
العسكرية  والحواجز  العنصري،  الفصل  ج��دار  إقامتها 
المقامة على الطرق، مما أدى إلى إبعاد الشعب والمواطنين 

عن أهلهم وأراضيهم وأمالكهم.
نواب  إبعاد  بقرار  أخيرا  التعسفية  سياستها  قامت 
ال  ولكنهم  العاشرة  الحكومة  في  السابق  ووزيرها  القدس 

زالوا لغاية هذا اليوم صامدين أمام سلطات االحتالل.

نشرة تصدر عن       العدد الخامس       -   أيار 2011م/1432 ه� 

في هذا العدد

كلمتنا

اقــــــرأ

القدس لنـا

من  ال��م��دائ��ن،  زه���رة  جنبات  بين  م��ن   
فرحها،  من  أهلها،  من  سورها،  من  حاراتها، 
من  صمودها،  من  كبريائها،  من  حزنها،  من 
الراسخة  العظيمة  القلعة  من  عنفوانها، 
وخفافيش  الليل  ذئاب  رغم  الزمان  َمرِّ  على 
تخرج  السجان،  وظلم  االحتالل،  وُذّل  الظالم، 
ليهتفوا  ال��ق��دس  ش��ب��اب  م��ن  ثلة  إليكم 
دمعتها،  ويمسحوا  حزنها،  ويزيلوا  باسمها، 
ويضيئوا ظلمتها، ويحموا جدرانها بدمائهم، 
بضعفهم،  بأرواحهم،  بأجسادهم،  ِبُمَقِلهم، 
أس��وارًا،  للقدس  يكونوا  أن  أرادوا  بقوتهم، 
حماة،  ولضيائها  حراسًا،  التاريخي  ها  ولحقِّ
أن تكون  إاّل  أبوا  القدس،  برلمان  إّنهم شباب 
القدس عنوانهم، وحريتها مبتغاهم، وجعلوا 
وق��ودًا،  لها  ودم��اءه��م  ج��ذورًا،  لها  مهجهم 
وجماجمهم لها أساسًا، فلم يقيلوا عنها، ولم 
يتحدثوا  أن  فاستحقوا  مدها،  عن  يستقيلوا 
باسمها، وأن يكونوا برلمانها النابض، وعينها 
والراحة  بالسعادة  تنعم  حتى  تنام،  ال  التي 
عليها،  جديد  فجر  وب��زوغ  لها،  أهلها  برجوع 
من  فلسطين،  الدافئ  حضنها  إلى  وعودتها 
بالعمل  إيمانًا  المجلة  هذه  نهديكم  أجلها 
لشأنها،  وإجالاًل  بها،  لحّقنا  وإحقاقًا  ألجلها، 
وإعظامًا لقدرها، ورعاية ألهلها، إّنها مجلة من 
وتنادي  أبنائها،  بأعمال  تنطق  لها،  أبنائها 
باالستمرار ألجلها، وتصرخ أننا باقون ما بقي 
معنا  ليسير  النائم  توقظ  والزيتون،  الزعتر 
من أجلها، وتنّبه الغافل عن نصرتها، وتعيد 
القدس،  أننا نحن أسوار  الحياة لمن تناساها 
َلِبَنات سورها، وذّرات ترابها، فلها منا اإلجالل 

واإلعظام ولكم منا الحب والوفاء.

في القدس باقون راسخون... للقدس جذور وعنها ال نزول...القدس نحميها معا ونحررها معًا... نحن أسوار القدس

الكيان اإلسرائيلي باحتالل مدينة القدس  منذ أن قام 
وتغيير  عليها  للسيطرة  جاهدا  يعمل  وهو  1967م  عام 
معالمها بهدف تهويدها وإنهاء الوجود العربي فيها, وقد 
استخدمت ألجل ذلك الكثير من الوسائل وقامت بالعديد 
من االجراءات ضد المدينة وسكانها, حيث كان االستيطان 
الوسائل  أهم  أحد  لها  التابعة  األراضي  وفي  المدينة  في 

لتحقيق هدف اليهود األساسي تجاه مدينة القدس.
إحصائيات  حسب  القدس  في  المستوطنات  عدد  بلغ 
في  منها   )14( مستوطنة،   )29( األراض��ي  أبحاث  مركز 
شرقي  ح��دود  يسمى  ما  أي  القدس  في  المضموم  الجزء 
على  القدس  لواء  في  المستوطنات  هذه  تنتشر  القدس, 
الدائري  الشكل  تتخذ  مكثفة  استطانية  تجمعات  شكل 
كبيرة  استيطانية  بمراكز  ممثلة  المدينة وضواحيها  حول 
المساحة، ويشار أيضا إلى أن حدود البلدية )غربي القدس( 
تم بشكل رسمي توسيعها ولكنه عمليا تم االستيالء على 
)72( كم مربعا بقرارات مختلفة وبتقييد التمدد العمراني 

تهويد المدينة المقدسة ومصادرة األراضي فيها

في القدس وتحويل المناطق إلى مستوطنات يهودية كما 
حدث مع جبل “أبو غنيم”.

خالل  من  ذلك  تحقيق  على  عملت  األخيرة  اآلونة  وفي 
توسيع ما يسمى بحدود القدس شرقا وشماال وذلك بضم 
 )20( حوالي  يقطنها  التي  أدوميم(  )معاليه  مستوطنة 
إلى  إضافة  الشرق  من  رئيسة  كمستوطنة  نسمة,  ألف 
ميشور  )غتوت,  مثل:  الصغيرة  العسكرية  المستوطنات 
الشرقية,  الجهة  من  بنيامين(  كفعات  ك��دار,  أدوم��ي��م, 
مما  الشمال.  من  حدشا(  كفعات  زيئيق,  يعقوب,  )وكخان 
الوقت  نفس  وفي  المستوطنين،  عدد  مضاعفة  إلى  أدى 
يشكلون  الذين  الفلسطنين  العرب  السكان  نسبة  قللت 
والجزء  نسمة،  ألف   )220( حوالي  أي  القدس،  سكان  ثلث 
المضموم )380( ألف نسمة, مع العلم أن عدد المستوطنين 
الضفة  في  المستوطنين  عدد  يساوي  القدس  شرقي  في 

الغربية وقطاع غزه )80 ألف مستوطن(.
وضيقت سلطات االحتالل على الشعب أيضا عن طريق 

أربع�������ة أعوام بتأييد من مؤسس����ة  المقدّسة قبل  الق���دس م��ن ظالل أسوار مدينتها  برلم���ان ش���باب  انطلق��ت فكرة 
جذور، المؤسسة المعطاءة التي ما غفلت يومًا عن أهمية العمل في القدس، انطلقت بأمل العمل بجهد المقّل مع شبابها وأشبالها 
وزهراتها إيمانًا بفكرة العمل رغم كل الصعاب وبأننا شعب يستحق الحياة، وفي حياته ما يستحق العمل ألجله, فبدأت الوالدة 
في القدس رغم آالم المخاض وسطوة الجالد، فكانت مدارس القدس مقاّرًا للعمل وحضنا دافئًا اليصال الفكرة، وتتالت السنوات، 
وفي كل مرحلة يزداد النور ضياًء، ويزداد البرلمان رسوخًا وتجّذرًا، وتزداد الفكرة إصرارًا، حتى جاء هذا العام وقد حوى البرلمان بين 
جنباته ما يزيد عن مئتي فارس مغوار هم أعضاؤه ولبناته، وتجمعت هذه الرياحين في الدورة البرلمانية الرابعة التي ُتعّد محطة 
نوعية في مسيرة البرلمان فكانت محطة تقييم لألداء ومحطة تزويد بوقود العمل وتجديد الدماء، ورأت شمس القدس ثمرات 
البرلمان عبر نشاطات موزعة على مدار العام كأجمل قالدة ح����ول عنق الق����دس تلمع بتاريخ القدس وتزهو بشبابها، ولم يغفل 
البرلمان جوانب الحياة فكان له نشاطات مختلفة وموزعة من جوالت ميدانية ومحاضرات توعوية وتدريبات شتوية ومسابقات 

ثقافية، ولكن أحالم شباب البرلمان لم تتحقق كلها فأحالمهم متجددة ال تقف إال بتوقف الزمان.

برلمان شباب 
القدس... مسيرة 

حافلة... 
وعطاء متميز... 
وأحالم تتحقق 
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مقدسيات2

قامت الطالبتان سيرين ميزر ومرمر الجوالني بإعداد 
آليات  عن  فكرهم  وتوسيع  الطلبة  لتعريف  نشاط 
الصفوف  طالب  من  الحضور  وكان  بالقدس  التهويد 
مصورة  مقاطع  عدة  عرض  وتم  والثانوية  اإلعدادية 
عرض فيها خطة 2020 لتهويد القدس وإزالة المعالم 
يهودية  بمعالم  واستبدالها  والعربية  اإلسالمية 
مزعومة وعن تهجير األهالي العرب في المنطقة وهدم 
التي  واالنتهاكات  البستان  حي  وعن  العربية  البيوت 
الرابعة  جنيف  اتفاقية  نص  عرض  وتم  لها  تعرض 
وتم توضيح ما تعرضت له مقبرة مأمن الله من تجريف 
وسرقة وتم التأكيد على أن التهويد الذي يتم ليس 
تهويدًا سياسيًا فقط بل هو ثقافي أيضًا ألنه يلعب 

دورًا في تغيير المعالم الحضارية للمنطقة.
وتم التشديد على القانون اإلنساني والدولي الذي 
أن  على  ويشدد  واحتياجاته  اإلنسان  باحترام  يطالب 
المقومات  أن تقدم كل  دولة االحتالل هي من عليها 
وفي كل المجاالت للشعب المحتل، ال أن االحتالل فوق 

أي قانون.
وتعميمها  الفكرة  ببلورة  الطالبتان  تقوم  وسوف 
ونشر  الوطنية  الهوية  لتعزيز  المدارس  باقي  على 
الجانب  تفكير  طريقة  معرفة  أهمية  ح��ول  الوعي 
بأفكارهم حتي  ما يدور  اإلسرائيلي، فالبد من دراسة 
نستطيع الرد عليهم بالمثل، ُيذكر أن هذه المواد التي 
قدمتها الطالبتان قد استفادتها من المخيم الشتوي 

الذي أقامه البرلمان حول التهويد في القدس.

االحتالل  وجه  في  وصمودا  األرض  عن  دفاعا 
والمستوطنين, تقف شجرة الزيتون في فلسطين 
في  السماء, ضاربة جذورها  في  أغصانها  شامخة, 
شجرة  ولتكون  أهلها,  ج��ذور  أعماق  في  األرض, 
والتحدي فمواجهة  والصمود  للسالم  رمزا  الزيتون 
األعداء واالحتالل ال تكون بالحجر وحسب, ولكنها 
يمكن أن تكون بزراعة األشجار لتثبيت الحق على 
هذه األرض... وفي يوم األرض 30 -آذار من كل عام, 
حيا  أنموذجا  فلسطين  وأهالي  المقدسيون  شكل 
لذلك فقد دأبوا منذ الصباح الباكر على زراعة اشتال 
بالمصادرة  المهددة  القدس  أحياء  في  الزيتون 
القدس  في  األراض��ي  وتحولت  إسرائيل,  لصالح 
مع  المقدسيين  توحد  مشتركة  عمل  ورشات  إلى 

بعضهم في هذا اليوم المبارك.
الزيتون  أشجار  زراعة  على  المقدسيون  وأقدم 
وتمسك  السكان  لصمود  واضحة  رسالة  بكثرة, 
الفلسطينيون بأرضهم وعدم التنازل عنها, بالرغم 
من أّن إسرائيل تملك القوة والسالح إال أّننا نملك 
اإلرادة والعزيمة والثبات فجذورنا أقوى من أسنان 
جرافاتهم, وشجرة الزيتون المباركة الصامدة باقية 

إلى يوم الدين على هذه األرض المباركة.
وفي يوم األرض -3 آذار2010- خرجت مجموعة 
من الطالبات بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة جذور 
والبرلمان والنادي الصحي جولة إلى بستان القرقعة 
إحياء  األشجار  بعض  بزراعة  وقمن  جاال  بيت  في 
بالسرعة  البستان كسباق  هذا  فكان  األرض,  ليوم 
المزارعين, وقسمت  واألداء الجيد بمساعدة بعض 
العمل  السباق وكان  ليتم  إلى مجموعات  الطالبات 
الحتضان  األرض  بحفر  قمنا  أوال:  منظما,  جماعيا 
أفراد  بين  بالتناوب  الصحيحة  وبالطريقة  الشتلة 

المجموعة.
المتساقطة  الشجر  أوراق  بعض  جلبنا  ثانيا: 
األخشاب  وبعض  المتساقطة  األخشاب  وبعض 

ووضعناها في التربة.
ثالثا: قمنا بوضع الشتلة في التربة. 

بالكميات  وسقيناها  بالتراب  غطيناها  رابعا: 
المناسبة من الماء.

وبعد االنتهاء من العمل أخذ بعض المسئولين 
األشجار, وخاصة  زراعة  أهمية  لنا  هناك يشرحون 
بعد ظهور ظاهرة التصّحر وقطع الغابات, وبالتالي 
مع زيادة قطع األشجار ولذلك يجب المحافظة على 
بكثرة فهي تعطي  زراعتها  واإلقبال على  األشجار 
المنظر الجميل, وتوحي بالحيوية والنشاط وتنقي 

الجو، فحافظوا عليها من الزوال.

اليهود  بتدخل  ولكن  ورائعة  القدس مدينة جميلة 
فيها وأرادوا احتاللها وتخريبها وتدميرها وكل هذا قد 
قام به اليهود من خالل خطوات لتهويد القدس وجعلها 
يهودية.يقوم اليهود بتقسيم أراضي القدس وشرائها 
وجعلها لليهود ألن اليهود يقتسمون األراضي ويجعلوا 
وأيضا  يتوسعون  اليهود  فإن  وأجمل  أكبر  قسمهم 
لتوسيع أرضهم يقومون بمصادرة األراضي الفلسطينية 
وإسكانها لليهود وتم تقسيم القدس فضاعت األرض 
ولكن هناك الثوار الفلسطينيين على هذه األ}ض فقام 
ببناء  يقوموا  لهذا  منهم  عدد  أكبر  بتهجير  اليهود 
ونشر المحاسيم والمستوطنات لتهجير الفلسطينيين 
المحاسيم  ثورات فهذه  قيام  ومنع  أراضيهم  ومصادرة 
تقبض على المقدسيين وتقوم بتعذيبهم ومعاملتهم 
سرقة  يجب  القدس  سكان  فلتهجير  سيئة  معاملة 
مياهنا  بسرقة  اليهود  قام  قد  لهذا  والمياه  الطعام 
أرضهم  وتصبح   للرحيل  الفلسطينيين  فيطر  الجوفية 

 ذه�ب طالب الصف التاسع جولة إلى المسجد األقصى 
 ......

ذهبنا وتجولنا في ساحة قبة الصخرة المشرفة ، وقد قرأ 
الطالب مع األستاذ الفضيل فادي ابو شخيدم ما يكتب على 
أطراف قبة الصخرة المشرفة من آيات قرآنية من سورة يس 
.... وأيضًا قرأن�ا س�ورة اإلس�رآء على قبة الصخرة المشرفة  .... 
وقد تلعمنا من خاللها الفن والهندسة المعمارية لدى العرب 

....
دخلنا إلى قببة الصخرة وقد ص�ّلينا  ت�حية المسجد ، ومن 
ثم جلسنا على األرض للتمعن بالزخارف المعمارية الجميلة ..

وقد دخلنا على الصخرة المشرفة .. وقد تعلمنا من خاالل 
هذه الجولة مدى روعة المسجد األقصى عامة وقبة الصخرى 
خاصة ، ومدى قدسية هذا المكان الذي أسرى إليه الرسول “ 
صلى الله عليه وسلم “ وقام بالصالة فيها حيث قام باإلمام 

ب� 124 أل�ف ن�بي 
وقد قام الرسول باإلمام باألنبياء عليهم الصالة والسالم 

النه هو خاتم االنبياء والرسل ..
الصخرة جميلة  قبة  على  المنقوشة  الزخارف  كانت  وقد 
بالشكل  . حيث يصعب على أي إنسان رمها وإتقانها  جدُا 

الكبير ..
يقوموا  حيث  الصخرة  لقبة  الصغير  المجسم   ورأينا 
بإغادة ترميم المجسم والعمل على إصالحه بالشكل الجيد .

الدعامات واألعمدة حيث يوجد عليها زخرفة  رأينا   وقد 
جميلة وكتابات منقوشة عليها بالشكل الجميل ...

تهويد القدس
فيبنوا  عامرة  اليهودية فتصبح  األجزاء  أما  وجافة  قاحلة 
على  للتضييق  هذا  وكل  والحاسيم  الحواجز  اليهود 
الضرائب  من  كبير  عدد  بفرض  ويقوموا  المقدسيين 
دفعها  من  الفلسطينيين  تمكن  لعدم  أغلى  وجعلها 
فيضطروا لبيع أ}اضيهم لليهود بأسعار عالية واالعتداء 
على البيوت واألراضي يسهم في بيعها وتدمير البيوت 
وأيضا  األرض  وتهويد  السكان  تهجر  ف��ي  يسهم 
العذاب  أن��واع  بشتى  ويعذبوا  الفلسطينيين  يسجن 
يهودي  بين  مشكلة  حدثت  لو  اليهود  السكان  بعكس 
بسجن  سيقوموا  بل  باليهودي  يتدخلوا  لن  وفلسطيني 
جدار  ببناء  قاموا  ولهذا  سائدة  فالعنصرية  الفلسطيني 
الفصل العنصري بين اليهود والعرب وبعد كل هذا من 
ومحاولة  األقصى  هدمم  اليهود  يحاول  سكان  تهجير 
نتزحزح  لن  صامدون  ولكننا  الفلسطينيين  تراث  سرقة 
عن أرضنا ألننا نستطيع صد اليهود ألن النصر بيد الله 

تعالى.

الشجرة المباركة
 في األرض المباركة

النادي الثقافي في مدرسة 
 ناقوس مخاطر 

ّ
مارمتري يدق

التهويد في القدس

القدس  معالم  تهويد  يعني  القدس  تهديد  ان 
هو  هذا  يهوديه  وجعلها  االسالميه  اثارها  وتحويل 
معني التهويد وتعتبر اسرائيل ان ما تقوم هو حق من 
القدس يهوديه  التهويد جعل  حقوقها ومن اهداف 
واالماكن  واالث��ار  المنازل  كل  واخ��ذ  بالقوه  واخذها 

وجعلها للصهاينه ومن الطرق التي يستخدموها 
االقصى  المسجد  تحت  يحفرونها  التي  االنفاق 
المسجد  هدم  بهدف  وذلك  بالقدس  اخرى  ومناطق 
الخطه  هذه  من  وجزء  المزعوم  الهيكل  وبناء  االقصى 

تم انجازها 
المقدسين  ومهاجمة  اهلها  من  البيوت  مصادرة 

الذين يعشون بقربهم 
المقدسين  بحق  تمت  التي  االنتهاكات  ابرز  ومن 
يعزلوا  كي  العنصري  الفصل  ج��دار  ببناء  قاموا  اذ 
وايضا  غزه  وقطاع  الضفه  في  اهلهم  عن  الفلسطنين 

منع اهل الضفه من القدوم الى القدس والدفاع عنها 
المقابل  في  البيوت  بناء  من  القدس  اه��ل  منع 

يقوموا ببناء مستوطنات داخل وخارج القدس 
القدس  تطويق  في  تساعد  االساليب  هذه  وكل 
الفلسطنين  ع��ل��ى  ل���ذا  اك��ب��ر  بشكل  وت��ه��وي��ده��ا 
ومنع  ال��ق��دس  ع��ن  ال��دف��اع  خصوصا  والمقدسيين 
عن  وذلك  المشاريع  هذه  كل  تنفيذ  من  االسرائلين 
طريق عمل مظاهرات سلمية ومواجهة االحتالل وزياره 
القدس اكثر واكثر وتواجد فيها وتعلم والمعرفه عنها 
اكثر كي نحرر القدس لذا يجب علينا ان نكون اسوار 
القدس كي ندافع عنها وكل هذا ليس الجل احد بل 

من اجلك يا قدس.

تهويد القدس  زيارة إلى المسجد األقصى ...

 وأنهينا جولتنا بالصالة في المسجد صالة الظهر ...
ومن ثم غادرنا المسجد األقصى المبارك 

زيارة المسجد األقصى المبارك
الصخرة  لقبة  وذهبنا  األقصى  المسجد  بزيارة  قمنا 
أجدادنا  عليها  تعب  وكم  جميلة  هي  كم  ورأينا  المشرفة 
فهي ليست مبنا عاديا هي بيت من أجمل بيوت الله تبارك 
وتعالى فقد وضع فيها كل جار متساوي ومتناسق مع االخر 
االن  ترمم  التي  المسجد  نقوش  ورأينا  القياسات  كل  في 
وتوضع مكانها نقوش أخرى فأعمدته من الرلخام وزخرفته 
الفسيفساء  من  جبالا  أحضروا  وكأنهم  الفسيفساء  من 
زخرفته  ورأينا  فيه  الفسيفساء  لكثرة  المسجد  ليزخرفوا 
نوعها  من  والنادرة  والمتناسقة  والباهية  الجميلة  للسقف 
أبدا  تسقط  لن  فالقبة  الجدران  على  مكتوبة  أدعية  وتوجد 
ألنها تحاط من األسفل بالكثير من الدعامات والعواميد وماء 
الذي ينعش من يشربه ويصحح من يتوضئ منه  األقصى 
فالمكان ليس قوس اإلضاءة بداخل مسجد قبة الصخرة بل 
هو خافت لكي يخشع المصلون في صالتهم ورأينا نقوش 
وأخرى زخرفة تختلف  نافة  الجميلة فلكل  وألوانها  النوافذ 
عن األخرى وهي جميلة األلوان وباهية الجمال ألنها تحمل 
تعابير وايات جميلة فايات الله هي كالمه ولن تزول إال بأمره 
فأجدادنا تعبوا عليها حتى يبنوها ويزخرفونها فلهذه الزيارة 
فل وأجر كبير لنا وألستاذنا فادي أبو شخيدم عمد الله تعالى 
 وأرجو تكرارها في أقرب وقت ممكن ألن جمالها جذبني إليها.

لك األشواق يا قدس فداك الروح والنفس
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3 مقدسيات

في  وصديقاتي  أصدقائي  برفقة  عكا  الى  ذهبت  عندما 
... هناك  البرلمان  القدس، كأحد األنشطة في  برلمان شباب 
اطلعت على طريقة عيش الفلسطينيين تحت سطوة المحتل 
... وهناك شاهدت مدى قسوة العدو عليهم، لكن مع كل هذا 

فهم صامدون متعاونون و يساعد بعضهم البعض.
المحتلة،  الفلسطينية  المدينة  بهذه   ً كثيرا  تأثرت   
وسحرها  بجمالها  للفلسطينيين،  مدينة  كانت  فتلك، 
كل  رغم  لكن  وتتهود،  تتأسرل  اليوم  إنها  أال  الخالب، 
لمدينة  زيارتي  خالل  ومن  صامدة،  فهي  التحديات  هذه 
عكا  بين  متشابهة  الصورة  هي  كم  هناك  أحسست  عكا، 
والقدس، فهما مدينتان فلسطينيتان، وقعتا تحت سيطرة 
نفس المحتل، أال وهو االحتالل االسرائيلي، والفرق أن عكا 
سقطت  أي   .1948 العام  منذ  االحتالل  قسوة  من  تعاني 
أن  لفلسطين  نكبة  إنها  وِصدقا  النكبة،  حرب  في  عكا 
الفلسطيني، عكا مدينة ضمن  الساحل  أجمل مدن  نخسر 
الشرقية،  قدسنا  في  هنا  أما  التاريخية،  فلسطين  مدن 
أال و هو االحتالل  المحتل  فإنها رزحت تحت سطوة نفس 
في  أننا  أي  بالنكسة،  في حرب سموها  ولكن  االسرائيلي، 
القدس نحن تحت سطوة المحتل منذ 42 عاما، اما عكا فهي 

تعاني من قسوة المحتل منذ 62 عاما.

هنا وهناك .. مستوطنين
هنا في القدس مستوطنات وتهويد للمدينة، وهناك 
المشهد نفسه، تهويدًا لألرض وأسرلة للشباب، هناك في 
عكا شبانا وشابات يواجهون كل مظاهر التهويد واآلسرلة، 
وهنا في القدس نفعل نفس الشيء، هناك في عكا سلب 
االحتالل كل شيء، سلب األرض وسلب البحر وسلب الطفولة 
حتى مراهقتنا سلبوها، ونحن في القدس سرقوا منا بيوتنا 
وعلمنا، ال يوجد عندنا بحر يسلوبونه ولكنهم يسلبون منا 

»اقصانا« وهويتنا ويحاصروننا ما بين معابر وجدران.
البلدة  أزقة  تذكرت  عكا  أزقة،  في  نسير  ونحن  هناك 
القديمة في القدس، نفس المشهد، أعالم إسرائيلية على 
اليهود  بيوت كان سكانها فلسطينيين، هناك، استوطن 
في البيوت ليصبحوا جيران للفلسطينيين، وهنا في قدسنا 

نشاهد المستوطنين يجبروننا أن نكون جيرانهم.
       هنا في »القدس« تميٌز عنصري ..

                   ..  ونفس الشيء هناك في »عكا«
الفلسطيني دونما تسأل،  العربي  البيت  هناك تعرف 
الفلسطيني  الحي  وحال  ساكنيه،  على  يدل  البيت  فحال 
يدل على القاطنين فيه، تماما كما هو عندنا في القدس، 
فإذا كان البيت بحال سيء ومزري وال يصلح لعيش البشر، 
نتيجة لحرمانه من الترميم، فهو حتما لعائلة فلسطينية، 
فإن  المظهر،  وجميلة  واجهته حسنة  و  مرمما  كان  إذا  أما 
ساكنيه حتما من المستوطنين اليهود، الذي رممته لهم 
بالحفر  مليئة  شوارع  في  تسير  كنت  وإذا  االحتالل.  دولة 
وبدون أرصفة، وبيوت متناثرة هنا وهناك، أي بناء عشوائي، 
وإذا لم تجد مصفا لسيارتك، أو تشاجر والدك مع جارة على 
ركن السيارة، فحتما أنت في حي فلسطيني، أما إذا سرت 
وشاهدت  مرور،  إشارات  و  ارصفة  ولها  معبدة  شوارع  في 
مواقفا مخصصة للسيارت، بأعداد تفوق عدد السيارات، وإن 
شاهدت أثناء سيرك دوارا مليئا بالزهور، كأنه حديقة فثق 

تماما، أنك في مستوطنة اسرائيلية.

نريد ان نوضح في البداية ان الهدف الرئيسي خلف وجودنا هنا هو ليس فرض رأيا على اخر وانما بكل 
بساطة نهدف لتعميق الحوار من خالل عرض حقائق واحداث مقتبسة من مراجع عديدة موثوقة , اضافة 
الى اراء شخصيات مجتمعية مثقفة ومقابالت مع المؤسسات معروفة بنضالها الوطني . وقد توضح لنا ان 
هذه البرامج التي تدعي بأنها برامج هادفة , تساعد على تطور القدرات القيادية وتحقيق السالم عن طريق 
اهداف  برامج تطبيعية ذات  بالواقع  وثقافية هي  اهداف تعليمية  بحجة  الفلسطيني  الشباب  استقطاب 
مبطنة تعمل على غسل ادمغة الشباب الناشىء , لكون هذا السن فترة مهمة في تنمية معقتداتهم وبناء 

اراهم .
فقد بدأ الحديث عن التطبيع كمفهوم مع توقيع اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر واسرائيل عام 1979 
وهو يعني تعزيز العالقات بين الدول العربية واسرائيل قبل تحقيق السالم العادل والشامل . فالتطبيع مع 
اسرائيل هو قيام عالقات طبيعية في واقع وشروط غير طبيعية وهو قول وفعل يسهم بشكل مباشر او غير 

مباشر في تحسين صورة اسرائيل كدولة محتلة امام العالم بأي طريقة كانت .
وهنالك حالة من التهوض واليقظة والوعي لألهداف الحقيقية لهذه البرامج التي تخفي وراء شعارتها 
عما يسمى بالسالم والتسامح اهاف ترمي الى طمس النضال العادل للشعب الفلسطيني وحقيقة األحتالل 
والظلم واألستيطان والصار وهدم البيوت وحرمان الشعب الفلسطيني من حقيه المشروع بالعودة وتقرير 

المصير واقامة الدولة الفلسطينية اسوة ببقية شعوب المعمورة . 
فنهنالك الحملة الوطنية لمناهضة التطبيع بكافة اشكاله , وهنالك الحملة الوطنية للمقاطعة األكاديمية 
والثقافية , ومنظمة الشباب الفلسطيني الموحد ضد التطبيع , والتي تضم في صفوفها مجالس الطلبة في 
الغربية  والضفة  القدس  في  الثانوية  والمدارس  الكليات  من  العديد  في  وكذلك  الفلسطينية  الجامعات 
في  المشاركة   « وهو  للتطبيع  مختصر  تعريف  على  تجمع  والتي  واألجنبية  العربية  البلدان  من  والعديد   ,
اي مشروع او مبادرة او نشاط محلي او دولي مصمم خصيصا للجمع سواء بشكل مباشر او غير مباشر بين 
فلسطينين او عرب واسرائيلين افرادا كانوا ام مؤسسات وال يهدف صراحة الى مقاومة او فضح األحتالل وكل 

اشكال التميز واألضطهاد الممارس على الشعب الفلسطيني .
تنكر  ظل  في  األحتالل  مع  التطبيع  من  الفلسطينيون  سيجنيها  فائدة  اي  عن  نتساءل  النهاية  وفي 
هذا األحتالل لحق اكثر من نصف الشعب الفلسطيني بالعودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية 
وعاصمتها القدس . ان هذه البرامج غير متكافئة مهنالك طرف يحتل الطرف األخر وهذه البرامج التطبيعية 
العربية  لألرض  لألرض  وغتصب  كمحتل  ليس  العالم  امام  واظهاره  األحتالل  لهذا  الشرعية  تضفي صفة 

الفلسطينية واعفائه من مسؤوليته اتجاه هذه الجريمة األنسانية . 

أيتها المدينة العظيمة... حبيبتي... لهفتي... دمعتي 
في ساعة الفرح... ضحكتي ساعة الحزن...

السكون...  عند  زأرت���ي  الضجيج...  عند  سكوني   
قلبي  حّر  وا  وُتبّدل...  ُتغّير  حين  حجارتك  على  والهفي 
أكاد  خيبر...  حفر  تحتمل  عادت  ما  التي  أساساتك  على 
الملطخ بدماء الهمجية... وأرى جراح  أّنات جسدك  اسمع 
ويصل  حارة...  كل  في  ُطْهَرك  الغاصبين  بأيدي  زقاقك 
أعماق قلبي...  إلى  المقّدس في سمائك  َعِوْيُل مسجدك 

وأجراس كنائُسك القديمة تكاد تندثر تشكو ُعَمرًا...
انخرق  وقد  يديك  بين  اعتذاري  أقدم  حبيبتي..  فيا 
إذا  تخنقني  الكلمات  تكاد  يديك...  بين  أع��ذاري  ثوب 
ناديت... وشراييني تكاد تتجمد الدماء فيها لحالك... فما 

من نصير لحالك... وما من حامل ثأر يثأر لترابك...
راغبين  بابك...  إلى  الّترحال  بنا  طال  قد  قدساه...  أيا 
جداولك...  من  ماء  بشربة  آملين  ج��وارك...  إلى  السكون 

ولحظة اطمئنان تحت أسوارك...
تسائلني طيور القدس في أرق... وال أجد لنفسي جوابا 

فيه تشافيها... 

لك األشواق يا قدس فداك الروح والنفس

شبابا كنت أحسبهم لها درعا.... 
وهم اليوم سهما في تراقيها...

فأجابتني حجارتها وهي دامعة...
إال  يوما  سجدت  ما  جباه  تحميها...  القدس  لعل   

لباريها...
ووعد القدس آت ال محالة... مهما طال ظلم الظالم في 

حواريها...
فيا أيها السامع مقالتي قف... 
وانتفض لحالي وحال أهليها...

 وال تجد لنفسك عذرا في مقاعسة المتقاعسين أبدا... 
ورقاب األحرار ال ُتحَنى إال لعاليها...

انحنت  الّثقل  زاد  وكلما  واق��ف��ة...  القمح  فسنابل 
لباريها...

ها من باغيها... وبالحوادث العظام يظهر ُحرُّ
 كما أّن الذهب ُيظِهُرُه َحرُّ النار عن ما فيها... 

فاعمل لقدس أنت ساكنها... 
وستعود القدس يوما ألهليها...

من القدس إلى عكا
تهويد ... سلب للبيوت.. تحدي

على شواطيء بحرهم
يقذفون همومهم وقهره

 وهناك في عكا كان بعض الشباب الذين يقفزون من على 
فهذا  المتوسط(  األبيض  )البحر  البحر  الى  عكا(  )سور  السور 
يقف  معلم،  دون  السباحة  تعلم  طفال  ترى  فأن  جميل،  شيء 
على حافة سورها العظيم، ليقفز إلى البحر، و يغوص في مائه، 
ليفرغ حقد دفين و ألم كبير، وحزن عظيم، هناك عندهم بحر 
يرمون به  كل همومهم ... فأين نرمي همومنا نحن في القدس.
الّلذيذة  بالحلويات  المليئة  القديمة  البلدة  وأعجبتني   
و  المطاعم  رأيت  عندما  و  الطازج،  السمك  أن��واع  وأشهى 
الرائحة الشهية ما كان مني أنا و صديقاتي و أصدقائي إال 
الدخول هناك إلى أحد المطاعم لتناول وجبة غداء شهية، 

ولفت انتباهي كم فرحوا بنا بالمطعم كوننا من القدس.
مش  ولكن   ... أكلنا  و  المطعم  دخلنا   ... فكرة  على 

سمك.........      

عندما كنا في عكا ...
و ركبنا القارب

باثارها  الناس  سحرت  الخالبة  الساحلية  المدينة  تلك 
أسوارها  و  المزركش  القديم  وسورها  الرائعة  القديمة 
العتيقة و ميناء الصيادين حيث انك عندما تقف على حافة 
العين  التي تمأل  الرائعة  المناظر  سورها ال تمل عينك من 
بهجَة و سرور و هناك بعض المطاعم المتخصصة بالوجبات  

البحرية المتنوعة
فيها  فيوجد  مختلفة،  دي��ان��ات  لعكا  أن  تنسى  وال 
مسجد الجزار و كنيسة سان جون، و عدا عن ذلك يوجد بها 
أسواقها الشرقية القديمة التي يوجد بها كل ما تشتهي 
السمك و آخر يبيعك  فهذا يبيعك بهارات و هذا يبيعك 

حلوياُت مشهورة بها عكا.
األس��واق  هذه  في  التجوال  متعة  مدا  عن  أخبرك  وال   
الجميلة، فزيارة هذه األماكن كلها هي غاية في الجمال وعلى 
تعانق  األمواج  فترى  األصدقاء،  و  أنت  قارب،  تأخذ  الميناء 

المركب من هنا و هناك، فتسمع بعض األغاني الممتعة.
 حقًا إنها عكا الجميلة في كل ما فيها، إلى جانب كل 
هذا يوجد مهرجانات تقام كّل عام للرسم و غيره، و الحّمام 
التركي الّذي أصبح أالن المتحف البلدي و المعبد البهائي، 
كل هذا دليل على كثرة الحكام اّلذين حكموا عكا و حاربوا 
من جميع الحضارات المختلفة، فعكا هي دمج بين القديم 
القديمة،  و عكا  الجديدة   إلى عكا  الجديد فهي تنقسم  و 

فعدد سكان عكا الجديدة الفلسطينيين 3000 تقريبًا.
 فزيارة عكا هي رحلة مثيرة ال تنسى، فهي رحلة ممتعة، 

حيث يستمتع بها الّزائر من ماضي و حاضر جميل.
لفلسطين  االستكشافية  ال��رح��ل  م��ن  واح���دة  تلك   
التاريخية، التي أمتعنا بها برلمان شباب القدس الطالبي، 
... وعودوا  فلنا هناك حكاية  إلى هناك  اذهبوا   ... لنا  وقال 

لتقصوا  لنا الحكاية من البداية.

   عكا ... ببحرها ... ورملها 

ستبقى فلسطينية   

قدسنا عكا الخليل يا كل وطننا.. زاد الخطر و كبر ولكنا نقول...
القوي لن يبقى قوي والضعيف لن يبقى ضعيف

و يوم المظلوم على الظالم ليس كيوم الظالم على المظلوم

وجهة نظر طالبية من التطبيع

w w w . j y o u t h p . o r g



لقاءات4

السيده مها امين الخطيب مديرة مدرسة النظامية بدأت 
شهورها في المدرسة عام 1997 مدرسة للغة االنجليزية 
اصبحت  ثم  سنوات  ثمانية  لمدة  عملها  في  واستمرت 
نائبه لمديره المدرسة انذاك الست علية نسيبة ولمدة 
للسنة  وتديرها  المدرسة  تقود  هو  واالن  سنوات  اربع 

الثالثة على التوالي.
الخطيب  مها  السيده  بزيارة  القدس  شباب  برلمان  قام 
حول  لها  االسئلة  من  مجموعة  توجيه  وتم  ومقابلتها 

فكره البرلمان وعملة وهذه هو نص المقابلة
حضرة المديره من خالل اشرافك على عمل برلمان شباب 
القدس في مدرستك نود االجابة على التساؤالت االتية 

التي تأتي في معرض تطور البرلمان وعمله

*كيف تنظرون الى فكره وجود برلمان في مدرستكم؟
وتحضير  الشابه  القياده  واشجع  برلمان  وج��ود  اؤي��د 
القياده الشابه في المجتمع الصغير المدرسة مما يعكس 

بذرة لقياده في القدس 
وجود برلمان في المدرسة يشجع طالبات المدرسة على 
العمل ويشجع على االنتماء للمدرسة وهذا ما نحاول زراعته 
نفوس  في  االنتماء  القادم  الجيل  وخاصه  الطالبات  في 
ومن  قياده  الى  يحتاج  القدس  ووض��ع  ضعيف  طالباتنا 
وتعرفن  وثقافتهم  الطالبات  افاق  توسعت  البرلمان  خالل 
المدرسة  بأشراف  عملنا  اخرى  بمعايير  االخر  الجنس  على 

بمتابعة ورعاية 
* ما هي مساهماتكم كمديره في ايجاد برلمان مميز في 

مدرستكم؟
عرضت الفكره علينا عن طريق منسق البرلمان في القدس 
هذه  يعرف  جيل  وج��ود  واح��ب  القياده  احب  بطبعي  وان��ا 
المدرسية في مشروع  االنتخابات  االمور وقبل ذلك كنا في 
االنتخابات المركزية فكان عندنا فكره اولية عن االنتخابات 
الفكره  وعممنا  بنتين  اخترت  الفكره  عرض  وبعد  والترشح 
ونمت وحينها كنت انا نائبة المديره فتابعتهن في مرحلة 
الدعاية االنتخابية واتحت لهن فرصة الحديث في الصفوف 
ضمن الحصص الصفيه عن البرلمان واهدافه وكانت موجهه 
للصفوف الثامن والتاسع والعاشر وتمت االنتخابات لطالبات 
ناجحات على مستويات  تابعناهن وكن  ثم  التاسع  الصف 

مختلفة في مسابقات البرلمان وشجعن بناتا اخريات
وكنت دائما اطلب منهن خطه عمل يسار وفقها وكن 

ينقلن مشاكل البنات ووجهات نظرهن الي العالجها 
*كيف يقيمون تجربة البرلمان في مدرستكم؟

وبابنا  مشاريع  عده  في  مشاركات  عليهن  يعتمد  ناجحة 

مفتوح للكل احد اسباب نجاح اي اداره معرفتها بالناس الذين 
بنات  ذلك  مثال  حولنا  الناس  يريد  ماذا  نعرف  نحن  معها 
كثيرات يردن العمل التطوعي لعدم وجود أذنة في المدرسة.
* كيف ينظر الطاقم التدرسي لفكره البرلمان المدرسي؟

معلمة  وخمسين  سبع  من  مكون  وهو  الطاقم  ااغلب 
وتشارك  تساند  جيده  مجموعة  وهنالك  الفكره  يشجعن 
في الفكره وتحاول قدر المستطاع توجيه المعلمات للفكره 
معلمات االجتماعيات والرياضه ضمن هذا التوجية يحببن 

العمل مع البنات.
البرلمان  * هل لمستم تغييرا في سلوك وتقدم اعضاء 

اكاديميا؟
الحظت في بنتين تحسن اكاديمي وتفاجأت من اخرى 
يكن  لم  الماضية  السنه  وفي  سنويا  اكمال  عندها  كان 
عندها اكمال فالعمل كان محفزا لها واخرى تراجعت النها 

مشاركه في عده نشاطات 
البنات تغيرت كثيرا فزن بمسابقات لغتهن  شخصية 
االنجليزية رائعه واثرت على مجموعه اعضاء البرلمان اصبح 
عندهم تشجيع وعندنا االن توأمه مع بلجيكا يوجد عندهن 

وعي سياسي وثقافي يعتمد عليهن.
*كيف تنظرين لمشاريع برلمان شباب القدس من جوالت 

ومسابقات وغيرها؟
فرحت جدا  انا  القدس  اهميه  وتزرع  تنمي  مفيده جدا 
يساعدنه  كن  والبنات  يشرح  المرشد  كان  لما  جوله  الخر 
والمسابقات  القديمه  الجوالت  من  استفدن  بالمعلومات 
القديمه انا دائما احب ان اشارك بأي نشاط موجود واطمح 

بالمركز االول دائما
* ما النصيحه التي تقدمونها لبرلمان شباب القدس؟

كيف  لنا  القدس  فقط  القدس  على  همهم  يكون  ان 
المعروف  بالتسامح  بديننا  بقيمنا  بمبادئنا  عليها  نحافظ 
من  لشراء  تذهب  القدس  في  اليوم  العائالت  بالقدس 
المحالت التجارية عند اليهود وتترك المحالت العربية في 
القدس كيف يمكن ان نرجع للقدس المكانه التي تليق بها 

لالقصى للصخره للصاله.
*ما النصيحه التي توجيهينها الى القائمين على مشروع 

برلمان شباب القدس؟
اخوانهم  بأنهم  اليهم  وينظروا  لالعضاء  ينتبهوا  ان 
لها  تأتي  ان  يجب  القدس  الن  القدس  وهمهم  وابناءهم 

بمشاريع من اجل المحافظه عليها. 
مؤسسة جذور مؤسسة كبيره قلبها على القدس 

لقاء مع مديرة مدرسة النظامية في القدس 
نائب المدير في مدرسة االيتام االسالمية الثانوية في 
مهنة  ونص  الشريف سنه  القدس  في  القديمه  البلده 
التعليم وللعام الثاني ميسرا لبرلمان شباب القدس في 

مدرسة دار االيتام االسالمية الثانويه.

لبرلمان  كميسر  عملك  خالل  من  الفاضل:  المعلم  حضرة 
الثانويه  االسالمية  االيتام  دار  مدرسة  في  القدس  شباب 
نود منك االجابه على هذه التساؤالت ولك منا جزيل الشكر. 

* كيف تنظر لفكره وجود برلمان طالبي في المدرسة؟
البرلمان ضرورة داخل المدرسة النها تعزز فكر ومبادئ 
شخصيه  بناء  في  وتساهم  وللمستقبل  للواقع  الطالب 

قياديه للطالب. 
في  ج��ذور  مؤسسة  مع  تعاونت  المنطلق  ه��ذا  وم��ن 
المدرسة عن طريق االنتخابات  برلمان طالبي داخل  انشاء 
وكيفيه  االنتخابات  بماهية  الطالب  وتعريف  البرلمانية 
برلمان طالبي في  الترشيح واالقتراع وتم تشكيل مجلس 

المدرسة.
* ما هو دور ميسر البرلمان حسب رأيك؟

طالب  واختيار  وال��ط��الب  المؤسسة  بين  التنسيق 
بين  وال��ج��والت  النشاطات  اوق��ات  ترتيب  مع  المدرسة 
التعريف  على  المؤسسة  ومساعده  والمدرسة  المؤسسة 

بأهميه وجود مجلس طالبي داخل المدرسة.

* هل تعمل مع اعضاء البرلمان وفق خطه عمل مسبقة؟
خطة  وصاغوا  البرلمان  اعضاء  المنتخبون  الطالب  اجتمع 
عن  وذلك  المدرسي  البرلمان  اطار  للعمل ضمن  سنوية  عمل 
يوم  منها  عده  بنشاطات  وقاموا  المختلفة  النوادي  طريق 
االلتزام  تحث  ارشاديه  ولوحات  انظمه  وضع  ديني  توعوي 
بالقوانين المدرسية والنظافه المدرسية وتنظيف غرفه داخل 
قدم  كره  دوري  التنس  لرياضه  غرفه  لتكون  المبنى وطالئها 
داخل المدرسة وتم تقديم درع من مؤسسة جذور للفائزين. 

جمع تقارير من صياغة الطلبة المشاركين في جوالت 
اليومي  الصباحي  النشاط  جوالتهم  حول  القديمه  البلده 
في االذاعة المدرسية حول القدس المشاركه في فعاليات 
في  المشاركه  والتهويد   القدس  حول  الشتوي  المخيم 
المشاركة  النبي صموئيل  قريه  في  المهجره  القرى  جوله 
اعضاء  ويعمل  فلسطين  وواقعها في  المياه  في محاضره 
البرلمان على اصدار كتاب حول تاريخ مدرسة دار االيتام 

االسالمية الثانوية.
اعضاء  حاجه  لمدى  تنظر  كيف   *
ال��ب��رل��م��ان ف���ي م��درس��ت��ك 

كميسر؟
ماسة  ح��اج��ه  ه��ن��ال��ك 

االستاذ عالء عادل أبو شخيدم
للتنسيق مع مؤسسة جذور وادارة المدرسة والتنظيم الوقت 

والضبط الطلبة والقاء النصائح والتدريب. 
* ما مدى تعاون االداره معك كميسر؟

ال يوجد لها حدود المدير مازن جمجوم قام بأعطاء الضوء 
االمنهجية  الطالبية  النشاطات  كل  في  للمشاركه  االخضر 

لتقدم وتطور طالب المدرسة.
* كيف تري تأثر الطلبة بالبرلمان؟

هنالك نقله نوعية احس بها الطالب من خالل المشاركه 
الطالب  شخصية  صقل  الى  ادي  مما  الطالبي  البرلمان  في 
وبالتالي  واالس��ره  االهل  الى  الصوره  وانتقلت  به  واالهتمام 
االنضباط والتغير السلوكي االيجابي داخل الصفوف واحترام 
البرلمان  نقلها  التي  الديمقراطية  الصوره  خالل  من  المعلم 
للطالب وهذا اثر بشكل ايجابي حيث ان بعض االسر تقدمت 
في  تغيير  من  رأته  لما  البرلمان  في  ابنها  لوجود  بالشكر  لنا 

سلوكه البيتي. 
مدرسة دار االيتام االسالمية الثانويه لها خصوصيه كونها 
المدرسة  لدور  كميسر  تنظر  كيف  القديمه  البلده  داخل 
داخل البلده القديمه في صقل شخصية الطالب المقدسي؟
الثانويه وبصرحه مهمشه  االسالميه  االيتام  دار  مدرسة 
من كل الجهات الطالب المقدسي ال يعرف عن مدينه القدس 
تكللن  االحتالل  وخطط  وافكار  اساليب  وبالتالي  شي  اي 
بالنجاح وابعاد الطالب عن مدينة القدس وفكره وثقافة ودينه 
الشكل  ناحية  الغربيه من  الصهيونيه  ثقافات  نحو  واالتجاه 
واضح  سلبي  يرد  حاد  التهميش  وبالتالي  والنفس  واالخالق 

على الطلبة 
ما هو تقييمك بعمل برلمان في المدرسة؟

هذه السنه الثانيه للبرلمان وبالتالي هنالك تطور مستمر 
الطالب  بها  يقوم  وافكار  خطوات  وهنالك  البرلمان  لهذا 

بانفسهم وبالتالي هنالك تطور للطالب من هذه المدرسة.
ما النصيحه التي تقدمها العضاء برلمان شباب القدس؟

بعضهم  مع  واالجتماع  مشتركه  خطط  ووض��ع  االلتقاء 
الحلول  وض��ع  في  والتعاون  افكارهم  ومناقشه  البعض 

للمشاكل التي تواجههم. 
زمالئهم  لتوعيه  حقيقي  بشكل  التوجه  نصيحه  واهم 
واخوانهم واهاليهم لما تتعرض له مدينه القدس من تهويد. 

*كيف ترى دور البرلمان في تثبيت الطلبة المقدسين؟
هنالك توعيه حقيقه داخل اعضاء البرلمان الهميه مدينه 
الميدانيه  الجوالت  خالل  من  يهددها  الذي  والخطر  القدس 
اشيد  لكن  التراثيه  الشعبيه  والدبكه  الرياضيه  والنشاطات 
بأهميه نقل هذا الدور الي جميع طالب المدارس في القدس 

وليس فقط طالب البرلمان.

التي ناضلت  الكثيرة  اسم من األسماء 
وألوان  الغالي  الوطن  تراب  ذرات  أجل  من 
بدماء  ام��ت��أل  ال���ذي  الفلسطيني  العلم 

شهدائنا  األبطال والقادة والثوار.

فقدمت فلسطين رجاال صنعوا التاريخ 
والحجر والتراث لهذا الشعب الجبار الذي ال 
يعرف الكلل والملل والظلم، واقفًا في وجه 
االحتالل الصهيوني أكثر من اثنين وستين 
سنة  بعد حدوث النكبة وهزيمة الجيوش 
مت  العربية أمام العصابات اليهودية, فقدَّ
فلسطين خالل هذه الفترة عددًا هائاًل من 
قضى  من  منهم  الفلسطينيين  األس��رى 
عمره كله في السجن ومنهم من خرج بعد 
بعد  ومنهم من خرج  الحكم   فترة  إتمام  
فترة في عمليات التبادل التي حصلت, فأنا 
أفتخر كون عمي »عصام صالح جندل » قّدم 
األرض  لهذه  ف��داء  وشبابه  وحياته  عمره 
االحتالل  سجون  في  فقضى  المقدسة 
خمسة  نحو  القضبان  داخ��ل  اإلسرائيلي 
وعشرين عامًا حتى اآلن مع العلم أنه ُسجن 
قبل ذلك خمس سنوات وهو بذلك يكون 

قد قضى ثالثين عامًا في األسر.

يأخذني  أبي  كان  صغيرة  كنت  عندما 

إلى السجن ألرى عمي  وراء القضبان فكنت 
أسأله في كل زيارة: »متى ستخرج يا عمي؟«  

فيجيبني: » قريبًا إن شاء الله«. 

ال  صغيرة,  كنت  كوني  لذلك  أفرح  أنا  و 
أدري ماذا يحدث حولي و كنت ال أدري أنني 
رفعوا  الذين  األبطال  من  بطل  أمام  أجلس 
راية العلم الفلسطيني بألوانه التي تعكس 

معيشتنا على هذه األرض.

لزيارة  الذهاب  من  ُحرمت  كبرت  وعندما 
يصدرها  ق��رارات  نتيجة  السجن  في  عمي 
نار  فأصبحت  الغاشم،  الصهيوني  االحتالل 
أراه وأتكلم معه، فهذا  الشوق تحرقني كي 
المجد  صناع  أحد  مع  أتحدث  أن  لي  أشرف 
و  ذل��ك,  ألج��ل  كثيرًا  فحزنت  الفلسطيني 
لم  عصام  عمي  بأن  علمت  عندما  حزنًا  زدت 
الله  يتمكن من حضور جنازة جدي – رحمه 
– الذي توفي قبل أن أظهر على هذه الدنيا, 
باألمر يتكرر فيحرم عمي  األيام فإذا  و مّرت 
من حضور جنازة جدتي – رحمها الله – التي 

توفيت قبل سنتين.

تعلمت من عمي الكثير والكثير مع أنني 
أبعد عنه إنه علمني معنى الصمود واإلصرار 

والعزيمة والصبر وتحّمل المشاق والمتاعب 
الغالي على قلوبنا والذي  الوطن  فداًء لتراب 
نفديه بروحنا، وأيضًا علمني الشجاعة والقوة 

واحتقار الظلم واالحتالل والطغاة.

فمهما طال الليل ال بد أن يطلع الفجر وال 
الذين  األبطال  فهؤالء  ينكسر  أن  للقيد  بد 
حملوا رايات الوطن الغالي... هم الذين أبقوا 
الكرامة للعرب، و لوال فلسطين لما كان هناك 

كرامة للعرب....

المناضل عصام جندل 
أمي الحنونة

أمي الحنونة والطيبة أتدرون من هي؟؟ أتدرون؟؟ أمي هي أشمخ 

وأطيب وأحّن أم أمي هي فلسطين األبية التي تضحي من أجلنا لكن 

تبقي شامخة وأبية وال تطأطئ رأسها للصهيوني حيث أّنه يوجد في 

قلب أمي منطقة تدعى البلدة القديمة في القدس واآلن أريد أن أقدم 

لكم قصة البلدة القديمة.

 البلده القديمة هي أجمل منطقة في القدس الشريف كما أّنها 

األقصى  المسجد  صباح  عشقت  وبيوت  طيبون  أناس  على  تحتوى 

ضواحيها  من  ضاحية  وفي  الشريف  الحرم  ساحات  أشجار  وه��واء 

والمقدسة  والشامخة  األبية  بيوتها  هدم  القديمة  البلدة  شهدت 

ومن بين هذه البيوت بيتي، بيتي الذي يقع في باب الحديد المقابل 

األمطار  من  حامينا  كان  ال��ذي  بيتي  المشرفة  الصخرة  قبة  لوجه 

وحامل أحالمنا في المستقبل وطموحنا حيث عشت طفولتي وبنيت 

مستقبلي فيه ولكن في يوم غابر قرر صهيوني مستوطن هدم آمالنا 

ومستقبلنا بهذا البيت لقد بنيناه بالطة بالطة وفي كل بالطة حملنا 

آماال وبنينا مستقبال.

وهناك أيضا رباط الكرد بجانب المسجد األقصى الذي نصلى فيه 

أيصلح  الصغير،  الكوتل  فيه وسموه  للصالة  الصهاينة  يأتي  والذي 
هذا؟

من  أنتِه  ولم  أقالمي  حبر  لنفذ  عنك  أتكلم  بقيت  لو  أمي  أرضي 

الحديث عنك يا زهرة المدائن يا روحي.....

w w w . j y o u t h p . o r g
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ترب���وي عرب���ي فلس���طيني م���ن الق���دس اهت���م باللغ���ة 
والثقاف���ة العربية ويعتبر من رواد التربية احلديثة في 

الوطن العربي.

سيرة حياته: 
ولد في القدس في 1878-1-23 ونشأ فيها تلقى تعليمة 
 ( كلية  الى  انتقل  ثم  االرثوذكسية  المدرسة  في  االبتدائي 
كلية صهيون  الى  ومنها  التبشيرية(  االنجليكانية  الجمعية 
االنجليزية في القدس حيث درس فيها االداب وتخرج منها 
عام 1908 انتقل اذ ذاك الى بريطانيا حيث عمل هنالك لفترة 
المتحده  الواليات  الى  العام  بعدها وفي نفس  وجيزه, سافر 
كما  العربية,  اللغة  تعليم  في  هنالك  عمل  حيث  االمريكية 
ساهم في كثير من المطبوعات الصادره في الساحل الشرقي 
الترجمة. ولم  بالكثير من اعمال  المتحده, وكما قام  للواليات 
يطب له المقام في امريكا حيث قرر العوده الى ارض الوطن 

قبل مضي عام واحد على اقامتة هنالك.
في القدس عمل صحفيا في جريدة االصمعي المقدسية, 
كما درس اللغة العربية في مدرسة الصالحية ودرس كذلك 

اللغة العربية لالجانب في االمريكان كولوني في القدس.

انشاء مدرسة: 
مدرستة  بأنشاء  ق��ام  خاصة  تربوية  بمبادئ  اليمانه 
اثر  وذلك  الدستورية  المدرسة  اسماها  القدس  في  الخاصة 
حاول  ولقد  الحديثة,  التركية  للدولة  الجديد  الدستور  اعالن 
فيها تطبيق نظرياته التربوية الخاصه والتي كان من ابرزها 
توجهها الوطني واتباعه اسلوب التعليم بالتعايش حيث لم 
اسلوب  رفض  كما  الدرجات,  او  العالقات  نظام  فيها  يعتمد 
الطبيعة  التعليم من  العقاب والثواب وانما ركز على اسلوب 
وبأستخدام الموسيقى والتربية البدنية والتوجه الى التعرف 
الثورة على  المختلفة, كان منهجه  الطبيعة بجمالياتها  على 
التغيير  الى  دعى  حيث  القائم  والتعليمي  التربوي  النظام 
رأى  حيث  التربوية  االساليب  في  للجديد  وتكريس  المناهج 
ان الهدف الرئيسي لعملية التعليم هو تربية التالميذ على 
العالم  الى  التالميذ  فيخرج  الكريمة  واالخالق  الجميل  الذوق 
رجاال اقوياء يحبون الحياة ويقبلون على العمل بهمة ونشاط 

وسرور.
وهو يقول في ذلك: ايها المدرس احترم التلميذ, ناده يا 
الخاضع الضعيف,  اياك ان تجعله يقف امامك وقفة  سيد, 
مما  الرجولة  روح  فيه  وانفخ  معه  عادل  بأنك  التلميذ  اشعر 
يجعلة عامال في المستقبل, وليس وظيفتك ايها المعلم ان 
به  بأنك تثق  الرؤوس, اشعره  لالمة دراويس مطأطئي  تخرج 
وبشرفه, غض الطرف الطرف ان ظهر منه اي شئ ال تقل له 

انت كاذب, صدقه ولو كان كاذبا.
ولذا نجد ان السكاكيني سعى الى تجذير احترام الطفل 
في العملية التربوية الفلسطنية وكما دعا الى تحرير التلميذ 

واحسان معاملته.
وفي  وسيلة  وليس  غاية  انه  للعلم  السكاكيني  مفهوم 
طلبة يرقى االنسان بعقلة وجسده ونفسة وهو يرى ان الغرض 
يحكمون  البشر  من  جديد  نوع  خلق  هو  التعليم  من  االول 

خليل السكاكيني 

مدارسنا اسوار وخنادق 

تحمي مدينتنا ....فلنحمي 

مدارسنا

شخصيات w w w . j y o u t h p . o r g

انفسهم  وعزة  بكرامتهم  امر ويشعرون  عقلهم في كل 
فواجب المعلم االول ان يحرر التلميذ ويعزه ويرهف عقله 

ارهافا بدال من ان يحشوه حشوا.
وكتب عده مؤلفات تشرح منهجه كما انه اعد والف 
اللغه  مجال  في  الدراسية  المناهج  كتب  من  الكثير 
العربية كان من اهمها كتاب اللغه العربية للصف االول 
والذي  روس(  )راس-  كلمتي  بدرس  يبدأ  الذي  االبتدائي 
كان مدعما بالصور والشرح ومن المعروف ان هذا الكتاب 
القرن  من  الستينات  منتصف  الى  تدريسة  استمر  قد 

الماضي وبعد وفاته بأمد طويل.
خلق  يريد  مدرستة  خالل  كم  كان  انه  نرى  وهكذا 
والقهر  التخلف  مظاهر  كل  من  ينتقى  جديد  مجتمع 
والشقاء وهذا ما حاوله ايضا في كتبة المنهجية بأجزائها 
االربعة والذي اعد بأسلوب مشوق لتعليم الناشئه القراءة 
وبناء االنسان الجديد المكتمل الفضائل التي كان يؤمن 
بها من خالل العظه والقدرة في دروس القراءة المنتقاة 
في كتابة ) الجديد( ال من خالل الوعظ واالرشاد فالمسألة 
في رأية تتعدى القراءه والكتابة بسهولة وبأسلوب شيق 
الى نطاق التربية والتنشئه على اسس قوية, ومن الحكم 

والعبر التي وردت في كتبة:
ال تؤجل عمل اليوم الى غد – ضع كل شئ في محلة 
االمتالء  من  االبتالء  الن  خصاصة  وبك  الطعام  عن  قم   –
– ادرس في وقت الدرس والعب وقت اللعب – من طلب 

العال سهر الليالي
العلم يرفع بيوتا ال عماد لها  

          والجهل يهدم بيوت العز والمجد 
تعلم يا فت�ى فالجه���ل ع��ار

              وال ي��رض��ى ب����ه اال ح����م�����ار

ونفسي  عنه  يدي  رفعت  طعام  على  الذباب  وقع  اذا 
تشتهيه

حياته:
 كانت حياته ترجمة لمثله وقيمة التي امن بها وعاش 
لها ولقد كان ثورة في السياسة على االتراك ومن بعدهم 
االنجليز والصهاينة ومن اقواله المأثورة في هذا المجال 

وذهبت  الصهيونية  مقاومة  ف��ي  نتحد  ل��م  )اذا 
فلسطين من ايدينا وعرضنا غيرنا للخطر( 

المرتزقة  من  التقليدية  الوجاهات  على  ث��ورة  كان 
اليونان  الدين  رجال  على  ثورة  كان  والخونه  والمرشدين 

بسبب اقامة الصلوات باللغه اليونانية 
ثم  بالقدس,  المعلمين  لدار  مديرا   1919 عام  عين 
متتالية,  عاما   12 ولمده  فلسطين  في  للتعليم  مفتشا 
تعيين  على  احتجاجا  المنصب  هذا  من  استقال  حيث 
المندوب  منصب  ليشغل  اليهودي  صموئيل  هيربرت 
بخطورة  لشعوره  فلسطين  ف��ي  البريطاني  السامي 
واشعاره  مقاالته  بكتابة  اثرعا  على  وبدأ  وطنه  على  ذلك 
البريطانية في فلسطين  للسياسة  المعارضه  السياسية 
في المقتطف والهالل والسياسة االسبوعية التي كانت 

تصدر من مصر.
قام  ولذلك  التعليم  هو  االساسي  همه  بقى  ولكن 

بانشاء المدرسة الوطنية عام 1925
وكما انشأ كلية النهضه في القدس عام 1938

اما حياتة العائلية فلقد تزوج من رفيقة عمره سلطانه 
له  بابنه سري وابنتية دمية وهاله, بنى  حيث رزق منها 
بيتنا في منطقة القطمون في ضواحي القدس عام 1939 
لكن زوجته لم تعمر كثيرا بعدها حيث توفيت عام 1940 

حيث تأثر كثيرا بوفاتها ورثاها بشعر غزير.
البيت  عائلته في هذا  مع  المقام كثيرا  به  ولم يطل 
قبل  من  بالمدفعية  المنطقة  ه��ذه  قصف  تم  حيث 
الصهاينة مما اضطر مثل غيره لترك منزلة وبه كل متاعه 

ومكتبة ثرية بامهات الكتب. 
ابنه  واما  مصر  الى  ابنته  هاجرمع   1948 حرب  وبعد 
سري فلقد هاجر قبل ذلك الى الواليات المتحده للدراسة 

والعمل 
وفي مصر رشحه االديب المصري عميد االدب العربي 

ط������ه ح��س��ي��ن 
ل��ي��ك��ون ع��ض��وا 
اللغه  مجمع  في 
حيث  ال��ع��رب��ي��ة 
ب���ق���ي ه��ن��ال��ك 
ح���ت���ى واف���ت���ه 
ال��م��ن��ي��ه ع��ام 
متأثرا   1953
ب��ح��زن ش��دي��د 
ابنه  وف��اة  على 
س��ري ف��ي بالد 
حيث  المهجر 
لم يعش سوى 
اشهر  ث��الث��ة 
بعد وفاة ابنة.

من مؤلفاته التي نشرت له اثناء حياتة
 	 -1920 الكبرى  الحرب  بعد  فلسطين 

مطالعات في اللغه واالدب 1925
سري- القدس 1925 ماشية على تقرير 	 

اللغه  قواعد  تفسير  في  النظر  لجنة 
العربية

1940- ما تيسر الجزء 	  لذكراك القدس 
االول 1943 

نشيد علم الثورة العربية
لقد سبق االشاره ان السكاكيني كان وطنيا 
قوميا االمر الذي عرضه لالعتقال في دمشق في 

حتى  من سجنه  الخالص  من  تمكن  ان  وما  التركي  العهد 
الشريف حسين  قادها  التي  العربية  الثورة  بقوات  التحق 

وفي طريقة اليهم نظم نشيد الثورة العربية 
يا علمي – يا علم 

يا علم العرب اشرق واخفق في االفق االزرق 
يا علمي – يا علم

في  االم���ه���ات  نسيج  ي��ا 
لينجين  الحالكات  الليالي 

االباة 
يا علمي – يا علم 

خفقة  جفنهن  في  دمعة 
م���ن ص���دره���ن ق��ب��ل��ة من 

ثغرهن 
يا علمي- يا علم 

واخفق  اشرق  العرب  علم  يا 
علمي  يا   – االزرق  االفق  في 

–يا علم
منا  وابن   – بنا  المجد  سراك 

الوطنا –قد حلفنا للفنا
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في  الطلبة  توعية  على  قائما  كان  الشبابي  البرلمان 
عدة مواضيع مثل: التهويد في القدس، الصحة، التقوية 
الشخصية، وكان الهدف أن نكون نحن شباب البرلمان على 
اطالع كامل وشامل على هذه المعلومات لتقديمها لطالب 
مثلنا على أكمل وجه لكي يكون لنا دور فعال في المجتمع 
فكان  احتالل،  جو  في  أّننا  وخصوصًا  فيه  نعيش  ال��ذي 
فعااًل جدا معنا واستفدنا كثيرًا، بحيث علمنا ماذا حصل 
في بالدنا من سرقات كثيرة وفندنا االدعاءات الكاذبة من 
الصهاينة، وأّن ليس لهم الحق طبعا في أخذ أرضنا، هذا 
كان عن موضوع التهويد وكان أوسع من ذلك بحيث عرفنا 
وما  المناطق  أسماء  وما  بالقدس  تحيط  التي  مناطق  كل 
البلد،  في  أهميتها  وما  بها  تحيط  التي  والتالل  الجبال 
وتعرفنا على كل اسم ولماذا كانت تسميته بهذا االسم، 
وأيضا أخذنا عن أبواب سور القدس وكيفية بنائها بشكل 
مع  كان  بناؤها، وهذا  تم  زمن  أي  وفي  جميل وذكي جدا، 
وكنا  تام،  بشكل  به  ليعرفنا  الموضوع  بهذا  أستاذ خاص 
نأخذ عن تقوية الشخصية وهذه النقطة كانت مهمة جدا 
بحيث يجب أن نكون على ثقة تامة بأنفسنا وعلى ثقة بما 

أخذنا لكي نعطيه لغيرنا بشكل صحيح. 
المياه في فلسطين والمخاطر التي  وتكلمنا عن وضع 
فلسطين  مياه  من  الكبرى  النسبة  يأخذ  ومن  تواجهها، 
ولقد ذكرناه في المجلة التي رتبناها بشكل أوسع، وبنفس 

قام حوالي  خمسون شاب وشابة من أعضاء برلمان شباب القدس بزيارة وزير القدس السابق والنواب المهددين 

والتأييد  الدعم  لهم  معلنين  جراح  الشيخ  في  األحمر  الصليب  مقر  في  االعتصام  خيمة  في  المقيمين  باإلبعاد 

لقضيتهم العادلة والمؤازرة والمبايعة على الصمود، وتم تقديم درع  اإلجالل واالحترام لهم تقديرًا واعترافًا بفضل 

هؤالء الرجال وتثبيتًا لهم ودفاعًا عن حقهم في قدسهم، فلهم من البرلمان العهد والوفاء على الدفاع عن قضيتهم 

وحقوقهم.

البرلمان الشبابي

الموضوع أراد المسئولون عن البرلمان أن يأخذونا إلى مدينة 
مع  نتكلم  أن  مرتبا  وكان  بمؤسسة جذور  لنلتقي  الله  رام 
أطفال غزة عن موضوع المياه وكم نسبة معاناتهم منها، 
و أسئلة عن وضع كل منطقة  وبينهم  بيننا  وجرى نقاش 
فوجدنا أّنهم يعانون كثيرا منها وأّن كل القنوات الصرفية 
مدمرة عندهم، لكن اللقاء كان عكس الواقع الذي كنا نتكلم 
وخصوصا  جميل  اللقاء  كان  جدا،  مأساوي  واقع  وهو  عنه 
بسبب  نراهم  أن  نقدر  ال  الذين  غزة  أطفال  مع  نتكلم  أّننا 
الحواجز الفاصلة بينهم وال مؤازرتهم باألوضاع التي كانوا 
يعيشون فيها أثناء الحرب، فطبعا ندعو الله أن ينصرهم 
كبير  بشكل  استفدنا  البرلمان  هذا  في  جميعا،  وينصرنا 
وأحببنا فكرة أن نتعرف على طالب مدارس أخرى من نفس 
جيلنا وأن نتواصل معهم، وكنا كلنا نتكلم بنفس القضية 
التي تجمعنا وهي قضية فلسطين، وبرأيي أننا لو اجتمعنا 
كبرلمان صغير وتوحدنا وكنا يدا واحدة يستطيع الشعب 
الفلسطيني ككل أن يكون يدا واحدة، وهذا الذي أعجبني 
بالبرلمان ألّن فكرته هادفة جدا ولها أمل ومستقبل للمدى 
الذين  األساتذة  اشكر  كالمي  نهاية  في  وطبعا   , البعيد 
ساهموا وشاركوا وأعطونا كل ما عندهم في هذا البرلمان 
البرلمان  وأعضاء  الطالبات،  زميالتي  عن  نيابة  واشكرهم 
ككل، لكم منا جزيل الشكر على ما قدمتموه لنا وأتمنى أن 

نكون عند حسن ظنكم

تعلمت من صديق حكمة احب ان انقلها لكم .قال لي صديقي : عضو برلمان شباب القدس الفاعل انسان ال 

يحيا في القدس بل تحيا القدس فيه.فان تكون عضوا في برلمان الشباب يعني ان تخلق حالة من التناغم بين 

دورك كطالب ودورك كانسان يحيا في مدينة عظيمة.

ان تكون عضوا في البرلمان يعني ان تستثمر وقتك لما فيه خير لك و لمدرستك واصدقائك ومجتمعك،وهو 

فرصتك لتعبر عن افكارك وتشارك االخرين بها،ان تؤثر وتتاثر .ان تجعل العطاء سمة من سماتك فتتعرف 

على المحبة الحقيقية.

ان تكون عضو في البرلمان يعني ان ال تحيا في القدس كمستاجر بل كأنها دار ابيك كل ما فيها فيك وكل 

ما يؤلمها يؤلمك و كل ما يسعدها يسعدك.

اميرتنا  يحمي  وخندق  .هي سور  مدرسة  مجرد  من  اكثر  مدرستك  من  تجعل  ان  ...يعني  معنا  تكون  ان 

االسيرة.انها مصنعنا ليكون لدينا انسان المستقبل المتسلح بالمعرفة واالرادة.ان تعمل لتكون مدارسنا بعيدة 

عن نهج التلقين والبصم بل تسعى لتكون موقعا لتعلم التفكير النقدي و التطوير .ان تكون معنا يعني ان 

تقف امام محاوالت أسرلة التعليم في عاصمتنا ال بجروت و ال لغة عبرية في عاصمتنا.

ان تكون عضوا في البرلمان يعني ان تراه وسيلة ال غاية.ليس موقعا لتقول انا انه موقعا لنقول نحن.ال سعيا 

للبروز والشهره بل سعيا لنرسم مستقبال واعدا لشعبنا وامتنا.

ان تكون معنا......يعني ان تكون ندا لمن يعادي مجتمعنا ندا باالرادة والمعرفة والعمل بالمثابرة واالبداع 

امام الصعوبات والتحديات ان تنهض دائما...ان تكون معنا يعني يدك مع الف يد..ان تكون  ...ان ال تهزم 

معنا يعني ان تعرف الوطن اكثر ان ترى وطنك الجمال رغم السواد...ان ترى جنين ونابلس ورام الله وبيت لحم 

والخليل و غزة وراس الناقورة وعكا وحيفا هي القدس ..معنا القدس ليست مجرد ارض و هي اعظم من تكون 

مدينة وهي اكبر من رمز فالقدس هي كل ذلك و أكثر ...معنا هي مدينة فيها الوطن و وطن في مدينة..هي لنا 

ام للفقراء والمستضعفين في االرض ..هي اسوار من الشموخ و ارادة تهزم ال تهزم..وان كانت اليوم اميرة اسيرة 

اال ان عيونها ترى ماليين الفارسات والفرسان قادمين اليها من بغداد و صنعاء و طرابلس و القاهرة و تونس .....

اليوم البرلمان يعمل على قدم وساق وبجد ليتوسع اكثر في مدارسنا.توسعا افقي وعمودي.فحلقة مركزية 

في عمله اليوم ان تصبح مجالس الطلبة واالندية الطالبية جزء من ثقافة مدارسنا .ان تصبح االنشطة الطالبية 

جزء في نواة وجوهر العملية التعليمية.ان يكون البرلمان حلقة لتكامل مع االسرة و المدرسة .

فالبرلمان و هو ينتهج التنمية الشبابية المجتمعية ال يرى في الشباب والفتيان والفتيات اال انهم جزء 

متكامل مع باقي فئات المجتمع و االجيال.يرى انه استمرارية الجيال اعطت وقدمت ومستقبل قادم.لذا اهتم 

البرلمان بالعام المنصرم باالحتفال من خالل مهرجان القدس الطالبي في المؤرخ عارف العارف و اليوم يستعد 

البرلمان لتكريم المربي خليل السكاكيني .نكرم في كل عام نجوما جعلت من وطننا هذه االرض الرائعة.

ان تكون عضو في البرلمان ليس باالمر القليل ...وكما قال ابن عربي ...وتحسب نفسك جرما صغير وفيك 

رياح  الماضي وهو يرى  اكثر سعادة من  البرلمان  اليوم  السابق  اقوى من  البرلمان  االكبر...اليوم  العالم  انطوى 

التغيير تطل على امتنا العربية يقودها الشباب في تونس ومصر وليبيا و البحرين واليمن...اليوم الشباب في 

الطليعة اليوم الشباب يصنعون التغيير...انتم امل شعبنا وامتنا.

أشحذ الهمة... انت في برلمان شباب القدس

البرلمان في ضيافة نواب القدس

 ووزيرها المهددين باإلبعاد

هي فعاليات ال تكون لها عالقةبالمنهاج الدراسي بل هي للترفيه عن نفوس الطالب فهذه النشاطات مريحة 

فالمدرسة تساهم في توفير النشاط الذييغير جو الدراسة لدى الطالب ليرفهوا عن أنفسهم ليقوم بعمل أداء 

أفضل في االمتحانات فعند الترفيه عن الطالب يقوم أحيانا بقيدة النشاطات بحيث أن أعضاء اللجنة هم الذين 

أنهم  أي  المكانة  وهذه  لجنة  في  يكونوا  الطالب  فهؤالء  المدرسة  لبقية  المختلفة  النشاطات  بتحديد  يقومون 

يحددون النشاطات و يختاروها تنمي القيادة لدى الطالب وتبنيها مما يحدد شخصيته التي تقوم على بناء القيادة 

ألن هذه النشاطات غير أنها تقوم ببناء شخصيته بل أيضا تقوم ببناء البنية الجسدية الرياضية للطالب فخروجهم 

الطالب وبنيته  ،للنشاطات أهمية كبيرة من ترفيه وتنمية شخصية  إلى أماكن متعددة وكثيرة يقوي جسمهم 

وأيضا يحفز الطالب على االهتمام بهوايته التي يمارسها فعندما يمارس الطالب هواية معينة بختار نشاطا يالئم 

هوايته لكي يندمج في النشاط مع باقي المشاركين الذين يمارسون نفس هوايته فينمي مهاراته فللنشاط أهمية 

كبيرة من حيث الجهة النفسية والجسدية والحياة اليومية.

النشاطات الالمنهجية المدرسية

ماذا يعني لك برلمان شباب القدس

wالبرلمان الشبابي w w . j y o u t h p . o r g



7

طالبنا األعزاء :
يسعدنا في برلمان شباب القدس الطالبي األلتقاء بكم مرة 
أخرى , في نشرة قد تساعدكم اكثر لتفعيل دوركم الريادي 
وايجابي  فاعل  وبشكل  لتساهموا  مدارسكم  في  والقيادي 
مدارس  في  والتنموية  التعلمية  العملية  ورف��د  تعزيز  في 
القدس التي تعاني األمرين نتيجة الكثير من العوامل اهمها 
تهدد  التي  األخرى  األجتماعية  واألفات  والمشاكل  األحتالل 
هذه المدارس التي تعتبر من اهم معاقل الصمود في مدينة 

القدس .
القدس  شباب  برلمان  ح��رص  وم��ن  المنطلق  ه��ذا  م��ن 
طلبة  ومعرفة  وم��ه��ارات  وع��ي  مستوى  رف��ع  في  للمساهمة 
دور  تعزيز  في  تساهم  مختلفة  ووسائل  ب��ادوات  المدارس 
الجهود  كل  مع  جنب  الى  جنبنا  ليساهم  األيجابي  الطلبة 
الهادفة لتعزيز صمود مدارسنا في مدينة القدس . لذلك ومن 
تجربتنا وتقيمنا لألحتياجات ارتئينا العمل على تجهيز نشرة 
مختصرة ومركزة تساعد طالبنا في توجيههم للتحضير وادارة 
حماالت في مدارسهم تساهم في تسليط الضوء او المساهمة 
مجتمع  منها  يعاني  التي  المشاكل  من  ج��زء  معالجة  في 
المدارس او تسليط الضوء على قضايا ايجابية للمساهمة في 

تعزيزها وتعميمها على مستوى اكبر واشمل .

تعريف معنى الحملة :
أنشطة  يتضمن  مشروع  بانها  الحملة  تعريف  يمكن 
األتفاق  يتم  مكان  اطار  في  انجازها  يتم  مختلفة  وفعاليات 
علية حسب رؤية واهداف واماكن استهداف الحملة , كذلك 
لها  الحملة  ان  يعني  وهذا  للحملة  معين  زمني  اطار  هنالك 
وتنفيذ  التخطيط  يتم  وبينهم  ونهاية  بداية  اي  حياة  دورة 
يشخص  ان  بعد  الحملة  تأتي  وطبعا   . واألنشطة  الفعاليات 
مجموعة من الطلبة ظاهرة ما ويتفقوا على العمل عليها , وقد 

تكون هذه الظاهرة سلبية او ايجابية .

كيف نبدء بالحملة:
العمل  اهمية  على  التأكيد  يجب  بالحملة  نبدء  لكي 
الجماعي بين الطلبة حيث ال يمكن لحملة ان تنجح بعمل فردي 
يجب  بالحملة  ولنبدأ   . الجماعي  العمل  الحملة هي  فأساس   ,

توفر الخطوات التالية :
1 - وجود ظاهرة ملفتة للنظر يشخصها طالب اومجموعة من 
الطلبة , هذه الظاهرة تكون سلبية او أيجابية . ومن األمثلة 
على ذلك مثال العنف داخل المدارس كظاهرة سلبية اخذة 
التوعية  بأهمية  الطلبة  هؤالء  واحساس   , األنتشار  في 
األيجابية  األمثلة  ومن   . السلبية  الظاهرة  هذه  ومعالجة 
مثال  لتعميمها  حملة  تجهيز  على  العمل  يمكن  لظاهرة 
عند نجاح مبادرة طالبية في مدرسة مثل مسرحية هادفة 
 , الطلبة  عند  النوعي  الوعي  زيادة  في  تساهم  مسابقة  او 
ويكون هدف الحملة زيادة نشر التجربة وتعميمها لتشكل 
ظاهرة ثقافية واجتماعية عامه في المدارس والمؤسسات 

األجتماعية األخرى في المجتمع .
2 - نقاش هذه الظاهرة بين الطلبة الذين ينسجمون بتعريف 

الظاهرة للوصول لتوحيد الرؤية وتشخيصها .
3 - الوصول الى اهداف مشتركة بين الطلبة اصحاب الحملة 
ويتم تحديد األهداف بحوار مفتوح بينهم والتركيز على 
؟  الحملة  هذه  في  نحقق  ان  نريد  ماذا  وهو  مهم  سؤال 
واألهداف مهمة ألنها هي الموجة لنا لكي نسير بخطوات 
 . تقيمها  على  والقدرة  بالحملة  للنجاح  للوصول  سليمة 

كذلك مهم األتفاق لشعار جذاب للحملة .
او األشخاص من طلبة ومعلمين وادارات  الجهات  4 - تحديد 
مع  تنسجم  ان  ممكن  اخرى  وطنية  ومؤسسات  المدارس 
لنقاش  معهم  اجتماعات  وعمل  الحملة  واه��داف  رؤي��ة 
الحملة ومحاورتهم في افكارهم ومساهمتهم في الحملة . 
هذه خطوة مهمة جدا ألنها تساهم في بناء وزيادة الحلفاء 

والشركاء بالحملة مما يعزيز من فرص نجاح الحملة .
تتعارض  ان  ممكن  التي  الجهات  او  الشخوص  تحديد   -  5
مصالحها مع الحملة ونقاش اسباب هذه المعارضة وكيف 
الخطوة  هذه   . للحملة  استقطابهم  او  تحيدهم  يمكن 
مهمة جدا ايضا ألنها تساهم في التخطيط وزيادة نسبة 

المؤيدين للحملة المنوي تنفيذها .
التي  األدارات  او  والمعلمين  والطلبة  الشخوص  تحديد   -  6
ويكون   , مبالي  غير  او  حيادي  موقفهم  يكون  ان  ممكن 

واهدافها  الحملة  باهمية  نقاشهم اشعارهم  الهدف في 
واستقطابهم لها .

7 -  اجتماع طلبة اصحاب الحملة وعمل نقاش مفتوح بينهم 
اهداف  تحقيق  في  تساهم  وفعاليات  انشطة  لبناء خطة 
الحملة التي تم وضعها مسبقا واألخذ بعين األعتبار افكار 
 . للحملة  والمعارضين  والمحايدين  المؤيدين  وتوجهات 
ويتم الوصول لوضع األنشطة من خالل سؤال انفسنا كيف 
يوصلنا  كيف؟  فسؤال  ؟  األه��داف  هذه  تحقيق  سيتم 
لألدوات واألنشطة التي من الممكن القيام بها بما ينسجم 

مع األهداف .
المهمات  8 - وضع جدول زمني لألنشطة والفعاليات وتوزيع 
اهمها  وم��ن  للمتابعة  الية  ووض��ع  الحملة  فريق  بين 
األجتماعات الدورية المنظمة والتقارير والتوثيق السليم .

9 - تنفيذ الخطة من انشطة وفعاليات وعمل تقيم مرحلي لكل 
نشاط وسؤال ماذا تم انجازه بهذا النشاط ؟ وكيف يساهم 
النشاط  هذا  يراكم  وكيف  ؟  الحملة  اهداف  تحقيق  في 

بشكل تكاملي مع األنشطة األخرى للحملة ؟
تقيم  تراكم  تجميع  على  بناء  للحملة  النهائي  التقيم   -  10
على  األت��ف��اق  تم  التي  ب��األه��داف  ومقارنتها  األنشطة 
ومن  جهة  من  هذا   , الحملة  اصحاب  قبل  من  تحقيقها 
رأيهم  عن  والحلفاء  الطلبة  من خالل سؤال  األخرى  الجهة 
بالحملة وماذا اضافت لهم ؟ ومن ثم وضع التوصيات التي 
ممكن متابعتها في المستقبل من نفس اصحاب الحملة او 

من جهات اخرى .    

األدوات التي يمكن استخدامها لتنفيذ الحمالت 
في المدارس :

وهنا نود التوضيح لكم يا طالبنا األعزاء عن وجود العديد من 
األدوات والوسائل التي يمكن األستعانة بها لتنفيذ الحمالت  
والمجال مفتوح بأستمرار لألبداع بهذا المجال حيث ان العمل 
المجتمعي والعمل الطالبي دائما يعتمد على الحراك واألفكار 
األبداعية من الطلبة , وبأستمرار العمل الجماعي يساهم في 
أن نطرح عليكم  نود  . وهنا  ابداعية مميزة  بأفكار  الحملة  رفد 
المهمة  الوسائل واألدوات  المختصرة بعض  النشرة  في هذه 
ورفده  علية  البناء  يمكن  لكم  اساس  لتشكل  انتشارا  واألكثر 
بالمزيد من الوسائل واألدوات من ابداعكم , ومن اهم األدوات 

والوسائل :
1 - األذاعة الصباحية : 

أيصال  في  مهمة  ووسيلة  اداة  الصباحية  األذاعة  تعتبر 
افكارنا ومبادىء حملتنا للطلبة اذا تم التخطيط لها بشكل جيد 
وتم صياغة الرسائل بشكل واضح , واذا تم اختيار الشخص 

المناسب للقيام بهذه المهمة .

2 - مجلة الحائط :
المهمة  األدوات  من  المدرسة  في  الحائط  مجلة  تعتبر 
ان  المهم  ومن   , للطلبة  والمرئية  المكتوبة  الرسائل  أليصال 
استخدام  المفضل  ومن  وجذابة  واضحة  الرسائل  هذه  تكون 
لوحة  او  المجلة  لهذه  الطلبة  نظر  للفت  والصور  الرسومات 

األعالنات .
3 - النشرات :

حيث  الحمالت  في  الهامة  الوسائل  من  النشرات  تعتبر 
يمكن اثارة مشكلة او قضية محددة وتوضيح كافة جوانبها , 
ولكن المهم األعداد الجيد للنشرة واستخدام بعض الرسومات 

التي تشجع الطلبة األخرين على قرائتها وفهمها .
4 - المجلة المطبوعة :

حيث  الحمالت  وسائل  أهم  من  المطبوعة  المجلة  تعتبر 
تعتبر منبر يتم طرح العديد من الجوانب التي تخص موضوع 
بأراء  ورفده  الجوانب  جميع  من  وتغطيته  به  والتوسع  الحملة 
للمعلمين واألدارات وشخوص اخرى , ومن المهم رفد المجلة 
التي  المشوقات  لبعض  باألضافة  والمؤثرة  الهادفة  بالصور 
بأعداد  وتوزيعها  المجلة  هذه  على  األقبال  زيادة  في  تساهم 

كافة بما يخدم اهداف وجمهور الحملة .
5 - البوسترات والبرشورات والملصقات األخرى :

نشرة لطلبة المدارس

بعدد  القيام  استطعنا  خالله  فمن  مدرستنا،  في  الشبابي  المنبر  هذا  أهمية  مدى  أذكر  أن  أود  األمر  بداية  في 

من النشاطات خالل األعوام الدراسية السابقة، ومن خالله استطعنا أيضًا العمل على حل القضايا المختلفة وتوفير 

احتياجات الطالب في المدارس، أما في هذا العام الدراسي توجهنا إلى أطفالنا الصغار ومعالجة مشاكلهم ومن أهم 

تلك المشاكل عدم التنظيف الصحيح ألسنانهم فالتنظيف الخاطئ يؤدي إلى آثار سلبية عند الكبر كسقوط األسنان 

اللبن قبل أوانها أو تأخر نمو األسنان الدائمة لذا نظمنا حملة بعنوان “أسناني نظيفة” ومن خاللها أحضرنا متخصص 

الصحيحة  الطريقة  تعليمهم  بعد  وهذا  ومعجون  أسنان  فرشاة  بتوزيع  قمنا  وأيضًا  الموضوع،  عن  معهم  للتحدث 

للتنظيف هذا كان خالل الفصل السابق أما الفصل الحالي فإننا سنعمل على استضافة نساء متميزات ولهن دور في 

التعليم وفي المجتمع الفلسطيني من خالل أمسية ثقافية، ونسعى أيضًا إلى القيام بيوم مفتوح يتخلله نشاطات 

وفعاليات تعمل على تعزيز مفهوم الهوية الفلسطينية ويصادف ذلك اليوم المقرر يوم األرض وهو يوم مهم جدًا 

ويجب العمل على التذكير بهذا اليوم ألن الكثير من شبابنا وشاباتنا ال يدرون متي يصادف هذا اليوم ومدى أهميته، 

ودمتم أوفياء للوطن. 

لمحة عن نشاطاتنا في البرلمان

- مدرسة النظامية-

هي من الوسائل المهمة للحمالت وتستخدم لنشر فكرة 
الملصقات  هذه  تكون  وبالعادة  واهدافها  وشعارها  الحملة 

مختصرة وهادفة ومؤثرة لدرجة كبيرة .
6 - الندوات والمهرجانات والمؤتمرات :

تعتبر من اهم الوسائل الجماهيرية التي تخاطب الطلبة 
وزيادة  والدافعية  الحماس  اعطاء  في  وتساعد  لوجه  وجها 
والتجهيز  الدقيق  التخطيط  مهم  وهنا   . الحملة  جمهور 
المسبق والمدروس وتوزيع المسؤوليات بشكل سليم وتنويع 
بل  مملة  والمهرجانات  الندوات  هذه  تكون  ال  حتى  الفقرات 

تكون مشوقه وممتعة .
7 - استخدام المسرح وكافة اشكال الفنون :

تعتبر من الوسائل األبداعية المهمة في الحمالت, وتتميز 
وتحقيق  األفكار  وايصال  والتنوع  ب��األب��داع  الوسائل  ه��ذا 
وجمهور  الطلبة  وعاطفة  عقل  من  قريبة  بطريقة   األه��داف 
الحملة , وتساهم وبشكل فعال في التفكير النقدي واحداث 

الحراك المطلوب بالحملة .
8 - استخدام التصوير الفتوغرافي والتلفزيوني :

وهي من الوسائل المهمة حيث يمكن توثيق وتصوير كل 
ما يهم حملتنا وعمل معرض لهذا الصور التي تسلط الضوء 
كذلك   . عليها  تركز  التي  والمشاكل  واهدافها  الحملة  على 
فلم  او  ربورتاج  ألنجاز  التلفزيوني  التصوير  استخدام  يمكن 
وثائقي يساهم في الوصول لتحقيق اهداف الحملة . فاألعالم 
بشكل  استخدامها  طلبتنا  على  يجب  التي  الوسائل  اهم  من 

ايجابي أليصال افكارهم وطموحاتهم .
9 - استخدام األنترنت بكافة امكانيته :

هذه من الوسائل المهمة والنتشرة والتي تجذب الشباب 
وهى من الوسائل األسرع واألكثر وصوال ألكبر عدد ممكن من 
يمكن  وهنا  ممكن,  وقت  بأقصر  لهم  افكارنا  وايصال  الناس 
وانشاء صفحات  بوك,  والفيس   , األلكتروني  البريد  استخدام 

خاصة بالحملة على األنترنت , وانشاء مدونات ...الخ .
10 - الجوالات والزيارات :

هذه ايضا من الوسائل المهمة والجاذبة والمفيدة والمتعة 
التي يمكن استخدامها في حملتنا والمهم ان يكون التنسيق 
سليم والمهمات واضحة وموزعة بشكل سليم وان تكون هدف 

الجولة والزيارة واضح وله اثره .
طالبنا هذه بعض الوسائل واألدوات التي يمكن استخدام 
بعضها او حتى جميعها او اللجوء لوسائل اخرى غير مذكورة 
وبالتالي  الجيد  التخطيط  هو  المهم  ولكن  النشرة  هذه  في 
األنتقاء الجيد لألدوات التي تساهم في تحقيق رؤية واهداف 
وخطة عمل حملتنا . فالوسيلة واألداة هدفها هو مساعدتنا في 
الوصول لغاينا ولكنها ليست الغاية بحد ذاتها , لذلك علينا 
السليمة في تحقيق  البوصلة  الوقع بأخطاء تفقدنا  الحذر من 

اهداف وغايات حمالتنا .
ونتوقع   , الطلبة  اعزائنا  اطلنا عليكم  ان ال نكون قد  نأمل 
في  منا  كمساهمة  المفاتيح  بعض  لكم  قدمنا  قد  نكون  ان 
مساعدتكم على التجهيز لحمالت مهمة واساسية وهادفة في 

مدارسكم في عاصمتنا األبدية القدس .

حول التجهيز وادارة الحمالت  الطالبية
مدارسنا سور من اسوار القدس لنحميها معا

البرلمان الشبابي w w w . j y o u t h p . o r g
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فعاليات مهرجان القدس 
الطالبي الثالث في صور

wفعاليات w w . j y o u t h p . o r g
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فعاليات اليوم المفتوح

فعاليات ماراثون القدس

فعاليات w w w . j y o u t h p . o r g
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فعاليات حملة “أسناني نظيفة”

أسبوع المياه في مدرسة جمعية إمليسون األساسية

تم إقامة حملة “أسناني نظيفة” في أربعة مدارس وهي: 

وتم  امليسون،  النهضة, جمعية  الخطاب,  بن  عمر  النظامية, 

المدارس،  كافة  في  العرض  في  المنهجية  نفس  استخدام 

المحافظة  كيفية  لشرح   بوربوينت  عرض  استخدام  تم  إذ 

التي  السيئة  العادات  توضيح  عن طريق  أسنان سليمة  على 

بطريقة  تضّر  والتي  األسنان  يخص  بما  األطفال  بها  يقوم 

واالبتعاد عنها.. وهنا  وبالتالي تجنبها  األسنان وشكلها  نمو 

مهمة  عدة  أساسية  أمور  على  الطلبة  يتعرف  أن  المهم  من 

مثل كيفية التعامل مع فرشاة األسنان ومع الخيوط السنية، 

قد  التي  السيئة  العادات  معرفة  أهمية  ذلك  إلى  باإلضافة 

تضر بشكل األسنان مثل إدخال األدوات الغريبة للفم كالقلم، 

وتنظيف األسنان بالسواك وغيرها، وإدخال األصابع إلى الفم 

أيضًا وكيف يشوه ذلك الشكل العام لتموضع وتوزيع األسنان 

وشكل الفكين بصورة عامة، وعن الطريقة المثلى للنوم كي ال 

يؤثر ذلك سلبيًا على نمو الفكين لدى الطفل.

ومعجون  أسنان  فرشاة  توزيع  تم  النشاط  نهاية  وفي 

ودليل تثقيفي عن صحة األسنان على كل طالب وطالبة ، وقد 

شارك  في الحملة ثمانون طالب من مدرسة عمر بن الخطاب، 

ومئة وخمسون طالبًا وطالبة من مدرسة جمعية امليسون، ومئة 

طالبة من مدرسة النظامية، ومئة طالبة من مدرسة النهضة.

سبيل الحياة... ثلثي جسم اإلنسان... ثالثة أرباع األرض... إنها 

القدس  برلمان شباب  أعضاء  أقام  الشعار  الماء... وتحت هذا  قطرة 

في مدرسة جمعية إمليسون األساسية أسبوع المياه، وبدأ األسبوع 

بسباق المارثون تحت اسم قطرة الماء بمشاركة ما يزيد عن مئتي 

طالب وطالبة في منطقة جبل المكبر ولمسافة أربعة كيلومترات وتم 

تكريم الفائزين بالمراتب الثالثة األولى بكؤوس مقدمة من مؤسسة 

التي  اللحظات  تلك  أجملها  فما  واالجتماعي  الصحي  لإلنماء  جذور 

وضع الطلبة على رؤوسهم قبعات بيضاء تعلوها رسمة قطرة الماء 

ويحمل كل واحد منهم رقما ساعيا للفوز، وفي اليوم التالي يجتمع 

طالب الصفوف التاسع والثامن والسابع في قاعة مظلمة ليشاهدوا 

محاضرة حول واقع المياه في فلسطين وطرق االحتالل في سرقتها 

وتدمير ما تبقى منها ورؤية الخرائط المائية في فلسطين عبر عرض 

power point  عبر جهاز العرض lcd projector  قام بالعرض 

والمحاضر كل من مديرة المدرسة فاطمة فتيحة ومركز النشاطات 

المحافظة على  أبو شخيدم وتم عرض أنشودة حول  األستاذ فادي 

الماء كما وناقش المحاضران الطلبة حول أساليب ترشيد استعمال 

المياه في القدس وكيفية المحافظة على الموارد المائية، وفي اليوم 

التالي قام المدرب مثقال جابر بتدريب مجموعة من الطلبة على إعداد 

طالب  قام  يليه  الذي  اليوم  وفي  المياه  حول  مسرحية  سكتشات 

بيت ساحور  في  قراقع  إلى مشتل  ميدانية  بزيارة  الخامس  الصف 

والمزروعات  باألعشاب  المختص  المشتل  هذا  في  تعرفوا  حيث 

الفلسطينية على ما يزرع في فلسطين وعلى األعشاب الفريدة التي 

تنمو فقط في فلسطين، وفي اليوم األخير تم عمل يوم فرح ومرح 

المدرسة  استضافت  والثالث حيث  والثاني  األول  الصفوف  لطالب 

فريق مهرجي سبافورد الذي أمتع الطلبة بنشاطاته وحكاياه وألعابه، 

وهكذا انتهى أسبوع المياه الذي أثرى معلومات الطلبة حول أهمية 

المياه والمحافظة عليها بأسلوب شيق ممتع. 
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“ للعشق نغني“  عمل مسرحي غنائي راقص
 شارك به طلبة من 11 مدرسة من القدس

كان الحلم واتت الفكرة في مكتب متواضع في مدرسة لفرير في الباب الجديد . كان حوار بين 

البرلمان مصعب عباس ومسؤول األنشطة الالمنهجية واألرشاد في مدرسة الفرير نبيل عبد  منسق 

الله حول كيف يجب ان نطور وننوع من اساليب العمل األبداعي من أجل تطوير األنتماء والهوية لدى 

طلبة المدارس في مدينة القدس في ظل كافة التهديدات التي تواجه الشباب وعلى كافة الصعد . 

كان الحديث يدور حول كيف يمكن ربط الماضي من تاريخنا وحضرتنا بالحاضر ؟ هذا من جهة ومن 

الجهة األخرى كيف يمكن تذويته للطلبة من المدارس المختلفة التي نعمل معها بطرق ابداعية وغير 

تقليدية . من هنا ولدت فكرة العمل على ثالث حقبات مهمة من تاريخنا الفلسطيني وهي مرحلة 

1935 وهي  الزير , وحقبة عام  المناضلين محمد جمجوم , وفؤاد حجازي , وعطا  البراق واعدام  ثورة 

مرحلة المناضل عز الدين القسام كمناضل قومي عربي , ومرحلة حصار مخيم جنين وقصص البطولة 

في هذه الحقبة الحديثة من تاريخنا , وقد اتفقنا على ان ما يربط هذه الحقبات بعضها مع بعض هو 

انتصار األرادة على القوة , وانتصار الحق على الباطل . ومن هنا قررنا البدء بحوار طاقم فني يساعدنا 

على تجسيد هذه الفكرة مع الطلبة على ارض الواقع .

بدأنا بالبحث واألستشارة وحصلنا على مراجع مهمة من خالل اجتماعنا مع الدكتور شريف كناعنة 

, ومن ثم تم اختيار الطاقم الفني الذي سيساهم في تجسيد هذه الفكرة مع الطلبة واخراجها بشكل 

فني ابداعي , حيث تم تشكيل طاقم مؤلف من كل من وائل ابو سلعوم , ويعقوب ابو عرفة , وفراس 

المهام  السيناريو وتقسيم  . وتم كتابة  ابو سلعوم  , ونضال  الصوص  وبهاء   , , ونضال عالن  فراح 

وتلقى الفريق الدعم والراعية بشكل كامل من كل من مدرسة الفرير ولجان العمل الصحي , وبدأت 

سبعين  للعمل  انتسب  حيث  القدس  مدينة  من  الفلسطينية  المدارس  من  الطلبة  تسجيل  عملية 

طالب وطالبة من اعمار مختلفة من احدى عشرة مدرسة في مدينة القدس , وبدأ العمل بشكل فعلي 

معهم ابتدأ من شهر تموز هذا العام وشمل على تزويدهم بمهارات في الدراما والموسيقى والغناء 

التاريخية , حيث  التي حدثت بها هذه األحداث  لزيارات هادفة لألماكن  , اضافة  والدبكة والرقص 

تم زيارة سجن عكا المكان الذي سجن واعدم به المناضلين الثالث , اضافة لزيارة احراش يعبد وقبر 

القسام , وفي النهاية تم زيارة مخيم جنين واأللتقاء بأسر الشهداء واألسرى والجرحى . وكان الفرق 

التى سمعوها  القصص  الطلبة  الزيارات حيث ذوت هؤالء  بعد هذه  الطلبة  كبير في تطور مهارات 

من هذه الزيارات في تقوية واعطاء روح وقوة ومشاعر للمشاهد والرقصات في هذه العمل , وبذلك 

ساهم الطلبة في تطوير سيناريو العمل بشكل فاعل ولم يكونوا متلقين فقط . وبعد تدريب وصبر 

وعمل استمر لسبعة شهور استطاع هؤالء الطلبة وبمساعدة الطاقم الذي عمل معهم من عرض عمل 

الحزن  مع  والفرح  البسمة  مع  الدمعة  بها  امتزجت  درامية مميزة  بحبكة  راقص  غنائي  فني مسرحي 

الفلسطيني ووجهوا رسالة  العربي  وانتمائهم  ابداعية عن هويتهم  الطلبة وبطريقة  , وعبر  واألمل 

قوية لمجتمعهم وامتهم العربية والفلسطينية ولزمالئهم ومدارسهم بأهمية التركيز على انتصار 

األرادة وعدم الرضوخ لكافة المغريات لمحو هويتنا وانتمائنا وانهوا عرضهم بأغنية عبرت عن امالهم 

عندم صدحت حناجرهم بأغنية بعنوان قموا للقدس وللعشق نغني للتين بارض فلسطين , لألشجار 

ولألحجار ,للشهداء للكرامة للنصر وللمستقبل .

بالقدس بدعم غير متناهي من مديرها  الثانوية  الفرير  بانتاج مدرسة  العمل جاء  يذكر ان هذا 

الدكتور سليمان ربضي, وبشراكة مؤسسة لجان العمل الصحي ومؤسسة التعاون . 

بقلم : نبيل عبد الله
مدير انتاج العمل الفني "للعشق نغني "

الفرح..... التهاليل..... الزغاريد

الدمع.... األسى..... الحزن 

التراب.... التراث..... الجذور 

الفن.... الرقص.... التعبير 
نحن روعت الذكريات، ونحن األمل القادم، ونحن نبض 
الفكر، نحن نريد زرع األمل في القلب لينبض من جديد، نحن 
الذين نبني الحطام الذي حّطمه غدر االحتالل، نحن نقدم ما 
لدينا من  قدرات على مسرح الحياة، ونتكلم عن الذكريات 
الفلسطينية في أنواعها، منها المريرة والمؤلمة والحزينة، 
كفلسطينيين  وضعنا  فنحن  والمفرحة،  السعيدة  ومنها 
غريب، فنحن نرى األسى والدمع ونحارب، وفي ذات الوقت 
نبتسم للحياة ونفرح ونحب ونرقص ونستمر في العيش، 

الفرقة الموسيقية 
الغنائية التعبيرية 
الدرامية الراقصة...

البيدر

القتل  م��ن  ي��وم  ك��ل  نواجهها  التي  الصعاب  ك��ل  رغ��م 
ذكرى  أيضا  ونحن  الجدار،  ومن  الحواجز  ومن  واإلره��اب 
من  أتينا  ونحن  والغروب،  الشروق  ونحن  والنكسة،  النكبة 
رحلة الماضي لنقدم لكم ما لدينا من مهارات وما رأيناه من 
دمار وخراب ودماء، ونحن فكر ينبض، ونحن لمسات حزينة 
نلمس القلب ونداويه من جروح الزمان، نحن أتينا من أجل 
بنا  فعلته  التي  والتمزق  الفساد  لنصلح  و  وشباب،  أطفال 
الدولة المدعية أن هذه األرض الطاهرة هي أرض ميعادهم 
صلوا معي جميعا و ارفعوا الدعاء إلى ملكنا وملك القدس 
الدماء، وشبابنا من  أطفالنا من سكب  أمرنا ويحمي  ليصلح 
واإلنجازات  العمل  ببعض  قمنا  نحن  واإلدم��ان،  المخدرات 
الحرية  زيتون  مسرحية  مثل:  الطالبية  الفنية   الثقافية 
التي تتكلم عن نهب األراضي الفلسطينية وهجرة الشباب، 

ومسرحية بكاء الورد التي تمثل ثورة الجوالن، واآلن سنقوم 
القدس  في  التهويد  عن  فيه  سنتكلم  الذي  الوتر  بعرض 
والشهادة في سبيل الوطن وعذاب األمهات الفلسطينيات، 
ونقّدم  االحتالل،  وجه  في   ....النصر....الصمود  الحلم  وعن 
كل هذا عن طريق الرقص ... التعبير..... الغناء.... الدراما..... 
واألحزان  اآلالم  بعض  تتأملوا  كي  الطالب  قلوب  من  النابع 
التي يعيشها الشعب الفلسطيني كل يوم ال بل كل ساعة 

ال بل كل دقيقة. 
بمبادرات  وترعرعت  ولدت  قد  البيدر  فرقة  أن  ُيذكر    
داخل  الثقافي  النادي  في  نشيطين  شباب  من  شبابية 
وكانت  أشهر  ثالثة  منذ  الفرقة  بدأت  وقد  الفرير  مدرسة 
تضم ستة أعضاء، واآلن تضم أكثر من خمسين عضو من 

طالب المدرسة الفرير.
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وإتاحة الفرصة لكل طالب لالنضمام إلى النادي الذي يناسبه... النادي صحي مثااًل

على  وحرصًا  المنطلق  هذا  ومن  عليها  المحافظة  يجب  التي  النوادي  أهم  من  يعد  الصحي  النادي   

الجانب الصحي قامت مؤسسة جذور لالنماء الصحي واالجتماعي خالل العمل المستمر مع إدارات المدارس 

بالنهوض بمستوى الفعاليات الالمنهجية في مدينة القدس عن طريق برلمان شباب القدس إذ تم تشكيل 

النادي الصحي في ثمانية مدارس مشاركة في برلمان شباب القدس وهي: مدرسة مارمتري, مدرسة الفرير, 

مدرسة جمعية إمليسون, مدرسة النظامية, مدرسة دار االيتام, مدرسة عمر بن الخطاب, مدرسة النهضة, 

مدرسة البردج.

وتم طرح عدة مواضيع عن طريق الفعاليات والمحاضرات بمواضيع الصحه منها: التغذية السليمة, جيل 

المراهقة والتغّيرات الجسمية, األمراض المعدية والغير معدية خاصة اإليدز، المثقف النظير.

األهداف العامة لطرح مواضيع الصحة:

 	
زيادة الوعي ألهمية التغذية السليمة.

 	
التعرف على عادات التغذية الصحيحة.

 	
توجيه الطالب لالهتمام بصّحة أجسامهم.

 	
التوعية الجنسية للصفوف العليا.

 	

التعرف على بعض األمراض الوراثية المنتشرة في مجتمعنا وزيادة الوعي لطرق الوقاية منها.
 	

تدريب الطلبة على مهارات االتصال والتواصل.

األندية الطالبية في البرلمان هي طريقنا  لتوسيع مشاركة الطالب في المدارس

في  إحصائية  عملنا  الصحي  الثقيف  طالبات  نحن 
المدرسة فظهر عندنا عدة فئات منها:

1 - طالبات ينظفن أسنانهن يوميا مره واحد كانت النسبة  
.24.36%

2 - طالبات ينظفن أسنانهن مرتين في الصباح و في 
المساء )يعني عند االستيقاظ و قبل النوم( كانت النسبة 

.41.17%
3 - طالبات ينظفن أسنانهن بعد كل وجبة طعام كانت 

بنسبة 14.28%.
و مع كل هذا كان هناك فئة رابعة وهي الطالبات اللواتي 

ال ينظفن أسنانهن نهائيا كانت نسبة ذلك 20.16%.
بعد ذالك سألنا الطالبات: ماذا يشعرن عندما يقفن مع 

طالبة ال تنظف أسنانها؟؟؟؟
فكانت إجاباتهن أّنهن يتهربن منهن أحيانا أو دائما, 

و أّنهن ال يصاحبنهن.
سلبيات  هنالك  أسنانك  تنظف  ال  عندما  أّنه  نالحظ: 
أّنك تخسر األصدقاء  أنت ال تشعر بها، ومن أهمها  هائلة 
من  تنتقل  أمراض  وهناك  أصدقاء  لديك  يكون  ال  بذلك  و 

شخص إلى آخر إذا لم ينظف أسنانه...

أوال....... ألم األسنان 
لكن  آخر،  إلى  “ألم” من شخص  يختلف تعريف كلمة 
بشكل عام كلما ازداد اهتمام الشخص بأسنانه قّل احتمال 
هو  األسنان  ألم  وراء  الرئيس  السبب  وألّن  األل��م،  ح��دوث 
التسّوس العميق أو أمراض اللثة، عنايتك بأسنانك بالشكل 
الصحيح تجّنبك التسوس والتهابات اللثة وبالتالي تجنبك 
األلم، وهناك العديد من األسباب المؤدية إلى ألم األسنان، 
هو  األلم  سبب  على  للتعرف  وسيلة  وأفضل  مزعجة،  كلها 

معرفة نوع ألم األسنان وحدته.

ما هي أسباب ألم األسنان الحاد؟	 
هناك عدة أسباب أللم األسنان الحاد، أهمها:

ألم عند تناول مأكوالت أو مشروبات باردة أو ساخنة أو  سكرية:	 
بسبب  السن  في  فجوات  وجود  نتيجة  األلم  هذا  ينتج   -
داخل  إلى  المشروبات  أو  المأكوالت  فتدخل  التسوس، 
أيامه  في  األل��م،  مسببة  العصب  بإثارة  تقوم  و  السن 

األولى يستمر األلم بضع ثواٍن إلى دقيقة. 
- عالج هذه الحالة هو تنظيف السن من التسوس ووضع 

حشوة إلغالق الثقب.
ألم حاد دون أي مسبب أو ألم حاد أثناء النوم:	 

- ينتج هذا األلم بسبب وصول التسوس إلى العصب.
- يمكن التخلص من هذا األلم بأحد العالجين التاليين: 
عالج العصب أو خلع السن، ويعتمد العالج على مدى 
تسوس السن، إذا كان التسوس منتشرا وقام بهدم 
نسبة كبيرة من بنية السن فالحل هو خلع السن، أما 
إذا كان السن يتحمل الترميم فالعالج األمثل هو عالج 

العصب ومن َثمَّ ترميم السن.

حملة أسناني نظيفة في مدرسة 
النهضة اإلسالمية أ

ألم حاد عند المضغ )عند انطباق األسنان على بعضها(:	 
- يمكن لعدة أسباب أّن تؤدي لهذا األلم أهمها:

1. وجود نخر في السن أو جذر السن.
2. التهاب حاد عند جذر السن.

- يمكن التخلص من هذا األلم بأحد العالجين التاليين: 
عالج العصب أو خلع السن.

ألم حاد عند استعمال فرشاة األسنان:	 
- مع تدهور حالة اللثة الصحية بسبب اإلهمال أو بسبب 
جذور  بذلك  وتنكشف  اللثة  تنحسر  العمر  تقدم 
لهذه  األسنان  فرشاة  مالمسة  الحساسة،  األسنان 
الملتهبة يسبب هذا  للثة  الفرشاة  أو مالمسة  الجذور 

األلم. 
- إذا كان األلم نتيجة أمراض اللثة فالعالج يبدأ بتنظيفها 
عند طبيب األسنان واتباع تعليماته، أما إذا كان األلم 
فإّن  الحساسة  السن  لجذور  الفرشاة  مالمسة  نتيجة 
الحساسة  باألسنان  خاص  أسنان  معجون  استخدام 
راجع  المشكلة،  بحل  كفيل  األق��ل  على  أسبوع  لمدة 

طبيب أسنانك لمعرفة أفضل معجون لحالتك.
أن 	  يجب  األسنان  ألم  مراحل  من  مرحلة  أي  عند 

أراجع طبيب األسنان؟
ممكن  وقت  أقرب  في  أسنانك  طبيب  مراجعة  عليك 

عندما:
يستمر ألم أسنانك لفترة تزيد عن يوم أو يومين. 

يكون ألم أسنانك شديدا وغير محتمل. 
تشعر بارتفاع في درجة حرارتك. 

حدوث ألم في األذن. 
ال تستطيع فتح فمك بشكل طبيعي. 

تعد زيارة طبيب األسنان ومن ثم توفير العالج المناسب 
لأللم أهم ما يجب فعله، عليك عالج السبب المؤدي لأللم 
أخرى  أجزاء  إلى  أسنانك  ألم  انتشار  لتفادي  وقت  بأسرع 
لأللم  المسبب  االلتهاب  ينتشر  قد  أو  ورأسك  من وجهك 

لينتقل عبر الدورة الدموية.
كيف يمكن تجنب اإلصابة بألم األسنان؟	 

بما أّن معظم آالم األسنان تنتج عن تسوسها أو بسبب 
واألسنان  الفم  نظافة  إرشادات  اتباعك  فإّن  اللثة،  أمراض 
بآالم  التقليل من خطر اإلصابة  لها دور كبير في  سيكون 

األسنان، وتشمل هذه العادات:
تنظيف األسنان بانتظام باستخدام الفرشاة ومعجون 

أسنان يحتوي على الفلورايد. 
التنظيف باستخدام خيط األسنان مرة في اليوم على 

األقل. 
السنة  في  األقل  على  مرتين  األسنان  طبيب  مراجعة 

للعناية بأسنانك وتنظيفها بشكل صحي وطبي. 
إلى جانب هذه العادات الصحية، عليك أيضا التقليل 
طبيب  استشارة  عليك  يجب  كما  السكرية  األطعمة  من 

أسنانك عن أفضل أنواع العالج بالفلورايد.

فئة  بين  خاصة  المتداولة  الطاقة  مشروبات  إّن 
لها  بالطاقة  تمدهم  أّنها  يعتقدون  والتي  المراهقين 
أضرار ال ُتحمد عقباها، خاصة عند تناولها بشكل متكرر 
الطوارئ حاالت كثيرة  أقسام  إذ تشهد  24 ساعة،  خالل 
من األطفال والمراهقين الذين يشُكون من أعراض تتعلق 
بارتفاع مادة الكافيين والتي تزيد عن معدل ما هو موجود 
في المرطبات والتي تصل إلى 20 ضعفا في بعض تلك 
معدل  ارتفاع  عن  الناتجة  األع��راض  ومن  المشروبات، 
الكافيين في الدم عند هؤالء األطفال والمراهقين ازدياد 
وارتفاع  الدقيقة،  في  دقة   150 إلى  لتصل  القلب  دقات 
ضغط الدم، وزيادة تدفق الدم للعضالت، وتقليل كمية 
الدم الواصلة إلى الجلد، وهذا ما نالحظه من شحوب في 

الوجه في حاالت التسمم.
والذي ال يعرفه الكثيرون أّن تلك المشروبات تسبب 
الكبيرة  الكمية  بسبب  تناولها  من  فترة  بعد  القلق 
الجسم  يستهلك  الّزمن  من  فترة  فبعد  الكافيين،  من 
الكافيين فتقل نسبته في الدم بعد تخلص الجسم منه 
مشابهة  حاالت  وتلك  القلق،  من  حالة  إلى  ذلك  فيؤدي 
بالتأكيد  ألدت  الكمية  ازدادت  فلو  المخدرات،  لتأثير 
وبعض  النوم،  ومشاكل  القلب،  ضربات  انتظام  عدم  إلى 

األعراض النفسية )االنسحابية( والصداع .
وهناك مركبات أخرى تحتويها تلك المشروبات يدور 
حولها الجدل ومنها: الجلوكوز؛ إّن ارتفاع نسبة الجلوكوز 
في الدم يستدعي ارتفاع هرمون األنسولين الذي ينقله 
يزال  وال  الجلوكوز  من  الكمية  انتهت  فإذا  الخاليا،  إلى 
قد  مما  الجلوكوز  من  المزيد  سينقل  عاليًا  األنسولين 
بعد  والوهن  الخمول  إلى  الدم فيؤدي  يسبب نقصه في 
الفركتوز  سكر  على  المحتوية  األغذية  فإن  لهذا  ذلك، 

أفضل ألّنها ال ترفع نسبة السكر في الدم.

مشروبات الطاقة
المشروبات  تلك  تسببها  التي  المشاكل  أكثر  ومن 
ألّن  التبّول  زيادة  ومنها  الكافيين  بسبب  المشاكل  أيضا 
الجسم يعامل الكافيين كمادة سامة فيتخلص منها في 
ولكن  أصاًل،  يحتاجها  الماء  من  كمية  فيطرد  مائي  وسط 

التخلص من الكافيين أهم فيؤدي ذلك إلى الجفاف.
يشربونها  أنهم  الشباب  بعض  في  المشكلة  إّن 
لهم  توفر  أّنها  منهم  اعتقادًا  الرياضية  المنافسات  قبل 
شرب  أّن  ثبت  أّنه  إال  الطاقة  بعض  وّف��رت  وإن  النشاط، 

علبتين في يوم واحد يؤدي إلى القلق.
تكشف  الشباب  بين  الشائعة  الطاقة  مشروبات  إّن 

بنفسها عن مكامن خطورتها من خالل إعالناتها.

المحور األول: اللجان الصحية المدرسية 
تمثل اللجنة الصحية المدرسية الركيزة األساسية في تنفيذ كافة النشاطات الصحية في المدرسة حيث أن 

المتابعة والتأهيل تمثالن ضرورة قصوى في إحداث تغيير إيجابي ومستمر في سلوكيات الطلبة:-
األهداف:

<  تنمية الوعي وتطوير السلوك الغذائي تحسين العادات الغذائية،  <  زيادة الوعي ألهمية التغذية السليمة.
<  توجيه الطالب لالهتمام بصّحة أجسامهم. <  التعرف على عادات التغذية الصحيحة.   

<  زيادة الوعي ألهمية وجبة الفطور.                  <  التعرف على عادات التغذية الصحيحة.
<  توجيه الطالب لالهتمام بصّحة أجسامهم.               <  تعريف الطلبة بأهمّية الرياضة والحركة والجلوس الصّحي.

خطة التدخل:
 تتم خطة التدخل من خالل العمل على المحاور التالية:

 نادي صحي )أعضاء البرلمان
تشكيل من الطلبة نادي 

صحي(

خطة اللجنة الصحية: 
منط حياة سليم

نشرة صحية من 
عمل الطلبة

 فعاليات رياضية
)تكوين فريق للمارثون(

مقصف صحي 
يشرف عليه الطلبة 

والمعلمين

فعاليات صحية تتضمن 
مسرحية+ إفطار صحي+ 

فعاليات فنية 

زيارات أخصائية التغذية 
وبعض األطباء+ عمل 

ورشات شهرية مع الطلبة

خطة اللجنة الصحية

wصحة w w . j y o u t h p . o r g
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من شي43  سنة كان في بلد اسمها فلسطين .. كان 
اليهود محتلين جزء كبير منها! قام هالعرب اخدوا ابرة 
شهامة بالعضل وابرة نخوة بالوريد وجربوا يحرروا هالجزء 
المحتل- ويا ريتهم ما جربوا. في هاي السنة ضاع الباقي 
وضعنا معه.. طبعا المنطق بقول بهيك حالة إنك تصير 
تقول: كل فلسطين محتلة! بس الغريب انوا احنا نسينا 
ليش ضيعنا الباقي وصرنا نفكر بس بالباقي، يعني زي 
ما تقولوا ال67 يُجبُّ ما قبله.. في هزيمة بتنسخ هزيمة!

ما  يقولي  هالمثقفين  من  حدا  ما  عشان  إشي  أول 
مشاكل  عنا  ما  وإحنا  الصهاينة،  ق��ول  اليهود  تقول 
هيك  بالقدس  وعّنا  القدس  من  زلمة  أنا  حدا!  دين  مع 
البلد  بالقدس  يعني  بتقول..  هيك  ستي  بسموهم؛ 
مقسمة سلوان والطور وبيت حنينا وشعفاط وغيرها من 
اللي بقيت مع العرب وكل ما تبّقى  قرى وأحياء القدس 
بكل  القدس  مساحة  من   70% اليهود”.  “عند  بسّموا 
أحيائها إحنا بنشوفها حي واحد اسمه “عند اليهود”. 
فتخيل عاد حضرة جنابك تنزل على باب العمود وتمسك 
أنا  واحد واحد وتقوله: من يوم وطالع بدك تصير تقول 
عند  طالع  أو  الصهاينة،  عند  من  السيارة  هاي  اشتريت 
الصهاينة؛ بموت عليك ضحك وبعرف إنك غريب فورًا.. 
إلنو هون بالقدس فش فرق بين اليهودي والصهيوني.. 
كلوا هون صهيوني لدرجة إنو متحمل قرف أهل القدس 
العرب ومصّمم يعيش هون، بدال ما يروح على فرنسا أو 
عاألقل يعيش بتل أبيب بدون ما تتكسر سيارته كل ما 

دخل حارة عرب بالغلط!
أكيد رح تنط تقوللي له يا عالء ومش مزبوط وهي عكا 
طلعت مظاهرة لغزة، وغزة بتثور للقدس، وأهل القدس 

بموتوا بكى بس تجيب سيرة نهر البارد
العباد وصار  وإتشتت  البالد  راحت  لموضوعنا..  نرجع 
اللي صار وسميناها نكسة.. ولكل جواد كبوة. كبوة واحدة 
المفروض، بس جوادنا مسكين صحته على قّدو وبالدنا 
كلها جبال وصخر فبدكم تتحملوا لجوادنا بشي سبعمية 
كبوة، والناس لبعض يا جماعة إذا إحنا ما تحّملنا لجوادنا 

مين بّدو يتحملوا؟ الصهاينة ليكون!؟
هأل اللي بسطحك بالموضوع إنو كل البالد اللي ضاعت 
صار اسمها عند اليهود وكل اليهود شو ما كانوا ووين 
ما كانوا بنسميهم اليهود وبنفرقش بينهم والحمدلله 
هيك  عاد  التاني.  من  أحسن  فيهم  واحد  إنو  بنآمن  وال 
تايب(.  )ستيريو  نمطي  وتفكيرنا  جهلة  بالقدس..  إحنا 
زي  الهوى  ماكل  اللي  الفلسطيني  العربي  بلدي  ابن  أما 
والجئ  بفلسطين  والجئ  و48   67 عنا  بقسّموا..  حالتي.. 
فيك.  إذا  علينا  ولّحق  غزة  وعندك  باألردن  والجئ  بلبنان 
طبعًا  حسد..  أو  تخوينية  أو  فوقية  نظرة  مع  هادا  وكل 

حسب ظروف الشايف والمشيوف!
أكيد رح تنط تقوللي له يا عالء ومش مزبوط وهي عكا 
طلعت مظاهرة لغزة، وغزة بتثور للقدس، وأهل القدس 
بموتوا بكى بس تجيب سيرة نهر البارد. أنا معاك.. إحنا 
ما  بعد  العزا! بس  ببيوت  إال  بنلتم  ما  الكبيرة  العيلة  زي 
يخلصوا التالت أيام االجر وال حدا فينا بسأل في التاني. 

أنا 47
وإذا عندك صحة عقلية تتحمل روح إسمع شو بحكوا أهل 
الضفة عن غزة، وفلسطينية الداخل عن قلقيلية وجنين، 
بجيب  عم  ما  منتبهين  إذا  طبعا  الله.  رام  عن  والقدس 
الخليل  تانيا  مزح؛  بتحملوا  ما  أواًل  ألنهم  الخليل  سيرة 
دولة مستقلة وما ألها أي عالقة بمشاكلنا الداخلية. وأهم 

إشي عندها حاليًا عالقتها مع الصين…
أنو  بطل..  يكون  فينا  واح��د  كل  بدنا  إحنا  عالم  يا 
شو  سير؟  بحادث  بغزة  فلسطيني  يموت  بتصير  كيف 
هادا أكيد جاسوس! وال يا محاله وهو ميت موتة ربه في 
الدار وهو بحضر تلفزيون؛ هادا بكون ضابط في الجيش 
االسرائيلي على أقّل تعديل. الغزاوي يا عمي الزم يموت 
أوعلى معبر رفح وهو بستّنا فرج رب كل  القصف..   في 
أصحاب المعبر من الجهتين.. يعني إذا بدوا يكون غزاوي 
نّص كم الزم مينيموم يموت قهر وأيده بالصدفة عاملة 

عالمة النصر!
رام  وابن  بالحرم،  قايم  نايم  يكون  القدس  ابن  الزم 
حجار،  يطبش  والتاني  ينام  واحد  أخوه  مع  بتناوب  الله 
بالعبري  كلمة  مّنو  تفلت  ممنوع  بالداخل  والفلسطيني 
مع أنهم في وجهه طول نهار. ويا ريت حتى لو يحكي 
العربية؟  عالهوية  الفصحى؟ مش صراع  مالها  فصحى؛ 
الفصحى..  العربية  .. صارع على  اسمك مصارع ومصارع 

شو عليك؟
خالصته يا جماعة هادا كل اللي حكيته صار فينا من 
كانت  قبل هيك  أوسلو.  بعد  بعد  وما  أوسلو  راس  تحت 
ال�67.. قبل كان الالجئ أساس  قضية الكل مش قضية 
الصراع؛ اليوم الالجئ صار عبء على جماعة دولة الضفة 
يا  بالضفة  وساع  فش  هادا!؟  في  يروح  بّدوا  وين  وغزة. 

عّمي.
وحاجة  الضفة،  مش  القضية  هو  الالجئ  حبيبي  يا 
الالجئين. إسمها  بكلمة حّل عادل لقضية  راسنا  تقرقع 
إحنا.  فاهمينك  بالحكي  تتلعبنش  الالجئين.  ع��ودة 
قبل  أنا  ربك!  بحياة  عادل من هالقصة  إطلعلي  وبعدين 
الّساهرة  باب  في  هون  بقهوة  ع��ادل  مع  قاعد  يومين 
وسألته عادل شو الحل تبعك؟ قللي كل واحد يرجع من 
وحياة  عادل..  حكي  هادا  جماعة  يا  والله  طّلع..  ما  محل 
أكتر  بدكم  واقف؛ شو  كان  القهوجي  إسألوا  وهاي  الله 

من هيك!؟
خالصته يا جماعة هادا كل اللي حكيته صار فينا من 
كانت  قبل هيك  أوسلو.  بعد  بعد  وما  أوسلو  راس  تحت 

قضية الكل مش قضية ال�67
من  فلسطينية،  كلنا  نرجع  حقنا  من  احنا  إنو  أعتقد 
حقنا مرجعية واحدة. ما بقول نغير الموجودين ال سمح 
الله! ال طبعا؛ بس يا ريت لو يقعدوا هيك مع بعض أبو 
رائد  بركة مع  )إن وجد( مع  مازن مع مشعل مع سعدات 
صالح مع عزمي بشارة مع كناعنة.. كلهم يعني. أعذروني 
ما بقدر اسّمي الكّل فش وساع هون بس الكل معزوم.. 
بتشرفونا والله. إنو يشوفوا هالشباب الطيبة شو األنسب 
للكل. شو في إستراتيجية يكون لكّل حدا فينا دور فيها 
كلنا  بدهم  لو  حتى  يعني  ظروفه.  وحسب  منطقته  من 

بنوصل  لشو  بعرفش  وهيك  إسرائيلية  جنسيات  ناخد 
بس إحنا مستعدين.. المهم نكون عارفين إنهم قعدوا 
وفكروا عن الكل وللكل. رجعوا لفلسطين ورجعونا إللها. 
يبيع  بقدر  وما حدا  َعالحل  بكون عبء  وقتها  وفش حدا 
حدا عشان تزبط معه المفاوضات، أو حدا يقول إحنا وسط 
المجلس  ميزانية  يزيدولوا  عشان  إسرائيل  في  عربي 

المحلي تبع بلدهم…
وبناء عليه أنا من هون من ال�47، لحد ما حدا يعّبرني 
ويتكّرم علي ويرجعنا شعب واحد. أنا ال 67 وال 48؛ أنا من 
تحت  فيها  كّنا  سنة  آخر  كانت  هاي  ال�47!  فلسطينية 
نفس الظروف وعنا قيادة واحدة، وهويات أهل الناصرة 
لحّد   47 أضّل  ورح   47 أنا  اللون.  نفس  لحم  بيت  وأهل 
ما تيجي سنة أحسن أنقل عليها. خلصولنا هالتقسيمة 

وتعالوا أقعدوا معي. والله هون القعدة أحلى. هون بال�47 
كلنا زي بعض، وبنخاف َعبعض. واألهم فاهمين ظروف 
بعض. هون بال�47 الجليل عاألكيد فلسطيني.. والقدس 
بس  يهود  في  مزبوط  ب��س.  الشرقية  مش  عاصمتنا 
عايشين معنا بدولة واحدة علمانية كل الناس فيها متل 
بعض، ال حدا بخون حدا، وال حدا بشوف حالوا على حدا، 
يرجعوا؟  لوين  يرجعوا..  وما  الالجئ  يبيع  بقدر  حدا  ووال 
عند  بناكل سمك  عم  الالجئ. هيانا  قاعد جنبي  ما هيو 

البيزاني في مينا عكا.
نهايته أنا من هون من ال�47 وما حدا يجرب يقنعني 
والزلمة ما  أنا  الّسمكات  بغير هيك. فخليني أعرف آكل 

صدقنا وشفته!

wثقافة عامة w w . j y o u t h p . o r g
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مؤسسة جذور لإلمناء الصحي و االجتماعي
بناية بنك االسالمي الفلسطيني، الطابق الثالث

شارع النهضة، البيرة – رام الله
تلفون : 241448802  فاكس:  022414484

برلمان شباب القدس الطالبي
أحد مشاريع مؤسسة جذور  تصدر عن 

 info@juzoor.org   
www.juzoor.org   

info@jyouthp.org 
www.jyouthp.org
 
Facebook Group:  Jerusalem Youth Parliament – JYP

المشاركون في هذا العدد

أستاذ نصري رشماوي	 

أستاذ فادي أبو شخيدم	 

روان عفيفي	 

عالء أبو دياب	 

محمد أديب عليان	 

محمد أبو حمية	 

ليلى عبد ربه	 

سرين أبو اسنينة	 

سلمى عبدالرحيم	 

دانا بلبيسي	 

لؤي سعيد	 

أحمد بيدس	 

محمد الحوتري	 

أميرة جندل	 

أريج عيد	 

مصعب عباس	 

نبيل عبدالله	 

يوسف رباح	 

شادن أسعد	 

رحاب صندوقة	 

من أجلك يا قدس

للمشاركة في األعداد القادمة
 الرجاء مراسلتنا على

info@jyouthp.org 


