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الدائمة  احالمه  املغربي-  -امتياز  القدس 
ه��ي ان ي��رس��م وج���ه ال��وط��ن ع��ل��ى م��س��رح ي��راه 
ال��ن��اس وي��ت��ع��اي��ش��ون م��ع��ه وي��ف��ك��رون ف��ي خلق 
الشخصيات  من  الكثير  جسد  افضل،  ظ��روف 
الفلسطينية التي حاكت النظال والظلم والقوة 
واالنكسار فابدع في االدوار التي انتقاها ومازال 
يكون  حتى  الوطن  مالمح  يكشف  اليوم  حتى 
واقعيا في طرح كل ما حو حقيقي ومؤلم ومفرح 

في نفس الوقت. 
ان���ه ك��ام��ل م��ص��ط��ف��ى ك��ام��ل ال��ب��اش��ا م���ن جبل 
الوطني  للمسرح  الفني  املدير  القدس  في  املكبر 
ما  الفترة  في  القدس  في  الفلسطيني-احلكواتي 
دار  كلية  في  ال��درام��ا  استاذ   ،)2011- ب���ن)2008 
الكلمة حتى االن ويحمل املؤهالت العلمية  80/83 
قسم   - بغداد  جامعة  اجلميله،  الفنون  اكادميية 
اع��وام 89/91 حصل على  املسرحيه، وفي  الفنون 
تخصص متثيل واالخراج من املعهد العالي للمسرح 
الغربية، عضو مؤسس في  القدس  التشكيلي في 
رابطة املسرحين الفلسطينن في القدس 1989، 
عضو في الطواقم الفنية في مؤمتر مدريد حتديدا 
الطاقم الثقافي في القدس في عامي 1992/1993، 
عضو اللجنة االستشارية لدائرة املسرح في وزارة 
الثقافة في القدس عام 1996، عضو مؤسس في 
عام  في  الفلسطينن  للمسرحين  العام  املؤمتر 
منذ  الفلسطينين  الكتاب  احت��اد  عضو   ،1996
املسرح  ملهرجان  التحكيم  جلنة  عضو   ،1998 عام 
الفكاهي في اجلزائر في عام 2009، عضو الهيئة 
في  الفلسطينين  املسرحين  لرابطة  االداري����ة 

اعوام 2011 -2013. 
"صابرين"  منها:  املسرحيات  من  ع��دد  وأل��ف 
في عام 1985، "احلاوي" من انتاج مؤسسة البراق 
ل��ل��م��س��رح االس���الم���ي ف��ي ع���ام 1986، "اإلض����راب 
امل��س��روق"  األخ���ي���ر" ف��ي ع���ام 1986، "ال��ق��م��ي��ص 
عرضت خالل االعوام من 1990 الى 1998 و"الديك 
في  وعرضت  لألطفال  مخطوطه  وهي  الفصيح" 
عامي 1994/1995، و"عز ومعزوز" وهي مخطوطة 
ل��ألط��ف��ال ع��رض��ت ف���ي اخل��ل��ي��ل ف���ي ع���ام 1994، 
انتاج  من  وهي  تعرض  مازالت  السعاده"  "مدينة 
مسرح سنابل 1994، "حديدون والغولة" وعرضت 
ونشرها احتاد الكتاب عام 1998 وحائزة على جائزة 
وزارة الثقافه الفلسطينية في عام 1996، "قيس 
"نص   ،1994 ل��ألط��ف��ال  مخطوطة  وه��ي  ول��ي��ل��ى" 
كيس رصاص" من انتاج املسرح الوطني-احلكواتي 

في عام 2010.
هذا  لها  وكان  الباشا  الفنان  التقت  "القدس" 

اللقاء:
س: كيف بدأت قصة مع عالم الفن؟

ج: بدأت من خالل املدرسة والنشاط املسرحي 
املدرسي.

س: هل وجدت مساندة من االهل والعائلة؟
ج: ال. بل معارضه شديده .

س: ملاذا اخترت املسرح بالذات؟
ج: المياني بانه الوسيلة االهم لصناعة انسان 
واع ومبدع ومدرك الحتياجات مجتمعه ووطنه، 
حتديدا  واملسرح  عموما  الفنون  لقدرة  والدراك���ي 

على تغيير املجتمع .
س: ما هو اول عمل مسرحي لك؟

كان  كممثل  اح��ت��راف��ي  مسرحي  عمل  اول  ج: 
مسرحية "موتى بال قبور" للكاتب الفرنسي جان 
بول سارتر ومن انتاج مسرح الورشة الفنية واخراج 
م���ازن غ��ط��اس وي��ت��ح��دث ع��ن امل��ق��اوم��ة الفرنسية 
تعتقله  دور فدائي  اديت  النازي حيث  لالحتالل 
التحقيق  اثناء  اجهزة اجلستابو االملانية وينتحر 
ل��ك��ي ال ي��ب��ل��غ ع���ن زم���الئ���ه ال��ف��دائ��ي��ن . اّم����ا في 
االخراج فكان مسرحية احلاوي وقد كانت من اولى 
املسرحيات التي كتبتها ايضا وتتحدث عن عودة 
الصحابي اجلليل ابو ذر الغفاري وانكاره للحال املزري 

الذي وصل اليه املسلمون.
س: ما هي اعمالك املسرحية االخرى؟

ج: هي كثيرة ومنها مسرحية احلقيقة للمخرج 
القدس  ف��ي  التجريبي  امل��س��رح   – اجلعبه  حيان 
للمخرج  والقاعده  اإلستثناء  ومسرحية   ،1984
فرانسوا ابو سالم – فرقة مسرح احلكواتي1987 
مازن غطاس  للمخرج  ومسرحية موتى بال قبور 
ومسرحية   ،1987 ال��ق��دس  القصبه-  م��س��رح   –
امللك راح ينام للمخرج جورج ابر اهيم – مسرح 
البوم  قلعة  ومسرحية   ،1987 القدس  القصبه- 
للمخرج حيان اجلعبه – املسرح التجريبي1989، 
ومسرحية  الناس،  مسرح   - القيامة  ومسرحية 
القميص املسروق للمخرج عماد متولي – مسرح 
قافلة – القدس 1990، مسرحية غويرنيكا للمخرج 
يان وملز – مسرح عشتار 1990، ومسرحية قضية 
اسماعيل–مسرح  يعقوب  للمخرج  امل��دع��و)س( 
الرحاله–رام الله 1990، ومسرح ليل الليالي – عن 
الف ليلة وليله – املسرح الوطني – اخراج نبيل 
عادل  للمخرج  انتيجون  مسرحية   ،2010 االظن 
 ،2011 ايفري  ومسرح  الوطني  املسرح   – حكيم 
ومسرحية حقائق للمخرج سامر الصابر- مسرح 

نال جوائز كثيرة : الفنان الفلسطيني كامل الباشا أخرج وأنتج ومثل 
مسرحيات عدة ويطمح الى جتسيد شخصية غاندي املناضل املخلص لشعبه 

الرواد واملسرح الكندي اجلديد 2012.
ال���ت���ي ت��ط��م��ح في  ال��ش��خ��ص��ي��ة  س - م���ا ه���ي 

جتسيدها؟
 ، املهامتا غاندي  - اطمح بتمثيل شخصية  ج 
مخلص  وخ��ادم  لذاته  منكر  كمناضل  احبه  الن��ي 

لشعبه وقضيته.
أعمال فنية متعددة ..

س - ما هي االعمال املسرحية التي اخرجتها؟
 – دروي��ش  ومنها  - هي مسرحيات عديدة  ج 
البراق 1990 واملساء األخير - الناس 1991 والديك 
الفصيح – لآلطفال – املسرح الوطني الفلسطيني / 
احلكواتي 1993، والبحث عن طريف احلادي – دار 
اجلالء للثقافة والفنون - غزه 1994، املخلص/ ه 
الناس   – لألطفال   – وكفرتا   ،1997 الناس   - لك 
1999، والشيء - مساعد مخرج – املسرح الوطني 
البندقيه  وتاجر   ،1999 احلكواتي   / الفلسطيني 
 ،2000 ) الله  رام   ( مار يوسف  راهبات  مدرسة   –
جابر  واب��و   ،2003 الناس   - لألطفال   – وبلقيس 
اخلليلي – املسرح الوطني / احلكواتي 2003، وامراه 
سعيده – املسرح الوطني / احلكواتي 2004، وخرب 
 � والعريس   ،2004 القدس  فناني  جتمع   � الباص 
الوطني  املسرح   � واش��ب��اح   ،2005 الوطني  املسرح 
2006، وكلهم ابنائي – املسرح الوطني 2007، وامللك 
واالرض   ،2007 الناصره   / احلنن  مسرح  ل��ي��ر!؟ 
وعلى   ،2008 القدس   - حكايا  مسرح   – امللعونه 
خطى هاملت - شكسبير - املسرح الوطني – القدس 
2009، وعلى خد احللم - مسرح احلنن – الناصره 
الوطني  املسرح   – احلكواتي  في  وحكواتي   ،2009
الوطني  امل��س��رح   – م��ع حبي  ال��ق��دس  وم��ن   ،2009
املسرح   – احل��ب  عيد   – داي  وفالنتاين   ،2010
الوطني 2011، ورؤيا فلسطينيه حملطات في سيرة 

مارتن لوثر كنغ – الوطني 2011 .
 ، س- ه���ل ح��ص��ل ان أي رف��ض��ت ع��م��ل م��ع��ن 

وملاذا؟
ج- نعم ، ولعدة اسباب اّما لعدم قناعتي بقدرات 

املخرج او لعدم امياني مبا تطرحه املسرحية .
س - ه���ل ل���ك اع���م���ل ف��ن��ي��ة ف���ي ال��ت��ل��ف��زي��ون 

والسينما؟
ج - نعم ، هناك عدد منها ، وهي : مسلسل يانون 
تاليف رياض سيف واخراج حيان يعقوب – 1998، 
وفيلم حالة تاليف ري��اض سيف واخ��راج يوسف 
الديك 2005، وفيلم ليش صابرين - مؤيد عليان 
– 2008، وفيلم سنه معده للفقد - رمزي مقدسي – 
2009، واملسلسل التلفزيوني عد للعشره – تلفزيون 

القدس التربوي 2011 .
س -هل قمت بدور معن في احدى املسرحيات 

وشعرت بالندم النك اديته؟
ج - ابدا .

دورات تدريب ..
س- هل اشرفت على دورات فنية؟

في  دورة  منها  دورات  على  اش��رف��ت   ، نعم   - ج 
التمثيل للبالغن - دار اجلالء – 1993، ودورات دراما 
ثيروبي )العالج باستخدام الدراما( في القدس ورام 
الله94/93/92/1991 ، ودورات في صناعة وحتريك 
الدمى ملربيات رياض األطفال 1999، ودورات العالج 
ب��ال��درام��ا)درام��ا ث��ي��روب��ي( – م��درب��ي األط��ف��ال في 
نابلس   – جنن   – الله  رام   : املجتمعية  املؤسسات 
– لصالح مؤسسة  – غزه - خان يونس  – اخلليل 
وكنت   ،1998 يونس  خ��ان   : احل��ر  والفكر  الثقافه 
مدرب الدراما لدورات تاهيل مربيات االطفال في 
مركز العناية االهلية بالقدس، ومدرب دورات تاهيل 
معلمي التربية الفنيه - مادة الدراما - مركز خليل 
السكاكيني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في 
 2003 الله  رام   - الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
مركز   – االطفال  مدرسات  تاهيل  ودورة   ،2010  –
االميره بسمه القدس 2002، ومدرب مادة التمثيل 

واالخراج املسرحي مبدرسة املسرح الصيفية باملسرح 
دورة   ،2011-  2008 ع��ام  تاسيسها  منذ  الوطني 
الدولي  املعهد  اطار  املمثلن احملترفن في  تدريب 

للمسرح – تورينو 2010.
أبرز املشاكل ..

كفنان  توجهك  التي  املشاكل  اب��رز  ما هي  س- 
مسرحي؟

ج - م��ش��اك��ل��ن��ا ك��ث��ي��رة واه��م��ه��ا ادع���ي���اء الفن 
والثقافة من اجلهلة والسطحين الذين يتصورون 
ان املسرح هو مهنة من ال مهنة له، ويّدعون فهم 
، فيسيئون  ما يكونون عنه  ابعد  الفن وهم  هذا 
، كما ان عدم  للفن وللفنانن والنفسهم وشعبهم 
للعمل  وجود نقابة مهنية متنح االذن للمؤهلن 
او  حسيب  دون  الفنية  الساحة  يترك  املسرحي 
املالية  امل����وارد  ضعف  ل��ذل��ك  اضفنا  ف��ان  رق��ي��ب، 
الهمية  والشعبية  الرسمية  املؤسسات  وجت��اه��ل 
الفنون عموما، وضعف الوعي اجلماهيري وتدني 
االستهالكي  الفن  الفنية بسبب  الذائقة  مستوى 
الفنانن  معاناة  م��دى  عندها  ن���درك   ، املمجوج 

املؤهلن واحلقيقين في بلدنا.
س- هل حصلت على جوائز؟

ج - ح��ص��ل��ت ع��ل��ى ع���دد م��ن اجل���وائ���ز ومنها 
وزارة  م���ن   1996 األط���ف���ال  م��س��رح  ن���ص  ج���ائ���زة 
الثقافه بالتعاون مع مؤسسة تامر ومؤسسة انقاذ 
وجائزة  والغوله،  حديدون  مسرحية  عن  الطفل 
املسابقه الثقافية لنادي شباب اخلليل عن النص 
: كفرتا / ج��واد األرض اخل��ض��راء1998،  املسرحي 
وج���ائ���زة م��س��اب��ق��ة ال��ن��ص��وص امل��س��رح��ي��ه / نص 
 : مسرحية   2004 الثقافه  وزارة   / الطفل  مسرح 
ديك اجلن، وجائزة افضل عمل مسرحي ملسرحية 
القاهره   : مهرجانات  من  االحتالل  حتت  قصص 
التجريبي ، قرطاج تونس � ممثل، وجائزة افضل 
مهرجان  م��ن  العريس  ملسرحية  مسرحي  ع��رض 
م��س��رح��ي��د ب��ع��ك��ا ، وت���ك���رمي ع��ل��ى م��ن��ج��زات��ي في 
الدولي  املهرجان  في  الفلسطيني  املسرح  خدمة 
مهرجان  وتكرمي   ،2010 ع��ام  اجلزائر   – للمسرح 
املناره املسرحي – رام الله 2011، وجائزة جمعية 
النقاد في فرنسا الفضل عمل مسرحي ناطق بلغة 
اجنبية عن املوسم املسرحي 2011-2012 ملسرحية 
انتيغونا، وتكرمي احتاد الطلبة املقدسين 2012، 
تكرمي رابطة املسرحين الفلسطينين 2012 على 

اجنازات طاقم مسرحية انتيغونا في فرنسا .
متزوج من الفنانة رمي تلحمي..

س - أنت متزوج من الفنانة رمي تلحمي هل هذا 
جعلكما متفاهمن في عملكما وحياتكما؟

احدنا  يتدخل  ال  ان  اتفقنا  الننا   ، نعم   - ج 
بعمل االخر وان ال نخلط بن الشخصي واملهني ، 
نتبادل املشورة والنصح وال نتجاوز ذلك للتدخل في 
خيارات بعضنا ، وكالنا ولله احلمد ناجح ومتميز 
، وبيتنا كغيره من البيوت فيه من احلب قدر ما 

فيه من املشاكسات.
ع��م��ل��ك��م��ا على  ان��ع��ك��س��ت ط��ب��ي��ع��ة  ه���ل  س- 

بناتكما؟
ج - بالتأكيد ، فقد تربت بناتنا الثالث : منى 
اج��واء فنية حيوية ومنتجه،  وم��روه في  وم��رمي 
وثالثتهن ولله احلمد مهيئات للفن واالبداع وهن 
في الطريق نحو املهنية واالحتراف شرط ان ال يؤثر 
ذلك سلبيا على حتصيلهن العلمي، وان يتخصصن 

اكادمييا حسب اختياراتهن باذن الله .
الترجمة 

س- تعمل مترجما احيانا ما هي االعمال التي 
قمت بترجمتها؟

االعمال  وم��ن  الترجمة  ف��ي  عملت   ، نعم   - ج 
التي ترجمتها املخلص / ة لك - الري توماس / جزر 
- غيتاشو  برباس  ومسرحيه  استراليا،   / الفيجي 
ط���ارك���ن - اث��ي��وب��ي��ا / ب��ال��ت��ع��اون ال��ك��ات��ب ج��م��ال 

القواسمي - مسرحيه، وانا البحر ، من انت : مهنور 
الدراما  ألستخدام  عملي  دليل   - الهند   / يارخان 
كوسيله للعالج، ومزرعة احليوان : جورج اورويل – 
روايه، وهناك حقل : مسرحية للكاتبه االمريكيه 
جن مارلو 2010، ومحطات في مسيرة مارتن لوثر 
كنغ – للكاتب االمريكي كليبورن كارسون – 2011، 
 ،2011  – ملنر  ارث���ر  الكندي  للكاتب   – وحقائق 

ومسادا – ارثر ملنر – 2012 .
س- كيف تعمل على تطوير مواهبك؟

اساليب  اح��دث  ومتابعة  والقراءة  بالعمل   - ج 
العمل الفني على مستوى العالم، وال شك ان للعناد 
ق��درات��ي  ف��ي تطوير  ه��ام��ا  وال��ص��ب��ر دورا  وامل��ث��اب��رة 

واساليب عملي سواءا ككاتب او مخرج او ممثل.
س- ه��ل فكرت ف��ي ي��وم م��ن االي���ام ت��رك الفن 

والعمل في مجال اخر؟
ج - ال، ولم ولن افعل باذن الله .

الفن  حلالة  تنظر  كيف   ، مقدسي  كفنان  س- 
الفلسطيني؟

ج - متنّوع ، تناحري ، ضعيف ، قوي ، متناقض 
، فقير ، غني ، ذكي ، احمق ويحوي كافة املتناقضات 
وليدا  زال  ما  انه  واظ��ن  احبه  تخيلها،  ميكن  التي 
املتميزة  النجاحات  رغ��م  االول��ى  خطواته  يخطو 
متّيزه  عن  يبحث  زال  ما  ان��ه  اال  االع��م��ال  لبعض 

وفي عناصر هويته.
س - ما هي االمانة التي يحملها الفنان دائما في 

قلبه وهو على املسرح؟
ج - الصدق واالخالص.

س- ه��ل ك��ان��ت ل��ك جت���ارب ف��ي م��ج��االت فنية 
اخرى؟

ج- ال.
س- هل يجد املسرحيون من يتفهم قضاياهم 

على املسارح اخلارجية والي أي حد؟
ج - نعم ، واننا لالسف الشديد نحظى باالهتمام 
والرعاية من االجانب اكثر من ابناء بلدنا والسبب 
الى  سبقتنا  العالم  شعوب  جميع  ان  هو  ببساطه 
ه���ذا ال��ش��ك��ل م��ن اش��ك��ال ال��ف��ن��ون ف��اص��ب��ح امل��واط��ن 
جنسيته  ع��ن  النظر  بغض  الفنان  يقدر  لديهم 
او الديني، اما عندنا فما زالت  او انتماءه الفكري 
الطريق،  بداية  في  خاصة  واملسرح  عامة  الفنون 
وقلة هم من يدركون قيمة واهمية ما نقدمه في 
الكثير من االعمال املسرحية  بالدنا وبالتالي فان 
اكثر مما تعرض  اخل��ارج  الفلسطينية تعرض في 
رأس  على  يضع  هناك  امل��واط��ن  الن  فلسطن،  ف��ي 
واخر سينمائيا  الشهري عرضا مسرحيا  برنامجه 
ال بد له من حضوره وادراج��ه في ميزانيته كاملاء 

والكهرباء والطعام فاين نحن من ذلك ؟
التمويل..

س- الى أي مدى طغت احلالة السياسية على 
املسرح ونصوصه؟

ج - ال اواف����ق ، ع��ل��ى ه���ذه امل��ق��ول��ة ف��امل��س��رح 
ال���واع���ي وال��ن��اض��ج ح��ت��ى عندما  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي 
من  يتناوله  فانه  املباشر  اليومي  الهم  يتناول 
زاوية حتليلية ترتبط بالوعي العام، اما النصوص 
الهاوية فاعتبرها خطوة على الطريق لالحتراف 

وال تعكس حقيقة املسرح الفلسطيني.
الفلسطينية  القضايا  جميع  تقدم  هل  س- 
ال��ت��م��وي��ل يفرض  ان  ام  ال���واق���ع  ي��ش��اب��ه  ب��ش��ك��ل 

شروطه؟
ج - التمويل ال يفرض شروطا بل يعلن عن 
اج��ن��دت��ه، وال��ف��ن��ان ال��واع��ي ه��و ال���ذي يختار من 
اجندة املمولن ما يتقاطع مع اجندته، وهو من 
النظر عن اجلهة  ايا كان وبغض  االم��الء  يرفض 
املمولة سواءا كانت عربية او اجنبية او محلية. 
وليست مهمة الفن ان يقدم الواقع الن هذه مهمة 
الصحافة اما الفن فمهمته االرتقاء بالذوق العام 
املباشرة  عن  بعيدا  وتوعيته  امل��واط��ن  وتثقيف 

املمجوجة واالسفاف املثير للغثيان.
س- هل تلقيتم دعما من أية جهات حكومة 

فلسطينية ؟
ج- ال يوجد دعم ابدا ومن يدعي غير ذلك 

فقد زور التاريخ .
س - ما هو العمل القادم لك؟

ج - ب��ع��د ع��ودت��ي م��ن ف��رن��س��ا ف��ي ك��ان��ون اول 
لدّي مشروعان : االول اخراج مسرحية عن املرأة 
ومعاناتها في املجتمع بتمويل ذاتي وبالتعاون مع 
واخ��راج  كتابة  والثاني   ، فاعور  نسرين  الفنانة 
م��س��رح��ي��ة ل��الط��ف��ال ب��اس��ل��وب م��س��رح ال��ب��س��اط 
املغربي وبالتعاون مع رمي تلحمي ورمزي مقدسي 
وعبد السالم عبده واخرين وبتمويل من مؤسسة 

القطان .
س - ما هي رسالتك الشخصية من خالل عملك 

كمسرحي مقدسي؟
لتاريخنا  شاملة  مراجعة  م��ن  لنا  ب��د  ال   - ج 
وموروثنا الفكري والثقافي لنفهم اين نحن، حتى 

نتمكن من السير الى االمام .
س - كلمة اخيرة ؟

ج - ف��ل��س��ط��ن ل���ن ت��خ��ت��ف��ي وه����ي ب��ان��ت��ظ��ار 
مستحقيها.

اخلليل- غيث غيث- ضمن سياسة دائرة 
املراكز الثقافية والشبابية في بلدية اخلليل 
تواصل  الطلبة،  احتياجات  تلبية  أج��ل  من 
بلدية اخلليل برنامجها )ُحلمي عملي( امُلمول 
من مؤسسة الشراكة األمريكية الشرق أوسطية 
منذ  البرنامج  في  العمل  بدأ  )ميبي(، حيث 
بداية شهر "حزيران" ومت تدريب كوكبة من 
نقل  من  امُلمكنن  اجلامعات  وطالبات  طالب 
املعلومات بأسلوب سلس ومقنع للمستفيدين، 
ومت ت��وزي��ع امل��ش��ارك��ن على ث��الث��ة م��راك��ز في 
ال���دائ���رة وال��ت��ي ت��ض��م ك���اًل م��ن مجمع اس��ع��اد 
الطفولة، مركز تنمية مواهب جيل املستقبل 

واملركز الكوري الفلسطيني.
طلبة  مستوى  رف��ع  إل��ى  البرنامج  ويهدف 
وتوعيتهم  تخصصهم  إخ��ت��ي��ار  ف��ي  امل����دارس 
بأهمية دورهم في تنمية املجتمع مبا يحقق 
مصاحلهم ويلبي احتياجتهم، إضافة إلى رفع 
وأهمية  بطبيعة  معرفتهم  لزيادة  كفاءتهم 
التخصصات املهنية والتي من شأنها أن توازي 
العمل،  س��وق  ف��ي  واالح��ت��ي��اج  التخصص  ب��ن 
وك���ذل���ك األم����ر ارت���ب���اط ال��ط��ل��ب��ة مب��واه��ب��ه��م 
بواقع  تناسقها  وم��دى  والعلمية  األكادميية 
إح��ت��ي��اج��ات اجل��ام��ع��ات وامل��ؤس��س��ات لطبيعة 
من  الطالب  متكن  على  وال��ق��درة  التخصص 
ويحافظ  يختار  وكيف  يختار  فيما  اإلب���داع 

على اختياره.
إلى  البرنامج  التدريب في هذا  ويقوم طاقم 
قيادية  م��ه��ارات  مجموعة  على  الطلبة  تعريف 
اإلق��الع  خاللها  من  الطالب  يستطيع  وحياتية 
وخوض غمار احلياة، وهو ميتلك معلومات كافية 
حول سوق العمل والتخصصات املطلوبة ويستطيع 
أن ُينافس أقرانه في احلصول على مكانه الطبيعي 

ضمن إمكانياته وقدراته التي يتمتع بها.
وتسعى إلى أن تكون هذه الورشات التدريبية 
حلقة وصل حقيقية بن زيادة إدراك طلبة 
املدارس إلمكانياتهم وطموحاتهم وُحلمهم، وما 
وكذلك  االستيعاب  على  اجلامعات  قدرة  هي 

ضمن برنامج "ُحلمي عملي"

أكثر من 400 طالب جتاوزوا اخلطوة األولى من حتقيق حلمهم باختيار تخصصهم 

بفضل  التطور  على  العمل  س��وق  ق��درة  األم��ر 
إبداع الطلبة.

مديرية  مع  أقيمت  التي  الشراكة  أن  كما 
في  املثالي  ال���دور  لها  ك��ان  والتعليم  التربية 
إجناح البرنامج من حيث تسهيل مهمة املدربن 
التدريبي  البرنامج  ويعتبر  الطلبة،  وإنتقاء 
األول الذي يستهدف طلبة املدارس بشكل كامل 
يختار  البرنامج  هذا  أن  معتبرين  ومتكامل، 
في مرحلته األولى عينة من املدارس على أمل 

الوصول الى كافة مدارس احملافظة.
فعاليات املشروع

يتم تدريب مجموعات موزعة على الثالثة 
مراكز، حيث تضم كل مجموعة )25( طالبا 
على  العاشر  او  التاسع  الصف  م��ن  طالبة  أو 
من  وت��زي��د  بأنفسهم  ثقتهم  ُت��ع��زز  م��واض��ي��ع 

معرفتهم باحتياج املجتمع، كما يتم تدريب 
املجموعات على كيفية االستفادة من اختبار 
هذه  وتعتبر  "ه��والن��د"  واختبار  "هيرمان" 
ميول  تربط  التي  الطرق  اح��دى  االختبارات 

الطالب بالتخصصات األنسب لهم.
لتكوين  للمصانع  زي��ارة  عمل  إل��ى  إضافة 
العامل احلاصل على شهادة مهنية  فكرة عن 
وحقوقه والعامل املمارس للمهنة بدون شهادة، 
وعمل زيارات إلى املدارس املهنية والصناعية، 
ك��م��ا ي��ت��م ال��ع��م��ل ع��ل��ى  ت��ط��ب��ي��ق ل��ل��ب��رن��ام��ج 
مب��س��اع��دة ال���ط���الب امل��ش��ارك��ن ف���ي امل����دارس 

املستفيدة من املشروع .
الثقافية  امل���راك���ز  دائ�����رة  م��دي��ر  وحت����دث 
وال��ش��ب��اب��ي��ة ف��ي ب��ل��دي��ة اخل��ل��ي��ل م��ح��م��ود اب��و 
صبيح: "وتأتي أهمية املشروع للطلبة إلختيار 

السوق  وع��دم تكدس  دراس��ة  ما يناسبهم من 
يستطيع  ال  بتخصصات  واجل��ام��ع��ات  احمللي 
هذا السوق استيعابها، وكذلك الرفع من مهارات 
الطلبة في اإلتصال والتواصل وكتابة املبادرات 
وتطبيقها من خالل تخصيص ميزانية محددة 

لهذه املبادرات."
وق����دم ش��ك��ره إل���ى رئ��ي��س ب��ل��دي��ة اخلليل 
املجلس  وأع���ض���اء  ال��زع��ت��ري  داود  ال��دك��ت��ور 
لفئة  األم��ث��ل  اخل��دم��ة  تقدمي  على  حلرصهم 
ال��ط��ل��ب��ة، وك��ذل��ك إل���ى ال��ش��رك��اء ف��ي التربية 
التسهيالت  كافة  يقدمون  ال��ذي��ن  والتعليم 
إلجناح املشروع، وفي نهاية حديثه وجه الشكر 
والتحية إلى مؤسسة )ميبي( على دعمها مثل 
هذه املشاريع احليوية، وثمن دور كافة املشرفن 

واملدربن في املشروع. 

للصحافة  ال��رواد  الكتوت-  غسان  نابلس- 
واإلعالم- فازت ثالثة مشاريع تقدم بها طلبة 
من جامعة النجاح الوطنية للملتقى اإلبداعي 
الطالبي اخلامس عشر الذي عقد في جامعة 
اململكة  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في 
املاضي،  أول  تشرين  ف��ي  السعودية  العربية 
والذي يعقده املجلس العربي لتدريب طالب 

اجلامعات العربية.
والزخرفة  العربي  اخلط  مشروع  فاز  فقد 
ب��امل��رت��ب��ة األول�����ى ف���ي م��ج��ال االب�����داع الفني 
للطالب قاسم نوح صالح صرطاوي من تخصص 
بيوتكنولوجي وبإشراف االستاذ جمال ناعسة، 
كما فاز مشروع التهاب الرئة املرتبط بأجهزة 
نسبة  فلسطن:  ف��ي  االص��ط��ن��اع��ي  التنفس 
في  الثالثة  باملرتبة  خطره،  وعوامل  حدوثه 
مجال العلوم الصحية للطالبن محمد أديب 
العارضة ومحمد صبحي رزية وبإشراف الدكتور 
املياه  معاجلة  م��ش��روع  ف��از  فيما  ن���زال،  زاه���ر 
االب��داع  مجال  في  السادسة  باملرتبة  العادمة 
التكنولوجي للطالبة دانيا يحيى رجائي من 

فوز 3 مشاريع من جامعة النجاح بجوائز امللتقى اإلبداعي الطالبي في السعودية

 ف��ي ال���ورق���ة األول����ى س��ي��ت��م احل��دي��ث عن 
منطقة وادي املالح واالستهداف الشرس التي 

يطولها. 
غور  شمال  محافظة  في  املالح  وادي  يقع 
الغربية  ال��ض��ف��ة  ش��م��ال  ط��وب��اس  ف��ي  األردن 
قرى  ثماني  من  ويتكون  )ج(،  املنطقة  ضمن 
وه���ي: امل��ال��ح، ع��ن احل��ل��وة، ف��راس��ي��ة، همسة، 
احلدادية، سمرة، خلت مخول، واحلمة. ويتم 
توفير خدمات البلدية من قبل جلنة مشاريع 
احمللي  احلكم  وزارة  شكلتها  التي  املالح،  وادي 

الفلسطينية.
فلسطيني   )3.300 ( م���ن  ي���ق���رب  •ما 
الرقم  املالح، وهذا  يعيشون في منطقة وادي 
عمليات  بسبب  مستمر  تغير  حالة  ف��ي  ه��و 
التهجير  وس��ائ��ل  م��ن  وغيرها  وال��ط��رد  ال��ه��دم 

القسري ضد السكان.
الرئيسي  املصدر  احليوانية  الثروة  •تعد 
ال��س��ك��ان في  م���ن م��ج��م��وع  ل���� )٪90(  ل��ل��دخ��ل 
املتبقية  النسبة   )٪10( وأل�����  املنطقة،  ه��ذه 
ال��س��ك��ان تعتمد ع��ل��ى أش��ك��ال أخ����رى من  م��ن 

الزراعة.
•تضم عدد املواشي املقدرة في هذه املنطقة 
)22.000( رأس من املاعز واألغنام،  )1.300( 

رأس من األبقار و )60( رأس من اجلمال.
املالح  وادي  وأراض����ي  ال��س��ك��ان  ع��زل  •يتم 
بنقطة  الغربية  الضفة  وباقي  طوباس  عن 
قام  التي  تياسير،  في  اإلسرائيلية  التفتيش 
بشكل  بنصبها  اإلسرائيلي  االحتالل  جيش 
دائم في نهاية شهر  أيلول2000  في أعقاب 

وادي املالح ... تشريد السكان الفلسطينيني باستخدام أساليب متعددة لالضطهاد
ضمن سلسلة أوراق صادرة عن مركز معا

احللقة األولى األغ���وار  منطقة  على  ال��ض��وء  بتسليط  ال��دائ��م  اهتمامه  ضمن 
الفلسطينية التي تتعرض لعمليات تهويد ممنهجة منذ عام 1967، 
أصدر مركز العمل التنموي –معا، مؤخرًا، سلسلة أوراق حقائق حول 
وما  الغربية،  الضفة  مساحة  من   ٪28.5 تشكل  التي  األغ��وار  واق��ع 
تتعرض له تلك املنطقة من تهجير قسري ضد السكان الفلسطينين 
عبر السيطرة تدريجيا على األراضي وإجراءات هدم البيوت وسرقة 
على  مأساوية  احلياة  يجعل  ما  ال��زراع��ي��ة،  األراض���ي  وتدمير  املياه 
مواطنيها من جهة، ويجعل تلك املنطقة اخلصبة مهددة بالضياع 

نهائيًا من الفلسطينين من جهة أخرى.
االنتفاضة الثانية.

في  احمللية  املجتمعات  استهداف  مت  وق��د 
وادي املالح للتشريد من قبل قوات االحتالل 

اإلسرائيلي باستخدام أساليب متعددة:
• هدم املنازل، هدم مالجئ وهياكل املواشي، 
تقييد الوصول إلى أراضي الرعي عبر اإلعالن 
عن مناطق عسكرية واسعة، تقييد الوصول 
للمصادر الطبيعية للمياه، محدودية احلركة 
ف��ي امل��ن��ط��ق��ة ب��س��ب��ب وج����ود ن��ق��ط��ة تفتيش 

عسكرية مقيدة بشكل كبير.
ون��ت��ي��ج��ة ل���ه���ذه األس���ال���ي���ب وامل���م���ارس���ات 
االنتقال  الفلسطينيون  يختار  اإلسرائيلية، 
من األرض ومنط احلياة الذي كان قد عرفوه 
إستراتيجية  ويجبرون على حتقيق  ألجيال، 
إس��رائ��ي��ل��ي��ة غ��ي��ر رس��م��ي��ة ت��ش��ج��ع "ال��ه��ج��رة 

الطوعية".
وقد صنف جيش االحتالل اإلسرائيلي كافة 
األراض��ي في هذه املنطقة كمنطقة عسكرية 
مغلقة، التصنيف الذي ال يسمح للقرى بالبناء 

أو التوسع الستيعاب النمو السكاني.
"أنت ببساطة ال حتزم الناس في شاحنات 
إلى  الدعوة  أنا أفضل   ،... وتذهب بهم بعيدًا 
سياسة أكثر إيجابية، خللق حالة التي ستحفز 
ال��ن��اس ع��ل��ى ال��رح��ي��ل ب��ط��ري��ق��ة إي��ج��اب��ي��ة"، 
ج��م��ل��ة رئ��ي��س ال������وزراء اإلس��رائ��ي��ل��ي ال��س��اب��ق 

أرييل شارون
هدم املنازل

للهياكل  امل��ت��ك��ررة  ال��ه��دم  عمليات  أث���ارت 
وادي  أن��ح��اء  جميع  ف��ي  وال��زراع��ي��ة  السكنية 

ليس  ومستقبل  مصير  بشأن  م��خ��اوف  امل��ال��ح 
احمللية  املجتمعات  هذه  ولكن  السكان،  فقط 
املالح  وادي  عانى   ،2010 ع��ام  ففي  بأكملها. 
ثالث موجات هدم ل� )93( مبنًى سكنيًا،  والتي 
في  الهدم  عمليات  مجموع  من   )٪52( متثل 
وادي األردن في ذلك العام. وحتى شهر تشرين 
أول من عام 2011، هدمت سلطات االحتالل 
املجتمعات  في هذه  )21( مسكنًا  اإلسرائيلي 
والتي بلغت )16.5٪( من عمليات  الثمانية، 
في  األردن  وادي  في  املسجلة   )128( أل�  الهدم 

ذلك العام.

هدم مالجئ وثكنات املواشي 
كانت تربية املواشي، مصدر الرزق األساسي 
لسكان وادي املالح، الرئيسي في هذه املنطقة 
بسبب وفرة املراعي الطبيعية. ومع ذلك، فهي 
م��ه��ددة م��ن قبل مم��ارس��ات جيش االح��ت��الل 
أعلنت  لقد  واملتكررة.  املستمرة  اإلسرائيلي 
إسرائيل مناطق عسكرية في املنطقة بأكملها، 
وبالتالي تعمل على تعطيل وعرقلة سير ومنع 
الرعاة من أخذ حيواناتهم للرعي في األراضي 

التي كانت تستخدم تقليديًا لهذا الغرض.
ال��رع��ي عبر  إل��ى أراض���ي  ال��وص��ول  تقييد 

اإلعالن عن مناطق عسكرية واسعة
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ه��ذه ال��ق��ي��ود، مت تخريب 
ال��رزق هذا عن طريق هدم  املزيد من مصدر 
بهم.  اخل��اص��ة  والثكنات  احل��ي��وان��ات  م��الج��ئ 
فمن أصل أل���� )93( عمليات الهدم التي متت 
في وادي املالح في عام 2010، )58( من املباني 
التي مت هدمها والتي تشكل )62٪( من عمليات 
عام  ففي  للماشية.  ثكنات  أو  مالجئ  الهدم 
2011، 12 )57٪( من أصل )21( من الهياكل 

التي هدمت كانت للماشية.
تقييد الوصول إلى املصادر 

الطبيعية للمياه
أيضًا  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  فرضت 
قيودًا على احلصول على املياه كإستراتيجية 
منطقة  م��غ��ادرة  على  الفلسطينين  إلج��ب��ار 
االحتالل  سلطات  قامت  حيث  امل��ال��ح،  وادي 
اإلسرائيلي بحفر بئر في وادي املالح العلوي، 
واحلفاظ  استعادة  من  الفلسطينين  ومنعت 
الصغيرة  الينابيع  م��ن  امل��ي��اه  سحب  أو  على 

ف���ي امل��ن��ط��ق��ة. وح���ظ���رت س��ل��ط��ات االح��ت��الل 
اإلسرائيلي الفلسطينين من حفر آبار جديدة 
وحصاد مياه األمطار من أجل أغراض الزراعة. 
وهذه القيود جتبر سكان وادي املالح على شراء 
ذلك  ثمن  ودفع  الثمن  باهظة  املياه  صهاريج 
ليتم نقلها من قرى عن البيضا وبردلة، والتي 
املرتفعة أصاًل وتربية  زادت تكاليف املعيشة 

املواشي في هذه املنطقة.

التنقل احملدود في املنطقة 
بسبب نقطة تفتيش 

عسكرية مقيدة بشكل كبير 
ي��ع��زز ح��اج��ز ت��ي��اس��ي��ر ال��ع��س��ك��ري ال��ع��زل��ة 
والضغط للمدنين الفلسطينين في املنطقة. 
املنطقة، تتطلب  إلى هذه  الوصول  ومن أجل 
تزويد  املسافرين  من  اإلسرائيلية  السياسات 
بطاقات الهوية التي تشير إلى اإلقامة في وادي 
األردن؛ وأولئك الذين يعيشون في أماكن أخرى 
عبر  امل���رور  م��ن  مينعون  الغربية  الضفة  ف��ي 
نقطة التفتيش اإلسرائيلية هذه، مما يخلق 
االجتماعي  التكامل  لتحقيق  إضافيًا  عائقًا 
فلسطن،  بقية  مع  والتعليمي  واالقتصادي 

والذي يعزز أهداف االحتالل. 
النتيجة النهائية

 "الهجرة الطوعية"
يتم وبشكل مستمر ومتكرر في وادي املالح 
استهداف مباٍن سكنية وزراعية للهدم، ويواجه 
السكان تفاقم القيود املتعلقة بقدرتهم على 
األراض��ي  امل����وارد، مثل  إل��ى  وال��وص��ول  التنقل 
قبل  م��ن  القمعية  امل��م��ارس��ات  وه���ذه  وامل���ي���اه. 
السكان  حتمل  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات 
أدى  مما  متصاعدة،  تكاليف  الفلسطينين 
في نهاية املطاف إلى الهجرة "الطوعية" من 
املنطقة من أجل جتنب املزيد من اخلسائر عامًا 
كعابنة،  عائلة  املثال،  سبيل  على  ع��ام.  بعد 
التي تتألف من 32 فردًا ومتلك ما يقرب من 
املنطقة  عن  تخلت  املاشية،  من  رأس   )700(
استهدافا  أقل  املدن  مواقع قرب  نحو  واجتهت 

.)A( في املنطقة

كلية الصيدلة باشراف الدكتور عامر الهموز.
يذكر أن هذه االبحاث مت اختيارها من بن 
سبعة وعشرين بحثا تقدمت ملركز التدريب 

العملي ومكتب شؤون املبتعثن، وتنافست مع 
مائة وثالثة عشر بحثا. 

حمد  رام��ي  الدكتور  اجلامعة  رئيس  وهنأ 

املسابقات،  ه��ذه  ف��ي  الفائزين  الطلبة  ال��ل��ه، 
كما  والنجاح،  التقدم  من  مزيدا  لهم  ومتنى 
ق���دم ال��ش��ك��ر مل��ش��رف��ي��ه��م ع��ل��ى م���ا ب���ذل���وه من 
جهد مميز ملشاركة هؤالء الطلبة في امللتقى 
ال��ط��الب��ي اخل���ام���س ع��ش��ر وحت��ق��ي��ق��ه��م ل��ه��ذه 

النتائج املميزة. 
العملي  التدريب  ب��دوره، قدم مدير مركز 
باجلامعة الدكتور عامر الهموز، الشكر للدكتور 
في  املشاركن  للطلبة  دعمه  على  الله،  حمد 
في  ف��وزه��م  الطلبة  جلميع  وب����ارك  امل��ل��ت��ق��ى، 

املراتب املتقدمة. 
وعقد امللتقى لهذا العام برعاية امللك عبد 
ال��ل��ه ب��ن عبد ال��ع��زي��ز ف��ي م��ج��ال "اجل��ام��ع��ات 
البح��ث  م��ح��اور  وض��م��ن  والتنمية"  العربية 
ال��ع��ل��م��ي، واإلب������داع ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي، وجت��رب��ة 
التنمية ويشمل دور اجلامعات  اجلامعات في 
العربية في رعاية املوهبة واإلبداع، واإلبداع 
واإلع��الن��ي،  التشكيلي  الرسم  ويشمل  الفني 
والتصميم اجلرافيكي، وفن اخلط العربي، وفن 

الزخرفة اإلسالمية.

يكن  "ل��م   - سمودي  علي  تقرير:  جنن- 
كفيفا  كوني  السهل  باالمر  النجاح  حتقيقي 
دراستي  مواصلة  على  صممت  معاناتي  ورغم 
الكمل مشوار في اجلامعة ولكن طريقي مغلقة 
الثانوية  ف��ي   ٪60 معدل  على  حصلت  الن��ي 
الطالب  استهل  الكلمات  بهذه   ... ال��ع��ام��ة." 
الكفيف محمود مصطفى حديثه ملراسلنا في 
باالجناز  الفرح  مشاعر  فيها  امتزجت  حلظة 
االه���م واالك���ب���ر ف��ي ح��ي��ات��ه ب��ع��د جن��اح��ه في 
النه  واالل��م  باحلزن  العامة  الثانوية  امتحان 
االلتحاق باجلامعة جراء قرار  لن يتمكن من 
وزارة التعليم العالي الذي يصفه بالظالم وغير 

العلمي وخاصة بالنسبة حلالته.
ويقول: "فاملعدل الذي حققته رغم كوني 
املبصر  للشخص   ٪90 م��ع��دل  ي����وزاي  كفيفا 
على  لله  بحمد  تفوقت  انني  علما  وال��ع��ادي 
ك��ث��ي��ر م��ن امل��ب��ص��ري��ن وح��ق��ق��ت م��ا ل��م يصل 
النه  يجدي  ال  ذل��ك  كل  ولكن  بعضهم  اليهم 
لن تستقبلني أية جامعة ما دام القرار ساري 

املفعول".
التحدي وااللم 

يعتبر  القرار  ان  يعتقد  محمود  ان  ورغ��م 
االستسالم  يرفض  فانه  بحقه،  كبيرا  غبنا 
في  بحقه  التمسك  على  ويصر  الواقع  لالمر 
فهو  العقبات  ك��ل  وحت���دي  اجلامعي  التعليم 
ميتلك خبرة كبيرة في مشوار التحدي وااللم 
منذ ان فقد البصر، فرفض االنزواء والتهميش 
متسك  ودوم��ا  اجتماعية  حلالة  يتحول  وان 
"كان  ويقول:  افضل،  في سبيل حياة  باالمل 
ت���رزق عائلتي بثالث  ان  وق���دره،  ال��ل��ه  ق��ض��اء 
ابناء يعانون من فقدان البصر، كنت احدهم 
والدت��ي  من  قليلة  اشهر  بعد  معاناتي  وب��دات 
بفقدان بصر جزئي، فبذلت عائلتي كل جهد 

مستطاع لعالجي".

الطالب الكفيف محمود: الله وهبني النجاح فال تغلقوا 
األبواب أمامي فمن حقي أن أتعلم في جامعات وطني

واضاف: "رغم التنقل بن املراكز الطبية 
وامل��س��ت��ش��ف��ي��ات واالط����ب����اء اص���ح���اب اخل��ب��رة 
واالخ���ت���ص���اص ف���ي ال���وط���ن وخ���ارج���ه فشلت 
العمليات اجلراحية التي اجريت لي وتدريجيا 
االولى  املرحلة  في  ففقدت  معاناتي  تزايدت 

القدرة على القراءة".
ويكمل: "مع تطور الطب والعلم، خضعت 
لعملية جراحية جديدة كانت نتيجتها كارثة 
فقدان بصري بشكل كامل واجماع االطباء على 

انني ساعيش كفيفا لالبد". 
الدراسة والتعليم 

ابنائها، احتضنت  املها بسبب وضع  ورغم 
رعايتهم  على  وحرصت  مكفوفيها  العائالت 
وت��ع��ل��ي��م��ه��م ودم���ج���ه���م ف���ي امل��ج��ت��م��ع ل��ت��ام��ن 
برهبة  "شعرت  محمود:  ويقول  مستقبلهم، 
م��ن دراس��ت��ي بسبب نظرة  االول���ى  الفترة  ف��ي 
المكانية  تفهمهم  وع����دم  وال���ط���الب  ال��ن��اس 
دراسة طالب كفيف معهم ولكن تشجيع اسرتي 
واملدرسة ساهم في حتفيزي وبناء شخصيتي 
احلزن  مشاعر  "كتمت  ويضيف:  اجلديدة"، 
واستعادة  الطب عن عالجي  واالل��م مع عجز 
تلغي  ال  االع��اق��ة  ان  مبقولة  وام��ن��ت  ب��ص��ري 
الله  عوضني  م��ا  استثمر  ان  وق���ررت  الطاقة 
والبصيرة  البصر بنور االميان  به من فقدان 

الواصل دراستي". 
منحت  واالرادة،  واالص�����رار  االمي����ان  روح 
ال��ك��ف��ي��ف م��ح��م��ود ع���وام���ل االس���ن���اد وال��ق��وة 
للكفيف،  ه���ام  ك��س��الح  بالتعليم  ليتمسك 
وي���ق���ول: "ت��ن��ق��ل��ت م��ن م��درس��ة الخ����رى رغ��م 
مطبوعة  كتب  توفر  لعدم  الصعبة  الظروف 
ب��ن��ظ��ام ب��ري��ل، وك��ن��ت ف��ي امل��راح��ل املختلفة 
واقدم  والطلبة  املعلمون  ويساعدني  مستمعا 

االمتحانات شفهيا وبحمد الله جنحت".
في الفصل الثاني من الصف العاشر خضع 

لم حتتلف  لعملية جراحية جديدة  محمود 
نتيجتها سوى بالم ومعاناة جديدة لفقدانه 
البصر بشكل كامل مما اضطره لالنقطاع عن 
ال��دراس��ة مل��دة عامن وس��ط م��ح��اوالت عائلته 
الي��ج��اد ع���الج يعيد ل��ه ح��ت��ى ول���و ج���زء من 
محمود  ودخ��ل  احل��ال��ة  استمرت  لكن  ب��ص��ره، 

الثانوية العامة".
جناح صعب 

االولى  املرحلة  في  محمود  الكفيف  عاش 
واملشقات  املصاعب  من  الكثير  الثانوية  من 
في حياته  مرحلة  واخطر  اله��م  دراس��ت��ه  في 
بسبب نقص الكتب املطبوعة على نظام بريل، 
بالنجاح  مصطفى  شقيقي  "جتربة  وي��ق��ول: 
رغم كونه كفيفا والتحاقه باجلامعة وتخرجه 
منحتني القوة واالرادة الواصل الدراسة النها 
ط��ري��ق��ي ال��وح��ي��دة حل��ي��اة ك��رمي��ة، وحتملت 

الكثير بسبب نقص الكتب".
الكتب  توفرت  االمتحانات  "قبل  ويكمل: 
للدراسة  برنامجا  فوضعت  التربية  وزارة  من 
والتعويض واكملت استعدادي ملعركتي الكبيرة 

في احلياة وهي االمتحانات النهائية ". 
ساندت العائلة ابنها، وتفانت والدته ووالده 
في توفير االجواء املناسبة في منزلهم، بينما 
لساعات طويلة  ويدرس محمود  كان يجتهد 
ولكن املشكلة التي يعتبرها سببا في التاثير 
لنفس  خضع  "ان���ه  ي��ق��ول:  كما  معدله  على 
املبصرون  قدمها  التي  واالسئلة  االمتحانات 
بنفس الزمن رغم انه كان يحتاج لوقت اكثر 
النه كان ينقل االجابات ملعلم عينته التربية 

ملساعدته".
ويقول محمود: "كان جناحي صعبا، ولكني 
شكرت الله الذي كرمني بنجاحي الذي ادخل 
الفرحة لعائلتي وشعرت الول مرة بطعم الفوز 
كل  في  الزمتني  معاناة  ط��ول  بعد  واالنتصار 

املشوار نحو  اكمل  ان  خطوات حياتي، وقررت 
الشهادة العليا".

االمل وااللم 
الكفيف محمود  املجتمع  كرمت مؤسسات 
اعتبرت  النها  واملتفوقن  االوائ��ل  الطلبة  مع 
نتيجته متيزا وتفوقا بالنظر حلالته ووضعه، 
محمود  ص��دم  االحتفاالت  انتهاء  بعد  ولكن 
ميكنه  لن  ال��ذي  العالي  التعليم  وزارة  بقرار 
من الوصول ملقعد اجلامعة لتحقيق حلمه في 
الشهادة والوظيفة، ويقول: "عندما كرمت مع 
ال  وسعادة  بفرحة  شعرت  واملتفوقن  االوائ��ل 
مثيل لها النني اعتقدت ان اجلميع سيتعامل 
ولكن  النظرة  ه��ذه  وف��ق  وجناحي  معدلي  مع 
بسبب  جامعة  باية  التسجيل  من  امتكن  لم 
قرار التعليم العاملي الذي لم يراع وجود هذه 
الفئة التي انتصرت على االعاقة وخاضت كل 

اشكال املعاناة".
واضاف: "بعد انتهاء االحتفاالت، لم يسال 
احد عني ولم يهتم احد مبصيري، ولكن لن 
اتخلى عن االمل ومواصلة العمل للحصول على 
شخصيتي  الحقق  وكفاءتي  بقدرتي  ش��ه��ادة 
وبناء  افاعال  عنصر  واك��ون  مستقبلي  وابني 

في املجتمع ".
وتابع: "رسالتي الوحيدة موجهة للرئيس 
الدكتور سالم  ال��وزراء  ورئيس  محمود عباس 
على  الدكتور  العالي  التعليم  ووزي���ر  فياض 
كان  فنجاحي  الظلم،  عنا  ارف��ع��وا  اجل��رب��اوي 
معركة كبيرة، ورغم اعاقتي اثبت انني قادر 
النجاح"، واضيف: "الله وهبني مكرمة  على 
فمن  امامي  االب��واب  باقي  تغلقوا  فال  النجاح 
ومعدلي  وطني  جامعات  ف��ي  اتعلم  ان  حقي 
جامعيا  مقعدا  عليها  استحق  متيز  ش��ه��ادة 
وطني  بناء  في  الساهم  مستقبلي  لي  يكفل 

وخدمة شعبي قبل نفسي". 

أحيت مديرية   - س��م��ودي  علي   – ط��وب��اس 
شرطة محافظة طوباس اليوم العاملي للطفولة 
مع اطفال روضة جمعية عقابا اخليرية ، جاء 
ذلك خالل زيارة قام بها مدير شرطة احملافظة 
املقدم حقوقي مقداد سليمان وعدد من الضباط 
إلى اجلمعية وكان في استقبالهم رئيس وأعضاء 
أهالي  من  وع��دد  ال��روض��ة   معلمات  و  اجلمعية 

األطفال .
واإلع��الم  العامة  العالقات  إدارة  بيان  وذك��ر 
التواصل  تعزيز  منطلق  ومن  انه  الشرطة،  في 
ب��ك��اف��ة شرائحهم  م��واط��ن��ي��ن��ا  م��ع  االج��ت��م��اع��ي 

يستحقون  والذين  األطفال  شريحة  ،وبخاصة 
قيادة  من  وتقديرا   ، الرعاية  و  الدعم  كل  منا 
بالتنشئة  ل��اله��ت��م��ام  الفلسطينية  ال��ش��رط��ة 
السليمة ألبنائنا األطفال ، وخاصة وان مرحلة 
الطفولة  تعتبر من أهم مراحل حياة اإلنسان ، 
وأن الطفل  الفلسطيني بحاجة إلى عناية من 
نوع خاص ليستطيع  التقّدم في حياته بشكل 
سليم، فقد بادرت شرطة محافظة طوباس إلى 
اخليرية  عقابا  جمعية  روض��ة  أطفال  مشاركة 
فرحتهم بهذه املناسبة لبث روح األمل  لديهم 
اليوم  يتجدد  االستمتاع بحياتهم،ففي هذا  و 

بحث أطفالنا عن طفولتهم املسلوبة، وأحالمهم 
احملطمة في ظل الظروف الصعبة التي متر على 

شعبنا الفلسطيني .
وجرى توزيع الهدايا على األطفال ، من قبل 
مديرية شرطة احملافظة املقدم حقوقي مقداد 
سليمان الذي قال " إن الطفل الفلسطيني من 
كباقي  يفرح  وان  وكرامة  بحرية  العيش  حقه 
على  للقائمن  شكره  موجها  ال��ع��ال��م"،  أط��ف��ال 
الذي سيقودون  الروضة والهتمامهم بأجيالنا  

مسيرة املستقبل.
وأش����ار إل���ى إن امل��رح��ل��ة حت��ت��اج إل���ى اإلع���داد 

اجليد لهم ، و من هنا تقع  املسؤولية على كافة 
فئات الشعب الفلسطينية ومنها الطفولة جتاه 
بناء الدولة الفلسطينية املستقلة، وتوفير كل 
الشروط التي تؤمن حياة كرمية واحلقوق نص 

عليها القانون الدولي .
جمعية  على  القائمون  ثمن  جهتهم،  وم��ن 
عقابا اخليرية  وأهالي األطفال هذه الزيارة التي 
تعبر عن مدى اهتمام مديرية الشرطة بأبناء 
مطالبن   ، األط��ف��ال  فئة  خاصة  و   ، احملافظة 
التي   املبادرات  و  الفعاليات  هذه  مبثل  باملزين 

ترسم البسمة و الفرحة على وجوه أطفالنا .

شرطة طوباس حتيي اليوم العاملي للطفولة مع أطفال روضة عقابا اخليرية


