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رغم جنحت مشاريع الفلسطيني مجتمعنا في
رغم فشلت وأخرى البشرية،  الطاقات  محدودية
هذا وكل عليها، القائمة البشرية الطاقة قدرات
كثير ويكفي في أو اجلماعة، سمعة الفرد يعود إلى
أن رد املشروع، أو اموع  يفشل أن  احلاالت من 

"التطبيع"! بسمة جهة ما أو ما شخص يتسم
الصروح، برفع  كفيلة  سحرية، كلمة  والتطبيع 
ومجتمعنا منها. كثير بهدم كفيلة هي كما
تستحقها، بخطورة القضية هذه إلى ينظر إجماال
كثير في لغموضه بل املصطلح، طرح رد ليس
املعلومات لغياب وكذلك واملناسبات، األحيان من
مفهوم هو أصال؛ فما توفرها عدم أو حوله، الكافية
معنى يحدد أن له يحق أو ميكنه، ومن الذي التطبيع؟
جهات هناك وهل "املطبّع"؟ هو ومن املصطلح؟
أو اإلسرائيليني، أو األمريكيني، مع للتطبيع مخولة
ومن احلكم؟ ومن ذلك؟ لها يجوز ال وأخرى غيرهم،

به؟ اجلالد؟ ومن نصّ ومن به؟ نصّ
الفلسطينية واملؤسسات طويلة، سنوات منذ
بكل ويأبى بوصلته، ترفض الذي الشعب؛ مطرقة بني
اإلسرائيلي، اجلانب تعامل مع هنالك أي يكون أن مشاعره
التي املانحة، اجلهات وسندان لالحتالل، خاضعا دام ما
التواصل يحمل أي نوع من لعابها على أي مشروع يسيل
حتى واإلسرائيلي، الفلسطيني الشباب بني واحلوار
مفرغة، حلقات في الدوران استمرار يعني ذلك كان لو
عكسية، تأثيرات لها يكون األحيان من  كثير وفي  بل
ونغريه الفلسطيني، الشباب  على  نراهن حني خاصة
شواطئ إلى الوصول من بتصريح ميكنه أو ما،  بسفرة 
ذلك وكل وهناك. هنا خدمات بتقدمي اإلسرائيلية، أو املدن
مخصصة تكون أن يفترض التي األموال حساب على

وتنميته. الفلسطيني للمجتمع
عن قضية التطبيع، املعلومات انتفاء يعني ال هذا كل
لشعب"، شعب "من مشاريع بحثت التي فالدراسات
إال كثرتها، رغم ولكن العدد. كثيرة التطبيع، ومشاريع
خدمة في تصب فهي الدراسات محدودة األثر، هذه أن
االهتمام قياداته الشعب وال وال يعيرها املمولة، اجلهات
ولو كاف، بشكل دراستها تتم واجلدية التي حتتاجها، وال
محمل على منها أخذه ميكن ما التعرف على أجل من
مع يتناسب ألنه ال على بعضها؛ "فيتو" أو وضع اجلد،
أو واقعيتها، لعدم أو والفكرية، الوطنية توجهاتنا

تبيانها. ميكن أخرى أسباب أو ألي النحيازها....
إما صامتة، الرسمية اجلهود تبقى السياق، هذا وفي
مجملها ال وهي في املتأخرة، الفعل ردات تعتمد على أو
إلى مسامعنا تناهى فقد املطلوب، املستوى إلى ترقى
عني قد  اهللا، حفظه  عباس، محمود الرئيس  بأن
اللجنة وهذه التطبيع. مسألة لدراسة ثالثية جلنة
هامتني؛ مالحظتني إلى يدفعنا مما ذكورية، – كالعادة –

القرارات. وصانعي الرئيس سيادة إلى ورسالتني
من مجتمعك نصف إن  الرئيس، سيادة  يا أوال:

واحلنكة واحلكمة املقدرة ميلكن منهن وكثير النساء،
القضايا. كثير من في للنظر التي تؤهلهن الكافية
اتخاذ وقدرته على حنكته وأظهر أبدع الرجل ومهما
الشمولية النظرة متلك التي هي أن املرأة إال القرار،
املعطيات كافة مع التعامل في الثاقبة والتحليلية
أمرت التي اللجنة  هذه فإن وعليه والتفاصيل. 
فيها فاملرأة الشعب؛ فئات كافة ال متثل بتشكيلها

برأيها. يؤخذ ولن غائبة،
"صوت ملهرجان املناهضة احلملة لقد أثبتت ثانيا:
"صوتنا مؤسسة كانت الذي الصراع"، إلنهاء املاليني
أبناء شعبنا، قدرة أريحا، في إقامته فلسطني" تنوي
وإعالء احلمالت إدارة على منه، الشاب اجليل سيما ال
واالعتماد االتصال وسائل كافة واستخدام الصوت،
التصدي أجل من واملثبتة؛ املنطقية احملاججة  على 

التغيير. وإحداث والتحدي
حجر يعتبر الشباب عنصر إشراك فإن وبالتالي

وطنية. أي تشكيلة في الزاوية
"من مشاريع على الدوالرات ماليني هدر مت لقد
التي املسميات من  وغيرها شعب"،  إلى شعب
حسن عن النظر وبغض أوسلو، أعقاب في انطلقت
املشاريع هذه  مثل  في العاملني رغبة وعن النوايا،
الفلسطيني الشارعني في  تغيير إحــداث  على
القضية أن حظنا ال النهاية في أننا إال واإلسرائيلي،
وكالعادة – ألننا األكبر؛ اخلاسر هي الفلسطينية
واططات واملرجعية واإلستراتيجية للرؤيا نفتقد –
توجهاتنا، ولألسس بوصلة لتشكل املعدة مسبقا

وآخرا. أوال مصلحتنا الوطنية الفضلى تخدم التي
لسيدات مجتمعنا ال يفتقر الرئيس؛ سيادة عفوا
كلفها التي ليفني تسيفي قــدرات ميتلكن ممن
الوفد لرئاسة اإلسرائيلي،  الوزراء رئيس أوملرت؛ إيهود
وكذلك "أنابوليس"... مؤمتر في املفاوض اإلسرائيلي
ما لكن  عالية. تفاوضية كفاءات شبابنا في فإن 
املرأة مع للتعامل قيادتنا استعداد هو إليه نفتقر
البناء، عملية في كحجر زاوية والشباب الفلسطينية

القرار. اتخاذ عملية في من املشاركة ومتكينهما
املرأة مع تعاملك على نراهن إننا الرئيس؛ سيدي
عدد"... "كمالة أو زينة"،  كـ"عنصر  ال والشباب 
قدوة تكونوا  كي فعلية،  ارتكاز  ونقطة  كند وإمنا 
يفكرون زالوا ما الذين الفلسطينيني،  للمسؤولني
الفلسطيني والشاب املرأة مشاركة جدوى مدى في

األطر املصيرية. مختلف في
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فيه يرثي مقال هو يكتبه أن للمرء ميكن ما أصعب إن

وكيف الفلسطيني، الشعب ونضال صمود رموز من رمزا

وفاة أهم عن أن يكتب شعبه وحدة من غياب يعاني ملن ميكن

فالقائد بحق؛ قيادي وفاة الشعب؟ هذا وحدة رموز من رمز

الذي هو القائد وإمنا الشعب، وجه في البنادق يشرع من ليس

د. وداعا هذا الشعب… من حقوق حق بحثا عن العالم يجوب

الشافي. عبد حيدر

على التعرف شرف الصحفي عملي منحني لقد
عبد حيدر د. قابلت فقد قرب، عن الشخصية هذه
وإمنا مكتبه فحسب، ليس في مرات عدة، الشافي
اللقاء يتحول كان كل مرة وفي كذلك. منزله في
التاريخي للشعب النضال دروس من الصحفي درسا
به لقائي من أخرج كنت مرة كل في الفلسطيني.
ال فلسطني بأن أمل يتالشى؛ كاد بأمل مفعم وأنا
فلسطني أجل من املناضل العجوز هنا. وهذا زالت
وفلسطني التي عشقت، التي فلسطني ميثل هو من
ورغم إنه أقولها حق كلمة ولكن أعشق. زلت ال
أتذكر مرة كل  في كنت مرات،  عدة له  مقابلتي

 ١٩٩٧ عام مرة ألول رأيته حني بها الرهبة التي شعرت
شاطئ مدينة غزة، غزة التي أحبها وعشقته. على
د. متلعثم: جامعي طالب بلسان له قلت يومها
ما إياه، ولكن أسألك أن يجب الذي ما ال أدري حيدر،
كانت "إذا لي: قال حينها الرجل؟ أيها قصتك هي
عونّا في يكون هكذا، اهللا أسئلتك وأنت طالب بداية

وترجع تسألنا"! ملا تكبر عليك
بالتعرف احلظ الذين لم يحالفهم وألولئك الشباب
رحمه الشافي عبد حيدر د. مثل رجل حقيقة على
الغزي العجوز الشافي؛ ذلك عبد إن د. لهم أقول اهللا،

الهالل  حمعية  ١٩٧٢ عام أسس ،١٩١٩ عام املولود
من واحدة غدت التي غزة،   / الفلسطيني األحمر
شاهدا اليوم حتى  وبقيت الطبية، املؤسسات  أهم
رغم كل به يؤمن ما حتقيق على قدرة اإلنسان على
للمجلس رئيس أول كان الذي الرجل وهذا العوائق.

اإلدارة  فترة خالل ١٩٦٢ عام الفلسطيني التشريعي
ترأس الذي اإلنسان نفس هو  غزة، لقطاع املصرية
النهائي احلل مفاوضات إلى الفلسطيني الوفد
،١٩٩١ عام للسالم مدريد مؤمتر في "العلنية" 
من وفد دولي رأس أول على ومفاوضات واشنطن، وكان
من التسعينات أوائل النقية الفلسطينية اجلنسية
موضوع على تركيزا أكثر الناس وكان القرن املاضي،
في اللحظة حتى كلماته أذكر زلت وال املستوطنات.
الفلسطينيني) (ويقصد لهم "قلت املقابالت: إحدى
هو املستوطنات إزالة دون اإلسرائيليني اتفاق مع أي إن

غير مجد، وعلى الفاضي". اتفاق
اهللا. رحمه الشافي د. عبد نظر نعرف بعد أن ميكننا اليوم

حيدر عبدالشافيهو أعلىاملرشحنيحصوالعلى د.
وتشريعية رئاسية انتخابات أول في الناخبني أصوات

ذلك ومع ،١٩٩٦ عام الفلسطينية الوطنية للسلطة
التشريعي للمجلس باستقالته تقدم من أول كان
في املالي واإلداري الفساد معاجلة عدم على احتجاجا
السياسي بذلك العمل السلطة، ليعتزل مؤسسات

الوطنية. املبادرة حلزب فخريا رئيسا أن أصبح إلى
نحن وقت في  الشافي عبد د. وفاة جاءت  لقد
فرغم ألمثاله؛ احلاجة أمس  في الفلسطينيني، 
السلطة، أجهزة فساد على الشافي عبد د. احتجاج
عبد بعد د. ورغم مساعدتها. عن يوما يتخل أنه لم إال
لم أنه إال اإلسالمية، احلركات أيديولوجية عن الشافي
الوحدة احلقيقية حتقيق سبيل عائقا في يوما يكن
توجهاتها اختالف على الفلسطينية األطراف بني

السياسيةواأليديولوجية.
تساؤالت أمــام  يضعنا الشافي عبد د. رحيل
أين العالم؟ حول الالقيادة زمن في نحن هل أساسية:
أمر إصدار لهم ميكن الذي أولئك األشخاص أين القادة،
هل وأصولهم؟ اختالف مللهم على اجلميع له يصغي
خاصية العالم العوملة أفقدت هل أول العالم، فقد

القيادة، القائد املفترض؟
جعلني الوطن هذا أحد عظماء رحيل ولكن أدري، ال
لهذا التاريخيني القادة من نحن أين نفسي، أسأل 
القادر الفلسطيني القائد  هو أين  حتديدا؟ الشعب
ديني أو متييز دون أحد، بني متييز دون اجلميع جمع على

حزبي؟ أو فكري أو عرقي
الذي ميكن القائد هذا أين هو الدولي، وعلى الصعيد
إلى بتمعن قليال انظروا عظمى. دولة رئيس يسمى أن
وقارنوها قمة أوروبية، اجتماع الثماني أو دول اجتماع
وحاولوا سنوات، عشر قبل الفئة لنفس آخر باجتماع

املقارنة... إجراء
املقال، ولكن هذا أساس عن قليال بعدي عن أعتذر
أحيت في نفسي الشافي، عبد حيدر د. وفاتك يا أستاذي
من عنا ملن يرحل بدائل صناعة ميكننا كيف التساؤل:
املناضل رحيل يكون أن بالفعل أرجو أمثالك؟ القادة
الوحيد والشخص  الفلسطينية، الوحدة رمز الكبير، 
اإلخبارية الفلسطينية على املواقع حوله جتمعت الذي
هي يوما، على أحد  تتفق فيه لم  التي اإلنترنت، وهي 
عليها يجتمع محورية ونقطة للجميع، بداية نقطة
حلم الوطن؛ ليحققوا قيادة هذا لهم مهمة أوكلت من
لهذا ونعيد جميعا، وحلمنا الشافي عبد د. الراحل

الشوارع. سفكناها في كرامته التي الوطن
جناته. فسيح وأسكنك الشافي عبد حيدر د. اهللا رحمك

دامو أسامة
غزة الصحيفة/ مراسل
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"لو أقصر"... فلن السفر من متكنت "لو يذبحني".. ”وطني
عم؛ "يا البلد"؟.. هذا في ستراني كنت فهل نقود معي كان

البالد". خارج العسل في تعيش أنت
مسامعنا يوم إلى تتسلل كل العبارات ومثلها الكثير هذه
فرص والالموت املوت وبني الفلسطيني. الشباب  أفواه على
لرغبة النسيان، ذاكرة من جزءا  الوطن ويصبح للنجاح.
عالم إلى والدخول  الليل، جموح  من اخلروج في الشباب

الغرب! بالد في واحلضارة األضواء
انتظارا من جسده الفلسطيني املواطن نفس خروج وبني
ال الصبر، حلظات بتتابع الهجرة  طريق  على الرحيل لساعة
أصابه قد مفتاحا الشتات يحمل الفلسطيني في الالجئ يزال
بل املفاتيح، كبقية ليس مفتاح عليه؛ الزمان وقسا الصدأ،

في الرجوع. احلق على املساومة عدم إلى رمز
الالجئ قلب أن إال السيئة، الداخلية األوضــاع  ورغم
األجداد واألمجاد، ألرض احلنني بنار كل يوم يحترق الفلسطيني
هي التي الغربة مرارة  من شاكيا كل دقيقة، في دما وينزف

القلوب. على احلسام املهند وقع من أشد
موعد يحني متى يعرفون ال ينتظرون، احلدود خلف هناك

الرجوع األخير. حلن عزف في ميانعون ال إال أنهم العودة،
ومهد وحبيبتنا أرضنا هي شيء... كل هي الدنيا؛ أم "فلسطني
لبنان الجئو يحاول بسيطة، كانت وإن الكلمات، بهذه أجدادنا".
أن إال الفراق، طول ورغم إليهم، بالنسبة فلسطني تعريف كلمة

اجل حتقيقه. من يحيون الذي احللم هي ما زالت فلسطني
نهر  مخيم ويسكن في ٢٠ عاما، مصطفى، محمد يقول
الناصرة: قضاء صفورية قرية من وأصله لبنان، شمال البارد،
بل وحدي، حلمي ليست الكثير، فهي لي تعني "فلسطني
تتجه وأشعاري ورسوماتي شريف، وطني إنسان كل حلم هي

فلسطني". الغالي وطني نحو
الغد... قبل اليوم فلسطني إلى الرجوع "أمتنى قائال: ويتابع
ذلك كلفني لو حتى أجدادي، ووطن وطني، إلى العودة أمتنى
إليه أذهب مكان أول القدس ستكون عودتي، وعند حياتي.

األقصى". املسجد في ألصلي
بالعودة  "أحلم ايم: عاما، وتسكن ذات ٢١ فتحي، ميساء وتقول
ميساء وتتحدر الشوارع". في العيش ذلك كلفني لو حتى وطني إلى
ينتظر بينما صفد. قضاء قرية احلولة من مرغمة هاجرت عائلة من

لبنان،  جنوب في الرشيدية، مخيم من عاما،  ١٩ سلمون، خالد
بفارغ فلسطني وطنه رؤية عكا قضاء سحماتا قرية من وأصله 
وقد لفلسطني، عودتي عند الناس أسعد "سأكون ويقول: الصبر،
حفروا "أجدادي يتابع: ثم عنها". جدي كالم من كثيرا تعلقت بها
منها". شيئا انسى أن ويستحيل وعقلي، قلبي في فلسطني اسم

الرشيدية،  مخيم ويسكن ٢٠ عاما، ميالة، أبو لعلي وبالنسبة
هي "فلسطني لكن وطن ثان"، فإن "لبنان هي اخلليل، من وأصله

فلسطيني". تراثي كإنسان فيه الذي  األم، الوطن
وعلى الطرف اآلخر

وال ضائعا، خياليا وطنا فلسطني يعتبر هناك شباب ولكن
اإلمارات  تسكن في عاما، ٢٠ زهران، فنيفني إليه. للعودة سبيل
إلى بالعودة ال حتلم يافا، مدينة من وأصلها املتحدة، العربية
هو الشعور الوطن لكن أبع وطني، لم "أنا فلسطني، وتقول:

لفلسطني"! انتمائي أكبر من لإلمارات وانتمائي باالنتماء،
نهر  مخيم في وتسكن  عاما، سويدان،٢١  إيناس بأن ويبدو
حني زهران توافق صفد، قضاء بيسمون قرية من وأصلها البارد،
بالعودة". أحلم أنني ال إال سأعود، العودة من متكنت "إذا تقول:

ويسكن ذات ايم، وأصله  عاما، ٢٣ احملمد، موسى يريد وال
ويتساءل: فلسطني، إلى أن يعود صفد، قضاء سعسع قرية من

ذلك"؟! من سأستفيد "ماذا

فلسطني شارع
وغالبية والرحيل، البقاء بني كثيرة الفلسطيني الشارع قصص
أحضان في إال النجاح واالزدهار يرون ال الشباب من قابلناهم من
أحداث برسم ويبدأون الوطن،  ذكريات  صفحة  ويطوون الهجرة،

األوروبية. اجلنة أحضان في والسرور بالفرح حياتهم ميألها
ويقول:  الهجرة يحبذ حلم بيت  من عاما،  ١٦ مزهر، ثائر
أوافق يجعلني ذلك كل األمني، والوضع واتمع "االحتالل

لها". املشجعني أكبر من مني ويجعل الهجرة، على فكرة
وأحالمه، حقوقه حتقيق من السياسي مينع أي شاب ويضيف: "وضعنا

العودة". ثم ومن إلثبات الذات... آخر بلد إلى الهجرة من بد وال
ثائر  مع رأي حلم، بيت من عاما، ميرا البندك،١٧ ويتشابه رأي
أجد ال فأنا ذاتي؛ ألحقق أوروبا إلى بالهجرة "أحلم تقول: حيث

هذا البلد"! مستقبال لطموحي في
رغم ذلك

األساس هي فلسطني بأن يعتقدون شباب هناك يزال ما
حلم:  بيت من عاما، ١٧ ندين الشوملي، تقول والقاعدة، حيث
فلسطني أن إال نعيشها، التي السيئة األوضاع كل  "رغم 

أفكر يجعلني  سبب من وما لي، بالنسبة شيء كل  هي
ذاتي"... وتتابع: كامل من حتقيق أمتكن لو لم حتى بالهجرة،

فلسطني"! في أعيش أني فخرا يكفيني ”هنا
ننسى ال الفلسطيني، شارعنا في وقبولها الهجرة رفض وبني 

٢١ عاما،  طه، منى الهجرة؛ تقول آراؤهم حول الشتات؛ فلهم الجئي
الفلسطيني الشاب يفكر أن الطبيعي "من السعودية: في وتقطن
وحتى البلدان، في شتى الشباب جميع عند أصبحت داء فقد بالهجرة؛

لالحتالل"؟! خاضعا البلد هذا كان إذا فكيف املستقرة، البلدان
مخيم  في وتسكن عاما،  ١٧، شحادة دعــاء وتؤكد
"علينا وتقول: اإلطالق، على حال ليست أن الهجرة الرشيدية

عليها". لنتغلب الظروف حتدي في املثابرة
نهر  مخيم في ويسكن ٢٠ سنة، مصطفى، محمد ويصر
األجداد، بأرض متمسكا الفلسطيني بقاء وجوب على البارد،
كانت "مهما ويقول: الشباب، بهجرة العدو أمنية يحقق وأال

أرضه". الفلسطيني يترك أال يجب الظروف،
نار اختيار بني صعبا؛ الفلسطيني الشاب قرار  ويبقى

الغربة! جنة أو الوطن،

عـلــى أرجـوحــة الـوطـــن...

العودة!
شباب يحلمون بالهجرة وآخرون يتمنون 
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السماء، كبد إلى الشمس قرص يصل عندما يوم كل يستيقظ
من جديدا يوما معلنا من البيت حذاءه، ويخرج وينتعل ثيابه، ويلبس
لم هو املقهى. املتواصل في  واجللوس الشوارع، في والتسكع امللل
فشل يائس، فقد بأنه يعتقد ولكنه اجلامعة... تخرج في ينس بأنه
كل يلتهم أن  الفراغ وقت على  ولذا عمل،  فرصة على العثور  في
ترك أنه هو فعله ما وكل  صحيح. بشكل يستغله  أن دون يومه،

تدوسه. اليأس عجالت
من قضائها وأساليب الفراغ،  لوقت الشباب  نظرة وتختلف

من  الكثير ميلك اهللا، رام من ١٩ عاما، صقر، فمحمد آلخر، شخص
نرى األخرى كفة امليزان وفي املقاهي. في يهدره ولكنه الفراغ، وقت

كل  ميضي فهو ويحن إليها، أوقات الفراغ، يفتقد عاما، ٣٠ فايز، جالل
امعات أحد حراسة في الليل، منتصف حتى الصباح من يومه؛

اهللا. رام مبدينة التجارية
الصحة الناس: من كثير فيهما مغبون "نعمتان اهللا: يقول رسول
في واملشاركة النشاط، هي  الوقت إلشغال وسيلة وخير والفراغ".
قدرا حتل أن ميكن التي باملراكز التنموية وااللتحاق اتلفة، الفعاليات

الفراغ. وقت مشكلة من كبيرا

املركز املثالي
شخص بني ال مييز فهو الذي املثالي الشبابي للمركز بالنسبة أما
والنقاش، واجلدل احلوار  طريق عن الدميقراطية روح ويزرع وآخر،

اجلميع. وآراء نظر وجهات إلى واالستماع
عبر النفس، عن والتعبير العمل فرصة الشباب مينح أنه كما 
الفعاليات والنشاطات اتلفة وتنفيذ إنشاء فعال في إشراكهم بشكل
من اتمع، بدال وخدمة التطوع على وتشجيعهم مكان، من أكثر في

وتشجيع املادية، واألهداف للربح العمل 
مواهبه وتنمية ــداع اإلب على الشاب
ويشعره اجلدية. محمل على وأخذها 
مجتمعه؛ في ومكانته ودوره بأهميته
ليغدو واالعتزاز، بالنفس بالثقة ليشعر 

اتمع. في فعالة شخصية

الفراغ أسباب
لإلحصاء املركزي اجلهاز وحسب
شعور إلى تؤدي التي األسباب أهم فإن
بالتعليم عالقة لها بالفراغ، اإلنسان

 ٢٠٠٦ عام إحصاءات تشير حيث واجلهل،
١٥ إلى  من عمر من الشباب ٪٣٢ إلى أن

أو تركوا  املدارس،  من التسرب بسبب تعليمهم ينهوا لم عاما، ٢٩
بالتعليم أبدا. التحاقهم لعدم أو مبكر، سن العلم في

سببا رئيسا اتخاذ القراءة كهواية للشباب، يشكل أن عدم كما
حوالي أن إلى األحصائيات وتشير الطويل. الفراغ وقت  أسباب  من

أبدا. الصحف واالت أخبار على يطلعون ال الشباب ٣٢٪ من
مواكبة على الشباب قدرة عدم إلى كذلك األحصائيات وتشير
اإلنترنت مع يتعاملون ال الذين الشباب نسبة  لتصل التطورات،

.٪٤١ إلى فلسطني في نهائيا
الرابع. املركز العمل فرص وحتتل قلة

بالعمل، قانعني غير الشباب فتجعل املنخفضة، الرواتب أما
نصف العاملني  الشباب من ٪٢٦ رواتب تغطي ال الذي  الوقت في
موارد ميلكون الشباب من ٪١٠ أن حوالي إلى إضافة مصاريف العائلة،

خارجية. يشاءون دون تدخالت يتصرفون بها كما مالية

الداخلية الظروف
الشبابية املساعد للشؤون الوكيل اخلطيب؛ حسن الدكتور ويرى
في "تكمن الفراغ، وقت مشكلة بأن والرياضة، الشباب وزارة في
الشباب"، ويوضح حاجات لسد اإلمكانيات وتوفر الداخلية، الظروف

وبرك الكافية، واملالعب  التحتية، البنية  في تتمثل االحتياجات بأن
األخرى. الشبابية واملراكز واملتنزهات، السباحة،

إلى تنمية الشباب، جمعية مدير كشك؛ أبو طالل يشير حني وفي
الضفة في املراكز الشبابية من "الكثير وجود في تكمن املشكلة أن

محتوى  أن  إال تقريبا، مركزا ٣٥٠ عددها ويبلغ غزة، وقطاع الغربية
وزارة قبل من مرخص معظمها أن "رغم ويقول: فارغ". غالبيتها
كمخازن". موضحا يستخدم نرى كثيرا منها أن إال والرياضة، الشباب
ويقول: والبرامج. من القاعات، كاف على عدد يحتوي ال منها بعضا بأن

معني". مبجال يختص ال أن الكثير منها هو يزيد املشكلة "ما
اجتماعية ارتباطات فيه تدخل حل هذه املشكلة أن اخلطيب ويرى
املنزلية الرعاية فقدان هو الفراغ وقت مشكلة "أصل ويقول: أخرى،

البيتية". املهنية التربية وانعدام مرحلة الطفولة، في
وزارة خطط معالم وضوح عدم  بأن  كشك  أبو يرى ناحيته من
الوزارة ويقول: "تفتقر تفاقم املشكلة، إلى يؤدي والرياضة الشباب

الشباب". احتياجات مع تتالءم إستراتيجية إلى
يقول وفعالياتها، املؤسسات الشبابية على الرقابة في الوزارة دور وعن
متطلباتهم توفر للشباب شبابية مراكز إيجاد نعمل على "نحن اخلطيب:

"فنحن ذلك؛ يساعد على حتقيق ال العام الوضع أن إال ضمن إمكانياتنا".
أن إال دوما، اتصالها جتدد التي الفاعلة املؤسسات مع اجتماعات نقيم 

عنها". الكثير نعرف وال كثيرا، معنا تتواصل ال بقية املؤسسات
"كوزارة يقول اخلطيب: الشوارع، في ظاهرة التسكع يخص وفيما
أننا إال واإلمكانيات، للظروف خاضع وهذا محدود، اإلرشادي دورنا فإن

األحيان". بعض في اإلرشادات واإلعالم لتقدمي الصحافة نستعمل
من يعيشونه وما الشباب لدور الوزارة  تقدير من الرغم وعلى
لالحتالل أن إال أكبر، جهود لبذل حاجة ووجود تفوق قدرتهم، ظروف
مراكز بضرب االحتالل قام فقد األوضــاع؛ تعقيد  في كبيرا  دورا

املؤسسات محاصرا. بعض يزال وال معها، التواصل وقطع الشباب،
كان وإن في هذه الناحية. تقصيرها نلوم جهة على أن ميكننا ال
خمس ملدة الشعب ضرورة استقرار اخلطيب "في حسب يتمثل واحلل

ارتقاء". مرحلة أن نصل إلى من متكننا سنوات،
األيام هو هذه في األهل هم فإن السيئة، الظروف هذه ظل وفي
صاروا حتى ألبنائهم، العيش ولقمة والتعليم، الصحة، توفير الرعاية
يجب ولكن الرفاهية. من املراكز ضربا في الشباب دور تفعيل يعتبرون

فئة الشباب. وهم هنا حلها، عن يبحث املشكلة أن صاحب على
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تصوير: علي قدورة لبنان.  في فلسطيني الجئ شاب رسالة

البيطار هانيا
التحرير رئيسة
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”وطني يذبحني".. "لو متكنت من السفر فلن أقصر"... "لو 
كان معي نقود فهل كنت ستراني في هذا البلد"؟.. "يا عم؛ 

أنت تعيش في العسل خارج البالد".
هذه العبارات ومثلها الكثير تتسلل كل يوم إلى مسامعنا 
فرص  والالموت  املوت  وبني  الفلسطيني.  الشباب  أفواه  على 
لرغبة  النسيان،  ذاكرة  من  جزءا  الوطن  ويصبح  للنجاح. 
عالم  إلى  والدخول  الليل،  جموح  من  اخلروج  في  الشباب 

األضواء واحلضارة في بالد الغرب!
وبني خروج نفس املواطن الفلسطيني من جسده انتظارا 
ال  الصبر،  حلظات  بتتابع  الهجرة  طريق  على  الرحيل  لساعة 
يزال الالجئ الفلسطيني في الشتات يحمل مفتاحا قد أصابه 
بل   املفاتيح،  الزمان عليه؛ مفتاح ليس كبقية  الصدأ، وقسا 

رمز إلى عدم املساومة على احلق في الرجوع.
الالجئ  قلب  أن  إال  السيئة،  الداخلية  األوضــاع  ورغم 
الفلسطيني يحترق كل يوم بنار احلنني ألرض األجداد واألمجاد، 
التي هي  الغربة  دقيقة، شاكيا من مرارة  دما في كل  وينزف 

أشد من وقع احلسام املهند على القلوب.
موعد  يحني  متى  يعرفون  ال  ينتظرون،  احلدود  خلف  هناك 

العودة، إال أنهم ال ميانعون في عزف حلن الرجوع األخير. 
"فلسطني أم الدنيا؛ هي كل شيء... هي أرضنا وحبيبتنا ومهد 
أجدادنا". بهذه الكلمات، وإن كانت بسيطة، يحاول الجئو لبنان 
تعريف كلمة فلسطني بالنسبة إليهم، ورغم طول الفراق، إال أن 

فلسطني ما زالت هي احللم الذي يحيون من اجل حتقيقه.
يقول محمد مصطفى، ٢٠ عاما، ويسكن في مخيم نهر 
البارد، شمال لبنان، وأصله من قرية صفورية قضاء الناصرة: 
بل  ليست حلمي وحدي،  الكثير، فهي  لي  تعني  "فلسطني 
هي حلم كل إنسان وطني شريف، ورسوماتي وأشعاري تتجه 

نحو وطني الغالي فلسطني".
ويتابع قائال: "أمتنى الرجوع إلى فلسطني اليوم قبل الغد... 
إلى وطني، ووطن أجدادي، حتى لو كلفني ذلك  العودة  أمتنى 
إليه  أذهب  مكان  أول  القدس  ستكون  عودتي،  وعند  حياتي. 

ألصلي في املسجد األقصى".
وتقول ميساء فتحي، ٢١ عاما، وتسكن ذات ايم: "أحلم بالعودة 
إلى وطني حتى لو كلفني ذلك العيش في الشوارع". وتتحدر ميساء 
من عائلة هاجرت مرغمة من قرية احلولة قضاء صفد. بينما ينتظر 
لبنان،  جنوب  في  الرشيدية،  مخيم  من  عاما،   ١٩ سلمون،  خالد 
بفارغ  فلسطني  وطنه  رؤية  عكا  قضاء  سحماتا  قرية  من  وأصله 
وقد  لفلسطني،  الناس عند عودتي  ويقول: "سأكون أسعد  الصبر، 
يتابع: "أجدادي حفروا  ثم  بها كثيرا من كالم جدي عنها".  تعلقت 

اسم فلسطني في قلبي وعقلي، ويستحيل أن انسى شيئا منها".
وبالنسبة لعلي أبو ميالة، ٢٠ عاما، ويسكن مخيم الرشيدية، 
وأصله من اخلليل، فإن "لبنان هي وطن ثان"، لكن "فلسطني هي 

الوطن األم، الذي  فيه تراثي كإنسان فلسطيني".
وعلى الطرف اآلخر

ولكن هناك شباب يعتبر فلسطني وطنا خياليا ضائعا، وال 
سبيل للعودة إليه. فنيفني زهران، ٢٠ عاما، تسكن في اإلمارات 
العربية املتحدة، وأصلها من مدينة يافا، ال حتلم بالعودة إلى 
فلسطني، وتقول: "أنا لم أبع وطني، لكن الوطن هو الشعور 

باالنتماء، وانتمائي لإلمارات أكبر من انتمائي لفلسطني"!
نهر  مخيم  في  وتسكن  عاما،  سويدان،٢١  إيناس  بأن  ويبدو 
البارد، وأصلها من قرية بيسمون قضاء صفد، توافق زهران حني 

تقول: "إذا متكنت من العودة سأعود، إال أنني ال أحلم بالعودة".
وال يريد موسى احملمد، ٢٣ عاما، ويسكن ذات ايم، وأصله 
من قرية سعسع قضاء صفد، أن يعود إلى فلسطني، ويتساءل: 

"ماذا سأستفيد من ذلك"؟!

شارع فلسطني
قصص الشارع الفلسطيني كثيرة بني البقاء والرحيل، وغالبية 
من قابلناهم من الشباب ال يرون النجاح واالزدهار إال في أحضان 
أحداث  برسم  ويبدأون  الوطن،  ذكريات  صفحة  ويطوون  الهجرة، 

حياتهم ميألها بالفرح والسرور في أحضان  اجلنة األوروبية.
ويقول:  الهجرة  يحبذ  حلم  بيت  من  عاما،   ١٦ مزهر،  ثائر 
أوافق  يجعلني  ذلك  كل  األمني،  والوضع  واتمع  "االحتالل 

على فكرة الهجرة، ويجعل مني من أكبر املشجعني لها".
ويضيف: "وضعنا السياسي مينع أي شاب من حتقيق حقوقه وأحالمه، 

وال بد من الهجرة إلى بلد آخر إلثبات الذات... ومن ثم العودة".
ويتشابه رأي ميرا البندك،١٧ عاما، من بيت حلم، مع رأي ثائر 
حيث تقول: "أحلم بالهجرة إلى أوروبا ألحقق ذاتي؛ فأنا ال أجد 

مستقبال لطموحي في هذا البلد"!
رغم ذلك

األساس  بأن فلسطني هي  يعتقدون  يزال هناك شباب  ما 
والقاعدة، حيث تقول ندين الشوملي، ١٧ عاما، من بيت حلم: 
فلسطني  أن  إال  نعيشها،  التي  السيئة  األوضاع  كل  "رغم 

أفكر  يجعلني  سبب  من  وما  لي،  بالنسبة  شيء  كل  هي 
بالهجرة، حتى لو لم أمتكن من حتقيق كامل ذاتي"... وتتابع: 

”هنا يكفيني فخرا أني أعيش في فلسطني"!
ننسى  ال  الفلسطيني،  في شارعنا  وقبولها  الهجرة  رفض  وبني 
الجئي الشتات؛ فلهم آراؤهم حول الهجرة؛ تقول منى طه، ٢١ عاما، 
وتقطن في السعودية: "من الطبيعي أن يفكر الشاب الفلسطيني 
بالهجرة؛ فقد أصبحت داء عند جميع الشباب في شتى البلدان، وحتى 

البلدان املستقرة، فكيف إذا كان هذا البلد خاضعا لالحتالل"؟!
مخيم  في  وتسكن  عاما،   ١٧، شحادة  دعــاء  وتؤكد 
الرشيدية أن الهجرة ليست حال على اإلطالق، وتقول: "علينا 

املثابرة في حتدي الظروف لنتغلب عليها".
ويصر محمد مصطفى، ٢٠ سنة، ويسكن في مخيم نهر 
البارد، على وجوب بقاء الفلسطيني متمسكا بأرض األجداد، 
وأال يحقق أمنية العدو بهجرة الشباب، ويقول: "مهما كانت 

الظروف، يجب أال يترك الفلسطيني أرضه".
نار  اختيار  بني  الفلسطيني  صعبا؛  الشاب  ويبقى قرار 

الوطن، أو جنة الغربة!

عـلــى أرجـوحــة الـوطـــن...

العودة!
شباب يحلمون بالهجرة وآخرون يتمنون 
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مراسلو الصحيفة / منطقة الوسط

يستيقظ كل يوم عندما يصل قرص الشمس إلى كبد السماء، 
ويلبس ثيابه، وينتعل حذاءه، ويخرج من البيت معلنا يوما جديدا من 
لم  املقهى. هو  املتواصل في  واجللوس  الشوارع،  والتسكع في  امللل 
ينس بأنه تخرج في اجلامعة... ولكنه يعتقد بأنه يائس، فقد فشل 
كل  يلتهم  أن  الفراغ  وقت  على  ولذا  عمل،  فرصة  على  العثور  في 
ترك  أنه  هو  فعله  ما  وكل  صحيح.  بشكل  يستغله  أن  دون  يومه، 

عجالت اليأس تدوسه.
من  قضائها  وأساليب  الفراغ،  لوقت  الشباب  نظرة  وتختلف 
شخص آلخر، فمحمد صقر، ١٩ عاما، من رام اهللا، ميلك الكثير من 
وقت الفراغ، ولكنه يهدره في املقاهي. وفي كفة امليزان األخرى نرى 
جالل فايز، ٣٠ عاما، يفتقد أوقات الفراغ، ويحن إليها، فهو ميضي كل 
امعات  أحد  حراسة  في  الليل،  منتصف  حتى  الصباح  من  يومه؛ 

التجارية مبدينة رام اهللا.
يقول رسول اهللا: "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة 
واملشاركة في  النشاط،  الوقت هي  والفراغ". وخير وسيلة إلشغال 
الفعاليات اتلفة، وااللتحاق باملراكز التنموية التي ميكن أن حتل قدرا 

كبيرا من مشكلة وقت الفراغ.

املركز املثالي
أما بالنسبة للمركز الشبابي املثالي فهو الذي ال مييز بني شخص 
والنقاش،  واجلدل  احلوار  طريق  عن  الدميقراطية  روح  ويزرع  وآخر، 

واالستماع إلى وجهات نظر وآراء اجلميع.
عبر  النفس،  عن  والتعبير  العمل  فرصة  الشباب  مينح  أنه  كما 
إشراكهم بشكل فعال في إنشاء وتنفيذ الفعاليات والنشاطات اتلفة 
في أكثر من مكان، وتشجيعهم على التطوع وخدمة اتمع، بدال من 

وتشجيع  املادية،  واألهداف  للربح  العمل 
مواهبه  وتنمية  ــداع  اإلب على  الشاب 
ويشعره  اجلدية.  محمل  على  وأخذها 
مجتمعه؛  في  ومكانته  ودوره  بأهميته 
ليغدو  واالعتزاز،  بالنفس  بالثقة  ليشعر 

شخصية فعالة في اتمع.

أسباب الفراغ
لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  وحسب 
إلى شعور  تؤدي  التي  أهم األسباب  فإن 
بالتعليم  عالقة  لها  بالفراغ،  اإلنسان 
واجلهل، حيث تشير إحصاءات عام ٢٠٠٦ 
إلى أن ٣٢٪ من الشباب من عمر ١٥ إلى 

أو تركوا  املدارس،  التسرب من  ٢٩ عاما، لم ينهوا تعليمهم بسبب 
العلم في سن مبكر، أو لعدم التحاقهم بالتعليم أبدا.

كما أن عدم اتخاذ القراءة كهواية للشباب، يشكل سببا رئيسا 
أن حوالي  إلى  األحصائيات  وتشير  الطويل.  الفراغ  وقت  أسباب  من 

٣٢٪ من الشباب ال يطلعون على أخبار الصحف واالت أبدا.
الشباب على مواكبة  إلى عدم قدرة  األحصائيات كذلك  وتشير 
اإلنترنت  مع  يتعاملون  ال  الذين  الشباب  نسبة  لتصل  التطورات، 

نهائيا في فلسطني إلى ٤١٪.
 وحتتل قلة فرص العمل املركز الرابع.

بالعمل،  قانعني  غير  الشباب  فتجعل  املنخفضة،  الرواتب  أما 
نصف  العاملني  الشباب  من   ٪٢٦ رواتب  تغطي  ال  الذي  الوقت  في 
مصاريف العائلة، إضافة إلى أن حوالي ١٠٪ من الشباب ميلكون موارد 

مالية يتصرفون بها كما يشاءون دون تدخالت خارجية.

الظروف الداخلية
ويرى الدكتور حسن اخلطيب؛ الوكيل املساعد للشؤون الشبابية 
في  "تكمن  الفراغ،  وقت  مشكلة  بأن  والرياضة،  الشباب  وزارة  في 
الظروف الداخلية، وتوفر اإلمكانيات لسد حاجات الشباب"، ويوضح 

وبرك  الكافية،  واملالعب  التحتية،  البنية  تتمثل في  االحتياجات  بأن 
السباحة، واملتنزهات، واملراكز الشبابية األخرى. 

وفي حني يشير طالل أبو كشك؛ مدير جمعية تنمية الشباب، إلى 
أن املشكلة تكمن في وجود "الكثير من املراكز الشبابية في الضفة 
محتوى  أن  إال  تقريبا،  مركزا   ٣٥٠ عددها  ويبلغ  غزة،  وقطاع  الغربية 
وزارة  قبل  من  مرخص  معظمها  أن  "رغم  ويقول:  فارغ".  غالبيتها 
الشباب والرياضة، إال أن نرى كثيرا منها يستخدم كمخازن". موضحا 
بأن بعضا منها ال يحتوي على عدد كاف من القاعات، والبرامج. ويقول: 

"ما يزيد املشكلة هو أن الكثير منها ال يختص مبجال معني".
ويرى اخلطيب أن حل هذه املشكلة تدخل فيه ارتباطات اجتماعية 
أخرى، ويقول: "أصل مشكلة وقت الفراغ هو فقدان الرعاية املنزلية 

في مرحلة الطفولة، وانعدام التربية املهنية البيتية".
وزارة  خطط  معالم  وضوح  عدم  بأن  كشك  أبو  يرى  ناحيته  من 
الوزارة  إلى تفاقم املشكلة، ويقول: "تفتقر  والرياضة يؤدي  الشباب 

إلى إستراتيجية تتالءم مع احتياجات الشباب".
وعن دور الوزارة في الرقابة على املؤسسات الشبابية وفعالياتها، يقول 
اخلطيب: "نحن نعمل على إيجاد مراكز شبابية توفر للشباب متطلباتهم 

ضمن إمكانياتنا". إال أن الوضع العام ال يساعد على حتقيق ذلك؛ "فنحن 
أن  إال  دوما،  اتصالها  التي جتدد  الفاعلة  املؤسسات  اجتماعات مع  نقيم 

بقية املؤسسات ال تتواصل معنا كثيرا، وال نعرف الكثير  عنها".
وفيما يخص ظاهرة التسكع في الشوارع، يقول اخلطيب: "كوزارة 
فإن دورنا اإلرشادي محدود، وهذا خاضع للظروف واإلمكانيات، إال أننا 

نستعمل الصحافة واإلعالم لتقدمي اإلرشادات في بعض األحيان".
من  يعيشونه  وما  الشباب  لدور  الوزارة  تقدير  من  الرغم  وعلى 
ظروف تفوق قدرتهم، ووجود حاجة لبذل جهود أكبر، إال أن لالحتالل 
مراكز  بضرب  االحتالل  قام  فقد  األوضــاع؛  تعقيد  في  كبيرا  دورا 

الشباب، وقطع التواصل معها، وال يزال بعض املؤسسات محاصرا.
ال ميكننا أن نلوم جهة على تقصيرها في هذه الناحية. وإن كان 
واحلل يتمثل حسب اخلطيب "في ضرورة استقرار الشعب ملدة خمس 

سنوات، متكننا من أن نصل إلى مرحلة ارتقاء". 
وفي ظل هذه الظروف السيئة، فإن هم األهل في هذه األيام هو 
توفير الرعاية الصحة، والتعليم، ولقمة العيش ألبنائهم، حتى صاروا 
يعتبرون تفعيل دور الشباب في املراكز ضربا من الرفاهية. ولكن يجب 

على صاحب املشكلة أن يبحث عن حلها، وهم هنا فئة الشباب. 
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رسالة شاب فلسطيني الجئ في لبنان.     تصوير: علي قدورة
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اخلاطف بالسهم وليال، كانت أشبه وأيام ساعات
وتعايشنا فيها عشنا وصل، حتى انطلق إن ما الذي

وأحبونا. أحببناهم أناس مع
كل في كتبنا األحجية، تفاصيل هناك عشقنا 
كتابات وساهرنا وليلة، ليلة ألف قصص عانقنا زاوية،
كنا أخرى، وأزمان أماكن إلى عبقها في حملتنا أخرى،
املنظور بذلك رأينا املرأة أن نلمسها، إليها دون نتطلع
سطور، في ورسمناها لها، شدونا الشفاف، األنثوي
الكائن ذلك لونت عبق أنها إال بسيطة كانت مهما

اللطيف بكثير من ألوان الطيف.
منقوشة زالــت ما خطوطا ونسجنا تعلمنا
قدمية، منسوجات كتابة أعدنا النيل، شاطئ على
رائحته مألت  الذي التاريخي الوقع بذلك فأحسسنا
معاني أجمل  أنفسنا في  وسكبت  ورعا، نفوسنا 
فزادنا عنا، ابتعد مهما  ماض  عبق لكل اخلشوع
تزل آثارهم األدبية لم أن إال سبقونا، من لكل احتراما

حواسنا. اخلمس، وكافة معاملنا من إلينا تدخل
في أنثى كل نعطي أن بسيط بجهد ولو حاولنا
البستان ذلك من قطفناها صغيرة زهرة الكون هذا

االمتنان. مدى عن لتعبر الكبير،
الشفافة، البسمة تلك على بهم التقينا

زال ما الذي األسى بذلك وفارقناهم
كنا ما علمونا حني، كل  في إليهم يحملنا 

بلياليها أيام ثالثة وقرؤونا، فيهم تعمقنا  جنهله،
تروه لم كما األدب ترون هنا لنا: لتقول كانت كافية

آخر. مكان وكما لم تستقوه من أي قبل، من
ذلك ننتبه، المسنا أن دون ليلنا ينير قمرا كان أرونا
انتباه، معه بال نعيش ونحن معنا الذي يعيش الواقع

املرأة؟! إنها
مجهوال، كان ما عنها وقرأنا يكتب، لم ما لها كتبنا
اهللا؛ خلقها فرأيناها كما أعماق بحارها في وغصنا
أو تفسيرها عن الفالسفة أكبر  التي عجز املنحوتة

تفصيلها.
العمر، سني  طوال نكتسبه لم ما اكتسبنا 
كانت نعهدها. لم بطريقة املعرفة سماء في وحلقنا
نلبث كنا وما رائعة، جتربة أكثر من باحللم! إنها أشبه
في تلك الشوارع واحلواري كنا نعانق عملنا، حتى ننهي
من رسمنا الفترة، تلك طيلة احتضنونا أناس القاهرة،
في وجدناهم وخريطة، أخوة خريطة ألف وجوههم

الليلية الرائعة. املدينة تلك ومنحنى في زاوية كل
فيها حلظة كل وملس الرحلة، هذه عاش ملن فهنيئا
رسالة وألف وحتية، بحكمة، منها أن يخرج واستطاع
العمل إلجناز هذا وعني سهرت؛ عملت، شكر لكل يد
الكون مدى أوسع من أنه مقداره، إال مهما كان الذي

اجلذاب. ورونقه بفائدته
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قصتها، لتروي شهرزاد خرجت وليلة" ليلة "ألف ثنايا بني من
من موعة بل لشهريارها، ترويها تكن لم املرة هذه  ولكن
شهرزاد". حملت عنوان "قالت دورة اللواتي شاركن في الفتيات

من استراحة نيل من فيها متكنت التي األيام الثالثة هذه في
ميكن "إعادة كتابة كيف شهرزاد روت مسرور، وسيافه شهريار
األبحاث مركز  في الورشة وعقدت نسوي". منظور من الراوية 
معهد مع بالتعاون بالقاهرة، األمريكية اجلامعة في االجتماعية
أساليب على التركيز بهدف بيرزيت، جامعة في املرأة دراسات 
"النوع موضوع  مراعاة مع واإلبداعية، الصحفية الكتابة

"اجلندر". يسمى ما أو االجتماعي"،
جنني،  عاما  ٢٠ الهيجاء، أبو خيرية  شاركت  "بياالرا"  وعن
من  عاما،  ١٩ الكرد،  ورمي حلم، بيت من عاما، ١٧ عيسى، ومي
عاما،   ١٩ حسان،  ورميا  اهللا، رام من  عاما، ١٩ فرح، ورمي القدس،

سلفيت. من
أبرز من فهن قدمية، "بياالرا" مع اخلمس الفتيات وجتربة
لم ولكن الفلسطيني"، الشباب صوت تاميز؛ مراسالت الـ"يوث
حتى اجتزن يخرج قلمها احمللي من إطاره، أن تتوقع منهن أي تكن

أنظارهن أمام جديدة تلوح جتربة أن من وتأكدن األردن، احلدود نحو
الطموحة!

العقبات كل تذليل ومت  حافال، مصر في االستقبال وكان
ملركز زياراتهن أولى كانت التالي، اليوم صباح وفي الفندق، إلى
معرفة كن متشوقات إلى وكم األمريكية. اجلامعة في األبحاث
إبراهيم، املوجي، ومنى سحر وهن ولقاء املدربات؛ الورشة، برنامج
أسرار ميلكن املدربات كانت للمشاركات وسهى رفعت. بالنسبة

جديدة. أنهار معرفة على وقد أطلعنهن املعرفة،
جنيب محفوظ امرأة

الشعبية"، "احلكاية التاريخ؛ من الصامت اجلانب كان وقد
فيلم من مقاطع عرض اإلطار مت هذا وفي أهم ركائز الورشة، من
شهرزاداتنا أذهان في أثارت محفوظ"، "ثالثية جنيب عن مقتبس
من الثالثينيات في بداية املرأة العربية دور حول التصورات من عددا
املرأة، عليه كانت ما بني مقارنة عقد من ليتمكنّ القرن املاضي.
لعالقة املتسارع والتطور العشرين، القرن في أدوارها إليه آلت وما

والعشرين. القرن احلادي بدايات املرأة باتمع مع
أوجه على كذلك يتعرفن أن العرض هذا لهنّ أتاح كما
الشرقية. بعقليته العربي والرجل العربية، املرأة بني االختالف
السطح على برزت العرض، احتدمت بعد التي النقاشات وخالل
"مسترجلة" إذا املرأة تدعى بسيط: ملاذا سؤال في متثلت قضية

بحقوقها؟! طالبت
هينا، أمرا تكن اإلجابة عنه لم أن إال بسيط، سؤال أنه ومع
عام، بشكل احلياة واملرأة في للرجل النمطية األدوار فيها وتدخلت
محفوظ، جنيب ثالثية القصرين"؛ إحدى مكونات رواية "بني وفي

وثيقة باإلجابة. عالقة خاص بشكل ألحداثها كان التي
أخرى مساحة

حيث بها،  بأس ال نقاش ساحة ومفهومها للرواية  وكان
التي كتبت وليلة، ليلة ألف حكايات أحداث املشاركات ناقشت

بحت. ذكوري منظور من
الورشة، جلسات عن الفلسطينية الشعبية القصة تغب ولم
فلسطينية، ملؤسسات ممثالت وكلهن املشاركات، ناقشت حيث
املرأة ودور الفلسطينية، األسرة أبناء وعدد فيها، الرئيسة األدوار
يقوم الذي الوقت في باألبناء! العناية على دائما يقتصر الذي كان
العمل في باالنخراط ويقوم البطولية، األدوار بكافة األب فيه 
"حامي جتعله التي بالفدائية  ويتصف والوطني،  السياسي
سعيا صباح كل في ميضي البندقية"، وهو الذي و"حامل احلمى"،

الرزق. وراء
جوالت ومشاعر ووداع

كانت حتمل الطابع التي والنقاشات اجلداالت هذه وبعد كل
يعرفون الورشة على القائمون كان البحت، والفلسفي الفكري
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الفلسطينية
الرواية كتابة تعيد

املشاركات يعانني منه، هو كانت الذي والصداع الضغط دواء بأن
القاهرة. مدينة بها متتلئ التي السياحية املناطق  إحدى زيارة
املواقع، ومن هذه فيزرنه،  موقعا يخترن يوم كنّ كل  نهاية وفي
مبنظر ومتتعن األزهر، وحدائق اجليزة، األهرامات في املشاركات زارت
زرنه وكان كل مكان النيل. نهر ضفاف الشمس من على غروب
يتح لم الضيق فالوقت بدمعة؛ ويودعهن بحفاوة، يستقبلهن

أخرى. مرة مكان منها إلى أي العودة لهن
أثارت التي احلادثة تلك نستذكر الشعبي، االستقبال وعن
اخلليلي خان في أزقة يتجولن املشاركات كانت حني حنان األنثى،
بعجوز الروايات، وإذ في املوصوفة معامله ويتعرفن على التاريخية،
تبكي، أخذت وقد حضنها، إلى  الفتيات  إحدى تضم مصرية

فلسطينية؟ أنت هل تسأل: وهي صوتها ع وتقطّ
الفتاة عنق بها توشح الفلسطينية التي احلطة كانت لقد
األقصى لرؤية املسجد شوقها مدى عن عبرت العجوز، التي دليل
فلسطني متابعة أخبار عن تنقطع ال بأنها بينت ثم فيه. والصالة

الفضائيات. عبر
ومرارة صعوبة مبدى بدأت الفتيات يشعرن األخيرة الليلة وفي
أمل على ويتواعدن حقائبهن،  يشددن بدأن وقد  الوداع، حلظات
لقائهن جسور من بنينه ما ينسني على أال ويتعاهدن آخر، لقاء

بـ"شهرزاد". التاريخي
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حلروف وحبي يدي، بني الراقص للقلم أن رفقتي أعلم أكن لم
أدب ومطاردة للقراءة وشغفي أرسمها، التي الكلمات تلك
لي الباب تفتح سفر تذكرة  ن  لتكوّ ستتحد  كان،  أينما األدباء

الدنيا! أم مصر؛ رائحة الستنشاق
دور وتفعيل لإلعالم  الفلسطينية الهيئة أن علمت حني
من مناطق فتيات جانب أربع قد اختارتني إلى "بياالرا"، الشباب
مصر، في فلسطني لنمثل الغربية، الضفة في مختلفة
سأزور ألنني ليس البداية،  في  أصدق  ولم الفرحة  اجتاحتني
حتديا وتشكل خاص، مبذاق زيارة ستكون ألنها مصر فحسب، بل

البالد األخرى. في فلسطني اسم وإثبات على متثيل لقدرتي
جهة، من فتأفف السائق جدا، صعبة إلى مصر الرحلة كانت
كلها االنتظار الطويلة، وحلظات أخرى، جهة من ضابط وعصبية
كنت وإن التجربة، مردود وهو يشغلني، عما لتلهيني تكن لم
شهرزاد" "قالت ورشة في األخريات املشاركات أمام ذاتي سأثبت

املشاركات؟ بني من سنا األصغر من وأنني خاصة
وراء أرجتف وقفت لي؛ بالنسبة  سهال األول اليوم  يكن ولم
ذلك في أدركت ألنني وإمنا املوقف، خشية ليس وأقالمي، أوراقي

في اخلارج. الوطن متثيل معنى اليوم،
كتابة إعادة  بهدف أيام،  ثالثة مدى على الورشة وامتدت
عن سوى ال تتحدث ألنها املرأة؛ منظور الشعبية من القصص

الرجولة. بشيم سوى تفخر الرجال، وال
التي بالطريقة وأعرضها القصة أكتب أن يهمني يكن لم
ما حلظة وفي مناسبا! يرينه الذي بالشكل أو النساء، ترضي
ألن بل يعجبني، لم ألنه ال بعنوان الورشة! علمت حني ضحكت
بحقوق للمطالبة مصر إلى نذهب كيف مضحكا؛ كان الوضع

WÐd−²�« oLŽ s�

بحقوق تطالب التي اجلمعيات فيه تقام الوقت الذي في النساء،
الرجال في األردن!

مبفردات القصة أكتب  أن الورشة تلك في  همي كان بل
االجتماعي. النوع عن النظر بغض الطرفني، ترضي إبداعية

القصص الشعبية، تاريخ عن قيمة على معلومات حصلنا
كتجسيد على خاطري، لتطرأ تكن لم مبواضيع أفكر جعلني مما
مواصفات كل  وإعطائه الشعبية، الروايات جميع في  الرجل

والشهامة. النبل
تكتب ملاذا حني: كل ذهني باب يطرق كان سؤاال واحدا لكن
ال العامية باللهجة الورشة لتلك واملقاالت الروايات جميع

العربية؟ باللغة
مبحاولة طمس أشبه كان فقد كثيرا، يزعجني اجلزء هذا وكان

العامية. لتتفوق العربية اللغة
شخصيا معنا. الهاربة ذكرياتنا وعادت الوطن، إلى وعدنا
االحتالل من التذمر عن أكف أن أهمها عديدة، بدروس عدت
زيارتي فبعد العمل... فرص قلة أو واإلغالق، االقتصادي، والوضع
نحقق أننا إال  االحتالل، ورغم احلصار، رغم أننا أدركت  ملصر

إجنازها. عن احلرة الشعوب جناحات تعجز
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معقدة،  معاني  طياتها  في  حتمل  بسيطة،  كلمات 
وجتسد قصصا واقعية، تتكرر كلما دققنا النظر في خفايا 
فيها  ويتدخل  األسرة،  داخل  االجتماعية  العالقات  وأسرار 
مبدأ احلالل واحلرام،  بناء على الدين والتقاليد، مع ترجيح 

كفة ميزان األخيرة في كثير من األحيان.
وللوصول إلى مقارنة حقيقية، ال بد من طرح السؤالني 
التاليني: ما ردة فعل األب حني يعلم بأن أبنته تتحدث مع 
زميلها في اجلامعة عبر اجلوال؟ وما ردة فعل األب إذا علم 

بأن ابنه يتحدث مع زميلته في اجلامعة بنفس الطريقة؟
منزل،  ربة  وهي  نابلس،  من  دويكات،  رميا  املواطنة  تقول 
إنها تعالج املوضوع بطريقة يتقبلها األبناء دون تفريق على 
أساس اجلنس، وبعيدا عن الضرب واإلهانة؛ "ألن العنف يولد 

عنفا"، خاصة في فترة املراهقة.
وتتابع قائلة: "هناك فجوة بني األهل واألبناء، خاصة إذا 
مع  التعامل  في  العنف  إلى  ويلجأون  متزمتني،  اآلباء  كان 
أبنائهم؛ ألنهم فقدوا القدرة على احلوار والنقاش معهم؛ 
بالفتيات،  يتعلق  فيما  خاصة  اتمع،  من  عليهم  خوفا 
ألن الشاب مغفور له اخلطأ في اتمع، بينما الفتاة ممنوع 

عليها اخلطأ مهما كانت طبيعة األسباب واملسببات".
يتوقف  والفتاة ال  الشاب  التعامل بني  الفرق في  ولكن 
عبد  حسام  يقول  حيث  واألشكال،  املبررات  هذه  عند 
بطبيعته  في مجتمع شرقي،  "نعيش  نابلس:  من  العزيز، 
احملافظة، التي متتاز بأن القيود على الفتاة أضعاف القيود 
واملمنوع".  باملسموح  يتعلق  ما  في  خاصة  الشباب،  على 
ويرى بأن اتمع يسمح للشاب ببعض التصرفات. ولكنه 
يتابع قائال: "لو سمعت ابنتي تتكلم مع شاب على اجلوال 
فلن أتقبل األمر أبدا، ولو حصل ال أعرف كيف ستكون ردة 
فعلي. أما إذا كان ابني يتكلم مع إحدى الفتيات، فسأرشده 
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تخفي  ما  نكتشف  أن  نحاول  الصباح  طيور  مع 
من  املسلوبني  لألطفال  وأحقاد  آمال  من  الشمس 
البراءة والطفولة، لعلها تنتزع  األمل من رحم اليأس 

لتعطيهم بصيص أمل باحلياة أو التعليم.
حاورنا األطفال، واكتشفنا بأنهم رجال، ليس ألنهم 
في  وضعتهم  التي  الصعبة  للظروف  وإمنا  ذلك،  أرادوا 
هذا القالب الذي مييزهم عن باقي أطفال العالم. محمد 
عنان، ١٦ عاما، من نابلس، بدأ حديثه بكل ثقة بالنفس، 
نار،  إطالق  اليوم  العالم؟  أطفال  من  نحن  "أين  وقال: 
وغدا إضراب، وبعد غد إغالق. وفي حالة استؤنف الدوام 
جعلتنا  "لقد  ويتابع:  احلضور"،  األساتذة  على  يتعذر 

حكومتنا واالحتالل رجاال قبل أن نفكر بالطفولة".
ويقول: "أنا ال أرغب بالعيش في فلسطني. أريد أن 
يبني  رسم  في  أحتاجه"،  ما  ألوفر  املدرسة،  من  أخرج 

حياة أطفال فلسطني وتطلعاتهم.
أطفالنا يرحلون في تفكيرهم إلى أماكن بعيدة بحثا عن 
األمان قبل األمل الذي ضاع عندما أطلق عليهم اسم "أطفال 

فلسطني"، فلماذا ال نستطيع إعادة احلياة لهذا اجليل؟ 
"انتبه لنفسك وال تتلفت حولك" هي العبارة التي 

يحفظها عمار سليم؛ ١٤ عاما، من نابلس، عن ظهر قلب؛ 
إلى  يذهب  حني  صباح،  كل  مع  تكرارها  متل  ال  والدته  ألن 
املدرسة، أو حتى عندما يخرج مع أصدقائه؛ خوفا عليه من 

األحداث التي تشهدها املدينة.
ويقول وهو ينظر إلى الساعة: "أحب احلياة؛ لكن الظروف 
صعبة، فالعطل تتكرر كل يوم، واخلروج من املدينة صعب 
جدا، وال أمل بانفراج، ونحن األطفال مزروعون على الشارع، 

بعد انتهاء الدوام إذا داومنا في ذلك اليوم".
ومتنت الطالبة مرمي سعيد، ١٤ عاما، على معلمة اللغة 
األطفال  حق  عن  تقرير  كتابة  منها  تطلب  أن  العربية 
حقوق  من  بدال  أكثر؛  "ال  بسالم،  والعيس  باإلنسانية 
اإلنسان واملواطن، ألن ذلك أهم من حقوقه األخرى". وتقول: 
"رغم الظروف الصعبة التي يعيشها أطفال فلسطني، إال 
أننا نشهد حلظات سعادة، فنحن نلعب وندرس، ونتعلم من 
احلياة دروسا، ونزور أصدقاءنا"، وتعلق: "ليس من املهم زيارة 

البحر، األمر الذي يحلم به كافة أطفال فلسطني".
اإلجابة صعبة وثقيلة عما ميكن أن يفسر هذا "الكالم 
الكبير" الصادر عن أطفال، حيث حتاول فرح دروزة؛ املرشدة 
األمر  تفسر  أن  الفلسطيني،  اإلرشاد  مركز  في  النفسية 
املستوى  نفس  في  يكون  لألطفال  العقلي  "العمر  بأن 
جلميع األطفال، لكن السمات والتجارب التي مير بها أطفال 
في  النار  وإطالق  واإلضرابات،  االجتياحات  مثل  فلسطني؛ 
وتتابع:  غيرهم".  جتارب  من  أكبر  جتاربهم  جتعل  الشوارع، 
"وهذا ينعكس على شكل ردود أفعال خطيرة في السلوك، 
تتحول فيما بعد إلى روتني حياتي، دون القدرة على التعرف 

على النتائج املباشرة".

وأصححه، وأوضح له بأن هذا العمل خطأ"!
بطريقة  الفتاة  مع  التعامل  يفضل  العزيز  عبد  ولكن 
أفضل؛ "ألن الفتاة بحاجة إلى حنان، وأكثر حساسية من 
حالة  "في  بينهما  التعامل  في  يفرق  لن  ولكنه  الشاب". 

وقوع مشكلة، مع األخذ بعني االعتبار طبيعة املشكلة".
بأن  بنابلس،  إجنليزية  لغة  مدرسة  اخلياط؛  ختام  وترى 
ردود  الختالف  األب؛  من  منها  أقوى  أمه  مع  االبن  عالقة 
الفعل بني األبوين، ولكن إذا وقعت مشكلة مع أحد أبنائها، 
احللول  وتختار  اجلوانب،  من جميع  املشكلة  بدراسة  تقوم 

املنطقية؛ "ضمن الدين، والعادات والتقاليد واألخالق".
حول  لألهالي  تثقيفية  دورات  بعقد  اخلياط  وتنصح 
التعامل مع األبناء؛ ألن هناك "فجوة كبيرة في التفكير بني 
املشكلة  بأن  وترى  تطور مجتمعنا"،  بسبب  واألبناء  اآلباء 
بأنها  يجزم  التي  مبعتقداته  كل  "يتمسك  حني  تبدأ 

صحيحة، ويحاول دائما فرضها على اآلخر كما هي"!
وترى بأن الفتاة ضعيفة في اتمع، على عكس الشاب، 
سمعة  أن  كما  قضاياها.  ومناصرة  حمايتها  جتب  ولذلك 
تقول،  كما  الشاب"،  سمعة  من  "أهم  اتمع  في  الفتاة 
وتتابع: "فمجتمعنا يتشدد في العادات والتقاليد القبلية، 
التي تعتبر بأن الفتاة جتلب العار لألسرة، ومتس شرفها أكثر 

مما يفعل الشاب".
وتعتبر سمية الصفدي؛ مديرة مركز شؤون املرأة واألسرة 
اتمع  ثقافة  من  مستمدة  األهل  ثقافة  بأن  نابلس،  في 
التي  احلواجز  ويضع  ويقيد حركتها،  الفتاة،  يرحم  ال  الذي 
حتد من قدرتها على التصرف، حتت ذريعة العادات والتقاليد. 

وال يفرضها على الشاب.
يطال  والفتاة  الشاب  بني  التمييز  بأن  الصفدي  وتعترف 
اتمع  ألن  العقاب؛  على  مقتصرا  وليس  الشؤون،  جميع 
الذي نعيش فيه أبوي ذكوري. وتقول: "هذا خطأ بحد ذاته". 
ولتصحيحه فإنها تنصح بالتركيز على األنشطة التثقيفية 

"التي تهدف الى حتسني ثقافة اتمع حول األسرة".
جامعة  من  عاما،   ٢٠ محمد،  متارا  الطالبة  وتصارح 

النجاح الوطنية بنابلس، والدتها أكثر من والدها؛ ألن األب 
بعيد عن األبناء بحكم ظروف العمل، وخوفا من ردة فعله 

جتاه بعض التصرفات التي قد يعتبرها خطأ.
ومع ذلك فإنها ترى بأن هنالك متييزا بني الشاب والفتاة، 
أو  زميلته  مع  الشاب  حتدث  "إذا  قائلة:  حديثها  وتدعم 
صديقته، فاألمر عادي، وال يستحق مساءلة األهل، كما هو 

احلال إذا كانت الفتاة في مكانه".
أما الطالبة آمنة سميرات، من جامعة النجاح الوطنية، 
هي  كلمته  ولكن  سنوات،  بخمس  يصغرها  أخاها  فإن 
يكون  ال  عندما  خاصة  غيره،  برأي  يؤخذ  وال  املسموعة، 

الوالد في البيت.
حني طرحنا السؤالني على احلاج عادل علي، ٧٦ عاما، من 
بيت امرين، قضاء نابلس قال: "عليّ الطالق من مرتي، بقتل 
بنتي، وابني بطرده من البيت"! ولكن تبقى ردة فعل األهل 
حسب  والتقاليد  بالعادات  التقيد  اختالف  مع  متفاوتة 

املنطقة.

وبناء على الدراسة التي أجرتها جامعة بيرزيت عام 
إلى  تؤدي  التي  األسباب  أهم  أن  إلى  دروزة  تشير   ،٢٠٠٦
هي  األطفال،  على  النفسية  الصدمة  بعد  ما  أعراض 
اإلضرابات املتكررة في املدارس. حيث تؤكد الدراسة على 
أن هذه اإلضرابات تؤثر على األطفال أكثر من املمارسات 
نوع  أهم  يفقد  الطفل،  "ألن  ضدهم؛  اإلسرائيلية 
باألمان  الشعور  عدم  إلى  يؤدى  مما  االستقرار،  أنواع  من 
دروزة.  تؤكد  كما  ضائعا"،  الطفل  ويصبح  واالنتماء، 
وتضيف: "بعد كل هذا يفقد الطفل التوازن بني األسرة 

والتعليم؛ ألن العالقة التي تربط بينهما قوية".
قائلة:  واقعها  عن  عاما،   ١٥ محمد،  زينة  وتعبر 
حقوقنا.  وسلب  املبكرة،  الرجولة  علينا  فرض  "لقد 
والقدرة  واإلصرار،  التحدي  قلوبنا  في  زرع  ذلك  لكن 
وشددت  نرفضها.  التي  الظروف  مع  التكيف  على 
حقوق  على  للحصول  املقاومة  مواصلة  أهمية  على 
الصعبة  الظروف  نعتبر  أال  "يجب  وقالت:  األطفال، 

سببا لالستسالم والتهاون".
من  منزعجة  لكنها  كثيرا،  مدرستها  زينة  وحتب 
وصعوبة  اإلضراب،  خاصة  الدراسي،  العام  اضطراب 
في  املــدارس  طالب  وتواجد  الفلسطيني،  املنهاج 

الشوارع بعد انتهاء الدوام.
يحملون بني أيديهم بياض احلياة، وحتمل األيام لهم 
كان  اإلسرائيلية  املدرعات  واجه  ومن  السنني.  سود 
طفال، ومن متزقوا أشالء كانوا أطفاال. والذين يعملون 
نستطيع  فهل  أطفال؛  التجارية  واحملالت  الزقق  في 

إعادة األمل إليهم؟! 

أحاديث فلذات أكبادنا فلماذا نفرق بينهمأبـناؤنا
نساء

فعلي. أما إذا كان ابني يتكلم مع إحدى الفتيات، فسأرشده 
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يحفظها عمار سليم؛ 
إلى  يذهب  حني  صباح،  كل  مع  تكرارها  متل  ال  والدته  ألن 
املدرسة، أو حتى عندما يخرج مع أصدقائه؛ خوفا عليه من 

األحداث التي تشهدها املدينة.
ويقول وهو ينظر إلى الساعة: "أحب احلياة؛ لكن الظروف 

محمد،  متارا  الطالبة  وتصارح 

t−Š UH�
مراسلة الصحيفة/جنني

من  الكثير  ومصادفة،  أحيانا،  يجتمع  دارنا  في 
األفكار،  من  مجموعة  ذهني  فتتجاذب  النساء، 
أحاول  وأنا  عقلي  وشط  فكري،  سها  ما  وكثيرا 
أن أستمع ملا تقوله هذه، وأخمن ما سترد عليها 

تلك.
أحاديث تطول، وتطول، ولكنها تعود وتصب في 
"حجر" املرأة بحد ذاتها؛ فغالبا، وكما جرت العادة 
عاتقهن  على  النسوة  تأخذ  الكالم،  افتتاح  عند 
األوالد،  وأخبار  واألحوال،  احلال  عن  بالسؤال  البدء 
سواء أكانوا متزوجني أم عازبني، كما ويتم السؤال 
بشكل بسيط عن بنات الدار إذا قلت أعمارهن عن 
اخلامسة عشرة، أما إن زادت أعمارهن عن ذلك فال 

يطيب احلديث إال عنهن!
ثم تدخل واحدة أخرى إلى محور احلديث، وتبث 
الفالنية،  احلارة  أبيها في  بيت  خبرا عن فالن؛ جار 
وكم  عضال،  مبرض  إصابة  من  معه  حدث  وما 
في  زالت  ما  وامرأة  عيال،  من  مماته  بعد  سيترك 
الثالثني، أو أقل، فتقاطعها أخرى باحلديث عن تلك 
التي اتخذت لها زوجا آخر بعد وفاة زوجها، و"رمت"  

بأبنائها إلى جدتهم، وعمتهم "العانس"!
ويتتالى احلديث مع تقدمي ما طاب من العصير 
من  صحن  مع  احلــوار  متعة  ــزداد  وت والفواكه، 
املكسرات، "فتقشر" النساء حبات البشر! عفوا، 
أو  منها عظمة،  يبقني  ال  "البزر"، حتى  حبات  بل 

شق شحمة!
الدعاء  بقدرتهن على  اجلالسات  أكثر  ويتنافس 
على جاراتهن أو حمواتهن، وغالبا ما تدعو هذه أو 
تلك على املسؤول عن توزيع املؤن؛ فكثيرا ما تدور 
االجتماعي  الباحث  "عمو"؛  حول  الثرثرة  عجلة 
املسؤول عن توزيع مؤن الوكالة، وكم وكم يسمع، 
لفالن  يجلب  لم  إذا  تناله،  دعاوي  من  يسمع،  وال 
ألف  بقيمة  شيكا  آلخر  أو  الطحني،  من  كيسا 
تسعة  وعنده  العمل  عن  عاطل  فاألول  شيقل؛ 
أوالد وعاشرهم "سيأتي بعد صيف". والثاني معه 
أنه  مع  املزيد،  باملزيد  يطالب  وبحجته  مؤن  كرت 
من باشاوات القرية، ولكن "طحني وحليب املؤن"، 

كثير "زاكي"! و يحبه و يشتهيه قلبه!
"مزبوطة"،  قهوة  بفنجان  الس  نهاية  ومع 
تتفرق النساء، وتذهب كل واحدة إلى بيتها، حتمل 
"القعدة"،  في  سمعتها  جديدة،  أخبارا  معها 
أو  القريبات،  وجلاراتها  بيتها،  وتنشرها في  لتبثها 

رمبا وغالبا لزوجها!
التفكير،  من  وقت  وبعد  النهار،  انتهاء  مع 
تنحصر أحاديث النساء في جمعاتهن عن النساء 
نفسها،  املرأة  إال  املرأة  بال  يشغل  فال  أنفسهن؛ 
وتتحدث،  وتبكي،  وتغني  وحتزن  تفرح  التي  فهي 
وتصمت، وتبوح وتكتم، وتفضح وتستر، كغيرها 
تزويج  في  لتفكر  تسهر  التي  وهي  النساء.  من 
التي  احلالل  بنت  وإيجاد  احلالل،  ابن  من  ابنتها 
بيت جيرانها،  في  أو  بيتها،  في  إذن  ابنها!  تسعد 
وفي مختلف أنواع مجالسها، حديثها هو نفسه؛ 

هو "أحاديث نساء".
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في أحد مستشفيات بيت حلم
بصحتك يضر قد الطب

١٧ عاما  عيسى/ مي كتبت:
حلم بيت الصحيفة/ مراسلة
أو طبية،  هيئة  أي منه تنجو وال وارد، أمر الطبي" ”اخلطأ 
كانت ومهما والبشرية، املادية إمكانياته بلغت مهما مستشفى،
ولكن ندرتها. في حلوة العبارة هذه تظل ولكن الدولة متقدمة.
القاعدة، هو الطبي" فـ"اخلطأ  املستشفى، هذا في مختلف املر

طبي. هناك خطأ يكون أال هو والنادر
صوت الـ"يوث تاميز؛ في مقاالته أحد في الزميل عالء حاليقة يقول
بالك فما مشفى". إلى "مشافينا حتتاج الفلسطيني": الشباب
بني ما حتكم التي العالقة اإلجبارية فيه اخلطأ مستشفى يبدو في

الطبيب واملريض.
مستشفى هو: املميز فعنوانه طريفة، حكاية املستشفى ولهذا
واخلارج مفقود عديدة؛ أهمها: "الداخل مبادئ وللطب فيه عزرائيل.

حق". فهو: "املوت فخر أما شعاره وبكل مولود"،
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حلم مراسلة الصحيفة/ بيت

هيئة طبية، أي منه وال تنجو الطبي" أمر وارد، ”اخلطأ
والبشرية، املادية  إمكانياته بلغت مهما مستشفى، أو
العبارة هذه تظل ولكن متقدمة. الدولة كانت ومهما
املستشفى، هذا في مختلف االمر ندرتها. ولكن في حلوة
هناك يكون أال هو والنادر القاعدة، هو الطبي" فـ"اخلطأ

طبي. خطأ
الـ"يوث مقاالته في أحد في حاليقة عالء الزميل يقول
حتتاج "مشافينا الفلسطيني": الشباب صوت تاميز؛
فيه اخلطأ يبدو مستشفى  في بالك فما  إلى مشفى".

الطبيب واملريض. ما بني حتكم التي اإلجبارية العالقة
هو: املميز فعنوانه طريفة، حكاية املستشفى ولهذا
أهمها: عديدة؛ مبادئ فيه وللطب عزرائيل. مستشفى
فخر وبكل شعاره أما مولود"، واخلارج مفقود "الداخل

"املوت حق". فهو:
رغبة بالذات املستشفى هذا موضوع أتناول أن أختر لم
القصص نحتمل نعد لم مللنا! واهللا ولكن  بالتشهير،
اإلهمال من املرضى الناجني أفواه من يوميا نسمعها التي

فيه.
سأترك وصفي، في أبالغ بأني بعضكم يعتقد ال ولكي
وخرجوا اهللا رحمهم على ألسنة من التأكد حرية لكم

ساملني. شبه ساملني أو من املستشفى؛
واإلنفلونزا؟ اجللطة بني الفرق ما

أبو عثمان،  فؤاد احلاج  كان  وحني  قارصة، شتاء  ليلة
ويتابعان  زوجته، مع الشاي احلار يرتشف عاما، ٦٨ جمال،
الفضائية، احملطات إحدى شاشة على يعرض كان فيلما
جسده بدأ حتى بضع ثوان هي إال وما بألم رهيب. شعر
فارمتى حوله؛ تدور أن شعر باألرض يلبث يتصبب عرقا، ولم

يصيح. واخذ األرض على

بصحتك يضر قد الطب
لحم بيت مستشفيات أحد في

سيارة وحضرت وتولول.  تصرخ أخذت بدورها  زوجته
عزرائيل"، "مستشفى إلى  جمال أبو  وحملت اإلسعاف،
له: وقال بفحصه، الطبيب قام الطوارئ قسم وفي

إنفلونزا مش أكثر"! شوية "بسيطة يا حاج...
مشتركة غرفة في جمال أبو وضع الشديد، أمله ورغم
أن إلى يرام،  ما على تسير األمور  وكانت آخر،  مريض مع 
من يعاني اآلخر املريض بأن جمال، أبي ابن خالد؛ اكتشف

املعدي! اليرقان مرض
جدا، معد فاليرقان مرض األمر؛ حتمل خالد يستطع لم
نفس في آخر مريض  أي مع مريضه يتشارك أن  يجوز وال

الغرفة.
عدم عن  النهاية في أسفرت  كثيرة  محاوالت وبعد
وخرج والده خالد حمل لشكواه، قابله طبيب أي استجابة
بنقله وقام صباحا، الرابعة الساعة في من املستشفى به
فاإلنفلونزا الصدمة؛ كانت وهناك خاص، مستشفى إلى
عزرائيل"، مستشفى" في  جمال أبو  منها عانى التي
تودي كادت حادة، دماغية جلطة األمر حقيقة في كانت 

بحياته!.
"مستشفى عزرائيل"، غادرت بأبي خالد: "عندما يقول
عمرها، من عشرة الرابعة تتجاوز ال طريقي فتاة في قابلت
من مبكرة ساعة في  أضراسها أحد اقتلعت  قد كانت
ارتكبت وقد صباحا. حتى الرابعة النزف يتوقف ولم اليوم،
سباته، فحدق من املناوب الطبيب بإيقاظ شنيعة  جرمية
مش هالوقت، صبرتي كل "يعني قائال: وصرخ في عينيها

بس؟ ساعتني كمان تصبري قادرة
اجلرح بسيط داعي... في ما

من السنة ونصف سنتان عمرها فتاة جابر، أصالة
اجلنزير التف حني أخيها دراجة على تلعب كانت  اخلضر، 
بشدة. وتتألم تصرخ ووقعت، فبدأت الصغيرة قدمها على

. بدموعها وجنتاها واغتسلت بدمائها، األرض وتلطخت
واضطر املنزل، إلى األقرب عزرائيل" "مستشفى  وكان 

بعد الفحص إليه. بها يسرع أن إلى ينهار، كاد والدها الذي
اإلصابة "ألن جرحها؛ بخياطة سيكتفي إنه الطبيب قال
من ليتأكد اجلرح طلب أبوها تصوير وحني بليغة". ليست
شاء إن سليمة داعي؛ في "ما الطبيب: قال قدمها، سالمة

اهللا".
مستشفى إلى باألمر، فحملها أصالة أبو يقتنع لم
تبني الصغيرة،  لقدمها أشعة  صورة  إجراء وبعد آخر، 
تعبير حد على "طحنت" قد عظام ساق املسكينة بأن

أبيها.
خاللها وضعت للصغيرة، جراحية عملية إجراء ومت
وهي حتى السير. لتمكنها من قدمها  في قطعة حديد
بليغة جدا، لكن إصابتها ألن التأهيل؛ إلعادة تخضع اآلن
واكتفى أباها اقتنع، لو أن كان ليحدث العالق: ماذا السؤال

اجلرح فحسب؟! بخياطة
عديدة استخدامات لها املوتى ثالجات

إلى  أدخلت حلم. بيت من  عاما، ١٤ حيمور، بلوندين 
في شديد ألم من تعاني كانت ألنها "مستشفى عزرائيل"

البطن. منطقة
في ليلة بالبقاء الطبيب "نصحني بلوندين: تقول
في كــان". ما وهذا  املراقبة.. حتت  ألبقى املستشفى 
فتحت أن وما الضجة، أيقظتها التالي اليوم صباح
في معها املستشفى مرضى جميع رأت حتى عينيها
ما اكتشفت ثم األمــر،  تصدق ولم وصدمت الغرفة،
أصال. الغرفة في تكن لم  فهي الصدمة،  حدة من  يزيد
بعملهم، يقومون النظافة عمال  "كان بلوندين: تقول
املمر؛ إلى نومهم خالل غرفهم من املرضى كافة وأخرجوا

اخلطيرة". عمليتهم انتهاء حلني
املستشفى في صوتها عال فقد قصة أخرى. بلوندين وألم
مطبخ إلى "دخلت تقول: الغريب. من أغرب شيئا رأت حني
لكنني ابنتي، عطش به أروي ماء كأس ألحضر املستشفى
في والصحون الكؤوس يضعون فيه العاملني أن وجدت

وتتابع: املوتى"، ثالجات
التحمل، أستطع "لم

أصرخ". وبدأت

أنا جتربتي
عن قصتي تختلف  ال
سوى املرضى  قصص بقية
أحد في كنت األسماء.  في
خالي ابن من ألعب ــام األي
الرابعة يتجاوز يكن لم الذي
على وقــع حني العمر،  من
ومع رأســه. ــرح وج األرض،
حملناه أهلي وجنون جنوني
بيتنا؛ إلى مستشفى أقرب إلى

عزرائيل". "مستشفى
قسم إلى الطفل أبي حمل
بأن فوجئنا حيث الــطــوارئ،

اجلرح؛ يخيط  لن الطبيب 
قد نوبته أن بحجة
نوبة وحانت انتهت،

طبيب آخر.
ــل ك ـــــــــم ورغ

ع تفا ر ا و ، ت شا لنقا ا
الصخر يلن لم األصوات،

حدا مما  الطبيب،  رأس في  الذي
مستشفى آخر لتقدمي إلى الطفل بوالدي إلى حمل

له. املناسب العالج
بيت في إن أقول أن إال املوضوع، لهذا خامتة أجد لم
احلكومي" "املستشفى مصدرها جديدة، ثقافة حلم
أال بإصرار، عزرائيل" "مستشفى اسم يحمل الذي

بالصحة". مضر فهو طبيبك؛ من "انتبه وهي:

n¹dA�« n¹dý
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وكأس النرجيلة كافية! تعد لم السطح جلسة
خمسة أكبر،  أفكار إلى بهم تؤديا أن بد ال كان الشاي
"أي شاب اخلاصة؛ فلسفتهم لهم كانت من غزة، شباب
أنه سفره  جواز على يكتب الفلسطينية،  الهوية يحمل 
باقي في  سنه في  هم عمن مختلفة بطريقة  سيعيش 
التي حياته، طريقة االختالفات هذه أهم ومن األرض، بقاع
سياسي، حزب إلى ينضم أن فإما أمامه؛ اخليارات فيها تقل
أن وإما عنها، غنى يكون في قد إلى طرق اخليار هذا ليقوده
مستقبله طريق أن يستنتج أن بعد لواقعه يستسلم
أمل. وبال مقاومة، بال هي؛ كما احلياة فيعيش مسدود،
به"، يحيط الذي السور هذا تخترق نفسه يجد وأحيانا
قام بها التي االختراق طرق من واحدة "ليسا" منتدى وكان

غزة. في الشباب بعض
موقع اإللكتروني؛ "ليسا" موقع فلسفة هــذه
من حتمله مبا اهتماما شبابية، لم جتد بأفكار فلسطيني
حيث يعهده اتمع، عما مختلفة تبدو وثقافة. قد فكر
وطرح العقول،  الستثمار مالئمة بيئة  إيجاد نحو اجتهت
مجتمع في شيوعا وأكثرها الطرق، بأسلس املشاكل
عما االبتعاد حتاول شبابية منظومة حيث تبنت الشباب،

منحرفة وأشكال ومشاكل سياسية، هموم، من يحيطها
التعبير. من

من يحملونه ما فيه ليستثمروا طريقا الشباب يجد لم
بها يقصد ال التي "ليسا"، بكلمة فخرجوا فكرية، قدرات
مصطلح جديد، وجد وإمنا هي عليها، املتعارف (ليس) كلمة
تستطيع وال بفكرة، تخرج عندما منطوقا تعبيرا ليعكس
فكانت املناسبة، البيئة النعدام استثمارها  أو تنفيذها،
عام والدتها وكانت املستحيل، عن ساخرا تعبيرا "ليسا"
عام نطاقها واتسع الشباب، استخدامها وتداول ،٢٠٠٣
ليتجمعوا ليسا"، "شباب موقع إنشاء الشباب فقرر ،٢٠٠٧
الكبت وإخراج بطريقتهم، ملشاكلهم حلول إيجاد ويحاولوا

به. يتشاركون الذي
التصميم، الشعر، شيء؛ كل من القليل فيه "ليسا"
املوقع محتويات بعض هذه النكت،...."، السياسة،

تكنولوجيا  طالب عاما،  ٢٣ املدهون، إسالم يبينها كما
يتميز ويضيف: "ليسا اإلسالمية. اجلامعة املعلومات في
تصل سهلة، بلغة األفكار فيه وتطرح الشباب،  بعفوية
التصنع يغلب فيه الذي الوقت في من يقرأها، جميع الى
البعد عن ميزة باإلضافة إلى األخرى". املنتديات أغلب على

املدهون، إليه يشير الذي األمر السياسي، التحزب
"ليسا" أركان بعض

اسم اليومي الشبابي للملتقى "ليسا" شباب اختار

ÊhÎμdE’G "É°ù«d" ióàæe

بخير! شبابنا
باألفكار الشباب يتشارك وفيه سطح"، "قعدة
بقية في مكانا لها جتد ال التي  السريعة
و"شؤون "مواضيع عامة"، املنتدى. وفيه أقسام
الذي الركن فهو فايدة" "فش أما ليساوية".
ويشدد حياتنا، في السياسية بالشؤون يهتم

املواجهات ومنع األعمى، االنحياز  عدم على عليه القائمون
للفضفضة ركن  فقط  "فهو األعضاء؛  بني السياسية

املدهون! يوضح كما السياسية"
تاريخنا، من أوراقا فيفتح وتاريخنا"  "تاريخك ركن أما
بطابع القيمة املعلومات من الكثير وفيه عظماءنا، ويتناول

خفيف.
للترحيب باألعضاء الليساوية الزاوية هي من بدري" ”وينك

واملناسبات. التهاني وتبادل اجلدد،
جنب"؛ على "كلمتني ركنني؛ على ويحتوي اتمع"، "ليسا
مختلفة، نظر ووجهات ساخنة، وآراء ونقاشات أحداث وفيه
األحلى"، و"النص مجتمعنا. في احلياتية أمورنا على تنعكس

النسائية. بحواء وشؤونها خاص قسم وهو
أنواع معلومات عن الرياضة، حملبي صح" "عيش زاوية وفي

الصحية. والعادات الرياضة،
الغرباء"؛ "مقهى وهي عدة أبواب، ففيه "ليسا األدبي"، أما
مع ليمتزج  الساخر، "ليسا" أسلوب عن يبتعد ركن وهو 
الكلمة، مع التعامل في الفلسطيني الشباب إبداع جدية

كبار وقسم النثرية، واخلواطر النثر قسمني؛ من ويتكون
ويختص وإبداعاتهم. الشعراء كبار عن يتكلم الذي الشعراء؛

و الروايات. القصيرة بالقصة "حكايا قلم"، قسم
و"ليسا الترفيهي"، "ليسا منها أخرى؛ أقسام إلى إضافة

التقني".
"ليسا" ونحلم

ال التي أحالمهم املشروع فكرة على القائمني للشباب
طالب  ٢٢ عاما، أحمد غامن، يقول حيث على املنتدى، تقتصر
نحلم "نحن اإلسالمية: اجلامعة  في الصناعية الهندسة 
اإلنترنت شبكة على إذاعة محطة من "ليساوي" ببث
"ليسا" شباب يهتم كما الليساوي". النطاق لتوسيع
وتقريب الفلسطيني،  الشباب من فئة ألكبر بالوصول
الكتابة على تقتصر ال إلى حلول "للتوصل الشباب؛ مشاكل
يختم كما الواقع"، على أرض ملسها ميكن وإمنا املنتدى، في

ليسا. عن كالمه أحمد
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دائما عمره، وسيظل من العاشرة في  حنظة ”ولد
الوطن، من أرض تلك السنة خرجت العاشرة، وفي في
إنه العمر،  من العاشرة في أيضا سأكون أعود، وحني 
خلفه، ويداه شعر، بال للناس، ظهره يدير دائما طفل

واملواقف“. من األحوال في كثير ومضحك ساذج فهو
القضية العلي  نــاجــي الفنان جسد لقد 
الطفل ذلك في العربية، األمة وأحوال الفلسطينية،
بلغة العربي، الشارع  رسالة ليوصل يكبر،  ال الذي 

ومعاناته. املواطن ألم تعكس ومضحكة، سهلة
العالم في لروح اجلماعة موقفا رمزيا حنظلة وميثل
ثم ملرارة القضية، رمزا متثل كانت بدايته لكن العربي.
األيام مرور مع وعيه يتطور فلسطيني طفل إلى حتول
للمقاومة، مستقبلية آفاقا ليخلق الصراع؛ ومراحل
اإليجابي؛ الدور وجود ينفي سلبيا تفسيرا يعطي

السياسية. املؤامرة ضد نقدية إسهامات ليخلق
يعرف ال بـ"ضمير الثورة"، امللقب العلي، سليم ناجي

الشجرة  قرية في  ١٩٣٦ عام ولد لكنه ميالده،  تاريخ
وعاش الشمالي، اجلليل في وطبريا الناصرة بني الواقعة
إلى مع أسرته تعرض للتهجير حني ،١٩٤٨ فيها حتى
احملتل وظلم الذل حياة وعاش لبنان. في جبيل بنت
عليه مما انعكس العربية؛ األنظمة وقسوة اإلسرائيلي،

املقاومة. مواضيع يتناول حني فكرية صحوة
نعرف؟ ماذا

بسيط: لسؤال إجابة عن بحثا السوق في تنقلت
العلي؟ عن ناجي تعرف ماذا

ناجي هو من يعرف لم قابلناه شخص أول
يرسم شخص "هو بساطة: بكل فقال الثاني أما العلي.

الكاريكاتير".
تشعر  نابلس، من عاما، زينة،٢٤  أبو ثائرة الطالبة ولكن
الطفل العلي، "خاصة ناجي كاريكاتير وهي تطالع بالسعادة
رسوماته في ناجي "القضايا التي يطرحها وتقول: حنظلة"،
من انطالقا الفلسطيني الشارع ومشاكل هموم تعكس

للمحتل". املسلحة املقاومة مبدأ
والذل االستسالم  رفض العلي ناجي  بأن زينة أبو وتعتقد
ليوصل حياته فقد لذلك الوطن؛ عن بعيد وهو حتى والظلم،
فيها يحثه رسالة، لالحتالل الرافض الفلسطيني املواطن إلى
وتابعت: االستسالم.. االحتالل والظلم وعدم على الثورة على
يعيشان زاال ما قلمه وفكره العلي، لكن ناجي جسد "مات

فينا".
املوقف الطبقي

أحمل ألنني  للفقراء؛ ومنحازا  مقاتال،  حنظلة "أريد
النحو، هذا على الرسومات تأتي لذلك طبقيا، موقفا
الرؤساء رسم وليس والوقائع، احلاالت رسم هو واملهم 
عليها وبناء حنظلة. ملهمة ناجي هذا نقد كان والزعماء".

ناجي  اعتبار جنني، من عاما، دراوشة،٢٥ الطالبة روان ترفض
في حتى احلية برسوماته خالدا زال ما "ألنه ميتا؛  العلي 
هذه كل مرور  رغم الفلسطيني الواقع وتعكس أيامنا، 

اغتياله". على السنوات
عاما،   ٢٣ سماعنة، شادي يقول عليه، ناجي تأثير وعن
اليومية الصحف نفتتح  أن  ناجي علمنا  "لقد  نابلس: من

يطالع نظرنا". أول ما رسوماته األخيرة؛ لتكون بالصفحة
حنظلة بخلود شخصية ناجي خلود سماعنة على ويدلل
وساما أو يعلقها يعرفها، ال فلسطيني شاب يوجد التي "ال
للقضية". احلقيقي  الوجه  تعكس كشخصية  صدره؛ على

ــس الــشــارع املواطن.ومت وهموم
شخصية فاطمة

ناجي رسومات متأل  التي األخرى الشخصيات أما
التي الفلسطينية، املــرأة شخصية  فمنها العلي، 

فيما الوضوح ورؤيتها شديدة تهادن، ال التي فاطمة؛ جتسدها
وهي نقيض حلها. وبطريقة الفلسطينية يتعلق بالقضية

أحيانا. ينكسر الذي زوجها شخصية
كبير الشارب، ذو والنحيل  واملناضل، الكادح زوجها أما

وحياته. عمله بخشونة يوحي بشكل واليدين، القدمني
العربية، يرمز لألنظمة الذي املتكرش هذه الشخصيات ومن
طويل اإلسرائيلي اجلندي وشخصية  الفلسطينية،  والقيادات
يواجه أطفال عندما التفكير، ومشوش مرتبكا، يكون األنف، الذي

االنتهازية. القيادات أمام يتعالى حني وشريرا وخبيثا احلجارة،
البداية نهاية

بلندن، صحفية القبس الدولية إلى العمل في توجهه أثناء
العلي ناجي  على النار مجهول أطلق  ،١٩٨٧ متوز  ٢٢ بتاريخ

لندن. املوت، ولكنه استشهد في صارع الذي
بلبنان احللوة عني مخيم في بدفنه أوصى كان قد أنه ورغم

ذلك. حالت دون إال أن الظروف والديه، إلى جوار
لفلسطني، يكتب بدو "اللي خالدة: ظلت كلماته ولكن
هكذا ميت.  حالو يعرف بدو لفلسطني، يرسم  بدو  واللي
فالطريق نتعب؛ وال كالرماح قاماتنا نصلب أن الصراع: أفهم
مبسافة إنها بالقريبة، وال بالبعيدة  ليست فلسطني  إلى
أعرف أنا صوابي، طار احلمراء اخلطوط ذكروا لي الثورة. كلما
على يوقع أن رأس أكبر حق من ليس إنه واحدا: أحمر خطا

عن فلسطني". وتنازل استسالم اتفاقية
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وفي املنفى، في الشاعر؛ كحال الفلسطيني حال الشعر
الغربية وقطاع غزة. وفي الضفة  ،١٩٤٨ عام احملتلة األراضي
فيتوجب األرض، بقاع في املشتتني شتات جتميع ر تعذّ وإن 
الشعرية، ودواويننا وكتاباتنا إبداعاتنا شمل نلمّ أن علينا
مرة من أكثر ماتوا  الذين  أولئك أدب رعاية  على  نعمل وأن
وإن غاب حتى وطنها، إلى قصائدهم نعيد وأن بوجع الوطن،
ميكن وال أدبيًا.. عمال وراءه إن خلف  ميوت ال فاملرء أصحابها؛

قصيدة. ينجب من نسيان
عربيا الرابع الفلسطيني... الشعر بيت

ليكون الفلسطيني؛ الشعر  بيت والدة ،١٩٩٨ عام شهد
وإمارة تونس بعد العربي  العالم في الرابع  الشعر بيت
األردن في الشعر بيوت ولتتبعه املغربية، واململكة الشارقة 

وغيرها. ولندن
ورئيس الشعر، رئيس بيت مراد السوداني؛ الشاعر ويوضح
فلسطينية مبادرة الشعر بيت بأن الشعراء، مجلة حترير
مجموعة جانب إلى عرفات، ياسر  الشهيد الرئيس ساهم
النور، ترى أن في التشكيليني، والفنانني واألدباء الشعراء من
قبل الفلسطيني يناط به جتميع الشعر ثقافيًا مركزًا ليكون
واملكتوب، وتكرمي منه الشفوي التراث؛ وتوثيق وبعدها، النكبة
األعمال كافة وأرشفة دواوينهم، إصدار وإعادة الشعراء،
العرب واألدبــاء الشعراء وتكرمي الفلسطينية، الشعرية
ورعاية الفلسطينية، القضية مع املتضامنني والعامليني

األدبي. نتاجها إصدار على ومساعدتها اجلديدة، املواهب
دراسات تخصيص على الشعر بيت دأب تأسيسه، ومنذ
فصلية في  قصائدهم ونشر الشعراء، دواوين إصدار وإعادة 
تكرمي مهرجانات في الشعر  بيت ويشارك  "الشعراء".
ومن األخرى، العربي الشعر بيوت مع بالتعاون العرب الشعراء
والشاعر مطر، عفيفي محمد املصري الشاعر تكرمي ذلك

بنيس. محمد املغربي
من الدواوين العديد إصدار على حاليًا بيت الشعر ويعمل
يطبع ولم العربي، العمق في فلسطينيني لشعراء الشعرية
األدب من آخر على منط "للتعرف فلسطني؛ لهم دواوين داخل

عليه". غير الذي اعتدنا الفلسطيني
قام فقد واكتشافها، يهتم باملواهب اجلديدة أن البيت كما

من  معظمها ونثريًا، شعريًا ١٢٠ إصدارًا االن بطباعة حتى
أول بأن السوداني ويوضح اجلديدة. الشبابية  الطاقات إنتاج
صدر "ميجانا"، عنوان ويحمل البرغوثي، متيم للشاعر ديوان

إبداعه". ينتبه إلى لم يكن أحد الشعر، "عندما بيت عن
تختص سلسلة  إصدار بصدد الشعر بيت بأن ويكشف 
"كراريس عنوان حتمل الشباب،  الشعراء  قصائد بنشر
في األولى شعرية، مسابقات ثالث عن وسيعلن شعرية".
فسيكون أما األخيرة الشعر احلر، والثانية في الشعر العمودي،
عنها اإلعالن وسيتم "الزجل". الشعبي الشعر موضوعها

قيمة. جوائز وتخصيص الكرمي، رمضان شهر بعد
الشاعر إبداع على فيتو ال

الشعر، في معينة ال نتبنى مدرسة "نحن السوادني: يقول
أنه لم عندنا مكانا"، كما له يحقق الشعرية يجد وكل من

حزبي، أساس على عمل  أي رفض  أن الشعر  لبيت يسبق
"احلزبي شيء ويقول: ألي شاعر"،  احلزبي االنتماء نعرف و"ال
نص ضد فيتو  لدينا يوجد  وال  آخر. شيء الشعري والعمل
سينشر شعره كان إن يحدد الذي هو الشاعر وإبداع محدد،

ال". أم
يشير الفلسطيني، الشعري اإلرث على احلفاظ وعن 
خاص إلكتروني موقع إلنشاء املبذولة اجلهود إلى السوداني
فلسطني معجم إجناز مت كما البرغوثي، حسني الدكتور بشعر
خالل اخلارج في وإصداراتهم الشعراء تقدمي إضافة إلى األول.

الكتب. ومعارض املهرجانات
للشعراء أنطولوجيا إلجناز حاليا يبذل جهد وهناك
مهرجان "اجلزائر عاصمة خالل سيتم تقدميها واجلدد، الشباب
اجلديدة، الكتب عن اإلعالن إلى باإلضافة في اجلزائر، ثقافية"
اجلديد". ومتابعة القارئ استكمال البحث على "يبقى وهنا

من؟ مسؤولية
الرسمية الثقافية املؤسسة أن إلى السوداني ويشير
دعم وتيرة وبــطء واإلمكانيات، الدعم قلة من تعاني 
عاصمة "القدس ظل حملة في الثقافية، خاصة املؤسسات
أو وطنية، مكتبة من تخلو بأن فلسطني موضحا ثقافية".
وطنية، فرقة  أو وطني مسرح فيها وليس وطنية. نشر  دور
أن يجب التي املشاريع إلى العديد من يحتاج ويقول: "البلد
اإلمكانيات، كافة لها وتقدم حقيقي، بشكل الدولة ترعاها

العربية". بالدول أسوة
الفلسطينيني الشعراء بني انقطاعا  هناك بأن ويضيف
املعلومات بنك  تأسيس إلى وبحاجة واخلارج، الداخل في

الشعرية واملنجزات اموعات أهم الذي يضم الفلسطيني،
املعاصرة. الفلسطينية

الطالبي الكسل
الشباب وعي في حاصالً إرباكا هناك السوداني بأن يوضح
جتاه الشباب لوعي "إزاحة هناك ناحية فمن الفلسطيني،
ويتابع: "وإن الفلسطيني"، االهتمام سياق عن خارجة أجندة
بسياقات فيالمسه الفلسطيني، االهتمام الوعي المس

أحيانا". فيها النظر أعادة إلى حتتاج
اجلامعات في شعرية  نوادٍ تأسيس حاولنا "لقد  ويقول:
دون حال الطالبي  الكسل لكن الفلسطينية، واملعاهد
املواهب على لالنفتاح  محاولة هنالك كما استمرارها".
نواة إنشاء مت حيث والكليات، واملعاهد اجلامعات في الفردية

وجامعات. عدة مراكز في ملكتبات
إلى العودة لالهتمام بأن الشباب الفلسطيني يحتاج ويرى
املكتبات، والبحث وزيارة عليه، األدبي الوطني واالطالع بالنتاج

أرواحهم. تغذي التي وتلقي املعرفة املبدعني، عن
الوجع تالمس أن إلى  املؤسسات كافة السوداني ويدعو
الشباب توجيه في تساعد وأن مقولته، وإعالء الفلسطيني،

وإبداعا. هما ووجعا فلسطني نحو

بالشعر لهم اهتمامات من يستقبل جميع الشعر بيت
التالية: العناوين على واألدب

البيرة اهللا - رام - فلسطني - الفلسطيني الشعر بيت
هاتف: ٠٢٢٤٠٦٩٥٧ - ٩٥٢ - ص.ب الطويل ش. جبل -

www.ping-palestine.org :األلكتروني املوقع



٢٠٠٧ ثاني اول/تشرين ∏تشرين ¡uC�« X%

”ULý U½U�ułË œdJ�« UO¼ ∫rKIÐ
القدس الصحيفة/ مراسلتا

فور بحبالها تعلّقنا التي املؤثرة املشاهد هي كثيرة
الذكريات هي وكثيرة للمسنني، الوفاء  لدار  دخولنا
وسرعان املاضي. أمجاد عن املسنون استرجعها  التي
تبطئ الساعة أن لو ومتنينا اجلو، في  اندمجنا  ما

سرعتها.

فقد والتجارة،  بالسفر انشغالي بسبب أتزوج لم "أنا 
ولم اتلفة، احلضارات على والتعرف السفر أعشق كنت
بدأ محمد أبو بهذا أزرها"، لم األرض في هذه بقعة أترك

والقدس. لندن بني اجلميلة سرد ذكرياته عاما، ٩٣ بركات،
املسنني؟ دار في اليوم بركات يعيش كيف ولكن

"دار الدار: في االجتماعي املرشد أغبارية؛ محمد يقول
املسنني من قليلة لنسبة الالزمة اخلدمات  املسنني تقدم
على خطرا بيوتهم في وجودهم  يشكل  قد اتمع، في 

على قادرين أبناؤهم غير يكون قد الشخصية، أو حياتهم
أو عائلية ألسباب يجب؛ كما  بهم  واالهتمام إعالتهم

صحية".
اتمع بأن يرى املسنني لدور اتمع نظرة وحول
خاص، بشكل والفلسطيني عام، بشكل العربي
سلبية؛ "فمجتمعنا نظرة املسنني دور إلى غالبا ينظر
لهم". اصصة الدور في اآلباء وضع  فكرة يتقبل ال
ألنها إيجابية؛ بطريقة إليها النظر "يتوجب ويقول:

إليها". املسنني الذين يكونون بحاجة ماسة تخدم
·UM�√ vKŽ

العناية، حاجتهم إلى وفق املسنني أغبارية ويصنف
بركات. أبو كحال قط، يتزوجوا لم "من رأسهم وعلى
صحية حالة إلى ووصلوا  أوالدا، وأجنب تزوج  ومن 
أخصائيني؛ قبل ومتابعة من إلى عناية حتتاج متقدمة
كم تعرف لم تعد التي طبية، السيّدة ظريفة كحال

عمرها".
عمرها، من عشرة الثالثة في وهي طبية تزوجت وقد
في تقدمها مع صحتها أن غير أبناء. بسبعة اهللا وأكرمها
"أنا تقول: الدار. استدعت إدخالها إلى لدرجة ساءت السن
وكل ويحترمني، يحبني هنا سنوات. واجلميع ثالث منذ هنا
يوميا، لزيارتي يأتون أوالدي أن كما الدار. في متوفر شيء
لنا حديثها بالدعاء اخللوي". وختمت عبر علي ويطمئنون

وألوالدها.
سواء واألرامل، املطلقني من  فهم  التالية الفئة أما
القدرة أو به، يحتمون مكان لهم يعد ولم ال، أوالدا أم أجنبوا

حياتهم. على احلفاظ على
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جوية عوارض نعيش في فلسطني، بأننا تعلم هل
احلراري؟ باالحتباس يعرف مبا تتعلق

املاطرة األيام  عدد انخفض وحدها اهللا رام "في
معدلها عن ــرارة  احل درجة وارتفعت أيــام، عشرة

غير  املؤشرات هذه  درجات"! ٣-٧ مبعدل الطبيعي
عام أسعد؛ مدير يصفها يوسف أبو الطبيعية، كما
املقدمات من هي الفلسطينية، األرصاد اجلوية دائرة
احلراري. االحتباس نتيجة منطقتنا تشهدها التي
مئة إلى خالل مئة احملتمل السيناريو  أن إلى  ويشير 
اجلفاف حالة  تسود  أن هو القادمة، عاما  وخمسني 
درجة وتقل كمية األمطار، وأن تزداد أوروبا، وسط في

الخضرارها! يؤدي مما العربية، املنطقة احلرارة في
احلراري؟ االحتباس هو ما

في ارتفاع بأنه احلراري، أبو أسعد االحتباس يفسر
األرض، سطح القريبة من الطبقة درجات احلرارة في
تشكل التي اجلوية  العناصر جميع على حتتوي التي
الكربون، وثاني أكسيد األوكسجني، مثل الهواء؛ وزن
أشعة بامتصاص العناصر هذه وتقوم وغيرها. وامليثان،
وتنعكس لألرض، منها جزء ينفذ بحيث الشمس، 
درجة على الغازات هذه وحتافظ احلمراء. األشعة حتت

مئوية. درجة ١٥ كله مبعدل حرارة العالم
االحتباس تفسر التي العلمية التحليالت ورغم
يعتبر الذي التفسير يرجح  أسعد  أبو  أن إال احلراري،
اجلو، تلوث من  زادا والصناعة  البشري،  النتاج  بأن
ارتفاع إلى مما أدى الكربون، أكسيد نسبة ثاني ورفعت
خاصية تسمح يحمل الغاز هذا "ألن احلرارة؛ درجات
"وهذا يعني ويقول: األرض"، إلى أشعة الشمس بنفاذ

األرض، إلى حتت احلمراء األشعة من أكبر كمية نفاذ
منها تخرج التي ال اخليمة  هذه تشكل مما يؤدي إلى

األرضية. الكرة ذلك إلى تسخني ويؤدي األشعة".
التي تأثير مادة الكلورفوروكربون، إلى باإلضافة هذا

الذي  األوزون غاز من ألف ذرة ٢٠٠ منها ذرة كل تدمر
الصناعية الدول وتستخدم اجلوي. الغالف يحمي

والتكييف. للتبريد الكلورفوروكربون
أسباب بحثت الوثائقية  األفالم بعض أن ورغم 
وجود تثبت دراسات هناك احلرارة، إال أن درجات ارتفاع
بالتغيرات عالقة له االرتفاع، لهذا طبيعي تفسير
عالقة له أو األرضية، الكرة مناخ في التاريخية

الشمسي. باإلشعاع
بالتفسير املرتبطة التوقعات أن يرى أسعد أبو أن إال
حيث صحتها، تثبت احلراري، االحتباس حلدوث البشري
في وجفافا آسيا، العلماء فيضانات في "توقع يقول:
ملحوظا وارتفاعا أوروبا، جنوب في وفيضانات إفريقيا،
الفترة خالل حدث ذلك وكل احلــرارة، درجات على

املاضية".
أبو حسب سنتني كل احلرارة درجة ارتفاع وسيتكرر
إلى حتتاج التي الرياح وامللوثات حركة "بسبب أسعد،

لتحدث". الوقت هذا
فلسطني في

الصناعية من الدول الدولة أن تكون بالضرورة ليس
عاملي، التأثير  ألن احلراري؛ االحتباس مبشكلة لتتأثر

متكاملة. الطقس وعوامل
تدل التي املؤشرات من الكثير هناك فلسطني ففي
لألمطار "بالنسبة املناخ، في تغيرات  حصول على
مختلف"، توزيعها كميتها، ولكن على حافظت فقد
األمطار في "كانت قائال: ويشرح أسعد، أبو يقول كما
وينتهي أول، تشرين شهر  ابتداء من تهطل السابق

نيسان. شهر في الهطول
املطر يهطل حاليا  ولكن
أول، كانون شهر بداية في
آذار". شهر في ويتوقف
تظل املطر،  كمية ولكن

ملم. ٥٠٠ معدل عند
أسعد ــو  أب ويكشف
االحتباس مالحظات عن
فلسطني، في  احلـــراري 
الوضع، خطورة مدى ليبني
"الحظنا يــقــول: حيث 
وقلة احلرارة، درجات ارتفاع

كل خمس احلالة تتكرر هذه كانت وقد األمطار، كمية
سنوات". ثالث تتكرر كل اآلن فهي سنوات، أما

بعضها، مع األخرى اجلوية املؤشرات كل وترتبط
بعض في تنخفض بدأت التي اجلوية، الرطوبة مثل 
بقاع أخفض من تعتبر التي أريحا في أما املناطق.
احلرارة ارتفاع درجة "سيؤثر أسعد: فيقول أبو األرض،
وبعض األمراض، انتشار إلى وسيؤدي الصحة، على

باحلرارة". تنتشر التي البكتيرية األمراض أنواع
العمل؟ ما

الدول وبعض "أمريكا، أن إلى أسعد أبو ويشير
باحلفاظ املعنية غير النامية، ــدول وال األوروبية،
على توقع لم  التي الدول هي األرضية، الكرة على 
الدول "هذه ويوضح: اجلو". ملوثات من احلد اتفاقيات
الدول ومنافسة اقتصادها بتحسني معنية  النامية
في املتحدة الواليات تعتبر الذي الوقت في األوروبية"،
والهند، الصني ثم تلويث اجلو، األولى عامليا في املرتبة

النامية. الدول وبعض
"عضو فإنها بفلسطني، يتعلق ما في أمــا

التوقيع. لها يحق وال املتحدة، األمم في مراقب"
ميكن ما إلصالح املناخ، في حصول تغيير ويعتمد
التي في إنتاج املواد نشاطا األكثر الدول على إصالحه،
امللوثات، هذه من احلد في التزامها ومدى  اجلو، تلوث

التي وضعتها. باملقاييس دولة كل والتزام
نصائح

ألن نصائح للمواطنني؛ أسعد مجموعة أبو ويقدم
في املستمر االرتفاع تفادي في يساهموا أن بإمكانهم
البيوت من سالل املهمالت تفريغ ومنها درجة حرارة،
تساعد أن ميكن  العالية  احلرارة درجة ألن باستمرار؛
الهواء، حركة مع تنتشر التي البكتيريا، تكاثر على

األمراض. وتسبب
الشمس، أشعة حتت الوقوف بعدم ينصح كما
الظهر، قبل  عشرة  احلادية الساعة بني ما خاصة

عصرا. الرابعة وحتى
السوائل وليس املياه،  شرب على التركيز ويطلب
واملشروبات بأنواعها، الغازية املشروبات مثل األخرى؛

السكريات. على حتتوي التي

الحراري... االحتباس
البشرية والعوامل الصناعة نتاج أسبابه

به تبتلى الصناعية أن للدول غير ويمكن
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مبشاكل املسنون يصاب السن،  في تقدمهم مع
معها، التعامل األبناء يستطيع ال صحية مختلفة، قد
مرض املشاكل هذه ومن  للخطر، حياتهم  يعرض مما 
على السيطرة وعدم النوم، ومشاكل العظام، هشاشة

"الزهامير". ومرض النسيان أحيانا، اخلوف
ميكن سلبية نفسية آثار  وجود  الطبيعي ومن
دخوله من األولى األشهر خالل على املسن، مالحظتها
املسن يصاب أن  "ميكن أغبارية: يقول حيث الــدار،
يرفض به، وقد احمليطة البيئة تغيير بسبب باالكتئاب
املسنني، مع غيره من والتواصل الذي يقدم له، األكل

الدار". ونشاطات بفعاليات يشترك فال

يختبرها أي منا، وقد طبيعية، األمور هذه أن ويؤكد

بالراحة فال يشعر الشخص، نفسية "تتغير ويقول:

يعيش كان الذي املكان من ينتقل عندما  الكافية

إلى بالك فما آخر، بيت إلى بيته من وخصوصا فيها،

إنسان"! النهاية في "املسن ويتابع: مسنني"؟ دار

عضو يعمل كل النفسية، احلالة  هذه من وللخروج

وإدارة، اجتماعي ومرشد وممرضات، ممرضني من الدار؛ في

مع التأقلم  على تساعدهم التي األجواء توفير على

من حولهم". مع والتواصل بالراحة، املكان، والشعور

بالراحة وأشعر  سعيد، اآلن  "أنا بركات: أبو يقول

في أرجوه كنت ما  وهذا املكان، هذا في والطمأنينة

هللا"! واحلمد عمري، نهاية
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بني التألق في مالعب كرة السلة، والتميز في مالعب 
كرة الطائرة، وخطف األضواء في تنس الطاولة، تظهر 
تلف  عاشقة  حلم،  بيت  من  عاما،   ١٧ جبرا،  مادونا 
الكثيرون  تعب  كنزا  ومتتلك  الرياضية،  األلعاب  أنواع 

ولم يحصلوا عليه؛ إنها بطولة فلسطني.
منا شغف مادونا بالرياضة خطوة فخطوة، منذ أن 
االبتدائية،  املرحلة  في  الدراسة  املقاعد  على  كانت 
حتى وصلت إلى عشق الكرة الصغيرة التي تتدحرج 
على العشب األخضر، ومضرب، وشبكة نصبت على 

أرض امللعب، ليس من أجل البطوالت فحسب.
مدرستها  ملعب  مدرج  في  تقف  مادونا  كانت 
وإيابا،  ذهابا  الكرة  حركة  وتراقب  احلادة،  بنظراتها 
تتراقص وهي تتهادى عند  وتارة  تارة تتحدي املضرب، 
دخولها السلة. وبدأت تتعرف على تفاصيل األلعاب. 
مباراة  تكن  لم  الذي  التحدي  هو  مادونا  متعة  لكن 
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أكثر  الرياضي  التحدي  بهذا  علقت  فقد  منه؛  تخلو 
فأكثر. وأحبت الكرة الطائرة كثيرا، فتميزت بها منذ 
في  أساسية  العبة  غدت  حتى  عانت  وكم  الصغر، 

فريق مدرستها؛ راهبات مار يوسف.
التدريبات الشاقة، فتحت لها الطريق باجتاه  لكن 
احمللية  املباريات  عبر  أبوابها،  أوسع  من  النجومية 
والعاملية، حتى غدت من أفضل العبات محافظة بيت 

حلم في لعب الكرة الطائرة. 
اللعبة  هذه  على  متيزها  تقتصر  لم  مادونا  لكن 
تقفز  السلة،  بكرة  تستمتع  كانت  فقد  فحسب، 

معها على أرض ملعب واسع.
ولم تكن مادونا لتسمح لنظرات اجلمهور باالبتعاد 
عنها في مالعب كرة السلة، فهي األساس والقاعدة 
حديث  تصبح  كانت  وحيث  امللعب،  في  حدث  لكل 
الذين  الرياضيني  النقاد  تعليقات  ومحور  اجلمهور، 

يحضرون مبارياتها.
ولكن بالنسبة لها فإن االكتفاء بلعبتني رياضيتني 
كان دون طموحها، تقول مادونا: "أحببت لعبة تنس 

الطاولة كثيرا، وحلمت بأن أصبح بطلة عاملية". أما 
أنها "تعتمد على  اللعبة فهو  سبب عشقها لهذه 

العبني فقط؛ أنا ومنافسي".
املضرب  ملست  مذ  قلبها  في  البطولة  حلم  ومنا 
املدرسي،  الدوام  انتهاء  بعد  كثيرا  وتدربت  مرة،  ألول 
وبذلت جهودا مضنية لتحسني قدراتها وإمكانياتها 

ومهاراتها.
العبات  أفضل  من  مادونا  أصبحت  قد  وها 
محافظة بيت حلم في كرة السلة، والكرة الطائرة، 
في  لفلسطني  بطلة  بتتويجها  حلمها  واكتمل 
تنس الطاولة. وقد حقق لها جناحها الكبير في هذه 
األنواع الرياضية، ذاتها، فشاركت في عدة بطوالت 
كثيرة،  ميداليات  فيها  حصدت  ومحلية،  عاملية 

كانت ثمارا لنجاحها.
تتطلع  فهي  بعد،  تنته  لم  مادونا  أحالم  ولكن 
بإصرار نحو االحتراف في العديد من ااالت الرياضية، 
واحلصول على لقب بطلة العالم، وحصريا في اللعبة 

التي عشقتها أكثر من غيرها؛ تنس الطاولة.

wKŠU��« dLŽ ∫V²�
مراسل الصحفية / نابلس

بعض  في  وجدت  إن  البسيطة،  املدرجات  متتلئ 
ويشجعون  يصرخون  الذين  باملشجعني  األماكن 
الكرة؛ إلحراز  وراء  يركضون  الذين  والعبيهم،  فرقهم 
تفرض  احلكم  وصافرة  األهداف.  من  ممكن  عدد  أكبر 
النظام في امللعب، وتزرع اخلوف في قلوب املشجعني، 
وحني تعلن هذه الصافرة نهاية املباراة، تتوزع الفرحة 

أو احلزن في أرجاء امللعب.
من  بدعوة  العالم  كأس  بطولة  فكرة  بــدأت 
الفرنسي أالن جيرار في بداية القرن العشرين، بهدف 
جمع شباب العالم في بطولة ميارسون فيها اللعبة 
مواطنه  التنفيذ  حيز  ووضعها  حينذاك.  الصاعدة 
جول رمييه عام ١٩٢٨، في وقت كان العالم فيه بحاجة 
مفاهيم  ومتنحه  الشباب،  تقرب  جديدة  معان  إلى 
مختلفة عن تلك التي أدت إلى احلرب العاملية األولى. 

لم يكن في بال رمييه أن فكرته ستحظى باالهتمام 
لقب  واستحقت  األرض،  بقاع  شتى  في  مبتابعتها 
معاني  حملت  ألنها  الرياضة؛  في  اجلاللة  صاحبة 

إنسانية.
جدا  مفيدة  والرسمية  احمللية  البطوالت  وتعتبر 
تعمل  حيث  الشباب،  الالعبني  وخاصة  للمجتمع، 
ملحوظ؛  بشكل  الفنية  مهاراتهم  تنمية  على 
نتيجة االحتكاك بني الالعبني، والتعرف على أساليب 
وخطط رياضية في امللعب بني الفريقني؛ مما يؤدي إلى 

رفع مستوى الفرق بشكل عام.
ويعتبر احملللون الرياضيون بأن للرياضة فوائد أكثر من 
غيرها من ااالت اتلفة؛ فهي تعمل على تقريب الشباب 
اإلسرائيلية،  احلواجز  رغم  بعضهم  من  الفلسطيني 
عالقات  بينهم  وتخلق  الرسمية،  البطوالت  في  خاصة 

اجتماعية، من خالل االحتكاك املتكرر في امللعب.
يقول كميل زهران؛ ٢٦ عاما، مدرب فريق التضامن 
على  البطوالت  "تعمل  نابلس:  في  الناشئني  لفئة 
خلق جيل من الشباب الرياضي مهما اختلفت نوعية 
خالل  من  والنوادي  الالعبني  بني  واالنسجام  اللعبة، 

الزيارات املتبادلة بينهم".
ويضيف: "هناك فرق في مستوى البطوالت من مدينة 
منطقة  في  الرياضية  النشاطات  تكثر  فمثال  ألخرى؛ 
منطقة  ألن  الشمال؛  منطقة  عكس  على  اجلنوب، 

اجلنوب متتلك املالعب والصاالت الرياضية املغلقة، ولهذا 
دور بارز في تطوير مستوي الفريق والعبيه".

في مختلف  البطوالت  إقامة  على  زهران  ويشجع 
املناطق من أجل تطوير مستوى النوادي في الضفة، 
توفير  مع  األنشطة،  في  املتكررة  املشاركات  عبر 
"ليس  ويقول:  للبطولة.  األساسية  االحتياجات 
الهدف إقامة البطولة، وإمنا جناحها، وتطوير مستوى 

الالعبني فيها، وإحداث التواصل بينهم".
منتخب  فريق  العب  سعود؛  أبو  شــادي  ويعبر 
خالل  مشاعره  عن  القدم،  بكرة  نابلس  محافظة 
أجمل  ما  اهللا  "يا  فيقول:  البطوالت،  في  مشاركته 
حيث  كانت،  مهما  فيها  الفوز  حالة  في  البطوالت 
يتحول التعب واجلهد في نهاية املباراة إلى  فرحة؛ ألن 
وليس  الفوز  هو  فالهدف  بثمن.  يقدر  ال  الفوز  طعم 

الكأس نفسه".
نابلس،  في  السيئة  االقتصادية  األوضاع  بأن  ويرى 
الرياضية في احملافظة،  قد انعكست على البطوالت 
ويقول: "هذه األوضاع حتد من قدرة الفرق على التقدم 
املفروض  واإلغالق  احلواجز  إلى  ذلك  ويرجع  والتطور". 
إلى  إضافة  املدن،  بني  التنقل  وصعوبة  املدينة،  على 
قلة اصصات إلقامة البطوالت في مناطق الشمال، 

وإعادة تأهيل املالعب.
بأن  نابلس  نادي شباب  من  الالعب ساهر سارة؛  ويرى 
الوطني  املنتخب  مستوى  يعكس  البطوالت  مستوى 
القوية،  البطوالت  توفرت  "إذا  ويقول:  الفلسطيني؛ 
سيتوفر منتخب وطني قوي". ويعتبر بأن مقياس املستوى 
ومستوى  باإلمكانيات،  "وإمنا  الالعبني،  بقدرات  يتعلق  ال 

البطوالت، يتحدد الفارق في مستوى الالعبني".

ويسأل سارة عن دور وزارة الشباب والرياضة، واحتاد 
للبطوالت،  التحضير  في  الفلسطيني  القدم  كرة 
كأساس لتطوير مستوى الرياضة في فلسطني، كما 
عدم  ظل  في  البطوالت  نحرز  "كيف  قائال:  يتساءل 

وجود التحضيرات اخلاصة بها"؟
احمللية،  البطوالت  إقامة  لتشجيع  حاجة  هناك 
إلى  تؤدي  فهي  وهدفها؛  لشكلها  اجليد  والتحضير 
الطريق  وبداية  الوطنية،  الرياضة  مستوى  حتسن 

للمنافسة على البطوالت العاملية. 
ومن جانب آخر ميكن أن حتقق البطوالت احمللية الوئام 
بني الشباب الفلسطيني، بدال من حالة االصطفاف 
حتزبا  اتمع  في  السياسة  دهاقنة  يزرعها  التي 
مشكلتنا  بحل  كفيل  وهذا  تلك.  أو  اجلماعة  لهذه 

السياسية الداخلية.
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حواجبك "رافعلي
عاجبك مش برضو مستحمالك أنا ما وفوق

وبتحتار
روحي يا شوف

معاك تعبت تعبت هديتني
وخدت قرار". سايباك دلوقتي

عليكي؟؟ بهون لسة أنا "هو
إديك! على وقفتي لو تاني هرجع ما واهللا

معاك! علي اللي عملت
هواكي! الويل أنا في وشفت

أنساكي دلوقتي الزم
لبعيد" وأبعد

األغنية هذه حلن أن إال الكلمات، النظر عن بغض
لكن األذن.  على اجلميل بوقعه املستمع،  يجذب
مغايرة نظرة إليها ينظرون  املستمعني  من كثيرا 
أنها ليجد  الكلمات، في النظر ميعنون عندما
أيضا لغة بل كالم"، "تسميع فقط مجرد ليست
يتساءل املستمع جتعل التي "الردح"، لغة إلى أقرب
املستقبل أغاني إليها  ستؤول  التي  احلالة عن
وتراكيب! ألفاظ من عليه ستشتمل وما العربية،

بأن  اهللا، رام من عاما، ٢٠ علي، جنوان تعتقد حيث
ولن تستغرب املستقبل، في أسوأ ستصبح األغاني

بذيئة"! بألفاظ عربية "أغاني تسمع حني

بتكلمني وانت أوقف "قوم
وفهمني بصلي أوقف قوم

بتكلم وأنا تتكلم وال
وسبني" امشي ابقى غلطت وأن

عن الطرف غضضنا لو  أنه لالهتمام  املثير
الفنان يختار التي الصورة أو األغنية، "كليب" هذه
بأنه املستمعني تشعر كلماتها فإن فيها، الظهور

األحباب! بني حاد شجارا يتابع
فحبك تعبني "يا

ما تفكر حجري وراك!! عمرك
غدار، يا فطبعك الغدر دل

حصلي اللي بعد تليقلك وحده شوف
معاك!! حصلي

وليك النار" اجلنة لي أنا
تاني ما هرجع واهللا بتغلطي!! لسه "وبرضو

وقفتي تتنططي"! لو
ليست وليدة الظاهرة هذه بأن يرى البعض قد
مثلها عنى وقد احلداثة، بعد ما أو احلداثة  أغاني
العبارات أن إال الكبار، العرب املطربني من كثير
التي كتلك سوقية أصبحت يستخدمونها التي
األفالم في الـ"كومبارس" نساء تستخدمها
الفنان وكأن "الردح"، إلى األغنية لتتحول املصرية،

بالكلمات! لنفسه وسطهن يحاول االنتقام في
التوجه هذا إلى الدوافع تبرير جنوان وحتاول 
هذه "بــدأت قائلة: العربية األغنية في اجلديد
ما يجدون يعودوا الفنانني لم ألن األغاني بالظهور

يغنونه".
يدفعها الذي الوحيد السبب فهو الفضول أما

إليها. االستماع إلى
بال بال سمحني هم بال هوى بال بئا "اسكت

كداب"!!! كالم
مغايرا؛ مجرى تتخذ األغاني اآلن املالحظ أن ومن
تخالف راقية، بألفاظ كان السابق في فالعتاب
تسيء ال  التي املبتذلة، والعبارات األلفاظ متاما 
أيضا بل فحسب، األغنية من الهدف أو للمعنى

ملن يغنيها. تسيء
للمعهد األكادميي املدير عطاري؛ إبراهيم ويتفق
في األغاني هذه ظاهرة بأن اهللا، رام املوسيقي في
رغبة سوى تعكس ال الكلمات :"هذه ويقول تزايد.

التجاري". بالربح املنتجني والفنانني
الفضائيات، كافة األغاني على هذه عرض ويتم
من املشهد جزء كأنها أو استثناء، وكأنها ليست

األيام. هذه في الفني
ال  "أنا القدس: من عاما، ١٦ وتقول غدي قرش،
أن أستطيع لكنني الطرب، ألغاني كثيرا أستمع
تقلل التي وهذه األغاني األغاني، تلك بني قيمة أميز

للمقارنة". مجال وال الطرب... قيمة من
معاك، حياتي "وبناقص

بستناك وأنا اميتا من
وراك!! عمري ضيعت

تاني؟؟" ايه باقيلي

بحبك يا حمار
والعتاب، جند الردح أغاني عن ابتعدنا قليال ولو
أغنيته على  وحصل  إال فاكهة نوع  يبق لم بأنه
التي التعليمية البرامج مجال في ليس اخلاصة،
من تنج لم احليوانات وحتى األطفال، تستهدف

الدارجة الغزل كلمات صارت حتى األغاني، هذه
وكأن حمار"، يا "بحبك هي  املراهقني مجتمع في
في مسروق موسيقي، حلن مجرد أصبحت األغاني
املؤلف أيا له يختار أجنبية، أغان من األحيان أغلب
رائعة، أم مبتذلة أكانت سواء الكلمات، من كان
وإهانات شتائم من بقي عما للتساؤل وتدفعنا

الفني"؟. "لالستعمال أخرى
كالم إلى "أقرب الكلمات هذه بأن عطاري ويعتبر
بعض أن األمر في "الغريب يقول: ولكنه الشارع"،

لسماعها". يسعدون الناس
"هذه  بأن  البيرة من سنة،   ٢٥ مروان، فادي ويرى
جيل "لكل ويوضح قائال: اجليل"، هذا طابع األغاني هي
أحب لكنني ال أحبها، شخصيا "أنا يخصه"، ويتابع: ما

الكلمات"! وال تهمني معينون، يغنيه مطربون ما
موت "طق

تاني هفتكرك ألمش
موت طق

خالص صورتي هتشوف وال
موت يا مغرور يا أناني" طق

عليكي، آسي أنا "عارف
يرضيكي، عمره ما وكالمي

أربيك الزم سامحيني
لبعيد" وأبعد

األغنية مكونات في خلل أي أن العطاري ويرى
إلى يؤدي واألداء، والتوزيع والكلمة اللحن األربعة؛ 
هذه املقاييس على انعدام "إن ويقول: فشل فني.
الذوق في تدنٍ  من  اليوم  نراه ما  يسبب  املكونات، 

الفني".
بأن يرى حني االجتماعي، اجلانب يأخذ ولكنه 
خاص، شأن هو األغاني  لهذه األشخاص تقبل
اآلخرون، يسمعه ما  يحدد  أن  أحد  يستطيع وال
"ولكن ويقول: الفنان". على يؤثر بالتأكيد "لكنه
مبستوى بالضرورة بكون أن ميكن ال  املستمع ذوق 
وال متلق  "املستمع متابعا: ويشرح األغاني"، هذه
املوسيقية، املعاهد لكن عليه. احلكم نستطيع
عاتقها على يقع التي هي  الفنية، واملؤسسات

الفن". من النوع هذا رفض
قرى  إحدى من سنة،  ٢٣ احلاج سليمان لكن
يسعون الفنانني  بأن يعتقد اهللا، رام محافظة
بال على يخطر قد ما كل وغناء شيء، كل لتجربة
الفن إلى تسيء  قد أنها "رغم ويقول: إنسان.  أي

اجليل". إال أنها تظل خاصة بهذا القدمي،
انتشار من للحد احلل األمثل بأن العطاري ويرى
املوسيقية املؤسسات يد  في  ــردح"، ال "أغاني
على التأثير عاتقها على يقع التي والفنية،
ما متييز على ومساعدته بذوقه،  والرقي املستمع
الناس يدرك أن على  إليه... يستمع  أن يستحق

احلقيقي. الفن قيمة

أربيكي" زمن "الزم !في

    
كسوبر ستار، التلفزيونية البرامج تتنافس 

 ،  x-factor النجاح؛ واكسير أكادميي، وستار
الوطن مستوى األول على النجم اكتشاف على
مؤهلة البرامج هذه جميع هل ولكن العربي.
البرامج، هذه بعض النجم؟ هذا الكتشاف
وبعضها يهتم بالصوت واخلامة، ستار كسوبر
اجلمهور وقد ملس واملظهر. بالشكل اآلخر يهتم
جنمة برمدا؛ شهد الفنانة صوت في ذلك
من صغر الرغم فعلى سوريا. من سوبر ستار
بلوغ من مكنها  الشجي صوتها أن إال  سنها 
مع اللقب على بقوة والتنافس النهائيات،
حديث إن حتى احلكمي، إبراهيم السعودي 
أن يعتبر فيه، العام  والرأي العربي،  الشارع
الفني"، بعد مستقبلها ضمنت "شهد برمدا

للبرنامج. األخير املوسم انتهاء
معها لنا وكان بفنانتنا االتصال استطعنا
مشوارها عن  فيه أخبرتنا الهاتف، عبر  لقاء
سوبر برنامج "أكسبني شهد: تقول الفني،
إيصال من ومكنني والتجربة، اخلبرة ستار

ة". بقوّ العربي العالم إلى صوتي
تعيش مع العامة، الثانوية في شهد طالبة
هند أخوات؛ وثالث والديها من املكونة أسرتها

الرحيم. عبد واحد؛ وأخ وإميان وعهد
األفالم مبشاهدة فراغها أوقات ومتضي شهد

في اإلنترنت. األجنبية والقراءة، والبحث
جدا، طبيعية قائلة: "أنا فتاة نفسها وتصف
بسيطة وعادية، لكنني أحب التصنع، وحياتي ال
بسرعة". "بروء" ذلك ومع الشيء، بعض عصبية

"شاركت تقول: الفنية،  شهد  أعمال وعن
الرماد"، "طير منها "أوبريت"؛ من أكثر في
بقيمة أشعرتني قيمه، جتربة أعتبره الذي

خصوصا ستار، به في سوبر قمت الذي العمل
كالعمالق فنانني كبار؛ جانب إلى غنيت وأنني
نصري، وأصالة احلالني، وعاصي الصافي، وديع 

واخلبرة". السن رغم فارق خليفة، وميشلني
عن ميزته خاصة  نكهة  شهد  ولصوت
في شاركوا الذين الفنانني من غيرها أصوات
األول "املوسم لها مثل الذي األوبريت، هذا 

ثمرة جهودي الكبيرة". لقطف
لنيل دراستها على شهد تركز وحاليا
من باخلوف فهي تشعر الثانوية العامة، شهادة
االمتحانات انتهاء بعد ولكنها العام. االمتحان
صفير، أحلان سمير من فردية، أغنية ستطلق 
"سأتعامل وتقول: بعد. حتدد لم الكلمات لكن
الكثير مع اخلــاص الغنائي األلبوم خــالل
ومصريني لبنانيني وامللحنني؛ الشعراء من
مع التعامل إلى تطمح ولكنها وخليجيني"،
ومحمود خوري، ومروان  سعد، وليد  امللحنني
نزار الشاعرين ومع مصطفى، وعمرو خيامي،

عبد الكرمي. فرنسيس، وهاني
إلى الوصول هو "طموحي قائلة: وتنهي
الفن عالم ينسى في اسم ال وتكوين الشهرة

واحلياة".
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في عظيمة إنسـانية رسـالة "نحمل
ألهلنا ذلك احلب الكبير في ويؤنسنا "براويز٣"،
ما وهذا عامة. بصورة وللوطن خاصة، بصورة
واجلـهـد بالوقـت التضحـيـة بلذة يشـعرنا
أخالقية قضايا  نعالج وأننا السيما واملال.

الثالثني". املسلسل في حلقات عظيمة
املدير األغبر؛ بكر يوضح  الكلمات بهذه
الكوميدي االجتماعي للمسلسل اإلداري
إنتاج متابعة وراء من  الهدف ــراويــز"، "ب
وتقوم التوالي، على الثالث للعام املسلسل
هما محليتان، إنتاج مؤسستا إنتاجه على
و"نهاوند واإلعالمي"، الفني لإلنتاج "التاج 
شهر في بثه  ومت نابلس،  في الفني"  لإلنتاج
احمللية التلفزة محطات على املبارك رمضان 

والعربية.
مازن يوضح احللقات، موضوعات وحول 
املسلسل حلقات بأن املسلسل، الفأس؛ كاتب
حياتنا، في هامة  اجتماعية مضامني  حتمل
"املهر أهمها: ومن كوميدي. بأسلوب ويقدمها
و"مراهقة الفاسدة"، املواد و"جتارة دينار"، 
و"العرس اإلســعــاف"،  و"سيارة الكبار"،
و"فن جيلني"، و"بني والوداع"، و"احلج والعزاء"،

اجليرة"، و"حق  النسوان"، و"حكم التسول"، 
املواعيد". و"احترام األكادمييني"، و"بطالة 
املفاهيم من كثيرا تتناول حللقات إضافة

الوطنية واجلوال. اخلاطئة والصناعة
فكرة أن  على رضــا  عــالء اــرج ويؤكد
كثير تناول  إلى احلاجة لتلبي جاءت  العمل
اتمع منها يعاني التي اإلشكاليات من
الضوء لتسليط محاولة  في  الفلسطيني،
اجتماعية درامية بطريقة  ومعاجلتها  عليها،

مؤثرة.
الفنانني من نخبة املسلسل ببطولة ويقوم
مشاركات لهم كانت الذين  الفلسطينيني
والعربي، حيث ميثل احمللي املستوى على فنية
شخصية خالل  من اهللا عطا باسل  الفنان
بهمومه الفلسطيني الواقع العرّيف" "أبو
يشارك الذي عبيد، عبودة الفنان أما اتلفة.
فيمثل للمسلسل، املنفذ وارج البطولة، في

والعطاء. اخلير ورجل الفلسطيني الضمير
سليم الفنان البطولة  في  يشارك كما
عروض من قدمه مبا اشتهر الذي  الدبيك، 

التلقائية والكوميديا النابلسية، باللهجة
محمود الفنان ويجسد املشاهدون. أحبها التي
الفلسطينية؛ التراثية  الشخصية  خليل
وحضارة قدمية. وتاريخ آثار إلى املشاهد لينقل
قد "براويز٣"، أسرة أن على عبيد ويؤكد
وإمتام التحدي على البداية  منذ "حرصت
وعازمة الصعوبات، كافة متجاوزة العمل،
مجال في نقلة العمل هذا يشكل أن على

الفلسطينية". الدرامية األعمال
واحلملة العمل إدارة بخصوص ــا أم
أوضح فقد باملسلسل،  اخلاصة اإلعالمية
باملسلسل اخلاص اإلداري الطاقم بأن األغبر 
اإلعالمية احلملة لترتيب بجهد يزال يعمل ما
والتي للمسلسل، بالترويج اخلاصة الوطنية

تصاعديا. منطا ستأخذ
من العديد  توقيع مت  بأنه يوضح كما
اإلعالم وسائل من عدد مع  التعاون اتفاقيات
القطاع وشركات  املدني اتمع ومؤسسات
استغرق العمل الذي املسلسل لعرض اخلاص.

كاملة. سنة فيه
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األعمدة القدمية املزروعة في األرض، أصبحت آثارا حزينة، ونسيت شموخها في السماء، 
في  سبسطية  ”آثار  عبارة  عليها  نقشت  القدمية  الفنية  واللوحة  لألطفال،  ملعبا  أصبح  روماني  ومدرج 

خطر“.
حني تصل إلى الساحة الواسعة قبيل اآلثار املمتدة فوق اجلبل األخضر، يوقفك املشهد األثري في سبسطية؛ قضاء نابلس، 

تلمح خطورة  وال  أعمدتها،  بني  التاريخية  قائمة، ومتشي في شوارعها  زالت  وما  األخطار،  رغم  ليعكس مالمح حياة عاشت 
آثار سبسطية موضوع حساس جدا،  آثار سبسطية، حني يقول: ”سرقة  التي يطرحها املهندس أسامة حمدان، عن  القضية 
ومهم جدا؛ ألن التجار الذين يتدخلون في هذه القضية على مستوى عال، وتربطهم عالقة قوية مع اجلانب اإلسرائيلي، وتنسيق 

على أعلى املستويات لسرقة اآلثار وترويجها، وبيعها بأرخص األسعار“.
ارتباطات مع اإلسرائيليني،  ويذكر حمدان بأن أجهزة السلطة قد اعتقلت عددا من لصوص اآلثار في سبسطية، والذين لهم 

”ولكن كانوا يطلقون بعد فترة قصيرة من اعتقالهم، وتعاد إليهم آالتهم... وأسباب اإلفراج عنهم تظل مجهولة“.
ويقول: ”ذات يوم فرض اجليش اإلسرائيلي حظرا على التجول في البلدة، وقاموا بسرقة اآلثار حتت ذريعة البحث عن مطلوبني“.

ويتابع شهادته قائال:“في ذلك اليوم، كانت هناك حركة غير طبيعة من قبل لصوص اآلثار، الذين أبلغوا عن مجموعة من اآلثار 
املطلوبة ألنها تهدد أمن إسرائيل، فحضر اجليش اإلسرائيلي العتقالها، وقاموا بنقلها إلى سجن اآلثار داخل إسرائيل“.
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حول  العليا  شهادته  على  احلاصل  الشخشير؛  الدين  صالح  الدكتور  يوضح  حيث  عصور،  بعدة  األثرية  سبسطية  مرت  وقد 
سبسطية، ويعمل حاليا في دائرة الهندسة املعمارية بجامعة بيرزيت بأن سبسطية حتتوي على آثار من حقب تاريخية قدمية؛ 
"فمنها ما يعود إلى احلقبة البيزنطية، ومنها ما يعود إلى املرحلة الرومانية، وهناك آثار إسالمية، وحتى حقبة االنتداب البريطاني 
لتمثل سبسطية كتابا  الفلسطينية بصماته"؛  الوطنية  السلطة  اإلسرائيلي قبل عودة  االحتالل  ترك  آثارها، وكذلك  تركت 
اإلمبراطورية  أعرق مستعمرات  أصبحت  الرومانية، حتى  اإلفريقية  العصور  منذ  أكثر من ٣٠٠٠ سنة،  إلى  ميتد  عريقا  تاريخيا 

الرومانية. فقد كان مواطنوها يتمتعون مبزايا املواطن الروماني في تلك الفترة.
التسمية

اشتق اسم سبسطية من اسم "سباستي"، تلك املدينة التي أسسها هيرودس الكبير سنة ٢٥ ق.م على موقع مدينة السامرة 
القدمية. وأعيد بناؤها على القمة مرات عدة. 

والنبيذ منذ  الزيت  الزراعية، واشتهرت بعصر  املدن  البرونزية، حيث كانت من  الفترة  إلى  أول استيطان بشري للمدينة  ويرجع 
العصر احلديدي.

وقد دمرت املدينة على يد امللك املكابي جون هركانس سنة ١٠٨ ق.م. لكن اإلمبراطور الروماني بومبي أعاد سكان سبسطية إلى 
مدينتهم، بعد أن احتل القدس سنة ٣٦ ق.م، ومت إحلاقها ملقاطعة سورية الرومانية.

الذي  الكبير،  لهيرودس  املدينة  أغسطس  اإلمبراطور  ومنح  غابنوس.  أولوس  الروماني  قبل حاكمها  من  املدينة  بناء  أعيد  كما 
لروما  كبير  معبد  بينها  ومن  الرائعة،  املباني  بتشييد  قام  حيث  باليونانية،  أوغوستا  "سباستي"؛  باسم  شرفه  على  سماها 

وأغسطس. كما أعاد حتصني املدينة بجدران سميكة. 
وبعد موت هيرودس دخلت "سباستي" في تبعية األراضي التابعة البنه أركيلوس حتى إقالته.

الوريد والرئة
والرئة؛  الوريد  سبسطية  "تعتبر  الشخشير:  يقول  فلسطني،  في  األثرية  للمواقع  بالنسبة  خاصة  أهمية  سبسطية  وملوقع 
لقربها من مدينة نابلس، وهي مركز ثقافي وجتاري كبير. كما أنها قريبة من العديد من املواقع األثرية"، ويتابع: "وسبسطية تتميز 

إجماال مبوقعها املميز، ففيها يتجلى جمال الريف اخلالب".
ويوضح الشخشير بأن سبسطية تتكون من عدة طبقات، ويقول: "البلدة ليست ما هو فوق األرض فحسب، فقد مت اكتشاف أربع 

طبقات، وهذا يعني بأنها مرت بأربع حقب تاريخية متتالية".
WOD�³Ý Z¹Ëdð

آثار  سرقة  من  للتخلص  الوحيد  احلل  هو  اآلثار  بأهمية  التوعية  أن  إلى  الثقافي،  سبسطية  مركز  من  سكري؛  بتول  وتشير 
سبسطية. ومن أهم الطرق لتحقيق ذلك الزيارات املدرسية، وزيارات األهالي، إضافة إلى نشرات التوعية والتثقيف.

وعن دور املركز، توضح بتول بأنه يكمن في احلفاظ على آثار سبسطية، ويعمل على ترويجها في جميع أنحاء العالم، عبر كثير من 
النشاطات التي تقوم بها سنويا في البلدية؛ حفاظا على التراث الفلسطيني من السرقة، خاصة آثار سبسطية.

املرتبة  املدينة هو االحتالل في  تواجه  التي  والتحديات  العوائق  تواجه سبسطية يقول الشخشير: "أهم  التي  التحديات  وعن 
األولى؛ فهو أهم العوائق؛ ألنه يحاول مرارا وتكرارا سرقة املعالم التراثية للمدن واملناطق األثرية وطمسها". ويرى بأن هذه احملاوالت 
ويضيف  املناطق".  العيش في هذه  في  أحقيته  االحتالل حول  أكاذيب  أن "تكشف  التي من شأنها  احلقائق  تستهدف طمس 
بأن عدم تطبيق القانون على من ينقبون عن اآلثار يزيد من ااطر. ويقول: "سرقة اآلثار تفقد املدينة كثيرا من معاملها بسبب 
احلفريات والهدم الذي يتسبب به من يقومون بعمليات احلفر بحثا عن قطعة نقدية هنا أو هناك. إضافة إلى ضعف التعاون بني 

الوزارات واملؤسسات الفلسطينية للحفاظ على هذا املوروث".
ماذا فعل االحتالل؟!

لقد حاولت إسرائيل طمس بعض املعالم األثرية حني قامت بشق الشارع الرئيسي للبلدة، بدال من شارع األعمدة، مما أدى إلى 
إهمال الطريق التاريخي، الذي أصبح يحتاج إلى عناية كثيرة، وهذا يتطلب مشاركة كافة اجلهات للحفاظ عليه وحمايته من 

االندثار.
°œuNł

يقول علي عازم؛ رئيس بلدية سبسطية، إن البلدية حتافظ على آثار سبسطية من خالل نقل رسالة اآلثار إلى جميع املؤسسات 
واحلكومات. كما تشرف البلدية على العديد من النشاطات واملعارض التي تخص البلدة وآثارها.

ويصف عازم لصوص اآلثار باملتخاذلني، ويتهمهم بخيانة القضية الفلسطينية. ولكن ال ميكن تعميم سرقة اآلثار وحتويلها إلى 
ظاهرة؛ "فاآلثار موجودة في قلوب مواطني البلدة، وسنحافظ عليها بأرواحنا" كما يقول.

وعن دور األكادمييني في احملافظة على هذه اآلثار، يؤكد الشخشير بأن كثيرا من األكادمييني قد تداعوا للحفاظ على هذه اآلثار وغيرها، 
مشيرا إلى أن جامعة بيرزيت ستبدأ منذ العام الدراسي ٢٠٠٩، مبنح شهادة املاجستير في "آفاق املشهد األثري واملعماري".

ويرى بأن إصالح هذه املناطق واالهتمام بها يحتاج إلى مضاعفة اجلهد، وتكامل العمل بني الوزارات والعقول واملعماريني واجلامعات 
الفلسطينية؛ ليتم ترميم املواقع وإعادة تأهيلها، وتصميم املواقع املدمرة بشكل يحافظ على مشهدها األصلي الرائع.

وبالنسبة للحضارة التي تركت آثارها، يقول الشخشير: "كل حضارة تبني على ما سبق، وهذا ما الحظناه في سبسطية؛ حيث 
تواصلت احلضارات".

احلضارة موجودة هنا، حتمل بقاياها معاني تعكس حقيقة الصراع، ومهما سرق من آثار، ومهما اعتقلت األعمدة، فما زال في 
املكان روح خفية تنبض في أرواحنا، وترسل رسالة مفادها "فلنحافظ على آثارنا؛ ألنها حياتنا.
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Are You Being Discriminated Against
Look around you, we are all human beings; a fact that we tend to take for granted as a primary criterion when judging others. 
Our stories, today, shed light on those who willingly close an eye to our humanity to justify separation and inequality, and to 
categorize human beings according to their religion, race, and origin.
No one demands of an occupying power to offer equality to its citizens, since occupation itself is illegal. The only thing one can ask 
for it to make a choice between being democratic or undemocratic.    

coloured stickers which endicate the additional 
level of security measures to be taken Arab travelers 
are asked to use certain inspection doors usually 
doors number ‘1’ and ‘4’ at Ben Gorion Airport 
and I personally suspect that the two doors emit 
relatively larger proportions of radiation since they 
are constantly giving signals.”
He also says that the Palestinian traveler should 
file complaints concerning these violations, “We 
should not take such incidents as if they were 
personal matters; these stories must be collected and 
published as part of reports”, says Awawdeh.
 There was a big concern racket inside 
the government after publishing 
the reports, leading the prime 
minister to interfere. A 
few months after that, the 
minister of transport, who is 
the former commander of 
the Israeli army, amended 
the method of inspection, 
replacing the colored 
stickers with numbered ones 
to categorize the travelers; an 
act which is considered all the 
more dangerous, clearly indicating 
that the hope for change is poor!!”

What to do?
Inside Israel people are working against 
racism  in a number of ways  Awawdeh 
says:  “Our work in court is of minimal 
effect; the best framework to work within 
is international pressure and working with 
the public to lobby for our rights and bring 
about change.
When talking about Jewish society, Awawdeh 
says that we can not look at it as a whole entity 
since it is built up of groups, institutions and 

individuals who witness racist practices. “Some 
of them call us and report such acts. There are 
organizations that believe in our cause and try 
to expose what is happening,” says Awawdeh, 
“especially when discrimination is practiced 
against certain communities of the society other 
than the Palestinians”. 
All the complaints related to racist and discriminatory 
practices are investigated and verified, then they are 
sent to the specialized authorities in the state who 
will decide whether there will be any intervention 

by the police.
Awawdeh says:“If the situation were 

reversed; that is, if the Arabs 
were being accused of racism, 

then the whole thing would 
be sorted out within a 
couple of months, but 
with the current situation, 
working on such an issue 
would take years.”

Racism and youth
Young people  in the 

Arab villages and even the 
larger Arab cities, do not have 

too many opportunities to look 
forward to. Awawdeh explains: “the 

best example is the military service issue, which 
prevents  youth from continuing their higher 
education.”
Arab youth inside Israel have difficulty buying land; 
a dunum in the Arab areas is a lot more expensive 
than that in the Jewish areas, which is a blatant 
discrimination against them.  
Awawdeh goes on to explain that  Arab youth are 
targeted by the Jewish institutions.
 However, thanks to the national activism and the 
national awareness on the part of the Palestinian 
activists , all these attempts will be confronted.

OUR STORIES

NO ARABS

Moa’ath Bodeer, a nineteen-year- old- young 
man, from Kofer Qasem tells his story.

“Some of my friends told me that Osem 
company was looking for workers at its “super 
sol” in the city of Petah Tikva. Thinking to 
apply, I called the company and checked if 
they were taking on workers. I called them 
again in order to set an appointment, and 
surprisingly the secretary said that the general 
director of Osem company did not want any 
Arab workers among his employees and 
recommended that I try and get in touch with 
the director. I called him and recorded the call. 
When I repeated to him what the secretary had 
said, he agreed and didn’t deny it. In fact his 
unequivocal response left no room for doubt. 
“I do not want any Arabs working for me”, he 
reasserted.

There is no doubt that this incident startled 
me and insulted me deebly. 

In my opinion, it would be quite unacceptable 
that such a discriminative stance be ignored 
and allowed to go untackled by the Palestinian  
community inside Israel, specially that we are  
a major consumer of Osem’s products.”

Dreams can wait!

M u n a  K h a t i b , 
a  nineteen-year-old-
young woman from 
Deir Hanna who 
is a student at the 
Hebrew University in 
Jerusalem expresses 
her opinion on Israeli discrimination against 
Palestinians in the field of education.

“Discrimination is found wherever you can 
find Palestinians of 1948. 

In my opinion, an excellent example 
of discrimination is found in the field 
of higher education. For instance, Arab 
school graduates have to wait until they 
are nineteen in order to enroll at  an Israeli 
University and the only reason is because 
other non-Arab Israelis have to serve in the 
Army.

Another example on discrimination is the 
school curriculum in Israeli-Arab-run schools, as 
they do not help develop essential language skills 
such as those of the English language.

Students learn English from 4th grade up to 
12th grade, and in the end they can barely express 
themselves in English, because the curriculum 
is designed in such a way as to focus only on 
writing basic English rather than concentrating 
on other language skills such as speaking to 
better practice the language.

I’m Palestine!!!

Asalah Moahmmad, nineteen-years-old 
from Deir Hanna raises the issue of names 
as a means of discrimination.

Discrimination is practiced against 
a person if he or she happens to bear a 
name that reveals the bearer’s religion or 
nationality. People with names such as 
Mohammed or Ahmad are “Arab terrorists”; 
which is why discrimination is practiced 
against them.

Last July, my cousin, her friend and I 
were on our way back from a two day visit 
to Jordan. Both, my cousin and her friend 
are Palestinians that hold the Norwegian 
nationality. My cousin’s friend is called 
“Falasteen” i.e. “Palestine”. Upon crossing 
over from the Jordanian side, the Israelis 
thoroughly inspected Falasteen’s luggage, 
threw her stuff around and then took her 
for interrogation in a separate room asking 
her all sorts of questions: “what do you do 
in life? Who is your father? Where are you 
heading now? What is your grandmother’s 
name?” The interrogation lasted two whole 
hours. Communication was difficult due to 
the fact that Falasteen was born abroad and 
only came here for visits. Naturally she did 
not speak Hebrew, and her Arabic was poor. 
We ended up being the last group to leave; 
though not immediately, because Falasteen 
refused to answer some of the questions 
she was asked. The Israeli authorities were 
on the point of sending her to Ben Gorion 
Airport to board the first plane back to 
Norway when my cousin who is a United 
Nations employee intervened and started 
pulling some strings and making endless 
phone calls to get us out of there. The 
whole fiasco was the result of the girl’s 
name; ‘Falasteen’. 

NO ARABS

Moa’ath Bodeer, a nineteen-year- old- young 

Awawdeh asks: “If the law itself is racist then how can we take our cause to court?”

In order for 
the state of Israel 

and its institutes to 
overcome the problem 

of discrimination, they 
have to amend their values 
and principles rather 
than their behavior; 

that is, if Israel 
wanted to become 

democratic.
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Are You Being Discriminated Against

“Racial discrimination is inherent in Israeli ideology; 
as eveidenced by Israel’s self-definition as a jewish 
state  meaning that Israel is not a state for all its 
citizens; which is a clear indication of the disdain 
Israel feels towards the rest of its citizens”. Said 
Baker Awawdeh
Awawdeh, the director and organizational adviser 
of the Center for the Fight against Racism, says 
that the idea of monitoring discriminatory practices 
came after Al Aqsa Uprising and all that followed in 
terms of  public proclamations about the presence 
of hostile attitude inside the Israeli state and society 
against all its non-Jewish citizens.  “The state treats 
its Arab citizens like enemies.” 
Due to this discriminatory policy, the work of 
this center was hindered since the first day of its 
foundation when its founders were not allowed to 
have it registered under the name “The Center for 
the Fight against Racism”. However they resorted 
to the law where they reached a compromise to 
call it “Fight against Racism Center”. The center, 
however, works today on recording the cases of 
racial discrimination which Palestinians inside 
Israel are subjected to on a daily basis.

Bending the rules
The methods Israel uses nowadays, differ  from those 
of the past. Awawdeh explains that the confiscation 
of Arab land is being executed by bending the rules 
and bribery. Recently Kenesset members are called 
upon to take racial discriminatory steps against the 
Arabs, which clearly support racist laws, such as the 
law preventing Israelis from marrying Palestinians 
and another law forbidding the sale of land to 
Arabs.

The roots
Awawdeh says: “The decisions of the “Or Committee” 
taken after “Al-Aqsa Uprising” brought to light the 

unfairness with which Arabs are treated in contrast 
to Jewish citizens. However, the government can 
not grant its Arab citizens their rights since there is a 
racist ‘mechanism’ infecting all the state employees 
executing these laws.” Awawdeh explains further 
that the legal struggle for rights is dwindling; “If the 
law itself is racist, then how can we take our cause 
to court???”

Where equality flies away
Awawdeh wonders: “Why a Palestinian traveler at an 
Israeli airport is always asked to take off his shoes, 
belt, glasses, rings, jacket …etc, and undergoes tight 
inspection at every gate at Ben Gorion starting with 
gate 1 and ending at gate 14, while on the other 
hand Jewish travelers that go past those doors are 
not subjected to such an inspection?
Awawdeh regards the personal inspection of Arabs 
at Israeli airports humiliating and insulting. He 
adds: Palestinians of Israel are requested to take 
of their shoes and their luggage gets stamped with 

By: Orsan Awawdi– Kofor Kanna
25 years old

Omeir Mareed (20) is a first year student 
at the Hebrew university of Jerusalem, 
he was back from visiting his friend on 
Thursday (17/05/07), when an Israeli 
soldier ordered him to present his 
documents.
"I gave the soldier my ID, opened my 
suitcase and let him search all over my body. 
Moments after, this soldier began yelling at 
me and started to hit me and kick me by the 
back of his machine-gun without any reason. 
I couldn't figure out what's going on, when 
other soldiers gathered and ambushed me 
and started kicking me all over my body till I 
passed out. I begged them over and over again 
to stop, but unfortunately nobody listened."
Omeir is an excellent student but because 
of his ordeal he had bruises all over his 
body. He became physically and mintally 
exhausted.
"It was a very insulting situation." Omeir 
says. "When they finished checking our 
papers, one of the soldiers ordered me to hold 
up my hands, pushed me around, pointed 
my face towards the wall, locked my hands 
with handcuffs and started kicking me, as 
people passing by cheered and clapped. It 
was humiliating." 
"I didn't understand why they were doing 
this. It was terribly traumatic. I remember 
being pulled into a car, and I woke up in 

Look around you, we are all human beings; a fact that we tend to take for granted as a primary criterion when judging others. 
Our stories, today, shed light on those who willingly close an eye to our humanity to justify separation and inequality, and to 
categorize human beings according to their religion, race, and origin.
No one demands of an occupying power to offer equality to its citizens, since occupation itself is illegal. The only thing one can ask 
for it to make a choice between being democratic or undemocratic.    

Omeir Mareed from Kofor Kanna
Kicked among cheers

the investigation room. I asked them to be 
hospitalized first, but nobody listened. After 
being tortured for two hours, they allowed 
me to call my friend and he in turn took me 
to hospital (Hdasa Har Tsofim), injured and 
bleeding."
"I kept asking myself why the hell they 
would do something like this, but still 
without any logical answers."
Omeir is determined to take the policemen 
and the soldier who assaulted him to court.

Prepared by: Eman Sharabati & Nadine Ali

Awawdeh asks: “If the law itself is racist then how can we take our cause to court?”

Discrimination in Education
• The Israeli government operates separate school systems, one for Jewish children and one for 
Palestinian Arab children, who make up nearly one a fourth of Israel's 1.6 million schoolchildren. 
The funding disparities between the two systems are enormous. Arabs receive much less funding 
and they attend schools with larger classes and fewer teachers than Jewish children.

• This year the gap was the equivalent of one full-time teacher for every 16 children in Jewish primary 
schools as compared to one for every 19.7 children in Arab primary schools.

• The construction of new classrooms in the Palestinian Arab communities has been largely 
frozen since 2003 despite an estimated shortage of 1,500 classrooms. Existing schools are often 
in poor conditions, are in need of maintenance, and lack basic learning facilities like libraries, 
computers, science laboratories and recreation spaces.

•  Many Arab communities lack kindergartens for children aged three to four, although almost all 
children in the Jewish public education sector are enrolled in such kindergartens by the age of three.

•  Palestinian Arab children with disabilities and Bedouin children in the Negev Desert are 
particularly disadvantaged and receive comparatively less funding and fewer services.

Source:  Human Rights Watch Website.

• The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
that Israel had signed was first executed in 1969. The convention obliges those who signed 
it to change their laws and national policies that support discrimination, and aims to 
emphasize on the equality between all races. 

• The State Parties to the Convention pledged to protect people who face discrimination at 
the hands of individuals, as well as by state employees. Article 5 recognizes that “everyone 
has the right to equal treatment before tribunals and all other councils administering justice", 
as well as "the right to personal security and protection by the State against violence or 
bodily harm, carried out, either by officials or any group or institution. “

Yo u r  I n f o r m a t i o n
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لن تضحك وحسب، بل ستحب شخصية "ميمي" بكل 
تفوق  صناعي"،  "مطب  فيلم  في  صفات.  من  حتملها  ما 
لعبها  التي  األدوار  كافة  على  حلمي  أحمد  الشاب  الفنان 
في أفالمه السابقة، باملواقف الكوميدية. وبعيدا عن قصته 
"مطب  أن  إال  الواقع،  عن  بعيدة  تبدو  قد  التي  البسيطة 
به  وعد  فيما  ناجح  اخليالية،  وحلوله  مبشكلته  صناعي" 

املشاهد؛ فهو مضحك، ومليء باملواقف اإلنسانية.
يهجر  أن  يقرر  مصري  شاب  عن  الفيلم  يتحدث 
القرى  إحدى  في  والده  مع  فيها  يعيش  التي  القرية 
يضطر  أن  إال  املدينة.  في  ويستقر  ليعمل  املصرية، 
للعمل في مجال دون طموحه، قريبا من فيال فخمة، 

يعيش فيها رجل غني مع ابنته الصغيرة.
الفتاة  "ميمي"  يراقب  وفيما  األيام،  من  يوم  وذات 
غرفته،  نافذة  من  البركة  في  تسبح  وهي  الصغيرة 
إلنقاذها.  فيسرع  وتصرخ،  تغرق،  الطفلة  بأن  يالحظ 
ومع  اجلميلة،  أعماله  ومديرة  بوالدها  يلتقي  وهناك 
األيام يتعرف العائلة، ويتقرب منها، حتى يصبح املدرس 

اخلصوصي، واملرافق الدائم للطفلة.
وحني يتعرض رجل األعمال العتداء على يد مجموعة 
من اللصوص الذين يعملون لدى ابن أخيه، الذي يسعى 
لالستيالء على أموال عمه. وقبل أن يدخل في غيبوبة 
طويلة، يوصي بأن يقوم "ميمي" بتولي جميع أعماله.

يحيكها  التي  املكائد  يكتشف  عمله  فترة  خالل 
ويتعرض  أمواله،  على  لالستيالء  األعمال  رجل  أعداء 
لعدة محاوالت لتخريب صفقة هامة ينوي إبرامها مع 
شركات عاملية. ويتحدى كل الظروف إلجناح الصفقة. 
وخالل هذه األحداث تتوطد عالقته مع مديرة األعمال 

فيقع كل منهما بحب اآلخر. 
ومع أن الفيلم ال يخاطب عقل املشاهد، إال أنه يظل 
الضحك،  في  الدائمة  الرغبة  بحبل  بقوة  به  ممسكا 

وينجح في ذلك.
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Reign over meReign over me
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قد يكون فيلم Reign over me  من أقوى األفالم الدرامية لهذا 
العام،  وقد يلحظ من يشاهد هذا الفيلم التحول الكبير للممثل 
املغزى،  ذات  الدراما  إلى  السخيفة،  الكوميديا  من  سندلر"  "آدم 
التي شعرنا بها في فيلم Click، ولكن ليس بالوضوح الذي يحمله 

هذا الفيلم.
خالل  عائلته  فقد  الذي  فاينمان  شارلي  قصة  الفيلم  يروي 
هجمات احلادي عشر من أيلول، وقد انغلق متاما على  نفسه، وترك 
الصغيرة  بدراجته  ويستعني  ذكرى.  أي  من  هربا  اخلارجي،  العالم 

للتملص عند اللقاءات غير السارة. 
أما ألن جونسون، وهو طبيب أسنان، فيعاني من حالة تناقض 
حالة تشارلي؛ فهو يعاني من رتابة حياته األسرية، وانغالقه فيها، 
وبحثه املستمر عن منفذ من هذا الروتني. وتتقاطع بينهما الطرق 
أيام  بينهما  كانت  التي  الصداقة  استعادة  ويحاوالن  فيتقابالن، 
الكلية. ويفاجأ ألن بأن تشارلي قد نسي تلك الذكريات، فيسعى 
قدمي،  صديق  إلنقاذ  محاولة  ذلك  معتبرا  إليه،  ليرجعها  جاهدا 

وإخراجه من حالته التي يعيش فيها.
احلياة  إلى  صديقه  إلرجاع  العديدة  ألن  محاوالت  وتفشل 
ما  ألن  بأن  تشارلي  منها شك  املشاكل،  كثرة  بسبب  الطبيعية 
عاد إال ليجمع املعلومات عن حياته السابقة للصحافة، فينفجر 
غضبه في أكثر من مشهد خالل الفيلم، إلى أن يوافق تشارلي على 
حاجته  فيها  يكتشف  التي  النفسية،  املعاجلة  جللسات  اخلضوع 
إلى التحدث لشخص ما. وما إن يرويها أللن حتى تتغير حياته نحو 

األفضل. فيترك ما تبقى له من ذكريات، ويبدأ من جديد.
الفيلم يستحق املشاهدة، رغم أن القصة مكررة نوعا ما، إال 
أداء  أيضا هو  واملثير  الشفاء،  نقطة  إلى  الفيلم ال يصل  أن بطل 
آدم سندلر، ودون شاديل، الذي حاز على جائزة األوسكار عن فيلم 

أوتيل رواندا.
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مراسلتا الصحيفة

قاعة  وإلى  احلقيقة،  ترى  جديدة  أعني  إلى  بالوصول  حلمهم  معهم  وحملوا  مستمرا،  وراءهم  التصوير  تاركني  خرجوا 
الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب "بياالرا"، حمال  النبالي من  العرض ذهبت مخيلتهم؛ عبير دحبور وأشرف 
معهما أشرطة التصوير األولي للقطات أخذوها من فلسطني، وذهبوا بها في بداية شهر آب ليكملوا عملية املونتاج للفيلم 
الذي حضره  الذي يحمل اسم "مقابلة"، ومت عرضه في مهرجان "بايروث" للفنانني الشباب،  األملاني املشترك،  الفلسطيني 

حوالي ٣٠٠ شخص، واحتضن في إحدى لياليه، ليلة األفالم العربية، وكان "مقابلة" أحد األفالم التي عرضت فيها.
تقول عبير: "كنا نخشى أال يكون عدد احلضور كافيا؛ فشعرنا بالتوتر، وحاولنا لفت انتباه احلضور بكل الطرق املمكنة؛ قمنا 

بإعداد طعام فلسطيني؛ "مناقيش"، وكانت األحلان الفلسطينية في كل مكان".
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الفريق الفلسطيني األملاني الذي عمل على إنتاج فيلم "مقابلة"؛ تصويرا وإخراجا ومونتاجا، اجتمعوا بعد أن عملوا على 
تصوير الفيلم بصورة منفصلة كل في بلده، وعملوا خالل ثمانية أيام معا، تشاركوا في األفكار، والتجارب، والرؤى اإلعالمية 

اتلفة.
وهنا نستعرض ما قال طاقم الفيلم األملاني:

مهرجان بايروث للفنانين الشباب

عندما توضح السينما ما تخفيه السياسة

الـ٤٨ عشان  أراضي  إني مش كبير، وما بقدر أدخل على  اللي بزعلني  "اإلشي 
أشوف أراضي فلسطني احملتلة، مع إني فلسطيني، ومن حقي أشوف كل أرضي". 

محمود قرارة، ١٤ عاما، فلسطني.
وأنا سافرت  اإلنترنت.  "والدردشة" على  الرقص،  الفوتبول،  لعب  "هواياتي هي 
وحاليا  تركيا،  إلى  بالسفر  وأفكر  وإيطاليا،  وأستراليا،  إسبانيا،  مثل  كثيرة،  لدول 

سعيد جدا مع صديقتي". كيفني بوغ، ١٣ عاما، أملانيا.
من  مختلفتني  بقعتني  في  يعيشان  طفالن  فيهما  يتحدث  متتابعان  مشهدان 
الكرة األرضية. إجابتان مختلفتان على سؤال واحد، ومع أنهما جيل واحد، إال أن كال 
منهما يرى الواقع بعينني صاغتهما بيئة مبكونات مختلفة، فيهيأ لك للحظة وأنت 
تستمع إلى محمود بأنه شاب في العشرين من عمره، يربط مصيره كطفل، مبصير 
دولة ال يعلم أحد مصيرها. بينما تأخذك إجابات كيفن إلى عامله الطبيعي الذي ميارس 

فيه حياته املعتادة.
وعلى هذه الوتيرة تتدرج املشاهد في فيلم "مقابلة"، ليصحبنا إلى ورش العمل في 
يشعر  وبينما  اتلف.  املتشابه  اليومي؛  عمله  في  منهما  كال  فنرى  وفلسطني،  أملانيا 
إجابات  في  الطموح  بأن  نرى  باالستمرار،  ويرغب  عمله،  في  بالسعادة  األملاني  العامل 

العامل الفلسطيني هو أن يصبح صاحب أمالك في يوم من األيام ليتخلص من عنائه.
ويطرح الفيلم التباينات في حياة شخصيات مختلفة من العاملني البعيدين، 
حيث تضمن في دقائقه األربعني ما يقارب ١٥ مقابلة مع شخصيات من البلدين. 
مراعاة  مع  أجرة،  سيارة  سائق  إلى  كنيسة،  في  كاهن  إلى  مسجد،  إمام  من 
وينتهي  البلدين،  أطفال  عن  مبشاهد  الفيلم  يبدأ  بحيث  العمري،  التسلسل 

مبشاهد عن كبار السن.
فيلم "مقابلة" هو فيلم وثائقي يخلو من املوسيقى واملؤثرات الصوتية، وينقل 
األحداث احلقيقية بأقرب صورة واقعية ممكنة، ومت العمل على إنتاجه من قبل فريق 
عمل فلسطيني أملاني في أملانيا، في مبنى مهرجان "بايروث" للفنانني الشباب، ملدة 

سبعة أيام متواصلة من العمل.
وبأيديهم قام الشباب من الفريقني بإلصاق اإلعالن اخلاص بالفيلم، والذي طبع 
لليلة  للترويج  بايروث؛  مدينة  جدران  على  واألملانية،  واإلجنليزية  العربية  باللغات 

األفالم العربية، التي عرض فيها أكثر من فيلم، كان فيلم "مقابلة" واحدا منها.
كنا  فلسطيني،  مشهد  كل  وعند  مختلطة،  املشاعر  كانت  الفيلم  عرض  وعند 
املقابل  في  ولكن  الفلسطيني،  يعيشه  الذي  الصعب  للواقع  املشاهد  بحزن  نشعر 
كانت متأل الشباب الفلسطيني مشاعر الفرح بسبب شعورهم قدرتهم على إيصال 

هذا الواقع للمشاهدين األملان.
املشاهد  قبل  من  الفعل  ردود  من  الكثير  هناك  كان  العرض،  انتهاء  وبعد 
في  احلياة  أسلوب  إليضاح  ناجحة  طريقة  كان  الفيلم  بأن  شعر  الذي  األملاني، 
فلسطني، عبر مقارنته باألسلوب الذي يعيشه في بلده؛ فالفيلم يعرض جتارب 
حية ملا يعيشه أشخاص مختلفون، ومينحهم مساحة للتعبير بكلماتهم عما 

يرون به شكل حياتهم.
وقد أثير خالل جلسة النقاش بعد الفيلم العديد من التساؤالت التي وجهت 
املفارقة  املطروحة، هي  األفكار  إحدى  وكانت  الفلسطينيني،  الفيلم  إلى منتجي 
بأهمية  األول  يشعر  حيث  والفلسطيني،  األملاني  املواطن  أولويات  بني  الواضحة 

وجود عمل ومستقبل مادي، بينما يرى األخير بأن عائلته هي أهم ما ميلك.
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العربي،  والشعب  العربية،  الثقافة  عن  الكثير  أعلم  أكن  لم  بصراحة 

وكنت مهتما بهما كثيرا. ومن خالل الفريق الفلسطيني تعلمت بعض األمور 

الرئيسية عن أحالم الشباب الفلسطيني، وحياتهم في األراضي احملتلة.

والديناميكية،  واحلياة  الطاقة  من  الكثير  الفلسطيني  الفريق  أضفى  لقد 

والطعام  العربية،  املوسيقى  عن  الكثير  منه  وتعلمنا  حياتنا،  على  واحليوية 

العربي.

حلل  الفلسطيني  الفرد  يحملها  التي  اإلرادة  خالل  من  الكثير  وتعلمنا 

األحيان شعرت  من  وفي كثير  فيها وحتسني مستقبله.  يعيش  التي  األوضاع 

بصغري وصغر أحالمي وأفكاري أمام ما يحملونه من أفكار.

من خالل فيلمنا "مقابلة" استطعنا أن نثبت بأنه ال فرق من أين تأتي وكم 

اخلاصة،  وأحالمه  اخلاص،  تاريخه  فللجميع  له،  تنتمي  الذي  واملكان  عمرك، 

ومخاوفه وأهدافه.

مارتن ثيلي؛ المصور وممنتج:

لقد جمعت ورشة التصوير شعبني مختلفني متاما في عمل مشترك؛ 

فلسطني وأملانيا، وهذا األمر ليس جديدا، فأنا أعلم الكثير عن فلسطني 

أحملهما في  اللتني  احلضاريتني  باخللفيتني  وأشعر  منذ كنت صغيرة، 

وجداني؛ فأنا ابنة أب فلسطيني وأم أملانية، وأعرّف نفسي بفخر كفتاة 

فلسطينية - أملانية. لهذا شعرت بأن الورشة الفلسطينية - األملانية 

للتصوير فرصة لي، ألنني بذلك اختبرت فعالية هذا االتصال احلضاري 

بني الشعبني.

ويعكس   ،٢٠٠٧ عام  بدأت  لورشة  نتيجة  فهو  "مقابلة"  فيلم  أما 

مختلفني،  مجتمعني  في  العيش  حــول  الشخصية  مشاعري 

من  والكثير  االختالفات،  من  الكثير  وهادئة  سلسة  بطريقة  ويظهر 

التشابهات.

لقد أثرت إجابة أحد األطفال الفلسطينيني في الفيلم فينا بصورة 

خاصة؛ فصوته الواثق سبب لي شعورا بالقشعريرة، عندما قال: "ملاذا 

أخاف من املستقبل، هل أنا من يقوم بالتحكم بخيوطه"؟

جوليا بالنكنبرغ، مصورة وممنتجة:
فريقا  معا  وكنا  الفلسطيني،  الفريق  مع  بالعمل  استمتعت  لقد 
تقديري  بأن  املهرجان  خالل  وشعرت  اخلالقة،  واألفكار  باحلماس  مليئا 

للشعب والثقافة الفلسطينية يزداد يوما بعد يوم.
فيلم "مقابلة" يعتبر خطوة لألمام فيما يتعلق بالعالقات األملانية 
بني  االجتماعية  االختالفات  على  عيوننا  يفتح  ال  وهو  الفلسطينية، 
الشعبني فحسب، بل يظهر منط احلياة مع كل ما يحمله من سعادة 

وبؤس لدى الشعبني.
املشاهدين  منظر  هو  الفيلم،  عرض  ليلة  عن  أذكره  ما  أبرز  من 
ذاته  الفيلم بعد عرضه، وهذا األمر بحد  الذين أخذوا يتفكرون في 
الناس  نظرة  تغيير  على  وقدرتنا  الفيلم،  جناح  على  دليال  يعتبر 
وتوسيع آفاق تفكيرهم. وليلة عرض الفيلم، بكل ما احتوت عليه 

من موسيقى عربية وطعام عربي، كان جوها رائعا.

ياسمين سروجي، مصورة وممنتجة:
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تغيير عن حياتك، وعليك اإلعالن في الفترة مفترق طريق تشكل هذه
تدخل املستقبلية. وخططك ومشاريعك أعمالك مستوى على يجري 
يقيد كان  ما على وتنتصر التنظيم، مجال وتخوض التعويض، مرحلة 
احتماالت تضع أمامك التي االنتقالية الفترة في باالرتباك تشعر حريتك. قد
عابرة. فترة أنها إال أهدافك. حتديد على غير قادر وجتعلك تفكيرك، تبلبل قد
النفق. من واخلروج الضغوطات، من التخلص نحو واندفاع بجرأة وتتقدم 
تخيم الغيرة أو باالستياء، فتشعر رغباتك مع احلبيب ال يتجاوب ولكن قد

حياتك. في أساسي ارتباط نهاية عن تعلن ورمبا العالقة، على
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يجري عن تغيير إعالن وفترة طريق في حياتك، مفترق الشهر هذا ميكن اعتبار
أكبر بحيوية تشعر و املستقبلية. وخططك أعمالك ومشاريعك مستوى على
إنك القول ميكن من الضغوطات. والتخلص نحو الشفاء واندفاع بجرأة وتتقدم
آخر يحمل حدثاً  السنة آخر وأن  خاصة النفق، واخلروج من الشفاء عملية  تبدأ
تخيم أو باالستياء، فتشعر رغباتك، أو طروحاتك مع احلبيب يتجاوب ال قد عاطفيا
في األساسية االرتباطات نهاية أحد عن الفلك ورمبا يعلن العالقة، على الغيرة
مضض، على تسكت أو اهتمام، عدم على اآلخر تلوم باإلحباط، تشعر حياتك.

التصرفات. لبعض وترتاب
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املرجوة، النتائج ذلك ففي أعمالك، على وركز أهمية، أكثر بأمور تهتم أن حاول
يتيح مما كفاءتك،  على الضوء ويلقي  يعزز مكانتك، الفلكي الوضع وأن  خاصة 
دون وخصومك أعدائك على االنتصار قادر على وأنك جاذبيتك، من لك االستفادة
حتقق قد الشخصية.  هواجسك على التغلب من تتمكن أن بشرط صعوبات، 
إلى تأجيل، اضطررت عراقيل، أو واجهتك إذا ولكن جناحا وأرباحا. املالية عملياتك
لصاحلك. الوقت وسيكون  الذات، على السيطرة تعلم خطأك. ذلك  يكون  فلن

وتنفذ. فتقرر قد تنجح مخططاتك، مغرية، عاطفية أجواء
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كنت مشاريع تتحقق املاضي، في منها عانيت التي الضغوطات من تستريح
في األمور تبقى أن غير واملهل، بعض املواعيد ال ينفي ذلك لكن جناحها. من يائسا
وعندها احلديث، في األخطاء بعض من انتبه كبيرا. إزعاجا تسبب وال إطار معقول،
األنظار. الظهور ولفت فرصة لك مما يتيح وكفاءاتك، مواهبك عن أن تبرهن ميكن
بالنجاح. يتكلّل اآلخرين بالتعاون مع تؤديه أمر وحيدا؛ فكل الساحة ال حتتل ولكن
الذي الشريك، مع خطيرة مواجهات يؤجج العاطفي، مما احلرمان ببعض تشعر قد

الشخصية. احلب والعالقات السعادة في ويحرمك من معك، ببرودة يتصرف
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تتورط وال صغيرة. أم كانت كبيرة العوارض كل وعالج انتبه لصحتك،
لضغط العالج. ترضخ من أفضل فالوقاية قلبك؛ إليه يرتاح ال مجال في
الهدوء يستدعي ما على صحتك، سلبا الذي يؤثر التوتر وتعيش كبير،
تتسلّل اجليدة التي األخبار بعض رغم محتارا، وتبدو اإلرهاق، واالبتعاد عن
فرصة لك تتاح قد الضغط. بعض من لتريحك متوقعة، غير بطريقة
وتعبر واالنتقادات، املالحظات إلى توجيه ومتيل وإعادة احلساب، التفكير
والعالقات العواطف  صعيد توتر إلى يؤدي مما حتفظ، دون أفكارك عن

احلبيب. مع التواصل صعوبة الشخصية،
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إلحداث التغييرات فرصة تشكل مفاجئة، وأحداثا استثنائية ظروفا تعيش
عمل عن تبحث كنت إذا جديدة. بنشاطات واملباشرة وتوسيع آفاقك املرغوبة
استثماري، مجال في تعمل كنت إذا  أما  اآلن.  مهمة فرص لك تتوفر  فقد
كنت إذا خاصة إضافية، ساعات العمل إلى وتضطر متراكما العمل فسيكون
العائلية، األعمال بعض مسؤولية تتحمل أن ميكن ال ولهذا جديدا، عمال تبدأ
العاطفية، سواء في ظروفك في نزاع محتمل نشوب إلى النتيجة مما يؤدي في

الزمالء. بعض مع عملك مجال في أو الشريك، مع أو املنزل
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الكافي، الوقت فخذ مهمة؛ قرارات وتتخذ جديد، من توجهاتك حتدد
املالية هي القضايا تكون قد تندم. فقد وإال االعتبارات، تتخط بعض وال
موقعك. أو عائداتك على للحفاظ فتناضل اآلن، تفكيرك على املسيطرة
قد األمر.  هذا يناقشون أو جديدا،  عمال يباشرون احلمل مواليد بعض
إيجابي كمؤشر اآلن للظهور يعود قد سابق، بوضع اجلديد يتعلق هذا
فرص لك وتتاح الشخصي، في محيطك انسجام عن وتبحث سلبي. أو

الشخصية. االتصاالت أو العائلية العالقات بعض مهنية عبر
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بأفكار وتتزود إقامتك، مكان  تغير وقد حياتك،  في يتحرك شيء كل
وأحسن األمور، تستعجل بسرعة. ال ثمارها جتني ال وقد كثيرة تتدافع، غنية
في حياتك، تعديل إلحداث ضرورة هنالك واالنتظار. الصبر ملكتي استخدام
القوة نقاط  من استفد اآلن. منذ له  التخطيط  أو املوضوع هذا ودراسة
تريد، حيثما النقاشات تقود فأنت ودراية، بحكمة املفاوضة وهي لديك، 
تنتابك قد الشخصي على الصعيد بحدة ومهارة. نظرك وجهة عن وتدافع

العائلي. وضعك إلى خيبة أمل، يصل وتواجه وقلق، هموم
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وتتمتع اجليدة. العروض من الكثير فهناك الفرص، استغالل إلى سارع
إعجاب اآلخرين بثقة، وإثارة احلقائق مواجهة إلى تدفعك كبيرة، بجاذبية
يجب أن مشروع أو جديد، راتب وتفاوض على جدية، أمورا تناقش بك. قد
ملقترحاتك. صاغية آذانا وجتد  بإيجابية، احمليط مع وتتفاهم  النور. يبصر
قرارات على فتقدم ملتبسة، كانت أمور وتتضح الظروف، معك تتجاوب
على أو تقدم بعالقة جديدة، ترتبط أو مميزة، حب فرصة تعيش قد صائبة.
وقد مميزة، رومانسية أوقاتا وتعيش الشخصية، حياتك في نهائية خيارات

استثنائية. مغامرات إلى العشق يحملك
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لم أمورك. نحو األفضل، وتنتظم وتتبدل أوضاعك أمنياتك، قد تتحقق
واملفاجآت، احلوادث أنك مبنأى عن وتشعر تثقل كاهلك، اخلارجية األحداث تعد
تلقى السابقة. لتوجهاتك متاما هو مغاير وتباشر مبا بروح املنتصر، وتتصرف
األكثر الفترة هذه تكون قد الذي تصبو إليه. العمل وجتد الدعم والتأييد،
وقد عليك، تتدفق اجليدة فالفرص السنة؛ لهذه املالي الصعيد على ازدهارا
وتثير قلبا تكسب وليونتك. وقد حديثك بشخصيتك وعذوبة اآلخرين جتذب

لبعض املقربني. تروق ال عالقة على اجلهات، أو تقدم بعض غضب
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املهنية، فقد األهداف بعض وحتقق وحاسمة، كبيرة قرارات تتخذ
تنتقل قد مناسبة. مهنية ظروف في إضافية، أرباح أو مركز على حتصل
تتخلص من جدا. مهم شخصي أو مهني لقاء مكان بعيد إلجراء إلى
صداقات فتعقد التغيير، في وترغب بالتدريج. راحتك يقلق كان ما كل
طاقاتك األمل. توظف نفسك في تولد ارتباطات على جديدة، وتقدم
إلى يفضي قد جديد، حب ويجتاحك التطورات، بعض من وتستفيد

طبعا، قلبك سينشرح زواج. أو خطوبة
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وتقلب عالقا، كان ما فتنجز شؤونك وتنظم وأعمالك أوراقك ترتب
الطموحات تكبر قد إجناحها. تريد جديدة مبشاريع وتبدأ  الصفحة
ألي تستسلم ولن وجه، أكمل على بواجباتك القيام إلى فتسعى
وتضعك تطرأ  قد التي املواجهات أو املعارضة أو االحتجاج من نوع 
قادر على لكنك أو خصما عنيدا، تواجه عدوا شرسا قد أمام التحدي.
تخاف مقاومته. لشل والبراهني الكافية احلجج وتقدمي بنجاح مبارزته
خيارا تواجه حني بالقلق وتشعر السر، في ينمو الذي العشق زوال على

ارتباط. أو وعد عن تتراجع ورمبا حوله، بد من طرح التساؤالت ال
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االنفجار أن السائد االعتقاد كان
ليحولها الصفراء الذرة حبة داخل يحدث الذي

أو احلبة،  داخل الهواء متدد سببه "البوشار"  إلى
إن يقولون اخلبراء أن غير غاز. إلى الــذرة زيت حتول 

داخل للرطوبة السريع التمدد  عن  ناجم االنفجار سبب
اجلدران تتفتح عندما الفجائي انطالقها ثم احلبة، 

يتحول الذي املاء، من معينا قدرا فيها الداخلية؛ ألن
الضغط يدفع احلبة تشقق وعند بخار. إلى

خارجها. إلى  األبيض اللب الداخلي
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١.منخفضماريانفياحمليط الهادئ.
٢.البحراألبيض املتوسط.

٣.شالل أجنلفيفنزويال.
٤.البحرامليتعلىحدودفلسطنيواألردن.

٥.بحرقزوينالواقععلىحدودآسياوأوروبا.
٦.بحيرةبايكالفيروسيا.

٧.قمةجبل ماكينلي فيأالسكا.
٨.جزيرة بورنيو.

٩.صحراءاتكامافيتشيلي.
١٠.احمليطالهادئ.

١١.القارة القطبية اجلنوبية.
١٢.نهريانغستي.

١٣.نهراألمازونفيأمريكااجلنوبية.
١٤.مدينةالعزيزية فيليبيا –الصحراءالكبرى.

١٥.بحرقزوين.

في العالم؟ املائية املنخفضات أعمق هو ما .١
في العالم؟ بحر هو أكبر ما .٢

في العالم؟ شالل أعلى هو ما .٣
في العالم؟ بقعة هي أخفض ما .٤

حسب املساحة؟ العالم بحيرات هي أعظم ما .٥
بحيرات العالم؟ هي أعمق ما .٦

الشمالية؟ قارة أمريكا قمة في أعلى هي ما .٧
آسيا؟ قارة في جزيرة أكبر هي ما .٨

أكثر بقاع األرض جفافاً؟ هي ما .٩
في العالم؟ محيط هو أكبر ما .١٠

اجلنوبية؟ القطبية القارة أوروبا أم قارة : أكبر أيهما .١١
آسيا؟ قارة في نهر أطول هو ما .١٢

التصريف؟ حسب مساحة حوض أعظم أنهار العالم هو ما .١٣
العالم؟ في أعلى درجة حرارة سجلت أين .١٤

فيها؟ املائية الكتلة بحسب العالم في البحيرات أعظم ما هي .١٥
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عليه اسم  يطلق الذي احليوان هو فما من اسم، أكثر حيوان لكل ≠
اخليدع؟

القط. أسماء من اخليدع

وما االسم؟ أصل فما األمريكية؛ املتحدة الواليات إحدى شيكاغو -
معناه؟

للقوة به يرمز وكــان البصل، يعني احلمر الهنود لغة في االســم
والعظمة.

أين جاءت  من  "مصاري". كلمة العملة على الشام بالد أهل يطلق ≠
التسمية؟ هذه

وحتديدا في لهم، املصري احلكم خالل الورقية العملة الشام أهل  عرف
مصر. إلى نسبة مصاري فسموها باشا، إبراهيم عهد

االسم؟ بهذا الشام بالد سميت ملاذا -
املنطقة. في استقر الذي نوح بن سام إلى نسبة

االسم؟ معنى فما السالم عليه النبي اسم يعقوب -
احلجل وجمعها يعاقب ويعاقيب. طائر ذكر

السالم؟ عليه موسى النبي اسم معنى ما -
والشجر. املاء ابن معناها قبطية كلمة

السوري للفنان  املالزمة الفنية الشخصية هي الطوشة" ”غوار -
في اللغة؟ دريد اسم معنى ما ولكن حلام، دريد الكبير

فمه أسنان. في ليس من الدريد هو

أصله؟ درويش؟ وما معنى اسم ما -
الفقير. ويعني فارسي االسم

اسم جعفر؟ ماذا يعني -
. الصغير النهر

اسمه؟ فماذا يعني اليونان، شعراء أعظم ”هوميروس" من -
أعمى. كان هوميروس ألن األعمى، يعني

Âu−Lł W�UÝ√ ∫U¼—U²š«

تتمتع بيته منها يصنع العنكبوت التي خيوط أن تعلم هل -

وما الصناعي،  الليف قوة أضعاف خمسة تزيد فائقة بقوة 

هذا. يومنا إلى إنتاجه العلماء استطاع

وضغط حرارة ظروف في خيوطها  تنتج  العناكب أن كما

كيميائية ضارة. إلضافات احلاجة ودون عادية

الديانة في الصغيرة القبعة وضع عادة أصل أن تعلم هل -

كانوا حيث سيناء؛ صحراء  في التيه أيام إلى  تعود اليهودية

تقليدا أصبحت  ثم ومن الشمس،  حر  من لتقيهم يضعونها 

عندهم. دينيا

أطلق عليه فمن وسلم عليه اهللا الرسول صلى هو عم لهب أبو -
يعني؟ وماذا اللقب؟

وجنتيه. اللهب يخرج من وكأن جميال كان صغره ألنه في أبوه أطلقه عليه

معنى فما وسلم عليه  اهللا صلى الرسول عمة هي عاتكة  -
االسم؟

بشرتها ر  وحتمّ الطيب، وضع من تكثر  التي املــرأة هي العاتكة 
بالـ"مكياج".

االسم؟ يعني فماذا اخلطاب، بن عمر بناها عراقية، مدينة البصرة -
الصغيرة. احلجارة ذات األرض

فماذا تعني الكلمة؟ العربية، الدول الريال عملة بعض ≠
وتعني ملكي. "رويال"، عن محرفة أصلها إسباني،

والعام؟  السنة بني الفرق ما ≠
السنة  أما كامال. وشتاء كامال صيفا تضمن إذا يوما ٣٦٥ العام مدته

كامال.  وشتاء كامال صيفا تتضمن يوما ولم ٣٦٥ فمدتها

االسم؟ بهذا دمشق سميت ملاذا ≠
"دمشقوا". أنهم أي بنائها؛ في أسرعوا ألنهم

معناه؟ فما الشائعة، األسماء دانة من ≠
االستدارة. كاملة اجلميلة اللؤلؤة يعني فارسي

أفالطون؟ كلمة تعني ماذا -
. الكتفني عريض الشخص

ماذا تعني كلمة أوروبا؟ -
الواسعة. األرض وتعني يوناني أصلها

االسم؟ هذا "املسدس" على يطلق ملاذا -
بست رصاصات. كان يحشى ألنه
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نابلس الصحيفة/ مراسال

من ١٥عاما، يوسف، محمد  سيواجه 
الدراسة مقعد على زميله نابلس، مدينة
في بنابلس، العني مخيم من ١٦عاما، عباس،
أساس على الطلبة بني التمييز نقاش موضوع
مخيم، أو قرية أو مدينة ابن اإلقامة؛ محل
فعاليات ضمن الصفية، احلصص إحدى خالل
تنفذه التغيير“، الذي أجل ”شباب من مشروع
دور وتفعيل لإلعالم الفلسطينية  الهيئة

األوروبي. االحتاد ”بياالرا“، بدعم من الشباب
أسباب التمييز.. ومن

من  ٢٣ عاما، مفارجة، صيام امليسر ويؤكد
التطرق ضرورة على بنابلس النجاح جامعة
أساس الطالب على بني التمييز إلى موضوع
اتمعية املشاريع ضمن السكن، مكان
”عندما ويقول:  الوطن.  ملــدارس  اصصة
مسرحيتهم التاسع الصف طلبة عرض
أساس الطلبة على بني التمييز موضوع حول
هذه بأن أدركــت سكناهم، مكان  طبيعة
الشباب من واسعا  قطاعا  تهم  القضية

الفلسطيني“.
مدرسة من زاهر، أبو كفاية املعلمة وتقر
نابلس، عرفات بنابلس، وجود التمييز في ياسر
والتعامل العامة، احلياة صعيد على  خاصة
بصورة ينعكس بالطبع وهذا الناس. بني
”ألنهم املــدارس؛  في الطلبة على مباشرة
سيما في هذه ال الشارع بتوجه يتأثر من أكثر

العمرية“. املرحلة
”العادات إلى  التوجه هذا زاهر أبو  وترجع
وقلة نابلس، مدينة في  والطبقية  والتقاليد
خطورة حول الطالب صفوف في الوعي 
من للحد العمل من وتقول: ”ال بد املوضوع“.
ويتوجب اخلاطئة، والسلوكيات التصرفات
الطائفية عن بعيدا الطلبة دمج اجلميع على
يعيق الذي والتفاوت االجتماعي، إن وجدت - -
مشيرة األولى“، مراحلها في عملية التدريس
اإلعدادية املرحلة في يحدث  ما ”هذا أن إلى

املدارس“! في والثانوية
التمييز ويتنوع

من ١٦عاما، العرندي، عزام الطالب يشير

أن إلى بنابلس السائح، احلميد عبد مدرسة
املدارس؛ بعض في التمييز من نوعني هناك
على أنفسهم الطالب على يقتصر ”األول
منها يأتي التي املنطقة أو اجلغرافيا  أساس
املدينة. أو القرية أو ايم من سواء الطالب،
كان إذا خاصة واملعلم، الطالب بني والثاني
الطلبة بعض إليه ينظر حيث قرويا، املعلم
ابن زميله من  تقديرا أقل نظرة املدينة  من

املدينة“!
أشكاله؛ بكل التمييز العرندي ويرفض
معظم املدرسة داخل يقضون  الطالب ”ألن
داخل قوية صداقة عالقات ويقيمون وقتهم،

مناطق سكناهم“. اختلفت أسوارها، مهما
لهذه صفه طالب  اختيار أسباب وعن
تطبيق ــالل  ”خ مفارجة: يقول القضية
على القضية هذه برزت في املدرسة، املشروع
القضايا أخطر من الطلبة واعتبرها السطح،
واحلد حلها، على العمل يجب التي اتمعية
مدينة في كبير بشكل موجودة منها؛ ألنها
الفلسطينية“. املدن بقية عكس على نابلس
املشروع: في املشارك كتانة، خالد  ويقول
عن تنم الطلبة التصرفات من قبل بعض ”هناك
فترة االستراحة، في خاصة متييز طبقي، وجود

املدرسة“. من وإلى القدوم والعودة وأثناء
األسباب

األسرية“، التربية ”إلى ذلك خالد ويرجع
”إلى كتانة،  بــالل امليسر  يرجعه بينما 
نابلس مدينة في وتعايشهم تواجدهم
بني التمييز حجم يتسع حيث خاص؛ بشكل
ما وكثيرا املدينة، داخل أنفسهم املواطنني 

فيها“! التمييز عبارات نسمع
مخيم من  كمال، عدي الطالب ويقول 
نابلس: مدينة مدارس إحدى في ويدرس بالطة،
الطالب كل بني متييزا هناك إن القول ”ال ميكن
حاالت هناك  ولكن  ــدارس، امل جميع في أو
بأن علما املدارس، بعض في ومتكررة معينة
هذا تعزز الطلبة فيها يسكن التي املناطق
السائدة“. النمطية النظرة إطار في املفهوم

فإن ايم، إلى القروي يأتي ”حني ويضيف:
منه ينتقص أن  يحاول وعن جهل، بعضهم،
وفي صحيح. والعكس فالح!  هذا بالقول:
أكبر“؛ بشكل  التمييز  حجم يظهر  املدينة 

من ”شباب مشروع يركز أن ضرورة يرى لذلك
للحد أوال، املدينة على نشاطاته أجل التغيير“

املدرسة. وخارج داخل السلوكيات تلك من
الصف طلبة أحد وهو خالد، ويتمنى
على املشروع، على القائمني ومن املستهدف،
خالل من املساعدة يد لهم متد أن املؤسسات،
بنية على  اإلطار هذا في النشاطات تركيز

األطفال. تربية وأساليب األسرة
معاني مضمونها في حتمل عبارة بسيطة
أم ”أنت مدني؟ وهي اتمع، أفراد لكل مسيئة

مخيم“؟ ابن أم فالح؟
وننتقل إلى عصبيتها، من أنفسنا وحتى نحرر
نتحرر أن أوال علينا الصاحلة،  أو الفاضلة املواطنة
والتقاليد العادات سلم ألنها  العبارات؛ هذه من
وترجعنا حتاربنا زالت ما والتي مجتمعنا، القاتلة في

فلسطني“. أبناء فـ“نحن الوراء. إلى خطوات

أمر بيت الطالبات في مدرسة تعاني
متييز بعض املعلمات، ألسباب من للبنات
والعشيرة االجتماعي، باملستوى تتعلق
املستوى األكادميي. إلى إضافة النسب، أو
"هذه مثل عبارات  نسمع ما  وكثيرا
بطريقة تلك"،  من أفضل الطالبة 
اء البنّ التعزيز عن تكون ما أبعد استفزازية
توضح كما املعلمة. قبل من املطلوب
في االجتماعية املرشدة عياش؛ أبو زوزو

املدرسة.
من كذلك أمر في بيت الفتاة وتعاني
االجتماعي على أساس النوع عائلي متييز
العائالت غالبية تفضل حيث "اجلندر"، أو
على الذكور تعليم  أمر بيت  بلدة في
"الفتاة أن اعتبار على اإلنــاث، تعليم
بيت عائلة إلى الزواج واالنتقال مصيرها
األهالي بفضل ولذلك أخرى"، حمولة أو
ولهذا تعليمها. على املال صرف عدم
في املبكر الزواج ظاهرة انتشار نالحظ
على الفتيات  جتبر حيث أمر، بيت بلدة
أو الزواج معنى  يعرفن أن قبل  الزواج

تبعاته.
٢٤ عاما، ميسرة  اخليل، سناء وتؤكد
التغيير"، أجل من  "شباب  مشروع في
في تطبيقه على "بياالرا" تعكف  الذي
الغربية الضفة من مختلفة مناطق
يشعرن الطالبات أن على غزة، وقطاع
املدرسة، داخل الطبقي التمييز من بنوع
أو فالن بنت الطالبة  هذه أن  على بناء

عالن! بنت
األسرة صعيد وعلى املدرسة، خارج أما
بفجوة يشعرن الطالبات فإن واتمع،
"فهن ال الذكور؛ وبني بينهن التعامل في
حريتهن، بناء من بسيطا جزءا ميلكن ولو

النوع االجتماعي. على

للقاء الطالبات واللهفة آراء
عاما،   ١٥ عياش، أبو رزان الطالبة تقول
جنح "لقد أمــر:  بيت بنات مدرسة من
إلى والتطرق نفسياتنا، تغيير في املشروع
منها"، نعاني كنا  التي التمييز  مشكلة
الطالبة تقدير عدم من  "عانينا وتتابع:
التدريسية الهيئة قبل من املتفوقة غير
بداية يتغير مع بدأ ولكن هذا األمر واإلدارة،

املشروع".
١٥ عاما،  اخلطيب، روز الطالبة وتقول
على املشروع "ساعدنا املدرسة: من نفس
ومنحنا التمييز مشكلة  عن التحدث
ومناقشتها فيها للتفكير الفرصة
من مجموعة وتناولنا احللول. وابتكار

تؤثر علينا". التي احلساسة القضايا

احللول؟ عن ماذا
املشروع على القائمني من عياش أبو تأمل
تتضمن لألهل، توعوية  لقاءات  تخصيص 
يلعبان واألب  األم "ألن مختلفة؛  محاضرات
الذكر واألنثى". بني التمييز خلق في مهما دورا
مخاطر أن حتذر من املدرسة على كما يتعني
املدرسة؛ داخل الطبقي التمييز وإشكاليات
الطالبات، أو لفت نفسية على تأثير "ملا له من
"الطلبة وتقول:  القضية". هذه إلى االنتباه 
يعانون وأنهم خصوصا يسمعهم، ملن بحاجة

كثيرة". وهموم مشاكل من

احللول ملشاكلهم، ابتكار من بد ال كما

وإشراك واملسؤولني، اخلبراء مع بالتعاون

تصوراتهم وضع في  أنفسهم  الطلبة

هذا ولعل مشاكلهم. حلل الهادفة

وتوعية احللول إيجاد في سيساعد اجلهد

خالل من املشاكل  مخاطر من اتمع

املميزة، اإلعالمية أدواتها استخدام

األهالي وأبنائهم. بني املباشرة واللقاءات حسني/نابلس الكرمي عبد تصوير:

حسني/نابلس الكرمي عبد تصوير:
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احلي طفلة راما

األطفال نيام بينما ولدت
األطفال بينما وكبرت

يانعة غصونا زالوا ما
راما تكبر عندما
احلي في تركض

المست كعبها كلما األشياء وتفرح
وجهها كف صافحت كلما

السمراء العني حتوالت وكما رأتها في
راما تكبر عندما

أزرقا البحر سترى
زرقاء والسماء

اإلله لن ترى لكنها
الصفاء خلق الذي

٢
كبرت راما

الطفولة تفاصيل ونسيت
رداءها وغسلت

احلي غبار سراديب كل من
كما أرادت ولونت السماء
شاءت كما البحر ولونت

الطفولة شيئني من انزياحات نسيت لكنها
زال أسمر العني ما أن لون نسيت

ركضت فيه الذي احلقل وأن
الصغير بفأسها وداعبته

أخضر زال ما
ينتظر زال وما

راما أقدام
جديد من كعبها ليالمس

لها األزرق اللون ويعيد

٣
راما

للموت تنتبه ولم أحبت
العشق أن ونسيت عشقت

بكثير منها أكبر
األسمر جسدها وأن

جدا صغير
العشاق على جدا ضيق الكون وأن

طفولتها أمام جدا وواسع
والطني كعبها امللوث بالغبار واسعة على اهللا بالد وأن

الواسعة السمراء عينها على ضيق والعشق

٤
راما

ونصرخ أصرخ
مجيب من وما
احلي في أبحث

السرية الرسائل أفتش
العشق وكتب

احلب وكتابات وروايات
في اللوحات أفتش

احلائط وصور
اختفت راما لكن
راما ضاعت لقد

من الطني املصنوع اخللخال وضاع
الكون من األزرق اللون واختفى

السمراء والعني
الطفولة وأصبحت

انهدامات وتهويرات
وضعية وقوانني

بصلة لإلله ال متت
ساذجة راما تبقى يحتمل أن لم اإلله ألن

لذلك
راما اهللا رحم

كعبها من الكون وخلص
الالمنطقية انزياحاتها ومن
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خطاك خلف أتوه دعيني

عشقي أغرس كلمات دعيني
الراحالت خطاك خلف

اآلالم غراس بدمعي وأسقي
السعادة قصر أشالئي من وأبني
أشاء كما األيام مع أعبث دعيني

تفنى األيام هي ها
الكلمات ومتوت

وسكات... صمت ارتعاش بني
بعدها ال أقول وقد أقولها

حتبيني... ال رجاء
خطاك من خطوة لي واتركي

ألتبعها
قسوتي حتزني من ال

غضبي من تفزعي وال
خلقت لتموت ما فجراح أيامنا

لتموت شفتيك على بسمة خلقت وما
األسود الفرح خلق وما
وميوت األبيض ليرتدي

أجلنا احلزن من ليموت خلقنا بل
سخية بسمة األيام في ذرى ونغرس

مبسرحية لو سعداء... نحيا كي
 UI¹“—« ”«d�
اخلليل عاما/ ٢٤
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وحيدة لك قصيدة قلمي ليخط يوقظني

حلظة في يدي على  أصابعك رنني  يوقظني 
قريبة

فريدة عشق في حلظة يدي وتقبيل
ينسى لن يوم في عيناك توقظني

أحبك! عيني تقول أحبك
وصمت قلبي طويل

تبوح لي نظراتك
تنير تبصر.. تلمع..

بها تغفو نغمة قلبي.. له يرقص حلنا وتعزف
عيني

أوراقي املساء حيث وفي
.. أستذكرك فأعود عني... بعادك يؤرقني

حتبني؟ هل
لفراشي أوراقي وآوي أترك

أحالمي فارس غدوت قد أراك
أسماعي على متر وصوتك مغناة

مسائي لي تفسد ال
مسافات لوعتني وإن معك  حلظات أحيا دعني

بعدك
.. أحالمك وآتيك في بقايا حلمي سأترك

—bÐ ÊU¹œË
نابلس عاما/ ٢٤
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اجلليد جبال وحاصرتك بيتك،  باب  الشتاء أغلق إذا
قلبك. ومخلص بيتك، مفتاح  أنت  كن مكان، كل  من
وانتظر الصافي، الهواء لنسمات جسدك نوافذ وافتح
على بنظرة  وألق آت. الطريق  في  فهو الربيع؛ قدوم 
الطيور من وجموعا أسرابا فسترى قريب، من املنفى
أتيت! قد ها عال: بصوت  وتقول  وتغني  تغرد
فوق بنفسها  تلقي وهي الذهبية الشمس خيوط سترى 
وحلما جديدا، وعمرا جديدا، قلبا لك لتصنع الشجر أغصان

جديدا...

wLO*« bL×�
اهللا عاما/ رام ٢١
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البحر سر بكلماتي كتبت ألصل

البشر يفهمها معاني كلماتي لتصبح كتبت
للقمر كتبت للحب، للحزن، للفرح، كتبت

هو هدية ومن قلب، وأطيب ألحلى ابتسامة
القدر

الزمان ألعاتب كتبت
وحبات املطر الندى كتبت لقطرات

باألحزان مليئة ولعيون
الشجر وأوراق السوداء للعيون

للوطن كتبتها كلمات من أروع أجد لم لكني
والعنوان الوطن أنت لي البحر؛ سر فيا

غابت عن وإن تشرق كالشمس، أنت لي
املكان

غدر الزمان لي العزاء، إذا أنت
باحلرمان منيت إذا العطاء، لي أنت

منار نافع
عاما/ مخيم قلنديا ١٤

w½uOŽ X½√

معذبا تراك إن عيوني أنت
روحي ووجداني سكنت من يا  

املنام معاتبا في جئت فلماذا
أن غيرك لي ثان تظن وهل    

مجازيا الروح سكنت الذي أنت
بحبك أوصاني الفؤاد ونبض  

مؤنس لي احلياة في أنك وعرفت
أراك تعاني أال نفسي فعاهدت  

معاندا في املنام عيني فأغمض
تسيل كالوديان حزني ودموع  

وفتحت عيني كي أراك مجددا
بني أحضاني ما نائما فوجدتك  

Ê«bý— Êu�Q�
نابلس عاما/ ١٩
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حانون بيت

موجود.. أنا إذن أفك أنا صباح كل
يؤويني حزب عن أبحث نومي، من أصحو أن بعد يوم كل
عينيك... مد  على أحزابا إال أجد فال سياسيا، مريض ألني

لالنحالل. طريقها فى أو فاسدة،
بك! على خاص حزب إنشاء تبادر إلى ال ملاذا لنفسي: فقلت
من األطياف؛ كل فيه جتمع أصيال حزبا فلسطينيا يكون أن

اليابس. وحتى واألخضر، واألصفر واألسود، األحمر
الليالي؛ سهر العال طلب ومن بدأت، املنطلق هذا  ومن
شكل األولى ورطتني، ألواجه العظيم حزبي على فسهرت
مع واملعول املنجل،  مع  األرز شجرة اجتمعت فقد العلم؛

وغيرها! مع الزوبعة... النسر، واملطرقة
الفلسطيني ــزب "احل ــم؛ االس كانت  الثانية الورطة

الشعبي". االشتراكي اليساري اإلسالمي الدميقراطي
إنشاء وقــررت االســم، طول بسبب رأيي  غيرت عندها
التجارة غرفة بأن ألفاجأ ما، مرض بعالج خيرية تهتم جمعية
اجلمعيات كل ألن طلبي رفضتا قد الداخلية، ووزارة والصناعة،
والثالسيميا، اإليدز من األمراض، مصادرة كل إلى سبقتني قد
والفلتان املبكر والزواج البطالة وحتى والفقر، والسرطان 
مرض؛ أي لي تبق ولم الرشح. وحتى واخلوف، واالنحالل األمنى،
إلى الزاجل احلمام  مع عاجلة برقية أرسل أن أخيرا فقررت
لدعمي... خيرية جمعية لي لتؤسس العربية؛ الدول جامعة

إلى االنقراض! طريقه في آخر فلسطيني فأنا
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مراسلة الصحيفة /نابلس

ظننتها فتاة مع مصافحة، وبدأت حديثي يدها زرت ثم وابتسمت، نظرة، رمادي امللل، ألقيت عليها مقعد على
أسامرها. وجلست باملسجل، فألقيت معي، تتحدث أن البداية في رفضت عمرها. من عشرة الثانية في

اجتاح أن منذ خريف، يتلوه خريف إلى املرض بفعل عمرها، حتولت من ربيعا وعشرين أربعة لينا لم تتجاوز
كل حتضر فهي عليها؛ حتصل لم حلياة مثاال العشبيتني بعينيها لتصبح واحدا، عمرها عاما كان حني جسدها
من قادمة بنابلس، املستشفى الوطني في الثالسيميا عالج وحدة إلى عاما، عشر أحد ومنذ وحيدة، أسبوعني،
توفيت وحدي؛ فقد "أحضر وتقول: عنوة، وتغتال األلم! احلياة لتمارس قلقيلية؛ التابعة حملافظة القرى إحدى

مشاغله". منهم وأخوتي لكل وأبي مريض، مدة، منذ أمي
يجتاح يكاد أصفر كئيبا يتسلل تراه عينيها أعتاب وعلى جسدها، على أثر لكن الداء جدا، جميلة هي

مقلتيها. في األخضر سعة
منذ تبدأها الصبر والقوة، يحليه صعب طريق بل لينا، بها تقوم لرحلة مصطلحني ليسا واملرض، الوحدة
ثم الدم، لها فحوص جتري بقليل، التاسعة الثامنة أو الوطني، وبعد املستشفى إلى لتصل الباكر؛ الصباح
على نهايتها في لتحصل لإلجراءات، تخضع الضئيل وبجسدها احلكومي، رفيديا مستشفى إلى تنطلق
لتنال الوطني؛ املستشفى إلى لتكمل جولتها تعود احلد، بل هذا عند ينتهي األمر ال ولكن الدم. من وجبة

أوردتها الضيقة. إلى تسربه لتسهيل مزودة باجللوكوز، أخرى دم وحدة
امتلكت بأنها شعورا نهايته في  نفسها لتمنح املستشفيات؛ أروقة بني أسبوعني كل يتكرر مشوار

عنه! رغما ولو األمل...
¡«dLŠ  «uDš

والـ"ديسفرال" الدم، وجبات  تتلقى كانت فلينا ملسيرتها، مرافقة دائما تكن لم احلمراء، اخلطوات هذه
مت العبء عندما هذا وتراجع والتعب، املشقة لها الرحلة تسبب وكانت اإلسرائيلية، في املستشفيات واألدوية

بنابلس. الوطني في املستشفى الثالسيميا بعالج وحدة خاصة افتتاح
إلى إضافة  عليها،  أحصل لساعات حتى دائما أنتظر حيث  الدم، وجبات يؤملني هو ما "أكثر  لينا: تقول
عندما فهو مؤلم، لكن الـ"ديسفرال" أما وجبة الدم كاملة، آخذ حتى األقل على ونصف لساعة احتاج أنني

أرتاح". آخذه
عن يضطرني للتوقف ما بالدم، حساسية لي يسبب الديسفرال أصبح األخيرة السنوات في وتضيف:

في الكبد، وأوجاعا أخرى". تضخما يسبب من الزمن، وذلك تعاطيه فترة
عائلية أواصر قرابة بينهما تربط وأمها أبوها األهل؛ على ملقاة فهي عن اإلصابة بهذا املرض أما املسؤولية

قريبة.
إخوتي". بني من التي أصبت باملرض الوحيدة بأنني علما األقارب، عند زواج عادة يحصل "هذا ما وتقول:

الصف في كانت عن الدراسة منذ املرض إلى التوقف اضطرها فقد والكتابة؛ القراءة جتيد ال لينا ولكن
متعبة دائما". وأنا بعيدة، "ألن املدرسة الثالث؛

الرجل؟! الطفل
في صغيرا، حتى رجال لي بدا خديجة، أخته على وحنوه وبرعايته صاخب. وصوته كحيلتني، عينني كمال ذو

املرض. وصلنا إلى حتى الطفولة، وأخذنا ندحرج أحالم قربه جلست املرض. من سخريته
املواد، من غيرهما على اإلسالمية والتربية العربية اللغة مادتي السابع، الصف محمد، في كمال يفضل
ويسابق الهواء، ميتطي تراه كثيرا ما فإنك لذلك كثيرا، عليه تخشى أمه الهوائية. لكن الدراجات ركوب ويحب

ولكن ملاذا؟ أقرانه عليه،
هيك بدو"! أجاب: "ربنا

لم التي أخته الصغيرة، خديجة، تأتي حني في دم، وجبة لينال شهريا املستشفى ذات إلى كمال يحضر
أسبوعيا! لذات السبب... من عمرها العامني تتجاوز

"الديسفرال ويقول: الـ"ديسفرال"، في تتمثل العالج خالل األلم  مالمح أقصى فإن لكمال بالنسبة
يصبح بأن يحلم أن مينعه لم ذلك لكن طويال". تدوم وأوجاعا وحساسية، ومغصا وحكة أملا بطيئا لي يسبب

ما. يوم طبيبا في يصبح أن أيضا أحالمه ومن األشياء... وتركيب فهو ماهر في فك ميكانيكيا،
بـ"بأبو يلقبونه الذين أقرانه  عبث يحارب بل فحسب، مرضه العشرة، بسنوات عمره كمال، يحارب وال

اإلبر"!
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وقصص... أحالم
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القدس الصحيفة/ مراسلة

الفلسطيني، شبابنا عروق ينهش كوحش
وهذا تزداد. ادرات تعاطي ظاهرة  أخذت
جديدة مسحية دراســة عنه كشفت ما 
تعاطي ظاهرة واجتاهات "أمناط عنوان:  حتت
مت الذي الفلسطينية"، األراضي في ادرات
من بإعداده، املركزي اإلحصاء جهاز  تكليف
هيئة ادرات واجلرمية في مكافحة قبل جلنة
الوطنية والسلطة ،“UNODC" املتحدة األمم
ادرات. مكافحة بدائرة ممثلة الفلسطينية،
واالجتاهات األمناط عن الدراسة كشفت وقد
أو مستخدمي نسبة ارتفاع إلى أدت التي
لعام الفلسطينية األراضي ادرات في متعاطي
مرتفعة نسبة وهي .٪٢٫٤١ إلى و٢٠٠٧، ٢٠٠٦

السابقة. السنوات مع مقارنة
ااورة واألحياء القدس مدينة واحتلت 
ديس رأس وأبو والعيزرية نباال وبير كالرام لها؛
تنتشر فيها التي الغربية الضفة قائمة مدن
حصلت حني  في وتعاطيها، اــدرات جتارة
الثانية، املرتبة على والبيرة، اهللا رام مدينتا 
يتعلق وفيما حلم. اخلليل وبيت مدينتا لتليهما
أن عن الدراسة كشفت  فقد  غزة، بقطاع
عصابات عليها تسيطر عملية توزيع ادرات
الهيا وبيت رفح من كل في وتتركز مسلحة،
املعن وحي غزة، مدينة في الشجاعية وحي

خان يونس. في
احلقيقية الصدمة أن غير
متعاطي من فئة  أكبر  أن هي
فئة هي فلسطني في ادرات
أعمارهم تتراوح التي الشباب

مباشرة  تليها و٢٢ عاما، ١٧ بني
تتراوح التي األطــفــال فئة 

عاما! و١٧ ١٠ بني أعمارها
أسباب الــدراســة وترجع
في الظاهرة ــذه ه تفشي
إلى الفلسطينية األراضـــي
الدخل، مستوي انخفاض أهمها عوامل؛ عدة
وتفشي العمل، عن العاطلني نسبة  وارتفاع
إضافة مبكرة، سن والعمل في الفقر، ظاهرة
آفة فيها  تنتشر التي احمليطة البيئة إلى

بكثرة. ادرات
وتنامي العائلية، والقيم النظم انهيار أن كما
فرص زيادة في أسهمت قد املنزلية، املشاكل
أن إلى إضافة ادرات، وتعاطيهم األبناء انحراف
ساهم قد اآلباء لدى التعليم مستوى انخفاض

األبناء. عند ادرات تعاطي في
العام املدير  نائب الشيخ؛ كمال وينتقد
"لم قائال: الدراسة الفلسطينية،  للشرطة
اإلسرائيلي"! االحتالل دور إلى الدراسة تتطرق
الرئيسي هو السبب االحتالل بأن "أعتقد ويتابع:

الظاهرة". هذه تنامي في
 ١٩٦٧ عام حتى كانت فلسطني بأن ويوضح
أنها اآلن غير ادرات إلى دول اجلوار، لتهريب ممرا
احلدود، قضية ذلك إلى لها. ويرجع مرتعا أصبحت
حلم، وبيت اهللا مدينتي رام نظرنا إلى "لو ويقول:
انتشار فسنالحظ القدس؛ إلى األقرب وهما
على بسبب انفتاحهما بشكل كبير، هذه اآلفة
الغربية، القدس في املتركز  اإلسرائيلي اتمع 

بها". واملستوطنات احمليطة
وزير اليحيى؛  الرازق عبد الركن اللواء ويرجع 
هذه تفشي أسباب الفلسطيني، الداخلية
نفسها فرضت التي العنف،  ثقافة  "إلى اآلفة

االحتالل نتيجة الفلسطيني اتمع على
حالة الشعب عاش "لقد ويقول: اإلسرائيلي"،
السيطرة صعوبة مما أدى إلى األمني، الفلتان من

األمور". من كثير على
هذه ــى إل ننظر ال "نحن ويضيف:
بحتة، اجتماعية  ظاهرة  أنها  على القضية 
األمنية الناحية من  إليها  سنتطرق بل

أيضا". والسياسية
استهداف عملية هناك األمني، اجلانب وفي
املدارس في الصغيرة  لألجيال إلى اآلفة بهذه
الداخلية، وزير  يوضح وكما وعليه، واجلامعات. 
األمني اجلانب أعطت  احلالية "احلكومة فإن 
وخلق السيطرة، من تتمكن حتى األولوية،
ال "االحتالل بأن يقر ولكنه مستقر"، مجتمع

اال". هذا في يساعد
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من مجموعة هنالك أن على الدراسة وتؤكد
ادرات، مكافحة  دوائر تواجه التي التحديات 
حتارب حكومية  مؤسسات وجود عدم ومنها 
في اخلبرة  ذوي العاملني عدد وقلة اآلفة، هذه
عدم إلى  إضافة ــدرات، ا مكافحة مجال 
املدمنني، تعالج حكومية صحية مراكز وجود
املستشفيات فيها تتعامل الذي الوقت في
أنهم على اــدرات متعاطي  مع احلكومية

نفسيون. مرضى
وانعدام الالزمة، التشريعات غياب ظل وفي
الفلسطينية، للشرطة التابعة اجلنائية اتبرات
كما وهدوء، سهولة بكل الظاهرة هذه تتنامى
بترويج "املتهم قائال: مهنا علي احملامي يؤكد
سنوات عشر القضاء أمام أن ميثل ادرات ميكن
إلى ذلك ويرجع ضده".  حكم أي  يصدر أن دون
قوانني وأي متطور،  حديث  عقوبات  قانون  غياب

األخرى. إجرائية
بحد حجة ليس اتبرات غياب بأن ويوضح
اجلامعات في مختبرات "هناك يقول: حيث ذاته،
هذه بتقارير تأخذ ال لكن احملاكم الفلسطينية،

Ëó≤dG hó©dG ójóL
فلسطين في تتفشى المخدرات

احملكمة". إلى شاهد حضور دون اتبرات
ستصدر احلكومة أن على الداخلية ويؤكد وزير
هو األموال، غسيل ملكافحة جديدا قانونا قريبا
تنامي مكافحة  "بهدف املنطقة، في األفضل

ادرات". تعاطي
املكلف ناصف؛ خالد الدكتور ويعرض
التابعة واجلرمية ادرات مكافحة جلنة من
للخطة عام إطار بوضع املتحدة األمم لهيئة
إنها قائال ادرات، خطته الوطنية ملكافحة

ادرات على الطلب مكافحة إلى وتهدف
في والعاملة الرسمية املؤسسات خالل من

اال. هذا
ومراقبة العرض، من حول احلد اخلطة وتتمحور
منها، والتوعية فلسطني مستوى على الظاهرة
ناصف، ويأمل التأهيل. وإعادة العالج إضافة إلى
احلكومية املؤسسات تعمل بأن اخلتام، في
ادرات مكافحة مجال في املتخصصة واألهلية

وتفعيلها. تطويرها على
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مراسل الصحيفة/ القدس
املتيسرة للناس، النباتات من البقدونس يكون قد
الغذائية بالعناصر فهو غني جدا  ذلك في عجب وال

البقدونس حتتوي  غرام من ١٠٠ فكل لإلنسان؛ املفيدة
كل ١٠٠  أن حني في (ج). فيتامني من ملغرام ٢٠٠ على

فقط. مليغرام ١٠٠ يحتوي على احلامض من غرام
٢٤٠ ملغرام  على من البقدونس هذه الكمية كما حتتوي
تعتبر النبتة  ولهذا احلديد؛ من ملغرام و١٩ الكالسيوم، من
الدم، فقر من احلد على قدرة ولها للدم، ممتازا  معقما

(أ). فيتامني على الحتوائها ضعف النظر؛ وحاالت
التي األغذية طليعة في البقدونس يعد كما
تأخير الشيخوخة، في وتساهم الشلل والسل، متنع

السرطان. مرض ومكافحة
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الصحيفة مراسلة

للخالق لكن  مؤذية،  األمور  بعض تبدو قد
في الشفاء يجعل قد فهو آخر، شأنا الرحيم
ذلك نتيجة لأللم، ومن والراحة ضارا،  نخاله ما
من الكثير لها ان إال مؤملة، النملة، وهي قرصة

ومنها: الفوائد،
كريات عدد وزيادة الدموية الدورة تنشيط -
اجلسم نشاط على ينعكس مما احلمراء،  الدم

وحيويته.

من الدماغ في العصبية اخلاليا تنشيط  -
القرصة مكان من تنتقل حسية إشارات خالل

الدماغ. أسفل املوجودة احلسية إلى اخلاليا
في قرصة من أكثر إلى  التعرض  حالة في -
وتخثر الوقت ذاته، فإنّ ذلك يؤدي إلى تليف اجللد

م. الدّ
ألن للريجيم، وسيلة أفضل  النملة قرصة -
في األيوني من اللّعاب تفرز كمية األنثى النملة
الدهنيات كبيرة من كمية يحرق ميكنه أن اجللد،

مبكان القرصة. احمليطة
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الذي  أما  وظالله.  بهائه  بكل  عرش  للمرأة 
يحصره في ظالله فهو إما ال يفهم تلك املية، 
أول  فاملرأة  مصباتها،  يعرف  ال  عذرية  سادن  أو 
القصيرة  الندافة  ليست  هي  احلياة.  وآخر  اخللق 
نص  اعتالء  أو  العذر،  بخرز  تكتوي  التي  النحيلة 
العفة  إنه  السواء،  على  مهزوم  أو  بطل،  لكاتب 
الذي ينبري  الوجد. هي ذلك الشيء  في مضامير 
العدم،  وبقاؤه  التخثر،  لعنته  عشق  غياهب  في 
وهي أكبر من هذا وذاك، فهي حركة الساكن فينا، 
وحركة مدارات النجوم واألقمار على نحو يتساوى 
مع عفة اخللق في هذيان الطقس. وحمى الوجع 
أنها تضعف  بعذريتنا  أبدا  يعترف  ال  الذي  األرعن 
تراكمات  أو  تراكماتها،  مشيئة  حسب  وتقوى 

االشتياق، هي الوحشة فيها. 
الفلسفية   املنحوتة  هذه  عن  الكتابة  فإن  لذا 
هذه  فهم  في  عليا  كلية  من  تنطلق  أن  يجب 
فتكون  وفردية،  ضيقة  جتارب  خالل  من  ال  املعجزة، 
كما  فهي  النقاء.  سواد  في  مخذولة  التجارب  هذه 
جنحت في فك رموز الكونية تستطيع عبر سؤالها 
الوجودي، وسؤالها اإلبداعي، أن جتعلنا ننظر باعتالل 
إلى سواد أرواحنا؛ تلك األرواح التي ال تعرف أبدا أنها 
مأزومة، فهي قفزة الساكن في السؤال العصي، ولو 
فكرنا قليال لوجدنا املرأة تابعا متأطرا ملفوفا بسواد 
الظالل  ألن  الظالل،  مع  يتوافق  الذي  ذاك  القماش، 
مقامرة الوجد في أتون الالمتحقق، ذاك الذي يسعى 
إلى إلغاء نور العشق اخلارجي وحشره في غموضية 

النتيجة؟!
عبر  السؤال  احلياة  لنور  أرخى  من  وهي  فكيف 
تفجيره التحدي اآلثم ودفع معرفة القرون املتوالية؟

حركة  وفي  والنقاء،  احلرية  منارة  على  نقف  لكننا 

غير متداركة أو غير واعية لاللتفاف عليها لسلبها 
التجاؤنا  التاريخية. وما  أدوارها  نورها املشع في كل 
أعيننا نفتح  أن  نستطيع  ال  كوننا  على  عالمة  إال 

أمام حقيقتها فينا... وأمامنا. لذلك نحاول أن نطوع 
نصفنا حسب خفايا إرهاصاتنا النفسية.

وألن روحنا ما زالت لم تتعود على نور هذا الكائن 
العجيب وحريته، رمبا نحاول أن نزج بكل طاقاتها 
هذه  ظاللنا.  في  والثورية  الروحية  حبها  وطاقات 
إلى الهالك، ومهما  الرعوية لن تقودنا إال  النظرة 
حاولت هذه النظرة االختباء واالحتماء حتت غطاء 
السجائر  يشبه  الذي  احلداثي،  التحرري  اخلطاب 
وتفرغ  متأل  التي  الكؤوس  عشرات  تعانق  التي 
ورقة  هو  أو  واللذعة،  املرارة  بينها  يجمع  بسوائل 
تنتظر  بكرا  زالت  ما  ألخرى  تنزاح  بياضها  فقدت 
قلما ينضجها باملعنى، ويخصبها باملوت؛ فترقص 
من  تقع  تكاد  حتى  املكاتب  إحدى  سطح  على 
انغماسها في رقصتها، لوال شيء أعاق طريقها 

وأزعج نشوتها. 
منها  ولدت  احلكاية  أن  هي  الصريحة  والنهاية 
وإليها على مر العصور، فكتبنا عنها في كل رواية، 
السماوية  كالنجوم  وهي  لالنتظار.  قابلة  غير  ألنها 

ذات طابع فيزيقي أو فني. 
وفي النهاية متزق بطولتنا املزيفة، فبرد اتهاماتنا 
لها هي موقدها احلنون. أما ما مييزها في كل حاالت 
رائحة عبث،  أول  أنها ال متد جسورها من  رقتها هي 
لكنها مع كل هذا حتافظ على عتمة وظالل وشموع 

الكينونة الناعسة في معبد روحها. 
حضر  إذا  الذي  النهار  ذلك  هي  األنثى  وأخيرا؛ 
وإذا  فيها،  للتأمل  نفسك  لك  تظهر  كيف  رأيت 
وبقيت  فيك،  ليس  منك  جزءا  أن  أحسست  غاب 
لم  الذي  العاثر  احلظ  ذلك  تندب  حياتك  طيلة 
ولو  منها  االستقاء  من  لتتمكن  بها؛  يصادفك 

بكأس عذبة واحدة.
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لكنهما  روايتان،  و"الغريبة"  "السجينة" 
ليستا كأي روايتني، فهما فصالن من سيرة ذاتية 
أوفقير،  لالنتباه؛ مليكة  إثارة  املغرب  ألكثر نساء 
تبوأ  الذي  أوفقير،  محمد  للجنرال  البكر  االبنة 
أعلى املناصب حتى غدا الرجل الثاني في اململكة 
األقدار  وتأبى  الثاني.  احلسن  عهد  في  املغربية 
سياسية،  وحلسابات  أوفقير،  اجلنرال  يقوم  أن  إال 
أدى   ،٢١٩٧٢/٨/١٦ في  امللك،  ضد  فاشل  بانقالب 
زوجته  من  املكونة  عائلته  وسجن  إعدامه،  إلى 
السجون  أقسى  في  الستة،  وبناته  وأبنائه 

العربية في الصحراء املغربية.
السجن  من  تبدأ  ال  مليكه  قصة  فرادة  لكن 
والنفي، بل منذ كانت في سن اخلامسة، عندما 
تبناها امللك لتعيش عيشة األميرات في القصر، 
بلغت  حتى  العزيزة  أمها  حضن  من  وانتزعها 
الثامنة عشرة من عمرها. وفي كتابها السجينة 
تعرض مليكه حياتها في القصر وأروقته، وقوانني 
التربية الغربية التي خضعت لها. وصفت امللكية 

من الداخل، من جحر السلطة. 

مع  سنتني  عاشت  القصر  من  خروجها  بعد 
فرنسا.  في  للدراسة  تنتقل  أن  قبل  عائلتها، 
العائلة،  حياة  معها  لتنقلب  االنقالب،  ويحدث 
السلطان،  قصر  في  ضيوف  من  العائلة  فتنتقل 

إلى ضيوف  في أشد سجونه قسوة.
سياسية  العائلة  تلك  مأساة  جذور  أن  ورغم 
كتابها  في  حاولت  مليكة  أن  إال  األولى،  بالدرجة 
اإلنساني  اجلانب  تتناول  أن  "السجينة"،  األول 
معاناة  توصل  أن  أرادت  ألنها  للقصة،  املأساوي 
عائلتها إلى العالم. وقد جنحت في ما سعت إليه؛ 
الرأي  شغلت  إعالمية  ضجة  كتابها  أثار  حيث 

العام فترة ليست بقليلة.
بعد  السجن في ظروف قاسية طيلة ١٥ عاما، 
جنحت مليكة مع بعض أخوتها في الهرب بطريقة 
ولكنها  واألفــالم.  الروايات  في  املغامرات  تشبه 
اقتصرت  املطلقة، حيث  احلرية  إلى  هربا  تكن  لم 
مهمتهم على تسريب أخبار العائلة األسيرة إلى 
ميكن  ال  بطريقة  املناصرة،  وإيجاد  اإلعالم،  وسائل 

للملك فيها أن يعيدهم إلى حياة الشقاء.
وبعد أن ألقي القبض عليهم، مت سجنهم في 
أفضل مقارنة مع  "فيال" في مراكش، في ظروف 
وضعهم السابق. وبعد خمس سنوات من دخولهم 

أعلن  الفيال"،  "سجن 
سراحهم،  إطالق  عن 
الناس  خــوف  ولكن 
ــزة  ــه وضـــغـــط أج
نغصت  احلــكــومــة، 

على العائلة حياتها، وباستثناء مليكة لم يتمكن 
أحد من إيجاد فرصة عمل.

وفي خضم هذه الظروف، جنحت إحدى شقيقات 
للعائلة  ن  أمّ مما  فرنسا،  إلى  اللجوء  في  مليكة 

اخلروج من املغرب وتلمس احلرية احلقيقية.
مليكة  اختارت  فرنسا،  في  ثالث سنوات  وبعد 
أن تروي قصتها بتشجيع من الكاتبة والصحفية 
"ميشيل  األصل،  تونسية  الفرنسية،  اليهودية 
كلتيهما.  تأليف  من  الكتاب  ليخرج  فيتوسي"، 
كائنات  عائلتها  وأفراد  مليكة  غدت  نشره  ومنذ 
والبرامج  والفضائيات  الصحف  أبرز  في  إعالمية 
وينفري"  "أوبرا  استضافة  بعد  خاصة  العاملية، 
 ٢٠ يشاهده  الذي  الشهير،  برنامجها  في  ملليكة 

مليون شخص.
في العام احلالي، اختارت مليكة أن تصدر كتابا 
تتمة  يعتبر  الذي  "الغريبة"،  عنوان  حمل  آخر، 
احلياة  لتقبل  استعدادا  تبدي  وفيه  للسجينة، 

واالستمتاع بها من جديد، حيث تتحدث فيه عن 
وألنها  وزواجها.  فرنسا  إلى  وصولها  بعد  حياتها 
نحو  أكثر  مالت  فقد  املرة  هذه  مبفردها  كتبته 
"السجينة"  اقترب  اليوميات، في حني  أو  السيرة 
من منط الرواية وحبكتها، ووفرة املعلومات وطريقة 

دمجها.
ثم  الفرنسية،  باللغة  الكتابني  تأليف  مت  وقد 
واإلجنليزية،  العربية  أهمها  عديدة،  للغات  ترجم 
وقد احتل كتاب السجينة؛ الذي صدر عام ١٩٩٩، 

رأس قائمة مبيعات الكتب عامليا.
من الناحية اإلنسانية، كشفت القصة مأساة 
عائلة كل ذنبها أنها حتمل اسم "أوفقير"، ذلك 
الرجل الذي أرعب اسمه املغربيني سنوات طويلة، 
وما زالت القصص والشائعات تدور حوله، وكما 
يبدو فإن هذا الرجل لم يكن مرتبطا بطرف واحد، 
بل كان وثيق الصلة بامللك، كما كانت صلته قوية 
له عالقات معروفة  ذلك كانت  وفوق  باملعارضة، 

اتهم  أنه  إلى  إضافة  الفرنسي،  باالستعمار 
أكثر من مرة بأنه عميل لإلسرائيليني، وباعتراف 
في  األبرز  الدور  له  كان  فقد  "مليكه"،  ابنته 
هجرة كثير من يهود املغرب إلى فلسطني بعد 

هزمية العرب عام ١٩٦٧. 
الرواية  فهذه  السياسة،  عن  وبعيدا 
مع  اخلــوف  فيها  يجتمع  وشائقة،  مؤملة 
اجلوع واأللم.. وتعلم الصبر وقهر الوقت، مع 
أجمل  ولعل  املوت..  على  احلياة  إرادة  تغليب 
وأغرب ما فيها، تلك املفارقات التي متر حياة 
اإلنسان خاللها؛ قصر فسجن، أبوان من كبار 
املأساة،  يبدأ  أحدهما  الدولة،  شخصيات 
حضن  عن  افتراق  بسوطها،  اآلخر  ويجلد 
مشاركتهم  أجل  من  ولقاء  واألم،  العائلة 
املعاناة.. هي وثيقة سياسية بأسلوب أدبي... 
ومن ذا ميكنه أن يعيد عشرين عاما سلخت 

من حياة إنسان؟!

Ahmed Hasna
TYT Reporter / Jerusalem            

Which came into being first, the egg 
or the chicken?? Is it the summer that 
comes before the spring or is it the 
winter that comes before? Is it the soul 
that makes people who they are or is 
it the people who are the soul within? 
Do we control our destiny through our 
actions, or do our actions control our 
destiny?
 One thing for sure is certain; one 
thing for sure is definite… life is full of 
questions to which we do not have all 
the answers.
Lifestyle through basic analysis can 
be divided into basic actions, basic 
actions split down to basic ideology, 
basic ideology analyzed down to 
basic thought, basic thought, to basic 
instincts, and basic instincts, to nothing 

less than us being privileged humans. 
Inevitable is that moment when we 
all cross the stage of admiring the 
simplicity of these questions to that of 
our inability to catch the twist behind 
them. It is in one’s faith that his church 
lies where he cures his pain and not 
farther than his heart where his pain 
generate, contained in his thoughts and 
contaminated in his teary eyes, never 
to believe the range of the things we 
do not realize. Some things happen 
because we do them, others happen 
because they were meant to be, and 
so many things, for reasons we do not 
know, occur and alter the path of our 
destination in this mystic life.
What if we know the answer to all these 
questions? Indeed, it is a good question, 
but let us consider what would happen if, 
for instance, you find out you are going 
to die in 30 years; how would you act? 
Would the way you have been leading 
your life change tremendously or would 
it stay the same? For sure, you will never 
know what to do, you will panic, you will 
be devastated, time-bound, and definitely 
anxious, spending time on thinking 
about it rather than enjoying this time or 
using it for a useful purpose. This is the 
wisdom of us not knowing everything. If 
this example seems less likely, take any 
incident in your personal life; something 
that happened and you were unable to 
explain, think it over once, twice, thrice, 

what could be the answer? Think of the 
benefits you have gained from this thing, 
and see for yourself. Even if you think 
that some things reap you nothing but 
bad temper and fear, wait long enough 
till the universe unfolds. We don’t always 
learn our lessons in a moment but rather 
wait or spend a lot of time in absorbing 
that knowledge. God has blessed us with 
the gift of intellect and distinguished us 
with our developed brain but only the 
wise can find means to learn their way 
through life, through tackling questions 
and making use of their time to learn 
new things.
This is the story of mankind, born in the 
eye of the sun, and carried away in the 
moonlight shadow, raised and nourished 
with knowledge for the day when he 
or she has to face the unexpected 
struggling through a sandstorm, taking 
the heat and walking through heavy 
rain; but only few are those who in their 
sandstorms discover the desert, and 
under the heavy rain explore the sky.
No need for explanations; life is an 
exclamation, exactly like “enemies who 
become friends when bitterness ends”.
You now may think that in life we 
need not ask too many questions or 
try so hard to find their answers, but 
let me leave you with a little thought 
for next time; “who am I?”, “Why am 
I in this world?” Do you think that we 
can get away without answering such 
questions?
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إلى  مدت  االحتالل  يد  أن  أيقنت  اآلن 
جتد  هذا  كل  ومع  رحمة،  دون  مكان  كل 
يتفوه  وآخر  حلكمه،  رأسه  يطأطئ  من 
أنه  منه  ظنا  لها؛  معنى  ال  بكلمات 
يعارض هذا احلكم، رغم أن آراءه ال تتجاوز 
قرن،  من  أكثر  منذ  العالم  نفاها  أفكارا 
وحتول عنها إلى ما ينفعه، في حني يغض 

البعض نظره عن هذه التدخالت.
في  رافقنا  الذي  التاريخ  مدرس  كان 
رحلتنا املدرسية قبل عشرة أعوام واحدا 
هذا  كل  التدخل.  هذا  على  النماذج  من 
الدراسية  السنة  نهاية  في  لي  اتضح 
املاضية؛ ألن املنهاج أخذ طريقا آخر، غير 
عبر  السياسة  عن  احلديث  في  التلقني، 
ندفع  ما  وكل  العالم،  وحروب  التاريخ، 
الصهيونية  من  بدءا  اآلن،  حتى  ثمنه 
آثار احلروب  إلى  وعوامل نشأتها، ووصوال 
في  أملانيا  على  تؤثر  لم  التي  العاملية 

هزائمها ربع ما أثرت علينا. 

في  التلقني  من  الطرح  أسلوب  تغير 
لغة "القصة"، إلى تلقني من نوع آخر، هو 
عبارة عن حتليل جاهز، وبنقاط – يتوجب 
علينا حفظها عن ظهر قلب – رغم أننا 

لم نفهم معناها قط.
حتى  العام  هذا  انتظرت  قد  وكنت 
يطلب منا كطالب أن نحلل – ولو بحذر 
– ما قد جاء في الكتاب. ولكني فوجئت 
يزال  وال  ــوام،  األع من  كغيره  مر  بأنه 
ومن  املدرس،  من  يؤخذ  التاريخ  أن  ظني 
معلمتنا  التي ال جتيد رواية التاريخ  مع 

كل االحترام .
نهاية  امتحانات  تكون  أن  لنا  ر  وقدّ
التربية  مشرفي  من  مقررة  السنة 
مستوى  على  التاريخ  عن  واملسؤولني 
يجيدوا  أن  بد  ال  كان  وطبعا  املديرية، 
طريقة رواية التاريخ، والطريقة السليمة 

في تلقينه.
معلمتي  أن  الكبرى  املفاجأة  وتأتي 
بل  التاريخ،  رواية  جتيد  ال  واحدة  ليست 

كان اجلميع ال يجيدون تدريس التاريخ، وال 
يريدوننا أن نتعلم التاريخ كما نريد، وكما 
هو املفروض، أو أنهم ال يعلمون كيف هو 

املفروض.
أنا أقدر ذلك القول: "من علمني حرفا 
كنت وال زلت له عبدا". ولكن إن كان ذاك 
احلرف الذي تعلمته خالل عشرة أعوام في 
مادة التاريخ لم يكن سوى كلمات كتبت 
مصطلحات  باستخدام  الكتاب،  في 
كنت وال زلت ال أفهم معناها، وإن تعرفت 
على معناها وحفظته، أكن بحاجة إلى 
جاء  ما  أفهم  حتى  التاريخ  معاجم  كل 
في تعريفه. وبعد أن اكتبه في االمتحان، 
العلوم  في  جدا  جيد  بنتيجة  وأخــرج 
االجتماعية، أكتشف بأني ال أجيد فهم 
من  أن  من  تامة  ثقة  على  وأنا  التاريخ، 
يخرجوا  أن  واستطاعوا  حفظه،  أجادوا 
مر  مما  شيئا  يفقهون  ال  ممتاز،  بنتيجة 

معنا خالل األعوام العشرة.
وبعد هذا الشرح عن عشر سنوات من 

ــخ ــاري ــت ال وداع  ـــي  ــخف ــاري ــت ال وداع  ـــي  ف
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التاريخ، بدءا من حياة الرسول الكرمي في 
الصف  أنهينا  أن  إلى  األولى،  السنوات 
واملعاصر،  احلديث  التاريخ  مبادة  العاشر 
العاملية  احلـــروب  عــن  تتحدث  التي 
ومسبباتها ونتائجها، اتضح لي أن اختيار 
مدرسي املواد االجتماعية  يتم من خالل 
فهم  يوما  يجيدوا  لم  مثلي،  أشخاص 

التاريخ، مع مراعاة قلة الكفاءات.
جعلهم  مسؤولية  تقع  من  فعلى 
ال  حتى  الرسالة،  هذه  إليصال  أكفياء 
تتوالى األجيال التي ال تعي تاريخها إلى 

أن نصل لنقطة ال نعرف بها حاضرنا.
ويا أيها املستيقظون؛ علموهم كيف 

يعلموننا!

U�UŽ ±∂ ØÊ«bLŠ WM¹“
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في  وردت  عبارة  ومحاية"  رصاص  "قلم 
أغنية لطيفة ذات يوم، ولكن آباءنا وأمهاتنا 
جديد،  دراسي  عام  كل  أبواب  على  يرددونها 
املدرسية،  األغراض  بطلب  األبناء  يبدأ  حني 

قبل أسبوعني على بدء افتتاح املدارس.
متتد  العبارة  هذه  أن  هي  احلقيقة  أن  غير 
وممحاة؛  رصاص  قلم  مجرد  من  أكثر  لتشمل 
واملماحي  األقــالم،  أنواع  من  العديد  فهناك 

واملباري، وبألوان وأشكال مختلفة!
وفي بداية كل عام دارسي جديد، يتخذ شكل 
املمحاة أو املبراة صورة قطة أو أرنب أو حيوان آخر، 
بألوان زاهية. ولكن عندما يكبر الطالب يصبح 
األشكال  هذه  عن  يستغني  أن  الضروري  من 
أو  عادية،  مبراة  أو  مبمحاة  وليكتفي  الطفولية؛ 

باألحرى بشيء مييز الطالب الناضج.
لي  أمي حتضر  عندما كنت صغيرة كانت 
أو  براقة،  بألوان  تتميز  التي  املدرسية  اللوازم 
لي؛  املفضلة  الكرتونية  الرسوم  حتمل  التي 
النهائي  عدد  عليها  زرقاء  حقيبتي  فكانت 
من النجوم، ومقلمتي حتتوي على العديد من 

األلوان، وعليها أنواع مختلفة من الورود.
وال ننسى أقالم احلبر ذات األلوان واألشكال 
اتلفة، مثل تلك التي يعلوها الريش، أو 
وهي  املتحركة،  الرسوم  أشكال  حتمل 
التي جتذب األطفال الذين غالبا 

ما يكونون أكثر املشترين لألغراض املدرسية.
الثالث، ذهبت  عندما أصبحت في الصف 
أنني  املدرسية، رغم  األغراض  مع أمي لشراء 
كنت أقتني مئات األقالم والدفاتر التي لم أكن 
اخترتها  التي  احلقيبة  كانت  إليها!  بحاجة 
واملقلمة  جميلة،  رسوم  عليها  اللون،  زهرية 
أمي  وكانت  وزهــور،  كرتونية  رسوم  تزينها 
حتاول أن تقنعني بأن هذه األشياء لن تلزمني، 
ولكني لم أكن أستمع إليها. وأذكر في ذلك 
الوقت أنني كنت أشتري أغراضا ال عالقة لها 

باملدرسة، حيث كان هدفي هو الشراء فقط.
ومع تقدم السن، تتغير نظرة الطالب إلى 
األغراض املدرسية، مع أن الهم الوحيد يبقى 

اخلروج بأكبر عدد ممكن من املشتريات!
في املرحلة اإلعدادية، أصبحت أقتني أشياء ال 
أعرف ملاذا تستخدم؛ رد أنني أردت التشبه مبن 
هم أكبر مني سنا، فكنت أختار أقالم التحديد، 
خمسة  على  حتتوي  التي  الكبيرة  والدفاتر 
مواضيع، رغم أن دفاتري كانت تؤمنها املدرسة، 
احلبر،  أقالم  من  محددة  ألوان  إلى  أميل  وكنت 

وحقيبتي أخذت اللون األسود العادي.
إلى  مييلون  سنا  األكبر  الطلبة  أن  ومع 
أن من األهمية  إال  رزانة،  األدوات األكثر  اقتناء 
حني  خاصة  لالنتباه،  ملفتة  تكون  أن  مبكان 
واضحا  هذا  كان  وقد  بالفتيات.  األمر  يتعلق 
وعادت  العاشر،  الصف  في  أصبحت  عندما 
صغيرتان،  فراشتان  عليها  زرقاء،  حقيبتي 
واتخذت مقلمتي شكل الدب، وعادت أقالمي 

زاهية األلوان والرسوم املضحكة، كما حملت 
الدفاتر صور شخصياتي الكرتونية املفضلة!

عن  كليا  أتوقفت  أن  قررت  عندما  وحتى 
أنني  إال  األغــراض،  من  يلزمني  ال  ما  اختيار 
أضفت إلى مجموعتي أقالما ظريفة، تعلوها 
أو  قبعات مضحكة،  يلبسون  وجوه مهرجني 

عليها صور قلوب وفراشات.
الطالب  بها  يشعر  التي  املتعة  ومــع 
أيضا  يشعر  املدرسية،  األغراض  شراء  عند 
نصاب  ويرتفع  املنافسة،  وتزداد  باملسؤولية، 

اخلوف من الفشل.
في  أصبحت  الدراسي،  العام  هذا  بداية  مع 
آخر  يعني  لي  بالنسبة  وهذا  التوجيهي.  الصف 
فقد  لذلك  فيها.  أستعد  مرة  وآخر  دراسي،  عام 
له  أرنب،  شكل  على  اللون  زهرية  املقلمة  اخترت 
أذنان طويلتان، والقلم الزهري املغطى بالريش؛ فأنا 
ليس  فهو  العام،  لهذا  نفسيا  أستعد  أن  أحاول 
لست  أنني  غير  الدراسية.  السنوات  أسهل  من 
خائفة من التوجيهي، مع أن الكثير من صديقاتي 
يشعرن باخلوف من أنها ستكون سنة صعبة؛ فيها 
ضغط ومنافسة شديدة. لكنني ال أريد أن أستبق 
أن  أنوي  أنني  إال  أنها سنة مختلفة،  ورغم  األمور. 
أجعلها أمتع سنوات حياتي؛ فهي السنة الوحيدة 
مدرسة  طالبة  أكون  بأن  فيها  سأحظى  التي 
للمرة األخيرة؛ أرتدي الزي املدرسي، وأمضي أجمل 
على  مسرحا  شعري  ويكون  زميالتي،  مع  األوقات 
ويكون  أحد،  بي  يهزأ  أن  دون  "جديلتني"  شكل 

أرنبا جميال،  شكل مقلمتي 
ودفاتري  بالريش،  مغطاة  وأقالمي 

ملونة... هي آخر سنة أحظى فيها بأن أجهز 
أغراضي املدرسية، وهذه هي النفسية التي أريد 

أن أبدأ بها.
سأشعر  رمبــا 
بـــاحلـــزن ألنــنــي 
سنوات  سأنهي 
ـــة  ـــي ـــدراس ال
الـــطـــويـــلـــة، 
عن  ــرق  ــت ــأف وس
صــديــقــاتــي. 
أيضا  ولكنني 
حزينة  سأكون 
أكون  لن  ألنني 
مدرسة  طالبة 
مرة أخرى! فعندما 
باجلامعة  ألتحق 
سأضطر للتخلي 
األشياء  كل  عن 
ففي  الطفولية؛ 
اجلامعة أعتقد أن 
األغراض اجلامعية 
عادية  ستكون 

غير  لــدرجــة  من ومملة  لكن  معقولة! 
املدرسية  باألغراض  رمبا سأكتفي  يدري؟! 

للجامعة... وأنهي املشكلة!
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من زالت، وما الفلسطينية، املرأة كانت
الوطني النضال في املؤثرة العناصر أهم
خارجه، أو الوطن  داخل سواء الفلسطيني، 
مراكز وتبوأت  السياسية، لألحزاب وانتمت
شريحة عن احلديث يدور عندما خاصة مرموقة،
على املستقبل يقف الذين اجلامعيني، الطلبة

عاتقهم.
األطر في الطالبة  مشاركة سجلت  وقد
الفلسطينية، اجلامعات  إنشاء منذ الطالبية
بد لنا ال وكان الوطنية، التجارب درجات أسمى
أصعب، اليوم الذي بات لهذا الدور االلتفات من

سابقا. عليه كان مما أوسع كان وإن
اللجنة منسقة عليا؛  أبو  وصال تقول
الشبيبة حركة في السابقة االجتماعية
الطالبة "كنت  بيرزيت: بجامعة الطالبيه 
ــة اإلداري الهيئة  أعضاء بني من الوحيدة
وكان الطالبية، الشبيبة  حركة  في التسعة
اخلارجية الضغوط إلى إضافة  كبيرا، التحدي

والداخلية".
من الفتاة الضغوط التي تواجه بأن وتوضح
في الفتاة مشاركة من حتد الشرقي اتمع
ساعات السهر يتطلب ألنه العمل السياسي؛
القائدة تتميز الفتاة أن وتتابع: "يجب متأخرة.
بالنفس؛ العميقة  والثقة القوية ــاإلرادة  ب

عملها السياسي". ممارسة من لتتمكن
التنظيمي اإلطار في الطلبة عمل ويتطلب
كما الدراسة.  ضغط ظل  في كبيرا، وقتا 

مع
األولى، الدراسة سنوات

التي والقوانني األنظمة توضع
زيا املدرسي،  لباسها  للطالبة  حتدد

يراعي وال طويلة، لسنوات اللون باهت
يطلب ثم السنة. فصول اختالف عادة 
األبيض، واحلجاب األسود احلذاء منها ارتداء
والويل الشعر، لربط البيضاء الشبرات أو

القوانني. هذه تخالف ملن
الفتاة فيها تكون طويلة سنوات
طيلتها حتلم املدرسية، بالقوانني مقيدة
مرحلتها لتبدأ املرحلة هذه بانتهاء 
القيود هذه كل من فتتخلص اجلامعية،

املظهر. على
وساحات شامخة ومبان ضخمة بوابات
هنا اجلامعيات والطالبات مكتظة!
واملوديالت؛ الثياب مختلف يرتدين وهناك

البشرة، بيضاء العشرين، في فتاة
القصير القوام، وشعرها ممشوقة

جمال يعكس  مبا يتلون

 ترتدي؟؟

.. الجامعية الطالبة
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عليه تركت املصففة  أن يبدو إذ بشرتها،
التوت، بلون  وقميصها الفنية. ملساتها 
األخيرة الرتوش التجميل مساحيق وتكمل
كتبا بيدها أن الغريب لكن لصورتها.
اجلامعة، بوابات إحدى إلى وتتجه دراسية،
نفس من االحتفال! قاعات إحدى بوابات ال
ثيابا عادية. ترتدي أخرى فتاة البوابة خرجت
طالبتان أنهما  الفتاتني بني يجمع وما

اجلامعة! ذات في تدرسان
° «d{U;« V�Š f³Kð

أنوار وصديقتها  القرم، عبير وتختار 
من العشرين في وكلتاهما البلتاجي،
بغزة، املالبس األزهر بجامعة وتدرسان العمر،
كانت ”إذا عبير: تقول محاضراتهما، وفق
وتنتهي الباكر الصباح في تبدأ محاضراتي
إذا أما مريحة، مالبس أرتدي فإنني عصرا،
اختيار في أتفنن فعندئذ نهاري قصيرا، كان
محاضرة لدي كانت إن إال  األلوان،  وتنسيق
احترم وأنا حرمته، مكان فلكل دينية؛ ملادة

للدراسة“. مكان أنها على اجلامعة حرمة

مــي أمـــــا
 ٢١ إسماعيل،
طالبة عــامــا،
اجلامعة، ذات في

ثيابها فترتدي
املوسم، حسب

وتقول: ”في الصيف
املالبس نحو أميل
وفي الفضفاضة،

هو ما أرتدي  الشتاء 
وعــصــري محتشم
املوضة“. مع ويتماشى

األلـــوان مــي وتفضل
تليق التي العصرية

األصفر؛ اللون وتكره بها،
الرتدائه مناسب  غير  ”فهو
وتتابع: اجلــامــعــة“، فــي 

أستغني وال املاكياج، من القليل ”وأضع 
لي تسبب أنها رغم اإلكسسوارات عن 

احلساسية“.
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وحتب أنها أنيقة، على أنوار نفسها وتعرف
ملفتة تكون أحاول أال وتقول: ”لكنني املوضة،
يختلف اجلامعة فلبس صارخ؛ للنظر بشكل
كثيرا تهتم  أنها كما  السهرات“.  لبس  عن
اإلكسسوار أما واحلذاء، احلقيبة بني بالتنسيق

في اجلامعة. ضروري ترى بأنه فال
املالبس ارتداء الطالبات بعض ويفضل
فإسراء األنظار،  يلفنت  أال حتى العادية

تفضل  األزهر،  جامعة من عاما ١٩ الكرم،
العالي، الكعب ارتداء حتب املالبس، وال هذه
أن أالحظ ”أنا وتقول: اإلكسسوار، وضع أو
أو قصير  ألنه  فاضح؛ البنات معظم لبس

جدا“. ضيق
جامعة  من  عاما،   ١٨ عوكل، آمال ولكن

ألن العادية؛ املالبس  تفضل أيضا، األزهر
عملية تكون ”أن  اجلامعية الطالبة على
لتلقي إلى اجلامعة فهي تذهب بطبيعتها؛
حد على األزيـــاء“ لعرض وليس العلم،

تعبيرها!
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تخصص  ٢٠ عاما، عيسى، سلمى وتذكر
أياما اإلسالمية، اجلامعة في النفس علم 
الثانوية، حني املرحلة كانت في حني مضت
والشوق اجلامعة عن صديقاتها تتحدث كانت
سنرتدي، ما نتخيل ”كنا وتقول: إليها،
أنيقات، جامعيات فتيات نكون بأن ونحلم
سنرتديه ما  مبالءمة نفكر  كنا إننا حتى
”نحن وتتابع: واإلكسسوارات“، احلقيبة مع
نرتدي اجلامعة اإلسالمية، في طالبات اليوم
اجلامعة. تتطلبه  الذي الزي ألنه اجللباب؛
على أناقتنا مينعنا من احلفاظ لم هذا ولكن

األلوان“. اختيار في وذوقنا
اإلسالمية اجلامعة في  الرسمي والزي

أن إال اإلسالمي، اجللباب هو
االهتمام من الفتيات  مينع  لم هذا

مهنا، دانا تقول حيث والترتيب، باألناقة
أن  ”رغم اجلامعة اإلسالمية: من ١٩ عاما،
بالنسبة جدا في املالبس محدود التنويع
أن إال اإلسالمية، اجلامعة  لطالبات
اجللباب واملنديل واحلذاء لون بني التنسيق
”ال وتتابع: جماال“. يضفي واحلقيبة
بأدق االهتمام دون الفتاة تخرج يعقل أن
وطريقة اجللباب، نظافة مثل التفاصيل؛

وغيرها“. الرأس على املنديل وضع
الغالب أن إال األلوان، تنوع ورغم
حر شخص  أن كل هو   اآلراء  على
ارتداء في احلق وللفتاة يرتديه، فيما
هي اإلنسان شخصية ألن حتب، ما
على احلكم يجوز وال عنوانه،

لباسه. طريقة من اإلنسان

حتت صاحبه يبقي العمل من النوع هذا أن
تشعر وصال ولم االحتالل. اعتقال قوات طائلة
وحدهم، احلركة أمور يناقشون زمالءها بأن
وتقول: إليها،  الرجوع دون القرارات ويتخذون 
أكون مشاركة أن دون يحدث يكن شيء "لم

بشأنه". القرار اتخاذ في
القطب في القيادية  صمود سعدات؛ وترى
بأن بيرزيت، بجامعة الدميقراطي الطالبي
"ألن قليلة؛ الطالبية األطر في الفتاة مشاركة
الطالبية"، احلركة لدور مدركات غير الطالبات
املشاركة يرفضن الطالبات من "كثير وتقول:
الطالبية األطر  في العمل بأن منهن ظنا
النقابية، باألدوار يعلمن وال فحسب، سياسي
يعود ذلك بأن وترى والثقافية"، واالجتماعية،
بأهمية للطالبات توعية وجود "عدم إلى

مشاركتهن".
قد عام بشكل اليسارية احلركات وتعتبر بأن
الطالبي القطب "في وتقول: املرأة، "أنصفن 
القيادي الصف إلى املرأة وصلت الدميقراطي
فترات وفي  طالبات،  ثالث شغلت حتى األول،
لإلطار، العام  السكرتير منصب مختلفة، 
وناظرن الطالبية، األطر مع  منسقات ومنهن 
وتصل القطب"، باسم االنتخابية في احلمالت
إطارنا في "الفتاة مفادها أن نتيجة إلى صمود
بكامل وتتمتع احلرية، كامل لها الطالبي
اجلدال خالل دائما مسموع وصوتها سلطاتها،

جيدة". وثقافة عالية، وبثقة والنقاش،
عمل في الفتيات مشاركة طبيعة وعن
الشبيبة حركة بأن  صمود  ترى  األخرى،  األطر
في الفتاة بعمل حديثا تهتم "بدأت الطالبية

ما مشاركتها "لكن وتقول: الطالبي"، اإلطار
املرات بأن إحدى في نسمع فلم محدودة، زالت
الطالبية الشبيبة  حركة طالبات من  طالبة
أن وترى عامة". منسقة أو عنها، تناظر كانت
ميكنهن الشبيبة بنات من جيدة فئة هناك
بشكل فرصتها تأخذ ال ولكنها القيادة،

كامل.
اإلسالمية، بالكتلة  يتعلق ما  في أما
النسائية هناك املشاركة عيب أن إلى فتشير
وتقول: والفتاة"، الشاب بني "الفصل هو
لشاب وليس جماعي، همّ الطالبي "العمل
بني مشترك تفاعل وحدها. وهو فتاة أو وحده
الكتلة نساء بأن تنكر  ال ولكنها الطرفني".
"عملهن أن رغم الطالبي، العمل في  رائدات 
"لكنهن وتقول: للطالب"،  ظاهر وغير خفي،
معينة ال نقطة عند يقفن األحيان بعض في

حتت بند التمييز". يدخل أمر وهو يتعدينها،
وهي عضو شريف، أبو رشا الطالبة ولكن 
بيرزيت، بجامعة اإلسالمية الكتلة في فاعل
الكتلة في إدارية مناصب توجد بأنه "ال توضح
وأعضاء فاعلون هناك أعضاء ولكن اإلسالمية،
وشبان، شابات الفاعلني األعضاء ومن مؤيدون".

دورهم. وللشباب أيضا معني، دور وللفتيات
عن الكتلة اإلسالمية بنات مييز ما بأن وترى
خاص قطاع ضمن الفاعل الدور هو غيرهن
داخل نشاطات من يردن ما فيه يعملن بهن،
النشاطات إلى "باإلضافة اجلامعة. وتقول: حرم
النشاطات في يشاركن فهن بهن، اخلاصة
بهن"، خاص إلى أسبوع لإلطار، إضافة املركزية
في العمل مشاركتهن تكون بذلك وتعتبر أنه

ااالت. لكل شاملة اإلطار داخل
والطالبات، الطالب بني الفصل عن أما
والطالبات الطالب الفصل بني بأن رشا فتؤكد
"عمل وتقول: من التزام ديني. نابع باألساس هو
راحة؛ وأكثر وأوسع، أفضل وحدهن الفتيات
للتعامل يضطررن يردن، دون أن ما يعملن فهن
وهن يتعاملن "ملاذا وتتساءل: الشباب"،  مع
الفتيات دور يبرز أن كامل، ميكن قطاع لديهن

أكثر".
لم لو  خلل أي يحدث  أن رشا  تتوقع وال 
من املهم فليس طالبة؛ اإلطار منسقة "تكن
أن يقوم الكل األمور، ولكن املهم زمام يستلم
املنسق من العمل، في املشاركة مبسؤولية 

اإلطار". في عضو أصغر حتى
األخرى األطر في الفتيات بأن اعترافها ورغم
إلى تشير أنها مناصب مهمة، إال إلى وصلن قد

نلن قد بأنهن لها بالنسبة يعني ذلك ال أن
مبجلس الطلبة، وتقول: متثيلهن في حقهن
ترشيح على تعمل اإلسالمية "لكن الكتلة
للمجلس؛ دورة  كل في  طالبتني  أو طالبة
ومساعدتهن الطالبات بقضايا لالهتمام
أولئك خصوصا األمــور،  من العديد في
التحدث من يخجلن اللواتي  الطالبات

عن مشاكلهن". للطالب
الطالب أغلب بأن  أحد  على  يخفى ال
انتماءات إلى مييلون وهم اجلامعة يدخلون
كبير تأثير لهم يكون ولذلك سياسية،
فإن فيهم. وختاما يؤثر أكثر مما اإلطار، على
الطالبية، األطر في فاعال دورا  تلعب املرأة
في الشباب من  أكثر يبدعن أن  وميكنهن
في الطالبية باألطر اخلاصة األمور من كثير

اجلامعات الوطنية.

اإلنترنت". "املصدر: زيت بير جامعة في الطلبة انتخابات مجلس
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الصيفية  ايمات  "فيروسات"  أخذت  صيف  ككل 
تنتشر، وفي بعض املناطق بلغ عدد ايمات أكثر من عدد 
الشباب أنفسهم! ولو وزعت ايمات على عدد الشباب 
في احملافظات، لوجدت أن حصة كل عشرة شباب مخيم 
واحد فقط! وهذا يعتبر إجنازا ملؤسساتنا ووزاراتنا، واجلهات 

التي تتعامل مع فئة الشباب.
sJ?�Ë

العام  الطابع  هو  هذا  النوع"،  حساب  على  "الكم 
يماتنا الصيفية. وقد استهدف أحد هذه ايمات الذي 
أقيم في إحدى قرى رام اهللا فئة املعاقني، ومت توجيه رسالة 
تدعونا للمشاركة كمؤسسة شبابية في فعاليات أحد 
العمل في  لنا في  األولى  التجربة  وباعتبارها  ايم.  أيام 
ايمات مع ذوي االحتياجات اخلاصة، مت الترتيب ملشاركة 

خمسة من زمالئنا في هذه التجربة. 
مع  للعمل  تصور  لوضع  مكثفة  اجتماعات  وعقدنا 
البحث  مهمتي  وكانت  املهام؛  تقسيم  ومت  الفئة،  هذه 
على اإلنترنت، وطلب من زمالئي إحضار قصص جناح في 

حياة معاق، وحتضير متارين وفعاليات للتفريغ. 
وانشغلت زميلتاي رانية وإميان في وضع تصور وخطة 

لتفعيل املشاركني في مجال حقوق الطفل. 
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اتفقنا  نحتاجه،  ما  وبعد جتهيز كل  ايم،  إلى  سرنا 
ايم،  ووصلنا  منهجية.  بطريقة  التفعيل  آليات  على 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  من  كبير  عدد  كان  هناك 
املتبرعني  بأسماء  القاعات  جدران  وتزينت  ومرافقيهم، 

إلقامة هذا ايم. 
وبعد االستراحة األولى، حان دورنا في التفعيل، وقسمنا 

املشاركني في مجموعات، وانطلقنا على بركة اهللا.
v�Mð ô  U?E(

التفعيل  مجال  في  اخلبرة  أصحاب  من  خمسة  كنا 
والتدريب والتعامل مع اموعات الشبابية، تراوحت خبراتنا 
تخصصات  وفي  واحدة،  سنة  وحتى  سنوات،  سبع  بني 
مختلفة تنسجم مع هذه الفئة كما غيرها من الفئات... 

ولكن داخل اموعات واجهتنا صدمات ال تنسى.
كان في مجموعتي األبكم واألصم واألعمى واملنغولي... 
ألفاجأ بأن أقصى ما أعرفه عنهم هو االسم، وبالطبع... ليس 
أسماء اجلميع. ما عدا ذلك ال أعرف أي شيء، وانهارت اخلبرة 

والتحضيرات طوال اليومني السابقني في حلظة واحدة، ولم 
نكن بحاجة إلى أي من اللوازم التي حضرناها، سوى منديل 

ربطناه على اخلصر لنبدأ بالرقص أمام اموعة. 
معاق،  حياة  في  النجاح  قصص  صاحب  محمد؛  أما 
فترك القصة، وبدأ يركز في كيفية التعرف على أسماء 

الشباب، ثم انطلق هو اآلخر ليرقص ويصفق أمامهم. 
ذات  التي  مجموعته  في  فعلنا؛  كما  رامي  وفعل 
أن  والراقص  للمطرب  ميكن  ومنهم  املنغولية؛  الغالبية 

يستوحي الفعاليات الفنية. 
في  النيام  عدد  زاد  فقد  وإميــان،  رانية  زميلتاي  أما 
كل  وضع  الذي  األمر  القيام،  عدد  عن  مجموعتهما 
احتياطاتهن األمنية في ميثاق حقوق الطفل على الرف. 
ومعاملتهم  بإشعارهم  بدأتا  أنهما  الحظت  بعيد  ومن 
هذا  رأس  إحداهن  ترفع  فتارة  فقط؛  أطفال  أنهم  على 

لينام بشكل أفضل، وأخرى توفر لآلخر مكانا لينام فيه.
ال  االستهزاء  أو  الفكاهة  الستحضار  ليس  سبق  ما 
إلى  يهدف  الذي  البناء،  النقد  باب  من  وإمنا  اهللا،  سمح 
بأن  تظهر  والتي  ايمات،  هذه  مثل  إلقامة  التخطيط 
فعاليات  في  النوع  حجم  مع  يتناسب  لم  الدعم  حجم 
فقد  الراعية.  املتخصصة  للجهة  االحترام  مع  ايم. 
وليس  احتياجاتهم  وفق  املشاركني  توزيع  األجدى  كان من 
مع  العمل  في  املتخصصة  اجلهة  بهذه  ويليق  جمعهم. 
هذه الفئة أن تستنفد طاقات من لهم اخلبرة؛ فتستعني 
باملترجمني إلى لغة الصم والبكم؛ ليكونوا جسرا بني هذه 
بعيدة  جزيرة  في  يكونوا  أن  من  بدال  واملشرفني،  اموعة 
عما يجري. كما كان من األفضل وجود متخصصني، وليس 
اموعات.  هذه  مع  للعمل  مؤهلني  غير  معلمني  مجرد 
مسجالت  توفير  مجرد  وليس  بهم،  اخلاصة  املواد  وتوفير 

وآالت موسيقية  للرقص والغناء والضحك فحسب. 
وللعلم، فقد امتدت فترة ايم شهرا، متحورت فعاليات 

التفعيل فيه على مثل النشاطات التي وصفت.
وميكن القياس واحلكم على كثير من ايمات من خالل 
هذا ايم؛ ألن ما يهم الكثيرين من القائمني عليها هو 
الكم على حساب النوع، وشرف إقامة مخيم دون وجود 

أي مقياس للنجاح واإلخفاق.
مخيماتنا الصيفية كثيرة إحصائيا، وال داعي  للمفاجأة 
إذا أقر أحدهم بأن حجم املصاريف عليها يفوق مصاريف 
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احلاج أبو حسني ما زال في شك بأن ابنه األوسط محمد 
قد جنح في شهادة الثانوية العامة، وهو الذي انقطع عن 
كتب  طبيعة  يعرف  ولم  اإلعدادية،  املرحلة  منذ  الدراسة 

التوجيهي، وال حتى اسم املدرسة أو مكانها.
أن  بعد  لها  وقال  زوجته،  على  حسني  أبو  احلاج  نادى 
ضرب بيديه الطاولة: "أريد أن أعرف كيف جنح محمد في 
إن  سأجن  البيت،  في  كتاب  أي  يفتح  لم  وهو  التوجيهي، 

لم أعرف".
جهزت أم حسني جملة بسيط ترد بها على زوجها الذي 
املهم،  هو  ذلك  "ليس  وقالت:  عصبيته،  من  عليه  تخاف 
الستقبال  البيت  ولنجهز  بالتوجيهي،  له  تبارك  أن  املهم 
له:  وقالت  النقود  األصغر بعض  ابنها  وأعطت  الضيوف". 

"اذهب واشتر عصيرا وبسكويتا.....".
الصغير والكبير، واملعاق والصحيح، وجميع أهل القرية 
حضروا إلى منزل احلاج أبو حسني، للتهنئة بنجاح محمد، 
الذي أقامه مبناسبة حصوله على  وللمشاركة في احلفل 
مدرسته  زمالء  أن  حتى  األدبي،  الفرع  في   ٪٦٩٫٥ معدل 

القدامى، حضروا كبقية الناس.
العصير  والكبار  األطفال  وتناول  اجلميع،  رقــص 
والبسكويت، وانتهى احلفل ولم تنته استفسارات احلاج أبو 
حسني التي اختزلها بسؤال واحد: كيف ميكن ربط محمد 

بالتوجيهي؟
خيم الليل، وجلس احلاج أبو حسني مع ابنه محمد،  في 
بداية األمر قدم له تهنئته بالنجاح، وثم طالبه بالرد على 

أفكاره.

يتوقع  عاما،   ٣٠ حسني؛  محمد  وكــأن 
يسألونه  سوف  القرية  أهالي  معظم  بأن 
التوجيهي  "قدمت  فأجاب:  السؤال،  نفس 
منا  املطلوب  يكن  لم  ومثلهم  املطاردين،  مع 
في  الكتب  نفتح  أن  يكفي  وكان  الدراسة، 

القاعة لنجيب على أسئلة االمتحان". 
صاح  ثم  قليال،  حسني  أبو  احلاج  سكت 
وأنت  فأنا  نفسك؛  "جهزي  زوجته:  وجه  في 
سنتقدم المتحان التوجيهي العام القادم"!  
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مستقبال  منها  لنبني  الغرابة؛  نتحدى 

غريبا.
هكذا يقال. والغريب والغرابة مصطلحان بعيدا 
املعاني  في  أدخل  أن  أريد  وال  واقعنا،  عن  وقريبان 
اللغوية لكل مصطلح، وإمنا نعيشهما ونصادفهما 

ومنشي معهما، ونحن نصفق لها ولصاحبها.
بني  الربط  وأدوات  املقدمات،  عن  بعيدا 
الفقرات، ولغة الصحافة، أختصر حديثي في 
العنوان  هذا  باألحرى  أو  البسيط،  اخلبر  هذا 
الطويل: "في إحدى املدن الفلسطينية، وأثناء 
ضبط  مت  املدن،  على  األمنية  احلملة  تطبيق 

شرطي يقود سيارة مسروقة"!

عن  وبعيدا  واملوضوعية،  احلياد  من  وخوفا 
األحزاب والفصائل، إليكم العنوان التالي في 
جريدة "مذكرات أبو حسني"؛ القوة التنفيذية 
تفرق مسيرة لـ"فتح" وتعتدي بالضرب على 

الصحفيني".
سنوات،  عدة  وقبل  املوضوع،  في  الغريب 
عليه  "أقدمت  مبا  التنفيذية  القوة  نددت 
قوات األمن الفلسطينية حني قامت بتفريق 

املتظاهرين املؤيدين لـ"حماس".
ما شاء اهللا! وما أحسن الصدف!

على مدار ستني عاما، كان لشعبنا 
االحتالل، فكان  أن يختار موقفه من 
يوقفه  ولم  وضحى،  ناضل  من  منا 
أي حاجز، وكان منا من تهاون، واعتبر 

أن  التعامل معه، ظنا منه  املال والشهرة، من خالل  االحتالل وسيلة جيدة لكسب 
معاملة "إسرائيل" كـ"جار" هي احلل الوحيد للقضية، ورغم قلة أعدادهم، إال أنهم  

كانوا ذوي تأثير كبير على القضية.
وكنا وال زلنا نصف االحتالل بأنه أسوأ من أن يحتمل، ومع ذلك فإن "ذوي التأثير" 

لم يتأثروا.
كيف وملاذا لم يتأثروا؟ وعلى أي أرضية استندوا؟ 

حطمت التساؤالت رأسي الصغير، إلى أن اتضح لي بأن لالحتالل فوائد عظيمة، 
ميكن أن تكون في يوم من األيام "ذخرا وطنيا"، نبني به الوطن ونعمره معا!

"ذوو  يراها  كما  لالحتالل  العظيمة  الفوائد  هذه  من  بعضا  أعدد  بأن  لي  واسمحوا 
التأثير":

وسيلة جيدة للتسول: 
بعض "ممثلي الشعب"، هواة ملهنة التسول، حتى بتنا نعرّف قضيتنا في العالم: 
"شعب ال يجد ما يأكله"، و"واجب اتمع الدولي هو إطعام هذا الشعب املسكني"!

للرد  احلضارية"  "الطريقة  وتبني  األم"!  بـ"حنان  االحتالل  التعامل مع  ومن خالل 
على عنفه، ستجد املاليني يصفقون لك ويهتفون: "يا شعب السالم األول"! 

ممثلو الشعب يتبنونها ال كطريقة نضال، وإمنا كطريقة نبيلة لنيل جوائز السالم، 
وحشد أصوات احملافل والتجمعات الدولية، بحيث نكون – وبكل فخر – شعبا يداس 

عليه دون أن يرد بـ"طريقة غير حضارية"!

الفائدة العظيمة
ومن ينساها؟! فبقعة من األرض ال تتجاوز ٢٧ ألف كيلومتر مربع، ميكن أن تتحمل 

حكومتني، ودولتني، وشعبني، ولم ال؟! وصوتني في األمم املتحدة.
وهذا يجعل منا دولة عظيمة، ولوال االحتالل لكانت هذه البقعة جزءا صغيرا من 

بالد الشام فحسب! 
واالحتالل هو احلل األمثل ملشاكل الهرم االجتماعي! فال ميكن في وطننا أن يتكون 
أي طبقات اجتماعية ذات فواصل واضحة؛ فنحن نتواجد في مكان واحد دون موعد، أو 
أي "رسمية" في التعامل؛ إما في امللجأ أو السجن، أو على أكتاف مشيعي اجلثامني. 

أليس كل هذا إال بهمة احتاللنا؟!

مشكلة الكثافة السكانية
"الزوائد  من  والتخلص  السكانية،  الكثافة  مشكلة  حلل  جيدة  وسيلة  االحتالل 
اتمعية".. ال ميكننا أن "ننكر فضله" في عمليات تنظيف جنني، ورفح، التي كانت عبارة 
عن "مكرهة سكنية" إلى أن امتدت "األيادي العسكرية البيضاء" إليها، ثم عادت لـ"تعمل 
نفس املعروف" مع الشقيقة لبنان، حني هبت لـ"تنظيف" مناطق كـ"قانا". وبهذا الفعل 

تسنى للعالم أن ينام قرير العني، وأن يتخلى عن أرقه الدائم بسبب االنفجار السكاني!
معدل  على  حتافظ  يجعلها  املنطقة،  في  كإسرائيل  دولة  وجود  فإن  فخر،  وبكل 
زيارات املسؤولني األمريكيني، واألوروبيني، والصغار والكبار، مما يؤدي إلى تعزيز السياحة 
"السياسية". وبهذا يتمتع "ذوو النفوذ عندنا" بأكبر كمية من الصور التذكارية مع 

"حيتان اليابسة" ومندوبيهم!

اإليثار
وكنوع من اإليثار، لم يخص االحتالل نفه بنعمة إال وخصنا بها؛ فقد أوجد للعالم  
على  الدول  عظميات  في  للرئاسة  املرشحون  ويتسابق  بها،  يتحدث  مربحة  قضية 
إطالق الشعارات التي قد تكسبهم شهرة، أو شهادة تقدير، أو وسام شرف، أو أصواتا 

إضافية.      
ومن إيثاره كذلك أن أوجد لنا منتجا بنوع ممتاز، ميلك املقدرة على منافسة أي منتج 
على اإلطالق، حتى لتجد "املستهلكني" يتهافتون على شراء أي منتج يحمل حروفا 

عبرية، وال ينظر ألي منتج آخر، آو حتى يكلّف نفسه مبعرفة معاني تلك احلروف!
وال ننسى اخلدمات "التعاونية" التي يقدمها االحتالل من باب األخوة، والصداقة، 
والشراكة؛ من مياه وكهرباء، وذلك حسب اتفاق أوسلو ايد معهم، فلواله ملا أضيئت 

غزة ساعتني أو ثالثا يوميا!
وعلى يد االحتالل اكتشفنا بأننا أذكى شعوب العالم على اإلطالق في التعلم والتقبل! 
ألغراض  املناطق  "إغالق  التطبيق؛  في  مواهبنا  نظهر  بدأنا  حتى  الواقعة  وقعت  إن  فما 
عسكرية"، وإغالق طرق وفتحها، وتفتيش وفحص هويات، وتصفية واغتياالت في الشوارع، 
واعتقال وخطف، واقتحام مؤسسات الشعب واحلكومة، والتدمير. كلها شهادات تثبت بأننا 
حصلنا على االمتياز بكل هذه األعمال واملهارات، التي اكتسبناها على مدار سني االحتالل!

***
وبعد هذا العرض لفوائد احتاللنا "ايد"، هل ميكننا أن نقف وقفة جادة في وجهه؟ 
ونبدأ  بالدم،  بة  اضّ البيضاء،  الراية  برفع  وحكومة،  نقوم جميعا؛ شعبا  أن  إما 

بعمل جدي ملقاطعة االحتالل، والنضال ضده!
لنتخلص من االحتالل بفوائده ومضاره في آن معا، ولنحاول – بعد التحرر – أن نبني 

ونعمر ونتعاون مع بعضنا بعضا، لنستعيد فوائده؛ لكن بأيد فلسطينية.
راية بيضاء أخرى، لكنها ملطخة بالوحل، ونصمت على ما يفعله  وإما أن نرفع 
االحتالل، ونعتبره جزءا من حياتنا، ال بد أن يكون. ونفتح جميع أبواب التعاون، وننسى 
أن  ميكن  "إرهابيني"،  أو  جنائيني،  ونعتبرهم  بل  واألسرى،  والالجئني  الشهداء  بعدها 

يلوثوا صورتنا اجلميلة، وعالقتنا بجيراننا!
األمر أسهل من أن يذكر؛ ففي كلتا احلالتني إحدى الصفتني ستطلق علينا، أما 

مناضلني "إرهابيني"، أو بائعني "مساملني"!

وكالة الغوث على أحد مخيمات اللجوء الفلسطينية.
في املقابل ساهمت بياالرا في تفعيل مجموعة من هؤالء 
في  الفلسطيني  الشباب  ليمثل  أحدهم  انتداب  خالل  من 
البصر  فاقد  أمام  اال  وفتحت  اجلميع.  فبهر  عاملي،  مؤمتر 
ليكون مرآة للشباب عبر تلفزيون فلسطني، فيذيع جزءا من 

حلقات برنامج "علي صوتك".
∫WOM�√

كمية،  وليست  نوعية  الصيفية  مخيماتنا  تكون  أن  أمتنى 
لقد  بالقول:  التفاخر  املهم  وليس  عشوائية،  ال  وتخصصية 
أقمنا مخيما! بل املهم أن يكون التفاخر مبا يحققه هذا ايم.

اخلباز  تكون  وحتى  أفضل؛  يعطيك مذاقا  اخلبز خلبازه  أعط 
وأعط  دورك،  في  مهنية  األكثر  تكون  أن  على  احرص  األفضل، 

اجلميع حقه. 
إن ذوي االحتياجات اخلاصة مؤسساتهم التي تعتني بهم، 
وفي هذه املؤسسات أصحاب خبرة في التعامل معهم، وليس 
كل شخص مؤهل للعمل معهم، ولكل مخيم خصوصية، 

ولكل خصوصية أهلها.
وال  للتضليل.  مغارة  ال  للتغيير  منارة  مخيماتنا  لتكن 
نتنادى في الصيف إلى مخيمات، ونطلب الدعم على حساب 
الفئات فيها، دون أن حتقق لهم سوى املأكل واملشرب، وتخلو 

منه الفعاليات الهادفة للتغيير.
والتيشيرتات  والطواقي  األكل  إلى  بحاجة  ليسوا  أبناؤنا 
احتياجاتهم  تغذي  هادفة  لفعاليات  حاجتهم  بقدر 

وتوقعاتهم من مخيماتنا الصيفية.
وال نعمل وفق هدف "مخي مات في الصيفية".

5�Š .dJ�« b³Ž ∫V²�
مراسل الصحفية/ نابلس
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والتحضيرات طوال اليومني السابقني في حلظة واحدة، ولم 
نكن بحاجة إلى أي من اللوازم التي حضرناها، سوى منديل 

معاق،  حياة  في  النجاح  قصص  صاحب  محمد؛  أما 
فترك القصة، وبدأ يركز في كيفية التعرف على أسماء 

ذات  التي  مجموعته  في  فعلنا؛  كما  رامي  وفعل 
أن  والراقص  للمطرب  ميكن  ومنهم  املنغولية؛  الغالبية 

في  النيام  عدد  زاد  فقد  وإميــان،  رانية  زميلتاي  أما 
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لنا؟ اهللا رام تتسع ال بهدوءملاذا والبشر السيارات شوارعها حتتضن اليوم بداية في

حينها السير تنظيم اسهل اليوموما منتصف في واضحة؟!فجأة ينقلب املشهد أليست السير؟ قوانني نتشاحن على

شوارعها الشرطة في من إلى مزيد الرصيف!!!ونحتاج وجود وننسى الشارع على العدد، ومنشي املشاة!ويزداد سير إلى من ينظم بحاجة ونصبح

البلد! وسط الفوضى في شوارع املسافات، وتعم منها: تنعدم بد ال حيلةوالنتيجة التي بيده فليس هو أما
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الذي مقدسية،  طالت برنامج تصوير أثناء
فلسطني تلفزيون شاشة على بتقدميه أقوم
األضداد، معي اجتمعت كاملة، النا زميلتي مع
الشهر بقدوم  والسعادة البهجة رؤية بني  ما

واملعاناة والفقر. البؤس ورؤية الفضيل،
من سلبه الــذي  ابنها صــورة حتتضن أم 
قضبان بني إال تراه ال االحتالل، جنود حضنها 
اعتقاله بداية  في له أخذت في صورة خشبية
سرها: في تتساءل جالسة سنوات، أربع قبل
منعوني بعد أن ولدي يا مالمحك اختلفت "هل

زيارتك"؟ من
"أوغستا املطلع؛  مستشفى  وصلت وأم
ظهرها على لتستلقي املقدسي فكتوريا"، 
أن اهللا تسأل عافيتها، يلتهم السرطان ومرض
في إليهم يعيدها غزة، وأن في أطفالها يحفظ

إليها. يحتاجون زالوا ما فهم سالم!
تقليبي مبجرد لرؤيتها بدني اقشعر مشاهد
احلياتية الصفحات من صفحات لبضع
يحفظن معمرات أمهات لبعض للمقدسيني،

يذكرها التاريخ! بطولة لم قصص
بهن! يتغنى نساء هن

أمنيتها حول بسؤال المرأة توجهت كلما
تتشربان عيناي كانت الفضيل، الشهر مبناسبة
في كاهن بأني وشعرت دموعها، من دمعة

لي يقصصن كن واحد  فبسؤال اعتراف!  غرفة
احلال عليهن اشتبه حتى وقهرهن، معاناتهن
اترجعيلي "رح أمنياتهن: حتقيق بيدي  أن وظنن

بيساعد"؟ لفتا"؟ "التصوير هادا في بيتي
الليل، أبو محمد  أم احلاجة سؤال أحرجني 
الالجئة وهي عمرها، من والتسعني الثانية  في
لفتا، في بيتها إلى بالعودة حتلم التي املعمرة

يوثق التاريخ! من تكون خير وقد
اخلليل من أحضر فأنا لزوجي،  تصريحا "أريد
املستشفى إلى طفلي برفقة يوم بعد يوم كل
وأرغــب ــه، ل الكلى غسيل عمل  أجــل من 
ابنتي... يا الطرق أتعبتني لقد باالستراحة...

تصريح"! زوجي يعطوا خليهم
الدين عالء مصباح يدي  بني  كان لو متنيت

املنال. صعبة البسيطة؛ أمنياتهن ألحقق
مسمعي على  رددها بعبارة يومها وفوجئت 
لم "تأخرتو"؟  املستشفى: طاقم أفراد بعض
مع يربطني فأنا ال وال ملاذا؛ تأخرنا عن ماذا أعرف
إدارة مع اتصاالتنا وكل محدد، املستشفى موعد
بغرض تفيد بأننا سنزور املستشفى املستشفى

زمني. موعد حتديد يتم ولم التصوير،
تتكرر: العبارة سمعنا مررناه ممر كل في
العبارة: ذات  سمعنا  غرفة كل وفي  "تأخرتو"! 
غرفة في نقابل أن  بنا يفترض وكان  "تأخرتو"!

سوى نقابل لم ولكننا حاالت، خمس اإلنعاش
هذا في "تأخرتو! املمرضة: لي قالت أربــع؛
السادسة عشرة، في طفلة ترقد السرير كانت
وتهانيها أمنياتها لترسل بلهفة انتظرتكم
ولكنها حلم... بيت في وصديقاتها ألهلها 

وصولكم"! من دقائق قبل توفيت
"تأخرتو"! "تأخرتو"... "تأخرتو"...

يهمشها عديدة مماثلة  قصص هناك رمبا
صفحة! التاريخ من ليمحو يوميا إعالمنا
ــدران اجل بني محفوظة  القصص  ولتبقى

العتيقة.
عام، بشكل العربي اإلعالم يصر لم أعجب
على خاص، بشكل الفلسطيني وإعالمنا
أقطابه، حول بناه العاجي الذي البرج في البقاء

هناك! العالم تقتصر على احلياة وكأن
ليحتجوا البرج من على هذا  البعض ويأتي

قارئ"! غير "شعب شعبنا بأن
ال ما أن يقرأ شعبك – يا عزيزي تتوقع – فكيف
حتركات تعنيه قال إن الشعب ومن عنه؟ تكتبه
يوما حضرت هل عنه؟ يسأل واجتماعات من ال
وهل العمل؟ عن والعاطلني للفقراء اجتماعا

له؟ ال قلم قلمك معاناة من قص يوما
ال؟ قلت:

يخرج الذي اجلامعي الطالب ذلك عن ماذا 

يبدأ صباحا، السادسة الساعة في بيته من
ال ساعتني؛ ألنه من ألكثر جامعته إلى باملشي

احلافلة؟ أجرة ميتلك
إذن موجود؟ غير الطالب هذا مثل أن أحتسب

هناك! من برجك، فستراه درجة انزل
"تكية من اتخذت التي الطفلة تلك عن وماذا

وأخوتها؟ يطعمها ملجأ سلطان" خاصكي
من كثيرا وان طبيعي؟ وضعها أن أحتسب

مثلها؟ األطفال
تشعر بها! لعلك أخرى درجة – إذن انزل –

تسلط برؤيتك يرغب قد الشعب أن تظن قد
باب "الشحدة"! ولكن قضيته من الضوء على
إال يحتاجون ال أناس فهم مختلف متاما؛ الواقع
يعبر بلسان على همومهم، حقيقية لفتة إلى

لغتهم. عن
مالحظة:

تباع، ال الفلسطينية اجلرائد "نصف 
والنصف يقرأ، ال نصفه يباع، الذي والنصف 
يقرؤونه، ما يفهمون ال قرائه نصف يقرأ، الذي
هم يقرؤونه، ما يفهمون ال الذين ونصف

يكتبون"! من أنفسهم
ونختم:

الوضع من  شي  تفهم  عم  مش  "قلتلي 
هم. مش نكبة..  إيه اجلريدة. قريت ولو حتى 
تفهم عم مش ولو حتى اجلريدة خليك عم تقرا
هيدي ألنو اجلريدة ع ثابر خليك.. بالوضع. شي
شي وحجتك ما تفهم وسيلتك الوحيدة حتى
راصد رصني متابع  مواطن  بتكون  يعني  معك. 
شي. تفهم عم األمور وما التفاصيل بأدق كل

. رحباني زياد قوتك"! مصدر هيدا طبعا.

وطن... على وتصبحون

بقلم: ربا امليمي

الصحيفة مراسلة .. فلسطين فقراء يا
وين؟! وهمكم وين... صحافتنا


