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 تعتعة

 حّول غضبك إىل مشروع

 قبل التعتعة

مازلت أشك، من حيث املبدأ، ىف جدوى الكتابة ىف هذا
املوضوع بوجه خاص، ومع ذلك مجعت ما آتبته ىف هذه النشرة
اليومية منذ بداية اجلولة احلالية ىف الكارثة املتجددة قبل

–اهز األربعني صفحة، وشعرت أنىن ثالثة أسابيع، فبلغ ما ين
أناقض نفسى بشكل ما، قلت أوجز آل ذلك ىف ستمائة –هكذا 

ومخسني آلمة، احلد األقصى للدستور، فوجدت أن اإلجياز أآثر
إفادة، فكتبت التعتعة الىت صدرت قبل أول أمس ونشرت ىف
الدستور فعال، وحني مهمت بإعادة نشرها هنا اليوم آالعادة،

وصلىن بعض الربيد ردا على ما سبق آتابته، وأيضا،آان قد 
حامال اقرتاحات عملية ختفف من غيوم احلرية، وتفتح الباب ألى

مهما بلغ تواضعه، فقررت أن أمجع هذا آله ىف نشرة إسهام 
 اليوم لعله يكمل بعضه بعضا 

 وفيما يلى ترتيب هذه النشرة لعله حيقق هذا الغرض 

املوجز الذى نشر ىف تعتعة الدستور بعنوان :أوال
والذى وجدت أنه آان شديد التكثيف فجاءت ،"متواطئون"

رسائل األصدقاء هنا اآلن، مبثابة املذآرة التفسريية له بشكل
 . أو بآخر

وهى تبني اجلهاد، مدحت منصور. درسالة الصديق  :ثانيا
إرعابهحني يوقظ احلدث الدامى بكل ) رمبا األآرب(الشخصى 

وبشاعته، يوقظ فينا قرارت ذاتية أدعو اهللا أن تكون قابلة
قرارات تعلن التزاماٍت ما،. للتنفيذ طول الوقت طول العمر

هى الىت آنت أعىن أا سوف تتكاثف وترتابط حىت يصبح التغيري
القادم هو النتاج الطبيعى هلا، ليس فقط تغيري الفرد الذى

امل، وهذا ما آنت أعنيه بـتغيري الع  أعلنها، بل رمبا
آل واحدة ىف موقعها، -اخلاليا –تنشيط الوحدات البشرية 

وإزالة التلوث الذى حلقها بالكالم والكسل واخلداع والكذب،
 ....و...و
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، وهى على تواضعأميمة رفعت.درسالة الصديقة  :ثالثا
مهما" أى شىء"ما تقرتحه من إسهامات، إال أا تبني آيف أن 

داخلنا وخارجنا ما ينفعنا وينفع َل هو ممكن أن يبىن ىف َضُؤ
 الناس،

وأنتهزها فرصة ألعتذر هلا أن ما نشر أمس ىف بريد( 
مرسال من اجلمعة بامسها تعليقا على املؤسسة الزواجية، آان 

، وليس منها،مدحت منصور. دالضيف األول هلذه النشرة وهو 
ذا التصحيح، وقد آخذتمدحت صباح اليوم ه. وقد أرسل إّىل د 

سكرتاريىت مؤاخذة شديدة هلذا اخلطأ الذى آان علّى أن أآتشفه
واآلن فهمت،  أميمة،. حني تعجبت أن يأتى هذا الرأى من د

  )فعذرا

رسالة عملية وهامة جاءتى عرب الشبكة العربية :رابعا
 "حتّول غضبك إىل مشروع"تدعو إىل أن : للعلوم النفسية

**** 

 )تعتعة الدستور: (أوال

 !!!"متواطئــون" 

اهلول، اهللع، األشالء، املوت، الدمار، البطوالت،...
آلها معا ال تريد أن ترتآىن: االستشهاد، القوة، اخلسة، النذالة

برغم أنىن ال أشاهدها رأى العني، الدماء تغمر وعيى حىت أعلى
األطفال وولولةتزحف حنو مداخل أنفاسى، صيحات    الصدر وتكاد

األمهات الثكاىل يتشكل هبا آل صوت يصلىن، ولو آان بوق سيارة،
 . أو أزيز فتح باب قريب، أو شخشخة صوت مصعد قدمي

بلغ ىب احلال أن أتصور أن أى إهلاء عن فعل ميكن أن حيول
دون اجلارى هو فـُـرجة ال أآثر، األمل الساحق إن مل يدفع إىل

إىل مازوخية استمنائية قبيحة، آل فعل قادر ميكن أن ينقلب
املساعدات واألصوات والتربعات واالبتهاالت والدموع آلها حمرتمة
ومشكورة ورائعة، لكنها ىف اية النهاية قد تكون إجهاضا

اخلوف. لفعل أآرب وأهم، فعل ميكن أن نتفجر به إىل ما ينبغى
اأن نكتِفى بتلك األعمال الطيبة والنوايا احلسنة تنفيث

مبعىن أن تلك األعمال الطيبة ميكن أن جتهض الغضب  وتسكينا،
فالثورة، وأى إجهاض للغضب فالثورة هو تأجيل آخر، ودليل

أننا مل نتعلم من اهلدنة، والتهدئة، والوعود،  على
إن أى فعل، أو.والكذب، والتدليس طوال واحد وستني سنة

 .و تواطؤامتناع عن فعل، يساهم ىف استمرار هذا الوضع، ه

 ما العمل؟. ال يتحمل مسئوليته فهو متواطئ  من

دع جانبا حكومات الكبار الذين ال نكف عن استعطافهم
الذى -واالستنقاذ هبم وهم خيذلوننا سرا وعالنية، دع أوباما 

وهو ال يعلق على موقف بلده من قرار جملس -!!فرحنا بفوزه 
)مقابل مخسة(وا عض 290األمن، مث وهو يصوت ىف الكوجنرس مع 

، ودع سارآوزى!!إخل..على حق إسرائيل ىف الدفاع عن النفس
 ودع ممثل االحتاد األورىب   يصرح أن محاس تصرفت بشكل ال يغتفر،
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ودع  يصرح أن ما تفعله إسرائيل هو حق دفاعى مشروع،
مريآل تنصح وتفىت وحتذر، وهى حتّمل محاس مسئولية الدم اجلارى،

مليئا بدم  دوها على النت فنجاناحىت أرسل هلا منتق
مل أذآر أن عليك أيضا أن تدع تعبريات وجوه امللوك(األطفال، 

والرؤساء واملسئولني العرب، منهم هللا، ألنك تدعها من تلقاء
 ).نفسك

مث إنك ال ميكن إال أن حترتم جهود النفسيني وهم يتطوعون
تعجبلتخفيف اآلالم إثر الصدمات خاصة لدى األطفال، وأن 

برباعة اجلراحني يلحقون أو ال يلحقون ما تطاير من أشالء، على
أال تتوقف ذاهال وأنت تسمع أصوات عربات اإلسعاف خترتق جدر

تعايرنا أننا ما  األنني املكتوم والصرخات امللتهبة وهى 
 زلنا أحياء،

وأيضا لك أن جتزع آما تشاء من منظر األمهات حيتضّن بقايا
، آما أنه...و......، و....، و...حنب، وأطفاهلن وهن ينت

املظاهراتى، واهلتافات  من حقك أن تفرح بكل هذا االحتجاج
 . احملرضة، ولكن ال تأمل فيها أآثر من قدراهتا

دع آل هذا جانبا دون أن تنساه، ودون أن تتقطع أملا 
وهو ال يرتآك تدعه، ودون أن ُتفرج عن غضبك بتعليق مغيظ أو

دع آل ذلك واحرتم ما مل تستطع أن تشارك فيه مع،تفسري دا
إجيابيا، فكل من شارك بأى شىء بأية طريقة، بأى قرش، بأى

 .دواء، هو أفضل ألف مرة من مائة متفرج نعـّاب

دع آل ذلك وتعاىل نبحث عن مسئوليتك األآرب أنت، مسئوليىت
، حنن اجللوس على"هنا واآلن"أنا، ىف هذه اللحظة حتديدا، 

اعدنا اآلن نفسر، وننظـّـر، وحنكم، وجنزع، وقد نكتب شعرا،مق
و قد تضبط نفسك!! أو نرسم لوحة، أو ننتظر استالم جائزة

تذرف الدموع، وقد ينفجر الغضب فخورا برقة مشاعرك وأنت 
منك إىل اهلواء الطلق، قبل وبعد وأثناء اشرتاآك ىف مظاهرة

نفنا آل من علىاحتجاجية رائعة، هيا ننظر سويا بعد أن ص
أو" صامد"أو " خائن"أو " جبان"، أو"مسئول"الساحة إىل 

 ؟ "نفعل"، ننظر ماذا "متواطئ"أو " شهيد"، أو "بطل"

إذا مل تنتبه، ننتبه، أنتبه، بعد واحد وستني عاما
فض"، و"اهلدنة"، و"التهدئة"إىل أن آل ألفاظ ) 1948-2009(

،"التسوية املؤقتة"، و"وقف إطالق النار"و، "االشتباك
، آل هذه األلفاظ"السالم"، و"النكسة"، و"خريطة الطريق"و

تكشفت عن مناورات مشبوهة قذرة، إذا مل ننتبه إىل ذلك، وأن
عما جيرى، فاألرجح أنك  ارتباطنا هبا هبذا العمى، هو مسئول

 .متواطئ دون أن تدرى، وأنا مثلك

إما حرب ال : ة مثل طلوع الشمسانكشفت قواعد اللعب
تتوقف أبدا أبدا حىت النصر، وإال فهى اهلزمية الشجاعة بكل

ومسئولياهتا، اهلزمية غري املؤجلة الىت ال حتتاج  ثقلها وخزيها
إىل أمساء تدليل جديدة، وهى هى باعثة األمل اخلالق، فالقرارات

يتحولل  الصعبة، فتسريح اجليوش النظامية، فتغيري احلكام،
 .الشعب املهزوم آله إىل جيش املعرآة القادمة فالنصر احلتمى
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إما القبول هبزمية مثل أملانيا أواليابان، أو بنصر مثل
 فيتنام

 .وإال، فالكل متواطئ

**** 

 مدحت منصور. رسالة د  :ثانيا

أعرتف أنىن ال أستطيع االشرتاك ىف.. حىت ال أآون متواطئا
 التربع بالدم فسىن ال يسمح والوال حىت املعرآة بشكل مباشر

املصابني العتبارات االنتقال ملستشفيات مشال سيناء القريبة من
 .آثرية

أجنزه سأقيم ذاتى مبا أجنزته وما ..حىت ال أآون متواطئا
 .وما هو أنا

سأمحى أسرتى وإن قدمت التضحية.. حىت ال أآون متواطئا
 .ىف سبيل ذلك) من التضحية شيئا(

 سأقرأ النشرة مبزيد من الرتآيز.. ون متواطئاحىت ال أآ
 .واالجتهاد بغرض االستنارة

سأحافظ أآثر على الصالة الىت هى..  حىت ال أآون متواطئا
 .حبق وحقيق، رغم آراهيىت لاللتزام

ألوالدى آخذا سأعطى وقتا أآثر..  حىت ال أآون متواطئا
 على عاتقى أن يعرفوا قيمة الوطن وقيم 

 .إلنسانأخرى منها ا

سأعمل على تنشيط معلوماتى ىف..أآون متواطئا حىت ال 
   .الطب

من حوىل آل ما تعلمته سأعّلم آل.. حىت ال أآن متواطئا
 .معي مستعمال اإلبداع ىف ذلك، وسأواصل اإلبداع ىف األدب وربنا

سأعمل على تلقى املعرفة بعد.. ..حىت ال أآون متواطئا
 .من اهللا أن يؤازرني العلم ورمبا معه وأطلب

 سأتوحد أآثر وأآثر مع األربعة..  حىت ال أآون متواطئا
 فنصبح مخسة الكل ىف واحد حىت نصل معا 

لنصبح إىل اهللا ورمبا استطاع آل منا أن يتوحد مع آخرين
 .آثريا

سأحافظ على صحىت ألن أمامى الكثري.. حىت ال أآون متواطئا
 .لغريي ألوصله

لن أوصل مسيجات أو ميالت ولن.. احىت ال أآون متواطئ
سورة الفتح إال بعد انتهاء احلرب حىت ال أقرأ الفاحتة أو

 .عليه أوهم نفسى أنىن أديت واجىب أو أوهم غريى أنه عمل ما

**** 
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 أميمة رفعت.د:رسالة:ثالثا

أستأذنك ىف التواصل مع ضيوف النشرة من: (ألطفال غزة
 ) بريدآم خالل

زوجى أستاذ باثولوجيا إآلينيكية جبامعة اإلسكندرية،
وزمالؤه على مجع قدر من املال لشراء آيماويات وقد إتفق هو

طريق اهلالل األمحر وقد معامل يبعثوا إىل مستشفيات غزة عن
مناجلنيهات  اشرتآت معهم مبا تيسر ىل، واشرتك إبىن وإبنىت ببعض

مصروفهم الشهرى، أعرض هذه التجربة على من ال يعرف آيف
 .يساعد ىف هذه احملنة فرمبا أهلمته بفكرة أخرى

آلنا منلك ىف بيوتنا: جاءت ىل فكرة اآلن أثناء الكتابة
أدوية تظل حبيسة األدراج حىت ينتهى تاريخ صالحيتها، ميكننا

نوع مجعها، ووضعها ىف أآياس صغرية ، يكتب على آل آيس
)إخل ..مضاد لإلآتئاب  مضاد حيوى، خافض للحرارة،(الدواء 

 حىت لو آان الكيس ال حيتوى سوى على علبة واحدة، فهذا يسهل
على اهلالل األمحر واملستشفى الىت تستقبل التربعات الفرز

ميكن لك أن. ليس لديهم الوقت هلذا  والتصنيف، إذ بالتأآيد
جريانك ىف السكن مل، أو علىتعلن الفكرة على زمالئك ىف الع

آل ساآن يبلغ جاره، أو يعلنها مدير مدرسة إبنك ىف
هذه. ميكروفون اإلذاعة املدرسية فيبلغ آل طفل وَىل أمره

وانا متأآدة من أن اجلميع. فكرة سهلة ولن تكلف أحدا شيئا
 .سيستجيب

ما هو املصريون لديهم هامة وخنوة فطريتان، بل لديهم 
 أتذآرون؟" \شىء ما " \ملديه...أعمق 

ولكن ال.... أخرى أرجو أن تلهمكم هذه األفكار بأفكار
 . بل إعملوا اآلن...تطيلوا التفكري

**** 

رسالة عملية وهامة جاءتىن عرب الشبكة العربية: رابعا
 للعلوم النفسية

 حّول غضبك إىل مشروع 

الفردية"هذا املشروع قائم بالدرجة األوىل على املبادرات 
لنصرة غزة" مؤسسات اتمع املدىن"ومبادرات " الشبابيةو

عمليا، وهو موجه لألشخاص واجلهات الىت ال تنتظر اآلخرين
 .ليعملوا

هذه أفكار أولية، ميكن لكل فرد تطويرها وتطبيقها
والزيادة عليها مبا يتالئم مع اإلمكانات املتوفرة آما يفضل

 .ترمجتها ألآرب عدد من اللغات العاملية

–مهما آانت صغرية  –يهدف املشروع لتطوير أى مبادرة 
ومن أى جهة ىف العامل لإلجابة العملية على السؤالني

 :التاليني
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 ماذا أفعل حىت أوقف االعتداء على غزة؟ -1

ماذا أحضر لغزة بعد انتهاء االعتداء وإعالن غزة -2
 مدينة لالنتصار اإلنساىن؟

 :املشروع األول

فكار واملفاهيم واملصطلحات اإلجيابية ىفسأساهم ىف بث األ
 :وجه بعض مفاهيم غري اإلجيابية مثل بث

غزة صمدت وانتصرت مهما آانت النتائج على األرض، -1
 .وهى حباجة للعناية أآثر من حاجتها للعواطف

غزة مدينة انتصار القيم اإلسالمية واإلنسانية على -2
 .قيم الدمار والوحشية

غزة رأس الرمح ىف مشروع األمة ىف املقاومة واالنتصار، -3
 ماذا سأقدم أنا؟. هى قدمت آل ما تستطيع

 :املشروع الثاىن

سأساهم ىف إطالق واحدة من هذه املبادرات، وفكر ىف تطبيق
 :غريها ألآمال انتصار غزة

سأبادر لتشكيل جمموعىت اخلاصة، أو سأنضم ألى جمموعة -1
 .مهنية قائمة عاملة وفق ختصص واهتمامىشبابية أو هيئة 

سأبدأ مشروعى الشخصى مهما آان صغريا، وأستطيع أن -2
 :أقدم مشاريع مثل

سأطلق موقعى اإللكرتوىن اخلاص بغزة، أو سأحول موقعى -
مائة ألف"اخلاص املوجود حاليا ليعرب عن غزة، ضمن مشروع 

 :منها" موقع لغزة

 إسرائيل الوحشيةموقع صورة  §

 موقع حتدى غزة للحصار §

صورهم قبل استشهادهم(موقع صور شهداء غزة األطفال  §
 )وبعد استشهادهم

 موقع سيدات غزة الصابرات §

 موقع مقاومى غزة §

 موقع صور دمار املؤسسات الطبية §

 ةموقع صور دمار املؤسسات التعليمي §

 وطفل غزة أيهما أقوى؟؟ 16موقع طائرة إف  §

محلة مليون"سأطلق محلة بوسرتات وصور انتصر لغزة ضمن  -
 "بوسرت لغزة

 سأساهم ىف أى محلة تدعو ملقاطعة إسرائيل سياسيا  -
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واقتصاديا وأآادمييا على مستوى العامل، من خالل إطالق
 :مشاريع مثل

o   عرب مواقعها" مجعة أوروبية وأمريكيةخماطبة ألف "مشروع
 .اإللكرتونية لتوضيح صورة إسرائيل وادعوها ملقاطعة إسرائيل

o  آالف مؤسسة ومنظمة 5000صورة مأساة غزة لـ "مشروع
 .مهتمة باألطفال وحبقوق اإلنسان ىف العامل" دولية

 ".احلملة العاملية لرفع احلصار عن غزة"سأطلق  -

 سأبدأ محلىت اخلاصة جلمع تربعات مهما آانت بسيطة لغزة -

سأنظم محلة خاصة ملخاطبة املواقع الرمسية ملسئول منظمة -
دولية أحددها أنا مثل األمني العام لألمم املتحدة، او االحتاد
األوروىب، أو سأختار رئيس أو مسئول مؤثر ىف دولىت لدعوته

 .لنصرة غزة

 .مشروع خيمة االعتصام -

من القادة" حماآمة جمرمى احلرب"مشروع اتمع املدىن لـ  -
 .العسكريني والسياسيني اإلسرائيليني

 :مثل" التوأمة مع مؤسسة ىف غزة"سأطلق مشروعى لـ  -

 توأمة مدينىت مع مدينة ىف غزة §

 توأمة جامعىت مع جامعة ىف غزة §

 زةتوأمة مستشفاى مع مستشفى ىف غ §

تقاسم" (التنىب الكامل أو اجلزئى"سأطلق مشروعى لـ  -
 :، مثل)املصروف اليومى

االتفاق مع أسرة ىف غزة(عائلىت تتبىن عائلة ىف غزة مثل  §
 ).لفتح حساب بنكى بني العائالت

 طفلى سيآخى طفال ىف غزة §

 االتصاالت اهلاتفية مع سكان غزة لرفع معنوياهتممحلة  §

 من مفكرى ومثقفى وفناىن األمة" مشروع نصرة غزة" -

 :املشروع الثالث

ىف" أآرب مشروع إعمار وإعادة بناء"سأساهم ىف إطالق 
، وهو مشروع بناء غزة"غزة املدينة األمجل"املنطقة حتت شعار 

تأسيس مؤسسة إعمارميكن (أشهر  6وإزالة آثار العدوان خالل 
 )غزة لتنسيق احلملة وإدارهتا

محلة العشرة(سأتكفل ببناء منزل مشابه ملنزىل ىف غزة  §
 ).آالف منزل

 )محلة املائة مصنع(سأتكفل ببناء مصنع جديد ىف غزة  §
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 )محلة األلف متجر(سأفتح متجرًا مشاهبا ملتجرى ىف غزة  §

 )محلة اجلامعات اخلمس(ببناء جامعة ىف غزة سأتكفل  §

محلة/محلة مدرسىت ىف غزة( سأتكفل ببناء مدرسة ىف غزة  §
 )املائة مدرسة

محلة لبناء عشر مكتبات ىف(سأتكفل ببناء مكتبة ىف غزة  §
 )غزة

20محلة بناء (سأبىن مسجدا مع خدمات متكاملة ىف غزة  §
 )امسجدا مع خدماهت

 محلة رصف شوارع غزة §

 :املشروع الرابع

 ":محلة اإلغاثة العاجلة لغزة"سأساهم ىف 

 )نصف مليود طرد(محلة الطرد الغذائى  §

 )آسوة مائة ألف طفل(محلة مالبس أطفال غزة  §

 )عشرة آالف مدفأة(محلة مدافئ غزة  §

 انتهى
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