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مهما ضاق املكان ففيه متسع لألمل يركض بني األزقة، يعبر املمرات الضيقة، وينتشر ألوانا من أمل حتمله قفزة 
طفل باجتاه املنزل األول، املكان األول، الزمن األول. تنتزع من املوقف اعترافا بأن الشروق الذي ال نراه في الزقاق 

الضيق، ليس مستحيال، وأنه يبرز على الكون كل صباح.
نحب اللعب، نحب أن تتسخ مالبسنا، ولكن سرائرنا نظيفة، وقلوبنا بيضاء، وأفكارنا خالية من أدران احلقد والغل 
توالت  ومهما  اجلدران،  علت  مهما  الواقع  مجابهة  على  إصرارا  ونصيح  الغد،  إلى  األمل  حتمل  أيدينا  والكراهية. 

األخطار.
سنسطر املستقبل بألواننا الزاهية، وبنظافة سريرتنا، ووضوح مسيرتنا، ونعلن أن املستقبل، مهما بدا بعيدا، فإنه 

على بعد خطوة من خطواتنا، أو قفزة من قفزاتنا.

والثمانونتصدرها الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب "بياالرا"صحيفة فلسطينية شهرية، ثنائية اللغة، متخصصة بالشباب السابع  العدد  فـلـسطيـن - تشرين ثان 2011
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تود الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب “بياالرا” أن تؤكد أن املواد املنشورة ال تعبر عن وجهة نظر اجلهات الداعمة 
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نحن لسنا خرافا!

لهذه املرأة أنحني احتراما

على الهامش

التخبط  حجم  أحد  على  خفيا  يعد  لم 
الدبلوماسية  اخلطوات  بعد  اإلسرائيلي 
أيقنت  أن  بعد  الفلسطينية،  للقيادة 
القيادة  مع  مفاوضات  أال  االحتالل  دولة 
االستيطان  استمرار  مع  الفلسطينية 
وتهويد القدس احملتلة، واستمرار اعتداءات 
وإحراق  املواطنني،  على  املستوطنني 

زيتونهم ومساجدهم وسلب أراضيهم.
عام  إلى  يعيدنا  احلالي  اجلمود  ولعل 
رئيس  باراك؛  إيهود  رفض  عندما   ،1999
مع  يتعاطى  أن  آنذاك،  اإلسرائيلي  الوزراء 
وضعف  عرفات،  ياسر  الراحل  الرئيس 
إدارة الرئيس كلينتون الذي لم يتمكن من 
بحر  إلى  املنطقة  فانقادت  إسرائيل؛  جلم 
انتفاضة  سنوات  عبر  املواطنني  دماء  من 
على  وخيمة  نتائجها  كانت  التي  األقصى 
كل األطراف؛ فقد استشهد آالف املواطنني، 
ولم تنجح كل احملاوالت لوقف هدر دمائنا. 
وزيرة  أولبرايت؛  مادلني  أقرته  ما  وهذا 
عندما  السابقة،  األمريكية  اخلارجية 
الثانية،  ديفيد  كامب  تفاصيل  شرحت 
التي جمعت الرئيس الراحل ياسر عرفات، 

برئيس وزراء إسرائيل حينها.
االنتفاضة،  اندالع  من  وجيزة  فترة  بعد 
بدأ أرئيل شارون؛ رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
من  التخلص  حول  بتلميحاته  األسبق، 
التصريحات  هذه  وتوالت  عرفات،  ياسر 
إسرائيلية  سياسة  لتصبح  والتسريبات؛ 
مبرمجة. وقد أوفى شارون بوعده فتخلص 
بالسم خالل فترة حصاره في  من عرفات 
املقاطعة. ولم ينجح أحد في الكون بالوقوف 
والعجم  العرب  وصار  إسرائيل،  وجه  في 
يتحدثون عن سيناريوهات مفترضة ملقتل 
مسموما.  قتل  أنه  يدركون  وهم  الرئيس، 
بيرسي  ملستشفى  بالنسبة  األمر  وكذلك 
بفرنسا، الذي رفض التصريح بأي معلومة 

حول الظروف التي أحاطت باستشهاده.
ال  من  كل  من  تتخلص  إسرائيل،  وكعادتها 
شارون  فوعود  اخلاصة؛  بطريقتها  يعجبها 
 2011 عام  أما  وواضحة.  صريحة  تكن  لم 
فمختلف؛ حيث أخذت السياسة اإلسرائيلية 
الوقاحة  شكل  املسؤولني  وتصريحات 
تصريحات  في  جتلت  النظير،  منقطعة 
الدبلوماسية  وزير  ليبرمان؛  أفيغدور 
الذي يدعو صراحة  املتطرف،  اإلسرائيلية 
عباس،  محمود  الرئيس  من  للتخلص 
عرفات!  ياسر  من  أخطر  اعتبره  حيث 
هي  عمار،  وأبو  عباس  بني  املفارقة  لكن 
اختالف التهم؛ ففي السابق وصفوا أبا عمار 
التنظيمات  ويدعم  »العنف«،  سبب  بأنه 
»اإلرهابية«، كحماس وكتائب شهداء األقصى 
الرئيس  تهمة  أما  فتح.  حلركة  التابعة 
عباس التي ال تغتفر، فهي وقوفه أمام أرفع 
املتحدة، ومطالبته  األمم  هيئة دولية؛ هي 

التالي  السؤال  نطرح  وهنا  شعبه.  بحقوق 
على الوزير اإلسرائيلي: ماذا لو كان الرئيس 
من  شعبه  مطالب  عن  أعلن  قد  مازن  أبو 
الكبرى؟  الصحراء  من  أو  قندهار،  جبال 
والسؤال األكثر مرارة: ماذا لو أعلن عباس 
عن ضرورة التخلص من نتنياهو بالطريقة 

التي فعلها ليبرمان؟
سلوك  على  إسرائيل  تعاقبنا  أخرى  مرة 
أن  ساستها  اعتبر  فقد  بامتياز؛  دبلوماسي 
اعتراف اليونسكو بنا كدولة كاملة العضوية، 
جرمية يعاقبوننا عليها؛ فقد أبلغت إسرائيل 
نيتها  اإلعالم!  وسائل  عبر  الوطنية  السلطة 
وبالتالي  املالية،  مستحقاتنا  حتويل  عدم 

إيجاد مزيد من اإلحراج املالي.
فقد  احلد،  هذا  عند  األمر  يقف  ولم 
بناء  تسريع  اإلسرائيلية  احلكومة  قررت 
على  كرد  االستيطانية  الوحدات  آالف 
يدلل  أن  ميكن  وهذا  اليونسكو.  خطوة 
إسرائيل  سلوك  أن  على  الدولي  للمجتمع 
وإيجاد  استفزازنا،  إلى  يهدف  االستيطاني، 
أجواء من عدم الراحة التي يبدو أنها تتجه 
وكتاب  مثقفون  ويقول  القطيعة.  نحو 
إسرائيليون لبنيامني نتنياهو، إنه لن يأتي 
بعد الرئيس عباس، شخص يؤمن مبا يؤمن 
اتخاذ  على  وزرائهم  رئيس  ويحثون  به. 
السالم  حتقيق  باجتاه  جرأة  أكثر  خطوات 

بني الطرفني.
املستوطنني  ممارسات  من  يوما  نفلت  لم 
اآلمنة  البيوت  يقتحمون  فهم  العنصرية؛ 
ويحرقون  اخلليل،  من  القدمية  البلدة  في 
املساجد في كل منطقة، حتى داخل اخلط 
األخضر، حتى وصل األمر إلى رصد مكافآت 
أشخاصا مت حتريرهم من  مالية ملن يقتل 
التبادل  صفقة  في  اإلسرائيلية  السجون 

األخيرة.
على  األخيرة  اإلسرائيلية  االعتداءات  ولعل 
القادة،  من  مجموعة  واغتيال  غزة،  قطاع 
يقولون  فكأنهم  استفزاز؛  ذاته  بحد  هو 
وأنتم  حمايتكم،  ميكنه  أحد  ال  للمواطنني: 
متى  وسنقتلكم  اإلسرائيلي،  املجهر  حتت 
العدوان  يتصاعد  أن  ميكن  وكان  شئنا. 
املصري  التدخل  لوال   ،2008 ملربع  ويعيدنا 
الذي حقن الدماء في اللحظات األخيرة. ولعل 
مطالبنا ال تتوقف عند حد التدخل املصري 
رهائن  نبقى  أن  يعقل  ال  إذ  العدوان؛  لوقف 

وخرافا تضحي بنا إسرائيل متى شاءت.
فإن  والتحديات،  املشاهد  هذه  كل  وأمام 
الشعب لن يقف مكتوف األيدي؛ ألن إسرائيل 
حتارب على كل اجلبهات، وتقتنص الفرص 
نفوسنا،  في  اإلحباط  وتزرع  منا،  للنيل 
خاصة قيادتنا التي بدأت تفقد األمل شيئا 
فشيئا على ما يبدو في مسار التسوية، وهنا 
دق،  قد  اخلطر  ناقوس  بأن  احلكم  ميكننا 

واملرحلة القادمة ال حتمد عقباها.

املشهد األول:
بغزارة  تصاريح  اإلسرائيلية  املدنية  اإلدارة  أصدرت  العيد  في 
ملواطني الضفة الغربية. مشهد اكثر من رائع في فوضويته ونحن 
نرى أبناء الوطن »يغزون« بكل ما للكلمة من معنى، شواطئ يافا 
وحيفا وتل أبيب، ومطاعمها، و»كنيوناتها«. حتى في »عز« البرد 
عنهم  غابت  التي  لطلته  متعطشني  البحر  في  للسباحة  نزلوا 
طويال. وفي املقابل وقف اإلسرائيليون أمام جحافل الفلسطينيني 
الذين »غزوا« مناطق عام 1948، وكأن عملية الفصل بيننا وبينهم 
جعلت مجرد مشاهدتهم لنا متعبا لهم، ويحملون في أنفسهم رغبة 
في الفرار من أمامنا. هنا ساورني شعور غريب، مفاده أنه لم يعد 
يكفي  إذ  اإلسرائيليني؛  وبني  بيننا  والقتال  للحرب  حاجة  هناك 
أن تستمر إسرائيل في إصدار التصاريح بهذه الكثافة.... وأنا على 

يقني ان منطقة كيافا، لن يبقى فيها إال العرب.

املشهد الثاني:
كتب علينا أن يفصل جدار الفصل العنصري، وحاجز قلنديا، بني 
وترى  عقب.  كفر  منطقة  في  وخارجه  اجلدار  داخل  املقدسيني 
املقدسيني من حملة بطاقات الهوية الزرقاء، الذين يقودون سيارات 
املدينة  جتاه  ليقطعوه  احلاجز  نحو  توجههم  أثناء  صفراء،  بلوحة 

في  القمامة  إلقاء  نسوا  قد  يكونون  غالبيتهم  أن  وتفاجأ  املقدسة. 
احلاويات، واحتفظوا بها في سياراتهم، حتى حدود احلاجز، وعندها 
ألقوها في  إن  السيارة، ال فرق هنا  إلقائها من  إلى ضرورة  يفطنون 
التجارية  احملالت  أمام  أو  الرصيف،  على  أو  السيارات،  أمام  الشارع 
وقرب البسطات في تلك املنطقة. وهنا يحق لنا أن نتساءل: ترى لو 
قطع هؤالء احلاجز، فهل كانوا سيتصرفون باملثل؟.... ال أتصور ذلك!

املشهد الثالث:
حتدو الرغبة كل مقدسي، أو مواطن من عرب الداخل، أن يتوجه 
في اإلجازات والعطل إلى شرم الشيخ مبصر. هذه الرغبة اصطدمت 
انشغال  العراقيل، منها مثال  بالكثير من  األضحى  في خالل عيد 
كافة الفنادق في شرم الشيخ، أو األوضاع األمنية وحتذيرات إسرائيل 
ملواطنيها من زيارة شرم الشيخ. وكان البديل الوحيد أمامهم هم 
إيالت، على البحر األحمر. عادت غالبيتهم متأل رؤوسهم عالمات 
االستفهام الكبيرة، حول ما رأوه من كياسة التعامل اإلسرائيلي مع 
العرب في تلك املنطقة، في مشهد لم يعتادوا عليه سابقا. ويبدو 
أن رؤية شمعون بيرس؛ الرئيس احلالي إلسرائيل، في كتابه »شرق 
على  يتحقق  أن  ميكن  الشامل  السالم  أن  ومفادها  جديد«،  أوسط 

أرضية اقتصادية، قد بدأت تتحقق... من إيالت!

هي حادثة وقعت، المست في قلوبنا جرحا كان ال بد أن ننكأه 
لعلنا جند له عالجا، ولعل هذا العالج يصلح لكل حالة مثلها. هي 
واقعة هزت مكانا ما في وطننا، وهددت مكانة ما فيها؛ فاحلديث 
يروى عن شركة جتارية ما، ترأسها شخص ما، فأصبح لها مديرا. 
هذا املنصب، هذه املكانة، أدخلت في نفسه أن بإمكانه أن يكون 
له كما يشاء؛ فبدأ يتحرش  أن يكونوا  ما يشاء، وعلى اآلخرين 
جوالها،  على  نصية  رسالة  لها  يرسل  تارة  موظفاته،  بإحدى 
سمكة  يشبك  أن  بها  يحاول  إلكترونيا،  بريدا  لها  يرسل  وتارة 
من  الكافي  بالقدر  متتعت  صدته،  لكنها  صيده.  صنارة  في  ما 
قوة الشخصية لتدافع عن حقوقها وتعلن عنها، متتعت بالقدر 
وهددته  وإال.  توقف...  ال...  له:  لتقول  الشجاعة  من  املناسب 
بالفضيحة؛ فهي حتتفظ بكل محاوالته في ذاكرة الهاتف، وفي 

ذاكرة احلاسوب.
الذي لم يتوقعه، تركها، ولكن بعد أن الحظ  التحدي  أمام هذا 
فريسة أخرى، وكادت خيوط عنكبوته تكبلها، لوال أن الضحية 
األولى كانت هي كذلك املرشدة األولى، فحذرت زميلتها، وغدتا 

معا جبهة صد وممانعة أمام كل محاوالته.
وجد نفسه محشورا في الزاوية؛ فال صنارته غمزت، وال حباله 
ربطت، وال خيوطه شبكت. وترك خلفه من األدلة أثرا ميكن أن 
يودي به، ال من منصبه فحسب، بل يدخله بني قضبان سجن ال 
يرحم كمتحرش جنسي. واقع جديد واجهه، إذ ميكن أن يتحول 
من صياد لفريسة إن هو حاول معهن أو مع أي من زميالتهن، 
أمام قاض ال يعرف ما يقول له دفاعا عن نفسه،  تخيل نفسه 
تخيل نفسه مكبال. وجد نفسه في موقف ضعف لم يتعوده من 

قبل، وال يعرفه في نفسه من قبل؛ فما العمل؟
فكر ودبر، ثم بّيت أمرا في نفسه؛ واتفق مع موظف لديه على 
سرقة هاتفني نقالني لفتاتني بريئتني ليمحو كل دليل أو أثر 
لتحرشه بهما، واتفقا مع »لص« ما، أن يقدم على هذه السرقة 
الداخلية  الكاميرات  لتظهر  اللص،  ووصل  ما!!!  مبلغ  مقابل 
احملاسب يشير بيده إلى مكتبي الفتاتني؛ فوقعت السرقة، وقال 

استعداد  على  وأنا  لتغير شكلك،  أي شيء  افعل  املدير حملاسبه: 
لدفع أي تكاليف.

كل الشبهات دلت على أنهما هما املستهدفتان، فاستدعتا الشرطة، 
و»لبست« القضية احملاسب، وفّر املدير املفدى من أرض الوطن!

كانت  موظفة  العاملة؛  املرأة  تعرف  أن  املهم  من  كم  العبرة: 
مهنية، أم حتى طالبة، حقوقها وواجباتها ، وحدودها؛ لتعرف 
كيف توقف اآلخرين كي ال يتمادوا فيتجاوزوا حدودهم. ومن 
املهم أن تدرك أي فتاة أن التحرش اجلنسي ميكن أن يبدأ بهمسة 
فهي  االستجابة  أما  الظل،  خفيفة  ومزحة  ورسالة،  ونكتة، 
املقياس الذي يبحث عنه املتحرش؛ فإن كانت االستجابة بالشكل 
واحلجم الذي يتوخاه ويبحث عنه، رفع الوتيرة، ومتادى أكثر. 
ولكن متى مت صده في البدايات، فليس من الغريب أن ينزوي 

ويصرف النظر.
وألنه ال بد أن يبحث عن »سلعة« أخرى؛ كما يتخيلها، فال بد أن 
وموجهة  معلمة  به،  يحتذى  منوذجا  الواعية  املرأة  هذه  تكون 

لغيرها.
أن  ميكن  التي  املبررات  كل  تسقط  احلادثة  هذه  أمام  وأقول: 
تقودها أي امرأة ترفض أن يتم التحرش بها، وفي نفس الوقت 
ترفض أن تطلع اآلخرين على عذاباتها، سواء بسبب اخلوف على 
األقوال، وستسمع  الكثير من  املرأة  السمعة؛ حيث ستسمع هذه 
همسا من قبيل: »لوماها أعطتو عني كان ما عمل معها هيك«. 
وستصبح مثار همز وملز بني الزمالء. ولكن هذه األقوال وغيرها 
تهزها  ال  الطيبة،  والسمعة  والشرف  فالكرامة  مبررا؛  تعد  لم 

الشجاعة والكفاءة واملروءة.
وقوع  أو  والزوج،  األهل  من  الشكوك  تخشى  املرأة  كانت  وإن 
املشاكل، أو تخاف أن يتم فصلها من العمل، فإن الشجاعة يجب 
أن حتترم، ويجب أن تتم اإلشادة بها، ويجب أن تبرزها وسائل 
اإلعالم، وأن تكافئها املؤسسة على شجاعتها؛ ألنها بذلك تسهم في 
احلد من هذه الظاهرة وتوقف ممارسيها املرضى. وعلى األهل أن 

يفخروا بها؛ فهي حتافظ على نفسها، وسمعتها.
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قدمية  اجتماعية  ظاهرة  الفساد  يعد 
وتتعدى  االنتشار،  جديدة  الوجود، 
في  الدول  بني  واحلواجز  احلدود 
منها  عوامل،  بعدة  وترتبط  عصرنا. 
املجتمع،  في  واملساءلة  الشفافية  غياب 
السياسية  السلطات  خضوع  عدم  أو 
من  متكن  معلنة،  لضوابط  واإلدارية 
جهل  بسبب  أو  عليها،  الرقابة  ممارسة 
من  اخلوف  أو  بحقوقهم،  املواطنني 
النفوذ. ومتى ندرك  السلطات وأصحاب 
عنه،  ونبلغ  املجتمع،  في  الفساد  وجود 
وكيف ميكن أن نصبح شركاء في إرساء 

قواعد املساواة.
تعرف منظمة الشفافية الدولية الفساد 
العام،  املنصب  استغالل  سوء  أنه  على 
أو  للمسؤول  ذاتية  مكاسب  لتحقيق 
يتضمن  عمل  وكل  منه.  للمقربني 
لتحقيق  العام  املنصب  استخدام  سوء 
معنوية  أو  مادية  خاصة  مصلحة 
بشكل  سواء  جلماعته،  أو  لنفسه  ذاتية، 
هذا  جاء  وقد  مباشر.  غير  أو  مباشر 
املجلس  تعريف  مع  متوافقا  التعريف 
ومع   .1997 لعام  الفلسطيني  التشريعي 
انتشار ظاهرة الفساد في املجتمع بسبب 
انعدام حرية التعبير، واجلهل، أو نتيجة 
لقضاء  أو  معينة،  لضغوطات  للخضوع 
أغراض مادية خاصة بأساليب ملتوية، 

فتحنا في هذا العدد ملف الفساد.
مركز  مديرة  زيدان؛  هامة  تقول 
القانوني في مؤسسة  املناصرة واإلرشاد 
الفساد  فعل  بني  التمييز  »ميكن  أمان: 
الشخص  يشاهد  عندما  آخر  فعل  وأي 
أو  احلكومية  املؤسسات  في  موظفا 
لتحقيق  منصبه  يستغل  وهو  األهلية، 
املصلحة  حساب  على  خاصة  أهداف 
مراكز  عدة  »توجد  وتضيف:  العامة«. 
املواطنني، فإذا تعرض  تستقبل شكاوى 
من  ومتكن  الفساد،  أشكال  ألحد  أحد 
فساد،  بقضية  اشتبه  أو  األدلة،  جمع 
فيمكنه التوجه مباشرة لهيئة مكافحة 
املخولة  الرسمية  اجلهة  فهي  الفساد؛ 
كل  وحتمي  القضايا،  بهذه  بالتحقيق 
قضايا  عن  للتبليغ  إليها  يتوجهون  من 

الفساد مبوجب القانون«.
أي شخص ميكنه  أن  إلى  وتشير زيدان 
تتابع  التي  أمان  مؤسسة  إلى  التوجه 
دراسة  يتم  حيث  الفساد،  قضايا 
شكواه، ثم ترفع الشكوى للجهة املخولة 
املساعدة  وتقدم  فيها،  بالتحقيق 
واملشورة القانونية له، وتوجههم للجهة 
في  تساعد  أن  ميكن  التي  الرسمية 

متابعة شكواه.
وتضيف زيدان: »تستطيع هيئة مكافحة 
وبني  بينها  الثقة  تبني  أن  الفساد 
أن تعالج قضايا  إذا استطاعت  املواطنني 
للمحاكمة،  الفاسدين  وحولت  الفساد، 

باإلضافة إلى أهمية وجود قانون يحمي 
املوضوع«.  املشتكي، ويحافظ على سرية 
وتشير إلى أن مؤسسة أمان حتافظ على 
حيث  وخصوصيته،  املشتكي  سرية 
املواطن  مع  تواصل  على  »نظل  تقول: 
يصرح  لم  وإذا  الشكوى،  يقدم  الذي 
نكون  أال  البديهي  فمن  بهويته؛  املشتكي 

قادرين على التواصل معه«.
الثقة  تبني  التي  هي  التوعية  إن  كما 
بني املواطن واجلهات الرسمية.  وتتابع: 
سواء  املواطنني،  شكاوى  نستقبل  »نحن 
على  أم  اعتبارية  شخصية  على  أكانت 
أمام  يساءل  واجلميع  عادي،  مسؤول 

القانون«.
في  أساسا  دورا  لإلعالم  أن  إلى  وتشير 
الفساد  مكافحة  بأهمية  التوعية  نشر 
دعم  إلى  يحتاج  ولكنه  عنه،  واإلبالغ 
بوضع  يتمثل  احلكومة،  قبل  من  أكبر 
إلى  الوصول  حرية  تدعم  قوانني 
والتعبير دون  النشر  املعلومات، وحرية 
وجود معيقات. إضافة إلى أهمية تدريب 
الفساد،  بقضايا  اخلوض  على  الصحفي 
بجرأة  ومواجهتها  كشفها،  على  والقدرة 
وشفافية. وتقول: »ال تزال ثقافة اإلبالغ 
عن الفساد غير منتشرة بني املواطنني، 
عن  يبلغ  من  بأن  االعتقاد  يزال  وال 
الفساد هو واش«، وتتابع زيدان: »يجب 
عن  اإلبالغ  أهمية  املواطن  يدرك  أن 
حلماية  وطني  واجب  فهذا  الفاسدين؛ 

األموال العامة«.
طويلة  الفساد  مكافحة  عملية  وألن 
مرحلة  عند  تقف  وال  ومستمرة، 
جميع  تعاون  إلى  حتتاج  فإنها  معينة، 
الفئات واملؤسسات، ويجب أن يشارك بها 
القطاعان العام واخلاص، واملواطنون، من 
أجل الوصول إلى مجتمع نظيف، يأخذ 
شخص  كل  ويدرك  حقه،  املواطن  فيه 
وتغلب  وحقوقه،  ومسؤولياته  وظيفته 

املصلحة العامة على أي مصلحة أخرى.

أم��������ان

اعــــرف حقــــك... 
ولنكــــافــــح الفســــاد معــــا

هيئة مكافحة الفساد:
حل قانون مكافحة الفساد الفلسطيني 
محل   ،2010/6/20 بتاريخ  صدر  الذي 
 )1( رقم  املشروع  غير  الكسب  قانون 
هذا  ألحكام  واستنادا   .2005 لسنة 
الفساد،  مكافحة  هيئة  تعتبر  القانون 
الهيئة   ،2010 متوز  في  تأسست  التي 
مبقتضى  املتخصصة  الفلسطينية 
كل  ومتابعة  الفساد،  مبكافحة  القانون 

ما يتعلق به من إجراءات.

أمان:
النزاهة  أجل  من  االئتالف  تأسس 
مببادرة   ،2000 عام  »أمان«  واملساءلة 
املجتمع  مؤسسات  من  مجموعة  من 
حقوق  مجال  في  تعمل  التي  املدني 
اإلنسان والدميقراطية واحلكم الصالح، 
النزاهة  لتعزيز  جهودها  ووحدت 
الفساد  ومكافحة  واملساءلة،  والشفافية 
الفرع  هو  أمان  وائتالف  املجتمع.  في 
الوطني ملنظمة الشفافية الدولية منذ 

عام 2006.

الواسطة: وتعني التدخل لصالح فرد ما، أو جماعة، دون االلتزام بأصول 
العمل والكفاءة الالزمة، ومنها تعيني شخص في منصب معني، ألسباب تتعلق 

بالقرابة أو االنتماء احلزبي، رغم كونه غير كفء أو مستحق.

اختالس املال العام: قيام موظف عمومي باالختالس عمدا، أو لصالح 
شخص أو كيان آخر، ملمتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية، أو 

أي أمور أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه.

أو  املوظف  املبررة على ثروة  الزيادة غير  الكسب غير املشروع: وهو 
صاحب املنصب العام، ويعبر عنها في بعض الدول بعبارة “من أين لك هذا”؟

الوظيفي  النفوذ  استغالل  أنه  الذي يعرف على  االستغالل الوظيفي: 
والسلطة، من أجل احلصول على منفعة خاصة، عبر استثمار املعلومات التي 
يفترض أنها سرية في املؤسسة، أو القدرة على التأثير بصورة غير قانونية، أو 

غير مشروعة، على قرار جهة أخرى.
ويعرف النفوذ الوظيفي على أنه السعي لدى السلطات العامة لتحقيق منافع، أو 

الوصول إلى غايات ال تقع في دائرة أعمال صاحب النفوذ.

إهدار املال العام: يتمثل في أن يقدم املوظف إعفاء لبعض الشركات، أو املواطنني، 
من الضرائب املستحقة دون وجه حق، أو أن يقوم املسؤول احلكومي بسحب قروض من 
على  معينني  أعمال  رجال  تسهيل حصول  أو  مخفضة،  بفوائد  للدولة  اململوكة  البنوك 
مقدرات  استعمال  املجال  هذا  في  يندرج  كما  ضمانات.  دون  مخفضة  بفوائد  قروض 
املؤسسة املالية؛ سواء أكانت مؤسسات عامة، أم خاصة، أم أهلية، أم غيرها من مؤسسات 
لتغطية مصاريف  أو  وأجهزتها ألغراض شخصية،  ومعداتها  املؤسسة  كسيارات  املجتمع، 
السفر واإلقامة خارج البالد دون وجه حق على حساب املال العام، أو استخدامها ألغراض 
انتخابية خالل احلمالت االنتخابية، بشكل يؤدي إلى استغالل مقدرات املؤسسة املالية في 

غير هدف املؤسسة وبرامجها.

أبرز أشكال الفساد 
ندرك أن تبعات الفساد خطيرة، ولكن كيف منيز الفساد؟ وندرك أنواعه؟
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إجني ارحيم ومحمود أبو سيدو
مراسال الصحيفة- غزة

تتصف املرأة بالرقة واخلضوع للعاطفة. 
تقلد  من  متنعها  لم  الصفة  هذه  لكن 
إدارية  ملناصب  وصوال  رفيعة،  مناصب 
وال  أثبتته،  الذي  النجاح  ورغم  عليا. 
تزال، في عملها، إال أن هناك من يرفض 
أقل  أنها  امرأة؛ بحجة  إدارة  العمل حتت 
الفصل  ميكنها  وال  الرجل،  من  كفاءة 
بني عاطفتها وعقلها. والغريب أن هذه 
االتهامات، وإن كانت تصدر عن الرجل، 
فإن كثيرا من النساء ال يفضلن أن تكون 
رئيستهن في العمل امرأة؛ ظنا منهن أن 
إضافة  املرأة،  من  أكثر  ينصفهن  الرجل 
تنتاب  التي  واحلسد  الغيرة  مشاعر  إلى 

الرئيسة ومرؤوساتها.
امرأة؟  إدارة  حتت  العمل  تقبل  هل 
الشباب  »صوت  صحيفة  طرحته  سؤال 

الفلسطيني«، وتلقت بعضا من اإلجابة.

نعم للرجل!
أن  غزة،  من  عاما،   19 برزق،  هيا  ترى 
إدارتها  في  املرأة  تنجح  أعماال  هنالك 
مدارس  كإدارة  الرجل،  من  جناحا  أكثر 
على  »قدرتها  بسبب  مثال؛  األطفال 
استيعاب األطفال والتعامل معهم بصورة 
أفضل من الرجل«. ولكنها ترى أن هنالك 
حاسمة،  قرارات  اتخاذ  تتطلب  أعماال 
الرجل«،  يديرها  أن  »يجب  التي  وهي 
وتشير إلى أنها تفضل العمل حتت إدارة 
أكثر  لعاطفتها  »تخضع  املرأة  ألن  رجل؛ 

من الرجل«.
من  عاما   28 ندى،  أبو  أيهم  ويقول 

تكون  أن  للمرأة  »ميكن  جباليا:  مخيم 
مديرة  تكون  أن  أما  مدير،  مساعد 
اتخاذ  في  ضعيفة  ألنها  مستحيل؛  فهذا 
في  كافية  خبرة  متلك  وال  القرارات، 
مشاعر  أن  إلى  إضافة  العملية،  احلياة 
املرأة هي التي تتحكم بها وليس عقلها، 
مما يؤثر على كل قراراتها«. ويؤكد أنه 
العمل  في  رئيسه  يكون  أن  يفضل  ال 
امرأة؛ ألن الرجل يتفهمه أكثر، وميكنه 
بقوة  تواجهه  التي  املشاكل  كل  مواجهة 

وشجاعة، على عكس املرأة!
وتعتبر إيناس اللحام، 34 عاما، من دير 
البلح، أن املرأة أثبتت للجميع جناحها في 
االتهامات  تلك  وما  تخوضه،  مجال  أي 
إلبداعها  نكران  سوى  لها  توجه  التي 
في  تفوقت  التي  »هي  وتقول:  وتفوقها، 
عملها دون أن تهمل بيتها وأسرتها، وهذا 
خير دليل على أنها تصلح لتكون مديرا 
توجه  التي  االتهامات  وحول  ناجحا«. 
»صحيح  تقول:  عاطفية،  كونها  للمرأة 
أمور  في  لكنها  رقيقة،  املرأة  مشاعر  أن 
عقلها  بني  تفصل  أن  على  قادرة  العمل 
ال  املرأة  فعاطفة  العمل؛  ملصلحة  وقلبها 
تلغي كفاءتها«. وتعتبر أن أساس النجاح 
النوع  وليس  اجلهد،  هو  العمل  في 

االجتماعي.
ويقول أمجد شاهني، 40 عاما من رفح: 
امرأة؛  لدى  أعمل  أن  البتة  ميكنني  »ال 
أعباء  مواجهة  على  قادرة  غير  فهي 
العمل وهمومه، ثم إن مشاعرها تتحكم 
بها، وهذا ما يسيء للعمل«، ويرى أنه ال 
أن تنجح  أعباء حياتها  للمرأة مع  ميكن 
إلى أن معظم  إدارة مؤسسة، ويشير  في 
هن  مؤسسات،  يدرن  اللواتي  النساء 

»مطلقات أو غير متزوجات؛ مما منحهن 
فرصة أكثر من غيرهن لتحقيق ذواتهن 
والوصول ملناصب القيادة«. وينفي قدرة 
املرأة على خوض معترك احلياة العملية 
واإلدارة بنجاح، فهي »بحاجة ملساندة من 

الرجل دائما«!

ال فرق
أستاذ  كويك؛  أبو  باسم  الدكتور  ويرى 
علم النفس في جامعة األزهر، أن املرأة 
أثبتت في كثير من امليادين أنها ال تقل 
شأنا وكفاءة علمية عن الرجل، ويعتبر 
مرفوض  أمر  للمرأة  املسبق  »الرفض  أن 
التخوف  أما  النفس«،  علم  جانب  من 

بشأن إمكانات املرأة، »فيرتبط بخصائص 
والتقاليد،  العادات  حيث  من  املجتمع 
ويقول:  ذكوري«،  مجتمع  أنه  بحكم 
الناس  بعض  عند  نلمس حتفظا  »لذلك 

من العمل حتت قيادة املرأة«.
االجتماعي  النوع  يلعب  »ال  ويضيف: 
على  التأثير  في  كبيرا  دورا  للمدير 
املوظفني، بل ما يؤثر عليهم هو اخلبرة، 
ومهارة املسك بزمام األمور«. ويشير إلى 
في  املرأة  من  ذلك  على  أقدر  الرجل  أن 

بعض الوظائف، وليس كلها.
تظلم  النظرة  تلك  أن  »رغم  ويقول: 
املرأة، إال أنها متكنت من أن تشغل مراكز 
تغير  مع  املجتمع،  في  قيادية  وظيفية 

النظرة بشأن املرأة املديرة«.

بدافع الغيرة
املرأة كقائد على  انعكاسات عمل  وحول 
كل من األسرة والزوج يقول أبو كويك: 
»ميكن للمرأة أن تساوي الرجل أو حتى 
تتغلب عليه من حيث الكفاءة. لكن هذا 
تختلف  ألنها  عليها؛  كبيرا  ضغطا  يولد 
امللقاة  املسؤولية  حيث  من  الرجل  عن 
على عاتقها؛ فالرجل متفرغ لعمله، لكن 
للمرأة مهام رعاية األسرة والزوج، إضافة 
ألعباء العمل، وإذا لم يتوفر للمرأة دعم 

زوجها فستواجه الكثير من املشاكل«.
األزواج  من  الكثير  أن  إلى  ويشير 
يشعرون بالغيرة نتيجة شغل زوجاتهم 
الوظيفية،  مناصبهم  من  أعلى  مناصب 
واتهامهن  املشاكل،  الفتعال  يؤدي  مما 
بالتقصير، للضغط عليهن لترك العمل. 
ويبني أن »املرأة القائد، حتتاج دائما إلى 
أن تعطي دافعا لتحفيز املوظفني الذكور 

كي ال يشعروا بأنها أكثر كفاءة منهم«!
املديرة،  للمرأة  املرأة  تقبل  عدم  وحول 
يقول: »من النساء من يشعرن أن الرجل 
وظروفهن  مشاعرهن  يقدر  املدير 
النساء  إن  كما  املديرة،  املرأة  من  أكثر 
حتت  ليكن  بالفطرة  ميلن  الغالب  في 
مشاعر  إلى  إضافة  الرجل!  سيطرة 
املرأة  تفوق  نتيجة  تتولد  التي  الغيرة 
املديرة، بشكل يشعر املوظفات بالسخط 
املكائد،  بنصب  بعضهن  فيبدأ  واحلقد، 
وإطالق الشائعات، بشكل يزعزع النظام 
الوظيفي إذا لم تتم السيطرة عليه، عبر 
تقدير املوظفني، واالحتفاء بإجنازاتهم، 

والعمل بروح الفريق«.

هـــل تفضـــل العمـــل حتـــت إدارة إمـــرأة؟!

سالي السكني- مراسلة الصحيفة- غزة     

كثيرة هي الفروض الدينية التي حولتها 
اجتماعية  عادة  إلى  العربية  مجتمعاتنا 
ويقصر  بعضهم،  يؤديها  الظل،  ثقيلة 
جتاهها بعضهم، وكل منهم لديه مبرراته 

وأسبابه للصلة أو للقطيعة.

رحمه؟  صلة  في  اإلنسان  يقصر  فلماذا 
ومشاغلها  احلياة  أمور  أن  صحيح  وهل 
تقف وراء هذا التقصير؟ وما هي العوامل 

التي أسهمت في قطع صلة الرحم؟

الهدايا هي السبب!
غزة:  من  عاما،   28 شرف،  محمد  يقول 

العالقات،  الزمن تفككت  »كلما تقدم بنا 
لبعضهم  األقارب  زيارة  أصبحت  حتى 
األموال  باتت  فقد  األعياد،  على  تقتصر 
تنتهي،  ال  كثيرة  والزيارات  قليلة، 
عن  الناس  أمام  عائقا  الهدايا  وأصبحت 
والدينية  االجتماعية  واجباتهم  أداء 

وخاصة صلة أرحامهم«.
وتعتبر داليا سرحان، 25 عاما، من بيت 
الهيا، أن هناك من يقوم بهذا الواجب 
حتت ذريعة الدين، دون محبة خالصة، 
»ليست  النسب  عالقة  أن  إلى  إضافة 
محببة، مما يحدث اجلفاء بني األقارب 
واألهل«. وتقول: »قدميا كانت العالقات 
حد  على  والرجال  النساء  بني  قوية 
وتوطدت  املناسبات،  في  خاصة  سواء، 
معينة  أماكن  في  الرجال  عالقات 
»وحياة  وتضيف:  واحلقول«،  كاملقهى 
الصغيرة،  واألحياء  القرى  في  الناس 
الروابط  متتني  في  هاما  عامال  تشكل 
حمل  توجب  ال  التي  االجتماعية، 
القطيعة  ألسباب  وتضيف  الهدايا«، 
صعوبة املواصالت، في ظل قلة الدخل. 
املستويات  »تفاوت  أن  إلى  وتشير 
العالقات؛  ضعف  إلى  أدى  االجتماعية، 

بسبب نظرة الغيرة واحلسد«!

تأثير االنقسام والعدوان
حي  من  عاما   20 حمادة،  إيناس  أما 
اإلسرائيلي  للعدوان  أن  فترى  الزيتون، 
أواصر  متتني  في  كبيرا  أثرا  واالنقسام، 
»كانت  وتقول:  الناس،  بني  العالقة 

اخلالف  قبل  هشة  االجتماعية  العالقات 
بني فتح وحماس، ولكن بعد اخلالف تفرغ 
الناس لقضاء أوقاتهم مع األهل واألقارب؛ 
الروابط  فتعززت  العمل،  قلة  بسبب 
خالل  أما  اللقاءات«.  وازدادت  األسرية، 
البيت  في  الناس  »اجتمع  فقد  العدوان 
من  هربا  العائلة؛  أفراد  يسع جميع  الذي 
عرضة  أكثر  كانت  التي  واألماكن  اخلطر 
زيادة  على  ساعد  ما  وهو  لالستهداف، 
املخاوف  إن نسبة  العائلية، حتى  الروابط 
صلة  أن  إلى  وتشير  كبير«.  بشكل  تدنت 
األرحام كانت في بادئ األمر »واجبا دينيا، 
ولكنها أصبحت بعد ذلك عادة اجتماعية 

توارثتها األجيال جيال عن جيل«.

ثواب الواصل رحمه
اللحام؛ مفتي غزة:  الشيخ حسن  ويقول 
ملتزمني  إلى  عام  بشكل  الناس  »ينقسم 
يكون  أن  بالضرورة  وليس  ومقصرين؛ 
الدين هو الدافع، ولكن حكم الدين ثابت 
الله  رسول  يقول  حيث  فيه،  جدال  ال 
صلى الله عليه وسلم: »من أراد أن يبارك 
الله له في رزقه فليصل رحمه«، ومن هنا 

يبرز جليا فضل صلة الرحم وثوابه«.
ويبني أن من يقصر جتاه رحمه، مقصر 
والتقصير  عام،  بشكل  مجتمعه  جتاه 
مبني على الكراهية بني األقارب، واملسلم 
»يجب أن يصل رحمه، ويصفح، ويقابل 
باألجر  وعده  الله  ألن  باحلسنة؛  اإلساءة 
العظيم في الدنيا واآلخرة«، على عكس 
املتهاون في صلة رحمه؛ فالله »ال يبارك 

له في حياته ورزقه، ويعاقبه على قطعه 
رحمه في الدنيا واآلخرة«.

شرخ كبير
ويعتبر الدكتور موسى حلس؛ أستاذ علم 
أن  بغزة،  األزهر  جامعة  في  االجتماع 
االنقسام أحدث شرخا كبيرا في النسيج 
»مجتمعنا  يقول:  حيث  االجتماعي، 
املفردات  عن  تختلف  مفردات  يعايش 
التي يعيشها الوطن العربي؛ للخصوصية 
والتأثيرات  الشعب،  بها  يتمتع  التي 
املتعددة؛ كاالحتالل واحلصار واالنقسام، 
الداخلية«،  العالقات  على  وتأثيرها 
عن  عبارة  ليست  القضية  أن  ويعتبر 
نفسية،  فاملسألة  مادية؛  حاجات  »إشباع 
في  بالعيش  الشخص  برغبة  ترتبط 
انفعاالته  ترتكز  أن  ووجوب  آمن،  وطن 
أن  ويعتبر  سليمة«،  أسس  على  النفسية 
بسبب  احلدوث؛  صعب  بات  األمر  هذا 
واملتكررة  العنيفة  النفسية  الضغوط 
املجتمع  ثقافة  يجرد  »مما  املواطن،  على 
املتبادل،  واالحترام  والتعاون  احملبة  من 
النفسي  االستقرار  لتحقيق  الالزمة 

واالجتماعي«. 
الذي  للشعب  بد  ال  أنه  إلى  ويشير 
يبتدع  أن  الضغوط،  هذه  حتت  يرزح 
االنفعاالت  تعيد  حقيقية  وسائل 
واالحترام  احملبة  على  املبنية  النفسية 
العالقات  تعزيز  إلى  يؤدي  املتبادل، مما 
اإلنسانية... وصلة األرحام تعيد للنفس 

إنسانيتها واحترامها للذات.

صلة األرحام فرضها الدين ويتفاداها املجتمع
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مع اتساع بقعة الفقر، وارتفاع نسبة 
الشؤون  وزارة  دور  هو  ما  البطالة، 
الفقراء  حماية  في  االجتماعية 

وتوفير احتياجاتهم؟
لدورها  الوزارة  رؤية  أعدنا صياغة  لقد 
الفقراء  حماية  إطار  في  ومسؤولياتها 
ومنحهم حقوقهم  واملهمشني،  والضعفاء 
األساسية. فالوزارة تدرك مسؤوليتها عن 
احلياة  األدنى من متطلبات  احلد  توفير 
الكرمية. وبناء عليه مت تنظيم برنامج 
مساعدات األسر الفقيرة؛ الذي يستهدف 
الفقر  خط  حتت  تعيش  التي  األسر 

الشديد، باعتبارها أولوية.
الفقر  نسبة  على  الوزارة  وتعتمد 
لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  يقيسها  التي 
الفلسطيني، في تقدمي املساعدات لألسر 
بنسبة  الفقر  فجوة  جلسر  الفقيرة؛ 
الطارئة  املساعدات  برنامج  ويعد   .%50
التي تتعرض الهتزازات، وحتتاج  لألسر 
اهتزازات  أكانت  سواء  تدخل طارئ،  إلى 
عن  ناجمة  أضرارا  أم  حرائق،  أم  بيئية 
البرامج  من  شديدا،  فقر  أم  احتالل، 
هذه  تنفيذ  ويتم  الوزارة.  في  الهامة 
البرامج في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ 
بحيث يتم تقدمي املساعدات ملا يقارب 80 

ألف أسرة فيهما.
يهدف  جديد  لبرنامج  الوزارة  وتعد 
اقتصاديا،  الفقيرة  األسر  متكني  إلى 
دقيقة  بيانات  للوزارة  توفرت  أن  بعد 
املوارد  حتديد  فيها  مت  أسرة،  كل  عن 
البشرية القادرة على إدارة مشاريع فيها، 
وسيتم تقدمي منح لهم وتدريبهم على 
يصلوا  عليهم حتى  واإلشراف  املشاريع، 
إلى مرحلة يتمكنون فيها من االعتماد 
على النفس، واخلروج من دائرة الفقر؛ 
وفق  لألسر،  اقتصادي  متكني  ليحدث 
أبعاد تنموية، متكنهم من االعتماد على 

الذات.

في ظل الظروف الصعبة التي تعاني 
منها السلطة كيف تستمر الوزارة في 

عطائها؟
الوزارة  تعمل  التي  احلاالت  تعدد  رغم 
على تغطيتها ضمن مساعداتها: من ذوي 
وأطفال،  ومسنني،  خاصة،  احتياجات 
من  األكبر  النسبة  أن  إال  معنفات،  ونساء 
هذه املساعدات تركز على موضوع الفقر. 
واملساعدات النقدية مدعومة من االحتاد 
تضاعف  وقد  الدولي.  والبنك  األوروبي 
املساعدات  برنامج  من  املستفيدين  عدد 

بعد  السياسة  هذه  جاءت  وقد  النقدية. 
للتقشف،  خطة  احلكومة  اتبعت  أن 
الظروف  ظل  في  اإلنفاق،  وتقليص 
وأخذ  الصعبة.  واالقتصادية  السياسية 
موضوع الفقر احليز األكبر من املساعدات 
تبعات  واملهمشة  الفقيرة  األسر  لتجنيب 
هذه اخلطة، ومساعدتها، وعدم انكشافها 
األساس  العنصر  تشكل  والتي  وتشردها، 
والوطني،  االجتماعي  النسيج  لوحدة 
هذه  صمود  تعزيز  ميكن  اآللية  وبهذه 

األسر.

الفئات  إلى  الوزارة  تصل  كيف 
املستهدفة؟

تعتمد الوزارة على آليتني لذلك: األولى 
بطلب  األشخاص  يتقدم  أن  في  تتمثل 
احلصول على املساعدة، أو بتبليغ للوزارة 
وبعد  زيارتها.  فتتم  فقيرة،  أسرة  عن 
األولية  االستمارة  وتعبئة  الطلب  تقدمي 
ميدانية  زيارة  تنظيم  يتم  للعنوان، 
يتم  التي  البيانات،  وتدقيق  للتحقق 
آلية  وفق  يقوم  الذي  للحاسوب،  إدخالها 
محددة بحساب مستوى فقر األسرة وفق 
معادلة االستحقاق، وحساب قيمة املنفعة 

املفترض أن حتصل عليها.

الشؤون  وزارة  تفاعل  مدى  ما 
االجتماعية مع املؤسسات األخرى؟

هناك شراكة هامة جدا بالنسبة لنا مع 
التي تعمل في  املدني،  املجتمع  مؤسسات 
ذاتها.  اخلدمات  وتقدم  القطاع،  نفس 
الشراكة  هذه  مأسسة  على  نعمل  ونحن 
باإلضافة  التطبيق،  على  احلرص  عبر 
لألشخاص  األعلى  املجلس  تشكيل  إلى 
االستشاري  واملجلس  اإلعاقة،  ذوي 
حماية  وشبكات  املعنفات،  النساء  ملراكز 
املجتمع  مؤسسات  مبشاركة  الطفولة، 
والقطاع  احلكومية،  واملؤسسات  املدني، 

اخلاص أحيانا.
إلى  يهدف  برنامجا  الوزارة  تطور  كما 
في  اجتماعية  حماية  شبكات  تشكيل 
مؤسسات  مبشاركة  السكانية،  التجمعات 
لتوظيف  املدني، واحلكم احمللي،  املجتمع 
إلى  الوصول  أجل  من  املجتمع  أفراد 
إليها  تصل  لم  التي  والفئات  األسر 
على  الشبكات  هذه  وتساعد  الوزارة. 
املجتمع  مع  وتدقيقها  البيانات  تفحص 
من  جديد  نوع  تأسيس  ليتم  احمللي، 
تدخل املجتمع في احلماية االجتماعية، 
األدوار  وتوزيع  مؤسساته،  إشراك  عبر 

واملسؤوليات.

وزارتكم  لدى  مخططات  من  هل 
تتعلق بفئة الشباب؟

من  كبيرة  أعدادا  الوزارة  تستهدف 
كال  من  املدارس  من  املتسربني  الشباب 
األسر  أبناء  من  وغالبيتهم  اجلنسني، 
في  شبيبة  مراكز  فهناك  الفقيرة، 
الوزارة  وتشكل  تقريبا.  احملافظات  كل 
مظلة حماية اجتماعية للمتسربني من 
وتدريبهم  مهنيا،  وتأهيلهم  االنحراف، 
ملدة عامني، ثم وصلهم باملجتمع. وهناك 
برامج لتعليم النجارة واحلدادة للشباب، 
والتجميل  اخلياطة  اإلناث  تعليم  ويتم 
التأهيل  واإللكترونيات. كما يتم تقدمي 
وتثقيفهم  لتمكينهم  للطالب  األكادميي 
أقوياء  ليخرجوا  نفسيا،  ودعمهم 

وقادرين على االلتحاق بسوق العمل.

بينها  الشفافية  الوزارة  تعزز  كيف 
وبني املواطن؟

عليها  حتتم  الوزارة  عمل  طبيعة  إن 
والفقيرة  املهمشة  بالفئات  االحتكاك 
فئة  وهي  املجتمع،  في  معاناة  واألكثر 
واسعة؛ حيث تتضمن 80 ألف أسرة تعاني 
من الفقر، وأطفاال، ونساء معنفات، وذوي 
هذه  واحتياجات  خاصة.  احتياجات 
تقدمي  على  الوزارة  قدرة  تفوق  الفئات 
اخلدمات. وقياسا ملستوى الفقر، لم تتمكن 
الوزارة من الوصول إلى كل األسر احملتاجة، 
لذلك تكثر الشكاوى واالحتجاجات. وتعمل 
وليس  حقوق،  منظومة  وفق  الوزارة 

ملجرد حاجة أو هبة أو عطف وشفقة على 
للحكومة  مسؤولية  فهناك  الفئات؛  هذه 
تلبية  عليهم  حتتم  جتاههم،  ومؤسساتها 

احتياجاتها ومنحها حقوقها.
تعتمدها  التي  الشفافية  وسائل  ومن 
الوزارة في حساب مستوى إنفاق األسرة، 
وصحة  املادي،  وضعها  من  والتأكد 
وتقدير  العمل،  على  وقدرتهم  أفرادها، 
املنفعة  قيمة  حتديد  ليتم  احتياجاتها، 
على  تتلقاها،  أن  يجب  التي  واملساعدة 
حني  السابق،  في  سائدا  كان  ما  خالف 
كانت الوزارة متنح كل أسرة في السنوات 
عن  النظر  بغض  شيكل،   1000 السابقة 
املسنني  وعدد  أفرادها،  وعدد  وضعها، 
فيها، أو ذوي االحتياجات اخلاصة لديها.

ماجدة املصري: ولدت في مدينة حيفا، ودرست الكيمياء في جامعة القاهرة، ثم عملت سكرتيرة لرابطة النساء 
الدميقراطيات في األردن »رند«. وبعد عودتها إلى فلسطني، أسست مدرسة األمهات وأدارتها.

الدميقراطية  للجبهة  السياسي  للمكتب  عضوا  اليوم  أصبحت  حتى  السياسي،  للعمل  مبكرا  املصري  انتمت  وقد 
لتحرير فلسطني، بعد أن عاشت ظروف اللجوء والشتات، وتنقلت مع الثورة بني لبنان واألردن، بعد أن أبعدتها 
سلطات االحتالل عن أرض الوطن عام 1968. وعادت إلى نابلس عام 1996، بعد غياب لثمانية عشر عاما، حيث 
انخرطت بعد عودتها في العمل االجتماعي النسوي، حيث تقول: »في احلالة الفلسطينية ال أفق ألي عمل سياسي 
العمل  في  جتربتي  تطورت  وقد  سياسية.  رؤية  دون  اجتماعي  عمل  ألي  أفق  ال  إنه  كما  اجتماعي،  بعد  دون 

االجتماعي، وأصبحت فيما بعد اخليار التنظيمي لوزارة الشؤون االجتماعية«.

املصري لصوت الشباب الفلسطيني:

80 ألف أسرة فلسطينية حتت خط الفقر
وهناك العديد من التحديات واملعيقات في وجه احلماية االجتماعية

ألني مسعود- مراسلة الصحيفة/ رام الله

حتتضن وزارة الشؤون االجتماعية الفئات املهمشة واملستضعفة في املجتمع، فتعتبر بذلك قائد قطاع احلماية االجتماعية لفئات الفقراء واملهمشني، وامللجأ الرئيس ألكثر من 80 ألف أسرة 
فلسطينية. فالوزارة تقدم املساعدات لذوي االحتياجات اخلاصة، ولألسر، ولألطفال احملرومني، باإلضافة لبرامج للرعاية والتأهيل التي تهدف إلى دمج املستضعفني واملهمشني في املجتمع.

وللتعرف أكثر على دور الوزارة ومشاريعها، ومخططاتها التي تتعلق بالشباب، كان لـ”صوت الشباب الفلسطيني” اللقاء التالي مع ماجدة املصري؛ وزيرة الشؤون االجتماعية:
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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

ميشيــــل فـوكـــو
الفيلسوف األكثـــر جــدال فـــي عصــــر مـــــا بعـــد احلـداثـــة

إعداد: أدمي رمضان- مراسلة الصحيفة/ نابلس

ميشيل فوكو من الفالسفة الذين حازوا على اهتمام 
انعكست  فقد  العربية،  الفلسفية  األوساط  في  كبير 
اختالفاته في تناول فلسفته في العديد من الكتب، 
مثل »الفلسفة في الوطن العربي في مائة عام«؛ الذي 
في  عشرة  الثانية  الفلسفية  للندوة  حصيلة  جاء 
جامعة القاهرة، و«مفهوم اخلطاب في فلسفة فوكو« 
وأفكار«  مواقف  العربية  و«احلداثة  الغزاوي،  لبغورة 

حملمد سعيد طالب.
وقد ولد ميشيل فوكو عام 1926 في مدينة بواتييه 
أبوه اجلراح واألستاذ اجلامعي  جنوب فرنسا، وأراده 
الفلسفة،  إلى  كانت  ميوله  ولكن  حذوه.  يحذو  أن 
وفي  النفس.  لعلم  باإلضافة  باريس،  في  فدرسها 
السويد،  إلى  توجه  فرنسا،  خارج  العلمية  مسيرته 
فبولندا، ثم أملانيا، قبل أن يقيم عام 1960 في جامعة 
كليرمون فيران الفرنسية؛ أستاذا لعلم النفس، بعد 
1954 حول  أصدره عام  الذي  األول  بكتابه  اشتهر  أن 
تأريخي  العقلية من منظور  واألمراض  النفس  علم 

فلسفي.
واقترن عمله أستاذا في جامعة تونس ملدة عامني، 
األشهر من سواه،  بدءا من عام 1966، بصدور كتابه 
الذي حمل نظرية »نظام األشياء«، وهو بالفرنسية، 

ثم  اإلنسانية«.  العلوم  »حفريات  عنوان  ويحمل 
انتقل فوكو عام 1969 ليدير كلية الفلسفة في جامعة 
باريس الثامنة، التي أقيمت بعد ما عرف في الغرب 
بثورة الطلبة عام 1968، ونشر آنذاك كتابه »حفريات 

العلم«.
في  الفترة،  تلك  في  تتضح  فلسفته  معالم  وبدأت 
وحقوق  النقاش،  ونظام  املؤلف،  دور  عن  حديثه 
السجناء، وأفكاره التي متحورت حول تقنيات النظام 

وممارسات السيطرة. 
البنيوية«، على  الفلسفة  بعد  »ما  إلى  فوكو  وينسب 
عن  قوله  يؤكده  ما  وهذا  احلداثة«.  بعد  »ما  غرار 
نفسه في كتاب »نظام األشياء«: »في فرنسا يصر بعض 
البنيوي  صفة  لصق  على  الفكاهيني  شبه  املعلقني 
بي، ولم أستطع أن أدخل في عقولهم الفكاهية، أنني 
لم أستخدم شيئا من الطرق أو املصطلحات أو الكلمات 

احملورية التي يتميز بها التحليل البنيوي«.
وتدور فلسفته التي أثارت اجلدل حول ثالثة محاور: 
انكسارات  مجموعة  بأنه  التاريخ  مجرى  تفسير 
إلى  الوصول  تعني  تطور  كلمة  وليس تطورات؛ ألن 
نتيجة أفضل، بينما االنكسار يعني الوصول إلى وضع 

آخر قد يكون أسوأ مما سبق.
حيث  السيطرة،  من  السلطة  متكن  آليات  وللسياسة 
إلى األنظمة  انطوى التحول من امللكية االستبدادية 

فبعد  فحسب؛  السيطرة  آليات  تبدل  على  احلديثة 
على  قائمة  أصبحت  املباشرة،  القوة  على  قامت  أن 

تنظيم العالقات.
ويرى أن هذا أدى إلى أن يبدو املجتمع احلديث شبيها 
بسجون متجاورة، وفي وسطها برج مراقبة مرتفع، 
يرصد حتركات السجناء وسكناتهم، فينضبطون وفق 

املطلوب منهم، ويستمر انضباطهم حتى عند غياب 
البرج؛ فهم ال يرون متى يوجد ومتى  الرقيب من 

يغيب.
وإضافة إلى ذلك، ربط فوكو ربطا وثيقا بني »السلطة 
مجلدات  ثالثة  في  إنتاج خلفه  أكبر  في  واجلنس«، 

من أصل ستة، حتت عنوان »اجلنس واحلقيقة«.

ألني مسعود- مراسلة الصحيفة/ رام الله

ملذبحة  وميكن  األرمن.  مذبحة  عن  نسمع  ما  كثيرا 
طالت مئات اآلالف، أن تختصرها قصة أحدهم، خاصة 
من  في حقبة  عاشوا  مؤرخون  هم  التاريخ  رواة  وأن 
الزمن، فرووا أحداثه. لقد تناقلت عائالتنا األرمنية، 
وال تزال، أحداث مذبحة األرمن أبا عن جد، لتصل إلى 
منقوش  تاريخ  إلى  لتتحول  العائلة،  في  أصغر حفيد 
كل  ويعيشونه  الناجني،  أحفاد  يتوارثه  الذاكرة،  في 

يوم.
وبعد مرور حوالي قرن على وقوعها، ال تزال مذبحة 
األرمن غصة في قلوب ضحاياها، الذين ليس بالضرورة 
يذكرون  أحداثها،  وعاشوا  عاصروها،  يكونوا ممن  أن 
تفاصيل هذا اليوم، وما حصل ألجدادهم من همجية 
التي  باملذبحة  باالعتراف  ويطالبون  وتشتت،  وإبادة 

ويصفها  أرمني،  مليون  على  يزيد  ما  أرواح  حصدت 
األرمن في لغتهم بـ»أغهيت«، أي اجلرمية التي يرتكبها 

الغرباء وحتطم الذات.

في مسيرة املوت
يروي والدي اصطفان مسعود قصة جدتي، فيقول: 
»في الرابع والعشرين من نيسان من عام 1915، خالل 
حرب الـ»سفربرلك«؛ أي أثناء احلرب العاملية األولى، 
تركيا،  في  املقيمني  لألرمن  جماعية  إبادة  حدثت 
األرمنية،  البيوت  كل  األتراك  اجلنود  اقتحم  حني 
بيوتهم«.  من  األرمن  واجليران  العائالت  وطردوا 
ويتابع: »حينها بدأ آالف األرمن ميشون في الطرقات 
ولم يجدوا من  املقفرة بال مأوى،  والوديان  الوعرة، 
يرعاهم وهم يعانون من اجلوع والعطش، يرافقهم 
ال  املهّجرين ممن  بعض  يرمون  كانوا  الذين  العسكر 

يعرفون السباحة، في األنهار لتجرفهم املياه«.
إلى املجهول، وطوابير  النساء واألطفال يسيرون  وكان 
البشر ميشون بخطى متثاقلة مرغمة على  أشباه  من 
املسير. كانت جثث األطفال والنساء والشباب والشيوخ 

تعبد الطرقات؛ مكومة فوق بعضها.
التي شهدتها جدتي،  أيام احلرب  وفي صباح يوم من 
وفي ليلة من ليالي البرد واجلوع والعطش، استيقظوا 
إحدى  كانت  فقد  واستغاثة،  خوف  صرخات  على 
العصابات التركية قد فعلت كل شيء لتستولي على ما 
كانت تعتقد بوجوده من قطع ذهبية معهم، فقطعوا 
أحياء،  بقوا  الذين  أما  البطون.  وبقروا  الرؤوس، 
أمهاتهم«. ومتكنت جدتي  ولدتهم  »كما  فتركوا عراة 
»فال  وجدوهم؛  اجلنود  لكن  عائلتها.  مع  الهرب  من 
مكان للهروب من العساكر التي انتشرت في كل مكان«.

بقر البطون واألوبئة
يتابع والدي رواية ما حدث مع جدتي، فيقول: »كل 
أي  دون  بعضا  بعضهم  فوق  تكدسوا  املنية  وافته  من 
كذلك  وهناك  استغاثة،  تسمع  أن  ميكن  هنا  مساعدة، 
الصراخ  إال  تسمع  تكاد  وال  طبيب،  عن  يبحثون 
وبقايا  اجلائعني،  األطفال  أكوام  إال  ترى  وال  والعويل، 
تنتشر  كانت  حيث  مكان،  كل  في  يتناثرون  بشر 

األوبئة واألمراض«.
وفي إحدى املرات، جتمع قليل من املاء في أثر حافر 
مع  األرمن  فتزاحم  الطني،  في  يسير  كان  حصان 
جدتي لشرب نقاط املاء، قبل أن يجبروا على متابعة 
املاء  يغرف  رجل  كان  بئر  إلى  وصلوا  حيث  السير، 
كي  إليه،  وتضرعت  جدتي،  والدة  فتوسلت  منها، 
املاء حليواناته،  إن  قال  ولكنه  املاء،  بشرب  لنا  يسمح 
كان  آبار  إلى  العسكر  وأوصلهم  املكان.  من  وطردهم 
منها  كل  فتحة  كانت  »جهنم«،  اسم  عليها  يطلق 
غرفتني،  أو  غرفة  بحجم  كانت  أسفلها  وفي  ضيقة، 
في  النار  ويشعلون  كاألكياس،  النساء  يحملون  فبدأوا 

أطراف ثيابهن، ويلقونهن لألسفل.
يأخذونها  وهم  أمي  »رأيت  لوالدي:  جدتي  تقول 
في  ويلقونها  ثيابها،  في  النار  ويشعلون  أمامي،  من 
من  مينعهم  لم  ذلك  ولكن  نصرخ،  كنا  »جهنم«. 
بأمي، فضربوه  أبي ميسك  وكان  يفعلون.  ما  متابعة 
الصغير«،  وأخي  وأبي  أنا  البئر؛  عن  بعيدا  ورمونا 
تلك  في  وتلقى  حتترق  وهي  أمي  »شاهدت  وتتابع: 
البئر، فغبت عن الوعي«. وتواصل: »في اليوم التالي 
حضر رجال إلى »جهنم«. لكنهم لم يكونوا هذه املرة 
الذهب. وقد كانوا  جنودا، وإمنا عصابات تبحث عن 
بعض  ابتلعن  قد  يكن  قد  رمبا  النساء  أن  يعتقدون 
حتى  بطونهن،  يبقرون  فبدأوا  الذهبية،  القروش 
أنحاء  املبقورة بطونهم  واألطفال  النساء  مألت جثث 

املكان«.

إنكار املذبحة
وحسب  اليوم.  حتى  املذبحة  حدوث  تركيا  وتنكر 
موقع الهيئة الوطنية األرمنية في الشرق األوسط، فإن 
أربعة وعشرين دولة، منها فرنسا، وإيطاليا، وبلجيكا، 
وهولندا، قد اعتبرت املذبحة »جينوسيد«؛ أي جرمية 
ضد اإلنسانية، وأدانتها، فتلقت ردود فعل سريعة من 
تركيا، لكن أملانيا وأمريكا وإسرائيل، ال تعترف رسميا 

بحدوث املذبحة، وتعتبرها »كذبة أرمنية«!
وإمنا  فحسب،  التاريخ  مآسي  اليوم  األحفاد  يحمل  ال 
أعباء إنكار اجلرمية. وعالوة على ذلك فإنهم مطالبون 
حدوث  تثبت  التي  والوثائق  البيانات  بتقدمي  دائما 
املؤرخني  من  كثير  وثقها  التي  اجلماعية،  اإلبادة 
اقتراب  ومع  طويل.  زمن  منذ  اجلادين  والباحثني 
تنكر،  في  تركيا  تظل  املذبحة،  على  قرن  ذكرى 
كامل  يتكشف  أن  ودون  الضحايا،  بدماء  تعترف  وال 
احلقيقة، أو تدان تركيا، فسيبقي جرح هذه املجزرة 
يطويها  ولن  العائالت،  آالف  عشرات  أجيال  تتوارثه 

مدفن الزمن.

من تركيـــا إلـــى فلسطيـــن

مـحـطـــــات مـــــن الشـتـــــات والـعـــــذاب
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فاسو لـ»صوت الشباب«:

حيثما وجد الصراع يصبح الشعب أكثر إبداعا
طاقة  استغالل  إلى  سيؤدي  اإلسرائيلي  الفلسطيني  الصراع  حل 

الشباب في حل قضايا عاملية أكثر خطورة
أجرت اللقاء: نقاء حامد

مراسلة الصحيفة/ رام الله

كل  قبل  مناضل  ولكنه  مواطن،  هو 
على  االضطهاد  من  نصيبه  نال  شيء، 
زمن  في  إفريقيا  جنوب  في  البيض  يد 
فترة  بالسالح  ناضل  العنصري.  احلكم 
قبل أن يؤمن بالعنف غاندي ومانديال، 
وبعد أن انتصرت جنوب إفريقيا وحترر 
ينقل  أن  وآثر  يسترح،  لم  امللونون، 
جتربته النضالية إلى العالم، فأنشأ املركز 
اإلفريقي لدراسات الالعنف، ونقل رسالة 
عن  نتحدث  إننا  العالم.  إلى  التسامح 
التي  العاملية  الشخصية  غوندن؛  فاسو 
لإلعالم  الفلسطينية  الهيئة  استضافتها 
وتفعيل دور الشباب »بياالرا«، وكان ضيف 
إستراتيجية  »نحو  مؤمتر  على  الشرف 
وطنية للتسامح املجتمعي«، الذي عقدته 
يوم  مبناسبة   ،2011/10/19 في  الهيئة 

التسامح املجتمعي الفلسطيني.
وكان لنا شرف اللقاء به، لعلنا نوصل لكم 

رسالته ورؤيته:

فلسطني،  في  بك  نرحب  فاسو  سيد 
ونرجو أن تزودنا بلمحة عن مركزكم.

من دواعي سروري أن أعود إلى فلسطني 
مرة أخرى، فقد دأبت على زيارتها منذ 
عام 2005، وأنا أتابع القضية الفلسطينية 
ومن  السن،  صغير  حدثا  كنت  منذ 

الداعمني لقضية الشعب الفلسطيني.
لدراسات  اإلفريقي  املركز  أسست  وقد 
حاليا  به  ويعمل   ،1992 عام  الالعنف 
الصراعات  يتتبعون  شخص   100 حوالي 
الكبرى. ويعتبر مركزنا األكبر من نوعه 
أكبر  بني  من  وهو  إفريقيا،  قارة  في 
خمسة مراكز تتخصص في إدارة النزاع 
هذا  في  وسطاء  نعتبر  حيث  عامليا، 
مختلفة،  شرائح  بتدريب  ونقوم  املجال، 
القادة  حتى  العاديني  املواطنني  من 
الوثائق  من  الكثير  ونصدر  والرؤساء، 
حول أدبيات الصراع، ونحن نعمل حاليا 
العام احلالي،  على نشر 42 إصدارا خالل 
حول العديد من مجاالت الصراع العاملية، 
على  والصراع  البيئي،  الصراع  منها 

األراضي، والصراع على املاء...

أكثر  فلسطني  زرت  أنك  أخبرتنا  لقد 
الصراع  عن  انطباعك  هو  ما  مرة،  من 

هنا؟
ليس شيئا ميكن  االحتالل  العيش حتت 
وضع  من  عانينا  وقد  ألحد،  تتمناه  أن 
فواجهنا  إفريقيا،  جنوب  في  مشابه 
الوضع  ولكن  احلدود.  احلواجز وحراسة 
في  رأيناه  الذي  بالسوء  يكن  لم  لدينا 
مدى  على  شاهدا  كنت  فقد  فلسطني؛ 
املواطنون  منها  يعاني  التي  الصعوبة 
أنا  اإلسرائيلية.  احلواجز  يجتازون  وهم 
لتجاوز  محاوالتي  خالل  عانيت  نفسي 
األمر  مني  تطلب  حيث  احلواجز،  هذه 

كي  خمس  أو  ساعات  أربع  مرة  ذات 
أجتاز حاجزا واحدا. ولكن هذا ال يقارن 
أو  متحرك،  كرسي  على  مواطن  مع 
يجتاز  أن  وعليه  ثقيلة،  حقائب  يحمل 
أما  يوميا.  مرة  من  أكثر  احلواجز  هذه 
أنهم  فهو  الفلسطينيني  عن  انطباعي 

شعب مسالم ومضياف، ولكنه يعاني.

ما الذي ميكن ملركزكم ميكن أن يقدمه 
قطاع  في  خاصة  الصراع،  هذا  حلل 

غزة، حيث هو أشد وأمر؟
دعوني أخبركم حكاية طريفة عن غزة، 
دائما  أشم  كنت  هناك،  توجهت  فحيثما 
أعتقد  وكنت  املقلية،  البطاطا  رائحة 
الكثير  يتناولون  هناك  املواطنني  أن 
منها. ولكن أحدهم أخبرني أن الغزيني 
كوقود  املستعمل  الزيت  يستخدمون 
القصة، كان  للسيارات. ومع طرافة هذه 
أصبحوا  الناس  أن  نعلم  أن  املمتع  من 
واحلصار؛  املقاطعة  هزم  في  عباقرة 
فحيثما وجد الصراع يصبح الشعب أكثر 

إبداعا، وهذا ما فاجأني في قطاع غزة.
صعوبة األوضاع هناك واضحة، وقد زرنا 
معبر رفح، ومخيمات الالجئني، وأعتقد 
إلى نتيجة  التوصل  أنه كلما أسرعنا في 
مفادها أنه ال يجوز أن يعيش شعب بهذه 
للجميع؛  األمور ستتحسن  فإن  الطريقة، 
ولبقية  واإلسرائيليني،  للفلسطينيني 
العالم. ولذلك علينا أن نحل هذه املشكلة.

وطنك،  في  مشابها  صراعا  عشت  لقد 
أن  نود  ولذلك  حله،  في  شريكا  وكنت 
جنوب  في  معاناتكم  عن  أكثر  نعرف 

إفريقيا؟
إنكم تعانون من ذات الظروف التي كنا 
العنصري،  التمييز  فترة  في  نعيشها 
ذلك،  على  بنفسي  شاهدا  كنت  وقد 
في  كنت  حني  والدي  اعتقل  حيث 
أثر  لذلك  وكان  عمري،  من  الرابعة 
أجبر  الذي  عمي  وهناك  علي،  كبير 
عاش  الذي  ومنزله  أرضه  ترك  على 
اغتيال  وعايشت  طويلة،  لسنوات  فيه 
هذه  املفاوضات.  خالل  قادتنا  أحد 
ولكننا  هنا.  تعيشونها  التي  احلياة  هي 
وصلنا إلى نتيجة مفادها أنه ال بد من 
يستمر،  أن  للقتال  وال ميكن  التفاوض، 
وإال كنا نتقاتل حتى يومنا هذا؛ فالعدد 
في صاحلنا، وكنا منلك بعض التدريب، 
جدا،  قويا  عدوا  نواجه  كنا  ولكننا 
بشكل  ومدربا  أسنانه،  حتى  مسلحا 
جيد. ولكن إذا استمر القتال، كان ميكن 

أن يدمر الدولة كليا.
إن الدرس الذي تعلمته، وأريد أن أشارك 
أن على  العالم، هو  أنحاء  به زمالئي في 
أن  معينة،  نقطة  عند  يختار،  أن  املرء 
أن يكون هناك إميان لدى  يفاوض، على 

كال الطرفني بضرورة إجناح التفاوض.
سراح  إطالق  إن  أقول  أن  ميكنني 

إيجابي جدا. وقد كنا في  أمر  املعتقلني 
التي  احملررات،  األسيرات  إلحدى  زيارة 
أن  منذ  السجن،  في  سنوات  تسع  قضت 
كانت في احلادية والعشرين من عمرها. 
تتوقف. وكان  أن  املآسي يجب  مثل هذه 
األجدر باإلسرائيليني والفلسطينيني أن 
خالل  من  أكثر  إيجابيا  توجها  يظهروا 
كال  أن  أعتقد  ولكنني  التبادل،  صفقة 
الطرفني كان يحاول أن يبرز النصر الذي 
استمعت  وقد  الصفقة،  هذه  في  حققه 
اإلسرائيلي،  الوزراء  رئيس  نتنياهو؛  إلى 
وهو يهدد الناس، وهذا ال يبشر باخلير. 
ما نحتاج إليه هو وجود أشخاص من كال 
للحوار،  وسيلة  عن  يبحثون  الطرفني، 

والوصول إلى حل وسط.

لقد جربنا املفاوضات مع اإلسرائيليني 
حتقيق  يتم  ولم  تقريبا،  عاما  لعشرين 
التي  نصيحتكم  فما  يذكر،  اختراق  أي 
النزاعات  حل  في  كخبير  توجهونها 

للسلطة الوطنية الفلسطينية؟
هذه القضية ال تتعلق بالسلطة الوطنية 
فحسب، وإمنا تتعلق كذلك باإلسرائيليني. 
على  وإمنا  عليهما،  أطرحها  لن  ولكنني 
بالصراع  يهتم  من  ولكل  أجمع،  العالم 
لبقية  بالنسبة  وتعقيداته  هنا،  الدائر 
املشكلة،  هذه  نحل  لم  ما  وأقول:  العالم، 
فلن نتمكن من حل الكثير من املشكالت 
الشعب  فقد  وإذا  كاإلرهاب.  العالم،  في 
فهذا  باملفاوضات،  إميانه  الفلسطيني 
يفكر  أن  العالم  بقية  وعلى  سيئ،  أمر 
بطريقة تضمن عودة الثقة باملفاوضات 

لدى الطرفني.
أن  منه  ونطلب  أوال،  العالم  فلنخاطب 

الفلسطينيني  لتشجيع  طريقة  يجد 
إميان  اكتساب  على  واإلسرائيليني 
للطرفني  وأقول  بالتفاوض.  جديد 
املفاوضات  إلى  للعودة  الوقت  حان  إنه 
بإميان مطلق، وعليكم أن تعيدوا الثقة 
اإلسرائيليون  فقد  فرمبا  ملواطنيكم، 
كذلك إميانهم باملفاوضات، وعلى القادة 
مواطنيهم،  يشجعوا  أن  الطرفني  من 
وأن يجدوا حال خالقا للمشكلة... ولكن 
هذا  في  طويال  نستمر  أن  ميكننا  ال 

الوضع.
القضية  عدالة  فإن  لي  بالنسبة 
وإذا  اجلدال،  يقبل  ال  أمر  الفلسطينية 
ليس  االحتالل  فإن  هنا،  من  انطلقنا 
شرعيا. ولكن لنحاول أن نعالج اخلالفات؛ 
ولننظر  اإلسرائيليني،  مخاوف  لنعالج 
إلى حقوق الفلسطينيني، وعندها ميكن 

أن جند حال وسطا.

ما رأيك بتوجه الرئيس محمود عباس 
على  للحصول  املتحدة  األمم  إلى 

عضوية فلسطني الدائمة؟
هذا  ندعم  إفريقيني  كجنوب  نحن 
الفلسطينيني  أن  وأعتقد  التوجه، 
فخورون بذلك، وهذا حق من حقوقهم، 
على أن يرتبط بحل كافة املواضيع العالقة 
الفلسطينيني واإلسرائيليني، وهذا  بني 
ونأمل  لذلك.  يؤسس  يجب  اإلعالن 
تؤسس  أن  اخلطوة  هذه  جناح  حالة  في 

ملسيرة سلمية جديدة.

التي  والنشاطات  بـ»بياالرا«  رأيك  ما 
شاركت بها معها؟

أنا معجب مبا تقومون به، ورغم ان هذه 

»بياالرا«،  وبني  بيني  صلة  أول  كانت 
بها  يعج  التي  بالطاقة  أعجبت  أنني  إال 
الشباب من حولي، وأنتم متلكون الكثير 
منها، إضافة إلى الكثير من اإلبداع، وهذا 
هو أمل الشعب الفلسطيني. أما مبادرتكم 
حول التسامح املجتمعي فضرورية جدا. 
حولك،  من  تنظر  أن  هو  األهم  ولكن 
الشباب؛  يديرها  احلملة  كل  أن  فتجد 
مستقبل فلسطني والعالم. وحني تلمس 
فيهم،  واإلبداع  الطاقة  من  القدر  هذا 
أن تؤمن بوجود األمل في  إال  فال مجال 
املستقبل. إننا نعيش على الكوكب نفسه، 
في  تسارع  وهناك  محدودة،  ومصادرنا 
نواجه  اليوم  كنا  فإذا  السكاني،  النمو 
اإلسرائيلية، فعلينا  الفلسطينية  املشكلة 
غدا أن نواجه معا، مشاكل العالم األكثر 
التوحد،  في  أسرعنا  وكلما  تعقيدا. 
وقدراتهم،  الشباب  طاقة  واستثمرنا 
لهذه  أفضل  أن نستجيب بشكل  فيمكننا 

املشكالت.

تسمعها  أن  تريد  التي  رسالتك  هي  ما 
للجميع في فلسطني؟

التمسك  هي  والكبار،  للشباب  رسالتي 
وال  الروح،  مييت  فقدانه  ألن  باألمل، 
فائدة إذن من االستمرار. ما شاهدته في 
ويلهمني  كبيرا،  أمال  مينحني  فلسطني 
السالم  أجل  من  النضال  في  لالستمرار 
مينع  سبب  هناك  يوجد  وال  العالم،  في 
أجل  من  النضال  من  الفلسطينيني 
هي  رسالتي  منطقتهم.  في  السالم 
األمل، واالستمرار في احللم، لقد المست 
أحالمكم آمالكم، وتأثرت بها، وإذا التقى 
النجاح،  من  مناص  فال  باحللم،  األمل 

وفلسطني ستكون حرة.
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حبيب  للكاتب  البساتني«،  »نساء  رواية  تعد 
التي  القليلة  العربية  الروايات  من  الساملي، 
بجرأة،  االجتماعية  البنية  تخترق  أن  حاولت 
واملدوي  املرير  التناقض  لتعرية  محاولة  في 
تفاصيل  ضمن  املسلم،  العربي  اإلنسان  داخل 
في  قدم  قد  الساملي  كان  وإذا  العصرية.  احلياة 
جدال  أثار  فقد  الكثيرين،  توتر  زاوية  روايته 
حقيقيا، انتقل من ميدان الفكر والفلسفة نحو 

ميدان الرواية.
من  حية  صورة  املرة  هذه  الساملي  قدم  وقد 
قصة  حتكي  التي  روايته  في  املجتمع،  داخل 
شاب تونسي يتزوج من امرأة فرنسية، ويعيش 
في فرنسا، قبل أن يعود إلى تونس بعد غياب 
في  الرواية  أحداث  وتدور  سنوات.  خمس  دام 
في  الذاهبة  الراهنة،  حتوالتها  لتكتب  باريس 
راهنتني  حلظتني  بني  املتواصل  تأرجحها 
بني  تقف  حلظات  املعيشة.  احلياة  حلظات  من 
التي  التدين  موجة  عبر  املاضي،  إلى  الذهاب 
»رفض«  حلظات  وبني  تقريبا،  اجلميع  تصيب 
شيء،  كل  يلف  بدأ  الذي  اجلديد  التعصب  هذا 
االستمرار  العيش، من أجل  ويؤثر في طريقة 
في احلياة العادية، التي كانت سائدة قبل أن يتم 

تطبيق هذه املناخات اجلديدة.

مبوازاة  كثيرة  تناقضات  الساملي  ويثير 
كالفتية  عنها،  مير  التي  االجتماعية  احلاالت 
املتسكعني في الشارع، وتطلعات الشباب للهجرة، 
املغلقة؛  واألبواب  اليومية،  احلياة  وهواجس 
االجتماعي  الفضاء  هذا  على  الضوء  تلقي  كلها 
الثورة  بعد  شيء  تغير  فهل  املتناقض.  املتردد 
السؤال،  هذا  اإلجابة عن  املبكر  من  التونسية؟ 
الواقع  الفصل بني  أنه ال ميكن  املؤكد  لكن من 
وبني  الرواية،  تطرحه  الذي  االجتماعي 
الثورة ذاتها؛ فثمة عالقة متينة، ألن الظروف 
أرضية  هي  الرواية  في  املطروحة  االجتماعية 

خصبة إلنتاج الثورات.
أسلوبية  الرواية  يحمل  أن  الكاتب  يحاول  ولم 
متفردة، كما لم يحاول االقتراب من الشاعرية 
مندمجة  الرواية  لغة  كانت  ما  بقدر  السردية، 
اللغوي.  اليومية ومستواها  في تفاصيل احلياة 
لكنه لم يستطع إال أن يكون الراوي والبطل معا؛ 
لتحمل روايته ذاك األثر النفسي الذي يتحرك 
الذي يحمل  الـ»أنا«  داخله، حيث اختار ضمير 
التوجهات  في  و»الكينونة«  االنسجام  دالالت 
وبني  بينه  الفاصل  يزول  وبذلك  واألفكار، 

الفاعل األساس في الرواية.
ولم يسع الساملي في روايته إلى تشويق مفتعل، 
أو إلى خلق توترات داخل النص، بقدر ما حاول 
االجتماعي.  الواقع  من  محددة  زاوية  ينقل  أن 

ويظهر جناحه في ذلك في محاولة الرواية فعال 
االقتراب من الواقع قدر املستطاع. هي املفارقات 
الرواية،  داخل  التوترات  تخلق  التي  تلك  إذن 

ليلجأ الكاتب إلى التناقض في داخلنا ليوترنا.
وتبقى التغيرات االجتماعية األخيرة، التي من 
املؤكد أن الثورة بدأت تفرزها، هي املتغير الذي 
سيعيد ترتيب األوراق والتوجهات األيدولوجية، 
خاصة،  التونسية  والثقافية،  والفكرية، 
التراكمات  والعربية عامة. لكن ال ميكن جتاوز 
شاخصة،  عيون  من  هناك  بدأت  التي  الثورية 
وهذا  األرض.  على  يجري  ملا  واعية  ومالحظة 
يعني أن رواية الساملي حقيقة، وميكن اعتبارها 
االجتماعية  احلفيظة  تثير  التي  الروايات  من 

إلعادة التفكير في ذاتها.
التنبؤ مبا  التونسية؟ ال ميكن  الثورة  بعد  ماذا 
لكن  اجلديد.  االجتماعي  الواقع  إليه  سيؤول 
وتغيرت  تغيرت،  الساملي  بساتني  أن  املؤكد  من 
نساؤها كذلك، كما تغير الفتية املتسكعون أمام 
الثورة،  فرضتها  جديدة  اجتماعية  تغيرات 
لتبقى الرواية ذاكرة حية ملجتمع هزم تناقضه 

أو يحاول.

رواية نساء البساتني، للحبيب الساملي، من منشورات 
عدد   ،2010 األولى،  الطبعة  بيروت،  اآلداب في  دار 

الصفحات 207 من القطع املتوسط.

بساتيــــن الساملــــي ونساؤهــــا

همام يحيى- 25 عاما/ جنني

ونزلت في هذي الديار
كما النبي

أو هكذا سميت نفسي
أنا قادم من حيث كل املعجزات جتسدت

كل الكالم هناك شعر
بل أحاديث املقاهي في املسا
عما جرى عفوا خالل اليوم

تصنع ملحمة

إلياذة تتلى على السمار
أو إلياذتان

ويضيق وقت اجلالسني عن املزيد
أو يألفون املعجزات فال جديد

أنا قادم من حيث يوحى للنبي
وعمره عامان

يستلم الرسالة حني يكسب سرعة في اجلري
كفا حجمها حجر
وقوة ساعد ترمي

فيذهب كي يناجي ربه
بجوار قبر أحبة

أو قرب بيت لم يعد كالبيت
أو في متكا زيتونة مكلومة

ويعود باأللواح نقشا في الضمير
واألرض تغمزه فيفهمها
لتهنأ بالنبوة يا صغير

أنا قادم من حيث صار الله
أقرب للبشر

والدرب ما بني السما واألرض
أقصر من سفر

وحكاية املعراج نتقنها
ونعرج كل يوم ما تيسر

في يد متتد تدعو
في ارتخاء الدمعة األولى
وفي موت بسرعة طلقة

والناس تسأل:
هل ترى في األرض نحن أم السماء؟

كأننا سهوا منوت جميعنا 

في غفلة منا.. ترى
أم نحن مخلوقون أصال 

للسماء وفي السماء؟

أنا قادم
من حيث يغدو العمر بعد األربعني إضاعة للعمر

ال جدوى..
رأينا باتساع العني

أحببنا بحجم القلب
عانقنا بحجم الصدر

قلنا واستمعنا كل ما يحكى
فما نفع البقاء؟

والكيس الذي يختار ميتته
وال تختاره

وميوت حيث املوت ذو روح
وذو معنى غزير باحلياة

ملن سنعيش بعد األربعني
ونحن فوق األرض لم نرحل؟

لنسرع في الدخول لبيتنا فيها
ونترك للبعيدين انتظار رجوعهم

من حقهم هم أن يعيشوا
عندهم حلم

ونحن نعيش وسط احللم.. نخشى أن نفيق

وأنا ابن ست األمهات
فالحة بيضاء

باب  على  لوز  كزهرتي  الوجنتني  احمرار  زينها 
الربيع

جلبابها كمهابة الزيتون منسدل
أبّي.. خصرها ال يستبان

منديلها كاحلب أبيض
لم تغيره الفتاوى

والشيوخ الطالبون ثواب حترير النساء

متشي كأن األرض تولد من خطاها
تكتسي من نفحها عبق التراب

قالت.. إذا يعلو أذان املغرب ارجع
ليس من ولدي لعوب في احلواري في املساء

فكبرت مشدودا لسحر البيت
إن وافى أذان املغرب اختلفت خطاي

وطاش فكري

والتمست نسائم غربية
هي ما تبقى من حضور البيت في روحي

فعجل يا غروب العمر
موحشة حوارينا

وغالب نداء البيت
إن خفت الضياء

وجميلة عمان
واحلسناء حتذر

واجلميلة ال حتب سوى املرايا
أو رجال كاملرايا

واجلميلة حسنها يدعوك أقبل
زمة الشفتني عقدت حاجبيها تهتف ارجع

عالم من »رمبا«

ملا تالقينا تبادلنا التعالي
وادعى كل غناه

أنا اجلميلة
قلت: لكني النبي

أنا الضحوكة
قلت: حزني نبض حي

وأنا الصبا
وأنا هروب من صباي

أنا سالمك
أنت هدأت حلظة

وسراب ملهوف يشكله عناي
وافترقنا.. يدعي كل غناه

وجميلة عمان
جتمل في عيوني كل يوم

وترى خضوعي ثم تضحك خلسة
وأنا أرى

وأحب ضحكتها
ويعجبني انكساري للجميل

وجميلة تلك الفتاة
من أين جئت بها 
أيا عمان في دربي

أال يكفي انهزام
وانهزام

وانهزام؟

أيحب مثلي

ذات منديل تزركش بالورود
وذات كحل محدق
بالعني أو بالقلب

ذات أناقة عصرية؟
يا حزنه جلباب أمي

أين أخفي منه وجهي؟
من مناديل البياض

من العيون الباحثات عن الكالم؟

أيظل مثلي في احلواري
القتراب الفجر

يسهر في أحاديث النساء
وأمنيات العمر
والبيت اجلميل

وربطة العنق الثمينة
واملوسيقى

ثم إن دوى أذان الفجر
لم يذكر أذان املغرب املنسي

بل وصل الكالم؟

وجميلة هذي احلياة
وعذبة أنغام فيروز الهموسة

إذ ترحب بالصباح
وسرعة املاشني

أفواج الصبايا الصاحيات مع الندى
وتراكض األطفال

رائحة اجلرائد
نحنحات مقاعد املقهى

ونار املوقد
الشاي املنعنع..

واألمان

وأريد أن أحيا
وأبلغ أربعيني مرتني
أرى صغاري يكبرون

أرى حفيدي يأخذ اسمي عنوة
وأرى مشيبي والتجعد في يدي

أريد رشفة قهوة
مع من أحب

ونحن في التسعني
ال شفة لترشف

أو يدان لتحمال الفنجان
بل قلبان

يرتشفان عمرا هادئا..
ويودعان

فلسطني وعمان... أطالل نبوة
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التاريــــخ: اليــــوم 
من هون؛ من كلب العاصمة، صرح مصدر كهربائي 
مسعول بأن هنالك ضغطا ولغطا على شبكة الصنف 
الكهربائي من املواطنني البالغ والعاقل منهم عشرة 

ماليني راس.
العسكرية بأن  القوة  أكد مرير  ومن جهة اآلخرة، 
مدينة  الصبح  هذا  صباح  احتلت  الوطنية  قواتنا 
األمر  اخلليل؛ وذلك إلقناع سكانها بصرورة قبول 
رسوب  بدفع  والقاضي  فوء،  من  عليهم  الوائع 
بعد  لطالبهم  الفلسطينية  اجلوامع  في  التعليب 
معاناة  على  الضو  سلط  وقد  التوجيهي.  مدحلة 
في  القدمية  البلدة  في  املقطومني  املواطنني 

احملفظة.
هون  الصحة،  وزارة  من  مسهول  مع  ومبقابلة 
كان  وما   - جدا  سيئ  الصحي  الودع  بأنه  خرفنا، 
السبت  يوم  من  كثرت  املروضة  واحلاالت  بضحك- 
املاضي لليوم. مما انعجقت،  ووديت جماعتنا عشان 
األرقام  وكانت  الودع،  هذا  من  املتصررين  يحصو 
بتخوف من أجل هيك الزم يكون في برميل ضخ 

مصاري لعالج هذه احلاالت. 
وبخسوس الوظع االقتصادي كثير في محالت تغلق 
في  توقف  هنالك  ألنه  شّراية،  وجود  لعدم  دفاتها 
حرقة  أمام  مغلق  واحلاجز  هاملوظفني  معاشات 
السيارات من وإلى هون. وتقريبا وفقا ألخصائيات 
البلد نصها حتت خط الزفته - آسف الفقر- والله في 
ونحن  أمريكي.  دوالب  النهري  مصروفها  عائالت 
بحاجة ملصانع وتوفير أرجل عاملة لهالشباب هون.
في  ناس  أكسر  هم  الشباب،  فئة  على  وبالتنكيد 
كيف  بعرقوا  وما  كتير،  فراخهم  وقط  البلد، 
وهازا  عالشارع،  منها  املدرشة؟  بعد  اليوم  ميضوا 
مر وهازي مرة، وساعة بكونوا مهند وآخر األنهار 
يحيى، فوظعهم صعب كثير، بدهم مراكز تفعيط 
اجلاي  للمرحلة  وتهميل  جدران،  وبناء  مجتمعي، 
مبسلسالت  معنوي  دعم  هنالك  يكون  أن  نرجو 
تركية جديدة، ودعم مادي بأي عملة؛  تخوفا من 

تضارب البورصات.
وأكثر شي بحرق هو ملا تشوف ولد طوله ال يتجاوز 
إشي  أو  أو صورة  أقدام في ظهره، ببيعك عنكة   5

تاني.
إحنا بدنا إعادة تركيب كاملة؛ ألنه في كثير مواضيع 
بتجنن، مثل معلم لغة عربي بعلم التالب كلمات مو 
صحيحة، وأحرف خطأ، ما بعرف كيف بدهم الطببة 

يكونوا قادة لبكرة. وصحفيني في اجلرايد.
في  البطاطة  جحم  أن  والدكيكة،  التانية  املصيبة 
العاطل،  وشعور  باملية،   20 فوق  املواطنني  صنوف 
جدا سيئ، تبعا ألنه منزم النسل وجايب 9 أطفال 
وهم يشبهون كل شي إال األطفال. وعلى هذا األزاز 
ندعو للعمل على خلك بيئة تفّوت العجل السليم 

في اللجن السليم.
لغرفة  بحاجة  البلد  وضع  بأن  تفريري  وخامت 
إنعاش؛ غرف فيها نص عايش وتاني ميت. حتى 
جديد.  بلد  ونبدأ  فيها  السيئة  املناظر  كل  نزيح 

وسكان جدد، وحياة أنزف من هيك. 
وتقلبوا فائك االنحراف 

أنا
مالحزة: أعتزر عن وجود بعض األخطاء املطبعية 

البسيطة في النص.

األخير  اللقاء  اإلنترنت خالل  الصحف ومواقع  التي نشرتها  الصورة 
الذي جمع الرئيس أبو مازن، بباراك أوباما؛ الرئيس األمريكي، في 
األمم املتحدة، تفضح حجم االحتقان والغضب اللذين لم نلمسهما من 
قبل إطالقا في مسؤول عاملي، وال حتى من املسؤولني اإلسرائيليني 

جتاه شخصيات أو مسؤولني فلسطينيني.
أوباما  ألقاها  تهديدات  من  يتسرب  ما  االعتبار  بعني  أخذنا  ما  وإذا 
له، وخروجهم على  املكوكيني  املبعوثني  مازن، وكذلك  أبو  على سمع 
كل  ببذل  تعليمات  تلو  تعليمات  يحملون  وهم  املعتادة،  الدبلوماسية 
جهد، وممارسة أعتى أنواع الضغط، والتهديد، كي ال تصل قضية الدولة 
الفلسطينية إلى أروقة األمم املتحدة. وكذلك إذا ما راجعنا، ولو بسرعة، 
وكأنه  وأقواها،  العالم  في  دولة  أكبر  رئيس  ألقاها  التي  الكلمات  كافة 
عتاة  من  إسرائيلية  أو  الصهيونية،  مؤسسي  من  صهيونية  أكثر  فيها 
أشد تطرفا من أعضاء  أو  إسرائيل،  املتطرف في  واليمني  املستوطنني 
املنصب  سنكتشف  فإننا  املتحدة.  الواليات  في  »أيباك«  اليهودي  اللوبي 
اجلديد الذي يتبوأه الرئيس أوباما حاليا، أال وهو »نائب وزير الدفاع 

اإلسرائيلي«... عجبا للكبار حني يتوقون لذل أنفسهم، وصغر شأنهم!

رد فعل »غير طبيعي«!
في عالم السياسة، ال بد من ممارسة أقصى درجات الدبلوماسية مع 
الشعب  أبناء  »مسايرة«  إلى  القادة  أن يضطر  وأحيانا ميكن  املواطن. 
ما  مسؤول  يقوم  كأن  ما؛  ظاهرة  وراء  منجرفني  يجدونهم  عندما 

أو  عام،  مكان  في  الشعب  أبناء  مع  مثال  »كالسيكو«  مباراة  مبتابعة 
حضور حفل جماهيري.

الشالل اآلدمي الذي انحبس وراء سد الءات حركة حماس في قطاع 
غزة، وهو يحاول أن ينزل إلى الشوارع، هذا إن لم يكن ميألها، ومنع 
أماكن جتمع  أمام األمم املتحدة في  أبو مازن  الرئيس  عرض خطاب 
الناس هناك، واعتقال كل من جترأ على إبراز أي مظهر من مظاهر 
التأييد للتوجه إلى األمم املتحدة، كل ذلك مضافا إلى اعتراض احلركة 
شدته  في  مياثل  الذي  الفلسطينية  التحرير  منظمة  خطوة  على 
القيادة  لباقة  عن  تخرج  كلها  وإسرائيل،  املتحدة  الواليات  اعتراض 
جتاه الشعب، وتطرح العديد من األسئلة، منها مثال: هل منعت حركة 
حماس الغزيني من االستماع إلى خطاب باراك أوباما أو نتنياهو كما 

فعلت مع خطاب الرئيس؟

فرسان الكلمة
رغم ضعف اإلمكانيات، وقلة عدد النسخ املوزعة، وعدم متابعة نسبة 
»احلياة  صحيفة  أن  أعتبر  كصحفي  أنني  إال  املواطنني،  من  كبيرة 
ففيها  بامتياز؛  املهني  الصحفي«  »التحقيق  صحيفة  هي  اجلديدة« 
عدد من املراسلني الذين ينكأون اجلراح لينظفوها كي ال تلتئم على 
»فساد«. وخالل الشهور الست املاضية، طالعت على صفحاتها الرقيقة 
العديد من التحقيقات التي أحدثت دويا هائال في املجتمع، وزعزعت 

مواقع، وأشارت بأصبع الشفاء إلى اجلراح.
فرسانها فتحوا قضية املواد املسرطنة التي كانت تستخدم في كثير من 
املخابز، وهم كذلك الذين فتحوا ملف زيت الزيتون املهرب، والذي ال 
يصلح لالستعمال اآلدمي، ومؤخرا فتحوا ملف األدوية املستوردة غير 

معروفة املصدر.

ووصفوا  الصحفية،  املؤمترات  عقدوا  املعنيني  املسؤولني  أن  الغريب 
النعوت،  من  وغيرها  واملهّولني...  واملبالغني،  بالكاذبني،  الصحفيني 
ثم، في كل مرة، وبعد كل ملف، ميألون صفحات اجلرائد، وشاشات 
املهولة  جهودهم  عن  تتحدث  طنطنة  اإلذاعات،  وسماعات  التلفزة، 
عن  ويتحدثون  املواطن«.  و»مصلحة  املستهلك«،  »مصلحة  أجل  من 
الصحفية،  والتحقيقات  التقارير  أعقاب  في  شكلوها  حتقيق  جلان 
والنتائج التي توصلت إليها، والتي سترفعها، وستتم مناقشتها، واتخاذ 
اإلجراءات الالزمة. أو عن إحالة عدد كذا من التجار الذين يتالعبون 

بقوت املواطن، وبصحته، إلى القضاء.
لن أقول: كان األولى...؛ ألنه بالفعل كان أولى. ولن أقول: كان األجدر...؛ 
ألنه بالفعل كان أجدر... ولكنني أقول: حتياتي لكم يا فرسان الكلمة؛ 

فأنتم فعال تعبدون لنا طريق »احلياة اجلديدة« املنشودة.

صابرين طه- مراسلة الصحيفة/ القدس

الهم الوطني مزروع في كل واحد فني، لذلك 
حني يعلنون عن احتمال حصولنا على دولة، 
الفكرة.  يحبون  قلوبهم،  بطيبة  الناس،  فإن 
ألنها  وغيرها؛  السياسة  عن  سأبتعد  لذلك 
بالنسبة ملن يسأل ربه رغيف خبز، لن تفرق 

معه األمور.
أوجاع  اليومية،  مشاكلنا  هو  عنها  يفرق  ما 
سوى  النهار  آخر  متلك  أال  همومنا.  الرأس، 
ثالثة شواكل تشتري بها ربطة خبز ألوالدك.
عندما  أسابيع،  عدة  قبل  بدأت  جتربتي 
عائلتي،  منزل  وتركت  القدس،  من  انتقلت 
وسكنت في كفر عقب؛ وهي منطقة توصل 
في  غريبة  املنطقة  هذه  بالقدس.  الله  رام 
لبلدية  تتبع  فهي  لها؛  عمنا«  »أوالد  تقسيم 
القدس، وسكانها من حملة الهوية املقدسية، 

وهوية الضفة الغربية.
الذي  غير  منزل  في  أعيش  أنني  مبا  املهم، 
ساعة  أي  في  أعرف  صرت  فيه،  ترعرعت 
البيت، وأراجع مواقفي  يتوجب أن أكون في 
بأسراري.  أبوح  أن  يتوجب  وملن  السياسية، 
ومع  علي،  محسوبة  غلطة  أي  أصبحت  لقد 
تعاش؛  أن  تستحق  أنها جتربة  اكتشفت  ذلك 

ألنها متكنك من أن تتخذ قرارات مصيرية.
وعودة للموضوع أعاله، فأنا أعمل في مؤسسة 
مبدينة رام الله، وأحب عملي كثيرا، وأحاول 
أن أكون مبدعة فيه. وحني أشعر بأنني قد 
بدأت أصبح تقليدية، أو ال أقوم بعمل مفيد، 

أكره نفسي، وتبدأ الدراما.
كنت أعد حللقة تلفزيونية، سنستضيف فيها 
وزيرا. شعرت باحلاجة للتغيير، فتوجهت إلى 
رام الله وأجريت عدة مقابالت، ثم توجهت 
منزلي،  من  القريب  السوبرماركت  إلى 
واشتريت بطاطا؛ »شيبس«، وحلوى... وأشياء 

تافهة، حتى لم أعد أملك مااًل، فاقترضت من 
أهلي... كل ذلك وما زلت في 18 الشهر!

الراتب الشهري في  هل حقا ميكن أن ينتهي 
منتصف الشهر؟ بصراحة لم يحدث لي ذلك 
األغراض  هذه  أشتر  لم  أنني  ولنفرض  قط. 
أن  ميكن  كان  فكم  يومها،  »البرجوازية« 

يتبقى معي؟ 100 دوالر مثال؟ 
»برجوازية«  أنني  لو  تخيلوا  ولكن  طبعا.  ال 

حقا... ماذا كان ميكن أن يحدث لي؟
فّي.  النقص  هذا  أكره  الشعور.  هذا  أكره 
فإن  أحيانا؛  »رجال«  نفسي  أعتبر  وألنني 
أعد  ولم  يقتلني،  أن  ميكن  بالنقص  شعوري 

أريده أن يفعل ذلك.
أنثى  أعود  أن  للصفر؛  أرجع  أن  طيبة  فكرة 

ألشعر بالفرق.
هذه  كتبت  أني  أكره  كم  هكذا!  أكرهني  كم 

الكلمات! كم أكره كل شيء! 
اإلبداع،  عن  أتوقف  أن  مقبولة  فكرة  أليست 
وأن أنتبه لنفسي قليال. أفكر في ترك عملي 
الذي أحبه؛ ألحب نفسي قليال؛ فقد اشتقت 

إلي. 

شرفة حرة

عالء الدين احلاليقة

آســـف... سقـــط سهـــوا

مفيد حماد

اشـتـقـــــت إلـــــي!

منصب جديد ألوباما
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تقرير: سماح عويضات ولؤي عيايدة 
وإيهاب ضميري- مراسلو الصحيفة

قضية  املدارس  طلبة  يطرح  أن  الطبيعي  من 
تؤثر  كقضية  مدارسهم،  داخل  بينهم  التمييز 
متعمدا  كونه  عن  النظر  بغض  نفسيا،  عليهم 
مدينة  قضاء  الشيوخ؛  بلدة  وفي  متعمد.  غير  أو 
اخلليل، يعمل أطفال مشروع »خطى« الذي تنفذه 
الشباب  دور  وتفعيل  لإلعالم  الفلسطينية  الهيئة 
الطفل  إنقاذ  مؤسسة  مع  باالشتراك  »بياالرا«، 
البريطانية،على احلد من هذه الظاهرة املستشرية 
في مدارس البلدة، عبر فعاليات ولقاءات مع األهالي 

والسلك التعليمي هناك.

تغير ملموس
يعتقد أطفال املشروع أن حملتهم للحد من قضية 
وبدأوا  أكلها،  تؤتي  بدأت  املدارس،  في  التمييز 
الهيئات  سلوك  على  ملموسة  بتغيرات  يشعرون 
أروقة  في  قضيتهم  ناصروا  أن  بعد  التدريسية، 
األهالي  تعريف  على  عملوا  وشوارعهم،  مدارسهم 

بها، ونقاشها مع الهيئات التدريسية.
ويتحدث جالل عيايدة، 15 عاما، عن الطريقة التي 
املدارس،  في  التمييز  بقضية  األطفال  فيها  خرج 
يراها  التي  املشكلة  عن  طفل  كل  »حتدث  فيقول: 
اتفقنا في  لكننا  الشيوخ،  تعبر عن مشاكل أطفال 

هي  تواجهنا  قضية  أهم  أن  على  النهاية 
بعض  أن  إلى  وينوه  املدارس«.  في  التمييز 
غيرهم،  على  طالبا  يفضلون  املعلمني 
والعائالت،  األكادميي،  املستوى  حيث  من 
على  ذلك  أثر  »لقد  ويضيف:  واالنتماء. 
نفسية األطفال، وكان من الضروري تنظيم 
للحديث  واملعلمني،  لألهالي  عمل  ورشات 
عن القضية، وطرحها على املجتمع احمللي«، 
واملعلمني،  األهالي  تواقيع  »جمعنا  ويتابع: 
وعملنا على نشر القضية بني زمالئنا. ومت 
ووضع  عنها،  تتحدث  »بروشورات«  توزيع 
الشوارعة«.  في  احلملة  عن  تعبر  الفتات 
ملموسا  تغيرا  أنه ملس  إلى  ويشير عيايدة 

في طريقة تعامل املعلمني مع طلبتهم.
أن  إلى  عاما،   15 حاليقة،  هبة  وتشير 
هذه  يعززان  املراقبة،  وعدم  اإلهمال، 
هذه  نناقش  أن  »يجب  وتقول:  الظاهرة، 
منتظم،  وبشكل  أوسع  بصورة  القضية 
اآلن؛  حتى  حققناه  ملا  مسرورون  ونحن 
التدريسية  والهيئات  األهالي  لتعاطي  نظرا 

مع حملتنا وجهودنا«.

هناك  أن  عاما،   16 العزيز،  عبد  عمر  ويرى 
مشكالت كثيرة داخل املدارس، تتصدرها مشكلة 
اللقاءات  »خالل  ويقول:  الطالب،  بني  التمييز 
مع امليسرين خرجنا بقضية التمييز، وتوجهنا 
إيجاد  من  ومتكنا  التدريسية،  والهيئات  لألهالي 
ونحن  الشوارع  في  »جتولنا  ويتابع:  احللول«. 
ذلك  األهالي  وتقبل  و«طواق«،  باليز  نرتدي 
في  متضي  األمور  أن  ويعتقد  صدر«.  برحابة 
الطريق الصحيح، ويتوقع أن يتم متديد العمل 
إجنازه  ما مت  »لضمان  أطول؛  لوقت  احلملة  على 

حتى اآلن«.
أطفال  أن هدف  14 عاما،  وتعتبر شيرين عيايدة، 
املشروع، هو إيصال رسالة للمجتمع احمللي مبحاربة 
لم  »إذا  وتقول:  الشيوخ،  مدارس  داخل  التمييز 
حتقق حملتنا النجاح املأمول في قريتنا، فسنتوجه 
للهيئات التدريسية مرة أخرى، وقد نصّعد حملتنا 
اجلميع  »على  وتتابع:  املسؤولني«.  إلى  حتى نصل 
أن يتحمل مسؤولياته، مبن فيهم الطلبة، من أجل 
حلل  واحلوار  النقاش  على  تعتمد  مدارس  إيجاد 

مشاكلها«.

ضرورة االستمرار
ميسريه،  عبر  الرياضي،  الشيوخ  نادي  ويعمل 
على مساعدة أطفال خطى وإرشادهم، خالل طرح 
للورشات،  بالتنسيق  املجتمع احمللي،  قضيتهم على 

التدريسية.  والهيئات  األهالي  مع  اللقاءات  وعقد 
مجموعة  ميسر  حاليقة؛  الفتاح  عبد  ويعتبر 
األطفال الذكور، أن مشكلة التمييز في املدارس هي 
لقاء   15 األطفال  أمت  أن  بعد  املشاكل وضوحا،  أكثر 
تدريبيا على مفاهيم حقوق الطفل، وأنا والذات، 
وأنا واملجتمع، ويقول: »قمنا بالتحضير الجتماعات 
األطفال واألهالي مع الهيئات التدريسية، ومت طرح 
واقتراحاتهم؛  األطفال  أفكار  وسماع  القضية، 
التحصيل  أسس  على  قائم  الشيوخ  في  فالتمييز 
أن  إلى  ويشير  والعالقات«.  والعائلية  األكادميي 
األطفال قادوا حملة مناصرة لقضيتهم، ولكن »ال 
واملجتمع  األطفال  مع  بالعمل  االستمرار  من  بد 
التدريسية«،  الهيئات  نهج  على  التغيير  لتعزيز 
لنناقش  األطفال  مع  اجتماعات  »عقدنا  ويضيف: 
لنحمي  اللقاءات  بهذه  وسنستمر  إجنازه،  مت  ما 

اإلجناز«.
اإلناث:  مجموعة  ميسرة  عيايدة؛  سماح  وتقول 
طالبة  يحمني  معلمات  عن  الطفالت  »حدثتني 
األخريات«.  ويهملن  الطالبات،  من  مجموعة  أو 
وتضيف: »يتساءل األطفال دوما: ملاذا يتم التمييز 
بيننا؟ ملاذا تعطى فالنة وفالنة حقوقا أكثر منا، 

وال تتم مساءلتهن كما تتم مساءلة غيرهن«؟!
بكل  ناجحة  حملة  األطفال  قاد  »لقد  وتتابع: 
املعلمني  تعامل  تغيرا في  نلمس  وبدأنا  املقاييس، 

واملعلمات معهم«.

املجتمع احمللي يقر
فاعال  دورا  التدريسية  والهيئات  األهالي  لعب  وقد 
في حل قضية التمييز في املدارس، بعد أن تقبل 
املجتمع القضية، وساند األطفال للحد منها، حيث 
تؤكد فريدة صالح؛ والدة الطفلة سلسبيل؛ إحدى 
كانت  التمييز  ظاهرة  أن  »خطى«،  في  املشاركات 
منتشرة في مدارس الشيوخ، وبالذات في مدارس 
به،  نشعر  كنا  اآلن  »قبل سنة من  وتقول:  اإلناث، 
لكننا اليوم، بعد حملة أطفال خطى، بدأنا نلمس 
أن  إلى  صالح  وتنوه  تتقلص«.  الظاهرة  هذه  أن 
سلسبيل أفضل على املستوى النفسي من ذي قبل، 
لها  يسمحن  معلماتها  بعض  يكن  »لم  وتضيف: 
باملشاركة في الصف، وكانت كثيرة الشكوى، لكنها 
تساوي  تتمتع  وأصبحت  بريقها،  استرجعت  اآلن 
الفرص في املشاركة الصفية بينها وبني الطالبات 
األخريات«. وتشير إلى وجود أصوات داخل املدارس 
تتعاون مع جميع الفئات داخل املدرسة وخارجها 

للحد من هذه الظاهرة.
في  الرياضية  التربية  مدرس  عيايدة؛  علي  ويرى 
املدرسة الثانوية بالشيوخ، ووالد الطفلة جواهر؛ إحدى 
املشاركات في املشروع، أن التمييز في مدارس الذكور 
أقل حدة عنه في مدراس اإلناث، ويقول: »ال شك أن 
مفاهيم التمييز تختلف من طالب آلخر، ومع إقرارنا 
بوجود هذه الظاهرة، إال أنه يجب العمل مع الطالب 
من  كبيرا  عبئا  املعلم  يتحمل  كما  لتوعيتهم حولها، 
التمييزية«.  ممارساته  بسبب  الظاهرة،  انتشار 
»خطى«  أطفال  جانب  إلى  التام  وقوفه  عن  ويعبر 
ويضيف:  نهائيا،  الظاهرة  هذه  من  التخلص  حتى 
جلميع  يتسع  رحبا  صدره  يكون  أن  املعلم  »على 

األطفال، وفي املقابل يجب عليهم احترامه«.
متقاعد،  مدرس  عويضات؛  عدنان  ويعرف 
ظاهرة التمييز في املدارس على أنها عنف غير 
جسدي. ويقول: »ال نستطيع أن نقول إن التمييز 
الشيوخ لم يعد موجودا، وعلينا أن  في مدارس 
بداخلهم  عما  للتفريغ  الفرصة  األطفال  مننح 

وإبداء الرأي«.
تقع بلدة الشيوخ إلى الشمال الشرقي من مدينة 
اخلليل، وتبعد عنها ثمانية كيلومترات. وميكن 
إليها عبر طريق محلي معبد. وترتفع  الوصول 
وتبلغ   ، 910م  حوالي  البحر  سطح  عن  الشيوخ 
مساحة  أما  دومنا،   960 فيها  العمران  مساحة 
البلدة  وفي  دومن.   12.100 حوالي  فتبلغ  أراضيها 
الدراسية  املراحل  ملختلف  حكومية  مدارس 
االحتالل  سلطات  صادرت  وقد  واإلناث،  للذكور 
عليها  وأقامت  أراضيها؛  من  جزءا  اإلسرائيلي  

مستوطنة »قنا«.

بجهد وعمل متواصل 

أطفال »خطى« في الشيوخ يحاربون ظاهرة التمييز في املدارس 

 أطفال خطى أثناء ورشات العمل بحضور مؤسسة إنقاذ الطفل البريطانية

وهنا يعرضون أفكارهم
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تشارك  حيث  الفرح،  مع  موعد  احلمل: 
في  وتساهم  واألعياد،  املناسبات  ببعض 
تنظيم بعض احلفالت. جتد نفسك متعدد 
على  منفتحا  احلركة،  كثير  االجتاهات، 
نادرة.  وشجاعة  بالنفس،  كبيرة  بثقة  الدنيا 
سلطة  ومتارس  بثقة  اجلديد  مع  وتتعامل 
إذا كنت تتوجه  إذا كنت تشغل منصبا عاما، أو  وهيبة، فيسطع جنمك 
الشخصي  الصعيد  على  حلوة  مفاجآت  عاطفيا:  واجلماهير.  الناس  إلى 
كما احلب واالرتباط، وتعلن عن تنفيذ رغبة غالية على قلبك. وإذا كنت 
مرتبطا، فقد تسافر مع احلبيب لسبب أو آلخر أو تلتقي به خارج بالدك.

أعمالك  في  وتغوص  حدسك  تتبع  الثور: 
بالناس  وحتاط  جديد،  هدف  لتحقيق 
وتسوي  مساعدتك،  على  والقادرين  الفاعلني 
أن  املستبعد  غير  من  عالقا.  قانونيا  نزاعا 
كثيرة  جهودا  تبذل  جديدا.  عرضا  تتلقى 
لكشف بعض املؤامرات، أو تشكك دون سبب 
الصفحة،  واقلب  ترو  التصرفات، وتقارن بني ما حدث ويحدث.  ببعض 
وال تثر املواضيع احلساسة. عاطفيا: املشاعر اإليجابية تسكنك، وتنسى 
النبيلة.  للعواطف  املجال  وتترك  أزعجك  ما  ومتحو  السابقة،  األزمات 

احلب يشق طريقه إليك، وقد تتلقى دعوات وإشارات حلوة.

أو  الزمالء  أحد  مع  نزاع  ينشأ  قد  العقرب: 
ويتعلق  قليال،  يقلقك  الزبائن  أو  املتعاونني 
بعضهم  محاولة  على  تشهد  وقد  مالية.  مبسألة 
انتماء  أو  مؤسسة،  أو  ما،  نظام  استغالل 
العطاء،  في  تخلص  ولكنك  اخلاصة،  ملصاحله 
وإفشاء  التعبير  على  قادر  غير  نفسك  وجتد 
ترغب  عاطفيا:  واجلسدي.  املعنوي  بالتحسن  فتشعر  الضغط  يزول  األسرار. 
مبمارسة سلطتك ونفوذك على اآلخر، وتلتقط بعض الفرص العاطفية، ألنك 
تشعر بالضجر عندما تكون وحيدا، وتتصرف بارتباك وقلق عندما تكون برفقة 
اآلخرين. حتتاج للخروج عن الروتني واملغاالة، وتنعش القلب مبغامرة جديدة.

األوقات  عناء  من  تستريح  امليزان: 
وتتحسن  عافيتك،  فتستعيد  السابقة، 
أبوابا  أمورك بشكل الفت، كما تفتح أمامك 
كانت مغلقة. تتحرر من قيود، وتنطلق واثقا 
من نفسك، قادرا على إقناع اجلميع بأفكارك 
مفاوضات  تخوض  كنت  إذا  وتوجهاتك. 
وحتقيق  التنقل  في  حذرا  كن  النجاح.  فستصادف  اتصاالت،  جتري  أو 
املشاريع. عاطفيا: تسوي املشاكل الزوجية إذا عانيت منها، وإذا كنت 
وحيدا فقد تصادف لقاء عذبا جدا قد يغير مصيرك. وتتباهى بنفسك، 

وتضع حدا ملن يحاول إزعاجك.

وجيد،  هادئ  بشكل  األمور  تسير  اجلوزاء: 
فتنعم بنقاشات إيجابية وأجواء متناغمة. تنافس 
في  وتبرع  احلظ،  فيحالفك  مواقع  على  بعضهم 
اإلعالمية،  واإلطالالت  والكالم  التفاوض  مجال 
في  طريقك  تشق  والترحيب.  التأييد  فتالقي 
والشركاء  الزمالء  ببعض  وتتصل  مهني  مجال 
وحكومات،  كبيرة  مؤسسات  أو  تنظيمات  مع  اتفاق  إلى  تتوصل  والزبائن. 
وتتلقى التمويل املطلوب، أو الدعم والتأييد. تنعم بأجواء إيجابية مع املقربني، 
على  يحصل  قد  املؤيدين.  الستقطاب  توظفها  أن  ميكن  استثنائية،  وبشعبية 

إعجابك الكثيرون والكثيرات ورمبا تخوض مغامرة في هذه األثناء.

حيوية  وحتركك  املعنويات،  ترتفع  السرطان: 
اإلعجاب  عالمات  تتلقى  نادرتان.  وحماسة 
اإليجابية،  مسيرتك  فتواصل  والتقدير، 
األمور  لبعض  نظرتك  تتغير  النجاح.  وحتقق 
ونضجا  تفهما  أكثر  وتصبح  واالعتبارات، 
تريد  عاطفيا:  الظروف.  ولبعض  لآلخر  وتقبال 
تشعرك  املاضي  أضواء  فكأن  والطمأنينة؛  الهدوء  عن  وتبحث  االستقرار، 
باخلطر، أو تلهب أحاسيسك، ويؤثر على شعورك باألمان. عاطفيا: تريد الثبات 
قلبه  تدخل  فقد  إعجابك،  ينال  من  صادفت  وإذا  اجلدية.  والعالقات  والعمق 

حتى لو لم تكن العالقة رومانسية في البداية.

سريع،  بشكل  أمورك  تسير  العذراء: 
اللقاءات  فتزدهر  لألمام،  وتتقدم 
أرباحا  حتقق  واملفاوضات.  والنقاشات 
تدرك  قلبك.  على  غالية  أمنية  وتنفذ 
فتلتقط  مصلحتك،  مكمن  بحدسك 
مع  وتتصالح  تقاعس،  دون  الفرص 
محيطك، وتسوي بعض املشاكل السابقة. عاطفيا: أفراح وحرارة 
شريك  إلى  تعود  أو  حبيبا،  تستقبل  قد  وتفاهم.  وتعاطف  لقاء، 
املناسبات  أو  ذلك،  إلى  الظروف  تدفعك  ورمبا  قدمي،  عاطفي 
الغيرة.  تثير  كما  حللت  أينما  اإلعجاب  تثير  الكثيرة.  االجتماعية 

حذار من النزاعات العائلية والكالم اجلارح.

فتنتفض  إلساءة  تتعرض  قد  األسد: 
لكرامتك، وقد يطرأ هذا األمر في مجال 
األمر  يتعلق  عائلي.  أو  شخصي  مهني 
بعضهم  ويحاول  املالي،  بوضعك  أيضا 
متسرعة.  قرارات  التخاذ  دفعك 
توقع  قد  والتفكير.  بالتروي  ننصحك 
عن  يعوضك  عمال  تبدأ  أو  جديدة،  مهمة  تتولى  أو  عقد  على 
الوقت الضائع. عاطفيا: تبدي تعاطفا مع من يظهرون لك املودة 
والتفهم، ويقفون إلى جانبك. تسير شؤونك العاطفية على أحسن 
ما يكون، وتستمتع بلقاءات جذابة في محيط عملك أو في محيط 

عائلتك.

عليك  فرض  وما  آملك،  ما  تنسى  اجلدي: 
شروطا قاسية، فتتقدم خطوات لألمام، واثقا 
مبعنويات  احلياة،  على  ومقبال  قويا  مقاوما، 
املغلقة،  األبواب  أمامك  يفتح  ما  اجلبال،  تهز 
صعودا  واالستمرار  العطاء  على  ويحفزك 
نحو املجد واالنتصار. يساعدك حدسك على 
إلى  ويشير  األنفاس،  عليك  يضيق  عاطفيا:  املناسبة.  الفرص  التقاط 
انزواء ووحدة، أو انسحاب من عالقة ما، أو شعور بالتخلي، وقد يكون 
السبب غياب احلبيب أو سفره أو عدم جتاوبه أو امتعاضه من أمر ما. 

اجتماعاتك ناجحة ومزدهرة والصداقات داعمة.

القوس: تكسب األصدقاء، ومتارس سحرا، 
وتلقائية،  طبيعية  بصورة  الناس  وجتذب 
وتلتقط الفرص دون جهد. قد تلتقي بنصفك 
زوج  يصبح  قد  والذي  عازبا،  كنت  إذا  اآلخر 
دون  تعمل  أن  لك  األفضل  من  املستقبل. 
إعالم وظهور كبير، وأن تكلف اآلخرين ببعض 
املهمات، وأن تختفي قليال. هذا ال يعني أنك ال تتمتع بالسلطة نفسها، 
ولكن نتائج النجاح ظاهرة عليك، وقد جتعلك مياال إلى الغرور فحاذر. 
تؤدي مهمة أكثر دقة، تتطلب عناية كبيرة ومساعي متنوعة ورحالت 

أو سفرا ما.

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

وحتتار  مهما  عرضا  تتلقى  قد  احلوت: 
كبيرة  لقاءات  وتعقد  رفضه،  أو  قبوله  بني 
فتتصل  املهمات،  بعض  وتناقش  للتفاوض، 
ورمبا  املختصة،  واملراجع  القرار  بأصحاب 
تكثر  حرج.  وقت  في  أحدهم  للقاء  تسافر 
بإنشاء  تفكر  وقد  بها،  حتلم  التي  املشاريع 
احلياة  في  كما  وامليزانية.  والنفقات  اإلمكانات  وتدرس  لك،  مؤسسة 
املهنية، كذلك في احلب، حتتفل بلقاء أو جناح يحققه أحد أفراد العائلة، 
أو مبصاحلة بعد جفاء. يحوم حولك الناس واملعجبون وتسير شؤونك 
الزوجية بطريقة مثلى. قد يخفق القلب باجتاه شخص أكبر منك سنا أو 

مقاما، ورمبا يكون مشهورا ومعروفا في بعض األوساط.

كثيرة،  آماال  وحتقق  واثقا  تنطلق  الدلو: 
من  ومستفيدا  ممتاز،  عملي  بحس  مدعوما 
من  فما  ملصلحتك،  تأتي  التي  الصدف  بعض 
طارئ يقلب األمور في خدمة مآربك. قد تلتقط 
اآلخرين  أذهان  عن  وتغيب  فجأة  تظهر  فرصة 
الوقت  في  وتقطفها  أهميتها  بحدسك  فتدرك 
املناسب. تفوز في انتخاب ما، أو تعني في منصب، وتواجه منافسيك بثقة 
بالنفس ال تضاهى. عاطفيا: تسير األمور بشكل ممتاز، فتبدو سعيدا، واثقا 
أو  للعازبني،  مميز  لقاء  يتم  قد  صداقاتك.  في  كما  احلميمة،  عالقاتك  في 
تطرأ ظروف توطد عالقة املرتبطني. يحصل تغيير في حياتك الشخصية، 

وتخوض جتارب للمرة األولى، وتفرح بوجوه جديدة تتعرف إليها.

قصــة وعبــرة
الطفــــل والسلحفــــاة

اختارتها: منال زهور- مراسلة الصحيفة/ رام الله

ويلعب  يطعمها  سلحفاة  لديه  كانت  طفال  أن  يحكى 
الطفل  الباردة،   جاء  الشتاء  ليالي  معها.  وفي إحدى 
لسلحفاته العزيزة، فوجدها قد دخلت في قوقعتها 

الصلبة طلبا للدفء،   فحاول أن يخرجها فأبت. ضربها 
وهنا دخل عليه  فزادت متنعا.  بها  له، صرخ  تأبه  فلم  بالعصا 

أبوه غاضبا حانقا وقال له: ماذا بك يا بني؟  فحكى له مشكلته 
ثم  معي،  وتعال  دعها  له:  وقال  األب  فابتسم  السلحفاة،  مع 

أشعل األب املدفأة وجلس بجوارها مع ابنه يتحدثان،   ورويدا رويدا إذ 
بالسلحفاة تقترب منهما طالبة الدفء؛ فابتسم األب لطفله وقال: يا بني؛ الناس كالسلحفاة؛ إن أردتهم 

أن ينزلوا عند رأيك فأدفئهم بعطفك.
وإن لم تسع الناس بأموالك فسعهم بأخالقك، وعامل الناس مبا حتب أن يعاملوك.

اختارتها: عليا أبو دية- مراسلة الصحيفة/ بيت حلم

وسقطت،  فتاة  تعثرت  شواء،  حفل  خالل 
ولكنها طمأنت اجلميع أنها بخير، بعض أن 
وقالت  باإلسعاف،  االتصال  عليها  عرضوا  
اجلديد.  حذائها  بسبب  بحجر  تعثرت  إنها 
طبق  لها  وقدموا  النهوض،  على  فأعانوها 
قررت  ترتعش،  كانت  وفيما  آخر،  طعام 

الفتاة أن تستمتع مبا تبقى من املساء.
املساء  ذلك  الحق  وقت  في  زوجها  اتصل 
املستشفى.  في  زوجته  أن  اجلميع  ليخبر 
وفي السادسة من ذلك املساء توفيت بعد أن 

أصيبت بجلطة في الدماغ خالل احلفل.
فرمبا  اجللطة،  أعراض  احلضور  علم  لو 

كانت الفتاة حية اليوم.
من  متكن  إذا  أنه  أعصاب،  طبيب  ويقول 
ثالث  خالل  باجللطة  مصاب  إلى  الوصول 
املصاب، ويرى  إنقاذ  ساعات فقط، فيمكنه 
أعراض  على  التعرف  يتطلب  األمر  بأن 
ليس  وذلك  فحسب،  وتشخيصها  اجللطة، 

أمرا صعبا؛ إذ من السهل التعرف عليها. 
ولكن لسوء احلظ، فإن قلة الوعي قد تتسبب 

بكارثة؛ ألن مريض اجللطة قد يعاني ضررا 
من  أحد  لذلك  يفطن  أن  دون  الدماغ،  في 

حوله.
ميكنه  سبيل  عابر  إن  األطباء  ويقول 
التعرف على أعراض اجللطة بسؤال املريض 

ثالثة أسئلة:
اطلب من املصاب أن يبتسم، وأن يرفع كلتا 
مثل:  بسيطة،  عبارة  يقول  وأن  ذراعيه، 

»احلمد لله رب العاملني«.
املهام،  هذه  من  أي  في  صعوبة  وجد  فإذا 
األعراض  وصف  فورا،  اإلسعاف  اطلب 

للمسعفني.
من  مجموعة  أن  الباحثون  اكتشف  لقد 
الضعف  اكتشاف  على  قادرون  املتطوعني 
ضعف  أو  الوجه،  تعابير  في  بالتحكم 
الذراعني، أو مشاكل النطق، فبدأوا يحثون 
العامة على تعلم هذه األسئلة، وقاموا بعرض 
استنتاجاتهم في االجتماع السنوي لرابطة 

اجللطة األمريكية في شباط املاضي.
البسيط  الفحص  لهذا  الواسع  االنتشار  إن 
سيؤدي إلى التشخيص املناسب الذي سيؤدي 
 بدوره للعالج اجللطة، ومينع اإلضرار بالدماغ.

انتبه... مقدمات اجللطة الدماغية
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ميرنا زيادة- مراسلة الصحيفة/ رام الله

الفلسطينية،  الساحة  على  املتالحقة  التغيرات  رغم 
الربيع  سمي  حراك  من  العربي  العالم  يشهده  وما 
العربي، فإنه ال تغيب عن الساحة احلوارات ذات العالقة 
في  تعرف  التي  القيم  االجتماعي، واختالف  بالشأن 
التي  الصفات  أو  اخلصائص  أنها  على  احلرة  املوسوعة 
الفرق  بها اجلماعة وتوجه سلوكهم، وتعلمهم  ترغب 
اجليد  أو  واخلطأ،  الصحيح  أو  واحلرام،  احلالل  بني 
التسامح  وقوامها  القائمة،  الثقافة  وحتددها  والسيئ، 
والقوة.  والتعاون  واجلرأة  واألمانة  والعدل  واحلق 
وهي أداة اجتماعية للحفاظ على النظم االجتماعية 
مجتمع  في  نعيش  أن  ميكننا  وال  املجتمع.  واستقرار 
أشمل  ألنها  السلوك؛  التي حتدد  فهي  القيم؛  خال من 

من كل رغبة وحاجة ودافع واجتاه.
فهل فعال أصبحنا في زمن األقنعة جنهل فيه الوجوه 

احلقيقية؟

جند  وال  أنفسنا  على  دائما  نطرحه  السؤال  هذا 
بالصدق  إحساس  دون  منضي  وأحيانا  جوابا!  له 
الوجوه  تتشوه  عندما  يغيبان  اللذين  األمان  أو 
بأقنعة ال تعكس حقيقة صاحبها، ويجيد أصحابها 
على  تثبيتها  في  يتفننون  وراحوا  استخدامها، 
الوجوه  لتبرز  األقنعة  ستسقط  فمتى  وجوههم. 
ال  حقيقيا  أصحابها  مع  التعامل  ليكون  احلقيقية 

زيف فيه؟

األقنعة االجتماعية في علم النفس
القناع  تبرير  يتم  النفس،  علم  منظور  وحسب 
وهو  التكيف،  أشكال  من  أنه شكل  على  االجتماعي 
العديد  في  التعامل  على  اإلنسان  ملساعدة  دافع 
مدير  فليفل؛  فتحي  الدكتور  أما   املواقف.  من 
األحمر  الهالل  جمعية  في  النفسية  الصحة  دائرة 
االجتماعي  القناع  فيعرف  الله،  برام  الفلسطيني 
بقوله: »هو حالة نفاق اجتماعية، أو حالة انفصام 

على املستوى الذاتي واالجتماعي، يعاني واضعه من 
على  قدرته  وعدم  التكيف،  على  قدرته  في  ضعف 
حتديد مواقفه بشكل واضح وصريح جتاه القضايا 
إنسانية  قيما  ويعيق  القيمي،  مبفهومها  املختلفة 
ويتابع:  التغيير«.  على  قدرته  يعيق  كما  واضحة. 
»ولعل الفئة التي تعاني من ارتداء األقنعة أكثر من 
غيرها هي فئة املراهقني والشباب، حيث يعتبرون 
املكاسب  وحتقيق  التواصل  ألعاب  من  لعبة  املر 

اآلنية«.
الفكري  والتطور  االجتماعية  األقنعة  بني  ولنميز 
على  التركيز  من  فليفل،  حسب  بد،  ال  للشخص، 
السلوك الذي يقوم به اإلنسان، حيث يقول: »ليس 
كل من يرتدي لباسا حضاريا متطورا فكريا؛ فكثير 
يتصرفون  ولكنهم  الزي،  هذا  يرتدون  هؤالء  من 
بشكل همجي، وهذا بحد ذاته قناع«. وهكذا ميكننا 
واملوضة،  للشخص،  الفكري  التطور  بني  التمييز 

واألقنعة االجتماعية.

العادات والتقاليد جزء ال يتجزأ
على  اليوم  نعيشها  التي  الفوضى  حالة  تقتصر  ال 
قيم املراهقني ومفاهيمهم، التي تفرغ االنفتاح من 
هناك  بل  وسلوكا.  رؤية  األخالقية  ومبادئه  قيمه 
وتقاليده  املجتمع  عادات  أن  تعتبر  أخرى  فئات 
دون  الشخصية  من حريتهم  كبيرة  مساحة  حتتل 
استيعاب حقيقي لقيم ومبادئ جاءت لتلبي غايات 

قبيلة معينة.
العادات  بني  وثيق  ارتباط  »هناك  فليفل:  ويقول 
تلعب  ألنها  االجتماعية؛  األقنعة  ولبس  والتقاليد 
متخذين  نشعر،  أن  دون  ثقافتنا  في  أساسيا  دورا 
ألنفسنا قاعدة سلوك من املثل الشعبي الذي يقول: 
بشكل  الناس«،  ذوق  على  والبس  ذوقك  على  »كل 
ويتصرف  يرتدي  ألن  مضطر  اإلنسان  وكأن  يبدو 
على ذوق الناس، وليس ذوقه اخلاص«. ولعل املثل 
فيجتاح  واللباس،  الطعام  مستوى  من  أبعد  يذهب 
فالعادات  للناس؛  تظهر  أن  ميكن  ال  داخلية  أفكارا 
والتقاليد تلعب دورا هاما في صقل الشخصية التي 
يغطيها القناع، وعدم قدرة الفرد على التكيف معها. 
وهنا نعمل على ضرب هذه العادات عرض احلائط، 
لنفعل ما نريد، من وراء أقنعة تبعدنا عن عاداتنا 

املتوروثة.
وتقول رسمية عامر، 21 عاما، من جامعة 
أن  اإلنسان  على  »يجب  الوطنية:  النجاح 
ميارسها  التي  وتقاليده  عاداته  يعكس 
البيئات  في  عليها  ويحافظ  البيت،  في 
األخرى؛ كاجلامعة أو مكان العمل، دون أن 
يتصنع ويرتدي قناعا هو في غنى عنه«.

ضغط األقران وتقبل األهل
قدرا  أن  إلى  الدراسات  بعض  وتشير 
بفعل  يتغير  اإلنسان  سلوك  من  كبيرا 
على  تغير  يحدث  حيث  األقران،  ضغط 
بطريقة  حديثهم  وطرق  تصرفاتهم 

تخالف واقعه.
هذه الضغوط من األمور التي توقع اخلوف 
في قلوب اآلباء. ويبدو األمر مختلفا بعض 
أو  اإليجاب  نحو  التغير  من حيث  الشيء 
أبنائهم  األهل على  ويزداد خوف  السلب. 
التأثر  في مرحلة املراهقة؛ بسبب حجم 

الذي قد يقع عليهم من أقرانهم.
في  األشخاص  »لتناقض  فليفل:  ويقول 
البيت وخارجه  داخل  الطعام  أو  السلوك 
السائدة،  الثقافة  مع  بالتماشي  عالقة 
أشخاص  مع  التواصل  على  والقدرة 
هذا  أن  ويرى  األسلوب«،  في  يختلفون 
حدود  في  كان  إذا  إيجابيا  تكيفا  يعتبر 

املنزل،  في  طبيعيا  التصرف  يتم  حيث  املعقول، 
مع  للتماشي  نفسه مضطرا  املرء  يجد  اخلارج  وفي 
من جنالسهم. ويقول: »لكن هذا يحولنا إلى مجتمع 
مجامل أكثر من مجتمع صريح ومباشر، ويزيد من 

حجم التشكيك الدائم باألفراد«.
وتقول رائدة الشاعر؛ من القدس وأم لثالثة شبان: 
كليا  تختلف  املنزل  في  أوالدي  شخصية  أن  »أشعر 
أم مكان  اجلامعة  آخر، سواء في  أي مكان  عنها في 
العمل، وحسب طبيعة األشخاص الذين يلتقون بهم؛ 
املنزل ضمن  الشخصية في  فهم ميارسون حريتهم 
من  أكبر  مبساحة  ويحظون  بها،  املسموح  احلدود 
احلرية الشخصية في اخلارج«. وتتساءل قائلة: »هل 

هذا ضعف في قدرتهم على املواجهة«؟

إرضاء  أجل  من  القيم  صراع  فإن  فليفل  وحسب 
ذاته  بحد  يعد  شخصية،  مآرب  وحتقيق  اآلخر، 
األهل،  من  مكتسب  سلوك  أنه  ويعتقد  معيقا. 
وميكن رده إلى مفهوم الصورة االجتماعية التي يتم 
صراع  »يرتبط  ويقول:  مغلوط.  بشكل  تدريسها 
والتاريخي،  والفكري  االجتماعي  باملوروث  القيم 
وتربية  تعليم  بعملية  يرتبط  الوقت  نفس  وفي 
األفراد داخل البيت. وال بد من وجود إستراتيجيات 
األزمة  هذه  من  للخروج  توعية  وحمالت  وطنية 
التي نسميها ارتداء األقنعة االجتماعية باستمرار«.

اإلنسان  يعيش  أن  وأقساها  األمور  أتعس  ولعل 
بوجوه متعددة؛ ألنها تقود إلى التخبط، وال تسمح 
له بتشخيص األحداث التي تدور حوله. وبإمكاننا 
ما،  وجه  على  األقنعة  تشعب  مقدار  نكتشف  أن 

فليسقط القناع... زمن جنهل فيه الوجوه احلقيقية... وكل منا يختار القناع الذي يناسبه
املظهر والشكل، اللباس والهيأة، وحتى الشكل اخلارجي، وفي أغلب األحيان تطال حتى املضمون؛ كلها لم تعد معصومة عن ارتداء أقنعة تلون شخصية اإلنسان فتحوله إلى ما يشبه احلرباء. وكم نغرق في حتليل شخصية، أو نقف مجرد مراقبني، مستمتعني أو غير مستمتعني ونحن نتفاجأ بأن من نقّدر أننا نعرفه متام 

املعرفة، يصبح غريبا عنا بسرعة البرق... ثم نتهمه بأنه ذو وجهني، أو يعاني من »فصام« األوجه. وفي ذلك نعتقد أننا نحن املالئكة، لكننا بعد أن نقرأ قضية العدد التالية، رمبا سنكتشف أننا ممثلون أقدر وأروع، وأننا، كذلك، ال ننزع عن وجوهنا األقنعة، حتى لم نعد نعرف هيأة وجوهنا احلقيقية.

القنــــــاع االجتمـاعــــــي فــــــي نظــــــر املستطـلعـيــــــن
أجرت صحيفة صوت الشباب الفلسطيني استطالعا للرأي على عينة عشوائية من الشباب في رام الله ونابلس وغزة، حول األقنعة االجتماعية التي تنتشر في املجتمع. وظهر أن 56.6% من املشاركني تتغير شخصيتهم حسب طبيعة األشخاص الذين يلتقون بهم، وأن 45% منهم يستخدمون املصطلحات األجنبية في لقاءاتهم الرسمية، وتقابلها نسبة 56.6% من الذين ال يستخدمونها أثناء وجودهم مع العائلة. 

وتوضح النتائج أن 40% من املستطلعة آراؤهم يظهرون كأشخاص متحررين مع أشخاص من النوع اآلخر، بينما جند أن 10% منهم ال يظهرون كأشخاص متحررين مع األصدقاء من نفس النوع. وفيما يلي بعض نتائج االستطالع:

نعم

ال

أحيانا

املكان الذي تتواجد فيه

طبيعة األشخاص

األصدقاء

العائلة

نعم

ال

أحيانا

هل يتغير لبسك حسب تغير البيئة:تتغير شخصيتك حسب:هل تعتبر أن العادات والتقاليد تقيد شخصيتك؟
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إرضاء  أجل  من  القيم  صراع  فإن  فليفل  وحسب 
ذاته  بحد  يعد  شخصية،  مآرب  وحتقيق  اآلخر، 
األهل،  من  مكتسب  سلوك  أنه  ويعتقد  معيقا. 
وميكن رده إلى مفهوم الصورة االجتماعية التي يتم 
صراع  »يرتبط  ويقول:  مغلوط.  بشكل  تدريسها 
والتاريخي،  والفكري  االجتماعي  باملوروث  القيم 
وتربية  تعليم  بعملية  يرتبط  الوقت  نفس  وفي 
األفراد داخل البيت. وال بد من وجود إستراتيجيات 
األزمة  هذه  من  للخروج  توعية  وحمالت  وطنية 
التي نسميها ارتداء األقنعة االجتماعية باستمرار«.

اإلنسان  يعيش  أن  وأقساها  األمور  أتعس  ولعل 
بوجوه متعددة؛ ألنها تقود إلى التخبط، وال تسمح 
له بتشخيص األحداث التي تدور حوله. وبإمكاننا 
ما،  وجه  على  األقنعة  تشعب  مقدار  نكتشف  أن 

احلقيقي.  الوجه  محل  الزائف  القناع  حل  حتى 
متعدد  بارعا  ممثال  »املقّنع«  من  يجعل  وهذا 

األقنعة.
بأن هناك ممثلني  التحليل ميكن احلكم  وأمام هذا 
كثر يجيدون دورهم. ونقول: يصعب على اإلنسان 
بطولة  أدوار  فيمثل  وحتايل،  بزيف  يتصرف  أن 
ليست  وهي  فيلم..  احلياة  أن  اعتبار  على  بارعة 

كذلك!
تضليل،  من  حتمله  مبا  الظاهرة  هذه  انتشار  ومع 
نبقي في عاملنا من هذه الوجوه ما نبقي، ونحذف 
أن  واملواقف  والزمن  لأليام  ونترك  نحذف،  ما  منه 
األقرب ألرواحنا،  والوجوه  والنوايا،  األعماق  تكشف 
حتى مننحها تأشيرة الدخول إلى قلوبنا، ونفتح لها 

أبواب ثقتنا على مصراعيها.

فليسقط القناع... زمن جنهل فيه الوجوه احلقيقية... وكل منا يختار القناع الذي يناسبه

زينة صندوقة، 23 عاما، رام الله:
الفتاة  شخصية  في  أظهر  أن  أفضل 
وتغلب  نفسها.  الواثقة من  الرزينة 
في  خصوصا  اجلدية،  صفة  علي 
ولكنني  لذلك.  حتتاج  التي  املواقف 
في نفس الوقت مرحة ومتواضعة. 
أشعر أحيانا أنني بوجهني في بعض 
الشخص  من  تتطلب  التي  الظروف 
أنني  مع  لآلخر،  مجامال  يكون  أن 
أكون في حالة نفسية ال تتطابق مع 

وجه  إلى  حتتاج  األمكنة  من  كثيرا  أن  وأعتقد  تعاملي.  طريقة 
مختلف عن األماكن األخرى.

أنس حمد الله، 18 عاما، طولكرم:
الناس  أمام  صورتي  جتمع  أن  أحب 
أحبذ  لكنني  صفة.  من  أكثر  بني 
مرحة  روح  ذا  جديا  أكون  أن 
صورتي  تبرز  أن  أريد  كما  أحيانا. 
كشخص اجتماعي له عالقات قوية 
ذو  شخص  أنني  أعتقد  باآلخرين. 
العائلة  أمام  فتصرفاتي  وجهني؛ 
تختلف عن تصرفاتي مع أصدقائي، 
صديق  بني  تختلف  هذه  وحتى 

وآخر؛ ألني أتعامل مع كل شخص حسب طبيعته وما يناسبه.

ياسمني عطون، 21 عاما؛ طالبة إعالم في جامعة النجاح:
كشخصية  الناس  يراني  أن  أرغب 
ذلك  لهم  يوحي  أن  دون  مرحة، 
املواقف  في  جدية  غير  بأنني 
مع  تصرفاتي  أن  أعتقد  اجلدية. 
أصدقائي أكثر أريحية وعفوية من 
أنني  ومبا  عائلتي.  مع  تصرفاتي 
أتعامل مع أشخاص من نفس اجليل 
نفسي  أعتبر  فإنني  واالهتمامات، 
ذات وجهني؛ فهناك مواقف يصعب 

أن يبقى اإلنسان فيها ثابتا على هيئة معينة في تصرفاته، وكل 
نوع من األشخاص لدي طريقة معينة في التعامل معه.

جامعة  في  هندسة  طالب  عاما؛   19 حسن،  جمال  مهند 
النجاح:
أحب أن يراني الناس شخصا بسيطا 
معقد  غير  كإنسان  ال  تكلف،  دون 
تصرفي  طريقة  أن  وأرى  وعفوي. 
في العائلة تختلف عن تصرفاتي أمام 
تصرفاتي  وعن  املقربني،  أصدقائي 
أكون  الناس، حيث  أمام غيرهم من 
أن  على  حريصا  وأكون  منضبطا، 
املناسب؛  االنطباع  عني  يأخذوا 
في  هام  دور  واألشخاص  فلألماكن 

طريقة التعامل والتعبير.

محمود املجدالوي، 25 عاما، جباليا، غزة:
أحب أن أظهر بصورة اإلنسان الصادق 
للظهور  وأسعى  واألصيل،  والطيب 
أعتبر  ال  لكنني  الصورة.  بهذه  دوما 
أبدا  أتغير  ال  نفسي بوجهني؛ ألنني 
العكس؛  مع تغير الظروف، بل على 
في  طبيعتي  على  أتصرف  أن  أحب 

كل األحوال.

وائل احللبي، 24 عاما، رفح، غزة:
األجمل؛  بالصورة  أظهر  أن  أحب 
ألنها ترضيني، ومتكنني من خدمة 
الناس. وأحب أن أظهر بصورة الشاب 
الفئة  ميثل  الذي  احملبوب   املتميز 
أحيانا  ولكن  املجتمع.  في  املثقفة 
بوجهني  يكون  أن  اإلنسان  يحتاج 
الذين  األشخاص  طبيعة  حسب 
نتعامل معهم، واألماكن التي نتواجد 

فيها.

صورتـــي أمـــام النـــاس

املظهر والشكل، اللباس والهيأة، وحتى الشكل اخلارجي، وفي أغلب األحيان تطال حتى املضمون؛ كلها لم تعد معصومة عن ارتداء أقنعة تلون شخصية اإلنسان فتحوله إلى ما يشبه احلرباء. وكم نغرق في حتليل شخصية، أو نقف مجرد مراقبني، مستمتعني أو غير مستمتعني ونحن نتفاجأ بأن من نقّدر أننا نعرفه متام 
املعرفة، يصبح غريبا عنا بسرعة البرق... ثم نتهمه بأنه ذو وجهني، أو يعاني من »فصام« األوجه. وفي ذلك نعتقد أننا نحن املالئكة، لكننا بعد أن نقرأ قضية العدد التالية، رمبا سنكتشف أننا ممثلون أقدر وأروع، وأننا، كذلك، ال ننزع عن وجوهنا األقنعة، حتى لم نعد نعرف هيأة وجوهنا احلقيقية.

القنــــــاع االجتمـاعــــــي فــــــي نظــــــر املستطـلعـيــــــن
أجرت صحيفة صوت الشباب الفلسطيني استطالعا للرأي على عينة عشوائية من الشباب في رام الله ونابلس وغزة، حول األقنعة االجتماعية التي تنتشر في املجتمع. وظهر أن 56.6% من املشاركني تتغير شخصيتهم حسب طبيعة األشخاص الذين يلتقون بهم، وأن 45% منهم يستخدمون املصطلحات األجنبية في لقاءاتهم الرسمية، وتقابلها نسبة 56.6% من الذين ال يستخدمونها أثناء وجودهم مع العائلة. 

وتوضح النتائج أن 40% من املستطلعة آراؤهم يظهرون كأشخاص متحررين مع أشخاص من النوع اآلخر، بينما جند أن 10% منهم ال يظهرون كأشخاص متحررين مع األصدقاء من نفس النوع. وفيما يلي بعض نتائج االستطالع:

ألتزم

ال ألتزم

أحيانا

نعم

ال

أحيانا

نعم

ال

أحيانا

هل تقدم رغبات وتوجهات أسرتك على أولوياتك الشخصية؟هل تشعر مبساحة أكبر من احلرية عند اإلبتعاد عن العائلة؟هل تلتزم بتوجهات أسرتك؟
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إجني ارحيم- مراسلة الصحيفة - غزة 

الفن  عالم  في  املتابعون هبوطا حادا  الحظ 
كلثوم،  أم  كانت  أن  فبعد  حتديدا؛  والغناء 
وفريد  احلليم،  وعبد  وصباح،  وفيروز، 
أسماع  على  يستولون  وغيرهم  األطرش 
بعد  حتى  وحفالتهم  وجلساتهم  الناس 
رحيلهم. لكن انخفض هذا املستوى من الفن 
بعادات  تليق  ال  ومشاهد  رقصا  محله  ليحل 
املجتمع العربي وقيمه، لتصبح العيون فقط 

هي من يستمع ويقيم.
رسم  مؤخرا  أعاد  الفلسطيني  الشباب  ولكن 
الطربي  للفن  أسماعه  يوجه  فبدأ  ذوقه؛ 

األصيل، بعد أن مل تلك العروض.

فن األجيال
غزة:  من  عاما،   17 توفيق،  موسى  يقول 
»عزفي على آلة العود هو مصدر إلهامي الذي 
يجعلني أميل لالستماع  للفن األصيل؛ بسبب 
جودة األحلان«، ويتابع: »بعد ذلك تعمقت في 
مني  الفن جزءا  هذا  فأصبح  األغاني  كلمات 
العربي  الطرب  أن  ويرى  العود«.  كآلة  متاما 
من  بد  ال  عربية  حضارة  يجسد  األصيل 

التمسك بها.
أما غروب القاضي، 25 عاما، من رفح، فتقول: 
الساهر  كاظم  بالفنان  تعلقي  البداية  »كانت 
وأحلانه وإحساسه الذي أذهلني بقدرته على 
فهويت  قباني،  نزار  الشاعر  كلمات  إيصال 
أعجب  وبدأت  األغاني،  من  الفصيح  سماع 
وتضيف:  حافظ«،  احلليم  وعبد  كلثوم  بأم 
»عظمة هذا الفن تكمن في أنه فن األجيال؛ 

ما  فينا  ويخلد  ومكان،  زمان  لكل  يصلح 
بـ»إنت  تصدح  حناجرنا  تزال  وما  حيينا. 
األغاني  عكس  على  و»أهواك«،  عمري« 
املعاصرة التي ميكننا أن نطلق عليها مصطلح 
األسواق  تنزل  أن  تلبث  ما  ألنها  اوي«؛  »تيك 
حتى ينساها الناس ويطويها الزمن، دون أن 

تعلق أي من كلماتها في ذاكرتنا«.
أن  غزة،  من  عاما،   23 بعلوشة،  نور  وترى 
بأن  كفيلة  أصالتها  بكل  القدمية  األغاني 
تبث في الروح االطمئنان والسعادة، وتقول: 
أن  هو  أغنية  في  املاضي  تعيش  أن  »معنى 
ورقيها«.  معانيها  بكل  احلضارة  تعيش 
األخيرة  الفترة  في  »الحظنا  وتضيف: 
كثرة صفحات الفيس بوك اخلاصة بالشباب 
الآللئ  بتلك  تضيء  سواء،  حد  على  والكبار 
لفنانني  خاصة  صفحات  وأفردت  العربية، 
وهبي،  وجاهدة  الرومي،  ماجدة  أمثال 
وغيرهم،  بسيلس،  وميادة  الساهر،  وكاظم 
التي  الراقية  وهم من رواد األغنية العربية 
فتبقى  وأداؤها،  وأحلانها  كلماتها  فيك  تؤثر 

محفورة في وجدانك أبدا«.

ثورة التكنولوجيا
ويرى الشاعر الشاب فارس سباعنة، 29 عاما، 
وانتشار  التكنولوجي،  التقدم  أن  من جنني، 
وشيوع  التقنية،  بإمكاناتها  الفضائيات 
عبارة  أنه  على  يعرفه  الذي  كليب،  الفيديو 
عن »مجموعة من اجلماليات تبث في مساحة 
زمنية ضيقة«، هي الظروف التي عملت على 
العام  الذوق  وهبوط  الفن،  مستوى  انحدار 
اجلمالية،  باملساحات  الشباب  »انبهار  بسبب 

أو  اللحن  في  للهفوات  املشاهد  يلتفت  فال 
العربية،  املجتمعات  »كافة  ويقول:  الكلمة«. 
مبا فيها املجتمع الفلسطيني، مرت بحالة من 
مشاهد  فأضحت  والثقافي،  الفكري  االنغالق 
الفضائيات  التي تبث مع األغنية في  النساء 
من  أكثر  الشباب  جتذب  التي  هي  العربية 

األغنية والكلمة«.
ظاهرة  الراقي  للفن  التوجه  أن  ويؤكد 
ملموسة في أوساط الشباب، بسبب »انتقالهم 
مرحلة  إلى  التلفاز  مشاهدة  مرحلة  من 
اإلنترنت«، ويوضح ذلك قائال: »أصبح الشاب 
بدال  الفن،  من  له  يروق  عما  البحث  يفضل 

من أن يصله جاهزا عبر التلفاز«.
في  نضجت  التجربة  هذه  أن  إلى  ويشير 
السنوات اخلمس املاضية؛ أن الشباب يبحثون 
جماله  وميتد  الروح،  يشبع  الذي  الفن  عن 
من الكلمة الصادقة إلى اللحن الراقي واألداء 
بدأوا  الشباب  من  كثيرا  أن  ويبني  املعبر. 
الصوفية؛  املوسيقى  سماع  على  يقبلون 
يوسف،  وظافر  جبران،  األخوين  كموسيقى 

وهذا لم يحصل من قبل.
لكنه  الظاهرة،  هذه  بدميومة  متفائل  وهو 
أن  بد  وال  يكفي،  ال  وحده  »التفاؤل  يقول: 
واحلرية  الفني  النقد  على  أبناءنا  نربي 
ذاتهم  عن  التعبير  من  ليتمكنوا  الفكرية؛ 

بأريحية وصدق«.
وتبقى املوهبة واإلبداع حية ال متوت. وتبقى 
نوعية  كانت  مهما  ثابتة  الفنية  األصالة 
عاطفية،  أم  وجدانية  أم  وطنية  األغنية؛ 
الناس وقلوبهم دون  إلى عقول  فإنها تدخل 

استئذان.

بعـــد طـــول غيـــاب... الفــن امللتــزم يقــارع الـ»تيــك اوي«

سلطان ناصر- مراسل الصحيفة - غزة

الطبيعة.  مشاهد  بني  بعدستهم  يتنقلون 
يختارون منها صورا أشبه بلوحات فنية غاية 
البحر  في اجلمال. صورهم تنقلت بني حاالت 
املختلفة، وأخرى عانقت ذهب الغروب، والورد 
غزة  يقول:  حالهم  لسان  وكأن  البهية.  بألوانه 
وإمنا  والتدمير،  القتل  مشاهد  فقط  ليست 
املصورون  إنهم  وآياته..  اجلمال  مبعالم  تفيض 
الهواة الذين متكنوا من أن يظهروا جمال غزة 

وطبيعتها.
منهم  بعضا  التقت  الشباب  صوت  صحيفة 

لنتعرف على بداياتهم وجتاربهم الشخصية.

على خطى االحتراف
املصورين  معظم  يستخدمها  بسيطة  كاميرات 
على  العزم  عقدوا  لكنهم  القطاع.  في  الهواة 
مشاهد  عن  بعيدا  الساحرة  غزة  طبيعة  إبراز 
كل  يزوروا  أن  آملني  اآلفاق،  متأل  التي  املوت 
التاريخية؛  فلسطني  أزقة  من  وزقاق  شارع 
ليوثقوها بالصورة، حفاظا عليها من التهويد؛ 
فهي بالنسبة لهم منبع اجلمال الطبيعي لتنوع 

تضاريسها.
مخيم  من  عاما،   20 حمدة،  أبو  محمود  يقول 
النصيرات: »التقطت أول صورة لي حللزون ذي 
قوقعة بنية. بدت هذه الصورة غريبة في نظر 
اإلنترنت«.  شبكة  على  نشرتها  عندما  الناس 
وقد التقطها بكاميرا اجلوال؛ ألنه لم يكن ميلك 
الصورة  »أعجبتني  ويضيف:  آنذاك،  كاميرا 
في  أفكر  بدأت  اللحظة  تلك  ومنذ  فالتقطتها، 

سر جمالها، وكانت البداية«.
حتتاج  جهة  أي  عن  يبحث  حمدة  أبو  بدأ  ثم 
دون  اجلهات  من  لكثير  صورا  والتقط  ملصور، 
كل  »مع  ويقول:  كاميرا،  امتلك  حتى  مقابل، 
يزداد،  للتصوير  عشقي  كان  صورتها  صورة 

فاشتريت كاميرا مبواصفات بسيطة«.
ابتسامة:  شفته  على  ارتسمت  وقد  ويقول 
بغزة،  املصورين  كبار  بني  أقف  كنت  »عندما 
أسمع منهم  وأحمل كاميرا بسيطة جدا، كنت 
الكثير من املصطلحات اخلاصة بعالم التصوير، 
علم  عن  أعرف  أكن  لم  ألنني  باحلرج؛  فأشعر 
التصوير شيئا«. وعندها قرر أن يكون مثلهم، 
ما  كل  عن  اإلنترنت  شبكة  في  يبحث  فأخذ 
على  وتعرف  الفوتوغرافي،  بالتصوير  يتعلق 

عضويته  وسجل  والعدسات،  الكاميرات  أنواع 
وصار  بالتصوير،  املختصة  املنتديات  أكبر  في 
املصورين  كبار  كان  غزة  من  في صور  يشارك 

العامليني يعلقون عليها باإلعجاب.
الذي  اللقب  وهو  احلشرات«،  »صديق  ويطمح 
مصوري  »منتدى  رواد  حمدة  أبو  على  يطلقه 
فلسطني«؛ بسبب صوره اجلميلة لعالم احلشرات، 
أن يدون اسمه كأحد أشهر املصورين في العالم. 
ويشترط أن تذكر فلسطني قبل اسمه، ويقول: 
»عندما أشارك في مهرجان دولي أو عربي، أو 
عبارة  الصورة  على  أكتب  املنتديات،  في  حتى 
من غزة – محمود أبو حمدة؛ فالصورة تعكس 
جمال غزة، ومن األجدر أن تنسب إليها. ودور 

املصور يتعلق بإظهار هذا اجلمال فحسب«.

غزة بعيون أبنائها
جباليا؛  مخيم  من  عاما،   20 سالم،  حسام  أما 
شمال القطاع، فيستيقظ باكرا حامال كاميرته 
الصغيرة بيده، ويبحث في مخيمه عن صورة 
ليلتقطها. ويحلم كثيرا باملشاهد التي سيوثقها 
في  املخيم تقف  منامه؛ كصورة طفلة من  في 
سالم:  يقول  العلم.  وحتيي  املدرسة،  طابور 

فأنا  املخيم؛  أطفال  على  تصويري  في  »أركز 
لبيوتهم  بالعودة  األمل  عيونهم  في  أشاهد 
التي هجر منها آباؤهم وأجدادهم حتت تهديد 
صور  أن  إلى  ويشير  النكبة«.  خالل  السالح 
حتمل  ألنها  غيرها؛  من  تعبيرا  أكثر  األطفال 

رسالة واضحة وقوية.
يهوى  أنه  يوضح  التصوير،  مع  بداياته  وعن 
ألخرى  صورة  »ومن  صغره،  منذ  التصوير 
عنها«.  غنى  لي  يعد  ولم  الفكرة،  استهوتني 
من  متكنه  صغيرة  كاميرا  ميلك  أنه  ويبني 
املخيم  »حتى  ويقول:  جميال،  يراه  ما  توثيق 

على فقره مليء بالصور اجلمالية«.
أن يتمكن من زيارة كل شبر من أرض  ويأمل 
الوطن؛  تاريخ  ليوثق  التاريخية  فلسطني 
من  ليحفظها  القدمية،  وبناياته  بشوارعه 

التهويد.

الصورة عشقي
احملافظة  من  عاما،   28 العصار،  شادي  ويقول 
منذ  التصوير  »أعشق  القطاع:  في  الوسطى 
بتصوير  املوكل  كنت  إنني  حتى  صغري، 
مئات  فجمعت  اخلاصة؛  واملناسبات  الرحالت 

الصور املطبوعة لي وألصدقائي وللعائلة«.
أصدقاؤه  عبر  حني  هذه  هوايته  اكتشف  وقد 
احلفالت  خالل  بتصويره  إعجابهم  عن 
والرحالت، مما شجعه على االستمرار في هذه 

الهواية وخوض جتربتها.
بكاميرا  وردة  صورت  األيام  أحد  »في  ويقول: 
كثيرا  الصورة  وأعجبتني  اجلوال،  هاتفي 
على  حتط  نحلة  صورت  ثم  بها.  فاحتفظت 
أصبح  عندها  اجلمال.  بنفس  وكانت  وردة، 
طبيعية  ومناظر  ورود  من  الطبيعة  جمال 

يشدني«.
بعد  أصابني  »هاجس  التصوير  أن  إلى  ويشير 
األزهر  جامعة  في  للصور  معرضا  حضرت  أن 
بغزة لفريق من املصورين الفلسطينيني، يضم 
عددا من الهواة؛ فأعجبت بصورهم، وانضممت 

إليهم«.
مبتعة  مناظره  يصور  حني  شادي  ويشعر 
كبيرة؛ »فكأنني أرسم لوحة«. ويحلم أن ميتلك 

كاميرا احترافية؛ وأن يصبح مصورا صحفيا.

تفضلوا بزيارة املوقع اإللكتروني اخلاص باملنتدى:
http://www.pal-photo.net/si/

غــزة تظهــر أجمــل حيــن تطــل مــن عدســة الهــواة
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دانا الشيخ حسن/ 20 عاما
مراسلة الصحيفة/ طولكرم

تعتبر ممارسة الرياضة من األساسيات في حياتنا، 
يغفل  منا  كثيرا  ولكن  واإلناث.  للذكور  سواء 
الوقت  ميلكون  ال  أنهم  آخرون  ويعتقد  فائدتها، 
ملمارستها. واملعروف أن فائدة الرياضة على اجلسم 
إلى مزاولتها  ال تظهر في وقت قصير، بل حتتاج 

بصورة منظمة.
وتعتبر متارين »اللياقة البدنية« من متارين بناء 
الزائد. وحسب  الوزن  العضلية، وتخفيف  األنسجة 
من  تشعر  البدنية  اللياقة  فإن  علمية  دراسات 
يتعلق  عندما  خاصة  النفسية،  بالراحة  ميارسها 
األمر بالنساء، حيث إن ممارسة الرياضة لـ20 دقيقة 
يوميا، تساعد على إفراز هرمون »أندروفني«، الذي 
العضالت  وتنمية  النفسي،  االرتياح  على  يبعث 
من  للشباب  الرياضة  أهمية  ورغم  الشحوم.  بدل 
كال اجلنسني وجلميع الفئات العمرية، إال أن النساء 
اجتماعية،  ألسباب  املطلوب،  بالشكل  ميارسنها  ال 

ولقلة األماكن املتاحة لهن ملمارسة الرياضة.

قلة الوعي واملراكز
تبني رماء كيالني، 21 عاما، من جنني، إنها متارس 
وتخفيف  والتسلية،  املتعة  أجل  من  الرياضة 
وزنها، وتقول: »أمارس الرياضة في املركز مرتني 
أسبوعيا بعد انتهاء دوامي اجلامعي، الذي ال يتيح 
شبه  بشكل  املركز  إلى  للتوجه  الكافي  الوقت  لي 
يومي«. وترى أن قلة املراكز، وارتفاع االشتراكات، 

من أهم املعيقات التي ال تسمح للفتيات بالتسجيل 
فيها.

أما ملياء الكيالني، 19، من جنني، فتتوجه ملمارسة 
الرياضة بسبب »هوس النحافة«، وتقول: »هذا األمر 
احلالي  وزني  أن  رغم  نهارا  ليال  تفكيري  يشغل 
الفتيات  جلميع  تتاح  ال  »قد  وتضيف:  مثالي«. 
البدنية،  اللياقة  صاالت  في  الرياضة  ممارسة 

لكنني الحظت زيادة في وعيهن بالرياضة«.
وتعتبر نادية عودة، 20 عاما، من نابلس، أن نوادي 
لقضاء  الوحيدة  الطريقة  هي  البدنية  اللياقة 
من  الكثير  »أملك  تقول:  حيث  فراغها،  أوقات 
صباحا  للمركز  وأتوجه  الرياضة،  ملمارسة  الوقت 
أهمية  يدركن  ال  الفتيات  أن  إلى  وتشير  ومساء«. 
اللياقة البدنية، وتضيف: »رغم ذلك ال يحبذ كثير 
من الفتيات ممارسة الرياضة في املراكز؛ خوفا من 

املجتمع وكالم الناس«.
وتنتقد سناء الدبسي، 21 عاما، من سلفيت، الفتيات 
اللواتي يذهنب إلى مراكز اللياقة البدنية، فتقول: 
»املركز الرياضي مكان ال يليق بالفتاة، ويؤثر على 
بأضرار  لها  يتسبب  قد  أو  املجتمع،  في  سمعتها 
جسدية«. وتشير إلى إمكانية ممارسة الرياضة في 

البيت.

مهمة للجنسني 
اللياقة  مدربة  عاما؛   38 عرفات،  نبيهة  وتؤكد 
البدنية في أحد مراكز اللياقة بنابلس، على أهمية 
الرياضة للنساء، وعلى ضرورة ممارستها باستمرار 
جلميع األعمار؛ ألنها تفيد في احلفاظ على صحة 

اجلسم، وتقول: »معظم املتدربات في نوادي اللياقة 
ومن  الزائد،  الوزن  صاحبات  خاصة  الشابات،  من 
النساء كبيرات السن اللواتي أصنب بأمراض سببها 

الوزن الزائد«.
وتشعر باألسف إلغالق النادي خالل شهر رمضان، 
بسبب امتناع النساء عن ارتياده، حيث تقول: »ال 
الرياضة،  عن  التوقف  رمضان  شهر  صيام  يعني 
الزائد  الوزن  لتخفيف  الرياضة  أن  تعتقد  ومن 
فحسب، مخطئة؛ فالرياضة تقوي اجلسم، وتلينه، 
وحتميه من هشاشة العظام عند التقدم في العمر«.
تتيح  التي  األندية  عدد  قلة  إلى  عرفات  وتنوه 
فتقول:  صاالتها،  داخل  الرياضة  ممارسة  للنساء 
التوجه  من  النساء  اجتماعية متنع  أسباب  »هناك 
إليها، ومنها نظرة املجتمع للمراكز، وعدم السماح 

للفتيات باالشتراك فيها«.
البدنية  اللياقة  أخصائي  زينة؛  أبو  بسام  ويرى 
وكمال األجسام من طولكرم، أنه ال توجد مخاطر 
صحية على الفتاة الرياضية، ويقول: »على العكس 
على  الفتاة  الرياضية  التمارين  تساعد  متاما، 
الزواج  بعد  خاصة  املشاكل،  من  الكثير  تخطي 
في  خلل  بوجود  زينة  أبو  ويعتقد  والوالدة«. 
تسويق أهمية الرياضة للفتاة، حيث يقول: »هناك 
الفتيات  زيارة  أهمية  من  تقلل  مجتمعية  جهات 
الطبية  الدراسات  لكن  البدنية.  اللياقة  ملراكز 
تثبت أهميتها، ووجوب ممارستها بصورة صحيحة 
فيحثهن  للفتيات  رسالته  ويوجه  اجلنسني«.  لكال 
على ممارسة الرياضة، ليس إلنقاص الوزن فحسب، 

وإمنا للحفاظ على أنفسهن من األمراض.

الرياضة في مراكز اللياقة البدنية

هوس الفتيات يصطدم باملجتمع وقلة املراكز

لونا اشتية وعبد الرؤوف حواري
مراسال الصحيفة/ القدس ونابلس

نستمتع في أحاديث الرياضة اليومية بأخبار األندية 
مواعيد  ونترقب  والعبيها،  القدم،  لكرة  األوروبية 
على  بالرياضة  املهتمون  ويتلهف  ونتائجها.  املباريات 
اإلسبانية  الكرة  جنوم  عن  مشتعل  نقاش  خوض 
اآلخر  من  أحق  منها  ومن  واإلجنليزية،  واإليطالية 

بلقب »النجومية«.
أسئلة قد تتبعها إجابات قد تقود للقطيعة بني الزمالء 
واألصدقاء، أو حتى األخوة واألشقاء، وفي مرات كثيرة 

بني الولد وأبيه.
وفي املقابل نسمع حديثا عابرا ومختصرا عن املنتخب 
الدوري  في  مباراة  أو  محلي،  فريق  عن  أو  الوطني، 

احمللي، أو رياضي فلسطيني متميز.
وقد بات مالحظا أن الشباب بشكل عام ال ميلك ثقافة 
أحداث  في  ثقافة  ميتلك  ما  بقدر  محلية،  رياضية 
بكرة  خاصة  العاملية،  واملباريات  األوروبية  الدوريات 

القدم.

املنتخب والرياضة
شاركت فلسطني في التصفيات املؤهلة لكأس العالم لكرة 
القدم عامي 1934 و1938، حتت اسم منتخب »فلسطني/ 
خالدي؛  عصام  الكاتب  يقول  إسرائيل«. حيث  أرض 
فلسطني«،  في  »الرياضة  حول  مؤلفات  عدة  صاحب 
املمارسات  من  استيائهم  عن  أعربوا  الفلسطينيني  أن 
القدم،  كرة  مجال  في  الهدف«  »صهيونية  اإلسرائيلية 
 1934 املصري عام  واجه نظيره  الذي  املنتخب  فكان 

يتشكل من اليهود واجلنود البريطانيني.
موقعه  القدم على  لكرة  الفلسطيني  ويشير االحتاد 
الرسمي إلى أن »املنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم 
هو أول منتخب عربي آسيوي يشارك في تصفيات كأس 
العالم« عام 1938. لكن النشاط الرياضي جتمد بعد ذلك 
بسبب االحتالل وتشريد السكان، قبل أن تعود األنشطة 
الرياضية عام 1973، بإعادة إنشاء البنية التحتية للعبة 

كرة القدم، وتكوين رابطة األندية في الضفة الغربية 
التحرير  التي كانت حتت سقف منظمة  وقطاع غزة، 

الفلسطينية.
ومع قيام السلطة الوطنية، مت تفعيل عضوية االحتاد 
الفلسطيني في »الفيفا« عام 1998، ليعود املنتخب من 
جديد ملمارسة أول بطولة رسمية خالل تصفيات كأس 
 ،1999 عام  األردن  في  العربية  الدورة  وبعدها  العرب، 

التي أحرز فيها املنتخب امليدالية البرونزية.
وفي عام 2000، مت ضم العبي الشتات من دولة تشيلي 
دائرة  دخول  حاليا  يحاول  الذي  الوطني،  للمنتخب 
دون  حتول  التي  الظروف  كل  رغم  العربية  املنافسة 

تطوره.

رياضتنا دون املستوى!
أهتم  »ال  نابلس:  من  عاما،   21 حمدان،  محمد  يقول 

دون  ألنها  القدم؛  كرة  وخاصة  احمللية  بالرياضة 
املستوى، بسبب غياب التشويق واإلمكانيات واملنافسة«. 
ويشير إلى أنه ال يعرف أسماء العبي املنتخب الوطني.

الشباب  أن  جنني،  من  عاما،   20 الزور،  أحمد  ويرى 
إلى مستوى  يتطلع  لكنه  الرياضة،  يعشق  الفلسطيني 
تلبي  ال  ومنتخباتنا  فرقنا  ومستوى  أعلى،  وأداء 
ملتابعة  منهم  كثير  يلجأ  »لذلك  ويقول:  تطلعاته، 
الدوريات األوروبية، حيث املنافسة واإلثارة والتشويق«.
أن  إلى  نابلس،  من  عاما،   18 أزهري،  لطفي  ويشير 
اهتمام  من  يحد  الذي  السبب  هي  اإلعالمية  التغطية 
التغطية  »هذه  ويقول:  احمللية،  بالرياضة  الشباب 
التميز،  من  عال  مستوى  على  األوروبية  للمباريات 
بتغطية  تهتم  الفلسطينية  اإلعالم  وسائل  وحتى 
وهذا  احمللية،  الفرق  أخبار  قبل  العاملية  الفرق  أخبار 
على  األضواء  تسليط  على  سلبا  يؤثر  احلال  بطبيعة 

واقعنا الرياضي«.
وتعتقد جنود خليفة، 22 عاما، من طولكرم، أن املشكلة 
ماديا  الفلسطينية  الرياضة  دعم  عدم  في  تكمن 
املسؤولة  اجلهات  من  كاف  اهتمام  يوجد  وال  ومعنويا، 
جمهور  »يتحمل  وتقول:  احمللية،  والفرق  للنوادي 
يشكل  ألنه  كبيرة؛  مسؤولية  احمللية  والفرق  املنتخب 
الرياضة  مظاهر  تقدم  في  أساسية  معنوية  دعامة 

لدينا«.

رأي رياضي
يقول هشام الصاحلي؛ العب خط وسط هالل القدس: 
مستوى  ذو  العاملية  واملباريات  الدوريات  تقدمه  »ما 
عال جدا يشد اجلميع ملتابعته«. ويصر على أن السبب 
احمللية،  الرياضة  متابعة  الشباب عن  لعزوف  الرئيس 
هو عدم وجود بث تلفزيوني محترف وعالي اجلودة 
أن  إنكار  يجب  ال  »لكن  ويضيف:  احمللية.  للمباريات 
الشباب  ارتباط  على  تؤثر  للمنتخب  السيئة  النتائج 
امللعب  أرض  في  امليدانية  املتابعة  أن  إلى  وينوه  به«. 
غالبا جيدة، لكن هذا ال يكفي إليجاد ثقافة رياضية 

وطنية.
ويرى محمد الشريف؛ إداري في مركز شباب األمعري، 
أن اإلمكانيات املادية، والبنية التحتية الهائلة للرياضة 
الشباب  أنظار  شد  في  الرئيس  السبب  هي  األوروبية، 
حيث  اإلعالم،  دور  إنكار  ميكن  »ال  ويقول:  إليها، 
نفتقد إلعالم فلسطيني قادر على الترويج لرياضتنا 
احمللية«. ويشير إلى أن الصحف الوطنية تنشر أخبار 
أخبار  أما  امللونة،  الصفحات  في  األوروبية  الدوريات 
ويتابع  امللونة.  غير  الصفحات  ففي  احمللية  الرياضة 
قائال: »يحتاج الشباب للثقافة والوازع الداخلي ملتابعة 
رائدة  عربية  هناك جتارب  أن  رغم  احمللية،  الرياضة 
في لفت أنظار شبابها لرياضتها احمللية كدول اخلليج 
وثانيا  لألموال،  »أوال  يحتاج  هذا  أن  ويرى  ومصر«، 
للنتائج«. ويصر على ضرورة اهتمام اإلعالم بالرياضة 
الرياضيني  اإلعالميني  من  جيل  وتنشئة  احمللية، 

الشباب.

الشغف بالرياضة األوروبية يبعد الشباب عن الرياضة احمللية
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كارثة  من  العطاطرة  منطقة  تعاني 
النفايات  تراكم  بسبب  وبيئية  صحية 
األحياء  في  وتكدسها  البيوت،  بجوار 
الذباب  انتشار  إلى  يؤدي  مما  السكنية، 
ينذر مبعضلة صحية  بشكل  والقوارض، 
املنطقة  سكان  وأن  خاصة  خطيرة، 
منها،  للتخلص  النفايات  حلرق  يعمدون 
عن  الناجم  اخلطر  حلجم  إدراك  دون 

ذلك.
مسؤولية  تتحمل  البلديات  كانت  وإن 
نظافة املدن والبلدات، عبر جمع النفايات 
وإلقائها في املكبات املخصصة لذلك، فإن 
هذه  من  كبيرا  جزءا  يتحمل  املواطن 
في  النفايات  إلقاء  من  بدءا  املسؤولية، 

أماكنها املخصصة.

كارثة بيئية
لكن أطفال مشروع »بصمات« في جمعية 
العطاطرة،  مبنطقة  الهيا  بيت  تطوير 
شمال قطاع غزة، طرقوا جدران اخلزان، 
على  النفايات  إلقاء  أن  الحظوا  أن  بعد 
أهم  من  احلاويات،  من  بدال  األرض 
أمسيات  تقول  تواجههم.  التي  املشكالت 
»مللنا  العطاطرة:  من  عاما،   14 عواجة، 
املشوه  البلدة  ومظهر  السيئة،  الرائحة 
أن  لنا  وآن  التي حتترق،  القمامة  بأكوام 
نتمتع بشذا زهورنا وأريج أشجارنا، وأن 
التي  البيئية  الكارثة  لهذه  حدا  نضع 
انتشار  خلطر  وتعرضنا  حياتنا،  تهدد 

األوبئة واألمراض«.
فيقول:  عاما،   15 معروف،  تامر  أما 
احلاويات؛  خارج  القمامة  السكان  »يلقي 
ذلك،  في  األطفال  على  يعتمدون  ألنهم 

في  إلقائها  من  يتمكنون  ال  ومعظمهم 
على  إلقاءها  فيستسهلون  احلاويات؛ 
رائحتها  وتنتشر  لتتراكم  األرض، 
الكريهة، وجتمع احلشرات«. وهذا ما دفعه 
أجمل«،  »بيئتي  مبادرة  في  للمشاركة 
التي تهدف للحد من هذه الظاهرة، ضمن 

مشروع بصمات.
تراكم  فيشكل  عاما،   13 درابي،  ليلى  أما 
وتقول:  لها،  أزمة  وحرقها  النفايات 
تزعجني  الكريهة  النفايات  »رائحة 
عندما أسير في الشارع، وانتشار الدخان 
التهابا  لي  يسبب  احتراقها  عند  السام 
وتشير  التنفسي«.  جهازي  في  حادا 
من  بالكثير  التقوا  وأقرانها  أنها  إلى 
ضرورة  على  حلثهم  العطاطرة  أهالي 
املخصصة،  األماكن  في  النفايات  إلقاء 
الصحية  مشاكلها  بسبب  إحراقها؛  وعدم 

والبيئية اخلطيرة.

ال أهمية للحاوية!
مشروع  ميسر  حمودة؛  محمد  ويشير 
الهيا،  بيت  تطوير  جمعية  في  بصمات 
عدد  قلة  في  تكمن  ال  املشكلة  أن  إلى 
»األكياس  لكن  متوفرة،  فهي  احلاويات، 
يرسلهم  الذين  األطفال  على  ثقيلة 
أهاليهم إللقاء القمامة، والنتيجة تكدسها 
في الشوارع وبجوار املنازل«. ويوضح بأن 
كواحدة  القضية  هذه  اقترحوا  األطفال 
وتعرض  منها،  يعانون  التي  املشاكل  من 
انتشار احلشرات،  للخطر، جراء  صحتهم 
بعد حرقها من  السامة  الغازات  وانبعاث 

جهة أخرى.
بتوزيع  قاموا  األطفال  بأن  ويبني 
ضرورة  على  حتث  تثقيفية  منشورات 
تشويهها  وعدم  البيئة  على  احلفاظ 

األماكن  غير  في  النفايات  بإلقاء 
من  الكثير  أن  ويعتبر  لها.  املخصصة 
رغم  لألطفال،  استجابوا  قد  األهالي 

استمرار الظاهرة.
مبطلب  الهيا  بيت  بلدية  رحبت  وقد 
النفايات،  أكوام  القضاء على  األطفال في 
في  جديدة  حاويات  بتوفير  ووعدت 

تعبيد  من  االنتهاء  بعد  البلدة،  أحياء 
الشارع الرئيس فيها.

ويشير حمودة إلى أن األطفال سيعملون 
على تكرمي أقرانهم الذين يلقون القمامة 
في احلاويات بدال من إلقائها على األرض 
بشهادات تقدير؛ لتشجيعهم على احلفاظ 

على بيئتهم.

مبادرة إيجابية
ويعتبر نادر كيالني؛ منسق املشروع في 
مبادرة  أن  الهيا،  بيت  تطوير  جمعية 
وحاجتهم  معاناتهم  من  تنبع  األطفال 
التلوث. ويبني  لبيئة صحية خالية من 
أنها تهدف لتفاعل األطفال في مجتمعهم، 
أنفسهم،  عن  للتعبير  الفرصة  ومنحهم 
وعن مشكالتهم، مع متكينهم من العمل 

على حلها.
صدى  حققت  مبادرتهم  أن  إلى  ويلفت 
التقى  الذين  األهالي  أوساط  في  كبيرا 
بهم األطفال في أكثر من مرة، وشرحوا 
لهم مخاطر إلقاء النفايات على الطرقات 
عدد  تشجيع  على  وعملت  وحرقها. 
كبير من األطفال الذين لم يشاركوا في 
الفريق  إلى  لالنضمام  املشروع،  فعاليات 
املبادر للقضاء على هذه الظاهرة السلبية.

جهد مضاعف
مدير  غالية؛  يونس  املهندس  ويقول 
بيت  في  الصلبة  النفايات  إدارة  مجلس 
حرق  عن  مسؤوال  ليس  »املجلس  الهيا: 
على  ذلك  مخاطر  ندرك  ألننا  النفايات، 
البيئة واإلنسان«. ويبني أن املجلس مينع 
قد  ذلك  ألن  مشتعلة؛  حاوية  أي  نقل 
بأكمله،  املؤقت  املكب  »اشتعال  إلى  يؤدي 

وينذر بكارثة بيئية«.
أن مجلسه يبذل جهدا مضاعفا  ويؤكد 

تكون  ال  النفايات  ألن  العطاطرة؛  في 
النظافة  عمال  يعيق  احلاويات، مما  في 
ثم  النفايات،  جلمع  يضطرون  الذين 
أن  إلى  ويشير  املخصص.  ملكانها  نقلها 
ووقتهم،  العاملني  جهد  يستنزف  ذلك 
وقد يضطرون ملغادرة العمل في ساعات 

متأخرة من النهار.
النفايات  إلقاء  ويوضح بأنه في حال مت 
في مكانها املخصص، فسيوفر ذلك الكثير 
على البلدية، ويقول: »احلاويات متوفرة، 
لكن  السكان؛  حلاجة  مناسب  وعددها 
عدم التزامهم بإلقاء القمامة فيها يؤدي 
أكوام  وتكدس  البلدية  عمل  لتعطيل 
أن حرقها خير  املواطن  ليجد  النفايات، 
نرفضه  ما  وهو  منها،  للتخلص  وسيلة 
جملة وتفصيال ملا له من مخاطر صحية 

وبيئية«.

فرض العقوبات
ظروف  في  النظافة  قسم  عمال  ويعمل 
صعبة؛ فمنطقة بيت الهيا واسعة جدا، 
لنقل  وال تتوفر فيها سوى ست سيارات 
لصيانة،  قدمية، وحتتاج  وهي  النفايات، 
بسبب  متوفرة  ليست  الغيار  وقطع 

احلصار املفروض على القطاع.
ويشير غالية إلى أن البلدية توفر قسما 
خاصا لتوعية املواطنني وتثقيفهم حول 
احلفاظ على البيئة وعدم إلقاء النفايات 
على األرض. ويدعو إلى فرض العقوبات 
على كل من ال يلتزم بإلقاء القمامة في 

مكانها املخصص.أأأ
تطبقه  »بصمات«  مشروع  أن  يذكر 
إنقاذ  مؤسسة  مع  بالشراكة  »بياالرا«، 
من  العديد  في  البريطانية،  الطفل 
املناطق املهمشة في قطاع غزة، بالتعاون 

مع عدد من املؤسسات القاعدية فيها.

أطفـــال »بصمـــات« درع العطاطـــرة 
وأســاس التغييــر فيهــا! 
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بنات العطاطرة ينشرن التوعية

هنا يكتمل املشهد
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سلبا  تؤثر  أن  ميكن  تغيير  املجتمع مبرحلة  مير 
على العادات النبيلة املتوارثة عن اآلباء واألجداد. 
للمعلم  الطلبة  نظرة  في  واضحا  ذلك  ويبدو 
واملدرسة. وأمام هذه الظاهرة، وجد أطفال مشروع 
»بصمات«، أنفسهم أمام حتد كبير، فتحركوا للحد 
وااللتزام  املدرسني،  احترام  ثقافة  ونشر  منها، 
بالنظام املدرسي، واحلفاظ على مقدرات املدرسة.

وقفة جادة
دير  مخيم  من  عاما،   14 البحيصي،  محمد  يقول 
البلح: »هذه املبادرة تعيد للنظام التعليمي هيبته؛ 
أرى زمالئي يتصرفون بطريقة ال تليق بنا  فأنا 
القوانني، ويعتدون  للعلم، فال يحترمون  كطالب 
على مرافق املدرسة«. ويرى أن هذا األمر يستدعي 
طرح هذه القضية للتوصل إلى حل ضمن مشروع 
التي تتنافى مع  بصمات؛ للحد من هذه الظاهرة 

القيم«.
ويشعر هيثم أبو ربيع، 13 عاما، بحجم االختالف 
بني نظرة جيله للمدرس، وتلك التي كان ينظر 
والدي  »يحدثني  ويقول:  للمعلمني،  اآلباء  بها 
أنهم  لدرجة  ملدرسيهم،  جيله  أبناء  تقدير  عن 
يغيرون  املدرسة،  خارج  بهم  يلتقون  كانوا حني 
طريقهم؛ إذ لم يكونوا يجرؤون على مواجهتهم«.

منزعجا  فيبدو  عاما،   15 حماش،  أبو  عدي  أما 
املدرسة،  بيئة  يلوثون  الذين  أقرانه  سلوك  من 
املدرسي  بالزي  الطلبة  معظم  يلتزم  »ال  ويقول: 
أو توقيت الدوام اليومي. وال يحترمون املدرسني، 
حتطيم  ويتعمدون  أحيانا،  عليهم  ويتطاولون 

مقتنيات املدرسة، ويعبثون مبحتوياتها«.

تعديل السلوك
بصمات  ميسر مشروع  علبة؛  أبو  ويقول محمد 
»تهدف  املعاقني:  لتأهيل  البلح  دير  جمعية  في 
والعمل  املدرسة،  طالب  سلوك  لتغيير  املبادرة 
باآلداب  وااللتزام  االنضباط  على  حثهم  على 
العامة، وإعادة الهيبة واالحترام للمدرس، وزرع 
على  احلفاظ  على  وتشجيعهم  فيهم  االنتماء  

ممتلكات املدرسة«.
ويشير أبو علبة إلى أن األطفال التقوا في ورشات 
على  وحتثهم  وواجباتهم،  حقوقهم  تبني  عمل 
املدرسي؛  بالنظام  والتقيد  املعلمني،  تقدير 
كإحدى سمات الطالب املتميز. كما مت التطرق إلى 
نبذ العنف، وضرورة حل املشاكل بعيدا عن العنف 
احلادة،  اآلالت  استخدام  رائجا  بات  وقد  وأشكاله. 
مت  كما  زمالئهم،  على  بالضرب  الطلبة  واعتداء 
تسجيل حاالت كثيرة من االعتداء على املدرسني.

بعد  عملوا  طفال،   22 املبادرة  هذه  في  ويشارك 
ثقافة  نشر  على  الالزمة  التدريبات  تلقيهم 
أقرانهم.  بني  املدرسي  واالنضباط  االحترام 
ملحوظ  انخفاض  لوحظ  فقد  علبة  أبو  وحسب 
في حاالت العنف املدرسي، وارتفع مستوى التزام 

الطلبة.
تزيني  على  كذلك  عملوا  األطفال  بأن  ويوضح 
ساحة املدرسة وتشجيرها، واعتنوا مبلعب مدرسة 
حاليا  يعملون  وهم  اإلعدادية،  البلح  دير  ذكور 
في  الفاعلة  املشاركة  على  أقرانهم  تشجيع  على 
مجتمعهم، واحلفاظ على مدرستهم، وقاموا برسم 

جدارية في مدرستهم تتناول موضوع حملتهم.

تعزيز االنتماء
ذكور  مدرسة  مدير  متراز؛  السالم  عبد  ويؤكد 
املبادرة  أن  على  لالجئني،  اإلعدادية  البلح  دير 
الطالب  هم  بها  يقوم  من  وأن  خاصة  إيجابية، 
على  بصمتهم  لوضع  »أدعوهم  ويقول:  أنفسهم، 
الذي  واملجتمع  للمدرسة  ينتموا  وأن  املجتمع، 

يعيشون فيه«.
ويوضح أن كثيرا من الظروف تنعكس سلبا على 
الطلبة  احترام  عدم  أبرزها  التربوية،  املسيرة 
مؤخرا  »مت  ويقول:  لهم،  يقدمه  ملن  أو  للعلم 
املدرسي  العنف  وانتشر  املدرسني،  على  االعتداء 
إدارة  استنفدت  »لقد  االنضباط«. ويتابع:  وعدم 
املدرسة كل سبل النصح واإلرشاد، لكن ممارسات 
املجتمع حتول دون اهتمام الطلبة بالعلم، فتدنى 
أو  باملدرسة،  واالهتمام   الدراسي،  التحصيل 
هذه  تنفذ  أن  ويأمل  ممتلكاتها«.  على  احلفاظ 
احلملة في كافة مدارس القطاع؛ لـ»تعود للمدرسة 

هيبتها«.
لقد حترك الطلبة ليجسدوا رسالتهم التي تنعكس 
وهذا  التعليمي،  محيطهم  جتاه  كبيرا  التزاما 
بكافة  البيئي  احمليط  على  بالضرورة  ينعكس 
غاية  في  أمر  الشاب  القائد  إيجاد  ولعل  أشكاله. 
دير  أطفال  تبناه  وما  فتي،  فمجتمعنا  األهمية؛ 
تبناها  التي  املبادرات  لعشرات  يعد منوذجا  البلح 
طلبتنا ضمن مشروع بصمات، الذي تنفذه الهيئة 
الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب »بياالرا« 

بالتعاون مع مؤسسة إنقاذ الطفل البريطانية.

ضمن خطواتهم إلحداث التغيير
أطفال بصمات يسعون إلعادة الهيبة للنظام املدرسي

كلنا نعرف قصيدة أمير الشعراء عن املعلم، ومطلعها. 
قم للمعلم وفه التبجيال                    كاد املعلم أن يكون رسوال

عشرينيات  في  املعلم  واقع  يشرح  عليه  رد  قد  إبراهيم  الفلسطيني  الشاعر  أن  األمر  طريف  ومن 
القرن املاضي وثالثينياته، علما أنه قد علم فترة من حياته، وخرج إلينا بهذه القصيدة اللطيفة:

قـــم لـلـمـعـلـــم وفـــه التبجيـال شوقي يقول وما درى مبصـيـبـتي:  
مـن كـان للنشء الصغار خليال اقعد، فديتك، هل يـكــون مبــجــــال  
»كاد املعلـم أن يكـون رسوال« ويـكـاد »يفلقنـــي« األمـيـر بقـولــه  
لقــضـى احلياة شقاوة وخموال لو جرب التعليم »شوقــي« ساعة  
مــــرأى الدفاتر بكرة وأصيال يــكــفــي املعلــم غـمـــــة وكـآبــة  
وجد العمى نحو العيون سبيال مـئـة علـى مئة إذا هــي صحـحـت  
وأبيـك، لـم أك بالعيـون بخيال لو كان في »التصحيح« نفع يرجتى  
مثال، وأتـخـذ »الكتاب« دليـال لــكــن أصـلــح غـلــطــة نـحـويـة  
أو »باحلديث« مفصال تفصيال مسـتـشــهدا بـالـغــر مـن آيــاتـــه  
مـا لـيــس مبتذال وال مجهـوال وأغوص في الشعر القدمي وأنتقـي  
وذويه من أهل القرون األولى وأكـاد أبـعـث »سيبويه« من البلـى  
رفـع الـمضاف إليه واملفعوال وأرى »حمــارا« بـعـد ذلــك كـله  
ووقـعــت ما بني البنوك قتيال ال تعجبوا إن صحت يوما صيحة  
إن الـمــعــلـم ال يعيش طويال يــا مــن يــريــد املوت وجــدتـه  

وفقا لدراسة أجراها اجلهاز املركزي لإلحصاء 
من   %93 نسبة  أفادت   ،2006 في  الفلسطيني 
املنزل،  في  للعنف  يتعرضون  بأنهم  األطفال 
وأن 45% يتعرضون له في املدرسة. وفي نفس 
الدراسة، قالت نسبة 51% من األمهات إن أحد 
أطفالهن بني سن 5 و17 عامًا قد تعّرض للعنف.

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

تلفزيون القدس التربوي، ويهدف إلى تعزيز القيم اإليجابية، وعلى رأسها التسامح والالعنف، بدال من ردود األفعال العنيفة. وفيما يلي ثالث قصص منها:

أريج عزيز أبو زهرة/ 15 عاما
العاشر/ يطا

مجتهدة  السابع،  الصف  في  طفلة  آية 
في دروسها، وهي مسرورة ألنها تواصل 
العام  نهاية  ومع  العلمي.  حتصيلها 
ليطلب  والدها  صديق  حضر  الدراسي، 
يدها ألخيه، ولم يترك بني يديه سوى 
عليه  ليتعرفوا  الصور؛  من  مجموعة 

أكثر!
كان  أخوتها،  مع  تلعب  آية  كانت  وفيما 
والداها يدرسان األمر. ووما إن عادت إلى 
املنزل، حتى نادتها أمها لتخبرها باألمر.
ملاذا  تتساءل:  وأخذت  الطفلة،  فوجئت 
فأخذت  الوقت؟  هذا  في  وملاذا  أنا؟ 

إن  فقالت  األمر،  عاتقها شرح  على  أمها 
يصبح  وأن  تتزوج،  أن  فتاة  كل  نصيب 
لها زوج، تكون معه عائلة. قالت الكثير 
متحمسني؛  الوالدان  وبدا  والكثير، 
فبنتهما ستصبح أما غنية، تعيش حياة 
الرفاهية كما تعيشها في منزل والدها. 
ولكنهما لم يفكرا بفارق السن بني آية 
من  عشرة  الثانية  في  فهي  ومحمد؛ 

عمرها، وهو في الثانية والعشرين.
ودون نظر إلى ما يكنه لها املستقبل من 
تقلبات ومفاجآت، كان الوالدان ينظران 
بها  ستحظى  التي  الرفاهية  حياة  إلى 
واإلغراءات،  الهدايا  ولكثرة  ابنتهما. 
ومع  توافق.  أن  من  مفرا  آية  جتد  لم 
بداية العام الدراسي اجلديد، كان محمد 

املدرسة،  إلى  آية  ليرافق  يوم  كل  يأتي 
لبيت  زيارته  وكانت  للبيت.  ويعيدها 
من  آية  تتمكن  فلم  يومية،  العروس 

الدراسة، وبدأت عالماتها تتدنى.
أهل  اتفق  اخلطبة،  من  سنة  بعد 
العروسني على موعد حفل الزفاف، ولم 
يفكروا مبصير آية، التي ستضطر لترك 
لتتفرغ  تعليمها؛  عن  والتخلي  املدرسة، 

للحياة الزوجية.
تعلمها  أمها خالل فترة اخلطوبة  كانت 
املختلفة،  املنزلية  واألعمال  الطبخ، 
وكيف تتصرف مع زوجها، وكيف تربي 
الكثير  لها  توضح  أن  وحاولت  أوالدها، 
الزوجية  التي جتعل حياتها  األمور  من 
وأسرتها  زوجها  مع  هانئة  سعيدة 

اجلديدة، وكيف تنال رضى الزوج.
بلغت  قد  آية  كانت  بسالم.  العرس  مت 
الرابعة عشرة، وهي اليوم تصبح امرأة، 
وتسلب طفولتها. وبعد عام من زواجها، 
فيه، وحتتاج  تعاني  وكانت  آية،  حملت 

وزوجها،  بنفسها،  وعناية،  لرعاية 
وجنينها، وبيتها.

قاسية،  أصبحت  حياتها  للمسكينة،  يا 
تر  فم  والداها؛  لها  أراد  كما  وليس 
حياتها  فأصبحت  سعادة،  أو  رفاهية 
جحيما، بني معاناة الطبخ وإدارة املنزل، 

وإرضاء زوجها، وآالم حملها.
ومضت األيام، وجاءها املخاض في ساعة 
متأخرة من الليل، لتنقل إلى املستشفى، 
فائقة  بفتاة  وجل  عز  الله  ويرزقها 
اجلمال، وتصر على تسميتها براءة؛ ألنها 

سلبت براءتها وطفولتها.
آية عانت الكثير بعد والدتها، فلم تكن 
ابنتها  بني  الوقت  توزيع  على  قادرة 
وشؤون منزلها، فضاق زوجها بها ذرعا، 
الراحة  وانعدام  والقلق  املشاكل  وبدأت 
يبنهما،  املشاكل  وتفاقمت  حياتها،  متأل 
آية  حتى قررا الطالق... فانتهت حياة 
الزوجية وهي تبلغ من العمر ستة عشر 

عاما.

هذه  أن  يصدق  ومن  مطلقة،  اآلن  آية 
الطفلة هي أم مطلقة؟ وما هي وجهتها 

التالية؟
وستقضي  التعليمية،  مسيرتها  ستكمل 
وقتها في احملاكم تطالب بحقوق ابنتها 
املسلوبة... سمة متيز حياة آية اجلديدة.

حمزة حكيم شاللدة/ 13 عاما
الصف السابع/ سعير

فراس، وعدنان، وثائر، وأسامة، وكرمي، 
األساسي.  السادس  الصف  في  طالب 
السنوات  في  مرتني  رسب  عدنان 
زمالئه.  من  أكبر  فهو  لذلك  السابقة، 
احلرة،  املصارعة  مشاهدة  هواياته  ومن 
حلقاتها.  من  حلقة  تفوته  تكاد  فال 
يحاول  املدرسة،  إلى  يذهب  وحني 
مع  املصارعة  في  يشاهده  ما  تطبيق 
زمالء صفه األصغر سنا وبنية جسمية.
يدفعه  بطالب؛  يتحرش  يوم  كل  في 

هنا أو هناك، مقلدا ما يراه من أبطاله 
أسامة  زميله  دفع  يوم  وذات  املفضلني. 
فآذاه، واضطر أسامة أن يشكو ما حصل 
عدنان  مع  حتدث  الذي  للمعلم،  له 
عدنان  ليثني  منه  محاولة  في  مطوال، 
بالعقاب  فلوح  اخلاطئة،  ممارساته  عن 
تارة، وبتوضيح خطورة عمله ونتائجه 

السلبية تارة أخرى.
املعلم،  كالم  يسمع  لم  عدنان  ولكن 
وكرمي  فراس  زميليه  أذن  في  وهمس 
من  خروجه  بعد  أسامة  سيضرب  بأنه 
في  يساعداه  أن  منهما  وطلب  املدرسة، 
أمام  التالي  اليوم  في  يشهدا  وأن  ذلك، 

بهم،  حترش  من  هو  أسامة  أن  املعلم 
وحاول االعتداء عليهم.

من  الطالب  خروج  فبعد  وبالفعل؛ 
عشرات  عنها  وابتعادهم  املدرسة، 
األمتار، وأثناء سير أسامة على الرصيف، 
أرضا،  فسقط  اخللف،  من  عدنان  دفعه 
وأخذ يركله برجليه. أما فراس وكرمي 
فكانا يضحكان، ويعدان: 1،2،3، كما يفعل 

حكم املصارعة.
ورماها  أسامة  حقيبة  عدنان  أخذ  ثم 
وقرطاسيته.  كتبه  فتناثرت  عاليا؛ 
مع  يحدث  ما  إلى  ينظر  ثائر  ووقف 
ساكنا؛  يحرك  ولم  اكتراث،  دون  زميله 
فال ساعد زميله املظلوم، وال نهى زميله 

املعتدي.
وسال  األمامية،  الثالث  األسنان  سقطت 
ليبعد  املارة  أحد  تدخل  وهنا  دمه. 
أسامة،  بيد  وميسك  وزميليه،  عدنان 

دمه،  وميسح  الغبار،  عنه  وينفض 
أوصله  حتى  بيده  وأخذ  كتبه.  ويلملم 
البيت. وهنا ثارت حفيظة والد أسامة، 
وتقدم  الشرطة،  مركز  إلى  ابنه  وأخذ 
بشكوى ضد املعتدي، الذي لم يكن يبلغ 
بحل  الضابط  ونصحهما  الرشد.  سن 

املشكلة مع والد عدنان وإدارة املدرسة.
يعلم  رسوال  أسامة  والد  بعث  وهنا 
جاهة  فأرسلوا  حصل،  مبا  عدنان  أهل 
العادة.  هي  كما  عشائرية طلبت عطوة 
وذهب والد أسامة إلى مدير املدرسة في 

اليوم التالي، وأبلغه مبا حصل.
املدرسة  عن  تغيب  فقد  عدنان  أما 
أن  وبعد  البيت.  عن  وكذلك  أسبوعا، 
عالج مدير املدرسة األمور، عاد عدنان 
سلوكه،  يكرر  ظل  ولكنه  ملدرسته، 
حتى  ويضربهم؛  بالطالب  ويتحرش 

اضطر والده إلخراجه من املدرسة.

هو اليوم بكل أسف يتسكع في الشوارع، 
بعد أن توقف عن الدراسة، وضاع عليه 

حاضره ومستقبله.

أنــــا مصــــارع!

أم مطلقة في السادسة عشرة

أسيل السعداوي
الصف الثامن/ غزة

تشرين  من  األول  اخلميس،  »اليوم: 
الثاني، موعد ظهور نتائج اختباراتنا.

اللحظة  هذه  انتظرت  لطاملا  وأخيرا. 
زرعته،  ما  حصاد  فيها  سأجني  التي 
وليس هناك أجمل من أن يصل اإلنسان 
املرتبة  على  حصلت  لقد  مبتغاه.  إلى 
عاليا،  عائلتي  رأس  وسأرفع  األولى، 
سأحظى برضى والدي... سيمتلئ قلبي 
التهاني  كلمات  أجمل  وسأسمع  سعادة، 

والتبريكات...
لكن األمر لم يسر األمر كما أردت...«.

في  أملى  صديقتي  كتبتها  كلمات  تلك 
في  طفلة  هي  اليومية.  مذكراتها 
يدعى  شقيق  لها  عشرة،  اخلامسة 

وكسول.  المبال  مهمل  شاب  طارق؛ 
تقدم كالهما لالختبارات النهائية، التي 
املجتهدة  ألملى،  بالنسبة  صعبة  تكن  لم 
التي درست كثيرا وطويال، على خالف 

طارق، الذي لم يبد اهتماما باألمر.
قصيرة.  فترة  بعد  النتائج  ظهرت 
من  أحر  على  ينتظران  والداهما  وكان 
اجلمر ملعرفة نتائج األبناء! وعادت أملى 
واثقة  رأسها،  رافعة  سعيدة،  مسرورة 
جناح  من  حققته  مبا  فخورة  اخلطى، 
هائل. أما طارق فقد عاد كئيبا حزينا، 
بسبب  أحدا  يكلم  ال  الوجه،  شاحب 

نتائجه املتدنية.
في  والديهما  نرى  أن  الغريب  ومن 
يؤنبا  لم  فهما  جدا!  طبيعي  وضع 
طارق، بل على خالف ذلك، أحضرا له 
حاسوبا نقاال جديدا كهدية يسعدانه 

واحلزن  العبوس  مالمح  فتذهب  بها، 
عن وجهه. أما أملى املسكينة فلم تسمع 
وهي  منهما،  »مبارك«  كلمة  سوى 
ستبهجهما،  بنجاحها  أنها  ظنت  التي 
ستجعلهما  عاليا،  رأسيهما  وسترفع 
مبا  الرياح  جتري  ولكن  بها،  فخورين 
ال تشتهي السفن، وليس كل ما يتمنى 

املرء يدركه!
إلى  فذهبت  يحصل،  مبا  أملى  ترض  لم 
حيث  املصورة،  لألفالم  صغير  متجر 
لفيلم  مدمج  قرص  وجود  الحظت 
والدها  ميز  صغيرة  فتاة  عن  يتحدث 
بينها وبني أخيها، مع أنها كانت تستحق 
كل التقدير. أحست أنها الطريقة األمثل 
لوالديها،  به  وتشعر  حتسه  ما  لتوصل 
وأنه ال فرق بني الشاب والفتاة؛ فاألنثى 

تستطيع حتقيق املعجزات.
الفيلم على  املنزل، وضبطت  إلى  عادت 
التشغيل الذاتي حني لم يكن والداها في 
املنزل، فحددت موعد بدء عرض الفيلم 
دقائق  إال  هي  وما  عودتهما.  موعد  في 
مسرعة  فدخلت  األبوان،  عاد  حتى 

الوالدان  دخل  الباب.  وأغلقت  لغرفتها، 
الفيلم،  عرض  فبدأ  املعيشة،  غرفة 
أن  أحسا  يتابعانه.  األريكة  على  وجلسا 
يفهما  لم  ولكنهما  غريبا،  أمرا  هناك 

األمر متاما.
الفيلم، حيث  وكانت املفاجأة في نهاية 
لها  صوتي  مقطع  بتسجيل  أملى  قامت 
الذكر  بني  التمييز  »لم  فيه:  تقول 
ضعيف؟  بجسد  فتاة  أألنني  واألنثى«؟ 

إلى  تنظران  ال  لم 
وتغضان  اجلوهر 
املظهر؟  عن  النظر 
أن  سوى  أرد  لم 
برضاكما  أحظى 
وكل  بي،  وفخركما 
سماع  هو  متنيته  ما 
ممن  جميلة  كلمات 
من  أكثر  لن  أحب... 

الكالم!
تيقن والداها فظاعة 
اقترفاه  الذي  اخلطأ 
بحق ابنتهما، ودخال 

إلى غرفتها، فوجداها جتلس أمام النافذة 
الليل  الساطع بريقها في  للنجوم  تنظر 
اعتذرا  أملى.  عيني  في  الدموع  كبريق 
لها، ووعداها بتحقيق كل ما تتمناه، وأن 
يوفرا لها مستقبال باهرا وحياة كرمية.

لقد خلق الله – سبحانه وتعالى – الناس 
جعل  ولكنه  مختلفني،  نوعني  من 
التقوى  الناس  بني  التفاضل  مقياس 

والعمل الصالح.

مـذكــراتـــــي
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إعداد صالة التحرير

على  الهائلة  قدرته  مصر  في  التحرير  ميدان  أثبت 
املصريون  وصفه  طاملا  نظام  فتغير  األوراق،  كل  قلب 
حتت  البوليسية  بإجراءاته  والقهري،  باالستبدادي 
غاندي؛  املهامتا  أثبت  كما  وغيرها.  الدولة  أمن  ذريعة 
التغيير.  على  هائلة  قدرة  الهندي،  واملناضل  الزعيم 
واملناضل  الزعيم  مانديال؛  نيلسون  سار  خطاه  وعلى 
وكذلك  العبودية.  من  السود  فحرر  اإلفريقي،  جنوب 

فعل مارتن لوثر كنج في الواليات املتحدة األمريكية.
ونعلني  فبلعنب  وجواالت؛  صوالت  هناك  فلسطينيا 
من  متكنت  والبلدات،  القرى  من  وغيرها  واملعصرة، 
فيها  املناضلون  غير  فقد  عظيمة؛  إجنازات  حتقق  أن 
اجلدار  هذا  ردم  والنية  العنصري،  الفصل  جدار  مسار 
ساحور  بيت  في  األسبوعية.  املسيرات  باستمرار 
االمتثال  وعدم  املدني  فالعصيان  مختلفا؛  األمر  كان 
لقانون اإلدارة املدنية اإلسرائيلية، كان شوكة في حلق 
زمن  في  التراجع،  على  إرغامه  مت  الذي  االحتالل، 
على  قدرتهم  األسرى  أثبت  ومؤخرا  األولى.  االنتفاضة 
تغيير سلوك سجانيهم، وأرغمت مصلحة السجون على 
حتقيق مطالبهم. وسرد األمثلة يطول عن هذا النموذج 

من النضال.
رئيس  لدولة  اإلذاعي  احلديث  يكن  لم  لنا  بالنسبة 
 2011/10/19 األربعاء  يوم  فياض،  سالم  الدكتور  الوزراء 
مفاجئا، حيث تناول املقاومة السلمية للعنف املجتمعي. 
قرار  صحيفتنا  من  سابقة  أعداد  في  نشرنا  وقد 
للتسامح  يوما  عام  10/10 من كل  يوم  اعتماد  احلكومة 
تقود  التي  هي  مؤسستنا  بأن  نفخر  أن  ولنا  املجتمعي، 
حملة التسامح، التي انطلقت الساعة العاشرة من صباح 
يوم 2010/10/10، وقوفا عند رغبة الشباب في نشر قيم 

جاء  الهام  املوضوع  هذا  الوطن.  امتداد  على  التسامح 
وامليسرين  العمل  لطواقم  امليدانية  املالحظات  نتيجة 
في 29 موقعا في شمال الضفة ووسطها وجنوبها، التي 
بأفكاره  الرائد  للعشرة«؛  »عد  تنفيذ مشروع  فيها  يتم 
واملودة  األلفة  وتأصيل  احملبة،  قواعد  لتعميق  وأهدافه 

بني أبناء مجتمعنا الطامح للحرية واالستقالل.
مطالب  مع  متناغما  الوزراء  رئيس  حديث  ويأتي 
الشباب؛ فهو يقول: »باركنا قبل عام اجلهود التي بادرت 
الشبابية  إليها مجموعة من املؤسسات األهلية، وخاصة 
التسامح  ثقافة  وتكريس  الداخلي،  العنف  ونبذ  منها، 
في  للعشرة«،  »عد  حملة  عليها  أطلق  التي  املجتمعي، 
إشارة للتريث وعدم االجنرار لردات الفعل واالنفعاالت، 
واالمتناع عن مواجهة اخلطأ باخلطأ، مبا في ذلك أعمال 
يوم  وأعلنت  اجلهد،  هذا  احلكومة  دعمت  وقد  الثأر... 
وطنيا  يوما  عام  كل  من  أول  تشرين  شهر  من  العاشر 
للتسامح املجتمعي... باإلضافة إلى أن هذه املبادرة تظهر 
الشباب...  أوساط  لدى  املجتمعية  باملسؤولية  الشعور 
املؤسسات  العديد من  انخرط  املاضي،  العام  وعلى مدار 
الشبابية واألهلية األخرى في عمل مشترك مع املؤسسة 
والشرطية،  التعليمية  املؤسسات  مع  وخاصة  الرسمية، 
حماية  على  املشترك  احلرص  من  إطار  في  كله  وذلك 
النسيج املجتمعي، وترسيخ ثقافة التسامح لدى اإلنسان 
احلملة  هذه  إطار  في  حتقيقه  مت  ما  الفلسطيني. 
بلورة  نحو  أخرى  خطوة  عليها  القائمني  دفع  ما  هو 
ثبت  فقد  املجتمعي...  للتسامح  وطنية  إستراتيجية 
وبقناعة األغلبية الساحقة من أبناء شعبنا، أن هذا األمر 
الفلسطيني، وقضيتنا  يشكل مصلحة حيوية للمجتمع 
الوطنية، ال بل مصلحة وطنية وأداة نضالية نحو انتزاع 
املبادرين  وكل  أيديكم،  على  أشد  الوطني...  استقاللنا 
التسامح املجتمعي أفرادا ومؤسسات، وإنني  في ترسيخ 

على ثقة بأن هذا الطريق، وإن كان طويال وشاقا، إال أنه 
األقصر لتعزيز صمودنا، ونيل حقوقنا املشروعة«.

عقدت  مسبقا،  املبرمج  اخلطاب  هذا  مع  وبالتزامن 
الشباب  دور  وتفعيل  لإلعالم  الفلسطينية  الهيئة 
للتسامح  وطنية  إستراتيجية  »نحو  مؤمتر  »بياالرا«، 
املجتمعي«، الذي حتدث فيه عدد من املسؤولني وصناع 
القرار، باإلضافة إلى اخلبير في الالعنف فاسو جوندين 
من جنوب إفريقيا، وسفير جنوب إفريقيا في فلسطني 
من  للواقع،  تشريح  في  ونسبه،  العنف  حالة  وتناولوا 

وطنية  مرجعية  تشكل  إلستراتيجية  التأسيس  أجل 
العنف  ظاهرة  من  احلد  إلى  تؤدي  السلوك،  تغيير  في 

املتزايد، بكافة أشكاله، في مجتمعنا.
وضع  اإلستراتيجية  هذه  خالل  من  الشباب  وينوي 
احلكومة أمام حتد جديد، عبر تعميمها على املؤسسات 
الرسمية واألهلية؛ ملا فيه مصلحة املجتمع، وشبابه الذين 

يشكلون قادة الدولة املستقلة في املستقبل القريب.
صورا  والتقطت  القاعات،  في  جتولت  الشباب  عدسات 

تعكس فعاليات املؤمتر:

حديث الساعة... سياسيا واجتماعيا وتربويا

بعــــد عــــام علــــى حملــــة »عــــد للعشــــرة« 

د. هبة احلسيني؛ رئيس مجلس إدارة بياالرا تفتتح املؤمتر

محمد توام؛ منسق مشروع عد للعشرة، يشرح رسما كاريكاتيريا للضيوف تصوير: منال زهورإحدى مجموعات العمل خالل مؤمتر »نحو استراتيجية وطنية للتسامح املجتمعي« تصوير: ميرنا زيادة

تصوير: ميرنا زيادة

تصوير: عز الدين أبو ميزر - في اليمني مجموعة من الشباب ينادون باعتماد يوم وطني للتسامح، وفي اليسار رئيس الوزراء يرفع شعار عد للعشرة ويلبي النداء
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تقرير: إيهاب ضميري
مراسل الصحيفة /طولكرم

في  عمار،  دير  مخيم  أطفال  يعاني 
انتشار  ظاهرة  من  الله،  رام  محافظة 
لألطفال  السجائر  وبيع  التدخني، 
وقد  عاما.   18 عن  أعمارهم  تقل  الذين 
من  احلد  على  منهم  مجموعة  عملت 
أقرانهم،  بني  اخلطيرة  الظاهرة  هذه 
تواصل  الذي  »خطى«  مشروع  ضمن 
وتفعيل  لإلعالم  الفلسطينية  الهيئة 
في  موقعا   15 في  »بياالرا«  الشباب  دور 
مؤسسة  مع  بالشراكة  الغربية،  الضفة 
من  وبتمويل  البريطانية،  الطفل  إنقاذ 

احلكومة النرويجية.
ومن بني هذه املواقع مخيم دير عمار، 
الجئي  إليواء   ،1949 عام  أقيم  الذي 
النكبة عام 1984، على مساحة تبلغ 0.16 
دير  قرية  أراضي  من  مربع  كيلومتر 
عمار، على بعد 30 كيلومترا إلى الشمال 

الغربي من رام الله.

»خطى« في املؤمتر
عن  للدفاع  العاملية  احلركة  أقامت  وقد 
النجاح  جامعة  مع  بالتعاون  األطفال 
نابلس  في  وطنيا  مؤمترا  الوطنية 
ومصالح  مناصرة...  »حماية...  بعنوان 
الطفل الفضلى«، الذي يهدف إلى مناقشة 
بيئة  وتوفير  الطفل،  حقوق  واقع 
آرائهم  عن  للتعبير  لألطفال  مالئمة 
بحقوقهم.  يتعلق  فيما  صوتهم  وإسماع 
وتضمن املؤمتر عرضا ملبادرات لألطفال 
اختاروها بأنفسهم، وقدم خالله أطفال 
عبر  بقضيتهم  تعريفا  عمار،  دير 
التدخني،  ظاهرة  حول  »ريبورتاج« 
للحد  املخيم  في  األطفال  وحملة 
للقيام  املسؤولني  األطفال  ودعا  منها. 
وحماية  حمايتهم،  جتاه  بواجباتهم 
الصحية  التدخني  مضار  من  األطفال 

واالجتماعية.

بدأنا نقطف الثمار
إحدى  عاما،   16 محمد،  سوزان  تقول 
قضيتنا  »تركز  خطى:  في  املشاركات 
بني  التدخني  ظاهرة  من  احلد  على 
هذا  في  شاركنا  وقد  مخيمنا،  أطفال 
املجتمع  ونشارك  لنوصل صوتنا  املؤمتر 
في حل قضيتنا، وعرض ما مت إجنازه، 

وما سيعمل عليه ملناصرة القضية«. 
حملتهم،  في  إجنازه  مت  ما  إلى  وتشير 
حيث تقول: »عقدنا لقاءات مع األهالي، 
ووزعنا منشورات توضح خطورة ظاهرة 
وتوجهنا  املخيم،  في  األطفال  تدخني 
ألصحاب احملال التجارية إلقناعهم بعدم 

بيع السجائر لألطفال«.
الفجوة  أن  عاما،   15 زيد،  ساري  ويعتبر 
انتشار  أسباب  من  واألبناء  اآلباء  بني 
ويقول:  أقرانه،  بني  التدخني  ظاهرة 
»وجودنا في املؤمتر سيمكننا من عرض 
املخيم،  في  ومبادرتنا  حملتنا  مخطط 
والنتيجة  احلملة،  على  العمل  وكيفية 
أمام  اآلن،  حتى  إليها  التوصل  مت  التي 

أكبر عدد من الناس من مختلف املناطق، 
في سبيل احلد من ظاهرة التدخني بني 

األطفال«.
وينوه إلى أنهم جنحوا في إقناع أصحاب 
احملال التجارية بعدم بيع سجائر »النفل« 

لألطفال.
أن  عاما،   15 صافي،  أمير  ويوضح 
التي مت توزيعها في حملتهم  املنشورات 
وانتشارها  التدخني،  آفة  عن  تتحدث 
املخيم.  مدارس  طلبة  بني  الواسع 

مهما  جتاوبا  أبدوا  األطفال  أن  ويعتقد 
لألهالي  رسالته  ويوجه  القضية،  مع 
بأن يتوقفوا عن التدخني، كي ال يكون 

هناك مبرر لتدخني أطفالهم.
أطفال  أن  عاما،   16 صافي،  ملار  وتؤكد 
بخطورة  فترة  منذ  يشعرون  »خطى« 
وتقول:  أقرانهم،  بني  التدخني  ظاهرة 
للمستقبل،  األمل  بذرة  هم  »األطفال 
على  العمل  يتم  أن  الضروري  من  وكان 

احلد من هذه الظاهرة حلمايتهم«.

فتقول:  احلملة  انطالق  عن  وتتحدث 
القضية،  على  االتفاق  مت  البداية  »في 
ثم عرضناها على األهالي والتجار، وعلى 
مع  اتفقنا  ثم  املختلفة،  املخيم  فئات 
ملن  إنذار  توجيه  على  الشعبية  اللجنة 
يخالف من أصحاب احملالت، وصوال وضع 

عقوبات«.

للحضور رأي
في  محامية  صاحلات؛  سوسن  توضح 

احلركة  في  األطفال  عدالة  وحدة 
املؤمتر  أن  األطفال،  عن  للدفاع  العاملية 
التي  املبادرات والقضايا  سنوي، ويعكس 
األول  اليوم  في  مت  وقد  األطفال.  تهم 
عرض  الثاني  وفي  مبادرتني،  عرض 
في  تعميمها  سيتم  مبادرات،  ثالث 
العاملية.  احلركة  تنظمها  أخرى  محافل 
خطى  مشروع  أطفال  مبادرة  أن  وترى 
قضية  تتناول  عمار،  دير  مخيم  في 
عامة  حالة  عن  وتعبر  جدا،  هامة 
»تعكس  وتقول:  مجتمعنا،  يعايشها 
السلطة  سياسة  ضعف  الظاهرة  هذه 
الوطنية في منع بيع السجائر لألطفال 
عملوا  األطفال  لكن  عاما،   18 من  أقل 
متنع  محلية  قرارات  استصدار  على 
بيع السجائر لهم«، وتعتبر أنه يجب أن 
دور  االجتماعية  الشؤون  لوزارة  يكون 
إلى  وتشير  الظاهرة.  هذه  من  احلد  في 
في دعم قضية  العاملية  احلركة  دور  أن 
أطفال دير عمار يرتبط بدور مؤسسات 
املؤمتر  »خرج  وتضيف:  املدني،  املجتمع 
بعدة توصيات، أهمها في البند رقم 19، 
املبادرات  دعم  ضرورة  على  تنص  التي 
الفرصة  وإعطاء  وتعميمها،  وحفزها 
لألطفال للمشاركة في التخطيط ورسم 

السياسات«.
ويصف براغيث براغيث؛ منسق شبكات 
الشؤون  وزارة  في  الطفولة  حماية 
في  خطى  أطفال  مبادرة  االجتماعية، 
مخيم دير عمار بأنها رائعة، ويقول: »بات 
ويضيف:  ضروريا«،  دعمها  على  العمل 
»لقد أثر أطفال دير عمار على زمالئهم 
أن  ونأمل  التغيير،  إحداث  من  ومتكنوا 
واعتمادها  احلملة،  هذه  تصعيد  يتم 

كمبادرة وطنية وسياسة عامة«.

خالل مؤمتر وطني بجامعة النجاح

أطفال مخيم دير عمار يعرضون مبادرتهم للحد 
من ظاهرة التدخني بينهم

تصوير: إيهاب ضميريورشة عمل يقودها محمد توام، من قسم اخلدمة املجتمعية
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في  تغيرا  نشهد  األخيرة،  التطورات  ضوء  في 
املرأة  دخول  مينع  كان  الذي  السعودي،  القانون 
معترك السياسة، أو أي معترك تقريبا. وتزايدت 
التشريعات  أو  القوانني  من  مزيد  حول  اآلمال 
عام،  بشكل  احلياة  واقع  في  املرأة  تفاعل  حول 

وفي الوطن العربي بشكل خاص.
السعودية بتاريخ 2011/9/25  العربية  اململكة  أعلنت 
منح النساء في السعودية حق التصويت والترشح في 
كامالت  كعضوات  والتعيني  بل  البلدية،  االنتخابات 
املشورة  يقدم  الذي  الشورى،  مجلس  في  العضوية 
بالكثير  الذي قوبل  اإلعالن  للحكومة. هذا  والنصح 
من البهجة في األوساط النسوية، يجعل الباحث يقف 
االجتماعية  احلياة  في  النساء  مسيرة  أمام  طويال 
والسياسية، والتغييب القسري الذي عانت منها، وما 

تزال تعاني، املرأة في املنطقة العربية.
السعودية  العربية  اململكة  في  املرأة  يتميز وضع 
العوامل؛  تختلط  حيث  عالية،  بخصوصية 

الذكوري،  التحالف  على  مبني  السياسي  فالنظام 
والعادات االجتماعية القاسية، التي اشتقت نفسها 
السلفي  الوهابي  الفكر  البادية، ويكللها  من حياة 
املرأة في  الذي يتصف باالنغالق والتضييق على 

احليزين العام واخلاص.
من  بالكثير  فلسطينيا  اإلعالن  هذا  قوبل  لقد 
اإليجابية؛ فاملسيرة النسوية في فلسطني تعتبر 
متقدمة نوعا ما عن مثيالتها في العالم العربي، 
حيث تعود بدايات هذه املسيرة إلى ما قبل النكبة 
عام 1948 ، وال يزال للمرأة الفلسطينية دور بارز 
أو  النضال،  في  الفعلية  املشاركة  عبر  وطنيا، 
تستطيع.  مبا  ودعمهم  عليه،  القائمني  تشجيع 
وسياسيا عبر املشاركة في االنتخابات والتمثيل، 
اجتماعية  مراكز  تبوئها  عبر  واجتماعيا 

ومؤسساتية مميزة. 
ورغم إشراق هذه املسيرة، إال أن املرأة الفلسطينية 
التمييز  أشكال  من  الكثير  تعاني  تزال  ما 
على  القانون  في  تعريفها  أبرزها  واالضطهاد، 
كاملة  مواطنة  وليست  زوجة،  أو  ابنة  أو  أم  أنها 

ضدها،  القوانني  من  الكثير  وحتيز  احلقوق! 
الشرف”  “جرائم  يسمى  مبا  يتعلق  مبا  خاصة 

وامليراث.
جلمعية  العامة  املديرة  خريشة؛  آمال  تشير 
رسالة  في  للتنمية،  الفلسطينية  العاملة  املرأة 
إلى  السعودية،  العربية  اململكة  نساء  إلى  وجهتها 
أساسيا  استحقاقا  العربية يعد  أن متكني املرأة   “
للحقوق  اإلنسان، وإحقاقا  لضمان احترام حقوق 
كافة  االقتصادية واالجتماعية، وتعزيز مشاركة 
عملية  مستويات  كافة  في  واملواطنات  املواطنني 
تتطلب  اخلطوة   هذه  “إن  وتضيف  التنمية.” 
تستهدف  عمل  وآليات  برامج  بلورة  بالضرورة 
وحتديدا  وتنظيمهن،  وتعبئتهن  النساء  توعية 
على  األوسع،  للمشاركة  قدراتهن  وبناء  الشابات، 
أرضية احلق واملسؤولية الوطنية، في دوائر صنع 
القضاء  أم  البرملان،  في  سواء  السياسي،  القرار 

واملجالس احمللية، وفي كافة مؤسسات الدولة”.
وتؤكد خريشة أن إعالن امللك عبد الله آل سعود، 
اإلنسان،  حقوق  منظمات  حراك  ثمرة  يأتي 

والناشطات النسويات في املجتمع املدني السعودي، 
املساواة  اللواتي ناضلن عبر عقود طويلة إلرساء 
في النوع االجتماعي، وتطبيق اتفاقية “سيداو” 
ضد  التمييز  أشكال  كافة  وقف  على  تنص  التي 
املرأة. ويعكس هذا القرار تأثيرات الربيع العربي، 
العربية  الشعوب  إرادة  تزال،  وال  صنعته،  الذي 
نساء ورجاال، من أجل بلورة إرادة سياسية تستند 
السياسية  احلياة  ومعايير  الدميقراطية،  ألسس 
واالقتصادية واالجتماعية فيها، وتستند إلى احلق 
في املشاركة وتعزز مبادئ املواطنة، بشكل يضمن 
حرية التعبير، والتعددية، واحلماية االجتماعية، 

وبناء الدولة املدنية.
بوتيرة  حتدث  والتي  اجلذرية  التغيرات  هذه 
مصير  تغير  لم  العربي،  الشارع  في  متسارعة 
الشعوب سياسيا فحسب، وإمنا حملت في طياتها 
االجتماعي،  التغيير  نحو  كبيرة  وتطلعات  آماال 
واملساواة بني األفراد، بغض النظر عن اجلنس أو 
الديانة أو العرق، األمر الذي تتجلى فيه اإلنسانية 

بأجمل صورها.

صبايا وبس

كتبت: سالي السكني- مراسلة الصحيفة/ غزة 

كافة  على  بظالله  اإلسرائيلي  احلصار  ألقى 
بأسوأ  غزة  قطاع  ليمر  احلياة،  مناحي 
التي  القوانني  وزادت  وأصعبها.  األزمات 
املعابر  وإغالق  املسافرين،  على  فرضت 
أصبح  حيث  املعاناة،  من  مزيدا  واحلدود، 
املواطنون عاجزين عن اخلروج من القطاع، 
ومرضى،  طالب  من  الطارئة،  احلاالت  حتى 

وجرحى االعتداءات اإلسرائيلية املتواصلة.
نسجها  التي  اإلنسانية  القصص  هي  كثيرة 
ريتا  حكاية  القصص  هذه  ومن  احلصار، 
وطاهر، التي تهتز لها القلوب، وترفع األيدي 
للسماء ابتهاال لبطليها بالتوفيق ولم شملهما 

على خير.

الفاحتة عبر الهاتف!
ريتا إسحق، 26 عاما، من غزة، جمعتها قصة 
حب مع طاهر املسلماني، 24 عاما، من قرية 
كفر قرع، وهي قرية فلسطينية في أراضي 
عام 1948. تقول ريتا: »شاءت األقدار أن يشاهد 
بها،  ويعجب  السينمائية  أفالمي  أحد  طاهر 
العمر،  وما أدهشه أن فتاة غزية في مقتبل 
ظل  في  سينمائية  أفالم  إخراج  على  قادرة 
وتتابع:  الذي طال اجلميع«.  والفقر  احلصار 
»عندما شاهد صورتي في تقرير تلفزيوني، 
إلكترونيا  نتواصل  وبدأنا  أكثر،  بي  أعجب 
البداية كنا مجرد زميلي  الهاتف؛ في  وعبر 

مهنة«.
تقريبا،  أشهر  خمسة  عالقتهما  واستمرت 
حب،  عالقة  إلى  تتطور  بأن  كفيلة  كانت 
منها  وطلب  لها،  بحبه  طاهر  اعترف  حيث 
الزواج. تقول ريتا: »كانت ذلك مفاجأة لي؛ 
ولن  لغزة،  احلضور  ميكنه  ال  أنه  فأخبرته 
نتمكن من االرتباط«. لكن طاهر كان مصرا، 
ورفض أن تشكل احلواجز وأزمة املعابر عقبة 
بوالدها،  فاتصل  وسعادتهما؛  حبهما  أمام 
الفاحتة  قراءة  ومتت  فوافق،  منه،  وطلبها 

عبر الهاتف.

التصريح اإلسرائيلي  »انتظرنا  وتتابع ريتا: 
إلى  الوصول  من  وعائلتينا  سيمكننا  الذي 

مدينة رام الله لعقد القران«.

عريس األنفاق: »مجنون« ريتا
رفضت  فقد  وقع،  احلبيبان  خشيه  وما 
الله،  إسرائيل منحهما تصريح الدخول لرام 
هناك،  ويتزوجا  مصر  في  يلتقيا  أن  فقررا 
الالزمة،  الرسمية  اإلجراءات  بكافة  وقاما 

وحتدد تاريخ سفرهما في 2011/7/4.
احلدود  على  والعقبات  املشاكل  بسبب  ولكن 
 .2011/8/15 إلى  املوعد  تأجيل  مت  املصرية، 
الصبر  يستطع  ولم  ذرعا،  ضاق  طاهر  لكن 
بأن  طاهر  »شعر  ريتا:  تقول  حيث  أكثر، 
يجد  ولم  أخرى،  تلو  مرة  سيتأجل  سفرنا 
غزة  قطاع  إلى  الدخول  سوى  حال  أمامه 

خفية«!

حتى  واحلدود  املعابر  طاهر  اجتاز  وفعال، 
ومن  املصرية،  العريش  مدينة  إلى  وصل 
ليدخل  املصرية؛  رفح  إلى  توجه  هناك 
للعاملني  مبلغا  ودفع  األنفاق،  عبر  القطاع 
رفح  محافظة  باجتاه  ودخله  أحدها،  في 

الفلسطينية، وهو يدرك مخاطر ذلك«.
وبعد دقائق معدودة، وصل طاهر إلى ريتا. 
وبدأت  ريتا،  عيني  في  الفرحة  وظهرت 
فتقول:  تنساها،  أن  ميكنها  ال  حلظات  تسرد 
»في الساعة احلادية عشرة صباحا رن جرس 
غزة  من  إلي  يتحدث  طاهر  فإذا  هاتفي، 
وأتوق  غزة،  في  اآلن  أنا  ريتا؛  لي:  ويقول 
أريد  شوقا لرؤيتك. وصلت غزة وأنا بخير، 

أن أراك... اآلن«!
أن  يصدق  كان  فمن  ريتا؛  بكت  حينها 
ودلته على  أن يصبح حقيقة؟!  حلما ميكن 
وما  إليها.  يصل  أن  ميكنه  وكيف  عنوانها، 

في مكتبها  كان  أقل من ساعة حتى  إال  هي 
يسأل زمالءها عنها، وهنا تقول: »كنت أسمع 
لعلني  آلخر  مكان  من  أهرب  وبدأت  صوته، 
أعي حجم املفاجأة قبل أن أشاهد وجهه ألول 
مكتبها،  إلى  تدله  املؤشرات  كل  ولكن  مرة«. 
وحني وصل فتح الباب بسرعة، تقول: »رأته 
عيناي أخيرا؛ فلم أمتكن من السيطرة على 
نفسي، وغطيت وجهي بيدي، وأجهشت في 
البكاء، فاقترب مني وضمني إليه... وكان هو 

أيضا يبكي«.
عميقا،  نفسا  وأخذت  ريتا  ابتسمت  ثم 
وواصلت حديثها: »مرت ثمانية أيام ال أدري 
قراننا  عقد  من  خاللها  متكنا  مرت،  كيف 
في حفل عائلي صغير، تعرف طاهر خالله 
على عائلتي وأصدقائي«، وتتابع: »ال شك أنها 
جرس  دق  حتى  حياتي،  أيام  أجمل  كانت 
كانا  العودة  رحلة  وفي  قريته«.  إلى  العودة 
النفق  من  تواصل مستمر، حتى خرج  على 
معبر  حتى  احلدود  جميع  واجتاز  بسالم، 

طابا بني اجلانبني املصري واإلسرائيلي. 
اعترضت  حتى  يرام  ما  على  األمور  سارت 
التي  احلافلة  االحتالل  جنود  من  مجموعة 
كانت تقله، وألقوا القبض عليه بتهمة دخول 
غزة دون تصريح من احلكومة اإلسرائيلية.

وجنتاها  ابتلت  حني  قليال  ريتا  صمتت 
بالدموع، وتابعت تقول: »أفرجوا عن طاهر 
قدم  أن  وبعد  االعتقال،  من  يوما   23 بعد 
له  تشفع  لم  التي  زواجنا،  عقد  وثيقة  لهم 
احملكمة  عليه  عند محاكمته، حيث فرضت 
كبيرة،  مالية  غرامة  دفع  اإلسرائيلية 
ستة  ملدة  البالد  خارج  السفر  من  ومنعته 

أشهر متواصلة«.
لم تنته حكاية هذين الزوجني العاشقني 
واحلدود،  احلواجز  حتديا  اللذين 
وسياسات  اجلائرة،  القوانني  وتخطيا 
لقصة  بداية  كانت  بل  االحتاللية،  املنع 
فلسطينية عطشى ال ترويها سوى الدموع 

والتضحيات.
وفي اخلتام تخبرنا ريتا أنها أصبحت زوجة 

طاهر وفق الشرع والقانون؛ شاء اإلسرائيليون 
أبوا، وتختم قائلة: »سننتظر بضعة  أم  ذلك 
أشهر جنهز خاللها نفسينا للعيش في الضفة 
جلوء  طلب  لتقدمي  سنلجأ  وإال  الغربية، 

إنساني إلى إحدى دول أوروبا«.
من  للكثير  منوذجا  يجسدان  وطاهر  ريتا 
احلصار،  بفعل  غزة  في  اإلنسانية  القصص 
الذي تعهد أن يفرق شمل أبطالها. وما عاشه 
حلقوق  صارخا  انتهاكا  يعد  هؤالء،  ويعيشه 
اإلنسان، وحرمانه من السفر والتنقل بحرية 

داخل وطنه.

من كفر قرع إلى غزة
أسطورة العشق الفلسطيني على لسان بطلتها

املسألة في نظر القانون الدولي
احملامي  العاطي؛  عبد  صالح  يعتبر 
والباحث والناشط في مجال حقوق اإلنسان 
والعمل الشبابي في الهيئة املستقلة حلقوق 
اإلنسان بغزة، أن سلطات االحتالل تستمر 
الفلسطيني،  الشعب  حلقوق  تنكرها  في 
وتتهرب من تطبيق أحكام القانون الدولي 
ذات  الدولية  الشرعية  وقرارات  اإلنساني 
ال  حيث  الفلسطينية؛  بالقضية  الصلة 
الفلسطينيني  سفر  حرية  تعيق  تزال 
وتنقلهم؛ بهدف منع تواصلهم بني قطاع 
غزة والضفة الغربية، والداخل، وتكريس 
سياسة الفصل بني التجمعات الفلسطينية، 
وإعاقة  واجتماعيا،  وجغرافيا  سياسيا 

تواصلهم مع العالم اخلارجي.
ويرى أن ممارسات االحتالل تشكل انتهاكا 
الرابعة،  جنيف  التفاقية  فاضحا  وخرقا 
أوقات  في  املواطنني  حماية  تكفل  التي 
النزاعات املسلحة، فقد نص كل من اإلعالن 
الدولي  والعهد  اإلنسان،  حلقوق  العاملي 
للحقوق املدنية والسياسية، على إرساء هذا 
احلق في املادة 12، التي تضمن حق كل فرد 
يقيم بشكل قانوني في إقليم دولة ما، في 
اختيار مكان  فيه، وحرية  التنقل  حرية 
بلد،  أي  مغادرة  حرية  إقامته، وكذلك 
مبا في ذلك بلده. وأكدت على عدم جواز 

تقييد احلقوق املذكورة.

احلق الذي غاب طويال

قانون أقر في السعودية ففرحت به فلسطني

املصدر: ريتا اسحقطاهر املسلماني وريتا اسحق وسط قطاع غزة



تشرين ثان   222011 شباب واقتصاد

هنا ارشيد- مراسلة الصحيفة/ جنني

في  السابقة  املرحلة  خالل  املواطن  عاش 
مالية؛  ومتطلبات  اقتصادية  أزمة  ظل 
فشهر رمضان يتلوه العيد، ثم عودة الطلبة 
للمدارس واجلامعات. وهذه كلها أثقلت كاهل 
اقتصادية  ظروف  في  يعيش  الذي  املواطن 

صعبة بسبب اضطراب صرف الرواتب.
باألمان  املواطن  يشعر  ال  اآلن  وحتى 
االقتصادي، بسبب األزمة املالية التي تعانيها 
السلطة الوطنية. وقد واجه املواطن مصاريف 
رمضان وعيد الفطر بتأخر صرف الرواتب، 

إضافة للعودة إلى املدارس واجلامعات. 
الرواتب  أزمة  أن  من  اخلبراء  حتذير  ومع 
الوطني في حالة ركود  قد تدخل االقتصاد 
تراجعت  قد  الشرائية  احلركة  فإن  عميق، 
احلراك  ظل  في  األزمة،  بداية  منذ  كثيرا 

السياسي احلالي.

سبب أزمتنا
طولكرم؛  من  عاما،   35 صبح،  خليل  يقول 
موظف في إحدى الدوائر الرسمية: »أنفقت 
شيكل،  ألف   12 من  أكثر  املاضية  الفترة  في 
أقساط  إلى  والعيد،  رمضان  مصاريف  من 
املدارس«. ويشير إلى أنه اقترض من البنك 
كيف  أعلم  »ال  ويقول:  احتياجاته،  ليسد 
املواطن  لكن  مستقبال،  املالي  الوضع  سيكون 
أصبح يعيش يوما بيوم والعوض على الله«!

وتشدد سمية عبد الرؤوف، من نابلس؛ ربة 

املناسبات  في  اإلنفاق  حجم  أن  على  منزل، 
يزداد بشكل كبير، وتقول: »إن عدم انتظام 
يستدينون،  الكثيرين  جعل  الرواتب  صرف 
ويعمل  انتظامها«.  حلني  الدفع  يؤجلون  أو 
زوجها مدرسا في مدرسة حكومية، واضطر 
إلنفاق آالف الشواكل على تدريس ولدين في 

اجلامعة.
وقد استغل زهدي العلي، 21 عاما، من نابلس، 
عطلة جامعته خالل شهر رمضان للعمل ليال 
في أحد مطاعم مدينته؛ ليوفر بعض املال، 
ورمضان،  العيد  مبصروفات  والده  ويساعد 
حيث يقول: »والدي يعمل في وزارة العمل، 
وليس لديه ما يكفي من املال في ظل عدم 
انتظام صرف الرواتب«، ويتابع: »لقد حاولنا 
احلد من مصروفاتنا بشكل كبير، ولكن في 
ويشير  األمر ممكنا«.  يكن  لم  الظروف  ظل 
واالقتراض،  الدين  يحب  ال  والده  أن  إلى 
وراتب  اجلامعة،  في  وأخي  »أنا  ويضيف: 
لذلك نضطر  3500 شيكل،  والدي ال يتجاوز 
للمساعدة حني تتاح لنا الفرصة، ونحاول أن 

نقلل من طلباتنا للتخفيف عنه«.
موظفة  عاما،   28 السعدي،  مها  وتعتبر 
االستقبال من جنني، أن رمضان والعيد أثقال 
تقشف  خطط  اتباع  رغم  املواطنني  كاهل 
»لقد جعلني  وتقول:  املالية،  األزمة  في ظل 
أنفق  احلياة  متطلبات  وكثرة  األسعار  غالء 
أن  ضرورة  إلى  وتشير  النقود«.  من  الكثير 
حترص اجلهات املختصة على تنظيم األسعار 

ومراقبة التجار لوقف االستغالل.

 حركة شرائية أقل
للمواد  محل  صاحب  مسعد؛  أمين  يقول 
والعيد  التموينية، من طولكرم: »رمضان 
بل  فحسب،  املواطنني  كاهل  يثقال  لم 
أثقال كاهل التجار كذلك؛ فهم أيضا ضحية 
أدى  مما  بانتظام،  الرواتب  صرف  عدم 
سوى  شراء  وعدم  لالستدانة  باملواطنني 
»شهر  ويضيف:  الضرورية«.  احلاجات 
رمضان وعيد هذه السنة كانا األقل ربحا 

للتجار«. 
من  تاجر مالبس  اخلليلي؛  ويرى مجدي 
نابلس، أن سوق املالبس لم تكن كما يجب، 
بحث  املالية،  األوضاع  »بسبب  ويقول: 
املواطنون عن املالبس الرخيصة أو اكتفوا 
مبا ميلكون، فتضررت سوق املالبس كثيرا 
هذا العام«. ويشير إلى أنه ال يوجد تالعب 
املالبس  أسعار  ارتفاع  رغم  باألسعار، 
مؤخرا، ويؤكد أن »أرباح التجار لهذا العام 

هي األقل منذ سنوات طويلة«.
محل  في  عامل  جابر؛  راضي  ويعتبر 
وعيد  رمضان  أن  نابلس،  من  للحلويات 
هذا العام لم يشهدا اإلقبال على احللويات 
»لعل  ويقول:  املاضي،  العام  شهدناه  الذي 
كان  نفقاتهم  من  للتخفيف  الناس  سعي 
عامال أساسيا في ذلك، وميكن أن بعضهم 
إلى  جابر  ويشير  الكافي«.  املال  ميلك  لم 
ارتيادا  الفئات  أكثر  هم  الداخل  عرب  أن 
قدرة  تكن  »لم  يقول:  حيث  حملله، 
مواطني الضفة الشرائية عالية، ولكن مت 

تعويض ذلك نسبيا عبر إخواننا من عرب 
الداخل«.

هناك التزام
ويصر جهاد شحادة؛ نائب مدير مديرية 
مديريته  أن  على  طولكرم،  في  االقتصاد 
مراقبة  في  مساء،  صباح  عملها  تواصل 
األسعار وحماية املستهلك، ويقول: »ضمن 
االقتصاد،  وزارة  في  مركزيا  معدة  خطة 
كشف  وهناك  ميدانية،  بجوالت  نقوم 
على  ويشدد  عليها«.  للرقابة  باألسعار 
الحظنا  »لكننا  ويضيف:  التجار،  التزام 

االلتزام مبا يخص محالت  هناك عدم  أن 
شيكال   14 تسعيرة  وضعنا  فقد  الدواجن، 
للكيلوغرام، فيما كان التجار يبيعونه بـ15 
شيكال. كما إن مشكلة تسعير اخلبز مشكلة 

مركزية في كل احملافظات«.
التي وصلتهم من  الشكاوى  أن  إلى  ويشير 
املواطنني جتاه التجار تكاد تكون معدومة، 
التجار  على  »يجب  قائال:  شحادة  ويتابع 
األزمة  في ظل  املواطنني  مع  يتكافلوا  أن 
وعلى  معقول.  بربح  يكتفوا  وأن  املالية، 
املديرية  إبالغ  عن  يتوانوا  أال  املواطنني 
عن أي جتاوز التخاذ اإلجراءات املناسبة«.

تقرير: إيهاب ضميري- مراسل الصحيفة/ طولكرم

يبحث كثير من الشباب اخلريج في جامعات 
اللحاق  من  متكنه  عمل  فرص  عن  الوطن 
اخلريجني  كثرة  رغم  العمل،  سوق  بركب 
معقودا  يبقى  األمل  لكن  الوظائف.  وقلة 
املتوفرة.  العمل  فرص  ألغلب  التقدم  على 
املواقع  دخلت  التكنولوجي،  التطور  ومع 
اإللكترونية كمصدر للمعلومات، فقام ثالثة 
 ،»Jobs.ps« شباب، بإنشاء موقع »جوبس«؛
األول  التوظيف  كموقع  نفسه  يطرح  الذي 
من  كاملة  مجموعة  ويقدم  الوطن،  في 

املهني،  التخطيط  وأدوات  التوظيف  حلول 
العنكبوتية  الشبكة  على  الوظائف  يطرح 
باللغتني العربية واإلجنليزية، ويقدم طرقا 
منهجية اقتصادية ألصحاب العمل؛ ليجدوا 
هو  ما  ويقدم  للوظائف،  املرشحني  نخبة 

متوفر في سوق العمل للباحثني عنه.
ويوفر املوقع طريقتني للباحثني عن العمل 
 لنشر سيرهم الذاتية عبر قاعدة البيانات،
عن  الباحثني  متكني  في  األولى  تكمن 
الذاتية وحتميلها  إنشاء سيرهم  من  العمل 
إلى  تعطيلها  ميكن  بحيث  املوقع،  على 
مسؤولو  يتمكن  لن  وهكذا  اكتمالها،  حني 

التوظيف من عرضها عبر خاصية البحث 
التي يقدمها املوقع.

عن  الباحثني  األخرى  الطريقة  ومتكن 
وتفعيلها  الذاتية  سيرهم  بناء  من  العمل 
العمل  أصحاب  يجعل  بشكل  املوقع،  على 
الدخول  على  فادرين  باخلدمة  املشتركني 

إليها.
وملعرفة املزيد عن نشأة »جوبس« وطريقة 
للشباب  يوفرها  التي  واخلدمات  عمله، 
التقى مراسل »صوت  العمل،  الباحثني عن 
الشباب الفلسطيني«، مع أمجد حمارشة، 32 
فكرته  أن  يؤكد  الذي  املوقع،  مدير  عاما؛ 
كان  حني  اجلامعي  تخرجه  مشروع  كانت 
األمريكية،  العربية  اجلامعة  في  طالبا 
الرف  على  املشروع  هذا  »بقي  ويقول: 
ونصف  سنوات  ثالث  وقبل  سنوات،  عدة 
املتحدة،  الواليات  من  صديقي  عاد  السنة 
فاقترح إقامة مشروع خاص بنا، فاقترحت 
وجدواها  الفكرة  ودرسنا  مشروعي،  عليه 
في  جديدة  أنها  ووجدنا  االقتصادية، 
فلسطني التي تخلو من املواقع اإللكترونية 
النجاح  جامعة  موقع  عن  عدا  املماثلة، 

للخريجني«.
وعن بدايات املشروع في احليز االفتراضي، 
املوقع  بتسجيل  »قمنا  حمارشة:  يقول 
كشركة للحصول على اسم »Jops«، وتابعنا 
إنشاء  وكلفنا  والتقنية،  القانونية  األمور 

املوقع حوالي 4000 دوالر بتمويل ذاتي«.
فيه  ظهر  الذي  التاريخ  حمارشة  ويتذكر 
فيقول:  العنكبوتية،  الشبكة  على  املوقع 

وكانت  النور،  املوقع  رأى   2009/1/28 »في 
التي  الوظائف  حتميل  على  تقوم  فكرته 
على  احمللية  الصحف  في  بإعالنات  تنزل 
مشاهدتها،  من  متصفحوه  ليتمكن  املوقع 
ألف   13 حوالي  زاره  األول  الشهر  وفي 
نهاية  مع  الزوار  عدد  وأصبح  متصفح، 
 10 هناك  وحاليا  ألفا.   70 يتجاوز  العام 
األرقام،  هذه  وأمام  يوميا«.  متصفح  آالف 
الوظائف بنشر  للباحثني عن  املوقع  سمح 
سيرهم الذاتية على غرار مواقع التوظيف 
املرشحون  ومتكن  األوسط،  الشرق  في 
الشركات  على  التعرف  من  للوظائف 
سمح  كما  واضحة،  بصورة  إليها  والوصول 
اخلريجني  سير  إلى  بالوصول  للشركات 

الذاتية احململة على املوقع.
وقعت  البداية  »في  حمارشة:  ويقول 
لدينا  سجلت  التي  الشركات  مع  أخطاء 
لدينا  أصبحت  الوقت  ومع  وظائفها.  لنشر 
للوظائف  املتقدمني  من  راجعة  تغذية 
عبر »جويس« مفادها أن شركة ما ال تدفع 
الوظيفي  املسمى  أو ال متنح  رواتب جيدة، 
تريد  التي  الشركات  مع  فاتفقنا  املطلوب، 
النشر عبر موقعنا أننا لسنا مسؤولني عن 
نشر أي إعالن لوظيفة راتبها أقل من 500 
دوالر، كما قمنا بفرز الوظائف الواردة في 

الصحف لتتناسب مع فكرتنا«.
وفي املرحلة التي بدأ يحرز موقع »جوبس« 
واملؤسسات  الشركات  بعض  تهافت  التقدم، 
الشراكة  على  عليه  القائمني  تفاوض 
مقابل نسبة معينة، حيث يقول حمارشة: 

»تقدمت إحدى الشركات للحصول على %30 
من أسهم الشركة مقابل مبلغ 30 ألف دوالر، 

لكننا رفضنا ذلك«.
طلبات  ورود  عن  حمارشة  ويتحدث 
اخلاصة  املؤسسات  من  العديد  من  يومية 
إعالناتها  لنشر  واحمللية،  الدولية  واألهلية؛ 
قادرين  »أصبحنا  ويقول:  املوقع،  عبر 
هذه  من  الوظائف  إعالنات  استقبال  على 
الصحف  عن  متاما  واالستغناء  املؤسسات، 
مت  الذين  األشخاص  عدد  وبلغ  احمللية، 
توظيفهم عبر إعالنات نشرت على موقعنا 

حوالي 4000 شخص«.
السنة  ونصف  سنوات  ثالث  »بعد  ويتابع: 
اقتصاديا«،  مجديا  الشبابي  املشروع  أصبح 
بدأت  الدولية  املؤسسات  أن  إلى  ويشير 
وظائفها  إعالنات  تنشر  ملحوظة  بصورة 
على  حاليا  »نعمل  ويقول:  املوقع.  على 
عمل«  »رسالة  كتابة  على  الشباب  مساعدة 
و»سيرة ذاتية«، بحيث توضع املعلومات في 
ذاتية،  سيرة  النهاية  في  له  ينتج  منوذج، 
ميكنه تقدميها ألي وظيفة. كما نعمل على 
إيجاد زاوية إلعالنات الوظائف املهنية، ذات 

الراتب العالي؛ كالنجارة واحلدادة«.
رسالته  حمارشة  يوجه  النهاية  وفي 
عمل  عن  الباحثني  »على  فيقول:  ألقرانه 
والتأكد  الوظائف،  بتعليمات  يلتزموا  أن 
على  قادرين  ليكونوا  اإلعالن؛  مصدر  من 
العمل  اجليد  ومن  الوظيفة.  على  احلصول 
تدر  بهم،  خاصة  اقتصادية  مشاريع  على 

لهم دخال«.

حلت في فترة املناسبات

األزمة املالية أضعفت احلركة الشرائية وتركت الناس في حيرة!

موقع »جوبس« للتوظيف

مشروع تخرج شبابي يلفت إليه النظار بعد ثالث سنوات
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نادين املدهون- 14 عاما/ غزة

تنفذ الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل 
دور الشباب »بياالرا«، بالتعاون مع مؤسسة 
مشروع  املتحدة،  اململكة  الطفل  إنقاذ 
األوروبي،  االحتاد  من  بتمويل  »بصمات« 
وبالشراكة مع عدد من مؤسسات املجتمع، 

والفقيرة،  املهمشة  املناطق  على  ويركز 
قدرات  وتطوير  حتسني  في  لإلسهام 

األطفال فيها.
وقد قرر أطفال مخيم الشاطئ؛ أحد أفقر 
املشروع،  في  املشاركون  القطاع،  مخيمات 
الفلسطيني«،  الشباب  »صوت  قراء  تزويد 
بنبذة عن مخيمهم الذي يقع إلى الشمال 

الغربي من مدينة غزة، ويبعد عن وسطها 
على  ويطل  كيلومترات،  أربعة  حوالي 
اجلهة  من  املتوسط  األبيض  البحر  شاطئ 
اسمه  أخذ  البحر  من  ولقربه  الشمالية. 

هذا.
املخيمات  أكثر  من  واحدا  املخيم  ويعد 
مخيمات  أكبر  وثالث  بالسكان،  اكتظاظا 

حيث  القطاع،  في  الثمانية  الالجئني 
يسكنون  80.000 الجئ،  سكانه  عدد  يبلغ 
في بقعة ال تزيد مساحتها عن كيلومتر 
أزقة  عن  عبارة  وشوارعه  واحد،  مربع 

ضيقة جدا.
ويافا،  املجدل،  إلى  عائالته  أصول  وتعود 
املدن  وهي  واجلورة،  وأسدود،  وحمامة، 
والقرى التي مت تهجير سكانها قسرا إبان 

نكبة عام 1948.
وعاش   ،1949 عام  املخيم  أقيم  وقد 
خيام،  في  نزوحهم  بداية  في  الالجئون 
إغاثة  منظمات  من  مساعدات  وتلقوا 
ثم  األحمر،  للصليب  الدولية  كاللجنة 
اخلمسينات  أوائل  في  األونروا  وفرت 
وفي  اخليام،  محل  حلت  طينية  مساكن 
إسمنتية  مساكن  لهم  وفرت  الستينات 
بأسقف من اإلسبست، ويتم حاليا تشييد 
مساكن إسمنتية ترتفع طابقني أو ثالثة 

طوابق.
وفي عام 1971 دمرت قوات االحتالل أكثر 
من 2000 منزل في املخيم؛ بحجة توسيع 
أكثر  أجبر  مما  أمنية،  لدواع  الطرقات 
والسكن  مغادرته،  على  الجئ   8000 من 
رضوان  الشيخ  بحي  اإلسكان  مشروع  في 

القريب.
القطاع،  على  احلصار  تواصل  ومع 
سكان  منها  يعاني  التي  املشاكل  تتفاقم 

البناء  مواد  نقص  يحول  حيث  املخيم، 
املساكن،  على  إصالحات  أي  إجراء  دون 
أو إنشاء مبان جديدة تتناسب مع عدد 
مشكلة  تفاقمت  كما  املتزايد.  السكان 
سكان  بات  حتى  ونقصها،  املياه  ملوحة 
في  حاد  نقص  من  يعانون  املخيم 
وحدثت  الشرب.  مياه  على  احلصول 
البطالة؛  مستوى  في  مضطردة  زيادة 
ألن معظم سكان املخيم من العمال الذين 
األخضر.  اخلط  داخل  يعملون  كانوا 
ويعمل عدد كبير منهم حاليا في صيد 
األسماك، ويتعرضون خلطر املوت بسبب 
اعتداءات قوات االحتالل البحرية عليهم 

أثناء ممارستهم حلرفتهم.
الورش  من  العديد  على  املخيم  ويحتوي 
السيارات،  وتصليح  للحدادة  الصغيرة 
سلك  في  سكانه  من  كبيرة  نسبة  وتعمل 
الغوث  لوكالة  التابعة  والوظائف  التعليم 

»أونروا«.
مركز  الشاطئ:  مخيم  مؤسسات  ومن 
الغوث،  لوكالة  التابع  الشباب  رعاية 
الصحة  ومركز  اإلسالمية،  واجلمعية 
الغذاء،  توزيع  ومركز  السويدي، 
وجمعية  لأليتام،  دار  إلى  باإلضافة 

لرعاية املسنني.
منها   13 تعمل  مدرسة،   29 املخيم  وفي 

بنظام الفترتني الصباحية واملسائية.

مخيـــم الشاطـــئ... اجلمـــال بيـــن الزقـــاق

هنا جلسة عائلية فوق حبات الرمل... ومظلة تداعبها رياح الشاطئ

تصوير: يوسف نتيل

أما هنا فشاب وكأنه يقول ال شيء يحجب رؤيتنا وطفلة تزيح عن وجهها الستار وكأنها تقول أنا ها هناوهنا نسمات البحر تالطف بيوتهم وحتمل أمواجه اجلميلة أمال بالعودة إلى الديار 
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الكبير محمود  الراحل  شاعرنا  الذي جسده  األرض  إنه حلن 
كل  في  الفالحني  أيدي  تعزفه  السابقة،  املقولة  في  درويش 
خجولة  تنطلق  األشجار  وبسمات  األرض،  حديث  إنه  عام. 
حكاية  وحديثها،  األرض  سر  إنه  أخرى.  تارة  ومدوية  تارة، 
كل روايات األجداد واآلباء واألحفاد، الذين يأتون من بعدهم 
ليرثوا تلك الترنيمة الفريدة. إنه موسم الزيتون الذي تزدان 

به فلسطني عاما بعد عام؛ قطفا وعصرا وزيتا.
هذا املوسم هو احلدث الرئيس في الوطن هذه األيام، حل ضيفا 
بعد طول انتظار. وال شك أن بني العام والعام وقتا طويال على 
الفالح الذي يرتقب بالصبر قطاف حبات من الذاكرة واحلاضر 
واألمل باملستقبل؛ موسم يحمل معنى مييزه عن أي وقت آخر، 

بل ميتلئ حياة وتعبا، يعكسان عشق الفالح ألرضه.
أفراد  يجتمع حولها  بالبهجة؛ حني  القطاف  ويرتبط موسم 
العائلة. و فيه يترجم الناس معنى »العونة«، تلك الكلمة التي 
باملساعدة  واألقارب  املنطقة  أهل  يقوم  أجدادنا حني  تناقلها 
تزين  التي  املباركة  الشجرة  من  الكبيرة  األعداد  فطاف  في 
لسة  »الدنيا  أن  وتثبت  واحملبة،  االرتباط  وتزيد  فلسطيننا، 
فيها خير«؛ كما تقول أم إياد، من قرية بيتني في محافظة 
رام الله والبيرة، التي تواظب على قطف الزيتون منذ ثالثني 

عاما.
وأجدادنا،  آبائنا  تراث  من  الزيتون  »موسم  إياد:  أم  وتضيف 
وسنمرره ألبنائنا وبناتنا، ولألجيال القادمة خلفنا«، وتتابع: 
الذي  الزيتون،  محصول  لقطاف  سنويا  جنتمع  وعائلتي  »أنا 
املكونات  من  والزيتون  فالزيت  أسرة«؛  أي  عنه  تستغني  ال 
السبع.  بئر  حتى  اجلليل  من  الفلسطينية  للمائدة  األساسية 
الزيتون أحيانا؛ فالزيت حاضر بقوة؛ ألنه »عمارة  وإن غاب 
البيت«، كما قالت جداتنا من قبل، ألنه يدخل مكونا رئيسا 

كاملسخن،  الشعبية؛  األكالت  معظم  في 
وال تخلو منه نهائيا مائدة اإلفطار، مع 

توأمه الزعتر.
واجلهد  املوسم  هذا  صعوبة  ورغم 
مع  تختلف  قصته  أن  إال  عليه،  املترتب 
محمد ظاهر، 21 عاما، من نفس القرية، 
وفقا  حياتي  نظام  »أغير  يقول:  الذي 
ملوسم القطاف؛ ألستمتع بصحبة عائلتي 
في  أستمتع  لم  لو  كما  أخوتي،  وأبناء 
باقي أيام السنة«، ويتابع: »ال شيء يعادل 
كاسة شاي حتت زيتونة بعد طول تعب 

وإرهاق«.
وفي مقارنة مع أوضاع املزارعني سابقا، 
تعتبر أم إياد أن هذا املوسم حاليا أسهل؛ 
معبدة،  والطرق  متوفرة،  فالسيارات 
الناس  مهمة  سهلت  احلديثة  واملعاصر 
أساس  بشكل  يعتمدون  كانوا  الذين 
الثمار  نقل  عملية  في  »الدواب«  على 

وعصرها.
وألن الزيتون مباركة، فالواجب االعتناء 
بها وتدليلها؛ ألنها تعطي اخلير أكثر مما 
تأخذ، والعناية بها ال تتطلب من املزارع 
كله  وهذا  واجلهد،  الوقت  من  قليال  إال 
وحتى  الصافي،  زيتها  نرى  حني  يهون 
بقايا عملية العصر؛ »اجلفت«؛ نستخدمه 

كوقود للتدفئة.
عاما،   30 جرابعة،  هنادي  وتنتظر 
احلول«،  إلى  »احلول  من  الزيتون  موسم 
لتصطحب أطفالها ملساعدة عائلة زوجها 
في عملية القطاف، حيث تقول: »أريدهم 
واالعتماد  باألرض،  االرتباط  يتعلموا  أن 
على النفس رغم صغر سنهم«. وتؤيدها 
أن  مها حامد، 24 عاما، فتقول: »ال شك 
التعب  كل  لكن  متعب،  الزيتون  موسم 
واالستمتاع  احملصول  رؤية  عند  ينتهي 

مبذاقه«.
وفي حصاد اجلهد والتعب والعرق، ال بد 
وأمال؛  زيتا  الزيتون  شجرة  تعطيك  أن 
وتتدافع  ذلك!  تعتد غير  لم  ففلسطني 
حديدي  بساط  على  الزيتون  حبات 
العني  فتقع  األخيرة،  محطتها  لتصل 

لونا وشكال ورائحة،  الغريب  العجني  على ذلك 
ويسير عبر مسارب خاصة جتاه آلة مخصصة 
واملكونات  بالزيبار،  يعرف  ما  أو  املاء؛  لفصل 
الطعم  ذي  الصافي  والزيت  »اجلفت«،  الصلبة  
صاحبه  قلب  على  أحاله  وما  املميز...  الالذع 
للخضرة،  مائال  أصفر  سائال  ينساب  عندما 

حالال يجمع بني اخلير وعرق اجلبني.
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