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الطيبة،  وتربتها  أبنائها  مليحتيها:  على  حتنو  أم  حضن  ساقك  وأجدادنا؟  آباءنا  حتتضني  ألم 
وآثار السنني تلهو خطوطا ودوائر وجتاويف حتفظ أسرارنا، ومتنحنا استراحة محارب. وأنت 
املعمرة التي ما تزال تنجب اخلير في كل عام، ونحن األيدي التي ترعى وتقطف، نحن املستقبل 
تدلل  كيف  أيدينا  تعرف  واملعرفة.  والعطاء  القداسة  في  قدوة  ورمبا  العنوان،  فيه  لنا  وأنت 
األرض  ميلك  ومن  زيتونك،  خير  نقطف  كيف  متاما  نعرف  شعرك،  متشط  وكيف  أغصانك، 
الطارئون فال  أما  لنا من عمقها زيتونة تتجذر فينا وفيها.  يعرف مدى صدقها عندما تخرج 
تاريخها، وتقصف أغصان خيرها، وحترق رحما ال  تنحر  أيديهم  لهم على أرضها؛ ألن  مكان 
ينجب إال خيرا... بأيدينا نحن املستقبل نحفظ حضارة أنت عنوانها زيتونة يكاد زيتها يضيء 
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»في القدس من في القدس إال انت«
»التعايش« و»مناهضة التطبيع« واإلجابة املفقودة

نشاطات املؤسسات األهلية حسب »املوضة«
ما شاء الله!

اسم املرأة ليس عيبا... 
ووعود القوائم في عيون الرقيب

بانتخابات  بالغا  اهتماما  املواطنون  يبدي 
املجالس احمللية التي ستجري في العشرين 
مدى  على  يدلل  مما  احلالي،  الشهر  من 
حقوقهم  أهم  أحد  مبمارسة  اهتمامهم 
وأبرزها، والذي يتمثل في اختيار ممثليهم 
وفي  فيها.  يعيشون  التي  التجمعات  في 
رأيت  االنتخابي،  للواقع  الشخصية  قراءتي 
أنه ال بد من الوقوف عند بعض محطاتها، 
وفي البداية نقرأ القوائم االنتخابية؛ حيث 
املركزية  االنتخابات  جلنة  معلومات  تشير 
إلى وجود عدد كبير من املجالس القروية 
العملية  فيها  ستجري  التي  والبلدية، 

االنتخابية.
املناطق  تلك  بعض  في  أنه  الحظت  وقد 
املطعمة  القوائم  من  مجموعة  تتنافس 
بني  ومن  مستقلة.  وأخرى  سياسي،  بلون 
أو  املناطق  من  عدد  وجود  املالحظات 
واحدة،  قائمة  على  حتتوي  التي  القرى 
ضد  أقف  ولن  بالتزكية.  أعضاؤها  سيفوز 
نوعا  راضون  املواطنني  ألن  النهج،  هذا 
طابعا  أخذت  رمبا  التي  قائمتهم،  عن  ما 
متثيل  على  فيه  التوافق  مت  عشائريا 
العائالت في املجلس، وأعتقد أن هذا مباح 
ومشروع؛ نظرا لطبيعة مجتمعنا وسلطته 

العشائرية.
القوائم  في  املرأة  إلى  نصل  وحني 
ملجموعة  زياراتي  من  أالحظ  االنتخابية، 
عدد  وجود  مؤخرا،  والبلدات  القرى  من 
صورا  تضع  أال  ارتأت  التي  القوائم  من 
املرأة  صور  وضع  وكأن  فيها،  للمرشحات 
العربي  تاريخنا  أن  علما  شرعا،  حرام 
استطعن  نساء  بأسماء  حافل  واإلسالمي، 
التاريخ؛ ومنهن زنوبيا ملكة  تغيير مسار 
األيوبية،  ملكة مصر  الدر؛  تدمر، وشجرة 

اللتان صكتا نقودا حتمل صورهما.
الدميقراطية  التجربة  أن  يعني  وهذا 
دون  ناقصة  ستكون  االنتخابات  هذه  في 
الرجل،  بأخيها  أسوة  املرأة  صورة  وضع 
بلجنة  املسؤولية  مكان  في  كنت  ولو 
هذه  ضد  لوقفت  املركزية،  االنتخابات 
مع  تتعارض  اعتبرها  التي  السلوكيات 
الدين والعادات والتقاليد؛ فهذه السلوكيات 
تعزز فكرة التمييز بني الرجل واملرأة في 
أبسط القضايا، مما يشجعنا على أن نطرح 
من  واحدة  فازت  لو  وهو:  أال  مهما؛  سؤاال 
ستلعبه  الذي  الدور  هو  فما  القوائم،  هذه 
املرأة في املجلس؟ وهل ستتحدث مع باقي 

األعضاء واملواطنني من وراء الكواليس؟

الدعاية االنتخابية مهما كان شكلها، تختلف 
عن بطاقة الدعوة حلفل زفاف، يكتفى فيها 
بوضع أول حرف من اسم العروس، رغم أن 
هذا كذلك غير مبرر على اإلطالق، إال أنه 
ال يعقل أن تقنع الناخب بالتصويت لقائمة 
في  خفيات  ولكنهن  نساء،  تضم  أن  ارتأت 
الدعاية، في مؤشر على اختفاء دورهن في 

مستقبل املجلس.
نطالع  البحتة،  االجتماعية  النظرة  ومن 
البلدية؛  االنتخابات  في  كذلك  السياسية 
واحلركات  الفصائل  من  عدد  امتنع  حيث 
االنتخابات،  هذه  خوض  عن  السياسية 
واعتبرتها مزورة حتى قبل إجرائها! وجند 
في هذه االنتخابات تنافسا بني قوائم من 
تيارات وأحزاب سياسية معينة، وهذا يعني 
أن طعم السياسة ورائحتها مكون أصيل من 
متنح  فهي  االنتخابية؛  »الطبخة«  مكونات 
املواطنني مجاال لالختيار بناء على التوجه 
احلزبي فقط. ولن أبالغ إذا قلت إن السياسة 
تفسد املهنية في االنتخابات؛ نظرا لطبيعة 
ورغم  بطبعه.  واملسيس  املؤطر  مجتمعنا 
االنتخابات  في  السياسة  دخول  ضد  أنني 
بعض  رفض  أن  أعتقد  أنني  إال  احمللية، 
االنقسام  يعزز  إمنا  فيها  للتنافس  األحزاب 
التصويت  من  املواطن  ويحرم  جهة،  من 
بالطريقة املناسبة أو املقنعة، وكذلك يفقد 

سلوكنا الدميقراطي لونه ومزاياه.
سنصحو  فرمبا  االنتخابات،  نتائج  عن  أما 
يوم 2012/10/21 على أسماء جديدة، وأخرى 
املواطنني  ولعل  انتخابها.  أعيد  قدمية 
نقلة  إحداث  املجالس  هذه  من  ينتظرون 
نوعية في طبيعة اخلدمات واملشاريع التي 
ستقدمها للناس. ولكن السؤال الذي يطرح 
نفسه بقوة هنا هو: ما هو الدور الذي ميكن 
تقدمي  املجالس على صعيد  تلعبه هذه  أن 
العامة، وإيجاد املشاريع، وتطوير  اخلدمات 
القوائم  هذه  راعت  وهل  التحية؟  البنية 
السلطة  منها  تعاني  التي  املالية  األزمة 
الوطنية؟ وهل ميكن أن تعمل هذه املجالس 
حول  أخرى  بلديات  مع  توأمة  إيجاد  على 
العالم؟ وهل راعت توجه املانحني للحد من 

املنح املقررة لشعبنا؟
هو  إمنا  ومخاوف  مالحظات  من  ورد  ما 
محاولة إليجاد حلول لهذه املشاكل وغيرها. 
وفي هذه املرة لن يقبل املواطنون مببررات 
إلى  وصلنا  أننا  وأعتقد  السابقة،  املجالس 
القوائم  لهذه  واحملاسبة  املراقبة  مرحلة 

ووعودها التي تقدمها للناس.

مع  الكنافة  من  صحنا  فيه  تناولت  الذي  احللويات  محل 
محالت  أشهر  من  يعتبر  حنينا،  بيت  في  نائلة  صديقتي 
احللويات في القدس العربية. الطعم رائع، واملذاق ال يوصف، 
ولكن رمبا كانت طاولتنا هي الوحيدة التي تنطق بالعربية 
في هذا املكان العربي؛ فالطاوالت من حولنا امتألت بـ«زبائن« 
إسرائيليني، في جلسة مستريحة، وأحاديث تنم عن شعور 
الراحة الذي يالزم شخصا في بيته. أما في املتجر املالصق، 
حيث وصلنا لنشتري بعض احتياجات املنزل، فقد اضطررنا 
لالنتظار خمس دقائق تقريبا، حتى ينتهي فاصل الترحاب 
يعانقه وميازحه  أخذ  الذي  زبونه  مع  املتجر،  بني صاحب 
ويخاطبه »أدوني«، والـ»أدوني« يرد بعربيته املعبرنة: »على 
جتمع  التي  واملعاشرة  باأللفة  فوجئنا  لقد  خبيبي«.  كيفك 
إن  حتى  وعماله،  احملل  أصحاب  من  الزبائن  هؤالء  معظم 

بعضهم كان يستقبل بالقبالت والعناق.
أما في املنطقة الصناعية بوادي اجلوز فاحلكاية تزداد غرابة؛ 
يصلحون  الذين  اإلسرائيليني  بالزبائن  يتعلق  ال  األمر  ألن 
سياراتهم ومراكبهم في »كراجات« املنطقة، بل وصل األمر 
املتاجر  أحد هذه  املشتركة.  واالستثمارات  الشراكة  إلى حد 
اضطر صاحبه  ساعة،   24 أبوابه  يفتح  أن  على  اعتاد  الذي 
الساحة  في  أحدث  أكبر، وجتهيز  افتتاح محل مبساحة  إلى 
والفواكه  باخلضار  خاصا  قسما  فيه  أرفق  ملتجره،  املقابلة 

حتى يستوعب تدفق الزبائن اإلسرائيليني عليه.
لداخلها  القدس  حول  حاجز  أي  جتتاز  واحدة  قدما  إن 
ستجعل صاحبها يدرك حجم التغير االجتماعي والسياسي 
وحتى »العصبي« في القدس؛ باعتبار املدينة املقدسة عصب 
عائالت  أن  تستغرب  ال  القدس  تزر  عندما  ولذا  فلسطني، 

عربية مقدسية باتت متلك شققا ومنازل في املستوطنات.
»التطبيع«  مفهوم  يتجاوز  أزورها  كلما  القدس  في  أراه  ما 
املفهوم  من  علينا  أشق  وهو  »التعايش«،  مفهوم  إلى  الشائع، 
األول، خاصة وأن مناهضي التطبيع يشمرون عن سواعدهم 
فني  نشاط  إللغاء  بالضغط  ويقومون  وأخرى،  فينة  بني 

جليش  غنى  أو  مطبع،  املشارك  الفنان  أن  اعتبار  على  هنا 
االحتالل، أو إللغاء ندوة هنا، أو فعالية هناك. وعندما يتم 
علينا خروج  التطبيع  مناهضو  يخرج  إلغائها،  عن  اإلعالن 
املنتصرين من معركة عظيمة، حققوا فيها انتصارا خياليا.

واآلن يبدو أن عناصر اخلوف التي كانت متنع اإلسرائيليني 
من التوجه للمحالت العربية في القدس، أو مشاركة العرب 
في األعمال، قد بدأت تتالشى، حتى بات من الطبيعي جدا 
أن ينتقل االحتكاك مع اإلسرائيليني من املفهوم املؤسساتي 
الذي يتعلق بالضرائب واملخالفات والتعليم والتأمني الصحي 

والوطني، إلى املستوى الشعبي واالقتصادي املباشر.
القدس،  من  القدمية  البلدة  في  التجار  من  لكثير  بالنسبة 
اجتذاب  فإن  احلديث،  أطراف  معه  جتاذبت  من  ومنهم 
»الزبون« اإلسرائيلي »واجب وطني، كما قال أحدهم: »أليس 
من األنسب أن جنتذبهم إلينا بدال من أن نصرف أموالنا في 

أسواقهم وموالتهم«...؟
والزمان...  املكان  أنني خارج  أشعر  القدس  أكون في  عندما 
الواقع بسهولة، وسمعي لم يعد  عيناي ال تستطيعان تقبل 
يحتمل الشعارات الوطنية اجلوفاء، التي تتردد بال جدوى أو 
هدف. رمبا ال أستطيع أن أقرر اإليجابي من السلبي في األمر؛ 
فوجهات النظر تتضارب بشدة لدرجة جتعلنا غير قادرين 
على إصدار فتوى في القضية، ولكن من ميلك هذه القدرة، 
أو على األقل من يعتبر نفسه كذلك، ينشغلون عن القضية 
سياسة  وفق  ال  األهواء،  ووفق  مجتزأة،  فعل  بردود  األساس 

شاملة مدروسة.
ما يخفق له قلبي هو تلك األماكن القليلة التي أذهب بحثا 
عنها راجية أال يكون »قطار التطوير« قد وقف في محطتها 
أسلكها  كنت  التي  الطرقات  تلك  أبحث عن  قد غيرها...  أو 
مع والدي، وعن الطريق من بيتي القدمي بوادي اجلوز، إلى 
سلكتها  طريق  حنبنا؛  بيت  في  الوردية  راهبات  مدرستي 
والرؤية  معاملها...  تشوهت  واليوم  عاما...   13 من  ألكثر 

ضبابية...

على  حتملك  الوطن،  في  »الفاعلة«  األهلية  املؤسسات  عشرات 
احترامها، وكل شيء خاضع »للتمويل«، ووزارات االختصاص غدت 
عبارة تزين أنظمتها الداخلية، لكن الفحوى تختلف؛ فالعالقة مع 
املمول، أو فرصة التمويل، جتعلك جتد مؤسسات مرخصة للعمل 
في قطاع معني، تعمل في قطاعات أخرى ال عالقة لها بها من 
قريب أو بعيد؛ فهي ليست في مجال اختصاصها، حتى لم يعد 
أو  اإلعالم!  في  دورة  تخرج  »فنية«،  مؤسسة  جتد  أن  مستغربا 

مؤسسة »إعالمية« تخرج دورة في املسرح!
أن معظم هذه  األمر مستغربا وال مستهجنا، رغم  يعد  لم 

النشاطات ال تصب في خدمة التنمية، وتعتبر هدرا للموارد، 
تعمل  أن  املؤسسات  بهذه  األجدى  من  كان  الذي  الوقت  في 
على التشبيك مع املؤسسات املختصة، إذا وجدت تقصيرا في 

مجال ما، خاصة اجلهات الرسمية والنقابات الفاعلة.
ولكن األمر األشد مرارة، هو أن هذه اجلهات الرسمية ال حترك 
ساكنا لوقف هذه املخالفات لشروط الترخيص، خاصة وأن 
فأين  وأفراد.  مؤسسات  من  للكل،  »موضة«  غدت  الصحافة 
املؤسسات  النشاطات، وإلزام  وزارة اإلعالم من مراقبة هذه 

بشروط ترخيصها؟!
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العلنية،  الشتائم  األخيرة ظاهرة  اآلونة  في  أثيرت 
التي تسللت إلى مجتمعنا دون أن ننتبه إليها، حتى 
يعد  ولم  الشباب.  بني  عاديا  أمرا  تبادلها  أصبح 
يعد  ولم  ضوابط،  أو  حدود  أي  املتداولة  لأللفاظ 
هنالك أي رفض علني لها، بل بات استخدام الشباب 

لها دليال على رجولتهم، وإثباتا لذواتهم.
وغالبا ما تتناول الشتائم ما ميس الكرامة والشرف، 
املقدسة،  مكانتها  باعتبار  األم؛  من  ينال  وأكثرها 
حيث يعتبر شتمها النيل من الشرف والكرامة. كما 

تتعداها الشتائم إلى األخت كذلك.

ليست متنفسا
وتعتبر رميا السيد؛ األخصائية النفسية، أن الشتائم 
»إنها  وتقول:  مجتمعاتنا،  في  كظاهرة  انتشرت  قد 
لألسف نتيجة سوء التنشئة، والعالقات االجتماعية 
لنضجهم  إثباتا  الشباب  يعتبرها  حيث  اخلاطئة، 

ورجولتهم، ودليال على القوة«.
بعد  منها  التخلص  الضروري  من  بات  أنه  وتعتبر 
تقترح  وملعاجلتها  اجتماعيا.  قلقا  تشكل  باتت  أن 
ضرورة  إلى  الشباب  هؤالء  توعية  بإعادة  البدء 
انتقاء األلفاظ، واعتبار تبادل الشتائم خطيئة بحق 
وتقول:  سامعها«،  »تؤذي  ألنها  واآلخرين؛  النفس 
»ثم علينا أن نعمل على تفعيل دور الرقيب الذاتي، 
الفرد نفسه،  العالجية على  املسؤولية  وهنا ال تقع 

بل هنالك ضرورة لتفعيل األسر كي تقوم بدورها 
الرقابي والتربوي«.

ويشير وليد حامد؛ أستاذ اللغة العربية في مدرسة 
األطر  في  بكثرة  تنتشر  الشتائم  أن  إلى  بالقدس، 
إثباتا  أو  متنفسا،  يعتبرها  أن  ويرفض  املدرسية. 
أن  ويرى  تربية«.  »سوء  يعتبرها  بل  للرجولة، 
سبب  الشتيمة  أبنائهما  لتبادل  الوالدين  »قبول 
اجلهات  ويطالب  الشتائم«.  هذه  تزايد  في  أساسي 
هذه  ملواجهة  تتالحم  بأن  واألسرية  املدرسية 

الظاهرة.

التنشئة
أمر  الشتائم  تداول  أن  عاما،   20 »س.ع«،  ويعترف 
من  نفسه  مينع  أن  ميكنه  أحد  »ال  ويقول:  سيئ، 
في  أصدقائه  أفواه  من  أو  الشوارع،  في  سماعها 
الهرم  رأس  من  يكمن  اخلطأ  ألن  والبيت؛  اجلامعة 
األلفاظ  هذه  األخ  أو  األب  يستخدم  حيث  األسري؛ 

ليعبر عما بداخله من غضب«.
وتقول أمل مطر؛ أم لثالثة أطفال: »ذات يوم سمعت 
طفلي الذي يبلغ من العمر 10 أعوام، يتبادل الشتيمة 
مع أخيه، واعتبرت أن توبيخه ال يكفي لردعه عن 
هذه الشتائم، ألن اخللل يكمن في تواجدهم لوقت 
كبير مع األصدقاء، أو مع من هم أكبر منهم سنا، 

ممن يستخدمون وسيلة الشتم باستمرار«.
هذه الظاهرة لم تعد مقبولة اجتماعيا، حيث ينص 
االغتصاب  جرائم  في  الفلسطيني  العقوبات  قانون 
»من  أن:  على   ،272 للمادة  ووفقا  واآلداب  والعرض 

أو  عام  باحلياء في مكان  فاضحًا مخال  ارتكب فعال 
يراه،  أن  عام  مكان  في  ملن كان  معها  بصورة ميكن 
أو  أشهر،  ستة  على  تزيد  ال  مدة  باحلبس  يعاقب 
من  قلة  ولكن  دينار«.  مائتي  جتاوز  بغرامة ال 

املواطنني ميكنهم أن يدركوا أن الشتائم العلنية هي 
فعل يخدش احلياء العام، مما يجعل القانون عاجزا 
أخالقنا،  متس  التي  الظاهرة  هذه  مواجهة  عن 

وتضعف إمياننا.

محمد القاضي
مراسل الصحيفة/ رام الله

ومهما  والتقاليد،  العادات  حدود  ضمن  يتعارفان 
واحد،  سقف  يصبحان حتت  تقصر،  أو  املدة  تطول 
مشوار  معا  ويبدآن  ومرها،  بحلوها  احلياة  ليعيشا 
حياة جديدة وتكوين عائلة. ومتر السنوات، فتكثر 
الزوج  يقرر  العشرة  من  سنوات  وبعد  املسؤوليات. 
دون  الثانية،  للمرة  الزواج  عن  فيبحث  »التجديد«، 
الطريق؛  مشقة  معه  حتملت  التي  زوجته  علم 
فتصبح كاملعلقة؛ ال تعرف أتطلب الطالق أم تصمت 

حفاظا على أبناء ال ذنب لهم.

واقع جديد
يعشن  أنفسهن  ظنن  لنساء  واقعية  قصص  وألنها 
فلم  العديدة،  احلياة  مشاكل  رغم  استقرار  حياة 
يخطر ببالهن أن يرتبط أزواجهن بزواج آخر دون 
يوسف  الشيخ  سماحة  دعا  ما  هذا  ولعل  علمهن. 
إصدار  إلى  القضاة،  قاضي  بأعمال  القائم  دعيس؛ 
والعشرين من  الرابع  الشرعية في  للمحاكم  تعميم 
دون  املتزوج  قران  عقد  بعدم  يقضي   ،2011 نيسان 

إبالغ زوجته األولى.
ويشير فضيلة الشيخ إبراهيم عوض الله؛ مفتي رام 
الله والبيرة، إلى أن هذا التعميم جاء ملواكبة تطور 
احلياة االجتماعية، وما جنم عنها من مشاكل ميكن 
أن تؤدي إلى زواج الرجل من امرأة أخرى دون علم 

األولى.
ويوضح أنه ال يوجد دليل شرعي يوجب على الرجل 
إبالغ زوجته األولى إذا أراد الزواج مرة أخرى، لكنه 
أنه  على  الشرعية  القاعدة  القاعدة  »تنص  يقول: 
وحسب  احلياة«،  لتطور  وفقا  املباح  تقييد  يجوز 
الله فإن أهمية هذا التعميم تتمثل في رفع  عوض 
الظلم عن املرأة، وعدم استغاللها أو استغفالها، ودرء 
املفاسد التي قد يأتي بها عدم إعالمها، خاصة وأنها 
ستعلم باألمر عاجال أم آجال. ويتابع: »للمرأة حقوق 
ملصلحة  التعميم  هذا  ويأتي  كالرجل،  وواجبات 

األبناء، وعدم تفاقم املشاكل«.
الزوج  قران  عقد  قبل  الزوجة  إعالم  أن  ويعتبر 
من  وأن  خاصة  للمرأة،  العدل  يحقق  أخرى  على 
شروط التعددية العدل والنفقة، ويظهر ذلك في 
قوله تعالى: »فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة« سورة 
النساء: 3. ويقول: »هذه اآلية تربط الزواج بالعدل، 
ومن ال يستطيع أن يعدل ألي سبب، عليه أن ميتنع 

عن التعدد«.

خرق التعميم وفوائد التعدد
عقد  يجيز  التعميم  هذا  أن  إلى  الله  عوض  يشير 
القران في املنزل عن طريق مأذون، شرط أن يكون 
املأذون مرخصا قانونيا. وهذه الطريقة تسهل على 
الناس الزواج في أي وقت. ويجب تثبيت هذا الزواج 
ويقول:  به.  ومعترفا  قانونيا  ليصبح  احملكمة  في 
»ميكن خرق هذا التعميم بالزواج السري؛ وهو زواج 
غير شرعي، أو عن طريق عدم تثبيت هذا الزواج 

في احملكمة الشرعية«.
احلياة؛  ظروف  فرضتها  منافع  »للتعدد  ويتابع: 
أو األرامل،  الفتيات غير املتزوجات،  كارتفاع أعداد 
املتعدد  الزواج  تطبيق شروط  وإذا مت  املطلقات،  أو 
نظلم  فال  عنه،  السيئ  واالنطباع  النظرة  ستتغير 

أنفسنا وال نظلم إسالمنا«.

أصوات من الشارع
الفطافطة؛ أستاذ اإلعالم في جامعة  يشير محمود 
إلى  حدود«،  بال  »باحثون  جتمع  ومؤسس  القدس، 
الثقة  أواصر  يقوي  الذي  التعميم،  هذا  يدعم  أنه 
بني الزوجني، ومينح استقرارا لألسرة، كما يرسخ 
مبدأ الشفافية، فال يجب أن يتزوج الرجل دون إبالغ 
العدل. يقول: »جاء هذا  األولى من منطلق  زوجته 
التعميم وفقا للحاجة االجتماعية«. ويضيف: »يجب 
يدركوا  أن  والباحثني  للقضاء  األعلى  املجلس  على 
األسرة،  استقرار  على  حفاظا  التعميم؛  هذا  أهمية 

ومتابعة تنفيذه بعد إصداره«.
ويقول عبيدة أبو عرقوب، 21 عاما، من اخلليل: »ال 
اإلسالمية  الشريعة  أحلت  فقد  التعميم،  هذا  أؤيد 
الزوجة  إلعالم  داعي  وال  الزوجات،  تعدد  للرجل 
الشرع  يكفله  حقوقه  من  حق  فهذا  باألمر،  األولى 
عاما،   19 زكارنة،  مجدولني  تشير  بينما  والدين«. 
من جنني، إلى أن هذا التعميم ينصف املرأة ومينحها 
احلق في االختيار بني القبول باألمر الواقع والبقاء 

على ذمة زوجها، أو طلب الطالق.
»هذا  نابلس:  من  عاما،   19 ضراغمة،  رزان  وتقول 
التعميم يتنافى مع مبادئي؛ فأنا أرفض فكرة التعدد 
أساسا، وال أرى أن إعالم الزوجة قبل زواج زوجها من 

أخرى ميكن أن يكفل حقا من حقوقها«.
هذا  أن  القدس،  من  عاما،   21 عيد،  ليالي  وترى 
فرصة  ومينحها  وينصفها،  املرأة  يفيد  التعميم 
البقاء  تريد  كانت  إذا  وتقرير  زوجها،  مع  التفاهم 
معه أو الطالق بهدوء؛ مراعاة ملشاعر األبناء، ويجنب 
الثاني وآثاره  الزواج  الناجمة عن  الزوجني املشاكل 

على األبناء في املستقبل.

في مجتمعنا

الشتائم... أهي إثبات رجولة أم متنفس للغضب؟

الزواج الثانــي أصبــح يحتــاج إلــى إعــالم األولــى
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املليء  عاملنا  وفي  فن.  دون  العالم  تخيل  الصعب  من  أصبح 
باألحداث السريعة املتعاقبة، نحتاج للفن واجلمال الذي يقوم 
على وصف هذه األحداث، وتصويرها بشكل خاص ومميز؛ 
كاختيار الشاعر للكلمات، وفي تناسق األلوان وتناغمها لدى 
األديب،  يؤلفها  التي  الرواية  أحداث  تصاعد  في  الرسام، 
أو  املهندس  أو حتى في تصميم  املوسيقار،  في روعة أحلان 
»املوسيقى  أفالطون:  املباراة، وكما يقول  املدرب في  تكتيك 
أجنحة،  واألفكار  روحا،  احلية  الكائنات  تهب  أدبية  شريعة 
زهوا  كلها  األشياء  وتنعم  سلوان،  واحلزن  رفعة،  واخلواطر 

وحياة«.
املعاقني  أصدقاء  جمعية  في  املوسيقي  أستاذة  بارود؛  نور 
املعاقني  وتأهيل  لدعم   ،1995 عام  تأسست  التي  بصريا، 
منذ  منها  تعاني  التي  البصرية  اإلعاقة  ورغم  بصريا. 
صغرها، إال أنها متكنت من تطوير مهارتها في تعليم األطفال 

هذا الفن الراقي الذي يهذب النفس، ويربي الذوق ويرتبه.
لغة  لكنها  البشر،  حضارة  من  جزء  »املوسيقى  نور:  تقول 
وترد على من  أيضا«.  منغمة  وإمنا  ليست منطوقة فحسب 
يعتبر أن املوسيقى أكثر من لغة لوجود املوسيقى الشرقية 
والغربية، فتقول: »إمنا هي لغة واحدة، ويكمن االختالف في 

الشعوب واآلالت«.
فاملوسيقى بالنسبة لنور هي لغة التعبير العاملية، وهي اللغة 
التي نسمعها في شتي نواحي احلياة؛ في املنزل، من التلفاز 
واحلاسوب، في العمل، في رنات الهاتف احملمول، وفي وسائل 
املواصالت، وتقول: »املوسيقي دم يتدفق في عروق احلياة«.

قائلة:  املوسيقى جتيك  نور عن فن  األستاذة  وعندما تسأل 
عن  وينشأ  وفنها،  املوسيقية  واألصوات  النغم  علم  »هو 

مزجهما عالقة بني األنغام تسر األذن وتسعدها«.
ولكن ليس كل صوت يكون منغما، أو يعطى إيحاء موسيقيا، 
الصوت.  وليس  النغم  مع  تتعامل  فاملوسيقى  لألذن؛  ممتعا 
وتعتبر نور أن املوسيقى موهبة تنمو عندما يدرب الشخص 

نفسه، وتبقي دفينة ينال منها الزمن إذا حدث العكس.
وتتمتع نور مبوهبة الغناء إضافة إلى العزف، منذ كانت في 
دون  عليها  عزفت  موسيقية  آلة  وأول  عمرها،  من  الثالثة 
 ،»Harmonica« الهارمونيكا  كانت  تدريب،  أي  تتلقي  أن 
املوسيقة  اآلالت  من  »الهارمونيكا  بقولها:  نور  وتعرفها 
الهوائية، يتم العزف عليها بشفتي الفم عبر حتريكها بشكل 
أفقي، وتتألف من صفني من القضبان، وعند إطالق الزفير 
فيصدر  الشهيق  أما عند  املوسيقية،  العالمات  بعض  يصدر 
متييز  على  قادرة  »كنت  وتتابع:  األخرى«.  العالمات  باقي 
طبقات املوسيقى والصوت، وكان اجلميع يندهشون  ملقدرتي 

على العزف على الهارمونيكا«.
وتعلمت نور املوسيقي في مركز النور للمعاقني بصريا، و مت 
اختبارها لعزف اإليقاع والعود، ولكن ملساتها السحرية متثلت 
في العزف على العود، ومنذ ذلك الوقت، اجتهت لتنشق روح 

العود وأساليبه؛ لتصبح أكثر مهارة في عزفه.
ابتسامة،  وجهها  وعلى  مضى  زمن  إلى  بذاكرتها  وترجع 
فوجدت  للجمعية  ذهبت  األيام   من  يوم  »في  وتقول: 
»أورغ غربي«، وكنت  لي هدية هي  أصدقائي وقد أحضروا 

أعزف عليها ترانيم فيروز وتراتيلها وأغانيها«.
وأجيد  الكلمات،  وأؤلف  أكتب  أن  اآلن  »ميكنني  وتضيف: 
 ،»Accordion« العزف على البيانو، والعود، و األوكورديون
التي تعتمد على  الهوائية  اآلالت  وهو كما تعرفه نور: »من 
والضغط  السحب  عمليتي  وعلى  الصوت،  إصدار  في  الهواء 
أزرار  وفيه  اخلشب،  من  مصنوع  وهيكله  النغمات،  إلصدار 
ومفاتيح شبيهة مبفاتيح البيانو، ومفتاح هوائي من الورق 

املقوى والقضبان املعدنية«.
لقد وجدت  نور لدى األطفال إقباال على املوسيقى، واعتمدت 
في تعليمهم على املوسيقى البسيطة، ذات املستويات الراقية، 
العربية  اللغة  على  اعتمدت  كما  بعقولهم،  تنهض  التي 

الفصحى في تعليمهم األناشيد واألحلان.
خالل  البيانو  على  العزف  يتعلم  املوهوب  »الطفل  وتقول: 
مدة تستغرق ما بني ثالثة شهور وسنة، وفي كل سنة هناك 

طفل مميز ميكنه عزف السالم الوطني على البيانو«.
األطفال  تعليم  في  الصعوبات  من  العديد  نور  واجهت  وقد 
الفردي، لتكون  التعليم  وصقل موهبتهم؛ فهي تعتمد على 
قادرة على متييز الطفل الذي ميتلك املوهبة والقدرة على 
التعلم، وعندها تعلمه كيف يخرج من مقام آلخر في السلم 

املوسيقي. وهذا األمر صعب.
األطفال حقهم في  أما رسالة نور فتتمثل في دعوتها ملنح 
املوسيقي والعمل على تنمية مواهبهم، ومحاولة إخراجهم 

من أحزانهم وما قد يعانونه من مشاكل نفسية، وتفريغها 
باملوسيقي، وتقول: »يجب أن يتعلم األطفال املوسيقى منذ 
أكثر  ويصبحوا  اللغة،  استخدام  مهارة  ليمتلكوا  صغرهم 

نضجا ووعيا«.
وتلملم  احلياة،  أدران  من  الروح  تغسل  فاملوسيقى 
حيث  عليها،  املوسيقى  تأثير  وهذا  املبعثرة؛  نثائرها 
أعاني  التي  واملشاكل  واألسى  احلزن  من  تقول:«تخرجني 
منها في حياتي، وتنقذني من اليأس؛ فاملجتمع يسخر من 
إلينا بصورة مختلفة،  وينظر  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي 
ليغير  العقلي  والنضج  الوعي  من  مزيد  إلى  يحتاج  وهو 

هذه النظرة النمطية«.
حتلم نور وتتمنى أن جتد من يساعدها على تنمية موهبتها، 
النور؛  إلى  ويخرجهما  وأحلانها  كلماتها  ويأخذ  ويدعمها، 
وتهذيب  تثقيف  هي  وإمنا  ولعبا،  لهوا  »ليست  فاملوسيقى  

وذوق رقيق«... كما تختم نور بكلماتها. 

في جمعية أصدقاء املعاقني بصريا... 

للمــــوسيقــــى عيــــون تــــرى!

رندة أبو رمضان
مراسلة الصحيفة/ غزة

غزة،  قطاع  في  النسوي  العمل  مؤسسات  انتشار  رغم 
أغرقتنا  الدولية، التي  واملؤسسات  األهلية،  واجلمعيات 
مبشاريع تهدف لنشر الوعي بحقوق املرأة، وبأهميتها كعضو 
فاعل في املجتمع، إال أن ما يحصل على أرض الواقع ال يدل 
إال على أن تلك املشاريع، تعبا ونقودا، تذهب أدراج الرياح، 

حني يبسط احلصار جناحيه على كل مناحي احلياة.
القصص باألكوام عن صبايا وسيدات تطلقن ألسباب أقل ما 
لتحاول  تافهة، حني تسمعها تبقى محملقا  إنها  يقال عنها 
فهم ما يدور من حولك، وال يخطر في ذهنك حينها إال أن 

تقول: ما ذنبها؟

مطلقة بسبب رصاصة
إحدى  في  طالبة  وهي  جباليا،  مخيم  سكان  من  »س.غ« 
تعيش  فقيرة  عائلتها  أخواتها،  وصغرى  القطاع،  جامعات 
أسيرة على مساعدات »األونروا«، حباها الله جماال تفوقت 
به على بنات جيلها. لكن رصاصة جندي إسرائيلي، وقفت 
أخواتها في تكوين عائلة، وأن يصبحن  أمامها وأمام  عقبة 

أمهات.
تبدأ احلكاية في االنتفاضة الثانية حني تلقى والدها الذي 
يعمل مدرسا رصاصة مطاطية برأسه خالل عودته ملنزله. 
هذه الرصاصة أصابت جزءا هاما في عقله، وكونت حولها 
جتلطا، جعلت منه مريضا نفسيا، لكنه ال يؤذي أحدا. غير 
أن األطباء يوصونه بضرورة تناول املهدئات باستمرار. ومع 
مرور الوقت، كبرت البنات، ولم يخطبهن أحد؛ حيث تقول 
بـ«مجنون«.  إال  أباهن  ينعتون  ال  وأقاربنا  »جيراننا  األم: 
نفسي  لطبيب  شخص  ذهاب  فإن  املجتمع  ثقافة  وحسب 

يعني أنه مجنون.
ووسط اهتمام األم بتزويج بناتها، خاصة الكبريات منهن، 
من أسبوع،  أقل  بعد  ولكن  عمهم.  أبناء  خلبطتهن  تقدم 
تراجعوا عن اخلطبة، لتجلس األم متألها حسرة على حظ 

بناتها.
وتشاء األقدار أن يتقدم أحد الشبان خلطبة »س«، وبعد أن 
في  محاسب  ابنها  إن  لها  قالت  والدتها،  مع  والدته  جلست 

أحد املطاعم املعروفة، وال داعي لتسألوا عنه، ونحن بدورنا 
مراسم  ومتت  بذلك،  البنات  أم  فرحت  عنكم.  نسأل  لن 
نساء  اجتمعت  واحد  يوم  وبعد  وجه.  أكمل  على  اخلطبة 
عائلة العريس في بيت والدته للتهنئة باخلطة، ولم تقصر 
تقول  وأبيها.  وعائلتها  العروس  من  السخرية  في  إحداهن 
أباك  لي:  إحداهن  وقالت  بسخرية،  لي  ينظرن  »كن  »س«: 
أدري«.  مجنون، وال جاه، وال مال لديك، فلم ناسبوكم؟ ال 
وكلمة من هذه، وكلمة من تلك، امتأل رأس والدة العريس 
واحد  يوم  بعد  »س«،  على  ابنها  خطبة  لتفسخ  يكفي  مبا 
من كتب الكتاب؛ لتصبح »س.غ« مطلقة بني ليلة وضحاها.
وحني سألها رجال احلارة واجليران وأهل الفتاة، ملاذا طلقتم 

الفتاة، قالت إن أباها »مجنون«.

عريسان لعروس واحدة
أما »ن.م« فلم تنه أكثر من الثانوية العامة، وهي اخلامسة 
ووضعه  مثقف،  شاب  خلطبتها  تقدم  وقد  شقيقاتها،  بني 
املادي ممتاز، تصفه بأنه »ملون كاألجانب«. جلست معه في 
أول زيارة له، وأعجبت به، وكان القرار سريعا بعد يومني 
باملوافقة، ومت االتفاق على عقد القران في احملكمة، وحني 
آخر يشبه  العريس شاب  أن  العروس  التقوا هناك، وجدت 

من التقت به وجلست معه، ولكنه ليس هو.
تقول »ن«: »حاولت ساعتها أن أقنع أبي أنه ليس هو، فما كان 
منه إال أن غضب وبدأ يصرخ علي، لم يتفهمني، وظن أنني 
األخيرة.  اللحظة  في  موافقتي  عن  ألتراجع  رواية  أختلق 

قال لي: إحنا مش حنقي العرسان على كيفنا«.
وحني طلب القاضي فحص الثالسيميا، رفض الشاب اخلضوع 
له، وبعد أيام طلبت والدة العريس من أهل العروس أن جتري 
العروس فحص الثالسيميا؛ ألن ابنها يعاني من ضعف الدم، 
بإجراء  الفتاة  قامت  وبالفعل  التحليل.  على  ذلك  وسيؤثر 
القران بناء عليه، وبعد أقل من  التحليل الالزم، ومت عقد 
أسبوعني اكتشف والد العروس اخلدعة التي حاولت ابنته 
جاهدة إقناعه بوجودها؛ فالشاب الذي زارهم أول مرة مع 
والدته، هو توأم الشاب الذي عقد قرانه على ابنته، وتبني 
الثالثية،  بالثالسيميا  مصاب  ابنته  خطيب  أن  ذلك  بعد 
وهو ما مينع زواجه من ابنته نهائيا؛ فتطلب بعدها عائلة 
العروس الطالق. لكن الشاب يرفض، ويطالبهم بإعادة املهر 

والتنازل عن املستحقات ليوافق على الطالق، حني يحدث 
بعد  الله  ويتوفاه  الشهر،  ذات  في  غيرها  من  يتزوج  هذا، 

عام؛ مخلفا وراءه أرملة شابة وطفال مريضا.

الفقر جعلني مطلقة
»م.أ« عادت مع أخوتها من اليمن عند قيام السلطة الوطنية 
أخوتها  يجد  ولم  عاما،   18 عمرها  كان  وقد  الفلسطينية، 
»لم  تقول:  أصدقائهم،  أحد  من  سريعا  فزوجوها  عمال، 
مرة  إال  خطيبي  فيها  أر  لم  شهرا،  خطوبتي  فترة  تتجاوز 
واحدة، حني عقدنا القران في احملكمة، وقبل حفل الزواج 
بيومني علمت منه أنه كان خاطبا البنة خاله التي يحبها، 
لكنها تركته لتكمل تعليمها في اخلارج، وقرر أن ينتقم منها 
بأن يتزوج في نفس املوعد الذي حدده مع خطيبته األولى«.
للتراجع؛  متسع  أمامي  يكن  »لم  تنهمر:  ودموعها  وتتابع 
فالعرس بعد يومني، وإن فسخت خطبتي سيعيرني املجتمع 
وتشكك  بي،  ستلحق  التي  للفضيحة  إضافة  مطلقة،  بأنني 

نساء العائلتني في سمعتي«.
ليلة  وبني  األول،  طفلها  »م«  أجنبت  عام،  من  أقل  وبعد 
املنزل  الليالي، دخل زوجها  إحدى  وضحاها، وفي منتصف 
وهو يصرخ، ويطلب منها اخلروج منه، حاولت أن تفهم ما 
يجري، ولكنه رفع صوته أكثر، وحني أعلنت رفضها، سحبها 
اخلارج.  في  طفلها  مع  ورماها  نومها،  شعرها مبالبس  من 
تتابع »م« فتقول: »رأتني إحدى اجلارات فأعطتني ما سترت 
وصلتني  أيام  وبعد  ليأخذوني،  بأهلي  واتصلت  نفسي،  به 
ورقة طالقي، وحني سألت عن السبب أخبروني بأن حبيبة 

زوجي السابقة قد عادت«.

اجلهل باألخالق سبب كل طالق
تلك  طالق  حول  املنسي  محمد  الشيخ  مع  حديث  وفي 
أبغض  الطالق  كان  »إذا  يقول:  فيها،  الدين  ورأي  احلاالت، 
احلالل عند الله سبحانه وتعالى، فهو أيضا أبغض املقبوالت 
الثقافات في  املجتمع، ولدى كل  لدى كل شرائح  اجتماعيا 
العالم؛ بسبب النتائج السلبية التي يؤدي اليها«. ويوضح أن 
األقوال قد اختلفت حول أسباب الطالق، التي باتت موضوعا 
للمجالس األسرية. وفي حقيقة األمر فإن صلب آفة الطالق 
أساسها »جهل الزوجني بحال بعضهما قبل الزواج« كما يقول 

املنسي، ويكمن اجلهل في البحث عن الزوج وعن دخله من 
الوظيفي  ومرتبها  وجمالها  الزوجة  وعن  العريس،  ناحية 
من ناحية العروس، أو ملجرد الزواج، ولكن ليس بنية إنشاء 
لم يبحثوا  القصص  أسرة وتربية جيل. ويقول: »في هذه 
تعايشهما في حياة  الزوجني وطباعهما ومدى  عن صفات 
متقلبة، فلو علم الزوج شخصية زوجته قبل الزواج لتمكن 
بني  ألنه  الفرح؛  يعمه  متكامل  بيت  وبناء  إسعادها،  من 
بحال  علمت  لو  الزوجة  وكذا  لديه،  معروفة  أصول  على 
توفير  ومن  فهمه  من  لتمكنت  القران  عقد  قبل  زوجها 
الراحة له؛ ألنها تعرف مزاجه وأفكاره فتسير على نهجه«. 
ويتابع: ويعتبر أن الكثير من األبناء ال يعرفون من الزواج 
سوى العرس واملباهج، وليسوا على دراية بأخالقه وآدابه، 
وحقوق الزوجة على الزوج من اإلنفاق والراحة النفسية، 
والبدنية، وتهيئة اجلو املناسب إلنشاء أسرة، وأنها أمانة في 
األصل«. ويتابع:  في  بذلك  جاهالن  »أبواه  ويقول:  عنقه، 
»الزوج الذي يطلق لألسباب التي ذكرمت هو أبعد ما يكون 

عن الدين؛ ألنه لم يتق الله في زوجته أو خطيبته«.

مطلقــــات حتــــت العشريــــن!

نور بارود خالل تدريب األطفال                   تصوير: نرمني حبوش
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مراسل الصحيفة/ جنني

واحد  جانب  إلى  اإلنسان  ينظر  أن  منطقيا  ليس 
يوجد  فأينما  متناقضان؛  جانبان  هناك  يكون  عندما 
تولد  الصعبة  احلياة  رحم  ومن  اخلير،  هناك  الشر 

احلياة الراقية، فنتذكر ما قاله الشاعر الراحل محمود 
درويش: »على هذه األرض ما يستحق احلياة«. وقد 
ميارس  أن  دون  حتل  لم  ولكنها  صعبة،  احلياة  تكون 
الرسم، حيث بدأها  مهنا سالطنة، من نابلس، هواية 
هموم  على  التغلب  من  ميكنه  متنفسا  لنفسه  ليوجد 

الدنيا ومتاعبها.

»صوت الشباب الفلسطيني« أجرت اللقاء التالي معه:

حول  خلفية  لنا  ترسم  فهل  موهبة؛  الفن 
بداياتك الفنية؟

تولد املوهبة مع اإلنسان، وقد بدأت تظهر علي 
عندما كنت في احلادية عشرة من عمري. ولكن 
أصقلها  أن  املوهبة وحدها ال تكفي؛ فكان علي 
بالعلم،  فسافرت إلى األردن، والتحقت بدورات 

عدة ألمتكن من استخدام األلوان ودرجاتها.

ما هي املواضيع التي حازت على اهتمامك 
ورسمت فيها؟

رسمت  بل  غيرها،  دون  مواضيع  في  أرسم  لم 
بعدة ألوان؛ رسمت اإلنسان واحليوان والطبيعة 
على  تطغى  صبغة  هناك  ولكن  الصامتة، 
نصف  ألنها  ليس  العربية،  املرأة  هي  لوحاتي، 
دالالت  ولذلك  أنثى،  ألنها  بل  فحسب،  املجتمع 
وفلسطني  أنثى،  فاألرض  داخلي؛  تسكن  عدة 

أنثى، والقضية أنثى، والبندقية أنثى.

الريشة  هي  فمن  بغيرهم،  الفنانون  يتأثر 
التي تأثرت بها؟

وال  أرى.  كما  أرسم  أن  أحب  احلقيقة  في 
ورسوماته  بدافينشي  تأثرت  أنني  أنكر 

الكالسيكية؛ فأنا أحب هذه املدرسة. وتأثرت 
في  طريقته  وأحترم  العلي،  بناجي  فكريا 

إيصال الرسالة.

ما هو اجلو الذي تشعر فيه بأنك تريد أن 
ترسم؟

فإنني  نفسي،  جو  إلى  حتتاج  لوحة  أي  أن  مبا 
احتاج إلى الهدوء أحيانا، وإلى املوسيقى أحيانا 
في  الهواء  صوت  علي  يؤثر  وأحيانا  أخرى. 
اخلارج. لكن هذه احلالة ال تنطبق على جميع 
الصخب  جو  في  يرسم  من  فمنهم  الفنانني، 

وعلى أرصفة الشوارع.

هل حتدثنا عن معارض شاركت فيها؟
في  الثقافي  املركز  في  معرض  في  شاركت 
الوطنية،  النجاح  في جامعة  آخر  وفي  األردن، 
العربية  اجلامعة  في  ثالث  معرض  وفي 

األمريكية بجنني.

الذي  بواقعهم  امتزجوا  الفنانني  من  كثير 
يعيشون فيه؛ فهل أنت منهم؟

ابن  الفن  ألن  بيئتي؛  عن  أنفصل  ال  فأنا  نعم؛ 
التي  أفكاره  الفنان  يستوحي  ومنها  الطبيعة، 
يترجمها على اللوحات. والفنان ككاتب القصة؛ 

يعبر عن وجهة نظره جتاه كل شيء، وميكنه 
أن ينتقد النظام احلاكم، أو أن ميدحه أو يذمه. 
والرسم رسائل للناس، ولكن بالريشة عوضا عن 

القلم.

ما رأيك مبقولة: »الفن ال يطعم خبزا«؟
الذي  املجتمع  أهمها  لعدة عوامل  هي صحيحة 
الفن  يقدر  الذي  فاملجتمع  الفنان؛  فيه  يعيش 
والعصر  معنويا.  ويثريه  ماديا  يغني صاحبه 
الذي يعيش فيه الفنان؛ فإذا كانت الدولة التي 
يعيش فيها الرسام تعاني من انحطاط ثقافي 
فإن  العربية،  الدول  من  كثير  حال  هو  كما 
الذي يتحول  أن يلتفت للفن،  املجتمع ال ميكن 
العامل  أما  ثانوي.  أمر  إلى  للناس  بالنسبة 
األخير فيتمثل في احلالة النفسية التي يعيشها 
من  شعبنا حتد  يعيشها  التي  واحلالة  املجتمع، 

االهتمام بالفن والفنانني.

أن  يشعر  من  لكل  رسالتك  هي  ما  أخيرا 
لديه موهبة الرسم؟

عليه أن يصقلها بالتعليم واملتابعة، وأن يكثف 
موهبته.  تدعم  التي  بالدورات  االلتحاق  من 
وعليه أن يضع لنفسه هدفا جماليا بعيدا عن 
تعكس  واحدة  فلوحة  وطنيا؛  وهدفا  املادية، 

صورة شعب بأكمله.

مهنا سالطنة... يوصل رسالته للعالم بالريشة

 نرمني حبوش
مراسلة الصحيفة/ غزة

تتنوع املواهب، ومنها ما يوصف بـ»اجلنون«، ولكن النتيجة 
في كل احلاالت تكون فنا رائعا وإبداعا، يحتوي على األلوان 
واألزرق  وصفائه،  بنقائه  ينطق  فالبياض  مبدلوالتها؛ 
يسافر به على موج هادئ يسرب األسرار من ثقب الذاكرة، 

واألخضر كطير هاجر نحو الربيع.
والفن ليس إال شعورا أو عاطفة. ولكن دون علم باألحجام 
والنسب واأللوان، أو دون براعة اليد، تبقى العاطفة، مهما 

كانت قوتها، مشلولة أو ناقصة.
ولذلك حني بدأ محمود عيد، 23 عاما، رحلته في فن الرسم، 
وهو يتيم الوالدين، التحق بجامعة األقصي في كلية الفنون 
اجلميلة؛ ليحقق حلم الطفولة الذي رافقه منذ الصغر، وكان 
وتوجيهها  مهاراته  تنمية  في  كبير  دور  واجلامعة  للمعهد 
نحو الهدف. يقول محمود: »منذ نعومة أظفاري كنت أحب 
وإتقانا؛  مهارة  أكثر  أصبحت  لكنني  به،  وأستمتع  الرسم 
بعد أن درست في كلية الفنون، وأصبحت قادرا على الرسم 
بعدة طرق؛ منها: الفحم، واأللوان، والنار«، إضافة إلى نحت 
مجسمات تروي مواضيع وطنية؛ كحق العودة. ويتابع: »أنا 
أو  بحريته  التمتع   من  احملروم  املواطن  هموم  أمثل  كفنان 
الفرنسي ماتيس:  الفنان  العيش بسالم وأمان«. وكما يقول 
عن  يعبر  أن  ولكن  يراه،  ما  رسم  ليست  الفنان  »وظيفة 

الدهشة التي يسببها ما يراه وينجح في التعبيرعنها بقوة«.
وعن فن احلرق بالنار، يقول: »بعد أن سمعت أن هناك رجال 
مسن يبدع في هذا فن، قررت أن أسير على خطاه، وأتقن 
فن الرسم باحلرق، رغم أنني لم ألتق به، أو أشاهد رسوماته 
وأعماله. ويضيف: »أرسم على اخلشب أو الكرتون، وبعد أن 
أكون اخلطوط، وتكتمل لوحتي، أستخدم ما يعرف بالكاوي 

الذي ألون به لوحتي«.
ولعل للحياة التي عاشها في دار لأليتام، أثرت على محمود 
ويقول:  يرسمها.  التي  اللوحات  في  فيبرزها  كثيرا، 
أحيي  أن  وأحاول  مجتمعي،  واقع  من  فكرتي  »أستوحي 
فاحلس  لوحاتي؛  يشاهد  من  أذهان  في  الوطنية  القضية 

الوطني هو الذي يطغى على معظم أعمالي«.
خالل  الفنية  املعارض  من  العديد  في  محمود  شارك  وقد 
السنوات األربع املاضية، التي تقام في ذكري النكبة. ويشير 
من  واسعا  جزءا   حتتل  كانت  فلسطني  خريطة  أن  إلى 
ملاذا  والتساؤالت:  للتعليقات  عرضة  ذلك  فجعله  رسوماته، 
فلسطني بالتحديد«. فيجيب: » دمي فلسطيني وال ميكنني 
ببعض  وشارك  رسوماتي«.  في  إظهارها  عن  يدي  أمنع  أن 
املاضي، وسيشارك  الشهر  ببريطانيا  معارض  في  رسوماته 

في معرض سيقام له في أستراليا قريبا.
املجتمع،  من  أكبر  باهتمام  يحظى  أن  إلى  محمود  ويطمح 
وأن يركز الفنانون على القضية الوطنية، ويقول: »الرسم 

والشعر يرصدان مشهد حياتنا اليومي.

فـــن الرســـم بالنـــار
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يقتصر  وال  اإلنسان.  جمال  سر  ونعومتها  البشرة  نضارة 
بد  ال  بل  فحسب،  التجميل  مستحضرات  على  بها  االهتمام 
والراحة  املتعة  ضمان  مع  طويلة،  لفترات  بها  العناية  من 
احلصول  السهولة  من  ليس  املتطلبات  وهذه  واالستجمام. 
عليها. ولكن احلمام التركي، الذي صممه األتراك قبل مئات 
البشرة  نضارة  على  يحافظ  فهو  ذلك؛  على  يساعد  السنني، 
وحتويلها  البشرة،  تنظيف  مميزاته  أهم  ومن  شهور،  عدة 
ابتدعها  التي  التطورات  النعومة، وذلك عبر  إلى عنوان من 
من  أنواع  بإدخال  قاموا  حيث  التطور،  مع  متاشيا  األتراك 
على  للحفاظ  وسيلة  تكون  التركي  احلمام  بعد  »املساجات« 

اجلمال والراحة لفترة طويلة.

ما هو احلمام التركي
إلى مرحلتني،  التركي  احلمام  في  االستحمام  تنقسم عملية 
هما: عملية التبخير، وهي أسهل وصف للحمام التركي، حيث 
يتم تعريض اجلسم لبخار املاء لفتح مسامات اجللد، وتقشير 
اخلاليا امليتة بليفة خاصة؛ تساعد بشكل رئيس على التخلص 
من األوساخ والشوائب اجللدية. حيث يستلقي الشخص داخل 
للخضوع  الرخام  من  مسطحة  طاولة  على  التركي  احلمام 
لعملية تقشير اجللد امليت، وتسمى عملية »التكييس«؛ ألنها 
جترى بواسطة كيس خاص مصنوع من ألياف طبيعية يتم 
إحضارها من تركيا. وتستخدم لتنشيط الدورة الدموية في 
املتراكمة  السموم  وإزالة  الدموية،  الشعيرات  وفتح  اجلسم، 
على سطح اجللد. وفى هذه املرحلة يكون التغيير واضحا في 

ملمس اجللد من حيث رونقه ونعومه وملعانه.

كان  وقد  التدليك؛  مرحلة  فهي  الثانية  املرحلة  أما 
اجلسم  تقشير  ثم  التبخير،  بعملية  يكتفون  قدميا  األتراك 
مراكز  في  احلالية  التطورات  ومع  أما حديثا،  و»التكييس«. 
التبخير  بعد  أخرى  خطوة  إضافة  متت  فقد  التجميل، 

والتقشير، هي التدليك.
والتدليك  »الشوكوالتة«،  وتدليك  الكالسيكي،  التدليك  ومنه 
والتدليك  املائي،  التدليك  إلى  إضافة  العطرية.  بالزيوت 
باألحجار؛ الذي ال يقوم به إال ذوو االختصاص واملتمرسون فيه.
وتنتشر احلمامات التركية بكثرة في كافة أنحاء تركيا، وفي 
الفلسطينية  املدن  أكثر  نابلس من  وتعد  الفنادق خصوصا. 
شهرة باحلمامات التركية، حيث تعد معلما سياحيا للمدينة، 
كزفة  والتراثية؛  الثقافية  األمسيات  إلقامة  تستعمل  كما 
بحمامي  نابلس  وتشتهر  احلناء.  وليلة  والعريس،  العروس 

السمرة والشفاء.
آخر  احلمام  »هذا  الشفاء:  حمام  جابي؛ صاحب  فضل  يقول 
العثماني  احلكم  عهد  في  بنيت  التي  التركية  احلمامات 
ويصل  القدمية،  بالبلدة  القصبة  حي  في  ويقع  لفلسطني، 
عمره إلى أكثر من 300 عام«، ويضيف: »تعود ملكيته لعائلة 
الزمن،  النابلسية. ومع مرور  العائالت  طوقان؛ إحدى أعرق 
عام  وفي  إلصالحات،  بحاجة  احلمام  بات  اإلهمال،  ونتيجة 
طوقان؛  حافظ  من  بدعم  احلمام  اجلابي  يوسف  رمم   ،1933

رئيس بلدية نابلس آنذاك«.
ويشرح اجلابي أقسام احلمام قائال: »في القسم البارد يتناول 
الزوار املشروبات الساخنة والباردة و«األرجيلة«، حول بركة 
ماء تتوسطها نافورة. وقاعة البخار غرفة خاصة يضخ البخار 
إليها عبر جهاز خاص، وهناك قاعة الساونا؛ وهي عبارة عن 
مياه  مبواسير  وأرضها  واجهاتها  جميع  تسخني  يتم  غرفة 

ساخنة«.
ويشير اجلابي إلى أن احلمام يدار بالطاقة الكهربائية، ويقول: 
»أصبح املواطنون أكثر ارتباطا بهذه احلمامات، حيث جند الكثير 
من الشباب يأتون هنا لالستجمام«. ويؤكد اجلابي أن نابلس كانت 
حتوي حمامات تركية كثيرة، لكن مع مرور الزمن بدأ أصحابها 
أن  نالحظ  »صرنا  ويقول:  مشاريع،  ويفتحون  عنها،  يتخلون 

أهالي املدينة، حيث  التركية ال يقتصرون على  زوار احلمامات 
يأتي إلى هنا إخواننا من باقي مناطق الضفة والداخل«.

أما بالنسبة حلمام الهنا، املعروف بـ»السمرة«، فيقع في حارة 
حازم  احلاج  ويقول  نابلس،  من  القدمية  بالبلدة  الياسمينة 
مرعي؛ مدير احلمام: »يعود تاريخ احلمام إلى 150 سنة قبل 
امليالد، حيث بناه السامريون الذين يقطنون جبل جرزمي«، 
ويضيف: »في التاريخ احلديث اشترت عائلة طوقان احلمام، 
االحتالل  قوات  احتلت  وعندما  مختلفة.  لعائالت  وأجرته 
لسنوات عديدة؛  وترك  احلمام،  إغالق  1967، مت  عام  املدينة 
فهدمته قوات االحتالل، وأصبح مكبا للنفايات ملدة 30 عاما«.

على  ورممه  احلمام  استأجر   ،1996 عام  ففي  مرعي  وحسب 
تلك  عن  تختلف  أسماء  حمامه  وألقسام  اخلاص.  حسابه 
ففيه  العمل،  ذات  تؤدي  ولكنها  اجلابي،  حمام  في  املوجودة 
الذي  احلار،  والقسم  الشتوية«،  و»القاعة  الصيفية«،  »القاعة 

يتكون من بالط النار وغرف الساونا والبخار واالستحمام.
من  والنساء  الرجال  يستقبل  احلمام  أن  إلى  مرعي  وينوه 
ليال،  عشرة  الثانية  الساعة   إلى  صباحا  الثامنة  الساعة 
املدينة وغيرهم من احملافظات  أبناء  »يرتاد احلمام  ويقول: 
األخضر  اخلط  داخل  والفلسطينيون  فلسطني  في  األخرى 
ويخصص  وتراثية،  ثقافية  أمسيات  فيه  وتقام  واألجانب، 

احلمام كل يوم ثالثاء للنساء، وللرجال بقية األيام«.

فوائد احلمام التركي
عرف منذ القدم أن احلرارة وسيلة للشفاء واالسترخاء، خاصة 
إذا كانت بجرعات متوازنة. ومتكن من عالج مشاكل التنفس، 

وآالم العضالت، والتخلص من التوتر بل، وحترق الدهون. 
لدرجة  الدموية  الدورة  حتفيز  على  التركي  احلمام  ويعمل 
السامة.  العناصر  من  اجلسم  وتخليص  العرق،  إفراز  تسبب 
 %50 من  القلب  نبض  معدل  يزيد  البخار  أن  املعروف  ومن 
السريع.  املشي  عن  الناجتة  النسبة  يعادل  ما  وهو   %75 إلى 
وتعمل اجللسة الواحدة من الساونا على حرق نحو 300 سعرة 
حرارية، أي ما يعادل ما يحرقه اجلري مسافة ثالثة أميال. 

وتعرف عملية التبخير بقدرتها على مكافحة »السيلوليت«.

احلمام التركي... عالج باحلرارة ابتدعه األتراك وما يزال نابضا في فلسطني

مدخل غرف البخار          املصدر: موقع الفلكلور الفلسطيني

إعداد ألني مسعود
مراسلة الصحيفة/ رام الله

منذ أن وجد اإلنسان على األرض واألمراض لم تفارقه، 
فترة  وبني  يودي.  وقد  صحته  يهدد  منها  فكثير 
األمراض  من  جديدة  أنواعا  العلماء  يكتشف  وأخرى، 
مع تقدم العلم واألبحاث الطبية. لكن تاريخ البشرية 
نادرة  أنواع  عن  صفحات  يحوي  باألمراض،  احلافل 
عرفها  أمراض  عشرة  أغرب  هي  فما  منها.  وغريبة 

التاريخ؟

مرض مورغيلونس
يعاني من هذا املرض حوالي 14 ألف شخص حول العالم، وتظهر 
أعراضه ببروز ألياف سوداء وحمراء وزرقاء فوق اجللد، ويرافق 

املرض إحساس باإلرهاق، وفقدان للذاكرة، وآالم في املفاصل.
وقد ظهر املرض في فرنسا، حيث قضى على بعض األطفال في 

القرن السابع عشر، وكانت عالمته ظهور شعر أسود على اجللد.

مرض بروجيريا
املصابون به  املبكرة، ليبدو  الشيخوخة  يعرف هذا املرض باسم 
هذا  ويؤثر  صغار!  أطفال  الواقع  في  أنهم  رغم  السن  في  كبارا 
املرض على شكل املريض، فيكون الرأس صغيرا، وعيناه بارزتني، 
في  املصاب  لوفاة  املرض  يؤدي  ما  وغالبا  سريعا،  شعره  ويفقد 

سن صغير.

مرض التحسس من املياه
وتظهر  العالم،  حول  املرض  بهذا  مصابا   30 هناك  أن  يعتقد 
هرموني  خلل  عن  وينتج  متقدمة،  فترة  في  عادة  أعراضه 
شديدة  بحكة  للمرضى  ويتسبب  الوالدة،  عند  النساء  يصيب 

تترافق مع آالم حادة في اجللد عند االستحمام أو شرب املياه.

مرض التحدث بلغات غريبة
العالم، حيث  سجل الطب حوالي 60 حالة من هذا املرض حول 
يجد املرضى أنفسهم يتحدثون بلغة يعجز أحد عن فهمها. وكان 
حديثة  دراسات  لكن  نفسي.  املرض  أساس  أن  السائد  االعتقاد 
لفظ  تبديل  إلى  يؤدي  دماغي  خلل  عن  عبارة  أنه  إلى  ذهبت 

الكلمات واحلروف.

مرض الضحك املميت
ويطلق عليه بعض العلماء اسم »كورو«، وكان يقتصر على أفراد 
بنوبة  املريض  يصاب  حيث  اجلديدة،  غينيا  في  »فور«  قبيلة 
املعاناة  من  أشهر  بعدها  تبدأ  الهستيري،  الضحك  من  مفاجئة 
من آالم في املفاصل، وفقدان القدرة على النطق السليم، وتنتهي 
بعد تشريح  التي ظهرت  تلك  أعراضه  أهم  املرضى، ومن  بوفاة 

في  فجوات  وجدت  حيث  املرض،  بهذا  املصابني  املوتى  جثث 
أدمغتهم.

املرض،  بدراسة  كارلتون جودسيك  األمريكي  الطبيب  قام  وقد 
بأكل جثث  القبيلة  أفراد  قيام  بعد  ينتشر  بدأ  أنه  إلى  وخلص 
املصابني. وأدى هذا االكتشاف إلى وقف عادة أكل اجلثث، ما تسبب 

باختفاء املرض عام 1976، ونال جودسيك جائزة نوبل للعلوم.

مرض حتول املفاصل إلى عظام
إيستلك،  هاري  األمريكي  لدى   1938 عام  واحدة  ملرة  ظهر  وقد 
الذي بدأ يفقد القدرة على احلركة تدريجيا حتى بات عاجزا عن 
حتريك أي عضو باستثناء فمه بعمر 39 عاما، وقد تبرع إيستلك 
بدراسة  اخلاصة  العلمية  لألبحاث  وفاته  بعد  العظمي  بهيكله 

املرض، وهو معروض حاليا مبتحف فيالدلفيا.

مرض أليس في بالد العجائب
أو  يراه  ما  أن  يعتقد  املرء  فيجعل  احلواس،  يصيب  مرض  وهو 
كما  احلقيقة،  في  عليه  هو  بكثير مما  أصغر  يلمسه  أو  يسمعه 
قد يشعر أن جسده صغير للغاية أيضا، ويتسبب املرض لصاحبه 

بالصداع النصفي.
وقد استوحى األطباء اسم هذا املرض من قصة »أليس في بالد 
أن  رغم  مشابهة،  ظروفا  البطلة  فيها  تواجه  التي  العجائب«؛ 
كارول،  لويس  القصة؛  كاتب  كان  إذا  ما  يدور حول  جدال طبيا 
بالتأكيد يشكو من صداع  املرض، لكنه كان  كان يعاني من هذا 

الشقيقة الدائم.

مرض بروفيريا
امللك  تعرض  من  تنبع  شهرته  أن  إال  املرض،  هذا  ندرة  رغم 
عشر.  الثامن  القرن  في  له  الثالث  جورج  املجنون  اإلجنليزي 
نتيجة  البنفسجي؛  اللون  إلى  البول  حتول  في  تتمثل  وأعراضه 
الضروري  »هيمي«  لبروتني  اجلسم  إنتاج  على  تؤثر  تعقيدات 
وظهور  الشمس،  من  التحسس  إلى  إضافة  احلمراء،  الدم  لكريات 

آالم في األجزاء السفلى من اجلسم، ومنو الشعر على اجلبهة.
الهولندي،  الرسام  اسكتلندا، وفان كوخ؛  أن ماري؛ ملكة  ويعتقد 

ونبوخذ نصر؛ ملك بابل القدمية، كانوا مصابني به.

مرض  بيكا
املرض  بهذا  املصابون  يقبل  حيث  الشراهة،  »بيكا«  كلمة  تعني 

والتراب،  كالطني،  الهضم،  أو  لألكل  قابلة  غير  مواد  أكل  على 
وفضالت  والقاذورات،  البالستيكية،  واملواد  والشعر،  واخليوط، 

البهائم، واحلجارة.
يحدث  قد  كما  الكبار،  ونادرا  واحلوامل،  األطفال  منه  ويعاني 
التي  النظريات  من  العديد  وهناك  عقلي،  تخلف  من  يعاني  ملن 
طرحت لشرح مرض بيكا وأسبابه، ولكن أيا منها ليس مقبوال 
مثل  املعدنية  املواد  بعض  ونقص  التغذية،  سوء  وهي؛  عامليا، 
الزنك واحلديد، وإهمال الوالدين للطفل، وحرمانه من رعايتهما 

وحبهما.
متالزمة موبيوس

هو اضطراب عصبي نادر للغاية، يصيب الوجه بشلل لدرجة عدم 
القدرة على حتريك العينني من جهة ألخرى. ويتأخر األطفال 
الذين يصابون به في الكالم بسبب شلل الشفاه. ولكن مع عالج 
النطق، فإن معظم املصابني يتمكنون من تقدمي خطاب مفهوم.

األطفال  بعض  ولكن  التوحد.  بأعراض  موبيوس  داء  ويرتبط 
الذين يعانون منه قد يتم تشخيص حالتهم بشكل خاطئ كتخلف 
عقلي، أو توحد؛ بسبب تعابير وجوههم واحلول والتريل املتكرر.

أغرب األمراض عبر التاريخ
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محمد خميس- مراسل الصحيفة- طولكرم

من  حالة  مسلمة،  وفتاة  مسيحي  شاب  بني  عالقة  أثارت 
الغضب العام في قرية »صول« الواقعة مبركز اطفيح، وتبعد 
90 كيلومترا عن القاهرة، في محافظة حلوان. وبسبب ذلك 
يترك الشاب املسيحي وأسرته القرية. لكن األحداث تتفاعل 
حني يحضر ابن عم والد الفتاة إلى القرية ليقتلها ووالدها 
بدعوى الدفاع عن شرف العائلة، فأدى ذلك إلى اشتباك مسلح 
توجهت  دفنهما،  وبعد  مقتلهما.  عن  أسفر  الرجلني،  بني 

عائلتهما إلى كنيسة »الشهيدين« لتكسيرها وحرقها!
القيود  احلديث،  مصر  عزيز  باشا؛  علي  محمد  ألغى  لقد 
وتقبل  الدينية،  الطقوس  وممارسة  الزي  على  املفروضة 
باشا  علي  سعيد  ألغى  بعد،  وفيما  الكنائس.  بناء  طلبات 
وفي  العسكرية.  للخدمة  األقباط  أمام  املجال  وفتح  اجلزية، 
عهد اخلديوي إسماعيل، حتسن الوضع أكثر، فبرزت الزيادة 
وتولى  الدولة،  في سلم وظائف  العمودي  واالرتقاء  العددية، 

قبطيان منصب رئاسة الوزراء.
تنتهي  ال  األقباط  اضطهاد  مشكلة  أن  التاريخ  أثبت  لقد 
لتحسن  يؤد  لم  فهذا  وحتجيمه؛  اإلسالمي  التيار  مبالحقة 
بني  مباشرة  تناسبية  عالقة  ثمة  وليس  األقباط،  وضع 
املواطنة  يحكم  بجيل  يناير«   25« ثورة  وجاءت  املتغيرين. 
مبنظار الدين، وجاءت أيضا بخطاب جديد جلماعة األخوان 

املسلمني حول هذه املسألة.
احلزب  من  السابق  النظام  فلول  أن  الثورة  قوى  أكدت  طاملا 
الدولة، كانوا، وما يزالون، يقفون وراء إشعال  الوطني وأمن 
الفنت الطائفية بني املسلمني واألقباط، وهو ما ظهر في آخر 
اتهم  حيث   ،2011 مطلع  في  القديسني  كنيسة  على  اعتداء 
وزير الداخلية في حكومة مبارك بقتل أكثر من 20 قبطيا 

في ليالي أعيادهم؛ إلشغال الناس عن خططهم.
وتتعرض دراسة »هل من مسألة قبطية في مصر«؟ للدكتور 
وتتناول  األقباط،  املصريني  املواطنني  لواقع  بشارة،  عزمي 
الطائفي،  لالحتقان  سببا  األقباط  يعتبرها  التي  املصادر 

خاصة في أوج صعود خطاب سلفي متشدد بعد الثورة.
ومن جماليات الكتيب أن الكاتب وضع العناوين كتساؤالت، وعندما 
األقباط منذ عهد محمد علي باشا وأوضاعهم  بدأ يتناول تاريخ 
املتتالية، كان يجيب  التاريخ  االقتصادية واالجتماعية في حقب 

القضايا  مبركب  يكون  وعالجها  املسألة  وجود  وحقيقة  عليها. 
ميارس  كأقلية  األقباط  مع  والتعامل  الدولة،  بهوية  العالقة  ذات 
معها التسامح من مكامن األخطاء اجلوهرية؛ فاألقباط مواطنون 

أصليون، 
واملفتاح الوحيد، كما يشير بشارة، هو املواطنة املتساوية.

إن عمليات فصل األقباط عن اجلسم املصري متمثال بالدولة، 
هما  حديثتني،  مرحلتني  في  جتليه  في  بشارة،  يشير  كما 
مرحلة الرئيس جمال عبد الناصر، الذي ابتكر مبدأ تعيني 
األقباط في  التغطية على فشل  املجلس كشكل من  أقباط في 
الذي  والسادات،  النواب،  مجلس  في  نسبي  متثيل  حتصيل 
الفتنة  أشعل هشيم  الذي  »الكبريت«  بأنه  الكتاب  يوصف في 
ترأسه  قبل  صرح  أنه  إلى  بشارة  يشير  حيث  الطائفية. 
سيتم  أو  سنني،  عشر  لإلسالم خالل  أقباط مصر  بـ«حتويل 
حتويلهم إلى ماسحي أحذية وشحاذين«. وبعد ترأسه قال: »أنا 

رئيس مسلم لدولة مسلمة«.
ويتناول بشارة ثالث »موقظات للفتنة« كما يصفها، وهي الفتوى 
أوال؛ فقد صدر عن أكثر من شيخ مصري »حترمي إلقاء السالم 
عليهم، وتهنئتهم بالعيد، وعدم جواز منحهم مناصب مهمة«. 
السلفية ثانيا، وهي التيار اإلسالمي املتطرف، الذي يتشدد في 
مسألة غير املسلمني، حتى لو كانوا عربا متجذرين؛ فقد صدر 
عن أبي إسحق احلويني، ومحمود املصري، وهما من أعالم هذا 
التيار، عدة تصريحات منها: »ال يقتل مسلم بكفر، ووجوب دفع 
احلويني،  لسان  على  جاء  دانهم« حسبما  مدللني  وهم  اجلزية 
كما يورده بشارة. أما ثالثا فيتمثل في القنوات الفضائية التي 
حترض على الفتنة بشكل مباشر أو غير مباشر، عندما تروج 
أن  للسلفيني  يحلو  كما  فهمها  يتم  وقصصا  وروايات  أحاديث 
يفهموها، وتعبئ روادها بهذه األفكار املتعصبة، مما يولد حتما 

انفجارات مع أول مشاحنة.
اإلسالمي  النهضة  حزب  زعيم  الغنوشي؛  راشد  ويقول 
افتراض توفر شخصية قبطية على مكانة  »وعلى  بتونس: 
شعبية وإشعاع وطني، فلن تكون كارثة وطنية وال معصية 
من  عال  قدر  على  أقباط  زعماء  مصر  عرفت  فقد  دينة، 
ومقربا  مستشارا  بعضهم  وكان  عبيد،  مكرم  مثل  الوطنية 
من حسن البنا، كما عرفت سوريا رئيسا لوزرائها هو فارس 
اخلوري، كان أداؤه جيدا، وعالقته باإلسالم ممتازة. ليت كل 

الذين جاؤوا بعده من االنقالبيني املسلمني ساروا سيرته«.

أسامة غاوجي - سوري مقيم في األردن

ت البارود حوله وتلفَّ
أين صدر الطفل حتى ُأفهمه؟

واملوت بينهما تائه
أفهمه!

ما أكرمه!
في حمص يعرف كل موت صاحبه!

ويشده الشهداء من ياقاته:
»هيا تعال«!

اصبر دقائق ريثما أنهي مراسيم القذيفة
كل النهايات اجلميلة قبلنا كانت سخيفة !

األمهات  جمال  تروي  التي  احلكايات  كل 
الصابرات على القضاء .

هنا هراء!
لم تروا جرحا بحجم مدينة
األم أجمل حني تبكي ها هنا

احلزن أصدق والبكاء
واجلرح أنقى كلما عّرى نزيفه 

كل احلكايا كاذبة
كل الكالم هنا عيون عاتبة!

عتب هنا كل الكالم
والراحلون إلى احلقيقة والسماء اآلن قالوا: 

بالدّم  القصف  بعد  الورد  ابتالل  » نحن 
احلرام 

نحن انطفاء مدينة حتت الركام«

احللو  والرصاص  األنيقة  املوت  جوقة  في 
نخترع األغاني واملوسيقى

كل حزن في بيوت الناس نشعله حريقا 
 حلظة

هي حلظة
هي طلقة

متنا؛ إذن يلد انتقامك نفسه ويشق ما بني 
الرصاص طريقا

ال تخبروا
الشرفات
واألطفال

والورد املخبأ في اخلدود
عن املدافع

أو عن القمم التي عقدت
فقط

قولوا لهم:
»نحن ابتالل الورد بعد القصف بالدّم احلرام

نحن انطفاء مدينة حتت الركام
وسط  أو  املوت  بعد  الروح  اشتعال  نحن 

النشيد
هل من مزيد«؟
ال تخبروا أحدا
مبيعاد القيامة

واكذبوا
في الوقت متسع مليالد جديد
في الوقت متسع مليالد جديد

حمص.. حلظة قبل 
القصف.. حلظتان بعده!

ملؤلفه الدكتور عزمي بشارة

قـراءة فـي »هـل مـن مسألـة 
قبطيـة فـي مصـر«؟

يطير احلمام .. يحط احلمام
إختارتها: ميرنا زيادة

مراسلة الصحيفة/ رام الله

يطير احلمام
يحّط احلمام

أعّدي لي األرض كي أستريح
فإني أحّبك حتى التعب

صباحك فاكهٌة لألغاني وهذا املساء ذهب
ونحن لنا حني يدخل ظٌلّ إلى ظّله في الرخام

وأشبه نفسي حني أعّلق نفسي على عنٍق
ال تعانق غير الغمام

وأنت الهواء الذي يتعّرى أمامي كدمع العنب
وأنت بداية عائلة املوج حني تشّبث بالبّر حني اغترب

وإني أحّبك، أنت بداية روحي، وأنت اخلتام
يطير احلمام
يحّط احلمام

محمود درويش 



تشرين أول  82012 مؤسسات

كثيرة هي القضايا التي متس األطفال في مجتمعنا، وكثيرة هي االنتهاكات التي تقع على حقوقهم، بدءا من االحتالل وإجراءاته وقمعه وتعسفه، وليس انتهاء بنظرة املجتمعات احمللية لألطفال على أنهم 
ضعاف، وال بد من أجل بنائهم بناء سليما في املستقبل، أن تتم تربيتهم بشكل صارم. وفي الوقت الذي ينتظر فيه كل متزوجني إجناب أطفال، لم جند من يبحث عن حقوقهم وآليات التعامل معهم حتى يكون 

منوهم آمنا وطبيعيا... إال ما ندر.
وقد أثبت مشروع »شباب من أجل حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد«، الذي تنفذه الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب »بياالرا«، بتمويل من مركز تطوير املؤسسات األهلية »تطوير«، أن لألطفال 

والشباب دورا عظيما في متابعة إحقاق حقوقهم، والدفاع عنها، واملطالبة بها، ويشكلون دعامة أساسية لتثبيت أعمدة احلكم الرشيد في الوطن.
ومنذ البداية بدا للقائمني على املشروع وجود فجوة بني الشباب واألطفال ومؤسسات املجتمع احمللي من ناحية، واملؤسسات احلقوقية من ناحية أخرى. ولذلك كان ال بد أن يضمن املشروع زيارة املعنيني 

إلى املؤسسات احلقوقية، والتعريف بها، والتشبيك معها. وفي هذا الصدد، قامت مجموعة من املستهدفني بزيارة لعدة مؤسسات حقوقية، نلقي الضوء فيما يلي على اثنتني منها.

العاملية  »احلركة  في  األمل... 
للدفاع عن حقوق األطفال«

مؤسسة »احلق« و»العدالة الفطرية«

تأسست احلركة العاملية للدفاع عن حقوق األطفال- فرع 
مسجلة  فلسطينية  مؤسسة  وهي  1991؛  عام  فلسطني 
حسب قانون اجلمعيات الفلسطيني عام 2003. ويعد فرع 
ويشكل  الدولية،  العاملية  احلركة  فروع  أكبر  فلسطني 
عن  للدفاع  العاملية  للحركة  الدولي  االئتالف  من  جزءا 
الذي يضم  التي تأسست في جنيف عام 1979،  األطفال 
46 فرعا حول العالم. وتتمتع احلركة بصفة استشارية 
املتحدة،  األمم  في  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  في 
ومنظمة  »يونيسف«،  للطفولة  املتحدة  األمم  ومنظمة 
»يونيسكو«،  والثقافة  والعلم  للتربية  املتحدة  األمم 
ومنظمة العمل الدولية، واملجلس األوروبي، وهي املنسق 
تعنى  التي  الدولية  واملؤسسات  املتحدة  األمم  ملنظمات 

بالطفولة في مجال عدالة األحداث.

االنطالقة
بدأ عمل املؤسسة عام 1992 مع نهايات االنتفاضة األولى، 
لألطفال،  واسعة  مشاركة  خاللها  املجتمع  شهد  التي 
دور  كان  حينها  وللظلم.  حقوقهم،  النتهاك  فتعرضوا 
ومتثيلهم  املعتقلني  األطفال  أوضاع  متابعة  املؤسسة 
الزيارات  وتأمني  االحتاللية،  العسكرية  احملاكم  أمام 
لهم. يقول خالد قزمار؛ املستشار القانوني في احلركة 
فلسطني:  فرع   – الطفل  حقوق  عن  للدفاع  العاملية 
»اقتصر عملنا في البداية على األطفال املعتقلني، ولكنه 
نفسيا،  احملررين  األطفال  أوضاع  متابعة  ليشمل  توسع 
جراء جتربة االعتقال الصعبة، وحتويلهم إلى مؤسسات 

الطب النفسي«.
االحتالل  سلطات  انتهاكات  تتابع  احلركة  تزال  وما 
أبو سنينة؛ منسقة  األطفال، حيث تشير منى  حلقوق 
يتابعون  أنهم  إلى  احلركة،  في  األطفال  عدالة  وحدة 
الدبويا  بؤرة  من  القريبة  املدارس  أطفال  قضايا 
الذين  التاريخية،  االستيطانية في قلب مدينة اخلليل 

يعانون من انتهاك حقوقهم في احلركة والتعليم.

إثبات وجود
ومع قيام السلطة الوطنية، أطلقت احلركة شعار »خلق 
ساهمت  وقد  املجتمع«.  داخل  لألطفال  حامية  بيئة 
مت  التي  الطفل  حقوق  اتفاقية  صياغة  في  احلركة 
على  قزمار:»عملنا  يقول  حيث   ،1989 عام  اعتمادها 
فلسطني  وأصبحت  بالطفل،  خاص  قانون  صياغة 
خاصا  قانونا  سنت  التي  القليلة  الدول  من  واحدة 

بحماية األطفال«.
سنينة،  أبو  تشير  كما  يتوقف،  فلم  امليداني  عملها  أما 
مراكز  في  القاصرين  أوضاع  متابعة  على  تعمل  حي 
آمنة  بيوت  إلى  بعضهم  وحتويل  الفلسطينية،  األمن 

عند احلاجة.
برهم،  خالد  الطفل  قتل  حادثة  احلركة  شجبت  وقد 
أن هذا  »نحن نرى  أعوام، من جنني. يقول قزمار:   10
احلادث يقرع ناقوس اخلطر فيما يتعلق بحالة األطفال 
في الوطن«، ويعتبر أن هذا احلادث يأتي في الوقت التي 
النفسية  اآلثار  من  أطفالنا  حماية  فيه  علينا  يتوجب 
جهة  من  االجتماعية  واملشكالت  جهة،  من  لالحتالل 
أطفالنا  فيه  يتعرض  الذي  الوقت  »في  ويتابع:  أخرى، 
من  االحتالل؛  قوات  يد  على  االنتهاكات  أنواع  ألبشع 
قتل واعتقال ومنع من الوصول إلى املدارس، ومحاولته 
املستمرة لتدميرهم نفسيا، يتعرض كثير من أطفالنا 

في املجتمع لسوء املعاملة والتهميش، إضافة إلى اإلهمال 
الذي أودى في الفترة األخيرة بحياة عدد منهم«.

وتتابع كذلك حاالت االعتداء اجلنسي أو التحرش التي 
العنف  عن  الناجمة  واحلاالت  األطفال،  ضحيتها  يكون 

األسري، وعمالة األطفال واستغاللهم.

ليست مبعزل عن املجتمع
موضوعات  حول  تدريبية  دورات  احلركة  وتعقد 
ودراسة  األطفال،  بحماية  اخلاصة  والسياسات  التدابير 
الظروف والبيئة االجتماعية، واخللفية التعليمية لهم، 
واآلثار النفسية واالجتماعية واحلقوقية عليهم. يقول 
قزمار: »فرحنا عندما وجدنا تغييرا ملموسا على أرض 
النيابة  في  األطفال  مع  التعامل  منهجية  في  الواقع 
العامة، بعد عدة دورات تدريبية عقدناها معهم حول 
كيفية التعامل مع األطفال، ولنا جتربة ناجحة مع أئمة 
األوقاف،  وزارة  مع  متكامل  برنامج  فهناك  املساجد؛ 
وقد أجمع األئمة املشاركون في الدورة التدريبية حول 
»حماية األطفال من العنف املدرسي« على ضرورة اتخاذ 
حماية  بضرورة  املواطنني  لتوعية  عملية  خطوات 
حول  جمعة  خطب  وتخصيص  العنف،  من  األطفال 
واملجتمعية  النفسية  وآثارها  ضدهم،  العنف  موضوع 

والتعليمية والسلوكية، وتأثيرها على املجتمع«.
بكينونة  اللصيقة  خاصة،  واألطفال  اإلنسان  حقوق  إن 
أبجديات  تتبلور  وهنا  تنتزع،  وإمنا  متنح،  ال  البشرية، 
التي  الوطنية  املؤسسات  تذكر  وحني  اإلنساني،  العمل 
العاملية  »احلركة  لذهننا  يتبادر  املجال،  هذا  في  تعمل 
تخرج  أن  حتاول  التي  األطفال«  حقوق  عن  للدفاع 
األمل ألنوار  الراكدة، وجتدد  الظلم  املظلومني من مياه 

املستقبل.

للتواصل مع احلركة:
رام الله:

هاتف: 2427530 02        فاكس: 2427018 02
نابلس:

هاتف: 2371012 09         فاكس: 2371012 09
اخلليل:

هاتف: 2220106 02        فاكس: 2213140 02
 info@dci-pal.org :أو البريد اإللكتروني

تعتبر مؤسسة احلق؛ جمعية حقوق إنسان فلسطينية، 
الله،  رام  مدينة  مقرها  ومستقلة،  حكومية  غير 
اإلنسان  حلقوق  مؤسسة  كأول   1979 عام  تأسست  وقد 
احملامني  من  مجموعة  يد  على  العربي،  الوطن  في 
ربحية  غير  كشركة  تسجيلها  ومت  الفلسطينيني، 
مبقتضى القانون األردني الذي كان ساريا على الضفة 
الوضع  تعديل  مت   ،2004 بدايات  آنذاك. وفي  الغربية 
غير  كشركة  تصفيتها  فتم  للمؤسسة،  القانوني 
للقوانني  أهلية تبعا  ربحية، وأعيد تسجيلها كجمعية 
والهيئات  األهلية  للجمعيات  الناظمة  الفلسطينية 

اخليرية.

هدف احلق
القانون،  سيادة  مبدأ  توطيد  على  املؤسسة  وتعمل 
وصون حقوق اإلنسان واحترامها في األراضي احملتلة، 
احلق:  مؤسسة  عام  مدير  جبارين؛  شعوان  ويقول 
الدولي  املستوى  على  مميزا  مكانا  املؤسسة  »حتتل 
عملها،  وجودة  شهرتها  حيث  من  واحمللي  واإلقليمي 
االقتصادي  املجلس  لدى  االستشارية  بالصفة  وتتمتع 
الدولية  واملنظمة  املتحدة،  األمم  في  االجتماعي 
ملناهضة التعذيب، والتحالف الدولي للموئل، وهي فرع 
جلنة  »احلقوقيني الدوليني – جنيف«، وعضو شبكة 

املنظمات األهلية الفلسطينية«.
وقد توافقت املؤسسات احلقوقية حول صيغة تنسيقية 
وتنظيمية وتكاملية؛ تدعى »مجلس منظمات حقوق 
إحدى  في عضويته  يضم  الذي  الفلسطيني«،  اإلنسان 
عشرة مؤسسة. ويعمل هذا  اجلسم على توحيد اخلطاب 
احلقوقي الفلسطيني، سواء عند توجيه رسالة موحدة 

من  االستفادة  أو  األوروبي،  واالحتاد  املتحدة  األمم  إلى 
»تعتبر  جبارين:  ويضيف  األخرى،  املؤسسات  طاقات 
إذ  نعمل على تطويرها؛  ونحن  رائدة،  املجلس  جتربة 
إن هدفها األساس هو التكامل واخلروج بصوت حقوقي 

فلسطيني موحد، خاصة في القضايا الكبيرة«.

إجنازات تذكر
كتاب  نقرأ  احلق،  مؤسسة  إجنازات  أهم  ذكر  وعند 
القانوني«،  والوضع  اإلسرائيلي  العسكري  »االحتالل 
لها، كما متكنت من بناء  األول  املؤمتر  الذي صدر عن 
عدد كبير من الكوادر البشرية القانونية واحلقوقية، 
انتهاكات  على  العالم  إطالع  في  هاما  دورا  ولعبت 
»رفعنا  جبارين:  يقول  اإلنسان.  حلقوق  االحتالل 
قضية ضد احلكومة البريطانية لتصديرها السالح إلى 
ثم  العليا،  احملكمة  إلى  القضية  وصلت  وقد  إسرائيل، 
إلى محكمة االستئناف البريطانية«. ويشير إلى تقارير 
صحفية بريطانية وإسرائيلية، حتدثت عن انخفاض 

ملحوظ في جتارة السالح بني إسرائيل وبريطانيا.
استخدام  ثبوت  أعقاب  في  القضية  هذه  جاءت  وقد 
املعدات العسكرية البريطانية التي تستوردها إسرائيل، 
في عمليات عسكرية راح ضحيتها أطفال فلسطينيون، 
اإلنسان  حلقوق  صارح  انتهاك  في  أبرياء،  ومواطنون 
تنادي  التي  الدولية  واألعراف  وللمواثيق  والطفل، 

بحماية املدنيني في فترات النزاع املسلح.
وتعد مراقبة خروق حقوق اإلنسان وتوثيقها دعامة 
أساسية لعمل مؤسسة احلق، وهذه اجلهود متثل ميزة 
طيبة،  سمعة  املؤسسة  ومنحت  غيرها،  عن  للمؤسسة 
ومصداقية، بسبب دقة معلوماتها التي اكتسبتها عبر 
من  مجموعة  »قامت  جبارين:  يقول  طويلة.  سنوات 
ومنظمات  ملؤسسات  تدريبية  دورات  بإعطاء  الزمالء 
باستخدام  التوثيق  آليات  حول  تونسية،  حكومية 
مماثلة  خطة  وجود  ويوضح  الدولية«.  املعايير 

للتدريب في اململكة املغربية خالل وقت قصير.
اإلنسان  حقوق  أجل  من  »شباب  مشروع  ويعتبر 
الفلسطينية  الهيئة  تنفذه  الذي  الرشيد«،  واحلكم 
من  بتمويل  »بياالرا«،  الشباب  دور  وتفعيل  لإلعالم 
فرصة  »تطوير«،  األهلية  املؤسسات  تطوير  مؤسسة 
مثالية إليجاد تواصل وتشبيك بني املؤسسات الشريكة 
تعنى  التي  واملؤسسات  ناحية،  من  واألهالي  واألطفال 
الوطن، ومن بينها مؤسسة احلق،  بحقوق اإلنسان في 
حقوق  على  احلفاظ  في  كبيرا  شوطا  قطعت  التي 
اإلسرائيليني،  احلرب  مجرمي  ومالحقة  اإلنسان، 
والشركات التي تنتهك القانون بدعم االستيطان. وبكل 
فخر نقول إن ثقافة حقوق اإلنسان تتعمق يوما بعد 

يوم في مجتمعنا، وللحق دور أساس في ذلك.
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عبد الرؤوف حواري
مراسل الصحيفة / نابلس

نائب  منصب  األتيري  عنان  السيدة  تشغل 
مؤسسات  في  ناشطة  وهي  نابلس،  محافظ 
هام  دور  ولها  واملجتمعي،  األهلي  العمل 
وريادي في إدارة شؤون احملافظة والتنسيق 
فترة  خالل  خاصة  املختلفة،  اجلهات  بني 

اجتياح قوات االحتالل اإلسرائيلي لنابلس.
معها،  لقاء  أجرت  الفلسطيني،  الشباب  صوت 
كامرأة  جتاربها  بعض  عن  خالله  حتدثت 
واالجتماعي،  السياسي  دورها  وعن  عاملة، 

وعن رؤيتها لوضع املرأة والشباب.

عن  األتيري  عنان  تعرف  كيف 
نفسها؟

مواطنة تنتمي لهذا الوطن، وناشطة في 
التطوعي،  العمل  أحب  السياسي.  املجال 
وطنيا  برنامجا  لدينا  أن  يقني  وعلى 
يحتاج إلمكانيات وجهود لتعزيز صمود 
مجاالت  في  ومساعدتهم  املواطنني، 
النقابي  للعمل  أميل  اليومية.  احلياة 
واملجتمعي أكثر من العمل املؤسساتي في 
الظروف  بسبب  ولكن  الوطنية.  السلطة 
تكليفي  قبلت  والسياسية،  االجتماعية 
حيث  نابلس،  محافظ  نائب  مبنصب 
رعاية  في  أساهم  أن  بإمكاني  أن  رأيت 
التجمعات  كافة  في  املواطنني  مصالح 

السكانية في احملافظة.

العمل  في  بداياتك  كانت  كيف 
التطوعي واملؤسساتي؟

التنظيم  في  انخرطت  عائلة  من  أنا 
أبنائها  من  العديد  واختبر  السياسي، 
ناشطة  أصبحت  االحتالل،  سجون 
سياسية في املرحلة االبتدائية، وانتميت 
األولى،  االنتفاضة  قبل  سياسي  لتنظيم 
أثرت  لقد  الطريق.  هذا  في  وسرت 
االنتفاضة األولى في حياتي كثيرا، وقد 
تطوعت الحقا في جمعية الهالل األحمر، 
وعملت كمسعفة ميدانية، وكنت منسقة 
اللجنة العليا على مستوى احملافظة، وهذا 
املوقع تطوعي، ومتكنت مع فريق كبير 
من املتطوعني من تشكيل إطار سميناه 
مستشفى  وأنشأنا  الصحية،  الطوارئ 
الشبان  من  كبيرا  عددا  ودربنا  متنقال، 
التعامل  اإلسعاف وكيفية  والشابات على 
وقت األزمات. كنا أيامها نتواجد في كل 
املواقع الساخنة التي تقع فيها مواجهات 
وكانت  االحتالل،  وقوات  الشباب  بني 
اإلسعاف  سيارات  مع  التنسيق  وظيفتي 
االحتالل  أفاوض  وكنت  واملستشفيات، 

على إخالء اجلرحى وجثامني الشهداء.

هل تعتبرين أنك متكنت من التوفيق 
مجتمعية  كناشطة  دورك  بني 

وسياسية، ودورك كأم؟
على  تلقي  واألعمال  النشاطات  هذه 

كبيرة،  وهموما  مسؤوليات  اإلنسان 
الدور  يتفهم  زوجي  أن  حظي  وحلسن 
وعائلتي،  أصدقائي  وكذلك  ألعبه،  الذي 
التوفيق بني نشاطي  وهذا ساعدني في 
من  كأم.  األسرة  في  ودوري  املجتمعي 
اجتياح  أنه خالل  أذكرها  التي  القصص 
مخيم بالطة، بقيت طوال ساعات الليل 
ليلتها،  البيت  أدخل  ولم  املخيم،  في 
احلي،  بالرصاص  ليلتها  أصبت  وقد 
وفي الصباح سمع أطفالي أثناء توجههم 
املذياع؟  على  إصابتي  خبر  املدرسة  إلى 
نفسيات  على  أثرا  اخلبر  هذا  ترك  وقد 
حالة  في  وجعلتهم  واألسرة،  األطفال 
به  يذكرونني  نفسي،  وضغط  إرباك 

حتى يومنا هذا!
عام   االجتياح  فترة  خالل  كنت  وقد 
عمليات  غرفة  زوجي  مع  أدير   ،2002
خاللها  من  عملنا  احملافظة،  كل  تغطي 
األساسية  االحتياجات  توفير  على 
التي  االجتياح  فترة  خالل  للمواطنني 
إسناد  ولوال  متواصلة،  يوما   18 دامت 
متكنت  ما  لي  ودعمهم  وأبنائي  زوجي 

من أداء مهامي على أكمل وجه.
أنني  وأعتقد  نفسي،  عن  راضية  أنا 
جنحت في التوفيق بني احلياتني املهنية 
واألسرية، ولو حدث تعارض بني الدورين 
األطفال  تربية  ألن  عائلتي؛  الخترت 
وتخريج جيل واع ومتعلم ال يقل أهمية 

عن العمل السياسي واجلماهيري.

هل واجهت مشاكل مع زمالئك في 
قيادي  موقع  في  امرأة  كونك  العمل 

توجه األوامر؟
حتى  كاملة  محافظة  امرأة  تدير  أن 
التوجيهات  وتعطي  الليل،  منتصف  بعد 
للمؤسسات واجلهات التي تعمل في امليدان، 
للمواطنني  والتعليمات  واإلرشادات 
وطوال  اإلعالم،  ووسائل  اإلذاعات  عبر 
يوما،   18 استمرت  التي  االجتياح  فترة 
أنني متكنت  وأعتقد  مسؤولية عظيمة. 
الصعبة،  الظروف  مع  التعامل  من 
العديد  بشهادة  ناجحة  جتربتي  فكانت 
كامرأة  تقبلي  موضوع  أما  اجلهات.  من 
مع  مشاكل  أي  أواجه  فلم  وتأمر  تقرر 
زمالئي في العمل بشأنه؛ ألن ما  يحكم 
أنثى،  أم  رجال  أكان  سواء  اإلنسان،  على 
أدائي كان  أن  األداء واملهنية، وأعتقد  هو 
مقبوال من اجلميع، وأنا أعمل في فريق 
وقد  بقرار،  يوما  أنفرد  ولم  متكامل، 
عملنا في ظروف مأساوية وكنا سنفشل 

لوال أننا عملنا كفريق متناغم.

في  املرأة  وضع  إلى  تنظرين  كيف 
حتول  التي  العوائق  وما  مجتمعنا؟ 

دون متكينها؟
املرأة وهي  أتيحت فرص كثيرة لتمكني 
تظهر قدراتها وإبداعها بأعمال الناجحة 
واجلمعيات  املؤسسات  من  العديد  في 

الدور  ساعد  وقد  والوظائف.  والبرامج 
التحرر  مرحلة  في  للمرأة  النضالي 
كشريك  تقدميها  على  املستمر  الوطني 
املجتمع،  في  مكانتها  تظهر  وأن  للرجل، 
ملناصب  وتصل  ريادية،  مواقع  وحتتل 
صنع قرار. وهذا ال يعني أن يتوقف األمر 
تسهم  أن  املرأة  فبإمكان  احلد؛  هذا  عند 

في كل مجاالت احلياة أسوة بالرجل. 
يحتاج  للمرأة  االجتماعي  املنظور  لكن 
على  العمل  من  بد  وال  تطوير،  إلى 
يكفي  ال  إذ  األساسية،  السياسات  تطوير 
وجود أنظمة وقوانني حاكمة، ال حتتاج 
أن  بد  ال  وهنا  واقعية.  لترجمة  هذه 
يكون  وأن  دورها،  لتمكني  املرأة  تناضل 
أن  تقتنع  بحيث  أكبر،  جرأة  لديها 
دورها يتعدى واجباتها االجتماعية، وأن 
التنمية بكل مجاالتها،  دورها أصيل في 
وعليها  العامة،  احلياة  من  جزء  وهي 
ومسؤولية  السياسة.  غمار  تخوض  أن 
األحزاب أن توفر حيزا أكبر فيها للنساء، 
وال بد أن تلعب املؤسسات النسوية دورها 
رؤية  حتديد  على  املرأة  مساعدة  في 

وتطلعات مشتركة.

على  الشبابي  احلراك  في  رأيك  ما 
يؤثر  وكيف  الوطنية؟  الساحة 

الشباب في تقدم مجتمعنا؟
أكبر،  وعي  لديهم  مهم؛  دور  للشباب 
من  حولهم  يدور  ما  على  ويطلعون 

بسبب  عاملية؛  أم  محلية  سواء  قضايا، 
التواصل  وشبكات  املعلوماتية  الثورة 
إحداث  على  قادرون  وهم  االجتماعي. 
تغيير واضح في قضاياهم االقتصادية 
مجتمعاتهم  في  ودورهم  والسياسية، 
حتركات  تكون  أن  يجب  ولكن  احمللية. 
ونشاطات الشباب منظمة، وأن يبتعدوا 
عن العشوائية. وال بد من رؤية واضحة، 
وأن يعملوا ضمن أطر منظمة؛ فالعمل 
الفردي  العمل  من  أفضل  اجلماعي 
أن يعملوا على  املقاييس. وعليهم  بكل 
وأن  أكثر،  يقرأوا  وأن  أنفسهم،  تثقيف 
بشكل  مجتمعهم  قضايا  مع  يتعاطوا 
نطاق  في  أنفسهم  يحصروا  وأال  أكبر، 

ضيق. 
العربي،  بالربيع  شبابنا  تأثر  لقد 
الفلسطيني  الشباب  أن  أعتقد  لكنني 
ميتاز عن غيره بكونه يعيش مرحلة 
وعيا  أكثر  وهم  وطني،  وحترر  نضال 
على  قدرة  وأكثر  شعبهم،  بقضايا 
التي  األهداف  لتحقيق  أنفسهم  تنظيم 
عليهم  أحد  ميلي  أن  دون  يختارونها 
العديد  لوجود  هام  األمر  وهذا  شيئا. 
من األمور التي متلى على الشباب، ويتم 
املؤسسات  بعض  من  عليهم  إسقاطها 
محاولة  في  الدولية،  أو  احمللية 
اجتاهات  في  وتوجيههم  لتضليلهم، 
أن  يجب  قضية  وهذه  صحيحة،  غير 

حتذر منها كل التجمعات الشبابية.

األتيري لـ»صوت الشباب الفلسطيني«:

»فاوضت االحتالل في االنتفاضة األولى إلخالء اجلرحى 
وجثامني الشهداء«

تصوير: عبد الرؤوف حواري
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ليلي زخريا
مراسلة الصحيفة/ غزة

علقت  هكذا   عيونك«.  أحلى  ما  الله  شاء  »ما 
صديقتي على عيني طفلة صغيرة، فقالت صديقة 
سؤال  احلوار خرج  هذا  من  اخلشب«.  »دقي  أخرى: 
وجدنا  اإلجابة  وبدل  ذلك«؟  يعني  »ماذا  عفوي: 
ألف حتليل وفلسفة لهذه العبارة وأمثالها التي تقال 
في املواقف املختلفة، ولكننا لم نستطع أن نصل إلى 

املعني الصحيح لها!
هذه  مثل  ترديد  بدأنا نالحظ  األخيرة  اآلونة  في 
موطنها  نعرف  أن  دون  يوميا،  ونسمعها  األقوال، 
في  استخدامها،  يحب  ومعظمنا  وقصتها،  األصلي 

جهال؛  ويعتبرونها  تداولها،  كثيرون  يرفض  حني 
فهل هي حقيقية لنؤمن بها أم مجرد خرافات؟

ومن هذه املقوالت »رف العني«، حيث يقولون عندما 
يحدث إن هناك شخصا يذكرك، أو ستقابل شخصا 
عزيزا عليك. ولكن الدكتورة غادة شفيق تؤكد أن 
العصب،  منها شد  أسباب،  لعدة  يحدث  العني«  »رف 
بحث  وهناك  وغيرها.  الراحة  وعدم  النوم،  قلة  أو 
يوضح أن هذه احلركة حتدث بسبب حتديث الصور 
على شبكية العني، والدماغ هو املسئول عن إغماض 

اجلفن وفتحة.
أن  يعني  اليمنى  األذن«  »زن  أن  بعضهم  ويعتبر 
فيعني  اليسرى  أما  باخلير،  يذكرك  شخصا  هنالك 
العلم  ولكن  بشر.  يذكرك  شخصا  أن  فيها  الزن 

الدم  ضغط  ارتفاع  بسبب  يحدث  ذلك  أن  يوضح 
األذن مبواد شمعيه،  انسداد  بسبب  أو  انخفاضه،  أو 
أو  الكافيني  من  مرتفعه  جرعات  استهالك  أو 
األسبرين. وإذا زاد الرنني عن حده الطبيعي واستمر 
الطبيب. زيارة  ذلك  فيلزم  أيام،  أو  ساعات   عدة 

هذه املعرفة... من أين؟
ويتأثر  احلضارات،  من  والثقافات  التقاليد  تنتقل 
هذه  انتشار  على  ينطبق  وهذا  بالقدمي.  اجلديد 
مقولة  ومنها  هذا،  يومنا  حتى  والعبارات  املواقف 
»دق اخلشب«، الذي نستخدمه لنعبر عن أمر جميل، 
إلى  يعود  املصطلح  وهذا  احلسد.  شر  عن  ولنبتعد 
معتقد وثني قدمي، حيث كان الرومان يعتقدون أن 
آلهتهم تسكن في منطقة الغابات؛ فيلمسون اخلشب 
أو  وطلباتهم،  دعواتهم  إليصال  أو  به،  ليتبركوا 
بشكل  املعنى  إلينا  وصل  وقد  اآللهة،  من  ليتقربوا 

مختلف عن األصل.
أما عن »حك اليد«، الذي عندما يحدث يقول بعض 
سيصل  ماال  إن  أو  إليك،  قادمة  طيبة  مفاجأة  إن 
إلى يديك. واحلقيقة أن أصل هذه القصة يعود إلى 
هناك  بأن  يفسرونها  كانوا  الذين  الهندية،  القبائل 

صديق سيأتي ويسلم عليك.

عربيا
وألمثالنا العربية تاريخ حافل باألحداث واألقاويل 
القهوة  »كب  الشعبي:  وتراثنا  أمثالنا  ومن  الشائقة، 
تقدمي  وأثناء  اسمه خير،  أن رجال  خير«! وقصته 
فخرج  األرض،  على  الفنجان  اندلق  إليه،  القهوة 
خير«،  القهوة  »كب  الشهير:  باملثل  البيت  صاحب 
اندالق  أن  مبعنى  العصور،  خالل  إلينا  انتقل  الذي 

القهوة أمر يدعو للتفاؤل!

ولألرقام نصيب
ولكن بعض األحداث يرتبط بالنظرة التشاؤمية أو 
اإليجابية، ففي عالم األرقام، يعتبر كثيرون أن رقم 

»7« رمز للتفاؤل واحلظ؛ بسبب ارتباطه بكثير من 
الدنيا  وعجائب  سبع،  العالم  قارات  فعدد  املظاهر؛ 
سبعة،  األسبوع  وأيام  سبعة،  احمليطات  وعدد  سبع، 

وغيرها من تلك العجائب التي ترتبط بهذا الرقم.
وعلي خالف الرقم سبعة، هناك من يعتبر الرقم 
نيويورك  في  فنادق  إن  حتى  للتشاؤم،  »13«رمزا 
والصني وغيرهما تخلو من هذا الرقم، كما نالحظ 
والفنادق  السحاب  ناطحات  من  تقريبا   %90 أن 
أحيانا رقم  به  العالم ال تستخدمه، وتستبدل  في 
بعض  إلى  وصل  الوسواس  هذا  إن  حتى   ،»12A«

املستشفيات.
التي  القدمية،  العصور  إلى  ذلك  في  السبب  ويرجع 
كانت تشير بهذا الرقم إلى القوى اخلفية، وجعلوا له 
صلة بعلم الغيب. وقد ذكر في أحد الكتب القدمية 
مفاتيح  على  يحصل  رمبا   »13« رقم  يفهم  من  أن 

الطاقة والسلطة.

أما عن احليوانات
أن  لنالحظ  للحيوانات،  احلوادث  من  كثير  ويلصق 
الناس  للتشاؤم، ويتشاءم بعض  السوداء رمز  القطة 
إلى  االعتقاد  هذا  ويعود  بجانبها.  مرورهم  ملجرد 
اعتقاد  ساد  حني  بريطانيا،  في  الوسطى  العصور 
أن الساحرات يتنكرن بهيئة قطط سوداء ليال، قبل 
أن ينتقل هذا االعتقاد للدول املجاورة، حتى وصل 

إلينا.
العصور  به  تؤمن  كانت  ملا  نقيض  االعتقاد  وهذا 
أشكالها  بكل  القطط  تعتبر  كانت  التي  القدمية، 
رفيعة،  مبنزلة  وحظيت  إيجابيا،  فأال  وأنواعها 
خصوصا عند قدماء املصريني والهنود والصينيني.
قص  أن  ومنها  الشعبي،  تراثنا  في  قصص  وهناك 
مدعوا  كنت  وإذا  الفقر.  يجلب  الليل  في  األظافر 
فعليك أن تكمل صحنك وإال ستترك بنات صاحب 
هذه  من  النيازك  تنج  ولم  زواج.  دون  الدعوة 
األقاويل، فيقال إذا شاهدت نيزكا فتمن أمنية قبل 

أن يختفي وستتحقق!

أقاويـــل مـــن العصـــور القدميـــة

حكمت املصري
مراسل الصحيفة/ غزة 

وأموالهم  وجهدهم  بوقتهم  يغامرون  شباب 
من  القطاع؛  بها  مير  التي  الصعبة  الظروف  رغم 
مستقبل  لضمان  الفرص  وتضاؤل  وبطالة،  حصار 
عمل  عن  يبحثوا  أن  يقررون  ذلك  ورغم  أفضل. 
في  حياتهم  ويؤسسوا  واملال،  اخلبرة  لهم  يحقق 
املستقبل. اجتمعت عندهم الرغبة واحللم والرؤية، 
ليطبقوا فكرة جديدة في غزة، تقوم على التسوق 

اإللكتروني.
الذي  التكنولوجي  التطور  بسبب  الفكرة  انطلقت 
اإلنترنت،  شبكة  حتكمها  سوقا  كله  العالم  جعل 
حيث يقبل الناس على اإلنترنت بحثا عن املنتجات 
للتداول  يطرحونها  روادها  أصبح  التي  واخلدمات 
على مواقع خاصة، حيث أصبح مبقدور الشخص أن 

.»Online« يشتري علبة لبنة
ويقول شريف نعيم؛ املدير التنفيذي لشركة »تسوق« 
للتجارة اإللكترونية:«يجمع التسوق اإللكتروني بني 
عبر  واملعلومات  واخلدمات  املنتجات  وبيع  اإلعالن 
املشروع  هذا  حتقيق  على  عملنا  وقد  اإلنترنت. 
بجهود ذاتية منذ ثالث سنوات، وبدأنا دون أي دعم 
من أي جهة أو أصدقاء أو أقارب، مما أشاع جوا من 

اخلطورة واخلوف من الفشل واخلسارة«.
غير  مشروع  تأسيس  إلي  »تسوق«  شركة  وتهدف 

تقليدي يخدم املجتمع، ويفتح آفاقا واسعة، ويحمل 
استهالكي،  الغزي  املجتمع  أن  ومبا  جديدة.  بصمة 
قرر القائمون على الشركة بيع املنتجات االستهالكية 

عبر اإلنترنت.
إيجاد  إلى  »نهدف  نعيم:  يضيف  الشركة  دور  وعن 
التي  البطالة  من  للحد  للشباب؛  عمل   فرص 
على  القدرة  لدينا  أن  نثبت  أن  ونحاول  تالحقهم، 
العمل رغم قلة اإلمكانيات واملوارد«. ويتابع: »بعد 
ثالث سنوات من العمل، أصبح طاقم الشركة يضم 

20 موظفا وموظفة«.

رغم النجاح
ورغم النجاح الذي حققوه، إال أنهم واجهوا العديد 
من التحديات والصعوبات، حيث يقول شريف: »من 
تغير  أن  الصعب  من  ولكن  فكرة،  تتبنى  أن  السهل 
فاملواطن  السائدة«؛  وثقافته  املجتمع  فكر  جذور 
وقد  بنفسه،  يريد  ما  ليشتري  السوق  إلى  »يذهب 
صعبة،  بفكرتنا  الناس  إقناع  محاوالت  كانت 

واحتاجت لبناء جسور الثقة«.
ويكمن دور املسوق اإللكتروني في جلب أكبر عدد 
إلى  نعيم  ويشير  املنتجات،  لترويج  الزوار  من 
شمال  في  نقطة   80 بلغت  البيع  نقاط  مجموع  أن 
مستوى  إلى  وصلنا  »لقد  ويقول:  ووسطه،  القطاع 
بأن  املواطنني  إقناع  من  ومتكنا  التسوق،  من  جيد 
استخدام اإلنترنت في التسوق يوفر الوقت واجلهد«.

 ولكن يصعب أن تبدأ أي عمل عن طريق اإلنترنت 
فحسب؛ ألن هدف املشروع هو استهداف ربات البيوت، 

فكان يجب استخدام كافة الوسائل لتسويق املنتجات 
عبر طريق  الهاتف، حيث يتم إرسال رسائل جوال، 

ومواقع التواصل االجتماعي. 
أصبح  والنجاح،  العمل  من  سنوات  ثالث  وبعد 
اجلمهور يقبلون على الشركة. وميكن القول إنه إذا 
أردت أن تنجح فأقنع نفسك أوال قبل أن حتاول إقناع 
اآلخرين بفكرتك، والنجاح ال يحدث دون ثمن يتم 
دفعه من العمل اجلاد والصبر والتضحية في سبيل 
قائمة  من  الفشل  حذف  من  بد  ال  وهنا  حتقيقه، 

اخليارات.

إذا كنـــت فـــي غـــزة

اشتـــر علبـــة لبنـــة عبـــر اإلنترنـــت!



11تشرين زول  2012 بأقامهم

احلب شيء ال يصدق وال يحتمل 
إن أحببت فقد ينكسر القلب

 ويصبح أشالء حب
من الصعب أن تكون مستقال 

ألن هناك منطقة حمراء حتتل 
القلب

كالورد إن لم يحب يذبل
واجلسد بال معنى دون قلب 

محفور عليه
قلمي توقف وعقلي تساءل

فقلبي نبض وجسدي حركته
والدنيا ليال أنت فيها العمر

والشمس ضوء أنت فيها البصر
ننظر للقمر فنرى وجها 

جميال 
ننظر للسماء فنرى جنوما 

حتادثنا
شعر أسود يتألأل في الظالم

وخد يسيل عليه دمع فرحان
وكالم كأحلان لتغريد الريحان

وفوه ينطق باألحلان 
وعيون زرق كسماء البحر

ويدين كأغصان الورد

عذرا يا زماني
لومي  عن  امللحاح كف  عاذلي  يا  أال 

وعتابي
سل  بل  تسلني  وال  وشأني  دعني 

النساء بهواهن ماذا فعلن بي
عاشق قد ألم الوجد بي، فما احلكم 

إذا ارتأيتم حسابي
بابي،  احلب  طرق  قد  الصبا  منذ 
سرق مني شيبتي ومن قبله شبابي

غبت ال بل غيب عن صوابي، عذرا 
يا زماني عن طول الغياب

سني  محرابي،  في  متقوقعا  بقيت 
عمري ضاعت كالسراب

وأسبابي،  رشدي  العشق  أفقدني 
سئمت يداي من كأسها والشراب

قريبا من رحابي،  املوت  دنا  قد  ها 
ضمر جسدي وكبرت علي ثيابي

وأحبابي، وحدي  أصحابي  أيا  وداعا 
أعاني بعدكم في اخلراب

السحاب،  فوق  غربان  يا  غردي 
واقرعي يا أجراس حتت القباب

ترتابي،  ال  السمراء  ملهمتي  يا  ال 
وعن الهوى ال تسأليني عن جوابي

العشق والهوى علتي ومصابي، ليس 
بيني وبني احلسان من حجاب

لن أدعه يوما من حسابي، حتى لو 
اجتثت رؤوس عن رقاب

بشير برادعية 
19 عاما/ صوريف

تذهلني
جميلة  الوجوه  بعض  حقا  يذهلني 

املظهر خارجيا
وقبيحة كل القبح من الداخل

مرسوم على جبينها الكذب والغش
واخلداع  النفاق  عطشها  ويروي 

واألنانية
بغض  شرارة  عينيها  من  وتخرج 

وحسد وكراهية
تذهلني حقا وقاحتها

وخنوعها  وخضوعها  ذلها  ويذهلني 
حلاجتها.

يذهلني متلقها في نشر اإلصالح بني 
الناس وتصنعها

والهدف خفي: نقل القيل والقال.
مرضها أنها ال ترى اآلخرين مرضى 

مثلها
وتغرس الوسواس في قلوب الضعفاء

األصدقاء  بني  العداوة  وتنشر 
واألحباء.

شغلها الشاغل مراقبة زالت البشر
ونشر سمومها اخلطيرة.

وقلبي  مستغربا  أقف  أحلظها  حني 
يدق بكل جنون أتساءل:

أهي وجوه لبشر أم لشياطني؟
بأن  علمت  حني  أكثر  أفرحني  ما 

منهم من ميتعضون من رؤيتي
ومن مواضيعي وعباراتي وجناحي

ويا لها من سذاجة
ولكنني صدقا شعرت بسعادة وفخر 

كبيرين ميآلن قلبي
قد  واحلياة   اإلحساس  يكون  فقد 

عادت لي

نرمني حبوش/ غزة

قصة املوناليزا
إعداد: ألني مسعود

مراسلة الصحيفة/ رام الله

اإليطالي  الفنان  رسمها 
وهي  دافنشي،  ليوناردو 
التي  اللوحات  أكثر  من 
تاريخ  مر  على  جدال 
الفن، وتتميز بالطريقة 
والطبيعية  الرائعة 
شخصية  لرسم 
املوناليزا، وبشكل خاص 
يطلق  التي  ضحكتها 
»الضحكة  النقاد  عليها 

املنومة«.
إن  احلكاية  وتقول 
ديل  »فرانسيسكو 
جيوكوندو«؛ أحد نبالء 
»فلورنسا«، كان قد طلب 
أن  دافنشي  الفنان  من 
شخصية  لوحة  يرسم 
»ليزا  الثالثة  لزوجته 
فبدأ  جيرارديني«،  دي 
عليها  يعمل  دافنشي 
كانت  حني   ،1503 عام 
الرابعة  في  ليزا،  مونا 

غادر  وعندما  كاملة.  سنوات  أربع  عليها  يعمل  واستمر  عمرها،  من  والعشرين 
دافنشي فلورنسا عام 1507، لم يبع اللوحة للنبيل الذي طلب رسمها، بل احتفظ 
بها لنفسه. ويعتقد بعض النقاد الفنيني أنه لم يسلم اللوحة ألنها لم تكن مكتملة 
يحتفظ  أن  وفضل  كثيرا،  اللوحة  هذه  أحب  الفنان  أن  آخرون  يرى  فيما  بعد، 
بها. وقد باعها في فرنسا للملك فرنسيس األول، فاستقرت في قصر فرساي في 

مجموعة امللك لويس الرابع عشر.
باريس.  في  اللوفر  متحف  إلى  طريقها  اللوحة  وجدت  الفرنسية،  الثورة  وبعد 
لكن نابليون بونابرت استعردها، وطلب تعليقها في غرفة نومه. وبعد محاكمته، 
أعيدت إلى اللوفر. وفي عام 1911 سرق رجل إيطالي اللوحة من املتحف وأعادها إلى 
إيطاليا، وبقيت هناك مخفية، قبل أن تظهر بعد سنتني في فلورنسا. وبعد تنقلها 

بني عدة معارض، أعيدت إلى باريس.
وفي عام 1956 أقدم أحد املهووسني بالفن على محاولة إتالف اللوحة مبادة حمضية، 
واستغرقت  طبيعتها،  إلى  وإعادتها  ترميمها  مت  لكن  السفلي.  نصفها  تلف  وقد 
نيويورك،  في   1970  –  1960 عامي  املوناليزا بني  العملية عدة سنوات. وعرضت 
وطوكيو، وموسكو. وبعد ختام رحلتها، أعيدت إلى متحف اللوفر، ووضعت خلف 
حاجز زجاجي مضاد للكسر والرصاص، كما اتخذ قرار مبنعها من السفر ألسباب 

عديدة، في مقدمتها اخلوف من التلف أو الفقدان ألي ظرف كان.

بأفعالنا هذه لن ننسى أبدا
الذكريات  جلد  نسلخ  حينما  والثانية  حدوثه،  وقت  األولى  ونستشعره،  مرتني  باأللم  نشعر  نحن 
مطابق  هو  ما  بسماع  أو  مشابهة،  قصصا  بقراءتنا  ثالثا  نستشعرها  ثم  أخرى،  مرة  ونستحضرها 
لطفلنا صاحب الوالدة املتعسرة، بعد القراءة نفكر، نتذكر املولود نفسه الذي وقع، ونبدأ بكاء األطالل، 
وتشرع قوافل الذكريات بنزوح يستمر حتى تستوطن تفكيرك، جتمعك معها بتشابه مالمحها مع 
املولود، تسرح متأمال كلمات النص، تشعر أنها تستحوذ نفسك وتأخذك لنفس األحداث والكالم، ولن 
يكون غريبا إن كان نفس األشخاص يبكون، فأفرح؛ ألن ذاك مولودي، وتلك أنا، تلك قصتي، فجعان 
عاطفي يستملكك لتدرك نفسك، تدرك قصتك، تدرك جرحك ثانية، بذلك لن تكون قد سلخت جلد 
الذكريات فقط! بل ونسيت أن تضمده مبرهم! أو حتى بشاش! هكذا نحن! نفكر كثيرًا، ونبحث لنا 

عن حجج وبراهني نداري بها ضعفنا فنتألم... ولهذا نحن نقرأ.
إجني رحيم
20 عاما/ غزة

املدينة العمياء
النهار،  جدائل  من  تبقى  ما  ليلتهم  الليلي  الوحش  ينزل  العمياء،  املدينة  هذه  في  هنا 
اخلرافات  في  قيل  التي  بالشموع  البسطاء  يحاربه  نوافذها،  عن  بعيدا  القمر  ويصلب 
بعد  بقمر  السماء  العذراء عتمتها، وقد حتبل  املدينة  إنها تطرد عن  القدمية  واألساطير 
فتغيب  الفاضح،  النهار  التي كشفها  الفادح اخلطيئة  الليل  الوحش! هنا يغطي  أن يطرد 
مالمح املقهورين، واملذبوحني من وريد األمل إلى وريد الدعاء، وال يبقى من الوجوه إال 
بريق خفيف خليوط البكاء املنحسر ما بني العني وضفاف الشفاه املاحلة! نعم نبكي ككل 
البشر، مع اختالف بسيط في لون خطوط الدمع، تتراوح بني الشفاه لألطفال، واألسود 
للنساء الطيبات، واألحمر للمدربني جيدا على رياضة البكاء اليومية. تقوم املدينة العمياء 
في آخر الليل، تسير من ركود ركامها بطيئة رغم نحافتها املفرطة، فهذه عادة الذي ميشي 
القارسة، تتحسس  العتمة  دون أن ميلك من حواسه إال اخلوف واحلذر، بعد أن جتمد من 
واملزامير  املعوذات  عليهم  وتقرأ  الغابرة،  شموعها  مثل  يتناقصون  الذين  أهلها  رؤوس 
الناس  ينام  العدم!  التائه في  بهلوسة  الذي مسهم  الليل  لتطرد عنهم وسوسات  املقدسة؛ 

ساكنني، ويبقى في الصدى صوت النحيب والعويل دون انقطاع أو ملل!
الكتب  وهذه  غريبة!  طقوسا  وأقمت  ديني  غيرت  أنني  تعني  ال  الشموع  هذه  كل 
والقهوة  السجائر  القراءة واملعرفة!  الناس في سبيل  أني تصوفت واعتزلت  ال تعني 
املكدسة على مكتبي ال تعني أني أعاني من توتر أو قلق! هذه اللحية ال تدل على مللي 
املغسولة  نصف  مالبسي  أصبحت خفاشا!  أنني  تعني  ال  الضوء  من  رهبتي  الشديد! 
الكدمات  أما  تبذيرا.  ليس  احلاوية  في  امللقى  الفاسد  والطعام  مني،  إهماال  تعني  ال 
على جسدي فهي بسبب الوقوع والتعرقل، وليست عالمة على خروجي من معركة 
عنيفة! تعودي على تلمس الطريق والسير ببطء ليس أملا في املفاصل! هو فقط ذلك 
التيار الكهربائي الذي غابت أخباره عن مدينتي، يعلمنا عادات جديدة أو يبعث فينا 

صفات انتهت منذ العصر احلجري!
محمد الشيخ يوسف
غزة

وجسم يصعب حتديده
أقف عجزا عن الكالم

فالنظرة ال تسد محل الكالم
القلب يتلبد بال سبب

واجلسم يجمد فأعجز عن 
التحرك

والفم يتلعثم فأعجز عن التحليق
أصارح قلبي وأتكلم

ألنه منطقٌة حمراء حتتل اجلوف
 فماذا أفعل؟

وائل منير عاروري
22عاما/ عارورة

املنطقــة احلمــــراء
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الباقي عليهم؛  اترك  ثم  األطفال،  تكون قريبا من  أن  عليك 
أنفسهم،  عن  التعبير  على  قادرون  املناسب،  بالتشجيع  فهم 
يدافعوا عن حقوقهم،  أن  كذلك ميكنهم  املناسب  وبالتوجيه 
ويواجهوا مشاكلهم بكل شجاعة، وهو ما قامت به الطالبة »ح« 
املشاركة في مشروع »فاعلو اليوم قادة الغد«. فقد كان شقيقها 
ويأمرها  بها،  ليتحكم  عليها؛  سيطرته  فرض  يحاول  األكبر 
ملتوية  أساليب  ذلك  لتحقيق  اتبع  ورمبا  يشاء،  كما  وينهاها 
وغير الئقة؛ فذات يوم، وجدت »ح« رسالة من شاب ال تعرفه 
وصلتها من شاب على صفحتها اخلاصة في الـ»فيس بوك«، وما 
إن عادت إلى البيت، حتى فوجئت بأخيها جالسا في انتظارها، 
لتفاجأ  املذكور؛  املوقع  على  تفتح صفحتها  أن  بحدة  وأمرها 
بالرسالة، وليخبر أخوها أمهما مبا قرأ، فتهدد بدورها بإخبار 

والدها ليتصرف معها.
تكن  لم  والدها  إلى  وصلت  إذا  األمور  أن  جيدا  »ح«  وتعلم 
مشكلة  في  ذلك  وسيوقعها  نفسها،  عن  تدافع  أن  لتستطيع 
املشروع  تنفيذ  خالل  تعلمته  فيما  وجدت  ولذلك  عظيمة، 
تعلم  باتت  حيث  القضية؛  مع  التعامل  في  الفضلى  الوسيلة 
قضية  أي  بحل  كفيل  الهادئ  واحلوار  املواجهة  أسلوب  أن 
والدها،  للتوجه نحو  بادرت هي  وبالفعل  كانت كبيرة،  مهما 
وأخبرته مبا حدث ويحدث، وحاورته باحترام وأدب؛ فوجدت 
من والدها كل تقدير واحترام، وانتهى األمر بتوبيخ شقيقها.
وأصرت »ح« أن تذكر هذه احلادثة أمام زميالتها في املشروع؛ 

لتعم الفائدة، وتشكل حكايتها منوذجا حتتذي بها زميالتها.

املشروع رائد
الهيئة  ستعمل  الذي  املشروع  فترة  هي  سنوات  ثالث 
على  »بياالرا«  الشباب  دور  وتفعيل  لإلعالم  الفلسطينية 
تطبيقه في الضفة الغربية وقطاع غزة، على عدة مراحل. 
إلى  املشروع  فعاليات  الغد، ستصل  قادة  اليوم  »فاعلو  وألنهم 
420 طفال تتراوح أعمارهم بني 13 و15 عاما، وقد مت تأهيل 
14 شابا ليعملوا كميسرين لورشات العمل والفعاليات املرتبطة 
به، إضافة إلى 280 من األهالي وأعضاء املجتمع من كل الفئات.

الذي  األسلوب  هو  العطاء،  في  والشراكة  األداء،  في  والتكامل 
املجتمع  مؤسسات  من  مؤسسات  سبع  مع  للتشبيك  سيؤدي 
احمللي، وعدد من املؤسسات غير احلكومية، وممثلني اجلهات 
دور  تفعيل  يكفل  خاص،  تدريبي  برنامج  ضمن  الرسمية، 
األطفال ودمجهم في عملية صنع القرار احمللي، خاصة حني 

تتعلق القرارات بهم، وبحقوقهم.
إكساب  على  املشروع  على  القائمون  حرص  فقد  ولذلك 
إسماع صوتهم  من  متكنهم  جدية،  ومعارف  مهارات  األطفال 
لصانعي القرار. يقول محمد توام؛ منسق املشروع: »سيستفيد 
سيتعرف  كما  لهم.  أفضل  خدمات  تقدمي  من  املشاركون 
ممثلو املجتمعات احمللية، واملسؤولون الرسميون على تقنيات 
أفضل، متنحهم قدرة  ليتمكنوا من تقدمي خدمات  املشاركة، 

أكبر على التخطيط التنموي«.

دور لإلعالم الشبابي
في  والراشدين  املدني  املجتمع  مؤسسات  تفعيل  من  بد  وال 

جديدة،  مبهارات  عليها  القائمني  وتزويد  املستهدفة،  املواقع 
يطبقها امليسرون الذين يتلقون تدريبات على مهارات وظيفية 
تتناسب مع سوق العمل. ويقدر توام عدد الذين سيستفيدون 
من املشروع بشكل غير مباشر بـ50.000 شخص، حيث سيمتد 
أثره إلى متابعي برنامج »علي صوتك« التلفزيوني األسبوعي، 

الذي يتم بثه على شاشة تلفزيون فلسطني.
الهيئة:  في  التلفزيون  قسم  مسؤول  النبالي؛  أشرف  يقول 
»يتضمن املشروع إعداد عدة حلقات من البرنامج ستبث على 
شاشة التلفزيون الوطني، يعدها األطفال بعد أن يتلقوا تدريبا 
إعالميا مكثفا، سيلقون الضوء فيها على القضايا التي تثيرها 
أكثر من نصف مليون  أن يتابعها  املستهدفة«. ويتوقع  الفئة 

مشاهد من متابعي البرنامج.
صحيفة  في  إعالمية  بتغطية  كذلك  املشروع  وسيحظى 
تصدرها  التي  الفلسطيني«،  الشباب  صوت  تاميز؛  الـ»يوث 
»بياالرا« شهريا، حيث سيغطي املشاركون فعالياتهم. وحسب 
التي  املواضيع  ستتضمن  التحرير،  مدير  عطوان؛  أبو  حلمي 
سيتم نشرها مقابالت وصورا، وتغطية للفعاليات واحلمالت 
التي سيقودها الشباب. ويتوقع أن يطلع عليها حوالي 150.000 

قارئ لكل عدد على األقل.

املناصرة أسلوبا
حيث  األساسية،  وركيزته  املشروع  فعاليات  من  واحلمالت 
سيشترك عدد كبير من الشباب واألهالي في حملتني للضغط 
والثالث  الثاني  العامني  واملناصرة على مستوى وطني خالل 
املواطنني  آالف  مشاركة  توام  ويتوقع  املشروع،  تطبيق  على 
فيهما، بهدف إعالء صوتهم من أجل دفع املسؤولني لتحسني 
أوضاعهم. كما ستتاح لهم الفرصة ملقابلة املسؤولني واإلدالء 

بدلوهم في املواضيع التي تتعلق بهم.

أثر املشروع... تغيير ملموس
»في  قلنديا:  عاما، من مخيم   24 امليسرة ختام حماد،  تقول 
بداية التدريبات تخوفت من إمكانية تطبيق املشروع، خاصة 
مع  للتعامل  يؤهلني  تدريبا  أتلقى  التي  األولى  املرة  وأنها 
األطفال« وتتابع: »هذه اآللية مغايرة متاما عما كنت أعتقده؛ 
حتمل  على  وقادرون  واعون،  أنهم  على  معهم  تتعامل  فهي 
على  تغيرا  تالحظ  بدأت  وقد  كالكبار«.  متاما  مسؤولياتهم 
شخصيتها »منذ اللقاء األول«، حيث تشير إلى أنه لم يسبق لها 

أن حتدثت عن نفسها بوجود أشخاص تلتقي بهم ألول مرة.
وتضيف: »تناول التدريب قضايا تتعلق بالذات؛ وهذا بدا لي 
محرجا في بداية األمر... ولكن عندما حتدثنا اكتشفت أنني 

شخص آخر«.
ربط  من  ليتمكنوا  إعالمي؛  تدريب  على  امليسرون  وحصل 
األطفال،  مع  بها  اخلروج  سيتم  التي  املجتمعية  القضايا 
الضغط  أساليب  وتعلموا  للهيئة،  اإلعالمية  باملخرجات 

واملناصرة لهذه القضايا.
مع  التعامل  مجرد  جتاوزت  قد  خبرتها  فإن  ختام  وحسب 
كل  يضم  مجموعات  إدارة  على  القدرة  امتالك  إلى  األطفال، 

منها عددا كبيرا من الفتيات.
البداية كن يخشني من احلديث في  الفتيات في  أن  وتوضح 
من  ولكن  قلن«،  مبا  أهاليهم  يعلم  أن  من  »خوفا  موضوع  أي 
استمرار املشروع »أيقنت الفتيات بعد كسر احلواجز الداخلية 

بينهن، أن ما يقمن به أمر مشروع يدعمه األهل«.
فقد الحظت خالل جلسات  عاما،   23 أما ميسون جحاجحة، 
من  كثير  منها  يعاني  التي  املشاكل  حجم  النفسي  التفريغ 
الطالبات. وقد طرح بعضهن مشاكل خطيرة، »حتتاج ملتابعة 
تتعلق  قضايا  ومنها  قولها،  حد  على  املستويات«  أعلى  من 

باألوضاع االقتصادية واالجتماعية املعقدة.
ورشات  األهالي  بعض  زار  أن  بعد  خاصة  بالفخر،  وتشعر 
التدريب، فازدادت قناعاتهم بأهمية املشروع، وأبدوا حرصهم 
بدايته  في  األمر  »كان  وتقول:  مشاركتهن.  استمرار  على 
صعبا علي؛ فلم يسبق لي أن عملت مع هذه الفئة العمرية«. 
وهي اليوم تشعر بأنها متارس دورا هاما، خاصة وأن الفتيات 
»يحاولن التقرب مني؛ مما أسس بيننا نوعا من التواصل الذي 
أساس  على  يقوم  املشروع،  انتهاء  بعد  حتى  عليه  سنحافظ 

الثقة واالحترام«.

الهدف... األطفال
ومع آليات التواصل، تعلمت عهد مطير، 13 عاما، من مخيم 
قلنديا، اجلرأة والصراحة، والتعامل مع أفراد أسرتها، وتقول: 
جميعهم  فأخوتي  أخواتي؛  الدورة  في  الفتيات  أن  أشعر  »أنا 
ذكور«. وعبرت عن ثقتها بامليسرات، وتضيف: »أنا متأكدة أننا 
سنغير الكثير من الظواهر السلبية في مجتمعنا، خاصة أننا 

كطالب، نداوم على املشروع، ونخطط ملستقبلنا«.

أما بيسان مزهر، 13 عاما، من مخيم قلنديا، فتشكر امليسرات 
ألنهن »ساعدن على حتديد أولوياتنا«، وتقول آسيا مطير، 14 
في  تأثيرا  أكثر  اآلن  منذ  »أصبحنا  قلنديا:  من مخيم  عاما، 
بها،  نطالب  وبدأنا  كأطفال،  حقوقنا  نعرف  وبتنا  محيطنا، 

وننشرها بني زمالئنا«.
وتعتبر هداية خالد، 15 عاما، من مخيم قلنديا، أن التدريب 
بواقعهن  التعمق  من  الفتيات  ميكن  مريحا  أسلوبا  يستخدم 

وحياتهن اليومية أكثر.

امليسرات يقلن
أما عن أثر املشروع على دعاء سايس، 19 عاما، ميسرة املشروع 
أشخاص  التقاء  من  بدايته  في  مكنها  فقد  نعمة،  كفر  في 
أملك  أكن  لم  البداية  »في  وتقول:  كثر من مناطق مختلفة، 
اليوم أقود مجموعة من  التعامل معهم، ولكنني  القدرة على 
بنات قريتي، ونتحدث معا في األمور التي تخصهن، ونوضح 

نظرتنا للبلدة وآليات تطويرها«.
وتتذكر لقاءها األول مع األطفال، حيث تقول: »سارت الورشة 
وكن  املشروع،  عن  شيئا  يعرفن  ال  فالفتيات  بالغة؛  بصعوبة 
لقاءاتنا ترفيهي. ولكن عندما عرفن  الهدف من  أن  يعتقدن 
أن الهدف هو تطوير قدراتهن على مخاطبة املسؤولني، صرن 
يحرصن على التواصل معنا باستمرار«. وتعتبر عائشة الديك، 
23 عاما، ميسرة من كفر نعمة، أن اإلجناز الالفت للنظر منذ 
اللقاء األول، يتمثل في طرح قضية حاويات القمامة في البلدة، 
حيث اضطر املجلس احمللي لتوزيعها. وتقول: »لسنا متأكدين 
إن كان طرحنا لهذه القضية هو ما حرك املجلس، لكن املهم أن 
البلد حصلت على حاويات«، وتتابع: »مهما كان السبب، فاملهم 

هو تطوير البلدة، وتوفير البنية التحتية فيها«.
يشاركن  كن  اللواتي  الطفالت  عدد  أن  عائشة  الحظت  وقد 
ولكنهن  قليال،  كان  املشروع  تطبيق  بداية  في  الورشات  في 
تزايدن مع مرور الوقت، حيث تقول: »متكنا من دمجهن في 
احلق  خاصة  لهن،  احلقوقية  املنظومة  من  انطالقا  املشروع 
في املشاركة، فطرح بعض الفتيات مواضيع هامة تساهم في 
إحداث التغيير«. وتنوه مبساعدة األهالي وتشجيع بناتهم على 

حضور ورش العمل ونشاطات املشروع، وثقتهم به.
ولعل االنطباع العام لدى األطفال يشير إلى حتمية التغيير إذا 
استمروا في العمل وفق هذا املنهاج، حيث يقول سامح عطايا، 
16 عاما، من كفر نعمة: »إذا استمررنا بهذه الطريقة سنحقق 
أمر  وهذا  البلدة،  أهل  يتناقلها  »أخبارنا  ويضيف:  التغيير«. 

إيجابي؛ ألنه يلقي الضوء على القضايا العامة«.
أهمية  على  عام  بشكل  نعمة  كفر  في  األطفال  ويركز 
الفرصة  ويعتبرونها  منها،  يتوقعونه  الذي  واألثر  اللقاءات، 
بني  ومطالبهم  أفكارهم  لنشر  لهم  ستسنح  التي  الوحيدة 
إلى املسؤولني على املستوى احمللي والوطني،  أهلهم، وإيصالها 

باستخدام املنابر اإلعالمية املتاحة.

أخبـــار مشروع »فاعلـــو اليـــوم قـــادة الغـــد«
أبطالهـــا طلبـــة املـــدارس ويتناقلهـــا أبنـــاء املجتمـــع

بنات املشروع مع امليسرات                                      تصوير: عالء الدين احلاليقة

أطفال املشروع خالل أحد األنشطة                             تصوير: عالء الدين احلاليقة
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يوسف املشهراوي، 19 عاما، عزة:
التغيير؛  أجل  من  »شباب  مشروع  يعتبر 
فاعلو اليوم قادة الغد«، جتربة رائدة على 
اكتشفت  وقد  العملي،  التدريب  مستوى 
املناطق  في  عيشهم  رغم  أنه  خالله 
املهمشة، إال أن األطفال في القطاع ميلكون 
يحتاجون  ولكنهم  املواهب،  من  العديد 
تنميتها وصقلها.  إلى من يساعدهم على 
وما  بحقوقهم؛  يحلمون  األطفال  هؤالء 
أقسى أن يصبح احلق في التعليم حلما من 

األحالم.

عبد الله الصفدي،غزة، 22 عاما:
يهدف  بامتياز،  شبابي  املشروع  هذا 
في  االندماج  على  األطفال  ملساعدة 
سليم.  قرار  لصنع  والتفاعل  املجتمع، 
بالتدريب  ألتزم  أن  لي  بد  ال  كان  ولهذا 
الذي طور مهاراتي في التواصل واالتصال، 
قادرا  وبت  االجتماعية،  عالقاتي  وعزز 
بعدة طرق،  األطفال  مع  أتعامل  أن  على 
في  التقليدية  األساليب  عن  فيها  أبتعد 

التعليم.

محمد أبو سليمان، غزة، 20 عاما:
اخلبرات  من  العديد  لي  املشروع  أضاف 
والتفاهم  األطفال،  مع  التعامل  حول 
واللني.  الرفق  أساليب  باستخدام  معهم 
اخلوف  حاجز  املشروع  كسر  لقد 
عقلية  ألفهم  فرصة  ومنحني  والتردد، 
الطفل، وبت قادرا على معاجلة املشاكل 

التي تواجهني.

مرام مناع، غزة، 20 عاما:
في  صعوبة  واجهت  املشروع  بداية  في 
األطفال؛  فئة  مع  والتفاهم  التعامل 
والتقاليد  والعادات  البيئة  بسبب 
تغلف عقولهم وهم  كانت  التي  القدمية 
الذين يعيشون في مناطق مهمشة. لكن 
إلى  تهدف  لألطفال  التدريبية  الدورات 
تغيير طريقة تفكيرهم ليبدعوا. وقد 
مثل املشروع أول جتربة عملية لي، لذلك 
أعتبره اخلطوة األولى على سلم احلياة العملية، كيف ال وقد اكتسبت 
القدرة على التعامل مع الفئات املختلفة لألطفال، وتطورت مهارتي 
في اإلقناع. هدفي هو التأثير على األطفال لتغيير واقعهم وبيئتهم 
وحياتهم نحو األفضل، سواء على صعيد األسرة، أم املدرسة، أم البيئة 
في  قدراتهم  ولتسمو  الصائب،  القرار  اتخاذ  من  ليتمكنوا  احمليطة؛ 

خدمة املجتمع.

عائشة الديك، كفر نعمة، رام الله، 
23 عاما:

أعتبر جتربتي في ورش عمل مشروع  أنا 
أجمل جتارب  من  التغيير  أجل  من  شباب 
عمر  في  كنت  لو  متنيت  حتى  حياتي؛ 
ورشات  عقد  يتم  وأن  األطفال،  هؤالء 
في  التجربة  هذه  غيرت  لقد  كهذه.  عمل 
كثيرا، وحتولت شخصيتي الهادئة جدا إلى 
تعاملي  في  سواء  قوية وجريئة،  شخصية 
في  أم  عليهن،  تعرفت  اللواتي  البنات  مع 
التعامل مع الشبان. لقد أتاح لي املشروع أن أتعرف على شباب قريتي، 
اإلحباط  من  يعاني  معظمهم  أن  وأعلم  تفكيرهم.  أسلوب  مييز  وما 
أمتكن  لعلي  اإلمكان؛  قدر  منهم  للتقرب  دفعني  مما  األمل،  وانعدام 
التجربة؛ فقد  أال تنتهي هذه  من إحداث تغيير لديهم. وكنت أمتنى 

أحببتها كثيرا.

وديان أحمد عبد الفتاح أبو بها، 
مخيم قلنديا، 28 عاما:

أن  ميكن  جتربة  أي  أن  في  شك  ال 
مع  جتربتي  ولعل  كثيرا،  تضيف لإلنسان 
على  ملساعدتهم  إرادتي  قوت  قد  األطفال 
قد  التي  واملعتقدات  املشاكل  تخطي بعض 
األطفال  وضع  لقد  مستقبلهم.  تقوض 
قدمي على األرض، وأخرجوني من الرؤية 

املثالية للواقع الذي نعيشه معهم.

حمزة أحمد عساف، مخيم قلنديا،
 25 عاما:

تعرفت على مستوى فهم األطفال، وأدركت 
واجبات،  عليهم  فكما  حقوقهم؛  أهمية 
تظل لهم حقوق يجب علينا أن نساعدهم 
في احلصول عليها. وأدركت أهمية مشاركة 
وعرفت  التغيير،  في إحداث  األطفال 
أعد  ولم  مناصرته.  في  اإلعالم  أهمية 
أخجل عندما أقول إنني أعمل مع األطفال.

بيسان أحمد دبور، 20 عاما، 
مخيم اجللزون:

كان التدريب فعاال جدا، بحيث عمل على 
التغيير  على  بقدرتهم  الشباب  توعية 
ومنحنا  القرار،  وصنع  املجتمع  داخل 
واملشاركة  الرأي  عن  للتعبير  فرصة 
التي  الصحافة  دورات  ضمن  النقاش  في 

عقدت.

نور محمد قمر، 19 عاما، 
مخيم اجللزون:

نكون  أن  ميكننا  أنه  الدورة  في  تعلمنا 
بالنفس  الثقة  وساعدتني  قياديني، 
إيجاد  في  التفكير  على  اكتسبتها  التي 
األطفال،  تواجه  التي  للمشاكل  حلول 
التغيير  على  قادرون  بأنهم  وتعريفهم 

وحل مشاكلهم.

فرح أمين رمحي، 21 عاما، 
مخيم اجللزون:

خالله  تعلمت  ممتعا،  التدريب  كان 
وأن  لآلخرين،  رسالتي  إيصال  كيفية 
أعبر عما يجول في خاطري دون خوف 
إلى  لنصل  أفكارنا  نطور  وأن  تردد،  أو 

الهدف.

ميسرو مشروع »شباب من أجل التغيير« يشهدون على أثره
حتركوا. جعلوا آمالهم رائدهم في طريق العطاء، وجعلوا من التطوع رسالة تغذي مستقبلهم، وساروا على درب سيمكنهم من حتمل املسؤولية لعلهم يصبحون القدوة ألخوتهم وأقرانهم 
وأهلهم ومجتمعهم. يكتسبون اخلبرة العملية ليضعوا أقدامهم على أول خطوة لهم في مستقبلهم، الذين حملوا بأيديهم الشعلة التي ستضيء لهم الدرب إليه. واستمروا؛ ألنهم أدركوا، ومع 

إدراكهم آمنوا، ومع إميانهم عملوا... حملوا مطالبهم، ورفعوا صوتهم، على أيديهم سيتحقق التغيير.... اليوم وغدا؛ ألنهم االأمل، ولهم الكلمة:

إسراء أبو ربيع، غزة، 20 عاما:
فقد  والتعلم،  اخلبرة  الكتساب  لي  خطوة  أول  املشروع  هذا 
التعامل  وآليات  الطفل،  شخصية  فهم  في  التعمق  من  مكنني 
واخلوف.  اخلجل  حاجز  وكسر  املشاركة،  على  وتشجيعه  معه، 
لقد شعرت بأنني أكثر مسؤولية وقدرة على تقدمي املعلومات 

لألطفال للرقي بقدراتهم وفكرهم.

من فعاليات املشروع في قطاع غزة                          تصوير: نرمني حبوش



تشرين أول  142012 فنون أطفال

ميرنا زيادة 
مراسلة الصحيفة/ رام الله

عن  التوقف  على  الظروف  جتبرهم 
عن  فيتخلون  كثيرة،  أحيانا  اللعب 
العيش،  لقمة  وراء  ويسعون  طفولتهم، 
ومن  أفضل.  بطفولة  يحلمون  وهم 
لترسم  اإلبداع؛  يخرج  املعاناة  عمق 

األيادي مخيلة طفل عرف طعم األلم.
العيش بسالم«، و«أطفال  »لنا احلق في 
هذه  املستقبل«،  يرسمون  فلسطني 
طفل  كل  لسان  ينطقها  التي  الكلمات 
اجلسد  بسالم  العيش  إلى  يطمح 
الفنانني  »منتدى  فيحتضنه  والنفس، 
اإلبداع،  نحو  طريقه  ليعبر  الصغار«، 
وبذا يكون الفن منقذا لهم من عزلتهم 
الدفينة  األسرار  وهكذا جتد  الداخلية، 
باخلط  لها،  مخرجا  املكبوتة  واملشاعر 
تقمص  أو  واحلركة،  واإليقاع  واللون 
الدراما،  في  افتراضية  شخصيات 

وتفريغ املشاعر عليها.

إصرار وحتد
فعال  بشكل  الفن  املنتدى  يوظف 
اجلميلة  الفنون  ومنها  وناجح، 
محددة،  أهداف  إلى  للوصول  والدراما، 
مواضيع  في  املجتمعية  التوعية  أهمها 
الدميقراطية وحقوق اإلنسان، وتعزيز 
الناس  بني  والسالم  التسامح  ثقافة 
البيئة،  مواضيع  في  والشعوب، أو 
الصغار  لألطفال  الصحية  أو التوعية 
يجعل  بشكل  والدراما،  الرسم  عبر 
كل  رغم  مهاراته  يستكشف  الطفل 

املعيقات.
إدارة  مسؤولة  العايدي؛  وصال  تقول 
»بدأ  املنتدى:  في  املسائية  املدرسة 
االجتياح  بعد  الله  رام  في  املنتدى 
 ،2002 عام  الغربية  للضفة  اإلسرائيلي 

أطفال في حاالت  حيث خرج نتيجته 
وسلوكيات مختلفة، تسبب بها احلصار 
والكبت واخلوف«. وتتابع: »بدأنا معهم 
أنواع  من  كنوع  الرسم؛  دورات  في 
سنتان.  مدته  منهاج  ضمن  التفريغ، 
على  يعمل  الرسم  أن  الحظنا  وقد 
تهدئة الطالب أثناء تركيزه في لوحته، 
عن  السلوك  يغير  الفن  أن  ووجدنا 
من  ويخفف  والتأقلم،  التفاعل  طريق 

حدة العنف عند األطفال«.
املنتدى، وأصبح يستقبل  وتوسع عمل 
جميع  من  األطفال  من  كبيرة  أعدادا 
يبلغ  حيث  الغربية،  الضفة  مناطق 
من  أكثر  للمنتسبني  احلالي  العدد 
مختلفة.  أعمار  من  وطفلة  طفال   120
ويهدف املنتدى إلى املساهمة في تنمية 
املراهقني  لدى  املدني  املجتمع  ثقافة 
مفاهيم  تعزيز  على  والشباب، والعمل 
الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعدالة 
ثقافة  في  الوعي  وزيادة  االجتماعية، 

الفنون.
األطفال  بتدريب  املنتدى  يكتفي  وال 
معهم  يستمر  بل  الرسم،  فنون  على 
اإلبداع  مسيرة  في  يسيروا  حتى 
تشجيعهم  بهدف  املواهب،  وتوثيق 
إقامة معارض مختلفة كل  عن طريق 
الشهادات  توزيع  ويتم  شهور،  ثالثة 
وتقول  املتميزين،  الطالب  على 
أفضل  عرض  على  »نعمل  العايدي: 
موسمية  معارض  في  الطالب  لوحات 
نقيمها مع بداية كل فصل من فصول 
السنة، حيث يتم عرض ثالث لوحات 
أرشيف  في  توضع  طالب،  لكل  أربع  أو 
بعد  أصحابها  يأخذها  لم  إذا  املنتدى 

نهاية املعرض«.

خطط مستقبلية
من  العديد  إلقامة  املنتدى  ويخطط 

أنواع  إدخال  تتضمن  التي  املشاريع، 
وتطوير  كاخلزف  الفنون؛  من  أخرى 
وتشكيل  العربي،  اخلط  فن  برامج 
وتقول  القصص،  ورسم  الصلصال، 
املكان  في  التوسع  »نحاول  العايدي: 
الفنون،  من  مختلفة  أنواعا  لنستوعب 
ونعمل على تطوير خططنا الستمرار 
باملشاريع التي بدأناها؛ كبرنامج تعزيز 

التربية الفنية في املدارس، حيث نعمل 
مع مجموعة من املدرسني على تعزيز 
تعلموه  ما  لينقلوا  الفنية  قدراتهم 
عن  تتكلم  أخرى  ومشاريع  للطالب، 
اإلنسان  الدميقراطية وحقوق  مفاهيم 

وإيصال الرسائل عن طريق الدراما«.
باستقبال  العايدي عن سرورها  وتعبر 
»يحق  بقولها:  األطفال  من  عدد  أكبر 

لكل طفل أن يتواجد في هذا املنتدى، 
وال نريد أن يشعر أي طفل باحلرمان«.

الواسعة  وبجدرانه  الكلمات،  بهذه 
فكأنها  الصور  أجمل  عليها  املرسوم 
بسر  تنطق  سينمائية  عرض  شاشات 
اإلجناز ألطفال عشقوا احلرية، وتلذذوا 
بطعم احلياة رغم كل الدموع والدماء، 

يستقبل املنتدى األطفال والزوار.

منتــــدى الفنــانيــــن الصغــــار... 
طمـــــوح ال حتطمـــــه احلـــــدود

أطفال خالل ممارسة هواية الرسم في املنتدى                                                تصوير: وصال خليل
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أجرى اللقاء: مفيد حماد
احملرر املسؤول

برسالة  تؤمن  التي  املؤسسات  هي  قليلة 
سياسات  فرض  عن  بعيدة  إنسانية، 
معينة، وبعيدا عن تغيير مجال عملها. 
جند  قلما  الفلسطينية،  احلالة  وفي 
فرض  حتاول  ال  مانحة  دولية  مؤسسة 
أجندتها، أو أجندة دولتها، على املؤسسات 

واألفراد العاملني معها.
بامله  أولف  املؤسسات، مؤسسة  ومن هذه 
اإلنسان  بحقوق  تعنى  التي  السويدية، 
والتي  السالم،  وإحالل  والدميقراطية، 
عشر  منذ  احملتلة  األراضي  في  تنشط 
سنوات تقريبا، ومن أجل التعريف بهذه 
املؤسسة ونشاطاته، كان لنا اللقاء التالي 
مديرة  دوريتش؛  سفيتالنا  السيدة  مع 

البرامج امليدانية في املؤسسة.

من هو أولف بامله؟
في  للوزراء  رئيسا  كان  بامله  أولف 
االشتراكي  احلزب  عن  السويد،  مملكة 
كانت  سياسة  وكرجل  الدميقراطي. 
رجل  فهو  خالف؛  محط  شخصيته 
أرستقراطية،  عائلة  من  قادم  سياسة 
ولكنه كان اشتراكيا، حيث أصبح نشطا 
اشتراكيا خالل سنوات دراسته اجلامعية، 
بعد أن سافر إلى كثير من بلدان العالم، 
وبدأ  بعينيه،  الشعوب  معاناة  وشاهد 
للحزب  وانتمى  بحقوقهم،  يطالب 
بأن  إلميانه  الدميقراطي  االشتراكي 
أسلوبه ال يتعلق بالدعوة واحلديث دائما 
وحقوق  واملناصرة  الدميقراطية  عن 
الضعفاء.  أجل  من  يعمل  وإمنا  اإلنسان، 
وبذلك عرف بامله في العالم ونال شهرة 
ضد  ونضاله  للمساواة  لدعوته  واسعة 

الفقر وحقوق الشعب الفلسطيني.
العام،  الشارع  في   1987 عام  اغتيل  وقد 
وحتى اآلن لم يتم التعرف على مرتكب 
أو  وراءه،  تقف  التي  اجلهة  أو  اجلرمية 

السبب الذي أدى الغتياله.

ما عالقته بالقضية الفلسطينية؟
تضع  أوروبا  كانت  الذي  الوقت  في 
على  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
أولف  كان  اإلرهابية،  املنظمات  الئحة 
دعوة  يوجه  أوروبي  مسؤول  أول  بامله 
بصفته  عرفات  ياسر  الراحل  للرئيس 
الشعب  بنضال  ويشيد  للمنظمة،  رئيسا 
ممثال  باملنظمة  ويعترف  الفلسطيني، 

شرعيا للشعب الفلسطيني.

أولف بامله؟ متى  ماذا عن مؤسسة 
في  نشاطها  بدأ  ومتى  تأسست؟ 

فلسطني؟
أولف  لذكرى  تخليدا  املؤسسة  أنشئت 
بامله كمؤسسة عاملية تدعو لنشر حقوق 
اإلنسان عام 1992. أما في فلسطني فقد 
افتتحنا مكاتبنا عام 2002. وبشكل عام 
وحقوق  الدميقراطية  بنشر  نهتم  نحن 
اإلنسان. ولكن في فلسطني حتديدا نحن 
الذين  والشباب  املرأة  متكني  على  نعمل 

املجتمع،  من   %70 من  أكثر  يشكلون 
صنع  مراكز  في  ممثلني  غير  ولكنهم 
القرار. هؤالء الشباب عليهم أن يوجدوا 
ال  لكنهم  املستقبل،  في  قدما  ألنفسهم 
القدمية  البنية  بسبب  الفرصة  يجدون 
كبار  وسيطرة  الفلسطيني  للمجتمع 
كبار  من  الذكور  يحتكر  وحيث  السن. 
فسيكون  القرار،  اتخاذ  مسؤولية  السن 

املستقبل صعبا على الشباب.
القيام  يحتكر  أن  واحد  جليل  ميكن  ال 
بد  الدمج، وال  بد من  لذا ال  بكل شيء، 
من أجل التغيير أن يكون الشباب جزءا 
من عملية اتخاذ القرار ووضع السياسات، 
البرملاني.  التمثيل  ومن ذلك حقهم في 
ولكن القانون الفلسطيني يحدد الترشح 

للبرملان من عمر 30.
الوقت  ففي  تناقضا؛  هناك  أن  أعتقد 
الذي ميكن للناس أن يتزوجوا في عمر 
أقل من 18 عاما، فإن املجتمع يعترف بهم 
كقادرين على االهتمام بالعائلة. والعائلة 
ال  ذلك  مع  ولكن  للمجتمع،  مكون  أهم 

يسمح لهم باملشاركة السياسية.

بأنكم  تؤمنوا  أن  لكم  ميكن  كيف 
حتققون شيئا؟

وال  والنساء،  الشباب  مع  نعمل  نحن 
يدركون  فهم  بالنظرية؛  األمر  يتعلق 
املشكلة متاما، ولذلك فإن سياستنا تتعلق 
على  للتعرف  املستهدفة  للفئة  بالتوجه 

احتياجاتهم، وليس على ما نريد.

النمطي  التفكير  من  نوع  يسود 
األجنبية  املانحة  املؤسسات  بأن 
حتاول فرض أجندتها التي تتناقض 
متلكون  هل  الوطنية.  األجندة  مع 

أجندة حتاولون فرضها علينا؟
أوال ما هي األجندة الفلسطينية؟ هناك 
لنا  بالنسبة  هنا.  األجندات  من  العديد 
نحن نؤمن أنك إن أردت أن تعمل فال بد 
أن حتمل بعض القيم، وأن يكون بعضها 
مع  أعمل  أن  ميكنني  فمثال  مشتركا؛ 
األسري،  العنف  مبكافحة  تؤمن  مؤسسة 
مؤسسة  مع  أتعامل  أن  ميكن  ال  ولكن 
التي  القيم  تخالف  األخيرة  ألن  تبيحه؛ 

أومن بها.
أما فيما يتعلق بعملنا، فإننا ال نريد أن 
نفرض أجندتنا، وإمنا نعمل وفق أجندة 
نتائج  حتقق  أن  أردت  وإذا  شركائنا. 
محليني،  أشخاص  مع  تتعامل  فعليك 
ومؤسسات محلية، من أجل الوصول إلى 

البرنامج الذي يعتقدون أنه األنسب.
نحن ندعم املؤسسات التي تعنى بتغيير 
وخاصة  والتهميشية،  املجحفة  القوانني 
تعتبر  التي  بالقضايا  يتعلق  فيما 
محظورات، والتي ميكن أن تكون حساسة؛ 
فكل الناس مثال يطالبون بإعدام القاتل 
يريد  وال  في جنني مؤخرا،  كما حدث 
األجواء  عن  يتحدث  أن  شخص  أي 
وهذا  املنطقة.  في  السائدة  االجتماعية 
ونحن  وحدها،  فلسطني  يعني  ال  األمر 
الفرق هو  أفضل حاال،  لسنا  السويد  في 
أننا طرحنا القضايا وحتدثنا عنها، حتى 

الضحايا.  حتمي  قوانني  لدينا  أصبحت 
حماية،  قوانني  توجد  ال  فلسطني  في 
وهذه مشكلة كبيرة في املجتمع، وعلينا 
الذين  األطفال  لكافة  حماية  جند  أن 

ميكن أن يصبحوا ضحايا.

ما هي شروط مؤسستكم لتمويل أي 
مشروع؟

املؤسسات  مع  بالشراكة  نعمل  نحن 
إنسانية،  قيم  نشر  على  الفلسطينية 
هنالك  تكون  أن  بد  ال  أنه  يعني  وهذا 
بعني  ونأخذ  بيننا،  مشتركة  قيما 
التي  املؤسسات  هذه  إمكانات  االعتبار 
املجتمع،  في  التغيير  لتحقيق  تؤهلها 
خالل  من  إال  يحدث  أن  ميكن  ال  والذي 
شراكة حقيقية، حيث نتبادل اخلبرات 

معهم واملدربني واملواد.

أولف  مؤسسة  أن  تعتقدين  ماذا 
بامله قد حققته في فلسطني خالل 

السنوات العشر تقريبا؟
أعتقد أن عشر سنوات هي مدة قصيرة 
على  نعمل  شركائنا  مع  فنحن  جدا؛ 
أصعب  وهذا  واألفكار،  العادات  تغيير 
ميكنني  ولكن  به.  تقوم  أن  ميكن  عمل 

أن أرى ثمار جهودنا على الشباب، الذين 
بدأوا يطرحون األسئلة على السياسيني. 
فإذا لم يكن لدى املواطنني أسئلة سيكون 
عندها  السياسيني  ألن  سيئا؛  الوضع 
لكنه  بخير،  شيء  كل  أن  سيفترضون 
املستقبل  فإن  لي  بالنسبة  كذلك.  ليس 

للشباب والنساء.

يؤمن  نفسه ال  أن املجتمع  املشكلة 
مييز  الذي  فما  الشباب؛  بقدرات 
»بياالرا« لتكون مؤسسة شريكة في 

مشروع »فاعلو اليوم قادة الغد«؟
لكم كل احلق أن تعملوا على تعليم الشباب 
ليكونوا مواطنني فاعلني في املستقبل. 
ال  فالدميقراطية  األمر مهم جدا؛  وهذا 
تضمن احلقوق فحسب، وإمنا اإلمكانيات 
والوسائل التي متكن من إيجاد مواطنني 
كرؤية،  بالفعل  أومن  وأنا  فاعلني. 
وبالتعامل مع الناس ألنهم قادرون على 
أنفسهم؛  تنظيم  من  إن متكنوا  التغيير 
القاعدة  من  ينبع  احلقيقي  فالتغيير 
ففي  العكس؛  وليس  لألعلى،  وينتقل 
أبجديات السياسة هناك الرئيس ورئيس 
الوزراء، ولكن إن لم يكن هناك إسهام من 

القاعدة، فإن الدولة ال متلك شيئا.

األكبر  املشكلة  هو  االحتالل  أن  أدرك 
القدمية  البنية  على  يحافظ  ألنه  هنا؛ 
للمجتمع، وبسبب ذلك ال ميكن للمجتمع 
مشاكل  من  يعاني  ولكنه  يتقدم.  أن 
مقاومة  على  قادر  غير  جتعله  كثيرة 

االحتالل.
بعمل مهم  تقوم  »بياالرا«  أن  نرى  نحن 
مع الشباب، التي حتاول أن حتافظ على 
الناس  ميكن  الدميقراطية  أشكال  بعض 
عما  التعبير  في  حقهم  ممارسة  من 

يريدون رغم وجود االحتالل.

ما رسالتك للمجتمع الفلسطيني؟
بعيدا  كمواطنني  معا  تعملوا  أن  بد  ال 
عليكم  وكمواطنني  العائلية،  عن 
وأن  العامة،  املصلحة  على  تركزوا  أن 
لتحقيقها وحل مشاكلكم دون  تتحدوا 
اقترحوا  بل  السياسة.  رجال  انتظار 
في  متساوون  الكل  أن  واعلموا  احللول، 

احلقوق.

وللمؤسسات الشريكة؟
التوجه  هي  للعمل  طريقة  أفضل  إن 
كما  احتياجاتهم.  على  والتعرف  للناس 
ال بد من العمل بشفافية بعيدا العائلية 

والترحيب بكل فئات الشعب.

سفيتالنا دوريتش
ولدت سفيتالنا في البوسنة والهرسك في الفترة التي كانت فيها والية تابعة لدولة يوغوسالفيا، ودرست الصحافة هناك. وفي عام 1992 

اضطرت للرحيل إلى السويد بسبب كونها معارضة للنظام فيما يتعلق بالدخول في احلرب.
وبدأ عملها مع مؤسسة أولف بامله بعد ثالث سنوات في مشروع بدول البلقان التي كانت حديثة النشأة بعد تفكك دولة يوغوسالفيا، 
وكان يتعلق بالدميقراطية وحقوق اإلنسان. بعد تسع سنوات غيرت منطقة عملها، فعملت في عدة دول قبل أن تعمل على املشروع 

اخلاص بفلسطني منذ عام 2004، ولكنها تسلمت مهام عملها في فلسطني عام 2010.
وتؤمن بأن الناس ميكن أن يتغيروا وأن يتحدوا إذا عرفوا ما يريدون، ولذلك حتب التعامل مع القواعد الشعبية.

واجه الشباب

سفيتالنا دوريتش:
إذا لم يكن الشباب في موقع صنع القرار فسيكون املستقبل صعبا

املشكلة أنه ليس هناك أجندة فلسطينية واحدة بل هناك أجندات فلسطينية



تشرين أول  162012 فرفش���ة

اختارتها: ألني مسعود
مراسلة الصحيفة/ رام الله

اشترى مواطن عربي سندويش فالفل، وفتح فمه 
ليأكله، فخرج صوت من السندويش يقول: انتظر؛ 

أرجوك ال تأكلني فنحن أخوة!
ماذا  وقال:  مذهوال،  سندويشه  إلى  املواطن  نظر 

تقول؟ هل يعقل أن نكون أخوة؟!
ابتسم سندويش الفالفل، وقال: طبعا نحن أخوة؛ 
أنا أقلى يوميا في النار واحلر،  انظر إلى كل منا؛ 
حتت  العمل  في  مقليا  يومك  تقضي  كذلك  وأنت 

أشعة الشمس واحلر.
عن  كف  وقال:  سندويشه  قال  ما  املواطن  جتاهل 
ذلك... إنني أكاد أموت جوعا وسألتهمك، فال تتعب 

نفسك بإقناعي بأمور فارغة.
مصمم  وأنا  أخي،  أنت  بحزم:  السندويش  رد 

االثنني  نحن  سعرنا  أن  تلحظ  ألم  ذلك،  على 
زهيد في وطننا، ونصبح أكثر قيمة في بالد 

األجانب؟
حق،  معك  رمبا  قال:  ثم  حلظة،  املواطن  صمت 

ولكن ذلك ليس سببا كافيا لنكون أخوة.
بنيتنا؛  إلى  انظر  حسنا؛  الفالفل:  سندويش  رد 
فكالنا نحيف وطويل ولونه أصفر، وال ميأل جوفنا 

إال قرص الفالفل والبندورة!
وقال:  بينهما،  التشابه  كثرة  من  املواطن  تعجب 
أقسم أنك أقنعتني، معك حق يا أخي، ولكن فاتك 

شيء مهم جدا!
ذلك  هو  وما  وتساءل:  الفالفل،  سندويش  تعجب 

الشيء املهم؟!
نحن  أننا  عزيزي  يا  تعلم  أال  بحزم:  املواطن  رد 

العرب يأكل كل أخ منا حلم أخيه؟!
وبلقمتني لم يبق أثر لسندويش الفالفل!

املواطن العربي وسندويش الفالفل!

تعلم اخلليلية من دون معلم
عالء الدين احلاليقة

مراسل الصحيفة/ اخلليل

برأعك: بضربك.
هرعيته: ذاك هو.

يااااء: أداة تعجب استنكاري للذكور.
يووووه: أداة تعجب استنكاري لإلناث.

شئح الكيكس: قطع الكعك.
املكان  إلى  بالسبابة  اإلشارة  مع  هناك  إلى  عغاد: 

املقصود.
شرد: هرب.

هيوني: أنا هنا.

خاوة: بالغصب.
من حأه: صحيح.

أغلقه  وباخلليلي  ادهنه،  اصطالحا  الباب:  أطرش 
جيدا.

أوووخ: لفظ يستخدم لالستغراب من شيء حدث.
وأتيش: تستخدم للسؤال عن وقت حدوث شيء معني.

اختارتها: ألني مسعود
مراسلة الصحيفة/ رام الله

1- كيف حتصل على العدد 100 باستخدام الرقم 
»1« خمس مرات؟

2- كيف يتنفس الضفدع حتت املاء؟
3- ما الطائر الذي يلد وال يبيض؟

4- ما احليوان الذي يحك أنفه بأذنه؟
5- من اإلنسان الذي قتل ربع سكان العالم؟

6- من الذي يرى صديقه وعدوه بعني واحدة؟
7- من الشخص الذي يتمنى أن يكون أعور؟

8- وقعت دجاجة في بركة ماء فكيف خرجت؟
وال  كفك  ويدخل  تلبسه  وال  جسمك  يلف   -9

متسكه ويدخل فمك وال تأكله؟
10- يسمع بال أذن ويتكلم بال لسان؟

11- ما هو البيت الذي ال ميكن دخوله؟
12- ما الشيء الذي له أسنان وال يعض؟

وليس  لها ظل  ليس  التي  الشجرة  هي  ما   -13
لها ثمار؟

14- ما هو الشيء الذي يقرصك وال تراه؟
اإلجابات:15- ما الشيء الذي ال يؤكل بالليل أبدا؟

111-11=100، 2( باخلياشيم، 3( اخلفاش، 4( الفيل، 5( 
قابيل، 6( األعور، 7( األعمى، 8( مبللة، 9( الهواء، 
10( الهاتف، 11( بيت الشعر، 12( املشط، 13( شجرة 

العائلة، 14( اجلوع، 15( الفطور أو الغذاء.

لألذكيــــاء فقــــط!

احلمل: تقطف النجاح وتبدو معنوياتك مرتفعة. وتبرع أدائك 
والتقدير  االهتمام  محط  يجعلك  الذي 
العالية.  لكفاءاتك  حولك  من  كل  من 
تصغي لآلخرين مبحبة وتفاهم، فتمحو 
األسبوعان  يبدو  السابقة.  أخطاءك 
السارة،  باملفاجآت  مليئني  األوالن 
والترفيه  التسلية  من  مناخ  ويسود 
قد  األمور  لكن  السعيدة.  واألخبار 
تنقلب فيتوتر كل من حولك، وتسود العدائية نقاشاتك وجدلك، 

وتنعكس هذه األمور على أجوائك العائلية والعاطفية.

احلكيمة،  مبادراتك  بفضل  واضحة  نتائج  إلى  تتوصل  الثور: 
وقدم  وجهودك،  قدراتك  على  اتكل 
ليسطع  منطقية؛  وحججا  اقتراحات 
إلى  جنمك وترسم مصيرك. قد تضطر 
عملك،  منهاج  في  التعديل  بعض  إيجاد 
ورمبا جتد األمر صعبًا في البداية، ألنه 
لكنك  تنازالت وتضحيات،  يتطلب منك 
تدرك أن هذه التغييرات ملصلحتك، بحيث تصبح جنما وتستقطب 
االهتمام، وتزداد فرص اللقاءات الرومنسية، ومتارس فيها سحرا؛ 

ألنك تغزو القلوب. ولكن عليك أن تتجاوب مع الدعوات.

أوضاعك  على  فتسيطر  جيد  بشكل  أمورك  تدير  السرطان: 
مبعنويات مرتفعة. وتبحث في مشاريع 
مالية وشخصية، وتبدو جذابًا آسرًا في 
هذه الفترة. يساعدك بعض املسؤولني 
واألصدقاء، أو يؤازرك أحد أقاربك في 
تقدمي  في  تتأخر  فال  جديدة،  عملية 
تنفيذ  في  أو  والعروض،  الطلبات 
شهر  تعيش  حيث  العاطفي،  موقفك  في  تغير  هناك  املشاريع. 
عسل، وتتلقى دعوات كثيرة، فتلتقي بأشخاص متنوعني، وتترك 

أثرك عليهم. قد تتلقى خبرًا استثنائيًا يجعلك سعيدا.

كثيرة  وتقلبات  معاناة  بعد  الظروف  لك  تبتسم  األسد: 
على  سيطرتك  فتستعيد  وحتديات، 
األمور، وتبدو في أحسن حاالتك عند 
قوي  بأنك  تشعر  طارئ.  أي  مواجهة 
إصبعك  تضع  وقد  كبطل،  وتتصرف 
على اجلرح، وتدرك أسباب ما مررت 
وتلتقي  علة.  لكل  دواء  فتجد  به، 
احلب إذا كنت خاليا، ومتارس جاذبية تستقطب القلوب، فتكتب 
قصص حب وحكايات، وقد ترتبط في هذه الفترة. تبدو في األفق 

مصاحلة بعد طول خصام وغياب.

وتثبت  املصاعب  كل  فتتحدى  تشتهي،  كما  أمورك  تسير  امليزان: 
واخلصوم  املنافسني  وتتحدى  رجليك، 
األوضاع.  على  وتسيطر  نفسك،  من  واثقا 
مشاريعك،  إجناز  على  قدراتك  تساعدك 
والعلم،  القلب  بني  املزج  من  احذر  ولكن 
مشروع  في  ومالك  وقتك  توظف  وال 
لدى  دقيقة  بأوقات  متر  قد  به.  تؤمن  ال 
بعض مراكز النفوذ التي حتاول أن تعرقل 
الفضائح  من  وانتبه  تغامر.  وال  تتورط،  ال  حتى  حذرًا  فكن  مسيرك، 

والنزاعات واحملاكم واإلنذارات، التي قد حترمك من بعض حقوقك.

اجلوزاء: اتكل على نفسك وال تطلب مساعدة من أحد؛ ألن حفاظك 
موضوعي  بشكل  وتعاملك  اتزانك، 
وحكيم، سيمكن من اجتياز هذه املرحلة 
التوقيع على عقد  بسالم. تتاح لك فرصة 
تفاوض  أو  تسافر،  ورمبا  األمد،  طويل 
أو  موقع  على  اجلهات  وتنافس  وحتاور 
هناك  العاطفي  الصعيد  على  منصب. 
واحلب؛  اإلعجاب  عالمات  تتلقى  حيث  تسعدك،  كثيرة  مفاجآت 
ملا تتمتع به من سحر نادر، يستقطب اجلميع بجاذبية وعذوبة، فال 

يبقى أي شخص في محيطك فير مبال بك.

السابق، وأعصابك  أكثر من  األوضاع  أنت تسيطر على  العذراء: 
متينة، وتستعيد تدريجيا ثقتك بنفسك. 
لكنك  الصعوبات،  بعض  تواجه  قد 
حتديث،  دورة  إلى  وتنتقل  ستنتصر، 
يحصل فيها تغيير كبير في مجال عملك 
ومهنتك. تقلب بعض الصفحات، فتطرأ 
عامة.  قضايا  في  متوقعة  غير  مشاكل 
تزداد شعبيتك بفضل بريقك االجتماعي، تقضي أوقات ممتعة مع 
األصدقاء، وتتعرف على وجوه جديدة تهتم بها بسرعة؛ فيتحول 

لقاء عادي إلى ارتباط أكثر جدية إذا كنت وحيدًا.

العائلية  بشؤونك  االهتمام  بني  مشوشا  نفسك  جتد  العقرب:  
والشخصية على السواء، لكن هذه الفترة 
وبعض  حينا،  رومنسية  أجواء  حتمل 
احلكمة  وتقتضي  أحيانا.  املشاحنات 
والتفاهم،  احلوار  من  جسرا  تقيم  أن 
وأن تصغي للطرف املقابل. لكنك تعيش 
إلى  فتحن  واستثنائية،  نادرة  أوقاًت 
غال  شخص  عن  تتحدث  أو  املاضي، 
على قلبك بحماسة ومحبة وود. تبدو مثاليًا في عالقاتك، وتنشد 

احلب املمتلئ نعمة وثقة وعطاء.

اأبراجك هذا ال�شهر
إعداد: منال زهور- مراسلة الصحيفة/ رام الله

القوس: يسود الغضب فتسوء عالقاتك مع املسؤولني 
أفراد  بعض  مع  أو  العمل،  في 
خيارات  أمام  نفسك  لتجد  العائلة؛ 
تتخذ  أن  يجب  قرارات  أو  جديدة، 
مترويا  كن  معها.  للتكيف  فتضطر 
تقع  ال  حتى  الفترة،  هذه  في  جدا 
ضحية بعض احلوادث التافهة. وقد 
تستغل نفوذك أو تفوقك على اآلخر لتفرض عليه ميولك 
وتوجهاتك. وجتاهر بعالقاتك حني تتاح لك فرص اللقاء 
واملناسبات  العائلية،  االتصاالت  بعض  عبر  باألحباء 

االجتماعية العامة.

اجلدي: تقطف النجاح وتبدو معنوياتك مرتفعة، ويلفت أداؤك 
كفاءتك  حولك  من  كل  فيقدر  االنتباه، 
وتفاهم،  مبحبة  لآلخرين  تصغي  العالية. 
فتمحو األخطاء السابقة. قد تدخل ميدانا 
عمال  تبدأ  أو  براعتك،  فيه  تثبت  جديدا 
غير اعتيادي، فتبرهن عن قدرات وموهبة. 
ويسود مناخ من التسلية والترفيه واألخبار 
السعيدة حياتك العاطفية، لكن األمور قد 
مبشاكل  فتصطدم  نقاشاتك؛  كل  وتسود  عدائيتك  فتشتد  تنقلب، 
عائلية. أو يعاني أحد والديك من بعض الصعوبات؛ فتتدخل بشكل 

قد ينذر باألسوأ.

من  وتستفيد  حركتك،  تشل  كانت  قيود  من  تتحرر  الدلو: 
تتحسن  مخططاتك.  تدعم  فرص 
بادئ  في  فتستعيد  تدريجيا  األمور 
تصويب  في  تنهمك  ثم  أنفاسك،  األمر 
فتطرد  معنوياتك،  وتستعيد  األمور، 
لتباشر  الداء،  وتكتشف  يزعجك  ما 
أوضاعك  لتحسني  تسعى  بالدواء. 
املهنية، مغمورا بالتفاؤل واالنفتاح على فترة من الفرص املواتية 
لتحقيق جناح مادي واجتماعي ومهني. ويهتف قلبك لكل جميل 
وعذب ومميز، فتمارس سحرا وجتذب القلوب التي كانت متمنعة 
وتشارك  مشهورين،  أشخاص  على  تتعرف  وقد  اآلن.  حتى 

بعضهم إجنازاتهم وإبداعاتهم.

احلوت: جتد أمامك سدودا وحواجز تستوجب هدوءك وعدم 
ليس  أن  وتذكر  السلطة،  ضد  االحتجاج 
ببعض  فاحتفظ  يقال،  يعرف  ما  كل 
احلاضر،  الوقت  في  لنفسك  احلقائق 
قد  للمصاحلة.  سعيك  عن  تتوقف  وال 
نوايا  لك  يحملون  أشخاص  يفاجئك 
للتسوية.  مستعدين  غير  بأنهم  سيئة 
وحتدث تغيرات سريعة؛ فما كان يعجبك باألمس قد يبهت لونه 
اليوم، وما تراه عاديا قد يصبح له حجم آخر في اليوم التالي. متيل 
إلى من يحيطك باحلنان والعطف، ولكن تذكر أن الهدايا ليست هي 
البرهان األفضل على احلب؛ فابحث عن من يجعلك مرحا ويسعى 

إلرضائك.
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ألني مسعود
مراسلة الصحيفة/ رام الله

»كلنا سنموت وليس بيننا خالدون، هذا أمر مسلم 
أثرا، بيتا،  به وليس جديدا، ولكننا نعيش لنترك 
دربا، شجرة، أو كلمة، لن جتف جميع السواقي، ولن 
قوة  تزيد  فالسواقي  األحلان،  جميع  الزمن  يلغي 

النهر، واألغنية تزيد عظمة مجدنا«.
هذا ما يقوله رسول حمزتوف. وكثير من العباقرة 
تستطيع  وال  احلياة،  هذه  في  ميرون  والعظماء 
ألن  بهم،  تلم  أن  أو  تخلدهم  أن  البسيطة  ذاكرتنا 
وخطوا  التاريخ  كتبوا  بشخصيات  تزدحم  احلياة 
حضارات الشعوب بقلم حياتهم. ولكن أحيانا يسطع 
جنم أحدهم دون آخر، وفي فضاءات الشعر، استطاع 
كلماته  بصدق  علما  يبرز  أن  الداغستاني  هذا 
وعمقها، فتألق جنمه، ليس ببلده فحسب، وإمنا في 
العالم أجمع؛ ليصبح شاعر القوقاز األول، ورمزا من 
واحدة  مرة  يأتي  العشرين،  القرن  في  األدب  رموز 

وال يتكرر.
في   ،1923 عام  أيلول  من  الثامن  في  حمزتوف  ولد 
بلدة »تسادا«، التي تقوم على رؤوس اجلبال قريبة 
من  الثالث  وفي  داغستان.  في  »غمرا«  بلدة  من 
عن  بصمت  الدنيا  ودع   ،2003 عام  الثاني  تشرين 
زوجته  قبر  بجوار  ليدفن  عاما،   80 يناهز  عمر 
قلب  في  تاو«  »تاركي  جبل  سفح  عند  »فامتات«، 

العاصمة »ماخاتشكاال«.
الصفات  من  منحته مجموعة  اجلبلية  نشأته  ولعل 
اجلامحة، والقوة الروحية الهائلة؛ فهو شاعر متمرد، 
كما  مطيع،  وزوج  حنون،  وأب  وحكيم،  ومحارب، 
من  والسخرية  الظل،  وخفة  التواضع،  عنه  عرف 
دائما:  يردد  فكان  والتضخيم؛  الكبيرة  األوصاف 
»احلمد لله أنهم ال يصفونني بذلك العبقري العظيم، 
ألن العباقرة هم أولئك الناس الذين يقومون بأشياء 
يعجز عنها اآلخرون«. كما كانت أبواب منزله الذي 
دائما،  اجلميع  أمام  مشرعة  شخصيته،  مع  ينسجم 
ساعة  أو  مبكرة  ساعة  »في  عليها:  كتب  حيث 
متأخرة، ال تدقوا الباب وال تستأذنوا، أصدقائي، إن 

قلبي مفتوح لكم كما هو بابي«.
احلار  »احلب  بعنوان:  له  ديوان  أول  صدر  وقد 
بالده  كانت  عندما   ،1943 عام  احلارقة«  والكراهية 
من  األرض  لتطهير  عاملية  حترير  حرب  تخوض 
االحتاد  في  الكتاب  احتاد  لعضوية  وانضم  الفاشية، 
العمر،  من  العشرين  في  وهو  السابق  السوفييتي 
تخرجه  بعد  داغستان  كتاب  الحتاد  رئيسا  وأصبح 

وافته  أن  إلى  املنصب  هذا  يشغل  وبقي  مباشرة، 
املنية، كما عمل نائبا في مجلس السوفييت األعلى.

لآلداب،  جوركي  معهد  في  تخرج   1950 عام  وفي 
بتراث  اإلملام  من  موسكو  في  األدب  دراسة  ومكنته 
العاملي وقوالبه، وعمل معلما في شبابه، ثم  الشعر 
و«بنت   ،1953 عام  أبي«  مع  »حوار  ملحمتني:  نشر 
أربعني ديوانا  أكثر من  ألف  اجلبال« عام 1958، كما 
وكتابا بـ«اآلفارية«؛ لغته األم؛ التي كانت بالنسبة له 
رمزا لألرض، واإلنسان، والتاريخ، وحكايات األجداد، 
وأغنيات الطفولة. عدا عن دواوينه الثالثة األخيرة 
حمزاتوف  منح  وقد  الروسية.  باللغة  كتبها  التي 
1959، وحصل  عام  داغستان  في  الشعب  شاعر  لقب 
وجائزة  لينني،  جائزة  أهمها  من  عدة جوائز  على 
وجائزة  وإفريقيا،  آسيا  كتاب  منظمة  من  اللوتس 

نهرو.
مايكوفسكي؛  بتقاليد  شبابه  في  حمزتوف  وتأثر 

القرن  من  األول  النصف  شعراء  وأبرز  أهم  أحد 
السوفييتي  االحتاد  جمهوريات  في  ليس  العشرين، 
السابقة فحسب، بل وفي العالم أيضا، وكان مييل من 
ناحية نحو الشعر اجلماهيري؛ شعر املنابر الشعبية 
بغنائية  يتمتع  كان  ثانية  ناحية  ومن  واحلشود، 
املناسبات  شاعر  يكن  لم  ولكنه  اطالع.  وبسعة 
الرسمية؛ ألن اهتمامه مبا كان يحدث في العالم لم 
يكن مصطنعا، بل كان جزءا ال يتجزأ من تفكيره 
اجلدي والعميق بشأن كل حدث، شاءت الظروف أن 

يكتب عنه.
في  الشعرية  للكلمة  يتعطش  العالم  كان  وحني 
جاء  العشرين،  القرن  من  والسبعينيات  الستينيات 
إلى  يأتون  الناس  فكان  العصر،  مع  منسجما  شعره 
أمسياته الشعرية كما يذهبون اليوم حلضور مباراة 
وصاالت  الكبيرة  الصاالت  كانت  فقد  قدم،  كرة 
بالناس عندما كان رسول  الضخمة تكتظ  الرياضة 
يقرأ أشعاره، مما يدل على شعبية غير عادية لكلمة 
رسول الشعرية، تلك الكلمة التي كانت البالد بحاجة 
إليها وتنتظرها، وألنها لم تكن مقررة من فوق، بل 
متس اجلماهير وتنطق بلسانهم، كما إنه كان خطيبا 
بارعا وذكيا، بل إن إمياءات يديه كانت أعمق تعبير 

من خطابات الكثيرين.
اجليل  عند  الذاكرة  غياب  من  يخشى  رسول  وكان 
والبحث  األدبي  القدر  ينكر  راح  الذي  اجلديد، 
اإلبداعي ألمثاله، فكان يستشعر أن الفوضى قادمة، 
ولم يكن يخافها بقدر ما كان يحاول فهمها، فقد كان 
الرديء،  الزمن  لذلك  بالنسبة  وعاقال  جدا  حكيما 
واملوهوبني  املبدعني  املمثلني  أهم  من  كان  وألنه 

حلقبته، فقد صار آخر فرسانها، حيث قال:
»وحيد متاما كجندي باسل،

جنا وحده بأعجوبة،
وراح يخرج من احلصار اعتباطا،

وقع في مستنقع غير سالك.
وحيد متاما كغرنوق جريح،

ابتعد في حلظة شؤم عن السرب...
وآن له أن يطير نحو اجلنوب،

لكن جناحيه املكسورين قد تعبا«.
شعبه،  تاريخ  في  الله  عن  يبحث  رسول  راح  وقد 
التهتك  ذلك  ووسط  ومستقبله.  حاضره  في 

الديانات  املجابهة بني مختلف  األيديولوجي، وعبر 
والكبيرة،  الصغيرة  األحزاب  وبني  واملعتقدات، 
بقيت داغستان هي عقيدته الوحيدة. وأكثر ما كان 

يخشاه في هذه الدنيا أن يفقد إميانه بها، فقال:
»بحزن أنظر إلى داغستاني،
فقد تلوت كأن حريقا مسها،
حلد األلم ال أعرف الصديق،

إذ صار الكثير فيها غريبا«.
الذي  باأللم  ممتلئة  األخيرة  قصائده  كانت  لقد 
وداع  إلى  صحوته  حتولت  وقد  حتمله،  يستطع  لم 
كبير مع البالد ككل، مع قرائه، وزوجته »فامتات«؛ 
وفيا  فارسا  كان  وقد  غرة،  على حني  غادرت  التي 
في احلب، وكان ينتمي كلية لها، رغم ميله للعشق 
أنه  إال  العاطفية؛ كما كان ميكن تخيله،  واملغامرات 
إال »فامتات«. وفي ذلك  لم يكن يعشق في احلقيقة 

يقول:
»ما الذي بقي أخيرا

سواك يا فامتات؟
ال تقلقوا بشأني،
هكذا هي الدنيا،
ال بد من الوداع

ال مفر من الفقدان...
سأغادر، لكن قبل ذلك

امألوا الكأس لي
سأشرب حياتي حتى الثمالة...

ولتبق في الدنيا
وحدها فامتات«.

وفي سنواته األخيرة كان يتصارع األمل مع اليأس 
ليس  احلياة؛  مبغادرة  يرغب  يكن  لم  فهو  لديه، 
تشبثا بها، وإمنا لم يكن يرغب أن يفقدها كما املرأة 
احملبوبة املعشوقة حتى الوله. وقد كان يتمنى دائما 
أن يكتب القصيدة الرئيسة األخيرة في حياته، كما 
كان مهتما بالقصائد األخيرة للشعراء الذين أحبهم، 
أكثر  هو  ما  مشفرا  يكمن  فيها  أن  يعتقد  كان  ألنه 

أهمية. فيودع الدنيا قائال:
»عندما أغادركم في طريق طويل،

إلى ذلك املكان حيث ال عودة،
فإن الغرانيق وهي تطير حزينة،

سوف تذكركم بي«.

رســــــول حمزتــــــوف

رســول الوطــن واحلــب واحليــاة حتــى الثمــالــة

الرئيس الروسي بوتني خالل تكرمي الشاعر حمزتوف         املصدر: اإلنترنت
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غيداء جعيدي
الصف العاشر/ طولكرم

عمره،  من  الثالث  العقد  في  رجل  حمزة 
أسود  البشرة،  حنطي  الوجه،  بيضوي 
أب  الطول،  العينني، معتدل  الشعر، ملون 
لولد وبنتني، صاحب أخالق عالية. ابنه 
كان  ألنه  بذلك  سماه  عميد؛  اسمه  البكر 
عاقد احلاجبني عندما رآه ألول مرة بعد 
والدته، حينها قال لطفله ضاحكا: »عفوا 
سيدي العميد، من فضلك ابتسم«، وبنتاه 

مرح وحال.
تظلله  حقير  سجن  في  حمزة  يقبع 
أن  الدواب  تأبى  الظالم، في مكان  أجنحه 
واحلشرات،  بالفئران  مليء  فيه،  جتلس 
كالح  يجلس  الرطوبة.  جدرانه  وتغطي 
اجلبني،  مقطب  احلاجبني،  الوجه،عاقد 
الثياب.  ممتهن  والذقن،  الشعر  طويل 
في  عينيه،  في  يلتهب  واجلمر  يجلس 
قلم،  ميينه  وفي  فارغة،  ورقة  يساره 
حاله،  بحروف مرجتفة عن  يكتب  وأخذ 
وحياته، واألمر الذي ساقه إلى هذا املصير.
يقول:  الذي  يده  خط  بعينيه  تقرأ 
سجن  نحو  متثاقلة  بخطوات  »مشيت 
سأبقى حبيسا  كم  أعلم  ال  مظلم حقير، 
سجان  مييني  عن  املظلمة،  زواياه  بني 
العبوس،  شدة  من  تنطق  مالمحه  تكاد 
عن  مفرداتي  عجزت  آخر  يساري  وعن 
متثاقلة،  خطواتي  كانت  غلظته.  وصف 
املخيم  البرد  رغم  يتعرق  وجسدي 
قلبي  دقات  سمعت  السجن.  طريق  على 
املتسارعة تلهث هاربة من مصير حقير، 
وها أنا أشهد حتطم جبروتي، ونزول أولى 
بها  أدنو  دمعاتي حسرة؛ ففي كل خطوة 
من السجن، أبتعد أكثر عن أسرتي، وأشهد 

يتعاطى  لرجل  الناس  احتقار  بعيني 
املخدرات، وهم ال يعلمون كم جترعت من 
القهر واأللم قبل أن أصل إلى السجن. كنت 
أعيش حياة تلتف السعادة حولها كإكليل 
ضحكات  على  صباحا  أصحو  الورد؛  من 
أن أكثرت  أطفالي، وأغفو ليال متعبا بعد 
من مداعبتهم. عشت السعادة بكل أبعادها 
فيها  أجهضت  التي  الساعة  جاءت  حتى 

السعادة بيدي«.
رمبا متسح دمعة، ولكنك ستتابع القراءة: 
هاتفي  رنات  على  السبت  يوم  »صحوت 
احملمول، فالتقطته دون وعي، وإذا املكاملة 
فترة طويلة.  منذ  أره  لم  لي  من صديق 
شعوري  لشدة  مختصرا  معه  تكلمت 
نفس  في  موعدا  معه  وضربت  بالنعاس، 
أحد  في  مساء  السادسة  الساعة  اليوم 
ووضعت  معه،  حديثي  وأنهيت  املطاعم، 
النوم.  في  وغرقت  وسادتي،  على  رأسي 
جتهزت  قد  كنت  السادسة  الساعة  عند 
احلديث  وتبادلنا  جلسنا  حيث  للقائه، 
املقدمات، عرض  عن أحوالنا، وبعد طول 
احملالت  ألحد  سرقة  في  أشاركه  أن  علي 
وأطال،  حدث  حيث  الكبرى،  التجارية 
وحاول إغرائي بكثرة املال الذي سنجنيه، 
حيث  سنفعله  ما  حرمة  بعدم  وأفتى 
قال: لن نسرق إال التجار الذين يفتقرون 
للنزاهة. ضحكت بصوت يجمع بني القهر 
وبني  بيني  وتساءلت  والدهشة،  والغضب 
هذه  ما  أحمد؟  صديقي  هو  أهذا  ذاتي: 
عن  وأعلنت  بها؟  يتفوه  التي  احلروف 
رفضي القطعي ملا عرضه علي، وأوضحت 
أنه ال مجال ملناقشة هذا املوضوع، وحاولت 
جاهدا أن أبعده عما يفكر؛ سقت له أعظم 
احلجر،  تلني  التي  البراهني  وأقوى  األدلة 
وأفهمته عواقب ما يفكر به. وبعد نقاش 

طويل، ظهر عليه االقتناع بكالمي، وأعلن 
ندمه عما فكر فيه. ولكن يبدو أن شبح 
باملال كان يجول في  الذي يغريه  السرقة 
ساحات عقله املغلقه بألف مفتاح، ومتسًك 

بفكرته بيديه وأسنانه«.
قصة  قراءة  فتواصل  الكلمات  تشدك 
أحمد  اتصل  تقريبًا  أسبوع  »بعد  حمزة: 
في جتديد  رغبته  بحجة  لبيته  يدعوني 
احلديث،  خضم  وفي  فذهبت،  صداقتنا، 
كوبني  سأحضر  حمزة؛  عفوا  لي:  قال 
طول  بعد  أفواهنا  به  نحلي  العصير  من 
عاد  حتى  دقائق  إال  هي  وما  احلديث. 
يحمل بني راحتيه هالكي، في كأس من 
الذي  بالتغير  سعيدًا  جترعته  العصير 
يتزايد  الفرح  هذا  بدأ  سلوكه.  على  طرأ 
أضعافا مضاعفة، حتى شعرت بأني فراشة 
رأيت  ألخرى،  زهرة  من  حتط  خفيفة 
السر،  أعرف  ولم  األلوان،  بأروع  الدنيا 
شيء  له  أتعرض  ما  أن  ببالي  يخطر  ولم 
غير طبيعي، ظننت أن حديثي املسلي مع 
صديقي هو سبب فرحتي، وصرت أعشق 
وقهوته،  عصيره،  أعشق  لبيته،  الذهاب 
وطعامه، واحلديث معه الذي طاملا ظننت 
السعادة. كنت غافال  أنه يبعث في نفسي 
عما يجري معي، مر كل هذا حتى جاءت 
الدنيا  فيها  رأيت  التي  املرتقبة  الساعة 
يتقطع،  جسدي  بأن  وشعرت  سوداء، 
يأتي  أين  من  أعلم   ال  تتمزق،  وأحشائي 

األلم!
من  بد  ال  فقلت  صديقي،  ببالي  خطر 
ميكنه  الذي  الوحيد  فهو  إليه؛  الذهاب 
إال  بالسعادة  أشعر  ال  فأنا  عني،  التخفيف 
منطويا  إليه  ذهبت  معه.  أحتدث  عندما 
وصلت،  وعندما  أملًا،  أمتزق  جسدي،  على 
تصاعد  حالتي،  ورأى  الباب،  لي  وفتح 

تتردد  قهقهته  زالت  ما  بالضحك.  صوته 
عن  تساءلت  أذني.  في  الصوت  كصدى 
السبب الذي يجعله سعيدًا، فقال: أتعلم أن 
أملك  وسر  بيدي؟  وفرحتك  سعادتك  سر 
مضطرًا  لست  قلت:  أيضًا؟  بيدي  وقلقك 
ألغازك وأنا في هذه احلالة، تكلم  لتحليل 
بوضوح، ماذا تقصد؟ فأجابني بسخرية: 
الواعظ  دور  تقمصت  من  يا  صديقي،  يا 
أنا  السرقة،  مبوضوع  فاحتتك  عندما 
كنت أضع لك املخدرات في كل ما تتناوله 

عندي«.
جامحة  رغبة  جتد  املفاجأة  هذه  أمام 
املتابعة، فتقرأ: »صمت، وعجزت عن  في 
التي  كاملطرقة  كالمه  كان  فقد  الكالم، 
من  الدنيا  بي  ودارت  دماغي،  ضربت 
يجري  الذي  ما  أعرف  لم  الصدمة!  هول 
من حولي،ماذا أقول؟ تناسيت كل كالمه، 
أن  متوسال  يديه  أقبل  إليه  وأسرعت 
ما  فأعطاني  أملي،  تهدئ  جرعة  مينحني 
بأنه  أخبرني  روعي،  هدأ  وعندما  أريد، 
مقابل  اجلرعات  أريده من  ما  سيمنحني 
للحظة،  أفكر  لم  السرقة،  في  مشاركته 
كان  الذي  األلم  الفور، رغم  ووافقت على 
يعصر فؤادي. بدأت أشاركه عملياته وأنا 
عندما  لي  يقول  وكان  يديه،  بني  ذليل 
أختلق األعذار لعدم تنفيذ خطة معينه: 
نفذ، وإال... فأنفذ كاألخرس. كنت أمتنى 
اليوم، كرهت حياتي،  ألف مرة في  املوت 
وبيتي، حتى أوالدي نفروا من عصبيتي! 
تغيري  زوجتي عن سبب  تساءلت  وطاملا 
ألعترف  اجلرأة  أملك  لم  لكني  املفاجئ! 
هذا  على  حياتي  واستمرت  أصابني.  مبا 
فيه  ذهبنا  الذي  اليوم  جاء  حتى  املنوال 
الظالم.  بوشاح  ملثمني  صائغ،  لسرقه 
دنوت من احملل لكسر القفل، فانطلق فجأة 

الشارع. هرب  أنحاء  إنذار عم كافة  جهاز 
الشرطة  دورية  وكانت  فتبعته،  صديقي 
ملا  انتبهت  قد  الفترة  تلك  في  املناوبة 
ال  بسرعة  ركضت  بنا،  فلحقت  يحدث 
نفسي،  ضاق  فجأة  لكن  سرعة،  تضاهيها 
وضعف بصري، وتنمل جسدي، فسقطت 
وهنا  اجلرعة.  موعد  حان  فقد  أرضا؛ 
علي،  القبض  وألقوا  الفرصة،  انتهزوا 
الغريبة  ولألعراض  توازني،  ولعدم 
تتم  أن  احملقق  طلب  علي،  ظهرت  التي 
إحالتي للمشفى إلجراء التحاليل الالزمة، 
آه كم تأملت  للمخدرات!  فاكتشفوا تعاطي 
عندما  احترقت  وكم  العالج،  فترة  في 
في  وجودي  سبب  عن  أطفالي  سألني 
تعاطي  بتهم  للقضاء  املشفى! مت حتويلي 
مجرم؛  على  والتستر  والسرقة،  املخدرات 
مكان  عن  احملقق  سألني  عندما  حيث 
هرب  مكان  أي  إلى  أعرف  كن  ولم  أحمد 
لم يصدق«! وها أنا اآلن في زاوية السجن، 
متسربل بأجنحة الظالم، ألعن كل صديق 
حياة  تقلب  دنيئة  حياة  وأستحقًر  سوء، 
اإلنسان رأسا على عقب في ثوان. وها أنا 
حر  احلقيقي  واملجرم  السجن،  في  أقبع 

طليق«!
حينها تقرأ خامتة حمزة: »ال ينفع الندم 
الذي  القلم  أملك سوى  الكالم! وال  أو  اآلن 
يدون قصتي لتكون عبرة ملن اعتبر، فقد 
شعرت  ألنني  قصتي  كتابة  على  عزمت 
احلياة،  هذه  في  طويال  أمكث  لن  بأني 
حلظات؛  بعد  لبارئها  روحي  أسلم  رمبا 
فقط،  األلم  يتجرع  تالفًا  أصبح  فجسمي 
وأجلس وحدي ال أحد معي ميتص غضبي 
وتشنجي، باتت حياتي دون هدف! سأضع 
أن  أمل  على  جثتي  جانب  الورقة  هذه 

تنشرها كما هي«!

املخدرات... طريقهــــم إلـــى الهاويــــة
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ثقافة التطوع أضحت رجال مريضا ودعوات النتشاله!
عبد الرؤوف حواري

مراسل الصحيفة/ جامعة النجاح

تعد ثقافة العمل التطوعي من السمات التي ميزت تاريخ 
املجتمع طوال فترات الشدة والرخاء، وقد جسد مسيرة 
ببنية  للنهوض  الوطني  والعمل  الكفاح  من  طويلة 
التطوعي  العمل  ويعرف  قوية.  ركائز  على  مجتمعية 
أو  مقابل  دون  ربحى،  غير  إرادي  اجتماعي  عمل  بأنه 
أجر مادي، يقوم به األفراد أو اجلماعات لتحقيق مصالح 
مشتركة، أو املساعدة على رفع مستوى معيشة اآلخرين، 
ببذل النفس أو املال. وهو قيمة إنسانية عظيمة تتمثل 
الواحد،  املجتمع  أفراد  بني  والترابط  االنتماء  بإبراز 

وحرص أفراده على إيجاد مستقبل أفضل.

قيمة وجدانية
تقول ميسر أبو خليل، 19 عاما: »يعني العمل التطوعي 
لي أن أهب اآلخرين شيئا من روحي، وأن أرسم البسمة 
األيادي  جتتمع  عندما  ذلك  ويتحقق  وجوههم،  على 
التطوعي  »العمل  وتضيف:  التعاون«.  ويحلو  فتنجز، 
إال من جربها  يعرفها  ال  أخرى جميلة  لي حياة  يعني 
بلده  جتاه  الفرد  به  يقوم  واجب  وهو  لذتها،  وتذوق 

ومجتمعه«.
أما على الصعيد الشخصي، فإنه مينحها ثقة أكبر بنفسها، 
ويشعرها بلذة اإلجناز، ويذكرها بالروح اإلنسانية التي 
تسكن داخلها وداخل كل إنسان تقابله. وتقول: »كما إنه 
يزيد عالقاتي االجتماعية، ويضيف لي جتربة يومية 

األجر،  العطاء غير مدفوع  أتعلم منها، ويحفزني على 
ويرفع روحي املعنوية فأتسامى على املادية؛ ألنني أشعر 

باالرتقاء وسمو الروح«.
أما نضال سفاريني، 23 عاما، فيعلق على سبب انخراطه 
أفضل  حياة  »أمتنى  ويقول:  التطوعية  األعمال  في 
ويتابع:  للناس«،  العملية  احلياة  في  ورقيا  ملجتمعي، 
اهتمام  تنال  وال  تتطور،  ال  مجتمعية  قضايا  »هنالك 
أما  التطوعي.  بالعمل  إجنازها  ويتم  الرسمية،  اجلهات 
التطوعي يساعدني  العمل  الشخصي، فإن  الصعيد  على 

على تطوير قدراتي ويفيدني في مستقبلي املهني«.

تراجع في ثقافة التطوع 
العاملة،  املرأة  جمعية  من  الدين؛  سعد  ميسرة  ترى 

فهناك  الشباب؛  بني  نسبية  مسألة  التطوع  ثقافة  أن 
الفاعلون؛ الذين يشاركون في أعمال تطوعية، وهنالك 
فئة أكبر غير مهتمة، وتقول: »هناك تراجع في ثقافة 
التطوع لدى الشباب«، وترجع ذلك لعدة أسباب؛ أهمها 
السابق،  في  متوفرة  تكن  لم  التي  الكثيرة  امللهيات 
والتي حتول دون استغالل الشباب لوقتهم مبا يصب في 
تطوير وتنمية املجتمع، إضافة لدخول ثقافة جديدة 
مدفوع  بـ«التطوع  يعرف  بات  فيما  التطوع،  حول 

األجر«!

التطوع »مدفوع األجر«
يفرغ  مادي،  عائد  يلحقه  تطوعي  عمل  أي  أن  رغم 
ال  ويجعله  األساسية،  وقيمه  مضمونه  من  التطوع 
يتعدى كونه عمال مدفوع األجر، إال أن محمد احلواري، 
44 عاما، يقول: »من أهم العوامل التي أوجدت هذا الفرق 
بني شباب االنتفاضة األولى وشباب اليوم، هو االنتشار 
مقابل  التطوعي  للعمل  تروج  التي  للمؤسسات  الكبير 
املنافع املادية، مما أدى إلى وجود ثقافة نفعية مادية لم 
عوامل  ويضيف  األصيل«،  التطوعي  للعمل  مكانا  ترك 
واالجتماعي،  السياسي  اإلحباط  حالة  منها  أخرى، 
وجود  لعدم  إضافة  املستقر،  غير  االقتصادي  والوضع 
قاعدة  وفق  بها  االنخراط  على  الشباب  تشجع  مجاالت 

العمل التطوعي. 
العمل  أن  شبابي،  ناشط  السلعوس؛  عمرو  ويعتقد 
التطوعي مدفوع األجر عملية تخدير كبيرة، ومبجرد 
دخول األجور في هذا النوع من العمل، يفقده الهدف 
والغاية، ويقول »أعتقد أن مفهوم هذا النوع من العمل، 
حتقيق  مقابل  الشخص  قدرات  استغالل  في  يكمن 
أجر  مقابل  للناس،  صورتها  وإظهار  املؤسسة،  أهداف 

زهيد«.

يجب استعادته كثقافة
في  التطوعية  األعمال  جلنة  منسق  فقيه؛  وائل  يقول 
إعادة  »يجب  الفلسطيني:  الثقافي  التنويري  املنتدى 
بتطبيقه  البدء  قبل  التطوعي  للعمل  النظري  املفهوم 
التطوعي  العمل  تأثير  للشباب  نوضح  بحيث  عمليا، 
فيهم،  ينميها  التي  واملهارات  القدرات  هي  وما  عليهم، 
ومن بعدها ميكن أن ننطلق لتطبيق هذه املفاهيم معهم 

على أرض الواقع«.
واألهلي،  التطوعي  للعمل  بريادته  شعبنا  امتاز  لقد 
التي غابت طوال  الثقافة  لهذه  يعود شبابنا  أن  بد  وال 
الفترة املاضية، وأن يبتعدوا عن ثقافة »تطوعي مدفوع 

األجر«!

إبراهيم شاللدة
جامعة القدس/ أبو ديس 

والتطورات  احلديثة،  التكنولوجية  الثورة  ظل  في 
املستمرة في عصرنا احلالي، وأوجدت نوعا من التصادم 
جتاوز األفكار نحو القيم والعادات والتقاليد بني جيلني 
مصطلح  لدينا  فبرز  واجلديد،  القدمي  مختلفني؛ 
تواصل  تعني  وهي  املعرفية«،  »بالقطيعة  هو  جديد 
التطور التكنولوجي بشكل ال يعود الشخص قادرا على 
استيعابه، وبالتالي إلى عدم القدرة على التمييز بينها 

لكثرتها.
بدأت  قد  التكنولوجية  الثورة  إن  نقول  أن  ونستطيع 
ظهور  مع  عاما،  عشرين  قبل  فلسطني  في  تظهر 
تلو األخرى،  التطورات  النقالة، وبدأت تتوالى  الهواتف 
فلم يعد املواطن قادرا على استيعابها، وانقسم املجتمع 

إلى جيلني من حيث التعامل مع التكنولوجيا.
عصر  في  غدت  البشر  بني  اخلالفات  طبيعة  إن  كما 
على  اعتداء  أي  أن  الدارج  إذ  مختلفة،  التكنولوجيا 
تدفع  »جاهة«،  حتملها  بـ»عطوة«  يحل  كان  احلقوق، 

احلق عن  يتنازل صاحب  لم  إن  املال  من  معينا  مبلغا 
حقه بشرب فنجان من القهوة. أما حديثا؛ فإن أي خالف 
كالـ»فيسبوك«  االجتماعي؛  التواصل  شبكات  عبر  يتم 
و»تويتر«، وغيرهما. أما الصاحلة فتتم بعمل »اليك« أو 
وضع »كومنت«، أو اإلشارة إلى صاحب احلق كنوع من 

التودد والتقرب... وهكذا يتم حل املشاكل.
معيارا  سيصبح  احلديث  اجليل  بأن  أجزم  أن  ميكنني 
املستقبل،  جيل  بيد  املستقبل  في  لالستفزاز  وأداة 
عندو  كان  جدك  »يرحم  لبعضهم:  األبناء  وسيقول 
اجليل  تعليم  احلديث  اجليل  حاول  ولو  بوك«.  فيس 
السابق التقنيات احلديثة، والتعامل مع شبكات التواصل 
االجتماعي، فسيجد صعوبة بالغة، حيث سيقضي وقتا 

كبيرا في شرح مصطلح كـ»فيسبوك«.
وفي الوقت الذي ال نستطيع أن ننكر أن للجيل القدمي 
وعاداته  احللوة،  بذكرياته  الذي ميتعنا  اخلاص،  عبقه 
وتقاليده التي ما يزال أكثرنا متمسكا بها، فإنه ال يحق 
التطورات  من  يشع  الذي  احلداثة  ضوء  نحجب  أن  لنا 
وأثرها  االجتماعي،  التواصل  وشبكات  التكنولوجية 

على اشتعال الثورات العربية احلالية.

التكنولوجيا احلديثة

لغة تصارع بني اجليل القدمي واجليل احلديث
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إعداد: عالء الدين احلاليقة
منسق املشروع

تأثرا  الناس  وأكثر  العالقة،  ذوي  من  األفكار  تنبع  حني 
الفرد  بني  والتكامل  التعاون  يكون  وحني  بالقضايا، 
واملؤسسة، وبني املؤسسة واملؤسسة، وحني يكون التغيير هو 
العنوان، واملواجهة هي األسلوب، واحلوار هو الطريقة، تتحقق 
أهداف أي مشروع، وال شك أن أي مشروع يبادر إليه الشباب، 
ويتواصلون فيه مع أقرانهم؛ يخططون معا، ويتعاونون معا، 
الكفيلة  األساليب  ويكتسبون  واملعرفة،  اخلبرة  ويتناقلون 

بتحقيق األهداف، ال بد أن يؤتي ثمارا طيبة.
واحلكم  اإلنسان  حقوق  أجل  من  »شباب  مسيرة  وخالل 
الرشيد«، مت التعاون مع خمس من مؤسسات املجتمع احمللي، 
في خمس من املناطق املهمشة، مع التركيز على وقوعها في 
مناطق »ج«، احملرومة من اخلدمات، واملستهدفة من سلطات 
املناطق؛ دعما  امليسرين من هذه  االحتالل. وقد مت اختيار 

الستمرار أثر املشروع، حتى بعد انتهائه.
التطبيق، ولذلك كان ال بد  وكانت اخلطوات متتالية خالل 
املناطق  منها  تعاني  التي  املشكالت  أبرز  على  االطالع  من 
على  الشباب  مساعدة  في  يكمن  الهدف  وألن  املستهدفة. 
النهوض مبجتمعهم، فقد مت اختيار إحدى القضايا املطروحة 
منوذجا  لتشكل  الصحيحة؛  اآلليات  وفق  معها  التعامل  ليتم 

حلل بقية القضايا العالقة.
أهم  نستعرض  الفلسطيني«،  الشباب  »صوت  في  نحن  وها 

القضايا التي مت طرحها في كل موقع يستهدفه املشروع:

قرية جبع
القدس، ويبلغ عدد سكانها ثالثة  القرية شمال شرقي  تقع 
املاضي،  أيار  شهر  في  فيها  املشروع  انطلق  وقد  نسمة.  آالف 
ومت خالله عقد لقاءات مع األطفال، ولقاء مفتوح مع األهالي 
التي  القضايا  حول  واحدة  رؤية  لبلورة  أطفالهم،  بحضور 

تعاني منها القرية.
واختلفت وجهات النظر حول القضية األكثر إحلاحا، ولكنها 
إقامة  في  تتمثل  امللحة حاليا،  القضايا  أبرز  أن  على  اتفقت 
بالقرية  حتيط  التي  والكسارات  لألطفال،  ومتنزه  ملعب 
العمل  فرص  وندرة  لألهالي،  أمراض  من  به  تتسبب  مبا 

للخريجني.
والنادي  احمللي،  املجلس  ضم  الذي  املركزي  اللقاء  وخالل 
الرياضي، والنادي النسوي، وتنظيم حركة فتح في القرية، 
ميارس  ملكان  املاسة  باحلاجة  تتعلق  واحدة،  رؤية  تبلورت 
بأمان،  واللعب  النفس،  عن  بالترفيه  حقهم  فيه  األطفال 
واحلاجز  احملاذي،  االستيطاني  الشارع  مخاطر  من  يحميهم 
واتفق  أخرى.  جهة  من  والكسارات  جهة،  من  العسكري 

احلضور على ضرورة إقامة متنزه في القرية.
يقودها  مجتمعية،  ملبادرة  التخطيط  مرحلة  بدأت  وهنا 
نادي جبع الرياضي؛ لتحصيل هذا احلق من املجتمع احمللي، 
اجلهات  ضمت  لقاءات  عدة  عقد  فتم  للممولني،  والتوجه 
ألهالي  بالتوجه  تبدأ  حلملة  مخطط  على  والتوافق  املعنية، 

القرية وأغنيائها جلمع تبرعات منهم.

»يدا بيد نعطي أطفالنا حقهم بالترفيه« جتربة أولى
العامة، وتوزيع أكثر من 300 إعالن على  مت توجيه الدعوة 
االثنني  يوم  احلملة  وانطلقت  ومؤسساتها،  القرية  بيوت 

بحصيلة  اليوم  وانتهى  شواكل،  بعشرة   2012/10/1 املوافق 
تقارب 20 ألف شيكل.

وحفز هذا النجاح املشاركني، فوجه النادي رسائل للممولني 
والقطاع اخلاص الوطني، واملؤسسات الدولية.

قرية مخماس
واحلكم  اإلنسان  حقوق  أجل  من  »شباب  مشروع  مثل  لقد 
الرشيد«، التجربة األولى لرابطة خريجي مخماس، التي تبعد 
عن القدس حوالي 12 كيلومترا إلى الشمال الشرقي، من حيث 
التعامل املباشر مع الفئات املستهدفة لوقف انتهاك حقوقهم. 
ومت التخطيط لعدة جلسات مع الفئات املستهدفة، استخدمت 
فيها آليات الرسم والدراما للتعبير عن قضايا األطفال وهموم 

أهالي البلدة.
حاليا،  الرئيسة  القضية  أن  على  املستهدفني  جمهور  واتفق 
تخصيصها  مت  القرية  في  أرض  وترميم  إصالح  في  تتمثل 
واألطفال  القرية  وجهاء  لقاء  وضم  وملعب.  متنزه  إلقامة 
في  تبرعات  جلمع  حملة  إقرار  خالله  مت  القرار،  وأصحاب 
الذي  املجلس،  برعاية  املشاركة،  على  األهالي  وحفز  القرية، 

بادر إلى وضع مخطط هندسي، وميزانية، وخطة تنفيذ.

حملة من املسجد للبيت
وحتت عنوان »معا وبيد أطفالنا نحو مكان ترفيهي مبخماس«، 
عاتقها  على  مبخماس،  اجلامعات  خريجي  رابطة  أخذت 
القرار ورؤوس  وأصحاب  القرية  زيارات ألهالي  تنظيم عدة 
األموال؛ حلفزهم على املشاركة في احلملة التي انطلقت يوم 

اجلمعة املوافق 10/12 من مسجد القرية.

قرية بيت سوريك
بيت  أطفال  جنح  والدراما،  التعبيرية  الرسوم  باستخدام 
رسالتهم  إيصال  في  القدس،  غرب  شمال  قرى  من  سوريك؛ 
لتبني  القرية  مؤسسات  على  والضغط  القروي،  للمجلس 

قضيتهم، حتت عنوان »أعطني حقي بالترفيه«.
ومتحورت عدة لقاءات حول حقوق اإلنسان واألطفال، شارك 

إطالق حملة مجتمعية  على  االتفاق  القرية، مت  أهالي  فيها 
من  األطفال  ميكن  للترفيه،  مكان  وجود  بأهمية  للتوعية 
آمن  موقع  توفر  عدم  عن  الناجم  النفسي،  العبء  تخفيف 
لهم للعب واستثمار وقت فراغهم، بشكل ميكنهم من التغيير 
متعدد  مركز  إيجاد  في  مطلبهم  ومتثل  فيهم.  اإليجابي 
األغراض، يشتمل على أنشطة رياضية واجتماعية وثقافية. 
قضايا،  لعدة  تطرقوا  احلملة،  لهذه  األطفال  يصل  وحتى 
املدارس، وعمالة األطفال، وانتشار ظاهرة  التسرب من  منها 
أهل  وشاكهم  املجتمعي.  للعنف  إضافة  بينهم،  التدخني 
قريتهم في ذلك. وبعد مناقشات عدة، توحدت الرؤية حول 
استغالل طاقاتهم بشكل  فيه  ضرورة وجود مكان  ميكنهم 

إيجابي. 

يوم احلملة
دعا نادي نسوي بيت سوريك؛ شريك »بياالرا« في املشروع، 
فيه  موسع مت  اجتماع  إلى  القرار،  وصناع  واألطفال  األهالي 

طرح القضية، وكيف ميكن للمواطن أن يساهم في حلها.
جمع  مسؤولية  وحتمل  القضية،  القروي  املجلس  تبنى  كما 
من   %20 ورصد  القرية،  مؤسسات  مع  بالتعاون  التمويل 
لذلك،  أرض  قطعة  وخصص  للتنفيذ،  الالزمة  املوازنة 
واأليدي  والطاقات  اإلمكانيات  كافة  لوضع  استعداده  وأبدى 
العاملة من القرية لتنفيذ املشروع. وتكفلت جمعية التنمية 

الزراعية في القرية بتشجير قطعة األرض. 
وجنح النادي بجمع تواقيع أرباب األسر في القرية، يتعهدون 

فيه على احملافظة على مخرجات املشروع. 
وتبنت مؤسسات القرية مسؤولية مخاطبة اجلهات الرسمية 

واملمولني لتمويل الفكرة.

بيت عنان
 80 »توقف... هذا حقي«، جاءت مشاركة حوالي  حتت شعار 
القدس،  غربي  شمال  عنان؛  بيت  قرية  في  وطفلة  طفال 
طرح  خاللها  ومت  الصيفية،  واملخيمات  العمل  ورشات  في 
والعمالة داخل  املدارس،  التسرب من  بينها  عدة قضايا، من 

إسرائيل، والعنف، والعادات والتقاليد.
عمل  في  التقصير  قضية  على  للتأكيد  األهالي  لقاء  وجاء 
مؤسسات القرية املختلفة، واجلهل بحقوق اإلنسان، والتدخني 

بني األطفال، الذي بات ظاهرة تنتشر بينهم.
وبعد حوار طويل بني األهالي واملجلس واملؤسسات، مت التأكيد 

على ضرورة التوعية بحقوق اإلنسان في حلمة مجتمعية.
وعليه عقدت جلنة املرأة؛ شريك »بياالرا« في املشروع، عدة 
لقاءات للتخطيط للحملة، شملت املؤسسات واألهالي واألطفال، 
فانتشر  اإلنسان؛  بحقوق  للتوعية  لبيت،  بيت  من  بأسلوب 
بيت  من  وتنقلوا   ،10/6 السبت  يوم  وصباياه  املشروع  شباب 
خالل  من  بحقوقهم  للتوعية  للمركز؛  البقالة  من  لبيت، 
 200 بتوزيع  قاموا  كما  ومطويات.  ومنشورات  بروشورات 

نسخة من وثيقة احلقوق.

بلدة الرام
املستهدفة  الرام  مجموعة  طرحتها  التي  القضايا  متحورت 
بانهيار  يهدد  مما  واألهالي،  البلدي  املجلس  بني  بالفجوة 

مفهوم احلكم الرشيد.
واستضافت مدارس البلدة لقاءات املشروع، التي شاركت فيها 
للمشاركة  األطفال  مجموعات  ترشيح  ومت  البلدة،  مؤسسات 
بورش العمل التي تطرقت للقضايا، وطرحت حلوال نوعية، 
ومن  القضايا،  على  االتفاق  بغرض  األهالي،  للقاء  وتوجهوا 
كهامها،  في  البلدية  أجهزة  وتقصير  النفايات،  تراكم  أهمها 
والفجوة بني األهالي واملجلس، والتسرب من املدارس، والفلتان 
متنزة  وتعمير  إطفاء،  ومرك  طبي،  ملركز  احلاجة  والعنف، 

البلدة.
الفجوة  قضية  أولوية  على  االتفاق  مت  طويل،  جدال  وبعد 
إلسماع  عليه  االرتكاز  ميكن  كأساس  واألهالي؛  املجلس  بني 

مطالبهم، وترميم موقع الترفيه الوحيد.

النقلة نوعية 
قبيل  االنتقالية  الفترة  خالل  للبلدية  الرسائل  توجيه  مت 
فيها  النظر  دائما: سيتم  الرد  كان  ولذلك  احمللية،  االنتخابات 
و«بياالرا«،  الشمس  عّباد  جمعية  بني  اجتماعا  لكن  الحقا. 
املشروع،  متطوعي  بني   لقاء  بعقد  تتمثل  برؤية  خرج 
والقائمة االنتخابية الوحيدة املرشح فوزها بالتزكية في الرام.

واليته،  املنهية  البلدي  املجلس  لدى  قبوال  الفكرة  ووجدت 
دار حوار  اجلديد، حيث  املجلس  كافة مرشحي  ومتت دعوة 
مت  اخلتام  وفي  املشروع،  في  املشاركني  وبني  بينهم  ساخن 
اخلروج بعدة توصيات من شأنها جسر الفجوة بني املرشحني 

أهل الرام، وتدخل مؤسسات املجتمع املدني.
ووعد املرشحون بترميم املتنزه، وعمل ما ميكن عمله بشكل 

يكفل استمرار التواصل مع األهالي بطريقة منهجية.
االتفاق  مت  حيث  الوعد،  حدود  عند  تقف  لم  األمور  ولكن 
على فكرة القيام بحملة نظافة تطوعية، يشارك فيها أعضاء 
الناس  ليتعرف  اجلدد؛  واملرشحون  القدمي،  البلدي  املجلس 
على  للحفاظ  والتوعية  القادمة،  املرحلة  سيقود  من  على 
10\10؛  يوم  حتديد  ومت  النفايات،  من  خالية  البلدة  بيئة 
ليكون  التسامح االجتماعي في فلسطني،  الذي يصادف يوم 
يوما للتسامح بني أهالي الرام، والتواصل مع أعضاء القائمة 

االنتخابية اجلديدة.

احلكـــم الرشيـــد... مسيـــرة مشروع يتواصـــل

خالل ورشة عمل للمشروع                                                                                                     تصوير: عالء الدين احلاليقة

خالل لقاء على هامش املشروع                                                                                                     تصوير: عالء الدين احلاليقة
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ألني مسعود
مراسلة الصحيفة/ رام الله

بعد آالم املخاض، تعلن احلياة والدة ضحكة جديدة في 
املنزل، ويتحرق األهل شوقا الستقبال مولودهم اجلديد 
أملا  تنقلب  قد  الضحكات  هذه  ولكن  والتهليل.  بالفرح 
انتظروه  الذي  الطفل  هذا  أن  اكتشاف  عند  وحسرة 
بشوق طيلة تسعة أشهر، يعاني من إعاقة ذهنية! هنا 
تصبح احلياة سوداء، ويلقى على عاتق األهل حمل ثقيل 

ومسؤولية صعبة!
ويرضون بالنصيب، ويحاولون توفير كامل احتياجاته. 
فشابا  مراهقا  الطفل  هذا  ويصبح  متر،  السنوات  لكن 
لديه قلب وعواطف؛ فيطالب بحقه في الزواج كإخوته 
األهل  ويبدأ  احليرة،  وتقع  جيله،  أبناء  من  وغيرهم 

بالبحث عن حلول.

حق إنساني وحرية شخصية
في  الالتني  رعية  كاهن  الصباغ؛  إبراهيم  األب  يقول 
أن  الشخصية،  حلريته  ضمانا  لإلنسان،  »يحق  أريحا: 
ذلك.  من  أحدا  متنع  أن  الكنيسة  تستطيع  ال  يتزوج، 
ولكن هنالك حاالت عديدة قد حتول دون إمتام الزواج، 
ذهنية«.  بإعاقة  الزواج  طرفي  أحد  إصابة  ومنها 
ويوضح أن اختالف درجات اإلعاقة من شخص آلخر هو 

الذي يحدد إمكانية إمتام الزواج أو عدمه.
نون  مركز  في  باحث  القاضي؛  عماد  األستاذ  ويرى 
راغبا  املعاق  كان  إذا  أنه  الله،  برام  القرآنية  للدراسات 
فيجوز  عليها،  يقدم  التي  للخطوة  ومدركا  الزواج،  في 
له ذلك. ويقول: »أما إذا كانت اإلعاقة الذهنية وراثية، 
ويحتمل أن ينقلها ألبنائه، فيشترط عدم اإلجناب، وقد 
يزيد  ال  حتى  املعاقة؛  املرأة  رحم  إزالة  األمر  يتطلب 

العبء على العائلة واملجتمع«.

وعي وإدراك
ميتلك  أن  الذهنية  اإلعاقة  حالة  في  الكنيسة  وتطلب 
التي  باخلطوة  الوعي  من  أدنى  حدا  املعاق  الطرف 
الزواج  لدميومة  إدراك  عن  ويوافق  عليها،  سيقدم 
العالقة  في  مسؤولياته  إدراك  إلى  إضافة  ووحدانيته. 
أبناء  الزواج من  ينجم عن  وما  الزوجية، ومتطلباتها، 

وكيفية تربيتهم. ويقول: »ما دام الشخص مدركا لذلك، 
الكنيسة«،  متانع  فلن  مسؤولياته،  لتحمل  ومستعدا 
من  يعاني  من  زواج  على  تشجع  ال  املقابل  في  ولكنها 

إحدى تلك اإلعاقات.
من  التأكد  ضرورة  يرى  الذي  القاضي،  يقره  ما  وهذا 
املعاق ذهنيا على حتمل مسؤولية أسرته  الرجل  قدرة 
بد  »ال  ويتابع:  الزوج.  واجب  من  ذلك  ألن  وإعالتها؛ 
هذا  في  اآلخر  الطرف  مصلحة  من  التأكد  من  كذلك 
الزواج، وإذا كان على علم باإلعاقة«. ويشير إلى أن أغلب 
كالهما  طرفني  بني  حتصل  النوع  هذا  من  الزيجات 
معاق. ويقول: »إذا توفرت لديهما رغبة أكيدة بالزواج، 
ولم يكونا قادرين على اتخاذ القرار وحتمل املسؤولية؛ 
يتحملوها  وأن  املناسب،  القرار  يتخذوا  أن  األهل  فعلى 
هم«. ويوضح أن الشرع يبيح زواج املعاق ذهنيا، مهما 
عنها،  أو  عنه  الشهوة  لدفع ضرر  إعاقته؛  درجة  كانت 
كان  إذا  »ولكن  ويتابع:  واخلدمة.  الرعاية  وحتصيل 
بل  بنفسه،  النكاح  يعقد  أن  له  فليس  مجنونا،  املعاق 

يزوجه وليه«.
طرفي  يدعم  من  وجود  أهمية  على  الكنيسة  وتركز 
إعاقة  حال  وفي  واألهل.  األشابني  دور  وهذا  الزواج، 
واألهل  األشابني  كاهل  على  تلقى  الزواج،  طرفي  أحد 
أحيانا؛  املادي  أو  واملعنوي  الروحي  الدعم  مسؤولية 
إن كان  أما  إنشاؤها.  التي يتم  حفاظا على هذه األسرة 
الزواج حتقيق مصلحة شخصية على حساب املعاق  في 
على  يقوم  األمر  »هذا  يقول:  الصباغ  فإن  واستغالله، 
النوايا، والكنيسة ال تعلم النوايا، وما دام الطرف املعاق 
الوعي  من  األدنى  احلد  وميتلك  االختيار،  على  قادرا 
يحق  فال  كاملة،  بحرية  الشريك  الختيار  واإلدراك 
للكنيسة أن متنع الزواج الذي تكفله الشرائع السماوية«.

شروط يجب حتقيقها
إخبار  الزواج  هذا  شروط  من  أن  إلى  القاضي  يشير 
الطرف اآلخر باإلعاقة؛ ألنها عيب ال يجوز كتمانه، وأن 
لدفع  وإفساد؛  بعدوانية  يعرف  ال  مأمونا؛  املعاق  يكون 

الضرر عن الزوج واألبناء. كما يشترط أال يكون الطرف 
اآلخر مجنونا أو زائل العقل؛ فإن »اجتماع زائلي العقل 

ال يحقق أي مصلحة« كما يقول.
مصلحة  إعاقته،  كانت  مهما  املعاق،  زواج  في  وتتحقق 
هامة، وهي إيجاد من يعتني به، ويقوم بشؤونه، ويهتم 
به، ويحقق الرعاية والتكافل والتراحم بني الزوجني، 
أنفسكم  من  لكم  خلق  أن  آياته  »ومن  تعالى:  يقول  إذ 
ورحمة«.   مودة  بينكم  وجعل  إليها  لتسكنوا  أزواجا 

الروم:21
ويؤكد الصباغ أن الكنيسة قد ترفض الزواج حني يكون 
االختيار  أو  القرار  اتخاذ  على  قادر  غير  طرفيه  أحد 
بحرية، وليس مدركا متاما للخطوة التي سيقدم عليها، 

أو عندما يشكل أحدهما خطرا على اآلخر.

املجتمع املقدسي
وقد مت إجراء دراسة في القدس بعنوان: »زواج املعاقني 
للباحثة  الفلسطيني«،  املقدسي  املجتمع  في  ذهنيا 
في منطقة  استمارة   100 توزيع  مرام سعيد، حيث مت 
حارة النصارى، عارض 70% من املبحوثني فكرة إجناب 
األطفال في حال كان أحد الوالدين معاقا عقليا، كما إن 
املعاق قادر على حتمل  أن  لم يعتقدوا  العينة  70% من 
العينة  من   %88 لدى  يكن  لم  بينما  الزواج،  مسؤولية 

استعداد للزواج من شخص معاق عقليا.
مع  التعامل  ميكن  أنه  املبحوثني  من   %72 يعتقد  وال 
زواج  مع  للتعامل  مماثلة  بطريقة  عقليا  املعاق  زواج 
يعتقدون  املبحوثني  من   %72 إن  كما  طبيعي،  شخص 
أنه توجد حاالت زواج معاقني ذهنيا في عاملنا العربي. 
املعاقة  املرأة  زواج  أن  الدراسة  عينة  من   %60 ويعتقد 
عقليا أصعب من زواج الرجل املعاق عقليا؛ ألنها تتحمل 
مسؤولية أكبر من مسؤولية الرجل من إجناب األطفال 

وتربيتهم واالعتناء بأمور املنزل.
وتبقى قضية زواج املعاق ذهنيا إشكالية ال يستطيع أي 
كان احلكم عليها، ويجب أخذ كل حالة على حدة؛ للتأكد 
إذا كان هذا الزواج يحقق مصلحة مشتركة لطرفيه أم 
ال. من حق كل إنسان أن يختار شريك حياته ويؤسس 
أسرة، ولكن ضمن هذه احلقوق يبقى التساؤل مطروحا: 
هل زواج املعاق ذهنيا هو حل ملشكلة، أم بداية ملشاكل 

جديدة؟

زواج املعاقني ذهنيا بني الدين واملجتمع

وداعا لألمية

عريفـــــة ماليشـــــة سبعينيـــــة قـــــررت أن تقـــــرأ وتكتـــــب
رامي الديسي

مراسل الصحيفة/ جنني

يصحون  أمهات  الناس  فيها  يرى  التي  الزاوية  في 
مالبسهم  ويحضرن  ألبنائهن،  الفطور  ليجهزن  باكرا 
اليومي،  ويعطينهم مصروفهم  املدرسية،  وحقائبهم 
يطل من زاوية معتمة شعاع براق يجعلنا نلتفت إليه؛ 
لنجد أمهات يحملن كتبهن املدرسية، ويسلكن سبيل 

طالب يصغرونهن بعدة عقود.
عاما،   70 احلاجة عريفة ماليشة  فقد جتاوز عمر 
وهي من قرية جبع قضاء جنني، وتسكن في بيت 
تقتنيها،  حيوانات  مع  تتقاسمه  »عقد«،  قدمي؛ 
وتستيقظ باكرا لتتفقدها وتطعمها وتسقيها. وفي 
إلى  التي تضمها  آخر من يومها حتمل كتبها  فصل 
حمراء،  حجارته  منحدرا  طريقا  وتسلك  صدرها، 
باجتاه مدرسة جبع األساسية للبنات؛ فترافق بعض 
ونصف  عقود  بستة  يصغرنها  اللواتي  الطالبات 
تقريبا، تتحدث إليهن، ويتحدثن معها كأنها طالبة 

من نفس العمر!
تصل  األصيل،  الفلسطيني  وثوبها  البيضاء،  بكوفيتها 
بها،  املدرسات  ترحيب  وسط  املدرسة  إلى  ماليشة 
غرفة  تدخل  إن  وما  احلديث.  أطراف  معها  ويتبادلن 
الصف حتى جتلس كبقية الطالبات؛ تقرأ وتكتب وحتل 
املسائل على السبورة وسط تصفيق الطالبات املندهشات 

من أدائها الذي لم يعتدنه من عجوز في عمرها.
وبكتبها التي ال تفارق يديها، تخرج ماليشة إلى باحة 
املدرسة.  مقصف  من  يلزمها  ما  لتشتري  املدرسة؛ 
ولكنها تتميز عن غيرها من الطالبات؛ فيفسحن لها 

املجال احتراما وتقديرا.
وفي طريق عودتها إلى املنزل، تسير بخطوات هادئة 
واثقة، وبابتسامة ال تفارق فمها، مع بعض الطالبات 
الطريق خالل عودتهن من  اللواتي يسرن معها على 
املدرسة. وقبل أن تكمل طريقها وحدها، تتبادل مع 
اليوم  في  باللقاء  تدعو  عبارات  الصغيرات  زميالتها 
على  تطمئن  حتى  املكان  تصل  أن  تلبث  وما  التالي. 
معانقتها  درجة  إلى  كثيرا  حتبها  التي  احليوانات 

وتقبيلها كما تقول.
ابنة السبعة عقود أبت إال أن تتعلم القراءة والكتابة، 
وأن تقرأ الالفتات، وأن تهتدي إلى سبلها دون معيل أو 
هاد؛ قررت أن تقرأ فقرأت، وأن تكتب فكتبت... ولم 

يتوقف الطموح.
النساء في هذا العمر ميلن إلى الهدوء ومداعبة األحفاد 
بأغانيهن الشعبية، وقصصهن العتيقة، لكن عريفة ال 
تفعل ذلك، بل حتلم بأن تصبح صيدالنية، وأن تتم 
دراستها في اخلارج. وهي مثال حي إلنسانة حتمل في 
وتدرك  منه،  جزء  حتقيق  من  متكنت  حلما  داخلها 
الكبر كالنقش في احلجر«، ولكن  »العلم في  أن  متاما 

عريفة بني حفيداتها علي مقاعد الدراسة                          املصدر: اإلنترنترغبتها جتعلها أكثر إصرارا على التعلم.
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ميرنا زيادة
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الزواج  املقبلني على  الشباب  كثير من  يلجأ 
إلى شراء الذهب املقلد، الذي يعرف بالذهب 
من  احلقيقي؛  الذهب  عن  كبديل  الروسي، 
قدرتهم  لعدم  زفافهم؛  مراسم  متابعة  أجل 
االرتفاع  بسبب  األصلي،  الذهب  شراء  على 
احلاد في أسعاره؛ فحالة الغالء العام، هي التي 

أدت إلى ارتفاع مستمر للذهب.

»احلاجة أم االختراع«
يتم إنتاج هذا النوع من اإلكسسوارات محليا، 
وميكن أن يستورد من بعض الدول األوروبية 
والهند،  وتايوان  إيطاليا  اآلسيوية، ومنها  أو 
من  استيراده  يتم  أن  بالضرورة  وليس 
روسيا؛ حيث يطلق عليه اسم الروسي؛ ألن 
أن  يعتبرون  زواجهم،  تقاليد  في  الروس 
يظل  ألنه  مقلدا؛  وليس  أصلي  الذهب  هذا 
أشهر؛  لستة  اللماع  األصفر  بلونه  محتفظا 
بكفالة من املصدر، شرط أال يتعرض كثيرا 

للشمس أو العطور، أو ملادة الكلور.
محالت  أحد  صاحبة  السيد؛  سها  وتقول 
هذا  »يلقى  الله:  رام  في  الروسي  الذهب 
الذهب إقباال كبيرا مؤخرا بعد ارتفاع أسعار 
أو  عروس  حتضر  أسبوع  كل  وفي  الذهب، 
ووالدته  العريس  ومع  والدتها،  مع  اثنتان 
أو أحد أقاربهما لشراء الذهب املقلد؛ فتأخذ 

وذبل  أساور،  من  يعجبها  ما  كل  العروس 
وأطقم  ومسابح،  وخوامت،  حلبية،  جنازير 
بـ10  القطعة  سعر  ويبدأ  وغيرها،  هندية 
 150 إلى  اآلخر  بعضها  سعر  ويصل  شواقل، 

شيقال«.
الروسي  الذهب  بني  الكبير  الشبه  وحول 
تصنيع  »يتم  السيد:  تقول  واحلقيقي، 
يتم  كما  متناهية،  بدقة  الروسي  الذهب 
حتجيره بطرق حتجير الذهب احلقيقي؛ مما 
يجعله متفوقا شكال على بقية اإلكسسوارات 

األخرى«.

أين املشكلة؟
وتكمن املشكلة في هذا النوع من الذهب عند 
ابنتهم   أن  يعتبرون  الذين  العروس،  أهل 
من  النوع  بهذا  تقبل  عندما  حقها  تخسر 
في  أهاليهن  بعضهن  يعارض  حيث  الذهب، 
ال  حتى  التقليد؛  بالذهب  ويقبلن  الرأي، 
 23 صايج،  زينة  تقول  الزواج.  عرقلة  تتم 
عاما، من رام الله: »ال مانع لدي أن يشتري 
الزوجية  فاحلياة  املقلد؛  الذهب  زوجي  لي 
ووجود  الزفاف،  حفل  بعد  تبدأ  احلقيقية 
في  يقدم  وال  يؤخر  ال  عدمه  أو  الذهب 

السعادة الزوجية«.
رام  من  عاما،   26 زيدان،  عمر  ويقول 
لبعض  ضحية  املشترين  بعض  »يقع  الله: 
يبتاعون  أنهم  يوهمونهم  الذين  التجار 
هذه  أسعار  أن  إلى  وينوه  حقيقيا«.  ذهبا 

بقيمته  مقارنة  مرتفعة  اإلكسسوارات 
احلقيقية، فهو ال يخضع ألي نقابة أو رقابة.
روسيا،  أم  أصليا  أكان  سواء  والذهب، 
أساسيا من عناصر احلياة،  ليس عنصرا 
مع  ومتاشيا  الناس،  إلرضاء  كماليات  بل 

العادات والتقاليد، حيث يعيش الزوجان 
معا في رحلة عمر طويلة. ورغم أنه من 
الصعب إرهاق النفس ماديا إلرضاء أذواق 
األعراس  أفخم  ينتقدون  الذين  الناس 
هنا:  األبرز  السؤال  يبقى  كلفة،  وأكثرها 

لذوي  حال  الروسي  الذهب  يبقى  هل 
التي  الغالء  موجة  في  احملدود،  الدخل 
والفقراء،  األغنياء  أبواب  تطرق  باتت 
الذين يجدون الذهب الروسي حال مؤقتا 

لزواج دائم؟

الذهب الروســـي... ملعـــان بـــال قيمـــة

إيالنة مهداوي
مراسلة الصحيفة/ طولكرم

حتمل  في  ونستمر  شرائها،  في  »نستمر 
تدفن  رصاصة  لكل  تدفعوا  ال  العقبات، 
يستغلنا  أن  تسمحوا  ال  شبابنا،  أجساد  في 
أهداف  هذه  بعلم«.  أو  علم  دون  اآلخرون 
من  وشابة  شابا   30 نفذها  التي  احلملة 
بهدف  نابلس،  في  الوطنية  النجاح  جامعة 
توعية الشباب حول أسباب تراجع االقتصاد 
الوطنية،  منتجاتنا  رواج  وعدم  الوطني، 
ودعمنا غير املقصود للمنتجات اإلسرائيلية.

أحد  عاما؛   22 جبارين،  فؤاد  وميتدح 
الطلبة،  به  قام  ما  احلملة،  في  املشاركني 
ويقول:  اخلطوة  لهذه  سعادته  عن  ويعبر 
احتاد  مجلس  من  برعاية  باحلملة  »قمنا 
الطلبة في اجلامعة، وهي من أجنح احلمالت 
التي قمنا بها؛ فقد امتدت إلى كافة الكليات 
في اجلامعة«، ويعتبر أن هذه احلملة ليست 
شبابية فحسب، وإمنا شعبية، بعد أن »لقيت 

قبوال كبيرا لدى الطلبة«.
ويتابع قائال: »لقد حققنا نتائج جيدة؛ فقد 
خال جميع كافتيريات اجلامعة من البضائع 

اإلسرائيلية«.
املنتجات،  هذه  بيع  إلى  عاد  بعضها  ولكن 
مستمرة،  تزال  ما  »احلمل  يقول:  هذا  وعن 
البضائع  من  اجلامعة  تخلو  حتى  وستستمر 
حمالت  هنالك  أن  ويوضح  اإلسرائيلية«. 
اخلليل  جامعتي  من  كل  في  مماثلة 

وبيرزيت«.
تطبيق  خالل  واجهتهم  التي  املشاكل  ومن 
هذه احلملة، أن بعض الناس ال يعرفون كافة 

البضائع اإلسرائيلية، وما يعرفونه منها هو 
أنواع من العصائر، وبعض املنتجات املعروفة 
لهم مسبقا. ويعتبر جبارين أن هذا من أهم 
بشكل  احلملة  هذه  مثل  لعدم جناح  األسباب 

تام.
االستغناء  إلى  املقاطعة  مفهوم  ويشير 
إلضعاف  اإلسرائيلية  املنتجات  شراء  عن 
النضال  طرق  كأحد  اإلسرائيلي؛  االقتصاد 
ضد االحتالل، وهو تعبير واضح من املواطن 
بتسويق  االحتالل  مكانة  تعزيز  رفضه  عن 
العالم حمالت مقاطعة  منتجاته. وقد شهد 
مقاطعة  ذلك  ومثال  االحتالل،  ضد  واسعة 
في  البريطانية  للمنتجات  غاندي  املهامتا 
مما  »كلوا  املشهورة:  عبارته  وقال  الهند، 
وقاطعوا  تغزلون،  مما  والبسوا  تنتجون 

بضائع العدو«.
أما عربيا فقد بدأ تاريخ املقاطعة لالحتالل 
جامعة  اتخذت  عندما   ،1945 عام  رسميا 
االقتصادية  باملقاطعة  قرارا  العربية  الدول 
إلسرائيل، واعتبرته عمال دفاعيا مشروعا، 
وإحدى الوسائل التي يستخدمها العرب ضد 
ولتعزيز  عليهم،  اإلسرائيلية  االعتداءات 

األمن القومي العربي.
وعن طبيعة احلراك القائم على املقاطعة في 
املنتجات  عودة  بعد  خاصة  النجاح،  جامعة 
جهاد،  فرح  تقول  اجلامعة،  إلى  االحتاللية 
22 عاما: »عملنا كل شيء، وكان يفترض أن 
بهذا  عريضة  على  بالتوقيع  اجلامعة  تقوم 
القرطاسية  على  اعترضنا  كما  اخلصوص، 
اإلسرائيلية«،  املصانع  شعارات  حتمل  التي 
األيام  في  احلملة  جتدد  إمكانية  إلى  وتلمح 

القليلة القادمة، حتى حتقق أهدافها كاملة.

شعار حمالت املقاطعة:
»بضائع إسرائيل سم في أجساد أبنائنا« 
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حلمي أبو عطوان
مدير التحرير

يقال إن رحلة األلف ميل تبدأ بخطوة واحدة. 
من هنا انطلقت فكرة قصتي التي سأعرج في 
محطاتها املختلفة على مواقع من الوطن، منذ 
لنبحث  زمالئي،  مع  السيارة  بنا  انطلقت  أن 
عن قرى مهمشة نريد لها أن تصبح جزءا من 

مشروع رائد، وحتى عودتنا إلى رام الله.
بدأت الرحلة في متام الساعة الثامنة والنصف 
زمالئي.  من  ثالثة  خاللها  ورافقني  صباحا، 
بني  الواصل  الطريق  إلى  توجهنا  البداية  في 
رام الله ونابلس، ولكن هدفنا كان الوصول إلى 
الطريق،  هذا  في  توجهنا  أما  األغوار،  منطقة 
تياسير من محافظة طوباس،  قرية  إلى  فكان 
عضو  دراغمة؛  عارف  دليلنا  يسكن  حيث 
األغوار  البدوية-  املالح واملضارب  مجلس قروي 

الشمالية.

حكاية دليلنا مع سيارة البزر
انطلق  فقد  عارف؛  جند  ولم  تياسير  وصلنا 
نحو منطقة الغور، بصحبة مجموعة من أفراد 

منظمة بيتسيلم احلقوقية.
ترجلت  للقائه،  املعني  للمكان  وصلنا  عندما 
بقالة هناك عنه،  السيارة، وسألت صاحب  من 
فأجابني: »لقد سبقكم عارف مع سيارة البزر«! 
فاحترت وزمالئي، وأخذنا نتساءل: ملاذا يركب 
عارف في »سيارة البزر« وهو يعلم أننا قادمون 

الصطحابه؟
أجاب عارف  به،  لالتصال  وبعد عدة محاوالت 
من  ضيوفه  مع  سبقنا  بأنه  وأخبرني  أخيرا، 
تياسير.  حاجز  بعد  وسينتظرنا  »بيتسيلم«، 
عالقة  نسج  أحاول  زلت  ما  كنت  لي  بالنسبة 

بني »البزر« و«بيتسيلم«!
احلاجز  من  اقتربنا  حتى  الطريق  واصلنا 
لم  وكذلك  باملنطقة،  خبيرا  أكن  لم  املذكور. 
تكن زميلتاي؛ فاعتقدنا أنه حاجز عادي ميكن 
الغربية.  الضفة  أن منر خالله كأي حاجز في 
بتلك  اخلبير  وهو  حاليقة؛  عالء  زميلنا  لكن 
املنطقة؛ ألنه عمل فيها ألكثر من عامني على 
مؤسسة  من  بدعم  »خطى«،  مشروع  تنفيذ 
»اآلن  بقوله:  يفاجئنا  الدولية،  الطفل  إنقاذ 
على مرافقي السائق قطع احلاجز على األقدام«. 
وصلنا احلاجز، ترجلنا من السيارة، توجهنا إلى 
»كابينة« يجلس فيها عدد من جنود االحتالل، 
أن  قبل  إلكترونية  ببوابة  املرور  علينا  وكان 

إي  بحوزة  كان  إذا  رنينها  تطلق  إليها،  نصل 
خامتا  كانت  لو  حتى  معدنية،  قطعة  بها  مار 

أو نظارة.
منهم  واحد  كل  ويبدأ  طابور،  في  املارة  يقف 
كنت  يومها  معادن.  من  بحوزته  ما  كل  بخلع 
فكأن  احلزام،  للبس  يصمم  لم  بنطاال  ألبس 
قد  أنني  نسي  املصنعة  الشركة  في  املصمم 
أشتري هذا البنطال وأعبر به حواجز عسكرية، 
لم  ليته  واحدة...  معدنية  بقطعة  فزينه 
يضعها! فقد كلفتني هذه القطعة إصرار اجلنود 
على خلعه. وهنا يبدأ اإلحراج، خاصة وأن لي 
جتربة مماثلة سابقة، حني اضطررت خللع كل 
شارع  في  »الكونتينر«،  حاجز  على  مالبسي 
من  عائدا  كنت  عندما  يوم  ذات  النار،  وادي 
بيرزيت أثناء دراستي اجلامعية. وما زاد الطني 
بلة، أنني كنت برفقة بعض زمالئي وزميالتي 

من منطقة اخلليل.

الله سترها
صوت  وعال  اآللة،  جنت  احلاجز  وصلت  حني 
رنينها؛ فأمرني اجلندي أن أعاود الكرة. ومرة 
في هذه  الرنني.  يتوقف  ولم  وثالثة...  ثانية، 
على  املعدنية  للقطعة  انتبهت  بالذات،  اللحظة 
الذي قال لي بلهجة  بنطالي، فبينتها للجندي، 

عربية مكسرة: »يال روخ«!
علياء  زميلتاي  وتبعتني  السيارة،  إلى  ذهبت 
احلاجز،  بعد  أمتار  بضعة  بعد  وعلى  وهديل. 
أخذ صاحب سيارة فلسطينية خاصة يعطينا 
إشارات للتوقف، ففعلنا. وإذا بعارف يخرج منها، 

وينتقل لسيارتنا.

مع عارف تبدأ الرحلة
ما إن جلس عارف حتى حتركت السيارة، وبدأنا 
نسأله عن املناطق التي منر فيها. وكانت البداية 
وهي  احلاجز«...  بعد  »ما  تياسير  أراضي  مع 
موقعا  االحتالل  جنود  أعلنها  واسعة  منطقة 
عسكرية  منطقة  بذلك  فأصبحت  للتدريب، 
مليئة  املنطقة  »هذه  عارف:  يقول  مغلقة. 
باأللغام، ويحظر جنود االحتالل علينا دخولها؛ 

ألنه يستخدمها في تدريباته«.
ومن  لنا،  سماها  قرى،  بعدة  مررنا  ذلك  بعد 
العقبة؛ وهي جتمع فلسطيني مستحدث  بينها 
أراضيهم   على  ليحافظوا  املواطنون  أقامه 

املهددة باملصادرة.
سرنا بعدها قليال، فإذا بهاتف عارف يرن، ونقل 
االحتالل  »قوات  أن  مفاده  خبرا  املتصل  إليه 

تعود  األبقار  من  رأس   100 حوالي  حتاصر 
اجلفتلك،  في  فلسطينيني  ملزارعني  ملكيتها 
واقتادت مجموعة منها قيد االعتقال، في حني 

متكنت مجموعة أخرى من الفرار«!
عارف، حيث  على  بعدها  املكاملات  وانهال سيل 
على  التعرف  حتاول  عديدة،  أطرافا  أن  بدا 

تفاصيل عملية »حصار البقر«!
الفترة، كان عارف يكتفي بإشارة  خالل هذه 
من يده ليدلنا على الطريق؛ فقد كانت نيتنا 
أن نصل إلى قرى وجتمعات نائية ومهمشة في 
والزبيدات،  اجلفتلك،  منها  األغوار،  منطقة 
مرة  ألول  عنها  سمعت  التي  نعجة،  ومرج 
عن  املبدئي  البحث  عملية  جنري  كنا  عندما 
مشروع  في  استهدافها  ننوي  التي  املناطق 
الذي  ومناظرات«؛  حوارات  األطفال  »حقوق 
ستنفذه الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل 
دور الشباب »بياالرا« في 12 موقعا في الضفة 
في  ومثلها  األغوار،  في  ثالثة  منها  الغربية، 
محافظة  في  أخرى  وثالثة  اخلليل،  منطقة 
منطقتي  في  الباقية  والثالثة  طولكرم، 
إنقاذ  مؤسسة  من  بدعم  الله،   ورام  القدس 

الطفل الدولية.
تابعنا املسير، وبني كل اتصال وآخر، كان عارف 
يخطف الثواني ليعرفنا على املناطق التي نصل 
ذاكرته،  في  اختزنها  وقد  نتعداها،  أو  إليها 
ترده.  مكاملة  كل  على  رده  بعد  عنها  ليحدثنا 
قاحلة،  أنها  املنطقة  تلك  مييز  ما  أكثر  ولعل 
من  شكل  بأي  استغاللها  املواطنني  على  ومينع 

مظاهر  أي  من  متاما  تخلو  فباتت  األشكال؛ 
أو  هنا،  اخلضار  مزارع  بعض  عن  عدا  للحياة، 
للمستوطن  ملكيتها  تعود  والتي  هناك،  العنب 
»فالن«، او املستوطن »عالن«؛ الذين وفرت لهم 
حكومة االحتالل كل اإلمكانيات للسيطرة على 
وأمدتهم  فيها،  وحقوقهم  املواطنني  أراضي 
بشبكتي املاء والكهرباء... التي يحرم املوطنون 

من انتظامهما في كل جتمعات األغوار!
اجلغرافيا  مبعرفة  اخلاص  باجلزء  يتعلق  فيما 
نعرف  وأصبحنا  جنحت،  رحلتنا  الفلسطينية، 
مناطق أكثر. لكن الصعوبة ظهرت في التفكير 
اجلغرافية  فطبيعتها  املنطقة؛  بتلك  بالعمل 
معقدة، وهنا بدأت أحسب في نفسي ألف حساب: 
القادمة؟ هل ميكنني أن  كيف سأعود في املرة 
أقول لنفسي إنني أصبحت أعرف املنطقة متاما؟ 
أم قد أضل الطريق فيقودني أحدها ملستوطنة؛ 

فيؤخرني »السني« و«اجليم« عن أداء مهمتي؟
في ذلك اليوم أجبت نفسي: »يسترها الله«.

وبدأت زميلتاي تتحدثان معا بصوت يكاد يكون 
هذه  في  »سنموت  إحداهن:  قالت  مسموعا. 

املشاوير«. وردت الثانية: »إي والله«!
منطقة  وهي  الزبيدات،  إلى  وصلنا  أخيرا 
بدوية.  ألصول  تعود  واحدة،  عائلة  تقطنها 
رئيس  اجلرمي؛  حسن  بيت  نحو  واجتهنا 
أسامة،  أم  زوجته  واستقبلتنا  القروي،  املجلس 
وقد بدا علينا تعب السفر، وحرارة يوم صيفي 
البارد،  املاء  لنا  لتحضر  فأسرعت  الغور؛  في 
احلديث  أطراف  معها  وبتجاذبنا  وأكرمتنا. 
الذي  زوجها،  وصول  انتظار  في  والنكات... 
أن يصلنا، طرح علينا سؤاال  أطل، وقبل  حني 
من بعيد، ونصه: »أم أسامة دارت بالها عليكم«؟ 

فأجبنا بلسان واحد: »أصيلة وما قصرت«.
أهداف  شرح  مرحلة  بدأت  أسامة  أبي  مع 
ومراحله،  أفكاره  في  معه  تناقشنا  مشروعنا، 
فأعجب بالفكرة، خاصة وأن بحثنا عن القرية 
على  أمامه  التحديات  كل  وضع  من  مكننا 

الطاولة.
مهنية  عالقة  أنسج  بدأت  األثناء  هذه  في 
أبي  فبيت  ومسؤوليها؛  الزبيدات  مع  ومكانية 
أسامة يقع على أعلى قمة في البلد، مما مكنني 
لو كانت صورة جوية.  القرية كما  أرى  أن  من 
ومعه اتفقنا على اخلطوات الالحقة، وخرجنا 
عن  كثيرا  تبعد  ال  التي  نعجة،  مرج  نقصد 
الزبيدات، لكنها زيارتنا األولى، التي نريد لها أن 
وعادات  فيها،  احلياة  فكرة عن طبيعة  متنحنا 

أهلها.
فحماوي؛  أدهم  أبو  استقبالنا  في  كان  وهناك 
على  أكرمنا  الذي  احمللي،  املجلس  رئيس  نائب 
طريقته اخلاصة، قبل أن نتطرق للحديث عن 

املشروع، وشرح فصوله.
وأبدى  الفكرة،  أعجبته  كذلك  أدهم  أبو 
يحدثنا  وبدأ  نطلبه.  ما  كل  لتوفير  استعداده 
»أنا  صراحة:  قالها  وقد  قريته،  مشاكل  عن 
األفضل  أن تصبح  لها  وأريد  لقريتي،  عنصري 

في فلسطني«.

على طريق اجلفتلك
فتشاورنا  باجلوع،  نشعر  وبدأنا  الوقت،  تأخر 
حول أن نتوقف قبل وصولنا إلى نادي اجلفتلك 
الرياضي لعلنا نشتري أي شيء نسد به جوعنا؟ 
نظرا  الرفض  هو  الغالبية  خيار  كان  ال؟  أم 
النادي، حتى  إلى  إن وصلنا  الوقت. وما  لتأخر 
القروي، ميدنا  املجلس  رئيس  كساب؛  عبد  بدأ 
بساندويشات لبنة ومرتديال وفالفل. كنا نأكل 
واألشخاص،  باملكان  عالقتنا  ونربط  ونشرح، 
فشرح  طويال،  كساب  أبي  مع  حتدثنا  وقد 
تهجير  من  تعانيه  وما  قريته،  طبيعة  لنا 
على  لالستيالء  االحتالل  ومحاوالت  وتهميش، 
األرض... وغيرها من املشاكل. واتفقنا على كل 
احليثيات لتطبيق مشروعنا، وودعناه متجهني 

إلى رام الله.

الجئة بهوية زرقاء
بطاقتها  مقدسية،  فتاة  صباغ؛  هديل  زميلتي 
في  املسافرين  بقية  أما  أزرق.  بلون  الشخصية 
مناطق  يسمى  فيما  فنسكن  يومها،  السيارة 
السلطة الوطنية الفلسطينية، وحتمل بطاقاتنا 

الشخصية لونها األخضر.
ذاته،  بحد  محورا  يكون  لن  البطاقات  لون 
جنود  ألن  القصة  هذه  في  أذكره  ولكنني 
االحتالل على حاجز تياسير، الذين عبرناه في 
يسمح  أن  ومعنا هديل، رفض  الصباح،  ساعات 
حد  على  »إسرائيلي«  ألنها  منه؛  تعود  بأن  لها 
جنود  يعرفها  لم  التي  واحلقيقة  تعبيرهم. 
االحتالل على حاجز »تياسير« املشؤوم، هو أن 
جذور زميلتي تعود إلى مدينة يافا، التي جلأت 
منها عائلتها عام 1948 إلى القدس، وهناك، بعد 
احتالل القوات اإلسرائيلية عام 1967، أحصيت 
بعد  هي  لتحمل  االحتالل،  بلدية  سجالت  في 

أعوام بطاقة زرقاء.
بعد انتظار لم يدم طويال، تواصلنا مع مكتب 
أمر  منه  وصدر  املنطقة،  تلك  في  االرتباط 
وصولنا  ومع  بالعبور.  لهديل  بالسماح  للجنود 
السابعة  من  تقترب  الساعة  كانت  الله،  لرام 
بالكثير  محملني  عدنا  ولكننا  ليال؛  والنصف 
من املشاهد واملعلومات والتحديات، التي سنظل 
ستائر  انسدال  مع  بها  التفكير  عناء  نتكبد 

الليل.

قصة صحفية

عنوانها: التعب والعرق
رحلتنا إلى األغوار تنجح رغم أنف اجلغرافيا واحملتلني!

جمال األغوار يستهدفه االحتالل                             تصوير: حلمي أبو عطوان

حلمي خالل إحدى املقابالت                                    تصوير: علياء أبو دية
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حقيقيا  سجال  األثرية  املكتشفات  تعد 
فيه.  للشك  مجاال  يقبل  ال  الذي  للتاريخ 
وإدراك  بأرضه،  املواطن  ارتباط  وبسبب 
سلطات االحتالل ألهمية اآلثار، فقد عكف 
سرقتها،  على  لالحتالل  األول  اليوم  منذ 
وإيجاد  التاريخ،  لتزييف  محاولة  في 
الوطن  قلب  في  الهش  وجوده  يبرر  ما 

العربي.
للحفاظ  املواطنني  وهنا تكثفت محاوالت 
على آثارهم وتراثهم. ومع ضعف إمكانات 
حلفظ  فردية  محاوالت  برزت  السلطة، 
بها  واالحتفاظ  عنها،  والتنقيب  اآلثار 
حتى  ورقابته،  احملتل  بطش  عن  بعيدا 
عملهم  يصنفون  بها  املهتمني  بعض  إن 
كأحد أشكال النضال الوطني، ومنهم وليد 
»عاشق  لقب  عليه  يطلق  الذي  العقاد؛ 

اآلثار«.
الصغير  بابه  من  املتحف  تدخل   عندما 
الكبير  املنزل  باب  نفسه  وهو  املتواضع؛ 
الذي تعود ملكيته لعائلة العقاد في مدينة 
أضفت  قد  البساطة  أن  يونس، جتد  خان 
املتحف  مقتنيات  لكن  رونقا.  املكان  على 
فعلى  مختلفة؛  عصور  بني  الزائر  تنقل 
عراقة  للمتحف، جتد  املؤدي  املمر  امتداد 
للعصور:  تاريخها  يعود  التي  األعمدة 
والروماني،  والبيزنطي،  البرونزي، 
واإلسالمي. وأول ما يستقبلك مدفع يعود 
عام  مصر  على  الثالثي  العدوان  لفترة 
1956، وكذلك  بيت شعر مغزول من شعر 
األغنام، مر على صنعه أكثر من 80 سنة.

والفنون  للتراث  العقاد  متحف  أنشئ  وقد 
حيث  فردي،  بجهد  عاما  ثالثني  قبل 
متحف  مدير  العقاد؛  وليد  األستاذ  يقول 
التي  اآلثار  »أعشق  واآلثار:  للتراث  العقاد 
وهويته  وحضارته  شعبي  تاريخ  متثل 
واجبا  عليها  احلفاظ  وأعتبر  الوطنية، 
يقدمه  أن  ميكن  ما  أقل  وهو  وطنيا، 

الفلسطيني لشعبه«.
ويوضح أن القطع األثرية التي ميتلكها في 
متحفه ال تقدر بثمن؛ فهي »متثل تاريخ 
عديدة  وحضارات  عصور  في  فلسطني 
مرت بها، وأثرت فيها، وتركت دليال على 
ال  كثيرة  آثار  من  جزء  وهي  وجودها«، 
تزال في باطن األرض تنتظر من يكتشفها 

ومينحها حقها في التعريف والتأريخ.
منذ  بدأ  باآلثار  اهتمامه  أن  ويوضح 
القرن  سبعينات  في  زار  أن  بعد  صغره، 
رحلة  خالل  األثرية  املواقع  املاضي، 
العربية،  مصر  جمهورية  إلى  مدرسية 
ويقول: »ولد ذلك عندي رغبة في اقتناء 
قطع أثرية من وطني ألحافظ عليها كما 
رأيت في مصر«. ومع مرور الزمن حتول 
حني  مقاوم،  إلى  عاشق  من  العقاد  وليد 
رأى بأم عينه عندما كان في العشرينيات 
احلرب  وزير  ديان؛  موشيه  عمره،  من 
باطن  يلتهم  وهو  األسبق،  اإلسرائيلي 
و«تل  ريدان«  »تل  منطقتي  في  األرض 
بحثا  يونس،  خان  شاطئ  قرب  قطيف«؛ 

عن اآلثار.
حتى  أو  اآلثار،  علم  العقاد  يدرس  ولم 
مطالعاته  لكن  اجلامعات،  في  التاريخ 
شرح  في  االستفاضة  من  مكنته  الدائمة 
متحفه  في  أثرية  قطعة  كل  تاريخ 
ال  له  ماضي  ال  من  أن  ويعتبر  الشخصي، 
مستقبل.  أو  حاضر  له  يكون  أن  ميكن 
ويعتبر أن الغيرة على التراث، الذي يحاول 
وحتريفه  وسرقته،  طمسه  االحتالل 
بشكل يخدم مخططاته، هي دوافعه للعمل 

على حماية التراث؛ كشكل نضالي »ال يقل 
الوطن«  في سبيل  الروح  بذل  أهمية عن 
األكبر  »الشاهد  هي  اآلثار  ألن  يقول،  كما 

على ارتباط اإلنسان بأرضه ووطنه«.

تصنيف
إلى قسمني، واحد يضم  املتحف  وينقسم 
ويضم  التراث.  على  يحتوي  وآخر  آثارا، 
اجلزء اخلاص باآلثار فخاريات تعود لعدة 
الذي يعود  العصر احلديدي  عصور منها، 

لـ1200 سنة قبل امليالد.
يضم  فاملتحف  للحضارات،  بالنسبة  أما 
نقودا  »الهيلينية«،  اليونانية  الفترة  من 
احلجر  من  قبر  وبالطة  فخارية،  وقطعا 
الكلسي عليها كتابة، تعود لـ332 سنة قبل 
 2332 قد جتاوز  أن عمرها  امليالد، مبعنى 

عاما.
مقتنيات  توجد  الرومانية  الفترة  ومن 
رومانية  قبور  شواهد  وبعض  فخارية، 

قدمية، ونقود.
فتشمل  البيزنطية،  الفترة  مقتنيات  أما 
نقودا وجرارا فخارية، وأعمدة رخام من 
العقال:  يقول  وعنها  هيالنا،  امللكة  قصر 
كتب  قطعة  اآلثار  هذه  بجانب  »وجدو 
إلى  إضافة  هيالنا«،  امللكة  »قصر  عليها 
تابوت من الرصاص يعود لـ1700 سنة قبل 

امليالد.
في  نادرا  أثريا  تابوتا  العقاد  اكتشف  كما 
املنطقة  في  قدمية  بيزنطية  مقبرة 
يونس،  خان  مدينة  شرق  احلدودية 
النار  االحتالل  قوات  »أطلقت  ويقول: 
علي خالل إنقاذي لهذا التابوت عام 2007، 

لكنني جنوت ومعي التابوت«.
يعرض  خاصا  قسما  املتحف  ويضم 
حيوانات محنطة، منها طائر الفالمنجو، 
إلى  إضافة  متساح،  ورأس  كوبرا،  وثعبان 
الفلسطينية،  البيئة  من  متنوعة  طيور 

قام العقاد بتحنيطها بنفسه.

قسم لألسلحة
يحتوي  القدمية،  األسلحة  مناذج  ومن 
خالل  استخدمت  أسلحة  على  املتحف 
والثانية،  األولى  العامليتني  احلربني 
ضد   1936 عام  الثوار  استخدمها  وأسلحة 
ألسلحة  باإلضافة  البريطاني،  االنتداب 
قذائف  وهناك  و1956،   1948 لعامي  تعود 
وأسلحة تعود لالنتفاضتني األولى والثانية 

مع صور لبعض الشهداء .

عن التراث
أن  للمتجول  فيمكن  التراث،  قسم  في  أما 
موسيقية  أدوات  بوجود  الفن  يستشعر 
وعلى  والشبابة،  والربابة  اليرغول  منها 
التقليدية؛  الزراعة  أدوات  منها  مقربة 

كاملنجل واحملراث والهوجل واملذراة.
كتبا  التاريخية  العقاد  مكتبة  وتضم 
لآلثار  »عشقي  يقول:  حيث  تاريخية، 
في  عنها  والتنقيب  البحث  دائم  جعلني 
كل مكان، وأسعى لشراء قطع أثرية بحوزة 

بعض األشخاص لضمها إلى املتحف«.
مناذج  عدة  الشعبية  األزياء  قسم  وفي 
مختلفة،  ومدن  قرى  من  نسائية  ألثواب 
 ،1948 عام  قبل  ما  إلى  معظمها  يعود 
املرأة  تستخدمها  كانت  منزلية  وأدوات 
في األعمال املنزلية؛ كالكانون، والطابون، 
والغربال،  والفخارية،  النحاسية  واألواني 
يبلغ  التي  »البورية«  وخزانة  واملرجونة، 
كان  وهودج  عاما،   130 من  أكثر  عمرها 
العروس على ظهر اجلمل  يستخدم لسفر 
مناذج  لبعض  إضافة  عريسها.  بيت  إلى 
زي الرجل الذي يتمثل بالعباءة والقمباز، 

من  املصنوعة  والعصا  والعقال،  والكوفية، 
خشب اللوز.

ويوضح العقاد أنه يتم التعرف على عمر 
كل قطعة عبر فحص كربوني يجرى لكل 

منها على حدة.
يكونون  ما  عادة  متحفه  زوار  أن  ويبني 
من وفود عربية وأجنبية، حيث زاره وفد 
أمريكي من جامعة هارفارد، وكذلك وفد 
مصري، إضافة لطلبة املدارس واجلامعات، 
ويساعد طلبة املاجستير في علم التاريخ 

واآلثار في إجناز رسائلهم.

تاريخ
 ويعود العقاد بذاكرته 25 عاما إلى الوراء، 
والتراث  اآلثار  بأهمية  »شعرت  ويقول: 
بنفسي،  عشتها  شخصية  جتربة  بعد 
االحتالل  قوة من جنود  اقتحمت  عندما 

وحني  شقيقي،  العتقال  عائلتي  منزل 
يعود  حجر  على  الضابط  عينا  وقعت 
أمر  البيزنطي من وسط فلسطني،  للعهد 
أمر  فكأنه  األثري؛  احلجر  بنقل  جنوده 

اعتقال إضافي«.
رسالتي  »ستستمر  قائال:  العقاد  وينهي 
أتواني عن حفظ  املقاومة، ولن  النضالية 
ميكن  ما  وإنقاذ  آثارنا،  وحماية  تراثنا، 
سلب  ألن  االحتالل؛  عبث  من  إنقاذه 
سلب  عن  يقل خطرا  ال  والتراث  التاريخ 
للتعاون  اجلميع  ويدعو  والوطن«.  األرض 
بفلسطني  يليق  مكان  تشييد  أجل  من 
من  التراث  حفظ  فيه  يتم  وآثارها، 
السنني،  عشرات  »مرت  ويتابع:  الضياع، 
مبنى  إقامة  إلى  السلطة  تبادر  ولم 
مستقبل  »أي  متسائال:  ويختم  ملتحف«. 

ينتظر شعبا ال يهتم مباضيه«؟!!

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

ص.ب. 54065. القدس

• هاتف: 2406281/0ـــ02

tyteditor@yahoo.com

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

)عبد الرؤوف حواري(  0599-589351

• بريد إليكتروني:

pyalaranb@yahoo.com 

جنوب الضفة الغربية
بيت حلم 

 )يوسف حلام( 

• جوال: 0599040046 خلوي:052-2603293

اخلليل 
)عبد املجيد دسة( 

• خلوي:0599-556744

)مركز الكاسا للتدريب(

مراكز توزيع  الصحيفة

عن على

متحف العقاد جتربة فردية حلفظ التاريخ والتراث

من مقتنيات املتحف


