لم  أحدا  لكن  العلمي،  الفرع  في   %93 مبعدل 
أعداد  ألن  التخصص؛  هذا  بدراسة  ينصحني 
على  يحصلوا  لم  الذين  الهندسة  خريجي 
أن  يعقل  »ال  ويضيف:  اخليال«.  تفوق  عمل 
في  عمره  من  سنوات  خمس  الطالب  يضيع 
ينضم  النهاية  وفي  والتعب،  واجلهد  البحث 
لصفوف البطالة«. ويتابع: »أنا بحاجة ملختص 
يوجهني نحو التخصص املرغوب في السوق«. 
تائها، ال  الطالب  أن يظل  املؤلم  أنه من  ويرى 
يعرف ماذا يدرس، ويحتار بني هذا التخصص 
وذاك. ولكن املؤلم أكثر حسب رأيه، أن يضيع 
الطالب في دراسة تخصص ما، ويضطر  عمر 

لتغييره الحقا.
رفح:  من  عاما،   19 سالم،  أبو  إميان  وتقول 
»أنهيت الثانوية العامة مبعدل 83% في الفرع 
األدبي، ولم أهتِد إلى التخصص املناسب؛ فتارة 
اإلعالم،  وأخرى  العربية،  اللغة  ألدرس  أسجل 
التاريخ«. وتتابع: »ثالثة فصول، وفي  وثالثة 
أدرسه«.  الذي  التخصص  أغير  كل فصل كنت 

دراسة  تقرر  مرة  كل  في  أنها  إلى  وتشير 
يسديها  التي  النصائح  بحجم  تفاجأ  تخصص 
العدول عن قرارها،  أقاربها، يحثونها على  لها 
وتقول: »أضعت على نفسي عاما ونصف العام 
أتنقل بني التخصصات؛ ألنني أرغب بتخصص 
أحصل بعد دراسته على فرصة عمل، بدال من 

أن أكون رقما إضافيا في سجالت البطالة«. 

الواقع صعب
التخطيط  ويؤكد محمود مطر؛ رئيس دائرة 
العالي بغزة، على  التربية والتعليم  في وزارة 
التوازن بني  أن هدف وزارته يتمثل بتحقيق 
بدراسة  يتم  »وهذا  ويقول:  والطلب،  العرض 
الناجمة  الواقع املرير الذي نعيشه، واملعيقات 
الساحة  على  حتدث  التي  املتغيرات  عن 
ألقيا بظاللهما  انقسام وحصار،  الوطنية، من 

السلبية على املسيرة التعليمية برمتها«.
ويشير إلى أن هيئة االعتماد واجلودة في الوزارة 
تسمح بفتح أي تخصص ما دام مطابقا لشروط 
اجلودة ومعاييرها. وجل ما تستطيع الوزارة أن 
تقوم به هو أن ترفع معدل القبول في تخصص 
أن  ويبني  عليه.  الشديد  اإلقبال  من  لتحد  ما 
أعداد  املشكلة مؤقتا، حيث ستقل  هذا سيحل 
ويزداد  باجلامعات،  يلتحقون  الذين  الطالب 

عدد امللتحقني باملعاهد املتوسطة.
حلاملي  عمل  فرص  انعدام  ظل  وفي 
مرة  سيضطرون  فإنهم  الدبلوم،  شهادة 
على  ليحصلوا  دراستهم  الستكمال  أخرى 

البكالوريوس، وهذا لن يحل املشكلة.
محدودة،  احلكومية  العمل  سوق  أن  ويوضح 
وسوق القطاع اخلاص مدمرة بسبب الظروف 

احلالية.

قصور واضح
ويوضح أنه يجب تفعيل دور املدارس املهنية 
»هنالك  ويقول:  والزراعية،  والصناعية 
املهني؛  التعليم  مفهوم  حول  واضح  تقصير 
واسعة  مجاالته  أن  يعون  ال  والطلبة  فاألهالي 

ومتعددة«.
ويبني أن هناك تقصيرا من جانب اجلامعات 
تخصص  العتماد  سوى  للوزارة  تلجأ  ال  التي 
جديد، ودون ذلك ال يوجد تواصل أو لقاءات 

إال فيما ندر.
ويؤكد أن حاجة وزارته سنويا تبلغ 600 معلم، 
في حني تخرج اجلامعات ما يزيد على خمسة 
وهناك  سنويا،  تعليمية  مهن  في  طالب  آالف 
ولن  اخلريجني،  أعداد  في  مضطردة  زيادة 
الوزارة من توظيفهم. وهذا يستدعي  تتمكن 
حل  إلى  للتوصل  اجلامعات  جهود  توحيد 
جامعة  تقوم  أن  يكفي  »ال  ويقول:  جذري، 
تخصص  في  القبول  معدالت  برفع  واحدة 
ما؛ فذلك يعني أن من لم تقبله تلك اجلامعة 

ستقبله األخرى؛ لتبقى املشكلة قائمة«.

ال تخطيط
عميد  اللوح؛  علي  الدكتور  ويؤكد 
شؤون الطلبة في جامعة األزهر بغزة، 
يسبق  الذي  التخطيط  ضرورة  على 
العامة، ليتم تعريف  الثانوية  مرحلة 
الطلبة بأهمية التعليم املهني، على أن 
مراكز  أو  مؤسسات  برعاية  ذلك  يتم 
اجلامعات  أن  إلى  ويشير  متخصصة. 
بعشوائية،  العمل  سوق  مع  تتعامل 
االستثنائي،  غزة  وضع  مراعاة  ودون 
مما يجعل مستقبل اخلريجني غامضا.

ويشير إلى أن خريجي الثانوية العامة يعانون 
األهل  رغبات  مع  رغباتهم  توافق  عدم  بسبب 
التي ال تتوافق مع سوق العمل، ويقول: »معظم 
األهالي مييلون لتدريس أبنائهم في تخصصات 
يشكل  مما  والعلوم،  والهندسة  كالطب  علمية؛ 
نسبة  ويزيد  اجلامعات،  على  إضافيا  عبئا 
البطالة، التي تتفاقم بسبب األوضاع السياسية 
الراهنة، واحلصار واالنقسام، واإلغالق الذي شل 
التي  اخلاص،  القطاع  وشركات  املؤسسات  عمل 

كان لها دور كبير في استيعاب اخلريجني«.
ويرى اللوح أنه ميكن تخفيف أعداد اخلريجني 
الذين ال يجدون فرص عمل عبر تقنني أعداد 
الطلبة املقبولني في اجلامعات، وتوجيه بقية 
الطلبة للتعليم املهني، مع ضرورة االتفاق على 

ذلك بني اجلامعات.
وتضع  بينها،  فيما  اجلامعات  تتفق  أن  وإلى 
تقوم  أن  وإلى  الطلبة.  لقبول  موحدة  خططا 
الوزارات بدورها في زيادة وعي األهالي حول 
بطالة  مشكلة  تبقى  املهني،  التعليم  مفهوم 
اخلريجني تراوح مكانها، ولكن بأعداد إضافية 

كل عام.

في ظل غياب التخطيط والتنسيق

اخلريجون... من اجلامعة إلى صفوف البطالة

تقرير: يافا سيف - مراسلة الصحيفة/ نابلس

من  والعالم  فلسطني  في  اإلعالم  تخصص  يعد 
التكنولوجيا  تقدم  ومع  التخصصات.  أحدث 
واملقروء،  واملسموع  املرئي  اإلعالم  واتساع رقعة 
إضافة إلى الصحافة اإللكترونية، بات اإلعالم هو 
التخصص الذي يرغب معظم الطلبة بااللتحاق 
به. وتوفر جامعات بيرزيت والنجاح في الضفة 

للطلبة  الفرصة  غزة،  في  واإلسالمية  الغربية، 
لاللتحاق بهذا التخصص.

استقاللية  متلك  ال  فيها  اإلعالم  أقسام  ولكن 
متلك  وال  اآلداب،  بكلية  ترتبط  حيث  كاملة، 
كليات  إلى  حتولها  أن  ميكن  التي  التجهيزات 
قررت  حني   ،2011 عام  بداية  حتى  منفصلة، 
قسم  حتويل  بنابلس  الوطنية  النجاح  جامعة 
مبختبرات  مجهزة  كلية،  إلى  فيها  الصحافة 

القدمي  املبنى  من  طلبته  نقل  ومت  وجتهيزات، 
يسمى  الذي  اجلديد،  املبنى  إلى  للجامعة 

»األكادميية«.

التغير إيجابي ولكن!
يقول كايد معاري، 21 عاما، من نابلس: »كطالب 
وسأحن  إيجابي،  تغيير  هناك  أن  أشعر  صحافة 
ويعتقد  القدمي«.  اجلامعة  حرم  في  لذكرياتنا 
في  يكون  لن  البداية  في  التعليمي  املستوى  أن 
املستوى املطلوب، ويضيف: »سينعكس ذلك سلبا 
جديدة  جتربة  فهذه  التعليمية؛  العملية  على 
وصعبة للطاقم التعليمي والطلبة«، ولكنه يثق 
بأن الظروف ستتحسن بسبب زيادة اإلمكانيات 

وتطور املختبرات.
ويرى نضال أبو عليا، 20 عاما، من رام الله، أن 
األكادميي  املستوى  على  نوعية  نقلة  حدث  ما 
علينا  أن  »أعتقد  ويقول:  والطلبة،  للجامعة 
بعد  اجلديد،  اجلامعة  حرم  أجواء  مع  التكيف 
أن اعتدنا أن نعيش في أحضان احلرم القدمي«، 
ويتابع: »هنا تختلف الوجوه واملسميات، ونشعر 

بصعوبة التكيف في اجلو اجلديد«.
من  عاما،   21 صوافطة،  يافا  الطالبة  وتؤكد 
إلى  اإلعالم  بتحول قسم  طوباس، على سعادتها 
كلية، وتشير إلى أنها في الفصل اجلامعي األخير، 

وتقول: »لم أشعر باالستياء الذي تشعر به غالبية 
الطلبة؛ فاحلرم اجلديد واسع ونظيف ومتطور، 

ومختبرات كليتنا أكثر ترتيبا وفاعلية«.
وحتب ورود حسيبا، 21 عاما، من نابلس التغيير 
وتقول:  وفائدة،  تطورا  أكثر  ألماكن  واالنتقال 
على  تفرقنا  هو  باالستياء  نشعر  يجعلنا  »ما 
مرافق كلية اإلعالم في احلرم اجلديد«. وتشير 
اجلامعية  أيامها  آخر  أن تقضي  إلى رغبتها في 
التغيير  »يبقى  وتضيف:  القدمي،  احلرم  في 
على  إيجابا  ذلك  ينعكس  أن  وأرجو  أفضل، 

املسيرة التعليمية«.

خطوة مفيدة
يقول الدكتور فريد أبو ضهير؛ احملاضر في كلية 
اإلعالم بجامعة النجاح: »أعتقد أن انتقالنا من 
قسم لكلية خطوة إيجابية ومفيدة بشكل عام، 
ويستعرض  خاص«.  بشكل  التطبيقي  وللمجال 
»احلرم اجلديد واسع  أسباب ذلك، حيث يتابع: 
مقارنة بالقدمي، وهنالك حاجة إلى مجال أوسع 
اجلامعة،  في  اإلعالم  طلبة  عدد  تزايد  بسبب 
وهناك مجال لتوسع أكبر في املستقبل«. ويشير 
قريب  للجامعة  التابع  اإلعالمي  املركز  أن  إلى 
من كلية اإلعالم، مما »مينح الطلبة مجاال أكبر 
قدراتهم  تطوير  في  خدماته  من  لالستفادة 

واإلذاعة  املركز  تطوير  في  وكذلك  وجتاربهم، 
اجلامعية«.

خطة تطبيقية
في  احملاضر  املصري؛  أمين  األستاذ  ويتحدث 
طبيعة  عن  النجاح،  بجامعة  الصحافة  قسم 
»تشتمل  فيقول:  اإلعالم،  كلية  في  التخصصات 
واإلذاعة  الصحافة،  الكلية على تخصصني، هما 
والتلفزيون، ومتنح الطلبة فرصة اختيار القسم 
ويضيف:  وقدراتهم«.  طبيعتهم  يناسب  الذي 
»سترتكز خطة تدريس طلبة كلية اإلعالم على 
كان  التي  املساقات  عن  بعيدا  اإلعالم،  مساقات 
على الطلبة أن يدرسوها سابقا واخلاصة بكلية 

اآلداب«.
خطة  وضعت  الكلية  أن  إلى  املصري  ويشير 
تطبيقية، وبوشر العمل بها منذ بداية الفصل 
واملساقات، ويقول:  التخصصات  احلالي، تتضمن 
اإللكتروني  املوقع  يزور  أن  شخص  ألي  »ميكن 

اخلاص باجلامعة لالطالع عليها«.
ويعتقد أن وجود الكلية غير كاف لرفع مستوى 
من  الكثير  »هناك  ويقول:  التخصص،  طلبة 
العمل الذي يجب أن يقوم به الطالب نفسه، لرفع 
مستواه الثقافي، وتنمية قدراته لالنخراط في 

شتى ميادين العمل اإلعالمي«.
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شرفة حرة

عالء الدين احلاليقة

اإلرادة شبـابـيــة!

عبد الكرمي حسني

معك  حتدث  التي  األمور  بعض  هنالك 
عينيك،  تفرك  أصابعك  وتبدأ  وتستغربها، 
السؤال  وتتبع  هذا؟  حصل  ملاذا  وتتساءل 
كلمة لو، أو عبارة »يا ريت«، أو »والله كنت 

عارف«.
واحد  تقول:  نكتة  أستذكر  البداية  في 
متردد،  لكنه  الشارع،  قطع  يريد  محشش 
صدمته  الشارع،  قطع  على  جسر  وحني 

سيارة، فقال: »والله كنت عارف«.
معنا،  حتدث  مواقف  القصة  بهذه  وشبيهة 
عارف!  كنت  والله  الكلمات:  نفس  ونردد 

ومنها:
»احملسوم«،  على  طابور  في  تقف  أنت  ها 
أن  فتقرر  أسرع،  يسير  اآلخر  والطابور 
تذهب إليه، وحينها يسير ببطء، والطابور 
الذي كنت تقف فيه، بدأ يسير أسرع، بعد أن 

فقدت مكانك فيه؛ فماذا سيكون رد فعلك؟
برقم  تتصل  أن  ميكن  ال  آخر  موقف  وفي 
صاحبه  يرد  وحني  مشغوال،  وجتده  خاطئ 
خاطئ.  الرقم  أن  ويخبرك  دمه«  »يخفف 
يعني األخ ال يكلف نفسه عدم الرد على رقم 
ال يعرفه، ويصر على تخسيرك ثمن املكاملة؛ 

فلماذا؟
وحني جتد املسجل عاطال عن العمل، ورأسه 
وال  العدة،  صوت  فيه  تسمع  كاملخرطة؛ 
وعنده  »للمصلح«،  فتحمله  املطرب؛  تسمع 
ينقلب ما شاء الله عليه؛ »فلفلة« في الصوت 
املصلح  ليعطيك  طبيعي،  مش  والنعومة 
وصفة طبية لوجع الرأس اخلفيف؛ وتفكر: 
ملاذا يحصل هذا معي؟ وإذا حاولت أن تصلحه 
الدار، وكل العدة حولك تتناثر في كل  في 
في  وينزل  اجلهاز،  من  برغي  يقفز  مكان، 
مكان يصعب عليك أن تصله، ويضيع يومك 
وأحشاؤه  اجلهاز  وتترك  عنه،  تبحث  وأنت 
تتدلى، وحتوله إلى غرفة الطوارئ؛ املصلح، 

أو سلة القمامة.

وإذا كنت مدعوا ملشوار مثال، مع جماعة ال 
بأن  فتعتذر  ترافقهم،  أن  في  كثيرا  ترغب 
أقاربك  أحد  متيت  أو  »بنشرت«،  سيارتك 
جتد  التالي  اليوم  وفي  يعرفونه.  ال  الذي 
قريبك  ويتوفى  فعال،  »بنشرت«  سيارتك 

بعدها بعدة أيام.
»أخذ  وتقرر  وحدك،  بيتك  في  أنت  وإذ 
»حتت  وأن  حمامك،  خضم  وفي  دش«. 
الدش«، يقرع جرس الباب، أو يرن هاتفك، 
احلمام  من  وتخرج  وشماال،  ميينا  فتضرب 
مستعجال، ويحتمل أن تقع على رأسك... وما 
إن تصل الباب حتى يكون ضيفك قد غادر، 

وما إن تصل هاتفك حتى يخرس جرسه.
في  ما  جهازا  تصلح  أن  يوما  أحببت  وإذا 
شئت  أو  مشحما،  أو  مزيتا  ويكون  بيتك، 
أن تتناول فحما لتضعه في منقل الشي، أو 
كنت حتمل كرتونة ثقيلة جدا. وإذ بأنفك 
حتاول  وأنت  مظهرك  فتخيل  يدغدغك. 
أن تلمس أنفك بفمك، ويتحول وجهك إلى 

مطبات.
الشاي  من  كأسا  تناول  في  ترغب  وأحيانا 
هادئ،  جو  في  قهوة  فنجان  أو  الساخن، 
تتحدث  ساعة  نصف  وتظل  هاتفك،  يرن 
غير  زائر  بيتك  باب  يقرع  أو  املتصل،  مع 
عدة  على  جتيب  أن  يريدك  معروف، 
القيام  أو  للخروج،  مضطرا  كنت  أو  أسئلة. 
املواقف تنتهي حني  بعمل طارئ. كل هذه 
تبرد كأس الشاي أو فنجان القهوة. و»ينسم 

بدنك«!
وأكثر من هذه املواقف، حني يكون حضرتك 
بد،  وال  املكسرات، حتما  وتتناول  مبسوطا، 
أن تظهر في فمك حبة »خربانة«، تقلب كل 

الذي أكلته سابقا، وتنكد عليك القعدة.
وإذا توجهت إلى مكان ال يعرفك فيه أحد، 
الناس  كل  أن  تشعر  حتى  تدخل  إن  وما 
الذين لم تكن ترغب برؤيتهم مدعوون إلى 

نفس املكان.
أي  أو  سيارة،  أو  تلفزيونا  تشتري  وحني 
دفعة،  آخر  تدفع  إن  وما  بالتقسيط،  جهاز 

حتى »يخرب« اجلهاز.
بالعالقات  تتعلق  التي  املواقف  من  أما 
وحضرتك  نفسك  إلى  فانظر  االجتماعية، 
أبناء،  دون  فترة  تعيش  أن  وتريد  عريس، 
تبدأ  شهرين  وبعد  يعني«،  زمان  »سنة 
األسئلة: في إشي على الطريق. وتشعر أنك 
ملاذا؟  حتقيق؛  جلسات  حتضر  بيت  كل  في 
أو منها«؟  »العيب منك  اآلن؟  وكيف؟ حتى 
كل  ترى  حتى  يرافقك  السؤال  وهذا  ملاذا؟ 

معازمي عرسك. 
ميدالية مفاتيح البيت فيها أربعة مفاتيح 
أو خمسة متشابهة، وحني تريد فتح الباب، 
يكون عليك أن جترب كل املفاتيح، وإذا هو 
آخر مفتاح هو املطلوب. فكر أن هذا املوقف 
أو  بطيخة  حتمل  حني  إال  معك  يحدث  ال 

كرتونه بيض أو أغراضا ثقيلة.
أنت مستعجل في سيارة  لديك موعد هام، 
عن  السائق  ينعطف  ولسوء حظك،  تاكسي، 
الطريق بحثا عن الركاب، ويتوقف عند كل 
واحد يقف على حافة الطريق، ويكاد يقرع 
الركاب.  منها  ليجلب  اآلمنة  البيوت  أبواب 
إشارات  كل  تتحول  احلمولة،  تكتمل  وحني 

املرور إلى حمراء!
أنا وحدي  يراودني حاليا:  الذي  السؤال  إن 

الذي تقع له هذه املواقف أم اجلميع مثلي؟

والله كنت عارف!
أيضا  هناك  زوجتي،  صنعته  كوكتيل 
علبة »سبرايت«، وشقيقتها »كوكاكوال«، 
فستق،  الشمس،  عباد  بذور  بعض 
وعلبة شوكوالته رخيصة. أمامي تلك 
الشاشة الكبيرة من LG، تظهر أمواجا 
اسمه  أن  أعتقد  ميدان  في  البشر  من 
»ميدان التحرير«، أخبرني والدي الذي 
أن  دراسته في مصر منذ عقود،  أنهى 
موقع هذا امليدان في القاهرة، عاصمة 

اجلمهورية املصرية.
إلى  الشاشة  التي جتلبها  أتابع احلركات 
أفالم  أحد  أتابع  كنت  لو  كما  عيني 
وكلما  األمريكي،  الغرب  أو  الـ»أكشن«، 
بحركة   ،»suspense« التشويق  بهت 

كالسحر أحتول إلى قناة أخرى.
ألحدهم  مقاال  لي  أرسل  صديقي 
انتفاضة  تؤيد  ال  الله  »رام  بعنوان 
مصر« فاستغربت. أيعقل أننا لم نؤيد 
هبة اجلماهير في مصر؟ اإلجابة التي 
حبة  أفصفص  وأنا  لذهني  تبادرت 
مش  بعصبية:  الشمس  عباد  بزر  من 

معقول!
العربي  والعالم   2011 بداية  منذ 
تونس،  في  مسيرة  تندلع  مقلوب؛ 
فيصل املتظاهرون إلى ميدان التحرير 
الرياض،  في  بعضهم  ويعتقل  مبصر، 
ويغضب  دمشق،  في  الباقون  ليعتصم 
اآلخرون في عمان، لتعلن املغرب حالة 
الطوارئ عندما يحرق شخص ما نفسه 
الكويتي  األمير  ويوزع  اجلزائر،  في 
مواطنيه،  على  الدوالرات  مليارات 
عن  تخلى  أنه  اليمني  الرئيس  فيعلن 
فكرة الرئاسة لألبد أو توريث السلطة، 
األنباء  السودان  في  احلكومة  وتنفي 
اخلرطوم،  في  متظاهرين  مقتل  عن 
قطر  وتكتفي  مسقط،  لتصمت 
األفق  في  ما  دولة  وتسلم  باملشاهدة، 
العربي شققا للفقراء... وحتترق ليبيا 

على فوهة بركان.
العربية  األنظمة  أن  مؤخرا  اكتشفت 
كاحللقات املنتظمة، إذا انسلخت حلقة، 
حالة  الغرب  ليعلن  احللقات،  تفرقت 
الطوارئ بحثا عن نظم حلقات جديد، 
ويخلب  الشعوب،  يرضي  ملعان  لها 
ألبابها، وفي نفس الوقت يحفظ توازنا 
اجلغرافية  البقعة  هذه  على  مفروضا 
املمتدة من احمليط الهادئ حتى اخلليج 
العربي غربا وشرقا، ومن حدود آسيا 
الصغرى حتى أواسط إفريقيا، حتى لو 
تلهث  التي  السودان،  جنوب  استثنينا 
إلى  لتضمها  العربية  الدول  جامعة 

منظومة الدول العربية.
حتليال  أسمع  فستق  حبة  كل  ومع 
ما  كل  هو  ليس  يحدث،  ملا  جديدا 
ميكن أن يسمعه اإلنسان العربي. يقول 
أخي: ما حدث في تونس سمع صداه 
في  حدث  ما  أما  وحدها،  باريس  في 
مصر فصداه يتنقل في العالم؛ فمصر 
هي الدولة األكثر تأثيرا في املنظومة 
أمد  العقد.  واسطة  وكأنها  العربية، 
يدي إلى قطعة شوكوال رخيصة فأسمع 
أخي األصغر يقاطع أخي األكبر ليقول: 
بشؤون  »بعبشت«  أمريكا  أن  أعتقد 
فرنسا في تونس، فأحبت فرنسا أن ترد 
على أمريكا فاختارت جوهرة السياسة 
العربي، لتحترق  العالم  األمريكية في 
مصر، خاصة وأن فرنسا تتزعم تيارا 
بانسالخ  ينادي  األوروبي  االحتاد  في 
لتأخذ  األمريكية  الهيمنة  عن  أوروبا 
القارة العجوز مكانتها كقطب عاملي في 

مواجهة القطب األمريكي الواحد حتى 
ابن عمي لسانه ليعلن  اآلن. وهنا ميد 
أن ما يحدث في مصر يقلق العالم كله 
ألول  سمعناها  التي  إسرائيل،  وخاصة 
للعالم  تولول  نتنياهو  لسان  على  مرة 
جديدة  حكومة  أي  يلزم  أن  ترجوه 
االتفاقيات  على  باحلفاظ  مصر  في 

املوقعة.
أما في فلسطني فـ»الشعب يريد إسقاط 
الثورات  كما  بدأت،  حركة  االنقسام«؛ 
القرن  من  الثاني  العقد  في  العربية 
احلادي والعشرين، على الـ»فيس بوك«، 
الوطنية  احلركات  فيها  وانخرطت 
هذا  حتت  مسيرة  فخرجت  العتيدة، 
ونفس  معينة،  حركة  بقيادة  الشعار 
الشعار حملته مسيرة في اليوم التالي، 
ولكن بقيادة حركة أخرى، وفي اليوم 
الثالث لم يختلف الشعار، ولكن اختلفت 
املنارة  ودوار  تنظمها...  التي  احلركة 
في رام الله، ميدان حتريرنا منذ قيام 

السلطة، يغير كل يوم راية وعلما.
»فيسبوكية«  شعارات  سمعنا  رمبا 
هناك،  ومن  هنا  من  تنطلق  أخرى، 
أوسلو«،  إسقاط  يريد  »الشعب  مثل: 
رام  حكومة  إسقاط  يريد  »الشعب  أو 
الله«، أو »الشعب يريد إسقاط حماس«، 
ناصعة،  بريئة  لشعارات  حتزيب  في 
خالفاتهم  ألقوا  شباب  وراءها  يقف 
واحدا  شعارا  وحملوا  ظهورهم،  وراء 
تقدم   لم  أنظمة  من  دولهم  لتخليص 
نفسها  فرضت  التي  للشعوب  شيئا 
عليها. ففي الوقت الذي كانت تتسابق 
أحزاب املعارضة فيه للتفاوض مع هذا 
املسؤول أو ذاك، صمدت حركة الشباب 
الذي وحد األفق املصري، وعندما سقط 
هو  املوحد  الشباب  بات  النظام،  رأس 
نسمع عن صوالت  نعد  ولم  املرجعية، 
وحدهم  وجوالتها.  املعارضة  أحزاب 
ووحدهم  يشاءون،  ما  فرضوا  الشباب 
باتوا املستشارين واملراقبني واملطالبني 

واحملّصلني للحقوق.
يزال  ما  وحده  الفلسطيني  شبابنا 
مؤمنا باالستقطاب، وال شيء يرغمه 
وال  الغيب،  أقرأ  ال  إذ  وأنا  ذلك.  على 
أعلم من أمر الغد شيئا، متأكد من أن 
وجه العالم العربي لن يعود كما كان، 
الشباب  وأدعو  احلماة.  هم  والشباب 
إلى أمرين: األول هو التحلل من قيود 
الفئوية واحلزبية واحمللية، والتوحد 
يكون  لن  إذ  يشاءون؛  مبا  للمطالبة 
أو  في فلسطني نظام يكبت صوتهم، 
يسمح ملن يحاول ذلك، واملسيرة بدأت 
فلنعط  الثاني  أما  تكتمل.  أن  وعليها 
الظن  عن  ونتوقف  قدره،  شيء  كل 
وأنه  الغرب،  بيد  السحرية  العصا  أن 
فاإلرادة  يشاء؛  كيف  املنطقة  يحرك 
اجلديد...  العام  مطلع  منذ  العربية 

شبابية!

مفيد حماد

أحرق  الذي  عزيزي  بو  محمد  نشكر 
زيد  بو  سيدى  والية  مقر  أمام  نفسه 
العربية  الشعوب  لتتأكد  التونسية؛ 
والبطالة  والفقر  الظلم  تعيش  أنها 
طيلة أربعني عاما، فقد مات من أجل 
الشعوب  الكرامة، وسرعان ما حتركت 
العربية بعد ثورة الياسمني في تونس 
مببادرة  بوك«،  الـ»فيس  موقع  عبر 
أنظمتها  ضد  الشبابية  القيادات  من 
التي صدأت في احلكم، ومنها ما يزال 
يقاوم حتى الرمق األخير. ومن أشهر 
الضحايا حتى يومنا، زين الهاربني بن 
علي، وحسني مبارح املخلوع، والرئيس 
الثالث يقول: »من أنتم؟ أنتم جماعات 

الزرقاوي املقملني«.
شعار  النظام«،  إسقاط  يريد  »الشعب 
أنظمتهم،  املتظاهرين ضد  يرفعه كل 
وتبدأ التجمعات الشبابية عبر الـ»فيس 
بالرئيس.  باإلطاحة  وتنتهي  بوك«، 
االحتجاجات  تستمر  ما  وغالبا 
يسقط،  حتى  أكثر  أو  أسبوعني 
ويهرب بصمت. ثم متر البالد مبرحلة 
سياسية  حكومة  لتشكيل  انتقالية 

جديدة، كما حدث في مصر وتونس.

واحملللون  اإلعالم  وسائل  وتتهافت 
السياسيون على احلديث عن دور املواقع 
االجتماعية في اإلطاحة بالنظام، وكأن 
أو  للشارع،  ينزل  شاب  بوك«  الـ»فيس 
أم فقدت  أو  رجل يصاب في مظاهرة، 
الشعبية.  الثورة  في  الوحيدة  ابنتها 
تتكون  العالم  في  اتصال  عملية  وأي 
واملرسل  ومستقبل،  وأداة  مرسل  من 
التجمعات  وأداتهم  الشباب،  الثورة  في 
شبابية على الـ»فيس بوك«، واملستقبل 
من  الشباب  نحرم  فلماذا  الشعب.  هو 

دوره في الثورة ونقلل من أهميته؟
مع  اإلعالم  وسائل  حسني  أبو  يتابع 
كليا  يختلف  اجلزيرة  في  اخلبر  أن 
وخاصة  فاحملطات،  العربية،  في  عنه 
في  الشعبية  الثورات  تقود  اجلزيرة، 
إعالميا.  تغطيها  وال  العربية  الدول 
احلدث  تغطية  بني  فرق  وهناك 
يتعلق  فيما  خاصة  وصناعته، 
في  حدث  وما  الفلسطينية  بالقضية 
غير  فيه  واحليادية  وتونس،  مصر 
موجودة، واملوضوعية حبر على ورق، 

والرأي والرأي اآلخر مجرد شعار. 
دولة  رئيس  أي  أن  حسني  أبو  تأكد 

شعبه  وجه  في  يصمد  لن  العالم  في 
بإسقاط  وطالب  الشارع،  إلى  نزل  إذا 
أو  سياسته،  سيغير  وحتما  النظام، 
مجزرة  يرتكب  أو  يتنحى،  أو  يهرب، 
يغادر احلكم، وما  أن  بحق شعبه قبل 
يحدث  وما  ومصر،  تونس  في  حدث 
والبحرين  واجلزائر  واليمن  ليبيا  في 
وإيران وغيرها، أكبر دليل على ذلك. 

في  املعارضة  أحزاب  عنه  عجزت  ما 
عاما،  أربعني  طيلة  العربية  الدول 
حققه الشباب العربي في شهر واحد، 
هذه  تسرق  أن  يخشي  حسني  أبا  لكن 
قادوا  الذين  الشباب  جهد  األحزاب 
لن  حينها  ملصلحتها.  وحتوله  الثورة، 
يتغير أي شيء... مجرد تبديل أسماء.

يفكر  الشعب،  من  واحد  حسني  أبو 
واالنقسام  االحتالل  إنهاء  ميكن  متى 
االتصال  فعناصر  الفلسطيني؛ 
اإلرادة،  هو  ينقصنا  وما  متوافرة، 
وهناك فرق بني تنفيذ العمل، وإرادة 

اإلجناز.
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وداعا للمسطرة
اختارتها: منال زهور – مراسلة الصحيفة

اعتاد املهندسون عند الرسم بالقلم استخدام املسطرة التقليدية لقياس دقة اخلطوط والرسوم املختلفة، إال أن بديال 

قادم عن هذه املسطرة. فقد صمم الكوري جيها وو أداة Constrained Ball، ميكن أن تغني عن استخدام املسطرة، 

ولها وظيفتان، األولى تثبيت القلم، والثانية قياس اخلطوط بالسنتيمتر؛ فال داعي للمسطرة القدمية.

وهذه األداة صغيرة احلجم، يوضع القلم في جتويف خاص منها، مصمم ليناسب أي قلم، وفي أسفلها عجلة تسير 

عليها خالل رسم اخلطوط  لضمان التوازن والدقة، وفي أعالها شاشة صغيرة تقيس طول اخلطوط بالسنتيمترات، 
خالل الرسم.

ويساعد أداء constrained ball أيضا على حفظ توازن القلم عند حتديد الكالم باخلطوط من أسفل بدال من أن 

يظهر بشكل متعرج، إضافة إلى تعديل أطوال اخلطوط أفقيا ورأسيا على الورقة.

تــــأمــــالت
اختارتها: عليا أبو دية – مراسلة الصحيفة / بيت حلم

عندما يتصل بك أحدهم »ألمر هام جدا« فاألرجح أن يكون األمر هاما بالنسبة له... تلك هي األنانية.

البراد،  في  وحتفظها  وتنظفها،  املجمدة،  األسماك  شراء  أبدا  تقبل  وال  الطازجة،  األسماك  شراء  على  زوجتي  تصر 

وتقدمها لنا بعد أسابيع، وتدعوني في كل مرة لالستمتاع »بالسمك الطازج«... تلك هي احلكمة.

سأل أحدهم شيخا وقورا: ملاذا لم تتزوج حتى اآلن؟ قال: كنت أبحث عن املرأة املناسبة طوال أربعني عاما... وأخيرا 

وجدتها. سأله: ولم لم تتزوجها؟ قال: اكتشفت أنها ال تزال هي األخرى تبحث عن الرجل املناسب... تلك هي النسبية.

طلبت ممثلة شابة جميلة من الفنان موتسارت أن يتزوجها لينجبا طفال في جمال أمه وذكاء أبيه فيكون أعجوبة 

الدهر، فرفض خوفا من أن يرزقا بطفل في ذكاء أمه وجمال أبيه، فيصبح أضحوكة الدهر... هذا هو اإلدراك.

هـــــــل تــعــلــــــم؟
> اإليطالي فلورا هو مخترع عود الثقاب. 

> الفلورايد هي املادة التي تضاف إلى ماء الشرب ملنع تسوس األسنان.

> الكيلو متر املكعب من ماء البحر يحتوي على 40 مليون طن من املعادن.

> تبلغ سرعة العطاس عند اإلنسان 320 كم/ الساعة.

> هنالك مليونا غدة عرقية في جسم اإلنسان.

> اخترع مشروب الكوكاكوال عام 1886.

> زرع أول قلب صناعي كامل عام 1969.

> يطلق اسم األرسيولوجي على علم اآلثار. 

> العالم رونتجن هو أول من نال جائزة نوبل في الفيزياء.

> مت تصميم أول كمبيوتر إلكتروني حقيقي في العالم بجامعة بنسلفانيا عام  1946.

> تبلغ كمية الدم التي يضخها القلب في الدقيقة الواحدة 5.7 لتر.

> جوزف نيبس هو أول من التقط صورة ضوئية في العالم.

> يصل عدد عظام اجلمجمة 22 عظمة.

> مخترع محرك البنزين هو أوتوربنس.

> تبلغ نسبة املياه الصاحلة للشرب 1% من كمية املياه املوجودة في الكرة األرضية.

> العالم تورشلي هو الذي اكتشف الضغط اجلوي ألول مرة في التاريخ عام 1643م.

> مت بناء أول محطة للطاقة النووية في العالم في بريطانيا.

> الهليون هو نبات من الفصيلة الزنبقية.

> أنريكو فيرمي هو أول من اكتشف الطاقة النووية.

> كريات الدم البيضاء بال لون.

أكبر عائلة في العالم
اختارها: عالء حاليقة – مراسل الصحيفة

زيونا تشانا، هذا الرجل من جزيرة باكتواجن الهندية، متزوج حاليا من 39 امرأة، وله 94 ابنا، و33 حفيدا، يعيشون 

في بيتهم املكون من أربع طوابق، والذي يعد أكبر البيوت في هذه اجلزيرة، ويتكون من 100 غرفة. أما أقل وجبة 

طعام لتغذية هذه العائلة، فإن 30 دجاجة كاملة هي أهم مقوماتها.

مبعادلة قيمة كل شكل مع رقم محدد.. ما هو مجموع الصف الثاني؟
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الكلمات األفقية

1 ـ مدينة ومحافظة بصعيد مصر /  مدينة 
بالريفييرا الفرنسية . 

2 ـ جمع /  ما تتكرر ليال ) معكوسة (. 
3 ـ للندبة /  آلة وترية شعبية . 

4 ـ يتبعهما  ) معكوسة (/  يبست يده . 

5 ـ ) ياب ...(  أمني عام حلف شمال األطلسي. 
6 ـ عبد . 

7 ـ سقي النبات /  أتذكره . 
8 ـ ) سيلفيو ...(  رئيس وزراء إيطاليا . 

9 ـ حبر /  ثغر القدس الرئيسي . 

مظهر /   وأحمد  أحمد  لسميرة  فيلم  ـ   10
نظير . 

الكلمات الرأسية

1 ـ مدينة إيطالية /  قوام /  والدة  ) معكوسة (. 
2 ـ للنفي واجلزم /  مدائن /  غير . 

3 ـ استرخي زباطة /  أرياش . 
4 ـ خامتة /  يعلم  ) معكوسة (. 

5 ـ متشابهان /  ثني . 
6 ـ الشك /  أكبر قارة . 

7 ـ بواسطتي  ) معكوسة (/  قدرة على التحليل والتمييز واالختيار . 

8 ـ سالح تتفاوت سعته بني 400  و 600 طلقة . 
9 ـ قلب الصنبور /  ذو رنني . 

10 ـ سهل  ) معكوسة (/  يترك ويعرض  ) معكوسة (. 
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إميان الشريف - مراسلة الصحيفة/ اخلليل

لتعرف من  ترى رسوماتها  أن  فيكفي  التعريف،  غنية هي عن 
رسامي  أبرز  من  جحا؛  أمية  إنها  قضيتها؟  هي  وما  هي؟  أين 
مكانا  لنفسها  حتجز  أن  متكنت  العربي.  العالم  في  الكاريكاتير 
طليعيا بني الرسامني العرب. وهي أول رسامة كاريكاتور عملت 
في  الكبرى  اجلائزة  على  وحازت  سياسية،  يومية  في صحيفة 
العربية  الصحافة  العلي 2010. كما فازت بجائزة  مسابقة ناجي 
2001، وفازت باملرتبة األولى على محافظات فلسطني في مسابقة 
اإلبداع النسوي التي أقامتها وزارة الثقافة الفلسطينية عام 1999.
وال تعتقد جحا أن هنالك مدارس مختلفة لفن الكاريكاتور، 
تعليق،  على  يحتوي  الذي  الكاريكاتور  بني  تصنف  ولكنها 
من  »كثير  وتقول:  عليه.  يحتوي  ال  الذي  والكاريكاتور 
الكاريكاتور يستحيل وجود تعليق عليه، في حني يكون من 
الضروري وجود تعليق على آخر. أنا أنتقد الذين يصرحون 

أن الكاريكاتير دون تعليق أقوى من غيره؛ ألني أفضل الفن 
الواضحة واجلميلة في الرسم. وال ميكن  الواضح، واخلطوط 
أن يكون هنالك رسامو كاريكاتور خطوطهم ضعيفة، ولكن 
إلى  باإلضافة  القوية  والفكرة  ضعيفة!  فكرتهم  تكون  قد 

اخلطوط القوية، تشكل فن الكاريكاتور«.
يكون  أال  الكاريكاتور  موضوع  سمات  أهم  »من  وتضيف: 
مبتذال، مبعنى أن يكون بعيدا عن تهجم على شخصيات، أو 
يخدش احلياء العام، أو ينتقد شكال معينا، أو خلقة اإلنسان. 

هذه األمور  من املمنوعات في العمل برأيي«.
وعن توظيفها للنص األدبي في الكاريكاتور الصحفي، وردها 
الرسم،  قوة  يضعف  ذلك  أن  يعتبرون  الذين  النقاد  على 
ومينع وصوله إلى العاملية، تقول: »ال يوجد أي تعارض بني 
الكاريكاتور الذي يحتوي على تعليق، أو الذي ال يحتوي على 
تعليق. بالنسبة لي لدي الكثير من الرسومات التي ال حتتوي 
اآلخرون،  يقوله  ملا  أستمع  أن  أريد  ألنني  ليس  تعليق،  على 

الصامت، بل  الكاريكاتور  إلى  أن نتوجه  وأنه يتوجب علينا 
ألنني أعتقد أن أفكارا معينة ال حتتاج إلى تعليق«.

وتضيف: »خير مثال على ذلك هو الفنان ناجي العلي، فرمبا كانت 
حيا  فنه  بقي  ذلك  ومع  املرسومة،  اللوحة  على  تطغى  الكلمات 
حتى اآلن. وبحذف التعليق، ال نستطيع أن نتمم املعنى؛ فالكالم 
بحد ذاته كاريكاتور يخدم الكاريكاتور والفكرة التي تقوم عليه«.
إلى  تصل  أن  فيمكن  التعليق  من  تخلو  التي  الرسوم  أما 
وسلبياته؛  مميزاته  نوع  ولكل  يفهمها!  قد  األمي  ألن  العاملية، 
فالكاريكاتور الذي ال يحتوي على تعليق يصل إلى شريحة أكبر.
كحال  الفلسطيني  الكاريكاتور  حالة  أن  جحا  وتعتقد 
الكاريكاتور العربي بشكل عام، ولكنه »رمبا ميتلك خصوصية 
الفلسطينية«،  بالقضية  يرتبط  أنه  حيث  من  ما  نوعا 
أي خبرة  لديهم  ليس  الساحة  الكثيرين على  وتقول: »جند 
فنية، يقومون بسرقة رسومات فنانني آخرين. ومما يزيد 
وتتابع:  إعالمية«!  وكاالت  في  يعملون  أنهم  بلة  الطني 
»لألسف يتعرض هذا الفن للتشويه على أيدي أناس ال ميتون 
له بأي صلة«. ويبقى، دون أدنى شك، فنانون لهم وجودهم 
وحضورهم الكبير؛ كخليل أبو عرفة، وبهاء البخاري، وعماد 

حجاج، ونضال هاشم، وناصر اجلعفري«.
وتعتقد أن الفنانني الفلسطينيني أثبتوا جدارتهم في كثير 
الفنية، ولهم حضور في  الساحات  الصحف، ويتصدرون  من 

مهرجانات ومواقع إعالمية.
وبغض النظر عما أفرزته صحافتهم من رسوم، فإن الفنانني 
في  كبير  حضور  لهم  الكاريكاتير،  ورسامي  الفلسطينيني، 
وسائل اإلعالم. وال جند أي فنان إال وله موقع على اإلنترنت، 
وبهذه الوسيلة »يرى اجلميع ما يصنع اآلخرون، وينقصنا أن 
للعاملية« كما تقول، وتتابع جحا: »لكن ذلك ليس من  نصل 
قبيل أن نصل ملستواهم؛ فلدينا مستويات عالية جدا، ولكن 
فنوننا«.  باستخدام  بلغتهم  نتكلم  أن  هنا  بالعاملية  املقصود 
اإلعالم  يخاطب  اإلسرائيلي  االحتالل  إن  أقول  »ال  وتقول: 
العاملي، وإمنا يسيطر عليه بلسانه ولغته، ونحن لألسف بقيت 
رسائلنا حتى هذه اللحظة ال تصل. وأنا ال أخرج نفسي من 
رغم  األجنبية،  باللغات  أنشر  أو  أرسم  ال  ألنني  اللوم؛  دائرة 
أنني أجد كثيرا من املواقع األجنبية التي تنشر لي ولغيري 
ملا يطرحه هذا  بلغاتها كتفسير  وتعلق عليها  الفنانني،  من 

الكاريكاتور باللغة العربية«.

من  اهتمام  يوجد  أال  رؤيتها،  حسب  املؤلم،  من  أنه  وترى 
ال  بحيث  اإلسرائيلي،  بالكاريكاتور  العربية  الصحافة  جانب 
يصل إلينا كثير مما يرسمه الفنانون اإلسرائيليون، وتقول: 
رسما  تضع  صحيفة  جند  وقلما  يرسمون!  ماذا  نعرف  »ال 
يؤلم كذلك  وتتابع: »مما  فيه«.  يقال  ما  تفسر  كاريكاتوريا 
أن جند اجلانب اآلخر يهتم بالكاريكاتور العربي في الصحف 
اإلسرائيلية، ويرصدون له صفحات على مواقع خاصة على 
املقاوم،  اإلعالم  أهمية  بعد  نعي  ال  ونحن  اإلنترنت،  شبكة 

وكيف نقاوم االحتالل من خالل اإلعالم«.
وتعتبر أغلبية الرسوم الكاريكاتورية التي ترسمها أمية جحا 
سياسية، لكن قليال منها ينقد املجتمع، وتبرر ذلك فتقول: 
»أعتقد أن الظروف التي نعيشها، واألوضاع السياسية الصعبة 
سياسية  صحيفة  مع  أعمل  أنني  إلى  إضافة  السبب،  هي 
أي  الطاغي على  السياسي هو  أن احلضور  يعني  يومية، مما 
مواضيع أخرى«. ولكن هذا ال يعني عدم اجتاهها للكاريكاتور 
االجتماعي أو االقتصادي، حيث تقول: »عندما أجد أن هنالك 
ضرورة ملحة أو ركودا سياسيا أجته للكاريكاتور االجتماعي، 

أو غير السياسي بشكل عام«.
النفسي  األثر  الكاريكاتور  فن  في  للرمزية  يكون  ما  وعادة 
تستخدم  جحا،  أمية  ترسم  وعندما  املتلقي،  في  األكبر 
على  التأثير  هذا  إحداث  عينيها  نصب  وتضع  الرمزية، 
املتلقي، ولكن بالنسبة لها تقول: »من سمات رسوماتي بعدها 
عليها«.  لوحاتي  من  القليل جدا  احتوى  رمبا  الرمزية.  عن 
وتتابع: »بالنسبة لي أنا أحب الوضوح في اللوحة، ورمبا أبالغ 
أحيانا في توضيح الفكرة ومباشرتها وبعدها عن الرمزية؛ 
ليسهل فهمها على كافة املستويات«، وتضيف: »قد أجلا أحيانا 
على  يعتمد  وهذا  األمر،  تطلب  إذا  اخلفيفة  الرمزية  إلى 
املوضوع واحلدث«. وعندما تقوم برسم أي كاريكاتور، ال تعبر 
عن رأي فردي، بل عن اجلماعة واجلمهور، حيث تقول: »أنا 
من الشعب، وأريد أن توصل لوحتي وريشتي ما يريده شعبي، 

وليس ما أريده أنا«.

موقعها  عبر  الكاريكاتورية  الفنانة  أعمال  متابعة  ميكنكم 
صفحتها  عبر  أو   ،www.omayya.com اإللكتروني: 
www.facebook.com/group. الفيسبوك:  على 

php؟gid=25692852411&v=wall

محمد القاضي - مراسل الصحيفة/ رام الله

كثيرا ما تواجهنا الصعاب في حياتنا، وينتج عنها مشاكل 
لها،  العملية  احللول  جند  أن  علينا  يستعصي  وقد  صعبة، 
أن  ونتجاهل  منها،  لنتهرب  للعنف  األمر  غالب  في  فنلجأ 
ويعقدها!  مشاكلنا  من  ويفاقم  آخر،  عنفا  يولد  العنف 
مشاكلنا  حلل  والوسائل  الطرق  مئات  أذهاننا  عن  وتغيب 
دون اللجوء إلى العنف بكافة أنواعه. وننسى أن نعد للعشرة، 
أن يسبب  أو رد فعل ميكن  أي فعل  لعلنا نفكر قليال قبل 

إيذاءنا أو إيذاء اآلخرين من حولنا! 
في  للتفكير  كطريقة  للعشرة«  »عد  مبدأ  اتخذنا  لو  ماذا 

مشاكلنا املجتمعية وحلها قبل اللجوء للعنف؟!
فئة  يستهدف  شبابي  درامي  برنامج  هو  للعشرة«  »عد 
تثقيف  إلى  ويسعى  عاما.   20 إلى   14 سن  من  الشباب 
عقالنية  أكثر  ليكونوا  منهم،  املراهقني  وخاصة  الشباب، 
التي تواجههم،  اليومية  التعامل مع املشاكل واألحداث  في 
»عد  ويعتبر  أشكاله.  بكافة  العنف  استخدام  واالبتعاد عن 
االجتماعي،  للتسامح  يدعو  الذي  األول  البرنامج  للعشرة« 

ويتميز بأن كافة أبطاله في شقه الدرامي من الشباب.
األول  مدة  قسمني،  إلى  للعشرة«  »عد  برنامج  ويقسم 
قصير،  درامي  فيلم  شكل  على  دقيقة،  عشرة  خمس 
يتناول مظهرا من مظاهر العنف التي تشيع في أوساط 
ثالثون  ومدته  الثاني،  جزؤه  ويستضيف  الشباب. 
العنف  شكل  ليناقشوا  اجتماعيني  خبراء  دقيقة، 

وأسبابه، وكيفية التعامل معه.
ومبا أن البرنامج موجه إلى الشباب، اختار القائمون عليه 
أن يكون أبطال هذا البرنامج شبابا ال تتجاوز أعمارهم 15 
فلسطني،  تلفزيون  اقتراب عرضه على شاشة  ومع  عاما. 
بطالت  على  الضوء  تسلط  أن  وبس،  صبايا  صفحة  ارتأت 
عاما،   14 أصبح،  ساشا  مع  البداية  ولتكون  املسلسل،  هذا 
ومهما  جدا  قيما  برنامجا  تعتبره  الذي  البرنامج،  بطلة 
لها وللشباب؛ ألنه »يرصد مواقف وقضايا حتدث معنا نحن 
املراهقني، وال جنيد التعامل معها؛ فنلجأ إلى استخدم العنف 
بالبرنامج كثيرا،  »لقد تأثرت  من شتم وضرب«! وتقول: 
أي  قبل  للعشرة  أعد  فعال  وأصبحت  حياتي،  منط  فتغير 

تصرف أو مشكلة قد تواجهني«.
وتأمل ساشا أن يقلدها أقرانها في ذلك، وأن يراها اجلمهور 
هم  يناقشوا  وأن  الوطنية،  الشاشة  عبر  بقوة  الفلسطيني 

أيضا احللول واألحداث بعقالنية.
وتلعب سارة هباش؛ إحدى بطالت البرنامج، دور الصبية 
املشاغبة أو الباحثة عن املشاكل، فتقول: »أود أن أوصل من 
خالل هذا البرنامج رسالة للجمهور الفلسطيني، وبخاصة 
أن يسيطروا على غضبهم، وأن  أن عليهم  أقراني، مفادها 

يعدوا دائما للعشرة قبل اللجوء للعنف«.
أما يارا إسماعيل؛ وهي إحدى بطالت البرنامج، فتلعب 
هام  البرنامج  أن  وتعتقد  املفضلة،  ساشا  صديقة  دور 
جدا للمجتمع، في ظل قلة مثل هذا النوع من البرامج 
على شاشاتنا العربية! وتقول: »جاء هذا البرنامج ليعلن 

عن نبذ تعاملنا مع بعضنا بأي شكل من أشكال العنف«. 
في  ألقرانها  قدوة  تصبح  أن  يارا  ترجو  وكزميلتيها، 

على  تؤثر  أن  وتريد  الشارع،  في  وألصدقائها  املجتمع، 
الشباب والكبار على حد سواء.

بطالت »عد للعشرة«

يثقفن الشباب حول قضايا التسامح

ش
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ممثالت في املسلسل
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ما هو االستمالك؟
ملؤسسة  القانوني  املستشار  الريس؛  ناصر  احملامي  يعرف 
الفلسطينية، االستمالك بأنه »تشريع يسمح للدولة  احلق 
بوضع يدها على قطعة أرض أو عقار مملوك لفرد أو أفراد 

لغاية استخدامه في حتقيق منفعة عامة«.
حق  لتجاوز  مضطرة  نفسها  جتد  قد  الدولة  أن  ويوضح 
األشخاص  بعض  ملكيات  فتنزع  أحيانا،  الفردية  امللكية 
أردني  قانون  وجود  إلى  ويشير  العامة.  املصلحة  لتحقيق 
ينظم هذا الوضع، يسمى قانون االستمالك رقم )02( لسنة 
األراضي  أصحاب  وحقوق  االستمالك،  كيفية  يحدد   ،1953
االستمالك  ليتم  اتخاذها  الواجب  واإلجراءات  والعقارات، 

بشكل سليم.
القرار في  الدولة أن تنشر  وتنص هذه اإلجراءات أن على 
املواطنني  أمام  املجال  لفتح  الرسمية،  الوقائع  صحيفة 
لقراءة نص القرار، واالعتراض عليه، بهدف »متكني كافة 
تستغله  ال  حتى  االستمالك،  عملية  مراقبة  من  األطراف 
الدولة لتحقيق منافع خاصة«. ويؤكد أن القرار الذي صدر 
الفلسطينية،  الوقائع  في صحيفة  ينشر  لم  الرئيس،  عن 
ويتابع:  املواطنني«.  حلقوق  واضح  انتهاك  »هذا  ويقول: 
سلمته  الذي  القرار  من  كامال  األول  البند  حذف  مت  »كما 
شركة بيتي ألصحاب األراضي، علما أنه يشير إلى مساحة 

األراضي التي صودرت ومواقعها«.
الدولة  أرض  مأمور  يقوم  أن  على  الثاني  اإلجراء  وينص 
بتبليغ أصحاب األراضي بالقرار، عبر إرسال إخطارات لهم 

لتبليغهم به فور صدوره.
وحسب الوثائق التي ميلكها مكتب األقطش للدعاية، فقد 
قام  مواطنا،   13 ميلكها  دومنات   204 االستمالك  قرار  شمل 
بعض أصحابها ببيعها فورا للشركة، وجلأ بعضهم للتفاوض 
على إنهاء اخلالف، كآل احلسيني مثال، الذين ميلكون حوالي 
على  رمل  ساعة  برنامج  أجراها  مقابلة  وفي  دومنا.   450
ونقلها  فلسطينيات،  مؤسسة  مع  بالتعاون  وطن  تلفزيون 
املصري؛  بشار  يوضح   ،2011/1/17 في  الوطن  دنيا  موقع 
والرئيس  العاملية،  مسار  شركة  إدارة  مجلس  رئيس 
التنفيذي لشركة بيتي صاحبة مدينة روابي، »أن املساحة 
بناء  سيتم   ،2500 أصل  من  دومنا   70 تتجاوز  ال  اخلالفية 
املخطط  وفق  ذلك  بعد  وستتطور  عليها،  املدينة  مركز 
ووزارة  األعلى،  التنظيم  مجلس  عليه  وافق  الذي  الهيكلي 

احلكم احمللي«!

تناقض
من  الرئيس  قرار  نص  حتول  ملاذا  األهم:  السؤال  ولكن 
ويوضح  واحد؟  أسبوع  خالل  عامة  حيازة  إلى  استمالك 
فيقول:  الفورية،  واحليازة  االستمالك  بني  الفرق  الريس 
عليها  نص  التي  اإلجراءات  تنفيذ  يتطلب  »االستمالك 
بأخرى  أرض  تبديل  وإمكانية  التفاوض،  وأهمها  القانون، 
مشابهة لها. لكن احليازة الفورية تعني وضع اليد فورا على 
دون  العمل  يبدأ  أن  املشروع  لصاحب  يحق  بحيث  األرض، 

الرجوع ألصحابها«!
ويضيف: »هذا التناقض بني قرار الرئيس، وقرار احليازة 
الفورية، يدل على أن جهات كثيرة تعمل لصاحله، وهنالك 
املسؤولني، ميكن  لبعض  اقتصادية كبيرة  ضغوط ومنافع 
هو  يحصل  »ما  ويتابع:  طبيعية«!  غير  أوضاعا  تسميتها 
أن الدولة قد انحازت لطرف ما على حساب أصحاب احلق 

وعليها أن حتترم حقوق امللكية اخلاصة«.

ملاذا؟ وملاذا؟ وملاذا؟
»إذا  الفورية:  احليازة  قرار  القانون  )12( من  املادة  وتشرح 
كان استالم األرض في احلال ضروريا للنفع العام، فيترتب 
على املنشئ أن يقدم طلبا مستعجال إلى مجلس الوزراء، فإذا 
اقتنع أن هناك أسبابا تدعو ليضع املنشئ يده على األرض 

له  األرض  وبتسليم  الفورية،  باحليازة  قراره  يصدر  فورا، 
حاال، دون التقيد باملراسيم املنصوص عليها في بقية مواد 
القانون«. ومن ذلك عدم نشر احلكومة للقرار في اجلريدة 
الرسمية، وعدم تبليغ القرار ألصحاب األرض، ومنع إجراء 
معامالت على األراضي املستملكة، إضافة إلى نفي إمكانية 
تفاوض أصحاب األراضي مع املنشئ! وكلمة »املنشئ« تعني 
»احلكومة« حسب املادة )2( من القانون، وأي مجلس بلدي 
أو  أو محلي أو سلطة أخرى محلية، وأي شركة أو جمعية 
هيئة، وأي شخص يقوم مبشروع، أو هو على وشك القيام 
املنشئني  أحد  مقام  تقوم  عندما  احلكومة  تشمل  كما  به. 

املذكورين.
وهذا بحد ذاته يجيب على تساؤالت العديد من املتضررين: 
ملاذا ترفض شركة بيتي التفاوض معنا؟ وملاذا ال يستجيب 
مجلس الوزراء والرئاسة ملناشداتنا والتعامل معنا بجدية؟

التي  عجول  أراضي  أصحاب  أحد  بواطنة؛  عوض  يقول 
استملكت: »قبل قرار االستمالك، اجتمع معنا بشار املصري 
االستمالك«!  قرار  سلمنا  إحداها  في  فقط،  مرات  أربع 
ويضيف: »وقد ناشدنا الرئيس عبر وسائل اإلعالم، وأرسلنا 
إليه رسالة رسمية، ووجهنا عشرات الرسائل ملسؤولني في 
السلطة، على رأسهم الدكتور سالم فياض؛ رئيس احلكومة، 
ووزراء الداخلية واحلكم احمللي واالقتصاد واألشغال العامة، 
ال  ذلك  ومع  الرئيس،  وديوان  والبيرة،  الله  رام  ومحافظ 
حياة ملن تنادي«! ويوضح أن الشخصية الوحيدة التي ردت 
الذي  لبدة،  أبو  حسن  الدكتور  كانت  رسائلهم  إحدى  على 
»متنى علينا أن جنلس مع الشركة حلل اخلالف، وإن تعذر 

ذلك، أن نقبل بقرار الرئيس«!
حكومية  امتيازات  على  الشركة  حصول  املصري  وينفي 
املقابلة املذكورة: »نحن ال نحصل  خاصه، حيث يقول في 
على أي امتيازات خاصة من السلطة، ولكننا نرتبط معها 
االقتصاد  وزير  حسونة؛  كمال  مع  توقيعها  مت  باتفاقية 
البنية  أعمال  بجميع  الشركة  قيام  على  تنص  السابق، 
بني  كالطرقات  العامة  واملرافق  اخلارجية،  التحتية 
إلى  إضافة  الفلسطينية،  واملدن  البلدات  وباقي  املدينة 
املدارس واملشافي«. ويتهم السلطة بأنها »بطيئة في تنفيذ 

التزاماتها وتعهداتها، رغم تقدمي األراضي الالزمة لذلك«.
بأن  نصحنا  املصري  بشار  مكتب  من  بجاك  اتصالنا  ولدى 

املصري.  به  يقوم  ملا  دعاية  فيه  آخر  موضوع  عن  نكتب 
وقد أجرينا بعدها عدة مكاملات مع جاك وكان في كل مرة 
يفعل  لم  ولكنه  بنا،  االتصال  سيعاود  املصري  بأن  يعدنا 

حتى تاريخه.

طرح آخر
»أنا  املستملكة:  األراضي  أصحاب  أحد  طه؛  نزار  ويقول 
العامة.  املنفعة  السلطة بغرض  أو  امللك  أن يستملك  أتفهم 
ولكنني ال أستطيع أن أفهم أن تستملك أرضي ملصلحة شركة 
عقارية استثمارية ربحية مساهمة محدودة، ملصلحة أربعة 
جلب  العامة  املنفعة  تعني  »وهل  ويتساءل:  أشخاص«! 

مستثمر أجنبي، إلثبات القدرة املالية«؟
وحسب الريس فإن مصطلح »املصلحة العامة«، الذي يتردد 
إنها ليست  أي  السكان،  في قضيتنا كثيرا، يعني: »مجموع 

فئة محددة بذاتها«!
ويضيف: »لكن ما يحصل حاليا هو استمالك لصالح شركة 
مساكن  وليس  استثمارية،  سكن  وحدات  تنشئ  ربحية 
وخاصة  مخفضة،  بأسعار  املواطنني  على  توزع  شعبية 
يستملك  استثماري  فاملشروع  املنخفض.  الدخل  ذوي  على 
هذه األراضي إلنشاء مجمعات سكنية وبيعها بسعر السوق، 

ملصلحة شركة جتارية تسعى لتحقيق الربح«!
القانون استمالك أراض  وال ينكر الريس أنه يجوز حسب 
لصالح شركة خاصة، ويؤكد بقوله: »ولكن شرط أن تسعى 
الشركة اخلاصة لتحقيق منفعة عامة«! ويتابع: »هنا تكمن 
بطريقتني:  الربح  لتحقيق  يسعى  فاملشروع  اإلشكالية؛ 
األولى عبر استمالك األراضي بسعر أقل من السوق بكثير. 
األخرى،  واملرافق  السكنية  الوحدات  إنشاء  عبر  والثانية 
وبيعها بسعر السوق أو أكثر، علما أن أسعار العقارات هناك 

سترتفع بشكل كبير جدا«.

أراضي مالية... يحق وال يحق
لبشار  يحق  »ملاذا  بواطنة:  تساؤل  على  يجيب  ما  وهذا 
املصري أن يربح 100 دوالر مقابل كل دوالر، وال يحق لي، 

أنا الفالح، أن أربح شيئا«؟!
رغم  االستمالك  قانونية  عن  بيتي  شركة  وتدافع 
»يشير  املصري:  فيقول  البيع،  أصحابها  بعض  رفض 

فيمكن  عامه،  منفعة  ما  ملشروع  كان  إذا  أنه  إلى  القانون 
للدولة أن تستملك األراضي لصالح الشركة اخلاصة لتنفيذ 
املختلف عليها  ذلك املشروع«... ويضيف: »معظم األراضي 
حتديدها«.  على  قادرين  غير  وأصحابها  مالية،  أراضي 
أسعار  التي حددت  األراضي هي  ودائرة  السلطة  أن  ويؤكد 

التعويض.
االستمالك  قرار  يرفضون  الذين  املواطنني  ممثلو  ويؤكد 
أنهم ميلكون مسحا عاما ألراضيهم، وتواقيع من جيرانهم 
تنص على عدم وجود أي خالف على حدود أراضيهم. كما 
احلق  ذلك  يعطي  فهل  مالية؛  فلسطني  أراضي  معظم  إن 

لغير أصحابها بتملكها؟!
بأسعار  أراضينا  نبيع  أن  الشركة  »تريد  بواطنه:  ويقول 
زهيدة، رغم أن القانون ينص على تشكيل جلنة من دائرة 
لتخمني سعر  فيها،  األراضي  أصحاب  يتم متثيل  األراضي، 
الدومن بناء على ارتفاع أسعار األراضي في املنطقة نتيجة 

املشروع، وأسعار األراضي التي بيعت بجوارها«.
ويتابع: »أنا ال أفهم ملاذا مت تشكيل جلنة سرية، وال ندري 
على أي أساس مت تخمني سعر الدومن بثمانية آالف دينار أو 

تسعة آالف، علما أن ثمنه قد جتاوز 30 ألفا«!
االستمالك  عند  أنه  على  القانون  »ينص  الريس:  ويقول 
تدفع قيمة املثل؛ فإذا بيع الدومن املجاور لألراضي املستملكة 
بـ50 ألف دينار، يتم تقدير ثمن األرض املستملكة بـ50 ألفا، 
وال يعقل أن يتم تقدير ثمن الدومن بعشرة آالف دينار«. 
ويتابع: »هنالك انتهاك واضح من اللجنة التي قدرت قيمة 
يتوجهوا  أن  املواطنني  وعلى  بيتي،  شركة  لصالح  العقار 

للقضاء إلنصافهم«.
ورغم كل هذه االنتهاكات للقانون، يرحب أصحاب األراضي 
بإقامة املدينة، ولكنهم يرفضون بيع أراضيهم، حيث يقول 
بواطنة: »هنالك أشخاص ميلكون هذه األراضي أبا عن جد، 
وهم متعلقون بها، ومع ذلك فإن مت منحهم أراضي مماثلة 

لها في مكان آخر، فلن ميانعوا. لكن الشركة رفضت ذلك«.
وال ينكر أن بعض املالكني مستعدون لبيع أراضيهم؛ ألنهم 
ال  ولكنهم  والربح،  االستثمار  بهدف  األراضي  هذه  اشتروا 
املشروع  هذا  أن  أعتقد  »ال  ويقول:  يخسروا.  أن  يريدون 
يعيدنا  مشروع خاص  بل  العامة،  املصلحة  ويخدم  وطني 

إلى زمن اإلقطاع في فلسطني«!

املكان: مجلس الوزراء، الزمان: 2009/11/23، احلدث: الوزراء يعقدون جلسة خاصة بإصدار قرار حيازة فورية بدال من استمالك! النتيجة: قرار صادر عن مجلس الوزراء ينص على ما يلي: »تنص املادة األولى على بند احليازة الفورية لألراضي املستملكة مبوجب قرار فخامة السيد الرئيس بتاريخ 15/ 11/ 2009، والقاضي باملصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم )12/97/01/ م.و/س.م( لعام 2009، باستمالك قطع أراض 
لغايات املنفعة العامة لبناء بلدة روابي. املادة الثانية: ضرورة إلغاء كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار. وتأتي األخيرة من أجل التأكيد على اجلهات املختصة تنفيذ أحكام هذا القرار وجميع ما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره«! التوقيع: سالم فياض، رئيس الوزراء. ونص قرار الرئيس محمود عباس، الصادر بتاريخ 2009/11/15 على ما يلي: تنص املادة الثانية على كل من يدعي أي حق أو منفعة على األراضي املشار 
إليها في املادة األولى، ويرغب في احلصول على تعويض، أن يتقدم بطلب وقفا لألصول القانونية إلى شركة بيتي لالستثمار العقاري املساهمة اخلصوصية احملدودة، مبينا فيه احلقوق املدعى بها، ومرفقا املستندات املؤيدة لذلك. وتنص املادة الثالثة على: أصحاب قطع األراضي املذكورة في املادة األولى، أو املنتفعني بها، أن ميتنعوا عن التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف، وأن يبادروا برفع أيديهم عنها. ونالحظ 
أن املادة األولى من القرار الذي سلمته شركة بيتي ملالكي األراضي املستملكة في قرى عجول وعطارة وعبوين، مفقودة، رغم عدم قانونية ذلك. فما مدى قانونية هذين القرارين؟ ومن املستفيد منهما؟ وملاذا خرج قرار الرئيس من حيز »االستمالك« إلى نطاق »احليازة الفورية«؟ وهل توجد مصلحة عامة في بناء مدينة جتارية ميلكها أفراد أو شركات خاصة؟ وماذا عن أصحاب هذه »القطع« كما أطلق عليها القراران؟ هل 

هم راضون عن ذلك؟ أسئلة كثيرة تدور في خاطر املواطن اليوم، واجلميع يتهرب من اإلجابة عنها. فقررت صحيفة »صوت الشباب الفلسطيني« الدخول في هذه البوابة التي لم تغلق منذ عامني ونصف العام.

تقع مدينة روابي شمال رام الله، على مساحة 6300 دومن، ويتوقع القائمون على هذا املشروع أن يستوعب حوالي 20 ألف نسمة في مرحلته األولى.

موقع املدينة قبل بدء العمل فيها

نت
نتر

: اإل
صدر

امل



13شبـــاط / آذار     2011

حلمي أبو عطوان -  مدير التحرير

ولقراءة املوضوع بشكل أفضل، أجرت »صوت الشباب 
سليمان؛  فهد  حسن  احملامي  مع  مقابلة  الفلسطيني« 
الرئيس  مستشار  وهو  العوري،  بحسن  املعروف 

للشؤون القانونية.

سيادة  أقره  الذي  االستمالك  قرار  قانونية  مدى  ما 
الرئيس؟

تنشئ  التي  بيتي؛  لشركة  محاميا  كنت  القرار  صدر  عندما 
وبشفافية  قانونية  بصفة  سأحتدث  ولكنني  روابي.  مدينة 
مطلقة، رغم أني لم أكن مسؤوال عن اتخاذ القرار. وبالعودة 
للقانون األردني، املعمول به في فلسطني، ميكن احلديث عن 
بل  البلدية،  أو  الدولة  االستمالك على  »املنشئ«؛ فال يقتصر 
يجوز للفرد أو للشركة. وأعتقد أن هذا املخرج مهم بالنسبة 
للشركة التي وصلت إلى طريق شبه مسدود، بعد أن اشترت 
أي ليست »طابو«، مما يعني  بالتسوية،  أراضي غير مشمولة 
علمية.  مساحية  برسوم  محددة  وغير  مسجلة،  غير  أنها 
يحضر  وعندما  األراضي،  لشراء  مستعدة  الشركة  وكانت 
املالك  يكون  امللكية،  على  قرينة  وهو  قيد«،  »إخراج  املالكون 
الورثة مثال في  اإلرث، جتد سبعة من  متوفى، وعند حصر 
السبعة،  حصص  الشركة  فتشتري  غادراه؛  واثنني  الوطن، 
وتبقى حصتان ال ميلكهما الورثة. وقد يظهر أحد الغائبني، 
تتصرف  الشركة  أن  بحجة  محكمة،  بقرار  العمل  ويوقف 
بحصته دون علمه أو الرجوع إليه. وهنا ميكنه أن يحصل على 

قرار من احملكمة بوقف املشروع الذي يكلف مئات املاليني.
بالتسوية.  مشمولة  فهي  عطارة؛  أراضي  ذلك  من  نستثني 
بها.  فغير مشمولة  أراضي عبوين  أراضي عجول، وبعض  أما 
واملنشئ ليس بالضرورة دولة أو بلدية، وباستطاعة شركة أو 

فرد أن يطلب االستمالك للنفع العام.

ولكن شركة بيتي شركة خاصة، فأين املصلحة العامة؟
كنت حينها أحتدث باسم الشركة، وتقدمنا من مجلس الوزراء 
بطلب االستمالك. وبحث املجلس ما إذا كان هناك منفعة عامة 
أم ال، وناقش اجلانب السياسي والثقافي من املسألة، وأخذ بعني 
االعتبار أن هذه املنطقة تخضع للسيطرة الفلسطينية، على 
أي تقلب سياسي  إن  تاريخية. كما  العادة، وهذه فرصة  غير 
في محاوالت  كما  املنطقة،  هذه  في  تقام  قد جند مستوطنة 
ضمن  املنطقة  صنفت  االتفاقيات  ولكن  سابقة.  إسرائيلية 

يحمي  املدينة  إقامة  أن  الوزراء  مجلس  ورأى  “ب”.  مناطق 
األرض من االستيطان.

كما درس املجلس اجلانب االقتصادي، حيث سيضخ املشروع 
من  وسيحد  احمللية،  السوق  في  الدوالرات  ماليني  مئات 
البطالة، ويحرك سوق اإلسمنت واحلديد ومواد البناء، ويحل 
مشاكل السكن، خاصة لألزواج الشابة. لقد رأى مجلس الوزراء 
للمستثمر ببناء مدينة  السماح  أن هناك مصلحة عامة في 
بحقوق  اإلجحاف  يتم  أال  على  لصاحله،  فاستملك  بلدة،  أو 
ولكن  دينارا،  املتر  وكان سعر  األرض جبلية،  املالكني. هذه 

الشركة رفعت األسعار فوصل سعر املتر إلى عشرة دنانير.

الوطن كله عرضة لألطماع اإلسرائيلية، أما تشغيل أيد 
ترى  أال  الفلسطينية،  السوق  في  أموال  ضخ  أو  عاملة، 
أراضي  احلكومة  تستملك  أن  يبرر  ال  هذا  كل  أن  معنا 

لتحقيق مصالح غير مالكيها؟
العامة، وهذا السؤال جوابه  االستمالك الذي حدث للمصلحة 
كنت محاميا حينها،  أنا  وليس عندي.  الوزراء،  عند مجلس 
األوراق والطلبات، ومتت  وكانت لي مصلحة في ذلك، قدمت 

املوافقة عليها.

ولكن بصفتك مستشارا للرئيس، فأنت متثله. واملالكون 
يطالبونك بتوضيح قانونية القرار، مباذا جتيبهم؟

مجلس الوزراء قرر أن هنالك مصلحة عامة، وميكن أن يكون 
أعلن  وقد  حصل.  ما  هذا  ولكن  أصاب،  أو  أخطأ  قد  املجلس 
ونص  الرسمية،  اجلريدة  في  االستمالك  نيته  عن  املجلس 
على  يعترض  أو  حقوق،  أي  يدعي  من  كل  على  أن  اإلعالن 
القرار، أن يتقدم بالطعن خالل ستني يوما. وبعد ذلك اتخذ 
حسب  للتصديق،  للرئيس  ورفعه  القرار،  الوزراء  مجلس 
القانون  مع  القرار  يتوافق  وسواء  الدستورية.  صالحياته 
أعتقد.  ما  على  سنة  قبل  عليه  الرئاسة  فقد صادقت  ال،  أم 
حتى  فيه  الناس  بعض  ويراجعني  عهدي،  في  يكن  لم  هذا 
اليوم. هناك آليات قانونية للطعن بالقرار، وكان على كل من 
يرى أنه غير قانوني أو منطقي، أن يتوجه للمحكمة العليا، 

ويطالب بإلغائه، ولكن لم يتقدم أحد للطعن.

الكرة  تصبح  للرئيس  القرار  وصول  مبجرد  ولكن 
املسؤولية  حتمل  فهل  القانونية.  الدائرة  ملعب  في 

للمستشار األسبق؟
املوضوع  في  نظر  أنه  وأعتقد  ألحد.  املسؤولية  أحمل  ال  أنا 

من كافة أبعاده. في أي مسألة مشابهة ال بد من متضررين. 
وأهالي املنطقة معنيون بإقامة هذه املدينة، وقد عقد مجلس 
اتفاقيات  توقيع  ومت  معهم،  اجتماع  من  أكثر  الشركة  إدارة 
امللكية حق فردي،  قانوني؛ ألن  استمالك  أي  وتفاهمات قبل 
وجاء االستمالك كآلية للخروج من مأزق قانوني، وأخذ وقتا 
بعض  فإن  معلوماتي  وحسب  والبحث.  الدراسة  من  كافيا 
لم  ولكنهم  املدينة،  هذه  إنشاء  على  يساعدون  كانوا  املالكني 
يبيعوا في هذه املرحلة، وعندما تصبح روابي مدينة، سيقفز 
سعر الدومن من خمسة آالف دينار إلى نصف مليون. طبعا هذا 
الشخص  هذا  يكن  لم  االستمالك،  عندما حصل  ولكن  حقه. 
مدة  هناك  وكانت  يحتج.  وبدأ  القانونية،  بأبعاده  يعلم 

قانونية للطعن، واجلهل بالقانون ليس مبررا.
وميكن أن يكون سبب رفض احملامني تسلم القضية، هو مرور 
املدة القانونية. كان الناس موافقني حتى جاء من يحرضهم، 
على  احملامون  ينصب  فلماذا  انتهى.  قد  الطعن  موعد  وكان 

الناس وهم يعلمون أن احملكمة العليا سترد القضية شكال.

قرار  على  ليعترضوا  األراضي  أصحاب  يدفع  الذي  ما 
االستمالك؟

الشركة  أسباب كثيرة. ولكن حسب علمي فقد عوضت  هناك 
الناس، واستلم كثير منهم تعويضهم. أما الذين عارضوا فرأوا 
أن املبلغ الذي أقرته جلنة التعويضات قليل، فطرحت عليهم 
أرض  مبعنى  البلد،  إلى  أقرب  أرضا  لهم  تشتري  أن  الشركة 
بدل أرض، ولكنهم يرفضون. فما احلل؟ البلد فيها قانون. لم 
يسرق أحد أرضهم. وإذا كان الطعن باالستمالك قد فات؛ فإن 
الباب مفتوح أمام من ال يقبلون بقيمة التعويض الذي قررته 
اللجنة املتخصصة، للتوجه حملكمة الصلح، وعرض االعتبارات 
العاطفية، كون هذه األرض أرض أجدادهم. والقانون ال يأكل 

حق أحد.

مالية  أراضي  هي  عجول  أراضي  إن  بيتي  شركة  تقول 
وريث  من  تشتري  أن  لها  ميكن  فكيف  طابو.  وليست 
ما  استمالك  في  حق  صاحبة  نفسها  وتعتبر  حصته، 

تبقى من احلصص؟
هذا غير صحيح. ال يجوز أن أدافع عن أحد، ولكن من يروج 
هذه اإلشاعة يحاول أن يصور األمر على غرار ما يحدث في 
جلأنا  ملاذا  وأخبرتكم  الشركة،  محامي  كنت  أنا  املستوطنات. 
الشركة اشترت من وريث  إن  لالستمالك، وأحتدى من يقول 

أرضا واستملكت الباقي. واألمر لرقابة القضاء الفلسطيني.

طابو،  أرونا  وعجول  عطارة  من  قابلناهم  من  بعض 
يربط  الذي  الشارع  جانبي  على  لألراضي  خاصة 
في  األراضي  هذه  دخلت  ذلك  ورغم  القريتني،  بني 
قانونية  مدى  فما  الشارع.  وكذلك  االستمالك،  قرار 

استمالك طريق عام؟
يجوز  ال  والشارع  األراضي.  هذه  في  طابو  يوجد  ال  أوال 
ستقام،  مدينة  هنالك  أن  هو  سيحدث  ما  ولكن  استمالكه، 
الشارع  تغيير  سيتم  ورمبا  بلدي.  مجلس  ولها  سكان،  وفيها 
وجترى  سيتسع  الشارع  هذا  أن  منه  متأكد  أنا  ما  نقله.  أو 
عليه حتسينات ليصبح منوذجيا. املسألة الوحيدة التي متكن 
مناقشتها هي إن كان قرار مجلس الوزراء للمنفعة العامة أم ال. 
وميكنكم أن تتوجهوا إلى مجلس الوزراء الذي أقر االستمالك، 

وأنا ال أنصب نفسي محاميا عنه.

وهذا  القانونية،  للشؤون  الرئيس  مستشار  ولكنك 
أن  تعتقد  أال  الرئيس.  بختم  تصديقه  مت  املرسوم 
مجلس  إن  أو  املالكني؟  بحق  إجحافا  االستمالك  في 

الوزراء استعجل ولم يدرس املوضوع جيدا؟
يلزمنا  والقانون  العامة.  للمصلحة  نعمل  جميعا  نحن 
باحترامه. هناك قرار صدر عن سيادة الرئيس، فلم يعد ملكا 

له، وال يستطيع أن يسحبه. ومحمود عباس هو رئيس الشعب 
الفلسطيني الذي يحافظ على مصاحله، ولهذا انتخبه الناس. 
وواجب الدائرة القانونية أن توضح له أن أمرا ما ليس ملصلحة 
الناس، أو ملصلحتهم، أو هناك ظلم سيقع عليهم. ودائما هناك 
ظلم، فنحن في رام الله نعيش وضعا ليس صحيحا، ونحتاج 
أو  بنايات  هدم  دون  سيتم  هذا  أن  تعتقد  هل  شوارع.  إلى 
مصادرة أمالك؟ هناك ظلم. ولكن القانون يعوض املالك، وهذا 
متاما ما حصل. ليس من حقي أن أقول يا رئيس كان هناك 
الرئيس  قرار  وإلغاء  ظلم.  هناك  كان  إن  أعرف  ال  أنا  ظلم. 
مخالف للقانون؛ فهو لم يعد ملكا له. والقرار حتقق، وال ميكن 
دفع  الذي  املنشئ  أمام  املسؤولية  طائلة  حتت  عنه  التراجع 
أمواال طائلة، وبدأ يعمل منذ فترة، سيحاكمنا، وهل نقبل أن 
يصدر قرار بتعويضه مبئة مليون؟ لقد منع القانون صاحب 

القرار من التصرف فيه مدى احلياة.

علنية  جلنة  تشكيل  على  االستمالك  قانون  ينص 
على  وبعده،  املشروع  بدء  قبل  األرض،  سعر  لتخمني 
لم  هذا  ولكن  األراضي  أصحاب  عن  ممثال  تضم  أن 

يتحقق في هذه احلالة، ما تعقيبكم؟
أصحاب  عن  ممثل  بوجود  يسمح  ال  القانون  صحيح؛  غير 
دائرة  من  الوزراء  مجلس  يكلفها  التي  اللجنة  في  األراضي 
األراضي واملساحة. هذه اللجنة تضع السعر املناسب، وإذا كنت 
للمحكمة،  فورا  تتوجه  أن  فيمكنك  مجحفة،  اللجنة  أن  ترى 

واللجنة لم تكن سرية.

وجهة  من  قريبة  للرئيس  كمستشار  نظرك  وجهة 
نظرك كما لو كنت ما تزال محامي الشركة.

في  املوضوع  طرح  وقد  للقانون،  وفق  متت  األمور  كل  ال؛ 
أم ال، وقرر  إذا كان هناك نفع عام  لتقييم  الوزراء  مجلس 
أن هناك منفعة عامة. بإمكانك أن تناقشه بعد ذلك. وإذا 
حق؛  وجه  دون  أرض  قطعة  على  الشركة  هذه  استولت 
فالنيابة موجودة، وسيوضع ممثل الشركة في السجن. وإن 
كان مجال الطعن في القرار قد انتهى، إال أن الباب ما يزال 
مفتوحا بالنسبة للتعويض. وليس مطلوبا من الرئاسة أن 
تقول لهذه الشركة ادفعي كذا، هناك سلطة قضائية. في كل 
أكثر، منها ما يكون  أو  أربعة قرارات استمالك  شهر هناك 
إلقامة مدرسة مثال، ولدينا حتت الدراسة عشرات قرارات 

االستمالك.

ملدرسة،  وسيتبرعون  خيرون،  فلسطني  في  الناس 
فهذه  خاصا،  املشروع  يكون  عندما  املشكلة  ولكن 

أرضهم وال يريدون ألحد غيرهم أن يأخذها؟
أستطيع  وال  الوزراء.  مجلس  قرار  نقاشكم  محور  إن  قلت 

اإلجابة ملاذا قرر ذلك.

فلماذا وقعه الرئيس إذن؟ 
وقعه لوجود مبررات منفعة عامة. وهذا قرار سياسي؛ 
فالسلطة ال متلك املال الكافي إلقامة هذه املدينة؛ فكيف 
املوضوع  في  أدخل  أن  أريد  ال  أنا  الناس؟  مع  تتعامل 
ألنه ليس من اختصاصي. من ال يعجبه األمر فليتوجه 

للقضاء.

املتضررون  وجهها  التي  املناشدات  من  كثير  هناك 
جتيبوا  لم  ملاذا  ردودا.  يتلقوا  ولم  الرئيس،  لسيادة 

عليها؟
في  جواله  رقم  يضع  حني  يناشدنا  من  كل  على  نرد  نحن 
أوجع  وال  األمور،  له  وأوضح  معه،  يتكلم  من  وأنا  اإلعالن. 
رأس الرئيس بها. وإذا لم يناسبه ردي فليتوجه للقضاء. إنهم 
هذا  يحسم  الذي  هو  الرئيس  وليس  القيمة،  عن  يتحدثون 

األمر.

املكان: مجلس الوزراء، الزمان: 2009/11/23، احلدث: الوزراء يعقدون جلسة خاصة بإصدار قرار حيازة فورية بدال من استمالك! النتيجة: قرار صادر عن مجلس الوزراء ينص على ما يلي: »تنص املادة األولى على بند احليازة الفورية لألراضي املستملكة مبوجب قرار فخامة السيد الرئيس بتاريخ 15/ 11/ 2009، والقاضي باملصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم )12/97/01/ م.و/س.م( لعام 2009، باستمالك قطع أراض 
لغايات املنفعة العامة لبناء بلدة روابي. املادة الثانية: ضرورة إلغاء كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار. وتأتي األخيرة من أجل التأكيد على اجلهات املختصة تنفيذ أحكام هذا القرار وجميع ما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره«! التوقيع: سالم فياض، رئيس الوزراء. ونص قرار الرئيس محمود عباس، الصادر بتاريخ 2009/11/15 على ما يلي: تنص املادة الثانية على كل من يدعي أي حق أو منفعة على األراضي املشار 
إليها في املادة األولى، ويرغب في احلصول على تعويض، أن يتقدم بطلب وقفا لألصول القانونية إلى شركة بيتي لالستثمار العقاري املساهمة اخلصوصية احملدودة، مبينا فيه احلقوق املدعى بها، ومرفقا املستندات املؤيدة لذلك. وتنص املادة الثالثة على: أصحاب قطع األراضي املذكورة في املادة األولى، أو املنتفعني بها، أن ميتنعوا عن التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف، وأن يبادروا برفع أيديهم عنها. ونالحظ 
أن املادة األولى من القرار الذي سلمته شركة بيتي ملالكي األراضي املستملكة في قرى عجول وعطارة وعبوين، مفقودة، رغم عدم قانونية ذلك. فما مدى قانونية هذين القرارين؟ ومن املستفيد منهما؟ وملاذا خرج قرار الرئيس من حيز »االستمالك« إلى نطاق »احليازة الفورية«؟ وهل توجد مصلحة عامة في بناء مدينة جتارية ميلكها أفراد أو شركات خاصة؟ وماذا عن أصحاب هذه »القطع« كما أطلق عليها القراران؟ هل 

هم راضون عن ذلك؟ أسئلة كثيرة تدور في خاطر املواطن اليوم، واجلميع يتهرب من اإلجابة عنها. فقررت صحيفة »صوت الشباب الفلسطيني« الدخول في هذه البوابة التي لم تغلق منذ عامني ونصف العام.
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حياة  في  أساسيا  عنصرا  اخلارجي  املظهر  يشكل 
الشباب  عند  حاجزا  الوزن  زيادة  وتقف  املراهق، 
هذه  ففي  خاص.  بشكل  واملراهقني  عموما، 
املرحلة العمرية يهتم الشاب مبظهره على حساب 
الوجبات  مغريات  بني  املعاناة  وتبدأ  صحته، 
على  واحلفاظ  بالدهون،  املشبعة  السريعة 
الصحيح  الغذائي  النظام  هو  فما  رشيق.  قوام 
صحة  على  للمحافظة  املراهق  يحتاجه  الذي 
التمتع  يستطيع  وكيف  سليم؟  ومنو  جيدة 
على  لإلجابة  جميل؟  ومظهر  رشيق  بقوام 
الشباب  لـ»صوت  كان  وغيرها  األسئلة  هذه 
الفلسطيني« لقاء مع الدكتور سمير قطامش؛ 
أخصائي التغذية، الذي يعرف النظام الغذائي 
الكافي  املقدار  اإلنسان  يأكل  أن  بأنه  السليم 
جسمه،  لينمو  املفيدة؛  الطعام  أنواع  من 

ويتمتع بصحة جيدة ويحارب األمراض. ويعرف التغذية 
اجلسم  منها  يستفيد  التي  العملية  أنها  على  السليمة، 
وهضمها  واجليدة،  الغنية  الغذائية  العناصر  تناول  بعد 
الالزمة  واملواد  بالطاقة  لتزوده  اجلسم؛  في  وامتصاصها 

لبناء خالياه، وتنظيم عملياته احليوية.

تغيرات جسمية ونفسية
مستوى  بارتفاع  املراهقة  فترة  »تتميز  قطامش:  يقول 
احلركة ليصبح أعلى من الطبيعي، ويكثر املراهق من اخلروج 
مع أصدقائه، والسهر فترات أطول، وتناول الوجبات السريعة، 

حيث يصرف معظم مصروفه اليومي على الطعام«. 

ويوضح أن تغيرات جسمانية حتدث لدى املراهق، ليصبح 
النفسية  الناحية  ومن  الناحية،  هذه  من  نضجا  أكثر 
التركيز  من  وبدال  وأنواعه.  الطعام  كمية  فتتغير  كذلك، 
واألرز  البطاطا  تشمل  التي  املعقدة؛  النشويات  تناول  على 
واخلبز، وتؤدي إلى ارتفاع متدرج في نسبة السكر بالدم، 
الشخص قادرا على  وتعطي طاقة لساعات طويلة، وجتعل 
ويركز  أصحابه،  مع  الرياضة  وممارسة  للمدرسة،  الذهاب 
مأكوالت  عن  عبارة  وهي  املشبعة؛  الدهنيات  على  املراهق 
ارتفاع  إلى  يؤدي  مما  السريعة،  كالوجبات  صحية  غير 

الكوليسترول.

النشاط اجلسماني 
»يجب  قطامش:  ويقول 
نشاط  في  املراهقني  إشراك 
ثالث  من  منتظم،  جسماني 
فهذه  أسبوعيا،  أربع  إلى  مرات 

احلاسوب  أمام  طويلة  لساعات  الفئة جتلس 
املشاهدة،  أثناء  املأكوالت  وتتناول  والتلفاز، 
في  األكل  نوعية  إن  كما  حركتهم«.  فتقل 
االبتعاد  يجب  إذ  جدا،  مهمة  املرحلة  هذه 
واحللويات،  السريعة  الوجبات  مطاعم  عن 
ال  »اجلسم  ألن  املنزل؛  طعام  على  واالعتماد 
بالدهون  الغنية  األطعمة  تصريف  على  يقدر 

املشبعة، فيلصقها باجلسم لتؤدي إلى السمنة«.
ويتابع: »يزداد وزن املراهق، ذكرا أم أنثى. ولكن 
وزن اإلناث يتزايد أكثر؛ بسبب بلوغهن املبكر، 
فيرتفع لديهن هرمون األستروجني، الذي يلعب 
أكثر  ويصبحن  الدهون،  تخزين  في  كبيرا  دورا 

عرضة لزيادة الوزن.
الفتاة،  تقيد  وتقاليده  املجتمع  عادات  إن  كما 
مما  متواصل،  رياضي  نشاط  في  االشتراك  من  ومتنعها 
مطبخ  تنظيم  إعادة  جتب  انه  ويرى  نشاطها.  من  يحد 
العائلة مبا يتالءم مع التغذية الصحية والسليمة؛ لضمان 

منو صحي وطبيعي للمراهق.

األطعمة الغنية بالسكريات
بالسكريات  الغنية  األطعمة  تناول  من  املراهقون  ويكثر 
التي  الغذائية  الفوضى  وحالة  املتواصلة،  حركتهم  نتيجة 
يعيشون فيها، ويجب عليهم أن يتناولوا الفواكه املجففة بدال 

ويوضح  عالية.  غذائية  قيمة  على  حتتوي  فهي  منها؛ 
قطامش أن املراهق يحتاج من لترين إلى ثالثة من املاء 
لتنمو  يبذله«؛  الذي  اجلسماني  النشاط  »حسب  يوميا؛ 
أن  إلى  ويشير  وطبيعي.  صحي  بشكل  اجلسم  خاليا 
املشروبات الغازية قليلة السعرات احلرارية، »الدايت«، ذات 
أقل  حرارية  سعرات   %25 على  وحتتوي  تسويقي،  طابع 
من املشروبات العادية، ويقول: »هي غير صحية وال يجب 

تناولها«.

مشاكل غذائية
على  والدهنيات  البسيطة  السكريات  مجموعة  وتسيطر 
معظم وجبات املراهق، ومنها اجلبنة الصفراء التي حتتوي 
على كمية كبيرة من الدهون، بدال من البيض واألجبان 
السعرات  نسبة  من  يقلل  أن  املراهق  ويستطيع  املغذية. 
التغييرات  بعض  بإحداث  املشبعة  والدهنيات  احلرارية 
أن  للمراهق  وميكن  يتناوله.  الذي  الطعام  طبيعة  على 
مصروفه  صرف  وعدم  األهالي،  بتشجيع  ذلك  يفعل 
في  الرئيسية  الوجبات  وتناول  الطعام،  على  الشخصي 

املنزل.
التي  الرياضة  أنواع  ميارس  أن  املراهق  على  ويتوجب 
قوي،  بناء عضلي  إلى  الفترة حتتاج  فهذه  اجلسم؛  تبني 
والرياضة التي تسرع نبضات القلب تنشط اجلهاز الدوري؛ 

خاصة السباحة واملشي والركض.

إعداد: عليا أبو دية - مراسلة الصحيفة/ بيت حلم

البشر  التي عرفها  الرياضة  أنواع  اليوغا من أقدم  تعتبر 
في التاريخ، حيث ظهرت قبل 5000 عام، رغم أن التاريخ 
التحديد.  وجه  على  معروف  غير  ألصولها  الدقيق 
في  كان  األول  ظهورها  أن  تؤكد  والدراسات  األبحاث  لكن 
الشرق، حيث مت العثور على أدلة تثبت وضعيات اليوغا 
عام   3000 إلى  تاريخها  يعود  التي  األثرية  القطع  على 
التاريخ  في  اليوغا  عالمات  أولى  وظهرت  امليالد.  قبل 
أدلة تثبت  القدمية، وعثر على  في احلضارة »الشامانية« 
التاريخ؛ »ريغ-  املوجودة في  النصوص  أقدم  وجودها في 
الصالة  تشمل  مركبة  تراتيل  وهي  فيدا«،  ريغ-  فيدا 
واالنسجام اإللهي وتعظيم الوجود. وعادت اليوغا للبروز 

في اململكة املتحدة بني خمسينات وستينات القرن املاضي، 
وازدادت شعبيتها في التسعينات منه؛ فهي رياضة اجلسد 
والروح، لتصبح اليوغا رياضة األلفية اجلديدة؛ مبا تشكله 
من نظام رياضي يتكون من سلسلة من األوضاع اجلسدية 

التي تتم بالتتالي، مع اتباع أمناط تنفس ثابتة.
مت  الذي  اجلسدي  النمط  أهمها  أمناط،  ثمانية  ولليوغا 
واجلسد  والروح  العقل  يتحد  الهند بحيث  في  تطويره 
القوة  على  تركز  أنها  الرياضة  هذه  مييز  وما  معا. 
والتأمل  واإلحساس  اإلدراك  وعلى  جهة،  من  والليونة 
من جهة أخرى. وميكن ملن ميارسها مع الغناء، أو ضوء 
التأمل  لتعزيز  البخور،  أو  اخلافتة،  اإلضاءة  أو  الشموع، 
في  اإليجابي  التوازن  على  وللمحافظة  الروح،  عبر 

النظرة إلى احلياة.
وتساعد  طاقة،  ميارسها  من  اليوغا  ومتنح 
هائل  بتقدم  ويشعر  الذهن.  تصفية  على 
التحكم  على  وقدرته  وقوته،  مرونته  في 
ممارستها  سهولة  من  يزيد  وما  بنفسه. 
عدم احلاجة ألدوات وتقنيات رياضية؛ فهي 

حتتاج إلى سجادة صغيرة فقط.

حركات ولغة
وقد يجد املقبل على هذه الرياضة صعوبة 
لوقت  ويحتاج  البداية،  عند  في ممارستها 
كي يعتاد على حركاتها ومصطلحاتها التي 
تبدو صعبة. وقد يصاب بعضهم باإلحباط 
لعجزه عن اللحاق بإيقاعاتها الصعبة. ولكن 
لغتها  إتقان  ميكن  املمارسة  من  قليل  مع 
يتخاطب  عاملية  كلغة  تبدو  التي  اخلاصة، 
هذه  وملمارسة  بأرواحهم.  البشر  بها 
التمارين على نحو صحيح، ال بد من معرفة 
ال  وهذا  اإلنسان،  في جسم  العضالت  أنواع 
بتصحيح  يقوم  مدرب  مبساعدة  إال  يتم 
الضرر.  أو  األذى  لتجنب  األوضاع؛  بعض 

ومن هذه التمرينات:

وقفة الشجرة
والتركيز  مستو،  على سطح  بالوقوف  التمرين  هذا  يتم 
اليمنى  قدمه  الشخص  يرفع  حيث  اجلسم،  توازن  على 
على  اليمنى  القدم  كعب  ويثبت  اليمنى،  اليد  مبساعدة 
الفخذ، بحيث يكون اجتاه أصابع القدم لألسفل، فتنبعث 
اليمني  القدم  اليسرى، بتثبيت باطن  الرجل  الطاقة في 
عليها  الضغط  مع  الداخلي،  اليسرى  الرجل  فخذ  على 

برفق. وعندما يصبح الشخص مستعدا، 
ميد ذراعيه إلى اجلانبني، ثم يرفعهما فوق الرأس، بحيث 
يكون وضع اليدين وكأنه في حالة دعاء. ويجب أن يرخي 
الشخص رقبته وكتفيه، ويشد عضالت بطنه، ويتنفس 
بانتظام، ويبقى على هذا الوضع، مع احلفاظ على توازن 
مع  التمرين  يكرر  ثم  األقل،  على  ثانية   30 ملدة  اجلسم، 

القدم األخرى.
ويساعد هذا التمرين على زيادة التوازن اجلسدي، ويزيد 
وجد  وإذا  والبطن،  األرجل  عضالت  ويقوي  التركيز، 
الشخص صعوبة في احلفاظ على توازن اجلسم في بادئ 
األمر، عليه أن يضع كفيه أمام الصدر، بحيث يكون اجتاه 

الكوعني نحو اخلارج.

وضع الكعب
يجب  التمرين  بهذا  للبدء 
اليدين  وكف  القدمني  وضع 
سطح  على  أو  األرض،  على 
عليه،  باليدين  والضغط  مستو، 

اليد  أصابع  اجتاه  يكون  بحيث 
مستوى  فوق  احلوض  ورفع  لألمام، 
الرجلني  مد  ثم  ومن  األيدي. 
ويتخذ  مستقيما،  خطا  لتشكال 

شكل اجلسم حرف )V(، ثم يتم 
الكتفني،  إرخاء 

الرأس  وترك 
لألسفل  تتدلى 

بقدميه  الالعب  يضغط  أن  ويجب  الذراعني.  بني 
قدماه  تكون  بحيث  ممكنة،  درجة  بأقصى  األرض  على 
يأخذ  ثم  ركبتيه،  مفاصل  غلق  عدم  مع  مستقيمتني، 
البداية.  وضع  إلى  اجلسم  بخفض  ويبدأ  عميقا  نفسا 

ويقوي هذا التمرين سمانة الساق والذراع والظهر.
وتنبع أهمية اليوغا من أنها ليست مجرد إتقان حركات، 
من  الغرض  كان  فقد  ميارسها،  ملن  وقوة  مرونة،  وزيادة 
اليوغا القدمية إحداث حتول عميق في الشخص من خالل 
جتاوز »األنا«، حيث كانت تركز على تطبيق العالم وفهمه. 
بينما تركز اليوغا اليوم على النفس، بحيث أصبح تنوير 
الذات هدفها األساسي. وتعتمد اليوغا احلديثة على خمسة 
مبادئ أساسية هي: االسترخاء السليم، واملمارسة السليمة، 
والتفكير  السليم،  الغذائي  والنظام  السليم،  والتنفس 

اإليجابي والتأمل.
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ومصطلح   ،2001 عام  أيلول  من  عشر  احلادي  أحداث  منذ 
في  األشخاص  ماليني  ملضجع  الكبير  املؤرق  بات  اإلرهاب 
أمريكا،  في  البداية  كانت  أن  وبعد  العالم.  أنحاء  مختلف 
من  بدءا  آثاره،  من  تعاني  كذلك  العربية  الدول  أصبحت 
غزو  وبعد  األخرى.  العربية  الدول  من  والعديد  العراق 
العراق عام 2003، بدأ العديد من الفضائيات العربية يعرض 
سلسلة من اإلعالنات حتت عنوان »اإلرهاب ال دين له«، تبث 
القنوات  »MBC«، وغيرها من  والـ  العربية  على مجموعة 

األكثر مشاهدة في العالم في عام 2006.
به،  واجلهر  األمر  إظهار  هو  اللغة  في  اإلعالن  أن  وتعلمنا 
والترويج  ما  نشاط  أو  منتج  مزايا  إظهار  هو  وإصطالحا، 

له. وفي أغلب األحيان يرتبط اإلعالن بالدعاية في مختلف 
نشر  في  فضل  ولإلعالن  والفن.  والسياسة  الثقافة  مجاالت 
واألنشطة  باخلدمات  والتعريف  املعلومات،  من  الكثير 
األذى  من  الكثير  يلحق  أخرى  جهة  من  ولكن  املختلفة. 
واستثارة  مبالغة  من  فيه  ملا  واملستهلك  باملتلقي  األخالقي 
لتكوين  السبيل  تكون  ما  كثيرا  مقنعة  وعبارات  للخيال، 
قناعات خاطئة؛ فاإلعالن ال يبني حقيقة املوضوع، بل يعبر 

عن اجلانب املغري منه، ويترك ما يخالف ذلك.
العتماد  كبيرا،  تأثيرا  التلفزيوني  اإلعالن  ويحدث 
متتعه  إلى  إضافة  الصورة،  ومميزات  البصر  على  الرسالة 
يريدها،  التي  التفصيالت  كل  لبيان  اإلمكانيات  بكافة 
املوسيقى  مرافقة  بسبب  بها  يرغب  التي  اجلوانب  مبرزا 
على  تؤثر  التي  األلوان  واستخدام  املتحركة،  للصور  والغناء 

سيكولوجية اجلماهير، وحتدث تأثيرات على األفراد تتمثل 
سمات  يحمل  بعضها  اهتزازات،  ذات  أحاسيس  إنتاج  في 

الراحة، وبعضها يحمل سمات اإلرهاق واالضطراب.
اللون  استخدام  على  له«  دين  ال  »اإلرهاب  إعالنات  وتركز 
األحمر ملا له من تأثير قوي على املشاهد؛ فهو رمز القدرة 
الذاتية، واحلضور القوي، والسيطرة والتفوق، كما إنه يولد 
وتأتي  واجلبروت.  العنفوان  إلى  ويرمز  والنشاط،  احلرارة 
إما على شكل ومضات مدة كل منها خمس  هذه اإلعالنات 
ثوان، أو على شكل إعالنات تطول ألكثر من دقيقة، فترسل 
رسائل مبطنة باستخدام عادات إسالمية وسلوكيات محببة 
لدى الناس لتكوين صورة معينة ذات آثار سلبية مرتبطة 

باملسلم بشكل غير مباشر. 
وتربط هذه اإلعالنات بني اإلنسان املتدين امللتزم واإلرهاب 
الذي  اإلعالمي؛  املخيال  باستخدام  مباشرة،  غير  بطريقة 
االتصال«  »نظريات  كتابه  في  عزي  الرحمن  عبد  يعرفه 
تنبع  التي  واالجتماعية  النفسية  املشاعر  من  خليط  بأنه 
من مصدرين؛ أحدهما الذاكرة التاريخية التي يتم تشويهها 
لتكوين  تسعى  التي  األمريكية  االستعمارية  الظاهرة  بفعل 
صورة معينة تهدف لنقل الشبهة اإلرهابية التي التصقت بها 
مع غزو العراق وأفغانستان، واملصدر الثاني وسائل االتصال 

وقيمه املصنعة واملستوردة من اخلارج.
كل  نهاية  في  يظهر  إلكتروني  موقع  احلملة  لهذه  ويوجد 
عبر  ووزعت  صدرت  التي  اإلعالنات  آخر  ويعرض  إعالن، 
التلفاز ونشرت في الطرق والصحف. ويذكر املوقع أن مهمة 
هذه احلملة: »إبراز الوجه احلقيقي لإلرهاب وتسليط الضوء 
على املبادئ احلقيقية لإلسالم، ونأخذ على عاتقنا أن نوضح 
خاص  بشكل  والعراقي  عام،  بشكل  واملسلم  العربي  للشعب 
األصولية  إلى  االنتماء  يّدعون  الذين  املتطرفني  أكاذيب 

اإلسالمية وهم يتخبطون في أحلك ظلمات الضالل«.
هو  ما  مع  تتناقض  ال  اإلعالنات  هذه  فإن  ناحية،  ومن 
الذي  فاإلرهاب  العربي؛  املشاهد  لدى  به  ومأمول  مرغوب 
بينهم  ومن  األبرياء  األشخاص  من  العديد  بحياة  أودى 
أطفال في العراق، ومصر حديثا، ودول عربية وأجنبية، ال 
يدعمه املشاهد العربي، بل يوجه أصابع االتهام له، ويطالب 
بالدين  اإلرهاب  ربط  فإن  أخرى  ناحية  من  ولكن  بزواله. 

اإلسالمي بطريقة غير مباشرة عبر مخاطبة الالوعي عند 
بالتركيز  وإمنا  باإلسالم،  التشكيك  خالل  من  ليس  الناس، 
على سلوكيات إسالمية، واستخدام ممثلني مبالمح شرقية 
العربية، في محاولة التهام سلوك املسلم وتوجيه  ينطقون 
في  لإلرهابي  تكوين صورة  إلى  مباشر  غير  بشكل  املشاهد 
الالوعي، وربطها باإلسالم والسلوك اإلسالمي، وعرضها على 
املشاهد العربي الذي تسعى هذه اإلعالنات إلى تكوين قناعة 
معينة لديه على املدى القريب، وسلوك مناهض على املدى 

البعيد.
واملؤثرات  املستخدمة  الصورة  بقوة  اإلعالنات  هذه  وتتميز 
احلركية والصوتية، واالعتماد على متثيل الواقع االفتراضي 
في  االبتكارية  والقدرة  بواقعيته،  املشاهد  إيهام  املرغوب 
أفراد  من  كبيرة  والسماح مبشاهدته ألعداد  الفكرة،  عرض 
واجلماعات،  األفراد  على  فاعليته  من  يزيد  مما  املجتمع، 
خاصة بانتقاء مشاهدي اإلعالنات من خالل التحكم بوقت 

عرض اإلعالن، ونوعية البرامج التلفزيونية املعروضة.
اإلرهاب  فتربط  كثيرة،  قرآنية  آيات  اإلعالنات  وتستخدم 
الشباب  هي  معينة  فئة  على  اإلعالن  يركز  كما  باإلسالم، 
املتدين امللتحي الذي يلجأ للعنف. وبالتالي يعمل على إنتاج 
الالوعي عند  في  اإلعالنات  مترابط من خالل هذه  مثلث 
املشاهد، فعندما يرى املشاهد إنسانا عربيا متدينا وملتحيا، 
شكلها  التي  النمطية  بالصورة  الإرادية  بطريقة  يربطه 

اإلعالن عن اإلرهاب!
ويركز اإلعالن من ناحية أخرى على عنصر التشويق الذي 
يشد املشاهد ويجعله يستمر باملشاهدة رغم طول مدته التي 
تستمر في العديد منها إلى أكثر من دقيقة، كما إن التقنيات 
العالية املستخدمة من تصوير أو مونتاج وإخراج، كلها تؤثر 
في املشاهد بطريقة درامية، فتجعله يتعاطف ويحزن على 
ما يشاهده، ومع التكرار املستمر لهذه املشاهد تتكون الصورة 
املرادة؛ اإلرهاب املرتبط باملسلم امللتحي، الذي يسبب كل هذا 

اخلراب واأللم.
وبالعودة إلى تعريف اإلعالن فإن لألشخاص حق فهم اإلعالن 
بالطريقة التي يرونها مناسبة، في حني أن حتليل اإلعالن ال 
ينقص من قيمه اإليجابية أو السلبية شيئا، إمنا يفتح آفاقا 

جديدة للتحليل والتوصيف.

ماجد دغلس - مراسل الصحيفة/ نابلس

وحوار  سيناريو  من  استعراضي  غنائي  فيلم  »سيلينا« 
وميريام  حلام،  دريد  وبطولة  الرحباني،  وغدي  منصور 
الفنانني  من  نخبة  مع  باالشتراك  خباز،  وجورج  فارس، 
السوريني واللبنانيني، وإخراج حامت علي. وهو مستوحى 
التي  رحباني،  لألخوين  وامللك  هالة  مسرحية  فكرة  من 

قامت ببطولتها فيروز وأنتجت عام 1967.
إنتاج نسخة  في  الفيلم، يرغب  األتاسي؛ منتج  نادر  وكان 
بإنتاج  أن قام  استعراضية من هالة وامللك بعد  سينمائية 
الرحابنة مثل بياع اخلوامت، وسفر برلك،  أفالم  عدد من 
الفنانة فيروز. وبهذا  التي لعبت بطولتها  وبنت احلارس، 
الذي رشح لبطولته في نهاية  الفيلم حتقيقا حللمه  يأتي 
حالت  الصحية  حالتها  لكن  شريهان،  الفنانة  الثمانينات 

دون إمتام ذلك فتم تأجيل املشروع.
ويعرض الفيلم قصة فتاة فقيرة اسمها هالة، تلعب دورها 
مدينة  والدها  مع  تزور  فارس،  ميريام  اللبنانية  الفنانة 
الثاني«.  الوجه  »عيد  فيها خالل  األقنعة  ليبيعا  »سيلينا« 
حاشية  به  حتيط  طاغية  ملك  يحكمها  املدينة  وهذه 
فاسدة. ويقرأ العراف طالع امللك، الذي يدل على أن أميرة 
هي  ستكون  الثاني”،  الوجه  “عيد  في  املدينة  ستزور 
القصر  على  اخلير  سيعم  وبزواجهما  املستقبلية،  زوجته 
للمدينة  الفقيرة  الفتاة  هالة؛  واملدينة. ويتصادف وصول 
مع تنبؤات العراف، فيعتقد القصر أنها األميرة، ويتعامل 
معها على هذا األساس، وتنفي هالة ذلك، وتطلب أن يأتوا 

بأبيها ليكتشفوا احلقيقة، لكن أباها ينكرها.
وتضغط عليها احلاشية لتتزوج امللك؛ رغبة في كسب مزيد 
من األموال واملناصب، وكذلك يفعل أهل املدينة؛ أمال بأن 
تلعب هالة دورا إيجابيا في حتسني أوضاعهم ونشلهم من 

الفقر.
ولكن الفيلم يخلو من أي مشاهد تدل على الفقر؛ فاحلرف 
واألعمال التي ميارسها أهل املدينة، ال متت بصلة لتلك التي 

ميارسها الفقراء.
املعارضني،  وأحد  البطلة  بني  احلب  قصة  أحداث  إن  كما 
تنتهي  حيث  املشاهدين،  يستفز  صارخ  قالب  في  تسير 
بدخول احلبيب السجن بالتزامن مع مغادرة هالة للمدينة.
في  والشحاذ  امللك  بني  احلوار  من  كبير  جزء  ويدور 
الشحاذ  في  والصدق  اإلنسانية  صفة  يبرز  فلسفي  قالب 
حسب دراسة فلسفية في علم االجتماع. ومت تغييب دور 
املعارضة، فلم يكن لها أي عمل جدي ضد امللك، رغم وضوح 

الصراع الطبقي في الفيلم.
كما لم تخرج موسيقى الفيلم مبجملها عن إطار موسيقى 
املوسيقية  املقطوعات  بعض  تضمينه  رغم  الرحابنة، 
الغربية، التي لم تكن مناسبة للعمل. ولم تتوافق املساحات 
الغنائي  االستعراضي  العمل  مع  الديكور  في  الضيقة 
شتتوا  الذين  الكومبارس  من  كبير  بوجود عدد  الراقص، 
الفنية  اللوحة  على  التركيز  من  ومنعوه  املشاهد،  انتباه 

واالستعراض.
وحسب العديد من النقاد مت اعتبار هذا الفيلم عمال ضخما 
ومنفردا في السينما العربية، وخطوة أولى جريئة القتحام 

املجال االستعراضي الغنائي. لكن الفيلم لم يشكل انعطافا 
هاما في التوجه لالستعراض والغنائية كما كان متوقعا.

الواقع  تصوير  في  تنجح  أنها  إال  الفيلم،  رمزية  ورغم 
االجتماعي، حيث تشكل األسرة الفقيرة، واالبنة الكبيرة، 
امللك  وفساد  اخلمر،  زجاجة  إلى  املشاكل  من  الهارب  واألب 
الواقع  من  قريبا  واقعا  العسكرية،  والطغمة  وحاشيته، 

في  املعارضة  اختلفت  كما  املعيش.  العربي 
وسريتها  من حيث جذريتها  سيلينا  مدينة 
وقدرتها على التنظيم وحشد الناس، مقارنة 
إن  حيث  العربي،  العالم  في  نظيرتها  مع 
تشبهها،  معارضة  أنتجت  العربية  األنظمة 

وقضت على املعارضة احلقيقية.
ونلمح بعض مظاهر املجتمع األوروبي، وهذا 
شيء أساسي ومهم في أي عمل سيتناول تلك 
نشر  قد  االستعمار  ألن  التاريخية؛  املرحلة 
في  املظاهر  بعض  واجتهت  ثقافته،  بعض 
يتالءم  ال  بشكل  املبالغة  نحو  أحيانا  الفيلم 
مع الطابع العربي، خاصة في اللباس وانتشار 

»البارات«.
السياسية،  احلياة  تعميم  وميكن 
مدينة  في  واالقتصادية،  واالجتماعية، 
العربية،  املدن  من  كبير  عدد  على  سيلينا 
السلطة  مع  »الكومبرادور«  حتالف  حيث 
رأس  على  تقف  ما  كثيرا  التي  العسكرية؛ 
العمل في  الهرم السياسي، وما تقدمه قصة 

واضحة  إشارة  السجن،  في  املعارضني  زج  حلظة  نهايتها 
الستمرار الظلم. ولكن مع رياح الثورات الشعبية العربية 
عزيزي،  بو  محمد  أن  أعتقد  تغيير؟  هناك  سيكون  هل 
ومتظاهري ميدان التحرير، وثوار بنغازي، وفقراء اليمن، 
على  اللحظة  هذه  في  يجيبون  واألردن،  العراق  وكادحي 

هذا السؤال.
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كـي ال ننسـاك يـا درويـش
أحزان الفراق ودموع اآلالم غضب وانفجار، عناوين طرزت شوارع فلسطني بعد غيابك 

تاركا شعبا حزينا، بكت عيوننا آالم الفراق وبقينا صامتني.
كيف للقلم أن ينساك يا من في الفؤاد سكناك؟ يا أروع املبدعني أذهلتني قصائدك التي 
مرت على مسامع املاليني. أننسى »عابرون في كالم عابر« التي أفقدت دولة االحتالل 

عقلها؟ أم ننسى »على هذه األرض ما يستحق احلياة« التي أحيت شعب فلسطني؟
هل ستظل إبداعاتك معنا أم ستصبح ذكريات وردية عن زمن املثقفني؟

سنناضل بعمرنا ليحلو رهان احلرية في عينيك يا درويش، ولن ننساك يوما، ونعدك 
أنك ستبقى دائما وأبدا  في  ضمائر املجاهدين.

ستبقى كلماتك في قلوبنا يا شاعر فلسطني، ويا أنشودة زينت عقولنا منذ الصغر. ولن 
ينتهي ترعرعنا على سماع روائعك، وسنشيب والروح ترددها »سجل أنا عربي«.

فإلى لقاء عند العزيز الرحيم، وحتى يحني اللقاء ستبكيك األعني يا عمالق الباسلني.

ميرنا زيادة 
23 عاما/ رام الله

بأقامهم 

غدت احلكاية ماضيا، وثار الزمان مبكوناته ينادي، أين أنت يا 
صانع اجلمال؟ أين محرك روح احلياة ومثير اآلمال؟ أين ذلك 
الذي يدعى القلب؟ وأين العقل املتفهم ذو العقالنية والغوص 
باللب؟ وأين العفو والرأفة والرحمة إن وجدت؟ أين وأين وأين؟
إرادة،  استلطفته رغبة مني، ورهبته دون  واقع  تعايشت مع 
كانا  اللذين  وقلبي  بعقلي  وسرت  لعقالنيتي،  به  متسكت 
مصرين على طرد اخلوف، أو أي مصدر إثارة للشك، واالندماج 
مع حياة فوق الثامنة عشرة، أو حياة النضوج كما يتهمونها، 
أو  بالعودة،  استرسلت في طريق طوال سيري به كنت أحلم 
شكوكي،  كل  قطعت  الوقت  مع  ولكن  اإلمتام.  دون  التمسمر 
البعيد  وقضيت على ترددي، ووثقت بحلمي، وحلقت لألفق 
نشوة  وصلت  حتى  بي،  يحيط  وما  وأنا،  للواقع  إدراك  دون 
سعادتي بعريني اجلديد، رغم أن احلياة على األرض كانت كما 
هي مبكوناتها وتقاليدها وعادات بشرها وروتينها أيضا، إال أن 
ومن  قليال،  تثاءبت  فاستيقظت،  للسيطرة،  أقوى  كان  احللم 

ثم بدأت أكتشف وأراقب محيطي، وشكل احلياة، وموقف من 
حولي لوضعي. فرغم نشوة سعادتي، وأقصى حلظات فرحي، 
بنصفها  الطريق  وترك  الهروب،  موعد  جاء  أنه  غباء  قررت 
والعودة، أو الوقوف حينا، ريثما يحني موعد اجلرأة واحللول. 
وقفت دون إنذار أو تنبيه أو استشارة وتخبير. وقاربت على 
اجلنون لكوني نصف إنسان، كون أجزائي بدأت تستأصل، وكون 
وندمي  استقرار،  دون  متخبطة  لدي  املتبقية  حياتي  نصف 
على سذاجة عقلي الذي حط على املوقف، وقرر االستيطان، 
مثلما قرر يأسي السيطرة على حساب قوتي... نعم قوتي التي 

كانت. 
البارحة كنت أنا، واليوم نصف أنا، أو أشالء أنا، أشالئي تطايرت 

نتيجة قنبلة فجرتها أنا التي كنت!
أنا التي كنت!

رزان حلبي
18 عاما/ القدس

ملاذا نفرح الفرح الشديد ونحاول أن نحرك 
ذلك الثغر العنيد؟ أو أن جنعل من كل شيء 

يلقي النصح السديد لها؟
أحالم  ظل  في  كالطيور  ونغرد  نفرح  ملاذا 
النسور في االنقضاض على الفريسة وجعلها 

متشرذمة متباعدة األطراف؟!
ملاذا نفرح؟ ألم ندرك كالم اجلدود عن احلدود 
السحاب  من  املنهمرة  الكلمات  عن  املبتكرة، 

املتراكم اجلاف وسط الشتاء املعتم الدافئ؟
بيته  من  العنكبوت  لتحرك  نفرح  ملاذا 
الضعيف، وكالمه الظريف باملعنى اخلفيف 

على أطراف آذاننا الكاذبة؟
ملاذا نفرح أو نكاد؟ فكل يوم حزن ومشقة 
من  علينا  يغمى  ابتسامة  وملجرد  وتعب، 

املوت!
ملاذا نفرح؟ أحققنا ما نريد وما كنا نريد 
واإلخفاق  الكالم  غير  جنيد  ال  أننا  رغم 
الدائم في كل شيء متكرر؟ لكننا ال منلك 

إرادة الفعل وال نحسن إال التقليد.

مباء  مغطى  بعيد  كل  أحررنا  نفرح؟  ملاذا 
الذهب؟ وما لوناه بالزرقة وأزحناه من أيد 

عفنة انصهر عليها الدم الفاسد.
رمزا  ودعوناه  احلمام  أأطلقنا  نفرح؟  ملاذا 
للسالم؟ أأطلقنا من كان في زنازين احلرية 
وما  تبقى  مبا  مكترث  غير  ويفرح  ميرح 

ميكن أن يتبقى؟
ملاذا نفرح؟ أطهرنا األرض وضمدنا جراحها، 
اخليبة  عن  املعبر  صديدها  خرج  وإن 

لدفاعنا عن طهرها وعفتها وكرامتها؟
ملاذا نفرح؟ ملاذا نبكي؟ ملاذا نشعر؟ ألم نكن 
ضميرنا  ودعنا  إننا  الرجل  ذاك  قال  كما 
تفرح؛  ال  إذن  الرمال؟  وفتات  الركام  حتت 
فالفرح أكبر إهانة ملن ال ميلك شيئا ليهني 
املذلة  أحضان  غير  حضنا  أو  به،  نفسه 

ليلقي نفسه به.

محمد أبو لنب
 21 عاما/ البيرة

الرابعة فجرا، ما زلت  الساعة  رن هاتفك احملمول في حوالي 
ذراعي  بني  تغفو  بينما  للنوم،  طريقا  أعرف  ال  مستيقظة 
من  حالتك  على  زلت  ما  وأنت  هاتفك  نغمة  تعالت  األحالم، 
هواجسك.  عتبات  تطرق  احللم  أجراس  بأنها  ظنا  السبات 
ثم  للحظات،  عاملي  إلى  انتقلت  وقد  أخيرا  عينيك  فتحت 
هذا  استفزك  وقد  غضبك  فاشتد  فعال،  يرن  هاتفك  سمعت 
 االتصال املتأخر، أغلقته. ثم متتمت مزمجرا: أوفر، الله ستر!
استلقيت من جديد على فراشك محاوال العودة إلى تلك الورود 
الليلية، لكن النوم جفا عينيك. لم ُأجن بعد، ولم تزرني رغبة 
ملحة ألتصل بك، لم تخطر في بالي حتى »لذلك أرسل إليك 

هذه الرسالة«.
مبا أنها ليلة العيد ولم يرتديني النوم كثوب جديد، ولم أتزين 
بكلمات العشق، ولم أتبرج بزيف احلب، فالبيت غارق في كآبة 
ونوم عميق، وال يسمع سوى صوتي األخرس، وصدى أفكاري 
وأنا أتردد في إرسال رسالتي هذه إليك، حلظة جنون تتسلق 

خفية عن برودي املعتاد.
أنقلب  ألنني  فهذا  إليك  أكتب  عندما  قصة«.  عليك  »أنكش 

ضدك، ليس ألنني أهديك إياه ببساطة. 
رمبا حلظة مريبة أن تقرأ نفسك في قصة قد خطها غيرك، 
أو أنه راهن على بطولتك فيها وسرق حلظات سرية أخفيتها 

بقصد أو دون قصد.
رمبا األمر أبسط من هذا كله، والسبب فشلي في أن أفقأ عني 
ليلية  إليك خربشات  أرسل  أن  قررت  غزة،  في  والضجر  امللل 
كتبتها في ليلة العيد. ال تستعجلني فهناك وجه آخر للقصة 
لم أسرده بعد، رمبا لم تتذمر من اتصالي املتأخر كما سردت 
عليك في بداية رسالتي، ألقول إنك أجبت اتصالي فعال، ماذا 
ميكنني أن أقول لك: أشتاقك؟ ال توف جنوني، »جملة ناقصة«!

- حبيبي؟ »رمبا كنت كذلك مرة«!
- أكرهك؟ »باتت تفهم بطريقة عكسية«

- ال أتذكرك. »ملاذا أتصل إذن«!
ال يسعني سوى قول: تصبح على خير.

في نهاية األمر استيقظت على صوت ضجيج حولك، واكتشفت 
بأنك كنت حتلم. »ألنه من الطبيعي أال أتصل«.

والوجه الثالث والصادق للقصة ال ميكنني إخبارك به؛ سأدعه 
لنفسي.

فقد حان  أنام،  ثم  الفجر  هذياني ألصلي صالة  مع  سأتركك 
موعدي معها. ولن أخبركم الوجوه األخرى، ليس بعد.

نسمة العكلوك
 24 عاما/ غزة

ملاذا نفرح؟

أنا التي كنت!

وجــــــه آخــــــر لـلـقـصــــــة
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غريب أن أكتشفك بعد كل هذا احلنني مغروسا كاألشواك في جرحي، وأن أدرك أنني ال 
أعي حالة احلزن التي تتملكني، أن أنهض كل صباح كي أغير مالءات قلبي فال أجد سوى 
أسمال رثة ال تقيني البرد أو احلب، أن أفاجأ بك مرسوما على زجاج نافذتي يأكل مالمحك 
الضباب، فألقي بجسدي على طاولة اجلرح، أن أجدك مختبئا في دفاتري بني ورقتي زهرة 

قالت لي في أمسية صيفية: »أحبك«.
أن أبحث عمن يقرضني نوما بلون عينيك، وحلما بحجم قلبي، أن أرسمك نثرا على سحابة 

تنزف ثلجا، أمزق ابتسامة ترتديني عندما أراك.
وآه من فرحة بطعم احلنظل اعترتني حني اكتشفت خيبتي بك.

أن أسقط وقوفا على أهدابك، ألقي نفسي بعد عام مشردة بني شفتيك، ماذا دهاني ألرتشف 
الطرقات بعيني بحثا عن جلوء صامت.

أتسرب إليك عبر فتحات الوجع ومكيفات البعد.. أأنت أنت؟ أكنت حقيقة في عاملي السري 
حيث ولد حبنا مبالمح الوهم.

أتساءل لم ال تخبرني العصافير عنك! لم ال ألتمس طريقي بحثا عن عطرك كل خريف. 
طيفا  ترسمني  ألخرى  شفاه  بأحمر  عنه  استعضت  قهوة  كفنجان  سأسكب  وجدا  قريبا 
بعينيها. بعيدا وجدا سأكون قد اكتشفت بأني أنثى ال تصلح للعشق، وأصبح نزيلة أللف 

ليلة وليلة. اآلن أدرك شهرزاد الصباح وستكتفي بالكالم املباح.

نادية أبو جياب
 21 عاما/ غزة

معنى الصديق
كلمت نفسي يوما عن معنى الصديق وتساءلت عنه بفكر عميق، فأرسلت كالما لعقلي عما سيقع عليه اختياري، وبعثت أفكارا لقلبي 
لترسو على شواطئ عواطفه وحترك أمواجه باجتاه عقلي. وما إن تداركت املعاني، وتسابقت صور هذا الصديق، فقلت لنفسي: »هل سيكون 
رفيقي كظلي وماذا سيغدو«؟ فقالت لي حتما سيكون بحثك دقيقا. جهزت نفسي للبحث الدقيق والعميق عن هذا الصديق، ركبت بحار 
عيوني وخضت صحارى جسدي وسرت بني أطرافه سائال، وقد بان علي التعب واخلوف وجف ريقي. أصررت على املتابعة ألدخل بني 
أشجار اجلبال، وأقفز عن أمواج البحار، ألجتاز الوادي السحيق في نفسي، وما إن لقيت حالي ضائعا بني كل طريق، جلست بصمت ويأس 

بني أفكاري، لتأخذني  بني أزقة الدموع، وبني أحضان العيون، لتسرح بي بني األمل والضياع.
وما هي إال حلظات حتى حلق طير األمل فوق رأسي، ونزل، وبدأ يسألني عن يأس ومعاناة بديا علي، فبادرته: كيف لي أن أختار بني األنا 
صديقي. حرك جناحيه وقال: هو الصديق، فقلت  متعجبا أين ومن هو، فقال بكل صدر واسع: من يؤدي حقوق الناس بقلب وثيق، وحني 

تفضي إليه بهم وحزن وضيق، جتد منه جودا وصدرا رحيبا، ورأيا رشيدا ونصحا عميقا.

وائل منير عاروري/ 21 عاما
عارورة/ جامعة بيرزيت

كانت ترتدي ثوبا فلسطينيا مطرزا بجثث الشهداء، يحمل بحمرته 
تائهة،  الولد  فقدت  أن  بعد  عصا  على  تتكئ  جرحانا،  دماء  طهارة 
كانت تبحث عن مركبة تقلها إلى مقصدها، فضاقت بها األرض، ولم 
جتد من يساند عجزها وينير دربها. اقتربت من السيارة التي تقلنا 
ساخرا:  السائق  صدها  باستغراب،  إليها  نظرنا  اجلامعة،  إلى  يوميا 
»وين كتبك يا حجة؟ هالسيارة ع اجلامعة«. ابتسمت له بلؤم، ودفعته 
بالعصا، وواصلت طريقها متعثرة بتجاعيدها املثقلة بأوجاع املاضي 
بشبابه  املعتز  السائق  بضحكات  املكان  امتأل  كانت.  التي  وكرامتنا 
وقوته، وبدأ يستعرض بطوالته أمام جمع من الفتيات اللواتي مللن 
االستهزاء وتبادل النكات على تلك العجوز الضعيفة التي فقدت كل 
التائه  بسالم، متاما مثل وطني  العيش  في  االحترام وحقها  معالم 

بني األوطان.
تلك  مفاوضات  وأي  تقصدين؟  الذي  املكان  إلى  ستقلك  حافلة  أي 
التي ستوصلنا إلى الدولة التي نريد؟ ورمبا التي نحلم بها؟ فتحت 
باب السيارة األمامي، وجلست في املقدمة، ونظرت إلى اخللف حيث 
كنت أجلس، وكانت تتمتم بكلمات كالتي يستخدمها السحرة إلخفاء 
شيء ما، فضحك السائق مره أخرى وقال: »شو يا مزة بدك تخفي 

السيارة«؟
جالسة  وبقيت  ساكنا  حترك  لم  لكنها  استثناء،  بال  جميعا  ضحكنا 
في صمتها، حتى استفزها السائق  »املستظرف« بسؤال: »شو تخصص 
احللو؟ لسه سنفورة األمورة وال خريجة يا حريفة«؟ كسرت صمتها 
لهذا  بالدعاء  اكتفت  آخر.  شيئا  تقل  ولم  فقط،  له  الهداية؛  طالبة 
ظرفه،  عن  يتخل  لم  لكنه  األطوار،  غريب  الطائش  الثرثار  السائق 

وبقي على إزعاجه لنا طوال الطريق الذي ألول مرة أشعر بأنه طويل.
بقيت أراقبها وهي تنظر إلى الطرقات كأنها تراها ألول مرة، تضغط 
أرى فيها صورة  العصا، وتواصل تفقدها للطرق. كنت  بيديها على 
التي  ورائحتها  حرثها  بعد  األرض  مثل  متاما  احملدد  ثوبها  وطني؛ 
املعقودان كاحلواجز  التراب، حاجباها  املطر بعد عناق  تشبه مسك 
التي تعيق طريقنا كل يوم، حتى شعرها امللون باحلناء كنت أرى فيه 
عيناها  أما  أخرى،  املاضي بصبغه  وإخفاء  تاريخنا  محاوالت طمس 

الغائرتان فتحبسان نظرات تتطلع للحرية.
أوجاعك  من  تذمرك  وطني،  في  أراه  العجوز  أيتها  فيك  ما  كل 
اليائس  صمتك  الهزيل،  جسدك  حنايا  املكسور،  ظهرك  املستمرة، 
وعجزك الظاهر، وحدتك املوجعة، وسخرية من حولك التي تتالعب 
بك، مباضيك، بحريتك، وبكل ما حتملني من كرامة كانت... واليوم 

غابت مع كل من غابوا!
بأن  تذكرنا  كلما  وأكثر،  أكثر  أعماقنا  في  وبكينا  كثيرا،  ضحكنا 
إلى  فيها  ستحملني  التي  الساعة  تلك  خشينا  أقصر،  صار  عمرك 

املقبرة التي ستدفنك وتدفن وطنا من بعدك.
ال أعرف ما الذي دفعني لقراءة تلك العجوز، مع أنها ال تختلف كثيرا 
العالقة  القهوة  بقايا  البشر من  قراءه  أنها متتهن  عن غيرها، سوى 

بفناجينهم.
أوطان... رمبا سأعلن  تاريخ  بها  الفنجان... قرأت  بقراءة  األمية  أنا 

وطنا في قاع فنجان ذات صباح.
روضة عمايرة 
20 عاما/ اخلليل

في قاع الفنجان سأعلن وطنا!

أهازيج وهم!
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وأنا  السعادة،  نصف  التسامح  إن  يقولون 
أقول إن صفاء التسامح هو السعادة بأكملها، 
أريج  نستنشق  فواحة  كزهرة  احلياة  إن 
سماء  في  نحلق  أننا  نشعر  حتى  عطرها 
من  بد  ال  لكن  واحملبة.  الفرح  من  عالم 
زهرة  فلكل  الصفاء،  هذا  تكدر  حلظات 
من  قطرات  تسيل  قد  ساقها  على  أشواك 
والتسامح  العفو  فيكون  بسببها،  الدماء 
ترياقا لهذه اجلروح، ودوري أن أقطف من 
أقدمها  الورود  من  باقة  التسامح  بستان 
يسودها  لنرسم حياة  الكلمات  هذه  لقارئ 

الود والوئام.

البراء رمانه 
16 عاما/ مخيم اجللزون

بستان التسامح
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أدواتهم،  يحملون  إنهم  يجتمعون.  الصباح  بواكير  منذ  تراهم 
ويركبون عربة الكارو، وقد أثقلوا أجسادهم مبا يتوفر لهم من 
ثياب تقيهم برد الشتاء، جل ما يرجونه هو أن يصلوا بسالم، 

الكثبان  الذي حتاول فيه عجالت عربتهم جتاوز  الوقت  في 
الرملية شمال بلدة بيت الهيا، التي تقع بدورها شمال قطاع 
وسط  الرمال  من  العربة  إخراج  مشقة  يتقسامون  غزة. 
حتذيرات من عواقب رفع أصواتهم خشية أن يلتفت جنود 
االحتالل الذين يتمركزون فوق إحدى نقاط املراقبة التي 

تقع إلى الغرب من حاجز إيرز العسكري شمال غزة.
ويقوم أحمد نصار، 14 عاما، يوميا بالبحث عن احلصى من 
بني ركام املستوطنات التي متت إزالتها من شمال القطاع، 
ليبيعها لتجار مواد البناء الذين يشترونها دون تردد بسبب 
سنوات،  أربع  منذ  املتواصل  االسرائيلي  احلصار  استمرار 
ويحظر، من بني مئات املواد األخرى، دخول احلصى، الذي 
»منذ  ويعلمنا:  للبناء.  الالزم  اإلسمنت  إنتاج  في  يدخل 
السادسة صباحا نخرج باجتاه الشريط احلدودي، ونحاول 
أن جنمع ما ميكننا من احلصى؛ لنعود بأقصى سرعة قبل 

أن يباغتنا جنود االحتالل«. 
كان حينها يستعد لبيع ما متكن من جمعه من حصى 
البائس  أسرتي  وضع  »دفعني  ويضيف:  التجار،  ألحد 
وال  زمن،  منذ  فأبي مريض  احلصى؛  في جمع  للعمل 

معيل إلخوتي«.
قربه يقف أخوه حازم، 10 أعوام، كانت يداه ترجتفان من شدة 
البرد، وحاول أن يلملم كلماته ليقول: »أساعد أخي منذ عام 
االلتحاق  العام احلالي من  في جمع احلصى، ولم أمتكن خالل 
ذلك«.  من  ميكنني  الذي  املال  متلك  ال  عائلتي  ألن  باملدرسة؛ 
وكانت األرض مالذا لعينيه وهو يتابع: »أفتقد أصدقائي وأحن 
ولذلك مبجرد  شاق،  وعملي  لدي،  وقت  ال  ولكن  معهم،  للعب 
وصولي للبيت أغط في نوم عميق يقطعه صوت أخي األكبر 
العمل  مكان  إلى  نصل  أن  األهمية مبكان  فمن  يوقظني؛  وهو 

قبل شروق الشمس«.
مجازفة  املنطقة  هذه  في  احلصى  أن جمع  متاما  يعلم  وأحمد 
حقيقية؛ فجنود االحتالل الذين ينتشرون على طول الشريط 
احلدودي، لن يترددوا في إطالق النار على كل من يتحرك في 
هذه املنطقة. وحني اخلطر، يصبح له وألخيه مهمة إضافية، 

تتمثل مبراقبة الزوارق ذات املصابيح القوية، التي ترابط على 
من  املنبعث  الضوء  يلوح  ال  وحني  املنطقة.  تلك  في  الساحل 
تلك الزوارق، يندفع أحمد وشقيقه جلمع احلصى، وال تستغرق 
مهمتهم أكثر من عشر دقائق، يرجعون بعدها مبا متكنوا من 

جمعه.

ويكمن كالهما في منقطة حتدها كثبان رملية متكنهم 
تعتبر  التي  مهمتهم  ينهوا  أن  مبجرد  خلفها  االختفاء  من 
أقصى  يبدون  احلصى  جامعي  أن  ورغم  حقيقية.  مخاطرة 
التماس  خط  على  تقع  عملهم  مواقع  ألن  احليطة؛  درجات 
بني القطاع وإسرائيل، فإن قوات االحتالل كانت لكثير منهم 
آخرون   112 وأصيب  العمال،  هؤالء  أحد  فاستشهد  باملرصاد، 

بجروح متفاوتة.

رجال في طفولتهم
تؤهلهم  ال  احلصى  عمال  ينتهجها  التي  والفر  الكر  سياسة  وألن 
عملهم  يستكملون  فإنهم  عائالتهم،  رمق  لسد  يكفي  ما  جلمع 
األخير على  إبان عدوانه  االحتالل  دمرها  التي  املنازل  ركام  في 

غزة، حيث يعملون على تفتيت حجارة البيوت واملنشآت املدمرة، 
وجمعها، وبيعها ملصانع الباطون التي نشطت مؤخرا، بشكل يجعل 
من جمع احلصى عمال رائجا بني العمال، خاصة األطفال منهم. 
وبهذا لم يكن خالد البوجي، 13 عاما، أحسن حاال من سابقيه، فهو 
يجر عربته التي مألها باحلجارة وقطع اإلسمنت، ويقول: »توفي 
أبي قبل عامني، وال معيل ألسرتي؛ فأنا مضطر للبحث عن لقمة 

العيش أينما وجدت ملساعدة أمي وأشقائي«.
يتوافد  اإلسمنت،  معمل  إلى  بعربته  دخوله  ومبجرد 
إليه العمال ملساعدته في تفريغ حمولته. ثمة ابتسامة 
عشرين  يتقاضى  حني  البريء  وجهه  على  ترتسم 

شيقال تعينه على شراء الطعام ألشقائه.

بسبب الفقر
التدريب  مدير  العاطي؛  عبد  صالح  احملامي  ويعزو 
حلقوق  الفلسطينية  الهيئة  في  اجلماهيرية  والتوعية 
الفقر  حالة  إلى  الظاهرة  هذه  أسباب  بغزة،  اإلنسان 
بأعداد  وتدفع  الغزي،  املجتمع  يعيشها  التي  والبطالة 
كبيرة من الشباب واألطفال للبحث عن فرص عمل غير 
يؤدى  البناء، مما  تتعلق مبواد  التي  تلك  معتادة، خاصة 
إلى بروز ظواهر خارج التنظيم القانوني؛ كظاهرة جمع 
احلصى من املناطق احلدودية، وظاهرة العمل في األنفاق.

االنقسام، وغياب حكومة وحدة، يسهمان  أن حالة  ويبني 
غريبة  ظواهر  استحداث  إلى  األطفال  من  كثير  دفع  في 
البحر،  التسول، والعمل على شاطئ  أبرزها  على مجتمعنا، 
وفي األنفاق، وفي جمع احلصى، وعند اإلشارات الضوئية. 
مهن   في  باألطفال  يزج  والتربية  الوعي  غياب  »إن  ويقول: 
تعرض حياتهم للخطر«. ويرى أن ذلك يعتبر »انتهاكا حلقوق 
السلطة  أداء  في  خلل  وجود  إلى  واضحا  ومؤشرا  الطفل، 

ومنظمات املجتمع األهلي«.

إحصائيات
ويوضح أن البيانات تشير إلى أن ما نسبته 70.7% من األطفال 
في الفئة العمرية من 10 – 17 عاما يعملون لدى أسرهم دون 
أجر، ويعمل 23.9% منهم بأجر لدى الغير، مقابل 70.7% منهم 

صنفوا كأعضاء أسرة غير مدفوعي األجر.
ويشير إلى أن 77.9% من هؤالء األطفال ال يلتحقون بالدراسة، 
مما  أسبوعيا،  ساعة   43.3 عملهم  ساعات  معدل  يبلغ  حيث 

يعكس مستوى االستغالل الذي يتعرض له هؤالء األطفال.
وللقضاء على هذه الظاهرة، يتابع عبد العاطي أنه ال بد من 
»تفعيل قانون التعليم وتطبيق أحكام إلزامية التعليم، وإجراء 
تعديل على قانون العمل لرفع سن العمل إلى 18 عاما بدال من 
15 عاما«. إضافة إلى تفعيل دور دائرة التفتيش العمالي بوزارة 
لألطفال  تشغيلهم  حال  في  العمل  أصحاب  ومعاقبة  العمل، 
دون السن القانوني، وتفعيل دور النقابات العمالية ومؤسسات 
حمالت  وتنظيم  الظاهرة،  هذه  محاربة  في  اإلنسان  حقوق 

توعية مستمرة لتوضيح مخاطر عمالة األطفال.

جهود لم تكتمل
وتعتبر إميان عدوان؛ مسؤولة اإلدارة العامة لألسرة والطفولة 
بات  األطفال  عمل  أن  بغزة،  االجتماعية  الشؤون  وزارة  في 
ظاهرة تنتشر بني صفوف األطفال بشكل غير مسبوق، بسبب 
املفروض  احلصار  عن  الناجم  البطالة،  معدل  وارتفاع  الفقر 

على قطاع غزة.
على  الوزارة  »أخذت  عدوان:  تقول  كما  الظاهرة،  تلك  وإزاء 
عاتقها تنفيذ برنامج خاص بالفئة من 12 إلى 15 عاما حلماية 
التأهيل  مراكز  في  وإيوائهم  االنحراف،  من  األطفال  هؤالء 

اخلاصة بالوزارة«.
املجتمع  مراكز  مع  التنسيق  في  البرنامج  جناح  إلى  وتشير 
وحل  للدميقراطية  الفلسطيني  املركز  وخصوصا  األهلي، 
النزاعات، الذي يقدم جلسات اإلرشاد النفسي لهؤالء األطفال. 
وتكشف عن أن هذا البرنامج لم يستمر طويال؛ الفتقار الوزارة 
البرنامج  اصطدم  »لقد  وتقول:  له.  املخصصة  للميزانيات 
العمل ال تقبل في مراكز  وزارة  أن  بعقبة كبيرة، تتمثل في 
الصف  شهادة  على  احلاصلني  األطفال  إال  لها،  التابعة  التأهيل 
من  املتسربني  من  هم  العاملني  األطفال  ومعظم  التاسع. 

املدارس«.
التربية والتعليم  أن وزارتها تتعاون مع وزارة  وتؤكد عدوان 
املتسربني  األطفال  العديد من  إعادة  في  العالي، حيث جنحتا 
إلى املدارس، ومعظمهم تتراوح أعمارهم بني 7 و10 أعوام، ومت 

توفير القرطاسية الالزمة لهم.
حني تستيقظ في غزة لتتوضأ لصالة الفجر، وتوجه بصرك 
لعلهم  العيون،  يتجنبون  أطفال  خياالت  تلمح  قد  شماال، 
يعودون من البعيد بكيس حصى، يبيعونه ليأكلوا، وليطعموا 

عائالت غاب عنها أربابها قسرا.

سالي السكني - مراسلة الصحيفة/ غزة

وغياب  الكتاب  ضياع  في  األول  املتهم  اإلنترنت  أصبح  هل 
مسؤولة  اإللكترونية  الصفحات  تعد  وهل  املكتبات؟  زوار 
يهدد  الذي  الشبح  اإلعالم  يعد  وهل  اجلرائد؟  اندثار  عن 
ملواكبة  يتعكز  مسنا  الكتاب  أصبح  وملاذا  القراءة؟  مستقبل 

التكنولوجيا؟
تتناول  التي  اإلجابات  وتتعدد  أذهاننا،  تطرق  كثيرة  أسئلة 
أسباب فقر املكتبات من الزوار، رغم أنها ما تزال تفتح أبوابها 

على مصراعيها؛ انتظارا ملن يأتيها..
ولعل التطور التكنولوجي على رأس قائمة املتهمني؛ فقد أصبح 
الشاب يقضي جل وقته أمام شاشات التلفزة، يتنقل من فضائية 
ألخرى، ويشبع فكره مبا يريد من األخبار والبرامج واملسلسالت، 

دون أن ننسى البرامج الرياضية، ومباريات كرة القدم.
مائدة  على  والتسلية  املعلومة  تقدم  باتت  البدائل  هذه  كل 
رفوف  واغبّرت  القراءة،  قيمة  فتقلصت  السريعة،  الوجبات 

املكتبات.

املواضيع الهادفة تغيب
أن  »أعتقد  جامعية:  طالبة  عاما،   22 محمود،  إيناس  تقول 
محبي القراءة ما يزالون يقرأون، ولكن املشكلة األساسية تكمن 
تزال  »ما  وتوضح:  القراءة«،  تستحق  التي  املواضيع  في غياب 
الصحف واملجالت موجودة، ولكن قلما جند مواضيع هادفة غير 
مكررة، تثري عقلية األجيال الشابة، وتشد انتباههم«. ويعود 

هذا حسب رأيها إلى اإلحباط، واألوضاع العربية السائدة.
ويعتبر حسام زين الدين، 28 عاما، أن القراءة تقتصر حاليا 

على تصفح اجلريدة الوحيدة التي فرضتها الظروف في غزة، 
أو املجالت، لالطالع على ما يدور على الساحة الفلسطينية 

والعربية، ويرى أن القراءة مبفهومها 
القيمة،  الكتب  تصفح  هي  الصحيح، 
أو  علمية  مفيدة،  معلومة  وحتصيل 
ويقول:  غيرها،  أو  تاريخية  أو  أدبية 
العامية  اللهجة  شيوع  أدى  األسف  »مع 
وإن  اجلادة،  الكتب  قراءة  صعوبة  إلى 
تقع  فال  القراءة  الشباب  بعض  حاول 
احلب  وروايات  كتب  على  سوى  أعينهم 

والرومانسية«.

ماذا تقرأ؟
القراءة  أن  ويرى هيثم عاصي، 25 عاما، 
ال تقتصر على الكتب واألوراق املطبوعة، 
ونطالع  اإلنترنت،  »نتصفح  فعندما 
اإللكترونية،  واملواقع  واملجالت  الصحف 

نكون قد وفينا القراءة حقها« كما يقول، ويتابع: »ال ضير 
لتصفح  يلجأ  ما  ملعلومة  يحتاج  فمن  الكتب؛  مطالعة  في 
ومن  سهولة،  بكل  عليها  يحصل  حلظات  وفي  اإلنترنت، 

يقرأون اآلن يفعلون ذلك من باب التعود ليس أكثر«.
غزة  قطاع  في  تأسست  مكتبة  أول  الهاشمية؛  مكتبة  وفي 
عام 1942، جلس خميس أبو شعبان، 89 عاما؛ مدير املكتبة 
من  عاما  سبعني  حوالي  »قضيت  يقول:  وأخذ  وصاحبها، 
الصحف  وكالء  طويلة  لسنوات  وكنا  الكتب،  بني  عمري 
واملجالت في غزة، وأهم دور النشر في الشرق األوسط، كدار 

عندما  أنه  ويوضح  وغيرهما«.  الشروق  ودار  املعارف 
كان الوضع االقتصادي في غزة منتعشا، كانت أسعار الكتب 
حيث  متاما،  يختلف  فالوضع  اآلن  أما  القراء.  متناول  في 
رب  فرسم  السياسية،  بالعوامل  االقتصاد  »تأثر  يقول: 
األسرة أولوياته وفق دخله الذي بات محدودا، وباتت الكتب 
أن  يعتبرون  الناس  »بات  ويتابع:  األولويات«.  آخر سلم  في 
أما  أسرته«،  رمق  تسد  غداء  وجبة  ثمن  يعادل  كتاب  ثمن 
من  عليها  يحصل  »أن  بإمكانه  بات  فقد  للمعلومة  بالنسبة 
وسائل التكنولوجيا احلديثة كاإلنترنت والفضائيات وأجهزة 
األول  املنافس  التكنولوجيا  »أصبحت  ويتابع:  احملمول«، 

لقال منذ سبعني عاما:  الكالم  الكتاب  استطاع  ولو  للكتاب، 
امسحوا الغبار عني؛ فال زلت أحمل لكم كل مفيد«. 

ويعتبر أن الكتاب مهما كان قدميا يبقى جديدا ملن لم يقرأه. 
أبي الطيب املتنبي:  العرب  ويضيف: »وعلى رأي شيخ الشعراء 
أعز مكان في الدنى سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب«.

شعب ال يقرأ
العربية  اللغة  أستاذ  سمرة؛  أبو  الهادي  عبد  الدكتور  ولكن 
ال  شعب  ببساطة  »نحن  يقول:  غزة،  في  األزهر  بجامعة 
السرعة، وليس لدى شبابنا  يقرأ«، ويتابع: »نحن في عصر 
متسع من الوقت ملطالعة الكتب، فهم يتصفحون اإلنترنت، 

ويعتبرون أنفسهم بذلك قراء ومثقفني«.
الطلبة،  لدى  املعارف  دائرة  أن احلل يكمن في توسيع  ويرى 
وتكليفهم بتقارير وأبحاث مكتوبة بخط اليد، على أن تشتمل 
على ثالثة مراجع أو أربعة؛ ليضطروا للبحث عن الكتب، بدال 
من طريقة النسخ واللصق التي تنتشر في صفوفهم«. ولكن ذلك 
ال يكفي من وجهة نظره، إذ يقول: »كما يجب أن نحرص على 
»أما على  الطلبة«. ويضيف:  أمام جميع  األبحاث  تلك  مناقشة 
التربية  وزارة  عاتق  على  تقع  املسؤولية  فإن  األطفال،  صعيد 
والتعليم العالي، عبر تخصيص حصة مدرسية للقراءة احلرة، 
ويطلبون  الطلبة،  والكتب على  القصص  املعلمون  يوزع  بحيث 
منهم قراءتها وتلخيصها ومناقشتها أمام اجلميع لتعم الفائدة.

وال شك أن لوسائل اإلعالم  دورها في نشر ثقافة القراءة وفن 
زيارة املكتبات، بعد أن باتت أسهمهما تتأرجح بني االرتفاع 
ولكن  االحتياط.  رفوف  على  القراءة  ووضعت  والهبوط، 

اخلوف هو أن تصبح املطالعة في خبر كان.

عمال احلصى في عزة:

 لقمـــة العيش حيـــن تكـــون مغموســـة بنكهـــة املـــوت

املكتبات تشتكي قلة الزائرين.. واإلنترنيت يغّيب الكتب
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الرقص  التي حتاول  الغجرية  الكلمات  أنثى  هي 
تشعل  العشاق،  أيدي  خطوط  إيقاع   على 
الكالم،  بلعنة  لتصيبها  الشفاه  بني  احلروف 
ومتجد الصمت الذي يحاكي ذاكرة اجلسد لتنثر 
سرير.  عابر  أول  ثياب  على  حواسه  فوضى 
نصف  وتغطي  الكلمات،  ترف  على  وتتكئ 
جسدها بثوب من خطايا كائناتها احلبرية. إنها 
أشهر قاتلة لبياض الورق، وأشهر من دافع عن 
قتلها املبرر، بني إيقاعات لهفة العشاق وخبايا 
سكون  في  تتسلل  كانت  حني  املقمرة،  الليالي 
السماء علها تغطيها بعفوية  الليل لصعود سلم 
ألوان طيفها، لتتساقط جنوم حب تهدي دروب 
الكاتبة  إنها  األدبية،  أعمالها  قراءة  إلى  احلنني 
املتالعبة  املولد،  تونسية  األصل،  جزائرية 

بأوتار احلب؛ أحالم مستغامني.
إصدارات  . com« أحدث  »نسيان  كتاب  ويعد 
كتابا  ليس  ولكنه  مستغامني.  أحالم  األديبة 
لديها.  فبعد  احلب  فصول  أول  بل  عاديا، 
فصل  الفراق، ثم  لوعة  فصل  سيأتي  النسيان 
اللقاء والدهشة، ثم فصل الغيرة واللهفة. وتقدم 
النصائح  من  مجموعة  كتابها  في  مستغامني 
لتساعدها  العربية  للمرأة  توجهها  العالجية 

على النسيان، فنجدها تنقلنا من نصيحة ألخرى، 
ومن دعاء للنسيان آلخر، في محاولة منها خلرق 
النسيان،  الذاكرة، وحثها على االستسالم ملغريات 
ولتعيد لها القدرة على التقاط أنفاس احلياة من 
أحبته  داخلها،  عاش  لرجل  عشقها  جديد بعد 
كما  خذلها.  ولكنه  تزوجته،  ورمبا  له،  وأخلصت 
ميكن للنساء أن يرتشفن من الكتاب أجمل أغاني 
استذكار  عند  الذكريات  فنجان  مع  النسيان 
إرفاق  الكاتبة  تعمدت  وقد  العاطفية،  خيباتهن 
تغني  وهي  وهبة،  للفنانة جاهدة  معه،   »CD«
خالل  من  وكأنها  مستغامني«.  أحالم  »نسيان 
كتابها والـ»CD« حتاول تخليص أجساد النساء في 
الوطن العربي من البؤس العاطفي الذي يجتاحها، 
استشفاء  لشرائه  النساء  من  الكثير  سارع  لذلك 
وشفاء، لعلهن يجدن ضالتهن بني صفحاته، وفي 

ثنايا صوت جاهدة.
بعض  حول  االلتفاف  من  مستغامني  ومتكنت 
اخلارقة على شفائنا من  بقدرتها  لتقنعنا  اجلمل 
ذاكرة احلب وشقاء العاشق الغائب. كما استطاعت 
الواقع،  إلى  لتخرجها  الذاكرة  بخيوط  متسك  أن 
لنيل شرف  النسيان، في محاولة  بعباءة  وتغويها 

امتالك مريضاتها العاشقات للنسيان ذات يوم.
الهفوات  في بعض  الكاتبة  وقعت  فقد  ذلك  مع 
التي يستطيع القارئ اليقظ أن يالحظها، حيث 
إخراجها  في  دور   »com . »نسيان  لكتابها  كان 

رائدة  كونها  العشق،  في  الشغف  دائرة  من 
وفوضى  اجلسد،  ذاكرة  الشهيرة:  احلب  ثالثية 
ذاكرة  في  بها  لتحط  سرير،  وعابر  احلواس، 
التي كانت تدعو في كافة  النسيان فقط، وهي 
كتاباتها األدبية إلى حب خرافي يلتصق بخاليا 
ذاكرتنا لنصطحبه معنا في كافة دروب احلياة، 
وليشاطرنا ضجر صندوقنا اخلشبي ونحن حتت 

التراب.
التي  العبارة  في  مستغامني  هفوات  أبرز  ويتمثل 
بيعه  »ممنوع  تقول:  التي  الكتاب،  غالف  ختمت 
للرجال«. وعلى ما يبدو فإن أحالم أرادت استفزاز 
الرجال للفت انتباههم لتسويق فعلي للكتاب عبر 
إيجاد »بروبوغاندا« إعالمية من نوع جديد. كما 
خلقت  آلة  أنه  على  العاشق  الرجل  أظهرت  إنها 
للرغبة واخليانة، مجردة من املشاعر، وداعية املرأة 
للقسوة عليه. وقد كان ذلك واضحا خالل نصيحتها 
امرأة، وانسيه كما  »أحبيه كما لم حتبه  األخيرة: 
تطرحه  الذي  السؤال  ويبقى  الرجال«.  ينسى 
الرجال  جنس  على  النسيان  يحظر  هل  الكاتبة: 
فقط؟ خاصة وأن العاشق يتمتع بذاكرة من الفوالذ 
وهنا  العاشقة،  املرأة  ذاكرة  وكذلك  ال يصدأ.  الذي 
يتضح أنه ال يوجد للنسيان متسع من الذاكرة؛ ألن 

ذكرى احلب أقوى أثرا من احلب ذاته.

الكتاب متوفر في معظم مكتبات الوطن بسعر 30 شيقال

»com  نسيان«

طريق النساء نحو النسيان والشفاء من ذاكرة بائسة

نقاء حامد - مراسلة الصحيفة/ رام الله

تبدو األمور للوهلة األولى كأن اجلدران لها أصوات 
وروائح تعيد ذكريات الغائبني، وماضيا كان منذ 
الوحدة،  لون  يطغى  وحني  وحياة!  واقعا  قليل 
نفسيهما  تبذالن  وجنتني  على  الدموع  وتعيش 
املاضي  من  روائح  تعود  مناسبة،  كل  في  بغزارة 
األطياف  حياة  هي  احلاضر.  من  بقي  ما  لتنهش 
تغير  الزمن  لكن  أبطالها.  تشابه  وعصور  إذن، 
يخطها  حكايات  ثنايا  بني  اإلنسان  وجود  فأنكر 
في  الذات  عن  يبحث  »احلدث«  ليبقى  »األزلي« 

مواجهة الكل.
التفاصيل  حفظ  على  األماكن  قدرة  هي  عجيبة 
واملشاهد واملشاعر! وعجيبة هي اجلدران التي متثل 
شاشات عرض عمالقة تعيد مرارا مشاهد حصلت 
هنا، ومشادة حصلت هناك، وضحكة سرقت مكانا 
في املكان، يأكلون، ويشربون، ويضحكون، وميزقهم 
القلق تارة من حرب طحنت أحالم الرجال، وتارة 
من وعد من ال ميلك ملن ال يستحق؛ ليستقر احلال 
باحلاضر ضيفا ثقيال على هذه األطياف التي آثر 
جرح  على  بحنو  والتربيت  بها،  االكتفاء  احلزن 
النازف من بندقية مجنون عاقل، ينتهي  اخلليل 
شعب  حكايات  لتختزل  بـ»غولدشتاين«،  اسمه 
مكلوم ما زال يبحث عمن ينقل له طرفا من حلم 

ارتسم على جدار إلى أرض الواقع.
أناني،  كائن  »احلزن  احلكيمات:  إحدى  لي  قالت 
يقتات على السعادة، بل يطرد أي فرصة لتكوينها 
وقد  في عقل صاحبه«!  متربعا  يبقى  أن  مقابل 

الذي  الفلسطيني،  احلزن؛  كائن  الرواية  المست 
إلى  الرجال  أخذت  التي  العصور  بني  ما  امتد 
تركيا، لتبقي ألهلهم صورا غائبة لنبض قد يعود، 
عند  أجير  إلى  األرض  مالك  انتقال  عصور  إلى 
إجنليزي جشع ال يتقن لغة تلك األرض، وال يفهم 
فإن  متاما  ولذلك  أحزانها.  يدرك  وال  ترانيمها، 
محاوالت  رفض  رفضتهم  التي  األرض  تلك  نبض 
زرع جذورهم القصيرة فيها، كما رفض متاما من 
جاء بعدهم ولم يختلف عنهم بشيء إال ببندقية 
جديدة، ولسان جاء لينطق لغة أخرى يكثر فيها 
واخلوف  اخلراب  عالمة  وكأنه  »اخلاء«،  حرف 
واخليمة التي كتبت في أقدار من سافر خوفا على 
نفسه أو أهله أو ماله، تاركا وراءه ما هو أغلى من 

كل ما ذكر!
رمبا  أنه  نقتنع  الرواية،  داخل  الرحلة  وفي 
تفسر  الناس  مالمح  أن  فكرة  عن  التخلي  يجب 
بال  الرواية  احتل  الذي  محمد  فطيف  قلوبهم! 
أعلنها صراحة:  الذي  املقاوم  منازع يرسم صورة 
ال  مثله  رجل  بقرار  رجولته  املرء  يفقد  »عندما 
يتحقق سالم الروح إال باملقاومة«. وقد يبدو من 
الصعب تصديق ذلك والسنابل حتني نفسها له في 
تلك  لديها  القمح  سنابل  ولكن  ليقطفها!  احلصاد 
العادة التي ال تفارقها؛ ال حتني رأسها سوى لسنبلة 
ما  أفضل  فتعطيان  سويا،  لتتهاويا  مثلها،  مثقلة 
التي  فيهما ومن فيهما. واألرض هي تلك اجلذور 
احلياة، حملبيها  كل  فلسطني  وفي  باحلياة،  متدك 

بالتأكيد.
تتزاحم األحزان والدمعات تتألأل باحتراق الصمت 

قال  كما  وفيها  واألعراق،  واللغات  والبشر 
الشاعر الفلسطيني متيم البرغوثي: »فيها 
فلسطني،  والسبب  الثرى«،  وطئ  من  كل 

ليس سببا آخر بالتأكيد.
أمل،  من خيط  بد  ال  والفقر  القهر  وبعد 
الهامات  تتألأل  فلسطني،  سنة  هي  تلك 
رغم  يكسرها  أن  السجان  استطاع  ما  التي 
كسر  ورغم  الزنازين،  في  يوما  خمسني 
يفعل  وكما  األنفة!  يكسر  لم  الذي  األنف 
الشباب الضارب جذوره في أعماق الوطن، 
اجلدار.  بعد  ما  إلى  ويتوق  يثور،  فإنه 
يتوقون ليكونوا احلدث واحلكاية، ال مسرح 
رحيل  وتشارك  النص!  وهامش  احلدث 
فتعطي  احلدث،  في  مرة،  وآخر  ألول، 
الضريبة من دمها الذي أحلقها بقافلة من 

يتألألون حتت األرض.
احلاضر  وريعان  املاضي  كهولة  وجتتمع 
شاي  كوب  معا  لتصنعا  فقط،  اخلليل  في 
الذكريات  تصطف  مختلف!  مذاق  ذي 
مدينة  في  صغيرة  غرفة  جدران  على 
جسدها  خانها  عجوز  لتجترهما  اخلليل 
حولها  من  لغة  وضاقت  له،  حاجتها  حني 
اسمها، وتذكر وجودها، رواية  عن حروف 
جهاد  األصل،  فلسطينية  للكاتبة  »رحيل« 
مرة،  ألول  احلزن  صمت  تقلق  الرجبي، 
وتقتحم أماكن احلنني معلنة »أن احلياة في 
فلسطني تستحق أن نرشفها حتى القطرة 

األخيرة«!

في رواية »الرحيل«:

ذنـبـنــا أنـنــا نـتـنـفس بـطـريـقــة فـلـسطيـنـيــة!
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تقرير: حكمت املصري - مراسل الصحيفة/ غزة

الشباب  دور  وتفعيل  لإلعالم  الفلسطينية  الهيئة  أنهت 
»بياالرا«، بالشراكة مع مؤسسة إنقاذ الطفل البريطانية، 
االحتاد  ميوله  الذي  بصمات،  مشروع  من  األولى  السنة 

األوروبي، ويتم تنفيذه في قطاع غزة ملدة عامني.
عام  من  الثاني  كانون  مطلع  في  املشروع  انطلق  وقد 
أن  إلى  ويشار   .2011 أول  كانون  ينتهي في  أن  2010، على 
بصمات هو مشروع اجتماعي توعوي يهدف إلى مشاركة 
بحقوقهم  تعريفهم  عبر  املجتمعية،  احلياة  في  األطفال 
مع  التعامل  على  قادر  شبابي  جيل  وإيجاد  وواجباتهم، 

أصحاب القرار والتأثير عليهم.
من  شريكا  مركزا   15 مع  بالتعاون  املشروع  هذا  ويطبق 
املؤسسات احمللية في قطاع غزة، موزعة على احملافظات 
بالتساوي، بحيث تضم كل محافظة ثالثة مراكز. ومن 
بني هذه املراكز أربعة تهتم بذوي االحتياجات اخلاصة، 

بهدف دمج هذه الفئة بزمالئهم.

بصمات في العام األول
»لقد  بغزة:  »بياالرا«  مكتب  مدير  مقبل؛  عالء  يقول 
كبير،  بنجاح  املشروع  هذا  عمر  من  األول  العام  انتهى 
وتخللته سلسلة من النشاطات حسب اخلطة القائمة على 
زيارات  بعد  احملافظات  في  الشريكة  املؤسسات  اختيار 
ومنسقوها،  »بياالرا«  إدارة  بها  قامت  مكثفة،  ميدانية 
اختيار  ثم مت  الطفل،  إنقاذ  مؤسسة  منسقة  إلى  إضافة 
امليسرين ليكونوا  »انتقلنا لتدريب  امليسرين«، ويضيف: 
منها  مواضيع  في  األطفال،  مع  التعامل  في  دراية  أكثر 
واحلشد  الطفل،  حقوق  ومنظومة  والتواصل،  االتصال 

واملناصرة، وحتديد املشكالت وحلها«.
باملراكز،  احمليطة  املناطق  من  األطفال  اختيار  مت  وقد 
تشرين  تستهدفهم منذ شهر  التي  العمل  ورشات  وبدأت 
العام  من  شباط  شهر  نهاية  حتى  وتستمر   ،2010 أول 

احلالي، ليكتسبوا معرفة بحقوقهم وواجباتهم، والتعرف 
األطفال، وكيفية  بها  التي مير  املجتمعية  املشكالت  على 
وتدريب  املناطق،  ومنسقي  امليسرين  مع  احللول  وضع 
مديري املؤسسات على مواضيع مختلفة تتضمن مشاركة 
الطفل، وقانون الطفل، وقانون العمل، وقانون اجلمعيات.
األهالي  مع  عمل  ورشات  تنفيذ  مت  أنه  مقبل  ويوضح 
املعرفية  الدورة  استكمال  بهدف  الشريكة  املراكز  في 
عند اجلميع، بحيث يتعرف أهالي األطفال على املشروع 
وهدفه ليتسنى لهم التعامل معهم بشكل أفضل، ويحدث 
التوافق بني ما يتعلمه الطفل وسلوك ذويه معه، لتجنب 

أي صراعات أو خالفات بنب النظرية والتطبيق.

حتقيق اإلجنازات
وتقول منى زقوت؛ منسقة مشروع بصمات في مؤسسة 
عام  مرور  »بعد  غزة:  بقطاع  البريطانية  الطفل  إنقاذ 
على بدء املشروع، حتقق الكثير من اإلجنازات على صعيد 
املستفيدين،  واألطفال  واملنشطني  الشريكة  اجلمعيات 
واملجتمع  »بياالرا«  الشراكة مع  تعزيز عالقة  إلى  إضافة 
احمللي«. ومن أبرز إجنازات العام املاضي، حسب تعبيرها، 
مناطق  في  تقع  قاعدية  جمعية  عشرة  خمس  اختيار 
مختلفة من قطاع غزة، وتستهدف األطفال في برامجها 

وأنشطتها.
وشابة،  شابا   30 تدريب  في  املشروع  »وجنح  وتضيف: 
أنشطة  وتصميم  األطفال،  مع  التعامل  حول  وتأهيلهم 
تراعي خصائص منوهم وحاجاتهم وحقوقهم«. وتشير 
إلى أنه بعد انتهاء التدريب متكن املنشطون من تنفيذ 601 
جلسة تدريبية من أصل 720، مع إجمالي عدد األطفال 
املشاركني في املشروع، والبالغ 867 طفال، بينهم 449 من 

الذكور، و418 من اإلناث.
وتؤكد زقوت أن بصمات متكن من دمج األهالي والعاملني 
الشريكة،  القاعدية  اجلمعيات  وطواقم  املجتمعيني، 
وتوعيتهم بحقوق الطفل، وخاصة آليات مشاركته، حيث 

و46  أما،  و78  أبا،   20 منهم  شخصا،   143 إلى  الوصول  مت 
ناشطا مجتمعيا، عبر مشاركتهم في ورشات التوعية التي 
الشريكة  اجلمعيات  مع  بالتعاون  املشروع،  فريق  نظمها 

حول حقوق الطفل. وال يزال هذا النشاط مستمرا.
بناء  »بياالرا« برنامج  املشروع، نفذت  استدامة  ولضمان 
حتديد  في  املشاركة  منهجية  وفق  املؤسسات،  قدرات 
االحتياجات التدريبية، وإشراك املستفيدين في اختيار 
برنامجا  املشروع  فريق  نظم  حيث  التدريبي،  احملتوى 
العاملني  املشاريع  ومنسقي  اجلمعيات  ملديري  تدريبيا 
مشاركة  أهمها  موضوعات  عدة  البرنامج  وتناول  فيها. 
الطفل، وكيفية توظيفها في برامج وأنشطة اجلمعيات 
جتنيد  ومهارات  اإلستراتيجي،  والتخطيط  الشريكة، 
األموال، إضافة إلى كتابة املقترحات وإدارة املشاريع، وقد 

شارك فيه 21 ممثال عن املؤسسات الشريكة.

تأثير ملحوظ
وقد ترك بصمات أثره على هنادي أبو هربيد، 14 عاما، 
املشتركة،  الصم  مبدرسة  الثامن  الصف  في  طالبة  وهي 
اخلجل  سمات  املشروع  بداية  في  عليها  لوحظ  حيث 
الفعاليات  في  املشاركة  على  قدرتها  وعدم  واالنطوائية، 
مع أقرانها الذكور. وخالل الورشات متكنت من االندماج 
ينفذها  التي  واأللعاب  األنشطة  وأحبت  املجموعة،  في 

الفريق.
وكذلك كانت حال حسن الضابوس، 13 عاما، من جمعية 
إنقاذ املستقبل الشبابي، حيث يقول: »لم أكن قادرا على 
االندماج مع زمالئي بسبب قصر قامتي. ومع نهاية العام 
املجموعة،  مع  أتفاعل  وأصبحت  خجلي،  تبدد  املنصرم 

وأحرص على حضور الورشات واملشاركة فيها«.
من  عاما،   13 معروف،  يعقوب  على  واضحا  يبدو  وكان 
شروده  املشروع،  بداية  في  اخليرية،  العطاء  جمعية 
للتعامل  برنامج  وضع  توجب  مما  الدائم،  الذهني 
يعاني من عدة  أنه  معه، تضمن جلسات فردية، فتبني 

مشاكل، ومت توجيهه للتغلب عليها. وبعد التحسن الكبير 
أعد بحاجة جللسات فردية،  »لم  بدا عليه، يقول:  الذي 

وسأعمل منذ اآلن مع زمالئي في املجموعة«.
جمعية  من  املجدالوي؛  محمود  امليسر  يقول  جهته  من 
من  الكثير  »واجهنا  غزة:  قطاع  جنوب  رفح  مواصي 
جمع  صعوبة  أبرزها  ومن  املشروع،  بداية  مع  املصاعب 
البنات  التي متنع  املجتمع  املستهدفة بسبب ثقافة  الفئة 
»تطلب  ويتابع:  النشاطات«.  هذه  مثل  في  املشاركة  من 
األمر منا التواصل مع األهالي إقناعهم بأهمية املشروع«. 
تلك  على  التغلب  مت  عام،  مرور  بعد  أنه  إلى  ويشير 
مشاركة  على  يحرصون  األهالي  أصبح  حيث  النظرة، 

بناتهم في فعاليات املشروع وأنشطته.
سلوك  على  طرأ  الذي  اإليجابي  التغيير  إلى  ويلفت 
إلى  والعنف،  العدوانية  عليه  يغلب  كان  الذين  األطفال 
الهدوء واالنضباط. ويبني أن اإلناث لم يكن يجرؤن على 
التحدث أو االنخراط مع املجموعة، وهذا األمر تغير كليا، 
في  ويشاركن  آرائهن،  عن  التعبير  في  يرغنب  فأصبحن 

جميع  األنشطة التي ينفذها األطفال.
املغازي وسط  املصري؛ من جمعية  رانيا  امليسرة  وتقول 
تقبل  عدم  هو  مشكالت  من  واجهنا  ما  »أبرز  القطاع: 
املجتمع لفكرة دور األطفال في التأثير في صناعة القرار 
األهالي  مع  أكثر  تواصلنا  فقد  ولهذا  الواقع،  وتغيير 
لنشرح لهم املشروع وأهدافه، ونعرفهم بحقوق أطفالهم 
الدولية«. وتوضح بأن ذلك ساعدهم على  املواثيق  وفق 
تكوين عالقات وطيدة مع األهالي، الذين باتوا يحرصون 
الفتيات،  املشروع، خاصة  هذا  في  أبنائهم  مشاركة  على 
اللواتي كن مينعن في السابق عن املشاركة في أي أنشطة.

وتشير إلى أن األطفال كانوا في املراحل األولى من املشروع 
أكثر عدوانية وعنفا، ولم يكونوا منسجمني، وكان كثير 
منهم انطوائيني. أما اآلن فأصبحوا أكثر هدوءا والتزاما 
مشروع  ينفذها  التي  باألنشطة  املشاركة  في  ورغبة 

بصمات.

تصوير: شريف الشريف

لقاء يجمع موظفي إنقاذ الطفل البريطانية وبياالرا مع إحدى مجموعات املشروعإحدى فعاليات طاقم بياالرا مع الفئة املستفيدة
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وتسير  احلظ،  لك  يبتسم  احلمل: 
على  حتصل  وقد  يرام،  ما  على  األمور 
توقع  أو  شائق،  جديد  عمل  أو  عالوة 
عقدا ممتازا، أو حتصل على ترقية، وفي 
تعمل  لكنك  األشغال.  تكثر  األحوال  كل 
بثقة وحكمة أكبر من السابق، وتركز على 
بعض  لتغيير  يضطرك  ما  تصادف  قد  نفسك.  وتنظم  األولويات 
البرامج واخلطط. عاطفيا: إذا كنت خاليا تكثر اللقاءات واملواعيد، 
قلبك  ويخفق  جديدة،  صداقة  تنشأ  قد  خاصة.  قصة  وتعيش 
باجتاه من يناسبك. في حياتك الزوجية تشهد كل جديد وجتديد.

أرباحا  فتحرز  احلظ  يحالفك  الثور: 
وعائدات مالية تستحقها بعد عمل مضن 
الجتماعات،  وتخطط  ناجح.  وتوظيف 
وتناقش ميزانية جديدة. هناك إمكانية 
للسفر أكثر من مرة، وتكون هذه األسفار 
على  احلب  يخيم  عاطفيا:  مباركة. 
أجوائك، وميكن أن حتدث صدمة في حياتك العاطفية، أو انقالب 
مفاجئ سعيد في األوضاع. تعرف لقاء مهما جدا يغير مصيرك 
غريب  شخص  باجتاه  القلب  يخفق  قد  خاليا  كنت  إذا  العاطفي، 

عن محيطك.

املشاريع  أبواب  تطرق  العقرب: 
مالية  فرصة  وهناك  املهنية، 
تسفر  لقاءات  وحتدث  واجتماعية. 
على  قادرا  وتبدو  وأسفار،  عقود  عن 
حولك،  يحصل  ما  كل  استيعاب 
فتستدرك كل املشاكل. قد تهتم بقضايا 
ترويجية أو إعالمية، وتبدو فعاال. عاطفيا: هناك أوقات رقيقة 
مع الزوج أو الشريك، أو مع حب جديد. تشعر باالستقرار، رغم 
يطرأ  وقد  سابقا،  سكنتك  التي  الهواجس  بعض  تسترجع  أنك 
عنه  مسؤولني  لستما  بنزاع  يتسبب  أو  احلبيب،  عن  يبعدك  ما 

مباشرة.

امليزان: الفرصة متاحة للتقدم نحو 
كبيرة،  طاقة  فلديك  جديدة،  وجهة 
بصورة  نفسك  عن  التعبير  على  وقدرة 
وأحداثا  مهمة،  أوقات  تعيش  مميزة. 
استثنائية، مدفوعا بعزم على االنتصار 
بأسفار  وتقوم  مواقعك.  وتثبيت 
عاطفيا:  السخيفة.  احلوادث  بعض  رغم  واتصاالت،  وأبحاث 
تزهو بنفسك وتكون النجم أينما حللت، فتنصب النظرات عليك، 
وتقع القلوب أسيرة لك. وتعيش أجواء حلوة ورقيقة. ويحظى 
املرتبطون  أما  مصيرهم.  يغير  قد  استثنائي  بلقاء  العازبون 

فسيفرحون بوالدة في العائلة.

التفاهم  عليك  يصعب  اجلوزاء: 
عالقاتك  يهدد  قد  مما  محيطك،  مع 
باالحتكاك  أو  اجلدل  أو  بالقطيعة 
يرفض  محيط  مع  تتعامل  املتواصل. 
للتنازل  فتضطر  أفكار،  من  تقدمه  ما 
أن  ميكن  الظروف.  بعض  مع  والتأقلم 
مما  مبادراتك،  بعض  تبني  في  دورا  السابقة  العالقات  تلعب 
ويتعزز  جاذبيتك،  تزداد  عاطفيا:  الشركاء.  مع  نزاع  إلى  يؤدي 
وتصبح  اإليجابية،  املشاعر  متأله  والقلب  احلب.  في  احلظ 

حياتك العاطفية أكثر إثارة، وميكن أن تقع في الغرام.

رغم  العراقيل  كل  جتتاز  السرطان: 
أن  إال  تنتابك،  قد  القلق  من  فترة  أن 
يبعث  جديدة  اهتمامات  على  تركيزك 
ويشغل  واحلماسة،  االندفاع  فيك 
صادقني  حلفاء  ستقابل  وقتك. 
يبادرون  أو  مساعدتك،  على  وقادرين 
لتخفيف متاعبك، وقد تشارك بعضهم في مشاريع مستقبلية. 
والتزام  ارتباط  إلى  تؤدي  بحيث  األجواء  تختلف  عاطفيا: 
عبر  للعلن،  وتنقلها  العالقة  لتوضح  الوقت  حان  ثابتة.  وعالقة 

االرتباط الرسمي.

احلواجز  تواجه  زلت  ما  العذراء: 
تزعج  أخبار  وتردك  التأخير،  وعمليات 
في  خالف  البوادر  وفي  مشاريعك، 
في  معنوي  تراجع  أو  العمل،  مجال 
القطيعة  من  حاذر  القرارات.  بعض 
أو  االنفعالية،  والقرارات  واالنفصال، 
من اخليارات املتسرعة التي ال ترتكز على منطق أو موضوعية، 
وتهدد باالنسحاب واالستقالة. عاطفيا: هذا املوسم هو األكثر 
وتزدهر  األحزان،  وتخف  العاطفي،  الصعيد  على  إشراقا 

عواطفك.

األسد: تفيض حيوية وإشراقا، وتبدو 
واقعيا وإيجابيا قادرا على التعاطي مع 
األمور بحكمة ومهارة، وحتقق النجاح. 
كما تتلقى عرضا مهما بسبب سمعتك 
الطيبة، وجهودك احلثيثة، بحيث يثق 
الناس بقدراتك واستقامتك. قد تعيد 
حساباتك؛ لتنهي السنة مع ابتسامة الرضى عن النفس. عاطفيا: 
تأسر القلوب بسحرك الذي يتغذى من إعجاب اآلخرين وحبهم 
وتشد  خاليا،  كنت  إذا  حياتك  حب  إلى  تتعرف  كما  وبوحهم. 

األسماع إليك، وتخطف األنظار.

وتلتقط  غريبة،  بقوة  تشرق  اجلدي: 
الفرص املهمة، وتبتعد عن محيط مزعج، 
املغرية،  العروض  بعض  وتتلقى  وتسافر 
التي  السلبية  الفعل  ردات  تتقبل  أنك  إال 
يثيرها أي جناح. وتتفهم الطبيعة البشرية، 
اآلخرون.  يقوله  مبا  آبه  غير  تنطلق  لكنك 
عاطفيا: تصادف عالقات منسجمة مع احلبيب واحمليط، وتبدو 
مينع  ال  هذا  ولكن  ومتجددة.  وواعدة  غنية  االجتماعية  حياتك 
أنك تعيش بعض الهواجس، وتغضب من محاولة الطرف اآلخر 

المتالكك، وتكتشف أنك ال تفهم مشاعره احلقيقية.

سعيدة،  مبناسبة  حتتفل  القوس: 
ومرتاحا  الدنيا،  على  مقبال  وتبدو 
يكون  قد  الضغط  أن  ورغم  للتطورات. 
أعمالك  إمتام  على  قادر  أنك  إال  كبيرا، 
باجلودة املطلوبة. ولكن ال بد من اإلشارة 
إلى  تضطرك  التي  اخلسائر  بعض  إلى 
تغيير مصرفك؛ فكن واعيا جدا. عاطفيا: متر بفترة ممتازة على 
الصعيد العاطفي، حيث تعيش أوقات ال تنسى، وتلبي دعوات، 
وتشارك مبناسبات. وإذا كنت خاليا قد تتعرف إلى احلبيب. أما 

إذا كنت مرتبطا فتعيش عشقا يذكرك باأليام األولى.

حظك هذا ال�شهر
إعداد: نائلة هداية - مراسلة الصحيفة/ القدس

واملواجهات،  املعارك  تكثر  احلوت: 
الظروف.  مع  التأقلم  عليك  ويصعب 
عن  واالبتعاد  الهدوء  تتطلب  الفترة  هذه 
التحدي، فتقبل بعض األمزجة املعكرة، 
وتعامل بذكاء مع خصومك. قد تكتشف 
لديك،  العاملني  أحد  يحيكها  مؤامرة 
بسبب نوبة غيرة أو حسد. عاطفيا: حتصل على دعم األصدقاء 
لك، وحضورهم عند احلاجة لرفع معنوياتك، وتخفيف الضغوط 
التفاهم مع احلبيب. كن أكثر حرصا  عنك، خاصة في ظل سوء 

على اإلخالص، ليحيطك الشريك باحلنان.

األحسن،  نحو  األمور  تسير  الدلو: 
على  وحتصل  األوضاع،  وتستقر 
معلومات كثيرة، وتتبادل اآلراء واألفكار 
مع من يتجاوبون معك. تقوم بأعمال ال 
جديدا،  أسلوبًا  فتعتمد  أسبابها،  تعرف 
قد تتلقى دعما حكوميا أو ماديا، وتواكب 
سحرك؛  متارس  عاطفيا:  وأرباحا.  مكاسب  فتؤمن  األحداث 
فيحيط بك احملبون واملعجبون. وتسلط األضواء عليك، فتكون 
دعوات  تتلقى  خاليا،  كنت  إذا  واالجتماعات.  املناسبات  مدلل 

كثيرة يجب أال ترفضها؛ ألنك ستلتقي مبن يحقق أحالمك.

> باع جورج هاريشن من جنوب إفريقيا مزرعته 
لعدم  فقط  جنيهات  بعشرة  تنقيب  لشركة 
في  الشركة  شرعت  وحني  للزراعة.  صالحيتها 
على  للذهب  منجم  أكبر  بها  اكتشفت  استغاللها 

اإلطالق، وتغطي 70% من إنتاج الذهب في العالم!
البريطاني  اخلباز  أوى   1696 عام  ليالي  إحدى  في   <
جوفينز لفراشه، ولكنه نسي إطفاء شعلة صغيرة في 
فرنه. وأدى هذا »اخلطأ« إلى اشتعال منزله، ثم منزل 
نصف  احترق  حتى  املجاورة،  احلارات  ثم  جيرانه، 
أصبح  فيما  سكانها،  من  اآلالف  ومات  لندن،  مدينة 
يصب  لم  نفسه  جوفينز  الكبير«..  »باحلريق  يعرف 

بأذى!
> في عام 1347، دخل 

بعض الفئران إلى ثالث 
كانت  إيطالية  سفن 
الصني.  في  راسية 
إلى  وصلت  وعندما 
ميناء مسينا اإليطالي، 
خرجت منها، ونشرت 
املدينة،  في  الطاعون 
إيطاليا.  كامل  في  ثم 
قد  الطاعون  وكان 
قضى أصال على نصف 
سكان الصني في ذلك 

الوقت! ثم انتقل من إيطاليا إلى باقي أرجاء أوروبا؛ 
فقتل ثلث سكانها خالل عشر سنوات فقط!

البابا  مع  البريطانيني  امللوك  أحد  اختلف   <
وكرد  كاثوليكية.  بريطانيا  فيه  كانت  وقت  في 
انتقامي، حّرم البابا زواج البريطانيني، فوقع امللك 
في حرج أمام شعبه. وللخروج من هذا املأزق طلب 
من ملوك الطوائف في األندلس إرسال بعض املشايخ 
بالفاتيكان.  نكاية  لإلسالم  بريطانيا  تتحول  كي 
الطلب  هذا  تنفيذ  عن  تقاعسوا  »جماعتنا«  لكن 
ورفع  اخلالف  فأصلح  البابا  إلى  اخلبر  وصل  حتى 

قرار التحرمي.

على  شهادة  حسادك  كثرة  فيثاغورس:  يقول   >
جناحك.

< يقول سنيكا: رأيك بنفسك أفضل من رأي اآلخرين 
فيك.

سيدي  أعتبره  عيوبي  يحتمل  من  غوتة:  يقول   >
حتى لو كان خادمي.

السيئ  إساءة  لدفع  األسباب  أعظم  سولون:  يقول   >
عنك أن تنسى إساءته إليك.

< يقول أفالطون: قمة األدب أن يستحي اإلنسان من 
نفسه.

< يقول أديسون: ال شيء في الوجود يرفع قدر املرأة 
كالعفة.

< يقول برناردشو: السر في قلب املرأة كالسم؛ إن لم 
يخرج منها قتلها.

< يقول فولت: من تسبب في سعادة إنسان حتققت 
سعادته.

املنتصر  أفقد  ابتسم،  إذا  املهزوم  شكسبير:  يقول   >
لذة الفوز.

تعلمت من احلياة
أن  أن تقول كل ما تعرف، ولكن يجب  < ال يجب 

تعرف كل ما تقول. 
< ليست األلقاب هي التي تكسب املجد، بل الناس 

يكسبون األلقاب مجدا.
< ليس صعبا أن تضحي من أجل صديق، ولكن من 

الصعب أن جتد الصديق الذي يستحق التضحية.
شخص  كل  إرضاء  محاولة  هو  الفشل  مفتاح   >

تعرفه.
< إذا ركلك أحد من اخللف؛ فاعلم أنك في املقدمة.
< إن التنافس مع الذات أفضل تنافس في العالم، 

فكلما تنافس اإلنسان مع ذاته تطور.
< إن الذين لديهم اجلرأة على مواجهة الفشل هم 

الذين يقهرون الصعاب وينجحون.
< إن كل االكتشافات واالختراعات التي نشهدها في 
احلاضر مت احلكم عليها قبل اكتشافها أو اختراعها 

بأنها مستحيلة.
< يجب على اإلنسان أن يحلم بالنجوم، ولكن في 

على  رجليه  أن  ينسى  أال  يجب  الوقت  نفس 

األرض.
لندفن فيها  أن تكون عندنا مقبرة جاهزة،  يجب 

أخطاء األصدقاء.
< ال تثقل يومك بهموم غدك، فقد ال يجيء غدك 

بهموم، وتكون قد حرمت سرور يومك.
تغادر  عندما  الناس  يحبك  أن  هي  الشعبية   >

منصبك كما أحبوك عندما تسلمته.
بل  لعيوبهم،  اآلخرين  يكرهون  ال  الناس   >

ملزاياهم.
< ليس سر احلياة أن تعمل ما حتب، بل أن حتب 

ما تعمل.
< كلنا كالقمر؛ له جانب مظلم.

< ليس املهم أن تصمت... ولكن املهم أن تعرف متى 
تتكلم.

شئت  من  وأحبب  ميت،  فإنك  عشت  ما  عش   >
فإنك مفارقة، واعمل ما شئت فإنك مجازى به.

من أعظم األخطاء في التاريخ!

من أجمل ما قرأت في احلكم

إعداد: أنس كراجة - مراسل الصحيفة/ رام الله
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ميرنا زيادة - مراسلة الصحيفة/ رام الله

خطت الرياضة النسوية الفلسطينية خطوة 
كبيرة نحو األمام، وأصبح لها موقع واهتمام 
والدولية،  احمللية  الرياضية  الساحة  على 
ذهبية.  وفترات  هامة،  مبحطات  ومرت 
ولكن تغطيتها في اإلعالم الرياضي كان هو 
النقطة السلبية في الرياضة النسوية، ونال 
بسبب ذلك نقدا إعالميا وجماهيريا لشكل 

التغطية اإلعالمية وحجمها.

مهارات حتتاج إلى صقل
احلالي  العام  من  شباط  شهر  من  التاسع  كان 
لكرة  نسوي  دوري  أول  النطالق  موعدا 
وافتتح  فلسطني،  في  النسوية  لألندية  القدم 
لكرة  الدولي  االحتاد  رئيس  بالتر؛  جوزيف 
على  أقيم  الذي  الدوري،  هذا  »فيفا«  القدم 
املالعب املفتوحة، وحضره آالف املشجعني من 
وفدوا  الذين  الغربية،  الضفة  محافظات  كافة 
فريقي سرية  بني  االفتتاحية  املباراة  ملتابعة 
رام الله وديار بيت حلم. ويهدف هذا الدوري 
وآسيوية  عربية  بطوالت  نحو  االنطالق  إلى 
دوري  انتهاء  بعد  باآلنسات،  خاصة  رسمية 
اخلماسي لكرة القدم النسوية، والذي كشف عن 
بني  الفجوة  تضييق  إلى  وأدى  جيد،  مستوى 

األندية، حتى أصبحت املستويات متقاربة.
وقد سبق افتتاح الدوري مؤمتر إعالمي نظمه 
وضع  بهدف  الفلسطيني،  القدم  كرة  احتاد 
اإلعالمية  التغطية  لشكل  واآلليات  اخلطط 
للرياضات النسوية في الوطن. وكان مطلوبا 
الصحفية  التغطية  تنظيم  املؤمتر  هذا  من 
الكبير،  احلدث  هذا  مبستوى  تليق  التي 
رئيس  الرجوب؛  جبريل  اللواء  وصفه  الذي 
وسياسية  اجتماعية  »ثورة  بأنه  االحتاد، 

ورياضية لصالح املرأة الفلسطينية«.

تطور ملحوظ
املنتخب  مديرة  الطريفي؛  عايدة  تقول 
ملحوظ  تطور  »هناك  االحتاد:  في  النسوي 
لم  الذي  الفلسطيني،  الرياضي  اإلعالم  في 
يكن يهتم باألحداث الرياضية بشكل عام. أما 
في  رياضية  صفحات  تخصيص  مت  فقد  اآلن 
الصحف الفلسطينية املختلفة، يتم فيها عرض 
الذكورية«.  أو  النسائية  الرياضة  أخبار  آخر 
أخبار  تغطية  ألن  باألسى  الطريفي  وتشعر 
تكون  األحيان  معظم  في  النسوية  الرياضة 
»نتمنى  وتقول:  للخارج،  الالعبات  سفر  عند 
وجود تغطية إعالمية أكبر للرياضة النسوية 

لنشجع فتياتنا على االستمرار«.
الرياضي  القسم  ويؤكد جاد قندح؛ مسؤول 
الرياضة  أن  الله،  رام  سرية  نادي  في 
بشكل  والنسوية  عام،  بشكل  الفلسطينية 
وسائل  من  كبير  باهتمام  حتظى  ال  خاص، 

التغطية  »لكن  ويقول:  احمللية،  اإلعالم 
حالة  في  جرائدنا  صفحات  في  الرياضية 
واالحترام،  التقدير  كل  منا  ولها  تقدم، 

ولكننا نحتاج إلى املزيد«.
الرياضة  بتغطية  الضئيل  االهتمام  ورغم 
النسوية أحيانا، إال أن لعبة كرة القدم بدأت 
ووصل  الفتيات،  من  كبيرا  عددا  تستقطب 
خمسة  إلى  النسوية  القدم  كرة  فرق  عدد 
الضفة  محافظات  مختلف  في  فريقا  عشر 
لم  نائية،  قرى  في  بعضها  يقع  الغربية، 
القدم  لكرة  فريق  وجود  يتوقع  أحد  يكن 
تدريبية  ببرامج  يلتزمن  فيها،  النساء  من 
أسبوعية، ويشاركن في الدوري الذي ينظمه 

االحتاد الفلسطيني لكرة القدم.

احلق يقال
وتضيف الطريفي: »ما يفرحنا هو االهتمام 

به  حتظى  الذي  املتواصل  والدعم  الكبير 
الرياضة النسوية لدى اللواء الرجوب، وهذا 
أن  وترى  األمام«.  نحو  قدما  نسير  يجعلنا 
إلى  يعود  الصحفية  التغطية  حجم  زيادة 

إجنازات االحتاد ومهارات الالعبات.

حديث الالعبات
بيت  من  عاما،   20 البندك،  مريان  تقول 
»يغطي  ديار:  نادي  في  تلعب  التي  حلم، 
اإلعالم الرياضي أخبار الدوري فقط في أيام 
افتتاحه األولى، ولكنه ال يغطي أحداث بقية 
الناس  يجعل  ما  وهذا  كامل،  بشكل  األيام 
ينسون أن الدوري قائم«. وتطالب الصحافة 
بأن تغطي األحداث كاملة؛ »فهذا ما ميكن أن 

يشجعنا على املواصلة واالستمرار«.
الرعاة،  حقل  نادي  من  عودة؛  نادين  أما 
هناك  نقول  أن  باإلمكان  »أصبح  فتقول: 

تغطية  جند  حيث  وطني،  رياضي  إعالم 
نرى  أن  الطبيعي  ومن  للرياضة.  دائمة 

اهتماما أكبر برياضة الرجال«.
يدافع  من  إلى  الرياضي  اإلعالم  ويحتاج 
لنشر  الشراكة  جسور  تبني  وتوأمة  عنه، 
الرياضة  على  التركيز  مع  الوطن،  رسالة 
النسوية. وال بد من وضع إستراتيجية تنهض 
عام،  بشكل  الفلسطيني  الرياضي  باإلعالم 
أخبار العبينا والعباتنا،  بحيث يضمن نقل 
أسوة  ومهاراتهم  إجنازاتهم  عن  واحلديث 
بباقي العبي العالم والعباته، الذين يصورهم 
يدافعون عن  أبطال  أنهم  اإلعالم هناك على 

العرين؛ املرمى، مهما كانت اللعبة.
للرياضة  املجتمع  تقبل  مدى  إلى  وبالعودة 
ومتقبال،  منفتحا  مجتمعا  نراه  النسوية، 
يحضر  الذي  الواسع  باجلمهور  مستشهدين 

مباريات الدوري النسوي الفلسطيني.

رزان عطا قريع/ 20 عام
مراسلة الصحيفة/ القدس

الطفل  فنجد  الفطرة،  على  اإلنسان  يولد 
يتجه نحو ألعاب القوة التي ترسم شخصيته 
األلعاب  إلى  الطفلة  وتتجه  ميوله،  وحتدد 
واألمومة.  باألزياء  العالقة  ذات  األنثوية 

املرأة  اقتحمت  وتطورها،  احلياة  وبتقدم 
بخطوات ثابتة كافة مناحي احلياة، وتركت 
والصحية  التعليمية  املجاالت  في  بصماتها 
والرياضية،  واالجتماعية  والسياسية 
كسر  في  وجنحت  الرجل،  احتكار  وحتدت 
كان  الذي  الراليات،  احلواجز، ودخلت عالم 

حكرا على الرجال حتى وقت قريب.

سباقات  أبرز  من  الرالي  سباقات  وتعتبر 
عدة  على  ويشتمل  والسرعة،  التحمل 
جتميع  بعد  الفائز  احتساب  ويتم  مراحل، 
الذي  الوقت  أساس  على  مرحلة  كل  نتائج 
مت إجنازه بني مرحلة وأخرى. وحتذف عدة 
نقاط للسائق في حال ارتكابه أي مخالفات، 
ويفوز من يسجل أسرع وقت، ويحصل على 

أقل عدد من النقاط.

حديث العهد
دخل الرالي إلى فلسطني عام 2005، حني مت 
تنظيم سباقني في أريحا ورام الله. ثم مت 
تأسيس ناد خاص، وكان خالد قدورة  من 
وفي  عليه.  والقائمني  له  الداعمني  أوائل 
ثالث  في  سباقات  أربعة  عقدت   2006 عام 
محافظات هي رام الله، وأريحا، وبيت حلم، 
وشهد قفزة نوعية من ناد للرالي، إلى احتاد 
أطلق عليه اسم االحتاد الفلسطيني لرياضة 
السيارات والدراجات النارية. وفي العام ذاته 

مت تعيني خالد قدورة رئيسا له.

املرأة حاضرة
املرأة،  دور  جتاهل  باإلمكان  يكن  ولم 
فشاركت مجموعة من الفتيات في مسابقات 

الرالي، وبرز منهن مرح زحالقة من جنني، 
وسونا عويضة من القدس، ومنى عناب من 
البيرة، ونور داود من رام الله، وبيتي سعادة 
من بيت حلم، ورند أبو حجير من القدس، 
في  و2008،   2007 عامي  في  شاركن  اللواتي 
»كار  وسباق  باألردن،  الرمان  مرتفع  رالي 
تنج سيدات« في مصر واألردن. ومنذ عام 
2007، يتم تنظيم السباقات بشكل دوري كل 

أربعة أشهر أو ستة.
هذه  سماء  في  زحالقة  مرح  اسم  ملع  وقد 
اللعبة كنجمة، ومتكنت ابنة التاسعة عشرة، 
والطالبة في جامعة بيرزيت، من أن حتصل 
للسيدات،  األولى  فلسطني  بطلة  لقب  على 
والرجال  السيدات  على  الثامن  والترتيب 
ركوب  طفولتي  منذ  »أحببت  وتقول:  معا، 
قيادة  أحببت  السنوات  مضي  ومع  اخليل، 
بشروط  وتقيدت  والسباحة،  السيارات 
تتمثل  التي  الرالي،  مسابقة  في  املشاركة 
تقل  أال  على  القيادة،  في  اجليدة  باخلبرة 
املتقدم سيارة  أعوام، وأن ميتلك  عن ثالثة 
عمره  يقل  وأال  الشروط،  تستوفي  مجهزة 

عن 18 عاما«.
وجنحت املرأة بجدارة وإصرار في هذا املجال، 
املنافسة،  شدة  رغم  بقوة،  فيه  وتواجدت 

واملعيقات التي حاولت أن حتد من طموحها، 
فقطفت ثمار احلب واحلنان، وزرعت بذور 

التقدم والرقي، وذاقت طعم النجاح.

الرالي... بداية موفقة ومحطات مشرفة
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الالعبات خالل التدريب
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ألني مسعود - مراسلة الصحيفة/ رام الله

تركناها  كثيرة  وخيرات  وأشجار  أراض  منها،  هجرنا  بالد 
األمل حلما!  وبات  والعقود،  السنون  العودة.. مضت  أمل  على 
أجبرنا على الرحيل، واعتقد احملتل أننا لن نعود. ولكن ما لم 
يدركه أن أرواحنا وصدى ضحكاتنا بقيت هناك، وأن األرض لن 
تنسى زارعها، والزيتون لن ينسى غارسه. وتبقى لفتا أرضنا 
مهما داست عليها أقدام غريبة؛ فالدار تنادي أصحابها وتعج 
بذكريات أطفالها وشبابها وشيوخها، ومن ظن أنه قد سكنها 
من بعدنا أخطأ الظن، فهو زائر زائل ال محالة، وإن أبعد املوت 

أهلها عنها فإن األحفاد لن ينسوا أبدا ذاكرة تأبى النسيان.
مكتب  عن  بعيدا  أذهب  لم  لفتا  عن  الكتابة  قررت  عندما 
زينب  اللفتاوية  احلاجة  ألقابل  البيرة  مدينة  في  »بياالرا« 
أحداثا مؤملة  لتروي  بجواره؛  التي تقطن  76 عاما،  اخلروبي، 
نقشت تاريخا فلسطينيا، حيث تقول: »كنت في الثانية عشرة 
األولى  األيام  في  الهاغاناة  عصابة  فجرت  حني  عمري  من 
من  اثنني  وفي  لفتا،  في  القتال   1948 عام  النكبة  حرب  من 
أحياء القدس املتاخمني لها؛ هما روميما والشيخ بدر، بعد أن 
فجر أحد سكانها حافلة إسرائيلية في شارع يافا في القدس، 
حيث قتل في تلك العملية إثنا عشر إسرائيليا، فتعرض في 
لهجوم برشاشات »سنت«  القرية  املقاهي في  أحد  التالي  اليوم 
املقهى  رواد  الذي جنم عنه مقتل ستة من  األمر  اإلجنليزية، 
وجرح سبعة، واضطرت النساء حلمل اجلثث ودفنها، حيث لم 

يسمح للرجال أن يتقدموا«.
القرية،  السكان  معظم  غادر  الهجوم  هذا  »بعد  وتضيف: 
عدد  العملية  هذه  وتبع  حذوهم،  الباقون  حذا  ما  وسرعان 
من العمليات األخرى، حني قامت كل من الهاغاناة واإلرغون 
وعصابة شتيرن مبهاجمة روميما ولفتا مرارا وتكرارا، ودمر 
منازل  معظم  وأتلفوا  منزال،  عشرين  الهاغاناة  من  أفراد 
إجبارنا  املنازل  تدمير  وكان هدف  لفتا.  الشرقي من  الطرف 

على الرحيل«.
رحلت احلاجة زينب وعائلتها، وسكان قريتها، إلى قرية بيت 
إكسا. وضمهم فيها ملجأ كبير، احتمى به أهل القريتني. ثم 
عادت العصابات الصهيونية واجتاحت قرية بيت إكسا، ودمروا 
امللجأ، وطردت األهالي مرة أخرى ليعاودوا املسير إلى قرية بدو 
مشيا على األقدام. وهناك نقلتهم شاحنات إلى مدينة البيرة، 
وطردهم القصف اجلوي مرة ثالثة من البيرة إلى قرية دورا 
القرع، التي سكنتها احلاجة زينب مع أهلها خمس سنوات، قبل 

أن تستقر العائلة في البيرة حتى يومنا هذا.
خالل  ستنتهي  احلرب  أن  نعتقد  »كنا  زينب:  احلاجة  تقول 
أيام، وأننا سنعود، فتركنا أثاثنا ومنازلنا وأراضينا وطال بنا 

االنتظار، وبات الكثير منهم في دار احلق، ولم نعد«. وتتابع: 
»كنا متأكدين من العودة، ثم أصبحنا نأمل بها، وباتت العودة 

حلما وأخشى أن تصبح مجرد ذكرى وتاريخ«.
وبعد أن استقروا في البيرة، بدأ أخوها األكبر يعمل، بعد أن 
تقدم العمر بوالدهما، فلم يعد يقوى على العمل. وتابع أخوها 
األصغر دراسته حتى أصبح معلما في إحدى القرى املجاورة، 
أخيها  األربع في اخلياطة ملساعدة  أخواتها  وعملت زينب مع 
في  الفقر،  من  صعبة  ظروف  في  العيش،  لقمة  حتصيل  في 
ظل عائلتني تتكونان من أحد عشر شخصا في غرفة واحدة.

وتتابع احلاجة زينب روايتها، فتقول: »متكنت بعد الهجرة من 
زيارة لفتا عدة مرات، لكنني في الزيارة األولى شعرت بأنني 
بتصريح،  إال  زيارتها  أستطيع  فال  اليوم  أما  أبدا،  أغادرها  لم 
دون  اليوم  طيلة  النبع  عند  وجنلس  وعائلتي  أنا  نذهب  كنا 
أن نشعر بالوقت أو اخلوف؛ فنحن نشعر باألمان، فمهما عاش 
الذين احتلوا بيوتنا، ومشوا على شوارعها،  فيها املستوطنون 

تظل لفتا بلدنا«.
وتضيف: »ال زال منزلنا موجودا حتى اآلن، وقد سكنته في 
ومهجور«.  قليال  مهدم  اآلن  لكنه  إسرائيلية،  سيدة  البداية 
وتذكر احلاجة زينب كل شبر في لفتا ولن تنساه يوما، وكلما 

سنحت لها فرصة زيارتها ستزورها.
ويقطن إسرائيليون معظم منازل لفتا حاليا، والباقي مهجور، 
أنها  يدركون  وهم  لفتا  زيارة  من  زينب  أحفاد  متكن  وقد 
أرضهم ويحبونها، يشعرون بأنهم جزء من هذه األرض، رغم 
بلدهم  دائما  تبقى  لفتا  لكن  البيرة،  في  وتربوا  ولدوا  أنهم 

ويتوقون لرؤيتها.
وتقول: »كان أهل لفتا يعملون في العديد من النشاطات واملهن، 
فمارسوا الزراعة«، وبلغت األراضي املزروعة حوالي 3248 دومنا، 
ومن أهم احملاصيل الزراعية احلبوب والزيتون والصبار والرمان 
بعد  القرية  أهل  وكان  والعنب واخلضراوات،  والتني  واخلروب 
وقد  القدس،  في  الزراعية  منتجاتهم  يبيعون  الذاتي  االكتفاء 
وأنشأوا  صخورها،  من  احلجارة  قص  مهنة  أيضا  أهلها  مارس 

بعض الكسارات الصغيرة، وبعض الصناعات اليدوية اخلفيفة.
هجرتنا  سنوات  طيلة  أذني  في  يرن  كان  ما  »أكثر  وتتابع: 
ذلك  في  اليهودية  الوكالة  رئيس  غوريون؛  بن  دافيد  كلمات 
الوقت، ورئيس احلكومة اإلسرائيلية فيما بعد، خالل اجتماع 
لزعماء حزب »مباي«، عن رضاه عن نتائج الهجمات؛ إذ قال: 
»محنيه  أو عبر  روميما،   – لفتا  القدس عبر  دخلتم  ما  »إذا 
فلن  شعارمي«،  و»مئه  جورج  امللك  طريق  عبر  أو  يهودا«، 
تصادفوا غريبا واحدا«؛ وكان يقصد عربيا واحدا! فاجلميع 
يهود مائة في املائة«. وتنهي حديثها قائلة: »ال تزال لفتا حتى 

اليوم أجمل بلد رأته عيناي«.

عن على

»في القدس من في القدس إال أنت«!

لفتـــا... ذاكــرة تـــروى علــى مـــر الزمـــن

معلومات عن لفتا
تقع لفتا على سفح تل شديد االنحدار، وتواجه الشمال والشمال الغربي مشرفة على وادي سلمان، ومير الطريق العام املمتد بني القدس ويافا جنوبي غربي القرية مباشرة. وقد بنيت في عهد الكنعانيني ثم اتسعت في العهد الروماني، 
وحتيط بالقرية قرى شعفاط، وبيت حنينا، وبيت إكسا، وبيت صفافا، وعني كارم، ودير ياسني، وقالونيا، واملاحلة. ويعتقد أن لفتا شيدت في موقع »مياه نفتوح« وهو نبع ماء مجاور في القدس، وقد أطلق على املوقع اسم »مي نفتوح« 

خالل العهد الروماني، كما أطلق عليه اسم »نفتو« في العهد البيزنطي، وكان أهل القرية يتزودون مبياه الشرب من نبع في وادي الشامي.

املصدر: جمعية لفتا اخليرية

قريــة لفتــا وبيوتهــا املهجــرة
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وسط الضفة الغربية
…املقر الرئيسي - "بياالرا"
البيرة، عمارة عرابي الطابق االرضي 

ص.ب. 54065. القدس
• هاتف: 2406281/0ـــ02

 youth_times@pyalara.org
http://www.pyalara.org

)حمزة مطير(
• خلوي:0599-822010

قطاع غزة
...مكتب "بياالرا"

مدينة غزة، الرمال اجلنوبي، تل الهوى،
 ش: جامعة الدول العربية، بجوار مبنى

 التلفزيون سابقًا
 • تلفاكس:08-2843880

• خلوي: 0599-673654
• بريد إليكتروني:

pyalaragz@p-i-s.com 
شمال الضفة الغربية

نابلس
...مكتب "بياالرا"

عمارة فيروزيات، بجانب جمعية املرأة العاملة
• تلفاكس:09-2399711

)حكم األتيري(  0599-673653
• بريد إليكتروني:

pyalaranb@yahoo.com 

جنن 
)رامي دعيبس(

• خلوي:0599-708255

قلقيلية 
)وائل عبد احلفيظ(

• خلوي:0599-226582

طولكرم 
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مراكز توزيع  الصحيفة

الوحدة الوطنية

تقرير: إكرام أبو عيشة  
مراسلة الصحيفة/ نابلس

»يا رياح الوحدة هبي«، هو عنوان ملعرض 
النمنم،  محمد  أقامه  الذي  الكاريكاتور 
وتناولت   .2007 عام  غزة  في  النون،  أبو 
اخلالفات  فرقته  شعب  قصة  رسوماته 
احلزبية والسياسية، فانشغل بها بدال من 
املشروع  الدفاع عن حقه  في  ينشغل  أن 
على  واحلصول  االحتالل،  مقاومة  في 
على  يطلق  الوقت  ذلك  ومنذ  حريته. 
الوطنية،  الوحدة  رسام  لقب  الفنان 

لكثرة رسوماته الوحدوية.  
كرسام  مشواره  النون  أبو  بدأ  وقد 
وحظي  أظفاره،  نعومة  منذ  كاريكاتور 
أنشر  »كنت  ويقول:  عائلته،  بدعم 
حائط  على  البداية  في  رسوماتي 
غرفتي، لكن البداية احلقيقية كانت في 
وقتها  غالبية رسوماته  وكانت  اجلامعة، 
وتتناول  املدرسني،  لبعض  نقدا  حتمل 

بعض القضايا التي يعاني منها الطلبة«.

بصمة
تخرج أبو النون في جامعة األزهر بغزة 
العديد  في  ذلك  بعد  وشارك   ،2001 عام 
جوائز  على  وحصل  املسابقات،  من 
مختلفة، من بينها جائزة أفضل شخصية 
فنية لعام 2010 في استطالع وكالة معا. 
ودولية  محلية  معارض  عدة  نظم  كما 
حتت مسميات عدة، كان آخرها معرض 
جامعة  في  أقيم  الذي  سر«،  »مكانك 
النجاح الوطنية، ليكون أول معرض يقام 
النمنم  ويحكي  الغربية.  الضفة  في  له 
فيه  عرضت  التي  الرسومات  خالل  من 

عن جمود املصاحلة الوطنية.
يقول النمنم: »عملت قبل عودتي لقطاع 
لثالث  الوطنية  دبي  جريدة  في  غزة 
أرض  إلى  العودة  أقرر  أن  قبل  سنوات، 
أعمل  أن  علي  عرض  أنه  رغم  الوطن، 
فعملي  ظبي؛  بأبو  »العالم«  جريدة  في 
في اخلارج كان روتينيا، والكاريكاتور فن 

يحتاج إلى مساحة من احلرية«.
يجب  موهبة  الكاريكاتور  »فن  ويضيف: 
صاحبه  على  يترك  ألنه  استثمارها؛ 
بصمة خاصة، متكنه من إيصال رسالته، 

كأداة ضغط مؤثرة ولها صدى كبير«.

الواقع يفرض نفسه
ويرى النمنم أن القضية األبرز في الوضع 
الراهن هي الوحدة، لذا فهو يركز عليها 
يعاني  يراه،  كما  والشعب،  أعماله.  في 
الغربية  الضفة  في  سواء  االنقسام،  من 
أو قطاع غزة، بشكل يؤثر على املستوى 
االقتصادي واالجتماعي. ويرى أن اخليار 
الوحدة  هو  القرار  أصحاب  أمام  الوحيد 
هذا  تناول  أهمية  إلى  ويشير  الوطنية، 
الواقع  »ألن  منبر؛  كل  على  املوضوع 
يفرض نفسه أحيانا، ويختار لنا القضايا 
اهتمامنا«  ونوليها  عنها  لنتحدث  املهمة 
يجعل  ما  »وهذا  ويتابع:  يقول،  كما 
املهتمني بفن الكاريكاتور في قطاع غزة 

ينادونني برسام الوحدة الوطنية«.

أبرز التحديات
وتتمثل الصعوبات التي واجهها أبو النون 
في بداية مشواره بقضية النشر، ويقول: 
اإلنترنت،  عبر  رسوماتي  أنشر  »كنت 
ألنني لم أجد وسيلة إعالم تتبنى أعمالي؛ 
اخلاص«.  رسامها  منها  وسيلة  لكل  ألن 
وارتقاء  واإلصرار،  املتابعة  مع  ولكن 
من  النون  أبو  متكن  أعماله،  مستوى 
الوسط اإلعالمي، ووجه عدة  نشرها في 

مراسالت مكنته من العمل في اخلارج.
الوطن  ألرض  وصولي  »فور  ويؤكد: 

اإلعالم،  وسائل  كل  مع  تواصلت 
على  فيها  للعمل  معا  وكالة  واختارتني 

موقعها اإللكتروني«. 
مصاعب  الكاريكاتور  رسام  ويواجه 
أخرى بعد جناحه وانتشاره، وتتمثل في 
لالنتقاد،  الشخصيات  بعض  تقبل  عدم 
وحتريضا  استهزاء  الفن  هذا  ويعتبرون 
الكاريكاتور  رسام  يعرض  مما  عليهم، 
إلى  األمور  تتطور  وأحيانا  للتهديد، 

درجة اإليذاء أو القتل!

من  النمنم  متكن  الصعوبات،  كل  ورغم 
للشعوب في اخلارج،  إيصال رسالة مهمة 
أكدتها معارضه الدولية، وهي أن »الشعب 
الفن،  ويحب  متسامح،  الفلسطيني 
ويوجه  اآلخرين«.  مع  العيش  وميكنه 
فيقول:  الفلسطيني،  للشاب  رسالة 
تطوير  على  املتواصل  بالعمل  »أنصحكم 
أنفسكم. وإذا تركنا بذرة اإلحباط تنمو 
في العقل الباطني، لن ننجح في حتقيق 

أي هدف من أهدافنا«.

رسام الوحدة الوطنية 

الفــن يحتــاج إلى مساحــة مــن احلريــة


