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يحدث أن ننتظر طويال حتى نصل إلى 
كي  طويال  ننتظر  أن  يحدث  نحب.  ما 
كامل؛  عام  حلكة  فيها  ننير  زينة  نصنع 
ونغسل  السعادة،  ألنفسنا  جنلب  لعلنا 
تراكمات أفكار ووساوس راودتنا طوال 
في  مثلث  إلى  نتطاول  أن  يحدث  عام. 
قمتها لعلنا نزرع جنمة امليالد كي تنير 
نزرع في  لنا درب عام جديد... عندها 

األرض السالم.
وننحني  الشجرة،  جذر  في  نزرع  كم 
أو  خضراء،  باسقة  شجرة  قامة  أمام 
هدايا ملن نحبهم ويحبوننا! ونتذكر في 
نتسامى  أن  أننا بشر، وأن علينا  امليالد 
العالم  عن ماديتنا ودنيوتنا، فنعبر هذا 
ندخله  لن  اخللود،  من  عالم  إلى  الفاني 
لم  ما  لنا  فداء  ال  أنه  ندرك  أن  دون 
إلينا  يحتاج  من  غيرنا؛  بأنفسنا  نفتدي 
من  شامخ  مبنى  فالروح  إليه،  ونحتاج 
الهزمية أن نحشره في صندوق اجلسد. 
من  فنسامح  الكون  سماء  في  لنحلق 
شفاه  على  ابتسامة  لنزرع  إلينا؛  أساء 
احملرومني... عندها نزرع في اإلنسان 

املسرة... وعلى األرض السالم.
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حمدا لله... شكرا للفصائل
ال شكرا وال حمدا للفساد

أنت في امليالد

التطبيع مرة أخرى... وأخرى... وأخرى!

املعيقات  أهم  أحد  أنه  الشك  يقبل  ال  مبا  الفساد  أظهر 
تؤخر  حيث  الوطن،  في  والتنمية  والتقدم  التطور  أمام 
عمليات اختالس املال العام  وإهداره، والرشوة واحملسوبية، 
واالستغالل الوظيفي، والكسب غير املشروع، وغيرها من 
ولعل  العالم،  في  أي مجتمع  تقدم  الفساد، عملية  أصناف 
ثارت  حيث  بوضوح،  ذلك  أظهرت  قد  العربية  الثورات 
اجلموع بحثا عن حريتها، وقاومت بجدارة الفساد السياسي 
الذي أعطى ألقلية حاكمة حق التحكم مبصير شعب كامل، 

وحرمانه من أبسط حقوقه في اختيار ممثليه.
الرائدة في  الدول  ولعل فلسطني، وهي »شبه دولة«، من 
محاربة الفساد ومحاصرة املفسدين، حيث تعمل املؤسسات 
إلى  الوطنية جنبا  الرسمية واألهلية واإلعالم والفصائل 
من  االئتالف  وقد عبر  الفساد.  في وجه  للوقوف  جنب، 
تعمل  أهلية  مؤسسة  وهو  »أمان«،  واملساءلة  النزاهة  أجل 
وجه  في  تقف  حيث  خوف،  حتى  أو  ملل،  أو  كلل  دون 
أكان  سواء  فساد،  قضايا  عن  وتفتش  وتبحث  »الزعيم«، 
الذي حمل  السنوي  احتفالها  وقد جاء  أم صغيرا.  كبيرا 
الفساد«،  جتليات  أحد  العربية  الدولة  »اختطاف  عنوان 
مؤكدا على سعيها وشرف مهنيتها، حيث ظهرت، خالل 
الظاهرة  الوطني في محاربة هذه  الكل  االحتفال، رغبة 
والوسط  واليمني  اليسار  أحزاب  اجتماع  وكان  اخلطيرة، 
سلوك  مدونة  على  ووقعت جميعا  احلفل،  هذا  في  الفتا 
أشكاله  بكل  الفساد  مكافحة  مببادئ  خاللها  من  تلتزم 

وإدانة ممارسيه.
ولعل االتفاق الذي كشفت عنه »أمان« في احتفالها، ومت 
توقيعه بينها وبني الدكتور سالم فياض؛ رئيس الوزراء 
والدارسون  »أمان«  ستطلع  والذي مبوجبه  املالية،  ووزير 
والباحثون على كل احلركات املالية في الوزارة يوما بيوم، 
باالحترام  جديرة  خطوة  وهو  اإلجنازات،  أهم  أحد  هو 
وتقدير صانعيها. وهذا ليس من باب شكر البالط امللكي، 
وإمنا من باب تعزيز قيم النزاهة والشفافية واملساءلة، إذ 
يؤكد على التوجه العام لنظامنا السياسي الذي بات يدرك 

أال أحد فوق القانون واحملاسبة واملساءلة مهما عال شأنه.
وهنا ال أخفي إعجابي كصحفي وطني مبا حمله احتفال 
»أمان« من حيث الشكل واملضمون، فقد جمع هذا االحتفال 
بني الفصائل الوطنية، وعلى رأسها األختان فتح وحماس، 
ال سيما  العربي،  والعالم  وغزة  الضفة  ربط بني  وكذلك 
ناشطون  قدمها  التي  الرسائل  عبر  العربي،  الربيع  دول 

عرب في هذا املجال وجاءت في تسجيل فيديوهات.
وقد استوقفتني كلمة السيد رفيق النتشة؛ رئيس هيئة 
بروح  ممزوج  إصرار،  من  حملته  مبا  الفساد،  مكافحة 
مع  محطة  من  أكثر  في  النكات  تبادل  حيث  الفكاهة، 
الدكتور عزمي الشعيبي؛ املنسق العام الئتالف »أمان« من 
جانب، ومع عريف احلفل واجلمهور من جانب آخر. لكنني 
بت قلقا من ناحية ثانية، حيث حملت كلمته تصريحا 
فقد  الكبير،  احلضور  من  أحد  عليه  يعلق  ولم  خطيرا، 
تقبل  ال  وقرائن  وإثباتات  دالئل  هناك  إن  قالها صراحة 
الشك، وتفيد بأن هناك عالقة قوية بني الفساد والعمالة 
لالحتالل، حيث شدد على هذه الفكرة، وقال إنه ال يعقل 
أن يكون هناك من يضحي بدمه في مرحلة حتررنا من 

االحتالل، ومن يسرق أموال الناس ويستغل منصبه.

قراءة في التطورات العربية
على غير عادة السنني، قلب 2011 كل األوراق؛ فكان عام 
ما  ونالت  باحلرية،  تطالب  التي  األصوات  فعلت  اإلصرار، 

عربيا.  ربيعا  شهدت  التي  البلدان  من  كثير  في  أرادت 
فاحتة  فكان  تونس؛  عن  العابدين  زين  نظام  ورحل 
املاضي؛  القرن  أواسط  منذ  املقموعة  شعوبنا  على  اخلير 
عندما  حريته  عن  باحثا  البوعزيزي،  محمد  ليبدو 
أشعل النار بجسده، وسط مدينته املهمشة سيدي بوزيد، 
طالبا للحرية ال عاشقا للموت. واحلرية، كعادتها، تطلب 
والفرنسي  اإلسرائيلي  االحتالل  مقاومة  وما  غاليا،  ثمنا 

والبريطاني... إال أمثال على ذلك.
التونسية،  أختها  من  شأنا  أقل  املصرية  الثورة  تكن  ولم 
مواطنيها  الدولة  وقتلت  الناس،  حقوق  انتهكت  فهناك 
الذين طالبوا باحلرية. ولكن الثورة املصرية طالبت بإنهاء 
احلزب  يقودها  كان  التي  الصالح  غير  احلكم  منظومة 
الوطني، بأمر ونهي من مبارك وابنيه. أما الثورة الليبية 
حلف  مع  الثوار  حتالف  فقد  عميقة،  جراحها  تزال  فال 
الذي  القذافي  شخص  ضد  بأنها  متيزت  ثورة  في  الناتو، 
ظل يحارب الناتو حتى آخر قطرة دم. وبقتله انتهى كل 

شيء، وأعلن عن حترير البالد.
في اليمن يتدخل العالم حلماية نظام علي عبد الله صالح 
ودعمه، ووقف إلى جانبه وقفة األخ ألخيه! رغم أن فرصة 
لكن  سابقيه.  من  بكثير  أسهل  كانت  الرجل  من  التخلص 
الغريب أن الغرب والعرب احتضنوا الرجل، وقدموا له عالجا 
ليعود إلى شعبه قاتال مدمرا. وقد ساعده اخلليجيون فيما 
وأقنعت  ملعت صورته،  التي  اخلليجية،  باملبادرة  يعرف  بات 
املعارضة بالعمل معه. ال بد أنهم مستفيدون من توابل اليمن 
وخيراته وصالح هو وكيلهم هناك رغم أن الرجل قد غاب 

عن الساحة مبجرد توقيعه على املبادرة!
الغرب  العرب مع  اجتمع  األمر في سوريا، حيث  يختلف 
يتهمه  الذي  األسد،  بشار  الرئيس  إقصاء  ضرورة  على 
العالم بأنه ينحر شعبه؛ ليبرز تساؤل جديد: ملاذا يقف 
وروسيا  والصني  كإيران  األسد،  جانب  إلى  الدول  بعض 

والعراق، إضافة حلزب الله اللبناني.
ورغم  التحرير،  فمنظمة  املواقف؛  تختلف  فلسطينيا 
الداخلية  الشؤون  في  التدخل  عدم  بسياسة  متسكها 
يظهر  فيها،  األحزاب  وإعالم  إعالمها،  أن  إال  دولة،  ألي 
اصطفافها جلانب احملتجني في سوريا، في حني يختلف 
األمر بالنسبة حلركة حماس، التي ترى أنه من األفضل أال 
يصدر عنها أي موقف يتعلق بسوريا، رغم أن ما يجمعها 
بالنظام السوري يعتبر أحد أهم حتالفاتها وفي املقابل هي 

حركة حترر وطني تبحث عن حرية شعبها. 
بات احلكم صعبا على ما يحدث في سوريا، وقتل الناس 

جرمية يعاقب عليها القانون الدولي أيا كان املجرم.
باعثة  هي  املتحدة  الواليات  بأن  نقتنع  أن  ميكن  ال 
الدميقراطية وناشرتها؛ فنحن نعرف حجم ضحاياها في 
قراءة  وفي  املتوازنة،  وأفغانستان وسياساتها غير  العراق 
املشهد العربي حول ما يحدث في سوريا فإن املتابع يعرف 
الراحل  االتصال مع  العرب جترأ على  أال أحد من زعماء 
ياسر عرفات عندما حاصرته إسرائيل في املقاطعة، ولم 
تستطع جامعة الدول العربية أن تأخذ أي موقف حيال 
ممارسات إسرائيل وهي تقتل مئات األطفال والنساء وآالف 
القطاع  على  املتواصل  العدوان  في غزة خالل  املواطنني 
حتى هذه اللحظة. يبدو أن الزعامة العربية احلالية بدأت 
تدرك أن اخليط الذي يربط فيما بينها من ناحية وبني 
املتغيرة  العاملية  املصالح  هي  أخرى  ناحية  من  شعوبها 
الربيع  ظل  في  البقاء  لهم  سيضمن  ذلك  أن  معتقدين 

العربي رغم هذا اخليط واهم.

عندما نسقي عطشان كأس ماء... نكـــون في امليالد
عندما نكسو عريان ثوب حب... نكــــــون في امليالد
عندما منــأل القلوب بالــرجاء... نـكـــــون في امليالد
عندما جنفف الدموع في العيون... نكـون في امليالد

دفؤها  امليالد.  موسم  في  دافئة  الترنيمة  هذه  كلمات  أعشقها  كم 
يطغى على برودة الطقس في األيام األخيرة قبل أن يسدل الستار 
تلك  املقدس،  وطننا  أعياد  برسالة  دوما  لتذكرني  آخر،  عام  على 
التي تنص على القيم واملثل العليا روحيا وفكريا واجتماعيا، يتذكر 
فيها من أنعم الله عليه احملروم واملسكني والفقير؛ فالهدف منها أن 
اآلخرين  أرواح  بنفسه  اإلنسان  يفتدي  فيها  ألحداث  بالفعل  تؤرخ 
ومقدراتهم؛ لعل اإلنسان يدرك أنه ال يعيش وحده في هذه الدنيا، 
آخرون  عليه  يعتمد  عليهم،  ويعتمد  آلخرين  يحتاج  كما  وأنه 
ويحتاجون إليه، والسعيد حقا باألعياد، هو ذلك اإلنسان الذي يحمل 

في نفسه فداء املسيح للبشرية، كما حمل كبش إبراهيم فداءها.
وأعوامنا حافلة باألحداث واملواقف التي نحسبها دوما مخاضا مليالد 
جديد. تدخل القضية املخاض في غرفة األمم املتحدة، وصرخاتها 
الوطن  بأعالم  الشوارع  منأل  ونحن  األمن،  مجلس  أروقة  تصدها 
ترفرف فوق الرؤوس عاليا، ونغني الوطن أناشيد حصرية له، لعل 

األبواب تفرج عن تهنئة مبيالد دولة. ولكنها حني تفتح، نكتشف 
أن العراقيل واملطبات، قد جعلت من أملنا في ميالد الدولة حمال 

كاذبا... وعلينا أن نبدأ من الصفر.
لعلنا  البوابات  أمام  ونتسمر  فتغلق خلفها،  األبواب  األحزاب  تدخل 
نسمع صرخة مولود جديد اسمه املصاحلة، أو زغرودة حتمل إلينا 
سليما  الوطن  ليعود  معافى؛  سليما  املصاحلة  طفل  مبيالد  بشرى 
معافى... لكن األبواب ما تزال موصدة، وال نسمع من خلفها حتى 

لو همسة حياة.
ندخل عالم الثقافة والفن من بابه الواسع؛ لنثبت للعالم أننا شعب 
تربة  أعماق  في  تضرب  عريقة  حضارة  لنا  اإلنسانية،  أساس  هو 
العالم جذورا ال آخر لها، ولنا ثقافة عريقة نعتز بها، وفجأة ينتهي 
هذا املخاض مبتخلف عقليا، تاريخه ضحل ال يتجاوز مئات السنني، 
أسطورة  على  تقوم  قدمية  بكذبة  ليفاجئنا  اإلعالم  بوابات  يفتح 
العالم وهو  أرض ألرض بال شعب«، جتددت على مسمع  »شعب بال 

يصفنا بأننا شعب مصطنع!
هل علينا أن نثبت للعالم يوميا، وعلى مدار الساعة، أننا آدميون؟

في اإلميان املسيحي، جاء املسيح ليخلص العالم، ولكننا كشعب محتل 
ما نزال على أعتاب البوابات، ننتظر الفادي املخلص!

ملف  مسؤول  القادر؛  عبد  حامت  لسان  على  فتح،  حركة 
القدس في احلركة، تعلن احلرب على اللقاءات التطبيعية. 
التطبيعية«.  »البؤر  مصطلح  لسانه  على  الناقلون  ونقل 
فتح  حركة  لدى  أن  القادر  عبد  حامت  يجيب  وبصراحة 
غير  واللقاءات  التطبيعية،  اللقاءات  على  للحرب  توجها 

الرسمية...
بعض  يعتريه  يزال  ما  املوقف  أن  بصراحة  نرى  ونحن 
الغموض. نحن ال نقول: ال للتطبيع فحسب، ولكننا نذهب 
الذين  الناس  هؤالء  مع  للسالم  ال  لنقول:  ذلك  من  أبعد 
يستبيحون دماءنا وأرضنا ومقدساتنا، وكنا نتمنى أن نرى 
تتعامل  القيادة  ألن  املوضوع؛  حول  حازما  رسميا  موقفا 
الراهنة.  أنه »مقاطعة سياسية« بسبب األوضاع  معه على 
وهذا يعني أن تغير »األوضاع الراهنة«، سيؤدي إلى موقف 
»ال«  بني  املواقف  ستتنقل  األوضاع،  تغيرت  وكلما  مغاير، 

و»نعم«.
إلى  ويصل  واضح،  املقاطعة  من  كمواطنني  موقفنا  إن 
إلى موقف  السياسي،  »التكتيك«  أعلى من مستوى  مستوى 
ظل  ففي  تتخذه؛  أن  قيادتنا  على  نتمنى  مبدئي،  وطني 
وفرض  واالستيطان  االحتالل  استمرار  األوضاع:  هذه 
الوقائع واإلغالق ومصادرة األراضي وإقامة اجلدران وعزل 
يستمر  أن  السخيف  من  تطول،  والقائمة  واملدن....  القرى 
به سابقا،  قامت  الذي  التطبيع،  احلديث عن  حتى مجرد 
وتقوم به حاليا، مؤسسات وأفراد ال حتمل أجندة وطنية، 
التوجه يدر  أن هذا  تعتبر  أو جهات  أجندة خارجية،  بل 
عليها دخال، أو شخصيات تسعى إلى تلميع نفسها وتسويق 

ذاتها.
وهذا يعني أن البيت الفلسطيني الداخلي لن يترتب طاملا 
فإننا  ولذلك  السياسي.  بالتكتيك  مرهونا  املواطن  بقي 
ننتظر من قياداتنا وأحزابنا موقفا مبدئيا، يقول إنه لن 

يكون هنالك تطبيع ما دام االحتالل.
أخطر  تكون  أن  ميكن  قضية  في  تكمن  األخرى  املشكلة 

من القرار نفسه، أال وهي االستثناءات، فهل هي موجودة؟ 
وجود  يثبت  السياسي  اإلرث  أن  البساطة  مبنتهى  اإلجابة 
هذه االستثناءات. ولكن من يقررها؟ وهل سيعتبر، حسب 
ألن  تطبيعا؟  طبية  ألغراض  حتويل  أي  اجلديد،  التوجه 
االختصاص  ذوي  مستوى  على  اجتماعات  هنالك  تكون 
لبحث موضوع هام ما؛ كمكافحة األوبئة مثال؟ ومن سيقرر 
األحزاب  أهي  رسميا؟  أم  تطبيعيا  االجتماع  هذا  كان  إن 
إنها منظمة  أم  تبنته فتح.  األخير  القرار  واحلركات؟ ألن 
بتوقيع  يذيل  لم  القرار  هذا  ألن  الفلسطينية؟  التحرير 
اللجنة التنفيذية للمنظمة. أم لعلها تكون السلطة الوطنية 
شأن  املفاوضات  قضية  أن  رغم  الفلسطينية؟  واحلكومة 

ملنظمة التحرير وليست من قضايا احلكومة.
غالبية  ولكن   ،2012/12/16 في  »القرار«  هذا  صدر  لقد 
املعنيني لم يعرفوا به، ومن عرف به وصله اخلبر صدفة. 
وهذا يعني أن أي قرار سياسي يتم تداوله حزبيا، فيعرف 
وال  التنظيم،  وأعضاء  احلزبية،  املؤسسات  مسؤولو  به 
ال  احلجم  بهذا  قرارا  أن  نرى  ونحن  الدائرة.  هذه  يتعدى 
مستوى  على  فالقضية  مغلقة؛  دائرة  عند  يقف  أن  يجوز 
عال من احلساسية، وال يجوز ألي سياسي أو زعيم أو قائد، 
أن يفترض مسبقا أن قراره بأي شأن قد مت تعميمه مبجرد 
صدوره، إذ ال بد أن يرافقه تعميم وورشات عمل ولقاءات 

وحمالت تطال جميع وسائل التعبئة.
ومع كل احترامنا لألخ حامت عبد القادر وحركتنا الوطنية 
الكبرى فتح، وكافة القوى السياسية على أرض الوطن، إال 
في  يقتله  أن  ما ميكن  والقرار  البيان  في صيغة  أننا جند 
ومن  تنفيذه؟  على  ستشرف  التي  اجلهة  هي  فمن  مهده؛ 
لم  كما  الطرفني؟  بني  الرسمية  اللقاءات  ماهية  سيقرر 
يخبرنا القرار اجلديد إن كان يلغي توجها سابقا للمنظمة 
دولية  ساحة  أي  ترك  يجوز  ال  أنه  مفاده  فتح،  وحركة 
ألي جهة إسرائيلية تستفرد به، دون مشاركة فلسطينية 

»ذكية«.
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لها  تتطرقون  التي  الفساد  قضايا  أهم  ما 
في مؤسسة »أمان«؟

ينتشر الفساد في أكثر املواقع مبجتمعنا حسب 
الدراسات التي أجريناها في أمان. وميكننا أن 
يزال  ما  الفساد  من  الرئيس  اجلزء  إن  نقول 
والعسكري،  املدني  بشقيه  العام  القطاع  في 
ولذلك نركز عليه. كما تشير دراستنا بشكل 
ارتكبوا  الذين  األشخاص  أن معظم  إلى  واضح 
أعمال فساد، يتبوأون مراكز عليا في السلطة 
الوطنية. ولكن ذلك ال يعني انعدام الفساد في 

القطاعني اخلاص واألهلي.
في  قل  ولكنه  مالي،  الفساد  قضايا  ومعظم 
السياسي  الفساد  وانتشر  األخيرة،  الفترة 
سياسية  ألسباب  قرارات  اتخاذ  عن  الناجم 
االنتخابات  تأجيل  ومنها  معينة،  جهة  تخدم 
مهنية،  أو  موضوعية  أسباب  دون  احمللية 
في  املساءلة  ويضعف  املجتمع،  على  يؤثر  مما 
الثاني فهو اإلقصاء  املظهر  أما  املجتمع احمللي. 
الضفة  في  سواء  سياسية،  ألسباب  الوظيفي 
إقصاء  مت  حيث  غزة؛  قطاع  في  أم  الغربية 
تتح  لم  أو  مواقعهم،  من  األشخاص  من  كثير 
انتمائهم  بسبب  وظائف  شغل  فرصة  لهم 

السياسي.

ما هي أكثر أنواع الفساد انتشارا؟
أجريناها  التي  األخيرة  االستطالعات  تشير 
خالل العام احلالي إلى أن أكبر انتشار للفساد في 
الفصائل واألحزاب، مما يجعل الفساد السياسي 
ومن  الوطنية،  احلالة  في  كبيرة  أزمة  يشكل 
الفصائل  أموال  وإدارة  االنتخاب  آلية  أن  ذلك 

واالحزاب واحلركات غير واضحة.
وتشوب الشفافية واملساءلة في العمل السياسي 
فرص  زيادة  إلى  تؤدي  كبيرة،  ضعف  نقاط 

انتشار الفساد في العمل السياسي.

من  شكل  ألي  املواطن  يتعرض  عندما 
أشكال الفساد، أو يرى فعل الفساد، ملاذا 
ال يلجأ بشكل مباشر إلى املؤسسات التي 

تكافحه وتتبنى قضاياه؟
تعتبر ثقافة عدم اإلبالغ من اإلشكاليات عند 

املواطن. وهناك دوما حديث عن الفساد، ولكن 
ال توجد ثقة كافية لإلبالغ عنه، ألن املواطن 
املشاكل  ومن  والوشاية.  اإلبالغ  بني  يخلط 
املواطنني بأهمية دورهم  األخرى عدم شعور 
جزء  يزال  ما  إذ  العام،  املال  على  احلفاظ  في 
ما  أن نحافظ على  بعقلية  ثقافتنا يؤمن  من 
العامة،  باملمتلكات  كثيرا  نهتم  وال  يخصنا، 

وهذا يحتاج إلى بناء ثقافة جديدة.
أن  مفادها  األطفال،  لدى  قيما  نبني  أن  يجب 
املال العام هو مال املواطن، ويجب احلفاظ عليه 

كما نحافظ على مالنا اخلاص.

ما اآلليات التي تتبعونها حملاربة الفساد؟
حملاربة  مجاالت  ثالثة  على  »أمان«  في  نركز 
عبر  وطني،  نزاهة  نظام  بناء  هي  الفساد؛ 
اإلجراءات،  في  الشفافية  وجود  على  التأكيد 
سلوك  ومدونات  للمساءلة  نظام  ووجود 
الرقابة،  أجهزة  قدرة  نعزز  كما  العاملني. 
أو  واإلدارية،  املالية  الرقابة  ديوان  سواء 
لها دور رقابي، إضافة  التي  القضائية  السلطة 
كل  حملاسبة  ونضغط  املجتمعية.  الرقابة  إلى 

الفاسدين القدامى.
أن  الفساد  مكافحة  هيئة  على  يتوجب  وهنا 
ال  فهي  للفساد؛  القدمية  القضايا  لكل  تعود 
غير  الكسب  قانون  حسب  بالتقادم  تسقط 
انتقاء  يتم  حيث  الفساد،  ومكافحة  املشروع 
الشخصيات  كل  مع  التحقيق  يتم  وال  بعضها، 

التي تورطت في قضايا من هذا النوع.
وثقافة  قيم  منظومة  بناء  على  ونعمل 
التربية  وزارة  مع  بالتعاون  للفساد،  مضادة 
الشفافية  مفاهيم  لدمج  العالي،  والتعليم 
كما  املنهاج.  في  الفساد  ومكافحة  واملساءلة 
الفساد  مكافحة  حول  منهاج  بتطوير  قمنا 
بالتعاون مع جامعة بيرزيت، وقد بات يدرس 
اليوم في ست جامعات فلسطينية. إضافة إلى 
حمالت التوعية باستخدام اإلعالنات واإلذاعة 

والتلفزيون ووسائل النشر.
توسيع  على  تقوم  سياسة  مؤخرا  نهجنا  وقد 
مع  بالتشبيك  املجال  هذا  في  العاملة  الشبكة 
التي  الشريكة  واملؤسسات  األهلية  املنظمات 
تتواصل مع املواطنني، ومساعدتها على دمج 

موضوع الفساد في برامجها.

هل تعتبر أن اهتمام السلطة في مكافحة 
الفساد جدي؟

رغبته  عن  عباس  محمود  الرئيس  أعلن  لقد 
في مكافحة الفساد في مناسبات عدة، وهذا ما 
صرح به الدكتور سالم فياض؛ رئيس الوزراء، 
بناء  على  للعمل  استعداده  عن  عّبر  حني 
منظومة نزاهة تتعلق باألمور املالية واإلدارية 
ال  النموذجني  هذين  ولكن  خاص.  بشكل 
اآلن  فحتى  عام؛  بشكل  السلطة  عن  يعبران 
هذه  وفق  يعملون  ال  الوزراء  من  عدد  هناك 
ملعنى  واضحا  مفهوما  ميتلكون  وال  السياسة، 

الشفافية.
بضغط  تتعزز  الفساد  مكافحة  إن  كما 
في  التجربة  أثبتت  وقد  اجلاد،  املواطنني 
املستبدة  القوية  األنظمة  أن  العربي  العالم 
وقوية  متعددة  أمنية  ملؤسسات  واملستندة 
أن  تستطع  لم  والقرار،  العام  املال  حتتكر 
للمطالبة  وثورته  الشعب  رغبة  دون  حتول 

باحلرية.
الفاسدون في فلسطني أقلية، ولكن األغلبية ال 
متلك اإلرادة احلقيقية للتحرك املوحد واجلدي 

لفرض إرادتها على القرار العام.

ما دور الشباب في مكافحة الفساد؟
التغيير  أساسا إلحداث  الشباب عنصرا  يشكل 
عن  وللتعبير  الفساد،  ومكافحة  املجتمع  في 
مجتمع  إلى  للوصول  اجلماهيرية  اإلرادة 
ثورة  إلى  بحاجة  أننا  وأعتقد  منه.  خال 
في  الشبابية  فالثورة  ملكافحته؛  شبابية 
مرتكزات:  أربعة  معها  حملت  العربي  العالم 
احلرية، والدميقراطية، والعدالة االجتماعية، 
هذه  إلى  بحاجة  ونحن  الفساد.  ومكافحة 
املرتكزات إضافة إلى إنهاء االحتالل واالنقسام، 
للوصول إلى مجتمع تسود فيه مبادئ احلرية 
وهذا  الفساد.  من  ويخلو  والدميقراطية، 
االنتقال سيحتاج إلى تغيير في قيادة الشعب 
الفلسطيني، ويتطلب حتوال في بنية القيادة، 

فنحن بحاجة لقيادة شابة.

مبلفات  تتعلق  ونسب  أرقام  هناك  هل 
أي  هناك  وهل  للتحقيق؟  احملالة  الفساد 

اختالف بني املاضي واحلاضر؟
بأول.  أوال  متابعتها  تتم  اجلديدة  القضايا 
قبل  طويلة  لفترة  حتتاج  كانت  السابق  في 
العامة  النيابة  أن  حاليا  ونالحظ  متابعتها. 

كفاءات  الشباب  لكن  التحقيقات،  في  جدية 
وعدد  بالتدريج.  خبراتها  تكتسب  جديدة 
القضايا التي حتول للمحاكم ما يزال محدودا، 
قضية،   12 يقارب  ما  احلالي  العام  بلغ  حيث 
واإلجراءات التي تتعلق بجمع املعلومات حتتاج 
لوقت طويل؛ ألن الهيئة ذاتها جتمع املعلومات، 
املالية  الرقابة  كديوان  األخرى؛  واملؤسسات 
التحقيق  وأجهزة  الرقابة،  وأجهزة  واإلدارية، 
كل  حتضر  أن  عليها  ويتوجب  الشرطة.  في 
لهيئة  القضية  وتسليم  الضرورية،  املعلومات 
مكافحة الفساد، وأال يضيعوا وقتهم في جمع 

املعلومات إلثبات القضية.

ما رسالتك للشباب؟
أمتنى من كل املجموعات الشبابية أن تضع على 
وأدعوها  الفساد،  أعمالها مكافحة  رأس جدول 
لالجتماع معنا؛ ألن للشباب قدرات كبيرة على 
حشد الرأي العام، ووضع تصورات آلليات العمل 
خبرة،  كبيت  ونحن؛  الفساد.  مكافحة  على 
تصرفهم،  حتت  خبرات  من  لدينا  ما  نضع 
وسيفاجئوننا  سيبدعون،  بأنهم  ثقة  ولدينا 
ملكافحة  سيبتدعونها  ووسائل  وآليات  بطرق 

الفساد أكثر منا.

نحو مجتمع خال من الفساد

د. الشعيبي: نحتاج إلى ثورة شبابية ملكافحة الفساد

د. عزمي الشعيبي: ولد في مدينة القدس، وأكمل دراسته الثانوية في رام الله، قبل أن يدرس طب األسنان في 
مصر، ويتخرج عام 1972، ليفتتح عيادة له في مدينة البيرة. خاض عام 1976 انتخابات مجلس البلدية في البيرة، 
وأصبح عضوا فيها ملدة عشر سنوات. وقضى في العمل الوطني جزءا كبيرا من حياته، إلى جانب عمله كطبيب 

أسنان. وكان عضوا في قيادة اجلبهة الوطنية الفلسطينية في املناطق احملتلة.
تعرض  أوسلو،  اتفاقية  توقيع  قبيل  املنفى  من  عاد  وحني   ،1985 عام  الشعيبي  االحتالل  سلطات  أبعدت  وقد 
مفاوضات  في  الشافي  عبد  حيدر  الدكتور  مع  وعمل  االحتالل.  معتقالت  في  مرات  عدة  اإلداري  لالعتقال 
واشنطن، وشغل منصب أول وزير للشباب والرياضة، ولكنه استقال عام 1996. وفي عام 2000، ساهم مع عدد 

من زمالئه بتأسيس فرع منظمة الشفافية الدولية الذي أطلق عليه »أمان«.

ألني مسعود- مراسلة الصحيفة/ رام الله

بات مصطلح الفساد أكثر تداوال بني املواطنني، بعد أن أصبحت مظاهره أكثر وضوحا. ومع تقدمي شخصيات شغلت مناصب عامة للقضاء حملاسبتها ومساءلتها، بدأت الثقة تعود بني املواطن والدولة. 
ومع انتشار حمالت التوعية حول أهمية اإلبالغ عن الفساد، وضرورة محاربته، أدرك املواطن أن جزءا من مسؤولية مكافحة الفساد تقع على عاتقه، وواجب من واجباته الوطنية. وألن رحلة األلف ميل 
تبدأ بخطوة واحدة، فإن خطواتنا وإن كانت متثاقلة، نحو مجتمع خال من الفساد، ال تبلغ مبتغاها إال بتكاتف جهود مؤسسات املجتمع املدني والسلطة. لنعرف أكثر عن واقع الفساد واجلهود املبذولة 

ملكافحته، كان لصحيفة »صوت الشباب الفلسطيني« اللقاء التالي مع الدكتور عزمي الشعيبي؛ مفوض مكافحة الفساد في االئتالف من أجل النزاهة والشفافية »أمان«.
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ايناس البيطار- مراسلة الصحيفة - غزة

تخرجت آسيا النمر، وإميان حسونة، ونور أبو هدى، 
عام 2009، في تخصص هندسة احلاسوب باجلامعة 
على  اإلسرائيلي  العدوان  بعد  غزة،  في  اإلسالمية 
يتمكن  ولم  لهن،  ممهدة  الطرق  تكن  ولم  القطاع. 
بصيص  حتى  هناك  يكن  ولم  وظائف،  إيجاد  من 
أمل مبستقبل مشرق؛ فالقطاع محاصر، واملستقبل 
مجهول. لكنهن عملن بعزمية وإصرار؛ فأبدعن في 

مجال التكنولوجيا.

البدايات
تخرجها  مشروع  منا  لكل  »كان  النمر:  آسيا  تقول 
كانت  التخرج«.  بعد  طموحنا  وجمعنا  اخلاص، 
أو  خاصة،  شركة  إلنشاء  يطمحن  الثالث  الفتيات 
للوظائف،  اليومي  الروتني  عن  يبعدهن  حر  عمل 
وفي نفس الوقت ينتشلهن من بني براثن البطالة. 
وتتابع آسيا: »بعد تفكير وبحث طويلني، قررنا أن 
ينقصنا  كان  أنه  مع  اجلوال،  بتطبيقات  نتخصص 

التمويل والتوجيه«.
وهنا تبنى فكرتهن مشروع »مبادرون«، الذي يدعم 
ويحتضنهم،  للشباب،  الصغيرة  واملشاريع  األفكار 
على  أقدامهن  فوضعن  الالزم،  التمويل  لهم  ويقدم 
أول الدرب، بعد أن توفر التمويل و التدريب اإلداري، 
ومتت بلورة األفكار، وخرجن بخطة عمل متكاملة.

وتتحدث أسيا عن  املشروع فتقول: »بعد التدريب، 
تصبح مرحلة التنفيذ هي األصعب، وقد قررنا أن 
نتخصص بالعمل مع الهواتف الذكية “iphone”؛ 
حاجة  هناك  أن  وجدنا  للسوق  دراستنا  فبعد 
بيئتنا  تناسب  اجلهاز،  بهذا  خاصة  تطبيقات  إلى 
ومجتمعنا«. وتضيف: »بدأ التدريب الفني لنتعرف 
تتطرق  لم  التي  الذكية  الهواتف  ماهية  على  أكثر 

إليها دارستنا اجلامعية بالشكل املطلوب، ولذلك كان 
التدريب التقني هاما جدا بالنسبة لنا«.

جناحات
من  الثالث  اخلريجات  متكنت  طويل،  تدريب  بعد 
التي   ،Tom and Jerry هي  صغيرة  لعبة  إنتاج 
يقوم القط فيها مبالحقة الفأر الذي يحاول احلصول 
صعوبة  تزداد  مستويات،  عدة  وللعبة  اجلنب.  على 
برنامج  تطبيق  من  كذلك  ومتكن  منها.  كل  مع 
ألذكار الصباح واملساء، وغيرها من البرامج الصغيرة 

.Iphone التي تعمل على
وقد حقق تطبيق Tom and Jerry جناحا واسعا؛ 
 100 إلى  اللعبة  نسبة حتميل  أيام وصلت   10 فخالل 
شاركت  وقد  املختلفة.  العالم  دول  من  نسخة  ألف 
العربي  العالم  مستوى  على  مبسابقة  املهندسات 
للمرحلة  وتأهلن  واملشاريع،  اخلطط  هذه  لدعم 
الثانية، التي كانت تتطلب حضورهن للمشاركة في 
دورة تدريبية في مصر أو البحرين. ولكن احلصار  

واإلجراءات املعقدة للسفر، منعاهن من املشاركة.

عقبات:
ولعل أهم العقبات التي واجهتهن هي التسجيل في 
شركة أبل؛ احلاضنة لـiphone،؛ فقد استلزم ذلك 
وجود وسيط، مما زاد من تكلفة مشروعهن. إضافة 
إلى نقص الكوادر املؤهلة التي ميكنها تقدمي الدعم 
التقني. تقول آسيا: »حاولنا نحن وإدارة »مبادرون« 
أن نبحث عن مستشارين أو مدربني لتقدمي الدعم 
يعمل  أحدا  لم جند  لكننا  استشارات،  أو  لنا،  الفني 
أن نتعلم ذاتيا، وبدأنا  املجال؛ لذلك قررنا  في هذا 
على  من  أجنبية  جامعات  من  محاضرات  بتحميل 
وتطبيقها  دراستها  على  وعكفنا  اإلنترنت،  مواقع 

وحدنا«.

احلصول  املهندسات،  واجهت  التي  املصاعب  ومن 
البحث  رحلة  كانت  فقد  املناسبة؛  األجهزة  على 
متوفرة  ليست  األجهزة  هذه  ألن  مغامرة؛  مبثابة 
أن تتصل إحداهن بأحد  القطاع. وتطلب األمر  في 
املطلوبة،  األجهزة  لهن  ليشتري  اخلارج؛  أقاربها في 
من »الب توب أبل« و»أي فون«، التي لم يكن باإلمكان 
دخولها عبر املعابر، وعدم اهتمام احملالت التي تبيع 

هذا النوع من األجهزة باملشروع.

خدمة املجتمع هدفهن
بنظام  للعمل  عروضا  تلقني  إنهن  النمر  تقول 
يوزع  أن  يعني  هذا  ولكن   ،»Outsourcing«الـ
ما عدا  احلقيقيني،  ملنتجيه  أي حقوق  دون  العمل 
احلقوق املادية املتفق عليها بني الطرفني، وتتابع: 

»لكننا رفضنا ذلك لعده أسباب؛ أهمها أننا نريد أن 
يخدم  أن  هو  الفلسطيني  املهندس  حلم  أن  نثبت 

مجتمعه أوال«.
وتوضح النمر أن سوق الهواتف الذكية وتطبيقاتها 
أن  الشباب  ومبقدور  سريعني،  ومنو  تطور  في 
العربي  اإلقبال  التطور. وتقول: »رغم  يواكبوا هذا 
الشديد على هذه األجهزة، إال أن التطبيقات العربية 
بصمة  من  بد  ال  فكان  قليلة جدا،  أبل  متجر  على 
فلسطينية تساهم في دعم املنتج العربي في سوق 
عبر  نحاول  »نحن  وتضيف:  أبل«.  كسوق  كبيرة 
أن  من  فبدال  عامليا؛  فلسطني  اسم  تثبيت  شركتنا 
أن  علينا  كان  فكرية،  حقوق  دون  جهودنا  نصدر 
نتحدى ونغامر، لنثبت أن للمهندس اسم يليق به، 

وهو »الفلسطيني«.

 ”iphone“ عبر تطبيقات

أنامــل غــزة الناعمــة تنشر التسليــة فــي أرجــاء الكوكــب

منى الغالييني لصوت الشباب الفلسطيني:

»غـــزة علـــى موعـــد مـــع إقامـــة فنـــدق علـــى ساحـــل البحــر«
هديل الغالييني وإجني رحيم

مراسلتا الصحيفة/ غزة 

في  الفتيات  من  كغيرها  طفولتها  بدأت 
كبرت  عندما  متيزت  لكنها  غزة،  قطاع 
سيدات  من  واحدة  هي  عودها.  واشتد 
األعمال اللواتي احتللن مرتبة مرموقة في 
هاجسا مير  األحالم  تترك  ولم  مجتمعهن، 
أمام عينيها فحسب، بل تشبثت بها، وكبر 
سيدات  أوائل  من  تكون  أن  على  إصرارها 
وذكوري  تقليدي  مجتمع  في  األعمال 
منى  وصلت  املعيقات،  كل  فرغم  بامتياز. 
الغالييني إلى حد رمبا كان أكبر مما حلمت 
في  نشأت  التي  وهي  ذاتها،  هي  متنت  أو 
ووضعت  الدخل،  متوسطة  تقليدية  أسرة 
اللذين  والترهيب  اخلوف  رغم  بصمتها 
أول  كونها  طريقها؛  بداية  في  صادفتهما 
امرأة غزية تقدم على تطبيق فكرة فريدة 

من نوعها.
بدأ مشوارها بعد حصولها على شهادة دبلوم 
في  عملت  حيث  األردن،  من  التجارة  في 
كمسؤولة  ثم  استقبال،  كموظفة  البداية 
غزة،  فنادق  أحد  في  االستقبال  قسم 
ستة  ملدة  عام  مدير  مساعدة  إلى  وارتقت 

خاصا  عمال  وتفتتح  تتركه  أن  قبل  أشهر، 
بها في فندق »سي بريز«. ثم أنشأت مطعما 
للوجبات السريعة سمته »بغ بايت«، كان من 
أوائل مطاعم الوجبات السريعة في القطاع، 

يعتبر  الذي  »روتس«،  مطعم  افتتحت  كما 
صالة  وفيه  غزة،  في  مطاعم  أشهر  من 

لألفراح واملناسبات.
فقد  هنا؛  الغالييني  مشوار  يتوقف  ولم 

»شركة  مستثمرين  مجموعة  مع  أنشأت 
مطعم  وتضم  وشركائها«  الغالييني  منى 
رئيسة  منصب  فيها  وتشغل  بايت«،  »بغ 
مجلس اإلدارة واملدير عام. إضافة إلى شركة 
»الروتس«،  مطعم  تدير  التي  »كاكتوس« 

وهي كذلك مديرها العام.
وتقول الغالييني: »كنت دائمة االطالع على 
أمور القطاع اخلاص في عدد من دول العالم؛ 
إذ طاملا أحببت السفر«. وتتابع: »كان مصدر 
إلهامي الذي دفعني ألصبح سيدة أعمال في 
بالقطاع  اهتمامها  أن  على  وتؤكد  غزة«. 
والفنادق،  املطاعم  لتطوير  دفعها  السياحي 
جتعله  مبوارد  جدا  غني  القطاع  أن  وترى 
البحر  بوجود  الوطن،  في  سياحيا  مزارا 
مهم  األمر  »هذا  وتقول:  املتوسط،  األبيض 
الوطني«،  االقتصادي  املستوى  لرفع  جدا 
مواصلة  عليها  يسهل  اإلنترنت  أن  وتؤكد 
التعرف على فنادق ومطاعم خارج الوطن؛ 
القطاع  في  والتميز  اخلدمة  مستوى  لترى 
يناسب  ما  قدر  منه  وتستفيد  السياحي، 

قطاع السياحة في غزة.
ما  أن  تؤكد  أنها  إال  جناحها،  رغم  ولكن 
خاصة  سهال؛  يكن  لم  عقبات  من  واجهته 
»مشواري  تقول:  حيث  املجتمعية،  العقبات 

كان مليئا بالعقبات واخلوف ألنني امرأة في 
مجتمع محافظ وتقليدي، تعمل في القطاع 
وإدارة  السياحة  مجال  في  ورائدة  اخلاص، 
اخلاصة«.  والشركات  والفنادق  املطاعم 
يتقبل  ال  »مجتمعنا  فتقول:  ذلك  وتوضح 
مجال  في  السيدات  تعمل  أن  فكرة  بسهولة 
كالسياحة، وإذا كان طموحها أن تتبوأ مراكز 

مرموقة في هذا املجال«.
بسبب  اخلام  املواد  توفر  عدم  لذلك  يضاف 
وقلة  إضافيا،  عائقا  يشكل  الذي  احلصار، 

عدد األيدي العاملة املاهرة في هذا املجال.
وعن دور املرأة بشكل عام، تعتبر الغالييني 
كبيرة  املجتمع ميلكن طاقات  في  النساء  أن 
لم تستثمر بعد في العمل التنموي، خاصة 
أنه  وترى  والفندقة.  السياحة  مجال  في 
نسبة  ستزداد  لهن،  الفرصة  أتيحت  لو 
وتقول:  االقتصادية.  احلياة  في  مشاركتهن 
والزراعة؛  الصناعة  على  تعتمد  ال  »غزة 
رافد  أهم  هو  السياحة  قطاع  يظل  لذلك 
موقعه  متيز  بسبب  للقطاع؛  اقتصادي 

اجلغرافي«.
اجلديد،  الغالييني عن مشروعها  وتكشفت 
الذي يتضمن إنشاء فندق جديد على ساحل 

البحر قريبا.
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تقرير: إيهاب ضميري- مراسل الصحيفة/ طولكرم

مت إطالق الدوري النسوي داخل الصاالت ألول مرة في فلسطني 
الرجوب رئاسة االحتاد  اللواء جبريل  2008، مع تسلم  عام 
الفلسطيني لكرة القدم، وسمي الدوري حينها »دوري الشهيد 
ياسر عرفات أبو عمار«، وشارك فيه ستة أندية نسوية للمرة 
األولى، وجمعت بني أندية قدمية وحديثة النشأة، تهتم بكرة 
القدم النسوية، وهي جامعة بيت حلم؛ بطل املسابقة، ونادي 
الشهيد فيصل احلسيني، ونادي بلدنا، وناديا أرثوذكسي بيت 
جاال، وأرثوذكسي بيت ساحور، وسرية رام الله األولى. وتكون 
الدوري من خمس مراحل، وانتهى بتتويج نادي جامعة بيت 
2009، بفارق ثالث نقاط عن سرية  حلم الذي تأسس عام 

رام الله؛ أقرب منافسيه.
من  الرابع  في  احلالي  للعام  النسوي  الدوري  انطالق  وتقرر 
كانون أول، على املالعب العشبية الكبيرة ألول مرة، مبشاركة 
وشابات  األولى،  الله  رام  وسرية  حلم،  بيت  ديار  أندية 
العاصمة، وبلدنا، والعيسوية. على أن جتمع مباراة االفتتاح 
الشهيد  إستاد  على  الله،  رام  وسرية  العاصمة  شابات  بني 

فيصل احلسيني بالرام.

الرياضة النسوية قبل النكبة
وتعود نهضة الرياضة النسوية إلى عام 1945، حيث قامت 
خاص  ناد  بتأسيس  القدس  في  النسائي«  االحتاد  »جمعية 
تشكيل  منه  الهدف  وكان  الساهرة،  يقع في باب  بعضواتها 
في  عضواتها  إرسال  على  تعمل  للمرشدات،  كشفية  فرقة 

رحالت رياضية، ويساهمن في اخلدمة العامة.
ولعبت العادات والتقاليد التي كانت سائدة حينها في عرقلة 
مسيرة احلركة الرياضية النسوية، وعدم مشاركة اجلماهير 
مشاركة  على  خاصة  أثره  هذا  وترك  فيه.  فاعلة  مشاركة 

املرأة؛ التي كانت ضعيفة أصال.
الواقعة  في الفترة  ازدهارا  شهدت  النسوية  الرياضة  ولكن 
وشهدت   ،1967 املاضي حتى حرب  القرن  من خمسينيات 
وملع  آنسات فلسطني،  ملنتخب  ودولية  عربية  مشاركات 

العديد من جنمات فلسطني؛ فقد شاركن في الدورة العربية 
سنة 1953 مع مصر وسوريا ولبنان.

الدوري النسوي أولوية
االحتاد  في  النسوية  الكرة  مدير  تكروري؛  رقية  تعتبر 
على  النسوي  الدوري  انطالق  أن  القدم،  لكرة  الفلسطيني 
املالعب العشبية جاء في وقت بغاية األهمية، مبشاركة ستة 
بشكل  اللعب  على  قادرات  الفتيات  »أصبحت  وتقول:  أندية، 
فخالل  الوطني،  ومنتخبهن  أنديتهن  يعزز  مما  منتظم، 
املشاركات  بسبب  جيدة  خبرة  اكتسنب  املاضية،  الفترة 

العربية والودية«.
وتؤكد أن االحتاد يضع قضية الدوري النسوي ضمن أولوياته، 
حيث تقول: »مت تسهيل كل األمور، خاصة أماكن التدريب، 

أن  وتعتبر  املباريات«،  إلدارة  احلكام  من  مجموعة  وفرز 
في  املشاركات  والفتيات  األندية  ملعب  في  أصبحت  الكرة 
الدوري إلثبات أنفسهن. وتشير إلى أن العقبات التي ميكن أن 
امليالد واالمتحانات اجلامعية،  الدوري تتمثل بأعياد  تواجه 
من  لتتمكن  املشاركة  األندية  مستحقات  صرف  »مت  وتقول: 
جتهيز الالعبات خلوض الدوري«. وتدعو املشجعني لالهتمام 
مواكبته  على  الوطني  لإلعالم  شكرها  وتقدم  بالدوري، 
للرياضة النسوية، وتتمنى عليه العمل بشكل أكبر على نقل 

وقائع الدوري. كما تشكر أهالي الالعبات على دعمهن.

خطوة بحاجة للدعم
وتعتقد جاكلني جزراوي، 25 عاما؛ كابنت املنتخب الوطني 
ونادي الديار التلحمي، أن إقامة الدوري النسوي على املالعب 

العشبية ألول مرة، خطوة لتطوير الرياضة النسوية، وهي 
»يعتقد  وتقول:  الفلسطينية«،  الشابة  حقوق  من  »حق 
الكثيرون أن كرة القدم تقتصر على الرجال، لكننا نثبت 
املالعب  على  والتدرب  الرياضة  على ممارسة  قادرات  أننا 
العشبية الكبيرة«. وتتابع: »منذ تأسيس املنتخب النسوي، 
في  ويشاركن  املغلقة،  الصاالت  في  يتدربن  والفتيات 
وهذا  العشبية،  املالعب  على  والدولية  العربية  البطوالت 
يفقدنا الكثير من اللياقة واملهارات«. وتشير إلى أن الدوري 
وتكتيك  ولياقة  مبهارات  العبات  ويبرز  املنتخب،  سيطور 

عال.
هي  فهذه  كبير؛  بضغط  أحس  »كالعبة  قائلة:  وتتابع 
التجربة األولى لي على املالعب العشبية، وأستعد لذلك نفسيا 
نعاني  لكننا  والكروية،  البدنية  التدريبات  واجتماعيا، عبر 
وتدريبات  للمباريات  واستخدامها  املالعب  توفر  عدم  من 
الداخلية  القاعة  دوري احملترفني«. وبسبب األمطار لم تعد 
صاحلة للتمرينات، لذا تلجأ الالعبات لقاعات اللياقة البدنية. 
وعدم  املالعب،  وإدارات  البلديات  دعم  ضرورة  إلى  وتشير 
دور  عن  وتتحدث  الالعبات.  لدريب  محددة  أوقات  فرض 
إعالم دول  وتفوقه على  النسوية  الرياضة  اإلعالم في دعم 
عربية مجاورة، وتقول: »يجب على الشباب من كال اجلنسني 
الرياضة حتمل  الذات؛ ألن  إثبات  العمل على  في  يثابروا  أن 

معاني اإلصرار والسالم«.
وتتحدث آية اخلطيب، 18 عاما؛ العبة نادي بلدنا واملنتخب، 
الصعيدين  على  جيدة  خطوة  باعتبارها  اخلطوة  هذه  عن 
على  اخلطوة  لتأثير  »إضافة  وتقول:  واالجتماعي،  الرياضي 
املجتمعية،  القيود  ألنهاء  ستمهد  وتطويره،  املنتخب  أداء 
خاصة فيما يتعلق بالنظرة للفتاة، وسيدفع األهالي لتشجيع 
رغبتها  إلى  وتشير  قدم«.  كرة  ألندية  لالنضمام  بناتهم 
الدوري  في  تشارك  التي  األندية  من  أكبر  عدد  مبشاهدة 
وتنهي حديثها  املناطق،  مختلف  ومن  القادمة،  السنوات  في 
قائلة: »أمتنى أال يواجهنا أي معيقات، وعلى املواطنني دعمنا 
املشككني باخلطوة؛ ألن جناحنا سيمكننا من رفع  ومواجهة 

علم فلسطني في احملافل الدولية«.

إعداد: عماد قاطوني/ 20 عاما- مراسل الصحيفة/ نابلس

فهي  »الرجبي«؛  لعبة   األميركية  القدم  كرة  لعبة  تشبه 
امتداد لها، نشأت في جامعة هارفارد الشهيرة. ويدخل في 
أدائها قسم من مهارات كرة القدم املعروفة. ويبدأ الالعب 
مبمارسة هذه الرياضة عندما يصل إلى املرحلة الثانوية، 
ويصل إلى االحتراف بعد املرحلة اجلامعة. وهذه الرياضة 
وهي  وكندا،  األمريكية  املتحدة  الواليات   على  تقتصر 

الرياضة املفضلة بعد كرة السلة و«البيسبول«.
الثانوية  للمدارس  القومي  االحتاد  جمعية  نظمت  وقد 

بدأت  كبيرا،  جناحا  ولقيت  لها،  بطولة  أول  األمريكية 
بعدها تتوسع شيئا فشيئا، فبرزت نواد لها في املكسيك، 
العجوز؛  والقارة  اجلنوبية  أمريكا  إلى  تنتقل  أن  قبل 
أوروبا، خاصة في بريطانيا. وملمارستها افتتحت نواد في 

اليابان.
ويدخل إلى أرض امليدان 11 العبا فقط، يتمتعون بلياقة 
املهاجم  بدنية عالية وقوة اجلسدية. وتختلف مواصفات 
يقومون  العبني   خمسة  الهجوم  خط  ففي  املدافع؛  عن 
بتغطية العب مهاجم، أو يفسحون مجاال للمستلم، ويكون 

عدد العبي الدفاع من ثالثة العبني إلى ستة.

تقسيم الفريق
منها  أقسام؛  عدة  إلى  األمريكية  القدم  كرة  فريق  ينقسم 
الظهير، ومهمته هي استالم الكرة من قلب الهجوم، ومتريرها 
لالعب آخر، يسمى الظهير اجلاري بالكرة، ويقع على عاتقه 
حمل الكرة من الظهير، واجلري بها. أو إن كان الفريق في 
أما  قطعها.  أو  التمريرات  منع  مبحاولة  فيقوم  دفاع،  حالة 

الظهير املساعد فهو الالعب الذي يجري بالكرة فقط.
على  يعمل  متقدم،  دفاع  العب  فهناك  للدفاع  وبالنسبة 
ال  حتى  الظهير  لالعب  للتصدي  الهجوم  العبي  إشغال 
العب  وهناك  التصدي.  هذا  يسمى  و  أمتار.  عدة  يجري 
الذي  اخلصم  لالعب  يتصدى  الذي  الظهر،  خط  دفاع 

يجري، أو الالعب الذي يعطى الكرة لالعبي اخلصم.
إذا  مبعنى  فقط؛  التسديد  فمهمته  اخلاص  الالعب  أما 
حصل الفريق على إسقاط، ومنح ركلة، يقوم هذا الالعب 
وهو العب  الفريق.  يختار  يسددها عندما  أو  بتسديدها، 
مهم جدا، خاصة حني يتأزم وضع الهجوم، ويصعب جدا 
ليحرز  الكرة  بركل  الالعب  هذا  يقوم  حينها  االختراق، 

ثالث نقاط إن دخلت املرمى.

امللعب والكرة
 45 و عرضه حوالي  مترا،   91 امللعب حوالي  يبلغ طول 
مترا، ويتم تقسيمه عدة أقسام كل عشر ياردات. ويجب 
أن تكون الكرة على شكل بيضوي، طولها 28 سم، ونصف 
قطرها 18 سم، ووزنها يتراوح بني 397 إلى 425 جراما، 

وتصنع غالبا من املطاط أو البالستيك.
وتنقسم املباراة على أربعة أشواط، مد كل منها 15 دقيقة، 

فتكون مدة املباراة كاملة ساعة واحدة.

طريقة اللعب واملخالفات
اآلخر،  الفريق  نحو  الكرة  بركل  شوط  كل  الفريق  يبدأ 
األهداف عن طريق  لتسجيل  الكرة هجومه  ليبدأ ممسك 
اإلسقاط. فإذا جنح يحصل الفريق على ست نقاط. ويكون 
ذلك بوصول املهاجم إلى خط نهاية ملعب الفريق اخلصم. 
فهي  األخرى  الطريقة  أما  »العداء«.  املهاجم  هذا   ويسمى 
الفريق على  التي حتدث عندما يحصل  التسديد،  مكافأة 
إسقاط، ويعطى أيضا فرصة التسديد، حيث يحاول الراكل 
أن يسدد الكرة بني عامودي املرمى؛ فإن فعلها يحصل على 
نقطة واحدة. أما ركلة األمان فتمكن الالعب من تسديد 
في  إدخالها  ويحاول  الطريقة،  بهذه  مكان  أي  من  الكرة 
تختلف  الركلة  وهذه  نقاط.  ثالث  على  ليحصل  املرمى 
عن مكافأة التسديد؛ ألن املكافأة حتدث بعد اإلسقاط، على 

عكس فرصة التسديد.
كأن  الالعب  على  ترتكب  عديدة  مخالفات  وهنالك 
له  ولكن يسمح  املرمى.  في  وهو  بقدمه  الكرة  يركل 
بإسقاط أي العب حتى لو لم تكن معه الكرة ليحمي 
مرماه، وال يجد الرامي أو الذي يجري بالكرة طريقه 

للهدف.
في  املالكمة  األمريكية  القدم  كرة  رياضة  وتنافس 
عامي  بني  العبا   28 توفي  فقد  ومتعتها،  خطورتها 
2005-2009، بسبب اجلروح واإلصابات خالل املباريات. 
 68 توفي  العالي؛ حيث  اجلفاف  لالعبيها  اللعبة  وتسبب 
كرة  في  انتشارا  اإلصابات  وأكثر  اجلفاف.  بسبب  العبا 
القدم األمريكية هي االرجتاج باملخ، مما يسبب لكثير من 
الالعبني فقدان الذاكرة والهذيان؛ نتيجة الصدمات التي 

تصيب الرأس.

خطوة لدعم املنتخب

دوري كرة القدم النسوي ينطلق على املالعب العشبية

كرة القدم األمريكية

خطيـرة وممتعــة ولهـا تاريـخ وشعبيـة
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ميرنا زيادة- مراسلة الصحيفة/ رام الله

ال ميكن للتوسع الذي مييز نشاط الهيئة الفلسطينية لإلعالم 
يتم مبعزل عن  أن  »بياالرا« وعطاءها،  الشباب  دور  وتفعيل 
عثرة  السياسة حجر  يجعلون  وال  برسالتها،  يؤمنون  شركاء 
»بياالرا«  بني  الشراكة  كانت  هنا  ومن  التنمية.  طريق  في 
ملشروع   الداعمة  اجلهة  “ACTION-AID”؛  ومؤسسة 
الشباب  لتمكني  يهدف  الذي  التغير«،  أجل  من  »شباب 
في  بالتأثير  لهم  يسمح  موقع  في  ووضعهم  املجتمع،  في 
حاضرهم ومستقبلهم، عبر بناء قدراتهم، وخاصة ما يتعلق 
بتواصلهم مع املجتمع املدني واحلكومة، والتوعية املجتمعية  

حول مشاركة الشباب  في صنع القرار.
صوريف؛  وقرية  العروب  مخيم  في  املشروع  تنفيذ  ويتم 
جنوب الضفة الغربية، حيث سيتم تشكيل مجموعتني في 
كل منهما، واحدة لإلناث، واألخرى للذكور، وقد مت اختيار 

أعضائهما من طالب اجلامعات من 18-23 عاما.
نظرة  نلقي  أن  الفلسطيني  الشباب  صوت  في  ارتأينا  وقد 
للمشروع،  ونظرتها   ،”ACTION-AID“ مؤسسة  على 
وهذه املؤسسة دولية مستقلة غير حكومية، تعتبر خامس 
املهمشة  الفئات  مع  وتعمل  العالم،  في  دولية  مؤسسة  أكبر 
ومحاربة  القوى،  توزيع  إعادة  عبر  الفقيرة،  واملجتمعات 
الفقر والظلم، بالتصدي للقوى غير املتكافئة التي من شأنها 

اضطهاد الفقراء واملهمشني.
وكان  الدمناركية،   ”ACTION-AID“ مع  »بياالرا«  وتعمل 
ملراسلتنا اللقاء التالي مع شذى دقاق؛ مسؤولة مشاريع الشباب فيها:

بفلسطني،  املانحة  واجلهات  املؤسسات  زحمة  في 
نفسها؟ كيف تعرف “ACTION-AID” عن 

املؤسسات واجلهات  ACTION-AID  عن  تختلف مؤسسة 
املانحة؛ ألنها تعتبر نفسها شريكا، وتتعامل على هذا األساس 
التي تتفق  املؤسسات  املؤسسات احمللية األخرى. وتشارك  مع 
معها في األهداف والقيم وطريقة العمل. هذه الشراكة التي 
املنفذة  احمللية  واملؤسسات   ACTION-AID بني  تربط 
للمشاريع، شراكة حقيقية، حيث يقضي موظفو مؤسستنا 
املؤسسات  موظفي  ويشاركون  امليدان،  في  الكافي  الوقت 
الفني  الدعم  لهم  ويقدمون  واملسؤوليات،  املهام  الشريكة 

املطلوب.

ما هي حدود عملكم؟
برنامج ACTION-AID  للشباب يهدف إلى زيادة مشاركة 
الشباب في املجتمع املدني، عبر التشارك مع املؤسسات احمللية 
لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تعزيز مجموعات الشباب، وإيجاد 
بهم.  خاصة  املبادرات  خاللها  من  يطرحون  للشباب  فرص 
باإلضافة إلى تعزيز التبادل الثقافي واالحترام املتبادل بني 
الشباب في منطقة الشرق األوسط والدمنارك، عبر برنامج 
التطوع العاملي، الذي يهدف الستضافة متطوعني دمناركيني 
قدر  املساعدة  ويقدمون  فلسطينية،  مؤسسات  في  ليعملوا 
استطاعتهم، ويستفيدون من اخلبرات املتوفرة، وفي املقابل 
في  للمشاركة  الدمنارك  إلى  فلسطينيني  شباب  إرسال  يتم 

أنشطة وتدريبات مختلفة.

ملاذا اخترمت اخلليل مقرا لكم في فلسطني؟
الحظنا أن اخلليل أكثر املدن الفلسطينية تهميشا، وخصوصا 

تلك املناطق الواقعة إلى اجلنوب منها، والتي تتميز بارتفاع 
عدد سكانها، دون أن تتوفر فيها مؤسسات كافية. لذلك عملنا 

على تكثيف جهودنا فيها؛ لنترك أثرا واضحا.
ما هي الفئات التي تعملون معها؟

الذي  التغيير  أجل  من  »شباب  من مشروع  املستهدفة  فئتنا 
اختيار  مت  حيث  اجلامعات؛  طلبة  هي  »بياالرا«،  تنفذه 
على  للعمل  الفلسطينية  اجلامعات  من  عدد  من  طالب   10
املشروع، خمسة من كل موقع. أما الفئة املستهدفة املباشرة، 

فعددها 80 طالبا وطالبة من املدارس.

هل لديكم شراكات مع مؤسسات أخرى، سواء أكانت 
رسمية أم أهلية؟

ولسنا  ونحن شركاء،  العمل وحدنا،  نستطيع  ال  فنحن  نعم؛ 
التفاصيل.  أدق  في  دائما مع شركائنا  داعمني، ونحن  فقط 
التدريب  كذلك  وننظم  عليهم.  تقع  التنفيذ  لكن مسؤولية 

الالزم لبناء قدرات املؤسسات واملتطوعني معهم.

تقيمون  وكيف  »بياالرا«؟  مع  العمل  اخترمت  ملاذا 
التعاون بينكما؟

اخترنا »بياالرا« حلاجتنا املاسة إلى مؤسسات تدخلت سابقا 
في منطقة اجلنوب، وكان هذا مما ميز »بياالرا«، التي تقدمت 
مبشروعها »شباب من أجل التغيير« ملؤسستنا عندما عرفت 
عمل  بأسلوب   ”ACTION-AID“ أعجبت  وقد  عنا. 
ملساعدة  املقترحة  وباخلطط  والتعاوني،  التشاركي  »بياالرا« 
الفئات املستهدفة. وكان ملؤسستنا دور في املتابعة والتقييم 
وما  النجاح،  سر  هو  هذا  إن  القول  بحيث ميكننا  واإلشراف، 
يجمع بني بياالرا و“ACTION-AID” أن كلتا املؤسستني 

تعمالن على تفعيل دور الشباب.

حدثينا عن مشروع شباب من أجل التغيير.
وميتد  والعروب،  صوريف  منطقتي  في  املشروع  هذا  ينفذ 
لستة شهور. ويهدف املشروع لتحسني حياة الشباب واألطفال 
القضايا  في  إشراكهم  على  بالتركيز  املستهدفة،  املناطق  في 
املجتمعية.  وبيئتهم  حياتهم،  أسلوب  بتطوير  العالقة  ذات 
وحتقيق  املشروع،  هذا  لتنفيذ  »بياالرا«  مع  نتعاون  ونحن 
الذي يتم  املستهدفة واملجتمع احمللي  للفئة  الفضلى  املصلحة 
تنفيذ املبادرة فيه. ويهدف املشروع للعمل على تغير املواقف 

جتاه مشاركة الشباب في صنع القرار.

ماذا تتوقعون أن تكون عليه نتائج املشروع؟
نحن متفائلون؛ فقد مت تدريب خمسة  شباب من كل منطقة، 
وهؤالء سينقلون جتربتهم إلى أطفال البلد وشبابه، بحيث يتم 
واملشاركة  والتواصل،  واالتصال  اإلنسان،  حقوق  فكرة  تعميم 
املنطقة،  من  معينة  بقضية  اخلروج  وسيتم  الشبابية، 
وسيطالب جميع أفراد املجتمع باملشاركة في حلها، عبر حملة 
والتغيير.  األثر  إحداث  سيتم  وأخيرا  األهالي.  إليها  ينضم 
ناقدة  ونظرة  خبرة  سيمتلكون  املدربني  الشباب  أن  ونتوقع 

لتحسني أوضاع مجتمعهم، حتى بعد انتهاء املشروع.

كيف مت اختيار املنطقتني اللتني ينفذ فيهما املشروع؟
لقد وجدنا أن العروب وصوريف بحاجة خلدمة مجتمعية أكبر، 
وتدخالت أكبر، خاصة وأن »شباب من أجل التغيير« يستهدف 
مع  تعاون  وهناك  مؤسستنا،  مقر  حيث  اخلليل  في  مناطق 

مؤسسات أخرى بهدف تفعيل املراكز املجتمعية، وبناء قدرتها 
في  العنف  قضية  خاصة  واستمرار،  دميومة  في  العمل  على 

العروب، وبعد قضية الضحية آية برادعية في صوريف.
كيف تقيمون مسيرة املشروع حتى اآلن؟

الكثير مندهشون  أن  إنه مشروع ناجح، ودليلنا على ذلك 
من شباب املناطق التي نعمل فيها، ومن طريقة تفكيرهم، 
وامتلكوا  املسؤولية،  الشباب  حمل  لقد  واملسؤول.  الناقد 
أفكار  لهم  وأصبحت  حولهم،  تدور  التي  األمور  في  وعيا 
وخطط لالستمرار، وبإمكانهم تقييم األمور حسب أهميتها 

ملجتمعهم، ومناقشة األمور األكثر أهمية.
وهذا املشروع الناجح جعلنا نكتشف أننا و»بياالرا« نحمل ذات 

األهداف، ونفضل استمرار العمل بيننا.

قضايا  مع  احمللي  اإلعالم  لتعاطي  تنظرون  كيف 
الشباب؟

اإلعالم  على  تضغط  أن  الشبابية  املؤسسات  حتاول 

من  مبزيد  الشبابي  اإلعالم  ليحظى  الرسمي 
تقدم  »بياالرا«  شريكتنا  أن  نعلم  ونحن  االهتمام، 
برنامجا تلفزيونيا شبابيا، هو »علي صوتك«، كما 
تصدر هذه الصحيفة؛ »صوت الشباب الفلسطيني«، 
قضايا  تخدم  التي  الوثائقية  األفالم  إلى  إضافة 
الشباب. بالنسبة لنا فإننا نعتبر أن توجه اإلعالم 

لفئة الشباب أصبح أفضل من ذي قبل.

ما هي رسالة “ACTION-AID” للشباب؟
رسالتنا للناس األكثر تهميشا في املجتمع، حيث نقول 
على  ونشجعكم  تقويتكم،  على  نعمل  نحن  للشباب: 
عنها.  احلديث  تفضلون  التي  القضايا  عن  احلديث 
صوتكم.  لسماع  احلكومات  دفع  على  ينصب  ودورنا 
وحتقيق  الشعبية  املشاركة  تعزيز  على  نعمل  ونحن 
الفقر  على  القضاء  على  نعمل  كما  الدميقراطية، 

والظلم.

شبــاب مـــن أجـــل التغييـــر... بالشراكـــة نضمـــن مساحـــة التعبيـــر

املصدر: طاقم املشروع
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أختيروا من بيئاتهم... ميسرو »بصمات« يغازلون األمل ويجسدونه واقعا
إعداد: إيناس البيطار- مراسلة الصحيفة/ غزة

ال يخفى على أي من املستفيدين من مشروع بصمات؛ الذي تنفذه الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب »بياالرا«، بالشراكة مع مؤسسة إنقاذ الطفل البريطانية، ومتويل من االحتاد األوروبي، على محورين أساسني، هما إشراك األطفال في 
مجتمعهم بعد تدريبهم على مهارات متكنهم من التعبير عن احتياجاتهم، وتطوير قدرات املجتمع، سواء املستفيدين مباشرة من أطفال ومؤسسات، أو بصورة غير مباشر، من األهالي واملجتمعات احمللية، وتلك اجلهود الكبيرة التي يبذلها ميسرو 
املشروع وميسراته، الذين كانوا على تواصل مباشر مع األطفال، ومت اختيارهم مباشرة من املؤسسات احمللية الشريكة. هنا، في هذه الصفحة، نخصص مساحة للميسرين، لعلنا نتعرف معكم على جهودهم من ناحية، وعلى أثر املشروع عليهم من 

ناحية أخرى.

هبة السقا، خان يونس، 25 عاما:
تطوير  على  بصمات  مشروع  ساعدني 
قدرتي  وتنمية  التدريب،  في  مهاراتي 
وله  املستهدفة.  الفئة  مع  العمل  على 
أثر كبير على شخصيتي، حيث أكسبني 
مهارات جديدة في القيادة، والتعامل مع 
األطفال، وطور قدراتي على التعامل مع 
املشاكل واملواقف الصعبة وإيجاد احللول.
فيتمثل  املستهدفة  الفئة  على  أثره  أما 
االتصال  مهارات  األطفال  إكساب  في 

على  وتعودوا  جديدة،  صداقات  واكتساب  املشاكل،  وحل  والتواصل، 
أنهم تعرفوا على حقوقهم وكيفية  العمل اجلماعي والتعاون، واألهم 

املطالبة بها.
ويتمثل إجناز مجموعتنا في مبادرة »أنامل ملونة«، التي عملت إلعادة 

ترميم متنزه بلدية القرارة.

رندة أبو رمضان، غزة، تل الهوى، 25 عاما:
لم  جديدتني  فئتني  على  املشروع  يعرفني 
مخيم  أطفال  قبل:  من  عايشتهما  قد  أكن 
ولم  منه،  قريبة  أسكن  أنني  رغم  الشاطئ، 
أدرك طريقة معيشتهم. لكن املشروع أتاح لي 
التعرف على مشاكلهم ومعاناتهم. وقد كانوا 
مبدعني، وكشفت التدريبات أن لديهم جانبا 
مهما يحتاج إلى تنميته، فأدركنا احتياجاتهم 
فضاء  بوجود  يتعلق  ما  خاصة  احلقيقية، 
سكن  إلى  وحاجتهم  والتعلم،  للعب  واسع 

مالئم لنموهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم. أما الفئة الثانية، فقد كانت فئة 
املعاقني بصريا، حيث عملت لثالثة أشهر داخل أسوار جمعية أصدقاء تأهيل 
املعاقني بصريا. أعترف أني تعلمت منهم الكثير، خاصة إصرارهم على إيجاد 
النور رغم الظالم الذي يعيشون فيه، وخلصت إلى أن هذه الفئة حتتاج إلى من 

يستمع إليهم، ليتمكنوا من إبراز مواهبهم والتعبير عن مشكالتهم.

رشاد فياض، خان يونس، 25 عاما:
خالل  اخلبرات  من  الكثير  اكتسبت 
والتواصل  االتصال  في  املكثفة  التدريبات 
خبراتي  وتطورت  واملناصرة.  واحلشد 
بالتعمق  أرغب  بدأت  أنني  لدرجة  العملية، 
االجتماعية  واملشكالت  األطفال،  قضايا  في 
إليجاد  محاولة  في  يوم،  كل  تزداد  التي 

حلول لها.
لقد منح »بصمات« األطفال فرصة للحديث 
الناجم عنها،  الكبت  عن مشاكلهم، وتفريغ 
وخبراتهم،  امليسرين  مواهب  وتنمية 

مشاكلهم،  حلل  اإليجابي  التحليل  قدرات  وإكسابهم  تفكيرهم،  وتعميق 
وإشراكهم في العمل االجتماعي، والتواصل مع املؤسسات وصناع القرار، مما 

يعزز الثقة بالنفس.

عبير عوض، جباليا، 25 عاما:
العديد من اخلبرات  اكتسبت خالل املشروع 
املستهدفة،  الفئة  مع  التعامل  كيفية  في 
قدرتي  وبنى  القرار،  أصحاب  على  والتأثير 
مشاركتي  وزاد  املؤسسات،  مع  التفاعل  في 
لتحقيق التنمية املجتمعية، وأسهم بتطوير 
متكنت  ولذلك  إمكانياتي.  وتنمية  خبراتي 
واملشكالت  القضايا  أهم  على  الوقوف  من 
يؤهلني  بشكل  مجتمعنا،  في  تتفشى  التي 
لنشر الوعي لدى األهالي واألمهات دون خجل 
كصديقة  األطفال  مع  أعمل  خوف. كنت  أو 

لهم، وليس كمعلمة؛ من أجل ترسيخ بعض املفاهيم؛ كحقوق الطفل والقانون 
الطفل  حقوق  انتهاكات  توثيق  دورات  من  االستفادة  وإمكانية  الدولي، 

ورصدها.

أسماء سعادة، بيت حانون، 25 عاما:
املشروع،  خالل  جتربتي  أغنيت  لقد 
واكتسبت خبرة عملية وتطوعية. كما 
مع  التعامل  فرصة  املشروع  لي  أتاح 
وهي  أال  قبل؛  من  معها  أتعامل  لم  فئة 
بحماسهم  متيزوا  الذين  األطفال،  فئة 
واملواضيع  املشروع  بفكرة  وتأثرهم 
التعبير  أقدر على  املطروحة، فأصبحوا 
عن أنفسهم، واملشاركة، ومناقشة قضايا 
جعلهم  كما  قبل.  من  يناقشوها  لم 

املجتمعية  املبادرات  عبر  يريدونه  الذي  التغيير  لقيادة  متحمسني 
التي اختاروها.

احلشد  أساليب  من  الكثير  تعلم  على  املشروع  ساعدني  وكذلك 
جديدة  خبرات  واكتساب  واألهالي،  األطفال  مع  والتعامل  واملناصرة، 

ميكنني استخدامها في حياتي، ونقلها لآلخرين لالستفادة منها.

أماني أبو زيادة، رفح، 24 عاما:
بصمات  مشروع  في  كمنشطة  عملت 
وتعاملت  املستقبل،  أجيال  جمعية  مع 
فترة  في  والفتيات  الشباب  فئة  مع 
املراهقة، وأصبحت أمتلك بعض اخلبرة 
في التعامل معهم. لقد جعلني املشروع 
أموري،  وتنظيم  اإلدارة،  على  قادرة 

وتخطي املشاكل.
الحظت  فقد  لألطفال  بالنسبة  أما 

أنهم قد تفاعلوا مع املشروع بشكل جيد، ومنت لديهم القدرة على 
االختيار واتخاذ القرارات.

محمد أبو علبة، دير البلح، 25:
املشروع  أيام  من  يوم  كل  األطفال  تعلم 
تفاعلهم  وكان  حياتهم.  في  جديدة  أمورا 
استجابتهم  نتوقع  ولم  مجموعاتهم،  في 
االتصال ومتارينها،  بأنواع  تعريفهم  خالل 
أعتقد  كنت  واالستماع.  التحدث  ومهارات 
وال  احلقوق،  معنى  يعرفون  ال  األطفال  أن 
الرائعة  استجابتهم  لكن  يدركون حقوقهم. 
من  احلقوق  عن  أمثلة  يضربون  جعلتهم 
اجللسة  يديرون  كانوا  إنهم  حتى  بيئاتهم، 

وحدهم في بعض األحيان.

محمد األسطل، خان يونس، 25 عاما:
وخبرتي  مهاراتي  تطورت  املشروع  خالل 
امليدانية، وتعززت ثقتي بنفسي في مواجهة 
واملجتمع.  املستهدفة،  والفئات  اجلمهور 
يتعلق  حني  وعمقا  سالسة  أكثر  وأصبحت 
األمر مبشاكل املجتمع؛ خصوصا في مدينة 

كمدينتي؛ العطاطرة، التي تعتبر مهمشة.
لقد عبر األطفال عن شغفهم باملواضيع 
املطروحة، ومتكنوا من اخلروج مببادرات 
مجتمعهم،  وعلى  عليهم  بالفائدة  تعود 
وعبر األهل عن حماستهم باألفكار التي 

على  ليطلعوا  العمل  مواقع  يزورون  أصبحوا  حتى  املشروع  بها  يخرج 
في  طفل  كل  يتركها  بصمة  املشروع  فبات  ونتائجها،  أطفالهم  جهود 

املجتمع.

الهيا،  بيت  العطاطرة،  حمودة،  محمد 
عاما:  25

اكتشفت  املسؤولية،  روح  لدي  املشروع  عزز 
خالله مهارات جديدة كانت لدي، جعلتني 
واألثر  لألطفال،  نقدمه  ما  قيمة  أدرك 
ونخطو  في حياتهم،  نتركه  الذي  اإليجابي 
الغد؛ فقد  أول خطوة ليصبحوا قادة  معهم 
قدراتهم  وطور  عليهم،  كبيرا  أثرا  ترك 
الفكرية، وعزز مشاركتهم في احلياة العامة، 
أهدافهم  حتديد  على  قادرين  وجعلهم 

وتطلعاتهم املستقبلية.

عمر زعيتر، املغازي، 28 عاما:
املشروع  على  تدريبنا  خالل  تلقينا 
املشروع  فحرك  قيمة،  معلومات 
الفئات  مع  العمل  على  قدرتي 
أثره  املشروع  ترك  الذين  املستهدفة، 
مواضيع  يدركون  وجعلهم  عليها، 
لم  ولكنهم  يعرفونها،  كانوا  كثيرة 
حقوق  اتفاقية  ومنها  فيها؛  يتعمقوا 
على حل  قدراتهم  وقد منت  الطفل. 
املشكالت، واخلروج مببادرات تفيدهم 

وتفيد مجتمعهم.

محمد البوجي، رفح، 26 عاما:
مع  تعاملي  على  إيجابيا  املشروع  انعكس 
احمللي؛  املجتمع  مع  والتفاعل  األطفال، 
طريقة  أفهم  جعلني  بشكل  عقليتي  فطور 
األكبر  األثر  ولكن  يريد.  وما  تفكير طفلي 
تعاملهم  في  األطفال  على  كان  لـ”بصمات” 
في البيت والشارع واملدرسة، بعد أن متكنوا 
من تطوير مهاراتهم في التفاعل مع املجتمع 
احمللي، وتعزيز احترامهم في األسرة والشارع 
اإلبداعي،  األصدقاء. وطور تفكيرهم  وبني 

فأنتجوا أفكارا تساعدهم على تطوير أنفسهم بشكل ينعكس على بيئتهم.

محمد زملط، رفح، 26 عاما:
حول  باملعرفة  بصمات  مشروع  زودني  لقد 
حقوق الطفل، واملناصرة، ومهارات التواصل 
خبرتي  وزاد  املستهدفة،  الفئة  مع  الفاعل 
في التعامل مع األطفال، مع فهم مشاكلهم، 
والعمل على حلها. وأضاف لي خبرة عملية 
الوصول  أجل  اجللسات من  إدارة  كيفية  في 

إلى أهداف محددة.
لتأهيل  األمل  جمعية  مع  عملي  إن  كما 
ذوي  األطفال  أدرك حقوق  املعاقني جعلني 

االحتياجات اخلاصة، واملشاكل التي يعانون منها.

مي العطار، بيت الهيا، 25 عاما:
تخوفت في البداية من التجربة التي كانت جديدة 
مع  أعمل  ن  علي  كان  وأنه  خاصة  لي،  بالنسبة 
حي  فيه؛  أقطن  الذي  احلي  أطفال  من  مجموعة 
العطاطرة، فاعتبرت األمر في البداية نقطة ضعف.

أن مكان سكني هو  اكتشفت  الوقت  ومبرور 
حواجز  كسر  من  مكنتني  إيجابية  نقطة 
كثيرة بني األطفال، ومتكنا أن نخرج منهم 
فهم  منها؛  يعانون  التي  املشاكل  من  بعدد 
لسماع  العائلة  من  كافيا  اهتماما  يتلقون  ال 

مشاكلهم، بحجة أن صعوبات احلياة متنع األهل من التواصل مع أبنائهم.

عاما: عماد أبو معيلق، غزة، الزيتون، 25 
مهارات  املشروع  تنفيذ  اكتسبت خالل  لقد 
جمعية  مع  العمل  لي  أتاح  حيث  جديدة، 
على  قدرتي  فتطورت  حركيا،  املعاقني 
حقوق  أن  وأدركت  األطفال،  مع  التعامل 
واملشرب  املأكل  على  تقتصر  ال  الطفل 
املشاركة  في  احلق  له  بل  والعالج،  والتعليم 

واتخاذ القرار.
القرار،  اتخاذ  على  أطفالنا  املشروع  وساعد 

أفقا أكبر للتفكير، فخرجوا مببادرات تعود بالفائدة  وإدراك احلقوق، ومنحهم 
عليهم وعلى مجتمعهم، وكسر حاجز اخلوف عندهم، وعزز روح املشاركة لديهم.

الشاطئ،  مخيم  كلوب،  محمد 
عاما:  24

على  كبير  تغيير  طرأ  كما 
حدث  املستهدفني،  األطفال 
تغير كبير علي؛ فارتفعت نسبة 
مشاركتهم ومشاركتي، وتفاعلهم 
لقد  املجموعة.  مع  وتفاعلي 
علمني األطفال اإلصرار لتحقيق 
ما أريد، وملست حاجتهم ملساحة 

ليعبروا فيها ويبدعوا.
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من تعريفات »السلطة« أنها قدرة شخص معني، 
على  سلوكية  أمناط  فرض  أو منظمة، على 
شخص ما. وتتعدى هذه األمناط شكل احلياة 
اإلدارية  والترتيبات  السياسي،  والتنظيم 
للدولة، إلى ما هو أعمق، كاملعتقدات الدينية، 
ومن  القيمي.  وامليزان  السلوكية،  والذرائع 
في  سلطة  هناك  ليست  إنه  نقول  أن  السليم 
بل  العريضة؛  العناوين  هذه  تتجنب  العالم 
حتاول التغلغل فيها قدر املستطاع، وتسخر كل 
اإلمكانيات لفرض تلك السيطرة، مع مراعاة 
قد  التي  السياسية  املمارسة  أشكال  تعدد 
الوسطية  إلى  الليبرالية  من  السلطة؛  حتملها 

فاليسارية....
لألذهان  تتبادر  السلطة،  عن  احلديث  وعند 
جتلياتها.  أوضح  وهي  السياسية،  السلطة 
عمقا، خاصة  أكثر  أبعادا  تتخذ  السلطة  لكن 
عندما تندمج السلطة األرضية بسلطة إلهية؛ 
بني  تختلف  أخالقية  ومعايير  ثيوقراطية، 
أفرادها، وتفترض الطبيعة البشرية الواحدة 

التي حتدث عنها شيشرون.
متحركا  واحدا  خطا  ليست  السلطة  لكن 
في  تتغلغل  وإمنا صيرورة  إلى،   – من  تسير 
املجتمع، وتؤثر فيه بكل الطرق املمكنة؛ من 
وجه  لها  وليس  »خالل«.  ومن  ألسفل،  أعلى 
واحد؛ فهي رجل األمن في الشارع، واملعلم في 
املدرسة، وإشارة التوجيه في املطار أو محطة 
القطار. وهي كذلك املقبول والشائع واملتعارف 

عليه.
يشير ميشيل فوكو؛ عالم االجتماع املعروف، 
إلى أن املؤسسة االجتماعية، وكذلك السياسية، 
ال تروض رعاياها عبر فرض القيود فحسب، 
سيقاومون  التي  الوسائل  سلفا  لهم  تقرر  بل 
التي  السلطة  أن  يعني  وهذا  القيود؛  تلك  بها 

تنصب نفسها عينا وأذنا ولسانا، تنصب نفسها 
حامية للقيم من ناحية، ومطبقة القوانني، 

قد تزاوج بني خطابني متناقضني أحيانا!
»جورج  يعرف  كما  أو  بلير،  آرثر  إريك 
أورويل«، كتب عام 1949 رواية عنونها »1984«، 
وتخيل فيها ما قد يحدث في حالة استمرار 
احلرب في العالم، وحصر القوة والنفوذ بيد 
ثالث قوى رئيسة تتصارع فيما بينها لتسير 
إلى هالك البشرية وفناء إنسانيتها بالدرجة 
شيء  وال  القوة،  على  التصارع  عبر  األولى، 

سوى القوة.
واملثيرة  املتعددة  بأبعادها  الرواية  هذه 
واالستبداد  الشمولي،  احلكم  حول  للجدل، 
إنسانيته،  من  اإلنسان  يحرم  الذي  املطلق، 
مفرداتها  من  واللغة  براءتها،  من  والطفولة 
كانت  وقت  في  كتبت  وتضادها،  وأفعالها 
اإلنسانية أحوج ما تكون إلى صدمة واقعية، 
تعريف  وتعيد  فيها،  اإلنسان  بناء  تعيد 
بل  األساسية،  احلاجات  من  كحاجة  احلرية 

قبل احلاجات األساسية. 
لقد وصف أورويل بدقة حتول القيم البشرية 
األحزاب  ثم سطوة  ومن  هامشية،  أشياء  إلى 
والشعوب؛  الناس  على  والشمولية  السلطوية 
ليكونوا مجرد أرقام هامشية في احلياة؛ بال 
 . آمال  أو  وال طموحات  وال عواطف،  مشاعر 
والوفرة،  واحلب  والسالم  احلقيقة  فوزارات 
أشكال  من  شكل  أي  اهتمام  مصب  تشكل 
السلطة التي تسعى لتثبيت نفسها في مخيال 

املجتمع.
من  وقت  في  الرواية  هذه  اعتبرت  وقد 
مكتبات  في  فمنعت  سياسيا،  خطرا  األوقات 
عدد من الدول التي كانت مصابة بحكومات 
وقد  الدول.  من  وغيرها  كروسيا  شمولية؛ 
أفضل  من  واحدة  »التامي«  مجلة  اختارتها 
عام  منذ  باإلجنليزية  مكتوبة  رواية  مائة 

1923 حتى اآلن، ومتت ترجمتها إلى 62 لغة.
غير  اإلجنليزي  الثائر  أورويل؛  جورج 
أن  مفادها  واضحة،  رسالة  يوجه  التقليدي، 
ما،  زاوية  في  أن  دوما  تنسى  الدكتاتورية 
ويفيض  الذاكرة،  يعتصر  مغلوب  ينزوي 
بها تاريخا وأدبا وفكرا، وأن هذه الزاوية هي 
الذي  بعرشها  ستطيح  التي  القنبلة  صاعق 
والسيطرة  والقهر  والفقر  اجلهل  على  بنته 
املرئية وغير املرئية. وهذه الرسالة واضحة 
عامة  في  األمل  يكمن  أن  بد  »ال  قوله:  في 
ال  التي  البشرية  الكتلة  هذه  فمن  الشعب؛ 
تنبعث  أن  ميكن  واملهمشة..  إليها  يلتفت 
إسقاط  ميكن  ال  احلزب.  تدمر  التي  القوة 
احلزب من داخله، فأعداؤه، إن كان له أعداء، 
أن  أو حتى  أن يجمعوا صفوفهم،  ال ميكنهم 

يتعارفوا«.
الرواية، في 315 صفحة من القطع  تقع هذه 
املتوسط، تخيل فيها أورويل وقوع العالم بيد 
شمولية،  أحزاب  حتكمها  رئيسة،  قوى  ثالث 
تتصارع فيما بينها ليختفي اإلنسان ويذوب، 
ليجد نفسه إما تابعا للحزب وقد سلمه عقله 
الذين  العامة،  من  عنصرا  أو  ولسانه،  وقلبه 
أو  احليوانات”،  مع  احلقوق  في  “يتساوون 
أسير  أو  يجد نفسه قتيل قذيفة صاروخية 

حرب لدى إحدى القوى الثالث. 
يرى  ما  حسب  ويضمحل،  اإلنسان  يختفي 
واحد  سميث؛  ونستون  مسيرة  في  أورويل 
عقولهم  سلموا  الذين  الكثيرين  ضمن  من 
“لألخ األكبر” الذي يراقب دوما كل املساحات 

املكشوفة واملختبئة.
الوطن،  ويضيق  الدولة  تضيق  وعندما 
ملكيتك  أن  لدرجة  احليز  وينعدم 
سنتمترات  بضع  فقط  هي  اخلاصة 
محصورة داخل جمجمتك، وغالبا ما يتم 
في  وحدك  تكون  لن  عليها،  منازعتك 

خطر، بل يصبح التراث اإلنساني كله في 
في ظل  العقل  سليم  »بقاءك  ألن  خطر؛ 
حمل  مواصلة  من  ميكنك  الدكتاتورية 

التراث اإلنساني«.

في  متوفرة  أورويل،  جلورج   1984 رواية 
مكتبات الوطن، وكذلك على الرابط التالي :
h t t p : / / w w w . 4 s h a r e d . c o m /
document/x5DpY07j/___1984 .

سجى نصر الله/ 21 عاما
مراسلة الصحيفة/ طولكرم

التائه  الضائع  اإلنسان  يغضب  هل  أتساءل: 
األمر  له  يترك  ولم  قهرا،  فهمها  عقائد  في 
في  ال  بعقله  فيجده  خلقه،  في  ليتدبر 
شيخ  سيبقى  متى  إلى  وأتساءل:  خطبهم؟ 
محدث  أي  في  عقلي  زمام  ميسك  الطريقة 
وأتساءل  الله؟!  ال  وجهتي  هو  يكون  ديني 
واحدا  أصنامي  أعد  سأبقى  متى  إلى  كذلك: 
واحدا، وأدعو الله أن يبقيها؛ خوفا من ضياع 
إمياني، غافال عن أن حقيقة إمياني ستتجلى 
هؤالء  هل  تساؤالتي:  وآخر  بتكسيرها؟! 

يعرفون الله حقا؟
أدرك أن تساؤالتي كثيرة، املمنوع منها أكثر 
درويش:  يقول  كما  ولكن  بها!  املسموح  من 
فائض  ويرسل  معنى،  يصطفي  شيء  »كل 

املعنى«.
يوسف  لي  اصطفى  عزازيل،  روايته  في 
زيدان من املعاني والدالئل ما يزيد حيرتي، 
وجبيني،  أصابعي  من  تفيض  ويجعلها 
يختفي  الذي  اإلنسان  عن  روايته  كتب  فقد 
ونظم  والتاريخية،  العقائدية  األسوار  وراء 
من  وصلت  التي  السائدة،  واألعراق  التقاليد 
حاول  اإلنسان.  حجبت  بحيث  »التفاهة« 
اإلنساني؛  اجلوهر  هذا  ويفهم  ميس  أن  بها 
واللغة،  والتاريخ،  بالالهوت،  كاملعرفة 
واإليهام، والصور؛ فكلها أدوات، والغرض منها 
اكتشاف اإلنسان الذي يسعى حاليا إلجهاضه.

إلى  ودخل  األديرة،  جدران  زيدان  اخترق 
هذا  أزعج  لقد  عنها.  فكتب  الرهبان  حياة 
ألن  احلمراء؛  اخلطوط  جتاوز  فقد  بعضهم؛ 
لدى  القديسني  مبصاف  الرواية  شخصيات 
بعض الكنائس، إذ تتحدث عن مجموعة من 
الرقائق املكتوبة باللغة السريانية، كتبت في 
بحالة  عليها  وعثر  امليالدي،  اخلامس  القرن 

جيدة ونادرة، ومتت ترجمتها إلى العربية.
ذاتية  سيرة  عن  عبارة  الثالثون  الرقوق 
للراهب املسيحي املصري هيبا، الذي عاش في 
فترة مضطربة من التاريخ املسيحي الكنسي 
امليالدي،  اخلامس  القرن  أوائل  في  سادت 
تلتها انقسامات هائلة بني الكنائس الكبري، 
املسيح وأمه  على وقع اخلالف حول طبيعة 

القديسة.
ويسرد يوسف زيدان في روايته ما حدث مع 
هذا الراهب منذ خرج من »أخميم« بصعيد 
ليتبحر  اإلسكندرية؛  مدينة  قاصدا  مصر، 
األولى  العشق  وحالة  والالهوت،  الطب  في 
التي  الوثنية اإلسكندرانية،  املرأة  بأوكتافيا؛ 
أنه  أحبته كثيرا، ثم طردته عندما عرفت 

راهب مسيحي.
ثالث  بعد  املدينة،  من  هاربا  خرج  عندها 
سنوات من وصوله إليها، وبعد أن شهد مقتل 
يد  على  هيباتيا  الوثنية  العاملة  و»سحل« 
من  بتحريض  مسيحييها،  من  الغوغائيني 
بابا اإلسكندرية. وتوجه إلى فلسطني للبحث 
عن أصول الديانة في »قيسارية«، واستقر في 
نسطور،  بالقس  والتقى  القدس،  أورشاليم؛ 

الذي أحبه كثيرا وأرسله إلى دير هادئ قرب 
أنطاكية.

وفي ذلك الدير يزداد الصراع النفسي داخل 
عقيدته،  حول  شكوك  وتساوره  الراهب، 
ويصاحب ذلك وقوعه في حب امرأة أخرى، 

الرواية  وتنتهي  »مرتاس«.  تدعى  فتاة  هي 
والتحرر  الدير،  بالرحيل من  قرارا  باتخاذه 
من مخاوفه، دون أن يوضح إلى أين يذهب، 

وكيف يتجه!
عبر  كاتبها  فيها  يسافر  عزازيل،  رواية 

الزمن، ويقتحم األزمنة واألسئلة واملسلمات، 
عبر رحلة الراهب املصري هيبا، في الالهوت 
جائزة  الرواية  هذه  ربحت  وقد  والناسوت، 
مكتبات  في  متوفرة  وهي  العربية،  البوكر 

الوطن وسعرها 25 شيقال.

عندمــا تنتصــر السلطــة علــى السلطــة!

»عزازيل«... تساؤالت في املمنوع!
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اجلديد  املشروع  في  الشوارع  تعبيد  عمال  مثابرة  تدهشني  كم 
الذي غمرنا بالزفت، أقصد غمر الشوارع بالزفت. وتدهشني أيضا 
اجلديد.  زفتها  ترتدي  وشوارعها  اجلديدة  بحلتها  احللوة  البلد 

اليكم بعض صور العيد مع هذا احلدث.

طريق أبدي.. وادي النار
السياسية.  النقاشات  أماكن  أفضل  من  التاكسي  مسبقة:  معلومة 
عادي! وعادي أيضا أننا »مررنا على دار احلبيب فردنا عن الدار 
قانون األعادي وسورها«. وفوق هذا مبالغ فيه وادي النار اجلديد؛ 
الراكب  فعل  ردة  راحت.  والقدس  األبدي،  الطريق  أنه  ليبدو 
السلبية من موضوع الزفت أيقظت بداخلي الكثير؛ فقلت لنفسي 

رمبا هي نعمة؛ فماذا سنرى في القدس حني نزورها؟

فيروز
ولتر  مسفلتة،  والشوارع  سواقة،  رخص  ومعنا  سيارته،  منا  لكل 
وجدي  البوعزيزي.  الله  رحم  ينخفض؛  وال  ثمنه  يرتفع  البنزين 
يفضل احلمارة، وأنا شخصيا أقول: بالها ألن لونها ال يناسب الزفت! 
أشياء كثر ال بد من أن تكون بعني االعتبار إلى جانب أي خطة تنمية 
اجلميع  يقتني  حتى  جلدي  االقتصادية  القدرة  أهمها  اقتصادية، 

سيارات، ونحيل حمارة جدي، وكل حمير املواطنني للتقاعد.

في زفت وردي؟
سؤال يحير أي شخص قتله امللل، أو فاضي، وخطر له أن »يناغش« 
احلكومة، وأنا أحمل الصفتني، فقد قتلني امللل، وبصفتي مواطنة 
»الزفت«  لنا  التي تصدر  الدول  أطالب كل  البلد كما حتبنا،  أحب 
بتغيير لونه، من األسود إلى الوردي، وسأكتب »بروبوزال« يعبر 

عني وعن مطلبي الشرعي.
هو  ما  بقدر  اإلسفلت  زفت  جندد  أن  الضروري  من  ليس  أحيانا 
ضروري أن نغير زفت األمر الواقع، وهو ما تطرحه الدول »مانحة 
اختلقنا مطلب  لو  االستفادة منه، حتى  إلى زفت ميكن  الزفت«، 

»الزفت الوردي«.

بخصوص الدواوير!
ونريد  وبالسيارات،  »دواوير«،  كله  شارعا  نفتح  أن  أقترح  أنا 
دوارا كبيرا بحجم ميدان التحرير، نسب فيه اجلدار واالستيطان 
واالحتالل، ونبرق بتحياتنا لكل الشعوب الثورية، ونساند بعض 

األنظمة إذا »طلع ببالنا«.

الراكب من اخلليل للقدس بشيكل ونصف!
ذهلت حني سمعت من أحد الطاعنني في السن، وعمره ال يتجاوز 
القدس   – اخلليل  باص  كان  أيامنا  »على  يقول:  عاما!  ثالثني 

ذاك  وبني  بيني  السن  فارق  الشيكل«.  ونصف  شيكال  يتقاضى 
املبلغ  20 ضعف  أي  20 شيكال،  أدفع  إني  أذهلني، حيث  املخضرم 
تقريبا، بفارق ال يتجاوز عشرة أعوام! تضاعف سعر احملروقات، 
وتضاعفت مساحة األراضي احملتلة! وزادت املسافة من اخلليل إلى 
القدس أضعافا؛ دون تدخل أينشتاين ونظريته النسبية في األمر!
سافرت عبر الزمن عشر سنوات أو عشرين للوراء، وأدهشتني أيضا 
قدرة سائق السيارة الصفراء على االلتفاف بكل الشوارع االلتفافية؛ 
الطبيعي،  الوضع  في  يتقاضاها  التي  األجرة  أضعاف  ليتقاضى 

ويسير أضعاف املسافة التي يسيرها في الوضع الطبيعي.

جيش احلرب ال يعرف اخلمسة من الطمسة!
أما الطمسة فهي شيء على األغلب له شكل مستدير، أنا شخصيا 
وما  نعرفه  ما  كل  فهي  واخلمسة،  معرفتها...  بشرف  أحظ  لم 
هي  وخمس  القدم،  في  وخمس  بالكف،  أصابع  نعرف؛ خمس  ال 

الصفعة »امللو«! وخمسات كثيرة أخرى.
أما جنود جيش الدفاع فهم ذاك اجلاهل املتمترس في الالمكان 
بحثا عن الشيء... ومشكلته أنه ال يعرف موقع الرقم صفر في 
لوحة املفاتيح... استنفر قواته، وطلب مني العودة للبيت إلحضار 
أنا أيضا شريكة بفشل مهمته  الهوية حتى يتعرف على الصفر. 
السحرية؛ ألن رقم هويتي  التعرف على هويتي عبر بلورته  في 
أفضل  أو  العربية مثلي،  بالرقم ثالثة، واجلندي يتحدث  ينتهي 
معرفته.  حدود  حسب  »شلوش«  عن  تختلف  ثالثة  لكن  قليال؛ 
مجاني  مبشوار  وكافأني  العجيبة،  األرقام  على  اجلندي  عرفت 
وصلت  حتى  وتقدمت  خطوتني،  فرجعت  »الكونتينر«!  قبل  ملا 
جامعتي بعد فوات األوان... لكن حتديا آخر برز، حيث سنمر فوق 

خوذاتهم بعد أن يتعرفوا على كل أصفار هذا الكون.

رغم  اجلرمية  شرعنة  تتم  حني  املصيبة  تكمن 
التعبير عن األسى واألسف، وتتهم الضحية باإلرهاب 
والعنف. ولكن املصيبة األكبر أن يرى احملتل املذابح 
يخضع  الذي  األعزل  الشعب  بحق  يرتكبها  التي 
لالحتالل، لبنات أساسية في قيام دولته. والدولة 
على  قامت  اجلدد،  املؤرخني  بشهادة  اإلسرائيلية، 

جماجم األطفال والنساء والشيوخ.
أحيانا تشكل الترجمة عائقا أمام فهم النص، ولكن 
قوة املعلومة تتغلب على ضعف الترجمة، لتوصل 
في  الكتاب  من  كثير  رغب  التي  اإلشارات  إلينا 
إيصالها لنا، بأسلوب علمي بحت، كيف ال ومعظمهم 
لهم  ومشهودون  معروفون  أكادمييون  باحثون 

باحلياد واألمانة العلمية.
وحسب رأيي فإن أهمية هذه األبحاث ال تكمن في 
واملراجع  املصادر  إلى  تستند  علمية  أبحاثا  كونها 
نزع  الذي  اخلطاب  حتليل  أسلوب  في  وال  فقط، 
التاريخ  أسلوبا ال يبحث في  الباحثون؛ كونه  إليه 
تأثيره  ناحية  من  وإمنا  تاريخ،  أنه  ناحية  من 
تكمن  ال  وحتى  واملستقبل.  واحلاضر  املاضي  على 

أهميتها في املعلومات التي تتضمنها فحسب.
املناهج  األبحاث درست  قلة من هذه  فإن  ولألسف 
إلى  تؤدي  تبريرات  من  فيها  وما  اإلسرائيلية، 
ما  ارتكاب  على  وتشجيعهم  التالميذ،  دماغ  غسل 
مياثل تصرفات آبائهم وحشية ما دام ذلك يحقق 
أهدافهم، أو على األقل تقبلها في نفوسهم، حتى ال 
مقومات  توفر  حالة  في  مستقبال،  بالعار  يشعروا 

السالم.
االعتراض  في  احلق  لنفسها  إسرائيل  أعطت  لقد 
عام،  بشكل  العربية  املناهج  مضامني  على 
»خطاب  ذريعة  بشكل خاص، حتت  والفلسطينية 
وبكل  والكراهية«.  التحريض  و»منع  السالم«، 
اإلنترنت  ومواقع  والصحف  املكتبات  امتألت  أسف 
باملواقع والكتابات التي حتلل كل كلمة في املناهج 
حتض  أنها  تثبت  إسرائيلي،  منظور  من  العربية 
تغيير  من  إسرائيل  جعلت  كما  اإلرهاب.  على 
املناهج شرطا من شروط أي اتفاقية توقعها مع أي 

دولة عربية، وخاصة مجاورة.
املناهج  بتصفح  يذكر  اهتماما  جند  ال  ولكننا 
حكومات  تلقيه  وما  اإلسرائيلية،  الدراسية 
الطلبة  املتعاقبة على مسامع  اإلسرائيلي  التطرف 
اليهود؛ في محاولة لتعزيز فكرة الدولة اليهودية، 

والعنصر اليهودي املسيطر على األغيار، وزرع قيم 
العنف والتدمير وارتكاب كافة ما حترمه الشرائع 
سبيل  في  الدولية،  والقوانني  واألعراف  السماوية 

حتقيق األهداف الصهيونية العنصرية.
وهنا تأتي أهمية هذه األبحاث القليلة، التي تفند 
التي تتشدق  األخالقي  فيما تفند، مقولة اجليش 
منذ  سواء  املتعاقبة،  اإلسرائيلية  احلكومات  بها 
أم  وإيتسل،  وليحي  الهاغاناه  هو  اجليش  هذا  كان 
جنوده  يتتلمذ  الذي  اإلسرائيلي«،  الدفاع  »جيش 
جيش  من  نتوقع  أن  ميكن  وال  أسالفهم.  على 
بذور  يغرس  أن  إرهابية،  عصابات  تشكيله  نواة 
وهي  ضحاياه...  دروب  في  والسالم  اإلنسانية 
العالم  سياسيي  من  كثير  يزال  ما  التي  الكذبة 
التي  احملرقة،  عقدة  بسبب  تكذيبها،  يرفضون 
يراها مؤلفو كتب التاريخ في املناهج اإلسرائيلية 
الدافع األكبر لقيام دولة إسرائيل، ويراها سياسيو 
إسرائيل احلاليون مبررا لوسم الدولة باليهودية... 
ولكن األهم أنهم يرونها املبرر الرئيس ملا ارتكبته 
ضد  مذابح  من  املاضي  في  الصهيونية  العصابات 
االحتالل؛  جيش  يرتكبه  وما  الفلسطينيني، 
حاليا،  العصابات  تلك  لهمجية  الشرعي  الوريث 
وما ميكن أن ميارسه في املستقبل، رغم أن الشعب 
غير  أو  مباشرة  عالقة  له  تكن  لم  الفلسطيني 
مباشرة في تلك األحداث التي وقعت في أوروبا... 
عن  يدافعون  مؤرخني  دوما  إسرائيل  وستجد 
مجازرها، ويبررونها، ويزرعونها في نفوس أجيال 

الغد هناك بذورا من علقم وكراهية.

       

شرفة حرة

عالء الدين احلاليقة

الشعــــب مــــاذا يـــريـــد؟!

مفيد حماد
بيسان جابر

يوميات حاجز وادي الناربذور من علقم وكراهية

الدول  في  العربي  الربيع  بدء  منذ  منيز  نعد  لم 
العربية، إن كان ما عندنا ربيعا أم خريفا، و أكثر 
ما نبدع به هو أن ننقد ونعلق ونقلد كلماتهم التي 

رافقت ربيعهم.
»الشعب يريد« من أكثر املصطلحات استخداما في 
العربية، ونحن استخدمناها ولم  الثورات  قاموس 
يزهر ربيعنا. لكن املشكلة تكمن في أنهم يعرفون 

ما يريدون... ونحن ال نعرف.
في األشهر املاضية مت تداول القضية الفلسطينية 
اإلعالم  وسائل  كل  في  بالدولة  االعتراف  ومسألة 
احمللي والدولي. وكان كل يوم لدينا ثورة ومظاهرة 
وتأييد... لكن ملاذا؟ أكاد أجزم أن نصف من خرجوا 

ال يعرفون.
فخامة الرئيس ألقى خطابا في الشعب، وخرجنا 
يقول  ما  يريد...  الشعب  فيها:  نقول  مبظاهرة 
بثورة  فنخرج  ليبارك،  يذهب  الرئيس  الرئيس! 
نقول فيها: الشعب يريد... تأييد مباركة الرئيس! 
يخرج بيان ما، فيخرج الشعب يريد التأكيد على 

البيان ال ليفهم البيان نفسه.
يا أيها الشعب ماذا تريد؟

خطاب  أثناء  املهرجانات  في  شاركوا  من  معظم 
للدولة،  يهتفون  كانوا  املتحدة،  األمم  في  الرئيس 
لـ»االستمتاع« باخلطاب  ولكنهم معظمهم حضروا 
بالتفرج  و...  ثانيا،  الفنية  الفرقة  وبعرض  أوال، 

على املشاركني ثالثا.
إنهم من كل فئات الشعب؛ منهم الطالب واملدرس 
واللحام والنجار والتاجر، ولكن هل كلهم متفقون 

على ماذا يريدون؟
الطالب يصرخ: الطالب يريدون... إغالق املدارس 
لتتوقف  الضفة  واحتالل  وإضراب!  وعطلة!  غدا! 

الدراسة واالمتحانات!
الراتب،  يريدون...  املعلمون  يصرخ:  املعلم 
واللحام... اخلرفان، والنجار يريد خشبا، واملوظف 
مرجعية  يريد...  والسياسي  التثبيت،  يريد... 

وطنية، والصحفي يريد خبرا حول املوضوع. 
وهنالك من يريد أن تغني... هيفا وهبي للقضية، 
وفقير يريد طعاما ألوالده، وطالب متفوق يريد 
منحة جامعية، أو رسوم التسجيل، وسائق التكسي 
السيارات  وأصحاب  الشرطي،  اختفاء  يريد... 

يريدون خفض سعر البنزين.
فتح  تريد  والضفة  احلصار،  رفع  تريد  غزة 
احلواجز، وعمال الضفة يريدون إكمال العمل في 
إسرائيل واملستوطنات، وجارتنا تريد... أن تعرف 
ماذا تطبخ لزوجها، وجاري يريد أن يزوج ابنه... 

وليس »فاضيا« ليفكر بالدولة.
أبو محمد يريد فوط حملمد، وأم محمود تريد أن 
تدهن الدار، وأبي يريد أن يرتفع سعر البندورة. 

رام  في  املتظاهرين  حشود  في  جولة  وبعد  املهم 

الله، أعتقد أنه ال يوجد بينهم من يريد دولة... 
الوحيد  الشخص  أنا  أكون  أن  الوحيد،  واالحتمال 

الذي يريد دولة ومن رحم ربي.
الرئيس يريد دولة، والشعب يريد تلبية كثير من 
االحتياجات، والدولة ليست في سلم أولوياته. وال 

توافق بني ما يردون وما يريد.
هذا العرض السريع ملا يريد أبناء شعبي، يجعلني 
بأهمية  والتثقيف  التوجيه  جهات  أين  أتساءل: 
املوظف يريد  الدولة؟ وملاذا  أن نكون جمعينا مع 
ال  الدوام،  بتعليق  فرحا  للشارع  وينزل  معاشه، 

للمشاركة في االحتفال بخطاب دولة ال معها؟
ومدارس  وزارات  من  اليومية  حياتنا  نوقف  ملاذا 
على  حكومي  بقرار  ومساجد  وجامعات  وطالب 

الشعب، والشعب ال يعرف ماذا يريد؟
أين من يعتبر نفسه قائدا للرأي ومسؤوال ليجلس 
مع فئات الشعب يوعيها بأهمية الدولة وحدودها؟

يا  فلماذا  رعيته«؛  عن  مسؤول  وكلكم  راع  »كلكم 
والدي لم جتلس معي لتخبرني عما يريد الشعب؟ 
مستبقات  من خالل  لم حتفزني  معلمي  يا  وملاذا 
والقائمة  وملاذا؟  وملاذا؟  املوضوع؟  عن  وأبحاث 

تطول. 
إعالن الدولة ظاهرة اجتماعية عبرت في أدبيات 
ألن  وانتهت؛  فقط.  كعرس  نفسها  عن  املجتمع 
اجلميع عاد يبحث عما يريد. وجارتنا عرفت في 

أتاه،  أراد مطرا  الذي  النهاية ما ستطبخ، والفالح 
والعامل أراد عمال... فـ....!

بالعتمة«. هذا ما  اللي ترقص  يا  »وعلى بال مني 
يقوله سيدي اخلتيار ومن عاصره. شعبنا يصفق 
ويغني فقط: »بدنا بس عرس نشبع فيه شوربة«، 
السياسي  بالوعي  تتمتع  من  هي  قليلة  ونخبة 
توعية  مسؤولية  عليهم  وتقع  حولها.  يدور  مبا 
االقتصاد،  األمن، ورجل  واملوظف، ورجل  الطالب، 

و... و... و... و؟
أنادي  الشعب،  واسم  باسمي  النهاية،  في 
بأني أريد.... شخصا يخبرنا بالضبط ماذا 

نريد؟

بيسان جابر
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الساندوتش:
 كلمة »ساندوتش« مشتقة من اسم رجل حقيقي 
يدعي إيريل ساندويتش، ولد عام 1718 ألبوين 
إجنليزيني من الطبقة الراقية. ويقال إنه اخترع 
اللعب؛  بأوراق  الكبير  ولعه  بسبب  الساندويتش 
والذهاب  اللعبة  لترك  استعداده  وعدم  الشدة، 
ملائدة الطعام. وحلل هذه املشكلة تفنن في ابتكار 
»حتليل  سماه  كتابا  عنها  وألف  الساندوتشات، 

املأكل اخلفيف واملقبالت املرافقة«.

التقومي امليالدي:
لم يبدأ التقومي امليالدي إال بعد وفاة سيدنا عيسى 
عليه السالم بـ550 عاما، حني اقترح ديونيسيوس 
السادس  القرن  في  روما  كاهن  أكساجيوس؛ 
أخطأ  أكسايجوس  أن  ويعتقد  استعماله.  امليالدي، 
في وضع التاريخ الصحيح مليالد املسيح، وأنه ولد 
قبل خمسة أيام على األقل من املوعد الشائع حاليا!

عسكرية زيادة عن اللزوم:
حكم  كاليورنيوس؛  العظيم  الروماني   القائد 
لكن  زميله.  قتل  بتهمة  اجلنود  أحد  بإعدام 
اجلالد أوقف تنفيذ احلكم في آخر حلظة حني 
ظهر القتيل من بني احلشود. وحني وصل اخلبر 

إلى كاليورنيوس أمر بقتل اجلنديني واجلالد.
عليه  حكم  وأن  سبق  فألنه  األول  اجلندي  أما 
زميله  بقتل  تسبب  فألنه  الثاني  وأما  باملوت، 
خطأ. ونأتي للجالد الذي لم ينفذ أمرا عسكريا!

ال تستهن بالفاصلة:
الترقيم  بعالمات  أبدا  االستهانة  جتب  ال 
الروسي  القيصر  كتب  فقد  الكتابة؛  في 
أحد  نفي  يتضمن  قرارا  الثالث  اإلسكندر 
ونصه:  سيبيريا،  إلى  زوجته  من  املقربني 
سيبيريا«. إلى  ينفى  مستحيل،  عنه   »عفونا 

الفاصلة  مكان  القرار، غيرت  زوجته  رأت  وحني 
»عفونا  إلى:  املعنى  فتحول  مستحيل  كلمة  بعد 
فنجا  سيبيريا«...  إلى  ينفى  مستحيل  عنه، 

الرجل!

شهر العسل:
جاءت تسمية شهر العسل من رومانيا، 
حيث كانت العادة أن يشرب العروسان 
الزواج كل  باملاء عند  العسل ممزوجا 
يوم ملدة شهر كامل. ومن هذه العادة 
اسم  الزواج  في  شهر  أول  على  أطلق 
املسمى  يشيع  أن  قبل  العسل«،  »شهر 

في أوروبا وباقي أنحاء العالم!

النحس عند بعض الشعوب:
متلك شعوب العالم معتقدات مضحكة 
ففي  السيئ؛  واحلظ  النحس  حول 
أصحاب  أن  يعتقدون  مثال  هولندا 
الشعر األحمر يجلبون النحس، أما في 
الصني فيعتقدون أن كنس املنازل في 

وسوء  النحس  يكنس  السنة  من  أيام  ثالثة  أول 
الطالع، أما في نيجيريا فيعتقد أن غسل املالبس 
دول  وفي  السيئ،  احلظ  لصاحبها  يجلب  ليال 
كثيرة يرتبط الرقم 13 بالنحس وسوء الطالع، 
لدرجة أنه ال يوضع على لوحات املصاعد وأبواب 

البيوت.

أقصر:
أقصر كلمة في اللغة العربية هي »ِق«؛ وهي فعل 
أمر من “وقى”، فيقال: يا محمد ِق نفسك شر 

األشرار.

أكثر:
يقول العلماء إن أكثر الناس فراسة ثالثة: صاحب 
يوسف عندما قال المرأته أكرمي مثواه ولم يكن 
الله عنه حني  الصديق رضي  يعرفه، وأبو بكر 
استخلف عمر من بني الصحابة، وزوجة موسى 
حني قالت ألبيها: »يا أبت استأجره إن خير من 

استأجرت القوي األمني«.

لكمة:
الصيني،  واملمثل  فو  الكونغ  بطل  بروسلي؛  كان 
املجردة  للعني  ميكن  ال  سريعة  بلكمة  يتمتع 
رؤيته. وحني مثل فيلم »قبضة الغضب«، اضطر 
املخرج إلبطاء اللقطة كي يتيح للمشاهدين رؤية 

»اللكمة« أثناء انطالقها لوجه اخلصم.

أول دولة ملحدة رسميا:
رسميا  نفسها  عن  ألبانيا  أعلنت   1967 عام  في 
أغلقت  ذلك  وإثر  العالم.  في  ملحدة  دولة  كأول 
الكنائس واملساجد واملعابد لألبد، واعتبرت التعبد 

بكافة أشكاله جرمية يعاقب عليها القانون!

أغرب عملية إنقاذ في العالم:
أغرب عملية إنقاذ حدثت عام 1982 حني كان 
أحد  في  يسير  دراكمان  فرانك  البريد  ساعي 
شوارع بروكلني بنيويورك في الواليات املتحدة 
األمريكية. وحني فتح كيس القماش الذي يضع 
كانت  رضيعة  فيه طفلة  الرسائل، سقطت  فيه 

قد سقطت من الطابق السادس عشر!

كم عدد دول العالم؟
احلقيقي  العدد  بالضبط  يعرف  أحد  أال  يبدو 
أم   163 أم   160 أم   150 فهل هي  العالم؛  لدول 

170؟!
معرفة  حاولت  قد  اللوموند  صحيفة  وكانت 
فرنسا  أن  فاكتشفت  العالم  لدول  الفعلي  العدد 
دولة،  بـ172  وروسيا  دولة،  بـ190  تعترف 
اإليكونومست  أما صحيفة  دولة.  بـ281  وأملانيا 
فذكرت أن عدد الدول ال يقل عن 168 دولة، وال 

يزيد على 254!

ال تستغـــرب ال... ال... 

حقـائـــــق غريـبـــــة
اختارتها: نائلة هداية/ مراسلة الصحيفة- القدس

محمد شوشة/ مراسل الصحيفة- بيت حلم

> املكاملة الهاتفية تنتهي خالل 30 ثانية.
> تستحم وتكون جاهزا للخروج في 10 دقائق.

> رحلة خلمسة أيام حتتاج حقيبة واحدة فقط.
> األصدقاء ال يهتمون إذا ازداد وزنك أو نقص.

> احلالقون ال يستطيعون سرقتك »عينك عينك«.
داعي  ال  التلفاز  على  احملطات  تقليب  عند   <

للوقوف عند كل لقطة فيها شخص يبكي.
> ال داعي حلمل حقيبة مليئة بـ»أشياء ضرورية« 

كلما خرجت.
> ميكنك الذهاب إلى احلمامات العامة دون فرقة 

دعم أو مرافقة!
> الكنية، أو اسم العائلة، ال يتغير مدى احلياة.

> ميكنك ترك غرفة الفندق دون ترتيبها.
> إذا نسي أحد أصدقائك دعوتك ملناسبة ما، لن يتسبب ذلك في تدمير صداقتكما.

> ثالثة أزواج من األحذية هي أكثر من الالزم.
> الشعر األشيب هيبة وجمال.

> ميكنك السفر وحدك دون احلاجة حملرم.
> إذا كنت في حفل وظهر أحدهم بنفس مالبسك، ميكن أن تصبحا أعز صديقني.

> لديك احلرية املطلقة في أن تربي شاربك أو حتلقه!
> قصة شعرك قد ال تتغير لعدة سنوات، أو رمبا لعقود.

> ال حتتاج ألن تتخلص من شعر جسمك بني فترة وأخرى.
> ميكنك أن تعود ملنزلك في ساعة متأخرة جدا، ووحدك، دون أن تتشوه سمعتك.

الكرش وجاهة.

رجال لكونك  مرتاحا  جتعلك  سببا    20

 عليا أبو دية- مراسلة الصحيفة/ بيت حلم

> في اجلواز األمريكي:
املتحدة  الواليات  حماية  اجلواز حتت  هذا  حامل 

األمريكية فوق أي أرض وحتت أي سماء
> في اجلواز البريطاني:

اجلواز  هذا  حامل  عن  املتحدة  اململكة  ستدافع 
حتى آخر جندي على أراضيها

> في اجلواز الكندي:
نحرك أسطولنا من أجلك

> أما في اجلواز العربي:
عند فقدان اجلواز تدفع غرامه مالية

الصفحة األولى في جوازات السفر!!

للبعوضة أسنان، وعددها 47 سنا.

أكثر احليوانات حدة في السمع الذئاب واحلمير.

التمساح ال يستطيع أن يخرج لسانه من بني فكيه.

صوت البطة ال يرجع الصدى في أي مكان، والسبب 
ما يزال مجهوال.

السالحف تتنفس من مؤخرتها.

إذا أحاطت النار بالعقرب ينتحر بلسع نفسه.

حتمل أنثى األرنب في حياتها من 30 إلى 35 أرنبا.

حاسة الذوق لدى الفراشات في قدميها.

خذ 
هاملعلومة
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فوزية شويكي- مراسلة الصحيفة/ القدس

فهي  املعيقات؛  كانت  البال مهما  في  القدس  تبقى مدينة 
نبض مسيرة الشعب، وأساس صموده. وهي التي حتتضن 
لكل  املعالم  أقدس  تربتها  فوق  وحتمل  الثالثة،  األديان 
العالم  أنحاء  من شتى  السائحون  يأتيها  السماوية.  األديان 

لزيارتها والتبرك بقدسيتها.
للفلسطيني  بالنسبة  أنها  إال  الكبيرة،  املكانة  هذه  ورغم 
قطعة من روحه، بذل من أجلها الدماء رخيصة للحفاظ 
عليها. ولم تتوقف محاوالت االحتالل للسيطرة عليها، منذ 
أثرا كبيرا على  املؤامرات تركت  احتاللها عام 1967. هذه 
املدينة، حيث بدأ الكثير من العادات واملعالم التي متيزها 
االجتماعية  العادات  بعض  على  أكثر  وللتعرف  تختفي. 
بلدتها  خاصة  اليوم،  املقدسة  املدينة  وحال  املقدسية، 
مع  الفلسطيني«  الشباب  »صوت  صحيفة  التقت  القدمية، 
املقابلة  السعود، وخالصة هذه  أبو  املقدسي عزام  الروائي 

فيما يلي:

البلدة القدمية عبر التاريخ
األموي  للعصرين  القدمية  البلدة  األبنية في  يعود معظم 
واململوكي؛ لذلك فإنها تتميز بجمالها وبقبابها التي بدأت 
تختفي بعد أن بدأ السكان يبنون فوقها، أو يزيلونها كحل 

ملشكلة التلف، أو يغطونها حفاظا على وجودها. 
من  أكثر  منذ  التاريخ  صفحات  على  املدينة  وتتربع 
عليها  توالت  حضارات  أزقتها  لتجمع  عام،  آالف  خمسة 
عبر التاريخ. كما تعرضت القدس لزالزل كثيرة؛ هدمت 

حضارات، وبنت غيرها فوق أنقاضها.

عادات اجتماعية
واللحمة  بالتقارب  املقدسية  االجتماعية  العادات  وتتميز 
بني السكان، فقد كانت املائدة املقدسية دائما املكان الذي 
املائدة  العائلة واألصدقاء، خاصة في رمضان. هذه  يجمع 
اللوز  منها  واملشروبات؛  املأكوالت  أصناف  بتعدد  تتميز 
بطقوس  املدينة  أفراح  متيزت  كما  والسوس.  واخلروب 
يتولى  حيث  و»حّمامه«،  العريس  زفة  منها  خاصة، 

أصدقاؤه هذه املهمة.
وللعادات املقدسية طابعها اخلاص في احلزن، حيث اعتاد 
جنازة  في  النخيل  وأغصان  األعالم  حمل  على  الناس 
االجتماعية  مكانتها  على  للداللة  الهامة؛  الشخصيات 

املرموقة.
ومن األطعمة املقدسية املشهورة في فصل الشتاء »املشاط«؛ 
زهرة  معها  وتخلط  الطحني،  عجينة  عن  عبارة  وهو 
القرنبيط، وتقلى بالزيت الساخن، وتقدم ساخنة. إضافة 
وتشعره  طاقة،  اجلسم  متنح  التي  العدس،  شوربة  إلى 
تسمى  لذيذة  شتوية  بحلوى  القدس  وتشتهر  بالدفء. 
بالقشطة،  حتشى  عجينة  عن  عبارة  وهي  »التمرية«؛ 

وتقلى، وتزين بالسكر الناعم.
الشتاء، بتلك اجللسات  القدس وأزقتها في  وتتميز شوارع 
حول الكانون، وشرب الشاي، كما كانت بسطات بيع الذرة 

املسلوقة والسحلب تنتشر في أزقتها وأروقتها.
وتضم البلدة القدمية عددا كبيرا من الدكاكني، التي كانت 
البلدة  األولى. وألن طبيعة  الليل  أبوابها في ساعات  تغلق 

أزقتها،  املسورة ال تسمح للسيارات بدخولها؛ بسبب ضيق 
ربطت  السكان؛ حيث  بني  التقارب  ازداد  فقد  ودرجاتها، 

بني أصحاب الدكاكني والسكان عالقات متينة. 

سياسة فرق تسد
ويشير أبو السعود إلى أن الوضع في البلدة القدمية يزداد 
عدد  كان   ،1948 عام  نكبة  فقبل  يوم؛  بعد  يوما  صعوبة 
سكان القدس حوالي 20 ألف نسمة؛ 13 ألف مسلم، و4 آالف 
مسيحي، وألفي يهودي. أما حاليا فقد قل عدد املسيحيني 
الذين  املستوطنني  عدد  وزاد  املتالحقة،  الهجرات  نتيجة 
املقدسة.  املدينة  لتهويد  إسرائيل  سياسة  أساس  يشكلون 
ورغم كل محاوالت االحتالل، إال أنه ال يزال يعيش حوالي 
35 ألف نسمة، في  البلدة القدمية التي ال تزيد مساحتها 

عن الكيلومتر املربع.
داخل  الثقافات  واختالف  االستيطان،  خطر  تفاقم  ومع 
االجتماعية  املشاكل  بدأت  ومحصورة،  صغيرة  منطقة 
 1948 عام  قبل  االجتماعية  احلياة  كانت  أن  فبعد  تبرز. 
معالم  بدأت  اآلخر،  وتقبل  والتعايش،  بالبساطة  تتميز 
زرع  ومحاوالته  الصهيوني،  اخلطر  بسبب  تتغير،  احلياة 

بذور الفرقة بني السكان.
الفتنة،  فزرع  تسد؛  فرق  سياسة  االحتالل  اتبع  وقد 
واحتل البيوت، وطرد أهلها. كما حاول إغراء سكان القدس 
على  أصروا  املقدسيني  ولكن  أمالكهم.  عن  للتخلي  ماديا 
االحتالل يبحث  بدأ  لذلك  والبقاء في مدينتهم،  الصمود 
عن أساليب أخرى لالستيالء على البيوت املقدسية؛ أهمها 

التالعب القضائي، وتزوير سندات امللكية.

طابع احلياة
ويطبع الهدوء احلياة في البلدة القدمية؛ فهي تنام باكرا. 
يعرفون  أميون،  منهم  كثيرا  أن  رغم  البلدة،  أهل  إن  كما 
األملانية  يتحدث  من  فمنهم  السياح؛  مع  يتواصلون  كيف 

بعد  باألجانب  اختالطهم  بحكم  واإليطالية؛  والفرنسية 
النكبة، خاصة وأن الفقر الشديد هو ما ميز حياة املقدسيني 
في تلك الفترة، ولهذا كان كثير من األطفال يتسولون من 
باللغات األخرى،  السياح األجانب؛ فتطورت لديهم معرفة 

وتطورت معها قدراتهم على التواصل معهم.
القدمية، حيث مت تغيير أسماء  البلدة  كما تغيرت معالم 
كما  اليهودي.  الطابع  حتمل  فباتت  الشوارع؛  من  كثير 
تغيرت أسماء بعض احلارات؛ فحارة الشرف أصبحت حارة 
منزال،   16 سوى  فيها  ميتلكون  ال  اليهود  أن  مع  اليهود، 
السعود  أبو  ويوضح  األوقاف.  من  استأجروها  وبقيتها 
داخل  اليهود  بؤرة صغيرة تدعى حارة  كانت هنالك  أنه 
حارة الشرف، لكن سلطات االحتالل أعادت ترتيب احلارة 
وبناءها، بعد أن أقدمت على هدم العديد من املنازل، وطرد 

كثير من السكان.

أبرز املعالم
في  والباحث  السائح  تهم  التي  املواقع  من  الكثير  هناك 
القيامة.  وكنيسة  الشريف  احلرم  منها  القدس؛  مدينة 
وكذلك أزقتها وطرقها، وطريقة البناء فيها، والفن املعماري 
القدمي. والسبل واحلمامات، وكيفية تدفق املياه وبناء اآلبار 
موجودة  تزال  ما  التي  البلدة مبدارسها  تتميز  كما  فيها. 
حتى اآلن؛ كاملدرسة البكرية والعمرية للذكور؛ التي يعود 
إنشاؤهما إلى العصر اململوكي. ومدرسة القادسية لإلناث؛ 
ذات  املدارس  إلى  إضافة  العثماني،  العصر  إلى  تعود  التي 
واملدرسة  واألربطة،  الفخرية،  كاملدرسة  اململوكي؛  الطابع 
لتدريس  األموي  العهد  في  تخصيصها  التي مت  التنكزية؛ 
إلى  الدينية؛ من فقه، وسنة، ولغة عربية، إضافة  العلوم 

املدارس املسيحية؛ كمدرسة الفرير.
األجانب  السياح  على  اليوم  فيها  السياحة  وتقتصر 
على  الغربية  الضفة  أهالي  قدرة  لعدم  واملقدسيني؛ 
الوصول إليها. فساد املدينة نوع من التناقض؛ بني مدينة 

عربية طرازها شرقي، وعدم قدرة أهلها على زيارتها؛ فلم 
تعد تدوس أزقتها إال األقدام الغريبة، مما أضعف احلركة 
التجارية، بعد أن كانت مزدهرة، تستقطب املواطنني، قبل 

الزوار من شتى أنحاء العالم.
فلم  املدينة،  أثره على  العنصري  الفصل  وقد ترك جدار 
باتت  حتى  دورها  وانحسر  الضفة،  مدن  كبقية  تتطور 

مجرد مركز للسياحة األجنبية ال أكثر.

عـــادات مقدسيـــة يهددهـــا النسيـــان

عزام أبو السعود
وكاتب  القدس،  في  العربية  التجارية  الغرفة  مدير 
متخصص في شؤون املدينة في مجال املسرح والرواية 
عرفات  ياسر  الراحل  الرئيس  لقبه  وقد  واملقال، 

بـ»عاشق القدس«.
البكرية،  مدرسة  في  تعليمه  وتلقى   ،1948 عام  ولد 
ومدرسة عبد الله بن احلسني، واملدرسة الرشيدية التي 
تخرج فيها عام 1966. وبدأت ميوله األدبية تظهر منذ 
املدرسي؛ حيث  باملسرح  األكبر  اهتمامه  وكان  طفولته، 
ساهم في تكوين فرقتني مسرحيتني مبدرسة عبد الله 

بن احلسني واملدرسة الرشيدية.
فدرس  القاهرة؛  في  اجلامعي  تعليمه  السعود  أبو  أكمل 
تطوير  في  دور  هناك  إقامته  لسنوات  وكان  احملاسبة، 
عالقته باألدب؛ فتعرف خالل حضوره لندوات نادي األدباء 
بشارع القصر العيني، على عدد من كتاب مصر وأدبائها 
وكان  بعضهم.  مع  أدبية  نقاشات  في  ودخل  وصحفييها، 
يواظب على حضور عروض املسرح املختلفة، متنقال بني 
املسرح الوطني، واملسرح القومي، ومسرح احلكيم للمسرح 
الفكري املصري اجلاد، حيث كان يتم تقدمي روائع املسرح 

العاملي، وبني بقية املسارح التي تقدم الكوميديا.
من إنتاجه األدبي مسرحيات »مش هيك يا بلد«، و»قفل 
كذلك،  الرواية  كتب  وقد  احلمام«،  و»طار  طقة«،   12
وهي  لألطفال؛  »خنيفسة«  وقصة  »صبري«،  له  فكان 
من التراث الشعبي ملدينة القدس، و»السلعابي«، و«باب 
مقال  ألف  من  أكثر  وله  مبروك«.  و»خربة  السلسلة«، 
ودوريات  مجالت  وعدة  القدس  صحيفة  في  منشور 

باللغتني العربية واإلجنليزية.

قباب السوق حكاية تاريخ ترويها ثقافة عربية

ذهب القداسة يطل على أزقة احلضارةقمة التناقض

تصوير: فوزية شويكي
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ميرنا زيادة وإيناس البيطار
مراسلتا الصحيفة/ رام الله وغزة

املدارس،  أوضاع  هو  الشتاء  في  انتباهنا  يلفت  ما  أول 
يقول  حيث  البارد،  الطقس  مع  التعامل  على  وقدرتها 
منذر أبو حسنني؛ أب لثالثة أطفال في مدرسة حكومية 
بقطاع غزة: »مدارسنا غير مهيأة الستقبال فصل الشتاء، 
فكثير من النوافذ ال تغلق بإحكام، مما يجعل الصفوف أكثر 
برودة«، ويضيف: »من املتعارف عليه أن قطاع غزة معتدل 
احلرارة صيفا وشتاء، ولذلك ال يتم تزويد املدارس بأنظمة 
توجههم  قبل  أبنائنا  دفء  لضمان  يضطرنا  التدفئة، مما 
ملدارسهم بالكثير من املالبس«. ويتمنى لو توفر املدرسة 
من  بدال  فيها  الطالب  يجلس  محمية  داخلية  مساحات 
فيها عرضة  يكونون  التي  املفتوحة،  الساحات  في  تركهم 

لألمطار بشكل مباشر.
أما ردينة العز؛ أم لطفلني في إحدى املدارس اخلاصة برام 
الله، فتقول: »أسأل أبنائي دائما إذا كانت املدرسة تعمل على 
تشغيل التدفئة املركزية، التي يفترض أنها مشمولة ضمن 
األقساط التي ندفعها في كل فصل، ولكنني فوجئت عندما 
علمت أن إدارة املدرسة تشغلها ملدة 15 دقيقة في الصباح 
فقط«! وتتابع: »كنت أمتنى أن تكون التدفئة املتوفرة في 
مدرستهم لالستعمال وليس للمنظر؛ فنحن ندفع أقساطا 
خاصة لذلك. كما إن أبواب الصفوف ال تغلق بإحكام، خاصة 
وأن فصل الشتاء هذا العام يبدو أبرد من السنوات السابقة«.
وعن مدى رضى أهالي الطالب عن أوضاع املدارس، تقول 
في  الصحي  والتعزيز  التثقيف  قسم  رئيسة  عابد؛  حنان 
إمكانيات  ضعف  »رغم  العالي:  والعليم  التربية  وزارة 
مقبولة  ملرحلة  اليوم  وصلنا  أننا  أعتقد  أنني  إال  الوزارة، 
مقارنة بالسنوات السابقة، وما يزال العمل يسير في االجتاه 

الصحيح«.

في املدارس... املدير هو املسؤول
وال شك أن دخول فصل الشتاء مبثابة دق جدران اخلزان، 
بجهوزية  الستقباله  املدارس  استعدادات  تتكثف  ففيه 
كاملة، واتخاذ االحتياطات الالزمة لتوفير بيئة مدرسية 

سليمة، تضمن سالمة الطلبة العامة والشخصية.
والتعليم،  التربية  وزارة  دور  تعزيز  الضروري  ومن 
لتحقيق جميع معايير السالمة في املدارس. حيث تقول 
مع  بالتعاون  املدرسية  البيئة  حتسني  على  »نعمل  عابد: 
قسم األبنية في الوزارة، وتطبيق إجراءات السالمة العامة؛ 
التسبب  املخاطر، بحيث ال يتم  لتوفير مرافق خالية من 
للمرافق  الدورية  الصيانة  ذلك  ويتضمن  للطلبة«.  باألذى 
املدرسية، وخلو الساحات من أي عوائق، ومعاجلة املشكالت 
املكسور،  الزجاج  وتبديل  املدرسة،  محيط  في  البيئية 

تطبيق  من  التأكد  ويتم  اجلدران.  في  الشقوق  ومعاجلة 
اإلجراءات الالزمة في حالة احلريق والكوارث الطبيعية.

مع  بالتعاون  الطلبة  تثقيف  على  الوزارة  تعتمد  كما 
املؤسسات الصحية، عبر تنظيم محاضرات وأنشطة صحية، 
يشرف عليها مختصون. ويتم تنظيم دورات في اإلسعافات 

األولية، واالستخدام الصحيح ملعدات اإلطفاء.
وتقول عابد: »تلتزم إدارات املدارس بتوفير أفضل املوارد 
لتعزيز الصحة ودعم واألنشطة الصحية، وتقع املسؤولية 
مهيأة  مرافقها  تكن  لم  إذا  املدرسة  مدير  عاتق  على 

الستقبال الشتاء«.

الدفاع املدني... في الصورة
وهناك تعاون بني الدفاع املدني ووزارة التربية والتعليم 
توقيع  بعد  للمدارس،  الدوري  الفحص  إجراء  العالي حول 
الدفاع  التعاون بني اجلهتني، حيث مت تكليف  بروتوكول 
املدني بفحص اشتراطات الوقاية والسالمة العامة وتفقدها 

في كافة املدارس ومرافقها.
واللوائح   ،1998 لعام   3 رقم  العام  للقانون  واستنادا 
التنفيذية، مت تكليف الدفاع املدني مبهامه وأعماله، وأولها 
البرنامج  من  انطالقا  واملمتلكات،  األرواح  على  احلفاظ 
وتطبيق  املدني،  الدفاع  في  بهما  املعمول  والثالث  الثاني 
احلياة  مرافق  في  العامة  والسالمة  الوقاية  إجراءات  كافة 
املختلفة العامة واخلاصة، وبرنامج التدريب ورفع القدرات. 
حيث يوضح النقيب لؤي بني عودة؛ مدير العالقات العامة 
واإلنسانية في الدفاع املدني أن هناك العديد من النشاطات 
التي تتعلق بالطلبة، أهمها رفع الوعي، ويقول: »مت تنفيذ 
مشروع تدريبي شارك فيه عشرة آالف طالب وطالبة من 
مختلف احملافظات حتت عنوان »أنت املنقذ«، تلقوا تدريبا 
نهايته  في  بكل مدرسة، مت  ليشكلوا جلان طوارئ خاصة 
في  واإلسعاف  واإلطفاء  واإلنقاذ  اإلخالء  خطط  وضع 

مدارسهم، إذا استدعى األمر ذلك«.

في املنازل والشوارع
ورغم ما يحمله فصل الشتاء من جمال وآمال باخلير، إال 
أنه قد يتطلب أحيانا احلذر من ظروف جوية قد تعصف 
اإلهمال  عن  الناجمة  احلوادث  تزداد  ففيه  شيء؛  بكل 
واالستخدام اخلاطئ للمدافئ بشتى أنواعها، وتكثر حاالت 
الغرق والفيضانات، وحرائق املنازل، وما يتبعها من حاالت 
في  حدث  كما  الثمن؛  باهظة  اخلسائر  فتكون  اختناق. 
مطلع كانون األول في مدينة طولكرم، حني حتولت أجساد 
خمسة أطفال إلى جثث هامدة، وقد قيد احلادث، ببساطة، 
ضد انقطاع الكهرباء، ثم شمعة أشعلت حريقا، أنهى حياة 

األطفال في غرفتهم.
كما يالحظ أن شوارع مدننا وقرانا ليست مؤهلة؛ فكثير 

أصبحت  الصحية،  املصارف  فيها  تتوفر  التي  املناطق  من 
تأهيل  إعادة  إلى  بالغرض، وحتتاج  تفي  تعد  ولم  قدمية، 
في  األمطار  مياه  تتجمع  بدأت  أن  بعد  التحتية،  بناها 
نايف  ويقول  املرور.  حوادث  خطر  يزيد  مما  الطرق، 
طمليه؛ مراقب املشاريع في بلدية البيرة: »نحن نعمل على 
احملدودة،  اإلمكانيات  ضمن  املؤهلة  غير  الشوارع  ترميم 
الشوارع  لبعض  مجاري  شبكات  فتح  على  عملنا  وقد 
ومحدودة،  ضئيلة  اإلمكانيات  وألن  كبير«.  بشكل  التالفة 
فقط،  الشوارع  على  اإلسفلت  بوضع  تكتفي  البلدية  فإن 
للمجاري، واملشروع مستمر على كافة  دون تنفيذ شبكات 
الشوارع للتخفيف من مشاكل املواطنني خالل فصل الشتاء، 

كما يوضح طمليه.
وتعتبر عملية إجراء الصيانة ملصارف املياه والقنوات في 
املنازل، أو محيطها؛ لضمان عدم مداهمة املياه للمنازل أو 
جتمعها في الشارع، من األمور التي يجب القيام بها دوريا، 
إضافة إلى التخفيف من وتيرة اخلروج من املنزل في حالة 
األمطار الغزيرة؛ جتنبا ألي خطر ينجم عن هذه الظروف. 
دائرة  مدير  حميد؛  املنعم  عبد  املهندس  يقول  حيث 
لفصل  البلدية  »تستعد  غزة:  بلدية  في  الصحي  الصرف 
الشتاء بتجهيز محطات صرف صحي، وإجراء صيانة شاملة 
لكل املضخات في غزة، سواء أكانت محطات صرف صحي، 
خاصة،  برك  وإقامة  األمطار  مياه  تصريف  محطات  أم 
وتنظيف القائم منها من الرواسب والنفايات الصلبة«. وقد 
لتجميع  األرض  احلدائق مبصفيات حتت  بعض  مت جتهيز 
مياه األمطار وتنقيتها لالستفادة منها. أما في حال زيادة 
في  الشاطئ  إلى  املياه  هذه  صرف  فيتم  التساقط،  نسبة 
تساقط  حال  في  طوارئ  فرق  وهناك  خاصة.  مضخات 
األرصاد  دائرة  وأن  خصوصا  األمطار،  من  كبيرة  كميات 
اجلوية تعمل على تزويد البلديات مبعلومات حول كميتها 

املتوقعة.
دائرة  وتقوم  وفرقا،  وموظفني  عماال  البلدية  وتستنفر 
الالزمة  واإلمكانيات  والسائقني  اآلليات  بتوفير  اخلدمات 
املواطنني  استغاثات  واستقبال  الطارئة،  احلاالت  ملواجهة 

والتعامل معها.

إلى متى؟
الشتاء فصل اخلير  الله علينا باملطر، ويشكل فصل  ينعم 
والعطاء؛ فيروي األرض ويحييها بعض أشهر من اجلفاف. 
وعندما نرى شوارعنا غير مهيأة الستقبال مياه األمطار 
الغزيرة، نتساءل على من تقع املسؤولية؟! ويجيب عزمي 
البيرة:  بلدية  في  التخطيط  قسم  رئيس  اخلطيب؛ 
»يتعرض بعض الشوارع لسيول كثيرة عندما تشتد األمطار 
خطوط  وجود  لعدم  ذلك  ويعود  تعبيدها،  حداثة  رغم 
تصريف ملياه األمطار؛ بسبب كلفتها العالية، باإلضافة إلى 

التقلبات املفاجئة للمناخ؛ حيث تشتد األمطار خالل وقت 
قصير، مما يشكل ضغطا قويا على شبكات الصرف الصحي 

واملجاري«.
تبقى  احللول  أن  إال  املشاكل،  هذه  معاجلة  ضرورة  ورغم 
معلقة على خطط مستقبلية ال نعرف متى ميكن جتسيدها 
واقعا، حيث يقول اخلطيب: »هناك مخططات مستقبلية 
التي تفتقد خلطوط صرف  حلل مشاكل الطرق والشوارع 
صحي؛ كمشروع تطوير شارع مخيم األمعري؛ الذي يصل 
بني  مدخل املخيم والشارع الرئيس«. ورغم تلك اخلطط 
التي تتحدث عنها البلدية، إال أن املواطن اعتاد على رؤية 
هذا الشارع وغيره وهي تسبح في سيول من مياه الشتاء، 
وتلك التي تتجمع نتيجة فيضان شبكات الصرف الصحي، 

لتبقى الوعود واخلطط املستقبلية أمال قد يتحقق يوما!
الشوارع، وطرق  التي تعاني منها  الهندسية  وعن األخطاء 
عالجها، وأسباب احلفر املتكرر لشوارع سبق تعبيدها يقول 
اخلطيب: »عملية إعادة تأهيل الشوارع حتتاج إلى كثير من 
مرة،  من  أكثر  منها  كثير  يعاد حفر  أن  وتتطلب  الوقت، 
وجود  لعدم  الشكاوى؛  فتزداد  للمواطن  اإلزعاج  يسبب  ما 
تنسيق بني املؤسسات التي تؤهل البنية التحتية؛ كشركة 
خدماتها  منها  كل  تقدم  حيث  املياه،  ومصلحة  الكهرباء، 

حسب جدول أعمالها وميزانيتها«.
والشرطة  املدني  والدفاع  البلديات  تعاون  أهمية  وتظهر 
والصحة املدرسية، لتلبية نداء املواطن أينما كان؛ لتفادي 
احلوادث والكوارث، واستكمال االستعدادات الستقبال فصل 
اخلير والبركة، وجني ثماره زرعا وليس مآسي. وعندها 

سنقول بكل ثقة: ليس صحيحا أن طلب وجبة من املطعم 
أسرع من  منازلنا  أصبحت تصل  »ديليفيري«،  املنزل؛  إلى 

فرق الطوارئ!
عن  واحلديث  الشتاء  بداية  »منذ  عودة:  بني  يقول 
املنخفضات اجلوية، يتم وضع كافة طواقم الدفاع املدني؛ 
من اإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاف، واآلليات واملعدات، على أهبة 
االستعداد، للتعامل مع احلوادث التي قد تنجم عن الظروف 
الطواقم  جاهزية  من  والتأكد  الفحص  ويتم  اجلوية، 

واملعدات على حد سواء«.
فيشير  املدني،  للدفاع  امليدانية  االستعدادات  عن  أما 
الكوارث  ملواجهة  حديثة  خطط  وجود  إلى  عودة  بني 
خطط  وضع  على  »عملنا  ويقول:  الكبيرة.  واحلرائق 
وماديا،  بشريا  املدني  الدفاع  تطوير  تتضمن  مستقبلية، 
الكوادر  إحلاق  ذلك  ومن  واآلليات«،  باملعدات  وتزويده 
الدفاع  علوم  على  وتدريبها  هامة،  متخصصة  بدورات 
الشقيقة  واألجنبية  العربية  الدول  في  املتخصصة  املدني 
واإلسعاف،  واإلنقاذ،  والتفتيش  البحث  ومنها  والصديقة، 
وتدريب فرق اإلنقاذ اخلاصة بالتعامل مع حوادث السير، 
وكسب اخلبرات عبر املشاركة باملؤمترات والندوات الدولية 
والعاملية وفرق البحث الدولية، وبناء مراكز للدفاع املدني 
واستحداثها في احملافظات، إضافة إلى رفع الوعي املجتمعي 
للمواطنني في التعامل مع احلوادث والكوارث، عبر العديد 
من الدورات والندوات والتدريب النظري والعملي، خاصة 
والسالمة  واإلطفاء  واإلسعاف  واإلنقاذ  باإلخالء  يتعلق  ما 

املنزلية والعامة، والغاز املنزلي وأسطوانات الغاز.

عندمــــا يطـــرق الشتـــاء األبـــواب... نريـــده فصـــال للخيـــر ال للمـــآسي والويـــالت
شتاؤنا اجلميل يحضر ضيفا، أو ندخل من بواباته ضيوفا على عالم من النقاء. بيدنا أن نحتفل بكل قطرة ماء فيه، وأن نحتفي بسعادتنا ونحن نتحلق حول املدافئ في منازلنا، مع أحبتنا، وآذاننا تتلقى موسيقى الهواء والزوابع وأصوات قرع حبيبات النقاء على زجاج نوافذنا. ونفر منه كلما توجهنا إلى مدارسنا وجامعاتنا وأماكن عملنا. في وطننا على 
املرء أن يسلط كل مواهبه، ويركز كل حواسه؛ وهو يرقب سيارة قادمة نحوه، ليعرف متى بالضبط عليه أن يقفز قبل أن تخترق عجالتها جتمعا ملياه األمطار، أو فيضانا للمجاري. كيف نستعد لفصل الشتاء ونحن ما نزال على بواباته؟ وما هي أوضاع مدارسنا حني تصل درجات احلرارة إلى أدنى مستوياتها في هذه الفترة؟ قضيتنا لهذا العدد تسبح في 

اإلجابة مع كمية هطول ال بأس بها، وكمية برد ال يستهان بها:

طرقات حديثة التعبيد!

نيالدفاع املدني... حضور رغم ضعف اإلمكانيات
املد
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رسائل ذات قيمة
وأجواؤه  دفؤه  الفصل  لهذا  يظل  الصقيع،  قسوة  ورغم 
اخلاصة، رغم ما يتخلله من أخطار. وفيما يلي نستعرض 

رسائل األجهزة املختصة للمواطنني:

الدفاع املدني
يناشد الدفاع املدني املواطنني االهتمام مبراقبة األطفال وإبعادهم عن 
املدافئ ومصادر الكهرباء، وتثبيتها في مكان بعيد عن متناولهم وعن 
املالبس،  وجتفيف  للطهي  الكهربائية  املدافئ  استخدام  وعدم  األثاث، 
التي  أو  املنزل  داخل  الكهربائية  للتمديدات  الالزمة  الصيانة  وإجراء 

تصله بأعمدة الكهرباء.
بيت،  كل  في  أولي  إسعاف  وحقيبة  يدوية،  إطفائية  توفير  ويجب 

وتدريب سكانه على استخدامها، وحتديد مخارج الطوارئ.
بهدوء  والتصرف  النفس  ضبط  ضرورة  على  املدني  الدفاع  ويشدد 
يتصل  أن  يجب  احلالة  هذه  وفي  طارئ.  أي  حدث  إذا  االنفعال  وعدم 
املدني  بالدفاع  اخلاصة  املجانية  الطوارئ  أرقام  األسرة على  أفراد  أحد 
»102«، وإعطاء املعلومات الصحيحة والدقيقة لغرفة العمليات، خاصة 
حول اإلصابات إن وجدت، وماهية احلدث؛ ليسهل على عناصر الدفاع 

املدني التعامل معه، وحتديد الطواقم املختصة للتحرك باجتاه املوقع.

شرطة املرور
ملركباتهم،  الالزمة  الصيانة  إجراء  باملواطنني  املرور  شرطة  تهيب 
والتأكد من جاهزيتها وصالحيتها ضمانا لسالمتهم، وجتنبا للحوادث 
ومخالفات السير. وتؤكد الشرطة حرصها على التواصل مع املواطنني، 
للحفاظ على كرامتهم، وتقدمي اخلدمات التي تليق بهم. وتؤكد شرطة 
أكثر  الذي يضمن مركبات  الشتوي  الفحص  إجراء  املرور على ضرورة 

أمنا، واالتصال على رقم الشرطة املجاني 100.

البلديات
أسطح  على  املتساقطة  املياه  لتجميع  خزانات  بوضع  اجلمهور  تنصح 
املنازل لالستفادة منها في األعمال املنزلية. ويؤكد عبد املنعم حميد؛ 
مدير دائرة الصرف الصحي في بلدية غزة، أن البلديات هي  املسؤولة 
عن الشكاوى املقدمة حول مشاكل الشوارع، وتنحصر مسؤولية الدفاع 
املدني في األمور التي تتعلق باملنازل، ولكن هناك تعاون واتصال دائم 

من البلديات مع الدفاع املدني وأجهزة الشرطة.
ونحن نوصي...

استعمال  في  واحلذر  احليطة  أخذ  األعزاء  باملواطنني  نهيب  بدورنا 
انقطاع  حالة  في  لإلضاءة  الشموع  استعمال  من  نحذر  كما  املدافئ، 
األماكن  داخل  للتدفئة  الفحم  استعمال  من  ونحذر  الكهربائي،  التيار 
املغلقة، ونوصي باحلفاظ على نسب األكسجني عالية في البيوت خشية 

االختناق.

قراءنا األعزاء؛ في حاالت الطوارئ يرجى االتصال على األرقام املجانية التالية: 
الشرطة: 100، الدفاع املدني: 102، اإلسعاف: 101... ودمتم ساملني

شتاؤنا اجلميل يحضر ضيفا، أو ندخل من بواباته ضيوفا على عالم من النقاء. بيدنا أن نحتفل بكل قطرة ماء فيه، وأن نحتفي بسعادتنا ونحن نتحلق حول املدافئ في منازلنا، مع أحبتنا، وآذاننا تتلقى موسيقى الهواء والزوابع وأصوات قرع حبيبات النقاء على زجاج نوافذنا. ونفر منه كلما توجهنا إلى مدارسنا وجامعاتنا وأماكن عملنا. في وطننا على 
املرء أن يسلط كل مواهبه، ويركز كل حواسه؛ وهو يرقب سيارة قادمة نحوه، ليعرف متى بالضبط عليه أن يقفز قبل أن تخترق عجالتها جتمعا ملياه األمطار، أو فيضانا للمجاري. كيف نستعد لفصل الشتاء ونحن ما نزال على بواباته؟ وما هي أوضاع مدارسنا حني تصل درجات احلرارة إلى أدنى مستوياتها في هذه الفترة؟ قضيتنا لهذا العدد تسبح في 

اإلجابة مع كمية هطول ال بأس بها، وكمية برد ال يستهان بها:
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البلدية  مسؤولية  وبني  مواطنينا،  تؤرق  شورعنا  أحوال 
ومسؤولية الناس، استطلعت »صوت الشباب الفلسطيني« 
آراء املواطنني في محافظة نابلس، وجاءت باآلراء التالية:

لؤي عصفور:
في شارع رفيديا تتراكم األمطار في فصل الشتاء وتشكل بركا يصل 
عمقها تقريبا إلى 15سم، مما يسبب مشاكل للمارة، وخاصة فئتي 
وجودهم،  السيارات  سائقو  يراعي  ال  حيث  السن،  وكبار  األطفال 
كما  القريب.  الشخص  يتبلل  احلذر،  السرعة وعدم توخي  وبسبب 
القريب من متنزه جمال  بداية شارع رفيديا  نواجه مشكلة عند 
عبد الناصر، فمنذ فترة مت حفر الشوارع إلصالحها، ولكن لم يتم 
هناك  أن  الواضح  من  األمطار.  مياه  لتتجمع  اآلن،  حتى  تعبيدها 
واجلهات  البلدية  على  ونتمنى  والبلدية،  املتعهدين  من  تقصيرا 
املختصة أخذ هذه الشوارع بعني االعتبار، ملا تشكله من خطر على 

املواطنني في حالتها هذه.

فاطمة املصري:
هذه  وأسكن  منر،  احلاج  طلعة  الشمالي؛  اجلبل  في  منزلي  يقع 
املنطقة منذ 20 عاما، ومنذ ذلك الوقت، تفيض شبكات الصرف 
الصحي في فصل الشتاء، وتسبب فيضان مياه ال يستطيع املارة وال 
العبور منه. وقبل فترة ليست بعيدة، وبعد أن هطلت  السيارات 
الثانوية  طالبات  إحدى  مرور  وأثناء  األمطار،  من  كبيرة  كميات 
فسقطت  الشبكات،  إحدى  مياه  فاضت  صديقاتها،  مع  العامة 
لتضررت  لها  ومساعدتنا  الله  قدرة  ولوال  في«البالوعة«،  الطالبة 
بشكل كبير. علما أنه ما تزال مشكلة هذه الشبكات قائمة حتى 
اآلن، وتشكل خطرا، خاصة على األطفال، فيما تقوم البلدية سنويا 
بإصالحها، ولكن ما يعيب ذلك أنها تقوم بذلك في فصل الشتاء، 
وال يأخذون بعني االعتبار أن املشكلة ميكن حلها في الصيف مثال.

عمار ياسر، 18 عاما:
في  املياه  تراكم  مسؤولية  تتحمل  املختصة  اجلهات  أن  شك  ال 
مدينة  شوارع  أغلب  في  املياه  تراكم  أن  املالحظ  فمن  الشوارع، 
التحتية الضعيفة. ونحن نخشى على  البنية  نابلس، وهذا سببه 
إلصابات  التعرض  من  املاطرة،  األيام  في  األطفال  وعلى  أنفسنا 
البلدية  في  للمسؤولني  رسالتي  أوجه  وهنا  املياه،  فيضان  بسبب 
أن ينتبهوا لها، وأقترح أن يقوموا بإصالح شبكات الصرف الصحي 

دائما؛ لتجنب جتمعها في الشوارع وحوافها.

الصحي  الصرف  شعبة  مسؤول  الزاغة؛  سامي  املهندس 
في بلدية نابلس:

نابلس،  شوارع  في  الصحي  بالصرف  تتعلق  كثيرة  مشاكل  هناك 
حتدث مشاكل كفيضان شبكات الصرف الصحي في فصل الشتاء، 
كما في منطقة اجلبل الشمالي؛ طلعة احلاج منر، وسببها الكثافة 
السكانية في املنطقة، مما يزيد من الضغط على شبكات الصرف 
الصحي، خاصة إذا علمنا أن البنية التحتية لتلك املنطقة قائمة 
على مواسير »6 إنش«. ولكننا سنعمل على حل املشكلة وفق دراسة 
 14« مواسير  بوضع  سنقوم  حيث  سابقة،  فترة  في  إعدادها  مت 
لتخفيف  مختلفني  املياه ضمن خطني  تصريف  وسيكون  إنش«، 
الضغط. كما تقوم البلدية بإجراءات وقاية. وال ننسى أن نابلس 
منطقة جبلية، لذا فإن تراكم املياه في الشوارع أحيانا ال يتصل 
رفيديا،  في  املياه  أما مشكلة جتمع  الصحي.  الصرف  في  مبشاكل 
فإن الشبكة حتتاج إلعادة تأهيل، ونحن ال نعالج املشكلة مبشكلة، 
هناك دراسة لالستفادة من مياه األمطار عبر قنوات خاصة يتم 
ولدينا  الزومر«،  »وادي  مشروع  ضمن  تنقية،  لغرف  متريرها 
مشاكل  من  الكثير  دراسات حلل  على  مبني  جدا،  كبير  مخطط 
الصرف الصحي في املدينة، ولكن تبقى البنية التحتية الضعيفة 

هي السبب األساس في معظم املشاكل.

في  سحلول  أبو  وملك  وسام  الشقيقني  بعائلة  أملت  أليمة  فاجعة 
7/12/2012؛ فقد لقي الطفالن اللذان لم يتجاوز عمر أكبرهما، 
أثناء  وسام، األعوام اخلمسة، وملك ثالثة أعوام، مصرعهما غرقا 
لعبهما مبحاذاة بركة للصرف الصحي، جتمعت قرب منازل احلي 

بخان يونس.
في  سقطوا  »األطفال  أن  العائلة  طفل  أبلغ  عندما  املأساة  بدأت 

البركة«، فأسرع اجلميع باجتاهها، لكن املوت سبقهم.
وبعد أيام بدأ املواطنون يشيرون بأصابع االتهام لبلدية خان يونس 
ووكالة الغوث؛ التي يعتبرونها مسؤولة عن املنطقة التي تقع فيها 
بركة القطاطوة. ولكن البلدية، وعلى لسان محمد زكريا األغا؛ مدير 
وتتقدم  بالطفلني،  حل  ملا  الشديد  األسف  عن  تعبر  البلدية،  عام 

بالتعزية من ذويهم، على أمل أال يتكرر هذا احلادث مرة أخرى.
البلدية  »مسؤولية  يقول:  حيث  املسؤولية  من  األغا  ويتنصل 
األوبئة  انتشار  ملنع  البعوض؛  انتشار  منع  هو  البركة،  هذه  عن 
منها«.  األطفال  اقتراب  ملنع  أقامت سورا حولها؛  كما  املدينة،  في 
فأصبح  السور؛  هدموا  واألطفال  املواطنني  بعض  »لكن  ويتابع: 
أن  عاما،   33 يعتبر محمد سحلول،  في حني  آمن«.  الوضع غير 
البلدية  البلدية هي املسؤولة عن املنطقة، ويقول: »ابنانا ضحايا 
التي تضايقنا دائما مبطالبتنا بدفع الرسوم، دون أن تعالج أيا من 

قضايانا ومطالبنا«.
التي  الغوث  لوكالة  تتبع  البركة  منطقة  أن  على  يصر  األغا  لكن 
تشرف على مخيم خان يونس. وحسب القوانني املعمول بها، »ال 
يجوز للبلديات أن تتدخل في أمر يخص املخيمات ووكالة الغوث«.

ويعتبر أن الناس لم يكونوا حانقني على البلدية، فقد تظاهروا 
»كثير  ويقول:  فحسب،  البلدية  أمام  وليس  الغوث  وكالة  أمام 
ليست  املنطقة  هذه  أن  يعلمون  ال  البلدية  أمام  تظاهروا  ممن 
مسؤوليتنا«. وهو ما تؤكده احلاجة حليمة، 56 عاما، حيث تقول: 
»نحن نعيش في مخيم لالجئني، وكلنا هنا الجئون، ومنذ جلأنا 
املخيم، ويتوجب عليها متابعة جميع  املسؤولة عن  والوكالة هي 

احتياجاتنا وحل مشاكلنا«.
ومع أن األغا يعتبر أن وجود البركة ال يشكل خطرا؛ ألنها »بعيدة 

دون  الذين حفروها  هم  واألهالي  بالسكان«،  املأهولة  املناطق  عن 
الرجوع إلى اجلهات املختصة، إال أن الواقع يخبرنا أن البركة قريبة 

جدا من مساكن املواطنني.
البركة  املوقع عندما سمعنا عن حفر  إلى  األغا: »توجهنا  ويقول 
أن تتولى  الوكالة، ووضعنا تصميما خاصا، على  برفقة مهندسي 
الوكالة تنفيذه واإلشراف عليه. لكنها تأخرت، وهذه مسؤوليتها«. 
منطقة  في  وصغيرة  كبيرة  كل  عن  مسؤولة  »الوكالة  ويتابع: 
املخيم، وقد وجهنا إليهم رسالة رسمية، لكنهم لم يعملوا الالزم، 
فقامت البلدية؛ تبرعا وتطوعا، بإقامة سياج حول البركة، وهو 

الذي دمره املواطنون«.
وينوه إلى أن األهالي يتحملون جزءا من املسؤولية؛ »ألنهم يتركون 
يهتموا  ولم  الصحي،  للصرف  مياه  بركة  حول  يلعبون  األطفال 
أن  عليهم  أن  ويعتبر  حولها«.  والسور  السياج  تدمير  مت  عندما 
التي تخص حياتهم  األمور  كل  في  الغوث  وكالة  باجتاه  يتحركوا 

في املخيم.
قبل  البركة  حفر  مت  قد  أنه  إلى  ينوه  رزقة،  أبو  أحمد  ولكن 
عشرين عاما، ويقول: »في الوقت الذي تلقي فيه الوكالة املسؤولية 
أطفال منذ مت  أربعة  املثل، خسرنا  البلدية  البلدية، وتفعل  على 

حفرها«.
وقد حاولت مراسلة الصحيفة إجراء لقاء مع وكالة الغوث، إال أنه 
متت مماطلتها عدة أيام، ولم تتمكن من أخذ رد من وكالة الغوث، 
سوى تصريح هاتفي مقتضب على لسان مسؤول العالقات العامة، 

اكتفى فيه بالقول: »وكالة الغوث ليست مسؤولة عن املنطقة«.
لم تعد القضية قضية أونروا أو بلدية، فهناك خسارة في األرواح، 
واملطلوب من اجلميع التعاون، حيث تنوي البلدية حسب األغا أن 
تعمل كل ما يلزم ملعاجلة القضية، التي كان يفترض أن تعالج في 
ميكنها  ال  البلديات  أن  ويعتبر  فاجعة.  وقوع  بعد  وليس  وقتها، 
الالجئني من  يفرغ قضية  ذلك  الغوث؛ ألن  وكالة  أن حتل محل 
لدى  إصرارا  في حني جند  والدولي،  والوطني  السياسي  مفهومها 
املواطنني على االستمرار بالفعاليات االحتجاجية حتى إزالة هذا 

اخلطر الذي يهدد األرواح في منطقة خان يونس.

بركة املجاري تبتلع األطفال في خان يونس
واألونروا والبلدية يتبادالن االتهامات
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ميرنا زيادة  - مراسلة الصحيفة/ رام الله

 2011 شتاء  فصل  خالل  السائد  املوضة  اجتاه  يتميز 
على  غالبا  واعتمدت  األلوان،  وتعدد  والتطور  باألناقة 
األمناط الكالسيكية، مع إدخال بعض التحسينات؛ لتبدو 
هذا  موضة  وتعتمد  لألذواق.  تروق  ومتميزة  عصرية 
املوسم على مناذج قصيرة مزخرفة وملونة، ومواد قدمية، 
احلديث  الذوق  وفق  وتصنيعها  إليها مجددا،  الرجوع  مت 
بـ»الكروشيه«.  يعرف  ما  أو  الصنارة،  على  يعتمد  الذي 

وفيما يلي نبرز ما مييز موضة شتاء 2011.

تنوع املواد املستخدمة
تنتشر في األسواق املالبس اجلاهزة مخدومة »بالكروشيه«، 
وجلد الثعبان، أو اجللد املصنع؛ وتثير اإلعجاب برسوماتها 
اخلروف  وجلد  الفرو  سترات  أصبحت  وقد  وجمالها. 
حتمل  التي  تلك  خاصة  املوضة،  مالبس  قائمة  تتصدر 
إلى  باإلضافة  عديدة،  زخارف  تضم  أو  هندسية،  أشكاال 
رائع  بشكل  تتالءم  التي  العريضة  األرجل  ذات  السراويل 

مع األحذية الطويلة واإلكسسوارات ذات األلوان البراقة.
حلم،  بيت  من  أزياء  مصمم  الشويكي؛  عدلي  ويشير 
إدخال  هو  العام  لهذا  الشتاء  موضة  مييز  ما  أن  إلى 
بالنسبة  أما  الصوف.  واستخدام  املالبس،  على  الفرو 
زالت  فما  فلم يحدث عليها تعديل كبير؛  للبنطلونات 
إضافة  ولكن متت  دارجة،  الضيقة  البنطلونات  موضة 

ملعة خفيفة إليها.
كالدانتيل  املستخدمة؛  احلساسة  األقمشة  تكفلت  وقد 
في  والسحر  الفن  بإبراز  والتول،  واألورغنزا  واملوسلني 
الذي  الذهبي  بالتطريز  بريقا  ازدادت  التي  التصاميم، 
يرسم مدارات خالبة في أركانها؛ لتضفي على املجموعة 
بينما  وآخر.  تصميم  بني  سحرا  يتراقص  خالبا  جماال 
تتألأل اإلكسسوارات املعدنية؛ التي بدت متناسقة مع روح 
الفكرة، ضمن التطريز حينا، وعلى شكل »بروش« حينا 

آخر.
ويقول الشويكي: »إذا كانت السيدة تريد مظهرا عصريا، 
فراء  قطعة  اختيار  ميكنها  الكبيرة،  باجلرأة  يتسم  ال 
صغيرة، ومن اجلميل اختيار معطف من الفرو، أو قبعة 
منه؛ حيث تتميز موضة شتاء 2011 بالدمج بني الفراء 

واجللد«.

األلوان
أكثر األلوان املستخدمة في هذا املوسم هي األلوان الداكنة 
التي استخدمت العام املاضي، كالنبيذي والبنفسجي الداكن، 
ولون الـ»الغون«؛ وهو مزيج بني األزرق واألخضر، إضافة 
املجموعة  في  املشرق  أثره  ترك  الذي  العاجي  اللون  إلى 
الدافئة. كما تتميز موضة الشتاء باأللوان اجلريئة؛ ومنها 
للفساتني.  بالنسبة  القرمزي  األحمر  أو  الذهبي  األصفر 
أو  اآلجوري،  عليها  فغلب  اخلريفية  لأللوان  بالنسبة  أما 

مجموعة اللون األصفر.

األوشحة
بدأت موضة األوشحة تعود منذ فترة، وتستمر صيحتها 
فتاة،  كل  أزياء  أسس  من  لتكون  احلالي؛  العام  خالل 
ليكون  ثنيه  يتم  الذي  املربع،  الوشاح  موديل  خاصة 
وخالل  املستطيل.  الوشاح  جانب  إلى  مثلث،  شكل  على 
متابعة مجموعات األزياء التي اشتملت على أوشحة سواء 
مستطيلة أو مربعة، يالحظ أن أغلب املوديالت تأتي من 
والقطن  كالساتان  الناعمة؛  الرقيقة  اخلفيفة  اخلامات 
واحلرير الثقيل، وهذا يشير إلى أن الوشاح لم يعد قطعة 
مالبس يستعان بها للتدفئة فحسب، وإمنا للزينة كذلك، 
ليساعد الفتيات في الدول العربية الدافئة أن ترتديه مع 

ما تشاء من مالبس.

الفلسطينية مقابل العاملية
املوضة  مع  فلسطني  في  املوضة  تناسب  مدى  عن  أما 
العاملية، فيقول الشويكي: »ال تتطابق املوضة في فلسطني 
مع املوضة العاملية؛ فهناك فرق كبير بينهما؛ ألنها تصل 
أن  بعد  األخرى،  الدول  مواسم  نهاية  مع  فلسطني  إلى 

تصبح قدمية عندهم«.

شتاء 2011

الوشاح املستطيل
ما يزال الوشاح املستطيل مفضال 
ارتدائه  لسهولة  الكثيرات؛  لدى 
حول  لفه  ومنها  أشكال،  بعدة 
إضافة  منسدال،  تركه  أو  الرقبة، 
أناقة  إلى إمكانية أن يكون مركز 
وقد  السادة.  املالبس  مع  الفتاة 
األزياء  بيوت  من  العديد  قدم 
مبوديالت  املستطيل  الوشاح 

متنوعة.
أزياء  في  املألوف  عكس  وعلى 
وداكنة،  محايدة  ألوان  من  الشتاء 
مبوديالت  األوشحة  بعض  تأتي 
ومزدحمة  النقوش،  متعددة 
ما  أكثر  بذلك  لتكون  باأللوان؛ 
مع  الشتاء  في  االنتباه  يلفت 

املالبس الداكنة والسادة.
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اختارها: محمد توام

الدعوات  عليه  كثرت  أن  بعد  احملاضرات  تقدمي  من  أينشتاين  سئم 
من اجلامعات واجلمعيات العلمية. وذات يوم، إذ كان في طريقه إللقاء 
محاضرة، قال له سائقه: »أعلم يا سيدي أنك مللت تقدمي احملاضرات 
وتلقي األسئلة، فما قولك في أن أنوب عنك في محاضرة اليوم، خاصة 
أن شعري منكوش ومنتف كشعرك، وبيننا شبه ليس بالقليل، وقد 
استمعت إلى العشرات من محاضراتك فتكونت لدي فكرة ال بأس بها 

عن النظرية النسبية«؟
قاعة  إلى  وصال  وحني  املالبس.  وتبادال  بالفكرة،  أينشتاين  أعجب 
بزي  العبقري  العالم  وجلس  املنصة،  على  السائق  وقف  احملاضرة، 

السائق في الصفوف اخللفية. وسارت احملاضرة على ما يرام، إلى أن وقف أستاذ جامعي، وطرح سؤاال من الوزن 
الثقيل بنية إحراج أينشتاين. وهنا ابتسم السائق وقال له: سؤالك هذا ساذج إلى درجة أنني سأكلف سائقي الذي 

يجلس في الصفوف اخللفية بالرد عليه. فقدم »السائق« ردا جعل السائل يتضاءل خجال.
كثير من املوقف احملرجة حتتاج فقط إلى بساطة في التفكير، وبديهة حاضرة، بال تشنج وال توتر.

اختارتها: علياء أبو دية

يفتحا  أال  لعرسهما  التالي  الصباح  في  زوجان  اتفق 
الزوج يطرقون  أهل  زائر كان. وحني جاء  الباب ألي 
على  تصميم  نظرة  لآلخر  منهما  كل  نظر  الباب، 
إال قليل  الباب. ولم ميض  تنفيذ االتفاق، ولم يفتحا 
وقت حتى حضر أهل الزوجة يطرقون الباب، فنظر 
الزوج لزوجته، فإذا بها تذرف الدموع وتقول: والله ال 
يهون علي وقوف أبوي أمام الباب وال أفتح لهما. سكت 

الزوج، وأسرها في نفسه، وفتحت هي الباب.
كانت خامستهم  أوالد،  بأربعة  ورزقا  السنوات،  مضت 

طفله، فرح بها األب فرحا شديدا، وذبح الذبائح لها. 
فسأله الناس متعجبني من فرحه الذي غلب فرحته 
بأوالده الذكور، فأجاب ببساطه: هذه التي ستفتح لي 

الباب غدا.

ألني مسعود- مراسلة الصحيفة/ رام الله

الرابعة أحبهن  أربع زوجات، وكانت  كان لتاجر غني 
املالبس،  أغلى  لها  يحضر  أن  اعتاد  لذلك  قلبه،  إلى 
إال  لها  يقدم  وال  بها،  االهتمام  ويكثر  برقة،  ويعاملها 
بها  ويتباهى  الثالثة،  زوجته  يحب  كان  كما  األفضل. 
تتركه  أن  يخشى  دائما  كان  ولكنه  أصدقائه،  أمام 
لرجل آخر. وكان يحب في زوجته الثانية عقالنيتها 
عندما  إليها  ويلجأ  ثقته،  مكمن  ويعتبرها  وصبرها، 
األوقات  تخطي  على  فتساعده  لألزمات،  يتعرض 
جدا،  وفية  كانت  فقد  األولى  الزوجة  أما  العصيبة. 
إلى  إضافة  وعمله،  ثروته  إدارة  في  كثيرا  وساهمت 
يكن  لم  ولكنه  املنزلية.  بواجباتها  تقصيرها  عدم 
يحبها رغم حبها الشديد له، ولم يكن ينتبه لها أبدا.

ذات يوم مرض التاجر، وأدرك أن وفاته باتت قريبة، 
أربع  عندي  نفسه:  وسأل  الرغدة،  حياته  في  وفكر 
زوجات، ولكنني سأموت وحدي، كم سأكون وحيدا؟! 
بني  أحببت  من  أكثر  »أنت  الرابعة:  لزوجته  فقال 
زوجاتي، وأحضرت لك أفضل املالبس، واهتممت بك 
وترافقينني؟  تتبعينني  فهل  أموت،  اآلن  وأنا  كثيرا. 
تنبس  أن  دون  ورحلت  »مستحيل«.  بكلمة:  فردت 
في  طعنه  حاد  كسكني  إجابتها  جاءت  أخرى.  بكلمة 
الثالثة،  لزوجة  احلزين  التاجر  توجه  وحينها  قلبه. 
واآلن  حياتي،  طوال  كثيرا  أحببتك  »لقد  لها:  وقال 
سأموت، فهل تتبعينني وترافقينني«؟ فردت ببرود: 
من  سأتزوج  متوت  وعندما  هنا،  جميلة  فاحلياة  »ال؛ 
رجل آخر«. ثم قال للزوجة الثانية: »كنت دائما أجلأ 
إليك، وكنت دوما عونا لي، اآلن أريدك أن تساعديني 
قالت  موتي؟  رحلة  في  ترافقيني  وأن  أخرى،  مرة 

هذه  مساعدتك  أستطيع  لن  »آسفة؛  الثانية:  الزوجة 
املرة، وأقصى ما سأفعلك هو إرسالك إلى قبرك تكرميا 
متاما.  وانهار  كالصاعقة،  عليه  وقعت  إجابتها  لك«. 
أينما  سأتبعك  معك...  سأرحل  »أنا  صوت:  هتف  ثم 
األولى، وكانت مجهدة  تذهب«. نظر فإذا هي زوجته 
ونحيفة، وتعاني من سوء التغذية. فقال التاجر: »كان 

يجب أن اهتم بك عندما كنت أستطيع ذلك«!
هي  رابعتهن  حياته:  في  زوجات«  »أربع  منا  لكل 
لنجعله  وجهد  وقت  من  بذلنا  مهما  الذي  اجلسد، 
هي  والثالثة  ومنوت.  نهرم  عندما  فسيتركنا  جميال 
فتمثل  الثالثة  أما  لغيرنا!  وستذهب  والثروة،  املال 
الذين مهما كانوا قريبني منا، فإن  األهل واألصدقاء، 
ومتثل  القبر!  باب  هو  معنا  إليه  يذهبون  ما  أبعد 
الزوجة األولى النفس، التي نهملها دائما، وجنري وراء 
املادة والثروة والشهوة. ولكن الروح هي الشيء الوحيد 
إليه. ورمبا كان من  إلى أي مكان نذهب  الذي يتبعنا 
األفضل أن ننميها ونقويها بدال من الندم ونحن على 

فراش املوت.

فرفشة

سريع،  بنمط  النشاطات  تتالحق  احلمل: 
تواكبها بقدرة هائلة وشجاعة وثقة بالنفس. 
إذا ظهرت مشاكل غير متوقعة فتعامل معها 
فمهارتك  ارتباك،  دون  عليها  لتنتصر  بذكاء 
معقدة.  مسألة  لكل  احللول  وتوفر  مميزة 
االطمئنان  إليك  يحمل  جيدا  خبرا  تتلقى 
بعض  ملعاجلة  وتضطر  العاطفية  حياتك  تتراجع  النفسية.  والراحة 
منطك،  يفهم  ال  محيط  من  تنزعج  ورمبا  والشخصية.  العائلية  القضايا 
على  وتطل  حلوة  أوقات  فتعيش  األمور  تتبدل  حظك  حلسن  ولكن 

تغيرات ممتازة.

وتزهو  بسالم.  السنة  تنتهي  الثور: 
تعود  مرتفعة.  مبعنويات  وتشرق  بنفسك 
السيطرة  فتستعيد  نصابها  إلى  األمور 
عديدة  اجتاهات  في  وتذهب  األمور،  على 
كل  في  احلظ  فيحالفك  الثمار،  لقطف 
الهوايات  إلى مزاولة  املجاالت، ما يدفعك 
التي حتب. أما على الصعيد العاطفي فيسود جو من األمان. وتلتقي 
للقاء  وتخرجان  دعوات  وتلبيان  واحدة  أهداف  على  الشريك  مع 
الناس. أما إذا كنت عازبا فتلتقي بشخص يلفت اهتمامك وقد تسرع 

اخلطى باجتاهه.

العقرب: تنطلق مبشاريعك غير آبه 
للتضحية  جاهزا  تبدو  حواجز.  بأي 
فتبذل  املشاريع،  إجناح  سبيل  في 
الواجبات  وتنسى  مضاعفة،  جهودا 
التجديد  من  مرحلة  جتتاز  األخرى. 
التقدير  وتالقي  الفريدة،  والتطورات 
يحمل  الذي  الشخصي  الشأن  في  خاصة  املجاالت،  كل  في 
إليك أجواء سعيدة جدا، فتمارس سحرك، وتسمع كلمات 
اإلعجاب والثناء. وتعيش مغازالت متعددة وتقيم اتصاالت 

متنوعة.

سابقة،  بقرارات  النظر  تعيد  امليزان: 
باشرت  إذا  لتأخيرك.  عذر  إليجاد  وتضطر 
العراقيل  بعض  تصادف  قد  مبشروع 
لقلب  تسعى  كنت  ولو  فشل،  من  فتخشى 
األوضاع واملوازين، فعليك أن تطرد األفكار 
من  واجهت  مهما  سلبيا  تكن  وال  السوداء، 
عراقيل. رمبا عانيت من تخلي احلبيب عنك، أو تشعر مبرارة ما حصل. 
ولكن قد تنشأ عالقة جديدة ينتج عنها راحة نفسية أو تفاهم وانسجام 
مع الذات. تتحرر ممن حاول السيطرة عليك، فتشعر فجأة بأنك تنطلق 

دون قيود على الصعيد العاطفي.

واملشاكل  الهموم  هي  كثيرة  اجلوزاء: 
املواجهة  على  قدرتك  أن  إال  والعراقيل، 
كبيرة، وتستنفد طاقتك في إيجاد التسويات 
واجتياز  املشاكل  وحل  التنازالت  وتقدمي 
السيطرة على األوضاع  الصعوبات. قد تفقد 
فتثور غاضبا حينا وتختار الليونة واستيعاب 
املوقف أحيانا، إال أنك تتعب من عراقيل وتأخيرات حتصل. عاطفيا، إذا 
كنت وحيدا فقد تتعرف إلى شخص يشكو من بعض العقد واملشاكل 
في حياته، أو مير بحالة اجتماعية صعبة، أو تكتشف أن له حياة خاصة 

غامضة وغير مفهومة.

وجتابه  معنوية،  بقوة  تشعر  السرطان: 
سلوك  من  خائف  غير  بالنفس،  بثقة  الرياح 
اآلمن.  ملجئك  من  واخلروج  جديدة،  طرق 
املواجهة،  على  وقدرتك  جرأتك  تثبت 
جتهلها.  كنت  مواهب  نفسك  في  وتكتشف 
متسابقا  العمل،  وراء  الهثا  نفسك  وجتد 
الزمن، متحركا في كل االجتاهات. يجب أن تعلم أن في اجلو بعض  مع 
مع  نزاعا  لك  وتسبب  أيضا،  الشخصية  حياتك  تطال  قد  التي  اإلرباكات 
الشريك، قد يولد نفورا، كما يخلق جوا عائليا ضاغطا ونزاعات زوجية. إال 

أن هذا املناخ يختفي دون أن يترك أثرا.

ما  كل  في  النجاح  حترز  العذراء: 
املفاوضات  في  تنتصر  وتقرر.  تفعل 
فتزدهر األعمال، وحتقق األرباح. أينما 
ثمار  وتقطف  نفسك  تفرض  ذهبت، 
يحمل  مفاجئ،  بسفر  تقوم  جهودك. 
كثيرة  بأمور  تهتم  مفيدة.  نتائج  إليك 
أحدا  جترح  أال  حاذر  تنتهي.  وكيف  تبدأ  أين  من  تعرف  فال 
واألوقات  واحلب  الراحة  لك  يؤمن  العاطفي  اجلو  بكالمك. 
إذا  العذبة،  واللقاءات  واملفاجآت  الهدايا  ويحمل  السعيدة، 
عالمات  وتتلقى  العاطفي  قدرك  يتغير  قد  وحيدا.  كنت 

اإلعجاب من كل صوب.

إيجابيا  األمور  تتطور  األسد: 
على  وتنتصر  بنفسك،  فتفتخر 
القاصي  يعلم  أن  تريد  املعيقات. 
بعض  إجناح  في  السبب  أنك  والداني 
التي يستفيد منها كثيرون.  املشاريع 
حلوال  وجتد  مبدعة،  بأفكار  تتحلى 
مرضية للمشاكل العالقة. قد تسافر فتفيد أعمالك. متيل أكثر 
إلى الصداقة من العالقات العاطفية، فتلتقي بأصحاب قدامى، 
العاطفية  عالقتك  تتعرض  أن  ميكن  عائلية.  مسائل  وتعالج 
أو  االستقرار،  قبل  اضطراب  بحالة  فتمر  التعقيدات،  لبعض 

تضطر إلى مواساة من حتب.

قيود  من  فتتحرر  اآلفاق  تتوسع  اجلدي: 
لكن  التطورات.  وتسجيل  التقدم  من  منعتك 
املسؤوليات،  فتتضاعف  سريعا  يبدو  النمط 
لتغيير  وتضطر  أحيانا،  بالتعب  لتشعر 
حلسن  األوضاع.  على  للسيطرة  األساليب 
حظك أنك تتمتع باحليوية املطلوبة ملواصلة 
فإذا كنت وحيدا يحمل  والتفاهم.  تتوفر لك أجواء من احلب  اجلهود. 
أكثر  تتقرب  مرتبطا  كنت  وإذا  مصيرك،  يغير  جيدا  لقاء  ستصادف 
ارتباط وود  الفترة أجواء رومانسية تتحدث عن  ممن حتب، ففي هذه 

يجمعك باحمليطني.

احمللية  األخبار  تربكك  أن  ميكن  القوس: 
والعاملية، وتتأثر مصاحلك مبا يحصل. ومهما 
إشارة،  أي  تهمل  أال  فيجب  األحوال  كانت 
قد  يتفاقم.  أن  فبل  الوضع  ملعاجلة  وتسارع 
أو  العائلة،  أفراد  أحد  مع  مشكلة  من  تعاني 
إثر  على  الوالدين  أحد  مساعدة  إلى  تضطر 
الشخصي، بعد فترة من  الصعيد  الضغط، خاصة على  أزمة ما. يخف 
فتقضي  املناخ  يتغير  ثم  أحيانا.  تشتد  قد  التي  اخلالفات  أو  النزاعات 
العاطفية  أوقات طيبة، وأعيادا هادئة وسعيدة، وتنفذ بعض رغباتك 

واملهنية.

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

االهتمام  منك  مطلوب  احلوت: 
ال  بسالم.  األمور  تتخطى  حتى  بنفسك 
بالطريق  تسير  أعمالك  إن  القول  ميكن 
وتأتي  عابرة  الفترة  هذه  ترغب.  الذي 
مفاجآت  حتمل  أفضل  مرحلة  بعدها 
أهداف  أجل  من  تكافح  وانفراجات. 
قدر  على  تعطيك  ال  أو  الظروف،  تخيبك  وقد  أساسية،  تراها 
آمالك. يحيطك احملبون واألصدقاء، ويولد جوا من االحتفاالت 
واملناسبات السعيدة، حيث تلتقي مبن يلفت نظرك، ولو حتفظت 

عن املبادرة قبل اتخاذ أي قرار.

وحتقق  وإقداما،  تفاؤال  متتلئ  الدلو: 
غير  تغيرات  تطرأ  قد  أهدافك.  بعض 
أو  البداية،  في  حركتك  تشكل  منتظرة 
تكتشف  ثم  والعجز،  باحلرج  تشعرك 
عبورك  جسرا  وتشكل  مناسبة،  أنها 
ملكان أفضل. ال تتردد في قبول اجلديد 
أكبر  عمال  استدعت  لو  حتى  مهمة،  تغييرات  بإحداث  والتفكير 
بحب  السنة  تنهي  عاطفيا،  مضاعفة.  وجهودا  أطول  ووقتا 
وأشواق وتعرف لقاء استثنائيا. قد تقع في الغرام إذا كنت خاليا، 

أو تزدهر عالقة عاطفية ناشئة

الزوجـــات األربـــع

من طرائف أينشتاين... صاحب نظرية النسبية

اتفاق زوجني



تشرين ثان/ كانون أول  162011 بصمات

وفيما يلي نبذة عن كل مؤسسة منها:

جمعية دير البلح لتأهيل املعاقني

دير  ألهالي  لتقدمي خدماتها  1997 كجمعية غير حكومية  عام  تأسست 
البلح واملناطق املجاورة، وخاصة املعاقني منهم، وتعريف املجتمع بحقوقهم 
»املعاق جزء  شعار  تأسيسها  منذ  اجلمعية  وترفع  معهم.  التعامل  وكيفية 

فاعل من املجتمع، ال عالة عليه، وله من احلقوق ما لنا، وعليه ما علينا«.
وتعمل اجلمعية على أن تكون مؤسسة متطورة تتمتع باملصداقية واملرونة 
األموال،  وجتنيد  املتاحة،  املوارد  استثمار  على  وقادرة  واالستمرارية، 
وحتسني جودة حياة املعاقني بشكل يكفل مشاركتهم في املجتمع، وحتسني 

فرص النمو والتطور لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية.
وتضم اجلمعية عدة أقسام، أهمها مدرسة احلنان لتأهيل املعاقني سمعيا، 
قسم  بها  ويلحق  املهني.  التدريب  ومركز  الطفل،  قدرات  تعزيز  ومركز 
العالج  وقسم  والتوجيه،  اإلرشاد  وقسم  للمعاقني،  االجتماعي  التأهيل 
وإذاعة  ومخبز.  لألطفال،  الداخلية  واحلضانة  الطبي،  والتأهيل  الطبيعي 

.FM 100.1 صوت املعاقني، املعروفة باسم »راديو اإلرادة« وترددها هو

بلدية القرارة:

 ،1981 عام  القرارة  قرية  في  قروي  مجلس  أول  تأسيس  مت 
لتقدمي بعض اخلدمات للمواطنني، التي ارتفعت مع تسلم السلطة 
وارتبطت   .1994 عام  احمللية  للهيئات  الفلسطينية  الوطنية 
وفي  البلديات.  على  اإلشراف  تولت  التي  احمللي،  احلكم  بوزارة 
كانون أول عام 2005، مت انتخاب أول مجلس بلدي للقرارة، وال 
مبنى  البلدية  وتضم  املنطقة.  خدمة  في  دوره  يؤدي  يزال 
لإلدارة، ومركز ثقافي، ومكتبة عامة، ومختبرا للحاسوب، وقاعة 
للمحاضرات والندوات، وفصوال دراسية إلقامة الورش والندوات.

جمعية النهضة للتنمية الريفية – خان يونس

هي جمعية غير ربحية تعمل مبوجب قانون املجتمع لعام 2000، 
تأسست عام 2000، وتعمل على توعية أهالي مدينة خان يونس 
وتعزيز  والطفل،  املرأة  قضايا  خاصة  املجتمعية،  القضايا  حول 
االجتماعية  اجلوانب  لتطوير  وتهدف  املجتمع.  في  الشباب  دور 

والثقافية في املدينة.

جمعية أجيال املستقبل اخليرية:

 ،2002 عام  تأسست  حكومية،  وغير  ربحية  غير  جمعية 
وتهتم بقضايا الطفل واملرأة والشباب. حتتوي على عدة قاعات 
ومكتبة وغرف للموسيقى والرياضة واملسرح، وغيرها. ومن أهم 
فعالياتها إقامة املخيمات الصيفية السنوية بالتعاون مع مؤسسات 
لألطفال،  النفسي  الدعم  مشاريع  وتقدمي  وأهلية،  حكومية 
ترفيهية  ورحالت  توعوية  برامج  إلى  إضافة  املساند،  والتعليم 
في  اجلمعيات  احتاد  مؤسسي  من  اجلمعية  وتعتبر  ملنتسبيها. 

مدينة رفح.

جمعية األمل لتأهيل املعاقني – رفح:

جمعية أهلية رائدة تعمل في مجال التنمية والتعليم والصحة 
للفئات  أفضل  حياة  يكفل  مبا  والتأهيل،  والتدريب  والثقافة 
رقي  املساهمة في  قادر على  لبناء جيل  الصم؛  املهمشة، خاصة 
املجتمع. وقد تأسست عام 1991، وتعمل في مجال تعليم ذوي 
االحتياجات اخلاصة و تأهيلهم، خاصة الصم. إضافة إلى تنمية 
العادية، وفي  املدارس  الروضة وطلبة  القدرات األطفال في سن 
العديد  لتحقيق  اجلمعية  وتسعى  املجتمعية.  التنمية  مجال 
املدني،   املجتمع  تنمية  في  اجلمعية  دور  كتعزيز  األهداف؛  من 
واملساهمة في تقدمي اخلدمات النوعية للصم في مجال التعليم 
والثقافية،  التربوية  املفاهيم  تطوير  في  واملساهمة  والصحة، 

وتعزيز  اإلعاقة،  انتشار  من  للحد  املجتمع  في  الوعي  ونشر 
البرامج  العديد من  الدمج، عبر  املجتمعية في عملية  املشاركة 

واألنشطة املتخصصة.

اجلمعية احمللية للخدمات املجتمعية – مخيم املغازي:

تأسست اجلمعية عام 2000، بهدف تطوير اجلوانب االجتماعية 
املخيم وتنشيطهم وتفعيلهم. وهي جمعية شبابية  لدى شباب 
للجمعيات  املخيم  شباب  احتياج  الحظوا  عندما  الشباب  أسسها 

التي تهتم بهم وتعمل على تطويرهم.
الشباب.  من  محدود  عدد  على  البداية  في  مشاريعها  اقتصرت 
استقطاب  قادرة على  األخيرة، وأصبحت  السنوات  وتطورت في 
الطالئع من كافة أرجاء املخيم، والتوسع في النشاطات واملشاركة 

املجتمعية.

جمعية أصدقاء تأهيل املعاقني بصريا – غزة:

وصحة  وتعليم  تأهيل  خدمات  تقدم  ربحية  غير  جمعية 
للمعاقني بصريا في قطاع غزة، بالشراكة مع مؤسسات املعاقني 
لتأهيل   ،1995 عام  تأسست  املدني،  املجتمع  ومؤسسات  بصريا 
املعاقني بصريا، وتوفير األدوات واملشاريع التي ال ميكن للمعاقني 
تتلقاها  التي  التبرعات  بصريا توفيرها. وتعتمد اجلمعية على 

من اجلهات املانحة في فلسطني وخارجها.
وتهدف اجلمعية لرفع مستوى وعي املجتمع، بالتركيز على ذوي 
املعاقني بصريا، ومحاولة التعرف على مشكالت اإلعاقة البصرية 
ومسبباتها، وتطوير وسائل الوقاية منها، وكيفية التعامل معها، 
القانونية واحلقوقية اخلاصة  التشريعات  واملساهمة في تطوير 

باملعاقني بصريا.

جمعية تطوير بيت الهيا:
تأسست 1994 كجمعية أهلية غير ربحية تهدف لبناء بيت الهيا 
وحماية  واجتماعيا،  واقتصاديا  وثقافيا  عمرانيا  وتطويرها 
القائمة،  املؤسسات  وتطوير  واملعنوية،  املادية  املجتمع  مصالح 
وتوثيق العالقة بينها وبني املجتمع احمللي، وتنمية روح التعاون، 

خمس عشرة جنمة تشارك »بياالرا« في إضاءة حياة أطفال مشروع »بصمات«
البريطانية، ومتويل من االحتاد األوروبي، على  إنقاذ الطفل  الشباب »بياالرا«، بالشراكة مع مؤسسة  الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور  الهيئة  الذي تنفذه  يعتمد مشروع األطفال كفاعلني اجتماعيني »بصمات«، 
محورين أساسني، هما إشراك األطفال في مجتمعهم بعد تدريبهم على مهارات متكنهم من التعبير عن احتياجاتهم، وتطوير قدرات املجتمع، وممثلي املجتمع املدني، لتتقبل األطفال كمشاركني في عملية التنمية 
وصنع القرار. وهذا األمر يتطلب تقوية املؤسسات وتزويدها بآليات املشاركة، عبر تدريب القائمني عليها على تطوير قدراتها اإلدارية واملالية والقانونية واحلقوقية. ويتم تنفيذ املشروع بالتعاون مع 15 مركزا 

مجتمعيا في محافظات القطاع اخلمس، مت اختيارها بعد زيارات ميدانية شملت 55 مؤسسة مجتمعية.

إعداد وتصوير: طاقم املشروع- غزة
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واإلشراف على املشاريع، ومراقبة العمل فيها.

وتتمثل رؤية اجلمعية في تفعيل كافة قطاعات الشعب، خاصة 
األطفال والنساء والشباب؛ لضمان مشاركتهم الفاعلة في عملية 
مجتمع  إلى  وصوال  والتطوير،  والبناء  والتخطيط  اإلعداد 

دميقراطي، حر، قوي ومترابط.

جمعية املعاقني حركيا:

جمعية أهلية غير حكومية غير ربحية تأسست عام 1992، على 
بالنفس،  الثقة  لتعزيز  واملعاقني،  اجلرحى  من  مجموعة  أيدي 
الدميقراطية  مفاهيم  وتعزيز  القيادية،  قدراتهم  وتطوير 
وأساليب احلياة املدنية، بشكل يساهم بتحسني ظروف حياتهم، 

وإعادة دمجهم في املجتمع بعد توفير احتياجاتهم.
ويؤدي  حقوقه،  بكافة  يتمتع  إنسان  املعاق  أن  اجلمعية  وترى 

واجباته، ويساهم بفاعلية في بناء املجتمع وتنميته.
وتهدف لالرتقاء بحقوق املعاقني والعمل على حتقيقها، وزيادة 
برامج  وتفعيل  واحتياجاتهم،  املعاقني  حقوق  حول  الوعي 
احمللي  املجتمع  مشاركة  وزيادة  اإلعاقة،  ومنع  املبكر  االكتشاف 

والعمل على دمج املعاقني.

جلنة حي املواصي:

املواصي.  لسكان حي  لتقدمي خدمات  تهدف  ربحية  غير  جلنة 
1995، لتقدمي خدماتها لكافة شرائح املجتمع في  تأسست عام 
احلي، ومنها الترفيهية، والتعليمية، واالقتصادية واالجتماعية، 

وتعمل على املساعدة في تلبية احتياجات احلي.
املجتمع  مؤسسات  كافة  مع  والتعاون  بالتشبيك  اللجنة  وتقوم 

املدني لتطوير اخلدمات املقدمة حلي املواصي.

جمعية إنقاذ املستقبل الشبابي:

تأسست اجلمعية عام 2001 كجمعية غير ربحية تهدف لتعزيز 
رفع  في  للمساهمة  املجتمع،  داخل  ومبادراته  التغيير  مفاهيم 
واالقتصادي  والنفسي  والصحي  واالجتماعي  الثقافي  املستوى 
ومتثيل  االجتماعية،  العدالة  بواقع  والنهوض  واألسرة،  للشباب 

الوطن، واملشاركة في احملافل واملؤمترات الشبابية الدولية.
أولوياتهم،  لتحديد  الشباب  قدرات  لتنمية  اجلمعية  وتهدف 
املناسبة،  احللول  وإيجاد  وإستراتيجياتهم،  خططهم  وتبني 
الشباب  لتمكني  الفردية واجلماعية  التنموية  املبادرات  ومتكني 
من املشاركة في صنع القرار االجتماعي واالقتصادي والسياسي، 
ومناقشة  والتعبير،  الرأي  حرية  وتعزيز  احلوار  أفكار  ونشر 
أفكار التغيير االجتماعي، ونشر الوعي، وبناء جسور ثقافية مع 

الشباب في مختلف أنحاء العالم.
للغة  ناد  إنشاء  منها:  وخدمات  برامج  عدة  اجلمعية  وتتبنى 
عمل،  فرص  وخلق  السياسية،  املشاركة  ودعم  اإلجنليزية، 

واملساندة النفسية لألطفال.

جمعية يبوس اخليرية – رفح:

 2001 أهلية فلسطينية غير ربحية، تأسست عام  هي مؤسسة 
رفح،  محافظة  في  لألطفال  األساسية  االحتياجات  لتغطية 
وبرامج  أنشطة  عبر  ومواهبهم  قدراتهم  تطوير  على  والعمل 
متنوعة، تعتمد على مبدأ تطوع املنشطني من طالب اجلامعات 
وخريجيها. ويتم تنفيذ هذه البرامج في ثمانية مراكز نشاط 
وتهدف  مواهبهم.  ملمارسة  الفرصة  لألطفال  تتيح  مختلفة، 
اجلمعية إلى تنمية مواهب األطفال وقدراتهم، وصقلها، واالرتقاء 
باملستوى الثقافي والفكري لهم، وإيجاد ملتقى لألطفال ميكنهم 
لألسر  االجتماعي  الوضع  وحتسني  هواياتهم،  ممارسة  من 
احملتاجة في احملافظة، واملساهمة في تخفيف األعباء االقتصادية 

عن األسر الفقيرة.
وتتواصل اجلمعية مع املجتمع احمللي عبر مركز توزيع املساعدات، 
تعمل  كما  احملتاجة،  األسر  اجلمعية مقصدا آلالف  تعتبر  حيث 
على توزيع الطرود الغذائية املمنوحة من اجلهات املانحة، وعبر 
في  األطفال  عشرات  تدريب  على  يعمل  الذي  التدريب  مركز 
والتكنولوجيا،  اإلنسان،  وحقوق  والدميقراطية  الفن  مجاالت 
واللغة اإلجنليزية. وملتقى لألطفال؛ يتردد عليه يوميا عشرات 
األطفال من كال اجلنسني؛ لالستفادة من أنشطة املكتبة، وأنشطة 
واأليام  والرحالت  املهرجانات  في  واملشاركة  النفسي،  التفريغ 

الترفيهية التي تقيمها اجلمعية.

جمعية نور املعرفة:

جمعية خيرية أهلية تأسست عام 2000 في مخيم النصيرات 
تقدم  اآلن  أصبحت  ولكنها  الطالب.  قدرات  لتنمية  لالجئني، 
األيتام،  وكفاالت  االجتماعية  منها  متعددة،  إنسانية  خدمات 
والتربوية،  والتعليمية  الصحية  احملتاجة،  لألسر  واملساعدات 
من  الطالب  متكني  إلى  وتهدف  اخليرية.  املشاريع  من  والعديد 
اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  وتأهيل  املعرفي،  التطور  مواكبة 
والعمل على توجيه الطالب وإرشادهم حلل مشكالتهم النفسية 
واألكادميية، وتأهيل األطفال املصابني بالشلل الدماغي، وخدمة 
والكفالة  الرعاية  وتقدمي  العلم،  طلبة  خاصة  الفقيرة،  األسر 

الدائمة للطلبة واألطفال األيتام.

جمعية العطاء اخليرية – بيت حانون:

املرأة  لدعم  ربحية  غير  جمعية  ك   2000 عام  تأسست 
وتوعيتها وتقويتها ودمجها في قضايا املجتمع املدني، وحتسني 
وتعليمه،  الطفل  بصحة  لالهتمام  إضافة  االقتصادي،  وضعها 
ولذوي  له،  واحلياتية  والنفسية  االجتماعية  الظروف  وحتسني 
بشكل  ومؤسساته  املجتمع  في  ودمجهم  اخلاصة،  االحتياجات 
يؤدي لرفع مستواهم الثقافي، واالهتمام بالشباب، وإتاحة املجال 
ملشاركتهم في التنمية املجتمعية، وتعزيز روح التفاؤل والعطاء 

والتطوع داخلهم.
القطاع،  شمال  الهيا؛  وبيت  حانون  بيت  في  اجلمعية  وتعمل 
على  اجلمعية  وحترص  برامجها.  بعض  في  السن  بكبار  وتهتم 
أنشطة  ضمن  وديا،  النزاعات  وفض  الالعنف  ثقافة  تعزيز 

مختلفة، تتم بالتشبيك مع عدد من اجلمعيات في القطاع.
الطوارئ  وجلنة  األهلية،  املنظمات  شبكة  في  عضو  واجلمعية 

واإلغاثة في بيت حانون، وعضو في شبكة املنظمات العربية. 

جمعية جباليا للتأهيل:

تطوعي،  بجهد   ،1991 عام  جباليا  مخيم  في  اجلمعية  نشأت 
ومساعدة مالية وعينية من وكالة الغوث الدولية بغزة؛ برنامج 
املعاقني. وتعد أول مركز تأهيل مجتمعي يتم إنشاؤه بالشراكة 
مع وكالة الغوث كمشروع جتريبي لتطبيقه في باقي مخيمات 
وأمتت  الداخلية،  وزارة  ترخيص  على  حصلت  وقد  القطاع، 
والتعليم  والتربية  االجتماعية  الشؤون  وزارتي  في  تسجيلها 
أعضاء مت  سبعة  من  يتكون  إدارة  مجلس  املركز  ويدير  العالي. 

انتخابهم من »جلنة األسرة احمللية«، التي تتكون من 21 عضوا.

بصمات
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كل الطفولة جتتمع في كلمات أغنتها التجربة؛ فالطفل الفلسطيني مجرب، والتجربة في مفهومها العلني نعني أال ينفصل الطفل عن واقعه الذي يعيش فيه؛ ألنه يتعلم من مجتمعه متاما 
كما يتعلم على مقعد صفه من معلمه. فاحلياة مدرسة كبيرة، مهما ضاقت جغرافيا املكان. ولتخرج التجربة كلمات صادقة عن واقع، كان ال بد من حافز، واحلافز هنا مسابقة للقصة 
القصيرة، أطلقتها الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب »بياالرا«، شملت مدارس الوطن في شمال الضفة الغربية ووسطها وجنوبها، وقطاع غزة. ومت خاللها الوصول إلى 
أكثر من 11 ألف طالب وطالبة، حيث ارتكزت املسابقة على مجموعة من الرسومات الكاريكاتورية التي تتناول مظاهر مختلفة للعنف، رسمها الفنان بهاء الدين البخاري. وقد وصل عدد 
القصص التي وصلتنا من الطلبة املشاركني في املسابقة، إلى ألف قصة، قامت جلنة أولى من قسم الصحافة املكتوبة بفرزها واختيار مائتني منها، دخلت املسابقة الفعلية. ثم قامت جلنة 
تتكون من وزارة التربية والتعليم العالي، ووكالة الغوث، وخبراء في مجال القصة القصيرة. وسنبدأ في هذا العدد بنشر القصص الفائزة، علما بأن املسابقة ككل، متت ضمن مشروع عد 
للعشرة، الذي تنفذه الهيئة بدعم من االحتاد األوروبي بالشراكة مع تلفزيون القدس التربوي، ويهدف إلى تعزيز القيم اإليجابية، وعلى رأسها التسامح والالعنف، بدال من ردود األفعال 

العنيفة. وفيما يلي ثالث قصص منها:

محمد محمود الكدم- 16 عاما/ جلقموس 

األب واألم في بيت  أن أعيش يتيم  القدر  شاء 
عميK مع أختي التي لم تتجاوز السادسة من 
عمرها. ولكننا عشنا حتت رحمة زوجة عمي 
التي كانت ترغمنا على العمل، فلم يكن أمامنا 

خيار، والعمل رحمة لنا من عذابها وسخطها.
أختي حنني كانت تبيع القالئد في الطرقات، 
وأنا أبيع الصحف. احلياة صعبة، والصبر مفتاح 
الفرح. متنيت أن أدرس وأتعلم كبقية األطفال. 

ولكن في احلياة، ليس كل ما تتمناه يتحقق.

أجناس:  فالناس  عملي؛  عن  أحدثكم  دعوني 
يوم  كل  وفي  اخلبيث.  ومنهم  الطيب  منهم 
الناس  بعض  املشاكل.  من  الكثير  يواجهني 
يصرخ في وجهي: ابتعد عن طريقي. ومنهم 
من يأخذ اجلريدة، يقرأها، ويرميها في وجهي 
قائال: ال تستحق الشراء. بعضهم ال يدفع الثمن 
كامال، ومنهم من يرمي ثمنها في وجهي كأني 

أتسول منه.
من  هم  األيام؛  هذه  في  فقليلون  الطيبون  أما 
يعطونني األمل والقوة الكافية ملواجهة احلياة 
ويعطفون  بالكرامة،  ويشعرونني  القاسية، 

علي.
وعملها؛  حنني  أختي  عن  اآلن  سأخبركم 
ناعمة،  جميلة،  بيضاء  وردة  تشبه  فأختي 
األطفال،  كباقي  طفولتها  تعش  لم  رقيقة، 
الشوارع  جتوب  كانت  عليها.  الزمان  قسا  فقد 
كثير  اجلميلة.  قالئدها  لتبيع  السيارات  بني 
ويحببنها،  عليها،  يشفقن  كن  السيدات  من 

ويشترين منها.
فكثير  لإلهانة؛  تتعرض  لم  إنها  يعني  ال  هذا 
من األشخاص يصرخون بوجهها، وال يعاملونها 
بلطف، فقد كانت تتعرض لعنف نفسي شديد. 
اجلميل.  وجهها  البسمة  تفارق  لم  ذلك  ورغم 
فإذا  قالئدها،  لتبيع  ذهبت  مظلم  يوم  في 
وقع  حنينا.  يصدم  مسرع  طائش  بسائق 

اإلسفلت  وارتوى  األرض،  الطاهر على  جسدها 
بدمائها البريئة. عندما نظرت إليها رأيت شبه 
تلطخها،  كانت  الدماء  لكن  األرض،  على  مالك 

وقالئدها أصبحت كلها إلى حمراء.

فقدت صوابي، فقد شاء قدري أن أعيش باقي 
خسرت  بل  أختي،  خسرت  وحيدا؛  حياتي 

الدنيا وما فيها.
يصل  أن  وأمتنى  أملي.  هو  وهذا  قصتي،  هذه 

طفل  معاملة  يحسنوا  أن  البشر،  لكل  صوتي 
بريء، وأال يقتلوا أحالم الطفولة.

فاعلموا  حياتها،  في  حنني  ألم  عرف  أحد  ال 
به بعد موتها.

املؤمن بالله موفق موسى نوفل
اخلليل/ إذنا- الصف احلادي عشر

كان أحمد عمره ثماني سنوات في الصف الثالث، 
وهو من عائلة فقيرة، يعمل أفرادها بجد طوال 
كبقية  وأحمد  اخلبز.  رغيف  لتوفير  النهار، 
األوالد، يذهب إلى املدرسة، ويلعب. ولكن األمور 
العائلة نفسها  آلت إلى غير ما يشتهي، ووجدت 
ولم  وعرضها،  القرية  طول  اجلدار  لف  وقد 
يعد للقرية إال بوابة واحدة، قد يفتحها جنود 
احمد يعمل  أبو  أو ال يفتحوها. وكان  االحتالل 

خارج القرية.
وذات يوم جمعة، استيقظ أحمد على صوت أبيه 
املرتفع وهو يكلم رئيسه في العمل، الذي اتصل 
عن  أيام  ثالثة  تأخر  ألنه  طرده  بقرار  ليبلغه 

العمل. 
ولم  العمل،  عن  عاطال  نفسه  أحمد  أبو  وجد 
تشفع له تبريراته بأنه لم يحصل على التصريح 

بسبب الرفض األمني.
بعد أيام توجه أحمد إلى املدرسة، وعندما عاد 
إلى البيت، اكتشف أن األحوال تبدلت؛ فاملائدة لم 
البيت،  بالقليل مما يتوفر من حواضر  إال  جتد 
يعد  ولم  الطعام.  كانت عامرة بصنوف  أن  بعد 
كان  فقد  الواحدة صباحا؛  الساعة  إال عند  األب 

يبحث عن عمل داخل القرية.
أمه،  يجد  فلم  أحمد  استيقظ  سبت  يوم  ذات 
وحني سأل والده عنها أخبره أنها ذهبت لتعمل 
ما  وللسؤال  وسأله،  األغنياء.  بيوت  في  خادمة 
في  فأجاب:  أحمد.  يا  أنت  صف  أي  في  بعده: 
أغدا  له:  وقال  رأسه  والده  هز  الثالث.  الصف 
لديك مدرسة؟ فقال أحمد: نعم! قال والده: ما 

رأيك أن تترك املدرسة؟
لكن أحمد ال يريد، فأجاب: أريد أن أتعلم. فقال 
والده بعصبية: نحن ال منلك ثمن رغيف اخلبز، 
وعليك أن تعمل. فطلب أحمد من أبيه أن يسمح 
أباه  لكن  الثالث.  الصف  في  دراسته  بإمتام  له 

صفعه، وقال له: بل ستعمل منذ اآلن...
التاسعة  الساعة  األحد  يوم  أحمد  استيقظ 
قم  له:  يقول  بأبيه  وإذا  وجهه،  على  بصفعة 

وابحث عن عمل، وال تعد إال ومعك نقود.
كيف  يفكر  وأخذ  يبكي،  وهو  أحمد  خرج 
سيحصل على النقود. وانتابته فكرته األولى، ال 
انشغال  واستغل  بقالة،  إلى  ذهب  يسرق.  أن  بد 
املال  بعض  فسرق  الزبائن،  أحد  مع  صاحبها 
من الدرج وهرب. وحني عاد إلى البيت الساعة 
العاشرة ليال، كان معه مئتا شيكل، ففكر بإخفاء 
مائة منها في حذائه، وهذا ما فعله. وحني دخل 
البيت، وجد والديه جالسني يأكالن، فقالت له 

قليال،  وغابت  والدك،  مع  كل  اجلس  والدته: 
فسألها:  150 شيكال،  األب  أعطت  عادت،  وعندما 
من أين لك هذا؟ فقالت: من العمل. فسألها: أبقي 
فالبيت  شيكال؛   50 نعم؛  فقالت:  نقود؟  معك 
أشتريها،  أنا  قال:  األغراض.  بعض  إلى  يحتاج 
وأخذ منها بقية نقودها. ثم نظر ألحمد، الذي 
فهم اإلشارة، وأخرج من جيبه 100 شيكل، وبدا 
األب وكأنه لم يكن يتوقع ذلك. أن أمه فدهشت، 
على  حصلت  أين  من  وسألته:  واستغربت، 
األرض.  زراعة  في  عمل  بأنه  فأجابها  النقود؟ 
املال«!  الزراعة ال يدر كل هذا  العمل في  »ولكن 
قالت األم. ولكن بالنسبة لألب كانت النقود هي 

األهم، فأسكت األم احلائرة.
من  وخرج  أحمد  استيقظ  التالي  اليوم  في 
مرة  البقالة  من  بالسرقة  يفكر  وهو  املنزل، 
ثانية. ولكنه عندما وصل رآه يعمل على ترتيب 
علب محارم صغيرة، فقال للبائع: أتبيعني كمية 
مل  يبيعه  أن  على  حسن  أبو  فوافق  هذه؟  من 

عشرة بستة شواقل.
يجد  لم  ولكنه  للسائقني،  ببيعها  أحمد  فكر 
وبدأ  التفتيش،  نقطة  عند  سوى  أنسب  مكانا 
يشتري  أحدهم  لعل  السيارات  خلق  يركض 
منه، دون فائدة. وقفز أمام  سيارة فيها عائلة؛ 
ففزع السائق. وحني وصله أحمد ليعرض عليه 
ألمك«.  ولد  يا  »اذهب  زوجته:  قالت  البضاعة، 
من  ولد  يا  »اذهب  السيارة:  في  فتاة  وعلقت 
هنا«. وقال الفتى: »أعطه ما يريد يا أبي ودعه 
يذهب«. ولكنه دفعه وزجره، فبدأ أحمد يبكي 
يا  أرجوك  ويقول:  السيارة،  بباب  متعلق  وهو 

عم اشتر مني، وإال سيقتلني أبي إن لم أعد إلى 
البيت ومعي نقود...

في  يعيشون  الذين  األطفال  من  واحد  أحمد 
ظروف  في  العمل  إلى  تدفعهم  قاسية  ظروف 

قاسية.
أعترف لكم يا سادة أنني طفل عربي... ولكنني 

فلسطيني!
اسمها صبرا!  أمي  أيوب صابر،  االسم هو صابر 
القرن  من  ما  سنة  في  ما  يوم  ميالدي  تاريخ 
فقير.  االقتصادي:  الوضع  والعشرين!  احلادي 
املرور!  إشارات  عند  سجائر  أبيع  مشرد  املهنة: 
إنني يا سادة طفل فلسطيني تسحقني بساطير 
اجلنود، ذاقت سياط السجانني حلم والدي. وأنا 
أركض خلف رغيف اخلبز بعد أن جعت وانتهكت 

كرامتي... أعيش حياة تأباها الكالب!
هل اكتفيتم يا سادة من األسئلة، فإن لم تشتروا 
لعلي  بانتظاري  فوالدتي  أرحل؛  أن  علي  مني، 

آتيها ببعض اخلبز.
كل  منك  نشتري  أن  »نعدك  تقولون:  سمعتكم 
أيوب  أكثر يا صابر  الدخان فحدثنا عنك  علب 
السيارات  سادة  يا  جادون  أنتم  فهل  صابر«. 

الفخمة؟
في يوم من األيام وجدت نفسي أسكن في شوارع 
كل  السيف؛  حد  على  وأمشي  القاسية،  املدينة 
خطوة بجرح جديد! أنا الفرخ الصغير لم يقو 

جناحاي على الطيران بعد.
من  فحرمت  املشوار؛  أول  من  األفاعي  نهشتني 
مدرستي، وحرمت من ألعابي ، وأضعت كرتي... 

وهدم لي بيتي.

حولكم  أطفالكم  أرى  فإني  نظراتي  أعذروا 
وأنتم حولهم. مدارسهم أمامهم؛ سيصلون إليها 
نظيف.  أكلهم  لبسهم جديد.  أمتار.  أربعة  بعد 
عيونهم تلمع بالبريق، ويجدون كل ما يطلبون. 
لم يعيشوا على األنقاض يوما، ولم يناموا على 
على  ويستيقظوا  والرصاص،  القصف  صوت 

تشييع جنازات األطفال.
األفاعي؟  تطوقكم  أن  سادتي شعور  يا  أتعرفون 
أن متوت في اليوم ألف مرة؟ هل جربتم إحساس 
اخلوف؟ أن تأكل الشمس من جبينك وأنت تقف 

على شوارع الوطن عند »نقطة التفتيش«؟
هل اكتفيتم؟ أم تريدون املزيد؟

نعشها  لم  التي  األيام  »أجمل  بأن  أومن  ولكني 
بعد، وأجمل الزهور هب التي لم تتفتح«.

أختـــي حنيـــن

في سن الطفولة
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رغد أسامة السعداوي
رفح/ حي الصفا

غزة،  قطاع  في  تقع  التي  مدرستي 
بعيدة  ليست  حتديدا،  رفح  ومبحافظة 
إليها  أتوجه  زمالئي  وككل  منزلي،  عن 
يعتبرونني  فيها  واملدرسني  صباح.  كل 
من أكثر الطالبات اجتهادا ونشاطا، وغالبا 
املواد  في  الدرجات  أفضل  على  أحصل  ما 

الدراسية.
أدعى  بنفسي؛  أعرفكم  أن  نسيت  أوه... 
عالماتي  ورغم  التاسع.  الصف  في  خالد 
كنت  لكنني  لي،  املعلمني  وحب  املرتفعة 
أرى  كنت  لي،  الطالب  بعض  بكره  أشعر 

احلقد واحلسد مرسومني في عيونهم.
حني أعود للمنزل كنت أرى مجموعة من 
الطالب تعتدي على طالب مسكني. ولكن 
لم يسبق لي أن كنت في موقع هذا الطالب 
في يوم من األيام... حتى قبل منذ أسبوع 

مضى.
دعوني أخبركم مبا حدث حني كنت عائدا 
إلى املنزل، أحمل نتيجة اختبار الرياضيات 
التامة،  الدرجة  على  فيه  حصلت  الذي 
وكنت الوحيد الذي حصل عليها. فوجئت 
يلتفون  بدأوا  وقد  الطالب  من  مبجموعة 

ويهينونني.  يشتمونني  وأخذوا  حولي، 
وألنني لم أكن مشهورا بالعنف، لم أستجب 
الستفزازاتهم؛ ظنا مني أن هذا سيجبرهم 
سوءا،  يزداد  كان  األمر  لكن  االبتعاد.  على 
فقد بدأوا بضربي واحدا تلو اآلخر، ورموا 
أن  قبل  األرض  على  وكتبي  قرطاسيتي 

يهربوا.
وطلب  لي،  حصل  ما  محمد  صديقي  رأى 
مبا  مدرستي  في  املرشد  أخبر  أن  مني 
لم  ألنني  رفضت؛  لكنني  معي،  حصل 
بقوله  حثني  لكن  اهتماما.  األمر  أعر 
العنف  إليقاف  معا  نعمل  أن  يتوجب  إنه 

املدرسي.
توجهنا معا إلى مكتب املرشد وأخبرناه مبا 
العنف  أن ننشئ جلنة ملنع  حصل، وقررنا 

املدرسي واحلد منه.
بالطالب  فاجتمعنا  ننفذ خططنا،  وبدأنا 
عن  معهم  وحتدثنا  بعنفهم،  املشهورين 
العنف.  ومضار  والتفاهم،  احلوار  أهمية 
األمر،  بداية  في  استجابة  جند  لم  لكننا 
اخلاطئة  املفاهيم  بدأت  مرة  بعد  ومرة 
تضمحل وتزول من عقولهم، وأصبحوا من 

أفضل الطالب.
وفي  أجنزنا،  ملا  والسعادة  بالفخر  شعرت 

النهاية لم أعد حزينا!

مجد مجاهد محمد سالم
بزاريا/ نابلس – 15 عاما

خرجت من املدرسة متعبة، ومع ذلك لم أستقل سيارة، 
فقد كنت أرغب في محادثة خطواتي التي تذكرني بني 

حلظة وأخرى مبا يحصل معي منذ صباح اليوم.
وإذا  البوابة،  ودخلت  طبيعي،  بشكل  املدرسة  وصلت 
مبشهد يقع أمامي، ويرجعني في الذاكرة بضع سنوات 
للوراء؛ كان أحدهم يبكي، وينظر بخوف إلى مجموعة 
من األوالد الذين يفرغون حقيبته، ويرمون محتوياتها 
من  خطوات  بعد  على  يقف  أحدهم  كان  األرض.  على 
الولد الباكي. هذا بالذات هو الذي جعلني أستعيد حلقات 
النفسية في  املرشدة  سنني مرت من عمري. وبصفتي 
الذي  املشهد  هذا  في  دورا  لي  ألرسم  تدخلت  املدرسة، 

يتكرر مع شخصيات أخرى.
ماذا يحدث؟ ملاذا تصرخون؟ وملن هذه احلقيبة ؟ أنت، 

ملاذا تبكي؟
إنها حقيبتي.

ملاذا ترمون ما بها على األرض؟ اتبعوني جميعا لغرفة 
اإلرشاد

كنت حينها أنظر إلى ذلك الصنم، وأوجه كالمي إليه.

مر مشهد سريع في خيالي:
»انتبهي، كادت السيارة تصدمك«.

بـ»شكرا  ولو  أرد  أن  أستطع  ولم  بفزع،  لكالمه  انتبهت 
على  مشيت  تركيزي.  تتعب  فذاكرتي  تبهتني«؛  ألنك 

الرصيف، واستأنفت خطواتي.
إنه  ربيعا...  عشر  اخلمسة  ذو  الصنم  ذلك  عمرو؛  هذا 

يشبهني متاما.
سميرا،  يضربوا  أن  أصدقائك  من  طلب  من  أنت  إذن 

ويرموا له حقيبته؟!
نعم؛ أنا هو يا آنسة.

قال الطفل الباكي:
طالب  معظم  مع  بل  وحدي،  معي  ذلك  يفعل  ال  إنه 

الصف.
ماذا يفعل؟

أو  يضربوهم،  أن  أصدقائه  من  يطلب  أو  يضربهم، 
يبعثروا أغراضهم، أو يشتموهم، أو...

اخرس.
كتمت  ولكنني  مكانتي،  هزت  هزتني.  الكلمة  هذه 

غيظي:
عمرو! على األقل احترم معلمتك... كيف تتفوه مبثل 

هذا الكالم أمامي؟

في  سواء  املشهد،  هذا  تكرار  بعدم  نصائحي  أعطيتهم 
املدرسة أم خارجها، وأخبرتهم أنهم إذا واجهوا مشكله، 
فعليهم التوجه إلى من هم أكبر منهم سنا، واقترحت 
بعد  فراغهم.  أوقات  في  يؤدونها  نشاطات  عدة  عليهم 

ذلك صرفتهم، وطلبت من عمرو أن يبقى.
ملاذا تفعل ذلك؟

أنزل رأسه، وحملق في األرض، فرفعت رأسه بيدي. ما 
هذا؟ إنها دموع! يا له من شبه بينها وبني دموعي وأنا 
في مثل عمره! أحسست أن حالته تشبه حالتي، سألته:

هل يضربك والدك؟
ويشتمهما،  أمه،  ويضرب  يضربه،  والده  توقعت؛  كما 
إلهي؛ والده كوالدي.  وميارس ضدهما أشياء فظيعة. يا 
لكن أمي كانت ميتة، وكنت أستحوذ على النصيب األكبر 
من همجية زوجة أبي، وال تكتفي بذلك، بل حتث والدي 

عليه أيضا.
وعشرون  ثالثة  اآلن  عمري  يفترسني.  حتريضها  هو 
عاما، وال زالت همجيتها تزداد يوما بعد يوم. وميكنني 
أن أقول إني وعمروا نرى في طالب املدرسة حفرة نفرغ 

بها ما في أنفسنا.
وأنا في عمره، كانت تصرفاني حتاكي تصرفاته، لكني 
أما هو فال يزال نديا، ويحتاج  أعد كذلك،  كبرت، ولم 

إلى مساعدة.
فكرت في أن أحرف خطواتي عن طريق البيت، وأذهب 
املشكلة.  حل  في  يساعدون  لعلهم  الشرطة،  مركز  إلى 
لكنني آثرت أن أكلم والده في البداية. غدا سأسأله عن 

بيته، وسأذهب أللتقي بوالده.
شوشت  التي  اخلطوات  بتلك  البناية  درج  صعدت 
أسأله  للبواب، ولم  “السالم عليكم”  أقل:  تركيزي، فلم 
عن حاله. فطنت إلى ذلك عندما أمسكت املفتاح وفتحت 

الباب، وإذا بصراخ يأتي من الداخل:
أين كنت حتى اآلن؟ ملاذا تأخرت؟

تبسمت عندما همست خطواتي
كل أيامك، وأيام ذلك الصنم، توائم متشابهة

لم أعد حزينا

أيامنا توائم 

مها محمد حمد/ 13 عاما
بنات العروب األساسية/ مخيم العروب/ اخلليل

أبو محمد رجل متعلم، لكن دخله املتدني، ومطالب 
أسرته الكثيرة، ومشاق عمله جتعله سريع الغضب. 
كان يعود لبيته بوجه غاضب عبوس، يضج على 
زوجته بسبب وبغير سبب، وأحيانا يزداد غضبه 
فباتوا ينفرون منه، ويفرون من  أبناءه،  فيضرب 

أمامه.
مصاعب  في  يفكر  لساعات  وحيدا  يجلس  كان 
انتقلت  حيث  األبناء،  أثرا  ذلك  فترك  احلياة؛ 
زمالئهم؛  من  أيا  يوفروا  فلم  إليهم،  عدوانيته 
عابري  مع  ويتشاجرون  وذاك،  هذا  يضربون 

الطريق.
مبمتلكات  يعبثون  وهم  أحدا  تصرفهم  يعجب  لم 
زمالءهم  أجبروا  إنهم  حتى  ويفسدونها،  املدرسة 

على أن يقوموا مبا يقيمون به.
وحني ساء الوضع، قرر املرشد التوجه لولي أمرهم 
عسى أن يجد لديه حال! وفي البيت استقبلهم أبو 
بدت  ما  سرعان  املشكلة،  عليه  وطرحوا  محمد، 
الغضب، واحمر وجهه وهم بضرب  عليه عالمات 
الذين  احلاضرين،  يعجب  لم  تصرفه  لكن  أواله. 

قاموا بتهدئته ونصحه.
فالوالد  املؤذية؛  أوالده  تصرفات  سبب  أدركوا  لقد 
عليهم، سواء  تنعكس  أوالده، وتصرفاته  قدوة  هو 

أكانت حسنة أم سيئة.
اقتنع أبو محمد برسالة ضيوفه، وفهم أنه بالتفاهم 
واحلوار سنضيء شمعة املستقبل لألجيال القادمة، 

وملجتمع خال من العنف.

لم أكن معجبا بهم
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سهام سويلم- مراسلة الصحيفة/ غزة

تفوح  غزة  في  احلياة.  توجد  أينما  األمل  يحل 
أسباب املوت في كل ركن، لكن أمال يحيا به سكانها، 
يجعلهم يجيدون صناعة احلياة. غزة؛ تلك البقعة 

ليروها  يوما  يستيقظوا  أن  أعداؤها  متنى  التي 
العيش  تستطيع  أنها  تبرهن  البحر،  في  تغرق 
وال  أرهبها،  القتل  فال  املوت؛  مع  حتى  والتكيف، 
أبناءها  ليبعد  ساكنيها  عقول  حاصر  احلصار 
اإلبداع؛  سماء  في  والتحليق  التميز  ساحات  عن 

التي  الكهرباء  لتوليد  الشمسية  الطاقة  فاستعملوا 
العقاب اجلماعي  البيوت بسبب سياسة  تغيب عن 
التي تفرضها سلطات االحتالل على سكانها. واليوم 
يضطر خبراء اإلنترنت في كبرى شركات التقنية 
العاملية لطرق باب هذه املدينة؛ ليأخذوا من عقول 
وتقدمه  حلها،  عن  عجزوا  ملشاكل  حلوال  شبابها 

غزة على طبق من ذهب.
أن  14 عاما، من  املدهون،  الطفل محمد  لقد متكن 
ينضم لفريق جوجل في قطاع غزة، بعد أن اجتاز 
مسابقة برمجية معقدة في زمن قياسي، ليفاجئ 
مشكلة  على  للتغلب  حل  بتقدمي  موفدي جوجل 

تواجه موقع يوتيوب العاملي عبر اجلوال.
تستهوي التكنولوجيا محمد منذ كان في الثامنة، 
يصمم  الذي  األكبر  لشقيقه  مالزما  كان  حني 
»ميديا  والده بشركة  فأحلقه  اإللكترونية،  املواقع 
الهواية  لتجتمع  سنه،  حداثة  رغم  بغزة  سوفت« 
بالعلم؛ حتى إنه كثيرا ما كان ينسى عند ذهابه 

للمدرسة أن يأخذ حقيبته املدرسية!
غزة  قطاع  جوجل  مدربي  من  وفد  زار  وقد 
الذي  الفريق  ضمن  محمد  اختيار  ومت  مؤخرا، 
يقول:  ذلك  وعن  أيديهم،  على  تدريبا  سيتلقى 
كل  أفهم  كنت  يتحدثون،  املدربون  كان  »حني 
لغة  حول  يدور  التدريب  وكان  يقولونه،  ما 
املوضوعات  من  وغيرها  اجلديدة،   »HTML 5«
مسابقة  هناك  كانت  التدريب  وخالل  التقنية«. 
متكن  دقائق،  أربع  مدتها  اجلديدة  اللغة  حول 

ولم  احملدد،  الوقت  انتهاء  قبل  حلها  من  محمد 
املهندسني  وأحد  محمد،  سوى  حلها  في  يفلح 
الذين كانت تعج بهم قاعة التدريب؛ فمحمد كان 

الطفل الوحيد بينهم.
فوجئ املدربون مبهارة محمد، الذي عرض عليهم 
بعض أعماله واملواقع التي يصممها، وقدم لهم حال 
إلشكالية تصفح موقع يوتيوب الشهير عبر جهاز 
اجلوال، بعد أن كان املوقع يواجه مشكلة في عدم 
وضموه  بحله،  املدربون  فاقتنع  العرض،  استمرار 
فيه،  عضو  كأصغر  جوجل؛  لفريق  الفور  على 
وقدموا له جهاز »Google Nexus«، الذي طاملا 
حلم به، وشجعوه على االستمرار في تقدمي أفكاره 

البرمجية.
ال يستطيع محمد النوم لتفكيره الدائم بتقنيات 
البحث  في  ساهرا  الليل  يقضي  فهو  البرمجة، 
واالطالع  اإللكترونية،  املواقع  والتجربة وتصميم 
على أحدث البرامج على اإلنترنت، ويقول: »أبقى 
في  يدرس  الذي  أخي  مع  أحتدث  طويلة  ساعات 
اخلارج عن تقنيات البرمجة، وأعرض عليه املواقع 
التي أصممها، وأجد منه كل الدعم والتشجيع على 

االستمرار في هذا املجال«.
ويأمل محمد أن يكون عضوا بارزا في عالم جوجل 
الكبير، وأن يعتمد كأحد العاملني فيه، ويشير إلى 
أن الفضل في متيزه يعود لوالديه ومدرسه الذين 
عالم  إلى  للدخول  الدعم  كل  له  وقدموا  شجعوه، 

التكنولوجيا الكبير.

املبدع محمد... سفيرا جلوجل في غزة

تقرير: إيهاب ضميري
مراسل الصحيفة/ طولكرم

يتزايد  واإلنترنت  احلاسوب  استخدام  أن  واضحا  بات 
باستمرار، فقد أثبتت نتائج املسح الذي أجراه اجلهاز 
املركزي لإلحصاء الفلسطيني مؤخرا، حول استخدام 
سنوات   10 سن  من  األفراد  بني  واإلنترنت  احلاسوب 
فأكثر لعام 2011، أن 53.7% منهم يستخدمون احلاسوب 
و39.6% يستخدمون اإلنترنت، مقارنة مع 32.3% كانوا 
يستخدمون اإلنترنت عام 2009. أما بخصوص الغرض 
إلى  املسح  نتائج  أشارت  فقد  اإلنترنت،  استخدام  من 
أن 85.7% يستخدمونه لالطالع واملعرفة، ويستخدمه 
اتصال. في حني  كوسيلة  و%69.1  الدراسة،  في   %49.3
وسيلة  اإلنترنت  شبكة  في  يرون  من  نسبة  وصلت 

للترفيه إلى %79.3.
الضوء  تسلط  الفلسطيني  الشباب  صوت  صحيفة 
الشباب  توجهات  على  لنتعرف  اإلحصائية  هذه  على 
التي  واألمور  لإلنترنت،  استخدامهم  في  وأهدافهم 

تدفعهم لذلك.

مليون فلسطيني على اإلنترنت
تكنولوجيا  برنامج  مدير  قاللوة؛  خالد  يتحدث 
تفاصيل  عن  لإلحصاء،  املركزي  اجلهاز  في  املعلومات 
لعام  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  األسري  املسح 
الشباب  استخدام  حول  االستشرافية  والنظرة   ،2011
للحاسوب واإلنترنت، فيقول: »مت إجراء هذا املسح أربع 
استخدام  مراقبة  إلى  ويهدف   ،2000 عام  منذ  مرات 
 4000 من  عينة  أخذ  مت  وقد  املعلومات«،  تكنولوجيا 
أسرة، ومت فيما بعد اختيار شخص واحد من كل أسرة.

استخدام  في  قفزات  وجود  إلى  قاللوة  ويشير 
ويقول:  خاصة،  واإلنترنت  عام،  بشكل  التكنولوجيا 
 %85 اإلنترنت،  يستخدمون  مواطن  مليون  »هنالك 
مليون  ونصف  منتظمة،  بصورة  يستخدمونه  منهم 
لديهم حساب على موقع »فيس بوك«. وهناك نصف 
مليون جهاز حاسوب في الضفة الغربية وقطاع غزة«.

وينوه قاللوة إلى أنه رغم هذه األرقام الكبيرة، إال أن 
هناك ضعفا في استخدامات اإلنترنت االقتصادية لدى 
التجارة  نسبة  أن  علم  والبيع،  الشراء  ومنها  الشباب، 
على اإلنترنت قد ارتفعت من 4% عام 2006، إلى %10 
في العام احلالي. وبلغة األرقام فإن هذه النسبة تعني 

أن هناك مئة ألف شخص أجرى عملية بيع أو شراء.
يكلف  ال  اإلنترنت  عبر  التجارة  قطاع  أن  ويوضح 
حاسوب  هو  التاجر  يحتاجه  ما  »كل  ويقول:  شيئا، 
تطبيقاته  استخدام  على  قادر  وشاب  إنترنت،  وخط 
بشكل سليم«، ويضيف: »يواجه الشباب مشاكل كثيرة 
املعرفة  وقلة  كالفيروسات  اإلنترنت،  استخدام  أثناء 
البنية  للتطوير  حاجة  هناك  لكن  بالتطبيقات. 
أرقام  تتزايد  الذي  الوقت  في  القطاع  لهذا  التحتية 

مستخدميه بشكل كبير«.

حياتنا دونه عدم
وال يتصور خليل مصباح، 22 عاما؛ طالب لغة عربية 
دون  حياته  بطولكرم،  املفتوحة  القدس  جامعة  في 
حياة  من  ينفصالن  »ال  فهما  واإلنترنت؛  احلاسوب 
يوميا،  أستخدمهما  »بدأت  ويقول:  العصري«،  الشاب 
وبشكل دائم، منذ عام تقريبا، في اجلامعة أو مقاهي 
أن  الحظ  ثم  بدراستي«.  تتعلق  ألهداف  اإلنترنت، 
زمالءه ميلكون حسابات على »فيس بوك«، فدفعه ذلك 

ملد خط إنترنت وفتح حساب على املوقع.
ويشير مصباح إلى أنه بدأ يدرك أن الشبكة العنكبوتية 
أضخم مما كان توقع، ويقول: »حاليا أقضي حوالي ست 
والتسلية،  أبحاثي  بني  يوميا،  اإلنترنت  على  ساعات 
والتواصل مع أقاربي في السعودية«. ويوضح ان كافة 
أفراد عائلته يستخدمون احلاسوب واإلنترنت ما عدا 

والدته.
وتسعى جنالء اليوسف، 20 عاما؛ طالبة كلية خضوري، 
الستخدام اإلنترنت كلما أتيحت لها الفرصة، وتقول: 
»منذ ثالث سنوات تقريبا التحقت بدورة في احلاسوب 
ومد  توب،  الب  شراء  والدي  من  وطلبت  واإلنترنت، 
خط إنترنت للبيت؛ فقد كنت مولعة به، خاصة في 

إلى  وتنوه  اإللكترونية«.  املواقع  وتصميم  بناء  مجال 
مواقع  بيع  عبر  دخل  كمصدر  اإلنترنت  تستغل  أنها 
أنني  »صحيح  وتقول:  بذلك،  للراغبني  إلكترونية 
ما  نادرا  لكنني  الشاشة،  خلف  وقتي  معظم  أقضي 
أستخدم اإلنترنت للتسلية؛ فدراستي وعملي يأخذان 

املساحة األكبر من وقتي«.
روضة  في  مدرسة  عاما؛   24 عياظ،  صفية  وتبدي 
أطفال بطولكرم؛ استغرابها من ولع الشباب به، وتقول: 
»احلاسوب واإلنترنت يأخذان من أوقات الشباب الكثير، 
مما يؤدي إلى اغترابهم عن واقعهم ومجتمعهم، إضافة 
والعيون«.  الظهر  تصيب  قد  التي  الصحية  للمشاكل 
وتنوه إلى أنها بالكاد تستخدم احلاسوب واإلنترنت مرة 
واحدة في األسبوع، وألسباب تعليمية، حيث تقول: »ال 
يتعدى استخدامي له ساعة واحدة«، وتفضل االنشغال 
واالرتباط بعائلتها، واملطالعة، رغم أنها متلك حاسوبا، 

ولدى عائلتها خط إنترنت، وتقول: »أخوتي مدمنون 
على اإلنترنت«.

ويسرد شادي زقوت، 19 عاما؛ طالب اآلداب في جامعة 
استخدام  دون  مير  ال  الذي  يومه  تفاصيل  النجاح، 
مع  وأحتدث  فجرا،  »أستيقظ  فيقول:  لالنترنت، 
عبر  األمريكية  املتحدة  الواليات  في  وأصدقائي  أخي 
موعد  يقترب  وعندما  الصباح،  وفي  »سكايبي«. 
أفتح  فراغي  أوقات  وفي  للجامعة،  أتوجه  محاضرتي 
اجلامعة.  مختبرات  من  باإلنترنت  وأتصل  احلاسوب 
وعندما أعود للبيت أجلس، حتى الليل، مع حاسوبي 
وأحيانا  واملنتديات،  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
ويختم  لألغاني«.  وأستمع  احلديثة  األفالم  أشاهد 
طويال،  احلاسوب  استخدامي  وقت  يكون  »قد  قائال: 
لكن هذا هو حال الشباب؛ نبحث عن التسلية فنجدها 

في اإلنترنت واحلاسوب«.

نصف مليون حاسوب

الشباب الفلسطيني في خضم ثورة تكنولوجية واألرقام تزداد

ثورة اإلنترنت

سفير جوجل الفلسطيني
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21تشرين ثان/ كانون أول  2011 ما بعد املؤمتر

إعداد: ربا امليمي/ مراسلة الصحيفة- القدس

إذا ساد العنف في أي مجتمع، وأصبح جزءا من 
ثقافته، فإن ذلك يعني انهياره، وتوقف عجلة 
ونشر  الغاب.  شريعة  فيه  تسود  حيث  منوه، 
أسمى عطاء ميكن  والتسامح هو  ثقافة احملبة 

أن نقدمه لتنمية وتطور املجتمع.
يشكل  ومتجذرة؛  كثيرة  العنف  مسببات  إن 
يضيف  حيث  األساسي،  العامل  االحتالل 
للعنف أبعادا كثيرة، أهمها البطالة، واجلغرافيا 
الضيقة. كما إن التنشئة املجتمعية بحد ذاتها، 
وقلة أماكن الترفيه الهادف، واملشكلة الثقافية، 
املناطق،  كثير من  القانون في  وضعف سيادة 
الناظر  عني  على  تخفى  ال  التي  العوامل  من 

احمللل.

األسرة
املجتمع،  لتكوين  األولى  اللبنة  هي  األسرة 
وثقافته  الفرد  طباع  على  الرئيس  واملؤثر 
املؤسسة،  هذه  لتعقيدات  ونظرا  وسلوكه. 
والعادات  والتعصب،  بالذكورية،  تتمثل  التي 
والتقاليد  العادات  إطار  في  اخلاطئة  التربوية 
بناء جيل  فإن  أحمر،  إليها كخط  ينظر  التي 
هذه  من  للبدء  سياسات  وضع  يتطلب  واع 

النواة.
حتى  خطيرة،  ظاهرة  العنف  أصبح  لقد 
السياسية  التنشئة  مؤسسات  في  تتغلغل  إنها 
واالجتماعية؛ فالصراعات السياسية واحلزبية 
وكذلك  العنف.  ثقافة  مؤيديها  أورثت 

الصراعات العائلية والقبلية.
التنشئة  وقد ساهمت األسرة في تغيير مسار 
رسالته  أداء  عن  وحرفته  االجتماعية، 
الفرد  صلح  فإذا  واالجتماعية؛  اإلنسانية 
صلح  األسرة  صلحت  وإذا  األسرة،  صلحت 

املجتمع.

الثقافة السائدة
املجتمع،  ثقافة  مكونات  من  العنف  أصبح 
فقد تغلغل في كافة مناحي احلياة لدرجة 
كبيرا  وحتديا  معضلة  يشكل  بات  أنه 
يواجه السلطة الوطنية ومؤسسات املجتمع 
السياسة  التنشئة  مؤسسات  وكافة  املدني، 

واالجتماعية.

ضعف سيادة القانون
أدى غياب القانون وضعفه إلى شلل املؤسسات 
ومؤسساته،  املواطن  حتمي  التي  القضائية 
بسبب متسك املواطن باألعراف املجتمعية في 
حل املشاكل. وهذا يؤدي إلى امتداد املشاكل إلى 

الثأر.

اخلطوات الالحقة
وطنية  إستراتيجية  »نحو  مؤمتر  جمع 
املؤسسات  مختلف  املجتمعي«؛  للتسامح 
التخصصات،  ومختلف  واملجتمعية،  احلكومية 
في  العنف  من  حتد  عمل  بخطة  للخروج 
فياض؛  سالم  الدكتور  دولة  وتبنى  املجتمع.  
اخلطوة،  ودعم  احلملة،  هذه  الوزراء،  رئيس 
وانتدب عنه الفتتاح فعاليات املؤمتر، الدكتور 

سعيد أبو علي؛ وزير الداخلية.
عن  مندوبا  نزال؛  رائد  من  كل  واستعرض 
عن  غنيم  وإلهام  االجتماعية،  الشؤون  وزارة 
وزارة التربية والتعليم العالي، واملقدم ردينة 
جهاز  عن  قرارية  وحامت  الشرطة،  عن  عودة 
حول  وافية  معلومات  املركزي،  اإلحصاء 
أعمال  وتبع  املجتمع.  في  وجتلياته  العنف 
املنصة مجموعات عمل مع احلضور الذي بلغ 
حسب  مجموعات  إلى  انقسموا  شخصا؛   130
التخصص املؤسساتي. مت تشكيل جلنة وطنية 
عن  ممثلني  جتمع  املجتمعي،  للتسامح  عليا 
قطاعات مختلفة، ستجتمع وتقرر أجندة عمل 

املؤمتر،  توصيات  على  بناء  العنف،  من  للحد 
إلقرارها  الوزراء  لرئاسة  رفعها  على  لتعمل 
كافة  على  وتعميمها  بها،  العمل  وبدء  رسميا، 

املؤسسات الشريكة احلكومية واخلاصة.
ومع بداية العام القادم، سيتم التنسيق لورشة 
العملية  اخلطوات  تعميم  سبل  تبحث  عمل 

لتنفيذ هذه اإلستراتيجية.
التوصيات،  من  مبجموعة  املؤمترون  وخرج 
للمصادقة،  الوزراء  رئاسة  إلى  رفعها  سيتم 

وجاءت على النحو التالي:

مجموعة املؤسسات
املؤسسات  من  عدد  عن  ممثلون  اجتمع 
هامش  على  احلكومية،  وغير  احلكومية 
من  الوطن  في  املؤسسات  دور  وبثوا  املؤمتر، 
التسامح، وأوصوا بضرورة  أجل تعزيز ثقافة 
رصد حالة العنف سنويا، وممارساته وأسبابه،

إلى  وضعها  املزمع  اإلستراتيجية  تستند  وأن 
املواثيق الدولية والقانون الفلسطيني، ووضع 
املجتمع  مبؤسسات  خاصة  سلوك  مدونة 
الالعنف  منهج  تطبيق  على  تنص  املدني، 
برامج  ووضع  املؤسسات،  بني  التشبيك  عبر 
يسهم  تشاركي  بشكل  اإلستراتيجية  لتنفيذ 

في تخفيف العنف.
اخلارجية  التجارب  على  باالطالع  أوصوا  كما 
على  تطبيقها  ليتم  وتعريبها؛  والداخلية 
إلى  ونوهوا  ومنهجيا.  أكادمييا  الوطني  املستوى 

في  بأنواعه  املجتمعي  اإلعالم  استخدام  ضرورة 
حمالت الضغط واملناصرة، وتنظيم ورشات عمل 
واالستعانة  الالعنف،  مناذج  وتعزيز  توعوية، 
املستوى  على  املجتمع  في  تأثير  ذات  بكوادر 
السياسي واالجتماعي والديني للحد من الظاهرة، 
وإنشاء  للتعميم،  قابلة  العنفية  مناذج  وإيجاد 

وحدات للوساطة في مؤسسات املجتمع املدني.

مجموعة التعليم
املربني  من  عدد  التقى  املجموعة  هذه  في 
ممثلو  رأسها  على  والتربية،  التعليم  وخبراء 
وزارة التربية والتعليم العالي ودائرة التعليم 
ممثلي  من  عدد  إلى  إضافة  الغوث،  وكالة  في 
اجتماعات  بعقد  وأوصوا  اخلاصة.  املدارس 
األمور، وتوفير مرشد  أولياء  لتفعيل مجالس 
لكل مدرسة، وتفعيل دوره، وتطوير مهاراته. 
وانتخاب برملانات طالبية في كل مدرسة، مع 
الطلبة وهوياتهم،  بإبداعات  االهتمام  ضرورة 
إيجابية،  بطرق  واستثمارها  وتطويرها 
والطالب  املعلم  احترام بني  اتفاقية  وصياغة 

داخل الصف.
توصيات  صناديق  بوضع  اللجنة  أوصت  كما 
طالبية  مجلة  وتأسيس  مدرسة،  كل  في 
تروي قصصهم، مع تفعيل األندية املجتمعية 
دورية  لقاءات  وعقد  الطلبة،  رغبات  حسب 
يواجهها  التي  املشاكل  ملناقشة  املعلمني  مع 

الطلبة.

مجموعة الشؤون االجتماعية والقانون
وزارة  عن  ممثلون  اجتمع  اللجنة  هذه  في 
املجتمعية  واملؤسسات  االجتماعية  الشؤون 
وأوصوا  االجتماعية،  بالقضايا  تهتم  التي 
املجتمعية  للتوعية  وطنية  برامج  بوضع 
ذات  التشريعات  وتعديل  العنف،  من  واحلد 
وكذلك  الشرف.  خلفية  على  بالقتل  العالقة 
والتأهيل؛  باخلدمة  العقاب  إبدال  على  العمل 
البيتية،  النشاطات  في  الطفل  كإشراك 
باألسرة،  اخلاص  القانون  تطبيق  وإلزامية 
وتعريف مفهوم العنف األسري، واالطالع على 
التي  التعديالت  وإجراء  الغربية،  القوانني 

تكفل مالءمتها ملجتمعنا.
كما حتدثوا عن تفعيل دور جلان اإلصالح مبا 
نظام  وتفعيل  العنف،  من  احلد  على  يساعد 
التحويل واإلبالغ عن حوادث العنف، واستخدام 
العنف،  في قضايا  األسر  الوساطة بني  أسلوب 
وتشجيع  الصغير،  الشرطي  دور  تفعيل  مع 
أسرة،  بكل  خاصة  قوانني  وضع  على  األسر 
األسرة  واختيار  األسرية  املخيمات  وتشجيع 

املثالية خاللها.

مجموعة اإلعالم
فعاليات  حضروا  الذين  لإلعالميني  وكان 
تغطية  في  دورهم  إلى  يضاف  دور  املؤمتر 
رفع  في  بفاعلية  واشتركوا  املؤمتر،  فعاليات 
يتعلق  ما  خاصة  للمنظمني،  توصياتهم 
بالتركيز على تعزيز ثقافة احلوار والتعايش 
املسرح  عبر  واالختالف،  التعددية  ظل  في 
مظاهر  ونقل  املصورة،  واملشاهد  والدراما 
مقارنات  وإحداث  عليها،  والتركيز  التسامح 
واإليجابية،  السلبية  املظاهر  بني  ومفارقات 
رقابي  جسم  وإيجاد  التسامح،  مناذج  وتعزيز 
اإلعالمية  املؤسسات  رسالة  مضامني  على 
التي تتناول قضايا التسامح، مع التركيز على 
التسامح  وتعزيز  والتعليم،  التربية  قضايا 
تدريب  وطلبوا  التعليمية.  املنظومة  في 
في  اإلعالم  وسائل  تفعيل  على  الصحفيني 
املجتمعي،  التسامح  قضايا  تناول  مجال 
مبواضيع  اإلبداع  على  الشباب  وتشجيع 
التسامح ونشرها في مساحات مخصصة لذلك.
ها قد شارف املشروع على االنتهاء. ولكن األثر 
أن  فخرا  شبابنا  ويكفي  دائم؛  سيخلفه  الذي 
أقروه،  الذي  واليوم  حددوه،  الذي  التاريخ 
أصبح يوما وطنيا يحتفل فيه كل عام. ونحن 
بعني  ستأخذ  احلكومة  بأن  تامة،  ثقة  على 
املنبثقة  واللجان  الشباب  توصيات  االعتبار 
احلد  إلى  بالفعل  ستؤدي  ألنها  املؤمتر؛  عن 
املجتمع، ونشر مظاهر  في  العنف  من ظاهرة 

التسامح.

مؤمتر »عد للعشرة: نحو إستراتيجية وطنية للتسامح املجتمعي«

كـــان هـــو البدايـــة وعلينـــا متابعـــة املسيــــر
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تصوير: ميرنا زيادة وشادي النبالي



تشرين ثان/ كانون أول  222011 شباب واقتصاد

عبد الرؤوف حواري/18 عاما- مراسل الصحيفة/ نابلس

من   ،%45 حوالي  الزيتون  بأشجار  املزروعة  األراضي  متثل 
األراضي الزراعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما 
زيتون.  شجرة  مليون   11 حوالي  فيها  دومن،  مليون  يعادل 
االقتصاد  على  تأثيره  القطاف  ملوسم  جتعل  احلقائق  هذه 

الوطني، واألمن الغذائي.
وحسب مجلس الزيت الفلسطيني، فإن التوقعات لهذا العام 
أن يتم إنتاج 12 ألف طن من زيت الزيتون، علما بأن متوسط 
اإلنتاج يصل إلى 20 ألف طن. هذا االنخفاض الكبير، يضاف 
احلفاظ  في  املزارع  تواجه  التي  التحديات  من  العديد  إلى 
على مورد رزقه، ويضمن دميومة اعتنائه باألرض والغرس.

أقل املواسم إنتاجا
بريف  سبسطية  من  عاما،   45 احلاج،  الدين  عماد  يتحسر 
إنتاج  »يشكل  فيقول:  احلالي،  الزيتون  نابلس، على موسم 
الزيتون لهذا العام ثلث معدل اإلنتاج السنوي، بسبب عدم 
هطول األمطار، مما ترك أثرا سلبيا على إنتاجية الزيتون«، 
ويوضح أن سعر كيلو الزيت وصل إلى 18 شيكال فقط، وهذا 
يؤثر على الوضع االقتصادي لكثير من املزارعني، فقد مت 

بيعه السنة املاضية بـ24 شيكال«.
االقتصادية  الفائدة  تهدد  كثيرة  عوامل  عن  ويتحدث 
للزيتون، فيقول: »تعد مصادرة األراضي املشجرة بالزيتون، 
واملخاطر  املستوطنات،  من  القريبة  القرى  في  وخاصة 
أراضيهم  إلى  املزارعني  وصول  دون  حتول  التي  الكبيرة 
السوق  على  تؤثر  التي  املشاكل  أهم  من  بها،  واالعتناء 
وإنتاجية الزيتون«. ويعتبر أن املزارع يشعر بانعدام األمن؛ 
ويضيف:  البرية«،  واخلنازير  الضالة  »احليوانات  بسبب 
األمراض،  ملكافحة  الزراعي  والدعم  اخلبرات  »تنقصنا 
إعداد  املختصة  اجلهات  وعلى  بالزيتون،  العناية  وطرق 
خطط مسؤولة لتسويق الزيت والزيتون داخليا وخارجيا، 
الغذائية  القيمة  وتوضيح  املواطنني،  بني  الوعي  ونشر 

لزيت الزيتون«.

فتعتبر  فوريك،  بيت  قرية  من  عاما،   35 أمير،  أم  أما 
بالتقلص  آخذة  الزيتون  ملوسم  االقتصادية  الفائدة  أن 
لترك  املزارعني  من  الكثير  دفع  مت  أن  بعد  سنوات،  منذ 
القريبة من اجلدار  املناطق  أو بيعها، خاصة في  أراضيهم، 
تهديدات  بسبب  ذلك  »يحدث  وتقول:  واملستوطنات، 
األمطار  مواعيد  وتضارب  االحتالل،  وجنود  املستوطنني 
واعدم انتظام سقوطها من عام لعام، وتفاوتها من منطقة 

ألخرى«.
وتشير إلى املوسم احلالي أقل املواسم إنتاجية، وتتابع: »مع 
التي  والعقبات  غزة،  قطاع  إلى  الزيت  تصدير  منع  قرار 
احلالي،  املوسم  املزارع  خسر  للخارج،  تصديره  دون  حتول 
 17 بني  تتراوح  منخفضة،  بأسعار  لبيعه  اضطروا  أن  بعد 
و22 شيكال، مقارنة مع املوسم املاضي، حيث تراوح سعره 

بني 21 و27 شيكال«.

6% من الناجت احمللي
جامعة  في  االقتصاد  أستاذ  حطاب؛  نائل  الدكتور  ويعلق 
النجاح، على ما يحققه موسم الزيتون من فائدة اقتصادية 
موسم  أهمية  »تنبع  فيقول:  الوطني،  واالقتصاد  للمزارع 
الزيتون إلى أن حصة أشجار الزيتون هي األكبر من األراضي 
ويعتبر  اإلجمالي«.  احمللي  الناجت  6% من  ويشكل  املزروعة، 
أن سعر زيت الزيتون يعتمد على العرض والطلب، وارتفاع 
سعره أو انخفاضه يرجع إلى تذبذب اإلنتاج. ويضيف: »في 
أو  اإلنتاج،  انخفاض  بسبب  األسعار  ترتفع  السنوات  بعض 
الزيت  التصدير. ولكن بشكل عام، فإن سعر  زيادة كميات 
وفي  للمزارع،  جيدة  اقتصادية  منفعة  لتحقيق  مناسب 
الزيتون احمللي  متناول املستهلك«. ويعتبر أن »جودة زيت 
الزيت  على  يفضله  املواطن  جتعالن  التراثية،  وقيمته 

املستورد؛ كاإلسباني أو اإليطالي«.

ويقلل حطاب من أثر الزيت املستورد إلى السوق احمللي، 
احمللي،  اإلنتاج  في  عجز  يوجد  أحيانا  أنه  إلى  ويشير 
لسد  الزيت  املسؤولة الستيراد كميات من  اجلهات  فتلجأ 
محدودا،  التأثير  يكون  احلالة  هذه  »في  ويقول:  العجز، 
ولكنه  وأرباحه«،  املزارع  وضع  على  منه  خطورة  وال 
يتابع: »ولكن إذا اعتبرنا أن الزيت املستورد سلعة بديلة، 
فهذا سيؤثر على اعتناء املزارع بشجرة الزيتون وتغذية 
مهمة  املزارع  يتولى  أال  ويفضل  احمللي«.  باملنتج  السوق 
»لتجار  املهمة  توكل  أن  على  الزيتون،  من  إنتاجه  بيع 
الزيت والزيتون«، ويعتبر أن في ذلك »حماية اقتصادية 
اإلنتاج  تكاليف  ضمان  هو  األهم  أن  وينوه  للمزارع«! 
غير  مبراقبة  املختصة  اجلهات  عبر  للمزارع،  والربح 
املعقولة  والفائدة  النفع  يحقق  بشكل  لألسعار،  مباشرة 

للمزارعني والتجار.
االقتصاد  وزارة  مكتب  مدير  الصيفي؛  بشار  ويجمل 
خالل  لوزارته  االقتصادية  السياسات  نابلس،  في  الوطني 
الزيت  استيراد  »نعمل على احلد من  الزيت، قائال:  موسم 
من اخلارج حلني انتهاء املوسم. ومبا أن زيت الزيتون يعد 
حلمايته،  اإلجراءات  من  العديد  نتخذ  فإننا  محليا،  دخال 
وجود  حال  في  أنه  ويؤكد  تسويقه«.  عملية  وتسهيل 
التجارية  والغرف  الزراعة  وزارة  مع  التنسيق  يتم  فائض، 
دول  وحتديدا  العربية،  للدول  الزيت  بتصدير  للسماح 
املبرمة مع  االتفاقيات  العديد من  »هناك  اخلليج، ويقول: 
جامعة الدول العربية، تسمح للزيت الفلسطيني بالدخول 
مزارعينا  يشجع  وهذا  ضرائب،  دون  العربية  األسواق  إلى 
على زيادة إنتاجه«. ويشير إلى أن وزارة الزراعة تقر احلد 
األدنى لسعر كيلوغرام الزيت في السوق احمللية؛ بشكل يلبي 
املزارع  ليتمكن  التشغيلية؛  والتكاليف  اإلنتاجية،  احلاجات 
من االعتناء بشجرة الزيتون على أكمل وجه، ويقول: »قبل 
عشر سنوات لم يكن سعر كيلوغرام الزيت يتجاوز دينارا 
وبهذا  دنانير،  ستة  إلى  يصل  اآلن  لكن سعره  دينارين،  أو 
يصبح إنتاج زيت الزيتون مصدر رزق رئيسيا للعديد من 

العائالت«.

11 مليون شجرة

زيتون فلسطني بني العدمني: االنتظام واملسؤولية

قطاف الزيتون... ثمار اخلير
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قلة اإلمكانيات والفرص االقتصادية، قد تضطر الشباب للجوء 
أمنهم  لهم  يضمن  ماديا  دخال  ليوفروا  أساليب جديدة،  إلى 
االقتصادي. فقد يلجأ بعضهم للهجرة، أو ترك التعليم للعمل. 
ولكن كثيرا منهم توجهوا لتأسيس مشاريع اقتصادية خاصة، 
على  قادرين  وجتعلهم  زاهرا،  مستقبال  لهم  تضمن  لعلها 
قد  فكرة،  وكأي  كرامتهم.  وحتقيق  احلياة  متطلبات  توفير 
يواجه الشاب عقبات في تنفيذها واقعا. لكن فراس الصيفي، 
بتجهيزها  قام  الالحمة،  للدواجن  مزرعة  صاحب  عاما؛   21
وفق التقنيات احلديثة، في قرية تل، دون أن يترك مقاعد 

الدراسة؛ فهو يدرس الصحافة واإلعالم في جامعة النجاح.
»صوت الشباب الفلسطيني« كان لها اللقاء التالي مع الصيفي:

حدثنا عن مشروعك
بعد أن جنحت في الثانوية العامة، التحقت بقسم الصحافة 
واإلعالم في جامعة النجاح. وفكرت باالستقالل ماديا عن 
أهلي، وتأسيس مشروع يضمن لي مستقبلي؛ فاقترح علي 
أخي أن أبيع قطعة أرض في القرية، وتأسيس مزرعة دجاج 
البيوت  صانعي  أحد  مع  اتفقت  وعندها  حديثة.  الحم 
البالستيكية التي تتم فيها تربية الدواجن، ووصلت تكلفة 
إجنازنا للمشروع في البداية حوالي نصف مليون شيكل، مت 

تسديدها من ثمن األرض.
الثاني 2010 بعد  العمل في املشروع في شهر كانون  وبدأت 
تخطيط دام سنة كاملة. وقد كنا ننوي إطالقه في منتصف 
عام 2009، لكن عدم توفر األدوات الالزمة حال دون ذلك. 
ورغم أن املزرعة تتسع إلى 11 ألف طير، إال أننا قمنا بتربية 

تسعة آالف طير فقط.

ما املشاكل التي واجهتها قبل إنشاء املزرعة وبعدها؟
املستحق  املبلغ  دفع  من  نتمكن  لم  التأسيس  مرحلة  في 
علينا، فتأخر البناء، خاصة بعد أن انسحب شريك لنا برأس 
املال من املشروع، عدا عن خسارتي في الدورة األولى؛ بسبب 
الفوسفور؛  نسبة  وارتفاع  املزودة،  الشركة  من  العلف  تلف 
فأصيبت الطيور باملرض، ومات حوالي 700 طير. ولكن مع 
فقد عوضتني شركة  مربحا؛  املشروع  أصبح  الوقت  مرور 
األعالف جزئيا عن اخلسارة، كما زاد عدد شركائي؛ فتمكنا 

من تغطية األعباء املادية.
ومع شهر أيار املاضي انخفضت أسعار الدجاج، ومت تهريبه 
من  فائض  لوجود  ذلك  فأدى  األخضر،  اخلط  داخل  من 
الشركات  بعض  واحتكار  والسوق،  املزارع  في  الدجاج 

لألعالف واملواد الالزمة. 
ولهذه األسباب، فقد جنح أربع دورات من عشر، منذ انطالق 

مشروعنا حتى اآلن!

دخل  مصدر  املزرعة  أصبحت  هل  ذلك  ورغم 
لك؟ كيف أثر العمل فيها على حياتك؟ 

لم يؤثر عمل على دراستي، ولن يؤثر على مستقبلي 
املهني. بل كان حافزا لي أعطاني دفعة لألمام، خاصة 
أنني تعلمت كثيرا من هذه التجربة، التي أتاحت لي أن 
أكون على تواصل أكبر مع  الناس. مزرعتي بالتأكيد 

مصدر دخل مهم، وأمتنى أن أطوره مستقبال.

ما هي اخلطط املستقبلية للمشروع؟
عديدة  ملشاريع  بداية  هو  املشروع  هذا  أن  أعتبر  أنا 
على  معلقا  أملي  يبقى  كشاب،  ولكن  تنفيذها.  أنوي 

ما  وتأمني  الشاب،  املزارع  دعم  في  الزراعة  وزارة 
االستيراد  ومنع  املشاريع،  هذه  مثل  إلقامة  يلزمه 
املناسب لالزدهار  املناخ  للمزارع  من إسرائيل، ليتوفر 

مبنتجات وطنية.

ما رسالتك للشباب؟
أن يبقي األمل حيا بكل فكرة يريد تنفيذها، مهما تعرض 
الشاب  مينح  االقتصادي  فاالستقالل  وخسائر؛  ملعيقات 

القدرة على التحرر من اخلوف والقلق على املستقبل.

صاحب مزرعة دجاج حديثة... »فراس« قصة جناح رغم املخاطرة

فراس الصيفي
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حتمل قرية النبي صموئيل في جعبتها أسرارا كامنة 
فتنقلنا  التاريخ،  على  تشهد  التي  اآلثار  تلك  وراء 
املناسب  العنوان  لتشكل  مضت؛  زمنية  حقبة  إلى 
األجداد  حضارة  ورؤية  التاريخ،  دراسة  يريد  ملن 
الغائبة عن  احلاضرة في صفحاته  القرية  في هذه 
فوق  القرية  هذه  حتمل  فماذا  والعيون.  األذهان 
ترابها؟ ومباذا تتميز؟ وهل تبقى ذاكرة من تاريخ 

مضى؟ أم حتيا في الذاكرة الفلسطينية مجددا؟

التسمية واملوقع
سميت القرية بهذا االسم نسبة إلى صموئيل، الذي 
ويدعي  إسرائيل.  بني  من  قاضي  كان  إنه  يقال 
قبل   1004 عام  توفي  منهم،  نبيا  كان  أنه  بعضهم 
امليالد ودفن في القرية، التي تقع القرية فوق جبل 
القدس،  الذي يعد من أعلى جبال  النبي صموئيل، 
وتبعد  البحر،  سطح  عن  متر   900 حوالي  ويرتفع 

ستة كيلومترات عن وسط مدينة القدس.
وتبلغ مساحة القرية نحو 3000 دومن تقريبا، ويصل 
عدد سكانها حاليا إلى حوالي 270 نسمة. ويحدها من 
الشمال قرية اجليب، ومن اجلنوب بيت أكسا، ومن 
الشرق بيت حنينا، ومن الغرب قرية بدو. ونظرا 
ألهمية موقعها، فقد عزلتها سلطات االحتالل بشكل 
كامل عن محيطها بجدار الفصل العنصري، وأبقت 
إسرائيلي  أمني  لنظام  وتخضع  وحيدا،  مدخال  لها 
مشدد، بحيث ال يسمح ألحد من خارجها بدخولها.

القرية عبر التاريخ
سماها  وقد  حافل،  تاريخ  صموئيل  النبي  لقرية 
موقعها،  حلصانة  الدموع«؛  »جبل  البيزنطيون 
وصالبة املدافعني عنها في وجه الغزاة. كما سموها 
مرة  أول  لهم  تراءت  القدس  ألن  االبتهاج«؛  »جبل 

بأسوارها وأبراجها العالية من هناك. وقد بنوا فيها 
املسجد  إلى  حتوال  وكنيسة،  ديرا  للميالد   1099 عام 

احلالي للقرية.
بني  املعارك  من  عدد  القرية  أرض  على  دار  كما 
عام  األولى  العاملية  احلرب  واإلجنليز خالل  األتراك 
1917، وكذلك بني اجليش األردني وجيش االحتالل 
التحصينات  بعض  يزال  وال   ،1967 عام  اإلسرائيلي 

التي أقامها اجليش األردني ماثلة حتى اآلن.

حديقة قومية
املجلس  رئيس  نائب  بركات؛  محمد  احملامي  يقول 
النبي  قرية  إسرائيل  »تصنف  للقرية:  احمللي 
البناء  منع  يعني  وهذا  قومية؛  كحديقة  صموئيل 
الشباب  »يضطر  ويتابع:  طرقاتها«،  تعبيد  أو  فيها 
للقرى  واالنتقال  القرية،  لترك  يتزوجون  الذين 

املجاورة«.
حديقة  القرية  العتبار  السلبية  اجلوانب  ورغم 
قومية، إال أن لذلك جانب إيجابي، يتمثل في منع 
البرية  احليوانات  فتكاثرت  أراضيها،  في  الصيد 
إلى  إضافة  والثعالب،  واألرانب،  كالغزالن،  فيها؛ 

النباتات البرية.

مسجد القرية
في  املعالم  وأجمل  أقدم  من  القرية  مسجد  يعد 
القرية وأقدمها. وقد كان املسجد كنيسة بيزنطية، 
الدين  صالح  فتح  عندما  مسجد  إلى  حتويلها  قبل 
عام  القرية  احتالل  وبعد  املقدس.  بيت  األيوبي 
1967، استولت قوات االحتالل على اجلزء األكبر من 

املسجد، وحولته إلى كنيس لليهود.

معالم القرية
وفي القرية آثار متتد إلى العصر البيزنطي، تضفي 
مركز جذب سياحي.  عليها جماال خاصا، وجتعلها 
الذي  االحتالل،  يد  من  تسلم  لم  اآلثار  هذه  ولكن 
بعض  وضعوا  حيث  احلقائق،  تزوير  على  يعمل 

املالمح املزيفة ونسبوها إلى تاريخهم.
نبع مياه عذبة ال ينقطع عطاؤه على  القرية  وفي 
مدار العام، كان سكان القرية قدميا يستعملونها للشرب 
والزراعة وسقي املاشية. ولكنهم باتوا ممنوعون من 
استخدامها، ألن اليهود املتطرفني يعتبرونها مقدسة؛ 

فيستحمون ويغتسلون فيها دائما.
التي  والسماق  الزيتون  بأشجار  القرية  وتشتهر 
إلى  ذلك  ويعود  القرية،  أرجاء  كافة  في  تنتشر 

طبيعتها اجلبلية، ومناخها املناسب لنموها.

مدرسة القرية
القدس،  في  األوقاف  لدائرة  القرية  مدرسة  وتتبع 
وتتكون من غرفة واحدة، تضم أربعة صفوف، من 

أي  إضافة  تتم  ولم  األساسي.  الرابع  وحتى  األول 
االحتالل  سلطات  ألن  القرية،  لبيوت  أو  لها،  غرفة 
متنع البناء فيها، مما يجعل ظروف التعليم سيئة، 
في  للدراسة  أبنائهم  نقل  على  القرية  أهل  وأجبر 

القرى املجاورة.

قريـــة النبـــي صموئيـــل

قطعــــة مــــن املاضـــي تصـــر علـــى احلضـــور

بيوت القرية: بأمر من احلاكم العسكري ممنوع الترميم!

غزال في محمية النبي صموئيل

تصوير: بهاء بركات ووليد خاروفة

املئذنة داللة مسجد ال داللة كنيس جبال النبي صموئيل ... جمال الطبيعة

استحكامات اجليش األردني... تاريخ مضى

السماق... حمرة تعشق األرض
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وليد خاروفة - مراسل الصحيفة/ رام الله

يتربع متحف أبو جهاد في حرم جامعة القدس بأبو 
العالم،  أنحاء  كافة  من  الزوار  عليه  ويقبل  ديس. 
ليتعرفوا على معاناة األسرى في سجون االحتالل؛ 

ففيه تتجسد احلياة القاسية التي يعيشونها.

الفكرة والنشأة
خليل  الراحل  للشهيد  تكرميا  املتحف  سمي 
فلسطني،  شهداء  وأمير  جهاد،  أبو  الوزير؛ 
بيته  إسرائيلية في  قوات خاصة  اغتالته  الذي 
إيهود  وكان   .1988 نيسان   16 بتاريخ  بتونس، 
باراك؛ وزير الدفاع اإلسرائيلي احلالي، قائدا لها.

أبو  متحف  عام  مدير  احلاج؛  أبو  فهد  يقول 
فكرة  »كانت  األسيرة:  احلركة  لشؤون  جهاد 
كنت  عندما  رأسي  في  تدور  املتحف  تأسيس 
قضيت  حيث  االحتالل،  سجون  في  معتقال 
السجانون يصادرون كل  كان  عشر سنوات؛ فقد 
ما نصنعه في املعتقالت، ويرسلونه إلى اجلامعة 
أطلق سراحي خالل  »عندما  ويتابع:  العبرية«. 
تأسيس  فكرة  1985، طرحت  عام  األسرى  تبادل 
املتحف على الدكتور سري نسيبه؛ رئيس جامعة 
القدس، فرحب بها، ورأى أنها قريبة من العمل 
أبو احلاج على  أخذ  األكادميي وتخدمه«. حينها 
الناس؛  من  العظيم  اإلرث  هذا  جمع  عاتقه 
لتشكيل أرشيف وطني للحركة األسيرة، يشتمل 
والفنية،  واألدبية  الفكرية  منتجاتهم  كل  على 
التي تدخل في صلب الفن التشكيلي الفلسطيني.
ومت االحتفال بوضع حجر األساس للمتحف عام 
في  رسميا  بافتتاحه  اجلامعة  واحتفلت   ،1999

ذكرى استشهاد القائد أبو جهاد عام 2004.
وقد مت تشييد هذا املتحف بتمويل من احلكومة 

الكويتية والصندوق العربي هناك.

أهداف املتحف
ويهدف املتحف إلى إبراز دور احلركة األسيرة في 
بدءا  األسر،  رحلة  ويصور  الفلسطينية،  احلياة 
من الزنازين، ومرورا بأساليب التعذيب، وانتهاء 
ونتاجهم  األسرى  قصص  عبر  احلرية،  بنيل 
احلركة  تاريخ  من  طويلة  ملرحلة  يؤرخ  الذي 

األسيرة املليء بالعذابات واآلالم.
ويوفر املتحف »كافة الوسائل الالزمة للبحث في 
الرائع  ونتاجها  وثقافتها،  األسيرة  احلركة  أدب 
مت  حيث  ومراحله«،  االعتقال  تاريخ  مر  على 
احملليني  الباحثني  الستقبال  مكتبة  جتهيز 
أبو احلاج: »يحتوي املتحف  والدوليني. ويضيف 
األسرى  كتبها  ورسائل  وقصاصات  وثائق  على 
منذ عام 1969؛ وهي من أقدم موجودات املتحف«.

فن التصميم
الداخل  من  للمبنى  املعماري  التصميم  جاء 
التي  األسر،  حياة  قسوة  إلى  ليرمز  واخلارج 
اإلسمنتية  والكتل  السجن  بقضبان  تتمثل 
واألسالك الشائكة، ليعيش الزائر هذه التجربة 
املجال  يترك  حيث  مباشرة،  غير  بطريقة 

خلياله في حتليل ما يتعرض له األسرى.
في  صعوبات  »واجهتنا  احلاج:  أبو  يقول 
التمويل؛ لعدم اقتناع الداعمني بالفكرة، رغم 
أننا نعتبر املتحف عمال نضاليا وكفاحيا نحو 

احلرية واالستقالل«.
طوابق،  ثالثة  من  املتحف  مبنى  ويتكون 
يجسد الطابق األرضي حياة األسر قدميا، مبواد 
املعتقني،  واخلشب  كاحلجر  محلي؛  صنع  من 
فيعبر عن  األول،  الطابق  أما  املشوي.  والطني 
حياة األسر في عصرنا احلالي، حيث استخدم 
مبواد  ولكن  األرضي،  الطابق  تصميم  نفس 
جديدة مثل »الستانلس ستيل«. وبذلك يريد 
أنه  الرسالة واضحة مفادها  أن يوصل  املتحف 
بني  وتصميمه  السجن  بناء  في  التطور  رغم 
واحدة  تبقى  املعاناة  أن  إال  واملاضي،  احلاضر 
تطور  هو  يختلف  وما  األزمنة.  اختالف  على 

أساليب التعذيب واإلهانة.
الثاني فيحتوي على مكتبة غنية  الطابق  أما 
ورسائل،  مخطوطات،  من  األسرى،  بإنتاج 
الكتابات  من  والعديد  وجداريات،  ومجالت، 
قاعة  على  يحتوي  كما  واملعرفية.  السياسية 
أي  على  احلصول  من  الزائر  متكن  حاسوب، 

وهذا  وسهول.  بيسر  باألسرى  تتعلق  معلومة 
في  والدارسني  للباحثني  مخصص  الطابق 

شؤون احلركة األسيرة.
خططا  »أعددنا  قائال:  احلاج  أبو  ويختم 
لتوسيع الطابق الثاني مستقبال؛ ليضم مكتبة 
والكتب  الوثائق  عدد  تزايد  بسبب  أخرى، 

اخلاصة باألسرى«.

خليل الوزير
 ،1935 عام  الوزير  محمود  إبراهيم  خليل  ولد 
شاطئ  الساحلية على  الرملة  مدينة  في 

جهاد.  أبو  املتوسط، وكنيته  األبيض  البحر 
إلى غزة إثر حرب  عائلته  أفراد  مع  جلأ 
ليدرس  مصر  إلى  انتقل  1948 .وثم 
تخرجه  اإلسكندرية، وبعد  في جامعة 
أن  قبل  عام،  من  السعودية ألقل  في  أقام 
وعمل  عاش  حيث  إلى الكويت،  يتوجه 
الرئيس  على  تعرف  وهناك   .1963 عام  حتى 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وشاركه في 
تأسيس حركة فتح، وكان مسؤوال مباشرا عن 
ما  أو  احملتلة،  األرض  داخل  احلركة  نشاطات 

يسمى »القطاع الغربي« في احلركة.

وسط الضفة الغربية
…املقر الرئيسي - "بياالرا"
البيرة، عمارة عرابي الطابق االرضي 

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

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

)حمزة مطير(
• خلوي:0599-822010

قطاع غزة
...مكتب "بياالرا"

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

 التلفزيون سابقًا
 • تلفاكس:08-2843880

• خلوي: 0599-673654
• بريد إليكتروني:

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

نابلس
...مكتب "بياالرا"

عمارة فيروزيات، بجانب جمعية املرأة العاملة
• تلفاكس:09-2352711

)حكم األتيري(  0599-673653
• بريد إليكتروني:

pyalaranb@yahoo.com 

جنن 
)رامي دعيبس(

• خلوي:0599-708255

قلقيلية 
)وائل عبد احلفيظ(

• خلوي:0599-226582

طولكرم 
)رامي أبو شمعة(

• خلوي:0599-643472

سلفيت
)مصطفى مشني(

خلوي: 0598179262

جنوب الضفة الغربية
بيت حلم 

 )يوسف حلام( 
• جوال: 0599040046 خلوي:052-2603293

اخلليل 
)عبد املجيد دسة( 

• خلوي:0599-556744
)مركز الكاسا للتدريب(

آريحا 
رامي خوالدة 

• خلوي:167735 0598

القدس
مجدي دويك

• خلوي:0522558663

مراكز توزيع  الصحيفة

متحف أبو جهاد

متحف أبو جهاد...

ذاكرة االعتقال منقوشة على جدرانه!

متحف أبو جهاد: املدخل

تصوير: وليد خاروفة

متحف أبو جهاد: الطابق الثانيمتحف أبو جهاد: الطابق األول


