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تود الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب »بياالرا« أن تؤكد أن املواد املنشورة ال تعبر عن وجهة نظر اجلهات الداعمة 
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الله حياة  قلم  الظالم، يرسمها  بعد  ألوانا  الشمس  هذه األرض سيدة احلياة. في غزة تشرق 
في بالد ألفت الفقر والدمار، ولكنها بعد كل حريق تعرف كيف تبني نفسها. ألواننا ال متحوها 
آثار غارة أو أنقاض بيوت؛ فهما ذاكرة؛ متكررة نعم، لكنها دوما مؤقتة. وما أجمل أن يرسم 
السماء! بدال من  تعانق  الله  ألوان  العطاء ساحل أشقر فوق مهجة زرقاء، وزينة من  خطوط 
رائحة البارود التي تزكم األنفاس. معطر هواء غزة بعد أن تالمس أقدام املطر سحاب األرض 
املعطر بالشهداء، وبالعطاء. وستزهر حقولنا غدا بأشهى ما فاتنا من طعم اخلير؛ ألن املطر 
يغسل آثار أقدام الغزاة، ويطهر الترب من دنسهم. وقريبا سنعصر ليموننا في رام الله، ويسبح 

أطفال فلسطني كلهم في بحر غزة، بعد أن تغادرها بوارج الغزاة.
لم يعد مسار القذائف والصواريخ يعنينا بعد اآلن، فنحن الصلة األقرب بني األرض والسماء... 

وكان ال بد أن ينهدم جزء ما منا؛ لنتمم البناء.

وجه االحتالل

وحدة »غوالني« في اخلليل 
تعيث في األرض فسادا

7

10
حوارات 

ومناظرات

 هديل تروي حكاية ال يعرف 
كثيرا من تفاصيلها الشباب

فتيات ثقافي طولكرم...
إجنازات رياضية مهددة بتوقف النشاط

صفحة على الـ»فيسبوك« 
عنوانها األخوة واحملبة

15
ألجلك غزة

11
مواهب

جمال مردا 
عني علىتهدده املجاري واخلنازير

قمح... متر... موز 
صحة شابصحتك في غذائك

14

19

في هذا العدد

مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية

NGO  Development  Center

كلمتنــــا

غزة
ل- 

نتي
ف 

وس
ر: ي

صوي
ت

8
احلكم الرشيد

حني يكون أطفالنا 
بناة ديارنا



تشرين ثان  22012

صحيفة فلسطينية شبابية شهرية      •      تصدر باللغتني العربية واإلنكليزية  

ISSN: 1563-2865الناشر: بـــيـــاالرا • 

Palestinian Youth Association for Leadership And Rights Activation
"ب�����ي�����االرا" ال���ش���ب���اب  دور  وت���ف���ع���ي���ل  ل����إع����الم  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة  ال���ه���ي���ئ���ة 

 تطبع في شركة األيام للطباعة والنشر

تأسست عام 1998 • 

ه�������ان�������ي�������ا ال�����ب�����ي�����ط�����ار
م���������ف���������ي���������د ح��������م��������اد 
ح����ل����م����ي أب���������و ع�����ط�����وان 
م�������������ن�������������ال زه����������������ور

الـتحـرير: رئـيـســة 
احملرر املسؤول:

مـــديـــر  الــتــحــريــر:
ــــــاج : ــــــت ــــــون م

ة...
ـــــ

ـــي
ابــ

ـــــ
ـــب

شــ
ـــــ

ر ال
ـــــ

ـري
حــــ

ـــــ
ـــت

 الــ
ـة

ئـــ
يــــ

هــــ

  وسط الضفة الغربية...  سامية صالح الدين -  هديل صباغ   

                                                       رنا سالمة- سليمان كورشان - وليد خاروفة

 قطاع غزة...                        آالء مهنا - حكمت املصري- محمد األسطل

                                                    هاني البياري - وائل احللبي- ليلي زخريا

شمال الضفة الغربية...    روان شرقاوي  -  عبد الرؤوف حواري - سمية جميل

                 أسعد أبو طامع - آالء سعيد - ناجي ناجي- دانا شيخ حسن

جنوب الضفة الغربية...     محمد شوشة - علياء أبو دية - إبراهيم شاللدة 

                     عدلة الناظر- عالء الدين احلاليقة

م�������ي�������رن�������ا زي�������������ادة

ن��������رم��������ني ح�����ب�����وش

ــر:
ــري

ــح
لــت

ر  ا
يـــ

ـــد
و م

ـــد
اع

ســـ
مـــ

شوية سياسة

هانيا البيطار - رئيسة التحرير

حلمي أبو عطوان - مدير التحرير االفــتــتــاحــيـــــة

ألجلك غزة

أمر منا

انتصار األيام الثماني... 
»في بداية األمر كنت كلما سمعت أصوات االنفجارات، 
أطمئن أبنائي أن األمر ال يتعدى ألعابا نارية؛ فيصفقون 
احتفاال ويغنون. ولكن القصف كان يقترب كل ساعة، 
حتى بات قريبا من البيت، ومهما حاولت طمأنتهم، إال 

أنهم كانوا يفزعون، ويبكون ويصرخون«.
غزة،  في  مكتبنا  مدير  مقبل؛  عالء  زميلنا  حياة 
تلخيص حي حلياة الكثيرين من أبناء القطاع، خالل 
العدوان األخير؛ فاحلزن ميأل القلوب، وكذلك الفقدان 
والرعب، وما أصعب حينها أن تتعامل مع الوضع وأنت 

خائف، وكل من حولك خائفون.
األخير،  التهدئة  اتفاق  توقيع  رغم  أنه  واملشكلة 
واألمل الذي انزرع في قلوبنا بعد الصمود واالنتصار 
العدوان  على  املترتبة  اآلثار  أن  غزة،   في  األسطوري 
ندوبا  يترك  سنوات،  خمس  من  أكثر  منذ  املتواصل 
نفسية خطيرة، يفاقمها كل خبر عن شهيد أو جريح، 

ويزيد خطرها جتدد العدوان.
ونحن إذ نأمل أن تضع اتفاقية التهدئة حدا للعدوان 
اآلثار  معاجلة  يضمن  وبشكل  لفترة،  اإلسرائيلي، 
النفسية واالجتماعية واالقتصادية، إال أننا ال يجوز أن 
نأمن يوما لالحتالل، الذي ما زال يصر على احلصار، 

ولن يعدم الذرائع للعودة عن أي اتفاق.
وفي هذه احلالة، كان ال بد أن تنشط فرق املختصني 
اآلثار  من  واحلد  املصابني،  عن  التخفيف  أجل  من 
فقدوا  الذين  واألهالي،  األطفال  املترتبة عن  النفسية 
القصف  من  عانوا  أو  منازلهم،  فقدوا  أو  لهم،  أعزاء 
القاسية من  األخبار  أو الحقوا  بيوتهم،  القريب على 
ولكن  آلخر.  إلكتروني  موقع  ومن  ألخرى،  فضائية 
التي تبذلها املؤسسات  بكل أسف، تنشط هذه اجلهود، 
انتهائه  وبعد  العدوان،  فترة  خالل  والدولية،  احمللية 
للعدوان  انتظارا  اجلهود،  هذه  تهمل  أن  قبل  بقليل، 

القادم.
وتفعيل  لإلعالم  الفلسطينية  الهيئة  إليه  بادرت  ما 
على  دائمة  صفحة  إنشاء  من  »بياالرا«،  الشباب  دور 

يحمل  االجتماعي،  للتواصل  بوك«  الـ«فيس  موقع 
اإلرشادات  لنشر  دائم  مشروع  غزة«،  »ألجلك  عنوان 
على  النفسية  العدوان  آثار  من  للتخفيف  العملية 
هي  غزة  كانت  وإن  سواء.  حد  على  والكبار  األطفال 
موجهة  التعريف  رسالة  كانت  وإن  احلالي،  عنواننا 
لقطاع غزة، فإن هذا ال يعني مطلقا أن الفائدة تقتصر 
على أهلنا في القطاع احلبيب، وأن األسئلة التي سترد 
ستهمل؛  القطاع،  في  وأحبتنا  أبنائنا  غير  من  إليها 
اإلسرائيلي،  االحتالل  من  نعاني  نزال  ما  أننا  ذلك 
إذن  فهي  العباد؛  على  والتنغيص  بالقهر  يتسم  الذي 
صفحة مفتوحة لكل مواطن يبحث عن طريقة جيدة 

للحصول على استشارة في األوضاع املشابهة.
موسمية  على  نتغلب  أن  الصفحة  بهذه  أردنا  لقد 
وتكثيف  وتكاتفها،  استمرارها  أجل  من  اجلهود، 
استشارة  بعد  حلول،  إلى  التوصل  ومحاولة  احلاالت، 
املختصني النفسيني واالجتماعيني، من أجل متابعة 
كل حالة، واإلجابة على األسئلة الواردة، والتعامل مع 
احلاالت املختلفة، من أجل بعض التخفيف عن األهالي، 
خاصة في غزة، وبالذات ما يتعلق باألطفال؛ ألن هدفنا 
التي تتمثل  الوطنية والتربوية،  األهداف  يتوافق مع 
والعقد  الضغوط  من  خاليا  املستقبل،  جيل  بناء  في 
النفسية؛ ليساهم في بناء دولتنا املستقلة وعاصمتها 

القدس الشريف.
»ألجلك غزة« هو أول موقع للتفريغ واملساعدة النفسية 
أخرى  أن حتذو مؤسسات  نأمل  ولكننا  واالجتماعية. 
نادرة.  أو  فردية  تبقى  أن  يجوز  ال  فجهودنا  حذونا؛ 
املعنية،  اجلهات  حتملها  أن  يتوجب  التي  والرسالة 
التخفيف  مصلحة  في  تصب  إنسانية،  تكون  أن  يجب 
من األعباء عن كاهل أهالينا وأخوتنا وأبنائنا. وهدفنا 

األول يجب أن يتحقق اليوم في غزة.
وصل،  الذي  الغني،  املوقع  على  للقائمني  الشكر  كل 
ووضع  احلاالت،  من  الكثير  إلى  الصغير،  عمره  رغم 

اإلرشادات الالزمة.

اعتادت عجائزنا على التعبير عن مصائب غيرهن 
وهذه  مني«!  »أمر  بقولهن:  مبصائبهن  مقارنة 
املقولة تنطبق متاما على مؤسسات املجتمع الدولي 
توقف  تنتظر  مرة  كل  في  تظل  التي  اإلغاثية، 
على  أم  غزة  قطاع  على  سواء  اإلسرائيلي؛  العدوان 
حلجم  بالتخطيط  تبدأ  حتى  الغربية،  الضفة 
تشارك  أن  التي ميكن  واملؤسسات  وآلياته،  التدخل، 
العدوان يجتر نفسه مرارا  أن  املهام، رغم  في هذه 
نزال  وما  نفسها،  املشاهد  علينا  فتمر  وتكرارا، 
حتتله  وطن  في  االحتالل،  ظروف  لذات  نخضع 

البرية والبحرية واجلوية  آلياتها  إسرائيل، وجتوب 
كل فتر فيه.

ونحن نعلم الكم الهائل من نشرات التوعية السابقة 
التي مت إصدارها مكتوبة ومرئية ومسموعة، وهي 
نشرات تتضمن تعليمات حول كيفية التصرف مع 
وآثار  االحتالل  إجراءات  من  ويعانون،  عانوا،  من 
النشرات  عدوانه، وال حاجة إلصدار كم كبير من 

التي تعيد نفسها، فيمكننا إذن استخدامها.
املؤسسات  أمر فعال من حالة  املؤسسات،  حالة هذه 

الفلسطينية؛ رسمية كانت أم أهلية.

»البهارات« في القطاع 
يكثرون  الدراويش  من  مجموعة  أنهم  على  غزة  في  املقاومة  اإلسرائيلي  االحتالل  قادة  صور 
جيش  عن  اإلنسانية  القيم  مسح  الذي  الكبرياء  منطلق  ومن  التكتيك.  يجيدون  وال  اخلطاب 
إلى  ليل غزة ونهارها  أيام، حتول فيها  االحتالل، بدأ عدوانه على قطاع غزة، واستمر ثمانية 
فدمرت  واملدنيني؛  والنساء  األطفال  اإلسرائيلية جتاه  املقاتالت  وغارات  القنابل  بفعل  جحيم، 
كثيرا من مقدرات القطاع، وقتلت أحالما كان املواطنون لم يرمموها بعد؛ ألن السنوات الثالث 
التي سبقت العدوان األخير، لم تكن كافية إلعادة بناء ألحالم جديدة، خاصة وأن القطاع بعد 
عدوان 2008-2009 كان يحاصر بشكل ال مثيل له، حتى إن إسرائيل عطلت عمليات إعادة اإلعمار؛ 
فحرمت القطاع من وصول مواد البناء، وهنا ال بد أن نذكر أن البهارات كانت ممنوعة من دخول 
غزة؛ ألن املنظمات »اإلرهابية«، كانت تستخدمها في تصنيع مواد قتالية، على حد زعم االحتالل 
وقادته الذين اختبأ معظمهم في املالجئ عندما سقط صاروخ »فجر 5« على تل أبيب، وصاروخ 
إسرائيلي  فأدخل خمسة ماليني  احملتلة،  القدس  الذي سقط في ضواحي  الفلسطيني،    M75

حتت تهديدها.

أفيخاي أدرعي... ضابط برتبة »أحمق«
تردد اسم أفيخاي أدرعي كثيرا خالل العدوان على غزة عام 2009/2008 كثيرا، وتعامل املواطنون 
أيامها معه بصفته ناطقا باسم جيش االحتالل، وكانت وسائل اإلعالم العربية والدولية تتسابق 
الستضافته للتعرف على ما يدور على جبهة قطاع غزة، وكان دائما يعطي معلومات تظهر قوة 
جيشه وبسالته في احلرب، وال ننسى أنه صرح بعد انتهاء العدوان أن غزة »لن تقوم لها قائمة 
بعد اليوم«. هذه املرة وبعد أن قامت غزة من حتت الردم، كان أفيخاي؛ 30 عاما، مختلفا عما كان 
عليه في عدوان »الرصاص املصبوب«، وجاء بخطاب مختلف كثرت فيه األمثال الشعبية، واآليات 
بدأ  إن  وما  »إرهاب«.  أنه  على  غزة  في  الصمود  فيها  وصف  التي  النبوية  واألحاديث  القرآنية، 
بهذا النوع من اخلطاب، حتى حتول إلى أضحوكة و«مسخرة« عند املواطنني الذين وصفوه تارة 
باحلكيم، وتارة أخرى بالشيخ، حتى إن بعضهم دعوه إلمامتهم وخطبة اجلمعة فيهم. وظهرت 
له مجموعة من الصور والتعليقات الساخرة إلى حد االستهزاء به حتى أخر دقيقة قبل ساعة 
ألبس  وقد  أفيخاي  فيه  يظهر  كاريكاتير  نشر  مت  وقد  التنفيذ،  حيز  الهدنة  ودخول  الصفر، 
عمامة، وقد كتب فيه: »سؤال ملفتي الديار: لو ضربت املقاومة صاروخ الساعة 8:57، ووصل إلى 
تل أبيب الساعة 9:01، هل يعد هذا خرقا للتهدئة«؟؟ رمبا يزودنا باجلواب في التهدئة القادمة!!

املصاحلة أقـرب
وضع العدوان على قطاع غزة املصاحلة الوطنية كأولوية وطنية، بل إنه وضع االنقسام في زاوية 
ضيقة. وقد ظهر ذلك واضحا في التناغم والتطابق في لهجة اخلطاب الفلسطيني التي جمعت 
بني شطري الوطن، تنادي بضرورة الوحدة الوطنية، والتوصل حلل جذري للحالة التي أرهقت 
الفلسطينيني أكثر من أي عدوان إسرائيلي. وقد الحظ اجلميع أن هذا العدوان لم يزد من حالة 
القطيعة بني اخلصوم السياسيني، بل قربهم أكثر نحو إعادة الوحدة، خاصة مع توافر األنباء 

حول عملية إفراج متبادل عن األسرى في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. 
ولعل هذا نصر آخر للصمود األسطوري في غزة، وللهبة اجلماهيرية الواسعة التي طالت كل أرجاء 
تخوين  عبارة  أي  نسمع  فلم  العدوان؛  عباس خالل  الرئيس  توجته خطابات  الغربية،  الضفة 
العام حلركة اجلهاد  األمني  الله شلح؛  لسان رمضان عبد  من طرف آلخر. وكذلك ما جاء على 
اإلسالمي، حني قال خالل املؤمتر الصحفي الذي أعقب اإلعالن عن الهدنة، إن الفصائل الوطنية 
التطورات  االتفاق. ولعل مجمل هذه  الذي بارك  بالرئيس،  اتصال دائم  القاهرة كانت على  في 
يدفعنا لالطمئنان على وضع جبهتنا الداخلية في أي جولة قادمة مع االحتالل، وأقربها سيكون 

يوم 2012/11/29، حني يطالب الرئيس بانضمام فلسطني كدولة غير عضو في األمم املتحدة.
ما نتمناه هو أن يذهب الرئيس ومعه إجماع الفصائل الوطنية ودعمها، حتى ال يجرؤ أي مسؤول 
دولي على أن يقول لرئيسنا: »من متثل«؟ وهذا يعني أنه ال بد من الدخول في إجراءات املصاحلة، 
وبوادر خيرها برزت بكل ما سبق، وباالتصاالت التي أجراها األستاذ إسماعيل هنية، والقيادات 
لألمم  التوجه  الدعم جلهود  الرئيس عباس، حملت مضامني  مع  في غزة،  املختلفة  والتيارات 

املتحدة.



3تشرين ثان  2012 في مجتمعنا

روان شرقاوي/ 22 عاما
مراسلة الصحيفة/ نابلس

»عيب... حرام... ممنوع«؛ كلمات تتردد 
عن  تسأل  أن  فتاة  عندما حتاول  بكثرة 
أمر، أو تبدي رأيها في قضية، أو تطالب 
العادات  باتت  فهل  حقوقها...  من  بحق 
والتقاليد أقوى من تعاليم األديان؟ وهل 
املرأة  بحق  املجحفة  التشريعات  أصبحت 

ثابتة ال ميكن تغييرها؟
زعرور؛  أبو  فاتن  الدكتورة  ترى 
األخصائية االجتماعية، أننا »نتحدث عن 
تراث قدمي موروث منذ بداية اخلليقة، 
وتقاليد  عادات  أصبحت  سلوكيات  وعن 
»ليست  ولكنها  األجيال«،  عبر  تورث 
مستحيلة التغيير، وكل ما يحتاجه ذلك 
هو التوعية... واجلهد الكبير«! وتضيف: 
والتقاليد  العادات  بعض  تغير  »لقد 
خارج  وعملها  املرأة  تعليم  ملصلحة 
مراكز  وتبوئها  املهن،  معظم  في  املنزل 
عليا«. لكنها ترى أن هذا التغيير حصل 
العقلية  في  وليس  الشكلية،  األمور  »في 
البشرية، التي ال تزال تنظر للمرأة نظرة 
حسب  العمل  تقسيم  على  تقوم  دونية، 
النوع االجتماعي«، إضافة لظاهرة امللكية 
على  للمرأة  الرجل  ينظر  »إذ  الفردية؛ 

أنها شيء ميلكه« كما تقول.
في  للمرأة  الدونية  النظرة  وتظهر 
حدة  أكثر  بصورة  العربية  املجتمعات 
العربية  ألن  الغربية؛  املجتمعات  من 
بالعادات  تتمسك  محافظة،  مجتمعات 

إلى  زعرور  أبو  تشير  حيث  والتقاليد، 
يجب  »ال  فتقول:  مثال  الشرف  قضية 
خلفية  على  »القتل  قضية  تسمى  أن 
الشرف«؛ فإذا كان الرجل هو الذي ينتهك 
هذا الشرف، ملاذا يترك وتقتل الفتاة«؟! 
وتشير إلى أن نتائج األبحاث تدل على أن 
70%  من النساء يعانني من العنف األسري، 
ألجسادهن؛  عائالتهن  من  أبناء  وانتهاك 

فيما يعرف بـ»سفاح القربى«.

تعزز  بها  املعول  القوانني  أن  وتعتبر 
قانون  ومنها  املرأة،  بحقوق  اإلجحاف 
اللذين  املخفف«،  و»العذر  احملل«،  »العذر 
االغتصاب  قضايا  في  الشاب  يحميان 
والقتل على خلفية الشرف، وتشرعن ما 

هو مرفوض اجتماعيا.
ما  أنه  مواطنة،  فرحات؛  سناء  وتعتبر 
دام الرجل هو صاحب القرار االجتماعي 
املرأة  فستبقى  والسياسي،  واالقتصادي 

يكمن  احلل  أن  وتعتبر  الضحية.  هي 
العمل  مفهوم  توسيع  على  العمل  في 
الدميقراطي، لتشكل املرأة ركنا أساسا في 
التطوير، وتندمج في احلياة االجتماعية 
ضرورة  وترى  والسياسية.  واالقتصادية 
خلفية  على  القتل  قضية  إلى  ينظر  أن 
الشرف إلى أنها »قضية حقوقية إنسانية، 
أخرى؛  جرمية  كأي  عليها  يعاقب  وأن 

ألنها تتعلق بإزهاق روح إنسان«.
االجتماعية  الناشطة  أما ميسرة صبح؛ 
على  فتأخذ  العاملة،  املرأة  جمعية  في 
املجتمع أنه يعتبر العادات والتقاليد فوق 
وتضيف  الدين،  تعاليم  وفوق  القانون، 
قضية  الشرف  خلفية  على  القتل  إلى 
كثير  »في  وتقول:  الشرعي،  امليراث 
الشرع  على  حتايل  يحدث  األحوال  من 
حلرمان املرأة من امليراث، وتصل األمور 

أحيانا إلى حد القتل«.
في  التهميش  من  النساء  معظم  ويعاني 
في  دورها  وينحصر  الهامة،  املجاالت 
من  واستبعادها  ويتم  املنزلي،  العمل 
اجلو العام، وتقول ساما عويضة؛ رئيسة 
القدس:  في  النسوية  الدراسات  مركز 
من  مينعها  تهميش  من  املرأة  »تعاني 
وإذا  بخياراتها،  وتتحكم  ذاتها  حتقق  أن 
األخرى،  املعتركات  دخول  من  متكنت 

يكون دورها شكليا«.
القروي  للمجلس  مرشحة  تعرضت  وقد 
هي  للضرب  األغوار  قرى  إحدى  في 
وزوجها وأبناؤها، في بيتها، من مجموعة 
من أهل قريتها؛ لدفعها إلى التراجع عن 

إحدى قرى طوباس هدد  ترشحها، وفي 
زوج زوجته املرشحة بالطالق إذا أصرت 
على ترشحها. أما في إحدى قرى الشمال 
مركز  حرق  على  الشبان  بعض  فأقدم 
املرأة  مشاركة  على  احتجاجا  التسجيل؛ 

في االنتخابات احمللية.
املواقع  في  النساء  أثبتت  ذلك  ومع 
على  قدرتهن  تبوأنها  التي  القيادية 
أو  أزواجهن  وتشجيع من  بدعم  العطاء، 
آبائهن... ولكننا في أغلب املواقع ال نسمع 
جتحف  التي  املبررات  سوى  الرجال  من 
بحق املرأة، حيث قال أحدهم: »ال خير 

في أمة تقودها امرأة«.
ويقول سيد رافع؛ مواطن من جنني: »ال 
وال  السياسة،  في  النساء  مشاركة  أفضل 
أوافق على وصولها ملناصب عليا في الدولة؛ 
بسبب عدم تفرغهن، وعدم قدرتهن على 
ويرى  املتأخرة«،  الليل  ساعات  في  العمل 
أن  حرية احلركة والتنقل صعبة بالنسبة 
لهن. ويثق بأن قدرة الرجل على القيادة 

واملساعدة أكبر من قدرة املرأة.
تختلف نظرة املجتمع حول التخلص من 
العادات والتقاليد البالية املجحفة بحقوق 
املرأة؛ فهناك من يرى أنها إرث تاريخي ال 
يحتاج  وتغييره  بسهولة،  تغييره  ميكن 
يؤمن  من  وهناك  كبير.  وقت  إلى 
سريعا  منه  والتخلص  تغييره  بضرورة 
التي  والقوانني  التشريعات  سن  عبر 
واملشاركة  الوصول  في  املرأة  حق  تكفل 
الرجل  وبني  بينها  واملساواة  السياسية، 

في كافة املجاالت.

سمية جميل
مراسلة الصحيفة/ جنني

تزايدت األعمال التطوعية بشكل ملحوظ 
إيجابية  بظاهرة  لتبشر  مجتمعنا؛  في 
حتى  والقرى،  املدن  في  تبرز  بدأت 
من  العديد  إلى  األنظار  تلفت  باتت  إنها 
األعمال واملشاريع التطوعية، التي تتعدى 
املشاركة  إلى   الفردية،  املبادرات  فكرة 

اجلماعية.
كبير  عدد  قام  الفائت،  رمضان  وفي 
لتلطيف  الباردة  املياه  برش  الشبان  من 
على  االزدحام  خالل  احلارة  األجواء 
القدس،  إلى  املؤدية  االحتالل  حواجز 
انتشر  القدسي،  احلرم  باحات  وفي 
ليقوم  ومتطوعات؛  شباب،  متطوعون 
اجلميع بواجبه في خدمة املصلني، منهم 
من ارتدى مالبس املسعفني، ومنهم من 
تطوع  من  ومنهم  النظام،  جلان  في  كان 
على  اإلفطار  وجبات  توزيع  في  خيرا 
املصلني، وتنظيف ساحات احلرم. وهناك 
على الشوارع العامة من وقف يوزع التمر 
الذين  واملسافرين  السائقني  على  واملاء 
اإلفطار،  موعد  مع  الطرقات  على  كانوا 

خاصة على معبر قلنديا.
على  بارزا  دليال  شكلت  األعمال  وهذه 
ميل األفراد للتطوع، ولكن هنالك أعمال 
تطوعية أخرى حتتاج إلى أكثر تنظيمها، 

والتنسيق اإلعالمي حلشد املتطوعني.

البركة بالشباب
في  التطوعية  األعمال  اعتمدت  وقد 
الوطن طوال فترة االحتالل على الشباب 
من كال اجلنسني، ولذلك فقد قام طلبة 
اجلامعات بالكثير من األعمال التطوعية.  
مجمعة  مؤخرا  اخلليل  في  ظهرت  وقد 
من الشباب املتطوعني، تعرف مبجموعة 
التي تعرف عن  التطوعية،  اخلير  شباب 
نفسها بأنها: »مجموعة من الشباب الذين 
ووطنهم،  دينهم  جتاه  بواجبهم  شعروا 
املجتمع  نصرة  في  الشباب  أهمية  ووعوا 
والرقي به«، وتستهدف أنشطتهم أقرانهم 

من الشباب.
انطلقت  التي  بغيرك«  »فكر  حملة  أما 
فقد  الله،  رام  من  الفائت  متوز  شهر  في 
املتطوعني  من  كبير  عدد  من  تكونت 
بوك،  الفيس  التقوا على صفحات  الذين 
املختلفة  احمللية  اإلذاعات  واستخدمت 
املالبس  من  تبرعات  إلى  للحصول 
على  البسمة  لرسم  احملتاجة؛  للعائالت 
الفطر  عيد  حلول  مع  أطفالها  وجوه 
ودعت  معرضا،  أقامت  كما  السعيد، 
أن  املجموعة  حاولت  وقد  إليه،  املعنيني 
 BCS شركتا  فتبنته  ممول،  عن  تبحث 
الغذائية،  للمواد  وسنقرط  للكمبيوتر 
أمور  تسيير  في  كبير  أثر  لذلك  فكان 

املتبرعني  إلى  للوصول  املجموعة  عمل 
واملتطوعني على السواء.

بجهودنا نرسم البسمة
أن  اخلير  شباب  حملة  منسقو  ويعتقد 
محافظة   من  واملؤسساتي  الشعبي  الدعم 
الشباب  ملنح  كافيا  كان  وبلدياتها  اخلليل 
الغطاء القانوني لكافة األنشطة التطوعية 
يشترط  يكن  لم  بحيث  بها،  قاموا  التي 
منتمني  يكونوا  أن  فيها  املشاركني  في 
حتى  مؤسسات،  أو  سياسية  ألحزبب 

حتصل على شرعيتها.

»في الشباب إحسان«
بهذه اجلملة عنون اإلعالمي أحمد الشقيري 
»خواطر«،  برنامجه  من  الثامن  اجلزء 
خالل  فضائية  قنوات  عدة  بثته  الذي 
mbc، وكانت  املاضي، ومنها  شهر رمضان 
في  التطوعية  األعمال  حول  تدور  فكرته 
عدة مناطق من العالم. وترى مها إبراهيم؛ 
منسقة مشروع بصمات الذي نفذته الهيئة 
الشباب  دور  وتفعيل  لإلعالم  الفلسطينية 
»بياالرا«،  أن تأثير الشباب في الوطن كبير، 
وتقول: »لقد أحيا برنامج الشقيري إميان 
وقدرتهم  وإمكانياتهم  بقدراتهم  الشباب 
على تقدمي عمل نافع ملجتمعهم«، وتعتبر 
أن لهذا البرنامج فضال في اإلقبال الكبير 

للشباب على التطوع.

مبستقبل  أمال  مينح  نبيل  عمل  التطوع 
لوطن أجمل، ويجعله أكثر تكاتفا من ذي 
قبل، مما يسمح بتهيئة النفوس لالنطالق 

نحو تطوير املجتمع والرقي به، مع تأكيد 
بأنهم  التطوعية  املشاريع  على  القائمني 

يسعون لالستمرار في التطوع.

نظرة املجتمع للمرأة بني املاضي واحلاضر

إرث تـاريخـــي مجـحـــف وتـغـيـيـــره صـعـــب

انتشار األعمال التطوعية.. يرسم أمال ملستقبل أجمل
املرأة في املجتمع محصورة في الزاوية                تصوير: شيرين زيادة
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نرمني حبوش
مراسلة الصحيفة/ غزة 

أهم  من  هي  واإلبداع،  واإلصرار  العمل 
املقومات للوصول ملستقبل مشرق بالنجاح 
في  خريجات  أربع  متكنت  وقد  واألمل. 
باجلامعة  احلاسوب  هندسة  تخصص 
اإلسالمية في غزة، آالء هنية، وهبة عزام، 
اختراع  من  لبد،  وهبة  الشطلي،  وسمر 
مراحل  في  املكفوفني  لألطفال  جهاز 
التعليم، ميكنهم من االستفادة من الطرق 

احلديثة غير التقليدية املتبعة.

البداية
تقول آالء هنية: »هذا االختراع هو مشروع 

بعد  قررنا  حيث   ،2012 لعام  تخرجنا 
جهازا  نصمم  أن  طويلني  وبحث  تفكير 
يهدف إلى تعليم األطفال املكفوفني بصريا 
احملمول،  الهاتف  باستخدام  برايل،  لغة 
متكن  معينة،  بتطبيقات  تزويده  بعد 
خدمة  باستخدام  باالختراع  ربطه  من 
ست  من  اجلهاز  ويتكون   .»Bluetooth«
الداخل  نحو  أوتوماتيكيا  تتحرك  نقاط 
املعلم  يكتب  »عندما  وتشرح:  واخلارج. 
احلرف على الهاتف احملمول، تظهر النقطة 
الطفل  ليتمكن  اجلهاز؛  على  متثله  التي 
الكفيف من تعلمه، خاصة وأنه قد تعرف 
مسبقا على اجلهاز بحاسة اللمس، وبإرشاد 

املعلمني«.
اجلهد  من  الكثير  اجلهاز  هذا  ويوفر 

تخضع  تعليمية  عملية  فأي  والوقت؛ 
وعلى  الطالب،  مستوى  لتحديد  المتحان 
كتابة  عبر  جميعا،  يختبرهم  أن  املعلم 
اإلجابة  لتظهر  اجلهاز،  على  معني  حرف 
أكانت  سواء  احملمول؛  الهاتف  شاشة  على 

خاطئة أم صحيحة.
يعتمد  أن  ميكنه  ال  الكفيف  أن  وتوضح 
على نفسه، بل يحتاج إلى شخص يرافقه. 
وتعتبر أن هذه الطريقة تعزز لديه الثقة 

بالنفس ليبدع وينجح.

قصة جناح
وبعد عمل متواصل، وبحث ميداني شمل 
االحتياجات  لذوي  ومدارس  مؤسسات 
بسبب  تعانيه  ما  على  والتعرف  اخلاصة، 

التعليم،  في  تقليدية  طرق  استخدام 
من  شهور  ثالثة  بعد  اخلريجات  متكنت 
حتقيق هدفهن بدعم أهاليهن وتشجيعهن. 
إقباال  فكرتنا  »وجدت  عزام:  هبة  تقول 
كبيرا ومشجعا. وقد علمنا أن هناك العديد 
من املشاريع التي استهدفت ذوي اإلعاقات، 
لكن لألسف لم تصادف النجاح«. وتضيف: 
براءة  على  للحصول  بطلب  تقدمنا  »لقد 
أن  ونأمل  االقتصاد،  وزارة  لدى  اختراع 

نحصل عليها«.

عقبات
في  واجهتهن  التي  العقبات  أهم  ولعل 
املادية،  الكلفة  في  تتمثل  كانت  البداية 
املشروع،  يدعم  ممول  إليجاد  واحلاجة 
واحلصول  املناسب،  التوجيه  ووضع 
كانت  حيث  املناسبة،  األجهزة  على 
هذه  ألن  مغامرة؛  مبثابة  البحث  رحلة 
وتطلب  القطاع،  في  تتوفر  ال  األجهزة 
األمر أن تتصل إحداهن بأحد أقاربها في 
التي  املطلوبة،  األجهزة  ليشتري  اخلارج؛ 

املعابر،  عبر  إدخالها  باإلمكان  يكن  لم 
حاول  »لقد  الشطلي:  سمر  تقول  حيث 
الفكرة مستحيلة  بأن  إقناعنا  املهندسون 
بعد  النجاح  من  متكنا  ولكننا  التحقيق، 
عمل جاد استمر ثالثة شهور، ونأمل أن 
جميع  في  مجانا  االختراع  تطبيق  يتم 

املدارس واملؤسسات«.

خطط املستقبل
اجلهاز  شكل  لتغيير  اخلريجات  وتخطط 
وزنا،  أخف  ليصبح  وتصميمه؛  وحجم 
معه  يتعامل  أن  الكفيف  للطفل  وميكن 
بكل سهولة. وكذلك يحاولن إضافة اخلدمة 
تقول هنية: »سنجري بعض  له.  الصوتية 
التغييرات على اجلهاز، ونضيف تطبيقات 
أخرى على اجلوال؛ لتفيد ذوي اإلعاقات«. 
أن يجدن مموال ميكنهن  اخلريجات  وتأمل 
محتاج.  لكل  اختراعهن  إيصال  من 
في  »أبدعوا  مفادها:  للشباب  ورسالتهن 
تفكيركم وعملكم، فالعالم لم يعد يحتاج 

لنسخ مكررة«.

وليد خاروفة
مراسل الصحيفة/ رام الله

أهم  من  الفوتوغرافية  الصور  تعتبر 
حتفظ  ألنها  الناس  ميتلكها  التي  العناصر 
املهمة  السعيدة وتوثق األحداث  مناسباتهم 
فيعد  حياته،  في  اإلنسان  بها  مير  التي 
مما   واخلطيرة  الصعبة  املهن  من  التصوير 
تتطلبه مهارة عالية ملن ميتهنها، باإلضافة 
وتوثيق  التصوير  في  والرغبة  املوهبة  إلى 
الريناوي،  عرين  بدأت  هكذا  األحداث. 
مجال  في  رحلتها  الله  رام  من  عاما   21
مكونة  أسرة  في  ولدت  والتي  التصوير، 
العامة في  الثانوية  وأنهت  أفراد  من سبعة 
ثم  اللوثرية،  اإلجنيلية  الرجاء  مدرسة 
في  وتخصصت  العصرية  بالكلية  التحقت 

مجال الصحافة واإلعالم.

بداية الطريق
بتشجيع  التصوير  مبمارسة  ريناوي  بدأت 
مشاكل  عدة  واجهت  لكنها  شقيقتها،  من 
املهن  من  التصوير  رأت  التي  والدتها  مع 
اخلطيرة والصعبة، كونها تغطي من خالله 
إلى  باإلضافة  االحتالل،  مع  املواجهات 
وقت  في  والوقائع  األحداث  بعض  تغطية 

متأخر من الليل.
لكن إصرار ريناوي وحبها للتصوير جعلها 
قادرة على إقناع أسرتها بهذه املهنة، وتقول 
صغري،  منذ  التصوير  »أحببت  ريناوي: 
لتوصيل  فعالية  األكثر  الوسيلة  ألنه 
اجنازات ومعاناة أبناء شعبي للعالم بأسره«. 
ومن خالل عالقاتها، حصلت ريناوي على 
مصورين  عدة  من  كبيرين  ودعم  تأييد 
وصحفيني منهم املصور الفلسطيني جمال 

العاروري والصحفي خالد الفقيه.

شهادات واجنازات
لريناوي  التصويري  العمل  يقتصر  لم 
فحسب،  السياسية  األحداث  تغطية  على 
املهرجانات  تصوير  على  أيضا  عملت  بل 
والفعاليات الشبابية والنسوية لدعم مفهوم 
التصوير احلديث واالرتقاء به واالبتعاد عن 
املفهوم التقليدي الذي يقتصر على تغطية 
األحداث السياسية فقط. فتسعى ومبجهود 
في  النسوي  العنصر  دور  تفعيل  إلى  كبير 
هذا املجال خاصة في مجتمعنا الفلسطيني 
التي  التحديات  من  الكثير  يواجه  الذي 
املجاالت  من  الكثير  في  املرأة  عمل  تقيد 
الفوتوغرافي.  التصوير  ضمنها  ومن 
النسائي  العنصر  »إن  ريناوي:  وتضيف 

خاصة  تفعيل  إلى  بحاجة  مجتمعنا  في 
على  يقتصر  ال  والذي  التصوير  مجال  في 

الذكور فقط«.
مجال  في  عدة  مبسابقات  ريناوي  شاركت 
أحداث  تغطية  إلى  باإلضافة  التصوير، 
للبنك  معرض  ضمنها  من  مهمة  ووقائع 
عدد  فيه  شارك  والذي  بالقدس  األمريكي 
على  املشهورين  والصحفيني  املصورين  من 
املستوى الدولي، كما وحازت على أكثر من 
ضمنهم  من  وشهادة  جائزة  عشر  ثالثة 
كما  فلسطينية.  مصورة  أفضل  شهادة 
وأطلقت مؤخرا موقع الكتروني خاص بها 
التقطتها  التي  الصور  من  العديد  يتضمن 
صورة  إليصال  وذلك  مختلفة  مبناسبات 
وأخيرا  العالم.  أنحاء  جميع  إلى  فلسطني 
بناء  إلى  عملها  خالل  من  ريناوي  تطمح 
ثقة كاملة بالقدرات الشبابية الفلسطينية 
املفهوم  تغيير  ومحاولة  املجال،  هذا  في 
شموال  أكثر  ليصبح  للتصوير  التقليدي 
واملوضة وجميع  األزياء  إلى تصوير  ليصل 

النشاطات الشبابية اجلديدة في فلسطني.

املوقع اإللكتروني اخلاص بعرين: 
www.arinerinawi.com 
www.arinerinawi.ps

إبــداع يتحــدى لغــة برايــل

عريـــــن رينـــــاوي

تـــــروي األحـــــداث بعدستهـــــا

آالء وهبة وسمر يعرضن اختراعهن                     تصوير: نرمني حبوش

االختراع عن قرب                  تصوير: نرمني حبوش

بالنسبة لعرين التصوير واجب              املصدر: موقع املصورة على الفيس بوك
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أسعد أبو طامع 
مراسل الصحيفة/ جنني

تشرق تدمر من روح املدينة السورية 
يشتاق  وال  بآثارها،  اجلميلة  العريقة 
إليها إال من رآها ورأى آثارها ولو مرة 
واحدة في التلفاز، فيقفز القلب إليها. 
وفي الطريق إليها الفتات تقول: »تدمر 
270 كم، تدمر 100 كم، تدمر 40 كم«. 
يخاطبك  صوتا  تسمع  وصولك  وعند 
باللهجة السورية: »هادول ما شوفناهم 

وال مرة بحياتنا«.
تدمر«،  إلى  الطريق  »في  االسم:  هذا 
»رحلة  الوثائقي  للفيلم  عنوانا  يصلح 
هالة  السورية  للمخرجة  الذاكرة«،  إلى 
اجلزيرة  قناة  عرضته  الذي  محمد، 

ضمن سلسلة »أدب السجون«.
حافلة  سير  خالل  الفيلم  ويروي 
صغيرة قصة طولها ما يقارب 400 كم، 
عن ثالثة رجال: غسان جباعي؛ وهو 
مخرح مسرحي، وياسني احلاج صالح؛ 
وهو كاتب، وفرج بيرقدار؛ وهو شاعر. 
الشباب،  عمر  في  تدمر  سجن  دخلوا 
ولم  سنة،  و16   10 بني  ما  فيه  وقضوا 
يكونوا حني اعتقالهم ليعتقدوا يوما 
أن هذه املنطقة ميكن أن حتتوي على 

سجن، شكلوا فيه مجتمعا منعزال.
منذ  الثالثة  الكهول  روايات  وتبدأ 
لتقلهم  دمشق،  من  احلافلة  خروج 
التحقيق  انتهاء  إلى سجن رئيس، بعد 
حلزب  ومنتمني  كمعارضني،  معهم 
السوري؛  البعث  حزب  غير  سياسي 
الوحيد املعترف به، والوحيد في فترة 
الكبرى  املفاجأة  لكن  البعثية.  سوريا 
أنهم يتفقون على أن طريقة التعامل 
معهم خالل مغادرتهم مكان االحتجاز، 
سجن  إلى  سيرسلون  بأنهم  توح  لم 
والذي  السيئة،  بسمعته  الشهير  درعا 
مفقود،  »الداخل  عبارة  عليه  تنطبق 

واخلارج مولود« فعال.
مدينة  باجتاه  احلافلة  الثالثة  يركب 
األلم  حكاية  وتنطلق  شرقا،  درعا 
طريقة  ولكن  منهم،  لكل  رواية  في 
املخرجة  تنتهجها  التي  التشويق 
اقتراب  بالصوت والصورة، تتزايد مع 
إلى  املشاهد  لتجذب  درعا،  احلافلة من 
تركيزها  عبر  تروى،  التي  القصص 
الطريق،  املنتشرة على  اليافطات  على 
إلى  »الكاميرا«  تنظر  إن  ما  والتي 
نفسه  املشاهد  يجد  حتى  إحداها، 
قصص  فتزداد  درعا،  من  يقترب 

السجناء أملا.

حياة  عن  هو  السجناء  يرويه  ما 
الذل  على  خاللها  اعتادوا  بسيطة، 
حياة  على  أنفسهم  وعودوا  واملهانة، 
أي  بال مغاالة باألمل فيها، واستبعدوا 
فال  األسوار،  خارج  احلياة  في  تفكير 
أمل لهم في اخلروج من السجن، لدرجة 
أن ياسني يصف نفسه بعد تسع سنوات 
كاليونانيني  أصبح  بأنه  السجن،  في 
عنده  فالروح  الروح،  مع  التعامل  في 
ما  ودائما  الكماليات«،  في  »تتجسد 
في  والكماليات  املثاليات  يرسم  كان 
مع  وعالقات  حياة  صورة  على  عقله 
»في  عنها:  يقول  التي  واملرأة،  الناس 
السجن تشكلت لدي نساء عديدات في 
خيالي،  من  أخترعهن  كنت  مخيلتي، 
والحقا تشكلت لدي صورة املرأة املثلى، 
حتى إذا خرجت من السجن، مأل قلبي 
ستظلمها  واقعية  امرأة  فأي  الفراغ؛ 
ولن  اخليال.  المرأة  املثلى  الصورة 
تستطيع أي امرأة أن تسد ذلك الفراغ 

في قلبي«.
عنها  يتكلم  التي  االنطباعات  هذه 
حقدا  النفوس  في  تدخل  السجناء، 
األمن،  أجهزة  متارسه  ظلم  كل  على 
األسرى  على  ونفذته  ابتكرته  وما 
السياسيني من أساليب قمع، رغم عدم 

اتهام يقرر مصير حياتهم في  وجود 
محكمة من أي نوع، لعل أحدهم يعلم 
ميكن  ومتى  السجن،  في  سيقضي  كم 
أن يخرج منه، وما سيخططه حلياته!

من  مييزه  خاص  رونق  وللفيلم 
على  التركيز  في  يتمثل  يشاهده، 
وإمياءات  صوتها  ونبرات  الشخصيات 
وجهها، وحزنهم على عمر مضى من 

يبذل  أن  دون  للوطن،  حلبهم  ضياعا 
هذا »الوطن« وشعبه شيئا لهم!

من  بعض  قلوب  الفيلم  سيمأل 
حال  على  ويبكي  حزنا،  يشاهده 
من  إليه  وصلت  وما  دول  بعض 
انتهاكات، بل من عجائب األمور التي 
في  تدفن  أن  أو  عنها،  أن حتكي  إما 

نعش بالقبور.

نرمني حبوش
مراسلة الصحيفة/ غزة

من قال ال أقدر، قلت له حاول. ومن قال له 
ال أعرف، قلت له تعلم. ومن قال مستحيل، 

قلت له جرب.
وهي   ،1991 عام  غزة  في  مطر  رنا  ولدت 
تخصص  في  األقصى،  جامعة  في  تدرس 
املكتوبة، وقد شاركت في تدريب  الصحافة 
ملؤسسة شاشات برام الله ضمن مشروع »أنا 
امرأة من فلسطني«، بفيلم »لوحة«؛ فيلمها 

األول.
أن  تعتبر  ألنها  اإلخراج  لعالم  اجتهت  وقد 
اجلمهور  إلقناع  أقوى  معا  والكلمة  الصورة 
»بدأت  مطر:  تقول  وحدها.  الكلمة  من 

»بياالرا«  في  كمتطوعة  اإلعالمي  مشواري 
التي كان لها فضل كبير في صقل موهبتي. 
ثم التحقت باجلامعة، وشعرت أن تخصصي 
الفضول  فحملني  للعالم،  رسالتي  يوصل  ال 
وأتعرف  كثب،  عن  اإلخراج  مجال  القتحام 

عليه، وإلى أين وصلنا في فنونه«.

احلكاية من البداية
اختارتها  باجلامعة،  رنا  التحقت  أن  بعد 
تعمل  التي  الوحيدة  وهي  شاشات،  مؤسسة 
لتشارك  الوطن،  في  املرأة  سينما  مجال  في 
فكان  فلسطني«،  من  امرأة  »أنا  مشروع  في 
يروي  وهو  إخراجها،  باكورة  »لوحة«  فيلم 
رنا جتربة  تشكيلية. وتعتبره  فنانة  قصة 
التجربة  »من  تقول:  حيث  لها،  تدريبية 

بالتدريج،  السلم  صعود  بدأت  وقد  نتعلم، 
واملناقشة،  واالطالع  القراءة  من  انطالقا 
ثم اهتممت مبطالعة الكتب الرياضية التي 
فاستقيت  وإجنازاتها،  املرأة  برياضة  تعنى 

فكرة فيلم أبيض وأسود«.
الفلسطينية  املرأة  واقع  الفيلم  ويسرد 
فلسطني  ومتثيل  النكبة  منذ  الرياضية 
ونقل  الوطنية،  الهوية  وإبراز  اخلارج،  في 
مطر  تنتقل  ثم  للعالم.  الوطن  رسالة 
النكسة،  ظل   في  الرياضة  واقع  شرح  إلى 
ومنعت  الرياضية،  األنشطة  توقفت  حيث 
النسائية  الرياضية  املشاركات  من  فلسطني 
الذي  احلالي؛  الواقع  إلى  لتصل  اخلارج.  في 
سوءا؛  فيه  النسوية  الرياضة  وضع  ازداد 
فنوادي غزة تهمش دور الرياضة النسوية، 

حتى إن املرأة ال تتواجد في النوادي؛ بسبب 
االحتالل  سلطات  ومنع  والتقاليد،  العادات 
اإلقليمية  للمشاركات  الرياضيات  سفر 

والعاملية.

سيناريو الفيلم
الفيلم قضية تغييب  تقول مطر: »يناقش 
الفيلم  أحداث  أن  وتوضح  رياضيا«.  املرأة 
بدأت مبكاملة هاتفية مع السيدة حامتة أبو 
فلسطني،  في  الالعبات  أوائل  من  سلطان؛ 
الفيلم، ولكنها  والتي رفضت أن تشارك في 
بتسجيل صوتها فقط.  اقتنعت  النهاية  في 
وتتحدث أبو سلطان عن الرياضة النسائية، 
التي  واإلجنازات  والنجاحات  واملشاركات، 
حققتها املرأة الرياضية في املاضي، وتقارنها 
رياضيا  جمودا  يشهد  الذي  احلالي  بالوضع 
أدى إلى اختفاء املرأة من الساحة الرياضية 

الغزية تقريبا.
صاحب  الشرفا؛  سالم  األستاذ  يظهر  ثم 
الدور الكبير في تأسيس الرياضة النسائية، 
توقفها  إلى  أدت  التي  العقبات  ليتحدث عن 

بسبب النكسة عام 1967.
شيرين  الالعبة  إلى  الكاميرا  وتتنقل 
في  الرياضي  مشوارها  بدأ  التي  املالحي؛ 
عن  لتتحدث  املاضي،  القرن  تسعينات 
املجتمع  نظرة  على  وتعرج  مشاركاتها، 
ومشاكل  صعوبات  من  واجهته  وما  إليها، 
بعد  خاصة  واملجتمع،  األهل  صعيد  على 
مساهمتها  تقتصر  حيث  تزوجت،  أن 
في  فريق  تدريب  على  حاليا  الرياضية 
على  األهالي  اعتراض  وتتناول  املدرسة. 
الرياضي،  الرياضية، والزي  التمارين  بعض 
بدرجة  محافظ  مجتمع  في  »نحن  وتقول: 
ال يسمح للفتاة أن ترتدي زيا رياضيا داخل 

املدرسة«.
في  فاعل  دور  للمرأة  »كان  مطر:  وتقول 
في  شاركت  حيث   ،1952 عام  منذ  الرياضة 
عربية«،  رياضية  دورة  أول  خالل  األردن 
وتتساءل: »أين السجل التاريخي الذي يحفظ 

هذه اللحظات«؟ وتعقب بحزن: »كانت مجرد 
أما  تسجيالت«.  أو  وثائق  أجد  ولم  صور 
الصور التي ظهرت في فيلمها، ويعود أقدمها 
تعب  بعد  عليها  حصلت  فقد  سنة،   56 إلى 
األستاذ  هو  قدمي،  العب  إلى  قادها  شديد، 

يوسف احلشوة«.
فإن  اإلصرار،  أمام  مستحيل  شيء  ال  وألنه 
في مجتمعنا  تعتبر وجود مخرجات  مطر 
من التحديات الكبيرة التي واجهتها، حيث 
الفتيات  وجود  يرفض  »املجتمع  تقول: 
واإلرشادات  التعليمات  يعطني  امليدان،  في 
لطاقم العمل«. وتضيف: »كاد الفيلم يفشل 
بسبب رفض الشخصيات الظهور فيه خوفا 

من املجتمع«.
وألن النقد الذاتي صعب؛ ألن صاحبه يقوم 
تقول  واحد،  آن  في  والنحات  احلجر  بدور 
مفاده  اآلخرين،  من  لنقد  »تعرضت  مطر: 
ولكن  الرياضية،  املرأة  الفيلم يحكي عن  أن 
حيث  الرئيسة،  شخصيته  هو  الشرفا  سالم 
يناقش رجل واقع املرأة، وهذا أمر ال يصح«. 
وتبرر ذلك بأن الشرفا كان مسؤوال آنذاك عن 
وجود املرأة الفلسطينية في املعلب الرياضي، 
على عكس احلاضر، الذي غاب عنه تشجيع 

املرأة وتأييد ممارستها للرياضة.

أبيض وأسود
تقول  الفيلم  لعنوان  اختيارها  سبب  وعن 
يحمل  القدمي  أن  يعني  العنوان  »هذا  مطر: 
جانبا مشرقا من احلب والعفوية في التفكير 
والتعامل، على عكس احلاضر«. وتتمنى على 
في  املظلم  اجلانب  عن  يغضوا  أن  الناس 

احلياة، وأن ينظروا إلى اللون األبيض.
النجاح  في  األمل  الفيلم  نهاية  وحتمل 
مطر:  تقول  حيث  األفضل،  نحو  والتغيير 
للمكاملة  الدرامي  باخلط  الفيلم  »أنهيت 
سلطان،  أبو  حامتة  األستاذة  مع  الهاتفية 
الزمن  يرجع  أن  تتمني  كانت  إن  بسؤالها 
للخلف؟ فأجابت: »نعم أمتنى ذلك؛ ألشارك 

وأجنح، ولكن على أال أكون وحدي«.

»فــــي الطريــــق إلــــى تدمــــر« 

فيلم أبيض وأسود... لنعد الروح للرياضة النسائية

الرياضة النسوية تعبر الزمن                   املصدر: مؤسسة شاشات



تشرين ثان  62012 حياة شباب

آالء سعيد- 17 عاما
مراسلة الصحيفة/ نابلس

يتملكنا اإلعجاب حني نتحدث عن عمالقة 
العلم في زماننا، وعن جواهر تلمع في سماء 
العلم، ونفخر بأساتذة قليلني لوطن كبير، 
هم عمالقة عظماء من وطن عظيم، فنتابع 
بأدلة وبراهني تدل  إبداعاتهم واحترافهم 
األستاذ  نغفل  ال  وهنا  قوية.  بصيرة  على 
طاهر رحال، الذي ولد عام 1957 في قرية 
منظومة  ميلك  فهو  جنني؛  قضاء  عرابة 
الرياضيات،  عالم  ويسكن  متكاملة،  علمية 
سبيل  في  طامح  كل  تناسب  ومنظومته 

العلم.

علم ال ميكن اكتشاف شواطئه
والرياضيات  الفلسفة  كتب  رحال  قرأ 
أن  مفادها  بنتيجة  وخرج  والسياسة، 
»احلياة لوال العلم لغز ال ميكن فهم معناه«. 
العلوم  بني  من  الرياضيات  انتقى  وقد 
ليالي  أسهرني  »بحث  ألنها  درسها،  التي 
وجمع  استباناتها  أرهقتني  ودراسة  طواال، 

منذ  الرياضيات  »أحب  ويتابع:  خيوطها«، 
الصغر، وتعلقت بها على يد أستاذي أحمد 
حلمي؛ نائب مدير تربية جنني حاليا، وال 
ميكنني أن أنكر فضل أستاذي اجلامعي علي 
خليل؛ الذي يعتبر أحد علماء الرياضيات؛ 
والرقي  اإلبداع  على  بالقدرة  زودني  فقد 

بهذه املادة«.
ومير العلم النافع علينا دون أن نستوقفه، 
يشع من عالم األحالم والطموح؛ فقد كان 
يقول:  الذي  لرحال،  األعلى  املثل  الغزالي 
»تأملت سير الناجحني فوجدتهم مختلفني 
النابغ، وهناك  العقلية؛ منهم  في قدراتهم 
يشتركون  جميعا  لكنهم  الذكاء.  متواضع 
أن  متأكد  وأنا  تتغير،  ال  عادات  أو  بصفات 
النجاح ليس انعكاسا للموهبة فحسب، وإمنا 

التزام باملثابرة واإلصرار«.
مدرسا  الروضة  كلية  في  رحال  ويعمل 
للرياضيات في املرحلة الثانوية، وفي كلية 
ويشرف  الكلية  إدارة  في  يعمل  التمريض 
ملادة  مدرس  وهو  احلاسوب،  قاعات  على 
والثقافة.  العلوم  مركز  في  الرياضيات 
في  عضوا  كان  األولى  االنتفاضة  وخالل 

الشمالي،  اجلبل  في  الشعبي  التعليم  جلنة 
وحقق جناحا باهرا على مستوى الوطن.

رسائل توصية
متعددة،  ووسائل  سبال  رحال  ويستخدم 
يعمل عقل  أن  احلاسوب، وهو يفضل  منها 
املعلومات،  يدخل  الذي  كاحلاسوب؛  املعلم 
ويعاجلها، قبل أن يخرجها للطالب؛ ليتلقوا 
عنه العلم بطريقة صحيحة. ويعتبر أن من 
أصعب احلاالت أن يكون هدف املعلم أن يلقن 
طالبه تلقينا، ويقول: »يجب أن يتم إدخال 
كإدخال  متاما  الطالب  دماغ  في  املعلومات 
قصة قصيرة في عقل طفل صغير، بشكل 
اإليجابي  يجعله يفهمها ويحفظها، ويطبق 

منها«.
للطلبة،  النصائح  من  مجموعة  ويقدم 
همتهم  يشحذوا  أن  الطلبة  »على  فيقول: 
النهاية«،  إلى  ينتظروا  وأال  البداية،  منذ 
برسالته  العامة  الثانوية  طالب  ويخص 
املرحلة  هذه  ألن  »جّدوا؛  فيها:  فيقول 
وإما  النجاح  فإما  حلياتكم؛  طرق  مفترق 
الطالب  يحاول  لم  إذا  أنه  ويرى  الفشل«. 
أهوائه،  عن  والتنازل  عقله،  تنظيم 
شقيا  نفسه  ويجد  ويتعب،  فسيخسر 
»عندما  ويتابع:  الناجحني.  زمالئه  بني 
تطمح لشيء وجتد في احلصول عليه، فإن 
دمت  وما  في صفك،  بأسره سيقف  العالم 
للناس  ظلك  ظهر  إن  يهمك  فال  مستقيما 
حني  أفضل  يعمل  مظلة؛  فالعقل  مائال؛ 

يكون متفتحا«. 

عبد الرؤوف حواري/ 19 عاما
مراسل الصحيفة/ نابلس

العامة،  الثانوية  الطالب  ينهي  أن  بعد 
لدخول  يؤهله  معدل  على  ويحصل 
اختيار  أمام  حائرا  يقف  اجلامعة، 
األمر  فهذا  به؛  يرغب  الذي  التخصص 
ويبني  كطالب،  مستقبله  عليه  يتوقف 

عليه طموحاته في حياته القادمة.
يد  في  يكون  ال  األمر  هذا  حسم  ولكن 
واألب  األهل،  يد  في  بل  دائما،  الطالب 
األمر  يتعلق  عندما  خاصة  بالذات، 
فرض  يتم  حيث  الفتيات،  بتدريس 
أن  رغم  الطالب،  على  معني  تخصص 

رغبته وميوله وتوجهاته ال تتفق معه.

كانوا مجبرين
اآلداب،  كلية  19 عاما؛ طالبة في  يسرى، 
بل  القرار،  هذا  صاحبة  تكن  لم  لكنها 
كانت مجبرة على االلتحاق بهذه الكلية؛ 
القرار  له  فقد كانت خيار والدها، وكان 
احلاسم. أما رغبتها فكانت دراسة العلوم 

السياسية.
برغبتها،  والدها  إقناع  محاوالتها  ورغم 
إال أن رؤيته هي التي انتصرت، وحجته 
كما تقول يسرى: »أن ميولي أدبية، وأن 
أكثر  اآلداب  تخصص  في  العمل  فرص 

توفرا بعد التخرج«.
وها هي اآلن في سنتها اجلامعية الثالثة، 
ولكن حتصيلها األكادميي سيئ كما تصفه، 
وتتابع: »شعور غير مريح أبدا أن يدرس 
شخص مجاال ال يرغب فيه«. وتعتقد أنها 
لو درست التخصص الذي ترغب به لكان 

حتصيلها األكادميي أفضل بكثير!
وقد بدأ أحمد، 20 عاما، حياته اجلامعية 
مرور  وبعد  الهندسة،  كلية  في  كطالب 
حتويل،  بطلب  تقدم  العام،  ونصف  عام 
ويقول:  اإلعالم،  بكلية  بعده  ليلتحق 

كان  أبي  ألن  الهندسة  بكلية  »التحقت 
أفضل  املهنة  هذه  مستقبل  أن  يرى 
يأخذ  »لم  ويتابع:  العمل«.  مجال  في 
باحلسبان قدرتي على التماشي مع هذه 
الدراسة؛ ففشلت، وقررت ترك الهندسة، 
اختياري  كان  فقد  لإلعالم؛  وتوجهت 
األول، الذي أندم كثيرا ألنني لم أتوجه 
دراسيا  عاما  وأضعت  البداية،  منذ  إليه 

ونصف عام آخر دون فائدة«.

أما األهل
أبو أسامة، 54 عاما، من نابلس، أحلق ابنته 
معدلها  رغم  املفتوحة  القدس  بجامعة 
أرادت أن  إذا  املرتفع، وكان شرطه عليها 
تتخصص  أن  اجلامعية  دراستها  تتابع 
ويقول:  اإلسالمية.  التربية  بتدريس 
عليها  مطمئنا  أكون  الظروف  هذه  »في 
في احلاضر واملستقبل؛ فاجلامعة قريبة 
من مكان السكن، والتخصص تربوي؛ فإن 
سيكون  التعليم؛  حقل  في  به  تعمل  لم 

ذخرا لتعليم أبنائها وتربيتهم«.
مهمة  هما  والشقاء  »العمل  أن  ويعتبر 
في  مكرمة  »فمعززة  الفتاة  أما  الرجل«، 
بيت أهلها، ومن ثم في بيت زوجها«. أما 
تعليمها فهو »أمر ثانوي ال يضر، وميكن 

أن يفيدها حني يصبح لها أبناء«.
 48 سالم،  قصي  تعجب  ال  النظرة  هذه 
تعليم  يعتبر  والذي  طوباس،  من  عاما؛ 
به  تقاوم  أن  »ميكن  بيدها،  سالح  املرأة 
حتديات املستقبل«، لكنه يعتبر أن أبناءه؛ 
سواء أكانوا ذكورا أم إناثا، ليسوا ناضجني 
بالشكل الذي يؤهلهم الختيار التخصص 
خريج  »أنا  ويقول:  املناسب،  اجلامعي 
أعمل في هذه  لم  ولكنني  اجتماع،  علم 
التخصص منذ تخرجت؛ ألن سوق العمل 
ولذلك  التخصص«،  بهذا  مشبعة  كانت 
فإنه هو الذي اختار البنه األكبر والبنته 
من  »يناسبهما  الذي  اجلامعي  التخصص 

في  كرمية  وظيفة  لهما  ويؤمن  ناحية، 
التجربة مع  املستقبل«. وينوي أن يكرر 

بقية أبنائه.
أما منذر حرز الله، 51 عاما، من رام الله، 
فقد اكتفى بالقول: »أنا لن أسمح البنتي 
ابني  أما  لها؛  أمري وتوجيهي  أن تخالف 

فهو حر... حياته وهو حر فيها«.

حتليل عملي
جامعي،  محاضر  سالمة؛  طارق  يعلق 
طالب  حلاالت  مشاهداته  على  بناء 
تخصص  اختيار  على  أهلهم  أجبرهم 
غالبية  نتيجة  »ستكون  فيقول:  معني، 
بتخصصات  يلتحقون  الذين  الطلبة 
العلمي،  التحصيل  تدني  يرغبونها  ال 
وأبحاثهم،  بدراستهم  اهتمامهم  وعدم 
وال رغبة في التعمق بهذه التخصصات«. 
ويرجح أن يكون سبب ذلك ناجما عن أن 
الوالدين ال يأخذان بعني االعتبار قدرات 

ابنهما وميوله عندما يلحقونه بتخصص 
غير الذي يرغبه.

األخصائية  عقل؛  ماجدة  وتعتبر 
القاعدة  مع  متاشيا  أنه  االجتماعية، 
أدرى  دائما  األهل  أن  ترى  التي  الشعبية 
من  كبيرة  شريحة  جند  ابنهم،  مبصالح 
أبنائهم  بآراء  يكترثون  ال  الذين  األهالي 
وميولهم نحو تخصصات معينة، وتقول: 
يروا  أن  على  األكبر  تركيزهم  »يكون 
ومواقع  وظيفية،  مراكز  في  أبناءهم 
مجتمعية معينة، دون اعتبار الهتمامات 
التأكيد  »يجب  وتضيف:  نفسه«.  الطالب 
على أن هذا االختيار ينبني عليه أساس 
بأنه  الطالب  وشعور  الشاب،  مستقبل 
معني«.  دراسة  مجال  في  ذاته  سيحقق 
وتؤكد أن إجباره على تخصص ال يرغبه 
»سيترك مشاكل نفسية وأكادميية طويلة 
األمد، وقد يؤثر ذلك سلبا على مستقبله 

املهني، وشعوره الدائم بعقدة النقص«.

األهل  »واجب  فتقول:  كالمها  وتنهي 
أبنائهم  مستقبل  على  الصادق  بحرصهم 
أن يحاوروا أبناءهم، وأن ينصحوهم، ولكن 
في النهاية عليهم أن يتركوا مسألة اختيار 

التخصص اجلامعي لألبناء أنفسهم«.
التي  القصص  من  الكثير  وهنالك 
التخصص  يختاروا  أن  للشباب  ترك 
الذي يعتبرونه مناسبا، ولكننا آثرنا 
في  أنه  األخرى،  الصورة  ننقل  أن 
ظل  وفي  والعشرين،  احلادي  القرن 
ال  املتسارع،  والعلمي  التقني  التطور 
أنها  تؤمن  األهالي  من  شريحة  تزال 
الذين  األبناء...  مبصلحة  األدرى  هي 
الزمن  ذلك  في  يعيشوا  أن  عليهم 
بعض  ميلك  االبن  حيث  القدمي، 
اإلبنة  أما  محدودة،  ولكنها  احلرية، 
التي  اخليارات  تتجاوز  ال  فحريتها 
يطرحها األهل أمامها... وال يجوز لها 

أن تكتشف األفق بنفسها.

عالم الرياضيات طاهر الرحال

موسـوعـــــة مـــــن العلـــــم واملعرفـــــة

التخصص اجلامعـــي بيـــن األهـــل والطالـــب
رحال... قصة عبقرية                                       املصدر: اإلنترنت



7تشرين ثان  2012 وج��ه االحت�الل

عدله الناظر 
مراسلة الصحيفة/ اخلليل 

الناس عن مدينة اخلليل  ال يعرف معظم 
عن  سكانها  يعرف  وال  سكانها.  يعرفه  ما 
القدمية  البلدة  سكان  يعرفه  ما  أروقتها 
اتفاقية  في  عليه  يطلق  ما  أو  حتديدا، 
وقعت  والتي  »هـ2«،  املنطقة  اسم  اخلليل 
تقسيم  على  ونصت   ،1997/1/15 بتاريخ 
»هـ1«،  منطقتني  إلى  اخلليل  مدينة 
إسرائيل  »حتتفظ  فيها  وجاء  و»هـ2«، 
للنظام  والصالحيات  املسؤوليات  بجميع 
»هـ2«،  منطقة  في  الداخلي  واألمن  العام 
العام  األمن  مسؤولية  حتمل  في  وتستمر 
تتواجد  ذلك  على  وبناء  لإلسرائيليني«. 
املنطقة،  في  االحتالل  جيش  من  فرقة 
تتغير كل ستة شهور. وحدهم سكان البلدة 
القدمية قادرون على وصف ما يعانونه من 
على  والسكوت  السكان،  على  اعتداءاتها 

اعتداءات املستوطنني عليهم.

قصص من الواقع
البلدة  في  للجيش  فرقة  آخر  وكانت 
ويقول  »غوالني«،  لقوة  تابعة  القدمية 
املفوض  مكتب  من  القواسمي؛  حامد 
لألمم  التابع  اإلنسان  حلقوق  السامي 
من  السابقة  التي  الفرق  »تشكلت  املتحدة: 
فرقا  ليست  وهي  مشاة،  أو  عاديني  جنود 
متخصصة بحرب الشوارع كفرقة »غوالني« 
مما أثار استهجان املؤسسات الدولية، ولكنه 
آخر  أن  ويذكر  املستوطنني«.  صادف رضا 
البلدة  في  الفرقة  هذه  تواجدت  مرة 
القدمية كانت عام 2002، عند إعادة احتالل 
الضفة الغربية؛ بهدف الضغط على السكان 
باالعتداءات، ويقول: »كان الهدف من ذلك 
لهذه  للتصدي  للمواطنني  محاولة  أي  أن 
ضغط  في  زيادة  سيقابلها  االعتداءات، 
أمن  حفظ  بحجة  عليهم  االحتالل  جيش 

املستوطنني وسالمتهم«.
البلدة  سكان  أحد  سدر؛  عبد  ويعتبر 
بجوار  ويقطن  اخلليل،  في  القدمية 
اعتداءات  أن  هداسا،  بيت  مستوطنة 
بني  من  األقسى  هي  »غوالني«  فرقة 
»كانت  ويقول:  األخرى،  الفرق  اعتداءات 
عن  املستوطنني  تبعد  السابقة  الفرق 
أما  لهم،  يتعرضون  عندما  العرب  السكان 
االعتداء  في  فيشاركون  »غوالني«  جنود 
هذه  جنود  اعتدى  وقد  املواطنني«.  على 
ويروي  مرات،  ثالث  بيته  على  الفرقة 
مرة  ألول  املنزل  اجلنود  »اقتحم  قائال: 
علي  واعتدوا  صباحا،  التاسعة  الساعة 
مساء.  بأنهم سيعودون  والتهديد  بالضرب 
وفعال عادت الفرقة الساعة الواحدة فجرا، 
ثم  وعائلتي،  أنا  منزلي  من  وأخرجوني 
 20 وهاجمني  عيني،  وغطوا  يدي  كبلوا 
الوعي،  فقدت  حتى  ضربوني  جنديا، 
املرة  أما  املستشفى«.  إلى  شقيقي  ونقلني 
وكان  التالي،  اليوم  في  كانت  فقد  الثالثة 
إخراج  رفض  وحني  وماطرا،  باردا  اجلو 
حمل  املنزل،  من  الرضيع  وطفله  زوجته 
اخلارج  إلى  زوجته  وسحب  ابنه،  جندي 
»عندما  ويتابع:  املطر.  حتت  عنهم  رغما 
على  بالبنادق  ضربوني  منعهم  حاولت 
سمعته  ما  وكل  وقدمي،  ويدي  ظهري 
منهم  جندي  كلمات  وعيي  أفقد  أن  قبل 
وسأذبحك  الفلسطينيني،  قتلت  »أنا  يقول 

مثلهم«.

سقاعة!
وال تلبث العائلة أن تتعافى من االعتداءات، 
منزلهم  على  »غوالني«  فرقة  تهجم  حتى 
منزل  يستهدفون  ال  ولكنهم  أخرى.  مرة 
عبد، بل يتجهون إلى منزل أخيه املجاور، 
حيث اعتقلوه وأخرجوا عائلته من املنزل 
والشتم،  بالضرب  عليه  اعتدوا  أن  بعد 
يقول سدر: »حاولت أن أبحث عن أخي لدى 

شرطة االحتالل، وفي السجون، ألكتشف أن 
معسكرهم  في  احتجزوه  »غوالني«  جنود 

ملدة ثالثة أيام دون ماء أو طعام«.
في  وحتديدا  يوميا،  املشهد  هذا  ويتكرر 
ساعات الليل، حني تبدأ جوالت خفافيش 
العويوي  سعيد  الشاب  يروي  حيث  الليل، 
في  ليومني  »اعتقلوني  قائال:  حكايته 
معصوب  وأنا  وضربوني  معسكرهم، 
وهم  أرهم  »لم  ويتابع:  العينيني«، 
يضربونني، لكنني ال أنسى ما سمعته حني 
سأل جندي عن سبب اعتقالي، فأجابه آخر 

ببرود: »سقاعة، عشان تعرف مني أنا«!
مكتب  تقرير  تضمنه  ما  ذلك  إلى  يضاف 
حول  اإلنسان  حلقوق  السامي  املفوض 
الفرقة على طالب مدرسة  اعتداءات هذه 
ستة  بني  أعمارهم  تتراوح  الذين  املتنبي 
أعوام و14 عاما، وتقع قرب وادي النصارى 
اجلنود  يعمد  حيث  »هـ2«،  منطقة  في 
إليقاف الطالب واملعلمني، واالعتداء عليهم 
جسديا ولفظيا. ويشير التقرير إلى وجود 
27 طالبا تعرضوا لالعتداء اجلسدي، و120 
خالل  اللفظي  لالعتداء  تعرضوا  طالبا 
فرقة  عناصر  يد  على  واحد،  أسبوع 

»غوالني«.

محافظة اخلليل... تقصير وعجز
ضد  املسجلة  االعتداءات  نسبة  وترتفع 
مهامها  الفرقة  تسلمت  أن  منذ  املواطنني 
في  البلدة القدمية يوم 2011/12/27، حيث 
ومجموعة  العاملية،  التضامن  حركة  تقوم 
واملراقبني  املسيحيني،  السالم  صانعي 
تقارير  في  االعتداءات  بتوثيق  الدوليني، 
مكتب  ومنها  املختصة؛  للجهات  ورفعها 
التابع  اإلنسان  حلقوق  السامي  املفوض 

لألمم املتحدة، ومكتب محافظ اخلليل.
التي  واحلواجز  املعيقات  كل  ووسط 
تضعها اتفاقية اخلليل أمام تدخل السلطة 
يزال  ما  »هـ2«،  منطقة  في  الوطنية 

السكان ينتظرون احلماية، ويبحثون عمن 
ويتم  وأوجاعهم.  لصرخاتهم  يستجيب 
مكتب  تدخل  حول  متضارب  كالم  تناقل 
حامد  يقول  حيث  اخلليل،  في  احملافظة 
املفوض  مكتب  في  موظف  القواسمي؛ 
تواصلت  »حني  اإلنسان:  حلقوق  السامي 
مع احملافظة تبني لي أنه ال يوجد لديهم 
والسفارات  القناصل  مع  للتواصل  خيوط 
مؤمتر  عقد  إلى  فدفعتهم  األجنبية، 
البلدة  في  »غوالني«  اعتداءات فرقة  حول 
بتقارير  مرفقة  رسائل  ووجهت  القدمية، 
مكتب املفوض السامي واملراقبني األجانب، 
أي  أتلق  لم  لكنني  بها.  احملافظة  وزودت 
حتى  أو  ال،  أم  املؤمتر  عقد  عن  معلومة 

إرسال الرسائل والتقارير«.
وفي املقابل تقول السيدة صفاء أبو اسنينة؛ 
»عقدنا  اخلليل:  محافظ  مكتب  مديرة 
الرسائل  وأرسلنا   ،2012/2/19 يوم  املؤمتر 
األجانب«،  واملمثلني  والسفراء  للقناصل 
من  بوسعنا  ما  بكل  نقوم  »نحن  وتضيف: 
الكثير  تستنفد  التي  القدمية،  البلدة  أجل 
التي  الوفود  ونطلع  وجهدنا،  وقتنا  من 
ونعرض  أوضاعها،  على  احملافظة  تزور 
على الضيوف كل املعلومات التي تتوفر عن 
االعتداءات، ونصطحبهم في جوالت لزيارة 
منع  إلى  وتشير  أمكن«.  إن  القدمية  البلدة 
تدخل السلطة أمنيا في البلدة القدمية، لكن 
مطلب تواجد قوات األمن فيها مطروح على 
اجلانب اإلسرائيلي دائما، وتتابع: »ليس من 
في  التواجد  السلطة  موظفي  على  السهل 
فهذا  االنتهاكات؛  لتسجيل  القدمية  البلدة 
ملا  حدود  وهناك  لالعتقال،  يعرضهم  قد 

تستطيع احملافظة أن تقوم به«.
تعرف  أن  ميكنها  ال  احملافظة  أن  وتوضح 
تقدم  إذا  إال  القدمية،  البلدة  في  يجري  ما 
املتوفر  العالج  اما  ببالغات عنها،  الضحايا 
ما  »كل  بقولها:  سنينة  أبو  فتصفه   لها، 
ميكن للمحافظة أن تقوم به في حالة تكرر 

االنتهاكات هو إرسال الرسائل مرة أخرى«!
حيث  آخر،  رأي  القدمية  البلدة  ولسكان 
قليل  احملافظة  »تواجد  العويوي:  يقول 
جدا، ويقتصر على زيارات متباعدة تكاد ال 
تذكر«. أما الشاب عبد الله مرقة؛ وهو من 
سكان اخلليل، لكنه يتواجد دائما في البلدة 
يزورنا  »ال  فيقول:  عمله،  بحكم  القدمية 
أجنبية  وفود  حتضر  عندما  إال  احملافظ 
مع الصحفيني إلطالعها على أوضاع البلدة 
صحفية  وتقارير  أخبار  وكتابة  القدمية، 
تشيد بدور احملافظة في إعالم الضيوف مبا 

يجري فيها، والتقاط بعض الصور«!

وفي بروكسل يصدح صوت آخر
الصوت  هو  دائما  األقوى  الصوت  ولعل 
األعلى، وهذا الصوت الذي يتعدى احلدود، 
عقدته  مؤمتر  في  بروكسل،  إلى  ويصل 
»املغرب  نفسها  على  تطلق  مجموعة 
واملشرق«، وحضره السيد حامد القواسمي؛ 
من مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان، 
البلدة  في  يجري  ملا  عرضا  قدم  الذي 
فرقة  متارسها  انتهاكات  من  القدمية 
»هناك  ويقول:  املدنيني،  ضد  »غوالني« 
والناشطني  السياسيني  من  مجموعة 
كاثرين  للسيدة  النصائح  يقدمون  الذين 
األوروبي  لالحتاد  السامي  املمثل  آشتون؛ 
كانوا  واألمن،  اخلارجية  السياسة  لشؤون 
حاضرين في املؤمتر، وأبدوا اهتماما شديدا 
التوصيات  بعض  رفع  بهدف  باملوضوع، 

للسيدة آشتون«.

أين اإلعالم احمللي؟!
والسياسية،  الوطنية،  القضايا  كافة  في 
األهمية،  بالغة  واالجتماعية  واالقتصادية، 
يتكئ املجتمع على إعالمه وصحافته احلرة 
أكثر  هو  الوطني  اإلعالم  لكن  الشفافة. 
مصابها،  في  القدمية  البلدة  تفتقده  ما 
بحضور  أخي  اجلنود  »اعتقل  سدر:  يقول 
الواقعة،  صوروا  الذين  األجانب  املتضامنني 
كما سجلها تلفزيون فلسطني«. ويضيف: »أنا 
أحتفظ بالفيديو املصور الذي وثقته كاميرا 
بثه«!  يتم  لم  ولكن  فلسطني،  تلفزيون 
ويشير إلى تواجد كبير للصحافة األجنبية 
في  يجري  ما  لتغطية  أحيانا  واإلسرائيلية 
أصادف  لم  »لكنني  ويقول:  القدمية،  البلدة 
تواجد الصحافة العربية أو الوطنية إال عند 

مرافقة الضيوف والوفود الزائرة«!
وجتدر اإلشارة إلى أن إحدى وكاالت األنباء 
موضوع  حول  خبر  أي  تنشر  لم  احمللية 
الكلمات  فرقة »غوالني«، بل اكتفت بصف 
اعتصامهم  في  لهم  ومشاركًة   ...« التالية: 
التي  املتتالية  االعتداءات  على  احتجاجا 
إحراق  آخرها  كان  والتي  لها،  يتعرضون 
على  هيكل  أبو  هناء  املواطنة  سيارة 
احلي  بيوت  ومداهمة  مستوطنني،  أيدي 
فرقة  أفراد  قبل  من  بسكانه  والتنكيل 
الذين  االحتالل  جيش  من  »غوالني« 
بداية  اخلليل منذ  ينتشرون في محافظة 
عنوان  حتت  خبر  في   ،»... اجلاري  العام 
تل  اجلمعة في  اخلليل لصالة  »الدعوة في 

الرميدة للتضامن مع أهلها«.
وفي املقابل نشرت عميرة هس؛ الصحفية 
»لواء  عنوان:  حتت  مقاال  اإلسرائيلية، 
في  انطباعا  يترك  اإلسرائيلي  اجليش 
العبرية،  هآرتس  صحيفة  في  اخلليل«، 
فرقة  جنود  به  يقوم  ما  فيه  عرضت 
املدنيني،  على  اعتداءات  من  »غوالني« 
و«حكايات تسمعها من سكان البلدة القدمية 
تقشعر لها األبدان، جتعلك تخجل من نفسك 

حينا، وتتساءل من املسؤول حينا آخر«.

فرقــة »غوالنــي« تعيــث فــي اخلليــل فسادا وال مــن مجيــب

انتهاكاتهم في كل مكان وحكايتهم مع اخلليل مختلفة                                             املصدر: اإلنترنت
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عالء الدين احلاليقة
منسق املشروع/ بياالرا

أحاطت  التي  التفاصيل  كل  أذكر  زلت  ال 
بي عندما أوكلت لي مهمة تنسيق مشروع 
واحلكم  اإلنسان  حقوق  أجل  من  »شباب 
الرشيد« في شهر شباط. حني اطلعت على 
كبير  برأسي حوار  العمل، عصف  مخطط 
بيني وبني نفسي، راودتني فيه صعوبات 
لنفسي:  وقلت  املشروع،  هذا  مثل  تطبيق 
من  تغيير  عملية  حتدث  أن  الصعب  من 
تقوم  فالفكرة  مجتمعنا؛  في  النمط  هذا 
على مجابهة مفاهيم مترسخة، وتوجهات 
أدخل  أن  لي  فكيف  عقائد،  كأنها  أصبحت 
بانتهاك  تتعلق  جديدة  مصطلحات 
احلقوق، في مجتمع ذكوري بامتياز، وفيه 
رب األسرة وشيخ العشيرة... األمر غاية في 

الصعوبة!
الذي  املشروع،  تطبيق  مرحلة  بدء  ومع 
تنفذه الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل 
مركز  من  بتمويل  »بياالرا«،  الشباب  دور 
كنت  »تطوير«،  األهلية  املؤسسات  تطوير 
ذاهبون  أننا  الناس  يعتقد  أال  حريصا 
وبأننا  عليهم،  مخابرات«  »جهاز  لتشكيل 
لسنا من »أجهزة أمن الدولة«، وال نتبع أي 
جهة حكومية، ونحن فقط مؤسسة أهلية 
تدور  وبدأت  ولصاحله.  الشباب  مع  تعمل 
فبدأت  األفكار،  من  مجموعة  رأسي  في 
زمالئي،  انتبه  وحني  بصمت،  أضحك 
املشروع،  هذا  من  أتخوف  أنني  أخبرتهم 
العقبات،  من  الكثير  سيواجه  أنه  وأتخيل 
التنفيذ  مناطق  في  الناس  يتقبله  ولن 
بيت  وهي:  القدس،  مبحافظة  اخلمس 
ومخماس،  وجبع،  سوريك،  وبيت  عنان، 
والرام، واعتقدت أننا لن نخرج منه بغير 

الشبهات حول عملنا. 
تاريخنا  أراجع  بدأت  املجنونة  أفكاري  أمام 
املهني، وكيف حققنا الكثير من اإلجنازات، 
أوراقنا  ترتيب  سيعيد  املشروع  هذا  وأن 
إدارة  مع  جلوسي  بعد  خاصة  جديد.  من 
يطمحون  ما  شرح  مت  حيث  املؤسسة، 
مبراحله  املشروع  خالل  من  إليه  للوصول 

املختلفة. 
ولكن  مترددا،  انطلقت  األمر  بداية  في 
النجاح،  على  اإلصرار  من  نوع  يحدوني 
املشروع،  يستهدفها  التي  الفئات  وخدمة 
الذين  امليسرين  من  مجموعة  فدربنا 
سيرفدون األطفال باملهارات التي اكتسبوها 
الوقوف  من  متكنهم  التي  التدريبات  من 
أمام األطفال، واملساهمة في عملية التنظير 
في  يفتقدونها  التي  واحلقوق  للمواقف 
هذه  في  وحتى  املهمشة.  التنفيذ  مواقع 
املرحلة، وما دار فيها من لقاءات التوعية، 
وأخرى  لألمام،  تدفع  أمور  هنالك  كانت 

تعيدك للمربع األول!

قف؛ فأنت حتقق جناحا 
املبادرات  انطالق  مرحلة  حلت  إن  ما 
القضايا  من  مجموعة  في  املجتمعية، 
اللقاءات  خالل  األطفال  اقترحها  التي 
أهاليهم  على  وطرحوها  العمل،  وورش 
ومجتمعاتهم احمللية، وعملوا على حمالت 
من  خاللها  متكنوا  بخصوصها،  توعية 
قضاياهم.  على  للعمل  الطاقات  جتنيد 
التي  املخططات  نضع  مجتمعني  وبدأنا 
وكان  حمالتنا،  إلجناح  لها  وفقا  سنسير 
ال  نوعية  مبادرات  إيجاد  على  تركيزنا 

على  نتائجها  مالمسة  من  متكننا  كمية، 
أرض الواقع. 

بيت بيت... حارة حارة!
القدس  مشارف  على  جبع؛  قرية  وفي 
التبرعات،  جلمع  بحملة  انطلقنا  احملتلة، 
وهو  الرياضي؛  جبع  نادي  فيها  ساعدنا 
املشروع  تنفيذ  التي مت  القاعدية  املؤسسة 
من خاللها، واشتملت على جمع التبرعات 
أبنائهم  مبادرة  لدعم  القرية  أهالي  من 
اخلاصة بإيجاد مكان للترفيه عن األطفال 
أخذت  وهناك  سواء.  حد  على  واألهالي 
حارة  ومن  لبيت،  بيت  من  طابع  احلملة 

حلارة.
قبل ذلك حضر إلي أعضاء الهيئة اإلدارية 
في النادي، وأعربوا عن تخوفهم من خطة 
التبرعات، فدار بيننا حديث يهدف  جمع 
واتفقنا  القرية،  أهل  لكل  وصولنا  لضمان 
أن يتم توزيع نشرة قبل بدء احلملة بيوم 
ليكون  بيت،  كل  إلى  خالله  نصل  واحد، 
معلوما للناس خبر حملتنا قبل أن تصلهم، 
من  البيت  أهل  على  حرصا  ذلك  وكان 
أعضاء  أحد  قال  كما  اجللطة«  أو  »الصدمة 

النادي مازحا.

بـ12 شيكل انطلقنا
املشروع،  في  املشاركون  األطفال  وجتمع 
وغيرهم  للنادي،  اإلدارية  الهيئة  وأعضاء 
املبادرة.  بفكرة  واملؤمنني  املتطوعني  من 
كان اجلميع خائفني، خصوصا أن من كان 
معنا قالوها صراحة: »جبع لم جتمع طوال 
للمسجد«!  إال  واحدا  شيكال  فيها  حياتنا 
إن  حتى  خوفي،  من  يزيد  كان  كله  وهذا 
احتفظت  لكنني  إلي.  يتسلل  بدأ  اإلحباط 

برباطة جأشي.
جتمعنا  االنطالق،  ساعة  دقت  وحني 
على  األطفال  نشجع  وأخذنا  النادي،  أمام 
نعدهم  كنا  لو  كما  األمر  فبدا  الفكرة، 
حلرب مفتوحة. وانقسمنا إلى فرق، واحدة 
واجلناح  املقدمة،  في  وأخرى  امليمنة،  في 

خطوط  دور  لعبت  اخللف  وفي  اليسار، 
الدفاع كلها؛ فانطلقت ضحكة أحد األطفال، 
اجلمعة  ويوم  البلد،  في  »سنفضح  قائال: 
عنا«.  اجلمعة  خطبة  سيخصصون  القادم 
وقال آخر: »والله لو نزلت على دار جارنا 
تلك  في  معنا«.  ويتسول  يده  ليقطعن 
وانطلقت  ترافقنا،  الكاميرا  كانت  األثناء 
احلصالة.  في  وضعت  بـ12شيكال  الرحلة 
جنمع  »لن  امليسرين:  أحد  بأذني  وهمس 
غيرها«! ولكن مع مضي الوقت زادت ثقة 
الفرق بنفسها، خاصة وأن أعضاءها جمعوا 
ميسرا  إن  حتى  يتوقعوه،  يكونوا  لم  ما 
وال  جبع  في  إحنا  جماعة  »يا  قال:  آخر 

غلطانني«؟!
قد متكنوا من  األطفال  أن  املفاجأة  وكانت 
ساعتني،  خالل  شيكل  آالف  ستة  جمع 
مبا  القرية  شوارع  في  فرحني  وبدوا  
من  بجهدهم  ومتكنوا  إجناز،  من  حققوه 
تكرست  التي  النمطية  الصورة  يغيروا  أن 
ال  أنهم  ومفادها  جبع،  أهل  عقول  في 
البلدة.  في  جهة  أو  مركز  بأي  يثقون 
حيث  اجلمود،  كسر  من  األطفال  ومتكن 
آمن األهالي مببادرتهم. وكانت فرحتهم ال 
توصف عندما كانوا يحصلون على الوعود 
 20 إلى  جمعه  سيتم  ما  حجم  يصل  بأن 
من  كل  يخبرون  واندفعوا  شيكل.  ألف 
أهالي  إلى  وصلوا  حتى  باملبادرة،  صلة  له 
جبع املغتربني في الواليات املتحدة، الذين 

وعدوا بدعم احلملة. 
قصة جناحنا في جبع تكمن في أن الشباب 
التوجه  من  اخلوف  كسر حاجز  من  متكن 
ثقة  كسب  من  متكنوا  وبأنهم  لألهالي، 
وتغيرت  للتغير،  عنوانا  وباتوا  اجلميع، 

دافعيتهم نحو العمل على خدمة القرية.

من سبات إلى ثورة 
لنا جناح جديد، بعد  وفي موقع آخر كان 
قرية  في  املشاكل  من  العديد  واجهنا  أن 
حني  القدس،  شرقي  شمال  مخماس، 
املشروع،  في  املشاركة  الفتيات  رفضت 

العمل  بفكرة  يؤمنون  األهالي  يكن  ولم 
املجتمعي، وبهذا النوع من املشاريع. حينها 
فقد خاللها  ملرحلة صعبة،  املشروع  وصل 
في  املشروع  ودخل  العمل،  روح  امليسرون 
وعافيته،  نشاطه  ليستعيد  إنعاش  مرحلة 
خاصة  تفكيرهم،  على  املعيقات  وتغلبت 
الناس،  من  تبرعات  بجمع  املتعلقة  تلك 
على  للمبادرة  ترجمة  هنالك  ليست  طاملا 
أرض الواقع. وفي بداية األمر حاولنا إقناع 
من  هنالك  وأن  مشروعنا،  بفكرة  األهالي 
ليخدم قريته،  املسؤولية  يتحمل  أن  يريد 

وهم هذه املرة من األطفال.
الكادر، وضعنا خطة   مع  لقاءات  بعد عدة 
وعقولهم.  القرية  أهل  مفاهيم  الجتياح 
نتوجه  لهدفنا،  طريق«  »خريطة  فرسمنا 
إلى  ندعوهم  القرار،  ألصحاب  بدايتها  في 
عدة لقاءات، ومنهم كوادر سياسية، وأعضاء 
املجلس احمللي، واملراكز، والنادي الرياضي، 
املسجد، وأساتذة اجلامعات، وأصحاب  وإمام 
إقناعهم  في  جنحنا  وقد  األموال.  رؤوس 
جانب  إلى  والوقوف  املشروع،  مبؤازرة 
مع  عاتقهم،  على  أخذوا  الذين  األطفال، 
امليسرين، قرع جدران اخلزان في مخماس. 

ومن هناك بدأت حملة جمع للتبرعات.

بني املسجد والشارع 
ولتحديد خطة احلملة، وضعنا رؤية يقوم 
اخلريجني  رابطة  وإدارة  امليسرون  خاللها 
رؤوس  من  عدد  بزيارة  مخماس  في 
األموال، ومقابلتهم وجها لوجه، وإبالغهم 
بفكرة احلملة، وصادف هذا التوجه قبوال.

نبدأ؟  أين  من  التالية  النقطة  وكانت 
تنطلق  أن  تطالب  أصوات  سمعنا  حيث 
آخر  رأي  هنالك  وكان  الشارع،  من  احلملة 
على خبرات  وبناء  القرية،  أهل  أن  يعتبر 
التبرعات  سابقة، سيتقبلون فكرة أن تتم 
القرية؛  يقوم وجيه من  وأن  املسجد،   في 
انطالق  باإلعالن  مثال،  املجلس  كرئيس 

احلملة.
وهنا توجه الطاقم إلى بيت رئيس املجلس، 

وأعطاه حملة كاملة عن املشروع، فأيد فكرة 
انطالق احلملة من املسجد.

يوم اجلمعة جمعنا الكثير
وتوجه طاقم املؤسسة فأدى صالة اجلمعة 
مع أهالي مخماس، واستمع معهم للخطبة. 
تخفق  امليسرين،  كقلوب  قلوبنا،  كانت 
وقف  حتى  الصالة،  انتهت  إن  وما  خوفا. 
في  ساهمت  كلمة  وألقى  املجلس،  رئيس 
للناس  املشروع  أن قدم  بعد  قصة جناحنا، 
بتفاصيله، دليال على إميانه بالفكرة، وهو 
أقوى مصدر لصنع القرار في  القرية، وأخذ 
الناس بالفكرة واملبادرة، ويطالبهم  يحبب 

بأن يقدموا تبرعاتهم على قدر عطائهم.
وبعد  دقائق،  عدة  أرعبني  سكوت  ساد 
حلظات بدأت أرى ميسري املشروع يتنقلون 
التبرعات،  منهم  ويجمعون  الناس،  بني 

ويدون بعضهم أسماء املتبرعني.
أضحك  أم  أأبكي  أقول؛  ماذا  أعرف  اعد  لم 
حشد  في  شهور  تعب  حصيلة  أرى  وأنا 
وإقناع  املعارضني،  ومحاورة  املؤيدين، 
اجلميع  اجتمع  احملصلة  وفي  الرافضني. 
في مكان واحد، وخشينا أن يؤثر املمانعون 
أثر  ولكن  حملتنا.  فتفشل  اآلخرين،  على 

املؤيدين كان أكبر.
نصف  خالل  احلملة  انتهت  عندما  صدمت 
ساعة فقط. ووضعت يدي على قلبي. لكني 
أفدت بأنهم قد جمعوا مبلغا رمزيا فحسب، 
حتى  وأراقب،  أتطلع  الباب  من  فخرجت 
امليسرين،  أحد  من  عاجل«  »خبر  جاءني 
 20 مبلغ  جمعنا  لقد  »عالء...  يقول:  وهو 
أردني«. حينها  ألف دوالر، وثالثمائة دينار 
حيث  هستيرية،  ضحك  موجة  انتابتني 
اعتقدت أنه ميزح، وقلت: »أسأل الله أن يكون 
كالمك صحيحا«. فبدت على مالمحه اجلدية 
ال  »والله  وقال:  عارمة،  بفرحة  ممزوجة 
أمزح! هذه القوائم بأسماء املتبرعني، واملبلغ 
أن  علي  ما  بعدها  أعرف  لم  أخبرتك«.  كما 
كانت  »مخماس  لنفسي:  أقول  وبدأت  أفعل، 

نائمة، واليوم انتفضت لتقلب املوازين«!

أطفالنا بناة ديارنا
شباب من أجل حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد

التعبير عن الذات واملجتمع ولقاء األجيال في مخماس                                                      تصوير: عامر مشعل



9تشرين ثان  2012 احلكم الرشيد

جتري أيامنا بشقاوة األطفال وعنفوان الشباب، وتسرد أقالمنا قصصا للنجاح أصداؤها تتجاوب في مشارق الوطن ومغاربه، يروي حكاياتها لسان صادق؛ والصورة ال تكذب، واملشروع يتواصل، يحمل 
للشباب واألطفال أمال بأن املستقبل لهم، ألنه يبنى بأيديهم... ومن شاب لشاب تتواصل احلكاية واقعا... وواقعنا مشاهدات...

صـــــور بألـــــف كلمـــــة

مشاهد من مشروع »شباب من أجل حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد«

عند رغباتهم 
وقفنا. منهم 

استمددنا ما نشاء 
من املعرفة، ولهم 
قدمنا املعارف... 
لقاء مع األطفال

لم تكن كل 
فعالياتنا مباشرة 

وال جادة، فأدخلنا 
الترفيه الهادف، 

وجعلنا من أوقات 
هؤالء معنا جنة ال 
ميلون من دخولها

وألن التغيير 
املطلوب كبير. 
وألن املسؤولية 
يجب أن حتمل، 

والعبء يجب أن 
يتوزع، كان ال بد 
لألهالي أن يكونوا 

حاضرين.

وفي الربيع تزهر 
املشاريع لقاءات مع 
املسؤولني وصانعي 

القرار. في ربيع 
مشروعنا وقفنا 
على التزاماتهم 
فألزمناهم... 

لقاء مع املسؤلني

من أفكارهم بنينا 
أسلوبا جديدا 

للعطاء، ووضعنا 
اخلطط، ونقلنا 
اخلبرة ملن أهل 
حلمل أمانتها... 
خالل تدريب 

امليسرين

وحني بدأت الثمار 
تنضج، كنا كخلية 

نحل؛ نخطط لنرى 
مخرجاتنا، لنحقق 
أهدافنا، ولتتواصل 

رسالتنا... 
خالل التخطيط 
إلحدى احلمالت

الشارع،  إلى  نزلنا  الثمار؛  قطف  آن  وقد 
بصمة  عملنا  وتركنا  وجودنا،  عن  وأعلنا 

تروى حني تذكر قصص النجاح... 
خالل تطبيق احلمالت

تصوير: طاقم املشروع
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هديل الصباغ
مراسلة الصحيفة/ القدس

في مقابلة العمل التي أجريتها  مع إدارة 
الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور 
الشباب »بياالرا«، أوضحت لهانيا البيطار؛ 
املديرة العامة، وحمدي حمامرة؛ مسؤول 
املتابعة والتطوير، ونائلة هداية؛ مسؤولة 
شؤون املوظفني، وساهر جبريل؛ محاسب 
امليداني.  العمل  أفضل  بأنني  الهيئة، 
املقابلة  هذه  أن  أعرف  أكن  لم  حينها 
ستكون مفتاح بوابة جديدة أمامي، أطل 
خاللها على عالم تنسيق املشاريع والعمل 

في امليدان.
في بداية األمر عملت في مجال العالقات 
أخرى.  إدارية  تكليفي مبهام  العامة، ومت 
وحتى تلك اللحظة، لم تكن حكايتي قد 

بدأت.

هنا بدأت احلكاية
سأكون  بأنني  إبالغي  مت  شهر،  بعد 
»حقوق  مشروع  يقود  عمل  فريق  ضمن 
ومناظرات«، ستنفذه  األطفال... حوارات 
»بياالرا« في 12 موقعا في الضفة الغربية، 
الدولية،  الطفل  إنقاذ  بدعم من مؤسسة 
تشمل شمالها ووسطها وجنوبها وأغوارها.
لي  أوكلت  التي  املهام  ورقة  حملت 
متحمسة للعمل، فهذه فرصتي األولى في 
مجال تنسيق املشاريع والعمل في امليدان. 
وقررنا  الفريق،  على  املهام  توزيع  وبدأ 
في  املشروع  يستهدفها  التي  املواقع  زيارة 
وأن  خاصة  عليها،  للتعرف  أولى  خطوة 
قبل،  من  زارها  يكن  لم  الطاقم  غالبية 
لعلنا نتعرف على شركائنا، ونعرفهم على 

أنفسنا وعلى املشروع.
املشروع  من  األولى  املرحلة  كانت  وحني 
تهدف الختيار الفئة املباشرة، طلبنا من 
امليسرين ومسؤولي املراكز ترشيح أسماء 
ونصفهم  الذكور،  من  نصفهم  أطفال، 
 ،10 بينهم  من  لنختار  اإلناث،  من  اآلخر 
من  لنختار  ميسرين  ثالثة  إلى  إضافة  

بينهم واحدا.
وباشرنا  الزيارات،  مواعيد  تقاسمنا 
انطالقا  للمواقع،  اليومية  شبه  رحالتنا 
بالنسبة،  غريبة  كانت  فقد  األغوار؛  من 
وإن كنت سمعت عنها، فإنني لم أزرها قط 

من قبل.
األغوار،  باجتاه  السيارة  بنا  انطلقت 
عالء  زميلنا  هذه  رحلتنا  في  وساعدنا 
الهيئة،  في  املشاريع  منسق  حاليقة؛ 
يعرف  الذي  دليلنا  دراغمة؛  وعارف 
عمله.  بحكم  قلب  ظهر  عن  املنطقة 
وكانت الرحلة طويلة وشاقة، ولم تنجح 
لم  أننا  رغم  املضروبة،  املواعيد  فيها 
شرب  أو  الراحة  من  قسط  ألخذ  نتوقف 

املاء طوال الرحلة.
وكانت محطتنا األولى في قرية الزبيدات؛ 
إحدى املواقع املستهدفة. وهناك استقبلنا 
بيته. ومبحض  في  احمللي  املجلس  رئيس 
إبراهيم  بصديقي  التقيت  الصدفة 
التقيت بهما  أكن قد  اللذين لم  وأحالم،  

منذ فترة طويلة.
املجلس،  رئيس  مع  مهمتنا  إجناز  بعد 
التي  نعجة،  مرج  قرية  نحو  انطلقنا 
تفصلها مسافة قصيرة جدا عن الزبيدات، 
لقائنا  بعد  طويال  فيها  منكث  لم  والتي 
بنائب رئيس مجلسها، وتعريفه باملشروع، 
اجلفتلك،  إلى  بعدها  توجهنا  حيث 
واجتمعنا فيها مع رئيس مجلسها احمللي، 
ومسؤول النادي الرياضي... واتفقنا معه 

على كل شيء.

أبو  رائد  ميسرنا  قابلنا  اجلفتلك  وفي 
األفكار  من  مجموعة  وراودتني  جودة، 
فتارة  نفسي؛  بها  أحدث  كنت  التي 
والتعب  املسافات،  بعد  القلق من  ينتابني 
الذي سيرافقني، وتلوح في أفقي موجات 
من العصبية لم أحدد نوعها بعد. وتارة 
لها  أتعرض  التي  فاملواقف  أبتسم؛  أخرى 
وبسمة.  ذكرى  ستترك  األمكنة  هذه  في 
بعد  نبدأ  »لم  لنفسي:  أقول  أحيانا  كنت 
يا  قولي  بنت؟!  يا  تقلقني  بدأت  قد  وها 
الله«. وفعال، وبدعم معنوي من زمالئي، 
تابعنا التنسيق، وأصبحت األمور بالنسبة 

لي أفضل.
في اليوم التالي توجهنا إلى منطقة جبل 
والشيوخ،  دورا  إلى  وبالتحديد  اخلليل، 
ننفذ  أن  يفترض  كان  التي  كذلك،  ويطا 
اجلهات  تعاون  عدم  لكن  املشروع.  فيها 
واعتذارهم  إلشراكها،  نخطط  كنا  التي 
بظروف خاصة، وعدم وجود مقر، حال 
جاهزا،  كان  البديل  ولكن  إشراكهم.  دون 
مشابهة،  ظروفا  أمر  بيت  تعاني  حيث 
أجراها  دراسة  خالل  اكتشفناه  ما  وهذا 
الهيئة.  في  االجتماعية  اخلدمة  قسم 
ولكن  هذا ال مينعنا أن تلهج ألسنتنا شكر 

ألهالي يطا وكرمهم العربي األصيل.
وفي دورا أظهر رئيس النادي فيها تعاونا 
وطريقة  تعامله  في  ذواقا  وكان  كبيرا، 
دخل  اجتماعنا  وأثناء  بنا.  ترحيبه 
قد  وكنا  الشبابي،  الشيوخ  نادي  رئيس 
فغادرنا  بلدته،  نادي  لزيارة  معه  رتبنا 
مبدئيا،  جناحا  معنا  حاملني  اخلليل 
األولى  املرة  فهي  طويل؛  طريق  وتعب 
النار؛ كوني  التي أسلك فيها طريق وادي 

مقدسية أحمل البطاقة الزرقاء.
أن  املشوار  لهذا  ميكن  كان  أنه  أفكر  كنت 
زمالئي  جميع  أن  لو  تعبا  أقل  يكون 

يحملون بطاقة هوية من نفس اللون.
انتهت صوالتي وجوالتي في تلك  وهكذا 
املناطق في هذه املرحلة، وكانت لي فرصة 
ألخذ قسط من الراحة؛ ألستعد  للرحالت 
األخرى التي سنجري خاللها مقابالت مع 

األطفال وامليسرين.
وزيارة  للميدان  النزول  باشرنا  وحني 
مرة  أوال  األغوار  منطقة  قصدنا  املواقع، 
الزبيدات،  قرية  وبالتحديد  أخرى، 
طلبناهم  الذين  األطفال  يكن  لم  حيث 
فاضطررنا  املقابالت،  إلجراء  جاهزين 
املدرسة.  من  خروجهم  حتى  لالنتظار 
وما إن دق اجلرس إيذانا بخروج األطفال، 
من  مجموعة  حولنا  جتمعت  حتى 
باحلضور،  إبالغهم  مت  الذين  األطفال 
القفز  في  مهاراتهم  يستعرضون  وبدأوا 
الصور  اللتقاط  أنفسهم  وجهزوا  والغناء، 
رغم  احليوية  لنا  فأعادوا  التذكارية... 

حرارة اجلو.
منسق  عطوان؛  أبو  حلمي  زميلنا 
جمعا  زبيدات،  أحمد  وميسرنا  املشروع، 
بدءا  املقابالت  بإجراء  وباشرنا  األطفال، 
باإلناث، وانتهاء بالذكور. واخترنا عشرة 
أنهم  اختيار  كلجنة  لنا  أثبتوا  متميزين 
جزءا  ليكونوا  تؤهلهم  قدرات  ميلكون 
أكثر ما ميز أطفال  من مشروعنا. ولعل 
حجم  على  إجماعهم  هو  الزبيدات 
تسود  التي  االجتماعية  والعالقات  احملبة 

قريتهم.
وفي يوم آخر عدنا إلى قرية مرج نعجة 
لنقابل أطفالها الذين خرجوا من املدرسة 
أن  خاصة  مرحني،  فكانوا  ليقابلونا، 
املشاركة  من  سابقة  بتجارب  مر  بعضهم 
أن  إال  وفعاليات،  ونشاطات  مشاريع  في 
لدرجة  بشوشا  طفال  كان  متيزا  أكثرهم 

االبتسامات  يوزع  استمر  توصف،  ال 
والضحك، وبالطبع، كان ال بد أن نختاره؛ 
في  نريده  ما  وهذا  مقنعا،  رأيناه  ألننا 

مرحلة الحقة من املشروع.
سرنا إلى اجلفتلك، وفوجئنا حني وصلناها 
لنجري  حضروا  الذين  األطفال  بعدد 
حاجتهم   لهم  وشدتني  مقابالتنا،  معهم 
في  سيساهم  الذي  املشروع  هذا  ملثل 
أمانيهم؛ فهم يفتقدون  حتقيق جزء من 
الشرب  مياه  من  حقوقهم،  من  للعديد 
املدرسة  إلى  واملواصالت  النظيفة،  غير 
أماكن  وجود  وعدم  مكلفة،  أصبحت  التي 
للترفيه. ما شدني في أطفال اجلفتلك هي 
وجتعلنا  العواطف،  تالمس  التي  النظرات 
قريتهم،  في  املشروع  تطبيق  على  نصر 

من  يناقشون  مساحة  لهم  نوفر  لعلنا 
خاللها املسؤولني وصناع القرار.

أخرى  مناطق  إلى  قادتنا  أخرى  زيارات 
شمال  في  قرى  ومنها  مشروعنا،  لتطبيق 
عنان  وبيت  سوريك  بيت  القدس؛  غرب 
ثم  الله،  رام  في  زيد  بني  قراوة  وقرية 
عتيل ومخيم نور شمس وطولكرم. ومنهم 

إلى بيت أمر والشيوخ ودورا في اخلليل.
كلها مناطق لم أ زرها من قبل، باستثناء 
بيت سوريك وبيت عنان؛ اللتني كنت قد 

مررت بهما مرور الكرام.
في  قرأت  جدد،  وأناس  جديدة،  مناطق 
على  تنطبع  قد  التي  املعالم  كل  وجوهم 
وبعضهم  متفائل،  بعضهم  البشر؛  وجوه 
تلك  كان  واجهت  ما  أصعب  لكن  يتألم. 

الضحك  التي تصر على  احلزينة  الوجوه 
رغم كل ما يحيط بها من هموم.

قصيرة،  املشروع  تنفيذ  مدة  أن  صحيح 
سيالزمني  أثرا  نفسي  في  سيترك  لكنه 
والشخصي.  املهني  الصعيدين  على 
تأثرت  إنني  أقول  عندما  وأصارحكم 
كثب،  أطفالنا عن  أوضاع  عندما شاهدت 

والصعوبات التي تواجههم.
ما  أن  على  أصر  أزال  ال  كله  هذا  ومع 
الفترة،  هذه  جتربتي  خالل  به  حظيت 
في  ألدخل  لي  بالنسبة  ذهبية  فرصة 
بأناس  واالختالط  امليداني،  العمل  مجال 
من خلفيات ثقافية واجتماعية مختلفة؛ 
فاحلياة كما صورتها »هيلني كيلر«؛ إما أن 

تكون مغامرة جريئة، أو ال شيء!

سأحفــــظ وطنــــي وأتغنــــى بأبنــــاء شعبــــي

أطفال األغوار محاولة لرسم الفرح رغم االنتهاكات                   تصوير: حمزة مطير

مفاجآت ومواهب خالل اللقاءات                      تصوير: حمزة مطير
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دانا شيخ حسني 
مراسلة الصحيفة/ طولكرم

ولعل  األخر،  تلو  اإلجناز  طولكرم  ثقافي  نادي  يحقق 
على  األول  املركز  على  لإلناث  اليد  كرة  فريق  حصول 
»أندية  مشروع  في  املشاركة  واملراكز  األندية  مستوى 
صديقة للطالئع«؛ بتمويل من مؤسستي »تامر« للتعليم 
املجتمعي، و»خطوات«، ضمن مجموعة من الفرق النسوية 

التي تضم كرة القدم والسلة حتت إشراف النادي.
ويوضح صباح صباح؛ مدرب الذكور لكرة القدم، واملدرب 
السابق لفريق اإلناث، أنه مت إيقاف فريق كرة اليد، رغم 
التي  وسياستها  اإلدارية  الهيئة  رؤية  بسبب  إجنازاته، 

تتجه لدعم فرق الذكور.
ويشير صباح إلى أن عدد املنتسبات في النادي يبلغ 120 
أن  ويوضح  عاما.   18 أعوام حتى  تسعة  من سن  العبة، 
يبلغ سبع سنوات، عملت خالله مؤسستا  املشروع  عمر 
وتقدمي  واألحذية،  الزي  توفير  على  وخطوات  تامر 
دعم مادي جلميع األنشطة األخرى، التي ال تقتصر على 
الرياضة، بل تشمل التعليم والتثقيف، في مجاالت اللغة 

العربية والرياضيات والدراما والفنون وغيرها.
وتقول مي سليمان؛ مدربة الفتيات في لعبة كرة القدم: 
»يبلغ عدد امللتزمات مع الفريق 25 فتاة، يتم تدريبهن 
في مدارس محددة وليس في النادي؛ بسبب بعد مسافته 
على بعضهن، وعدم قدرة النادي على تأمني مواصالتهن، 

بواقع يومني أسبوعيا، وملدة ساعتني متواصلتني«.
أن لدى األهالي وعيا يجعلهم يتقبلون مشاركة  وتعتبر 
بناتهم في هذه اللعبة، رغم العادات والتقاليد، واالعتقاد 

اخلاطئ بأن هذه اللعبة ذكورية.
وينتظمن  جدا،  ملتزمات  الفتيات  أن  سليمان  وتعتبر 
في مواعيد التدريب، ويلتزمن بالزي اخلاص واألحذية. 
ويقول صباح: »يتم جذب الفتيات خالل زيارات ميدانية 
يقوم بها منسقو النادي، يعد اختيار مدرسة معينة كل 
سنة، بحسب رغبة املؤسسة الداعمة، التي تطالب بتغيير 
الفتيات«.  من  مجموعه  تأهيل  ويتم  سنويا،  املجموعة 
وتقول مين املصري، 17 عاما، العبة كرة القدم: »أرسلني 
النرويج،  في  أسبوع  مدتها  تدريبية  بعثة  في  النادي 

وكانت مهمة جدا بالنسبة لي وللفريق، حيث اكتسبت 
العديد من اخلبرات واملهارات التي زادت من قدراتي«.

وقد سطع جنم العبات »ثقافي طولكرم«، حني مت تتويج 
فريق كرة السلة بطال للبطولة التنشيطية التي أقيمت 
مؤخرا، ويقول عمر أبو بكر؛ مدرب كرة السلة للفتيات: 
على  أشرف  فتاة،   20 امللتزمات  الالعبات  عدد  »يبلغ 
تدريبهن مبساعدة املدربة رغد أبو شنب، بواقع مرتني 
أسبوعيا، وملدة ساعتني متواصلتني في مدارس محددة 

في املدينة«. 
كرة  فريق  في  العبة  عاما،   12 ناصيف؛  دعاء  وتقول 
السعادة  وتغمرنا  التدريب،  »نستمتع جدا خالل  السلة: 

باإلجنازات التي نحققها في البطوالت التي نخوضها«.
يذكر أن نادي ثقافي طولكرم تأسس عام 1970، ومن أهم 
واأللعاب اجلماعية  الرياضية  النشاطات  أهدافه ممارسة 
وبناء  النفس،  عن  والدفاع  القوى  وألعاب  والفردية، 
النشاطات  وممارسة  والشطرجن،  والفروسية،  األجسام، 
ويستهدف  والكشفية،  والفنية  والثقافية  االجتماعية 
والشباب  والطالئع،  واألطفال  العمرية،  الفئات  جميع 

والرجال.

نـــــادي ثقافـــــي طولكـــــرم

 حــراك رياضــي أنثــوي يتــوج بالبطــوالت 

أالء مهنا
مراسلة الصحيفة/ غزة

يصرخ،  من  فمنا  مختلفة،  بطرق  عواطفنا  تتفجر 
فيعبر  هو  أما  يضحك.  من  ومنا  يبكي،  من  ومنا 
عن عواطفه وعواطف شعبه بطريقة مميزة، بفن 
الدكتور  مكن  الذي  الكاريكاتير،  فن  املمتنع؛  السهل 
عالء عبد املجيد اللقطة من التعبير عن واقع شعب 

عانى الكثير.
الشاطئ بغزة عام 1972،  املجيد في مخيم  ولد عبد 
الفالوجة احملتلة عام  إلى بلدة  لعائلة ترجع أصولها 
1948، وأنهى الثانوية العامة عام 1990، ثم اجته لدراسة 
عام  البكالوريوس  على  وحصل  رومانيا،  في  الطب 
1997 بتقدير ممتاز، وتخصص في جراحة التجميل 

عام 2003.
كانت بدايته مع الفن مبكرة مع اخلط العربي الذي 
أتقن عشرين نوعا منه، ومارس فن الكاريكاتير في 
صفحات  على  ونشرها  عمره،  من  عشرة  التاسعة 
ثماني  ملدة  دوري  غير  بشكل  الرومانية  الصحف 
العربية.  الصحف  في  للعمل  يتجه  أن  قبل  سنوات، 
أربعة  منها  عربية،  لسبع صحف  حاليا  يرسم  وهو 

يومية، وثالثة أسبوعية.
الفنان  اغتيال  عند  األولى  محطتي  »كانت  ويقول: 
تساؤالت  نفسي  في  أثار  مما  العلي،  ناجي  الشهيد 
الطريق  ألكمل  همتي  احلادثة  واستنهضت  كبيرة، 
وأثره  الفن  بهذا  قناعاتي  وازدادت  بدأه،  الذي 
ويتابع:  والنقد«،  والتحريض  التغيير  عملية  في 
في  أشارك  أن  أستطيع  املقاوم  الفن  هذا  »من خالل 
مسيرة التحرير ومناهضة كل أشكال الظلم والفساد 

والتهميش التي متارس ضد شعبي«.
ويعتبر أن اجلرح هو ما يربط بني اللقطة الطبيب 
الكاريكاتير، حيث يقول: »اجلرح في اجلسد  وفنان 
كاجلرح في الوطن، وأنا أحاول أن أداوي جرح املريض 
باملشرط، وأن أداوي جرح الوطن بالريشة، وأسأل الله 

أن يوفقني في املهمتني«.

املر،  الضحك  فن  هو  الكاريكاتير  فإن  له  وبالنسبة 
واختزال هموم املواطن في خطوط بسيطة الرسم، 
ويقول:  مؤثرة.  رسالة  ذات  املغزى،  عميقة  ولكنها 
والكادحني  املظلومني  ألوجاع  ينتمي  فن  »هو 
والتحريض  النقد  وفن  الوطن،  أبناء  من  واملغيبني 
أفضل  وغد  باألمل  التبشير  وفن  األقنعة،  وإسقاط 

للوطن وأبنائه في مسيرة التحرير والبناء«.
وقد كانت الغربة من أهم العوامل التي ساعدت اللقطة 
في صقل موهبته، حيث يقول: »خالل غربتي في 
أوروبا ملست احترام األوروبيني للموهبة وتقديرها، 
العمل واملثابرة؛ فالعمل في  ومنحها ما تستحق من 

الغرب مقدس، وجزء من شخصية اإلنسان وكيانه. 
واالستفادة من سن الشباب وطاقاته، واغتنام أوقات 
الفراغ وتسخيرها في جناحات أخرى في احلياة إلى 
جانب الدراسة، وكثرة املطالعة والبحث، التي تصقل 

الشخصية وتنمي املوهبة«.
السياسي  الكاريكاتير  مدرسة  إلى  اللقطة  وينتمي 
الصامت، الذي يعتبره أقوى أنواع فنون الكاريكاتير 
وأشدها تأثيرا وعمقا، ويقول: »في البداية امتهنت 
هذا النوع هربا من مقص الرقابة، ثم أصبح جزءا 
ورغم  أسلوبي«.  بات  في جناحي حتى  يساهم  مني 
كبيرا  رواجا  يلقى  أنه  إال  وفهمه،  رسمه  صعوبة 

خصوصا لدى شريحة الشباب الذي أثبت أنه شباب 
ناضج ذكي و مّلاح، على حد تعبير اللقطة.

ورسام الكاريكاتير صاحب رسالة وطنية، تقع على 
كاهله أمانة عظيمة في التعريف بقضيته ونقل آالم 
ويقول:  حضارية،  بصورة  كله  للعالم  وآماله  شعبه 
»لن يكون لشعبنا موطئ قدم بني األمم وهو منقسم 
يسارع  التي جتعله  القضايا  أكثر  نفسه«. وعن  على 
أو  شهيدا  ابنها  فقدت  أم  »صرخة  قلمه  إلمساك 
معتقال، أو دمعة طفل حارة تستجدي السماء أن تعيد 
الكاريكاتير  فنان  يقوم  أما مفقودا«. وعندما  أو  أبا 
الوطن، ويشعر براحة  بالرسم فإنه يعبر عن واقع 
بواجبي  أقوم  »أنا  يضيف:  حيث  مؤقتة،  ضمير 
سقف  ولكن  والتحرر،  والبناء  الصمود  مسيرة  في 
طموحي في خدمة الوطن عال، ولن أرتاح إال بتحقق 

جميع تطلعات شعبنا الصابر«.
الشرفاء  الكاريكاتير  فناني  كل  أن  اللقطة  ويبني 
»أتعلم منهم ويتعلمون مني،  هم قدوة له، ويقول: 
أثروا  عمالقة  »هناك  ولكن  ببعض«،  بعضنا  ويؤثر 
كالشهيد  التضحيات؛  أجله  من  وقدموا  الفن،  بهذا 
الذي  فرزات  علي  السوري  والفنان  العلي،  ناجي 
اعتدى عليه شبيحة النظام السوري وعمدوا لتكسير 

أصابعه انتقاما منه«.
للقطة  سببت  كثيرة  كاريكاتورات  هناك  أن  ويذكر 
أنه على الطريق  التي جعلته يدرك  بعض املتاعب، 
الصحيح، حيث يقول: »هناك أعمال اتهمتني بسببها 
باإلرهاب  إسرائيلية  ومكاتب  صهيونية  منظمات 
حلمالت  بسببها  تعرضت  وأخرى  السامية،  ومعاداة 
االلكترونية  الشبيحة  قبل  من  والتشكيك  التشويه 

التابعة للنظام السوري«.
الكاريكاتوري  فمهنة  الصعوبة؛  وجود  من  بد  وال 
ما  أطرف  »من  قائال:  ويتابع  الطب،  مهنة  توازي 
كرسام  نفسي  عن  بالتعريف  رغبت  حني  واجهت 
بتشتغل؟  شو  حضرتك  أحدهم:  سألني  كاريكاتير، 
»يال«!  وقال:  إلي  فنظر  كاريكاتير.  رسام  له:  قلت 

الشغل مش عيب«!

الرســـم الكـــاريكتوري 

 تصويــــــر الواقـــــع بصـــــورساخـــــرة 
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مصعب أبو علي، 21 عاما، مخماس:

التي اكتسبتها خالل هذا املشروع،  املهارات اجلديدة 
جعلتني أدرك أن لألطفال حقوقا، وأن هذه احلقوق 
االتصال  عبر  إال  ذلك  يتم  وال  تنجز،  أن  بد  ال 
املشروع  على  القائمني  يغفل  لم  الذي  والتواصل، 
للتطوع،  الفرصة  ومنحنا  مهاراته،  إكسابنا  أهمية 
ومكننا من استخدام أساليب تطبيق حقوق اإلنسان 
التي على كل فرد في املجتمع أن يعرفها، وان يعرف 

واجباته، واملطالبة بها دون أي تردد.

دينا عبد الكرمي بشارات، 26 عاما، جبع:

عن  التعبير  من  واسعة  مساحة  املشروع  غطى 
الفضفضة، وازدادت خبراتي  النفس وساعدنا على 
التعامل مع األطفال، حتى بت قادرة على فهم  في 
مشاكلهم، ومساعدتهم في العمل على حلها. نتمنى 
إحداث  من  مكنتنا  التي  املشاريع  هذه  تستمر  أن 
جعلهم  بشكل  األطفال،  وعلى  علي  كبير  تغيير 
عبر  يريدونه  الذي  التغيير  لقيادة  متحمسني 

املبادرات املجتمعية التي اختاروها.

سناء الزيود، 33 عاما، بيت سوريك:

لقد شاركت في مشاريع مختلفة من قبل، لكن التدريبات 
املكثفة التي خضعت لها في هذا املشروع زودتني 
وطرق  واملناصرة،  احلشد  أساليب  في  باملعرفة 
على  تعرفنا  فقد  اجتماعيا  أما  لإلقناع.  جديدة 
أشخاص جدد، ربطتنا بهم صداقات جديدة. لقد 
نقلت  وحني  لدي،  املسؤولية  روح  املشروع  عزز 
قادرين  أصبحوا  أنهم  وجدت  لألطفال،  جتربتي 

على إحداث التغيير اإليجابي في مجتمعاتهم.

أمني دار سليم، 25 عاما، جبع:

هذا املشروع شكل في حياتي نقلة نوعية، حني تعرفت 
أدركها  أكن  لم  التي  والواجبات  احلقوق  من  العديد  على 
الكثير  تعلم  على  ساعدني  حتول  نقطة  فكان  قبل؛  من 
واكتساب  واألهالي،  األطفال  مع  التعامل  أساليب  من 
خبرات جديدة ميكنني نقلها لآلخرين، ليستفيدوا منها. 
كما متكنت من الوقوف على أهم القضايا واملشكالت التي 
مبادرتها  على  »بياالرا«  أشكر  وأنا  مجتمعنا.  في  تتفشى 

لهذا املشروع، وأرجو لها أن تستمر في العطاء.

منر القواسمي، 21 عاما، الرام:

هذا املشروع من املشاريع التي مكنت املشاركني من اكتساب 
القدرة على التغيير في املجتمع، والتأثير على أصحاب القرار 
في الرام؛ من مجلس بلدي ومؤسسات. فيه أصبحنا قادرين 
التواصل معهم بطرق مباشرة دون قيود أو حواجز.  على 
واستطعنا تعزيز املواطنة لدى الشباب. كما الحظت أن تغيرا 
كبيرا طرأ على األطفال املستهدفني، فأصبحوا قادرين على 
للمسؤولني لعرض مشاكلهم،  آرائهم، والتوجه  التعبير عن 

واملطالبة بوقف كل االنتهاكات حلقوقهم.

مصطفى كنعان، 21 عاما، مخماس:

عليها  أطور  أن  ميكن  كافية،  مبعرفة  املشروع  زودني 
وكيفية  واملناصرة،  الطفل،  حقوق  مجال  في  مستقبال، 
خالل  األطفال  توعية  على  عملنا  وقد  احلمالت.  قيادة 
التدريبات، فالحظت أنني قد امتلكت القدرة على إيصال 
أو  تردد  دون  ثقة  بكل  عنها  والتعبير  للمجتمع،  أفكاري 
مت  ما  للمشروع،  تسجل  التي  النجاحات  أهم  ومن  خوف. 
إجنازه على أرض الواقع، حيث متكنا من جمع مبلغ 20 ألف 

دوالر لتحقيق مشروع تنموي في مجتمع قريتنا.

مهند ربيع، 20 عاما، بيت عنان:

من اإليجابيات التي انعكست على شخصيتي خالل 
التي  اجلديدة  املهارات  تلك  كل  املشروع،  تطبيق 
بها.  التحقت  التي  املكثفة  الدورات  اكتسبتها خالل 
أصبحت أمتتع  باجلرأة والقدرة على التعبير، واآلن 
أعتبر في محيطي من القيادات اجلديدة. أما التعامل 
مع األطفال فقد سمح لي بإيجاد تأثير كبير عليهم 
وبشكل مكنهم من التعبير عن أنفسهم، حني رأوا أن 

هذا املشروع  فرصة لهم لطرح مشاكلهم.

محمد أبو علي، 23 عاما، مخماس:

حني كنت طفال لم أكن اعرف شيئا عن حقوقي، وقد 
زودني مشروع »شباب من أجل حقوق اإلنسان واحلكم 
الرشيد« بهذه املعرفة، كما استفدت من الدورات في 
كل  ورصدها.  الطفل  حقوق  انتهاكات  توثيق  مجال 
ذلك يجعل فكرة املشروع ممتازة، ألن القائمني عليه 
متكنوا من صناعة مراقبني حلقوق اإلنسان. وأفضل 
ما في املشروع أنه من تلك املشاريع التي تطبق على 

أرض الواقع... وليس مجرد حبر على ورق.

قالوا في احلقوق

بعد ستة أشهر من االنطالق، يبرز اإلجناز. وقد أنهت الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب »بياالرا«، مشروع »شباب من أجل حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد«، الذي استهدف خمس قرى نائية 
ومهمشة تابعة حملافظة القدس، هي: الرام، ومخماس، وجبع، وبيت سوريك، وبيت عنان. وفيها قرع الشباب جدران اخلزان، وساروا بخطوات واثقة نحو إحداث التغيير اإليجابي، وها هم اليوم يقطفون 
ثمار ما زرعوه، فقد أصبح الشباب مراقبني حلقوق اإلنسان واحلكم الرشيد، ومنظرين لهما، ويتحملون جزءا من املسؤولية عن قيادة التغيير السياسي واالجتماعي في مجتمعاتهم احمللية، واملجتمع 

بشكل عام، و تطوير قنوات التواصل والتشبيك والتعاون بني الشباب ومنظمات حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد وصناع القرار.

مــــاذا قــــالــــوا عــــن املشـــــروع؟
ميرنا زيادة- مراسلة الصحيفة/ رام الله

نختلف... نتقابل... نتواجه... نقتنع... نتفق                                   تصوير: محمد توام
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مراسلة الصحيفة/ القدس

الرام؛  بلدة  استهداف  صدفة  يكن  لم 
احملتلة،  القدس  مشارف  على  تقع  التي 
لتنفيذ مشروع  اخلمسة  املناطق  من بني 
واحلكم  اإلنسان  حقوق  أجل  من  »شباب 
وبيت  سوريك،  بيت  وهي:  الرشيد«، 
والرام. فقد وقع  عنان، ومخماس، وجبع 
واقع  دراسة  على  بناء  عليها  االختيار 
وضعف  تهميش،  من  املنطقة  تعانيه  ما 
تكوينها  وطبيعة  فيها،  العاملة  املؤسسات 
مزيج  فيها  يعيش  حيث  االجتماعي؛ 
كبيرة  وأعداد  األصليني،  الرام  أهل  من 
بقية  من  فيها  للعيش  انتقلوا  الذين  من 
عدم  من  نوع  إلى  يؤدي  مما  احملافظات، 
جتاه  املسؤولية  احترام  وقلة  الوالء، 
املشاكل،  من  العديد  فيها  فبرز  املنطقة، 
أبرزها التلوث البيئي، والفجوة بني أعضاء 
لذلك  تضاف  وأهاليها.  البلدي  مجلسها 
للبلدة  العنصري  الفصل  جدار  محاصرة 
من ثالثة اجتاهات، والنفايات الصلبة التي 

يصعب تصريفها.
تدخل  بد من  ال  كان  املشاكل،  وأمام هذه 
حلول  إيجاد  في  ننجح  لعلنا  القرية،  في 
اإلمكانيات  ضمن  املشاكل  هذه  لبعض 
شراكة  بناء  ذلك  في  وساعدنا  املتاحة. 
مع جمعية عّباد الشمس التي تلعب دورا 
مت  حيث  املنطقة،  في  وهاما  محوريا 

ومتكنا  معها،  بالشراكة  املشروع  تطبيق 
من متكني األطفال والشباب، لنوجد منهم 
اإلنسان،  حلقوق  ومنظرين  مراقبني 
تنشط  مؤسسات حقوقية  مع  وتشبيكهم 

في املنطقة.
ولعل جناح املشروع في الرام يتمحور حول 
الثقة التي استمدها الشباب من مشاركتهم، 
ودورهم  وواجباتهم،  بحقوقهم   ووعيهم 
ألصحاب  والوصول  التوعية،  نشر  في 
بأهمية  واإلميان  ومخاطبتهم،  القرار 
املجتمعية  بالنشاطات  الشباب  مشاركة 

وانعكاساتها على املجتمع.
جمعية  مديرة  خضر؛  فدوى  وتوضح 
جمعت  رائعة  شراكة  أن  الشمس،  عّباد 
الفلسطينية  الهيئة  وبني  مؤسستها  بني 
»بياالرا«،  الشباب  دور  تفعيل  لإلعالم 
طرف،  كل  مسؤوليات  حتديد  على  تقوم 
مما انعكس إيجابا على الشباب واألطفال، 
وعيهم  ورفع  باملسؤولية،  شعورهم  وزاد 
املطالبة  على  عيونهم  وفتح  بحقوقهم، 
مجتمعهم  واحتياجات  باحتياجاتهم 
احمللي. ولعبت دورا في تعزيز قدرة الفئة 
التهميش  رغم  العطاء،  على  املستهدفة 

واملشاكل التي حتيط بهم من كل جانب.
كبير،  البلدة  سكان  »عدد  خضر:  وتقول 
وهذا يتطلب أن يفرض املجلس وجوده في 
السكان«،  كل  ليتمكن من خدمة  املنطقة، 
فاملجلس  يختلف،  الواقع  »لكن  وتتابع: 
مع  ويتحمل  املشاكل،  حل  في  يساهم  ال 

عن  املسؤولية  واملؤسسات  األشخاص  بعض 
املشروع  أن  وتعتبر  املشاكل«.  هذه  كل 
والعاملني  للمجلس  إضافيا  رافدا  شكل 
أتون  في  الشباب  »دمج  مت  حيث  فيه، 
هذه املشاكل ليتحملوا جزءا من املسؤولية 
جتاه بلدتهم، وها هم اليوم يساعدون في 
إحداث التغيير وإحداث الفرق« كما تقول.
للشباب  الدور  بهذا  تكتفي  ال  ولكنها 
إلى  القرار  صناع  تدعو  بل  واملسؤولني، 
املطروحة،  القضايا  العمل على  مزيد من 
أكبر  فرصا  واألطفال  الشباب  ومنح 
وتوجه  التغيير.  إحداث  في  للمساهمة 
رئيس  فياض؛  سالم  للدكتور  دعوة 
أهم  على  والوقوف  الرام،  لزيارة  الوزراء، 
مع  الرسمي  اجلهد  »ليتكامل  مشاكلها؛ 
والشباب  احمللي  املجتمع  مؤسسات  جهد 
بلدتهم  خلدمة  استعدادا  يبدون  الذين 

ومجتمعهم تطوعا«.
مع  جلسات  الشباب  »يعقد  وتتابع: 
األهالي واألطفال، ويجتمعون مع صانعي 
مجموعات  تكوين  على  ويعملون  القرار، 
ضاغطة تعمل على حتديد هموم املنطقة 
ومشاكلها، وفق منهجية العمل التي تتبعها 
دورهم،  يعزز  مما  »بياالرا«،  مؤسسة 
ويزيد قدرتهم على التواصل مع أصحاب 
املشروع  مراحل  إحدى  وفي  القرار«. 
املسؤولني،  مع  واألطفال  الشباب  التقى 
وحاوروهم كمندوبني وسفراء ألندادهم 
إسماع  باجتاه  وضغطوا  ومجموعاتهم، 

صوتهم، وحتقيق مطالبهم للتخفيف من 
حجم املعاناة التي تعانيها املنطقة.

ناديت فأسمعت حيا
أنحاء  في  واألطفال  الشباب  وصدح صوت 
الرام، فتجاوب معهم صانعو القرار وأهالي 
البلدة، حيث قاموا بدعوة أعضاء القائمة 
التي  احمللية  لالنتخابات  االنتخابية 
وإشعارهم  للضغط عليهم،  جرت مؤخرا، 
باملسؤولية في املرحلة القادمة. وطالبوهم 
بأن تكون هموم الشباب وقضاياهم أولوية 
املرشحون  وجتاوب  القادمة،  املرحلة  في 
في  أرادوا  ما  لألطفال  فتحقق  حينها، 

املرحلة األولى من حملتهم.
يقول خليل غزاونه؛ عضو مجلس بلدي 
لتطوير  تهدف  مبادرة  أي  »نقبل  الرام: 
وندعمها،  ونؤيدها  شأنها،  ورفع  البلدة 
»تعاني  ويضيف:  منها«،  جزءا  وسنكون 
الرام من مشاكل كثيرة، وحتتاج ملبادرات 
واألطفال،  الشباب  حقوق  تعزز  مماثلة 

وحتثهم على القيام بواجباتهم«.
بحملة  القيام  على  املشاركون  أجمع  وقد 
تنظيف، والتواصل مع أهل املنطقة جلسر 
القائمة  ألعضاء  وكان  بينهم.  الفجوة 
األطفال  مع  فأزالوا  هام،  دور  االنتخابية 
حضاري  موقف  في  الشارع،  من  األوساخ 

أذهل اجلميع.

2012/10/10 عهد جديد
يوم  عصر  من  الثالثة  الساعة  متام  في 
10/10؛ الذي يصادف يوم التسامح الوطني، 
إلى  املجلس  أعضاء  مبعية  الشباب  توجه 
لألهالي،  رسالتهم  إليصال  الرام؛  شوارع 
وينظر  يراقب  من  هنالك  أن  ومفادها 
فعملوا  على حقوقكم؛  للحصول  ويضغط 
وشكلوا  بأيديهم،  الشوارع  تنظيف  على 
من حشد  أنهم متكنوا  على  واضحا  دليال 
حني  لقضيتهم،  واملناصرين  املؤيدين 
»الرام  لتكون  واحدة  كيد  اجلميع  عمل 
التي  احلملة  شعار  وهو  للجميع«؛  نظيفة 

أطلقوها«.
البلدي  املجلس  بدور  خضر  وتشيد 
وسيارات  املكانس  توفير  عبر  السابق، 
إضافة  اخلاصة،  واألكياس  النفايات  نقل 
احملال  وأصحاب  املوظفني  من  كبير  لعدد 
الذين تفاعلوا مع هذه احلملة؛  التجارية، 
فشعر الشباب بأنهم كانوا عنصر التغيير 
في  األولى  جتربتهم  أنها  رغم  املرة،  هذه 

لعب مثل هذا الدور.

شهادات ميدانية
املجلس  ويرى مصطفى مسلماني؛ رئيس 
البلدي احلالي، أن مثل هذه املبادرة يعزز 
إميان الشباب بأنفسهم، ويزيد من والئهم 

املجتمع،  داخل  قادة  وجتعلهم  لبلدتهم، 
أن  »يجب  ويقول:  التغيير.  في  يشاركون 
القرار،  اتخاذ  أكبر في  الشباب دورا  يلعب 
خاصة في ما يتعلق بهم، ويجب أن يكونوا 
ان هذه  العمل عليها«. ويوضح  جزءا من 
املبادرة ساعدت في تعزيز تواصل أعضاء 
في  املدني  املجتمع  مؤسسات  مع  املجلس 
التكامل  ضرورة  على  يؤكد  مما  الرام، 

بينها لتحقيق األفضل.
الرام  في  القرار  أصحاب  مستوى  على  أما 
أوجد  املشروع  »هذا  مسلماني:  فيقول 
الشباب  بني  املشاركة  لتحقيق  مساحة 
معا  نحن  وها  البلدة،  خلدمة  واملسؤولني 

في الشارع«.
وتوضح خضر أن املرحلة القادمة تتمثل 
سيطرح  الرام،  في  وطني  مؤمتر  بعقد 
تعالج  التي  الشبيهة  املبادرات  من  العديد 
إليه  »سندعو  وتقول:  كثيرة،  قضايا 
اجلهات املسؤولة لتتحمل مسؤولياتها جتاه 
حيث  خير،  فاحتة  املشروع  وهذا  البلدة، 
أننا سنستمر في املطالبة بحقوقنا كباقي 

املناطق، خاصة حقوق األطفال«.
املشروع:  في  ميسر  قواسمة؛  منر  ويقول 
يعزز  احلملة  في  وجودي  بأن  »شعرت 
دوري في العمل التطوعي، وبت أرى نفسي 
قدوة للشباب واألطفال«. ويضيف: »أرجو 
أن يتم تعزيز دور مؤسسات املجتمع املدني 
واألطفال،  الشباب  دور  لتعزز  الرام،  في 
لتحقيق  تهدف  بينها  شراكات  عقد  عبر 

التغيير«.

األطفال  ومجلس بلدي الرام شركاء في حملة لتنظيف البلدة

عن الرام:
من  الشمال  إلى  الرام  بلدة  تقع 
تسعة  عنها  وتبعد  القدس،  مدينة 
العهد  في  وعرفت  كيلومترات. 
وتعني  »الرامة«،  باسم  الروماني 

الكلمة التلة املرتفعة.
التني  بكروم  تتميز  قدميا  وكانت 
ونتيجة  املثمرة.  واألشجار  والعنب 
لألحداث السياسية، حتولت إلى بلدة 
البناء  يغطي  األطراف،  مترامية 

القائم معظم مساحتها.
دومنا،   5,589 الكلية  وتبلغ مساحتها 
صادرت  االحتالل  سلطات  لكن 
عسكرية  ألغراض  أراضيها  معظم 
مساحتها  باتت  حتى  واستيطانية، 

حاليا 2,771 دومنا.
حسب  الرام  سكان  عدد  ويبلغ 
سجالت املجلس البلدي 60,441 نسمة. 
تعدادهم حسب سجالت  يبلغ  بينما 
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 
من  العظمى  الغالبية  ألن  30,541؛ 
القاطنني في البلدة من حملة الهوية 

املقدسية.

شجاعة األطفال وجتاوب الكبار تركا على األرض البصمة                       تصوير: ربا شرف

فدوى خضر خالل املقابلة                   تصوير: محمد شوشة
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في  يساهم  التمر  أن  ثبت  لقد 
في  كما  الوالدة،  عملية  تسهيل 
عليها  مرمي،  سورة  في  تعالى  قوله 
إلى  املخاض  فاجأها  حينما  السالم؛ 
ِبِجْذِع  إَِلْيِك  ي  »َوُهِزّ النخلة:  جذع 
ا«. َجِنًيّ ُرَطًبا  َعَلْيِك  ُتَساِقْط  ْخَلِة  الَنّ

 

فهل للتمر من فوائد أخرى؟
التمر  على  أجري  حتليل  أظهر  لقد 
يحتوي  أنه  الطبية،  املصادر  بعض  وفق 
و%2.5  الكربوهيدرات،  من   %70.6 على 
من  و%1.32  املاء،  من  و%33  الدهون،  من 
األلياف،  من  و%10  املعدنية،  األمالح 
وفيتامينات  الكورامني  من  وكميات 
والبروتني،   ،»C«و  »B2«و  »B1«و  »A«
واحلديد،  والكلس،  والزيت،  والسكر، 
والبوتاس،  والكبريت،  والفوسفور، 
والنحاس،  والكلورين،  واملنغنيز، 

والكالسيوم، واملغنيزيوم.
هذه  وجود  ويدل 
العناصر على الفوائد 
العظيمة؛  الغذائية 
العضالت  يقوي  فهو 
ويؤخر  واألعصاب، 
الشيخوخة.  مظاهر 
إليه  أضيف  وإذا 
أكبر  يصبح  احلليب 
فائدة ملن يعانون من 
اجلهاز  اضطرابات 

الهضمي.
وتشير الدراسات إلى 
الغذائية  القيمة  أن 
تضاهي  للتمر 
اللحوم،  أنواع  بعض 
ما  أمثال  وثالثة 

حتتويه األسماك من قيم غذائية. وفيه 
واألمراض  الدم،  بفقر  للمصابني  فائدة 

الصدرية.
مغليا،  أو  معجون،  شكل  على  ويعطى 

ويشرب على دفعات.
ويحفظ  األطفال،  وزن  التمر  ويزيد 
القلق  ويحارب  وبريقها،  العني  رطوبة 
العصبي، وينشط الغدة الدرقية، ويلني 
األمعاء،  ويرطب  الدموية  األوعية 
وااللتهاب،  الضعف  من  ويحفظها 
ويساعد في إدرار البول، وتنظيف الكبد 

والكلى.
والتهابات  السعال  ضد  منقوعه  ويفيد 
البلغم،  من  التخلص  وفي  القصبة، 
أمالحه  وتعدل  اإلمساك.  ويكافح 
التي  الدم  حموضة  القلوية  املعدنية 
والنقرس  واملرارة  الكلى  حصى  تسبب 

والبواسير.

صحة شباب

إعداد: منال زهور
مراسلة الصحيفة/ رام الله

سكريات  وثالث  ألياف  على  املوز  يحتوي 
الفواكه،  وسكر  السكروز،  طبيعية: 
وفورية  كبيرة  دفعة  ومينح  واجللوكوز. 
املستخلصة  الطاقة  إن  حيث  الطاقة،  من 
من موزتني فحسب، ميكنها أن تزود اجلسم 
رياضي مدته  بتمرين  للقيام  كافية  بطاقة 

90 دقيقة، ومينح اجلسم النشاط والصحة.

الكآبة واألعصاب
على  مؤخرا  أجريت  جديدة  لدراسة  وفقا 
أشخاص مصابني بالكآبة، شعر كثيرون منهم 
يحتوي  حيث  املوز،  تناولهم  بعد  بالتحسن 
البروتني  من  نوع  وهو  »ترايبتوفان«؛  على 
الذي  »سيروتنيوم«  إلى  اجلسم  يحوله  الذي 
ويحسن  واالسترخاء،  الراحة  اجلسم  مينح 
املزاج، ويشعر اإلنسان بالسعادة، وكذلك يعد 
املوز من الفواكه الغنية مبجموعة فيتامني 
»ب« التي تساعد على تهدئة النظام العصبي.

فقر الدم
من  عالية  مستويات  على  املوز  يحتوي 
الدم،  هيموغلوبني  إنتاج  ويحفز  احلديد، 

وكذلك يساعد على عالج فقر الدم.

اإلمساك
األلياف،  من  عال  مستوى  على  املوز  يحتوي 

ووجوده في احلمية الغذائية يساعد على إعادة 
العمل الطبيعي لألمعاء، مما يؤدي للتغلب 

على املشكلة دون اللجوء إلى أدوية مسهلة.

احلموضة وقرحة املعدة
معدل  على  طبيعي  بشكل  املوز  يؤثر 

بتناوله  وينصح  اجلسم،  في  احلموضة 
للتخلص من احلموضة الزائدة، كما يستخدم 
املوز لعالج االضطرابات املعوية بسبب قوامه 
الوحيدة  النيئة  الفاكهة  يعتبر  كما  الناعم، 
احلاالت  في  ِضيق  دون  تؤكل  أن  التي ميكن 
املرضية، فهو يحيد حموضة املعدة ويخفف 

التهاب بطانة املعدة.

عضات البعوض
الداخلية  باجللدة  البعوض  عضات  فرك  إن 

للموز يخفف التورم واالحمرار.

العمل وزيادة الوزن
النفس  علم  معهد  بها  قام  دراسة  أظهرت 
إلى  يؤدي  العمل  ضغط  أن  النمسا،  في 
ورقائق  كالشوكوالته  مهدئة؛  أطعمة  التهام 
غنية  خفيفة  وجبات  وتناول  البطاطس. 
كل  املغذية  والفيتامينات  بالكاربوهيدرات 
في  السكر  مستويات  على  يسيطر  ساعتني 
األكثر  الفاكهة  قائمة  املوز  فتصدر  الدم، 

مالءمة ملنع البدانة.

السيطرة على درجة احلرارة
ويعتقد العديد من الثقافات أن املوز ميكنه خفض 

الطبيعية  اجلسم  حرارة  درجة 
طفية  لعا ا و

ت  مها لأل

احلوامل، فتأكل النساء احلوامل في تايالند 
بدرجة حرارة  الطفل  والدة  لضمان  املوز 

معتدلة.

التدخني واإلجهاد
يحاولون  الذين  األشخاص  املوز  يساعد  قد 
على  الحتوائه  التدخني؛  عن  اإلقالع 
إلى  إضافة   ،B12و  ،B6 فيتامينات 
يساعد  كما  والبوتاسيوم،  املغنيسيوم 
انسحاب  تأثيرات  من  التعافي  على  اجلسم 
معدنا  البوتاسيوم  ويعتبر  النيكوتني، 
القلب،  نبض  توازن  على  يساعد  حيويا 
ويحفز على إرسال األكسجني إلى الدماغ، كما 
ينظم توازن املاء في اجلسم. وعندما يكون 
يرتفع،  األيض  مستوى  فإن  مرهقا،  اجلسم 
فينخفض مستوى البوتاسيوم، وميكن إعادة 

توازن اجلسم بتناول املوز به.

السكتات
إجنلند  »نيو  مجلة  في  نشر  لبحث  وفقا 
من  جزءا  يعد  املوز  تناول  فإن  الطبية«، 
حمية منتظمة ميكنها احلد من خطر الوفاة  

بالسكتات القلبية بنسبة %40.
وهكذا فإن املوز غذاء كامل متكامل، وعند 
يحتوي  املوز  أن  جند  بالتفاح،  مقارنته 
مرات،  أربع  من  بأكثر  بروتني  على 
بالكربوهيدرات،  مرتني  وأغنى 
وثالث مرات بالفسفور، وخمس 
واحلديد،  »أ«  بفيتامني  مرات 
بالفيتامينات  ومرتني 
غني  إنه  كما  واملعادن، 
من  بد  ال  وهنا  بالبوتاسيوم، 
تغيير املثل القائل: تفاحة في 
إلى  الطبيب،  عن  تبعدك  اليوم 

موزه في اليوم لصحة تدوم.

املوز... كنز من الصحة فال نغفله!

نرمني حبوش
مراسلة الصحيفة/ غزة

»السيلياك«؛  يعرفون مرض  األطباء قدميا  كان 
حساسية القمح، على أنه مرض وراثي يصيب 
اجلهاز الهضمي. ولكنهم مع تقدم العلم اكتشفوا 
أن هذا املرض يصيب جهاز املناعة، ويؤثر على 
اخلامالت  عن حفظ  املسؤول   ،»17« كروموسوم 

في األمعاء الدقيقة بجسم اإلنسان.
صماء،  غدد  أخصائي  النور؛  أبو  يونس  يقول 

املرض  »هذا  اإلنسان:  أرض  جمعية  ومدير 
اخلامالت  تآكل  ويسبب  املناعة،  جهاز  يصيب 
واخلاليا في األمعاء الدقيقة، لتصبح غير قادرة 
على أداء وظائفها احليوية«، ويضيف: »وظيفة 
الغذائية  املواد  امتصاص  هي  الدقيقة  األمعاء 

واملعادن الالزمة«.

أعراض السيلياك
حتتمل  ال  األمعاء  ألن  املرض  أعراض  تظهر 
القمح  في  املتوفر   Gluten اجللوتني  بروتني 

من  العديد  درج  السبب  ولهذا  ومشتقاته. 
ويوضح  القمح.  حساسية  تسميته  على  الناس 
وأعراض  عالمات  هنالك  ليست  أنه  النور  أبو 
مميزة للمرض، ومن أهم أعراضه الكالسيكية 
اإلسهال املزمن، الذي يتفاقم بعد أكل القمح أو 
والتقيؤ،  البطن،  في  وانتفاخ  وآالم،  مشتقاته، 
يستفيد  ال  املريض  جسم  ألن  الوزن؛  ونقص 
من املعادن، والفيتامينات، والبروتينات. إضافة 
شحوب  مالحظة  مع  واإلعياء،  بالتعب  للشعور 
األظافر  على  بقع  وظهور  البشرة،  لون  في 
وفيتامني  الكالسيوم  نقص  بسبب  وهشاشتها؛ 
تصبحان  اللتني  العينني  واصفرار  »د«، 
بالضعف  اجلسم  عضالت  وتصاب  غائرتني. 
فقد  إلى  يؤدي  مما  البروتني،  امتصاص  لعدم 

اجلسم ملخزونه من الدهون.
وقد ال تظهر كل هذه األعراض، وتكون احلالة 
السيلياك،  مرض  مبضاعفات  لإلصابة  عرضة 
وفقر  الوزن،  ونقص  التغذية،  سوء  أهمها  ومن 

الدم، وهشاشة العظام، وحساسية اجللد.

املرأة أكثر عرضة!
وتعد املرأة أكثر عرضه لإلصابة باملرض، الذي 
املفاصل؛  وجع  من  الشكوى  عليها  أعراضه  من 
بسبب  الكالسيوم،  أيض  عملية  حدوث  لعدم 
الفقري،  العمود  على  يؤثر  وهذا  إنتاجه،  عدم 
حمل  على  قادر  غير  العظمي  الهيكل  ليصبح 

التي  العظام  هشاشة  ويسبب  اجلسد، 
تعد من أهم مضاعفات املرض، يقول 
إنتاج  في  اخللل  »يؤثر  النور:  أبو 
والغدة  القلب  عضله  على  الكالسيوم 
الدرقية واجلار درقية، وقد يؤدي إلى 
وهشاشة  والعقم،  بالسرطان،  اإلصابة 

العظام«.
يكون  أن  ميكن  املرض  أن  ويعتبر 
عن  كذلك  ينجم  قد  ولكنه  وراثيا، 
الطبيعية  الرضاعة  اكتمال  عدم 
عن  االبتعاد  »يجب  ويتابع:  للشخص. 
استخدام احلليب الصناعي للطفل قبل 
ستة شهور، وعدم استخدام السيريالك 
الذي يتكون من القمح قبل عم أربعة 
شهور؛ ألن أمعاء الطفل حساسة جدا، 
والطفل في وضع التطوير واالكتمال، 

وأي خطأ سيؤثر على منوه«.
املرض  هذا  لتشخيص  األطباء  ويلجأ 
 ،EMA TAST فحص  باستخدام 
مرتفعة  املضادة  األجسام  كانت  فإذا 
يشخص املريض باإلصابة. أو قد يتم 
أخذ عينة من األمعاء بوساطة املنظار، 

ثم فحصها حتت املجهر.
قطاع  في  حالة   500 اكتشاف  مت  وقد 

بعد.  تكتشف  لم  حاالت  هناك  أن  علما  غزة، 
النور أن هذا املرض يصيب الكبار  أبو  ويوضح 

واألطفال فوق خمسة أعوام. أما من يصابون في 
عمر أبكر، فيحمل مرضهم اسما آخر، هو سوء 

االمتصاص.

ملرضى حساسية القمح 

جتنبوا األطعمة التي حتتوي على مادة اجللوتني!

وللتمر فوائد!
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ومساندة  داعمة  فلسطينية  صفحة  هي  غزة«  »ألجلك 
نفسيا ألهلنا في قطاع غزة، يتم فيها تقدمي اإلرشادات 

النفسية، وحول السالمة العامة.

إرشادات عامة ونصائح:
> لتجاوز احملنة عليك تقدمي املساندة الكاملة، رغم أنك 

لست قادرا على تغيير ما يحصل.
> ال تنكر ما متر به، وركز على ما ميكنك السيطرة عليه.

> حتدث مع من حولك.
> على البالغني مساعدة األطفال ومنحهم الشعور باألمان.

> جتنب احلديث مع السلبيني واملتشائمني.
> افعل أي شيء يشعرك بالسعادة ويجعلك تضحك؛ فذلك 

جيد في وقت األزمة.
> حاول أن تفهم املشاعر املتداخلة لألسرة.

على  ليسهل  مختلفة  اتصال  وسائل  استخدام  يجب   <
األطفال التعبير عن مشاعرهم وما يجيش بداخلهم من 
على  وتشجيعهم  حرية،  بكل  وأفكار  ومخاوف  أحاسيس 

التعبير عن أنفسهم بالرسم والكتابة واللعب دون تدخل 
الكبار مبواعظ وإرشادات.

> ابتعد عن أماكن اخلطر، وجتنب مشاهدة التلفاز خالل 
بث مشاهد الدمار واملشاهد املؤملة.

> ال تستمع لألخبار قبل النوم.
> ال تكثر من تناول املنبهات.
> مارس متارين االسترخاء.

> ابق على تواصل مع اآلخرين.

> ابحث عن مساعدة املختصني.

املختصني  مساعدة  على  احلصول  يكون  متى 
ضرورة؟

> عند الشعور باالكتئاب.
> التبول الالإرادي.

> اإلحباط.
> الصدمة النفسية.

> مشاهدة الكوابيس.

األلغام  من  أجزاء  على  العثور  سيتم  عدوان  كل  بعد 
أيا  رؤيتكم  فعند  ينفجر.  لم  منها  وكثير  واملتفجرات، 
أو  ملسها،  وعدم  عنها،  االبتعاد  يجب  األجسام،  هذه  من 
وحياة  حياتكم  على  خطرا  تشكل  فهي  إزالتها،  محاولة 

من حولكم. اتصلوا بأجهزة األمن وبلغوا عنها. 

رسائل إلى الوالدين:
> عليكما أن تشاركا أطفالكما مشاعرهما، وأن تخبراهم 
إنكم أيضا تشعران باخلوف والغضب من األحداث، ولكن 
عليهما أن يوضحا الطريقة الصحيحة للتعامل مع املشاعر 

دون أن يؤدي ذلك إلى اضطراب األطفال.
> أيتها األم؛ ال جتعلي الضغوطات النفسية التي تواجهينها 

بسبب الوضع السياسي، تؤثر على واجباتك جتاه تربية 
أوالدك.

> يجب أن يتواجد الوالدان مع أطفالهما، وأن يستمعا 
كما  طبيعي.  أمر  يحصل  ما  أن  يعرفاهم  وأن  لهم، 
يكونا  وأن  الصعب،  احلدث  عن  يحدثاهم  أن  يجب 
مهما  األطفال  أسئلة  جميع  عن  لإلجابة  مستعدين 

كانت غريبة.
> حاولوا تعزيز الشعور باألمان بني أفراد أسركم.

وأصعب  الفقدان،  من  الفترة  هذه  في  األطفال  يعاني   <
احلالة، فال  أن يعيش هذه  يعانيه طفل هو  أن  ما ميكن 
دائما  تكونوا  وأن  النفسيني،  األطباء  زيارة  في  تترددوا 

معهم تهونون عليهم جرحهم وتسمعونهم.

في حاالت الطوارئ اتصلوا على األرقام التالية:
الهاتف االسم

0599733615 د. رياض األقرع

0599832004 د. حبيب احلواجري

0599762411  د.عادل عودة

0599701406 د. محمد أبو السبح
082828659 /082865949 برنامج غزة للصحة النفسية – عيادة غزة

082537040 مركز دير البلح

082053977  مركز خان يونس

082841414 املركز الفلسطيني لإلرشاد
082866110  جمعية الوداد للتأهيل املجتمعي

مـــــع غـــــزة... علـــــى طريقتنـــــا

نفسيني  أخصائيني  خالل  من  النفسي  الدعم  لكم  لتقدم  الصفحة  هذه  فكرة  انطلقت  غزة...  قطاع  في  أهلنا  الى 
واجتماعيني سيكونون متوفرين معكم على مدار الساعة لسماع مشاكلكم وتقدمي احللول في كل ما يخطر في بالكم 
من استشارات نفسية تتعلق بالضغوطات التي تتعرضون لها انتم وأسركم،أطفالكم،معارفكم وكافة املشاكل املترتبة 

عليها. رجاء ال تترددوا في السؤال و ستجدون لدينا االجابة واملساعدة العاجلة
ألجلــــك غـــــزة
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احلمل: ستقطف ثمار جناح عملك املفيد والفعال، ومعنوياتك 
النظر،  يلفت  حاليا  أداؤك  مرتفعة، 
حولك.  هم  من  كل  بتقدير  وحتظى 
لم  جديدًا  ميدانًا  تقتحم  أن  من  احذر 
تكن خضت فيه من قبل ملجرد أن تثبت 
براعتك وتبرهن عن قدراتك ومواهبك، 
التي  التعقيدات  بعض  سيطرأ  حيث 
تربكك، فتعود عن قرار، أو تراجع بعض املستندات واالتفاقات. 
كن متحفظا جدا في عالقاتك العاطفية كي ال تصطدم بحقائق 

كنت تغفلها.

الثور: ما زلت تخضع ملعاكسة الظروف، حيث تتعرقل خطاك، ويتم 
احلد من سرعة تقدمك. ولكنك قادر على 
ستمكنك  التي  الصائبة  القرارات  اتخاذ 
عليك  ولكن  املشاكل،  هذه  محاصرة  من 
لتعديل  تضطر  وقد  بالصبر،  تتحلى  أن 
صعوبة  جتد  رمبا  العمل،  في  منهجيتك 
وتضحيات،  تنازالت  وتقدم  البداية،  في 
لكن ذلك سيصب في مصلحتك. عاطفيا لن حتتاج لبذل جهود كبيرة 
الدعوات والعروض، بحيث  القلوب، فما عليك أن تتجاوب مع  لتغزو 

تتبعثر عواطفك،حتى يحدث لقاء مميز فتتلقى خبرًا سعيدًا. 

األوضاع  على  وتسيطر  جيد،  بشكل  أمورك  تدير  السرطان: 
تبحث  إنك  حتى  مرتفعة،  مبعنويات 
على  فتحصل  اخلاصة،  مشاريعك  في 
وقد  واألصدقاء،  املسؤولني  مساعدة 
ال  ولكن  أقاربك،  أحد  جهودك  يؤازر 
والعروض،  الطلبات  تقدمي  في  تتأخر 
تعيق  قد  مبصاعب  تصطدم  قد  ألنك 
مسيرتك. حاول أن تضبط انفعاالتك، وال تبالغ في إظهار قدراتك. 
عاطفيا تخيم أجواء املاضي على عالقاتك رغم العروض اجلديدة، 

والتقائك بأشخاص متنوعني، يحملون لك خبرًا استثنائيًا.

من  والكثير  كبيرة  معاناة  بعد  القدر  لك  يبتسم  األسد: 
سيطرتك  وتستعيد  التحديات، 
طارئ؛  أي  ملواجهة  مستعدا  وتكون 
ألنك متكنت من أن تضع إصبعك على 
اجلرح، وتتدارك أسباب ما مررت به، 
وتعلمت منها أنه إذا واجهتك متاعب 
بصالبة  معها  تتعامل  أن  فعليك 
ووضوح رؤية، وأن تفرض قناعاتك. عاطفيا يخف بريق احلب، 
احلب  ويصبح  العاطفي،  الصعيد  على  فتراتك  أفضل  وتنتهي 

لديك قصصا وحكايات.

املصاعب،  كل  وتتحدى  تشتهي،  كما  أمورك  تسير  امليزان: 
وتصادف حظًا في شؤون املال واألعمال. 
هذا األمر يرفع التحديات أمام املنافسني 
بناء  على  قدرتك  خاصة  واخلصوم، 
حتليل  على  وقدرتك  وإجنازها،  املشاريع 
ملا  فهمك  على  ينعكس  مما  األوضاع، 
توظف  ال  السياسية.  الساحة  على  يجري 
وقتك ومالك في مشروع ال تؤمن به كليا، واستشر العارفني. عاطفيا 
تبقى عالقاتك صافية وتواصل أحالمك وتكبر آمالك في احلب، لكن 

تعقد ظروف عملك سيبعد عنك احلبيب رغم تنازالتك الكثيرة.

املتاعب،  فتحاصرك  والعقبات،  املشاكل  تترصدك  اجلوزاء: 
وتسبب لك التوتر الذي مينعك من مواصلة 
دربك. تتميز بحذرك وعدم ثقتك، فعليك 
متسرع  قرار  أي  اتخاذ  قبل  تتروى  أن 
انقالبات  من  له  ستتعرض  ما  وانفعالي. 
على  اإلقدام  عد  منك  يستدعي  وحتوالت 
فاحلكمة  العمل؛  مجال  في  تغييرات  أي 
تقتضي أن تكسب الوقت اآلن، وأن تتكل على نفسك، وعندها ستجتاز 
االطمئنان،  لقلبك  يعيد  عرضًا  تتلقى  عاطفيا  بسالم.  املرحلة  هذه 

وتبدو عاشقًا لشخص يهبك شيئًا أكثر من اجلمال واجلاذبية.

من  أكثر  األوضاع  على  تسيطر  واخلطر  األمل  بني  العذراء: 
وتنتصر  متينة،  أعصابك  وتبدو  السابق، 
جديدة  دورة  إلى  لتنتقل  السلبيات،  على 
في  كبيرًا  تغييرًا  لتحدث  البناء  من 
هو  إليه  تصبو  ما  ومهنتك.  عملك  مجال 
بك،  وثقتهم  لك،  اآلخرين  تأييد  كسب 
تشوهت  التي  مصداقيتك  واستعادة 
بعض  جتاه  جدا  متحسبا  كن  اإلضافية.  املهمات  بعض  بسبب 
اهتمامك  تكسب  جديدة  وجوه  على  تتعرف  عاطفيا  العروض. 

بسرعة، فيتحول لقاء عادي إلى ارتباط جدي.

العقرب:  جتد نفسك محتارا بني االهتمام بشؤونك العائلية واملهنية، 
فال  والتفاهم،  للحوار  جسر  إلى  وحتتاج 
تهمل االستماع آلراء اآلخرين. فيما يتعلق 
كل  من  املعلومات  استق  مبشاريعك 
بحثت  إذا  لك  مناسبة  الظروف  صوب، 
أهدافك  لتحقق  املشتركة؛  املصلحة  عن 
التراكمات  تتركها  قد  مشاكل  أي  وتتخطى 
ليست  الدرب  عاطفيا:  احلسابات.  بعض  تعيد  جتعلك  التي  املاضية، 
سالكة في كل حني، لكن األجواء ستساعدك على كشف بعض األسرار، 

فتنتهي فترة طويلة من احليرة، وتتوجه إلى احلب اجلديد.

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

القوس: أجواء من التشنج والغضب، واألحداث السعيدة، ستواجه 
العالقات  تسوء  وقد  املستجدات،  بعض 
بعض  مع  أو  العمل  في  املسؤولني  مع 
أمام  نفسك  جتد  ولكنك  العائلة،  أفراد 
خيارات جديدة، وقرارات عليك أن تتخذها 
يرجى  سيقلقك،  ما  خبر  معها.  والتكيف 
جناحا  لتجد  التمرد،  أو  االحتجاج  عدم 
أعمالك  وتنجز  اإليجابية،  إلى  األجواء  فتتبدل  استثماراتك،  لبعض 
واملنطقية.  السريعة  القرارات  من  مجموعة  بفضل  ومشاريعك، 
عاطفيا قد ترتكب حماقات لتثبت حرصك على احلبيب، لدرجة أنك 

حتاول فرض ميولك وتوجهاتك عليه.

اجلدي: تقطف ثمار جناح عملك بفضل كفاءتك العالية، ومتحو 
ميدانا  تقتحم  أن  بعد  السابقة،  أخطاءك 
وحتول  طاقتك،  كل  فيه  تبذل  جديدا 
احلواجز  بها  تتخطى  قوة  إلى  مخاوفك 
والعراقيل. إلى أن تطرأ ظروف توّلد لديك 
قراراتك،  عن  للعودة  فتضطر  االرتباك، 
وتعود  تقنعك،  ال  مببررات  ومتاطل 
تسود  التي  العدائية  من  حاذر  أزمة،  فتنشأ  لتظهر،  قدمية  مشكلة 
كن  عاطفيا  يعنيك.  ال  شأن  في  تتدخل  وال  وجدلك،  خطابك  في 
متحفظًا في أي عالقة خالل هذه الفترة، وأجل مواعيدك، وابتعد 

عن العالقات التي يبحث فيها اآلخر عن التسلية والترفيه.

تسقط  عندما  وأوجاعك،  أالمك  وتشفى  الصعوبات،  تزول 
حتملتها  كثير  مسؤوليات  كاهلك  عن 
بشجاعة، ولكنها قيدتك وشل حركتك، 
تدعم  الفرص  من  باالستفادة  فتبدأ 
خططك. تستعيد قدرتك على تصويب 
املهنية،  أوضاعك  فتتحسن  األمور، 
وتنفتح على فترة من األحداث املواتية 
للنجاح، فتعمل لبلوغ أهدافك، وتفتح بابا كان يسد طريقك نحو 
عمل جديد، وتسوي بعض املسائل العالقة إذا تصرفت بإيجابية 
نبضات  عاطفيا  اآلخرين.  نوايا  على  تتكل  أن  دون  اآلخرين،  مع 
قلبك قوية، حيث تتعرف على أشخاص مميزين من عالم الشهرة، 

الذين كلما أوغلت في تفاصيل حياتهم خبا وهجهم.

احلوت: حاذر من ارتكاب األخطاء، هي نهاية املفاجآت احللوة قبل 
أن تدخل في أوضاع دقيقة، فاالحتماالت 
يتطلب  مما  مصراعيها،  على  مفتوحة 
حتاول  عبثا  وتكتما.  وحكمة  هدوءا  منك 
وحواجز  سدود  فأمامك  املواجهة، 
يعرف  ما  كل  وليس  الهدوء.  تستوجب 
تخبئها  أن  يجب  احلقائق  فبعض  يقال، 
تفاجأ  قد  فيفيدك.  مستقبال  أما  يضرك،  اآلن  كشفها  لنها  حاليا؛ 
هو  أعصابك  ضبط  لكن  بهم،  تثق  كنت  ألشخاص  السيئة  بالنوايا 
الوسيلة للتغلب على متاعبهم. توقع انقالب األوضاع بشكل مينعك 
من متابعة مساعيك. عاطفيا تفرض على عالقاتك بعض التحفظ، 

مما يرطب بعض األجواء حولك مع من تعتبره الشريك القادم.

ماذا سيحدث لو اختفى البشر؟
يقال »اجلنة دون ناس ال تداس«. لكن ماذا سيحدث للدنيا 

دون بشر؟
ومن  السؤال،  هذا  على  أجابت  اللندنية  التاميز  صحيفة 

الطريف أن أفضل ما ميكن أن يحدث للدنيا هو اختفاء 
ستتمجد  فيها  سيختفون  التي  اللحظة  في  البشر؛ 
احليوانات، وتعود املهددة باالنقراض منها إلى التكاثر 
لتصل إلى مستوياتها الطبيعية. وفي اليومني األولني 
اجلوي  التلوث  وسينخفض  الضوئي،  التلوث  سينتهي 
في  األسماك  محصول  وسينتعش  شهور،  ثالثة  بعد 
املياه  في  وامللح  النيترات  معدل  وينخفض  العالم، 

الطبيعية.
القرى  إلى  الغابات  فستزحف  للنباتات  بالنسبة  أما 

ستنهار  عام،   200 فترة  وفي  القريبة،  الريفية  واملناطق 
املباني اخلشبية واجلسور، واملباني الزجاجية واملعدنية، وبعد 

250 عاما ستنهار السدود. وبعد 500 عام سيعود املرجان 
إلى معدالته الطبيعية. وستختفي آثار الوجود اإلنساني بعد 5000 

عام، حيث سيتحلل معظم الزجاج والبالستيك، فيما ستستمر بعض املخلفات الكيماوية 
حوالي 200,000 عام. أما النفايات النووية فستستمر ما يقارب املليوني عام.

عاد من املوت بعد 23 عاما
بعد 23 عاما على اختفائه، حتى اعتقد أهله وأحبته أنه فارق احلياة، وفقدوا األمل، عاد مسلم الدين ساركار 

إلى أهله وذويه، بعد أن انقطعت أخباره منذ عام 1989، حيث قضى 15 عاما منها في أحد سجون باكستان.
ويروي ساركار أسباب سجنه فيقول: »دخلت الهند بطريقة غير شرعية عام 1989 دون أن أخبر عائلتي، 

وألقت السلطات الباكستانية القبض علي عندما حاولت العودة بطريقة غير شرعية كذلك عام 1997«.
وقد اصطف األهل واألحبة على جنبات شوارع قرية »بيشنورامبور«، في مقاطعة ميمنسينج؛ الستقبال 

ساركار، وملشاركة أهله الفرحة بعودته إلى دياره بعد أن اعتبر ميتا طوال هذه املدة.
ويذكر ساركار لشبكة بي بي سي اإلخبارية أنه طلب مساعدة من السفارة البنجالية في العودة إلى أرض 
إليه، وقال: »لقد عانيت كثيرا في السجن، وصرخت طلبا للمساعدة. لكنني لم  الوطن، لكنهم لم يصغوا 
أتلقاها من أحد، ولم أفهم حتى اآلن ملاذا مكثت في السجن طوال تلك املدة. لكنني عدت لعائلتي أخيرا، 

وأشعر بسعادة عظيمة«.

»أكثر   أسماء  وعربية،  بريطانية  مواقع  نشرت 
رأس  على  وكان  العالم«،  في  دموية  نساء  عشرة 
 ،1942 عام  ولدت  التي  هيندلي،  ميرا  القائمة 
وتوفيت عام 2002، والتي اعترفت بأنها اشتركت 
مع إيان برادي في تنفيذ الكثير من جرائم القتل 
التي وقعت في مدينة مانشستر، وكانت مسؤولة 
بعد  اثنني،  ومراهقني  أطفال،  ثالثة  قتل  عن 

تعذيبهم بوحشية.
وتلتها إيزابيال، التي ولدت عام 1451، وتوفيت عام 
1504، وتعرف باسم تابعة كريستوفر كولومبس، 
التي أصبحت ملكة إلسبانيا، وأجبرت العديد من 
وأقامت  ديانتهم،  حتويل  على  واملسلمني  اليهود 
ال  من  كل  بإعدام  قضت  التي  التفتيش  محاكم 

يدين باملسيحية بعد سقوط األندلس.
وعملت   ،1968 عام  فولدت  أليت،  بيفرلي  أما 
مستشفى  في  األطفال  قسم  في  كممرضة 
أربعة  بذبح  عملها  خالل  قامت  بريطاني، 
أصبحت  وبهذا  آخرين،  خمسة  وإصابة  أطفال، 
بحقها  سجل  أي  متسلسلة؛  قاتلة  تعتبر 
بريطانيا. في  املوت  مالك  اسم  عليها   ويطلق 
وتوفيت   ،1516 عام  ماري،  امللكة  ولدت  حني  في 
عام 1558، وهي املسؤولة الرئيسة عن العنف الذي 
واشتهرت  للكاثوليكية.  اإلجنليز  ارتداد  إلى  أدى 

باسم ماري الدموية.
وتوفيت   ،1859 عام  فولدت  جونيس  بيلي  أما 
املتسلسلني  القتلة  أشهر  من  وتعتبر   ،1931 عام 
في تاريخ أميركا، بعد أن قتلت زوجيها وجميع 
أطفالها تقريبا، إضافة إلى أصدقاء ابنتيها، بسبب 
على  االستحواذ  في  ترغب  كانت  حيث  اجلشع، 

بعض العقارات واألصول.
وماري آن، ولدت عام 1832، وماتت عام 1873، التي 
أزواج وبعض  الزرنيخ في قتل ثالثة  استخدمت 

األطفال ووالدتها وعشيقها. 

وتوفيت   ،1906 عام  كوخ  إلسي  وولدت 
اعتادت  محترفة  قاتلة  وهي   ،1967 عام 
لها. ضحية  بكل  خاص  تذكار  جمع   على 
أما إيرما غريسي، التي توفيت عام 1945، فكانت 
أساليب  بابتكار  اشتهرت  نازية،  لعائلة  ابنة 
ترتدي  كانت  دومًا  إنها  ويقال  مختلفة،  تعذيب 

حذاء ضخما وحتمل في يدها مسدسا.
وولدت كاثرين نايت عام 1956، وما تزال تخدم في سجن 
حكومي، حيث حكم عليها بالسجن مدى احلياة لقتلها 
رجلني كانا على عالقة معها بوحشية، حيث قامت 
 بسلخ أحدهما، واستخدمت جلده في غرفة املعيشة.
وحلت إليزابيث باتوري في آخر القائمة، وقد ولدت 
أشهر  1614، وهي واحدة من  عام 1560، وتوفيت عام 
كانت  حيث  هنغاريا،  تاريخ  في  املتسلسلني  القتلة 
وتشويههن،  تعذيبهن  بعد  الفالحني  فتيات  تقتل 
جرائمها  على  حوكمت  وقد  وحرقهن،  وضربهن، 
وضعها  بسبب  اجلبرية  اإلقامة  قيد  وضعت  بأن 

االجتماعي.

نساء خلدن أسماءهن في التاريخ بدم
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سامية صالح الدين
املنسقة اإلعالمية للمشروع

جنح مشروع »حقوق األطفال... حوارات 
مرحلته  في  مرات  ثالث  ومناظرات«، 
الشيوخ  بلدة  أطفال  سلوك  ولعل  األولى. 
حني  قاطع،  دليل  اخلليل  محافظة  في 
املتعلقة  االختيار  جلنة  ليطالبوا  وقفوا 
رغم  مقابلتهم،  بضرورة  باملشروع 
عددهم الكبير، وأصروا على أن نقابلهم 
يضيق،  بدأ  الوقت  أن  رغم  فردا.  فردا 
وشارفت الساعة على السادسة مساء، وما 
طويل؛  مشوار  االختيار  جلنة  أمام  زال 
تستغرق  والشيوخ  الله  رام  بني  فاملسافة 
ساعتني في أفضل احلاالت؛ عندما تكون 
الشوارع مفتوحة، وبال حواجز للشرطة 
أو جليش االحتالل؛ لكنهم أصروا وطالبوا 

بحقهم فحصلوا عليه.
بيت  بلدة  في  فكان  الثاني  النجاح  أما 
عنان؛ شمال شرقي القدس، عندما وقف 
أحد األطفال يحاورنا العتماد بلدته في 
بااللتزام  زمالئه  مع  وتعهد  املشروع، 
بلدتهم،  في  بقائنا  مقابل  مبراحله، 
حلاجتها ملثل هذا املشروع. ومتثل النجاح 
طولكرم،  قضاء  عتيل  بلدة  في  الثالث 
حني أصر األطفال واملسؤولون هناك على 
إجراء املقابالت، رغم أن البلدة يومها قد 
شاب.  ضحيته  راح  عائليا  شجارا  شهدت 
فحص  طول  بعد  بهم  اجتمعنا  يومها 

لضمان سالمة اجلميع.
»حقوق  مشروع  فإن  املجمل  وفي 
الذي  ومناظرات«،  حوارات  األطفال... 
لإلعالم  الفلسطينية  الهيئة  تطبقه 
بدعم  »بياالرا«،  الشباب  دور  وتفعيل 
من مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية، في 12 
موقعا، موزعة في شمال الضفة ووسطها 
األغوار؛  منطقة  إلى  إضافة  وجنوبها، 
يهدف إلى إيصال حقوق األطفال وتعزيز 
القرار،  صنع  عملية  في  مشاركتهم 
احتياجاتهم،  على  االنتباه  لفت  عبر 
صوتهم،  إسماع  على  قدراتهم  وتطوير 
الكبار ومؤسسات املجتمع األهلي  ومتكني 

العملية،  هذه  في  دمجهم  تسهيل  من 
ومأسسة تدخلهم فيها على املستوى اآلني 

واملستقبلي.
حيث  التمكني،  على  املشروع  ويركز 
الذين  األطفال  عشرات  اختيار  يتضمن 
عاما،  و17   15 بني  أعمارهم  تتراوح 
بحقوقهم  واعني  ليكونوا  ومتكينهم 
وسيتم  ومسؤولياتهم.  وواجباتهم 
للقيام  املناسبة  باألدوات  تزويدهم 
باحلشد واملناصرة، والدفاع عن حقوقهم؛ 
أقرانهم،  بها  يحتذي  مناذج  ليصبحوا 
للتغيير  وأداة  مجتمعاتهم،  في  كقادة 
هذا  ولتحقيق  والسياسي.  االجتماعي 
الفاعلة،  واملشاركة  الدمج،  من  املستوى 
تأثيرها؛  ومحيط  املستهدفة  الفئة  فإن 
من األهالي وقادة املجتمع.... سيخضعون 

لبرنامج بناء للقدرات والتوعية.
تزويد  سيتم  الدمج،  هدف  ولتحقيق 
بفرص  والكبار،  واملدربني  األطفال 
في  القرار،  وصناع  املسؤولني  مناظرة 
محاولة ال تستهدف إيجاد ثقافة مناظرة 
وإمنا  فحسب،  والنقاش  باحلقوق  تتعلق 
حتد  التي  والقوانني  السياسات  لتغيير 

من مشاركة األطفال والشباب.
وبعد تطوير هذه القدرات، تأتي مرحلة 
املعنيون  ليلعب  واملناصرة،  اإلعالم 
دورهم في املطالبة بحقوق األطفال، عبر 
إيجاد جو عام ميكن من حتقيقها، ويلزم 
مسؤولية  بتحمل  واملسؤولني  احلكومة 
القيام بواجباتهم، وتنفيذ التعهدات التي 
قطعوها على أنفسهم جتاه األطفال. حيث 
سيتم بث املناظرات املتلفزة بني األطفال 
شاشة  على  واملسؤولني،  القرار  وصانعي 
»علي  برنامج  ضمن  فلسطني،  تلفزيون 
صوتك« األسبوعي، بشكل يقود تدريجيا 

إلى تنفيذ حملة مناصرة وطنية.
األطفال  تدريب  على  املشروع  ويركز 
معهم  والعمل  املجتمعات،  في  والكبار 
واحلوارات،  املناظرات  تنظيم  على 
ولتحقيق  املناصرة.  حلمالت  والتخطيط 
شبكة  بناء  سيتم  منه،  القصوى  الفائدة 
والكبار  األطفال  مجموعات  بني  تواصل 

كل  في  منتدى  تشكيل  عبر  املشاركني، 
موقع. وستقود املنتديات املناظرات، سواء 
على  أم  للمجتمع،  الداخلي  املستوى  على 

املستوى الوطني األشمل.
على  آثاره  ترك  عن  املشروع  ويبحث 
أهمها  صعد،  عدة  على  املستفيدين 
بحقوقهم  والكبار  األطفال  معرفة  زيادة 
وواجباتهم ومسؤولياتهم، ومشاركة الكبار 
وممثلي مؤسسات املجتمع احمللي الذين مت 
املشاركة،  أهمية  حول  معرفتهم  تطوير 
وحمالت املناصرة، واستجالب التمويل... 
تغيرات  إلى  كذلك  املشروع  وسيقود 
بشكل  مباشرة،  املستهدفة  للفئة  سلوكية 
ميكنهم من النظر إلى أي انتهاك حلقوق 
انتهاك يجب وضع حد  أنه  األطفال على 
له. كما سيقود ملشاركة حقيقية لألطفال 
في علمية صنع القرار، سواء على صعيد 

البيت أم املدرسة أم السلطات احمللية...
وسيتم تطبيق املشروع في دورا والشيوخ 
وعتيل  الغربية،  الضفة  جنوبي  ويطا؛ 
شمالها،  شمس؛  عني  ومخيم  وطولكرم 
وبيت  زيد  بني  وقراوة  سوريك  وبيت 
األردن،  غور  في  أم  الوسط.  في  عنان، 
ومرج  الزبيدات،  املشروع  فيستهدف 

نعجة، واجلفتلك.

الفئة املستهدفة... باملئات 
 120 مباشر  بشكل  املشروع  ويستهدف 
طفال مناصفة بني الذكور واإلناث، بواقع 
بني  أعمارهم  تتراوح  موقع،  كل  في   10
عن  مدافعني  سيصبحون  عاما،  و17   15
احمللية،  مجتمعاتهم  في  األطفال  حقوق 
املسؤولني  أمام  السفراء  دور  وسيلعبون 

وصناع القرار.
مجتمعيا  مركزا   12 استهداف  سيتم  كما 
املجتمع  مؤسسات  وممثلي  األهالي  تضم 
احلكومية،  غير  واملؤسسات  احمللي 
طفل،  و1800  فيها.  وامليسرين  واألطفال، 
150 في كل موقع، سيشاركون في  بواقع 
احلقوق  أوضاع  حول  عمل  ورش  خمس 
واالجتماعي.  العائلي  املستوى  على 
وسيشارك في األيام املفتوحة 3600 طفل 
على  موقع.  كل  في   300 بواقع  ومعنيا، 
احمللية  اإلدارات  أعضاء  ذلك  يشمل  أن 
بني  املباشر  التشبيك  لضمان  واملجالس؛ 
سياسة  أي  ملناقشة  واملسؤولني،  األطفال 
بتعديلها  املطالبة  أو  تطبيقها  ميكن 

وتغييرها.

خريطة طريق املشروع
منسق  عطوان؛  ابو  حلمي  وحسب 
املشروع  »بياالرا«  صممت  فقد  املشروع، 
ليضمن مشاركة األطفال في عملية صنع 
الحتياجاتهم،  االنتباه  لفت  عبر  القرار، 
صوتهم،  وإسماع  قدراتهم،  وتطوير 
ومؤسسات  األهالي  قدرات  وتطوير 
املشروع  أن  يعني  مما  احمللي،  املجتمع 
األطفال  متكني  إلى  النهاية  في  »يهدف 

من التفاعل والتأثير على كل من هو في 
موقع التأثير على سالمتهم العامة حاليا 

ومستقبال« كما يقول.
مهارات  على  تدريبهم  »سيتم  ويضيف: 
وأساليب  واملشاركة،  واالتصال،  التواصل 
اخلطاب، واملناظرة مع املسؤولني وصناع 
لألطفال  احلقوقية  واملنظومة  القرار، 
عدد  إلى  إضافة  الدولي،  القانون  حسب 

من املواضيع األخرى ذات الصلة«.
وإضافة لذلك سيتم تنظيم أيام مفتوحة 
حقوق  ثقافة  عنوانها  موقع،  كل  في 
سيتم  ما  وكل  ومتعة.  فرحة  األطفال 
األطفال  سيزود  أنشطة  من  تصميمه 
التفريغ  وآليات  والتمكني،  باملعرفة 
التقارير،  رفع  من  متكنهم  التي  النفسي 
واحلديث عن أي انتهاك أو خرق حلقوقهم.

دور اإلعالم
وإضافة لألدوار السابقة، سيركز املشروع 
بشكل كبير على اإلعالم، عبر املنابر التي 
البرنامج  في  وتتمثل  »بياالرا«،  توفرها 
األسبوعي »علي صوتك«، حيث سيشارك 
اإلعداد  عملية  في  واألطفال  الشباب 
فلسطني  تلفزيون  شاشة  على  والبث 
أحد،  يوم  اخلامسة من مساء كل  الساعة 
الفلسطيني«  الشباب  »صوت  وصحيفة 
الشهرية التي تصدر عن الهيئة، وتعتمد 
الذين  الشباب  قضايا  على  طرحها  في 

يكتبون بأنفسهم عنها.
وهذا يعني أن الفرصة ستسنح لهم برفع 
مستوى  وعلى  مجتمعاتهم،  في  أصواتهم 
أداة  اإلعالمية  املشاهد  لتكون  الوطن، 
التوثيق  في  خاصة  املشروع،  في  مهمة 

ونقل التجربة، ونتائج املشروع. 
املشروع:  مدير  حمامرة؛  حمدي  يقول 
»ستستهدف املناظرات املسؤولني وصانعي 
القرار، وستختار الفئة املستهدفة في كل 
على  لها  لتحشد  رئيسة  قضية  منطقة 
مؤمتر  احلملة  وسيتبع  وطني.  صعيد 
يحضره املعنيون على اختالفهم من أجل 

إلزامهم بوعودهم«.

حوارات ومناظرات 2

ضمن مشروعهم »حقوق األطفال... حوارات ومناظرات«
األطفال يصرون على النجاح

باتوا قادرين على مخاطبة همومهم واملطالبة بحقوقهم                     تصوير: حلمي أبو عطوان

متكنت الفتاة من إسماع صوتها                       تصوير: حلمي أبو عطوان
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ناجي ناجي
مراسل الصحيفة/ نابلس

»إذا أردت أن تعرف قيمة السنة، فاسأل 
وإذا  نهائي.  رسب في امتحان  طالبا 
أردت أن تعرف قيمة شهر، فاسأل امرأة 
تعرف  أن  أردت  وإذا  أوانها.  قبل  ولدت 
قيمة أسبوع، فاسأل شخصا يصدر مجلة 
قيمة  تعرف  أن  أردت  وإذا  أسبوعية. 
يوم، فاسأل شخصا لم يأخذ يوما إجازة. 
وإذا أردت أن تعرف قيمة ساعة، فاسأل 
لم  الذين  أوالده  لرؤية  يحترق  شخصا 
أن  أردت  وإذا  طويل.  زمن  منذ  يرهم 
تأخر  من  دقيقة، فاسأل  قيمة  تعرف 
أن  أردت  وإذا  قطار.  أو  طائرة  عن 

شخصا جنا  ثانية، فاسأل  قيمة  تعرف 
تعرف  أن  أردت  وإذا  سيارة،  حادث  من 
شخصا  الثانية، فاسأل  من  قيمة جزء 
الثانية في األوملبياد...  املرتبة  حل في 

سيقولون لك ما قيمة كل منها«.
هناك كلمات كثيرة من قبيل »ليس لدي 
وقت«، و»لم أمتكن من عمل شيء«، و»أنا 
دائما مضغوط بالوقت«، أو »سأتصل بك 
النهار«.  خالل  »وأراك  يومني«،  خالل 
وهي دون شك عبارات تعبر عن ثقافتنا 

اجتاه الوقت.
الساعات  عشرات  هناك  املقابل،  وفي 
املقاهي،  في  باجللوس  نضيعها  التي 

واإلنترنت، واملزرعة السعيدة!
وكيف  بالوقت؟  إحساسنا  مقدار  فما 

نتعامل معه؟ وما هي قدرتنا على إدارة 
املطبات  هي  وما  املهام؟  وإجناز  الوقت 

التي نقع فيها دائما؟
غالبا ما يتم التعبير عن ثقافة الوقت 
العرب«!  »مواعيد  في مجتمعنا مبقولة 
صديقا  بها  تعد  التي  العشر  فالدقائق 
لنصف  متتد  أن  ميكن  تصله،  حتى 
ساعة، وال مبرر إال عدم احترام الوقت.

الوقت الضائع اجللوس على  ومن أمثلة 
للقيام  االجتماعي  التواصل  صفحات 
بأمور غير ذات فائدة. وال ننسى عشاق 
الذين ميضون ساعات  السعيدة  املزرعة 
وتسمع  ويحصدون،  يزرعون  طويلة 
أعرف  ال  »أنا  يقولون:  وهم  تعليقاتهم 
أقول  وأنا  أمس«.  مبزرعتي  فعلت  ماذا 

ال  أنه  اخلير  »من  دوما:  القائلني  مع 
السعيدة؛  ملزارعهم  يصل  استيطان 
وهم  أرهقوا  ما  بقدر  لتضايقوا  وإال 

يزرعونها«!
وال مجال لذكر كل ما يقتل الوقت. ولكن 
رام  شوارع  في  وأنا  انتباهي  يلفت  ما 
على  األعمار  من  الناس،  هؤالء  هو  الله، 
جوانب  على  يقفون  الذين  اختالفها، 
منهم  كثيرا  وأرى  أمر  وأنا  الطرقات... 

يقف هذه الوقفة منذ أكثر من ساعة.
هناك أشخاص يشعرون أن وقتهم قصير 
أبدا، وينشغلون طوال الوقت. أحيانا قد 
تقرأ  وأنت  تعرفه  شخص  بك  يلتقي 
لك:  يقول  باحلديث  فيبادرك  كتابا، 
لم  والله  لتقرأ؛  وقتا  جتد  أن  »جيد 

أنه  ليشعرك  لذلك«؛  وقتا  املك  اعد 
مهم جدا، وبأنك »فاضي أشغال«؛ ليس 

عندك شيء تفعله فتقرأ.
وقت  ال  إنه  يقول  من  أن  األمر  عجيب 

كافيا لديه، هو الذي ميلك كل الوقت!

نرمني حبوش
مراسلة الصحيفة/ غزة

كرمية  بحياة  باستمرار،  املرأة  تطالب 
يسودها احلب السعادة، واألمان والراحة؛ 
تطحن  العصور  طوال  كانت  التي  وهي 
سنابل القمح فتحولها إلى دقيق، تخبزه 
ألذ،  وال  وطعم  شهية،  برائحة  أرغفة 
وعندها ال نستغرب قول الشاعر الراحل 
محمود درويش: »أحن إلى خبز أمي... 
بها.  األجيال  تغنت  التي  أمي«،  وقهوة 
التطور  يواكب  أصبح  اآلن  العالم  لكن 
احلياة  متطلبات  وباتت  والسرعة، 
نعد  فلم  باستمرار،  تتزايد  اليومية 
بسنابل  وال  اخلبز،  برغيف  نرضى 

يعد  لم  »الثمانينيات«،  فقمح  القمح، 
يرضي جيلنا.

ونالحظ أن املرأة بدأت تطالب بالكثير 
مختلف  ومن  العالم،  أنحاء  جميع  في 
نرى  بتنا  حتى  واألعراق،  اجلنسيات 
األنثى التي كانت توصف بالضعف قرونا 
وتقول:  صوتها  بأعلى  تنادي  طويلة، 
تتنفس  فباحلرية  حريتي«؟  »أين 

وتعيش.
بها  تنادي  التي  احلرية  هي  ما  ولكن 

املرأة؟
كل  تفعل  أن  في  احلرية  هي  واجلواب 
ما تريد، ولكن دون أن تؤذي اآلخرين. 
مهما  البشر  على  يجب  املعنى  وبهذا 
املرأة  يسلبوا  أال  ثقافتهم،  اختلفت 

حريتها أو يقيدوها. وال يجوز أن تظلم 
بقاع  من  بقعة  أي  في  وتضرب  وتقهر 
أن تصحو على صوت غليظ  أو  األرض، 
تقول  وال  وكذا،  كذا  تفعل  بأن  يأمرها 

كذا وكذا.
املثقفني  من  قليلة  نسبة  فإن  ولألسف 
جتاه  وصريحة  شفافة  رؤية  ميلكون 
التي  بحقوقها  ومتتعها  املرأة  حترر 
وتتأرجح  السماوية،  الديانات  شرعتها 
لفظي،  تأييد  بني  الكثيرين  مواقف 
هذه  فإن  وبالطبع  عملي.  ورفض 
تغيير  على  قادرة  غير  التناقضات 
إال  أن يحصل  الذي ال ميكن  املرأة،  واقع 

باألفعال.
إن السبب الرئيس لعدم حدوث أي تغير 

جذري في واقع املرأة، يرجع إلى الرؤية 
للمجتمع؛  والسطحية  املتكاملة  غير 
تتوقف  أفراده،  من  لكثير  فبالنسبة 
حقوق املرأة وحريتها عند مستوى حذف 
بعض السلبيات، والتظاهر ببعض مظاهر 
مرتفع،  غير  السقف  هذا  وألن  احلداثة. 
في  تغيير  أي  يحصل  أال  البديهي  فمن 

واقع املرأة، ألنه ال يصلح إلحداثه.
تلخصه  فال  املرأة  إنسانية  احترام  أما 
لغة حوار مع املرأة، أو رؤية حتررية، بل 
تتجاوزهما إلى تقبل فكرة احترام املرأة 
في  فاعال  واعتبارها عنصرا  وحقوقها، 
املجتمع. وحينئذ ستنغرس في األذهان 
التضحية  يصعب  أنه  مفادها  فكرة 
ستار  حتت  وكرامتها،  املرأة  بحرية 

األعراف املنسوخة، واألفكار الرجعية.
وقيمه  وأحالمه  عامله  إنسان  وألي 
اخلاصة، وليس من اإلنسانية أن نقضي 
عليها باسم العرف والتقاليد، أو حتت أي 

مسمى آخر.

مـــا معـــي وقـــت... مـــش فـاضـــي

متــــى ينتهــــي الصــــراع؟

سامي عبد الرؤوف عكيلة
طالب ماجستير- غزة

تتدفق  التي  الدوالرات  ماليني  ببركة 
الشباب  تأهيل  بند  حتت  وطني  على 
البطالة  معدالت  تتزايد  العمل،  لسوق 
دائرة  نضع  أن  لنا  يحق  ولذا  باضطراد! 
وإدارات  »البركة«  هذه  حول  حمراء 
املجتمع  مؤسسات  من  سواء  تصريفها، 

املدني، أم من املانحني أنفسهم.
وكل ما يشغل بال القطاع غير الربحي، 
هو  احلكومي،  الدعم  غياب  ظل  في 
التمويل،  تدر  تدريب  برامج  صياغة 
بصرف النظر عن مدى تلبيتها ألولويات 
تتعلق  الكبرى  واملصيبة  الشباب. 
التمويل  دخول  فبمجرد  بالتنفيذ؛ 
الساعات  عدد  يصبح  اجلمعية،  لرصيد 

عبئا  به،  تعهدت  الذي  املهول  التدريبية 
عنه  تلقيه  أن  تريد  كاهلها،  على  ثقيال 
بأي وسيلة، وبالتالي ال يهم إن كان املدرب 
مهنة  على  الوافدين  أو  املرتزقة  من 
املنشطون  كان  إن  يهم  ال  كما  التدريب، 
ذكرتك  إن  يهم  وال  الكسل،  في  مناذج 
أما  الطحني.  مبخازن  التدريب  قاعات 
املواد التدريبية فال بد أن تكون مسروقة 
بوساطة فضيلة الشيخ »جوجل«، وال يهم 
وجبة  مقابل  مأجورين  احلضور  كان  إن 
يهم؛  ال  وغيره  ذلك  كل  فاخرة«.  »غداء 
ألن املهم هو التخلص من الورطة، وتسليم 
املانحني تقارير تفيد بأن املؤسسة أنهت 
500 ساعة تدريبية... ويا له من كابوس!

عندما  املوقف  ذلك  أنسى  أن  ميكن  ال 
»خريجي  من  عدد  لتدريب  ذهبت 
»كيفية  مجال  في  العامة«  الثانوية 

ألكتشف  اجلامعي«؛  التخصص  اختيار 
الثانوية  من خريجي  ليسوا  احلضور  أن 
العامة أصال. وعندما سألتهم عن كيفية 
بأن  أجمعوا  الدورة،  لهذه  حضورهم 
دون  حلضورها،  وجهتهم  ما  مؤسسة 

توضيح املقابل.
آالف ساعات التدريب التي يتم تسجيلها 
ومصاحلهم،  الشباب  اسم  على  وطنيا 
سوى  لهم  شيئا  حتقق  لم  وطنيا  لكنها 
املزيد من الندم، واحلسرة على أوضاعهم. 
حتمل  ضخمة،  تدريبية  ومشاريع 
للشباب  تقدم  ال  »أفالطونية«،  شعارات 
سوى وجبات غداء فاخرة، وقضاء وقت 
يحقق  التدريب  كان  إذا  خاصة  ممتع، 

شرط »اجلندر«!
أين مشاريع تدريب الشباب ودمجهم في 
سوق العمل؟! وأين دبلومات متكني املرأة 

التي  التدريب  ساعات  أين  بل  الشابة؟! 
مبثل عدد حبات رمالك يا وطني؟! ملاذا 

لم تغير جميعها من أوضاع الشباب؟!
ال ننكر بالطبع وجود إدارات مهنية لعدد 
ولكن  الوطن،  تفيد  التي  املشاريع  من 
الباقي يفتقد لإلدارات التي تكفل حتقيق 
وفق  املوضوعة  واملخرجات  األهداف 

معايير اجلودة واملهنية في التدريب.
الذي  نقطة نظام تخص عدد اجلمعيات 
يتزايد يوما بعد يوم لـ»تدريب الشباب«. 
التدريب  مشاريع  تخص  نظام  ونقطة 
تخص  نظام  ونقطة  اختيارها.  وكيفية 
جودة  تخص  نظام  ونقطة  املدربني. 

التدريب وطرق تصريف التمويل.
ال نريد تدريبا كـ»بز الكذاب«! وال نريد 
وفق  تدريبا  نريد  زور.  شاهد  متدربا 
منظومة متكاملة تنطلق من احتياجات 

هدف  نحو  وتوجه  احلقيقية،  الشباب 
سوق  في  احلقيقي  الدمج  يحقق  واضح 
العمل. كفى للعناوين البراقة واملضامني 
ونعم  املوضة.  لدورات  وكفى  الفارغة، 
املتكامل  للتدريب  مهنية  حلاضنات 

للشباب.

تدريبـــات مزيفـــة وجمهـــور مرتـــزق
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روان شرقاوي
مراسلة الصحيفة/ نابلس

محافظة  غرب  شمال  مردا  قرية  تقع 
اإلجمالية  مساحتها  بلغت  وقد  سلفيت، 
ومسطح  دومنا،   9326  ،1978 عام  قبل 
سكانها  عدد  ويبلغ  دومنا.   519 البناء 
عشية  تعرضت  وقد  نسمة.   2500 نحو 
حلملة   ،1978 عام  ديفيد  كامب  مؤمتر 
 400 مبصادرة  متثلت  شرسة،  احتاللية 
الزراعية خصبا  أراضيها  أكثر  دومن من 
جنوبيها، حيث أقيمت عليها حينها نواة 
ما  سرعان  التي  »أريئيل«،  مستوطنة 
مردا  أراضي  حساب  على  تتوسع  أخذت 
وكفل حارس واسكاكا، وسلفيت، لتصادر 
حتى اليوم أكثر من 20 ألف دومن، 3660 

دومنا من قرية مردا وحدها.

معاناة مستمرة
وتعاني القرية من أسلوب جديد لتهجير 
البيوت،  اجلرافات  تهدم  ال  فهنا  أبنائها؛ 
وإمنا  األشجار،  املستوطنون  يقتلع  وال 
املهمة عن سلطات االحتالل،  تقوم بهذه 
تلك املياه العادمة القادمة من مستوطنة 
جبال  أعالي  على  تتربع  التي  أريئيل، 

مردا املصادرة.
جر  أسلوب  املستوطنة  بلدية  وتتبع 
مياهها العادمة من أعلى القمة إلى أراضي 
حلول  ومع  وبيوتها.  الزراعية  القرية 
على  املستوطنون  يعمل  شتاء،  كل فصل 
خلط املياه العادمة مبياه األمطار، وفتح 

األنابيب، لتتدفق على أراضي مردا.
وال تقتصر أضرارها على تخريب األشجار 
واملزروعات والبيوت، وإمنا تسبب أضرارا 
يقول مراد اخلفش؛  للمواطنني،  صحية 
تبدأ  »معاناتنا  مردا:  قرية  من  مواطن 
ازدادت  ولكنها  املستوطنة،  بوجود 

مؤخرا بضخ املياه العادمة على أراضينا 
القوانني  مع  يتنافى  بشكل  الزراعية، 
بيته  جدران  تشققت  وقد  اإلنسانية«. 
محاوالت  ورغم  مكانها،  من  وحتركت 
تزيد  العادمة  املياه  أن  إال  إصالحها، 
آيال  بيتي  »أصبح  ويتابع:  سوءا،  حالتها 

للسقوط على رؤوسنا في أي حلظة«.
دائرة  مدير  حماد؛  لله  عبد  يقول 
للمساعدة  القدس  مركز  في  املناصرة 
القانونية: »ننتظر تقريرا من مجموعة 
املياه  نسب  ملعرفة  الهيدرولوجيني 
التي  باملياه  اختلطت  التي  العادمة 
املواطنون في مردا، وعندها  يستخدمها 
اإلسرائيلية  احملاكم  أمام  سنترافع 
املدنية والعسكرية واحملاكم الفلسطينية 

املتخصصة«.
ويروي نبيل حسن؛ معاناته قائال: »لقد 
اقتلعت املجاري بالط املنزل، وأخشى أن 
تقتلعه مرة ثانية إذا أعدنا التبليط؛ لذا 
فضلت أن أظل مع عائلتي على الرمل«. 
الغرف  جدران  »تصدعت  ويتابع: 
والرطوبة  اجللوس،  وغرفة  واملطبخ 

تنتشر في كل أنحاء البيت«.
املسؤولني،  من  وعودا  »شبعنا  ويضيف: 
ولم نلحظ تطبيقا لها«، وال تقف معاناته 
عند هذا احلد، فاخلنازير تسبب الرعب 
بالعشرات  »تتواجد  فهي  وألطفاله؛  له 
أطفالي«.  وترعب  ليلة،  كل  املنزل  أمام 
من  ملنعها  حواجز  أقمنا  »كلما  ويتابع: 

الوصول دمرتها«.
قرية  أي  على  منفذ  أي  للقرية  وليس 
اخلفش؛  صادق  يقول  حيث  مجاورة، 
»حتاصر  القروي:  املجلس  رئيس 
شمال  فمن  القرية،  أريئيل  مستوطنة 
الفصل  جدار  جنوبها  ومن  سياج، 
العنصري واملستوطنة«. ويوضح أن ذلك 
املستوطنني  ملضايقات  عرضة  يجعلها 

املستمرة، ومصادرة أراضيها، ويتابع: »أما 
فيمنع  اجلدار  خلف  تقع  التي  األراضي 

املواطنون من الوصول إليها«.

ابتعدوا عن الزراعة
املواطنني  ابتعاد  إلى  أدت  الظروف  هذه 
يوم  في  كان  الذي  الزراعة،  قطاع  عن 
الرئيس  احلياة  سبيل  ميثل  األيام  من 
أحد  سعيد؛  حسني  يقول  حيث  لهم. 
»مجاري  القرية:  من  القدامى  املزارعني 
الزراعية،  أراضينا  على  قضت  أريئيل 
مما  ونأكل  ونحصد  نزرع  كنا  أن  وبعد 
واألشجار  التربة مسممة  أصبحت  نزرع، 
الفلسطينية  احلكومة  ويطالب  تالفة«. 
االحتالل  ممارسات  لوقف  بالتدخل 

التهجيرية في القرية.
على  االحتالل  مضايقات  تقتصر  وال 
أضحت  فقد  والنفايات،  العادمة  املياه 

األسرى  حياة  تشبه  مردا  سكان  حياة 
تخضع  حيث  االحتالل؛  سجون  في 
سلطاته  ملزاج  اليومية  حياتهم  مسيرة 
عبر  سوى  لها  منفذ  فال  ومستوطنيه، 
على  االحتالل  جنود  يشرف  بوابتني 

فتحها وغلقها.

خطط مستقبلية
وتشهد القرية منعا غير معلن للتجوال، 
املساء؛  حلول  مع  للحركة  كامال  وغيابا 
يطلقها  التي  البرية  اخلنازير  بسبب 
لتعتدي  القرية؛  باجتاه  املستوطنون 
على الزرع والبشر. يقول غسان دغلس؛ 
شمال  في  االستيطان  ملف  مسؤول 
مردا  قرية  »تعاني  الغربية:  الضفة 
األمرين من ممارسات سلطات االحتالل 
واملستوطنني، ومنها منع البناء، مما دفع 
كثيرا من مواطنيها للهجرة إلى مناطق 

خارج  حياتهم  مقر  ونقلوا  مجاورة، 
القرية«.

ولم يكتف االحتالل عند هذا احلد، حيث 
جانب  من  الفصل  خطة  خالل  أقدم 
واحد، على شق طريق عابر السامرة رقم 
الشمالية  القرية  بأراضي  مير  الذي   ،55
دومنات،   110 هناك  ليصادر  الغربية، 
زيتون  شجرة   230 من  أكثر  ويقتلع 
حسب معطيات دائرة الزراعة بسلفيت. 
على  السيطرة  االحتالل  يحكم  وبذلك 
القرية من جهاتها اجلنوبية، واجلنوبية 

الغربية، والشمالية.
تعتبر قرية مردا من القرة التي يعاني 
االحتالل  إجراءات  من  بشدة  أهلها 
جتريب  فيها  يتم  حيث  االستيطانية، 
وسائل تهجير مبتكرة، ويرى مواطنوها 
في  يتمثل  ملعاناتهم،  جذري  حل  أي  أن 

إزالة مستوطنة أريئيل.

مردا تغرق باملياه العادمة للمستوطنات

والهــدف هــو االستيــالء علــى مــا تبقــى مــن أراضيهــا

املياه العادمة القادمة من املستوطنات تهدد زيتون القرية املبارك

سيول مياه املجاري تغرق تربتنا اخلصبة

إحدى العبارات التي تنقل املياه العادمة في أراضي القرية
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ميرنا زيادة 
مراسلة الصحيفة/ رام الله

فلسطينية  أهلية  جمعية  الضمير  مؤسسة  تعتبر 
وقد  الله،  رام  مدينة  مقرها  اإلنسان،  بحقوق  تعنى 
النشطاء  من  مجموعة  يد  على   1992 عام  تأسست 
ونصرتهم،  األسرى  لدعم  اإلنسان،  بحقوق  املهتمني 
ومناهضة التعذيب، عبر املراقبة واملتابعة القانونية 
شبكة  في  عضو  واملؤسسة  التضامنية.  واحلمالت 
من  االئتالف  وفي  الفلسطينية،  األهلية  املنظمات 
واالئتالف  واحلريات،  احلقوق  عن  الدفاع  أجل 
اإلقليمي واحمللي إللغاء عقوبة اإلعدام، وكذلك عضو 

في الشبكة العاملية ملناهضة التعذيب.

مبدأ عملها
تستند  التي  اإلنسان  بعاملية حقوق  الضمير  وتؤمن 
احلقوق؛  جتزئة  وعدم  الكرامة،  احترام  أولوية  إلى 
وتعمل  دوليا.  املقرة  واملواثيق  لألعراف  استنادا 
التعسفي،  واالعتقال  التعذيب  مناهضة  على 
كافة  ومقاومة  والنزيهة،  العادلة  احملاكمة  وضمان 

تقول  املهينة.  والالإنسانية  القاسية  املعاملة  أوجه 
عمل  »يتمحور  املؤسسة:  مديرة  فرانسيس؛  سحر 
االحتالل،  سجون  في  األسرى  قضايا  حول  املؤسسة 
املجانية  واحلقوقية  القانونية  اخلدمة  وتوفير 
أمام  عنهم  والترافع  وذويهم،  واملعتقلني  لألسرى 
االعتقال  مراحل  خالل  واملدنية،  العسكرية  احملاكم 
الضغط  حمالت  تنظيم  أسلوب  وتنتهج  املختلفة«. 
للتعريف  األسرى،  بقضايا  يتعلق  فيما  واملناصرة 

بظروفهم، وباالنتهاكات التي يتعرضون لها.
التوعية  برامج  صياغة  على  الضمير  تعمل  كما 
املختلفة  القطاعات  مع  لقاءات  وعقد  والتدريب، 
واستنهاض  األسرى،  قضايا  حول  املجتمعية  للتوعية 
احلراك املجتمعي لنصرة قضيتهم، وتقول فرانسيس: 
املعاهد  وخريجي  للمحامني  تدريبية  دورات  »نعقد 
القانونية  األدوات  امتالك  من  ومتكينهم  القانونية، 

للدفاع املشرف عن األسرى أمام احملاكم العسكرية«.
املجتمعي  الوعي  لتعزيز  الضمير  مؤسسة  وتسعى 
باحلقوق املدنية والسياسية، وتفعيل دور الشباب في 
الهيمنة  أشكال  كافة  ورفض  اإلنسان،  حماية حقوق 

السياسية واالعتقال السياسي.

قصص جناح
في  احملامني  لتدريب  برامج  املؤسسة  طورت  وقد 
بالعمل  املعنيني  احلقوق  وطالب  العسكرية،  احملاكم 
واخلبرة  املعرفة  توفير  تضمن  املجال،  هذا  في 
العسكري.  القضاء  أمام  املتبعة  اجلنائية  باإلجراءات 
للعالم  األسرى  أوضاع  حقيقة  إبراز  في  وجنحت 
بأن  فرانسيس  وتوضح  الدولي.  اإلعالم  عبر  بأسره 
لإلعالم  األسرى  قضية  إيصال  في  جنحت  مؤسستها 
الصحف  من  العديد  »تابعنا  تقول  حيث  الدولي، 
به  بأس  ال  حيزا  األسرى  قضية  نالت  التي  الدولية 
أصدر  كما  تاميز«.  نيويورك  ومنها  صفحاتها،  على 
بان كي مون؛ األمني العام لألمم املتحدة، العديد من 

البيانات املتعلقة بقضايا األسرى.

املعيقات
ممارسة  أثناء  الصعوبات  من  العديد  الضمير  وتواجه 
له  يتعرض  الذي  والقمع  التعذيب  مناهضة  في  عملها 
محامي  منع  يتم  »أحيانا  فرانسيس:  وتقول  األسرى، 
املؤسسة من زيارة السجون، خاصة في فترة اإلضراب عن 

الطعام«، وتعتبر ذلك استهدافا مباشرا لعمل املؤسسة.

ويعمل محامو املؤسسة ضمن إستراتيجية واضحة، 
اإلنساني،  الدولي  القانون  معايير  على  ترتكز 
وقوانني حقوق أسرى احلرب؛ سواء خالل التحقيق 
السبل  ويستنفدون  االعتقال.  أو  احملاكمة  أو 
من  األسرى،  بحق  االنتهاكات  ملواجهة  القانونية 
تعذيب وسوء معاملة ومحاكمة غير عادلة، وأحكام 

جائرة. 
وتؤمن مؤسسة الضمير بالعمل املشترك واجلماعي، 
املنشود  التغيير  إحداث  في  األثر  أكبر  يترك  الذي 
األسرى  وحقوق  عامة،  اإلنسان  حقوق  واقع  على 

خاصة.

للتواصل مع املؤسسة:
مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان

الطابق   – عمارة صبات   – الرافدين  دوار   – الله  رام 
األول

هاتف: 2960446 - 02
فاكس: 2960447 - 02

 info@addameer.org:البريد اإللكتروني
 www.addameer.org:املوقع اإللكتروني

مؤسسة الضمير... شمعة تضيء في ظالم االحتالل

ميرنا زيادة
 مراسلة الصحيفة/ رام الله

يعتبر مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية 
مدينة  مقرها  ربحية  غير  إنسان  حقوق  مؤسسة 
من  مجموعة  يد  على   1997 عام  وتأسس  القدس. 
تقدمي  بهدف  احمللي،  املجتمع  وأعضاء  احملامني، 
املقدسيني  للمواطنني  القانوني  والتمثيل  املساعدة 
وقد  العنصرية.  االحتالل  سياسات  يواجهون  الذين 
تطور املركز عن جلنة محلية أسست عام 1992 لدعم 
املواطنني املقدسيني غير القادرين على دفع ضريبة 

البلدية؛ »األرنونا«. 

هدف املركز
االجتماعية  احلقوق  عن  الدفاع  على  املركز  يعمل 
التمييز  وحتدي  واجلماعية،  الفردية  واالقتصادية 
وتوعية صانعي  املواطنني،  يستهدف  الذي  العنصري 
االنتهاكات  حول  والدولي  احمللي  والرأي  القرار 
اجلوهري  والتعارض  املقدسيني،  حلقوق  اإلسرائيلية 
واالحتالل اإلسرائيلي. يقول  املقدسيني  حقوق  بني 
حقوق  لصون  »نهدف  املركز:  مدير  حموري؛  زياد 
اإلنسان الفلسطيني في القدس احملتلة، ونهتم للدفاع 
املصادرة،  واألراضي  والبناء،  الترخيص  قضايا  عن 
حقوق  انتهاكات  على رصد  نعمل  كما  والضرائب. 
على  املترتبة  اآلثار  ومتابعة  وتوثيقها،  املقدسيني 
والغرامات،  املنازل،  وهدم  املرخص،  غير  البناء 

واالعتقاالت«.

»األرنونا«
القدس  في  االحتالل  بلديـة  على  القائمون  ويتفنن 
الدؤوبة  بالبحث عن وسائل جديدة، ضمن محاوالتهم 
الرحيل  على  إلجبارهم  املقدسيني؛  على  للتضييق 
التي  العرقي  التطهير  لسياسة  تنفيذا  مدينتهم،  عن 
ومن  املقدسة.  املدينة  في  بصمت  احملتلون  ميارسها 
وقطع  املياه،  وفواتير  »األرنونا«،  ضريبة  أساليبهم 
يتمكنون  ال  الذين  املقدسيني  عن  الشرب  مياه  خدمة 
من دفع الضريبة مع ثمن املياه في نفس الوقت. وهذا 
اإلسرائيلية نفسها، وقد قدم  للقوانني  اإلجراء مخالف 
احلاالت، حيث يقول احلموري:  ملئات  املركز مساعداته 
»جنح املركز خالل األعوام املاضية في إبرام صفقات مع 
أغلبها  قضية،   59 في  اإلسرائيلية  القضائية  السلطات 
وتسجيل  الشمل  ولم  »األرنونا«  بضريبة  تتعلق  قضايا 
القضايا  تلك  إقفال ملفات  األطفال وغيرها. كما جرى 
الطويلة«.  القضائية  اإلجراءات  ملواصلة  حاجة  دون 
ويضيف: »حاول املركز االستفادة من بعض الثغرات في 
لكن  املقدسيني،  للدفاع عن حقوق  اإلسرائيلي  القانون 
عدد القضايا وامللفات التي عاجلها املركز حتى اآلن بلغت 
ستة آالف قضية، جنح في بعضها ولم ينجح في اآلخر«.
املؤمترات  من  العديد  تنظيم  في  املركز  ويشارك 
العالقة  ذات  الدولية  املؤمترات  في  ويساهم  احمللية، 

بحقوق اإلنسان، عقدت في مصر وتركيا.

املعيقات
التي  املعيقات  من  العديد  احلموري  ويذكر 

تواجه املركز، منها التمويل، حيث يقول: »مع 
املركز،  إلى  وصلت  التي  القضايا  عدد  تصاعد 
للبحث  يدفعنا  مما  له،  املادية  األعباء  تزداد 
نفقات  لتغطية  للتمويل،  جديدة  مصادر  عن 

البرنامج القانوني«.

للتواصل مع املركز:
مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية 

القدس، شارع الرشيد، هاتف: 6271776 أو 6275446
 info@jcser.org :فاكس: 627351، البريد اإللكتروني

 www.jcser.org  :املوقع اإللكتروني
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وليد خاروفة
مراسل الصحيفة- رام الله

الشعب  حق  زال  وما  عاما  وستون  أربعة  مرت 
في  والقانوني  والتاريخي  الطبيعي  الفلسطيني 
إقامة دولته املستقلة ذات السيادة ينتظر التنفيذ. 
أن  الدولي  املجتمع  على  التزاما  احلق  هذا  وميثل 

يعمل على حتقيقه لصالح شعبنا.
بدولتهم  الدولي  االعتراف  لرفع  القيادة  وتسعى 
على حدود عام 1967، مبا يشمل القدس الشرقية، 
الصلة،  ذات  املتحدة  األمم  كما نصت عليه قرارات 

عبر االنضمام لألمم املتحدة.
رقم  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  ويشكل قرار 
في  عضوا  إسرائيل  لقبول  القانوني  األساس   181
النظر  على وجوب  وقد نص  املتحدة،  األمم  هيئة 
بإيجابية لطلب الدولة الثانية املنصوص عليها في 
القرار؛ أي فلسطني، كعضو في األمم املتحدة. وبهذا 
وقبولها  فلسطني  بدولة  الدولي  االعتراف  يكون 
مع اجلهود  متوائما  املتحدة  األمم  في  كامال  عضوا 

الرامية إليجاد حل سلمي للصراع القائم.
السيادة  وذات  املستقلة  فلسطني«  »دولة  وجود  إن 
وتاريخي  طبيعي  حق  الدولية،  اخلريطة  على 
اللذان  واإلنساني،  الدولي  القانون  يكفله  وقانوني 

االستقالل  إعالن  في  الشعوب  على حقوق  ينصان 
وإقامة الدولة.

باألمم  ممثلة  الدولية،  األسرة  اعتراف  فإن  ولذا 
املتحدة، بحق شعبنا في تقرير مصيره، هو موقف 
املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  قرارات  في  راسخ 
)3236( و)2649( و)455/65(. كما يؤكد قرار اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة »2672« على أن احترام حقوق 
يشكل  للتصرف  القابلة  غير  الفلسطيني  الشعب 
جزءا حيويا من اجلهود الرامية للتوصل إلى سالم 
عادل ودائم في الشرق األوسط. وقد أقرت محكمة 
العدل الدولية في فتواها االستشارية الصادرة عام 
بعدم  العنصري،  الفصل  جدار  بخصوص   2004
في تقرير  الفلسطينيني  حق  تقويض  قانونية 

املصير.

من يعترف بفلسطني؟
وجاء  اآلن.  حتى  بفلسطني  دولة  وتعترف 128   
الوطني  املجلس  إعالن  بعد  بها  االعترافات  معظم 
عام  اجلزائر  من  فلسطني  استقالل  الفلسطيني 
أن  التحرير  منظمة  أكدت  الوقت  ذلك  وفي   .1988
املشروعة  احلقوق  يغير  وال  يؤثر  ال  اإلعالن  هذا 
ذلك  في  مبا  كانوا،  أينما  الفلسطينيني  لالجئني 
الشرقية  القدس  وضع  على  أو  والتعويض،  العودة 

احملتلة، أو أي حق آخر.
وتتمتع فلسطني بالعضوية الكاملة في العديد من 
الدول  جامعة  منها  والدولية؛  اإلقليمية  الهيئات 
ومنظمة  االنحياز،  عدم  حركة  وفي  العربية، 

التعاون اإلسالمي، ومجموعة الـ«77«.
في  الشعب  الفلسطينية  التحرير  منظمة  ومتثل 
األمم املتحدة منذ عام 1974، كممثل شرعي ووحيد 

له.

هل استحقاق أيلول إعالن للدولة؟
على  االستقالل  إعالن  الثاني،  تشرين   15 يصادف 
األرض التي احتلتها إسرائيل عام 1967. وقد اعتبر 
املنظمة  قبول  جسد  فقد  تاريخيا؛  اإلعالن  هذا 
ذات  الدولية  الشرعية  وقرارات  الدولتني  بحل 

الصلة. واعترفت به 100 دولة في حينه.

هل تستوفي الشروط؟
وتستوفي فلسطني كافة الشروط املنصوص عليها 
عام  توقيعها  مت  التي  مونتيفيديو  معاهدة  في 
1933 عن حقوق الدول وواجباتها؛ ومنها أن شعبنا 
على  دائم  بشكل  أقام  الذي  الوحيد  الشعب  هو 
مرارا  املتحدة  األمم  اعترفت  وقد  فلسطني.  أرض 
فعلت  وكذلك  مصيره،  تقرير  في  بحقه  وتكرارا 
العالم  ويعترف   .2004 عام  الدولية  العدل  محكمة 

بحقنا بأرضنا على حدود عام 1967 رغم االحتالل. 
إقامة عالقات مع  القدرة على  الدولة  ومتلك هذه 
الدول األخرى، ولديها سفارات وبعثات دبلوماسية 

في أكثر من 100 دولة.

كم ستستغرق اإلجراءات؟
للجمعية  والستني  السادسة  الدورة  أعمال  بدأت 
يشكل  ولذلك  أيلول،  في  املتحدة  لألمم  العامة 
أيلول بداية عملية نيل عضوية فلسطني في األمم 
فترة  توجد  ال  أنه  إلى  التنويه  ويتعني  املتحدة. 
زمنية محددة للحصول على العضوية؛ فقد متكن 
بعض األعضاء من احلصول على العضوية بعد أيام 
اإلجراءات  إكمال  تطلب  بينما  الطلب،  تقدمي  من 

فترة أطول بكثير في كثير من احلاالت.

كيف يؤثر حق النقض؟
طلب  تكرار  منها  كثيرة،  خيارات  فلسطني  أمام 
العضوية عدة مرات، انسجاما مع عدة سوابق في 
األمم املتحدة، حيث اضطر العديد من أعضاء األمم 
املتحدة إلى تكرار طلب عضويتها عدة مرات قبل 
بعض  وفي  األمن.  مجلس  موافقة  على  احلصول 
واألردن،  والبرتغال  وإيرلندا  كاليابان  احلاالت، 
استعمل حق النقض ضد طلب انضمامها، قبل أن 

حتقق مرادها أخيرا.

إبراهيم الدقاق، 26 عاما:

في  لنا  استحقاق  أي  ألن  املتحدة؛  لألمم  التوجه  مع  أنا 
العالم،  في  شعبنا  حلقوق  تثبيت  هو  الدولية  احملافل 
أن  أعتبر  ولكني  الشعب.  استحقاقات  من  جلزء  وانتصار 
الدعم  وتراجع  االنقسام،  بسبب  مناسب  غير  التوقيت 
والسياسية.  املالية  التزاماتها  عن  املانحة  والدول  العربي 
العربي الذي يوجه االنتباه بعيدا عن  الربيع  إلى  إضافة 
الداخلية  أوضاعها  بتحسني  الدول  وانشغال  قضيتنا، 

لضمان عدم قيام ثورات فيها مستقبال.

بهاء بركات، 20 عاما:

واعتبره  املتحدة،  لألمم  الرئيس  توجه  مع  أنا 
من  بد  ال  حق  لنا  أصبح  حيث  جدا.  هاما  قرارا 
املطالبة به، على طريق نيل العضوية الكاملة في 
األمم املتحدة. أنا اعتبر هذا القرار أخطر من امللف 
النووي اإليراني على إسرائيل... كما كتبت الصحف 

اإلسرائيلية.

كارمن كشك، 20 عاما:

يكون  لن  املتحدة  لألمم  عباس  محمود  الرئيس  توجه 
ينتظر  فالفيتو  السابقة؛  احملاوالت  ككل  متاما  مجديا، 
فلسطني كالعادة. كما إن مطالبته بدولة مجتزأة ومقسمة، 
تؤدي للتنازل عن أراضي الـ48. وهذا يجعلني كالجئة أرفض 

ذلك، ألنني أعتبر أن فلسطني من البحر إلى النهر.

عالء حنتش، 33 عاما:

إنها دولة غير واضحة املعالم، ذات حدود مؤقتة يتخللها 
االستيطان، ومنزوعة السيادة السياسية واالقتصادية، ال 
يتمتع مواطنوها بأدنى درجات حقوق املواطنة واحلرية، 
في ظل احتالل يقتطع أجزاء منها يوميا. هذا هو شكل 
األمم  دهاليز  في  الرئيس الختراعها  يسعى  الذي  الدولة 
في  للحياة  قابلة  دولة من حبر على ورق غير  املتحدة؛ 

الواقع، وأنا كالجئ أرفضها.

آدم حمدان، 28 عاما:

أنا أدعم توجه الرئيس لألمم املتحدة املزمع في األيام القادمة، 
وأعتقد أن زيارته ستكون ملصلحة الشعب وقضيتنا الوطنية. 
وإن شاء الله سنقطف ثمارها قريبا. هذا التوجه في الوقت 
احلالي يؤدي إلى ضغط دولي وإسرائيلي، ظهرت بوادره في 
تأخر الرواتب، ومنع إسرائيل تسليم عائدات الضرائب... وال 

اعتقد ان ذلك يجب أن يثني الرئيس عن توجهه.

فداء رويضي، 19 عاما

يخدم  لن  ألنه  املتحدة  لألمم  الرئيس  توجه  ضد  أنا 
أرض  على  شيء  أي  يغير  ولن  والقضية،  الشعب 
كاملة  تتمتع بعضوية  التي  الدول  في  ولنا  الواقع، 
أسوة، فها هي سوريا تغرق في الدماء، وال نلمس أن 
عضويتها الكاملة قد جعلت األمم املتحدة تقدم لها 

أي مساعدة.. 

ميس حمدان، 23 عاما:

أسباب؛  لعدة  املتحدة  لألمم  الرئيس  توجه  أؤيد  أنا 
الذين  اإلسرائيليني،  حلق  في  شوكة  القرار  هذا  ألن 
االحتالل،  استمرار  ويريدون  وجودا،  لنا  يريدون  ال 
أن  أعتقد  إرهابيون.  أننا  للعالم  يظهروا  أن  ويحاولون 
رئيسنا رجل سياسي دبلوماسي، يتخذ قرارات صحيحة، 
ميكن أن تكشف مدى احلقد اإلسرائيلي، ورفضهم للسالم.

استحقاق الدولة

هــل أنتــم مــع توجــه الرئيس لألمــم املتحــدة؟

أنس إسماعيل، 20 عاما:

تكون  فقد  املتحدة؛  لألمم  الرئيس  توجه  مع  أنا 
كافة  أعيننا  أمام  إيجابية. نحن دوما نضع  مبادرة 
االحتماالت؛ السلبية منها قبل اإليجابية. ولكن هذه 
اخلطوة دون شك ميكن أن تشكل مرحلة جديدة في 

حياة شعبنا.
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إبراهيم شاللدة وسليمان كورشان
مراسال الصحيفة/ اخلليل والقدس

ألن التراث هو هوية الشعب، فإن حماية املوروث الثقافي من 
تدوينه  حدود  عند  يتوقف  ال  والتهويد،  الطمس  محاوالت 
وتسجيله، بل يستوجب إقامة املهرجانات اخلاصة به، خاصة 
أمام  دفاعية  كخطوة  الشعبي،  واللباس  باألكالت  يتعلق  ما 
محاوالت االحتالل سرقتها وطمس تراثنا الوطني، وإدراجه 
إيجاد  انتحالها  عبر  يحاول  الذي  االحتالل،  عباءة  حتت 
اخلامس  املفتول  مهرجان  ولعل  اسمه.  يحمل  تراثي  سجل 
الثقافة  وزارتي  مع  بالتعاون  الروزانا  جمعية  أقامته  الذي 
فيه  وشارك  بيرزيت،  من  القدمية  البلدة  في  والسياحة 
العديد من القرى والبلدات، بالتزامن مع يوم التراث الوطني 
أقوى  من  عام،  كل  األول  تشرين  من  اخلامس  يصادف  الذي 
الرسائل وأشدها إلقاء للضوء على التراث والثقافة الوطنية، 
ونقها للعالم، وصونها من الضياع، ليشير إلى إحدى األولويات 
الوطنية التي ساهمت في تشكيل هويتنا على مدار التاريخ.

جتديد التراث
ويعتبر يوم التراث مناسبة لتجديد اإلجناز واإلبداع بإعادة 
كبير  بقدر  تساهم  التي  التقليدية  التراثية  املنتجات  إحياء 
وإجناز  دولتنا  إلقامة  الهادف  الوطني  املشروع  دعم  في 
استقاللنا الوطني، ضمن احلراك الشعبي والرسمي، في سبيل 
احلفاظ على هويته األصيلة، وإنعاش ذاكرة أبنائه، وتأصيل 
التراث الفني، وتقدميه بصورة رائعة تلقى استحسان القاصي 

والداني. 
يقول يوسف الترتوري؛ وكيل وزارة الثقافة: »حرص شعبنا 
التي  والتعتيم  التشويه  محاوالت  من  تراثه  حماية  على 
يتعرض لها، وتعزيز الهوية الوطنية ،بفعاليات ومهرجانات 
وتشعرهم  أبنائنا،  نفوس  في  الثقافية  املفاهيم  تغرس 
أمام  الذي يشكل بطاقة تعريف بشعبنا  بتراثهم،  باالعتزاز 

املوضوعة،  التشريعات  مساندة  من  بد  ال  ولذلك  العالم«، 
وإقرار تشريعات أخرى تسهم في االعتناء باملوروث الثقافي 

والتاريخي، حسب رؤيته.
ويعتبر رائد سعادة؛ رئيس جمعية الروزانا للتراث والثقافة، 
الريف واملدينة أمر ضروري،  التواصل بني  أن احلفاظ على 
التقليدية،  الشعبية  الصناعات  منشأ  الريف  أن  اعتبار  على 
الريف،  في  تصنع  التقليدية  الصناعات  »هذه  ويقول: 
املؤسسات  من  العديد  املدن، عبر  في  وبيعها  وميكن عرضها 
واألشخاص، مما يشجع القائمني عليها على اإلنتاج والتصدير، 

بشكل يعود نفعه على التراث الوطني«.
في  والتقليدية  الشعبية  الصناعات  قطاع  تطوير  ويساهم 

التحديات، حيث يضيف  االقتصاد على مواجهة  دعم قدرة 
سعادة: »هناك حاجة للمساندة الرسمية لهذا القطاع، ودون 

ذلك يفقد تراثنا كثيرا من قوته«.

املفتول وجينيس!
أهمها  عام مسابقات مختلفة، ومن  في كل  املهرجان  ويشهد 
لهذا العام، مسابقة إعداد أفضل طبق مفتول، حيث تفننت 
التي  الطهاة  استحسان جلنة  يلقى  لعله  السيدات في طبخه، 
ليلى صافي؛  الفوز من نصيب  ليكون  الطهاة،  نقابة  شكلتها 
من جمعية سيدات بيرزيت اخليرية، التي طهت املفتول على 

الطريقة الفلسطينية.

اإلبداع،  تبرز  النفس  وطيبة  النتائج،  يصنع  العمل  وحب 
وهذا ما بدا واضحا من اجلمع الغفير الذي شارك في تدشني 
اكبر طبق »مفتول«، ويتوقع تسجيله في موسوعة غينيس 
البرغل،  من  طن  جتهيزه  في  واستخدم  القياسية،  لألرقام 
و50 دجاجة، واحلمص. وتقول روزانا احلسن؛ صاحبة فكرة 
الطبق: »نفذ عشر نساء الفكرة، بهدف تسويق املنتج الوطني. 
ولكنها فكرة احتاجت إلى عامني لتنفيذها«. وتتابع: »هدفنا 
من دخول موسوعة جينيس هو تسجل املفتول كوجبة طعام 

تراثية فلسطينية«.

تأكيدا على دعم املنتجات الشعبية

املفتـــــول... إبـــــداع بنكهـــــة فلسطينيـــــة

وصفة املفتول الفلسطيني
 املقادير:

 كوب حمص مسلوق، كوب زيت نباتي، ملعقة صغيره 
مقطعة،  دجاجة  ناعم،  مفتول  كيلوغرام  الكركم،  من 
من  صغيرة  ملعقة  ناعما،  مفروم  صغير  حجم  بصل 
ملعقة  األسود،  الفلفل  من  صغيرة  ملعقة  البهارات، 

صغيره من امللح.

طريقة التحضير
بالزيت،  الدجاج  قطع  مع  البصل  يقلب  كبير  قدر  في 
يبدأ  أن  وبعد  والفلفل.  وامللح  والكركم  البهارات  وتضاف 
الدجاج باالحمرار، يغطى باملاء حتى ينضج. توضع مصفاة 
فوق القدر املستعمل للدجاج، على أن تكون املصفاة بحجم 
القدر. ثم يوضع املفتول في املصفاة، ويترك حتى ينضجه 
البخار املتصاعد من مرقة الدجاج، ويقلب من حني آلخر.

مع  يغلي  حتى  احلمص  يضاف  الدجاج  نضج  وقبل 
البصل  ويصفى  القدرة،  من  الدجاج  يرفع  ثم  املرق. 
نضجه  وبعد  منفصلة.  تقدم  التي  املرقة  من  واحلمص 
مرقة  من  كوب  بنصف  ويغطى  يوضع املفتول صينية 
الدجاج، ثم يوضع خليط البصل واحلمص فوقه، فالدجاج. 
حسب  ليضاف  الصحن  في  الدجاج  مرقة  بقية  وتصب 

احلاجة عند األكل، ويقدم ساخنا.

نرمني حبوش
مراسلة الصحيفة/ غزة

يعاني العاملون في قطاع تربية النحل في قطاع غزة 
العديد من الصعوبات التي تعيق تطور هذه الزراعة، 
التراجع  بسبب  اخلطر  ناقوس  يدقون  بدأوا  وقد 
ضئيلة  كميات  شهد  أن  بعد  العسل،  إلنتاج  املستمر 
مناخية،  عوامل  بسبب  املاضية؛  السنوات  مع  مقارنة 

وغياب الرقابة، وسوء التسويق.
شمال  جباليا  مخيم  من  سرور؛  أحمد  النحال  ويقول 
قطاع غزة: »أربي النحل منذ عشر سنوات، ألوفر لقمة 
املاضية  السنوات  خالل  تراجع  املنتوج  ولكن  عيشي، 
عن  أحد  يعوضنا  ولم  اإلسرائيلي،  العدوان  بسبب 

خسائرنا الفادحة«.
عرضة  االقتصادية  القطاعات  أكثر  »نحن  ويتابع: 
لإلفالس، وقد نضطر إلى تغيير مواقع اخلاليا مما قد 

يعرض النحل للعديد من األمراض«.
ويلجأ النحالون إلى استعمال األدوية بطريقة عشوائية؛ 
لقلة وجود املختبرات املتخصصة القادرة على اكتشاف 

املرض، وحتديد أسبابه، وإيجاد العالج الالزم له.
وحسب سرور فإن أخطر األمراض التي تصيب النحل 
متتص  طفيليات  تسبب  الذي  الـ»فاروا«؛  مرض  هو 
سوائل النحل واحلاضنة، ويقول: »متكن رؤية احلشرة 
أن  املغلقة«. ويوضح  احلاضنة  النحلة وفي  على جسم 
مرتفعة  وبأسعار  جدا،  قليلة  بكميات  متوفر  العالج 

جدا.

يعود  احلالي  املوسم  خالل  العسل  إنتاج  تراجع  ولكن 
ونيسان  آذار  شهري  خالل  خاصة  املناخية،  للظروف 
املاضيني، اللذين شهدا موجات برد وجفاف أثرت سلبا 
على أسراب النحل التي لم تغادر اخلاليا جلمع الغذاء، 
موجات  وأدت  العسل.  من  اخلاليا  مخزون  فاستنفدت 
البرد إلى قلة فترة اإلزهار، باستثناء األشجار املثمرة، 
بشكل جعل خيارات النحل محدودة. ويقول سرور: »ال 
تتوفر للنحل مراعي مناسبة، ويفتقر القطاع لألشجار 
التي ميكن للنحل أن يجمع الرحيق من أزهارها، كشجرة 
الكينا«. ويتابع: »نقوم أحيانا بنقل اخلاليا إلى املناطق 
احلدودية مع االحتالل اإلسرائيلي، مما يعرضنا خلطر 

إطالق النار علينا من قبل جنود االحتالل«.
الذين  النحالني،  البيئة  ضد  االنتهاكات  ترحم  ولم 
يستعملها  التي  احلشرية  املبيدات  مشكلة  يواجهون 
الضارة،  واحلشائش  احلشرات  على  للقضاء  الفالحون 
والتي تقضي على أسراب النحل. حيث يلجأ الفالحون 
إلى رشها في فترة اإلزهار، وهي الوقت الذي يخرج فيه 

النحل جلمع الرحيق، مما يكبد النحالني اخلسائر.

التسويق زيادة في املعاناة!
التسويق،  مشاكل  من  يعانون  النحل  مربو  يزال  وال 
املستورد  العسل  يغزو  حيث  التنظيم،  غياب  بسبب 
وجود  لعدم  احمللي  العسل  ويغيب  احمللية،  األسواق 
أماكن مخصصة ملربي النحل يعرضون فيها منتجاتهم 
للعسل  املستورد  العسل  منافسة  في  والسبب  احمللية. 
املنتجات  الرقابة على  احمللي في عقر داره، هو نقص 

املستوردة، مما أدى إلى فتح األسواق ألطنان من عسل 
املواصفات  يطابق  ال  غالبا  أنه  رغم  األجنبية،  الدول 
واملقاييس الوطنية، على عكس املنتج احمللي الذي يعد 
نتعرض  »نحن  ويقول سرور:  العسل،  أنواع  أجود  من 
لالستغالل، حيث يباع كيلوغرام العسل الطبيعي بـ60 
شيكال.  بـ30  فيباع  الطبيعي  غير  العسل  أما  شيكال، 
هذه املنافسة في السوق، ستؤدي خلسارة النحالني دون 

دفع أي تعويضات لهم«.

ثقافة العسل!
محدودة  املواطنني  لدى  العسل  ثقافة  تزال  وال 
أنه  رغم  فحسب،  العالجية  املجاالت  في  ومحصورة 
يعتبر غذاء ميكن أن يقي من األمراض. ويقول سرور: 
»ال بد من تنظيم املعارض إلرشاد املستهلك وتصحيح 

مفاهيمه عن أنواع العسل وفوائدها«، ويوضح أن العامة 
ويقول:  األفضل،  هو  اللون  داكن  العسل  أن  يعتبرون 
»ليس اللون مقياسا للفاعلية، ولكل نوع مصدره ولونه 

ومذاقه وفائدته«.
املغشوش  بالعسل  املستهلك  تعريف  من  بد  ال  وكذلك 

الذي يغزو األسواق.
القطاع،  نحالو  لها  يتعرض  التي  اخلسائر  كل  ومع 
العون  يد  بتقدمي  يحدوهم  يزال  ما  األمل  أن  إال 
إنتاجهم وجودته،  ليتمكنوا من حماية  واملساعدة، 
عبر  سمي  الذي  القيم،  الغذاء  هذا  على  حفاظا 
صلى  الرسول  قال  وكما  الصحية.  املعجزة  العصور 
شرطة  في  ثالثة:  في  »الشفاء  وسلم:  عليه  الله 
محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي 

عن الكي« رواه البخاري.

النحالــون فــي غــزة يدقــون 
ناقــوس اخلطــر

طعامنا الشعبي نفس طيبة وعراقة ضاربة جذورها في التاريخ                 تصوير: إبراهيم شاللدة
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إعداد: منال زهور
مراسلة الصحيفة/ رام الله

أحدث  املصممون  يبدع  الشتاء،  فصل  دخول  مع 
صيحات املوضة ألزياء شتاء 2012، للمحجبات وغير 
كاألسود  الداكنة؛  األلوان  على  وتعتمد  احملجبات. 
الشمس،  أشعة  متتص  التي  والرصاصي،  والبني 

وجتلب شعورا بالدفء.
القطيفة  من   2012 شتاء  أزياء  خامات  وتتكون 
الليكرا واألجنورا. وهناك  إلى صوف  املضلعة، إضافة 
ألوان جميلة وهادئة، انتقلت من موضة شتاء العام 
املاضي، ومنها تداخل اللونني األحمر والرصاصي مع 
الكرمية،  األحجار  بألوان  وتزهو  الفوشيا،  أو  األسود 
األماتيست،  حجر  من  املستوحى  كالبنفسجي 
الغرانيت.  بلون حجر  واألحمر  الزمردي،  واألخضر 
والتوتي  البني  درجات  مع  تتناغم  األلوان  وهذه 
املشبع، وألوان التوابل، واألخضر الداكن الذي يعد من 

البساطة  لتضيف  املوسم،  الرائجة بشدة هذا  األلوان 
واألناقة واخلفة، وتالئم املوضة العاملية.

الرصاص  قلم  تنورة  موضة  العام  هذا  وتعود 
التي  العريضة  واألحزمة  القامة،  طول  تبرز  التي 
تتحلى  التي  البلوزات  عودة  مع  القد،  جمال  تبرز 
امللتصقة  الرقبة  مستديرة  والبلوفرات  بالبساطة، 

باجلسم، وكثير من الفساتني.
أنوثة  يعكس  بطابع  في  النسائية  املالبس  ومتتاز 
هذا  موضة  تتخلى  حيث  وأناقتها؛  ونضجها  املرأة 
تغازل  التي  املتحررة  واأللوان  القصات  عن  املوسم 
املوضة  من  املستوحاة  أو  الصغيرات،  الفتيات 
باجلدية  تتسم  أنثوية  بتصاميم  وتطل  الرجالية، 
بالنسبة  أما  املجتمع.  في  املرأة  مبكانة  تليق  التي 
الشتاء  هذا  فتزدان  النسائية  املالبس  لنقشات 
بالزهور، واملشاهد طبيعية التي تظهر في اللوحات 
الفنية القدمية، لتمنح املرأة طلة جادة تعكس نضج 

شخصيتها.

2012 شتـــاء دافـــئ... أزيـــاء جميلـــة

موضة 2012 للمحجبات
ميادة قطامش تقدم مالبس كاجوال للمحجبات، تواكب أحدث خطوط املوضة العاملية التي تتصف باألناقة واالحتشام.

وتركز في عام 2012 على الفساتني والقمصان والتوينز والبناطيل الواسعة بأقمشة اجللد والصوف اخلفيف الناعم، واملوهير والليكرا 
والشمواه، بألوان البني والبنفسجي والرمادي واألصفر والبرتقالي الداكن.

أزياء املصمم إلي صعب 
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وسط الضفة الغربية
…املقر الرئيسي - "بياالرا"
البيرة، عمارة عرابي الطابق االرضي 

ص.ب. 54065. القدس

• هاتف: 2426281/0ـــ02

tyteditor@yahoo.com

http://www.pyalara.org

)حمزة مطير(

• خلوي:0599-822010

قطاع غزة
...مكتب "بياالرا"

غزة، امليناء،  ش: الرشيد، 

عمارة حجي، مقابل إنقاذ الطفل

 • تلفاكس:08-2843880

• خلوي: 0599-673654

• بريد إليكتروني:

gz.pyalara@pyalara.org 

شمال الضفة الغربية

نابلس
)عبد الرؤوف حواري(  

• خلوي: 0599-589351

جنوب الضفة الغربية

بيت حلم 
 )يوسف حلام( 

• جوال: 0599040046 

خلوي:052-2603293

اخلليل 
)عبد املجيد دسة( 

• خلوي:0599-556744

)مركز الكاسا للتدريب(

مراكز توزيع  الصحيفة

غزة تنتصر

فــــي كــــل مــــرة تنهــــض غــــزة

شهيــد174

1400 جريح  منهمأكثر من 

مئــات املبانــي والبيــوت السكنيــة

إمــــرأة11طفــــــل43 و
426  طفل


