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الكاتب رياض سيف في لقاء مع "ے":

ال � �ع � �م ��ل ال � � �ق� � ��ادم ه � ��و " ال � �ط� ��ري� ��ق إل � � ��ى م � �ك ��ة " وأن � � � ��ا غ � �ي ��ر راض ع � ��ن م� �س� �ل� �س ��ل ب � � ��اب ال � � ��واد
ت� �ع� �ل� �م ��ت ك � �ت� ��اب� ��ة ال � �س � �ي � �ن� ��اري� ��و م � ��ن ق � �ص� ��ص ج � ��دت � ��ي ال� � �ت � ��ي ك � ��ان � ��ت ت� ��روي � �ه� ��ا ب � �ج� ��ان� ��ب ال � �ك� ��ان� ��ون

رام الله  -امتياز املغربي  -قصص جدته
التي كانت ترويها له بالقرب من كانون النار،
كانت مبثابة املصباح ال��ذي ق��اده نحو ذات��ه
وأمنياته ،حيث عرف الثقافة في صغره وبدأ
بالكتابة في أهم الصحف التي كانت تصدر
قبل التلفاز واالن�ت��رن��ت وغيرها م��ن وسائل
اإلع �ل�ام االج �ت �م��اع��ي امل �ت �ع��ارف عليها اآلن.
رس��م بقلمه معاناة الشعب الفلسطيني من
خالل مسلسل االجتياح وغيره من املسلسالت
التي جسدت واقع احلياة الفلسطينية حتت
االحتالل اإلسرائيلي.
الكاتب الفلسطيني املعروف رياض سيف
حتدث في لقاء خاص بـ ے عن بداياته
وكتاباته واغترابه وتكرميه وأمنياته.
حدثنا الكاتب عن طفولته وبداياته مع
املعرفة والثقافة :
ول��دت وعشت طفولتي ف��ي قرية ذنابة
التابعة لطولكرم ،و ك��ا ن��ت طفولتي بسبب
وضعنا امليسور جيدة وكان والدي مهتم جدا
ب��ال �ق��راءة وال�ت�ف�س�ي��رات ال��دي�ن�ي��ة والثقافة
وك��ان لدينا مكتبة في البيت ،واألجمل من
ذل ��ك ان ��ه ام ي �ك��ن ه �ن��اك ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا مثل
التلفزيون واالنترنت  ،ولم أتعلم السيناريو
إال من جدتي وهذه هي الدراما احلقيقية في
احلواديث أيام الكوانني ،وكانت جدتي تقص
علينا القصة بشكل أج�م��ل مم��ا ت��ري��ن على
الشاشة اآلن ،فنمت ل��دي ه��ذه الرغبة وكان
ذل��ك واضحا في السنوات األول��ى من عمري،
وارى ان��ه م��ن امل�ف��روض أن تكون م��واد املسرح
واملوسيقى وغيرها من الفنون املدرجة ضمن
مناهجنا الفلسطينية أل ن�ه��ا ف�ق��دت متاما
وفقدت احلكايات ،الن األمهات لم تعد تروي
احل�ك��اي��ات مثل زم ��ان ،وآالن انقلبت األم��ور
وانعكست على اجليل بأكمله.
وت ��اب ��ع ري� ��اض س �ي��ف ح��دي �ث��ه  :أك�م�ل��ت
تعلمي في الزرقاء ،ومن ثم درست في اجلامعة
األردنية ،وبدأت الكتابة في املرحلة اإلعدادية
كهاو ف��ي إح��دى امل�ج�لات ،وم��ن ث��م كتبت في
النقد السينمائي بالرغم من صغر سني مع
أنها كانت للقامات الكبيرة مثل غسان كنفاني،
وكتبت ف��ي الصحافة وأصبحت م��ن الوجوه
امل�ع��روف��ة ف��ي كتابة امل�ق��ال السياسي والفني
أحيانا ،وبعدها انتقلت إلى العمل في ليبيا
محاسبا ملدة سبع سنوات ،وواصلت الكتابة في

الصحف الليبية ،لكن الصورة كانت تسرقني
دائما وكنت مغرما بالشاشة ،وكانت تخيالتي
واسعة جدا ،حتى تركت ليبيا عائدا إلى األردن
وعملت في شركة تابعة جلامعة الدول العربية
وبدأت بكتابة جتربتي في روايتني ،ولم يتم
نشرهما حتى اآلن ،وهما "وجهان في الذاكرة
،االغتراب الفلسطيني" و"املبروكة" ،وتوقعت
لليبيا في عام  1979ما حل فيها اآلن ولو كانت
الرواية قد صدرت ،لكانت الناس سترى نهاية
القذافي كما كتبتها أنا في روايتي.
وع��ن بداياته في كتابة السيناريو قال:
بدأت انظر إلى التلفزيون وكيف كانوا يكتبون
السيناريو ،وكانت البداية األولى مع مسلسل
"التراب املر" ،وكان أشبه ما يكون بالقصيدة
في البداية ،ووجدت أن مسافة األلف ميل تبدأ
بخطوة واح��دة ،وم��ن ثم ق��رأ امللخص جندت
انزور وهو من أهم املخرجني الذين جددوا في
ال��درام��ا ،وف��ي وقتها لم يكن ل��دي أي اس��م في
مجال الدراما ومن ثم جلست مع انزور وقال لي
أنني يجب أن اكتب سيناريو فوضح لي كيفية
كتابة السيناريو ،وك��ان مندهشا وه��و يقول
لي هل أنت تضحك علي؟ هل فعال هذه أول
مره تكتب فيها سيناريو؟ وكان من املفروض
أن يظهر ه��ذا العمل ع��ام  1989لكن بسبب
ح��رب اخلليج واملقاطعة وغيرها مت تأجيل
املسلسل حتى عام  ،1994وكان من إنتاج شركة
اخلليج لإلنتاج الفني ،وحينها لم يكن هناك
فضائيات منتشرة بكثرة ،وأح��دث املسلسل
ضجة حتى ان��ه وألول م��رة في تاريخ األردن
يقوم التلفزيون األردني في نشرة رئيسة بإفراز
تقرير كامل عن املسلسل.
وبدأت من خاللي ومن خالل شركات أخرى
بإنتاج أعمال كانت في السابق ليست طويلة
أي لثالثني حلقة بدل  15-10حلقة وإذا كانت
كبيرة جدا يكون عددها  17حلقة ،التراب
امل��ر حت��دث ع��ن القضية الفلسطينية ألنه
ك��ان هناك رقابة مشددة على ط��رح املنظور
الوطني بغض النظر عن القضية وماهيتها،
ومن ضمنها فلسطني ،وكانت هناك ممنوعات
في الدراما مثل الدين واجلنس والنظام ،يبدو
أن من حضر التراب املر لم يفهمه وعرض في
األردن ودبي وكان بالنسبة لألردن عمال أحيا
الدراما ،وحتى كان هناك تعليق للمسؤولني في
رمضان أنهم يحبون املعكرونا والتراب املر وكان

املدرب عصام جمعه:

علم الطاقة البشرية احلل
األمثل ملشكالت احلياة اليومية
نابلس /والء خضير /الرواد للصحافة
واالعالم  -قليل من عرف أو سمع بعلم
الطاقة البشرية ،رغم أن الغرب يدرسونه
كتخصص متكامل في جامعاتهم  ,حيث
وصل ملراحل متقدمة  ،اال انه في العالم
العربي وخاصة فلسطني بدأت خطواتها
االولى في طريقها للحاق بالركب العاملي
في هذا املجال الرحب ،فبدأت الكثير
من املراكز و املؤسسات في عقد دورات
خ��اص��ة ف��ي ع��ل��وم ال��ط��اق��ة و التنمية
البشرية ،وم��ن ضمن تلك امل��راك��ز ،بدأ
مركز احلياة لتنمية املجتمع املدني في
مدينة نابلس بعقد دورات متخصصة و
بعدة مستويات للمدرب عصام جمعه،
املتخصص ف��ي ه���ذه ال��ع��ل��وم ال���ن���ادرة و
احليوية.
ِّ�رف االس��ت��اذ جمعه علم الطاقة
ُي��ع�
ال��ب��ش��ري��ة ب��أن��ه ع��ل��م إص��ل�اح ال��ع�لاق��ة
م��ع ال���ذات أوال  ,فهو يختص بإطالق
ال��ق��درات اجلسدية والعقلية الكامنة
في جسم االنسان ،مشير ًا إلى أن اإلنسان
ال يستخدم أكثر م��ن  %10م��ن قدراته
اجلسدية الكامنة ،ويستخدم نسبة أقل
من هذه فيما يتعلق بقدراته الذهنية،
وأن ع��ل��م ال��ط��اق��ة ال��ب��ش��ري��ة ق���ادر على
إخراج هذه الطاقات من عقالها بشكل
صحي وسليم ،ويعمل على تهيئة الفرد
مل��واج��ه��ة ال��ض��غ��وط��ات ،وم��ش��اك��ل احلياة
اليومية بشكل م�لائ��م ،حيث يصبح
اكثر قدرة على االحتمال ،مع مساعدته
على التخلص م��ن العصبية و التوتر
و االنفعال ،فهو باختصار فن الوصول
الى الشخصية احللم التي يتمناها كل
شخص.
ويشير األس��ت��اذ جمعه ال��ى أن علم
ال���ط���اق���ة ال��ب��ش��ري��ة ي��ش��م��ل اجل��ان��ب�ين
ال���ن���ظ���ري وال���ع���م���ل���ي؛ ب���ه���دف اك��ت��س��اب
الصحة اجلسدية والنفسية ،والعمل
على إزالة األمراض اجلسدية و النفسية
ً
وصوال
والتخفيف من اثارها قدر اإلمكان،
إلى متارين خاصة بتقوية الذاكرة ،ذاكر ًا
أن هناك عشرات األخطاء اليومية التي
يقوم الكثيرون بارتكابها ،و التي قد
تؤدي حلصول مرض السرطان اخلبيث
معهم ج� ّ��ر اء ارتكابهم لهذه املمارسات
اخلاطئة بشكل مستمر ،مشيرا الى أن
 %70م��ن أم����راض ال��ع��ص��ر احل��دي��ث هي
أم���راض نفسية وأن  %70م��ن االم��راض
النفسية هي مجرد أوهام نابعة من الفرد
ذات��ه ،وليست ناجتة عن أي��ة مؤثرات
خارجية ،فعلم الطاقة يؤثر بشكل قوي
ّ
ويحفزها على إصالح
ومباشر على الذات
تفكيرها و معتقداتها مع نفسها و مع
اآلخرين بشكل إيجابي و ّ
بناء.
ويضيف األستاذ جمعه أن العديد من
متارين علم الطاقة البشرية تعمل على
التخلص من الكثير من العادات السيئة
املنتشرة كالتدخني و اإلدمان ،مع معاجلة
حاالت االكتئاب واإلحباط والتخلص من
ً
منوها إلى أهمية ما يسمى
الضغوطات ،
ب��ال��ط��اق��ة ال��ك��ون��ي��ة ال��ت��ي ت��دخ��ل جسم
ً
يوميا من سبع مناطق خاصة في
اإلنسان
جسده و اسمها ( الشكرات)  ،أي دواليب
الطاقة ،فمعها يتطور االنسان أكثر ،و
تتضاعف ق��درات��ه وملكاته املختلفة ،
وت��ؤدي ال��ى ت��ط��ورات إيجابية عظيمة
في شخصيته بشكل عام.

ويؤكد املدرب مدى تأثر ( الشكرات)
االيجابي بالبعد الديني لدى االنسان،
والتمارين الرياضية ،والتعرض ألشعة
الشمس بطريقة منظمة وف��ي أوق��ات
خ��اص��ة؛ لتعزيزها و صيانتها ،كما أن
للغذاء الصحي امل��ت��وازن دورا كبيرا في
ذل��ك  ،و ف��ي املقابل ف��إن ع��دم احلفاظ
عليها و صيانتها بشكل مستمر سيعمل
على تلفها بشكل متفاوت ،مما يجعل
الشخص أكثر عرضة لإلصابة باألمراض
حد سواء.
اجلسدية و النفسية على ٍّ

عقل الرجل ..وعقل املرأة

ك��م��ا حت����دث االس����ت����اذ ج��م��ع��ه ح��ول
كيفية التعامل مع اجلنس اآلخر ،فعقد
م��ق��ارن��ة سريعة ب�ين ال��رج��ل ذو العقل
ال��ص��ن��دوق��ي املتخصص  ،و ال���ذي يجد
ذات���ه ف��ي عمل واح���د فقط دون س��واه،
حيث أن ال��رج��ال بشكل ع��ام يعجزون
ع��ن أداء عملني متزامنني ف��ي الوقت
ذات��ه ،بعكس طريقة عمل عقل امل��رأة
الشبكي املتشعب ،فالنساء أق��در على
أداء عملني أو أكثر في نفس الوقت ،مع
ارتكابهن ألي��ة أخطاء أثناء أداء
ّ
ن��درة
تلك األعمال.
ً
ً
خاصا
عاملا
وأضاف أن الرجل يدخل
ب��ه ع��ن��دم��ا ي��ش��ع��ر ب��ال��ض��غ��ط و ال��ت��وت��ر
ال��ش��دي��دي��ن ،ف��ه��و مي��ي��ل ع��ن��ده��ا إل��ى
الصمت املطبق ،و يكره بشدة أن يقاطعه
أحد خالله ،بعكس املرأة التي متيل في
مثل هذه احلاالت إما للبكاء ،أو احلديث
املتواصل ،فمعرفة هذه النقاط و غيرها
في شخصيتي الرجل و املرأة سيعمل على
ّ
حل الكثير من اخلالفات األسرية و منع
وقوعها أص� ً
لا ،وه��و أح��د اجلوانب التي
حتققها دورات علم الطاقة و التنمية
البشرية بشكل خاص.

نصائح للدارسني

ويوجه االستاذ جمعه بعض النصائح
على الصعيد الدراسي ،وكيفية تنشيط
الذاكرة وترسيخ املعلومات بشكل أكبر،
ف��ذك��ر أن ال���دارس���ة ب��ال��ع�ين وح��ده��ا ال
تكفي حلفظ املعلومات بشكل مناسب
ف�ل�ا ب���د أن ي��راف��ق��ه��ا ال����ق����راءة ب��ص��وت
مرتفع ،مع التكرار املتواصل ،و الكتابة،
ورب��ط املعلومات بالصور و ال��رم��وز؛ كي
ً
منوها
تسترجعها الذاكرة بشكل أسهل،
إلى أهمية النوم في ترسيخ املعلومات،
فالنوم يعمل على نقلها إل��ى ال��ذاك��رة
الطويلة األمد.
تطرق املدرب إلى أهمية القيلولة
و
ّ
فهي هامة في عملية احلفظ ،مشير ًا إلى
أن اخلطوة األخيرة في عملية الدراسة
ه��ي القيلولة مل��دة  10دق��ائ��ق  ،على أن
يترافق كل ذلك مع اإلفطار الصباحي
الهام جد ًا في حياة اإلنسان اليومية.
وع� ّ�ب��ر األس��ت��اذ جمعه ع��ن أم��ل��ه في
ً
علما
أن يصبح علم الطاقة البشرية
ً
قائما بحد ذاته في املدارس و اجلامعات
الفلسطينية  ،و أن يحظى مبباركة
الهيئات احلكومية املتخصصة؛ ليتسنى
ل���ه م��س��اع��دة ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال��ف��ئ��ات في
حياتهم اخل��اص��ة و ال��ع��ام��ة ،و ملقدرته
على التخلص من الكثير من األم��راض
اجل��س��دي��ة و ال��ن��ف��س��ي��ة ،و ال����ع����ادات و
�أص��ل��ة في
األم�����راض االج��ت��م��اع��ي��ة امل��ت� ّ
املجتمعات العربية بشكل عام.

هذا الكالم عام  ،1994وفي احللقة السادسة
انتبهت إسرائيل إلى املسلسل ونشر في الصحف
أن إسرائيل تطالب بوقف مسلسل التراب املر
بعد اتفاقية السالم ،ويبدو أن املسلسل حصل
على نسبة مشاهدة عالية جدا والكل تفاعل
معه واستمر عرض املسلسل ومت إعادة عرضه
على الفضائية األردنية.
وع��ن مشاركة املمثلني الفلسطينيني في
املسلسالت ق��ال :نحن ال منيز ب�ين املمثلني
األردنيني والفلسطينيني وهناك ممثلون من
أصول فلسطينية مثل  :عبير عيسى ونادرة
ع �م��ران ل��دي�ه��م ب�ط��اق��ات ه��وي��ة فلسطينية
لكنهم من فناني األردن ،وهذا التقسيم غير
موجود على مستوى الفن إال الناس العنصريني
يلفظهم الوطن واملجتمع ،والن فلسطني واألردن
تاريخيا كما حدثني احد شيوخ األردن  :يا
ابني حدود األردن وفلسطني لم تكن بالعرض
بل كانت بالطول.
للكاتب ر ي ��اض س�ي��ف مسلسالت كثيرة
وحدثنا عن ع��دد منها فقال :ب��دأت بكتابة
م�س�ل�س�لات خفيفة م��ن  10ح �ل �ق��ات ،وقبل
تنفيذ "التراب املر" كتبت من  8-7مسلسالت
وبعد عرض "التراب املر" وعدد من املسلسالت
ي �ب��دو أن امل �خ��رج�ين ق��د ان�ت�ب�ه��وا إل ��ى أن في
ايديهم جوهرة لم يفهموها ،وبعد ذلك كان
ل��دي حلم آخ��ر فكتبت مسلسل "االخ�ت�ي��ار
الصعب" ،وأنتجت عدة أعمال صغيرة ،وكان
بعض املمثلني السوريني يوقعون معي على
صفحة بيضاء ألنهم كانوا يثقون بي ،وعملت
أكثر من  20عمال في الدراما ،وهناك عمل لم
ينفذ حتى اآلن واسمه "الطريق إلى مكة" النه
يحتاج إلى ميزانية ضخمة.
وتابع :كنت اعمل ومن ثم تفرغت لإلنتاج
ولكنه كان صعبا قليال ومينعني من العمل ،
ثم عدت إلى فلسطني وحصلت على الهوية
الفلسطينية وعملت في شركة للكمبيوتر
في مجال التدقيق املالي واإلداري مل��دة تسع
سنوات في فلسطني وخاللها نفذت لي بعض
األعمال ألنني أصبحت في جو جديد ،وكان
هناك جتربة جديدة اكتشفتها لم يكتشفها
أي ك��ات��ب س�ي�ن��اري��و ف��ي ال��وط��ن ال�ع��رب��ي ول��ن
يستطيع التعبير عنها ،فقد عشت اخلوف
وامل ��رارة واحل��واج��ز والتوقيف في املعسكرات
اإلسرائيلية في فترة من الفترات ،وعشت

االجتياح وعشت جت��ارب أخ��رى وكنت اكتب
م�لاح �ظ��ات ع��ن االج �ت �ي��اح وم��ن ث��م رتبتها،
وك��ان امل��رك��ز العربي يبحث ع��ن عمل كبير،
وك��ان االجتياح وك��ان ميزة االجتياح أن من
قام بإخراجه هو املخرج شوقي املاجري وهذا
املخرج بإحساسه الفلسطيني أعطاني دفعة
كبيرة ،وش�ع��رت ان��ه ينافسني ف��ي فلسطني
بإحساسه ،وكنت اقضي معه  6ساعات ملدة
شهر يوميا ملراجعة املسلسل ،وأول عمل في
ت��اري��خ ال��درام��ا العربية يحصل على جائزة
اميي ولكن لألسف شارك املسلسل في مهرجان
القاهرة ول��م يشر إليه بالبنان إط�لاق��ا ،الن
هناك رقابة عندما نشير إلى عمل فيه حرب
وإسرائيل وكأن املوضوع يشبه الغول وثانيا الن
هناك تقسيما للكعكة ولذلك لم يكن لنا فيها
نصيب ،وه��ذا ما شاهدته أيضا في مهرجان
في تونس ،وبالرغم من كل ذلك هناك بعض
األعمال التي تستحق اجلوائز.
ح �ص �ل��ت م� �ش ��اك ��ل م� ��ع ب� �ع ��ض ال �ف �ن��ان�ين
الفلسطينيني ال��ذي��ن ش��ارك��وا ف��ي مسلسل
االجتياح ،حدثنا الكاتب رياض سيف عنها
فقال :لألسف الفنان الفلسطيني يعتبر انه
الفنان األول وكانت هناك مشكلة إنتاجية الن
النقود تأخرت على اجلميع ،وحتى أن البعض
قال أنهم أعطوني بدل سفر للضفة مخالف
لسعر الشيكل في الضفة الغربية ،واستأت
جدا من هذا التصرف ،وكان هناك كاتب من
جنني كتب "قابل أهالي مخيم جنني مسلسل
اجتياح بكل السخط والغضب" ،ولكن مدونة
مغربية قالت له اخرس صوتك ،وهذا العمل
عرفنا ألول مره ماذا يحدث في فلسطني وكنا
نبكي بشدة حتى جاء العيد ولم نشعر به ألنه
كان عيدا اس��ودا ،ألننا شاهدنا الصورة التي
لم نكن نعرفها ،وبالنسبة لي كرياض سيف
يهمني أن انقل قضيتي إلى العرب.
وحثنا ري��اض سيف عن اإلشكالية التي
وقعت بسبب قصة احلب في مسلسل االجتياح
فقال :اإلشكالية التي حدثت في قضية احلب
فسرت بأنها تطبيع وهناك جنوم لم يحصلوا
على فرصة املشاركة في املسلسل عزوا السبب
إلى التطبيع ،وعندما سألها البطل عن أصلها،
قالت :أنا يهودية فلسطينية وجدي كان في
فلسطني .وهذا السؤال لم يحك للوطن العربي
بل للعالم ،وإسرائيل تقول أننا عنصريون،

وقضية احل��ب بالنسبة للغرب تعتبر ذروة
ال�س�م��و ف��ي ح�ك��اي��ة م�ن��اض��ل ي�ح��ب ي�ه��ودي��ة،
وكيف سنوصل قضيتنا للعالم هل يجب أن
نوصلها مثال بصورة طفل فلسطيني يحمل
كالشنكوف وهو رضيع؟ وكان غرضي أن أقول
أن اإلنسان الفلسطيني ضد العنصرية.
كان هناك من اعترضوا على شخصية أبو
جندل في مسلسل االجتياح ورد الكاتب على
ذلك فقال :لم ولن تكن شخصية أبو جندل
هكذا ،وأنا ال اعرف شخصيته ،والدراما ليست
بالتوثيق ،كنت أريد أن أوصل رسالة شعب من
خالل إحدى الشخصيات.
وع ��ن م ��دى رض� ��اه ع��ن م�س�ل�س��ل اج�ت�ي��اح
ق��ال :ك��ل ال��رض��ا وب�ش�ه��ادة العالم كله وليس
ش�ه��ادت��ي ف�ق��ط ،وي�ك�ف��ي ان��ه اخ �ت��راق مسألة
ساخنة فلسطينية والدليل على ذلك أن كل
الفضائيات لم تعرضه إال اإلل بي سي ،وتبنوه
للقيمة الفنية للمسلسل ،وهم من احتفلوا به
عندما فاز بجائزة اميي ،ومن ثم أصبح هناك
أداة ضغط جماهيرية وب��دأت الناس تتكلم
في صفحة إالم بي س��ي ،وأصبحت احملطات
في ح��رج ،وفي البداية عرضته إالم بي سي
في الساعة اخلامسة وه��ي فترة مضروبة ال
يوجد فيها مشاهدة جديدة ،ومن ثم أوقف
املسلسل وأعيد بثه في الساعة السابعة من
بداية املسلسل.
وعن سبب عدم عرض مسلسل االجتياح
على فضائية فلسطني قال :فضائية فلسطني
لها أج�ن��دة ثانية اسمها مسلسل وط��ن على
وت ��ر ،وأن ��ا أول م��ن ه��اج�م��ت وك�ت�ب��ت أن وط��ن
على وت��ر ع��ار الفن الفلسطيني ،وهناك من
ق��ال لنا م��ا ه��ذه التفاهة وك��ان يقصد وطن
ع وتر ومن هو املسؤول يا ياسر عبد ربه عما
يعرض ،واملسلسل عبارة عن مسلسل ارجتالي
وأن��ا لست مع حماس ب��أي ح��ال من األح��وال،
وهناك حلقة من احللقات ج��اء فيها " انتو
يا أهل رام الله يا مقملني يا وسخني" ،وهذه
تسجل في تاريخ ياسر عبدربه ألنه أساء إلى
الشعب الفلسطيني ،ويهمني أن ال يسيء احد
إل��ى قضيتي ف��ي اخل ��ارج ،وه�ن��اك الكثير من
الكتاب املعروفني الفلسطينيني ومنهم الكاتب
هاني السعدي والكاتب أكرم النجار وغيرهم،
وهناك مخرجون عمالقة من أصول فلسطينية
وال�س��ؤال هو مل��اذا تسيئون لنا كفلسطينيني

ونحن نؤدي رسالتنا.
وحول سبب رفضه الكتابة عن حياة الشيخ
احمد ياسني قال :طلب مني أن اكتب عن احمد
ياسني بعد االجتياح وهو إنسان قيادي ويشهد
له ولكن اجتاهي مختلف ،ولذلك رفضت وأنا
ارفض اإلساءة إلى أي جزء من شعبنا.
وتابع  :طلب مني أن اكتب سيناريو حول
اجتياح غزة فرفضت ألنني إذا كررت االجتياح
سيسقط االج�ت�ي��اح األول ،واعتقد أن�ن��ي لو
كتبت سيناريو ع��ن ال �ث��ورة ال�ق��ذاف�ي��ة ضد
القذافي ستكون اص��دق من ذل��ك ،الن هناك
إرباكات سياسية كثيرة وإذا أردنا احلديث في
هذا الوضع بالذات سنتحدث عن قضايا لن
يرضى عنها جميع األطراف ،وعندما كتبت
االجتياح عن جنني كان هناك تالحم ما بني
كل الفصائل ولذلك كان هناك راحة.
وع ��ن رأي���ه ف��ي مسلسل ال �ش��اع��ر محمود
درويش  :منذ البداية عارضت الفنان فراس
إبراهيم وحتدث معه في املوضوع وقلت له إن
الشاعر محمود درويش هو رمز شعبي ويجب
أن ال تلعبوا به ،واتفق معي شوقي املاجري على
تأجيل العمل ،وكنت ضد الفكرة منذ البداية
خوفا من األجندات وان ال يساء إلى أبو عمار
بعد اتفاق أوسلو وقلت لفراس إبراهيم كيف
ستعالج وقف مكافآت وراتب محمود درويش
في فرنسا بعد أوسلو الن الرئيس عرفات كان
قد قطعها عنه لعدم موافقة محمود درويش،
وهنا سيكون اتهامات خطيرة ،ولذلك طلبت
م �ن��ه أن ن�ع�م��ل ه ��ذا امل�س�ل�س��ل م��ن خ�ل�ال من
عايشوا دروي��ش لكي يساعدوه وم��ع ه��ذا لم
يستمع لنا ف ��راس وق ��ام بعمل املسلسل الن
القضية جتارية.
وي��ك��ره ال �ك��ات��ب ري� ��اض س �ي��ف تسميته
بالكاتب السوري فقال معلقا :احترم الكاتب
ال�س��وري ألن��ه س��وري ولكن أن يقال عني في
صحيفة فلسطينية أنني كاتب سوري أثناء
ع��رض مسلسل االج�ت�ي��اح ،كرهت ذل��ك ،وأن��ا
موجود في فلسطني ولست خارجها.
وتابع رياض سيف  :وبعد مسلسل اجتياح
كان هناك عمالين وهما "بوابة القدس" ،وكان
هناك فرصة لعرض القضية الفلسطينية في
أهم مراحلها للكشف عن السرقة التاريخية،
وبعد ذلك كان هناك عمل اسمه "الطريق إلى
مكة" ،وهي رواية تتحدث عن جتربة يهودي

يحتاجان نظاما غذائيا جراء معاناتهما من شلل دماغي وفقدان البصر

والد الفتيني وسيم ويحيى غامن يناشد الرئيس ورئيس الوزراء والضمائر احلية انقاذهما فورا
جنني -تقرير :علي س�م��ودي  -ل��م يبق
مسؤول او مؤسسة لم حتفظ تفاصيل حكاية
االل��م واملعاناة التي ترافق ال��وال��د الستيني
رش �ي��د ح �م��زة ي��وس��ف غ ��امن م��ن ب �ل��دة دي��ر
الغصون قضاء طولكرم منذ سنوات طويلة
دون ان تتوقف او جت��د لها ح�لا رغ��م كثرة
الوعود والعهود التي لم تغير كما قال غامن:
" شيئا من ماستي ،ولم تخفف من معاناتي
وولديي املصابني بالشلل الدماغي بنسبة
 %100اضافة لفقدان البصر".

قصة معاناتي

الوالد الصابر الذي كرس حياته لرعاية
وسيم ( 16عاما) ويحيى ( 14عاما) قال:
"حتى الصخر يبكي عندما يستمع لقصة
معاناتي ،فقد ابتالني الله باملال والبنني،
جرف االحتالل ارضي وراء اجل��دار الفاصل،
قطعوا اشجارها فقد كانت مزروعة باللوز
وال��زي�ت��ون التي كانت شامخة مسبحة لله
وتساعدني في مصدر رزقي ومعيشتي العالة

اسرتي املكونة من  7انفار ،ولكنها بلمح البصر
بعدما داستها جرافات االحتالل اصبحت في
السماء ساجدة لله عز وجل وهي مصدر رزقي
الوحيد الذي دمره االحتالل".
واضاف" :لم منلك سوى الصبر فعمري 65
عاما ،ومريض بالروماتيزم والضغط واملفاصل
ولكن شاء قدر الله ان ارزق بوسيم ويحيى
وه �م��ا م �ص��اب��ان بالشلل ال��دم��اغ��ي وال�ع�م��ى،
فكرست كل حياتي لهما ولم اعد قادرا حتى
على العمل ليس بسبب امل��رض فحسب بل
حلاجة ابنائي للرعاية".

معاناة كبيرة

لم تغير جهود الوالد ،والتنقل بني االطباء
واملستشفيات وامل��راك��ز الصحية ف��ي وض��ع
ول��دي��ه ،فتقارير االط�ب��اء اك��دت انها حالة
عجز وم��رض دائمة ،استقبلها غ��امن بصبر
واحتساب حتى تلقى الصدمة الكبيرة ،وقال:
"لم ولن اتخلى عن ابنائي ،فهم من نعم الله
رغم مرضهم وتفانيت الجلهم وسهرت على

حملة "اقرأ" تزور مكتبة بلدية نابلس
نابلس -نظمت اللجنة املشرفة على
جل��ن��ة امل��ب��دع�ين ض��م��ن ح��م��ل��ة "اق����رأ"
في املدرسة الثانوية اإلسالمية زي��ارة
إل��ى مكتبة بلدية نابلس ،حيث كان
ف��ي اس��ت��ق��ب��ال امل���درس���ة م��دي��ر املكتبة
ال���ذي رح��ب بالوفد وأك���د على أهمية
وفضل القراءة ،وجتول موظفو املكتبة
م���ع ال���ط�ل�اب ب���ه���دف ت��ع��ري��ف��ه��م على
أقسام املكتبة واخلدمات التي تقدمها
للجمهور وع��دد الكتب وامل��راج��ع املهمة
التي حتويها.
وف���ي س��ي��اق اجل��ول��ة ،أق���ام العاملون
مسابقة للطالب ،حيث مت توزيعهم
إل��ى مجموعات وإع��ط��اء ك��ل مجموعة

موضوعا معينا ،بحيث يقوم الطالب
بالبحث عن هذا املوضوع داخل املكتبة
خ��ل�ال زم����ن م��ع�ين وت��ل��خ��ي��ص��ه بشكل
مختصر ومفيد ونقاشه أم��ام احلضور،
وذلك بهدف تعويد الطالب وتعليمهم
ع��ل��ى آل��ي��ات ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وكيفية
إجنازه.
وف��ي نهاية اللقاء ،ق��دم الوفد درعا
تقديرية ملكتبة البلدية وشكرهم على
حسن استقبالهم ،ويأتي هذا النشاط
ضمن األنشطة الالمنهجية التي تهدف
لالرتقاء بالطالب فكريا وعلميا ،وبدعم
وتوجيه من جمعية التضامن اخليرية
ورئيسها الدكتور عالء مقبول.

رعايتهم ولكن املي كان كبيرا عندما اجمعت
تقارير االط�ب��اء ان حياتهم ترتبط بنظام
غذائي خاص الن الفك لديهما اليتحرك،
وط��ري�ق��ة تغذيتهما ال��وح �ي��دة ع��ن طريق
الرضاعة ،وعلينا هرس طعامهم مثل احلليب
والعسل والتمر والتفاح في اخلالط".
واضاف" :عملت كل جهد مستطاع لتوفير
ال �غ��ذاء ول�ك��ن بعد م �ص��ادرة ارض�ن��ا وت��ده��ور
حالتي الصحية تتالت ا مل��ا س��ي فاصبحت
عاجزا عن شراء غذائهم".

اصعب اللحظات

بعد التقارير واللجان والفحوصات ،وافقت
اللشؤون االجتماعية على اعتبار الطفلني
حالة اجتماعية ،وق��ال" :اصبحت اتقاضى
 750شيكال كل  3شهور للولدين ،وهي غير
كافية ،ف�ب��دات ابحث ع��ن ح��ل خ�لال ذلك
التحقت بشبكة االهالي اصوات لذوي االعاقة
الذهنية ،وهناك ادرك��ت حقوقي وواجبات
املجتمع جت��اه ذوي االعاقة وم��ا يتعرض له
اب �ن��ائ��ي م��ن ظ�ل��م وان �ت �ق��اص ف��ي حقوقهم،
فقررت كسر حاجز الصمت وب��دات بكتابة
الرسائل واملناشدات وقرعت االبواب وحظيت
بعبارات الدعم والتضامن ولكن ذلك لم يوفر
الطفالي الغذاء".

واضاف" :في شهر متوز عام  ،2001اطلع
اح��د امل�س��ؤول�ين على قضيتنا وت��اث��ر كثيرا
وزار منزلي واطلع على معاناة ولداي اللذين
ي �ت �ن��اوالن غ��ذائ �ه �م��ا ب��ال��رض��اع��ة ووع��دن��ي
بتعديل الراتب وتامني حقوق ابنائي وحياة
ك��رمي��ة ل�ه��م وت�ع��دي��ل ال�س�ك��ن ل�ب�ن��اء غرفة
صحية ومنافع لهم".

الى متى ؟

منذ  6شهور ،وغامن ينتظر حتقيق الوعد
في وقت ال يجد فيه سوى الدموع امام حالة
ول��دي��ه امل��اس��اوي��ة ب�ع��دم��ا اض �ط��ر لتعديل
نظامهم الغذائي ،وقال" :كل االبواب اغلقت
ام��ام��ي ،وم��ا اح�ص��ل عليه م��ن رات��ب ينتهي
قبل ان استمله وهو ال يكفي للفوط ،ديوني
تراكمت واصبح ابنائي يتناولون املاء واخلبز
بدل احلليب والعسل والتمر فالى متى تستمر
هذه املعاناة ؟ واين الضمائر احلية واملجتمع
من حالتي التي ال حتتاج دعم وتاييد بل
نريد حال عادال؟
ون��اش��د امل��واط��ن غ ��امن ال��رئ �ي��س محمود
عباس ورئيس الوزراء التدخل شخصيا وتبني
قضية ولديه واص��دار ق��رار للجهات املعنية
لتوفير حقوقهما وحياة كرمية تؤمن لهم
حقهم في الغذاء ككل البشر.

نسبة االمطار في نابلس وصلت
الى  %63من املعدل السنوي
ن��اب��ل��س /غ��س��ان ال���ك���ت���وت /ال����رواد
للصحافة واإلعالم -ذكرت دائرة املياه
وال���ص���رف ال��ص��ح��ي ال��ت��اب��ع��ة لبلدية
نابلس في تقرير لها أن كمية االمطار
املتساقطة في املدينة خالل  24ساعة
وحتى صباح امس اخلميس بلغت 14

ملليمتر ًا.
واض��اف��ت ان مجموع كمية االمطار
التي هطلت على املدينة منذ بداية
موسم االمطار ولغاية صباح امس بلغت
 ،424.8وهو ما يشكل  %63من املعدل
السنوي العام لالمطار في املدينة.

"شمس" يختتم دورة تدريبية ضمن برنامج "تعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان وسيادة القانون"
جنني ،رام ال�ل��ه -علي س�م��ودي  -اختتم
مركز إع�لام حقوق اإلن�س��ان والدميقراطية
"شمس" امس ،دورة تدريبية ضمن برنامج
تعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان وسيادة القانون
واحل �ك��م ال �ص��ال��ح ،وذل ��ك ف��ي إط ��ار مساعيه
الهادفة لتعزيز ونشر ثقافة حقوق اإلنسان في
أوساط الشباب والشابات ضمن مشروع تعزيز
مفاهيم حقوق اإلنسان وسيادة القانون لدى
طالب اجلامعات.
وافتتحت ال��دورة ميادة زيداني من مركز
"ش �م��س" حيث ق��دم��ت ن�ب��ذة ح��ول طبيعة
عمل امل��رك��ز ونشاطاته ،وأوض�ح��ت أن ال��دورة
ت��أت��ي ضمن ب��رن��ام��ج تعزيز مفاهيم حقوق
اإلنسان وسيادة القانون لدى طلبة اجلامعات
الفلسطينية بدعم ومتويل من برنامج األمم
املتحدة اإلمنائي.
وق��ال��ت إن ال �ه��دف م��ن ال� ��دورة ه��و توفير
ا ل�ف��ر ص��ة التدريبية للمجموعة م��ن طلبة
اجل��ام �ع��ات م��ن أج��ل إك�س��اب�ه��م مجموعة من
امل �ه��ارات وامل �ع��ارف ،وإل��ى تعزيز ال�ت�ع��اون بني
ال �ع �ي��ادات القانونية ف��ي اجل��ام�ع��ات وت�ب��ادل
اخلبرات ،وفتح حوارات شبابية حول سيادة
القانون وحقوق اإلنسان واحلكم الصالح ،وإلى
رف��ع مستوى ال��وع��ي القانوني ل��دى الشباب،
وفتح نقاش ح��ول تطوير البنية القانونية
القانوني،وتقدمي االستشارة
للتشريعات الدعم
`Ìi`ÊÜÌ ÊÌ iÊ`iÊÛiÀÃÊvÊ
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القانونية `ÌÀÊ
طلبة القانون.
 Êمن قبل
للمواطنني

م��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��دم إي� ��اد اش �ت �ي��ة احمل �ت��وى
ال �ت��دري �ب��ي واجل� � ��دول ال��زم �ن��ي ون��اق �ش��ه مع
املشاركني ،متمنيا أن تضيف ال��دورة اجلديد
من املعلومات للمتدربني لتمكنهم من معرفة
قضايا حقوق اإلنسان بشكل أكثر فعالية ،أما
ممثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي جهاد
الشوملي فقد أكد على أهمية معرفة ثقافة
حقوق اإلنسان لكافة الفئات املجتمعية.
وت��أت��ي ه��ذه ال ��دورة ضمن برنامج حقوق
اإلن��س��ان واحل �ك��م ال �ص��ال��ح وس��ي��ادة ال�ق��ان��ون
بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،

وت �ت �ن��اول ال� ��دورة مجموعة م��ن امل��وض��وع��ات
كالتطور التاريخي للقانون الدولي اإلنساني،
ومفهوم سيادة القانون وأنشطة األمم املتحدة
فيما يتعلق بسيادة القانون ودور اإلعالم في
نشر وتعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان وسيادة
القانون ،وماهية حقوق اإلنسان في الشرعة
الدولية ،ورصد وتوثيق حقوق اإلنسان واليات
الشكاوي الوطنية والدولية ،ومقدمة حول
احلكم الصالح واملسؤولية املجتمعية للعيادات
القانونية اجتاه املجتمع احمللي ،وآلية كتابة
التقارير واالس�ت�ق�ص��اء،و احل�ق��وق واحل��ري��ات

في فلسطني.
ال� �ت� �ط ��ور ال� �ت ��اري� �خ ��ي ل��ل��ق��ان��ون ال ��دول ��ي
االنساني.
من جانبه ،حتدث شعوان جبارين مدير
مؤسسة احلق حول التطور التاريخي للقانون
الدولي اإلنساني ،موضحا أن القانون الدولي
اإلن�س��ان��ي ه��و ذل��ك ال�ف��رع م��ن ف��روع القانون
الدولي العام ذي اجل��ذور اإلنسانية العميقة
في ضمير اإلنسانية.
فيما حتدثت رندا سنيورة مديرة الهيئة
املستقلة حلقوق اإلن�س��ان ع��ن مفهوم سيادة
القانون وأنشطة األمم املتحدة فيما يتعلق
ب�س�ي��ادة ال �ق��ان��ون ،وحت ��دث اإلع�لام��ي ماجد
العاروري عن دور اإلعالم في نشر وتعزيز ثقافة
حقوق اإلنسان وسيادة القانون.
م��ن ج��ان �ب �ه��ا ،ق��ال��ت امل ��درب ��ة أس �م �ه��ان ،ان
حقوق اإلن �س��ان ه��ي تلك املعايير األساسية
التي ال ميكن للناس ،من دون�ه��ا ،أن يعيشوا
بكرامة كبشر.
وأوض��ح احملامي معني البرغوثي ،أن رصد
وت��وث �ي��ق ح �ق��وق اإلن� �س ��ان وال� �ي ��ات ال �ش �ك��اوي
ال��وط�ن�ي��ة وال��دول �ي��ة حت�ت��اج إل��ى ج�ه��د كبير
وإلى آليات عمل ،وبني البرغوثي الفرق بني
الرصد والتوثيق.
من جانبه ،تناول عصام ال �ع��اروري مدير
مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق
اإلنسان احلقوق واحلريات في فلسطني،

رياض سيف

أصبح مسلما ،ويتحدث في رحلته في البحث
عن احلقيقة وكيف اسلم ،وه��و عمل جميل
أمتنى أن نراه جميعا.
وحدثنا عن شعوره بالغربة فقال :اشعر
بالغربة داخ��ل فلسطني ،ألنني عندما أرى
االحتالل واحلواجز والناس في حالتهم اشعر
باغتراب ،ولكن في األردن ال اشعر بالغربة
ألنني عشت فيها طفولتي ،واعتبر أن األردن
وطني كما أن طولكرم وطني ،وأقول دائما افخر
بفلسطينيتي واعتز بأردنيتي ،وذلك بالرغم
م��ن بعض الصيحات العنصرية ف��ي األردن،
وتبقى األردن وفلسطني وط�ن��ا ل��ن ينفصل
كشقيقني وهذا ما يدركه الكبار الذين عاشوا
ما بني فلسطني واألردن.
وعن وجهة نظره بالدراما التركية قال :أنها
دمار على الدراما العربية وقد أخذت مساحة
م��ن احمل��ط��ات ،ول �ك��ن أص �ب��ح ه ��ذا م��ا يطلبه
اجل �م �ه��ور ،وص��دق��ا ه��ي ض��د ال�ق�ي��م ال�س��ائ��دة
أصال في تركيا واألتراك متعصبون أكثر منا
وحتديدا في القرى ،واشعر أن هناك أجندة
معينة من ه��ذا املسلسالت تستهدف اجليل
اجلديد وهدفها تخريب األخ�ل�اق ،ولألسف
الهيئات واملمولني في فلسطني يقولون دائما
امل ��رأة ث��م امل ��رأة وه��ذا خطة ممولة لتفكيك
املجتمع الشرقي ،وفي إحدى املرات كتبت دراما
كان فيها اجلملة التالية :نظر إليها مكشرا،
فقال دكتور يدعي انه يهتم باملرأة :كيف تقول
انه يكشر فيها؟ فقلت له :هذا فالح .فقال لي:
أنت تؤلب املجتمع الذكوري على املرأة .فقلت
له :أنا هكذا وأهلي هكذا وهذا الواقع الفالحي.
وأنا أيضا ضد اخلط الساخن أو الدافئ املنتشرة
هنا وهناك وإذا اتصلت أي امرأة بهذه اخلطوط
ف��ان زوج �ه��ا سيطلقها وال��وض��ع امل��ال��ي الهلها
بسيط والسؤال هو من سيعيل تلك املرأة؟ وأنا
ض��د ه��ذه األم��ور وكمؤسسات يجب أن توفر
للمرأة وأوالدها معيشة جيدة في حال تعرضت

للعنف ألنها في احيان كثيرة ال متلك الشهادة،
ولكن بعض املؤسسات ال تستطيع حل مشاكل
الناس ويتدخلون فقط ألجل أن يحصلوا على
الراتب وتدمير بيوت الناس.
وعن رؤيته بالنسبة لكتاب السيناريو قال:
بالنسبة للمسرح والسينما فهما متقدمان
بحكم عوامل كبيرة وتنافس السينما العربية،
ألنه كان في زمن االحتالل اإلسرائيلي يركز
على ه��ات�ين القضيتني وامل �س��رح يعمل على
خ �ش �ب��ة م � �ح� ��دودة ب ��أش� �خ ��اص م� �ح ��دودي ��ن،
والسينما محدودة أيضا بأشخاصها ومواقع
التصوير،وعندما اخرج رشيد املشهراوي حتى
"إشعار آخر" ،استخدم موقع التصوير في كراج
سيارات ،لكن الدراما تفتح على قرى ومدن وفي
مسلسل باب الواد كان هناك  425موقع تصوير،
واستخدام الدبابات واألسلحة ال يسمح به
االح�ت�لال لذلك بقيت ال��درام��ا محتلة مثل
األرض بينما السينما كانت متحركة وأصبح
فيها كوادر جيدة أدهشتني وأنها وصلت إلى
العاملية من خالل فيلم فلسطيني مميزة.
وحول تكرميه في فلسطني وخارجها قال:
في فلسطني أنا مواطن وأك��رم نفسي بكتابة
السيناريو ،وكنت ق��د كرمت كأفضل كاتب
سيناريو عن مسلسل االجتياح وكرمت في
عدت مهرجانات عربية أخرى ،وعندما أكون
خ��ارج فلسطني يوفر ل��ي تسهيالت عديدة
ولكن في فلسطني يقولون من هذا باستخفاف
ملحوظ.
واختتم اللقاء بقوله :أريد أن انصح نصيحة
للفنانني الفلسطينيني وكتاب السيناريو وهي
أن نخدم القضية الفلسطينية كل إنسان حسب
اختصاصه وتواضعوا ومن املؤكد ستصلون إلى
ما ت��ري��دون ،وأمتنى أن ت��رى أعمالي األخ��رى
النور وهناك عدة أعمال فلسطينية موجودة
في الدرج ما يقارب اخلمسة أعمال أمتنى أن
تخرج إلى النور.

خالل استطالع للرأي

تلفزيون فلسطني يحتل املرتبة الثانية في أوساط الشباب
رام الله  -أظهرت نتائج استطالع
ال��رأي العام املتخصص بفئة الشباب
الفلسطيني والذي نفذه معهد العالم
ال��ع��رب��ي ل��ل��ب��ح��وث وال��ت��ن��م��ي��ة 'أوراد'
مؤخرا  ،ان تلفزيون فلسطني يحتل
املرتبة الثانية بعد اجلزيرة من حيث
نسبة متابعة الشباب الفلسطيني.
وردا ع���ل���ى س������ؤال ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق
مبشاهدة احملطات التلفزيونية ،صرح
( )%45من الشباب بأنهم يشاهدون
اجلزيرة أكثر من غيرها من احملطات،
ي��ل��ي��ه��ا ت��ل��ف��زي��ون ف��ل��س��ط�ين (،)%22

والعربية ( ،)%14ثم األقصى (،)%10
واملنار ( ،)%4وأبو ظبي ( )%2وتلفزيون
إسرائيل (.)%1
وجاءت هذه النتائج خالل استطالع
استهدف الشباب الفلسطيني ضمن
الفئة العمرية ( 30-18عاما) نفذه
معهد 'أوراد' في الفترة الواقعة بني
 17-15كانون ثاني  2012وضمن عينة
عشوائية مكونة من  1200من الشباب
الفلسطينيني من كال اجلنسني في
الضفة الغربية وقطاع غ��زة ،وضمن
نسبة خطأ .%3+

الشبيبة الفتحاوية توقع اتفاقية
تدريب وتعاون مع شبيبة احلزب
االشتراكي الدمناركي

نابلس -املنهل للصحافة واالع�لام -وقعت
قيادة حركة الشبيبة الفتحاوية في الضفة
الغربية اتفاقية تعاون وتدريب مع شبيبة
احلزب االشتراكي الدميقراطي في الدمنارك،
بتمويل م��ن مجلس ش �ب��اب ال��دمن��ارك مل��دة
ع��ام واح��د  ،حيث حمل امل �ش��روع التدريبي
املشترك عنوان " ارفع صوتك " وسيستفيد
منه ما يزيد عن ستمائة من أبناء الشبيبة
الفتحاوية م��ن مختلف االق��ال�ي��م م��ن خالل
تنفيذ ورشات عمل تدريبية في مواضيع لها
عالقة بتمكني دور املراة داخل اطر الشبيبة
وف��ي مواضيع االع�ل�ام االجتماعي والقيادة
الشابة .
حيث عقدت حركة الشبيبة الفتحاوية
ً
اجتماعا لفريق العمل املشرف على املشروع
وب ��دأت ب��ات�خ��اذ اخل �ط��وات الفعلية الختيار
املشاركني من خالل امتحانات كتابية وتنظيم
مقابالت للمرشحني للمشاركة في املشروع  ،إذ
نفذت الشبيبة املرحلة االول��ى من االختيار
واالمتحانات من خالل تنظيمها للمقابالت
واالمتحانات القاليم شمال الضفة الغربية في
مقر حركة فتح اقليم نابلس ،فيما ستستكمل
عملية االختيار ي��وم االح��د ال�ق��ادم القاليم
الوسط واجلنوب في مقر التعبئة والتنظيم
في رام الله .

ه ��ذا وذك� ��ر س�ك��رت�ي��ر ال �ع�لاق��ات ال��دول �ي��ة
لشبيبة فتح رائ��د الدبعي ب��أن ه��ذا املشروع
هو احد املشاريع التي تنفذها الشبيبة من
خالل عالقتها بشركائها من شبيبة االحزاب
الصديقة وبانه سيشتمل على تنظيم عدد من
احلمالت التطوعية باالضافة الى مؤمتر حول
مشاركة املراة في االطر التنظيمية للحركة في
شهر متوز القادم.
وفي السياق ذات��ه ،سيشتمل املشروع على
تسعة وعشرين ورش��ة تدريبية في مختلف
االق��ال�ي��م ،وان الشبيبة خ�لال ال�ع��ام اجل��اري
س�ت�ن�ف��ذ ث�لاث��ة م �ش��اري��ع ت��دري �ب �ي��ة اح��ده��ا
س�ي�ح�م��ل ع��ن��وان ش �ب��اب م��ن اج ��ل التغيير
ال��دمي �ق��راط��ي ب��ال�ت�ع��اون م��ع شبيبة احل��زب
االش�ت��راك��ي الدميقراطي االمل��ان��ي واالخ��ر مع
شبيبة احلزب االشتراكي السويدي وبتمويل
م��ن م��ؤس�س��ة ال ��ف ب��امل��ة ال �س��وي��دي��ة  ،حيث
ستتركز املشاريع على تصليب عود املقاومة
الشعبية والعمل التطوعي البناء الشبيبة
الفتحاوية من مختلف االقاليم .
بدوره شكر سكرتير عام شبيبة فتح حسن
ف��رج امل��ؤس�س��ات ال��داع�م��ة وال��راع�ي��ة النشطة
الشبيبة مؤكدا حرصها على تقوية عالقاتها
مع شركائها في مختلف الدول وايصال احلقوق
الفلسطينية لكل العالم.

جلسة تدريبية في جنني حول
"كيف تكون املرأة مؤثرة سياسيا"
ج��ن�ين -ع��ل��ي س���م���ودي  -ن��ظ��م امل��رك��ز
الفلسطيني لقضايا السالم والدميقراطية
امس جلسة تدريبية حول "كيف تكون
امل��رأة مؤثرة سياسيا" بدعم من مؤسسة
 kvinnaالسويدية في قاعة املركز في
جنني وبحضور ممثالت من جمعية كي ال
ننسى ,مركز العمل النسوي لرعاية وتأهيل
املرأة ,مركز نسوي احلي الشرقي ,جمعية
ن��زل��ة زي���د ال��ن��س��ائ��ي��ة ,جمعية امل��واه��ب
النسائية ومركز إمناء.
وج��رى التدريب على آليات دور املرأة
السياسي وكيف ميكن لها أن تكون العبة
س��ي��اس��ي��ة م��ؤث��رة م��ن خ�ل�ال ن��ش��اط��ه��ا في

احلزب السياسي ومشاركتها في االنتخابات
كناخبة ومرشحة.
وتضمن اآلليات التي ميكن أن تستخدمها
املرأة من خالل نشاطها السياسي في قيادة
حمالت مؤثرة على صناع ال��ق��رار بهدف
إطالق مبادرات تعبر عن دور املرأة السياسي
واملجتمعي وعدم تهمشيها.
ويأتي هذا التدريب كجزء من سلسلة
م���ن ال���ت���دري���ب���ات ال���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا امل��رك��ز
مل��ج��م��وع��ة م��ن امل��ؤس��س��ات ب��ه��دف تأهيل
نساء قادرات على إطالق مبادرات مؤثرة
وتعبر عن أهمية دور امل��رأة في التنمية
السياسية.

