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ثقافة وناس
تحية

لمحات

حارس الحلم الفلسطيني كما عرفته

عبد المحسن القطان ...المناضل الهادئ
بسام أبو شريف *
ت ـمــر ع ـلــى اإلنـ ـس ــان ل ـح ـظــات ي ـص ــاب خــالـهــا
بـ ـص ــدم ــة ت ـط ـل ــق سـ ـه ــامـ ـه ــا بـ ـس ــرع ــة الـ ـب ــرق
لينهال جليد ج ــارح ،صلب كصخر الـصــوان
ّ
ليبث نوعًا من الغيبوبة التي تنال «النطق»
و«الكتابة» و«الــدمــع» ،والحركة ،فتشعر بأنه
تجلد ،يرى دون أن يرى ،يراقب دون أن يكون
موجودًا ،وتتصارع األحاسيس داخله دون أن
تجد منفذًا للخارج.
أواخ ما أقسى تلك اللحظات ،وقسوتها تقاس
بمعزة اإلن ـســان ال ــذي رحــل دون أن يعلم هو
أن ــه راح ــل .وك ــم مــن عــزيــز فـقــدت وان ـهــال ّ
علي
الجليد بفقدانه :جــورج حبش ،ياسر عرفات،
وديع حداد ،غسان كنفاني ،الحاج فايز جابر،
أبو أياد ،أبو جهاد ،كمال عدوان ،كمال ناصر،
أبو الهول ،أبو يوسف ،أبو علي أياد ،أبو علي
مصطفى ،غيفارا غزة ،باسل الكبيسي ،هاني
الهندي و...وووو .كلهم ناضلوا واستشهدوا
ب ـص ــوت ع ـ ــال ،ل ـك ــن صــدي ـق ــي ال ــرج ــل ال ـه ـمــام
ناضل بصمت ودون ضجيج ،ورحــل بصمت
دون ضـجـيــج .وه ــذا الـصـمــت هــو ال ــذي حطم
الجليد الذي أفقد لساني النطق ،وبعثر أحرف
قلمي عندما رحل عبد املحسن القطان ( 1929ـ
 2017ـ األخبار .)2017/12/9
أعلم أنك ال تلومني ،وأعلم أنك ال تسعى إلى
ضجيج وال تطلب تعريفًا ،وال تريد أن يشاد
بــك .فقد كنت تعمل وتناضل وتبني لشعبك
وأمـ ـت ــك دون أن تـتـطـلــب أي شـ ــيء بــامل ـقــابــل.
كنت طــوال عمرك أنت أنــت ...ذلك الرجل الذي
يــرى في عطائه ومساعدته لآلخرين سعادة
ال تــوصــف ،أنــت ال ــذي لــم تفكر مــرتــن عندما
تواجه حاالت تتطلب منك العطاء.
أن ــت ال ــذي لــم يـقــل ال فــي حـيــاتــه لطلب محق،
وأن ــت ال ــذي ل ــم تـكــن بـحــاجــة إل ــى طـلــب حتى
تعطي ،فقد أعطيت لآلخرين ما ّ
تحبه لنفسك،
ودون أن يطلب منك أحد أن تبذل العطاء .أبا
ع ـمــر ،اس ـمــح ل ــي ب ــأن أش ـيــر بــاخـتـصــار كيف
ً
عــرف ـتــك ،وملـ ــاذا أنـحـنــي اح ـتــرامــا وإج ـ ــاال لك
أي ـهــا الــرجــل امل ـع ـطــاء .هــزتــك الـنـكـبــة ،مــؤامــرة
االستعمار والصهيونية وخططهما لتدمير
ال ـش ـعــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي .ان ـخ ــرط ــت ف ــي الـعـمــل
ال ـق ــوم ــي ال ـ ــذي كـ ــان م ـل ـجــأ وط ــري ـق ــا ل ـك ــل مــن
صمم على النضال الستعادة فلسطني .وفي
عــام  ،1963حدثني عنك وعــن شـبــاب المعني
ّ
آخرين الدكتور جــورج حبش ،الــذي كــان يكن
لك احترامًا كبيرًا وتقديرًا عاليًا.
كانت تلك األي ــام أيــامــا حاسمة بالنسبة إلى
ال ـش ـبــاب الـفـلـسـطـيـنــي وال ـش ـبــاب ال ـعــربــي في
ال ـجــام ـعــة األم ـي ــرك ـي ــة ،ح ـيــث ال ـت ـقــى ف ــي تـلــك
الـسـنــوات ( )1955 - 1948صفوة مــن الشباب
الذين كانوا يحاولون اإلجابة عن السؤال« :ما
الـعـمــل؟» .كنت أنــت واح ـدًا مــن املندفعني للرد
على املؤامرة وبشعور قومي رفيع .وتمحور
نـقــاش الـشـبــاب حــول وسيلة الـكـفــاح والعمل
القومي كــان مطروحًا مــن عــدة جـهــات؛ منها:
الـحــزب الـســوري القومي االجتماعي ،وحــزب
ال ـب ـعــث ،وم ــن ش ـب ــاب الـ ـع ــروة الــوث ـقــى الــذيــن
ت ـح ــول ــوا الح ـق ــا ل ـتــأس ـيــس ح ــرك ــة ال ـقــوم ـيــن
ال ـعــرب .قــال لــي ج ــورج حـبــش« :عـبــد املحسن
كــان مـنـشـ ّـدًا بشكل كبير الــى أهمية التنظيم
وحسن اإلدارة وإتقان العمل» ،وكــان منصفًا
ف ــي ذلـ ــك ،فــال ـكــل يـنـتـمــي إل ــى ال ـع ـمــل الـقــومــي
العربي ،والكل يريد تحرير فلسطني ،لكن رسم
االستراتيجية وإدارة الـصــراع كانت ميادين
مهمة يرتبط بها التراكم اإليجابي على طريق
التحرير.
وف ــي ع ـم ــان ،ب ـعــد ال ـت ـخــرج بـقـيــت ع ـلــى صلة
بــالـعـمــل الـقــومــي وإن انـهـمـكــت فــي الـتــدريــس
إلعــالــة مــن كــان عليك أن تعيل .وبـقــي الهدف
ال ـســامــي نـصــب عـيـنـيــك .ذه ـبــت إل ــى الـكــويــت
لتبني في املجتمع العربي الحديث االستقالل،
ولترسي طرقًا وأخــاق عمل عالية املستوى،
وساهمت في تنظيم أمــور كثيرة في الكويت
الــذي كــان حــديــث االسـتـقــال ،فقد كنت تعمل
للكويت ،ال بل تعمل لرفعة شأن األمة العربية.
أكـسـبــك ه ــذا اإلخـ ــاص وال ـت ـفــانــي ف ــي العمل
املتقن احترام الكويتيني الذين درسوا معك في
الجامعة ،والذين لم يدرسوا .كنت تعمل بدقة
وإخ ـ ــاص وح ـســن إدارة وصـ ــدق واسـتـقــامــة
ألنك باستمرار كنت تعمل بنفسك ،فأنت ...أنت
املخلص النبيل.
أخي أبو عمر :لن أنسى ما عبرت عنه عيناك

ب ـعــد عـ ــام  ،1967واحـ ـت ــال الـ ـق ــدس وال ـض ـفــة
الغربية .كانت نظراتك تعبر عن لهفة لإلسراع
في النضال لتحرير األرض .كانتا تعبران عن
نـيــة صــادقــة واس ـت ـعــداد ال ح ــدود لــه للعطاء.
ي ـشـ ّـع منهما حـنــن لـلـتـحــريــر كــأنــه حـنــن أب
ولهفته على طفله ،وانعكس هذا في تلك األيام
بإقدام جريء على حمل راية القيادة .فقد كان
حمل الراية صعبًا ومكلفًا ،ويبدو كمجازفة.
وق ـب ـلــت أن تـتـحـمــل م ـســؤول ـيــة أه ــم مــؤسـســة
للشعب الفلسطيني ،وهي «املجلس الوطني»
– أي برملان الشعب الفلسطيني .فمع انهيار
األنظمة ،كانت «منظمة التحرير الفلسطينية»
في مهب الريح مثلها مثل األنظمة ،فانتصبت
مـتـحــديــا ومـسـتـنـدًا إل ــى مــا تـعــرفــه عــن شعب
فلسطني لتحمل راية الحفاظ على مؤسسات
الشعب الفلسطيني ،وق ــدت السفينة الــى بر
ّ
األمـ ــان ،وســلـمـتـهــا ملــن أراد أن يـشــق الـطــريــق
لتحرير األرض واإلنسان .وقبل تسليمك الراية
ملنظمات الكفاح املسلح التي قادت «م .ت .ف».
بعدها ،أنـجــزت مــا ال يمكن ألي متغيرات أن
تـمـحــوه ،وإن ع ـ ّـدل بــرنــامــج عـمــل «م .ت .ف،».
وهو امليثاق الوطني الفلسطيني الذي ال يزال
وسيبقى برنامج الشعب الفلسطيني الى أن

أشعرت الجميع بخطورة
«أوسلو» عندما أعلنت موقفًا
رافضًا للمفاوضات

تـتـحــرر األرض مــن االسـتـعـمــار االستيطاني
ال ـص ـه ـيــونــي .فـعـلــت ذل ــك بـصـمــت وت ــواض ــع.
كنت تتصرف كأنك تقوم بواجبك تجاه أمتك
وشعبك ووطنك« ...تجاه يافا وبرتقالها الذي
أصبح حزينًا منذ أن غادرت أسرتك بياراتها
في يافا».
ابتعدت عن العمل السياسي املباشر لتستمر
فــي نـضــالــك اآلخـ ــر ،بصمت أي ـض ــا ...ونضالك
اآلخــر كــان الـعـطــاء ...الـعـطــاء ...العطاء مــن أجل
بناء أجيال واعـيــة ،متعلمة ،واثقة من نفسها
ومصممة على انتزاع حقوقها وحقوق األجيال
التي ستتبعها واألجيال التي ستلي .لكنك لم
تبتعد بعالقاتك الودية املحبة عن كل من يجاهد
لتحرير فلسطني ،وكان بيتك في الكويت يعبق
باستمرار بالقيادات وبكل التيارات الفكرية.
كنت حميمًا مع ياسر عــرفــات ،رغــم االختالف
في ال ــرأي في أحيان كثيرة .وكنت حميمًا مع
جورج حبش ،رغم مالحظاتك .كنت دائمًا كوالد
الطفل الحريص على طفله .ومن أجل طفله كان
يعطي ،طفلك كان فلسطني ،وأحببت فلسطني
كـمــا أحـبـبــت ع ـمــر ،وك ــان لــي ش ــرف نـيــل ثقتك
وأنــت لــم تفصح عــن ذلــك ،لكن تــأكــدت مــن هذا
في يوم من األيام ،عندما طلبت مني أن أتحدث
أنا وابنك عمر حول قضايا خاصة .وبالفعل،
حــدثــت عمر ابـنــك وأحببته كما أحببت ابني
عمر .كنت تسألني دائمًا عن أوالدي وعن عمر،
وكلما التقينا في لندن كنت تبدأ بالسؤال عن
عائلتي« :كنت حنونًا وصديقًا وتشرح الصدر
بنفسيتك الجميلة ومحبتك للناس واحترامك
لهم وتواضعك .وهذا ما نفقده يا أخي  ...غيابك
جـعــل حـيــاتـنــا أكـثــر تـصـحـرًا ،فـقــد كـنــت كقطر
الـنــدى الــذي يبلل شفاه مــن أوشــك على املــوت
ظمأ».
بـقــي هـمــك األك ـبــر فــي ال ـح ـيــاة ...الــوطــن وحلم
ت ـح ــري ــره ،ولـ ــم ي ـم ـنــع عـ ــدم ت ـعــام ـلــك امل ـبــاشــر
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سـيــاسـيــا م ــع ه ــدا ال ـح ـلــم ،ح ـيــث بـقـيــت يقظًا
وحــارســا أمينًا مليثاق العمل الوطني وألمــن
الطريق املؤدية إلى الحلم.
وكـنــت تـبــدي ال ــرأي فــي املنعطفات الخطيرة
وال ـل ـح ـظ ــات الـ ـت ــي ت ـع ــد ح ــاس ـم ــة ف ــي ت ــاري ــخ
العمل السياسي ،فأعلنت موقفًا واضحًا ضد
احتالل الكويت ،وقدمت استقالتك من املجلس
الوطني الفلسطيني احتجاجًا على ذلك .لكنك
أش ـعــرت الـجـمـيــع بـخـطــورة «أوس ـل ــو» عندما
أعلنت موقفًا رافضًا ملفاوضات أوسلو ،وهذا
كان صمامًا مهمًا من صمامات الحفاظ على
الـحـقــوق الفلسطينية .فــإعــان رأي ــك الــرافــض
ألوسـلــو ،أشعر الجميع بخطورة مفاوضات
أوسلو ومــا ستؤدي إليه ،إذ إن عبد املحسن
ال ـق ـطــان ،ال ــذي يـحـتــرمــه الـشـعــب الفلسطيني
ويقدره لم يكن من الذين يدلون علنًا بآرائهم
في كل صغيرة وكبيرة .كان يعمل دائمًا لرص
الصف الوطني الفلسطيني بصمت لتخفيف
حــدة الـخــافــات داخ ـلــه .وإع ــان مــوقــف ضمن
هذه السياسة له دالالته الكبيرة ،ومن أهمها
ال ـت ـحــذيــر م ــن خ ـط ــورة أوس ـل ــو ع ـلــى الـشـعَــب
الفلسطيني وحـقــوقــه .لــم أر القلق فــي عيني
عـبــد املـحـســن قـطــان كـمــا رأي ـتــه عـنــدمــا توجه
امل ـفــاوضــون ال ــى أوس ـل ــو .رأي ــت قـلـقــا فــي عــام
 ،1968عـنــدمــا تـغـيــرت بنية منظمة التحرير
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،واخـتـلـطــت األمـ ــور بــن صـنــاع
القرار السياسي وصناع القرار العسكري .فقد
كان األمر مخلوطًا وليس مضبوطًا ،رأيت في
ذل ــك الــوقــت كــم ح ــاول عـبــد املـحـســن قـطــان أن
يحمي مصلحة الـشـعــب الفلسطيني بــإبــداء
الرأي والنصيحة لجميع الفئات .رأيته يحثهم
على وحدة القرار السياسي الذي سينبع منه
القرار العسكري ،ورأيت القلق الذي تحول الى
مـحــاوالت جــادة إلقناع القيادات التي قررت
االنخراط في أوسلو بعدم االنخراط ورفض
تلك املفاوضات.
كـ ــان ع ـبــد امل ـح ـســن ال ـق ـط ــان ي ـت ـعــامــل م ــع كل
امل ـس ــائ ــل امل ـت ـص ـلــة بــال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
تـعــاطــي األب الـحـنــون الـحــريــص عـلــى وحــدة
ال ـصــف وســامــة املــوقــف واإلخـ ــاص للوطن
ولـحـقــوق الشعب الفلسطيني .وتـحــول قلق
القطان الــى مزيد مــن العطاء ألمته ولشعبه
عـبــر تـغــذيــة املــؤسـســات الـبـنــاءة فــي ميادين
الـتـعـلـيــم وال ـث ـقــافــة وص ـنــع الـخـيــر وإس ـعــاف
املواقع التي تحتاج إلى إسعاف.
يغيب عبد املحسن القطان وتغيب معه تلك
االبتسامة الدافئة ،وتلك األلفة العائلية التي
كان يشعرك بها حتى عندما ينتقد .يخاطبنا
ّ
بأسمائنا دون تكلف ،ويصدقك الـقــول كأنه
ي ـعــرف ًــك م ـنــذ ال ـط ـف ــول ــة ،وال ي ـخ ـشــى أحـ ـ ـدًا أو
سلطة إال الله تعالى.
اكـتـســب ج ــرأة فــي حـيــاتــه الـنـضــالـيــة املــديــدة،
وأكـ ـسـ ـبـ ـت ــه الـ ـ ـج ـ ــرأة ق ـ ـ ـ ــدرة عـ ـل ــى الـ ــوضـ ــوح
والـصــراحــة والنصح ورؤي ــة طريق املستقبل
ب ــوض ــوح .فــي ه ــذه الــدن ـيــا ،يـتـعــامــل اإلن ـســان
مع أخيه اإلنسان انطالقًا من مبادئه وأخالقه
وعلمه ومعرفته ،وعبد املحسن القطان كان
يعطي من نفسه لآلخرين ما يشتهيه لنفسه
من اآلخــريــن .صراطه مستقيم ونيته صافية
ورغبته في مساعدة اآلخرين ال حدود لها .وال
أدري كم هم الذين ال يزالون على قيد الحياة
مــن حــرص عبد املحسن القطان على دعمهم
وفتح الـفــرص أمامهم نحو النجاح والتألق.
إنهم كثر.
كان يقدر تقديرًا عاليًا الكفاءة والدقة وحسن
اإلدارة والتدبير ،ويدعم كل من امتلك ذلك.
أبــا عمر :ال أخشى مطلقًا عليك ،فما جاهدت
مــن أج ـلــه وم ــا بــذلـتــه مـثـقــال كـبـيــر فــي مـيــزان
الــرحـمــة اإلل ـه ـيــة .إن ـنــي أخ ـشــى عـلــى الــذيــن ال
يــزالــون هنا ولــم يحسنوا استيعاب مــا كنت
تنصح بــه ،وأقصد هنا بالتحديد في الشأن
القومي والوطني .نحن هنا نشعر بالبرد من
ّ
خلفه رحيلك .فقد كنت ّ
صقيع
تشع دفئًا حتى
وأنــت بعيد عنا .كنا نــرى فيك حكمة وحنكة
ومعينًا ال ينضب مــن حــب الــوطــن وبرتقاله،
يا صاحب البرتقال ،يا ابن يافا ،لن تغادرنا،
ب ــل سـتـبـقــى مـعـنــا شــاخـصــا أمــام ـنــا بــوجـهــك
السمح ،وابتسامتك الــدافـئــة الــواثـقــة ،ونظرة
الحب لشعبك كأنهم أفراد عائلتك ،ولك مني يا
عمر كل الحب ...يا ابن يافا التي سنعود إليها
حـتـمــا لنمسح عــن بــرتـقــالـهــا دمــوعــا ذرفـتـهــا
ّ
على أبيك ...ألن أباك كان فلسطني.
* كاتب وسياسي فلسطيني

ّ
األهلية:
من دفاتر الحرب
«جبهة تحرير لبنان من الغرباء»
أسعد أبو خليل
يصدر قريبًا في أميركا و«إسرائيل» كتاب لصحافي إسرائيلي (وهو
ً
كاتب في مجلة «نيويورك تايمز») بعنوان «انهض واقتل ّأوال :التاريخ
الـسـ ّـري الغتياالت إسرائيل ُاملـ َّ
ـوجـهــة» .الكتاب ُي ِّ
جمل كالعادة إرهــاب
ّ
ّ
ّ
بالسيارات املفخخة والقصف
عمليات التفجير
إسرائيل وهو يصف
ّ
ّ
الـجـ ّـوي وتدمير أبنية سكنية بحالها فــي بـيــروت الغربية ـ ـ كما حدث
ّ
ّ
عمليات «مـ ّ
عمليات نظيفة
ـوج ـهــة» ،أي
فــي صيف  ١٩٨٢ـ ـ على أنـهــا
ً
ال تستهدف إال رجــا واح ـدًا فقط ،فيما هي قتلت املئات واآلالف من
ّ
ّ
واملدنيات في هذا النوع من اإلرهاب .لكن الكتاب يكشف ّ
للمرة
املدنيني
ّ
ّ
ّ
األولــى ما كنا نشك فيه :هو أن العدو أنشأ املنظمة التي عرفناها في
ّ
األهلية باسم «جبهة تحرير لبنان من الغرباء».
سنوات الحرب
يــورد الكتاب في املقطع الــذي نشرته «نيويورك تايمز» عن ذلــك« :بعد
ّ
مـجــزرة نهاريا ،أعطى رف ــول إيـتــان ،جـنــرال الجيش اإلسرائيلي ،قائد
املنطقة ،أفغدور بن-غال أمرًا بسيطًا« :اقتلهم جميعًا» ،أي أعضاء منظمة
ّ
الفلسطينية وكل َمن يرتبط بهم في لبنان .وبمباركة إيتان،
التحرير
ّ
ّ
عي بن-غال الرجل الذي كان ُيعتبر الخبير ّ
األول في الجيش للعمليات
ّ
ّ
الخاصة ،مئير داغــان ،لقيادة الجنود في جنوب لبنان .الثالثة شكلوا
َ
ـاش سنوات الحرب األهليةّ
«جبهة تحرير لبنان من الـغــربــاء» .الــذي عـ
يذكر هذه املنظمة ويذكر جرائمها .ويذكر الذي عاصر تلك الفترة من
ّ
الحرب أن اإلعالم الغربي واملحلي كان يوحي بأن هذه املنظمة هي منظمة
لبنانية ّ
ّ
وأن ّ
العدو ال عالقة له بها وبجرائمها .وال يذكر الكتاب ّأن املنظمة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تخصصت في عمليات تفجير السيارات املفخخة في األحياء املكتظة
ّ
ّ
ّ
في الجنوب وفي بيروت الغربية .وكان العدو االسرائيلي ينسق اإلرهاب
ّ ُ ّ
وم ّ
سيرة من قبل ّ
شغلة ُ
العدو نفسه،
هذا مع اإلذاعة التي كانت ممولة وم
ّ
أي «صــوت لبنان» التابعة لحزب الكتائب اللبنانية .كانت تلك اإلذاعــة
ّ
تبث إعالنات وبيانات املنظمة املذكورة بعد دقائق فقط من كل تفجير.
ّ
ّ
ّ
كما أن عبارة «الغرباء» التي ترد في اسم املنظمة اإلرهابية االسرائيلية،
تفضح التسيير اإلسرائيلي لحزب الكتائب وباقي ميليشيات اليمني
ّ
األهلية تشير إلى الفلسطينيني بـ«الغرباء».
التي كانت منذ بداية الحرب
ّ
هــذا فصل آخــر مــن أسانيد جــديــدة أن ميليشيات اليمني التي فجرت
ّ
األهلية في لبنان (بالتنسيق مع التحالف األميركي ـ اإلسرائيلي)
الحرب
ّ
ّ
ّ
كانت تنفذ مخططًا لم تكن هي فيه أكثر من أداة طيعة وذليلة ـ وإن
ّ
وإرهابية.
ُمجرمة

«مركز باء للدراسات والنشر»
خريطة طريق للجيل الصاعد
زينب حاوي
فــي الــزمــن اإللـكـتــرونــي واإلق ـب ــال األك ـبــر لفئة الـشـبــاب عـلــى املنصات
االجتماعية ،مقابل ازديــاد إشكاليات الــورق ومصائر الطباعة ،يقابل
ّ
بتحد جديد ،إذ يطلق سلسلة
«مركز باء للدراسات والنشر» هذه املوجة
كتب ّ
موجهة حصرًا الى الشباب ،من تأليف مدير املركز السيد عباس
ّ
نورالدين .تتوزع السلسلة على أكثر من  20كتابًا ،تمس مباشرة قضايا
الشباب وانشغاالتهم وتغطي أبعادًا خمسة :علمية ،جسدية ،روحية،
عقلية وعملية .كل كتاب يحمل عنوانًا على شاكلة سؤال ،تكون اإلجابة
عنه في الداخل ،مع شروحات غرافيكية في بعض األحيان« :كيف أصبح
حكيمًا»« ،كيف أصبح قائدًا صالحًا؟» و«كيف أصبح كاتبًا ناجحًا؟».
عناوين عملت «بــاء لـلــدراســات» ،على اإلض ــاءة عليها ،وشرحها بغية
تـقــديــم خــريـطــة طــريــق لـلـشـبــاب ،لــإمـســاك بمفاتيح الـنـجــاح واإلبـ ــداع،
من خــال الغوص أكثر في مكامن النفس ،وحاجاتها ،ومعرفة نقاط
ّ
ضعفها وقوتها ،لتجنب الوقوع في حاالت اليأس واإلحباط.
السلسلة ّ
يعول فيها املركز على أهداف عدة؛ من ضمنها :تحفيز موجة
املـطــالـعــة وإحـ ــداث تغيير فــي اهـتـمــامــات الـشـبــاب مــن خ ــال اإلجــابــات
عــن أسئلة مصيرية .تعمل هــذه السلسلة على خـطــن :تقديم «رؤيــة
واضحة» ،و«زرع التفاؤل» ،من خالل رسم صــورة جميلة عن الحياة،
وزي ــادة اهتمامات الـشـبــاب ،والسعي فــي نهاية املـطــاف الــى تغيير في
ّ
شخصياتهم نحو األحسن .وإن كان هناك من قضايا قد يتجنب هؤالء
الخوض فيها كالفلسفة ،والتاريخ ،فحتمًا سيجدون أنفسهم يغوصون
فيها ،ألنها تحاكي يومياتهم ،ومستقبلهم أيضًا .وللعلم أيضًا مكانته
فــي هــذه السلسلة ،وتـطــوره عبر العصور ،ومالمسته للواقع الحالي،
وخــاصــة فــي مــا يتعلق باالختصاصات الجامعية الـتــي يتوجه إليها
الشباب ،ويحبطون الحقًا ألنهم اخطأوا االختيار .في هــذه السلسلة،
ســوف يجد هــؤالء املساعدة وتوسيع األفــق خــارج دائــرة الكليشيهات
كالطب والهندسة وغيرهما .واألهم ـ كما ّ
يشدد القائمون على «مركز
باء للدراسات» ـ أن يفكر الشاب باملهنة ضمن إفادة مجتمعية واسعة
ومفيدة ،ال تنحصر بالحاجة االقتصادية.
السلسلة التثقيفية الشبابية الـتــي أطلقها املــركــز هــذا الـعــام ،ستليها
إصدارات جديدة ،تتعلق بقضايا شبابية أخرى .إلى جانب هذا املشروع،
يكشف لنا القائمون عن نية الدار إصدار  8كتب ّ
تخص الناشئة ،على
شاكلة سلسلة قصصية ،وأخــرى تحاكي من هم أصغر عمرًا (بني 7
و 9سنوات) ،لتتوسع في ما بعد وتشمل شرائح جديدة (املرأة والرجل
على سبيل املثال) ،وأيضًا مواضيع أخرى ،كالحب والزواج وغيرهما.

