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صحيفة فلسطينية شهرية ،ثنائية اللغة ،متخصصة بالشباب

تصدرها الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب "بياالرا"

ال � � � �ع� � � ��دد ال� � �ث� � �م � ��ان � ��ون

في هذا العدد
أطفالنا يتحدثون
الفصحى بطالقة

5
واجه الشباب

تصوير :مصعب مرمش

كلمتنا

10

أجمل األجواء هي تلك التي يجتمع فيها الشباب ،ويعبرون العالم املرئي إلى جنة من احليوية ،في
العالم اخلالب الذي توفره بيئة فلسطني اجلميلة .وحني تضاف احلرية إلى املعادلة ،سترتسم البسمة
البيضاء على شفاه رمبا حرمت منها طويال ،وسيجت أحالمهم احلواجز واألسالك الشائكة واجلدران
الواهية .وسيضحي املكان القريب جنة ميأل عطرها األجواء مع كل حبة خير تسقط من غيمات ليست
عابرة على وطننا ،فتنتفض اإلرادة ،ويهدر صوت جبلي ينشد مسرورا «موطني» ،ويشع في العينني
عشق األرض والتراب والوطن ،نكتب على حجارته أهازيج احلرية فيتعمق االنتماء ،وترتسم الهوية
الوطنية فلسطينية بلون األرض املجبول بدماء الشهداء وعرق الفالحني وعطاء العامل ،ال تنازعها
هوية أخرى .حني ترتفع عنهم القيود سينطلقون محلقني في عالم من السرور ،سيرسمون الدروب
خضراء ،وسيبنون بأيديهم حجارة الوطن ليكتمل البناء على أيديهم؛ دولة فلسطينية حرة وعاصمتها
القدس الشريف.

ه�����ذا ال���ع���دد
ب�����دع�����م م��ن
تود الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب “بياالرا” أن تؤكد أن املواد املنشورة ال تعبر عن وجهة نظر اجلهات الداعمة

EU

اإلحتاد األوروبي

حظوظ وتوقعات

سينما ومسرح

8
جامعيات

نظافة األماكن العامة..
مسؤولية من؟

2011

15

في مجتمعنا

مراد السوداني يعكس هموم
احتاد الكتاب الفلسطينيني

جامعاتنا خارج
التصنيف الدولي

طاولة
املسؤولني

3

13-12
قضية العدد

فيلم «شرف»
مع املرأة ضد العنف

الشباب يقبلون
شبابومسرح
على العطور املركبة في غزة؟ سينما
واقتصاد

20

This Issue is
Sponsored By

PYALARA wishes to clarify that our sponsors are in no way accountable for this publication

2

كانون الثاني 2011

شوية سياسة

أوتـــار وعـــود

االفــتــتــاحــيـــــة
هانيا البيطار -

حلمي أبو عطوان  -مدير التحرير

رئيسة التحرير

أمن املواطن وشبكة اإلنترنت
حلمي هو حلم كل فلسطيني؛ أن يصحو يوما
ليجد نفسه حتت علم فلسطني يظلله في دولة
فلسطينية ،أنا أراها علمانية ،وقد حصل املواطن
فيها على كافة حقوقه ،وفي نفس الوقت يعرف
املواطن فيها واجباته .وحني أصحو أدرك كم هو
احللم صعب املنال؛ فالطريق املؤدي إليه ليس سهال
مبا ميتلئ به من مطبات ،وما ترهقه من حتديات،
أكبرها االحتالل الذي ما يزال يجثم على صدورنا
منذ أكثر من ثالثة وستني عاما ،الذي يجبرنا
على االحتاد والتضامن فيما بيننا للخالص منه.
وال أعتقد أنني أقدم درسا في العلوم السياسية
حني ّ
أذكر بأن حقب االحتالل واالستعمار املاضية،
قد عززت ثقافة «األنا» الفردية ،وأبرزت توجها
يحاول فيه كل شخص أن يأخذ حقه بيده ،وأن
يفرض وجهة نظره اخلاصة على املجموع ،وال يرى
في مجتمعه أحدا سواه ،مما يدفعنا في املقابل إلى
تعزيز ثقافة العمل املؤسساتي املمنهج؛ كنقيض
للتوجهات األحادية واألنانية.
ومع استمرار االحتالل ،والتناقض بني األنا
والنحن ،يشعر املواطن بأنه منتهك متاما؛ فمنزله
مكشوف ،وبيته مراقب ،والغول األمني يتربص
به ،ليعبر عن حاجته لألمن ،ويصرخ من أجل
احلصول على هذا احلق الطبيعي الذي تكفله

غريب هو األسلوب الذي ينتهجه الرجل في
التعامل مع املرأة ،مع ابنته أو أخته ،فإذا كانت
طفلة يصب األب كأس الدالل عليها بال توقف ،وال
يتوقف عن احتضانها وتقبيلها ،وإسماعها كلمات
رقيقة عذبة تشد من عزميتها ،وترفع بها فوق
السحب؛ حتى حتسب نفسها متفردة عن بنات
جيلها .ولكن ما إن تبدأ إشارات األنثى تنضج ،حتى
ينقطع كل ذلك فجأة؛ فكأنه لم يعد مسموحا
لألب أن يقبل ابنته ،أو للخال أن يحضنها ،أو للعم
أن يبل ريقها بكلمة عذبة ،أو أن يجلب لها أخوها
قطعة حلوى .وإذا سألت سيقولون :ما عادت
طفلة ،ها هي قد أصبحت امرأة في سن املراهقة.
هذا السن الذي يخلق فجوة نفسية واجتماعية في

حلياة هانئة في بيت الزوجية ،جتنبي ما يلي:
أوال :تتمسكن حتى تتمكن – لتثبت قدماها في
بيت الزوجية ،ترتدي املرأة أقنعة األنوثة والرقة
والهدوء والطاعة .ولكنها ما تلبث أن تتالشى
فجأة؛ فيصعق الرجل وهو يجد أن من اختارها
كشريكة حلياته هي امرأة أخرى غير التي تقف
أمامه اآلن ،وقد حتولت إلى اآلمر الناهي في
البيت ،وتتحدى كل فعل من أفعاله ،وقرار من
قراراته ،وتوجه من توجهاته ،وتتعامل بعصبية

النصوص واملواثيق واألعراف الدولية ،لندخل بعد
التحديني السياسي واألمني إلى التحدي الثقافي،
عندما يحاول املواطن التنفيس عن غضبه ،وعن
رؤيته حلاجته األمنية ،التي يقابلها بالضرورة
استجابة من قبل األجهزة األمنية ،التي ينص
واجبها على توفير احلماية للمواطن.
ولكن توفير احلماية ليس بالضرورة أن يكون على
غرار نظرية الكاتب جورج أورويل التي تلخصها
عبارة “،”Big Brother is Watching You
التي تقوم خاللها أجهزة األمن مبراقبة كل ما يتعلق
بتحركات املواطن ،وحتصي عليه أنفاسه وآهاته،
خاصة في ظل العوملة ،واختراق املعلومة للجدران
الفوالذية التي تقيمها احلكومات البوليسية،
حتاصر بها املواطن والدولة ،وتعزله عن محيطه.
لقد أصبحت املعلومة ترتبط بوجود اإلنسان نفسه،
وتصاحبه في حركاته وسكناته ،وتترك عليه
آثارها .ومن الغباء أن يظل مفهوم األمن هو ذاته
الذي ساد في خمسينيات وستينيات وسبعينيات
القرن املنصرم ،خاصة بعد أن صاحب التطور
التقني ،تدفق إعالمي ،ضمن له بعض احلرية في
التعبير عن نفسه ،وإبداء آرائه ،والتنفيس عن
غضبه وخلجات قلبه.
لقد أصبح املواطن مبا كفلته له شبكة اإلنترنت قادرا

إليـــــــه

قلب الفتاة ،لتصطبغ عالقتها مبحيطها بصبغة
عدائية ،ويبدو كأن كل من أحبوها وأحبتهم قد
ابتعدوا عنها ،فتبتعد عنهم ،وال جتد أحدا منهم
يستمع لصوتها أو يستجيب لشكواها ،وما إن تسمع
أول حلن جميل في حياتها اجلديدة ،حتى تفتح
قلبها ،وتكشف ما في داخلها ،ألول من يسلب
مشاعرها بكلمة رقيقة ،أو حلن شاعري.
وتتفاقم هذه احلالة حني تصبح خطيبة،
يعرض عليها اخلطيب دنيا مزخرفة بكلمات
عذبة ،وأناشيد جميلة ،وكلمات حب عميقة.
ومع الزواج تتعاظم املسؤوليات ،فتصبح الفتاة
أما ،وتقع على كاهلها تربية األبناء وتنظيم
شؤون البيت واالعتناء مبنزلها .وينشغل الزوج

إليهــــــا

جتاهه ،وال حتترم رجولته .ولتحافظ على
مكانتها وسعادة بيتها ،يجب أن تتذكر دائما تلك
الصفات التي أسرته بها أول مرة ،وأن الرجل قد
ارتبط بفتاة أحالمه ،ولم يدخل بيته غرميا
يصارعه ويناكفه.
ثانيا :النكد – لو أجرينا استطالعا للرأي سألنا
فيه رجالنا عما يحل اجلفاء بينه وبني املرأة،
ألجابت النسبة الطاغية :إنه نكدها.
في غالبية املواقف ينجم عدم القدرة على

على إعالء صوته؛ املؤيد واملعارض على حد السواء،
وأصبح لكل فرد قنواته التي يفضلها على غيرها
من أجل إيصال هذا الصوت ،فتوجه بعضهم إلى
املواقع االجتماعية على الشبكة العاملية ،كالـ«فيس
بوك» ،وغيرها ،وأحيانا يحتاج املواطن على النزول
إلى الشوارع للتعبير عن رأيه ،وإيصال مطالبه،
وإبراز تظلماته ،واملطالبة بتوفير احتياجاته.
وقد يكون الفشل األمني األكبر هو أن يشعر املواطن
بأن هنالك من ينتهك حريته في التعبير عن
نفسه ،ويراقب كافة حتركاته ،ويقرأ تلميحاته
وتصريحاته على شبكة اإلنترنت؛ ليكتشف أن
مفهوم األمن الذي يلجأ إليه حني يكتشف أن بيته
منتهك ،يتمثل في مزيد من هتك ستر بيته وكشف
أسراره ،وكأن السبيل للمحافظة على أمنه هو املزيد
من هتك خصوصياته ...حتى على شبكة اإلنترنت.
وآخر دعوانا أن دعوا املواطن يتنفس .دعوه يجد
لصوته املعارض منبرا ينفس فيه عن غضبه،
ويعبر عن حاجته أو تضامنه ،دعوا له منبرا
للصوت املعارض والرافض واحملتج .واتركوا مجاال
له ليكتشف أن اإلجناز الفعلي إمنا يتحقق على أرض
الواقع عبر املناصرة والضغط والتفاوض ،كتلك التي
شنتها مؤسسة احلق حلقوق اإلنسان ،وأدت إلى إلغاء
القضاء العسكري في السلطة الوطنية الفلسطينية.

عنها بأمور العمل وهموم الدنيا وتدبير املعاش.
ومرة أخرى تختفي الكلمة اجلميلة والدالل من
حياتها؛ فتستبدلهما مبشاعر جديدة مختلطة.
ولكن كل امرأة حتتاج إلى الكلمة التي تروي
ظمأها ،وإلى الدالل واملشاعر العذبة ،ولذلك
تنخدع املرأة بسهولة عندما تسمع كلمات غزل
تنطق بها شفاه آخر.
املرأة كالطفل والزهرة؛ حتتاج إلى عناية دائمة؛
في طفولتها ومراهقتها ،كمخطوبة أو زوجة.
وال يجوز للرجل أن يفكر للحظة واحدة أن ما
قدمه من مشاعر جتاهها كان كافيا؛ ألن االستقرار
والسعادة يبنيان على العطاء الدائم ...ومفتاح
قلب املرأة تدليلها.

التواصل بني الرجل واملرأة ،وتنقطع العالقة
السلسة بينهما ،بسبب عدم تقدير الظروف،
مما يخلق في البيت جوا نكدا جتعل الرجال
«يطفشون» من البيت .وعلى املرأة أن تعلم أن
مبقدور الرجل أن يتحمل تقصيرها بواجباتها
جتاهه وجتاه البيت واألبناء ،ولكنه ال ميكن أن
يحتمل النكد ،ويرى فيه السم الذي يقضي على
احلياة املشتركة .ولذا فعلى املرأة أن جتعل احلوار
والنقاش البناء ملجأها ...ال النكد والعصبية.
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انتفاضة جماهيرية عارمة

ال حراك على الصعيد السياسي والتفاوضي مع إسرائيل التي بات أفق حكومتها ضيقا
بعد جولة االستقاالت التي تعرض لها مجلس نتنياهو الوزاري .ونحن الفلسطينيني،
كما يصرح عامتنا وقيادتنا على حد سواء ،لم يبق لنا ما نخسره أو نفقده؛ فقد أخذت
إسرائيل كل شيء ،وهي دولة كاذبة تأتيك بكل البراهني لتثبت عفتها وهي من العفة
براء؛ لتسلبنا حريتنا ومواردنا.
ويهدد الرئيس عباس عبر خطاب متلفز بإمكانية اندالع انتفاضة أو ثورة شعبية إذا
استمر الوضع على ما هو عليه ،حيث لم يعد بإمكان القيادة أو الشعب أن يتحمل تبعات
هذه املآزق ،ومنط احلياة التي فرضها االحتالل منذ يومه األول علينا .وقد تراودنا
كل ليلة أحالما فأتذكر عندما أضع رأسي على الوسادة حالنا ،وأقول :ال يعقل أن نولد
ونعيش ونسافر ونتعلم ونسهر ونكبر ونتزوج وننجب األطفال ونودع أمواتنا ونكبر
أكثر ،وال يزال االحتالل جاثما على صدورنا ،وكأن عالقتنا به زواج كاثوليكي؛ ال طالق
فيه .ولنا أن نرفع أصواتنا ،وأن نضع الكرة في ملعب املجتمع الدولي الذي يعرف القصة
من ألفها حتى يائها ،ولكن خطواته ال تزال بطيئة.
أعتقد أن خطاب الرئيس قائم على تقارير مستشاريه الذين يلمسون الوضع الذي وصل
إليه شعبنا.

عليكم بسعة الصدر

مللنا تكرار دعوة الفرقاء للوحدة الوطنية ،ولكنهم على ما يبدو ال يسمعون .ويقول
عنهم البعض :ال يعون؛ ألنهم انصرفوا بعيدا عن طموحات الشعب وآماله .فإلى أين
سيقودكم غروركم؟
لن أخجل منكم يا قادتنا ،وزعماءنا ،وأمراءنا ،وسالطيننا في كل مكان .واسمحوا لي
أن أقول لكم :أنتم تعيشون على جراح الناس ،ويتهم بعضكم بعضا ،وتتناحرون عبر
شاشات التلفاز ،فتضللون الناس وتبيعونهم شعارات رنانة ...وإن كان العكس فأثبتوه،
وإال عليكم أن تتحلوا بسعة الصدر أكثر فأكثر؛ ألننا سنظل نطالبكم باستحقاق الوحدة؛
وال يعقل أن ننتقد االحتالل ليل نهار ،بينما ال أحد في فلسطني يكترث ألزمة املدخل
اجلنوبي ملدينة رام الله ،وفيها القيادة ومؤسسات الدولة .وفي املقابل ال تزال أموال إعمار
غزة مكدسة ال تصل إلى مستحقيها ،الذين ما يزالون يفترشون أرض العراء ،ويلتحفون
سماءها.
وسأقدم شكري لطاقم «وطن ع وتر» الكوميدي ،الذي انتقد الرئيس عباس بشكل مباشر
في احتفال هيئة اإلذاعة والتلفزيون مبناسبة انطالق الثورة أوائل الشهر اجلاري .أما
في غزة ،فسنظل دائما نقول احلكمة الفلسطينية« :قطرة املطر حتفر في الصخر ،ليس
بالعنف ولكن بالتكرار» حتى يتم التغيير.
ولعل لسان شعبنا يطمئنكم أن أحدا لن يحرق نفسه في فلسطني؛ ألن اجلميع يعلم
أال حول لكم وال قوة ،إال بالوحدة الوطنية؛ ألننا جميعا نبحث عن حريتنا ،وشتان
بني حالنا الذي يعاني قهر العدو ،وحال أهل تونس الذين عانوا من النيران الصديقة،
فاقبلوها رسالة محبة وأخوة ،وعودوا؛ ألننا نحب العود ،ونطرب لنغماته .ولعل الرئيس
أبو مازن مطالب اليوم بجمع الشمل الفلسطيني؛ ألنه الرئيس املنتخب الذي ال يجوز أن
ينازعه أحد في حقه ،كما ال يجوز لنا أن نتوقف عن مطالبته بتحقيق وعوده .ولذلك
سنظل نطالبه بأن يعزف حلن أوتاره على أنغام الوحدة.
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أل�����ي����ن م����س����ع����ود
م�����ي�����رن�����ا زي���������ادة
س����ه����ام س���وي���ل���م
إي�����ه�����اب ض��م��ي��ري

ه����ي����ئ����ة ال�����ت�����ح�����ري�����ر ال�����ش�����ب�����اب�����ي�����ة...

صحيفة فلسطينية شبابية شهرية • تصدر باللغتني العربية واإلنكليزية

رئـيـســة الـتحـرير:
م���دي���ر ال��ت��ح��ري��ر:
التدقيق اللغوي:
م������ون������ت������اج :

«حافظي على نفسك يا تونس.
سنلتقي غدا على أرض أختك فلسطني.
هل نسينا شيئا وراءنا؟!
نعم ،نسينا تلفت القلب وتركنا فيك خير ما فينا،
تركنا فيك شهداءنا الذين نوصيك بهم خيرا».
بكلمات محمود درويش املوجعة ،ودعت الثورة الفلسطينية تونس؛ فقد مثلت اجلمهورية
التونسية حضنا دافئا للثورة عندما رحلت وتشتتت بعد خروجها من بيروت عام .1982
وفي تونس لنا إرث نضالي عميق؛ لنا فيها آالم وتضحيات وشهداء .أحببناها دوما،
ونرجو لها االستقرار واألمان دائما ،وسنصلي ليحفظ الله تونس ويحميها.

وسط الضفة الغربية...

مليس أبو غربية  -أحمد يوسف  -رهام مناصرة
محمد القاضي  -مهند النبالي  -خالد نصرة
أنس كراجة  -عز الدين أبو ميزر  -آية شويكي

قطاع غزة...

سالي السكني  -آية داوود  -عمر أبو شاويش  -رنا مطر
صبا اجلعفراوي  -هديل الغالييني  -منى أبو ربيع

شمال الضفة الغربية ...ماجد دغلس  -عماد قاطوني  -شادي أبو شمعة
عالء كنعان  -رزان القاضي  -دانا الشيخ حسني
جنوب الضفة الغربية ...محمد شوشة  -بيسان موسى  -مالك أعطية
عدلة الناظر  -عماد الطميزي  -سمر صابات
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عمال اخلط األخضر ...فصول معاناة ال تنتهي
أحمد يوسف
مراسل الصحيفة /رام الله
يواجه العامل الفلسطيني داخل اخلط األخضر
مصاعب يومية؛ فهو يضطر لصعود اجلبال ،أو ركوب

صهاريج الوقود ،وأي وسيلة أخرى للوصول إلى مكان
عمله ،متحديا سلطات االحتالل التي تضيق عليه منذ
األشهر األولى الندالع انتفاضة األقصى .وتبدأ معاناته
منذ وقت مبكر من اليوم ،وتستمر حتى عودته إلى
منزله في ساعات متأخرة من الليل.

فقر وبطالة

يشير آخر إحصاء صادر عن اجلهاز املركزي لإلحصاء
الفلسطيني إلى أن نسبة البطالة في األراضي
الفلسطينية بلغت في أواخر العام املاضي  ،%41.1بينما
يشير آخر تقرير صادر عن البنك الدولي إلى أن نحو
 %47من الشعب الفلسطيني يعيشون حتت مستوى
خط الفقر.
ويعود ذلك إلى قلة فرص العمل ،وانخفاض أجور
العمال وهذا يؤدي إلى دفع العمال إلى املغامرة بحياتهم
من أجل العمل داخل اخلط األخضر.
وتفيد أرقام االحتاد العام لعمال فلسطني ،في
دراسة أجراها بالتعاون مع اجلهاز املركزي لإلحصاء
الفلسطيني ،بأن أعداد عمال اخلط األخضر
واملستوطنات ،يزيد على  72.500عامل ،منهم 47.000
يعملون بتصاريح عمل ،أما البقية فيصلون إلى هذه
املناطق بالتهريب.

مخاطر لقمة العيش

تصوير :عز الدين أبو ميزر

لقمة العيش بعرق اجلبني

آية داوود
مراسلة الصحيفة /غزة
تؤثر أفالم الكرتون التي تبثها قنوات األطفال
على لغتهم ،حتى أصبحت اللغة العربية
الفصحى هي اللغة التي يتكلم بها عدد منهم،
خاصة وأن صغر سنهم مينعهم من التمييز
بني قبول املجتمع لهذه اللغة ،أو مقابلتها
باالستهزاء .ولذلك يقابل الطفل الذي ينطق
باللغة العربية الفصحى بالضحك واالستغراب،
بدال من تشجيعه على التحدث بالفصحى
وعدم إحراجه.

عرضة للسخرية

أحمد العيسوي 30 ،عاما ،من غزة ،هو والد
الطفل خالد ،الذي يتحدث الفصحى ،يعرفنا
على ابنه ،خمسة أعوام ،الذي «يتعرض
للحرج في مواقف كثيرة ،حني تضحك
كلماته الكبار والصغار» .ويضرب على ذلك
مثال حني يقول« :حني تشاجر مع ابنة
عمه ،ثالثة أعوام ،طلب منها االعتذار ألنها
املخطئة ففعلت ،فقال :ال بأس فقد سامحتك،
فأثارت كلماته ضحكات املوجودين» .ويضيف:
«شعرت مبدى احلرج والغضب الذي شعر بهما
خالد ،قبل أن يختفي في غرفته ،وهو حاليا
يفضل اللعب في غرفته كلما حضر للبيت
ضيوف» .وعندما طلب منه اللعب في ساحة
املنزل قال« :إنهم يسخرون مني يا أبي .ال
أريد رؤيتهم»!
ويتأثر ابنا فاتنة سلمي 28 ،عاما ،كثيرا مبا
يشاهدانه من أفالم الكرتون التي يعشقانها،

حتى إنهما يتحدثان الفصحى .وتقول« :أحيانا
أشاركهما احلديث بطريقتهم ،وأحيانا أكتفي
باالبتسامة» .وترى أن ثقافة املجتمع ال تشجع
الصغار على التحدث باللغة الفصحى ،ويستهزئ
بهم الصغار والكبار.
ويتحدث نادر السقا 36 ،عاما ،عن ابنته ذات
األعوام اخلمسة ،التي ال تتحدث سوى الفصحى
وبإتقان ،فيقول« :قبل أيام كنت أنوي أن أغلق
التلفاز فقالت لي :أبي أرجوك ال تغلقه اآلن ،فأنا
أنتظر مسلسال بعد أنشودة حروف العربية».
ويعتبر أن حتدث ابنته بتلك الطريقة هو
نعمة من الله عليه أن يحافظ عليها ،لذلك
يحرص دائما على التحدث معها بالفصحى،
ويشير إلى أن أقاربه وزمالء ابنته كثيرا ما
يسخرون منها ،مما يؤثر سلبا عليها».

جهل باللغة

ويعتبر الدكتور طالب ثابت؛ أستاذ اللغة
العربية في جامعة األزهر ،أن اللغة العربية
هي لغة القرآن ،ولغة أهل اجلنة ،ويقول:
«حديث الصغار بالعربية الفصحى أمر ال بد
من احترامه وتقديره ،بل وتشجيعهم عليه،
بدال من مقابلته بالسخرية واالستهزاء ،اللذين
يؤديان إلى إحباط الطفل مما يدفعه للحديث
باللهجة الشائعة كي يتجنب املواقف التي
يتعرض لها».
ويشير إلى أن لوسائل اإلعالم دورا كبيرا في
إحياء اللغة العربية الفصحى ،ووجود القنوات
اخلاصة باألطفال أمر هام لصقل لغة الطفل
وتنمية مواهبه؛ ليكبر وهو متمكن من النطق
بها بشكل سليم.

يعمل خضر خليف ،من بيت حلم ،دون تصريح
رسمي في مستوطنة معالي أدوميم منذ أربع سنوات،
بعد أن رفضت سلطات االحتالل منحه تصريح عمل
بحجج أمنية ،مما دفعه للتوجه لعمله متهربا .وهو
مضطر للخروج يوميا من الساعة الثالثة والنصف
فجرا للوصول إلى املستوطنة ،ثم يضطر مع مجموعة
من رفاقه إلى تسلق اجلبل يوميا .ويفيد بأنه حاول
البحث مطوال عن عمل يتناسب مع خبرته؛ ألن عمله
غير مضمون في املستوطنة ،ولكن دون جدوى ،مما
يضطره لالستمرار بالعمل فيها رغم املخاطر.

ازدواجية اللغة

ويرى الدكتور عبد العظيم املصدر؛ أستاذ
علم النفس في جامعة األزهر ،أن الطفل في
مراحله األولى يكون كاإلسفنجة التي متتص
كل شيء ،لذلك يتأثر بكل ما يدور حوله
وما يشاهده من أفالم كرتونية ،ويبني أنه
عندما يحاول الطفل تقليد شخصيات األفالم
الكرتونية ،يواجه نظرة استغراب وسخرية؛
لعدم توافق ما يتحدث به مع حديث العامة،
فينشأ في ظل ازدواجية اللغة ،معتقدا أن كل
املجتمع يتحدث لغته ،فيتساءل« :ملاذا هذا
االستغراب عندما أحتدثها أنا»؟
ويوضح أن الطفل الذي يسخر الناس من لغته
يشعر باأللم ،ويتجنب اللعب مع أقرانه الذين
ال يتحدثون نفس لغته ،كما يتجنب التحدث
مع الكبار خوفا من إحراجه ،ويقول« :قد
يصل األمر أحيانا إلى منو شعور بالكراهية
والعداء للناس ،أو للغة الفصحى ،التي ستعني
له في املستقبل نظرات السخرية واالستهزاء».

ال لالستهزاء

وترجع هذه النظرة لقلة وعي املجتمع وجهله
باللغة ،التي تبدأ باألسرة ،ثم املدرسة ،حيث
كثيرا ما يتحدث املدرسون بالعامية بدال من
الفصحى فيها ،إضافة إلى وسائل اإلعالم التي
تركز على العامية ،مما يجعل الفصحى صعبة
وغريبة على الناس.
ويبني أن على املجتمع أن يغير نظرته للطفل
الذي يتحدث الفصحى؛ لينشأ الطفل محبا
للغته ،وليداوم التحدث باللغة الفصحى مع
الطفل.

الذل ..ضمن الشروط!

ويشير عبد الهادي أبو طه؛ رئيس االحتاد العام لعمال
فلسطني ،إلى أن سلطات االحتالل تفرض شروطا
عديدة على العمال املتقدمني للحصول على تصاريح
عمل في األراضي اخلاضعة للسيادة اإلسرائيلية ،تتمثل
في اقتصار التصاريح على املتزوجني ،وممن ال يوجد
لهم ملف أمني لدى أجهزة األمن اإلسرائيلية .ويقول:
«لكن األهم من ذلك هـو ضرورة أن يقـوم صاحـب
العمل اإلسرائيلي بطلب العامل للعمل عنده» .وهذا
يعني أن التصاريح ال تقدم للراغبني بدخول مدن
اخلط األخضر للبحث عن عمل ،وهذه الشروط تشكل
دافعا آخر للعمال إلى الدخول بالتهريب ،ويتعرض كل
من يتم إلقاء القبض عليه للسجن أو الغرامة املالية؛
التي يتحكم بها مزاج القاضي.

سجن وغرامات

وقد وجد جمال عامرية؛ عامل من رام الله ،نفسه
بعد اندالع االنتفاضة ممنوعا من العمل في القدس
بعد أكثر من عشر سنوات من عمله فيها ،وحرم من
احلصول على تصريح ،إال أنه استمر في دخول القدس
بالتهريب قبل أن يتم إلقاء القبض عليه ،وتغرميه
ألف شيكل ،وحبسه ألكثر من نصف عام ،تزامنت مع
عيد األضحى املبارك.
ويشكل قرار السلطة الوطنية مقاطعة بضائع
املستوطنات حتديا جديدا أمام العمال ،حيث قررت
إسرائيل طردهم ،مما يعني زيادة نسبة البطالة والفقر،
حيث يجد العامل الباحث عن لقمة عيش في زمن
الغالء نفسه بني أمرين؛ أحالهما مر! وال يوجد معني!
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حتت الضوء

تقرير :سهام سويلم /مراسلة الصحيفة -غزة
التسامح نعمة أنعمها الله على عباده ،فبعد
مضي وقت من اجلفاء والتوتر ،تصفو
القلوب ،وتعود كالطيور اجلميلة التي ال
تعرف حقدا ،بل تشدو بأعذب األحلان،
حتت شعار «فلندع التسامح ميحو أي خالف؛
ألن األوقات اجلميلة أحق بالذكرى» .لكن
كثيرا من الناس ال يعرف التسامح إلى
قلوبهم طريقا ،وكثير هم الذين يسامحون
بألسنتهم ،وال حتمل قلوبهم إال حقدا...
وبعد أن أصبح التسامح جوهرة نادرة
الوجود في مجتمعنا ،تقرر أن يكون
 10/10من كل عام يوما للتسامح
الفلسطيني الفلسطيني مببادرة من
مؤسسة «بياالرا».

ليس عيبا

يقول بهاء احلليمي 29 ،عاما ،من غزة« :في
بداية املشكلة يصعب علي أن أسامح من أساء
لي ،ولكن مع مرور الوقت أصفح ،وأسامح
من قلبي» .ويرى أن التسامح ليس عيبا،
بل خصلة حسنة يجب نشرها في املجتمع.
ويشير إلى أن احلقد طغى على التسامح.
وتقول ياسمني أبو كميل 36 ،عاما ،من
جباليا« :أنا متسامحة بطبعي؛ فقد سامحت
كثيرا ممن أساءوا لي ،ولكنني ال أحقد على
أحد» .وتؤكد انها مؤمنة متاما بقاعدة
«العفو عند املقدرة».

املسامح ليس ضعيفا

ورغم كثرة من أساءوا حملمد قديح 25 ،عاما،
من خان يونس ،إال أنه يقول« :هناك من

سامحتهم ،وهناك من ال أستطيع أن أسامحهم؛
ألنهم غير مبالني ،وال يقدرون معنى
التسامح» .ويؤكد أن هنالك أخطاء ال يحب
أن تتكرر ،ويهمه أن يقف عندها من باب
التأكيد ،ومنها ما هو صغير ويغض الطرف
عنه .ويشير إلى أنه يسامح من قلبه عندما
يعترف من أساء إليه بخطئه ويعتذر عنه.
أما نادية العارور 19 ،عاما ،من بيت الهيا
فتقول إنها تسامح من قلبها ،لكنها لن
تسامح من يتعمد اإلساءة لها ،وتقول« :لو
سامحته العتبرني ضعيفة» ،رغم أنها
تعتبر املسامح إنسانا قويا وليس ضعيفا كما
يتصوره بعضهم ،وهو صاحب قلب كبير
وعقل أكبر .وتقول« :يكتسب الطفل صفة
التسامح من أهله ،حتى يصبح مرآة تعكس
كل تصرفاتهم السلبية أم اإليجابية».

سمة سلبية

ويعتبر الدكتور أسامة حمدونة؛ أستاذ علم
النفس في جامعة األزهر ،أن التسامح سمة
من سمات البشرية ،ويقول« :ترتبط القدرة
على التسامح بطبيعة الشخصية ،فإذا كانت
سوية تكون قادرة على مسامحة نفسها
واآلخرين ،وإذا كانت غير سوية ،فعلى
األغلب لن تكون قادرة على مسامحة نفسها
وال اآلخرين».
ويشير حمدونة إلى أن احلقد ليس مشكلة
نفسية ،وإمنا سمة سلبية في الشخصية،
للتنشئة دور كبير في زرع بذورها ،حيث
يقول« :إما أن يربي الوالدان أبناءهما على
التسامح ،أو على ممارسة احلقد ،وتكوين
شخصية حاقدة» .ويتابع« :إذا كانت التنشئة
ومؤسساتها صحيحة ،فسيحد ذلك من انتشار
احلقد ،وإال سيطفو احلقد على السطح».
ويشير إلى أهمية التعليم في نزع ذيول

احلقد ،ونشر ثقافة التسامح ،عبر ورشات
عمل في املؤسسات التعليمية ،للحث على
التعاون والثقة بالنفس ،وتوكيد الذات
واحترام اآلخرين.
ويعتبر أن تعقيدات املجتمع عكست نفسها
على النظرة للمسامح ،بسبب انتشار الثقافة
الغريبة ،وعدم االستقرار السياسي ،وزيادة
عدد السكان ،رغم أن التسامح «صفة
غريزية في اإلنسان ،لكن الظروف القسرية
هي التي أوجدت للحقد مكانا».

الرجل أم املرأة؟!

أما فيما يتعلق مبن يسامح أكثر ،الرجل أم
املرأة ،فإنه يقدر االختالف بني شخصيتي
الذكر واألنثى من الناحية النفسية،
ويقول« :تختلف درجة التسامح باختالف
طبيعتهما» .ويؤكد أن التسامح يؤدي إلى
الطمأنينة واالستقرار النفسي ،وتشيع
املصاحلة مع الذات ومع اآلخرين.
ويعتبر أن التسامح موجود ،واحلقد
موجود .ولكن ملن الغلبة؟ ويجيب «هذا سؤال
تعود إجابته لطبيعة املجتمع ومعاييره
ومعتقداته ومتانة العالقات االجتماعية
بني أفراده».
ويوضح أن املجتمعات اإلنسانية تتغير ،ومن
بني ما يتغير فيها معارف الشخص وعاداته
وتقاليده ،حيث يشير إلى ترابط العالقات
االجتماعية في املاضي ،وما آلت إليه في
عصر التقدم املادي ،حيث سادت طبيعة
العالقات االجتماعية املادية ال املثالية.

التسامح خلق نبيل

ويقول الشيخ يوسف فرحات؛ مدير اإلدارة
العامة للوعظ واإلرشاد في وزارة األوقاف
والشؤون الدينية املقالة« :التسامح خلق

نبيل ،حث عليه اإلسالم ،الذي شجع على
الصفح والعفو ،بقوله تعالى« :ال تستوي
احلسنة وال السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا
الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم».
وقد اعتبر اإلسالم التسامح صفة من صفات
اإلنسان املؤمن الذي يتنازل عن حقه لوجه
الله تعالى ،أو لفض مشكلة ما».
ويعزو أسباب احلقد إلى اجلهل بالدين
وأحكامه ،وتراجع الوازع الديني ،في الوقت
الذي يدعو فيه اإلسالم للتكاتف كما في
قوله تعالى« :واعتصموا بحبل الله جميعا
وال تفرقوا» .وقوله« :وكنتم خير أمة
أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون
عن املنكر».

عالج احلقد

وحول كيفية مواجهة احلقد ،يوضح
فرحات أن الدين يضع مجموعة من
القواعد االجتماعية ،و«يخاطب العاملني
خطابا واحدا باختالف أجناسهم وألوانهم
وانتماءاتهم» كما يقول« :لقد أقر اإلسالم
مبدأ التكافل االجتماعي ،وهو من أعظم
املبادئ التي تقرر مسؤولية أفراد املجتمع
بعضهم ببعض».
وللقضاء على احلقد ،يشير فرحات إلى
احلاجة إلعادة صياغة فكر املجتمع وعقلية
أبنائه ،ويقول« :هذا الدور يقع على عاتق
العلماء ،خصوصا وأن للمنابر الدينية دورا
كبيرا في وعظ الناس وإرشادهم ،وحثهم
على اتباع سنن األنبياء في العفو والصفح»،
إضافة إلى إيجاد القدوات في املجتمع التي
تعمل على غرس التسامح في نفوس
األجيال ،ويستدرك« :رغم قوة النبي صلى
الله عليه وسلم ،إال أن الله كان يأمره بالعفو
والصفح؛ ألنهما أصل في الدين».

كن مرآة تعكس حقيقتك..

املظاهر اخلادعة بدايتها احترام وآخرها احتقار

صبا اجلعفراوي -مراسة الصحيفة /غزة

«كان وسيما حسن الوجه أنيقا ،وقد منحته
ثيابه هيبة وحضورا .لقد جلس هيثم قربي،
وكم متنيت لو جلس بجواري ألنال شرف
معرفته عن قرب؛ فبمجرد دخوله من الباب،
تركزت نظرات اجلميع عليه بشيء من اإلعجاب،
وكان ذا ذوق رفيع ،يختار كلماته بعناية
وحرص .وخالل أيام قليلة من معرفتنا به،
حتلقت مع أصدقائي حوله ،وأنصتنا له كما لو
كان زعيمنا .وتبادلنا العناوين والهاتف والبريد
اإللكتروني ،وحصلت اتصاالت وزيارات ،وسادت
أحاديث ال تخلو من أسرار بحت له بها .وظل
عدة أسابيع يحتفظ بصورته التي رأيتها في أول
لقاء ،حتى فوجئت به يصرخ في وجهي ليفرض
عرته
علي وجهة نظره .كانت هذه احلادثة التي ّ
أمامي؛ فما كانت ثقافته سوى قشور ،وافترقنا
وقد تالشت صورته الوردية من عقلي».
كانت تلك جتربة سهاد السقا 21 ،عاما ،من غزة،
وهي قصة قد يعيشها كثير منا وإن اختلفت
التفاصيل ،حيث نحكم على األشخاص مبجرد
رؤيتنا لهم ،وغالبا ما تكون أحكامنا مغلوطة،
حيث نكرر دائما كلمات «وقور ،ومحترم وابن
ناس ،وطيب ،ومثقف ،ومتواضع» ...وهي كلمات
سرعان نلغيها من قاموس الذاكرة مبجرد
أن يخلعوا عن أنفسهم ثوب اخلداع والرياء؛
لنكتشف حتته أن كل ما سمعناه ورأيناه سراب..

هم كثر

يقول أحمد الشريف 34 ،عاما ،من بلدة بيت
الهيا ،شمال قطاع غزة« :كثيرا ما أصدرت
حكما أوليا على أشخاص قابلتهم للمرة األولى
من خالل حديثهم أو مظهرهم ،ولكنني كثيرا
ما ندمت على ذلك بعد أن أكتشف أني أخطأت
احلكم؛ فهم ليسوا سوى أشخاص يهتمون
مبظهرهم على حساب جوهرهم» .ويشير إلى
أن اإلنسان بطبيعته مييل للجمال واألناقة،
فيدفعه ذلك إلى أن يصدر حكما أوليا إيجابيا
على الشخص ،ليعود بعد معرفته فيعدل عن
ذلك احلكم.
وتعتبر سوسنة حمدان 25 ،عاما ،من رفح،
أن من اخلطأ أن يصدر اإلنسان أحكاما على
اآلخرين مبجرد لقائه بهم ألول مرة ،وتبني
أنها توصلت إلى هذه القناعة بعد جتارب كثيرة
لها لم حتسن فيها إصدار احلكم الصحيح على
من عرفتهم.
ويقول أسعد دهمان 46 ،عاما ،من غزة:
«جربت الناس فاقتنعت أنه ال يجوز أن أكتفي
بإحساسي ونظرتي األولى للشخص ،وأومن
بأن من الناس من هم يختبئون خلف الكلمات
املنمقة واملالبس األنيقة ،لنميل إلى مجالستهم
وحديثهم ،قبل أن نكتشف أنهم ال يستحقون
أدنى احترام .ومبجرد أن تزول أقنعة األدب
واألخالق التي يحاولون تضليلنا بها ،نكتشف
أن سمعة هذا الشخص سيئة ،وال يعرف عن

األخالق شيئا ،ويهددك مبا كشفت له من
أسرارك ،ويستغل سذاجتك وطيبتك للوصول
إلى مراده».

يحترف النفاق

ويرى الدكتور فضل أبو هني؛ أستاذ علم
النفس في جامعة األقصى ،أن عدم تقدير
الذات هو سبب ما يقوم به الشخص املخادع؛
الذي يظهر غير ما يخفي بقصد التغرير
باآلخرين .ويشير إلى أن هذا السلوك يدل على
خطأ التربية والتنشئة التي تقوم على التمييز
بني الطفل وإخوته ،وعدم حثه على تقبل
ذاته ،مما يؤدي به إلى حالة من التناقض،
جتعله يتصرف بعكس ما يبطن ليجذب
اآلخرين حوله.
ويوضح بأن هذه النوعية من الناس تعتمد
على مسايرة إحساس اآلخرين وتقديراتهم،
وتسعى إلى أن يظهر للوهلة األولى في هالة
من االحترام والذوق واألناقة واألخالق ،و«هي
أمور ال يتمتع بها أصال»؛ ليجذب الناس إليه،
ويقول« :هذا اإلنسان يتلذذ كلما أوقع بضحايا
جدد ،وينتقم بذلك من املجتمع لنفسه؛
بسبب شعوره بالنقص وعدم تقبل الذات».
ويتابع موضحا طريقة عمل هؤالء األشخاص:
«يعتمدون على ذكائهم لإليقاع باآلخرين،
حيث يحترفون لغة النفاق واملبالغة الظاهرة،
مما مينح الناس انطباعا إيجابيا خادعا يجعلهم

يقعون في فخه ،ليكتشفوا بعدها أنه مخادع ال
أكثر ،وال ينتمي ألي من الصفات اإليجابية التي
يرتدي ثوبها».

ال تفش سرك

ويشير إلى أن هذا اإلنسان ينطبق عليه
املثل الذي يقول« :يقتل القتيل وميشي
بجنازته» ،إذ يسعد باإليقاع بضحايا
جدد ،وبإيقاع مشاكل اجتماعية
عبر تهديد اآلخرين وفضح أسرارهم

والتالعب بعواطفهم.
وينصح أبو هني الناس بعدم التعجل في
إصدار احلكم على األشخاص قبل معرفتهم
عن قرب ،وسبر أغوارهم .ويقول« :كثير هم
الناس الذين يختلف مظهرهم عن جوهرهم»،
ويدعو إلى عدم البوح باألسرار ألي كان؛ فليس
كل إنسان أهال للثقة ،ويختم قائال« :إذا كنت
تريد أن تبقى قويا فال تفش أسرارك؛ ألن
هناك من يتربص بك الدوائر ليوقعك في
فخه ويستغلك».

واجه الشباب
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هل يعاني احتاد الكتاب من اإلفالس؟

السوداني« :نصف إصدارات االحتاد شبابية! ولم نستلم من األمانة العامة
السابقة سوى املقر واملفتاح»!
تشن على الثقافة والوعي اجلماعي والفردي.
واملثقف الفلسطيني على متاس دائم مع السياسي .ولكن
االحتاد ال ميثل فصيال أو حزبا معينا ،فمقولته هي مقولة
الثابت الفلسطيني «إما فلسطني وإما فلسطني» .ومن هو
مع هذا الثابت بغض النظر عن اقتراحه ورؤيته وحزبه
يفتح له الباب ،ومن يقع في التطبيع واشتراطات املمولني
ال يرحب به االحتاد ويواجهه.

ألني مسعود ورهام مناصرة
مراسلتا الصحيفة /رام الله والقدس
يشكل االحتاد العام للكتاب واألدباء الفلسطينيني اإلطار النقابي
للكتاب الفلسطينيني في الوطن واملهجر ،وهو ممثلهم الوحيد
لدى املؤسسات األهلية واحلكومية في شتى التجمعات املهنية
والثقافية .ويعتبر قاعدة شعبية من قواعد منظمة التحرير
الفلسطينية ومشروع الدولة .وفي شهر أيار من عام  ،2005عقد
الكتاب في الوطن اجتماعا النتخاب األمانة العامة لالحتاد ،ألول
مرة بعد فصل احتاد الكتاب عن احتاد الصحفيني الفلسطينيني،
بغرض توحيد صفوف الكتاب الفلسطينيني حتت لواء االحتاد
العام للكتاب واألدباء الفلسطينيني .وللوقوف على هذا املوضوع
وغيره ،أجرت صحيفة «صوت الشباب الفلسطيني» اللقاء التالي
مع الشاعر مراد السوداني؛ األمني العام لالحتاد:

في سفرتك األخيرة لسوريا محاولة للم شمل
األدب الفلسطيني .هل هذه احملاولة مدعومة بقرار
سياسي؟

تصوير :ميرنا زيادة

حسب احتاد الكتاب الفلسطينيني ،ما هو تعريف
الكاتب؟ ومن هو الكاتب الذي يضمه احتاد الكتاب؟

الكاتب هو من يعمل في مجال الكتابة وهمومها،
ويشترط االحتاد على من يريد أن ينضم إليه أن يصدر
كتابني على األقل ،على أن تقرهما جلنة العضوية .وباب
التسجيل مفتوح لكل الفلسطينيني بغض النظر عن
أماكن تواجدهم .وقد مت االتفاق بني االحتاد العام للكتاب
واألدباء في الداخل ،واالحتاد العام للكتاب والصحفيني في
اخلارج على توحيد الكتاب واألدباء ،وفصل الكتاب عن
الصحفيني ،وحتديدا في اخلارج .ومن هذا املنطلق فإن
الكاتب الفلسطيني الذي تتوافر فيه هذه الشروط ميكنه
تقدمي طلب االنتساب ،وبعد دراسته تتم املوافقة عليه.

كيف يعمل احتاد الكتاب الفلسطينيني على حماية
الكاتب واملؤلف؟

رغم مرور ستني عاما على الثورة الفلسطينية ،وما
يزيد على ثمانية عشر عاما على قيام السلطة الوطنية
الفلسطينية ،إال أنه ال يوجد قانون ثقافي يحمي حقوق
الطبع ويحفظ حقوق املؤلف .ولكن في املقابل هناك
تعاون بني االحتاد ووزارة الثقافة للضغط على اجلهات
ذات العالقة من أجل استصدار قوانني ،من بينها حقوق
املؤلف ،خاصة في ظل الفوضى اإللكترونية وعمليات
السطو التي بات املثقف الفلسطيني هدفا لها.

ما مدى تواجد النبض الشاب في االحتاد؟ وهل
يرعى االحتاد نشر كتب أو دواوين للشباب؟

االحتاد يرحب بالشباب دائما ،فهناك عضوية عاملة
وعضوية مؤازرة ،كما أطلق االحتاد مجلة أقواس للشباب،
وأصدر الكتاب األول لعديد من الكتاب واملبدعني ،إضافة
إلى إصدار الكتاب األول ملعظم الكتاب الفلسطينيني دعما
لإلنتاج الشبابي حتى يكونوا جزءا من حراك االحتاد العام
للكتاب .وفي املقابل فإن عدم وجود دار نشر وطنية يشكل
مشكلة للكاتب الفلسطيني ،مع أن بعض املؤسسات تقوم
بهذه املهمة ،ومنها بيت الشعر الفلسطيني .وقد أصدر
االحتاد منذ تأسيسه حوالي مائتي إصدار ،كان نصفها
تقريبا إصدارات شبابية!

ما هي العقبات التي تواجه االحتاد؟

يعاني االحتاد من شح في املوازنات ال ميكنه من طباعة ولو
كتاب واحد ،رغم أنه هو أداة النشر املركزية ،التي يتوجه
إليها الكتاب لدعمهم وطباعة أعمالهم .وقد أصدر االحتاد
مؤخرا موسوعة الرواد املقدسيني في عشرين جزءا،
ولم يتم تسديد ثمن طباعتها حتى اللحظة ،رغم وعد
الرئيس محمود عباس بتسديد هذا الدين بعد إهدائه هذا
العمل .إضافة إلى إصدار ديوان علي اخلليلي؛ شيخ املثقفني
الفلسطينيني ،الذي طبعناه بالدين كذلك .ويحاول االحتاد
بشكل دائم التوجه للمسؤولني لتوفير امليزانيات الكفيلة

ولد مراد رزق الله ضحى عام  1973في قرية دير السودان مبحافظة رام الله والبيرة في الضفة الغربية .وحصل على بكالوريوس في األدب
العربي من جامعة بيرزيت عام  ،1995وعمل محررا في جريدة «األيام» بني عامي  ،1998 – 1995ثم عمل معلما للغة العربية لغير الناطقني
بها في أكادميية بردج برام الله ،ومدرسا في جامعة بيرزيت ضمن برنامج الدراسات العربية والفلسطينية «.»PAS
وشارك في عدد من الندوات واملؤمترات احمللية والعربية ،كما عمل رئيسا لتحرير مجلتي «أقواس» ،و«الشعراء» اللتني تصدران عن «بيت
الشعر» ،ورئيسا لتحرير مجلة «األسرى» الصادرة عن املؤسسة الفلسطينية لإلرشاد القومي ،ومديرا لدائرة اجلمع والتوثيق في املؤسسة
الفلسطينية لإلرشاد القومي ،وحاليا هو رئيس بيت الشعر الفلسطيني ،واألمني العام لالحتاد العام للكتاب واألدباء الفلسطينيني.
ومن أعماله الشعرية؛ «رغبوت» –  ،1998و«ضيوف النار الدائمون»؛ وهي مجموعة مشتركة مع شعراء آخرين ،من إصدار «بيت الشعر»،
و«إشارات النرجس» –  ،2002و«السراج عاليا» –  ،2010ومن إصداراته النقدية؛ «صورة الغناء»؛ وهي دراسة في أشعار املتوكل طه.
بطبع الكتب ،وتوفير منح للكتاب ،وحتديدا الشباب،
ليقدموا الكتاب األول؛ ألن ذلك من حقهم.
وال تقتصر معاناة االحتاد املالية على الضفة الغربية ،بل
متتد لقطاع غزة ،حيث ال يستطيع االحتاد دفع أجرة املقر
املتراكمة حتى بلغت  17ألف دوالر ،خالل فترة األمانة
العامة السابقة ،ورغم وجود قرار رئاسي بصرف املبلغ.

ما هي أهم إجنازات االحتاد منذ االنتخابات
األخيرة؟

رغم عدم استالم االحتاد احلالي من األمانة العامة السابقة
سوى املقر مفتاحا ،ودون أي ملفات أو موازنات ،وعدم
وجود موظفني حتى هذه اللحظة ،متكن االحتاد من
إصدار «موسوعة الرواد املقدسيني منذ النهضة حتى
النكبة» .وهذا عمل غير مسبوق في املشهد الثقافي
الفلسطيني والعربي ،ومت توزيعها على اجلامعات واملدارس
الفلسطينية.
ومت إصدار الديوان األخير للشاعر علي اخلليلي «شرفات
الكالم» ،ويعد االحتاد في الوقت احلالي إلصدار األعمال
الكاملة للشاعر الكبير يوسف اخلطيب في ثالث مجلدات
ألول مرة في فلسطني ،وإصدار ديوان الشاعر أبو عرب،
وأعمال الشاعر أحمد دحبور ،باإلضافة إلى إعادة توزيع
 29أغنية كتبها املرحوم أبو الصادق ،يلحنها حسني نازك
حتت عنوان أغاني الفدائيني .والعمل جار من خالل فريق
عمل يشرف عليه الشاعر الشعبي شريف صبري جلمع
أوراق وسجالت الشاعر الفلسطيني يوسف احلسون ،لتصدر
ألول مرة في فلسطني ،وهناك تعاون بني بيت الشعر
واالحتاد إلصدار األعمال الكاملة للشاعر محمد الفي ،الذي
ال يستطيع أن يسدد أجرة بيته للشهر الثالث على التوالي
في األردن ،رغم كونه شاعر قواعد الفدائيني.
ومن اإلجنازات األخرى إعادة تفعيل عضوية فلسطني
في احتاد الكتاب العرب ،بعد تسديد مبلغ  11ألف دوالر
هي عبارة عن ديون سابقة ،وتوقيع اتفاقية تعاون مع
احتاد كتاب املغرب؛ وهو أول تعاون بني احتاد الكتاب
الفلسطينيني وأي احتاد آخر منذ ما يزيد على عشرين
عاما ،والعمل على توقيع وثيقة تعاون مع احتاد كتاب
اجلزائر ،وعدد من االحتادات العربية مستقبال ،باإلضافة

إلى االهتمام بأعمال الشاعر واملفكر ناجي علوش؛ مؤسس
االحتاد العام للكتاب ،الذي صدر له خمسون كتابا في
اخلارج ،ولم يصدر له كتاب واحد في فلسطني ،رغم أنه
جتاوز احلادية والثمانني من عمره ،ويعاني من املرض،
ولم يلتفت إليه أحد ،سواء من املثقفني أو السياسيني.
وينتج عن التعاون واالتفاقيات بني االحتاد الفلسطيني
واالحتادات األخرى منح الكاتب الفلسطيني مساحة ليعيد
انتشاره في املشهد الثقافي العربي؛ ألننا جزء من األمة
العربية ،واملشهد الثقافي العربي ،واحتادات الكتاب العربية،
حيث يبقى املثقف الفلسطيني جزءا من النسيج الثقافي
العربي .وقد طبع االحتاد مائة كتاب ملثقفني فلسطينيني
للتعريف بهم في اخلارج ،وستتم طباعة عشرة إصدارات
الحتاد الكتاب الفلسطينيني في الفترة القادمة.

ما اخللل الذي عاناه االحتاد السابق؟

متثل اخللل األساسي في عدم وجود الدعم املادي لالحتاد
واألمانة العامة السابقة ،وشح املوارد املادية والبشرية أدى
إلى عدم اإلجناز ،حيث أصيب القائمون على االحتاد حينها
بإحباطات كبيرة ،فتركوا األمور على حالها .ويتحمل
االحتاد احلالي هذا العبء أيضا ،ولكن اإلصرار والصمود ،رغم
كل الظروف الصعبة ،هو ما يساهم في استمرار االحتاد.

ما موقف االحتاد من الكتاب املطبعني؟ وما
صالحياته ملالحقتهم؟

ال مكان للمطبعني في احتاد الكتاب الفلسطينيني ،الذي
يؤمن في فضح كل مطبع حتى ال يؤثر سلبا على األقالم
اجلديدة واإلبداعات الشابة ،وعلى األصوات اجلديدة أن
تنتبه إلى هذه الفئات التي تستهدفها وتستهدف عقولها،
ففلسطني مسؤولية كبرى ،ومقولتها يجب أن تكون عالية
مبا يليق بتضحيات السادة الشهداء.
وتتمثل صالحيات االحتاد في مالحقة هؤالء املطبعني في
مقولته الثقافية ،فال بديل عن احلرية إال مبزيد منها ،وال
شرط على احلرية إال لتطويرها ،واملقولة الثقافية تنحاز
إلى احلرية ،وتشتق احلريات وتعممها ،وتدافع عن جماليات
الكتابة في منازلة سالالت القبح والعدمية والتدمير التي

ال عالقة للقرار السياسي بها ،هذه اخلطوة استكمال ملا بدأت
به األمانة العامة السابقة؛ فوحدة الثقافة الفلسطينية
في الداخل واخلارج هي رديف مركزي للفعل السياسي
الفلسطيني ،وعندما تسقط الراية من السياسي يلتقطها
املثقف ويندفع بها ليؤكد مقولة املثقف الفلسطيني
وقدرته على املنازلة العتباره أول القتلى وآخر من ميوت.

عشرات رسائل املاجستير في اجلامعات
الفلسطينية تنتظر من يدعمها ويتواصل معها .هل
يقوم االحتاد مبتابعتها؟

تفيض رفوف االحتاد بالعديد من رسائل املاجستير،
وواجبنا أن نتابعها .ولكن «فاقد الشيء ال يعطيه» ،ففي
ظل النثرية املضحكة التي ميتلكها االحتاد ،يتوقف اإلجناز
لديه على العديد من الزوايا .ولكن عندما يحقق االحتاد
استقراره ،ويساعد على القيام بواجبه ومسؤولياته ،سيفتح
الباب لكل هؤالء ،ويحتضن الرواد والراحلني واملكرسني
والشباب .وهذه ليست منة من أحد ،فواجب املثقف أال مين
عليه أحد ،وهذا استحقاق االحتاد ،واستحقاق املثقف.

ما هي اخلطط املستقبلية لالحتاد؟

يطمح االحتاد إلجناز انتخابات التوحيد التي تضم احتاد
الكتاب في الداخل واخلارج ،ويعمل على إصدار أعمال
الشعراء الكبار :محمد الفي ،ويوسف اخلطيب ،وأبو
الصادق ،وأحمد دحبور ،خالل العام اجلاري ،باإلضافة إلى
ما ميكن لالحتاد طباعته من دواوين شبابية متفرقة؛
فنحن ال نعدم الوسيلة ،ولدينا القدرة على اإلجناز والعمل.
ولكن االحتاد بحاجة إلى املساعدة املادية للقيام بواجباته.

في النهاية ،ما هي رسالتك للشاب الفلسطيني
املبدع؟

رسالتي إلى جيل الشباب أن يكونوا أوفياء للمثقفني
الكبار ،الذين اقترحوا املقولة العليا ،وتقدموا عندما جنب
اآلخرون .ويجب أن يرثوا اخلصال العليا من الكبار الذين
منحونا كل هذه القدرة على التماسك والعطاء ،والذهاب
للمقولة الثقافية دون االلتفات إلى أي مكاسب شخصية.
وأردد مع الشاعر الكبير خالد أبو خالد؛ الذي أصدر بيت
الشعر الفلسطيني أعماله الكاملة في ثالث مجلدات ،في
مقولته اخلروجية في إحدى قصائده ،حيث يقول للذين
اتهموه بخروجه ونقديته« :قيل منشق وساروا في جنازته
ضحايا ،أهي الكراسي في الكوارث أم الكوارث في الكراسي؟
تلك أسئلتي ظماء في األوابد والنحاس ،مشيت منفردا بها
وأضفت لأليام موسيقى».
فاملثقف غير اخلروجي وغير النقدي الذي ال يقيم
في لغة االعتراض والرفض ،يجب أن يعيد النظر في
ذاته وفي مقولته ،ويجب أن يكون الشاب الفلسطيني
املثقف ندا حقيقيا الستطاالت االحتالل وأدواته في
محو الثقافة الفلسطينية واستباحتها وفبركة هوية
ألجيالنا ،وللشباب أن يكونوا أوفياء للذين منحوهم كل
القدرة على احلياة وعلى حب هذه األرض التي تستحق
احلياة.
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احلطة...

معانيها واستخداماتها تتخطى حدود الرأس

«مات الشاعر عاشت الثورة»

أبو الصادق في ذمة الله

ميرنا زيادة  -مراسلة الصحيفة /رام الله
ميرنا زيادة
مراسلة الصحيفة /رام الله
احلطة هي ما يضعه الرجل على رأسه ،وهي
اسم آخر من أسماء الكوفية .وكما هو معروف فإن الفلسطيني
يرتدي احلطة والعقال معا ،وميكن أن يرتديها الشباب دون عقال
في فصل الشتاء للوقاية من البرد .وقد أصبحت رمزا إلظهار
الدعم للقضية الفلسطينية ،وارتبطت ألوان احلطة وأشكالها
مبحطات من التاريخ السياسي الفلسطيني احلديث واملعاصر.
وما يزال الرجال في األرياف والقرى يرتدون الكوفية ،كما
يرتديها الرجال في املدن ويسمونها احلطة أو الشماغ .أما قبل
عام  ،1948وخصوصا في أوقات الثورات ،كان الثوار يرتدون
الكوفية البيضاء والعقال األسود .وعندما بدأت سلطات االنتداب
البريطاني تطارد الذين يرتدونها ،بدأ الرجال الذين كانوا
يلبسون الطربوش يلبسون الكوفيات حبا في الثوار ،وللتخفيف
من مطاردة اإلجنليز لهم ،وإرغام اإلجنليز على عدم مطاردة
من يلبس هذا الزي الشعبي .وفي فترة احلكم األردني للضفة
الغربية ارتدى املنتسبون للجيش العربي األردني احلطة ذات
اللونني األحمر واألبيض ،كما انتشرت بني األهالي بكثرة ،فكان
ارتداؤها احترما للجيش وامللك الذي ارتداها وكبار قادته.
وبعد اندالع الثورة الفلسطينية املعاصرة ،انتشرت الكوفية ذات
اللونني األسود واألبيض ،وأصبحت رمزا للشخصية الفلسطينية،
حيث ارتداها الرجال والشباب ،وخصوصا على الرأس والرقبة،
وتفننوا في طريقة وضعها على اجلسد من الرأس والرقبة
واخلصر ،كما صنعوا من قماشها قمصانا ،ورسموها ،وتغنوا بها
كثيرا .وارتدتها النساء ،وخصوصا الشابات منهن ،حتى أضحت
مؤشرا على تأييد منظمة التحرير الفلسطينية ،وحركة
التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” ،واحتراما لرئيسها ياسر
عرفات ،الذي أصبح رمزا للكوفية .ولعل هذا ما جعل سلطات
االحتالل اإلسرائيلية تتعمد إهانة احلطة والشباب الذين
يرتدونها ،عبر إلقائها أرضا ودوسها باألقدام .وخالل انتفاضة
األقصى ،عمد بعض الشباب إلى قص احلطة وحتويلها إلى لفحات،
وربطوها حول رؤوسهم ليتميزوا بانتمائهم حلركة فتح،
وأصبحت من سمات شخصية الفدائي الفلسطيني.
في عام  ،1974ألقى ياسر عرفات خطابه الشهير في األمم املتحدة،

وكان يرتدي الكوفية الفلسطينية ،واشتهر خطابه بها
كرمز للشخصية الفلسطينية ،فأصبحت الكوفية رمزا يتميز
به أبو عمار ،وعرف بها كما عرفت به.
وبسبب متيز الثورة الفلسطينية وذيوع صيتها بني محبي
احلرية في العالم ،فقد وضعها الكثير من الشباب حول العالم.
وخصوصا أثناء إحياء مناسبات التضامن مع الشعب الفلسطيني.
أما اآلن فنالحظ أن الكوفية جتاوزت كل احلدود اجلغرافية،
وأصبحت رمزا للنضال الوطني واالجتماعي عند شعوب العالم
وأحراره ،فالكوفية حاضرة دائما في كل املظاهرات املناهضة
للعوملة واإلمبريالية ،وفي كافة مظاهر النضال الطالبية
والنقابية ذات الطابع السياسي واالجتماعي وحتى الثقافي.
وأصبحت الكوفية رمزا كفاحيا رئيسيا في القضايا املطلبية من
دميقراطية واجتماعية وأممية حتررية ،فأينما رفرفت الكوفية
الفلسطينية ،رفرفت قيم العدالة والتحرر وحقوق اإلنسان.

أبو ماهر اليماني

مناضــل قومــي مــن زمــن القضيــة
إعداد :إيهاب ضميري
مراسل الصحيفة /طولكرم
ولد أحمد حسني اليماني ،املعروف بكنيته؛
أبو ماهر اليماني ،في  24أيلول من عام ،1924
في قرية «سحماتا» قضاء عكا ،ونشأ في عائلة
مكونة من  13فردا ،ثمانية ذكور وثالث إناث،
إضافة للوالدين ودرس الصفوف االبتدائية
في مدرستي «سحماتا» و«ترشيحا» ،ثم انتقل
إلى صفد ،قبل أن يعود لعكا ملتابعة دراسته
الثانوية ،ويتخرج بعدها في الكلية العربية
بالقدس.
وعمل أبو ماهر في دائرة الزراعة احلكومية
بعكا ،وفي دائرة األشغال العامة بحيفا .كما
شغل منصب أمني سر النقابات املركزية
لعمال وموظفي دائرة األشغال العامة ،وشغل
منصب أمني سر فرع جمعية العمال العربية
الفلسطينية في يافا ،وفي حيفا عمل على

تنظيم نقابات جمعية العمال العربية
الفلسطينية.
ويعد اليماني من الشخصيات التي لعبت
دورا في النضال قبيل نكبة عام  ،1948فقد
كان أمينا لسر اللجنة الشعبية احمللية لقرية
“سحماتا” ،وأمينا لسر اللجنة املركزية في
لواء اجلليل األعلى .وفي عام  1948جلأ أبو ماهر
إلى لبنان مع عائلته ،وتنقل في أكثر من
قرية هناك إلى أن استقر في طرابلس ،وعمل
مدرسا في العديد من مدارسها ،ومنها كلية
التربية والتعليم في طرابلس ،قبل أن يصبح
مديرا لعدة مدارس في بعلبك ومخيمي عني
احللوة وبرج البراجنة ،ومشرفا على املدرسة
الثانوية اللبنانية في برج البراجنة.
والتحق أبو ماهر بالعمل النضالي في امليدان
العسكري ،حيث شارك في تأسيس املنظمة
العسكرية لتحرير فلسطني عام  ،1949كما
يعد أحد مؤسسي الفرع العسكري في حركة

القوميني العرب ،حيث شارك في تأسيس
شعبة فلسطني في حركة القوميني العرب؛
«الشباب العربي الفلسطيني» ،وعمل كعضو في
قيادة الفرع الفلسطيني في احلركة.
ويعد قائدا فلسطينيا وطنيا وقوميا ،وقياديا
كبيرا ،وأحد مؤسسي اجلبهة الشعبية
لتحرير فلسطني وحركة القوميني العرب،
حيث عمل اليماني ممثال للجبهة في اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ،وهو
من رواد ومؤسسي احلركة العمالية في
فلسطني ،كما يعتبر من الشخصيات التي
أسست املؤمتر القومي العربي ،واملؤمتر القومي
اإلسالمي .وبقي اليماني يشغل عضوية املكتب
السياسي للجبهة الشعبية حتى قدم استقالته
عن املواقع القيادية في مؤمترها الوطني
اخلامس في دمشق عام 1989م.
وفي ميدان العمل اجلماهيري أسس أبو ماهر
رابطة الطالب الفلسطينيني في لبنان ،وأشرف

ولد صالح الدين احلسيني؛ «أبو الصادق»،
في غزة عام  ،1935والتحق بصفوف حركة
التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» عام
 .1967وساهم في إنشاء اإلعالم العسكري
للحركة بطلب من الرئيس الراحل
ياسر عرفات عام  ،1969قبل أن يتسلم
مهمة الناطق العسكري لفصائل قوات
الثورة الفلسطينية عام  ،1971إضافة إلى
إقامته مؤسسة املسرح والفنون الشعبية
الفلسطينية في بيروت عام .1975
وبعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية
من لبنان عام  ،1982توجه أبو الصادق
إلى القاهرة ،حيث أسس مسرح الطفل
الفلسطيني ،بدعم من دائرة الثقافة
واإلعالم في منظمة التحرير الفلسطينية،
وساهم في كتابة نصوص العديد من أناشيد
الثورة الفلسطينية .كما قام بتشكيل فرقة
فنية تألفت من أبناء الشهداء ذكورا وإناثا،
وطاف بهم العالم لنشر ثقافة املقاومة
الفلسطينية.
وألبي الصادق دواوين شعرية كثيرة
منها ديوان ثوريات ،وكتب العديد من
أناشيد الثورة الفلسطينية ،ومنها :نشيد
العاصفة ،واللوز األخضر ،واملد املد ،وجابوا
الشهيد ،وجر املدفع فدائي ،والبروقي،
وطل سالحي ،وغالبة يا فتح ،وفوق التل،
وما بنتحول ،ومدي يا ثورتنا ،ويا شعب
كبرت ثورتي .وقد حلن امللحن مهدي
سردانة بعض أغاني الشاعر الراحل ،ولقب
احلسيني ،رحمه الله ،بشاعر الثورة؛ ألنه
كتب أول نشيد للثورة الفلسطينية ،الذي
أصبح يعرف بنشيد العاصفة ،حيث تقول
كلماته:
باسم الله باسم الفتح باسم الثورة الشعبية
باسم الدم باسم اجلرح اللي بينزف حرية
باسمك باسمك يا فلسطني أعلناها
للماليني
عليها ،كما شارك في تأسيس احتاد عمال
فلسطني في لبنان ،باإلضافة إلى مساهمته
في تأسيس اللجان الشعبية في املخيمات
الفلسطينية هناك .وشغل منصب نائب األمني
العام لالحتاد العام لعمال فلسطني ،وكان
مندوبا لالحتاد في األمانة العامة لالحتاد العام
الدولي لنقابات العمال العرب في القاهرة ،كما
عمل على تأسيس الكشاف العربي الفلسطيني
في لبنان ،وشغل منصب أمني سر رابطة
املعلمني الفلسطينيني.
وتعتبر حياة أبي ماهر اليماني مثاال حقيقيا
للنضال الوطني والشعبي ،فقد شغل منصب
أمني سر جبهة القوى الفلسطينية الرافضة
للحلول االستسالمية التي شكلت في أواسط
سبعينيات القرن العشرين ،وأمني سر جبهة
اإلنقاذ الفلسطينية في عام  ،1986كما كان
مسؤوال عن دائرة التنظيم الشعبي ،ورئيسا
لدائرة شؤون العائدين ،وعضوا في املجلس
الوطني الفلسطيني.
وبعد بلوغ أبو ماهر اليماني ملرحلة متقدمة
من العمر قرر ترك ميدان العمل السياسي
املباشر ،وتفرغ مليدان الكتابة في محاولة
لتوثيق جتربته ،فألف عدة كتب حملت
عنوان «جتربتي مع احلياة» ،في سلسلة تناولت
جتربته في فلسطني وفي الشتات ،وفي ميدان

عاصفة
عاصفة
الله أكبر اعصفي
دمريهم انسفيهم فجري
وأعلنيها ثورة حرة
ّ
مثل أبو الصادق مرحلة كان فيها فعل
الكلمة واألغنية يضاهي قوة الرصاص،
وكان من أوائل الشعراء الذين غنوا
للوحدة اإلسالمية املسيحية في فلسطني،
والعالم العربي في قصيدة “آه يا أمة
محمد” .وغدت أغاني الثورة الفلسطينية
وأناشيدها ،التي صدحت من إذاعة الثورة
الفلسطينية ،تتردد ،ويحفظها أبناء الشعب
في الوطن والشتات ،ورسخت عميقا في
وجداهم ،وألهبت مخيلتهم بجنة وطنهم
الضائع ،وأظهرت مشاعرهم الوطنية،
واستقطبت آالفا منهم لالنخراط في
صفوف حركة فتح والثورة ،فأصبح «أبو
الصادق» وعن حق ،أكبر وأهم منظر
وداعية لفلسطني وثورتها املعاصرة.
وقد توفي الشاعر مساء الثالثاء
 ،2011/1/11في القاهرة عن عمر يناهز
 76عاما ،ففقد شعبنا قائدا فذا ،كرس
حياته من أجل قضية عادلة ،وكان
قدوة في النضال واملثابرة واإلبداع
واجلد ،ورحل تاركا وراءه بصمات كبيرة
في املسيرة الثقافية واألدبية والنضالية
الفلسطينية ،وكان فخورا بشعبه
وقضيته؛ كما تفخر هي به.
العمل التنظيمي اجلماهيري واملهني ،وجتربته
في إطار حركة القوميني العرب.
وقد توفي املناضل أحمد حسن اليماني،
«أبو ماهر» ،في الرابع من كانون الثاني
 2011عن عمر يناهز  87عاما ،تاركا وراءه
إرثا نضاليا نفتخر به ،وأسرة مكونة من
ثمانية أفراد شهدت على حياته التي لم
تعرف االستسالم.
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أطفال غزة
الضحية األولى للحرب النفسية اإلسرائيلية

سالي السكني
مراسلة الصحيفة /غزة

في سبعينيات القرن املاضي قالت جولدا
مائير؛ رئيسة وزراء إسرائيل آنذاك:
«ميكننا أن نغفر للعرب قتل أطفالنا ،ولكننا
ال نستطيع أن نغفر لهم أبدا أنهم جعلونا
نقتل أطفالهم».
وفي كانون الثاني من عام  ،2009قالت
تسيبي ليفني؛ وزيرة خارجية إسرائيل
آنذاك ،والوجه اآلخر جلولدا مائير“ :نحن
ال نكره أطفال غزة ،وأنا حزينة ألن حماس
تتخذ هؤالء األطفال دروعا لها في حربها
مع إسرائيل”.
لطاملا لعبت الدعاية االسرائيلية دورا
الفتا في كسب الرأي العام العاملي على
حساب الفلسطينيني ،ووصلت حد احلرب
اإلعالمية املستميتة لتحقق نتائج تعادل
نتائج احلرب العسكرية.
ومن احلرب اإلعالمية الدعائية إلى احلرب
النفسية ،تلعب إسرائيل دورا ال يستهان به
في تدمير مشاعر الفلسطينيني وإثارة
اخلوف والرعب لديهم ،عبر اخلطابات
والبيانات والتصريحات التي حتمل
تهديدات بشن عدوان جديد على قطاع
غزة ،وتستمر في قتل املواطنني مقابل
استمرار رسم صورة الضحية على شاشات
التلفزيون ،وأخبار الصحف واإلذاعات
اإلسرائيلية من جهة ،وحرب األكاذيب
واالفتراءات التي تشنها عبر املواقع

اإللكترونية من جهة أخرى ،حتى إنه
لم يسلم منها موقعا يوتيوب أو تويتر،
وغيرهما؛ في سعي مسؤوليها ليبرهنوا
للعالم عبر لقطات الفيديو ،بأن إسرائيل
دولة ال تستهدف سوى العسكريني ،ولم
تصب أي مواطن مدني.
وأكثر من وقع ضحية تلك املؤامرات
النفسية هم أطفال غزة ،الذين أصبحوا
يعيشون حالة هلع وترقب ،وأصبح كل
ضجيج حولهم يحمل ذكرى العدوان
األسود ،حتى إنهم أصبحوا يخافون صوت
مولد الكهرباء ،وصوت السيارات املرتفع،
وصوت الطائرات والصراخ ،وحتى صهيل
األحصنة ،ونباح الكالب ،وثغاء اخلراف.
كل ذلك أصبح مصدر رعب لهم يدفعهم
ليتمنوا وقوع البالء بدال من انتظاره.
كنت أحتدث مع صديقة لي قبل أيام
فأخبرتني عن حالة ابنها السيئة؛ فهو
يسمع يوميا من أقرانه في املدرسة أن
عدوانا جديدا سيقع .وقبل أيام ألقت قوات
االحتالل البرية قذيفة على أماكن سكن
املواطنني قرب بيت ذلك الطفل ،فارتعش
رعبا ،وألقى بنفسه في حضن والدته .وبعد
أن هدأ الوضع قليال سألها :هل ستقوم حرب
جديدة؟ فأخبرته :ال .فقال :أنت تكذبني؛
ففي احلرب األولى ألقى اليهود القذائف
والصواريخ كما حصل اآلن متاما ،وما إن
أخبرته إن هناك حربا تدور فعال ،حتى
أخذ يصرخ ويبكي.
ال شك أن أشالء أطفال غزة وجثثهم التي

تناثرت في كل جانب شكلت صدمة نفسية
كبيرة ملن جنا من األطفال الذين بات شبح
املوت يالحقهم في أحالمهم ويقظتهم.
وحال هذا الطفل هي نفس احلال التي
مير بها آالف األطفال الغزيني ،الذين لم
يتمكنوا من اخلروج حتى هذه اللحظة
من دوامة القتل والصدمة النفسية التي
خلفتها صور املجازر اإلسرائيلية.
وما تزال إسرائيل أمام احملاكم الدولية
قادرة على بلورة خطة متكاملة على خلفية
عدوانها على غزة لتحسني صورتها أمام
العالم ،وكسب تعاطف احلكومات والشعوب،
وستظل ترتدي ثوب الغدر واخلديعة الذي
عرفت به ،فال أحد يعرف هل ستكون تلك
البلبلة متهيدا لعدوان جديد ،أم إنها مجرد
حرب نفسية تستهدف النيل من أهالي
القطاع؟

شظية النسيان ...من جتربتي في احلرب
عمر أبو شاويش
مراسل الصحيفة /غزة
ال أدري لم ثمة أوقات جتعلنا نسترجع فيها
ما مضى ،وكأننا في إحدى دور العرض
السينمائي ،متر علينا الذكريات متواصلة
لتحيي فينا كل هذا الزخم العاطفي .ففي
ملهاة احلزن كان لقاؤنا على مفترق وجع
ما ،ورمبا على مفترق احتضار ،آنذاك
لم نكن نعي خبث احلياة وما تضمره لنا
عجلتها الدوارة .وهكذا فقط التقينا ،وكل
منا يحمل بداخله تشرد عاطفة ،ورغبة
ملأوى القلب.
أنا دائما كعهدي أشرد في اللحظات الزاحفة
من سراديب الذاكرة ،حيث يحضر
الراحلون ،وكأنها لعبة الزمن وملهاته
تلك التي ترسل لنا أحالمنا املندثرة في
ثوب حي؛ فاحلزن عالم ال ندري سره وال
ما يخبئه لنا من مصادفات ومفارقات،
كذلك هو التذكر أيضا ،حيث االنبعاث حيا
من انسالخ الظل عن كيانه ،أو من تفتق
شرنقة النسيان عن ذكرى.
على مفترق وجع كانت ثنايا الروح
متناثرة ،كنت أنت هناك ترثي أحالما
بائدة ،وأنا أمر ألمللم بعض من جراحاتي،
تلك التي عودتني احلياة أن أحتفظ بسرها،
فكما للفرح سر ،للوجع أيضا أسرار.
aأنت وكان الوجع هو الطريق» .هل تذكر

كيف كان االتصال؟ كنا على مائدة احلياة،
كل منا ينثر أوراقه لعلنا جند ورقة
مختلفة بينها تشيع بيننا دهشة احلزن
احلادة ،أو تفتح بابا للحوار .ويا ملهزلة
القدر؛ كانت كل أوراقنا مختلفة ،فتسربت
موجات احلزن في مد وجزر ،ما بني أملك
وأملي .وللدهشة لم ينطق كالنا ،فقط تدلى
الليمون من بستان القلب ،ثم اعترانا بوح
الصمت لننبت عينني متراشقتني بل
متالحمتني حد االنصهار ،بينهما سيال من
دفء عبر مسار النظر ،ثم ابتسامة حزينة
ورحيل ،فقط هكذا.
وهكذا توالت الروح تتسرب في أجساد
املوتى ،لتشعل فيهم احلياة مرة أخرى،
ويتصارع انتفاضهم من قبر الذاكرة ،آه
أيها الوطن ،احلرب شظية للنسيان حيث
احلرائق قادرة على لسع روح الرماد
وقدح زناد اخليام ،ذلك الذي يقودنا حتما
ملفخخات اإلجابة ،فثمة أسئلة ما إن تطأ
إجاباتها حتى تتغير وجهة حياتنا بصورة
جذرية ،ورمبا تعري فينا سمات كنا يوما
جنهلها ،لم التقينا؟ لم وقعنا في احلرب؟ لم
افترقنا؟ لم تنبعث اآلن من ركام التجارب؟
لم ذكراك متحو واقع غزة كامال؟ بأي
صاروخ أصبتني؟
ال أدري أي لعبة وأي قدر وضعك في
طريق القلب اليوم ألصوب عليك سهم
شوقي فيرتد سريعا جلمجمتي وتنهال

سيول الذكريات ،أهي لعبة اخلبث التي ما
فتئت تلك احلياة تخبئها لنا بني طيات
صفحاتها ،حيث اجتمعنا لنفترق ،ولنحمل
على جباهنا منحوتات تشير ملقاومة الروح
وشروخ لعوامل تعرية الشوارع من العاطفة
والدفء مع قدوم االجتياح.
قالها الصمت يوما ولم أصدق« :في وحدتك
ستداهمك األسئلة وستفخخك اإلجابات» .يا
واجد احلياة أخبرني أي عبثية تكمن في
احلقيقة ،فكلنا مبعثرون من قبل احلروب،
وهل ستبعثرني احلقائق أكثر من ذلك ،هل
ستظل الشظايا حتطم رؤوس األطفال؟ أم
ستبقى الرمال ترشق في عيونهم فيتأملون؟
تلك نتيجة احلرائق ال أكثر ،ومن يخف تلك
احلقيقة فهو فقط «مجنون حرب» ،حرب
خلفت جمرة موت ،وترسانة بارود.

أماني شنينو  -مراسلة الصحيفة /غزة
الوقت يدهم رأسي بضجيج األخبار ،أما طاولة
الصباح فتضج برماد سجائر وذكرى أشياء ولت:
صورتها
فرن طني ،بابور الكاز ،و«شحابير» َّ
ذاكرتي املعتقة .في يوم كهذا قبل عامني ،كنت
أصنع القهوة ،وإذا باألرض تقلب الركوة على يديّ .
ُأعانق جدار املطبخ من ورائي دون صوت ،املفاجأة
أخرستني ،ثمة خوف يشبه قنابل صامتة ،في
السابع والعشرين من كانون الثاني ،وُ لِدَ ابن ألخي
باسم براء ،وسط قصف يغذي املوت ،وأرض تفور
بجثث ودم.
اليوم ،الكل بال استثناء يحتفل بعيد ميالد ابن
أخي بطريقة مختلفة ومفجعة .لكنني أتساءل:
أليس حريا بنا في يوم كهذا أن نلغي جوازات
اخلالف؟ أن نلغي هذه احلوارات واملفاوضات
واألسئلة واإلغالقات ،ونكسر احلصار بصوت
موحد! أم إن ذكرى العدوان ليست كفيلة بحداد
صمت للحظة نعيد بها صياغة احلاضر ،ونقول:
كفى!
إلى أين قدنا هذا الشعب الذي استثمر كل طاقاته
في النضال ،ونشرات األخبار ،والتحزب ،والقتال
لتحرير بعض األوكسجني النقي ،دون أن حتول
بينه وبينها رصاصات عشوائية ،أو عتمة حتمية،
أو موتورات تولد كهرباء مدفوعة من أعصابنا!
آن لنا أن نتبنى الثقة في خطوة جديدة ،هذه
هي معطيات احلاضر واملاضي ،حصار! قصف من
يوم آلخر ،أفواه خرساء تبيع القضية للشيطان،
ضفة تصادر علنا على املأل ،وغزة يعتريها فقر

مدقع ،آفات من كل نوع ،من كل اجتاه! تعالوا
نحرر أيدينا املكتوفةَ ...أما آن األوان؟
كيف نسدد فواتير كل هذا األلم؟ علينا أن نتجاوز
كل األوضاع ،كل املؤثرات ،سواء داخلية أم خارجية،
لتكون هدية بابا نويل لعام  ،2011ضحكات صادقة
على أبواب احملتاجني .وكلنا محتاجون لغفران
ِ
بأربعة ألوان“ :أخضر...
يدوم ،مؤكدين الوحدة
أحمر ...أسود ...أبيض” ،لنذكر القدس بدال من
كلمة املفاوضات مثال ،تلك اللعبة السياسية التي
خلقها السادة لنلهو بها وندير ظهورنا ملا هو أهم
وأولى بكثير :القدس ...ماذا عنها؟
حق العودة ،حق النضال بال استثمارات يرأسها
الكرسي ألن الكراسي تهترئ ،وتصديقنا كذلك،
نحن مللنا هذا الوضع السائد ،املرتكز على التأجيل
والتفويض باسم غد مجهول املالمح والرؤية ،ما
يجعل شابا لم يتجاوز العشرين يرشح نفسه
استهزاء باحلكومتني وحالة الفوضى التي تعم
فلسطني بأكملها .نعم ،نريد انتخابات جديدة،
وأسسا منطقية لواقع الغد ،يلبي حاجات هذا
اجليل وهذا الشعب ومتطلباتهما ،متجاوزين متاما
النقاشات واجلداالت العقيمة التي تصنع طاوالت
مؤقتة.

حكمت املصري  -مراسل الصحيفة /غزة
“الدين افيون الشعوب” ،كثيرا ما ترددت هذه
العبارة على لسان كارل ماركس ،التي وردت
في عبارة له تقول“ :إن الدين زفرة اخلليقة
املقهورة ،وهو مزاج عالم بال قلب ،وهو روح
ألحوال بال روح  ..إنه أفيون الشعوب”.
أنا ال أتفق مع ماركس؛ ألن الدين يعني الشرائع
واستمرارية احلياة وإعادة النبض لكل شيء.
أما األفيون فهو دمار للشعوب ،وضياع للعقول..
وإن كنت هنا أريد أن أحتدث عما نستنتجه من
تلك املقولة دون تعارض مع أي دين ..فهناك
من يتحكم بالدين ،وهؤالء هم أفيون الشعوب،
وليس الدين .واألفيون ينتشر بسرعة بني
الناس دون مراجعة ألي من حساباتنا ،على
عكس الدين الذي ينتشر بني البشر لسماحته
وسمو تعاليمه .ولكنه بعد أن أصبح في قبضة
زمرة من الناس ،يؤولونه كما يريدون ،فإن
العجيب هو أمر الناس الذين يستمعون إليهم
دون تفكير أو حتليل؛ ألننا أصبحنا شعوبا تسمع
وتنفذ ،ال تقرأ وال حتلل .وهذا املصاب اجللل
يصيب الغالبية العظمى من شرائح املجتمع؛
فمعظم أبنائه غير مؤهلني ليسألوا أو يحللوا؛
ألنهم اعتادوا على التلقني منذ نعومة أظفارهم،
وها نحن نحصد نتائجه اليوم.
وباإلضافة إلى ما نعايشه في حياتنا اليومية
مع من يستخدمون الدين ستارا يختبئون خلفه
ليحققوا مآربهم اخلاصة ،فإن التربة صاحلة
لترعرعهم بيننا؛ ألننا شعب ال يقرأ ،ومخزونه
من املعرفة ضئيل ،رغم أنه ال شيء أوضح وأيسر
من فهم أمور الدين إن نحن رغبنا في معرفتها.
وعدم قدرتنا على املواجهة والتفكير قادنا إلى
التسليم لكل من يدعي أنه يتحدث باسم الدين.
وما متسكنا بالدين الكتساب اآلخرة ،إال لعدم
قدرتنا على مقاومة احلكام والظلم الذي يقع
علينا .وهنا أستذكر ما قاله الكاتب املصري
الدكتور عبد املنعم احلفني« :إن الفقراء بدال من
أن يثوروا على أوضاعهم ينخرطون في التدين
لعلهم يلتمسون فيه عوضا أخرويا عن حياة
احلرمان في الدنيا» .وهنا تكون النتيجة رضوخ

الضعيف والفقير واستسالمهما لالستبداد،
واستماعهما ملن يتناقلون احلديث.
الغريب في األمر أنك جتد أن من الذين يدعون
أنهم علماء الدين يسعون لبقاء الناس مستمعني
لهم دون تفكير ،وهذا ما لم يطلبه الدين الذي
يريد منا أن نكون باحثني ومحللني واعني ،ال
عبيدا ألسياد مصلحتهم أن نبقى كذلك.
ولألسف فإن الكثير منهم يعمل ،بقصد أو
غير قصد ،على تخدير عقول الشعوب ،وشل
أفراد املجتمع عقليا ،وتخديرهم اجتماعيا،
مستخدمني الدين .وهنا أتذكر وصف املفكر
الدكتور علي شريعتي إذ يقول« :الدين هو
احملرك واملنقذ والباني للشعوب ،وأي عمل يعمل
كمخدر مينع احلركة والتفكير ال ميكن أن يكون
من الدين».
إن جهلنا باحلقيقة ،بل وعدم حرصنا على
البحث والتفكير ،يدفعنا لنكون عبادا لتلك
الزمرة التي تستغل سذاجة عقولنا وحتركنا
كيفما تشاء ،وخصوصا ذوي العقول البسيطة
التي تعتبر كالم الشيخ الفالني ،أو رجل الدين
الفالني ،حديثا سماويا مقدسا ال جدال فيه .ولو
كنا نقرأ لكنا قادرين على التفريق بني الصواب
واخلطأ ،وملا سمحنا لثلة من الناس أن تقودنا
للهاوية ،وتضلل عقولنا .وأي رجل دين ال يعمل
على حترير العقول من الصديد الذي تكاثف
عليها ،وال يفكر في محاربة التقديس السلبي،
فال بد أن يكون هو أفيون الشعوب.
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جامعيات

أحمد يوسف
مراسل الصحيفة /رام الله
ليس غريبا أن نالحظ النسبة الكبيرة من
طلبة املرحلة الثانوية واجلامعة وهم يرتكبون
أخطاء لغوية خالل القراءة والكتابة .وهذه
املشكلة تبدأ في املراحل األساسية ،ولكنها
تتفاقم في املراحل العليا ،حتى بات ضعف
القراءة والكتابة ظاهرة يجب الوقوف عندها.

عصا سحرية!

ويقر الدكتور عمر مسلم؛ أستاذ النحو
بجامعة بيرزيت ،وجود هذه املشكلة ،ولكنه
يعتبرها ظاهرة ال تقتصر على طلبة اجلامعات
واملدارس فحسب ،بل حتى بني املتخصصني
باللغة واإلعالم .ويقول« :حتدث هذه األزمة
بسبب االزدواج اللغوي بني الفصحى والعامية»،

ويوضح أن الطالب يتلقى علومه باللغة
العامية ،ويتحدث مع اآلخرين ،ويقوم بجميع
نشاطاته اليومية باللغة العامية .وهذا يؤدي
إلى «ضعف لغته الفصحى ،وركاكة تعبيره».
ولكنه متفائل بأن اللغة العربية محفوظة،
وانه ال بد من «عودة األمور إلى وضعها
الطبيعي خالل السنوات القادمة» .ويقول:
«هذا ال يتم بعصا سحريه ،بل بزيادة احلديث
باللغة العربية الفصحى في اإلعالم والتعليم».
ويعتبر عطا الله ياسني؛ مدير مدرسة ذكور
رمون الثانوية ،أن وزارة التربية والتعليم
تتحمل جزءا كبيرا من املسؤولية عن هذه
األزمة ،وعليها أن جتد حال لها قريبا .ويرجع
أصل املشكلة إلى «توظيف معلمني ضعاف
املستوى ليعلموا الصفوف األساسية» .كما إن
جمع عدد كبير من الطالب في صف واحد
يؤدي إلى تشتت تركيز املعلم ،وعدم قدرته

على االهتمام بالطالب الضعاف .ويقول:
«يحدث ذلك ألن الوزارة ترغب بتوفير الكلفة،
مما ينعكس سلبا على الطالب والعملية
التعليمية».
وحسب باسمة يوسف؛ املشرفة االجتماعية
في مدرستي عطارة وأبو شخيدم برام الله،
فقد ظهرت املشكلة بقوة منذ بدء العمل في
املنهاج الفلسطيني؛ ألسباب متشابكة ،أبرزها
زخم املنهاج ،وإضافة مواد جديدة كالتربية
الوطنية ،والتربية املدنية ،مما أدى إلى تشتت
تركيز الطالب ،وزيادة الضغط على املعلم.

أسباب ذات عالقة

نور أقطش ومليس أبو غربيه وآية شويكي
مراسلو الصحيفة /نابلس والقدس
ميكن أن يتحمل الطالب الفلسطيني بعض
املسؤولية في الصعوبات التي تواجه تعليمنا
اجلامعي ،ولكنها مشكالت متشعبة وكثيرة،
يكون الطالب فيها هو اخلاسر ،ألنها تترك أثرها
على املستوى التعليمي واحلياة األكادميية ،حتى
غابت اجلامعات العربية عن املراكز الـ«»400
األولى حسب تصنيف جامعة االتصاالت في
شنغهاي الصينية قبل عدة أشهر .وهذا يعني
أن جامعاتنا العربية والفلسطينية بعيدة كل
البعد عن املستوى التعليمي العاملي.

وهذه هي األسباب

وعن سبب ذلك يقول الدكتور عبد الكرمي
سرحان؛ رئيس دائرة اإلعالم والتلفزة في
جامعة القدس« :تفرض احلكومات العربية
سياسة التجهيل على الشعوب ،كي ال يتمكن
الفرد من املطالبة بحقوقه ،وهذا ما تثبته
نسبة األمية الكبيرة في العالم العربي»،
ويضيف «لذلك تراجع االهتمام باملؤسسات
التعليمية واالستثمار في التعليم ،الذي لم
يزد على  %20من املوازنات العامة».
وترى الدكتورة إنعام العبيدي؛ أستاذة اإلعالم
في جامعه بيرزيت ،أن األوضاع االقتصادية
والدخل املنخفض ينعكسان سلبا على
مصادر اجلامعات ومواردها ،من كتب وبحوث
ومصادر معرفه أخرى ،وتقول« :الفرق في

حديث في دائرة املناهج

ولم تنكر ماجدة بدوان؛ مدرسة اللغة العربية،
أن املعلمني يتحملون جزءا من املسؤولية ،لكنها
تقول« :يواجه املعلمون منهاجا فلسطينيا يتميز
بزخمه وطوله ،واملطلوب منهم إنهاء املقرر في

ويرفض علي مناصرة؛ املدير العام للمناهج
اإلنسانية ،حتميل املنهاج الفلسطيني مسؤولية
هذا اخللل ،رغم الظروف الصعبة التي رافقت
إقراره؛ حيث اندلعت االنتفاضة الثانية بعد
أقل من شهر على وضع خطة املنهاج ،ومت
إغالق الطرق وتقييد حركة املدرسني.
ويقول« :كان املنهاج كبيرا قبل أن يقوم مركز
تطوير املناهج بتقليص املادة مع احلفاظ
على األهداف التعليمية والتربوية» ،ويؤكد أن
التعديالت متت بالتعاون مع املدرسني الذين
قدموا مقترحاتهم بهذا اخلصوص .ويضيف:
«مت إقرار املواد اجلديدة كالتربية الوطنية
واملدنية للمراحل األساسية العتبارات وطنية،
بعد أن كانت سلطات االحتالل متنع التطرق
للقضايا الوطنية في التدريس قبل قيام
السلطة وتأسيس وزارة التربية والتعليم
العالي».
ويرى مناصرة أن أسباب هذا الضعف يعود
إلى «التطور التكنولوجي في العالم واستخدام
الكمبيوتر احملمول وانتشار ظاهرة «الشات»؛
حيث بدأ الشباب يكتبون ليفهموا فقط دون
االهتمام بسالمة ما يكتبون» .ويطالب بإيجاد
طرق بديلة حتقق التوازن بني مواكبة التطور
التكنولوجي ،ولكن ليس على حساب املجاالت

حديثة العهد ،وال متلك اخلبرة الكافية التي
متكنها من حتقيق اإلجنازات التي حتققها
اجلامعات العاملية.
ويبدي أمير سبيتان؛ رئيس نادي اإلعالم
بجامعة بيرزيت ،استياءه من املناهج
التعليمية ،حيث يقول« :جامعاتنا ال تعتمد
على املادة العملية ،وتركز على املادة النظرية،
مما يؤدي إلى تراجع اجلامعات العربية في
التصنيفات العاملية».
أما عبدالله فرعون 20 ،عاما ،من القدس،
فيقول« :مناهجنا قدمية ،ومواضيعها متكررة،
وهذا من أسباب تراجع التعليم .وتغيير هذا
الواقع يفرض علينا زيادة البعثات إلى أوروبا
لننقل علمهم ونستفيد منه».

واجلامعات حول العالم ألفضل اجلامعات ،حيث
وضع تصنيف جامعة االتصاالت في شنغهاي
السنوي  17جامعة أمريكية ضمن املراكز الـ19
األولى .والالفت أن التصنيف لم يظهر وجود
أي جامعة عربية ،سوى «جامعة امللك سعود»
و«جامعة امللك فهد للبترول واملعادن» في املراتب
ما بني  400و .500في حني احتلت أربع جامعات
إسرائيلية مكانا لها ضمن أفضل  150جامعة.
ويقوم هذا التصنيف على معايير األداء في

أحمد يوسف أثناء مقابلة ثروت زيد

أنظمة التعليم ال ميكن أن يؤدي إلى اختالف
التصنيف ،وما يؤدي إليه هو نوعية الطالب،
الذي جنعل منه في نظامنا التعليمي متلقيا
للعلم ،بينما في الدول األخرى يكون الطالب
شريكا فاعال في العملية التعليمية» .وتشير
إلى أن سبب ذلك يعود في األساس إلى التربية
في البيت واملدرسة ورياض األطفال قبل
الوصول إلى اجلامعة.
ويرى محمد أبو شخيدم 19 ،عاما ،وهو طالب
في جامعة بيرزيت ،أن أي تطوير في اجلامعات
يجب أن يقوم على تطوير الفرد الذي يعتبر
أساس تطوير املجتمع ورقيه.
وترى عال طه 20 ،عاما ،من بيت صفافا
مبحافظة القدس أن على العرب االنفتاح على
اجلامعات األوروبية ،واإلكثار من البعثات
العلمية؛ لنقل جتارب املسيرة التعليمية في
تلك اجلامعات املتقدمة جلامعاتنا .وهو ما
تراه كذلك هيا عرفة 19 ،عاما ،حيث تقول:
«سيؤدي االنفتاح على اجلامعات اخلارجية،
وعلى طبيعة املواد والتخصصات فيها ،إلى
زيادة عدد التخصصات في اجلامعات العربية،
وتوفير مجاالت أكبر أمام الطلبة ،ويفتح سبل
التواصل بيننا وبني اجلامعات األوروبية».
ويؤكد سرحان أن التقدم التكنولوجي في
اجلامعات الفلسطينية ضعيف ،مما يؤدي إلى
تأخير اإلجنازات في مختلف املجاالت .ويضيف:
«ال تهتم اجلامعات الفلسطينية باستقطاب
الكفاءات العلمية ،وال تهتم باالستفادة منها
بالشكل الصحيح» ،ويعتبر أن هذه اجلامعات

فترة محددة ،مما يجبرهم على جتاهل الطلبة
الضعاف» .وتعتبر أن قرار منع العقاب اجلسدي
في املدارس «أدى إلى ضياع هيبة املعلم ،وجعل
الطالب يستسهل إهمال واجباته».
وتضيف باسمة أن قرار وزارة التربية والتعليم
العالي منع رسوب الطالب في الصفوف الثالثة
األولى يؤدي إلى عدم اهتمام األهالي بدروس
أبنائهم .وتشير من ناحية تربوية إلى ضرورة
السماح بالترسيب في املرحلة األساسية؛ ألن
ذلك «ال يؤثر عليهم نفسيا ،بل يشكل دافعا لهم
لالهتمام بدروسهم أكثر واهتمام أهلهم بهم».

أما عن احللول

وتعتبر العبيدي أن الوصول إلى مستوى
أفضل في التصنيف ،يفرض علينا أن نهتم
باالقتصاد والثقافة والتربية والتاريخ،
وتقول« :هذه أشياء بنيوية ومتشابكة».
إضافة إلى دعم البحوث الطالبية واعتماد
الوسائل التعليمية احلديثة ،وتوفير األدوات
التي يحتاجها التعليم اجلامعي .وتعبر عن
تفاؤلها بإمكانية حتسن األوضاع ،وقابلية احلل
والتطوير نحو األفضل.

وفي الساحة اإلسرائيلية

ما تزال اجلامعات األمريكية والبريطانية حتتل
صدارة التصنيفات العاملية التي تقوم بها املراكز

إحدى اجلامعات الفلسطينية

األخرى .ويؤكد أن الوزارة تعمل باستمرار على
تطوير مستوى املنهاج واملعلمني عبر الدورات
املستمرة.

جيل يقاد

وتهدف الوزارة حسب ثروت زيد؛ مدير
اإلشراف والتأهيل التربوي« ،إلى تربية جيل
يقود وال يساق» ،ويرى أن هذا «ال يحدث
بالضرب والتخويف» ،ويقول« :يستطيع
األستاذ الناجح أن يضبط صفه ويقوده بشكل
سليم دون اللجوء للضرب» .ويؤكد أن الصفوف
املدرسية ال تعاني من االكتظاظ ،مقارنة مع
الصفوف في الوطن العربي ،حيث ال يزيد عدد
الطالب فيها على  28طالبا في الصف الواحد إال
في حاالت نادرة.
ويوضح زيد أن الوزارة تفرز املعلمني على
ثالث مراحل منذ تقدمهم للعمل؛ لتختار
األفضل من بينهم .ثم يخضع املدرس اجلديد
للمراقبة ملدة عام ،ويتم فصله إذا ثبت أن
مستواه متوسط أو ما دون .ولكنه يعترف
أن الوزارة تنقل بعض املدرسني في املراحل
الثانوية إلى املراحل األساسية «عندما يصلون
إلى حالة االنطفاء الوظيفي» ،ويقول« :ليس
هذا احلل األمثل ،ولكنه األقل ضررا؛ ألن الوزارة
مضطرة للتركيز على الصفوف الثانوية».
وبصرف النظر عن أسباب املشكلة وأطرافها،
فإن ضعف القراءة والكتابة أزمة حقيقية ،ال
ميكن حلها إال بخطوات عملية جدية ،وبرامج
مختصة على نطاق واسع إلنقاذ ما ميكن
إنقاذه.
ومهما يكن األمر فإن هذه املشكلة في صفوف
الشباب باتت واضحة ،ولعل ما يثبت ذلك
تلك الدراسة التي قامت بها إحدى املؤسسات
الدولية في فلسطني ،وأثبتت ضعف الطلبة
في مادتي اللغة العربية والرياضيات بشكل
خاص ،ولعلنا قرعنا جدران اخلزان في رسالة
للمسؤولني ليهتموا بهذه القضية.

مجال األبحاث على حساب التأهيل ،وعدد
جوائز «نوبل» وجوائز «فيلد» التي تعادلها
خلريجي تخصص الرياضيات فيها ،إضافة إلى
املقاالت املنشورة في املجاالت العلمية الصادرة
باللغة اإلجنليزية مثل «نيتشر» و«ساينس».
وما تزال جامعاتنا بعيدة أكثر من  400خطوة
عن الدخول ضمن هذا التصنيف ...فهل نرى
يوما جامعة عربية أو فلسطينية في هذه
املراتب املتقدمة؟!
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بكل فخر واعتزاز لم يبق «خزق» في
الضفة الغربية إال دخله «متويل من
الشعب األمريكي» ،وال تنطلق فكرة في
البلد إال إذا وقف وراءها دعم أمريكي،
حتى إننا نتعلم في مدارس مولت
بناءها أمريكا ،ونكتب على ألواح دفعت
ثمنها أمريكا بطباشير أمريكية .وحتى
الالفتات التي توضع على مداخل مدننا
وقرانا ترفع شعارا أمريكيا ،فأصبحت
أشعر أني جزء من الواليات املتحدة
األمريكية ...وإذا كانت أمريكا متر
بضائقة مالية ملاذا تدعمنا؟
منذ أن دخلنا بالقدم اليمنى في األلفية
الثانية ،ونحن نشرب ونأكل كل ما هو
أمريكي؛ فاملشاريع أغرقت البلد في كل
مجال؛ في الزراعة والصناعة والتجارة،
والقطاع اخلاص ،وحتى البرامج التي
تسعى للرقي بعمل املؤسسات احلكومية،
وجند برنامجا يخدم طالب اجلامعات،
وآخر يقدم القروض ،وغيره يعتمد
التمويل املشروط ...كي تكون أو ال تكون!
املهم من هذه املقدمة هو املرحلة التي
وصلنا إليها ،حيث هنالك ماليني تدخل
وتضخ على مشاريع تهدف لهدم القيم
الفلسطينية ،والثقافة الفلسطينية ،حتى
أصبحنا نقطف زيتوننا على الطريقة
األمريكية؛ بالدوالر بدل التطوع ،وصارت
«الفزعة» مدفوعة بوجبة بروست وعلبة
كوكا كوال ...وكله أمريكي .كما أصبحت
نساؤنا ينجنب أطفالنا على «الطريقة
األمريكية» ...أنا نفسي بدأت أحب أمي
اآلن على الطريقة األمريكية ،وحناني
البنتي أخذ طبيعة «شيكاغو لف».
ال أعرف إلى أين سنذهب! أصبحنا
أمريكيني أكثر منهم .وصار نصف
كالمنا ولباسنا وأكلنا ،وثقافة شبابنا في

الشارع أمريكية ،صرت جتلس مع الشاب
أو الشابة فيخبرانك بتفاصيل حياة
فنان غربي يعرفانها أكثر مما يعرفان
«اللي خلفوهم» ،ولم يسمعا يوما بفرقة
العاشقني ،وال يعرفان أسماء قرانا ...مع
أنها مدعومة من «الشعب األمريكي»!
الزفتة األمريكية سـ«تزفت» حياتنا.
لقد أصبحنا مستهلكني وشوارعنا سوقا
لهم ،وبات أبناؤنا سوقا ألفكارهم ،وها
هم أخيرا يريدون منا في مشاريعهم
أن نراقب حكومتنا ونفضحها.
وبناء على احلقيقة التي مفادها أن
احلكومة األمريكية هي التي فرضت
علينا االنتخابات األخيرة ،وصرنا
«دميقراطيني أكثر من اللزوم»؛ يتقبل
بعضنا بعضا لدرجة أن احلاج واحلاجة
صارا يدعوان ألمريكا في كل فرض
صالة! وها هو «الشعب األمريكي» اليوم
يريدنا أن نراقب مخلفات انتخاباتهم.
واملصيبة أنهم بدال من أن يدعموا نتائج
االنتخابات ...دعموا «طرفا ثالثا» ...إنها
فعال مهزلة سياسية!
هذه الثقافة ثقافتهم؛ ثقافة األبيض
واألسود ،ثقافة الغربي والشرقي ،وعلى
مستوانا ثقافة ضفاوي وغزاوي ،فتحاوي
وحمساوي وجبهاوي ،شمال وجنوب،
وقرية ومدينة ومخيمجي ...مفاهيم
كلها نابعة من منع التجمع ألكثر من
واحد ،ومنع أن تفهم أو تطلب الفهم؛
«بدعم من الشعب األمريكي»!
أصبحنا نرزح حتت ديون طائلة ،وسادت
بيننا مفاهيم وبرامج منقولة عن الغرب
على هيئات قروض ،وبنوك عقارية،
حتى بتنا نعمل دون فائدة ،ونحرث
لنسدد سعر الفائدة؛ فأمريكا ترفع سعر
صرف الدوالر ،وأنت هنا تدفع أجرة

يشرح املعلم أو الدكتور املادة ،نتعلمها وندرسها
ونحفظها ونتقدم بها لالمتحان ،ونحصل على
العالمة املناسبة ملا نحفظه في املادة وليس
ما نفهمه ،وحني ينتهي املساق أو الكتاب
الذي نقرأه تتبخر املعلومة ،وننسى كافة
التفاصيل ..هكذا نتعلم وندرس.
يكره أبو حسني التعليم والتدريس؛ ليس ألن
معلم اللغة اإلجنليزية ضربه منذ الصغر لعدم
حفظه كلمات اللغة اإلجنليزية ،وإمنا لعدم قدرته
على احلفظ؛ فالطالب في املدرسة أو اجلامعة يتم
تقييمه على حفظه املادة دون احلديث عما هو
أعمق من احلفظ والتكرار والشرح.
وقد تعلم أبو حسني كغيره تاريخ القضية
الفلسطينية واألدب اجلاهلي وقواعد اللغة
العربية واللغة اإلجنليزية ،واكتسب معلومات
عامة في األحياء والكيمياء والفيزياء ،وال
ننسى جغرافية فلسطني .ولكن ما بقي من
هذه املعلومات حتى هذه اللحظة ال يتجاوز
أصابع اليد الواحدة.
ملاذا ال يعرف طالب تاريخ النكبة مع أنه
درس القضية الفلسطينية؟ وملاذا يجهل آخر
جغرافية فلسطني أو تاريخها مع أنه تخصص
بهما في اجلامعة؟ وملاذا يجهل طالب في
املاجستير جمال عبد الناصر؟ وطالبة السنة
الرابعة في جامعة محترمة ال تعرف معنى
«الرأسمالية»؟! واإلجابة ببساطة ،ألن اجلميع

يحفظون فقط دون أن يفكروا.
وعادة ما نبرر ما ننساه على أن اإلنسان اسم
من النسيان .لكن أبو حسني يرفض هذه
الفكرة جملة وتفصيال؛ فاألسلوب التعليمي
الذي ميارسه املعلمون منذ الصغر حتى يومنا
هذا ،يعتمد على شرح املادة وحفظها ،وكأن
الطالب آلة حلفظ املعلومات كالكمبيوتر؛ لذلك
ينساها مع مرور الوقت.
يضحك أبو حسني كلما فكر بحقيقة كتب
جامعة القدس املفتوحة؛ فإذا فكر الطالب أن
يقرأ الكتاب فقط ،فهذا يحتاج إلى سنة؛ مبعدل
صفحة كل يوم ،وإذا قرر حفظ املادة فعليه أن
يحفظ كتابها قبل سنة من موعد االمتحان،
ومع ذلك سيدخل قاعة االمتحان ولم يتمكن
من االنتهاء منه.
عرف املصطلحات التالية ،اذكر ،عدد أهم،
اكتب ،ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة.
هذه أمناط األسئلة في امتحانات مدارسنا،
وأبو حسني ينسى أهم املعلومات؛ ألنه يحصل
على املعلومة من املعلم فقط ،وعليه أن يفهمها
كما شرحها املعلم ،ثم يحفظها.
تعلمنا من احلياة ،خاصة في املدرسة
واجلامعة ،أن نحفظ دون أن نفكر ،وأن يشرح
األستاذ وأن نسأل عن شرحه وليس عن
األمور التي لم يشرحها ،ففي احلالة األولى
نبقى في نفس خانة املادة ومحتواها .أما

صحفيات حتدين املخاطر
واالضطهاد ففزن بجوائز الشجاعة
عالء الدين احلاليقة
سيارة اإلسعاف ،وثمن اجللوكوز ،وتعاني
من ضغط الدم ،وتدعو أن ينزل سعر
الصرف .واملشكلة أن أسباب انهيار بنوك
ضخمة هناك هو رهن العقار ،ونحن
نركض خلفه ،فإذا انهار البنك« ،بتروح
فيها» ،ألنه سيبدأ ببيع السندات ،لتصبح
أنت وبيتك ملكا ملستثمر« ...بدعم من
الشعب األمريكي»!
القضية األخرى أنهم نقلونا نقلة
نوعية؛ فقبل عام  ،2000كان حلافنا على
طول رجلينا .وبعده ،ولكثرة «الدعم»،
كثرت املطاعم األمريكية واإليطالية
واملكسيكية واليونانية في البلد ،حتى
بت تشعر أنك جزء من نظام العوملة.
لكن عند مشاركة العالم مبا يشعر به
الفلسطيني عندما يتناول وجبة من
مطاعم الدول سابقة الذكر ،ويجبر على
دفع ثمنها ربع معاشه ،فستلعن أبو الذي
فكر بهذا النظام ،ومن عزم ...و«سم
هاري للمعازمي» .وتنطلق وأنت تسب
بكل اللغات السابقة ..وتهذي في قرارة
نفسك« :مالها املقلوبة؟ عاطلة؟ واملجدرة
واملعكرونة» ...وتتردد في جمجمتك
أغنية «غلطة وندمان عليها».
يا عمي! لنصح على واقعنا ...إذا توقف
التمويل األمريكي فإلى أين سنتوجه؟
يبدو أن مصيرنا سيكون أسوأ من وضع
السفير الصومالي في جيبوتي!

عبد الكرمي حسني
إذا فكرنا وسألنا عن املادة التي لم يشرحها
املعلم ،فسنكتشف املعلومة ونفسرها أفضل
من أن نحفظها.
ما يزال أبو حسني يتذكر أستاذ الرياضيات
الذي أخرجه من الصف وضربه ،عندما قال
له :ملاذا واحد زائد واحد ال تساوي عشرة.
فقد تعلمنا أن واحدا زائد واحد يساوي
اثنني .لكننا لم نتعلم ملاذا؟ حتى القضايا
احلساسة والهامة في القضية الفلسطينية،
نحفظها دون أن نفكر بها ،ولذلك مع الوقت
ننساها ،ولذلك أيضا يجب أن نركز على التعلم
وليس على التعليم؛ فمادة التاريخ ليست سرد
أحداث تاريخية دون ترك املجال لتفكير
الطالب حول ما وراء املادة ،وعلى التعليم أن
يقود للتفكير ،واألصح كما يقول أبو حسني:
التفكير يقود التعليم.
التواريخ املهمة تتبخر ،واألحداث تنسى،
واملعلومة تذوب بعد انتهاء صالحية الذاكرة،
ويبقى اإلنسان يستقبل رسائل ومعلومات
ورموزا ومصطلحات يحفظها ويفهمها،
وينسى؛ ألنه لم يفهم من أين جاءت ،وكيف
جاءت ،وهو األهم.

نشرت بتاريخ 2010/11/01 :في عدة مواقع
بقلم :دانا ليبيلسون ،شبكة الصحفيني الدوليني
اختارتها وحررتها :رندة أبو رمضان
كانت فيكي نتيتيما؛ مراسلة الـ«،»BBC
تقوم بتغطية سرية ،وجها لوجه مع
عراف سيئ السمعة في تانزانيا؛ موطنها
ّ
األصلي .وبعد أن انتهى من سلخ دجاجة
حية ،نعتها بـ«باجلثمان املتحرك» ،وقدم
أقوى عالج فعال :جرعة مصنوعة من
أعضاء جسم شخص مصاب بالبرص.
وإذا كان السعر مناسبا ،كما قال ،فإنه
سيرتكب جرمية القتل بنفسه .وعلى
العموم ،فقد فعلها من قبل ،وهو يقول:
«هذه األشياء موجودة في كل مكان»،
واصفا األطفال والكبار الذين يعانون من
اضطرابات وراثية نادرة.
وارتدت نتيتيما حذاءها الرياضي
في ذلك اليوم لتتمكن من الفرار من
اخلطر ،وضبطت رنة الطوارئ على
هاتفها اخللوي في حال توجب عليها
الوصول إلى سائقها فورا .لكن نتيتيما
لم تستخدم رمز الطوارئ ،وبدال من
ذلك ،أخذت ميكروفونها اخلفي ،وتوغلت
أعمق في تنزانيا لتجد املزيد من «األطباء
السحرة» ،واملزيد من االعترافات التي
تستهدف قتل املصابني بالبرص.
ولهذا اإلصرار والتصميم على احلصول
على القصة ،كانت نتيتيما واحدة من
بني ثالث فائزات بجوائز الشجاعة
الصحفية لعام  ،2010التي قدمتها املؤسسة
الدولية إلعالم املرأة لتكرمي النساء
اللواتي أظهرن «صالبة غير عادية من
حرفية ونزاهة في نقل األخبار في ظل
ظروف خطيرة».
فائزة أخرى ،هي كلوديا جوليتا دوكي؛
الصحفية االستقصائية الكولومبية ،التي
كانت تبحث في اغتيال خاميي غارزون؛
الكوميدي والصحفي السياسي ،عندما
اختطفت وتعرضت للسرقة ،وغادرت
البالد .ولدى عودتها تلقت املزيد من
التهديدات بالقتل ،مبا في ذلك مكاملات
هاتفية مع موسيقى جنائزية وصرخات
مرعبة ،مما أجبرها على الفرار مرتني
أخريني ،لكنها عادت مصممة على
مواصلة التحقيق الذي تقوم به في ما
يعتقد أنها كانت عملية اغتيال لغارزون
نفذتها احلكومة.
قالت دوكي متحدثة في محاضرة عقدها
الصندوق الوطني للدميقراطية في
العاصمة األمريكية واشنطن« :أنا شبح
عندما ال أعمل في إعداد التقارير .إنها
ليست حياة حقا».
ورغم أن كال املرأتني كانتا قادرتني
على احلضور للواليات املتحدة لتشاركا
بقصصهما ،إال أن الفائزة الثالثة كانت
غائبة ،وهي ووزر؛ صحفية وشاعرة
ومدونة من التبت ،حظرت احلكومة
الصينية كتابها ،ومت تدمير مدونتها،
ووضعتها حتت املراقبة الدائمة ،وقد
سبق أن اعتقلتها أجهزة األمن الصينية
وحققت معها ،وهي حاليا تعيش في
منفاها االختياري ببكني ،وترفض
السلطات الصينية إصدار جواز سفر لها
للسفر إلى الواليات املتحدة.
سينثيا تاكر؛ وهي كاتبة عمود في
صحيفة «أتالنتا جورجيا كونستتيوشن»،

رندة أبو رمضان
واحلائزة على جائزة بولتزر ،التي أدارت
احلوار ،قالت مازحة« :أطلب من مديري
أن يرسلني إلى هذا احلدث كل عام،
ألني عندما أعود إلى العمل ،أتوقف عن
الشكوى من وظيفتي».
سألت تاكر كال من نتيتيما ودوكي :ما
الذي ألهمهما للمضي قدما في قصص
خطيرة كهذه؟ فأجابت نتيتيما« :لست
قادرة على أن أصدق أن هناك مثل هذه
العنصرية الشائعة في تنزانيا ،املصابون
بالبرص بشر ،والفرق الوحيد هو اللون».
وأوضحت أن السكان احملليني قالوا لها،
وهي التي تلقت تعليمها في االحتاد
السوفياتي السابق وعملت في لندن ،إنها
«متأثرة بالغرب» كثيرا لتغطية قضايا
«األطباء السحرة» .و %90من التنزانيني
يؤمنون بالسحر ،وفقا ملسح أجراه منتدى
«بيو» للدين واحلياة العامة.
ورغم وجود أكثر من  50عملية قتل
موثقة ألشخاص مصابني بالبرص
في تنزانيا منذ عام  ،2007إال أن رد
فعل احلكومة كان السبات العميق .وقد
أخبرت الشرطة احمللية نتيتيما إنه في
حال اختفت أثناء التحقيق ،وطلبت
الـ« »BBCمنهم العثور عليها ،فإنهم
لن يفعلوا« .كانوا خائفني جدا .حتى
السياسيني في تنزانيا يزورون «األطباء
السحرة» للتأثير في نتائج االنتخابات»
كما تقول نتيتيما.
وفي وقتنا احلالي ،مت إلقاء القبض على
أكثر من  170من «األطباء السحرة»،
بتأثير جزئي من تقرير نتيتيما ،وفقا
للـ« .»BBCورغم أنها يجب أن تقدم
التقارير من وراء ستار إلخفاء هويتها،
فقد قررت نتيتيما العمل بدوام كامل
على قصة القتل.
أما دوكي ،فتعتبر أن حادثة قتل غارزون
أكبر قصة في حياتها .وتقول« :لقد
كانت بداية النهاية حلرية الصحافة في
كولومبيا» .وتضيف« :لقد قتل أكثر من
 120صحفيا في كولومبيا في التسعينات،
وانخفض عدد الصحف الوطنية
واإلقليمية فيها إلى النصف منذ اغتيال
غارزون» .وشأنها شأن نتيتيما ،كان على
دوكي التعامل مع حكومة المبالية ،أو
حتى ضالعة في جرائم القتل.
لكن دوكي مستمرة في العمل كمراسلة
استقصائية ،تغطي االجتار باألطفال،
واجلماعات شبه العسكرية ،وانتهاكات
حقوق اإلنسان .وقالت خالل النقاش إنها
حتب بلدها ،وستواصل العمل هناك رغم
الصعوبات .وتابعت« :شخص ما يجب أن
يكون هناك ويتذكر القصة ،فلماذا ال
أكون أنا»؟
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طاولة املسؤولني

حتقيق :عالء كنعان
مراسل الصحيفة /طولكرم
ال يختلف األمر بني مدينة وأخرى ،أو
بني محافظة وأخرى؛ فكلما ذهبت إلى
مكان ترى تقصيرا ملحوظا في خدمات
النظافة في املرافق العامة ،ودورات املياه
التي تكاد النظافة تكون معدومة فيها،
وال يقف األمر عند األماكن العامة التابعة
لبلديات املدن فحسب ،بل ترى أيضا
مكبات النفايات في الشوارع واألحياء،
وبني البيوت ،وجانب التجمعات السكنية
ومحطات توقف السيارات .وتتزايد
هذه احلالة يوما بعد يوم ،دون إدراك
أبعادها النفسية واالجتماعية ،أو اخلطر
الذي تخلفه على السكان ،وما تولده من
تذمر املواطنني جتاه البلديات املسؤولة
عن النظافة العامة ،واالهتمام بسالمة
املواطنني وراحتهم.

مسؤولية املواطن

وتقع على املواطن مسؤولية كبيرة ال
تقل عن مسؤولية البلديات ،فمن واجبه
احلفاظ على األماكن العامة التي خصصت
له ولراحته ،كما ترى بيان جواد 21 ،عاما،
من جنني ،وتقول« :النفايات التي تنتشر
في األماكن العامة نتاج أفعال اعتيادية
منارسها بال وعي أو انتماء بيئي ،وأحيانا
يكون دافعنا هو التقليد من مبدأ االقتداء
مبا تفعله غالبية أفراد املجتمع» ،وترى أن
الدليل على ذلك ،هو «أننا ال منارس هذه

األفعال في بيوتنا» .وتتابع« :علينا أن
نبدأ بأنفسنا؛ فللبيئة علينا حق ،وعدم
احملافظة على األماكن العامة أمر غير
حضاري ،وتقدمنا يقاس بنظافة وطننا،
وهذه رسالة علينا إيصالها لألجيال
القادمة».
ويشعر مؤيد نوفل 22 ،عاما ،من نابلس،
بالغضب عندما يرى أكوام النفايات قرب
األماكن العامة ،ويقول« :كثيرا ما يحرق
املواطنون هذه النفايات ،ولكن األسوأ من
ذلك أنهم ال يتعرضون للمساءلة من أي
جهة» ،ويتساءل« :ملاذا ال يتم تنظيف
النفايات أوال بأول ونقلها إلى مكب
النفايات كي ال يضطر املواطن حلرقها،
وإزعاج املارة ورواد األماكن العامة»؟
ويعتبر أن املتنزهات واألماكن العامة
للترفيه وليس حلرق النفايات وشم
الروائح الكريهة.
وترى ختام احليح 22 ،عاما ،من اخلليل،
أن األمر ال يختلف من مدينة ألخرى،
مشيرة إلى أنها كانت تدرس في نابلس،
ولم يختلف حال األماكن العامة فيها
عن حال األماكن العامة في اخلليل،
حيث االهتمام بالنظافة واخلدمات
األخرى شبه معدوم ،وتقول« :يجب أن
تقوم البلديات بدورها الطبيعي في هذا
اجلانب عبر وضع رقابة على املواطنني،
وفرض غرامات مالية على كل من
يتعدى القانون أو يتسبب في إتالف أي
من املمتلكات العامة».
ويؤكد فادي بني عودة 20 ،عاما ،من

جنني ،على أن اهتمام الفرد بنظافة
األماكن العامة يعتمد على عدة أمور،
أهمها البيئة والتنشئة األسرية ،وأساليب
التوعية واإلرشاد التي تطبقها اجلهات
املسؤولة ،ومجموعة القوانني الرادعة
التي تنص على عقاب أي شخص ال يأخذ
بعني االعتبار أهمية احملافظة على تلك
األماكن.

األسرة نقطة البداية

وتعد األسرة نقطة البداية لكل سلوك
يتشكل عند الفرد ،كما يشير الدكتور
أسعد تفال؛ رئيس قسم علم االجتماع
في جامعة النجاح الوطنية بنابلس،
الذي يقول« :حسب نظرية علم االجتماع
والتحليل االجتماعي ،فإن اهتمام الفرد
بنظافة املكان الذي يزوره ينبع من
التنشئة االجتماعية وأسلوب التربية
األسرية التي تشكل نواة املجتمع ،وتصقل
شخصية الطفل منذ عمر ست سنوات».
ويتابع« :لذلك يجب االهتمام مبوضوع
الثقافة في املنزل واملدرسة ،والعمل على
إرشاد األطفال وتنويرهم ومترينهم
على قول احلقيقة بدال من ثقافة خلف
الكواليس» .ويرى أنه ميكن تربية الطفل
على االهتمام بنظافة محيطه باستخدام
أساليب التشجيع واملشاركة.
ويضيف« :في البالد العربية يطلقون على
عامل النظافة اسم «زبال» ،بينما في دول
أخرى كاليابان على سبيل املثال يطلقون
عليه اسم «مهندس اجتماعي» ،وهذا

يرجع للخلفية الثقافية للمجتمع،
والطريقة املتبعة في تربية األطفال
في كل بيت وأسرة» .ويدعو لتعديل
صورة عامل النظافة في بالدنا ،والتعاون
معه إليجاد بيئة صحية ونظيفة.

رسالة للبلدية

ويوجه تفال رسالة إلى البلديات يطالبها
بتوعية املجتمع حول أهمية احلفاظ
على األماكن العامة ،واستخدام الدورات
والنشرات التوعوية في ذلك ،واحلديث
عن مدى تأثير هذا األمر على صورتنا
أمام املجتمعات األخرى .,ويدعو إلعداد
حلقات تلفزيونية وإعالنات من شأنها أن
تغير الصورة النمطية املرسومة في ذهن
املواطن عن عامل النظافة.
ويرى أن مجرد توفير عمال النظافة
ليس كافيا ،بل يجب أن تتحد اجلهود
للحفاظ على نظافة األماكن العامة ،ودعم
تلك الثقافة ،ونشرها بني املواطنني.

ردود بلدية :عدم اكتراث

ويفيد الدكتور يوسف عشاير؛ مدير دائرة
الصحة في بلدية طولكرم ،بأن هناك
طاقما كامال لدى البلدية ،يتكون من 100
عامل نظافة ،مهمتهم احلفاظ على نظافة
األماكن العامة ،ودورات املياه ،ويقول:
«يتوزع العمال على فترتني صباحية
ومسائية ،لكن املشكلة تكمن في أنه ال
يوجد وعي كاف عند بعض املواطنني».

ويتابع« :عندما نسافر نحافظ على
النظافة ونحترم القوانني في الدول
األخرى ،لكننا ال نهتم بنظافة وطننا»!
ويرى أن هناك تقصيرا بسيطا يقع
على البلدية ،لكن املسؤولية ال تقع كاملة
على عاتق العاملني فيها ،بل يقع اجلزء
األكبر منها على عاتق املواطن ،ويقول:
«متكن زيادة وعي املواطن بأهمية
احلفاظ على نظافة األماكن العامة في
املناهج الدراسية ،وعمل برامج توعوية
تبثها وسائل اإلعالم احمللي».
ويؤكد عشاير على ضرورة أن يتوجه
املواطن بشكوى إلى اجلهة املسؤولة
عن النظافة في البلديات ،إذا أحس
بتقصير أو خلل ،لتتم معاجلته،
ويقول« :املواطن مسؤول ،وشريك
للبلدية في احلفاظ على األماكن العامة،
ونحن كبلدية نأخذ بعني االعتبار كل
شكوى تردنا ونحاول عالجها حسب
إمكانياتنا وقدراتنا».

غياب الوعي البيئي

ويعتبر الدكتور عزام حالوة؛ رئيس
قسم النفايات الصلبة في بلدية نابلس،
أن نظافة األماكن العامة إحدى املشاكل
الصعبة التي يعاني منها قسم النفايات
الصلبة في البلدية ،ويؤكد أن هناك 196
عامال في القسم يعملون في املناسبات
واألعياد لساعات مضاعفة ،لضمان نظافة
األماكن العامة .ويقول« :نحتاج إلى خوض
معركة من الوعي البيئي؛ ليدرك املواطن
أهمية احلفاظ على نظافة وطنه ،وقد
بدأنا بتطبيق خطة لنشر الوعي بني
املواطنني تشمل بث إعالنات توعوية
عبر وسائل اإلعالم ،وعقد ورشات عمل،
والتواصل مع املدارس لنشر الوعي بني
الطلبة» .ولكنه يعترف أن هذه اخلطة
حتتاج لوقت طويل ،ولكن سيكون لها
نتائج إيجابية .ويتابع« :نحن ندرك
أن علينا مسؤولية ،لكننا نقوم بتوفير
أكبر عدد ممكن من العاملني ،واألدوات
الالزمة ملتابعة جميع املرافق العامة،
ونطور قدراتنا باستمرار لتقدمي خدمة
ممتازة .وعلى املواطنني مساندتنا».

قوانني رادعة

تصوير :عماد قاطوني

كوم من النفايات والطمم في أحد شوارع نابلس الرذيسية

ويرى حالوة أنه يجب تطوير احلزمة
القانونية املتعلقة باحلفاظ على
النظافة بشكل عام .ويرى أن مجموعة
القوانني املتوفرة غير رادعة ،ومثال
ذلك أن الشخص الذي يلقي النفايات
في مكان غير مخصص لها ،مينح 48
ساعة إلزالتها ،وإذا لم يفعل ذلك تتم
معاقبته .ويقول« :يحتاج عملنا إلى
إجراءات قانونية سريعة بحق املخالفني،
ويضطر قسم النفايات إلزالتها قبل
انقضاء  48ساعة؛ ألن بقاءها يسبب أذى
كبيرا للمواطنني».
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ميرنا زيادة
مراسلة الصحيفة  /رام الله
كانت سالم كنعان على مشارف السابعة
عشرة من عمرها عندما بدأت مشوارها!
وهي اآلن تدرس الصحافة واإلعالم في
الكلية العصرية برام الله ،لتكون من
أوائل الفتيات من قرية نعلني؛ قرب رام
الله ،التي تطرق أبواب هذا التخصص،
وهي التي نشأت وترعرعت في القرية
ألسرة تتكون من  11فردا هي أصغرهم.
وجتيد سالم التصوير بكافة أنواعه،
فشاركت في العديد من املهرجانات
الفلسطينية.

البدايات

تقرير :هديل الغالييني ومنى أبو ربيع
مراسلتا الصحيفة /غزة
يتزايد عدد املعاقني في األراضي الفلسطينية
يوما بعد يوم ،بسبب االعتداءات اإلسرائيلية
املتواصلة ،التي تخلف أعدادا من املصابني
ذكورا وإناثا ،ومنهم من يفقدون أحد
أطرافهم ،أو أكثر!
وهؤالء الشباب في مقتبل العمر ،ويسعون
إلى تكوين أسر جديدة بعد فترة من تقبلهم
لوضعهم اجلديد .لكن أكبر الصعوبات التي
يواجهونها يتمثل في رفض الطرف اآلخر
لفكرة االرتباط بشخص معاق.

ال وألف ال

من هنا كانت البداية!

ولكن همجية اجلنود لم تتوقف عند
هذا احلد ،فوثقت عدسة سالم ،بالصوت
والصورة ،مشهدا كان بطله الشاب أشرف
إبراهيم دار أبو رحمة؛ أحد أبناء قرية
بلعني ،الذي حضر للتضامن مع أهالي
قرية نعلني القريبة ،وألقت قوات
االحتالل القبض عليه ،وأخذت مجموعة
من اجلنود تهزأ به وهو مقيد ومعصوب
العينني.
وأخيرا قام ضابط إسرائيلي نظامي
بإيقاف إبراهيم ،وصوب أحد جنود
االحتالل بندقيته نحو قدمه ،وأطلق
النار عليه من مسافة الصفر.
لم تتحمل سالم املنظر الذي صورته
فصرخت استهجانا ملا يجري أمام
عينيها ،حيث تقول« :كان منظرا
عنيفا جدا» .لكن األلم الذي شعرت
به سالم ،حتول إلى قوة ،عندما فكرت
بنشر هذا املشهد ليراه العالم أجمع،
وهو ما قامت به عندما بثت الشريط
على جميع الفضائيات .وتضيف« :منذ
ذلك اليوم تالحقني قوات االحتالل في

بهم».
وتؤكد حنان املشهرواي 22 ،عاما ،أن املجتمع
ال يقبل فكرة زواج فتاة سليمة من معاق أو
العكس ،إال في بعض احلاالت النادرة التي
تقع ألسباب خاصة ،كأن تكون الفتاة إحدى
قريبات املعاق ،أو «ينوي أهلها التخلص
منها» ،كما تقول! تقول« :عندما تنوي األم
تزويج ابنها تبحث له عن األفضل واألجمل،
وكذلك يفعل أهل الفتاة حني يزوجون
ابنتهم لألفضل .وحني فاجأناها بسؤال :لو
ال سمح الله أدت إصابة إلى إعاقة زوجها ماذا
ستفعل؟ أجابت« :حينها يكون األمر لله،
وعلي رعايته واالهتمام به .ولكن هذا األمر
مختلف عما إذا قبلت الزواج من معاق».

جناحات أخرى

هكذا بدأ مشوار سالم ،وهكذا قررت
دخول معترك الصحافة في اجلامعة،
وتطمح إليصال معاناة الشباب ورسائلهم
إلى العالم عن طريق األفالم .وتقول:
«أخرجت حتى اآلن فيلمني ،األول
«نعلني في القلب» الذي يطرح الوجه
اإلنساني للمسيرة األسبوعية التي
تشهدها القرية كل يوم جمعة ،واآلخر
حتت عنوان «القدس حلم لم يتحقق
بعد» ،الذي يروي قصة حرمان شعبنا
من دخول القدس ،ومنعي من السفر
للخارج بسبب الصور التي التقطتها».
وتعمل سالم حاليا على إنتاج فيلم
حتت عنوان «نعلني يا صبر» ،وهو فيلم
وثائقي درامي يتحدث عن الصبار؛ أشهر
نباتات نعلني.
لم تكن سالم تتوقع يوما أن هدية أخيها،
التي كانت متسك بها بشكل عفوي ،ميكن
أن جتعل منها مخرجة ،تساهم في إظهار
معاناة شعبها ،وها هي اليوم على مشارف
التخرج في التخصص الذي يتيح لها
نقل الصورة بصورة مهنية ،ومتلك في
رصيدها أعماال ميكن أن متثل اخلطوة
األولى لتحقيق ما تصبو إليه.

وحني سألناه ذات السؤال ،رد محمد اخلطيب،
 29عاما ،بكل بساطة« :نعم .وما املانع»؟
ويضيف« :قد تواجهني بعض الصعوبات ذات
العالقة بنظرة املجتمع ورفض أهلي ،لكنني
على يقني بأنني سأجتاوز هذه الصعوبات
بإصراري على رأيي؛ فاإلعاقة ال متنع الفتاة
من أن تكون زوجة صاحلة تفوق بأخالقها
واتزان عقلها غيرها من غير املعاقات».

قبول نسبي

ويرى الدكتور إبراهيم حمد؛ أستاذ علم
االجتماع في جامعة األزهر بغزة ،أن النظرة

سالم كنعان

إلى الزواج من معاق تختلف بني مؤيد
ومعارض ،حيث يعتبر املعارضون املعاق
إنسانا ناقصا ،ويقول« :هذا خطأ» .ومنهم
من ينظر للمعاق على أنه موهوب ويتمتع
بقدرات متكنه من التميز واإلبداع .ويعتبر
قبول الطرفني للزواج شرطا إلمتامه مع
حتمل كل طرف مسؤولية اختياره ونتائجه.
ويقول« :املجتمع ككل ال يحبذ هذه الفكرة؛
درءا للمشاكل والصعوبات التي قد يخلفها
هذا النوع من الزواج ،والتي تتمثل بعدم
القدرة على حتمل الشخص املعاق ملسؤولياته،
وتأدية مهامه» .ويشير إلى أن الهدف الرئيس

أليس إنسانا؟!

وفي الوقت الذي يكثر أصحاب كلمة ال وألف
ال ،تقف فئة قليلة من الشباب متلك من
اجلرأة ما يكفي لتقول :نعم نقبل ..أليس
املعاق إنسانا؟ وكانت تلك إجابة أميرة ياغي،
 26عاما ،التي تقول« :املعاق إنسان مثلنا،
وله احلق في أن يعيش حياته ويستمتع بها
ويكون أسرة ،وال يعيبه فقد أحد أطرافه؛
فهذا ليس سببا لتهميشه» ،وتتساءل« :أال
يكفي ما يتجرعه من ألم إصابته ومعاناتها؟
أال يكفيه ما يعانيه من نظرات االستعطاف
والشفقة التي يرمقه بها الناس»؟ وتعتقد أن
املعاق ميكن أن يكون أفضل في التعامل من
غير املعاق.

املصدر :اإلنترنت

«ال ،بالطبع ال ،بل مستحيل !»..بهذه احلدية
ردت سوزان األشرم 24 ،عاما ،من غزة ،التي
استغربت من سؤالنا لها :هل تقبلني بالزواج
من شاب معاق؟ وتابعت« :ملاذا أقبل به
والشباب السليم ميأل البلد» .وتتابع« :هذه
الفكرة مرفوضة وال حتتاج إلى تفكير».
وترى أن بعض الفتيات يقبلن ذلك من باب
الشفقة والتعاطف ال أكثر.
كما يرفض محمد بركات 28 ،عاما ،الفكرة
جملة وتفصيال ،ويقول« :عندما يفكر الشاب
بالزواج فإنه يبحث عن االستقرار ،وليس
عن هم جديد» ،ويتابع« :والفتاة املعاقة
حتتاج إلى من يعينها أصال ،وحني أفكر في
مستقبل أطفالي ،أتساءل كيف لها أن تهتم

غرفتي ،وبني يدي الكاميرا التي أهداها
لي أخي؛ فأطلقت العنان آللتي ،وقمت
بتصوير ممارسات جنود االحتالل على
مدخل القرية...

محاولة للحصول على النسخة األصلية
من التسجيل».

تصوير :ميرنا زيادة

تقول سالم« :تعلمت اإلخراج مبحض
الصدفة؛ ففي يوم اجلمعة  7متوز ،2008
متكنت من إيصال رسالتي للعالم أجمع،
حني انطلق املتضامنون وأبناء نعلني في
مسيرتهم السلمية األسبوعية ضد جدار
الفصل العنصري ،بالتزامن مع فرض
جيش االحتالل إغالقا تاما ،وحظر
جتول ملدة أربعة أيام على القرية .ومع
انطالق املسيرة ،أخذ جنود االحتالل
يطلقون قنابل الغاز على جموع
املتظاهرين ،الذين تفرقوا ليحتموا من
الغاز اخلانق! كنت حينها أقف على شباك

صبايا وبس
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من الزواج هو تكوين عائلة سليمة .ويطالب
املجتمع بقبول هذه الفكرة رغم صعوبتها؛
«لدمج املعاقني باملجتمع ،خصوصا عندما ال
تكون اإلعاقة وراثية».

معلومة عالطاير

قدر االحتاد العام للمعاقني في فلسطني
عدد املعاقني حتى نهاية شهر حزيران
عام  2008بحوالي  109.035معاقا ،منهم
 69.145في قطاع غزة ،و 39.890في الضفة
الغربية .وأن إجمالي حاالت اإلعاقة
الدماغية تصل إلى حوالي  45ألف حالة.
أما عن أسباب اإلعاقة ،فقد دلت أرقام
االحتاد أن  %25من املعاقني أصيبوا
بإعاقاتهم بسبب املمارسات اإلسرائيلية
خالل انتفاضة األقصى .وتلي ذلك حوادث
السيارات واملنازل ،وارتفاع ضغط الدم،
واجللطة الدماغية ،وتصلب الشرايني،
ومرض الزهامير.
ويبني تقرير صادر عن اإلغاثة الطبية،
أن عدد املعاقني في محافظات قطاع غزة
زاد على  70ألف معاق ،وأن نسبة اإلعاقة
بلغت  %4.5حسب اإلحصائيات التقريبية
ملؤسسات التأهيل ،وتتركز أكبر نسبة
للمعاقني في شمال قطاع غزة ،حيث بلغت
 ،%2من إجمالي السكان البالغ عددهم 250
ألف نسمة .ويبلغ عدد املعاقني في هذه
احملافظة  5.207أشخاص حسب إحصائية
منظمة الصحة العاملية.
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إعداد :رانية عطا الله -مراسلة الصحيفة /القدس

يرتبط عام  2011بكوكب أورانوس ،وهو كوكب املفاجآت والتغييرات واالستقاللية ،واالختراعات والتقنية ،ومبا أنه الكوكب الذي يتحكم مبواليد برج الدلو ،سيستفيد مواليد هذا البرج خالل عام  ،2011ومعهم مواليد أيام  4و 13و ،22و 31من كل شهر .ويدخل املش
من شهر حزيران  .2012وخالل عام  2011سيتراجع كوكب عطارد من  3/31حتى  ،4/23ثم من مساء  8/3حتى  ،8/26وأخيرا  11/24حتى فجر  .12/14وهذه الفترات سيئة ألي خطوة مهمة في حياتنا؛ كافتتاح مشروع ،أو شراء حاجيات ثمينة كالسيارة ،أو االنتقال
أجهزة ميكانيكية وكهربائية .وسيحصل كسوف للشمس أربع مرات وخسوف القمر وهما أمران سلبيان ،خاصة على مواليد البرج الذي يحصالن فيه .وأكثر املتضررين هم مواليد  10/5حتى  ،10/23الذين يواجهون متاعب رمبا وفي نهاية شهر آذار وبداية نيس
يصعب توقعها ،وقد تكون إيجابية أو سلبية .ولكن من املؤكد أنها ستغير مجرى حياتهم .أما مواليد  26حتى  12/28فسيشهدون انقالبا جذريا أصعب في مجرى حياتهم .وهذا األمر يحدث مرة كل  248سنة تقريبا؛ ألن من طبيعة بلوتو أنه متطرف ،يهدم ما ال
ستقع هناك خالل العام ملعرفة مدى تأثير هذا الكوكب عليها .ويتوقع هطول أمطار غزيرة من  ،2/23حتى  ،4/2في منطقتنا .وبصورة عامة ال يبشر توزيع الكواكب خالل العام  2011بحلول سالم في املنطقة ،رغم أن الفرصة األقوى ستكون بني ربيع  2012وصي

احلمل:

اجلوزاء:

األسد:

امليزان:

مع انتقال كوكب احلظ إلى برجهم في ،1/22
ومكوثه حتى  ،6/4يشعر مواليد هذا البرج بتغير
إيجابي يطرأ على مجرى حياتهم ،خاصة وأن كوكب
أورانوس هو اآلخر يدخل برجهم بعد  3/12حامال
معه عنصر التغيير املفاجئ .ويحقق مواليد برج
احلمل إجنازا قد يتمثل في شراء عقار أو حصول
تقدم في مجال العمل أو االرتباط ...وتتركز
مصاعبهم في الشراكة ،سواء أكانت شراكة عاطفية
أم عمال .ويشعر بذلك مواليد  4/5حتى .4/20
ويشهد عملهم دفعة لألمام بني  8/22و.9/15
وتزدهر حياتهم العاطفية من  4/21حتى ،5/15
ومن  7/28حتى  .8/21ومن  11/2حتى  ،11/26كما
يتحسن وضعهم املالي بني  4/20و .6/9ولكن أفضل
فترة لتجريب حظهم املالي ستكون من  7/28حتى
.8/21

خالل النصف األول من العام ينجح مواليد اجلوزاء
في إنشاء صداقات جديدة ،ويستفيدون منها
في وقت الحق ،وينشطون اجتماعيا .ومنهم
من ينضم لعضوية ناد أو جمعية أو حزب خالل
النصف الثاني من العام .وتتاح لهم الفرصة للتعامل
مع مؤسسة كبيرة .وتتركز مصاعبهم في عالقتهم
مع أحبائهم؛ فمنهم من يقع في مطب عاطفي
يترك أثرا سلبيا لفترة طويلة ،ومنهم من يختلف
مع أبنائه ...يشعر بذلك مواليد  6/5حتى .6/21
ويأخذ عملهم دفعة لألمام من  3/27حتى ،4/21
ومن  10/9حتى  .11/2وتزدهر حياتهم العاطفية
من  3/2حتى  ،3/27ومن  6/9حتى  ،7/4ومن 9/15
حتى  ،10/9ويتحسن وضعهم املالي من  6/22حتى
 .7/28وأفضل فترة لتجربة حظهم من  9/15حتى
.10/9

خالل النصف األول من العام تتاح الفرصة ملواليد هذا البرج
للقيام برحلة إلى مكان بعيد لم تطأه أقدامهم قبال .ومنهم
من يفكر بالهجرة أو السفر إلى بلد بعيد ،ومنهم من يتابع
قضية تكون نتائجها لصاحله .ويستفيد الطالب في حتصيلهم
العلمي .خالل النصف الثاني من العام يستفيدون في تدعيم
مكانتهم االجتماعية واحملافظة على سمعتهم .وتتركز
مصاعبهم في عالقة مع أخ أو جار ،وما له صلة بالسيارة
واالتصاالت واملواصالت ...ويشعر بذلك مواليد  8/5حتى .8/22
ويأخذ عملهم دفعة إلى األمام من  2/5حتى  ،3/2ومن 5/16
حتى  .6/9وتزدهر حياتهم العاطفية من  3/2حتى  ،3/27ومن
 4/21حتى  ،5/15ومن  7/28حتى  ،8/21وأخيرا من  11/2حتى
 .11/26ويتحسن وضعهم املالي بني  2/20و ،4/20رغم النفقات
املتصاعدة ،ثم من  8/22حتى  ،9/22ومن  11/2حتى .11/26
بوسعهم جتربة حظهم من  1/8حتى  ،4/2ومن  4/21حتى ،5/15
وأخيرا من  11/2حتى .11/26

يستفيد مواليده في مجال الشراكة ،سواء أكانت شراكة
عمل أم عاطفية ،ومنهم من يدخل قفص الزوجية.
وخالل النصف الثاني من العام يحصلون على مكسب مالي
له صلة بشراكة أو تعويض .ونظرا لوجود كوكب زحل
في برجهم يجب أن يتحملوا املزيد من املسؤولية ،حيث
سيجدون احلياة أصعب مما كانوا يتصورون ،خاصة ملن
هم دون سن الثالثني .وأكثر املتأثرين من سلبية زحل
خالل هذا العام هم مواليد  ،10/5حتى نهاية فترة البرج.
ويأخذ عملهم دفعة إلى األمام من  2/20حتى  ،4/21ومن
 7/4حتى  .7/28تزدهر حياتهم العاطفية من  3/2حتى
 ،3/27ومن  4/21حتى  5/15ومن  6/9حتى  ،7/4ومن 9/15
حتى  .10/9ويتحسن وضعهم املالي خالل شهر آذار ،ومن
 5/16حتى  ،6/9ومن  10/9حتى  .11/2أفضل فترة لتجربة
احلظ من  3/2حتى  ،3/27ومن  6/9حتى  ،7/4ومن 2/20
حتى نهاية العام.

الثور:

السرطان:

العذراء:

العقرب:

أثناء مكوث املشتري في احلمل من بداية العام حتى ،6/4
تتاح الفرصة ملواليد هذا البرج للتعامل مع شركة أو
مؤسسة كبيرة .وبعد  ،6/4مع انتقال املشتري إلى برجهم،
سيستفيد مواليد العشرية األولى من البرج ،فيحققون
بعض اإلجنازات امللحوظة .وتتركز مصاعبهم في مجال
العمل وعالقتهم مع بعض الزمالء .وعليهم أن ينتبهوا
لصحتهم .ويشعر بذلك مواليد  5/5حتى  ،5/20يأخذ
عملهم دفعة لألمام من  3/2حتى  ،3/27ومن  9/15حتى
 .10/9تزدهر حياتهم العاطفية من  2/5حتى  ،3/2ومن
 5/16حتى  ،6/9ومن  8/22حتى  ،9/15ويتحسن وضعهم
املالي من  5/21حتى  .7/4وأفضل فترة لتجربة حظهم من
 8/22حتى .9/15

خالل النصف األول من العام يتركز اهتمام مواليد البرج حول
احلفاظ على سمعتهم ومركزهم االجتماعي .وتتاح لهم الفرصة
للدفع مبصاحلهم في مجال العمل؛ فمنهم من يتعني في منصب
أعلى ،ومن يبحث عن عمل يجد ضالته .ويتميز النصف األول
من العام يتعرفون على أشخاص جدد في حياتهم ،ويعززون
صداقاتهم .وتتركز مصاعبهم في عقار ما أو في السكن أو
عالقة عائلية متوترة ،يشعر بها مواليد  7/5و .7/22ويأخذ
عملهم دفعة إلى األمام من  4/21حتى  ،5/15ومن  11/2حتى
 .11/26وتزهر حياتهم العاطفية من  3/27حتى  ،4/21ومن 7/4
حتى  ،7/28ومن  10/9حتى  .11/2وسيتحسن وضعهم املالي من
 3/2حتى  ،3/27ومن  7/28حتى  .8/21أفضل فترة لتجربة
حظهم من  10/9حتى .11/2

خالل النصف األول من العام تتاح الفرصة للحصول على مكسب
مالي من تركة أو ميراث أو تعويض أو شراكة معينة .وخالل
النصف الثاني ينجحون في سفر أو اتصال بعيد ،ومنهم من
يفكر بالهجرة ،وتتركز مصاعبهم في الناحية املالية ،حيث
تتصاعد النفقات ويقل املدخول .ويشعر بذلك مواليد 9/5
حتى  .9/22ويأخذ عملهم دفعة إلى األمام من  3/2حتى ،3/27
ومن  6/9حتى  .7/4تزدهر حياتهم العاطفية من  2/5حتى
 ،3/2ومن  3/27حتى  ،4/21ومن  5/16حتى  ،6/9ومن 8/22
حتى  ،9/15وأخيرا من  11/26حتى  .12/20ويتحسن وضعهم
املالي من  4/21حتى  ،5/15ومن  9/15حتى  .10/9أفضل فترة
لتجربة حظهم من  2/5حتى  ،3/2ومن  5/16حتى  ،6/9ومن
 11/26حتى .12/20

يستفيد مواليده خالل النصف األول من العام في مجال العمل
وبالذات في عالقتهم مع الزمالء .ومنهم من يبدأ عالقة عاطفية
ضمن عمله ،ومنهم من يحصل على ترقية .خالل النصف الثاني من
العام يعززون شراكتهم ،ولكن يجب أن يحذروا خالل النصف األول
من العام من االرتفاع في الوزن .يحتمل أن يشعروا باليأس يتسرب
إلى نفوسهم من حني آلخر دون سبب معقول ،وأكثر املتأثرين هم
مواليد  11/5حتى  .11/22يأخذ عملهم دفعة إلى األمام من  4/21حتى
 ،5/15ومن  7/28حتى  .8/21تزدهر حياتهم العاطفية من 3/27
حتى  ،4/21ومن  5/16حتى  ،6/9ومن  7/4حتى  ،7/28وأخيرا من
 10/9حتى  .11/2ويتحسن وضعهم املالي من  1/8حتى  ،2/4ومن
 3/27حتى  ،4/21ومن  6/9حتى  ،7/4ومن  11/2حتى  .11/26أفضل
فترة لتجربة احلظ من  3/27حتى  ،4/21ومن  7/4حتى .7/28
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محمد القاضي 22 /عاما
مراسل الصحيفة /بيتونيا

مع بداية العام اجلديد تتصارع وسائل اإلعالم بشتى أنواعها
على بث توقعات الفلكيني لألبراج املختلفة ،بينما يتهافت
الشباب على متابعتها ونقلها ألصدقائهم وأقاربهم .وتصبح
األبراج حديث الشارع الفلسطيني والعربي الشاغل؛ فاجلميع
يسأل« :كيف برجك العام»؟ وعليه توجهت صوت الشباب
شتري؛ كوكب احلظ برج احلمل مساء يوم  ،1/22وميكث فيه حتى بعد ظهر يوم  ،6/4لينتقل بعد ذلك إلى برج الثور ،حتى الثلث األول الفلسطيني إلى الشارع ملعرفة رأي الشباب باألبراج ،وهل
إلى سكن جديد وغيرها .ونالحظ أيضا أن البورصة واألوراق املالية ال تعرف االستقرار خالل هذه الفترة ،وتكثر السرقات وتتعطل يصدقونها؟
سان سنشهد ركودا اقتصاديا ،وينعدم احلظ في أي عمل نقوم به .أما مواليد برج احلمل ،فهم أكثر املتأثرين بالتغيرات املفاجئة التي
يراه مناسبا ليبني في وقت الحق ما هو أفضل منه .ومبا أن دولة إندونيسيا مثال من مواليد  ،12/17فمن اجلدير متابعة األحداث التي يزن ذياب 22 ،عاما ،رام الله ،برج الثور:
يفه .وإليكم توقعات كافة مواليد األبراج.
«أومن باألبراج نوعا ما ،ولكن ال أتابعها
بشكل دوري .وصحيح أنني شاهدت
توقعات برجي لهذا العام ،ولكن ال أهتم
كثيرا بالتفاصيل».
الدلو:
القوس:

نور الدين مرزوق 22 ،عاما ،رمون؛
رام الله ،برج اجلوزاء:

«ال أتابع برجي دائما ،ولكني تابعته في بداية
العام اجلديد .حيث يقول املنجمون إن برج
اجلوزاء صاحب احلظ لهذا العام ،فهي سنته!
وأنا شخصيا أتابع الفلكية كارمن شماس».

رشا عاصي 21 ،عاما ،من رام الله ،برج القوس»
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يشعر مواليد هذا البرج بنسبة جيدة من احلظ
عاطفيا وماليا خالل النصف األول من العام ،فمنهم
من يبدأ عالقة عاطفية قوية قد تؤدي على ارتباط
في وقت الحق ،ومنهم من يبتسم له احلظ بورقة
يانصيب .هذه فرصة جيدة للنساء للحمل .وخالل
النصف الثاني من العام يستفيد مواليد برج القوس
في مجال العمل والعالقة مع الزمالء .ولكن احلذر
من البدانة مطلوب ،خاصة ملواليد  12/5حتى .12/22
يأخذ عملهم دفعة لألمام من  5/16حتى  ،6/9ومن
 8/22حتى  .9/15وتزدهر حياتهم العاطفية من 1/8
حتى  ،2/4ومن  4/21حتى  ،5/15ومن  6/9حتى ،7/4
ومن  11/2حتى  .11/26ويتحسن وضعهم املالي من 2/5
حتى  ،3/2ومن  4/21حتى  ،5/15ومن  7/4حتى .7/28
وأفضل فترة لتجربة احلظ من  4/21حتى  ،4/15ومن
 7/28حتى .8/21

تتركز استفادتهم خالل النصف األول من السنة في مجال
الدراسة والسفر واالتصاالت ،فمنهم من يشتري سيارة
جديدة أو في حالة جيدة .ويعززون العالقة مع األخوة
واجليران ،ومن يتمتع بهواية معينة يحصل على دفعة
لألمام .خالل النصف الثاني من العام يستفيد مواليد
العشرية األولى من البرج بعقار ما وعالقاتهم العائلية،
ولكن على مواليد  2/5حتى  2/19أن يحذروا في السياقة
بني املدن ،وفي كل ما له صلة بالهجرة أو السفر للخارج،
وعمليات االستيراد والتصدير .ويأخذ عملهم دفعة لألمام
من  7/4حتى  ،7/28ومن  10/9حتى  .11/2تزدهر حياتهم
العاطفية من  3/2حتى  ،3/27ومن  6/9حتى  ،7/4ومن
 9/15حتى  .10/9ويتحسن وضعهم املالي من  3/27حتى
 6/21رغم النفقات ،ومن  6/9حتى  ،7/4ومن  8/22حتى
 .9/15أفضل فترة لتجربة حظهم هي من  6/9حتى ،7/4
ومن  9/15حتى .10/9

اجلدي:

احلوت:

تتركز استفادة مواليد هذا البرج خالل النصف األول من العام
في مجال السكن والعقارات والعالقة العائلية ،فمنهم من يغير
سكنه أو يشتري شقة أو قطعة أرض ،ومنهم من يرحب مبولود
جديد في العائلة .وخالل النصف الثاني من العام يبتسم احلظ له
عاطفيا وماليا ،ويشعر بذلك مواليد العشرية األولى من البرج.
وعلى مواليد  1/5حتى  1/19أن يحذروا في عالقتهم مع املسؤولني
في مجال العمل واالنتباه أكثر إلى سمعتهم .ويأخذ عملهم دفعة
لألمام من  6/9حتى  ،7/4ومن  9/15حتى  .10/9تزدهر حياتهم
العاطفية من  2/5حتى  ،3/3ومن  5/16حتى  ،6/9ومن  7/4حتى
 ،7/28ومن  11/26حتى  .12/20ويتحسن وضعهم املالي من 3/2
حتى  ،3/27ومن  5/16حتى  ،6/9ومن  7/28حتى  .8/21وأفضل
فترة لتجربة احلظ من  5/16حتى  ،6/9ومن  8/22حتى .9/15

يستفيدون ماليا خالل النصف األول من العام من عمل إضافي ،أو
يستعيدون ماال يعود لهم من قبل ،فمنهم من يحصل على هدية أو
جائزة ،وقسم ضئيل جدا قد يعثر على كنز .خالل النصف الثاني من
العام يعززون العالقة مع األخوة واجليران ،ومنهم من يقتني سيارة
جديدة .على مواليد  3/5حتى  3/20أن يحذروا أي شراكة مالية.
يحتمل أن يتعطل مبلغ من املال يعود من تعويض أو شراكة معينة.
ويأخذ عملهم دفعة لألمام من  1/8حتى  ،2/4ومن  7/28حتى ،8/21
ومن  11/2حتى  .11/26وتزدهر حياتهم العاطفية من  3/27حتى ،4/21
ومن  7/4حتى  ،7/28ومن  10/9حتى  .11/2ويتحسن وضعهم املالي بني
 ،2/20و ،5/15رغم النفقات العديدة خالل شهر نيسان .وثمة فرصة
مالية أخرى من  7/4حتى  ،7/28وثالثة من  9/15حتى  .10/9أفضل
فترة لتجربة احلظ من  7/4حتى  ،7/28ومن  10/9حتى .11/2

«طبعا أتابع األبراج ،واألهم من ذلك أن
برجي من األبراج اجليدة ،وأتابعه كل
يوم ،وأهتم جدا باألبراج ،حتى إنني
أشتري كتب املنجمني في بداية كل
عام ،وأتابع ماجي فرح عبر التلفزيون،
وأعتقد أنها صادقة مبا تقول .وأتأثر مبا يكتب في برجي،
حتى لو حدث عكس التوقعات».

قدس مناصرة 21 ،عاما ،من بيت
حلم ،برج الدلو:

«أتابع األبراج ،وأحاول أن أستمع
لبرجي في بداية كل عام .كما إنني
أقرأه في اجلريدة بشكل متقطع ،ولكن
املكتوب فيه ال يؤثر على مزاجي .لم
أقرأ توقعات هذه السنة ،وأنا متشوقة لقراءتها».

معني كوع 28 ،عاما ،العذراء:

«أتابع برجي في بداية كل عام ،ولكن
كارمن شماس خنقتني هذا العام!
فتوقعاتها كانت سيئة بالنسبة لي،
ولكن توقعات ماجي كانت جيدة .أما
فيما يتعلق مبيشيل حايك ،فتوقعاته
رائعة جدا ،وأتابعها باستمرار .كما
قمت بشراء كتابي ماجي فرح ،وكارمن شماس منذ بداية
العام اجلديد ،وأقرأ برجي يوميا قبل النوم؛ ليرسخ
املكتوب في عقلي الباطني ،ألتصرف في الصباح على أساس
ما هو مكتوب».

صهيب حسني ،عقربا؛ قضاء نابلس،
 21عاما ،السرطان:

«ال أومن باألبراج ،ولكن أحب أن أقرأها
عندما أشتري الصحيفة ،أو عبر
مواقع اإلنترنت .وأحيانا أقارن بني ما
أقرأ وما يحدث لي»!

نضال اخلطيب ،رام الله  20 ،عاما ،اجلدي:

«سمعت توقعات برجي لهذا العام ،ولكن
بصراحة أنا ال أومن باألبراج وال أتابعها
دائما .وعندما أسمع ماجي فرح عن
طريق الصدفة ،ال أتأثر بها أبدا».

انفجار عنيف يهز مشاعر اإلنسانية حول العالم

توقعات ميشيل حايك لـ « :2011حرب السالم»

لم مير سوى سويعات قليلة عن إدالء ميشيل
حايك لتوقعاته للعام اجلديد ،وإذ بانفجار يهز
ساحة كنيسة القديسني في اإلسكندرية ،علما أنه
هو من توقع قبل انبالج فجر العام اجلديد التالي:
«ظالم يخيم على بعض الرؤوس في الكنيسة
القبطية»! احلايك عنون املرحلة املقبلة بعبارة
«حرب السالم» ،ومن أبرز توقعاته على الصعيد
العربي والدولي:
< سنرى الكوفية الفلسطينية على أكتاف أكثر
من شخصية عاملية.
< فريق طبي يحيط برئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامني نتنياهو.
< «يونيفل» في لبنان بحاجة لشيء يشبه
الـ«يونيفل» للخروج من مأزقها.
< زعامة املمثل املصري عادل إمام برسم التهديد.
< انقسام حاد في الرأي حول عمل فني رمضاني
ومستقبله أفق مسدود.
< ضغط شديد من جهات معينة ملقاضاة
اإلعالمي عمرو أديب في مصر.
< مترد كنسي في لبنان على مستوى عال.
< بابا روما وجها لوجه مع األزمات.
< نوع من انقالب مسار قضية الفنانة سوزان
متيم حكما ومحكمة.
< حركة على إيقاع مختلف في صفوف فرقة
كركال الراقصة بلبنان.
< شائعات وبعض احلوادث في برنامج «ستار
أكادميي».
< ستنشغل دولة اإلمارات بأمن بعض األبراج.
< ظهور وثيقة تاريخية ذات ارتباط بأحد
األديان السماوية.
< تطورات مهمة في إسرائيل فيما يتعلق

باحلدود مع فلسطني.
< انفجار غضب إيهود باراك وأشكنازي ،وتبدل
معالم قبل هدوئهما.
< هلع في أزقة مخيم عني احللوة.
< خسارة املعارضة اإليرانية أحد أبرز وجوهها.
< ألول مرة وبطريقة جنونية تزرع منظومات
صاروخية في الدول العربية.
< غزة ستنتصر بحصارها.
< تركيبة حكومة إسرائيل لن تبقى على ما هي
اليوم.
< أقصى اهتمامات رؤساء العالم ومن بينهم
الرئيس األميركي باراك أوباما ستكون املسجد
األقصى واملسجد اإلبراهيمي.
< وزيرة اخلارجية األميركية هيالري كلينتون
منهارة في عدسة املصورين.
< مصيبة جتمع ألول مرة إسرائيل ببعض الدول
احمليطة.
< بعض النشاطات غير احلذرة في حياة الرئيس
السوري بشار األسد تعرضه لبعض احلوادث.
< ثغرة ذات نتائج خطرة في مطار بيروت.
< الطبيعة تنقلب على طبيعتها في لبنان.
< مستجدات طارئة تستدعي اجتماع العائلة
املالكة في السعودية ،وتطعيم احلكم بنفس
شبابي جديد.
< حوادث في شوارع طهران تذكر بالثورة
اإلسالمية وباإلمام اخلميني.
< تغييب شخصية فتحاوية بارزة عن مهامها.
< الرئيس األميركي باراك أوباما يحظى
بعاطفة شعبية تخرجه من أزمة لفترة
معينة.
< بلدان أوروبية في مواجهة ظاهرة مع إسرائيل.
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إعداد :منال زهور  -مراسلة الصحيفة  /رام الله
تعودت صحيفة «صوت الشباب الفلسطيني»،
مطلع كل عام ،على متابعة آخر صيحات
املوضة ،لكبار مصممي األزياء ،وأخصائيي
اجلمال .ومن دور األزياء اخترنا أهم خطوط
املوضة لهذا العام:

السبعينيات من جديد

إن كنت من محبات أزياء السبعينيات أو
مالبس سعاد حسني والسيدة صباح في
األفالم القدمية ،فستسعدين؛ ألن موضة
السبعينيات عادت من جديد مع مطلع هذا
العام ،ممثلة بالسراويل الطويلة الفضفاضة،
وفساتني «املاكسي» الطويلة ،إلى أحذية
الـكعب العريض.
جميع هذه األزياء كانت حاضرة في عروض
املوضة العاملية بشكل قوي ،وستكون من
أساسيات خزانتك في .2011

عودة البساطة

كانت فيبي فيلو؛ مصممة األزياء في دار
«سيلني» ،أول من عادت لبساطة التصاميم،
ثم حذا حذوها الكثير من املصممني
العامليني .وفي موضة  ،2011فإن البساطة
هي العنوان العريض ،حيث نالحظ األلوان
السادة واحليادية الفاحتة؛ كاألبيض والبيج
و«الكاميل» .كما إن التصاميم بسيطة ومباشرة

وبعيدة عن التعقيد ،لكن اإلكسسوارات تلعب
دورا هاما في كسر الرتابة عند اإلطاللة.

قوي معا في زي واحد ،وهذا ما نراه في
تصاميم «ريتشل روي» و«جيل ساندر».

الزي الطويل

ماكياج بأجمل صورة

كان للتنانير والفساتني الطويلة حصة
كبيرة في صيف وشتاء  ،2010ويبدو أنها
ستتابع تصدرها ملوضة  .2011وسيكون موسم
الربيع والصيف القادم حافال بالتنانير
الطويلة وفساتني املاكسي التي متنح مظهرا
أكثر أنوثة .وميكن ارتداؤها مع أحزمة حول
اخلصر .وكان الطويل حاضرا في عروض
ً
وخاصة «إمييلو بوتشي» و«تومي
دور كبيرة،
هيلفيغر» و«جيفنشي» وغيرهم.

أهال بالطبعات!

إذا أردت استعمال لون حتت العني،
فاستخدمي معه الظالل الباهتة؛ ألن األلوان
القوية ال تبدو جميلة وهي حتيط بالعني
من كل اجلهات .وقد مت إحداث صرخة
ماكياج جريئة لدى استعمال ظالل العيون
بلون الليمون ،عبر استخدام لون أصفر فاحت
على طول اجلفن ،مرورا مبحجر العني ،حتى
عظم احلاجب.
وميكن استعمال اللون األصفر الفاحت على طول
األهداب العلوية والسفلية املمتدة إلى الركن

اخلارجي للعني .وبعدها استعملي ملسة من
الكحل الذي مييل الى البياض .وعلى طول
اجلفن السفلي من الداخل ،وباجتاه األعلى،
لتسوية الفراغ املتشكل بني قلمي حتديد
العينني .وإذا الحظت أن «املاسكارا» السوداء
تبهر العينني ،فاستعملي ذات اللون البني
املتوسط على عدة طبقات ،ومشطي األهداب.

ظالل اخلدين

ولتظهري سحر خديك عليك استعمال
الظالل البطيخية ،أو من لون البشرة ،أو
الزهرية ،أو املرجانية .وميكنك إذا استعملتها
بدرجة فاحتة أن تستعملي على اجلفون
األلوان اخلضراء القوية ،أو الصفراء الفاحتة.

الفهد والثعبان .وال يبدو أن موضة الطبعات
ستتالشى في  ،2011بل ستكون أقوى وأكبر
وأكثر جرأة كما نرى في أزياء «ستيال
مكارتني» ،و«برادا» ،و«روبيرتو كافالي»
لربيع  2011وصيفه.

ثورة األلوان

تبشر موضة  2011بالكثير من األلوان القوية،
لكن الالفت أن موضة الـ«،»Color Block
أي اللون الواحد ،هو الذي ساد في أسابيع
املوضة الفائتة ،حيث جاءت األزياء بأقمشة
من لون واحد من األعلى إلى األسفل .ويبدو
أن ألوان املوسم القادم ستكون «التركواز»
والعسلي والوردي واألصفر .كما هناك اجتاه
ملزج أكثر من لون

إعداد :نائلة هداية
مراسلة الصحيفة /القدس
حدد علماء األغذية عددا من النباتات
التي تؤدي وظيفة الدواء عند تعرض
اإلنسان ألي مرض معروف ،ومن بينها:
الثوم :يتميز الثوم بفاعليته العالجية
ألنه يحتوي على مواد أساسية مضادة
للجراثيم .ويقول علماء التغذية إن هذه
املواد مضادات حيوية طبيعية أفضل من
األدوية اجلاهزة أو املصنعة ،متنح اجلسم
قدرة دفاعية ضد مختلف أنواع اجلراثيم.

وتشير األبحاث العلمية إلى أن الثوم يعالج
ارتفاع «الكولسترول» ،وينظم نشاط
القلب ،ويوسع الشرايني .ويحتوي كذلك
على الكبريت الذي يجدد البشرة وينعشها،
ويقوي األظافر ،ويحفز منو شعر الرأس.
الفلفل األحمر :هذه النبتة معروفة
باحتوائها على الفيتامينات ،وخاصة
فيتامينات  Aو Cو ، Eالتي تعزز صحة
اإلنسان وتقوي ذاكرته وحتميه من اإلصابة
بأمراض البرد والرشح واألنفلونزا.
الليمون :يعتبر الليمون من أرقى أنواع
الفواكه ،وهو مصدر أساس للحصول على

فيتامينات  Cو  B1و  ،B2التي حتسن
نظام املناعة ،وتساعد على تسهيل عملية
الهضم ،وامتصاص املواد املفيدة ،وتغيير
طبيعة املواد العضوية في اجلسم ،وتقليل
مستوى الكولسترول في الدم .إضافة إلى
احتوائها على مادة «الليكوبني» املضادة
للسرطان.
السبانخ :حتتوي على كميات كبيرة من
مادة «البيتاكاروتني» املضادة للسرطان،
إضافة إلى أنها حتمي اجلسم من اإلصابة
بالعديد من األمراض الشائعة .ويعود
الفضل لهذه املادة في احلفاظ على رونق

البشرة وشبابها ،والقضاء على التجاعيد
املختلفة .كما حتتوي على فيتامني
 ،Aالذي يحمي اجلسم ضد الكثير من
الفيروسات ،ويحافظ على قوة النظر .أما
فيتامني  Bوالكالسيوم فيقويان املناعة
والعظام ،ويعاجلان أمراض القلب والدماغ.
اجلوز :تتميز ثمرة اجلوز بفوائدها
العديدة ،فهي غنية بالزيوت األساسية،
واملواد املضادة للتأكسد ،وفيتامني «هـ».
وهذه احملتويات جتعل اجلوز مهما في
حماية خاليا الدماغ ،وتقوية عضلة
القلب ،ويحصن جهاز املناعة .وينصح

األطباء بتناوله بكميات معتدلة لغناه
بالسعرات احلرارية؛ فالقليل منه كاف
لتأمني فوائد كبيرة.
البندورة :رغم ارتفاع سعرها بشكل
جنوني بني احلني واآلخر ،إال أن
للطماطم منافع غذائية كبيرة؛
فإضافة لطعمها اللذيذ ،ولونها األحمر
حني تكون ناضجة ،تكون غنية باملواد
الطبيعية املضادة لألكسدة التي حتد
من خطر اإلصابة مبرض السرطان
وأمراض القلب والشرايني ،وتؤخر
عوارض الشيخوخة.
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هاني عواد  -مراسل الصحيفة /رام الله

فن صناعة األذواق

تساهم «هوليوود»؛ صانعة السينما األمريكية ،بإعادة
صياغة أذواق الشعوب .هذه عبارة أصبحت بديهية
كأن نقول :السماء فوقنا .لقد شاركت الشاشة السابعة،
ووكيالتها التي تتمثل بالفضائيات والقنوات احمللية في
صياغة مفاهيم جديدة للشجاعة ،والرجولة ،واألنوثة،
واجلمال ،والعمل ،وأساليب احلياة ،وفنون التهذيب ،أو ما
ميسى «اإلتيكيت» ،والـ«جنتل مان» ،والعدل.
كيف أصبحت لصوصية «جوني ديب»؛ بطل فيلم
«السائح» إلى جانب أجنلينا جولي ،الذي سرق مليارات
الدوالرات من مختلف أقطار العالم ،عمال يستحق أن
يوسم بالعدالة؟ ليس هنالك تفسير سوى أن الشاشة
الكبيرة جعلته كذلك .هذه الرؤية ليست طبيعية ،ولكن
طبعتها.
هوليوود ّ
ليس هنالك داع لنشرح أكثر عن «السائح»؛ فهو من أحفاد
«رامبو األمريكي» الذي يستطيع مواجهة عتاة املخابرات
العاملية من أجل رفيقته الشقراء.

ال مفر من االستشراق

لكن هوليوود ،التي تهيمن على السوق العاملية للدراما،
وتعرض أعمالها اجلديدة في قاعات السينما باستخدام
تقنيات ثالثية األبعاد ،لم تتجاوز بعد األبجديات
االستشراقية بصيغتها الساذجة؛ فاألمريكان أبطال لديهم
مشاعر إنسانية تتخطى احلدود .لقد طال التطور اجلانب
التقني ،ولكنه لم يطل بعد جانب األفكار؛ فـ«خزانة
األلم» ،وهو الفيلم احلائز على جائزة األوسكار عام ،2010
ومن إخراج كاثرين بيغلو ،هزم كل منافسيه؛ ألنه يعرض
قصة وحدة من وحدات اجليش األمريكي املختصة
بتعطيل فتائل القنابل.
ونال هذا العمل اجلائزة العظيمة ألنه يظهر مدى
إنسانية العسكري األمريكي الذي ذهبت قيادته لتطبيق
الدميقراطية في العراق بواسطة احلذاء .والدميقراطية
تعني هنا :مليونني من البشر فقدوا أرواحهم ،ومجتمعا
متزقه الطوائف ،واقتصادا منهارا .ال عجب أن مفهوم
تطور كثيرا منذ ظهوره في أثينا اليونانية!
الدميقراطية ّ
ستصور الكاميرا الهوليوودية دموع البطل األمريكي
الفياضة باملشاعر ،وسيؤدي الشعب العراقي دور
الـ«كومبارص» .وستمنح أكادميية األوسكار األمريكية
جائزتها للعمل األمريكي ،وسيبقى موضوع الفيلم ،وهو
العراق ،بعيدا؛ ألن هناك أيادي أخرى متنح وتتسلم الهدايا
عنه.

سينما ومسرح

15

من جانب آخر لم يكن فيلم «أفاتار»؛
الذي حصد أعظم رقم قياسي على
شباك التذاكر ،أقل براءة من «خزانة
األلم»؛ فالعمل الذي أنتج بتقنية
ثالثية األبعاد ،ونسج قصة مفادها
أنه ال ميكن للبشر أن يستأصلوا ثقافة
وحضارة شعب آخر مختلف عنهم ،ألن
في أصول هذا «اآلخر» قوة روحانية ال
تقهر .وعموما لقد ّ
كذب تاريخ البشر
القبيح هذه الرسالة :هناك الهنود
احلمر ،وهنا الفلسطينيون.
سنذكر أن عددا من النشطاء قد
تظاهروا أمام جدار الفصل العنصري
اإلسرائيلي وقد ارتدوا أزياء شعب
«آفاتار» ،ثم سنذكر أيضا أن قراءة
متعمقة في هذا العمل ،تفيد بأن
رسالة أخرى مضمرة تقول :إذا أرادت
الشعوب املستعمرة أن تتخلص من
االستعمار ،فال بد لها أن تكون أوال على
كوكب آخر غير األرض ،ثم أن تكون
هذه الشعوب من غير جنس البشر...
وأن تستعني بأمريكا.
باختصار؛ أن نكون «أفاتاريني»!

تشايكوفسكي ميثل أيضا

غير أن عمال مستمدا من أحلان
سيمفونية «بحيرة البجع» ،للموسيقار الروسي إليتش
تشايكوفسكي ،أثمر شكال غير تقليدي من ثمار هوليوود،
جاء حتت عنوان «البجعة السوداء» ،من إخراج «دارين
أرانوفسكي» ،وبطولة ناتالي بورمتان.
وتتضمن «بحيرة البجع» أربعة فصول استعراضية
موسيقية راقصة في باليه درامي ،وعرضت ألول مرة
على مسرح البولشوي مبوسكو عام  .1887وتتلخص قصتها
بأميرة حتبس روحها في بجعة بيضاء ،وال تتحرر الروح
إال بدفقة من حب أميرها ،الذي تصدها عنه غواية بجعة
شريرة سوداء.
وبورمتان؛ بطلة هذا العمل املدهش ،هي راقصة باليه،
تنهمك لنيل شرف احلصول على الدور املسرحي الرئيسي،
لتلعب دور البجعة البيضاء والسوداء معا ،وسط منازعة
عشرات الراقصات األخريات اللواتي ينافسنها على هذا
الدور.
وعندما تفوز صاحبتنا بالدور املنشود ،تتعاظم مخاوفها
أن يضيع من بني يديها ،األمر الذي يدفعها للكفاح

رهام مناصرة 18 /عاما
مراسلة الصحيفة /القدس
عرض الفيلم الوثائقي القصير «شرف»،
ومدته  18دقيقة ،ألول مرة في فلسطني
خالل فعاليات املهرجان الثالث ملكافحة
العنف ضد املرأة الذي نظمته وزارة
شؤون املرأة ،واللجنة الوطنية ملناهضة
العنف ضد املرأة ،واألمم املتحدة ،في رام
الله في  13من شهر كانون األول للعام
 ،2010وهو للمخرج الفلسطيني مصطفى
ستيتي.
ويتناول الفيلم قصص ثالث نساء
تعرضن للعنف بأشكال مختلفة ،ومنهن
فتاة تعرضت لعنف املجتمع بعد أن دمر
االحتالل اإلسرائيلي منزلها في غزة،
وأصبح الشارع مالذها الوحيد ،فلم
يرحمها أبناء شعبها من األقاويل واملساس
بسمعتها ونشر اإلشاعات املغلوطة عنها،

الشرس ،الذي يدفعها لتعيش حياة من الوهم ،فتتحول
إلى شخصية هجينة؛ مزيج من السواد والبياض ،بجعة
رمادية ،تقتل نفسها لتنال حرية روح لم جتد حبا قادرا
على إسعافه.

من «الزهامير» إلى «بلبل حيران»

أما على الشاشة العربية ،فإن حربا سينمائية تدور
أحداثها منذ عدة سنوات بني جيلني من الكوميديني،
وفي عام  2010تزعم «احلرس القدمي»؛ عادل إمام ،في آخر
أعماله حتت عنوان «الزهامير» ،في حني قاد الكوميدي
الشاب أحمد حلمي «احلرس اجلديد» عبر بلبل حيران.
في «الزهامير» الذي يروي قصة مؤامرة يقوم بها أبناء
محمود شعيب؛ عادل إمام ،إليهامه بأنه يعاني من مرض
فقدان الذاكرة ،ليحجروا عليه طمعا في أمواله الطائلة.
وبالطبع يفشل شعيب املؤامرة عبر سلسلة من املقالب
الكوميدية ضد أوالده العاقني.
وفي بلبل حيران ،يحتار بلبل؛ أحمد حلمي ،في عملية
اختيار شريكة حياته بني فتاتني ،واحدة من النوع

إضافة إلى قصة شقيقتها التي تعرضت لعنف زوجها
الذي كان يضربها باستمرار ،ويحبسها لعدة أيام في
غرفة صغيرة ،ويتهمها باخليانة ،ويشوه سمعتها في
املجتمع ،ويتهمها بقتل ابنهما الصغير .كما يعرض
قصة شقيقة املخرج التي كانت تتعرض للضرب على
يديه بسبب عقليته املنغلقة وتسرعه ،والشك بها
ألتفه األسباب ،حيث يقول ستيتي خالل الفيلم إنه
بعد أن أفاق من غفلته ،أدرك أن كل شخص يعنف
النساء على أساس أنه رجل املنزل واآلمر الناهي،
ال ميت لإلنسانية بصلة ،وإمنا مجرد منها ،ويذهب
بعيدا فيصفه بالـ«حيوان» .ويسير الفيلم في رحلة
بحث عن معنى الشرف وتبعاته على املرأة في
املجتمع العربي الفلسطيني من وجهة نظر املخرج
الشخصية.
ويلقي الفيلم الضوء على بعض القضايا املنسية ،أو
باألحرى التي يتناساها املجتمع ،حيث أن ظاهرة
العنف وعدد ضحاياه في املجتمع الفلسطيني في
تزايد مستمر ،ويناقش قصص نساء مت تعنيفهن
والتالعب بسمعتهن على ألسنة األقارب وأفراد

املتسلط املتطلب ،واألخرى رخوة حتب أن تؤمر فتطيع.
فيقرر بلبل أن يحتال على اجلميلتني ،ويخطبهما في
نفس الوقت؛ ليتمكن من عقد مقارنة بينهما يختار
األنسب منهما بناء عليها.
ال نريد في هذه املقالة أن نزج أنفسنا في تفاصيل
العملني ،بقدر ما يهمنا أن صراعا سينمائيا تدور أحداثه
على شاشات الفن السابع؛ فعادل إمام ال يزال مصرا على
استغالل تراثه الكوميدي ،ثم إنتاج أعمال جديدة تتسم
بالتهريج أكثر من الكوميديا املضحكة.
الرجل العجوز ما عاد نافعا ألداء أدوار تتخللها تلميحات
جنسية ،وليس من املعروف ملاذا يبقى معتمدا على بريقه
القدمي لتسويق أعماله ،ال إنتاج أعمال جديدة ،تتجدد بها
الكوميديا العربية.
وفي املقابل فإن ممثال مثل أحمد حلمي ،يستفيد من
خبرته بوصفه شابا ،ليقدم أعماله إلى شباب من نفس
جيله ،وهو قادر على االستفادة ،ومحاكاة عشرات األشكال
الكوميدية املعاصرة ،ليقدم شيئا جديدا ال يزال يحمل
روح القصة.

املجتمع دون ذنب اقترفنه ،ومتت معاقبتهن على
جرمية لم يرتكبنها ،وكان ذنبهن الوحيد أنهن
خلقن نساء في مجتمع ذكوري منغلق ال يرى في
املرأة سوى أداة للخطيئة ومسوغ للجرمية وسبب
للفساد ،ال يسمح لهن بالكالم حتى للدفاع عن
اتهامات في أغلبها باطلة! بينما يظهر الرجل في
الفيلم املدافع احلامي عن شرف العائلة ،وتلك املهمة
التي يوليها املجتمع منذ نعومة أظفاره له.
إن تناول الفيلم لقضية العنف ضد النساء من عدة
زوايا في حياة ثالث شخصيات ،يضفي على الفيلم
واقعية وجاذبية .ويتميز الفيلم بفكرته اجلريئة
التي قلما يتم طرحها بقالب وثائقي مستمد من
الواقع ،بشكل يروي قصة بطالته اللواتي عشن
األحداث املؤملة ،وامتلكن اجلرأة الكافية لروايتها
ونشرها ،كما إن املشاعر الصادقة التي عبرت
عنها شخصيات الفيلم بعيدا عن التمثيل ،وبناءه
على جتربة شخصية للمخرج ،استطاعت أن متثل
جسرا بني املشاهد والصورة يجذب العيون والقلوب
والتعاطف والتفاعل مع احلكاية.
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هبة زغير  15 -عاما  -القدس

«سأكون يوما ما أريد»

نسمة العكلوك
 24عاما -غزة

رقي احلب
فلتهتز أيها القلم
ولتتبعثري أيتها الكلمات
فلتضيعي أيتها اجلمل
ولتتضاربي أيتها األحلان
فإن حبيبي أسمى من أن يكتب
على ورق مرصع باملاس ومحاط
بالعاج.
رهام مناصرة
 /18عاما القدس

دعاء حمايل 22 /عاما
جامعة النجاح الوطنية

رزان عطا قريع
 20عاما /أبو ديس

ناالن السراج  19 -عاما  -غزة

ماتت! لم تقتلها األحزاب وال احلرب! إمنا قتلها عدم االهتمام!
هدمت بيوت في احلرب ،تشرد أهلها ،من مالجئ إلى أقارب حتى انتهت احلرب بلحظة
كما بدأت بغتة! ال مكان يعودون إليه سوى أرض تكومت فوقها حجارة مهدمة وبعض
الثياب املمزقة حتى فرجت! ومت توفير برج سكني خال من السكان ملنطقتهم« ،مع العلم
أن الكثير من املتضررين في احلرب لم يجدوا من يوفر لهم مسكنا مالئما ،ورغم املعونات
الكثيرة التي وزعت على البعض دون اآلخر بكثرة ،سكنوا الطابق العاشر؛ بيت يؤويهم
رغم عدم أهلية الشقة للسكن بالذات ملن رزق باألطفال» .ومن في غزة ال يحب إجناب
األطفال بكثرة؟! ال نوافذ لتلك الفتحات الواسعة التي تقترب من أرضية الشقة ،وآثار
ضربات املغتصب تترك عالماتها على كل حائط.
 لكنه أفضل من ال شيء.فهم ال ميلكون أثاثا وال ماال ،بدأت املعونات التي تقدم إليهم تقل حتى شحت ثم اختفت
نهائيا .ولم يتم تصليح أي شيء ،ولم يتم تنفيذ أي وعد مبساعدتهم على بناء منازلهم
املهدمة ،حتى شرع من استطاع تصليح الشقة التي يقطنها خوفا على أبنائه باالستدانة
ليصلح للسكن ،رغم أن ملكيتها ال تعود إليه .وال ننسى أنه في حاجة لتلك األموال التي
يصرفها على شقة قد يطالبونه بها في أي حلظة كما حدث فعال.
رغم احتياطات والدتها األمنية ،تسلقت أسيل سرا نافذة الغرفة .لكنه القدر؛ ثقل جسدها
املمتد على النافذة أفقدها توازنها وهي ابنة الرابعة ،فتدحرجت على األسالك الكهربائية
املتشابكة أمام النافذة ،ثم سقطت على أرض الشارع ليستقبلها حجر خائن! من املسؤول
وقد ماتت أسيل في غزة؟
***
السماء بيضاء في غزة حتتضنها جنمة يتيمة برقة دوخت مللي ،ليقع أرضا في انتظار
عودة الكهرباء بسالمة .تعطل الـ«ماتور» اليوم! ،ضاعت جنتنا الـ«ماتورية»! وهذا الصداع
يشتد ويشتد ،فلم نعتد هذا الهدوء دون ضجيج ،دون رائحة يومية باتت متأصلة في
ذكرياتنا اجلميلة تعكرها« .الله يا غزة كم أكرهك وأحبك في آن»!
***
أشعر نحوك يا غزة بأمومة زائدة ،تتقلدين وجه صغيري عندما يكسر األدوات الزجاجية
الغالية في املطبخ ،ويلطخ احلائط مبواد جتميلي التي اشتريتها لتوي .حتى حني يبكي
دون سبب محدد ،رمبا ليلفت انتباهي فقط إلى وجع يسكنه وال يسكنه.
«أشتكيك يا غزة في كل ساعاتي اليومية ،وتصيبني غصة مؤملة ملن يوافقني ،كاألم تكره
من يردد شكواها ،متمتما :آمني»!
***
لهفتي تسبقني ألضم طفال يسير في الشارع دون مبرر ،خفيف الظل ،يجيد اللغة والكالم
رغم بنيته الصغيرةُ ،أقبل يده الرقيقة والناعمة ،أبتسم خلجله الشديد واحمرار وجنتيه،
هذه حالتي معك يا غزة« .أشتهي ضمي بني ذراعيك».
***
الصبر بصحبتك يا غزة متعة ،فصمتنا مجرد سالح نصوبه جتاه الوجع .يا الله لو أقمنا
حفلة عزاء! «فكلنا في غزة نستحق اإلعدام على عتبة النسيان»!
***
يرى صديقي غزة مجرد سيجارة؛ حبيبته سيجارة ومشاكله سيجارة يشعلها بتهور! ينفث
دخانها بلذة ويتنهد :غزة أجمل سيجارة« ...أحرق غزة وأشعلها»!
ال خطأ فيك غزة سوى أنك قبلت أن تكوني...

فراشة تطير في األفق البعيد
حرة بال قيد مثل نسر عنيد
سأكون فرحة في هذا العالم املميت
وأرقد في حضن حبيبي إلى أمد بعيد
سأكون علما تؤرخه كتب التاريخ
وأما تربي جيال جبارا ...وهو عنيد
سأكون« ...سأكون يوما ما أريد»

حفرت هويتي في القدس حتى ال
أجافيها
وصرت أسائل َ
األطفال من حولي
أتعرفني؟ أتعرفها؟
فيأتي أحمد نحوي
ويرمي لي بقايا زهرة ذبلت
ويذهب حيث ال أدري
فأصرخ من عذاب القلب
وأجري كي أرى حلمي
وأسأل حينها نفسي
هل يفرق بيننا زمن؟ فأغدو ال
أالقيها
وكيف إذا أتيت القدس أحملها
وحتملني
فبقلبي حبها يسري
وحتملني كطير هائم ولع
وأرجع حامال شوقي
أنادي الفجر كي يأتي
أضيع بقلبها دهرا وتكتم أنني فيها
دخلت إلى حواريها بال إذن
معاذ الله من إذن
زمان الوصل قد ولى
ومحتل يطاردنا ويطردنا
وكل األرض منلكها ،ونطلب بعدها
اإلذنا!!
أنرضى نحن ما أمرهم
رضينا أننا بشر
رضينا ما جنى القدر
نبيع القدس ثم نقول :أقدار
أتعذرنا؟
وهل العذر سينجينا؟
أيرضيها مبا فعلوا ويرضينا؟
زمان الوصل قد ولى
فهل عذر سينجينا؟!

أنت يا رجال تقف متسائال ما الذي يدور
بداخل رأسي؟
ما الذي أخفيه في داخلي؟
وما الذي يجعلني أبتسم في وجهك وأنا
أحترق من داخلي؟
أتضور كبركان ينتظر االنفجار في بداية
العام اجلديد
يا سيدي أنا هذا كله
ألنني ...ال أريد أن أتوقف عن حبك
لكن كرامتي متنعني
أريد أن ألقي بنفسي بني ذراعيك وفي
أحضانك
لكن كرامتي متنعني
أريد أن أصرخ بعلو صوتي
أحبك
لكن كرامتي متنعني
وهذا ألنك يا حبيبي
حتى هذه اللحظة لم تدرك بعد املعاني
التي أرسمها
احلب ..الوفاء ..الصداقة ..األحالم
فاحلب بالنسبة لي أكبر من عالقة تربط
بني قلبني
أنا بدأت باحلب منذ أول قطرة أرضعتني
إياها أمي
حتى بات احلب للدنيا أكبر من الدنيا
وفي حبي أرسم للوفاء طريقا ال رجعة
عنه
وأخلق من الصداقة جسرا ذهبيا يحملني
نحو قلوب األصدقاء
ومعهم أرسم أحالمي التي أصبو إليها
وفي العام اجلديد
أريد أن أخبرك واجلميع
أنني لن أتخلى أبدا
عن احلب والقلب
عن الصداقة والوفاء
عن األحالم واألصدقاء
بل سأجعل من عامي اجلديد
شاهدا يوثق ما أفعل و ما أريد

بأقالمهم 17

كانون الثاني 2011

هزيع من الليل..
وأقداح السهاد تطفئ أدمي النهار.
متغطرس هو الليل يرمينا بني حناياه
أشالء باردة..
أو يتركنا نستجير من الرمضاء
بالنار..
خفته
فحلكته كاجلذوة في قلبي
بال ضوء..
لهيبها املعتم
يعربد في دنياي الصغيرة
وتعبت..
أدري تنكيله هذا
عابر غير سرمدي
ولكنني ال زلت أخافه
أرتقب أشراط الساعة
ماذا بعد؟
أين تلك الكوة البيضاء؟
أين ذاك الفجر القريب؟
أي نور ينبس هذا الصمت اللئيم؟!
أم إني أنتظر بيضة من الديك؟!
أمنية رسمها فيلق الظالم
تترنح نحوي فيصال ال يرحم
أتدري؟! اسحبني كما تشاء إلى قعر
وحلك
قوض جميع أحالمي
افعل ما شئت
ولكن
ال حتلم بأني قبلت أمر اإلذعان
فمهما تقيح جرحي
أعدك أنه سيندمل
وإن هجرتني بسمتي
اعلم أنها حولي
لن حترقها عتمتك

آآه..
لطاملا عشقتك والسهر..
كم أحببت التأمل طويال
لهالة القمر
ما الذي يحدث؟
ملاذا أخافك اآلن؟
ملاذا تربكني عتمتك؟
أين أنت يا قمري؟
أين تلك السماء املزخرفة بأحجار
النجوم؟
اعذرني يا ليل
فما عدت أطيقك
وكثير ًا ما أختنق بصمتك
ومع كل هذا
أكيدة أنا
سمائي الزرقاء آتية ال محال
فما أنت إال ليل متغطرس
والفجر قريب
لونا اشتي
 17عاما /القدس

نادية أبو جياب
 21عاما /غزة

سأطير بروح ّلوعها الشوق واالشتياق
وأبدو كغريب أصيب بسهم
قد قتلته سهام العشاق
أنت ال غيرك وال سواك
ملكني
أصبحت جزءا مني أعيش لك وتعيش
لي
أيا حلما أتيتني
في صحوة ال ترى سواه
فصرت عاشقا أبحث عن دواء
أحلفك بالله أن متسي حقيقة
فال حياة لي إال معاه
سمير ناصر الدين
17عاما /القدس

أنا خالع املعاطف ،البس القناع ،هادئ
الهواجس ،متيم باقتناع ،فرمان يخيط لنا
ملبسنا ونحن نحيا دون فرمان.
قرب السماء كانت هزمية ،وهزمية الفرس
تأتي دون انهزام لسقوط مذاق ،وأنا أشتهي
املذاق إن كان السقوط أسرع .سنوات مرت
وأنا ما زلت في سبات كباقي الرجال؛
عطرك املثلج يخلق ألف معضلة ،لكن
مفتاح احللول في يدك إن أردت اخلروج.
أحيانا نتصادم في الطرق ،وتذوب رؤوسنا،
وتختلط أفكارنا ،وتلفح الريح مشاعرنا..
ال يهم من مير على جسدي .لكن عليه أن
يخمد اجلراح أوال ،اخليارات تكثر ،ولكن
هل يحق لنا االختيار؟ فنحن أيضا أنصاف
أقطار!
محمد أبو سيدو
 19عاما /غزة

رزان قريع  20 -عاما  -أبوديس

يا ليل!
أخاطبك أنا من أوج الظالم
وأجتبي من سوادك ذؤابة احللكة
ليلجها عبق الفجر
ويخرس جشعك يا ليل

الصمت يخيم كل مكان
ال تسمع سوى معزوفة رومانسية
تعزف على أوتار قلبينا
تنسج حلظة شاعرية
تتكلم فيها العيون
وتغفو حتت أضواء الشموع
تصمت األفواه
وتنطق القلوب
بخفقات احلب املجنون...
حينها
ميوت الناس من حولي
وتبقى أنت من أجلي
أسمعك تناديني
تهتف بحروف اسمي
ترتعش يداي
تنجذب إليك
فتشعر بلمسة رقيقة تتغلغل في
أعماقي

يترنح طرف فستانها الوردي ،يعلق
بحديد الشرفة ،وتباغتها نسمة هائجة،
يتناثر شعرها ،يغطي مالمحها الدقيقة،
تزيحه بيدها إلى اخللف ،وحتكم رباطه
لكنها ال تكبح جماح الهواء الثائر .حتاول
حتاشيه وترقب من بعيد ،ميتد البحر
أمامها بأجفان مسدلة حتدق في الالشيء،
يرتديها حفيف املوج ،اللون األزرق يثيرها،
ومراكب الصيد بدت في وسطه كعقد آللئ
متناثرة تلمع في هدوئه الشاسع ،تعالى
صراخ الصيادين وهم ينزلون قوارب
الصيد ،أحست براحة لرؤيتهم.
منذ سنة تقريبا ،وحينما عقد قرانه
عليها ،خلفها في غزة وسافر إلى اخلليج،
أخبرها أنه سيرتب أموره ويرجع كي
يتزوجا ويعودا معا .في الشهور األولى
بدا كل شيء طبيعيا ،إلى أن بعث
يخبرها بأنه لن يستطيع القدوم .بكت
وجدا ،وآملها أن تزف ببدلتها البيضاء
دونه .لكنها ضحت بذلك ألمل أكبر؛
فال يزال قلبها يحترق شوقا ،والعصافير

على شجرة الكينا القريبة تبدو مرحة ألنها
ال تستطيع أن تكون مثلها تسحب كرسيا
وجتلس .تدرك أن شكلها ال يظهر النيران
املتأججة داخلها؛ فاليوم موعد رسالته
إليها ،مصيرها مرتبط بها «هنادي».
«رمبا من األفضل أن تنامي قليال» ،يد
والدها التي حطت على كتفها كطير حمام،
هزت رأسها نفيا ،تركها ومضى ،قالوا في
النشرة الصباحية إن املعبر سيفتح اليوم،
أهو قدرها الذي سجل انتصارا عليها وعلى
مشاعرها.
ذلك األمل سقط مشيعا حلمها الكبير
حينما عاد والدها تتهرب عيناه مما
سيخبرها به ،شفاهه نقلت إليها أنها
«ممنوعة أمنيا» .سعى لدى كل اجلهات،
ولكنه كان يرجع كل مرة يهز رأسه وجعا.
ماذا فعلت ليمنعوها؟ هو أيضا حاول
جاهدا من هناك ،لكنها أدركت أن سماءها
ملبدة ،وأن طريقها الزمردي غير موجود.
موعده اليوم؛ سيقرر هل سيأتي من
أجل حبه ،أم سيرسل لها أمنياته بسعادة

تقضيها مع آخر؟!
ذاك الصداع الذي انتشى فرحا عندما
غزا رأسها .فتحت باب الشرفة وهبطت
الدرجات الثالث .احلديقة امللونة فقدت
مر هو انتظارها .دفعت الباب
بهاءهاّ ،
اخلارجي ونزلت باجتاه الشاطئ ،خلعت
حذاءها وتركت قدميها تستريحان على
الرمال .كم تساءلت :أيهما أشد ملوحة؛
دموعها أم دموع البحر؟
الزبد يغسل وجه الصباح ،واملوج الهادئ
يرسم ابتسامة وديعة على وجهه ،تنهدت
بعمق ،وتركت نفسها تستنشق أكبر قدر
من الهواء .سمعت صوت والدها في الشرفة
يناديها .قلبها كان يسابقها الصعود الهثا،
مد إليها ظرفا فترددت ،شجعها« :هيا
فضيه ،إنه منه» .مزقت الغالف ،وسحبت
ورقة بيضاء مطوية .في وسط الورقة
استقرت عبارة مزينة« ...أنا قادم».

جماال الطبيعة في أريحا

مالكي حورية السماء

انتظرتك طويال ولم أكن أعرف االنتظار،
قلت لنفسي عسى أن جتد أملاسا ومرجانا،
وجلست أتصور إلى أي مدى جمالك؟ وما إن
تالقينا حتى غابت كل األوهام ،فقد أقبلت
علي كقمر يتألأل نوره في الظالم .عندما
رأيتك أدهشني جمالك .قلت :أهذه مالك أم
حورية حتت نور قمر في السماء؟ فأجابتني
نفسي يا وحشة عينيك برؤية هذا احلسن!
ويا سعادة القلب باحلب والعشق! إنك تعيش
حقيقة ال جدال فيها.
إنها أصل اللؤلؤ واجلواهر واملاس ،إنها ملعان
قمر تغلغل بني النجوم في حلكة الظالم،
إنها روح األزهار وناقلة العطور بني نسمات
الهواء ،إنها كلمات تصعب كتابتها على سطور

احلب ،إنها صوت أحلان أحيت مسامع قلبك،
إنها همسات بسمة على أوراق ترسمها األزهار،
إنها ريشة ترسم كل لوحة بتفنن وإبداع ،قل
لعينيك إنك ال تعيش في األوهام ،وأخبر
عقلك بأن الفكر نضج منذ هذه اللحظة،
وحدث لسانك عن وحشة عشق قلبك وبسمة
عينيك ،وال تخجل من مراقصة جسدك
احتفاال من أجلها .هذا الكالم يعجز عن
وصف اجلمال ،والصور تفتقد دقتها عند
سطوع ألوانك ،وهذا اليوم أجمل ما فيه
اسمك ترسمه الغيوم.
قد فكرت كثيرا ،وسهرت طويال الجتياز
امتحان اجلمال ،ومن شدة تعقلي تضاربت
بي كل األفكار وبت مجنونا ال يعرف إال حبك

وعشق اسمك ،مذهوال من روعة مالك قد
ظهر في الظالم .وها هي سطوري تتقادم مثل
أمواج البحار وتتعاظم ،وقلمي يكتب بكبرياء
وجنون على دفتر قد فخر بهذا الكالم .إني
آخذ نفسا عميقا حتى أغوص في أعماق حبك
وجمالك حتى أخرج من بني ورود قد عاشت
من نور وجهك ،ألسمع أحلانا قد عزفتها
طيور احلب بفرح وإبداع ،ألرى كل من حولي
يتراقص ويتمايل مع نور أحلانك .قد أدركت
أني فعال لن أعيش من بعدك أوهاما ،وها هو
أتى هذا اليوم ألراك وأذهل بهذا اجلمال.
وائل العاروري 21 /عاما
عارورة /رام الله

18

كانون الثاني 2011

حياة شباب

سالي السكني  -مراسلة الصحيفة /غزة
غزت العوملة العالم العربي بأسره لتتطفل
على كل مناحي حياتنا السياسية
واالقتصادية واالجتماعية ،وحتى اللغوية،
وتلك أخطرها .ورغم سعي احلضارات
العربية على اختالفها لترسيخ املخزون
الثقافي واللغوي السليم عند شبابنا عبر
األجيال املتعاقبة ,إال أن التطور التكنولوجي
الهائل الذي وصلنا إليه ،أتاح للقيم واملبادئ
أن تتقهقر في ظل وسائل اإلعالم بكمها
الهائل .ومع انتشار اإلنترنت وأجهزة
احملمول بكل ما حتمل من خبايا وكوارث
للجيل اجلديد بحماسه ولهفته ،بدأنا
نواكب هذا الصراع احلاصل مع غياب مقص
الرقيب.
ومن هنا جاءت مهارة استخدام حروف اللغة
اإلجنليزية للتعبير عن مفاهيم ومصطلحات
عربية بحتة ،تكون باللغة الفصحى أحيانا،
كأن نقول »alhamdolela« :مبعنى
«احلمد لله» .انتشرت هذه املهارة لتصبح
ظاهرة تتفشى عبر املواقع اإللكترونية
واملنتديات ،والفيس بوك ،وحتى الرسائل
القصيرة عبر احملمول.

بني الرفض والقبول

تقول صباح السيد 23 ،عاما« :أنا من أشد
الناقمني على من يتبعون هذا النمط
اللغوي الغريب ،ال أدري كيف وصلنا إلى هذا
احلد من اجلهل لنغيب لغتنا العربية».

أما أشرف السقا 27 ،عاما ،فيقول« :في
البداية لم أكن أعي هذه املوضة في كتابة
الرسائل عبر الهاتف والتعليقات عبر
الفيس بوك .ولكن سرعان ما اعتدت عليها؛
ألن الكثير من أصدقائي يعتمدونها في
التواصل معي ،وبدأت أتقبل الفكرة لتصبح
طريقتي في الرد عليهم» ،ويضيف« :أشعر
أنها طريقة ممتعة وجديدة ،وال أنكر
أنني اعتدت مجاراة املوضة على اختالف
مجاالتها؛ فأنا أعتبرها كذلك ،وستتالشى
يوما .أما من يرى أنها تؤثر سلبا على اللغة
العربية فأعتقد أنه يبالغ قليال».
ويرى يزن املدهون 39 ،عاما ،أن هذه اللغة
دخيلة علينا ،ولكنها لقيت رواجا واسعا في
حياتنا ال ميكن إنكاره .ويقول« :أصبحنا
في عصر يحمل فيه الواحد منا هاتفني
خلويني أو أكثر ،ويحسن استخدام الرسائل
القصيرة باللغة اإلجنليزية ،واإلجنليزية
املعربة ،أكثر من اللغة العربية نفسها».
ويضيف« :من هنا تبدأ الكارثة ،فقد وصل
األمر ببعضهم أن يفتخر بهذا األسلوب
الكتابي ،ويعتبره ثقافة تكنولوجية
ولغوية».
وبدت داليا اخلطيب 25 ،عاما ،كمن ميسك
العصا من منتصفها حينما قالت« :أنا أرفض
متاما انتشار هذا النمط من التواصل،
ولكن هناك مبررات له أحيانا ،فصديقتي
«ميها» رومانية األصل ،تفهم اللغة العربية
املتداولة سماعا ،ولكن ال ميكن أن تفهمها
كتابة ،ما يجعلني أجلأ لإلجنليزية املعربة

عبر اإلمييل والرسائل القصيرة» .وميتلك
بعضهم العذر عندما يعيشون في دولة
أجنبية تخلو أجهزة احلاسوب فيها من
احلروف العربية ،حيث تضيف داليا:
«رفضي لهذه الثقافة يقتصر على الدول
العربية والعرب فيما بينهم ،وحتديدا نحن
الفلسطينيني ،فهذه اللغة عامل ال يستهان
به في دثر اللغة العربية ،سواء العامية أم
الفصحى ،وهذا ما ال نرجوه أبدا».

ضياع للغة

ويعتبر الدكتور عبد الهادي أبو سمرة؛
أستاذ اللغة العربية بجامعة األزهر بغزة،
تفشي ظاهرة اللغة اإلجنليزية املعربة
بني أوساط الشباب محاولة لتعلم اللغة
اإلجنليزية بطريقة مختلفة ،ويقول« :ال
ميكنني أن أناهض أي خطوة نحو تنمية
ثقافة الفرد وحرصه على إتقان أي لغة،
وكما نعلم فاللغة اإلجنليزية اليوم هي
لغة التواصل العاملي بني الدول واحلكومات
والشعوب .ولكن اخلوف ينبع من احتمال
طمس اللغة العربية الفصيحة ،وإحالل
اللغة اإلجنليزية أو العامية محلها» ،ويتابع:
«أصبحنا نفتقر للغة الضاد التي حلت
محلها اللغة العامية حتى بني معلمي
اللغة العربية ومربي األجيال في املدارس
واجلامعات».
ويشير إلى أن إتقان الفرد أي لغة أجنبية
ال يعد عيبا .ولكن العيب أن يسهم في
ضياع لغته األم باخلجل من التحدث بها،

«صورة» و«نظرة»

أو املفاخرة باللغة األجنبية التي يتقنها.
ويوضح أن مثل هؤالء األشخاص يساعدون
على اندثار العربية ،ويدعو الشباب للحفاظ

على لغة الضاد ،والفخر باستخدامها والنطق
بها بدال من كتابة الكلمات العربية بأحرف
إجنليزية.

مجموعتان شبابيتان تتبنيان تثقيف الشباب بغزة

رنا مطر  -مراسلة الصحيفة /غزة

يواجه شباب غزة صعوبات كثيرة نتيجة
األوضاع السياسية ،وإغالق املعابر ،وقلة
فرص العمل ،وارتفاع معدالت البطالة،
واحلصار اخلانق على القطاع ،وما يترتب
عليه من مشاكل نفسية واجتماعية
واقتصادية ،تلقي بظاللها القامتة على
عقولهم ،حتى باتوا يفكرون بالهجرة عند
أي فرصة تتاح لهم .ومن ناحية أخرى
كانت هذه املعطيات سببا في هجر الشباب
للكتب والثقافة ،وتراجع دور النوادي

األدبية ،لتتحول اهتماماتهم إلى قضاء فترة
أطول أمام احلاسوب ،أو في العمل بوظيفة
تسد الرمق ،أو احللم بتذكرة سفر تبدد
هموم احلياة .ورغم ذلك تصر مجموعات
شبابية على التغلب على اإلحباط بتبني
مبادرات تنمي قدرات الشباب ومهاراتهم،
وتشغل وقت فراغهم مبا يعود عليهم
بالفائدة ،ويعزز روح االنتماء لديهم.

«صورة» من عمق املعاناة

يقول محمد املسحال 25 ،عاما؛ املسؤول عن
مجموعة «صورة»« :مت إنشاء املجموعة في

تصوير :بشار لبد

كوم من النفايات والطمم في أحد شوارع نابلس الرذيسية

الذكرى السنوية األولى للعدوان على غزة،
أي في السابع والعشرين من شهر كانون
األول من العام املاضي ،لترعى مواهب
الشباب ،وجتمع طاقاتهم وإبداعاتهم في
كافة املجاالت احلياتية مبا يخدم مجتمعهم،
ومبا توفره من بيئة خصبة ملشاركة
الشباب الفاعلة في بناء مجتمعهم».
ويشير محمد إلى أن هذه الفكرة تنبع
من عمق املعاناة ،كردة فعل على صعوبة
الوضع املعيش ،خاصة ما بعد العدوان،
ومأساة الشاب الفلسطيني الذي حتطمت
آماله وأحالمه ،وإميانا بأهمية اإلرادة
الشابة في إعمار الوطن .ويقول« :بدأنا
نشاطنا إلنقاذ عقول الشباب مما علق بها
من أوهام الهجرة ،لتدعيم أحقية وطننا
بعقول بنيه ،وأهمية األنشطة الثقافية
كركيزة يعتمد عليها نشاط مجموعة
«صورة» ،حيث يشارك الشاب بنادي اللغة
اإلجنليزية ،إضافة لنادي القراءة الذي
يقرأ ويناقش كتابا في نهاية كل أسبوع،
والعديد من األنشطة األخرى».

اإلعالم البديل يجمع

وتشير آية ضهير 20 ،عاما ،والعضوة
في املجموعة ،إلى أنها تعرفت عليها
عبر الـ«فيس بوك» ،فرغبت باملشاركة
في نشاطاتها خلدمة وطنها ،وتقول:
«انضممت إلى نشاطات املجموعة،

وشاركت في إحياء ذكرى العدوان على
غزة» .وتضيف« :لقد استفدت كثيرا
من مشاركتي في ناديي اللغة اإلجنليزية
والكتاب ،اللذين ساعداني على تنمية
فكري وصقل موهبتي».
وقد التحقت فداء الزعانني 21 ،عاما،
بـ«صورة» منذ شهرين ،فاستفادت ،وقدمت
ما لديها من مهارات ،حتى أصبحت مسؤولة
عن نادي الكتاب .وتقول« :نحن نعمل على
تشجيع الشباب املثقفني وتنمية قدراتهم،
واالستفادة من مهاراتهم في بناء جيل
مثقف ميكنه النهوض بالوطن».

شباب «نظرة» خلدمة غزة

وتتالقى أهداف «صورة» مع أهداف
مجموعة الشبابية أخرى ،هي «نظرة»،
حيث يقول بشار لبد 21 ،عاما؛ مسؤول
املجموعة« :انطلقت هذه املبادرة في العام
األول لالنقسام ،ألننا لم نستطع االنسجام
مع األحزاب أو األطر الطالبية في اجلامعة،
فكانت «نظرة» تهدف إلى اإلعالن عن إطار
أنشطة شبابية تطوعية» .ويضيف« :متكنا
من الوصول عبر اإلعالم البديل ،وخاصة
موقع الـ«فيس بوك» ،إلى العديد من
الشباب الذين جتمعهم «النظرة» ذاتها إلى
الوضع السياسي الراهن».
ويشير إلى أن مجموعته تنفذ أنشطة
اجتماعية منذ ثالث سنوات ،بتمويل

من الـ«يونيسيف» ،تبنت خاللها تنفيذ
أنشطة ترفيهية لألطفال .وتطوع أعضاء
املجموعة في دار األمل لأليتام ،وزاروا دار
الوفاء للمسنني عدة مرات .وعلى الصعيد
الوطني ،تبنت املجموعة موقفا واضحا في
دعم احلملة الشعبية للمصاحلة الوطنية.
وحتيي األيام الوطنية كذكرى العدوان
على غزة ،وذكرى النكبة.

روح التطوع

وقد تعرف أحمد الريس 21 ،عاما ،على
مجموعة «نظرة» ،عبر أصدقائه ،وعبر
موقع الـ«فيس بوك» ،وبدأ يعمل معها
ضمن النهج الذي تقوم عليه ،ويقول:
«استفدت كثيرا بتنمية قدراتي واالنتماء
الوطني».
ويشعر محمد املدهون 19 ،عاما ،بسعادته
النتمائه للمجموعة ،واألنشطة اخلدماتية
التي تقوم بها ،وتهدف لتنمية ثقافة
التطوع .ويقول« :نحن نعمل معا في هذه
املجموعة لتتقدم غزة ،ويزداد االنتماء
إليها ،وترتفع املعنويات واألمل بني
الشباب».
رغم كل الصعوبات ،ال تزال غزة تنعم
بشبابها الذي يتحلى بشعلة األمل وسط
ظالم اليأس ،لتنير طريقهم ،وتقوي
عزميتهم ،فيتغلبوا على ما هدم االحتالل
واالنقسام في نفوسهم.
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ماجد دغلس  20/عاما
مراسل الصحيفة /نابلس
بشكل ال يدع مجاال للشك ،نحتاج لغسان كنفاني؛ الكاتب
والقاص والروائي الفلسطيني؛ نحتاجه كمناضل ثوري
ليزيل ما نشهده من تسلق على جدران الثورية ،والتراجع
على مستوى القضية الوطنية .ونحتاجه كعاشق ليعيد
الصورة اجلميلة لعاشقني يتبادالن رسائل مكتوبة بخط
اليد؛ معطرة ،ال تدنسها التقنية ووسائل االتصال احلديثة.
ونحتاجه كروائي وقاص في ظل حالة االرتباك الفكري
والثقافي أمام محددات الهوية الثقافية الناشئة حديثا،
وتتطور لتتخذ أشكاال مختلفة .وأخيرا نحتاجه كناقد
أدبي ملا نلمسه من شبه انعدام لهذه احلالة الثقافية الصحية

غسان كنفاني

شرفة لألدب

في الوطن العربي؛ خصوصا األدب الساخر ،فغسان بالفعل
كان يكتب أدبا ساخرا.
في عام  1968نشر كنفاني مجموعة من املقاالت الساخرة
في ملحق صحيفة «األنوار» األسبوعي حتت عنوان «كلمة
نقد» ،وقد وقع تلك املقاالت باسم مستعار هو «فارس
فارس» ،ونشرت في مجلة «الصياد» حتت ذات العنوان
وذات التوقيع ،إضافة إلى مجموعة من الكتابات ذات املنحى
السياسي االجتماعي ،نشرت كيوميات في جريدة «احملرر»
حتت عنوان «بإيجاز» ،وذلك خالل عام  1965ووقعت وقتها
باسم «أ .ف» التي تعني أبو فايز ،وهي كنيته.
وقد جمعت هذه املقاالت في كتاب بعنوان «فارس فارس»
من إصدار مؤسسة غسان كنفاني الثقافية ،فيما تولت دار
اآلداب في بيروت نشرها عام  ،1996وكتاب «فارس فارس»
الذي يبلغ عدد صفحاته  247صفحة بغالف
اسود تتوسطه صورة غسان ،يعتبر بحق قطعة
نادرة من النقد األدبي العربي ألنه يتناول
النتاج األدبي والفكري بسخرية ضاحكة قلما
جتد مثلها من حيث العمق والذكاء.
ويجد الناظر للفترة التاريخية التي كتبت
فيها تلك املقاالت في أواخر الستينيات وبدايات
السبعينيات من القرن املاضي ،أنها حتمل من
التنوع الفكري والثقافي ،وتعدد املدارس
الفكرية والفلسفية واألدبية حتى داخل
األيديولوجية الواحدة .وتسببت تلك السمات
بخلق حراك فكري ثقافي اجتماعي ،بإيحاء من
الواقع العربي بعد عام  ،1948وضعف املشروع
القومي الوحدوي بقيادة جمال عبد الناصر،
واجتاه حركات املقاومة العربية لتبني الفكر
املاركسي ،التي أثرت كثيرا في مقاالت كنفاني
في ظل حماسته الشديدة للماركسية التي
اقتنع بها وبتفسيرها لتناقضات العالم .ولم
مينعه ذلك من النقد الالذع لكارل ماركس
وفريدريك إجنلز؛ واضعي األساس النظري األول
للماركسية ،بسبب كتابتهما قصائد «مفشكلة»،
حتى إنه اعتبرهما ثوريان من صميم
«الرومنطيقية» .هذا التحليل الذي يعارضه

الكثير من املاركسيني.
ويالحظ أن األسلوب النقدي املتبع في كتاب «فارس فارس»
هو ذلك التحليل النقدي الساخر املوجه للقارئ العادي؛
فكنفاني لم يغرق في بحر املدارس النقدية املختلفة،
ولم يستعمل أدواته الصارمة بشكل آلي ال يفهمه إال
املختصون .بل ّ
شكله ليتمكن أي شخص من أن يقرأ هذا
النقد ويستوعبه ،بل وقام بتطوير بنية نقدية خاصة به،
أهم ما مييزها القدرة على النظر ملجمل النص ثم تفكيكه
وتشريحه وبيان مواطن القوة والضعف فيه.
وبالنظر إلى أن غسان قارئ نهم ،ومطلع على شؤون احلركة
الفكرية والثقافية والسياسية في العالم ،فإن مقاالته كانت
مليئة بالنقد األدبي والسياسي والفني واالجتماعي،
واحملاورات الفكرية وقضايا فلسفية وأخالقية ،وكل ذلك
بشكل ساخر ،حيث يقول غسان عن األدب الساخر« :األدب
الساخر ليس للتسلية وليس قتال للوقت ،ولكنه درجة
عالية من النقد» .وألنه ينطلق من أساس ثابت ،فإن هدف
غسان ليس التنكيت ليشعرنا بأنه خفيف ظل ،فيقول« :إن
الفارق بني «النكتجي» وبني الكاتب الساخر يشبه الفارق
بني احلنطور والطائرة ،وإذا لم يكن للكاتب الساخر نظرية
فكرية فإنه يضحي مهرجا».
أما عن االلتزام األدبي والفني لتقدمي هذا األدب الساخر
فيقول كنفاني« :إن فن السخرية هو أصعب فنون الكتابة
على اإلطالق ،إذ املطلوب من الكاتب إن يقنع القارئ،
باإلضافة جلميع البنود املعروفة في الكتابة ،بأن دمه
خفيف» .ويضيف« :إن اجلملة الساخرة األفضل هي اجلملة
التي يبذل فيها جهد أكبر» .ويعتبر أن األدب العربي كان
يفتقر لفن السخرية فقره في علماء الذرة ،رغم أن أسماء
مثل اجلاحظ وبديع الزمان الهمذاني وجحا واملازني كانت
جديرة بإرساء قواعد أدب عربي من طراز عاملي ،لكن يبدو
أن اجليل املعاصر قد ولد مكشرا.
ولم يكتف غسان بإعطاء رأيه النقدي باملضمون النصي
فحسب ،تعداه في كثير من احلاالت إلى التطرق لغالف
الكتاب وما كتب عليه ،والدار التي نشرته ،مما يدل على
متابعته ألمور النشر والطباعة ،وكذلك الترجمة.
لكن التزام غسان بحزبيته الصارمة لم مينعه من النقد
اجلارح والعنيف لبعض نتاجات األدب امللتزم ،كما في

فــي زمــن األخطــاء ال يحيــا إال
الشطــار
رزان القاضي 21 /عاما
مراسلة الصحيفة /نابلس

بني حلم الطفولة وبقايا الثياب الرثة
ومتاهات اإلبداع وجتريد الواقع وخذالن
االغتراب النفسي ورفض الطوق األمني
املفروض على الذات ..وبني التخلص من
عبودية األغالل وتخطي حدود الشفاه في
احلب ،وإطالق العنان للجسد والفكر بأن يحيا
بحرية .بني كل هذا وذاك جند الكاتب محمد
شكري قد أبدع الكتابة ،واسترق جنوم األدباء
العرب؛ ليصبح أول رائد في أدب االعتراف ،أو
ما يعرف بأدب السيرة الذاتية ،فهو صاحب
األبعاد اللغوية امللغومة ،وعمليات التعرية
األدبية حتى النخاع.
أن تخرج نفسك وتكتب كشاهد ،وأن تصبح
حياتك مجرد حروف بني دفتي كتاب كأنه
لن يقرأ هذه الكتابات أحد سواك ،هنا أبدع
شكري.
في رواية «الشطار» التي أجاد فيها شكري

العزف على وتر الكلمات فوضع القارئ أمام
وثيقة اجتماعية متتاز بصراحتها وسيرها
الفاضحة .وتعتمد السيرة الروائية عند
شكري على املعايشة والصدق والتجربة
والواقعية والتلقائية ،كما ترصد واقع
الفئات املنبوذة التي تعيش على هامش
املجتمع ،فترصد «الشطار» مغامرات شكري
املجنونة بني الريف وطنجة؛ التي جعلها
مكانا إلثبات ذاته الوجودية وشطارته
الذهنية ،حني ركز على الكيفية التي
دخل فيها شكري عالم املدرسة ألول مرة
وهو كبير السن عام 1956م ،إبان استقالل
املغرب وانتصار احلركة الوطنية وطرد
املستعمر اإلسباني من البالد ،لتضعنا أمام
مفترق فلسفي حول ما خلفه االستعمار من
تخلف ثقافي ،فجاءت الرواية لتضيء حقبة
زمنية مهمة في تاريخ املغرب بطابع يتسم
بالنضج والوعي واجلراءة في تناول القضايا.
فكان شكري يجري وراء غواية السؤال الذي
ليس له إجابة سهلة ،ويلهث وراء الرغبة شبه

االنتحارية في التضحية بكل شيء الكتساب
خبرة جديدة ،وحلظة بكر ملعرفة لم تنتهك،
ويالحظ أن الرواية ثورة على الظلم،
وسخرية من الزيف االجتماعي والنقاء
الطبيعي ،والتمسك بشكل االحترام إلخفاء
االنهيار اخللقي للشرفاء واحملترمني.
وال ميكن ألحد أن يتصور النكهة الوقحة
املقتحمة خليالنا ما لم يعيش كشكري
في فضاء متحرر من رتابة التصورات
االجتماعية؛ لذلك حتتوي الرواية على كثير
من مالمح مرحلة ما بعد احلداثة ،وإذا كانت
احلداثة وما بعدها تعمد إلى انتهاك احملرمات
والعصف بكل احلدود ،فليس ثمة نص في
أدبنا العربي احلديث أشد جراءة في انتهاكه
للمحرمات اللغوية واالجتماعية من سيرة
شكري .ويجدر بنا القول إن رواية «الشطار»
جاءت لتكمل سرد رواية «اخلبز احلافي»
لنفس الكاتب.
الرواية متوفرة في املكتبات بسعر  25شيكال
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مجموعة قصصية خلليل فخر الدين بعنوان «ال تشتروا
خبزا ،اشتروا ديناميت» ،حيث يقول كنفاني« :إن األدب
امللتزم يستطيع أن يكون جميال ورائعا ،لكن املشكلة ليست
في أدب ملتزم وأدب غير ملتزم ،ولكن في أدب جيد وأدب
«بزرميطي» .ويعتقد أنه ليس من املفترض أن يعبر
الشخص عن شعوره الوطني عن طريق الشعر أو األدب ،بل
يستطيع إن يكون ما يشاء ليخدم الوطن وقضيته؛ فلألدب
أدباؤه ،وللوطنية مناضلوها.
وألن غسان موضوعي جدا حسب عدد من الكتاب والنقاد،
فإنه ال يتحرج من ذم الكاتب وامتداحه في نفس الوقت
ونفس املساحة املكانية للمقالة .ومن أبرز األمثلة على ذلك
نقده ملجموعة قصصية بعنوان «السيف والسفينة» ،للكاتب
عبد الرحمن الربيعي ،وكذلك نقده للكاتب سالم اجلسر
في كتابيه «معجم االنتخابات» و»املزعجون»؛ ففي األول
مدحه ،وفي الثاني ذمه.
ولم يكتب غسان عن األدب العربي ،بل تعداه لألدب
الروسي ،حيث درس مجموعة قصصية «مليخائيل
شوخلوف» ،وأثنى على القصص ،لكنه ذم الترجمة .وكتب
عن األدب الساخر عند اإلسرائيليني في مقالتيه «حول
خفة الدم اإلسرائيلية ،وهم غلظاء أيضا» ،و»خفة الدم
واحلرب والقريدس في الثقافة الصهيونية» .وتعجب غسان
من إشاعة اإلسرائيليني ألنفسهم صيتا يزعم أنهم اخف
«خلق الله دما» ،وأعلن تخوفه أن يكون صراعنا املقبل مع
شعار «شعب الله الضاحك» ،بعدما أوشك شعار «شعب الله
املختار» على التراجع! مختتما مقالته بقوله« :أليس أبشع
ما في االحتالل أن يعتبر نفسه صاحب نكتة»؟
واليوم نحن كعرب بأمس احلاجة حلركة نقدية شاملة متسح
ما تراكم علينا من غبار االستسالم والرجعية والتخلف،
حركة تشرح احلياة السياسية واالجتماعية والثقافية التي
يعيشها املواطن العربي لتوضح هذا أو تنصف ذاك ،ووجب
أن يكون للنقد األدبي مساحة وافرة من األدب العربي ،فكما
يقول كنفاني« :الذي يعتقد أن النقد يتكسر على ضلوعه
هو فاشل مربع وال فائدة منه ويجب على القارئ أن يغسل
يديه بعد قراءة كتابه بصابون «الفونيك».
الكتاب متوفر في املكتبات الفلسطينية وسعره حوالي  30شيكال
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شباب واقتصاد
معرض الصناعات الفلسطينية

خطــوة نحــو تعزيــز الصناعــة الوطنـيــة وتطويرهــا

نور أقطش وإكرام أبوعيشة
مراسال الصحيفة /نابلس

يعد معرض الصناعات الفلسطينية السنوي
احلدث االقتصادي األبرز على مستوى الوطن
منذ عام  ،2007ألنه يتيح الفرصة لرجال
األعمال احملليني والعرب واألجانب لعقد
الصفقات التجارية ،وبحث الفرص االستثمارية.
كما يهدف املعرض إلى دعم الشركات الوطنية،
وتعريف املواطنني ورجال األعمال مبزايا

الصناعات الوطنية ،وما وصلت إليه في مجال
تطوير املنتج ،ويفتح الطريق لتسويق منتجات
 17ألف منشأة صناعية فلسطينية ،والتغلب على
الصعوبات التي تواجه تسويق السلع التي تنتجها
في الداخل أو اخلارج.

خطوة توعوية

وتضع املدارس زيارة هذا املعرض سنويا على
رأس الرحالت املدرسية من مختلف أنحاء
الضفة ،في خطوة توعوية تهدف لتعريف

الطلبة على املنتجات الوطنية ،وحثهم على
شرائها بدال من منتجات املستوطنات ،واملنتجات
املستوردة .ويقول الطالب حجازي إبراهيم16 ،
عاما ،من قرية دير دبوان« :تقوم مدرستنا
كل عام بزيارة معرض الصناعات الفلسطينية،
مما جعلنا ندرك أن لدينا إنتاجا مميزا يستحق
أن يعرض في األسواق ،ومن األولى أن نبتاع
بضائعنا الوطنية بدال من ابتياع بضائع ليست
من إنتاجنا».
وترى هدى نواورة15 ،عاما؛ طالبة في املدرسة
اإلسالمية بنابلس ،أن النشرات التي توزع في
هذا املعرض مفيدة جدا ،وتتضمن شرحا مفصال
عن كل شركة ،وعن البضائع التي تنتجها».
وتتضمن هذه النشرات عدة طرق للتمييز بني
البضائع الوطنية ،وبضائع املستوطنات.
ويشجع رامي مطر 30 ،عاما ،من نابلس ،تنظيم
أنشطة تدعم املنتج الوطني باستمرار ،ويقول:
«هذه األنشطة تلعب دورا كبيرا في تطوير
النشاط االقتصادي في فلسطني» ،ويضيف:
«نحتاج إلى حتسني جودة منتجنا الوطني
ليصبح قادرا على منافسة منتجات املستوطنات
والبضائع املستوردة».

عالقات جتارية

تصوير :نور أقطش

زاوية الفسيفساء في معرض الصناعات الوطنية

تقرير :لنا حجازي
مراسلة الصحيفة /غزة

يفضلون العطور املركبة

يقول محمد أبو هاشم؛ صاحب محل للعطور
في حي الرمال وسط غزة“ :تركيب العطور
شائع عامليا ،حيث يحصل املوزع األصلي
على ترخيص من الشركة األم إلنتاج كميات
مركزة من عطر معني .وبعد أن تصل إلينا
هذه الكميات نخلطها مع مواد “األثينول”
و”الكريستال” واملاء املقطر ،وأصباغ ال تؤثر
على لون املالبس”.
ويضيف“ :لكن احلصول على عبوات العطر
املركز لم يعد أمرا سهال؛ ألنها تصلنا عبر
األنفاق” .ويشير إلى أن أنواع العطور تعتمد
على مصدرها ،من الزهور أو الفواكه أو
األخشاب أو البخور .ومنها ما يستخلص من
احليوانات كاملسك.
ويتابع“ :يكمن الفرق األساسي بني العطور
املركبة والعطور األصلية في أن رائحة

أسعار مناسبة

ويرى أبو هاشم أن الطلب األكبر على «دنهل»
و«هيوجو» و«بوس» و«ون مان شو» و«هريرا»
و«بوستر مان» و«سكادا» .ويوضح أن العديد
من الزبائن الذين اعتادوا على شراء العطور
األصلية ،بدأوا يتوجهون للعطور املركبة؛
ألنها «ال تختلف كثيرا عن األصلية ،وأسعارها
تناسب الوضع االقتصادي الصعب في القطاع»
كما يقول.
ويطلق على العطور املركبة أسماء أخرى
جتعلها جتد إقباال لدى املشترين ،ومنها
«العروسة» ،و«املذهبة» ،و«البرميل»،
و«الشمعة» ،و«كنز» ،و«فلور» .ويقول أبو
هاشم“ :بعد أن كانت احملالت تعتمد على
الغطاء املعدني الذي يستخدم بطريقة
الكبس ،ها هي اآلن تستخدم طريقة اللف،
وهي طريقة سهلة”.
وبسبب احلصار ،أصبح التجار مضطرين
إلدخال العطور عبر األنفاق ،رغم أن إقبال
الزبائن على شرائها قل في السنوات األخيرة،
حيث يفضل املواطنون صرف أموالهم القليلة
في شراء االحتياجات األساسية .إضافة إلى أن
أسعار العطور ترتفع خالل مرورها مبحطات

طموحات مستقبلية

ويشير جوابرة إلى أن املوظفني في الغرف
التجارية يبذلون جهدا كبيرا كل سنة ليصلوا
في املعرض إلى أعلى املستويات ،ويأملون أن
يستمر املعرض كحدث سنوي للغرف التجارية
والصناعية ،التي تطمح إلقناع املواطن
باستهالك املنتجات الوطنية؛ لتعزيز التنمية
االقتصادية واحلد من البطالة والفقر.
وتسعى شركة إديكس لإلعالن وحلول األعمال
للوصول إلى املصانع والشركات اجلديدة،
ومساعدتها لتظهر في األسواق ،حيث يقول
تامر أبو راس؛ مدير الشركة« :نتمنى أن
يكون في املستقبل تواصل إيجابي بني املصانع
واملستهلك ،وإيصال الشركات الوطنية إلى منافذ
عمل جديدة عبر املشاركة مبعرض الصناعات
الفلسطينية» ،ويتابع« :منتجاتنا قادرة على
منافسة البضائع العاملية ،وأدعو كل شركة

مختلفة خالل رحلتها للقطاع ،ويقول أبو
هاشم« :بعد العدوان شعرت أن الناس في
حالة حداد ،حيث انقطع الزبائن عن شراء
العطور لفترة طويلة ،أما اآلن فإن حركة
البيع أفضل».
ويحمل أبو هاشم ترخيصا مبزاولة املهنة،
ويوضح أن اجلامعات الفلسطينية ال تقوم
بتدريس علم العطور ،ويقول« :حصلت على
شهادة في كيفية صناعة العطور من أحد
املعاهد السورية».

تصوير :ايهاب الضميري

رغم رائحة املوت التي تعبق بها أجواء قطاع
غزة نتيجة االعتداءات اإلسرائيلية ،ورغم
تلوث أجوائه برائحة الدخان املتصاعد من
مولدات الكهرباء ،إال أن العطور ما تزال جتد
متسعا لها في أسواق غزة ،بعد أن أصبحت
تعتمد على محالت تركيب العطور التي
تقوم بتقليد العطور العاملية .ورغم أن
احلصار جعل أسعارها مرتفعة ،قياسا باحلالة
االقتصادية السيئة السائدة ،إال أن املتسوقني
يعتبرونها مناسبة ،لتشكل مصدر دخل
اقتصادي للعاملني فيها.

األخيرة تدوم أطول ،ومن الزبائن من يفضل
العطور املركبة ألنه يحب تغيير نوع العطر
الذي يستخدمه”.
ويؤكد أنه استفاد كثيرا من مواقع اإلنترنت
التي تعلم منها مواضع العطور في اجلسم،
ويقول« :تظل رائحة العطور مدة أطول إذا
مت رشها في منطقة دافئة من اجلسم ومنها
خلف األذن ،أو في موضع النبض باملعصم».

ويوضح جمال جوابرة؛ مدير عام احتاد الغرف
الصناعية التجارية الزراعية الفلسطينية ،وهي
إحدى اجلهات املنظمة للمعرض ،أن هذا املعرض
السنوي يقام منذ عام  ،2007مبشاركة مجموعة
من رجال األعمال داخل فلسطني وخارجها،
إضافة ألكثر من  100شركة صناعية فلسطينية
متثل معظم القطاعات االقتصادية في الوطن،

تقوم بعرض منتجاتها ليتعرف الزوار عليها.
ويهدف املعرض إلى تعريف اجلمهور الفلسطيني
بنوعيه املنتجات الوطنية وتعزيز دورها،
لتنافس املنتجات املستوردة ،وخصوصا منتجات
املستوطنات اإلسرائيلية.
ويقول« :ميكن املعرض الشركات التي تعرض
منتجاتها من إقامة عالقات جتاريه مع
الضيوف من دول املنطقة ،ليشكل منفذا
للتجارة اخلارجية» .ويوضح أن من النتائج
التي حتققت على مر تاريخ املعرض كان عقد
ثالث صفقات جتارية بقيمة  47مليون شيكل.
ويبني أن عدد الزوار في كل مرة يتجاوز املئة
ألف زائر.

نفس الرائحة

ويفضل املواطنون ،وخاصة الشباب ،استخدام
العطور املركبة ،كما تفعل نبال محمود31 ،
عاما ،من غزة ،التي تقول« :كنت في املاضي
أشتري العطور األصلية ،ولم أكن مقتنعة
باملركبة ،ولكن عندما جربتها وجدتها جيدة
جدا ومتوفرة بأسعار أوفر».
ويشعر محمد الهمص 27 ،عاما ،من غزة،
باحليرة عندما يختار عطره املركب من بني
أنواع العطور املتوفرة ،ويقول« :ال تختلف
العطور املركبة كثيرا عن العطور األصلية،
وأسعارها مناسبة».
ويعتقد عاطف أبو سمرة 40 ،عاما ،أن العطور
املركبة مضمونة ،حيث يقول« :ميكن أن
تشتري نوعا من العطور في محالت العطور
على أنه أصلي؛ ثم تكتشف أنه مقلد» .ويتابع:
«ميكنك أن تشتري نوعا مركبا وقريبا من
العطر األصلي بدرجة كبيرة ،كما إنها تتميز
بأنواعها اجليدة وأسعارها املناسبة».
وما تزال محالت العطور في غزة حتارب
في سبيل االستمرار والبقاء ،كبقية احملالت

للمشاركة في املعرض لتحقيق النجاح املطلوب».
وتهدف شركة ماجد النابلسي لصناعة الصابون،
من خالل مشاركتها سنويا ،إلى إيصال صناعة
الصابون الفلسطيني إلى العالم لينافس املنتجات
املتوفرة في األسواق ،كما يوضح شامخ النابلسي؛
مدير العالقات العامة في الشركة ،الذي يقول:
«نأمل أن ينجح تنظيم املعرض سنويا في
تغيير الفكرة املوجودة عند الناس جتاه املنتج
الفلسطيني ،الذي ميلك جودة مواصفات متكنه
من منافسة البضائع املستوردة».
وتؤكد عائشة جريبان؛ مديرة ورشة «ملسات
فنية ألعمال اخلياطة والتطريز» ،أن املعرض
يشكل فرصة لكافة الصناعات الفلسطينية
الصغيرة واملتوسطة ،غير القادرة على تنظيم
معرض خاص بها ،ألنه «يوفر سنويا جناحا
خاصا باملشاريع الصغيرة والصغيرة جدا»،
وتقول« :نتمنى احلصول على اهتمام أكبر
مبشاركتنا في معرض الصناعات الفلسطينية؛
فمشاريعنا وإمكانياتنا متواضعة ،ونحتاج دوما
إلى دعم لتكون منتجاتنا مميزة ،وتستحق أن
تطرح في األسواق.
وقد ألقى الدكتور حسن أبو لبدة؛ وزير
االقتصاد الوطني ،كلمة في اليوم األول من
افتتاح معرض الصناعات الفلسطينية لعام
 ،2010أكد فيها على أنه ابتداء من مطلع
 ،2011سيتم تنفيذ خطة لزيادة اإلقبال على
املنتج احمللي .ودعا املواطنني إلى إعطاء املنتج
الوطني فرصة ،وجتربته قبل احلكم عليه،
مشيرا إلى ضرورة االستمرار في مقاطعة
بضائع املستوطنات؛ ألن تلك خطوة مهمة في
مسيرة تطور االقتصاد الوطني.

بائع يركب العطور
التجارية املوجودة في القطاع ،والتي تعاني
بشكل كبير من صعوبة احلصول على
البضائع الالزمة وقلة إقبال الزبائن عليها.

لألصلي زبائنه

ويرى محمد زين الدين؛ صاحب محل
للعطور األصلية في غزة ،بأنه ال يزال للعطور
األصلية ذات املاركات العاملية ،زبائنها الذين
ال يرضون بديال عنها .ويلفت إلى أن الذين
يقبلون على استخدام العطور املركبة هم
محدودو الدخل لرخص أسعارها ،ويقول« :ال
ميكن للعطور املركبة أن حتل محل العطور
األصلية ،مع أن اإلقبال عليها قد تراجع
بسبب الظروف االقتصادية الصعبة».
وينفي زين الدين أن أصحاب محالت العطور
العاملية تبيع عطورا مقلدة على أنها أصلية،

حيث يقول« :منذ عشرين عاما وأنا أعمل
في هذا احملل ،ولم أدخل إليه زجاجة عطر
غير أصلية» .ويدعو املواطنني إلى «التوجه
للعنوان الصحيح عند شراء العطور» ،ويقول:
«ال ميكن أن تشتري زجاجة عطر بـ 30شيقال
من بائع متجول على أنها أصلية ،حتى وإن
كانت حتمل اسم العطر األصلي نفسه».
ويوضح أن الكثير من العطور العاملية يتم
تقليده ،ويباع بأسعار زهيدة ،وهي أبعد ما
تكون عن العطر األصلي.
وحول التأثير الصحي للعطور املركبة،
يوضح الدكتور أحمد أبو السعيد؛ أخصائي
احلساسية واملناعة ،أن بعض الناس يعانون
من حساسية مفرطة جتاه الروائح والعطور،
فيصابون بتهيج األنف ،سواء أكان العطر
مقلدا أم أصليا.
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النظرة ،وأن تضحك معه.

اختارتها :متارة هداية
مراسلة الصحيفة /القدس
كثيرا ما يلجأ الرجال للكذب حتى ترضى
عنهم النساء ،وغالبا ما تعتبر أكاذيبهم من
نوع الكذب األبيض.
وإليكم أشهر أكاذيب الرجال:
«هذا الثوب يبدو رائعا عليك»
يلجأ الرجل لهذه الكذبة ليتجنب املشاكل،
وإيذاء مشاعر املرأة ،وتسهيل حياتهما ،حيث
يقول الدكتور آرثر كوفاكس؛ طبيب نفسي
من مدينة سانتا مونيكا بكاليفورنيا« :يعتقد
الرجال أن هذه الكذبة هي الطريق اآلمن
لتجنب الصدام مع الزوجة» .ولكن هذا ال يعني
أن الزوج ال يهتم مبا ترتديه املرأة أو تشتريه،
ولكنه ببساطة يترك لها حرية القرار،
وموافقته تعني أنه يحترم رأيها ،ويختار
أقصر الطرق لينهي النقاش ،ليتفادى بذلك
العودة إلى املتجر مرة أخرى لتبديل الثوب،
وهي عادة يكرهها معظم الرجال.

«كل شيء على ما يرام»
يحاول الرجل من خالل هذه الكذبة مداواة
جروحه في عزلة احلزن والكآبة ،أو عدم
القدرة على التركيز ،التي يحاول إخفاءها
حلماية رجولته .ولكن الرجال ال يحتاجون
للعطف واملواساة كالنساء ،فهذا يؤدي إلى كآبته
أكثر؛ ألن ذلك يعني أن عواطفه باتت مكشوفة.
فكوني قريبة منه ،ولكن ال تبكي معه.
«حاولت االتصال بك»
يدافع الرجل عن نفسه؛ ألنه يعتقد أنه
قديس أو طيب جدا .وال يريد أن يفهم
ملاذا يخيب أمل زوجته به؛ فقد تخلى عن
حياة العزوبية الرائعة ،واستسلم في القفص
الذهبي ،ليرضيها .وها هي تصرخ في وجهه
إذا نسي االتصال بها لالعتذار عن تأخره.

«اتركيه ميكنني إصالحه»
ويلجأ الرجل إليها ليحمي كبرياءه الرجولي،
واعتقادا منه بأن الرجولة تقتضي يجب أن
يكون ملما بكل املجاالت ،مما يجعله يشعر
بالضعف إذا ترك زوجته أو رجال آخر يقوم
بعملية اإلصالح .كما إن أقرانه على األغلب
سيعتبرونه خارجا من نادي الرجال.
«لم أكن أنظر إليها»
طبيعة الرجل التي ال ميكنه مقاومتها مهما
امتدت فترة زواجه؛ فال ميكنه إال أن ينجذب
للنساء ،بنفس الدرجة التي ال ميكن للمرأة
فيها أن تتوقف عن حب الشوكوالته.
ويفضل أن تشارك املرأة زوجها في هذه

«أنا األفضل»
يسعى الرجل إلرضاء املرأة التي اختارته،
ويرغب في أن تدرك أنه أفضل الرجال وأقواهم
وأوسمهم؛ فالرجال يشعرون بالضغط والغيرة
من الرجال أقرانهم األكثر جناحا ،ويحبون أن
يكونوا متميزين ،على األقل في نظر املرأة.
فاستعدي إذن لسماع قصص عن بطوالته
ومغامراته التي كان فيها البطل الوحيد.
«أنا لن أكذب عليك»
يرغب الرجل أن يعيش بسعادة إلى
األبد .وهذه اجلملة رومانسية جدا،
وغالبا ما يلفظها الرجل ألنه يشعر
بأن هناك أوقات حتتاج املرأة فيها إلى
جملة من فيلم رومانسي .فإذا قالها
بصدق أعتقد أنه يستحق أن تصدقيه.
عزيزي الرجل؛ هل لديك أكاذيب أخرى لنضيفها؟

اختارها :أشرف النبالي
مراسل الصحيفة /رام الله
يغلب علينا استخدام أسماء املدن والدول
والقارات ،حتى لم نعد نسأل عن أسباب
تسميتها ،وفيما يلي بعض هذه األسماء،
وأسباب تسميتها:

قارات

آسيا :كلمة في اللغة السنسكريتية تعني
البالد التي تشرق منها الشمس.
إفريقيا :يقال إنها سميت كذلك نسبة
مللك عظيم حكم معظم بالد إفريقيا هو
أفريقش بن صيفي .وتذكر بعض املصادر
أن االسم إلله النهر عند شعوب إفريقيا.
أستراليا :يعني االسم بالد اجلنوب في اللغة
البولينيزية.
أوروبا :هنالك اختالف حول أصل التسمية،
وأهم الروايات تقول إنه اسم إحدى بنات
امللك الفينيقي أجينور ،التي اختطفها
أمير يوناني ،وسميت أوروبا تيمن ًا بها.
وهناك مصدر فينيقي آخر للتسمية
التي تعني بالد الغرب؛ ألنها كانت تقع
غرب بالد الفينيقيني .وكلمة غرب في
الفينيقية تعني أرب .أما الرأي الثالث
فمصدره اللغات اجلرمانية ،حيث يعني
االسم البالد الواسعة.
أمريكا الشمالية واجلنوبية :تنسب للبحار
اإليطالي أمريكوس فسبوتشي ،الذي
قاد أسطوال أكبر من أسطول كريستوفر
كولومبوس ،واكتشف الكثير من مناطق
هذه القارة.

دول

روسيا :نسبة لشعوب الرس أو الرش التي
سكنت بالد الشمال.

الصني :بلغة املندرين وتعني السماء.
منغوليا :بالد احليوانات اخلمسة.
اليابان :قيل إن الكلمة تعني الشمس.
الفلبني :نسبة للملك اإلسباني فيليب
الثاني.
أندونيسيا :تعني اجلزر الهندية.
سنغافورة :مدينة األسود.
سيريالنكا :بلغة التاميل وتعني اجلزيرة
املشعة.
باكستان :بلغة األوردو وتعني األرض
الطاهرة.
سوريا :كلمة يونانية تعني الشمس .واسمها
القدمي هو «خيت» ،وقيل كذلك نسبة
لآلراميني السريان.
البرتغال :بالد املرافئ.
فنزويال :البندقية الصغيرة.
البرازيل :كلمة برتغالية تعني شجر
البراسيل.
غواتيماال :بالد الطيور التي تأكل األفاعي.

مدن

نيويورك :أطلق عليها قدميا اسم هولندا
أو أمستردام اجلديدة؛ ألن الهولنديني هم
من اكتشفها .وبعد أن احتلها البريطانيون
سموها نيويورك ،نسبة لدوق مدينة
يورك اإلجنليزية .وتعتبر مانهاتن أكبر
ضواحيها ،والكلمة من لغة الهنود احلمر،
وتعني نهاية العالم.
واشنطن :نسبة جلورج واشنطن؛ قائد حرب
االستقالل األميركية ضد البريطانيني.
فيالدلفيا :كلمة يونانية تعني احلب
األخوي.
كاليفورنيا :األتون احلار.
لوس أجنلوس :من اإلسبانية وتعني
املالئكة.
فلوريدا :أرض اخلضار.

اختارها :محمد توام  -مراسل الصحيفة /رام الله
ال أحد يرغب في أن يحمل لقب «شريك سيئ» .لكن هناك بعض
العادات التي تتبناها النساء ،فتكون عالقتهن باآلخرين صعبة
جدا .تعالوا لنتعرف على بعض هذه العادات التي يشكو منها معظم
الرجال.

اإلحلاح الدائم

قد تكون هذه أولى العادات السيئة التي يصوت لها جميع الرجال.
ال بأس أن تذكريه مبهمة أو عمل ،ولكن ال تكرري ذلك بشكل
مزعج طوال اليوم؛ ألنه سمعك أول مرة ،ولكنه لم يجد الوقت
املناسب إلجناز املهمة .وال يحب الرجل أن تلح عليه املرأة؛ فإذا أردت
أن تستعيدي حبه واحترامه وثقته ،توقفي عن إحلاحك الدائم.

محاولة التغيير

أفضل طريقة للحب الصادق هي تقبل الشخص كما هو ،وليس
كما حتبينه .ميكن أن يكون مقبوال أن حتاولي تقدمي النصائح ،أو
توجيهه نحو إمكانياته احلقيقية .ولكن ال حتاولي أن تضعيه في
قالبك اخلاص ،وتصنعي منه نسخة منك أو من رؤيتك املثالية.

محاصرته

إذا كنت متعلقة به لدرجة أنك ال تستطيعني تركه بعيدا عن
عينيك ،أو حتاولني دائما حشر نفسك في خططه ،فقد يشعر
الرجل باالنزعاج .لذلك أمنحيه مساحة للحرية الشخصية لتبقى
عالقتكما صحية؛ فمحاصرته في املنزل وخارجه ميكن أن يسبب
لك مشاكل جدية في عالقتك به.

اختارها :عمر مطير  -مراسل الصحيفة /مخيم قلنديا
> أقدم مملكة في جزيرة العرب هي مملكة معني.
> أقدم مراكز احلضارة هما مصر وبابل.
> أقدم لغة مكتوبة في العالم هي اللغة الصينية.
> أقدم عاصمة في التاريخ هي دمشق.
> أقدم متحف في العالم هو متحف اإلسكندرية.
> أقدم مطبعة لها تاريخ متواصل في الطباعة ،هي مطبعة جامعة كامبردج في بريطانيا التي
ما تزال تعمل منذ عام .1584
> أقدم برملان في العالم هو برملان آيسلندة.
> أقدم معجم في تاريخ اللغة العربية هو معجم العني للخليل بن أحمد الفراهيدي.
> أقدم مستعمرة أوروبية في إفريقيا هي مدينة سبتة في املغرب.
> أقدم احليوانات استئناسا على وجه األرض هو اخلاروف.
> أقدم مدينة في العالم مأهولة بالسكان هي مدينة أريحا.
> أقدم جامعة في العالم هي جامعة القرويني في املغرب.
> أقدم مئذنة في العالم هي مئذنة اجلامع األموي.
> أقدم عملة في العالم على اإلطالق هي الدراخما اليونانية.
> أقدم جامع في إفريقيا هو جامع عمرو بن العاص.
> أقدم أصنام اجلاهلية هو «مناة» وكان منصوبا على ساحل البحر.
> أقدم أسرة حاكمة في العالم هي األسرة اليابانية احلاكمة.
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شباب ورياضة

«البولينغ»...

أجواء ترفيهية تكسر تقاليد الواقع
خالد نصرة وميرنا زيادة
مراسال الصحيفة /رام الله

طريقة اللعبة

يتم تزويد املضمار بجهاز يعيد نصب
األوتاد والكرات في نقطة الرمي تلقائيا.
وتصنع األوتاد من خشب شجر اجلوز،
ويتم تغليفها بالبالستيك أحيانا .أما
كرة البولينغ فيختلف وزنها وفق الالعب،
سواء أكان ذكرا أم أنثى ،وفيها ثالثة ثقوب
إلدخال أصابع اإلبهام والوسطى والبنصر.
وعلى الالعب أن يصوب الكرة وسط
املضمار؛ ليتمكن من إسقاط األوتاد
املوضوعة في نهايته ،فإذا سقطت جميعها

الشباب واللعبة

أقيمت «كواترو»؛ كأول صالة للبولينغ،
والوحيدة حتى اآلن في الضفة الغربية،
مبدينة رام الله.
وتناسب اللعبة جميع األعمار ،حيث يقول
إياد منر؛ صاحب الصالة« :تكمن متعة
اللعبة في أنها تلعب بشكل جماعي في

تصوير :حنني خليل

تعتبر البولينغ من األلعاب املمتعة
واحلماسية التي تعتمد على املهارة وخفة
اليد .ولعل أهم ما مييزها هو البراعة
ووضع اجلسم أثناء قذف الكرة ،بشكل
يحتاج إلى تفاعل أصابع اليد مع الكرة،
والتركيز على تسديد الكرة على املضمار
احملدد لسيره.
وقد وجدت هذه اللعبة في حضارات قدمية،
حيث ابتكرها الفراعنة ،ورسموها على
جدران معابدهم مند أكثر من  6000عام.
وفي العصور احلديثة ،ظهرت هذه اللعبة
في إجنلترا خالل القرن احلادي عشر ،ثم
أدخلت إلى الواليات املتحدة وانتشرت هناك
منذ القرن السادس عشر .وكان عام 1895
هو موعد تأسيس أول احتاد أمريكي للعبة.

من أول رمية ،سميت اللعبة «سترايك» .وإذا
لزم األمر لضربة ثانية تسقط بقية األوتاد،
تسمى اللعبة «سبير»؛ التي تعني الضربة
االحتياطية .وال يجوز إهمال الضربة
الثانية؛ ألن الضربة األولى قد ال حتقق
املطلوب ،ولذلك فإن إتقان الضربة الثانية
هو ما مييز الالعب البارز عن العادي.
وترمى الكرة لألسفل لتتدحرج على
املضمار ،ولكن قبل إلقاء الكرة ،على الالعب
أن يستعد للضرب بأربع خطوات ،دون أن
يتجاوز اخلط احملدد وإال يتم إلغاء الضربة.
ومتارس اللعبة باحتساب رميتني على
األوتاد أو األنصاب أو األهداف ،وجميع هذه
املسميات تدل على األشكال العشرة التي
تشبه الزجاجات في آخر املضمار.
ويعتبر الالعب فائزا إذا استطاع رمي أكبر
عدد ممكن من األوتاد خالل الرمية األولى.
ويكون له احلق في رمية ثانية إلسقاط
بقية األوتاد التي لم تسقط في احملاولة
األولى .ويتم احتساب النقاط حسب عدد
األوتاد التي تسقط من الضربتني األولى
والثانية.

الزميلة ميرنا في صالة البولينغ
معظم األحيان» .ويضيف« :هنالك إقبال
كبير على هذه اللعبة؛ ألن هذه الصالة
هي الوحيدة في رام الله ،مما يدفع الشباب
لقضاء أوقاتهم فيها».

اسأل من جربها

يقول عمر مطير 23 ،عاما من مخيم
قلنديا« :البولينغ لعبة مسلية جدا ،وأنا

أمارسها منذ شهر مع زمالئي في العمل،
حتى أصبحت من هواياتي املفضلة» .ويتابع:
«أنا ألعبها خالل وقت الفراغ ،وال ميكن أن
تؤثر على العمل» .وتقول جنيفر حنانيا؛
طالبة في جامعة القدس« :هذه اللعبة من
أروع األلعاب التي أقضي فيها وقت فراغي،
وهي بالنسبة لي تفريغ للطاقات املكبوتة؛
حيث مير الوقت دون أن أشعر بامللل».

ويقع الصغار قبل الكبار في حب هذه
اللعبة ،حيث يقول أوس شاهني 13 ،عاما،
إنه يرحب بافتتاح أول ناد للـبولينغ في
الضفة الغربية برام الله ،ويؤيده ساجي
مجج14 ،عاما ،حيث يقول« :أصبحت قادرا
على لعب البولينغ في أي وقت أشاء» ،ويؤكد
أنه ال يضيع وقتا طويال في ممارستها
خشية التأثير على واجباته املدرسية.

«البنانير»

لعبة تراثية شتوية بني أصابع األطفال والشباب

عماد قاطوني  -مراسل الصحيفة /نابلس

تعد لعبة «القلول» أو «البنانير» ،من األلعاب
الشعبية التي تتوارثها األجيال رغم تطور
وسائل التكنولوجيا احلديثة واأللعاب
اإللكترونية ،ويجدونها ممكنة ألنها غير مكلفة
ماديا ،وال حتتاج لتجهيزات كثيرة ،ويغلب عليها
طابع املنافسة الشديدة .وتنتشر هذه اللعبة

شتاء لرطوبة األرض وطبيعة اجلو الذي ميكنهم
من ممارستها بصورة أفضل.

تعريف باللعبة

تأتي تسمية اللعبة نسبة ألدواتها ،وهي
«القلول»ومفردها «قل» ،عبارة عن كرة معدنية
صغيرة .أما «البنانير» ،ومفردها «بنورة» ،فهي
كرة زجاجية صغيرة جدا .ويقوم العبان أو

أكثر مبمارسة اللعبة التي تعتمد على مسك
كل من الالعبني قال أو بنورة ،ويرسم شكال
هندسيا غالبا ما يكون دائرة ،يقف أحدهما
داخلها ،ويقذف «البنورة» بإبهامه محاوال إصابة
«بنورة» اخلصم .فإن جنح يفوز بـ«البنورة» التي
أصابها .وتستمر اللعبة ليفوز بها من يربح أكبر
عدد من «البنانير».
ويحرص كل العب على عرض أنواع مختلفة
من «البنانير» التي تعبر عن براعته في جمعها
ولعبها.
وللعبة عدة أشكال ،منها« :املور» ،التي يتم فيها
رسم مثلث على التراب بحجم مناسب ال يزيد
طول كل ضلع منه على ثمانية سنتمترات
تقريبا .ثم يتم رسم خط مستقيم في اجلهة
املقابلة للمثلث ،ويضع كل العب عددا من
«البنانير» حسب اتفاق الالعبني ،ثم يقذف
كل العب «بنورة» الرئيس باجتاه «البنانير»
األخرى ،ويشترك في هذه اللعبة ما بني العبني
حتى خمسة ،باإلضافة إلى شكل «اجلورة»
و«الدحلة».

نلعبها رغم الشتاء

يقابل محمد عباس 11 ،عاما ،من نابلس،
مجموعة من أقرانه عصر كل يوم في ساحة
أرض فارغة مجاورة ملنازلهم ليلعبوا «البنانير»،

بعد أن يقسموا األدوار بينهم ،ويقول محمد:
«تعلمت هذه اللعبة من إخوتي عندما كنت في
السابعة من عمري ،ومنذ ذلك الوقت وأنا أحب
ممارستها» .وال مينعه برد الشتاء من ممارسة
لعبته املفضلة مع أصدقائه ،وخاصة خالل إجازة
الشتاء بعد انتهاء الفصل الدراسي األول مباشرة.
ويؤكد عمرو خالد 14 ،عاما ،من نابلس ،أنه
ربح « 20بنورة» مرة واحدة عندما لعب أمام
ثالثة العبني .ويشير يحيى بدر 11 ،عاما ،من
طولكرم ،إلى أنه ميارس اللعبة كتسلية له في
فصل الشتاء.

اللعبة للجميع

أما الطفلة رنني عباس 13 ،عاما ،من نابلس
فتقول« :لعبة البنانير ليست حكرا على األوالد،
وأنا أستمتع بلعبها مع إخوتي قرب منزلنا».
وتشير إلى أنها تواجه انتقادات من أسرتها؛
ألنهم «يعتقدون أن اللعبة لألوالد وليست
للبنات» ،وتضيف« :أحب اللعبة لكنني أخجل
من لعبها مع غير إخوتي» .وهي متلك  40بنورة
ربحتها في أربع جوالت مع إخوتها ،وحتتفظ بها
في كيس صغير.
وتؤكد لطيفة بالل 13 ،عاما ،من نابلس ،أنها
حتب لعب «البنانير» ،وتكره احتكار األوالد لها،
وتقول« :ألعبها مع صديقاتي في املنزل ،وأحيانا

أربح بعض «البنانير» ،وأحيانا أخرى أخسر.
ومع ذلك أحبها كثيرا».

الكبار يشاركونها أطفالهم

ويشارك اآلباء أبناءهم الصغار في هذه األلعاب،
بل وينافسونهم في أجواء تعبق باحلب والدفء،
كما يرى نضال حماد 40 ،عاما ،من نابلس ،الذي
يقول« :مارست هذه اللعبة في صغري ،واليوم
ألعبها مع أطفالي ،فأجدهم فرحني مبا يربحون
من بنانير» ،ويضيف« :هذه اللعبة تعزز الذكاء
والتركيز لدى األطفال ،واملنافسة اجليدة،
وترسي قيما اجتماعية كالعمل بروح الفريق؛
كونها لعبة جماعية ،وتلزمهم بالقواعد
والنظام ،وغير مكلفة» .ويشير إلى أن اللعبة
وسيلة للحفاظ على التراث الشعبي الفلسطيني
من االندثار وسط منافسة األلعاب اإللكترونية
التي تنتشر في العالم.
ويقر صابر داوود 28 ،عاما ،من نابلس ،أنه يحب
ممارسة هذه اللعبة مع أبناء جيله ،ويقول:
«كل يوم خميس أجتمع مع بعض األصدقاء
بعد صالة املغرب في ساحة كبيرة ،ونلعب
«البنانير» ،ويضيف« :يأتي كثير من األطفال
ملشاهدتنا ونحن نلعب ،وكلما ربح شخص منا
كمية كبيرة من «البنانير» يوزعها على األطفال
املوجودين».
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تصوير :مالك أعطية

الفتيات والسجالت

تقرير :مالك أعطية وإيهاب ضميري
مراسال الصحيفة /اخلليل وطولكرم
قد يكون العبء ثقيال حني تستيقظ فتيات
في عمر الزهور من بلدة يطا؛ قضاء اخلليل،
وينطلقن مع الصباح إلى مستشفى أبو احلسن
القاسم ،بعد أن أتاح لهن مشروع خطى أن
يدخلن من بوابات املستشفى كمتطوعات ،ال
كنزيالت أو مراجعات.
فبالشراكة مع مؤسسة إنقاذ الطفل
البريطانية ،تنفذ الهيئة الفلسطينية
لإلعالم وتفعيل دور الشباب «بياالرا»،
مشروع «خطى» في  15مركزا في الضفة
الغربية ،وهو يستهدف  950طفال وطفلة،
ليصبحوا قادرين على املشاركة في صنع
القرار واملطالبة بحقوقهم.
وقد تلقت الفتيات قبل أن يتوجهن في هذه
الزيارة تدريبات في مواضيع أنا والذات ،وأنا
واملجتمع ،وحل النزاعات عن طريق الالعنف،
وحقوق الطفل.
ولعل هذه الرحلة التطوعية غريبة في
مضمونها وشكلها ،في بلدة نائية كيطا،
حيث تغلب العقلية العشائرية على تعامالت
املجتمع هناك .كانت انطالقة فريدة من
نوعها ،وقراءة جديدة لدور الفتاة في
مجتمعها ،خاصة حني انطلقن مع امليسرتني
افتخار وحسنة عبيد ،من جمعية القدس
للتعاون في البلدة ،ووصلن املستشفى ،بعد أن
اقتصر مفهومهن عن التطوع ولفترة طويلة
بالعمل امليداني كتنظيف الشوارع والطرقات،
وقطف الزيتون.
هذا النهار بدأ بجولة ميدانية زارت الفتيات
خاللها أقسام املستشفى ،وتعرفن على عمل
كافة األقسام فيه ،قبل أن يلتقني بطاقمه
من إداريني وأطباء ،ويقمن بالتعريف على
املشروع وأهدافه ،بطالقة وأسلوب جعل
الطاقم يبدي إعجابا وباملشروع وما حققه
لزهرات البلدة.
ثم انقسمت الفتيات وتوزعن على األقسام
املختلفة ،حيث ساعدت مالك اخلطيب،
 15عاما ،في توزيع الطعام على مرضى
املستشفى ،حيث تقول« :كانت الزيارة مثمرة،
بعد أن خضنا التجربة ألول مرة».
بالنسبة لها فقد اكتشفت مالك أن هذا العمل

بعض املشاركات في الزيارة

لم يكن سهال؛ ألن حتضير الطعام وتغليفه
ووضعه في الصواني ،ليس هو العمل الوحيد،
فهنالك أوقات معينة يأكل فيها املرضى،
وهنالك مرضى يحتاجون إلى نوع معني
من التغذية ،إضافة إلى تقلب أمزجة املرضى
وطلباتهم الكثيرة.
وتقول املمرضة فلسطني عالن ،من يطا:
«نشكر للفتيات اللواتي تطوعن في املستشفى،
وساعدن على خدمة املرضى في األقسام
املختلفة».
وتشير إلى أن الفتيات حاولن التخفيف من
معاناة املرضى ،وقدمن معها الطعام واألدوية.
وتقول« :أردنا لهن أن يكتسنب مهارات جديدة
متكنهن على التعامل مع أنفسهن ومع
اآلخرين».
مالك ،من ناحيتها ،كانت تخشى في البداية
أن عمل املمرضات الصعب ،وأعباءهن الكثيرة،
لن متكنهن من التفرغ للفتيات ،مما قد يهدد
الهدف الذي وضعته الفتيات للزيارة ،الذي
يتمثل أوال في العرف على عمل طاقم
املستشفى وعناصره وأقسامه ،واالنخراط
فيه لتتحقق الفائدة ،ولكنها في نهاية الزيارة
كانت تقول« :نشكر لطاقم املستشفى تقبله
واحترامه لنا ،رغم كثرة املهام واملشاغل».
وتثمن سوزان سالم ،من املختبر ،زيارة
الفتيات وتقول« :هذا اجلهد الذي قدمته
فتيات «خطى» واملتطوعات في جمعية
القدس ،يساعدهن على كسر حاجز اخلجل
من املعرفة» .حيث أصبح واضحا لسوزان
اجلندي 14 ،عاما ،أهمية موضوع التجارب
العلمية التي تنفذها في مختبرات مدرستها،
وتقول« :شكرا لسوزان ولكل العاملني في
املختبر؛ فقد أطلعونا على الكثير من التجارب
املفيدة ،وتعرفنا على اإلجراءات املخبرية
للتعرف على أنواع الدم ،وشاهدنا فحص
الذرات حتت املجهر».
أما عماد أبو طبيخ؛ موظف املقسم في
املستشفى ،فيبني أن هذه الزيارة مكنت
الفتيات من التعرف على اخلدمات التي
يقدمها املستشفى للمواطنني ،وخضن
التجربة العملية ،حيث يقول« :استقبلن
مكاملات املراجعني حتت إشرافنا ،واطلعن على
طريقة التسجيل في املستشفى».
ولم يكن االنطباع اإليجابي لهذه الزيارة

محصورا في طاقم العاملني باملستشفى،
حيث ملست الفتيات تقبل النزالء واملراجعني
جلهودهن ،كما تتحدث فاتنة عبد الكرمي،
املريضة في املستشفى ،عن معاملة الفتيات
احلسنة لها ،وتقول« :لقد حاولن املساعدة،
وأنا أشعر بالراحة لتعاملهن معي».
ولكن رمبا تكون جتربة عال أبو زهرة15 ،
عاما ،منفردة من بني جتارب زميالتها،
حيث اختيرت من بني الفتيات اللواتي
تطوعن في قسم الوالدة .وفي هذا القسم
تعاملت مع مشاعر األمومة ،وملست فرحتهن
بحياة جديدة تولد ،حيث تقول« :شعرت
بالسعادة وأنا أحمل املواليد اجلدد بني يدي».
وعن أثر هذه الزيارة تتابع« :أمتنى أن أصبح
يوما ما طبيبة أطفال».
كانت هذه التجربة فريدة ،عمقت انتماء
الفتيات ملجتمعهن ومؤسساته ،ومكنتهن من
تطبيق ما تعلمنه خالل ورشات العمل على
أرض الواقع ،ليشكل هذا العمل ،بهذه الروح
التطوعية العالية ،لبنة أولى في حقهن
باملشاركة في بناء الوطن.

الواجب اإلنساني

الفتيات واملختبر
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مراكز توزيع الصحيفة
املصدر :الهيئة الشعبية املقدسية

أنس كراجة  -مراسل الصحيفة /رام الله
حني ترتبط ذاكرة املكان في أذهاننا ،بحكايا اجلدات
الطاعنات سنا ومعرفة ،باألسطورة .ولكنها أسطورة
نصدق أحداثها ،ألنها حقيقة واقعة .وما وقع من أحداث
في قرى اللطرون :عمواس ويالو وبيت نوبا ،ضرب
من ضروب الواقع الفلسطيني ،تكررت أحداثه بذات
التفاصيل ،بعد عشرين عاما من نكبة عام  .1948وها نحن
أبناء هذه القرى نعيش حياة اللجوء والنزوح ،كما حصل
من املواطنني في أعقاب النكبة ،وال يسمح لنا حتى بزيارة
األرض التي شهدت أيام الصبا والشباب على أرض زهت
بأهلها ،وما تزال بانتظارهم.
وتعد قرى اللطرون :عمواس ،ويالو ،وبيت نوبا ،من القرى
الفلسطينية التي تتميز بجمال مناظرها ،وخصوبة
تربتها ،وكثافة أشجارها ،وكثرة عدد السياح الوافدين
إليها ،ووفرة مخزونها املائي ،مما جعلها محط أنظار
الغزاة عبر التاريخ .وحتتل هذه القرى موقعا إستراتيجيا
متميزا وسط فلسطني ،على طريق حيفا -القدس ،بحيث
تعتبر بوابتها الغربية ،والطريق للتجارة اخلارجية.

وسط الضفة الغربية
…املقر الرئيسي " -بياالرا"
البيرة ،عمارة عرابي الطابق االرضي
ص.ب .54065 .القدس

• هاتف 2406281/0 :ــ02

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

(حمزة مطير)

• خلوي0599-822010:

قطاع غزة
...مكتب "بياالرا"

مدينة غزة ،الرمال اجلنوبي ،تل الهوى،
ش :جامعة الدول العربية ،بجوار مبنى
التلفزيون سابق ًا
• تلفاكس08-2843880:

اجتياح وتهجير

يقول إيهاب جالد؛ منسق الهيئة الشعبية املقدسية:
«قررت إسرائيل في أعقاب حرب  1967جعل منطقة
قرى اللطرون منطقة عسكرية مغلقة ،حيث أكد إسحاق
رابني؛ رئيس أركان اجليش آنذاك ،على ضرورة تدمير
املنطقة لتغيير معاملها ومحوها من الذاكرة الفلسطينية».
ومنذ ذلك التاريخ بدأت حكاية مأساة أهالي القرى الثالث،
التي دخلها جنود االحتالل قرية تلو األخرى ،وكرسوا كل
قواهم إلخراج أهاليها من منازلهم حتت تهديد السالح،
وترحيلهم من أراضيهم ،فتشتتوا في املناطق القريبة؛ في
صفا ،وبيت عور التحتا والفوقا ،وبيت سيرا ،وبيت لقيا،
ورام الله والبيرة ،وضواحي القدس .ومنهم من نزح إلى
شرق األردن والدول العربية واألجنبية.
وقد هدمت جرافات االحتالل بيوت أهالي قرى اللطرون
في  28و 29حزيران  ،1967حيث شاركت في العملية تسع
جرافات إسرائيلية ،بدأت منذ ساعات الفجر األولى ،بناء
على أمر عسكري ،شمل إغالق املنطقة بحجة األسباب
األمنية.
وبدأ االجتياح اإلسرائيلي للقرى الثالث من ناحية
عمواس ،فتوجه أهالي القرية إلى مالجئ دير اللطرون،
الذي يقع على بعد كيلومتر واحد إلى الغرب من القرية،
وفي اليوم التالي عاد السكان إلى قريتهم ،لكن جنود
االحتالل طردوهم من جديد ،فأمست القرية خالية
من سكانها .ولم يكن أهالي قرية يالو أفضل حاال ،حيث
أجبر االحتالل أهلها على مغادرتها حتت تهديد السالح
بعد استشهاد العديد منهم ،وهدم منازلهم فوق رؤوس
املعاقني واملسنني واألطفال .وبعد احتالل قريتي عمواس
ويالو ،توجه االحتالل إلى قرية بيت نوبا ،وأجبر أهلها
على اخلروج بالقوة من قريتهم ،بعد أن استشهد عدد من
سكانها.
ويفيد شهود عيان على األحداث أن جنود االحتالل نهبوا
محتويات البيوت من أموال وممتلكات ثمينة .وفي األيام
القليلة التالية مت عزل املنطقة كليا عن الضفة الغربية.

• خلوي0599-673654 :
• بريد إليكتروني:
pyalaragz@p-i-s.com

شمال الضفة الغربية

نابلس
...مكتب "بياالرا"

بقايا الكنيسة

ورغم إصرار السلطة الوطنية الفلسطينية حاليا على أن
أراضي قرى اللطرون جزء ال يتجزأ من أراضي عام ،1967
إال أن االحتالل أقام مستوطنة «تفي حورون» فوق أراضي
بيت نوبا ،بينما أصبحت عمواس متنزها عاما ،ومت شق
طريق سريع وسط أراضي قرية يالو.

التسمية واالقتصاد

وحسب اجلالد ،فإن تسمية قرى اللطرون تعود للعصور
البيزنطية والرومانية ،مما يؤكد عمق تاريخ هذه القرى،
التي توجد في أراضيها بقايا دير بيزنطي قدمي ،أقام
الصليبيون خالل القرن الثاني عشر امليالدي على أنقاضه
كنيسة ما تزال آثارها موجودة حتى اآلن.
وتعتبر قرى اللطرون بوابة القدس الغربية ،وحلقة
مركزية على الطرق الداخلية ،وطرق التجارة اخلارجية
قدميا ،بحيث تشكل خط الدفاع األول ،ومن يسيطر على
اللطرون يسيطر على طريق باب الواد.
وتشتهر قرى اللطرون منذ العصر البيزنطي والروماني

بزراعة العنب على مساحات شاسعة ،ليتم استخدامه في
إنتاج النبيذ .كما تشتهر بزراعة القمح الستواء أرضها،
مما يجعلها صاحلة لزراعة احلبوب ،باإلضافة إلى زراعة
األراضي املمتدة التي حتيط بهذه القرى بعباد الشمس
وغيره.
ورغم كل ما تتعرض له قرى اللطرون ،إال أن أهلها ما زالوا
يحلمون بالعودة إلى مسارح طفولتهم.

قرى اللطرون اليوم
قرية عمواس حاليا محمية طبيعية ومنتجع ترفيهي ،أما يالو
وبيت نوبا ،فتحولتا إلى مزارع لتربية املواشي ،وأصبحت
أراضيها تابعة لعدة كيبوتسات ،أقيمت على الشارع الرئيس الذي
يوصل إلى الساحل الفلسطيني .ويقع مطار اللد قرب اللطرون.
وال تزال آثار إسالمية قائمة في املوقع ،منها مقام أبو عبيدة عامر
ابن اجلراح؛ الصحابي اجلليل ،وأحد قادة الفتوحات اإلسالمية
األولى في بالد الشام .ومن آثارها قناة املاء احملفورة في الصخر
منذ العصر الروماني.

جاليري سنتر الطابق الرابع.
بجانب املجمع الغربي.
• تلفاكس09-2399711:
(حكم األتيري) 0599-673653
• بريد إليكتروني:
pyalaranb@yahoo.com

جنني

(رامي دعيبس)

• خلوي0599-708255:

قلقيلية

(وائل عبد احلفيظ)

• خلوي0599-226582:

طولكرم

(رامي أبو شمعة)

• خلوي0599-643472:

سلفيت

(عامر عزرائيل)

خلوي0599477090 :

جنوب الضفة الغربية
بيت حلم
(يوسف حلام)

• جوال 0599040046 :خلوي052-2603293:

اخلليل

(عبد املجيد دسة)

• خلوي0599-556744:

(مركز الكاسا للتدريب)

آريحا

رامي خوالدة

• خلوي0598 167735:

القدس

قرية عمواس قبل االحتالل

قرية عمواس بعد االحتالل

مجدي دويك

• خلوي0522558663:

