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»U³A�« tł«Ë السالم على األرض يتطلب ما هو أفضل من حسن النوايا؛ فمعا بإمكاننا أن نكون األمل الذي ينبض باحلب، واألجراس 

بانتصار السالم على  الذي يهزم الظالم، والفرح  التي تدق النتصار العدالة، والنور  التي تقرع للحقيقة، والطبول 

الشرور في كافة ميادين الصراع.
غبطة البطريرك ميشيل صباح

Peace on Earth requires the best of good will. Together we can become the 
hope that beats with love; the bells that ring for truth; the drums that triumph for 
justice; the light that defeats the darkness; and the joy of reconciling peace that 
overcomes evils of all battle fields. 

“The Latin Patriarch of Jerusalem, Michael Sabah”
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الفلسطينية للهيئة دعوة بيرزيت جامعة في اإلعالم معهد وجه
إعالن حلضور املؤسسات، من ولغيرها "بياالرا"، دور الشباب وتفعيل لإلعالم

اإلعالمية. الطفل أمية حملو املستقبلية الدائرة إطالق خطة
األكادميي في فلسطني، املستوى على الرائدة املؤسسات من واملعهد
الفلسطيني؛ اإلعالم صعيد إجنازات على من ومبا حققه به، أن نفخر ويجب
واإلعالميني الصحفيني قدرات بتطوير يعنى الذي األول، األكادميي املعهد فهو
طفرة، تأسيسه وكان الفلسطينية، اإلعالمية  املؤسسات في العاملني
إلى االستهالك اإلعالمي، حالة من الفلسطيني فيه انتقل نوعية، ونقلة
أحدثوا اإلعالميني الذين من جيشا ولم يزل، وخرّج، والتأثير. اإلنتاج مرحلة
الهم ينقل أن  من متكنه الفلسطيني، اإلعالم صعيد  على نوعية  نقلة

احلال الفلسطيني. لسان يكون وأن الفلسطيني،
وبكل الذي، الوطني، اإلعالم مظلة تطوير في إسهامه ننسى وال 
املشروع، هذا يكون أن في أمل وكلنا املذكور. املشروع هدف هو تأكيد، 
أدائنا تطوير نحو توجهنا بوصلة الرائدة، املعهد مشاريع من غيره مثل
الفلسطيني، اتمع شرائح بكافة والرقي العطاء، على اإلعالمي، وقدراتنا

راقية. مناصرة كوسيلة اإلعالم باستخدام
فاألمر التساؤالت؛ من العديد لدينا يثير الطفل، نحو إعالم وهذا التوجه
إنتاج على  قدراتنا لتعزيز ومخططات إستراتيجيات بوضع يتعلق ال  هنا
من تدريبات لإلعالميني بعقد وال الفلسطيني، بالطفل خاص متميز إعالم
على قادر أو مسموع، مرئي، أو مكتوب إعالم إنتاج على أجل بناء قدراتهم
بالتدخل األمر يتعلق وإمنا واحتياجاته. الفلسطيني الطفل مع التواصل
يثير ما وهذا اإلعالمية... أميته حملو الطفل؛ نحو املعهد قبل من املباشر

االستفهام والتعجب. عالمات من كثيرا
وافر، احترام من لهم نكنّه مبا  املركز، هذا القائمون على انتهى فهل
وهل ومنافس؟ متطور فلسطيني إعالم  لبناء اإلستراتيجيات وضع من 
ودراسات بأبحاث  وقام إعالمية؛ أكادميية كمؤسسة احلقيقي دوره أخذ
خططا عليها وبنى وواقعه، الفلسطيني اإلعالم حالة وداللة على أثر ذات

تواجهه؟ التي املنغصات كافة على إعالمنا ليتغلب أكادميية،
من فعال هو املشروع هذا مثل تنفيذ هل نتساءل: أن لنا يحق  ورمبا
اإلجابة؟ يحدد الذي وما بيرزيت؟  جامعة في  اإلعالم معهد  اختصاص 
بكافة الوطنية املؤسسات بني تكاملية  وطنية  إستراتيجية هنالك هل

ومسمياتها؟ تصنيفاتها
من يفيد أي شريحة أن ميكن مشروع أي ضد األيام من يوم أي في نكن لم
لتتكامل املؤسسات، تخصص ندرس أن علينا ولكن الفتي. شرائح اتمع
وقطاعا وحكومية، أهلية، الفلسطينية؛ الوطنية فاملؤسسات أدوارها؛
كل تخصصات توضيح خاللها يتم شمولية، خطة بوضع مطالبة خاصا،

تتنافس. أنشطتها وال بحيث تتكامل منها،
ال كما املوضوع، هذا حول واحدة دراسة جند ال اآلن  حتى  ولألسف،
لنجد املؤسسة احلكومية بأنواعها؛ قبل املؤسسات من كاف فهم يوجد
الدور أن حني في تخصصاتهما، في مجال واخلاص األهلي تنافس القطاعني
واإلشراف شأنها ورفع إمكانياتها تطوير دراسة في يتمثل لها احلقيقي

التنافس. من اال هذا دخلت األكادميية أن املؤسسات عليها. كما
في جناح املشاريع مدى في يكون فهو مختلفا؛ مفهوما للمنافسة إن
فيما األكادميية املؤسسات تتنافس كأن التصنيف؛ نفس من املؤسسات
غير وتنافس املؤسسات كفاءة، أكثر كوادر وتخريج للخروج ببرامج، بينها
تهدف التي املشاريع على  في مجال معني، للعمل واملرخصة احلكومية،

مثال. املؤسسات الشبابية كتنافس املستهدفة؛ بالفئة للنهوض
هي والطبيعي، إمنا املألوف تتجاوز منافسة من حاليا نشهده ما ولكن
مؤسسات. ولذا منظومة مؤسسة، أو حدود كل معرفة عدم ناجمة عن
مؤسسة، كل لتعرف الداخلي"؛ املؤسساتي بيتنا إلى "ترتيب نحتاج فإننا
مع عملها في التقاطع ومجاالت احلقيقي، مؤسساتية، دورها شريحة أو

املتكاملة. ما سيقودنا العملية التنموية الفلسطيني. وهذا اتمع
في املؤسساتي العمل  تنظيم  مجرد  يتعدى  الهدف  هذا  حتقيق إن
التي الكثيرة، الدولية املؤسسات مع العالقة طبيعة إلى حتديد فلسطني،
دعم من أجل ميزانيات حكوماتها تخصصها التي األموال تكون أن يفترض
النهوض على  املدني اتمع مؤسسات ومساعدة اتمع، في التنمية
املؤسسة لتقوم خاصة ميزانيات منها تقتطع فجأة بها وإذ مبسؤولياته.
عادلة، غير منافسة خلق على تعمل فكأنها خاصة، مشاريع بتنفيذ ذاتها
منها تتلقى أن يفترض التي املدني، اتمع مؤسسات مع متكافئة، وغير

وتطوره. باتمع النهوض أجل من ومساعدة، عون كل
النظر، دققنا إذا ولكن مستهجنا، وال غريبا عملها يبدو ال قد وحتى اآلن
متنع وخصوصياتها، شعوبها حتترم والتي املتقدمة، بأن الدول سنجد فإننا

مشروعات إقامة ومن مواطنيها، مع مباشرة العمل من أجنبية جهة أي
خطورة يشكل وقد السيادية، األمور من يعتبر األمر فهذا بها؛  خاصة 

الوطني. النسيج االجتماعي على كبيرة
صارمة، قوانني تضع فإنها لسيادتها، واحتراما تطورا األقل الدول أما

الوطن. في املؤسسات هذه عمل على عارمة، وتفرض رقابة
باالتصال واألجنبية الدولية املؤسسات بقيام  األمر يتعلق وعندما
االتصال، هذا ينظم قانون ودون رقابة، دون الفلسطيني، املواطن املباشر مع

للغفران. قابال يعود ال األمر فإن
أوال، وبوزارة اخلارجية بوزارة ممثلة الوطنية؛ السلطة تقوم بد أن ال ولذلك
التجاوزات هذه من احلد في املطلوب األساسي بدورها  تاليا، الداخلية
عن تتوقف وأن للدولة، السيادية األمور من تعتبر أمور على  اخلطيرة، 
واالعتماد الذاتية، املالية املوارد  ونقص التجاوزات. هذه عن التغاضي 
باتصال اخلاصة واملعايير عدم وجود الضوابط تبرر ذريعة ليس املانح، على

اتمع اتلفة. شرائح مع مباشرة األجنبي
خطيرة، أبعاد ولها  جدا، حساسة املسألة هذه  بأن نعتقد نحن
أبوابها. أوسع  وعلى  والتمحيص، للبحث ملفاتها تفتح  أن  وتستحق
أمام الباب نغلق الوطنية، املؤسسات بني تكاملي بشكل األدوار وبتوزيع
املشروع مع تتوافق ال التي أجنداتها  من وكثير  األجنبية، املؤسسات 
إقبال ونزيد  مبؤسساتنا، الثقة نعزز واألهم؛ الفلسطيني... الوطني
تضارب عن الناجمة نعرضه للحيرة أن أنشطتها؛ دون على الفلسطينيني
االبتعاد إلى الشعب بغالبية تدفع التي الوطنية، بني املؤسسات املصالح

األجنبية. املؤسسات من أكثر واالقتراب عنها،
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ألنني رمبا ملاذا، ال أدري قلبي، إلى هو األقرب اخلريف فصل
منطقتنا في مظاهره النعدام ورمبا أول، مواليد تشرين من
جلده يغير وهو الشجر ملنظر وشوقي الصحراوية، العربية
كبير هذه املرة يساورني شك حقا. لكنني أدري ال وأوراقه.
من ما استشهد بغير يأتي املفضل حني فصلي يكون أن في
ضحيت ومن ومن اعتقل في سبيله أحبائي، أصدقائي، أجله
عن البعيدة السهلة الرغدة وأحالمي، وباحلياة مبستقبلي

أجله. من في هذه األرض، هموم الرباط
بالكم أكثر، فما  واإلشاعات كثير، العالم حول الكالم
والتي فلسطني، في وتلك اإلشاعات الكالم هذا حني يكون
أما اإلشاعة. وتكاثر لنمو األخصب تعتبر حالتها خلصوصية
أحدهم آخر؛ طعم فله الغزيني أحاديث في املؤمتر موضوع
السبب بأن يفتي وآخر واحلوار، الوحدة سيعيد املؤمتر بأن يتنبأ
أما غزة. إلى قطاع دولية قوات إدخال للمؤمتر هو الرئيس
معد املؤمتر فتجزم بأن املعسكر سوق في البقدونس بائعة
سيحالفه احلظ من منهم هو أي وإيران! ترى لضرب سوريا

اخلريف"؟! مؤمتر سيعقد "ملاذا رمضان: فزورة على باإلجابة
على القنوات السؤال هذا عرض يتم أن هو األخير االقتراح
-١٩٤٨ برقم االتصال طريق عن مسابقة إطار في الفضائية
على يحصل  والفائز جوال،  أو أرضي  هاتف أي من  ،١٩٦٧

على  غير، ال أمريكيا فقط دوالرا و٣٣٨ ٢٤٢ بني تتراوح جائزة
املتحدة االمريكية! الواليات في سيعقد املؤمتر أن اعتبار

ممثلي والسادة، السيدات إلى  رسالة  أوجه أن أود اآلن
املؤمتر؛ أطلقها املفاوضات التي فلسطني في

ن؛  ي ط س ل ف فلسطني، تتذكروا أن إليكم  أتوسل 
غزة ليست فلسطني سادتي، يا اهللا رام ليست ففلسطني
فلسطني القدس، هي فلسطني البريء، الشعب هذا قادة يا
ويافا، حيفا هي التاريخية فلسطني والقيامة، األقصى هي

األخضر. اخلط داخل القابعة الصغيرة وقطرة؛ قريتي
هذا قبل  بقضيتنا حل ماذا تتذكروا أن عليكم واجب 
شقيقه األخ اغتال كرام، سادة يا أنفسنا يا قتلنا لقد املؤمتر؛
بفلذة املغدور اليمنى كبدها فلذة دفنت واألم العروبة، أبناء يا
سفره. جواز من خجال الفلسطيني كبدها اليسرى، وأمسى
د، تُعمّ أن قبل وأحالمنا اغتيلت قادة، يا بسببكم ر جّ هُ شبابنا
تلعبون. التي اململة الكراسي لعبة بني ضائع ومستقبلنا
ال يعني فلسطني في هنا والبقاء البقاء، صراع في نحن بينما

املفقود. أمل احلياة عن البحث صراع بل هو اجلوع، صراع
املؤمتر؛ بوابات على الراكضون أيها

فلسطيني ونصف املليون خلفكم مليونا تركتم لقد
الفلسطينية. تاريخ الثورة في أحلك أيام يعيشون غزة، في
فلست غزة؛ في إليه وصلنا ما سبب عن تسألوا أن وإياكم
ملاذا يجيب: أن يجب من أنتم بل اإلجابة، عن  املسؤول

هنا؟ أوصلتمونا إلى
السابقة، السالم مؤمترات من منكم االستفادة أرجو كما
خير تبعه والقمم املؤمترات تلك أي وأرجوكم حاولوا تذكيري:

للشعبالفلسطيني؟
لتبرير فلسطني عن مبمثلني تأتي  كانت املؤمترات كل 

بعد املؤمتر. بشعبها سيحل الدمار الذي
عباس محمود الرئيس كان قبل املؤمتر قصير حتى وقت
كم كنت واضحة. أجندة دون املؤمتر لن يشارك في يقول إنه
الرئيس؛ بتعليمات االلتزام به   احمليطني أولئك  من أرجو 

دامو أسامة
غزة الصحيفة/ مراسل

q�_« s� WÐu−Ž√
ال وأثرا  بصمة، نفسه  على يتركون أشخاص املرء حياة في مير كم

ميحى!
هو فينا  يؤثر  من يكون حني  ودائما، وكبيرا رائعا تأثيره  يكون وكم

املعلم!
رغم ما في عمله، اإلخالص شديد الفلسطيني بأن املعلم علمنا ومع
مستوى على أو املهنة، مستوى على سواء عصيبة، ظروف من فيه يعيش
كثير يكون أن وميكن  متيزا، أكثر  بعضهم أن إال املتدنيني، والدخل الراتب
يتعداه فحسب، بل املهني األمر بأداء الواجب يتعلق ال حني كذلك، منهم

األبدي لهذا الشخص. العشق هي التدريس مهمة تصبح أن إلى
من اهللا؛ عطا  سوزي هي نفسي في كبيرا أثرا تركت التي املعلمة 

حلم. ببيت يوسف مار مدرسة
إليصال ليس عملها، أداء في تتفنن مهنتها، في القديسة فهذه
وهي لهن. رائع حياة أسلوب لرسم بل فحسب، لطالباتها املعلومة
أجل من  الفرص كل وجهها في فتح  فقد  العمل؛ إلى بحاجة ليست 
التعليم؛ تعشق املرأة هذه لكن دخال. أكثر لعمل أو مناصب عليا، احتالل
بالعقلي، اإلنساني متكامل يربط ونظام أسلوب حياة، لها بالنسبة ألنه
بضعة كتابة مهمتها معلمة ال مربية، ا أمّ لتكون  بالعاطفي؛  والعقلي
بالفعل إنها املهنة... من (قرف) لترتاح إلى منزلها ترتد ثم اللوح، على أحرف

كما يقال. األنبياء" "مهنة على حتافظ متاما، كيف تعرف امرأة
تنفصل فال عضوي، ارتباط في عمله مع اإلنسان يتماهى أن رائع هو كم
فلسطني، من أخرى مواقع في يتكرر لو سوزي ومثال املوصوف. عن الصفة
أن الفلسطيني للمجتمع فيمكن فحسب، التعليم مهنة في وليس
االستمرار، مهما في والرغبة بل والقدرة، واإلبداع... العطاء مبستوى يرتقي

احلناجر! القلوب بلغت
أن الضرورة مبكان ومن هذا الشخص املثال. يكون منا أن كل في يفترض
ركيزة والتضحية، العطاء مؤثري نتكئ على وأن وذخائرنا، كنوزنا عن نبحث

تفاؤل وأمل. بكل قدما، للمضي والطاقة القوة نستمد منها
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في تعقد فردية مبادرات لقبول استعداد على فلسنا
في مبني هو "كما عن عبارة مخرجاتها تكون "األلب"،

."X Files" مسلسل في وكأننا ،"X ملحق
الرئيس؛ ولفخامة

يتم أن تقبلوا فال الشعب؛ كل الشعب، هذا أنت رئيس
متمرد إقليم غزة أن أساس على رام اهللا لرئيس حتويلكم
غزة وشعب فلسطني، من تبقى مما جزء هي غزة ومعاد.
"املطيعة" رحلة فلسطني أقاليم في إخوته شارك من هو
بأهمية وينادي  بل ويقر، يعترف غزة في من النضال. كل
فخامة الرئيس يا فال تقبلوا الوطنية، للسلطة رئاستكم

يقترفه أبناؤها. لم بذنب لد غزة جتُ أن
حدش ما "اللي املؤمتر في  فلسطني  ملمثلي وأعود
حتقيق من أجل املؤمتر إن كان هذا جاي"! ليش عارف فيهم
في الشعوب مبصير الالعبني ألولئك إقليمية مكاسب
من مرة ألف أشرف فاالنسحاب ولبنان، وفلسطني العراق

لنا. ليست قضية في زور شهود منسي أن
الالعب نصبح اجعلونا الكرة، نكون أن سئمنا وأكررها،

تقدير. أقل على املتفرج... واحدة... أو ملرة
نفكر دعونا املؤمتر العظيم، هذا عن سينتج ما وأخيرا؛

النتائج: تخيل التالية قبل األمور في
انتخابات قبل أيامه آخر في األمريكي اجلمهوري -احلزب

العام القادم. بداية املقبلة الرئاسة
إيالما أشد العراق مبستنقع في املتحدة غرقت -الواليات

فيتنام. مستنقع من
األمريكي" "للعدل جديدا  وزيرا  عنيّ  بوش -الرئيس
تعذيب أقر وزير من بدال أرثوذوكسية، يهودية  أصول من

اإلرهاب! معتقلي
االستقرار. أجل من يصارع -الدوالر األمريكي

في "شافيز" في مصيره الذي يتحكم النفط -برميل
على الكبار. مستحيال سيضحي فنزويال

وهي األمريكية، السياسة غباء ثمن دفع سئمت -أوروبا
آجال، أم عاجال السياسية التبعية من للتحلل طريقها في
في يعرف الفرق أهم من تصحيح أخطاء من ال هو ما ولديها

."Australia – Austria" أستراليا والنمسا؛ بني اإلجنليزية
-هناك تعاظمللهاللالشيعيحولالسنةاملسلمةفيشبه
"الهبلة" خطواتها من مخرجا لنفسها تعرف اجلزيرة، وأمريكا ال

اإليراني. الشيعي احلضن العراق إلى مبوجبها سلمت التي
اآلن تخيل ميكننا هل لذلك، سرده، ميكن مما الكثير وهناك
سياسيا انتصارا بوش يحقق أن املطلوب املؤمتر؟ وهل هذا نتائج

العاملي"؟ "السلم حساب على األبيض بالبيت أيامه آخر في
وشعبها ستقحم فلسطني أن أي نتائج أعرفه ولكن ما أدري! ال
مرفوضة تكون أن اخلاسرين يجب صف في نكون فيها معادلة في

احلساب! لفاتورة دفعا كفانا الوطن، هذا سياسيي من
ألنني أحبه  اخلريف؛  فصل أحب  ملاذا  اآلن عرفت لكنني
اشتقنا التي العربية االنتصارات أول"، شهر مواليد "تشرين

وتالحمه. هذا الشعب وسنحققها بوحدة لها،
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رفضت؛ لكنها منه، تشتري أن وأصر بها، التصق
مرة ابتعدت  أنها غير حقيبتها. في سلعته فوضع 
كيف هي تعرف ولم والتوسل! للبكاء فلجأ أخرى.

في االجتاه اآلخر. فذهبت تسير تتصرف،
فاألطفال يوميا؛ شوارعنا منه تخلو ال مشهد
فيغالب األوقاتيقفونعندإشاراتاملرور،ومفترقات
اآليات مثل بضاعة،  من بحوزتهم ما لبيع  الطرق
املستحيل ويحاولون  الناعمة.  واحملارم  والعلكة، القرآنية
املقدسات لتشتري بكل ويستحلفون بضائعهم، ليبيعوا

منهم!
أطفال يعيلون أسرهم

يبيع  سعير، من سنوات؛  ١٠ حسن، محمد  الطفل 
يقول: "تعلمت عائلته، ليعيل الطريق حافة اجلوارب على
في وأخي أنا وأعمل يعمل، ال الذي املقعد والدي املهنة من

العطلةالصيفية".
بصوت النداء طريق عن الزبائن جذب محمد ويحاول

يشترون مني". متواصل، "لعلهم مرتفع وبشكل
 ً نقودا ليوفر سنة،  ١٥ محمود، الطفل يعمل بينما
لم إذا ماديا. ولكن أهله وملساعدة املدرسية، لشراء لوازمه

لليوم التالي"! البضاعة "فستبقى منه أحد، يشتر
تراه  اآليات القرآنية للمارة، عاما، ١٣ حماد، طلعت ويبيع
يعيل ماال يجمع جيوبهم، لعله اآليات في ويضع يالحقهم
وال ظهره، في آالم حادة من يعاني "أبي ويقول: به عائلته،
أسرتي". إعالة على قادر غيري يوجد وال العمل. على يقوى

األسباب
في اهللا رام مدينة العاملني في األطفال ظاهرة تنتشر
بشكل الفت األعياد مواسم وفي الصيفية، العطلة فترة
الفاهوم، ياسر الشرطة جهاز في الرائد يوضح حيث للنظر.

على الذكر الطفل يجبرون األسر أرباب أو اآلباء  "بعض  بأن
العلكة وغيرها. كبيع مختلفة، أمور في في الصيف العمل
الشرطة مركز فيها شهد حادثة وقعت قبل سنتني، ويذكر

قدورة،  مخيم من عاما،  ١٢ عمره يتجاوز ال طفل حضور 
أن يعود ال يستطيع بأنه ليشتكي املركز، إلى يومي، وبشكل
قدره يتراوح مبلغا يجمع يضربه إن لم أباه "ألن البيت؛ إلى

عمله". شيكال ومئة شيكل يوميا من خمسني بني
الطفولة، رعاية مركز من  بربغيت؛  بريغيت ويوضح
األطفال عمالة بأن االجتماعية، الشؤون في واملتخصص
العمل على أطفالهم األهالي يجبر "حيث البيت، من تبدأ
"يعتقد ويقول: جديد للعائلة". دخل مصدر توفير بهدف
األهل يشجع  حني في "شطارة"، عمله بأن  الطفل
الفرحة معالم  من يبدونه ما عبر العمل أطفالهم على

وجوههم". على
أدوار!

الظاهرة؟ هذه مع الشرطة تتعامل كيف ولكن
يهتم من "هنالك قائال: الفاهوم الرائد عنه سؤال يجيب
أهالي استدعاء على التحقيق، ويعمل قسم في باألحداث
جتبر الشرطة احلاالت أغلب وفي معهم. للتحقيق األطفال
إلى الولد دفع عدم على ينص تعهد توقيع على األهل
على باإلنفاق األسرة معيل يقوم وأن الشارع، في العمل

الطفل".
اجتماعية مؤسسات مع تتعاون الشرطة أن كما
هذه من إلخراجه  الطفل أسرة  مع تعمل متخصصة،

األسر. هذه عن ميداني إجراء بحث إلى إضافة احلالة،
بكتابة "تقوم الشرطة  أن  على الفاهوم  ويؤكد
املؤسسات إلى يعود املتابعة دور ولكن التعهدات"،
اخلاص القانون يخالف األطفال ويقول: "عمل االجتماعية.
طفل أي قيام على عدم ينص الذي وقانون العمل؛ باألحداث،

حيث تقوم  أو احملالت، في الشوارع بالعمل عاما ١٦ دون سن
تشغيلهم". من احملالت الدولة بتحذير

طفولتهم ِمن حرمهم
احملل بضاعة لبيع أبناءهم يرسلون أصحاب احملالت أن غير
أن على بريغيت ويؤكد الكمية. نفاد لضمان الشوارع في
العمل، ميكنهم  عشرة،  السادسة جتاوزوا الذين األطفال
يحاكم أو الشارع؛ "فالقانون سيحاكمهم، في ليس ولكن

يوظفهم". من
الظاهرة بأن هذه شوكت؛ من نابلس، املواطن رامي ويرى
صحية، في بيئة ينشأ أن يجب الطفل؛ ألنه حق "حرام في
على يقتصر كان عمله لو حتى الطرق، يتوفر في ال وهو ما
الطفل تشجيع من الشراء بأن ويعتبر العطلة الصيفية".
الشفقة تتغلب علينا "أال إلى داعيا العمل، على متابعة له

منه". فنشتري
أتوجه؟ أين إلى

الربحية األهلية غير املؤسسات من مجموعة وتعمل
"يسعى بريغيت: يقول حيث للطفل، احلماية توفير على
األطفال رعاية إلى اهللا  رام  في  الطفولة رعاية مركز
أكادمييا وتقوميهم تربيتهم  وتصحيح  وحمايتهم،

ونفسيا". واجتماعيا
قد مجانية، قانونية خدمات كذلك املراكز هذه وتوفر
السكن إلى للمساءلة. وإضافة إذا تعرض الطفل يحتاجها
مأكل من األساسية، االحتياجات بعض توفير ميكن واألمن،
العودة يرفضون هؤالء األطفال معظم "خاصة وأن ومشرب؛
يستلزم مما  املنزلي، للعنف تعرضهم نتيجة ألسرهم،

عن "أسر بديلة". البحث
يعاد ثم طبي، لفحص الطفل يخضع هذه احلالة وفي

جديد. من املدرسة في تسجيله
الذي يصل واإلحلاح التوسل وبني والرفض، الشفقة وبني
لينجو معه ما كل أن يبيع هذا الطفل ينتظر اإلزعاج، حد
سلبية، نظرة ينظرون إليهم وألن الناس غضب والده. من
عن يتخلوا أن هؤالء األطفال يتعلم الضغط العائلي، وجراء
هو "األزعر" أن منهم اعتقادا العنف؛ وميارسوا طفولتهم،

سوقه"! "ميشي الذي
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عيني متأل كانت في العودة، واألمل للوطن، والشوق والبعد، احلزن،
وطفولتها  أهلها  تذكرت حني نابلس، من عاما، ٣٦ محمد، آمال
لم طلب "إسرائيل" عندما رفضت كل ذلك تركت فقد وأصدقاءها،

االنتفاضة. قبيل به تقدمت الذي الشمل
فلسطيني من وتزوجت اخلليج، دول في إحدى ولدت التي آمال
بداية إقامة كانت فلسطني إلى زيارتها بأن تعلم تكن لم مواطن،

١٢٠ ألف  بني من واحدة وهي والطرد! التهجير طائلة جبرية حتت
مواطنتهم. لتثبيت جمع شمل؛ بطلبات تقدموا شخص

االجتاهني كال مخاوف في
رؤية من ومحرومة الهوية، من محرومة  اآلن "أنا  آمال: تقول 
أما مغادرة فلسطني". من حيث لم أمتكن األردن؛ في وأهلي والدتي
دون أعيش اكتشف بأنني حالة "في حد؛ تقف عند فال مخاوفها
فلسطني مرة دخول من وسأمنع األردن، إلى سيتم ترحيلي هوية

وزوجي". أبنائي عن بعيدة وسأعيش أخرى،
املدنية املعامالت جميع إسرائيل أوقفت االنتفاضة، بعد اندالع
آمال تصدق ولم الشمل". "لم معاملة فيها مبا الفلسطينية،
الظروف. كانت مهما نابلس من مغادرة  منعها إلى أدى ذلك بأن
تقول: لها حيث تتعرض، التي املعاناة حجم أن تخفي ميكنها وال
أن إما خيارين؛ بني الوقت، وأنا في نفس وتناقض صراع في "أعيش
زوجي مع أبقى أن أو عوده، دون وأسافر إلى األردن وزوجي أترك أبنائي

االحتالل". حتت وطن في وأبنائي أسيرة
للعمارة االحتالل قوات اقتحام خالل وقعت حادثة وتذكر آمال
اجلنود طلب حني انتابتها التي اخلوف  وحالة  فيها، تسكن التي 
حول اجلنود حني طعم النوم أذق "لم السكان، وتقول: هوية بطاقات
بأن ظننت لقد عسكرية؛ ثكنة إلى شقتي من القريبة أحد املنازل

فلسطني". في حياتي نهاية سيكون ذلك
عقوبات جماعية

الصمود، دفتر في يسجل وصمود مستمرة، ومعاناة أخرى، قصة
بيوتهم. واملواطنون مسجونون في

حق، أصحاب  "نحن  نابلس:  من فاضل، سناء تقول  املرة  وهذه
بإبرازها مطالبون فنحن حقوقنا؛ أبسط الشخصية والبطاقة
حقوقنا منارس الفلسطيني؛ الشعب كبقية نكون دائما، وبحملها

املعتادة"!
إسرائيل متنع ملاذا أستوعب  أن  ميكنني  "ال قائلة: وتتابع
يخص كان املوضوع جمع الشمل؟ إذا حقهم في الفلسطينيني من
ذلك ففي الطلبات، كل يشمل قرارها يجوز أن فال األمنية؛ اإلجراءات

جماعي". عقاب
املقابلة، وهو ينتظر جنني، من نعيم، محمد صبر فرغ أن وبعد
عمي ابنة خطبت  نعيم، محمد "اسمي بعيد: من ينادي  أخذ
رحمة أنتظر أنا اآلن وحتى سنوات، سبع منذ األردن في املقيمة
ولكني الشمل، جمع على بالزيارة أو احلصول لها للسماح إسرائيل

السالمة"! االنفصال... مع قررنا لذلك جواب؛ أي أحصل على لم
لدواع أمنية! التجميد... حتت عائالت

احملتلة األراضي في اإلنسان حلقوق اإلسرائيلي املركز أصدر وقد
"لقد فيه: جاء تقريرا "هموكيد" الفرد عن الدفاع ومركز "بتسيلم"،

شمل،  طلب جمع ١٢٠ ألف االحتالل اإلسرائيلي سلطات رفضت
بذريعة احملتلة؛ األراضي في الفلسطينية العائالت بها تقدمت

األمنية". اإلجراءات
عن حتت التجميد" "عائالت عنوان حمل الذي التقرير وكشف
للعائالت الشمل جمع حظر  قرار تنفيذ في  شرعت إسرائيل أن
املتعلقة الدراسات بينت كما أعوام، ستة منذ الفلسطينية
حالة تعيش الفلسطينية العائالت آالف عشرات أن باملوضوع 
إسرائيل التعسفية، وممارسات الشمل، جمع جتميد بسبب" تشتت
تطالب عائلة فلسطينية كل على واضح تؤثر بشكل أصبحت التي

شملهاً. بجمع
مدار السنوات الست على رفضت االحتالل أن قوات التقرير ويبني
من الفلسطينيني عائالت شمل موافقة جلمع أي إصدار املاضية
فيه حظرت  الذي الوقت في غزة، وقطاع الغربية الضفة سكان 

هذه معاجلة ورفضت الوطن، في ألقاربهم الفلسطينيني زيارات
الطلبات.

تخدم كيف يوما إسرائيل تفسر "لم التقرير: في جاء كما
سياسة بأن يتضح ذلك، وعلى النقيض من األمن. السياسة هذه
ما بني من تخدم، الشفافية وعدم بالتعسف تتميز التي التجميد

مرفوضة". دميوغرافية أهدافا تخدمه،
األمل الفطر يجدد عيد

املدنية الشؤون دوائر نشرت الفائت، الفطر عيد اقتراب مع
على اإلسرائيلي اجلانب وافق ألفني ممن حوالي أسماء الفلسطينية
النشرات في وقد ورد بها. تقدموا كانوا الشمل التي جمع طلبات
الدفعات من بني سلسلة من األولى "الدفعة هي الدفعة هذه بأن

طلباتها". على باملوافقة اإلسرائيلي اجلانب وعد

اجلانب رفض فقد غزة؛ لقطاع بالنسبة متاما األمر كان مختلفا لكن
مع التعامل "رفض بحجة موافقة أي غزي مواطن أي منح اإلسرائيلي

فيه". احلكم مقاليد على حماس حركة استيالء القطاع بعد

حجم تعكس مخفية وحكايات تنتهي، لم قصص
أن ينتظرون بيوتهم في زالوا ما ومواطنون الظاهرة، املعاناة
الهوية، وحل مشكلة املساعدة من أجل أحد بابهم يطرق
يعيش حيث والقرية، املدينة تلك أو  املنطقة هذه في
بطاقات ميلكون ال بيوتهم؛ قضبان خلف املواطنني آالف
وطنهم، أرض على حية ككائنات وجودهم تثبت شخصية
حراسة... كل دون معتقل شبه في يعيشون مما يجعلهم

"جمع الشمل". معامالت أوقفت إسرائيل ألن ذلك

اهللا / رام حالحلة بهاء تصوير:
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درجات  ألقصى  به  ويصلون  عملهم  يتقنون  املسرح،  خشبة  على  يتراقصون  تراهم 
اإلبداع، أما هو فوجهه يتحدث بكل اللغات، يقفز بضحكة، ويتمايل بلغة حزينة، تعرف 
للوهلة األولى بأنك تشاهد اختالفا ناطقا في عينيه ووجهه؛ شرف النبالي الراقص في 

فرقة الفنون الشعبية للدبكة، يروي لنا حكايته مع الرقص الشعبي.

مشوار 
الثالثة عشرة من عمره،  الشعبية منذ كان في  الدبكة  بدأ شرف، ٢٠ عاما، ميارس 
حني اكتشفت موهبته منذ كان في الصف التاسع، فانضم إلى فرقة العودة التابعة 
ملدارس "الفرندز". يقول: "شاركت في البداية إلرضاء فضولي". ويتابع: "لم أكن أخطط 
ألصبح راقصا في يوم من األيام، والعروض الوحيدة التي كنت أشاهدها هي تلك التي 
كانت تقام على مسرح املدرسة، وفي اليوم املفتوح، وفي املناسبات األخرى. وما إن دخلت 

فرقة املدرسة حتى اكتشف املدرب قدراتي".
ولكنه وصل إلى أعتاب التجربة احلقيقية التي غيرت حياته، ومكنته من التعبير عن 
التراث احلبيب والعريق بجسده النحيل، حني التحق بفرقة الفنون الشعبية الفلسطينية؛ 
لبنان،  واثنني في  وثالثة في سوريا،  العروض؛ ٣٥ عرضا في قطر،  م عددا كبيرا من  فقدّ

ومثلهما في فرنسا، وتسعة في أمريكا، وواحد في البحرين.
فبعد العرض األول الذي قدمه شرف مع فرقة املدرسة، وجه كثير من مدربي الفرق إليه 
الدعوة لينضم إلى فرقهم، يقول: "سـألت عن الفرقة األفضل، فأشاروا علي باالنضـمام 
إلى فرقة الفنون الشعبية". وهناك بدأ شرف في قسـم البراعم، وبعد سنتني ونصف، 

انتقل إلى فرقة الفنون للكبار، وما زال يتعلم، حيث يقول: "تعلّم الدبكة ال نهاية له".
وفي فلسطني وحدها، يشارك شرف في حوالي عشرة عروض في العام الواحد منذ سبع 
سنوات، وميزج بني العروض الفلكلورية الشعبية، والتعبيرية املعاصرة. وأهم هذه العروض 

كان في سوريا حني عرض أمام ١٥,٠٠٠ مشاهد، على أحد املدرجات الرومانية األثرية.
محطات

يقول شرف: "أجمل حلظات حياتي عندما أؤدي رقصاتي الفردية، خاصة حني تكون أول 
بالفخر، والسعادة املطلقة".  املواقف أشعر  أمام اجلمهور، وعند جناحي في هذه  عرض 

ويتذكر: "خالل بعض العروض التي قدمناها جعلت  اجلمهور يبكي"!
أما أكثر اللحظات التي يشعر فيها شرف بالفخر، فهي عندما يتجاوب اجلمهور مع 

العرض؛ "فهذا يعني أننا متكنا من إيصال الرسالة إلى قلوبهم، وحتريك عواطفهم".
مدرب في العشرين

الفن  وفرقة  وتل،  بالطة،  منها  الفرق؛  من  لعدد  الدبكة  بتدريب  حاليا  شرف  ويقوم 
الشعبي، وصفا. إال أنه ال ينتمي إال لفرقة الفنون؛ "نظرا ملنع ازدواجية العضوية".

هواية... موهبة... عمل وطني
وممارسة  بيرزيت،  بجامعة  التجارة  دراسته في كلية  بني  تناقض  ال  بأنه  ويؤكد شرف 
هوايته في الدبكة الشعبية؛ فهو قادر على أن يوازن بني دراسته وممارسة الدبكة، وتقدمي 
العروض أمام اجلمهور في فلسطني أو خارجها، ويقول: "سأستمر في الدبكة إلى جانب 

دراستي، وسأعمل على تطوير قدراتي".
وحسب شرف فإن الدبكة هي "أحد رموزنا الثقافية والفلكلورية التي ال بد من احلفاظ 
عليها"، ويقول: "أدعو الشباب الفلسطينيني للحفاظ على هذا املوروث؛ فمن خالله ميكننا  

نقل رسالتنا إلى العالم، والتباهى بأغانينا وتراثنا العريق".
ولكنه ال ينظر إلى الدبكة على أنها هواية فحسب؛ بل على أنها "عمل وطني أفتخر به"، 
ويوضح قائال: "ال يستطيع أحد أن يتصور غيظ االحتالل عند رؤية أبناء فلسطني يتمسكون 
بتراث أجدادهم، وميارسون عاداتهم أمام العالم، رغم محاوالته الفاشلة لطمس الهوية 
والتراث". وهكذا ينقل الفنان رسالة الثقافة والفن الفلسطيني، مخلصا العالم من فكرة 

أن فلسطني "حرب ونكد"!
ويرى شرف بأن الدبكة تعتمد على املوهبة بشكل خاص، حني يقول: "تعتمد املوهبة على 
االلتزام وبذل  اجلهد بشكل أساسي". وهي نقطة حتول كبيرة في حياته، فقد "ساهمت في 

تنمية شخصيتي، وعرفتني على اآلخرين، وساهمت في احلفاظ على ليونة جسمي".
ويستنتج بخبرته أن اإلقبال على الدبكة يعتمد بالدرجة األولى على سمعة الفرقة 
ومكان العرض. ورغم جناحه، إال أنه يقر بوجود بعض املشكالت التي قد تبرز أثناء العروض، 
"قدرة  في  فتتمثل  إيجابياتها  أما  القدمية".  والعقليات  الناس،  بعض  "تزمت  في  تتمثل 
الفرقة على التعبير عن فكرتها من خالل أداء الرقصة وحركات اجلسد فقط، حتى لو لم   

يفهم اجلمهور اللغة العربية".
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كنت في السادسة من عمري عندما دخلت املدرسة، وهناك تعرفت على 
صديقتي الصة ندين شاهني؛ فتاة موهوبة في املوسيقى والرسم، وحتى 

الدراسة، التي جمعتها بها قصة عشق.
منذ نعومة أظفارها تعلمت ندين املوسيقى، وأحبت أمها أن تعلمها العزف 
على العود، ولكنها لم تتمكن من ذلك لقلة معاهد املوسيقى في القدس، 
ولم تيأس، فحاولت البحث عن آلة موسيقية تستطيع دراستها. وبالفعل 
وجدت نفسها في "جوقة الياسمني"؛ التابعة ملدرسة مار يوسف بالقدس، 
تعليم  يتم  وفيها  القدس،  مدارس  إحدى  في  العزف  معلمة  على  وتعرفت 
البيانو، والكمان، و الـ"فلوت"، فحاولت العزف على البيانو، وجنحت؛ فأكملت 

الطريق وكانت البداية.
"لوال أمي وأبي ملا درست املوسيقى، وجنحت في املدرسة" كما تقول ندين، 
املوسيقي  إلى معهد مانيسكات  أذهب  وتضيف: "عندما أجد وقتا إضافيا 
التابع خلورانية دير الالتني؛ لكنني لم أستطع شراء البيانو بسبب ضيق منزلنا 

في البلدة القدمية" .
البيانو آلة مشهورة، وصوته يحاكي رقة السحاب، وهو أول ما يقدم للطفل 
الصغير كلعبة يتعلم من خاللها األصوات، أما ندين فرأت فيه شيئا آخر: "لقد 

أدهشني صوته، وأدهشني عزف الطالب الذين هم في نفس عمري، وكأنهم يعيشون 
فيه"!

وتقر ندين بأنها ال تنظم وقتها بأفضل الطرق، إال أنها ناجحة في الدراسة والعزف، 
تقول: "عندما نكون على أبواب االمتحانات أحاول التفرغ للدراسة، ولكن من الضروري 

بالنسبة لي أن أعزف على أي آلة موسيقية قبل القيام بأي عمل".
أو تطير في سماء  األنغام،  بأنها تسبح في محيط من  ندين تشعر  وعندما تعزف 
واسعة؛ "قدرتي على عزف أي مقطوعة موسيقية، مكنتني من مشاركة مجموعة من 
الطالب في مهرجان موسيقي في إيطاليا، أقيم في شهر نيسان ٢٠٠٧، وهناك قمنا 

بتسجيل أول C.D وفيه أغانينا وأحلاننا".
وعن هذه التجربة تقول ندين: "كانت مرعبة، خاصة الوقوف ألول مرة أمام جمهور 

كبير، لذلك لم أتوقف عن التدرب حتى آخر حلظة سبقت عزفنا أمام اجلمهور" .
مهرجان  كل  وفي  بها،  تتقدم  خطوة  كل  في  لدعمها  والديها  ندين  وتشكر 
شاركت فيه، وستشارك فيه، وهي اآلن تأخذ دروسا في العزف على آلتي البيانو، 
والشيللو. وحتلم مبتابعة العزف والغناء، إلى جانب الرسم، حيث تقول: "إذا أراد أحد 
منا شيئا ما، فعليه املثابرة والسعي حتى يحققه، ومحاولة حتقيق ما هو أكبر 
منه حتى يصل إلى ما يطمح إليه". وتؤكد أنها ترغب بالعزف كاحملترفني على آلتي 
البيانو والشيللو، لتصل إلى املستوى املرغوب، وتكون قادرة على املنافسة على 

صعيد وطني ودولي.

 الفلسطينية إيقاعها
الدبكة
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فرصة للتعبير عن الذات
يجد الفلسطيني نفسه بعد إرث االستعمار واالحتالل الذي يعيشه 

تواقا دائما إلعالء صوته واجلهر بآالم هذا الشعب، خاصة أنه جزء من 
العالم العربي الذي يكابد فنون القمع واإلرهاب الفكري املتنوعة 

التي متارس ضده وتفرض عليه ذلك الصمت، يقول الشاعر 
البرغوثي: "إن اجلزئية األهم واألبرز في توصيف حالة االحتالل 

الصوت  إلغاء  واإللغاء لآلخر،  اإلقصاء  واالستعمار، هي حالة 
والصورة، فاملستعمر يرى األرض ويتعامل معها وال يرى من عليها، 

يريدها أرضا بال شعب. وباملناسبة هذا ليس فقط ما مييز إسرائيل، فهو 
ما يحصل في جميع حاالت االستعمار، ترى إفريقيا وال ترى األفارقة، وترى 

الهند وال ترى الهنود". 
ويضيف البرغوثي، "إن فكرة أن تكون مرئيا أو أن تكون مسموعا شيء نادر وهذا 
بحد ذاته مقاومة وفرصة ال تعوض في التعبير عن الذات وعن الهوية الوطنية، 
فعندما تتاح الفرصة للفلسطينيني؛ جتدهم وفي مختلف ااالت وليس فقط في 
الشعر، ينقلون مباشرة اخلطاب الفلسطيني للعالم، يقولون الكلمة املكبوتة 
بسبب وضع تاريخي استعماري، مثال إدوارد سعيد، استاذ األدب والنقد، فورا قال 

الكلمات التي يود كل فلسطيني قولها".

بني الشعر الشعبي والفصيح
الفلسطينية،  بالعامية   ،١٩٩٩ عام  ميجانا،  ديوان  مع  الشاعر  بدايات  كانت 

وبعدها نشرت له دواوين بالعامية املصرية، منها ديوان "قالولي بتحب مصر ... قلت 
مش عارف" الذي رفض الشاعر أن يعلق على الظروف السياسية التي أحاطت بنظمه.

ويقول في الشعبي والفصيح: "أنا ال أجد تعارضا بني النوعني، أنا من الناس الذين يؤمنون 
بأن الشعر كالم، كالم بيني وبني أي شخص، وفي كال احلالتني هدفي أن يصل ما أردت قوله 
إلى مستمعي، ولكن الفرق الوحيد هو أن اللغة الفصحى يفهمها أهل فلسطني وكافة 

العرب، من هذا املنطلق أمتسك بالفصحى كونها تضم جميع جمهوري".
وينوه إلى أن فلسطني والعراق كانتا دائما تقدمان أهم وأبرز األعمال الشعرية؛ بسبب 
األزمات التي يعيشونها في كال البلدين، وأيضا ألن الشعر من الفنون التي ال حتتاج لبنية 
حتتية، فال حتتاج ملسرح مثال أو لالستقرار الذي تتطلبه الرواية، وال للوقت الطويل الذي 

تأخذه، وبهذا تناسب القصيدة األوضاع غير املستقرة التي يعيشها البلدان.
لقال ما أقول

بعد كل هذه الصور واألصوات والنكهات واجلماليات التي رسمها متيم في ذاكرتنا عن 
بأول  حظيت  اهللا  فرام  األخريات،  الفلسطينيات  عن  متيم  كتب  الريشة  وبذات  القدس، 
الغيث، وحضرت في أول ديوانه "ميجانا"، يقول متيم: "كتبت هذا الديوان خالل إقامتي في 

رام اهللا ملدة شهرين ألول مرة في حياتي، حيث كان ذلك في عام ١٩٩٨. ولكن تلخيص عالقة 
اإلنسان باملكان صعب وصفها بكلمات قليلة، فذلك يحتاج إلى كتاب أو عدة كتب. ولكن 
هذا احلب الذي استقبلني لدى وصولي يعني لي الكثير ويربكني". إن هذا احلب الذي قوبل 
به في أمسياته التي أقامها في الضفة منذ وصوله امتنانا جلمهوره، ينم عن تعلق وثقة 
باخلطاب الذي يقوله متيم، وأنه المس الوجع الفلسطيني.. وقال ما يود كل فلسطيني 
اجلهر به وإيصاله إلى العالم أجمع، مترفعا عن اخلالفات الداخلية الفئوية؛ مشددا على أن 
"ال عدو لنا في فلسطني، وال حليف لنا في إسرائيل". وكالطبيب الذي يدرك أهمية تعافي 
الروح قبل اجلسد، سرت كلمات متيم في دم الفلسطيني والعربي، وبثت فيه من جديد 
روحا بنكهة عربية خالصة، ال سيما قصيدته في القدس التي ذكرتنا أن الكالم من وعن 
وإلى القدس لم ينته بعد، مازجا رائحتها وصوتها بصورتها، مكرسا جميع حواسنا نحوها، 
خاصة عندما "يرتاح التناقض" ويتصالح العربي مع نفسه ومع املدينة في مواجهة التاريخ 
ونقده، وتستعيد املدينة عربيتها و"فلسطينيتها" فقول كل ما في القدس شعرا، وجعل 

لسانها يبني بعد صمت طويل.. صمت أليم.
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كان لصحيفة الـ" اليوث تامييز؛ صوت الشباب الفلسطيني"؛ شرف اللقاء اإلعالمي 
األول بالشاعر متيم البرغوثي في أول حديث له مع الصحافة الفلسطينية بعد وصوله 
أرض الوطن. مطال علينا وفي عيونه تلك الثقة والطمأنينة. ورغم أن هذه الزيارة لم تكن 
األولى، إال أنها كانت مليئة بذلك احلب والشوق واالنتظار الذي يختمر في قلوبنا جميعا 
بثتها فضائية  التي  الشعراء"؛  الفلسطيني في مسابقة "أمير  بعد ما قدمه شاعرنا 
أبو ظبي، وأميرنا هو ابن قرية دير غسانة التي أجنبت والده الشاعر مريد البرغوثي، وعاش 
وترعرع في أرض مصر؛ وطن والدته الكاتبة رضوى عاشور، ورغم أنه لم يتجاوز الثالثني 
عاما بعد، إال أنه حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة بوسطن 

بالواليات املتحدة األمريكية. 
قد تكون املسابقة هي الوسيط بني متيم البرغوثي وجمهوره العربي والفلسطيني 
خاصة، إال أنه كان قد نشر أربعة دواوين شعرية بالفصحى، وبالعاميتني الفلسطينية 
وباملوقف  األمل،  رسائل  ببث  كتاباته  وتتميز  السياسة.  في  كتابني  ألف  كما  واملصرية. 
الثوري في مواجهة اآلخر املعتدي، وحتدي حالة القمع واخلنوع التي يعيشها العربي من 

احمليط إلى اخلليج.
البيت مسرحا للشعر

من الطبيعي أن يخرج متيم البرغوثي إلى العالم شاعرا ومبدعا؛ فقد تربى في بيت 
ليثبت  عربية فصحى،  أوكسجينه  إلى  هواء مضاف  وأوزانه،  الشعر  من  هواءه  يتنفس 
بأن "الشعر ينتقل باجلينات الوراثية"! كما قال أحد النقاد في مسابقة "أمير الشعراء". 
ويكشف البرغوثي أثر والديه على بروز مواهبه الشعرية فيقول: "الوالد حببني بالشعر، 
فقد كان قد مت ترحيله من مصر في ذات السنة التي ولدت فيها، وكان اشتياقي له وتعلقي 
به كبيرين جدا"، ويتابع: "كنت عندما أسمعه أدرك بأن الشعر كالم، ولكن ليس ككل 

الكالم؛ له موسيقاه وطقوسه اخلاصة«. 
 وهكذا أصبح متيم مهتما بالشعر، وأدرك ميوله نحوه. ويقر: "والدي هو الذي علّمني 
أول بحرين أو وزنني من الشعر، حني كنت في الثانية عشرة من عمري؛ حينها جئته قائال: ها 
هي القافية واضحة، ولكن مب يختلف الشعر عن النثر في غيرها، فرد قائال: "صفق بيديك"، 
حينذاك كان متيم يعزف على آلة العود، وبدأ يعلم نفسه: "صرت أعد حلنا لكل وزن من 

األوزان، حتى استقر إيقاعها في ذهني".
أما والدته، فتتميز "بالقدرة على االهتمام باحلالة العامة كهم شخصي". يقول متيم: 
"تعلمت أال أنفصل في حياتي الشخصية عما يهم اموع كله"، إضافة إلى اإلحساس 
الدائم والضروري بالكتابة، "فمنذ طفولتي أدركت لتواجدي في جو أدبي، بأن الكتابة هي 

فعل حياة، وهي الهدف األساسي، ووظيفة األشياء األخرى أن تخدم هذا الهدف".
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التي حازت  "اخليميائي"،  العاملية  الرائعة  باولو كويللو، مؤلف 
على إعجاب ماليني القراء، من أكثر الكتاب قراءة في العالم، حتى 
فهو  مصائرهم،  وتغير  الكثيرين  حياة  في  تؤثر  كتاباته  أصبحت 
ويكتب  وبسيطة،  سهلة  بلغة  ويفسره  املعاش  الواقع  يترجم 
بكل عفوية روايات ليست بذلك الدهاء الروائي واحلبكات املذهلة، 
وال يبحث عن إبهار القارئ بقدراته وإبداعه، بل يثير الدهشة في 
نفسه من ذلك اإلنسان الذي يعتمل داخله مسرح من الصراعات 
التي وجدت منذ أن وطئ األرض ومنذ اتصاله األول باآلخر؛ كاخلير 
الشخصية،  واألسطورة  واألنوثة،  والذكورة  واملوت،  واحلياة  والشر، 
واإلشارات الكونية. وال شك أنه كلما اقترب الكاتب من الصراعات 

اإلنسانية، اقترب أكثر من العاملية.
ال ميكن أن يكونوا مخطئني!!

ولد باولو كاتبا، وكان يحصد اجلوائز األولى في الشعر واألدب في 
اللذين  والديه  أن  إال  الشخصية،  واعيا ألسطورته  املدرسة، وكان 
كان  فقد  املتمرد،  ذلك  وحاربا  أسطورته،  حاربا  املصير  هذا  رفضا 
يبحث عن احلياة في احلياة، فنعتاه بانون، وحتى السابعة عشرة 
من عمره كان قد دخل املصحة العقلية مرتني، وتعرض للصدمات 
الكهربائية مرارا، ولكنه لم يتراجع، حتى أصبح من أشهر الروائيني 
في العالم، وبرهن على أن املبتدئ إن عرف ما يريد فهو يبرهن على 
حكمة أكثر من حكيم شارد الذهن وال ميكن لـ ٦٥ مليون قارئ أن 

يكونوا مخطئني.
العالم ليس سوى اجلزء املرئي من اهللا

من خالل رائعته "اخليميائي"، تلك الرواية التي حتث على امتالك 

أوال،  بها  واإلميان  الشخصية  األسطورة  طريق  في  للمضي  اجلرأة 
يرى كويللو بأن اإلنسان يصل إلى أقرب نقطة مع اهللا، وهي نقطة 
اإلنسان  ويستطيع  الروحاني،  والعالم  املادي  العالم  بني  الفصل 
التوحد مع لغة العالم واإلشارات الكونية التي حتيط به، إن آمن بأن 
له عالقة مباشرة معها، وأن بينهما لغة مشتركة، وأن روحا كلية 
القدرة حترك هذا الكون، ووقتها سيتآمر العالم كله معنا لتحقيق 

حلمنا وأسطورتنا.
ومتتاز كتابات كويللو باجلانب الديني الروحي، وحالة البحث الدائم 
لإلنسان عن اهللا، وتكاد أعماله ال تخلو منها، وبطرق عديدة، أولها 
كانت "حاج كمبوستيللو"، وهي جتربة رحلة حج في طريق مار يعقوب 

في إسبانيا، وبعدها قصة النبي إيليا في روايته "اجلبل اخلامس".
تاريخ  في  األساسية  املعضلة  والشر؛  اخلير  عن  حتدث  كما 
البشرية جمعاء، فاألديان؛ أصناماً وأوثاناً، آلهة وأنبياء ورسالً؛ مذاهب 
وطوائف، كلها كانت وما زالت تبحث عن الفاصل األقوى بني االثنني، 
وفي روايته "الشيطان واآلنسة برمي"، يذكر العالم بأنه أحيانا للخير 

والشر وجه واحد، أو أنهما قد يوجدان معا في الذات اإلنسانية.
التي  اللحظة  تلك  فهو  السيطرة،  في  اإلنسان  فشل  أما 
تفصل احلياة عن املوت، وقد جاءت رواية "فيرونيكا تقرر أن متوت" 
منبها يتعامل مع تلك احلقيقة، وأن اإلنسان إن ملك كل شيء هو 
عاجز عن التحكم في البداية والنهاية، إال أن تعلقه باحلياة يزداد 
شدة كلما اقترب من املوت، وتصبح كل دقيقة على األرض هبة 

من اهللا تستحق السعادة واالستمتاع بها.
وفي رواياته لم يغفل كويللو دور اجلنس والغريزة اإلنسانية في 
في  اإلنساني  النوع  استمرار  في  أساسي  وكعامل  عليه،  التأثير 
العالم، كتب روايته "إحدى عشرة دقيقة" ليركز على السؤال: لم 
مت تدنيس اجلنس إلى هذه الدرجة؟ وفيها يعيد كويللو ذلك االحترام 

إنسانية  كضرورة  واملرأة  الرجل  بني  العالقة  لصورة  والقدسية 
يحركها احلب، وليست سلعة استهالكية.

بلغة عاملية ومن جميع أنحاء العالم
روايات،  معظمها  عمال  عشر  ثالثة  اآلن  حتى  كويللو  أنتج 
مع  يتبادلها  وخبرات  وجتارب  تعاليم  مجموعة  اآلخر  والقسم 
باملعنى الكالسيكي، كما يقول كويللو.  القارئ، وليست نصائح 
الروحي،  القائد  هو  واملعلم  املعلم،  وجود  فيها جميعا  واملشترك 
الكتاب كما في  نتعرف عليه بصورة مباشرة في  ال  أحيانا  الذي 
"حاج كومبوستيال" و"اخليميائي" و"كنهر يجري"، بل نستشعر 
وجوده فيها. وأحيانا يتواجد مباشرة، فتأتي التعاليم على لسانه، 
كما في "مكتوب" و"محارب النور"، وتقريبا في "فتيات فالكيري". 
باإلضافة إلى مقاالت أسبوعية ينشرها على موقعه اخلاص، وفي 

صحف مختلفة تتصف بعفويتها وعمق مضمونها.
يعشق  رجل  فهو  واحــد،  مكان  من  كويللو  أعمال  تولد  ال 
الترحال، حيث دأب على السفر ولقاء الناس من مختلف األجناس 
واملعتقدات، وجميع أعماله كتبت في مناطق مختلفة، في بلدان 
قارئ  على  يخفى  وال  وأنهار.  ووديان  وجبال،  وصحارى  ومدن،  وقرى 
واملتصوفة  العربية اإلسالمية،  بالثقافة  تأثر كويللو  "اخليميائي" 
لكافة  املؤلف  التي كتبها  الرائعة  املقدمة  في  خصوصا، خاصة 
النسخ املترجمة باللغة العربية. وهو دائما يعترف بتأثره وعشقه 
له في  إلهاما  الذي شكل  اإلسالمي  واألدب  اإلسالمية  للحضارة 
أعماله، ويتجلى ذلك في روايته "الزهير" التي حملت عنوانا عربيا. 

والزهير تعني الشيء كثير السطوع واللمعان. 

أعمال كويللو  في املكتبات الكبرى باملدن الفلسطينية ويتراوح 
ثمن كل منها بني ٣٠-٣٥ شيكالً
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املصدر : اإلنترنت
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عطوان أبو حلمي تقرير:
الصحيفة مراسل

عامليا عام يوما كل من من كانون األول األول يعتبر
هذا جهودا عظيمة في الدولي اتمع ويكرس لإليدز،
من مخاطر الوباء هذا يحمله ما على اليوم، للتأكيد
إجناح على جاهدا ويعمل جمعاء. بالبشرية تفتك قد
الدولية املنظمات بها تقوم التي التوعية حمالت
ان إال النظير، منقطع النشاط هذا ورغم اإلنسانية.
ويصاب البشر، ماليني أرواح سنويا يحصد هذا املرض
الدول عدد ويزداد عام. بعد عاما العدد هذا أضعاف به
فال املكتسبة، املناعة نقص  فيروس  من تعاني التي
قارة دول من كثير كحال منه، املتقدمة الدول تنجو 

عموما. النامية والدول إفريقيا،
رمالوي؛ أسعد الدكتور فيؤكد فلسطني في  أما
الوطنية اللجنة  ورئيس الصحة،  وزارة عام  مدير
فلسطني في املرض انتشار أن على اإليدز، ملكافحة 
لتمسك نظرا أخرى؛ مجتمعات مع مقارنة قليل،
تقف التي والتقاليد بالعادات الفلسطيني اتمع
املشروعة. غير اجلنسية املمارسات منيعا ضد حاجزا

٨٠ حالة  وجود إلى األخيرة اإلحصائيات "تشير ويقول:
الشرقية، والقدس غزة  وقطاع الغربية  الضفة في

اخلارج". من مستورد هذه اإلصابات ومعظم
عنه؟ شبابنا يعلم وماذا اإليدز؟ مرض هو ولكن ما
وما هي انتقاله؟ سبل هي وما به؟ اإلصابة أسباب وما
اكتشاف في الطب وصل أين وإلى منه؟ الوقاية طرق
وغيرها األسئلة هذه كل الوباء؟ هذا عالج عقاقير

التالي: التقرير عليها يجيب
اإليدز؟ مرض هو ما

من وتبدو اإليدز، مرض عن القليل شبابنا يعلم
لهم، بالنسبة واضحة املرض غير أسباب أن إجاباتهم

"ينتقل  اخلليل: من عاما،  ١٦ حاليقة، ضحى تقول
حسب اجلنسي، واالختالط الدم، نقل عن طريق اإليدز
أن كاملة، إال غير املعلومات هذه العلم بأن ومع علمي".
خالل من يكفي، ما املرض عن تعرف بأنها ضحى تشعر
ومدرستها أهلها من  معلومات من  عليه حتصل ما

املوضوع! تتناول التي واملسلسالت
فيرى  من بيت حلم، عاما، احللمان،١٥ أيوب محمد أما
املدرسة في  عليها يحصل التي التوعية حصة  بأن
اإلنترنت إلى باإلضافة معلومات، من يكفي مبا تزوده

األصحاب. مع واحملادثة
أحد وهو ،HIV فيروس يسببه مرض هو اإليدز ومرض
الفيروس يستطيع حيث جنسيا، تنتقل التي األمراض
يؤدي مما تدريجيا، املناعة جهاز تدمير للمرض املسبب

وأورام. متعددة بالتهابات املريض إلصابة
باإليدز؟ العدوى طرق هي ما

مصاب، مع والشاذ،  الطبيعي  اجلنسي؛  االتصال *
الوقاية. طرق استعمال دون

امللوث. الدم نقل *
متبرع مصاب. من األعضاء زرع *

مدمني خصوصا عند امللوثة؛ اإلبر في املشاركة *
ادرات.

من ٪٢٥ في إلى جنينها املصابة األم من ينتقل  *
من لبنها أثناء الرضاعة. احلاالت، أو

تعقيم وعدم امللوثة، باإلبر كالوشم أخرى؛ حاالت *
في ملوث مبوس واجلرح األسنان، عيادات جتهيزات
لشخص أسنان فرشاه واستخدام احلالقة، صالونات
شخص مصاب فيها دم يالمس طريقة أو بأي مصاب،

آخر. شخص دم
التشخيصية؟ الفحوصات هي ما

فحص يسمي  للدم،  استكشافي فحص عادة  ويتم 
أخرى اختبارات إجراء يتم إيجابية النتيجة كانت فإذا "اليزا"؛
قدرة الفيروس ملعرفة أخرى فحوصات إجراء يتم ثم تأكيدية،

الفيروسي. احلمل يسمى ما وهو والنشاط، التكاثر على

األعراض؟ هي ما
أسابيع لعدة الليلي والتعرق احلرارة درجة ارتفاع -١

األسباب. معرفة ودون
واملنطقة الرقبة في اللمفاوية الغدد تضخم -٢

واضح. سبب دون املغبنية
سبب دون أسابيع عدة يستمر جاف سعال -٣

واضح.
عدة أسابيع. إسهال يستمر -٤

متعددة. فطرية وبكتيرية وجرثومية التهابات -٥
الوزن. في سريع نقص -٦

جلدي. طفح -٧
اليدين في أعصاب والتهاب وتنمل خــدر  -٨

والقدمني.
والنفسية. احلالة الذهنية في تدهور -٩

السرطانات وخصوصا متعددة،  سرطانات -١٠
كابوزي. وسرطان اللمفاوية

وإرهاق شديد. تعب عام -١١

فلسطني.. في العاملة املؤسسات دور
مديرية عام مدير الرمياوي؛ باسم الدكتور يؤكد
تختص باألمراض دائرة هناك بأن والبيرة، في رام الصحة
كل في قسم لوجود باإلضافة واملعدية، السارية

عنها. اإلبالغ يتم متابعة أي حالة يتولى محافظة،
الوطني املسؤول الشعار؛ علي الدكتور ويؤكد
املتحدة األمم صندوق في اإلجنابية الصحة لبرامج
فلسطني في باملرض وفاة حاالت خمس للسكان، وجود
توازن وجود يؤكد كما املاضية، العشر السنوات خالل

اجلغرافية. املنطقة حيث من اإلصابات عدد في
فإن فلسطني، في باملرض اإلصابة  أسباب  عن أما
غير عالقات اجلنسي في االتصال هو املباشر السبب
والتشارك امللوث، الدم نقل عمليات وكذلك مشروعة،
نفس واستخدام احلقن، طريق عن ادرات تعاطي في

تعاطي ادرات. األدوات في
غطت قد الصحة وزارة أن  على  املسؤولون ويؤكد
يتعلق بالفحوصات، فيما مرضى اإليدز احتياجات كل
فلسطني القول إن ميكن وهنا خارج الوطن. العالج أو
كافة على اال هذا في الدول من كثيرا سبقت
وحمالت التوعية. ببرامج يتعلق فيما خاصة األصعدة،

القرب تأثير مدى عن  دقيقة معلومات  توجد وال
دراسة وحسب الوباء. هذا انتشار على إسرائيل من
املنقولة األمراض عن رمالوي  أسعد الدكتور أعدها
املرض نسبة  كانت  جغرافيا، انتقالها وطرق  جنسيا 
هنا والسبب إسرائيل، في العاملني لدى أعلى الوافدة
ال الذين العمال خالل من االنتقال هو الدراسة حسب
في أماكن ينامون يجعلهم الذي األمر تصاريح، ميلكون
جنسية. لسد رغبات الهوى بنات والبحث عن عملهم،
احلقيقية خلطورة هذه التوعية عمليات من بد ال وهنا
اتمع العائلة أو أو الشخص على التصرفات، سواء

عندما يعودون إليه.
الدين رأي

قاضي التميمي؛ تيسير الشيخ يؤكد جانبه من
كبيرا تلعب دورا اإلسالمية أن الشريعة على القضاة،
املرض انتشار هذا "قلة ويقول: املرض، هذا مكافحة في
التمسك بينها من أسباب؛ لعدة يعود فلسطني في
اتخاذ األخرى الناحية ومن ناحية، من الدين بتعاليم
األعلى الس في تنبهنا حيث الناجعة؛ اخلطوات

من القادمة للمخاطر فلسطني في الشرعي للقضاء
املرض فيها ينتشر التي الدول إحدى كونها إسرائيل؛
في تعمد هناك يكون ورمبا اإلباحية، احلياة  العتبارات
للوقاية اتخذنا إجراءات فلقد أراضينا، ولذلك في نشره

االحتماالت". كل من حتسبا
العناية أهمية على فيركز حنا، اهللا عطا املطران أما
معهم والوقوف واملتأملني، واملعذبني باملرضى واالهتمام
املرض هذا مكافحة أجل من والتعاون عنهم، للتخفيف
مجتمعنا"، عن بعيدا  يكون  أن نتمنى  "الذي  اخلبيث،
كبير دور السياسيني املسؤولني عاتق على ويقول: "يقع
هذا املرض". من للوقاية ومنظم منهجي للقيام بتحرك
أن املرض  بهذا إصابته تثبت ملن بد النهاية ال وفي
ميكن الذين وألطفاله لزوجته الفيروس نقل  يتجنب
أن بد للشباب؛ فال املرض. أما مصابني بهذا يولدوا أن
نصب أعينهم وأن يضعوا اخلطأ، في الوقوع يتجنبوا
قنطار عالج"؛ من خير وقاية "درهم تقول: احلكمة التي

موجود. غير العالج هنا بأن علما

أعمى في ٢٠٠٤/١/١، ألصحو ٢٠٠٣/١٢/٣١ في "منت
إنذار". سابق دون اليمنى! العني

نقص مرض  مع  محنته األمني أبو يصف هكذا
"اإليدز". املناعة املكتسبة

الوطن، والحق عمل خارج ،١٩٦٠ ولد عام األمني وأبو
 ١٩٩٣ في عام الوطن أرض إلى وعاد وهناك، رزقه هنا
عدت  عندما عاما،  ٣٨ عمري "كان يقول: "مبصيبة"!
ليقول ما بي صديق اتصل فجأة بالزواج، ولكن وفكرت

فحص اإليدز". أن جتري لي"عليك

اخلوف ودهاليز متاهات األمني أبو هذه العبارة أدخلت
وخصوصا  جديد، ١٩٩١ من عام منذ حمله الذي والشك
"كان يقول:  باملرض. أصدقائه أعز علي؛ توفي  عندما
كشف عن ثم بسره، له يبوح إنسان عن علي يبحث
فمن تخف، ال له: فقلت احلقن! وأراني مكان  ذراعيه، 
"أوالدي... فصاح: وتشفى". عالجا العلماء يجد قد يدري

أبو األمني". أوالدي يا
يحسب يكن ولم طوال وعرضا، حياته األمني أبو عاش
أو رقيب عاش دون كانت طايلة". للمال؛ "فاليد حسابا
من بنات املتعة يشتري أن ميكن معتقدا بأنه داخلي، وازع
أغلي؛ فأجريت فحوصا داخلي في الهوى. ويقول: "كنت

اإليدز"! لم أجر فحص شاملة، غير أنني طبية

طبيبه أن غير مطمئنة، الفحوص نتائج وجاءت
الفحوص استكمال أردت "إن قائال: بأصبعه أشار
عليك فما "اإليدز" املكتسبة املناعة بنقص املتعلقة
األمني أبو أن غير الصحة في بلدك". وزارة تقصد أن إال
حاملا وطنه؛ إلى وعاد  الفحص، إجراء  يستكمل لم
ومتأل نفسي، من علي "أغلى عنده تكون وزوجة بعروس

حياتي".
ليتبني ،(HIV) فحص األمني أبو أجرى االتصال بعد
اإلصابة الطبي التقرير وخلص باملرض، مصاب بأنه
املناعة نقص ملرض املصل "إيجابي األتية: بالكلمات 

املكتسبة "اإليدز".
األمني فأبو احلد؛ هذا عند تنته لم احلكاية أن غير 

بأن ً وعدا نفسه على  ويقطع أمل، دون  املرض يصارع
بارتكاب يفكر وردع من اتمع، لتوعية قصته يسرد

اإلثم.
ال  ضعيف.... الصراع، يقول: "انا من عاما ١٦ وبعد
على أن أمشي أو ثقيل، شيء  أي أحمل أن  أستطيع
السابق". كنت أفعل في كما سم ٣٠ عرضها خشبة
مكروه هو املوت؛ عن املوت؟! يقول: "املوت ماذا ولكن
..٩٢ عام منذ املوت "أنتظر ويضيف: حق". ولكنه
وأدخن... وأشرب وآكل وأتكلم أتنفس زلت ما لكنني
الشباب؛ وينصح خاوية"!  نخلة جذع  أشبه ولكني
أو مسلمني سودا، أو بيضا أنثى، أم ذكرا أكانوا "سواء

أنفسهم بالعفة". يشرفوا مسيحيني، أن
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شاطر... شاطر

أخيرا أقتنع أبو حسني بأن أغنية مصطفى كامل "صعب 
كل  الفلسطيني  املواطن  يعيشها  حقيقة  قوي"  احلياة 
وإجراءاته  اإلسرائيلي  االحتالل  حتت  وقوعه  رد  ليس  يوم، 

التعسفية، وإمنا لكارثة ارتفاع األسعار في فلسطني.
ورغم محاوالت زوجته املتكررة لشراء كيلو خبز من الفرن، 
نابلس  اخلبر  في  أن كيلو  بداعي  الطلب،  أبو حسني  رفض 
أصبح أربعة شواقل، ويفضل أن ميوت من اجلوع قبل أن يدفع 
املبلغ من أجل لقمة اخلبز. علما بأن كيلو اخلبز في السابق 

كان ثالثة شواقل ونصف.
مشى أبو حسني بخطواته البطيئة ويداه للخلف، وأخذ 
يتمتم: "يا جماعة؛ احلياة صعبة عندنا، حتى لقمة العيش 
غالية جدا جدا، وعدم انتظام رواتب املوظفني، وغير ذلك من 
ارتفاع األسعار، واملواطن يهز رأسه  مصائب جديدة نتيجة 
أنه  رأسه  هزة  من  املسؤولون  يفترض  بينما  رفضه.  معلنا 
"مبسوط" وراض من األسعار؛ فالسكوت عالمة الرضى في 

تلك احلالة".
على جميع  انتشر  بل  احلد،  هذا  عند  املوضوع  يقف  لم 
األصعدة في املدن الفلسطينية، ليأخذ سائقو التكسيات 
ارتفاع  من  األسد  حصة  حوارة،  حاجز  على  يعملون  الذين 

األسعار؛ لتصبح األجرة ثالثة شواقل.

أكاد أكون واثقة من أن قارئ الفنجان أصبح يتقاضى 
رغم  املستقبل،  رؤية  مقابل  يتقاضاه  كان  ما  ضعف 
أن سعر النب لم يتغير مثل ما حصل ألسعار النفط، 
وقهوتك ما زالت كما هي؛ قهوة سادة! رمبا إذن "ضباية" 
املستقبل  في  العيب  أو  السبب!  هي  الفنجان  سواد 
وقراءته. واحلال هذا ال يقتصر على قارئ الفنجان فقط، 
قارئة  النجوم، وحتى على  وقارئ  الكف،  قارئ  بل على 

الصحف!
صعوبة  وتزداد  األخرى،  تلو  حلظة  األحداث  تتراكم 
ربط املاضي باحلاضر يوما بعد يوم، مما يجعل توقع ما 
سيأتي من أحداث شائكا معقدا. خصوصا إذا فاتك 
شراء الصحيفة خالل يومني متتاليني، لتكون وقتها 
قد أضعت حلقتني متتاليتني من مسلسل تاريخي، 
ما  االستفهام على  لتبقى عالمات  يتشتت عقلك؛ 

فاتك!
قد يكون اخللل في توقعاتنا ال في املستقبل! فعلى 
صعيدي الشخصي خابت توقعاتي مرات عديدة حتى 

سئمت التوقع!
مثال توقعت أن يثور الشعب احتجاجا على احلصار 
فلم  كافر"!  "اجلوع  أن  قاعدة  من  انطالقا  االقتصادي؛ 

يخرج سوى بعض املعلمني..!
التي يقف فيها كل من  اللحظة  أن حتني  وتوقعت 
فتح وحماس وقفة صادقة مع النفس لرفض االقتتال 
الداخلي؛ على اعتبار أننا شعب "حتت االحتالل وعدونا 
وإن لم يع كل منهما خطورة ما يحدث، نكن  واحد". 

نحن ارمني لسكوتنا على هذا القبح!
توقعت أن يضرب املوظفون، ويحتج املواطنون، على 
ارتفاع األسعار، وغالء املواصالت... وكثرة العمالء، وشدة 

الفقر. ولكن يبدو أن توقعاتي متشي عكس  التيار!
هذا،  كل  من  الفلسطيني  الشعب  يغضب  لم  إن 

فمتى سينهض!
اجلامعات  عانته  عما  سمعت  أظنك  شاب،  كقارئ 
وأظنك  الطالبية!  الكتل  بني  توتر  من  الفلسطينية 
سمعت عما مرت به من خالف، أدى إلى تعطيل املسيرة 
املسيرة  بأن  تكمن  والسخرية  أيام!  بضعة  األكادميية 

علبة الشاي، السكر، األرز، املالبس، اخلبز، أجرة املواصالت، 
إلى  الوصول  حتاول  وكأنها  ارتفاع مستمر،  في  دائما  كلها 
إلى ما حتت  الرقابة من األسفل  تزامن هبوط  السماء، مع 

األرض.
أبو  يقول  هكذا  أيضا"،  الصمت  وعيب  احلديث،  "عيب 
التي  زوجته  التالي على  السؤال  اكتفى بطرح  حسني، ثم 
تشاركه التفكير: ماذا يفعل أبو حسني حني يعلو  صوته 

أمام مسؤولي السلطة وهو يناقشهم في ارتفاع األسعار؟
حني تفقد لقمة العيش وال تتمكن من احلصول عليها، 
ستفقد حياتك كلها.  وتصبح مجرد دمية صغيرة يلعب 
بها أطفال الكبار، وأنت تغني أغنية نانسي عجرم املشهورة 
شاطر،  شاطر  بنقوله...  شو  الكبير  كلمة  بيسمع  "اللي 
واللي بيرفع األسعار على خاطرة شو بنقوله... شاطر شاطر، 
شاطر  بنقوله...  شو  فلسطني  في  ساكت  بيظلوا  واللي 
شاطر، واللي ما بتحرك من السلطة شو بنقوله... شاطر 

شاطر".
مشى أبو حسني بعيدا عن املنزل واحلارة!

هكذا يلعب أطفال فلسطني في العيد!

فوجئ أبو حسني حني فتح بريده اإللكتروني، وبدأ "يسب" 
الصحفيني  على  وبالتحديد  الفلسطيني،  املواطن  على 
أبو  ألن  املصور؛  قبل  للكاميرا  ونعتذر  الفلسطينيني، 

يعرف  ما  الناس ضمن  يتعامل مع  يعرف كيف  ال  حسني  
بـ"اإلتيكيت".

أعصابه،  أفقده  ما  الرسالة  تلك  في  جاء 
استفسار من أحد األصدقاء في اخلارج حول ألعاب 
أطفال فلسطينيني  باملسدس والبندقية؛ سالح 
محاال،  أصبح  الرد  بأن  علما  العيد.  خالل  اخلرز، 
بعدما نشرت  صورة فوتوغرافية إلى جانب التقرير، 
تعكس صورة لهؤالء األطفال، وكما يقال في لغة 

الصحافة: الصورة تعادل ألف كلمة!
لنا احلق في أن نلعب دون تدخل األطراف الداخلية 
الوسيلة  نختار  بأن  احلق  ولنا  بأطفالنا،  واخلارجية 
وليس  بالعيد،  بها عن فرحتنا  نعبر  املريحة لكي 
وأطفالنا  باملقاومة،  احلق  لنا  نحن  نقول:  أن  عيبا 
لهم احلق باللعب. لكن ماذا ستكون النتيجة حني 
نقول للعالم: انظروا أطفال فلسطني مباذا يلعبون 
في العيد؟ سيقولون إنهم يعشقون القتل والدم 

والسالح حتى في طريقة لعبهم.
فتحت بدوري التلفاز، وأخذت أتنقل بني احملطات 
صورة  تبث  األولى  القناة  بأن  ألجد  الفضائية؛ 
والقناة  اخلرز،  بسالح  يلعبون  فلسطني  ألطفال 
حول  تقريرا  تبث  بثها  مصدر  كان  مهما  الثانية 

نفس املوضوع. 
اإلخبارية  القنوات  مالك  كان  إذا  يحدث  ماذا 

مع  احلدث  سينقل  أنه  املؤكد  من  إسرائيليا؟! 
إمكانية تعديل بعض األمور اخلاصة.

ونحن في النهاية نقول: ملاذا لم يفهم الشعب 
األوروبي الشعب الفلسطيني وطريقة تفكيره!

يحتمل أن نكون، نحن الشعب الفلسطيني، من أكثر 
الشعوب التي عقد ألجلها اجتماعات في العالم، وحسب 
ذاكرتي وقراءاتي في تاريخ القضية الفلسطينية، فمنذ 
بداية عام  ١٩٠٢، ونحن في اجتماعات، ومن نتائج هذه 
اللقاءات، أصبحت أشعر بأن جميع املشاركني واملفاوضني 
ال  الذي  البيزنطي  اجلدل  وأساليب  احلوار  آليات  يتوارثون 

ثمرة فيه.
املهم بأنو  مؤمتر اسمه "اخلريف" - بس راح يكون نار- في 
وكبيرة،  صغيرة  كل  سيناقش  مناقشاته؛  وجدول  نتائجه 

ومن املؤكد أن يكونوا هذه املواضيع على جدول أعماله:
* قضية دولتنا أو "الكم متر اللي ضلوا منها". 

وليس  األســرى  أو  األســرى،  وليس  املعتقلني  قضية   *
املعتقلني، أو دون أي من االثنتني.

في  يضلوا  راح  يعني  املعابر؛  وليس  احلواجز  قضية   *
وجوهنا!

* قضية حماس وغزة، أو غزة وحماس. املهم اجلهتني مش 
مهمني في املؤمتر.

وأين،  ليش،  وهؤالء  الالجئني،  املسمى  الشيء  قضية   *
وكيف، وليش - كمان مرة زيادة البياع – يرجعوا؟؟؟ 

بعدين في قضايا ثانوية متعلقة في:
في  سيارة  وال  يضل  راح  مش   – املسروقة  السيارات   -

البلد! 
- التصاريح – كل عمال الضفة في إسرائيل! 

في  يكون  راح  أصال مش   – عندنا  البطالة  -   مشكلة 
عمال ليكون بطالة الكل في إسرائيل!

- مشكلة "جوال" يلقط في القدس –  محلولة ألنهم 
راح يرجعوا نص البلد!

- مشكلة الهويات ولم الشمل – راح يدعولنا في املؤمتر: 
اهللا يلم شمل اجلميع، والباقي على ربنا!

- بعدين هنالك مشكلة راح تطلع على الساحة، هي لون 
الهوية – راح تبقى خضرا، أو تتغير للون األصفر. ما تفهمونا 

غلط؛ ألنه "مؤمتر خريف".
- راح يناقشوا ألوان العلم الفلسطيني.

ل نقاشاتهم في مؤمتر اخلريف ملوضوع: نعيّد  - وراح توصّ
يوم اجلمعة مع املسلمني، وال السبت معهم.... ليش هما في 

مدريد ما اختلفوا على شرب الكوكاكوال وال الببسي؟!!
- راح يحددوا ساعات النوم واالستيقاظ في البلد.  

املهم يا شباب، املؤمتر  طعمه غير طعم اللقاءات العربية، 
وراح نشعر بنتائجه على أرض الواقع!

كل أحالمنا راح تتحقق، وكل أمنياتنا، وأهدافنا ننجزها. 
كل شيء يتغير؛ راح تكثر الشليهات والوظائف والسيارات 

"القانونية"، واهللا أعلم راح تكثر االنتخابات.
يا جماعة أصبحت قضيتنا شغل اللي مش القي شغل؛ 
بوش انتهت فترة حكمه، وبيعمل خلتم قضيتنا باألسود... 
وما ظل علينا في هذا  بلير استقال، وصار مبعوث علينا. 
املؤمتر إال إنو بذوب الثلج في اخلريف، وببني اللي حتته... "أنت 

معاهم وال عليهم"؟؟!
واملشكلة الفلسطيني مش عارف مع مني!
ر: وقفنا مع االحتاد السوفيتي... انكسر! بذكّ

ودمروا  املسكني شنقوه  لصدام حسني...  وغنينا  وقفنا 
بالده!

ووقفنا وحبينا امللك حسني... مات! 
حبينا اخلليج وشفق علينا... شفطوه!
ط علينا... نشفوه! االحتاد األوروبي بنقّ

لذا يا إخوان وجهكم ما شاء اهللا! فاله طيب على كل بلد 
بنساندها. وبنقف معها. شو رأيكم نوقف مع أمريكا هاملرة، 

وندعيلها... بجوز اهللا يكسرها؟!
أو  الربيع  مؤمتر  اسمه  مؤمتر  بصير  اجلاية  السنة  وبجوز 

الصيف أو الشتاء، بس اخلريف ال؛ ألنه إلهم! 

وكل مؤمتر خريف وأنتم بخير!

في  اإلسرائيلي  االحتالل  ينجح  لم  التي  األكادميية 
تعطيلها، جنح عدد من الشباب بتعطيلها؛ خلالف حول 

وجهات النظر! أو لرغبة في تغيير نظام اجلامعة!
وكطالب؛ فإننا، حقا، جنهل ما تخبئه لنا خطوات 

احلاضر، وما حتمله لنا شتوية هذا العام!
حنظلة،  أجله  من  استشهد  ما  يقتل  يكاد  واقع 
وما أسر من أجله آخر! والعيب هنا في نقل رسالتنا 

الوطنية من اآلباء إلى األبناء... فكلنا في تشتت!
فتح  "حرب  يلعبون  اليوم  األطفال  أرى  أن  الغريب 
– حماس، في حني كنا، نحن، نلعب، في صغرنا، لعبة 

"عرب – يهود" .
واقع غريب يشتت قلمي كلما تخصصت به، وكلما 

حتدثت عن الحقه..
وهذا بالضبط ما يحدث مع قارئ الفنجان؛ فكثرة 
األشكال املرسومة في فنجانه تزيد من عتمته أكثر 

فأكثر...! 
لنا  سيحضر  ماذا  الفنجان،  قارئ  يا  ستحزر،  هل 

خريفهم وشتاؤنا؟

قارئ الفنجان  ... تشتت!

عالء الدين احلاليقة 
ربا امليمي مراسل الصحيفة/اخلليل 

مراسلة الصحيفة/رام اهللا

كتب: عبد الكرمي حسني
مراسل الصحيفة/نابلس
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تصوير:
حلمي أبو عطوان

عدم نظافة امع، أو تقصير عمال النظافة. ويؤكد على أن "إدارة 
"السلوك  إلى  األمر  ويرد  نظافته"،  عدم  عن  مسؤولة  غير  امع 
الشخصي لبعض السائقني واملسافرين"، ويوضح ذلك قائال: "بعض 
السائقني يحملون النفايات من سجائر وأوراق طوال اليوم، ويفرغونها 
داخل امع". أما فيما يتعلق بأوضاع احلمامات، فيشير أبو محمد 
إلى أن إدارة امع تقوم "كل يوم بجولة تفقدية على جميع حمامات 
وأخرى  األول وحتى اخلامس، كما تقوم بني فترة  الطابق  امع؛ من 

بدهان امع وطراشته"!
أن  على  لقيا،  بيت  خط  على  سمسار  موسى؛  متوكل  ويؤكد 
املشكلة ال تتعلق بعمال النظافة، وال في إدارة امع، وإمنا "ببعض 
السائقني الذين يتصرفون بطريقة غير الئقة، ال سيما في ساعات 

الليل".
ويقول خالد شبلي؛ مدير شركة باصات بيت لقيا: "أهم األسباب 
عوادم  ودخان  باملراحيض،  الكافية  العناية  عدم  هو  نظري  في 
احلمامات  التبول خارج  إلى  باإلضافة  والفرامل،  والزيوت،  السيارات، 

من قبل املسافرين"!
يعادل  ما  يتم استهالك  األحيان  ويضيف قطامش: "في بعض 
١٠٠٠ دينار لشراء مواد تنظيف في سبيل نظافة احلمامات وامع 
خالل يوم أو يومني، وما تراه في امع ميكن تسميته وباء سلوكيا، 
ليس أكثر"! مشيرا إلى أن احلمامات ال تخص امع، وإمنا هي حمامات 
عامة. ويقول: "يكفي أن نقول إن هناك أكثر من ٥٠٠ سائق يدخلون 
امع، وآالف واملسافرين، وعمال احلسبة، واملتسوقني، وغيرهم يرتادون 
على  مراقبني  نقف  أن  نستطيع  ال  "نحن  ويتابع:  احلمامات".  هذه 
كل سائق  ومسافر، وإذا كان األمر يتعلق بتقصير من جانبنا؛ فإن 
العميد صائب نصار قام بعدد من الزيارات التفقدية بشكل مفاجئ 
للمجمع، وفي كل مرة يكتشف أن ال صحة لالدعاءات الباطلة بحق 

نظافة امع"!
من الداخل

ويصف حسن محمد، ٢٤ عاما؛ سائق على خط صفا، اجلو في 
الرائحة  بأنه سيئ جدا، وال توجد راحة نفسية فيه بسبب  اجلمع 
والعتمة. أما أسعد البيتوني، ٤٠ عاما، من رام اهللا فيقول: "السبب 
وال  للسيارات،  وليس  للحافالت  أنه  امع  نظافة  لعدم  الرئيسي 
ميكن احتواء العدد الكبير من "الفوردات". وبخصوص عمال النظافة 
"فلهم كل الشكر؛ رغم أن حمامات امع غير نظيفة". وينصح 

إدارة امع "بوضع احلراسة واإلنارة في الليل داخل امع".
ويقول محمد سماره، ٢٣ عاما، من بيت عور، إن السبب هو سلوك 
املواطنني، وكذلك حمامات امع غير الصحية. ويرى إياد سامر؛ طالب 
جامعي من بيت عور، بأن السبب الرئيسي هو قلة الوعي بأخطار هذه 

املشكلة، وعدم التقيد بقوانني الصحة والسالمة العامة.
أما داود الواوي؛ سائق على خط بيت حلم، فيعلل السبب بعدم 
وجود شبابيك لتهوية امع، وعدم غسل امع بشكل أسبوعي، 
بل يجب إحضار سيارة اإلطفائية،  ويقول: "ال يكفي كنس امع، 

وتنظيف امع باملاء". 
أبوديس  خط  على  سائق  رمزي،  أبو  الطيب،  جالل  يقول  بينما 
العيزرية: "يكمن السبب في إهمال إدارة امع؛ فنحن ندفع طوابع 
وعمولة قدرها ١٢٠ شيكال على أساس التنظيف، في حني ال يخضع 
امع للصيانة الالزمة، ويفتقر لسالل القمامة التي يجب أن تتوفر 

على كل شمعة وزاوية في امع".
لنعمل معا

وحول حجم التعاون بني املسافرين والسائقني للتغلب على هذه 
املشكلة، يقول ياسر الدجنة؛ سائق باص من بيت لقيا ضاحكا: "من 
الطبيعي أن يستخدم أي شخص حمامات امع، ولكن يجب عليه 
وضع الكمامة على أنفة"، ويضيف: "لهذا السبب يقضي كثير من 

الناس حاجته خارج احلمامات.
أحد  رأيت  "إذا  اخلط:  ذات  على  سائق  وهو  محمد؛  عادل  ويقول 
ذلك".  عمل  من  أمنعة  احلمامات  خارج  حاجته  يقضي  السائقني 
ولكن في رأيه املشكلة احلقيقية ال تكمن هنا، وإمنا "في من يستفيد 

من خدمات امع في الليل". 
نساء وأطفال

ولعل أكثر من يعاني من هذه املشكلة هم النساء واألطفال وطلبة 
العوري: "املشكلة ليست  املدارس، وبهذا اخلصوص تقول أم محمد 

حتقيق: رامي خوالدة
مراسل الصحيفة

املسافرين  آالف  عشرات  خاطر  في  يجول  السؤال  هذا  لعل 
يوميا عبر مجمع سيارات البيرة القريب من دوار املنارة في رام اهللا. 
أما  املسؤولية،  تقع  يعرفون على عاتق من  ال  والسائقون كذلك 
املسؤولون فيتخلون عن مسؤولياتهم انطالقا من الطابق األرضي 
في امع الذي تتجمع فيه احلمامات العامة، وأصوات السماسرة 
املتعالية، وخطوات املسافرين نحو مدن وقرى في الوسط واجلنوب 

والشمال.
في الصباح ال يكفي أن نشرب الوقت في ظل انتظار سيارات 
رائحة  على  الوقت  نشرب  بل  بالركاب،  لتمتلئ  واحلافالت  األجرة 
البول املعتق في الليل، ومتجدد الرائحة في النهار، نشربه على 
مناظر حفر في أرضية امع، كانت امتألت في الليلة املاضية ... 

بالبول. 
البداية... والهدف

يكمن الهدف من وراء إنشاء مجمع سيارات بلدية البيرة، في 
احتواء أزمة السير والتخفيف منها داخل املدينة، حيث تتجمع 
السيارات القادمة من باقي مدن الضفة والقرى ااورة. ويتوسط 
امع مدينتي البيرة ورام اهللا، ويتكون من خمسة طوابق، تتوزع 
بني مجمعات جتارية، وموقف للسيارات اخلاصة، وسيارات القرى، 

ومحطة للحافالت.
من  للمسافرين  وملتقى  انطالق  نقطة  امع  هذا  ويعتبر 
أرجائه  في  يتحركون  أقصى جنوبها،  إلى  الضفة  أقصى شمال 
كخلية نحل دون عسل، ويذهب العسل مع الرائحة التي تقتل 

املسافرين والنحل معا.
وتضيع املسؤوليات

وفي رحلة البحث حول مسؤولية احلفاظ على نظافة امع، 
يشير موسى جويد؛ مهندس بلدية البيرة، إلى أن الغرض من إنشاء 
والقرى، وتسهيل  املدن  وإلى  امع هو تنظيم حركة السير من 
يتوافدون  املسافرين  آالف  وأن  خصوصا  املسافرين،  تنقل  حركة 

يوميا على رام اهللا أكثر من سواها من املدن الفلسطينية.
البلدية  عاتق  تقع على  التي  املسؤولية  أما بخصوص حجم 
جويد:  فيقول  امع،  في  السير  وتنظيم  بنظافة  يتعلق  فيما 
ضامن  شأن  من  بل  البيرة،  بلدية  شأن  من  ليسا  األمران  "هذان 
امع، وهو منفصل عن البلدية"، ويوضح بأن دور البلدية "يقتصر 
على اإلشراف والرقابة في حال تقدمي أي شكوى"، ويقول: "نقوم 
بتحرير مخالفة إلدارة امع؛ كأي منشأة تقع في حدود البلدية، 

ونفرض عليها شروط السالمة العامة والبيئة".
ويضيف: "هناك بعض اخلالفات بني إدارة امع وبلدية البيرة، 
فقد قمنا بإنشاء امع بناء على عرض أحد املستثمرين مقابل 
مبلغ مقطوع، وبالرجوع للعقد، فإن البلدية ستتسلم امع بعد 

٢٢ سنة"!
وعن شكاوى املسافرين من الرائحة الكريهة داخل امع، وعدم 
نظافته، يؤكد جويد بأن البلدية تراقب شروط السالمة العامة، 
"وإذا لم يلتزم ضامن امع بها فسنحرر له مخالفة، ونرفع عليه 

دعوى في احملكمة".
ويشير إلى تواصل اجلهود لتوفير سبل الراحة للمسافرين، ومن 
ذلك االجتماع الذي عقد مؤخرا، وضم سعيد أبو علي؛ محافظ رام 
بلدية  رئيس  بأعمال  القائم  والشيخ حسن قاسم؛  والبيرة،  اهللا 
األمر  امع، وهذا  داخل  املصعد  إعادة تشغيل  البيرة، بخصوص 
متفق عليه مع إدارة امع، "ولكن بحكم الوضع السائد، وعدم 
"نحن  ويتابع:  ما"!  نوعا  صعب  األمر  فإن  تنفيذية،  جهة  وجود 

كبلدية نعرف مسؤولياتنا، ونقف عند حدودها"!
جلنة  مع  االجتماعات  من  العديد  حضور  على  كذلك  ويؤكد 
نصار؛  العميد صائب  أن  إلى  السيارات، منوها  أزمة  السير حول 
نائب محافظ رام اهللا والبيرة، يتابع جميع مشاكل امع، ويشرف 

عليه بشكل شخصي. 
امع غير نظيف... وباء سلوكي!

الصحة  قسم  مسؤول  قطامش؛  محمد  أبو  السيد  وينفي 
والنظافة في امع، أن يكون السبب الرئيسي لهذه الرائحة هو 

عند املسافرين أو السائقني، بل عند الناس الذين يستخدمون امع 
في الليل؛ ففي النهار ال يستطيع أحد التصرف بهذه الطريقة".

ويرى عدي محمد،١٢ عاما، ويدرس في رام اهللا بأن "امع ملتقى 
للسائقني واملسافرين، ومثل هذه الروائح الكريهة الناجمة عن قضاء 

البعض حاجتهم خلف الباصات".
امع  النظافة في  أن  رام اهللا،  أحمد، من  السيدة سهام  وتعتبر 
إلى  الدخول  سيئة جدا، وجتعل امع غير الئق، وتقول: "ال أستطيع 

احلمامات، وإن كان ال بد فإنني أذهب الى حمامات جامع عبد الناصر".
وتصف مرمي جمهور؛ من قرى شمال غرب القدس، نظافة امع 
ذلك  وتعلل  نظيف"،  غير  يبدو  "أحيانا  تقول:  ولكنها  باملتوسطة، 
"بالعدد الكبير من املسافرين الذين يأتون إلى امع من كل أنحاء 

الضفة الغربية".
تفاوتت  وإن  الكل،  كاهل  على  تقع  املسؤولية  بأن  يبدو  ولكن 
الدرجات؛ فليس مبررا ألحد أن يقول ال عالقة لي. أو أنا أقوم بواجبي 
اجلماعي  واجلهد  العمل  من  مزيد  هو  واملطلوب  حال.  أحسن  على 

للتغلب على هذه املشكلة، ولذلك أكثر من طريقة من بينها:

- وضع كاميرات للمراقبة، وفرض غرامات ومخالفات رادعة ملن 
يسيء استخدام امع ومرافقه؛ باعتبارها قضية تعد على املرافق 

العامة.
إدارة  قبل  من  تنظيم  ووضع جلنة  اإلرشادية،  اللوحات  وضع   -

امع، تشرف عليه بدال من السماسرة.
- إذا لم يكن العمل في امع على مدار أربع وعشرين ساعة، 
ومنع  معينة،  ساعة  بعد  باستخدامه  السماح  عدم  فاملطلوب 

السائقني أو غيرهم من استخدام مرافقه ليال.
- زيادة أطقم العمل في امع، وخاصة توظيف عمال نظافة 

على مدار الساعة خالل النهار.
- زيادة اإلضاءة في مرافق امع.

- فتح طاقات للتهوية، وخاصة في الطابق األدنى؛ حيث موقعه 
حتت األرض، ويتميز بكثافة السيارات واحلافالت وكثرة املسافرين.
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للسقوط آيل فوق بيت في برج املتمركز لذاك ميكن ال تصوير آلة عيناي
واحد بعد ثانية كنت  هناك يصادرها... أن اخلليل من  القدمية بالبلدة 
تكن لم تلك .١٩٨٦ عام اإلبراهيمي حرمها زرت منذ مرت عاما وعشرين

في  لي زميل ١٩٨٩ بزيارة عام اخلليل من اكتفيت ولكنني األخيرة، زيارتي
على أجنبي زيارتي مع وفد توقفت ،١٩٩٣ العام العروب، وفي أواخر مخيم

للزجاج. مصنع أبواب
لقاء عادية،  زيارة يصادرهما؛ أن لالحتالل ميكن ال تصوير آلتا عيناي
أسمح لن عادية، ولكني عودة تكون أن يفترض ثم كان متطوعني، مع
في أحداثها سمعت طاملا مدينة لزيارة ذهبية فرصة أضيع بأن لنفسي

اخليال. من كقصص وسائل اإلعالم
وحلمي اهللا، عطا  ورانيا الناظر، وعدلة جابر، بيسان وكنا خمسة؛ 
بانحناءته الشارع قادنا ،١١/١٠ السبت غروب يوم قبيل عطوان، وأنا. أبو
أن ما ميكن لكل سوق القدمية البلدة مدخل الزاوية"؛ "باب نحو اللطيفة
صاحبها يبيع عربة جتاورها املوز، تبيع عربة قرب هنا بسطة لألحذية يباع؛
الباعة وأصوات محل عطارة، يجاورها وفي املقابل ملحمة، احلمضيات،

العامر. السوق هذا في الروائح تختلط كما متاما تختلف
احلاجز احلجاب

مطعم يدل على وهو مييني إلى حلمي أشار الفاخوري"، "هذا مطعم
أفضل "هذا يبدو كاملغارة. الدرجات جعلته بعدد من إليه تنزل  صغير 
الكثيرين جعلت شهرته اخلليل؛ في والفول احلمص يقدم مطعم وأشهر
مدينة كل ففي لويت فمي؛ منه". والفول احلمص يأتون للخليل لشراء

الصنفني. أشهر مطعم لهذين فلسطينية
عدستا فتلتقط بضعة أمتار تسير مرحلة، هنا نهاية مكعبات... ثالثة
ومعظمها مغلقة محالت بوابات يعلو حديدي سياج غريبا؛ أمرا عينيك

للزقاق. العلويني الطرفني بني يصل األوكسجني، بلحام
على البنايات من الطوابق العلوية يسكنون في الذين "املستوطنون
املارين املواطنني على والقمامة احلجارة يلقوا أن واليسار اعتادوا اليمني

بيسان. قالت حلمايتهم"، السياج فوضع واملشترين، والتجار
املستوطنني، حلماية السياج االحتالل قوات تضع العادة "في قلت:
التي بيسان كانت الفلسطينيني". حلماية السياج تضع  هنا ولكنها
ثم عبارتي، أمت وتركتني خبث،  نظرة عينيّ إلى  تنظر مبحاذاتي تسير
كم البلدية". وإمنا وضعتها، هي التي االحتالل قوات "ليست فاجأتني:
علما قبل، من تصححني ولم تركتني أتابع كالمي حني منها استغربت
كانت لو هنا، احلاجز" "احلجاب التقطها التي واملواد األدوات بعض بأن
وما الدنيا االحتالل جنود ألقام ما،  مكان في مستوطن على ألقيت
اإلرهاب ومحاولة بتهمتي إلقائها في بهم املشتبه وحلاكموا أقعدوها،

العمد. القتل
الفار خزق

املكان "هذا مغلقة؛ بوابة بينهما إسمنتيان، برجان اليمني على
قالت البوابة"، وراء ما بالوصول إلى يسمح لنا معهم، ال إنه معنا، ليس

عدله.
الفار"! قال حلمي: "خزق ندخله أن وقبل يرتفع مدخله كثيرا، ال رواق
للسقوط، قدمي آيل بيت ساحة، في مواجهتنا على أطللنا دخلنا وعندما
على اليمني "اخلزق"، إلى الداخلني "الفئران" يراقب برج، في جندي اعتاله
اعتلتها كلمات باملستوطنني، خاص ثقافي ملركز حديثة بناية ارتفعت
شائك على سلك معلقة العبرية باللغة عبارة التقط بالعبرية. حلمي

ليست خارج الدولة"! أربع "كريات على مييننا: قدمي جدار فوق
باللون وامللونة املغلقة  التجارية احملالت من طويل بصف وأفاجأ
بثالثة جاءت الشاللة" "شارع سألت. الشارع"؟ هذا "واسم األخضر.

ومتناغمة. مختلفة أصوات
"شارع لدخلنا اليمني إلى اجتهنا لو املغلقة، احملالت من مفترق
ميينا الدرب لنسلك عدنا ثم اليسار، نحو ولكننا ملنا قليال الشهداء"،
بقمبازه شيخ خليلي جلس اجلديد الزقاق يسارنا في على الشرق. نحو
شابا. يبدو آخر رجل ويتسامر مع يدخن "الهيشة"، محله أمام التراثي
آذاننا وصلت حتى مغلقة، الطويل الزقاق كانت محالت احملل، هذا عدا ما
قبل نقطة آخر عند متقابلني  محلني  من خرجت عبرية، أغان أصوات

اإلبراهيمي. احلرم مدخل على األولي التفتيش
زيارة على مراحل

مسربان؛ إلى أمامنا احلرم، ساحة وبداية الزقاق في نهاية يقف جندي
احلواجز على كم خبرناها الدجاج" اطة "معّ دوارة؛ نسميها بوابة اليمني
كلما تزعق إلكترونية بوابة تليها الوطن. أوصال تقطع التي اإلسرائيلية
املعدنية األغراض لوضع خشبي كرسي يجاورها معدني، بجسم أحست
وعيهما واسع يفتح عينيه على واجلندي أخرى، دجاج" اطة "معّ ثم عليه،

أن يراه. دون مير مخلوق عدستيهما من يسقط ال كي
نسائيا: صوتا كان سمعنا المست كلمة أول الساحة... وأطللنا على
جتاهلنا لكننا العربية. هنا" "من لعبارة العبرية الترجمة وهي بو"! "مي
احلرم من حراس حارسني رأينا حني زي الشرطة، ترتدي التي صوت الفتاة
برفقة والشرطية معهما، قصيرة دردشة نحونا، يتجهان الفلسطينيني
احلرم إلى بالدخول لنا احلارسني بالسماح أقنعنا ينتظراننا، ثم آخر جندي

املغرب. اقتربت صالة قد الفتيات، حيث كانت اإلبراهيمي ومعنا
عريش حتت والشرطية اجلندي وقف النهاية، يتوقعان كانا وكأمنا
األغراض لوضع طاقة منها كل جوار إلى إلكترونية، بوابات أربع مدخلها
إلينا خرج التي الواسعة البوابة تركنا إليها نصل وحتى نحملها. التي
نحمله معدن أمتار... خلعنا كل عدة الوراء إلى احلارسان، وعدنا  منها
وفي ايفة، تزعق زعقتها كانت البوابة ذلك جيوبنا، ومع في أو نضعه
نكشف بأن وأمرنا الزعيق، تكرار من والشرطية اجلندي اكتفى النهاية

بالدخول! لنا وسمح حلمي... بهوية واحتفظ أحذيتنا، عن
وفي للحرم اإلبراهيمي، الغربي باجلدار طويل يلتصق درج اليمني، إلى
لكن آخر"؟!  وتفتيش  هناك، أخرى بوابات "أخ! احلرم؛ إلى مدخلنا آخره
احلارسان ودخلنا. أمرنا، كثيرا في يركزوا احلدود، لم حرس من هناك اجلنود
عباءة عن عبارة هي مالبس زميالتنا قطع بإعطاء هناك التهيا العربيان
اخللف من بنا حلق الذي اجلندي رؤوسهن. ليغطني "برنس" لها مغربية
بدك وين بيسان: "من قالت إنتو"؟ وين "من بلهجته الشمالية: سألنا
اهللا القدس ورام من أجبناه: "مخلطني؛ بس بسأل". أنا "ال؛ قال: ايانا"؟!

ودخلنا. واخلليل"،
حدود داخل احلرم

لسانه، من خرجت  نابية كلمة سمعت اليمني، باجتاه سرنا بينما 
كنت ألنني يرافقنني؛ إلى الفتيات اللواتي النظر على أجرؤ لم ولكني

إحراجهن. أرد ولم سمعنها، أنهن من متأكدا
للصالة، قاعة اليسار وإلى فاصل، خشبي حائط اليمني إلى املمر؛ 
رجل إليه جلس صغير، مكتب يساره على صغير، مدخل مواجهتنا في
يقف رجل جواره إلى اخلمسينيات، أوائل أو األربعينيات أواخر في أشيب
متر تكن لم للحرم الرئيسة القاعة إلى مدخلنا ولكن سنا. منه أصغر
قاعة على يطل شباك يواجهنا وهناك إلى اليمني، وإمنا املدخل، هذا عبر
صغيرة لترى على إطاللة اخلليل. إبراهيم زوجة سارة؛ السيدة مقام فيها
اتفق، كيفما األرض امللقاة على الشموع وبعض قدمية، شمعدانات األرض

نقود. و...
للنبي والذي يقابلك أولهما مقامان؛ يسارا، اإلبراهيمي احلرم تدخل ثم
لزوجته مباشرة، املنبر مقابل ميينه، إلى واآلخر السالم، عليه إسحق،

احملراب. بعرض فسحة بينهما يفصل رفقة،
مجزرة ارتكب الذي غولدشتاين؛ باروخ رصاص مواقع إلى يشير حلمي
احملراب، أنا في ،١٩٩٤ عام رمضان من السابع عشر اإلبراهيمي، في احلرم

عرفته  واليوم األرواح"؛ عاما "بئر ٢١ قبل سمي أمامي وجود ما الحظت
صغيرة ثقوب دائرية من بني نظرة من الشريف. تذكرته الغار أنه على
هذا عشرين مترا. حوالي بعد على تضيء شموع على فوهته، تطل على
املنصة أسفل قبة، احلائط اخللفي، حتت من املنبر في مواجهة يقع البئر
"منبر بدورها قبالة تقع والتي اجلمعة، يوم املقرئون واملؤذنون يعتليها التي
في األول االسم؛ ذات حتمل منابر ثالثة أحد اخلليل في وهو صالح الدين"،
املسجد في  والثالث اإلبراهيمي، احلرم في والثاني األقصى، املسجد 
فتح عندما إليها قد حملها األيوبي الدين صالح كان بدمشق، األموي

الصليبيني. من وفلسطني املقدس بيت
ألسفل متراً ١٨

الرجل قال إبراهيم، مقام إلى مدخل األرواح"، "بئر قرب اخللفي، احلائط في
"هذهفقطمقاماتتشير إلىأماكن دفناألنبياء وزوجاتهم مباشرة األشيب:
هو الشريف"، "الغار بأن اآلن منذ ألعلم بثمانية عشر مترا"! منها أسفل

آله. من وعدد إبراهيم اخلليل فيها دفن إلى املغارة التي املدخل
"هناك اإلبراهيمي. احلرم من  قسما ليفصل احلديدي  اجلدار يعود ثم 
بوصولها، وتضم مقامات يسمح لنا ال اليهود، عليها استولى التي املنطقة
في ولكن إيلياء.  والسيدة الئقة أو ليقا، وزوجته ويعقوب يوسف األنبياء
نكون وحينها املسجد، استخدام من فيتمكنون هذا اجلدار يفتحون أعيادهم
اجلدار يفتحون محددة إسالمية مناسبات وفي األرض، عن السجاد أزلنا قد
باجتياز لهم فال يسمح األيام بقية أما في اآلخر. استخدام اجلزء من لنتمكن
من تشكل ممرا إلى بسط ثم أشار لنا باجتيازه". ال يسمح وكذلك اجلدار،
ميكنهم "اجلنود فقط وقال: السالم، عليه إبراهيم مقام إلى احلرم مدخل
ببساطيرهم". السجاد على يدوسوا وضعناها كي ال وهذه إلى هنا، الدخول
للوهلة يبدو قد مما مجموعة إلى حلمي يشير اخللفي اجلدار  على
املكان"، تراقب  التي  الكاميرات "هذه ويقول: سوداء، إضاءة  "المبات" 

كل شيء"! تكشف الكاميرات "هذه األشيب: الرجل ويقول

هنا؟ من جاء باروخ
أين "من الرجل: حلمي سأل من املمر، نخرج الغروب، انسحبنا... وقبل أن وقت األذان وعندما أعلن
"من قال: ولكنه الفاصل، اجلدار في ما منطقة الرجل إلى يشير أن يتوقع كان أنه ويبدو هجم باروخ"؟
ولكنهم "بلى؛ فأجاب الرجل: حلمي. سأل حينها"، احلرم يحرسون هناك جنود يكن "ألم أتيتم". حيث

احلرم"! في حمل السالح املستوطنني من مينعون يكونوا حينها لم
"هل إلى أسفله: من أعاله إسرائيل إلى برج ميتد علم مشيرا حلمي سأل الدرجات، هبطنا عندما
كله "احلرم البداية: في استقبالنا احلارسني اللذين أحد فأجابه يسكنها مستوطنون"؟ منطقة هذه

وخارجه". داخله احلرم؛ في شيء كل تراقب والكاميرات معسكر، وسط في يقع
السالم"؟ عليه مسيرة إبراهيم "أهذه اهللا: عطا رانيا زميلتنا قالت الساحة نحن في وبينما

الوصول إلى ألن القدمية؛ البلدة مبنى في فوق من وأقاربي جدي وجدتي قبور أراني "والدي عدلة: قالت
مرور)"! (تصريح يتطلب العائلة مدفن

توقفت! قد العبرية األغاني وكانت الزقاق، إلى الثاني املسرب من خرجنا

كتب: مفيد حماد
التحرير مدير

احلرم الثانية لدخول املرحلة إلكترونية.. أربع بوابات

إلكترونيتان. بوابتان احلرم.. لدخول واألخيرة الثالثة املرحلة

املارة. على املستوطنني مبقذوفات ينوء الواقي والشبك اإلنترنتاحملالت مغلقة... الصور: مصدر
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مراسلة الصحيفة/ بيت حلم

فرغم  أبطال؛  يا  ويومكم  يومنا،  هو  "اليوم 
احلواجز، ورغم القيود، ها نحن جنتمع على أرض 
واخلليل،  قلقيلية،  من  قادمني  السالم،  مدينة 
لنقيم  احملتلة،  والقدس  اهللا،  ورام  حلم،  وبيت 
العرس الفلسطيني، ولنتحدى االحتالل. هناك 
بالقلم،  يقاوم  وهناك من  بالبندقية،  يقاوم  من 
الرياضي  مستوانا  بتحسني  نقاوم  اليوم  ونحن 
بإقامة البطولة العاشرة لفلسطني للسباحة 

والرياضات املائية".
روح  تثير  التي  الواعدة  الكلمات  بهذه 
التحدي في نفس سامعيها، أعلن رئيس االحتاد 
املائية، عن  والرياضيات  الفلسطيني للسباحة 
انتظره  طاملا  الذي  الفلسطيني  العرس  إقامة 
العديد من سباحي الوطن؛ فهذه البطولة حلم 
من  أحر  على  انتظرها  فلسطيني،  سباح  كل 
اجلمر، حلظة تتكلل فيها جهود عام كامل من 

التدريب واإلصرار على التحدي.
في  االستهاللية  الكلمات  أن  يبدو  لكن 
فالتحدي  املسابقة، قد ضاعت بهجتها؛  بداية 
املسابقة على  بنيت  الذي  والتضامن  واملقاومة 
تعلق  حني  تدريجيا،  تتالشى  أخذت  أساسها 

األمر باملال.
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الفرق  من  هو  للسباحة،  املكبر  جبل  فريق 
احتل  وطاملا  الوطن،  مستوى  على  العريقة 
يسمحوا  ولم  جدارة،  بكل  الصدارة  سباحوه 

لعيون املشاهدين أن تبتعد عنهم. لكن العبيه كانوا 
خارج البطولة منذ اليوم الثاني، وتالشت أجواء الفرح، 
وهو  الرياضة،  مجال  في  عريق  تاريخ  الفريق  فلهذا 
املعروفني، منهم  السباحني  رائعة من  نخبة  يحوي 
فلسطني  بطل  لقب  على  حاز  الذي  عويسات  رعد 
لثالث سنوات متتالية، وشقيقه فادي عويسات الذي 
نال اللقب ذاته للسنة الثانية على التوالي، وكذلك 
وهي  األسترالية  العيون  أرهق  الذي  عبدو  حمزة 
تراقبه أثناء مشاركته ببطولة العالم التي عقدت 
في أستراليا العام املاضي رغم صغر سنه. عويسات 
وعبدو اللذان حمال علم فلسطني في أستراليا ومثال 
فلسطني أحسن متثيل في البطوالت العاملية، حال 

املال دون مشاركتهم بالبطولة.
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يقول حسني عويسات؛ مدرب فريق جبل املكبر: 
منها  طردنا  بل  البطولة،  من  ننسحب  لم  "نحن 
ومنعنا من الدخول بعد يومها الثاني ألننا لم نتمكن 
من دفع الرسوم املقدرة بـ١٥٠٠ دوالر، أي مبعدل ١٥٠ 

دوالرا عن كل العب".
لكن ناصر التوتنجي؛ أمني سر االحتاد الفلسطيني 
"فريقي  أن  يؤكد على  املائية،  والرياضات  للسباحة 
جبل املكبر ودار الكلمة قد انسحبا بإرادتهما، ولم 
يتم طردهما"، ويقول إن سبب االنسحاب هو أنهم 
"رفضوا دفع رسوم االشتراك البالغة ٢٠ شيكال عن 
كل قفزة في املاء لالعب الواحد"، ويؤكد: "لم يكن 
القانون؛  احترام  موضوع  ولكنه  ماديا،  أبدا  املوضوع 
فالقانون يسري على جميع الفرق واألندية، فلماذا ال 
يكون الفريقان بنفس االلتزام؟ وملاذا لم تعترض فرق 
أخرى أو تنسحب"؟ ويقول: "لو كان مدربا الفريقني 

لتحقيق  املستحيل  لعمال  بسباحيهما  معنيني 
آمالهم"!
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يقول مجد عبدو ١٧ عاما؛ سباح من جبل املكبر: 
"كنت أمتنى لو فكروا تلك اللحظة بجهود التدريب 
التي بذلناها طيلة العام؛ لقد كنا نبدأ تدريبنا يوميا 
إلى  الذهاب  قبل  صباحا  اخلامسة  الساعة  منذ 

املدرسة استعدادا للبطولة".
وبذات احلزن حتدث فادي عويسات؛ بطل فلسطني 
التضحية  عن  أمتنع  "لم  وقــال:  السباحة،  في 
طيلة  طويلة  لساعات  التدرب  مقابل  بدراستي 
في  مميزة  فلسطينية  أرقاما  أحقق  بأن  أمال  النهار؛ 
هذه البطولة، لكني اآلن ال أرى سوى العام الذي ذهب 

هدرا بعد منعي من املشاركة".
ويقول مجد: "كنت أحلم بتسجيل رقم مميز في 
هذه البطولة ألمتكن من املشاركة في الدورة العربية 

للسباحة، لكن قرار طردنا حال دون ذلك".

البطولة، فيقول:  أما مازن اخلطيب؛ من جمهور 
املطلوب  املستوى  دون  البطولة  أصبحت  "بصراحة 
أن  للمشاهدين  يحق  الذين  السباحني  خيرة  خلروج 
سباحة  مبنتخب  أمال  عليهم  ويبنوا  بهم،  يفخروا 

فلسطيني قوي وقادر على املنافسة".
السال"،  "دي  فريق  تصدر  البطولة،  انتهاء  وبعد 
وتاله هالل القدس، فالعمل الكاثوليكي في املرتبة 
املكبر قد اقتصرت مشاركته  أن جبل  الثالثة. ومع 
أن  إال  أيام،  خمسة  أصل  من  األوليني  اليومني  على 

نتائجه أهلته للفوز باملرتبة الرابعة.
الذي بذله االحتاد،  أن نغفل اجلهد  ولكن ال ميكن 
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يقول  وأقــواهــا،  االحتــادات  أجنح  من  يعتبر  الــذي 
توتنجي: "البطولة إجناز يفتخر به كل فلسطيني، 
االحتاد  إن  الكثيرون  وقال  اإلعــالم،  أنصفها  فقد 
الفلسطيني أعاد لنا البسمة، وشعرنا باجلهد الذي 
حتتاجه الرياضة الفلسطينية من أجل الوصول إلى 

مراكز إقليمية وعاملية مرموقة".
دي  فريق  من  نصار؛  زكية  السباحة  وتؤكد   
السال ذلك، وتقول: "االحتاد قوي جدا، ويبذل أقصى 
العربية والعاملية،  البطوالت  إلى  ما بوسعه لنصل 
ودليل قوته هو  تواجد السباحني الفلسطينيني في 

أهم السباقات العاملية، وإحراز مراتب ال بأس بها".
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واالمتعاضات،  االعتراضات  كانت  ومهما 
فقد جنحت البطولة على أرض الواقع، ونأمل أن 
املرات  في  وضوحا  أكثر  املشاركة  قوانني  تكون 
آن األوان ألن نتعامل بجدية أكثر  القادمة؛ فقد 
مع تلك املسابقات؛ ألنها طريقنا نحو املشاركة 
رفع  في  تساهم  وعاملية،  عربية  بطوالت  في 
بأننا موجودون،  العالم  وتذكير  اسم فلسطني، 

ونستطيع  التحدي. 
وكلنا أمل أن حتظى فلسطني مبرتبة رياضية 

عاملية متقدمة.
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تفتخر السباحة الفلسطينية يارا دواني؛ من القدس، بأنها حتمل لقب أفضل 
للسباحة   العاشرة  فلسطني  بطولة  في  شاركت  حيث  فلسطني،  في  سباحة 
وهي في الصف العاشر، واعتبرت هذه املشاركة مبثابة ميدالية ذهبية من إحدى 

البطوالت الدولية، حصلت عليها بعد طول معاناة وتعب.
بدأت يارا السباحة وهي لم تتجاوز من العمر خمس سنوات، وتدربت على يد 

الشبان  وفي جمعية  األولى"،  اهللا  رام  "سرية  في  السباحة  مدرب  دواني؛  والدها حسن 
املسيحية، حيث تقول: "والدي هو مثلي األعلى في حياتي الشخصية والرياضية، تلقيت 
منه التشجيع والتدريب والتمارين، وتعلمت منه املثابرة حتى وصلت إلى ما أنا عليه، ولم 

تعد السباحة مجرد هواية، بل طموح في احلياة".
وتضيف: "بعد تدريب والدي، ومبساندته باملعاهد اخلاصة بالسباحة في القدس، وعلى 

إثرها شاركت بالعديد من املسابقات احمللية والدولية باسم فلسطني".
وتشعر يارا قبل بداية كل مسابقة بالثقة، ويغمرها اإلحساس بالفوز. ولكنها ال تخفي 
صافرة  احلكم  يطلق  عندما  يتبخر،  ما  سرعان  الذي  املشاركة،  من  والتوتر  اخلوف  وجود 

البداية.
وبعد أن تدربت على جميع أنواع السباحة، تفضل يارا السباحة احلرة، وحركة الفراشة، 

أكثر من غيرهما، وتقول: "أمارس السباحة يوميا مبعدل ساعة ونصف تقريبا". 
والسباحة ليست هي الرياضة الوحيدة التي متارسها يارا، التي حتمل احلزام األسود، الدان 

الثانية، على يد املدرب املعروف أسامة الشريف. 
الرياضة: فن وذوق وأخالق

تقول يارا: "علمتني ممارسة السباحة والكراتيه، االلتزام باملواعيد أكثر، وتنظيم الوقت 
املدرسة؛  الطالبات في  أكثر بني  اجتماعية  والكراتيه، وأصبحت  واملدرسة  السباحة  بني 

فالرياضة فن وذوق وأخالق".
األوملبيات؛  في  باملشاركة  وأحلم  السابق،  من  أكبر  اآلن  طموحي  "أصبح  وتضيف: 
لتحقيق حلمي في نيل امليدالية". أما بالنسبة للكراتيه فإن يارا تستعد للمشاركة في 

بطولة آسيا للكراتيه في هونغ كونغ.                            
الرياضية،  مسيرتها  خالل  والصعوبات  العوائق  من  العديد  يارا  واجهت  وقد 
خاصة أثناء التدريب في معهد YMCA بالقدس الغربية، منها صعوبة التواصل 

ضد  والعنصرية  العبرية،  باللغة  يتحدث  الذي  السباحة  مدرب  مع 
الفتيات العربيات من قبل املدرب واإلدارة، وعللت سبب تدربها في هذا 

املعهد ألنه من أكثر  املعاهد تطورا.
أما الصعوبات من الناحية الرياضية، فتتمثل في ضعف اإلمكانيات، وعدم 

توفر الدعم املادي من قبل االحتاد الفلسطيني.
ولكن يارا تؤكد على أنها عازمة على املشاركة في البطولة التي ستقام في 

هونغ كونغ بالصني خالل شهر تشرين ثاني املقبل.
هناك العديد من ااالت التي ميكن لالعب الفلسطيني أن يبرز من خاللها، 
سواء أكان شابا أم فتاة. ولعل أهم ما يحتاجون إليه هو الدعم واملساندة؛ ماديا 

ومعنويا. 
فيها  تقام  التي  الدول  في  الفلسطينية  للجاليات  بالنسبة  املطلوب  أما 
البطوالت، فيفضل مرافقة العبينا وتشجيعهم بشكل دائم؛ نظرا لصعوبة 

مرافقة اجلمهور احمللي للرياضيني في البطوالت العاملية.
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رانيا عطا اهللا
مراسلة الصحيفة/ القدس

الطريق.  أن ميشي على هذا  إنها فكرتي؛  فحلم اجلميع  أقول  أن  "ال أستطيع 
وهذه الفكرة ملك العالم، واتمعات احمللية القائمة على مسار سيدنا إبراهيم 

عليه السالم". 
سيدنا  مسار  ملبادرة  العام  واملدير  واجلغرافيا،  اآلثار  عالم  وري،  وليام  بدأ  هكذا 
إبراهيم، ويتابع حديثه عن أصل الفكرة قائال: "أردت أن أجمع بني احلضارة والتاريخ 
البشرية  يجمع  واحد  طريق  خالل  من  املشي،  رياضة  ملمارسة  وحبي  والعراقة، 

ويوحدها".
الشرق  منطقة  في  نوعها  من  األولى  إبراهيم"  سيدنا  "مسار  مبادرة  وتعتبر 
األوسط، وعلى الصعيد العربي واإلقليمي، وتسعى إلى تعميق التبادل الثقافي بني 
األمم، وبث روح التفاهم احلضاري؛ "من خالل حتفيز السياحة االقتصادية املستدامة 
في املناطق والدول التي مير فيها هذا املسار"، وسيشق هذا املسار طريقه من مدينة 
حوران على احلدود التركية السورية، ليمر في مدينة حلب السورية، باجتاه العاصمة 
دمشق، ومن ثم إلى عمان؛ ثم ليخترق ظالم ليل القدس في وضح النهار، لينتهي 

في مدينة خليل الرحمن؛ بني أحضان احلرم اإلبراهيمي الشريف.

ويؤكد القائمون على املبادرة عزمهم على أن يشمل املسار جميع املناطق التي 
شملتها رحلة سيدنا إبراهيم في كل من العراق ومصر واحلجاز ومكة املكرمة. حيث 
يقول رائد سعادة؛ رئيس جمعية الفنادق، وصاحب فندق اجلروسلم في القدس، وممثل 
املؤسسات السياحية والثقافية الفلسطينية: "لقد أطلقنا على املبادرة اسم النبي 
إبراهيم لعدة أسباب؛ أهمها أن منطقة الشرق األوسط تتميز بارتباطها دينيا؛ فقد 

تواجد جميع األنبياء على هذه األرض". 
وقد رأى املنظمون أن البناء على السياحة الدينية سيؤسس بنية حتتية صلبة 
لهذا املسار، إضافة إلى أن سيدنا إبراهيم هو األب األكبر للديانات السماوية الثالث؛ 
اإلسالمية واملسيحية، واليهودية، فكأن القائمني على املشروع يحاولون أن يوصلوا 

للناس رسالة واحدة، هي "أنهم من أصل واحد؛ فعالم تتنازعون"؟!
دينيا،  وليس  بحت،  سياحي  املبادرة  من  الرئيس  الهدف  أن  على  سعادة  ويؤكد 
فيقول: "النقاش الديني في مبادرة مسار سيدنا إبراهيم غير مطروح بتاتا، غير أن 

التأمل والروحانيات ستكون حاضرة  بقوة".
وستحاول هذه املبادرة جتنب النقاش الديني والسياسي، "لعلمنا بتاريخ منطقة 

الشرق األوسط املليء باالضطرابات السياسية والدينية".
سيدنا  اسم  مبادرتنا  على  أطلقنا  أننا  "رغم  يقول:  حيث  وري  يؤكده  ما  وهذا 
إلى خلق قطاع سياحي  يهدف  وإمنا  ديني،  غير  أنها مشروع  إال  به،  تيمنا  إبراهيم 
مستقر في منطقة الشرق األوسط، لتطوير االقتصاد احمللي أوال، ومن ثم خلق منبر 

إنساني وثقافي يساهم في تبادل الثقافات واستيعابها".
الفلسطيني على احملك

فلسطني جزء طبيعي من بالد الشام، ومنطقة تاريخية، تقع شرق البحر األبيض 
املتوسط، وتصل بني غربي آسيا وشمالي إفريقيا، عبر شبه جزيرة سيناء؛ نقطة 

التقاء القارتني.
وقد أجنبت أرضها األنبياء على مر التاريخ اإلنساني؛ فهي  التي استقبلت جنمة 
والفرس  والرومان  اليونان  حكمها  حلم.  بيت  في  املسيح  السيد  ولد  يوم  البشارة 
لالحتالل  الطريق  مهد  الذي  البريطاني،  االنتداب  نير  حتت  ووقعت  واملسلمون، 

الصهيوني. 
ورغم ذلك لم متح آثار العمالقة، وحافظ عليها جيل وراء آخر، ورويت قصص رحلة 
سيدنا إبراهيم وزوجته سارة وعائلتهما، من مدينة نابلس إلى بيت إيل "بيتني"؛ قرب 

رام اهللا، ومن ثم إلى مثواه األخير في مدينة اخلليل.
يقول فردريك مايسون؛ منسق مبادرة سيدنا إبراهيم في فلسطني: "نحن اليوم 
نحاول دراسة األماكن التي عاش فيها، وتنقل فيها سيدنا إبراهيم؛ من أجل إعادة 

رسم الطريق الذي سار عليه النبي إبراهيم وزوجته وعائلته". 
غير أن ذلك ال مينع من إدخال تغيير على هذا املسار ليضم مواقع جديدة، وذلك 
"ألننا ال نعلم بالضبط أي طريق سلك سيدنا إبراهيم في رحلته"، ويوضح قائال: 
"نحن نعلم بأنه عاش في مدينة نابلس، وبيت إيل، واخلليل، وهنا وهناك، وفي كل زاوية 
ومكان في فلسطني؛ لذلك سيضم القائمون على املشروع قرى وبلدات فلسطينية 
داخل املسار؛ كسبسطية في شمال الضفة الغربية، وبلدة بيرزيت، وقرية جفنا...

الخ".
حتى يومنا هذا لم يتم جتهيز أي خرائط، أو مخطط لسير املسار في فلسطني. 
غير أن املنخرطني في مجال السياحة بفلسطني يدفعون باجتاه أن تشمل اخلريطة 

قرى ومدنا مجاورة ملسار إبراهيم اخلليل.
ااورة  الفلسطينية  القرى  من  عدد  ضم  باجتاه  يدفع  أنه  إلى  سعادة  ويشير 
للمسار، وتعريف املشاركني على املسارات احمللية التي بدأ الفلسطينيون بالعمل 

عليها؛ "بهدف إيجاد نوع من التقاطع بينها وبني مسار سيدنا إبراهيم".
ومن املتوقع أن يبدأ املسار من بلدة سبسطية؛ شمال الضفة الغربية، لتتقاطع 

مع مدينة نابلس، مرورا ببلدة بيرزيت، فقرية جفنا، وصوال إلى القدس وبيت حلم، 
وارطاس، وحلحول، وينتهي مبدنية اخلليل؛ حيث دفن  وليعرج على برك سليمان، 

سيدنا إبراهيم.
وحول إذا ما كانت هذه املبادرة ستغير من منط حياة املواطن الفلسطيني الذي 
يقطن قرب  املسار، فإن فريدريك يطمئن السكان احملليني قائال: "نحن ال نسعى 
لتغيير منط حياة املواطن الفلسطيني، بل إلى حتسني وتطوير الوضع االقتصادي؛ من 
خالل مساعدة املواطنني على االستثمار فيما ميلكون من ممتلكات ومنتجات وحرف 
يدوية قدمية... الخ"، حيث ميكن للمواطن العادي أن يحول بيتا قدميا ميلكه إلى فندق 
صغير، يجذب السائح، أو مطعم شعبي مبذاق فلسطيني. ويتابع: "نحن ال نسعى 

إلى جلب استثمارات من اخلارج لتوفير إقامة في فنادق ضخمة ومطاعم فخمة".
ويعتقد املنظمون بأن من الضروري إشراك الشباب الفلسطيني في مسيرة 
إحياء مسار سيدنا إبراهيم؛ كفرصة حقيقية ليتعرفوا على وطنهم فلسطني. 
يقول فريدريك: "يعيش الشباب الفلسطيني ظروفا سياسية صعبة للغاية، حتول 
إلى  إلى أخرى، ومن مدينة  والتنقل بسهولة من قرية  دون قدرتهم على احلركة 
أخرى. وهذا الطريق منحهم الفرصة للتعبير عن رفضهم لهذه القيود، والتحرر 

من نيرها".
للتعرف  الفلسطينية  واجلامعات  املدارس  املسار فرصة لطلبة  كما سيمنح 
على سيرة سيدنا إبراهيم، وأسلوب حياة السكان األصليني في املناطق اتلفة، 
وطبائعهم، إضافة إلى االستمتاع بالتنوع البيئي واجلغرافي، ودارسته عن كثب. 
حيث يقول رائد سعادة: "هذه املبادرة ستمنح املواطن الفلسطيني فرصة جديدة. 
وقد ال تكون خطوة كبيرة، إال أنها ستعطي صورة مختلفة متاما عن الفلسطيني؛ 
ألن السائح سيلتقي مع اإلنسان الفلسطيني البسيط في القرى والبلدات التي 
سيمر منها املسار، وليس مع من يدير السياسة. وعليه؛ فإن صورة الفلسطيني 

على احملك".
الغبار  يزيل  أن  ميكنه  من  هناك  فهل  احملك،  على  الفلسطيني  صورة  أن  ومبا 
عنها؟ وماذا سيكون موقف املواطن العادي، الذي يقطن على جانبي املسار؟ وهل 
أم ستوقف  إبراهيم؟  اخلليل  نبينا  إلى  الوصول  املشاركني من  االحتالل  سيمكن 
احلرم  وبوابات  والبلدات،  القرى  املشاركني على مداخل  وإجراءاته  وجنوده  حواجزه 

اإلبراهيمي؟! 
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من مقاطعة "شان ليورفا" في تركيا:
القائمون  ونظم  السالم.  عليه  إبراهيم،  سيدنا  مسار  مبادرة  انطلقت 
عليها مؤمترا صحفيا في الثاني من تشرين الثاني ٢٠٠٧، لإلعالن عن انطالق 
املسار، ويناقش فكرته، وإلى أين وصل في دول منطقة الشرق األوسط  حتى 

اآلن.
وافتتح املؤمتر شخصيات اعتبارية؛ كوليام وري؛ رئيس املبادرة، وإسماعيل 
داميركول؛ رئيس الغرفة التجارية في مدينة شان ليوفر، ويوسف يوفاسني؛ 
وماهمت  البلدية،  رئيس  فاكيبابا؛  وازرف  ليوفا،  شان  مقاطعة  حاكم 

كالباكالي؛ ممثل اليونسكو. 
التركي،  السياحة  بوزير  ممثلني  السياحي؛  القطاع  ممثلو  واستهل 
وشخصيات أكادميية وأهلية، حديثهم عن أهمية تنفيذ املشروع في مدينة 
شان ليورفا، حيث سيوفر فرصا عديدة لتحسني االقتصاد احمللي وتطوير البنية 
التحتية حملافظات جنوب تركيا، وصوال إلى باقي دول الشرق األوسط، كاألردن، 
الذي مثلها في املؤمتر، محمود الطويسي. ومثل رائد سعادة فلسطني. وحتدث 
كالهما عن املرحلة التي وصل إليها املشروع، وكيف سيتم تطبيقه وتفعيله 

في املستقبل القريب. 
واختتم املؤمتر بالتأكيد على أهمية دور القطاع اخلاص في تعريف السياح 

مبسار إبراهيم اخلليل، وعصرنة مفهوم السياحة.

حوران: في طريقهن إلى احلقل على مسار إبراهيموالد وطفله في حقل قطن مجاور.حوران :بقايا أول جامعة اسالمية في العالم 

أم على جانب مسار إبراهيم الذي ميتد ١٢ كيلومترا في حوران 
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لنثبت  عمرنا؛  من  السادسة عشرة  في  ونحن  "شعار حملناه، 
وجودنا في اتمع، ونقول للعالم إننا موجودون، ولدينا أهداف نريد 
حتقيقها. ال نريد أن يشتعل الشيب في رؤوسنا دون أن نفعل شيئا 

للشباب الفلسطيني". 
بتلك الكلمات بدأ يوسف احلاج قاسم، ٢٢ عاما، من طولكرم، 

حديثه عن جمعية "سارة للتنمية اتمعية".
"مجموعة شباب وطن"؛ مجموعة شبابية من طولكرم، تتكون 
من أربعة شبان وخمس فتيات، جمعت بينهم الصدفة خالل دورة 
محادثة باللغة اإلجنليزية، وتكونت ملساعدة أحد أفراد اموعة، الذي 
انضم إلى جماعة سيئة، متارس السرقة، وتفتعل املشاكل؛ يقول 
يوسف: "كان صديقنا شديد االلتحام في اموعة، وزاد انحرافه مع 
األيام، ولم تستطع أسرته، أو إدارة مدرسته التوصل إلى نتيجة معه؛ 
ألنه كان شديد العناد، فجلسنا معه كمجموعة عدة مرات، وقربناه 

إلينا، واستطعنا إبعاده عن جماعة السوء".
أي  تستطع  لم  ما  حققت  بأنها  اموعة  أحست  وعندما 
ذلك  "منذ  يوسف:  يقول  العمل،  بدأوا  عمله،  خيرية  مؤسسة 
إرادتنا  وقوة  اجلماعة،  بروح  العمل  على  قدرتنا  اكتشفنا  املوقف 
لتحقيق األهداف املشتركة"؛ فعقدت اموعة عدة ندوات شبابية، 
أماكن  مثل  إليها؛  نحتاج  أمور  على  ونصوت  نناقش  خاللها  "كنا 
قضاء وقت الفراغ"، وكانوا في كل ندوة يحددون موضوعا للنقاش، 

ويحضرون عنه تقريرا كامال، ويدرسونه بشمولية قبل مناقشته.
احمللي.  اتمع  قاعات مؤسسات  في  تعقد  االجتماعات  وكانت 
يقول يوسف: "من أظرف املواقف التي حصلت معنا، عندما سألنا 
أحد املعلمني أين نقضي وقت فراغنا، فأخبرناه عن مجموعتنا، فأصر 
على حضور أحد أنشطتنا، وبعد انتهاء النشاط، طلب أن نرشحه 
ليكون مسؤوال عن جتمعنا. وعندما قلنا له: "نقبل أن تكون معنا، 
في  عالماتنا  ض  وخفّ اموعة،  ترك  ما  سرعان  عنا".   مسؤوال  ال 

مادته"!
WO½U¦�« WKŠd*«

  كانت املرحلة التالية لـ"مجموعة شباب الوطن"، تتمثل في 
إلى  يهدفون  دستورا  لتكون  للمجموعة؛  العامة  األهداف  حتديد 
في  املتطوعني  الشباب  مستغلي  محاربة  في  ومتثلت  حتقيقه، 
اتمع،  في  وجودهم  إثبات  على  الشباب  ومساعدة  املؤسسات، 
ومساعدة  الصحيحة،  بالطرق  اتمعية  احلياة  في  ودمجهم 

احملتاجني والدفاع عن املظلومني.
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محمود عوض شاب استطاع بإبداع حواسه أن ينسج 
لنفسه مستقبال أفضل، ليجعل من الريشة قلما، ومن 

الفن بيتا. 
في  ليتخصص  بيرزيت  بجامعة  التحاقه  ورغــم 
اجلامعة  يدخل  لم  أنه  إال  االجتماع،  وعلم  الصحافة 
كطالب عادي. وإمنا كشاب طموح محب للفن، لينضم 
خالل فترة دراسته في اجلامعة إلى فرقة سنابل  كمغن، 

وكعازف عود الحقا.
وكيف  أغني،  كيف  بيرزيت  جامعة  "علمتني  يقول: 
والنثر،  القصيدة  أكتب  وكيف  الرسم،  بريشة  أمسك 
وعلمتني أن هناك دوما وجها آخر للحقيقة، وأن الصواب 

نسبي، والتعاون هو أساس النجاح".
كانت بدايات محمود مع املوسيقى في جامعة بيرزيت، 
التي لعبت دورا كبيرا في صقل شخصيته. إضافة إلى 
والدته التي تعلمت الرسم والتصميم ونقلتهما حملمود؛ 

لتجعل للرسم واإلبداع حيزا أساسيا من حياته.
وملّا لم يكن مكتب النشاطات في اجلامعة فاعال خالل فترة 
مجال  في  املوهوبني  الطالب  من  مجموعة  مع  قام  دراسته، 
الرسم  تعشق  مستقلة،  فنية  مجموعة  بتشكيل  الرسم 
لقيمته اجلمالية والثقافية، أطلقوا عليها اسم "صوت الفن".

وامتد نشاط محمود الحقا، ليلتحق باملعهد الوطني 
كمغن.  "أوج"  فرقة  وليدخل  اهللا،  رام  في  للموسيقى 
العزف  فتعلم  الشرقي،  بالقسم  التحق  الحقا  ولكنه 
"سنابل"  فرقة  مع  حينها  في  وشــارك  العود،  على 

الغنائية، في جامعة بيرزيت.. كمغن أيضا.
"كانت لنا من زمان

بيارة جميلة 
وضيعة ظليلة، 

ينام في أفيائها نيسان، 
ضيعتنا كان اسمها بيسان". 

ومن هذا املقطع أغنيية بيسان لفيروز  انطلق محمود 
ليعزف العود ألول مرة أمام اجلماهير، خالل حفل شارك 

هو شغف في قلبه وقلبها، يأس من يأس اجلميع، وخروج من شرنقة طفولة اإلجناز، حيث تفتح املبادرة أبواب قلوبنا بعد طرق شديد على وتر رغبتنا امللحة في الوصول إلى أفضل مما نحن عليه. 
نحن؛ الشباب اخلريجني في جامعات الوطن، وبعد سنوات من الطريق الرتيب للوصول إلى ما هو أكثر تأثيرا في مجتمعنا وحياتنا، قررنا أن نكتب هذه الرسالة إلى كل شاب ال يزال يبحث عن سبب للمحاولة، وكل شاب يرى 
في احملاولة تضييعا للوقت. ورسالتنا هي: قبل أن تنظر إلى النجاح الذي وصلنا إليه اليوم، انظر إلى قصتي وقصتها، وانظر إلى فقر اإلمكانيات التي انطلقنا منها... تأمل قليال هذه القصص، وتعلم درسك منها؛ فهي حتمل 

عنوان "النجاح من غير معلم"!

يقول يوسف: "رغم أن األهداف كانت كبيرة، وتتخطى طموحات 
أن نعمل على حتقيقها، ومساعدة  أننا صممنا على  إال  الشباب، 

بعضنا".
العديد  في  يتطوعون  اموعة  أفراد  بدأ  األهداف،  وضع  وبعد 
العملية. ولكن  من مؤسسات اتمع احمللي، وكانت هذه اخلطوة 
أعني  واجهتهم  اموعة،  أهداف  أدنى  لتحقيق  عند كل محاولة 
املسؤولني اخلائفني على مناصبهم: "اعتقد مديرو املؤسسات بأننا 
نهدد مناصبهم، أو نقوم بنشاطات دون إشرافهم، وكانوا في كثير 
من األحيان غير راغبني في تطوير املتطوعني وفئة الشباب، فكنا 
لنا  يحق  وال  الدعم،  وجلب  النشاط،  لتنفيذ  أداة  لهم  بالنسبة 

املشاركة في اتخاذ القرار".
ÆÆÆÕU−M�« √bÐË

وكان االجتماع الشبابي التعريفي األول في عام ٢٠٠٣، قد حظي 
بإقبال كبير من الشباب في طولكرم، حيث حضره ١٥٠ شابا وشابة، 

تعرفوا على الفكرة، وانضم عدد كبير منهم إلى اموعة. 
يقول يوسف: "بعد جناح االجتماع، قررنا تشكيل فرقة مسرح 
على مستوى مدينة طولكرم، وكانت أول فرقة مستقلة للشباب 
في احملافظة، كما مت تكوين مجموعات وجلان عمل شبابية لتنفيذ 
مجموعة من النشاطات االجتماعية والثقافية والترفيهية؛ مثل 
اخلاصة،  االحتياجات  وذوي  األيتام،  واألطفال  الشباب  مساعدة 
من  الكثير  في  اموعة  وجنحت  احملتاجة،  األســر  ومساعدة 

األنشطة".
كما جنحت اموعة في إيصال قضايا الشباب من خالل العروض 
ترفيهية جلميع  وبرامج  أنشطة  وتنفيذ  القرار،  املسرحية لصناع 
اموعة،  إشراف  حتت  عمل  وورشات  دورات  وإقامة  اتمع،  فئات 

وجمع التبرعات وتقدميها لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة.

وفي بداية عام ٢٠٠٦، لم تتمكن اموعة من متابعة أنشطتها؛ 
"بحجة عدم وجود غطاء قانوني، ومؤسسة تتبنى هذه األنشطة"، 
يقول يوسف: "وقف مسؤولو املؤسسات األهلية وراء قرار منعنا من 
العمل؛ ألننا لم نرضخ ألوامرهم وطلباتهم". فقررت اموعة وضع 
اللبنة األساسية جلمعية خيرية خاصة بـ"شباب وطن" للخروج من 

املأزق.
ورغم فشل كثير من احملاوالت للحصول على ترخيص للجمعية، 
الشباب  فأصبح  الترخيص،  استصدار  عن  أثمر  اإلصــرار  ان  إال 
مسؤولون عن هذه اجلمعية، التي حتمل اسم "جمعية سارة للتنمية 
اتمعية"، وهو "اسم طفلة من ذوي االحتياجات اخلاصة". وتعمل 
اجلمعية بتمويل ذاتي من أول نشاط، وهو ناد صيفي لفئة األطفال 

من عمر ٩-١٤ عاما، أقيم في متنزه بلدية طولكرم.
ÆÆÂuO�«Ë

املؤسسات  أغلب  كان  اجلمعية،  تشكيل  "بعد  يوسف:  يقول 
يرفض منحنا مكانا لنعقد اجتماعاتنا، أما اآلن فلدينا مقر، وصارت 

هذه املؤسسات تطالبنا بتنسيق أنشطتنا، والتحالف معها".
أجمل  "من  فيقول:  البداية،  أيام  إلى  بيوسف  الذكريات  وتعود 

اجلهود والتعب الذي عشناه من أجل تكوين اجلمعية"!
U¼«b�Ë WLK�

يختم يوسف حديثه برسالة إلى أقرانه ممن يسعون إلى حتقيق 
نحو  مسيرتنا  خالل  كثيرة  وسائل  اتبعنا  "لقد  فيقول:  اإلجناز، 
هدفنا، ولكننا أخيرا جنحنا؛ ألننا كنا نتميز بالنية الصادقة ملساعدة 
اتمع، والصبر وحتمل ضغوط العمل، واإلرادة احلقيقية للوصول إلى 

الهدف".
جهد  ألي  النجاح  وعناصر  الكلم،  جوامع  شكلت  ميزات  ثالث 

جماعي مثمر.

درس الصـحافة ليعزف !

"أذكر السرعة التي مت فيها إجناز املكتب، واختيار الديكور واأللوان 
وجميع التفاصيل، وأذكر تسجيل الشركة في نفس تاريخ ميالدي"، 
شهادة  إلحضار  اهللا  رام  إلى  بنفسي  ذهبت  "لقد  نيفني:  تقول 

التسجيل من وزارة االقتصاد الوطني، وكان هذا شهرا مثيرا".
بدأت قصة نيفني في سنة ٢٠٠١، عندما تخرجت في كلية إدارة 
الفنادق، بجامعة بيت حلم. ولكن شيئا ما لم يجر كما يرام؛ تقول 
نيفني: "حتى في ذلك الوقت لم أستطع حتديد ميولي. ولكنني اآلن 

أمتنى لو التحقت بكلية إدارة األعمال؛ لكنت استفدت أكثر".
وقد أنهت تعليمها وهي تظن بأن الشهادة ستجعلها "الرحالة 
جميع  ويجوب  احلياة.  ويكتشف  البالد،  في  يطير  الذي  الصغير، 
البلدان، ليتعرف على الثقافات". ولكن ذلك احللم خيّبه الواقع، فلم 
جتد نيفني عمال ألكثر من عام. تقول: " أكثر ما عانيته بعد التخرج 
عدم احلصول على عمل، والوضع األمني والسياسي السيئ جدا".

يبتعد كليا عن مجال تخصصها، فعملت  الذي  بالعمل  وبعدها رضيت 

سكرتيرة في وكالة للشحن والتخليص ببيت حلم... تقول: "ولكن احللم بدأ 

عند نهاية الكابوس"! فقد أتقنت نيفني العمل في كافة األقسام، بدءا من 

السكرتاريا، فقسم البريد السريع، ثم قسم الشحن. وأخيرا قسم التخليص 

اجلمركي. وأثبتت براعتها في العمل، وسرعة في التعلم، مكنتها من إتقان 

العمل في كافة األقسام. 

واستمرت في عملها ملدة ثالث سنوات، ثم استقالت بسبب 

خالفات مع أرباب العمل. ومن هنا بدأ املشوار.

شركة أوشن لوجيستكس
أكن  لم  لكن  ما،  شيئا  سأحقق  أنني  أتوقع  "كنت  نيفني:  تقول 

أخطط له، أو أعرف اجتاهه".
بعد أن تركت العمل هناك، قررت نيفني أن تبدأ مشروعها اخلاص، 
أوشن  فكانت  والتجارة...  اإلدارة  قواعد  من  تعلمته  مبا  مستعينة 

لوجيستكس.
تقول نيفني: "حصلت على قرض من إحدى املؤسسات، كما قدم 
لم  املبلغ  أن  ومع  مدخراتي.  إلى  إضافة  املساعدة،  بعض  لي  األهل 

يساعدني كثيرا، إال أنني بدأت الشركة بشخص واحد؛ هو أنا".
وأوشن لوجيستكس هي شركة تخليص جمركي من املوانئ داخل 
وإلى  من  والبري،  واجلوي،  البحري،  التجاري؛  والشحن  وخارجها،  البالد 
جميع أنحاء العالم. والنقل من إسرائيل إلى مناطق السلطة الوطنية 
الفلسطينية، وبالعكس. باإلضافة إلى خدمة البريد؛ العادي والسريع، 

والتغليف، وإصدار الرخص من اجلهات الرسمية.
تقول:  احلماسة؛  ساعدتها  ثم  بفكرة،  عملها  نيفني  بدأت  وقد 
والعمل  وباجلد  وصممت،  فخططت،  بيتي؛  أهل  من  الدعم  "وجدت 

جنحت... نشكر اهللا"!
املوظف من حتمل  التي متكن  تلك  املثالية هي  الوظيفة  بأن  وترى 

املسؤولية بالفعل، وحتمل نتائجها، ومتنح املوظف املساحة الكافية 
للتوسع واإلبداع . تقول نيفني بثقة: "طموحي ال حدود له، ولكن يجب 

أن يكون مدروسا بحذر شديد".

آثار جانبية
على  النجاح  آثار  ومن  مجانيا،  يكون  أن  ميكن  ال  النجاح  ولكن 
ذلك  أفعل  أال  وأرجو  شيء،  عن  أتخل  "لم  تقول:  كما  نيفني،  حياة 
في املستقبل. ولكنني قللت من بعض األمور بسبب ضيق الوقت؛ 

كاألصدقاء، واللقاءات االجتماعية، واالهتمام بنفسي".
وتستمد نيفني الثقة في عملها من إملامها مبا تقوم به، إضافة إلى 
األصدقاء واألهل، حيث تقول: "ثقة زبائننا، والنجاح، هما أكبر مشجع 

لالستمرار، وال أنسى اإلميان بأن النجاح هبة اهللا".
وتستمد املتعة من خالل اإلجناز، وخاصة إجناز ما هو صعب.

نصيحة نفني
أهم األسباب التي قد تؤدي إلى الفشل، هي التنشئة األكادميية 
في بعض اجلامعات؛ فواقع الكتاب مختلف عن احلياة العملية، وما 
يهيأ له الطالب بني جدران الصف، مختلف عن احلياة خارجها، واحلياة 
على  قادر  هو  ومن  الـ(جدعان)،  إلى  وحتتاج  سهلة،  ليست  العملية 
حتمل املسؤولية، وميتلك اإلرادة القوية. "ونحن ال نربي أبناءنا أبدا على 

حتمل املسؤولية، وال نتقدم بهم نحو حتقيق الهدف".
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الريادي هو صاحب العمل، ومن يعمل حلسابه من رياديني 

في بيئة األعمال، ممن قاموا بإنشاء مشروعهم اخلاص بهم.

فلسطني  في   األعمال  وأصحاب  الرياديون  يشكل    •

االقتصاد  في  العاملني  األشخاص  من   ٪٢٨٫٤ نسبته  ما 

الفلسطيني.

الشباب  من   ٪١٤٫٢ الشباب  الرياديني  نسبة  تشكل     •

العاملني. 

•   ٨١٫٦٪  من الرياديني الشباب في الضفة الغربية، ١٩٫٤٪ 

منهم في قطاع غزة.

•  معظم الشباب الرياديني من فئة الشباب ٩٤٫١٪، بينما 

تشكل فئة الشابات ما نسبته ٥٫٩٪ منهم فقط.

اجلهاز  إحصائية،  صورة  فلسطني  في  الشباب  املصدر: 

املركزي لإلحصاء الفلسطيني، ٢٠٠٦.
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فيه مع فرقة سنابل في جامعة بيرزيت. 
من هنا كانت البداية ليشعر محمود بأن ميوله الفنية 
تفوق ميوله للصحافة، فأصبح يحضر محاضراته صباحا، 
ويكمل نشاطاته الفنية من رسم وعزف مساء، متخذا الفن 

مدرسة يرتادها يوميا بعزم ورغبة في التعلم. 
يعبر  بيتا  سكن  اجلامعة،  في  النشاطات  مكتب  ومن 
فيه عن نفسه بريشته وأنغام عوده؛ فأمضى أربع سنوات 

أكادميية وفنية في آن واحد.
بعدم  محمود  فوجئ  اجلامعية،  الدراسة  إنهائه  بعد 
العمل  في  كبيرة  رغبة  تعتريه  وكانت  عمل،  شاغر  وجود 
أن  إال  الفن، بعيدا عن تخصصه في الصحافة.  في مجال 
مقارنة  محدودة  مجتمعنا  في  الفن  في  العمل  مجاالت 
عن  عاطال  كاملة  سنة  فأمضى  العلمية،  بالتخصصات 
العمل، وصادف حينها حملة االجتياحات الكبرى التي قامت 
انتفاضة  خالل  الفلسطينية  للمدن  االحتالل  قوات  بها 
األقصى عام ٢٠٠٢، مما أطال جلوسه في البيت. إال أن إرادته 

يلتحق  جعلته  مواهبه،  وتطوير  للتقدم،  املتواصل  وحبه 
بدورات تدريبية مختلفة؛ فتعلم أكثر على احلاسوب، واللغة 

اإلجنليزية، إضافة إلى انضمامه ملسرح "الرحالة". 
خالل تلك الفترة متعن محمود في األعمال اليدوية التي 
تصنعها أمه من الورد، وحاول تقليدها، فأبدع، لينتج لوحة 
حتمل صورة عصفور مصنوعة من ورق الورد افف، ووجدت 

أصابعه هواية جديدة ميارسها.
وقد شارك محمود في معرض أقيم للفنانني في شارع 
ركب برام اهللا، عن طريق عرض ما صنعت يداه من لوحات 

خالل فترة احلصار اإلسرائيلي على الضفة.
عمل  فرص  عن  بحثا  األردن؛  إلى  للسفر  اضطر  ولكنه 
لم تتوفر له في وطنه. وهناك شارك في إنتاج فيلم قصير 
بالتعاون مع طالب جامعي أردني. وفوجئ بعد رحيله باتصال 
هاتفي من سامر الصاحلي؛ منسق النشاطات في جامعة 
بيرزيت حينها، الذي أخبره بأنه سيترك وظيفته كمنسق 

للنشاطات في اجلامعة.
متحمسا  وعاد  الذاتية،  سيرته  محمود  م  قدّ عندها 
ليتسلم وظيفة منسق النشاطات الفنية في عمادة شؤون 
الطلبة بجامعة بيرزيت، وليعود للبيت الذي احتضنه ومنّى 

املرة  هذه  ولكن  مواهبه. 
موهوب،  كطالب  ليس 
مواهب  على  كشاهد  بل 

طالب اجلامعة.
أن  حينها  ـــادف  وص
الفنية  فرقته  أعضاء 

القدامى كانوا قد تخرجوا وتركوا اجلامعة، فبدأ محمود 
ومواهب  بخبرته  وزمالءه  بدأه  ما  حتيي  فرق  بتأسيس 
الطالب، وهي فرقة "مواسم" املسرحية، وجوقة وفرقة 
"سنابل"، إضافة إلى فرقة للدبكة الشعبية. وقد أقامت 
الفرق الثالثة عروضا مختلفة في شتى أنحاء الوطن، وفي 

اجلامعات الفلسطينية بشكل خاص.
وجعل محمود من مكتب النشاطات معرضا فنيا متأل 
جدرانه الصور واللوحات والكتابات املعبرة، سواء أكانت 

من إبداعه أم من إبداعات الطالب.
وحتقق حملمود حلم آخر؛ حني جعل الطالب يتذوقون الفن 
مبجرد دخولهم غرفته املفتوحة ملواهبهم، فتارة تزور املكتب 
لتراه يعزف مع الطلبة، وتلتقط أذنك أجمل األحلان، وتارة جتده 

جالسا يتحدث معهم عن جتاربه، ويستمع ألحاديثهم.

ميساء عزيزة 
مراسلة الصحيفة/ غزة

"كنت أعمل مصورا لوكالة "معا اإلخبارية"، وفي يوم 
له منطقة  تعرضت  اجتياح  لتغطية  ٢٠٠٦/٧/٩، خرجت 
رصاصة  أصابتني  عملي  وخالل  غزة،  شرق  الشجاعية 

االحتالل".
رغم ذلك لم تقعد اإلصابة، محمد الزعنون، الذي لم 
يتجاوز احلادية والعشرين من عمره، ولم تفقده األمل، فهو 
ليس طالبا جامعيا فحسب، وليس مصورا عاديا، ولكنه 

مسؤول في قسم التصوير بوكالة أنباء أمريكية!
كيف وصل إلى هذا املستوى؟ وكيف حملته اإلصابة 

على متابعة حلمه؟!
فهو  اإلجابة؛  حول  اخلاصة  رؤيته  لديه  نفسه  محمد 
به، أصعب مما قد يتخيله أي  بأن كل ما واجهه ومر  يرى 
شخص عادي، حيث يقول: "جتربة اإلصابة أشعرتني مبدى 
قوتي الداخلية، التي لم أكن قد اكتشفتها قبل ذلك؛ لقد 
واجهت املوت ولم أضعف للحظة واحدة، كي أؤدي واجبي 

الوطني، واملهني".
ويعتبر بأن القسم الذي أداه في بداية عمله الصحفي، 

هدف مقدس ال ميكن لشيء أو ألحد أن يحيد به عنه.

بدايات
يذهب محمد بعيدا وهو يتحدث عن عالقته بالصحافة 
"لطاملا شعرت  ويقول:  ووالدته،  وجوده  يعتبرها سر  التي 
حياته  بدأ  وقد  ألجلها".  وسأموت  ألجلها،  ولدت  بأنني 
األكادميية بدراسة تصميم مواقع اإلنترنت، وحصل على 
شهادة الدبلوم من جامعة األزهر بغزة، يقول: "كانت أيامي 
في اجلامعة من أجمل فترات حياتي، وكانت تربطني عالقة 

طيبة مع كافة األساتذة والزمالء".
الدبلوم،  شهادة  من  أكبر  كانت  محمد  طموحات 
كانت  الكبيرة،  اجلامعة  من  الصادرة  الصحافة  فشهادة 
حياتي  في  تصاحبني  لم  األمنية  "تلك  يقول:  الهدف، 
التي  حياتي  مراحل  كافة  في  بل  فحسب،  اجلامعية 

سبقتها".
بالورود؛ "عندما تخرجت  لكن طريقه لم يكن مكلال 
واجهت الواقع املرير، وشعرت بخيبة أمل كبيرة لم أشعر 
مبثلها في حياتي". ويقول: "لكن عملي في مجال الصحافة 

أعاد لي كل ما فقدته، وأعاد لي احلياة من جديد".
وكانت بداياته في العمل الصحفي في مجال التصوير، 
وكانت  منذ طفولته.  قلبه  في  زرعت  التي  املوهبة  وهي 
ومن خالل هذه  اإلخبارية"،  "معا  وكالة  من  البداية  هذه 
التي  والرسالة  الصحفي،  العمل  بأهمية  التجربة شعر 
يؤديها، ويقول: "الفضل يعود لـ"معا" في تهيئتي وعملي 

كصحفي محترف".
أهله  بقلق  يشعر  محمد  كان  كذلك،  البداية  في 
وخوفهم عليه؛ نظرا خلطورة العمل الذي يقوم به، ولكنه 
يقول: "مع الوقت صاروا يشجعونني على مواصلة العمل؛ 
ألنهم أيقنوا أن حياتي ومستقبلي يتعلقان بهذه املهنة 

التي ال أستطيع التخلي عنها حتت أي ظرف".
احلادث... سر النجاح

ويتذكر تفاصيل احلادث الذي تعرض له خالل عمله في 
وكالة معا، ويقول: "أكسبني هذا احلادث الكثير من القوة، 
واإلرادة، والعزمية على مواصلة النجاح، وعدم التوقف عند 

حد معني".
الشجاعية،  حصار  تغطية  أثناء  محمد  إصابة  بعد 
قسم  في  طالب  اليوم  وهو  اإلعالمية.  مهاراته  تطورت 

الصحافة واإلعالم بجامعة األزهر.
إلحدى  التصوير  قسم  في  كمسؤول  عمله  ورغم 
يتوقف عند  أن طموح محمد ال  إال  األمريكية،  الوكاالت 
هذا احلد؛ يقول: "العمل املثالي الذي أبحث عنه، هو ذلك 
خالله  من  وأستطيع  وإخالصي،  جهودي  يستحق  الذي 
الذي بدأته، دون تراجع،  الدرب  مواصلة عملي على نفس 

وبنفس املستوى الذي اعتاد اجلميع أن يراني عليه".
وحسب محمد فإن جناح أي مؤسسة إعالمية يتوقف 
على التعاون بني العاملني، وضرورة حتقيق االنتماء الوظيفي، 

الذي من دونه ستفشل أي مؤسسة إعالمية.

رسالة إلى الشباب
مفاتيح  هي  اليأس،  وعدم  والتحدي،  واإلرادة،  العزم، 
محمد:  يقول  وحلم،  طموح،  عنده  شاب  ألي  النجاح 
مهما  دورا  يلعبان  السليم،  والتخطيط  احملدد،  "الهدف 
في جناح أي شخص، لكن كل هذه الصفات لألسف قليال 
وعدم  والتهور،  التسرع،  الشباب؛ بسبب  لدى  تتواجد  ما 

التفكير، الذي يغلب على سلوكهم".
ليختار  الفلسطيني،  للشباب  اال  ترك  إلى  ويدعو 
مستقبله دون معيقات أو تدخالت؛ ألنهم مع ما  يتصفون 

به، قادرون على النجاح وحتقيق الكثير من اإلجنازات.
كانت تلك قصة محمد الزعنون؛ الطالب، والصحفي، 
واملصور. ورغم كل التحديات والعقبات، إال أنه يصر على 
مواصلة عمله، مستفيدا من خبرته العملية في التقاط 
الصورة الصحفية، التي يعتبرها خبراء اإلعالم بألف كلمة؛ 
الكلمة التي من أجلها التحق محمد بكلية الصحافة، 
ومن خاللها امتطى مهنة املتاعب، وفيها يظهر محققا 

تارة، وقاصا لألثر تارة أخرى.

في جامعتنا فنان . . .

وفي عام ٢٠٠٤، استطاع محمود مع بعض أصدقائه 
التي  "يــالالن"،  فرقة  يؤسسوا  أن  موسيقيا،  املوهوبني 
وتعنى  أصبحت مشهورة مبا قدمته من عروض محلية. 
هذه الفرقة بإحياء أغاني كبار الفنانني، أمثال سيد درويش، 

والشيخ إمام، وأدائها بطابع شبابي متقن.
وبعد أربع سنوات من العطاء في هذا املكتب كطالب، 
وأربع أخرى كمنسق، يكون محمود قد أنهى ثماني سنوات 
لينطلق  بيرزيت،  بجامعة  النشاطات  مكتب  في  مميزة 
مؤخرا إلى جامعة القدس في أبو ديس لتفعيل النشاطات 
وليترك  هناك.  الطالب  بني  لها  منابر  وتأسيس  الفنية، 
لطالب جامعة بيرزيت أمانة نقل ما تعلموه وما وجدوه في 
مكتبه إلى بقية زمالئهم، ولينتقل مبواهبه إلى جامعة 

أخرى، وطالب آخرين.

درس الصـحافة ليعزف !
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 تحرك الرصاصة حلما!

كيف أبدأ مشروعي؟
دفشة لقدام.....

١. فكر بذكاء وتصرف بذكاء.
ما  ومعرفة  العمل،  سوق  دراسة  حاول   .٢

يحتاج إليه من مشاريع.
كل  وادرس  بهدوء،  حلمك  وراء  امش   .٣

مسببات النجاح والفشل.
مجال  في  السابقة  التجارب  من  تعلم   .٤
األفكار  وكرر  دخوله،  تريد  الذي  العمل 
العادية  التجارب  ــاش  وحت الناجحة، 

والفاشلة.
من  ممكن  دعم  أكبر  على  احلصول  حاول   .٥

العائلة واتمع واألصدقاء.
٦. تواصل مع املؤسسات الداعمة للمشاريع 

الصغيرة، وأقنعهم بذكاء مبشروعك.
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إعداد: عبير دحبور 

مراسلة الصحيفة/ القدس

صحيح أن اجلمال ال يكتمل، كما يقولون؛ فهو نسبي؛ يختلف من شخص آلخر. وكذلك 
فإن وجها جميال ال يعني شيئا، وال يظهر جماله مع عنق مترهل، ولذلك حترص السيدة على 
أن تظهر بأجمل صورة، فهي مخلوق ناعم . وهذه بعض اخلطوات التي من شأنها احلفاظ على 

عنق جميل.
* االهتمام به وتدليكه وترطيبه بالكرميات املرطبة بشكل يومي.

* اجللسة الصحيحة؛ فاجللسة غير الصحيحة تترك تأثيرا بالغ السوء على جمال العنق، 
كأن جتلس املرأة منكبّة على وجهها، وتغرس عنقها بني كتفيها؛ مما يتسبب في ترهل جلد 

العنق، وبروز الذقن املزدوجة، كما يسبب جتعد جلد العنق، وظهور الكتل الشحمية. 
* املشية الصحيحة جتعل القوام مشدودا، وحني يكون العنق مرتفعا، ميكن التمتع بعنق 

طويل شاب، كما يؤدي أيضا إلى سالمة العمود الفقري.
* خير عالج للعنق والظهر املتعبني هو النوم مستلقية دون وسادة على ظهرك، فوق سرير 

مسطح الفراش.
* ال ترهقي عنقك بلبس السالسل الذهبية على الدوام؛ ألن الذهب مع العرق والغبار، يسبب 

اسوداد اجللد بفعل عملية التأكسد.
باستخدام "ليفة"  والصابون،  باملاء  يوميا  واحدة  العنق مرة  بنظافة  االهتمام  بد من  * ال 

خشنة، وليست إسفنجية.
* بعد دعك العنق عليك جتفيفه مبنشفة، وتدليكه بها؛ لتحريك الدورة الدموية.

* ال بد من تعويض العنق عن املادة الدهنية املفقودة؛ بدهنه بالكرميات املرطبة قبل النوم، 
وفي الصباح.

‰ULłË W×�

ندين حنظل وجوفانا شماس
مراسلتا الصحيفة/ القدس

حتتل املوضة حيزا كبيرا من حياتنا، وقد جنعلها في بعض 
األحيان إحدى أولوياتنا. غير أن للموضة، ولكل ما يتعلق بها من 
صرعات األزياء، ومستحضرات التجميل، تأثيرات جانبية، رمبا ال 
يدركها الشباب، الذين يتبعون املوضة من أجل الظهور بأجمل 

مظهر.
وملعرفة مدى تأثير املوضة وتبعاتها على صحة اإلنسان، نورد 

املعلومات التالية:
∫q×J�«

تقول بادرة صباح؛ خبيرة التجميل، من رام اهللا: "يختلف 
تأثير الكحل على الفتيات حسب الفروقات بني البشر. فمثال 
هنالك من تعاني من حساسية في العني نتيجة استخدام 
في  التهابات  حدوث  إلى  يؤدي  مما   الكحل،  من  معني  نوع 
هذه  استعمال  عن  مباشرة  التوقف  يجب  لذلك  العينني. 
العالية،  باجلودة  تتميز  التي  األنواع  عن  والبحث  األنواع، 
صحة  على  سلبا  تؤثر  التي  املــزورة  األنــواع  عن  واالبتعاد 

العيون".
إلى  يؤدي  الكحل جيدا،  العينني من  تنظيف  أن عدم  كما 

اصفرار العني وتساقط الرموش.
∫WI�ö�«  UÝbF�«

في  التجميل  وجــراح  طبيب  شوفاني؛  عزيز  يقول 
مستشفى مار يوسف "الفرنساوي"، بالقدس: "العدسات 
على  تؤثر  أال  ويجب  فقط،  اخلارجي  لالستعمال  الالصقة 
صحة اإلنسان سلبا. غير أنها قد  تؤثر على قرنية العني، 
خاطئة؛  بطريقة  ووضعها  واالحتكاك،  املالمسة  نتيجة 
غير  بطريقة  معها  والتعامل  جدا،  حساسة  فالقرنية 
سليمة بوضع العدسات الالصقة ميكن أن يسبب مشاكل 
باستخدام  أنصح  وعليه  العني.  في  خطيرة  والتهابات 
النوعيات اجليدة، ومراجعة مراكز  العدسات الالصقة من 

 تؤثر الموضة على صحتنا؟؟!
البصريات العريقة واتصني في هذا اال.

∫ÁUHA�« dLŠ√
يشير الدكتور عزيز إلى أن منطقة الفم من أكثر مناطق اجلسم 
قابلية المتصاص األشياء، وعند وضع أحمر الشفاه، فمن الطبيعي 
أن ميتص الفم  جزءا من مكوناتها، ويتم ابتالعه، مما يؤدي إلى حتلل 
هذه املواد داخل اجلسم. علما بأن التأثير الناجم عن حتللها، يعتمد 

بالدرجة األولى على نوع املواد واألصباغ التي تدخل في صناعتها.
∫åsA¹b½ËU�òË å»√ pO�ò s� …dA³�«  «dC×²��

يقول الدكتور عزيز: "من وظائف الطبقة اخلارجية للبشرة منع 
دخول أي جسم غريب إلى اجلسم، واملستحضرات ومواد التجميل 
كالبودرة، ال تدخل إلى اجلسم، ألنها مصنوعة من مواد ال ميتصها 
اجلسم، إال إذا وضعت على جرح، أو في منطقة مفتوحة من اجللد. 
لتجمع  نظرا  والتهابها  املنطقة  تلوث  إلى  تؤدي  احلالة  وفي هذه 

األوساخ حولها".
∫Ê–_« VIŁ

يؤكد الدكتور عزيز بأنه ال يوجد خطر من ثقب اآلذان ألكثر من 
مرة أو في أماكن مختلفة من األذن، لكن ذلك ميكن أن يؤدي إلى 

حدوث ندب (scars) دائمة وواضحة.
كما أن بعض املواد املصنوع منها احللق ميكن أن يتحلل نتيجة 
باجلسم.  مما يضر  املثال،  عوامل مختلفة؛ كالطقس على سبيل 
علما بأن هذه املواد الصلبة تتحلل ببطء شديد، فال تؤثر بشكل 

بارز ومباشر.
∫‚dF�« q¹e�

اجلسم البشري قادر على تطهير نفسه من السموم في بعض 
املناطق، يخرجها على شكل عرق، ومن هذه املناطق وراء الركبة، 

وخلف األذن، وحتت اإلبط.
وتعمل مضادات التعرق على منع خروج هذه السموم، فيضطر 

اجلسم لالحتفاظ بها في العقد الليمفاوية حتت اإلبط.
ومعظم املستحضرات املستخدمة للتخلص من التعرق عبارة 
هذه  من  نوعان  وهناك  للرائحة،  مع معطر  التعرق  متنع  مواد  عن 

املستحضرات:

Anti-) منه:   العلبة  على  يكتب  ما  وعادة  اخلطير،  النوع   -
ويحجز  التعرق،  مينع  ما  وهو  للتعرق،  مضاد  perspiration)أي 
السموم التي تخرج مع العرق داخل اجلسم. وحجز هذه السموم 
أنواع  ببعض  اإلصابة  إلى  املستقبل  في  يــؤدي  اجلسم  في 

السرطان.
علبته:   على  فيكتب  فيه،  ضرر  ال  الذي  اآلخر  النوع  أما   -
النوع  وهذا  للرائحة.  مضاد  أو  للرائحة،  مزيل  أي   ،Deodorant
يسمح بالتعرق بشكل طبيعي، لكنه مينع الروائح غير املستحبة 

من التكون.
∫w�UF�« VFJ�«

غير  عام،  بشكل  العالي،  الكعب  فإن  عزيز،  الدكتور  حسب 
صحي؛ ألنه ليس الوضعية الطبيعية لكف الرجل، وال يتناسق مع 
العمود الفقري. والدليل على ذلك، أن اإلنسان ال يستطيع حتمل 

الكعب العالي سوى بضع ساعات.
أن  العامة للجسم؛ فمن احملتمل  الصحة  يؤثر على  أنه  كما 

تكسر قدمك بسهولة بسببه.
∫»U³A�« VŠ

إذا كنت عزيزي الشاب تعاني من حب الشباب وال تدري ماذا 
تفعل بهذا اخلصوص؟ إليك بعض املعلومات التي تساعدك على 

التخلص منه:
يظهر حب الشباب نتيجة للتغيرات الهرمونية في فترة البلوغ. 
وهذه التغيرات حتدث عند كل الشباب، سواء أكانوا ذكورا أم إناثا. 
لكن تأثيرها على البشرة يختلف من جسم آلخر. ويعود ذلك  إلى 

نوع البشرة، ولونها، وسمكها، وبعض العوامل الوراثية. 
الشباب  حب  تغطية  "بعدم  الشباب  عزيز  الدكتور  وينصح 
مبستحضرات التجميل، خصوصا في حالة وجود جروح أو التهابات، 

ألن وضعها يؤدي إلى مضاعفات والتهابات أشد".
وأخيرا يوجه عزيز كلمة إلى الشباب قائال: "املوضة ال تشكل 
خطرا كبيرا على صحتنا وحياتنا، ولكن على اإلنسان أال يواكب 

التطور أكثر من اللزوم".
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لعبت مراكز الشباب االجتماعية، وما زالت تلعب، منذ 
بدايات اخلمسينيات من القرن املاضي، أدوارا عدة في تنمية 
الشباب الفلسطيني الذي ورث مر طعم اللجوء، ومارس 
عالقته  وثّق  كما  والثقافية،  الرياضية  أنشطته  فيها 
وليوطد  عنوة،  وأجداده  آباؤه  منها  اقتلع  التي  باألرض 
عالقته بقضية اللجوء، في الزاوية األخرى من زمن احلراك 
الفلسطينية  القضية  تبقى  ال  كي  اجلديد،  السياسي 
مهمشة،  أو  هامشية  أو  مغيبة  أو  غائبة  احلضور  أزلية 
الصبر  نواجذ  على  يعض  الفلسطيني  الالجئ  ويظل 

ليعرف نهاية املطاف.
بالنجاحات،  احلافل  والتاريخ  املعلن،  اخلفي  الدور  هذا 
واإلخفاقات رمبا، ملراكز الشباب واحتادها، يطلعنا عليه وجيه 

عطا اهللا؛ أمني سر احتاد مراكز الشباب الفلسطيني.
- حدثنا عن جتربتك.

بدأ نشاطي التطوعي مع مركز شباب مخيم قلنديا. 
ومتيزت في أواخر عام ١٩٧٥بأنشطتي على مستوى اللجنة 
الثقافية. وفي االنتخابات الدورية التي كانت جترى سنويا، 
انتخبت رئيسا للهيئة اإلدارية ملركز الشباب االجتماعي 
عام ١٩٧٦. وانتقلت اإلدارة والنشاطات إلى املقر الرئيس، 
مت  أن  بعد  ايم،  مدخل  على   ١٩٥٣ عام  أنشئ  الذي 
استرداده من جمعية الشابات املسيحيات التي شغلته 

بعد حرب حزيران ١٩٦٧.
وفي عام ١٩٨٠، توجهت للدراسة في االحتاد السوفياتي 
التلفزيوني  اإلخراج  في  املاجستير  درجة  ونلت  السابق، 
كان   ،١٩٨٥ عام  الوطن  إلى  عدت  وعندما  والسينمائي. 
مركز الشباب مغلقا بأوامر عسكرية احتاللية منذ ١٩٨١، 
بحجة عرض فيلم "عمر اتار". وامتد اإلغالق الذي حتى 
١٩٩١، لكنه لم يؤثر على النشاط الرياضي واالجتماعي 

للمركز؛ فعدت ملمارسة نشاطي على املستوى الرياضي.
- كيف نشأت مراكز الشباب في مخيمات الضفة 

الغربية وقطاع غزة؟
٨٠٪ من الشعب الفلسطيني كان يعمل في الفالحة 
قبل النكبة، وفجأة وجد الشباب أنفسهم في مخيمات، 
خالل  البطالة  نسبة  فوصلت  العمل؛  فرص  وانعدمت 

الشتاء إلى ١٠٠٪.
الغوث  وكالة  الالجئ  الشباب  احلالة طالب  أمام هذه 
وكرة  القدم،  كرة  للعب  الفرصة  ومنحهم  نواد،  بإقامة 

السلة، وغيرها.
االستجابة  من  متخوفة  الوكالة  كانت  البداية  في 
قرار  صدر  فقد  حديثة،  كانت  جتربتها  ألن  الطلب؛  لهذا 
إنشاء وكالة الغوث في ١٩٤٩/١٢/٨، ولكنها بدأت متارس 
للطلب،  النهاية استجابت  وفي  مهامها في ١٩٥٠/٥/٩. 
فبنت ثالثة مراكز "جتريبية"، في طولكرم، واجللزون، وفي 
مخيم الوحدات باألردن، كانت تتميز باتساع غرفها، وعلو 

سقفها، وببنائها من احلجر 
غير املصقول و"املكحل".

- كيف كانت تتم إدارة 
هذه املراكز؟

الالجئون  ــارس  م لقد 
ــون  ــي ــن ــي ــط ــس ــل ــف ال
احلقيقية  الدميقراطية 
قبل كل الشعوب العربية؛ 
وكانت وكالة الغوث كلفت 
بوضع  الالجئ  الشباب 
نظام داخلي ملراكزهم، وقد 
الهيئات  انتخابات  أقرت 

اإلدارية سنويا.
النظام  ــص  ن كــمــا 
الداخلي على أن تختار كل هيئة إدارية منتخبة "مراقب 
املركز"، الذي تقوم الوكالة بتوظيفه، بعد أن تتم تزكيته 
االجتماعية  الشؤون  وزارة  في  اتصة  اجلهات  أمام 

األردنية.
منصب  الغوث  وكالة  استحدثت   ،١٩٦٢ عام  وفي 
مراقبو  فأصبح  الغوث،  وكالة  في  راتب"  بغير  "موظف 

املراكز موظفني بغير رواتب.
- املعروف بأن مراكز الشباب االجتماعية في مخيمات 

الالجئني ليست نوادي، فما هي مصادر التمويل؟
مراكز  متول  التي  هي  الغوث  وكالة  كانت  تاريخيا؛ 
الشباب االجتماعية. كما كانت هي املسؤولة عن البناء 
امليزانية  وصلت  وقد  واملتطلبات.  باللوازم  املراكز  وجتهيز 
التي كانت تخصصها لكل مركز إلى ٥٠٠٠ دوالر سنويا، 

وكان هذا املبلغ كافيا حتى عام ١٩٨٠.
وخالل العدوان اإلسرائيلي للبنان عام ١٩٨٢، حلت كارثة 
شعار  وحتت  لبنان.  في  الفلسطينيني  بالالجئني  أخرى 
ساخنة"،  "بؤرة  إلى  املساعدات  حتويل  وضرورة  العجز، 
يسمى  على  وأبقت  السنوية،  املوازنات  الوكالة  أوقفت 
دائرة  مدير  تخويل  مت  مقطوعة،  مبالغ  وهي  "املنح"، 
الشؤون االجتماعية في الوكالة بصرفها ملراكز الشباب 
املقدمة  الشهرية  والتقارير  مركز،  كل  أنشطة  حسب 
منها. وهي رمزية، وصلت في أقصى حدودها إلى ٢٥ ألف 

دوالر في السنة.
- ما هي طبيعة العالقة بني املراكز ووكالة الغوث؟

استمر هذا الوضع حتى تاريخ ٢٠٠٢/٧/٣١، حيث توقفت 
الوكالة، بعد اجتياح قوات االحتالل املدن الفلسطينية، 
عن تقدمي هذه املنح، بضغط أمريكي وإسرائيلي، بحجة 
الضغوط  هذه  إن  حتى  لإلرهاب".  "بؤر  املراكز  هذه  أن 
أجبرت الوكالة على قطع أي اتصال لها مع مراكز الشباب 

االجتماعية في مخيمات الالجئني.
- كيف اختلف الوضع مع قيام السلطة الوطنية؟

استطاع  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  قيام  بعد 
بعض املراكز احلصول على دخل رمزي ثابت ال يتجاوز ألف 
الراحل  الرئيس  من  مكرمة  عن  عبارة  هي  شهريا،  دوالر 
ياسر عرفات. واستطاع بعض اإلدارات إقناع بعض املانحني 

الدوليني أو "بكدار" لتطوير هذه املنشآت.
في  جناحا  أكثر  كان  املراكز  بعض  أن  الواضح  من   -

استجالب هذا التمويل؟
ميكن أن نعزو هذه املسألة إلى قرب أو بعد املركز عن 
اهللا،  رام  مدينة  من  القريبة  املراكز  فإن  ولهذا  املدينة، 
جعلها قادرة على الوصول إلى اجلهات الداعمة. باإلضافة 
إلى أن اإلدارة النشطة ميكنها أن تنسج عالقات مميزة مع 

املؤسسات االقتصادية املوجودة في املدينة. 
كانت  التسعينيات،  وبداية  الثمانني  سنوات  بني   -
مراكز الشباب تتميز باملستوى الراقي، وخصوصا في 
منتصف  في  ضعف  أداءها  ولكن  الرياضية،  ااالت 

إلى  األلفني  سنوات  في  بعضها  ليعود  التسعينيات، 
الصحوة. ما هي أسباب هذه التفاوت في املستوى؟

في ظل التغيرات االجتماعية والسياسية واالقتصادية، 
العيش،  لقمة  عن  البحث  هو  لالجئ  األول  الهم  أصبح 

وإيجاد العمل...
كما أن سنوات طويلة من إغالق املراكز خالل االنتفاضة 
األولى، أدت إلى ظهور جيل ال يعرف ما معنى مركز الشباب 
االجتماعي، وال أهدافه، ولم يتلق أي تدريب على القيادة أو 
إدارة املؤسسة. وبعد قيام السلطة، والعودة إلى تفعيل 
عن  االنقطاع  بأن  اكتشفنا  فتحها،  إعادة  بعد  املراكز 

املتطوعني، لم يترك مجاال لنقل خبرة القدماء إلى اجلدد.
والتدمير،  باإلغالق  املراكز  االحتالل  استهدف  وقد 
واعتقل نشطاءها، وأعضاء الهيئات اإلدارية، أو استشهد 

كثير منهم.
- كيف تقيّم إقبال الشباب على املراكز؟

تشير دراساتنا إلى أن عدد الشباب املفترض لعضوية 
حتتوي  االحتاد  سجالت  ولكن  عضو،  ألف   ٨٥ هو  املراكز 
إلى  واحد  منهم  النشطاء  نسبة  عضو،  ألف   ٤٥ على 
سبعة (٧:١)، معظمهم في ااالت الرياضية واموعات 

الكشفية. 
أما أهم األسباب فهو اخلالفات بني الفصائل السياسية، 

التي انتقلت – بكل أسف – إلى املراكز.

»U³A�« e�«d� œU%«
املراكز متأخرا قليال، ولكن "أن تبدأ  جاء تأسيس احتاد 
بإجماع  تأسيسه  مت  فقد  أبدا".  تبدأ  أال  من  خير  متأخرا 
مراكز الشباب، عام ١٩٩٢، على يد مجموعة من الشباب 
إدارة  باملسؤولية، وصاحبة خبرة طويلة في  التي تتحلى 

مراكز الشباب.
- ما مبررات إنشائه؟

هنالك مجموعة كبيرة من املبررات، أهمها الدفاع عن 
حقوق ومصالح مراكز الشباب؛ كعنوان رئيس لها، ميكنه 
رها  ويصدّ واحتياجاتها،  وهمومها  مشاكلها  يلخص  أن 
إلى اجلهات املعنية واتصة، خاصة وكالة الغوث؛ لدفعها 
إلى الوقوف أمام مسؤولياتها جتاه الشباب الالجئ، وقدرة 
االحتاد على الوصول إلى كافة املراكز، وتعميم األنشطة 

بسهولة.
زيارات  فيه  سادت  مناخ  في  االحتاد  تشكيل  جاء  كما 
مبعوثي اإلدارة األمريكية، واحلديث عن مؤمتر مدريد، ما أثار 
قلق الشباب الالجئ املؤمن بحق العودة؛ فأريد لالحتاد أن 

يكون عنوانا للدفاع عن حقوق الالجئني الفلسطينيني.
- ما هي طبيعة مشاركة االحتاد فيما يتعلق بحقوق 

الالجئني؟
االحتاد لم يطلق شعارات، بل بادر إلى مجموعة فعاليات 
مميزة خالل التسعينيات، حيث دعا إلى اجتماعات وورشات 
عمل متواصلة وخاصة بعد أوسلو، حول قضايا الالجئني. 
وجنحنا في عقد أول مؤمتر عام في ١٩٩٥/١٢/٨، مباشرة في 
ساحة سجن الفارعة، بعد "إعادة االنتشار"، ثم تاله مؤمتر 

في منطقة بيت حلم، وآخر في قطاع غزة.
وفي عام ١٩٩٨ أطلقنا مبادرة دعونا فيها املؤسسات 
املراكز  احلذو حذو  إلى  الالجئني  مراكز جتمع  في  العاملة 
واالتصال  التجميع  احتادات خاصة؛ ليسهل  في تشكيل 
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والتنسيق فيما بينها، والتصدي ألي مؤامرة على الالجئني 
وقضيتهم.

- كيف يتجاوب الشباب فيما يتعلق باألنشطة التي 
تتعلق بحق العودة؟

ألن  مبرر؛  النشاطات  هذه  عن  الشباب  استنكاف 
سنقوم  ما  كل  بأن  االعتقاد  إلى  أدت  السابقة  التجارب 
به لن يكون له أي مردود إيجابي، فقد فقد الشباب الثقة 
مبواقف  للتمسك  بفعاليات  تطالبهم  التي  بالشخوص 
أمرا  إليهم  الثقة  إعادة  وباتت  يتخلون عنها،  سرعان ما 

بالغ الصعوبة.
للنكبة،  الستني  الذكرى  على  مقبلون  نحن   -
التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  بأن  علمنا  وقد 
مبواقفها  عرفت  شخصية  اختارت  قد  الفلسطينية 
اللجنة  لترأس  العودة  بحق  يتعلق  فيما  "اللينة" 
التحضيرية للفعاليات بهذه املناسبة. فما موقفكم 
في االحتاد من هذا التعيني؟ وكيف سيكون تأثيره على 

زخم املشاركة في هذه الفعاليات؟
قد يسمي السيد ياسر عبد ربه نفسه "الالجئ األول"، 
لكن منذ عرفت مواقفه كقطب في "حتالف جنيف" مع 
يوسي بيلني، لم يشر إلى أي تعديل في مواقفه من حق 

العودة.
لقد تدارسنا املوقف خالل اجتماعاتنا مع املؤسسات 
املعنية بحقوق الالجئني، وعبرنا عن املفاجأة من هذا القرار؛ 
على  تدل  وتصريحات  مواقف  له  املنصب،  هذا  فصاحب 
تفريط واضح في حق العودة، ويرى بأن "حتقيق العودة بات 

معجزة"...
التحرير  منظمة  ــى  وإل الرئيس  ــى  إل سنتوجه 
بأن  ونعلن  ربه.  لياسر عبد  رفضنا  ونعلن  الفلسطينية، 
هذا التعيني يتناقض متاما مع وجود دائرة شؤون الالجئني 

في منظمة التحرير الفلسطينية.
- ما الذي تتمناه على الشباب الفلسطيني؟

رمبا يجب أن تكون الرسالة موجهة إلى اجلهات املعنية 
واملسؤولة، التي حني تطلب من الشباب القيام بفعالية 
ما، عليها في املقابل توفير املناخ املناسب له للقيام بهذه 

املهمة، فإذا توفر هذا املناخ قد تكون األمور مختلفة.
أوساط  تسود  ثقة  وعدم  والمباالة  استنكاف  هناك 
أن نقف عنده، هو كيف  ينبغي  الذي  والسؤال  الشباب؛ 

نعيد الثقة إليه؟
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النهاية هي أن نبحر بعيدا بني األمواج املسمومة بحثا عن كوكب للحياة، أمال 
في إيجادها بني قناديل السماء وسط املجهول. 

النهاية هي تلك السحابة السوداء التي تسافر بنا، وتلقي بنا أرضا إلى وادي 
ترياقا  منه  لنسترق  اآلمال،  كأس  عن  بحثا  الوديان  مياه  مع  لنجري  اآلالم، 

للوفاة.
وتثقل  صدري  وتضيق  جوارحي،  وتؤلم  حروفي  تبعثر  التي  هي  النهاية 
همومي، هي تلك التي تقتل فؤادي وتعمي صوابي، هي تلك النهاية السوداء 

التي بقيت وحيدة فيها بني حيوانات غريبة، أتراقص بني أشجار حزينة.
النهاية هي تلك الكلمة التي تولد األفكار وتقتل الشعور، هي تلك التي تبث 
التي جتعلني أقف على رأس األمواج  الزهور،هي تلك  السوداء، وراء  اخللفية 
ألطير، ألقترب عبارة تنقلني إلى بر األمان، تلك التي نزعت األمان من قلبي، 
التي حطمت  وقتلت احملبة في فؤادي، واقتلعت األمل من جوفي، هي تلك 
حروفي،  وحرقت  أفكاري  بعثرت  التي  تلك  عليها،هي  وعباراتي  كلماتي 
تلك  هي  نافذتها،  على  أقف  التي  النهاية  تلك  إنها  نعم  شعوري،  وقتلت 

اخليانة والنهاية والبداية… 
النهاية وأعيش  أنسى تلك  فلماذا ال  إيالما،  لطريق أصعب وأكثر  بداية  إنها 

البداية على أمل جديد، في ألم عتيق؟
                                         بقلم: عبير فتحي بني منرة
                                                 سلفيت/١٩عاما
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مراسلة الصحيفة/القدس
غابوا عني كثيرا... واليوم أكتب آخر كلماتي لهم 

بعد طول غياب. 
استطعت  األعوام  تلك  بعد  وأخيرا  جميعا،  رحلوا 
لهم  وسمحت  األبد،  إلى  فقدتهم  أني  استيعاب 

بالرحيل دون وداع. عجزت عن قول "ال":  ال ترحلوا، ابقوا إكراما لصداقة السنني 
التي بيننا...لقد صبرت، وحتملت، وحاولت تضميد جروحي، وقلت: لرمبا ستأتي 

حلظة لقاء ما. 
حتى  أو  بيوتكم،  أعتاب  أمام  يوما  مروا  إذا  الباقيني،  أصدقائي  يا  فلتخبروهم 
صادفتوهم، كم نزفت بعدهم، وكم عايشت الوحدة دونهم.. أخبروهم كم دمرني 

ذلك الغياب!.
أخبروهم أن روحي نزفت يوما بعد آخر في سبيل من ال يستحق النزيف.  أكتب لهم 

كلماتي اآلن وقلمي ينزف حبرا..وروحي تنزف دما..وقلبي يركض مسرعا. 
بالغد، وأدعوا اهللا أن ال تكون  لهم رجعة،  الهواء وأحلم  ولكنني ال زلت أتنفس 
فلم يعد قلبي ذلك القلب الطيب كما كان من قبل، ليس لهم في قلبي مكان، ولن 
أسمح لهم بالدخول اليه، فقد أقسمت أن قلبي اليوم هو منطقة محظورة...وهم 

ما عادوا يعنون لي شيئا.     
                

اختفت  التي  الوهمية"  "الصداقة  باسم  لكّل معذب  **  أهدي كلماتي    
مبجرد الرحيل.

هناء اجلعبري
جامعة القدس املفتوحة/ اخلليل 

ثنايا  في  وندم حتمله  البسيط، جرح  القلب  ذلك  تعتصر  ألم  دموع 
ثمنا  للحياة  أن  تعرف  لم  ولكنها  لتحيا  خلقت  الصغير،  صدرها 
ودمعة  فقدتها،  بسمة  الثمن  أن  تعرف  لم  دفعه..  على  تقدر  ال 
احلياة  أن  تعرف  ولم  يهدم،  أن حلمها سوف  تعرف  لم  اكتسبتها، 

يوم لها وأيام عليها.
قلبها من جديد، ونسيت حزنا مضى، وبدأت من جديد.  فتحت 
ولكن لم تعرف أنه كتب على قلبها الصغير ألم دائم وحزن طويل، 
البعيد،  املدى  آتية على  وأحزان  وآالم  أحزان مضت،  أسيرة  فبقيت 

حولتها من وردة متفتحة إلى وردة ذبلت من حزن وألم.
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ماهر اخلطيب 

 يقولون إن في املنفى وطنا....
أيذكر بعد وطني وطن؟! 

من جراح املنفى يصرخ طفل: سنعود...
سنحقق وعدا دون شهود...

حلم يتجدد من صمت الظنون... 
يرحل بهم العمر زمنا...

واألمل ما زال في القلوب....
يأتي جيل ويرحل جيل...

وفي قوة يقولون: إن لنا أرضا...
إن لنا وطنا وإليه يوما سنعود...

هو حلم مر عبر ضيق طرق املخيمات...
عبر جراح املئات....

من صرخة ألم الشهداء 
من حناجر السجناء..

وألم األمهات...
ومن دموع أطفال سكنوا ضيق الطرقات...

فال تعجب "أن النار من مستصغر الشرر"...
من بيوتنا تنطلق مواكب الثوار..

يد بالعلم تنير... ويد إلى العدو بالزناد تشير...
ثوار باألقالم... والرسم باأللوان..

بالشعر... ومن عذاب غربتهم كل األحزان....
ثوار بالبندقية.. باحلجر واملقالع....

في وجهه بطل بقوة عتيدة....
لكنهم يزلزلون األرض من سكناتهم حتت االحتالل...

بقنبلة من حناجرهم صوتية...
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أمي أمي

أنت نبع احلنان..
أنت قلب مليء بالعطر والريحان..

أنت مرفوعة باحلب واحلنان ...
والقلب املليء بالوجدان..

أنت رائحة املسك والريحان...
والعطر والوجدان واخلير واإلميان

 املتصف باجلمال واملعروف باإلميان
 والرائحة اجلميلة الطيبة العريقة والتقاليد

اجلميلة والثوب والعقال والزهو واجليران باحلب مألى
والعناية واجلمال واإلميان تكنني...

أحبك يا أمي

مليس ياسني/ سلفيت
مدرسة يسوف  واسكاكا/ ١٤ عاما

كان ذلك املساء العقيم الذي هوت فيه تلك الدمية من باب مدينتنا، لم 
يعد هواء سلفيت يكفيني ألمأل صدري مبا أريد. بحثت عن وجودي أمام 

ذلك الباب؛ أكان أخضر أم أزرق؟!
فتشت عن طفولتي التي ذهبت بني تلك اجلدران تداعب أحاسيس التراب 
كان  دميتي،  هناك  وكانت  بيتي،  ذلك  كان  الرمان.  عطر  إلى  وتشتاق 
هي  أخرى،  رائحة  احلجارة  تلك  بني  لسلفيت  وكان  آخر،  مذاق  للحياة 

التي تعشقها روحي...
ساكنة ال زلت، أهوي حتت مظلتي في ذلك اليوم العاصف كحبات املطر، 
اشتقت لذلك املكان الذي ترعرع فيه قلمي، هل هو اخلائن أم إحساسي؟. 
أما  نهار،  ليل  التي تقض مضجعي  بعيدا عن تلك األصوات  أحيا  كنت 
اآلن فأنتظر عودة أخي زقطان، ليريح قلبي الذي يتنقل بني أناملي كهال 

يابسا.
كلها،  احلياة  أعيش  كنت  روحي،  فيه  جتثم  الذي  العتيق  بيتي  إلى  أحن 
األوغاد،  أولئك  بني  وأجتول  أمشي  الطويل، كنت  أبي  غياب  من  بالرغم 

واآلن أخاف من نفسي التي ال تسول لي إال الذهاب...
هل أرحل عن كل الوجوه؟ أعرف أني صغيرة وأصغر من الكبار، ولكنها 
نفسي التي ترغمني على النزال، هل أكمل ألصبح ذلك الرقم الصعب؟ 

فكاهة كانت أم كذبة سوداء؟!
عد أخي إلى مكانك، وأرح أناملي التي تخشى من حمل روحي!. 
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١٨ عاما/ سلفيت 
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لنا  يكون  أن  بدون  احلياة 
اختيار، ونحياها ال ألنا نحب احلياة، 

بل ألنها كتبت علينا حياة.
وأنا سجني ذلك القلب احلزين، أعيش فيه، 
معه،  ولدت  الذي  الطفل  ذلك  قلب  إنه 

فكبرت ولم يكبر.
تعج  التي  غرفتي  دخلت  األيام  أحد  في 
األنحاء،  كل  في  تبعثر  والورق  بالفوضى، 
وإذا  وآالمي.  أحالمي  عليه  رسمت  ورق 
فتطير  الصغيرة،  بالريح تقتحم شباك غرفتي 

األوراق، ومعها تطير أحالمي.
ولكني  شيئا.  منها  أدرك  لعلي  وأسرع 
سوى  أجد  لم  أحالمي؛  ضاعت  أتأخر... 
فقط  "األحالم  عليها  كتب  صغيرة،  ورقة 
هيا  احلياة؛  معركة  في  اآلن  وأنت  للنائمني، 
به  احتفظت  إن  ألنك  وامض،  قلبك  اخلع 
ستبقى حزينا تعتصر األلم، وال مكان ملن له 
قلبك  اخلع  هيا  العالم.  هذا  في  قلبك  مثل 

وامض.
هيا امض".
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١٦ عاما/ بيت رميا – رام اهللا

The Crippled World

Life, the seed of being, embarks with every spirit,
It embarks with each new-born to become an adult,
A purpose for love, and a duty to the world,
And that was to create the perplexed world!

But when spirits could in children dwell, hence…
They granted them the essence of innocence,
They overlooked the deprived adults…
The deprived mourners of the continents.

Thus, the world has become crippled to no avail,
And was deaf and mute to the word by the mourners  ̓veil;
Wars forgot neither to reside in our world of love,
Nor to touch our spirits of dreams, life and love.

Forgetting the tactility of peace and serenity,
Peace chased a chastised mirage in the desert of insanity.
One day, a day will come when man will remember peace, 
And go in pursuit to nourish the skeleton-slim peace.

3 October 2007  
Samar Sabat - 19 years
Bethlehem University
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حينما أكتب حلنا
أرقص مثل اخلريف
في ميادين الربيع
حتى يأتيني املطر

حينما يهطل شعري ال ُأداري ذكرياتي
فتفيض في سباق كاسر مع املطر

كل شيء قد اغتسل

كل لون فّي تاه.. وفي عناقيد احلياة اضطرب
صدى عميق االرحتال

ال يداري صوت من نادى به
صوت  زاده  وشحوب  خوف  البدر  عيون  في 

املطر
دفء جميل يعتريني حينما يأتي املطر

حينما احتضنه دمعا، دماء، وطرب
مطر... مطر...

ال شيء سوى صوت املطر
عطر التراب... أريجه حينما يأتي املطر

روح الضباب يلفنا في كل خطوة حتت زخات 
املطر

ال شيء يحميني سوى حب املطر
أطوي احلياة في حلظة وأغرق في تيه الزمن

فيك ذكرى ..عاشت ودفنت ..حتت  أعانق 
زخات املطر

حتت أمطاري وشعري.. فلننطلق نحو 
اجلنون

ونغص في أعماق احلياة..
ال نخاف البلل

حتت زخات املطر

W¹d�UŽ W�«—
١٨ عاما/ بيت حلم
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في املساء... حملت حقائبي
حقائب األسى

ورحلت... رحلت بأفكاري
بآهات الندى

أبحث عنك... عن صوتك
عن الصدى

عن عينيك الصافيتني كالندى
عن قلبك الصغير احلديث املولدا
قد جمعت عواطفا حلوة الصدا

وال أزال أبحث عنك
وأسير على غير هدى

أسير وتسير معي األوراق
أنهارا من األشواق

وفي األعماق...  قلب يذوب في األعماق
كشمعة حتترق يذيبها االحتراق 

كنجم تشتعل بنوره اآلفاق
وفي اآلفاق غيوم ميلؤها املطر

وفي األعماق هناك قلب يعتصر
عصارة أنهار قوية التيار

ليس لها قرار
وتهب الريح في داخلي وتعصف بي

وبزورقي، يهطل املطر
وعلى شطآني... زنابق حب بلون القمر

تغتسل بدمع عيوني... بذاك املطر
وبعد الغيوم... وبعد املطر

تبدو النجوم... ويبدو القمر
ويغمر قلبي نور إلهي يجمع الفكر

وأرتاح من املسير
ومن عناء السفر

ويطول السهر
ويسهر قلبي وزنابق حبي

في انتظار بنود األمل دون ملل
في انتظار منك اخلبر ... أي خبر!

dý ‰U�OÐ·/ ١٦ عاما/ غزة
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تخلق  لكنها  شيئا،  تكلف  ال  االبتسامة: 

الكثير..
وتقوي  البيت،  في  السعادة  تخلق  االبتسامة: 

اللبنة احلسنة في األعمال..
عن  الهم  وتطرد  القلقني،  تريح  االبتسامة: 

الطريق...
االبتسامة: ال ميكن شراؤها، وال استحداثها وال 

سرقتها....
االبتسامة: شيء ال يكون جيدا إذا مت منعه...

في  لكنها  البصر،  ملح  في  حتدث  االبتسامة: 
الذاكرة تدوم إلى األبد...

االبتسامة: ال تفقدك من حتب..
االبتسامة: أفضل ما  تكون في الوقت احلرج

إن أشد الناس احتياجا إلى االبتسامة هم أولئك 
الذين ال يبتسمون....

لو كانت لديك رغبة بأن يحبك الناس ابتسم.
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الصف التاسع
مدرسة ياسوف وسكاكا/ سلفيت
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أحبك ..

تبتسم قليال بخجل
كم أشتاق لك حبيبتي

كم اشتاق إلى امتشاق الياسمني
ونثر عبقه باملكان

ليصل إلى قلبك وشفتيك
لقد صنعت من نفسي إنسانا آخر

ووجها آخر
وحياة أخرى

حينما أنظر إلى نساء أخريات
أحبك..

ورغم حبي لك أحبك
أنت عشقي وأنظاري

أنت قلبي يسأل عن حبه
ظاللك البيضاء متوج بعبق الياسمني

وابتسامتك الرقيقة..

باقة وردك الصيفي..
زجاجة عطرك..

ومعطفي الشتوي الذي كان هديتي منك
بصيفي
بشتائي
بربيعي

وخريفي...
كل هذا سيبقى بقلبي 

أحبك طفلة مدللة
أصفف شعرك بأناملي

أخطط خصال شعرك بيدي
آه لو تعلمني

كم أشتاقك في وقت
فال تغيبي طويال

فإني أشتاقك
fKžœ bLŠ√
٢٤ عاما/ نابلس

أكتب في أحالمي عن أحالمي، وأرسم في ليالي العمر  أياما جميلة، وبني األسطر أضيع، 
وبني الكلمات أتيه، وأعيش دهرا وأنا جالس في مقعدي البحري.

فقد كسرت  البطلة،  تتوقعها  لم  النهاية سعيدة كما  أخيرا، وكانت  الرواية  اكتملت 
حاجز اخلوف من القادم إليها، ولعلها اآلن تسهر بني النجوم، أو تسامر القمر لتعطيه 

ضياء آخر.
معاناة جسدتها هي، ومعاناة أخرى أبحث عنها كي أكتب فيها روايتي اجلديدة، فلرمبا 
أكتب عن رواية الثواني املعدودات مع تلك، أو رواية ما قبل احلنني مع تلك، أو رواية 

الليل الطويل مع تلك... رواياتي تكثر وأنا لم أعد أستطيع املضي في هذه الدرب.
أستيقظ كل صباح، وأرى شمس أيار قد أضحت في قلب السماء، أتساءل كم فاتني 
من الوقت؟ وكم بقي لي؟ أغسل وجهي كي أزيل غبار احلرب التي كنت أعيشها في 
أحالمي، أتفقد تفاصيل وجهي، أحلق ما تبقى من حليتي؛ ألكتشف بأن غراب شعري 

يستعد للهجرة.
الكلمات  ذاتا تساقط  ليصاحب  الطويل،  نفسي  أقلق  زلت  الليل، وما  أعشق  زلت  ما 
على أناملي، وما زلت أرسم شجرة، أرسم طفال يضرب حجرا، أرسم إلهة لتمأل الوادي 
مطرا، وما زلت أبحث عن فتاة تعرف ما لون اخلبز العفن... فهل توجد فتاة تعرفه غير 

أمي؟! فيا ليت اخلبز وحده املعضلة! ويا ليت ليلي كان أسود!
عودوا كما نحن وعودوا كما أصبحنا...... ليتني أصرخ في أذني كي استفيق من حالة 

الثمالة الدائمة، وأجد في غرفتي رفيقا واحدا... هو ظلي!

œu³Ž t³O²�
١٨ عاما/ نابلس
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My Dreams 
I dreamt that I am playing in a big 

garden, laughing at the top of my 
voice with you....
I dreamt that I am reading a book in 
the shade of a green tree, a tree that 
changes its color every season...
I dreamt that I am a princess living 
in peace with my prince in a palace...
I dreamt that I am a super hero 
saving people at war; flying to the 
needyʼs help and fighting on behalf 
of the weak...
I dreamt that there is no war here, 
there, or anywhere and that the 
world is at peace with itself...
I dreamt that I am standing helpless, 
watching my death, my friends  ̓and 
everyone's death too...
I dreamt ........ and I'm still dreaming

Reem Mitri -Age :14 
School : St. Joseph School, Jerusalem
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For some reason the 11th grade is not as much fun 
as I thought it would be! Teachers walk in and start 
explaining the lessons as if we were geniuses. We 
rarely do activities or have free open discussions 
with them as we used to.

Teachers  ̓Hardest Mission…
Teachers keep arguing all the time about setting 

times for their exams; each one wants a day for 
an exam, sometimes we have 2 exams and few 
quizzes, all on the same day.

Teachers do not mind! All they care about 
is setting a date for their exams, no matter what 
pressure we are under.

It is really too much to have a test on a daily 
basis. We have no time to enjoy ourselves, go out 
with family, or enjoy weekends. 

Choices on hand …
It is either you accept the situation, pull yourself 

together and take it in your stride, or defy the 
system and fail a test!  Believe me; if you want to 
keep up with the class you wonʼt dare fail a test!

Old practices aiming at saving and utilizing 
time to the maximum possible. 

•As I had no time for meals, I would be sitting at 
the table solving math or physics problems eating 
without really knowing what I was eating.

•Iʼd take a book with me to the toilet so as not to 
waste any time. 

•While taking a shower Iʼd cover the books with 
transparent sheets so that they wonʼt get wet.

Old Habits…. Rejected; 
and new habits….. adapted 

In The Past…
•I used to have little free time to watch TV, and 

used the internet mainly for chatting.
•I used to sleep normally and sometimes I had the 

chance to have a nap in the afternoon.
•I used to call friends after school to chat and make 

fun of teachers and classmates. I did not call after 10 
P.M so as not to disturb the parents.

•My room was usually organized.
•Lunch break was the best time for chatting.

Now..
*I watch only TV, and use the computer only if I 

have a research to do.
*I sleep only for a few hours… Around mid- term, 

one hour is enough.
*I call my friends up to 3:00 am to ask about 

lessons.
*My room is filled with papers, books, CDs and, 

an endless pile of files, and many notes stuck on the 
wall.

*Lunch break is the best time for revision.
Whose Fault is it?

Teachers say it is our fault that we keep things 
until the last moment, which is why things pile; we 
should study day by day to avoid such a situation 
but even if we followed such a routine, weʼd still be 
overworked and pressed for time because the load is 
big anyway. 

The Carelessness Phase
First semester is over. We are back after the 

Christmas break. Itʼs weird; everyone is back, but 
with a totally different mood.We are becoming 
very careless; nothing really matters.“So what 
if we fail a test?”  I came veryclose tokilling 
myself; why carry on the way I used to?” 

This is the 
monologue I 
am holding 
with myself 
all the time.

The 
Solution

The teachers 
at school finally 
noticed how stressed we were! They came up with a 
new law! A system of alternate weeks will be worked 
out whereby one week will be assigned to tests while 
the other will be free of tests. 

And Now
The summer vacation has started! Exactly what is 

needed: hanging out with friends, joining a summer 
camp, spending more time with family. And above 
all, I decided not to touch a book or a pen during 
summer! Every time someone suggested a book I 
would refuse to read it. 

Some weeks ago we went to school to get our 
books for the next year. I collected the books, and put 
them under the bed right away and Iʼm not planning 
on pulling them from under the bed till school begins. 
I even stopped reading magazines; I would only 
look at the pictures. It seems I have a thing against 
pens and pencils as well; I never hold a pen, even 
if my life depended on it; and if I wanted to write 
down a note I would use my mobile, anything but a 
pen. I stopped reading the newspaper or any written 
material. I was quite determined to turn off my brain 
the whole summer because everyone said the tawjihi 

ÂUŽ ≤± ØVMý uÐ√ ‰U�¬
ÂdJ�uÞ ØWOH×B�« WKÝ«d�
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فاجأتها العبارة، وهي ترى الطالبة سناء محمود، ١٨ عاما، من طولكرم، 
وتسألها  أمامها  تقف  العربية،  اللغة  مادة  لها  تشرح  أن  اعتادت  التي 

بخجل.
املمر الطويل بني الصفوف يعج بالطالبات: "صباح اخلير آنسة كفاية"، 

تبتسم للقائلة بهدوء، والطالبة سناء تطرق بقدمها األرض منتظرة.
"ميكنك ذلك"؛ قالت بحنان، فردت الطالبة فرحة: "صباح اخلير يا أمي؛ 
أقصد آنسة كفاية"، وعانقتها بقوة، وركضت مسرعة إلى الصف كأنها 

تطير.

°W¹UJ(«  √bÐ UM¼ s�
أين مدارسنا من مثل هذه التصرفات؟ هل حرمت مدارسنا من العالقة 
الطيبة بني املعلم والطالب؟ ملاذا أصبح التعامل بينهما على أساس التلقني؟ 

وملاذا حتصل املشاكل؟
»«cF�« WKŠ—

البيت  تنظيف  تواظب كل صباح على  سناء محمود؛ من طولكرم، 
والدتها  ترقد  الغرفة،  زاوية  وفي  إلى مدرستها،  تذهب  أن  قبل  بسرعة، 
التي تعاني من مرض عضال، وهي تتنقل بني املستشفى، وسرير املوت 

في املنزل.
تقول سناء: "كانت والدتي تراقب حتركاتي بصمت حزين، فكأنها تساندني 
ألحتمل املسؤولية داخل البيت وخارجه، وفي حالة التعرض ملشاكل شخصية 

أو عائلية لم تكن تعرف بها؛ خوفا على صحتها".

تركت سناء طفولتها، وأصبحت أما ألب! وأخوة صغار، وتتحمل أعباء 
البيت في هذه السن. عام كامل واألم تعاني سكرات املوت، لتفارق احلياة 
بعد ذلك بوقت قصير. ولم يتوقف األمر عند هذا احلد؛ فقد تزوج  الوالد  
مرة أخرى "من  أجل األطفال"! وكانت زوجة األب مثاال ملا ترسمه احلكايات؛ 
فقد  "بعد  سناء:  تقول  زوجها.  ألوالد  ومرعبة  الكلمة،  بحرفية  شريرة 
والدتي، خصني والدي بعناية فائقة بعد أن عانيت ما عانيت خالل مرض 
أبي، وبدأت تختلق املشاكل؛  الغيرة في قلب زوجة  أمي وفقدها؛ فدبت 

لتنتهي لصالح الثانية".

ÃdH�« W¹«bÐ
"حني تصل سناء إلى املدرسة تدب احلياة فيها، وتصبح أكثر مرحا". 
هذا ما تقوله املعلمة كفاية، وتضيف: "تعرفت عليها خالل النشاطات 
اتلفة، وعندما توطدت عالقتنا، بدأت حتدثني عن مشاكلها، وحاولت أن 

أساعدها كي حتتمل زوجة والدها".
وبعد مرور عدة سنوات، متت خطبتها  على شقيق  زوجة أبيها. لكن 

هذا األمر لم مينحها امتيازا، فازدادت زوجة األب قسوة في معاملتها. 
في  اجتهادا  الطالبات  أبرز  من  "سناء  قائلة:  حديثها  كفاية  تتابع 
األوقات  من  كثير  وفي  التوجيهي،  في  كانت  خطبت  وحينما  الصف، 
كانت تبكي عندما جنلس معا؛ فزوجة أبيها ال تريدها أن تتم تعليمها، 
بعض  أمنحها  "كنت  تضيف:  ثم  املنزل"،  في  العمل  على  وجتبرها 

النصائح، وأوضح آلية التصرف معها ملساعدتها".
وكانت املعلمة تخشى أن يكون خطيبها سيئا أكثر مما تخشى أي 
شيء آخر؛ تقول: "سألتني إن كنت أنصحها بأن تتركه، فرفضت، وطلبت 

منها أن تتأنى، وطلبت من زوجي أن يسأل عنه، وحني تأكدنا 
من أنه شاب "محترم" قررت أن تعجل في الزواج".

وبالفعل مت الزواج، وأكملت سناء الثانوية العامة، والتحقت باجلامعة 
وهي في بيت زوجها، وتصف سناء احلياة في هذه املرحلة بأنها "كانت 
صعبة وحلوة في نفس الوقت"، وتقول: "الزواج والدراسة معا عملية 
صعبة جدا؛ إذ يجب تنظيم الوقت للسيطرة والنجاح في احلياة، الذي 

استطعت أن أحققه مبساعدة املعلمة كفاية".

Â_« WLKF*«
كان االتفاق بني املعلمة والطالبة أن تساعد األولى الثانية، تقول سناء: 
الصباح  في  تأتي  كانت  أمي؛  املدرسة  وخارج  معلمتي،  كانت  الصف  "في 

لتقتنص أي فرصة لتتحدث معي".
وتقول املعلمة: "لم يكن بيننا حدود، فهي وحيدة بال أم، أو أخت، أو حتى 
أساعدها  وكنت  باألمان،  يديه  بني  تشعر  لشخص  بحاجة  وكانت  خالة، 

وأستمع لها".
وتؤكد املعلمة على أن العالقة الطبية بني املعلم والطالب التي سادت 
في السابق لم تعد موجودة في هذه األيام؛ ألن املعلم "فقد هيبته، وأصبح 
التعامل معه يتم على أساس أنه مجرد موظف في أي وظيفة، وليس على 

أنه مرب".
الوالدة، تقول فيها:  قبل فترة قصيرة بعثت سناء برسالة إلى املعلمة 

"أسوأ أمر وقع لي أنني أجنبت، وفتحت عيني، فلم تكوني أنت أول من أراه... 
ولكن مبروك... صرت منذ اليوم جدة"!

 Paper Torn from 

would be more stressful than the 11th grade, and 
I canʼt imagine going through this stress all over 
again, one whole year. So I decided to deal with this 
psychological load my way; simply by switching 
off my brain and letting it snooze for the summer. 
Now school starts in one week and so far so good; 
I have not read anything or used a pen the whole 
vacation. But still, Iʼm not ready for school and I 
feel that I need another vacation because Iʼm aware 
of the stress Iʼm about to go through. And frankly 
speaking, I cannot handle another period of school 
pressure and what goes with it, what with lack of 
food and sleep. Whatʼs making it worse is that Iʼm 
wondering all the time, if I will make it or not to the 
end of the tawjihi exams at the end of the school 
year. I realize, however, that itʼs just a phase that I, 
like everybody else, am passing through. It will pass 
and Iʼm sure that when Iʼm through with school Iʼll 
laugh a great deal when I remember this year.

Zeina Abu Hamdan
16  years old

TYT Reporter/Jerusalem



٢٠٠٧ أول π±كانون dOOG²�«Ë »U³A�«

من أجل التغيير شباب
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متارا الصوص
حلم مراسلة الصحيفة/ بيت

ونفسية، ضغوطات اجتماعية من الشباب فلسطني يعاني في
تعمل التي الصعبة، واالقتصادية األوضاع السياسية وهم رهينة

االجتماعي. النسيج متزيق على
عن الناجمة واالجتماعية النفسية األضرار ترميم إعادة وحتتاج
في املناطق خاصة وطاقاتهم، الشباب جهود إلى االحتالل، ممارسات
فكان لالمتيازات. تفتقر والتي املدن، عن البعيدة والقرى  النائية،
تقوم الهيئة الفلسطينية أجل التغيير"، الذي "شباب من مشروع
هو املتنفس الوحيد "بياالرا" بتطبيقه الشباب دور وتفعيل لإلعالم
وايمات التمكني، ملشاريع تفتقر التي املناطق من كثر لشباب 

الصيفية.
الغربية الضفة في موقعا نائيا ستة عشر إلى وصل املشروع وقد

إحداث  على تدريبهم بعد وشابة، ١٦٠٠ شاب ليساعد غزة، وقطاع
مجتمعاتهم. في اإليجابي التغيير

n¹dFð W�UDÐ
املتحدة األمم منظمة التغيير"؛ مشروع متوله أجل من "شباب
نهاية حتى ويستمر متوز، في وانطلق الـ"يونيسيف"، للطفولة
إليها وصلت منطقة  كل في  ويتم احلالي.  العام من األول كانون
الذكور، واألخرى من واحدة مجموعتني، تشكيل املشروع، فعاليات

طليعية، تتراوح  ٥٠ طليعيا أو من تتكون مجموعة وكل الفتيات، من
عاما. و١٧ ١٣ بني أعمارهم

تتبناه الذي املشروع وفق نهج "من شاب إلى شاب" هذا ويطبق
اجلامعات  وشابة من شابا ٨٠ تدريب البداية مت في  حيث "بياالرا"،
عدد في عملوا الذين متطوعي"بياالرا"، ومن الفلسطينية اتلفة،
التدريبات ليقودوا كميسرين، العمل على اتلفة، املشاريع من

واللقاءات.
يتم التي املناطق نفس من انتقائهم على "بياالرا" حرصت وقد
العدد مع التعامل سهولة إلى يؤدي فهذا فيها؛ املشروع تطبيق 
باحلاجات معرفة أكثر أنهم كما الطالئع املستهدفني، من الكبير

األساسية في مناطقهم.
 U³¹—b²�«WKŠd�

احلواجز كسر أساليب على اجلامعيني الطلبة تدريب تركز وقد
ورشات وعقد والتواصل، االتصال مهارات وإتقان اموعات، وبناء
اإلعالم وفي الطفل،  حقوق مجال في  تدريبية

احلائط؛ مجلة  وإعــداد املكتوب

أربع مبعدل مكثفا، تدريبا خاضوا حيث املناصرة. أساليب من كأسلوبني
أسبوع. وملدة يوميا، ست ساعات إلى

تدريب مرحلة انتهت "عندما املشروع: منسق توام؛ محمد يقول
ما بتطبيق امليسرون قام امليدان، حيث في انتقلنا للعمل امليسرين،
قدرتهم، من التأكد بهدف  العمل؛ ورشات خالل  عمليا من تعلموه
على وركزنا أدائهم، على  بالتعليق "قمنا ثم الطالئع".  تدريب على 
جميع الورشات وكانت بينهم". فيما والتنسيق اجلماعة، مع العمل
احلاجة. عند إال التدخل يتم ال ولكن "بياالرا"، طاقم إشراف حتت تعقد

‰uK(« œU−¹≈Ë WOŽu²�«
األطفال إلى توعية أساسي بشكل يهدف أن املشروع إلى توام يشير
للمسؤولني صوتهم إيصال على ومساعدتهم الطفل، حقوق مبيثاق
يقول ومشاكلهم، قضاياهم عن والتعبير اإلعالم، وسائل  من خالل
األطفال تؤرق مشاكل  خمس  بأهم موقع كل  من "خرجنا  توام:
ملساعدتهم الطالئع مع مبناقشتها وقمنا منطقة، كل والشباب في
أو التخفيف من حللها، اخلاصة رؤيتهم وتكوين معها، التعامل على
انتمائهم وزيادة منها، يعانون التي واالجتماعية النفسية اآلثار حدة
باملستقبل". واألمل ومنحهم الثقة بالنفس، ومحيطهم، تمعهم

بتدريب واملكتوب، املرئي بشقيه؛ اإلعالم ورشات إلى االنتقال مت ثم
مجال في واآلخر املرئي، اإلعالم مجال في أحدهما الطالئع، من كادرين

املكتوبة. الصحافة
·«b¼_« ŸuM²ðË

أهمها لتحقيقها، فكان يسعى املشروع التي األخرى أما األهداف
في املشروع تطبيق "مت  قائال: توام  يضيف  حيث الترفيهي، اجلانب
وقد فكرنا االلتقاء، إلى فيها األطفال يحتاج التي الصيفية، العطلة
ترفيهية برامج مبا يفيد، وفي نفس الوقت أعددنا فراغهم أوقات مبلء

شاق". دراسي الضغط، بعد عام لتساعدهم على تفريغ مسلية؛
"كاناملشروعهواملتنفس وفيغزة، تقولامليسرةهدىالدباري:

التي تفتقر الشوكة، منطقة في وخاصة لألطفال، الوحيد
املستمرة، لالجتياحات باإلضافة مالعب، أو متنزهات ألي
وضغطا نفسيا كبتا ولد للمنطقة، مما املتواصل والقصف

متواصل". تفريغ يحتاج إلى األطفال، عند
W�bN²�*« W¾H�«  bFð bz«uH�«

بأناملشروعكانمفيدا أحدامليسرين، يرى إبراهيماملزرعاوي؛
ظل في وخصوصا لألطفال، مهما كان كما متاما للميسرين،

واضحا تأثيره كان "لقد ويقول: اجلميع، بها مير التي الصعبة األوضاع
بحقوقهم، الوعي منحهم الطالئع خاصة، فقد على وإيجابيا جدا،

اتمع". في العنيف التعامل وبخطورة
اكتشافها عند مت التي الظواهر أبرز بأن منى امليسرة أسماء وترى
من كثير يعتقد الذي واجلسدي، اللفظي بشقيه؛ العنف األطفال هو
منى املشرفة الرأي في وتوافقها الفتيات. بني متفشيا بأنه ليس الناس
نهاية في وجنحنا الفتا، كان تقول: "العنف حيث "بياالرا"، من الزهيري؛
وبينا نبذه، حول اجلنسني وتوعية حدته، من في التخفيف الورشات

النفسية". أضراره
مت التي فاملناطق األطفال؛ من لكثير ضرورة املشروع ويشكل
في وخاصة وبحقوقهم، بهم اخلاصة تفتقد للنشاطات إليها الوصول
الشوكة منطقة من الدباري؛ سليمان يقول حيث الصيفية، العطلة
أوقات قضاء على ساعدتنا وقد جدا، ضرورية الورشات "هذه بغزة:
مع والتعامل الطفل حقوق في خاصة جديدة، أشياء وعلمتنا الفراغ،
خالل ومن واللعب. كالرسم هواياتنا؛ مارسنا وقد عنف. دون بعضنا

١٣ عاما:  الدباري، إبراهيم ويضيف بطفولتنا". أحسسنا املشروع هذا
حياتي، العنف في أال أستخدم وتعلمت جيدا، مشاكلي "أصبحت أعي

القانون". حقوقا يكفلها لي عرفت أن أن خاصة بعد زمالئي، ومع
 UIOF�Ë UÐuF�

"كانت توام: يقول  املشروع،  واجهت التي الصعوبات وعن
إلى الوصول كان فقد واجهتنا، التي املعيقات أبرز من املواصالت

صعبة". التطبيق مناطق
حيث من أحيانا صعوبات املشروع واجه كما 
واألندية املراكز رؤساء مع والتنسيق التعامل 
السبب توام ويرجع الورشات،  مناطق في
املناطق، في املسؤولني  بعض حتفظ في
أخرى لم مؤسسات مع سابقة "جتارب إلى
من وبكثير مع الوقت ببرامجها". ولكن تلتزم
الثقة من جسورا أن نبني "استطعنا التعاون،
كمؤسسة؛ من وبيننا واألندية املراكز تلك بني
املشروع وفق وتنفيذ بتطبيق التزامنا خالل
مستمر "التواصل بأن موضحا اخلطة"،

املؤسسات". تلك مع
أن على وامليسرون توام ويتفق
األطفال قبل اإلقبال من  حجم
جدا؛ الورشات كان عاليا على

الوقت  في ٦٠ طليعيا، الورشات ضمت عدة، مناطق ففي
لهذا تتسع وال صغيرة،  القاعات بعض فيه  كانت  الذي 

العدد.
الفتيات بعض واجه املناطق بعض "في توام: يقول
من حتد التي والتقاليد العادات بسبب املشاركة صعوبة في
إلى العديد إضافة األنشطة"، في الفتيات مشاركة إمكانية
حواجزه كانت االحتالل؛ فقد سببها كان التي املعيقات من
بسبب االجتماعات بعض  تأجيل  مت وقد األساسي، املعيق
الضفة وشمال غزة في خصوصا املتكررة، االجتياحات

الغربية.
 «“U$ù« sŽË

توام بأنها املشروع، يوضح حققها التي االجنازات أما عن
كانوا الذين  األطفال  من مجموعة تفعيل أهمها كثيرة،
مثل الطالئع؛ مواهب اكتشاف إلى إضافة بالعنف، يتصفون
الفرصة منحهم مما الشعر، وكتابة والرسم الغناء والدبكة
مجموعات اكتشاف مت كما وقدراتهم. مواهبهم  إلبراز
على الطالئع تدريب  خالل اجلنسني، كال ومن متميزة، 

املناصرة. وسائل من كوسيلة اإلعالم استخدام
وعي، "خلق حالة هو توام حسب ذلك كل ولكن األهم من
وكيفية ملشاكلهم، الطالئع خاللها من ينظر واضحة، ورؤية

حللها". معها اإليجابي التعامل
WK³I*«WKŠd*«

التدخل املقبلة هي مرحلة املرحلة أن عن ويكشف توام
الطلبة؛ أهالي مع لقاءات بعقد "سنقوم ويقول: اإلعالمي،
إيجاد بل التوعية فحسب، فقط  الورشات ليس هدف ألن

واملشاكل". للقضايا والبدائل احللول
ولصناع لألهالي، الدعوات توجيه على حاليا العمل ويتم

من لهم "ملا والقرى؛ املناطق تلك الرأي في وقادة القرار
سيتم التي  اللقاءات حلضور  التأثير"، على  قدرة،

الطالئع، إليها املشاكل التي توصل نقاش خاللها
كيفية حلها"، األهل مع و"سنبحث

توام. ينهي كما
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أحمد كلبونة وعالء السلعوس وسعد أبو عيسى
مراسلو الصحفية/ نابلس

أربع، ثالث، اثنتان، واحدة، وجهاز الكمبيوتر  
تتحول  الكمبيوتر  ملفات  كل  األموات،  من 
عن  اجلهاز  ويتوقف  احملذوفات،  سلة  إلى 
التوجه  في  يكمن  الوحيد  واحلل  التشغيل، 

إلى مستشفى التكنولوجيا للصيانة. 
جميع  وتدمير  اختراق  بسبب  ذلك  كل 
أو  "الهاكرز"؛  بسبب  الكمبيوتر،  ملفات 
"قراصنة الشبكة اإللكترونية"... وهذا كله 

يحدث في ثوان.
الستينيات  إلى  القرصنة  ظاهرة  ترجع 
من القرن املاضي. لكنها انتشرت في اآلونة 
اإلنترنت  مدمني  عند  فلسطني  في  األخيرة 
والشباب خاصة. وهي تتمثل في سرقة البريد 
اإللكتروني، واقتحام الصفحات اإللكترونية؛ 
ملفات  ومعرفة  عليها،  السيطرة  بهدف 

جهاز الكمبيوتر من صاحب اجلهاز.
والقراصنة؛ هم األشخاص الذين يخترقون 
ملفاته  مشاهدة  من  ليتمكنوا  جهازك، 
التلصص  أو  اجلهاز،  تدمير  أو  سرقتها،  أو 
اإلنترنت،  شبكة  على  تفعله  ما  ومشاهدة 

من  متكنهم  وخطوات  اختراق،  برامج  بوساطة 
حتقيق هدفهم. 

إلى  ترد  رسالة  من  العملية  تبدأ  ما  وغالبا 
جنحت  استقبالها،  مت  فإذا  اإللكتروني،  البريد 
عملية االختراق وتدمير البرامج، ومشاهدة جميع 

امللفات اخلاصة.
وهو  نابلس،  من  عاما،   ٢٠ التكروري،  وليد  يرى 
يعمل في هذا اال، بأن الهدف الرئيسي من وراء 
بعض  ورؤية  التسلية  هو  القرصنةاإللكترونية 
حتقيق  أجل  من  الكمبيوتر  جهاز  على  الصور 
القرصنة   عمليات  "كانت  ويقول:  خاصة.  أهداف 
في السابق تقتصر على سرقة معلومات خطيرة 
اآلن  ولكنها  احلكومية،  والــوزارات  الشركات  من 

تطال األفراد".
ويضيف: "معظم عمليات القرصنة يقوم بها 
التعرف  أجل  من  الفتيات  إمييالت  ضد  الشباب 
إليهن، واحلصول على بعض الصور من أجهزتهن. 
التسلية  أجل  من  األصدقاء  أجهزة  القتحام  أو 
املدرسة  في  زميله  ملفات  وتدمير  فحسب، 

مثال".
اهللا،  رام  من  عاما،   ٢٩ أحمد،  ماهر  ويقول 
منذ  موجودون  "القراصنة  شبكات:  ماجستير 
مبدعي  طريق  عن  الكمبيوتر،  عالم  في  زمن 
بشكل  استخدامهم  يتم  حيث  الكمبيوتر، 

يخترقون الملفات واإليميالت والصور 
معينة،  ملفات  على  احلصول  أجل  من  إيجابي 
وسرقة بعض املعلومات، كما حدث في الواليات 

املتحدة األمريكية قبل فترة من الزمن".
من  ١٦عاما،  وليد،  حسام  الطالب  ويفضل 
من  اآلخرين  خصوصيات  على  التعرف  نابلس، 
أجل السيطرة عليهم، ومعرفة جميع التفاصيل 
اخلاصة، خاصة حني يتعلق األمر بالفتيات. ويقول: 
بشعور  تشعر  جتعلك  تسلية،  اإلمييل  "سرقة 
جهازه  بأن  الشخص  يعرف  حني  الوصف،  يفوق 
وسرقة  امللفات،  بعض  تدمير  وسيتم  مراقب، 

بعض الصور".
نابلس،  من  حداد،  عبادة  املبرمج  ويستخدم 
وغير  اإلباحية  املواقع  لتدمير  القرصنة  أسلوب 
األخالقية؛ خوفا من انتشارها بني الشباب، حيث 
يقول: "يأتي القراصنة غالبا من تلك املواقع؛ لذلك 
أمنع الدخول عليها من أجل احملافظة على اجلهاز 

من السرقة وتدمير   امللفات".
وقد حتولت سرقة اآلخرين إلى تسلية، فكيف 
أن  التي ميكن  التسلية؟  تسوده  زمن  في  نعيش 

توصلنا إلى الدمار، بهدف التسلية والفضول؟
للحماية من القرصنة

*  استخدم أحدث برامج احلماية من القراصنة 
والفيروسات، واعمل مسحا دوريا وشامال للجهاز.

املشبوهة  املـــواقـــع  ـــى  إل ــل  ــدخ ت ال   *

ــتــجــســس واإلبــاحــيــة. ــل مـــواقـــع ال ــث م
* عدم فتح أي رسالة إلكترونية مجهولة املصدر؛ 
ألن القراصنة يستخدمون رسائل البريد اإللكتروني 

إلرسال ملفات التجسس إلى الضحايا.
أثناء "الشات" من  أي ملف  * عدم استقبال 
أشخاص غير موثوق بهم، خاصة إذا كانت امتداد 

ملفات  تكون  أن  أو   (love.exe) مثل   exe
  (ahmed.pif.jpg).االمتدادين مثل ذوات  من 
عــلــى  ـــة  ـــري س ــــا  ــــام أرق ضــــع   *
ـــاز.  ـــه ـــي اجل ــة ف ــم ــه ــات امل ــف ــل امل
* حاول تغيير كلمة السر بشكل دوري؛ فهي 

قابلة لالختراق.

مريان سرياني/ مدرسة مار يوسف

مراسلة الصحيفة / بيت حلم

بني الكماليات واملستلزمات أصبح الهاتف النقال 

يفرض  الشباب،  حياة  في  وجودها  من  بد  ال  ضرورة 

معظم  وأصبح  قوي،  بشكل  األسرة  على  نفسه 

أفرادها يستعملونه، من أصغرهم الذي لم يتجاوز 

العاشرة، إلى املسن الذي جتاوز الستني من العمر. 

الشباب  يؤرق  هاجس  النقال  "موديالت"  وتعدد 

الهواتف  غدت  حتى  به،  مهووسني  أصبحوا  الذين 

حتمل أسماءها اخلاصة، منها "الشبح" و"الشحاطة" 

و"الدبدوب"، وغيرها من األسماء التي ليس لها عالقة 

باجلهاز. ولم يعد من املضحك أن يسأل الشاب بائع 

الهواتف النقالة: "هل عندك شبح" أو "شيطان" أو 

حتى "شحاطة"؟

الهاتف النقال وسيلة اتصال، وهو دائرة استقبال 

وإرسال عن طريق ذبذبات عبر محطات إرسال أرضية 

حياتنا  تسهيل  في  فضله  ننسى  وال  وفضائية, 

اليومية، ومتكيننا من قهر املسافات واجتياز احلواجز. 

ولكن في املقابل صار تغيير موديل اجلوال في فترة 

ال تزيد عن شهر أو شهرين الشغل الشاغل للكثير 

من الشباب.

أن  وجدنا  النقالة  الهواتف  بيع  حملال  متعددة  زيارات  وفي 

والشباب  املراهقني  التردد على شرائه هي فئة  الفئات كثيرة 

اهتماماتهم  وتكون  عاما،  و٢٠  بني ١٢  أعمارهم  تتراوح  الذين 

دون  النقالة،  الهواتف  عالم  في  جديد  هو  ما  على  مرتكزة 

االهتمام بنوعية الهاتف وصفاته، فيشترون ما هو جديد فقط؛ 

للتفاخر مبلكية اجلهاز املتطور جدا، وإضاعة الوقت، وبذل املال.

بأن  اتلفة  العلمية  األبحاث  بينت  وقد 

اجلواالت أو الهواتف املتنقلة تؤدي لفقدان الذاكرة، 

عند  خاصة  الصداع،  ونوبات  النوم،  واضطرابات 

االتصال ألكثر من ٢٠ دقيقة يوميا. 

ضرورية.. لكن باملعقول

تقول سهى حنضل، ١٦عاما، إن الهواتف النقالة 

ضرورية شرط استعمالها بشكل معقول، في حني 

رفضت بولني جقمان، ١٥عاما، هذه الفكرة، ورأت بأن 

بسبب  األسرية  بالعالقات  تضر  النقالة  الهواتف 

استغالل تقنية "الكاميرا" بشكل سيئ وخاطئ.

فالطالب  ذلك،  غير  يرى  من  هناك  ولكن 

بأنها  أرى  "أنا  يقول:  ربه  عبد  إيهاب  اجلامعي 

ظاهرة إيجابية كونها تسهم في حتريك الدورة 

تغيير  على  وتعمل  جانب،  من  االقتصادية 

دون  أمسى  الذي  للشباب  الفكرية  املنظومة 

عن  البحث  إلى  الشباب  يجر  قد  وهذا  طموح، 

اجلديد في جميع ااالت، كامللبس والعمل وحتى 

طريقة التفكير، لذا أنا شخصيا ال أعارض فكرة 

التجديد بل أؤيدها بقوة".

ويوافقه الرأي األستاذ ميشيل روك قائال: "أنا 

أحرص على تغيير اجلهاز احملمول بهدف احلصول 

أشاء  ما  عمل  من  متكنني  وخيارات  ميزات  على 

وبأسهل الطرق، وأنا ال أرى هذا  سلبيا"!

وهناك العديد من الشباب ممن يحرصون على 

النقالة  الهواتف  أنواع  أحدث  إقتناء  مواكبة 

وينفقون عليها مبالغ طائلة سنويا، حيث يقول 

جورج صابات، ٤١ عاماً إنه يبدل جهازه كل شهرين 

بجهاز جديد، وهذا يتطلب مبلغا إضافيا من املال؛ 

فعملية التبديل من طراز آلخر أكثر تطورا يكلفه 

حوالي ٣ آالف شيكل سنويا على حد تعبيره.

الهوس قد يتحول إلى إدمان

إن  فتقول  عياش،  أبو  رمي  االجتماعية،  األخصائية  أما 

حالة الهوس بالهواتف النقالة تكون في الغالب ناجمة 

عن نقص في الثقة بالنفس، أو حاجة مللء الفراغ، فعلى 

الشباب االنتباه كثيرا لهذه الظاهرة، حتى ال تتحول الرغبة 

بتجديد الهواتف النقالة، بصورة شهرية، إلى إدمان.

ويرى األستاذ جورج سرياني بأنه من الرائع "أن يكون 

للشباب طموح في اختيار األفضل"، إال أنه "ال يجب 

جديد  نوع  على  احلصول  الشاغل  شغلهم  يكون  أن 

الواقع؛  في  أراه  ما  "هذا  ويقول:  النقال"،  الهاتف  من 

على  احلصول  سوى  شيء  بأي  يفكرون  ال  فالشباب 

املال من ذويهم ملواكبة أحدث أنواع الهواتف النقالة، 

لدرجة أنه أصبح من العيب اقتناء جهاز قدمي"، ويرى 

في ذلك ظاهرة خطيرة، جتعل الشاب يفكر بسلوك 

طريق خاطئ للحصول على املال ليبدل جهازه.

باقتناء  ألطفالها  تسمح  ال  أســر  وهناك 

األم  متسكت  فقد  منهم،  بأي  خاص  نقال  هاتف 

واملعلمة لينا فضول بهذه الفكرة، وقالت: "إذا أراد 

أحد أبنائي أن يتكلم مع أصدقائه، فهناك هاتفي، 

وال داعي ألن يكون هناك هاتف خاص بكل منهم".

وتتعدد اآلراء بني معارض ومؤيد، من يشجع فكرة 

اقتناء الهاتف النقال ملا له من ضرورة، وآخر يرفض 

هذه الفكرة من أساسها، ولكن من املؤكد أن تلك 

اإلشعاعات التي تصدر عنه تضر صغار السن وكبار 

اقتناء  في  تكمن  ال  واملشكلة  السواء.  على  السن 

اجلهاز، وإمنا في جعله الوسيلة والهدف معا، بحيث 

عيوبه.  تعداد  بعد  بيعا،  له  ويؤمن  اجلهاز،  يشتري 

التي  اآلفة  تلك  النقالة  الهواتف  تغيير  وأصبح 

تصيب شبابنا. 
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املصري حكمت

غزة الصحيفة/ مراسل
والتعرضهشاشاتالفضائيات ال تلتقطهكاميراتالصحافة، "االجتياح"ما يصور
عملية العاطفي في اإلنساني اجلانب على الضوء يسلط حني العاملية، اإلعالمية
أريئيل خاللها من أراد التي الواقي"، "السور عملية إطار في فلسطينية؛ املدن اجتياح
محاولة وتلتها ،٢٠٠١ عام االنتفاضة حينها، إنهاء اإلسرائيلي الوزراء رئيس شارون؛

غامضة ظروف في استشهد حتى بقي صامدا الذي عرفات؛ الراحل ياسر الرئيس عزل

.٢٠٠٤ عام

يتحدث بلغة الذي املسلسل، اللبنانية "LBC" قناة عرضت رمضان شهر وخالل
املقاومة بني  الفرق على ويؤكد الفلسطيني، التاريخ شهدها مرحلة عن صادقة
دولة متارسه الذي واإلرهاب والهوية والدين، األرض عن الدفاع إلى تهدف التى املشروعة
مؤثر حتليل في ذلك كل واملدنية. اجلمال، وقيم واحلياة، لإلنسان، العداء احتالل بدافع
للمشاهد ويعرض اليومية. والتفاصيل اإلنسانية، اللحظة جتسد التى الصورة عبر

اإلنساني. العنف قسوة
األردن، في والبصرية  السمعية  للخدمات العربي املركز إنتاج من "االجتياح"
ارج وأخرجه سيف، رياض الفلسطيني الكاتب املسلسل، سيناريو كتب وقد
املؤثرات اخلاصة، من الكثير املسلسل في وقد استخدم املاجري. شوقى التونسي
مشاهد احلركة صعيد توظيف على رؤية مختلفة تضمينه ومت السينمائية، واخلدع
ويأخذ احلدث، يشابه على تنفيذ واقعي التي اعتمد تصويرها الكبيرة، والتفجيرات
الذي الدرامي واخليال األقصى، انتفاضة أرشيف من حقيقية صور بني فنيا ميزج شكال

ومحسوب. دقيق بشكل توظيفه مت
من ويبرهن عن السياسة، بعيدا اإلنسانى السلوك رصد إلى هذا العمل ويسعى
كي السالم وأن احملبة والسالم، على البشرية مبنية الفطرة أن البعيد مضمونه خالل

عادال. يكون أن يجب يدوم
روايته في الديني، والتالحم التسامح قصص أروع من واحدة ويجسد املسلسل
في فيها، موتاهم ودفن الكنيسة، في صالة املسلمني نرى حني كنيسة املهد، حلصار
دولة متارسه الذي اإلرهاب ضد اإلسالمي املسيحي التالحم تاريخ  فى سابقة أروع
الكاتب اجتهاد بفعل القادمة؛ ولألجيال عظيمة للعالم، رسالة ليحمل االحتالل،

مناسبة. التي يرونها بالطريقة القضية في إيصال العمل وفريق
بكل الفلسطينية  اليومية احلياة مع لوجه وجها مشاهديه املسلسل ويضع
وتلتقي احلرب، مع حكايات اجلارف، احلب قصص تتقاطع حيث وتناقضاتها، تقلباتها

ليكون"االجتياح"ملحمة اليومية؛ التفاصيلاإلنسانيةمع تعقيداتومجريات احلياة
والعشرين. احلادي القرن في حرب

فى أجل احلياة من الشعبي، والتالحم التحدي، معاني العمل أسمى هذا ويحمل
الظروف. وأقصى أصعب

وزميله خالد، املدرس شخوص مثل على املسلسل في األساسية احملاور وتعتمد
التي العمر  عن لقطة يبحث الذي التلفزيوني وسعيد؛ املصور وأبو سالم، سمير،

األحمر. الهالل جمعية في بحبيته "منى" املتطوعة للزواج التقدم من متكنه
احلياة عليهم فرضت الذين أولئك مع يحدث  مؤثرا حدثا نعيش احلكاية وفى
حقيقية، لقصة جتسيد إعادة الجئني في اجلبال، في مما جعلهم عادلة، غير مواجهة
لتنشأ سير؛ حادث فى أصيبتا اجلبال، فتاتني في الفارون مصطفى ورفاقه ينقذ حيث
واخلاصة، مع العامة الظروف فيها وتتقاطع الفتاتني. وإحدى بني مصطفى حب قصة

إنسانية. وظروف مالبسات في واحلب، احلرب
كإنسانني جمعتهما التي املفارقة في اليهودية، مصطفى و"يائيل" مع ونتوقف

الشريف شريف
الصحيفة/غزة مراسل

الصامتة، السينما من تلك املراحل يعرف فكلنا مذهلة، يتطور بخطوات السابع عقود والفن منذ
فيه أصبحت السينما الذي هذا يومنا واملوسيقى، إلى الصوت ثم عصر تطور شابلن؛ شارلي وأفالم
أجنح أنواع من واعتبارها على األفالم، اخلاصة املؤثرات إدخال مع خاصة الفنون، عالم في األكثر انتشارا
أو يستطع، لم تبقى هناك ثوابت والكبير، املتالحق التطور هذا في خضم ولكن التجارة العاملية...
والرؤية ترسمها السينما للشعوب، التي الصورة النمطية وهي تلك الصناعة تغييرها، رواد يرد، لم
في والعرب حاليا اإلسالم تستهدف والتي الشعب أو ذاك، هذا عن مباشرة بصور غير تفرضها التي

اخلصوص. وجه على واألمريكية عامة، العاملية السينما

في الصحراء عالقني زلنا ما
يصورونه السينما فرواد العربي؛  صورة  تتغير لم للسينما  املتواضعة  البدايات منذ
العام؛ الرأي على بدوره يؤثر خاطئا حسيا إدراكا يسبب واقعية، مما وغير بطريقة خرافية،
املعلومات ذا الشخص يعطي ال الصور تلك وتكرار  واقعية،  أبعادا حتمل األفالم هذه ألن
ذهنه. في الصورة تلك انطباع إلى  تؤدي العربي، اإلنسان عن واحد تصور  سوى  احملدودة،
باإلرهابي تصويره نالحظ  العربي،  الرجل صــورة تناولت التي األعمال أغلب وفي
فاحش يكون ما وغالبا بالشهوات، منغمس  جاهل،  بدائي،  جبان، دائما فهو احلاقد؛
محجبة بأنها تصويرها مع إرهابية، أو راقصة أما فهي العربية املــرأة أما الثراء، 
املستقلة. شخصيتها لها تكون أن دون زوجها وتتبع فيها، مبالغ  بطريقة
ال العربية في إطار ثابت الدول  هوليوود صورة األمريكية، تعزز األفالم واضح في وكما هو
واحلكام املسلحون، واجلنود الرثة، ذوو املالبس املواطنون ميلؤها جرداء، صحراوية دول فهي يتغير؛
كثيرا تختلف ال احمليطة والبيئة الشمسية، النظارات يرتدون فيها والشيوخ الدكتاتوريون،
ألف من قصص منسوخة وقصور وخيول، جمال، دون فيلما نشاهد فال السابق، الوصف عن

وليلة! ليلة

دور للسياسة و
الناس عرف فبفضلها هوليوود، في الفنية الدفة حتريك في دورا هاما تلعب السياسة شك أن ال
املوضوع، هذا إزاء الترفيهية السينما به ما قامت خالل من النازية، أملانيا في الهولوكوست الكثير عن
كوسيلة دعائية، ينظر إليه ال ألنه ببساطة "البروباجندا"، أو عملية الدعاية في ناجح أمر والترفيه
وضع عدم االنتباه إليها يجب التي املظاهر فمن اليوم، القائمة احلرب فعالة في بطريقة ويستخدم
للعرب الثابت السيناريو ذلك نرى األفالم من كثير وفي الغربية، في السينما العربي لإلنسان قيمة أي
األميركي البطل ذلك يأتي حتى بأخرى، أو بطريقة العالم لتدمير دائما يخططون الذين املسلمني،
العدو بصورة العربي فتكون احملصلة ظهور ندم، أو جهد وبدون أدنى بكل سهولة، جميعا ويقتلهم
حياة السينما أن خالل نرى من فعندما العاملي؛ العام الرأي ترويض في تسهيل كبير ولهذا دور ااني،
تافهة، فتكون خارج السينما احلقيقية العرب حياة بأن البعض إميان يتأكد شيئا، تساوي ال العربي

ودمار. قتل من مثال في فلسطني ما يحصل عن واقع واضحا تغاضيا احملصلة

اآلخر االجتاه في محاولة
هوليوود تشوه كيف السيئون.. "العرب فيلم املوضوع هذا ناقشت التي الوثائقية األفالم أهم ومن
كتاب عن ،٢٠٠٦ عام أنتج الذي ،Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People شعبا"؟
بالواليات ألينوي جنوب بجامعة في اإلعالم شاهني؛ البروفيسور جاك تأليف من االسم نفس يحمل
املراحل من الغربي، منطلقا اإلعالم والعرب في املسلمني تشويه صورة آليات عن يتحدث املتحدة،
وكيف أيلول، عشر من احلادي أحداث بعد اآلليات تلك تكريس على السينما، بالتركيز في تطور الزمنية
إثر بهما تلحق املسلمة، والتشوهات التي واملرأة الرجل لصورة يتعرض كما أشكاال جديدة، اتخذت
إنتاج فيلم من تسعمائة من ألكثر نقدا الكتاب ويتضمن الغربية، السينما في الصورة تكرار تلك
أردت "ما الكتاب: عن شاهني يقول واملسلمني، العرب عن سلبية ومشاهد صور احتوت على هوليوود،
ويخلص شريرة"، كاملة بأنها تصوير أمة على هوليوود عملت قرن أكثر من على مدار أنه هو أثبته، أن
عدسات عبر إليهم النظر عند وخطرين يبدون متخلفني "العرب أن إلى كتابه نهاية شاهني في

املشوهة". هوليوود

Syriana(سيريانا)،٢٠٠٥
أقلماميكنقولهإنهذاالفيلممليءبنجومهوليوود،وعلىرأسهماملمثلجورجكلوني الذي دعمجناحاته

بدافيه  السينمائيةعام١٩٩٩بفيلمنظرإلىاحلرب العراقية(األولى)نظرةساخرة، هوفيلم(ثالثةملوك)،

 العراقيونشعبايحاولالهربمنحكمالدكتاتور،فإذابهيقعفيحكماملصاحلالسياسية األمريكية.
بداية وفي اخلليج، دول في وخاصة اخلارج، في النفوذ األمريكي عن عام بشكل فيتحدث أما "سيريانا"
الفيلممشهديعطياملشاهدفكرةعنبقية الفيلم،حيث البطلبرفقةتاجرسالح إيرانييتفقمعه
 علىصفقةصواريخ،فيسألالبطل:متىسنبدأالصفقة؟فيجيبهالتاجربكلسخرية:"بعدالصالة".
أغبى من ولكنهم فاحش، أهل ثراء على أنهم اخلليج في العرب يتم تصوير الفيلم أحداث وفي
مسافة على ومتشي كيسا أسود ترتدي اال ال العربية نرى املرأة املشاهد وفي أحد معرفة قيمته،

بالضبط! يحصل هذا ما وكأن وراء الرجال أقدام خمسة

٢٠٠٧ Transformers
تستطيع عمالقة آالت عن يتحدث الصيف، خالل عرضت التي العلمي اخليال أفالم أجنح من هو
الفيلم على العرب يركز من خطر داهم. وال الكوكب مواصالت، وتعمل على إنقاذ وسائل إلى التحول
حني األمريكية، العسكرية القواعد أكبر دولة قطر، حيث في مبشهد يبدأ ولكنه مباشرة، بطريقة
جدوى، دون لكن ملواجهتها أسلحته باستعراض األمريكي اجليش عمالقة، ويبدأ آلة هجوم يبدأ
عربية، تكون أن يفترض مدينة إلى األمريكي التكنولوجي التطور بطريقة غريبة من ارج وينتقل
حيث واخليول، باجلمال املليئة واملدينة املتطورة، العسكرية القاعدة بني  الرهيب الفارق فنالحظ

الدعم! لطلب هاتف إيجاد البطل همّ يصبح
العرب حول السلبية النمطية الوحيد على استمرار رسم الصور ليسا الدليل الفيلمان هذان
على املغرب أهل يصور والذي ،٢٠٠٦ عام أنتج الذي فيلم بابل مثل الكثير الغربية، فغيرها في األفالم
من واألهم األفالم، من الكثير وغيره والتقاليد البالية القدمية، بالعادات يتمسكون متخلفون، أنهم
احلديثة األمريكية والبوليسية الفكاهية، املسلسالت خالل من مبطنة من رسائل يصل هذا ما

اإلرهابي. العربي عن
املشكلة هذه إدراك بعد الى هجوم مضاد، يبقى احلل الوحيد بحاجة الفكري الهجوم هذا وألن

اليوم. حتى عرضه مت ما بقوتها توازي العاملية السينما حقيقية في مبادرات عربية البحث عن هو

موقع من بينهما فعلها، فتقرب  اللحظة تفعل ونلمح كيف الصراع،  طرفي من
اعترافهما حلظة إلى حتى يصال واحلب، العاطفة من موقع ثم األمر، أول االختالف
تؤمن مبشروعية وبالتالي باحلياة، بحقه "يائيل" فتؤمن منهما، كل بإنسانية املتبادل
أخيها؛ أوراق من  عليها حتصل التي باملعلومات بتزويده فتقوم ونضاله، قضيته 
في اجلبال، ثم في رومانسية مواقف معهما ونعيش اجليش اإلسرائيلي. في الضابط
إعدامه ليتم ايم، معركة فى إصابته بعد مصطفى على القبض يتم حيفا، حيث
فى حيفا، مصطفى عائلة بيت وأمام احلاقد، "يائيل" "شلومو"؛ شقيق قبل من
خيانة بتهمة "يائيل" على القبض ويلقى ،١٩٤٨ هجرته عام أهله على الذي أجبر

إسرائيل. دولة
الشهر خالل للجمهور قدمت التى الدرامية األعمال أضخم من واملسلسل
اإلرهاب ظاهرة  معاجلة في جرأة العربية التلفزيونية األعمال أكثر ومن  الفضيل،
الشعب تضحيات عند ووقوفا أعزل، شعب  ضد دولة إرهاب عنه؛ املسكوت

الفلسطيني.

املسلسل من مشهد
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بيسان جابر

مراسلة الصحيفة/ اخلليل

الشباب  املؤسسة احلكومية عن  غياب 

للجميع؛  واضح  التنموية  املشاريع  وعن 

فأرشيف مديرية الشباب والرياضة اخلاص 

باملشاريع التنموية قدمي، ويعود ملا قبل عام 

ينفذها  التي  املشاريع  بعض  ومع   ،٢٠٠٢

الشباب  كمديرية  اخلليل؛  في  املديريات 

تصبح  والتعليم،  والرياضة، والتربية 

ملا  ومنفذ  مؤد  مجرد  احلكومية  املؤسسة 

يطرحه املمول من شروط وآليات تنفيذ، أو 

والشباب إلضفاء  عبور" بني املمول  "جسر 

روح فلسطينية على املشروع.

يوضحها  أسباب،  عدة  الغياب  ولهذا 

املؤسسات  في  واملشرفون  القرار  أصحاب 

مع  املباشر  االحتكاك  ذات  احلكومية 

مبا  لهم  ذنب  "ال  أن  موضحني  الشباب، 

يجري"؛ خاصة وأنهم مجرد "أداة تنفيذ"!
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قربة  سوى  ليس  الشباب  رعاية  ”قانون 

عام  منذ  مكانها  في  تخض  باملاء  مليئة 

في  والبحث  لدراسته،  محاولة  في   ٢٠٠٢

تتم  ولم  التشريعي،  الس  قبل  من  أمره 

وضع  هكذا  اآلن"،  حتى  عليه  املصادقة 

في  الشباب  مسؤول  الهيموني؛  محمد 

الوجع  على  يده  والرياضة  الشباب  مديرية 

وضع  من  بد  "ال  واستدرك:  الفلسطيني، 

وهذا  الشباب،  لرعاية  فلسطيني  قانون 

التأخير ليس في صاحلهم".

مسؤول  الهيموني؛  ــاب  دي ويوافقه 

والتعليم  التربية  مديرية  في  النشاطات 

التي  في اخلليل، حني يقول: "أي قوانني تلك 

شبابا،  وستخدم  شعب،  تقدم  إلى  ستؤدي 

إذا كانت القوانني نفسها التي نسير عليها 

لم تتقدم منذ أكثر من ستني سنة، أي منذ 

وضعها  زمن االنتداب البريطاني"؟

ويعلق عبد الناصر الشريف؛ مدير مكتب 

قائال:  اخلليل،  في  والرياضة  الشباب  وزارة 

خطط  بتنفيذ  املديريات  يلزم  "القانون 

الوزارة، ومركز  الوزارة، وبعد اخلليل عن مركز 

من  نصيبها  أن  بحيث  غيبها،  األنشطة، 

به  نقوم  ما  ومعظم  جدا،  بسيط  املشاريع 

اجتهادات شخصية".

°W�uJ(« dOGð l� rŽb�« nF{
ميكننا أن  "ال  الهيموني:  محمد  يقول 

وأن  خاصة  املشروع،  تنفيذ  آلية  في  نتدخل 

مع  تتنافى  شروطا  تضع  املؤسسات  بعض 

أي  دون  تنفيذها  علينا  أن  وتعتبر  قضيتنا، 

رفض  على  مجبرين  نكون  حينها  حتفظ؛ 

املشروع برمته، كما حصل في أحد ايمات 

الصيفية، الذي رفض املمول أن يطلق عليه 

اسم أحد شهداء اخلليل؛ فألغينا املشروع".

احلكومة،  تغير  وبعد   ،٢٠٠٥ عام  في  أما 

ت املؤسسات املسؤولة على الشباب دون  التفّ

بتنفيذ  وقامت  احلكومية،  املؤسسات  علم 

عملها دون أي رقيب رسمي.

تعطي  ال  الدولة  أن  الهيموني  ــرى  وي

الشباب حقه؛ فهو ميثل ٤٠٪  من الشعب، 

وهي الشريحة األكبر في اتمع، ويجب على 

الس التشريعي أن يضغط على احلكومة 

خلدمة  الدولة  موازنة  من   ٪٤٠ لتخصص 

الشباب"!
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املادية  الــقــدرة  تتوفر  عندما  وحتى 

للمؤسسة احلكومية للعمل على مشاريع 

دياب  يقول  أخرى،  مشكلة  تظهر  تنموية، 

إدارة  إلى  بحاجة  نحن  "لنتطور؛  الهيموني: 

على  للعمل  عاليتني  وقــدرة  كفاءة  ذات 

تقرير: حمزة كمال وأحمد كلبونة

مراسال الصحيفة/ نابلس

اخلارج  إلى  بالسفر  للشاب  يسمح  ملــاذا 
للدراسة بينما متنع الفتاة؟ هل حتول خوف األهل 
املنع؟ وهل يختلف خوف األهل  إلى  الفتاة  على 

على أبنائهم مع اختالف اجلنس؟ 
أسئلة عديدة تدور في تفكير الفتاة احملرومة 
وفي  فلسطني،  خارج  الدراسة  إلى  والطموحة 
أغلب األحيان بسبب عدم توفر التخصص الذي 

ترغبه في اجلامعات احمللية.
سفر  نابلس،  من  البنأ؛  معتز  املواطن  يرفض 
ابنته إلى اخلارج، حتى وإن كان ذلك حتت إشراف 
مؤسسة أهلية أو تعليمية؛ كونه "يخاف عليها 
"من  ذلك  يفعل  بأنه  ويعتقد  الغربة"!  بالد  في 

أجل حمايتها من الضياع"!
أن "اتمع ال  إلى  السفر  البنأ رفضه  ويعلل 
إذا  خاصة  اخلارج؛  إلى  تسافر  التي  الفتاة  يرحم 
نظرة  إليها  وينظر  ملدة طويلة،  كانت ستسافر 
ينظر  الذي  للشاب،  نظرته  عن  تختلف  سلبية 
وحتقيق  التعلم  أجل  من  يسافر  أنه  على  إليه 

النجاح في اخلارج".
ولكن كوكب جبريل، ٣٢عاما، ال متانع في سفر 
التعامل،  في  بينهم   متيز  وال  للخارج،  أبنائها 
أو  للدراسة  "سواء  السفر؛  طبيعة  كان  مهما 
ولذلك  أبنائها،  تربية  في  تثق  فهي  الترفيه"؛ 
تعطيهم مساحة من احلرية للتصرف مع وجود 

بعض القيود "نتيجة اخلوف عليهم".
رأسها،  وهزت  بالسكوت  جبريل  واكتفت 
البنتها  سماحها  إمكانية  عن  سألت  عندما 
بالسفر للخارج للدراسة أو متثيل فلسطني في 

أي حقل من احلقول!
وال ميانع عامر الناصر، ٥٢ عاما، من نابلس سفر 
البنتي  "أسمح  يقول:  لكنه  اخلارج،  إلى  ابنته 
بالسفر إلى اخلارج، بشرط أن متثل فلسطني، ثم 
تعود إلى الوطن، واالطالع على جميع التفاصيل 

اخلاصة بالزيارة".
التي  الفلسطينية  الفتاة  بأن  الناصر  ويعتقد 
متثل فلسطني في اخلارج ميكنها أن تترك تأثيرا على 
دول الغرب أكثر من الشاب؛ "ألن هذه الدول عادة 
ما تطالب بتحسني وضع املرأة في الدول العربية 
وبالتالي بإمكانها نقل صورة إيجابية عن وطنها".

حقوق  إناثا،  أم  ذكورا  أكانوا  سواء  وللشباب 
وواجبات يجب مراعاتها من قبل األسرة لتحقيق 
عادة   الذكور  أن  غير  ومنسجمة.  سعيدة  حياة 
القيود  جميع  ويحطمون  حريتهم،  وراء  ينجرون 
التي فرضها رب األسرة ومجتمعهم عليهم. وفي 
حريتهن  على  احلصول  اإلناث  حتاول  الوقت،  ذات 
ضمن نطاق األسرة، غير أنها تصطدم  بعبارات 

"العادات والتقاليد، واتمع ال يرحم"!
عزام حمودة،  بها  التي حتدث  الطريقة  وتوحي 
٥٢ عاما، بأنه من املستحيل أن يتقبل فكرة سفر 
ابنته خارج فلسطني مهما كانت األسباب، ويقول: 

"لم يبق علينا إال أن نسمح للبنت بالسفر"!

البنات خارج  تتأخر  أن  نقبل  ال  "نحن  ويقول: 
إلى  بالسفر  لهن  نسمح  أن  لنا  فكيف  البيت، 
يقبل  كيف  أعرف  وال  صحي،  غير  هذا  اخلارج؟ 

األهل ذلك"!
برامج  في  مستشارة  الشعار؛  عليا  وتؤكد 
ورفض  "قبول  أن  على  بنابلس،  والشباب  التربية 
على  األساس  في  يعتمد  اخلارج  إلى  األبناء  سفر 
كيفية تربية اآلباء ألبنائهم، ومدى الثقة املتبادلة 
بني أفراد العائلة". علما بأن اتمع يسامح الذكر إن 
أخطأ في تصرفاته، وال يغفر لألنثى، بل وال مينحها 

اال للتجربة؛ "ألن هاجس الـ"عيب"، ال يفارقها".
البنتها  سمحت  أنها  إلى  الشعار  وتشير 
بالسفر إلى أمريكا من أجل استكمال تعليمها 
الصف  في  كانت  بأنها  علما  كامل.  عام  ملدة 

العاشر حينها.
وتقول: "بعد أن تأكدت أن ابنتي لديها القدرة 
العيش  على  قادرة  وهي  املسؤولية،  حتمل  على 
ومثل  أرسلها".  أن  قررت  بسالم،  والعودة  هناك 
الصعيدين  على  للفتاة  مفيدة  التجارب  هذه 

الشخصي والتعليمي.
اإلجابات  متعددة مع مراعاة اختالف العادات 
والتقاليد لكل منطقة، ومدى قبولها أو رفضها 
لسفر الفتاة للخارج. ومبا أن احلديث هنا يدور عن 
على  الواجب  من  فإنه  التعلم،  بقصد  السفر 
اجلميع أن يكسر هذا احلاجز، ويتجاوزه من خالل 
التي  االجتماعية  احملددات  جملة  على  االتفاق 
تعطي الفتاة حقها في التعليم؛ أسوة بالشاب!

املشاريع الشبابية، وإداراتنا تفتقد للكفاءة 

الوعي  "قلة  بأن  الشريف  ويعتبر  العالية"، 

هي التي تسيطر على الساحة"، مضيفا بأن 

"التواكل الذي أوجدته اجلهات الداعمة، عبر 

الدعم اخليالي الذي تلقيناه في اآلونة األخيرة، 

أنانية  درجة  ورفع  املسؤولية،  حس  قتل 

بألف  ينفذ  كان  الذي  فاملشروع  املشرفني"؛ 

الشباب  على  فيه  االعتماد  كان  مثال،  دوالر 

وعلى املشرفني، ولكن "أصبحنا غير قادرين 

على تنفيذه بخمسة آالف دوالر اآلن"!

 rNðdE½ »U³AK�Ë
وتتباين آراء الشباب في تقييم املؤسسة 

 ١٦ الكيال،  نسيم  تقول  ودورها،  احلكومية 

احلكومية،  املؤسسة  بدور  أومن  "أنا  عاما: 

لكن إن كانت هذه املؤسسة ال جتد الدعم، 

فال بد أن تتوقف املشاريع".

"أي  عاما:   ٢٢ ــرادات،  ج عرفات  ويقول 

هي  كانت  إذا  الشباب  ستدعم  حكومة 

نفسها تتلقى رواتبها من صناديق الدعم؟! 

وإن توفرت املشاريع فلن تفي بالغرض".

فيحمل  عاما،   ٢٠ الدراويش،  مروان  أما 

املؤسسات احلكومية مسؤولية الشباب، 

من  العديد  في  "شــاركــت  ويضيف 

العلم  رأيت  لو  بودي  وكان  املشاريع، 

الفلسطيني مرفوعا كما يرفع علم األمم 

املتحدة".

ميزر، ١٦ عاما، في  أبو  آالء  ولم تشارك 

أي مشروع شبابي، وتقول: "معظم الناس 

يتحدث عن مشاريع دون أي رقيب، وليست 

موثوقة، وهذا مينع أهلي من املوافقة على 

مشاركتي في أي منها".

مديريات مقفرة، ومكاتب مغلقة، وبرامج 

بني  تائهون  وشباب  بالية،  وقوانني  غائبة، 

حكايات اتمع  وبني  التنموي  دورهــم 

حول املمول األجنبي، واالختالط، والبرامج 

الدخيلة التي ال تخدم مجتمعنا، وكل ما 

وسيطرة  احلكومية،  املؤسسة  غياب  تال 

مشاكل  مــن  األجنبية،  املؤسسة 

اجتماعية.

دون  أخيه  حجر  في  الهم  يلقي  وكل 

حتديد  ودون  ووضعهم،  بالشباب  اكتراث 

املسؤول عن هذا الوضع.

وننهي بسؤال وجهته نيزك سلطان، ١٦ 

عاما: "هل يهم وضع الشباب الفلسطيني 

يهم  مما  أكثر  ــي  األوروب ــاد  واالحت أمريكا 

املؤسسة احلكومية الفلسطينية"؟!!!

 الفتاة للخارج

بين رفض األهل وضرورات الحياة
 الفتاة للخارج الفتاة للخارج

بين رفض األهل وضرورات الحياةبين رفض األهل وضرورات الحياة
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ها أنت أمام مفترق طرق، فتلوح في األفق أعمال كثيرة وتراكمات وتعب 
واستباق  والترتيب  والبرمجة  التحضير  من  الكثير  يستدعي  مما  وإرهاق، 
األمور ووضع البدائل والتفكير بحلول، في حال لم تسر األمور كما كنت 
تشتهي. تسير منفردا نحو حتقيق األهداف، متكالً على ذاتك. ويريحك أن 
تعمل في مجال يجمعك بالناس واحلضور واجلمهور، أو في بعض امليادين 
التقنية والعلمية. تعيش انفعاالت خاصة وعالقة غير مستقرة، ثم تنتقل 

إلى موقع آخر قد يحمل العتب والغضب واملواجهات أو البرودة واجلفاء. 
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تقطف اآلن ثمار أعمالك وحتصل على ما تستحق، فيحالف احلظ الشؤون 
املهنية، وتعمل جاهدا إلجناح أعمالك ومخططاتك. تكون الفترة جيدة للسفر 
والبدء بدراسة أو بدورة تدريبية، أو للقيام بأبحاث ودراسات وحتقيقات. وتدرك 
أن جهودك لم تذهب سدى، وأن النتائج، ولو تأخرت، ال بد أنها آتية لتكافئ من 
يستحق املكافأة. تتحسن الشؤون املالية بشكل ملفت، وقد تكون هذه بداية 
ألشهر واعدة. إذا كنت وحيدا فقد تعقد صداقة مميزة جتعلك تشعر باألمان، ثم 
تتطور إلى ارتباط أو رمبا زواج. رمبا مع شخص جديد لم يكن في حياتكم في 

بداية السنة، ومنكم من يفرح بوالدة أو بخبر سعيد يتعلق باألوالد.
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تترتب عليك مسؤوليات  املسؤولني،  أو  النافذين  بعض  قد تشكو من 
أو  االستحقاقات  بعض  أمام  مرتبكا  نفسك  فتجد  إجنازها،  يصعب 
تتغير،  أن  تلبث  ال  األمور  لكن  عاداتك.  أو  منهاجك  تغير  التي  التقلبات 
العالقات مع  فتلمس تصحيحا لوضع سابق تسبب لك بظلم. تتحسن 
احمليط، فتحمل إليك الرقة والود واحلب. إال أنك بعد ذلك قد تشعر بالوحدة، 
أو منفصالً عنه. تنطوي على  ً عن احلبيب  أو بعيدا أو جتد نفسك منعزال، 

نفسك، وتقبع في زاويتك رافضا احلوار.
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التافهة. حلسن احلظ  وإيجابيا، لتتجنب االحتكاكات  أن تكون حذرا  حاول 
أن تفكيرك يبدو سليما وقدراتك املعنوية عالية، كما أن أعصابك متينة جدا، 
يصطدمون  أنهم  إال  معاكستك،  البعض  سيحاول  الصعوبات.  بعض  رغم 
بصالبتك املعهودة. وقد جتد نفسك ممزقا بني الرغبة في املصاحلة والتسويات 
من جهة، وإعالن احلرب من جهة أخرى. تعرف فترة مزدهرة تتوطد فيها الصالت 

وتتعمق الروابط، وقد تشهد بداية عالقة عاطفية ثابتة ومميزة.
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أو  جتسد حلما، أو تتبوأ مركزا، أو تنجز عمال رائعا، أو تتفوق في مبادرتك، 
حتقق ثروة. إذا كنت باحثا عن عمل فقد جتده، أو تتاح لك فرص في هذه األثناء 
قد تأتي عن طريق صديق أو أصدقاء ينتمون إلى بعض املؤسسات. ولكن احذر 
والصحة  بالسالمة  االهتمام  يستدعي  ما  دقيقا،  يكون  قد  صحي  وضع  من 
العمل  نحو  متيل  اجتاهاتك  ألم.  أو  بتعب  شعرت  إذا  اإلرهاق،  من  والتخفيف 
دون انقطاع، ونحو مثابرة أسطورية، مما زيادة على العائدات والتحرر من بعض 
قصة  وتعيش  باحلبيب  شغفا  أكثر  تصبح  السيئ!  احلظ  زمن  انتهى  الديون. 
كنت  وإذا  جانب،  كل  من  تأتيك  احلب  كلمات  إلى  فتصغي  نوعها،  من  فريدة 

مرتبطاً فتقع في غرام الشريك من جديد.
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تقبل على الدنيا فرحا، متحمسا ونهما، وتريد أن تعوض عما فات. حان 
عمال  تباشر  قد  عالقا.  كان  ما  ومعاجلة  تصحيحية  حركة  لتبدأ  الوقت 
كبيرة.  أثقاال  كاهلك  عن  وتسقط  العمل،  في  أو حتسن شروطك  جديدا 
جتني أرباحا وتعزز أوضاع املؤسسة أو الشركة التي تنتمي إليها، أو تنقذها 
أو مأزق مادي. قد ال حتدث األمور بدون اشتباكات اآلن وتغييرات  من ورطة 
ارتكاب  من  تخاف  واألساليب.  والبرامج  املواقع  بعض  وتبديل  مفاجئة 
األخطاء، ولكن قد يحيرك احلبيب، أو تواجه برودة مع الشريك وعدم تواصل. 

وقد ينشأ صراع بني اهتماماتك املهنية وعالقاتك الشخصية.
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ومن  طاقاتك،  توظيف  في  املبالغة  وعدم  بصحتك،  االهتمام  عليك 
مشاعرك  كبت  إلى  حتتاج  قد  وترو.  وحكمة  بليونة  التصرف  األفضل 
وإخفاء آرائك احلقيقية ومسايرة بعض اخلصوم؛ جتنبا ملواجهات ليست 
من مصلحتك. األوضاع املالية مستقرة رغم اإلشارات السلبية. وتتوفر 
فرص  وتزداد  الرومانسية،  من  أوقات  لهم  وتتوفر  للعازيني  جيدة  ظروف 

االرتباط، ويهنأون مع احلبيب.
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املالية  للعمليات  جدا  مناسبة  فترة  سارة،  مفاجأة  أو  ترقية  توقع 
جيدة  عروضا  فتتلقى  النشاطات  تتضاعف  وللمفاوضات.  والتجارية 
ومتنوعة. تشعر، عزيزي الثور، بأنك انطلقت من جديد. يبدو هذا الشهر 
للقيام  سالكة  أمامك  الطريق  جتد  وقد  الثور،  مواليد  لكل  استثنائيا 
باتصاالت مهمة تعلق عليها آماال. وتبدو العواطف جياشة واحلب واعدا، 

فتبني منذ اآلن عالقاتك على أسس ثابتة، ويغمرك احلب بإشعاعاته.
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املستجدات  بعض  ملواجهة  بالنفس  والثقة  واإلميان  بالصبر  تتسلح 
والذبذبات الصغيرة اآلتية من هنا وهناك. ال شك بأن قدرتك على تقدمي 
تكون  أال  شرط  املصاعب،  على  تتغلب  كبيرة،  تبقى  املنطقية  احلجج 
في  خطيرة  مجازفات  في  تذهب  ال  اآلن.  تتأزم  قضائية  مبسألة  متورطا 
اآلن. هناك خسارة  العاصفة  تبتعد عن  أن  وتفعل. وحاول  تقول  كل ما 
ال  ما  اكتشاف  أو  حزينا،  جتعلك  قطيعة  أو  حبيب،  فقدان  أو  عاطفية، 

يروق لك. 
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القيام  على  قادرا  وتبدو  والديناميكية،  باحليوية  تشعر  أنك  شك  ال 
على  وسلطتك  آرائك  فرض  إلى  متيل  لكنك  حميمة،  جسدية  بجهود 
عالية،  وتوحي مبصداقية  بسرعة  الثقة  تكسب  أنك  مييزك  ما  اآلخرين. 
ما يجذب إليك العروض واالقتراحات من كل حدب وصوب. إال أن الفلك 
يحذرك من العدائية والفوقية. قد ترتكب الهفوات، مما يؤثر سلبا على 
وقد  صلبا  تبدو  عليك؛  العاطفة  لتأثير  مجال  ال  وصحتك.  أعمالك 

تستقطب أشخاصا عمليني وبعيدين عن االنفعاالت العاطفية.

∫bÝ_«

تفتقر هذا الشهر إلى حسن التنظيم، وتشعر بأنك تواجه أوضاعا 
هذه  األمور.  تنظيم  محاولة  في  طويلة  ساعات  تقضي  قد  متشابكة، 
األوضاع جتعلك مشوش التفكير في بحر من املتاهات؟ يفلت منك زمام 
األمور وتخضع ملزاجية اآلخرين أو إرادتهم، فتنفذ قراراتهم دون أن تكون 
لك القدرة على املقاومة أو االعتراض. تطور قصة عاطفية، حتمل إليك 

األحالم السعيدة، فأنت  حتتاج إلى من يطمئن قلبك وبالك.
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األوضاع.  البناء وحتسني  إعادة  تباشر  أنت  وها  القامتة،  الفترة  انتهت 
تبدأ بتنفيذ مشروع خططت له طويال وتبدو احلوافز كثيرة، كأن  حيث 
تتبوأ مركزا مهما. قد ال تتم كل هذه األمور دون بعض الصعوبات التي 
تقرر  رمبا  أو  أثناء سفر،  احلب  تصادف  قد  األحيان.  بعض  في  فجأة  تطرأ 
السفر مع احلبيب، أو رمبا تشعر باألمان على هذا الصعيد، فتعمل على 

متتني العالقة.
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اختبر معلوماتك
اختارها: رامي خوالدة

مراسل الصحيفة/ أريحا

فما  بالماء،  المخلوط  التراب  والفخار من  الصلصال   -
الفرق بينهما؟ 

الفخارطين مشوي بالنار، أما الصلصال فهو طين يابس 
من حرارة الشمس.

واألطفال  الربيعيين  األطفال  بين  الفرق  ما   -
الصيفيين؟ 

فهم  الصيفيون  أما  آلباء شباب،  أبناء  هم  الربيعيون 
أبناء كبار السن.

- على أي المشروبات أطلق العرب قديما اسم القهوة؟
أي  الطعام،  عن  "تقهي"  ألنها  الخمر؛  على  أطلقوها 

تخفف الشهية.
- ما معنى كلمة برلمان؟

الكلمة فرنسية وتعني مناقشة الكالم.
- أيهما من أصل عربي، كلمة برتقال أم كلمة أورنج 

المستخدمة في اللغة اإلنجليزية؟
كان العرب يسمون البرتقال "نارنج"، وبالتالي فإن كلمة 

"أورنج" محرفة عن العربية، وكلمة برتقال ليست عربية.
"بسة"،  القطة  عن  اليومية  حياتنا  في  نقول   -
الكلمة؟ ــل  أص فما  ــوســي"  "ب اإلنجليز  ويــقــول 

االسم فرعوني، ويعني القمر؛ ألن القطط تنشط في الليل 
مثل القمر.

- أيهما أطول؛ البرهة أم الساعة؟
البرهة أطول فقد تصل إلى سنة.

أسماء ومعان
إعداد: نبيل حرامي

١٦ عاما/ مدرسة الفرير

غسان: ذو حدة وجمال في الشباب.

إبراهيم: اسم أعجمي مبعنى أبو األنبياء.

أحمد: فعل ما يحمد عليه.

أمجد: أعظم أو أثنى على.

باسل: شجاع.

بدر: القمر املكتمل.

بسام: كثير االبتسام.

تامر: كثير التمر.

تغريد: غناء العصافير.

ثابت: دام واستقر في املكان.

ثناء: مدح.

جابر: صلب وقوي.

جاد: مجتهد.

جبر: خالف الكسر.

جبران: مواساة.

حامت: احلاكم. ولها أيضا: الكرم.

حازم: يضبط أمره ويحكمه ويأخذ فيه بالثقة.

حسام: السيف القاطع.

حسن: من كان جميال. وله أيضا: العالي واملرتفع مقاما.

خديجة: مؤنث خديج؛ وهو hبن الناقة املولود ناقصا اخللق، 

أو قبل متام األيام.

رأسي
 ١. عاصمة دولة موناكو – ما يراه اإلنسان في منامه.

٢. جمع قنفذ – جمع نسر.
٣. شيء تستخدمه لالستحمام – منسوب إلى اليابان.

٤. أحد أحرف العلة – الفعل املاضي من يذوب – احلرف الثاني من كلمة 
تعب – احلرف الثامن في األبجدية العربية.

٥. اسم الفاعل من الفعل شمل – مبعنى فاه – أحد أحرف العلة.
٦. مبعنى مخلص – اسم بنت – مصدر الفعل طوى.

٧. جمع كلمة ميل – احلرف األول في األبجدية العربية.
٨. مبعنى بسط – مبعنى نفض املاء – جمع كلمة ديك.

٩. أحد أحرف العلة – الفعل املضارع من كلمة غم (مقلوبة) – جمع 
كلمة فهد.

١٠. فعل األمر من كلمة زار – مبعنى جمال – مبعنى خفي أو خصوصي 
شخصي. 
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حل الكلمات املتقاطعة اآلتية، ثم رتب األحرف حسب األلوان في أسفل الصفحة لتحصل على اسم صنم كان يعبد في اجلاهلية

أفقي
١. عاصمة الصومال – نوع من الفواكه.

٢. شاحنة لها رافعة – مبعنى أكسب ونفع – احلرف العاشر من األبجدية 
العربية.

الرابع  احلرف   – د  نتَقَ ومُ ملوم  مبعنى   – نائل  كلمة  من  حرفني  أول   .٣
والعشرون من األبجدية العربية.

٤. جمع فيل – مبعنى يريد.
٥. كثير الكذب – مبعنى األبقار.

٦. حرف عطف – احلرف الثاني في األبجدية العربية – حيوان ضخم يعيش 
في إفريقيا وآسيا – أحد أحرف العلة.

٧. عكس خشن – ما بني احلرارة والبرودة.
٨. مبعنى جمال – أحد ضمائر الغائب (مقلوب).

٩. مبعنى ثنِيَ –من الطيور اجلميلة.
١٠. مبعنى مضى – صوت املدفع – مبعنى استخدم كامل قوته.

إعداد: عالء صيام
مراسل الصحيفة/ رام اهللا
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لقد اختتمت اجلولة االفتتاحية من املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلي في مؤمتر أنابوليس، الذي مت التعارف عليه محليا 
وإقليميا باسم مؤمتر اخلريف، ورغم الكثير من الشد واجلذب، والدعوات ملقاطعته، أو الدعوات للمشاركة فيه؛ مهما كانت 

الظروف، وحتى ال يتم حتميل الفلسطيني مسؤولية الفشل. 
أما وقد حصلت املشاركة، وبدأت املفاوضات التي وضع لنهايتها الرئيس األمريكي سقفا زمنيا ال يتجاوز عام ٢٠٠٨، فقد 
ارتأينا في الـ"يوث تاميز؛ صوت الشباب الفلسطيني" أن نتجول حيث لم يتبادر لذهن املسؤول، لننقل إليه رسالة الشباب 

الفلسطيني، وطرحنا عليهم األسئلة التالية، آملني أن يستمع املفاوض الفلسطيني لهذه األصوات:

 أنت مؤيد للمشاركة في مؤمتر أنابوليس؟   - - هل أنت مؤيد للمشاركة في مؤمتر أنابوليس؟   - هل نحن مستعدون للمؤمتر؟ وملاذا؟  - ما هي رسالتك للمفاوض الفلسطيني؟
وفيما يلي نعرض آراء الشباب بكلماتهم:

 محمد زغاري،
٢٠ عاما، أريحا:

من  مانعا  أجد  ال 
بشرط  ولكن  املشاركة، 
من  كسابقه  يكون  أال 
يوفر  وبحيث  املؤمترات، 
التي  الكرمية  احلياة  لنا 
طاملا حلمنا بها  كشعب 

مستعدون  بأننا  أعتقد  ال  أني  رغم  فلسطيني. 
مؤمتر  املؤمتر،  هذا  يسبق  أن  يجب  إذ  للمشاركة؛ 
أبناء  بني  للوحدة  خريف"  "مؤمتر  أي  داخلي،  سالم 

الشعب الفلسطيني.
ولكن مبا أنه قد حصلت املشاركة، فإنني أطالب 
املفاوض أن يثبت بأنه موضع ثقة أبناء شعبه في 

الداخل واخلارج.

مها زغاري،
 ١٩ عاما، أريحا:

ـــت  ـــــــــو مت ل
في  استشارتي 
ألعلنت  املوضوع، 
موافقتي  ــدم  ع

أنابوليس؛  مؤمتر  في  املشاركة  على 
ألننا غير جاهزين داخليا لهذا املؤمتر 
العاملي، بسبب ما نعانيه من اقتتال 

داخلي، واضطرابات أمنية.
إلى  نسعى  أن  يجب  بأننا  أعتقد 
فلسطيني،   – فلسطيني  سالم 
قبل أن نبحث عن سالم فلسطيني 
لنا  للمفاوض:  رسالتي  إسرائيلي.   –
وليس  أرضنا،  امتالك  في  احلق  كل 
عن  تتنازل  وال  عليها،  التفاوض 
حقنا في العودة، وحقنا في القدس؛ 
الرتباطنا باملسجد األقصى وكنيسة 

القيامة.

 عصمت احلسيني، 
١٩ عاما، أريحا:

ـــا مع  أن ــم،  ــع ن
ـــة.  ـــارك ـــش امل
بالنظر  ولــكــن 
ــرات  ــؤمت إلـــى امل
ميكننا  السابقة، 

أن نرى بأن هذا املؤمتر ال يهتم مبجتمعنا 
ضرورات  من  الكثير  توفير  إلى  وحاجته 
العيش الكرمي. وجند أن التنازل عن حقوق 
الشعب، أحد الضرورات الواجب منحها 
أن  اجلميل  من  املشاركة.  سبيل  في 
كامل  مراعاة  مع  ولكن  بسالم،  نعيش 

حقوقنا.
مستعدين،  سنكون  متى  معروف  غير 
األخذ  يجب  املناسب.  الوقت  هو  ومتى 
فكرة  هو  املؤمتر  هذا  أن  االعتبار  بعني 
أمريكا  ستضرب  وكالعادة  أمريكية؛ 
عرض  الفلسطيني  الشعب  مبصالح 
املفاوض  أطالب  فإني  ولذلك  احلائط. 
حلقوق  الكامل  بالوعي  الفلسطيني 
االتفاقيات  من  الدروس  وأخذ  شعبنا. 
السابقة التي كلفتنا الكثير، ولم تعد 

علينا بشيء ملموس!

ميس سعيد،
 ١٥ عاما، أريحا:

للمشاركة؛  ال 
ـــب  ـــع ـــش ـــال ف
ليس  الفلسطيني 
وفتح.  حماس  كله 
من  الكثير  هناك 
لم  التي  األحـــزاب 

الوضع  أن  كما  التعبير.  في  حقها  تعط 
مع  اتفاقيات  بعقد  يسمح  ال  الداخلي 

إسرائيل.
بحقي  أطالب  أنا  الفلسطيني؛  وللمفاوض 
باألمان؛  تشعر  أن  تريد  فلسطينية  كطفلة 
كباقي أطفال العالم، وبحقي في التنقل بحرية 

بني املدن، وحترير األسرى، وحق الالجئني بالعودة.

 روان حجازي،
١٧ عاما، أريحا:

املشاركة  مع  أنا 
املؤمتر؛  هذا  في 
فيه  جند  فقد 
لتقريب  الفرصة 
النظر،  وجهات 

من  ومعاناتنا  ملشكلتنا  واحللول 
اجلانب اإلسرائيلي. ونحن مستعدون 
مشاكلنا  حلل  لنا  فرصة  ألنه  له؛ 
حتسني  على  والعمل  الداخلية، 

أوضاعنا.
وللمفاوض الفلسطيني: أنت تتكلم 
باسمنا، وهذه أمانة، فركز على حل 
املدن  تفصل  التي   احلواجز  مشكلة 
املزيد  لتحرير  واسع  الفلسطينية، 

من األسرى، وحل مشكلة الالجئني.

 أمني عالوية،
 ٣٥ عاما، من العيزرية / القدس:

املؤمتر؛  هذا  في  املشاركة  أعارض  أنا 

أمام  أمريكا  صورة  تلميع  هدفه  ألن 

القضية  لصالح  يكون  ولن  العالم، 

الفلسطينية. كما أن الوضع الداخلي 

للمفاوض  أقول  باملشاركة.  يسمح  ال 

لسنا  فنحن  تذهب؛  ال  الفلسطيني: 

كومبارس في إعالم أمريكا!

 معاذ احشيش،
 ١٩ عاما، من اخلليل:

أنا مع املشاركة بشرط أن يكون هنالك 

غير  فنحن  داخلي؛  فلسطيني  توافق 

بيننا.  فيما  نتناحر  ألننا  له  مستعدين 

ومع ذلك أطالب املفاوض بالثبات على 

املوقف الفلسطيني، وعدم التخلي عن 

عليها  حافظ  التي  الوطنية  الثوابت 

رئيسنا الراحل أبو عمار.

عهود مرقطن،
 ٢٠ عاما، من  اخلليل:

حتقيق  أمل  على  املشاركة  مع  أنا 

للمؤمتر؛  مستعدون  ونحن  السالم. 

ألننا في أمس احلاجة للسالم، وخاصة 

ال  للمفاوض:  أقول  الفترة.  هذه  في 

مزيد من التنازالت ألي كان!

سامح القاسم،
٢٢ عاما، جنني:

املشاركة  مع  أنا 
املؤمتر؛  هذا  في 
فــــذلــــك هــو 
الوحيد  اخلــيــار 

أمل وفرصة؛  دام هناك  وما  لنا،  املتاح 
فلنستغلها. رغم أن الوضع الداخلي 
ال يسمح، وأنا على يقني بأن املفاوض 
الفلسطيني قادر على أن يقول ال، وأن 

يتخذ موقفا.

عمرو أبو حنون،
٢٢ عاما، طولكرم:

الذهاب  مع  أنا 
فنحن  للمؤمتر؛ 
نــريــد الــســالم. 
الوضع  ولــكــن 

فتح  بني  اخلــالف  بسبب  يسمح  ال 
فأقول:  للمفاوض  أمــا  وحــمــاس. 
أسير  و١٠٫٠٠٠   ،١٩٦٧ حدود  تذكر 

فلسطيني، والقدس.

عصمت قرماز،
٢٢ عاما، طولكرم:

أنا ضد املشاركة 
فهو  املؤمتر؛  في 
يختلف  لن 
املؤمترات  عن 

من  الكثير  جربنا  ولقد  السابقة، 
املؤمترات واالتفاقيات، ولم يتغير شيء 

في املعطيات على األرض.
يجب أن تتحقق أمور كثيرة قبل املؤمتر، 
وإعادة  وسياسة،  كيان  وحدة  أهمها 
الهيبة ملنظمة التحرير الفلسطينية. 
حصلت،  قد  املشاركة  أن  مبا  ولكن 
فإني أطالب املفاوض بسقف مطالب 
وأن  مجانية،  تنازالت  يقدم  وأال  عال، 
يضع  وأن  الوطنية،  الثوابت  على  يصر 
شروطا مسبقة؛ ألن اجلانب اإلسرائيلي 

وضع شروطه.

مجد الهو،
٢٠ عاما، 

بيت ساحور:

ـــال اجلـــوابـــني  ك
عندي؛  يتصارعان 
كان  فإذا  ونعم.  ال 
سبيل  في  املؤمتر 

ضياع  دون  فلسطينية  دولة  إقامة 
الثوابت، فليكن، وأنا مؤمن بأن الرئيس 
أبو مازن يسير على درب رئيسنا الراحل 
أبو عمار. أما إذا كان فيه ضياع لثوابتنا 

الوطنية، فحتما يجب أال يعقد.
الداخلي  اخلالف  ينعكس  أن  يجوز  وال 
إنسان  وألنني  اخلارجية.  عالقاتنا  على 
للمفاوض  أؤكد  فإنني  فلسطيني، 
على التمسك بالثوابت الفلسطينية، 

ووصايا الراحل أبو عمار.

معتصم الشعبي،
ـــا،  ـــام ع  ٢١

سلفيت:
مع  أنا  اآلن  حتى 
في  ــة  ــارك ــش امل
املؤمتر؛ ألنني أود أن 
صدق  مدى  أعرف 
 ، ئيليني ا سر إل ا

دائما  يهدف  كان  عمار  أبا  أن  وأتذكر 
نتحاور  أن  اخلطأ  من  فليس  السالم،  إلى 
أوضاعنا  أن  إلــى  إضافة  ــر.  اآلخ مع 
تقبل  لن  حماس  فحركة  بذلك؛  تسمح 
االتفاقيات  كل  لرفضها  تفاوض  بأي 
السابقة، ويستحيل أن يكون هناك حوار 
أعادت  اذا  إال  فلسطيني،   – فلسطيني 
حماس كل شيء إلى مكانه. ومشكلتنا 
مع  مشكلتنا  من  أسهل  حماس  مع 

إسرائيل.
من  حق  أي  على  تتنازل  ال  وللمفاوض: 
عن  وال  الفلسطيني،  الشعب  حقوق 
وال عن عودة  القدس عاصمة فلسطني، 

الالجئني.


