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أن تسافر فالطرقات كلها مفتوحة... ميكنك أن تستغل معالم التطور فتغلق على نفسك أبواب سيارة أو حافلة. ولكنك 
ولكن  ثواني.  تستمر  ذكريات  في  كاملة  حياته  يختزل  أن  عليه  بات  شخص  خياالت  متر  كما  اجلمال  على  ستمر  عندها 
تفاصيلها جيدا، ونسمي كل حجر فيها، ونرسم على جذوع  لنحفظ  أن متر بطيئة في مخيالتنا؛  الوطن أجدر  مشاهد 
زيتوننا وسرونا قلب حب، على طرفه األول أول حرف من حروف أسمائنا، وعلى الطرف اآلخر اسم فلسطني كامال.... 

وال بد أن تخلد الصورة حكاية العشق هذه على فصول احلياة.
وكان  الهوائية،  دراجاتهم  صهوات  على  قطعوها  طويلة  كيلومترات  بجنني؛  ياصيد  إلى  الشباب  رحلة  كانت  نابلس  من 
عتادهم آلة تسجل اللحظة لتبقيها حية مئات السنني... حكاية عشق وهواية، ورحلة تخلب األلباب، في ربوع املتاح من 
وطننا. والرسالة أن املتعة متاحة، مهما صغرت املساحة... قف على كل ذرة من ذرات الوطن واحفظها، وامأل رئتيك 

بعبق احلياة... برائحة الوطن.

والثمانونتصدرها الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب "بياالرا"صحيفة فلسطينية شهرية، ثنائية اللغة، متخصصة بالشباب التاسع  العدد  2012 ث�����ان  - ك����ان����ون  ف�����ل�����س��ط��ي�����ن 
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ملاذا في هذا الوقت؟!

فالقيادة  إسرائيل؛  في  األمني  للعمل  حدود  ال 
اجتماع  كل  على  أجندتها  تفرض  العسكرية 
للمجلس الوزاري املصغر؛ »الكابنيت«. ولهذا لم يعد 
اإلسرائيلية  اجليب  سيارات  نرى  أن  علينا  غريبا 
محمود  الرئيس  عمل  مقر  محيط  في  تتحرك 
عباس، بل قد تتحرك في محيط إقامته مبنطقة 
البالوع في رام الله، حتى إن قوات االحتالل ال تبرر 
توغالتها، وتكتفي بإعالم اجلانب الفلسطيني وهي 
لذلك  داعي  ال  حتى  أو  الهدف،  من  مقربة  على 
أحيانا، كما حدث مؤخرا في محيط جامعة القدس 
إبراهيم  العميد  منع  عندما  بقلقيلية،  املفتوحة 
حنيحن؛ قائد قوات األمن الوطني، قوات االحتالل 
معهم  اشتبك  أن  بعد  الشبان،  أحد  اعتقال  من 
العميد، وخلص الشاب من قبضة ضابط املخابرات 

املرافق للقوات العسكرية املتوغلة.
أن  نرى  التحليلية،  النظرة  من  الثانية  اجلهة  في 
مؤخرا  اقتحمت  قد  الفلسطينية  األمن  أجهزة 
منطقة جبل جوهر في اخلليل، واعتقلت مجموعة 
أو  سياسية  ألسباب  سواء  للقضاء  املطلوبني  من 
تصنف  املذكورة  املنطقة  أن  واملعروف  جنائية. 
األمنية  “H2”، التي تخضع للسيطرة  من مناطق 
األمنية  األجهزة  على  وحترم  الكاملة،  اإلسرائيلية 
أن  هنا  املختلف  واألمر  هناك.  نشاط  أي  ممارسة 
سلطات االحتالل سمحت ألجهزتنا األمنية مبمارسة 
نشاط واسع هناك، مت خالله تبادل إطالق النار مع 
املنطقة بعد فرارهم  إلى تلك  الذين جلأوا  الفارين 

من املناطق التي ميكن ألجهزتنا العمل فيها.
هذه  على  اعتراضا  املواطنني  بعض  أبدى  وقد 
اخلطوة، واعتبروا أنها تصب في مصلحة االحتالل 
حني  في  جماهيريا.  املرفوض  األمني؛  والتنسيق 
تعد  لم  إذ  إجناز؛  أنه  على  اخلبر  آخرون  استقبل 
األمنية،  األجهزة  أيدي  عن  بعيدة  منطقة  هناك 
وهنا  مطلوب.  أي  إلى  تصل  أن  بإمكانها  صار  التي 
أجد املبرر ملن يسأل: ملاذا سمحت سلطات االحتالل 
أن  رغم  بالذات،  املرحلة  هذه  في  اخلطوة  بهذه 
بروتوكول اخلليل الذي أجنز عام 1997، خالل الفترة 
الوزراء  رئيس  نتنياهو؛  بنيامني  فيها  كان  التي 
وهل  حينها؟  للوزراء  رئيسا  احلالي،  اإلسرائيلي 
قناعة  من  نابعة  أم  الثمن؟  مدفوعة  اخلطوة  هذه 
اجلانب اإلسرائيلي بأهمية الدور األمني الذي تقوم 

به األجهزة األمنية الفلسطينية؟
وبانتظار اجلواب، ميكن أن نشير إلى إجناز حققته 
األجهزة األمنية، يتمثل باستخدام بصمات األيدي 
قيام  منذ  إليه  افتقرنا  ما  وهو  اجلرائم،  لكشف 
السلطة الوطنية. وفي قراءة حتليلية للخبر، جند 
ستقل  مجهول  ضد  تسجل  كانت  التي  اجلرائم  أن 
إن  كما  اجلنائي.  البحث  تساعد  أجهزة  لوجود 
الدولة بكل فروعها مطالبة بتوفير مزيد  أجهزة 
املناطق  في  خاصة  للمواطنني،  واألمان  األمن  من 
لسلطات  األمنية  السيطرة  حيث   ،”C“ املصنفة 

االحتالل.
العمل  من  مبزيد  مطالبة  الوطنية  السلطة  إن 
األمني  االستهداف  أمام  املواطن  أمن  لتحقيق 
أن  محققينا  وعلى  اإلسرائيلي.  واملخابراتي 
ألنهما  لالحتالل؛  والعمالة  اإلجرام  بني  يربطوا 

بيئة  وتوفير  السلطة،  إلضعاف  ويقودان  سواء، 
اجتماعية ال يحمد  تؤدي ملشاكل  غير سليمة، قد 
عقباها، قد يصبح املواطن مضطرا بسببها للبحث 
يا  احلكم..  ينفع  ال  وبعدها  وانتزاعه،  حقه  عن 

سيدي احلكيم.

ممانعة... مماطلة... مصاحلة
املصاحلة،  إجراء  ميانع  من  فهناك  ممانعة.  أوال: 
ويشكك  الذقون«.  على  »ضحكا  أو  هراء  ويعتبرها 
على حتقيقها،  الوطني  العمل  فصائل  بقدرة  دائما 
من  الواقع  أرض  على  يحدث  ما  على  ويراهن 
الضفة  في  للحريات  متبادل  وقمع  اعتقاالت 
الغربية وقطاع غزة. ولعل هذه الفئة معنية ببقاء 
االنقسام، بل تعمل على إجهاض أي خطوة قد حتمل 

أمال بإعادة اللحمة للوطن املقسوم!
إال  مسؤوليتها  يتحمل  ال  وهذه  مماطلة.  ثانيا: 
إلجناز  ويحاورون  ويتفقون  ويوقعون  يعملون  من 
كل  أن  رغم  سببها  هو  ما  نعرف  وال  املصاحلة. 
األطراف تعلم أنها متكن أن تؤخر إجناز ملفات أخرى 
املواطنني  ألن  عنها؛  وسيسألون  األهمية،  غاية  في 
يطالبون دوما بإغالق هذا امللف، وااللتفات املشترك 
إلى الهم الوطني، وتوفير بيئة اقتصادية وسياسية 
االحتالل وحتقيق  للخالص من  أفضل  واجتماعية 

االستقرار.
وهل  نراهن؟  عالم  هنا:  والسؤال  مصاحلة.  ثالثا: 
مجرد  إنهم  أم  املصاحلة،  أنفسهم  املتحاورون  ميانع 
فإن  باملمانعة؛  يتعلق  األمر  كان  وإذا  مياطلون؟ 
ذلك أم الكوارث، أما إذا كان األمر يتعلق باملماطلة، 
أنه ال يعني أن يستمر  إال  وإن كان هذا أقل ضررا، 
نعقد  أن  يعقل  وال  احلد.  هذا  من  أكثر  االنقسام 
من  شاليط  جلعاد  إلخراج  إسرائيل  مع  صفقة 
حبيس  الوطني  مشروعنا  يبقى  بينما  األسر، 

مصلحة فالن أو عالن.
لقد آن األوان لوقف مهزلة االنقسام، والبدء فورا في 
ترجمة النوايا احلسنة إلى وقائع وحلول، متكننا من 
خدمة األجندة الوطنية، بعيدا عن الفصائلية التي 
كل  تعيق  ضيقة،  مبصالح  وأدوارها  أهدافها  حتدد 
برامجنا، وتهدد نظامنا السياسي، وتكرس االنقسام 
من  وساعدنا  أنفسنا،  ظلمنا  قد  فنكون  اجلغرافي؛ 

يعملون على تدمير قيم مجتمعنا وأخالقه.
نوعام  فهذا  غيرنا؛  دروس  من  نتعلم  أن  وعلينا 
شاليط؛ والد اجلندي جلعاد شاليط، يخطط خلوض 
في  العمل،  حزب  قائمة  ضمن  الكنيست  انتخابات 
وال  الناخبني،  قرار  احترام  على  قائم  تنافس 
أن  »يجب«  استحقاق  أنه  على  األمر  مع  يتعامل 
إلى  الناخبني. وهذا طبعا يؤشر  يحصل عليه من 
أن العمل النقابي ال بد أن يكون بعيدا عن العواطف 

واملشاعر.
يقدم  وهو  لبيد،  يئير  اسمه  إعالمي  إسرائيل  في 
ولكنه  الثانية.  القناة  شاشة  على  سياسية  برامج 
خلوض  مستقلة  قائمة  جتهيز  على  حاليا  يعكف 

انتخابات الكنيست.
بأن  للتذكير  النموذجني  هذين  طرحت  لقد 
وقابلة  مرنة  تكون  أن  بد  ال  السياسية  األنظمة 

للتطور؛ لتكون مقنعة داخليا على األقل.

أن  حاول  ومهما  جواله،  عبر  يحادثني  وهو  مرتعشا  صوته  كان 
إال أن نبرة صوته، وانقطاع  أو هدوء أعصاب،  يبدي رباطة جأش 
نفسه بني كلمة وأخرى، كانت تفضح اضطرابه؛ فها هو في اخلليل 
مستشفى  في  والدتها  مع  زوجته  أن  في حني  عمل،  ورشة  يدير 
بالقدس؛ هو ال يستطيع الوصول إلى القدس؛ ببساطة ألنه يحمل 
تترك  أن  تستطيع  ال  وهي  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  هوية 
والدتها بحالتها الصعبة التي تستدعي مكوثها في غرفة اإلنعاش، 
أما طفالهما ففي املنزل حتت رعاية جيرانهم، أو من استعان بهم 

من أجل قضاء الوقت حتى يتمكن هو من الوصول إلى البيت.
كان يقف على منصة قبل ثالث سنوات،  الذي  الشاب  ذاته  هو 
يشرح بكل شغف أهداف مشروعه، وما أجنزه وحققه، ويستدعي 
شهاداتهم،  اجلمهور  أمام  ليمنحهم  بأسمائهم  املتطوعني 
كم  ندرك  جميعنا  كنا  ابتسامة  ارتسمت  فمه  على  ويكرمهم. 
هي مزيفة! وكيف لرجل طفلته قد حّملت لتوها إلى املستشفى 
ينتظر  شيئا؛  عنها  يدري  ال  وهو  أمها،  معها  للعالج،  املقدسي 
يلتقط خبرا  لعله  بزوجته  ليتصل  فقرة،  نهاية  الصبر  بفارغ 

يطمئنه قبل بداية فقرة أخرى.
األب  وبني  األسرة،  شقي  بني  االحتالل  كثر؛ ميزق  أشباه  لزميلنا 
واألبناء، فيما يبدو عقابا نفسيا، على كل من اختار شريك حياته 
من الطرف املقابل أن يعاني منه؛ فكم من مقدسي اختار لنفسه 
تعاني  مقدسية  وكم  الغربية،  الضفة  هوية  حتمل  حياة  شريكة 
أن يشاركها مسكنها وجتربتها في  الضفة ال ميكنه  ألن زوجها من 
امرأة حرمت  وكم  االحتالل جلمع شملهما...  القدس؛ بسبب منع 
أو  مقدسي  مشفى  في  عالجه  مسيرة  في  كبدها  فلذة  رفقة  من 
رفقة  من  حرم  رجل  وكم  مختلف!  هويتها  لون  ألن  إسرائيلي؛ 
زوجته في رحلة عالجها؛ ألن لون بطاقة هويته خضراء... وألن 
العالج مرهون باالحتالل؛ قوانينه وإجراءاته القمعية والعنصرية.

ولكن مهما كانت هذه اإلجراءات، ومهما حاولت سلطات االحتالل، 
عثرة  تقف حجر  أال  على  يصرون  في ظروفه،  ومن  زميلنا،  فإن 
في سبيل سعادتهم الزوجية، ولن يرضوا أن حتدد لهم مصيرهم 
ميارسه  تعسفي  إجراء  كل  أن  متاما  مدركني  والعائلي؛  العاطفي 
االحتالل، غير قانوني في املعايير اإلنسانية، وهو ال بد إلى نهاية.

حني يقف االحتالل حاجزا بني أفراد األسرة الواحدة

تصريح للمواطن »أبو مازن«
ال أدري ملاذا فوجئ كثير من شبابنا »الواعي« عندما مت عرض صورة 
التشكيك  إلى  أبو مازن؟ وال أحتاج  للرئيس  املمنوح  التصريح  تظهر 
بالصورة، كما ال أحتاج ألتساءل ملاذا في هذا الوقت بالذات يتم نشرها.

إياها  متنحنا  التي  أنفاسنا  نعد  أوسلو  منذ  أننا  يخبرنا  الواقع  إن 
االتصاالت  شركات  أن  نصدق  كنا  وإن  املتعاقبة.  االحتالل  حكومات 
وأن  االحتالل،  حكومة  من  ترخيص  إلى  حتتاج  واألرضية  اخللوية 
أن مير بكل  الوطني ال بد  االقتصاد  كل »برغي« يدخل في »عجلة« 
إجراءات االحتالل، من الضرائب إلى الفحص األمني وتصاريح املرور 
واالستيراد وغيرها، وإن كنا ندرك، كذلك، أن كل قطرة ماء نشربها، 
ورغم أنها مستخرجة من أرض وطننا، ال بد أن تصل إلينا عبر سلطات 
االحتالل، وأننا إذا لم ندفع فاتورة احملروقات الباهظة لالحتالل فلن 
يتاح لنا إضاءة ولو »ملبة« واحدة في منازلنا، أو »نشغل« ولو سيارة على 
شوارعنا، التي نحتاج في شقها إلى أذونات إسرائيلية طويلة عريضة.
وكل هذه حقائق، ومن ينكرها ال بد أن يكون ممن يتعامى 

عن احلقيقة.
وإذا كانت أنفاسنا محسوبة علينا، فال ميكن أن ندعي أن البشر 
إذ  أقل شأنا من احلجر واآللة واجلماد والطير والشجرة والزرع؛ 
نهاره متنقال من حاجز  أوقات  املواطن معظم  أن يقضي  بد  ال 
عسكري إسرائيلي، حلاجز من مثله، سواء أكان ثابتا أم »طيارا«، 
سواء  املدنية،  اإلدارة  من  تصريح  على  احلصول  من  له  بد  وال 
عبر  مباشرة  أم  الفلسطيني،  املدني  االرتباط  عبر  له  أتقدم 

الشبابيك في مقرات اإلدارة املدنية.
مينح  لم  فهو  فلسطيني؛  مواطن  هو  الوطنية  السلطة  رئيس  إن 
متكنه  هوية  بطاقة  ميلك  وال  يطلبها،  ولم  اإلسرائيلية  اجلنسية 
املواطنني،  ككل  فلسطيني  مواطن  هو  وبالتالي  احلواجز؛  اجتياز 
يتميز رمبا مبنصبه. وهذه الصورة يجب أن تكون مصدر فخر لنا؛ 
ألنها تعبر عن أمر واحد فحسب، هو أننا متساوون، ال تفاوت بيننا.  
وإن كانت كل حياتنا مرهونة بالتصاريح االحتاللية؛ فما الغريب أن 
يكون رئيسنا، وهو مواطن مثلنا، مرغما على احلصول على تصريح 

يحدد تنقالته؟
أو لرمبا كان  له،  الذي مينح  األول  التصريح هو  رمبا ال يكون هذا 
كنا  وإن  الله،  رحمه  عرفات،  ياسر  الراحل  للرئيس  مينح  مثله 
املقال، فلعل لنا احلق أن  قد جتاوزنا األسئلة األولى في بداية هذا 

املعلومة إلبرازها.  لديه هذه  دفع مبن  الذي  التوقيت  نتساءل عن 
أبو مازن  الذي يخوضه  املرير  بالصراع  الذي يتميز  التوقيت  هذا 
الضغوط  الوطنية، مع ضغوطات االحتالل وغيره؛ سواء  والقيادة 
العربية أو الدولية، من أجل التنازل عن التوجه لألمم املتحدة، أو 
العبثية  املفاوضات  إلى  والعودة  لهيئاتها،  العضوية  التقدم بطلبات 

دون توقف لالستيطان، ودون مرجعية محددة.
أي  منه  ينجو  ال  الذي  اإلذالل  إطار  في  تندرج  اخلطوة  هذه  إن 
رموز  من  برمز  األمر  يتعلق  حني  حد  كل  ويتجاوز  مواطن، 
الوطن؛ سواء أكان رئيسا، أم وزيرا، أم قائدا حزبيا بارزا. وال ميكننا 
مع  اتبعتها حكومة شارون  التي  االحتالل  نفصله عن سياسة  أن 
في  سنوات  عندما حاصرته عدة  ياسر عرفات،  الراحل  الرئيس 

املقاطعة، وانتهى هذا احلصار باستشهاده.
مهتم؛  غير  إما  أنهم  هو  الشباب  من  كثير  فعل  ردة  في  يضايق  ما 
مجانب  أو  اإلحساس،  فقد  فكأنه  برمته،  األمر  يهمه  ال  مبعنى 
للموضوعية، يبدي دهشة عظيمة ومفاجأة، يصبح معها مصدوما؛ 
ونذكرهم  »احتالل«.  لكلمة  احلقيقي  املعنى  إدراك  توقف عن  فكأنه 
بأننا طاملا بقينا حتت االحتالل فإن ذلك يعني أن كل حركة محسوبة 
علينا، حتى تلك احلرية »االفتراضية« على مواقع اإلنترنت ومواقع 
فال  احلقيقية  حريتنا  أما  بوك«.  كالـ»فيس  االجتماعي؛  التواصل 
تتأتى إال بالنضال للخالص من االحتالل، وعدم الوقوع في مطباته... 
وما نشر هذه الصورة وتعميمها إال من قبيل إيقاعنا في هذه املطبات.
إن من الطبيعي في وطننا أن حتسب سلطات االحتالل على املواطن 
حتركاته وكل خطواته، وتعد عليه أنفاسه، ومن الطبيعي أكثر أن 
حتسب هذه السلطات على الرئيس حتى أدنى من ذلك؛ فهو الرمز 
والقدوة واالجتاه، والتشكيك به ال يتم إال في الوقت الذي تخالف 
فيه سياساته وتوجهاته سياسات االحتالل وتغضبه... متاما كما 
في  األولى  اخلطوة  مجرد  الصورة  هذه  تكون  ورمبا  اآلن.  يحدث 
عملية إذالل للشعب عبر رئيسه، بدأتها إسرائيل، وجعلتها ضمن 

خطة مدروسة ومعدة سلفا.
ال نريد لشبابنا أن ينقادوا؛ بعلمهم أو عن غير إدراك منهم ملمارسات 
قذارة  مدى  على  تدل  حقائق  بنشر  ذلك  كان  لو  حتى  االحتالل، 
االحتالل، وعدم احترامه ألي مواطن فلسطيني؛ مهما كان منصبه.... 

فنحن كلنا في نظرهم فلسطينيون... ونحن كذلك!
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سالي السكني- مراسلة الصحيفة/ غزة

بات املواطن الغزي ال يدري كيف يعيش يومه 
يلقي  الذي  احلصار  من  طويلة  سنوات  بعد 
القطاع،  بظالله على كافة مناحي احلياة في 
في  التفكير  وأصبح  أمامه.  العقبات  وتتعدد 
حتمد  ال  قد  وهما  املنال،  بعيد  حلما  الغد 
محاوالت  وتبرز  املشاكل،  فتتفاقم  عقباه! 

جادة في البحث عن حلول الستمرار احلياة.
املواد  تدوير  إعادة  ظاهرة  وأصبحت 
لإلستعمال  استخدامها  وإعادة  البالستيكية 
مشكالت  حتدث  قد  التي  املشاكل  من  اآلدمي 
صحية، رغم أهميتها وفق املعايير الصحيحة، 
وما  التدوير؟  مصانع  على  رقابة  هناك  فهل 
بصحة  جاد  اهتمام  هناك  وهل  احللول؟  هي 

املواطن؟

بني نارين
الصعبة  االقتصادية  الظروف  حالت 
عاما   16 منصور،  إبراهيم  يعيشها  التي 
من غزة، دون متابعة دراسته، فتوجه 
للعمل. وبعد أن تعددت محاوالته، لم 
يجد أمامه سوى أن يقوم بجمع األواني 

من  املستعملة  البالستيكية  واجلالونات 
النفايات  مجمعات 

بإرسالها  املعنيني  للتجار  ليبيعها  والشوارع، 
للمصانع، التي تقوم بجرشها وإعادة تدويرها، 

الستخدامها في صناعات أخرى.
أكن ملما بتفاصيل صناعة  »لم  يقول منصور: 
أن  البالستيك من قبل، لذا مارست عملي دون 
أشك للحظة بأنني أوذي أحدا. ولكنني علمت أن 
هناك مصانع تعيد تصنيعها لالستخدام اآلدمي؛ 
يلحق  مما  وعصائر،  غذائية  ملواد  كمعلبات 
ألنني  »آسف  ويتابع:  باملستهلك«،  كبيرا  ضررا 
كثيرا  اجتهدت  فقد  عملي؛  ترك  أستطيع  ال 
للحصول عليه، ولكن إذا عثرت على مهنة أخرى 

فسأترك جمع البالستيك على الفور«.

أن  إلى  غزة،  من  عاما   24 سكيك،  سعاد  وتشير 
إعادة تصنيع املواد البالستيكية مفيدة للبيئة، 
بصحة  املصانع  أصحاب  يهتم  أن  يجب  ولكن 
تتحمل   اجلانب  بهذا  »إخالل  وأي  املواطن؛ 
وتقول:  والبلدية«.  الصحة  وزارة  مسؤوليته 
»قمة اخلطر تكمن في عدم وعي املواطن بأبعاد 
املشكلة، وهنا يبرز دور وسائل اإلعالم بالتنسيق 
عبر  املستهلك  توجيه  في  الصحة  وزارة  مع 

اإلرشادات والتوعية؛ لتجنب هذه املخاطر«.

دوافع ومغريات
مصانع  أحد  صاحب  سرور؛  حسني  ويقول 
البالستيك في غزة: »نشتري املواد البالستيكية 
للجرش والتنظيف، ثم نعيد  املستعملة لتخضع 
للصناعات  خاصة،  آالت  بواسطة  تدويرها 
رخيص  بسعر  لتباع  التنظيف،  وأدوات  املنزلية 
يتناسب مع القدرة الشرائية«. ويوضح أن إعادة 
وآليات  أدوات  خالل  من  تتم  أن  يجب  التدوير 

خاصة بذلك. 
بداية  منذ  املصانع  بعض  »يقوم  قائال:  ويتابع 
احلصار حتى اآلن، باستخدام املواد البالستيكية 
املستعملة في إنتاج أوان لالستعمال اآلدمي؛ حيث 
إن املواد اخلام التي تصل عبر األنفاق يفوق ثمنها 
ثمن البالستيك املعاد تدويره أضعافا مضاعفة«!

محالت  أحد  في  عامل  مسعود؛  أحمد  ويشير 
احللويات  محالت  أن  إلى  غزة،  في  احللويات 
الالزمة  البالستيكية  واألدوات  الصواني  تشتري 
في  جدا،  منخفض  بسعر  مباشرة  املصنع  من 
حني يقوم العاملون في بعض احملالت الصغيرة 
زهيد؛  بسعر  وبيعها  النفايات،  من  بجمعها 
صحة  على  تخلفه  الذي  اخلطر  متجاهلني 
املستهلك. ويقول: »على حد علمي حاولت وزارة 

الصحة مراقبة تلك احملالت للحد من انتشار هذه 
عليها  القضاء  الصعب  من  كان  ولكن  الظاهرة، 
عدم  هو  بلة  الطني  يزيد  »ما  ويتابع:  نهائيا«، 
أن  يدركون  الذين  هم  فقليلون  املستهلك؛  وعي 
عليهم فحص األواني البالستيكية قبل شرائها«.

حلول معقدة
الدكتور فؤاد اجلماصي؛ مدير عام صحة  يقول 
استخدام  »إن  غزة:  في  الصحة  بوزارة  البيئة 
اآلدمي  لالستعمال  تصنيعه  املعاد  البالستيك 
أصحاب  على  ويتوجب  صحية،  ألضرار  يؤدي 
املواد  على  رقابة  بوضع  االهتمام  املصانع 
»تكمن  ويتابع:  اآلدمي«.  لالستعمال  املصنعة 
جمعه  يتم  الذي  املجروش؛  البالستيك  مخاطر 
صناعة  في  ويستخدم  النفايات،  مكبات  من 
على  يحتوي  أنه  في  الغذائية،  املواد  منتجات 
لالستعمال  استخدمت  إذا  خطيرة  مواد  آثار 
الزراعية،  اآلدمي؛ كاملبيدات احلشرية، واألدوية 
والطبية، قد تسبب أمراضا كثيرة للناس، إضافة 
باألمراض  املجال  هذا  في  العاملني  إصابة  إلى 
البالستيك  ينقلون  ألنهم  والصدرية؛  اجللدية 

من النفايات يدويا«.
إعادة  على  القطاع  مصانع  »تعتمد  ويضيف: 
منذ  اآلدمي  لالستعمال  البالستيك  تدوير 
بداية احلصار، وحتى هذه اللحظة لم يتسن 
للجهات املختصة إخضاعها للفحوصات الالزمة 
في مختبراتها؛ لعدم توفر تلك املختبرات من 
التخلص  ميكن  ال  أنه  إلى  ويشير  األساس«! 
فدفن  املستعملة؛  البالستيكية  املواد  من 
غير  مخلفاته  على  يقضي  ال  البالستيك 
البيئة.  تلوث  إلى  يؤدي  مما  للتحلل،  القابلة 

املواد  بسبب  هوائيا؛  تلوثا  حرقها  ويسبب 
تلك  من  املنبعثة  الضرر  شديدة  الكربونية 
أبخرة  تصاعد  عنها  ينجم  التي  احلرائق، 
الهيدروكلوريك،  وحمض  الفوسجني،  غاز 
يسبب  قد  PVC، مما  عبوات  حرق  الناجم 
التسمم. وكذلك تصاعد مركبات الدايوكسني 

الكلورونية شديدة اخلطورة.
الصناعات  احتاد  ممثل  صالح؛  نعيم  ويبدي 
البالستيكية في غزة، ارتياحه لقرار أصدرته 
األدوات  تصنيع  الوطني مبنع  االقتصاد  وزارة 
البالستيك  من  اآلدمي  باالستعمال  اخلاصة 
املعاد تدويره، والتخلص من الكميات املوجودة 
في املخازن. ويؤكد الدكتور أمين عابد؛ مدير 
غزة،  في  االقتصاد  بوزارة  املوازين  إدارة  عام 
البالستيك  تدوير  إعادة  يجوز  ال  أنه  على 
خاصة  اآلدمية،  الصناعات  في  واستخدامه 
الصحية  املخاطر  بسبب  الغذائية،  املواد  في 
أنه  إلى  التي قد تهدد سالمة املواطن. ويشير 
من األنسب استخدام البالستيك املعاد تدويره 
املياه  وخراطيم  املنزلية،  األدوات  صناعة  في 

الزراعية، ومعدات الصرف الصحي.
الغزي،  املواطن  معاناة  يوم  بعد  يوما  تتفاقم 
تأتي  ثم  تتفاقم،  القطاع  على  احلصار  فآثار 
فتهدد  بلة  الطني  لتزيد  البالستيك  مصانع 
صحة املواطن الذي يستقبل كل اآلفات بصمت 
يدركون  ال  املواطنني  من  فكثير  وجهل؛ 
يوميا، وال يوجد  لها  يتعرضون  التي  املخاطر 
يدركون  جتعلهم  توعية  حمالت  يقود  من 
احلقائق؛ ليعاني املواطن بصمت، في وقت غفا 

فيه بعض الضمائر.

فوزية الشويكي- مراسلة الصحيفة/ القدس

أشخاص في عمر الشباب، ناضجون ومتزنون 
قد يهزهم مرور قطة من أمامهم، أو رؤيتهم 
أماكن  من  اقترابهم  أو  صغيرة،  حلشرة 

مرتفعة، أو تواجدهم في غرفة مغلقة!
رغم أن اخلوف من الصفات الطبيعية لإلنسان، 
إال أنه قد يتحول عند بعض الناس إلى رهاب 
احلياة  سير  على  فيؤثر  مرضية،  وفوبيا 
ويشكل  لهم،  اإلحراج   ويسبب  الطبيعية، 
أنواع  هي  فما  وجناحهم!  تقدمهم  أمام  عائقا 
الفوبيا؟ وما أسبابها؟ وملاذا يصاب بها شخص 

دون آخر؟
يشير الدكتور إياد احلالق؛ رئيس دائرة علم 
النفس في جامعة القدس، إلى أن الفوبيا مرض 
واملتواصل  الشديد  باخلوف  يتجلى  نفسي 
أو  معينة،  أجسام  أو  نشاطات،  أو  مواقف،  من 
حياة  على  املرض  هذا  ويؤثر  أشخاص،  حتى 
الشخص، ويسبب له حالة من الضجر والضيق 
أن  املريض مدركا متاما  املتواصل، يكون فيها 

اخلوف الذي يصيبه غير منطقي.

أنواع الفوبيا
ويقول احلالق: »هناك ثالثة أنواع من الفوبيا: 
أو  أجسام  من  اخلوف  وهو  البسيط،  الرهاب 
مواقف معينة كالعنكبوت أو بعض احليوانات. 
ورهاب اخلالء، وهو اخلوف من األماكن العامة؛ 
حيث  املكتظة،  التسوق  ومراكز  كاحلافالت 
يصعب على املريض أن يهرب من هذه األماكن، 
والرهاب  املنزل.  حبيس  تدريجيا  ليصبح 
االجتماعي؛ حيث يخاف املريض من أن يظهر 
أو يشعر  الفكري،  أو  دون املستوى االجتماعي 

باإلحراج في املواقف االجتماعية«.

مجتمعنا  في  انتشارا  الفوبيا  أشكال  وأكثر 
واألماكن  اخلالية،  املساحات  من  اخلوف  هو 
املرتفعة، والقطط، ومشاهدة األزهار والورود، 
الرعد،  أو  البرق  من  اخلوف  وكذلك  واملاء. 
املغلقة،  واملناطق  والبكتيريا،  اجلراثيم  ومن 
الشياطني  من  اخلوف  إليها  يضاف  والكالب. 
واجلن واألرواح الشريرة، والزواحف؛ كاألفاعي 
وغيرها،  والسحالي  والصراصير  والعقارب 

واخلوف من الظالم، والنار.

بني الشباب
وتعاني كوثر السالمية، 33 عاما، من القدس، 
من فوبيا املرتفعات. وتعتبر أن الفوبيا مرض 
أمور  من  شديد  خوف  عنه  ينتج  نفسي 
أن درجة اخلوف تختلف  إلى  بسيطة. وتشير 
من شخص آلخر؛ حسب نوع الفوبيا ودرجتها. 
وتقول: »يجب أن يتوجه املريض إلى أخصائي 
نفسي للعالج، خاصة إذا كان املرض يؤثر على 

حياته اليومية«.
ويعتبر قصي أبو سنينة، 27 عاما، من القدس، 
أخاف  »أنا  ويقول:  مخاوفه،  شخص  لكل  أن 
واألفاعي.  القطط  ومن  الطائرات،  ركوب  من 
طبيب  إلى  أتوجه  أن  علي  أن  أرى  ال  ولكنني 
نفسي للعالج إال في احلاالت املزمنة؛ أي عندما 
املرء  تقدم  أمام  عائقا  املخاوف  هذه  تصبح 

وجناحه في حياته«.

أسباب الفوبيا
نتيجة  تنشأ  الفوبيا  أن  احلالق  ويؤكد 
التعرض لتجربة سلبية تنعكس على شخص 
تعرض لها، وال يوجد سبب واضح لهذا املرض؛ 
النفسيني  األطباء  بعض  أن  إلى  يشير  حيث 
الفرد،  داخل  من  ينبع  املرض  أن  يعتبرون 

أنه عبارة عن »مشاعر  األمر على  ويفسرون 
محرمة  ممارسات  عن  ناجم  داخلي  خوف 
أشياء  إلى  وحتويلها  نقلها  ويتم  وممنوعة، 
خارجية، تصبح مصدر خطر على املريض«. 
ستؤدي  األشياء  لهذه  رؤيته  أن  يعني  وهذا 
في  الكامنة  والذعر  اخلوف  إثارة مشاعر  إلى 

اإلنسان.
ويضيف أسبابا أخرى للرهاب املرضي، ومنها 
إذا لم يعالج  الذي  أو األذى،  النفسية  الصدمة 
»إن  ويقول:  فوبيا،  إلى  سيتحول  وقته  في 
يؤدي  مؤملة  حادثة  أو  خلبر  املريض  تعرض 
ذاكرة  في  تختزن  دفينة  خوف  مشاعر  إلى 
الشخص ومشاعره، ورؤية شيء، أو املكان الذي 
سبب األخبار األليمة والقاسية، سيثير مشاعر 
اخلوف الدفينة، فال يشعر باألمان بسبب كبت 

الفرد ملا يشعر به«.

األعراض
عدة  تصاحبها  الفوبيا  أن  إلى  احلالق  ويشير 
أعراض منها ارتفاع عدد دقات القلب، وتقلب 
بكثرة،  والتبول  وإسهال،  وغثيان،  املعدة،  في 
والشعور باالختناق، واحمرار الوجه، والتعرق، 
»إذا  ويقول:  واإلعياء.  الشديد  واالرتعاش 
اإلغماء،  إلى  تؤدي  فقد   احلاالت  تلك  اشتدت 
حني يصعب على الفرد أن يتأقلم مع مواقف 
حركته  تعطيل  إلى  يؤدي  بشكل  احلياة، 
واالقتصادي،  والعملي  االجتماعي  ونشاطه 
ويحاول أن يبتعد عن املواقف التي تثير لديه 

هذه األعراض«.
العشرينات  في  احلاالت  أغلب  »يبدأ  ويضيف: 
يبدأ  أن  نسبيا  النادر  ومن  العمر،  من 
سن  بعد  أو  عشرة،  اخلامسة  سن  قبل  املرض 
كثيرا  أن  إلى  ويشير  والثالثني«،  اخلامسة 

املصابني  أغلبية  أن  توضح  اإلحصائيات  من 
بالرهاب من النساء؛ »ألنهن يعترفن مبخاوفهن، 
من  خوفا  يعترفوا  أن  الرجال  يخشى  بينما 

املساس برجولتهم«.
الفوبيا مدى احلياة، وتؤثر على  وقد تستمر 
حياة املريض سلبا، وتكون عقبة في طريقه 

إذا لم يحصل على العالج املناسب.

العالج
حاالت  لكل  عالجا  هناك  أن  احلالق  يؤكد 
بعد  الطبيب  »يستطيع  ويقول:  الفوبيا. 
التحليل النفسي أن يستخرج املشاعر املكبوتة 
الفرد«.  الذي يخاف منه  باملوقف  التي تتعلق 
التنومي  العالج  في  املستخدمة  الطرق  ومن 
 .»TAT»واختبار احلبر،  وبقع  املغناطيسي، 
إضافة  احلالة،  من  حتد  بأدوية  العالج  أو 
والتوتر  القلق  إزالة  أجل  من  لالسترخاء 

املصاب،  منه  يعاني  الذي  واالضطراب 
ملواجهة  بإشراف طبيب  التدريجي  والتدريب 
جلسات  عدة  إلى  ذلك  يحتاج  وقد  اخلوف. 
إلى  منها  كل  يحتاج  أسابيع،  عدة  على  متتد 
تكون  أن  األدنى، على  نصف ساعة في حدها 
منتظمة أسبوعيا؛ ألن االنقطاع بينها يصعب 

من الشفاء.
للموقف  املريض  بتعريض  العالج  يكون  وقد 
الذي يسبب له اخلوف تدريجيا، بدءا بعرض 
تعريض  قبل  الصور،  ثم مجموعة من  فيلم، 
املريض للموقف احلقيقي، حيث يكون بعيدا 
حتى  فشيئا  شيئا  يقترب  ثم  يخيفه،  عما 
ما  مع  التعامل  من  متكنه  مرحلة  إلى  يصل 
الطبيب في  يخيفه بشكل طبيعي. ويحرص 
وإمنا  املريض،  إجبار  عدم  على  املراحل  هذه 
ضمان  مع  والتشجيع،  بالترغيب  إقناع  على 

أمنه دائما.
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ايالنة مهداوي/21 عاما
مراسلة الصحيفة/ طولكرم

تلقى صدى  والدوريات  اليومية  الصحف  قراءة  تعد  لم 
عند الشباب، وقد يعود ذلك إلى قلة االطالع، ويرى عدد 
من املراقبني أن الشبكة »العنكبوتية«، ومواقع التواصل 
االجتماعي بالذات، أدت إلى العزوف عن قراءة الصحف، 
علما أنه ال توجد إحصائية دقيقة عن عدد قراء الصحف 
الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  وحسب  اليومية. 
لعام 2010، فإن 49.8% من الشباب في عمر 15-29 عاما، ال 
يقرأون الصحف اليومية أو املجالت، بينما يشاهد %87.2 

منهم التلفاز يوميا، ويستخدم و24.3% اإلنترنت يوميا.
االعتماد  تراجع  إلى  واضح  بشكل  تشير  األرقام  هذه 
على وسائل اإلعالم املقروءة، وفي التقرير التالي نسلط 

الضوء على األسباب، لعلنا جند احللول.

تفتقد لعنصر اجلذب
 تقول إسراء سالم، 24 عاما؛ موظفة في بنك: »أتصفح 
اجلرائد كل صباح ألحصل على ثقافة شخصية، وأكتسب 
معلومات جديدة، وألطلع على األخبار وأواكب التطورات 
السياسية واالقتصادية والفنية والرياضية«. وتشير إلى 
اهتمامها  باألخبار العملية، خاصة البورصات، وتضيف: 
أكثر من قراءتها على  »أستمتع كثيرا بقراءة الصحيفة 
ما  أن  وترى  اإللكترونية«.  والصفحات  اإلنترنت  مواقع 
»يحتاج  قائلة:  وتوضح  الشباب،  ذوق  يرضي  ال  تقدمه 
الرياضة  وأخبار  امللونة  كالصفحات  ملا يجذبهم،  الشباب 
والصور، إضافة إلى أن القارئ يحتاج لتحقيقات جديدة 

الفتة للنظر«.
أن  مكتبة،  صاحب  عاما؛   25 الفقها،  نبيل  ويعتبر 

»رغم  فيقول:  يجب،  كما  الصحف  يقرأون  ال  الشباب 
أهمية متابعتها يوميا للشباب، إال أن كبار السن هم من 
يتهافتون على قراءتها يوميا«. ويشير إلى أنه هو نفسه 
ال يتابع الصحف، ويضيف: »رغم أنني أبيعها، إال أنني ال 
أجد فيها ما يجذبني ملتابعتها. وأطلع  حني أجد وقت 

فراغ طويال«.
في  طالب  سلفيت؛  من  عاما،   20 شرف،  أبو  يحيى  أما 
النجاح، فال يجد ما يود قراءته  الهندسة بجامعة  كلية 
بغرض  يفي  اإلنترنت  »أصبح  ويقول:  احمللية،  الصحف 
معرفة أخبار العالم«، ويضيف: »ال بد أن ميتلك القائمون 
على صحفنا ثقافة جلذب الشباب، كالصحف العاملية التي 
تقدم كل يوم تقارير أو حتقيقات جديدة«، وحسبرأيه 

فإن هذا ما نفتقده في صحفنا احمللية.
في  صحافة  طالبة  عاما؛   21 غوراني،  إسراء  كانت  وإن 
تتابعها  وإمنا  الورقية،  الصحف  تقرأ  ال  النجاح،  جامعة 
مطالعتها  أهمية  تبرز  فإنها  اإللكترونية،  مواقعها  عبر 
قائلة: »تقدم الصحف كما هائال من املعلومات واملتابعات 
والتلفاز،  املذياع  في  األخبار  سماعنا  وعند  الصحفية، 
فإنها ال تكون بالتفاصيل التي تغطيها الصحف«. وتؤكد 
اإلعالم،  وسائل  أنواع  االطالع على جميع  على ضرورة 
أتابع  ال  أنني  الصحف  لقراءة  يدفعني  »ما  وتضيف: 
دوامي  يبدأ  حيث  الكافي؛  الوقت  توفر  لعدم  التلفاز؛ 
اجلامعي الساعة الثامنة صباحا وينتهي اخلامسة مساء«.

هنالك تفسيرات
في  اإلعالم  أستاذ  ضهير؛  أبو  فريد  األستاذ  يقول 
جامعة النجاح: »إن صعود الشبكة العنكبوتية وسهولة 
استخدامها وتوفرها، يطغى بقوة على وسائل اإلعالم 
األخرى، خاصة الصحافة املكتوبة، التي لم يعد الشباب 

يتابعونها«.  ويشير إلى أن غالبية الشباب يتابعون ما 
االجتماعي،  التواصل  ومواقع  »اإلنترنت«  على  ينشر 
ويقول: »يعود السبب إلى جاذبية اإلنترنت، وإمكانية 
واألفكار«.  اآلراء  في  واملشاركة  والتفاعل  التواصل 
سهلة  كتقنية  اإلنترنت  فإن  ضهير  أبو  وحسب 
هذا  في  واإلعالم  بيت،  كل  داخل  متوفرة  وميسرة، 
العصر يعتمد على التنوع الكبير في األفكار وأساليب 
ما  وهذه  والصورة،  بالصوت  اإلعالمية  املواد  عرض 

تفتقر إليه الصحيفة الورقية.
قسم  في  محاضر  البيتاوي؛  موسى  الدكتور  ويرى 
للعزوف  الشباب  يدفع  ما  أن  النجاح،  بجامعة  الصحافة 
عن قراءة الصحف، هو أنها ال تتناول مشاكلهم، ويقول: 
»هناك خاصية في الصحف املكتوبة بشكل عام، تتمثل 
املجتمعية،  الشرائح  مختلف  تشمل  ال  تغطيتها  أن  في 
اإلنترنت  يفضلون  جندهم  لذا  الشباب،  شريحة  خاصة 

ووسائل اإلعالم اإللكترونية«.

روند حطاب/ 18 عاما
مراسلة الصحيفة/ جامعة النجاح

االجتماعية  النعرة  ظاهرة  أن  املراقبني  من  كثير  يشعر 
أفراد  بني  تنتشر  تزال  ال  البشر،  أصول  على  تقوم  التي 
ومنها  أساسها،  على  املواطنون  يتعامل  حيث  املجتمع، 

النظرة للمدينة والقرية واملخيم.
التي تذكر في  القضايا  أساس جغرافي، من  والنعرة على 
كل مجلس، وكثيرا ما يقال إن فالن يرفض زواج ابنته من 
شاب، ألنه ليس من مدينته أو قريته، أو يرفض رب عمل 

توظيف شخص؛ ألنه من مخيم أو قروي. 
بعض  لكن  والقلق.  للريبة  يدعو  الظاهرة  هذه  ووجود 
االجتماعي؛  التواصل  تقنيات  صعود  أن  يعتبرون  الناس 
كاملدونات، والفيس بوك، والتويتر، جعل الناس أكثر قربا 
العالم  في  الظاهرة  هذه  تقلصت  حيث  لبعضهم،  وتقبال 

االفتراضي.

أثرها واضح
يقول أحمد سامح، 20 عاما، طالب كلية الصيدلة بجامعة 
النجاح: »ال أعتقد أن مواقع التواصل االجتماعي ميكنها أن 

إلى  يعود  األمر  ولكن  مجتمعنا،  في  النعرات  على  تقضي 
معهم،  تعاملي  وطريقة  للناس  فنظرتي  نفسه؛  الشخص 
مع  التعامل  في  انتقائي  فأنا  أسرتي،  نظرة  عن  تختلف 

فئات املجتمع«.
العلوم  عاما، من طولكرم، طالبة   21 دياال حنون،  وتشعر 
السياسية في جامعة النجاح، بالتغير السلبي الذي أحدثته 
أدت  أنها  »أشعر  االجتماعي، حيث تقول:  التواصل  مواقع 
خصوصا؛  بوك«  »الفيس  وعلى  الظاهرة،  هذه  زيادة  إلى 
عبر  السلبية،  »النعرات«  لنشر  خصبا  مكانا  أصبح  الذي 
مجموعات وصفحات«. لكن نظرتها الشخصية تختلف عن 
السكن؛  وأماكن  االجتماعية  املكانة  حول  عائلتها  نظرة 
»فالناس سواسية بالنسبة لي« كما تقول، وتشير إلى أنه »ال 
فرق بني مدني أو فالح أو ابن مخيم«. وتضيف: »أتعامل 
الطريقة  بنفس  االفتراضي  العالم  في  الناس  جميع  مع 
التي أتعامل بها على أرض الواقع، رغم أن »الفيس بوك« 

مجال يشارك الكل فيه دون النظر ملكان السكن والعائلة«.
وترى نور مجاهد، 25 عاما، من قرية صانور قضاء جنني؛ 
إلى  التواصل االجتماعي أدت  تعمل كسكرتيرة، أن مواقع 
احلد من »النعرات«، وأوجدت مساحة للتشارك والتفاعل؛ 
دون النظر ألصول الناس، وتقول: »نتشارك كشباب في الهم 
واملشكلة والطموح، بغض النظر عن مستوانا االجتماعي أو 
االقتصادي«، وتشير إلى أن هذه الظاهرة أصبحت للفكاهة 
يتزوج  »مثال،  وتضيف:  حياة،  منهج  تعد  ولم  والنكت، 
مواقع  وتساعد  مختلفة،  مناطق  من  والفتيات  الشباب 
التواصل االجتماعي الشباب في التعرف على بعضهم دون 

حواجز أو مشاكل«.
أن  على  عسكر،  مخيم  من  عاما،   19 مرعي،  مؤيد  ويصر 
من  فهي  حدين؛  ذو  سيف  االجتماعي  التواصل  مواقع 
أخرى،  ناحية  من  حدتها  وتزيد  النعرات،  تعزز  ناحية 
ويقول: »اإلنترنت مليئة بصفحات واملجموعات ذات النزعة 
اجلغرافية، وكذلك هناك من يدعو إلنهائها. لكن العالقات 
على مواقع التواصل االجتماعي إجماال، ميكن أن تساهم في 
إنهائها«. ويشير إلى أنه كشاب من املخيم، يشعر أنه يعامل 

كباقي الناس؛ سواء في العالم االفتراضي أم الواقعي.

هناك حتول اجتماعي
ويؤكد الدكتور ماهر أبو زنط؛ عميد كلية اآلداب وأستاذ 
بدأت  »النعرات«  أن  النجاح،  جامعة  في  االجتماع،  علم 
املدينة  أهل  بني  التميز  عملية  »كانت  ويقول:  تخف، 
وعي،  هناك  أصبح  فقد  اآلن  أما  وضوحا،  أكثر  والقرية 
بني  التزاوج  حاالت  وانتشرت  تدريجيا،  النعرة  فخفت 

الطرفني«.
بوك«  و»الفيس  االجتماعي  التواصل  مواقع  »أثر  ويتابع: 
خاصة بسيط، ألنها ظواهر حديثة، وال ميكن قياسها على 
مستوى بعيد«، ويرى أن »تطور املجتمع والتعليم هو السبب 
الرئيس«، ويقول: »أصبح من يسكن القرية متعلما ومثقفا 

متاما كابن املدينة، وزاد الوعي حول هذه النظرة«.
ويشير إلى أن عملية التواصل االجتماعي انعكاس لألفكار 
عن أرض الواقع، وعملية تعميم لألفكار املختلفة، ويقول: 
»ال يعكس ذلك حقيقة األفراد؛ فكثير من مواقع التواصل 

االجتماعي عفوي وليس واقعيا«.
ويعتبر الدكتور ماهر أبو بكر؛ أستاذ تكنولوجيا املعلومات 
إنهاء  على  قدرة  بوك«  »للفيس  أن  النجاح،  جامعة  في 
»النعرات« االجتماعية والطائفية، فيقول: »مواقع التواصل 
االجتماعي حاليا من أهم التطبيقات عبر »اإلنترنت« التي 
استطاعت أن جتمع الناس بكافة طبقاتهم«، ويوضح: »هذه 
املشتركني  بني  وتبادلها  املعلومات  نقل  أتاحت  التقنية 
بكر  أبو  ويشير  التواصل«.  أجل  من  للند  الند  بطريقة 
إلى أن مستخدمي اإلنترنت، يستخدمون هذه املواقع دون 
متييز، وميلك جميع األفراد نفس الصالحيات، فقلت هذه 

الظاهرة التي عانى منها مجتمعنا طويال«.
كبيرا  أثر  االجتماعي،  التواصل  ملواقع  أن  الواضح  من 
إلغائها،  في  أو  االجتماعية  الظواهر  بعض  تعزيز  على 
وخاصة بني فئة الشباب. ولكن ال بد أننا نحتاج ملزيد 
تغيير  على  املواقع  هذه  أثر  على  لنتعرف  الوقت  من 

شكل املجتمع.

الشباب ال يرغبون بقراءة الصحف احمللية واإلحصائيات تثبت

مواقع التواصل االجتماعي

ميكن أن تؤسس لواقع اجتماعي كفيل باحلد من النعرات االجتماعية
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كيف بدأ اهتمامك بعلم اآلثار؟
إلى  حيفا  بلدي  من  هاجرت  عندما  الجئ؛  أنا 
عشرة،  الرابعة  يتجاوز  عمري  يكن  لم  نابلس، 
بعد،  تكونت  قد  شخصيتي  تكن  لم  حيث 
أن  فأدركت  طفولتي،  من  االحتالل  وحرمني 
ملاذا متكن  أعرف  أن  فقررت  الصهيوني خصمي، 
هو من النجاح وفشلت أنا! بدأت بالتفكير العميق، 
فقد  باآلثار؛  اإلسرائيليني  اهتمام  واكتشفت 
أدركوا أن هذا العلم هو العلم الوحيد الذي يكشف 
وحاولوا  فيه،  ضليعني  فأصبحوا  حقيقتهم، 
جتميع علماء آثار من شتى أنحاء العالم للعمل في 

فلسطني؛ ليثبتوا أن حضارتهم هنا.
وألن  اآلثار،  علم  إلى  بحاجة  أننا  وقتها  أدركت 
ثقافي  صراع  في  لندخل  به  ضليعني  نكون 
وجنابهه  اإلسرائيلي،  خصمنا  مع  وحضاري 
باحلقيقة واملعلومة، ولم يكن أمامي إال أن أتوجه 

لدراسة هذا العلم.

ملاذا ال يوجد لدينا اهتمام بعلم اآلثار؟
الوطنية  السلطة  عاتق  على  تقع  املسؤولية  هذه 
وكل  واحد،  كفريق  نعمل  ال  فنحن  الفلسطينية؛ 
حزبه،  ملصلحة  أو  اخلاصة،  ملصلحته  يعمل  منا 
يقدر  ال  كما  واحدة.  كتلة  أو  واحدة  يدا  ولسنا 
الثقافة،  وقيمة  املعلومة  قوة  واملسؤولون  الرؤساء 
وليس هناك إدراك ألهمية املعلومة في صراعنا مع 
اإلسرائيلي. وبالتالي ال يوجد وعي وإدراك ألهمية 
طلب  لو  فمثال  أرضنا؛  على  صراعنا  في  اآلثار 
مني اليوم أن أجتمع مع أحد القياديني فسأحتاج 
وفي  مبتغاي!  لتحقيق  الوساطات  من  الكثير  إلى 
املقابل قد يأتي عالم من أكبر علماء العالم ليبحث 
حدث  ما  بالفعل  وهذا  مقابلتي.  ويحاول  عني 
حني قدم عالم إيطالي للبحث عني، وكان يحمل 
الصحف، وأخذ يسأل  إحدى  التي نشرتها  صورتي 
كل شخص يقابله إن كان يعرفني، حتى متكن في 
النهاية من مقابلتي. وقد دار بيننا حديث استمر 
على  ليحصل  طويلة  مسافات  قطع  لقد  لساعات. 
اقتنائها؛  أهمية  ويعرف  لدي،  أنها  يدرك  معلومة 
كله  والعالم  القوة.  ميتلك  املعلومة  ميتلك  فمن 
أن  تستطيع  امتلكتها  فإذا  معلومة،  عن  يبحث 
جتعل كل العالم يركض وراءك. وهذا لألسف ما ال 
تدركه قياداتنا حتى اآلن، فال تشجع أبناءها على 

دراسة اآلثار والتعمق بهذا العلم.

كيف يؤثر االنقسام على قضية القدس؟
لقد حصل االنقسام ألن الفريق الذي كان يفاوض 
حسم  على  قادرا  منهجا  ميلك  يكن  لم  إسرائيل 
مهني،  غير  طاقما  كان  بل  لصاحله،  التفاوض 
في الوقت الذي تشكل فيه إسرائيل خمسة فرق 
اجلانب  مبفاوضة  منها  كل  يقوم  للمفاوضات؛ 
الفلسطيني لفترة زمنية قصيرة، ثم يأتي فريق 
الفلسطيني  الفريق  يجعل  مما  وهكذا؛  آخر.. 
ما  وينفذ  اإلسرائيلي،  للجانب  عنه  رغما  يسمع 

يريد دون إدراك.
بالعشرات،  تعد  باتت  حتى  حفر  في  نقع  إننا 
إلى  التاريخ، حيث نضمها  كل حفرة تصبح من 
تاريخ صراعنا مع إسرائيل. ولكننا ال نحاول أن 
نقيم ما حصل، فقد وقعنا خالل مئة سنة في 
أما  منها.  أيا  نقيم  ولم  األقل،  على  حفر  عشر 
أن تخلق  فتقيم كل خطوة، ثم حتاول  إسرائيل 
منها إستراتيجية. هذا هو الفرق بيننا وبينهم. 
كيف  يعرفون  ولكنهم  الثقافة،  ميلكون  ال  إنهم 

أخطائهم  من  ويتعلمون  قوتهم،  على  يحافظون 
للوصول  جيدا  خصمهم  ويدرسون  وكبواتهم، 
أمام  ضعفنا  أساس  هو  واالنقسام  مبتغاهم.  إلى 
وباقي  القدس  ضياع  إلى  وسيقودنا  خصمنا، 

فلسطني.

هل ميتلك السياسي الفلسطيني بعد اتفاقية 
أوسلو الثقافة؟

لديه  وليس  ومنصب،  مركز  يبحث عن  فهو  ال؛ 
السياسي  السياسة  قتلت  لقد  الثقافة.  في  رغبة 
الفلسطيني. وهناك املئات من األكادمييني الذين 
وصلوا إلى سن التقاعد، ويبحثون على عمل آخر. 
فاملؤسسة؛ أي الدولة، لم تستوعبهم، ولم تستفد 
من خبرتهم. كما لم جتر السلطة منذ قيامها أي 
الفئة، متاما  اجتماعي لالستفادة من هذه  مسح 
خططا  تضع  ولم  الشباب،  من  تستفد  لم  كما 
في  منهم  لالستفادة  ودعمهم  قدراتهم  لتنمية 

بناء الدولة.

في عهد ياسر عرفات هل كان هناك اهتمام 
بهذه الفئات؟

النقد،  يقبل  عرفات  ياسر  الراحل  الرئيس  كان 
معه  اجتمعت  لقد  عنك.  يسأل  عنه  غبت  وإذا 
فترة  بني  ملقابلتي  بي  يتصل  وكان  مرات،  عدة 
طويلة،  حوارات  بيننا  تدور  وكانت  وأخرى، 
نختلف فيها بالرأي، وكان يسمع ويقدر، ويشجع 

أبناء شعبه، ويهتم باملثقفني ويدعمهم.
عباس  محمود  للرئيس  أصل  أن  حاولت  لقد 
مرارا إلبالغه باملستوى الذي وصل إليه املشروع 
اإلسرائيلي، ولكنه ال يعمل وفق القاعدة التي كان 
يسير عليها الرئيس الراحل ياسر عرفات، فهناك 
أننا كنا نلتقي  التواصل معه، ورغم  صعوبة في 
وقد  للوزراء،  رئيسا  كان  املاضي حني  في  كثيرا 
طلب مني أن أكتب عنه كتابا، بدأت العمل عليه 
فعال، واتفقنا على خطة سنسير بها، لكنه أجل 

العمل، ومنذ أن تولى الرئاسة لم ألتق به.
أو حتى  آثار،  القيادة خبراء وعلماء  لدى  وليس 
بحاجة  نحن  اخلرائط.  قراءة  على  قادر  شخص 
لنكون  علميا  القادة  محاسبة  على  قادر  لفريق 
قادرين على الصراع مع اخلصم اإلسرائيلي، الذي 
األسطورة  »أن  تعتبر  وهمية،  إستراتيجية  ميلك 
توجهنا  وإذا  التاريخي«.  احلق  على  تتغلب 
احلق  أصحاب  إننا  وقلنا  الدولية،  للمحاكم  اليوم 
التاريخي، وأثبتنا لهم ذلك، فلن يعيده أحد إلينا، 

وهنا تكمن نقطة ضعفنا.

من  متكنت  التي  املعلومات  أن  تعتبر  هل 
أن  ميكن  املاضية  السنوات  خالل  جمعها 

تهدد مخططات االحتالل؟
املخططات  تهدد  املعلومات  هذه  بالطبع؛ 
دائما  يخططون  ولكنهم  باستمرار.  اإلسرائيلية 
القدرة  أملك  فال  أنا  أما  مخططاتهم.  ويسوقون 
على تسويق أفكاري، فأحاربهم وحيدا. ثم أعود 
بيني  الكبير  الفارق  ألكتشف  الواقع  أرض  إلى 
قوة  أملك  وحيد  شخص  مجرد  فأنا  وبينهم؛ 
معلومتي، وهم ميلكون عنصر القوة الذي متكنوا 
ولكن  ومخططاتهم...  بأفكارهم  العالم  إقناع  به 

هذا ما يشجعني على االستمرار.

إذا كنا منلك املعرفة كعنصر قوة، فلماذا ال 

نقدر على الوصول؟
طاقاته،  يوظف  كيف  عرف  فإذا  طاقة،  اإلنسان 
لكننا  بالتدريج.  أقوى  ويصبح  يكبر  أن  ميكنه 
املناصب  على  نحصل  أن  ونريد  الصبر،  ال منلك 
والثروات، ونبحث عن الرفاهية دوما؛ فنركز على 
القشور على حساب اجلوهر والعمق. واإلسرائيلي 
يدرك هذه األمور فيركز عليها، ومينحنا مزيدا 
قضيتنا  حساب  على  والرفاهية،  املناصب  من 
ودولتنا، وبذلك ينقلنا من هدف لهدف، ويحول 

توجهاتنا دون أن ندرك!
تثبت  القدس  في  األثرية  احلفريات  أن  ورغم 
أن املدينة مرت بـ21 طبقة حضارية، وال وجود 
ألي طبقة إسرائيلية بينها؛ حسب رأي كل علماء 
حتى  احلفريات،  هذه  في  عملوا  الذين  اآلثار 
مما  احلقائق،  هذه  يدركون  منهم  اإلسرائيليني 
يعني أن الهيكل غير موجود في منطقة القدس. 
كّم  اختالق  من  متكنت  االحتالل  سلطات  أن  إال 
من األكاذيب واألساطير التي غدت حقائق أقنعت 

العالم بأسره!

ما طبيعة الكتب التي تؤلفها؟
في كتبي ال أحتدث عن املاضي، وإمنا عن قضايا 
وأصل  والتاريخ،  املعاصرة  بني  فأربط  معاصرة، 
الفلسطيني  فاإلنسان  واإلنسان؛  احلضارة  بني 
لي  تعود  وحضارته  حضارة،  له  كانت  القدمي 
كفلسطيني؛ ألن اإلنسان يرث احلضارة بيولوجيا، 

وليس ملكية.
عن  أحتدث  أنني  بواقع  أكتب  كنت  البداية  في 
بواقع  أكتب  أن  قررت  أوسلو  بعد  ولكن  األرض، 
أنني أحتدث مع األرض؛ فال يوجد عمق في الفكر 
التي  الروحي بينك وبني الوطن، واحلضارة هي 
كفلسطينيني  ولكننا  والزمان.  باملكان  جتمعك 
فنحن  زمان؛  ذاكرة  وال  مكان  ذاكرة  لدينا  ليس 
منلك شيئا واحدا؛ كيف سنصل للمناصب وجنمع 
الثروات، وتفكيرنا ال يتخطى املاديات، وال منلك 

بنكا للمعلومات.

بعد هذه السنوات من البحث عن املعلومة، 
هل تعتبر أنك وصلت ملبتغاك؟

لو وصلت ملبتغاي لتوقفت منذ زمن. وما دامت 
النهاية؛ حتى أصل  لدي طاقة سأعمل بها حتى 
القبر. عندما يسألونني عن إجنازاتي أجيب بأن 
أكبرها هو استمراري في عملي. أنا ال أملك قبرا 
في وطني، ال أملك شيئا، وقد كان لي في املاضي 
متنقال،  فأعيش  اليوم  أما  حيفا،  في  دومن   700
أريد أن  إنني  وال طموح لي. ال أستطيع أن أقول 
أعود لبلدي؛ فالعودة حتتاج آلليات، وال تأتي من 

سراب. ولكن ال يزال حلم العودة يراودني!

ما رسالتك للقيادة؟
أقول للرئيس أبو مازن إنني أحاول أن أستقطبه 
املعلومة  للحديث معي، وأسعى جاهدا ألوصل له 
أعتقد  أنا  القدس.  في  يجري  عما  الصحيحة 
التوجه  قرار  بعد  خاصة  رؤية،  صاحب  أنه 
عمل  أول  ويعتبر  جبار،  عمل  وهو  لليونيسكو، 
فلسطينية؛  سياسية  مدرسة  إقامة  طريق  على 
فنحن ال مدرسة سياسية لنا، مع أن قضيتنا هي 

أقوى قضية في العالم.
أقوله للقيادة: دعونا ال نختصم. دعونا  وكل ما 
العمل  بهذا  ألننا  املشترك؛  للفهم  أمورنا  نطرح 

ميكن أن ننجز شيئا. وكفانا خيانة لبعضنا.

وال  للمناصب،  نسعى  أننا  فينا  األساس  املشكلة 
جميعا.  يضمنا  فريق  إلى  بحاجة  أننا  ندرك 
من  النخب  يجمع  أن  الكبير  الزعيم  وظيفة  إن 
التي يختلف معها  النخب  وأن يجتمع مع  حوله، 

لينجز.
نخبا  شعبه  من  يتخذ  أن  الرئيس  على  أقترح 

يعتمد عليهم لتحقيق اإلجناز.

ما هي رسالتك للشباب؟
املعاصرة  بقضيتكم  لتنطلقوا  كفريق  اعملوا 

للوراء. وال تتشبهوا بأي كان؛  أن تلتفتوا  دون 
لتتسع  وستكبر  بها،  ابدأوا  مدرستكم  فهذه 
بالشباب؛  حتصروها  فال  األكبر؛  لألجيال 
الكبار  وخبرات  قدراتكم  يحتاج  الوطن  ألن 
أن  يجب  املعلومة.  ميلكون  الذين  املثقفني 
بهدف  واحد  كفريق  وتعملوا  األحزاب  تنسوا 
يريد حتقيقه، وينسى ما يريد »فالن«، ويركز 
على ما يريد هو. وأدعوهم إلى أن ينتقلوا من 
الرؤية احملدودة إلى ارتقاء الفكر ملرحلة أخرى 

جديدة.

يسمي نفسه »قارئ الفخار«

الفنـي: صراعنــا مــع إسرائيــل صــراع ثقافــة وحضــارة
أجرى اللقاء: ألني مسعود- مراسلة الصحيفة/ وحلمي أبو عطوان- مدير التحرير/ رام الله

ميشي حامال حقيبته املثقلة باألوراق والوثائق، يكاد ال يقول حرفا دون أن يبرز أدلته عليه؛ فقد علم كيف يحصل على املعلومة، وعرف كيف يستغل املعرفة، ويوظف الثقافة. رمبا ال تكفي مئات الكتب لنخط التجربة العميقة، واحلياة املذهلة التي 
عاشها وال يزال الدكتور إبراهيم الفني؛ عالم اآلثار، وقارئ الفخار الوحيد في الوطن. اللقاء يختلف هذه املرة، فهو مع شخص ال يعترف باألقنعة، وال يرى سوى احلقيقة طريقا للوصول إلى الهدف، وها قد شارف على الثمانني من عمره، وال يزال مصرا 
على دمج صراع الثقافة واحلضارة في مجتمعنا، ومنح املعلومة التي ميتلكها للعالم بأسره؛ ليثبت أن قضيتنا الوطنية هي قضية حق، ورمبا لم يستطع أبناؤها أن ينصفوها حقها. لكن املعلومة واحلقيقة واحلضارة والتاريخ، هي إثباتات احلق الفلسطيني، 

وإزهاق لألسطورة الصهيونية. وسنحاول في صفحة متواضعة من صحيفتنا الشبابية أن نتقاسم حوارا دار بني طاقمنا وبينه:

ادة
 زي

رنا
مي

ر: 
صوي

ت

الدكتور الفني خالل استقباله في »بياالرا«

د. ابراهيم الفني
ولد عام 1934 في قرية صّبارين؛ قضاء حيفا، هاجر وعائلته إثر نكبة عام 1948 إلى مدينة نابلس، 
والتحق مبدرسة الصالحية عام 1951، ثم انتقل إلى اليونان لدراسة علم اآلثار، وأنهى دراساته 

العليا في أثينا عام 1959.
الفلسطيني في دائرة اآلثار األردنية حتى عام  للمتحف  الوطن عام 1960، وعمل مديرا  إلى  عاد 
1967. بعدها انتقل إلى فرنسا حيث التحق بجامعة السوربون؛ حيث نال درجة الدكتوراة في 
علم اآلثار عام 1978، وعاد إلى الوطن ليعمل في اآلثار حتى يومنا هذا. يتحدث 12 لغة. ويعتبر أن 

علم اآلثار هو العلم الوحيد الذي يجعله أقوى سياسيا. 
ألف أول كتاب له عام 1985 عن الطائفة السامرية، وعمل في العام 1991 في معهد العالم العربي 
بباريس ملدة خمس سنوات، عمل فيها على موسوعة عن املدن الفلسطينية، فكتب عن مدينة 

نابلس، وبيت حلم، والقدس، وأريحا، وغيرها من املدن. 
وكتب األطلس املصور باللغتني اإلجنليزية والعربية، ولكن مضمون الكتاب يختلف بني اللغتني، 
وطبع في بيروت عام 2003، فجاء الطرف اإلسرائيلي وطلب منه شراء ثالثة آالف نسخة مقابل 
تنفي  خرائط  خمس  على  الصفحات  هذه  حتوي  حيث  الكتاب؛  من  صفحات  خمس  استئصال 

وجود اليهود في فلسطني.
يستمر الفني في عمله حتى اليوم، فهو يكتب يومياته، وقد اشتغل 650 حفرية في حياته، كلها 
موثقة في يومياته، ويقوم بتحويل هذه اليوميات إلى كتب، ويحول املعلومات التي يحصل عليها 

من األرض إلى عمل تلفزيوني، أو كتاب، أو ندوة.
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»الزم تعرف« هي صفحة معلومات ال عالقة لها باملناسبات، يختارها الشباب منكم لتفيدوا من املعلومات وتستفيدوا منها. كما إنها ال ترتبط بفكر أو سياسة، وإمنا بكل معلومة تستحق أن تصل إليكم، وتستحقون 
tyteditor@yahoo.com :أن تعرفوها. واملشاركة فيها متاحة لكل ذي قلم ومعرفة. ملقترحاتكم وأسئلتكم ميكنكم االتصال بـ»ميرنا زيادة«؛ محررة الصفحة على أرقام الهيئة، أو مراسلتها عبر البريد اإللكتروني

فوزية شويكي- مراسلة الصحيفة/ سلوان - القدس

تشرين  من  في العاشر  الشهداء  بالط  معركة  وقعت 
الرحمن  بقيادة عبد  املسلمني  بني  عام 732 م،  األول 
الغافقي، وقوات الفرجن بقيادة تشارلز مارتل، ووقعت هزمية 

املسلمني فيها، واستشهد قائدهم.
هذه الهزمية أوقفت الزحف اإلسالمي باجتاه قلب أوروبا.

الرخام،  أو  القصر  العربية  في اللغة  بالط  كلمة  وتعني 
قصر  قرب  وقعت  ألنها  الشهداء  بالط  املعركة  وسميت 
مهجور، الذي ميكن الوصول إليه عبر طريق روماني مبلط، 
تقاتل اجلانبان عليه. وأضيفت كلمة الشهداء لكثرة ما وقع 

في تلك املعركة من شهداء مسلمني.
وينسب األوروبيون املعركة ملدينة »تور« التي وقعت املعركة 
قرب  لوقوعها  »بواتييه«  معركة  كذلك  وتسمى  قربها. 

بلدة بواتييه بفرنسا.

الرواية من البداية
إلخضاع  مناسبا  بالده  في  الوضع  مارتيل  وجد تشارلز 
األقاليم اجلنوبية التي طاملا استعصت عليه، وكان يعلم أن 
العقبة الوحيدة في طريقه تتمثل في جيش املسلمني، الذي 
السهل  على  زحف  أن  بعد  فرنسا  إلى حدود  انتهى  قد  كان 
املمتد بني مدينتي بواتييه وتور، واستولى عليهما، بعد أن 

أخضع كافة أرجاء إسبانيا.
إلى نهر  الوقت كان جيش تشارلز مارتل قد وصل  في ذلك 
وحني  طالئعه.  لوصول  املسلمون  ينتبه  أن  »اللور« دون 
أراد الغافقي أن يعبر النهر ملالقاة خصمه على ضفته اليمنى، 
وقبل أن يكمل استعداده، فاجأه مارتل بجيشه الكبير الذي 
إلى  بجيشه  الغافقي  فتراجع  عددا؛  املسلمني  جيش  يفوق 
بقواته  تشارلز  وعبر  و»تور«،  »بواتييه«  بني  الواقع  السهل 

نهر »اللور«، وعسكر على بعد أميال قليلة من جيش الغافقي.
إنه  أي  وتوقيتها،  املعركة  مكان  بحنكته  مارتل  اختار  لقد 

أجبر املسلمني على التواجد في املكان الذي يريدهم فيه.
املعركة شكل  وأخذت  اجليشني،  املناوشات بني  ووقع بعض 
وظل  ينتصر.  أكثر  يصمد  من  مبعنى  االستنزاف،  حرب 
اليوم  وفي  لتسع،  أيام  ستة  من  احلال  هذا  على  الطرفان 
األخير، وقعت املواجهة الفاصلة بني اجليشني، وكاد النصر 
املسلمني. ولكن مارتل حني رأى شدة حرص  يكون حليف 
اجلنود املسلمني على الغنائم التي جمعوها، أمر بعض جنوده 

الغنائم؛  إلى مخيم املسلمني، واإلغارة عليه لسلب  بالتوجه 
فارتدت فرقة كبيرة من الفرسان من قلب املعركة لترد على 
الهجوم املباغت وحتمي الغنائم؛ فاضطربت صفوف جيشهم، 

ومتكن الفرنسيون من النفاذ إلى قلب اجليش اإلسالمي.
ثبت عبد الرحمن مع قلة من جيشه، وحاولوا رد الهجوم دون 
وانتظروا  املسلمني،  ازداد اضطراب  استشهد  جدوى، وحني 
نزول الليل حتى ينسحبوا إلى قاعدتهم في »أربونه«؛ قرب 
جبال »البرانس«. ومع صباح اليوم التالي، حني أراد اإلفرجن 
مواصلة القتال، فوجئوا بانسحاب املسلمني، وعاد مارتل مع 

جيشه إلى بالده.

نتائج املعركة
في أوروبا  اإلسالمي  الزحف  توقف  إلى  املعركة  أدت 

بعد  املطرقة،  أي  مارتل؛  لقب  تشارلز  الغربية، وأعطي 
وحديثهم،  قدميهم  املؤرخون،  اختلف  وقد  املعركة. 
فبعضهم  املعركة؛  تلك  أهمية  حول  مسلمهم ومسيحيوهم، 

وصفها بأنها حفظت املسيحية من الفناء.
للسيطرة  احملاوالت  من  العديد  للمسلمني  وكان 
عهد  في  تسقط  أن  على القسطنطينية،  قبل 
العثمانيني، وقد هزم املسلمون أكثر من مرة في الهند وبالد 
ما وراء النهرين، إال أن ذلك لم مينعهم من مواصلة الفتوحات. 
ويشير بعض املؤرخني إلى أن املسلمني لم يكونوا طامحني 
في مواصلة القتال في القارة األوروبية؛ ألنها أراضيها كانت 

تعيش في وضع اجتماعي وثقافي وحضاري منحط.
أوقفت  سواء  املعركة،  أن  يرون  احلالي  القرن  مؤرخو 
األولى  األسس  وضعت  قد  تفعل،  لم  أم  اإلسالمي  املد 
لقرن  الفرجنة  وهيمنة  »الشارلكانية«،  لبناء اإلمبراطورية 

من الزمان.
املؤرخني  عند  تعرف  التي  الشهداء،  بالط  معركة  وتعد 
أعظم  من  واحدة  »تور«،  أو  »بواتييه«  مبعركة  األوروبيني 
بل  والنصرانية،  اإلسالم  تاريخ  في  أثرا  وأبعدها  احلوادث 
كانت كلمة الفصل احلاسمة في طريق اإلسالم والنصرانية 

في العالم القدمي.
هي  »بواتيه«  الشهداء  بالط  معركة  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 
مصادر  من  توثيق  أي  إلى  تفتقر  التي  الوحيدة  املعركة 
إسالمية، وال يوجد تفسير لهذا الصمت الذي يعزوه البعض 
إلى اخلسارة الفادحة للمسلمني، لذلك فإن مصادر املعلومات 
هي أوروبية وقام العديد من املؤرخني بتحليلها وعلى رأسهم 

املؤرخ حسني مؤنس والدكتور عبد الرحمن احلجي.
وقد جاء في كتاب معركة بالط الشهداء في التاريخ اإلسالمي 
متدنا  »ال  الغنيمي:  الفتاح  عبد  الدكتور  ملؤلفه  واألوروبي 
املصادر األندلسية مبعلومات واضحة أو تفصيالت شافية عن 
هذه املوقعة وال تلقي عليها غير ضوء خافت ولم حتدد لنا 
الشهداء  الذي دارت فيه أحداث معركة بالط  امليدان  موقع 
بدقة فمارجعنا األندلسية واإلسالمية عموما لم تفصح عن 
ذلك لكنها ذكرت أن املعركة دارت في بالد الفرجنة وسمت 

املوضع بالط الشهداء«.

معركـــة بالط الشهـــداء

كثرت التنبؤات مؤخرا عن اقتراب نهاية 
الطبيعية،  الكوارث  تفاقم  مع  العالم، 
وأسلحة  النووية  األسلحة  وقوع  ومخاطر 
الدمار الشامل في أيدي تهدد األمن الدولي، 
ومع التدهور االقتصادي الذي يهدد الدول 
العظمى، يرى بعض املنجمني أن عام 2012 
وقد  األرضية.  الكرة  دورة  نهاية  سيكون 
وبدأ بعض  األمر،  هذا  كتب  تناقلت عدة 
املواقع اإللكترونية يعرض ساعات توقيت 
يعتبر  الذي  أول؛  كانون   21 ليوم  تنازلي 
اليوم املوعود. فهل حقا سيحمل عام 2012 

نهاية العالم؟
لقد اعتمد كثير من األشخاص في حتديد 
يشير  ألنه  العالم؛  لنهاية  التاريخ  هذا 
لنهاية دورة احلياة في حضارة املايا، التي 
عن  عرف  وقد  عاما.   5126 طولها  يبلغ 
ومعرفة  بالفلك،  شغفها  احلضارة  هذه 
إذا  ما  أحد  يجزم  لم  ولكن  به.  عميقة 
اليوم كارثة كونية  كان سيحدث في هذا 
تنهي العالم، وهو ما أشعل فتيل عدد من 
يقول  إذ  الكون؛  نهاية  بشأن  النظريات 
»ميسو  مركز  مدير  ستيورات؛  ديفيد 
أمريكا« بجامعة تكساس: »يعتقد كثيرون 
املايا،  مبعتقدات  ترتبط  الكون  نهاية  أن 
وهذا أمر غير صائب؛ حيث لم يذكر أي 

حكيم من شعب املايا هذا األمر«.
في  األرض  أن  نظريات  عدة  وتتناول 
سيشهد  كما  بالعكس.  ستدور  اليوم  ذلك 
العالم الكثير من العواصف الشمسية التي 
ستؤدي إلى ثورة البراكني وذوبان الثلوج. 

عنوان  التي حتمل  الكتب  مئات  نشر  ومت 
املزيد،  تنتظر  املكتبات  تزال  وال   ،2012
 Apocalypse“ كتاب  الكتب  هذه  ومن 
لورنس  مؤلفه  فيه  يدرج  الذي  2012”؛ 
جوزيف مجموعة من االحتماالت ملا ميكن 
أن يحصل في ذلك اليوم، رغم أنه ال يعتقد 

أن هذا اليوم سيشهد نهاية العالم!
مع  يتوافق  اليوم  هذا  أن  إلى  ويشار 
مع  الشمس  وتوازي  الشتوي،  االنقالب 
الذين  العلماء  ومن  التبانة.  درب  مجرة 
الفرنسي  الفلك  عالم  احلدث،  بهذا  تنبأوا 
بأن   1890 عام  تنبأ  الذي  نوستراداموس، 
كواكب املجموعة الشمسية ستضطرب مع 
نهاية األلفية الثانية، وتسبب دمار احلياة 
الرياضيات  عالم  أما  فقط.  عاما   12 بعد 
الياباني هايدو إيناكاوا، فقد تنبأ عام 1950 
ستنتظم  الشمسية  املجموعة  كواكب  بأن 
وستصحب  الشمس،  خلف  واحد  خط  في 
وخيمة  مناخية  تغيرات  الظاهرة  هذه 
بحلول  األرض  سطح  على  احلياة  تنهي 

.2012
النهاية  بداية  إن  صينيون  علماء  وقال 
للعالم كما نعرفه، ستكون في شهر كانون 
»الكوكب  يكون  حني  2012؛  عام  أول 
املجهول« في أقرب نقطة من األرض! وفي 
فيها  ينتهي  نقطة  إلى  سيصل   ،2014 عام 
لكنه  مساره،  ويكمل  األرض،  على  تأثيره 

سيعود مرة أخرى بعد 4100 سنة.
الفضاء  وكالة  من  خبر  تسريب  مت  وقد 
يؤكد  سنوات،  قبل  »ناسا«  األمريكية 

الشمس  يعادل حجم  وجود كوكب جديد 
تقريبا، أطلق عليه اسم نيبيرو، وله قوة 
الشمس،  قوة  تعادل  هائلة  مغناطيسية 
يتحدث العلماء عن أخطار كثيرة سيؤدي 
وبعد  األرض.  مسار  من  اقترابه  إليها 
اختبارات استمرت ألكثر من خمسة عشر 
عاما، وجد أن هذا الكوكب سيمر قرب من 
سكان  متكن  مسافة  على  األرضية  الكرة 
عام  وضوح  بكل  رؤيته  من  آسيا  شرق 
 ،2011 عام  األرض  مسار  وسيعترض   ،2009
كأنه  رؤيته  من  سكانها  جميع  فيتمكن 
هذا  مبرور  أنه  رأوا  وقد  أخرى!  شمس 
الكوكب قرب األرض ستفقد الكرة األرضية 
في  خلل  فيحدث  املغناطيسية،  قوتها 
هائل  زلزال  إلى  يؤدي  مما  األرض،  توازن 
وفيضانات تغمر مناطق شاسعة، وتغيرات 
حوالي  على  تؤثر  قد  مفاجئة،  مناخية 

70% من سكان العالم.
لكن »ناسا«، وبعد مدة من اكتشاف األضرار 
الناجتة من الكوكب، اعترفت أنها ارتكبت 
خطأ عندما أعلنت عن ظهور كوكب آخر 

أضيف للمجموعة الشمسية.
وتبقى الروايات حول نهاية العالم كثيرة، 
وتتناقض فيها األقاويل، ويدحض بعضها 
تبشر  جديدة  أقوال  وتخرج  بعضا، 
باقتراب اليوم املوعود لنهاية العالم؛ اليوم 
يوم  السماوية  األديان  عليه  تطلق  الذي 
القيامة، أو يوم احلساب. وتبقى كلها مجرد 
تكهنات بأمور غيبية، وعلمها، دوما، عند 

الله تعالى.

هـــل يشهــد عـــام 2012 نهــايـــة العـــالـــم؟!
ألني مسعود- مراسلة الصحيفة/ رام الله
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الشبهـــة إعـــدام
حكمت املصري- مراسل اجلريدة/ غزة

االشتباه فعقابه  إن من يقع حتت  أي  إعدام!  الشبهة 
املوجهة  بالتهمة  إدانته  تتم  لم  لو  حتى  اإلعدام، 
الدفاع عن نفسه. ولكنني  إليه، ودون منحه فرصة 
كنت دائما أسمع بأن املتهم بريء حتى تثبت إدانته، 
ومن الغريب أن يصبح البريء متهما حتى لو ثبتت 

براءته.
وما يثير الغرابة أكثر أنك تسمع قرارات اإلدانة على 
ألسنة مثقفني، أو من يدعون ذلك. وحني تعترض 
على طريقة تفكيرهم وتعاطيهم مع األمور، وحتاول 
أن تستشرف إن كانوا يعرفون معنى ما يقومون به، 
أو إن كانوا يقصدونها؛ فإن اجلواب سيأتيك بكل فخر: 
هذه هي عاداتنا وتقاليدنا التي تربينا عليها. رغم 

أن كثيرا منها قد عفا عليه الزمن.
وتسّيرنا،  حتكمنا  أصبحت  التي  والتقاليد  العادات 

مع  معظمها  يتناقض 
الدين، كما إنها تتغير 
وتتبع  وتتطور، 
أما  معينة،  مواقف 
لكل  فيصلح  الدين 
ويحثنا  ومكان،  زمان 
ما  نردد  أال  على 

نسمع، خاصة في بعض األمور، التي ال يترتب علينا 
اخلوض فيها، حتى لو تأكدنا من مصداقيتها.

ما  ونختار  بأنفسنا؟  نتق  وال  بالكل  نثق  ملاذا  ثم 
يناسبنا، ال ما يناسب غيرنا؟

التي يرددها أجدادنا حتت  األمثال  ولو ذكرنا بعض 
صدرت  أنها  املؤكد  فمن  والتقاليد،  العادات  مسمي 
أن يبرر  عن شخص ما قام بتصرف سلبي، ويحاول 

موقفه.
وأال  ليتقبلونا،  اآلخرين من حولنا  نتقبل  أن  علينا 

نصدر األحكام إال بعد التجربة.

املجتمع العربي
 كما يجب أن يكون

نرمني حبوش- مراسلة الصحيفة – غزة

كتب عليهم أن يقتلوا وهم في عمر الزهور. حرموا 
التي  البؤس  فنظرة  عمرهم؛  أيام  أحلى  بهجة  من 
من  كل  على  إرادة  بال  تسيطر  مقلهم  في  ترتسم 
االبتسامة.  محل  الدموع  حلت  فقد  إليهم؛  ينظر 
ولعل هذا الوصف يلخص األوضاع املأساوية واملوجعة 
أطفال  أصبح  حتى  األطفال،  معظم  يعيشها  التي 
الشوارع إحدى عالمات غزة احملاصرة واملمنوعة من 
احلياة، جتدهم على مفارق الطرق، وبجوار اإلشارات 
ال  أطفال  كاألشباح،  فجأة  يحاصرونك  الضوئية؛ 
عشر  وسبعة  أعوام،  ستة  بني  أعمارهم  تتجاوز 
أو  سيارتك،  زجاج  ويطرقون  يستعطفونك،  عاما؛ 
يستوقفوك وأنت متشي في الطريق، لعلك تشتري 
بعض ما حتمله أيديهم النحيلة من حلويات وسجائر 

وغيرها، لعلهم يحظون بقوت يومهم.
هل يحق لهؤالء األطفال أن يعملوا وهم في هذا السن 
والقوانني،  الدولية،  فاملواثيق  ال؛  بالطبع  املبكر؟ 
ترفض كلها خروج األطفال لسوق العمل؛ ملا له من 
االجتماعية  وسلوكياتهم  منوهم  على  سلبية  آثار 

والعاطفية.

ولكن في قطاع غزة يختلف األمر؛ بسبب األوضاع 
سلطات  تفرضه  الذي  واحلصار  الصعبة،  املعيشية 
العائالت  آالف  فقد  من  إليه  أدى  وما  االحتالل، 
ملصادر رزقها. وكانت النتيجة أن يضغط كثير من 
اآلباء على أبنائهم ليتركوا مقاعد التعليم واملدرسة؛ 
ليحترفوا صنعة في سوق العمل، أو يستجدون كل 

مار في الشارع  لتوفير املال  لألسرة.
أطفال الشوارع وسط مدينة غزة، كما يحلو لبعضهم 
عاما!  عشر  خمسة  أعمارهم  تتجاوز  ال  تسميتهم، 

رغم أن الهم في عيونهم يتجاوز أعماره كثيرا.
أخذت  التي  الظواهر  من  وكثير  الظاهرة،  وهذه 
الهشيم، حتى باتت تهدد  النار في  تنتشر كانتشار 
املجتمع الغزي. ولعل احلصار واألوضاع االقتصادية 
الصعبة، وحالة التقشف التي يعيشها كثير من األسر 
الغزية، إضافة للجهل، وسوء الوضع املعيشي، وعدم 
توفر الرعاية الصحية الالزمة، باإلضافة إلى غياب 
املسؤولية، وضعف الرقابة على األبناء، وعدم وعي 
األسر، وكذلك نشأة الطفل في أسرة مفككة، عوامل 
وممارسة  لالنحراف،  وتدفعه  الطفل  على  تؤثر 
التسول املقنع؛ عبر املتاجرة ببعض السلع الهامشية، 
من  بسرعة  ويتحول  له،  مأوى  الشارع  إال  يجد  وال 

في  متسكعا،  املطاف  به  ينتهي  وقد  ملتسول،  طالب 
ظاهرة تزداد حدة في العطل واإلجازات املدرسية.

في  بالعمل  التحق  أن  بعد  فورد  هنري  قال  لقد 
الزراعة مع والده وهو في اخلامسة عشرة من عمره، 
وأسس فيما بعد شركة فورد لصناعة السيارات: »إذا 
في  يكمن  السر  هذا  فإن  للنجاح؛  سر  هناك  كان 
اآلخر،  الشخص  نظر  وجهة  معرفة  على  قدرتك 

ورؤية األشياء من منظاره«.
التي  اخلطيرة  الظواهر  محاصرة  من  بد  ال  وهنا 
الشراء  إليها، عبر مقاطعتهم وعدم  أطفالنا  ينزلق 
العصبية  عن  بعيدا  وإرشادهم  ونصحهم  منهم، 
واأللفاظ البذيئة؛ إذ ال يعقل أن نحميهم من خطر 
بتعريضهم لظروف أصعب. وهكذا قد يتنبه أولياء 
أمورهم إلى أن أبناءهم لن يساعدوهم، فيضطرون 

للبحث عن عمل ألنفسهم، أو يغيروا مهنتهم.
كما ال بد من حترك اجلهات املختصة لتوفير الرعاية 
متخصصني  توظيف  عبر  األطفال،  لهؤالء  الالزمة 
مشغليهم،  وردع  األطفال  عن  البحث  مهمتهم 
وتفعيل القوانني اخلاصة باألطفال، التي تساعدهم 
حماية  وتوفير  وواجباتهم،  حقوقهم  معرفة  على 
األطفال الضحايا؛ الذين يدفعون عادة ثمن مشكالت 

ومساعدة  الزوجات،  تعدد  أو  كالطالق،  عائلية؛ 
والتعليم  التربية  وزارة  خاصة  العام،  القطاع 
العالي، ووزارة الشؤون االجتماعية، للقطاع اخلاص، 
فاعل  بدور  لتقوم  األهلية؛  واملؤسسات  واجلمعيات، 

في محاربة ظاهرة التسرب من املدارس.
توعوية،  إعالمية  حمالت  تنظيم  من  بد  وال 
تستضيف  وإذاعية،  تلفزيونية  برامج  وتخصيص 
احللول  لتقدمي  األطفال؛  شؤون  في  متخصصني 
وال  إرشادية.  تثقيفية  دورات  وعقد  الالزمة، 
نعفي احلكومة من مسؤولياتها؛ إذ ال بد من العمل 
عمل  فرص  وتوفير  والبطالة،  الفقر  محاربة  على 

للمواطنني، متكنهم من العيش بكرامة.

أطفالنا يحملون في صدورهم هموم الرجال

السعادة رحلة ال محطة
محمد األسطل- مراسل الصحيفة/ غزة 

مع  أفضل  ستكون  احلياة  أن  دائما  أنفسنا  نقنع 
مرور الوقت. في حني أن ذلك هو ما يقتل حياتنا. 
وكذلك فإن السعادة ستأتي مع األيام، لكن احلقيقة 

أن اجلد واالجتهاد في العمل هما سبيل سعادتنا.
نحن؛ الشباب، يجب أن نستمتع بكل حلظة في هذا 
لنعود منه،  العمل  ينتهي  أن  ننتظر  الطريق، وال 
أن ننتهي من اجلامعة لنعود منها أخف وزنا، وأن 
نتزوج، وأن نبلغ يوم اخلميس، أو صباح اجلمعة، 
الصيف.  أو  الشتاء  أو  اخلريف  أو  الربيع  يأتي  أن 
أن منوت. فالسعادة كما قال  أو  أن نولد  ال ننتظر 
السلف هي رحلة وليست محطة. ال توجد حلظة 
وعلينا  اللحظة،  هذه  من  أكثر  بسعادة  لنعيش 
بتحقيق  والتفكير  احلاضرة،  باللحظة  نتمتع  أن 

الهدف.
أشخاص  خمسة  أغنى  هم   من  أنفسنا:  سألنا  لو 
في العالم؟ أو من هم حملة جائزة نوبل للسنوات 
األوسكار في  بجوائز  فاز  أو من  األخيرة؟  اخلمس 
صعبة.  أسئلة  سنجدها  املاضية؟  السبع  السنوات 

يجب  ال  لكنها 
قالئل  ألن  حتبطنا؛ 
اإلجابة  يعرفون  من 
سألت  إن  ولكن  بدقة. 
أكثر  هم  من  نفسك: 
وقفوا  أصدقاء  ثالثة 
شدتك؟  في  معك 

في  عليك  أثروا  أساتذة  ثالثة  أكثر  هم  من  أو 
حياتك الدراسية؟ فلن تفكر بالعموم، بل ستفكر 
باخلصوص، وحينها تصبح اإلجابات أكثر سهولة، 
يهتمون  الذين  هم  ببساطة،  هؤالء،  ألن  ونتفاءل؛ 
بك، و يعتنون بك، ويتحدون الظروف ليكونوا إلى 

جانبك وقت احلاجة.
أن  بد  ال  بل  ننتظر محطة معينة في طريق،  ال 
نخرج من دائرة اإلحباط الذي نعيش فيه، خاصة 
العربي.  العالم  على  متر  التي  الظروف  ظل  في 
أن  أريد  بل  أتقدم بشكوى ألحد،  أن  أريد  ال  وهنا 
املآسي  إبراز  من  بدال  اآلخر،  الوجه  للعالم  أبني 
التي يخلفها االحتالل؛ ألن العالم ال بد يعرف أننا 
نسعد ونفرح ونعمل ونفكر في املستقبل، ونسعى 

للوصول إلى األفضل.

محمد أبو سيدو- مراسل الصحيفة/ غزة

كان  وإن  منه  أسرع  فكن  العمر  قطار  أسرع  كلما 
يسبقك بسنوات. وكل قدر على تقديره، ويجري 
األفكار  فيزاحم  طموحه؛  حسب  إنسان  كل 

الفضائية بالتعقل.
أقدارنا تتحدد مدى االتساع الذي يجدول حياتنا؛ 
فلكل منا رسالة خلق من لتحقيق معناها. ولكنها 

حتتاج لدفعة إلى األمام.
أحيانا  دوائر،  في  اإلنسان  يدور  حياته  طيلة 
خط  عن  يحيد  وأحيانا  الصحيح،  املدار  يختار 
مبحض  رمبا  أو  بقدرته،  التاريخ  ليصنع  سيره؛ 
وجاحدين  جاهلني  نسميها،  كما  “الصدفة”، 
قدرية الوقائع واتزانها. ويكون اإلنسان كما يشاء؛ 
فإما أن يزهر ربيعه، وإما أن يكون اخلريف سيد 
لون  احلياة  في  هناك  ليس  وآخرها.  الفصول 
رمادي؛ هكذا هي العبارة، وهكذا عليك أن تواجه 
األمور. ولكن تلك ليست املعضلة؛ ألن السؤال يكمن 
بخوض  أيرغب  احلياة؛  من  اإلنسان  يريد  فيم 
تضاريسها بتمعن؟ أم سيكون كعابر سبيل يطلب 

السقيا؟
حدد لنفسك موضعا نابعا من ذاتك، وكن أنت أو 
كن أفضل من أي شخص مضى. لو أن كل من زاول 
مهنة احلياة كان جديرا بأن يكون مجتمعيا، لغدا 
عدم  افتراض  على  املجتمع،  من  يتجزأ  ال  جزءا 
القدرة على االستغناء عنه؛ فاألفراد حلقة متصلة، 
إن غاب أحدهم عن تشكيلتها أصيبت بخلل. لكن 
ذلك ال يكون إال في املجتمعات التي تخضع نفسها 
لرسالة دميقراطية اجتماعية صحيحة، ال مجال 
واملخرج  باجلماعة،  الكالم  يتعلق  عندما  للعبثية 
الوحيد هو صنع حضارة بطريقة متاثل أصحاب 

احلضارات اخلالدة... ولكن مبفهوم حداثي.
النفسي  واالستقرار  احلقيقي،  االتزان  في  السر 
اآلخر  مع  يتآزر  جانب  كل  التكامل؛  فهو  للفرد، 
دون تداخل سلبي؛ سواء أكان سياسيا أم اقتصاديا. 
إجماع  بإنتاج  جديرة  الفاعلية  تكون  وعندها 

الفرد أخالقيا أوال، ومستقرا  واقعي على أن بناء 
عقائديا ثانيا، هو بداية احلل.

الداخلي  البناء  لترتيب  املاسة  احلاجة  هي  إذن 
بنهاية  التنبؤ  ميكن  حتى  العربية،  للمجتمعات 

الطريق على أقل تقدير.
العربي هو خضوعه  التكتل  في  الظاهرة  املشكلة 
لتأثير غربي كبير يتجلى مبظاهر شتى، والتأثير 
العاطفي يوازي ما قبله. هذه العاطفة املنبعثة من 
أصولية األسرة والتدين لفكر وترسبات اجلهل، هي 
التمثال الوحيد القابل للزيارة؛ فعبادة العاطفة ال 
وشيعي،  شكله: سني  كان  أيا  الصراع  تخلق سوى 
علماني وإسالمي، قبائلي... واتباع األهواء مشكلة 
للعقل،  السليم  فالتحكيم  اصطيادها؛  من  بد  ال 
غيره،  على  وسيادته  الراجح،  الرأي  وموازنة 

سيخلص املجتمع من شوائب تعترض طريقة.
إن سيادة دميقراطية صحيحة حاجة اجتماعية؛ 
عن  لالنكفاء  بد  ال  ولذلك  الذات،  تطوير  ليتم 
تدريجيا  ينعكس  بشكل  األعلى،  املنصب  احتالل 
على إشباع الرغبات، وإن لم تكن أساسية، وعندها 
املنطقي  التفكير  من  عال  مستوى  إلى  نصل 

املستقر.
مع  صادقا  واإلسالمي  العربي  املجتمع  صار  إن 
نفسه، ومع ما يحدث معه من تطورات مفاجئة، 
سيكون صادقا أمام املجتمع الدولي، ويغلب الفكري 
والعلمي والثقافي على غيرها من املجاالت؛ ليصنع 
على  بناء  ال  مصاحله،  على  بناء  العالقة  حدود 

مصالح خارجية.
إن العودة للطريق املؤدي إلى احلضارة ليس بعيدا 
جانب  في  تكون  لن  تأتي  عندما  فالصحوة  عنا؛ 
من  كل  يشعر  عندما  ضميرية  وستأتي  معني، 
له حق في احلياة بغيره، ستكون هناك مساحات 

جديدة لتطور يليق بنا وقتها.

عالوجع
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تقرير: إيهاب ضميري
مراسل الصحيفة/ طولكرم

الرياضة؛  أنواع  أفضل  من  املشي  رياضة  تعتبر 
برنامجه  بها  يبدأ  أن  للمرء  ميكن  حيث 
رياضة  أي  يزاول  يكن  لم  لو  حتى  اليومي، 
حذاء  من  ألكثر  ال حتتاج  قبل؛ فممارستها  من 
أثبتت  مناسبة. وقد  قطنية  ومالبس  مريح، 
الدهون  حرق  على  قدرتها  الرياضة  هذه 
كثيرا  نشاهد  بدأنا  لذلك  العضالت،  وتقوية 
معا.  يسيرون  الشباب،  وخصوصا  الناس،  من 
لـ»مشوارهم«، ويتفقون على  وأخذوا يحضرون 
مواعيد محددة للمشي، خاصة في فصلي الربيع 
والصيف. وكذلك األمر بالنسبة للنساء احلوامل، 
مع  للمشي  أن  على  عادة  األطباء  يركز  حيث 

اقتراب موعد الوالدة فوائد عظيمة.

مجدية وغير مكلفة
نابلس،  من  عاما،   19 عامرية،  مفيد  يعرف 
ميارسها؛  ال  لكنه  الكثيرة،  املشي  رياضة  فوائد 
ومشاركتهم،  األصحاب  لتشجيع  »حتتاج  ألنها 
وأنا ال أحب املشي وحيدا«، كما يقول. ويستخدم 
السيارة في التنقل، حيث يقول: »نابلس مدينة 
لصفاء  حتتاج  الرياضة  وهذه  وممتدة،  جبلية 
ملمارستها«،  وقتا  أجد  أن  الصعب  ومن  ذهني، 
ألني  الدهون  حلرق  أحتاج  ال  »أنا  ويضيف: 

نحيل«!
جنني  من  عاما،   24 جمعة،  وضاح  ويعتبر 
أنواع  بقية  من  لديه  أحب  الرياضة  هذه  أن 
السمنة،  من  أعاني  »كنت  ويقول:  الرياضات، 
أمارسها  وأنا  مبمارستها،  الكثيرون  ونصحني 
شيء  كل  أن  وأشعر  أعوام،  ثالثة  منذ  يوميا 

ويرى  أقوى«.  بنيتي  أصبحت  فقد  يتغير؛  بدأ 
أن املشي ال يكلف سوى التحمل والصبر، ويقول: 
الشخص،  يبدأها  وعندما  إلرادة،  املشي  »يحتاج 
أفراد من  يصبح من عشاقها«. وأحيانا يشاركه 
أكثر  مسافة  يقطع  أن  ميكنه  وعندها  عائلته، 

مما هو معتاد عليه.
وتؤكد لينا الكرمي، 21 عاما، من طولكرم، على 
حيث  الدهون،  وحرق  للعضالت  املشي  فوائد 
تقول: »حني كنت في السابعة عشرة من عمري 
هذه  مبمارسة  معا  نبدأ  أن  أختي  مع  قررت 
الرياضة  وكان هدفنا حينها ممارسة  الرياضة، 
وقضاء وقت الفراغ على حد سواء«. وقد التزمتا 
احلياة...  »ضغوطات  بسبب  لكن  البداية،  في 

وجدنا أننا ال نستطيع االستمرار«.
للمشي،  ممارستها  خالل  حققته  ما  وجتمل 
أطمح  كنت  أمارسها  كنت  »حني  فتقول: 
امللل  حالة  من  واخلروج  الدهون،  بعض  حلرق 
في  املشي  وتفضل  الصيفية«.  العطلة  خالل 
ممارستها؛  على  يشجع  »ألنه  الربيع؛  فصل 
بأجوائه الدافئة، ومناظره اخلالبة، خاصة في 

طولكرم«.
نابلس،  25 عاما، من  السعود،  أبو  وتشير هنية 
ساعات  ثالث  إال  أسبوعيا  يحتاجون  الشباب  أن 
كثيرا  »قرأت  وتقول:  األقل،  على  املشي  من 
الكثيرة،  فوائدها  فاكتشفت  الرياضة،  هذه  عن 
البطن  أسفل  منطقة  في  الدهون  خاصة حرق 
والفخذين«. ولذلك تعشق املشي برفقة أخواتها 
ببرنامج  ألتزم  »أحيانا  وتتابع:  وصديقاتها، 
خاص لتخفيف الوزن، يكون املشي أهم عناصره. 
على  وصديقاتي  أخواتي  أشجع  الصيف  وفي 
نابلس  مدينة  شوارع  في  للمشي  معي  اخلروج 

اجلميلة صيفا«.

األفضل على اإلطالق
وتؤكد ماجدة عزات، 27 عاما، من قلقيلية؛ 
للمشي  أن  البدنية،  اللياقة  في  متخصصة 
بالشكل  الشخص  استغلها  لو  فوائد ال حتصى 
الشخص  ميارس  »عندما  وتقول:  املطلوب، 
أي رياضة يجب أن يضع أمامه ثالثة أمور: 
بشكل  الرياضة  وأداء  التحمل،  على  القدرة 
هذه  أن  وتعتبر  اإلصابة«.  واحتمال  جيد، 
لدى جميع من ميارسون  متساوية  العناصر 

هذه الرياضة.
لهذه  حاجة  األكثر  هم  الشباب  أن  وتعتبر 
جلميع  أهميتها  رغم  ومواصلتها  الرياضة 
شعورا  متنحنا  »ألنها  ذلك؛  وتعلل  األعمار، 
أن  وتنصح  الكسل«.  من  وتخلصنا  بالراحة، 
يوميا،  دقيقة   20 إلى   10 من  الشخص  ميشي 
تزيد أو تنقص حسب طاقته ولياقته البدنية. 
وتوجه املدربة عزات رسالتها للفتيات، فتقول: 
املثقلة  حياتنا  في  أساس  عنصر  »الرياضة 
نحو  على  املشي  نستغل  أن  ويجب  بالضغوط، 
السمنة  أعراض  ويجنبنا  النشاط،  مينحنا 

واألمراض الناجمة عنها«.

نصائح عالطاير
ينصح من يزاول هذه الرياضة ألول مرة بالسير 
من 10 إلى 15 دقيقة في األيام األولى، وزيادة املدة 
دقيقة   45 إلى  أسبوع، حتى تصل  كل  تدريجيا 

يوميا، مبعدل ثالث مرات إلى خمس أسبوعيا.
يجب السير بخطوات سريعة لزيادة ضربات 
فاملشي  املطلوب؛  املعدل  إلى  لتصل  القلب 
الشخص  كان  وإذا  بالغرض.  يفي  ال  البطيء 
فإن  الساعة،  في  ميلني  بسرعة  ميشي 
 240-120 مبعدل  يكون  الطاقة  من  استهالكه 

أربعة  بسرعة  السير  وعند  حراريا.  سعرا 
الطاقة  استهالك  فإن  الساعة؛  في  أميال 

يرتفع إلى 360-420 سعرا حراريا.

لرفع الفائدة من هذه الرياضة، من الضروري املشي 
سيؤدي  ذلك  ألن  بسيط؛  مرتفع  به  طريق  في 

لزيادة اجلهد املبذول، ويسرع ضربات القلب.

رياضة املشي... »ترياق« حلرق الدهون وتقوية العضالت

أجرى اللقاء: عماد قاطوني/ 20 عاما
مراسل الصحيفة/ نابلس

يتابع كثير من الشباب أخبار أبطال العالم 
العديد  في رياضة كمال األجسام. ويطمح 
في  ويشاركوا  فيها،  أبطاال  ليصبحوا  منهم 
من  أن  ويرون  والدولية.  احمللية  بطوالتها 
أجساما مثالية، وعضالت  ميارسها ميلكون 
قوية؛ لتتحول من مجرد هواية، إلى حلم 

يراودهم في فترة الفتوة.
لرياضة  الفلسطيني  االحتاد  ويحرص 
الذي أعيد  البدنية،  كمال األجسام واللياقة 
ترتيب صفوفه بعد إقامة السلطة الوطنية؛ 
واملشاركة  احمللية،  البطوالت  تنظيم  على 
في بطوالت خارجية بشكل منتظم، حيث 
احتضنت مدينة بيت حلم في شهر حزيران 
املاضي بطولة وطنية فاز فيها الالعب ياسر 
خويري، 30 عاما، من نابلس، ومت تصنيفه 
أجسام  كمال  في  رياضي  أقوى  أنه  على 

بفلسطني، في فئة الـ»100« كيلو غرام.
صحيفة »صوت الشباب الفلسطيني« التقت 
األجسام  كمال  عن  معه  بالبطل، وحتدثت 
ومسيرته الرياضية، وحصوله على اللقب.

حدثنا عن بداياتك مع كمال األجسام؟
للنادي  مديرا  أعمل  أنا  شيء  كل  قبل 
بنابلس.  األجسام  كمال  لرياضة  الذهبي 
قبل  الرياضة  هذه  أمارس  بدأت  وقد 
األولى  السبع  السنوات  في  أعوام.  تسعة 
أو  احمللية  سواء  بالبطوالت،  مهتما  أكن  لم 
املشاركة  أهمية  أدرك  أكن  ولم  اخلارجية، 
التي يقيمها االحتاد.  البطوالت احمللية  في 

بدأت  حني  عامني،  منذ  تغير  احلال  لكن 
املختلفة.  البطوالت  في  احلقيقي  مشواري 
وقد تطلب ذلك مني القيام بتمارين صعبة 
لذلك  للتنافس.  أهلتني  ولكنها  وخطيرة، 
سنوات  أصعب  من  السنتان  هاتان  كانت 
اللذين  والطموح  الصبر  ولوال  عمري، 
يحتاجهما البطل الذي يبحث عن ألقاب، ملا 
حققت حلمي بالفوز في بطولة فلسطني. 

له؟  تخضع  الذي  التدريب  طبيعة  ما 
وما أهم املواد الغذائية الالزمة لبطل 

كمال األجسام؟
وقتي  وأستثمر  يومي،  شبه  بشكل  أتدرب 
الساعة  من  النادي  في  وجودي  خالل 

في  ليال،  العاشرة  حتى  صباحا  الثامنة 
صاالت  في  كبيرا  جهدا  وأبذل  التدرب، 
أن  أوضح  أن  وأود  املتنوعة.  النادي 
االستعداد  خالل  يزداد  التدريبات  حجم 
للبطوالت، فقد كنت أمترن خمس ساعات 
في  املشاركة  أجل  من  يوميا  متواصلة 

بطولة فلسطني.
العبو  يتناوله  الذي  للطعام  بالنسبة  أما 
على  يحتوي  أن  فيجب  األجسام،  كمال 
كبير؛  بشكل  والبروتينات  الكربوهيدرات 
عضالت  لبناء  الزمة  العناصر  هذه  ألن 
ست  بني  ما  يوميا  يتناول  وأن  اجلسم. 
ألنها  اللحوم؛  وثماني وجبات، معظمها من 
املصدر األساس لتزويد اجلسم بالبروتينات.
لكن الالعبني يواجهون مشكلة في طبيعة 

كافيا  دخال  ميلك  ال  بعضهم  ألن  الغذاء؛ 
للحصول على كل هذه الوجبات. ويجب أال 
ننسى أهمية شرب املاء بكميات كبيرة؛ ألنه 
يساعد على احلد من إصابة الالعب بتمزق 

العضالت خالل التدريبات الشاقة.

بها قبل  تقوم  أن  التي عليك  ما األمور 
ممارسة التدريب؟

أن  بد  ال  الرياضية،  التمرينات  أبدأ  أن  قبل 
أتناول الفاكهة واأللبان واحلليب؛ ألنها حتتوي 
على البروتني والكربوهيدرات، ثم تبدأ عملية 
اإلحماء، التي تسبق متارين العضالت الصعبة. 

وال بد من توفر املاء البارد إلى جانبي.
بعض  إلى  االنتباه  ألفت  أن  أود  لكنني 
السلوكيات التي قد يلجأ إليها بعض الالعبني 
دون أن يدركوا سلبياتها، خاصة تعاطي أنواع 
من اإلبر واحلبوب التي تعمل على تضخيم 
ألن  قصيرة؛  فترة  خالل  اجلسم  عضالت 
هذه األمور تؤدي إلى إخفاق في عمل الرئة 

والقلب، وهي فعال خطيرة على الصحة.

ما رسالتك للشباب؟
مستقل  احتاد  بوجود  تفخروا  أن  عليكم 
لرياضة كمال األجسام، وباألبطال القادرين 
على املنافسة ومتثيل فلسطني في احملافل 

الدولية.
انتقلت  اللعبة،  بهذه  خاص  احتاد  بوجود 
عبر  أو  الفردي،  الشكل  من  ممارستها 
مللمة  إلى  النوادي،  بعض  إلى  االنضمام 
األوراق، وإعادة تنظيم هذه الرياضة، حتى 
أصبحت حتظى باهتمام الشباب بالتنافس. 
الوقوف  من  بد  ال  محاذير  هناك  ولكن 

عندها، إذ إن احلق في احلصول على جسم 
ضخم، ال يعني تعاطي املنشطات والعقاقير 
اجلسم،  أعضاء  بأداء  تضر  أن  ميكن  التي 
وكذلك ضرورة استشارة اخلبراء في مجال 
اللعبة ملمارسة متارينها بطريقة صحيحة.

تاريخ عريق
حسب  األجسام؛  بناء  أو  األجسام،  كمال 
 ،» Bodybuilding« اإلجنليزية  الترجمة 
هي  إحدى الرياضات التي تتضمنها قائمة 
األلعاب العاملية الدولية، ويقوم مبدأها على 
معينة،  قواعد  وفق  العضالت  استعراض 
في  للمشاركني  نقاط  منح  عبرها  يتم 
تنازليا،  الترتيب  يكون  بحيث  بطوالتها، 
مما يعني أن من يحصل على أقل النقاط، 

يحصل على اللقب.
وقد عرفت هذه الرياضة بشكلها احلالي في 
نهايات القرن التاسع عشر، وبدايات القرن 
ساندو؛  يوجني  األملاني  يد  العشرين، على 
الذي عرف عنه أنه كان يستعرض عضالته 
إنتاج  ومت  اجلمهور.  وأمام  املهرجانات  في 
قصة  يروي   1936 عام  موسيقي  فيلم 
حمل  األوسكار،  على جائزة  حاز  حياته، 
عنوان »يجفيلد العظيم«. وساندو هو أول 
 ،1901 عام  األجسام  لكمال  من نظم بطولة 
في لندن، حيث  وكانت  بتحكيمها،  شارك 

نالت استحسانا كبيرا.
أخرى  مسابقة  تنظيم   عام 1904 مت  وفي 
الفائزين  أوائل  من  وكان  في نيويورك، 
املتحدة  في الواليات  البطوالت  بهذه 
ماكفادن،  بيرنار  من   األمريكية كل 

وتشارلز أطلس، وألويس سووبودا.

ياسر خويري أقوى العب كمال أجسام: 

»الصبر والطموح عنصران أساسان في شخصية البطل الرياضي«
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شرفة حرة

عالء الدين احلاليقة

عـــرس أم كشـــف حســـاب؟!

»ال« تزلــزل املقامـــات!

مفيد حماد

وتقاليد  عادات  تتغير  بدأت  األخيرة  اآلونة  في 
باتت  جديدة  ظواهر  تنتشر  فأخذت  الزواج، 
عن  نسمع  بدأنا  إننا  حتى  األعراس.  في  عادات 

أنواع جديدة لزيجات غير تلك التي نعرفها.
يقول أبي إنه في زمانه لم ير أمي إال يوم العرس؛ 
ومرات  تصيب  مرات  بالعروس،  وحظك  وأنت 
من  والتوفيق  تستمر،  كانت  الزيجة  لكن  تخيب. 

الله، ثم من املأذون واألعراف العشائرية.
كانت عاداتهم بسيطة  جدا، ال تهلك العريس، وال 
يبحثان  اجلديدان  فالزوجان  طاقته؛  فوق  حتمله 
عن بناء بيت وعائلة سعيدة، ال مشاكل فيها، وال 

ما ينغص حياة األبناء.
بالنسبة لي فقد عاصرت التاريخ الشفوي من أمي 
أنها  »احلجة«  لنا  تروي  حيث  عرسها،  فترة  عن 
زّفت في السيارة الوحيدة بالقرية حينها، وجلست 
مع والدي بجوار »الشوفير«، وكان عفش البيت كله 

في املقعد اخللفي.
أما اليوم فيكلف العرس الواحد مبلغا يكفي لتزويج 
عشرة آخرين على األقل. وأمر »فوق الطبيعي« أن 
تصل أجرة القاعة ألكثر من خمسة آالف دوالر... 
بعضهم يقول: فقط؟! وتصل أجرة مطرب ثالثة 
ألف  العروس«  وجه  »دهان  ويكلف  دوالر.  آالف 
دوالر، أما بدلتها فتبدأ من ألف دوالر و»اسحب«... 

طبعا هنا املقصود أجرتها، ال اقتناؤها.
هنالك مصاريف خيالية على العريس، فهو ينفق 
نوم  غرفة  على  سنوات  لعشر  عمله  من  وفره  ما 
دوالر.  آالف  إلى ستة  ثمنها  أن يصل  فقط، ميكن 
ليغدو  الدين«؛  فـ»على  العرس،  تكاليف  بقية  أما 

وألصحاب  للبنك،  ميتا،  أو  حيا  مطلوبا  العريس 
الدوالرات. وهذا يعني أنه ميكن أن ندرج العروس 
حتت بند »قرض بفائدة عالية«؛ ألن هذه الفائدة 
الديون،  فتزيد  يحضر؛  طفل  أول  مع  تتضاعف 

وتتفاقم املشاكل.
كانت غرفة واحدة في بيت العائلة، تكفي إلسعاد 
لبيتهما.  يخرجا  حتى  مؤقتة  كمرحلة  زوجني 
واليوم يجب أن يكون البيت جاهزا، وتأثيثه وحده 
يكلف نصف تكاليف العرس. وكانت وظيفة مببلغ 
بسيط تكفي، أما اليوم فما لم تكن »تقبض« أكثر 
من 2000 دوالر، فإنك تعد عاطال عن العمل. وإال 
منيح...  يال  »إياه«:  للمعلم  قيل  كما  لك  فسيقال 

الشغل مش عيب!
ما مييز زيجات اليوم أن الدين ميزة ترافق شجرة 
العائلة. وكل من يعطيك مبلغا يوم عرسك »يحملك 
جميلة لولد الولد«. وكأن العرس ال »ميشي« إال إذا 
يوم  إال  يشبعون  ال  جائعون  فكأنهم  املعازمي؛  أكل 

عرسك... والقائمة تطول.
لقد وصلنا إلى زمن تنافسنا فيه حتى في الزواج؛ 
ابني  عرس  عشرة،  فالن  ابن  عرس  كلف  فإذا 
سيكلفني عشرين، وإذا »مّلعت« عروسه وجهها بألف، 

فـ»كرمال« عروسي سأشغل الصالونات بألفني....

رسالتي:
أن يطلب ما هو  ابنته  على من يفكر في تزويج 
مستطاع ليطاع؛ ألن ابنه سيتزوج غدا، وكما تدين 
آلي  بصراف  وليس  ابنتك...  بسعادة  ففكر  تدان! 

قد ال يسعدها!

يا أصحاب رؤوس األموال، هدف العرس هو اإلشهار، 
طائرة  أحدهم  يستأجر  أن  يحتاج  ال  ذلك  ولكن 
كأن  احلديقة؛  وسط  فيها  وعروسه  ابنه  لينزل 
بسيارة  زّفهما  وآخر  عسكرية.  قاعدة  في  العرس 
وآخر  حولها.  تلف  وأنت  ساعة  ربع  إلى  حتتاج 
»عمل« فيديو كليب لعرسه! مع أن كل هذه املظاهر 
ال تغني شيئا في يوم »نكد« قد يقع بني الزوجني.
أرقام تدفع للجنون، هدفها أن يفرح احلضور  هي 
واجلمع الغفير، ويدب النكد على الزوجني، اللذين 

ستتراكم عليهما الديون الحقا.

كم أنت كبير أيها العربي!
توقع أن يفاجئك ابنك باتصال ليخبرك عن موعد 
أن  فيمكن  تفاصيل؛  بأي  يدخلك  أن  دون  عرسه 
يكون قد تعرف على عروسه عبر الـ»فيس بوك«، 
واتفقا عبر wall comment على كل التفاصيل. 
وأضحت هناك صفحات إلكترونية لعقد القران، أما 
العرس  هدف  دام  ما  وما  األصدقاء.  فهم  الشهود 
وليس  فضيحة  بوك«  الـ»فيس  فإن  اإلشهار،  هو 
إشهارا فحسب. ويسمى هذا النوع من الزواج زواجا 
عن  كثيرا  يختلف  ال  وهو  »فيسويا«،  أو  »بوكيا« 
التي  العرفي. وسيأتي األطفال غدا مع صفحاتهم 
صورهم  عليها  منهم؛  كل  ميالد  شهادة  ستعتبر 

وتواريخ ميالدهم وكافة التفاصيل.
لقد سمعت بالفعل عن زواج »الشات« أو الـ»فيس«. 
ويقال إن العرب ال يواكبون التكنولوجيا؟! كم أنت 

كبير أيها العربي!
وفيس  تويتر  عبر  الدعوة  كانت  إن  تستغرب  ال 

رسالة  خالل  من  احلضور  تأكيد  وعليك  بوك، 
العرس«  املوافقة على اإلضافة لـ»كرت  أو  قصيرة، 
اإللكتروني. وبالتأكيد فإن كل هذا يعني أن قاعة 

العرس ستكون على »سكايبي«!
 ”Blog“ وميكن أن يتحول الزواج املستقبلي إلى
ميكن للجميع أن يشارك فيه برأيه أو يعلق عليه. 
نعتبر  وبدأنا  جدا،  عصريني  أصبحنا  عجبا؛ 
عادات أمي وأبي تخلفا ورجعية، وطقوس عرسهم 
أن  علما  حضري«.  »مش  أمي  ومكياج  تقليدية، 
آباءنا خرجوا من أعراسهم بال ديون، ولم يرهن 
أبي ذهب أمي، أو يبيع أحد أطفاله ليسدد ديونه.
لنجعل العرس فرحا ال ذكرى سيئة، تذكر بأن ألبي 
وأم فالن قدمت كذا، وحماتك قالت،  فالن دينه، 
مقبل  هو  من  لكل  مبروك  وألف  فعلت،  وحماتها 
على الزواج، وتهانينا لكل من أنهى، أو تخطى هذه 

املرحلة... وسلم من الديون... بعد طول عمر!

في خضم نقاش طويل عريض أخذ حيزه قبل شهر 
على االنتخابات املصرية، مت طرح تساؤل طويل عريض 
عن غياب األسماء الشابة التي قادت ثورة ميدان التحرير 
أسقطت نظام حكم غرس جذوره عميقا طوال  حتى 
الهادئني  املستمعني  أحد  تدخل  حينها  عاما.  ثالثني 
الذين لم يجدوا فرصة في نقاش عقالني، وصّرح بكل 
يد  في  دمى  أو  مأجورين  إال  كانوا  ما  أن هؤالء  غرابة 
النظام،  سقوط  بعد  فجأة  اختفوا  أنهم  بدليل  الغرب، 
بعد أن ظهروا فجأة. هذا النقاش دار حني كانت فرص 
حزب النور السلفي في االنتخابات تراوح مواقع اخلطر.

بعد يوم واحد من ظهور النتائج النهائية من املرحلة 
املرتبة  السلفيني  وتبوؤ  املصرية،  لالنتخابات  األولى 
ليحققا  اإلخواني،  والعدالة  احلرية  حزب  بعد  الثانية 
التقينا  البرملان،  أعضاء  عدد  من   %65 نسبته  ما  معا 
حلقة  يتصدر  كان  فقد  للعجب؛  ويا  إياه،  باملستمع 
لشباب  املديح  يكيل  كان  املرة  هذه  ولكنه  النقاش، 
احلرية،  بهذه  مصر  متتعت  ما  لوالهم  الذين  الثورة، 
ولتم تزوير النتائج، ووصفهم باإليثار، وبأنهم يدركون 
مناصبهم،  وليست  تغير،  التي  هي  قوتهم  أن  متاما 
واعتبر أن األحزاب اإلسالمية تسند ظهرها إليهم؛ على 
الشوارع حني  إلى  للنزول  أنهم »جاهزون دائما  اعتبار 

يتطلب األمر ذلك«.
هذه التصريحات العميقة، لهذا احمللل الفذ، كانت على 
األول.  النقاش  في  شاركوا  الذين  األشخاص  نفس  سمع 
ميدان  في  السلفيني  مكان  وأين  أحدنا:  سأله  وحني 
كنا  »نحن  وقال:  الوادعني،  ابتسامة  ابتسم  التحرير؟ 
كلمة  على  الشدة  ووضع  األرض«...  في  املستضعفني 

»كنا«.
أنا أدمن قراءة التحليالت الصحفية أينما وردت، وحيثما 
وردت، وعلى أي لسان يطلقها. غالبية هذه التحليالت 
قد  العربي  الربيع  ثورات  أن  أولهما  أمرين؛  في  تصب 
ركبت موجتها أحزاب لم تشارك فيها أصال، أو شاركت 
قد  والهيمنة،  النفوذ  دول  أن  وثانيهما  متأخرة.  فيها 
التي  الشعبية  االنتفاضات  صدمة  احتواء  من  متكنت 
أطاحت بكثير من حلفائها، ومتكنت من خلق حتالفات 
انتصرت »دميقراطيا« بعد  التي  القوى  بديلة مع هذه 

الثورة.
رفيقنا اليساري منذ فوز اإلسالميني بانتخابات تونس، 
ومن بعدها اململكة املغربية، ثم في مصر، كأمنا أصابته 
لوثة عقلية، فلم يعد على لسانه سوى عبارة: »الثورة 
ثمارها....  ويقطف  ثائر،  ويقودها  مغامر،  يبدأها 

جبان«!
وكنت ذات جلسة تنقل احلديث فيها من الشعر واألدب، 
واالقتصاد والتجارة، وعرج على السياسة، فقطفنا فيها 
من كل الثمار ولم نقطف ثمرة واحدة. فبرز فيها فكرة 
انتخابات حرة  وفي  العالم،  في  جغرافي  مكان  أول  أن 
ودميقراطية، فاز خاللها ما بات يعرف بأحزاب »اإلسالم 
السياسي«، هو الضفة الغربية وقطاع غزة. عندها قال 
خياركم؛  مسؤولية  فتحملوا  اخترمت،  أنتم  الغرب:  لنا 
االحتاللية  البوارج  تسد  بحر  بني  الفائزون  فانعزل 
وأبراج  واملدفعيات  الدبابات  حترسه  مسيج  وبر  أفقه، 
والكوبرا  الزنانة  طائرات  فيها  تنعق  وسماء  القناصة، 
والـ»إف16«، والـ»إف18«؛ فلم يبق إال باطن األرض؛ قبورا 

أو أنفاقا... وليس بينهما، في نظري، فارق كبير.
على  العربي  الربيع  وفرض  املوازين،  تغيرت  اليوم 
تكرار  »يتقبل«  جعله  وضعفا  غريبا،  تهادنا  الغرب 
التجربة الدميقراطية الفلسطينية في دول الربيع التي 
»استقلت« عن احتالل جالديها، وإن كان على مضض. 
ولكن هذا التقبل ما كان ليحدث لو لم يتم التأكيد على 
التي ستفوز في املستقبل،  أو  الفائزة،  أن هذه األحزاب 
ستحترم »كافة االتفاقيات املوقعة«. حتى إن قادة الثورة 
السورية في اخلارج، وضعوا ألنفسهم قاعدة »عظيمة«، 
واألنظمة  الدول  مع  العالقات  كافة  قطع  مفادها 
أما  احلالي،  السوري  النظام  مع  ترتبط  التي  واألحزاب 
اجلوالن فمصيرها »للمفاوضات«! عندما تنتصر الثورة.

باتفاقات »حتت طاولية«،  إن كنت مخطئا فيما يتعلق 
القادة  فهذا أشد خطورة؛ ألن هذا يعني بالضرورة، أن 
الثوريني، أو الذين امتطوا ظهر الثورة، عادوا يغازلون 
الثورة  شباب  مطالب  مع  واضح  تناقض  في  الغرب... 

احلقيقيني.
قلب  الذي  بوعيهم  الثورة  شباب  أن  جازما  أعتقد 
األهم  املكسب  وأن  يترقب.  وإمنا  ليس غافال،  األنظمة، 

من  تخلصت  قد  الشعوب  أن  في  هو  العربي،  للربيع 
خوفها من األنظمة، وبات مبقدورها أن تقول: ال، ليس 
بصوت عال فحسب، وإمنا »ال« تزعزع املقامات، وتزلزل 

األرض حتت أقدامها.

التقشف
والغنية  الكبرى  الدول  في  فالتقشف  واقعيني؛  لنكن 
والعظيمة، ميس أول ما ميس بالشريحة الدنيا واألقل 
يتناول  لدينا  اإلعالم  بال  فما  املوظفني،  حظا، خاصة 
أكاذيب عن أن خطة التقشف املقترحة لن متس كثيرا 
يكاد  ال  أصال،  »متكشف«  مجتمع  في  الدنيا  بالشريحة 
راتب املوظف، من الفئة الثانية؛ حسب تقسيمات قانون 
اخلدمة املدنية املعمول به لدينا، يكفيه حتى اخلامس 
عشر من الشهر الذي قبض فيه الراتب في موعد ليس 

قبل اخلامس منه.
ما  بتسريح  تقضي  اخلطة  فإن  أكثر؛  واقعيني  ولنكن 
الثانية،  الفئة  من  معظمهم  موظف،  ألف   30 يقارب 
الذين يحملون على كواهلهم اإلجناز والعطاء، ولن ميس 
كثيرا بالفئة العليا؛ التي ميارس معظم موظفيها النوم 
ال  ألننا  العباد؛  برقاب  ويتحكمون  نهارا،  الكراسي  على 
نعلم مثال كم »سّكر تيرة« في وزارة املالية ستحال إلى 
التقاعد اإللزامي إذا علمنا أن أقل درجة للموظفني من 
هذه الشريحة، في هذه الوزارة، على درجة مدير؛ أولى 

.”C“
وأي تقاعد هذا وخزينة صندوق التقاعد خاوية على 
عروشها! رغم أنه يقتطع من املوظف 10% من راتبه، ما 
بني تقاعد واستثمار، وحني يتم حتويله إلى التقاعد، 
لدى  استثمره  مما   %70 له  يعاد  العادية،  الظروف  في 

السلطة؛ فأي استثمار خاسر هذا!
الشعب  حتمل  حكومة  أصادف  التاريخ  في  مرة  ألول 
السابقة؛  احلكومات  أخطاء  أو  أخطائها،  مسؤولية 
فالشعب لم يستفت على اتفاق باريس االقتصادي الذي 
اإلسرائيلي، متى شاء  االحتالل  أيدي  أرزاقنا في  وضع 

ومتى  لديه،  »املعتقلة«  الضرائب  عائدات  عن  »يفرج« 
والشعب  خزائنه.  في  الزنزانة  أبواب  عليها  يغلق  شاء 
 ،”B“و ،”A“ لم يستفت كذلك حني مت وضع مسميات
باملوارد  الغنية  أراضينا  معظم  وضعت  التي   ،”C“و
الطبيعية والتي تشكل مجاال اقتصاديا حيويا لدولتنا، 
ثرواتها...  ينهبون  اإلسرائيليني؛  يد  في  لسلطتنا،  بل 
كما لم يستشر الشعب عندما حفلت الوزارات مبوظفني 
من الفئة العليا عددهم أكبر من موظفي الفئة الثانية، 
أن  ميكن  التي  العالم  في  الوحيدة  احلكومة  إننا  حتى 
بدرجة مدير، مسؤوال عن موظف  لديها موظفا  جتد 

بدرجة مدير عام.
»متكشف«  موظف  راتب  أن  اعتبرمت  هل  عليكم؛  بالله 
يحتاج  ال  لدرجة  بارزا  العظمي  هيكله  بات  حتى  أصال، 
عظامه  فكل  أشعة؛  صورة  إلى  املستشفى  في  تشخيصه 
بارزة، ال يكفيه املعاش عشرة أيام في الشهر، كثيرا عليه؟

اليمني،  الوزراء  رئيس  باسندوه؛  محمد  مالحظة: 
سيارته  يقود  املضطربة،  عاصمته  شوارع  في  شوهد 
أن يكون  أو حرس، ويرفض  الشخصية، دون مرافقني 
عليه حراسة.. كما يقال، رغم أن اليمن لم تعلن حالة 
املستقر  وطننا؛  في  ذلك  نرى  أن  ميكن  فهل  التقشف؛ 
بحالة  مير  والذي  الوقت،  نفس  في  األوصال  ومقّطع 

تقشف؟
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محمد خميس- مراسل الصحيفة/ بيت حلم

يعتبر كتاب »ضرورة النقد الذاتي للحركة 
اإلسالمية«، ملؤلفه خالص جلبي، من أوائل 
العامل  إلى  لاللتفات  وضعت  التي  الكتب 
الداخلي، الذي يلعب دورا حاسما في والدة 
لغرض  ليس  الداخل،  ومراجعة  األحداث 
خلال  وألن  قلوبهم«.  »املؤلفة  أو  اخلارج، 
بسيطا قد يوقف جهازا عمالقا عن العمل، 
توجب أال نستخف به؛ فهو بسيط في ذاته، 

ولكنه كبير في طبيعة ارتباطه.
لقد ساهم الكتاب بالفعل في إعادة صياغة 
لدى  ذلك  يكن  لم  إن  التفكير،  طريقة 
احلركات اإلسالمية نفسها، فعلى كوادرها، 
حيث إن أشد آفة لهذه احلركات بالتحديد، 
مبعنى  احملنة؛  عن  اخلطأ  فصل  عدم  هي 
جتوز  ال  أنه  يعني  مما  الله«،  »إرادة 
الله، ال  املراجعة؛ فطاملا يعزى ذلك إلرادة 
الله  قادم من  األمر  للمراجعة؛ ألن  حاجة 

وال دخل لنا فيه!
الذاتي  النقد  غياب  فكرة  الكاتب  ويسقط 
اإلسالمي،  املشروع  هو  واحد  مشروع  في 
رغم أن اإلشكال يبدو أوسع من ذلك، حتى 
بحركاته  العربي،  للمجتمع  صبغة  غدا 

اإلسالمية وغيرها.
صفحة،   430 الكتاب  صفحات  عدد  يبلغ 
ميكن  التي  األفكار  وفق  املوضوع  تناولت 

إدراجها فيما يلي:

أداة  النقد  بأهمية  اإلميان  في 
للخالص!

الكرمي  القرآن  في  عرضت  قصة  أول  إن 
اعترف  فقد  والشيطان؛  آدم  قصة  هي 
للذات، هو وزوجته،  نقد  آدم عبر عملية 
حيث يقول تعالى: »قاال ربنا ظلمنا أنفسنا 
من  لنكونن  وترحمنا  لنا  تغفر  لم  وإن 

اخلاسرين«. 
إن التطبيق العلمي التاريخي للنقد الذاتي 
ما  وهو  للبشرية،  اجلليلة  األعمال  من 
أطلق عليه »علم اجلرح والتعديل«، بهدف 
الوصول إلى سالمة احلديث، وقد كان أمام 
وضع  تتطلب  شاقة  نقد  عملية  احملققني 

الرجال على احملك.

معترضات النقد الذاتي
وفي حتليلي للوسط اإلسالمي خاصة، فإنه 
النظر  إلعادة  محاولة  أي  تظهر  عندما 
الناس  بعض  علينا  يطل  املشاكل،  في 

كما  يفسرونه  قرآنيا،  نصا  يحملون  وهم 
يريدون، ويلجأون إلى حديث يلجمون به 
التعصب  أي حركة عقلية. وبالتأكيد فإن 
»نظارات«  فرد  كل  يلبسان  واحلزبية، 
يرى  فال  معني؛  وبلون  خاص،  نوع  من 
الوجود حوله إال بهذا اللون، مما يولد روح 
يفترض  وكأنه  اآلخرين،  على  التحامل 
بهم أن يكونوا خبيثني، وأال يساهموا في 
جو  هو  اجلدل  أن  اعتبار  على  النمو،  جو 

اخلصوبة والنماء.
ونراجع  الذاتي،  النقد  منارس  وعندما 
من  متجردين  نكون  أن  علينا  جتاربنا، 
األفكار املسبقة في جو املعارضة، لتتعرض 

للتنقية أكثر.
حلتا  كارثتني  عن  الكتاب  يتحدث  وهنا 
منهما  يتعاف  ولم  اإلسالمي،  باملجتمع 
بني  استالم  في  متثلت  األولى  اآلن،  حتى 
أمية للسلطة، وحتويلهم احلكم إلى عائلي 
إقطاعي وراثي. أما الثانية فهي إقفال باب 
التي  األداة  فقدنا  أننا  مبعنى  االجتهاد؛ 
متكننا من التدخل إليقاف مسلسل االنهيار 
الذي كان يجتاح العالم اإلسالمي وما يزال.

يتوفر الكتاب في مكتبات الوطن

نقاء حامد- مراسلة الصحيفة/ رام الله

منها  الشعبية  العربية،  الروايات  تعج 
والبعث  األحياء،  املوتى  بحكايات  واألدبية، 
بعد املوت، والقيام من املقابر... إلى آخره من 
الرعب،  إلثارة  أحيانا  تقص  التي  احلكايات 
من  قليل  في  األمل  لبث  أو  عبرة،  ألخذ  أو 

األحيان، مع اختالف الراوي واملنبع.
قليال؛  نتوقف  أن  علينا  يجب  هنا  رمبا 
»املوت  شاكلة  على  عبارات  نسمع  فنحن 
وقد  ماتش«.  ما  »فالن  أو  واحد«،  مش 
العمالقة  درويش  محمود  هامة  تنتصب 

لتقول:
هزمتك يا موت الفنون جميعها

هزمتك يا موت األغاني في بالد الرافدين
ونتساءل: كيف ذلك؟! املوت هو املوت؛ ال 
مجال للمجاز فيه أو التأويل أو التبديل. 
الوصل بني  انقطاع  النهاية، وهو  واملوت 
»كائن« أصبح »كان« فانقطع حبله مع ما 

»سيكون«!
املبتالة  بالدنا  في  العادات  درجت  لقد 
خاصة  نظرة  الناس  يبدع  أن  بالكثير، 
نحو املوت، أو نحو النهاية باألحرى. وهذا 
أو  الصامت،  التعايش  النمط يعتمد على 
تقبل النهاية ببساطة، وحتويلها في كثير 
الدموع  تزينه  عرس  إلى  األحيان  من 

والزغاريد!
األحياء  األموات  قصص  من  وعندنا 
»بل  بآية  عادة  نبدأها  الكثير،  تلك 
نشك  وال  يرزقون«.  أحياء عند ربهم 
وأحيانا  ننسى،  لكننا  كذلك.  بأنهم 
نتناسى، أن األموات ال يعيشون إال بتناول 
روايتهم، وإعادة قصصهم مرات ومرات. 
أو  التفاصيل عمدا  وإذا غفلنا عن بعض 
روينا  وإن  مرتني.  نقتلهم  فإننا  قصدا، 

أجسادهم  انتفضت  وحكاياهم  أيامهم 
وقامت تقاوم من جديد.

وال نستغرب؛ فاألم حني تلقى دماء ولدها 
مقاومة،  تزغرد  إمنا  األرض،  تخضب 
أمام  الدموع  حتبس  حينما  والزوجة 
مقاومة،  حتبسها  إمنا  زوجها،  أشالء 
واالبنة حني تصرخ وتنثر الرمال حول 
في  أن يصطحبها  أراد  الذي  والدها  جثة 
»مشوار«، إمنا تنثرها مقاومة. كل مشاهد 
بالغرابة...  توحي  بالدنا  في  املوت 

واملقاومة!

وهنا يسرد الروائي الدكتور وليد الشرفا 
الروائية  جتربته  في  لذلك  مقاربات 
التي يشرح  القيامة«،  »القادم من  الثالثة 
إلى  بجرأة  ويشير  البحت،  الواقع  فيها 
فظاظته وقلة وفائه، فيتذمر من ذاكرة 
من  جتعل  التي  األمد،  قصيرة  الناس 
اخلائن نبيا، ومن النبي لصا في مراحل 
الذي  الواقع  من  ويتذمر  متدرجة. 
أصبح قامتا، واسوّد لونه بفعل التغيرات 
في  الوطن،  على  طرأت  التي  السياسية 

استعراض ملا قبل أوسلو وما بعدها.

ويقدم الشرفا رواية حول ثالثة أصدقاء 
فيموت  أحدهم،  يستشهد  مناضلني، 
يرتبط  اللذين  صاحبيه،  قلب  في  إال 
يسأم  أحدهما  لكن  بذكراه.  وجودهما 
»الدوالرات«،  بلد  من  ليغرف  فيسافر 
األمس  مناضل  ليصبح  العمر  ويتقدم 
الثاني،  مع  حصل  كما  أو  اليوم.  الهي 
مهم،  غير  موظفا  تعيينه  يتم  الذي 
الوزارات  فينطوي على نفسه في إحدى 

غير املهمة.
هذان الصديقان يراقبان تسلل السارقني. 

سارقي  تعني  كلمة  هنا  و»السارقون« 
زوجة  وسارقي  واحلكاية،  التاريخ 
األمر  إرثه، حتى يصل  الشهيد، وسارقي 
ووجوده،  الشهيد  حكاية  يسرقوا  أن  إلى 
عبر شخصية »الشاعر«؛ عميل االحتالل 
نفسه  من  فيجعل  األكاذيب؛  يبدع  الذي 
الشهيد،  منها  التي  للمجموعة  قائدا 
يهدئ  أن  حاول  طاملا  التي  ومرجعيته 
من اندفاعه وعنفوانه اللذين أديا ملقتله. 
الثوار  حساب  على  املجد  حصد  وبذلك 
احلقيقيني، كما تزوج من زوجة الشهيد؛ 
كدرجة على سلم يرتقي به إلى املناصب 

العليا.
مشوها،  فيه  ما  كل  غدا  واقع  وفي 
الصحة،  تقارب  قراءة  الشرفا  يقدم 
قطعتني  لهواجس  صحيحة،  أقول  وال 
فقدت  حيتني،  بقيتا  ميت  جسد  من 
فأنكرت  املقاومة  على  القدرة  إحداهما 
على  قدرتها  الثانية  وفقدت  اجلسد،  كل 
األنبياء  يعامل  ال  مجتمع  في  االندماج 
كأنبياء، فاحترقت وحلقت باجلسد األب. 
رفض  في  أشير  أن  هنا  أود  مالحظة: 
مطلق، إلى سرقة تراث الشهداء وتشويهه، 
مرات  الساكتني  وأيدي  يديها  وتلويث 
 26 مطر،  غياث  زكية.  بدماء  عديدة 
عميل  بأنه  اتهم  اجلنسية،  سوري  عاما، 
األمريكية، وكان هذا سببا  لالستخبارات 
وتنتزع  التعذيب،  حتت  ليقتل  كافيا 

حنجرته الشابة. 
نسمح  لن  اإلنسان،  أخي  يا  »غياث؛ 

للصوص بدفن األنبياء«.

الروائي  للدكتور  القيامة«  من  »القائم  رواية 
وليد الشرفا، وإصدار مركز أوغاريت، متوفرة 

في مكتبات الوطن، وتكلفة النسخة 15 شيكال.

عندمــــا يدفــــن اللصــــوص األنبيــــاء!

»النقد الذاتي«... عندما تتجلى الضرورات
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إعداد: عالء الدين حاليقة

مصطلحات شعبية:

.”Family Size“ بدك الصحيح واال ابن عمه: مقدمة لكذبة
قصة  ثنايا  في  محشورة  جملة  السيرة:  بطول  بدك  شو 

مختصرة تتكون من 10،000 كلمة... فقط.
انت لسة ما بتعرفني: تقال عندما يشعر املتكلم أنه »تبهدل«.
كان نفسي تكون معنا: تقال إلحراق أعصاب املستمع وإذالله.

ال تواخذني بهالكلمة: مقدمة ملسبة من العيار الثقيل.

ميزات الفيلم الهندي:

ملا البطل بيكتشف القنبلة أي سلك بيقطعو بيكون هو السلك 
الصحيح.

ال يتألم البطل من جروح الرصاص والضرب والدوس بأخذية 
األعداء، وإمنا يتألم عندما تطبب محبوبته جراحه.

انطرد  إذا  إال  القضية  ما بيقدر يحل  البطل شرطي  كان  إذا 
من شغله. 

بترقص  العالم  وكل  الشارع،  في  بيرقص  البطل  يرقص  ملا 
معو، وكل العالم حافظني نفس حركاتو.

املطر ما بينزل إال ملا يكون البطل بيغني حلبيبتو.
اللي  وبعد تالت أربع ساعات بنكتشف إن حبيبتو هي أختو 

ضاع عنها ملا كانو زغار.

اجلدول األسبوعي في حياة املرأة:

السبت: نازلة عالسوق أشتري أغراض.
األحد: رايحة على السوق أرجع بعض األغراض.

االثنني: بدي أشتري أغراض بدل اللي رجعتهم.
الثالثاء: معزومة على فنجان قهوة عند اجلارة.

األربعاء: عند أهلها نازلة بساحة زوجها وأهلو وما مخلية وال 
مبقية.

شو  جوزها....  أهل  لدار  هريسة  صينية  عاملة  اخلميس: 
هاحملبة؟!

اجلمعة: تقرأ سورة الكهف... تكفيرا عن ذنوب األسبوع.

فوائد الزوجة النكدية:

الله ونعم  الله: حسبي  دائما رطبا بذكر  جتعل لسان زوجها 
الوكيل.

تساعد على أن يغض الرجل بصره... فقد كره جنس حواء 
كله.

تعزز لدى الزوج قيمة صلة الرحم... يقضي طول اليوم عند 
أمه.

تساعده على احلفاظ على وزن مثالي... فنفسه مسدودة عن 
الطعام.

تساعده على االرتقاء في عمله... ألنه يعمل ساعات إضافية 
كي يبتعد عنها أطول فترة ممكنة.

مقوالت إنترنتية:

الذي حتبه،  الرجل  تفقد  ال  كي  األعذار  بأغبى  املرأة  تقتنع 
ويقتنع الرجل بأغبى األعذار كي يترك املرأة.

شو  اجلامع:  من  طالع  وأنا  يسألوني  ملا  الناس  بيقهروني 
فسحة  طلعنا  اإلمام  يكون  بدو  مثال  يعني  صالة؟  خلصتو 

وبدنا نرجع؟!
قمة التياسة أن تختار الشخص الصح في الوقت اخلطأ.

في  معك  أعيشه  أن  أستطع  لم  ما  أحالمي  في  معي  تعيش 
حياتي.

يا رب هيك ربنا يرزق الثورة الفلسطينية بكالسيكو، وأشوفكو 
مبسوطني، وأشوف اجلزيرة بتصيدش باملية العكرة، وأشوف 
الفتحاوي ببارك للمدريدي، والبرشلوني ببارك للحمساوي... 
ونالقي حكم يغاوز مع الفلسطينية، ونفوز ولو مرة وحدة، 
وبعدين كلكو نحملكو بباصات ونوديكو ع إسبانيا تصارعوا 

ثيران... كنت بحلم.

صــورة وتعليــقمن عالـــم اإلنترنـــت

في أوروبا يدرسون تفاحة نيوتن في أشهر جامعات القارة.
وفي أمريكا اتخذت شركة أبل من التفاحة شعارا ألعلى تقنية حواسيب في العالم.

أما العرب فجمعوا تفاحتي “نيوتن” و”أبل” وعملوهما “معسل تفاحتني”!
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مع نهاية 2011 ومطلع 2012... هـم متنوا وصوت الشباب الفلسطيني دونت
ميرنا زيادة وإيناس البيطار وإيهاب ضميري - مراسلوا الصحيفة / رام الله وغزة ونابلس

سنة ودعناها واليوم نحتفظ برزنامة العام 2011 التي ال حاجة لنا بها اليوم، لكننا قد نعود إليها في قادم الزمان لتذكرنا مبا قد تفقده الذاكرة، وهنا نستذكر ما قالته األكادميية والروائية الفلسطينية الدكتورة وداد البرغوثي »أضعف حبر أقوى من أقوى ذاكرة«... أيام مضت مبا فيها من حلو ومر، والذكريات تلوح في فضائنا؛ بعضنا يشكر الله على إدارة الدماغ الواعية للذكريات، وبعضنا اآلخر يشكره على نعمة النسيان. ومع استقبال العام اجلديد، تكثر األماني، وترتفع 
أصوات الدعاء إلى السماء عالية، وترنو العيون نحوها تتضرع للمولى عز وجل أن يسود السالم واألمن والتسامح بدال من احلروب والفنت والكراهية. وال بد أن نعلم أن »السالم املوعود من الله موجود على األرض«، وعلينا أن نكتشفه كل يوم، وأن نستقبله في حياتنا وفي بيوتنا وأوطاننا، ونسعى حلمايته ليكبر يوما بعد يوم، فهو وعد حتقق في العالم، وعلينا مسؤولية إيصاله للعالم كله. وهنا كان لصحيفتنا وقفة مع مجموعة من الشباب لتدوين جزء من أمانيهم.

إبراهيم الصباغ؛ كاهن رعية الالتني في أريحا:
السالم؛ عطية ومسؤولية

بالكالم عن  نبدأ  املجيد،  امليالد  اقتراب موعد عيد  كل عام، ومع 
السالم؛ إذ إنه جزء ال يتجزأ من العيد الذي نحتفل به. ومع اقتراب 
العيد، نبدأ باحلديث عن وعود السالم. وفي بيت ساحور، في سهول 
مواشيهم  يقودون  الرعاة  كان  عندما  عام،  ألفي  وقبل  حلم،  بيت 
ليتمتعوا بالعشب الطري حتى اليوم، سمعت البشرية بشارة املالئكة 
للرعاة: »املجد لله في العلى وعلى األرض السالم، وفي الناس املسرة«، 
وكان ذلك إعالن السماء عن ميالد يسوع املسيح: »أمير السالم«، كما 

يقول عنه النبي أشعيا.
إن البشارة بامليالد، وبالتالي بالسالم، حدث وصل أوال لهذه األرض 
من  نعرف  ذلك،  رغم  لكن  املسيحية.  مهد  فلسطني؛  الغالية 
التاريخ أن هذا الفرح كان دائما مترافقا مع الكثير من النكبات 
واألحزان. وكثيرا ما كان تاريخ فلسطني؛ تاريخنا، مملوءا بكثير 
من الظلم واألوجاع لهذه األرض ولساكنيها؛ باحلقيقة، كم مرت 

على هذه األرض حقب ظالم وبؤس؛ حقب ألم ووجع لساكنيها؟ وعجيب هذا التناقض بني ما يريده 
التناقض بني مشيئة  اإلنسان! وعجيب هذا  لنفسه وألخيه  اإلنسان  ما يريده  الله لإلنسان، وبني 
الله، وبني مشيئة اإلنسان! عجيب هذا التناقض بني حلم الله للبشر، وبني الواقع الذي يعيش فيه 

اإلنسان!
كلما تذكرت امليالد، تذكرت السالم الذي وعد به الله بيسوع املسيح؛ هذا السالم الذي يجب أن يكون في 

قلب املؤمن وفي العالم، وبني السالم الذي لم يكتمل بعد في قلبه وفي عامله.
أمتنى لكل شاب وفتاة يعيش في فلسطني ما أعلنته املالئكة للرعاة؛ أمتنى لهم السالم، وأمتنى أن يصحو 
كل منهم يوما ليرى قوس قزح، وعالمة السالم، عاليني في السماء طوال األبدية. أمتنى أيضا لكل منهم 
أن يشعروا بحجم مسؤوليتهم في صنع هذا السالم الذي وعد به الله، ابتداء من أنفسهم وعائالتهم، 

ليشمل بعد ذلك العالم كله.

الدكتور مصطفى البرغوثي؛ األمني العام حلركة املبادرة الوطنية:
عام جديد يتطلع من خالله شعبنا للحرية واخلالص من االحتالل

الستار على عام ويستقبل عاما جديدا، وهو يسطر  يسدل شعبنا 
بطوالته وصموده في أرضه رغم املعاناة التي مير بها جراء االحتالل 
وممارساته وعدوانه. ومن منطلق إمياني بإرادة شعبنا الصلبة فإنني 
أمتنى أن يكون العام اجلديد عام االستقالل واحلرية التي قضى من 
أجلها الشهداء، وحتمل شعبنا ويالت االحتالل وعذاباته وغطرسته.
لهم  متمنيا  شعبنا،  وأبناء  بنات  من  فرد  كل  إلى  أتوجه  أن  وأود 
العام  أن يكون  إلى  أتطلع  السعادة الشخصية والصحة واحلرية، كما 
اجلديد عام نهوض املقاومة الشعبية، وتغيير ميزان القوى لصالح 
من  نتعلم  وأن  مكاسبه.  من  أكبر  االحتالل  خسائر  جلعل  شعبنا؛ 
دروس االنتفاضة األولى، وأن نأخذ زمام املبادرة؛ »فما حك جلدك 
يحمل  أن  آمل  فإنني  الشعبية  املقاومة  إطار  في  أما  مثل ظفرك«. 
اإلسرائيلية؛  البضائع  مقاطعة  حملة  في  نهوضا  اجلديد  العام 
إلحلاق اخلسائر باالحتالل، علما بأن إسرائيل تبيع كل عام ما يزيد 
الفلسطينية،  األراضي  في  البضائع  من  دوالر  مليارات  ثالثة  عن 

وتستخدم أرباحها لبناء املستوطنات وقمع شعبنا. وإننا إذا خفضنا استهالك البضائع اإلسرائيلية بنسبة 
10% فحسب، فإن من شأن ذلك توفير مئة ألف فرصة عمل للخريجني واخلريجات العاطلني عن العمل، 
أمام  بطالة مستشرية في صفوف شعبنا، خاصة في أوساط الشباب، التي تصل إلى 40% في الضفة، و%60 
في غزة. هدفنا من مقاطعة املنتجات اإلسرائيلية ليس فقط جعل االحتالل يخسر، بل أيضا يشكل ذلك 
وسيلة لدعم صمود الناس أمام ما تقوم به إسرائيل من محاوالت القتالعهم ومصادرة أراضيهم. ونحن 
نستقبل عاما جديدا نتطلع إلى أن يكون عام الوحدة الوطنية، وتشكيل قيادة وطنية موحدة، واستعادة 
الدميقراطية التي ضاعت بسبب االنقسام، وحق الناس في انتخاب من ميثلهم. وأن نضع املصالح الفئوية 

الضيقة جانبا، ونتوقف عن التنافس على سلطة حتت االحتالل.
وهنا نوجه التحية ألسر الشهداء الذين قدموا أرواحهم قرابني من أجل حرية شعبنا وحرية فلسطني، 

وجادوا بأغلى ما ميلكون؛ فهم األكرم منا جميعا.
إنني آمل أن يكون العام اجلديد عام االلتفاف الشعبي حول أسرانا األبطال، الذين يضحون بحريتهم من 

أجل حريتنا.
وأخيرا أمتنى أن يكون هذا العام هو اللحظة التي يدرك فيها كل واحد منا أنه ال كرامة إلنسان دون كرامة 

شعبه، وال ضمان ملستقبله وازدهاره دون ضمان مستقبل شعبه وازدهاره وحريته واستقالله.
كل عام وأنتم بخير

الشيخ الدكتور خميس عابدة؛ الوكيل املساعد لشؤون الوعظ واإلرشاد، وزارة األوقاف والشؤون الدينية:
أو  واإلعجاب،  الشكر  سطور  نكتب  أن  أحيانا  علينا  الصعب  من 
يبذلون كل جهد  الذين  ألولئك  وتقديرنا  نصوغ حجم شعورنا 
أن من عرف  نعلم  أن  بد  وال  وثقافتنا.  لديننا  األفضل  لتحقيق 
 ،2011 عام  نهاية  مع  اليوم؛  يفقده.  أن  عليه  يعز  النجاح  قيمة 
نتمنى أن يكون عام 2012 عام لّم الشمل والوحدة والسالم، علينا، 
أن  العالم اجمع. وأمتنى  العربية واإلسالمية، وعلى  أمتنا  وعلى 
يتمكن املؤمنون من الوصول إلى مقدساتهم، وأن يكون لنا شرف 
املسجد  خاصة  والكنائس،  املساجد  أبواب  لهم  فنفتح  خدمتهم؛ 
األقصى وكنيسة القيامة، وأن يتحقق األمن واألمان والطمأنينة 
في هذه البالد املقدسة. ونتمنى على مؤسسة “بياالرا” أن تكون 
املرآة احلقيقية التي تعكس عقائد هذا الشعب وتراثه ومقدساته، 
وأقول: إن كل ما يكتب وينشر سيبقى شاهدا تاريخيا يحكم عليه 
كل من يقرأه، كما يقول تعالى: »ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل 

شيء أحصيناه في إمام مبني«. 

البروفيسور عبد الستار قاسم؛ أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
النجاح الوطنية بنابلس:

 ،2011 لعام  الناظر  إن 
نستطع  لم  أننا  يدرك 
لذا  حقوقنا.  انتزاع 
من  نتمكن  أن  أمتنى 
ذلك في عام 2012. وفي 
سياسيا،  يتضح  املقابل 
تغيرات  هناك  أن 
املنطقة  في  كثيرة 
الشعبي،  املستوى  على 
موازين  يغير  مما 
املنطقة.  في  القوى 
عام  ميز  ما  من  ولعل 
شعوبنا  أن  هو   2011

حيث  احتراما،  لنفسها  وحتقق  القوة،  تكتسب  باتت  العربية 
من  احلد  بضرورة  قياداتها،  ولدى  لديها،  شعور  هناك  أصبح 
 2012 عام  في  ونحن  العربي.  القرار  على  اخلارجية  الهيمنة 
بانتزاع  يتمثل  الله،  شاء  إن  وخارجيا  داخليا  سنصنع سالما 
اإلسرائيلي.  االحتالل  من  عليها  املنصوص  الوطنية  حقوقنا 
وأوجه رسالتي لكل املواطنني والشباب، بأن الضعفاء ال يقيمون 
سالما ألوطانهم؛ وفقط األقوياء يردعون العدوان. أمتناها سنة 

مثمرة ورائعة للجميع.

مظفر النواتي؛ إمام مسجد العباس، غزة
وتطبيقه  به  التعامل  ويتم  األرض،  على  السالم  يعم  أن  رسالتي 
على أرض وطننا، وأن نعود أمة واحدة في وطن موحد، وأن ينتهي 
اخلالف.  هذا  من  وأعمق  أكبر  قضايانا  ألن  الفلسطيني؛  اخلالف 
يعيش  وأن  أوال،  الناس  جميع  قلوب  في  السالم  يحل  أن  أمتنى 

اجلميع مبحبة وطمأنينة.
لي رسالة أوجهها لثوار الوطن العربي، حيث أمتنى أن يعملوا على 
قلوب  لتطمئن  والذعر؛  العنف  وإنهاء  بالدهم،  في  السالم  إحالل 
الناس. وأمتنى أن تعود جهودهم بالنفع عليهم، وعلى اجلميع بإذن 

الله.
إنهاء  عبر  علينا،  الواقع  الظلم  ينهي  أن  للعالم  رسالتي  وأخيرا 
السالم  ويحل  بالدنا،  ربوع  في  السالم  ليحل  الغاشم؛  االحتالل 

احلقيقي الذي ميكننا من ممارسة حقوقنا دون خوف.

ها هنا يعانق عبير احلروف كمال الكلمات؛ فينتهي عام شهد أحداثا لم تكن في احلسبان. هذا العام الذي جترأ ونطق فيه العرب ألول مرة فقالوا: »الشعب يريد«؛ لينتشر دواء اجلماهير، فيسقط إنفلونزا الزعماء. يرحل عام حفل بلحظات سعيدة وحزينة، التقينا فيه وافترقنا، تعاهدنا وتواعدنا. وهي هذه األيام تصبح ذكرى في قلوبنا وعقولنا، مع الذين بوجودهم نثمن كل حلظة في احلياة حتى نحمل 
ابتسامة لذكرى تنقذنا أحيانا من الوحدة، وجتمل مالمحنا.
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مع نهاية 2011 ومطلع 2012... هـم متنوا وصوت الشباب الفلسطيني دونت
ميرنا زيادة وإيناس البيطار وإيهاب ضميري - مراسلوا الصحيفة / رام الله وغزة ونابلس

سنة ودعناها واليوم نحتفظ برزنامة العام 2011 التي ال حاجة لنا بها اليوم، لكننا قد نعود إليها في قادم الزمان لتذكرنا مبا قد تفقده الذاكرة، وهنا نستذكر ما قالته األكادميية والروائية الفلسطينية الدكتورة وداد البرغوثي »أضعف حبر أقوى من أقوى ذاكرة«... أيام مضت مبا فيها من حلو ومر، والذكريات تلوح في فضائنا؛ بعضنا يشكر الله على إدارة الدماغ الواعية للذكريات، وبعضنا اآلخر يشكره على نعمة النسيان. ومع استقبال العام اجلديد، تكثر األماني، وترتفع 
أصوات الدعاء إلى السماء عالية، وترنو العيون نحوها تتضرع للمولى عز وجل أن يسود السالم واألمن والتسامح بدال من احلروب والفنت والكراهية. وال بد أن نعلم أن »السالم املوعود من الله موجود على األرض«، وعلينا أن نكتشفه كل يوم، وأن نستقبله في حياتنا وفي بيوتنا وأوطاننا، ونسعى حلمايته ليكبر يوما بعد يوم، فهو وعد حتقق في العالم، وعلينا مسؤولية إيصاله للعالم كله. وهنا كان لصحيفتنا وقفة مع مجموعة من الشباب لتدوين جزء من أمانيهم.

مجد البهو؛ باحث إعالمي، بيت ساحور، 24 عاما
يبدو أن عام 2011 هو األكثر إثارة في حياة الشباب، فهو العام الذي كتب 
تاريخ دول وحكومات وشعوب، على جميع الصعد: السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية. وتنتهي 2011 قبل أن نتمكن من قطف ثمارها، وال معرفة 

نهايات ألحداث بدأت فيها.
على  به من صعوبات  ملا متيزت  الصبر  بفارغ  نهايتها  أنتظر  كنت  لقد 
العالم، وعلى الشباب خاصة. لكنني متنيت لو طالت قليال ألعرف نهاية 
األحداث التي بدأت فيها؛ كالثورات العربية، واألزمة االقتصادية العاملية 
التي باتت تهدد وحدة أقوى احتاد في العالم؛ وهو االحتاد األوروبي. ككل 
عام نتمنى أن يكون أفضل من سابقه؛ ألننا نحتاج لألفضل دوما. ولكن 
أن  أمنية  الذي سبقه،  العام  أمنية خاصة؛ تختلف عن  العام  لي في هذا 
يعم األمن والسالم في املنطقة. وننال استقاللنا بعد كل العصف الدولي 

بشكل  بشكل سينعكس حتما  العالم،  في  االقتصادية  األوضاع  وتتحسن  الذي حدث حول قضيتنا،  واألممي 
إيجابي على حياة الشباب.

ال نقول وداعا 2011 بقدر ما نقول مرحبا بـ2012، ألن 2011 بجميع األحوال انتهى، لكن اآلتي ال ميكن جتنبه قبل 
نهايته الطبيعية، لعل املقبل أفضل.

بالل شاور؛ صاحب بقالة؛ اخلليل، 38 عاما
مضى عام 2011 بشكل 
األوضاع  لكن  جيد. 
تكن  لم  العامة 
طبيعية.  أو  مريحة 
عام  من  آمل  وأنا 
عام  يكون  أن   2012
على  ومحبة  خير 
وأن  الناس،  جميع 
جميع  أماني  تتحقق 
من لم تتحقق أمانيه 

خالل العام املاضي. وأمتنى أن يتحرر جميع األسرى 
من سجون االحتالل؛ لتستمر مسيرة النضال حتى 
يعم السالم؛ لنشعر براحة البال. كما آمل أن تتحسن 
صعبة  بظروف  مررنا  فقد  االقتصادية؛  األوضاع 
باخلير.  دائما  نتفاءل  ونحن  املاضي.  العام  خالل 
هم  ممن  تعلموا  هي:  الشباب،  جلميع  رسالة  ولدي 
أكبر منكم سنا؛ ألننا ال ميكن أن نستمر من دونهم؛ 

فهم األدرى واألفهم مبصاحلنا.

عاما،   11 البيرة؛  في  اإلسالمية  املدرسة  شاور؛  فريد 
اخلليل 

اإلنسان  على  يجب 
بالنظافة  يهتم  أن 
للبيئة،  العامة 
طالب  وخصوصا 
الذين  املدارس 
يرمون أوراق احللوى 
عندما  األرض  على 
أكلها.  من  ينتهون 
وأمتنى من كل إنسان 
أن  فلسطيني  عربي 
في  النفايات  يضع 

القمامة للحفاظ على فلسطني نظيفة وصحية.

أحمد الغالييني؛ خريج كلية الهندسة، غزة، 23 عاما
يعيش  أن  أمتنى 
ووطننا  شعبنا  أبناء 
شمس  حتت  احلبيب 
واألمان،  احلرية 
السالم  وترفرف راية 
أرض  جميع  على 
تتحقق  وأن  الوطن، 
الكاملة  املصاحلة 
حماس  حركتي  بني 
ينقصهما  فال  وفتح، 

أي شيء، وأن تكون خالية من الشوائب؛ حتى تظل رايتنا 
الواحدة الشعب كله؛ لتعمل األيدي معا؛ متفقة ومجتمعة 
على مصالح الوطن وتقدمه. وأن نتحرر من غصب احملتل.

احلبيب  الوطن  هذا  يدوم  أن  وجل  عز  الله  من  راجني 
مستقرا ومتماسكا ومتعاونا. ورسالتي للعام القادم هي أن 
يطبق العالم السالم بجدية ودون سياسة الكيل مبكيالني؛ 
أرجاء  جميع  في  حل  وقد  السالم  نرى  أن  جميل  فكم 

الوطن العربي.

محمد البوجي؛ صاحب صالون حالقة رجالي، رفح، 26 عاما
 2012 سنة  بحلول  أمتنى 
بشكل  املصاحلة  تتم  أن 
على  تطبق  وأن  جدي، 
يدا  لنكون  الواقع؛  أرض 
إزالة  على  قادرة  واحدة 
من  نهائيا  االحتالل 
في  وجنتمع  أراضينا، 
وأمتنى  بالقدس.  الصالة 
العربي  العالم  يزدهر  أن 

بجو من احلرية يضمن للمواطن عيشا آمنا وسالما، والتطلع 
ملستقبل أفضل وأجمل، وأن يسود السالم العالم، وتسقط كل 
احلروب لتحل محلها احلرية واألمان، من أجل مستقبل جميل 
ومزدهر في حياة آمنة. رسالتي للعالم هي أن يتحد على إزالة 

العنف من جميع املناطق، وأن يعمل على نشر السالم. حافظ عمر كايد؛ مدير شركة جتارية، نابلس
االقتصادية منذ  الناحية  األعوام على  أسوأ  2011 من  أن عام  أعتقد 
انتهاء االنتفاضة الثانية؛ فقد شهد حالة من الضعف االقتصادي في 
ذلك  رغم  ولكن  املواطنني.  ألغلب  الدخل  استقرار  وعدم  األسواق، 
كان عاما إيجابيا على اجلانب السياسي وقضيتنا الوطنية. ويحدوني 
األمل أن يشهد عام 2012 حتسنا على الوضع السياسي واالقتصادي؛ ألن 

الوضع السياسي سيلقي بظالله على االقتصاد. 
معا  لنمض  واملواطن:  وللمستثمر،  املسؤولة،  للجهات  أنقلها  رسالتي 
وضع  إيجاد  على  ونعمل  آمنة،  واقتصادية  جتارية  بيئة  إليجاد 
االقتصادي  بواقعنا  والنهوض  املستثمرين  مشاريع  لتنفيذ  مستقر 
واملجتمعي. ويبقى األمل متعلقا بانتهاء دائرة العنف املجتمعي وعنف 
االحتالل على شعبنا في الضفة والقطاع، لذا أمتنى حتقيق تسوية 
حقوقنا،  ونيل  العادل،  السالم  حتقيق  على  تقوم  سياسية،  سلمية 

وحتقيق املصاحلة، وإقامة دولتنا املستقلة.

دانا منصور؛ محاضرة لغة فرنسية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس:
ما حصل في عام 2011 هو تغيير بكل املقاييس في اجلانبني السياسي واالقتصادي؛ فالربيع 
أكثر  من  بالدولة،  االعتراف  لنيل  املتحدة  لألمم  الفلسطينية  القيادة  وتوجه  العربي، 
األحداث اإليجابية خالل 2011 وفي قادم السنوات. ورغم التحديات التي يواجهها شعبنا 
في سعيه إلنهاء االنقسام، إال أن األشهر األخيرة كانت مبشرة بإنهائه، واخلروج من املأزق 
الداخلي. أمنياتي ورسالتي في عام 2012 أن يتحقق جو من السالم الداخلي واالستقرار، 
وضمان حقوقنا. كما كلي أمل برفع احلصار عن قطاع غزة. ومن الضروري العمل على 
حتقيق الوعي وزيادة نسبة الثقافة بني أبناء شعبنا؛ فبهما نتطور ونتقدم. وأخيرا، من 
الواجب العمل على حتسني الوضع االقتصادي للمواطن؛ ألن الفترة املاضية شهدت ركودا 
الدولة  بإقامة  السياسي،  النصر  لتحقيق  الرواتب. ونطمح  اقتصاديا وتذبذبا في صرف 

الفلسطينية على حدود عام 1967، ولذا على كل شخص أن يتحمل مسؤولياته.

عماد الدين لولو؛ عازف موسيقى، غزة
رسالتي للعالم للعام القادم، هي أوال أن نزرع في أنفسنا فكرة 
خالفتنا،  نستوعب  وأن  ذاتنا،  مع  لنتصالح  الداخلي  السالم 
كي  القادمة  لألجيال  الفكرة  هذه  العالم  يوصل  أن  وأمتنى 
من  وأمتنى  احلقيقي.  السالم  ليتحقق  االختالفات؛  يتقبل 
العالم أن يحقق السالم باالهتمام بالبيئة وباملشاكل البيئية، 
وأن نترك احلروب واخلالفات، ونعمل على بناء الثقافة والفن، 
حتى يكون السالم أعم وأشمل؛ فتحقيق السالم يتم بالقضاء 
على الظلم والعنف، وإنهاء املجاعات، والقضاء على األمراض. 
بالنسبة للوطن فرسالتي للجميع أن يتحدوا وأن يركزوا على 

املصالح الوطنية، وعلى حل املشاكل التي تواجه الشباب؛ ألنهم من سيعملون على حتقيق السالم في املستقبل.

آالء العمري؛ منسقة مشاريع، رام الله، 25 عاما

حمل العام املنصرم الكثير من الضغوط على جميع 
الصعد، بدءا من التوترات السياسية التي أثرت وما 
العربية  الدول  أن  باعتبار  تؤثر في قضيتنا،  تزال 
السياسية. وفي  املعادلة  في  أساس  العب  الشقيقة 
وتعاظم  شعبنا،  على  املتواصلة  الضغوط  ظل 
العراقيل االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وفي 
الطاقات،  من  املزيد  حلشد  بحاجة  نحن  العام،  هذا 
واملوارد املتوفرة لتطوير آلية عمل موحدة خلدمة 
وبحاجة  خاصة.  الشباب  وقطاع  البلد،  هذا  أبناء 
كشباب،  وبنا  بكم  املناطة  الثقة  من  مناخ  إلرساء 
وبني املؤسسات العاملة من أجلنا كـ»بياالرا«. ونحن 

بانتظار املزيد من العطاء الذي ال ينضب!

محمد عثمان؛ صياد سمك، غزة
رسالتي للعالم هي أن يطبق السالم على أرض الواقع ليعيش اجلميع في 
مهنتي  ممارسة  من  أمتكن  لو  وأود  سالم،  في  غزة  وتعيش  وأمان،  أمن 
بحرية بعيدا عن املضايقات اإلسرائيلية، وأن يحل السالم، يعني أن أشعر 

باألمان وأنا وسط البحر.
ويعيننا  بجانبنا،  العالم يقف  ليت  ويا  يتحدوا،  أن  ألبناء وطني  رسالتي 
على نيل استقاللنا وحريتنا. وأوجه رسالة إلى جميع املؤسسات الدولية 
االحتالل  على  يضغطوا  وأن  القطاع،  مواطني  حماية  على  تعمل  أن 
على  يعملوا  وأن  شعبنا،  ضد  الغاشمة  ممارساته  عن  ليكف  اإلسرائيلي 
إنهائه؛ لنعيش جميعنا في سالم ميكن أهل الضفة الغربية والقدس من 

زيارة غزة والتمتع ببحرها، وأكل سمكها.

ها هنا يعانق عبير احلروف كمال الكلمات؛ فينتهي عام شهد أحداثا لم تكن في احلسبان. هذا العام الذي جترأ ونطق فيه العرب ألول مرة فقالوا: »الشعب يريد«؛ لينتشر دواء اجلماهير، فيسقط إنفلونزا الزعماء. يرحل عام حفل بلحظات سعيدة وحزينة، التقينا فيه وافترقنا، تعاهدنا وتواعدنا. وهي هذه األيام تصبح ذكرى في قلوبنا وعقولنا، مع الذين بوجودهم نثمن كل حلظة في احلياة حتى نحمل 
ابتسامة لذكرى تنقذنا أحيانا من الوحدة، وجتمل مالمحنا.
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فوزية الشويكي
مراسلة الصحيفة/ القدس

الشتاء،  فصل  في  البشرة  تتشقق  ما  كثيرا 
عليها،  آثاره  البارد  الطقس  يترك  حيث 
وعندما نبدأ البحث عن الطرق التي تساعدنا 
وحيوية،  نضرة  بشرتنا  على  احلفاظ  على 
لتزداد  األحيان،  من  كثير  في  ننجح  ال 
دائما:  يراودنا  السؤال  ويبقى  التشققات، 
وجميلة  نضرة  بشرتنا  على  نحافظ  كيف 

في  اختالف  هناك  وهل  الشتاء؟  فصل  في 
طرق احلفاظ على جمال البشرة من شخص 

آلخر؟

االستحمام
أخصائي  النوري؛  بسام  الدكتور  يشير 
كلية  في  ومحاضر  اجللدية  األمراض 
هناك  أن  إلى  القدس،  بجامعة  الطب 
عدة طرق ميكن استخدامها من احلفاظ 
الشتاء،  فصل  في  نضرة  البشرة  على 

حيث  يوميا،  مرة  االستحمام  ومنها 
عوامل  أبرز  من  االستحمام  يعتبر 
العناية باجللد. وال يجوز أن تزيد فترة 
طول  ألن  دقائق؛  عشر  عن  االستحمام 
الدهنية،  اجللد  طبقة  يزيل  قد  املدة 
كما  السوائل.  فقدان  إلى  يؤدي  مما 
من  بدال  الفاتر  املاء  استعمال  يجب 
الساخن؛ ألن الساخن قد يزيل الزيوت 
قد  الذي  الضرر  من  وللحد  الطبيعية. 
استعمال  عدم  يجب  اجللد،  يصيب 

إسفنجة استحمام خشنة، أو حتى قطع 
تتم  أن  يجب  بل  للتدليك،  القماش 

علمية التدليك بخفة على اجللد.

ترطيب البشرة
بعد  املرطب  الكرمي  وضع  يجب 
على  يساعد  ذلك  ألن  فورا؛  االستحمام 
أن  ويجب  اجلسم.  برطوبة  االحتفاظ 
يكون املرطب املستخدم من النوع اجليد، 
البشرة  نوع  على  اختياره  ويعتمد 
والعمر؛ إذ يفضل استخدام مرطب ذي 
التي تقع  العادية  قاعدة مائية للبشرة 
أنواع  وحتتوي  والدهنية.  اجلافة  بني 
هذا املرطب على دهون خفيفة الوزن؛ 
ككحول اإلستيل، أو مكونات مشتقة من 

السيليكون؛ كالسيكلوميثيلون.
القاعدة  ذي  املرطب  استخدام  ويفضل 
اجلافة؛  للبشرة  الثقيلة  الدهنية 
لتستعيد رطوبتها؛ فهذا املرطب يبقى 
أكثر  وهو  العادية،  الكرميات  من  أكثر 
من  التبخر  من  املاء  منع  في  فاعلية 
اليوريا  على  أنواعه  وحتتوي  البشرة. 
مواد  وهي  البروبيلني،  جليكول  أو 
االحتفاظ  على  تساعد  كيميائية 

برطوبة البشرة.
أكثر  من  الدهنية  البشرة  وتعتبر 
الشباب،  حلب  عرضة  البشرة  أنواع 
ولكنها حتتاج إلى الرطوبة، خاصة بعد 
استخدام منتجات العناية بالبشرة التي 
إضافة  البشرة.  وجتفف  الدهون  تزيل 
يساعد  أن  أن مرطبا خفيفا ميكن  إلى 
االستحمام.  بعد  البشرة  حماية  في 
الطبية  الكرميات  استعمال  ويجب 
التوجه ألخصائي  كما يفضل  املرطبة، 
معينة  بأنواع  لينصح  جلدية  أمراض 

للحفاظ على رطوبتها.
البشرة احلساسة  أن  إلى  النوري  ويشير 
البشرة واالحمرار  ذات قابلية ملهيجات 
ينصح  لذا  اجللدي،  والطفح  واحلكة 
على  يحتوي  ال  مرطب  باستخدام 
األلوان  ومنها  احلساسية  مسببات 
تكون  وأن  الروائح،  أو  الصناعية 
ويقول:  احلساسة.  للبشرة  مصممة 
للحفاظ  املياه  شرب  من  اإلكثار  »يجب 
جتنب  يجب  كما  البشرة،  رطوبة  على 
انخفاضها؛  أو  الشديدة  احلرارة  ارتفاع 
البارد.  اجلو  في  األكزميا  تنتشر  فهي 
اللطيف،  الصابون  باستخدام  وأنصح 
على  حتتوي  التي  املطهرة  واملنظفات 
كمستوى  متاما   PH5.5 مستوى 
رطوبة اجللد؛ فهي مفيدة جدا، وجتنب 
الصابون اجلاف الذي يحتوي على ألوان 

وروائح عطرية«.

الغذاء ومستحضرات التجميل
ويؤكد النوري أن الغذاء السليم ضروري 
لنضارة البشرة في هذا الفصل، خاصة 
والعناصر  باأللياف  الغنية  األطعمة 
تناول  من  اإلكثار  ويجب  الغذائية. 
يحافظ  الذي  كالفجل  اخلضروات؛ 
اخلضراء  واألوراق  البشرة،  نضارة  على 

كالبقدونس والسبانخ واخلس.
التجميل  مستحضرات  أن  إلى  ويشير 
ألن  البشرة؛  نضارة  على  حتافظ  ال 
كيميائية  مواد  على  حتتوي  غالبيتها 
»يجب  ويقول:  تساعد في جفافها.  قد 
في  الشمس  واقي  عن  التخلي  عدم 
من  احلماية  فمستحضرات  الشتاء؛ 
الفصول،  كل  في  ضرورية  الشمس 

ويجب استخدامها يوميا«.

جـمــــال بـشـرتــــك فــــي الـشـتـــــاء

صحة وجمال

إعداد: ميرنا زيادة
مراسلة الصحيفة/ رام الله

فصل  في  احلرارة  درجات  تنخفض  إن  ما 
وتنقض  الفيروسات،  تنتشر  حتى  الشتاء، 
أعراضا  فتسبب  التنفسية،  املجاري  على 
وسيالن  احلرارة،  درجة  كارتفاع  مزعجة؛ 
األنف، والعطاس، والسعال، وأوجاع احللق. 
اللمفاوية.  إلى تضخم الغدد  وقد يصل األمر 

فكيف نقاومها؟

طرق الوقاية
التي  السلوكيات  من  مجموعة  هناك 
الفيروسات،  من  الوقاية  على  تساعد 
دافئ  مكان  من  االنتقال  جتنب  ومنها 
وفي  مفاجئة.  بصورة  بارد  مكان  إلى 
االنتقال  هذا  فيها  يكون  التي  احلاالت 
على  منديل  بوضع  ينصح  ضروريا، 
األنف حتى يتأقلم مع برودة اجلو. كما 
الثقيلة  املالبس  ارتداء  في  املبالغة  إن 
تزيد من فرصة تعرض اجلسم لنزالت 
البرد، واإلصابة بالفيروسات، وتقلل من 

املناعة.
ال  احلاالت  أكثر  أن  إال  األطباء  ويشير 
ألنها  مضادات حيوية؛  أو  لعالج  حتتاج 
بتناول  ويكتفى  فيروسي،  منشأ  من 

وعدم  والراحة،  للحرارة،  خافض 
يجب  كما  الباردة.  لألجواء  التعرض 
تناول أغذية متوازنة ذات قيمة غذائية 
مرتفعة؛ حيث يلعب الغذاء دورا أساسا 
أهم  ومن  الشتاء،  برد  من  الوقاية  في 
واللحوم،  احللويات،  األغذية:  هذه 
والدجاج، والعسل. إضافة إلى املشروبات 
الدافئة والزهورات؛ كالينسون، والنعناع، 
والزجنبيل، والبابوجن، وعدم املبالغة في 
بالكافيني؛  الغنية  املشروبات  تناول 

كالشاي والقهوة والكاكاو.
ويعتبر اإلكثار من شرب املاء من الطرق 
اجلسم  ألن  الفيروسات؛  حملاربة  الهامة 
يصاب باجلفاف عندما يحارب عدوى ما، 
ويصبح بحاجة إلى الكثير من السوائل؛ 
مشروبات  أو  كحوليات  تكون  أال  شرط 
من  كثير  على  حتتوي  فهي  غازية؛ 
السكر الذي يبطئ امتصاص اجلسم لها، 
ولذلك فإن املاء يعتبر املشروب األفضل.

احلياة  ضغوط  أن  اخلبراء  بعض  ويرى 
قد تزيد من فرصة اإلصابة بفيروسات 
مناعة  خفض  إلى  تقود  ألنها  الشتاء؛ 
أن  التجارب  أوضحت  فقد  اجلسم؛ 
األشخاص الذين ميرون مبشاكل حياتية 
احلالة  هذه  وفي  للعدوى.  عرضة  أكثر 
من  التخلص  مبحاولة  األطباء  ينصح 

الضغوط اليومية ما أمكن.

ملاذا في الشتاء؟!
الكيميائي  األحياء  علم  صحيفة  نشرت 
جوزهو  األمريكي  العالم  أن  األمريكية، 
تزميربيرج وزمالءه متكنوا من اكتشاف سبب 
الشتاء؛  بفصل  األنفلونزا  الرتباط  معقول 
أن  املخبرية  والتجارب  الفحوص  بينت  فقد 
في  يذوب  غشاء  يغطيه  األنفلونزا  فيروس 
فصل الصيف، مما يؤدي إلى تدميره، ويصبح 

الغشاء صلبا في فصل الشتاء!
معمل  في  الدراسة  هذه  جرت  وقد 

في  واجلزئية  اخللوية  الفيزياء 
الطفولة  لصحة  الوطني  املعهد 

ميريالند؛  في  البشري  والنمو 
بالواليات املتحدة األمريكية، 

الفيروس  هذا  أن  وأظهرت 
إلى  يدخل  عندما 
يذيب  العائل،  جسم 
الهيماجلوتينني،  طبقة 
ويصيب خاليا اجلسم. 

كما إن بروتني 
الهيماجلوتينني يساعد 
ربط  على  الفيروس 
اخللية املصابة بجسم 
فينصهر  العائل، 

بغزو  حملتوياته  ويسمح  معها، 
أظهرت  وقد  العائل.  خلية 
الذي  الغطاء  أن  الدراسة 
الفيروس ال يحتمل  يحمي 

احلرارة  درجات  ارتفاع 
الصيف،  فصل  في 
إلى  ويؤدي  فينصهر، 
أن  الفيروس قبل  هالك 

يصيب البشر.

لشتـــــاء خـــــال مـــــن الفيروســـــات

نت
تر

إلن
ر: ا

صد
امل

الفيروسات آفة الشتاء
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إلن
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امل

الطبيعة سر اجلمال في الشتاء
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شركة »New Toon« للرسوم املتحركة 

إبــــداع جـديــــد لفتيـــات مــــن غــــزة
إيناس البيطار- مراسلة الصحيفة/ غزة

أسستها  صغيرة  شركة  هي  املتحركة،  للرسوم  نيوتون  شركة 
التطبيقية  العلوم  درستا  اللتان  الصفدي،  وهديل  حجاج  منار 
وتكنولوجيا التعليم بغزة، وجمعهما الطموح والتحدي والرغبة 
الئحة  على  منهما  كل  اسم  يوضع  بأن  يقبلن  فلم  اإلبداع،  في 
شركة  بإنشاء  حلمهما  حتقيق  على  بجد  عملتا  بل  البطالة، 

لتصميم ألعاب الكرتون في غزة.

البدايات
عنها  أقرأ  فكنت  الكرتون؛  ألعاب  »أحببت  منار:  تقول 
الكثير، وتعلمت تصميمها خالل دراستي«. وعن بداياتها 
تقول: »أنتجت فيلما كرتونيا كمشروع تخرج في اجلامعة 
اإلسالمية، عالج قضية تربوية هي العنف املدرسي الذي 
مصممة  عملت  ثم  القطاع،  مدارس  معظم  في  ينتشر 
ألعاب كرتون في وحدة الرسوم املتحركة بشركة خاصة«. 
أما هديل فقادها حبها لألطفال وألعاب الكرتون للخوض 
من  األخرى  هي  بدايتها  كانت  فقد  وكمنار،  املجال.  هذا 
مشروع تخرجها، الذي احتوى على رسوم متحركة لقيت 
وبعد  االتصاالت.  مؤمتر  في  عرضه  ومت  باهرا،  جناحا 
التقت  حيث  خاصة،  شركة  في  هديل  تدربت  تخرجها 
مع منار، ثم عملتا معا على إنشاء شركة نيوتون للرسوم 

املتحركة.
الذي  املشترك  القاسم  املتحركة  للرسوم  حبهما  كان  لقد 
اخلاصة، حيث  شركتهما  تأسيس  إلى  بهما  وأدى  جمعهما، 
للتعبير،  املتحركة كوسيلة  الرسوم  “نستخدم  تقول منار: 
بني  تدمج  جديدة  طريقة  استحداث  على  عملنا  وقد 
ما  وهذا  املجتمعية”،  القضايا  طرح  في  واخليال  الواقع 
يقدم مفاتيح حللول قد تساعد في حل العديد من املشاكل 
أفكار  مجرد  البداية  »كانت  هديل:  وتقول  االجتماعية. 
وطموحات لإلنتاج واإلبداع؛ باستخدام حواسيبنا اخلاصة، 
فتقدمنا  جرأة،  أكثر  أصبحنا  حققناه،  الذي  النجاح  ومع 
التصفيات.  مراحل  جميع  واجتزنا  »مبادرون«،  ملشروع 

ومن خالله توفر لنا الدعم«.

فكرة شركة نيوتون
أفالم  إنتاج  في  تتخصص  النشأة،  حديثة  نيوتون  شركة 
كرتونية وفواصل دعائية ثنائية األبعاد، وثالثية األبعاد، 
املرئية  اإلعالم  وسائل  كافه  على  وتسويقها  بثها  ليتم 
األماكن  في  العرض  شاشات  على  أو  اإلنترنت،  وشبكات 
»نسعى  منار:  تقول  وهديل، حيث  منار  وتديرها  العامة. 
صناعة  وأن  خصوصا  املجال،  هذا  في  التطور  مجاراة  إلى 

الكرتون ما تزال أدنى من احلد املطلوب في الوطن«.

عقبات
بعض  الشباب  يواجه  أن  بد  ال  بدايته،  في  مشروع  وكأي 
اتضح ملنار  للشركة،  العقبات واملعيقات، وخالل تأسيسهما 
التقني.  اجلانب  في  يتمثل  العقبات  هذه  أهم  أن  وهديل 
جدا،  واسع  املتحركة  الرسوم  صناعة  »علم  هديل:  تقول 
ولكنه يحظى باهتمام ضئيل في قطاع غزة؛ لذلك اعتمدنا 

على التعلم الذاتي إلجناز جتربتنا وإجناحها«.
في  البداية شكل عقبة  في  العمل  فريق  قلة عدد  إن  كما 
هديل  على  يقع  كله  الضغط  كان  حيث  املشروع،  تسريع 
يضم  عمل  فريق  تديران  باتتا  اآلن  ولكنهما  ومنار. 

متدربني ومتطوعني، جمعهم حب الكرتون.
منار:  تقول  حيث  أخرى،  عقبة  املالي  الدعم  ويبقى 
غالية  الكرتون  ألعاب  بتصميم  اخلاصة  واألجهزة  »املعدات 

الثمن، وميزانية املشروع ال تسمح بشرائها حتى اآلن«.
وحول مدى تقبل املجتمع لهذه الفكرة، تقول هديل: 
املتحركة،  الرسوم  حتب  وطبقاته  املجتمع  أفراد  »كل 
طرحها  يتم  التي  الهادفة  األفكار  يتقبل  ومجتمعنا 
عبر اإلعالم وحتاكي واقعه«. وتضيف منار: »إن إنشاء 
ذاته  بحد  يعد  كمجتمعنا  مجتمع  في  خاصة  شركة 
جناحا كبيرا، وكسبا لعالقات جيدة مع شركات أخرى؛ 
فقد أبرمنا عدة عقود مع شركات ومؤسسات لتصميم 
دعايات كرتونية، وفريق عملنا يزداد؛ بعد أن انضمت 
إلينا مجموعة من الشباب املبدع... وهذا نعده جناحا 

لنا أيضا«.
وعن اخلطط املستقبلية، تقول هديل: »سنعمل على إنتاج عدة 

أعمال قوية حتاكي الواقع الفلسطيني، وال حدود لطموحنا«.

رسالتنا للشباب
وفي  حتديدا،  غزة  في  للشباب  ومنار  هديل  وتوجه 
تفكرون  فيما  »أبدعوا  مفادها  رسالة  عامة،  الوطن 
مكررة.  لنسخ  بحاجة  يعد  لم  فالعالم  وتعملون؛ 
وحاولوا أن تعملوا بروح اإلبداع، ونحن ندعو الشباب، 
أن  املتحركة،  للرسوم  احملب  أو  العلم،  بهذا  املهتم  سواء 

يتوجه إلى الشركة، ونحن على استعداد ملساعدتهم قدر 
املستطاع«.

املوقع  زيارة  متكن  نيوتون،  شركة  عمل  فريق  مع  وللتواصل 
الفيس  على  أو   ،www.newtoon.ps بها  اخلاص  اإللكتروني 

»http://www.facebook.com/newtoon بوك

هديل الغالييني ومها إسماعيل- مراسلتا الصحيفة/ غزة

هي فتاة عادية اسمها سماح الغزالي، وعمرها21 عاما. لكنها 
تتميز عن قريناتها مبوهبتها الفنية، فهي تهوى الرسم على 
الزجاج. وقد لعب احلظ دورا هاما في مسيرة سماح الفنية، 
الزجاج  على  للرسم  دورة  عن  إعالن  بعد  البداية  فكانت 

هذه  فساهمت  للتسجيل،  سارعت  »إيوان«، حيث  مركز  في 
وإتقانا؛  وتطورا  إبداعا  وزادتها  الدورة في صقل موهبتها، 

لتحول هوايتها إلى مهنة.

البداية
على  للرسم  مهنيا  فريقا  احلضور  شكل  الدورة  بداية  في 

وتستمر  »تراثنا  معرض  في  منتجاتهم  وعرضوا  الزجاج، 
احلكاية«. وتعتبر سماح أن مشاركتها في هذا املعرض كانت 
اخلطوة األولى لها نحو النجاح، فتعددت املعارض التي شاركت 
الذي  والستون«،  الثالثة  النكبة  »ذكرى  معرض  ومنها  فيها، 
متيز بأنه جسد القضية برسومات بسيطة ومعبرة. وتنوعت 
والنضال  للصمود  كرمز  حنظلة؛  رسومات  بني  فعالياته 
رموزا  حملت  التي  واملجسمات  الصغيرة،  والقطع  الوطني، 
كذلك  وشاركت  وغيرها.  وعائدون...  كراجعني،  وشعارات 
للهيئه  العام  االحتاد  ومعرض  املهندسني،  نقابة  معرض  في 

الشبابية الفلسطينية، واملعرض الفلسطيني الدولي للكتاب.
وفي املجال املهني زينت برسوماتها ولوحاتها الزجاجية التي 

متثل الطبيعة، مجموعة من املطاعم واحملالت التجارية.

صعوبات 
ولكن سماح لم تصل إلى هذه املرحلة دون التغلب على كثير 
في  مشكلة  »هناك  تقول:  والصعوبات، حيث  العراقيل  من 
الهواية،  هذه  ميارسون  من  عدد  قلة  بسبب  األلوان؛  توفر 
غير  تسويقها  ألن  استيرادها؛  التجار  على  يصعب  حيث 
كافية  تكون  فلن  األلوان،  وجدنا  »وإذا  وتضيف:  مضمون«. 

بسبب احلصار وإغالق املعابر والوضع االقتصادي السيئ«.
والدراسة  العمل  بني  الوقت  تنظيم  في  مشكلة  تواجه  كما 
كبير  ضغط  إلى  ويؤدي  صعبا،  حتديا  يعد  مما  اجلامعية، 
في  الوقت  استغالل  من  بد  »ال  تقول:  لكنها  أحيانا،  عليها 
أمور غير مفيدة«. وعن  نشاطات هامة بدال من هدره في 
في  كبيرة  صعوبة  »أجد  تقول:  وإدارته  للوقت  استغاللها 
مضيعة  الفن  ممارسة  أن  أعتبر  ال  لكنني  الوقت،  تقسيم 
للوقت؛ ففني سيكون مهنتي املستقبلية، إلى جانب عملي في 

مجال تخصصي اجلامعي، وأنا  أقضي وقتا جميال في ذلك«.
وتضيف: »ما يزيدني متسكا بهذا املجال هو رؤيتي للعديد 
الذين ال يحصلون على فرص عمل  من خريجي اجلامعات 

بسهولة«.

نسبه اإلقبال
يصعب  ولكن  بأعمالها،  يعجبون  الناس  أن  سماح  وتالحظ 
عليهم شراؤها بسبب ارتفاع أثمانها، بشكل ال يتناسب مع 
وتعمل  أوضاعهم  تقدر  فهي  ولذلك  االقتصادية.  أوضاعهم 
على الرسم على القطع الصغيرة؛ لتكون في متناول اجلميع. 
أراعي  أعمالي  ألسعار  حتديدي  »عند  تقول:  األسعار  وعن 
وكذلك  وتوفرها،  األلوان  وحجم  املستخدم،  الزجاج  حجم 

التفاصيل اخلاصة، وحجم العمل على القطعة، ودقتها«.
وتركز على األلوان الفاحتة؛ خاصة الوردي، والفوشي، واألخضر، 
بالبهجة  تشعرني  األلوان  »هذه  وتقول:  واألصفر،  واألزرق 

والتفاؤل، وتعكس روح الشباب، كما تظهر أجمل في اإلضاءة«.

إلهامها
وتستمد سماح أفكارها من محيطها ومن الطبيعة، وتقول: 
»كل شخص يرى العالم من منظوره اخلاص، فالشاعر ينظر 
فإن  الرسام؛  وكذلك  الشعر،  كتابة  تلهمه  بطريقة  لألشياء 

الطبيعة تبدو في عينيه لوحة يجسدها متى يشاء«.
منلك  ألننا  داخله؛  في  عما  يعبر  أن  شخص  كل  بإمكان 
الطموح، ونفهم اجلمال بشكل يختلف عن اآلخرين. ولكن 
ذلك يحتاج إلى تنمية وعمل جاد، وعلى املرء أن يبذل اجلهد 
ليتطور. كما إن الصبر والتوكل على الله سيقودان لتحقيق 

احللم؛ شريطة توفر اإلصرار والعزمية.

الرسم على الزجاج... عندما حولت سماح موهبتها إلى مهنة
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موهبة سماح التي حتولت إلى مهنة
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والتنبؤات  التوقعات  تكثر  عام  كل  بداية  في 
حول أهم األحداث التي سيحملها العام اجلديد 
منها.  كثيرا  يدحض  مبا  األيام  تأتي  وقد  للعالم. 
املنجمون  »كذب  عبارة  صدق  ندرك  ونحن 
الفضولية  بطبيعته  اإلنسان  لكن  صدقوا«.  ولو 
يرغب مبعرفة ما قد يحمل له العام اجلديد؛ من 
باب التسلية واإلثارة أحيانا، وكعادة تنتشر عند 
وحسب  أخرى.  أحيانا  اجلديد  العام  استقبال 
التوقعات ملا  اإللكترونية، هذه بعض  الصفحات 

سيحمله لنا عام 2012؟

اقتصاديا وسياسيا
كبيرا،  اقتصاديا  منوا   2012 العام  يشهد 
وليبيا،  مصر،  من  كل  في  ذاتيا  واكتفاء 
السلع  بعض  استيراد  ويتوقف  واجلزائر، 
عجلة  دفع  على  يساعد  مما  الغذائية، 
كما حتصد مصر  الدول.  في هذه  اإلنتاج 
واإلمارات  والكويت  والسعودية  وتونس 
البورصات  من  ومكاسب  طائلة،  أرباحا 
والفضة،  الذهب  سعر  ويرتفع  العاملية. 
الدول  بعض  في  النفطية  املوارد  وتقل 
ديون  ارتفاع  إلى  يؤدي  مما  العربية؛ 

بعضها كالبحرين.
سنة  فإن  الصينية،  لألبراج  ووفقا 
التنني األسود املائي تبدأ في 23 كانون 
التنني  ويرمز   .2012 عام  من  الثاني 
الصني  في  اإلمبراطورية  السلطة  إلى 
إلى  األسود  اللون  بينما يرمز  القدمية، 
العنصر  أما  واالعتدال.  القوية  الطاقة 
العام،  هذا  األسود  للتنني  املالزم  املائي 
ديناميكية،  تغيرات  عن  عبارة  فهو 
حلل  عاما   2012 عام  سيكون  حيث 
بامللكية  املتعلقة  النزاعات واخلصومات 

عن طريق احملاكم.
وسياسيا متر ليبيا بأزمة حقيقية نتيجة 
الصراع على السلطة، وقد يقتل بشار األسد 
اليمني صالح  الرئيس  في سوريا، ويصاب 
الرئيس  يصاب  مصر  وفي  بالرصاص. 
في  خطير  مبرض  مبارك  حسني  املخلوع 
الدماغ، قد يؤدي إلى وفاته، وتغادر زوجته 
البالد، ويقتل جمال، ويهرب عالء  سوزان 
يضعان  طائفيان  حدثان  وهناك  مبارك. 
قد  رئيس  انتخاب  تنفرج  أزمة  في  مصر 

يكون عمرو موسى.

توقعات فنية
هذا  خالل  الفنية  التنبؤات  هي  كثيرة 
العام؛ الذي سيكون عام التحوالت اجلذرية 
واحلاسمة في حياة هيفاء وهبي، التي يجب 
أن تعتمد على املنطق في حل األمور، وأن 
تبتعد عن العاطفة املفرطة. بينما تنتظر 
الفنان وائل كفوري مفاجآت عديدة، بحيث 
يجب أن يستند إلى األسس املهنية والعملية 
واالبتعاد  القرارات،  واتخاذ  األمور  في حل 

عن العفوية والتبسيط.
أبهى  في  نصري  أصالة  املطربة  وستظهر 
العام،  من  األول  النصف  خالل  إطالالتها 
أمام  كفتها  ترجيح  في  تساعدها صالبتها 
اآلخرين. لكنها ستعاني من بعض اخلسائر 
املادية في النصف الثاني من العام؛ لتبنيها 
ستكون  بينما  تخصها.  ال  وأمورا  مشاكل 
التي  عجرم،  نانسي  للفنانة  هادئة  السنة 
أن تركز على عاملها اخلاص، وتبتعد  يجب 

عن التغييرات املفاجئة.
وحتصد الفنانة جنوى كرم انتصارات هامة، كما 
تقع لها خسائر أيضا؛ حيث سيطالها كثير من 
حيث  حظها،  سنة  لكنها  والشائعات.  األقاويل 

تتحقق رغبة طاملا راودتها، وستكون في ذروة 
عطائها املهني مقارنة بالسنوات املنصرمة.

الرومي  ماجدة  الفنانة  ستحمل  بينما 
هموما أكبر من طاقتها، تنعكس سلبا على 
نفسيتها. لكن إرادتها وموهبتها تساعدانها 

املميزة.  األعمال  من  الكثير  إجناز  على 
العام مؤاتيا لنجاحات وعطاء  ويعتبر هذا 
تستمع  أن  اجليد  من  التي  إليسا،  الفنانة 
للنصائح التي تقدم لها، بدال من أن تأخذ 

القرارات وحدها.

األبراج 2012

ماذا حتمــل 2012 بيــن ثنايــاهــا؟

سنة  كل  من  األيام  هذه  في  الناس  ينتظر 
آمال  من  يحمله  وما  اجلديد  عامهم  توقعات 
الفلسطينيون  ينتظر  وكغيرهم  وطموحات، 
توقعات  نعرض  وهنا  أبراجهم  حتمل  ماذا 
إبراهيم  حلم  بيت  من  الفلسطيني  الفلكي 

حزبون.

احلمل
يستفيد أصحاب هذا البرج ماليا خالل النصف 
األول من العام، إذ تتاح لهم فرص ملكاسب من 
لهم،  يعود  ماال  يستردون  أو  إضافي،  عمل 
أما  أو جائزة.  ومنهم من يحصل على هدية 
خالل النصف الثاني من العام فينشطون في 
السفر واالتصاالت، ومنهم من يشتري سيارة، 

كما ينجحون في تعزيز العالقات.
ونظرا لوجود كوكب املريخ في بيت الصحة 
والعمل خالل األشهر الستة األولى، فيجب أن 
ينتبهوا أكثر لعالقتهم مع الزمالء وصحتهم، 
مواليد  حياة  في  مفاجئ  تغيير  وسيحصل 
يكون  وقد  احلمل،  برج  من  األولى  العشرية 
أو  الزوجية  احلياة  أو  العمل  في  تغييرا 

االجتماعية أو املسكن.

الثور
في  شتى  إجنازات  البرج  هذا  أصحاب  يحقق 
االجتماعي  املركز  أو  السكن  أو  العمل  مجال 
أو أي مجال آخر، ويتوقف ذلك على وضعية 
اخلريطة  في  والدتهم  ساعة  املريخ  كوكب 
السنة  من  الثاني  النصف  وخالل  الشخصية. 
أغلبها  يكون  مالية  مكاسب  على  يحصلون 
العشرية  مواليد  وعلى  إضافي.  عمل  من 
الثالثة من البرج االنتباه جيدا إلى صحتهم، 
أال  يجب  اعتيادية  غير  بأعراض  يشعر  من 
الفحص والعالج. كما سيواجهون  يتوانى في 
املتاعب أيضا في عملهم، وبالذات في العالقة 

مع بعض الزمالء.

اجلوزاء
مع  للتعامل  البرج  ملواليد هذا  الفرصة  تتاح 
منها  واالستفادة  كبيرة  شركة  أو  مؤسسة 
خالل  أما  العام،  من  األول  النصف  خالل 
برجهم  احلظ  كوكب  فيزور  الثاني  النصف 

ومينح إجنازات جيدة ملواليد العشرية األولى 
ملواليد  ثم  آب،  من شهر حزيران حتى شهر 
العشرية الثانية في شهري آب وأيلول. أما من 
فسيكون  العام  نهاية  حتى  أول  تشرين  شهر 
العشرية  مواليد  وعلى  تراجع.  حالة  في 
فقد  العاطفية؛  عالقاتهم  في  احلذر  الثالثة 
غير  طرف  مع  الغرام  شباك  في  يقعون 
يحذروا  أن  معهم. وعليهم  للتجاوب  مستعد 
احليطة  جانب  وأخذ  بالعقارات  تعاملهم  في 

من النيران واألدوات احلادة. 

السرطان
اجتماعيا  البرج  هذا  مواليد  ينشط 
النصف  أصدقاء جدد خالل  على  ويتعرفون 
األول من العام، ومنهم من ينضم إلى عضوية 
تتاح  الثاني  النصف  وخالل  جمعية.  أو  ناد 
شركة  أو  مؤسسة  مع  للتعامل  الفرصة  لهم 
من  الثانية  العشرية  مواليد  كبيرة. وعلى 
وأثناء  عقارية،  صفقة  أي  من  احلذر  البرج 
يحتمل  حيث  العائلة،  أفراد  مع  التعامل 
مواليد  على  أفرادها.  أحد  عن  االفتراق 
خاصة  السياقة،  خالل  يحذروا  أن  السرطان 
العام،  من  األول  النصف  خالل  املدن،  داخل 
األخوة  مع  مواجهة  في  الدخول  وجتنب 
األولى  العشرية  مواليد  وليحذر  واجليران. 
من أي شراكة سواء أكانت في مجال العمل أم 

العاطفة طوال العام.

األسد
للدفع  البرج  هذا  ملواليد  الفرصة  تتاح 
مركزهم  وتدعيم  االجتماعية  مبصاحلهم 
األول  النصف  خالل  والعملي  االجتماعي 
ضالته،  يجد  عمل  عن  يبحث  من  العام.  من 
منصبا  يتبوأ  البرج  هذا  مواليد  وبعض 
العام  من  الثاني  النصف  خالل  أما  مرموقا. 
صداقات  ويعززون  اجتماعيا  فينشطون 
وخالل  قدامى.  أصدقاء  يلتقون  أو  جديدة، 
لهم عدة فرص  تتاح  العام  األول من  النصف 
أسرع.  يكون  إنفاقها  ولكن  سريعة،  مالية 
في  يحذروا  أن  الثالثة  العشرية  مواليد  على 
التعامل مع األخوة واجليران، وخالل السياقة 
داخل املدن، وأثناء شراء أو بيع سيارة. بعض 

أو  عملهم  يغيرون  األولى  العشرية  مواليد 
يفقدونه خالل العام.

العذراء 
على مواليد هذا البرج ضبط األعصاب أثناء 
اآلخرين. مع  والتعامل مع  أمورهم  تصريف 
قد  أنهم  إال  وحيوية،  نشاطا  ميتلئون  أنهم 
يندفعون في تصرفاتهم خالل النصف األول 
واالتصال  السفر  في  وينشطون  العام،  من 
ومن  بعيدة،  بالدا  يزور  من  منهم  والهجرة. 
ويستفيد  أموره،  تتيسر  الهجرة  في  يرغب 
أيضا الطالب وكل من يتابع قضية قضائية، 
والتصدير.  االستيراد  عمليات  في  والتجار 
فيتدعم  العام  من  الثاني  النصف  خالل  أما 
يتقلد  من  ومنهم  االجتماعي،  مركزهم 
مواليد  على  عامة  بصورة  رفيعا.  منصبا 
العشرية األخيرة،  البرج، خاصة مواليد  هذا 

االنتباه إلى وضعهم املالي. 

امليزان 
للحصول  البرج  هذا  ملواليد  الفرصة  تتاح 
تعويض  أو  شراكة  من  مالي  مكسب  على 
أما  العام.  من  األول  النصف  خالل  تركة  أو 
فرصة  فثمة  العام  من  الثاني  النصف  خالل 
إلى مكان بعيد لم يصلوه من  للقيام برحلة 
قبل، ويستفيدون أيضا في الهجرة والدراسة 
االستيراد  وعمليات  والقضاء  األكادميية 
األولى  العشرية  مواليد  بعض  والتصدير. 
يواجهون املتاعب في عقار ما، أو في عالقتهم 
العائلية، أو في أي شراكة عمل أو عاطفة. أما 
الصحي فهو بصورة عامة ال  للوضع  بالنسبة 

يبعث على القلق.

العقرب 
ينجح مواليد هذا البرج في تدعيم شراكتهم 
سواء في مجال العمل أو العاطفة، قسم منهم 
تتم خطبته أو زفافه خالل النصف األول من 
تتاح  العام  من  الثاني  النصف  وخالل  العام. 
تعويض  أو  تركة  من  مالي  ملكسب  الفرصة 
أو شراكة أو استرجاع من ضريبة أو تأمني، 
باحلذر  يلتزموا  أن  البرج  هذا  أصحاب  وعلى 
أثناء التعامل مع األصدقاء. قسم منهم خاصة 

حالة  في  يدخلون  الثالثة،  العشرية  مواليد 
سبب  دون  آلخر،  حني  من  االكتئاب  من 
ويتعرض  أيلول.  شهر  نهاية  حتى  ملحوظ، 
بعض مواليد العشرية األولى لتغيير مفاجئ 
يشعر  ومن  صحتهم،  أو  عملهم  مجال  في 
يهمل  أال  يجب  اعتيادية  غير  بأعراض 

الفحص والعالج. 

القوس
العمل،  البرج في مجال  يستفيد مواليد هذا 
النصف  خالل  صحتهم  على  ويحافظون 
يحذروا  إن  يجب  ذلك  ومع  العام.  من  األول 
العام  من  الثاني  النصف  خالل  البدانة.  من 
العاطفة،  أو  العمل  في  شراكتهم  يعززون 
وخالل  زفافه.  أو  خطبته  تتم  من  ومنهم 
استفادتهم  ورغم  العام،  من  األول  النصف 
الدخول  أن يتجنبوا  أن عليهم  إال  العمل،  في 
يحافظوا  وأن  املسؤولني،  مع  مواجهة  في 
على  االجتماعية.  ومصاحلهم  سمعتهم  على 
التعامل  أثناء  احلذر  الثالثة  العشرية  مواليد 
إقراضهم  أو  كفالتهم  وجتنب  األصدقاء،  مع 
في  مفاجئ  تغير  يحصل  أن  يحتمل  املال. 
من  األولى  العشرية  ملواليد  العاطفية  احلياة 

البرج.

اجلدي 
النصف  خالل  البرج  هذا  مواليد  يجتاز 
اجتاهني؛  في  حظ  فترة  العام  من  األول 
العاطفة واملال، حيث يقع قسم كبير منهم 
ارتباط.  إلى  تؤدي  قد  غرامية  عالقة  في 
عن  املكاسب  بعض  لهم  فيكون  ماليا  أما 
أحد  إلجناز  أيضا  ويفرحون  احلظ.  طريق 
العام  من  الثاني  النصف  وخالل  أبنائهم. 
تتركز الفائدة في العمل، وتنجح عالقتهم 
مع الزمالء، كما ينجحون في احلفاظ على 
صحتهم رغم أنهم معرضون الرتفاع الوزن. 
وخالل النصف األول من العام يجب عليهم 
ومن  املدن،  بني  الطرقات  على  يحذروا  أن 
تتعطل.  أو  تتعقد  قضائية  قضية  يتابع 
إال  العمل،  مجال  في  استفادتهم  ورغم 
مع  تعاملهم  في  يحذروا  أن  عليهم  أن 

املسؤولني.

الدلو 
تتركز استفادة مواليد برج الدلو في النصف 
والعقارات  السكن  مجال  في  العام  من  األول 
يبيع  أو  يشتري  من  منهم  العائلية؛  واألمور 
أو  جديدا،  بيتا  يشيد  من  ومنهم  عقارا، 
احلالي. وخالل  من  أفضل  مسكن  إلى  ينتقل 
النصف الثاني من العام يقف احلظ في صفهم 
شباك  في  يقع  من  فمنهم  وماليا؛  عاطفيا 
املنشود،  احلبيب  من  جتاوبا  ويجد  الغرام، 
احلظ.  طريق  عن  ماال  يكسب  من  ومنهم 
فترة جيدة للنساء للدخول في احلمل ملواليد 
من  األول  النصف  خالل  واحلذر  البرج،  هذا 
أن  يحتمل  إذ  مالية؛  شراكة  أي  من  العام 
أو شراكة  ينشب خالف حول مال من تركة 

أو تعويض.
احلوت

النصف  خالل  البرج  هذا  مواليد  يستفيد 
والسفر  الدراسة  مجال  في  العام  من  األول 
يشتري  من  ومنهم  والرحالت.  واالتصاالت 
يعززون  مكتبة.  لعضوية  ينضم  أو  سيارة، 
عالقتهم مع األخوة واجليران. خالل النصف 
مجال  في  االستفادة  تتركز  العام  من  الثاني 
العالقة العائلية والعقارات والسكن. ومنهم من 
يشتري أو يبيع عقارا، أو يدخل حتسينا على 
مسكنه. عليهم ضبط أعصابه خالل النصف 
األول من العام أثناء التعامل مع الشركاء؛ فقد 
تتوتر عالقتهم مع الطرف اآلخر، ويخسرون 
شراكة عمل أو عاطفة. وعلى مواليد العشرية 
قد  إذ  مالية،  شراكة  أي  عند  احلذر  الثالثة 

يتعطل مبلغ من املال يعود لهم من تركة.

توقعــات األبـــراج 2012 مـــن إبراهيـــم حزبـــون
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توقعــات األبـــراج 2012 مـــن ماغـــي فـــرح

توقعــات األبـــراج 2012 مـــن كارمـــن قـــداح
التي  قداح،  كارمن  اللبنانية  قالت  وهكذا 
تعتبر من أشهر الفلكيني في العالم العربي.

احلمل
واالستقرار،  بالتناغم  احلمل  يحظى 
ويتخلص من بعض العراقيل واألمور التي ال 
تشكل قيمة في حياته. ويبدو أكثر واقعية 
العام اجلديد، مما يجعل أهدافه أكثر  خالل 
حالها  على  األوضاع  تبقى  مهنيا:  وضوحا. 
في بداية العام. أما عاطفيا فتستقر حياته 
التي  األزمات  كثيرا من  ويتجاوز  العاطفية، 
سبق وأن مر بها في العام املاضي، ويشعر أن 

عالقته مع احلبيب أصبحت أكثر صدقا.

الثور
أو  جيد  بأنه  عليه  يحكم  أن  ميكن  ال 
تتوقع  ال  األولى  الثالثة  األشهر  وفي  سيئ. 
يكون  ولن  الراتب،  في  زيادات  أو  ترقية 
املهني؛  مجالك  لتغيير  مناسبا  الوقت 
واملثابرة. اجلهد  من  املزيد  تبذل  أن   فعليك 

قد تعيش فترة عاطفية صعبة خالل األشهر 
قدر  األوضاع  تهدئ  أن  حاول  األولى،  الستة 
تأثيرات خارجية.  وأال تخضع ألي  اإلمكان، 
من  األخيرة  األشهر  فإن  للعازبني  بالنسبة 
جديدة  عالقات  تكوين  حتمل  عام 2012 قد 

تنتهي باالرتباط.

اجلوزاء
في  املشاكل  بعض  اجلوزاء  مواليد  يواجه 
فال  بالرواتب،  تتعلق  قضايا  بسبب  العمل 
تتوقع زيادات خالل هذا العام. ننصحك بأن 
بحياة  لتنعم  واجلدل؛  التشكيك  عن  تبتعد 
الثرثرة  عن  وابتعد  مستقرة.  عاطفية 

مع  لعالقتك  تسيء  قد  التي  والشائعات 
احلبيب، كما عليك أن تبذل املزيد من اجلهد 

لتنجح هذه العالقة.

السرطان
حيث  السرطان،  ملواليد  سعيدة  سنة 
أشخاص  مع  بالتواجد  الفرص  لهم  تتاح 
اجلانب  ازدهار  إلى  إضافة  مميزين، 
النصف  خالل  شخصياتهم  في  اإلبداعي 
أن  الفلك  ينصحك  مهنيا:  العام.  من  األول 
تتوقف  وأن  زمالئك،  مع  عالقاتك  توطد 
تتمتع  التي  اجلرأة  إن  املشاكل.  إثارة  عن 
على  قادرا  عام 2012 ستجعلك  خالل  بها 
االلتزام بعالقات عاطفية، حيث الكثير من 
تواجه  قد  باالرتباط.  والتوقعات  اللقاءات 
من  الثاني  الربع  في  العائلية  املشاكل  بعض 

عام 2012، لكنها سرعان ما تزول.

األسد
يتفوق برج األسد على نفسه وظيفيا فتزدهر 
العالقات بزمالئه ورؤسائه. ويوصف النصف 
األول من العام بأنه ناجح، ويتوقع احلصول 
اجلزء  في  أما  الرواتب.  في  زيادات  على 
الكثير من الفرص إن  األخير منه فتصادف 
كنت تبحث عن عمل أكثر ربحا. قد يواجه 
مواليد األسد بعض املشاكل الزوجية الناجمة 
العام  التراكمات. وال يبشر الوضع  عن بعض 
بوجود فرص لالرتباط، ولكن ميكنك توقع 

مفاجآت تقلب األمور لصاحلك.

العذراء
يجب على العذراء أن يكون على أمت االستعداد 
ألي تغييرات مفاجئة قد حتدث في العمل، 

أو في طبيعة  املكان  التغيير في  فقد يكون 
باألشهر  خاصة  مادية  تطورات  ال  العمل. 
الثالثة األولى، لذلك يجب أن يتميز العذراء 
التوتر  عن  واالبتعاد  بالصبر  العام  هذا 
احلذر؛  توخي  املتزوجني  وعلى  والعصبية. 
فقد تنشأ خالفات أو مشاحنات يكون سببها 
تستقر  االقتصادية.  األوضاع  سوء  الرئيس 
األعمال  عن  فابتعد  الصحية؛  أوضاعك 

املرهقة وحاول االسترخاء والراحة.

امليزان
في  ملحوظا  تطورا  امليزان  مواليد  يحقق 
بذلوها  التي  اجلهود  بسبب  املهنية  حياتهم 
لتطوير أنفسهم في العمل. كن حذار خالل 
قد  مشاريع  قبول  أو  التوقيع  من  العام  هذا 
يجب  املهني.  وضعك  على  خطورة  تشكل 
تفاعال  أكثر  يكونوا  أن  امليزان  مواليد  على 
بعض  يواجهون  قد  أزواجهم،  مع  واتصاال 
الثالثة  األشهر  خالل  الزوجية  اخلالفات 
الوقت  أخذ  من  بد  ال  تفاقمها  وملنع  األولى، 
متسرعة.  قرارات  أي  اتخاذ  قبل  الكافي 
من  األخير  النصف  فإن  للعازبني  بالنسبة 
العام يبشر بفرص كبيرة لالرتباط والعثور 
على الشخص املناسب. وستكون محظوظا من 

الناحية الصحية خالل عام 2012.

العقرب
حتدث تغيرات مهنية خالل الشهرين األولني 
من العام، وستكون حياتك املهنية في اجتاه 
السنة.  هذه  خالل  جيدة  أخبار  تصاعدي. 
ببعض  قد متر  العام  من  األوسط  اجلزء  في 
ولكنها  أعمالك،  بها  تهتز  التي  الظروف 
تعزز عالقتك  مؤقتة.  حالة  مجرد  ستكون 

ال  األسرية.  الروابط  وتقوي  الشريك،  مع 
تدع سوء تفاهم بسيطا يفسد العالقة التي 

جتمعك مبن حتب.

القوس
العمل عام 2012، فخالل  تزداد شعبيتك في 
أوضاعك  ستتحسن  األولى  الثالثة  األشهر 
مواهب  متلك  أنك  وتكتشف  االقتصادية، 
جديدة متكنك من تنفيذ مشروعك اخلاص. 
عاطفيا قد تتعرض لبعض املشاكل الزوجية 
في النصف األول من السنة، ويجب أن تكون 
كيف  لتعرف  الفترة،  هذه  خالل  حكيما 
ليعيشوا  فرصة  للعازبني  معها.  تتعامل 
جتربة حب جديدة عليهم أن يتعلموا كيف 

يلتزمون بهذه العالقة.

اجلدي
مشروع جتاري  أي  في  النجاح  على  قادر  أنت 
التي  املادية  املكاسب  إلى  إضافة  تقيمه، 
ستتمكن من حتقيقها خالل العام. وتستطيع 
قد  كنت  التي  اخلطط  من  الكثير  تنهي  أن 
من  الكثير  تواجه  املاضي.  العام  في  بدأتها 
تتجاوزها  ولكنك  العمل،  زمالء  مع  املنافسة 
بتميزك وإبداعك. ويغمر احلب قلبك، وتقوي 
أمورك  تبدو  واألسرية.  العاطفية  عالقاتك 

سلسة وتسير باالجتاه الذي تخطط له.

الدلو
فإن  املواهب،  متعدد  بأنه  يتميز  الدلو  ألن 
مجال  في  ليستفيد  ستساعده  الصفة  هذه 
عمله خالل عام  2012، حيث يجد نفسه أمام 
الكثير من الفرص الذهبية، التي تؤدي إلى 
الترقية التي يريدها. عاطفيا يحتاج الدلو 

إلى أن ميضي الكثير من الوقت  العام  خالل 
مع احلبيب قبل أن يقرر مصير عالقتهما، 
كما ينبغي على املتزوجني أن ميضوا املزيد 
بني  ما  والتوفيق  العائلة،  مع  الوقت  من 

احلياة املهنية والعائلية.

احلوت
عليها  يحصل  جيدة،  وفرص  كبيرة،  وعود 
املهني  باملجال  يتعلق  فيما  احلوت  مواليد 
الذين  أولئك  خاصة  اجلديد،  العام  خالل 
إلى  إضافة  اخلارج.  في  للعمل  يطمحون 
من  التي  والسفريات  التنقالت  من  الكثير 
وتضيف  خبراتهم،  من  تزيد  أن  شأنها 
ملستقبلهم املهني املزيد. ستكون سنة جيدة 
أن  أيضا  احلوت  عزيزي  فعليك  عاطفيا، 
تبذل املزيد من اجلهد خالل شهري تشرين 
أول وتشرين ثاني إذا أردت لعالقة عاطفية 

أن تنجح.

جديد،  عام  علينا  ليطل   2011 عام  ينتهي 
يحمل معه آماال وأمنيات بالسالم واالستقرار، 
العام  يحمله  قد  ما  حول  التوقعات  فتكثر 
لك برجك  فماذا يحمل  اجلديد بني طياته، 

في عام 2012؟

احلمل
كبيرة،  بتغيرات   2012 عام  خالل  تشعر 
األول ما يتعلق بالصعيد  النصف  منها خالل 
العزاب  من  الكثير  يدخل  حيث  العاطفي، 
قفص الزواج. ويواجه مواليد احلمل صعوبات 
العمل، خاصة خالل األشهر األولى، وهذا  في 
يعني أنهم سيعتمدون خالل السنة على دعم 
والعائلي  الشخصي  املستوى  على  املقربني، 

واملهني.

الثور
هذه السنة مثالية جدا ملن يود االستقرار في 
حياة زوجية وأسرية هادئة؛ فهي سنة الزواج. 
غير  العالقات  من  للتخلص  فرصة  وتتاح 
املجدية، وإنهاء عالقة قدمية، والبدء بعالقة 
عاطفية جديدة تنتهي بالزواج. وتتاح فرص 
على  يتوجب  ولكن  واملال.  العمل  في  كثيرة 
الدخول  قبل  جيدا  يفكروا  أن  الثور  مواليد 
مبشروع جديد، حيث يستقل كثير منهم في 

عملهم رغم بعض الصعوبات.

اجلوزاء
العاطفية  احلياة  في  إيجابي  تطور  يحدث 
من  األولى  األشهر  في  اختياراتهم  بسبب 

السنة، ويجب على مولود اجلوزاء أن يعترف 
على  ليحافظ  املاضية،  األخطاء  من  بكثير 
في  ويشعر  الشريك،  مع  اجليدة  عالقته 
منتصف العام أنه قادر على حتمل مسؤوليات 
األولى  الشهور  في  عمله  نتاج  فيحصد  أكثر؛ 
إلى  السنة  منتصف  في  ويصل  السنة،  من 

وضعية مالية مرضية.

السرطان
األشهر  خالل  شريكه  إعجاب  السرطان  يثير 
األولى، ويتجنب الكثير من املشاكل الصغيرة 
الشريك.  مع  احلساسية  من  ترفع  قد  التي 
لكنه يشعر أن شريكه ال يقدر جهوده. ويقل 
الذين  إعجابه ببعض األشخاص في محيطه، 
يغير  وقد  واقتراحاته،  بأفكاره  يشككون 

عملهم في منتصف العام.

األسد
باحلصول  األولى  األشهر  في  رغبته  تزداد 
الشريك  على  بالقلق  ويشعر  احلرية،  على 
شهر  ويعد  حلمايته.  ويسعى  احلبيب،  أو 
حزيران من أجمل أشهر السنة على الصعيد 
ويرغب  للعزاب.  بالنسبة  خاصة  العاطفي؛ 
بأحسن  بالظهور  املهني،  الصعيد  على  األسد، 
ويستمتع  جناحات،  عدة  فيصادف  صورة، 
بها، وقد يغير كثير من مواليد األسد مجال 
عملهم ملا هو أفضل ماديا واجتماعيا ومهنيا.

العذراء
الصعبة  القرارات  سنة  السنة  هذه  تعد 

عاطفية  مشكلة  العذراء  فيواجه  والكبيرة؛ 
ويوفق  اجليد،  والتفكير  احلسم  منه  تتطلب 
في جتاوزها. وقد يتعرض كثير من مواليد 
الظهر،  في  وطعنات  خيانات  إلى  العذراء 
ينافس  وقد  يقظني.  يكونوا  أن  عليهم  لذا 
منه،  املقربني  من  عددا  العمل  مجال  في 
وتشتد املنافسة بني متوز وآب، ومع ذلك فإن 
املؤشرات تدل على سنة ناجحة على مستوى 

العمل.

امليزان
ويتواصل  العام،  بداية  في  عاطفيا  يستقر 
نصحك  األولى،  األشهر  خالل  االستقرار  هذا 
وتفادي  الشريك  مع  مشاكل  اختالق  بعدم 
قد  امليزان  مواليد  من  فالكثير  اخلالفات؛ 
يفقدون شركاءهم بسبب استهتارهم. يعرف 
متوز،  شهر  بداية  مع  كبيرا  استقرارا  احلب 
خاصة لدى العزاب. وتضاف مسؤوليات كبيرة 
على عاتق امليزان على الصعيد املهني، ولكنه 
التي  الصغيرة  املشاكل  رغم  بجدارة  يتحملها 
قد تصادفه، ويكتشف أن أفرادا من محيطهم 

العملي يقفون ضدهم سرا.

العقرب
متتد  قد  عاطفية  باضطرابات  السنة  تبدأ 
منتصف  في  األزمة  لتتفاقم  أشهر،  لبضعة 
اخلالفات.  ليفاقم  الشك  يدخل  حني  العام؛ 
ننصحك بالتفكير اجليد قبل الكالم. يعيش 
عاطفيا  استقرارا  العام  نهاية  في  العقرب 
بداية  في  املهني  االختيار  ويحسن  كبيرا. 

العام؛ ليستقر وضعه في شهر متوز، ويصادف 
ازدهارا كبيرا في األشهر األخيرة.

القوس
سوء  بسبب  عاطفية  عالقات  تنتهي  قد 
هدوء  في  يعيش  القوس  تفاداه  إذا  تفاهم، 
إلى  ويحتاج  العام.  منتصف  حتى  جميل 
نصائح من صديق مقرب قبل اتخاذ قرارات 
هامة، وال يجوز التردد في االستعانة مبن يثق 
برأيهم. ينشغل بأعمال وامتحانات ودراسات 
في  أعماله  بثمار  ويستمتع  العام،  بداية  في 

الربع األخير.

اجلدي
كن عاطفيا ورومانسيا مع شريكك في األشهر 
يتهمك  لتتفادى خالفات كبيرة؛ فقد  األولى 
الشريك بأنك جاف وقاسي القلب. هذه سنة 
االلتزامات والقرارات املصيرية، وعلى مواليد 
اجلدي أخذ وقتهم في التفكير. إذا كان يفكر 
ستكشف  الوقت  نفس  في  شخص  من  بأكثر 
بفرص  العملية  سنته  اجلدي  يبدأ  أوراقه. 
في  األسفار  تكثر  حيث  البلد،  خارج  للعمل 
األفق. قد حتدث مشاكل في العمل خالل شهر 
آب، وتتاح أمام اجلدي فرص كثيرة مع نهاية 

العام.

الدلو
يرى الدلو لدى شريكه األمور احلسنة فقط، 
ثم  األولى.  األشهر  في  العيوب  ويتغاضى عن 
تستقر األمور في منتصف العام مع الشريك، 

ويشعر  العمل.  بأمور  قليال  عنه  وينشغل 
بداية  في  املهني  الصعيد  على  كبيرة  بثقة 
كثيرة.  أمور  في  احمليطني  ويساعد  العام، 
إيجابية  تغيرات  وحزيران  أيار  بني  ويشهد 
نيرة  أفكارا  ويجد  بالتطور،  تعده  العمل  في 
مع  العمل  في  خطاه  تثبيت  على  تساعده 

نهاية العام.

احلوت
األشهر  في  االهتمام  محط  أنه  احلوت  يشعر 
فيعيش  أكثر؛  الشريك  منه  ويتقرب  األولى، 
شهر  في  وتكثر  متميزة.  عاطفية  أجواء 
لها.  يستعد  أن  فعليه  احلب،  أسئلة  شباط 
العام،  منتصف  في  العزاب  شعبية  وتزيد 
عالقاتهم؛  في  باضطراب  املرتبطون  ويشعر 
بعض  يعرف  عابرة.  موجة  تكون  لكنها 
مواليد احلوت تطور مهنيا رسميا في شباط، 

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

العنيفة. وفيما يلي ثالث قصص منها:

أبرار عنان بركات/ 14 عاما
مخيم العني - نابلس

كانت سلمى تتباهى أمام زميالتها في 
الصف التاسع بخطبتها من شاب ثري، 
ولم تعد تخرج معهن، ولم تعد تهتم 
إال بالتفكير بجهاز العروس، وباحلفل 
الكبير الذي سيقام لها، وتتحدث دوما 

وألن  دراستها،  أهملت  خطبتها.  عن 
لم  الزواج،  ويريد  العريس مستعجل 

تتمكن من إنهاء صفها.
سلمى  رأيت  سنوات،  عدة  مضي  بعد 
تغيرت،  قد  كانت  أنها  إال  مصادفة 
وتقول:  ابتسامتها،  عنها  واختفت 
وبالفستان  الزفاف  بحفل  فرحت  نعم 
األبيض، ولم أكن أعي ما ينتظرني بعد 

الرابعة  الزواج. تزوجت حني كنت في 
وأنا  طالقي  إجراءات  وأمتمت  عشرة، 
الضحية  وكانت  والعشرين،  الرابعة  في 

أربعة أطفال.
لم أستطع خالل السنوات أن أتفاهم مع 
أوالدي،  أوجه  كيف  أعرف  ولم  زوجي، 
وأنا  كبيرة  أعيش  أن  أستطع  لم  كما 
اهتمامات  اهتماماتي  فظلت  صغيرة؛ 
فتاة مراهقة، ولم يكن تفكيري تفكير 

فتاة ناضجة.
مع  وإمنا  معي،  ليسوا  اآلن  أوالدي 
ما  البنتي  يحصل  أال  وأمتنى  والدهم. 
حصل لي؛ فقد كان زوجي قاسيا  جدا 

علي، ومتباهيا مباله. ولكنه كان ألعوبة 
تعرضت  ما  وكثيرا  وأخواته؛  أمه  بيد 
أو  شيء،  عن  يسألني  أن  دون  للضرب 

أعرف السبب. 
وأمية؛  جاهلة  بأنني  عايرني  وطاملا 

ألنني لم أكن قادرة على تعليم أبنائي.
قررت سلمى العودة إلى مقاعد الدراسة، 
وستتقدم قريبا المتحان القبول الذي 
تتمكن  كي  والتعليم،  التربية  أقرته 
العامة،  الثانوية  المتحان  التقدم  من 
تبيعوا  ال  واألمهات:  لآلباء  وتقول 
بناتكم كما حدث لي؛ ألنكم ستندمون 

حني ال ينفع الندم.

شيرين رزق عيايدة- اخلليل- الشيوخ

يتمدد،  قلبي  يتردد، وجرح  صدى صوتي 
عيني  دموع  تتبدد.  الدنيا  في  وحقوقي 
أقول؟  ماذا  األساطيل؛  صراخ  على  تسيل 

وهل تكفي األوراق ألمت قصتي؟
عذبة،  ملوسيقى  أستمع  جالسا  يوما  كنت 
هذه  في  وأتأمل  األذن،  لسماعها  تطرب 
احلياة، وأنظر إلى بديع خلق الله، والسماء 
في  تتدفق  إليها  النظر  فبمجرد  الزاهية؛ 

النفس دفقات الورع واإلمتاع.
بصوت  إذا  اللحظات،  هذه  غمرة  في  وأنا 
ذهبت  ومفاجئ.  مخيف  جدا،  مرتفع 
بسرعة ألرى ما حصل، فإذا بفتاه تصرخ، 
كانت تبكي من األلم الذي سببته لها عاهة 
مستدمية على يد والدها؛ ألنها طالبت بأن 
وكيانها  احلياة،  هذه  في  وجوها  لها  يكون 

لتكون أما ومربية صاحلة لألجيال.
كان والدها ظاملا حني طلبت منه ابنته أن 
تواصل تعليمها في جامعة محترمة متاما 

كأخيها الذي درس في جامعة بكاليفورنيا 
وأثبت  األمريكية،  املتحدة  الواليات  في 

وجوده، وتبوأ مركزا.
عبرت هذه الفتاة بكلمات حزينة جارحة 
أتوكل  وأنا  أبي هذا حقي  فقالت:  كالسيف 
على الله، وبإذن الله لن أعمل شيئا يغضبك.
على  يده  كف  من  واحدة  ضربة  كانت 

وجهها.
أبي أرجوك!

لن أسمح لك أن تلوثي سمعتي وشرفي بني 
الناس. 

الله اعلم مبا في نفسي يا ربي، لقد ناداها 
الضربة  وكانت  أبي.  عفوك  بالعاصية. 

في  لها  وتسببت  القاضية،  هي  الثانية 
تعرف  فلم  الرابعة؛  الدرجة  من  ارجتاج 
أحدا، ولكنها ظلت تردد: لي حق في احلياة.

كثيرا  وندم  الصواب،  والدها  أدرك  عندها 
حيث ال يفيد الندم.

ملاذا هي  أسمع صوتها:  بل  الليل،  في  أراها 
الدنيا هكذا؟ ال مكان لضعفائها!

في هذه اللحظة أشعر باخلوف من الزمان، 
هذه  في  حقه  يضمن  أحد  يعد  لم  حيث 

الدنيا.
هذا الوالد ضرب ابنته ألنها طالبت بحقها 
ال  األخوة...  بني  للتميز  فال  كأخيها... 

للتمييز بني األخوة.

قصتــــــــــــي

لي حق في احلياة

مسؤولية املجتمع نحو األيتام
سندس أبو حميد- معسكر رفح – غزة

العائالت الفقيرة، التي تعيش في حي متواضع، وكان أبو  كانت عائلة أبو أحمد من 
أمراض جسمية  من  يعاني  فهو  عمره،  من  األربعني  يتجاوز  ال  أنه  رغم  جدا  أحمد 
ونفسية مترتبة على الفقر؛ فلم يكن قادرا على العمل وتوفير احلياة الكرمية ألبنائه.

كان له ثالثة أوالد، أحمد؛ وهو أكبرهم، استشهد خالل العدوان األخير على القطاع، 
ومحمود، وهو في املرحلة اإلعدادية، وعالء في املرحلة االبتدائية. لطاملا حاولت أمهم 
ورغم  زوجها.  لتوقظ  ذهبت  يوم  وذات  قوة.  من  أوتيت  ما  بكل  زوجها  تساعد  أن 

صراخها إال أنه لم يستيقظ.
أبو أحمد، تخلى محمود وعالء عن تعليمهما مضطرين؛ فلم تعد األسرة قادرة  مات 

على توفير املستلزمات املدرسية واحلياتية.
وتوجها بحثا عن عمل لعلهما يوفران بعض املستلزمات املعيشية. بحثوا هنا وهناك فلم 

يجدوا عمال مناسبا. ورجعا محبطني متعبني.
في اليوم التالي ذهب كل منهما إلى السوق، فصادفا عددا من األطفال يعملون أعماال 
مختلفة؛ كبيع احللوى وباقات الورود واجلرائد. وكان آخرون ميسحون أحذية الناس. 
ووراء كل هؤالء األطفال كان يقف رجل واحد، دلهما األطفال عليه، فتوجها إليه، وطلبا 

منه أن يسمح لهم باالنضمام إلى هذه املجموعة.
لكنه ضحك وقال لهما: تريدان أن تعمال تفضال، ولكن اعلما أن األجر قليل. ولم يكن 
أمامهما سوى أن يقبال مبا يعرض عليهما؛ فالتحقا مبجموعة األطفال ليتبني لهم أنهم 

أيتام مثلهما، يعملون بأجر ال يكاد يكفي لشراء شيء من الطعام.
الذي  احلي  مجاورة  مدينة  في  الكائنة  اجلمعيات  من  جمعية  مندوبو  زار  يوم  ذات 
يسكنانه، وجتولوا على البيوت، ومن بينها بيت أبو أحمد، واطلعوا على احلالة السيئة 
لألسرة، فقدموا لها مساعدات، وخصصت لهم راتبا شهريا تقبضه األم؛ فترك الولدان 
عملهما، بعد أن متكنا من العودة ملدرستهما ومتابعة تعليمهما، بعد أن حتسنت ظروفهم.

وجشعهم؛  املستغلني  استغالل  عن  بعيدا  الطبيعية،  وحياتهما  تعليمهما  إلى  عادا 
ليساهما في خدمة أنفسهم ووطنهم.
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دولتي الصغيرة
شجري  أوراق  فيه  تخضر  جديد،  يوم  فجر  يشرق  عندما  أسعدني  ما  جديدا،  ميالدا  تنتظر  التي  الدولة  أيتها 
الصفراء! أعلم أن الطريق ما يزال طويال، لكن يحدوني األمل بأن هناك؛ في آخر النفق، بقعة ضوء موشحة بخياالت 

طفولية، بدولة حتمل معاني احلياة واألمن والسالم.
أسمع منذ زمن ترانيم جدي، وصرخات أبي، وبكاء أمي، ودعواتهم بوطن سيحيا مهما يحاول املغتصب أن ميحوه 

من ذاكرتنا. هنا كانت العصافير تغرد، والطبول تدق على هواجسي وأحالمي. 
تعب املشوار. في فلسطني ما زالت أصوات االنفجارات تهز صمت ضحكاتنا، وما زالت حواجزهم تعكر صفو أيامنا 

الهادئة، وما زال حصارهم يحرمنا من حقنا في اللعب دون خوف.
أريد دولتي الصغيرة بأحالمي الكبيرة، أريد دولتي الصغيرة بعشق احلياة وكراهية املوت والقتل والدم. لقد سئمنا! 

فلنا حق نريده... دولتي الصغيرة أغلى ما أمتنى.
توجان نصر/ 16 عاما
بزاريا 

قطرات قلم حائرة
أكتب  هذه الكلمات بقطرات قلمي احلائرة، وأفكاري املتصارعة على أبواب الذاكرة. وفي جو يعبق باألسئلة التي 
أطلت برأسها من بني ثنايا األحداث، ومع بروز سؤال يجتذب ضوء الفكر: ملن سأكتب؟ فتناثرت األسئلة بعده: ملن 

سأرفع حروف السطور؟ ملن أوجه هذه الصرخات املتعالية كلما جن الغضب؟
أنا واثق بأني لن أكتب ألسير أثقلته اجلراح ألخبره عن األحداث؛ فلوالها ما كان خلف األسوار. ولن أكتب لعدو؛ بل 

أكتب لشخص ال يفهم لغتنا، وال لغة جرحانا وآالمنا؟
إذن ملن أكتب؟ إن هذه اللحظة اليائسة متأل نفسي أحساسا بالفشل، وتكاد تفرض علي إنهاء الرسالة التي لم تبدأ. 
ولكن ال؛ فأنا عربي فلسطيني مناضل، ومحبرة قلمي سامة في املعركة إذا حمي الوطيس، وأوراقي رايات على أبواب 
الذاكرة، ومجلدات كتبي أمواج عاتية. أنا أقف على قمة أعلى بركان في العالم، وقبل أن تبدأ كلماتي، أصنع من 
حمم البركان منابر غضب تتفجر، وأقول لتسمع كلماتي الصخر، وتقرع أبواب القهر؛ لتضيء زاوية القبر، وتفتح 

بابا في السجن... أقول للعالم أجمع:
اصمد يا شعبي صابر حتى بصبرك يضرب املثل، فلو بصر بك أيوب لهانت عنده العلل، ولو شكوت إذن لتصدع اجلبل.

سوف نلقاك يا أقصى، وبالنصر سوف نحتفل.
موسى قرارية/ 15 عاما
الفندقومية

ال حتـزنــي يــا 
زيتونتـــي

ال حتزني يا زيتونتي إن غاب يوما فالحك
فغدا يعود ال محال ليقطف ثمارك

كم من األيام سيغيب؟
سيحن يوما إلى ظلك

لكن ال حتزني فتكسري قلبه بدمعك
أزهري، ال تذبلي، واغرسي في األرض جذورك

ذبلت األزهار ألجلك ومن رحيقها تسقيك
متوت لتحكيك إذا ما املوت يرضيك

لكن ال حتزني
ال حتزني يا زيتونتي

قد قضت أيام العدى املعدودة على أغصانك لكن
ال تستسلمي وداوي اجلراح إلى يوم

املنى يوم يعود فالحك
سامحينا يا زيتونتي على نسيانك
سامحينا على تقصيرنا في حقك

نهاية الكالم
وليس للكالم نهاية في وجودك

زيتونتي.. زيتونتي إياك يوما أن حتزني

رشاد عيايدة/ 15 عاما
 الشيوخ

ثوان معدودات
بضع ثوان تفصلنا عن سنة جديدة. أيام غريبة غير التي مضت 
تعلق أحالما أخر، قد تبقى معلقة تنتظر سنتها التي قد تطلق 
عنانها، أو قد تكون موفقة في متنيها. رمبا في كل سنة نتمنى 
واحلسرة،  باأللم  املعتصرة  األيام  تلك  زوال  ونتمنى  األفضل، 

ونتمنى عودة أيام متنينا أال تنتهي.
في عدنا التنازلي في طريقنا لشهر جديد، كتابات جديدة لنا 
هذه  حلظات  نستلهم  ذاكرتنا،  سراديب  أو  األوراق  سطور  على 
منجدها،  أو  نلعنها  قد  تعود.  وال  تذهب  إليها  ننظر  أو  األيام، 

وتصبح في كتابنا صفحة حراما متزيقها.
حلظة النهاية هي يوم، ساعة، دقيقة، ثوان عابرة، تختلف من 
شخص آلخر؛ كيف سنقضيها؟ وأين؟ وهل تصحبنا أرواحنا إلى 
تلك اللحظة املنتظرة؟! نعم... بل ال؛ ال بداية والنهاية بنعم. قد 
تكون في حالة انتظار لذاك اليوم... تلك الثانية التي قد يتحول 

فيها ليلك إلى نهارك؛ فدنيانا ال تتعامل إال بصفقات احلظوظ.
قد تالقي أشخاصا أحببتهم فتسهر معهم؛ تلّفون شريط ذكرياتكم 
أم مرة، وال تفرقون بني محياكم  حول دقائق مضت برفقة حلوة 
ال  وقت  إلى  ودعتموهما  صديقة  أو  صديقا  تتذكرون  ومماتكم. 
تعرفون من سيالقيه أوال، وآخر تعرفتم عليه، وكان ذلك شرفا لكم.

حلظة! ملاذا ال أرسم يومي هذا بقلم من ريح في ذاكرتي حتى 
تسهل علي إبادته إن كان سببا في مضايقتي هذه السنة، أو أشمه 

مدمنة إن كان يحمل معناه الذي أردت.
من  بدأتها  التي  احلروف  هذه  بتدوين  لي  سمحت  حلظات 
بيضاء، متتلئ  وعلى صفحة  فاصلة.  بعد  وليس  سطر جديدـ، 
مبفرقعات تنطلق أمام عيني هتافات، وغناء يقرع أبواب اجلميع 

عيدا، بل أكبر من عيد، حفل وداع لضيف واستقبال آلخر.
أذابته  من  آلخر،  يتحدث  أو  يتمتم  يصمت،  أو  يصرخ  من 
مستغربا  وينتظر  ومتفائل،  مبتسم،  الكل  الوداع،  موسيقى 
مالمح ضيفهم اجلديد: ترى ماذا يرتدي؟ مباذا سيفاجئنا؟ ماذا 
أحضر لي من هدايا؟ كم روحا اكتملت أنفاسها اليوم وحزمت 

أمتعتها لتسافر مع الضيف؟ وكم روحا بدأ عدها معه؟
من يفرح، من يبكي، من يكتئب، من يتمنى، من يصدم... ردود 
فعل كثيره على وجوه أجهل عددها. هذه هي فترة النهاية، ال 

بل البداية.
نقطة؛  أضع  لن  ولكني  صفحتي،  نهاية  في  كالمي  إنتهى 

فصفحاتي الكثيرة تنتظر ما ميألها.
إجني رحيم/ خان يونس
15 عاما 

ليتني لسـت 
ذاتــــي!

أضواء طرقات، إشارات مرور
أمشي

أسحب جسدي املعدني الثقيل
وكأن عطال في قدمي يوقفني

ال موعد لي مع بّصارة
أو عشيق، أو قصيدة

لكني أبغي الوصول إلى نهاية

يا ريح احمليني ملدى بعيد علني
أنسى همومي الكثيرة

وال أستاء من زهر اللوز في املنام
دربيني على الطيران
وحمل حبوب اللقاح

خذي مني عاطفتي الهوجاء
فأنا ال عقالنية في تصرفاتي

أهوى خياال وأستمع إلى األغاني الثورية
أنتظر الشتاء ملزيد من الشاعرية

ليتني نحلة أو قطرة ندى
ملحمة أو فنجان قهوة

سؤاال
شراعا

وترا
أو أي شيء في احلياة

ليتني لست ذاتي
ليتني لست ذاتي

شذا أبو حنيش/ 23 عاما
جامعة النجاح الوطنية
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تقرير: روند حطاب/ 18 عاما
مراسلة الصحيفة/ طولكرم

أبو املرقة، 30 عاما، من جنني،  كان مجدي 
املدخنني،  الشباب  آالف  بني  من  واحدا 
قبل  حدثت  حياته  في  نوعية  نقلة  لكن 
اإلقالع عن  بإصراره من  عام، عندما متكن 
حيث  اإلدمان،  من  عاما   15 بعد  التدخني 
عام  منذ  سيجارة  أي  أدخن  »لم  يقول: 
يؤثر  التدخني  أن  تأكدت  أن  بعد  تقريبا، 
على وضعي االقتصادي؛ فقد كنت أصرف ما 
يقارب 1000 شيكل شهريا عليه«. ولم يغفل 
العادة  هذه  تسببها  التي  الصحية  املخاطر 
دوما  »سأقنع نفسي  قائال:  فيتابع  الكريهة، 
أنني  أشعر  وعندما  للتدخني،  العودة  بعدم 
»بحاجة« للسجائر؛ فسأشغل نفسي بالتفكير 

في أمور أخرى«.
اإللكتروني،  اآلن«  »فلسطني  موقع  وحسب 
الغربية  الضفة  في  املدخنني  عدد  فإن 
وقطاع غزة عام 2011 بلغ ما يقارب 800 ألف 
املواطنني،  من   %18.2 نسبته  ما  أي  شخص، 
اإلجمالي  احمللي  الناجت  من   %15 إنفاق  ومت 
على التدخني، ونحو 28% من موازنة السلطة 
والتطويرية  اجلارية  الفلسطينية  الوطنية 
الدجاني،   الباحثة خلود  وتشير   .2011 للعام 
في دراسة خاصة، إلى أن حجم اإلنفاق على 
السجائر يصل إلى 365 مليون دوالر  سنويا.

جزء من حياتنا
ويحاول كثير من املدخنني تبرير متسكهم 

كما  مبساوئها،  اعترافهم  رغم  العادة  بهذه 
يحدث مع عامر بدران، 23 عاما، من طولكرم، 
أعوام.  أربعة  منذ  أدخن  »بدأت  يقول:  الذي 
ومع  يوميا،  سيجارتني  أدخن  حينها  كنت 
ذلك،  من  ألكثر  أحتاج  أصبحت  األيام  مرور 
بشكل  وأدخن  السجائر،  علب  أشتري  فبدأت 
»أعلم  بدران:  ويضيف  ومنتظم«.  رسمي 
الوقت،  ذلك  منذ  طائلة  مبالغ  أنفقت  أنني 
لكن ترك التدخني أصبح صعبا بالنسبة لي 
بعد أن أصبح جزءا من حياتي«. رغم أن ال 

يدخن إال علبة واحدة أو أقل يوميا!
ويؤكد جمال قادري؛ مدير أحد املراكز التي 
تساعد في اإلقالع عن التدخني في نابلس، 
املساعدة  يطلب  كل من  يستقبل  أن مركزه 
»هناك  ويقول:  التدخني،  من  التخلص  في 
جهاز يعمل على تنقية الدم من املواد املكونة 
ثم  البول.  طريق  عن  وإخراجها  للسجائر، 
عن  يقلعوا  حتى  املدخنني  مع  العمل  يتم 
أن  قادري  ويعتبر  كامل«.  بشكل  التدخني 
أمام  عائقا  يقفان  وضعفها  القوانني  قلة 
يقول:  حيث  التدخني،  عن  الشباب  عزوف 
يصرف  كان  للعالج  طلبا  حضر  من  »بعض 
أي  التدخني؛  على  راتبه  من   %35 حوالي 
 2000 معاش  مبتوسط  شيكال   450 مبعدل  

شيكل«.

العائلة واألصدقاء منوذجا
ويتعلق معاذ شريتح، 20 عاما، من طولكرم، 
تدخن،  كلها  »عائلتي  ويقول:  بالتدخني، 
على  يشجعني  فيه  أعيش  الذي  واجلو 

عنه«.  اإلقالع  أستطيع  ال  لذلك  التدخني، 
التدخني،  بدأ فيها  التي  األولى  املرة  ويذكر 
هذا  من  سيجارة  بطلب  ذلك  »بدأ  فيقول: 
من  السجائر  بعض  أسرق  وكنت  وذاك، 
والدي، قبل أن أبدأ بشراء الدخان، وأنا اليوم 

أدفع أكثر من 20 شيكال يوميا لشرائها«.
وتخصص رنا احلاج إسماعيل، 25 عاما، من 
اليومي  مصروفها  من  كبيرا  جزءا  نابلس، 
قبل  تدخن  بدأت  حيث  للسجائر،  ثمنا 
التخلص  في  صعوبة  وتواجه  سنوات.  سبع 
أحاول  ذلك  »رغم  وتقول:  العادة،  هذه  من 
املشاكل  بسبب  التدخني؛  عن  التوقف 
 420 رنا  وتنفق  واالقتصادية«.  الصحية 
»هذا  وتقول:  التدخني،  على  شهريا  شيكال 
املتواضع.  راتبي  مع  باملقارنة  عال  املبلغ 

لكنني سأحاول تركه؛ فأنا راغبة بذلك«.

جهود إضافية
للتدخني  االقتصادية  األضرار  عن  أما 
بشار  عنها  فيحدثنا  بالتنمية،  وعالقته 
االقتصاد  وزارة  مديرية  مدير  الصيفي؛ 
الوطني بنابلس، الذي يعتبر أنه يتم صرف 
»يدفع  التدخني، ويقول:  مبالغ طائلة على 
سنويا  الدوالرات  ماليني  مئات  املواطنون 
استغالل  مت  »لو  ويضيف:  السجائر«،  لشراء 
تخدم  تنموية  مشاريع  في  املبالغ  هذه 
حالة  من  كثيرة  عائالت  خلرجت  املجتمع 

الفقر«.
ويؤكد على ضرورة تكاتف جهود كل اجلهات 
األضرار  حو  املواطنني  لتوعية  املختصة 

واالقتصاد،  للصحة  التدخني  يسببها  التي 
وتوجيههم للصرف على مشاريع تساهم في 

تطوير أسرهم وحياتهم.
ويدعو الصيفي السلطة الوطنية إلى تطبيق 
العامة،  األماكن  في  التدخني  متنع  قوانني 
للتخفيف من آثاره الصحية واحلد من عدد 

املدخنني.
السلطة  تبذلها  التي  احملاوالت  ورغم 
هذه  أن  إال  املؤسسات،  وبعض  الوطنية 
حياة  على  خطرا  تشكل  تزال  ما  العادة 

املواطنني؛ خاصة األمهات واألطفال، الذي 
يدخنون بطريقة غير مباشرة، كلما دخن 
القوانني  كانت  وإذا  أحد.  محيطهم  في 
الرسمية  اجلهات  أن تضع  بد  ضعيفة، وال 
الظاهرة  هذه  من  للحد  عملية  سياسات 
مؤسسات  يعفي  ال  هذا  أن  إال  اخلطيرة، 
املجتمع املدني التي يجب أن تتحمل جزءا 
من املسؤولية، كما إن خلق ثقافة شبابية 
هي  التدخني،  عادة  خطورة  خول  واعية 

من مهام وسائل اإلعالم.

تقرير: آالء سعيد/ 16 عاما
مراسلة الصحيفة/ نابلس

يتميز الشباب بإبداعاتهم الفنية، والرياضية، 
الطموح  إن  وكما  والعلمية.  واملوسيقية، 
فإن  دائما،  حاضرة  الشباب  وعزمية  واإلرادة 
لكل شاب حكايته اخلاصة، التي جتعل إنتاجه 

وإبداعه ذا قيمة، ومتيزه عن غيره.
حقل  في  يلوح  اإلبداع  كان  املرة  هذه 
 22 اخلياط،  عمار  فهو  البطل  أما  املوسيقى. 
لنفسه دربا في  الذي رسم  نابلس،  عاما، من 
أنه  على  إليه  ينظرون  الناس  جعل  اإلبداع، 

.»DJ«األكثر براعة في تنسيق اسطوانات الـ
بات  حيث  احلد،  هذا  عند  عمار  يقف  وال 
األغاني  فيه  ينتج  به،  خاصا  أستوديو  ميلك 
واملوسيقى واللحن اجلميل، كما متيز في مجال 

الـ»Hip Hop« وأغاني »الراب«.
وقد ولد عمار عام 1989 في الفلبني، قبل أن 
دراسته  ليتم  عائلته؛  مع  الوطن  إلى  يعود 
حجاوي  هشام  كلية  في  ويتخرج  اجلامعية، 
الكهربائية  األمتتة  بتخصص   ،2008 عام 

واإللكترونية.
DJ.« وبدأ يهتم  باملوسيقى منذ أن عمل مع
منه  تعلم  اسطوانات،  منسق  وهو  MAN«؛ 
كما  لألغاني.  و»مكس«  مونتاج  عمل  مهارات 

كان مهتما باإلخراج »الفوتوغرافي«. 
 ،»DJ« كمنسق  مسيرتي  »بدأت  عمار:  يقول 
عندما كنت في السابعة عشرة من عمري، في 
حفالت  منسق  أصغر  وأنا  بأنواعها،  احلفالت 
في نابلس«. ومتكن لطبيعة عمله من التعرف 
التي  املشهورة،  الشخصيات  من  الكثير  على 
يحييها.  كان  التي  احلفالت  في  يلتقيها  كان 

فقرر   ،2008 عام  هوب«  للـ»هيب  ميوله  وبدأ 
من  لكثير  يستمع  وأخذ  غماره،  يخوض  أن 
بهذا  املشهورين  واألجانب  العرب  الفنانني 

اللون.
فبدأ   ،2009 عام  الراب  تعلق مبوسيقى  ولكنه 
األغاني؛  لتسجيل  خاصا  أستوديو  يؤسس 
ويقول:  الفنانني،  من  للكثير  فيه  فسجل 
طريقة  فيه  رأيت  ألنني  الراب  »اعتمدت 
خالله  من  وألفت  داخلي،  في  عما  للتعبير 
االنتباه للقضايا واملشاكل املجتمعية؛ لتشجيع 

الشباب على إيجاد احللول املناسبة لها«.
لعمار من  الفن، كان ال بد  وألنه خاض غمار 
فتلقى  مشواره؛  ليواصل  تدعمه  حاضنة 
ما  الذي  والده  من  والنصائح  املادي  الدعم 
الفنية.  أخباره  ويتابع  يزال يدعمه معنويا، 
األهل  من  يتلقاه  الذي  املعنوي  للدعم  إضافة 
واألصدقاء، وبعض املقربني الذين يستشيرهم 
أسباب  أبزر  من  ذلك  فكان  خطوة،  كل  في 

جناحه وتفوقه.
ويعتبر عمار نفسه متعمقا في مجال الغناء، 
فدعيت  وأسلوبي،  بطرحي  »متيزت  ويقول 
واملناسبات  احلفالت  من  الكثير  إلحياء 
اخليرية والربحية«. كما واجه حلظات صعبة 
اإلجنازات،  على  يركز  ولكنه  مسيرته،  في 
بجهود  راب  حفل  أول  »أقمت  يقول:  حيث 
الفرق  من  الكثير  أنشأت  كما  شخصية، 
وأحييت  ودربتها،  »الراب«،  لغناء  الصغيرة 
الغربية  الضفة  في  احلفالت  من  العديد 
أنه  املفاجآت  ومن  األخضر«.  اخلط  وداخل 
صور فيلما يعكس حياته الشخصية والفنية.

ويتوجه عمار إلى الشباب ويقول: »تعودت أن 
أخاطب الشباب عبر األغاني، وأنا اليوم أقول 

لهم ال بد من العمل املتواصل الذي ميكننا من 
ستكون  الطرق  وكل  نريد.  ما  إلى  الوصول 
الصادقة  النية  لدينا  توفرت  إذا  مفتوحة 

لتطوير أنفسنا ومجتمعنا«.
بالعزمية  النجاح  نحو  طريقه  عمار  شق 
واإلصرار، وال حدود للطموح، ما دام اإلنسان 
عن  نغفل  وال  األفضل.  لتحقيق  اإلرادة  ميلك 
أن االعتراف بالفشل هو أولى خطوات النجاح، 
أهدافه  لإلنسان  حتقق  املتكررة  واحملاوالت 

وطموحاته.

الراب
ثقافة« الهيب  فروع  أحد  الراب  يعتبر 
قافية  على  غناؤه  ويعتمد  هوب »الرئيسة، 
معها،  تتماشى  التي  األلفاظ  واختيار  معينة، 
دون االلتزام بلحن معني. وينتشر هذا الغناء 
انطالقا  األمريكية،  املتحدة  في الواليات 
نيويورك، على  بوالية  حي»برونكس«؛  من 
منذ  إفريقية  أصول  من  أيدي األمريكيني 
سبعينيات القرن املاضي، وأخذ ينتشر عامليا 

منذ بداية تسعينياته.
وليس صوت املغني أو املغنية هو املعيار للحكم 
نبضات  تكون  ما  بقدر  الراب،  أغاني  على 
املوسيقى نفسها، وكلمات األغنية. أما من حيث 
رمادية  منطقة  في  يقع  الراب  فإن  األسلوب؛ 
بني الكالم والشعر والنثر والغناء، واستخدمت 
كلمة »Rap« في اللغة اإلجنليزية البريطانية 
الثامن عشر. وهي  »يقول« منذ القرن  مبعنى 
 Rhythmic African جلملة  اختصار 
Poetry، التي تعني »الشعر اإلفريقي املقفى«، 
األفارقة  األمريكيني  لغة  من  جزء  والكلمة 

منذ ستينيات القرن املاضي.

عمار اخلياط... فنان وموسيقي شق طريقه بالتحدي!

عادة تكلفنا 365 مليون دوالر سنويا

القدوة السيئة وغياب املسؤولية والقوانني عوامل تنشر التدخني!
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ماجد دغلس- مراسل الصحيفة/ نابلس

مت عرض الفيلم الفرنسي »الثوري اخلائن«؛ 
 ،1974 أنتج عام  الذي  لويس مالي،  للمخرج 
في أربعة مراكز ثقافية في الضفة الغربية، 
مؤسسة  رعتها  سينمائية  عروض  ضمن 
مركز  مع  بالتعاون  القطان،  احملسن  عبد 
دقيقة،   138 ومدته  بنابلس،  الشعبي  الفن 

ومن بطولة بيير بليس.
فرنسي   شاب  حول  الفيلم  أحداث  وتدور 
سجني  والده  بقضية  يتأثر  لوسني،  يدعى 
احلرب لدى اجليش األملاني النازي إبان احلرب 
باملقاومة  يلتحق  أن  فيقرر  الثانية،  العاملية 
التابعة  »فيشي«؛  حكومة  ضد  الفرنسية 
بالرفض  يقابل  طلبه  ولكن  األملاني.  للمحتل 
رغم مهارته كقناص. وتقوده الصدفة وحدها 
للشرطة  التابعة  التحقيق  مراكز  أحد  إلى 
معه  التحقيق  يتم  وهناك  السرية،  األملانية 
حوله،  يدور  ما  خالله  يدرك  ال  بأسلوب 
عبر إيجاد أجواء احتفالية حميمة، وعندما 
هوية  وعي  دون  يكشف  الشرب،  في  يسرف 

قائد املقاومة في بلدته »سوليالك«.
وحني يجد نفسه وقد تورط في احملظور 
ينضم  أن  إال  مجاال  أمامه  يجد  ال  الوطني، 
يتعرف  أن  القدر  ويشاء  األملانية.  للشرطة 
غرامها.  في  فيقع  يهودية؛  فتاة  على 
وليحصل على مراده يهدد والدها الذي لم 

يكن راضيا عن عالقتهما.
املدينة.  عن  األب  الشرطة  تبعد  وإلرضائه 
البلدة جميعهم،  يهود  ترحيل  يتم  وحني 
األملانية،  الشرطة  مقر  على  هجوم  بعد 
النار  فيطلق  مفاجئا،  قرارا  لوسني  يتخذ 
يرافقونه،  الذين  األملان  اجلنود  أحد  على 

ويلجأ مع الفتاة وجدتها لبيت مهجور.

يقع  احلادثة،  تلك  على  شهور  بعد  ولكن 
تقدميه  ويتم  الثوار،  قبضة  في  لوسني 
للمحكمة الثورية، التي حتكم عليه باإلعدام.
بدايته  من  املشاهد  يشد  الفيلم  كان  وإن 
الصدفة  أن  إلى  نشير  أن  بد  فال  ملنتهاه، 
وصغر سن األبطال، يلعبان دورا مباشرا في 
حتويل لوسني إلى خائن، بعد فشل جهوده 
يستغل  لم  حيث  املقاومة،  إلى  لالنضمام 
إلى  الثوار رغبته وقدرته، مما يؤدي  قائد 
انحراف لوسني نحو االجتاه املناقض متاما. 
اجلندي  على  النار  يطلق  عندما  وحتى 
األملاني الذي سرق ساعة أهداها لصديقته، 
فإن البناء الدرامي يوقع املشاهد في حيرة، 
تلك  فعلته  كانت  إن  واضحا  يبدو  ال  حيث 
بدافع الوطنية أم بدافع احلب، كما ال يتضح 
إن كان فكر بأن االحتالل سيحرمه من حبه 
فمارس فعال مقاوما، ليبرز التساؤل األكبر: 

هل شعور احلب أقوى من الشعور الوطني؟
لقد احتل اضطهاد اليهود في الفيلم مساحة 
ال  التي  الغربية  السينما  شأن  وهذا  كبيرة، 
واملفارقة  اليهود.  باضطهاد  تذكرنا  تفتأ 
دورا  لعبوا  فرنسا  في  العرب  أن  العجيبة 
كبيرا جدا في حماية اليهود من االعتداءات 
بحقهم،  ترتكب  كانت  التي  واالنتهاكات 
ولكن السينما الغربية لم تبرز هذه القيمة.
عالية  بقدرة  يتمتع  الفيلم  فإن  ذلك  ومع 
خاصة  إليه،  وشده  املشاهد  جذب  على 
لوسني؛  في نفس  التناقضات  يبرز  عندما 
طيلة  يظهر  الذي  الطائش،  املراهق  الفتى 
الفيلم كشخصية إشكالية. كما يطرح الفيلم 
أساسية،  كقضية  الوطن  خيانة  قضية 
ويقدم احلل بطريقة غير مباشرة؛ فحتى 
بعد عمل لوسني املقاوم، يدفع ثمن خيانته 

ويعدم!

نقاء حامد- مراسلة الصحيفة/ رام الله

السعادة،  عن  يبحثون  اجلميع  أن  شك  ال 
والذي طاملا  األزل،  اإلنسان منذ  دأب  وهذا 
الروحانية  العقالنية  احلالة  لتلك  تشوق 
وباندماج  التام،  بالصفاء  تتسم  التي 
املشاعر اإليجابية لتتحدى السلبية، فتحوم 
العني طويال  اجلسد، وحتدق  الروح حول 
في سماء ال حدود لها، في حالة نادرة ميكن 

تسميتها »السعادة«.
أنها  على  السعادة  العلماء  بعض  ويعرف 
ينصهران  واالستمتاع  بالبهجة  »شعور 
بني  يسافر  الشعور  هذا  أن  ويرون  معا«. 
أفراد العائلة الواحدة، حيث تفرزه أنزميات 
اإلنسان،  جسم  في  معينة  »إندورفينات« 
كما  هاما.  دورا  العصبية  الروابط  لتلعب 
واالقتصادية،  السياسية،  الظروف  تلعب 
مجال  في  كبيرة  أدوارا  واالجتماعية، 
يشير  مختص  كل  ولكن  والسعادة.  الرضا 

إليها وفق منظوره وتقديره اخلاصني.
أسئلة كثيرة حول  ومن هنا تنبثق لدينا 
ألحد  ميكن  ال  حيث  وماهيتها،  السعادة 
مسألة  عن  اإلجابة  على  قدرته  يدعي  أن 

السعادة الغالبة، ال السعادة الزائرة أحيانا.
واملخرج  كونراد  ستيف  رائعة  وفي 
»السعي  فيلم  يطرق  موشينو،  غابرييل 
 The Pursuit of أو  السعادة،  وراء 
Happiness، قضية البطل ويل سميث، 
املتجول  البائع  غاردنر؛  كريس  دور  في 
من  معظم  يقدره  ال  غريب  طبي  جلهاز 

يرعى  الوقت  نفس  وفي  معهم.  يتعامل 
أن ملت زوجته من  ابنه كريستوفر، بعد 
وسافرت  ومنزلها،  عائلتها  وهجرت  فقره، 
لتعمل في مطعم بوالية أخرى. فيعانيان 
من أقسى الظروف املعيشية؛ حيث ينامان 
في املالجئ والشوارع واحلافالت واحلمامات 

العامة.
شركة  في  للتدرب  يسعى  غاردنر  لكن 
مضاربات عمالقة حتى لو كان ذلك دون 
ظروفا  ويذلل  مادي،  عائد  أو  راتب  أي 
ليتم تدريبه وينجح  الصعوبة  استثنائية 
التدريب،  في  غاردنر  ويتميز  فيه. 
ثمنها  دفع  التي  الوظيفة  على  فيحصل 
وجوعهما  ولده،  مع  ترحاله  عبر  عظيما 
لبيع  طواال  ليالي  وسهرهما  ودموعهما 

أجهزة يعتاشان منها.
الفيلم، هو  املشاهد في هذا  يبهر  ما  أكثر 
عابرا  ولده،  نحو  كريس  يركض  حني 
املدينة، ليحتضنه في حلظة نصر لكليهما؛ 
»دين  شركة  في  كريس  تعيني  حلظة 

ويتر«.
معقد  السعادة  مفهوم  إن  القول  ميكن 
ومبهم قليال، ولكن من اآلمن أن نقول إن 
السعادة تنبع من الداخل للخارج، والسعي 
في طلبها، واحلرص عليها، جزء ال يتجزأ 
منها، بل إنه األساس في احلفاظ على تلك 
في  أعمارهم  اجلميع  يبذل  التي  السعادة 
طلبها. ومشاركة السعادة مع رابط روحي 
على  منها  ينتقص  وال  يضاعفها  كان،  أيا 

اإلطالق.

»الثوري اخلائن«... بني مقاومة وتناقضات

»السعادة«... تلك الكلمة التي أعجزت اجلميع
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حلمي أبو عطوان- مدير التحرير

صدق  عليم«  شاكر  الله  فإن  خيرا  تطوع  »ومن 
الله العظيم- البقرة 158

ودون  ذاتية،  برغبة  املساعدة  تقدمي  إن 
التي تقوم  انتظار مقابل، من أهم األسس 
عليها فكرة التطوع، الذي تظهر أهميته في 
وإبراز  للمجتمع،  اإلنسانية  الصورة  إبراز 
بني  التكامل  ودعم  وإيجابياته،  حيويته 
األفراد، مما يعمل على توثيق التواصل في 

كافة إرجاء الوطن.
قررت  حيث  عادية،  غير  زيارة  هي 
الشباب املقدسي أن تتواصل  مجموعة من 
الله،  رام  مدينة  في  الوطني  عمقها  مع 
الفلسطينية  الهيئة  متطوعو  فشارك 
»بياالرا«  الشباب  دور  وتفعيل  لإلعالم 
ورأس  املجيدة  األعياد  فرحة  األطفال 
اجلدار  أنف  رغم  امليالدية،  السنة 
املستمرة  ومحاوالته  االحتالل  ومعيقات 
اجلغرافي  امتدادهم  عن  املقدسيني  لسلخ 

والعائلي والوطني.
وكانت زيارة إنسانية، نفذها هؤالء الشباب، 
في  املرضى  ألطفالنا  محبتهم  وأهدوا 
مجمع فلسطني الطبي برام الله، وحاولوا 
رسم بسمة على شفتي كل طفل مريض، 
والتواصل  التعاوني  العمل  مبدأ  وكرسوا 

االجتماعي.
حتدثت  الزيارة،  منسقة  هداية؛  هالة 
الزيارات  »هذه  فقالت:  الزيارة  أهمية  عن 
الدقيقة من حياة  املرحلة  هامة في هذه 
مفادها  واضحة  رسالة  فهي حتمل  شعبنا، 
من  وحذر  منتبه  املقدسي  الشباب  أن 
لسلخ  تهدف  التي  االحتالل  ممارسات 
واقعها  عن  وعزلها  محيطها  عن  القدس 
اجلغرافي وامتدادها االجتماعي في الضفة 

الغربية«.
العامة  املديرة  البيطار؛  هانيا  وتقول 
مستمر  بشكل  الهيئة  »تعمل  لـ»بياالرا«: 
شبابنا  بني  للتواصل  فرص  إيجاد  على 

أنحاء  باقي  في  وأقرانهم  املقدسيني 
الضفة الغربية، ومنها إحلاقهم في دورات 
تعمق  تطوعية،  ونشاطات  صحفية، 
وأن  خاصة  واالجتماعي،  الوطني  االنتماء 
دخول  ميكنهم  ال  الغربية  الضفة  شباب 
اإلجراءات  لطبيعة  القدس؛  عاصمتهم 

االحتاللية«.
بها أصحاب  لقد حمل شبابنا هدايا تبرع 
نحترم  القدس،  في  لأللعاب  محالت 
ذلك  ألن  أسمائهم؛  ذكر  عدم  في  رغبتهم 
اإلنساني  اخليري  العمل  إطار  في  يندرج 
أن  الوفد  أعضاء  أراد  وقد  الربحي.  غير 
يعبروا عن حبهم وتضامنهم مع األطفال 
»مت  هداية:  فتقول  اخلاصة،  بطريقتهم 
أحد  ألنه  الطبي  فلسطني  مجمع  اختيار 
جتتمع  وفيه  اإلنسانية،  الطبية  املرافق 

مالئكة الرحمة«.
أحد  عاما،   19 الدين،  ناصر  سمير  ويرى 
رائعة،  الزيارة  أن  املقدسي،  الوفد  أعضاء 
»هذه  ويقول:  والتفاؤل،  باحلب  ومليئة 
بيننا؛  التواصل  معاني  جتسد  الزيارة 
وأطفالنا  أهلنا  وبني  مقدسي،  كشباب 
الرمزية،  الهدايا  بعض  لهم  قدمنا  الذين 
األوقات،  كل  في  معهم  أننا  لهم  لنوصل 
وأن من واجبنا أن نتطوع ونقدم املساعدة 
انتظار  دون  املجتمع،  ليرتقي  والتضحية 

مقابل«.
إحدى  عاما،   19 حلبي،  رزان  وتقول 
زيارتنا  »كانت  الزيارة:  في  املشاركات 
الفرحة  وشاهدنا  وإيجابية،  ناجحة 
في  وأهاليهم  األطفال  محيا  على  ترتسم 
الطبي«.  فلسطني  مبجمع  األطفال  جناح 
أهداف  حتققت  »بضحكاتهم  وتضيف: 

زيارتنا«.
بزيارة  سعادتهم  عن  األطفال  عبر  وقد 
وفد »بياالرا«، وشكر أهاليهم أعضاءه على 
الوحدة  عن  تعبر  التي  الكرمية  اللفتة 
بني  والوطنية  واإلنسانية  الوجدانية 
وتقول  الوطن.  أرجاء  كل  من  املواطنني 

رنا حماد؛ أم لطفلني مريضني في املجمع 
الطبي: »فقدت األمل من أي زيارة لطفلي 
اللذين لم يزرهما أحد منذ فترة طويلة، 
وجاءت زيارة هذا الوفد لتعيد لنا البهجة؛ 
احلب  معاني  كل  طياتها  في  حتمل  فهي 

واألمل«.
عاشور؛  أروى  الوفد  استقبال  في  وكان 
في  واإلعالم  العامة  العالقات  مديرة 
املجمع، وعلي عليان؛ املدير اإلداري جلناح 
عن  لشرح  الوفد  استمع  حيث  األطفال، 
مرافق املجمع وخدماته. وعبر عليان عن 
سعاته بالوفد فقال: »هذه الزيارات تساهم 
األطفال وتخفف من معاناتهم«.  في شفاء 

ومتنى أن تتكرر هذه الزيارات.
الوفد،  عاشور  ودعت  الزيارة  نهاية  وفي 
وسالم،  ومحبة  خير  عام  للجميع  ومتنت 
ومجمع  الصحة  وزارة  شكر  وقدمت 
للشباب  وطواقمه،  الطبي،  فلسطني 

املقدسي ولـ»بياالرا« على هذه اللفتة.
لعل العمل اإلنساني هو ما جمع الشباب من 
سقف  حتت  القدس  مدينة  مواقع  مختلف 
حتركهم  حمل  وقد  »بياالرا«.  مؤسستهم 
لم  فرحلتهم  كثيرة؛  معاني  الله  رام  وسط 
أطفال  لعيادة  وإمنا  التسوق،  أجل  من  تكن 
ليتلقوا  الوطن  مناطق  مختلف  من  قدموا 
للمستقبل،  قادة  ليكونوا  يؤهلهم  عالجا 
وعنوانا للتغيير، وأساسا صلبا للدولة، ودرعا 
واقيا حملاوالت االحتالل قطع املقدسيني عن 
والثقافي  واالجتماعي  السياسي  امتدادهم 
ورمزا  الغربية،  الضفة  أرجاء  بقية  في 
في  يجمعنا  الذي  والوئام  للمحبة  صريحا 
أفراحنا ومآسينا، وكأن لسان حالهم يقول: 
نحن معكم وسنبقى حتى حترير مدينتنا 
سنقول  حينها  السليب؛  ووطننا  املغتصبة، 
املدينة  رحاب  في  بكم  وسهال  أهال  لكم 
مآذن  وأصوات  احملبة  أنغام  على  املقدسة، 
تصدح  كنائسها  أجراس  ورنني  القدس، 
السالم،  أرض  ألنها  السماء؛  عنان  في  عالية 

وأول السالم، وآخر السالم.

لسان حال شباب »بياالرا« املقدسيني:
»وأعطي نصف عمري للذي يجعل طفال باكيا يضحك«

تصوير: حلمي أبو عطوان

هنا جتمعوا... 

ووزعوها ابتسامة على شفاه أطفال على سرير الشفاءحملوا األمل هدايا...
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وليد خاروفة- مراسل الصحيفة/ رام الله

حتتل مدينة بيت جاال؛ التي تبعد نحو كيلومترين 
إلى الشمال الغربي من بيت حلم، مكانة متميزة لدى 
السياح؛ جلمال طبيعتها وهدوئها، إضافة إلى معاملها 
حلم  بيت  مدينة  يزورون  ملن  اجلذابة  السياحية 
خالل هذه األيام؛ حيث يحتفل العالم مبيالد السيد 
ويأتي  امليالدية،  السنة  ورأس  السالم،  عليه  املسيح 

السياح من شتى أنحاء العالم لزيارة مهد املسيح.

التسمية واملوقع
وعن سبب تسمية بيت جاال بهذا االسم، تقول سوزان 
قعبر؛ مسؤولة العالقات العامة في بلدية بيت جاال: 
»تعود التسمية إلى الكنعانيني؛ الذين سموها »جاليم«، 
وتعني باللغة اآلرامية بساط العشب والزهور. ويعتقد 
في  األعشاب  الزهور  إلى منو  يعود  التسمية  أن سبب 
وكلمة  به.  احمليطة  والوديان  الرئيس  النبع  محيط 

جاال سريانية األصل، وتعني كوم حجارة«.
جميال؛  مصيفا  تعتبر  املدينة  أن  إلى  قعبر  وتنوه 
العتدال مناخها، بسبب وقوعها في منطقة جبلية 
سطح  عن  وترتفع  احلرجية.  األشجار  تكسوها 
البحر حوالي 825 مترا، وتعلوها قمة معروفة باسم  
تبعد  كما  مترا.   923 إلى  ارتفاعها  يصل  »إفرست«؛ 
املدينة نحو ثمانية كيلومترات إلى اجلنوب الغربي 
ألف   14 مساحتها حوالي  وتبلغ  القدس،  مدينة  من 
وبيت  شرفات  قريتا  الشمال  من  ويحدها  دومن. 
صفافا، ومن الشرق مدينة بيت حلم، ومن اجلنوب 

قريتا اخلضر والوجلة، ومن الغرب بتير.

السكان واالقتصاد
السكان؛  عدد  في  تذبذبا  جاال  بيت  مدينة  وتشهد 
األمريكيتني  إلى  حيث ترتفع نسبة هجرة سكانها 
املدينة  افتقار  مع  خاصة  واجلنوبية،  الشمالية 
عدد  في  املطرد  واالزدياد  االقتصادية،  للموارد 
سكانية  جتمعات  خمسة  املدينة  وحتتضن  سكانها. 
العراق، وحارة  السماعنة، وحارة  كبيرة هي: حارة 

الدير، وحارة الكنيس، وحارة الصرار.
بالتنوع؛  جاال  بيت  في  االقتصادي  النشاط  وميتاز 
ما بني زراعي وصناعي وجتاري وسياحي؛ فاملدينة 
تشتهر بزراعة الزيتون، واملشمش، والعنب، والتوت؛ 
مناسبا  مناخا  توفر  التي  اجلبلية،  طبيعتها  بسبب 
لنمو هذه األشجار. كما تشتهر بالصناعات احلرفية 

على  احلفر  ومنها  السياحي؛  الطابع  ذات  التقليدية 
خشب الزيتون، وصناعة النسيج والغزل، واملطرزات.

ويتم  نسمة،   17500 حوالي  السكان  عدد  ويبلغ 
أو  مباشر،  بشكل  واملواطنني  البلدية  بني  التواصل 
من خالل مؤسسات املجتمع املدني التي متثل السكان.

أشهر املعالم
تتخذ بيت جاال طابعا مسيحيا؛ ألن أول من سكنها 
لقربها  فيها  بالعيش  رغبوا  الذين  الرهبان  كانوا 
ومن  السالم.  عليه  املسيح  السيد  مهد  كنيسة  من 
للروم  نيقوالوس  القديس  كنيسة  كنائسها  أشهر 
بنيت  وقد  املدينة،  يعتبر شفيع  وهو  األرثوذكس؛ 

عام 1925م، وتعتبر من أقدم كنائس املدينة.
الكبير  جاال  بيت  مسجد  هما:  مسجدان،  املدينة  وفي 
بن حنبل،  أحمد  اإلمام  ومسجد   ،1967 عام  بني  الذي 
الذي بني عام 1993. وفيها عدد من املنتجعات السياحية 

التي يأتيها الزوار لالستجمام والترويح عن النفس.

أراضيها يبتلعها اجلدار!
ويهدد جدار الفصل العنصري كثيرا من أراضي املدينة؛ 
حيث يبلغ طول املقطع احملاذي لها حوالي 11 كيلومترا، 
لوزارة  اإللكترونية  الصفحة  آخر حتديث على  حسب 
»الدفاع« اإلسرائيلية. ويعزل اجلدار حوالي 7200 دومن 
إمكانية  دون  ويحول  للمدينة،  الزراعية  األراضي  من 
األراضي  أصحاب  ومينع  وتطويرها،  املدينة  توسيع 
األراضي  جتريف  استمرار  مع  خاصة  استغاللها،  من 

الزراعية، واقتالع األشجار املثمرة.
وميتاز زيت الزيتون في بيت جاال برائحته ومذاقه 
وكثافته وحموضته املعتدلة، وهذا يعود إلى طبيعة 
املناخ، حيث تقع بيت جاال على مجموعة من التالل 
في  الزيت  بني  اإلختالف  نالحظ  ولهذا  املرتفعة؛ 

شمال الضفة وجنوبها من حيث اجلودة والسعر.

اخلطط املستقبلية
من  املزيد  لتوفير  تسعى  البلدية  أن  إلى  قعبر  تشير 
مركز  إنشاء  على  ستعمل  حيث  للمواطنني،  اخلدمات 
الثقافية،  قدراتهم  لتنمية  يهدف  للشباب،  مجتمعي 
على  البلدية  تركز  كما  الرياضية.  مهاراتهم  ودعم 
تعزيز التعاون مع مؤسسات املجتمع املدني لرفع مستوى 
مشاركتها في صنع القرار. وتؤكد على أهمية زيارة أهل 
بيت جاال في املهجر ملدينتهم؛ »ليلمسوا التغيرات التي 

طرأت على املدينة والتطور العمراني فيها«.

بيت جــــاال... أرض الـزيـتــــون والســــالم
تصوير: وليد خاروفة

مدخل بيت جاال

منظر عام للمدينة

وهنا مسجدهنا كنيسة... 
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وسط الضفة الغربية
…املقر الرئيسي - "بياالرا"
البيرة، عمارة عرابي الطابق االرضي 

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

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

)حمزة مطير(
• خلوي:0599-822010

قطاع غزة
...مكتب "بياالرا"

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

 التلفزيون سابقًا
 • تلفاكس:08-2843880

• خلوي: 0599-673654
• بريد إليكتروني:

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

نابلس
...مكتب "بياالرا"

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

)حكم األتيري(  0599-673653
• بريد إليكتروني:

pyalaranb@yahoo.com 

جنن 
)رامي دعيبس(

• خلوي:0599-708255

قلقيلية 
)وائل عبد احلفيظ(

• خلوي:0599-226582

طولكرم 
)رامي أبو شمعة(

• خلوي:0599-643472

سلفيت
)مصطفى مشني(

خلوي: 0598179262

جنوب الضفة الغربية
بيت حلم 

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

اخلليل 
)عبد املجيد دسة( 

• خلوي:0599-556744
)مركز الكاسا للتدريب(

آريحا 
رامي خوالدة 

• خلوي:167735 0598

القدس
مجدي دويك

• خلوي:0522558663

مراكز توزيع  الصحيفة

تكنولوجي���ا

ميرنا زيادة- مراسلة الصحيفة/ رام الله

الصعوبات  عانى  وطن  من  شبابا  متنورا،  فكرا  معا  نكتشف  هنا 
لها،  يخضعوا  ولم  التكنولوجيا  وأخضعوا  املستحيالت،  فتخطوا 
الثقافي،  اإلبداع  مسيرة  فدشنوا  وأبدعوا،  واخترعوا،  فاكتشفوا 
واإلبداع  املساند  للتعليم  »النيزك  مؤسسة  حاضنة  ضمن  وطوروا 
العلمي«. وكان التركيز على اإلنتاج احمللي، والسوق الوطنية، بعد أن 
مت منح املبدعني في اجلامعات وخارجها الفرصة، وتوفير اإلمكانات، 

لتتحقق أمانيهم وطموحاتهم، على مستوى األفراد واجلماعات.

»صنع في فلسطني«
مسيرة  في  للمساهمة  قناة  فلسطني«  في  »صنع  برنامج  يعتبر 
البناء، تهدف إلى عرض أفكار املشاريع التكنولوجية املتميزة على 
الباحثني واملستثمرين وطنيا، وعلى مستوى العالم العربي، حيث 
»يقام  النيزك:  مؤسسة  مدير  احلسيني؛  عارف  املهندس  يقول 
معرض »صنع في فلسطني« للعام السادس على التوالي. وال بد أن 
ننوه إلى أن الوطن واقتصاده ال ينهضان إال بالعقول النيرة، القادرة 
أكبر؛  مسابقات  في  عامليا  تنافس  جديدة،  منتجات  تطوير  على 
مثل »صنع في الوطن العربي«. ويتابع« »ال يوجد لدينا أيد عاملة 
رخيصة، ومواردنا الطبيعية حتت سيطرة االحتالل؛ فال يسمح لنا 
باستثمارها للنهوض باالقتصاد الوطني. وبالتالي ليس أمامنا سوى 
االستثمار بالعقول، ومن هنا جاءت فكرة املعرض الذي وفر للشباب 
أموالهم،  ورؤوس  أعمالهم  ويطوروا  كلمتهم،  ليقولوا  منبرا  املبدع 

معتمدين على املعرفة والعلم واالبتكار«.
وحسب أشرف السلعوس؛ مركز املشاريع العلمية في املؤسسة، ومدير 
على  الضوء  تسلط  املسابقة  هذه  فإن  فلسطني،  في  صنع  مسابقة 
أربع قطاعات رئيسة:  إلى  التي تنتمي  الشباب وأعمالهم،  ابتكارات 
والكيمياء،  والبيئة  والطاقة،  املعلومات،  وتكنولوجيا  الهندسة،  هي 
بطريقة متكن من دخول هذه املنتجات إلى األسواق احمللية والعاملية.

من منتجات املعرض
العب الشطرجن اآللي

إذا أحببت أن تلعب الشطرجن ولم جتد شريكا، فيمكنك أن تلعب مع 
رجل آلي بسهولة، وهو اختراع يعتمد على النظام اإللكتروميكانيكي 
على  قادر  فـ»الروبوت«  اإلنسان؛  ضد  الشطرجن  لعب  على  القادر 
حتريك الذراع اآللية في أي مسار على طاولة الشطرجن، والتفكير، 

واتخاذ القرارات، إضافة إلى حتريك األحجار بني املواقع املختلفة.
ومخترع هذا النظام هو محمد الشريف من اخلليل. 

تدوير زيوت السيارات املستعملة إلى شحم
يسبب سوء إدارة زيوت السيارات املستعملة مشاكل بيئية خطيرة، 
عبر  بطريقة الستغاللها  التفكير  إلى  براهمة  دفع سحر  ما  وهذا 
إنتاج آلية إلعادة تدويرها وحتويلها إلى شحم يستخدم في تزييت 
األجزاء امليكانيكية في اآلالت والسيارات، مما يحافظ على البيئة، 

ويحد من املخاطر التي تهددها. 

النظام الذكي حلل مشاكل املرور
يعتبر قطع اإلشارة احلمراء من أبرز انتهاكات القوانني في قطاع 
النقل واملواصالت، مما يؤدي إلى خسائر مادية وبشرية. وقد وضع 
تيسير حالوة من نابلس حال لهذه املشكلة في معرض »صنع في 

ويتميز  السلكيا،  يعمل  منتجا  رأينا  حيث  فلسطني«، 
للسيارة  رصد  نظام  يشكل  التعقيد،  وعدم  بالبساطة 
لتكشف  املرور؛  إشارة  في  مثبتة  كاميرا  عبر  املخالفة، 
املخالفة، وترسل الصور إلى »سيرفر« يقوم بتخزين صور 
يعمل  محوسب،  برنامج  ويستقبلها  املخالفة،  السيارات 
على استخراج رقم السيارة، والتعرف على السائق املخالف 

من قاعدة بيانات خاصة.

آمال... فكرة ثم مشروع
بالقيمة  واملبدعني  الباحثني  اهتمام  رفع  يحتاج 
األمل؛  روح  بث  إلى  الفكرية،  مللكياتهم  االقتصادية 
ليتمكنوا من النجاح على مستوى الوطن العربي، والعالم، 
األمل.  تبني  في  اإليجابية  »تكمن  احلسيني:  ويقول 
لدينا  ولكن  املوارد،  أو  االستقرار  لدينا  يتحقق  ال  ورمبا 
عقوال نيرة، قادرة على تغيير الواقع، وسنستمر في هذا 
األعمى،  االستهالك  الذي يؤدي لالنعتاق من قيد  املسار 

والتوجه لإلنتاج العلمي والتكنولوجي«.
إن تطوير القدرات الفكرية للشباب في مجاالت التفكير 
من  منلك  مبا  العلمي،  اإلبداع  واإلبداعي، لدفع  املنطقي 
»النيزك«،  أهداف  أهم  من  واعدة،  وإمكانات  قدرات 
يبعث  ملستقبل  أعمدة  الشباب  بأن  تؤمن  رؤية  لترسم 
الشباب،  بني  بالعلم  تؤمن  ثقافة  تعزيز  عبر  احلياة، 
ليتعاملوا مع العلوم التطبيقية ويوفروا فرصا اقتصادية 
للشباب، تؤدي إلى حتسني ظروف حياتهم، وتشجيع هذه 
عن  وتبتعد  بالواقعية،  متتاز  معارض  بإقامة  الطاقات 
اخليال والتوقعات؛ معارض جربوا فيها عرض إبداعاتهم 

وكفاهم شرف التجربة.

شباب آمنوا بأفكارهم 
و»النيزك« ساندتهم ليضعوا بصماتهم على خريطة اإلبداع

تصوير: ميرنا زيادة

السيارة الشمسية

تشخيص مرضى القلب باستخدام النظام العاملي لإلتصاالت الالسلكية- اختراع ابراهيم نصار من اخلليل

النظام الذكي حلل مشاكل املرور

العب الشطرجن اآللي


