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في هذا العدد

ليست صدفة تلك االبتسامة؛ هي الشروق املتورد في صباحاتنا الذهبية، وهي إشراقة عينني من 
البكاء. ما تزالني تتشحني باحملبة والوفاء، فإن دمعت عيناك حنانا، أمطرت الغيوم لتسقي  بعد 
خضرة الربيع، وإن ابتسم ثغرك أشرقت أنوار أزهاره، وترمنت عصافير الصباح حتيي احلياة فأنت 
رمزها. أمي أنت لست ككل األمهات؛ أنت القامة الباسقة تنحني الهامات لتقبل يديك، أنت احلرير 
الذي ميشط شعر الوطن ربيعا من شباب وزهور. يا كثيرة التضحيات منك تعلمنا أن نقدم للوطن 
يا وطن  الثوب...  يا فلسطينية  الوطن  نبع  الصمود والعطاء، منك  وأن نعطي ومننح، منك تعلمنا 
البسمة،  باقة من عطر احملبة؛ ألن عيدك كل يوم... دمت، ودامت عليك  اليوم  الشهداء، أهديك 

والصحة، ولتكن كل أيامنا عيد الربيع؛ فهو عيدك أنت.
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شيطان حوادث السير بقرون ال تتكسر

يا لهذه املؤسسات األهلية!

الربع األول 2013
قصة الراتب

العديد  تناول  في  اإلعالم  وسائل  أهملت 
كاملصاحلة  الهامة،  وامللفات  القضايا  من 
الناجم  السياسي  األفق  وانحسار  الوطنية، 
عن تعنت بنيامني نتنياهو ومتترسه خلف 
إسرائيل.  في  املتطرفة  اليمينية  األحزاب 
وما  الذكر،  سالفة  األوضاع  جلملة  ونظرا 
حد  إلى  صبت  تبعات،  من  عنها  ينتج 
الوطنية  السلطة  ميزانية  عجز  في  كبير 
منذ  فلسطني  دولة  سابقا،  الفلسطينية 
وبذلك  ومديونيتها،  املاضي،  أول  تشرين 
والوضع  »الراتب«  أخبار  أصبحت  فقد 
وسائل  هرم  رأس  على  تتربع  االقتصادي، 
الراتب  حتويل  قضية  وأصبحت  اإلعالم. 
والقراء  املوظفني  أنظار  محط  البنوك  إلى 
الشعراء  وراح  الشاغل،  وشغلهم  واملتابعني، 
صفحاتهم  على  وينشرونها  األشعار  يؤلفون 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  اخلاصة 
املعلمني  بعض  وحتول  واملجالت،  والصحف 
يغنون  شعراء  إلى  مختلفة  تخصصات  من 

للراتب كما لو كان أم قضايانا الوطنية!
أما الغناء فقد اتخذ أشكاال متنوعة، حتى إن 
عن  أغنية  يؤلفون  أصبحوا  املطربني  بعض 
موعد  مثل:  جديد،  مصطلح  أو  خبر  كل 
والقروض  املستحقة،  والقروض  الراتب، 
املؤجلة، والقروض املجدولة، وبكل ما يتعلق 
بالضائقة املالية وغيرها من املصطلحات التي 
لم تكن معلومة لدى الكثيرين، ولكنها أخذت 
يرددونها  القوم  صغار  وصار  كبيرا،  حيزا 
قبل كبارهم. ولكنهم هم غير مالمني؛ ألنهم 
األساسية  االحتياجات  لتوفير  ماسة  بحاجة 
فإن  االنتخابات  وبلغة  وذويهم.  ألطفالهم 
في  الوزراء،  رئيس  فياض؛  سالم  الدكتور 
بخصوص  والناهي  اآلمر  هو  اجلمهور،  نظر 
السهولة؛  بهذه  ليس  األمر  أن  رغم  املواعيد، 
فما يحدد صرف الراتب من عدمه هو حجم 
من  كثير  في  تتأخر  التي  األموال  تدفق 
األشهر. وجدير أن نذكر هنا أن قسما بسيطا 
من أموال »شبكة األمان العربية« وصلت إلى 
خزينة السلطة؛ الدولة، هذا إن وصل أي منها. 
واألمر اآلخر الالفت هو تعاطي املواطنني مع 
وزير  قسيس؛  نبيل  الدكتور  استقالة  خبر 
به  اهتمت  إعالميا  سجاال  فجر  الذي  املالية، 
ينظر  اجلميع  وأصبح  الشعب،  قطاعات  كل 
هنا:  والسؤال  املوسم.  حدث  أنها  على  إليها 
الراتب؟  بصرف  كفيلة  قسيس  استقالة  هل 
األزمة  التخفيف من حدة هذه  وكيف ميكن 

على املوظفني في القطاع احلكومي؟

أهال أهال يا أوباما
الزمر،  »18« من سورة  اآلية  جاء في تفسير 
النيرة  العقول  أصحاب  هم  األلباب  أولي  أن 
دراسة  بعد  خطواتهم  على  يقدمون  الذين 
الشواهد  باستخدام  للواقع،  عميق  وحتليل 

حتت  اآلية  تفسير  ورود  ولعل  والقرائن. 
مدلوال  يحمل  أوباما«،  أهال   »أهال  عنوان 
الوعود  تلك  في  يتمثل  واحدا،  سياسيا 
أوباما  السيد  عنها  حتدث  التي  والتباشير 
لالنتخابات  األخيرة  احلملة  خالل  نفسه 
انتهاء  قبل  انتظرناها  والتي  األمريكية، 
واليته املاضية بسنة كعام أخير له، وصبرنا 
تركيز  من  ليتمكن  أخرى  أشهر  ستة  عليه 
قواعد إدارته وأركانها. وكعادتنا فنحن شعب 
لهم  ونقدم  بالزائرين،  نرحب  مضياف؛ 
احترام  أن  يعني  وهذا  والتقدير،  االحترام 
عبرت  وقد  رئيسنا«!  احترام  »من  أوباما 
شوارع  كل  اعتلت  التي  امللصقات  ذلك  عن 
التي منر بها!  املالية  الضائقة  الله، رغم  رام 
»أدام  الضيف؛  جتاه  بالواجب  نقوم  وعندما 
يريده  الذي  ما  نفهم  أن  علينا  عزنا«!  الله 
بالضبط من زيارته، وعلينا أن نعرف حدود 
لوقف  إسرائيل  على  الضغط  في  إمكانياته 
السياسة  صناع  وعلى  العدوانية.  ممارساتها 
مع  التعامل  في  جديد  أسلوب  اعتماد 
املتحدة، غير تقديرنا النشغاالتهم  الواليات 
وانتظارنا الطويل حلني تسوية أمور احلكم 
طابعا  استقباله  يأخذ  أن  بد  وال  فيها. 
الرئيس  تصريحات  في  ليس  يظهر  نديا 
واملسؤولني، وإمنا على مستوى الرسالة التي 

يجب أن يستوعبها من زيارته هذه.
وأخيرا لفت انتباهي إعالن حملته كل الفتة 
في شارع القدس رام الله تقريبا، وهو باللغة 
اإلجنليزية، يحمل صورة أوباما وعلم بالده، 
ويشكو له أن فلسطني تعاني جدا؛ ألن خدمة 
فإني  وعليه  فيها...  متوفرة  ليست   »3G«
أطالب سيادة الرئيس محمود عباس بوضع 
الوطنية  والثوابت  واالستحقاقات  املطالب 
على  يضغط  بأن  أوباما  ومطالبة  جانبا، 
إدخال  على  يوافق  كي  اإلسرائيلي  اجلانب 

هذه اخلدمة مقابل متابعة املفاوضات...!
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شارف الربع األول من العام على االنتهاء، ولم 
أيام. ورغم أن أملنا الذي  يتبق له سوى عدة 
في حدود  كان  املاضي  العام  نهاية  في  بنيناه 
املعقول، إال أن شيئا من طموحاتنا لم يتحقق، 
فاملصاحلة  بنا؛  احمليطة  للعوامل  مرده  وهذا 
االقتصادية  واألزمة  الرف،  على  موضوعة 
الفترة  هذه  في  الالفت  ولعل  اجلراح.  عمقت 
والهبة  لألسرى،  األسطوري  الصمود  هو 
اجلماهيرية تضامنا مع قضيتهم، خاصة في 
السلمية أسلوبا  التظاهرات  التي تتبع  املناطق 
األمل.  نفقد  ال  أن  وعلينا  صوتها...  إلسماع 
وقد رأيته على وجوه أطفال حضرت عدة أيام 
بياالرا  تنفذه  مشروع  ضمن  معهم  مفتوحة 
بالشراكة مع مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية في 
12 موقعا في الضفة الغربية، حني كانوا دائما 

يطالبون بحقوقهم بنبرة حتمل اإلصرار.

القدس  شارع  على  املطل  مكتبي  زجاج  من  أطللت 
سيارتني،  اصطدام  صوت  سمعت  أن  بعد  الله  رام 
فاحلادث بني سيارة  لي مشهد يصعب وصفه؛  وبدا 
هنالك  إن  لي  قيل  وقد  أجرة،  وسيارة  خصوصية، 

اثنني أصيبا على ٌاألقل نتيجته.
بعد  يوما  ضحاياها  عدد  ويكثر  تتوالى  احلوادث 
وسائل  تعد  لم  حيث  خطورتها،  وتتفاقم  يوم، 
اإلعالم احمللية املكتوبة أو املسموعة أو املرئية تخلو 
أو  احملافظة  هذه  في  سير  حادث  عن  حكاية  من 
الصعبة  املشاهد  وتنتقل  الكاميرات،  وتصور  تلك، 
التفاعل  صفحات  على  البشر  آلالف  متاحة  لتصبح 
الشبان  املجتمعي كالـ»فيس بوك« وغيرها، يتداولها 
ويقلبون  املواطنون،  عليها  ويطلع  بينهم،  فيما 
املصابني.  أهالي  مع  وتضامنا  وحزنا،  أكفهم حسرة 
وتنشط اجلاهات والوجاهات، ونقرأ صكوك العطوات 
آالف  وتدفع  اجلرائد،  صفحات  على  والصلحات 

الدنانير والدوالرات كديات.
ونحن نتوقع أن التركيز على هذه املشاهد والقضايا 
سيحد منها، لكن تكاثرها وسقوط املزيد من الضحايا 
أو  يقرأون  مما  يتعظون  ال  السائقني  أن  يكشف 
يشاهدون، نرى كثيرا منهم يقودون بذات االستهتار 
بأرواح الناس وأرواحهم، ونقف حائرين كيف لهم أن 
يقودوا بتلك السرعات التي ال يكاد ملح البصر يتبعها؛ 
الفكر  يعملون  وال  عبرة،  من  يستفيدون  ال  فكأنهم 
اليافطة  لديهم. ها هم ميرون في طريق جبع عن 
الذين  واملعلمات  األطفال  صور  حتمل  التي  الكبيرة 
قضوا في احلادث األليم قبل عام تقريبا، ومع ذلك 

يتجاوزون السيارات على اخلط األبيض املتواصل.
وكم شهدنا وقرأنا عن ضحايا احلوادث على طريق 

عيون احلرامية شمالي رام الله، ومع ذلك حني منر 
بعضا  بعضها  يالحق  التي  السيارات  تفاجئك  فيه 
تعالت  ومهما  وخيمة.  نهايته  تكون  قد  سباق  في 
األصوات التي تدعو لاللتزام بالقوانني املرعية، فإن 
إلى  نحتاج  بتنا  حتى  عكسية؛  ستكون  االستجابة 
قوانني أكثر صرامة من تلك التي يتم تطبيقها في 

املناطق التابعة لدولة فلسطني.
يخبرني زميل لي إنه قد خولف في مناطق السلطة 
متزيق  فتم  الوساطة  تدخلت  األولى  في  مرتني، 
رمبا  مبلغ  دفع  إلى  اضطررت  الثانية  وفي  املخالفة، 
شيكال   80 يعادل  ما  أو  أردنيا؛  دينارا   15 إلى  وصل 
فقط. لكن هذه العقوبة لم تردعه عن جتاوز السرعة 
القانونية، حتى وقع حتت طائلة القانون اإلسرائيلي، 
اإلسرائيلية،  للشرطة  دورية  سيارة  أوقفته  عندما 
ومتت مخالفته مببلغ 700 شيكل، وهو اآلن ال يجرؤ 
التي  الشوارع  على  السرعة  حاجز  اختراق  على 
ناصحا  بات  بل  االحتالل،  سلطات  عليها  تسيطر 
رشيدا ملن يقود مركبته أال يتعدى السرعة املسموحة 

على هذه الطرقات.
بها،  بأس  ال  بأعداد  شرطة  ولدينا  قانون،  لدينا 
ولكننا كل يوم نشاهد بأم أعيننا مخالفات السائقني 
بال رادع في مناطقنا؛ حتى إن تقرير الشرطة نفسها 
يضع محافظة رام الله والبيرة على عرش احملافظات 
احلمراء،  الضوئية  اإلشارة  خرق  فيها  يتم  التي 
تعتبر  حني  في  يحصل،  لم  شيئا  كأن  األمور  ومتر 
هذه املخالفة، من أكبر الكبائر القانونية في الدول، 
احملاكمة  إلى  تصل  وقد  الرخصة،  سحب  تستوجب 

والسجن في بعضها.
املرور،  شرطة  وخاصة  الشرطة،  جهاز  مهمة  إن 

تتمثل في منع احلوادث أوال، ومحاسبة من يرتكبون 
املخالفات وردعهم قبل أن يشكلوا خطرا على حياة 
احملسوبيات،  تتدخل  لدينا  لكن  ومقدراته،  اإلنسان 
من  كثيرا  إن  كما  اجلباية.  على  سلبا  يؤثر  مما 
يعيرونها  وال  املخالفات  بأوراق  يلقون  السائقني 
مبا  صارمة  ليست  بحقهم  إذن  فالعقوبات  انتباها؛ 

فيه الكفاية.
تردع  ال  فلسطني  دولة  في  األنظمة  أن  نرى  نحن 
املخالفني، ورمبا ذلك ما يزيدهم جراءة على تهديد 
حياتنا وحياتهم، ولو مت ربط املخالفات، كما تفعل 
ومضاعفتها  وجتديده،  بالترخيص  األخرى،  الدول 
السائقني  وسجن  اهتماما،  يعيرونها  ال  من  على 
املستهترين، فسنشهد عندها تقليصا كبيرا على عدد 

احلوادث، خاصة املميتة منها.
مسألة أخرى ال بد من طرحها في هذا املقام، تتمثل 
»النمر  اإلسرائيلي؛  الترخيص  ذات  السيارات  في 
الزرقاء،  الهوية  حملة  من  والسائقني  الصفراء«، 
فأنا  بالتفرقة،  اتهام  أو  وحتى ال يكون هنالك لبس 
مقدسية أحمل الهوية الزرقاء، وال تتجاوز اإلجراءات 
يطلق  ثم  إفادة،  تسجيل  مجرد  بحقهم  املتخذة 
وهنا  األضرار.  تصليح  أقساها  عقوبة  في  سراحهم، 
ال بد من مراجعة ما يتعلق باالتفاقيات اخلاصة بهذا 
الشأن؛ ليكون ألجهزة األمن سلطة أكبر في ردعهم؛ 
به  تسببت  مكتبي،  شباك  وقع حتت  الذي  فاحلادث 
مؤمنة،  وال  مرخصة  غير  صفراء،  بلوحة  سيارة 

يقودها شاب ال يحمل رخصة قيادة.
وختاما فإننا نحمل الشرطة املسؤولية األولى واألخيرة 
عن ازدياد التجاوزات والضحايا. نقول ذلك إميانا منا 

بدورهم املركزي في تقليص حجم هذه املصائب.

يتعلق  فيما  وحكامنا  مسؤولينا  في  كثيرا  احترنا 
فتارة هم يقدرون  األهلية؛  املؤسسات  إلى  بالنظرة 
وجودها،  ويحترمون  دورها،  ويكبرون  نشاطاتها، 
يهاجمونها،  الوقت،  نفس  في  بل  أخرى،  وتارة 
بأجندات  تعمل  معادية؛  أنها  على  إليها  وينظرون 
غير وطنية، أو مصفاة للمنح واألموال التي تقدم 
للسلطة الوطنية/ دولة فلسطني، فتحرم احلكومة 

وفئات املجتمع منها.
باملنظمات  خاصة  وزارة  أقيمت   ،1999 عام  ومنذ 
األهلية على رأسها السيد حسن عصفور، ثم حلت، 
وفي عام 2005، عني سيادة الرئيس محمود عباس 
األخ املناضل اللواء سلطان أبو العينني؛ عضو اللجنة 
بشؤون  خاصا  مستشارا  فتح،  حلركة  املركزية 
املرسوم  2012/12/25، صدر  وفي  األهلية،  املنظمات 
أن  على  األهلية  املنظمات  هيئة  بتأسيس  الرئاسي 
يتبوأ  من  كل  أن  ويبدو  العينني.  أبو  األخ  يرأسها 
منصبا يتعلق بهذه املنظمات، يحمل في يديه كفتي 
ميزان؛ فمن ناحية يتطلع إلى »تعزيز التكامل بني 
أخرى  ناحية  ومن  واألهلية«،  الرسمية  املؤسسة 
وفق  عملها  وضمان  أوضاعها  »تصويب  إلى  يتطلع 

أجندة وطنية«.
على  حتصل  املنظمات  هذه  شيء،  كل  وقبل  أوال 
ترخيص من وزارة الداخلية، إضافة إلى ترخيص 

وأعضاء  املؤسسون  ويخضع  االختصاص،  وزارة  من 
ويطلب  األمن،  أجهزة  حتري  إلى  اإلدارية  هيئاتها 
يجوز  وال  سلوك.  حسن  على  احلصول  منهم 
الداخلية  وزارتا  صادقت  إذا  إال  منها  أي  ترخيص 
أن  يجب  الذي  الداخلي،  النظام  على  واالختصاص 

يتوافق مع القوانني املرعية في الوطن.
أهلية حصلت على  أي منظمة  أن  أعتقد  ال  وثانيا 
أنظمتها  تضمن  الداخلية  وزارة  من  ترخيص 
أو  الوطنية،  املصلحة  مع  يتناقض  ما  الداخلية 
حالة  وفي  وطنية،  ليست  أجندات  مع  تتساوق 
ثبوت أن أيا منها ميارس عمله بصورة تتناقض مع 
هذا التوجه، فلوزير الداخلية حرية التصرف بحل 
هيئتها اإلدارية، أو باملطالبة بتصويب أوضاعها، أو 

حتى باألمر بإغالقها ووقف عملها.
األقل  على  حكوميتان  مرجعيتان  هناك  وثالثا 
ووزارة  الداخلية  وزارة  هما  األهلية،  للمنظمات 
ثالث  هناك  يصبح  الهيئة  وبوجود  االختصاص، 
تناقض  ورمبا  تعددها  يجعل  رمبا  مرجعيات، 
أدائها  وتطوير  املنظمات  هذه  عمل  من  توجهاتها 
ضربا من الهذيان. ثم من هي املرجعية األولى لها؛ 
أم هيئة  احلكومة،  التي متثل  الداخلية  وزارة  أهي 

املنظمات األهلية التي متثل الرئاسة؟
يتناقض  الهيئة  هذه  تشكيل  إن  يقول  من  هناك 

أن  ميكن  ملا  وتعديالته؛  األساسي  القانون  مع 
هذا  كفلها  التي  احلقوق  من  احلد  من  ذلك  يؤديه 
اجلمعيات  تشكيل  حرية  ومنها  للمواطن،  النظام 
واملؤسسات. ولكن املرسوم الرئاسي صدر، وال يلغي 
ال  رمبا  رئاسي.  مرسوم  سوى  الرئاسي  املرسوم 
الذي  احلالي؛  الوقت  في  ذلك  ننتظر  أن  لنا  يجوز 
واألسرى  االستيطان  لقضايا  األولويات  فيه  تؤول 
العينني،  أبو  األخ  على  نتمناه  ما  ولكن  واملصاحلة، 
هو ما متنيناه على األخوة الذين سبقوه كمرجعية 
جسم  أنها  على  إليها  ينظر  أال  األهلية،  للمنظمات 
غريب ال بد من اجتثاثه؛ ألن هذه املؤسسات سبقت 
األساس  اللبنة  تشكل  إجنازات  ولها  السلطة،  قيام 
يهدد  حني  يعمم  وأال  العتيدة،  دولتنا  بناء  في 
بالويل والثبور مؤسسات املجتمع املدني، وأن يحدد 
باالسم تلك املؤسسات الوطنية التي تعمل بأجندة 

خارجية؛ فهو ميثل اجلهة الوحيدة املخولة بذلك.
العينني  أبو  األخ  أولوية  تكون  أن  نرجو  وأخيرا 
وهيئته املوقرة، عدم السماح للمؤسسات األجنبية؛ 
املجتمع  فئات  مع  مباشرة  بالعمل  »املانحة«، 
دولتنا  قوانني  عليه  تنص  كما  متاما  الفلسطيني؛ 
األجنبية  املؤسسات  العتيدة، وأن تطال صالحياته 
العاملة في فلسطني والتي يعمل بعضها حتى دون 

ترخيص أو محاسبة من سلطتنا.



3آذار  2013 في مجتمعنا

محمد القاضي
مراسل الصحيفة/ رام الله

األحبة  وبعد  الزنازين،  وعتمة  السجان  ظلم  رغم 
جديدا  حتديا  أسرانا  ابتكر  للقاء،  انتظار  وطول 
تهريب  على  عملوا  حني  سجنهم،  قضبان  يحطم 
في  الواقع  “إيشل”  معتقل  من  املنوية  احليوانات 
مدينة بئر السبع، عبر إحدى نوافذ املعتقل؛ لتخلق 

حياة خارج هذه الظلمة.
هذه الطريقة التي فتحت الباب أمام كثير من زوجات 
في  طويلة  لفترات  بالسجن  عليهم  احملكوم  األسرى 
حيث  مماثلة،  خطوات  ليتخذن  االحتالل،  سجون 
جنحت عشر عمليات إخصاب لزوجات أسرى بحضور 
“نطف”  تهريب  بعد  األسرى،  وعائالت  عائالتهن 

أزواجهن من السجون.
ويسهم ذلك في حل مشكلة تواجهها عائالت األسرى، 

 4700 من  أكثر  االحتالل  سلطات  تعتقل  حيث 
أسير داخل سجونها، بعضهم تتجاوز أحكامهم مئات 

السنني.
الرمياوي  استقبلت عائلة  القضية عندما  بدأت  وقد 
ليديا  الله خبر حمل  رام  رميا قضاء  بيت  بلدة  في 
الرمياوي،  الكرمي  عبد  األسير  زوجة  الرمياوي؛ 
 25 إلى  ميتد  بحكم  االحتالل  سجون  في  املعتقل 
عاما. تقول ليديا: “لقد حكم على زوجي بقضاء 25 
عاما وراء القضبان، مضى منها 12 عاما فقط، وهذا 
عملية  ستكون  السجن،  من  عند خروجه  أنه  يعني 
اإلجناب صعبة، فناقشت هذا املوضوع مع زوجي وراء 
القضبان، واتخذنا هذا القرار الذي يسمح له بإجناب 
طفل يكون شقيقا البنتنا رند”. ومت ذلك بتشجيع 

املجتمع احمليط بها، خاصة عائلتها.
وجرت عملية التخصيب بعد أن شهد أربعة شهود من 
أهل األسير، وأهل زوجته، وبعد احلصول على فتوى 

شرعية من مفتي الديار املقدسة تتيح التلقيح عن 
بعد. ويقول حسن عبد ربه؛ مدير العالقات العامة 

واإلعالم في وزارة شؤون األسرى: “جلأ األسرى لهذا 
يسمح  ال  الذي  اإلسرائيلي  التعنت  بسبب  األسلوب 
املنوي  السائل  بنقل  السماح  وعدم  الزوجني،  بخلوة 
هذه  أن  ويعتبر  خارجها”،  إلى  السجون  داخل  من 
سنوات  على  لزوجته  الزوج  من  تعويض  العملية 

الغياب اخلارجة عن إرادته.
األمومة،  بإحساس  سعيدة  “أنا  الرمياوي:   وتقول 
وأتوقع قدوم مجد عبد الكرمي الرمياوي بعد أربعة 
أشهر”، وتشجع جميع زوجات األسرى أن يقدمن على 
هذه التجربة. وكانت أول عملية ناجحة قد متت قبل 
الزبن  األسير عمار  أشهر عندما متكنت زوجة  عدة 
من جنني من حتقيق األمنية األولى لزوجها األسير، 
طريق تهريب احليوانات  عن  طفال  له  تنجب  بأن 

املنوية.
لقد جنحت محاوالت عدد من األسرى لتحقيق حلم 
اخلضوع  دون  االحتالل،  قضبان  خلف  من  اإلجناب 
البتزاز طلب “اخللوة بالزوجة”، فتمكنوا مع ذويهم 
سواء  اإلنسان،  أسلحة  أقوى  اإلرادة  أن  يثبتوا  أن 
االحتالل  قوانني  بتحمل  أو  الطعام،  عن  باإلضراب 

العنصرية.
أرحام  إلى  السجن  من  املنوية  احليوانات  وتهريب 
زوجاتهم، يأتي بأطفال مثل “مجد”، الذي ننتظر منه 
أن يقول: “أنا هنا أشعر بحنان أمي وأنتظر عودة أبي”.

تهريب احليوانات املنوية

حتد جديد لالحتالل

“رغم كل الصعوبات واملعيقات التي تواجهنا خالل زيارة 
اإلجناز  أن  إال  وقمع،  تفتيش  من  القضبان،  خلف  أحبتنا 
التي  العينة  هذه  تهريب  من  متكنا  أننا  في  متثل  األكبر 

حتررت واخترقت معها أجهزة املخابرات االحتاللية”.

مها أبو طبيخ
مراسلة الصحيفة/ غزة

الدول  في  كوميدي  أب«  »ستاند  تنافس  ظل  في 
غزة  قطاع  شباب  من  عدد  أخذ  املختلفة،  العربية 
على عاتقهم أن ينافسوا في هذا املجال بقوة، رغم 
ظروفهم  ومنها  بهم،  حتيط  التي  الصعوبات  كل 
هذه  يخوضوا  أن  قرروا  لقد  الصعبة.  املعيشية 

املنافسة رغم بساطة إمكانياتهم.
الضوء  تسليط  على  كوميدي«  أب  »ستاند  ويعتمد 
على الظواهر والعادات السلبية املنتشرة في املجتمع 
إلمتاع  وظريف؛  هادف  بشكل  وانتقادها  الغزي، 
املشاهد من جهة، وتنبيهه لتغيير هذه الظاهرة من 

جهة أخرى.

فكرة »بس يا زملة«
أن  شعروا  الصداقة،  شبان جتمعهم عالقة  أربعة 
واملونتاج  والتصوير  التمثيل  على  القدرة  لديهم 
جديدا  شيئا  ينفذوا  أن  فقرروا  واإلخراج، 
ليكسروا به الروتني وامللل الذي بات يغلف حياة 
الشباب؛ فخرجوا بفكرة عمل فقرة بعنوان »بس 

يا زملة«.
محمود  البرنامج  مقدم  من  العمل  فريق  ويتكون 
واملمثل  واملونتير  خليل،  إبراهيم  واملمثل  زعيتر، 
فكرتهم  وتقوم  منير.  ثائر  واملخرج  عدنان،  هشام 
على النقد املستمر لعادات وظواهر وسلوكيات تنتشر 
في قطاع غزة، حيث طرحوا خالل عروضهم أفكارا 

متنوعة، يقومون بتجسيدها، ويقدمونها للمشاهد 
النصح  تقدم  ناقدة،  كوميدية  دراما  شكل  على 
املشاهد  فيسترجع  التجريح،  عن  بعيدا  واإلرشاد، 
هذه الظاهرة، ويستجيب لتغييرها أو تعديل سلوكه 

جتاهها.

بداية املشوار
وتأسس الفريق منذ عام ونصف العام. في البداية 
كان عملهم يتمثل بتسجيل مقاطع صوتية ملبادرة 
شبابية انضموا إليها، وحصلوا على املركز الثاني في 
املسابقة اخلاصة بها.  ثم تلقوا العديد من الدورات 
لصقل موهبتهم وتطويرها، قبل أن ينفذوا العديد 
من املقاطع املصورة. وكذلك أنشأوا قناة عبر موقع 
االجتماعي  التواصل  مواقع  واستغلوا  الـ»يوتيوب«، 

لنشر أعمالهم.

أهداف »بس يا زملة«
غزة  لتمثيل  »نهدف  خليل:  إبراهيم  املمثل  يقول 
في املسارح العربية، وإدخال الفرحة لقلوب الغزيني 
مرارة  تشرب  الشعب  فهذا  مباشر؛  غير  بشكل 
بالبهجة ولو  أن يشعر  احلزن مبا يكفي، ومن حقه 
بالكوميديا، و»ستاند أب كوميدي« هو اللون الدارج 

في هذه الفترة«.

الصعوبات واملعيقات
ومن أبرز املعيقات التي واجهت فريق العمل أنهم 
حيث  فكرتهم،  لتنفيذ  السلم  بداية  من  صعدوا 

مانحة  جهة  أي  هناك  يكن  »لم  خليل:  يقول 
لتدعمنا ماديا، ولم نكن منلك معدات وإمكانيات 
كافية إلجناز فقرة بجودة عالية من حيث الصوت 
والصورة«. ويتابع: »عندما قررنا إنتاج أول عمل، 
استأجرنا استوديو، وكاميرا تصوير بجودة جيدة، 
على  تكلفتها  للمونتاج، وحتملنا  ومعدات  وأجهزة 

نفقتنا اخلاصة«.
على  الفيديو  مقاطع  رفع  عملية  أن  ويوضح 
اليوتيوب تعتبر من أشد الصعوبات التي تواجههم؛ 
لكبر حجم مساحة املادة، ويقول: »لو أردنا تصغير 

ويعقب:  الفيديو«،  ودقة  جودتها  ستتأثر  حجمها 
»كان الفيديو الواحد يحتاج لثماني ساعات لرفعه«. 
كما واجهوا صعوبة في نشر الفيديو ليصل إلى أكبر 

عدد من شرائح املجتمع.

اإلجنازات التي حتققت
إنتاج   فبعد  املستحيالت،  يصنع  الصعوبات  حتدي 
العمل  اإلذاعية، اجته فريق  املقاطع  عدد قليل من 
على  رفعها  مت  مصورة،  فيديوهات  خمسة  إلنتاج 
ومن  اليوتيوب.  عبر  بهم  اخلاصة  »تشويش«  قناة 
فقراتهم مصطلحات غزاوية، وحلقة احلفالت التي 
وغزة  أكشن«،  و»ستاند  كبيرا،  صدى  رجع  حققت 
متى«؟  »إلى  عادات  بعنوان  فقرة  وكذلك  سبيد، 
سابقاتها،  عن  أفضل  وجودة  بدقة  متيزت  التي 
ومشاهدة أكبر، حيث يقول خليل: »تلقينا عروض 
30 حلقة  إلنتاج  فلسطينية  قنوات  عمل من عدة 
لشهر رمضان الكرمي، ولكن ما زلنا ننتظر العرض 

األفضل«.

رسالة للشباب
الشبابية،  األعمال  دعم  يتم  أن  الفرقة  وتتمنى 
النجاح  حتقيق  على  وتشجيعهم  ومساعدتهم 
جند  أن  »آمل  خليل:  يقول  حيث  بالنفس،  والثقة 
أفكارنا  ويدعم  الفني،  مشوارنا  في  يدعمنا  من 
التي تناقش قضايا مجتمعية، ونطمح أن جند من 
على  فلسطني  لنتمكن من متثيل  ويدربنا  يدعمنا 

املسارح العربية والدولية«.

»بس يا زملة«

ستانـــد أب كوميـــدي ألول مـــرة فـــي غـــزة

املصدر: فرقة »بس يا زملة« فريق »بس يا زملة«      

املصدر: فرقة »بس يا زملة«
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التقومي  امليالدي،  التاريخ  الهجري،  التاريخ 
الشرقي،  التقومي  القمري،  التقومي  الشمسي، 
على  تدل  مصطلحات  كلها  الغربي.  التقومي 
أو  ضئيلة  اختالفات  من  بينها  مبا  التأريخ، 
كبيرة، ومبا لها من مدلوالت دينية، وعليه 
بأشهر  بالتعريف  نقوم  أن  ارتأينا  فقد 
التقوميات وما داخلها من تغيرات وتعديالت 

على مر العصور.

التقومي الشمسي
وقد  العالم،  في  معروف  تقومي  أول  وهو 
 4241 عام  حوالي  املصريني  قدماء  ابتكره 

ق.م، والسنة فيه 365 يوما.

التقومي اليولياني
نسبة إلى يوليوس قيصر، حيث كان الرومان 
تتكون من عشرة شهور  السنة  أن  يعتبرون 
فيما  شهران  إليها  يضاف  أن  قبل  قمرية، 
بعد. لكن هذا التقومي لم يكن دقيقا، حيث 
كان ال بد من إضافة شهر مدته 22 يوما كل 
عامني. مت اعتماده في 1 كانون الثاني عام 
45 ق.م، في زمن حكم يوليوس قيصر، وهو 

الفرعوني، حيث  التقومي  تقومي معدل عن 
مت اكتشاف أن السنة الشمسية الفعلية تساوي 
ربع  يعادل  ما  أي  ساعات،  وست  يوما   365
األرباع في يوم كامل  يوم، حيث مت جتميع 
يضاف إلى آخر شباط، في السنة التي نطلق 
عليها اسم »الكبيسة«، التي يبلغ عدد أيامها 

366 يوما.

التقومي امليالدي 
تقومي  للعالم  يكن  لم  السابع،  القرن  حتى 
موحد، حيث كان لكل شعب وإقليم تقوميه 
بربط  ديونيسيوس  الراهب  ففكر  اخلاص؛ 
ميالد  لها  اختار  معينة،  بحادثة  التقومي 
األول لعام  كانون   25 املوافق  املسيح،  السيد 
752 من بناء روما، وجعل أول الشهر الذي 
والتقومي  السنة  بداية  هو  التاريخ  هذا  يلي 
بتعديل  اآلثار  علماء  قام  حيث  امليالدي، 

التواريخ السابقة بناء عليه.

التقومي الغريغوري 
االعتدال  وقع  غريغوري،  البابا  عهد  في 
من   21 من  بدال  آذار   11 في  الربيعي 

وانتهت  الكرادلة،  البابا  فجمع  نفسه؛  الشهر 
عشر  بأحد  أقل  السنة  أن  إلى  حساباتهم 
هذا  ولتصحيح  يحسب.  كان  مما  دقيقة 
اخللل أسقطوا عشرة أيام، كانت الفارق بني 
احلسابات القدمية.  وهذا التقومي هو التقومي 

املسيحي، الذي عرف عام 1582.

التقومي احلبشي
بالتعديل  القبطية  الكنيسة  تأخذ  ولم 
الغريغوري، واستمرت على التقومي احلبشي 
الذي بدأ التعامل به عام 284م، والذي أساسه 
شهرا،   12 وسنته  القدمي،  املصري  التقومي 
في كل شهر 29 يوما، تضاف خمسة أيام إلى 
شهر من شهورها. ومن هنا نشأ االختالف في 
اجلديدة  السنة  وبداية  امليالد  عيد  حتديد 

بني الطوائف املسيحية الشرقية والغربية. 

التقومي القمري
وكان  القمر،  يتابع حاالت  الذي  التقومي  هو 
إلى  اإلسالم،  قبل  العرب  لدى  به  معموال 
جانب التقومي العبري. وحني جاء اإلسالم، 
عمل به املسلمون، وبدأو بتاريخه مع هجرة 

مكة  من  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول 
املكرمة إلى املدينة املنورة.

بن  عمر  اخلليفة  هو  به  عمل  من  وأول 
للهجرة،   16 سنة  عنه،  الله  رضى  اخلطاب 
شهر  شهرا، وكل   12 من  سنته  وتتألف 
يحتوي على 29 أو 30 يوما يحددها القمر، 
 354 بني  تتراوح  فيه  السنة  أيام  وعدد 

و355 يوما.

فروق ال بد من الوقوف عندها
التي  الفلكية  األيام  عدد  أن  املصريون  وجد 
تفصل بني فيضان للنيل وآخر تساوي 365 
يوما، قسموها إلى 12 شهرا، في كل شهر 30 

يوما، وتضاف خمسة أيام إلى آخر شهر فيها.
238 ق.م، في  التقومي سنة  تعديل هذا  مت 
 365 السنة  عهد بطليموس، حيث أصبحت 
يوما وربعا، بحيث متت إضافة يوم واحد إلى 
آخر شهر شباط، كل أربع سنوات؛ فأصبحت 

لدينا السنة الكبيسة. 

في  يوم  كأول   1/1 في  االحتفال  بداية 
السنة

فرنسا – 1564.
إجنلترا والواليات املتحدة األمريكية – 1752
سنة  إسماعيل  اخلديوي  عهد  في   – مصر 

.1875

التقويـــم السنـــوي وأنواعـــه

تاريخ آلة

قصة اختراع »الصراف اآللي«
من تاريخ الثورة

ثائر ياباني من أجل فلسطني

1939، اخترع لوثر جورج سيمجيان  في عام 
في  تركيبها  مت  النقود،  صرف  على  تعمل  آلة 
البنك  لكن  بنيويورك.  بانك«  »سيتي  مصرف 
اضطر إلى إحالتها على التقاعد املبكر بعد ستة 

أشهر؛ لعدم ثقة العمالء بفكرتها.
وبعد 25 عاما، طرحت شركة »دي ال رو« أول 
جهاز صراف آلي إلكتروني، مت تركيبه في بنك 
 27 في  لندن،  شمال  إنفيلد  »باركليز« مبدينة 

حزيران عام 1967.
بارون،   – شبرد  جون  فهو  اآللة  مخترع  أما 
الذي منح عام 2005 وسام OBE البريطاني، 
وأضيف اسمه إلى قائمة الشرف التي تضم أسماء 
علماء تركت اختراعاتهم أثرا مهما على العالم.

البدايات
وقد  حلها،  من  بد  ال  مشكلة  اختراع  كل  وراء 
كانت مشكلة جون أنه ال يستطيع سحب النقود 
إنه  كما  واألحد،  السبت  عطلة  في  البنك  من 
كان في إجازة مبناسبة معينة، وبحاجة ملحة 
للمال في أيام إجازة البنك، فبدأ يفكر في »بنك 

مفتوح 24 ساعة 7 أيام في األسبوع«.
بنك  مدير  على  فكرته  ليعرض  وتوجه جون 
»باركليز«؛ الذي كان يعمل فيه، فلما سمع املدير 

الفكرة، طلب من جون أن يحولها إلى آلة سهلة 
االستعمال، ووعده بأنه سيشتري منه هذه اآللة 

فور اختراعها.
هذه  اختراع  يحاول  كامال  عاما  وانشغل جون 
منوذج  أول  إلى  النهاية  في  توصل  حتى  اآللة، 
لصراف آلي، أعلن عنه عام 1967، حيث افتتح 
مدار  على  املفتوح  اآللي  البنك  »باركليز«  بنك 

الساعة.
ورغم أن الكثيرين توقعوا فشل هذا االختراع، 
انتشارا،  االختراعات  أكثر  من  يعد  اآلن  أنه  إال 
من  أكثر  وجود  إلى  إحصائيات  تشير  حيث 
مليون ونصف املليون آلة صراف آلي في العالم.

 40 2007 مبرور  وقد مت االحتفال في شباط 
عاما على هذا االختراع، ولكن ليس في إجنلترا 
كان  حيث  فلوريدا،  والية  في  بل  املرة،  هذه 
جون شبرد – بارون ضيف الشرف، وقد جتاوز 

الثمانني من عمره حينها.

مكونات الصراف اآللي
وحدة معاجلة مركزية للتحكم باآللة.

بطاقة ممغنطة أو رقائق لتخيير املستخدم.
»بن باد«: وهو جزء يشبه اآللة احلاسبة.

شاشة؛ وعادة ما تكون LCD قابلة للمس .

أبيب  تل  في  صدر   ،1972 متوز   17 في 
احلكم على كوزو أوكوموتو؛ الثائر اليساري 

الياباني، بالسجن االنفرادي مدى احلياة.
فما الذي دفع هذا املناضل للقيام بعملية 
وبني  بينها  ليس  منطقة  في  عسكرية 
بالده البعيدة سوى عالقة أحادية تتمثل 
واإللكترونيات  السيارات  استيراد  في 

منها؟
ثائرة  مجموعة  اليابان  من  خرجت 
نفذت واحدة من أشهر العمليات الفدائية 
وتعرف  العشرين،  القرن  في  الفلسطينية 
غوريون  بن  مطار  اللد؛  مطار  بعملية 

حاليا.
مجموعة  اقتحمت   ،1972 أيار   30 وفي 
مطار  مقاتلني  ثالثة  من  مكونة  يابانية 
منها  يدوية،  قنابل  خمس  وألقت  اللد، 
وواحدة على  ثالث على طائرات جاثمة، 
سيارات  على  واخلامسة  اجلمارك،  قسم 
عن  العملية  وأسفرت  املطار،  في  متوقفة 
مقتل 26 إسرائيليا، وجرح أكثر من 80 

آخرين.
انسحابها،  وأثناء  القنابل،  إلقاء  وبعد 
احتاللية  دورية  مع  املجموعة  اشتبكت 
إصابة  عن  أسفر  مما  الرملة،  سجن  قرب 
خمسة من جنود االحتالل، وقتل اثنان من 
أوكودايرا،  تسويوشي  هما  الثالثة،  الثوار 
واسمه احلركي باسم، وياسويوكي ياسودا، 
وهو  الثالث،  وأسر  احلركي صالح،  واسمه 
أحمد.  احلركي  واسمه  أوكوموتو،  كوزو 
وتبني أنه هذه العملية متت بتخطيط من 

اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني.
األحمر  اجليش  ملنظمة  الثالثة  وينتمي 
مع  وطيدة  عالقات  نسج  الذي  الياباني، 
آنذاك،  لبنان  في  فلسطينية  ثورية  قوى 

خاصة اجلبهة الشعبية.
ليقدم  ألوكوموتو  احلياة  كتبت  وقد 
للمحاكمة، وهو في الثامنة والعشرين من 
»أنا  العسكري:  للقاضي  يقول  وهو  عمره، 

جندي في اجليش األحمر الياباني، أحارب 
من أجل الثورة العاملية، وإذا مت سأحتول 

إلى جنم في السماء«.
بسببه  قضى  الذي  احلكم،  عليه  وصدر 
نال  انفرادية، حتى  زنزانة  في  عاما   13
حريته عام 1985، حني خرج في عملية 
الشعبية؛  اجلبهة  بني  األسرى  تبادل 
جبريل،  أحمد  بقيادة  العامة  القيادة 

وإسرائيل.
خرج كوزوا أوكوموتو شبح إنسان محطما 
جسدية  إعاقات  من  يعاني  وكان  متاما، 
وعقلية فظيعة، لدجة أن أحد مستقبليه 
وصفه حينها فقال: »لم يكن يستطيع أن 
استخدام  يحسن  وال  ليأكل،  يده  يستعمل 
استخدام  يحسن  ال  بل  السكني،  أو  امللعقة 
بنظام  له  معرفة  كل  فقد  وقد  يده... 
وتنظيف  وجهه،  كغسل  اليومي؛  احلياة 
محنيا  ظهره  وكان  واالستحمام«.  أسنانه، 
مسوسة،  وأسنانه  مقوستني،  ورجاله 
ولثته ملتهبة، وفمه أسود. كما كان يعاني 
عن  التعبير  عن  أعجزه  ذهني  خلل  من 

نفسه وعن التركيز.

وكأن معاناته لم تكن كافية، حيث قامت 
احلكومة  من  بضغط  لبنانية  أمن  قوات 
اللبنانية،  احلكومة  على  اليابانية 
 ،1997 عام  البقاع  في  منزله  مبداهمة 
واعتقلوه بتهمة »اإلقامة غير الشرعية«، 
لليابان  تسلمه  اللبنانية  احلكومة  وكادت 
احملامني  من  من عدد  وقفة مشرفة  لوال 
التي  لبنانية،  وطنية  وقوى  واملثقفني 

نظمت حملة للدفاع عنه.
لليابان،  »أوكوموتو«  تسليم  عدم  لكن 
يقفا  لم  اللبنانية،  الوطنية  واحلملة 
عائقا أما عرض هذا املناضل على احملاكم 
حكمًا  عليه  أصدرت  التي  اللبنانية، 
مخالفة  بتهمة  سنوات  لثالث  بالسجن 
قضاء  بعد  واضطرت  اللبناني!  القانون 
على  للموافقة   2000 عام  عقوبته  مدة 
كان  السياسي بشروط،  اللجوء  منحه حق 
وعدم  سياسي،  دور  أي  لعب  عدم  أهمها: 

إجراء أي مقابالت صحفية أو إعالمية.
أوكوموتو  الوقت يعيش كوزو  ومنذ ذلك 
 66 عمر  في  ببيروت  بسيطة  شقة  في 

عاما... محطما، ولكنه ليس مهزوما.

الزم تعرف
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دالل الفقيه
مراسلة الصحيفة/ رام الله

مجموعة  أو  دولتني  بني  تعاهدا  الكونفدرالية  تعد 
وعقد  اخلارجية،  سياساتها  تنسيق  على  مستقلة،  دول 
املسائل  من  العديد  حول  جماعية  أو  ثنائية  اتفاقيات 
وتنقل  اجلمارك  مجاالت  في  االهتمام،  ذات  االقتصادية 
بنظامها  دولة  كل  حتتفظ  بحيث  واالستثمار،  األفراد 

السياسي ودستورها.
ويدور حديث في األوساط الفلسطينية واألردنية حول 
إحياء مشروع الكونفدرالية بني اجلانبني، وبدأ الترويج 

له في وسائل اإلعالم.
ومت طرح هذه الفكرة بعد حصول فلسطني على صفة 
لألمم  العامة  اجلمعية  في  عضو  غير  مراقب  دولة 
املتحدة، التي تبعتها زيارة امللك األردني عبد الله الثاني 
مباشرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

الراحل  امللك  طرحها  فقد  جديدة؛  ليست  الفكرة  هذه 
احلسني بن طالل حتت مسمى اململكة العربية املتحدة، 
عام  والغربية  الشرقية  الضفتني  ضم  بعد  خاصة 
واحتالل   ،1967 حزيران  حرب  بعد  ولكن   .1950
التحرير  مبنظمة  واالعتراف  الغربية،  للضفة  إسرائيل 
الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب عام 1974، 
توقف  األردن،  باستثناء  الدول  الذي مت مبوافقة جميع 
احلديث عن املوضوع، حتى جتدد خالل فترة املفاوضات 

العربية اإلسرائيلية التي انطلقت عام 1991.
ومن اجلدير بالذكر أن األردن في الثمانينات أصدر نظام 
فتلقى  الضفتني؛  بني  السفر  لتيسير  امللونة  البطاقات 
بطاقات  فلسطيني  أصل  من  الشرقية  الضفة  سكان 
أردني،  وطني  رقم  على  احلصول  مكنتهم  صفراء، 
اخلضراء  والبطاقات  الكاملة،  املواطنة  بحقوق  فتمتعوا 
من نصيب سكان الضفة الغربية، دون احلصول على رقم 

وطني.
إلى العوامل السابقة، مت إعالن فك االرتباط  وباإلضافة 
استقالل  وثيقة  إعالن  بعد   ،1988 عام  الضفتني  بني 
الذي  الفلسطيني  الوطني  املجلس  مؤمتر  في  فلسطني 
فكرة  طرح  حينها  مت  أنه  رغم  اجلزائر،  في  عقد 
الكونفدرالية مرة أخرى بصيغة جديدة على الساحتني 

الفلسطينية واألردنية.
ومسؤول  السياسي  احمللل  اخلطيب؛  سعادة  د.  يقول 
العالقات العامة في الرئاسة: »لم يتم طرح فكرة الدولة 
الكونفدرالية بقرار رسمي، ولم يعلن عنه رئيس الدولة 
أو جاللة امللك«، ويوضح أن بعض احملللني تداولوا ذلك، 
خاصة بعد انتصار املقاومة في غزة، والنجاح الدبلوماسي 
الله.  للملك عبد  الرسمي  واالستقبال  املتحدة،  األمم  في 
ويتابع: »أبرزت هذه الزيارة العديد من التساؤالت حول 

الدولة الكونفدرالية أو إعالن وحدة بني الدولتني«.
قائال:  اخلطيب  يوضح  الكونفدرالية،  تأثير  وعن 
إال  دولتنا  على  السلب  أو  باإليجاب  حتديده  »يصعب 
إجماال  وقيامها  الكونفدرالية،   شروط  معرفة  بعد 
وما  أراضينا،  على  سيادة  لنا  توجد  ال  إذ  سلبيا؛  ليس 
والهجوم،  املستوطنات،  بناء  إسرائيل مستمرة في  تزال 

ومصادرة األراضي«.
»يساعدنا  أن  ميكن  الكونفدرالية  قيام  أن  ويوضح 
اعترافا  ومينحنا  أرضنا،  على  احلصول  في  ويدعمنا 
من  إسرائيل  الفكرة  تخدم  أن  أكبر«.وميكن  دوليا 
تتحول  »رمبا  اخلطيب:  يضيف  األمنية، حيث  الناحية 
في  الدولتني  يساعد  مما  فيدرالية،  إلى  الكونفدرالية 
ويرى  الفيدرالية«.  شروط  من  ذلك  ألن  احلرب؛  حالة 
الدولة  قيام  قبل  مرفوض  كونفدرالية  دولة  قيام  أن 
األردنية  »العالقة  ويتابع:  األرض،  على  الفلسطينية 
مميز،  تنسيق  وبيننا  ومتكاملة،  ممتازة  الفلسطينية 
دون التأثير على خصوصية كل دولة على حدة. وبعد 
قيام دولة فلسطينية ميكن احلديث عن كونفدرالية أو 

أي شيء آخر«.
وما تزال التيارات السياسية في فلسطني منقسمة حول 
الشخصيات  وبعض  فتح  فقيادة  للقضية؛  النهائي  احلل 
رؤية  تزال  ما  بينما  الدولتني،  بحل  تؤمن  املستقلة 
التنظيمات العسكرية في حركة فتح واجلبهات اليسارية، 
وال  واضحة،  غير  اإلسالمي،  واجلهاد  حماس  وحركتي 
احلقيقية  رغباتها  أو  احلل،  بهذا  قناعتها  مدى  نعرف 
األراضي احملتلة  إلى حترير كامل  اإلطار  في جتاوز هذا 
منذ عام 1948. وإذا كانت اململكة األردنية تنسق رؤيتها 
مع قيادة فتح، فإن هناك خالفات هائلة وجوهرية مع 
صدام  حالة  في  األردن  يجعل  مما  األخرى،  التنظيمات 

مختلفة،  رؤية  لها  فلسطينية  سياسية  تنظيمات  مع 
وستكون جزءا من دولة الكونفدرالية.

العلوم  أستاذ  إبراهيم؛  احلاج  الرحمن  عبد  ويؤكد 
عودة  الكونفدرالية  أن  بيرزيت،  جامعة  في  السياسية 
الراحل  الفلسطيني  الرئيس  على  سابقا  كان  ملقترح 
مشروع  »إن  ويقول:  احلسني،  الراحل  وامللك  عمار،  أبو 
الدولة  واقع  من  أو  أزمة،  من  خروج  الكونفدرالية 
فلسطني  أن  إسرائيل  وإلقناع  النور،  إلى  الفلسطينية، 
اجلوار«.  مع  وتقيم عالقات حسنة  السالم،  دولة حتب 
غير  بشكل  مجددا  املوضوع  طرح  أن  »يبدو  ويضيف: 
األردني  الشارعني  فعل  رد  اختبار  إلى  يهدف  رسمي، 
املشروع،  إيجابيات  من  أن  ويعتبر  والفلسطيني«. 
فلسطني  بني  والسكاني  اجلغرافي  »القرب  سماه  ما 
من  جزءا  يحل  أو  يخدم  أن  »ميكن  ويوضح:  واألردن«، 
سكان  من   60% ألن  والالجئني؛  العودة  حق  مشكلة 
دولة  في  يعيشوا  أن  وميكنهم  فلسطينيون،  هم  األردن 

واحدة في األردن وفلسطني؛ ألن الفيدرالية من أشكال 
الكونفدرالية، وتعني الدولة الواحدة«.

والسكان.  االقتصاد  مشكلتي  رأيه حل  كما ميكن حسب 
ولكنه ينوه إلى أن اجلانب األردني، وخاصة سكان منطقة 
شرق األردن، يتخوفون من ضياع هويتهم وكيانهم؛ ألن 
اندماج  قبل  حتى  األغلبية  »يشكلون  الفلسطينيني 
سيصبحون  االندماج  حال  »في  ويقول:  الدولتني«، 
أقلية«. ويعتبر أن الكونفدرالية »هروب لألمام من واقع 

غير منته«.
في  املدني  املجتمع  ومؤسسات  النخب  بعض  يعتبر  قد 
أعباء  من  يخفف  أن  ميكن  املشروع  هذا  أن  الضفتني، 
خاصة  األردن،  كاهل  على  الثقل  ويجعل  االحتالل، 
وأن بعض األوساط تعتبره تطبيقا لـ»الوطن البديل«. 
على  تعود  التي  الفوائد  هي  ما  معلقا:  السؤال  ويظل 
أو  حقوق  وأي  الكونفدرالية؟  من  وفلسطني  األردن 

مصالح ستتم صيانتها أو تأكيدها في هذه احلالة؟

عبد الرازق أبو عيشة ونرمني حبوش
مراسال الصحيفة/ غزة

على مساحة من األرض تبلغ 442 مترًا، جرداء تكاد 
تكون شبه صحراء، فتح عبد الوهاب مدوخ، 52 عاما، 
باب منزله الستضافتي، وهو يعمل مدرسا، ويقطن في 
هذا املنزل الواقع في شارع الصناعة بغزة منذ عشرة 

أعوام.
ويعاني مدوخ من ملوحة املياه التي متنعه من زراعة 
وزادت  ملوثة،  املياه  »أصبحت  ويقول:  محصول،  أي 
األرض  تزرع  أن  الطبيعي  »من  ويتابع:  ملوحتها«. 
امللحية  الرواسب  فتحيط  أنا  أما  والزهور،  باألشجار 

بأرضي ومتنعني من استثمارها«.
اجلائر  االستعمال  بسبب  امللوحة  مشكلة  برزت  وقد 
أنه عندما  واملعروف  فنفد مخزونها.  اجلوفية،  لآلبار 
البحر،  مستوى  عن  اجلوفية  اآلبار  مياه  مستوى  يقل 
حتل مياهه مكانها؛ فترتفع نسبة امللوحة. وقد أظهرت 
سينفد   ،2016 عام  خالل  أنه  املتحدة  األمم  تقارير 
البئر اجلوفي في القطاع، ومع 2020، ستكون مياهه 

ملوثة بشكل كامل، وغير صاحلة للحياة اآلدمية.
اإلنسان وعلى شبكات  امللوحة سلبا على صحة  وتؤثر 
وتآكل  والصدأ،  الكلسية،  بترسباتها  الصحي،  الصرف 
أنابيب الشبكات املنزلية؛ حيث يضطر مدوخ لتجديد 
ميزانيته  يرهق  مما  سنويا،  منزله  مياه  شبكة 

املتواضعة.
والتهاب  الشعر  تساقط  الفرد،  على  امللوحة  آثار  ومن 

بصيالته، واإلصابة بالسحايا، وجفاف البشرة، وتفاقم 
املياه  مدوخ  يستخدم  ولذلك  الشباب،  حب  مشكلة 

املاحلة في عمليات التنظيف فقط، ويعتمد في شربه 
وطعامه على املياه العذبة التي تباع في عربات النقل، 

والتي تكلفه مبلغا ماليا طائال آخر، حيث يقول: »أدفع 
شيقال  و40  العذبة،  املياه  لبائع  شهريا  شيكل   100

لبلدية غزة«.
من  املياه  لتنقية  الفالتر  املواطنني  غالبية  وتشتري 
النترات واألمالح، ولكن عملها ال يتعدى خفض نسبة 
امللوحة، وتظل نسبة النيترات مرتفعة تصل إلى احلد 

الضار بالصحة.

أسباب امللوحة
والصرف  املياه  عام  مدير  الله؛  عطا  راغب  ويوضح 
الصحي في بلدية غزة، أن ملوحة املياه ترجع للتغيرات 
اجلوفي  اخلزان  مد  أوقف  األمطار، مما  وشح  املناخية 
اجلوفي  اخلزان  نحو  البحر  زحف  إلى  إضافة  باملياه، 
وندرتها،  األمطار  وانحباس  الوسطى،  املناطق  في 
السكانية.  والكثافة  للمياه،  املواطنني  استهالك  وكثرة 
سريان  إعاقة  على  االحتالل  سلطات  »تعمل  ويقول: 
املياه اجلوفية نحو القطاع عبر زرع مصدات للمياه في 
املناطق الشرقية«. ويضيف بأن احلصار أوقف العديد 

من مشاريع املياه.

طموحات املواطن الغزي
ويطالب عطا الله املؤسسات املعنية واملواطنني بترشيد 
استهالك املياه، ويقول: »إن استخدام املياه املعاجلة لري 
اجلوفي،  اخلزان  عن  العبء  يخفف  أن  ميكن  األشجار 
من  ومينعها  األمطار،  مياه  من  االستفادة  ويعزز 

الوصول إلى البحر«.

الكونفدرالية

الوجه املضيء للشعبني الفلسطيني واألردني

ملوحة املياه في غزة كارثة تؤرق املواطن

املصدر: اإلنترنت من هنا تنبع املعاناة       
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حلمي أبو عطوان
مراسل الصحيفة/ رام الله

عندما تغزل الشمس خيوطها في صباح 
يوم شتوي، فإنها تشكل لوحة فنية، فيها 
من اجلمال ما يشعر بالطمأنينة، وعندما 
ويحافظ  مستقبله،  عن  اإلنسان  يبحث 
أنه  يعني  فهذا  االجتماعي،  دوره  على 
ولعل  دائما.  األفضل  ويستحق  طموح 
دفعة  إلى  دائما  حتتاج  اإلنسان  جهود 
معنوية تزيده ثقة وإصرارا على التقدم 
النظر  التحدي في  واإلجناز. وتكمن قوة 
خاللها  من  ميكن  إيجابية  نظرة  للواقع 
التغيير  إلجناز  اجلرح  على  اليد  وضع 
واقعنا  أمرا صعبا، خاصة في  الذي يعد 
بظاللها  االحتالل  ممارسات  تلقي  الذي 
عليه، فتؤثر في كل مناحي احلياة. وهنا 

قادة جدد. وال بد من حتليل  ال بد من 
وال  واحلقوق.  الواجبات  ملعرفة  منطقي 
وحوارات  واجتماعات  لقاءات  من  بد 
قواعد  إرساء  على  اجلميع  فيها  يتفق 
في  األطفال  إشراك  من  بد  وال  التغيير. 

صناعته.
تشير  حيث  فتي؛  مجتمعنا  وألن 
إحصائيات اجلهاز املركزي لإلحصاء لعام 
الذين  املواطنني  نسبة  أن  إلى   ،2012
بلغت  قد  عاما،   18 عن  أعمارهم  تقل 
أن  يجب  الدراسة  هذه  فإن   ،48.2%
تشكل حافزا ملؤسساتنا الوطنية واألهلية 
التي  الفئة  بهذه  بالغا  اهتماما  لتولي 
يعول عليها كثيرا، ويشار إليها دائما على 
أنها قادرة على النهوض بواقع مجتمعنا، 
املثقفون  صفوفها  في  سيتخرج  حيث 

والكتاب وأصحاب املهن.

إطاللة على املشروع
لإلعالم  الفلسطينية  الهيئة  وتنفذ 
مشروع  »بياالرا«؛  الشباب  دور  وتفعيل 
»حقوق األطفال... حوارات ومناظرات«، 
الدولية  الطفل  إنقاذ  بدعم من مؤسسة 
في  موقعا   12 ويستهدف  ومشاركتها، 
الغربية، ثالثة منها في منطقة  الضفة 
ودورا،  والشيوخ  أمر  بيت  اجلنوب: 
الوسط: بيت سوريك وبيت  في  وثالثة 
في  وثالثة  زيد،  بني  وقراوة  عنان 
والزبيدات  اجلفتلك  األغوار:  منطقة 
نور  الشمال:  في  وثالثة  نعجة،  ومرج 

شمس وعتيل ومدينة طولكرم. 
على  املشروع  يركز  انطالقته،  ومنذ 
عشرات  اختيار  مت  بحيث  التمكني، 

األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 15 
واعني  ليكونوا  ومتكينهم  عاما،  و17 
ومسؤولياتهم.  وواجباتهم  بحقوقهم 
للقيام  املناسبة  باألدوات  تزويدهم  ومت 
باحلشد واملناصرة، والدفاع عن حقوقهم؛ 
أقرانهم،  بها  يحتذي  مناذج  ليصبحوا 
للتغيير  وأداة  مجتمعاتهم،  في  كقادة 

االجتماعي والسياسي.
الدمج  من  املستوى  هذا  ولتحقيق 
الفئة  خضعت  فقد  الفاعلة،  واملشاركة 
األهالي  تأثيرها؛ من  املستهدفة ومحيط 
لبناء  تدريبي  لبرنامج  املجتمع،  وقادة 
القدرات والتوعية حول حقوق األطفال.

ويركز املشروع بشكل كبير على اإلعالم 
»بياالرا«،  توفرها  التي  املنابر  عبر 

»علي  األسبوعي  البرنامج  في  وتتمثل 
صوتك«، حيث سيشارك الشباب واألطفال 
التي  التقارير  وعمل  اإلعداد  عملية  في 
فلسطني  تلفزيون  شاشة  على  تبث 
الساعة اخلامسة من مساء كل يوم أحد، 

وصحيفة »صوت الشباب الفلسطيني«.
الذي  الالزم  للتدريب  الطالب  وخضع 
املسؤولني  مع  املناظرات  يؤهلهم إلجراء 
وصناع القرار، حيث تعلموا طرق احلوار 
واملعلومات  احلقائق  خالل  من  واإلقناع، 
املطالبة  فرص  من  تزيد  التي  البحثية 
بحقوقهم، ومساعدة اقرأنهم في احلاالت 
وبالتالي  حقوقهم.  فيها  تنتهك  التي 
في  لألطفال  السفراء  دور  فإنهم ميثلون 

قراهم وجتمعاتهم السكنية.

مشروع »حقوق األطفال... حوارات ومناظرات«
زيارات ميدانية للبحث عن احلقوق وتكريسها

بني أحضان الكتب

تصوير: حلمي أبو عطوان

نسير بأمل

وجمعتنا الصورة...
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رحلة حتصيل احلقوق في اخلليل
ثالثون طفال يجولون في شوارع اخلليل، 
مستشفى  شارع  في  تباعا  يسيرون 
العاملية  األميرة عالية، قاصدين احلركة 
يتبادلون  وهم  األطفال،  عن  للدفاع 
بينهم قبل حلظة  فيما  احلديث  أطراف 
الوصول. وهم جزء من مجموع األطفال 
املشاركني في مشروع »حقوق األطفال... 
األطفال  وميثلون  ومناظرات«،  حوارات 

في محافظة اخلليل.
أنهم  رغم  ترفيهية  الرحلة  تكن  لم 
أهم  من  والترفيه  اللعب  أن  يدركون 
احلقوق التي تنص عليها املواثيق الدولية 
تعلمية  رحلة  كانت  بل  العالقة.  ذات 
تثقيفية... وهذا أيضا حق! والوجهة لم 
تكن مؤسسة واحدة، بل مت التنسيق مع 
مؤسستني لهما بصماتهما في التعامل مع 
األطفال والنساء، ومن هنا كانت البداية.

بيت  أطفال  انطلق  الباكر  الصباح  ومنذ 
أمر والشيوخ ودورا من قراهم وبلداتهم 
زيارة  الهدف  وكان  خاصة،  حافالت  في 
عليها،  القائمني  يحاورون  مؤسسات 
واخلدمات  عملها،  آليات  على  ويطلعون 

التي تقدمها لألطفال.
وكانت البداية من احلركة العاملية للدفاع 
أبو  هاشم  استقبلهم  األطفال، حيث  عن 
والتفعيل  احلماية  وحدة  منسق  ماريا؛ 
املجتمعي في احلركة، وهناك دار حديث 
عن اجلانب القانوني واحلقوقي لألطفال، 
االحتالل  جرائم  جراء  يعانونه  وما 
يكن  ولم  لهم،  واملجتمع  األهل  وتهميش 
أمرا سهال على األطفال عندما أخبرهم 
في  املعتقلني  األطفال  إن عدد  ماريا  أبو 
طفال،   185 إلى  يصل  االحتالل  سجون 

وقدم شرحا تفصيليا عن معاناتهم.
كان اللقاء مصورا بكاميرا الزميل محمد 
شوشة من قسم التلفزيون في »بياالرا«،  
واستمرت الزيارة ألكثر من ساعة ونصف 
الساعة، رغم أن وقتها كان محددا مسبقا 
ولكن ظروف  أكثر.  ليس  واحدة  بساعة 
اللقاء جعلتنا نتجاوز الوقت احملدد؛ بسبب 
ملعرفة  األطفال  لدى  اجلامحة  الرغبة 
احلديث  تناول  وقد  واقعهم.  عن  املزيد 
أمورا تتعلق بحقوقهم، واالنتهاكات التي 
احلق  ومنها  املجتمع؛  في  لها  يتعرضون 

في التعليم واملشاركة وغيرها.
عن  ماريا  أبو  أعرب  الزيارة  نهاية  وفي 

يقدمه  الذي  للمستوى  وشكره  سعادته 
ورغبتهم  والنقاش،  احلوار  في  األطفال 
خلدمة  واالستفادة  التعلم  في  العميقة 
سأله  عندما  خاصة  وأقرانهم،  أنفسهم 
نخبر  أن  لنا  ميكن  هل  األطفال:  أحد 
األطفال في قرانا بإمكانية التوجه إليكم 
فيها حقوقهم؟  تنتهك  التي  احلاالت  في 
وبالطبع كانت اإلجابة: »نعم ميكن عمل 

ذلك«.
وبعد االنتهاء من زيارة احلركة ووداعها 
ترجل  االستقبال،  حسن  على  وشكرها 
مقر  بني  الواصل  الشارع  في  األطفال 
القانوني  لإلرشاد  املرأة  ومركز  احلركة 
 300 حوالي  يبعد  الذي  واالجتماعي، 
فكانت  احلافلة؛  سير  فيها  يصعب  متر، 
وكان  جديد.  عن  بحثا  أسرع  أقدامهم 
األخصائية  اجلعبة؛  أمل  استقبالهم  في 
االجتماعية، ومنسقة  املركز في اخلليل، 
وما  القانونية.  املستشارة  قعقور؛  وهيام 
إن جلس األطفال في غرفة االجتماعات، 

حتى بدأت اجلعبة بالتعريف على طبيعة 
في  يقدمها  التي  واخلدمات  املركز  عمل 
وشددت  املرأة،  تعيشه  الذي  الواقع  ظل 
بعمل  حتيط  التي  التامة  السرية  على 
املركز؛ نظرا حلساسية الوضع االجتماعي 
تسود  التي  العيب  وثقافة  اخلليل،  في 
التي  الظروف  أصعب  في  حتى  أركانها، 
النتهاك  الطفلة  أو  املرأة  فيها  تتعرض 
والتحكم  والسيطرة  والقمع  حقوقها 
ميكنها  شخصية  قضايا  في  املبرر،  غير 
إن  وما  مصلحتها.  فيها  حتدد  أن  هي 
نقاش  دار  حتى  رسالتها،  اجلعبة  أكملت 
ما  أبرزها  القضايا،  من  العديد  تناول 
يتعلق باحلق في امليراث، والزواج املبكر 

وغيرهما.
ولم يكتف األطفال بهذا احلد من األسئلة 
عن  بحثا  بعيدا  ذهبوا  بل  واألجوبة، 
احلقوق،  وفق منظومة  قانونية  إجابات 
وهنا تدخلت قعقور لإلجابة عن أسئلة 
وصفتها بالذكية، وتدل على مستوى عال 

الطرح،  موضوع  في  والدراية  العلم  من 
ومباشرة،  محددة  األسئلة  كانت  حيث 
تناول معظمها وضع األطفال ومعاناتهم، 
والتهميش الذي يقابلهم املجتمع به حتت 

مظلة العمر أو اجلهل لقلة اخلبرة.

وفي الوسط
الوسط،  ملجموعة  بالنسبة  األمر  وكذلك 
التي تضم بيت سوريك وبيت عنان من 
في  زيد  بني  وقراوة  القدس،  محافظة 
زارت  حيث  والبيرة،  الله  رام  محافظة 
للتعليم  »تامر  مؤسسة  املجوعة  هذه 
حنيطي،  أحمد  واستقبلهم  املجتمعي«، 
عمل  طبيعة  عن  شرحا  قدم  الذي 
الطفل  بأدب  وعنايتها  »تامر«،  مؤسسة 
مع  مداركه،  وتوسيع  الفكري،  ومستواه 
مراعاة خصائص الفئة الفنية واألدبية، 
املسرحي  والشعر  القصة  مجاالت  في 

واملقالة واألغنية.
مكتبة  في  األطفال  جتول  وبعدها 
مع  وتفاعال  ارتياحا  وأبدوا  املؤسسة، 
القراءة  على  التشجيع  في  »تامر«  جهود 
إلى  اخلبرة  وحتويل  واإلجناز،  واإلبداع 
التنمية  منتج ثقافي يساهم في عملية 
ما  مباشر  بشكل  ويالمس  املجتمعية، 

تعلموه عن حقهم في التعليم.
الرئيس  الفرع  الثانية  محطتهم  وكانت 
في فلسطني للحركة العاملية للدفاع عن 
احلركة  افتتحته  الذي  الذي  األطفال 
في  ويتخصص   ،1991 عام  الدولية 
وتعزيزها  األطفال  حقوق  عن  الدفاع 
املتحدة  األمم  اتفاقية  حسب  وحمايتها 
املعايير  من  وغيرها  الطفل،  حلقوق 
وحملت  واحمللية.  واإلقليمية  الدولية 
هذه الزيارة طابعا مختلفا، حيث كثرت 
احلركة  برامج  عن  األطفال  أسئلة  فيها 
األطفال، ووضعهم  للدفاع عن  وجهودها 
املشاريع  في  األولويات  قائمة  على 

واحلمالت الوطنية.

املخيم والبلدة واملدينة
تركيبتها،  في  الشمال  مجموعة  وتتميز 
بني  عاليا  فيها  التجانس  يبدو  حيث 
بلدة  وأطفال  شمس،  نور  مخيم  أطفال 
عتيل، مع أطفال مدينة طولكرم، حيث 
يجمع أطفال املناطق الثالث على ضرورة 
حتصيل حقوقهم عبر مطالبة املسؤولني 
من  وكغيرهم  بذلك.  القرار  وصناع 

املجموعات املشاركة، انطلقوا يبحثون عن 
لديهم،  مفاهيمها  ويعمقون  حقوقهم، 
املستقلة  الهيئة  نحو  وجهتهم  فكانت 
لتنمية  الثقافي  اإلنسان، واملركز  حلقوق 
املؤسستني  عمل  على  وتعرفوا  األطفال، 
ومتحورت  تقدمانها.  التي  واخلدمات 
للهيئة  زيارتهم  خالل  األطفال  أسئلة 
تعرض  حال  في  التبليغ  كيفية  حول 
أحدهم العتداء أو انتهاك حلقوقه من أي 

طرف كان.
استقبلت  فقد  الثقافي  املركز  في  أما 
في  واصطحبتهم  األطفال،  عودة  كلثوم 
على  وعرفتهم  أروقته،  داخل  جولة 
أقسامه، وقدمت شرحا موجزا عن املركز 
أن  إلى  1997. وأشارت  الذي تأسس عام 
األطفال  قدرات  تنمية  هو  املركز  هدف 

ومواهبهم املتعددة.
ولعل أكثر ما ميز هذه الزيارة هو عمق 
األسئلة والنقاش بني األطفال واملؤسسات، 
املطلوبة  اإلجراءات  طبيعة  حول 
إلى عضويتها، واالستفادة من  لالنضمام 

نشاطاتها وخدماتها.
تضم  التي  األغوار،  منطقة  في  أما 
فقد  نعجة  ومرج  والزبيدات  اجلفتلك 
املستقلة  الهيئة  مكتب  املجموعة  زارت 
رنا  فيها  واستقبلتهم  اإلنسان  حلقوق 
كلبونة، وقدمت شرحا وافيا عن طبيعة 
تقدمها  التي  واخلدمات  املؤسسة  عمل 
األطفال  مداخالت  ومتحورت  للجمهور. 
حول آليات التواصل مع الهيئة والقضايا 

التي يتم التبليغ عنها. 
مكتب  مدير  عجعج؛  سامر  واستقبل 
احلركة العاملية للدفاع عن حقوق الطفل 
وقدم  األطفال،  وفد  الشمال  منطقة  في 
في  الطفولة  واقع  عن  وافيا  شرحا  لهم 
محافظات الشمال مدلال عليها مبا توثقه 
احلركة، والقضايا التي تتابعها مع اجلهات 

املختصة.
وفي احملطة الثالثة للزيارة توجه الطلبة 
مركز  في  األسرة  حماية  وحدة  إلى 
النقيب  شرطة نابلس حيث استقبلهم  
حماية  وحدة  مدير  مقبول؛  ميسرة 
زيدان،  أسامة  حقوقي  واملالزم  األسرة، 
اللذان شرحا دور الوحدة وقدرتها على 
الوصول إلى األسر واألطفال إذا تعرضت 
آلية  وأوضحا  لالنتهاكات،  حقوقهم 
متابعة القضايا التي تصل الوحدة منذ 

حلظة التبليغ.

هم أيضا قادة

من فعاليات املشروع
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تعني  األصل،  تركية  كلمة  اجلفتلك  إن  املؤرخون  يقول 
الواصل  الطرق  مفترق  على  تقع  قريتنا  ولكن  املزرعة. 
دامية  كم، وجسر   40 بعد حوالي  نابلس غربا، على  بني 
بيسان  عن  كم   50 حوالي  وتبعد  شرقا،  األردن  نهر  على 
قلب  اجلفتلك  ومتثل  أريحا.  عن  كم   40 وحوالي  شماال، 
وتسيطر  هناك.  سكاني  جتمع  أكبر  تعد  إنها  إذ  األغوار؛ 
سلطات االحتالل على معظم أراضيها، وتستخدمها للتوسع 
املواطنني  على  يحظر  عسكرية  كمناطق  أو  االستيطاني، 
دخولها. وحسب التصنيف السياسي التفاقيات أوسلو، تعتبر 
معاناة  زيادة  في  يساهم  »ج«؛ مما  منطقة  اجلفتلك ضمن 
األهالي، وحرمانهم من معظم حقوقهم في التوسع وفالحة 

األراضي.
مربعا،  كم   20 حوالي  للجفتلك  اإلجمالية  املساحة  وتبلغ 
أهم  ومن  املواشي،  وتربية  الزراعة  في  سكانها  ويعمل 
والنخيل، حيث يعتبر مناخها  بأنواعها،  منتجاتها اخلضار 
معتدال في الشتاء، وحارا في الصيف، ويبلغ معدل األمطار 
السنوي فيها 166 ملم. وحسب آخر إحصائية فقد بلغ عدد 

بيوتها حوالي 1000 منزل.
هي:   جتمعات  أو  مناطق  خمس  إلى  القرية  وتنقسم 
املثلث، واملصفح، واخلربة، والدبة، وأبو العجاج. وتعاني 
إنها  حتى  بينها؛  التواصل  ضعف  من  التجمعات  هذه 
تبدو للزائرين جتمعات صغيرة وسط مساحة كبيرة 
من األرض والتالل املترامية. وقد سعى االحتالل إلى 
واإلنشائي؛  اجلغرافي  تواصلها  من  واحلد  تقسيمها 
كمنطقة  معها  ويتعامل  املواطنني،  على  للتضييق 
التراخيص  منح  االحتالل  رفض  يعني  مما  أمنية؛ 

الالزمة للبناء فيها.

األمم املتحدة شاهد عيان
مخطط  لها  يوجد  وال  التحتية،  للبنية  القرية  وتفتقر 
وكذلك  معبدة.  داخلية  طرق  شبكة  أو  تنظيمي،  هيكلي 
أو شبكة مياه وكهرباء، وال تصلها  ال توجد طرق زراعية، 
وتفتقر  اتصاالت.  شبكة  فيها  متتد  أو  الصحية،  اخلدمات 
التعليمية  املؤسسات  وعدد  العامة،  واملقرات  للمباني 
العامة  واحلدائق  والنسائية  والشبابية  والثقافية  والصحية 
واملالعب وغيرها قليل جدا، والسبب املباشر هو ممارسات 
أنها غير  املتوفرة على  املرافق  الذي يتعامل مع  االحتالل، 
إنشاؤه  يتم  ما  وكل  وقت.  أي  في  لإلزالة  وقابلة  قانونية، 
من بيوت ومشاريع دون احلصول على األذون اإلسرائيلية، 

عرضة للهدم واإلزالة.
وخلص تقرير ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 
إلى أنه في غضون عامي 2005 و2006، أقدم االحتالل على 
هدم 24 مبنى في اجلفتلك، قبل أن يلجأ بعض سكان القرية 
لبناء بيوت من الطني يسكنونها لتحميهم من حر الصيف 
وبرد الشتاء. ويتوجه بعض السكان لبناء بيوت من الزينكو، 

وبعض آخر من اخليش والبالستيك.

السياق االقتصادي االجتماعي
ويتراوح عدد سكان القرية ما بني 5 و6 آالف نسمة؛ بسبب 
وقطاع  الزراعي  القطاع  يعتبر  حيث  املوسمية،  الهجرة 
للجفتلك،  االقتصادية  املوارد  أهم  من  احليوانية  الثروة 
إلى  بنسبة تصل  كبير جدا،  بشكل  عليهما  االعتماد  ويتم 
%80، مقابل %10 يعملون في مجال تربية املواشي، و7% 
املوظفني  فئة  من  و3%  املجاورة،  املستوطنات  في  كعمال 

احلكوميني.

دومن،  ألف   18 حوالي  الزراعية  األراضي  مساحة  وتبلغ 
يستغل األهالي منها 11 ألفا فقط، يزرع منها 8650 دومنا 
باخلضروات، وفيها حوالي 450 بيتا بالستيكيا، و70 دومنا 
للنباتات الطبية، و100 دومن للزراعة التصديرية، احلاصلة 

على شهادة اجللوبال جاب.
وتتوزع باقي األراضي على احملاصيل األخرى؛ كاحلمضيات 
والنخيل والعنب وغيرها. أما بقية األراضي الزراعية فتقع 

حتت سيطرة االحتالل.
ومتغيرا  ثابت،  غير  اجلفتلك  قرية  سكان  عدد  ويعتبر 
جزء  ينزح  حيث  العام،  مدار  على  الزراعي  املوسم  بتغير 
خالل  وطوباس  وتياسير  طمون  قرى  إلى  السكان  من 
الصيف، ويعودون للقرية في موسم الزراعة فقط. يترافق 
بسبب  القرية؛  سكان  لبعض  دائمة  هجرة  وجود  مع  ذلك 
ظروف احلياة الصعبة وما يواجهونه من اعتداءات وتضييق 
احتاللي يهدف إلى إضعاف التواصل اجلغرافي والبشري فيها، 
مما يؤثر على األوضاع االقتصادية، ويسهم في زيادة نسبة 
التجارية  أنشطتهم  ممارسة  من  املواطنني  ومينع  الفقراء، 

والزراعية، ويحد من حريتهم االجتماعية وتواصلهم.
املياه  املياه رغم مخزون  القرية تعاني من نقص  وال تزال 
اجلوفية الكبير، التي تقوم سلطات االحتالل بسرقته. وقد 
تقلص عدد اآلبار االرتوازية من 36 في العهد األردني، إلى 

22 بئرا ارتوازية بعد احتالل اجلفتلك عام1967. 

التعليم
الدراسة فيها  التعليمية، فتقتصر  القرية للمرافق  وتفتقر 

على مدرستني؛ إحداهما »غور الفارعة األساسية املختلطة«، 
ثانوية.  حكومية  مدرسة  والثانية  الغوث،  لوكالة  التابعة 
من  للكثير  تفتقر  بدائية؛  أطفال  رياض  ثالث  وهناك  
االحتياجات األساسية، حيث متنع سلطات االحتالل السلطة 
العمل  من  والدولية  احمللية  األهلية  واملؤسسات  الوطنية 
داخل القرية، مما دفع األهالي إلى إنشاء مدرسة ثانوية من 

اخليام.
ونتيجة الضغط املتواصل من املؤسسات الدولية على مدار 
إلنشاء  ترخيص  منح  على  االحتالل  أجبر  سنوات،  أربع 
مدرسة. ويبلغ عدد الطلبة امللتحقني باملدارس والروضات 

1200 طالب وطالبة.

الوضع الصحي... نحتاج املزيد 
وتتوفر عيادة تشرف عليها وزارة الصحة، يعمل فيها طبيب 
يضطرون  األهالي  فإن  ولذلك  النهار.  فترة  في  واحد  عام 
إلى نقل احلاالت الصحية إلى مستشفى أريحا، بعد أن وفرت 
جمعية الهالل األحمر سيارة إسعاف وطاقما من املمرضني، 
بالتعاون مع بعض املؤسسات املجتمعية. كما تعمل جمعية 
الصحية  الرعاية  خدمات  تقدمي  على   الطبية  اإلغاثة 
بتوفير طبيب عام  ومختبر تابع للعيادة. ورغم ذلك فإن 
القرية  سكان  لعدد  كافية؛  غير  املتاحة  الطبية  اخلدمات 
الكبير، ووقوعها وسط جتمع قرى األغوار الشمالية: بردلة، 
والزبيدات،  دجن،  بيت  وفروش  البيضاء،  وعني  وكردلة، 
خدمات  من  تستفيد  وكلها  غزال،  ومرج  نعجة،  ومرج 

الرعاية الصحية املوجودة في اجلفتلك.

اجلفتلك... قطعـــــة  مـــــن روح األغـــــوار

إطاللة اجلفتلك

في أحضان طبيعتها

طالبات املشروع وصوت الشباب الفلسطينيظهر ربيعها

تصوير: حلمي أبو عطوان
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فضفضة من القلب إلى القلب
عال أبو حليلو- مراسلة الصحيفة/ غزة

تاريخ شعبنا حافل باملسرات واألحزان، والتحدي والصمود، 
بدماء  سطر  تاريخ  والصبر.  والقوة  واملقاومة،  والنضال 
أبناء الوطن األبطال، وال يستطيع أحد أن يشكك بصفحاته 

العريقة، فهي أشهر من النار على علم.
وتتزاحم أعباء احلياة على كاهل الشعب، مما جعله ينسى 
أوقات الترفيه والراحة، فبات محمال بالهموم والضغوط، ال 
يعرف ماذا يالحق، وبأي قضية يهتم. ولكن هل أصبحت 
أصالة  صفو  تعكر  الشعب  عنها  يبحث  التي  الرفاهية 

تاريخه؟
أال  يجب  الشعب  أن  عنه  العدول  ميكن  ال  أمرا  أصبح  ملاذا 
يجب  ملاذا  واألسرى؟  واجلهاد  املقاومة  حدود  عن  يخرج 

عليه أن يقاسي الكبت واحلزن في كل دقيقة في حياته؟
التوازن  يعيدوا  أن  إلى  أفراده  يحتاج  كأي شعب  إن شعبنا 
الواقعة  الضغوط  لتخفيف  كما يحتاج  االنفعالي ألنفسهم، 
عليه، ويحتاج إلى القدرة على إدارة هذه الضغوط بتوازن. 
ليفرغ  مناسبة  فرصة  وجد  كلما  أنه  احملزن  األمر  ولكن 
أو  الفرج،  باب  يغلق  من  جند  املكبوتة،  شحناته  بعض 
يضيقه علينا؛ ليذكرنا بتاريخنا النضالي؛ فكأننا نسيناه، 

وكأن تلك الفرصة ستشوه صورة الشعب وتاريخه.
ظروفهم  ظل  في  الشباب  يبحث  الذي  الوقت  وفي 
لتفريغ  مجال  عن  الصعبة  واالجتماعية  االقتصادية 
الكبت، مبتابعة مباراة رياضية، جتد فئة تعارض، ال نعلم 
من أين جاءت! لتقول إن الشباب قد نسي قضاياه احملورية؛ 
نسي األسرى املضربني عن الطعام، وانشغل مبباراة »تافهة« 

»تضيع الوقت بل طائل«!  
وأذكر أنه في إحدى املناسبات، حني يكرم الشخص شخصا 
لنا:  لتقول  ملتها،  نعلم  ال  فئة  قامت  رمزية،  بهدية  آخر 
»لعن الله أمة كثرت أعيادها«! ما لم أفهمه هل كل مناسبة 

بأن تكون  أسمع عن شخص طالب  لم  فرحة عيد؟ ألنني 
األم«  »عيد  في  اشترى  أو  رسمية،  احلب«  »عيد  عطلة 
عيد  الستقبال  واملعمول  الكعك  جهز  أو  جديدة،  مالبس 

العمال.
وعليه يخرجون علينا كأنهم مينعوننا من تقدير أحبتنا، 
أمهاتنا، وأخوتنا، وال يجيزون لنا أن نقدم لهم الهدايا... ألن 
»لعنة الله ستنزل عليكم« كما صرخ أحدهم في وجوهنا 

ذات مرة.
بقضيتنا  عبثا  كفاكم  احلنيف.  للدين  تعقيدا  كفاكم 
وتعكيرها. كل شيء في هذه احلياة أبسط من ذلك بكثير، 
والدين يسر وليس عسرا، دين محبة ال كراهية؛ لم يحرم 
الهدايا أو احملبة والتقدير، ولم مينع التسلية والترفيه، أو 

يقصرهما على كل الشعوب واألمم دون شعبنا.
والكلمة  عادة،  والتفاؤل  عادة،  السعادة  نقول:  وأخيرا 

الطيبة عادة، فاصنع عاداتك اجليدة!

بيوت العزاء بني املواساة والتسلية

حرب اإلعالم الصهيوني املزيفة

موسى توفيق- مراسل الصحيفة/ غزة

أبنائه  أبو محمود واثنان من  الثامنة صباحا، يترجل  عند 
من »التوك توك«، يحملون احلطب و»بكارج« القهوة وبعض 
نارهم؛  إشعال  ويباشرون  التحية،  يردون  اخلاصة.  األدوات 
املليئة  الساحة  هذه  على  الناس  سيتوافد  ساعتني  فبعد 

بالكراسي املرتبة في صفوف متراصة.
تعتبر  أنها  إال  ما،  نوعا  غريبة  محمود  أبو  مهنة  تبدو  قد 
مهمة جدا في موقعها، فهو املسؤول عن إعداد القهوة السادة، 
ويتذوقها،  يغليها  العزاء،  بيوت  في  للمعزين  وتقدميها 
ويعرف ما ينقصها إلنضاجها وبلوغها النكهة املرادة. بينما 

يتابع أبناؤه سكبها في الفناجني للمعزين.
وينتهي  محمود،  أبي  بدخول  العزاء  بيت  يبدأ 
وأجرهم. »عدتهم«  يحملون  وهم  وابنيه   بخروجه 
لطاملا كان الطابع الغالب على بيوت العزاء املواساة والترحم 
على املتوفى ونشر مشاعر التواد والتراحم بني أفراد املجتمع 
تختلف؛  املشاعر  هذه  عن  التعبير  طريقة  أن  غير  الواحد. 
بواجب  والقيام  احلضور  على  تتنافس  والفصائل  فاألحزاب 
أو  منها يحمل الفتة  بالوفود، كل  أشبه  العزاء، في جماعات 
وإثبات  الفقيدة،  أو  الفقيد  ذوي  ملواساة  الورود  من  إكليال 
املساجد  من  وفود  وثمة  يغادروا.  أن  بعد  حتى  حضورها، 
تأتي في سالسل بشرية متتد مئات األمتار، ويقف شيخ منهم 
ليلقي خطبة أو عظة على مسامع املعزين، املنشغلني بتذوق 
رؤوسهم،  هز  عن  يكفوا  أن  دون  والتمر،  محمود  أبي  قهوة 
محتواه  يكون  ما  غالبًا  الذي  الشيخ،  كالم  على  مؤكدين 

التحذير من اتباع الدنيا، وقرب اآلخرة، وعذاب القبر.
في  يعمل  كان  عندما  نقل  سيارة  ميلك  محمود  أبو  كان 
العمل  عن  العاطل  للعامل  سيجارة  ويشعل   .48 مناطق 
فارس، الذي كان بدوره عامال هناك. وقبل أن يتدخل فارس 
يقطع حديثهما أبو خليل املوظف في إحدى اجلامعات ليهزأ 
 بحالهما قائال: »إن الوقوف على أطالل املاضي لن يعيد شيئا«.
يأتي  فبعضهم  العزاء؛  بيوت  يؤمون  من  أهداف  وتختلف 

اليوم  طيلة  يقضي  وبعضهم  فحسب،  العزاء  واجب  ليقدم 
ما  يجدون  ال  وآخرون  الفقيد،  أهل  ملواساة  العزاء  بيت  في 
بحجة  لو  حتى  األنس،  ببعض  ليحظوا  فيأتون  يفعلونه 
الواجب، عدا عن أفراد يأتون ليحظوا بوجبة طعام وفنجان 

قهوة قد تنسيهم ضيق احلال وهّم البيت واألطفال.
ويراقب أبو سامح، وهو شقيق الفقيد، بيت العزاء في آخر 
إلى احلوارات املتعددة في جنبات  ساعاته، محاوال اإلصغاء 
وتقع  ومحاسنه،  الفقيد  عن  تكون  ما  نادرا  التي  املكان، 
سياسية،  فصائل  املكان:  في  املعلقة  الالفتات  على  عيناه 
وحكومية،  أهلية  ومؤسسات  وهيئات  إسالمية،  وجماعات 
وأصدقاء وعائالت، ويتساءل إن كان هناك من داع لكل هذا؟ 
هل كان من املمكن أن يقلص عدد ساعات العزاء، على األقل 
ليتذكر شقيقه املرحوم أكثر؟ ماذا لو فرض على املعزين 
التمر  ونوعية  القدم  كرة  حوارات  من  بدال  القرآن  قراءة 
التكاليف ضرورية؟ وهل كانت  والرز؟ هل كانت كل هذه 
مثواه  في  اآلن  ارتاح شقيقه  وهل  الرب؟  أم  العبد  إلرضاء 

األخير؟

بقلم : د. زهير عابد/ غزة

إعالم إسرائيل سياسي وعسكري في نفس الوقت، فال 
العسكري  الرقيب  يضع  أن  بعد  إال  صورة  منه  تخرج 
صورا  العالم  إلى  ويصدرون  األخيرة،  اللمسات  عليها 
منبطحون  وهم  وتظهر  الصهاينة،  معاناة  مدى  تبرز 
ويبكون، وأطفالهم تدمع أعينهم من صواريخ املقاومة 
احلرب  أن  للعالم  ليبثوا  إسرائيل!  حتطيم  تريد  التي 
الصهيوني  الكيان  جيش  به  يقوم  ما  وأن  عادلة، 
اإلرهاب  من  الصهاينة  أمن  على  للحفاظ  يكون  إمنا 

الفلسطيني.
ومحلليهم  عسكرييهم  كبار  أقوال  للعالم  ويترجمون 
برية،  حربا  يريدون  ال  أنهم  عمد،  وعن  وسياسييهم، 
ويخلقون جوا من التخبط في إعالمهم؛ ليوهمونا بأنهم 
السياسي  بالقرار  تتعلق  مستقرة  غير  حالة  في  فعال 
والعسكري. وفي نفس الوقت، ومن حتت طاولة احلوار 

على شاشات اإلعالم، يقتلون ويحرقون كل غزة.
هكذا هم الصهاينة عبر تاريخهم يزيفون احلقائق، فهم 
يشعلون احلرب في كل زمان والله يطفئها، هم اخلونة 

الذين ينقضون العهود واملواثيق.
إنهم يخلقون حربا مزيفة يختلط فيها القصف اجلوي 
اإلعالم،  وحرب  السياسة  بحرب  والبحري  والبري 
وحرب الدفاع عن النفس الذي يسوقونه للعالم، والتي 
بشكل  نحللها  أو  نعيها،  أن  دون  لألسف  وراءها  نندفع 
جيد، فنصدقها في كثير من األحيان. كما يصدق ذلك 
اإلعالم الغربي الذي تسيطر عليه الصهيونية العاملية، 

فهو ال يصدق إعالم العرب وال إعالم الفلسطينيني.
إنهم يستخفون مبا نقول وباجتماعاتنا وبعربنا ألنهم ال 
يرون قرارات تنفذ على أرض الواقع، ويدركون أن هذا 
الكالم في اإلعالم العربي موجه للجمهور العربي الذي 
السيطرة  به  ويقصد  اإلنشائي،  الكالم  هذا  مثل  يحب 

على عاطفة اجلمهور العربي.
ويقولون في إعالمهم إن العرب مقتنعون باجلهاد، ولكن 
الدول  من  وغيرها  وليبيا  سوريا  في  كثيرة  مشاكلهم 

غير املستقرة جراء الربيع العربي.

إعالمهم يقول إذا جلسنا مع أنفسنا وفكرنا فإن احلرب 
هي التي حتدد من الفائز في انتخابات الكيان الصهيوني، 
فقد فاز أوباما وانتهت االنتخابات األمريكية، والساسة 
في الكيان يأخذون جمهورهم إلى صندوق االنتخابات؛ 
القادمة في احلرب،  فكل األحزاب تريد استثمار األيام 

فهي حرب انتخابات بالدرجة األولى.
ولكننا رقم صعب رغم أن الوضع العربي أصعب ومهلهل 
القرارات  مصنع  بل  وقراراته،  قوته  في  ومتذبذب 
في  برز  الذي  احلذر  التفاؤل  مع  زمن،  منذ  متعطل 
املوقف املصري املشرف الذي انتقل نقلة نوعية، وعكس 
واملقاومة،  غزة  دعم  في  األمام  إلى  إيجابية  خطوة 
ومواقف بعض الدول التي تدعم املقاومة ألول مرة منذ 
حرب تشرين أول 1973، وهذه هي اخلطوة الصحيحة 

في طريق حترير فلسطني.
كلمة أخيرة:

أفيقوا يا عرب. ال نريد هدنة طويلة األمد مع الكيان، 
واحلل  املغتصب،  من  فلسطني  حترير  نريد  نحن 
التحرير  لتحقيق  السبيل  فهي  الوطنية؛  الوحدة  في 
وعاصمتها  املستقلة  الفلسطينية  الدولة  إلى  والوصول 

القدس الشريف.

التعصب سجنا للعقل
رهام بوادي- مراسلة الصحيفة/ غزة

من أهم مشاكل كثيرمن الناس أنهم يسجنون عقولهم في 
دوائر ضيقة من املعرفة واالهتمامات واملعلومات، وال يرون 
ما وراءها من حقائق ومعارف. ورمبا لو عرفوها لتغيرت 
مسارات حياتهم وعقلياتهم. وقد كان ذلك ظاهرة استمرت 
والصراعات  احلروب  قامت  حيث  القدمية؛  العصور  عبر 

على التعصب والتمييز بسبب الدين والعرق واللون.
سواء  ملجتمعنا،  واضحة  سمة  العقل  سجون  أصبحت  وقد 
أو بالعنصرية  أو عقيدة سياسية،  أو دين  بالتعصب لفكر 
جتاه جماعة أو طائفة أو عرق، ويتم إلباسها ثوب الوطنية 
متنح  حتى  أخرى،  أحيانًا  الدين  ثوب  وتلبس  أحيانا، 
لنفسها شرعية تبرر ممارسة العنصرية والتسلط والعنف 
أعمى،  اإلنسان  يجعل  فالتعصب  واالضطهاد؛  واإلقصاء 
يبحث عن تبريرات مهما كانت مخالفة للمصالح اإلنسانية 
والعقل والعدل، والتقليد وتبعية اآلخرين في تصرفاتهم.

ألحزاب  سياسيا  تنتمي  الشعب  أبناء  غالبية  أن  ننكر  وال 
وأفكار مختلفة، ولكن ال يجوز أن يصل ذلك إلى حد التحيز 
والتمييز بني العائالت، خاصة عندما يتعلق األمر بالزواج. 
لقد أعمى اجلهل بصيرتهم فتناسوا أننا فلسطينيون بغض 
وكلنا  منها.  هجرنا  التي  القرية  أو  املدينة  عن  النظر 
سواسية، وينبغي علينا أن نتوقف عن التفكير بهذا املنطق، 
ألنه غدا مشكلة تقف عائقا أمام بناء املجتمع، وأخذت متتد 

وتستفحل حتى تخطت كل احلدود نحو تفكك املجتمع.
ألهداف  العقل،  وسجن  التغييب  من  نوع  مؤخرا  وقد ظهر 
صغيرة في احلياة، على غرار التعصب الكروي، الذي خرج 
من باب التشجيع إلى اإلفراط  البالغ في التعصب؛ رغبة في 
الهروب من الواقع املعيشي السيئ، والفراغ الذي يعاني منه 
الشباب، وعدم قضاء أوقات فراغهم مبا يعود عليهم بالفائدة، 
وتناسوا أن هنالك أهدافا في احلياة أجمل وأعظم، تتمثل في 

املعرفة واخلير والعلم واكتساب املهارات واحلرف اجلديدة.
ونسيان  التفاصيل  في  الغرق  العقل،  سجن  صور  ومن 
ما  حسب  وانتقاؤها  النصوص  وتفسير  الكبرى،  احلقائق 
يتوافق مع رغبات العنف والعنصرية، والرغبة في التسلط، 
ال  حتى  الناس  جتهيل  يتعمد  من  هناك  أن  يظهر  بشكل 
يعرفوا احلقائق واآلراء األخرى، لتظل حتت سيطرة ذوي 

املصالح في الزعامة والوجاهة السياسية. وإذا سلب اإلنسان 
آلة  يصبح  العقل،  ونعمة  املعلومة  إلى  الوصول  إمكانية 
يقودها غيره لتدمير صاحبها، وهو مسرور ألنه يعتقد أنه 
التعصب أجياال  أوجد  قد اختير لتحقيق هدف سام. لقد 

من شباب ال يعرف احلقائق، وال يسمح لهم مبعرفتها.
وتتفاقم هذه الظاهرة بعد كل أزمة سياسية واقتصادية، 
يؤدي  بات  احلزبية،  االنتماءات  وتعدد  الواضح،  فاالنقسام 

إلى تفكك املجتمع.
التربية  التعصب،  إلى  اإلنسان  تقود  التي  املسالك  ومن 
التصديق  وسرعة  منغلقة،  جاهلة  أسرة  في  اخلاطئة 
احلقائق،  عن  للبحث  محاولة  دون  والتقليد،  واالنقياد 
يجعله  ال  الذي  الذكاء  ومستوى  الناس،  بعض  وسذاجة 

يحاول البحث عن املعرفة؛ فيتقبل ما يقال له فورا.
ومفاتيح اخلروج من سجون العقل تتمثل في االطالع على 
والتفكير  والبلدان،  والثقافات  واحلضارات  العلوم،  مختلف 

بأسلوب علمي، يتم فيه ربط األسباب باملسببات.
ومن الوسائل املهمة أن نعلم أن الدميقراطية منهج وليست 
عقيدة، وأن نزرع الرغبة في البحث عن احلقائق، والرغبة 
واالستعالء  الغرور  والتخلص من  اآلخرين،  التعلم من  في 
عن  اإلنسان  يفصل  الغرور  ألن  التفوق؛  متنحنا  واألوهام، 

احلقيقة والواقع واحلياة.

ع الوجع
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نرمني حبوش
مراسلة الصحيفة/ غزة

أن نؤمن بقدراتنا، وها هن  النجاح ال بد من  لنتمكن من 
ويعلن  ليتميزن،  الصخر  يحفرن  غزة،  مدينة  من  بنات 
أنهن أقوى وأقدر على البناء والعلم واإلبداع، ويثبنت مجددا 
أبو  أماني  ومنهن  احلياة.  يستحق  ما  األرض  هذه  على  أن 
الصيدلة  تخصص  الثالثة  السنة  في  عاما؛   22 القمصان، 
العلماء  عرش  على  توجت  التي  بغزة،  األزهر  جامعة  في 
العالم باكتشافها مسكن  والبحوث الكيميائية على مستوى 

آالم دون آثار جانبية.

بداية احلكاية
 ،1999 عام  أمريكا  في  العلمي  االتصال  مؤسسة  تأسست 
مختلف  يحملون  العالم،  أنحاء  مختلف  من  علماء  وتضم 
أن  عليها  القائمون  قرر   2009 عام  في  ولكن  اجلنسيات. 
يضموا طالبا جامعيني؛ الستكمال املشوار العلمي بعدهم، 

تقول أماني: »حصلت عام 2009 على عضوية املؤسسة«.
للبحث  مسابقة  عن  املؤسسة  أعلنت   ،2011 أواخر  وفي 
مقاال  قرأت  أن  بعد  القمصان  أبو  وشاركت  للطلبة،  العلمي 
باأللم، لوجود  للشعور  أطفال يولدون فاقدين  يتحدث عن 
طفرة في جني معني في مخرج اخلاليا العصبية. وتقول: 
إنسان  كأي  والبارد  الساخن  بني  مييزوا  أن  لهم  »ميكن 
ذلك  فدفعها  باأللم«.  اإلحساس  يفتقدون  ولكنهم  طبيعي، 
دون  لأللم  على تصنيع مسكن  يستند  بحث  في  للمشاركة 
آثار جانبية، وتقول: »يستهدف مسكن اآلالم العادي قنوات 
جزء  وكل  والكلى،  والقلب  الدماغ  في  املنتشرة  الصوديوم 
من جسم اإلنسان، فيتسبب مبضاعفات كبيرة، ولكن العقار 
اجلديد يعمل على إغالق قناة معينة لتسكني األلم فحسب«.
وتشير إلى أنها كانت من بني 500 طالب على مستوى العالم 
ممن تقدموا للمسابقة، ومتت تصفيتهم إلى 55 طالبا، ثم إلى 
15 طالبا. ثم طلب منها أن تبدأ بتنفيذ مشروعها، فاستمر 

عملها نحو سنة، منها شهر في جمع املعلومات األولية.

فكرة املشروع
وتوضح أبو القمصان مشروعها فتقول: »هذا اجلني الطبيعي 
 ،»Na v1.7« في جسم اإلنسان يفتح قنوات صوديوم معينة
يتعرض  فعندما  كامل،  بشكل  اإلنسان  جسم  في  املنتشرة 
فتفتح  إشارة  الطبيعي إلصابة، يرسل هذا اجلني  الشخص 
مكان  من  باأللم  اإلحساس  إشارة  ومتر  الصوديوم،  قناة 

 »Sc Na« الدماغ، ومن ثم يبعث هذا اجلني  إلى  اإلصابة  
لتوصل  فتنفتح   »Na v 1.7« الصوديوم  قناة  إلى  إشارة 
إشارة األلم فنشعر به«. وتتابع أماني: »قد ال يشعر اإلنسان 
باأللم بسبب وجود خلل في جني معني، وهذا يعني أن قناة 
الصوديوم ال تستطيع أن تفتح لترسل اإلشارة باأللم؛ فهي 

القناة الوحيدة املخصصة لنقل اإلحساس به«.
الصوديوم،  قناة  يغلق  كيميائيا  مركبا  تكتشف  أن  وأرادت 
دون أن يؤثر على باقي القنوات التي تنتشر في اجلسم كله.
التركيب  إلى  توصلت  أن  بعد  أنها  القمصان  أبو  وتوضح 
وقناة  للجني  املكونة  األمينية  واألحماض  الكيميائي 
الصوديوم، وبعد أن بنت تصورا لألحماض األمينية املجودوة 
التهجني  طبيعة  وحددت  وخارجها،  الصوديوم  قناة  داخل 
ونوعه؛ ملا له من تأثير كبير على قناة الصوديوم، تقول: »ال 
أريد أن يكون التأثير داخل القناة، بل على السطح اخلارجي 
وتتابع:  كامل«،  بشكل  إغالقها  عدم  هو  الهدف  ألن  لها، 
املركب  بني  الكيميائية  الروابط  تكوين  مرحلة  »جاءت 
وقناة الصوديوم  للبحث عن املركب الكيميائي املناسب الذي 

يستطيع أن يرتبط ارتباطا غير قوي مع القناة«.

فترة التقييم والتقومي
الدولية ضم ستة علماء  املؤسسة  وتتابع: »توجه وفد من 

بها  قمت  التي  اخلطوات  كافة  عليهم  فعرضت  غزة،  إلى 
خالل مراحل البحث، وأعلنت النتائج في شهر آذار؛ فكنت 
من بني  أفضل 15 بحثا على مستوى العالم، وحصلت على 

براءة اختراع«.
الدواء  فاعلية  أثبتت  املؤسسة  أن  إلى  القمصان  أبو  وتلفت 
بتطبيقه على حيوانات التجارب، وكذلك على اإلنسان عن 
حرارة  درجة  لتحاكي  املصممة  الكمبيوتر  برامج  طريق 

وفسيولوجية جسم اإلنسان.

إجنازات ومشاركات دولية
أمريكا  في  طبي  مؤمتر  في  القمصان  أبو  وشاركت 
فيه،  املشاركني  العلماء  كبار  أمام  العلمي  بحثها  لتعرض 
 Science هي  عاملية  طبية  مؤسسة  عليه  تشرف  والذي 
وتلقت عدة عروض من شركات   .Communications
من  العديد  تلقيت  املؤمتر  »بعد  تقول:  حيث  أدوية، 
عروضا  تلقيت  كما  اخلارج،  في  دراستي  إلكمال  العروض 
ودعمه،  املشروع  هذا  لتمويل  العاملية  األدوية  شركات  من 
املؤسسة يدرسها بشكل مستفيض«. وتتابع:  ولكن محامي 
»وثق بعملي ودعمني العديد من شركات األدوية  قبل أن 
أحصل على براءة االختراع، مثل شركتي بيرزيت واخلليل 

لصناعة األدوية«.

حتديات ومعيقات
إن الصعود إلى سلم النجاح ليس سهال، وأكثر العقبات التي 
واجهت أبو القمصان خالل مراحل اكتشافها للعقار، متثل 
املواقع  معظم  ألن  املعلومات؛  على  احلصول  صعوبة  في 
اإللكترونية واملكتبات العلمية حتتاج السم املستخدم وكلمة 
للعلماء،  فقط  متاحة  وهي  دخولها،  من  لتتمكن  املرور 
فأعطتها املؤسسة كلمة السر لبعض املواقع العلمية لتكمل 
وتناقش علماء سينس كميونيكيشن  تسأل  وكانت  بحثها، 

عن كل املعلومات التي ال تفهمها، فيساعدونها.
الكثير  واجهت  أنها  إال  حققته،  الذي  النجاح  رغم  ولكن 
مبصداقية  شكك  الذي  املجتمع  من  والشائعات  الهجوم  من 
لي،  ليس  البحث  بأن  »اتهموني  فتقول:  ومشروعها،  بحثها 
الذي  األول  الكيميائي  املركب  إن  تقول  إشاعات  وظهرت 
مدى  يثبت  لم  ولكن  قبل،  من  مكتشفا  كان  إليه  توصلت 
جناحه في تسكني األلم وفشل«. وتعقب: »لقد توصلت إلى 
مركب كيميائي جديد لم يكن موجودا من قبل«. وتوضح 
أنه انتشرت أقاويل وإشاعات تزعم أن البحث ليس بحثها، 
من  العديد  وقع  غزة،  إلى  الوفد  حضر  »عندما  وتقول: 
املشاكل، فقد كان من بني أعضائه عاملان يهوديان، فحدث 
أحاطت  التي  التامة  السرية  املجتمع رغم  كبير من  هجوم 

بزيارتهم«.

موقف العائلة
البحث،  هذا  في  ابنتهم  خوض  على  عائلتها  توافق  لم 
أبو  وتقول  دراستها،  عن  يؤخرها  سوف  أنه  معتقدين 
عندما  ولكن  عائلتي،  توافق  لم  البداية  »في  القمصان: 
شجعوني،  النهائيات،  ملرحلة  ترشيحي  مت  أنه  أخبرتهم 
حتى لو لم أجنح فهذا ال يعني أنني فشلت، بل ستكون هناك 
أن أعاجلها«. وتتابع مبتسمة: »ولكنني  نقاط ضعف يجب 
العالم،  على مستوى  باحثا   15 أفضل  من  كواحدة  جنحت 
جميع  بتوفير  وسأطالب  الدواء،  تصنيع  أنتظر  اآلن  وأنا 
غزة،  في  تصنيعه  ليتم  الالزمة  واإلمكانيات  اخلام  املواد 

وبالتحديد في جامعة األزهر«.

طموحات مستقبلية
براءة  أماني  الطالبة  األمريكية  احلكومة  منحت   وقد 
ولتصبح شركات  الدواء،  أجل حفظ حقوق  من  االختراع 
األدوية أكثر ثقة بهذا املشروع، لتقدم له التمويل والدعم 
الالزمني، وتنتظر أماني حصولها على براءة االختراع من 

االحتاد األوروبي وفلسطني.

سلمى صباح
مراسلة الصحيفة/ غزة 

  
»نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ«.

في  فراغهن  أوقات  يقضني  اللواتي  الفتيات  هن  كثير 
مشاهدة التلفاز، أو التفاعل مع مواقع التواصل االجتماعي. 
تفيدهن،  هواية  مبمارسة  أوقاتهن  يغتنمن  غيرهن  ولكن 
فيستثمرنها في الكتابة والقراءة، أو في احلياكة والتطريز، 
أبو  اإلكسسوارات من مواد بسيطة، كما تفعل الرا  وصناعة 

رمضان، 20 عاما، من غزة، وتدرس الترجمة.
وقد وجهت هذه الهواية الرا إلى منحى جديد، خاصة وأنها 
املوضة  خطوط  وتتابع  والغناء،  والتصوير  الرسم  تتقن 
ملمارسة  املواهب  هذه  جميع  »يحتاج  وتقول:  واأللوان، 
بدأت  وقد  والتميز«.  لإلبداع  وصوال  صقلها،  ليتم  دائمة 
منذ  الفتيات  بها  لتتزين  اليدوية  اإلكسسوارات  تصمم 
املعدنية،  واألسالك  الشوكوالته  مغلفات  باستخدام  عام،  
لتنتج مجموعة رائعة ومميزة، بدءا بخامت صممته لنفسها، 
تنال  الصغيرة  األشياء  أن هذه  اكتشفت  أن  بعد  واصلت  ثم 
التي تتناسب مع  الكماليات  الفتيات، ويعتبرنها من  اهتمام 

مالبسهن.
ورصعتها  األسالك،  من  صنعتها  التي  اإلكسسوارات  ومن 
وخوامت  وأقراط  وأساور  ورود  امللونة،  واحلجارة  باخلرز 

وعقود، تزين الصبايا وتزيد أناقتهن.
واحلصار  السفر،  على  املفروضة  القيود  أن  الرا  وتعتبر 

املفروض على غزة، يحوالن دون توفير املواد اخلام الالزمة 
لتوسيع عملها، فتقول: »بحثت عن بديل يتمثل في أسالك 
الهاتف، واخلرز، والكريستال، واخليوط امللونة، وشكلت منها 

مجموعة من القطع الفنية«.
وحني انتهت من تصميم مجموعتها األولى، أطلقت عليها اسم 
»إكسسوارات الرا«، قبل أن تقرر إقامة معرض ألعمالها، حيث 
االجتماعي  التواصل  شبكات  عبر  ملعرضي  »سوقت  تقول: 

  .»)Lara's accessories( وعلى صفحتي اخلاصة
ورغم أنها كانت التجربة األولى لالرا في عالم املعارض، إال 
أن حشدا ال بأس به من الزوار، خاصة الفتيات، قد أعجنب 
وتشجيع  عائلتي  إعجاب  أعمالي  »نالت  وتقول:  بأشغالها، 
أصدقائي، وهذا ما رفع لدي الثقة بالنفس، واالستمرار في 

ابتكار املزيد من األشكال الفنية واإلكسسوارات«.
احلجر  دور  حينها  ميارس  فاملرء  جدا؛  صعب  الذات  ونقد 
والنحات معا. وكصاحبة فكرة جديدة، تتقبل الرا االنتقادات 
برحابة صدر، حيث تقول: »أخذت التعليقات بعني االعتبار، 

أما االنتقادات فزادتني تصميما على املثابرة والنجاح«.
بات  ما  أو  غزة،  على  األخير  العدوان  خالل  أنها  وتوضح 
أيام«، كثفت الرا جهودها لتصميم  الثمانية  يسمى »عدوان 
القطع الفنية؛ لتقاوم خوفها وقلقها من أصوات االنفجارات 
القريبة. وتنفيذ ما هو ممكن اليوم، يجعل املستحيل ممكنا 
غدا، ولهذا تستعد أبو رمضان إلطالق مجموعتها الربيعية، 
وتطمح  عليها،  األخيرة  اللمسات  وضع  من  تنتهي  أن  بعد 
للتوسع في صناعة اإلكسسوارات اليدوية، وتصديرها، وإلى 

من  النوع  بهذا  يختص  محل  افتتاح 
املشغوالت اليدوية.

وتختم الرا برسالة للشابات مثلها حيث 
تقول: »ال تقلن عن شيء إنه مستحيل، 
والتطوير،  اإلبداع  على  قادرات  فأننت 
وستحققن  واإلرادة،  بالثقة  إذا حتلينت 

ما تطمحن إليه«.

الغزية أماني أبو القمصان

اكتشاف يجوب العالم ليضع فلسطني في القمة

من أسالك معدنية إلى قطع فنية

تصوير: أماني الشرفا أماني أبو القمصان تروي احلكاية      

تصوير: سلمى صباح الرا أبو رمضان وجزء من تصاميمها      
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ميرنا زيادة      
مراسلة الصحيفة/ رام الله

نظر  تلفت  التي  األمور  أهم  االبتسامة من  تعد 
الوحشة،  وتزيل  األمل،  تبث  كالسحر،  فهي  الناس؛ 
االبتسامة  ولتكون  القلب،  وحتيي  السعادة،  وترسم 
هنالك  األنظار،  جتذب  ومثيرة  البياض،  ناصعة 

خطوات سهلة ال تكلف وقتا أو جهدا.
ويعاني كثير من الناس من مشكلة اصفرار األسنان، 
عنوان  فاألسنان  خاصة؛  النساء  منها  وتتأذى 
جمالهن. وكما تختلف ألوان البشرة والشعر، يختلف 
يوميا:  مرتني  تنظيفها  ضرورة  مع  األسنان،  لون 
خاص  أسنان  معجون  باستخدام  ومساء،  صباحا 

لتبييضها، وعدم نسيان استخدام خيط األسنان.
وإذا وجدت مشكلة بقع األسنان، ال بد من مراجعة 
تبييضها  على  العمل  ثم  منها،  للتخلص  الطبيب 
احلاجة  دون  اخلاصة،  امللصقات  باستخدام  منزليا 
ملدة  بيضاء  األسنان  فهي جتعل  مبالغ طائلة؛  لدفع 
طبيب  لدعة؛  نقوال  ويقول  جدا.  قصيرة  زمنية 
طبيب  بزيارة  دوما  »ننصح  الله:  رام  من  أسنان 
صحتها  على  حفاظا  شهور،  ستة  كل  األسنان 

وجمالها«. 
احللويات  تفادوا  إذا  أنهم  الناس  من  كثير  ويعتقد 
الكثير  هناك  ولكن  األسنان.  مشاكل  من  يعانوا  لن 
من األطعمة واملشروبات التي ميكن أن تسبب تغير 
باالبتعاد  »ننصح  اللدعة:  وتشوهها. ويضيف  لونها 
والتوت،  والكوال  والشاي  القهوة  عن  اإلمكان  قدر 
وينصح  األسنان«.  على  بقعا  يترك  قد  طعام  وأي 

كان  وإذا  تناولها.  بعد  مباشرة  األسنان  بتنظيف 
يوفر  العادة  هذه  عن  اإلقالع  فإن  مدخنا  الشخص 

صحة األسنان؛ ألنه يؤدي إلى اصفرارها.
االنتهاء  بعد  األسنان«  »نكاشات  استخدام  أن  ويؤكد 
حيث  اللثة،  وجرح  تآكلها  إلى  يؤدي  الطعام،  من 
األسنان  عود  استخدام  يجوز  »ال  اللدعة:  يقول 
بينها.  الفراغ  ومتأل  اللثة  مع  تتالمس  كانت  إذا 
كانت  أو  األسنان،  بني  فراغات  وجود  حال  في  أما 

ويفضل  بحذر«،  استعماله  فيمكن  متراجعة،  اللثة 
استعمال اخليط بدال من األعواد.

وال يعتبر استخدام األسنان في فتح علب املرطبات 
أو كسر األشياء القاسية دليال على قوتها وصالبتها، 
فقد يؤدي ذلك إلى شروخ في املينا وإضعافها، فتزيد 
إذا  فقدها، خاصة  أو  أو حتسسها،  احتماالت كسرها 
حتتوي  أو  خزفية،  وجوه  أو  بتيجان  مغطاة  كانت 

على حشوات عصب.

معلومة مهمة للصبايا
ضعي دوما مجوهرات فضية وابتعدي عن الذهب؛ 
أسنانك.  على  األصفر  اللون  يعكس  قد  ألنه 
يكسب  املاس  أو  الفضية  املجوهرات  واستخدام 

أسنانك البياض.
اختاري لون أحمر شفاه يناسب لون أسنانك ويظهر 
البرتقالي  وجتنبي  والبني،  كاألحمر  بياضها؛ 

ومشتقاته.

سر جمال االبتسامة... أسنان ناصعة البياض

دالل الفقيه
مراسلة الصحيفة/ القدس

 يستعمل العديد من النساء أدوات التجميل اخلاصة 
صالحية  لتاريخ  ينتبهن  وال  طويلة،  لفترات  بهن 
الصحة  على  يسبب مخاطر كبيرة  قد  مما  العبوة، 

واجللد، بسبب السموم والبكتيريا.
جتميل  أخصائية  مخطوب؛  كرمية  وتقول 
مواد  اجلافة  البشرة  »حتتاج  الله:  رام  من 
واملرطبات،  الفازلني  على  حتتوي  جتميل 
حتتوي  أن  فيجب  الدهنية  البشرة  أما 
للحد  أحماض؛  على  جتميلها  مستحضرات 
من نسبة الدهون«. وتوضح أنه تتم إضافة 
واقي الشمس في أغلب مستحضرات التجميل 
اجلديدة، وهو من منتجات احلليب، وتقول: 
محددة،  صالحية  مدة  اإلضافات  »لهذه 
البشرة،  على  سلبا  تؤثر  تنتهي  وعندما 

وظهور نتائج عكسية«.
ويحتوي أي مستحضر على كمية كبيرة من 
البكتيريا،  منو  تعطل  التي  احلافظة  املواد 
ولها أيضا عمر افتراضي، ويضعف مفعولها 
يوما بعد يوم. وهذا يعني أن النساء اللواتي 
التجميلي بعد  يواصلن استخدام املستحضر 
أنفسهن  يعرضن  املواد،  هذه  مفعول  انتهاء 
احلساسية  أو  اجللدي،  بالطفح  لإلصابة 
التجميل  منتجات  أكثر  أن  علما  واألكزميا. 
من  معينة  مدة  بعد  صالحيتها  تنتهي 
تاريخ  منذ  وليس  العبوة،  فتح  تاريخ 

الصنع.
اجلافة  بالبشرة  االعتناء  أن  وتوضح مخطوب 
الشمس،  وواقي  املرطبات  باستخدام  يتم 
التي  السائلة  املستحضرات  استخدام  وتفضل 
الدهنية  البشرة  أما  املرطبات.  على  حتتوي 
الـ»ماسك«  باستخدام  بها  االعتناء  فيتم 
نسبة  لتخفيف  األحماض؛  على  يحتوي  الذي 

الدهون، ومنع التعرق. وتنصح باستخدام املستحضرات 
شبه اجلافة، أو ما يسمى اللفاف أو املعجون.

استخدام  عند  هامة  خطوات  اتباع  من  بد  وال 
مستحضرات التجميل؛ إلظهار جمال البشرة، وتقول 
مخطوب: »أوال يجب غسل البشرة جيدا، واستخدام 

مرطبات أو واقي الشمس قبل وضع املاكياج«.
الدهنية  البشرة  صاحبات  تستخدم  أن  وتفضل 

تنصح  ال  ولكنها  البودرة،  فوق  »احلجر«  يسمى  ما 
صاحبات البشرة اجلافة بذلك.

البشرة جيدا بعد استخدام املكياج  وال بد من غسل 
وتفرق  مناسب.  غسول  باستخدام  طويلة،  لساعات 
كل  مرة  يستخدم  فاألول  والغسيل،  الغسول  بني 
امليتة مبادة  البشرة من اخلاليا  لتنظيف  أيام  عشرة 
بكل  خاص  بصابون  فيتم  الغسيل  أما  »البيلنج«، 

مادة  استخدام  بعده  وتفضل  يوميا،  وملرتني  بشرة، 
انتعاشا.  أكثر  وجعلها  البشرة  لتعقيم  »التونيك« 
ولم  ببشرتك،  تعتني  لم  »إذا  مخطوب:  وتقول 

تتنازلي عن خمس دقائق لغسلها؛ فستعاقبك«!
من  بد  ال  ولذا  جمالها.  وعنوان  املرأة  مرآة  البشرة 
معرفة نوعها، واستخدام املستحضرات املناسبة لها، 
انتهاء صالحيتها، وعدم استخدام  لتاريخ  واالنتباه 
عمرا،  أقل  أنك  ليبدو  تعرفينه؛  ال  ما 

وتظل بشرتك مشرقة ونضرة دوما.

صالحية  مدة  عن  مهمة  معلومات 
منتجات التجميل
كرمي التنظيف – سنة واحدة

 كرمي الترطيب – سنة واحدة على األكثر
ونصف  سنة   – الزيتي  األساس  كرمي   

السنة
كرمي األساس املائي – سنة واحدة

أحمر الشفاه – من سنة حتى سنتني
أحمر اخلدود – من سنة إلى سنة ونصف

البودرة – سنتان
منظف البشرة – 6 أشهر

بودرة ظل العيون – سنتان
سنة  إلى  سنة  من   – العني  ظل  كرمي 

ونصف
أو  شهرين  كل  تغسل   – التجميل  فرش 

ثالثة أشهر
ويستبدل  أسبوع  كل  يغسل   – اإلسفنج 

شهريا
املسكارا – من شهر إلى ثالثة أشهر

أقالم الكحل وحتديد الشفاه – سنتني
الكونسيلر – من سنة لسنة ونصف

ملمع الشفاه أو اجللوس – سنة ونصف إلى 
سنتني

العطور – من سنة ونصف إلى سنتني

احذري من انتهاء صالحية مكياجك!
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ميرنا زيادة 
مراسلة الصحيفة/ رام الله

يواصل األسرى املضربون عن الطعام معركة األمعاء 
اخلاوية، ليسجلوا يوما بعد يوم سطورا جديدة في 
املشهد ثمة من  والقهر. ووراء هذا  النضال  ملحمة 
في  وجعا  البشر،  يحتمله  ال  وجعا  بصمت  يسطر 

القلب واجلسد، وقوة في الصمود واإلرادة.
لقد بات جسد األسير سامر العيساوي ناحال،  لكن 
مواصلة  على  وإصراره  عزميته  من  ينل  لم  ذلك 
رفاقه  من  احلرية،  في  حقه  نيل  حتى  إضرابه 
في  اعتقل  الذي  قعدان  طارق  املضربني  األسرى 
بالسجن  حكما  ويقضى  املاضي،  الثاني  تشرين   22
اإلداري املتجدد دون محاكمة. وهناك األسير جعفر 
وكذلك  ذاته،  اليوم  في  اعتقل  الذي  الدين،  عز 
فقد جتاوز وقد أضربا عن الطعام منذ اعتقالهما. 
الذي اعتقل فى  الشراونة  الرابع هو أمين  واألسير 
عن  أضرب  قد  وكان   ،2012 عام  الثاني  كانون   31
الطعام طوال أكثر من 170 يوما، لكنه علق إضرابه، 
مت  حتى  الثاني  كانون   16 في  مجددا  واستأنفه 
10 سنوات،  ملدة  آذار   17 األحد  يوم  إلى غزة  إبعاده 
وهو كالعيساوى؛ أحد 14 أسيرا مناضال حترروا من 
السلطات  وأعادت  األسرى،  تبادل  في صفقة  األسر 
بتهمة خرق شروط صفقة  اعتقالهم  اإلسرائيلية 
التبادل، وتطالب النيابة العسكرية باحلكم عليهم 
باستكمال ما تبقى من فترة حكمهم األصلية. وقد 
املفتوح  إضرابهم  وأشقاؤهم  بعضهم  أمهات  أعلنت 

عن الطعام تضامنا معهم.
األسير  شقيقة  العيساوي؛  شيرين  احملامية  تقول 
سامر: »وضع سامر خطير جدا، وهناك حتذيرات 
سامر  قدوم  عدم  بضرورة  األطباء  من  وتوصية 
في  يحضرونه  ولكنهم  إجهاده،  لعدم  للمحاكم 
سياسة  وهذه  احملاكم،  جميع  إلى  اإلسعاف  سيارة 
إلنهاء  عليه  والضغط  جسديا،  إلرهاقه  ممنهجة 

اإلضراب، ومحاولة اغتيال غير مباشرة«.

من يتضامن مع من؟
في  وأستاذ  سياسي،  محلل  شبيب؛  سميح  يقول 
جامعة بيرزيت: »أدرك املواطنون أن عملية السالم 
األسرى  سراح  إطالق  في  آماال  عليها  بنوا  التي 

بأنفسهم،  القرار  يتخذون  فبدأوا  فاشلة،  عملية 
مختلفة  شبابية  تضامنية  أساليب  ويبتكرون 
فأهل  باملواطن؛  نبدأ  أن  بد  »ال  ويضيف:  األنواع«. 
الدار أولى بوضعهم، وال ميكن أن يقتصر التضامن 
على أهالي األسرى في الضفة الغربية وقطاع غزة«.
ويقول األستاذ إبراهيم ابراش؛ من جامعة األزهر 
الوطنية  القضية  جتاه  األسرى  حترك  »إن  بغزة: 
لم  أنهم  على  واضح  دليل  الطعام،  عن  باإلضراب 
يعودوا يثقون بالقوى السياسية لتدافع عنهم، وقد 
الرأي  وأثار  قضيتهم،  على  الضوء  إضرابهم  سلط 
العام، وأظهر حقيقة سلطات االحتالل التي تنتهك 

حقوق اإلنسان واملعتقلني«.
غاية  في  اآلن  حتى  األسرى  أجنزه  ما  أن  ويعتبر 
التصاعد،  في  التضامن  استمر  وإذا  األهمية، 
من  مزيد  لتقدمي  االحتالل  سلطات  تضطر  قد 
األسرى  بعض  تساوم  أن  يخشى  ولكنه  التنازالت. 
على اإلبعاد إلى قطاع غزة، كما حصل مع األسيرة 
هناء شلبي والشراونة، ويرى أن تأثير ذلك سيكون 

خطيرا.
متأخرا،  جاء  قد  الشعبي  التضامن  أن  ويعتبر 
جيد،  لكنه  املطلوب،  باملستوى  »ليس  ويقول: 
مقارنة مع انشغال الشارع بقضايا ومصائب أخرى؛ 

كقضايا الرواتب والوقود وغالء املعيشة«.
العربي والدولي، فهو منشغل  أما بالنسبة لإلعالم 
بقضايا سوريا، ومصر، واألزمة في ليبيا؛ فاإلعالم 

يرتبط بدول، ويتبع مصالح املمول.
بقضية  يهتم  ال  العاملي  »الرأي  أن  ابراش  ويرى 
وطنية إال إذا اهتم أهلها بها بداية«. ويقول: »نحن 
منشغلني  كنا  وقد  القضية،  بهذه  اهتمامنا  نبدي 
بقضايا الصراع على السلطة واملصاحلة، ويجب على 
أصحاب القضية أن يهتموا بها قبل أن يطالبوا الرأي 

العام العاملي بذلك«.
في  املشاركة  عن  الناس  ابتعاد  أن  يبدو  وهنا 
السياسي  الفشل  عن  ناجم  التضامنية  الفعاليات 
جند  حيث  اإلحباط،  من  حالة  إلى  أوصلهم  الذي 
أصحاب  فشل  بسبب  اليومية  همومه  مواطن  لكل 

القرار.

بإسرائيل  األرض  مسح  الذي  الشجاع  »من 
الليلة«؟!

هؤالء هم مجموعة من الشباب الذين تبدأ حكايتهم 
ويتواجدون في خيمة  فجرا،  الثالثة  الساعة  عند 
الله. ال جديد في األحداث؛ مجرد  االعتصام برام 
املتضامنني  من  قلة  من  صادق  وتعبير  هتافات 

إليهم  ينظرون  طريق  عابرو  هناك  األسرى.  مع 
»ما  بسؤال:  مشغوال  ذهنهم  يكون  قد  باستغراب! 

الذي يجعل هؤالء الشباب ساهرين حتى اآلن«؟
فالشعب  ألمرهم؛  يكترث  أحد  وال  األصوات،  تعلو 

»الكرامــــــة أو املــــــوت«... نحـــــن نصـــــارع املـــــوت وال مـــــن مجـــــيب
يواصل عدد من األسرى إضرابهم املفتوح عن الطعام، إصرارا على حتقيق مطالبهم بإنهاء االعتقال اإلداري وحتسني ظروف االعتقال، وتوقف سلطات االحتالل عن إعادة اعتقال احملررين في صفقة تبادل األسرى مع حركة حماس »صفقة شاليط«، واإلهمال الطبي الذي يواجهون داخل املعتقالت. حتى إن إضرابهم قد سجل أرقاما قياسية في الصمود والتحدي بشكل يثبت أن العزمية أقوى من 
كل جبروت. فاألسرى يدقون جدران زنزاناتهم، وعندما لم يسمعهم أحد، أضربوا عن الطعام؛ لتنحصر خياراتهم بني الكرامة أو املوت، وقد بدأت قضيتنا عندما الحظنا تدنيا ملحوظا للتضامن الشعبي مع األسرى، حيث اقتصرت املشاركة الشعبية على أهالي املعتقلني أو بعضهم، وعلى زيارات خيم التضامن التي أقيمت في بعض املدن؛ كنابلس واخلليل ورام الله وطولكرم وغزة. وقد يكون سبب 

هذا اإلقبال الضعيف فقدان الثقة بالفصائل الوطنية التي كانت تدعو للمشاركة وإقامة اخليم التضامنية، ولم نسمع عن أي حركة عصيان مدني حقيقية، أو أي خطوات تصعيدية تبرز حجم الغضب اجلماهيري.

هنا أضاؤوا شمعة ألجلكم

ال بد للقيد أن ينكسر
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التي  التضامن  أشكال  مي وملح؛ هو شكل جديد ومختلف من 
ابتكرتها فرقة »شارع البلد«، التي دعت إلى التضامن بطريقة 
الشباب  من  عدد  قام  إذ  وملح«،  »مي  بعنوان  وجديدة  درامية 
بتوزيع املاء احمللول بامللح على املارة، وعلى العديد من عناصر 

الشرطة في شوارع رام الله؛ ليشعر الناس مبا يخوضه األسرى.
عربة  »جهزنا  الفرقة:  مؤسسي  أحد  مبيض؛  محمد  ويقول 
على  ووزعناها  وامللح،  املاء  مبحلول  معبأة  ماء  عبوات  عليها 

أن  الهدف  وكان  واملقاهي،  السيارات  وسائقي  الشوارع  في  املارة 
بشكل  الناس  تفاعل  وقد  املجتمع«.  طبقات  مختلف  إلى  نصل 
وغادرها«،  املقاهي  »ترك  بعضهم  إن  حتى  املبادرة؛  مع  واضح 
ويتابع: »أعتقد أن نشاطنا يرفع نسبة الشعور مع األسرى الذين 
أضربوا عن الطعام مدة قياسية، ووجبتهم الوحيدة هي فقط 
تصعيدا  تناولهما  عن  توقف  قد  بعضهم  أن  رغم  وملح«،  مي 

لإلضراب.

قضية العددأسرانــا بأمعــاء خاويــة

األسير احملرر خضر عدنان:
التضامن الذي تشهده ساحات الوطن ال يرقى إلى مستوى التضحيات، 
خاصة تضحيات األسرى في سجون االحتالل. هناك تقصير كبير من 
كافة الفصائل، ونحن ندعو إلى انطالق حركة جماهيرية وشعبية، 
وال بد من إحداث تفاعل جماهيري. أما على املستوى الشعبي، فال بد 
من حراك ضخم وجماهيري، والنزول إلى الشوارع، وإعالء الصوت، 

ومخاطبة العالم حول مطالبنا وأهدافنا، والنصر من عند الله قريب.

األسير احملرر ذكريا أبو وطفة:
يساعد التضامن على لم شمل الشعب وتوحده، وأتوقع أن تكون له 
رصاص  من  أقوى  اخلاوية  واألمعاء  مطالبنا.  لتحقيق  تؤدي  نتائج 
االحتالل؛ فشعبنا عظيم وصابر ومناضل وسيصل إلى أهدافه بقوة 

اإلرادة.

األسير احملرر بشار الدغمة:

أعتقد أن التضامن هو أقل ما يقدمه الشعب وقوفا إلى جانب األسرى 
فحالة  نتيجة؛  يعطي  أن  وأتوقع  االحتالل،  سجون  في  القابعني 
من  بسيطا  جزءا  تشكل  املتكررة،  الوفود  وزيارات  الشعبي،  احلراك 
وقياداته،  لشعبي  رسالة  أوجه  السجون.  في  لألخوة  النفسي  الدعم 
أدعوهم فيها إلى إنهاء حالة االنقسام، والتوحد في صف واحد؛ ألن 
رسالة  أوجه  كذلك  ومستقبلنا.  ومصاحلنا  بقضيتنا  أضر  االنقسام 
إلى األمة العربية واإلسالمية واملجتمع الدولي، بأن يلزموا إسرائيل 
عليه  نصت  وما  الدولية،  للقوانني  وفقا  القمع  أشكال  كافة  بوقف 

اتفاقيات جنيف.

»الكرامــــــة أو املــــــوت«... نحـــــن نصـــــارع املـــــوت وال مـــــن مجـــــيب

غيرنا صورة البروفايل
الذين   »facebook« االجتماعي  التواصل  صفحة  مشتركي  عدد  ووصل 
التي  والصورة  مشترك،  مليون   12 إلى  بصفحتهم  اخلاصة  الصور  غيروا 
بنية كتب  العينني، يرتدي مالبس  وضعوها هي صورة سجني معصوب 
العبرية »شباس«، وهي اختصار لعبارة »مصلحة السجون  عليها باألحرف 
اإلسرائيلية«. يقول حافظ عمر؛ مصمم من طولكرم، وناشط في احلراك 
أكبر  الشبابي على صفحة فيسبوك: »عندما يوحد مستخدمو فيسبوك؛ 
ووسائل  عادي،  غير  حدث  فهذا  صورهم،  العالم،  في  اجتماعية  شبكة 
اإلعالم العاملية، وحتى اإلذاعات اإلسرائيلية، ستتحدث عن القضية، وهذا 
فلغتنا هي  العالم،  أنحاء  األسرى في  إجناز، عندما يسمع صوت  ذاته  بحد 

البوسترات في التعبير عن قضايانا«.
وليس هناك قضية دون محرك لها. وهناك قضايا ال بد أن يتشكل جسم 
لقيادتها على أرض الواقع، برغبة حقيقية في املشاركة. بعض األدوار قيادي، 
وبعضها تخطيطي. ولكن املعظم يكون في خطوط املواجهة والتنفيذ. حيث 
يضيف عمر: »الصورة تعبير عن موقف وتضامن بدال من أن يظل الشباب 

في خانة هامشية وزاوية بعيدة عن صنع األحداث وتغيير مسارها«.
لقد أراد احملتلون من خالل سياسات التعامل القمعي مع املعتقلني أن يجعلوا 
إفشال  من  متكنوا  األبطال  لكن  الفلسطيني،  إرادة  لكسر  محطة  األسر  من 
مخططه عبر حتويل السجون إلى محطات نضال وعلم، دون أن يقلل ذلك من 

معاناتهم ومعاناة أسرهم وعائالتهم التي يقدرها سائر أبناء الشعب واألمة.

مـــــي وملــــح

رسائل أسرى محررين 

ومتطلبات  االحتالل،  سياسات  تنهكه 
فسئم  يوميا،  تزداد  التي  احلياة 
الكلمات  وجتارة  واملظاهرات  االعتصام 
تزال  فما  الشباب  هؤالء  أما  والشعارات. 
الروح داخلهم، يحركها األمل، ويترعرع 

احلس الوطني في أعماقهم.
هذه املرة لن ينتظروا أحدا؛ فقد متادى 
والتهويد  والتشريد  القتل  في  احملتل 
لشعبهم  يقدموا  أن  وعليهم  والدمار، 
إليه؛  الروح  من  جزءا  ولو  ترد  هدية 

فخرجوا بفكرة »علم بدل علم«!
فجرا،  الرابعة  الساعة  يوم  ذات  انطلقوا 
البعيدين  الشباب  الناشطني  من  وهم 
لتجمعهم  وليس  حزبي،  انتماء  أي  عن 
حملوا  الواقع،  تغيير  يريدون  اسم،  أي 
من  يلزمهم  ما  وأخذوا  الوطن،  علم 

الشجاعة،  ساللم وكاميرات، واستجمعوا 
وأنزلوا األعالم اإلسرائيلية التي ارتفعت 
الله نابلس، قرب قرية  على طريق رام 
الوطن،  علم  مكانها  ورفعوا  ترمسعيا، 

ووثقوا جتربتهم بالصور.
 29 برناط،  إبراهيم  أراد  الفكرة  بهذه 
عاما، من قرية بلعني قضاء رام الله، أن 
واجبا  حدث  ما  ويعتبر  احملتل،  يواجه 
وطنيا وأخالقيا وقانونيا جتاه تضحيات 
الوطني.  احلق  على  وتأكيدا  أسرانا، 
شباب  »أنتم  للشباب:  رسالته  لتكون 
بطاقتكم  تضحوا  أن  بد  فال  املستقبل، 
االنتصارات  أجمل  لصنع  وقدرتكم 
وصناع  القيادة  ويدعو  احلرية«.  نحو 
أفكارهم؛ لفضح االحتالل  القرار لتبني 

واعتداءاته املتواصلة.

يواصل عدد من األسرى إضرابهم املفتوح عن الطعام، إصرارا على حتقيق مطالبهم بإنهاء االعتقال اإلداري وحتسني ظروف االعتقال، وتوقف سلطات االحتالل عن إعادة اعتقال احملررين في صفقة تبادل األسرى مع حركة حماس »صفقة شاليط«، واإلهمال الطبي الذي يواجهون داخل املعتقالت. حتى إن إضرابهم قد سجل أرقاما قياسية في الصمود والتحدي بشكل يثبت أن العزمية أقوى من 
كل جبروت. فاألسرى يدقون جدران زنزاناتهم، وعندما لم يسمعهم أحد، أضربوا عن الطعام؛ لتنحصر خياراتهم بني الكرامة أو املوت، وقد بدأت قضيتنا عندما الحظنا تدنيا ملحوظا للتضامن الشعبي مع األسرى، حيث اقتصرت املشاركة الشعبية على أهالي املعتقلني أو بعضهم، وعلى زيارات خيم التضامن التي أقيمت في بعض املدن؛ كنابلس واخلليل ورام الله وطولكرم وغزة. وقد يكون سبب 

هذا اإلقبال الضعيف فقدان الثقة بالفصائل الوطنية التي كانت تدعو للمشاركة وإقامة اخليم التضامنية، ولم نسمع عن أي حركة عصيان مدني حقيقية، أو أي خطوات تصعيدية تبرز حجم الغضب اجلماهيري.

مشهد من حملة مي وملح

هنا أضاؤوا شمعة ألجلكم
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مراسال الصحيفة/ رام الله

تنفذ الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور 
الشباب »بياالرا«، بالشراكة مع مؤسسة »سبارك« 
يهدف  منارات،  اسم  يحمل  مشروعا  الدولية، 
واالقتصادية  االجتماعية  املكانة  حتسني  إلى 
الضغط  وحمالت  قدراتهم  بناء  عبر  للشباب، 

واملناصرة على املستويني احمللي والوطني.
من  كادر  تدريب  على  الهيئة  وستشرف 
والتوعية  احلوار  آليات  حول  اجلامعات  طلبة 
الرئيسة،  قضاياهم  في  الشباب  جلمهور 
مبهارات  وتزويدهم  ألولوياتهم،  والتوصل 
للشباب.  احلشد واملناصرة حول قضية وطنية 
وسيستمر املشروع في توعية الشباب وحشدهم 
إلى  النهاية  في  تؤدي  أعوام،  ثالثة  مدار  على 
مهارات  ميلكون  الذين  الشباب  من  قادة  إيجاد 
وقدرات وآليات متكنهم من الوصول  إلى أصحاب 
القرار، والضغط عليهم إليجاد بيئة اجتماعية 
إيجاد  مجال  في  خاصة  تالئمهم،  واقتصادية 

فرص عمل، وتغيير سياسات متبعة.
تواجه  التي  املشاكل  أكثر  على  وللتعرف 
الفلسطيني«،  الشباب  »صوت  في  قمنا  الشباب، 
لقياس  الشباب،  من  عدد  مع  مقابالت  بإجراء 
واقعهم، وحتديد رؤيتهم ملستقبلهم، ومعيقات 
وظيفي  استقرار  على  وحصولهم  اندماجهم 

آمن، نضعها بني أيديكم:  
 

ثالثة،  سنة  عاما،   20 محمود،  وجدان 
صيدلة:

البطالة.  هي  اخلريجني  تواجه  مشكلة  أهم 
واحلل يكمن في أن توفر احلكومة فرص عمل 
للشباب، عبر خفض سن التقاعد للعاملني، ألن 
غالبية املوظفني أعمارهم كبيرة. لنعمل على 
وفي  رواتبهم،  صرف  استمرار  مع  إراحتهم 

نفس الوقت نوفر فرص عمل للشباب.

والء نعيرات، 20 عاما، سنة ثالثة، صيدلة:
على مستوى اجلامعة، يعاني الطلبة من األساتذة 
أو  عالماتهم  لتدني  بهم؛  يستهزئون  الذين 
أدائهم الدراسي؛ مما ينعكس سلبا على الطالب، 

ويسبب له اإلحباط، ويحطم ثقته بنفسه. أما 
الشاب  يتعرض  أن  فيمكن  العائلة؛  على صعيد 
االستماع  وعدم  برأيه،  االستهزاء  أو  للتجريح 
إليه، أو عدم السماح له بإبداء رأيه، وهذا األمر 
املواقف.  ألتفه  للمشاكل  ومثيرا  يجعله حساسا 
وآراء  النقد،  الشاب  يتقبل  أن  في  احلل  ويكمن 
اآلخرين، ألن ذلك يرفع معنوياته ويعزز ثقته 

بنفسه.

ثالثة  سنة  عاما،   21 سمارة،  جمال  راما 
علم اجتماع:

بقطاع  نهتم  ال  أننا  في  تكمن  األولى  املشكلة 
ولكنه  أميا،  ليس  جيال  فنخرج  التعليم، 
بصعوبة.  العملية  احلياة  يواجه  مثقف،  غير 
التخرج  إلى اجلامعة، وبعد  بنا  والتلقني يلحق 
الشباب  يدفع بعض  توجد فرص عمل، مما  ال 
العقول؛  هجرة  من  نعاني  حيث  للهجرة، 
التي  وهي  لها،  جذب  عوامل  منتلك  ال  ألننا 
يعني  العمل  فرص  وانعدام  املهجر.  في  تبدع 
الظواهر  من  يزيد  مما  الزواج،  صعوبة  يعني 
الالأخالقية كالتحرش اجلنسي... ويكمن احلل 
في التركيز على املنهاج التعليمي بحيث يكسب 

املتعلمني ثقافة أكثر.

علوم  ثالثة  سنة  عاما،   22 السيد،  وليد 
مالية ومصرفية:

مشكلة  يواجهون  بيرزيت  جامعة  طلبة  أغلب 
أحيانا  اجلامعة  متلي  حيث  املباشر،  التخصص 
عليهم مواد وتخصصات ال يرغبون بها. ومعدل 
يتجاوز  ال  فقد  مقياسا،  ليس  العامة  الثانوية 
العامة،  الثانوية  في   65% الطالب  معدل 
مينع  فلماذا  العلمية؛  املواد  في  مبدع  لكنه 
للطلبة  السماح  في  يكمن  احلل  دراستها؟  من 
ذلك  ارتباط  دون  مباشر،  تخصص  باختيار 
باملعدالت؛ فاملهم هو النجاح في الثانوية العامة.

رافع أبو علي، سنة ثالثة اقتصاد:
االقتصادية  املشاكل  من  الكثير  الشباب  يواجه 
على  التركيز  من  بد  ال  ولكن  واالجتماعية، 
على  يهيمن  الذي  الثقافات  صراع  مشكلة 
لغزو  نتعرض  فنحن  االجتماعية؛  حياتهم 

أكثر  الشباب  يستهدف  مسبوق،  غير  ثقافي 
أفكارهم،  لتغيير  محاولة  في  غيرهم،  من 
مستغلني الدعم اخلارجي لبعض املؤسسات. فال 
العربية  ثقافتنا  بتعزيز  إذن من مواجهته  بد 

واإلسالمية.

خريج  عاما،   22 اجلمل،  محمد  جهاد 
متريض، وموظف باملستشفى الفرنسي:

الدين،  تشوه  التي  والتقاليد  بالعادات  التقيد 
وتؤثر على الشباب سلبا، هو أصعب ما يواجهه 
الشباب بعد التخرج، إضافة إلى الزواج ومشاكله، 
توعيه  في  يكمن  واحلل  الباهظة،  والتكاليف 
املهر  إجبارية، وحتديد  املجتمع ووضع قوانني 

حسب الدخل.

أحمد الفي، 27 عاما، سنة أولى إعالم:
وحني  السنة،  ونصف  سنوات  أربع  اعتقلت  أنا 
ألتابع  أعمل  أن  علي  كان  السجن  من  خرجت 
بأن  عندهم  أعمل  من  وعود  ورغم  تعليمي، 
االلتحاق  من  ألمتكن  الليلي  للعمل  ينقلوني 
فقد  ولذلك  ينفذوها،  لم  أنهم  إال  باجلامعة، 
ثابتا،  ليس  وبرنامجي  التسجيل،  في  تأخرت 
ملادته  تسجيلي  على  يوافق  ال  أساتذتي  وأحد 
ال  العمل  عن  توقفت  وإذا  تأخري.  بسبب 

ميكنني أن أمت تعليمي.

دراسات  ماجستير  عاما،   27 ثابت،  ثائر 
دولية:

إضافة  للخريجني،  خاصة  البطالة  مشكلة 
معظم  إن  حيث  السياسية،  اآلفاق  النعدام 
الشباب ال يجدون لهم مكانا في عالم السياسة، 
جعلت  احلالية،  الظروف  بسبب  اليأس  وحالة 
التفكير  وموضوع  مترابطة،  املشاكل  كل 
واالغتراب  املخدرات  تعاطي  حتى  أو  بالهجرة 
بالشباب.  تعصف  مشاكل  كلها  املجتمع،  عن 
وعند  القرار،  وصناع  احلكومة  عند  واحلل 
فكرة  إن  املعنية.  والهيئات  اخلاص،  القطاع 
ليكون  تخرجه  بعد  للشاب  والتأهيل  التدريب 
قادرا على العمل بعد التخرج مباشرة، وإكسابه 
اللغات واملهارات، وبناء الذات والشخصية، تصب 

في االجتاه الصحيح.

علي مراد، 21 عاما، رام الله:
املواصالت،  أزمة  هي  تواجهنا  مشكلة  أكبر 
التي جتعلنا ننطلق في وقت مبكر من البيت 
تستغرق  أحيانا  احملدد.  املوعد  لنصل حسب 
 45 حوالي  الله  رام  إلى  الرام  من  طريقي 
دقيقة بسبب أزمة معبر قلنديا، وحني أصل 
أكتشف أن هنالك أزمة مواصالت في رام الله. 
بعض اخلطوط ال متلك أكثر من أربع سيارات.

دانا جبارين، 21 عاما، رام الله:
هي  بالتحديد،  الفتيات  تواجه  التي  املشكلة 
املهن،  كثير من  في  لهن  املجتمع  تقبل  عدم 
جنارة،  أو  حدادة،  أو  أجرة،  سائقة  مثل 
أو  التمريض  على  الوظيفي  دورها  وتقصر 
املسؤوليات  مع  يتوافق  ذلك  ألن  التعليم؛ 
كانت  إذا  عاتقها  تقع على  التي  االجتماعية 
املجتمع  توعية  في  احلل  ويكمن  متزوجة. 
قصص  تتضمن  وندوات،  عمل  ورشات  عبر 

جناح لنساء ميثلن مناذج حتتذى.

عالء موسى، 23 عاما، بيت حلم:
أكبر مشكلة تواجه املتعلمني ما بعد التخرج، 
واحملسوبية،  والوساطة  وظائف،  توفر  عدم 
غير  بينما  وظيفة،  الكفء  يجد  ال  بحيث 
في  تضعه  التي  الوساطة  ميتلك  الكفء 
املسؤولون  ويتحمل  له.  أهال  هو  ليس  مكان 
ويكمن  ذلك،  عن  املسؤولية  األولى  بالدرجة 
ووضع  التمييز،  وعدم  الرقابة  في  احلل 

الرجل املناسب في املكان املناسب.

وليد خاروفة، 21 عاما، رام الله:
من أكثر املشاكل التي تواجه الشباب في هذه 
يلجأ  الفراغ، حيث  األيام كيفية قضاء وقت 
قليلة.  ونسبتهم  النوادي  إلى  منهم  قسم 
في  طويلة  ساعات  الشباب  غالبية  ومتضي 
وميكن  مجد،  غير  ضائع  وقت  في  املقاهي، 
ما  البدائل  لكن  أخرى.  بنشاطات  استبداله 
انعدام  بسبب  مجتمعنا،  في  محدودة  تزال 
التدريب  أماكن  وقلة  الشباب،  أمام  الفرص 
حسب توجهات كل فئة. ويكمن احلل بوجود 
مقعد للشباب في املجلس التشريعي؛ ألن ذلك 
بشكل  صوتهم  وإسماع  حلول  بإيجاد  كفيل 

يزيد االهتمام بقطاع الشباب.

الله: رام  عاما،  مجدولني زكارنة، 20 
بثقافة  تتمثل  املجتمع  تواجه  مشكلة  أبرز 
العيب، واخلضوع للعادات والتقاليد أكثر من 
معظم  فإن  ولألسف  الدين،  بتعاليم  التقيد 
عاداتنا وتقاليدنا تقوم على خرافات. ويكمن 

توعية  على  يقوم  واع  إعالم  بإيجاد  احلل 
بالعادات  التمسك  عدم  على  وحثهم  الناس 
السيئة، وإرشاد الشباب إلى الطريق الصحيح.

الله: رام  عاما،  محمد أبو فخيدة، 21 
شباب  مشكلة  كامل،  وطن  مشكلة  املشكلة 
االنتماء  عدم  هي  وأطفال،  ونساء  ورجال 
الروح متيز مجتمعنا،  لم تعد هذه  لوطننا. 
كافة  حلل  سيؤدي  الذي  هو  االنتماء  وهذا 
االجتماعية  منها:  نعاني  التي  املشكالت 

والسياسية واالقتصادية.

أحمد طه، 20 عاما، رام الله:
الوساطة  مشكلة  من  الوطن  يعاني 
دراسته  الشاب  أنهى  فإذا  واحملسوبية؛ 
يعمل  أن  فعليه  يعمل،  أن  وأراد  اجلامعية 
على توفير وساطة، حيث يقول مثل شعبي: 
»إذا كان إلك إيد بالبلد بتأمن حالك وأمورك 
لك وساطة فستتعذب  تكن  لم  إذا  أما  متام«، 
قبل أن حتصل على وظيفة. واحلل يكمن في 
تنظيم البلد وبسلطة متسك الوضع، ال تؤمن 
العمل  مبدأ  وتتيح  والوساطة،  باحملسوبية 

لألجدر واألقدر.

معتز حمايل، 26 عاما، رام الله:
اجلامعة هي  الطلبة في  تواجه  التي  املشكلة 
الثانوية  في   65% عن  تقل  معدالت  قبول 
وزارة  تصادق  ال  التخرج،  وعند  العامة، 
التعليم العالي على الشهادات. وال أعرف على 
وزارة  أم  اجلامعة  أهي  املسؤولية؛  تقع  من 
التعليم العالي؟ وفي النهاية ال يجوز أن ينهي 
ولذلك  شهادة،  دون  اجلامعي  تعليمه  الشاب 
ال يد أن يكون هنالك حل جذري بناء على 
التنسيق بني وزارة التعليم العالي واجلامعات 
أن  األقل  وعلى  املعدالت،  هذه  تقبل  التي 
يتم  ثم  تخرجوا،  الذين  الطلبة  يعتمدوا 

فرض القانون على اجلامعات.

ميس عاصي، 24 عاما، القدس:
فيشعرون  الشباب،  جيل  يتملك  اإلحباط 
مستقبلهم.  بناء  على  قادرين  غير  بأنهم 
التي  املؤسسات  بعض  اليوم  نرى  ونحن 
تستغلهم كأيد عاملة رخيصة وبال حقوق، 
والتفكير  اإلحباط،  درجة  من  يزيد  مما 
جهة  توجد  وال  لهم،  ليس  البلد  هذا  بأن 
فيه.  فاعلني  يكونوا  أن  على  تساعدهم 
ومهما عملت ستجد من يحبطك. وال يكون 
جهودهم  على  الشباب  باعتماد  إال  احلل 

اخلاصة.

في اجلامعة والشارع واملنزل

هذه هي املشاكل التي تواجه الشباب

من فعاليات املشروع
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بناء عثماني يتجاوز عمره 230 عاما، تعكس 
والنمط  العثمانية  املرحلة  أواسط  عناصره 
أقارب  ألحد  ملكا  كان  العصر،  لهذا  املعماري 
في  سكنته  وقد  الله،  رحمها  احلسيني  هند 
وقت من األوقات، قبل أن تشتريه من صاحبه 
مؤسسة دار الطفل العربي؛ لتقيم فيه متحفا 

للتراث الشعبي الفلسطيني.
فيها  يتم  مخازن،  خمسة  في  املتحف  ويقع 
ويحتوي  خاصة.  عناية  باملقتنيات  العناية 
ولكن  تراثية،  قطعة   3.000 من  أكثر  على 
قطعة؛   300 يتجاوز  ال  منها  املعروض  عدد 
بني  املعرض  محتويات  تغيير  يتم  وبالتالي 
الفولكلورية  األثواب  فعدد  وأخرى؛  فترة 
املعروض ال يتجاوز 23 ثوبا، وفي املخزن 250 
فلسطني  مناطق  مختلف  متثل  قدمية،  ثوبا 
التاريخية، ومنه ثوب »امللك«، و»اجلنة والنار«، 
وثوب منطقة رام الله، ومنطقة أريحا، تصل 

مقاييس بعضها إلى 4.5X4م.
ويضم املتحف كذلك مجموعة من املخطوطات 
»الفرمانات  أقدم  عمر  يرجع  حيث  النادرة، 
السلطانية« فيه إلى 800 عام، أما أقدم القطع 
املعدنية واملجوهرات واآلالت الزراعية، فيعود 

إلى 200 عام خلت.
 ،17/5/2012 في  املتحف  افتتاح  مت  وقد 
السنة  بنهاية  حفل  إلطالق  اإلعداد  ويتم 
 ،17/5/2013 بتاريخ  افتتاحه،  على  األولى 
التراثية  احلرف  إحياء  على  مبنية  وفكرته 

القدمية.

طالبات دار الطفل يطللن على املتحف
خالل زيارتنا للمتحف، كانت طالبات مدرسة 
من  بدءا  تعريفية،  بجولة  يقمن  الطفل،  دار 
غرفة املرئيات، التي حتتوي على صور تتعلق 
مببنى املتحف، وما كان عليه قبل 100 عام، 
منها  كثير  هدم  التي  به،  احمليطة  واملباني 

لألسف. إضافة لصور السيدة هند احلسيني.
ثم انتقلنا إلى غرفة هامة في املتحف؛ إذ إنها 

تبرز العالقة بني تأسيس مؤسسة دار الطفل 
ارتكبتها  التي  واملجازر   ،1948 عام  العربي 
احملتلة  ياسني  دير  في  الصهيونية  العصابات 
تشرد  إلى  وأدت  القدس،  قضاء   ،1948 عام 
األطفال األيتام. وأثناء توجه احلسيني حلضور 
اجتماع بلدي هام، الحظت أكثر من 50 طفل 
في  وأسكنتهم  فأخذتهم  أهل،  وال  معيل  بال 
دار  تأسيس  فكرة  انطلقت  هنا  ومن  منزلها. 

الطفل العربي.
لقرية  مجسم  على  كذلك  املتحف  ويحتوي 
استيالء  قبل  عليه  كانت  كما  ياسني  دير 
مت   ،1948 عام  عليها  الصهيونية  العصابات 
في  الهندسة  كلية  مع  بالتعاون  تصميمها 
جامعة بيرزيت، إلى جانب بعض التصميمات 
التي  القرى  من  مجموعة  عن  واملعلومات 
دمرتها قوات االحتالل في سبيل إقامة دولة 
القسم  هذا  ويضم  أنقاضها.  على  »إسرائيل« 
يبرز  التاريخية،  لفلسطني  خريطة  كذلك 
معظمها  أصبح  ومحافظة،  لواء   14 فيها 

مدمرا، وأهلها الجئني.
احلسيني،  هند طاهر  اسم  وفي غرفة حتمل 
على  وهو  بيتها،  أثاث  من  جزء  عرض  يتم 
تواضعه يعكس حياتها البسيطة التي عاشتها.
وفي غرفة الفخار، الذي كان يتم تشكيله يدويا 
من طني الوطن، بأشكال متنوعة، وألوان رائعة؛ 
حسب التربة واملنطقة التي كان يستخرج منها 
للوضوء،  تستعمل  كانت  أوعية  جند  الطني، 

يزيد عمرها على 150 عاما.

أثوابنا بجمال طبيعتنا
النساء،  إبداعات  أجمل  من  التطريز  ويعتبر 
أمهاتنا  كانت  التي  باألشكال  أهميته  وتبرز 
يشاهدن  وما  اخليال،  من  يخترنها  وجداتنا 

حولهن من طبيعة وأجواء خالبة.
واملعروف أنه في عام 1967، قام اإلسرائيليون 
باألثواب  اخلاص  لتراثنا  سرقة  مبحاوالت 
بتراثهم.  ترتبط  أنها  وادعوا  واملطرزات،  
النساء  من  مجموعة  ارتأت  فقد  ولذلك 
وعبقه،  التراث  فلسطينية  على  الغيورات 

التهجير،  بعد  القدمية  أثوابهن  يجمعن  أن 
على  عملت  التي  هند،  للست  ويحضرنها 
احلفاظ عليها؛ فتم جمع أكبر عدد من أثواب 
املقدسي يؤكد  املتحف  والقرى. وها هو  املدن 
على صحة نسبة التراث ألصحابه احلقيقيني؛ 
ليؤكد أننا شعب له تراثه وحضارته، وميكننا 
األجيال  لنعلم  موروثاتنا  على  نحافظ  أن 

تاريخنا العريق وتراثنا النضر.

الصالون املقدسي
وهو  املقدسي«،  »الصالون  إلى  اجلولة  قادتنا 
األثاث  قطع  بأهم  الزائرين  يعرف  منوذج 
التاسع  للقرن  يرجع  الذي  القدمي،  الدمشقي 

عشر وأوائل القرن العشرين.
وهو  متحفنا،  الفلسطيني  التراث  متحف 
في  والتربوية  الثقافية  املؤسسات  أهم  من 
وللفلسطيني  للعالم  ينقل  والوطن،  القدس 
املتحف  هذا  والوطن.  باألرض  يربطه  ما  كل 
بدءا  الوطني،  التراث  لعرض  خصيصا  أقيم 
ولكن  والرجال.  النساء  مالبس  عرض  من 
اجلهود احلثيثة والشاقة والكبيرة التي بذلت 

لتطويره، جعلت املتحف في مستوى املعارض 
لتراثه،  شعبنا  محبة  يعرض  فهو  العاملية، 

واملقدسيني لثقافتهم.

املتحف باألقسام
عروض  على  للمتحف  األول  الطابق  يشتمل 
لألثواب واملالبس الشعبية التقليدية، مقسمة 
مرورا  الشمال  من  اجلغرافية؛  املناطق  حسب 

بالوسط، وحتى جنوب فلسطني.
الوسط  منطقة  في  املرأة  ثوب  أن  ويظهر 
ثوب  كل  يتميز  بحيث  واحدة؛  نسخة  ليس 
االختالف  هذا  نلحظ  حيث  غيره؛  عن 
الرأس  وأغطية  اإلكسسوارات  في  حتى 
األثواب  يعرض  فاملتحف  واألحزمة؛  والشاالت 
التقليدية؛ منها ثوب »امللك« في منطقة بيت 
اخلليل  وثوب  والنار«،  »اجلنة  وثوب  حلم، 
اكتمال  من  بد  وال  النقب،  وثوب  وقراها، 
الصورة بالبرقع الذي اعتادت النساء البدويات 
لبسه. وهناك غرفة تعرض الزي الفلسطيني 
اليومي، ولباس الرجل التقليدي. وكل األثواب 
 150 إلى  عمرها  يرجع  قدمية،  املتحف  في 

اقتضت  كلما  بترميمها  االهتمام  ويتم  عاما، 
الضرورة ذلك.

األغراض؛  متعددة  قاعة  املتحف  وفي 
موسمية  عروض  إلقامة  استخدامها  يتم 
للطبخ  قدمية  أوعية  فيها  فتعرض  متغيرة، 
القدمي،  املنسف  »صدر«  منها  واملشروبات؛ 
إضافة إلى قطع نادرة مميزة، أهمها الصندوق 

اخلاص بالعروس. 
التقليدية،  واملجوهرات  احللي  غرفة  وفي 
أشكال مختلفة ومتنوعة منها، ومنها ما يقوم 
على استعمال القطع النقدية أو الدراهم، وهي 
قطع غنية جدا، وغالية الثمن، ونادرة جدا. 
التقليدية؛  املجوهرات  من  مجموعة  وهناك 

كمهر العروس، وزينة العرس، وغيرها.
التي  »الفرمانات«؛  غرفة  إلى  نصل  وعندما 
ميكنك  العثمانيني،  احلكام  فرمانات  تعرض 
أن ترى األزياء العثمانية التقليدية، إلى جانب 
سنة،   800 إلى  ترجع  عثمانية  مخطوطة 
عن  فكرة  الزائر  ومتنح  اليد،  بخط  مكتوبة 
حكمت  التي  العثمانية  الفترة  في  مرحلة 

املنطقة، واستمرت أكثر من 400 عام.

أسسته الراحلة هند احلسيني عام 1962

متحف التراث الشعبي الفلسطيني محطة مقدسية هامة

ثوب العروس وصندوقها من معروضات املتحف

سرير الراحلة هند احلسيني من معروضات املتحف غطاء الرأس البدوي مزخرف بالعملة التاريخية من معروضات املتحف

تصوير: طارق غيث
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نرمني حبوش
مراسلة الصحيفة/ غزة

منذ  مختلفة  بصور  االنتخابات  جرت 
مصطلح  ولكن  القدمية.  احلضارات 
الدميقراطية الذي يرتبط بها، قد نشأ في 

أثينا اليونانية.
فقد  املعاصر،  مبفهومها  االنتخابات  أما 
ارتبط باحلكومة، وبدئ مبمارستها في 
القرن 19، في بريطانيا وفرنسا، ولكن 
بشكل محدود. ثم تطورت هذه العملية 
تطور  مع  املاضية  الفترة  امتداد  على 
املجتمعات، ووصلت إلى عصرنا احلالي، 
وقواعد  قوانني  سن  فيه  مت  الذي 
تتعلق  ومتصلة  مترابطة  وأنظمة 

باالنتخابات.
انتخابات  أول  جرت  فقد  فلسطينيا  أما 
تشريعية فلسطينية عام 1996، لتنقطع 
من  تبعها  وما   ،2006 عام  حتى  بعدها 
االنتخابية  العملية  على  أثر  انقسام 
على  صدى  وترك  واحمللية،  التشريعية 
ومجالس  املدنية  املؤسسات  انتخابات 

الطلبة.

بعد سبع سنوات
اجلدل  بسبب  انتظار  طول  وبعد 
سبع  دام  السياسي،  واملنع  واالستقطاب 
املركزية  االنتخابات  جلنة  بدأت  سنوات، 
حتديث  على  غزة،  قطاع  في  عملها 
من  أعداد  شوهدت  وقد  الناخبني،  سجل 
التسجيل  مراكز  يترددون على  املواطنني 
ببياناتهم  املسجلني  لتزويد  القطاع؛  في 
أي  في  املشاركة  لهم  ليتسنى  املطلوبة؛ 

انتخابات قادمة.
القانوني  املستشار  التركماني؛  بكر  يقول 
القانوني؛  واإلرشاد  املناصرة  ملركز 
دميقراطي  حق  »االنتخاب  أمان:  ائتالف 
على  ويقوم  كافة،  العالم  دساتير  أقرته 
القرار  صنع  عملية  في  املشاركة  أساس 
حرة  انتخابات  في  بالتنافس  السياسي، 
االنتخابات  »ولتتم  ويتابع:  ونزيهة«. 
الشفافية  من  بد  ال  دميقراطية،  بصورة 
النتائج احلقيقية، وأن  والنزاهة، واعتماد 
يكون السجل االنتخابي قائما على البيانات 

الصحيحة«.

وكما يقول الشهيد غسان كنفاني؛ السياسي 
مدافعني  كنا  »إذا  الفلسطيني:  والروائي 
أن  بنا  فاألجدر  القضية،  عن  فاشلني 
نغير املدافعني ال أن نغير القضية«. وهذا 
االنتخابية  العملية  يشوب  أال  منا  يتطلب 
أن  التركماني  ويوضح  تزوير.  عملية  أي 
بشكل  يجري  أن  يجب  البيانات  حتديث 
ينتبه  أن  »يجب  يقول:  حيث  صحيح، 
ما  إلى  االنتخابي  السجل  على  القائمون 
ميكن أن يؤدي إلى ازدواجية التسجيل بني 
الفلسطينية«.  والهوية  الشخصي  التعريف 
بياناته  ما  شخص  يسجل  »قد  ويعقب: 
مرتني في منطقتني مختلفتني، وهنا ال 

بد من الطعن في ذلك«.

شروط جناح
ولضمان نزاهة االنتخابات، ال بد أن تتوفر 
على  الدساتير  حترص  شروط،  عدة 
التصويت، ودورية  حمايتها، ومنها سرية 
ومتاحة  عامة  تكون  وأن  االنتخابات، 
االنتخاب،  تنطبق عليهم شروط  لكل من 
عن  التعبير  في  املرشحني  حق  وضمان 
متييز،  أو  قيود  دون  بحرية  مواقفهم 
ومنع الضغط على الناخب واملرشح، ومنع 

التزوير في النتائج.
مبدأ  على  االنتخابية  العملية  ولتقوم 
باحلمالت  تترافق  أن  من  بد  ال  النزاهة، 
اإلعالمية والدعائية، وتعزيزه عبر مواقع 
املواطن،  لتوعية  االجتماعي؛  التواصل 
التسجيل  بآليات  الشباب،  فئة  خاصة 
أن  مواطن  كل  حق  من  ألن  وأهميته؛ 
التركماني:  يقول  املعلومات.  على  يحصل 
جلنة  حددتها  التي  الزمنية  »املدة 
تكن  لم  أيام  بعشرة  املركزية  االنتخابات 
كافية، ولم تدعمها حملة إعالمية كافية، 
أهمية  حول  املواطن  بتوعية  وكفيلة 
احلكومة  أن  ويعتبر  بياناته«.  حتديث 
العتمادهما  مقصرتني  االنتخابات  وجلنة 
على حملة دعائية مت تنفيذها قبل ستة 
شهور. ويوضح أنه لم يالحظ اهتماما من 
االجتماعي  التواصل  شبكات  على  الشباب 
املوضوع كما كان عليه احلال سابقا.  بهذا 
ويقول: »كان األجدر أن يتم التركيز على 
على  قويا  أثرا  متلك  التي  الشباب  فئة 

األسرة وخارجها«.

حدث تاريخي
عملية  تتركه  الذي  النفسي  األثر  وحول 
التسجيل واملشاركة في العملية االنتخابية، 
يرى التركماني أن الشباب يشعرون بأنهم 
سيشاركون في عملية صنع القرار، ويقول: 
»لقد عاصرنا حاالت صعبة لتأثير األحزاب 
مع  املصاحلة  وتأخر  واالنقسام،  السياسية 

وقف التنفيذ«.
ويعتبر حتديث السجل االنتخابي تاريخيا 
يتم  عليه  بناء  ألنه  للمجتمع،  بالنسبة 
الفوز بصوت  حتديد احلزب الذي يستحق 
كان  وإذا  احلكم.  مقاليد  ليتولى  املواطن 
الوعي  من  عالية  درجة  على  املواطن 
فسيتخذ القرار الصائب، وينجح في صنع 

القرار في الوقت املناسب.
الرأي  بحرية  التمتع  إلى  الشباب  ويطمح 
قيادة  صناعة  تخولهم  التي  والتعبير، 
وهمومهم  رسالتهم  حتمل  سياسية 
وأحالمهم نحو مستقبل مشرق، يقوم على 
التركماني:  يقول  حيث  الوطني،  التحرر 
»الشباب أمام موقف حاسم؛ ألنه سيشارك 

على  وبناء  الوطنية.  القيادة  صناعة  في 
ذلك ال بد أن يكون على درجة عالية من 

املسؤولية جتاه أي قرار سيتخذه«.
بتحديث  شخص  كل  يقوم  بأن  وينصح 
في  واملشاركة  االنتخابية،  بياناته 
موعدها؛  حتديد  يتم  عندما  االنتخابات 
ألن االمتناع عن التسجيل سيؤدي إلى عدم 
قدرة الشباب على املشاركة في صنع القرار، 
ولن يتمكن من تبرئة نفسه بقوله إنه لم 
تشارك  أن  »أرجو  ويقول:  أحدا.  ينتخب 
االنتخابات  في  الرائدة  الشبابية  القيادات 
مستوى  على  سواء  املرشحني،  ضمن 

االنتخابات التشريعية أو الرئاسية«.
التي  اخلطوة  كانت  إذا  أنه  إلى  ويشير 
من  وخالية  جيدة  بخطوط  رسمناها 
املشاركة  على  وقائمة  واملنحنيات،  الثغرات 
التفاعلية للشباب، فسنكون بذلك قد اجتزنا 
املرحلة الصعبة، وشيدنا حصنا منيعا ميهد 
التي  الدميقراطية  مرحلة  إلى  لالنتقال 
املواطن  مشاكل  حلل  التوصل  على  ستركز 
بعيدا عن املنظور السياسي أو احلزبي، حتت 

بند مصلحتنا الواحدة.

آراء الشباب
عاما؛   20 زهري،  أبو  محمود  ويقول 
مائية:  ومصادر  جيولوجيا  تخصص 
»هذه أول مرة أشارك في تسجيل بياناتي 
جيدة  خطوة  ذلك  وأعتبر  االنتخابية، 
االنقسام«.  وإنهاء  الدميقراطية  لتعزيز 
ويرجو أن تتحسن ظروف الوطن، مبعاقبة 
حدهما،  عند  وإيقافهما  واللص  املختلس 
تعترض  التي  البطالة  قضية  حتل  وأن 
ويوضح  اجلامعيني.  اخلريجني  طريق 
موعد  حتديد  يتم  حينما  سيصوت  أنه 
يستحق  الذي  املناسب  للرجل  االنتخابات 

املكان املناسب.
تخصص  عاما؛   21 علي،  زهرة  وتوضح 
تسجيل  في  مشاركتها  أن  إجنليزية،  لغة 
الدميقراطية  مبدأ  »سيعزز  الناخبني 
السنوات  إليها خالل  افتقرنا  التي  الهادفة 
شخص  كل  على  »يجب  وتقول:  املاضية«، 
بياناته  يحدث  أو  يسجل  أن  بالغ  عاقل 
طريق  تعبيد  في  ليساهم  االنتخابية 
احلزب  أو  الشخص  ويختار  الدميقراطية، 

الذي يستحق الفوز ليمثل الشعب«.
شخص،  كل  يحملها  أمانة  الصوت  إن 
والتصويت  التحديث  في  أشارك  سواء 
العملية  يدعم  من  وهناك  يشارك.  لم  أم 
االنتخابية، ولكنه يرفض احلديث ألسبابه 
اخلاصة. ولكن عبد الرازق أبو عيشة، 20 
عاما؛ طالب إدارة األعمال باللغة اإلجنليزية 
تسجيل  يرفض  اإلسالمية،  اجلامعة  في 
»اجلميع  ويقول:  االنتخابية،  بياناته 
يقول إن الصوت أمانة، ولكنني لن أشارك 
الثقة  فقدت  ألنني  التسجيل  عملية  في 
بجميع األطراف السياسية، وقد أجني على 
فيها  أحد  فال  لها...  رأي  صوت  إذا  شعبي 
يستحق صوتي«. ويتابع: »اجلميع يبحثون 
في  يحدث  وما  الشخصية،  مصاحلهم  عن 
مجرد  إال  هو  ما  االنتخابي  السجل  عملية 
بروتوكول سياسي إلنهاء االنقسام وحتقيق 
أي  يحدث  فلن  حتققت  إن  التي  املصاحلة، 
ويعتبر  الوطني«.  الصعيد  على  تغيير 
فهو  ذلك،  من  أكثر  يتطلب  األمر  أن 
جديدة.  وطنية  هيكلة  إعادة  إلى  يحتاج 
ويعتبر أن الغالبية تعتنق مفهوما خاطئا 
للدميقراطية؛ حيث كل حكومة في العالم 
تسعى لتحقيق مصالح شخصية، وال يريد 

أن تكون له عالقة بذلك.
بالقلق؛  عاما   22 البطة،  عمار  ويشعر 
فهذه أول مرة يشارك في التسجيل، ولكنه 
األحزاب  بني  اتفاق  يحدث  أن  يتوقع  ال 
جناح  أن  ويعتبر  املتخاصمة.  السياسية 
العملية االنتخابية يرتبط باتفاق األحزاب 
الهدف الوطني وخدمة الشعب، وإذا  حول 
ولن  االنقسام،  سيبقى  االنتخابات  جرت 
بعد  أقرر  »لم  ويقول:  األحزاب،  تتفق 
االنتخابية  العملية  في  سأشارك  كنت  إن 

مستقبال«.
للنمط  قاعدة  االنتخابات  وتعد 
الدميقراطي، ومن أهم وسائل املشاركة في 
النظم  وتأصيل شرعية  السياسية،  احلياة 
سالمة  على  يتوقف  وجناحها  السياسية، 
ومصداقيتها.  ونزاهتها  االنتخاب  عملية 
ومع ذلك فإن التسجيل في سجل الناخبني 
في  فرد  كل  حلق  الوحيد  الضمان  هو 
الترشح واالقتراع في أي عملية انتخابية 

قادمة.

حتديث سجل الناخبني

بيــــن مــــد املؤيديــــن وجــــزر املعـارضيــــن

تصوير: وسام نصار مواطنة تبحث عن رقمها اإلنتخابي        

تصوير: وسام نصار وهنا التسجيل         
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واألصالة،  الفتوة  حتمل  وبراقة،  رنانة  كلمة 
وتعد صمام األمان لألوطان، وعدة األمم وثروتها 
وبناة  انطالقتها،  فالشباب هم مصدر  وقادتها؛ 
مبا  األوطان،  وعز  اآلمال،  وصناع  احلضارات، 
ميلكون من طاقات هائلة. والسهو عنهم يجعل 

االنطالق بطيئا، والبناء هشا.
ستعمل  الذي  املشروع  فترة  هي  سنوات  ثالث 
دور  وتفعيل  لإلعالم  الفلسطينية  الهيئة 
الضفة  في  تطبيقه  على  »بياالرا«  الشباب 
الغربية وقطاع غزة، على عدة مراحل. وألنهم 
»فاعلو اليوم قادة الغد، ستصل فعاليات املشروع 
إلى 420 طفال تتراوح أعمارهم بني 13 و15 
عاما، وقد مت تأهيل 35 شابا ليعملوا كميسرين 
إضافة  به،  املرتبطة  والفعاليات  العمل  لورشات 
كل  من  املجتمع  وأعضاء  األهالي  من   280 إلى 

الفئات.
واألداء  التعاون  مبادئ  على  املشروع  ويقوم 
العمل،  في  الفريق  وروح  واملبدع  املتناسق 
من  ثالث  مع  التشبيك  عليها  بناء  يتم  حيث 
املؤسسات  من  وعدد  احمللي،  املجتمع  مؤسسات 
رسمية،  جلهات  وممثلني  احلكومية،  غير 
تفعيل  يكفل  خاص،  تدريبي  برنامج  ضمن 
القرار،  األطفال ودمجهم في عملية صنع  دور 
ولذلك  وبحقوقهم.  بهم  يتعلق  حني  خاصة 
فقد حرص القائمون على املشروع على إكساب 
من  متكنهم  جدية،  ومعارف  مهارات  األطفال 

إسماع صوتهم لصانعي القرار.

ورشات
يقول عالء مقبل؛ منسق املشروع: »مر املشروع 
بعدة مراحل منذ انطالقه، بداية من اختيار 
15 شابا وشابة في تخصصات العلوم اإلنسانية، 
من  عاما،  و25   18 بني  أعمارهم  تتراوح 
على  وتدريبهم  القطاع،  محافظات  مختلف 
مواضيع  أنه  ويوضح  العمل«.  ورشات  إدارة 
وبناء  احلواجز،  كسر  تضمنت  التدريب 
التواصل،  على  قدراتهم  وتطوير  املجموعات، 
حل  وكيفية  والدميقراطية،  املشاركة  ومبادئ 
التفريغ  على  أقرانهم  ومساعدة  النزاعات، 
تواجههم،  التي  املشاكل  واستعراض  النفسي، 
ومحاولة إيجاد احللول، وكيفية تنفيذ حمالت 

احلشد واملناصرة حول قضية معينة، وتطوير 
خطة العمل، ومدى أهمية اإلعالم. وبعد انتهاء 
عمل  ورشات  امليسرون  عقد  التدريب،  مرحلة 
وبناء  جمود  كسر  كيفية  تناولت  لألطفال، 
نطاقي  على  بحقوقهم  وتعريفهم  الفريق، 
األسرة واملجتمع، مما ساهم في تكوين عالقات 
جيدة بني األطفال أنفسهم، حيث أصبحوا أكثر 

مشاركة وفعالية.
والتقنيات  باألدوات  امليسرين  تزويد  ومت 
بالتعاون  املشروع  ورشات  لتنفيذ  الضرورية 
مع جمعية أجيال للتطوير واإلبداع، وجمعية 
بأسلوب  الغد،  فلسطني  وجمعية  اخليرية،  األم 
»بياالرا«  مشاريع  مييز  الذي  لشاب«  شاب  »من 
وبرامجها إليصال املعلومة لألطفال واليافعني.

قضايا حتت الضوء
امليسرون،  نفذها  التي  العمل  ورشات  وخالل 
شريكة،  جمعية  كل  في  األطفال  خرج 
مبجموعة من أهم القضايا التي تنعكس بشكل 
سلبي على مشاركة األطفال في صنع القرار إذا 
الفجوة بني  لم تعالج بطريقة صحيحة؛ وهي 
اآلباء واألبناء، وعدم املساواة بني الذكر واألنثى، 
آمنة  لعب  أماكن  وجود  وعدم  والنظافة، 
لألطفال، والزواج املبكر، وعدم املعرفة الكافية 
الرأي  حرية  وانعدام  والواجبات،  باحلقوق 
املجموعات  اختيار  وقع  عليها  وبناء  والتعبير. 
على قضية الفجوة بني اآلباء واألبناء، وقضية 
عقد  ومت  مشاركته.  وتعزيز  الطفل  حقوق 
بحضور  األهالي،  لتوعية  عمل  ورشات  ست 
عدد كبير منهم ومن األطفال. ويقول حكمت 
اللقاءات  امليداني: »هدفت هذه  املصري؛ املنسق 
بني  الفجوة  جسر  بكيفية  األهالي  لتوعية 
في  األطفال  مشاركة  وأهمية  األبناء،  و  اآلباء 
سينعكس  ذلك  ألن  األسرة؛  داخل  القرار  صنع 
اآلخرين،  مع  تعامله  في  الطفل  على شخصية 

ويجعله فاعال في املجتمع«.
عمل  ورشات  ثالث  نشوان  كارم  احملامي  وعقد 
وأكد  مشاركته،  وتعزيز  الطفل  حقوق  حول 
وحمايتهم  وبقاؤهم  الغد،  عالم  األطفال  أن 
ومناؤهم هو أساس احلياة، وقال: »ولكن من حق 
أطفال  كباقي  حقوقه  بجميع  ينعم  أن  الطفل 
واملشاركة  رأيه،  عن  التعبير  في  وحقه  العالم، 
هذه  من  القرار،  صنع  في  واملجتمعية  األسرية 

احلقوق«.

قال األطفال
ويقول إبراهيم عودة، 14 عاما: »لقد الحظت 
تغيرا كبيرا في تعاملي مع أصدقائي وأخواتي 
في البيت، بعد أن شاركت في فعاليات املشروع، 
احمليطة،  البيئة  مع  تفاعال  أكثر  وأصبحت 
وأكثر تساؤال عن حقوقنا التي يجب أن ننعم 

بها«.
قبل  أنها  فتوضح  عاما،   13 الزعيم،  سارة  أما 
لها  أن  تعرف  تكن  لم  املشروع،  في  تشارك  أن 
أي حق في التعبير عن رأيها، حتى في األمور 
التي تخصها، وتقول: »أصبحت أطلب من أهلي 
أن يكون لي دور في احلياة ألكون قوية، وأرفض 

أي إمالء علي دون خوف أو تردد«.
البداية  »في  16 عاما:  السكني،  وتقول ميساء 
املشروع،  في  املشاركة  حول  مترددة  كنت 
أذهب  وكنت  بذلك،  أهلي  إخبار  من  وخائفة 
مع صديقتي بعد انتهاء الدوام املدرسي، ولكن 
حاجز  وكسرت  باالستفادة  شعرت  عندما 

املشروع  عن  والدتي  أخبرت  والتردد،  اخلوف 
ألنني  االستمرار؛  على  فشجعتني  وامليسرين، 
املشكالت  مواجهة  على  قدرة  أكثر  أصبحت 

وحلها«.
»ساعدني  عاما:   11 السكني،  نعمة  وتقول 
بهدوء  أخواتي  مع  التعامل  في  املشروع 
العنف،  استخدام  عن  أبتعد  وأن  واحترام، 
ووالدي يساعدني في دروسي، ويغرس في روح 

التعاون ومساعدة اآلخرين«.

حوار مع األهالي
وكان لرأي أهالي األطفال وقفة على صفحتنا، 
حيث توضح عائشة شبير، 35 عاما، من غزة، 
أن ورشات العمل واللقاءات علمتها كيف تتعامل 
لهم  وتسمح  أكثر،  منهم  وتتقرب  أبنائها،  مع 
»إذا حدث  وتقول:  القرار،  في صنع  باملشاركة 
اختالف حول بعض األمور نعتمد على أسلوب 
عن  بعيدا  بعضنا،  إلقناع  الهادف  احلوار 
أثناء  الصوت  ورفع  النابية،  الكلمات  استخدام 

احلوار«.
»لقد  فتقول:  عاما،   40 اخلطيب،  هامن  أما 
الثقة  أغرس  كيف  الورشة  هذه  علمتني 
عن  ليعبروا  وأساعدهم  أطفالي،  نفوس  في 
بالعنف؛  أعاقبهم  وال  أنفسهم،  مكنونات 
أكثر جدوى، منها احلرمان من  فهناك وسائل 
سلوكه«.  من  يعدل  حتى  اليومي  املصروف 
صوتي  أرفع  عندما  أنني  »الحظت  وتعقب: 
عليهم، يقلدونني ويتعاملون مع بعضهم بذات 
األسلوب، فغيرت أسلوبي وتوقفت عن استخدام 
األلفاظ اجلارحة، واتبعت لغة احلوار والتفاهم، 

واإلرشاد والتوعية«.
تعاني  أنها  عاما،   36 بصل،  زهرية  وتوضح 
حلضور  »كان  وتقول:  زوجها،  عصبية  من 
العديد  تغيير  في  كبير  أثر  العمل  ورشات 
مع  تعاملي  في  لدي  اخلاطئة  السلوكيات  من 
والتفاهم  احلوار  لغة  كانت  أن  فبعد  أطفالي، 
على  جاهدة  أعمل  بدأت  البيت،  في  معدومة 

كسر الفجوة فيما بيننا«.
وأم خلمسة  عاما،   54 السوسي،  صباح  وتعاني 
لكنها  وعنادهم،  أبنائها  عصبية  من  أطفال 
عندهم  العنف  حاجز  تكسر  كيف  تعلمت 
لهم خالل  لهم ومعرفة ماذا يحدث  مبتابعتها 
يومهم، وبدأت تساعدهم على التفريغ النفسي، 

وتتعامل معهم بهدوء وروية وتعزز بينهم لغة 
احلوار.

أن  عاما،   39 مطر،  أبو  وفاء  واعتبرت 
الواقع  حتاكي  حضرتها  التي  العمل  ورشات 
الثورة  جيل  هو  اليوم  »جيل  وتقول  اليومي، 
التكنولوجية واملعلوماتية، وهناك صعوبة في 
يتحدثون،  من  مع  معرفة  وفي  معه،  التعامل 
مباذا  معرفة  حتى  أو  أصدقاؤهم،  هم  ومن 
بناء  آلية  التدريب  من  واكتسبت  يفكرون«. 
أسلوب  واعتماد  التفاهم،  على  قائم  حوار 
النصح والرفق واللني معهم، حتى متكنت من 
نفوس  في  الثقة  وعدم  اخلوف  حاجز  كسر 
أبنائها. وتؤمن أن من حق كل طفل أن يتمتع 
القرار  صنع  عمليه  في  يشارك  وأن  بحقوقه، 

داخل األسرة واملجتمع.
الصعب  االقتصادي  الوضع  إلى  مطر  وتشير 
تلبية  على  القدرة  عدم  لدرجة  الدخل،  وقلة 
والكلمة  املعاملة  »بحسن  ولكن  األبناء.  رغبات 
يشعروا  ال  حتى  أبناءنا  نعوض  الطيبة 
بالنقص«، وتتابع: »أمتني أن يتم تطبيق هذا 
أكثر  أصبح  الطفل  ألن  بيت،  كل  في  األسلوب 

وعيا وإدراكا مبتطلبات احلياة ومشاكلها«.
إلى  تهدف  الورشات  هذه  أن  املصري  ويوضح 
وتعزيز  أبنائهم،  قضايا  في  األهالي  إشراك 
فكرة املشاركة لديهم، وتوعيتهم حول كيفية 
اليوم  أطفال  أن  خاصة  أبنائهم،  من  التقرب 
غرس  يتم  أن  يجب  وبالتالي  الغد،  قادة  هم 
التي ستساعدهم على  السلوكية اجليدة  القيم 
بناء مستقبل واعد؛ ليكونوا أصحاب قرار في 

املستقبل.
مراحله  بكافة  املشروع  أن  إلى  مقبل  ويشير 
األطفال  القرار، ودمج  إلى تعزيز صنع  يهدف 
نغير  أن  من  متكنا  »إذا  ويقول:  املجتمع،  في 
األطفال  حق  جتاه  واملجتمع  األهالي  فكر  من 
السلوكيات  واستخدام  املجتمعية،  باملشاركة 
قدراتهم  وتنمية  العقالنية،  واحللول  املقنعة 
حققنا  قد  فسنكون  األمور،  مع  التعامل  على 
يتبناها  حياة  منط  إيجاد  في  املتمثل  هدفنا، 
ويعكسه في التصرفات، وينقله لغيره من أبناء 
إلى  نهدف  »نحن  ويتابع:  وأصدقائه«.  عائلته 
اكتشاف الطاقات الشبابية وتوجيهها وتفعليها 
الرأي  تشكيل  على  قادرا  منيعا  حصنا  لتكون 

العام والتأثير في صنع القرار«.

OLOF PALME

هم اختاروا ونحن ننفذ

جسر الفجوة بني اآلباء واألبناء يعزز حقهم في صنع القرار
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هشام عطا/ رام الله

حرام، وعيب، وممنوع، ومكروه، ومشبوه، وغلط. 
كلمات عديدة تتردد على ألسنتنا يوميا. ولكن ماذا 
املناسبة  األوقات  هي  وما  بها؟  نتفوه  وملاذا  تعني. 

لها. وملاذا ال نقول غيرها؟
الشيء  هذا  أن  ذهني  في  انغرس  ولكنه  أعلم.  ال 
حرام وعيب. أكتب هذا املقال وأنا آسف لتفكيرنا 
سوى  عنها  نعرف  ال  مبعتقدات  وإميانا  السطحي، 
القليل. وعند أول مواجهة مع طرف معارض ننهزم 
أو ننسحب، ال ألننا ضعفاء أو ال نريد أن نناقش؛ بل 

ألننا آمنا بهذا األمر وسلمنا بأنه »فطرة«.
املدرسة  في  وأساتذتي  أهلي،  أسأل  كنت  ما  كثيرا 

فيجيبونني:  بالدين  تتعلق  أمور  عن  واجلامعة، 
»هذا األمر أكبر من تفكيرنا وال يستطيع عقلنا 
»مجرد  آخرون:  ويجيب  يتصوره«.  أو  يدركه  أن 
التفكير في هذا األمر إثم ويستجلب لنا السيئات«، 
هذا  علمت  لو  ستستفيد  »ماذا  غيرهم:  وقال 
األمر؛ في النهاية سيبقى مجرد معلومة أدخلتها 
وغيرها  بالتفكير«.  أوجعته  أن  بعد  رأسك  إلى 

الكثير من اإلجابات التي ال تقدم وال تؤخر...
أكثر  معلومات  عقلي  إلى  أدخلت  إذا  املشكلة  ما 
وثقافة عامة، أو باألحرى ثقافة من الواجب علي 
تخص  أنها  مبعنى  الدين؛  تخص  فهي  أتعلمها؛  أن 

حياتي إلى األبد، فلماذا ال أتعلمها؟!
عندها؛  التفكير  يقف  حدود  للعقل  ليس 
الله  صلى  املصطفى  أحاديث  بعده  ومن  فالقرآن 
التفكير،  على  يحثون  وصحابته،  وسلم،  عليه 
واخلوارزمي خلدوا  وأديسون  ودافنشي  وآينشتاين 
أنفسهم وأسماءهم مبخترعاتهم التي توصلوا إليها 
تفيدنا  بأمور  فكرنا  إن  نأثم  فلماذا  بالتفكير؛ 

ومتنت الدين في عقولنا قبل قلوبنا.
رمبا لم يكن ذنبنا أن تفكيرنا سطحي، ألن عاداتنا 
ولكننا  ذلك.  على  أجبرتنا  وثقافتنا  وتقاليدنا 
كباقي املجتمعات؛ لنا ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا، 
إن  العيب  فما  الثالثة،  السماوية  األديان  وعندنا 
العيب  وما  وتقاليدنا؟  عاداتنا  في  النظر  أعدنا 
إذا استقل كل إنسان بعلمه وعمله؟ وما العيب إذا 
من  سينقص  هل  اخلاص؟  فكره  شخص  لكل  كان 
وزنه االجتماعي أن يبتعد عن التعصب، والتبعية، 

ويصبح له فكر خاص وعميق؟
ثقافة  عن  الشخص  يتخلى  أن  املطلوب  ليس 
مجتمعه، أو أن يترك دينه. ولكن السؤال أول العلم 
يعيد  أن  املطلوب  فإن  لذلك  وخامتته،  ووسطه 
في  يفعلون  فيما  النظر  الشباب،  وخاصة  الناس، 

حياتهم اليومية .
النصر،  زغاريد  على  وأستيقظ  أنام  أن  أمنيتي 
ذكره،  للتاريخ  يسبق  لم  نفسي في مجتمٍع  وأجد 

في مجتمع سبق كل املجتمعات بعلمه وفكره.

مفيد حماد
احملرر املسؤول

على  أصدقائي  عدد  في  أحدا  أنافس  أنني  أدعي  لن 
صفحة الـ«فيس بوك«، وال أتطلع إلى توسيع قاعدتي 
أسماؤهم  تظهر  من  أن  فيكفيني  عليه؛  الشعبية 
عندي أشخاص أحترمهم وأقدرهم لثقافتهم وعلمهم 

وخطابهم اجلمالي املعبر.
فهم  عليهم؛  بصري  سألقي  ثالثة  هؤالء  ومن 
ليتشابهوا. دعوني  يتشابهون ويختلفون، ويختلفون 
أقل إنهم ميثلون نزعة املثقف إلى طبيعته وجذوره، 
مؤامراتها؛  وحتى  وعذاباتها  املدينة  سئموا  أن  بعد 

فكل منهم نال حظه منها، وذاق مر مواقفها.
فهذا حافظ البرغوثي؛ رئيس حترير صحيفة احلياة 
إلى  نفسه  أحال  أن  وبعد  سابقا،  اليومية  اجلديدة 
النواجذ  على  فيه  عض  طويل،  عطاء  بعد  التقاعد، 
على  صبرا  أو  خلبر،  انتظارا  الطوال  الليالي  وسهر 
موظف، أو حنقا على مسؤول، يجد في جبال مسقط 
مالذا  الله،  رام  قضاء  وأوديتها؛  غسانة  دير  رأسه 
القرية  ومجتمع  املدينة،  زخرف  عن  به  ينأى  آمنا، 
املترابط الذي ميكن أال يكون معتادا على »حشريته«. 
الساحرة جعلته  البيئة  أن هذه  ذلك،  األهم من  ولكن 
مستكشفا؛ يتحفنا كل يوم بالكثير من الصور للزهور 
بأنواعها، والنباتات بأشكالها، والطيور بألوانها؛ لينسج 

ما يتناغم معها بني عاملها احلر املنطلق، وعالم اإلنسان 
املوبوء... هناك اكتشف حافظ البرغوثي نفسه ومتانة 
الذي  البرية؛  العني  نسميه  أن  ميكن  هناك  رسالته. 
يخلق من بعد املسافة بني املواطن وجذره في األرض 
العالقات  بأم عينيه  فيرى  عليه  يعبر  الطيبة جسرا 
اجلديدة بينهما، فينسجها بقلم من خياله على صفحة 

التواصل االجتماعي؛ الـ»فيس بوك«.
بتراب  واملفتخر  بالبيئة،  املتيم  الثاني،  املعذب  أما 
وهو  السلوادي؛  أسامة  العزيز  الصديق  فهو  القرية؛ 
املصور الكبير، الذي أصابته رصاصة أقعدت قدميه 
عن احلركة، لكنها لم تتمكن من احلد أو احلجر على 
إبداعه؛ ففي كل يوم ميلي علينا صورا من الطبيعة؛ 
والطيور  متفتحة،  تكون  أن  بد  ال  عنده  فالزهور 
على أغصانها حترس أعشاشها، ال بد أن تكون جميلة 
ومغردة، والفتاة بثوب جداتنا ال بد أن تكون جميلة 
واثقة بنفسها ترنو للبعيد، وتضع األهداف حلريتها. 
والطبيعة هي النسيج من خيط الذهب الذي يوصل 
املادي  العالم  تقاطعات  ويرسم  باملعالم،  املعالم 
اإلنسان  به  يؤمن  أن  ينبغي  وما  وزينته،  بزخرفه 
ليكتشف أن الطبيعة على بساطتها شديدة التعقيد، 
وهي احلرية مبذاقاتها املختلفة؛ فالزهرة قد ينمو في 
زهرتها برعم، حتى إذا ماتت الزهرة أزهر البرعم. 
حر  ولكنه  بالبرد،  يشعر  رمبا  الهواء،  يحب  والطير 
في  تنطلق  فإنها  تتزين  إذ  واملرأة  ومعه.  الهواء  كما 

من  أن جتد صورة  ال ميكنك  اخلالب؛  ريفنا  طبيعة 
بني صور فتياته بني أربعة جدران.

في  الصحفي  محاميد؛  ذياب  والصديق  الزميل  أما 
بلدته  في  الطبيعة  اكتشف  فقد  السياسي،  التوجيه 
طمون؛ قضاء جنني، نقل إلينا احلقول ونسيج بساطها، 
وصخور اجلبال، و»مدحاة« الشنار. ولكنه أيضا اكتشف 
عائلته، فحول كل جمعة من أيامه إلى مناسبة يرتدي 
فيها »بدلة الرياضة«، ويحمل عصاه يتكئ عليها، وعلى 
»مشروب  الشاي؛  حلن  اإلبريق  مع  يغني  احلطب  نار 

الفقراء«، إذ يعانق النعناع البري أو املرميية اجلبلية.
لألرض،  جديدا  اكتشافا  رحلة  كل  من  جعل  ذياب 
وعانق طفولته خلف محراث تقليدي يجره حمار أو 
بغل. وأظهر لنا أن العالقة مع الطبيعة الفلسطينية 
اخلالبة هي عالقة إعادة اكتشاف، وكأن طول اجلفاء، 
وتعقيدات احلياة املدنية، جعالنا نعتقد أن كثيرا من 
مظاهر ريفنا قد انقرض، أو على وشك االنقراض... 

وال بد أن نعيد اكتشافه.
والقصور  النقص  بعض  عن  ثالثتهم  عوض  رمبا 
إلى  األقل  أعادوني على  ومحدودية احلركة، ولكنهم 
الربيع،  على  الندى  برائحة  فيها  نستمتع  كنا  أيام 
اسودت وجنته  إبريق  الشاي صببناه من  وكأس من 
ال  إبريق  فهو  أساريره؛  وجتعدت  املباشرة،  النار  من 
ذكرى  احلياة  أعادوا  رمبا  املنزل...  إلى  معهم  يرجع 
أيضا  ولكنهم  محراث.  خلف  الوقوف  علموهم  ملن 

يساعدوننا على اكتشاف األسماء واألشكال والعالقات.
وكأني بهم إذ يقفون على السفوح املتشابهة كوحدة 
وطننا يطلقون تساؤالتهم: هل باتت عالقتنا بأرض 
وبلوطنا  وبالبلنا  نعماننا  وشقائق  ومحراثنا  ريفنا 
أو  سياحية؟  ثقافة  مجرد  ودياننا  ألوان  وتنسيق 
لها  انتماءنا  نعيد  أن  لنا  يأن  ألم  تعبيرية؟  لوحة 
سريرتنا،  صفاء  إلى  نعود  لعلنا  حقيقيا؛  انتماء 
ونقاء نفسياتنا، وحبنا لآلخرين الذين يشبهوننا وال 

نختلف معهم في شيء؟
وشكرا  أسامة،  زميلنا  شكرا  حافظ،  أستاذنا  شكرا 
صديقنا ذياب... أنتم تعيدون نسج »القبة« في ثوب 

أمي.

عالء الدين احلاليقة/ اخلليل

باالعتراف  مواطن  لكل  والتبريكات  التهاني  بعد 
به عامليا كإنسان مؤخرا، وبالذات في شهر تشرين 
املنصرم، فلم نكن نعد من ضمن  العام  الثاني من 
شملنا  لله  واحلمد  العالم،  دول  في  السكان  تعداد 
وهي  املتحدة؛  لألمم  العامة  اجلمعية  اعتراف 
جهاز يحصي عدد الدول، بعطفها وحنانها وأقرت  
بعد  مرة،  ألول  فلسطينيني  كمواطنني  تسجيلنا 
أن كنا موزعني على لبنان وسوريا واألردن ومصر 

والضفة الغربية وقطاع غزة.
أو شهرين،  التاريخي مدة شهر  فرحنا بهذا اإلجناز 
السياسيني.  لقادتنا  مشهود  إجناز  أنه  في  شك  وال 
ولكن فرحتنا »ما متت«! و»الولد اللي بغلب وبعمل 
مشاكل أهله بعاقبوه«. وفعال بدأ عقابنا فانقطعت 
كافة قنوات الدعم املالي؛ ليكون املواطن هو الضحية.
ببعض  قراءنا  أشارككم  أن  أردت  احلالة  هذه  وفي 

األرقام واإلحصائيات في فترة ما بعد الدولة:

على  التصويط  قبل  الشهري  املوظف  دوام  معدل 
دولة فلسطني كان حوالي 18 يوما، وبعد اإلعالن 

8 أيام.
الدولة  إعالن  وبعد  نسبيا،  كان  اإلضرابات  معدل 

كليا، وتعطلت احلياة اليومية.
معدل دوام طالب املدارس الشهري 22 يوما، وبعد 
أيام هي   8 إلى  باإلضافة  يوما،   15 أصبح  إعالنها 

عطلة نهاية األسبوع.
وبعد  يوما،   30 الصحي  القطاع  دوام  معدل 
يومني  بواقع  أيام،   10 الدولة  على  التصويط 

أسبوعيا.
بشكل  ارتفع  اخلنازير  بإنفلونزا  الوفيات  معدل 

ملحوظ.
النجاح  معدالت  حتى  ومعدل...  ومعدل  معدل  

سقطت.
هذه املؤشرات تقودنا إلى أننا أصبحنا منلك اكتفاء 
منازلهم  في  يدرسون  الله؛ فطالبنا  واحلمد  ذاتيا 
عبر نظام التعليم عن بعد! ومرضانا ميوتون في 

السريري!  بدل  البيتي  املوت  نظام  وفق  البيوت 
من  اإلنترنت  عبر  أعماله  كافة  يتابع  واملوظف 
واإلنترنت،  السرعة  عصر  ملواكبة  تبعا  بيته؛ 
لم  العمومية،  السيارات  إضراب  وبعد  لله!  واحلمد 

يعد املواطن يحب التنقل!
وأنا أنصح بأن يكون مخطط رئاسة الوزراء التالي هو 
العمل على تضمني خطة التقشف تعزيز اإلضرابات، 
املؤسسات  في  واملاء  الكهرباء  لتوفير  احلياة  ووقف 
املستشفيات،  في  عالج  أسرة  وتوفير  احلكومية، 

وتوفير الوقود حني ال تتحرك السيارات!
من الضحية؟

الصفوف  في  أطفالنا  كافة  فإن  مبالغة،  ودون 
وال  واألعداد،  احلروف  بني  مييزون  ال  األساسية 
القراءة والكتابة إال من رحم ربي، وهذا  يجيدون 
بأن  تفيد  وطنية حديثة،  دراسة  عنه  كشفت  ما 
يعرفون  ال  األساسية  املرحلة  طلبة  من   40%

القراءة أو الكتابة.
من الضحية؟

كل من يحتاج لغسل الكلى األسبوعي بات عليه أن 
يقوم بغسل كليتيه على يديه!

من الضحية؟
إذا داس املوظف على مسمار، فليطعجه ويبقيه في 
قدمه بدل إزالته ألن ذلك سيكلفه ربع معاشه الذي 

بات يقبضه أنصاصا!
الضحية تلك البيوت التي ال مصدر دخل لها سوى 
شراء  على  قادرا  يعد  لم  من  األسرة،  رب  معاش 
بلوزة وبنطال البنه، ومن لم يعد قادرا على شراء 

العالج الالزم ملرضه.

شرفة حرة

هكــذا نحــن

ناس ما بعد الدولة!

حافظ وأسامة وذياب يعيدون نسج الثوب
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فيلم زهرة الرمان ... ال حدود للحلم!
نرمني حبوش

مراسلة الصحيفة/ غزة

دون  واخلبرة  مخاطرة،  دون  النجاح  يستحيل 
مجازفة، واملكافأة دون عمل، كما تستحيل احلياة 
إلى  األماني  لتحول  أهدافك  فاكتب  والدة،  دون 
إلى  إلى ممكن، واألحالم  احتياجات، واملستحيل 

واقع.
فلسطني،  جامعة  في  الطويل  محمود  درس 
وشارك  عامة،  وعالقات  صحافة  تخصص  في 
واجته  الوثائقية،  األفالم  من  العديد  إنتاج  في 
الوثائقية  األفالم  صناعة  ألن  اإلخراج؛  لعالم 
تعبر عن واقع حياة ومعاناة شعب يجب أن يراه 
اآلخرون. ويقول: »أعمل في عالم اإلخراج منذ 
اإلخراج  أتابع  بدأت  حيث  السنة،  ونصف  سنة 
واإلنتاج، وشاركت في العديد من الدورات التي 
السيناريو،  وكتابة  واملونتاج  باإلخراج  تتعلق 

وفي دورات مكثفة تتعلق بحقوق اإلنسان«. 

بداية احلكاية
باملثابرة  خبرته  يصقل  أن  الطويل  استطاع 
لألفالم،  الدائمة  واملشاهدة  واملتابعة  والقراءة 
الرمان«،  و»زهرة  »املعلقة«،  فيلمني:  فأخرج 
واملسموع  املرئي  التوثيق  مشروع  ضمن 
غزة،  قطاع  في  الشابات  حقوق  النتهاكات 
بالشراكة مع خدمات اإلغاثة الكاثوليكية، ضمن 

برنامج تعزيز مشاركة املجتمع املدني.
ميكنك أن حتلم وتبتكر وتبدع أعظم األفكار في 
األفكار  لتحويل  إلى فريق  لكنك بحاجة  العالم، 
املشروع بفيلم  أن يتوج  إلى نتائج. وكان ال بد 
مهام  توزيع  ومت  املجموعات،  فتشكلت  وثائقي، 
العمل، وكلفت كل مجموعة بإنتاج فيلم، يقول 
الطويل: »لقد عملنا بروح الفريق، فكتبت لبنى 
رمان«.  محمود  وصور  السيناريو،  غديني  أبو 

حاالت  عن  البحث  عملية  »استغرقت  ويتابع: 
ملدة  باحلياة  حقوقها  في  لالنتهاك  تعرضت 
ثالثة شهور، على أال يزيد عمر احلالة عن 40 

عاما«.

سيناريو الفيلم
اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  واقع  الفيلم  ويسرد 
والزواج  التعليم  في  حلقوقهم  واالنتهاكات 
وتكوين األسرة، واحلق في العيش حياة طبيعية 
دون متييز. وتناول قصة فتاة جتد إلهامها حيث 
إليه، ولكن ميكنها  تشرق الشمس، وقد ال تصل 
النظر إلى جماله وشق طريقها على ضوئه، فهي 
أوتيت من قوة بيديها،  التعبير بكل ما  حتاول 

وعينيها، وحركات جسدها كله.
 30 العمر  ولدت هنادي في اجلزائر، وتبلغ من 
وتتكون  حاليا،  الهيا  بيت  في  وتقطن  عاما، 
إعاقة  من  وتعاني  أفراد،  سبعة  من  عائلتها 
النطق  وعملية  ولفظية،  سمعية  وراثية 
للهجة  أقرب  فهي  واضحة؛  غير  كلماتها  صعبة 
اجلزائرية. ورغم اإلعاقة التي تعاني منها، إال أن 
جمال روحها وطموحها ساعداها على حتقيق ما 
هنادي  كانت  »لطاملا  الطويل:  يقول  إليه.  ترنو 
فرض  الواقع  ولكن  احملاسبة.  لدراسة  تطمح 
عليها دراسة الفنون اجلميلة في جامعة األقصى؛ 
فاحملاسبة تتطلب السرعة والقدرة على التعامل 
أنها  الطويل  األرقام«. ويوضح  ودقة مع  مبهارة 
برنامجا  تضع  كانت  حيث  مجالها،  في  أبدعت 
ولتصبح  األعمال  إلجناز  وطموحاتها  لغاياتها 

فاعلة ولها دور في املجتمع.
إنسانة  »أنا  بالفيلم:  مشهد  في  هنادي  وتقول 
أريد  طبيعية، مثلكم جميعا، ولي أحالم وآمال، 
أن أتزوج وأن أجنب أطفاال، أريد ببساطة أن أعيش 
وإن كنت مختلفة قليال«. وتتابع: »أريد أن أكون 
الفيلم تسرد  مثلكم، ال ينقصني شيء«. وخالل 

اإلشارة  لغة  تعلمت  فقد  العملي،  حياتها  واقع 
احلياكة  في  وأبدعت  الصم،  األطفال  لتدرب 
اللوحات  ترسم  فهي  الرسم،  وفن  والتطريز 

واإلرشادات لألطفال الصم لتساعدهم وتعلمهم.
والقراءة غذاء العقل، فهي حتبها لتطور نفسها، 
شخص  كأي  معها  ويتعامل  والدها  ويساعدها 
سليم. ويقول الطويل: »لقد شاهدت في مكتبة 
هنادي ما ال ميتلكه اإلنسان الطبيعي من كتب 
باللغتني  كتب  إلى  إضافة  متنوعة،  ثقافية 

اإلجنليزية والفرنسية«.
ورغم احلزن الذي نالحظه في عيني هنادي، إال 
أنها دائما تبدو متفائلة، واالبتسامة ترتسم على 
ولديها  تتمتع  بشخصية مرحة،  فهي  شفتيها، 
وإجناز جميع  العمل،  على حتمل ضغط  القدرة 
ما يطلب منها، فساعدها ذلك كثيرا على إنتاج 
الفيلم بوقت محدد؛ رغم بعض الصعوبات التي 

واجهت فريق العمل.

صعوبات ومعيقات
واإلحباط  الفشل  خيالك  على  يسيطر  قد 
والطموح  اجلمال  لك  يصور  وقد  والضعف، 
طريق  تختار  الذي  أنت  واملثابرة،  والنجاح 
النجاح وحتدي الصعاب. ويشير الطويل إلى أنهم 
التحدث  على  الشابات  حث  في  صعوبة  واجهوا 
احلياة،  في  لها  يتعرضن  التي  االنتهاكات  عن 
العادات والتقاليد  خلوفهن من املجتمع، وبسبب 
معظم  »كان  الطويل:  يقول  حيث  املتحفظة، 
االتفاق  يتم  أن  بعد  يترددن ويعتذرن  الشابات 
معهن، ولكن عند التصوير يرفضن االستمرار«. 
داخل  التصوير  يتم  أن  يرفضن  »كن  ويضيف: 
انعكس  مما  املواعيد،  إلغاء   تكرار  ومت  البيت، 

سلبا على توقيت إنتاج الفيلم«.
وكان اليوم األول في عدوان الثمانية أيام؛ »عمود 
مشاهد  باقي  لتصوير  يوم  آخر  هو  السحاب«، 

اإلسرائيلية  الطائرات  كانت  حينذاك  الفيلم، 
التغطية، وال  العمل كان خارج  تقصف، وطاقم 
يعلم ما الذي يحدث في اخلارج، أو أسباب إطالق 
»في  الطويل:  يقول  االنفجارات،  وأصوات  النار 
هذا الوقت كنا نصور آخر مشهدين، ثم تلقينا 
وترك  التصوير  وقف  بضرورة  يخبرنا  اتصاال 
حياتنا  نعرض  ال  حتى  سرعة  بأقصى  املكان 
أنهم  إلى  الطويل  ويشير  اخلطر«.  من  للمزيد 
كانوا أمام خيارين: وقف التصوير أو االستمرار، 
إللغاء  واضطروا  االستمرار«.  »قررنا  ويقول: 
وقت  البحر  شاطئ  على  كمشهد  املشاهد،  بعض 
السماء  مبشهد  استبداله  ومت  الشمس،  غروب 
النفسية  للحالة  كمحاكاة  بالغيوم  ملبدة  وهي 

لبطلة الفيلم.
لفترات  الكهربي  التيار  انقطاع  مشكلة  وجاءت 
طويلة لتؤرق اجلميع، حيث يقول: »كان انقطاع 
من  التصوير،  على  كبير  بشكل  يؤثر  الكهرباء 
ويتابع:  املكان«،  في  اإلضاءة  وضوح  عدم  حيث 
الفيلم حسب جدول  »كنا نقسم عملية مونتاج 

ترجمة  متت  بأنه  ويضيف  الكهربائي«.  التيار 
الفيلم إلى اللغتني اإلجنليزية والعربية؛ لصعوبة 

فهم ما تقوله هنادي.

فيلم زهرة الرمان
زهرة  هي  الرمان  زهرة  أن  الطويل  يوضح 
هنادي  شخصية  من  االسم  فاستقى  جميلة، 
إال  شفتيها،  تغادر  ال  التي  ابتسامتها  رغم  التي 
أنها حزينة من نظرة املجتمع للمعاقني، حيث 
تظهر في نهاية الفيلم كأنها داخل سجن تتمني 
وعدم  بسلبية  إليها  ينظر  مجتمع  ينتهي،  أن 

تقدير.
شاهده،  من  كل  إعجاب  الفيلم  نال  وقد 
وعرض على الطويل أن بعرض فيلمه خارج 
بعدم  تفيد  رسالة  محمود  ويوجه  الوطن. 
واملعاق،  الطبيعي  الشخص  بني  التمييز 
ومتنى على كل من يواجه انتهاكا حلقوقه أن 
يقولها دون خوف أو تردد، وأن  يقدر املجتمع 

هذه الفئة.

مها أبو طبيخ ومؤيد السوسي
مراسال الصحيفة/ غزة

فينفرد  التراث  يعبق  األوقات،  كل  في 
تراثه  بلد  ولكل  البلدان،  باقي  عن  ويتميز 
وحتافظ  وتفخر،  األمة  به  تعتز  اخلاص، 
الفلسطيني  وللتراث  الضياع.  من  عليه 
احلياة  واقع  عن  يعبر  فهو  خاصة؛  قدسيه 
وصداقة  وحب  بساطة  من  العصور،  خالل 
كلها  بها  امتاز  ومقاومة،  وإخالص  ووفاء 
التي  التراثية  األعمال  أبرز  ومن  الشعب، 
الشعبية،  والدبكة  الفولكلور  فلسطني  متيز 
املختصة  الفرق  من  العديد  ظهر  حيث 
الشعبية،  والدبكة  الفنية  باالستعراضات 
التي  غزة،  قطاع  في  »جفرا«  فرقة  ومنها 
تعتبر من أهم الفرق التي تعرض الفولكلور 
التراثية  األغنية  مع  متناغمة  بحركات 

الشعبية.

نشأة الفرقة
عبارة  وكانت  عامني،  منذ  الفرقة  تأسست 
لم  أعضاء،  ستة  من  صغيرة  مجموعة  عن 
يقول  عليها.  يرتكزون  قاعدة  لديهم  تكن 
محمود عطا الله؛ أحد أعضائها: »في البداية 
واإلمكانات  والقدرات  عشوائيا،  العمل  كان 
العقبات  تخطي  من  متكنا  ولكننا  ضعيفة، 

األولى بتماسكنا وترابطنا وتوحدنا«.
ومتكنت الفرقة من وضع األهداف، وحتديد 
ووضعوا  إنشائها،  من  األساسية  الفكرة 

الفرقة  وبدأت  لهم،  واضحة  أيديولوجية 
تدريجيا تترك صدى في املجتمع واملؤسسات 

واجلمعيات الثقافية والتراثية.

أعضاء الفرقة
يجمعهم  شباب،   10 من  الفرقة  تتكون 
والفولكلور  التراث  وحب  للوطن  االنتماء 
وإتقانها،  الشعبية  والدبكة  التراثي  والزي 
ليعكس  فنيا  وجتسيده  التراث  ومتثيل 
األساس  هذا  وعلى  وأوجاعه،  الشعب  واقع 
الله:  عطا  يقول  الفرقة.  أعضاء  اختيار  مت 
يهتم  الذي  شحمة،  أبو  وحيد  »يدربنا 
باحلركات التراثية االستعراضية، ذات املغزى 
باألرض  التمسك  ومتثل  واإليحاء،  والداللة 
ومعاناة الشعب، باإلضافة إلى احلركات التي 

تدل على املقاومة«.

الصعوبات التي واجهتهم
يوضح  دون صعوبات،  يوجد عمل  ال  وألنه 
عطا الله أن أهم ما واجههم كان عدم توفر 
اإلمكانيات والقدرات الالزمة إلظهار الفرقة 
اخلبرة  وقلة  البداية،  في  املطلوب  بالشكل 
األزياء  توفير  من  حد  الذي  املالي  والعجز 
للتدريب.  قاعات  توفر  وعدم  ألعضائها، 
تتخطاها  أن  استطاعت  الفرقة  ولكن 
نفسها  فأثبتت  أفرادها،  بني  بالتماسك  
على أرض الواقع، واستحضرت أرضيه قوية 
غير  جديدة  أعماال  وصنعت  منها،  لإلقالع 
تقليدية، وانتقت أغاني مميزة، وزيا تراثيا 

وتقدمي  التراث،  حتاكي  فنية  صورة  لنسج 
اجلمهور  بها  يعجب  جديدة  شعبية  فنون 

وينجذب لها.

أهداف الفرقة
الفن  إحياء  في  الفرقة  أهداف  تتمثل 
امللتقيات  في  ونشره  الوطني  والتراث 
الثقافية واملهرجانات واحلفالت، والتوعية 
في  للمجتمع  رسالة  وإيصال  بأهميته، 
واحلفاظ  بها،  يقومون  التي  االستعراضات 
في  وتعزيزه  الضياع  من  التراث  على 

نفوس الشباب.

اإلجنازات
صعيد  على  جفرا  فرقة  إجنازات  أبرز  من 
كفرقة  للجمهور  نفسها  إثبات  هو  الفن، 
وعلى  الفن.  هو  أصيلة هدفها  تراثية  فنية 
صعيد التراث فقد زرعت في نفوس الشباب 
تراث األجداد، وقامت بتدريب أكثر من 40 
الشعبية، وتعليمهم تذوق  الدبكة  شابا على 

األغنية الشعبية التي يدبكون عليها.
من  كبير  عدد  في  الفرقة  وشاركت 
في  املرأة  حق  مهرجان  مثل  املهرجانات، 
ومهرجان  يوما،   16 ومهرجان  امليراث، 
قدها،  إحنا  وأوبريت  آذار،  من  الثامن 

القدس  وأوبريت  العرب،  إحنا  وأوبريت 
عروس العواصم.

طموحات
الفرقة:  أعضاء  أحد  البايض؛  محمد  يقول 
في  فكرتنا  تبني  هو  إليه  نطمح  ما  »كل 
ملن  دورات  نعقد  وأن  املدعومة،  املؤسسات 
يريد تعلم الدبكة الشعبية«، ويتابع: »نتمنى 
فلسطني  في  مهمشة  مناطق  نستهدف  أن 
نتبادل  وأن  فيها،  التراث  ونحيي  لنزورها 
ونأخذ  التراث  عاصروا  من  مع  اخلبرات 

عنهم ما يخص عملنا كفرقة شعبية«.

فرقة جفرا
نضــــع النقــــاط علـــى احلــــروف إلبــــراز التــــراث

املصدر: فرقة جفرا يرقصون على أوتار التراث        

املصدر: مركز اإلعالم املجتمعي
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إعداد: مفيد حماد/ احملرر املسؤول 

الوزراء  رئيس  نتنياهو؛  بنيامني  افتخر 
اجتماعاته  أواخر  أحد  خالل  اإلسرائيلي، 
احلاكم  االئتالف  تشكيل  قبل  وزرائه  مع 
الوقت  في  بأنه  األخيرة،  االنتخابات  بعد 
اقتصادية  انعكاسات  العالم  فيه  يشهد  الذي 
سلبية على الدول، متيز االقتصاد اإلسرائيلي 
من  العبرية  الدولة  تعان  ولم  بالثبات، 
اهتزازات اقتصادية كبرى كما هو احلال عليه 
في دول اقتصادية عريقة؛ كالواليات املتحدة 

األمريكية، وفرنسا، وإسبانيا وغيرها.

يعتمد على قراءة صحيحة
جاز  إن  اإلسرائيلي،  االقتصادي  النجاح  وهذا 
لنا التعبير، ما كان ميكن أن يكون لوال توفر 
إيجابيا  أثرا  تترك  التي  العوامل  من  العديد 
ويبدو  الدولة.  هذه  في  العام  الدخل  على 
على  يقوم  اإلسرائيلي  االقتصاد  أن  للمطلع 
بالتخطيط  أو  بالثبات،  تتسم  ال  رمبا  أسس 
بقراءة  تتعلق  ما  بقدر  املعقد،  االقتصادي 
في  املتغيرة  والظروف  للحاجات  صحيحة 
على  تطفو  ال  إسرائيل  أن  ذلك  ومن  العالم، 
تستخرج  مناجم  متلك  وال  النفط،  من  بئر 
منها الكنوز، وليست غنية باملوارد الطبيعية، 
ولذلك فإن أهم مقومات اقتصادها هو جتارة 

األسلحة، خاصة األسلحة اخلفيفة.
افتخرت  فقد  جتنيا،  ذلك  يعتبر  ال  ولكي 
املرموقة  باملكانة  األمنية  والوزارات  الدوائر 
وهو  العاملية،  السالح  سوق  في  إلسرائيل 
التي  »أمنستي«،  ملنظمة  تقرير  عكسه  ما 
من  السادسة  املرتبة  في  إسرائيل  وضعت 
على  تسيطر  التي  عشر  اخلمسة  الدول  بني 
بعض  ويشير  العالم.  في  السالح  جتارة 
ال  أنه  إلى  الداخلية  اإلعالمية  التقارير 
أو  إثني،  نزاع  أو  عسكرية،  مواجهة  توجد 
جتار  تدخل  دون  العالم،  في  أهلية  حرب 
األمنيني،  السالح اإلسرائيليني، واملستشارين 
يبيعون  الذين  اإلسرائيليني،  واملرشدين 
جيش  أسلحة  فائض  من  اإلسرائيلي  السالح 
االحتالل. كما جاء أنه يصل كل يوم تقريبا 
إلى إسرائيل فريق أمني لتوقيع عقود شراء 
وشركات  السالح  جتار  يستضيفه  األسلحة، 

التصدير األمني.

مساعدات غربية
السالح  أن  عن  أمريكية  تقارير  وتتحدث 
في  اإلجرامية  العصابات  صراع  في  املفضل 
األوتوماتيكي  املسدس  هو  املتحدة،  الواليات 
الصناعات  إنتاج  من  »عوزي«،  طراز  من 
احلربية اإلسرائيلية. هذا فضال عن صفقات 
السالح الثقيلة التي تعقد على مستوى الدول، 
اإلسرائيلية  املدفعية  أنظمة  تطور  بسبب 
ومنظومات  طيار،  بال  الهجومية  والطائرات 

الصواريخ االعتراضية.
طائلة  مبالغ  تنفق  إسرائيل  أن  جند  ولذلك 
على تطوير أسلحة تقليدية وغير تقليدية، 
على  كليا  تعتمد  ال  الدولة  ميزانية  ولكن 
تعتمد  ما  بقدر  القومي،  أو  الذاتي  الدخل 
األمريكية؛  خاصة  الغربية،  املساعدات  على 
املتحدة  الواليات  تقدمه  سنوي  دعم  فهنالك 
األمريكية، ال يقل عن ثالثة مليارات دوالر، 
خاللها  شهدت  التي  األعوام  بعض  وفي 

بلغت  خطيرا،  تصعيدا  األمنية  الظروف 
مليارات.   10 حوالي  األمريكية  املساعدات 
أو  أخرى،  دول  تقدمها  التي  املنح  إلى  إضافة 
بالنازية  عالقة  لها  كان  دول  على  مفروضة 
الذي  املالي  أملانيا، والدعم  واحملرقة، وخاصة 
تقدمه شركات كبرى، وأثرياء من دول العالم 
حتى  السياق  هذا  في  ننسى  وال  املختلفة، 
االستثمارات الدولية في مجاالت التكنولوجيا 

اإلسرائيلية، واإلسكان، وغيرها.
الزراعة تشكل املصدر  أن  أن نغفل  وال يجوز 
الثاني للدخل في إسرائيل بعد التكنولوجيا؛ 
تطور  على  يختلفان  اثنان  هنالك  فليس 
الكبيرة  واخلبرة  الزراعي،  واإلنتاج  البحوث 
القطاع  هذا  في  املستثمرون  اكتسبها  التي 
العريقة  الدول  بعض  إن  حتى  إسرائيل،  في 
من  تستفيد  باتت  الزراعي،  املجال  في 
ومنها  اإلسرائيلية،  الزراعية  التكنولوجيا 

دول عربية؛ كمصر واملغرب واليمن.

استغالل التاريخ
بوجود  التاريخية  فلسطني  وترتبط 
التي  واحلضارات  الثالثة،  السماوية  األديان 
تعاقبت عليها. كما يشكل التاريخ اليهودي 
فاألرض  العاملية؛  للسياحة  مهمة  حاضنة 
يزخر  وباطنها  األثرية،  باملواقع  تزخر 
وأعالها  املتنوعة،  األثرية  باملوجودات 
يزخر بالرموز الدينية التي جتذب احلجاج 
العالم. ولذلك  أقطاب  إليها من كل  والزوار 
كثيرا في هذا  الدولة  تستثمر  أن  ال عجب 
تتميز  التي  باملواقع  تتمسك  وأن  اجلانب، 
باجلذب السياحي، خاصة السياحة الدينية، 
واألدالء  املرشدين  من  جيشا  تدرب  وأن 
وإقناع  املعلومة  إيصال  على  القادرين 
قطاع  بتطوير  وكذلك  بها،  السائحني 
وخدماتها؛  السياحية  والشركات  الفنادق 
أو  دينية  بقعة  أي  نحو  انطالق  أي  ليكون 
تاريخية، تقع حتت حكم السلطة الوطنية، 

إسرائيلي،  وفندق  إسرائيلية،  مدينة  من 
وشركة سياحة إسرائيلية، مع حتديد فترة 
الوطني  االقتصاد  الزيارة حتى ال يستفيد 
سوى  السياحة  قطاع  من  الفلسطيني 

الفتات.
االقتصاد  بني  وطيدة  عالقة  وهنالك 
حيث  العاملية،  املاس  وجتارة  اإلسرائيلي 
تربط أبحاث وتقارير بني إسرائيل وجتارة 
يطلق  الذي  املصطلح  وهو  الدم«،  »جواهر 
على تسخير املواطنني في الدول اإلفريقية 
املنتجة للماس، لتبيعه الفئات املتنفذة فيها 

بأدنى األسعار للتجار اإلسرائيليني.

تسرق املاء وتبيعه ألصحابها
من  تعتبر  إسرائيل  أن  إلى  وباإلضافة 
استخدام  مجاالت  في  تطورا  الدول  أكثر 
مياه  وحتلية  املياه  تكرير  تكنولوجيا 
اجلوفية  املياه  أن سيطرتها على  إال  البحر، 
في الضفة الغربية، واملوارد الطبيعية التي 
لالستخدام  واحتكارها   ،»c« مناطق  متلكها 
بيعها  ثم  ومن  واملستوطنات،  اإلسرائيلي 
شركات  عبر  الفلسطينيني  ألصحابها 
املساحات  واستغالل  إسرائيلية،  حكومية 
الضفة  في  عليها  تسيطر  التي  الزراعية 
السوق  إغراق  في  واملستوطنات  الغربية، 
االقتصاد  وتبعية  مبنتجاتها،  الفلسطينية 
اإلسرائيلي،  لالقتصاد  الكاملة  الفلسطيني 
يسهم في تضخيم ميزانية إسرائيل؛ ألنها 

ال تدفع ضريبة احتاللها لألرض.
قصة  املجاورة  الدول  مع  املياه  ولقضايا 
فرصة  أي  إسرائيل  توفر  فلم  أخرى؛ 
الليطاني  أزمة نهر  للضغط على لبنان في 
التي انتهت بالعدوان اإلسرائيلي على لبنان 
عام 2006، واستغالل مياه نهر األردن إلى 
تضمني  على  إسرائيل  وإصرار  حد،  أبعد 
هو  كما  العربية  الدول  مع  مائية  اتفاقات 
السلطة  مع  واالتفاقيات  األردن،  مع  احلال 

الوطنية.
االقتصاد  مقومات  أن  إذن  نستنتج 
اإلسرائيلي تقوم على ركيزتني أساسيتني: 
دولية  وجتارة  وعسكري  تقني  تطور 
قانونية وغير قانونية في مجال األسلحة، 
وتطوير قطاع الزراعة. واستقواء على دول 

اجلوار ودعم خارجي ال ينقطع.

قــــراءة فـــي مقومـــات االقتصـــاد اإلسرائيلــــي

إعداد: مفيد حماد/ احملرر املسؤول 

في عام 2010 تربع بنك إسرائيل املركزي 
العالم،  في  املركزية  البنوك  عرش  على 
السنوي  الكتاب  حسب  فاعليته  على  بناء 
للتنافسية العاملية؛ فهو البنك الوحيد في 
العالم، الذي أصدر توقعات إيجابية في ظل 
أعظم  توفر  لم  حادة  عاملية  مالية  أزمة 

الدول االقتصادية، وال أفقرها.
لبنك  حقق  الذي  املدبر  العقل  هو  فمن 

إسرائيل هذا اإلجناز؟
التي  بالشخصية  نعرف  أن  ارتأينا  لقد 
رئيس  فياض؛  سالم  الدكتور  فيها  قال 
كنت  »لو  الوطنية:  السلطة  في  الوزراء 
للبنك  مدير  اختيار  على  يصوتون  ممن 
الدكتور  إنه  إياه«.  إال  اخترت  ملا  الدولي 

عرش  على  تربع  الذي  فيشر،  ستانلي 
البنك املركزي اإلسرائيلي منذ أيار 2005، 
في  املنصب  هذا  عن  تخليه  أعلن  حتى 

.29/1/2013
وقد ولد فيشر لعائلة يهودية عام 1943، 
في »زامبيا« اإلفريقية، وعندما بلغ الثالثة 
عشرة انتقل مع عائلته إلى دولة زميبابوي 
املجاورة، قبل أن تستقر في الواليات املتحدة 
األمريكية. وكان خالل إقامته في إفريقيا 
ولكن  صهيونية.  منظمة  إلى  انضم  قد 
زيارته األولى إلسرائيل كانت عام 1960، 
حيث تعلم فيها اللغة العبرية؛ لرغبته في 
العبرية  اجلامعة  في  بالدراسة  االلتحاق 
بالقدس، لكنه حصل على منحة للدراسة 
في بريطانيا، فأمت دراسة املاجستير فيها، 
وعاد إلى الواليات املتحدة، حيث نال شهادة 

على  حصل   1976 عام  وفي  الدكتوراه، 
اجلنسية األمريكية.

العمل  من  بدءا  العمل،  في  فيشر  وتدرج 
األكادميي كأستاذ لالقتصاد في عدة جامعات 
أمريكية منذ مطلع عقد السبعينيات. لكن 
جتربته األولى مع البنك املركزي اإلسرائيلي 
كانت عام 1985، حني خدم فيه كمستشار 

من قبل احلكومة األمريكية.
وفي عام 2005، طلب منه أريئيل شارون؛ 
األسبق، بتوصية من وزير  الوزراء  رئيس 
رئيس  نتنياهو؛  بنيامني  حينها؛  ماليته 
املركزي  البنك  يترأس  أن  احلالي،  الوزراء 
على  حصل  العام  نفس  وفي  اإلسرائيلي، 
يضطر  أن  دون  اإلسرائيلية،  اجلنسية 

للتخلي عن جنسيته األمريكية.
ومن أعظم إجنازاته على االقتصاد اإلسرائيلي 

قياسيا  رقما  قد حقق  االقتصادي  النمو  أن 
في عهده بلغ 5٪، إضافة إلى انفتاح االقتصاد 
العاملية،  االقتصاديات  على  اإلسرائيلي 
العالم،  في  االقتصاديني  كبار  مع  وعالقته 
إجنازات  فترة  فترته  من  جعلت  كلها  وهذه 
كبيرة لالقتصاد اإلسرائيلي في ظل األزمة 

االقتصادية العاملية.
على  للمنافسة  تقدم   2011 عام  وفي 
خلفا  الدولي،  البنك  عام  مدير  منصب 
اضطر  الذي  كان؛  ستراوس  لدومينيك 
جنسية.  فضيحة  خلفية  على  لالستقالة 
ألنه  اسمه  شطبت  الترشيح  جلنة  لكن 
بالعمر؛ فقد  اخلاصة  املعايير  أحد  يخالف 
وكانت  عمره،  من   67 في  فيشر  كان 
التعليمات تنص على أال يزيد عمر املرشح 

لهذا املنصب على 65.

فيشر: عقليــــة اقتصاديــــة تربعــــت 
علــــى عــــرش البنــــك املركــــزي اإلسرائيلـــي
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حياتك،  على  متوقع  وغير  جديد  أمر  يطرأ  احلمل: 
لست  مالية  أعباء  عليك  يرتب 
إلزالة  بحاجة  أنت  لها،  مستعدا 
اخلاطئة  لألعمال  السلبية  اآلثار 
دراسة  دون  بها  قمت  التي 
واستعن  ذكاءك  استعمل  جيدة، 
وستتبدل  اخلبرة،  بذوي 
أن  تنس  ال  جديدة.  فرص  بوجود  الصعبة  الظروف 
لك قلبا بحاجة ليدق ويحب، وأن هناك شريكا يحبك 

وينتظرك.

فتعامل  ومعنويا،  ماديا  ربحا  يتيح  ما  أمامك  الثور: 
هادئ،  وتفكير  بذكاء،  معه 
في  تتسرع  وال  سليم  وتخطيط 
أو  بالعمل  يتعلق  قرار  أي  اتخاذ 
وأعط  مادية،  ألسباب  بالسفر 
العميق  للتفكير  فرصة  لنفسك 
مواجهة  في  التصرف  كيفية  في 
تتعرض  قد  املستجدات. 
أمرا  إخفائك  بسبب  للضعف  الشريك  مع  عالقتك 

جوهريا عنه.

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

من  أقل  استثماراتك  مردود  أن  تكتشف  امليزان: 
األسباب  عن  فابحث  املتوقع، 
انخفاضا  تتفادى  حتى  وعاجلها 
أكثر، وال حتلق في فضاء األحالم 
الواقع  حتى ال تسقط على أرض 
أعد  مالية.  أزمة  من  وتعاني 
الشريك  مع  عالقتك  تقييم 
وادرسها جيدا، لتنقذها من الفتور، وتعيش معه أعلى 

مراحل احلب املثالي.

أدت  التي  احلقيقية  األسباب  تكتشف  العقرب:  
الطرق  عن  وتبحث  خلسارتك، 
املستقبل،  في  لتفاديها  الالزمة 
وتقرر أال تثق بأحد إال بعد جتربة، 
تصعب  إلغراءات  تتعرض  رمبا 
إرادتك  قوة  لكن  مقاومتها، 
يحتاج  الذي  للشريك  وإخالصك 
إليك ويعيش العزلة الذاتية تخرجك منها وتعيد املياه 

العاطفية إلى مجاريها.

السرطان:  تبدأ رحلة اإلبداع والنجاح وتلقى النتائج 
ما  بأضعاف  ألعمالك  اجليدة 
املتينة  األسس  وتهيئ  توقعت 
لبناء مستقبلك املادي على أسس 
وعود  تصدق  ال  ولكن  جديدة 
مشكلة  حلل  األصدقاء  بعض 
مادية رمبا تواجهها. تعيش أجواء 
اجتماعية سطحية لكنها تنهي روتني حياتك العاطفية 

واألسرية ويصبح كل شيء ممتعا.

ومهم  صعب  اختبار  أمام  نفسك  تضع  اجلوزاء: 
الصعاب  مواجهة  في  لقدرتك 
أمام  شخصيتك  ولقوة  املالية، 
بإذن  وستنجح  اآلخرين  نفوذ 
وسوف  القوية  إرادتك  بفضل  الله 
منذ  املتراكم  الغبار  عنك  تنفض 
فترة وتبدأ مرحلة جديدة لتأمني 
التي  العاطفية  التقلبات  ببعض  متر  املادي.  مستقبلك 

تدخل القلق والشك إلى عقلك وقلبك.

األسد: تتحلى بقدرة كبيرة على االستقطاب والتأثير 
أو  حق  عن  وتدافع  باآلخرين. 
دعم  أو  فكرة  لترويج  بحملة  تقوم 
قضية، فتنطلق واثقا وموحيا بالقوة 
املعوقات  تخشى  لن  واالنتصار. 
التحديات من سرعتك  ولن تخفف 
واحلصول  الوصول  على  وعزمك 
ما  على  وحتصل  القلوب  وتأسر  تغوي  ترغب.  ما  على 

تريد.

العذراء: تنتهي فترة اجلمود والصعوبات املادية التي 
عانيت منها، وجتد أمامك األبواب 
وحتقق  جديد،  من  لتبدأ  مفتوحة 
ما تريد من جناحات. ولكن ال تثق 
مغرية.  مادية  عروضا  يقدم  مبن 
فرصة  من  االستفادة  حاول 
مفتوحا  قلبك  اترك  جيدة.  مالية 
وجدانية  حالة  معه  ستعيش  ألنك  الشريك  الستقبال 

تعلمك قيمة احلب.

قواك  لتجميع  ممتازة  فرصة  لك  تتاح  القوس:  
إذا  أما  تريد.  حيثما  جناح  وإحراز 
أو  مشروع  أي  إطالق  تريد  كنت 
تقدمي أي مبادرة فافعل ذلك؛ ألن 
النجاح حليفك على األرجح. تكون 
وغنية،  مميزة  والتنقالت  األسفار 
يدفعك  حولك  شيء  كل  أن  جتد 
وتستحق  مشرقة  احلياة  بان  واإلحساس  التفاؤل  إلى 

عذاب احلب.

مشاكل  تواجه  فقد  والتروي،  الهدوء  عليك  اجلدي: 
عنك  تنفض  لكنك  العمل.  في 
الحقا  أكبر.  بتحسن  وتشعر  الغبار 
كإطالق  الرغبات  بعض  ستحقق 
حول  السابق.  في  تعثر  مشروع 
طرفة  إلى  معك  يحصل  شيء  كل 
تتجاوب  احلياة  أن  جتد  وابتسامة، 
غياب  بسبب  شكوك  تنتابك  ملصلحتك.  وتنقلب  معك 

الشريك.

 الدلو: تبدأ مرحلة جديدة، وجتد أمامك آفاقا جيدة 
كبير  جزء  خاللها  من  يتحقق 
وتتلقى  املادي.  طموحك  من 
مساعدة غير متوقعة تساهم في 
حتسني ظروفك املادية، تتحكم 
والظروف  األوضاع  جميع  في 
وتلعب  بك  احمليطة  املهنية 
األمور  إنهاء سلبياتها وحتول مجمل  دورا أساسيا في 

إلى إيجابيات وملصلحتك.

املادي  وضعك  في  جذرية  تغيرات  حتدث  احلوت: 
النجاح،  باستمرار  بالتفاؤل  متدك 
الطريق  منتصف  في  وستكون 
عملت  الذي  الهدف  إلى  للوصول 
املادي،  وضعك  لتحسني  عليه 
استمر دون اإلفصاح عن تفاصيله 
اجلانب  إلى  انظر  ومراحله. 
بناء  إلى  سيؤدي  الذي  احلقيقي  احلب  لتعيش  املضيء 

عالقة عاطفية سليمة.

أغرب و أطرف مباراة كرة قدم 
فى التاريخ

إعداد: مفيد حماد/ احملرر املسؤول 

وسبارتاك  األرسنال  بني  جمعت  التي  املباراة  هي 
موسكو على ملعب وايت هارت لني في بريطانيا عام 

 ،1925
شبه  الرؤية  جعل  كثيف  ضباب  امللعب  غطى  حيث 
بإيقافها  املطالب  املباراة رفض  مستحيلة. ولكن حكم 
بحجة أن الفريق الضيف جاء من روسيا للعب املباراة…
العبي  أحد  احلكم  طرد  فقد  الغرائب؛  تبدأ  وهنا 
األرسنال بسبب مشاجرته، ولكنه عاد للعب دون أن 

مييزه احلكم بسبب الضباب الكثيف.
أما الفريق الروسي فقد أجرى تبديال ألحد العبيه، 

ولكن الالعب املبدل لم يخرج من امللعب، بل استمر في اللعب دون أن يعرف احلكم ذلك بسبب انعدام الرؤيه. 
وبعد ذلك بدأ الشك يساور بعض املتفرجني بسبب كثرة العبي الفريق الروسي؛ الذي أصبح يلعب بـ15 

العبا بدال من 11، ولكن املشكلة أنه لم يكن أحد يستطيع الرؤية جيدا ملعرفة عدد العبي هذا الفريق.
ولكن املشكلة األبرز وقعت عندما انطلق حارس األرسنال للتصدي إلحدى الكرات، فاصطدم بالقائم وأغمي 

عليه؛ ليدخل أحد املشجعني فيحل محله.

جمل عربية حيرت العالم

»ما زال طعم احللوى في فمي يا عمي«
اختارتها: ألني مسعود

أدخل رجل مسن إلى املستشفى بسبب كبر سنه وهرم جسده، وكان كل يوم يأتي شاب لزيارته واجللوس 
معه لفترة طويلة يساعده فيها على أكل طعامه وغسل ثيابه، ومن ثم يتجوالن معا بحديقة املستشفى، ثم 

يعيده لغرفته ويساعده على االستلقاء حتى ينام، ثم يذهب بعد أن يطمئن عليه. 
ودخلت املمرضة على الرجل الكبير لتعطيه الدواء وتتفقد حاله، فقالت له :«ما شاء الله عليك يا عم، ملا 
يقوم به ولدك من عناية بك، فقل أن جتد هذه األيام ابنا بارا بوالده كولدك«. فنظر إليها الرجل املسن 
ولم ينطق وأغمض عينيه، وقال لنفسه: »ليته كان أحد أبنائي«. ثم قال لها: »هذا الشاب ليس ولدي كما 
تعتقدين، ولكنه كان طفال يتيما يسكن في احلي الذي كنا نسكن فيه، فرأيته مرة يبكي عند باب بيته 
بعدما توفي والده فهدأته، واشتريت له احللوى، ولم أحتك به منذ ذلك الوقت، وعندما علم بوحدتي أنا 
وزوجتي أخذ يزورنا كل يوم ويتفقد أحوالنا حتى وهن جسدي، فأخذ زوجتي إلى منزله، وجاء بي إلى 
املستشفى لـلعالج. وكلما أسأله: »ملاذا كل هذا التعب معنا يا ولدي«؟ يبتسم ويقول: »ما زال طعم احللوى 

في فمي يا عمي«.

كــم حيــوانا 
فــي الصــورة؟

> األولى: شوف اللي وراك بس بدون ما تتطلع عليه
> الثانية: إلي ساعة بقّلك اصبر دقيقة

> الثالثة: جملة خاصة باملدرسني: »إحكو بس بدون صوت«
> الرابعة: يا زملة والله إنك ولد

> اخلامسة: والله لو إني شو إسمو
> السادسة: أعطيني إشي أفتح الهاي

> السابعة: قلتله هيك هيك هيك
> الثامنة: ما بحب أحلف، بس والله العظيم
> اجلملة التاسعة واألخيرة واألكثر تعقيدا:
إمشي خلينا نقعد .. تعبت وأنا قاعد مبشي
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نرمني حبوش وسلمى صباح 
مراسلتا الصحيفة/ غزة

اجلري في املاراثون إجناز عقلي وبدني. وأثناء 
بانفصام  مصاب  أنه  املرء  يكتشف  املاراثون، 
جتد  مترا،  كيلو   15 بعد  فعلى  الشخصية؛ 
رأسك،  داخل  بحدة  يتناقشان  شخصني 
اجلس،  توقف،  سخيف،  »هذا  يقول:  أحدهما 
كف عنه، وخذ لك كوبا من املثلجات الباردة«. 
تتوقف،  ال  »استمر،  قائال:  يرد  اآلخر  ولكن 
هم  ها  السابق،  رقمك  حتطم  أن  تستطيع 
الناس يحيونك«. وحتى اآلن ما زال الفائز هو 

الشخص الثاني في تلك املجادلة.

لنجر من أجل املياه
قطاع  في  املياه  أجل  من  الرياضي  املاراثون   
ويأتي  القطاع،  في  نوعه  األول من  يعد  غزة، 
ضمن أنشطة مشروع متكني الشباب وقدراتهم 
من أجل مناصرة حقوقهم في املياه والصرف 
العربي،  النصر  نادي  مع  بالتعاون  الصحي، 
هذا  ويحمل   .»EWASH« من  وبدعم 
ترتبط  التي  األهداف  من  العديد  املاراثون 
املتعة  وتوفير  املياه،  على  واحملافظة  بالصحة 
أي  ممارسة  عند  إنسان  كل  بها  يرغب  التي 
باملطالبة  آمالنا  ترتبط  ال  فلماذا  نشاط؛ 
وبحق  واملنتهكة،  املسلوبة  املائية  بحقوقنا 
كبير  حدث  في  نقية  مياه  على  احلصول 
املساهمني في جذب  كهذا؟ وملاذا ال نكون من 
اهتمام الدول والعالم من أجل العمل على حل 
وملاذا ال ندخل  إعالميا ودوليا؟  القضية  هذه 
املطالبة  حتدي  أبوابه؛  أوسع  من  التحدي 

بحقوقنا املائية والفوز في املاراثون معا؟
»يأتي  املشروع:  منسقة  عجور؛  روند  تقول 
الرياضي ضمن أنشطة املشروع؛  املاراثون  هذا 
لتسليط الضوء على الوضع املائي في القطاع، 
تنتهك حقنا  التي  االحتالل  وفضح ممارسات 
في املياه، وحتاول سرقة ما تبقى من مصادر أو 
تلوثها«. وتتابع: »غزة احملاصرة بحاجة ماسه 

السترداد حقوقها«.
املياه«،  أجل  من  شعار«اجلري  املاراثون  وحمل 
برياضة  غزة  في  الشباب  تفعيل  واستهدف 

من  أكثر  فيه  وشارك  املياه،  أجل  من  اجلري 
واألندية  الهيئات  مختلف  من  عداء،   100
مفترق  أمام  من  وانطلق  الشبابية،  واملراكز 
بحر  ساحل  على  سابقا،  »نتسارمي«  الشهداء؛ 

غزة، وانتهى في نادي النصر العربي.
املشروع   في  املتطوعني  بأن  عجور  وتوضح 
كان لهم دور في اإلعداد والتجهيز للماراثون، 
وتنظيم  املشاركني،  أسماء  تدوين  في  متثل 
األعمال اللوجستية وتوزيعها. وتضيف: »لقد 
وخروجه  لتنظيمه  كبيرة  جهود  بذل  مت 
بصورة مشرفة تعكس واقع الرياضة عندنا«. 
سامية  معاني  املاراثون  »حمل  وتعقب: 
البيئة  على  احلفاظ  بأهمية  شبابنا  لتوعية 
االنتهاكات  وفضح  بحقوقنا،  واملطالبة  واملياه 

اإلسرائيلية«.

الفائزون باملاراثون
ومتيز املتسابقون بروح احلماسة واالندفاع 
دقيقة   60 احملدد  الوقت  وكان  للمشاركة، 
ليقطعوا مسافة تقارب تسعة كليومترات. 
املركز  على  »حصل  عجور:  تقول  حيث 
 23 في  املسافة  قطع  الذي  العداء  األول 
الذي شارك في  دقيقة، وهو نادر املصري 
للمسابقات  تدريبه  من  كجزء  املاراثون 

الدولية«.
ومت تصنيف الفائزين إلى عشرة مراكز، حصل 
على املركز الثاني عمرو أبو سعيد، وفي املركز 
الثالث بالل أبو سمعان، حيث نال الفائز األول 
كاميرا، والثاني جواال، والثالث دعوة غذاء. أما 
باقي الفائزين فربحوا بطاقات جوال مدفوعة 

مسبقا.

معيقات وحتديات
أنك  تعتقد  التي  األشياء  تفعل  أن  عليك 
أنها  عجور  توضح  وهنا  فعلها.  تستطيع  ال 
واجهت صعوبة في إيجاد جهات متخصصة في 
اللوجستية  األمور  في  معها  لتتعاون  البداية 
واملالية، وتقول: »باعتبارنا جهة غير مختصة 
باجلانب الرياضي، احتاج املاراثون إلى تنسيق 
أن  خاصة  مالية،  وموارد  كبيرة  وجتهيزات 
الكافي؛  التمويل  تالقي  ال  املشاريع  هذه  مثل 

فقمنا باإلعداد له بأقل املوارد املمكنة«.
مت  شهرا،  للماراثون   التحضير  واستغرق 
مع  التنسيق  أشكال  جميع  إجناز  خالله 
وتوزيع  للمشاركة،  املعنية  واجلهات  األندية 
األدوار على املتطوعني، وتوفير اللوجستيات، 
فيه  جرت  الذي  الوقت  »في  عجور:  تقول 

من  املتطوعني  بعض  كان  الفعالية،  هذه 
بعضهم  وكان  لالمتحانات،  يتقدمون  الطلبة 
فواجهنا  جديد،  فصل  دوام  في  يلتحقون 
في  للمشاركة  املنشطني  تواجد  في  صعوبة 

جميع التحضيرات والتجهيزات«.

انتهاكات بحق املياه
سلطات  متارسها  التي  االنتهاكات  وحول 
االحتالل لتمنع املواطنني من التمتع بحقوقهم 
تلجأ  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  في  املائية 
إلى إقامة السدود ملنع وصول املياه للمواطنني، 
وحتويلها إلى املستوطنات. أما بالنسبة للقطاع، 
فتقول عجور: »يعاني القطاع من مشكلة سوء 
اإلدارة للموارد املائية، وملوحة املياه، وتلوثها 
باملياه العادمة، إضافة إلى نقص املياه الصاحلة 
بالسكان«.  املأهولة  املناطق  بعض  في  للشرب 
مرتفعة،  العذبة  املياه  كلفة  بأن  وتضيف 
وترهق ميزانية املواطن؛ حتى إن بعض الناس 
قد يصل إلى حد الهالك عطشا قبل أن تصله 
ناجمة  أمراض  »هناك  وتعقب:  املياه«.  موارد 
والفشل  السحايا  التهاب  منها  املياه،  تلوث  عن 
التوقعات بحدوث جفاف  إلى  الكلوي«، وتشير 

ونقص في موارد املياه عام 2016.

خطط مستقبلة
أوسع،  ملسابقات  الطريق  املاراثون  هذا  فتح 
للفكرة،  أبدت حماسا  فهناك مؤسسات خاصة 
ثقافي  تقول عجور: »مت تنظيم حدث  حيث 
في الثالث من آذار، بالتزامن مع اليوم العربي 
في  شعبنا  حق  على  الضوء  لتسليط  للمياه؛ 
استرداد مياهه، وتوقف مياه الصرف الصحي 

التي تسيل علينا من املستوطنات«.
متكني  على  تعمل  مؤسسات  ترى  أن  وتأمل 
وتنميتها  قدراتهم  واستثمار  الشباب  طاقات 
ظاهرة  لتقليص  بحقوقهم،  وتوعيتهم 
الشبابية  الطاقات  من  واالستفادة  الهجرة 
داخل الوطن. وتقول: »أمتنى أن يتم تنظيم 
من  كبير  عدد  فيه  يشارك  دولي  ماراثون 
جلان  عليه  وتشرف  الدوليني،  العدائني 
دولية، للدعوة إلى إيجاد حل جذري لقضية 

املياه«؛ فاملاء أساس احلياة.

فيصل طروة 
مراسل الصحيفة/ اخلليل          

                                                                      
عندما يتحدث بعض الناس عن الدوري الوطني، نقول إنه 
ال توجد لدينا إمكانيات تذكر، وال موارد، وال احتراف، وال 
حتى مقومات الدوري، مقارنة مع باقي الدول التي تصرف 
أمواال طائلة لضمان سير الدوري؛ معتبرة أنه التزام تقدمه 

األندية جلماهيرها.
العمل  وحب  والعزمية،  فباإلرادة  هنا؛  األمر  ويختلف 
للمحترفني، بعد  واإلخالص واالنتماء، يستمر دوري جوال 
املستحيل،  صنع  على  قدرتها  الرياضية  احلركة  أثبتت  أن 
أن  يتوقعون  النقاد  فإن  وبالتالي  اإلمكانيات.  ضعف  رغم 
تكفل  القدم،  كرة  تطور  في  نوعية  نقلة  الدوري  يحدث 
ودوليا.  وإقليميا  عربيا  نتوقع؛  مما  أبعد  إجنازات  حتقيق 

وهذا صحيح إن استمرت اجلهود على ما هي عليه.
في  البحريني  نظيره  على  الوطني  منتخبنا  تغلب  لقد 
البحرين خالل تصفيات أوملبياد لندن، بنتيجة 0-1. وكلنا 
هذا  مثل  وقد  ومستواه،  البحريني  املنتخب  هو  من  يعلم 
الفوز منعطفا هاما في حياة منتخبنا والعبينا، الذين أكدوا 

أن بإمكانهم حتقيق النتائج رغم الصعوبات.
وهنا علينا أن نتفق أن املنتخب واألندية هما حلقة واحدة، 

يستفيد كل واحد من اآلخر بصورة مهنية تقود في النهاية 
إلى الرقي مبستوى كرة القدم، عبر إبراز الالعبني وحفزهم 
على حتمل مسؤولية تقدمي أداء مشرف للمنتخب في احملافل 
الكروية  واملتعة  اجلماعي،  باألداء  اختالفها،  على  الرياضية 

لعشاق ومناصري فرسان املنتخب.
العربية؛  الدوريات  متلكه  ما  الدوري  ميلك  ال  وعندنا 
األندية  على  التي  تصرف  التحديد،  على وجه  كاخلليجية 
والتعاقدات واستجالب مدربني والعبني كبار، أمثال الالعب 
ولكن  كنفارو.  فابيو  واإليطالي  غونزالس،  راؤول  اإلسباني 
السؤال هنا: ملاذا تعاني األندية العربية من ضعف الدوريات؟ 
خليف  رؤوف  الشهير  الرياضي  املعلق  قاله  ما  أذكر  وهنا 
العربية  الكرة  لتطور  مجال  فال  لنا  بالنسبة  قال:  عندما 
الذي يتحدث فيه  اليوم  يأتي  بطريقة الفتة. وتساءل: هل 

أحفادنا عن إجنازات رياضية إلحدى الدول العربية؟
شباب  املتصدر  جمعت  التي  املباراة  فإن  مللفنا،  وبالعودة 
بـ»كالسيكو«  ووصفت  اخلليل،  شباب  والوصيف  الظاهرية، 
الكرة  تقدم  على  خير  بشير  ألنها  أفرحتنا؛  قد  فلسطني، 
القدم،  لكرة  ومحب  متعطش  شعبنا  وأن  خاصة  الوطنية، 
صعوبات  من  تعانيه  وما  األندية،  ظروف  اجلمهور  ويعي 
املباراة عكست  لكن هذه  باالحتراف.  تتعلق  مادية، وأخرى 
قوة الدوري، وأصبحت حديث الشارع؛ أسوة باملباريات بني 

واللعب  املنافسة  فيها  طغت  حيث  األوربية،  األندية  أعرق 
تقودنا  احمللية  اللقاءات  هذه  مثل  ولعل  واملهارة.  النظيف 
للنظر إلى املشاركات اإلقليمية والدولية. وفي ظل األوضاع 
التي  البديلة  اخلطط  استحضار  من  بد  ال  لألندية،  املادية 

تعكس الفوز باالنتماء واإلصرار وتكثيف التدريبات.
شكرا دورينا، شكرا العبينا، وشكرا للحكام واألندية. وعلينا 

اللواء جبريل  أن نستفيد من التجربة الناجحة التي قادها 
وما  القدم،  لكرة  الفلسطيني  االحتاد  ترأس  منذ  الرجوب 
قدمه من إجناز ملموس طال كل ناد ومؤسسة رياضية؛ فقد 
وصل العبونا إلى االحتراف حتى في ظل غيابه. وال يزال 
مطلوبا من العبينا إمتاع اجلمهور الذي يتميز دائما بالوفاء 

لألندية.

املاراثون األول من أجل املياه في قطاع غزة

دوري احملترفني... كالسيكو 

 اللعب النظيف بنكهة احترافية 

تصوير: محمد اجلبالي مسابقة املارثون         

املصدر: اإلنترنت
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عالء نوفل
مراسل الصحيفة/ رام الله

تطل قرية راس كركر على محيطها من فوق قمة 
أجمل قرى  تلة، في حاضنة طبيعية جتعلها من 
محافظة رام الله والبيرة، وهي تبعد عن مركزها 
مييزه  جغرافي  موقع  في  الغرب،  ناحية  كم   11
الهدوء، وتعتبر القرية مصدر جذب سياحي، حيث 
اخلالبة،  ربوعها  في  جميلة  أوقات  الزوار  يقضي 
والصاحلني.  األولياء  ومقامات  األثرية  ومعاملها 

.»C« وتقع القرية في منطقة

املوقع والتسمية
لكنه  سمحان،  ابن  راس  قرية  تسمى  سابقا  كانت 
تغير إلى االسم في فترة االنتداب البريطاني، كما 
يوضح بهجت سمحان؛ رئيس املجلس القروي فيها، 
ويبني أن التسمية احلالية تعود لضابط إجنليزي 
زار القرية فأحب املقام فيها؛ ملوقعها اإلستراتيجي، 

وطبيعتها اخلالبة، وأطلق عليها اسمه.
لوقوعها  كان  االسم  هذا  إن  أخرى  رواية  وتقول 
الرأس  يعني  الذي  كركر؛  يسمى  جبل  راس  على 
احملدب، خاصة وأن القرية كلها ذات طابع جبلي؛ 
للسياحة  ومقصدا  جميال،  مصيفا  يجعلها  مما 

الداخلية، وإقامة املخيمات الصيفية.
لالحتالل  األمنية  السيطرة  حتت  وقوعها  لكن 
التطويرية  املشاريع  معظم  تنفيذ  دون  يحول 
فيها؛ حيث يحظر على مواطنيها التوجه للجبال 

والسهول احمليطة بها، خاصة خالل الليل.
دومن،  آالف  ستة  القرية  مساحة  إجمالي  ويبلغ 
ومتتاز  البحر.  سطح  عن  متر   500 وترتفع 
جبال  سلسلة  بالقرية  وحتيط  مناخها.  باعتدال 
والتني وأحراج  والعنب  واللوز  بالزيتون  مزروعة 
إلى غناها بنبتة املرميية. وتشغل  البلوط، إضافة 
بها؛  العديد من قمم اجلبال احمليطة  املستوطنات 
الوصول  فيها  األراضي  أصحاب  على  يحظر  مما 

إليها.
ويحد القرية قرية اجلانية، وبلدية االحتاد: دير 
إلى كفر  إضافة  عمار ومخيمها، وجماال، وبيتللو. 

نعمة وخربثا بني حارث، ودير ابزيع.

السكان واالقتصاد
 2006 إحصائية  حسب  القرية  سكان  عدد  يبلغ 
عددهم  إن  سمحان  ويقول  نسمة.   1970 حوالي 

اليوم يتجاوز 1900 نسمة، أغلبهم من الشباب.
وفي القرية ثالث عائالت رئيسة، هي أبو فخيدة، 
من  محدود  عدد  يسكن  وفيها  ونوفل،  وسمحان، 

الالجئني.

القطاع  في  الوظائف  »الراس« على  ويعتمد سكان 
احلكومي، وهناك نسبة منهم تعمل داخل األراضي 
على  السكان  بعض  ويعتمد   .1948 عام  احملتلة 
موسم الزيتون بشكل أساسي، ومنهم من يعمل في 
البضائع وتوزيعها على احملالت  التجارة واستيراد 

التجارية في احملافظات املجاورة.
املالبس،  خلياطة  واحدا  مشغال  القرية  وتضم 

تعمل فيه وتديره مجموعة من نساء القرية.

أشهر املعالم
وحتتوي قرية راس كركر على العديد من املعالم 
األثرية، ومنها املقامات الدينية، وأهمها مقام النبي 
عليه  استولت  الذي  عنبر،  النبي  ومقام  أيوب، 
السلطات اإلسرائيلية وحولته إلى مطعم. وهنالك 
خطط لدى سلطات االحتالل لتحويله إلى منتجع 
مقاومة  حالت  وقد  سمحان،  يبني  كما  سياحي، 
تنفيذه  دون  االستيطاني  املشروع  لهذا  األهالي 
حتى اآلن. كما فرضت قوات االحتالل طوقا أمنيا 

عليه، وأقدمت على تغيير اسمه إلى »نيريا«.
وفيها مسجد واحد، ومدرستان: بنات راس كركر 
كركر  راس  اجلانية  احتاد  ومدرسة  الثانوية، 

الثانوية للبنني.
األثرية  واملعالم  املياه  عيون  من  العديد  وهناك 
طالها  الذي  واإلهمال  األمطار  بفعل  تهدمت  التي 
الرسمية  واجلهات  للمواطنني  السماح  بسبب عدم 

بترميمها.

قلعة ابن سمحان
في  القالع  أجمل  من  سمحان  ابن  قلعة  وتعتبر 
عام  السمحان  إسماعيل  الشيخ  بناها  وقد  الوطن، 
1214هـ، ويعلو مدخلها حجر نقشت عليه األبيات 
الشعرية التالية التي تؤرخ آلل سمحان والعز الذي 

كانوا يعيشون فيه:

الــحــمــد لله الكــريــــــم األوال   
ثم الصالة عل النبي املرســـال   

شرع العمارة في املكان تعجال   
من كل ليث فاق على كل املال   

إسـمــاعـيــل جنل سمحان الذي   
مــن آل زغــلــــة قــد عــــــال   

افـتـــح لــه فـتحــا مـبـيـنـا وآته   
سـعــدا وعــزا ثـم سترا مسبال   

واعـمر داره من نسله يا سيدي   
بـجــاه حـبـيـبك النبي املرسال   

تـاريـخـهــا عـيـن وراء بـعدها   
بـاء ومـيــم قـــد أتـى وتكمــال   

من  مكون  بهو  إلى  الرئيسية  بوابتها  وتـؤدي 
إلى  منهما  الثاني  يفضي  متقاطعني،  عقدين 
الرئيس  احلوش  حتى  الغرب  من  احلارس  غرفة 
احلوش  وعلى  برميلي،  عقد  عبر  الشرق  من 
عددها  ويبلغ  سمحان،  بآل  اخلاصة  البيوت  تطل 
اجلزء  كان  طبقتني،  من  تتكون  بيتا،  خمسني 
السفلي؛ قاع البيت، مخصصا للمواشي وإسطبالت 
حيث  للخوابي،  منه  جزء  اقتطاع  ويتم  للخيول، 
يتم االحتفاظ باحلبوب، بينما يعيش أهل البيت 

في اجلزء العلوي؛ »املصطبة«.
ولكل شخص بيته وحدوده، أما احلوش فكان عاما 
 للجميع حيث يجتمعون إلقامة أفراحهم وأتراحهم.
ومت  اإلهمال،  نتيجة  تهدمت  قد  القلعة  وكانت 
يد  على  و2009   2007 عامي  بني  ترميمها 
مؤسسة رواق، وبدعم سخي من ممثلية اجلمهورية 

األملانية في فلسطني.

صمود أمام املستوطنني
واملعروف أن االستيطان قد قضم جزءا من أراضي 
»نيريا«  مستوطنتا  عليها  أقيمت  حيث  القرية، 
بتخريب  مؤخرا  املستوطنون  وقام  ج«.  و»تلمون 
للسيطرة  محاوالتهم  فشلت  أن  بعد  املياه،  عيون 

عليها وطرد األهالي عنها.
وال يوفر املستوطنون جهدا في االعتداء على أهالي 
القرية وأراضيهم، ويغلب على اعتداءاتهم أن تكون 
منظمة، خاصة خالل موسم الزيتون؛ فقد اعتدت 
الزيتون، ومت طردهم من  قطعانهم على قاطفي 
أكثر  مواجهات  املاضي  املوسم  شهد  كما  أراضيهم. 
أن  القرية، بعد  املستوطنني وشبان  من مرة بني 
اعتدى املستوطنون على قاطفي الزيتون بالسالح 

التضامن  حمالت  إحدى  وفي  املسعورة،  والكالب 
معهم، شارك الدكتور سالم فياض؛ رئيس الوزراء، 
السياسية  للشؤون  األعلى  املمثل  أشتون؛  وكاثرين 

واألمنية في االحتاد األوروبي في قطف الزيتون.
وتفرض قوات االحتالل قيودا مشددة على أصحاب 
وجتبرهم  املستوطنات،  من  القريبة  األراضي 
إلى  بالدخول  لهم  تسمح  تصاريح  استصدار  على 
أراضيهم لقطف الزيتون، كما يبني حتسني نوفل؛ 

عضو املجلس القروي.
أنواع  أجود  القرية من  الزيتون في  ويعتبر زيت 

الزيت على املستوى احمللي.

مشكالت القرية
ولعل أبرز مشكلة تواجه القرية حاليا هي مشكلة 
شح األراضي الصاحلة للبناء؛ فالقرية تشهد توسعا 
ربطها مباشرة  إلى  أدى  الشرق، مما  باجتاه  كبيرا 

بقرية اجلانية حسب سمحان.
على  املتراكمة  الكبيرة  الديون  مشكلة  وهناك 

األهالي لشركتي الكهرباء واملاء.

املستقبل
يتم حاليا التخطيط لبناء مسجد ثان في القرية 
إنشاء  على  جار  والعمل  أبنائها،  من  بتمويل 
فلسطني.  بنك  بتمويلها  تبرع  لألطفال  حديقة 
في  تتمثل  كبيرة،  تنموية  عملية  القرية  وتشهد 
ترميم الطرقات والبنى التحتية، وتوسيع املدرسة 
لتمكينها من استيعاب األعداد املتزايدة من طلبة 

القرية.
وهناك العديد من اخلطط الطموحة التي تنتظر 

متويال من أهل اخلير لتنفيذها.

قريــــة رأس كركــــر... حيث اجلمــــال واألصالــــة

إطاللة للقرية

قلعة إبن سمحان

وهنا مدخلها

تصوير: عالء نوفل
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وأم  البدايات  أم  فهي  احلضارات،  أم  »فلسطني 
النهايات، فمن أجللك يا سيدتي نستحق احلياة« 

محمود درويش
كثيرة هي طرق التعبير عن الرأي، وكثيرة أيضا 
هي املشاعر فينا، وكل منا يختار ما يراه مالئما 
مجموعة  فهم  لهم  بالنسبة  أما  عنها.  للتعبير 
مختلفة  مناطق  في  تتجول  مستقلة،  شبابية 
بني  يتنقلون  غزة،  وقطاع  الغربية  بالضفة 
األزقة الضيقة واملعسكرات واملخيمات؛ ليدونوا 
تاريخها بصور توثق واقع حياة الشعب، وأطلقوا 
على مجموعتهم اسم »كزدورة وصورة«، لنشهد 
الذي  التميز  يحمل  وتألق  وجمال،  إبداع  على 
يشوبه بريق من التحدي لبزوغ نور األمل من 
فرد  كل  بعني  مرسوم  اإلصرار  وقناع  جديد، 

منهم؛ إلبراز جمال أرض الوطن.

احلكاية من البداية
متألها  سريعة  زر  كبسة  من  احلكاية  تبدأ 
توثيق  إلى  املنظر،  بجمال  واإلحساس  احليوية 
صورة فلسطني بكل معاملها التاريخية واألثرية 
قبل  واختيار خيوط جيدة  العصور،  مر  على 
أماني  وتقول  جميل،  حلم  نسج  في  البدء 
وصورة:  كزدورة   مجموعة  عضوة  الشرقاوي؛ 
رام  في  عام  من  أكثر  منذ  املجموعة  »تأسست 
بجوالت  تقوم  وهي  واخلليل،  ونابلس  الله 
وقامت بتصوير عدة  التصوير،  تصوير حملبي 
قطاع  في  آخر  فريق  تشكيل  مت  ثم  مناطق، 
غزة؛ لتصبح مجموعة واحدة، تسلط عدستها 

إلى كافة أرجاء الوطن«.
التواصل  مواقع   عبر  الفريق  تشكيل  ومت 
االجتماعي، من أعضاء في تخصصات جامعية 
مختلفة، يجمعهم شغفهم وهوايتهم للتصوير«.
الضفة  في  املجموعتني  بني  التنسيق  وعن 
»يتفق  الشرقاوي:  تقول  غزة،  وقطاع  الغربية 
يناسب  محدد  موعد  على  املجموعة  أعضاء 
لألماكن  ميدانية  بزيارات  ليقوموا  اجلميع؛ 
املتفق على تصويرها، فتخرج كال املجموعتني 

في الضفة والقطاع في نفس اليوم«.

لنا هدف!
مهمة  عاتقهم  على  أعضاء املجموعة  ويحمل 
احلزينة  الصورة  من  فلسطني؛  صورة  تغيير 
إلى  الشهداء،  بأشالء  واملليئة  بالدماء  امللطخة 
وتقول  والروعة،  اجلمال  معاني  تظهر  صورة 
الشرقاوي: »اهتم األعضاء بنقل صورة فلسطني 
خاصة  زيارتها،  من  محروم  شخص  لكل 
حيث  الـ48«،  وأراضي  الشتات،  في  الالجئني 
نركز على تصوير املدن التاريخية بشكل عام، 

وعلى القرى النائية التي ال توجد لها صور«.
فلسطني  تاريخ  توثيق  إلى  املجموعة  وتهدف 
احلضارة  بفلسطني  العالم  وتعريف  بالعدسات، 
ويالت  من  به  مرت  ما  فرغم  واآلثار؛ 
وانتكاسات، إال أن جمالها ما زال يتجدد كل يوم 
بينابيع  تزخر  منارة  لتبقى  والتحدي؛  باألمل 

املعرفة.
أعضاءها  ألن  االسم  بهذا  املجموعة  وسميت 

يتجولون في أرجاء املدن واملخيمات سيرا على 
أم  »كزدورة وصورة من  األقدام، حاملني شعار 

الرشراش لرأس الناقورة«.
وعن نسبة اإلقبال على هذه املجموعة وشروط 
االنضمام اليها، تقول الشرقاوي: »لقد استطاعت 
صورنا أن تصل لعدد كبير من اجلمهور، خاصة 
محددة  شروط  وال  الشتات،  في  املغتربني 
حب  سوى  للمجموعة،  االنتماء  في  للراغبني 
الكاميرا  أما  التصوير«.  وموهبة  فلسطني، 
مينع  حيث  تقليدية،  أو  احترافية  تكون  فقد 
استخدام كاميرا الهاتف اخللوي. وتضيف: »لقد 
يثقون  ال  فكأنهم  لنا؛  املجتمع  نظرة  واجهنا 

بفكرتنا أو بإمكانية جناحها«.
كزدورة وصورة مبادرة شبابية غير مدعومة 
من قبل أي جهة، وال تتبع أي حزب سياسي، 
على  للحصول  نسعى  »ال  الشرقاوي:  وتقول 
من  أسمى  فهدفنا  اجلوائز،  لننال  الشهرة 

ومحدد:  واحد  وهو  تكرمي،  أو  جائزة  أي 
فلسطني«.

وحدتنا برهان جناحنا
وقد قامت املجموعة بجولة في بئر السبع، مت 
آثار عربية. وتقول  فيها تصوير ما تبقى من 
القطاع  في  الفرقة  وجود  »إن  الشرقاوي: 
والضفة يشكل وحدة، وهي من أهم إجنازاتنا«. 
إقامة معرض دوري يبرز  إلى  وتتابع: »نطمح 
من  اآلخرون  ليتمكن  التصوير؛  في  إبداعاتنا 
خالل  من  جميلة  بعيون  فلسطني  مشاهدة 

عدسات كاميراتنا«.
من كروم العنب على هضاب اخلليل، إلى خرير 
عيون  ومن  اجلليل،  بحر  عند  األنهار  مياه 
رام  الصفراء ونسمة هواء  الرمال  البدوية على 
هي  »تلك  تقول:  هناك صورة  من  العليل،  الله 

فلسطني«.

كزدورة وصورة

من أم الرشراش إلى رأس الناقورة

مجموعة كزدورة وصورة                         املصدر: كزدورة وصورة

في أحد اجلوالت                              املصدر: كزدورة وصورة


