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The President’s Message
Building Upon Success!

As we embark on a new term and I assume the 
responsibility of National President of Birzeit 
Society, I would like to commend the work of previ-
ous National President, Musa N. Musallam, the 
Executive Committee and the National Board of 
Directors for advancing the Society’s mission and 
achieving a wide range of accomplishments in the 
past year - we thank them all for a job well done.

Our annual National Board meeting was held in New York City, April 
1-3, 2011 and elected a new Executive Committee.  I would like to con-
gratulate the new Board and look forward to working closely with them to 
propel the Society’s mission into newer heights.

A great deal of effort and energy has been invested in the past months 
preparing for our new core program, the “Birds of Return”, connecting 
our young adults with their heritage in Birzeit and our beloved homeland, 
Palestine. I encourage parents to take advantage of this great opportunity 
by supporting the young adults in your family to participate in the upcom-
ing trip this summer in July, 2011.  Please see program details, application 
forms and rules of conduct on our website – www.birzeitsociety.org.

Our National Board had voted on important decisions in the past year 
to boost financial aid to our charitable projects in Birzeit, including 
helping needy families, medical emergencies, and scholarships to needy 
students. Additionally, a new Birds of Return Fund has been created to 
buildup the necessary funds for the program insuring its continuity for the 
coming years.

Supporting Birzeit continues to be a top priority for the Society; our 
fundraising activities will nourish our charitable and heritage-awareness 
programs, along with improving the quality of services to our member-
ship.  We are counting on our Birzeiti members and their friends to 
consider giving generously to our fund-raising appeals to help us make 
a difference!

In the year ahead we plan to energize the various committees by imple-
menting an operational model that will improve its effectiveness; a special 
attention will be given to swift execution that can thrust the Society for-
ward in achieving preset goals and service excellence.  

We also plan to capitalize on technological advances, and spearhead a 
Virtual Office project to provide needed support for our National Office in 
California by attracting energetic remote talents spread across the 
Society’s many chapters.   

Last but not least, Birzeit Society is preparing to celebrate its 25th 
Anniversary during our 11th National Convention to be held in San 
Francisco, July 4-8, 2012. This milestone celebration is promising to be a 
memorable one and there is no way you can afford to miss it! Please mark 
your calendars and we look forward to welcoming you there.

Until we meet again in SF, we look forward to receiving your com-
ments and how to improve our Society and services to our Birzeiti com-
munity.

Khaled Emil Kassis
National President 
president@birzeitsociety.org

The cover photos were used from 
TOTALLYCOOLPIX.COM
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Society National News ...

BZS Allocates Funds for Birzeit Institutions 
At Board Meeting in New York
New York: The Birzeit Society National Board of Directors held its annual meeting in New York during the weekend of 
April 2-3, 2011 and was hosted by the New York Chapter at the Hampton Inn Garden City – Long Island. The meeting 
was attended by representatives from all chapters in the United States.  During the two-day meeting, the Board discussed 
and voted on the following decisions:

1.  New Executive Committee: The Board voted to elect a 
new Executive Committee for 2011-2012 as follows: 
Khaled Emil Kassis, National President, Samar 
(Kaileh) Wahbe, First Vice President, Maryland Ubaid 
Second Vice President, Hani Kaileh, Chief Financial 
Officer, Dr. Mary Kaileh, Secretary, Haitham Aranki, 
Historian.

2.  Birzeit Institutions: Based on the 2010 budget, the 
Board allocated $2,000 each to the following institu-
tions: the Rozana Association, Nadi Birzeit, Birzeit 
Women Charitable Society and the Birzeit 
Orthodox Scout. The funds will be handed to these insti-
tutes in July during the visit of BZS members to Birzeit 
this summer. Also, the Board approved giving 16 needy 
family $500 each, to be paid as soon as possible.

3.  Birds of Return Program: The Board approved the 
establishment of a special endowment fund to finance 
the new program “the Birds of Return” which encour-
ages young Birzeiti adults to travel to Birzeit and stay 
in touch with their roots in Palestine.

4.  Scholarships: The Board discussed and approved a 
tentative plan to increase the funds allocated for 
scholarships to help very needy students in Birzeit, 
provided such funds are available in the future.

5.  Birzeit Family Trees: The Board approved a plan to 

update the family tree for all Birzeiti clans and have it 
ready by the next Birzeit Convention in San Francisco 
in July 2012. The purpose of this update is to keep the 
younger generation familiar with their ancestry roots 
and their relationship to each other.

6.  Annual Board Meeting: The Board decided to hold its 
annual meeting in San Francisco during the winter of 
2012. 

New York Chapter Hosts Events for Visiting Board 
Members

The Birzeiti Community in New York hosted special 
events for the visiting Board members, including a dinner 
on Friday at the home of Khalil and Kifah Asfour in Long 
island.  Additionally, The New York Chapter and the 
Birzeiti community in New York hosted a dinner and a 
party on Saturday night to honor the visiting Board mem-
bers where everyone enjoyed the Arabic music and the 
Dabkeh dance performed by the New York Dabkeh Group.
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Society National Board Meeting in New York in April, 2011 ...



Spring 2011 Birzeit Newsletter 3

Rozana News ...  
The Young Explorer Summer Camp 
July 8-22, 2010

This camp brought together 25, 16 year-old young men 
and women from different areas in Palestine such as 
Jericho, Aqabet Jaber, Sabastya, Beit Sahour and Birzeit. 
Participants were part of several activities which included 
the Khirbet Birzeit archeological dig, visits Artas, Jericho, 
Ouja and Sabastya where they spent 5 days developing a 
mosaic piece for the town of Sabastya.

The Children also participated in a large number of 
workshops that dealt with leadership, communication, his-
toric and cultural skills culminating in the preparation of 
the theater production Lail allayali.

Maftoul Festival 
November 4, 2010

For the 3rd consecu-
tive year, the Rozana 
Association and 
the Birzeit Charitable 
Women Society orga-
nize the Maftoul festi-
val in the garden of the 
Catholic Church. About 
500 people attended the 
event which included a 
musical performance by 

artist Sana 
Moussa, a  
competition 
of the best 
Maftoul dish 
by women 
organizations 
from different 
Palestinian villages close to Birzeit that was judged by a 
panel of 10 chefs from different hotels and restaurants and 
a fokloric  exhibition by several women  organizations.

The event aims at promoting Birzeit as a central town 
and a capital of rural Palestine. It aims at creating a sense 
of community in a time of fragmentation and it attempts 
to promote Maftoul as a traditional Palestinian ingredient 
with a potential for international export.

The Sustainable Rural Tourism International 
Workshop, November 4, 2010

The conference which was held at Birzeit university in 
cooperation with Siraj Center, Birzeit University, Torino 

University, 
Ministry of 
tourism and 
antiquities in 
addition to 
several other 
organizations 
was quite suc-
cessful in 
raising aware-
ness to a 
number of issues and concerns that are prerequisites for 
the proposed rural tourism development.

The 20 moderators and speakers spoke to about 120 
people discussing and arguing the involvement of the local 
communities, the treatment of historic areas as cultural 
units, the role of culture and environment and branding 
and networking issues.

The Tour Desk
The Rozana Association has established a tour desk to 

research, develop, promote and train local guides to lead 
its Sufism and Khan trails. The trails are designed to 
include visits to maqams and shrines, Byzantine mosaics 
and churches and Roman sites and garrisons.

The trails also include walks in the mountains aimed at 
exploring Ottoman water mills, Roman canals, agricultural 
watch towers and water springs. The trails are also desined 
to maximize the benefits and roles of the local communities.

Network for Experiential Palestinian Tourism 
Organizations

The Rozana in Cooperation with Siraj Center, the 
Alternative Tourism Group and the Holy Land Trust are 
leading the establishment of this network in order to maxi-
mize the efforts and develop the tour packages that will 
enhance Palestine's differentiation and identity on one 
hand and that will instill economic development in mar-
ginalized areas on the other.

The network so far, includes organizations that are spe-
cialized in developing tour packages and trails, rural cul-
tural and agricultural festivals, fair trade organizations, 

environmen-
tal and wild 
life organiza-
tions and 
architectural 
heritage 
organiza-
tions. 
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Scholarships ... 

Scholarship Recepients
Academic Year 2010/2011

Nadera Ibrahim Hamad is receiving her scholar-
ship from the Birzeit Scholarship Committee. 
From left: Dr. Yacoub Ziadeh, Dr. Munir Anis 
Naser, and Mr. Azar Burbar. 

Old Recepients University Field of study  Year
Nadera Ibrahim Hamad BZU Psychology 4th
Helweh Daoud Majaj BZU Public Admin. 4th
Nariman Bassam Em-eid BZU English Literature 5th
Rami Bassam Issa BZU Business 5th
Ashraf Jamal Jasser BZU Finance 3rd
Majdi Yousef Em-eid BZU Finance 4th
Ireen Khalil Kaileh BZU Journalism 3rd
Maya Issa Saed Im-Eid BZU Finance 2nd
Sofia Asfour-Alloush BZU Finance 3rd
Rana Hassan Abuawad BZU Media 3rd
Razan Daoud Rabie BZU Arts 2nd

New Applicants
Rawan Basem Shafik BZU Finance 1st
Anan Ameed Abu Awad BZU Public Admin. 4th
Dana Muniem Abdallah BZU Sociology 4th
Vicky Farah Saad BZU Arts 1st
Suhair Mohammad Fouad Washaha BZU Media 2nd
Mariana Jubraeil Suleiman Musallam BZU Chemistry 1st
Mariana Salameh Kaileh BZU Engineering 1st

Birzeit University students receiving their BZS scholarship checks from the 
Birzeit Scholarship Committee.

To ALL BIRZEITIS everywhere: Do not wait for the magazine 
correspondents to find out your news. It is your responsibility to call 
the correspondent in your area (the phone number is on the Arabic inside 
cover) and give them your news. We will be glad to publish it.

By the way, are you a member yet??
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A Bowling Nightout Florida Chapter members gathered on Oct. 29th, 2010 for a fun-filled night at the 
bowling alley. The biggest winners for the night were Issa Yousef, Kameel Rizkallah 
and Khaled Kassis!

L to R front row: Rosanna and Amanda Rizkallah, Tiana Kassis. 
Back row: Renann, Vicky and Khaled Kassis, Issa Yousef.

L to R: Kameel and Rosanna Rizkallah, Emil, Tiana & Renann 
Kassis, Nadia Khoury Naser, Amal Naser Rizkallah, Amanda 
Rizkallah, Vicky and Khaled Kassis, Valerie and Issa Yousef.

Thanksgiving Picnic
On a beautiful, sunny and warm Sunday on Nov. 14th, 2010, Florida Chapter hosted a picnic in celebration of 
Thanksgiving and the holidays season.  A number of Birzeitis and their families and friends attended the picnic where 
plenty of food, fun and laughter were shared.  The youngsters competed in decorating cupcakes which they enjoyed later 
and the adults had a great time involved in conversations and playing cards and tawlet zaher.  There were raffle drawings 
on holiday-themed prizes won by the guests.  

Our prize winners L to R: Samir Obeid, 
Gaby Shehadeh, Amanda Rizkallah.

R to L: Elham Naser Farah, Nadia and Rawan 
Essa Farah, Musa and Nicole Kameel Rizkallah

Left side: Amanda Rizkallah, Lenny 
LaCommare, Rosanna Rizkallah and Nadia 
Farah. Right side: Musa and Nicole 
Rizkallah, Rawan Farah.

Cupcake decorating contestants Left side: Angela, Natalie and 
Andrew Bateh, Tiana Kassis, Nicole and Joelle Rumman. Far end: 
Elham Naser Farah, Nicole Rizkallah, Rawan Farah. Right side: 
Renann Kassis, Marwan Farah, Emil Kassis. Obeid Family: Maria, Janayen, Phillip, Samir, Amir, Tareq, Nasim.
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Ohio News ...

Florida Chapter Elections 
In accordance with Birzeit Society bylaws, Florida 

Chapter held elections on Feb, 13th 2011 and elected a 
new board; its members are as follows:

President: Victoria Samandar Kassis
Vice President: Amanda Kameel Rizkallah 
Recording Secretary: Valerie Samandar Yousef 
Treasurer: Nadia Essa Farah
Social Events and Correspondent: Amal Naser Rizkallah

National Board Members: Victoria Samandar Kassis, 
Amanda Kameel Rizkallah, Valerie Samandar Yousef, 
Nadia Essa Farah, Khaled Emil Kassis, Young Adults Rep: 
Nicole Kameel Rizkallah

We wish them all much success in running Florida 
Chapter affairs and look forward to their positive contribu-
tions at the national level.

On Election Day, elections for the new board members of 
Florida Chapter were held at Amanda Kameel Rizkallah’s 
home where everyone enjoyed plenty of food and drinks.

Florida Chapter’s newly elected board members: L to R: 
Nicole Rizkallah, Amal Naser Rizkallah, Amanda Rizkallah, 
Vicky Samandar Kassis, Valerie Samandar Yousef and Nadia 
Farah.

L to R: Rosanna Rizkallah, Valerie Samandar Yousef, 
Kameel Rizkallah, Khaled, Vicky and Tiana Kassis, Nadia 
Farah and Renann and Emil Kassis

Newly Elected Ohio Chapter Board 
Members

On November 15, 2010, the Ohio Chapter elected its 
new board members. We had a wounderful election which 
was held in Cleveland, Ohio. Since the creation of the new 
chapter, Birzeities are attending Birzeit Society events 
more than ever! Congratulations and Good Luck to the 
new members for another successful year! 

Board members (Top Row, Left to Right): Yusuf Ubaid 
(Corresponding Secretary), Bassam Shihada (Treasurer), Mansour 
Naser, Rawad Sayeg, Yacoub Burbar (Vice President), Zakhrya 
Shahin, Yousef Abeid (President). (Bottom Row, Left to Right): 
Suzanne Obeid, Hilda Ubaid, Maysoun Burbar, Mervat Sayeg, and 
Maryland Ubaid (Recording Secretary). 

Ohio Chapter Christmas Party
On December 11, 2010 the Ohio Chapter held a 

Christmas Party in Berea, Ohio. Chapter members had a 
great time together taking part in a poker tourtment that 
rasied money for the Chapter and the kids received gifts 
from Santa Nezar! A huge thank you to all who contribut-
ed and participated!

Santa Nezar with the children at the Ohio Chapter Christmas Party 
this past December.
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The New York Chapter held their election on November 14, 2010
The 2011 executive board members are:
President: Rita William Kaileh (National)
Vice President 1: Hala Yacoub
Correspondent Secretary: Maha Farhat Odeh
Recording Secretary: Lina Shahin Asfour
Treasurer: Kifah Burbar Asfour

The board members are:
Samir Odeh, Hilda Zahran Ishaq (National), Wajdi Rabie, 
Francis Zaid, Mary Kaileh (National), Jennifer Zahran, 
Rula Jaser, and Lubna Asfour (News letter Correspondent 
and National).

Standing up: Samir Odeh, Maha Farhat Odeh, Hilda Zahran 
Ishaq, Hala Yacoub, Wajdi Rabie, Sameera Kassis Sayage, Kifah 
Burbar Asfour, Francis Zaid, Mary Kaileh, and Rita William 
Kaileh. Sitting down: Rula Jasser, Jennifer Zahran, Lina 
Shahin Asfour, Lubna Asfour

Birzeit Society holiday party/installation 
dinner December 11, 2010
The Birzeit Society New York Chapter held their 
Installation Dinner and Holiday Party on 
December 11, 2010 in Farmingdale New York. 
There were 132 guests. The party was a success, 
and the chapter generated $4,578.06. 

Back row: Simon Sameer Shahin, James Rimon AbuDaya and Rabie Wael 
Rabie. Front Row: Valerie Samir Odeh, Siham Eyad Kaileh, Saleh Samer Rabie, 
Julia Rimon AbuDaya, Christine Sameer Shahin, Dena Khalil Asfour, Lewis 
Samir Odeh, Diane Imad Yacoub.

Our Youth Debkeh Group

Haitham Aranki visiting the New York Chapter Holiday 
Party, taking a picture with Sameera Kassis Sayage and 
Kifah Burbar Asfour.

Our Masters of Ceremony: 
Rita William Kaileh and Samir Odeh Left to right: Fouad Hanna, Rimon AbuDaya, Issa Khoury, George Jasser, 

Wajdi Rabie and Sameer Shahin
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Ice Skating Event February 12, 2011
Our first event for 2011 was an ice skating event that took 
place at Newbridge Arena in Bellmore NY.  There were 34 
skaters at the Rink accompanied by their parents and 
friends. All those attending the event had a great time 
socializing, and ice skating. The Society generated a 
profit of $340. 

Birzeit Society’s New York Chapter along with the Jordanian Association, were invited by the Ramallah Club to St. 
John’s Orthodox Church Hall on March 3, 2011 to meet Palestinian Ambassador Mr. Maen Rashid Arekat. The commu-
nity members were given the opportunity to ask Mr. Arekat questions about issues related to Palestine. 

Group picture taken at the ice skating arena.

Left to right: Christine Sameer Shahin, 
Julia Rimon AbuDaya, Valerie Samir Odeh, 

Siham Eyad Kaileh, Giana Mazen Kaileh, 
and Rabie Wael Rabie.

Back row: Wajdi Rabie, Samer 
Rabie, Palestinian Ambassador 
Maen Arekat, Rami Rabie, 
Zuhair Zahran. Middle row: 
Lubna Asfour, Kifah Burbar 
Asfour, Salim Sayage, Maha 
Yacoub Odeh, Hala Asfour 
Yacoub. Front row: Samira 
Kassis Sayage, Mary Kaileh
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San Francisco News ...
The San Francisco Chapter held events throughout the year to keep the community members connected with each other, 
and to raise funds to support projects and programs in our home town, Birzeit. The following events took place in the 
last quarter of the year 2010:

Birzeit Family Night and Election
The event took place on October 30, 2010 at the 
St. George Orthodox Church in San Francisco. The 
board members for the 2011 are the following:
President: Wael Kassis
Vice President: Maha Yasser-Shihadih
Treasurer: Samar Kaileh-Wahbe
Secretary: Rana Haddad Kassis
Correspondence Secretary: Hani Kaileh
Board members: Nader Kury, Sandra Nasser-Kury, 
Abdullah Saadeh, David Kassis, Ramsey Nasir  
Youth Committee Chairman: Diyalah Shihadih

The Casino Trip
The trip was held on November 7, 2010 at the Red Hawk 
Casino. The two hour bus ride to the casino was equally as 
enjoyable as the casino, giving all 45 attendees time to 
laugh, sing and reconnect.

Group 
Picture

Adnan Kaileh 
and Abdallah 
Saadeh.

The Giants Game
This is a youth event that took place on October 2, 2010 
with 30 parents and children cheering on the San 
Francisco Giants, World Series Champs.

Group Picture

Congratulations to the following members: 
George and Nagham (Ziadeh) Kaileh for their new born 
baby boy, Raji born on November 5, 2010 in San 
Francisco.  
Nizar and Obieda (Obeid) Kassis for their new born 
baby boy, Lucas born on November, 2010 in San 
Francisco. 
Rami Elias Abeid and his wife Dianne Marie for their 
new born baby boy Elias Rami Abeid born January 4, 
2011.
Johnny Bader Ziadeh and his wife Margo for their 
new born baby girl Lillianne Gianna born on 
December 27, 2010. 
Joanna Shalan Ziadeh and Benjamin Nelson for their 
wedding in October 23, 2010 in  San  Franciso.
Congratulations to the following graduates:
Mrs. Wafa Abu Farha Daoud, wife of Saleem George 
Daoud, for her graduation with a Bachelor degree in 
Nursing from the Samuel Merritt University.
Mrs. Ursaline Ilias Saadeh, wife of Ramiz Emile 
Saadeh for her graduation with a Masters degree in 
Business Administration from the Notre Dam De 
Namur University, Belmont, California. 
Our deepest condolences to:
The Kaileh family for the Loss of Rasmieh Nicola 
Kialeh (Im Hanna) who passed away on November 15, 
2010. May god rest her soul in peace.
The Nasir Family for the loss of Nasir Nasir (Abu 
Ghazi) who passed away on November 10, 2010. May 
god rest his soul in peace. 
The Nofel and Kassis families for the loss of Nuha 
Kassis Nofel who passed away in October 2010 in 
Amman- Jordan. May God rest her soul in peace. 
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San Francisco News ...

The Board members participated in 
a reception that was held at the 
Ramallah Club in San Francisco 
honoring the district of Ramallah 
Governor Dr. Leila Ghannam in 
November 2010. 

The Holiday Party: The party was held on December 19, 2010 at the San Francisco Convention Center with 236 people 
attending. 

Nancy Ziadeh Burbar, Nawal Burbar Ziadeh, Nagham Ziadeh Kaileh 
and Ghada Aranki Saba.

Talal Nasser, Leah Sami, Randa Salman Nasser and Rawan Nasser.

Standing L to R: Bashar and Samah 
Alasmar, Sana Kaileh Zumot, Santa, 
Ziad Zumot, Nizar and Fadia Shihadeh. 
Setting L to R: Fadia Kaileh Shihadeh, 
Em-Ziad and Abu-Ziad Zumot.

Hani Yaser, Sami Abdelnoor, Santa, Sami 
Abdelnoor’s daughter, Saliba Jaser, Shahla 
Abdelnoor Jaser and Hanan Abdelnoor.

Standing L to R: Samia Kassis Daoud, Judeh Kassis, Jumanah Daoud, Rita Kassis, 
Santa, Wafa and Salim Daoud, Samer Kassis, Rand Kassis and friends.
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The picture is for Mary and Mark Trolan (standing) 
with Fadwa and Zaki Naser at the Corvalis, Oregon 
event celebrating Palestinian culture. It was also a fund-
raiser for a water purifying system for schools of Gaza. 
The system costs $4,000 but the Corvalis Peace Group 
who organized the event were able to raise over $5,000. 
The event included story reading, cooking classes, an auc-
tion, and a fashion show of Palestinian embroidery. The 
event was well publicized in the local Corvalis Gazette 
newspaper and was well attended.

Dr. Maram Kassis 
Congratulations to Dr. Maram 

Kassis for her recent job promo-
tion to become the Certification 
Team Leader in The 
Environmental Health and Safety 
Division at Lawrence Berkeley 
National Laboratory. In this posi-
tion Maram supports multidisci-
plinary scientific compliance with 
local, state, and federal regulations 
and helps educate and train future scientists and engineers 
at Berkeley National Laboratory.

Berkeley Laboratory provides National Scientific lead-
ership and technological innovation in its mission to solve 
the most pressing and profound scientific problems facing 
mankind. The Laboratory conducts basic research for a 
secure energy future, understanding living systems to 
improve environmental health and energy supply, under-
standing matter and energy in the Universe, building and 
safely operating leading scientific facilities for the nation-
al as well as training the next generation of scientists and 
engineers.

Texas News ...

Congratulations to Christine Khalil Sayage, New Texas 
Chapter President and to the entire elected Board that is 
now lead by two of our Young Adults.
On January 30th 2011, a meeting was held at Ghada 
Nasir's home for 2011 Birzeit Society, Texas Chapter 
Annual Elections. The results of the elections were 
as follows: 

Christine Khalil Sayage - President
Rhania Nasib Naser  - Vice President
Mohamed Naser (Abu Hussain) - Secretary
Nazih Nasir  -  Treasurer 
James Musallam -  Correspondent
National Board Members: Musa Musallam, Saleem 
Musallam, Khalil Sayage, Imad  Almukarker, Kyal 
Hirning (Young Adult), David Rabie 

We had a Birzeit Society Shish 
Kabob Booth at the 1st Palestinian 
Festival March 25 and 26th, 2011.

Mervat Sayage, Amira 
Musallam, Kyle Hiring, 
his Friend & James 
Musallam

Musa Musallam 
& Khalil Sayage

Mervat Sayage & 
Amira MusallamDavid Rabie, 

Ghada Naser, 
Amira Musallam 
& Khalil Sayage

Ghada Naser & 
Shahnaz Sayage Baba

Newborn
Isabella Sylvia -Shihadeh-Shald was born on December 
29, 2010 of proud parents Micheal Shald & Eileen 
Shihadeh (daughter of Louis Jamil Shehadeh)
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Washington Chapter Elects 
New Executive Committee

The Washington DC Chapter Board elected a new 
Executive Committee for the 2011 term as follows:  
Dr. Mary George Kaileh: President.
Abdallah Issa Daoud: Vice President.
Dr. Yusif Shaker Farsakh: Treasurer.
Riham Daoud Saah: Secretary.
Lana Khalil Khoury: Youth Representative.

The Board also elected the following members as 
Washington Representatives to the National Board of 
Directors: Dr. Munir K. Nasser, Dr. Yusif Farsakh, Dr. 
Mary Kaileh, Abdallah Daoud and Riham Saah.

Elections were held at Dr. Munir and Iftikhar Nasser’s 
home in Bristow, Northern Virginia on March 5th, 2011.  
The new Executive Committee held its first meeting to 
plan for future events for the DC Chapter and agreed to 
hold monthly get togethers including the following events:
Easter Gathering, April 10, 2011. 
Mothers Day Brunch, May 8th, 2011 
Picnic at Glen Echo Park, June 4, 2011 

Also, the chapter welcomed four new members to the 
Washington area including the following: Nicolas Joudeh 
Kassis, Lana Khalil Khoury, Tanya Yacoub Samandar, and 
Amanda Duda (Daughter of Faten Sayage Duda).  The 
Executive Committee welcomed all new members and 
encouraged them to become actively involved in future 
events of Birzeit Society at the local and national level.

Sitting (L to R): Dr. Yusif Farsakh, Riham Daoud Saah, Hanneh 
Daoud, Iftikhar Nasser, Andrea Farsakh, Dr. Mary Kaileh and Rima 
Rabie. Standing (L to R): Tania Samandar, Dr. Munir Nasser and 
Samir Rabie.

DC Chapter Attends the HCEF Annual Conference
Members of the Washington Chapter, as part of their community outreach, sponsored a table at the HCEF annual Awards 

Banquet on November 5th, 2010 at the Marriot Bethesda, 
Maryland.   
Haitham Aranki, Dr. Musa Nasir and Dr. Faisal Aranki from 
Southern California Chapter  joined DC members in attending the 
Banquet. Furthermore, Dr. Munir Nasser, Iftikhar Nasser and Dr. 
Mary Kaileh along with the LA members attended the Roundtable 
Business Luncheon that was held at the Bethesda Marriott on 
November 7th, 2011. Mr. Rateb Rabie, HCEF President wel-
comed the Birzeit Society delegation and thanked them for partic-
ipating in the Roundtable discussion on business opportunities in 
Palestine for Palestinian Americans.

Birzeit Society Board members attending HCEF Conference 
in Maryland (L to R: Haitham Aranki, Dr. Faisal Aranki, Dr. 
Musa Y. Nasir, Dr. Mary Kaileh, Musa Hanna Nasir and Dr. 
Munir K. Nasser)

International Day of Solidarity with the Palestinian People
Members of Washington Chapter attended the reception that was 
held on the occasion of the International Day of 
solidarity with the Palestinian People on December 1st, 2010 at the 
Ritz Carlton Hotel Pentagon City, Washington area. The reception 
was organized by the PLO Mission to the United States.

DC Chapter Annual Gathering
The DC Chapter held it's annual gathering on December 18th, 2010 
at Clyde’s of Tysons Corner, Vienna, VA. A number of Birzeitis and 
their families and friends attended the gathering.

Condolences
The BZS Washington Chapter wishes to 
express our deepest condolences to Mrs. 
Samira (Kafity) Nasser for the recent passing 
of her two brothers Daoud Kafity in Amman, 
Jordan and Fouad Kafity in San Diego, 
California. May God rest their souls in peace. 

We also offer our deepest sympathies to Mr. 
Rateb Rabie for the death of his brother Raja 
Yacoub Rabie who passed away in Amman, 
Jordan on April 22, 2011.  May God rest his 
soul in peace.
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Over the years, Israel’s public relations have suffered 
due to their continued aggression towards the Palestinians. 
Public opinion in Israel decreased dramatically during the 
2009 attack on Gaza and has been declining ever since. 
This has made it increasingly difficult for Israel supporters 
to defend their flawed rhetoric in any substantial way, and 
may be the reason for their new strategy in dealing with 
activists, academics and respected figures around the 
world that support Palestinian resistance. You may have 
noticed that in recent years, an influx of organizations 
including OneVoice, Seeds of Peace, Minds of Peace and 
countless others target Palestinian youth to attend summer 
camps, seminars and conferences together to dialogue 
with Israeli or Jewish youth and ‘promote peace.’ These 
programs are a form of normalization and should be 
rejected by Palestinians living in the Diaspora. 
Normalization, as defined by the Palestinian Campaign for 
the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI) 
is:  “participating in any project, initiative or activity 
whether locally or internationally, that is designed to bring 
together-whether directly or indirectly- Palestinian and/or 
Arab youth with Israelis (whether individuals or institu-
tions) and is not explicitly designed to resist or expose the 
occupation and all forms of discrimination and oppression 
inflicted upon the Palestinian people.” 

Participating in programs such as the ones mentioned 
above is futile because it distracts from the root cause of 
the problem in Palestine: occupation, colonization and 
apartheid on Palestinian lands. Moreover, these organiza-
tions disregard the power dynamics of the two groups and 
portray the occupation as that of two equal forces fighting 
one another. Their insistence on mutual compromise is in 
defiance of the reality of occupation and dispossession by 
Israel. A simple examination of the mission statements and 
objectives of these normalizing organizations is proof of 

this. For example, OneVoice claims that it is “an interna-
tional grassroots movement that amplifies the voice of 
mainstream Israelis and Palestinians, empowering them to 
propel their elected representatives toward a two-state 
solution.” However, Palestinian Civil Society, which argu-
ably represents more Palestinians than those participating 
in OneVoice, has not called for an adoption of the two-
state solution, but rather for a rights based approach based 
on the boycott, divestment and sanctions of Israel until 
basic demands such as the Right of Return, ending the 
occupation and colonization of Palestinian lands and 
equality are met. Furthermore, the concept of a main-
stream voice of the Palestinians is problematic and is a 
form of colonization in itself, as it confines the Palestinian 
voice to be only that which is acceptable by the occupier, 
in this case the Israeli or Jewish youth that the Palestinians 
are intended to dialogue with. The fact of the matter is 
that Israel is the occupier, the oppressor and the colonizer, 
and any language that undermines this gives Israel the 
means to be so.

In April 2010, the Palestinian Youth Against 
Normalization released a statement declaring their rejec-
tion of normalization with Israel on all levels. As 
Palestinians of the Diaspora, we should also make a com-
mitment to reject relations with organizations that promote 
a false peace under the pretense of accepting the ethnic 
cleansing of our lands. Instead of engaging our own cul-
ture on the occupiers’ terms, we should take the opportu-
nity to construct our own narrative of dignified and princi-
pled resistance against Israel.

* Randa is a student at Columbia University in New 
York.She will be graduating with a Matster's degree in 
Public Health in May 2011. Randa is the daughter of 
Kamal  and Samar Wahbe.

Why it is Important to Reject Normalization with Israel?
By: Randa May Wahbe*

Dear Birzeitis,
Do you see your picture, or the pictures of your loved ones, in this issue of Birzeit 
Newsletter? Our main intent is to have your family and friends see you, if they live far 
away from where you live. Please support our efforts in keeping all Birzeitis in touch 
with each other. Send us your pictures (with names of those who appear in them) along 
with a small check to defray the cost of printing. Our new policy requires a small 
donation for publishing any pictures.



My name is Yousef Abeid; most of you know me as 
Joey. I was born in the United States and lived there up 
until the summer of 1998 when I moved to Birzeit. I 
instantly fell in love with Birzeit. Being in Birzeit inspired 
me to be more active than I would have been in the States. 
I joined the basketball team and socialized with so many 
people from all ages, which is unheard of in the States. 

Jason Farhat and Firas Kaileh were two of my closest 
friends in Birzeit, with whom I spent a great deal of time 
together.  They both moved to Long Island New York a 
year before I moved back to Cleveland, Ohio. Once we 
were all back in the States, we were separated by 500 
miles which put a wedge in our friendship.  Our close 
friendship (like brothers) slowly began to fade away 
because of the distance between us. Distance kept us away 
from any sort of youth programs and if we were lucky we 
would see each other once every two years at the Birzeit 
convention (if we attended, that is). Living in the States is 
definitely not like living in Birzeit.

Now it’s 2011 and I’m actively involved with Birzeit 
Society as the Ohio Chapter President which I find very 
fulfilling.  I want to let you all know it’s not too late to get 

involved in your local chapter 
so we all can keep in touch 
and see each other more often. Every year the National 
Board members meet in a different location around the 
country where they discuss multiple issues and coordinate 
Society matters.  One day we all will be in their position 
and the sooner we get involved the closer we will be to this 
reality. 

Why wait every two or four years to see each other at a 
convention, when we can possibly see each other every 
summer. We can make events for the young adults in 
between conventions. The Board has discussed multiple 
options to motivate young adults in participating in the 
Society, but it is really up to the young adults to take 
action. We, as the young adults, need to respond. From my 
experience, I love being involved with Birzeit Society. It 
would be even far better if there are more young adults 
active in the Society. For those of us who are involved, we 
should continue to inspire others to get involved as well.  
We know it’s a lot of fun already, but it would be more fun 
with more and more young adults.

Hope to see you all soon!

Young Adults Forum ...

SAVE THE DATE

2012 Birzeit Society 
11th National Convention

July 4th – July 8th, 2012

San Francisco, California

Mark your calendars and plan to join 
us next year in San Francisco. 

Details will be coming soon.

Why I Fell in Love with my 
Hometown Birzeit?
By: Yousef Abied - Ohio

Spring 2011 Birzeit Newsletter 14



Spring 2011 Birzeit Newsletter 15

Stephanie Mousa 
Rabie

Graduated with a BS degree 
from the College of 
Informatics at Indiana 
University/Purdue University 
Indianapolis (IUPUI) with a 
degree in Health Information 
Administration.
Also, at the same time

Tarik Khalil Rabie
Graduated with a BS degree from the College of 
Informatics at Indiana University/Purdue University 
Indianapolis (IUPUI) with a degree in New Media, Tarik 
is continuing his educations towards a Masters Degree in 
Public Health.

Suha Nidal Musallam
Daughter of Nidal and Samia graduated 
from The Art Institute of California, 
Sacramento in Dec. 2010 with a 
Bachelor Degree in Graphic Design. 
We are so proud of you.

Rima Zahr 
Baumberger, Au.D.

Graduated from Arizona School of 
Health Sciences, Doctor of Audiology

Maryan Bshara Sayej
Daughter of Bshara and Ghada Sayej 
graduated from Youngstown State 
University in Ohio with a Bachelor's 
Degree in Journalism and Sociology. 
Congratulations!

Diab Shihada
Son of Bassam and Rola Shihada, grad-
uated from Akron University in 
Ohio with a Bachelor's Degree in 
Electrical Engineering and Minor's in 
Business Administration and Sales 
Management on December 11th 2010. 
Congratulations and Best of Luck!

Congratulations Alf Mabrook

Nader J. Ajlouny, son of 
George and Janette Ajlouny of 
Greensboro, NC and Elizabeth 
Samander, daughter of Hanna 
Atallah Samander and Samia 
(Kaoud) Samander of Milford, 
CT. were married on October 23, 2010, at Saint Barbara 
Greek Orthodox Church in Orange, CT. Congratulations 
to Nader and Elizabeth.

Congratulations on the mar-
riage of Zaher Jaser, son of 
George and Hala Jaser, and 
Rozina Khoury, daughter of 
Issa and Rima Khoury. Their 
memorable wedding was held 
in New York on October 24, 
2010. Wishing them a life-
time filled with abundant 
love, joy and blessings.

Wael Emil Kassis and 
Nadia Daoud Musallam 
were engaged on 
December 26, 2010 in San 
Francisco. 

Congratulations on the 
marriage of ٍRoney, son of 
Nabeel and Victoria 
Khoury, and Katherine 
Mary Harper. Their mem-
orable wedding was held 
in Warren, Michigan on 
July 31, 2010.We wish 
them happiness.
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Elias Darwish, son of 
Marwan Darwish and 
Deanna Farsakh Darwish, 
and grandson of Hisham 
and Carmela Farsakh, 
was born on Jan. 15, 2011 
at 12:44am in Anaheim 
Hills, CA. He weighed 6 
pounds 7 ounces and was 
19 inches long.

Mark Fayek (left) and 1st born 
Andrew Basil (right), sons of Basil & 
Jumana Nasir. Mark was 7lb 2oz 20 in 
and Andrew 6lb 14oz 19.5inches 1 
week old. Proud grandparents are Aida 
& Fayik Nasir.

Dr. David and Kimberly 
Saah (David is the son of 
Samaan and Najwa 
(Kaileh) Saah) announces 
their newborn baby girl, 
Dahlia, born in August 
22, 2010 in San 
Francisco. 

Talya Rabee Shahin, the 
daughter of Rabee Zakhrya 
Shahin and Grace Zaroub was 
born on June 17, 2010 in 
Cleveland, Ohio. Alf Mabrook!

BZS & BZU Cosponsor a Special Panel 
To Commemorate Birzeiti Poet Diab Rabie

Birzeit Society, in association with Birzeit University, cosponsored a special panel 
to commemorate the late Birzeiti poet Diab Rabie at Birzeit University campus on April 
16, 2011.  
The panel was planned in recognition of the great achievements of the acclaimed 

Birzeiti poet who is considered by Arab literary critics as 
“The Last of the Great Arab Diaspora Poets”.

The panel at Birzeit University included presentations 
about the late poet's work, covering reviews and papers 
by literary critics of his poetry collection "Shatharat 
Alrabie" which was published by Birzeit Society in July 
2010. The program also included recitations of selected 
poems by Diab Rabie and a slide show about his life and 
work produced by Birzeit Society. 

Diab Rabie passed away at the age of 88 on July 14, 
2010 in Charlotte, NC, leaving behind a treasure of 
Arabic poetry that marked the end of the era of giant 
Diaspora poets of North America. The Diab Rabie panel at BZU included professors of Arabic literature 

and Haitham Aranki (second from right), representing BZS

The late poet Diab Rabie

Raji Kaileh, the son of George 
Kaileh and Nagham (Ziadeh) 
Kaileh, Raji born on November 
5, 2010 in San Francisco. Alf 
Mabrouk.
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Cultural heritage in many parts of the world is seen as 
cultural treasure and as a non-renewable resource. When 
cultural heritage management is controlled by a national 
entity and well-planned, then historical buildings, archaeo-
logical sites, and artefacts are protected and valued. They 
become national resources that contribute to increasing 
historical knowledge, community pride and tourism. 
However, ideology and politics can undercut the importance 
of such cultural heritage, particularly if politics is used as a 
pretext to justify occupation and land confiscation. 

Archaeological remains in Palestine constitute an enor-
mous resource for human knowledge that have been left in 
the ground by a wide range of ethnic, national and reli-
gious groups. This vast wealth has created a dilemma for 
archaeologists, who continue to struggle to create a suc-
cessful means of managing and protecting the resources 
adequately. This situation has been exacerbated by politi-
cal and religious motivations, 
most particularly since the 
establishment of the state of 
Israel.

After the establishment of 
the Palestinian Authority, aware-
ness of the value of national cul-
tural heritage has increased 
among Palestinians. Degrees in 
archaeology have been awarded, 
private museums have been set 
up, collections of regional cos-
tumes have been exhibited and 
historical buildings have been 
preserved. However, the situa-
tion in the broader public is not so well developed. 
Looting occurs for a range of reasons, including economic 
ones (poverty, lack of jobs, etc.), a desire to destroy remains 
that are considered valuable to the Israeli national project, 
lack of proper authority and development interests. 

Therefore, awareness is seen as the key factor in pro-
tecting cultural heritage. Palestinian archaeologists need to 
facilitate awareness, community-based education, school 
outreach programs, and informal dialogue with local 
inhabitants. Palestinian archaeologists must invest in cre-
ating a new generation of people who see archaeological 
remains as a part of their own identity and who protect 
them as their own property would be protected. Signs that 
include up-to-date and unbiased information should also 

be prepared and placed near the var-
ious archaeological sites as depend-
able way of spreading knowledge 
and awareness. Archaeological remains do not belong to 
one ethnic group or to one specific religion. On the con-
trary, they represent all of those who have lived in this 
part of the world since the first human occupation. These 
remains are the cultural heritage of the Palestinians and 
once a state is established, they will officially become the 
national cultural heritage of the State of Palestine. 
Archaeologists need to spread the message to each 
Palestinian family that archaeology and cultural heritage 
remains deserve protection because they comprise a past 
and future treasure that will be inherited by our children 
and by our future nation state. When we reach this goal, 
then we have succeeded. In the meantime, a much greater 
sense of public-private Palestinian and foreign collabora-

tion should be developed so 
that all efforts jointly work 
toward this common goal. 

Palestinian archaeologists 
need to hold innumerable open 
meetings for local communi-
ties (adults and children), and 
arrange open days at the 
archaeological sites closest to 
each respective community, 
particularly those who live in 
the arid areas and in Area C, 
where most of the destruction 
and looting occurs. Once local 
communities connect their his-

tory and existence with the nearby archaeological site, 
then a more positive outcome can be achieved. However, 
such efforts require fundamental changes in attitude and 
practice on both sides, i.e. local communities and profes-
sionals. An open dialogue with local communities encour-
ages them to deliver “looted” materials voluntarily to the 
national body. As a part of compensation and encourage-
ments, the Palestinian Department of Antiquities and 
Cultural Heritage should give in return a sort of diploma 
in recognition of their service or even financial compensa-
tion. This policy has worked in many parts of the world 
and I am quite sure it will work also in Palestine. 

Those officials tasked with the protection of cultural 
heritage should also encourage landowners to make a 

Archaeology and Cultural Heritage in Palestine
Dr. Ghattas Jeries Sayej
West-Agder County Council, Kristiansand, Norway

cont. on pg. 18

Archeological site in Birzeit



profit from the archaeology and cultural heritage of the 
region by building souvenir shops, restaurants, motels, 
hotels and cultural houses. Such activities have beneficial 
factors which strengthen the relationship between the past 
and the present and create job opportunities for genera-
tions to come. If this happens, the dark side of the story 
will become brighter.

In sum, the 
above-mentioned 
tasks cannot be 
achieved without 
solid cooperation, 
not only with foreign 
organizations, but 
also with our own 
various organiza-
tions. We should not 
consider each other 
as competitors for 
funding and power, 
but as a necessary 
partners to achieve our common goal.

For further study see Ghattas Jeries Sayej: Palestinian 
archaeology: Knowledge, awareness and cultural heri-
tage. In Present Pasts 2010, Vol. 2, No. 1: 58-71, 
doi:10.5334/pp.22. 

About the author:
Dr. Ghattas Jeries Sayej was born in BirZeit in 1968 and 

obtained his Bachelor degree in archaeology and history from 
BirZeit University. His Master degree was obtained from 
University of Bergen in Norway and his PhD from La Trobe 
University in Australia. He worked as researcher and part-
time lecturer in the above mentioned universities and worked 

at both the Israeli and the Palestinian 
Departments of Antiquities. Currently he is 
advisor to the southern part of Norway 
(West-Agder County) with responsibilities 
in an oversight agency like the Palestinian 
Department of Antiquities. In addition, he 
consults about cultural heritage protection. 
He wrote various articles and books and 
participated in numerous archaeological 
expeditions in Palestine, Jordan, Australia, 
Norway and Ukraine.

Palestinian Heritage ... cont. from pg. 17
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A dream is finally a reality ... “Birds of  Return” Program
To provide a direct service to the Birzeiti community, the Society took a giant decision to start implimenting the 

“Birds of Return” Program. The idea of facilitating a connection between all Birzeiti youth and the mother land was 
continuously debated in the meetings of the Board of Directors. The positive step was never taken because of financial 
considerations. This year, the President of our Society took an Executive decision and asked two people (Samar 
Wahbeh and George Khoury) to establish the requirements of a new program to directly connect the Birzeiti children 
in the Diaspora to the Mother Land, Palestine. Haitham Aranki readily remembered the art work of the Birzeit artist, 
Suliman Mansour, who designed the cover of the Society's convention book in 1998. He called it "Birds of Return"

In 1995, the Society sponsored a trip for the Birzeiti youth, where 23 young people joined some adults and visited 
Palestine. The trip was so successful that the children who participated are still talking about it. At that time, however, 
all youth joined either their families or were received by their relatives in Birzeit. In the “Birds of Return” program, 
the youth will join volunteer directors, where the Society is sponsoring room and board for all participating youth. 
This program is voted on to be a “core program” that Birzeit Society will conduct bi-annually. The following is a 
short overview:
Wanted: Young leaders to travel to Birzeit with “Birds of Return” Program in July 2011 to participate in activities set 
by Birzeit Society in the USA and the Birzeit Council in Birzeit.
Participants must be between the ages of 18-26, high school graduates, preferably if enrolled in a university or 
community college and active in community organizations. To participate you must fill out an application and return it 
to the Society no later than 04/30/2011. Every family in the USA either received an application in the mail or can 
obtain an application by visiting: Birds@birzeitsociety.org or call Birzeit Society Office Number 714-991-1943.

Alleys in old town Birzeit



When I was a kid, I was often asked what my national-
ity was. Was I Italian? Was I Greek?

The answer was none of the above. “I’m Palestinian,” I 
would respond with a smile.

 “Oh,” was the usual quiet response with a polite smile.
I grew up in the 1970s, a time when the word 

Palestinian practically became synonymous with the word, 
‘terrorist.’   So I somewhat understood the reaction of 
strangers.  The harmful and inaccurate messages they were 
being bombarded with were endless; a big chunk of info 
about Palestinians was missing.  

The images were nothing I could relate to as my par-
ents stressed resilience and excellence in our academics 
and family values.  Politics, money, and the role they play 
in helping to shape public opinion were not yet understood 
at my age. 
Fast forward a few decades. 

While the dehu-
manization contin-
ues, the “freedom 
fever” spreading 
throughout the 
Middle East means 
there is an exciting 
new chapter of 
change. 

Isn’t it time for 
decades of dehu-
manization to end?

There’s a new 
“website book” in 
town.  The only 
one of its kind in 
the world, this site will put a smile on your face with 
gems like:   the Palestinian women’s national movement 
began as far back 1920; Scottish bagpipes are used in reli-
gious celebrations; the largest Palestinian community out-
side the Middle East is in Chile; and so on.

I call it a website book because this was supposed to 
be an actual book.  It just made more sense to turn it into 
a website.  After all, not everyone will go to the bookstore 
but nearly everyone has access to the Internet.  And the 
sad reality is that too many people have formed their opin-
ions of Palestinian people, places, and things by the words 
of others.  Well, I’m an American-Palestinian and I’d like 
to tell you about my own people and heritage.

This website book is not intended to lead a movement 

of political correctness but it will 
take you on an enjoyable journey 
of surprises that will tear down 
illusions that Palestinians have 
not made positive contributions 
in our world.  The black and white picture that has been 
dished out to the world for decades will be challenged on 
a number of levels.

 As you go through “Escape to a World of Palestinian 
Surprises,” please keep in mind that this website is an on-
going project with additions to be made as they come to 
my attention.

The “surprises” are brief synopses which should peak 
your interest to find out more.   And wherever possible, I 
tried to include links to videos, pictures, and interviews to 
make the journey more enjoyable.  A bibliography of my 
sources is included.

Finally, it is 
important to keep 
in mind that there 
is no rhyme or 
reason to the order 
of the “surpris-
es.”  Well, except 
for two – The first, 
as well as 
#48. The first is 
St. George, the 
patron saint of 
Palestine.  He is 
revered by both 
Palestinian 
Christians and 

Muslims.  The number 48 is significant for Palestinians 
because 1948 was the year that the Palestinian narrative 
and history gave way to decades of misinformation about 
who the Palestinians are as a people. For #48, I purpose-
fully chose the late Professor Edward Said.

Professor Said spoke and wrote often about how 
Palestinians were denied a voice to narrate their own his-
tory and talk about their lives in popular media and cul-
ture.  Essentially, his words came to be known as 
“Permission to Narrate.”  And the “permission to narrate” 
is what this website is about.
Just go to:  www.palestiniansurprises.com.
Enjoy your escape to a world of Palestinian surprises!

Escape to a World of Palestinian Surprises
By Sherri Muzher - Detroit

Activism ...
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Activism ...  By: Sandra (Nasser) Kuri

Thanks to These Dedicated People, 
There is Good Reason for Hope Again

It has been my observation that for many of us Palestinian-
Americans who have for decades bore witness to the consistent 
decline of a decent life for our relatives back home (due to the 
harsh and illegal occupation) and for those of us who continue 
to be bombarded by the blatant pro-Zionist public relations 
machinery working to brainwash our fellow Americans against 
us, all sense of hope for justice has not only been replaced with 
skepticism but sadly a total aversion to working for our just and noble cause.

Indeed many of us can hardly bear to think about our dismal plight. This is understandable. But while many of us 
wallow in our hopelessness and look the other way, there are thousands of people who have formed dozens of organiza-
tions and are working diligently and wholeheartedly on behalf of the Palestinian people, or rather on behalf of humanity.  
For me, it has been the discoveries of such remarkable individuals who have dedicated their lives to bringing about jus-
tice (where none exists) that has given me hope once again. Hope is nourishment for our souls as wholesome food is for 
our bodies. With this in mind, here is just a short list of what has given me hope:
South Alameda Peace and Justice Coalition: For the past eight years this group consisting mainly of senior citizens 
holds a vigil every Thursday holding large signs for one hour during rush hour at a busy intersection in Hayward 
(Jackson and Foothill). They welcome our physical support!    
Rachel Corrie: activist who was crushed to death by a bulldozer while protecting a Palestinian family’s home from 
demolition. Her emails and letters to her family from Palestine are a reflection of her beauty and strength.  http://www.
rachelcorrie.org
Paul Larudee: founder of the Free Palestine Movement www.freepalestinemovement.org
Friends of Sabeel: www.fosna.org
Anna Baltzer: www.annainthemiddleeast.com       annainpalestine.blogspot.com
Barbara Lubin: Middle East Children’s Alliance: www.mecaforpeace.org
Huwaida Arraf and Adam Shapiro: International Solidarity Movement: www.palsolidarity.org
Jewish Voice for Peace: www.jewishvoiceforpeace.org 
Alison Weir with If American Knew: www.ifamericansknew.com
Stop the Wall: www.stopthewall.org Current news of the non-violent struggles against the wall
B’Tselem: www.btselem.org 
Updates and news from the leading mainstream Israeli-Jewish human rights organization 
Ali Abunima: Electronic Intifada: www.electronicintifada.net
Illan Pappe: professor at the University of Exeter in the UK, director of the university's European Centre for Palestine 
Studies. Author of The Ethnic Cleansing of Palestine amongst other books
Omar Barghouti: member of the Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI) 
www.pacbi.org also,  www.bdsmovement.net,  www.bds-palestine.net
Suheir Hammad: Powerful  Palestinian poet, activist, actress: www.suheirhammad.com
The Tunisian and the Egyptian people…………

Although we may feel alone and forgotten, we clearly are NOT for the above 
list is only a fraction of the organizations that exist simply to FREE PALESTINE 
and its people. As the flame for freedom has ignited throughout the Arab world it 
is my belief, my hope, that it will spread to every corner of the earth including our 
beleaguered and beloved Palestine.



Being an Arab American is no easy matter. After living 
in the USA for more than 25 years, I still find it a struggle 
to discuss Arab cases in general, and the Palestinian one in 
particular with an average American citizen. And of 
course, the 9/11 incident didn’t make it any easier.

The so called Mainstream Media is never shy from 
reporting inaccurate information or even making up sto-
ries about Arabs, and of course, they never criticize Israel 
for all of its atrocities against Palestinians.

I am not trying to point fingers here, but I am wonder-
ing about the where about of our Arab American intellec-
tuals! Who are they? And how would they be able to help? 

First of all, they are people like all of us who still have 
to hold jobs and provide for their families. They are also 
worry about losing their jobs for speaking out. They know 
better that the “freedom of speech” in the US does not 
necessarily apply to criticizing the “Jewish State”. Few 
media celebrities had criticized and got fired such as 
Helen Thomas, Octavia Nasr and Rick Sanchez of CNN. I 
have always wondered why those mentioned do not speak 
enough and did not speak early. Now I know that once 
they spoke they got fired.

Also, most of American policy makers have great ties 
to the Israeli lobby and refuse any criticism of Israel 
actions and practices and they will not allow the negative 
stories to run long on national TV. 

But, is that an excuse for the Arab voice to remain 
silent? Should we, the Arabs, Muslim or Christians, con-
tinue to allow the US mainstream Media to continue to 
negatively report, or make up, stories about us unchal-
lenged? Why most of us are not politically active in a 
local or on a national level? Why are we not participating 
in political events as much as we should? I am not sure if 
I would be able to answer for all of my fellow Arab or 
Palestinian Americans, but I know why I am not political-
ly active despite my active political “TV observations”.  
Recently, I have been “glued” to Al Jazeera, CNN, or 
MSNBC, and more whenever I can and I read and blog on 
yahoo news and NY Times in addition to few other blogs.

My excuses are very similar to my excuses for not reg-
ularly hitting the Gym and constantly working out for bet-
ter health. I don’t have time, the Gym does not pay and is 
a waste of money, I don’t have someone to bond with to 
workout as a team and provide encouragement, I am 
afraid to be seen working out in public and get picked on, 
I don’t know how to work out, and I don’t know what do I 

want from the workout aside from losing weight, etc. 
Does that sound familiar?

I’d like to think that I don’t have time to join or form 
any local or national political event. I never have time to 
send letters or emails to my representatives to challenge 
any decision that would negatively impact our people back 
home, I am not sure if I am going to be targeted by any-
one without me understanding my rights, I don’t have the 
courage to call Fox news to try to correct them whenever I 
know for sure that they have mis-presented any fact, I 
don’t know who to vote for simply because I know noth-
ing about what or who I am going to vote for or vote on, I 
don’t read enough about the US policies to be able to 
make a sound decision or to challenge certain policies, I 
am emotional and my brain freezes once it comes to 
speaking my mind because I am still holding on to my old 
ideas from living back in the Arab world and that I may 
get jailed if I speak out, and, the most interesting part, I 
keep looking for an Arab intellectual to lead me through 
all of this! What a mess? How can I get these guys, Arab 
intellectuals, to help me if they need help themselves?

The US population is around 311 million Americans 
and is mainly represented by 2 major parties! Isn’t there 
something wrong with this picture? Aren’t they considered 
two faces for the same coin with minor differences? 

Let’s face it; I don’t think that there is a real 
“Opposition” party in the US. So, why won’t the Arab 
American intellectuals see that there are a lot of reasons 
and room for creating and leading a new political opposi-
tion party that “may” guarantee fairness in dealing with 
Arab causes? Why won’t they see that the environment is 
more than ready for directly working to tackle the stereo-
types and to allow the real democracy and the real 
“Freedom of Speech” to work as planned and to all the 
criticism of Israel every time it commits atrocities against 
Palestinians? 

We do need a political party that pushes for reducing, 
or eliminating, the amount of help that Israel gets annual-
ly. We need a party that can make a big difference in all 
levels of elections; a political party that helps raise the 
Arab American voices. 

Where is our Arab American Voice? Where is our 
Arab American Intellectual Voice?

The opprtunity for you to get involved and defend the 
rights of Palestinians is right here in Birzeir Society. Join 
the Human Rights Committee.

Activism ...

What’s happening in the Middle East? 
Where is the Arab Voice in the US?
By: Wajdi Rabie, Long Island, New York
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From Jerusalem...

Human vs Natural Tsunami
By Samia Khoury - Jerusalem, March 20011

I am not a politician nor an analyst, but I certainly 
have joined the large audience across the globe watching 
what has been going on in the Arab World, with plenty of 
commentaries and analysis. I think the most popular TV 
stations in our region has been Al-Jazeera Arabic, and 
English. But then I always found myself switching back 
and forth to watch BBC Arabic and English as well as 
Al-Arabiyeh, and the CNN. And I always find it necessary 
to check at least once at the end of the day the local 
Palestinian station so as to stay updated on the news of the 
Palestinian Authority.   

But while the human tsunami was at its pique,  as 
waves of protestors in the Arab world were determined to 
proclaim their freedom from old Arab regimes, the waves 
of the natural tsunami, in the aftermath of the 8.9 earth-
quake that struck Japan, were just as determined to hit the 
shores of Japan and other close areas. The whole region 
seemed to look like an abandoned battle field, or maybe 
by using the imagination of a Hollywood film producer, it 
could be the site of the end of times – an “Armageddon.” 
As if that was not enough, the explosions that erupted in 
the nuclear plants in Japan are now an added worry due to 
radiation that is taking place.  

In view of the atomic bombs that were dropped on  
Hiroshima and Nagasaki in August 1945, and the loss of 
lives and after effects of the radiation for a long time, one 
would expect Japan to be the last country to establish a 
nuclear plant. But then of course we have to face the new 
reality of finding a new source of energy for development, 
science, and technology. Development, maybe; but at 
what price to the environment, and in the long run to the 
human race once a disaster like this recent one takes 
place.  

Normally, when natural disasters hit any area on our 
globe, we always stop to think, check on friends and 
family in that region, and pray for them. But the first thing 
that comes to my mind is the futility of so much suffering 
inflicted on a whole population by brutal governments and 
oppressors, when in a split second natural disasters can 
devastate whole areas. Whether they are guilty or inno-
cent, oppressed or oppressor, all become victims. With the 
Israeli Demona nuclear reactor placed in an earthquake 
zone in the southern part of the Negev, a natural disaster 
in the region could ironically and unfortunately be the 
ultimate solution for the Israeli Palestinian conflict.    

But somehow people in power never seem to realize 
that the next natural or human tsunami might be at their 
door step. That is why I think nobody in the Arab World 
was able to envisage what had happened, and that a new 
reality has actually been established with the deposing of 
the Tunisian president Zein El-Abidine Ben Ali and the 
Egyptian president Hosni Mubarak at the hand of the 
youth whose cry was clear, “enough is enough.”  

That of course inspired other youth to rebel against 
their own regimes. And the Arab leaders soon realized that 
they better start taking serious steps before their turn 
comes. But once again hypocrisy could not bluff those 
oppressed nations as heads of states started making prom-
ises for change, and the revolution spirit hit Libya, 
Bahrain, Yemen, Syria and Jordan. There was a very 
charming appeal that made the round on the internet in 
Arabic, pleading with the revolutionaries to line-up in the 
revolution queue so that people can cope with what is 
happening and Al-Jazeera and its analyst Azmi Bishara 
could cover each area properly.  

Of course in the meantime, Israel has been gloating 
over what is happening, because the recent events shifted 
the focus from its violations of human rights, and all the 
illegal measures it has been imposing in the Palestinian 
Territories. Yet the worry about the loss of one of their big 
peace allies in Egypt was a bit of a concern. However for 
us Palestinians, we were not sure whether we should be 
happy or worried. Would this revolutionary spirit hit us 
and another intifada would erupt soon to rid us of the 
stalemate that we are caught in? Should our intifada,  
focus on ending the internal split between Fateh and 
Hamas, or on ending the occupation. Can we do this with-
out having a joint front? Can we do it non-violently? 
Israel certainly does not encourage that, because it needs 
violence to justify their violent reaction to peaceful dem-
onstrations against the Wall and the settlements, and to the 
non-violent resistance of the BDS campaign.  

Once again our Palestinian papers are filled with opin-
ions and analysis and, the internet is flooded with articles 
from all sectors and factions, but nothing seems to change 
for us. In fact the “Iron Cage” that Rashid el-Khaldi 
writes about is getting tighter with new racist laws passed 
by the Israeli Knesset, the latest being on the Nakba. In 
the meantime the PA is determined to announce the estab-
lishment of the Palestinian State by September. Are we 
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being naive in hoping that this dream will be realized? It 
can actually happen, if the UN will have the resolve and 
determination to implement its own resolutions and force 
Israel to withdraw from all the occupied territories it cap-
tured in 1967. Israel was created by a UN vote, and 
Palestine can be created again by another UN vote.  

The powers that intervened in the Libyan invasion 
have emphasized that they got their mandate from the 
United Nations, and that their main concern according to 
the British Prime Minister was to salvage the Libyans 
from the brutality of Gaddafi. He emphasized that it was 
not for the sake of oil or with the intention of occupying 
the land. Yes indeed the whole world would be happy to 
see that deranged colonel go. But I continue to wonder 
where were those forces, for the last forty four years while  
Israel was constantly oppressing the Palestinians under an 
illegal military occupation? Dehumanizing a whole popu-
lation, and depriving people of their basic human rights; 

their homes, their farm lands their olive groves, and their 
family reunification. And above all where were they when 
Gaza was, and continues to be shelled and devastated 
while it is still under siege? 

We heard the UN Secretary General Ban Ki-Moon 
speaking recently at the UN Latin American and 
Caribbean meeting in support of Middle East Peace.  
“Time is of the essence in realizing the two-state solu-
tion.” He further said that the occupation that started in 
1967 is morally and politically unsustainable and must 
end. “The Palestinians have a legitimate right to the estab-
lishment of an independent and viable state of their own.” 

Well Mr. Bank Ki-Moon, you said it. It is high time the 
United Nations acts according to one standard and lives 
up to its responsibility to put an end to this human and 
shameful tragedy that has lingered for sixty three years.  
Now is the time to act. 

From Jerusalem ...  cont. from pg. 22
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Don’t miss the fourth Heritage Week in Birzeit
www.rozana.ps
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Ibrahim Khalil Khoury Ibrahim Kassis           8/6/1934 - 1/27/2011
Ibrahim was born in Al-Quds, Palestine on August 6, 1934 and passed away in New Jersey 

on January 27, 2011. He was survived by his wife Nora, daughter Lana (and her husband Dr. 
Fahmi Tarazi of Boston, and their children Daneil and Diana); his son Charlie (and his wife 
Jumana and their son Ibrahim (Abe) Khoury of New Jersey); his brother Yacoub; and his 
sisters Remona and Vickie, all of Amman Jordan. May God give him Eternal Peace.

Ibrahim Mousa Rabie
We are deeply saddened to announce the death of Ibrahim Mousa Rabie, 61 years old, 

who passed away on Tuesday Mar 22nd. Funeral took place on Thursday the 24th, Ibrahim 
was survived by his mother Anisa Rabie, wife Riham Farah Rabie, his son Basil and his 
daughters, Mira, Enas and Majd. His brothers and Sisters Ghassan, Rami, Sami, Raghda and 
Buthaina. His quick and sudden death had shocked us all, he was a loving and kind man, 
looked out for his family and mother all the time, worked hard and raised a good family. 
May God rest his soul in peace.

Raja Yacoub Rabie
Birzeit Society extends its heartfelt condolences and sincere sympathies to the entire Rabie 

family and specifically to Raja's wife (Randa), his children, brothers and sisters for the passing 
into eternal life of our beloved brother Raja in Amman, Jordan on Good Friday April 24, 2011.

Raja's passing away was a great loss to the entire Birzeiti family as we lost a true and genu-
ine Birzeit patriot. Since early days as a young student at Birzeit College and throughout his 
life as an adult Raja always demonstrated great love towards Birzait and Birzeit people and 
was an active member of the Birzeiti community in Jordan. Raja was a true enthusiast towards 
Birzeit and was instrumental in forming the Birzeit Club in Jordan and in keeping it active 
throughout the years. He was a frequent contributor to the Birzeit Newsletter and as a chair-
man of the 2006 convention committee in Jordan/Palestine, he worked tirelessly to ensure a successful convention.

Raja will be greatly missed but his great legacy will forever last.
May God rest his soul in peace and bring consolation and solace to his wife, children and family.

In Memory of Bulos Khoury
He was born in July 1940 in the town of Lod, Palestine to Samella and Saba Khoury.  

Saba's father was the son of El Khouri Bulos who served the Roman Orthodox Church in 
Birzeit and healed the sick in the town of Birzeit and neighbouring villages for about 50 
years.

Bulos lived in Lod with his parents for a while and then moved to his home town 
Birzeit. He spent there his youth. But, when he lost his father Saba as a result of a mas-
sive heart attack at a young age, Bulos went to Jerusalem to a German School called 
Schneller where he got his high school education. Then he went to Alexandria Egypt 
where he studied engineering but was interrupted by political turmoil there which forced 
him to return to Jerusalem where he stayed with his mother Samella.  

Bulos was married to Linda in 1969. They were blessed with three sons: Saba, Nader, 
and Brian. The family immigrated to the US in 1974. He was also survived by his seven grand children.

As most Birzeitis, he had a sense of humor, easy to talk to, and was a generous man. He passed away on 02/24/2011, 
God bless his soul and we all are going to miss him a lot.



Reverend Najeeb Musallam passed away in Houston, Texas on February 15, 2011 and was 
laid to rest on February 19, 2011 at the Forest Park Westheimer Cemetery in Houston following 
the funeral service at Episcopal Christ Church Cathedral officiated by Samir Kafity, President 
Bishop of Jerusalem and Middle East Episcopal Church (Retired). He is survived by his wife, 
Abla Kakish Musallam; his sons, Danny, John, James, Saleem and Musa-along with his wife 
Amira Abu El Itham Musallam and their children, Angelina, Sabrina and Najeeb; brothers, Elia 
and Wafiq; sisters, Janaf, Zakieh and Hala; as well as many brothers ans sisters-in-law, tens of 
nephews and nieces. His family requested that in lieu of flowers, donations from family and friends should be made to a 
Memorial Fund in his name at Birzeit Society.

This memorial fund will be part of the endowment fund for The Birds of Return program. Send the tax-de-
ductible donation to: Birzeit Society/Najeeb Musallam Memorial Fund; P.O. Box 1822; Norwalk, CA 90651

Eulogy to my Father     By: Saleem Najeeb Musallam - Houston, Texas
My father, Najeeb Musa Issa Musallam, was Born on February 6th, 1931 in Birzeit, Palestine, which was at the time 

under British mandate. He was the second son to a shoemaker who struggled in a world full of challenges and opportunities.
His father lived in a modest one-bedroom home in Birzeit. In addition to shoemaking, his father relied on the land to feed 

his family of 13. Soon he quickly took a leadership role in supporting the family.
In elementary school he did quite well that he was able to skip to the third grade. This would have been a great opportu-

nity, however, the school did not have a third grade teacher, so he was skipped again, this time to the fourth grade. Needless 
to say, he was unable to keep up with classes and dropped out of school.

During his childhood years, my father faced many challenges and was forced to learn many skills to help him earn a 
living. Through these years he learned carpentry, shoe making, and welding amongst other skills.

At 18, my father joined the Jordanian Army hoping to have a better opportunity at making it on his own. He served four 
years and enjoyed extracurricular activities such as soccer. During his final years in service, her met a missionary man 
that re-introduced him to the Bible. This introduction was a turning point after which he dedicated his life to the service 
of the Lord.

In his early 20s he became born again and was baptized in the Jordan River. He was then sent to Beirut, where a private 
American tutor was hired to strictly teach him English. He did quite well and spent the following 10 years spreading the 
word of God throughout Egypt, Jordan, and Palestine. In fact, Egypt not only put him in jail several times for preaching, but 
has actually black listed him from ever entering the country.

At 39 my father was married to my mother, Abla Musa Kakish Musallam, who stood by him for over 40 years supporting 
him in every way. He was truly appreciative and felt blessed that she was that strong and supportive throughout his life. Over 
the next 12 years, my parents had 5 boys. My father always dreamt of coming to the United States to provide a better life for 
his family. In 1991 the United States Consulate in Jerusalem granted the entire family visas to the US. My father sold the 
majority of his land in Birzeit and purchased airlines tickets for the entire family to fly to the States.

At the age of 60, it was hard for him to find work in the States. Nevertheless, as each of my brothers and I became of 
working age, we all worked and collectively supported the family. My eldest brother Musa took the lead at the age of 20 and 
rented us a two-bedroom townhouse. Within a few short years, Musa purchased a four-bedroom home and we all moved in.  

Over the years, my father was unable to work, yet he constantly prayed for our success. He was educated through 
religion. In fact, he graduated from Beacon Christian College in Largo, Florida with a Bachelors degree of Arts in Theology.

He always shared his wisdom with us, even though at times we didn’t immediately understood it.  
My father’s battle with cancer began in 1997 when he was living in Tampa. Doctors only gave him six months to live.  

Yet, he survived for fourteen years due to his determination and faith. Although cancer may have taken his final breath, it 
most certainly was not victorious. My father defied all odds time and time again and lived to be 80 years old.  

Please remember Rev. Najeeb Musa Musallam as a man of conviction, determination and honor. He raised 5 boys, and 
brought the entire family to America without an opportunity to earn a true income. He lived a great life that proves that heart, 
belief, and determination can take you anywhere you want to go.

Obituaries ...
Rev. Najeeb Musa Issa Musallam      1931-2011
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A Fairwell to My Mother, Rasmieh Shibly Kaileh
By: Hani Kaileh - San Francisco 

It is always hard when we lose a loved one, but it is extremely difficult when we lose a 
mother. Mothers are very precious. They occupy a special place in our hearts, and when they are 
gone a piece of our heart is gone as well. No one can fill the void they leave behind, or replace 
their tender love, their healing touch or their consoling words.

Many of you knew my mother real well, while some knew her only casually or probably 
never knew her at all. My mother always cherished the relationship she had with everyone no 
matter on what level that relationship was. She loved everybody and for those who knew her or 
came in contact with her were touched by her kindness, her grace and humble personality. She 
considered herself a mother figure to everybody and she called everyone Yamma (mother). 

My Mother (Rasmieh Shibly Kaileh) was born in Birzeit, Palestine, in 1922, the oldest of six sisters, who was raised in a 
Christian family; her father, Shibly Kaileh, was a Church Chanter and a prominent figure in town.

She received only 4th grade education, as schools were not easily available during those times and not much importance 
was placed on girl’s education. She got married to my father (Nicola Kaileh), a distant cousin, in 1941 and had six children 
whom she raised single handedly, as my father spent many years in the Arabian Gulf states working and making a living for 
the family and coming home only occasionally and for a short periods of time.

Times were tough during those days in Palestine, with nothing of today’s luxuries and conveniences, my mother worked 
very hard to take care of us, tending to our needs without the expectation of any reward or recognition. Her happiness was 
in knowing that we are being taken care of.

She lived in Birzeit for the most part of her life until 1974 when I graduated from High school and left to go study in the 
United States; I was the youngest of six siblings. She then joined my father in Kuwait until 1979 when my father got retired 
and decided to immigrate and join us in the States.

Faced with the task of raising six children by herself, she rose up to the challenge and was very tough, principled and 
uncompromising when it came to discipline and enforcing the rules. Her life was guided by a set of rules which shaped our 
lives and her relationship with her fellow human beings and with God.

Having good values and strong sense of moral upbringing was very important to my mother; none of us siblings would 
dare to commit the slightest infraction because we knew the punishment would be severe. I can recount as a young boy the 
fear of going home if I have done anything wrong at school as she would know about it before I get home and she would be 
waiting for me. I would be punished no questions asked.

Education was equally important to my mother, even though her chance of getting education was very limited. She 
always stressed to us the importance of education and implored us to do our best.

My mother was a very devout Christian, who lived a very Christian life and treated everybody according to the teaching 
of the Christian faith. Attending Church as we were growing up was a must and she looked forward to going to Church 
every Sunday. She had a strong faith in God and was very submissive to his will. No matter how tough things got, she 
would always say thanks God.

She used to love to go back home every year and spend few months at the house that she spent the most part of her life 
at. Few months before her death she begged us to let her go back home to visit one last time. She was sick but we relented 
and granted her wish. My brother traveled with her and she was extremely happy when she got there, but then she got very 
sick and had to be rushed back to the States.

When the doctors told us that her situation was very grave, we contacted a priest and asked him to come and pray for 
her. She was unconscious and unable to move, and as the Priest was concluding the prayer and was putting his stuff away, 
she lifted her hand and pointed her finger towards her mouth. She was asking the Priest to give her communion, he did and 
she was laying there looking very peaceful. She knew what was going on and she was prepared mentally, physically and 
spiritually for that moment.

My mother was blessed with a very long and fulfilled life, and we thank the Lord for giving her this gift so she could see 
and enjoy the fruits of her hard work. We are also very thankful to the Lord for giving us the chance to be able to take care 
of her and pay her back.                                         

As we say farewell to our mother, we also recall and celebrate her great legacy. The legacy of a loving and selfless 
mother to six children, 20 grandchildren and 17 great grandchildren, to the wonderful memories, to the countless friendships 
and to her great accomplishments.

We thank her for all she has done; we thank her for being there for us in good times and bad times, and most 
importantly, we thank you for shaping our lives into the persons who we turned out to be today. No matter how much we 
thank her, we could never thank her enough, as her sacrifice was enormous. We ask and prey to the lord to rest her soul in 
peace and to keep her memory eternal.

Obituaries ...
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مجموعة من اأهالي بيرزيت في القطرواني عام 1941

اأع�ضاء الهيئة الإدارية الأولى لجمعية بيرزيت 

المنتخبة في منطقة لو�س اأنجلو�س عام 1988. من 

الي�ضار: �ضمير خوري، د. في�ضل عرنكي، د. مو�ضى 

نا�ضر، هيثم عرنكي، حنان ق�ضي�س، �ضهيل ق�ضي�س، 

ليلى نا�ضر �ضايغ، فايق نا�ضر، اأحمد عزية، متري 

ق�ضي�س، مح�ضن فر�ضخ، ابراهيم �ضعادة،  )وروؤوف 

�ضليمان،  الذي تم انتخابه ولكن لي�س في ال�ضورة.

�ضور من املا�ضي

من الي�ضار محفوظ �ضالمة كيلة ونعوم بربار

من الي�ضار : را�ضي ابراهيم بربار، حنا ربيع ونعوم بربار

30 ر�سالة بيرزيت  ربيع 2011 

اإبراهيم �ضحادة خوري 

وزوجته عدل قريطم. 

�ضورة زواجهما في تموز 

عام 1922.



خريجات كلية بيرزيت عام 1958- ماريا علو�س و�ضنارة يا�ضر وحبيبة بربار وزينب 

ال�ضيخ يا�ضين و�ضعاد فر�ضخ وعطاف بربار ومن الأمام عفاف بربار

عر�س نعيم الع�ضفور-1959

جري�س ربيع ويو�ضف بربار ي�ضتركان 

في معارك الدردنيل عام 1914

�ضور من املا�ضي

29 ر�سالة بيرزيت  ربيع 2011 

حفل تثبيت في �ضاحة دير الالتين في ني�ضان 1962 و يبدو 

في ال�ضورة الأب اأنطون بوزو وعدد من رجال الدين ووجهاء 

بلدة بيرزيت واأ�ضاتذة مدر�ضة الالتين.
 اأر�صلوا �صوركم القديمة ونحن

نبعث الحياة فيها من جديد.



وجهات نظر ... بقلم: جورج �أديب خوري

28 ر�سالة بيرزيت  ربيع 2011 

نداء لإن�صاء دار الأديب الفل�صطيني

في �لعدد �ل�سابق من "ر�سالة بيرزيت"، تقّدمت �لزميلة مي 

كيلة، �سفيرة فل�سطين في �لت�سيلي، باقتر�ح وجيه ي�ستحق 

�لدر��سة و�لتطبيق مفاده �إن�ساء "موؤ�س�سة كمال نا�سر" في 

بيرزيت حيث ُيحتفظ باأعماله �لأدبية و�ل�سيا�سية وحتى �أغر��سه 

�ل�سخ�سية، كما هو معهود في �لمتاحف �لمرموقة. و�إنني �إذ �أكّبر 

هذه �لفكرة و�لمكانة �لتي ي�ستحقها �ل�سهيد كمال نا�سر، �أغتنم 

جميع �لفر�ص لإعطائه حقه كي يبقى موجود�ً في وجد�ننا 

�لفل�سطيني، و�أنتقد ب�سّدة �لهيئات و�لموؤ�س�سات في بيرزيت لعدم 

�إعطاء هذ� �لرجل مكانته في بلدته وم�سقط ر�أ�سه، كت�سمية �أحد 

�ل�سو�رع �لرئي�سية �أو �لحد�ئق �لعامة باإ�سمه، كما فعلت جامعة 

بيرزيت بت�سمية �أحد مبانيها با�سمه، لأنه ي�ستحق ذلك، بل �أكثر 

من ذلك. �إل �أنني �أود �أن �أعطي �قتر�حًا مر�دفًا لقتر�ح �لزميلة 

مي كيلة، وذلك �إن�ساء مركز لجميع �أدبائنا و�سعر�ئنا وفنانينا، 

و�إعطائه ��سما �سامال يجمع كل من ي�ستحق بجد�رة �أن يكون 

جزء�ً من هذ� �لمركز، وهم ُكثُر، ون�سّميه "مركز �لأديب 

�لبيرزيتي" �أو "مركز �لأديب �لفل�سطيني". و�قترح وب�سّدة �أن 

تخ�س�ص جمعية بيرزيت ميز�نية لتحقيق هكذ� م�سروع، و�إن �أّدى 

ذلك �إلى تقليل �لتز�مات �لجمعية ببع�ص بر�مجها �لحالية، �أو 

م�ساعفة جهدها في دفع عائالت بيرزيت في �ل�ستات لتلبية هذ� 

�لطلب، �أو �لتوّجه �لى ممّولين من خارج بيرزيت.

و�لحق ُيقال �أن بيرزيت معروفة بانتاجها �لأدبي على مر 

�لزمن، فن�سبة �لمثقفين �لمنتجين يفوق مثيالتها من �لقرى و�لبلد�ت 

�لفل�سطينية، وهذ� �أمر نعتز ونفتخر به. وبع�ص 

�أدباء بيرزيت �حتلو� مكانة �أدبية مرموقة على 

م�ستوى �لعالم �لعربي من محيطه �لى خليجه، 

بالرغم من معاناته من �حتالل لم ي�سهد �لتاريخ 

مثيال له من حيث �لق�سوة و�لتهمي�ص و�لتفرقة 

�لعن�سرية. وما تاأ�سي�ص مركز كهذ� �إل �سوكة في 

حلق �لحتالل �ل�سهيوني �لذي يحاول بكل ما 

�أوتي من قوة طم�ص �ل�سخ�سية �لفل�سطينية 

وتهمي�سها. �إل �أنه لم ولن ي�ستطع لأن �رتباط 

�لفل�سطيني بكل ما هو عربي وفل�سطيني �أقوى 

بكثير من محاولت هذ� �لدخيل �لم�ستعمر.

�إن �إن�ساء "مركز �لأديب �لفل�سطيني" هو 

م�سروع طويل �لأمد يتطلب �لبحث �لدقيق وجمع 

�لأعمال �لأدبية و�لفنية و�لأمور �ل�سخ�سية �لتي 

�ست�سفي على هذ� "�لمتحف �لأدبي" �سفة 

مرموقة ي�ستحقها كل من �سياأخذ مكانة فيه. ولن 

يقت�سر هذ� �لمركز على �سخ�سية و�حدة، بل 

�سي�سمل �أكبر عدد ممكن من �أدبائنا وفنانينا، 

بحيث �ستنظر جميع �لعائالت و�لحمائل �إليه 

نظرة فخر و�عتز�ز ويق�سده �لباحثون من كل 

�سوب.

واإذا الُحلُم حقيقة ... والأماني اإرادة
طيور �لعودة - برنامج جديد لجمعية بيرزيت. 

قررت جمعية بيرزيت اأن تتبنى رحلة الى بيرزيت 

من قبل عائالت بيرزيت في اأمريكا. وبداأ العمل من 

قبل لجنتين، اإحداهما في الوليات المتحدة والأخرى 

في بيرزيت للترتيب الى هذه الرحلة العائلية. اأما 

رئي�س الجمعية في العام الما�ضي الزميل مو�ضى م�ضّلم، 

قرر اأن يو�ضع هذه الرحلة لت�ضم ال�ضبيبة على اأ�ضا�س 

منف�ضل عن الرحلة العائلية. وعمل مع اللجنة الإدارية 

ثم بقية مجل�س الإدارة على تحقيق هذه الفكرة. ولم تكن هذه فكرة جديدة 

بالمرة، فلطالما "حلمت" الجمعية باأن تكون لديها الإمكانيات للقيام بهذه 

الرحلة على اأ�ضا�س �ضنوي، وبهذا تخدم اأمرين بوقت واحد: اأولهما، تقديم 

خدمة للجالية البيرزيتية في اأمريكا، وهي الجالية التي تمّول جميع م�ضاريع 

الجمعية على اأية حال وبهذا ت�ضتحق هذه الخدمة التي تنح�ضر في اإر�ضال ال�ضبيبة 

المولودة في ال�ضتات للتعرف على البلد الأم فل�ضطين، وهو اأمر ل ت�ضتطيع كل 

عائلة اأن تحققه لأ�ضباب كثيرة منها المالية واللوج�ضتية. والثاني تقديم خدمة 

للوطن الأم فل�ضطين بربط اأبنائها في ال�ضتات اليها وعدم ن�ضيانها، ومن ثم العمل 

على الرجوع اليها يوما ما، كجزء من حق العودة الم�ضروع لل�ضعب الفل�ضطيني. 

لقد ح�ضل البرنامج على موافقة الأغلبية في مجل�س الإدارة، وهكذا كان.

تمويل البرنامج 
في الجتماع ال�ضنوي لمجل�س الإدارة، والذي ُعقد في نيويورك بين 1 - 3 

ني�ضان، كان هناك اقتراح لفتح ح�ضاب اّدخار خا�س "وقف" لتمويل هذا 

الم�ضروع على مر ال�ضنين. وهنا تقّدم الزميل مو�ضى م�ضّلم واإخوانه باإهداء جميع 

التبّرعات التي تقّدم بها الأقرباء والأ�ضدقاء )بدل من تقديم الزهور( في جنازة 

المرحوم والدهم الق�س نجيب م�ضّلم، لتكون نواة هذا الح�ضاب الخا�س. ونجح 

القتراح، ليتلوه اقتراح اآخر وهو تكري�س مدخول الموؤتمر القادم، والذي �ضيُعقد 

في �ضان فران�ضي�ضكو في �ضهر تموز، 2012، لتغذية هذا الح�ضاب، ومن ثم 

معاملته كح�ضاب الدخار الخا�س بالمنح المدر�ضية، حيث �ضي�ضتثمر الح�ضاب، 

وي�ضتخدم منتوجه فقط في برنامج طيور العودة. وهنا اأي�ضاً نجح القتراح دون 

معار�ضة. وفي الأعداد القادمة اإن �ضاء اهلل �ضنو�ضح كيفية الم�ضاركة في هذا 

الح�ضاب والمنفعة العائدة على المتبّرع.

النقاط الرئي�ضية لهذا البرنامج هي اأن الجمعية �ضتقوم بدفع جميع تكاليف 

البقاء في فل�ضطين وزيارة معالمها، عدا اأجور ال�ضفر اإلى فل�ضطين. اأي �ضتدفع 

الجمعية جميع التكاليف اللوج�ضتية بينما يدفع الم�ضارك تكاليف ال�ضفر فقط. 

هنالك طلب يجب تعبئته وتقديمه للجمعية ويمكن الح�ضول عليه بزيارة موقع 

الجمعية على الإنترنيت www.birzeitsociety.com كما يجب التقيّد بوثيقة 

الت�ضّرف الأخالقي التي اأ�ضدرتها الجمعية والتي يمكن الح�ضول عليها من نف�س 

الموقع الإليكترورني. والآن، الأمر يتوقف عليك وعلى عائلتك، اأما نحن 

فنحثّك على الم�ضاركة فوراً واأل تتاأخر اأو تتوانى.

المرحوم دياب ربيع

ال�صهيد كمال نا�صر

المرحوم جميل علو�ش
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قلت في �لعدد �ل�سابق �أننا �ألقينا 

ع�سى �لترحال في عيالم وما �أدر�ك ما 

عيالم؟ وقد �سبهتها بم�سيف حّمانا 

�للبناني موقعًا ومناخًا وعذوبة مياه 

وجن�ص لطيف، مررت بفتاة تجل�ص تحت 

�سجرة على جانب �لطريق و�لنعا�ص يد�عب جفنيها، فطاب لي �أن 

�أغني مع عبد �لوهاب »يا ناعمًا رقدت جفونه - ُم�سناك ل تهد�أ 

�سجونه«، وهنا ل بد لي �أن �أ�ستميح �لقر�ء عذر�ً، فاأنا �أتلفظ بل�سان 

�ليافع �لذي لم يتجاوز �لت�سعة ع�سر ربيعا �إنذ�ك، وقد �ألقت به �لأقد�ر 

في مهاوي �لردى. فلنترك �لنار ُت�سيء بي �لجو�نح ولنعد �لى ما 

ي �أخبار �سماحة �لحاج �أمين �لح�سيني  نحن فيه من حيرة في تق�سّ

فنحن في هذ� �لحال كما يقول �لمثل »مربوطين بذنبة هالخّير« وقد 

بد�أنا ن�سعر باأن �أخباره قد ُعّميت علينا �أو كادت، ل �أذكر بال�سبط 

تاريخ تلك �لفترة ولكنها كانت في �أو�ئل �سهر تموز �سنة 1941 كما 

�أنني ل �أتذكر كم لبثنا في عيالم �لجميلة قبل �أن ن�سد �لرحال �لى 

»كرمن�ساه« ح�سب تعليمات �سدرت من �لقيادة �لإير�نية فكل ما 

�أذكره �أننا ُو�سعنا في �ساحنات ع�سكرية �سارت بنا حتى و�سلنا �لى 

هذ� �لبلد ثم �أنزلونا في »ثكنة« ع�سكرية بقينا فيها ربما تحت 

�لحر��سة، دون �أن ُي�سمح لأحد منا بالخروج �لأمر �لذي �أ�سعرنا �أننا 

�أ�سرى حرب وقد نخ�سع لنوع من �لتحقيق كما عرفت من �لمرحوم 

عبد �لقادر �لح�سيني )�أبو مو�سى(، وهذ� ما ح�سل بالفعل.

�لتحقيق معنا �أظهر لنا �أخبار�ً مذهلة فالإنجليز �حتلو� �لعر�ق 

ودخلو� �إير�ن محتلين حيث �لتقو� مع �لرو�ص في �حتالل �إير�ن 

و�أ�سبحو� حلفاء �سد �لمانيا و�إيطاليا وباتو� يطاردون حكومة ر�سيد 

علي �لكيالني �لمهزومة ومعها �لحاج �أمين �لح�سيني لعتقال جميع 

�أفر�د �لطرفين و�أخذهم �أ�سرى حرب، وزيادة على ذلك عرفنا �أن 

�لجميع قد هربو� �لى �لمانيا عن طريق تركيا. �إ�ستولت �لهو�ج�ص 

على كل فرد منا فماذ� نفعل وقد بتنا كالأيتام في ماأدبة �للئام؟

�أعود لأ�سرح ماذ� ح�سل معنا �أثناء �لتحقيق. �ُسئلنا عن 

�لم�ستند�ت �لتي يحملها كل منا و�لجو�ب كان على �هلل. بالطبع توّلى 

�أبو مو�سى وهو قائد �لمجموعة �لإجابة بالتف�سيل فقال لهم نحن 

زمرة متطوعين حاربنا مع �إخو�ننا �لعر�قيين �سد �لنجليز عدونا 

�لم�سترك ونحن فل�سطينيون وهنا �كتفى �لمحقق بهذه �لإجابة �لتي 

�سّهلت له خطة �لطريق �لتي علينا �سلوكها وهي كما يلي:

يتوجب علينا �أن نعود كما قدمنا �لى �لعر�ق دون �أخذ عودتنا 

هذه بعين �لعتبار حتى لو �أّدى �لأمر �لى �عتقالنا �أو �لق�ساء علينا 

خ�سو�سًا و�أن �لنجليز �أ�سبحو� هم �لم�سوؤولين عن �لعر�ق بعد 

�حتالله. كان هذ� هو �لجو�ب �لحا�سم دون ترك �لمجال لأخذ ورّد 

فهذه قر�ر�ت ع�سكرية، وعلينا �لن�سياع.

نحن �لآن في كرمن�ساه �لتي تقع في �سمال �إير�ن »فاإذ� كان ل 

بد مما لي�ص منه بّد« فليعيدونا �لى بغد�د عن طريق خانقين - ق�سر 

�سيرين  فهي �لى حد ما قريبة �لى عا�سمة �لعر�ق. وهذ� ما طلبه �أبو 

 
ّ
مو�سى من �لإير�نيين، �إل �أن هذ� �لطلب ُرف�ص ب�سدة فلقد �أ�سر

�لحاكم �لع�سكري على �إعادتنا بنف�ص �لطريق �لتي قدمنا منها �أي 

ر �أمتعتنا. من من�سور �أباد وهي في �أق�سى �لجنوب فعلينا �أن نح�سّ

�أعتقد �أننا بقينا في كرمن�ساه �لى �أو��سط �سهر �آب �سنة 1941 

حيث �أُعطينا بع�ص حرية �لتحرك في هذه �لفترة �لق�سيرة �لتي 

م �أخبار حكومة �لكيالني و�لحاج �أمين ومالحقة 
ّ
�أم�سيناها نتن�س

�لنجليز لهم للقب�ص عليهم.

 حالنا بين هّبة باردة و�أخرى �ساخنة حتى �أتانا �لخبر 
ّ
�إ�ستمر

�ليقين فلقد باتو� في ماأمن بعد تجاوزهم �لحدود �لإير�نية �لى 

تركيا، ولقد كان في ح�سباننا �أن نلحق بهم لول عو�ئق �سّكلت نوعًا 

من �لإ�ستحالة. بعد �أيام وفي ذ�ت �أم�سية �أُبلغنا �أن �ساحنة �ستنقلنا 

في تلك �لليلة لتعود بنا �لى من�سور �أباد وهكذ� كان. و�إلى لقاء �آخر.

محاوالت اأدبية ...

يافا ... لأول مرة
نظم: �ساندي و�سحة - بيرزيت

�نطلقت ليافا فرحًة

ً
ووقفت �مام �لبحر لوهلة 

قال �ين �نتظر رحمة وسماحة من العرب 

وشفقة  ........!!

ً
فنظرت �ليه �ساخرة و�ىل من على �سو�طئه باكية 

فقلت �سالح �لدين ما عاد على �لوجود نا�رص� 

ول عمر لفتح �لقد�ص خالد� ......

 
ً
فالقى بي بامو�جه هائجا 

ف�سعرت غ�سبه فوليت �سامتة ..... 

فاأمرين �ن �نظر حلاله وقال �نظري �ين �حمل هم �لقو�رب يف �رجائي 

باأعالم لونها كلون �ل�سماء وهي لي�ست باعالمي ف�سكلت جمري و�كرب �لمي ..!!

ً
فاأق�سعر ج�سدي وغدوت خجلة 

 يف نار �سمتي �لتي ��سعلها بدوره

 ر�فعًا يد�ي لربي وربهِ  باأن يكون نا�رص�ً يل وحلزنهِ  

وبكلماتي �لتي 

�نطلقت كالربكان مني حزنًا على ��ساهِ  وقيدِه .



�ل�سركاء معه في �لر�ص حول �لنهاية �لمرجوه ومن خالل خبرتي 

�لمكت�سبة  لن �بخل عن ��سد�ء �لن�سيحة �و �لمعلومة لمن يريد. 

اللحظة التاريخية..!
لقد ردد �لكثير مثلي كلمات ذ�ك �لرجل �لجليل من تون�ص باننا 

"هرمنا، هرمنا ونحن ننتظر هذه �للحظة �لتاريخية" وما �جمل هذه 
�للحظات �لتاريخية �لتي �عادت م�سر لمتها وحررت تون�ص من 

�ل�ستبد�د و�لف�ساد و�لتو�طوء. وها هي �رجاء �لوطن �لكبير تهتز 

تحت �قد�م طغاة حكمو� و��ستبدو� وعاثو� في �لر�ص ف�ساد�ً وقد 

خرجت �لماليين ولن تعود �إل بعد كن�ص �لطغاة ولالبد. 

�أنظمة تكل�ست، وطال زمن 

حكامها �لل�سو�ص، �لذين �نك�سفت 

�سحالة �فكارهم و�سطحية 

خطابهم. لقد هرمنا بحق ونحن 

ننتظر هذه �للحظات �لتاريخية، 

ون�سعر بالتميز و�لمتنان للخالق 

�لذي �حيانا لنرى هذه �لحالة 

وهي تتحقق. 

تعامل �لغرب مع �لمة 

�لعربية من خالل عدد ��سابع 

�ليد من �لحكام �لخا�سعين و�لتي 

تتك�سف جر�ئمهم بحق �لمة 

و�لنا�ص يومًا بعد يوم، ولكن بعد 

حالة �لتغيير �لمتو��سلة �ليوم، 

�سيح�سب �لغرب �لمنافق ح�ساباته في �لتعامل مع �لعرب وقد ��سبح 

لهم �سو�رع بالماليين ل يمكن تجاهلها وعليهم �ن يتعاملو� معها 

و�إر�سائها. 

يومًا بعد يوم �سنلم�ص �لتغيير و�سنحيا مرحلة �لتر�جع و�لنكفاء 

و�لحد من عربدة �لكيان �ل�سهيوني �لم�سخ �لذي عا�ص مرحلته 

�لذهبية في �لعربدة منذ �أو�سلو وفي ظل حكم متنفذي �و�سلو 

و�سترتفع �ل�سو�ت في �لغرب قبل �ل�سرق لتنادي بتحجيم هذ� 

�لكيان و�لدور �لمناط به منذ زر�عته في قلب �لوطن �لكبير. 

�ستتو�لى �للحظات �لتاريخية من �لن و�ساعد�ً و�ستتحرر �لجز�ء 

�لخرى من �لوطن وتلتحق بم�سيرة ��سترد�د �لمة لمكانتها �لالئقه 

بين �لمم. ومهما هرمنا �سنذهب ونحن على يقين من نهو�ص �لمة 

وتجددها ووحدتها.  

انتخابات البلدية!
في �لتا�سع من تموز �لقادم �ستجري �نتخابات �لبلدية في 

بيرزيت كما في بلد�ت ومدن �لمناطق �لفل�سطينية �لتي حددتها 

لجنة �لنتخابات. وقد �ساهدت في �لمرة �ل�سابقة عندما كانت 

�لتحركات �لمحمومة في بيرزيت تجري بين �لحمايل و�لعائالت 

لفرز من �سيمثلهم، ما كان يتم �لتفاق عليه في �لم�ساء يتبخر 

وتتغير �ل�سورة في �ل�سباح. 

وكنت ��ساهد �ي�سًا تد�خاًل غير مفهوم بين من يعتقد �نه يمثل 

قوى �سيا�سية لي�ص لها وجود، وبين من�سقي �لتفاهمات �لعائلية 

�لتي تفرط بمجرد تمرد �لذين يف�سلون في ك�سب �ختيار �لعائلة لهم. 

عمليات تجاذب وتباعد لي�ص لها �ول من �خر، ظاهرة يتم فيها 

�لحديث عن كل �سيء ما عد� �لبرنامج �و �لبر�مج �لتي ينوي 

�لمر�سحون خو�ص �لنتخابات على ��سا�سها ومن �جلها. 

في هذه �لمرة وحتى �سدور 

هذ� �لعدد من �لمجلة لم ��ساهد �و 

��سمع عن تحركات فئوية �و 

عائلية للتح�سير لخو�ص 

�لنتخابات، ومن �لممكن �ن يتم 

فرز نف�ص �لتفاهمات و�لكتل �لتي 

تمت في �لعام �لما�سي قبل �ن 

يتم �لغاء �لنتخابات �و تاجيلها. 

بيت �لق�سيد هو �ن يعي كل 

من له �هتمام في �لنتخابات 

�لبلدية بانها لي�ست عمليةلثبات 

دور �لقوى �ل�سيا�سية على �لر�ص، 

ولن يهرع "ماكين" �لجمهوري �و 

"كيري" �لديمقر�طي �ع�ساء �لكونجر�ص �لمريكي لكي يتعرفو� على 
من فاز في �نتخابات بلدية بيرزيت و�لقرى �لمجاورة !!  �لمطلوب 

من ��سحاب �لجند�ت �ل�سيا�سية �ن يكفو� وليبحثو� عن مربعات غير 

�لبلديات �لخدمية لن�سالتهم.

ل بد �ن ين�سب �لهتمام في هذه �لنتخابات من �جل �إفر�ز 

مجموعة متجان�سة من �لكفاء�ت لد�رة بلد و�د�رة خدماتها. 

بلدية بيرزيت تحتاج �لى �سر�مة في فر�ص وتطبيق �لقانون، 

وتحتاج �لى مر�سحين لهم معرفة ودر�ية في جلب �لتمويل ولي�ص 

من �جل عر�ص �ر��سيها للبيع. !! 

ل نحتاج �ن ننتخب �سما�سرة �ر��سي، و�نها م�سوؤولية �لمو�طن 

�ن يجير �سوته لمن يعلن برنامجه �لو��سح �ل�ساعي لتطبيق �لقانون 

على �لجميع دون محاباة، و�نتخاب �لمر�سح �لكفوء و�لم�ستعد للعمل 

من �جل توفير �لخدمات ويجب �ن يمنح �لناخب �سوته للبرنامج 

�لمت�سمن خطط �إنمائية تر�عي طبيعة �لبلدة �لتي ت�ستهر بجامعتها 

�لمرموقة على م�ستوى فل�سطين و�لعالم �ي�سًا. 

حتى نلتقي . . . �لتكملة من �سفحة 25
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طيور العودة!

ل تبعد مدينة �للهو "ل�ص فيجا�ص" عن مكان �سكني �كثر من 

ثالث �ساعات ون�سف �ل�ساعة في �ل�سيارة وعندما تخف�ص "جت 

بلو" ��سعار رحالت طير�نها حيث ل تتجاوز 40 دولر "ون ويي" 

فانني �ختار �لطير�ن ويحدث ذلك مرة �و �ثنتان في �ل�سنة ولكن 

عندما تكون �لمدينة بيرزيت فانني ل �فكر ب�سعر �و تكلفة وقد 

درجت على �لو�سول �ليها مرتين �و ثالث كل عام و�نا �لذي �بعد 

عنها �آلآف �لميال و�عتبر وجودي فيها �جمل و�كثر لهو�ً من ل�ص 

فيجا�ص. 

وفي �يام �لربيع هذه تلب�ص بيرزيت كما كل فل�سطين ثوبًا مطرز�ً 

بالأخ�سر�ر و�لحنون �لملون مما ي�ساعف من جمال طبيعتها. و�ذ� 

كنا نعتبر بيرزيت بلدة جميلة، ما عليك �إل �ن ت�سير في �ل�سيارة 

باتجاه �ل�سمال نحو مدينة جنين من ناحية بلدة �سيلة �لظهر 

و�لقرى �لممتدة على طول ذلك �لطريق لتعرف ما هو جمال طبيعة 

فل�سطين. 

وعند �لعودة من جنين عن طريق �لزبابدة وو�د �لبيذ�ن نحو 

نابل�ص، وبالوقوف على �لطريق �لمقابل لبلدة �لزبابدة ل ي�سعك �إل 

�ن ترى قطعة من �لجنة على �لر�ص كما جاء في �غنية وديع 

�ل�سافي عن لبنان، فما �كثر �لجنات في بالدنا ونحن ل ندري. 

ل بد لكل قادر من �لمغتربين �ن يحج لفل�سطين و�ن يدفع 

بابنائه �لنا�سئين في �لغربة �ن يقومو� بزيارتها ولي�ص �ف�سل من 

�للتحاق و�لت�سجيل ببرنامج "طيور �لعودة" �لذي تتبناه جمعية 

بيرزيت في هذ� �ل�سيف وبالتحديد ما بين 10 – 28 تموز �لقادم، 

وهو برنامج متكامل يوفر للم�ساركين فيه زيارة فل�سطين 

ومناطقها �ل�سياحية و�لماكن �لمقد�سة و�لعي�ص مع �هلها لمدة 

ثالثة ��سابيع. 

هذ� �لبرنامج يقت�سر على �ل�سباب من �لفئة �لعمرية ما بين 18 

تطاأ  لم  �لمغترب ومنهم من  �ل�سباب  ربط  �إلى  ويهدف  �سنة   25 –
قدماه �ر�ص فل�سطين من قبل لكي يتعرفو� على �لوطن �لجميل 

ويعاي�سو� مرحلة يتم فيها �لبناء و�لتاأ�سي�ص للدولة. 

ولكي يتعرفو� �ي�سًا على �لحياة في فل�سطين في ظل �لحتالل 

�لع�سكري �ل�ستيطاني، ولي�ساهدو� حالة �لتحدي �لتي يلم�سها �لقادم 

لفل�سطين من خالل �لحر�ك �لمتو��سل في �لبناء و�لتعمير بال�سافة 

للم�سير�ت �ل�سبوعية �حتجاجًا على م�سار �لجد�ر �لقا�سم لالر�ص 

و�لفا�سل بين �لحياء و�لمحا�سر للمدن و�لمانع للتو��سل بين 

�لعائالت و�ر��سيهم. 

�سيكون برنامج طيور �لعودة لهذ� �لعام تجربة قيمة للذين 

�سي�ساركون فيه وعلى �لم�ساركين م�سوؤولية تذ�كر �ل�سفر فقط من 

�لوليات �لمتحدة �لى فل�سطين وبالعك�ص. و�سوف توفر جمعية 

بيرزيت نفقات �ل�سكن و�لوجبات و�لتنقل في فل�سطين. 

�إن �ل�سفحة �للكترونية لجمعية 

  (www.birzeitsociety.org) بيرزيت

توفر كل �لمعلومات عن �لبرنامج 

وناأمل �ن ي�سارع من له رغبة في 

�لم�ساركة في وفد طيور �لعودة 

لفل�سطين �ن يبا�سر في �لت�سجيل. 

اأرا�صي بيرزيت وملكيتها !!

�ر��سي بيرزيت، وما �در�ك ما هي �ر��سي بيرزيت وما مدى 

�لم�ساكل �لتي تعتر�ص �لو�سول لملكيتها ونحن هنا نتحدث عن 

�لر�ص �لتي توؤول بالور�ثة ولي�ص عن قطعة ن�ستريها وندفع ثمنها 

وكان �هلل في �ل�سر عليم. 

م�سو�ر �لر��سي له �ول ولي�ص له �خر لن �لمرء يحتاج �لى نف�ص 

طويل ورزمة من �لوثائق �لثبوتية حتى ي�ستطيع �ن ي�ست�سدر �عالم 

ح�سر �لرث �لذي بموجبه يتم فتح �سفقات �لنتقال �و �لق�سمة �و 

�لبيع و�لتخارج وهنا �ي�سًا نحتاج �لى رزمة �خرى من �لوثائق 

و�لم�ستند�ت �لتي يجب �ن تر�فق معامالت �ل�سفقات في د�ئرة 

�لر��سي. 

ل ز�ل �لق�سم �لكبر من �لر��سي في بيرزيت مت�سابكًا في 

ملكيته بين �لورثة كون مالكي �لر�ص �لم�سجلة با�سمائهم قد 

غادرو� هذه �لدنيا، وقد فر�ست ظروف �لحتالل و�لو�ساع 

�لمعي�سية �ل�سعبة على �لعديد من �بناء �لمالكين �و �حفادهم �ن 

يكونو� خارج �لوطن لفتر�ت طويلة وقد بد�أ �لكثيرون منهم �لن 

رحلة �لعمل لتخلي�ص ملكية �لر��سي ومعامالت �نتقالها. 

تبد�أ �لرحلة مع ��ست�سد�ر ح�سر �لرث، ثم تمر في دفع �ل�سر�ئب 

�لم�ستحقة في د�ئرة �لمالية، ثم �لح�سول على �سهادة بر�ءه �لذمه 

من �لبلدية وبعد ذلك تفتح �سفقات �لنتقال في د�ئرة �لر��سي 

للح�سول على �سند �لت�سجيل �لجديد �لذي ي�سم ��سماء كافة �لورثة 

كما جاء في ح�سر �لرث. 

وق�ستي مع �لر��سي مثل �ل�ساب �لم�سيحي �لذي دفن في مقبرة 

�لم�سلمين، �لكل كان يطلب منه �ن يذهب ويح�سر لهم �ل�سياء، فلما 

زهق وتمرد على كثرة �لطلبات قال له �حدهم: يا �بني معل�ص �نت 

�لوحيد فينا �لي مك�سي �لكل فينا عريان. وهذ� ما هو حا�سل معي 

فانا �لوحيد في �لعائلة �لقادر على �لذهاب و�لياب ب�سبب عملي 

�لحر وقد ��سبحت وكياًل عامًا للجميع وقد مرت �كثر من 5 �سنو�ت 

و�نا من�سغل في تخلي�ص �لر��سي ولم �نته حتى �لن. 

ن�سيحتي لكل من يرغب �لمبا�سرة في �لعمل على تخلي�ص 

�لر��سي وت�سجيلها �ن ير�سم خارطة طريق خطوة بخطوة ويكون 

ملمًا بكل ما هو مطلوب وعلى معرفة و�تفاق مع كل �لمعنيين �و 

حتى نلتقي . . . بقلم هيثم عرنكي - لو�ص �أنجلو�ص
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تون�ص وم�سر �لذين قادو� هذ� �لطوفان �لجماهيري ب�سورة غير 

م�سبوقة ر�فعين �سعار �لخبز و�لحرية و�لكر�مة  قبل �أن يت�سدرها 

�سعار "�ل�سعب يريد �إ�سقاط �لنظام".

وربما نظلم هوؤلء �ل�سباب عندما ي�سف 

�لبع�ص ثورتهم باأنها ثور�ت �سبكات �لتو��سل 

�لجتماعي مثل "�لفي�ص بوك و�لتويتر 

و�لنترنت". ومع �أن مثل هذه �ل�سبكات 

�ساهمت في تحفيز �ل�سباب وت�سهيل �لتو��سل 

بينهم، �إل �أنها لم ت�سنع �لثورة نف�سها. وقد 

نظلم �ل�سباب �أي�سا عندما يقول �لبع�ص �إن 

�لف�سائيات هي �لتي �سنعت �لثور�ت �لعربية 

بعد �لدور �لبارز �لذي قامت به قناة 

ب�سورة  �لأحد�ث  نقل  "�لجزيرة" وغيرها في 

حية ومبا�سرة. ومع �أننا ل يجوز �أن نغفل �أهمية �لقنو�ت �لف�سائية 

في �لتاأثير على �لر�أي �لعام �ل�سعبي، �إل �أنها تبقى �لو�سيلة �لهامة 

�لتي تعك�ص ما يجري على �ل�ساحة، ولكنها ل ت�سنع �لثور�ت. ويبقى 

�لد�فع �لأ�سا�سي للثور�ت �ل�سعور �لدفين بالظلم 

و�لمهانة وفقد�ن �لحرية و�لكر�مة �لن�سانية 

�لذي تر�كم في نفو�ص �ل�سعوب �لعربية على 

مدى �لخم�سين �سنة �لما�سية. 

ف�سكر� لهذ� �ل�سباب �لعربي �لجميل �لذي 

تغلب على حاجز �لخوف من �أجهزة �لبط�ص 

وفجر هذه �لثور�ت �لتي تب�سر بم�ستقبل م�سرق 

لالمة �لعربية.                            

الرئي�ش املرحوم جمال عبد النا�رص

معر�ض اأزياء امل�صمم البريزيتي عمر يو�صف نا�صر-خوري يف لندن
عن جريدة القد�س العربي

مبنا�ضبة اأ�ضبوع املو�ضة يف لندن، اأقام م�ضمم الأزياء الفل�ضطيني عمر يو�ضف 

نا�رص-خوري معر�ضاً لأحدث اأزيائه. حتت عنوان "�ضهداء خيط احلرير"، هذه 

الأزياء هي ح�ضاد لفكرة امل�ضمم التي اأراد اأن يجدد من خاللها جمالية املالب�س 

التقليدية الفل�ضطينية بت�ضاميم حديثة ومعا�رصة. اإن 

ما مييّز جمموعة اأزياء "�ضهداء خيط احلرير" هو العامل 

الن�ضاين الذي يظهر على كل الألب�ضة املعرو�ضة، 

بحيث ا�ضتعمل احلد الأدنى من التقنيات والآلت 

احلديثة. وبهذا، ياُلحظ اأن امل�ضمم اعتمد على 

عنا�رص بدائية من الأزياء التقليدية كالتطريز والن�ضيج 

وال�ضياغة والتلوين واأ�ضاليب بدائية فريدة من نوعها 

متيّزت بحرفية ال�ضناعة اليدوية. اإذاً هي جمموعة مميزة 

من املالب�س التي تعك�س الثقافة الفل�ضطينية التقليدية 

واملعا�رصة وفئات �ضعبها، املزارع، املنا�ضل ، ال�ضهيد، 

والالجئ وكل الأفراد الذين ميثلون الواقع الفل�ضطيني  

وتاريخه.

ويف حديث خا�س مع "القد�س العربي" قال عمر 

نا�رص اأنه ا�ضتخدم هذه الأ�ضاليب التقليدية لأنها دائمة التجدد، وتظهر جمددا يف 

الأزياء احلديثة واملعا�رصة. كما كان حل�ضارة وواقع احلياة يف فل�ضطني ح�ضة كبرية 

يف جمموعة امل�ضمم، يتمثل اأولها يف العنوان الذي اختاره عمر يو�ضف ملجموعته، 

اختيار هذا  العربي" عن �ضبب  "القد�س  �ضاألته  "�ضهداء خيط احلرير"،. وحني 
العنوان قال عمر: اإن اأزيائي هي ردة فعل على واقع احلياة يف فل�ضطني . فهناك 

الكثري من الأبطال الذين كافحوا وا�ضت�ضهدوا من اأجل اأن نبقى. ولذا فاإن فكرة 

العنوان مربوطة بواقع احلداد الذي نعي�ضه. واأ�ضاف عمر اأنه على الرغم من اأن 

اإ�رصائيل هي �ضبب هذا احلداد، فاإنه مل ي�ضتخدمها يوما كم�ضدر اإلهام لأنه يرف�س 

اأن تكون اأعماله نتاج واقع اأو تاأثريا اإ�رصائيلياً حتى لو كان املوت اأبرزها. واأ�ضاف: 

"حتى لو مل يبق لنا �ضوى املوت، اأنا اأردت اأن اأحتفل بهذا املوت يف اأزيائي واأ�ضميها 
�ضهداء "خيط احلرير".

ومن حيث التكاليف، قال امل�ضمم اأنه على الرغم من ا�ضتعماله عنا�رص 

بدائية وتقليدية، اإل اأن كلفتها كانت عالية فالأقم�ضة 

امل�ضتعملة هي اأقم�ضة طبيعية م�ضنوعة من القطن 

والكتان وال�ضوف وخيطان تقليدية تاريخية كانت 

تُ�ضتعمل يف املا�ضي ، وهي ذات نوعية وجودة عالية. 

ولذا فاإن كلفتها كانت باهظة. وقال عمر اأنه مل يفكر 

يف توجيه اأزيائه اىل فئة معينة من ال�ضعب بقدر ما كان 

مهتماً بتطبيق فكرته التي اأرادها اأن جتمع بني اللبا�س 

الفل�ضطيني التقليدي وعر�ضها ب�ضكل حديث يتنا�ضب 

ويحاكي الواقع الفل�ضطيني احلايل. واأ�ضاف: " مل يكن 

هديف البيع اأو الت�ضنيع الكبري لأنني كنت �ضاحب 

فكرة واأردت اأن اأج�ضدها متمنيا اأن يرى النا�س 

جمالية الأزياء التقليدية وعنا�رصها البدائية وبُعدها عن 

التقنيات والآلت التي ت�ضنع لنا مالب�س مت�ضابهة"، 

ولذا اأنا اأمتنى لو ي�ضنع النا�س ثيابهم باأنف�ضهم كي يقدرون اجلهد والتعب الذي 

ي�ضتغرقه امل�ضمم يف اأي قطعة وكي ي�ضتخدمون العنا�رص التقليدية يف �ضنع ثيابهم 

بدل من العنا�رص امل�ضنّعة واجلاهزة.

عمل عمر على اإطالق اأزيائه مع جمموعة "اإنعا�س" اللبنانية، وهي منظمة ل 

تتوخى الربح تعّلم تقنيات التطريز الفل�ضطيني التقليدي لن�ضاء يقمن يف خميمات 

الالجئني الفل�ضطينيني يف لبنان.

ي�ضار اىل اأن عمر يو�ضف نا�رص-خوري من مواليد القد�س عام 1988 وقد 

ن�ضاأ وترعرع يف الأرا�ضي الفل�ضطينية، توّجه اىل بريطانيا بعد اأن اأنهى درا�ضته يف 

رام اهلل وح�ضل على �ضهادة البكالوريو�س يف كلية لندن للمو�ضة وت�ضميم الأزياء.



�أمامها �للجنة �لتنفيذية للمنظمة وجميع موؤ�س�ساتها. ومن ثم �إعادة 

بناء موؤ�س�سات �لمنظمة كافة، بحيث ت�ستعيد دورها كموؤ�س�سة تحرير 

ولي�ست موؤ�س�سة تمرير �لتنازلت �لكارثية . وبالتالي �إر�ساء عمل 

�لمنظمة وموؤ�س�ساتها و�أجهزتها كافة على قاعدة �لحو�ر �لديمقر�طي 

و�لتفاعل �لإيجابي مع �لف�سائل �سادقة �للتز�م بالمقاومة، 

وهيئات �لمجتمع �لمدني �لمتحررة تماما من �أي �رتباط �سيا�سي �أو 

مالي بالقوى �لدولية ر�عية �لم�سروع �ل�سهيوني، و�سول لإقامة 

�لجبهة �لوطنية �لملتزمة بالتحرير و�لعودة ورعاية م�سالح 

�لمو�طنين �لفل�سطينيين في كل �أماكن تو�جدهم، وتوثيق �ل�سالت 

بقوى �لحر�ك �لوطني و�لإ�سالمي في �لأر�ص �لمحتلة �سنة 1948، 

و�لتي كان قد هم�سها فريق �أو�سلو، بل وحاول �أن يكبح ن�ساطها 

عمال بالتز�ماته تجاه �لعدو، كما �لتفاعل باأعلى درجات �لإيجابية 

مع �لقوى �لقومية و�لوطنية و�لإ�سالمية و�لتقدمية في �لعمق 

�لقومي و�لإ�سالمي، ون�سج عالقات ن�سالية مع �أحر�ر �لعالم في 

مرحلة من �أبرز معالمها �نك�ساف �لعن�سرية �ل�سهيونية على �ل�سعيد 

�لعالمي و�ت�ساع د�ئرة موؤيدي �لحقوق �لوطنية �لفل�سطينية 

�لم�سروعة .

وبذلك تتكامل �لقوى �لوطنية و�لقومية لمو�جهة �لتحديات 

�لر�هنة، و�لمتمثلة بالحتالل و�ل�ستيطان و�إجر�ء�ت �لتهويد في 

�ل�سفة �لغربية بما فيها �لقد�ص �ل�سرقية، وح�سار قطاع غزة، 

و�لتمييز �لعن�سري �سد مو�طني �لأر�ص �لمحتلة �سنة 1948، 

وتوفير متطلبات �لعي�ص �لكريم وحقوق �لإن�سان للفل�سطينيين في 

�ل�ستات. ف�سال عن �أن ذلك �سبيل تعزيز �لقدرة على تعميق ماأزق 

�لكيان �ل�سهيوني .

و�ل�سوؤ�ل �لأخير : هل يمتلك �سرفاء فتح قدرة �إجر�ء �لتغيير 

�لجذري في و�قع �لحركة كي ت�ستعيد فعاليتها كحركة تحرر وطني 

وبحيث يحقق مخا�ص �لتغيير �لفل�سطيني غايته ؟؟

اب  �ر وعلقم �خو�ن من �سفوريه، زعماء �أقوياء لعائلة ك�سَّ
ّ
ُمر

�لتي �سكنت في كل من بيرزيت و�لمزرعه. وكانا من �أتباع حزب 

�ليمن، وكانا على عد�وة مع حامولة �أبو عو�د في بيرزيت 

و�ل�سعايده في �لمزرعة �لغربية. وهاتان �لحامولتان �لأخيرتان 

كانتا من �أتباع حزب �لقي�ص.

نتيجًة للحروب �لطويله و�لخ�سائر �لج�سيمه، �تفق م�سايخ �لقي�ص 

و�ليمن في حينه على نظام “�لمعازلة”، للف�سل بين �أتباع �لحزبين. 

وتم �لعالن عن و�دي �لدلب �لمار في قرية عين قينيا، حد�ً فا�ساًل. 

اب �أن تغادر بيرزيت و�لمزرعه �لغربيه طوعًا،  وكان على عائلة ك�سَّ

و�لنتقال �إلى مناطق و�قعه �إلى �لجنوب من و�دي �لدلب. ولكن هذه 

�لعائلة رف�ست ذلك، مما ��سطر �أجد�دنا �لى خو�ص حرب معها، 

لخر�جها من بيرزيت ومن �لمزرعة. و�جد�دنا لم يفعلو� ذلك 

لوحدهم بل متحالفين مع عائلة �لبز�ر. هوؤلء قتلو� علقم في 

�ر في �لمزرعه في م�ساء 
ّ
بيرزيت  في �سباح ذ�ت يوم، وقتلو� ُمر

نف�ص �ليوم، ولكن هذه �لمرة �سويٌة مع عائلة �ل�سعايدة �أي�سًا.

ولكي �أتحقق من �سحة �لأمر، ر�ودتني فكرة جديده، �أل وهي 

�سماع رو�ية �أهل �لمزرعة. فذهبت �لى هذه �لقرية، و�ساألت بع�ص 

رجالتها، وكنت مت�سككًا �أ�ساًل فيما �إذ� كانو� يعرفون �سيئًا عن هذه 

�لجزئية من تاريخ قريتهم. وتفاجاأت بالتطابق �لكبير بين ما 

�ر وع�سرة من عائلته 
ّ
يعرفونه وما نعرفه. قالو� لي، لقد تم قتل ُمر

بقية عائلة ك�ساب  تم تهجير  �لزيتون(، وبعدها  في “�لبد” )مع�سرة 

�إلى قرية عين قينيا. وليومنا هذ�، ي�سيرون في قرية �لمزرعة �إلى 

�ر. 
ّ
مكان ي�سمونه علية ُمر

يقع حو�ص د�ر ربيع بالقرب من كني�سة �لروم في بيرزيت. وكان 

�ر” وله بيتًا في هذ� �لحو�ص. 
ّ
�إ�سم �أحد رجالت هذه �لعائله “ُمر

وربما كان هذ� هو �أحد �أ�سباب �لتبا�ص �لمر �لى �أهل بيرزيت. بيت 

�ر هناك هو لرجٍل من عائلة ربيع، ولي�ص لرجل من عائلة ك�ساب.
ّ
ُمر

�أما زعيم �آل ك�ساب �لذي تم قتله في بيرزيت فهو علقم ولي�ص 

مر�ر. و��سترك في مقتله �سباح، جد �آل جا�سر، مندوبًا عن ع�سيرتنا، 

ع�سيرة �لعر�نكه، وفهد مندوبًا عن �آل �لبز�ر.

اأقالم بيرزيتية ...  

�لتكملة من �سفحة 18 من بريزيت مع التحية ...

�لتكملة من �سفحة 20

�لتكملة من �سفحة 22خواطر ... 

�أول مجموعة ومن �لمتوقع قبولها بنهاية �ل�سنة )�إن �ساء �هلل(!

و�لحقيقة �أن دور �ل�سلطة مح�سور في تقديم �لطلب 

لالإ�سر�ئيليين �لذين يتحكمون ب�سجل �ل�سكان فهم يدخلون �لمو�ليد 

ويحذفون �لموتى ويو�فقون على طلب جمع �ل�سمل �أو يرف�سونه.

ذهبت بعد ذلك �لى �سركة �لمو��سالت �لتي كانت مزدحمة فقد 

كان �لرقم �لذي �أخذته حال و�سولي 48، و�لو�قع �أن �ل�سركة منظمة 

و�سريعة في ت�سهيل �لأمور.

لحظت �أن �ل�سيدة �أميرة ه�ص، مر��سلة جريدة هاآرت�ص 

�لإ�سر�ئيلية و�لمقيمة في ر�م �هلل كانت في جمهور �لزبائن. تحدثت 

معها ولما ذكرت لها ��ستف�ساري عن لم �سمل �إبنتي �إلينا، قالت �أنه 

لن يكون هنالك �أي لم �سمل ما د�مت �لمفاو�سات مقطوعة و�أن 

�لحكومة �ل�سر�ئيلية ل تريد زيادة عدد �لفل�سطينيين خا�سة �سغار 

�ل�سن منهم.
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خواطر ...  بقلم: د. يو�سف فر�سخ - و��سنطن

خواطر من فل�صطين

كل عام و�أنتم بخير، فقد طلع علينا هذ� 

�لعام �لمبارك برحيل زين �لعابدين بن علي، 

�لذي �سيطر على تون�ص لأكقر من ثالثة وع�سرين عامًا يوم �لجمعة 

في �لر�بع و�لع�سرين من كانون �لثاني. وكان �لف�ساد و�لظلم 

منت�سرين في نظام �لحكم �لتون�سي.

وكانت �ل�سر�رة �لتي �أ�سعلت �لمظاهر�ت �ل�سلمية غالبًا تتمثل 

عما حدث لل�ساب �لجامعي محمد بوعزيزي من مدينة �سيدي بوريز 

في و�سط �لبالد. كان هذ� �ل�ساب قد ح�سل على قر�ص متو��سع 

��سترى به عربة و�سع عليها بع�ص �لفو�كه للبيع. �أوقفته �سرطية 

و�ساألته عن رخ�سة فقال �أنه لم يتمكن من �لح�سول على رخ�سة، 

فلطمته على وجهه وقلبت �لعربة و�أتلفت محتوياتها.

ذهب محمد �لى بناية �لمحافظ يوم �لجمعة في 0102/21/71 

وجل�ص ببابها، و�سب على نف�سه بترول و�أ�سعل �لنار. توفي �لرجل 

بعد ب�سعة �أيام من نقله �لى �لم�ست�سفى. �إكت�سحت �لمظاهر�ت �لعديد 

من �لبلد�ن �لعربية من �لمغرب �لى �لخليج �لعربي.

و�سادت �لحتجاجات �ل�سلمية كل �لمدن �لكبيرة في م�سر، حيث 

د�م حكم محمد ح�سني مبارك ثالثة عقود مدعوما من �لعالم �لغربي 

ل�ستقر�ره ومحافظته على �ل�سالم مع �إ�سر�ئيل. كان �لنظام �لم�سري 

مثل �لنظمة �لعربية �لخرى فا�سد�ً وظالمًا. كما في تون�ص �ساهم 

ما حدث لل�ساب �لجامعي �لنا�سط �سيا�سيًا خالد �سعيد من 

�ل�سكندرية في �إ�سعال �لمظاهر�ت �إذ كان خالد قد �عتقل وُعّذب 

ومات في �ل�سجن.

يجب �أل نن�سى دور قناة �لجزيرة في تغطية �لخبار تغطية 

كاملة وولع �لعرب في م�ساهدتها.لقد كان مر��سلوها في �أكثر من 

موقع في كل بلد عربي دقيقين في تقاريرهم. �أما قناة �لجزيرة 

�لنجليزية و�لتي ل يتعّدي بثها �لعا�سمة و��سنطن ومدينتين 

�سغيرتين في �لوليات �لمتحدةفقد �أبدعت �لأد�ء لدرجة �أن وز�رة 

�لخارجية ووز�رة �لدفاع وموؤ�س�سات حكومية �أخرى كانت ت�ساهد 

�لجزيرة وتعتمد على تقارير مر��سليها. ل �سك �أن �لعرب مدينون 

لقطر و�لجزيرة.

في رحاب �هلل

�أ�سابتنا �ل�سدمة بالعام �لما�سي بوفاة �بن خالي وزوج �أختي 

حليمة �لعبد ر�سيد �أبو عو�د ووفاة �بن �لعم عادل عنتر �لزيتاوي 

»�أبو عو�د«.

كان �لعبد ر�سيد يذكرني د�ئما �أنه �أكبر مني بخم�سة �أيام وكانت 

�سحته قد ت�سع�سعت في �لعامين �لما�سيين �أي بعد مقتل �بنه زياد 

على �أيدي �لجي�ص �ل�سر�ئيلي في دكان بعد مالحقة �لجنود لبع�ص 

�لولد �لذين كانو� ير�سقونهم بالحجارة. وكنا قد �سعرنا عند 

ود�عنا له في �أو�ئل �أيلول باأن لقاءنا هذ� لن يتكرر فقد ظل ممك�سا 

باأيدينا حتى خرجنا من بيته. ومما يحز في �لنف�ص غياب �بنه 

ريا�ص �لمبعد من حو�لي �أربعين عاما، فاإن وفاة عزيز على �لن�سان 

�أ�سد وقعًا عليه في غيابه. توفي �أبو ريا�ص 0102/9/81.

�أما �لأخ عادل فقد توفي يوم �لجمعة �لمو�فق 0102/01/22 

وكان من �لذين �أر�هم كل �سباح عند ذهابي �لى مخبز »�أبو 

�سليمان« ل�سر�ء خبز �لزعتر ومنتوجاته �لأخرى. وكان عادل قد 

ق�سى ب�سعة �أ�سابيع في �ل�سيفية �لما�سية في بيته �لو�قع في 

حارة �ل�سعدية بالقد�ص لحمايته ولتفّقد دكانهم في باب خان 

�لزيت، مما قلل من تالقينا. ومما يذكر �أن بكره مر�د و�لذي كان 

ي�ستقبلنا في مطار �للد ويو�سلنا �لى بيرزيت كان قد �عتقل قبل 

ثماني �سنو�ت بدون محاكمة، بل كان �ل�سر�ئيليون يجددون 

�عتقاله بين �لفترة و�لفترة، و�لمعتقد �أنهم �سيطلقون �سر�حه في 

ني�سان �لقادم.

م�ساكل �لخدمات في ر�م �هلل

دعتني و�لدتي لل�سفر �لى فل�سطين في �أو�خر ت�سرين ثاني 

�ست �ليوم �لتالي 
ّ
لمتابعة بع�ص �لق�سايا �لتي تتعلق بالأر��سي.كر

لو�سولي �لى بيرزيت للذهاب �لى �سركة �لكهرباء و�سركة �لت�سالت 

في ر�م �هلل لتوفير خدماتها.

طلبت من �سائق �ل�سيارة �أن ينزلني بالقرب من �سركة �لكهرباء 

و�لتي تقع بين برج �لذ�عة �ل�سابقة وفندق �لب�ست �إي�سترن. دفعت ما 

��ستحق علي من ر�سوم، و�لتي تبدو غالبا �أكثر بكثير مما يجب 

دفعه. توّجهت م�سيا �لى وز�رة �ل�سوؤون �لمدنية لال�ستف�سار عن لم 

�سمل �بنتي. وت�سمى تلك �لمنطقة بالبالوع وفيها كثير من 

�لموؤ�س�سات �لتي تنظم �سوؤون �لمو�طنين.

مررت بالمحاكم �لمدنية حيث يذهب غير �لمقيمين لإثبات 

�سخ�سياتهم. فمثال، �إذ� كنت من بيرزيت وتحمل جو�ز� �أجنبيا وتريد 

ت�سجيل قطعة �أر�ص ورثتها �أو�لح�سول على �سهادة ميالد فعليك 

�لح�سول على ما ي�سمى �سهادة م�سفوعة بالق�سم. هذ� يعني �أن تذهب 

�لى بلدية بيرزيت �لتي تعطيك وثيقة ت�سهد �أن حامل �لجو�ز هو 

نف�سه مالك �لقطعة �أوطالب �لح�سول على �سهادة �لميالد. وعادة 

ت�ستغل �لبلدية فر�سة وجودك فيها لتطلب منك م�ستحقاتها مثل 

�ل�سريبة �أو ر�سوم �لمياه �لخ قبل �إعطائك �ل�سهادة. وبعد ذلك تذهب 

للمحكمة وُتق�سم �أمام �لقا�سي على �لقر�آن �أو �لإنجيل �أن ما في 

�لوثيقة �سحيح.

تقابل وز�رة �لخارجية مبنى �لمحاكم �لمدنية وبعد ذلك بم�سافة 

قليلة تجد وز�رة �لد�خلية على ي�سارك وخلفها د�ئرة �لجو�ز�ت 

و�لهويات حيث تقدم طلبات �سهاد�ت �لميالد ولم �ل�سمل و�لت�ساريح 

�لأخرى.

وعند و�سولي �لى وز�رة �ل�سوؤون �لمدنية و�لتي تقع على طريق 

نابل�ص �لقديمة �لتي تنتهي في بيت �أييل، �لمركز �لإد�ري للجي�ص 

�ل�سر�ئيلي في �ل�سفة �لغربية، ذهبت �لى د�ئرة جمع �ل�سمل و�إلى 

مكتب محمد ح�سان �لذي كان قد �سجل طلب �بنتي في حا�سوبه 

فناولته و�سل �لت�سجيل ففتح حا�سوبه وقال �ن ��سمها م�سجل مع 
.
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من وا�ضنطن مع التحية ...   بقلم: د. منير خليل نا�سر

لم �أكن �أتوقع �أن �أعي�ص �ليوم �لذي �أ�سهد 

فيه بزوغ  فجر جديد على �لأمة  �لعربية 

نتيجة زلز�ل �لثور�ت �ل�سعبية �لتي هزت 

كيان �لمنطقة. فكما يردد �لرجل �لتون�سي �لوقور على قناة �لجزيرة 

يوميا وهو ي�سير �إلى �سعره �لأبي�ص قائال: "لقد هرمنا من �أجل هذه 

�للحظة �لتاريخية!" م�سير� �إلى تحرر تون�ص و�سقوط نظام بن علي 

نتيجة ثورة �ل�سباب �لتون�سي. وعندما �أ�سمع كلمات هذ� �لعجوز 

ينتابني �سعور بالفخر و�لعتز�ز بعروبتي بعد �أن ع�ست �سنو�ت 

طويلة مع �أبناء جيلي ونحن ن�سعر بالياأ�ص و�لحباط 

و�لت�ساوؤم من زمن �لهبوط �لعربي نتيجة لهزيمة 

حزير�ن 1967 وزمن �لهبوط �لفل�سطيني بعد �تفاقية 

كامب ديفد و�لعتر�ف بقر�ر 242 و�تفاقيات �أو�سلو 

و�سول �إلى �لعتر�ف با�سر�ئيل و�لنق�سام بين �ل�سفة 

وغزة و�لتخلي عن �لحقوق �لفل�سطينية.

وكان جيلنا د�ئما يت�ساءل عن �سبب تقاع�ص 

�ل�سعوب �لعربية عن �لثورة �سد حكامها وربما كنا 

نجد �لأعذ�ر لهذه �ل�سعوب ل�سعورها بالخوف من 

�لحاجز �لأمني �لذي تفر�سه �لأنظمة �ل�ستبد�دية 

حول نف�سها من �أجهزة �ل�سرطة و�لمباحث �ل�سرية 

وممار�سة �أق�سى درجات �لقمع �سد معار�سي �لنظام 

مما �أدى �إلى �سيطرة منطق �لخوف و�لر�سوخ لالأمر �لو�قع. �أ�سف 

�إلى ذلك �سعور �لمو�طن �لعربي بالذل و�لمهانة وهو يبحث عن لقمة 

�لعي�ص �أو �سعوره بالذل و�لهو�ن لدى تعاطيه مع حكومات ينخرها 

�لف�ساد وت�سادر حريته وت�سلبه �أي �سعور بالعزة و�لكر�مة. 

  وجاءت ثورة �ل�سباب �لم�سري في ميد�ن �لتحرير لتزيد من 

�سعور �لمو�طن �لعربي بالكر�مة و�لعتز�ز و��ستعادت م�سر قر�رها 

�لوطني بعد خروجها �لكارثي من �لمع�سكر �لعربي بعد �تفاقيات 

كامب ديفد. ودخلت �لثورتان �لتون�سية و�لم�سرية �لتاريخ �لعالمي 

�لحديث ب�سورة غير م�سبوقة في تاريخ �ل�سعوب ويكفي �ن ن�سير �إلى 

�عتر�ف رئي�ص �أقوى دولة في �لعالم بار�ك �أوباما وهو ي�سيد بثورة 

�ل�سباب �لم�سري �لذي و�سفه "بم�سدر �لهام" لجميع �ل�سباب في 

�لعالم.

م�صر عبد النا�صر  

و�أعترف هنا �أن لم�سر منزلة خا�سة في قلبي حيث ق�سيت 

�أجمل �سنو�ت �لدر��سة في �لجامعة �لأميركية في �لقاهرة وتدربت 

على �لعمل �ل�سحفي في �أكبر موؤ�س�سات م�سر �ل�سحفية في وقت 

كانت م�سر دولة ر�ئدة  في �لثقافة و�لفنون و�لآد�ب و�ل�سحافة 

و�لعالم وتميزت بظهور �لعديد من �أ�ساطير �لفن و�لأدب و�ل�سحافة 

�لمبدعين من �أمثال محمد ح�سنين هيكل �لذي كان لي �سرف تاأليف 

كتاب عن �لدور�لفريد �لذي لعبه في �ل�سيا�سة و�ل�سحافة لقربه من 

�لرئي�ص �لر�حل جمال عبد �لنا�سر.  وترعرعنا في "م�سر �أم �لدنيا" 

على �ل�سعور �لد�فق بالقومية �لعربية ونحن ن�ستمع لخطابات 

�لرئي�ص �لر�حل جمال عبد �لنا�سر �لتي كانت م�سحونة بالكر�مة 

و�لعتز�ز بالقومية �لعربية. وكنا ن�ساهد موكب �لرئي�ص عبد �لنا�سر 

من �سرفة �ل�سقة �لتي كنا نقيم فيها في منطقة حد�ئق 

�لقبة وهو ي�سير ملوحا للجماهير في طريقه �إلى ق�سر 

�لقبة �لمقابل للعمارة �لتي كنا نقيم بها �أثناء �لدر��سة 

في �أو�ئل �ل�ستينات. 

ع�صر التجريف

ورحل عبد �لنا�سر وجاء �أنور �ل�ساد�ت ومن بعده 

ح�سني مبارك وبد�أ ع�سر �لتر�جع في جميع مجالت 

�لحياة في م�سر وهو �لع�سر �لذي �أطلق عليه محمد 

ح�سنين هيكل "ع�سر �لتجريف" وو�سفه كالبحيرة 

�لجافة �لتي ن�سبت مياهها مع غياب �لحريات 

و�نت�سار �لف�ساد و�لقمع وتال�سي فر�ص �لبد�ع. 

وتر�جعت "�أم �لدنيا" �لتي كنا نعرفها ر�ئدة في 

مجالت �لثقافة و�لفنون و�لآد�ب ومعقال للقومية �لعربية بحيث 

�أ�سبحت في �لدرجة �لثانية بعد بع�ص �لدول �لعربية �لتي بد�أت 

تتفوق عليها في مجالت �ل�سحافة و�لتلفزيون و�لم�سل�سالت 

�لترفيهية. حتى ن�سر�ت �لأخبار في �لذ�عة و�لتلفزيون تر�جعت في 

م�ستو�ها �لمهني و�أ�سبحت بوقا للنظام. وكنت د�ئما �أت�ساءل و�أنا 

�أ�ساهد ن�سر�ت �لأخبار على �لقنو�ت �لم�سرية �أين �لم�ستوى �لفني 

�لر�قي و�لبر�مج �لمتميزة �لتي كانت تقدمها؟ ولماذ� تاأخرت بحيث 

تفوقت عليها قنو�ت عربية مثل �لجزيرة و�لعربية وغيرهما؟ 

�صم�ش الحرية

وجاء �سباح 25 يناير، و�أ�سرقت �سم�ص �لحرية على ميد�ن 

�لتحرير و��ستعلت �لثورة �لم�سرية،  وعادت م�سر �إلى �أح�سان �لأمة 

�لعربية. ودبت �لحياة في �ل�سحف �لم�سرية و�لتلفزيون �لم�سري 

وبد�أت تظهر وجوه من �سباب �لثورة تقدم �لبر�مج وتدير �لحو�ر�ت 

وكاأنها �لماء �ل�سافي �لذي بد�أ ين�ساب �إلى �أر�ص �لبحيرة �لجافة 

ويروي جذور زرع �أخ�سر يب�سر ببزوغ فجر جديد من �لحرية 

و�لكر�مة �لن�سانية.  ول ي�سع �لن�سان �إل �أن ينحني �إكبار� ل�سباب 
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التاريخية!!!" اللحظة  هذه  اأجل  من  هرمنا  لقد   ..."

الرجل التون�صي �صاحب 

مقولة: "لقد هرمنا  من اأجل 
هذه اللحظة التاريخية!!"
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 �سهدت غزة م�سيرة مطالبة باإنهاء �لنق�سام �ساركت فيها ف�سائل 

�لمقاومة �لمتو�جدة في قطاع غزة عد� فتح. ولم يرفع فيها �سوى 

�لعلم �لفل�سطيني تاأكيد �للتز�م بالوحدة �لوطنية، فيما لم ت�سهد 

�ل�سفة �لغربية م�سيرة مماثلة. ما يوؤ�سر لعمق �لنق�سام بين �سلطة 

حما�ص في �لقطاع �لمحا�سر وبين �سلطة فتح في �ل�سفة �لمحتلة. 

وهو �نق�سام ل يعود لتناف�سهما على �سلطة حكم �لذ�ت في �ل�ساحتين 

و�إن بد� كذلك، ولي�ص تناف�سهما �ل�سلطوي علة �ن�سد�د �آفاق  

�لم�سالحة �لفل�سطينية، ذلك لأن �لنق�سام مو�سوع �ل�سكوى على 

�ل�سعيدين �لوطني �لفل�سطيني و�لقومي �لعربي �نق�سام مو�سوعي 

بين فريقين ملتزمين بنهجين متناق�سين تمام �لتناق�ص. �إذ هما 

متمايز�ن كيفيا في مو�قفهما من �لثو�بت �لوطنية، و�لقر�ر�ت 

�لدولية ذ�ت �ل�سلة بال�سر�ع 

�لعربي - �ل�سهيوني ، كما في 

�لتفاعل مع �لعمق �لوطني 

و�ل�سالمي.

فالفريق �لملتزم 

بالمقاومة خيار� ��ستر�تيجيا 

�سديد �لحر�ص على �لثو�بت 

�لتي ن�ص عليها "�لميثاق 

�لقومي " �ل�سادر عن �لمجل�ص 

�لوطني �لفل�سطيني �لأول عام 

1964 ويرى في �سعبه و�أمته 

م�سدر دعمه. فيما فريق 

�أو�سلو م�ستهين بالثو�بت، 

بدليل موقفه �لملتب�ص من حق 

�لعودة وقبوله تاأجيل ق�سايا �لقد�ص و�لالجئين و�لحدود 

و�لم�ستوطنات لمرحلة "�لمفاو�سات" �لنهائية. ما �أ�سعر �سناع قر�ر 

�لتحالف �لأمريكي - �ل�سهيوني بعدم �أهمية هذه �لق�سايا على 

خطورتها عند �لقائمين على �أمر منظمة �لتحرير �لفل�سطينية. 

وموؤخر� �سرح محمود عبا�ص، ب�سفته رئي�ص �للجنة �لتنفيذية 

للمنظمة با�ستعد�ده لوقف �ل�سر�ع و�لتخلي عما �أ�سماه "�لمطالب 

�لتاريخية" معطيا �لنطباع وكاأن �سعب فل�سطين هو �لم�سوؤول 

تاريخيا عن تفجر �ل�سر�ع مع �ل�ستعمار �ل�ستيطاني �ل�سهيوني 

مغت�سب �أر�ص فل�سطين ومنتهك حقوق �سعبها �لم�سروعة. ف�سال عن 

�أن فريق �أو�سلو �لم يعد يبقيه على �لم�سرح �سوى حاجة �لتحالف 

�لأمريكي - �ل�سهيوني له باعتباره "ممثال » ل�سعب فل�سطين .

ولأن �لتناق�ص تام بين حما�ص وبقية �لف�سائل و�لقوى 

و�ل�سخ�سيات �لملتزمة بالمقاومة خيار� ��ستر�تيجيا، وبين فريق 

�أو�سلو و�لملتزمين نهجه �لتفاو�سي. فاإنه لي�ص من �لإن�ساف 

و�لمو�سوعية �عتبار �لطرفين على نف�ص �لدرجة من �لم�سوؤولية عن 

�نق�سام ما كان ليقع لو �أن فريق �أو�سلو لم يتخل عن نهج �لتحرير 

و�لعودة �لذي تاأ�س�ست على �للتز�م به منظمة �لتحرير �لفل�سطينية. 

وبالتالي فالدعوة لإنهاء �لنق�سام لي�ست بالدعوة �لو�قعية ما د�م 

فريق �أو�سلو �أ�سير نهجه في "�لتفاو�ص" وتقديم �لتنازلت �لمجانية، 

ومو��سال �لتن�سيق �لأمني مع �إ�سر�ئيل، ومالحقة ن�سطاء �لمقاومة 

لتوفير �أمن �ل�سهاينة، و�أتباع �سيا�سة �إخالء �ل�ساحة في �ل�سفة من 

�أجهزة �أمن �ل�سلطة في حال توجه عنا�سر "�ل�ساباك" �ل�سهيونية 

لعتقال �أحد �لمقاومين، �أو هدم بيت �أحد �لمو�طنين. ولي�ص �أبلغ 

دللة على ما �أنجزته جريمة �لتن�سيق �لأمني مما ذكرته "هاآرت�ص" 

قبل نحو �سهرين من �أنه لم يعد 

هناك مطلوبون يالحقهم  

»�ل�ساباك« في �ل�سفة �لغربية 

�لمحتلة .

و�أن يكون �لو�قع كذلك فاإن 

�لخطوة �لأولى على طريق �إنهاء 

�لنق�سام وتحقيق �لم�سالحة 

�إنما هي �إلغاء �تفاق �أو�سلو، 

وكل �لإجر�ء�ت و�لتفاقيات 

�لتي �تخذت ��ستناد� �إليه، وفي 

مقدمتها �لإعالن عن �إعادة 

�للتز�م بالميثاق �لقومي 

للمنظمة �ل�سادر عام 1964، 

ووقف �لتن�سيق �لأمني وكل 

�أ�سكال �لتعاون �ل�ستخبار�تي مع �لأجهزة �لإ�سر�ئيلية و�لأمريكية 

وبقية �لأجهزة �لإقليمية �لتي تن�سق مع �لطرفين. وبحيث يجري 

فريق �أو�سلو مر�جعة جذرية لنهجه وممار�ساته وعالقاته �لعربية 

ولإقليمية و�لدولية بما يتفق وو�قع مرحلة �لتحرر �لوطني 

�لفل�سطينية �لر�هنة. ولي�ص هذ� بالمطلب �لع�سير تحققه في زمن 

مخا�ص �لتغيير �لجذري �لعربي وتد�عياته على �ل�سعيد �لعربي، 

وبخا�سة تر�جع �أدو�ر وفعالية �أنظمة »�لعتد�ل« �لعربية وقدرتها 

على توفير �لتغطية �ل�سيا�سية لتنازلت وممار�سات فريق �أو�سلو .

و�إلى جانب �إعالن �لتز�م مختلف �لف�سائل و�لقوى و�ل�سخ�سيات 

بالميثاق �لقومي للمنظمة، �لتنفيذ �لكامل لتفاق �آذ�ر / مار�ص 

2005 باإعادة ت�سكيل �لمجل�ص �لوطني وبحيث يغدو، كما �أريد له 

في �لبدء �أن يكون، �لهيئة �لمج�سدة لإر�دة �سعب فل�سطين، في وطنه 

�لمحتل من �لنهر �إلى �لبحر و�ل�ستات �لعربي و�لدولي، �لم�سوؤولة 

مخا�ض التغيير في ال�صاحة الفل�صطينية
بقلم :عوني فر�سخ - كاتب بيرزيتي مقيم في االإمارات العربية
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تحّول نوعي في ال�صراع الطبقي
�سالمة كيلة - كاتب بيرزيتي مقيم في دمشق-

ما جرى يوم 25 يناير / كانون �لثاني وما تاله في م�سر، �أظهر 

�أّن تحّوًل نوعيًا قد ح�سل في حركة �لحتجاج �لتي بد�أت قبل خم�ص 

�سنو�ت تقريبًا. ول �سك في �أّنه �سوف ينعك�ص بنحو كبير على مجريات 

�ل�سر�ع في �لمرحلة �لمقبلة. فرغم بع�ص حالت �لتذمر، �لتي كانت 

بادية على قطاعات و��سعة منذ �سيطرة نمط مافياوي على �لقت�ساد، 

وهيمنة »رجال �لأعمال« )�لذين هم مافيا بكل معنى �لكلمة( على 

مفا�سل �ل�سلطة، 

ظل �لحتجاج مح�سور�ً في بع�ص �لنخب و�لأحز�ب �لمعار�سة، 

وهي �حتجاجات لم تكن تتجاوز »�لكالم« و�لكتابة في �سحافة توّزع 

بنحو محدود

لكن منذ نهاية �سنة 2004، تحققت »نقلة« تمثلت في تكوين 

حركة »كفاية«، من طيف متعّدد �لتجاهات. قررت هذه �لحركة �أن 

تطرح م�ساألة �لعتر��ص على توريث �لحكم و�لتمديد لرئي�ص يحكم منذ 

�سنة 1981، فقامت باأنو�ع من �لحتجاج �ل�سيا�سي، لكّنها كانت 

مح�سورة في »نخبة«، لم تت�سع بعد ذلك، غير �أنها ك�سرت حاجز 

�لخوف من مو�جهة �ل�سلطة، وربما هذه هي قيمتها �لحقيقية.

ت �سنة 1997 قانونًا يفر�ص �إعادة �لأر�ص 
ّ
وكانت �ل�سلطة قد �أقر

�لم�سادرة زمن ثورة يوليو / تموز �لى »�أ�سحابها �لأ�سليين«، لكّن 

تطبيقه ت�ساعد في �ل�سنو�ت �لأولى من �لقرن �لجديد. �أثار ذلك حركات 

�حتجاج كبيرة من �لفالحين، وكان ت�سامن جزئي معهم من »�لنخب« 

من دون �أن يتحقق �أمر مهّم، �لأمر �لذي �أوجد حالة �حتقان كبيرة في 

�لريف، كانت تعّبر عن ذ�تها في بع�ص �لأوقات، لكّنها لم ت�سبح حركة 

فاعلة.

ومنذ 2006، بد�أت حركات �حتجاج طبقية، كان �أ�سا�سها �لعمال 

خ�سو�سًا )عمال �لمحلة(، لكّنها بد�أت تت�سع لتت�سمن مختلف �أنو�ع 

�لحتجاج، �لنوعي و�لمناطقي، وظلت متفرقة وباأهد�ف محدودة 

جزئية، ودون تن�سيق �أو تطوير حقيقي في �أد�ئها. ظلت، في �لغالب، 

عفوية ومطلبية، رغم ت�ساعدها في 2009 حين �سملت قطاعات 

عمالية متعددة، و�سمت عدد�ً كبير�ً من �لم�ساركين.

لكّنها �نعك�ست على قطاع �جتماعي جديد هو قطاع �ل�سباب، 

�ل�سغوف بالإنترنت. قطاع بد�أ �لتفاعل مع حركات �لحتجاج �لعمالية 

عبر �لت�سامن معها يوم 6 �إبريل / ني�سان 2009، من خالل �لدعوة 

�لى �إ�سر�ب عام، نجح �لى حٍدّ ما. ودفع نجاحه هذ� �لى توهم �أّن 

موقع �لفاي�سبوك قادر على تحريك �ل�سارع، لهذ� �ساعت �لدعو�ت �لى 

�لإ�سر�ب �لعام، من دون �أن تالقي نجاحًا. لكن ما تحقق هنا هو بدء 

تفاعل قطاعات من �ل�سباب كانت تت�سع، مع م�سكالت �لطبقات 

�ل�سعبية، ومع �لدعوة �إلى �لتغيير. ومهما قيل في خبرة هوؤلء 

�ل�سيا�سية، فاإّن ميلهم هذ� كان يعّبر عن عمق �لأزمة �لمجتمعية، �إذ 

�إنهم �أبناء فئات �جتماعية متو�سطة �أو مفقرة. وكان �لنقطاع عن 

�ل�سيا�سة عندهم ناتجًا من »�سوء« �لأحز�ب �لقائمة، وعجزها، وطرحها 

لأهد�ف ل تم�ص �لم�سكالت �لمجتمعية، ومر�وغة �لعديد منها لل�سلطة. 

وبالتالي، كانت �لأجيال �ل�سابة ت�سعر باغتر�ب عما تطرحه، وتبدو 

�أّنها في عالم �آخر.

�أما �لأحز�ب و»�لنخب« فقد �أ�سبحت 

م�ساألة �لديموقر�طية هي هاج�سها، �إلى 

�لحّد �لذي كان يقود �أحيانًا �إلى 

»�سخ�سنة« �ل�سر�ع. ح�سل ذلك من خالل 

تحويل �ل�سر�ع �سد ح�سني مبارك و�بنه، 

في مو�جهة �لميل �ل�سلطوي ل�ستمر�ر �لرئي�ص »مدى �لحياة«، ثم 

توريث �ل�سلطة لبنه. ولهذ� ظلت نخب قليلة �لعدد تقوم بعمل 

»روتيني« هو �لحتجاج في مناطق معينة بعيد�ً عن �لطبقات �ل�سعبية. 

وكان يبدو �أّنها تتجاهل كل مطالب هذه �لطبقات، �أو ل توليها �أهمية 

كافية. ولقد كانت �لأحز�ب �ل�سرعية �لمعار�سة تتهم�ص، خ�سو�سًا تلك 

�لتي تّدعي تمثيل �لي�سار، نتيجة مو�قفها �لكالمية �أو �لمهادنة لل�سلطة، 

�أو �لمح�سورة في �إطارها �ل�سّيق �لم�سار �إليه. كذلك فر�ص ت�ساعد 

�لحر�ك �لجتماعي تر�جع دور جماعة �لإخو�ن �لم�سلمين. هذه 

�لجماعة �لتي ل تولي �لق�سايا �لمعي�سية �أهمية، وتركز على »�لأخالق« 

و»�لقيم«، وهو �أمر طبيعي ناتج من تمو�سعها �لطبقي، �لذي دفعها �إلى 

�لتو�فق مع �ل�سلطة على قانون �إعادة �لأر�ص لالإقطاع، وخ�سخ�سة 

�لقطاع �لعام.

وبالتالي، كانت �ل�سر�عات �لطبقية تت�ساعد في كل �أرجاء م�سر، 

 يوم 
ّ
لكن في ت�ستت و��سح، ودون ��ستر�تيجية تجمعها، ولم يكن يمر

دون �أن ت�سهد �أكثر من حر�ك لقطاع من قطاعات �لمجتمع، يطرح 

ق�سايا مطلبية محَدّدة تخ�سه. وظلت �لمعار�سة �ل�سيا�سية تركز على 

�ل�سعار ذ�ته: ي�سقط ح�سني مبارك، ل للتوريث. و�سباب �لفاي�سبوك 

)�لذين منهم �سباب 6 �أبريل( يدعون بين �لحين و�لآخر �إلى �إ�سر�ب من 

دون �أن يلقى تجاوبًا يذكر. ولهذ�، حين بادرو� بالدعوة �إلى �إ�سر�ب 

يوم 25 يناير / كانون �لثاني، كانت �لأحز�ب �لمعار�سة مت�سككة في 

�إمكانية �لنجاح، رغم قر�ر بع�سها �لم�ساركة )عد� �لتجمع وبع�ص 

�لنا�سريين(، وكانت �لتظاهرة تبدو ك�سابقاتها. ذلك، رغم �أّن �لأجو�ء 

بعد �نتفا�سة تون�ص كانت ت�سجع على �لم�ساركة و�لأمل في ح�سول 

�أمر مختلف. ولقد ح�سل هذ� �لأمر �لمختلف، �إذ �أف�ست �لدعوة �لى 

�نتفا�سة حقيقية، �سملت �لأحياء �ل�سعبية و�متّدت �لى �لعديد من 

�لمحافظات، لأول مرة ربما منذ �نتفا�سة 18 / 19 يناير / كانون 

�لثاني 1977، وبم�ساركة قطاعات �سعبية هذه �لمرة، خ�سو�سًا من 

�ل�سباب. فقد عاد �ل�سباب �إلى �ل�سارع، وهذه هي �ل�سمة �لأ�سا�سية 

�لأولى �لتي يمكن تلم�سها مما جرى.

�إذن، لقد دخل �ل�سباب �ل�سر�ع، و�نتقل �لحتجاج �لى �لفئات 

�ل�سعبية، وبالتالي لم تعد �لم�ساألة م�ساألة دعو�ت على �لفاي�سبوك، �أو 

وقفات �عت�سام �أو تظاهر لنخب و�أحز�ب �سعيفة، و�إن كانت لم ت�سل 

بعد �لى �لطبقات �لمفقرة كلها. هذه هي �لنقلة �لتي تحققت، وهي نقلة 

مهمة في �سياق تطور �ل�سر�ع �لطبقي. و�ستكون كّل �أ�سكال �لحتجاج 

�لتالية متر�بطة، و�سوف يدفع نجاح �لنتفا�سة �لى م�ساركة �أو�سع من 

�لطبقات �ل�سعبية، وهو �لأمر �لذي يو�سح �أّن �لأزمة �لتي تعي�سها هذه 

�لطبقات عميقة، �لى �لحّد �لذي يدفعها لالنفجار.

نحن في و�سع محلي ماأزوم على �ل�سعيد �لقت�سادي، وفي و�سع 

عالمي يعي�ص �أزمة �قت�سادية طاحنة، ثم لم يعد من �لممكن 

للر�أ�سماليات �لم�سيطرة �لتحكم في �سيرورة تطور �ل�سر�ع �لطبقي.
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يد.  بطبقه مال�سه من �لجب�ص. كالَّ�ص، �لذي مهنته �سناعة �أو بيع �ل�سِّ

اب، من يعمل في مهنة �لتطريز ق�سَّ

�أ�سم �لبنات، عايده، يطلق على �للو�تي يلدن �أثناء فرح �أو عيد، 

تمنيًا بعودة �لبهجة مجدد�ً. �أما �إذ� ُفِقَد طفٌل، فاإن �لطفل �لذي يلد 

بعده، ي�سمى جبر�ن، لأنه جبر بخاطر ذويه وعوَّ�ص عن فقد�نهم.

مان. وهذ� معناه من كان غير 
ْ
تحمل بع�ص �لعائالت �ل�سم َعر

مختونًا )طهور(.

هناك عائلة معروفه في �لطيبة )طيبة ر�م �هلل( و��سمها 

»�لَكَوَنه». وكانت �أخت جدنا فرح زوجٌة لرجل من هذه �لعائله. 

وكانت هذه �لم�ساهرة هي �أحد �أ�سباب نزول جدنا فرح قرية �لطيبه 

بعد رحيله عن ِمدَّين قبل حو�لي 500 عام، عائلة �لكونه هذه ت�ستق 

��سمها من مكان في بالد �ل�سام، ربما حور�ن، ويدعى كيو�ن.

لم �أجب �ل�سوؤ�ل بعد، عن عائلة �لقفعيتي، �لقفاعته �لذين �أعرفهم، 

بمن فيهم �لمطر�ن �سمير قفعيتي و�أخته �سميره قفعيتي - نا�سر، 

ينحدرون من قريه رفيديا، و�لتي �أ�سبحت �لن �ساحية من 

�سو�حي نابل�ص. ولكنهم قبل ذلك، �سكنو� في قرية قفعيت في بالد 

�ل�سام. وعند �لبحث في »غوغل بالعربيه« يجد �لمرء �أن خربة 

قفعيت تقع �سمال قرية �لحاره في محافظة درعا.   

ر�صاعـة طبيـعية، ا�صـالم وم�صـيحيه

في �لأزمنه �لغابره لم تكن قنينة �لحليب لالطفال معروفه بعد، 

�سع، حديثي 
ُّ
ناهيك عن �أ�سناف �لحليب �لكثيره �لمخ�س�سه للر

�لولدة. وكان �أمر�ً مفروغًا منه، �لر�ساعة �لطبيعيه ل�سنٍة �أو �سنة 

ون�سف. ما عد� و�لدي �لمرحوم �أني�ص �بر�هيم نا�سر �لذي بقي 

ير�سع حتى �أ�سبح عمره �ست �سنو�ت. وكان �أحيانًا يوقف لعبه في 

�لحاره، ليجري �إلى �سدر �أمه ر��سعًا منها وهو و�قٌف. وما عزف عن 

�لر�ساعة �إل عندما ر�أى جوليا �لعابد تر�سع من �أمه، ف�سالت 

مناف�سه. و�أمه، كانت بنف�ص �لوقت، جدة جوليا �لعابد. فهل من 

 �أن ُتر�سع �لجده حفيدتها؟ �لجو�ب على ذلك هو نعم، بل 
ً
�لطبيعي

و�أكثر.

�ل�سا�ص �أن تر�سع �لم �أبناءها وبناتها. ولكنني وجدت في 

بيرزيت �لحالت �لمختلفه �لتاليه:

تهرع بع�ص �لن�سوه �إلى �لبيت �لذي تمت فيه ولدة جديدة، 

متبرعات لر�ساع �لوليد لأن حليب �لم في �أول يومين �أو ثالثة 

يكون �سحيحُا.

عندما تكون هناك حالة وفاة من �لمقربين لالأم �لمر�سعة فاإنه 

ُين�سح �أن ل تقوم �لأم بار�ساع وليدها لما لذلك من �أثر �سحي 

�سلبي على �لطفل. عندما ُوِلد �أخي �سامي مات جّدي �لخوري نقول، 

فاأر�سعته �أم �سعالن زياده لبع�ص �لوقت وعندما قتل يو�سف �بن 

�بر�هيم كيله في حادث موؤ�سف، في �لعام 1924، كان �أبنه توفيق 

ر�سيعًا عمره خم�سة �أ�سهر. فاأر�سعته كل من �أمر�أة يعقوب �ل�سمندر 

عايد �لعايد وعي�سه �لجابر، عمة �لمختار  و�إم  �إبر�هيم”،  “ �إم 
محمود �لإعمر.

عندما تموت �لأم ب�سبب م�ساعفات �لولدة فاإن �لكل ي�سارع 

لإر�ساع يتيمها. في �لحرب �لعالمية �لأولى، رمى �لنجليز قنابلهم 

بغز�رة على �لجي�ص �لتركي �لمتو�جد في بيرزيت فهدمت بع�ص 

�لبيوت وماتت �أمر�أة و�حدة فقط، وهي �لزوجه �لولى لخليل �سالمه 

خليل نا�سر، ونجت طفلتها. �أر�سعتها �لن�سوة في �لبلدة ولكنها 

ماتت بعد ب�سعة �أيام.

عندما تذهب �لم �إلى �أر�ص بعيدة للقيام باأعمال زر�عية �أو 

جمع �لحطب. فاإنه يتعذر عليها �أخذ وليدها معها لما في ذلك من 

م�سقة لها وللطفل. فكانت تترك وليدها عند �إحدى �لن�ساء 

�لمر�سعات لالعتناء به ولإر�ساعه. كانت حماتي �لمرحومة �م 

عدنان فرحات عندما “ت�سرح” �أو تذهب �إلى عين �لماء تترك طفلها 

للر�ساعه، عند �إم ح�سين حجير �أو عند �إم د�هود �ساهين. وفعلت ذلك 

مع �لطفل تلو �لطفل. قال لي �ل�سيد زهير �لعو�ص �هلل �أن و�لدته 

�سرحت �إلى بير رمانه بالقرب من برهام، وكان �أخوه �سغير�ً جد�ً. 

فتركته عند �إم عز�ت �لحبيب لتر�سعه �أثناء غيابها. و�لحقيقة �أن 

هذه �لمر�أة �لفا�سلة، �إم عز�ت، �أر�سعت �لكثيرين �لكثيرين من �أطفال 

عت ن�ص  بيرزيت. قالت لي �إحدى “�لختياريات”، “�إم عز�ت ر�سَّ

�لبلد”. وتابع زهير قوله، هل كان �أحد�ً ليجتهد مت�سائاًل �أهذ� طفل 

م�سلم وهذه مر�سعة م�سيحية؟ كنا ول زلنا �أخوة متحابين ل فرق 

بيننا. كذلك قال لي خالد �ساكر فر�سخ �أنه ر�سع من عمتي نبيهه �إم 

يعقوب زياده، عندما �سرحت �أمه �إلى و�دي �لبالط. وكذلك، �م 

معروف زوجة �سفيق �لعبد، �أر�سعت �بر�هيم �لفرح بال�سافة �إلى �إم 

باج�ص عبد �لهادي �لتي �ر�سعت نعيمة عوده �أبو دّيه.

وهذه وتلك، �إن هي �إل �أمثلة قليلة على حالت كثيرة كانت 

�سائعة في �ل�سابق. �أوردتها لعطاء طابع �لو�قعية رغم عدم معرفة 

�لقر�ء بمعظم �لأ�سماء.

ار؟ عـلقـم اأم ُمـرَّ

هذ�ن �أ�سمان لرجلين �رتبطا بتاريخ �أهلنا في بيرزيت. في 

حو�لي �لعام 1915 تم قتلهما. قتل و�حٌد منهما في بيرزيت و�لآخر 

في �لمزرعه �لغربيه. فمن منهما �لذي ُقتل في بيرزيت، ومن منهما 

�لذي ُقتل في �لمزرعه �لغربيه؟ ولماذ� تم قتلهما؟ 

�ر هو �لذي تم 
ّ
�لبع�ص ّمنا حتى في وقتنا �لحا�سر يقول �أن ُمر

قتله في بيرزيت. و�لبع�ص �لآخر يقول �أن علقم هو �لذي قتل في 

بيرزيت.

لنرجع �إلى �لن�سو�ص �لأ�سليه �لقديمه. كتب مو�سى �أبن نا�سر 

في مخطوطته )1904(، �أن علقم هو �لقتيل. �أما �سحاده �لخوري 

�ر هو �لقتيل.
ّ
�بر�هيم فكتب في مخطوطته )1935(، �أن ُمر
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من قتل المطران الإنجليزي؟

قر�أت قبل ثالثين عامًا، �أن مطر�نًا �نجليزيًا قتل في منطقة 

»و�دي �لحر�ميه«، �أثناء �لهجوم على �سيارته من قبل ثو�ر 

فل�سطينيين في فترة �لنتد�ب �لنجليزي على فل�سطين، ظنًا منهم 

�نه ع�سكريًا بريطانيًا. ومنذ ذلك �لوقت و�أنا �أردد هذ� �لكالم 

ل�سيوفي �لذين كنت ��سطحبهم ب�سيارتي على طريق نابل�ص. وكنت 

طول �لوقت مخطئًا، فلم يكن للثو�ر �سلعًا في مقتله. ويا لهولي 

و�سدمتي، �إن �لذي قتل �لمطر�ن، هو �سخ�ص من بيرزيت.

لقد عرفت ذلك �سدفًة عندما قابلت رجاًل غريبًا على ج�سر 

�للمبي، �أثناء �ساعات �ل�سفر �لطويلة. باغتني هذ� �لغريب باأن رجاًل 

من بيرزيت روى له �أن جده كان قد قتل مطر�نًا �نجليزيًا عن طريق 

�لخطاأ. وعبثًا حاولت تذكير هذ� �لرجل بهوية هذ� �لر�وي، ولكنه لم 

ي�ستطع تذكر �أ�سمه.

كانت �لقوة و�لق�سوة و�لفتوة من �سمات �لرجولة في تلك �لأيام. 

كان قطاع �لطرق من �لقرى �لمحيطة بو�دي �لحر�مية )و�دي 

�لبالط(، ي�سطون على �لم�سافرين في ذلك �لو�دي �ل�سيق �لمحاط 

بالجبال �لعالية. وكان بع�ص �ل�سباب من بيرزيت من بين هوؤلء. 

وكانو� يفاخرون في ذلك. ورجلنا �لذي قتل �لمطر�ن، كان و�حد�ً 

منهم. وفي يوٍم من �لأيام، �عتر�ص ب�سعة �سباب من بيرزيت �سيارة 

مارة في �لو�دي. وقفز رجلنا �إلى د�خل �ل�سيارة بهدف �لك�سب ولي�ص 

�لقتل. ولكن �سائق �ل�سيارة تعارك معه، وحاول �أخذ �لم�سد�ص منه 

فانطلقت ر�سا�سة و�أ�سابت �لم�سافر وقتلته.

جميع �ل�سباب خافو� وولو� هاربين تاركين �سديقهم لوحدة. 

وهذ�، �أخافه كثير�ً منظر �لموت وولى هاربًا لوحدة من غير طريق. 

وو�سل بيته �سالمًا ولكنه بقي مري�سًا ثالثة �أ�سهر. ومات 

بعدها،وربما من �أثر �ل�سدمة.  

قام �لجي�ص �لنجليزي في حينه، بتفتي�ص قرية عطارة بيتًا بيتًا، 

ظانًا �أن ُقطاع �لطرق من هذه �لقرية. 

�عتقد �لحفيد �لذي روى هذه �لق�سة لهذ� �لرجل �لغريب، �إن �هلل 

�نتقم من جده. وح�سنًا �أن �لنتقام لم يقع في �أبناء هذ� �لرجل �أو 

�أحفاده. رحم �هلل �لجميع .

بحثت في �لنترنت عن لئحة �لمطارنه �لنجليز �لذين خدمو� 

في �لقد�ص، وعن �سنو�ت خدمتهم مفت�سًا عن خبر مقتل �أحدهم، فلم 

 George Francis Graham Brown أجد �أي دليل. ولكنني �أرجح �أن �لقتيل هو�

�لذي خدم في �لقد�ص من �سنة 1932 وحتى 1942. وجدت في 

He died in post on November 23, 1942 :سيرته �لجملة �لتاليه� 

اأ�صماء العائالت ومعانيها

ن�سمع �أ�سماء كثيره ول نعرف معناها �أحيانًا. هناك عائلة �لفر� 

في غزة و�لعالول في نابل�ص وعكا�سة في م�سر وهكذ�. فما معنى 

ر� هو من يعمل في �سناعة �لفرو، و�لعالول هو  هذه �لكلمات. �لفَّ

�لعجل ذ�ت �ل�سنتين من �لعمر وعكا�سه هو �لعنكبوت �أو بيت 

�لعنكبوت. �أما عائلة تكروري فتعني �لرجل �لأ�سمر من �ل�سود�ن، 

وعائلة زنكي تعني من هم �أ�ساًل من م�سر �أو من هم من �لَنَور. 

ومرم�ص من كانت عيونهم �سافيه وزغموط من �ت�سفو� بطول 

�لقامة. عائلة عوي�ص ت�ستق ��سمها من ت�سغير كلمة عي�سى �أو من 

�لعجين �لغير مختمر. عز�م �إ�سٌم �سخ�سي �و �إ�سم عائلة، ومعناه �لذي 

يقوم بعزومة �لنا�ص لمنا�سبة معينه. �إذ� كان ��سم عائلتك طقطق، 

فهذ� يعني �أن �أحد �أجد�دك كان �ساخبًا كثير �ل�سجة. و�إذ� كان 

اف فهذ� لأن �حدهم خرج عن �لطريق �لقويم حرفيًا �أو  ��سمك َع�سَّ

معنويًا. �أما عائلة قنزوعه في جفنا فربما �أ�سمها م�ستق من كبرياء. 

�حد �لممثلين �لم�سريين �لم�سهورين، ��سمه كمال �ل�سناوي، 

و�ل�سناوي معناها �لحاقد، �لكاره. عائلٌة م�سهورة في فل�سطين هي 

عائلة ق�سماني، و�لق�سماني هو من كانت مهنته تحمي�ص �لحم�ص 

لناأكله لحقًا على هيئة »ق�سامه«.وعائلة فل�سطينية �أخرى عريقة 

وكبيره وموزعة في �سبع قرى هي عائلة �لبرغوثي. كان �لبر�غثه 

م�سايخ حزب �لقي�ص قبل �ن تنتقل �لم�سيخه �لى �آل �سمحان. ومن 

�لموؤكد، �نهم كانو� مي�سوري �لحال. وبرغوث كانت ��سم �سعبي د�رج 

لنوع من �لعمالت �لتركية �لنحا�سية، �ل�سغيرة �لحجم. حتى في 

�أيامنا هذه عندما يكون �لن�سان غنيًا، نقول عنه »�إمبرغث« �أو نقول 

»برغتت معاه«. �لعائالت �إ�ستيتيه، وحيدر وز�غه وعقروق و�أبو 

عوف ��سماوؤها م�ستقه من �أ�سماء �لحيو�نات �لتاليه على �لتو�لي: 

حمامه �سغيره، �أ�سد، غر�ب، �سفدع وذكر �لجر�د. 

�أحيانًا يطلق �ل�سم �سختيان على نوع من �لحذية �لمغربيه 

وهناك عائلة م�سهورة من نابل�ص بهذ� �ل�سم.

�أحد معاني �لعربه �لتي يجرها �لخيل هو، قرط، وهو كذلك ��سم 

�سائع لبع�ص �لعائالت في فل�سطين. من منَّا ل يعرف �لفنان 

�لفل�سطيني ��سماعيل �سموط. �سموط تعني �لدولب �لم�ستعمل في 

غزل �لقطن.

طنو�ص عائلة من عائالت يافا. وطنو�ص تعني �لظلمه، وكانت 

ُتطلق عندما تكون �لعائلة كثيرة �لطفال، ولي�ص هناك رغبه في 

�نجاب �لمزيد. عائلة طوطح ماأخوذة من �لتاأرجح يمنه وي�سرى 

اق،  ا�ص م�ستقه من �سانع �و بائع �لدب�ص. دبَّ �أثناء �لم�سي. عائلة دبَّ

ال، من �لذي ي�سقل �لحيطان  من �سانع �ل�سمغ ل�سيد �لع�سافير.�سقَّ
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ال�صاعــر ال�صعبــي حنـّـا مو�صــى علـــّو�ض
بقلم: مو�سى علو�ص

ُه  زجلـُــُه و�ضعـــُرُُ

ولــد الــزجـّـال حنـــا مـو�ضـى علـــّو�س في بلـدة بيـرزيت �ضنة 1885 

ونظراً للظروِفِ القا�ضيِة التي كان يعي�ضها النـا�ُس في ذلك الوقــِت ففـد �ضـافَر اإلى 

اأمريكـــا وهو في الــرابعِة والع�ضريِن من عمـرِه بحثـاً عن الــرزِق والعمِل ، 

وهنـاك في المهجـِر التقـى بالـّزجـاليـن ال�ّضوريين والــلـبنـانييـن فاأقام معهم 

هرات والم�ضاجـالت فــاأبـدَع بال�ضعِر والعتــابـــا والميجنـــا. اأمـا �ضعـُرُه فهو  ال�ّضّّ

يفتـرُّ عن موهبٍة عظيمٍة  بـرغـِم عـدم معرفتِه بالنحــِو والقـوانيـن العـرو�ضيـة، واأمـا 

زجلُه فهـو ت�ضويٌر �ضـادٌق لقدرتِه على �ضقِل الأفكاِر والمعاني في جمـٍل ذات 

مو�ضيقى ومغـزًى كبيـر.

وبالتاأمـل في �ضعــرِه وزجلــِه  ن�ضتطيُع اأن نقوَل اأنـُه يملُك الموهبَة  ال�ضعريَة 

والأذَن المو�ضيقيَة التي ت�ضاعدُه على النظـِم ويملُك القـدرَة على تنظيِم اأفكـارِه 

ب�ضرعٍة عظيمـٍة فهـو يرتجُل الأبيات ويبتكُر المعـاني وي�ضُل اإلى مـا يُــريـد بدوِن 

تكلـّف. 

ق�ضى حنـا علـــّو�س في اأمريكــا ع�ضر �ضنـوات عاَد بعدها اإلى بلدِة بيرزيت 

واأ�ضبَح بيتــُه ُملتقـًى لجميــِعِ النـا�ِس من جميِع الحمـائـِل والع�ضائـِر، فهـو يقـراأُ 

لهـم الجـريَدَة ويكتُب لهم الّر�ضائـل ويقـراأهـا، ويكتُب لهم العقـوَد والم�ضتندات 

وقد عمل �ضكرتيــراً للمجل�س المحلـي في بيرزيت في ذلك الوقت، وكاَن من 

اأن�ضِط الأع�ضاِءِ واأكثِرِهم خـدمـًة للم�ضلحِة العـاّمة فقد كان يعمُل لــلنـا�ِس 

ويدافـُع عن حقوقهم. و�ضـاهُد قـولي ق�ضيدتـُه التي األقاهـا في المجل�ِس المحلي 

في بيرزيت بمنا�ضبِةِ زيارِةِ المندوب ال�ضامي البريطاني ، قـال حنا علو�س موجهـاً 

كـالمـُه للــزائــر الحـا�ضر :-

�ضيــدي و�ضــادتــي :- اإنــنــي بالأ�ضـالة عن نف�ضي وبالنيـابِة عن اإخـواني 

اأع�ضاء المجل�ِس وبل�ضاِن ُمــختـاريـن واأهالي بلدتي عموماً، اأرّحــُب ب�ضعـادتكم 

ترحيبـاً يليـُق بِمقـامكم الــّرفيـع، فهـذا اليـوم هو اأعظُم يوٍم في تاريِخ بيـرزيت 

الذي بـِه �ضرفتمـوهـا لأّول مـّرة وتلطفتم بـزيـارتهـا، وقد كلفني بع�س الوجهاِء 

من اأقـاربي باأن اأرفـَع ل�ضعادتكم �ضكواهم من �ضوء الحالِة وال�ضائقِة المـاليـِة 

والفقـِر ال�ضارِب اأطنــابـه في الق�ضـاء، نظراً لرداَءِة الموا�ضِم وقلــّة النــواتــج 

الأمر الذي ا�ضطرنــا اأن نلفت نظر �ضعادتكم الى عـدِم اإمكانــِنــا من دفـِع 

ال�ضرائب الأميـريـة، وكما فهمنـا اأفكار حكومتنــا العـادلـة اأنهـا ت�ضعـى لـرفـع 

 �ضريبتي

)الـويركـو والُع�ضــر( عنـا، فنحُن نــاأمـُل من �ضعادتكم العمَل على تحقيِق هـذه 

الفكرِة حتى تكوَن بلدُة بيرزيت اأّول ال�ضاكرين ول�ضاُن حـالهـا يقــول )في ق�ضيدة 

كان مطلعها(:

بحاكـــٍم فيه الأمــاُل محقــقــــــــا بيـرزيُت �ضـُــّري بالـلقـــاِء وتـــاأّهلـــــي 

وفيها اأي�ضا يقول:

الإ التعـا�ضَة والم�ضــائَب وال�ضــقــا ما يجتني مـن كـــّدِه وجهــــــــــــــادهِ 

والفقـُر حبـالــُه ِحبــاُل الم�ضـنقــــا فالعــــوُز فيـه نـا�ضٌب اأظفــــــــــــــاَرهُ 

وقـد ورد ق�ضٌم من زجليــات حنـا علو�س واأ�ضعاُرُه في كتاب لل�ضاعر والـزجال 

ال�ضوري طانو�س طبع في اأمريكا ما بين عامي 1915-1919  يقـوُل في 

مقـدمــة كـالمـه عن حنــا علو�س :-

�ضبـق لي التعارُف  بهـذا ال�ضخ�س من مـدٍة تــنيــف عن الخم�س �ضنــوات وهـذه 

مدٌة كافيٌة لأن تجعلني اأقـوُل مـا اأقـولُه عن يقيـٍن وخبـرٍة تـامـة ، اإنـه �ضاٌب اأديـٌب 

ذكُي الأفكار، لطيُف الأخــالق، ومحٌب مخل�ٌس لمعارفِه واأ�ضدفائـِهِ مـع ما هو 

من �ضعـِة الإطـالع على الــلـغِة العــربيــِة ولـُه اإلمـاٌم بفـِن الغنـاء وال�ضاهُد على 

ذلك ما هو عندي من الق�ضائد، وقد جمعتنا الظروف واإيــاه مـراراً في ليـالي 

الب�ضط واآخـر ما جرى بينــي وبينـه ُمنـــاظرٌة على مبـداأ اإجتماعي دونــتها بهذا 

الكتاب لما بها من الــلـذة التي ت�ضرُح الفـوؤاد لكّل من ي�ضمُعها، فقط نرجو من 

القاريء اأن يتمّعـن جيداً في العتــابـا والقـوافي ليح�ضَل على فائـدتها.

ر�ضـــالتُه اإلــى طـانيــو�س :- 

تغيــَّب حنـا علو�س عن المـدينِة لبع�ِس اأمـوٍر اإلى مـدينٍة ثـــانيـة ، وبعد تغيُّبـِه 

باأيـاٍم اأر�ضَل لطـانـيو�س ر�ضالَة �ضـــــوٍق وتطميـٍن وا�ضتفقـاٍد ومن جملِة ما قاله هذه 

الق�ضيدة وما يتلوها من اأبيـات عتــابـا :-

اإلى ال�ضنديــِد اإلى ال�ضهِم الهمـــامي ر�ُضــولــي روْحْ وّدي لــي �ضــالمي 

حّي الحبـايـــــِب والــــلـــــزامــــــي جــّد ال�ّضير عّجـل بـي و�ضالـك اإلـى  

ورفـرف فـــوق بيتـــــه كالحمـامـي على ابن جري�س  اإجعــــــل �ضـوؤالك 

نـاولــِه الـــــّر�ضـــــالة باحت�ضــــامي عنـدمـا يُ�ضـاهـدك يظهــر قبــــــالـك 

ب�ضو�س الــوجه دايــــم بابت�ضــــامـي �ضبحان الـلطـف ربّك عطـــــــــالــك 

يا بحر الجـــود مــورد كــــّل ظــامي يمينــك بالعطـــــــا تح�ضـــد �ضمالـك 

وفي اإحدى الــليـــالي الـزاهـــرة اجتمـع حنــا علــو�س مــع طـانــو�س وبعد 

اأن اأخـذا بالغنــاء اقتــرح عليهم بع�س الح�ضور اأن يُغنيــا على مو�ضوع اإجتماعي 

فــتمَّ الإتفاُق على مو�ضوع الأعـزب والمتـزوج ، فاأخذ حنا علــو�س جانب 

الأعـزب وطـانـو�س جـانب المتـــزوج طبقـاً لحـالــة كل منهمـا، وحاًل قـال حنـا 

علو�س بيت ميجانـا واأخـذا بالُمحاورة ح�ضب ما هو مـذكور هنـــــا :-

حنا:

الهـاللي وفي فعـالي الــحاي والـراي  اأنـا نـــون الحـــرف واــــلواو والــــراي 

العجـيـب البعد مـا حلـــّـو حـــدا بم�ضتقبـل زمـاني ال�ضـــين والـــراي  

طــــــانـــو�س : -

الحيــاة وفي فعالي العيـــن والـــزيــن  اأنـــا كـاف الحرف والنــــون والـــزين  

وفـّرق فعــــل ال�ضحيح مــن الخطــا �ضعيد الــلي ارتـــوى من الباي والزين  

حنــــــــــــــا :-

الريا�س وللن�ضامـــــا العــــين والدال  اأنـا واو الحـــرف والــــراي والــدال 

الأمور ول تجــازف فــــي ال�ضـــواب اأمامي وانت حرف الحــــاي والــــدال  

طــــــانـــو�س : -

المعي�ضة وما عرفـت  ال�ضين والـواو  اأنــا حــاء الحـرف والـــــالم والـــــواو  

المحيط ول ارتعبـت مــن العــاب المخيف ومـا رعبـــــــــــني النـون والواو  

حنــــــــــــــا :-

الف�ضيح وما تحب ال�ضـــين والـــراي  اأنــت يــا طــام حــرف الــدال والــراي  

الحـالل وعطفتـك ت�ضفــي الُم�ضـاب اأنت ال�ضيـن اأنت الحــــاي والــــــراي  

طــــــانـــو�س : -

عـــدن مـا للعهــود  الفــاي والـــنـاي  اأنت الجــــــــيم اأنت النــــون والتـــــاي  

محـى ذكــر الـذي ما ن�ضـل جـــاب الميــــم الآخــرة والــــــــــواو والتــاي  
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ولما كان م�صاء الخام�س والع�صرين 
 بقلم ال�ضاعر الم�ضري اأحمد تيمور

ْ
يا هذا القادم فى الخام�س والع�شرين ل�شهر يناير

 

ر�س فيَك قلياًل  دعنى اأتفَّ

 

لَك وجُه تحتم�َس تحت قناع الحجِر

 

ووثبُة حور�َس من اأيقونتِه فوق غ�شون ال�شجِر

 

ْ
ووقفُة اأحم�َس وهو على عربته الحربيَّة طائر

 

يِد دروي�ٍس وهو ي�شوغ ل�شعٍد غنوتُه لَك �شفتا �شِّ

 

ْ
والبلح )الزغلوُل( على قمم النخل ي�شير منائر

 

ْ
ق جبين عرابى النافر

ْ
وِعر

 

وهو يقول ُولدنا اأحراًرا بين النا�ِس ولن ُن�شتعبَد بعد اليوِم 

 

ْ
ولن يتوارثنا مملوٌك بالمقعد فى القلعة ظافر

 

لَك هامُة جي�س عبور ال�شاد�س من اأكتوبر

 

ْ
اأو فى رم�شان اليوم العا�شر

 

لَك جبهُة حرب الإ�شتنزاف المفتوحُة دون غطاٍء جوًيّ

 

ْ
لَك عينا عبد النا�شر

 

ع �شوَتَك ياأتى من كلِّ جهات الأر�س الأربعِة دعنى اأت�شمَّ

 

ْ
جموعًا من �شهٍب تتقاطر

 

 تجتمع على قمر )الفي�س بوك(

 تجتمع على اأمر )نيولوك( لتجاعيد كهولتنا

ْ
تجتمع على يوم ح�شاٍب يبعث من فولٍذ اأجزاء العظِم الناخر

 

ْ
يا هذا القادم فى الخام�س والع�شرين ل�شهر يناير

 

 دعنى اأفتح عد�شة اآلة ت�شويرى عن اآخرها

ْ
كى اأر�شد اأولى خطواتَك فوق مداخل ميدان التحرير الثائر

 

لَك طلعُة طلعت حرب الآتى من �شارعه وهو مجاوْر

 

لَك اإطاللُة عبد المنعم بين ريا�س الجنِة وجنينات التحرير 

المزروعِة 

 

ْ
ب�شجيرات الأمل الزاهر

 

يا هذا المتكئ لبع�س الوقِت على قبَّة متحفنا الم�شريِّ

 

ْ
وفيه الموْمياوات يقمن من التحنيِط ويخلعن رداء الزمن الغابر

 

 على اإعالن الثورِة
َ
د ثانيًة م�شر ي�شحو مينا نارمر ويوحِّ

 

ى ونجوعًا وكفورًا وبنادْر
ً
مدنًا وقر

 

ِة ياهذا الم�شتند على مبنى جامعة الدول العربيَّ

 

ْ
يوقظ روح العرب من الموت العابر

 

يا هذا القادم من �شامبليوَن القارئ فى حجر ر�شيِدِ

 

خبرًا �شرّيًا عن تنظيم الثورِة

 

ْ
ار اإلى خبٍر فى ن�شرات العالِم بالأ�شرار مجاهر ترجمه الثوَّ

 

 طبيبًا مرتدًيا معطفه الأبي�َس
ِّ
يا هذا القادم من ق�شر العيني

 

ْ
 الَكا�شر

ِّ
�س وح�س المر�س الطبقي ليروِّ

 

يا هذا القادم من كوبرى ق�شر النيِل

 

زئيرًا لأ�شوٍد اأربعٍة كانت جال�شًة

 

ْ
ثم انت�شبت واقفًة خلف ال�شعب ُتظاهر

 

َ
يا هذا القادم من كلِّ �شوارع م�شر

 

ْ
اإلى جامع عمٍرمكرٍم ال�شيخ الثائِر لي�شلى لله �شالة ال�شاكر

 

ي�شين ورهبانًا..هم اأخوتنا فى الوطِن يا هذا القادم ق�شِّ

 

ْ
وهل ُتف�شُم بين الأخوة فى الوطن اأوا�شر

 

ْ
يا هذا القادم فى الخام�س والع�شرين ل�شهر يناير

 

ْ
ِة..كم هو عاطر دعنى اأ�شتن�شق من رئتيَك زفير الحريَّ

 

ع�شُت طوياًل فى الأ�شِر

 

ْ
وفى الأ�شِر ي�شير الطير بال اأجنحٍة وبغير حناجر

 

ع�شنا اأ�شرى الوهم باأن غدًا اأف�شُل

 

ْ
ام تجئ بغير غٍد و بال اآخر والأيَّ

 

ْ
ملَك الأم�ُس علينا كلَّ الم�شتقبل وجميع الحا�شر

 

 ل�شو�ُس التاريِخ 
ُ
�شرق الغَد من �شعبِك يا م�شر

 

ْ
النّهابون الممتلئون اإلى الحلقوِم ب�شبٍع كافر

 

ْ
�شرق الغَد من �شعبِك قّوادون يبيعون )كليبَّات( اللحم الفاجر

 

ْ
اإقت�شموا فيما بينهم الوطَن كنوزًا ونفوذًا ودوائر

 

ْ
والم�شريُّ له اللُه به ي�شتنجد عرياًنا : يا �شاتر

 

كانت م�شر ذبيحتهم..فى كلِّ �شباٍح ياأتون اليها

 

ْ
 باأقالٍم اأخذت �شكل خناجر

َّ
يقتطعون اللحم الحي

 

يقتطعون اللحَم ويختزنون الدم فى اأوعية م�شارفهم

 

ون الأ�شفاَر اأمام الأرقاِم وبنف�س الأقالِم ي�شفُّ

 

ْ
 من �شيكاٍت فوق دفاتر

َ
دفاتر

 

والنا�س تعي�س على الفول �شباحًا والطعميَّة ظهرًا

 

ِيه اأ�شاطيرًا عن ديك الروِم  والليل تق�شِّ

 

ْ
ة عامر  وورك نعاٍم باللذَّ

ِّ
و�شدر الطاوو�ِس العجمي

 

كانت تلك ولئم كوكبٍة ت�شكن فوق روؤو�س النا�ِس

 

 
ِّ
باأر�س الأحالمِ ومنتجعات الجولف ومرتفعات النخل الملكي

ْ
الفاخر

 

هذا يا �شادُة ما ثارت م�شر عليِه

 

و�شبحان النازع درع الباطِل عن اأ�شالع ع�شابتِهِ

 

ْ
والمانح للحقِّ ذراعًا كال�شيف الباتر

 

ْ
ِة اأنك للب�شطاء المك�شورى الخاطر اأ�شهُد يا ربَّ العزَّ

 

ْ
جابر
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�صوؤون الوطن ...  

�أمي"، هي عنو�ن  �إلى  "ر�سالة 
�لق�سيدة �لتي قدمها �ل�ساعر و�لمنا�سل 

�ل�سهيد كمال نا�سر ب�سوته، ب�سحبة 

مو�سيقى من تاأليف �لمو�سيقار �لر�حل 

�سلفادور عرنيطة، كمدخل لحتفال حمل 

ا�سم "جر�ح تغني"، ��ستمل على �أنا�سيد 

وطنية وق�سائد مغناة من �أ�سعار كمال 

نا�سر نف�سه، لمنا�سبة �لذكرى �لثامنة 

و�لثالثين لمولده.

قاعة مد�ر�ص "�لفرندز" في ر�م �هلل، �حت�سنت �لحفل �لذي تاألقت 

فيه �لفنانة تانيا تماري نا�سر و�لجوقة �لمر�فقة لها، وعازفة 

�لبيانو �لفنانة ريما نا�سر ترزي في تقديم ق�سائد مغناة لكمال، 

من �أبرزها "�إ�سر�ر" �لتي لحنها �أمين نا�سر في �لعام 1974، 

و"موطني" �لتي لحنها حنا خور�سيد دريان �ل�سهير بـ"�أوهان 

دوريان"، و"�لالجئ" من �ألحان �لأخوين فليفل، و"�لزورق �لحائر" 

من �ألحان ريما نا�سر ترزي في �لعام 1949، وهي ذ�تها من لحنت 

�ألحان  �ل�سعب"، من  �لعام 1955، و"�أيهذ�  فل�سطين" في  "غ�سبة 
ترزي في �لعام 1950، و"جر�حك يا �سعب" من �ألحان يو�سف 

بتروني في �لعام 1955، وهو ذ�ته ملحن "�لمنا�سل"، وغيرها من 

�لق�سائد و�لأنا�سيد.

و�أ�سارت ريما نا�سر ترزي في كلمتها �إلى �أن �لثورة �لفل�سطينية 

في �لعام 1973 كانت �أثبتت ح�سورها �لعالمي، ب�سبب حيويتها 

وروؤيتها �ل�سمولية .. وقالت: في �لعا�سر من ني�سان فجع �ل�سعب 

�لفل�سطيني باغتيال ثالثة من قادته في عملية "�إرهابية" في 

بيروت، كان من بينهم �ل�ساعر و�لمنا�سل كمال نا�سر، �لناطق 

�لر�سمي با�سم منظمة �لتحرير �لفل�سطينية .. كان كمال نا�سر 

باأ�سعاره و�أنا�سيده يعبر عن روح �لثورة �لفل�سطينية في �أكثر من 

مرحلة، وهو ما �رتاأينا تقديمه باألحان مو�سيقيين فل�سطينيين 

 وعرب ممن عا�سرو� كمال نا�سر، و�ختلطت روح مو�سيقاهم

بروح �سعره.

وتحدثت ترزي عن �لمو�سيقى �لفل�سطينية وتالحقها مع �أ�سعار 

كمال نا�سر، ر��سدًة تفا�سيل تلحين �لمو�سيقار �سلفادور عرنيطة، 

و�لأخوين فليفل، وغيرهما، لق�سائد و�أنا�سيد وطنية ثورية لنا�سر، 

م�سددة على �أن قلة ربما يعلمون �أن �لعديد من هذه �لأغنيات �لتي 

 ��ستهرت على �لم�ستوى �لعربي هي من �أ�سعار �لمنا�سل �ل�سهيد

كمال نا�سر. 

و�ساركت �لكاتبة �لم�سرية �أهد�ف �سويف، ممثلة عن �حتفالية 

فل�سطين لالأدب، في فعاليات �لحتفال، بكلمة عبرت في بد�يتها عن 

�سعادتها باأن تكون �لحتفالية، ولأول مرة، منذ �نطالقها من 

�سنو�ت، جزء�ً من �حتفال ياأتي لمنا�سبة �ساعر منا�سل بقامة كمال 

نا�سر .. وقالت: هذه هي �لمرة �لأولى �لتي ن�سارك فيها كاحتفالية 

لالأدب لنكون جزء�ً من حدث ثقافي �أو فني مخطط له �سلفًا، وهذ� 

م�سدر فخر لنا، م�سيدة بدعم �آل نا�سر �لمتو��سل لحتفالية �لأدب 

منذ �أن كانت فكرة �إلى �أن تكر�ست م�سروعًا على �أر�ص فل�سطين، 

م�سيرًة �إلى �أنها كانت تفكر ول تز�ل بترجمة عدد من �أ�سعار كمال 

نا�سر �إلى �لإنكليزية لنقلها �إلى �لعالم، لما ت�سكله من قيمة ثقافية 

ون�سالية مختلفة.

و�أ�سافت �سويف: لهذه �لزيارة نكهة خا�سة، ل�سيما �أنني �أزور 

�لقد�ص ور�م �هلل وغيرهما من �لمدن �لفل�سطيني، بعد �أن كنت قبل 

�أ�سبوع في �لقاهرة، وقبل قر�بة �ل�سهر في ميد�ن �لتحرير، �لذي 

�رتدى �لكثير من �لثو�ر فيه "�لحطة �لفل�سطينية" .. �سحيح �أن 

�لثورة كانت م�سرية خال�سة، لكن �لبعد �لقومي، وخا�سة ما يتعلق 

بالق�سية �لفل�سطينية لم يكن ليغيب عن �لثورة و�أبنائها، خا�سة �أننا 

كنا "موجوعين جد�ً" ب�سبب" �لدور �لذي كانت تلعبه �لقيادة 

و�لحكومة �لم�سرية" تجاه �لق�سية �لفل�سطينية، م�ستهجنة �إغالقها 

لمعبر رفح، وبناء جد�ر متطور باأحدث �لتكنولوجيا لح�سار �أهل 

غزة .. �لأغنيات �لم�سرية ذ�ت �لبعد �لقومي، ومنها ما يتحدث عن 

فل�سطين لم يكن غائبًا عن ميد�ن �لتحرير، وهذ� يعك�ص ما في 

د�خلنا تجاه فل�سطين.

وكان د. عبد �لكريم �أبو خ�سان، وفي كلمته نيابة عن جامعة 

بيرزيت، و�سف �ل�ساعر �ل�سهيد كمال نا�سر بـ "�سمير �لثورة"، 

م�ستعر�سًا �سيئًا من �سيرته و�أ�سعاره، بما في ذلك �ن�سمامه لحزب 

بيرزيت وغزة  �لعربية، وحكاياته في  بالوحدة  منه  "�لبعث" �إيمانًا 
و�لمنفى، م�سدد�ً على �أن �سيرة كمال نا�سر �لع�سية على �لو�سف 

و�لتعبير ل تكتمل �إل بالثورة وبفل�سطين، فهو "�ل�سهادة و�إعادة 

�لميالد".

وكان ل�سوت تانيا تماري نا�سر، ورفاقها هيفا بر�مكي، وعبلة 

نا�سر، ومها خوري ميو، وفاطمة عدنان، وكمال �سم�سوم، وجابي 

بر�مكي، وطارق وهبة، رنين خا�ص وهم يغنون بمر�فقة ريما نا�سر 

ترزي وجانيت �أليو على �لبيانو، من �أ�سعار كمال نا�سر ق�سائد 

متنوعة، علق منها على �لجدر�ن في �لآذ�ن ما �سدحو� به "نحن هنا 

رغم �لأذى و�لجحود .. مو�كب تم�سي و�أُخرى تعود".

)عن �سحيفة الأيام الفل�سطينية - رام اهلل 2011/5/20( 

"جراح تغني" .. اأنا�صيد وطنية وق�صائد مغناة 
في ذكرى ا�صت�صهاد كمال نا�صر 
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وداعاً وداعاً �ضقيقي جميل
�ضعر: مي علو�س

اأقول وداعاً ودمعي ي�ضيل وداعاً وداعاً �ضقيقي جميل  

وما عدت اأعرف ماذا اأقول فيوم فراقك اأ�ضجى فوؤادي  

واإن النّعي ل�ضيء ثقيل اأتاين نعيك قبل امل�ضاء  

بنا، وتغرّي �ضرُي الف�ضول فخْلت باأن احلياة َكبَت  

فقلت وداعاً �ضقيقي جميل

وجنري ونقفز ل نتعُب وكنّا معاً يا اأخي نلعُب  

وعنقودنا اأ�ضقر طيُّب وكرٌم لنا يف جوار ال�ضماء  

وينفحنا النّف�ُس الأعذُب يهبُّ علينا ن�ضيم حنوٌن  

تَُدْغدُغ �ضبّابًة تُْطرُب وكْم كنَت وقَت الهدوِء اجلميل 

فت�ضدُح بني الّربى واحلقول

روؤوفاً عطوفاً كثري احلنان وكنّا مع الأهل وكان الزمان  

تر�س علينا الهنا والأمان وكانت لنا بلدة ُحلوٌة  

وطرقاتها ات�ضلت باجلنان وكلُّ مواِقِعها اأخ�رصٌ  

حتّول عنها زمان جبان فماذا جرى فالبالُد تئّن  

كما قد حتّول عنا جميل

ويق�ضدنا اخللُد والأرنُب وكان ينادمنا العندليب  

وننتظُر ال�ضم�َس اإذ تغرُب من�ّضُح اأوجهنا بالندى  

ويخطر من جنبنا ثعلُب نراقب �ُضْمنًة اإذ تطري  

ن�ضرُي اإليه ول نغ�ضُب واإن متطر فلنا ملجاأٌ  

ون�ضمُر حتى يحني الرحيل

نرّدُد جانَب عرزالنا اأتذكُر يف الع�رصِ مّوالنا  

نغنّي، منّوه عن بالنا نقوُل في�ضمُع جرياننا  

وت�ضغي ال�ضماُء لأقوالنا فرتنو لنا كّل ذات جناح  

يروُح ويرجُع تواً لنا وينت�رصُ ال�ضوُت عرب املدى  

ون�ضمُر يف ظّل ليٍل طويل

واأودى الّردى بجميع بهاك لقد اأْطبَقْت بغتًة مقلتاك  

تغنّى ورّنَ اأحلى روؤاك وقد اأطبَق املوِت ثغراً ف�ضيحاً  

لت�رصَق مما َرَوْت �ضفتاك �ضمْتَت فما عادت الطرُي ت�ضغي 

وكانت تفاخر ملا تراك واإن املنابَر قد اأُحبِطْت  

فُرحَت وراحت �ضقيقي جميل

تقول اأيا ح�ضنه من ولد اأخي �ضوف تبكي عليك البلد 

ويف روحها كلُّ ذاك الَكَمد تقول ويف كبدها طعنٌة  

وهل ُكلُّهم عندها ل اأحد؟! اأاأنَت الوحيُد الذي وّدعْت؟!  

وكنت اأعزَّ غزاٍل ُفِقد واأنَت لديها غزاُل الدلل  

وداعاً وداعاً �ضقيقي جميل

اأخي �ضوف يبكي عليك الق�ضيد اأخي �ضوف تبكي عليك القوايف 

واأنت الَعرو�ُس واأنت الن�ضيد واأنت البالغُة يف ُعمقها  

ويبقون ينتظرون املزيد ويفتخُر النا�ُس فيما تقول  

اأوغل حتى حدود ال�ضعيد فقد ذاع �ضعرك حتى مراك�س  

�ضمتَّ اأخرياً �ضقيقي جميل

�ضيبكي عليك النحو والأدْب اأخي �ضوف تبكي عليك العرْب 

 النّ�ضب
ُ
ف�ضعرك عذٌب اأ�ضيل  �ضتبكي عليك جموع القوايف  

به كتبوا �ضعرهم بالذهب �ضعرَك اأحيا زمانا م�ضى  

وبعدك بحر القواف ا�ضطرب وبعدك �ضمٌت ول من يقول  

ومن بعد �ضمتك ماذا جميل

وي�ضفر بعدك لون ال�ضجْر اأخي وينوح عليك اليمام  

ويذوي وراك ال�ضذا والّزهْر اأخي وي�ضّح وراك العمام  

يجيء وي�رصُق ذاك القمر وما عاد ما عاد يف ح�ضنه  

وهّز بعنف نفو�س الب�رص فموتك خّلى الّربوع يبا�ضاً  

ومن ذا �ضيكتب �ضعرا جميل؟!

كعوٍد يحّن للم�ِس الَوتر وكنُت اأنادي وكنَت تردُّ  

ومن خولنا قد تالىل ال�ضجر ومن حولنا قد تاللت تالُل  

وبيٌت قدميٌ غزاُه ال�ضجر ول �ضّك خلَفَك تبكي الديار  

وباٌب تركَت عليه الأثر وحاكورٌة قد وَعْتَك �ضغرياً  

اأين�ضاَك مربعنا يا جميل

ويبكي وراك الغماُم الغزير و�ضوف تنوُح عليك الطيور  

مُّ ال�ضخور وحترن يف ال�ضم�س �ضُ يفتّ�ُس عنَك الن�ضيُم احليّي  

َعرو�ٌس ومرٌج و�ضهٌل ن�ضري وتندب من ح�رصٍة بئرزيٍت  

وت�ضاأل عنك جموع الزهور وتفقُد خطوَك كلُّ الدروب  

وت�ضتاقنا جل�ضات الأ�ضيل

معي �ضوف تبكي عليك النجوم معي �ضوف تبكي عليك الكروم 

و"�ضبّابة" �ضمتت ل ترمي �ضتبكي عليك ورود الربيع  

تطّن فتهرب عنّا هموم وكانت اإذا اأم�ضكتها يداك  

ويرفُل جانُح طري يحوم وي�ضمعك الأهُل والعابرون  

فهل ذا يعود �ضقيقي جميل؟!

ربيع ال�ضعور و�ضحُر ال�ضباْب ّمنتُه )�ضحاب()1(  اأتعرف ما �ضُ

واأحلى عيون واأحلى اإهاْب ووهج ال�ّضنا واخ�رصار املنى  

ت�ضري و�ضيما باأحلى ثياب وكنت )جميال( اإذا ما م�ضيت 

ورّدوا عليك غطاَء الرتاب وقد هيّلوك بعمق الرمال  

فيا ح�رصتي اأين مني جميل؟!

ف�ضيطان �ضعري بخيل بخيل وما قلُت اإل القليَل القليل  

فوؤادي عليل وقلبي ذليل وعندي دليل املعاين ُم�ضاع  

يعاين �رصاعاً طويال طويل وراأ�ضي ثقيل �ضديد الّدوار  

وما عدُت اأعرف ماذا اأقول ذهابك اأعمى روؤى مقلتي  

فماذااأحّدث بعَد اجلميْل؟!

)1( �ضحاب: منطقة يف عمان، الأردن
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تخفي�س �صريبة الأرا�صي والعقارات يف بريزيت مراعاة لظروف الأهايل
بقلم: وليد عودة - بريزيت

�سجة كبرية ثارت يف �لبلدة �إثر عملية �لتخمني �لتي جرت يف 

بريزيت يف �سهري �آب و�أيلول من �لعام �ملا�سي و�لتي �أّدت �ىل رفع 

�رصيبة �مل�ستحقات يف كثري من �لأحيان �ىل �أكرث من ثالثمائة 

باملئة. ويف بع�ص �لأحيان و�سلت �ىل �ستمائة باملئة وعلى �أثر ذلك 

تكونت جلنة يف �لبلد للدفاع عن �ملو�طنني و�ملطالبة بتخفي�ص هذه 

ت �رصيحة كبرية من �ملو�طنني من كل: 1. عودة 
ّ
�ل�رصيبة و�لتي م�س

م�سلم، 2. وليد عودة، 3. ح�سيب كيلة، 4. حممد ذياب، 5. يا�رص يا�رص، 

 6. ناجح بربار، 7. ع�سام ربيع، 8. جميل �لقي�سي،

9. زهري عو�ص �هلل، 10. �بر�هيم �سعد.

عقدت �جتماعات يف �لبلدة مع �لبلدية ثم مع �ملو�طنني ثم 

يف �لنهاية عقد �جتماع يوم 2010/9/14  ح�رصه �ل�سيد مدير 

عام �ل�رصيبة يف وز�رة �ملالية �ل�سيد حممود نوفل وجلنة �لتخمني 

�للو�ئية يف دير �لالتني وبح�سور �لبلدية ممثلة بالرئي�ص ونائب 

�لرئي�ص و�لع�ساء �لغري م�ستقلني من �ملجل�ص. د�ر حو�ر �ساخن 

يف �لبلدية �أدى �ىل حدوث �سد من قبل مدير عام �ل�رصيبة �إنتهى 

على�أثره �لجتماع بتقدمي ورقة مطالب من �للجنة �ملحلية �ىل 

�ملدير �لعام وحدد �جتماع معه بتاريخ 9/19 ل�ستالم رده على 

ورقة �ملطالب وكان هناك �تفاق �أدرج يف �لتفاقية �ملرفقة و�لتي 

�عتمدت يف عملية �لعرت��سات �لتي قدمت للجنة �للو�ئية و�لتي على 

�أثرها مت خف�ص قيمة �ل�رصيبة ب�سكل لفت للنظر عن �لمور �لوىل 

�لتي �أثارت حفيظة �ملو�طن يف �لبلد. وقد �عتمدت هذه �لتفاقية 

من مدير عام �ل�رصيبة �ملوقع مع حم�رص �لجتماع �لذي عقد معه 

يوم 2010/9/19 و�لتي نرفق �سورة عنها �ليكم لن�رصها لأهميتها 

للمغرتبني لالطالع عليها:

ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم

بناًء على �لتفاق �ملربم بني �للجنة ومدير عام �رصيبة �لمالك 

�ل�سيد حممود نوفل عقد �جتماع �سم �للجنة ومدير عام �ل�رصيبة 

ورئي�ص بلدية بريزيت ح�رصه من �للجنة كل من 1- عودة م�سلم 

2- وليد عودة 3- يا�رص يا�رص 4- ح�سيب كيلة 5- ع�سام ربيع 6 

- �بر�هيم �سعد وجلنة �لتخمني �للو�ئية ممثلة برئي�ص د�ئرة �لتخمني 

�ل�سيد عرفات عو�د.

وبعد �لتباحث يف جممل �للقاء و�لورقة �ملقدمة من �للجنة يف 

�لجتماع �لذي عقد يف دير �لالتني مع �ل�سيد حممود نوفل تقرر ما 

يلي مر�عاة لظروف �لبلد و�لأهايل.

1 - �ل�رصيبة حق على كل مكلف يجب دفعها مع مر�عاة طرق 

�رصفها يف �مل�ساريع �لتي تعود على �ملو�طن بالنفع و�خلري.

2 - مو�سوع �لر��سي و�لتخفي�ص عليها مت �لتفاق على بقاء 

�لتخمني �ملقدر على �لر��سي �لتجارية و�لر��سي �لتي ت�ستفيد من 

�خلدمات �لعامة على حاله، �أما �لر��سي �لتي ل تتمتع باخلدمات 

�لعامة ول ي�ستفيد منها �ساحبها يف �لوقت �حلا�رص لبعدها عن 

�خلدمات �لعامة بخف�ص �لتخمني عليها وذلك باحت�ساب �ملرت 

بدينار.

3 - �لبيوت �ملوؤجرة للموؤ�س�سات �لعامة و�حلكومية و�لبيوت 

�ملوؤجرة ك�سكن عائالت يبقى �لحت�ساب عليها ل�سنة مالية 

كاملة 12 �سهر�ً ومن يجد �أن هناك غنب يف �لتخمني عليه �لتقدم 

بالعرت��ص م�سطحبًا معه �لعقود �ليجارية مهما كانت قيمتها 

وتعتمد عدد �لحت�ساب.

4 - �لبيوت �لتي يقطنها مالكيها يحق للمالك �لعرت��ص مع 

�لعلم �أن �لتخمني يعتمد على عدة �أ�س�ص منها م�ساحة �لبناء، موقع 

�لبناء، هيئة �لبناء، �لر�ص �ملقام عليها �لبناء. كما �أن �لبيوت 

و�لعمار�ت �لتي ي�سكنها �ساحبها ومكونة من �أكرث من �سقتني وهذه 

�لعمار�ت غري موؤجرة فتح�سب كاأنها موؤجرة ثم يخ�سم عنها ٪50 

من قيمة �ليجار ثم تنزل عنها �أي�سًا 50٪ مما تبقى حلني تاأجريها.

5 - �لبيوت �ملوؤجرة بعقود قدمية على مالكها �إبر�ز هذه �لعقود 

و�إذ� تعذر عليه ذلك فيح�رص �سهادة من �لبلدية تفيد باأن هذ� �لعقار 

موؤجر بعقد قدمي يو�سح قيمة �ليجار بح�سور �مل�ستاأجر و�ملوؤجر 

وموقع من رئي�ص �لبلدية.

6 - �حلالت �لجتماعية حت�رص كتاب موقع من رئي�ص �لبلدية 

وختمها.

7 - �لر��سي �لتي �قتطع منها �أجز�ء لل�سو�رع تنظم �لبلدية بها 

ك�سف عام يرفع ل�رصيبة �لمالك.

8 - �لبيوت و�لعمار�ت �ملوؤجرة للطالب حت�سب �سنتها �ملالية 

بت�سعة �أ�سهر مر�عاة لظروف �ملوؤجرين و�لأخذ بعني �لعتبار كل 

�ل�سباب �لتي �رصحتها �للجنة يف كتابها �مل�سلم ملدير عام �ل�رصيبة 

يف حينه.

9 - نظر�ً للظرف �لقت�سادي للمو�طنني وت�سهيال عليهم لت�سديد 

�ل�رصيبة و�لعرت��ص على �لو�سع �جلديد فقد تقرر �أن يدفع �ملكلف 

25٪ من �لدين نقد�ً بعد تنزيل 70٪ من قيمة �لغر�مة ثم جدولة 

�لديون ب�سكات م�سحوبة على �لبنوك ومن يعاد له �أي �سيك لعدم 

وجود �لر�سيد �أو كفايته فاإن �لغر�مات تعود عليه بالكامل.

10 - مندوب �للجنة يف جلنة �لعرت��ص تقرر �أن يكون هناك 

ع�سو للبلد مع �للجنة تختاره �للجنة لحقًا.

11 - تقرر متديد فرتة �لعرت��ص حتى 2010/10/31 ولن 

يقبل �أي �عرت��ص بعد هذ� �لتاريخ وتتحمل �لبلدية و�للجنة م�سوؤولية 

�لإعالن للمو�طنني عن ذلك.

12 - �لبلدة �لقدمية وبيوتها تقرر عمل تقرير �ح�سائي يو�سح 

و�سع �لبيوت فيها وبيان �لأثري و�لآيل لل�سقوط. و�مل�سكون فيها 

لتخاذ �لجر�ء�ت �ملنا�سبة لتخمينها و�إعفاء ما ميكن منها )�لبلدية 

تقوم بذلك(.

       

جلنة متابعة �لتخمني - بريزيت
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بعد دخول فريق كرة �ليد لنادي بيرزيت م�ساف �ندية �لدرجة 

�لممتازة دخل فريق كرة �ل�سلة هذ� �لم�ساف بجد�رة و��ستحقاق م�سهود 

لهما و�أتقن �للعب �لرجولي �لمميز على م�ستوى �لوطن. وكما وعد نادي 

بيرزيت �أهالي بلدته و�ن�ساره و�أع�سائه وكان دوما عند ح�سن ظنهم 

فان�سم �لى �لعديد من �لن�ساطات في �لربع �لأخير من �لعام �لمن�سرم 

وكانت كالتالي:. 

ومتاألقة في بطوله �ل�سهد�ء �لتي تنظمها  بفعالية متميزة  م�ساركة  	•
�سرية ر�م �هلل �لأولى بم�ساركة �لعديد من �لفرق من كافة مدن فل�سطين 

��سافة �لى مدن فل�سطين �لمحتلة عام 48 وتاألق فريق كرة �ل�سله بكافه 

نجومه وهزم �لعديد من �لفرق �لمميزه منها حطين نابل�ص و�لعمل 

�لكاثوليكي في بيت لحم و�أرثوذك�سي بيت �ساحور وكاد �لو�سول �لى دور 

�لربعة لول �لهزيمة �لمفاجئه بعد تقدم كبير �أمام �أرثوذك�سي بيت لحم . 

�لمركز  قلنديا وح�سوله على  �سباب  بطولة مركز  �لفريق في  م�ساركة  	•
�لثاني في �لبطولة بعد عرو�ص مميزة هزم فيها �لفريق �لمنظم في 

�فتتاح �لبطولة وكما هزم فريق �أهلي �لقد�ص وخ�سر �أمام فريق 

�أرثوذك�سي ر�م �هلل بفارق ب�سيط .

�لمباريات �لودية لفريق كرة �ل�سلة طاف بها مالعب  جملة من  	•
�ر�ص �لوطن من بيت لحم جنوبا �مام فرق �بد�ع ودل�سال 

�نتقال �لى ر�م هلل مع فريق �أرثوذك�سي متجها لل�سمال مع فرق 

كبيرة ومميزة كالفارعة وحطين . 

وفود�ً �إد�رية رفيعة  زيارة مميزة �سمت  بيرزيت في  نادي  كان  	•
لموؤ�س�سة �بد�ع �لدهي�سة حيث كان يومًا ريا�سيًا حافاًل خا�سة و�ن �بد�ع 

�لدهي�سة حا�سل على بطولة �لدوري �لممتاز بكرة �ل�سلة ل�سنو�ت و�ختتم 

�ليوم بلقاء مع �لفريق �لم�سيف حيث خ�سر �لنادي بعد لعب تكتيكي 

وفني ومبار�ة جيدة �لم�ستوى ودية و��سحة . 

يذكر �ن فريق كرة �ل�سلة في �لنادي يدربه �لمدرب �لقدير معتز �بو 

دية منذ �سنتين .

كرة �ليد في �لنادي �سمن ��ستعد�د�ت لبطولة �لدوري  فريق  خا�ص  	•
�لممتاز بطولة �تحاد كرة �ليد على �سالة �لخليل �لريا�سية حيث �سمت 

�لبطولة فرقًا مميزة خا�سة �ن نادي بيرزيت هو �لفريق �لوحيد �لذي 

يمثل منطقة ر�م هلل في بطولت �لتحاد وخا�ص مناف�سات قوية حيث 

كان ند� قويا للفرق �لكبيرة . 

�ن فرق �لنادي و�لتي تقدم عرو�سًا مميزة تعاني  �لنتباه  لفت  ونود  	•
من قلة �لمكانات �لمالية في ظل وجود �لعديد من �لفرق �لمناف�سة و�لتي 

تمتلك خبر�ت وميز�نيات مميزة وهنا تتوجه �لهيئة �لد�رية و�للجنة 

�لريا�سية �لى كل �لموؤ�س�سات و�لفعاليات �لمحلية و�لمغتربة عن �ر�ص 

�لوطن بدعم فرق �لنادي �لريا�سيه من �جل �لتميز في �ل�ستحقاقات 

�لقادمة . 

�ما على �ل�سعيد �لفني فيوجد في �لنادي فرقة دبكة للنا�سئين  	•
بالتعاون مع مركز �لفن �ل�سعبي لفئة �لنا�سئين وقد با�سرت تدريباتها 

منذ بد�ية هذ� �لعام 

�لكر�تية حيث تم تخريجهم وح�سلو�  تم تخريج فوج جديد من لعبي  	•
على �لحز�م �لبرتقالي على يد �لمدرب ��سماعيل �بو وردة  وباإ�سر�ف 

�لتحاد �لفل�سطيني للكر�تية وقد �ساركو في 

بطولة �لتحاد على م�ستوى �لمحافظة وح�سلو� 

على �لمركز �لثاني .

�لنادي ومن  في  �لريا�سية  �للجنة  			وت�ستعد  	•
�جل دعم و�إ�سناد �لفرق �لريا�سية بعمل 

يان�سيب خير يتم ت�سويقة دعما للن�ساطات 

�لريا�سية في �لنادي .

نادي بيرزيت ي�صتعيد اأمجاد ما�صيه العريق في كرة اليد وال�صلة
من �لناطق �لعالمي جهاد حمد�ن
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جمعية �صيدات بيرزيت ت�صارك في 

ور�صة عمل حول المراأة والميراث

�إيمانًا من جمعية �سيد�ت بيرزيت �لخيرية،  بدور �لن�ساء  �لفعال 

بكونها �سريكة للرجل،  وكون �لمير�ث حق �أقره �ل�سرع و�لقانون 

و�سلبته �لأعر�ف و�لتقاليد، قامت �لجمعية باإيفاد مجموعة من ن�ساء 

متطوعات من �لمجتمع �لمحلي في بيرزيت وهن: غدير �سايج، مها 

نا�سر، ونبال فر�سخ لح�سور ور�سة عمل بدعم من جمعية �ل�سبان 

�لم�سيحية في ر�م �هلل حول �لمر�أة و�لمير�ث، �سملت �لور�سة على 

�لعديد من �لمو��سيع �لتي كان �أهمها؛ �لقيادة، �إد�رة �ل�سر�ع، 

مبادئ �لتفاو�ص، �أ�سلوب �إد�رة �لحو�ر و�لنقا�ص، �لت�سال 

و�لتو��سل، �لتاأييد و�لدعم و�لمنا�سرة، ومو��سيع خا�سة بالمير�ث 

وحق �لمر�أة بالمطالبة بحقها �ل�سرعي في �لإرث. هذ� وقد �أو�سحت 

�إحدى �لم�ساركات باأهمية مثل هذه �لور�سات و�سرورتها للن�ساء 

حيث �أنها تدعم وتقوي وتمكن �لمر�أة في مجتمعنا �لمحلي، 

بالإ�سافة �إلى توعيتها بحقوقها في �لمير�ث.

بازار عيد الميالد

تاأكيد�ً على دور جمعية �سيد�ت بيرزيت �لخيرية، وحر�سها 

�لد�ئم على �إدخال �لبهجة و�ل�سرور في حياة �أحبائنا �لكبار 

و�ل�سغار فاإن �لجمعية تحر�ص على �إقامة باز�رها �ل�سنوي في عيد 

�لميالد �لمجيد، وهذ� �لعام �إرتاأت �لجمعية عمل �لباز�ر بم�ساركة 

�سباب و�سابات �لروم �لأرثوذك�ص، و�سباب و�سابات دير �لالتين، 

�إيمانًا منها باأننا جميعًا نهدف �إلى خدمة مجتمع بيرزيت �لحبيب، 

ولي�ص �لتناف�ص، ولت�سجيع �لباز�ر�ت �لم�ستركة في �لم�ستقبل و�لعمل 

�لموحد و�لجماعي، وي�ساهم �لمردود �لمالي للباز�ر في تغطية جزء 

من �لم�ساريف �لجارية للجمعية.

ور�صة توعية عن �صرطان الثدي

قام م�ست�سفى �لأوغ�ستا فكتوريا �لمطلع بالتعاون مع �لعياد�ت 

�ل�سحية �لتابعة لل�سلطة �لفل�سطينية بعمل ور�سة توعوية عن �أهمية 

�لك�سف �لمبكر عن �سرطان �لثدي، و�لتو�سيح لل�سيد�ت ما هو 

�سرطان �لثدي؟ ومن هن �لن�ساء �لأكثر عر�سة لالإ�سابة ب�سرطان 

�لثدي؟ وما هي �أعر��سه؟ هذ� وقد تم عمل �لفح�ص �ل�سعاعي للثدي ) 

�لماموجر�م( للن�ساء ب�سكل مجاني، لمدة ثالثة �أيام من �سهر �سباط 

حيث كان هنالك �إقبال من ن�ساء �لمجتمع �لمحلي ومن �لقرى 

�لمحيطة ببلدة بيرزيت. وتم �لتركيز على �أهمية مثل هذه 

�لفحو�سات �لدورية و�لتي توفر �لوقاية و�لك�سف �لمبكر لمثل هذه 

�لأمر��ص وت�ساهم في حماية �أنف�سنا من خطر هذ� �لمر�ص وهو 

�سرطان �لثدي.

مركز جمعية �صيدات بريزيت

 مي كيله تقدم اوراق اعتمادها �ضفيرة فوق العادة الى

رئي�س جمهورية ت�ضيلي

قامت ممثلة دولة فل�سطين في ت�سيلي د. مي كيله بتقديم �ور�ق 

�عتمادها ب�سفتها �سفيرة فوق �لعادة �لى رئي�ص �لجمهورية وذلك بعد 

�عتر�ف ت�سيلي بفل�سطين كدولة م�ستقله وذ�ت �سيادة، حيث كان يتم تقديم 

�ور�ق �لعتماد �لى وزير �لخارجية وكان ممثل فل�سطين برتبة رئي�ص مكتب.

وبعد �لجتماع مع رئي�ص �لجمهورية وتقديم �ور�ق �لعتماد، عزف 

�لن�سيد �لوطني �لفل�سطيني، ولأول مرة، لتن�سيب �سفيرة فل�سطين فوق �لعادة  

في �ساحات �لق�سر �لجمهوري.

وبهذ� �أ�سبح مكتب ممثلية فل�سطين �سفارة بكامل �لعتبار�ت �ل�سيا�سية 

و�لدبلوما�سية.
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�سعت بلدية بيرزيت خالل �لعام 2010 �إلى مو��سلة تنفيذها 

لخططها وم�ساريعها في مختلف �لقطاعات �لتنموية تحقيقا للروؤية 

�لم�ستركة لبلدة بيرزيت كبلدة جامعية. فعلى �سعيد م�ساريع �لبنية 

�لتحتية، �أنهت �لبلدية �أعمال م�سروع �إعادة تاأهيل و�إن�ساء �أر�سفة 

ل�سارع �لجلدة و�سارع عطارة بطول 800 متر تقريبا. وفي قطاع 

�لطرق �أي�سا، ولحقا لح�سولها على مو�فقة وز�رة �لمالية لتمويل 

م�سروع �إعادة تعبيد وتاأهيل طرق 

د�خلية في بيرزيت بقيمة )4.1 

مليون دولر(، قامت �لبلدية 

بطرح عطاء ت�سميم طرق د�خلية 

و�إن�ساء �أر�سفة بطول )10 كم( 

وتم �لنتهاء من �إعد�د كافة 

�لمخططات �لهند�سية و�لوثائق 

�لخا�سة بطرح عطاء تنفيذ 

�لم�سروع �لذي �سيتم �لإعالن عن 

عطائه في �لقريب �لعاجل في 

�ل�سحف �ليومية، ويعتبر هذ� 

�لم�سروع من �أهم �لم�ساريع �لتي �سيتم تنفيذها خالل �لعام 2011 

في قطاع �لبنية �لتحتية، حيث �ست�ستفيد من �لم�سروع عدة مناطق 

في �لبلدة و�سي�سهم في تعزيز �ل�سالمة �لمرورية وتجميل و�جهات 

�لبلدة.

اإطار تنموي ا�صتراتيجي

قامت �لبلدية بالتعاون مع موؤ�س�سة FHC-�لدولية وبتمويل من 

�لوكالة �لأمريكية للتنمية �لدولية باإعد�د �إطار تنموي ��ستر�تيجي 

للبلدة لمدة 16 عاما، وخطة متكاملة للتنمية �لمجتمعية لالأربع 

�سنو�ت �لقادمة، وخطة ��ستثمارية لمدة �سنتين وذلك بم�ساركة 

فاعلة من �لمجتمع �لمحلي بكافة مكوناته، وقد تم عقد لقاء 

مجتمعي بتاريخ 2011/2/26 لإطالق �لخطة �لتنموية �ل�ساملة 

وتحديد م�سوؤوليات �لتنفيذ و�آليات �لمتابعة و�لتقييم ل�سمان تحقيق 

�لروؤية �لم�ستركة لبيرزيت )بيرزيت مدينة جامعية خ�سر�ء ريادية 

في مجالت �لتعليم و�لثقافة و�ل�سياحة وت�سّكل مركز�ً متمّيز�ً للو�سط 

�لمحيط معتمدة على �أ�سالة �لتر�ث و�لقيم �لإن�سانية(. وفي هذ� 

�ل�سياق، قامت �لبلدية في نهاية �لعام 2010 من خالل لجنة 

�لتخطيط �ل�ستر�تيجي باعتماد خطتها �لإ�ستر�تيجية لالأربع �سنو�ت 

�لقادمة بما يمكنها من تنفيذ م�سوؤولياتها و�لمهام �لمناطة بها 

وفقا للخطة �لتنموية �ل�ساملة.

تح�صين م�صتوى الخدمات

�سعى �لمجل�ص �لبلدي منذ �نتخابه �إلى تح�سين م�ستوى تاأدية 

�لخدمات للمو�طنين وجمهور �لمر�جعين، و�أولى لذلك �هتماما كبير� 

من �أجل تح�سين جودة حياة �لمو�طنين وتنظيم �لعالقة بين �لبلدية 

وبين �لمجتمع �لمحلي. وفي �لعام 2009 كللت هذه �لجهود 

بالنجاح حيث تم ��ستقطاب �لتمويل �لالزم لإن�ساء مركز� لخدمات 

�لجمهور، وتت�سمن �أن�سطة هذ� �لم�سروع، �إعادة تاأهيل قاعة 

وت�سطيبها باأعلى �لمو��سفات وتجهيزها بكافة �لمعد�ت و�لأثاث 

�لالزم، بالإ�سافة �إلى ذلك �سيتم ت�سميم وتنفيذ برنامج محو�سب 

لإد�رة عمليات تقديم �لخدمات �لبلدية من خالل �لمركز وتنظيم 

�لعالقة ما بين جمهور �لمر�جعين 

ومركز �لخدمات من جهة وباقي 

دو�ئر و�أق�سام �لبلدية من جهة 

�أخرى. كما �سيتم من خالل �لمركز 

فتح فرع لبريد بيرزيت لتقديم 

كافة خدمات �لت�سالت �لأر�سية 

وخدمات �سركة �لكهرباء 

و�لخدمات �لحكومية، حيث 

با�سرت �لحكومة �لفل�سطينية 

بتنفيذ م�سروع يهدف �إلى جعل 

مكاتب �لبريد و�جهة لتقديم 

خدماتها من خاللها.وفي هذ� �ل�سياق تم �لنتهاء من �أعمال ت�سطيب 

قاعة في �لطابق �لأر�سي للبلدية لتكون موقعا للمركز وتم توريد 

كافة �لتجهيز�ت �لالزمة لت�سغيل �لمركز، ويجري �لعمل حاليا على 

ت�سميم نظام �لكتروني لإد�رة طلبات و�سكاوى �لجمهور، كما يتم 

تدريب �لموظفين من خالل بر�مج تدريب مركزة ومتخ�س�سة في 

هذ� �لمجال.

الحفاظ على التراث والتاريخ

و�سمن م�سروع �لعمارة �لتقليدية من �أجل �لتنمية، �لهادف �إلى 

تحقيق �لتنمية �لقت�سادية و�لجتماعية من خالل �لحفاظ على 

�لتر�ث �لمعماري و�لتاريخي في �لبلدة �لقديمة، قامت �لبلدية 

بت�سمين حو�ص علية ربيع �لكائن في �لبلدة �لقديمة كمطعم 

وجالري يتم ت�سغيله بما يتو�فق مع �لروؤية �لم�ستقبلية للبلدة 

�لقديمة خا�سة وبلدة بيرزيت عامة، وهي �لآن ب�سدد توقيع �تفاقية 

�ل�سمان مع �أحد �لم�ستثمرين لت�سغيل حو�ص د�ر نا�سر �لذي تم 

ترميمه موؤخر� كمطعم. وفي �سياق نف�ص �لم�سروع، وبالتعاون مع 

رو�ق-مركز �لمعمار �ل�سعبي، �أنهت �لبلدية �أعمال م�سروع ترميم 

وقائي لعدد من مباني و�أحو��ص وفر�غات �لبلدة �لقديمة بد�ية عام 

2011. كما يتم حاليا تنفيذ �أن�سطة م�سروع �إن�ساء حديقة �أطفال في 

�لفر�غ �لمحيط بجمعية �سيد�ت بيرزيت �لكائنة في �لبلدة �لقديمة، 

وياأتي �لم�سروع كثمرة لتعاون م�سترك بين، �لجمعية و�لبلدية 

ومركز رو�ق وم�سنع بيرزيت لالأدوية. وتعكف �لبلدية حاليا 

بالتعاون مع مطعم وجاليري حو�ص �لعلية و�لجمعيات �لعاملة 

�سمن نطاق بيرزيت على �إن�ساء �سوق في �لبلدة �لقديمة لبيع 

�لمنتجات �لزر�عية و�لحرفية �لمنزلية.

م�صروع جديد ل�صالمة المرور وتجميل واجهات البلدة

اإن�صاء اأر�صفة على طريق بيرزيت - عطارة
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اأخبار ك�سافة بيرزيت

�إحتفلت مجموعة ك�سافة �أرثوذك�سي بيرزيت بيوبيلها �لف�سي في 

قاعة دير �لالتين بح�سور وفود ك�سفية من ر�م �هلل وبيت لحم وبيت 

جال، وبح�سور جمعية �لك�سافة و�لمر�سد�ت �لفل�سطينية، وقد تم 

تكريم جميع �لذين خدمو� وتعبو� وتطوعو�، و�ساهمو� وتبرعو� 

بوقتهم وجهدهم و�إخال�سهم في �لمجموعة على مد�ر 25 عامًا 

م�ست. ول ي�سعنا في �لمجموعة �إل 

�أن نقف وقفة �إجالٍل و�إكباٍر لأ�سالفنا 

�لذين �سبقونا في هذ� �لعمل، ول 

ن�ستطيع �أن نغفل ما قدمه هوؤلء 

لإبقاء �لك�سافة موجودة ومحافظة 

على وجودها وكيانها، ومن خالل 

هذه �لمجلة نود �أن نذكر باأبرز 

�لموؤ�س�سين لهذه �لمجموعة �أل وهم 

�لمرحوم �سامي غطا�ص �سايج من 

مو�ليد بلدة بيرزيت عام 1922 

و�لذي ترعرع فيها ثم في بد�ية �لعام 1945 �سافر �لى 

�لكويت، ليعمل هناك كمكنيكي لالآلت �لثقيلة، ثم عاد �إلى 

�أر�ص �لوطن في عام 1984 و�ساهم في فكرة �لك�ساف في 

بيرزيت وعمل فيها رئي�سًا للمجل�ص �لإد�ري من عام 1985 

ولغاية عام 1998، وكان �أي�سًا رئي�سًا لمجل�ص وكالء 

كني�سة �لقدي�ص جو�رجيو�ص 

للروم �لرثوذك�ص في بيرزيت. 

ومن موؤ�س�سي �لمجموعة �لذين 

تم تكريمهم �لمرحوم فهمي حنا 

ق�سي�ص ) �أبو حنا( من مو�ليد 

بلدة بيرزيت، �لذي خدم في 

�لجي�ص �لبريطاني في �لحرب 

�لعالمية �لثانية من �سنة 1941 

ولغاية 1945 �أم�ساها �أوًل في 

كتائب �لم�ساة 

�لم�سلحة ثم في 

�لنقليات �لعامة. 

وكذلك خدم في 

�لحر�ص �لوطني 

في �ل�سفة �لغربية 

ثم دخل �لجي�ص 

�لأردني عام 

1950 وتخرج 

من مركز تدريب �لعبدلي �إلى كتيبة �لمدرعات �لملكية �لأولى، وهي 

كتيبة م�سلحة مدرعة حربية، وبقي في خدمة ذلك �لجي�ص حتى 

�نتهت �لمدة �لمتعاقدة بها مع ذلك �لجي�ص، ورف�ص تجديد �لخدمة 

وخرج من �لجي�ص. ولذلك كلف �ل�سيد فهمي ق�سي�ص بالت�سال مع 

�أ�سخا�ص لهم خبرة في ت�سكيل �لمجموعة �لك�سفية وكتابة �لنظام 

�لد�خلي للمجموعة.

�أعياد �لميالد في بيت لحم

لقد �أ�سبحت �لم�ساركة 

باإحتفالت عيد �لميالد �لمجيد في 

بيت لحم تقليد�ً �سنويًا، فبالرغم من 

�سوء �لأو�ساع �لمالية للمجموعة �إل 

�أننا نحر�ص على �لذهاب 

و�لم�ساركة. 

بالإ�سافة 

�إلى 

�ل�ستعر��ص 

�لك�سفي في 

بلدة بيرزيت 

�سباح عيد 

�لميالد 

�لمجيد. هذ� 

وقد تم 

توزيع �أكثر من 

2000 هدية على 

�لأطفال ليلة عيد 

�لميالد عن طريق 

بابا نويل، بتنظيم 

من �لك�سافة حيث 

قامت �لمجموعة 

بترتيب �لهد�يا 

وتوزيعها على 

�لأطفال في �لبيوت، 

وهذ� ن�ساط م�ستمر منذ تاأ�سي�ص �لمجموعة كما قامت �لمجموعة 

بتزيين �سو�رع �لبلدة بالإ�ساءة �لخا�سة بعيد �لميالد �لمجيد. 

فالك�سافة تحر�ص على �إدخال �ل�سرور و�لبهجة في قلوب �ل�سغار 

و�لكبار.

الحتفال باليوبيل الف�صي لك�صافة بيرزيت وتكريم الموؤ�ص�صين
بقلم قائد �لمجموعة: مثنى عبد �هلل
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ندوة تكريمية لل�صاعر المهجري دياب ربيع في جامعة بيرزيت

عقدت جامعة بيرزيت بالتعاون مع جمعية بيرزيت في �لوليات �لمتحدة ندوة 

تكريمية لل�ساعر �لمهجري �لر�حل دياب ربيع يوم �ل�سبت �بريل ني�سان بهدف ت�سليط 

�لأ�سو�ء على تر�ثه �ل�سعري بمنا�سبة ن�سر ديو�نه �سذر�ت �لربيعالذي �سدر عن جمعية 

بيرزيت في �لوليات �لمتحدة في �سهر تموز 

و�أ�سرفت د�ئرة �للغة �لعربية في �لجامعة على عقد �لندوة �سمن �ليوم �لمفتوح لكلية 

�لآد�ب �لذي ��ستمل على فعالية رئي�سية هي �لندوة عن �ل�ساعر دياب ربيع و�سعره، 

وفعالية فرعية بم�سابقة �سوق عكاظ لإبد�عات �لطلبة.  

و��ستمل برنامج �لندوة كلمة �ل�سيد هيثم عرنكي مندوب جمعية بيرزيت في �لوليات 

�لمتحدة للتعريف بال�ساعر ثم �إلقاء ق�سائد من �سعره وقر�ءة �أبيات �سعرية له بين فقر�ت 

�لندوة، و�ل�ستماع �إلى �لأبحاث �لمقدمة من �لباحثين و�لختتام بالحو�ر ومناق�سة 

�لباحثين بم�ساركة جمهور �لم�ستمعين.  وقد تم توزيع �لديو�ن على �أ�ساتذة د�ئرة �للغة 

�لعربية في �لجامعة �لذين قامو� 

بدر��ستة وتقديم �لأبحاث عن �سعره. وتم 

عر�ص �سريط م�سور عن �ل�ساعر من 

�نتاج جمعية بيرزيت �سم مجموعة من 

�سوره �لقديمة و�لقاء ق�سيدة م�سجلة 

ب�سوت �ل�ساعر بعنو�ن "بغد�د �لثائرة" 

يذكر �أن �ل�ساعر �لعربي �لكبير دياب 

ربيع كان قد فارق �لحياة  في 14 تموز 

2010 في مدينة �سارلوت بولية 

نورث كارولينا �لأميركية عن عمر 

ناهز �لثمانية و�لثمانين عاما. وقد تولت 

جمعية بيرزيت في �لوليات �لمتحدة 

ن�سر مجموعته �ل�سعرية �لكاملة في 

باأيام  وفاته  �لربيع" قبل  ديو�ن "�سذر�ت 

تكريما لإبن بيرزيت �لذي رفع ��سم بلدته 

عاليا في دنيا �لأدب و�ل�سعر �لعربي في �لمهجر بحيث ��ستحق بجد�رة لقب "خاتمة �أ�سهر �سعر�ء �لمهجر" من قبل �لنقاد في �ل�سحافة 

�لعربية، كما و�سفه �أحد �لنقاد بـ "�آخر �لعنقود في �ل�سعر �لمهجري".  

ال�صاعر الراحل دياب ربيع

الم�صاركون في الندوة االنقدية لديوان �صذرات الربيع لل�صاعر دياب ربيع في جامعة بيرزيت من 

اليمين د. علي خواجة هيثم عرنكي، د. اإبراهيم مو�صى، د. محمود العط�صان د. غدير خروبي

�سدر حديثًا من تاأليف �ل�سيدة �سعاد فر�سخ �لدجاني ق�سة ق�سيرة لالأطفال 

ت�سف بها ما حدث لآلف �لطفال و�لعائالت في قطاع غزة نتيجة �لحرب 

�لهمجية �لتي �سنتها �إ�سر�ئيل على �لقطاع عام 2008 - 2009. ومع �أن لكل 

عائلة ق�ستها بما حدث نتيجة �لق�سف �لع�سو�ئي للمدنيين في بيوتهم، �إل �أن 

�لنتيجة و�حدة، حيث تعددت �ل�سباب ولكن �لموت و�حد.

ل �سك �أن ق�س�ص كهذه ُت�سّجل ما �رتكبه �ل�سهاينة، وللمرة �لألف، من �إجحاف 

بالحقوق �لمدنية و�لإن�سانية لل�سعب �لفل�سطيني. وبهذه املناسبة تتقدم 

جمعية بيرزيت بالتهنئة للسيدة سعاد فرسخ الدجاني بصدور هذا 
الكتاب متمنني لها مزيدا من النجاح والعطاء والتقدم.



�صالم فيا�ض يفتتح "�صوق العاللي" في البلدة القديمة في بيرزيت

بيرزيت - �فتتح رئي�ص �لوزر�ء �لفل�سطيني �لدكتور �سالم فيا�ص في 

2011/3/26 �ل�سوق �ل�سعبي '�لعاللي' في �لبلدة �لقديمة في بيرزيت، �لذي 

تنظمه �لبلدية بالتعاون مع "غاليري" ومطعم حو�ص �لعلية وجمعية �لروزنا.

وعبر رئي�ص �لوزر�ء عن �سعادته بزيارة �ل�سوق، و�أكد �أن هذ� �لعمل ي�ساهم في 

تعزيز �لعمل �لثقافي و�لتر�ثي في فل�سطين وعلى كافة �لم�ستويات، وخا�سة �أن 

معظم �لمعرو�سات في �ل�سوق هي من �لمعرو�سات �لتر�ثية و�لأعمال �ليدوية  

و�لمنزلية �لفل�سطينية، ومن مختلف �لقرى و�لبلد�ت �لمجاورة. 

ودعا فيا�ص �إلى ت�سجيع هذ� �لعمل وتعميمه في بلد�ت وقرى فل�سطين خا�سة ما 

يميزه من �سر�كة بين موؤ�س�سات �لحكم �لمحلي ومختلف موؤ�س�سات �لمجتمع 

�لمدني �لأخرى.  

يذكر �أن فكرة �إقامة �سوق '�لعاللي' تاأتي �سمن خطة �لبلدية لإعادة �إحياء �لبلدة �لقديمة في بيرزيت وتح�سين م�ستوى �لمعي�سة للمو�طنين.

اأخبار بيرزيت ...
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اأخبار جمعية بريزيت ...

عقد مجل�ص �إد�رة جمعية بيرزيت �جتماعه �ل�سنوي في مدينة نيويورك 

بالفترة �لزمنية 2 - 3 ني�سان )�إبريل(، 2011 و�لذي ��ست�سافه فرع 

�لجمعية في نيويورك. وقد ح�سر �لجتماع ممثلون عن جميع فروع 

�لجمعية في �لوليات �لمتحدة. وتخلل �لجتماع مناق�سات ومد�خالت 

جدية حول م�ستقبل �لجمعية وحول �نخر�طها في محاولت جادة 

لتح�سين و�سع �لموؤ�س�سات في بيرزيت وو�سع �لجالية في �لوليات 

�لمتحدة. وهذه بع�ص �لقر�ر�ت �لتي �تخذت:

1. �إنتخاب هيئة �إد�رية لعام 2011: تم في نهاية �لجتماع �نتخاب 

لجنة تنفيذية جديدة ح�سب متطلبات �للو�ئح �لد�خلية للجمعية. وكانت 

�لنتائج كما يلي: خالد �إميل ق�سي�ص، رئي�ص �لجمعية؛ �سمر )كيله( وهبة، 

نائب رئي�ص �أول؛ ماريالند عبيد، نائب رئي�ص ثاني؛ هاني كيله، �أمين 

�ل�سندوق؛ د. ماري جورج كيله، �سكرتيرة؛ وهيثم عرنكي، موؤرخ 

�لجمعية.

2. موؤ�س�سات بيرزيت: بناًء على �لميز�نية �لمقررة لعام 2010، خ�س�ص 

مجل�ص �لإد�رة �لمبالغ �لتالية: 

خ�س�ص �لمجل�ص مبلغ 2000 دولر لكل من �لموؤ�س�سات �لتالية: موؤ�س�سة 

�لروز�نا، جمعية �سيد�ت بيرزيت �لخيرية، نادي بيرزيت، وك�سافة بيرزيت 

�لرثوذك�سية. و�سيتم ت�سليم هذه �لمبالغ هذ� �ل�سيف خالل زيارة �أع�ساء 

�لجمعية �لى بيرزيت. كذلك خ�س�ست �لجمعية مبلغ 500 دولر لكل من 

16 عائلة محتاجة )ح�سب تعريف �للو�ئح �لد�خلية(، و�سيتم ت�سليمها في 

�أقرب مدة ممكنة.

3. برنامج ''طيور �لعودة'': �أقر مجل�ص �لإد�رة فتح ح�ساب خا�ص لت�سيير 

�أمور برنامج ''طيور �لعودة'' �لذي يعقد مرة كل �سنتين. و�لهدف من هذ� 

�لبرنامج هو �إ�سد�ء خدمة ل�سبيبة جالية بيرزيت في 

�ل�ستات �لمريكي و�لذين ي�سعب عليهم ماليا ترتيب 

زيارة �إلى �لوطن �لم، وذلك لتقوية �لرو�بط مع �لأهل 

و�لأر�ص في فل�سطين.  

4. �لمنح �لدر��سية: ناق�ص مجل�ص �لإد�رة وو�فق على 

خطة مبدئية لزيادة �لمبلغ �لمخ�س�ص للمنح �لدر��سية 

لم�ساعدة �لذين يفتقرون �لى �لمو�رد �لمالية لتكملة 

در��ساتهم �لعالية �أو �لخا�سة، وذلك �عتماد� على توفر 

هذه �لمبالغ في �لم�ستقبل.

5. �سجرة �لعائلة �لبيرزيتية: و�فق �لمجل�ص على خطة لتحديث �سجرة 

�لعائلة �لبيرزيتية لجميع حمائل �لبلدة، بحيث تكون جاهزة بحلول 

موعد �لموؤتمر �لقادم في �سان فر�ن�سي�سكو في �سهر تموز 2012. و�لهدف 

من هذ� �لتحديث هو �إبقاء �لأجيال �ل�ساعدة على علم بالأقارب و�لأجد�د، 

وعالقتهم ببع�سهم �لبع�ص.

6. �لجتماع �ل�سنوي لمجل�ص �لإد�رة: تقرر �أن تكون مدينة �سان 

فر�ن�سي�سكو هي مكان �لجتماع �ل�سنوي لمجل�ص �لإد�رة وذلك في �ستاء 

.2012

فرع نيويورك ي�صت�صيف الم�صاركين في اجتماع مجل�ش االإدارة

�أقامت جالية بيرزيت في نيويورك، ن�ساطات خا�سة ترحيبا بالم�ساركين 

في �جتماع مجل�ص �لإد�رة. وت�سمن ذلك ع�ساًء فاخر�ً م�ساء يوم �لجمعة 

في بيت خليل وكفاح ع�سفور في لونج �آيالند. وفي م�ساء يوم �ل�سبت 

�أقام �لنادي بم�ساركة �أبناء �لجالية في منطقة نيويورك حفلة في كني�سة 

�سانت جون حيث ��ستمتع �لجميع بوجبة عربية لذيذة وبالمو�سيقى 

و�لأغاني �لعربية �إ�سافة �لى �لدبكة �لفل�سطينية من قبل فرقة �لدبكة 

�لتابعة لفرع نيويورك.

مجل�ض اإدارة جمعية بيرزيت يخ�ص�ض مبالغًا مالية اإلى موؤ�ص�صات 

بيرزيت في اجتماعه ال�صنوي بمدينة نيويورك

اللجنة التنفيذية الجديدة لجمعية بيرزيت. من اليمين: ماريالند عبيد، خالد 

ق�سي�س، �سمر وهبة، هيثم عرنكي، د. ماري كيلة، وهاني كيلة
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�لجمعة 2010/10/15 نال �سر �لعماد �لمقد�ص في كني�سة �لمهد 

�لطفل ديفيد �سليمان م�سلم و�لطفل جون �سليمان م�سلم.

�ل�سبت 2011/2/4  نالت �سر �لعماد �لمقد�ص في كني�سة �لرعية  

�لطفلة مير�ل نزيه �أكرم �سحادة.

�لأحد 2011/24/4 نالت �سر �لعماد �لمقد�ص في كني�سة �لالتين – 

�ل�سلط �لطفلة ميرنا �سادي علو�ص.

اأكاليل

�ل�سبت 2010/10/9 تم �إكليل �لآن�سة ناريمان ب�سام عيد على 

�ل�سيد �سامر منير قورة من ر�م �هلل.

�ل�سبت 2010/10/16 تم �إكليل �ل�سيد مازن �سليمان �ساهين على 

�لآن�سة �سيما عي�سى �سعادة من رفيديا.

�ل�سبت 2010/9/11 تم �أكليل �لآن�سة ديما د�وؤد م�سلم على �ل�سيد 

�أ�سامة عودة جر�ي�سة من بيت �ساحور.

�لخمي�ص 2010/9/23 تم في كني�سة �لرعية �إكليل �ل�سيد ماجد 

�سعادة عبد�هلل �سعادة على �لآن�سة فيولت �أدمون �سحادة.

�لأحد 2010/9/26 تم �إكليل �ل�سيد لبيب كميل نا�سر على �لآن�سة 

د�نا ز�هي عو�د من جفنا.

�ل�سبت 2010/10/2 تم �إكليل �ل�سيد هاني ز�هي نا�سر على �لآن�سة 

لورين جورج �أبو �سعدة من بيت �ساحور.

�لأحد 2011/3/6 تم �إكليل �ل�سيد يو�سف ع�سام ربيع على �لآن�سة 

ة من بيت لحم.
ّ
�سامية جري�ص ُمر

�لأحد 2011/1/5 تم �إكليل �لآن�سة روز�لي جري�ص عيد على �ل�سيد 

جورج ملك هندو.

وفيات

�لخمي�ص 2010/9/32 �إنتقلت �إلى رحمته تعالى في بيرزيت 

�ل�سيدة ُزهرة ع�سفور �سحادة عبد�هلل عن عمر )84( �سنة.

�لثالثاء 2010/5/10 �إنتقل �إلى رحمته تعالى في بيرزيت �ل�سيد 

عي�سى جاد�هلل جري�ص �إمعيد عن عمر )71( �سنة.

�لأربعاء 2010/10/13 �إنتقلت �إلى رحمته تعالى في عمان 

�ل�سيدة �سيود حبيب حنانيا زوجة �ل�سيد نبيه من�سور عو�د عن عمر  

)67( �سنة.

�لأثنين 2011/1/18 �إنتقلت �إلى رحمته تعالى في بيرزيت �ل�سيدة 

غالية وديع عبد�هلل �أرملة �لمرحوم �أنطون لطفي �ل�سايح عن عمر 

)84( �سنة.

�لأحد 2010/11/15 �إنتقلت �إلى رحمته تعالى في �سان 

فرن�سي�سكو �ل�سيدة ر�سمية �سبلي كيلة )�أم حنا(عن عمر )88( �سنة.

�لثالثاء 2010/11/23 �إنتقل �إلى رحمته تعالى في عمان �ل�سيد 

�سامي مو�سى عي�سى م�سلم عن عمر )63( �سنة.

�لثالثاء 2010/11/30 �إنتقلت �إلى رحمته تعالى في بيرزيت 

�ل�سيدة �سهيلة ر��سي بربار زيادة )�أم �سالم(عن عمر )58( �سنة.

�لجمعة 2010/12/17 �إنتقلت �إلى رحمته تعالى �ل�سيدة ب�سمة 

�إبر�هيم كيلة )�أم عدنان(عن عمر )85( �سنة.

�لخمي�ص 2011/1/6 �إنتقل �إلى رحمته تعالى في �سيكاغو �ل�سيد 

فرن�سي�ص �سليمان نا�سر �ساهين عن عمر )78( �سنة.

�لخمي�ص 2011/2/17 �إنتقل �إلى رحمته تعالى في �أمريكا �لق�ص 

نجيب مو�سى عي�سى م�سلم عن عمر )80( �سنة.

�لثالثاء 2011/3/22 �إنتقل �إلى رحمته تعالى في بيرزيت 

�لمرحوم �بر�هيم مو�سى ربيع عن عمر 61 �سنة.

�لأحد 2011/4/24 �إنتقلت �إلى رحمته تعـالى في بيرزيت  �ل�سيدة 

كريمة يعقوب بربار ) �أم روؤوف علو�ص( عن عمر )48( �سنة.

�لأحد 2011/4/24 �إنتقل �إلى رحمته تعالى في عمان �ل�سيد رجـا 

يعقوب ربيـع عن عمر )37( �سنة.

�لثالثاء 2011/2/24 �إنتقل �إلى رحمته تعالى في لو�ص �أنجلو�ص 

�ل�سيد بول�ص �سابا خوري عن عمر يناهز 70 �سنة.

اأخبار اأهل بريزيت ...

 خططوا من الآن

حل�ض�ر امل�ؤمتر احلادي ع�رش جلمعية بريزيت 

 والذي �ضينعقد يف �ضان فران�ضي�ضك�

ما بني 4 - 8 مت�ز )ي�لي�(، 2012

لقاء الأقارب والأهل والأ�ضدقاء، حفالت 

رائعة، رحالت �ضّيقة، فكاهة، ندوات، برامج 

�ضّيقة، اإجازة ممتعة جلميع اأفراد العائلة.

جمعية بريزيت ... منكم واإليكم، تعمل 

مل�ضلحة بريزيت واأهلها.

�ضارك�ا يف فعالياتها. �ضاهم�ا يف منّ�ها. 

�ضّددوا ا�ضرتاكاتكم، وترّبع�ا ببع�ض ما 

اأعطاكم الله. �ضاعدونا كي ن�ضاعد اجلميع.
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خطوبات

�لخمي�ص 2010/9/30 تمت خطوبة �لآن�سة لور� يو�سف �سايج على 

�ل�سيد ر�مي م�سعد من عابود.

�لخمي�ص 2010/10/14 تمت خطوبة �ل�سيد �إياد �أ�سامة جا�سر على 

�لآن�سة ديال �سامي ربيع.

�لأحد 2010/11/21 تمت خطوبة �ل�سيد جورج نبيل فرح على 

�لآن�سة �سم�ص با�سم بدرة من بيت �ساحور.

�لأحد 2010/12/12 تمت خطوبة �لآن�سة دينا لبيب عيد على 

�ل�سيد عماد ق�سوع من ر�م �هلل .

�لخمي�ص 2011/1/6 تمت خطوبة �ل�سيد �أدهم ح�سيب كيلة على 

�لآن�سة عرين مو�سى هيالنة من عين عريك.

�لجمعة 2011/2/4 تمت خطوبة �ل�سيد مو�سى بادي �ساهين على 

�لآن�سة جورجيت لبيب �للدعة من ر�م �هلل.

��ل�سبت 2011/12/3 تمت ُخطوبة �لآن�سة مارينا ق�سطندي علو�ص 

�لمقيمة في ديترويت على �ل�سيد عّمار �إليا�ص من مدينة حم�ص 

و�لمقيم في ديترويت �أي�سًا.

مواليد

�ل�سبت 2010/9/11 ُرزق �ل�سيد �سامي عوي�سة وزوجته رونز� 

عبد�هلل بمولودهما �لبكر �أ�سمياه »مو�سى«.

�لثالثاء 2010/9/21 ُرزق �ل�سيد نديم خليل �إبر�هيم وزوجته 

روز�نا �أنطون ميالني بمولودتهما �لبكر �أ�سمياها »جي�سيكا«.

�لخمي�ص 2010/9/16 ُرزقت �ل�سيدة ربى حنا ربيع وزوجها �ل�سيد 

�إبر�هيم ُمقبل بمولود جديد �أ�سمياه »عي�سى«.

�لثالثاء 2010/9/21 ُرزق �ل�سيد �سالمة ن�سال �سالمة عبد�هلل 

وزوجته روز هاني متى �سالمة بمولودهما �لبكر �أ�سمياه »�إليا�ص«.

�لجمعة 2010/11/8 ُرزق �ل�سيد �سامر عودة �سحادة وزوجته 

ميرنا بمولودة جديدة �أ�سمياها »مريم«.

�لخمي�ص 2010/11/18 ُرزق �ل�سيد د�وؤد ذياب �أبودية وزوجته 

غ�سون بمولود جديد �أ�سمياه »�أمير«.

�لأحد 2010/11/21 ُرزق �ل�سيد يو�سف �أبو �لن�سر وزوجته لميا 

بمولودة جديدة �أ�سمياها »باتري�سيا«.

�لأحد 2010/11/14 ُرزق �ل�سيد �أمين �سكري �ساهين وزوجته 

ميرفت �لمقيمان في كند� بمولوديهما �لتو�أم �أ�سمياهما »�سادي « و 

»جودي .«

�لإثنين 2010/10/4 ُرزق �ل�سيد لوي�ص �سليم عبد�هلل وزوجته 

حنان بمولود جديد �أ�سمياه »�سهيل .«

�ل�سبت 2010/10/30 ُرزقت �ل�سيدة نان�سي �سحادة ناطور مغّنم 

وزوجها �ل�سيد ع�سام جورج مغّنم بمولود جديد �أ�سمياه »جورج .«

�ل�سبت 2010/11/6 ُرزق �ل�سيد جورج ر�جي كيلة وزوجته نغم 

نادر زيادة بمولودهما �لبكر �أ�سمياه »ر�جي«.

�لثالثاء 2011/1/18 ُرزق �ل�سيد كمال �سحادة �ساهين وزوجته 

ريما �لمقيمان في �لفحي�ص بمولودة جديدة �أ�سمياها »نتالي«.

�لثالثاء 2011/2/1 ُرزق �ل�سيد حنا حليم �سحادة وزوجته �سيرين 

بمولود جديد �أ�سمياه »�إليانو�ص«.

�لأربعاء 2011/2/2 ُرزق �ل�سيد �سهيل متى عبد�هلل وزوجته كاتيا 

بمولود جديد �أ�سمياه »و�سيم«.

�لخمي�ص 2011/2/10 ُرزق �ل�سيد طارق جري�ص عيد وزوجته �أديل 

بمولودة جديدة �أ�سمياه »غنى«.

�لثالثاء 2011/1/11 ُرزق �ل�سيد �إيهاب �سكري وزوجته �سابرين 

بمولودهما �لبكر �أ�سمياه »مجد«.

�ل�سبت 2011/1/22 ُرزق �ل�سيد �سليم جري�ص عبيد وزوجته رونيت 

�لمقيمان في �لنا�سرة بمولودهما �لبكر �أ�سمياه »جري�ص".

�ل�سبت1102/3/21 ُرزق �ل�سيد �سحادة روؤوف بربار وزوجته لبنى 

بمولودة جديدة �أ�سمياها "لمـار".

�لإثنين 2011/3/14 ُرزق �ل�سيد �سامي خليل زنايد وزوجته �إليانا 

�لمقيمان في �سيكاغو بمولودة جديدة �أ�سمياها "�إيلين".

�لثالثاء 2011/3/22 ُرزق �ل�سيد خليل �سحادة ناطور وزوجته 

ُجمانة بمولود جديد �أ�سمياه "�سحادة".

�لجمعة 2011/4/1 ُرزقت �ل�سيدة ديما خليل كيلة وزوجها 

جوزيف ُدقماق بمولودهما �لبكر �أ�سمياه "رامي".

�لجمعة 2011/4/8 ُرزق �ل�سيد خليل هاني م�سلم وزوجته نادرة 

بتو�أم جديد �أ�سمياهما "فادي" و "هالة".

�لخمي�ص 2011/4/14 ُرزق �ل�سيد �سامر كريم �سايج وزوجته ريتا 

�لمقيمان في �أونتاريو- كند� بمولود جديد �أ�سمياه "�أنطوني".

�لخمي�ص 2011/4/14 �أنعم �هلل على �سمر خوري فريدريك�ص 

وزوجها ريد فريدريك�ص بمنطقة ديترويت بطفل �أ�سمياه كايد.

عماميد

�ل�سبت 2010/8/20 نالت �سر �لعماد �لمقد�ص في كني�سة �لزبابدة 

�لطفلة لميتا ر�مي غنام.

�ل�سبت 2010/9/11 تم في كني�سة �لرعية منح �سر �لعماد �لمقد�ص 

للطفلة زينة ليث ق�سي�ص.

�ل�سبت 2010/9/18 تم في كني�سة �لرعية منح �سر �لعماد �لمقد�ص 

للطفل وديع قاهر �إبر�هيم �أبودية و�سقيقته �لطفلة كند� قاهر 

�إبر�هيم �أبودية.

�ل�سبت 2010/10/2 نالت �سر �لعماد �لمقد�ص في كني�سة �لرعية 

�لطفلة �سوفيا جورج زنايد.

�لجمعة 2010/10/15 نال �سر �لعماد �لمقد�ص �لطفلة �أنجيلينا 

عي�سى نبيل �ساهين.



�أن للثعلب دينا خمطٌئ من ظّن يوماً 

لقد جاءت الثورتان ال�ضبابيتان التون�ضية وامل�رصية يف وقت نحن 

يف اأم�ّس احلاجة فيه اىل ن�ضمة هواء وطنية تبعث الأمل يف النفو�س. 

وتغرّيت مالمح وجوهنا لتُْظهر نوعاً من الرتياح باأنه، واأخرياً، جاء وقت 

النطالق على �ضهوة جواد القومية العربية اإىل اآفاق التحّرر من �ضال�ضل 

كثرية كانت تكبلنا. وهنا اأي�ضاً اأبرقت اأعيينا باأن وقت التعامل كالند 

بالند مع القوى التي جثمت على �ضدورنا طوياًل - خ�ضو�ضاً القوى ال�ضهيونية والغربية - قد حان 

واأن ال�ضوء يف نهاية النفق قد بان.

ومل تكن الثورة الليبية على اختالف من هذا. فنظام القذايف نظام ديكتاتوري اأبقى البالد يف 

م�ضتنقع قبلي �ضاذ، اأذعن بالنهاية للقوى المربيالية. كان مليئاً بالف�ضاد والع�ضوائية والنفرادية يف 

احلكم، ول �ضك اأن الوقت قد حان للتغيري واللتحاق بركب احل�ضارة والتقّدم. ولذلك، كانت 

الثورة. اإل اأن النظام ا�ضتطاع جر الثورة اىل املجابهة امل�ضّلحة. وهنا كانت الغلطة الكربى. لقد 

جلبت هذه املجابهة الع�ضكرية الثعالب المريكية والفرن�ضية والربيطانية واليطالية والكندية. 

و�ضال لعابهم على هذه الفر�ضة، فقد ظهروا باأنهم اأتوا حلماية املواطنني الُعّزل، ولدعم احلركة 

الدميقراطية اجلديدة. وتالهثوا يف اإ�ضدار قرار جمل�س الأمن رقم 1973 يف غ�رصن اأيام لفر�س 

احلظر اجلوي على ليبيا، وا�ضطحب ذلك ق�ضف كل ما يتعلق باآلية احلرب الليبية ودفاعاتها 

الأر�ضية. وجتدر املالحظة هنا اأن هذه الدول الغربية مل تُدافع يوماً، ولو ملّرة واحدة، عن حّريات 

ال�ضعوب يف اأي قطر كان.وتاريخهم مع الق�ضايا العربية العادلة حافل بالعداوة والظلم، وحتى 

با�ضتخدام حق النق�س يف المم املتحدة. وما ا�ضتخدام القوة هذا اإل خطوة اأوىل ملخطط مدرو�س يف 

كيفية التعامل مع النظمة املحتملة يف الوطن العربي نتيجة التغيري اجلارية اأحداثه الآن.

وثمة �ضوؤال اآخر هام وهو ملاذا �ضارعت جامعة الدول العربية "لال�ضتنجاد" بقوى الهيمنة يف 

العامل، بدًل من اللجوء اىل الدول العربية وال�ضالمية والفريقية ودول اأمريكا الالتينية لإقناع 

القذايف وحفظ ماء وجهه للخروج من ليبيا ب�ضالم؟ لقد و�ضع العرب ثقتهم بنف�س الدول التي 

عملت دوماً على ا�ضتغاللهم وتفرقتهم و�ضلب ثرواتهم واأرا�ضيهم ظناً منهم اأن لهذه الثعالب 

مبادئ اأخالقية، غري مبداأ »اأخدمك الآن كي تخدمني دوماً«.

ولكن، ل غرابة يف ذلك. فبعد الت�ضحيات اجل�ضيمة التي بذلتها ال�ضعوب العربية للح�ضول 

على ال�ضتقالل من قوى ال�ضتعمار والنتداب، بقيت احلال تتدهور من �ضيء اىل اأ�ضواأ بقيادة �ضّلة 

من ال�ضخ�ضيات والأحزاب التي برهنت على ف�ضلها وعدم قدرتها على مواجهة قوى الت�ضلط 

والقهر والنهب. فاجلروح العميقة بني البلدان العربية، والتي ت�ضمى زوراً "احلدود" ملا تزل تفّرقنا 

ومتنع من وحدتنا. وما هذه الوحدة اإل ال�ضمان الوحيد حل�ضولنا على حقوقنا يف اأرا�ضينا وال�ضيادة 

العربية عليها. وحتت قيادة هذه الزمرة خ�رصنا اأر�ضاً طيبة يف فل�ضطني واجلولن واأجزاء اأخرى من 

الوطن العربي، وتلّوثت الأر�س بقدوم املاليني من العن�رصيني ال�ضتيطانيني، وتبعرثت ثرواتنا 

الطبيعية نتيجة ت�رصفات زمرة من املت�ضلطني املافياويني، وِقيَد خرية �ضبابنا و�ضاباتنا اىل غياهب 

ال�ضجون القمعية.واآخر ف�ضول املهزلة اأن جاء من ا�ضتعمرنا وا�ضتغلنا لكي يحررنا ... من اأنف�ضنا!! 

ومن هذا الواقع الأليم، نرحب كل ترحيب بثورة تون�س وم�رص واليمن والبحرين وليبيا ... الخ.

اإل اأن هذا الرتحيب والإكبار يجب اأّل يقفا عند حدود ال�ضكر والنحناء للثائرين يف م�رص 

وتون�س واليمن وليبيا، بل يجب اأن يبداأ هنا يف هذه البلد اأي�ضاً والتي ت�ضّمي زورا "معقل احلرية". 

اإن ال�ضعب العربي عامة وال�ضعب الفل�ضطيني خا�ضة عانوا ول يزالوا يعانون من �ضيا�ضات هذا 

البلد، بينما اجلالية العربية بجميع اأطيافها ل تقف عند قدر امل�ضوؤولية كي تتحالف مع القوى 

ال�ضديقة يف املجتمع المريكي وت�ضتخدم الدميقراطية نف�ضها لتغيري جمرى الأمور.

v v v v v

جمعية بيرزيت

جمعية خيرية �جتماعية ثقافية وتربوية تاأ�س�ست 

في �لوليات �لمتحدة عام 1987 لتوثيق عرى 

�ل�سد�قة و�لعالقات �لخوية بين �أهل بيرزيت في 

جميع �أنحاء �لعالم.

ن�سرة دورية ت�سدر باللغتين �لعربية و�لنجليزية عن 

جمعية بيرزيت في �لوليات �لمتحدة. �لمقالت 

�لمن�سورة تعّبر عن ر�أي �أ�سحابها فقط ولي�ص 

بال�سرورة عن ر�أي ''ر�سالة بيرزيت'' �أو جمعية 

بيرزيت.

رئي�ش التحرير

جورج اأديب خوري ـ ديترويت

هيئة التحرير

 �أحمد عزية، هيثم عرنكي، د. منير خليل نا�سر،

 د. يو�سف �ساكر فر�سخ، هيلد� زهر�ن ��سحق،

د. ماري جورج كيلة، وجدي ربيع

اأر�ضل جميع الأخبار اإلى المرا�ضل في منطقتك، اأو الى عنوان المجلة:

P.O. Box 1822, Norwalk, CA 90651 USA
هاتف: 1943-991 (714)، فاك�س: 991-1594 (714)

office@birzeitsociety.org :البريد الليكتروني

المرا�صلون

بيرزيت، فل�ضطين: عي�ضى علو�س، ماري عايد، ربى نا�ضر

عمان، الأردن:  يو�ضف جورج عبد اهلل

د. ماري كيلة 503-5709 (443) وا�ضنطن العا�ضمة: 

د. منير نا�ضر 753-2008 (703)  

 نيويورك:  هيلدا زهران ا�ضحق 592-4230 (631)

لبنى ع�ضفور  379-5334 (516) 

تن�ّضي: �ضهير بربار  531-0557 (865)

�ضمر كيله وهبه 889-0385 (510)  �ضان فران�ضي�ضكو: 

لو�س اأنجلو�س:  �ضراب عرنكي 778-2625 (714)

هيو�ضتن: ليلى خوري وكري�ضتين �ضايج240-7042 (281)  

فلوريدا: ڤيكي ق�ضي�س 754-6845 (407)

مي�ضيغان والو�ضط: جورج خوري 544-0359 (248)

اأوهايو: ماريالند عبيد 228-6223 (216)

اإ�صتراك الع�صوية ال�صنوي: 75 دوالراً للعائلة

كلمــة رئيــ�ش التحريــر
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اأمجاد ما�شيه العريق في 
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