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H a i f a

األلوف  مسيرة  جناح  بعد   ≠  ’U�  q�«d*

الّتاريخّية ضّد العنف في حيفا، اّلتي هزّت مدينة 
واّلتي  واسعة؛  ّية  إيجاب أصداًء  القت  واّلتي  حيفا 
والقتل  العنف  ضّد  املسيرات  أضخم  من  اعتبرت 
واجلرمية شهدها تاريخ عرب الداخل، في أعقاب مقتل 
تأّسست «حرَكة  زبيدات؛  محروس  احليفاوّي  الّشاب 
الّشباب  من  مجموعة  من  املشّكلة  حيفا»  شباب 
والّشابات اّلذين قادوا تنظيم املسيرة، وعملوا ليل 
ونهار على مدار أسبوعني، إلطالق مسيرة األلوف ضّد 
العنف واجلرمية، حتت شعار «احملّبة + آمان = حياة». 
وقد اجتمع، أّول أمس األربعاء، العشرات من الّشباب 
والّشابات الناشطني، لتأسيس «حركة شباب حيفا»، 
شبابّي  إطار  في  وانتظموا  جتّمعوا  أّنهم  مؤّكدين 
كانت،  ّية  حزب فئة  ألّية  تابع  غير  وحرّ،  مستقّل 
ومبعزل تاّم عن املصالح الفئوّية الضّيقة - الشخصّية 
ّية - ليؤّسسوا حركة تضّم العشرات من الّشباب  واحلزب
والّشابات، حتت سقف االنتماء إلى حيفا واملجتمع 
واحملّبة واآلمان، وحتصيل حقوق الّشباب ورفع الوعي 
والعلم  واالنتماء  احلوار  وتعزيز  والتطوّع،  والوحدة 
املجتمع. في  الّشباب  مستقبل  جتاه  ّية  واملسؤول

وتبادل الّشباب والّشابات من خالل االجتماع األفكار 
واحلوار حول احلاجة إلى تأسيس حركة شباب، مؤّكدين 
في  الّشباب  ومشاكل  واحتياجات  قضايا  أّن  على 
حيفا عديدة، ذات صلة في الوعي واالنتماء والُهوّية 
في  املتبادل  الّدعم  إلى  حاجة  فهناك  واحلقوق، 

—U ÒB� 5�U�

جتمهر عشرات الّشباب، صباح األحد، أمام احملكمة 
املرَكزّية في حيفا، ليقولوا من جديد «كفى للعنف، 
حيفا»،  إلى  واألمان  األمن  و«لنعيد  للقتل»  كفى 
وليكونوا بذلك سنًدا لعائلة املرحوم محروس زبيدات.

هذا وقد ّمت متديد اعتقال القاصر املّتهم بقتل زبيدات 
كانت  أن  بعد   ،(20/5) القادم  االثنني  يوم  حّتى 
بتهمة  ضّده  اّتهام  الئحة  قدمت  قد  العاّمة  يابة  الّن

القتل املتعّمد.
لصحيفة  حديث  في  زبيدات،  محروس  والد  وقال 
 - احملكمة  جلسة  خالل  حدث  ما  حول  «حيفا»، 
علًما أّن أمن احملكمة منع الّشباب من دخول القاعة، 
«لم  اجللسة-:  بحضور  املرحوم  لعائلة  فقط  وسمح 
اجللسة  تأجيل  ّمت  لقد  مطوًّال..  املّتهم  برؤية  ننجح 
إلى 4 حزيران القادم، ولكن سيتم عقد جلسة في 
اعتقال  بتمديد  للّنظر  اجلارّي،  أّيار  من  العشرين 

املّتهم.. نأمل أّال يتم إطالق سراحه، جرّاء فعلته»!
ا: «باألمس ذهبت ابنتي إلحضار  وأضاف متأّملًا، غاضًب
قميص يحمل صورة املرحوم محروس؛ فبعد أن كانوا 
ولدي  ُقتل  أن  وبعد  ونّيف،  سنة  ملّدة  بها  نّكلوا  قد 
وشتمها،  بتهديدها  قاموا  ُيذكر،  سبب  أو  ذنب  بال 
ففرّت منهم.. ال أعرف ما ميكن عمله، فبعد أن اّتهم 
وتهديدها». بشتمها  قاموا  شقيقها  بقتل  ولدهم 

وأّكد أّنه ّمت الّتحقيق مع والدة املّتهم في مرَكز الّشرطة، 

الدراسّي  والّتوجيه  الّتفكير  طرق  وتغيير  املجتمع، 
الّشباب  دور  أهمّية  إلى  بإشارة  للّشباب،  واِملهنّي 
العنف  ومحاربة  الوحدة  وتعزيز  املجتمع  تطوير  في 
بني  التفرقة  ومنع  واألمان،  األمن  وترسيخ  واجلرمية، 

الشباب في املدينة. 
وفي حديث مع الّناشط الّشاب وسيم أبو عيسى، قال: 
«لقد جتّمعنا ألّننا نريد إطارًا مستقّالً، نحن أسياد 
الّشخصّية  للمصالح  تدّخل  دون  من  فيه،  وأحرار 
نريد  ووحدتهم،  شبابنا  مبصالح  تضّر  اّلتي  الضّيقة 
ا بنا، نّتخذ من خالله القرارات املتعّلقة  ـً إطارًا خاّص

WÒOB�A�«Ë UNM� W ÒOÐe(« ¨WIO ÒC�« W Ò¹u¾H�« `�UB*« sŽ «ÎbOFÐË ÆÆnMF�« Òb{ ·u�_« …dO�� »UIŽ√ w
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بنا وباحتياجاتنا وقضايانا». وأضاف: «في مسيرة 
األلوف كسرنا اخلوف وحاجز الّصمت، وتوّحدنا لنقول: 
واألمان».  األمن  عن  نبحث  لإلجرام..  وال  للعنف  ال 
وأّكد أبو عيسى بأّن «حركة شباب حيفا» ستحمل 
ونشر  واألمان  األمن  بتعزيز  محروس،  ورسالة  وصّية 

احملّبة واألخوة، ملستقبل أفضل للجميع.
أّما الّشاب ورد كّيال فقال: «قررنا أن نؤّسس إطارًا 
مستقّالً غير محزّب، ال ينتمي إلى أّية فئة.. فلن 
حساب  على  املوجة»  هذه  «يركب  أن  ألحد  نسمح 

عمل وتعب الّشباب والّشابات».

وفي حديث مع الّناشطة الّشابة فاطمة فضل، قالت 
لصحيفة حيفا: «لقد جتّمعنا - شباب وشابات - 
رفع  على  ولنعمل  واحملّبة،  والوحدة  االنتماء  لنعزّز 
الوعي وتعزيز مكانة الفتيات والّشابات في املجتمع، 
والعمل على اّتخاذ القرارات لهدف خدمة مجتمعنا». 
وأشار الّناشط الّشاب شادي زعبي بأّن احلركة قرّرت 
ا ضخًما في أحد  ـً ّي ا شباب ـً أن تنّظم عمًال جماهيرّي
ّية، خالل األشهر القريبة القادمة، تؤّكد  األحياء العرب
واملؤّثر..  الفاعل  والّشابات  الّشباب  دور  خاللها  من 

وقال: «نحن سنحدث الّتغيير».

 «b O Ð“ ”Ëd ×  q²I Ð Ü N Ò² *« ‰UI ² Ž« œ Òb9 è Ò¹e ÓÖd *« è L ~;«
UN³½Uł v�≈ ÊuHI¹Ë ÂuŠd*« WKzUŽ ÊuLŽb¹ »U³ ÒA�«Ë  UÐU ÒA�«

حيفا. عن  إبعادها  الّشرطة  تطلب  أن  املرّجح  ومن 
أجلكم،  من  متماسكون  محروس: «نحن  والد  وقال 
من أجل جميع الّشبان والّشابات.. نريد أن نقف إلى 
جانب كّل الّشباب اّلذين وقفوا إلى جانبنا، ونعمل 
على إخراج هذه العائلة من حيفا. فالشباب نادوا في 
املسيرة «برّا برّا..القاتل يطلع برّا»، وفعًال يجب طرد 
قتلوا  قائًال: «لقد  واختتم  حيفا».  من  العائلة  هذه 
مستقبًال  يعتدون  وقد  ابنتي  يهّددون  واليوم  ولدي 

على ابنكم أو ابنتكم.. فإلى أين وصلنا؟!».
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*åUHO�ò q�«d ≠ شهد مساء الّسبت املاضي، مظاهرة صاخبة نّظمها 

ناشطو االحتجاج االجتماعّي في املدينة، بدأت كتظاهرة رفع شعارات في 
«مرَكز حوريڤ»، لتتحّول إلى مظاهرة غاضبة، أغلقت شارع «موريا» 

حّتى مرَكز الكرمل، على مدار نحو ساعتني.
وخالل املسيرة الغاضبة اّلتي شارك فيها املئات من العرب واليهود، قام 
ومتزيق  عتيد»  «يش  حزب  انتخابّي  مقّر  مبهاجمة  غاضبون  متظاهرون 
الفتة حتمل صورة رئيس احلزب، وزير املالية يئير لپيد، ودوسها بالنعال 

«كما تدوس احلكومة حقوق العاملني».
 - واالقتصادّية  االجتماعّية  الهتافات  جانب  إلى   - املظاهرة  ومتّيزت 
صرخ  حيث  والعنصرّية،  واالحتالل  االستيطان  ضّد  سياسّية  بهتافات 
للرفاه  «ميزانّيات  للمستوطنات»،  وليس  لألحياء  «أموال  املتظاهرون 
في  للڤيالت  وليس  للمعاقني  «ميزانّيات  جديدة»،  حلرب  وليس 
حيفا  أعداء»، «في  يكونوا  أن  يرفضون  ويهود  املستوطنات»، «عرب 
يسيرون عرب ويهود» وغيرها. وشارك في الّتظاهرة ناشطون من احلزب 

الشيوعّي و«اجلبهة»، وحزبا: «العمل» و«ميرتس»، وغيرهما.
األسبوع،  هذا  من  األحد  يوم  حيفا،  شرطة  اعتقلت  ذلك،  أعقاب  وفي 
سكرتير احلزب الّشيوعّي في حيفا، رجا زعاترة؛ والّناشط اجلبهوي أوري 
ڤلطمان، لبضع ساعات، وحّققت معهما بتهمة «تنظيم مظاهرة غير 
قانونّية». وأّكد زعاترة في الّتحقيق أّن املظاهرة وإغالق الّشارع كان أمرًا 
عفوًيا وغير مخّطط البّتة، وأّن قوة الّشرطة والقوة اخلاّصة اّلتي حضرت 
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املسيرة  متابعة  على  أصرّوا  اّلذين  املئات  إيقاف  حتاول  لم  املكان  إلى 
وحظوا بردود فعل مؤّيدة ومشّجعة من الّسائقني واملارّة.

وكان الّنائب الّسابق عصام مّخول قد خطب في املتظاهرين قائًال: «نحن 
هنا في الّشوارع وامليادين ثانية لنعلن أّننا مصرّون على استعادة حركة 
العالقة  على  تؤّكد  احتجاج،  كحركة  بنائها  إعادة  وعلى  االحتجاج، 
مشعلي  ضّد  الّنضال  وبني  املال،  رأس  أباطرة  ضد  الّنضال  بني  املباشرة 
من  اجتماعّية  عدالة  فال  واالستيطان.  واالحتالل  والعدوان  احلروب 
عدالة  هناك  تكون  ولن  قومّية..  مساواة  دون  ومن  قومّية  عدالة  دون 

اجتماعّية، من دون إنهاء االحتالل ووقف مشروع االستيطان». 
©Âu	 
Ëœ qOAO� ∫d|uB®
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على  املوضوع  وطرح  «حيفا»،  صحيفة  في  الّنشر  أعقاب  في 
صفحاتها مرّات عّدة؛ قّدم عضو البلدية هشام عبُده استجواًبا 
ووسائل  أماكن  وجود  عدم  حول  ياهڤ  يونا  البلدّية  رئيس  إلى 
ّية  للعب األطفال في شوارع وأحياء املدينة، وخصوًصا األحياء العرب
أو املختلطة منها، في شارع «الراڤ حلفون»، وحّي عّباس، وادي 
الّنسناس (بجانب مدرسة «األخوّة»)، يستحاق ساديه (بجانب 

الكلّية األرثوذكسّية)، وشارع «بارون هيرش».
ّية، وخاّصًة  وكتب في االستجواب أّن العديد من العائالت العرب
األلعاب  لساحات  انعداًما  أو  ا  ـً شّح تعاني  املستضعفة،  تلك 
املخّصصة لألطفال، البنات واألوالد الّصغار، في أحيائهم؛ حيث 
تفتقر بعض األحياء إلى مرافق األلعاب، وفي أحياء أخرى يّتم 
صحيفة «حيفا»  وكانت  احلّي..  أطفال  فيعاقب  املرافق  تخريب 
بًة  قد انفردت بنشر املوضوع وطرحه مرارًا من على صفحاتها طال

بحّل عادل ومنصف ألطفال احلّي.
وفي رّده على االستجواب أّكد رئيس البلدّية يونا ياهڤ، بأّنه 
على  التخريب  مسؤولية  وألقى  املشاكل،  بتلك  يقني  على 

مجهولني يقومون بحرق مرافق األلعاب.
هذا وّمت تخصيص 600 ألف شاقل لبناء مرافق ألعاب جديدة 
في حّي عباس، و100 ألف شاقل لترميم مرافق األلعاب في 
حّي وادي الّنسناس («األخوّة»)، و100 ألف ملرافق األلعاب في 

شارع يتسحاق ساديه.
وفي تعقيب لعضو البلدّية هشام عبُده، قال: «كان من الضرورّي 
شبابنا  إلى  صحيفتكم  عبر  أتوّجه  االستجواب..  هذا  تقدمي 
وأوالدنا باحلفاظ على مرافق األلعاب وعدم اإلقدام على اإلخالل 
وأطفال  شعبنا  أبناء  تخدم  األخير  في  ألّنها  حرقها،  أو  بها 
سياسة  نرفض  فنحن  اجلميع.  على  بالفائدة  وتعود  مجتمعنا 
العقاب اجلماعّي جرّاء عمل تخريبّي متهوّر، لذا على كّل واحد 

مّنا أن يعمل للحفاظ على هذه املرافق».
يعمل  اّلذي  حيفا  بلدّية  في  األمن  «جهاز  بتهّكم:  وتساَءل 
على تركيب الكاميرات في الّساحات والّشوارع لردع عملّيات 
أمن  على  للحفاظ  طوارئ  خّطة  للبلدّية  أّن  كما  التخربيب.. 
الّسّكان في حال نشوب حرب.. فَمن يحمي سّكان املدينة من 
الّصواريخ يصعب عليه أن يحافظ على بعض مرافق لأللعاب»؟! 

Ò’U� q�«d*

قال املؤرّخ اسكندر عمل إّن الفالح الفلسطيني، ومنذ بداية الصراع مع 
ا،  احلركة الصهيونية قبل 140 عاًما، لم يبع أرضه، بل ُسلبت منه سلًب
احلاكمة،  السلطات  خالل  من  وإما  واملرابني  اإلقطاعيني  خالل  من  إما 
بعد  أو  البريطاني،  االنتداب  أو  العثماني  العهد  في  ذلك  أكان  سواء 

النكبة وقيام دولة إسرائيل.
جاء هذا في محاضرة  حتت ُعنوان «سلب األراضي العربية قبل وبعد 
النكبة»، مساء االثنني، افتتح بها احلزب الشيوعي واجلبهة في حيفا 
فعالّيات «أسبوع النكبة»، مبناسبة الذكرى السنوية اخلامسة والستني 
العّمال  مؤمتر  نادي  في  ُعقدت  الفلسطيني،  العربي  الشعب  لنكبة 

العرب في وادي النسناس.
وكان قد افتتح األمسية سكرتير احلزب الشيوعي واجلبهة في حيفا، 
الصراع  لّب  هي  األرض  قضية  أّن  وأّكد  باحلضور،  ا  مرّحًب زعاترة،  رجا 
بني الشعب الفلسطيني واحلركة الصهيونية، وأّنها ما زالت واحدة من 
القضايا األساسية لشعبنا برّمته وللجزء الباقي في الوطن على وجه 
اخلصوص، مبا في ذلك في مدن الساحل التي يعاني أهلها العرب أزمة 

سكن خانقة.
ُبعد  الذكرى  فإلحياء  نحييها،  ذكرى  مجرّد  ليست  النكبة  وأضاف: 
تربوي وتثقيفي هام، لكننا نحيي هذه الذكرى للتحذير أيًضا من تآمر 
الثالوث الدنس الذي صنع نكبة العام 1948 – االستعمار والصهيونية 
والرجعية العربية – على حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية، 
ـ«جامعة  ال سيما حق العودة، كما رأينا مؤخرًا في حترّكات ما يسمى ب

الدول العربية».
الثاني  النصف  في  بدأ  األراضي  سلب  أّن  محاضرته  في  عمل  وأكد 
حيث  سائد.  هو  كما  بلفور  وعد  بعد  وليس  عشر،  التاسع  القرن  من 
أسماء  على  كثيرة  أراض  تسجيل  إلى  العثماني  الطابو  قانون  أّدى 
العائالت اإلقطاعية، ال سيما عائالت تسكن في سوريا ولبنان وليس 
البطش  فبسبب  للصهاينة.  األراضي  تسريب  سّهل  مما  فلسطني،  في 
بيع  ذلك  في  مبا  قمعية،  جباية  آليات  واستخدام  باملدينني  العثماني 
أراضيهم  تسجيل  الفالحون  آثر  العلنية،  باملزادات  املصاَدرة  األمالك 
على اسم العائالت اإلقطاعية خشية مصادرتها. ففي ظل الفقر املدقع 
تسديد  من  الفالحون  يتمّكن  لم   ،50% إلى  الفائدة  نسبة  ووصول 

الضرائب التي فرضتها السلطات العثمانية.
العهد  أواخر  في  أي   ،(1914-1904) الثانية  الهجرة  انتهاء  ومع 
العثماني، أقامت احلركة الصهيونية 47 مستوطنة استولت من خاللها 
على ما نسبته 2,5 باملائة من أراضي فلسطني. ومع أّنها تبدو نسبة 
ضئيلة لكنها كانت كافية لتثبيت أقدام الكيان الصهيوني ومؤسساته 
صبغة  أعطى  والذي   1897 عام  بازل  مؤمتر  بعد  خاصًة  االقتصادية، 
ثُبت  والذي  البالد،  في  الصهيوني  االستيطاني  للنشاط  مؤسساتية 
إلى  سعت  االستعمارية  احلركات  فكل  العالم؛  في  استعمار  أسوأ  أّنه 
استغالل البالد املستعَمرة لكن من خالل العيش املشترك مع شعوبها. 
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أما احلركة الصهيونية فسعت إلى طرد الفلسطينيني واقتالعهم من 
وطنهم والتطهير العرقي.

البريطاني  االنتداب  أدوار  تضافر  على  أمثلة  عّدة  احملاضر  وقدم 
والعائالت اإلقطاعية واحلركة الصهيونية وتالقيها على سلب األراضي 
وتهجير  عامر  بن  ملرج  اللبنانية  سرسق  عائلة  بيع  ومنها  العربية. 
وأكد  البريطانية.  الشرطة  مبساندة   ،1922 عام  منه  عربية  قرية   22

باملقابل أّنه رغم نشاط عّدة عوامل سياسية واقتصادية ضد الشعب 
الفلسطيني، إال أّن اجلماهير لم تكّف عن النضال واملقاومة، كما لعبت 
الّصحافة الفلسطينية دورًا هاًما في توعية الناس، رغم حقيقة متركزها 

في املدن وعدم انتشارها بشكل كاف في الريف وقتئذ.
ضاعفت  التي  االنتدابية  والتشريعات  اإلجراءات  عمل  واستعرض 
الدول  سيطرة  ظّل  في   ،1917 العام  بعد  الصهيوني  االستيطان 
االستعمارية على «عصبة األمم املتحدة». فقد سّنت سلطات االنتداب 
نوعها،  وتغيير  األرض،  استمالك  لتسهيل  متالحقة  قوانني  سلسلة 
وغيرها من القوانني. والالفت للنظر أّن القوانني اإلسرائيلية اليوم ما 

زالت على نفس النسق االستعماري.

…Ò—U Š è ÒO ³ K  è¹e F ð
 s¹“ ¨ÂU ÒMž ‰¬ v�≈ W ÒO³KI�« UM¹“UFð dŠQÐ ÂÒbI²½

 rNzUÐd�√ lOLłË ¨wMOMŠË ¨s¹Òb�« d�U½ ¨s¹Òb�«

WKzUF�«  bOLŽË  r¼bOI
  …U
u�  rNzU³�½√Ë

©ÊU ½b Ž u Ð√® ãU ÒMſ b L Š√ d L Ž
WLŠÒd�« bOIHK�

¡UI³�« ‰uÞË ¡«eF�« s�Š ÁbFÐ s� rJ�Ë

طاقم صحيفة «حيفا»
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Gift Card+

   ش.ج   ش.ج

club365 !

جج

  

Summer
احلفلـة بلشـت ال تفـوتـوها

حـفـلـة املفـا جـآ ت

في همشبير لتسرخان
حصري ألعضاء                         وللمنضميـن اجلدد

ممن  النادي  ألعضاء  الفرع.  في  املوجودة  والتشكيلة  احلملة  في  املشاِركة  للسلع  احلملة,  ألنظمة  خاضع  وتخفيضات.  حمالت  ازدواجية  توجد  احلملة.ال  مخزون  نفاذ  حتى  او  فقط   25.5.13 حتى  سارية  احلمالت 
عضويتهم سارية املفعول وللمنضمني اجلدد. سُيحسب السعر من السعر التصنيفي الظاهر على السلعة. احلد االدنى للمخزون:300 قطعة على االقل. ال يشمل اطقم وسلع بأسعار خاصة. حملة العطور 
ال تشمل عطور شانيل,ديور,تري موغليير, فيكتور رولT وتوم فورد. حملة التجميل والعناية - ال تشمل مستحضرات عناية ومجموعة رونتريT من استي الودر, سيكريت دي ڤي ومجموعة ابسولو من النكوم 

ومجموعة فريباج من اليزايبيت اردن.

مستحضرات التجميل والعناية من املاركات الفاخرة املشاركة في احلملةازياء الصي1 املشاركة في احلملة للنساء,الرجال واألوالد واأللبسة الرياضية

تكستيل وأدوات منزلية من املاركات الرائدة املشاركة في احلملة

بـالـزوجالشراء ميكن 
نشتري بـ

   ش.ج

   ش.ج
وندفع فقط  

عطور من املاركات الرائدة

تخفيض اضافي على الباقي
club365 ألعضاء 

منتجات ذهبية رائعة
تشكيلة احذية نيو باالنس

للنساء/ الرجال
     تشكيلة حقائب

من املاركات الرائدة
تابلت (حاسوب لوحي) 7"

LCD شاشة ملس 5 اصابع
800x480 (رزولوتسيا) دقة شاشة
ANDROID 4.0 :نظام تشغيل

كاميرا  امامية
HDMI وفتحة USB فتحة

لدى الشراء بأكثر من 99 ش.ج  من الدكان

club365

50%

60%

  100
 60
40%

40%

+ 40%

50%

ش   199
   بدال 479 ش.ج

199   ش 50%

وو وو يل

لدى شراء قطعة واحدة

لدى شراء قطعة واحدة

ملن يشتري قطعتني وأكثر

ملن يشتري قطعتني وأكثر

تخفيض

تخفيض

تخفيض

تخفيض

تخفيض

حتى

تخفيض

تخفيض

حتى

سحـب عـلـى 
1000 جائزة

سيارتني, رحلة زوجية لرودوس, مكيفات
 هوائية وجوائز اخرى

تعالوا مع بطاقة النادي          وافحصوا اذا ربحتوا
     

املشاركة  في السحب مجانًا
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SPRING SUMMER COLLECTION 2013

senses /Senses.HaifaLike us on

ـ34  *åUHO�ò q�«d ≠ يقيم مرَكز «بيت الكرمة» في حيفا، للعام ال

على الّتوالي، مهرجان شهر الّثقافة والكتاب العربّي، واّلذي سيفتتح 
يوم غد الّسبت، وسيستمر حّتى األول من حزيران املقبل، وسيكون 

محوره الرئيس لهذا العام الفّن الِفَلسطينّي.
وسيشمل احلفل افتتاح معرض خاّص للفّنان عبد عابدي، وافتتاح معرض 
لرسومات األطفال، وافتتاح املعرض القطرّي للكتاب العربّي، اّلذي أشرفت 
عّباسي.  صالح  بإدارة  احليفاوّية،  شيء»  مكتبة «كل  تنظيمه  على 
كما سُيقام يوم دراسّي خاّص حول الفّن الِفَلسطينّي في 23 أّيار، 
يشترك فيه عدد من الّباحثني والفّنانني وأمناء املعارض، ويتناول تاريخ 

هذا الفّن وأبرز نتاجاته املعاصرة.
حبيبي  إميل  لألديب  خاّص  تكرمي  حفل  اجلاري  أّيار   26 يوم  وُيقام 

يعقبه افتتاح دوّار مرَكزّي على اسمه.   
وستستمر نشاطات املهرجان حّتى األّول من شهر حزيران 2013. وتشمل، 
ّية  ّية، وعروًضا سينمائ من بني أمور أخرى، أمسّيات موسيقّية وغنائ
العائلة. أفراد  وجلميع  لألطفال،  خاّصة  وورًشا  ونشاطات  ومسرحّية، 

كما ستقام أمسّيات موسيقّية وثقافّية خاّصة للجمهور اليهودّي، 
مع  بالّتعاون  ـ«أوديتوريوم»،  ال قاعة  في  ختامّية  موسيقّية  وأمسّية 

«بيت املوسيقى» في شفاعمرو.
وقال حّمودي عيسى (رئيس إدارة مرَكز «بيت الكرمة»)، إّن مهرجان 
اّلتي  الفّعالّيات  أهم  أحد  إلى  حتّول  العربّي  والكتاب  الّثقافة  شهر 
يقوم بها مرَكز «بيت الكرمة» على مدار تاريخه، ومن خالله نحرص 
على أن نؤّكد الّصلة العميقة للّثقافة بالواقع اّلذي نعيشه وباملتلقي.  
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فإّن  نفسه،  الوقت  في 
دور  يبرز  املهرجان  هذا 
«بيت الكرمة» في احلياة 
وفي  حيفا  في  الّثقافّية 
وهو  عموًما،  البلد  أرجاء 
اعتبار  من  ينطلق  دور 
إنسانّية  رسالة  الّثقافة 

وُهوّية حضارّية.
عيسى:  وأضاف 
العام  هذا  «سنواصل 
تقليًدا بدأنا به منذ عّدة 

أعوام وحّقق جناًحا كبيرًا، وهو أن تكون أغلبّية النشاطات متمحورة 
حول نوع ما من أنواع الّثقافة والفنون. وهذا العام سنحتفي بالفنون 
عابدي،  عبد  احليفاوّي  الفّنان  ذلك  خالل  من  وسنكرّم  الّتشكيلّية، 

ًيا». اّلذي يساهم في رفع اسم مدينة حيفا عال
وقال أساف رون (املدير العام ملرَكز «بيت الكرمة»)، إّن املرَكز يفتخر 
ونحن  عاًما،  وثالثني  أربعة  منذ  الّتقليدي  احلدث  لهذا  رائًدا  بكونه 
نعتقد بأّن الّثقافة تشّكل قوّة طليعّية في املجتمع، وأّن شهر الّثقافة 
ّية الغنّية في صلب اهتمامه هو نشاط يوّجه  اّلذي يضع الّثقافة العرب
إلى اجلمهور العربّي واجلمهور غير العربّي في البالد على حّد سواء، 
الّنوعي،  واملسرح  الرّاقي،  باألدب  التمّتع  إمكانّية  للجميع  ويتيح 

والّتعرّف على ُمبدعني أكّفاء، وإثراء الّنسيج الّثقافّي في البالد.
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حيفا  لبلدّية  الّتابعة  األمن  دورّية  استدعيت   ≠ åUHO�ò q�«d*

ـ«هدار»، بعد أن أبلغت عن مجموعة من  لضبط الّنظام في ِمنطقة ال
ويتسّببون  الّسيارات،  نوافذ  ويحطمون  يصخبون  اّلذين  الّسكارى 
إيقاف  الّدورية  أفراد  حاول  وعندما  للممتلكات.  جسيمة  بأضرار 
فاستدعيت  عليهم،  االعتداء  هؤالء  حاول  أعمالهم،  عن  الّسكارى 

الّشرطة على الفور وأوقفت الّسكارى على ذّمة الّتحقيق.
وكانت دورّيات البلدّية قد أقيمت قبل ثالث سنوات، ويعمل فيها 
12 موظًفا، وهم مزودون بكاّفة وسائل املراقبة واالستطالع، وبوسعهم 

القيام مبهامهم بأقصى سرعة من استدعائهم.

 ãu K F « b N F  » Òö Þ
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الّتطبيقّية  العلوم  معهد  في  أقيم   ≠  åUHO�ò  q�«d*

فاخرة،  سكنّية  لشقق  مبنيني  من  ممّيز  مشروع  (الّتخنيون) 
أّال  شرط  شّقة؛  لكّل  شيكل  ألف   390 مببلغ  سُتباع  واّلتي 
شّقته  يؤّجر  بل  سنوات،  خمس  ملدة  الّشقة  في  املالك  يسكن 
باهًظا  اإليجار  بدل  يكون  أن  من  الطلبة  ويخشى  للّطّالب. 

بحيث يتعّذر عليهم احتمال قيمة اإليجار.    
قريبة  مساكن  لتوفير  املشروع  هذا  دعمت  قد  البلدّية  وكانت 
ّيته جعل حيفا  للّطلبة، وخاّصًة أّن رئيس البلدّية صرّح عن ن

مدينة جامعّية.
البلدّية  تقرّر  أن  نريد  إّننا  الّطّالب:  جلنة  بلسان  الّناطق  وقال 

قيمة اإليجار، وأن تكون في نطاق ما يحتمله الّطالّب. 
وقال أحد املستثمرين للمشروع إّن قيمة اإليجار ال تزيد على 
1300 شيكل للغرفة، وقد ّمت حّتى اآلن بيع 108 شقق من 

بني 116 شّقة أُجنز بناؤها حّتى اآلن.
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على  عاًما  رحيله، و16  على  عاًما   17 بعد   ≠ åUHO�ò q�«d*

إقرار تخليده من قبل بلدّية حيفا(!!)، ومببادرة مديرة تراثه الّشاعرة 
ا وِعبرًيا، يجري  ـً ّي ا وفّناًنا بارزًا، ِفَلسطين سهام داود، ودعم 33 أديًب
 ،(26/5/2013) اجلاري  أّيار  من  والعشرون  الّسادس  األحد  يوم 
تدشني ميدان على اسم القائد واألديب الِفَلسطينّي إميل حبيبي 

(1996-1921)، بحفل رسمّي وأمسّية ثقافّية.
والكتاب  الّثقافة  شهر  ضمن  الرسمّي،  احلدث  حيفا  بلدّية  وتقيم 
العربّي، في مسرح «بيت الكرمة» بحضور رئيس البلدّية احملامي 
محمود  الپروِفسور  من:  كّل  فيها  سيتحّدث  حيث  ياهڤ،  يونا 
غنامي، الپروِفسور نيسيم كلدرون، رجا زعاترة، وجهينة حبيبي - 
قندلفت؛ وسيتضّمن احلدث الذي تعّده الّشاعرة سهام داود (مديرة 
حافّي  تراث إميل حبيبي األدبّي والسياسّي)، ويتوّلى عرافته الصِّ
شحادة  حبيب  املوسيقّيون:  يقّدمها  فنّية  فقرات  شلحت،  أنطوان 
وعالء عزّام ورنا خوري، في عمل خاص يتضّمن تلحني وغناء مقاطع 

من «سرايا بنت الغول».
وبعد إزالة الّستار عن الالفتة وانتهاء املراسم الرسمّية، ينّظم احلزب 
الشيوعّي واجلبهة في حيفا، و«دار عربسك للنشر» أمسّية ثقافّية 
مبحاذاة امليدان، الواقع على تقاطع أللنبي - اجلبل، مبشاركة الكّتاب 
محمود شقير ويهوشوع سوبول ومحّمد نّفاع واملمّثل محّمد بكري 
حامد،  أبو   - مخلوف  ُدنيا  عرافته  تتولى  عزّام،  عالء  واملوسيقّي 

ويتخّلله عرض مقاطع صوتّية وبصرّية.
 

—uDÝ w
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وُلد إميل شكري حبيبي في وادي الّنسناس في حيفا عام 1921. 
انخرط في الّنشاط الّسياسّي والّثقافّي منذ نعومة أظفاره، وتفرّغ 
للعمل السياسّي في «احلزب الّشيوعّي الِفَلسطينّي» عام 1943. 
من مؤّسسي «عصبة الّتحرّر الوطنّي» عام 1945، وعامل رئيس 
في توحيد الّشيوعّيني العرب واليهود في إطار «احلزب الّشيوعي 

اإلّسرائيلّي» عام 1949.
للتفرّغ   1972 عام  واستقال منها   1952 عام  للكنيست  انُتخب 
صحيفة  إلى  حوّلها  اّلتي  «االّحتاد»،  صحيفة  ولتحرير  لألدب 
 .1989 العام  حّتى  لتحريرها  رئيًسا  وظل   ،1983 عام  يومّية 
السياسّية  احلياة  في  محورًيا  دورًا  احلقبة  هذه  مدار  على  ولعب 
إسرائيل،  داخل  في  الِفَلسطينّية  ّية  العرب للجماهير  والّثقافّية 

حامًال «البّطيختني» بجدارة الفتة.
مجّلة  وفي  في «االّحتاد»  النكبة،  قبل  القصصّية  بواكيره  ُنشرت 
مجموعته  صدرت   .1946 عام  أّسسها  اّلتي  الّساخرة  «املهماز» 
أصداؤها  وبلغت   ،1968 عام  الّستة»  األّيام  «ُسداسّية  األولى 
وطن  ال  اّلذي  وطنها  في  الباقية  بالبقّية  وعرّفته  العربي  العالم 

UH O Š ‹ w ³ O ³ Š q O ≈ Ê«b O  5ýb ð

لها سواه. تلتها روايته األشهر «الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد 
في  ُمؤّسًسا  عمًال  ُتعتبر  اّلتي  املتشائل» (1973)  الّنحس  أبي 
ا فريًدا في األدب العربّي  ـً ّي األدب الِفَلسطينّي املعاصر، ومنعطًفا فن
احلديث، رفعت مؤلِّفها إلى مصاف األدب العاملي. وتوالت أعماله 
ّية واملسرحّية اّلتي ُترجمت إلى عشرين لغة، إضافًة إلى ألوف  األدب
«االّحتاد»  في  ُنشرت  اّلتي  والفكرّية  ّية  واألدب السياسّية  املقاالت 

ّية والعاملّية. و«اجلديد» وفي الّصحف واملجّالت العرب
ّية عّدة، كان أبرزها اجلائزة الِفَلسطينّية  حاز حبيبي أوسمة وجوائز أدب
األعلى «وسام القدس» عام 1990، واّلتي منحتها «منّظمة الّتحرير 
من  املؤّسسني،  الِفَلسطينّي  الّشعب  مثّقفي  لكبار  الِفَلسطينّية» 
األحياء والرّاحلني، و«جائزة إسرائيل» في األدب عام 1992. أّسس 
«دار عربسك للّنشر» عام 1990 اّلتي أصدرت مجلة «مشارف» 
عام 1995، وتوّلى رئاسة حتريرها حّتى رحيله، ليلَة األّول من أّيار 
عام 1996. وُدفن، حسب وصّيته، ُقبالة شاطئ البحر في حيفا، 

وُكتب على شاهد ضريحه «إميل حبيبي: باٍق في حيفا».
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من  وبساتيننا،  وأسواقنا  شوارعنا  «يزّين»  ما  ويزيد  يكفينا  أال 
قذارات وأوساخ ونفايات وقشور حمضّيات وخضرة – قد تؤّدي إلى 
 – نتنة  بروائح  تبعث   – شطف  مياه  أو  عادمة  ومياه   – االنزالق 
واحلفر  واألضرار  املفاسد  من  عدد  إلى  إضافة  األمور؛  من  وغيرها 
عديدة،  وأعطاب  واألرصفة،  الّشوارع  أْسفلت  في  عّدة  وتشّققات 
ـ«كرزة» اّلتي «جتّمل» شوارعنا  ليأتينا غائط (فضالت) الكالب كال

وأحياَءنا وتزيدها نتانًة؟!!
إحدى الفتيات الرّشيقات  قبل فترة ليست ببعيدة –  صادفت – 
وألم،  خجل  بكّل  احلافالت،  محّطات  إحدى  في  جتلس  اجلميالت، 
بوساطة  حذائها،  نعل  في  والتصق  عِلق  كلب  غائط  إزالة  محاولًة 
صاحب  العنًة  ساخطًة،  غاضبًة  رطبة،  وأخرى  جاّفة  ورقّية  مناديل 
الكلب املُسَتهتر املُهِمل، ذلك الّشخص غير املؤّدب واّلذي ال يحسن 
الّتصرّف، ذلك اّلذي أراد لكلبه وسمح له بتفريغ فضالته و«توزيع» 
غائطه في الّشارع، على مقربة من محّطة للحافالت، بعيًدا عن 
ا من كّل ماّر /ة، مسافر/ة.. ُمعتبرًا الّشارع العاّم ُملًكا  بيته، قريًب
ا له أو «ألبوه» مثًال، تارًكا لكلبه، أو لكالبه، أحياًنا، تفريغ  ـً خاّص
الفضالت في الّشوارع بدون االكتراث باآلخرين، ُمخالًفا بذلك القانون.

واجب  فمن  هؤالء..  تصرّف  من  والقرَف  باالشمئزاز  شعور  ينتابني 
ّية احلفاظ على ما تبّقى من نظافة  ا أن يعي أهّم كّل َمن ميلك كلًب
بتفريغ  لكلبه  يسمح  مرّة  كّل  في  أّنه  ًدا  جّي يدرك  وأن  الّشوارع، 
فضالته في الّشارع أو احلديقة أو أّي مكان عاّم، من دون أن يحرص 
القانون،  يخالف  بذلك  فهو  املكان،  وتنظيف  الغائط  التقاط  على 
أصحاب  على  أيًضا،  القانون،  فحَسب  األخرى..  املخالفات  عدا 
أو  الفضالت  تفريغ  أو  للّتجوال  كالبهم  ُيخرجون  عندما  الكالب 
الّتبّول، ربط الكالب بسالسل ووضع كّمامات آمنة على أفواهها، 
وخصوًصا الّشرسة  ال أن يدعوها «تسرح ومترح» كما يحلو لها – 
ا.. وكأّنهم  بني الّصغير والكبير، مثيرًة الهلع والفزع غالًب منها – 
واحذروا،  ناس  يا  «شوفوني  عضالتهم»..  «فرض  يحاولون  بذلك 

عندي كلب متوّحش شرس».
فهل يعلم كّل َمن يسمح لكلبه بتفريغ فضالته في األماكن العاّمة، 
كلبه  َمع  يخرج  كّلما  مثًال،  ا،  كلًب ميلك  اّلذي  اليابانّي  املواطن  أّن 
غائط  اللتقاط  ورقّية؛  ومناديل  وأكياًسا  خاّصة  حقيبة  يحمل 
هو  الّنظافة  على  اليابانّيني  حرص  ألّن  املكان؛  وتنظيف  الكلب، 
ُعنوان األخالق لديهم.. أال يجب أن نتمّثل بأخالق هؤالء؟!.. لكّننا 

ّية» عن ذلك! لألسف – على ما يبدو – بعيدون «سنوات ضوئ
دائًما،  وتسعى،  جاهدًة  حتاول  أقسامها، واّلتي  بكّل  البلدّية  على 
مع  حديد  من  بيد  تتعامل  أن  خضراء،  مدينة  حيفا  مدينة  جلعل 
أصحاب الكالب املُستهترين؛ وأن يخالف ويغرّم مراقب البلدّية أو 
املفّتش أو حّتى شرطّي الّدورّية األمنّية – كما يغرّمون، صباح مساء، 
كّل سائق يركن مركبته في أماكن محظورة لسبب شّح املواقف لركن 
املركبات! – كّل َمن يترك كلبه يفرغ فضالته في الّشوارع واألماكن 

العاّمة، تارًكا املكان نتًنا، ُمقرًفا، ُملّطًخا بالغائط..
ا  ـً إّن الّشوارع واألحياء واحلارات واألماكن العاّمة ليست ملًكا خاّص
ألحد أو حكرًا على أحد؛ لذا فللّشارع آداب تصرّف، أيًضا. ونحن 
نعيش  اّلتي  والبيئة  وأحيائنا  شوارعنا  لتحسني  نسعى  كسّكان 
فيها، علينا أن نلفت انتباه أصحاب الكالب، وإن لم ُجتِد الّتحذيرات 

نفًعا، فلرّمبا حترير املخالفات والغرامات يغّير احلال.
يجب أّال نعاني مفاسد وروائح غوائط كالبكم، بعيًدا عن بيوتكم، 
وغير  مرفوض  تصرّف  فهذا  وبيوتنا..  ومكاتبنا  محاّلنا  من  ا  قريًب
الئق، ينّم عن إهمال، واستهتار بالقانون، واستحقار للّناس.. فكما 
َية  رَفاِه على  حتافظوا  أن  أقّلها  كالبكم،  َية  برَفاِه تهتّمون  أّنكم 

جيرانكم وسّكان أحيائكم.
أجل  من  الرّؤوس؛  مطأِطئي   – اليوم  بعد   – منشي  أن  علينا  َم  ِل
االنتباه واحلذر من غوائط الكالب اّلتي تفترش شوارعنا، حان الوقت 
وتنّظفوا  كالبكم  غوائط  فتلتقطوا  لتصرّفاتكم،  أنتم  لتنتبهوا 

شوارعنا وشوارعكم منها!
َرْف ْكالْبُكو». «وبالعربي املشبرح: ِملّوا َق

*åUHO�ò q�«d ≠ ألقى األستاذ مجدي طه (باحث في مرَكز الّدراسات 

حول  (الّتخنيون)  الّتطبيقّية  العلوم  معهد  في  محاضرة  املعاصرة)، 
وقد عرّف طه في بداية محاضرته  لدعوة كتلة «اقرأ».  الّنكبة، تلبيًة 
مبصطلح الّنكبة وإشكالّيات تعريفه، وعرج إلى األحداث اّلتي ابتلي بها 

املسلمون، باعتبارها نكبًة أخرى، كسقوط األندلس. 
كما تطرّق طه إلى «وعد بلفور» وأثره على الِفَلسطينّيني، واملؤامرات 
اّلتي حيكت ضدهم. وسّلط الّضوء على حقائق الّنكبة وضرورة إحيائها، 
وتطوير آلّيات جديدة للحفاظ على الُهوّية واملعالم الّتاريخّية، ألّن الرواية 

بة عند أبنائنا، ويجب إثارة هذه املصطلحات. الّتاريخّية للنكبة مغيَّ
وقال: إّن أكبر دليل على استمرارّية الّنكبة هو تهويد القدس واجلليل، 
ومصادرة األراضي، وتشريع القوانني العنصرّية؛ محّذرًا من االنزالق في 

اخلدمة املدنية ألّنها مشروع يهدف إلى أسرلة الّشباب في الّداخل.
هيونّي في بناء  واختتم طه محاضرته بالّتأكيد على فشل املشروع الصِّ
ُهوّية واحدة للّشعب اليهودّي، وعدم وجود أيديولوجّية عند اليهود، وبّشر 

مبستقبل وردّي للّشعب الِفَلسطينّي.
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*åUHO�ò q�«d ≠ ُأدخل طفل غّض، ال يزيد عمره عن 

نادرة  بعاهة  ولد  وقد  مستشفى «رمبام»،  إلى  واد،  شهر 
قّلما عرفتها املراجع الطبّية في العالم. 

مال وُلد في «رمبام» بعاهة تسّمى  والّطفل من ِمنطقة الشِّ
«تشريح كانترل» وهي عاهة تصيب عظام الترقوة اّلتي 
في  مشكلًة  يعاني  الطفل  وهذا  القلب.  ِمنطقة  تقي 
شكله  من  بدًال  قوس  شكل  على  العظم  منا  حيث  قلبه، 
املستقيم، وأصبح باإلمكان جرّاء ذلك مالحظة قلبه اّلذي 

ينبض بوضوح.
وكان الّطبيب والباحث الفرنسي جيمس كانترل قد عرض 
املاضي.  القرن  من  اخلمسني  سنوات  في  املشكلة  هذه 
وفي  والدة.  مليون  إلى   6 بنسبة  العاهة  هذه  وتنتشر 
املرَكز الطبّي «رمبام» ّمت تشخيص هذه العاهة منذ كان 
جنيًنا، مبراحل املسح اإلشعاعّي وفحوص املوجات الّصوتية 

(األولترا ساوند). 
وتقول األم إّن عملّية الوالدة كانت طبيعّية للغاية، ولكن 
فاستدعت  الطفل،  لدى  الظاهرة  هذه  أوًّال  الحظت  القابلة 

الّطبيب اّلذي شرع بفحوصاته املكّثفة.  
العملّيات  غرفة  إلى  الطفل  ُأدخل  الوالدة  من  شهر  وبعد 
إلصالح عاهته، وأزالوا جزًءا من عظم القوس، وربطوا بني 

اجلزئني الباقيني. 
وقال اجلرّاح الرئيسي للعملّية إّن الطفل سيمضي حياته 
أُخلي  املستشفى  في  العناية  من  أسبوع  وبعد  طبيعًيا. 

الطفل إلى البيت.

(الصورة للّتوضيح فقط. ال عالقة للطفل الّظاهر في الصورة 
في املوضوع. عن «ناشيونال پوست»، تصوير: ميچ كينارد)

è1b  è¼U F  è Š«dł
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 åUHO�ò q�«d*

في  ّية  العرب األحياء  وجلان  ناشطي  من  وفد  شارك 
الّتطوير  جمعّية  طاقم  مع  دين،  ورجال  حيفا، 
معايدة  بزيارة  املنصرم،  اخلميس  يوم  االجتماعّي، 
على مطرانّية الروم امللكّيني الكاثوليك في حيفا، 
املسيحيني  وعموم  شّقور  إلياس  املطران  لتهنئة 
املجيد. الفصح  عيد  حلول  ملناسبة  الكاثوليك 

معايدة  بزيارات  القيام  أهمّية  على  الوفد  أّكد  وقد 
للحفاظ  أعيادها،  ملناسبة  املختلفة  الطوائف  على 
املدينة،  مّيزت  طاملا  اّلتي  واألخوّة  الّلحمة  على 
وكذلك  بأعيادهم  املسيحّيني  يهنئون  فاملسلمون 
ولتكون  بأعيادهم،  املسلمني  يهنئون  املسيحّيني 
حيفا مثاًال لألخوّة احلقيقّية واأللفة بني أبنائها على 

اختالف دياناتهم ومذاهبهم.
إلى  كلمته  في  الهيجاء  أبو  رشاد  الّشيخ  وأشار 
اّلتي  احلسنة  العالقات  عن  تعّبر  اخلطوة  هذه  كون 
بني  واألخوة  البعض،  ببعضهم  املدينة  سّكان  تربط 
أشار  كما  املدينة.  هذه  في  املختلفة  الديانات  أبناء 
إلى أّن الّدين اإلسالمّي دين حنيف يدعو إلى األخوّة 
عدم  من  الكرمي  القرآن  في  جاء  ما  مؤّكًدا  والّسالم، 

 f Ö–uŁ—_«Ë  p O uŁU~ «  ãË Òd «  w ²HzU Þ  Êu ¾M N ¹  ¡U O Š_«  u DýU ½Ë  w ŽU L ²łô«  d ¹u D Ò² «  è ÒO F Lł

وجد تفرقة بني الرّسل املؤمنني بالّله.
وهّنأ د. جوني منصور (رئيس إدارة جمعّية الّتطوير 
في  املسيحّيني  وجميع  شّقور  املطران  االجتماعّي) 
حيفا ملناسبة عيد الفصح املجيد، ُمشيرًا إلى أهمّية 
املدينة. في  املسيحّيني  جميع  بني  األعياد  توحيد 
وبدوره تفاجأ املطران شّقور من احلضور، وشكر جمعّية 
الّتطوير على املبادرة لهذه اخلطوة، ُمشيرًا إلى أّنها 
تدّل على أّن املجتمع احليفاوّي، بحّق وحقيقة، مثال 
االجتماعّي  الّتطوير  جمعّية  شّقور  وشكر  لألخوّة. 

على مبادرتها هذه.
ومن جهته قال حسني اغبارّية (مدير جمعّية الّتطوير 
االجتماعّي): إّن مدينة حيفا لطاملا ُعرفت بالّتآخي 
واملسلمني،  املسيحّيني  العرب،  أبنائها  بني  واحملّبة 
وأشار إلى أّنه يأمل أن تتحّول هذه الزيارة إلى زيارة 
في  فقط  الزيارات  هذه  تتم  وأّال  سنوّية،  تقليدّية 

املناسبات، بل على مدار الّسنة.
وقّدم اغبارية للمطران شّقور لوحًة تقديرّية، ُكتبت عليها 
جملًة من اإلجنيل {طوبى لصانعي الّسالم، فإّنهم أبناء 
الّله ُيدعون}.. ومتّنى أن يحّل الّسالم بني الّشعوب.

كما زار وفد مّوسع من جمعّية الّتطوير االجتماعي، 

 bOŽ W³ÝUM0
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دين  ورجال  أغبارّية،  حسني  اجلمعّية  مدير  يترأسه 
ّية احليفاوّية، يوم الّثالثاء املنصرم،  وجلان األحياء العرب
األرثوذكس  للروم  املعمدان  يوحنا  كنيسة  قاعة 
الروم  رعّية  ومعايدة  والّتبريكات  الّتهاني  لتقدمي 
في  كان  حيث  املجيد.  الفصح  بعيد  األرثوذكس 
األرشمندريت  للرعّية  الرّئيس الروحّي  استقبالهم 
خوري  ويوسف  دميتريوس  واإليكونوموس  سرجيوس 
في  الوطنّي  األرثوذكسّي  املّلي  املجلس  (رئيس 
والهيئة  املّلي  املجلس  أعضاء  من  حيفا) والعديد 

الّتمثيلّية لرعّية الروم األرثوذكس.
القيام  أهمّية  على  فوراني،  فتحي  األستاذ  وأّكد 
بزيارات معايدة على الّطوائف املختلفة ملناسبة أعيادها 
للحفاظ على الّلحمة واألخوّة اّلتي طاملا مّيزت املدينة.

كما حتّدث األستاذ فالح عودة (نائب رئيس اجلماعة 
األرثوذكسّية  الكلّية  في  درّس  كونه  عن  األحمدّية) 
الّصرح  هذا  على  األرثوذكس  الرّوم  طائفة  مهّنًئا 
الّتعلمّي الّتاريخي الهاّم ألبناء شعبنا الِفَلسطينّي، 

ومهّنًئا كّل احلاضرين بعيد الفصح. 
وقد نوّه محّمد شريف عودة (أمير اجلماعة األحمدّية) 
إلى أهمّية تعزيز قيم األخوّة واحملّبة لتصّدي لظاهرة 

وناشد  الدينّي،  اخلطاب  عبر  والعنصرّية  العنف 
الّنشاطات  مواصلة  إلى  هيئاته  بكاّفة  مجتمعنا 
املناهضة للعنف، وعدم االكتفاء باملسيرة، بل يجب 

وضع مخّطط شعبّي ملواجهة هذه اآلفة.
على  الّتطوير  جمعّية  خوري  يوسف  شكر  وبدوره 
هذه املبادرة، ُمشيرًا إلى أّنها تدّل على أّن املجتمع 
احليفاوّي مثال لألخوّة والّشراكة، وعّبر عن استعداد 
هيئات  مع  املشترك  والعمل  للّتعاون  املّلي  املجلس 
اإلمكانات  كّل  ووضع  حيفا،  في  العربّي  مجتمعنا 

خلدمة املجتمع.
كما هنأ هشام عبُده الرئاسة الروحّية واملجلس امللي 
وجميع املسيحّيني في حيفا بعيد الفصح املجيد، 
املسيحّيني  بني  األعياد  توحيد  أهمّية  إلى  ُمشيرًا 

أجمع في املدينة بشكل خاص.
حسني  االجتماعّي،  الّتطوير  جمعّية  مدير  قّدم  وقد 
عليها  ُكتب  تقديرّية  لوحًة  خوري  ليوسف  اغبارّية، 
معّلمها  الّدنيا،  مدرستها  حكمة:  «احلياة  جملة 
أن  ُعنوانها»،  ومتّنى  واألمل  كتابها  األّيام  اإلنسان، 
في  واحملّبة  للوحدة  عنواًنا  والتعاون  األخوّة  تبقى 

حيفا، ومجتمعنا العربّي شاكرًا جميع احلضور. 
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ّية، مؤّخرًا، في مقرّها  اختتمت جمعّية الّثقافة العرب
النقدّي  الّتفكير  في  مدرّبني  تدريب  دورة  بالّناصرة، 
ّية إيزابيل ميلون (مديرة  مع املدرّبة واحملاضرة الدول
شارك  پاريس)،  في  التطبيقّية  الفلسفة  معهد 
مجاالت  مختلف  من  ومشاركة  مشارًكا   20 فيها 
العمل التربوّي والتدريبّي والشبابّي، ومتحورت حول 
في  الّتدريبّية  والّتطبيقات  والتوّجهات  الكفايات 

مجال الّتفكير النقدّي، ملدة 36 ساعة أكادميّية. 
في بداية الّدورة، واّلتي تعتبر األولى من نوعها في 
«الّتفكير  نشوء  خلفية  املدرّبة  شرحت  مجتمعنا، 
وقالت:  الفلسفة،  لتعليم  مغاير  كأسلوب  النقدّي» 
«كان تعليم الفلسفة يعني نقل املعرفة حول تاريخ 
األفكار واملفّكرين واملدارس الفكرّية واملفاهيم الرئيسة، 
أي ما يدعى «العلوم اإلنسانّية». ولكن، وألسباب 
الّتعليم،  (دمقرطة  املجتمع  بتطور  تتعّلق  عّدة 
البلدان  في  تبّني  إلخ)،  املعلومات...  تدّفق  زيادة 
املدارس  في  ا،  ـً تاريخّي الفلسفة،  فيها  ُتدرّس  اّلتي 
التقليدّي  املنهاج  بني  متزايدة  فجوة  وجود  الّثانوّية، 
ودون  املرّبني،  من  عدد  حاول  املتوّسطني.  والّطلبة 
الّتخلي عن فكرة «التثقيف»، البناء على مبدأ آخر 
في الفلسفة: أن تتعّلم كيف تفّكر وكيف تكون، 
عن  بعيًدا  وذلك  الفلسفة،  تدريس  مجرّد  من  بدًال 
الّتلقني لتصبح جتربة أكثر تشاركّية ومواجهة، واّلتي          
الّتفكير           أو  التأّملّي  الّتفكير  تسّمى  أن  ميكن 

النقدّي». 
شملت الدورة مجموعة من الورش الّتدريبّية للدورة، 
اّلتي يّسر املشاركون قسًما منها كتطبيق ملضامني 
الدورة، حيث دمجت الورش بني الكفايات األساسّية 
إنتاج  الفلسفة: الّتعميق (احملاججة -  في  الّثالث 
احلجج)، شرح الفكرة، التحليل، التبسيط واإليجاز، 
من  فكرة،  وأخطاء  قصور  (فحص  والّنقد  املساَءلة 
خالل األسئلة واالعتراضات)، وضع التصوّر أو صياغة 
املفهوم (حتديد مصطلح يعّبر عن خالصة الفكرة). 

كذلك شملت الورش تطرًّقا دائًما للمواقف والتوّجهات 
لهدف  الّنقدّي  للّتفكير  املمّيزة  والوجودّية  املعرفّية 

تطويرها عند املشاركني، إليجاد بيئة متّكن من حدوث 
الّتفكير التأّملّي، أهّم هذه التوّجهات هي: الّسكون 
وإسكات  الذات،  وإرضاء  والعقل،  اجلسد  (تهدئة 
وإحلاح  اإلفكار  فيضان  وإبطاء  العقل،  فوضى 
احلديث)، اجلهل املكتسب (القدرة على التخّلي عن 
اآلراء اخلاّصة، الّتوقف عن إصدار األحكام، والفحص 
املتعّمق والناقد لألفكار اّلتي عّبر عنها الّشخص)، 
به،  نفّكر  ما  وقول  الّتفكير  على  (اجلرأة  األصالة 
الّتقّمص  جديدة)،  لفرضّيات  بالّتعرّض  واملخاطرة 
العاطفّي (تطوير القدرة على وضع الذات مكان اآلخر 
لفهمه)، املواجهة (تطوير القدرة على مواجهة تفكير 

اآلخرين وتفكير الّذات).
جولة  ّية  العرب الّثقافة  جمعّية  نّسقت  باملقابل، 
شملت  ميلون،  إيزابيل  املدرّبة  بها  قامت  تدريبّية 
 - «نوتردام»  ثانوية  ّية:  عرب ثانوّية  مدارس  أربع 
معليا، املدرسة الثانوّية األهلّية - أم الفحم، الكلّية 
ّية األرثوذكسّية - حيفا، مدرسة «عهد» للتمّيز  العرب
- حورة. وأثارت الورش في املدارس، عموًما، تفكير 
الّطالب حول مواضيع ذات صلة بالّتركيز واإلصغاء 
وعدم  املختلفة،  اآلراء  واحترام  الذاتّية  ّية  واملسؤول
التسرّع بإعطاء أجوبة والتعّطش للمزيد من املعرفة، 
اإلجابة  في  اإليجاز  مهارة  في  الورش  أفادت  كذلك 
املديرون  حتّفز  كما  محّدد.  مفهوم  في  وتكثيفها 
واملسؤولون التربوّيون جرّاء جناح الورشة في تشكيل 
وسلوك  الّصف  في  املجموعة  لديناميكّية  مرآة 
هذه  من  املزيد  بتنظيم  رغبتهم  عن  فيها  األفراد 
أن  وضرورة  التعليمّي  في البرنامج  ودمجها  الورش 
ّية.   تبدأ باملدارس من الطفولة املبكرة املرحلة االبتدائ
تدريب  دورة  في  واملشاركات  املشاركون  قّيم  كذلك 
املدرّبني الدورة بأّنها «مفيدة» و«قّيمة جًدا» و«ممّيزة» 
و«عميقة» وحملت «االستفادة الشخصّية واملهنّية». 
ّية بعد جناح هذه  هذا، وستسمر جمعّية الّثقافة العرب
الّتجربة األولى من نوعها في مجال الّتفكير الّنقدّي، 
على  العمل  في  والفكرّي،  الفلسفّي  املنطلق  من 
ومضامني  مساقات  وتطوير  مهنّية  كوادر  تأسيس 

ومرجعّيات تدريبّية وتربوّية في هذا املجال.

04-8623623
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بيشـغل كل حواسـك بلحظة واحدة..   لما بتغمس الخبزة وبتحطها 
بفمـك.. تبـدا تنزل الطعمات بسـرعة. فقـدان الترتيب هـذا هو اللي 
بيعطـي حبوب حمـص نخلة ملمسـها والطعمـة بتكملها كعنصر 

مفاجئ يدمج بين اللذة واالنسيابية .

دق الجرس... إبدا غمس وتمتع ع مهلك.

الحمص المدمس المنيح مثل جرس المدرسة..

 حبوب الحمص من نخلة، ممتازة لتحضير حمص البيت.

بال مخاطرات وبال فلسفات.
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*åUHO�ò q�«d ≠ ضمن برنامج دراسات إسرائيل، ُعقدت في «مدى 

الكرمل» (املرَكز العربي للّدراسات االجتماعّية الّتطبيقّية في حيفا)، 
االقتصادّية  الّسياسات  «تأثير  بُعنوان  ندوة  املاضي،  األسبوع  نهاية 
حلكومة إسرائيل اجلديدة على املواطنني العرب». شارك في الندوة كّل 
املّتحدة  األمم  مؤمتر  في  رئيس  اقتصادّي  (باحث  اخلالدي  رجا  د.  من: 
حّنا  د.  والّنائب  سويسرا)،    - جنيف  (األونكتاد)،  والّتنمية  للّتجارة 
سويد (اجلبهة الدميقراطّية للّسالم واملساواة)، والّنائب د. باسل غطاس 
(الّتجمع الوطني الدميقراطّي)؛ وقد أدار الندوة الباحث د. مطانس شحادة 

(منّسق برنامج دراسات إسرائيل في «مدى الكرمل»). 
في  األساسّية  التحوّالت  مستعرًضا  شحادة  الباحث  الّندوة  افتتح 
نيو- اقتصادّية  سياسة  وانتهاج  احلكومّية،  االقتصادّية  السياسات 

االقتصادّية  اخلّطة  خاّصة  العرب،  الّسّكان  على  وإسقاطاتها  ّية،  ليبرال
حول  شحادة  وتساَءل  لپيد.  يائير  ّية  املال وزير  طرحها  اّلتي  األخيرة 
الّظروف  في  السياسات  هذه  مع  للّتعامل  العربّي  املجتمع  إمكانّيات 

الراهنة، والّتصّدي لها. 
لتبّني  السلبّية  اإلسقاطات  فيها  راجع  مداخلة  اخلالدي  رجا  د.  قّدم 
ّية.  ليبرال اقتصادّية  سياسات  الّنامية،  والّدول  ّية،  العرب الّدول  غالبّية 
كانت  «إذا  اخلالدي:  تساءل  إسرائيل  في  الِفَلسطينّيني  حالة  وعن 
ّية اجلديدة شريكًة في جرمية األوضاع االقتصادّية للّسّكان العرب  الليبرال
ا لألزمة االقتصادّية املُزمنة  ـً في إسرائيل، فهل ُيعقل أن تكون حًال سحرّي
للمواطنني العرب في إسرائيل؟». وأضاف: «إّن على الِفَلسطينّيني في 
الّداخل بناء مشروع اقتصادّي تنموّي على عالقة مع الُعمق االقتصادّي 
ّية وغزّة، ُبغية الّتحرّر من التبعّية  الِفَلسطينّي في مناطق الضّفة الغرب

االقتصادّية وحتقيق منّو اقتصادّي».

ّية - اليهودّية  ّية أو العرب د. حّنا سويد تناول محدودّية تأثير األحزاب العرب
على صناعة القرار في الّدولة، خاّصة االقتصادّي. وقال إّن العرب هم من 
الّتمييز  وضحايا  ّية  النيو-ليبرال االقتصادّية  السياسات  ضحايا  أبرز 
العنصرّي أيًضا. وأضاف أّن املطلوب هو طرح مشروع تنمية اقتصادّية 
شامل للعرب في إسرائيل، يشمل كاّفة اجلوانب االقتصادّية التنموّية 
كمحرّك  املالي»  و«القطاع  األفكار»  على «اقتصاد  يرتكز  والّتطويرّية. 
بامليزانّيات  املطالبة  الهدف  هذا  يلغي  أن  دون  من  للّتنمية،  أساس 

وتغيير السياسات االقتصادّية. 
أكثر  هو  االقتصادّي  اجلانب  إّن  مداخلته،  في  غّطاس،  باسل  د.  وقال 
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اّلتي  اليومّي   - واملدنّي  القومّي  بني  الّتناقضات  توضح  اّلتي  احملاور 
يعيشها املواطن العربّي في إسرائيل، وإّنه من الّصعوبة مبكان في حالة 
املواطنني العرب الفصل بني االقتصادّي والقومّي. من هنا يجب أن تتعامل 
ّية بشكل يومّي ودائم، مع الّتمييز القائم جتاه املواطنني  األحزاب العرب
ركائز  وضع  كمجتمع  «علينا  وأضاف:  والقومّي.  االقتصادّي  العرب، 
لطرح اقتصادّي ومشروع تنموّي جماعّي، وأّال نكتفي بنقاش أو انتقاد 
ميزانّية الدولة، فحاجتنا أوسع وأكبر. نحن بحاجة إلى مناطق صناعّية 
واستثمار في البنى الّتحتّية، واالستثمار برأس املال   البشرّي. باختصار، 
نحن بحاجة إلى مشروع اقتصادّي شامل لتطوير االقتصاد العربّي».
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برسالة  چيرمان،  ياعيل  الصّحة،  وزيرة  أعلنت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

عن  حيفا،  في  العرب  املواطنني  حلقوق  «مساواة»  مرَكز  إلى  وّجهتها 
ّية ضمن حملة تشجيع دراسة الّتمريض في البالد. إضافة الّلغة العرب

وفي رّدها أيًضا، أشارت املمرّضة املسؤولة في «مديرّية» الّتمريض إلى 
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ا لألكادميّيني لتأهيلهم من خالل تعليم تكميلّي  ـً وجود 46 مسارًا خاّص
وتأهيلّي للّدخول في سلك الّتمريض؛ وأضافت أّنه سيتّم افتتاح 14 
ا في شهرَي أيلول وتشرين األّول من العام اجلاري. ـً ّي ا إضاف ـً مسارًا خاّص

الوزارة،  عام  ومدير  الصّحة  وزيرة  إلى  توّجه  قد  «مساواة»  مرَكز  وكان 
إعالمّية  بحملة  القيام  بعدم  ومطالبتهم  املوضوع  لطرح  خاّصة  برسالة 

ّية. تتجاهل العرب، والتوّقف عن الّتمييز ضّد اجلماهير العرب
(املستشار  عراقي  سامح 
«مساواة»)  مرَكز  في  القانوني 
املستشفيات  احتياجات  «إّن  قال: 
العربّي  الوسط  في  منها  وبعض 
وهذا  ملّحة،  حاجة  هي  للممرّضني 
أيًضا مجال آخر لتشغيل األكادميّيني 
العرب، وهناك ألوف األكادميّيني اّلذين 
أماكن  يجدوا  ولم  دراستهم،  أنهوا 
عمل في املواضيع الطبّية». وأضاف 
لإلعالن  ماّسة  حاجة  «هناك  عراقي: 
االحتياجات  عن  ّية  العرب بالّلغة 
مسارات  تخّصص  وأن  أالكادميّية، 
من  ولتأهيلهم،  لألكادميّيني  خاّصة 

خالل تعليم تكميلّي وتأهيلّي للّدخول في سلك الّتمريض».

 ∫ Òw1œU�_« b�«d�« d¹dIð

 j ³ {  …«œ√  w ¼  èŽU D «  ÊU'
 è ÒO ÝU O ÝèI Šö Ë  è ÒO M √  …d D O ÝË

«الرّاصد  نشر   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الّثقافة  جمعّية  مشروع  األكادميّي»، 
في  والعسكرة  العنصرّية  لرصد  ّية  العرب
اجلامعات اإلسرائيلّية، تقريره الّثالث لهذا 
في  الّطاعة  محاكم  موضوع  حول  العام، 
ّية  كآل وتوظيفها  اإلسرائيلّية،  اجلامعات 
لقمع الّنشاط السياسّي للّطّالب العرب.

يسّلط الّتقرير الّضوء على محاكم الّطاعة 
في  ويضعها  حتديًدا،  حيفا  جامعة  في 

سياق تشّكلها القانونّي وماهّية دورها السياسّي - األمنّي، 
وطالبة  ا  طالًب  28 لها  تعرّض  اّلتي  الّطاعة  محاكم  ويوّثق  ويرصد 
خالل  السياسّي  نشاطهم  خلفّية  على  اجلامعة،  في  ِفَلسطينّيني 

السنوات اخلمس األخيرة.
سيطرة  أداة  إلى  اجلامعّية  الّطاعة  محاكم  حتّول  التقرير  ويؤّكد 
السياسّية  للمالحقات  الوسائل  أبرز  وأحد  أمنّية،   - سياسّية 
ّية  ا، من خالل استغالل ضباب ـً للّطّالب، إذ يقّدم أمن اجلامعة سنوّي
دستور الّنشاط اجلماهيرّي، العديد من الّطّالب العرب من النشيطني 
لهدف  وذلك  اللجنة،  هذه  أمام  للمحاكمة  السياسّي  العمل  في 
ضبط الّنشاط الّطّالبّي العربّي في احلرم اجلامعّي، ّمما يؤّدي إلى قمع 

ّية في الّتنّظم والّتعبير عن الرأي. احلقوق واحلرّّيات الّطّالب
لسيطرة  آخر  إثباًتا  تشكل  احملاكم  هذه  أّن  على  الّتقرير  ويؤّكد 
التوّجه السياسّي - األمنّي على املؤّسسات األكادميّية اإلسرائيلّية، 
مع الّطّالب العرب واحلركة  واّلذي وّجه سياسة اجلامعات وتعاملها 
ّية الِفَلسطينّية منذ بداية تبلورها في اجلامعات اإلسرائيلّية. الّطّالب
«الّتمكني  برنامج  ضمن  يأتي  األكادميّي»  «الرّاصد  أّن  يذكر 

الّشبابّي»، بدعٍم من صندوق املجتمع املفتوح.
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*åUHO�ò q�«d ≠ شارك، مؤّخرًا، مئات الزّوار من 

أنحاء  مختلف  من  قدموا  اّلذين  والعرب،  اليهود 
البالد، ومن خارجها أيًضا، لتذوّق أجود أنواع األجبان 

والنبيذ املصّنع بطرق مبتكرة وفريدة.
يذكر أّنه للّسنة الّتاسعة على الّتوالي، تنّظم ِشركة 
واألجبان»،  الّنبيذ  «مهرجان  البلدّية  «إيتوس» 
اليهود،  لدى  (البواكير)  العنصرة  لعيد  استقباًال 

UH O Š ‹ ÊU ³ł√Ë c O ³ ½ ÊUłd N
وذلك في باحة «األوديتوريوم» في مرَكز الكرمل.

ممّيزة  منتجات  عّدة  خّصيًصا  حتضر  املناسبة  ولهذه 
من األجبان ذات مذاق رفيع، وأنواع فاخرة من الّنبيذ، 
والزّيوت، واخلبز، والّشكوالطة، وعرضها على جمهور 

املشاركني للتّذوق والتمّتع بأجود األنواع.
وإضافًة لذلك جرت ورشات، محاضرات وأفالم خاّصة 

حول إنتاج وصناعة الّنبيذ.

w�«u Ò²�« vKŽ WFÝUÒ²�« WM�K�



25 2013 —U Ò¹√ 17 WF ÔL'«

يستضيف:

يوم السبت بتاريخ 1.6.2013 
الساعه السابعة والنصف مساًء 
اوديتوريوم حيفا

أمســية موســيقية يقيمهــا بيــت الموســيقى شــفاعمرو يف حيفا تشــمل ثالثــة أعمال 
موسيقية محلية لنخبة من الموسيقيين والمؤلفين الشباب, حيث سيشارك يف األمسية:

رمسيس قسيس بالعمل "والدة"

سعيد سلباق وأكرم حداد بالعمل "وبعدين؟!"

رباعي "أوان" 

بمشاركة الفنان القدير يوسف حبيش

ــــقــــاعــــات الـــمـــقـــطـــوعـــات  بــيــنــمــا ـيـــــــراوح الـــمـــســـتـــمـــع مــــكــــانــــه, تــنــقــلــه إي
ــأثــرة  ــت ــم ــي الـــعـــربـــي وال ــق ــي ــوس ــم ـــن الــــتــــراث ال ــاة م ــوح ــت ــس ــم ــقــيــة ال الــمــوســي
ـــن عــــوالــــم الــــجــــمــــال واإلبــــــــــداع. ـــي ـــة والــــــجــــــاز, ب ـــي ـــتـــرك بـــالـــمـــوســـيـــقـــى ال

ثمن البطاقة: 80 ش.ج
للحجز واالستفسار | بيت الموسيقى 049501135 | بيت الكرمة 048525252
www.beit-almusica.org 

بالتعاون مع:

برعاية:

ي
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«فنجان،  الّثقافّية  «األفق»  أمسيات  روّاد  التقى   ≠ åUHO�ò q�«d*

إيقاع وإبداع» هذه املرّة في الطابق العلوي لفندق الكولوني في حيفا، 
البهائّيني  حدائق  عليهم  تشرف  جهة  فمن  ساحرة.  شاعرّية  أجواء  في 

بجمالها املمّيز، ومن جهة أخرى يطّل ميناء عروس البحر، حيفا. 
في هذه األجواء التقت مجموعة من عّشاق األدب والفن من مدينة حيفا 
الّثقافة  أنواع  بني  جمعت  أمسّية  في  املاضي،  اخلميس  مساء  واجلوار، 
والفن، نتج عنها باقة من زهور اإلبداع املتألقة، ما دفع احلضور مبناشدة 

املنّظمني إلطالة برنامج األمسّية. 
ًيا مهّمة عرافة البرنامج، الكاتب  ا باجلمهور ومتوّل افتتح األمسّية مرّحًب
والفنان عفيف شليوط (مدير مؤّسسة «األفق» للّثقافة والفنون)، ليدعو 
- كما جرت العادة لدى افتتاح كّل أمسّية - موهبة واعدة، وهذه املرة 
وقع االختيار على الطالبة كميال حليحل من مدرسة «حوار» الرسمّية 

للفنون في حيفا، حيث قّدمت معزوفة على آلة الكمان. 
ثّم دعا مقدم البرنامج الفّنان بشارة ديب وأجرى معه لقاًء حول أغانيه 
وأحلانه، وحتّدث بشكل خاص عن األغاني املعروفة باسم «نصراوّيات»، 
حيث قّدم للجمهور مناذج من هذه األغاني، فأعرب اجلمهور عن إعجابه 
من خالل الّتصفيق مطالبينه أن يقدم أغاٍن أخرى، حيث شعر احلضور 

ا أصيًال.  ـً ّي باحلنني ألياٍم كان فيها الغناء راقًيا طرب
بعدها ّمت دعوة الّشاعر رشدي املاضي حلوار مبناسبة صدور كتابه اجلديد 
«األفق»،  مؤّسسة  منشورات  عن  الصادر  املطر»،  بوَءة  ُن خارج  «ُهدُهد 
عن  احلديث  ودار  اجلديد،  ديوانه  قصائد  عن  رشدي  الّشاعر  فتحّدث 
خصوصّية عالقة الّشاعر مبدينة حيفا، فلم يخِف املاضي قّصة عشقه 
ملدينة حيفا، وأعلن أّنه بصدد الّتخطيط إلصدار كتاب خاّص عن مدينة 
قرأ  كما  حيفا؛  حملبوبته  نظمها  اّلتي  القصائد  كاّفة  يشمل  حيفا، 

بعًضا من قصائده.    
وفي اخلتام ّمت إجراء لقاء مع الفّنان سعيد سالمة، لم يخُل من الظرف 
املسرح،  في  عمله  خالل  معه  حصلت  التي  واحلكايات  الطرف  وسرد 
ـ«ستاند  وال اإلميائّي (الّصامت)  الّتمثيل  من  مقاطع  اللقاء  خالل  وقّدم 
ـ«فيسبوك»  وال األعراس  موضوع  خاللها  تناول  حيث  كوميدي،  أپ» 

وتأثيرهما علينا.
وقبل اختتام البرنامج أُعلن عن اعتذار الكاتب الِفَلسطينّي زياد خّداش 
الّسلطات  قبل  من  الدخول  من  منعه  لسبب  باألمسّية،  االشتراك  عن 
اإلسرائيلّية، حيث كان مقرّرًا أن يشارك خّداش بهذه األمسية لالحتفال 
بوَءة املطر» للّشاعر رشدي املاضي، خاّصًة  بصدور كتاب «ُهدُهد خارج ُن
وأّنه خَصّ الّشاعر بكلمة ُنشرت على الغالف األخير للكتاب.           

X³ Ò��« Âu¹ s� Î¡«b²Ð«
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  .UM� W{Ë— ∫d|uBË d|dI

ÊU�½ù«Ë ÷—_«Ë …d− ÒA�« 

األرض  بني  ما  والّسماء،  األرض  بني  ما  تواصل  عن  عبارة  الّشجرة 
ا، لسنوات طويلة أطول بكثير من سنوات  واإلنسان؛ ميتّد ُعمرها، غالًب
اإلنسان على األرض؛ فتعتبر بذلك جسرًا بني األجيال، «حتافظ» من 
خالله على قصص وذكريات الّناس، فجذور الّشجرة  تربطنا باملاضي، 
في  العمل  بقوة  ومتّدنا  باألرض،  التمّسك  تعّلمنا  ذاته،  الوقت  وفي 

احلاضر لهدف ضمان املستقبل.
وفي مدخل شارع شحادة شلح، في قلب حّي وادي الّنسناس العربّي 
الرّوم  كنيسة  على  تطّل  شامخة  كبيرة،  كينا  شجرة  الّنابض، 
الكاثوليك، وعلى دوّار إميل حبيبي.. هذه هي الّشجرة اّلتي أرشدت 
فيروز إلى بيتها، وأّكدت لها أّنها في قلب حّيها في مدينة حيفا، 
بعد تشرّد دام أكثر من سنتني في لبنان.. فقد أصبحت هذه الّشجرة 
من  الواد  تتخّيل  أن  تستطيع  فال  وكيانها،  فيروز  حياة  من  جزًءا 
دونها. وُيطلق، اليوم، سّكان وادي الّنسناس على هذه الّشجرة لقب 

«شجرة املوت» ألّنه تعّلق عليها إعالنات الّنعي!

°°œuNO�« ÷—√Ë ÆÆVOK(« lzUÐ 

 ،1934 عام  مواليد  من  األصل،  حيفاوّية  كركبي،   – دانيال  فيروز 
تبدو أصغر من عمرها بأكثر من عشر سنوات، فالّضحكة ال تفارق 
محّياها والّتفاؤل يخّيم عليها. ومع ذلك، تتحّدث عن نكبتها ونكبة 
عاشت  اّلتي  الّطفلة  ببراءة  تتحّدث  باألمس،  حدثت  وكأّنها  عائلتها 
الّنكبة.. وإلى جانبها يجلس حفيدها اّلذي ال يتجاوز الّثانية عشرة 
من عمره يستمع إليها بشغف، ويحفظ قّصة جّدته ونكبة شعبه، 

ويرّددها دون ملل أو كلل.
نشأت فيروز وترعرعت في شارع «ستانتون» («شيڤات تسيون» اليوم) 
إلى أن بلغت الّثانية عشرة من عمرها. وعن ذلك حتّدثنا قائلًة: «أذكر 
عالقات  تربطنا  وكانت  حّينا،  في  تسكن  كانت  يهودّية  عائالت  أّن 
إنسانّية وطيدة وجيرة حسنة. كنت أدخل بيوت املتّدينني منهم أّيام 
ًدا  اجلُمعة والّسبت إلشعال الغاز أو إضاءة الّنور». وتضيف: «أذكر جّي
يرتدي  حماره،  على  يأتينا  كان  اّلذي  اليهودّي  احلليب  بائع  كذلك 
ّية بطالقة، حيث كانت عّمتي جوليا، واّلتي  القنباز، ويتحّدث العرب
ا». ـً عملت على تربيتي بعد وفاة والدتي، تقوم بشراء احلليب منه يومّي

عن  ونزل  املرّات،  إحدى  في  احلليب  بائع  أتاها  كيف  فيروز  وتذكر 
حماره وجلس على األرض إلى حني حصوله على ثمن احلليب، فتقول: 
ا؟».  ـً َم جتلس على األرض، أتريد أن أحضر لك كرسّي «سألته عّمتي ِل
تصمت للحظات وتقول: «ال ميكنني أن أنسى جوابه، فهذه اجلملة 

ما زالت عالقة في ذاكرتي». تتنّهد وتقول: «قال: «ال!.. القفا قفاي 
واألرض أرض اليهود»!». وتتساَءل بتهّكم: أرض اليهود؟!

UHOŠ ◊uIÝ WKO� 

الّشجارات  عن  نسمع  وتقول: «كّنا  حيفا  سقوط  ليلة  فيروز  تتذّكر 
واملعارك الدائرة بني العرب واليهود في مناطق مختلفة في املدينة، 
ـ«هدار»، وكّنا نهاب أن يهاجمنا  وخصوًصا في حّي وادي الّنسناس وال
العرب  بني  «املناوشات  واملسّدسات»..  بالبنادق  املسّلحني  اليهود 
ـ«هدار»،  واليهود كانت متكرّرة، كّنا نخاف أن يهجم اليهود علينا من ال
ا باب البيت ويراقب «دار الّسالم»،  ـً كان والدي كّل ليلة يضع كرسّي
حيث كان على سطحها جنود إنچليز يضعون القّبعات احلمراء، وكان 
ّية».  عّمي يشتغل هناك «ُترجمان»/مترجم من اإلنچليزّية إلى العرب
أصحاب  للجنود  والدي  ينتبه  لم  الّليالي  من  ليلة  وتضيف: «في 
القّبعات احلمر فوجد جنود جدد.. وحينها صاح وقال لعّمتي جوليا: 
«جنود إسرائيل صاروا بدار اإلنچليز!!» وحينها اضطررنا للهرب من 

الشبابيك خوًفا من مداهمة املنزل».

 ŸeH�«Ë lKN�« dO¦ð åÁU½UÇU¼ò?�«  «Òu� 

تتنّهد فيروز قليًال، وتكمل قائلًة: «قفزنا من الشبابيك وعبرنا إلى 
ساحة كنيسة الرّوم أنا وأخي وعّمتي ووالدي.. اقتحم املكان مقاتلو 
ونسّلم  أيادينا  نرفع  أن  مّنا  وطلبوا  الكنيسة  دخلوا  ـ«هچاناه»،  ال
ـ«هاچاناه» غرباء، بل كانوا  أنفسنا. ويا للمفارقة، لم يكن مقاتلو ال
من شباب اجليران اليهود، حّتى أّن أحدهم ترّبى وترعرع عند جّدتي!!». 
الّساحة،  إلى  الكنيسة  من  اخلروج  الّشباب  من  «طلبوا  وتضيف: 
ومن العجزة واألطفال البقاء داخل الكنيسة.. ارتعبنا وأصابنا الهلع 
عندما سمعنا ضجيج على باب الكنيسة، وعندما اقتربنا لفحص 

بدمائها..  مضرّجًة  الباب  أمام  الّسعيد)  (أم  جارتنا  أّن  اّتضح  األمر 
وبقيت تنزف دًما إلى أن فارقت احلياة. وبقيت مّدة يومني في ساحة 
الكنيسة، إلى أن سقطت مدينة حيفا.. ومن ثّم ّمت دفنها، وكان قد ّمت 

ـ«هاچاناه»». اعتقال أبنائها من قبل قوّات ال

°åbKOAðË—ò w
 ÃöF�« UMC
— 

وتكمل فيروز: «بعد سقوط مدينة حيفا توّقف إطالق الّنار، وُطلب 
من جميع املتواجدين في الكنيسة العودة إلى بيوتهم.. إّال أّن عّمتي 
جوليا لم تقبل العودة إلى بيتها ألّنها علمت بأّن أختي ڤكتوريا 
«الّصليب  في  تعمل  أختي  وكانت  اجلرحى..  بني  وهي  ُأصيبت 
األحمر»، فذهبنا إلى املستشفى «اإليطالّي» في حيفا، أسعفوا أختي 
«روتشيلد»  مستشفى  إلى  نقلها  تطّلبت  احلالة  ولكن  وطّببوها، 
الستكمال العالج، لكّن عّمتي خوًفا من أن يقوم اليهود بقتلها في 
لتلّقي  لبنان،  إلى  أختي  تسافر  أن  فّضلت  «روتشيلد»  مستشفى 
لبنان،  إلى  بالّسفر  عّمي  وزوجة  وأخي  أنا  أُجبرنا  فهكذا  العالج.. 

وبقيت هي في البالد لتحافظ على ممتلكاتنا وحترس دار العائلة».

 ÊUM³� v�≈ V�d*« w
 dH Ò��« WKŠ— 

تتابع فيروز حديثها بالقول: «رحلنا إلى لبنان في مركب «بوطاجي»، 
أبحرنا في متام الّساعة الرّابعة بعد الظهر من ميناء حيفا، كان املركب 
صغيرًا ومليًئا باملسافرين، حوى املركب أكثر من 300 راكب.. أبحرنا 
حيث  ومخاطره،  اإلبحار  مشاّق  وتكّبدنا  وهائًجا  مائًجا  البحر  وكان 
هاج البحر واشتّدت الرّياح.. فشعرنا بأّن املوت يهّدد حياتنا.. وبعد 
الصعوبات واألخطار، وصلنا ميناء بيروت في الرّابعة صباًحا. وبقينا 

في لبنان مّدة عامني».

…œu ŽË d O−N ð è ÒB  …œu ŽË d O−N ð è ÒB  ÆÆ “Ëd OÆÆ “Ëd O
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أصوات  تسمع  كانت  األولى  والّليالي  األيام  في  بأّنه  فيروز  وتؤّكد 
هناك  فكانت  األبدان،  لها  تقشعّر  وقصًصا  ِفَلسطني،  من  الّنازحني 
وفود كبيرة قادمة من أرجاء مختلفة من ِفَلسطني: حيفا؛ عّكا؛ يافا؛ 
دير األسد؛ صفد وغيرها.. وبعدها علمنا بأّن إسرائيل احّتلت بالدنا 

وسيطرت على أراضينا وبيوتنا».

 UHOŠ v�≈ …œuF�« U½—Òd� 

وتقول فيروز: «في أحد األيام وفي متام الّتاسعة صباًحا، سمعنا طرًقا 
على الباب، وفوجئنا بأّن عّمتي جوليا جاءتنا من حيفا، قائلًة: أتيت 
من حيفا كي أُعيدكم معي إلى حيفا، فاستعدوا للعودة..  وحينها 
قلت لعّمتي بأّني كنت أنتظر هذه الّلحظة حيث أردت العودة إلى 
مدينتي احلبيبة حيفا منذ وصولي لبنان.. أّما أختي ڤكتوريا وأخوي 

ميخائيل فبقيا في لبنان الستكمال دراستهما..».

 Èb� WKÐU� w²š√ XKLŽ 

 5�Š pK*«

قائلًة:  حديثها،  فيروز  وتكمل 
من  ڤكتوريا  تخرّجت  أن  «بعد 
مدينة  في  للعمل  انتقلت  لندن، 
عّمان،  في  الطبّية  «احلسني» 
حيث كانت تعمل قابلة لدى امللك 
حسني، حيث قامت بتوليد امللك 
عبد الله» - بحسب اّدعاء فيروز.

 W Ò�Uý o¹dD�« 

وعن رحلة العودة إلى حيفا، حتّدثنا فيروز قائلًة: «غادرنا لبنان برفقة 
استغرقت  رميش،  ضيعة  وصلنا  أن  إلى  األقدام  على  سيرًا  عّمتي 
املسافة أكثر من ساعتني ولكّنها مألى باملخاطر.. في ساعات الليل 
املتأّخرة حيث كانت الّطريق شائكة وعرة. وبعدها أكملنا السير من 
رميش إلى سعسع. وأذكر أّننا كنا نستريح من مّشاق الّسفر ونختبئ 

في املُغر».

 ÆÆb¹bł s� UMOJ�« …d−ý 

حرفيش،  قرية  إلى  الّسير  قائلة: «أكملنا  متأّثرة،  حديثها  وتختتم 
ارة شحن ووصلنا ترشيحا، ومن ترشيحا أكملنا  ومن هناك ركبنا سّي
سيرنا على األقدام إلى مدينة حيفا. وما أن وصلنا أّول وادي النسناس 
رأيت شجرة الكينا فعلمت بأّني وصلت مدينة حيفا حيث ذّكرتني 
هذه الّشجرة باِملنطقة، فشعرت باألمان واحلنني وشممت «أريج» حيفا، 
أحّب  فأنا  احلياة..  إلّي  وعادت  األموات  بني  القبور  في  كنت  وكأّني 
مدينتي حيفا وبلدي ووطني جًدا. عند عودتي إلى حيفا كنت أبلغ 
ـ(14) من عمري.. وها أنا اليوم أسكن بجوار هذه الّشجرة اّلتي  ال

أّكدت لي بأّني وصلت حيفا».
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حيفا» (وصيف  فريق «مكابي  وطاقم  العبو  شارك 
في  األخير،  االثنني  ظهر  القدم)،  لكرة  الّدوري  بطل 
قام  واجلرمية،  العنف  ضّد  فنّية  لوحة  وتلوين  رسم 
برسمها طّالب املدارس احليفاوّية، وذلك على جدران 

ملعب «كريات إليعزر» البلدّي في حيفا.
ضّد  لوحًة  املدارس  طّالب  برفقة  الّالعبون  رسم  وقد 
موقع  على  جرت  مسابقة  ضمن  اختيرت  العنف، 
أطلقتها  ـ«فيسبوك»)،  (ال االجتماعّي  الّتواصل 
احليفاوّي،  الّطّالب  مجلس  من  مببادرة  حيفا،  بلدّية 

شاركت فيها كاّفة املدارس الّثانوّية في املدينة. 
وقال جنم هجوم «مكابي حيفا»، وئام عماشة، في 
هادفة  ّية  الفّعال هذه  لصحيفة «حيفا»: «إّن  حديث 
مناهضة  إلى  تهدف  ّية  فّعال كّل  نحترم  نحن  جًدا، 

أو  املالعب  داخل  أخالقّي  غير  تصرّف  وكّل  العنف 
أولى،  كخطوة  يأتي  اجلدار  على  الرسم  إّن  خارجها. 
هذه  من  والّصغير  الكبير  يتعّلم  أن  أمل  على 
ّية الهادفة، عّلنا بذلك نساهم في محاولة منع  الفّعال
العنف في املالعب واملنازل والّطرقات وفي كّل مكان».

والّشابات  الّشباب  كّل  إلى  رسالة  عماشة  ووّجه 
العرب، قائًال: «العنف آفة جتتاح جميع أرجاء البالد، 
ُحتمد  ال  وحاالت  أماكن  إلى  العنف  يوصلنا  وقد 
عقباها، فإّما السجن أو التعرّض لإلصابة أو القتل. 
فحّبذا لو يعي مجتمعنا العربّي ملا يحدث ويبتعد 
قدر اإلمكان عن كّل أنواع العنف. وعلى األهل تقع 
وبناتهم  أبنائهم  ومراقبة  بالتوعية  كبيرة  ّية  مسؤول

وحّثهم على نبذ العنف».
وفي رّده على سؤال حول تلخيصه للموسم الكروّي 

اّلذي يصل إلى نهايته، قال عماشة: «ال ميكنني أن 
أجزم بأّن املوسم كان ممتازًا، فقد لعبت نصف موسم 
فقط، سجلت فيه 11 هدًفا. البداية لم تكن موّفقة، 
بنادو  أريك  املدرب  حضر  عندما  بعد  فيما  ولكن 
حتّسن أداء الفريق كثيرًا، وأدائي أيًضا.. ميكن القول 
املقبل،  املوسم  وحول  وأكثر».  ًدا  جّي كان  املوسم  بأّن 
قال: «لدّي عقد ملّدة سنتني إضافّيتني مع «مكابي 
ًيا سأعمل  حيفا»، وحلينها سنرى ما سيحدث. حال
قصارى جهدي إلجناح وللنجاح مع «مكابي حيفا» 

في املوسم القادم».
وكان الالعب ديكل كينان قد حتّدث لوسائل اإلعالم 
اّلتي تواجدت في امللعب عن زميله نير دڤيدوڤتش 
اّلذي سيعتزل اللعب نهاية األسبوع احلالي، وأكد بأّن 
يعتبره  وال  له،  بالّنسبة  ًدا  جّي كان  الكروي  املوسم 

موسًما فاشًال، نظرًا للّظروف اّلتي مّر بها الفريق. 
في  شاركوا  اّلذين  حيفا»  «مكابي  جنوم  بني  ومن 
وقلب  عماشة  وئام  املهاجم  إلى  إضافة  ّية،  الفّعال
شينمان،  املدافعني:  من  كّل  كينان،  ديكل  الدفاع 
تشوتشيليتش،  أدين  دچاني،  أورئيل  بيالفسكي، 
نير  املرمى  حارس  إلى  إضافًة  الكيام؛  وعوديد 
بوكولي  چوستاڤو  الوسط:  والعَبي  دڤيدوڤتش؛ 
وألون  كاتان  يانيڤ  املهاجمني:  وكذلك  عزرا،  وحني 
املدير  من:  كّل  شارك  املهنّي  الّطاقم  ومن  تورجمان. 
أدورام  الفني  املدير  تشيزيك،  إيتمار  للفريق  العام 

كيسي، واملدرّب أريك بنادو.
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 Êu K Ò¦ L O Ý Õ—U  èŁöŁ 
°U Î³ ¹d  ¨Íd B  è U Ý_

*åUHO�ò q�«d ≠ قام الفّنان والكاتب املسرحّي أسامة مصري، ببيع ثالثة 

ّية في البالد خالل الّشهر املاضي،  نصوص مسرحّية جديدة لثالثة مسارح عرب
ا. والتي سيبدأ العمل على إنتاجها وتنفيذها قريًب

في  املستشري  العنف  عن  تتحّدث  فرًدا»  «فرًدا  بُعنوان  األولى  املسرحّية 
ّية، وهي معّدة للكبار، حيث  مجتمعنا العربّي، خاّصًة في مدننا وقرانا العرب
يتّم دمج اخليال بالواقع بصورة مشوّقة، وسيقوم بإنتاجها مسرح «املجد» في 

حيفا، بإدارة الفّنان احليفاوّي إياد شيتي.
النمطّية  األفكار  عن  تتحّدث  والّذئب»،  «سلمى  بُعنوان  الّثانية  املسرحّية 
له  حملتنا  وما  الّذئب  مع  تعاملنا  خالل  من  وذلك  البشر،  عند  واملسّبقة 
مسرح  على  وتعتمد  املبّكر،  للجيل  وهي  عنه،  املعروفة  الّشعبّية  القصص 
الّذئب»  مع  «موعد  قّصة  عن  مستوحاة  وهي  باك».  ـ«پالي  وال «الدمى» 
سخنني،  في  «الّسالم»  مسرح  بإنتاجها  وسيقوم  أسدي.  ميسون  للكاتبة 

بإدارة الفّنان كرم شّقور.
أّما املسرحّية الّثالثة واألخيرة فهي بُعنوان «احلمار زكزوك» عن قّصة حتمل 
الُعنوان نفسه للكاتبة ميسون أسدي أيًضا، من إصدار مكتبة «كل شيء» 
احليفاوّية. وتتحّدث املسرحّية عن ذكاء احليوانات بشكل عاّم، واحلمار بشكل 
خاّص، وفيها دمج بني املمّثلني ومسرح الّدمى، وهي مخّصصة جليل الطفولة 
املبّكرة، وحتكي أحداث رحلة يقوم بها طفل على ظهر حمار، حيث يتعرّف 
من خاللها على ذكاء احلمار. وسيقوم بإنتاجها مسرح «احلنني» في الّناصرة، 

بإدارة الفّنان ُلطف نويصر.
ا، على مسرحّيتني  ـً ّي وفي حديث مع الفّنان أسامة مصرّي، قال: «أعمل، حال
لم أنتِه منهما بعد، واحدة ملرَكز املسرح في عّكا، والّثانية ملسرح «املرايا» في 

املغار.. وما زال احلديث عنهما مبّكرًا».
ا، تقوم عّدة مسارح بعرض مسرحّيات أخرى كنت قد  ـً ّي وأضاف مصري: «حال
كتبتها وأعددتها في الّسابق، وهي: «املدرسة أوًّال» و«سوق احلكايا» و«بريق 
الغابة»  في  و«ليلى  وفّلول»  و«فّلة  عسفيا..  في  «النقاب»  ملسرح  الزّيت» 
الّنظافة»  أبو  و«شوشو  حيفا..  في  «الكرمة»  ملسرح  االحترام»  فائق  و«مع 
و«األميرة  ونعوّجة»  و«ديبو  الناصرة..  في  ملسرح «احلنني»  وكونان»  و«جوجو 

والّضفدع» ملركز «املسرح اآلخر» في عكا.
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ÆÆU Î³¹d�

 UH O Š ‹ è ÒO I O Ýu  ‚d  ÀöŁ …œU O I Ð å‰U Ýd ² Ý≈ò UH O Š ‹ è ÒO I O Ýu  ‚d  ÀöŁ …œU O I Ð å‰U Ýd ² Ý≈ò
*åUHO�ò q�«d ≠ في األّول من حزيران/يونيو 2013، 

عند الّساعة الّسابعة والنصف مساًء، وبدعوة من «بيت 
املوسيقى» ستتحّول قاعة «األوديتوريوم» في حيفا إلى 
حالة «إسترسال» موسيقّية بقيادة ثالث فرق: رمسيس 
سلباق  سعيد  «والدة»،  املوسيقّي  عمله  مع  قسيس 
وأكرم حّداد مع عملهما اّلذي يحمل اإلسم «وبَعدين؟»، 
الفرق  يرافق  إيوان»،  «رباعي  هي  الّثالثة  واملجموعة 

الفّنان القدير يوسف حبيش (إيقاعات). 
حتت اإلسم «إسترسال» ينّظم «بيت املوسيقى» بالّتعاون 
مع «بيت الكرمة»، وضمن «فّن ِفَلسطينّي - مهرجان 

الليلة،  هذه  حيفا  في  ّية»  العرب الّثقافة 
مببادرة منها بتعريف اجلمهور الِفَلسطينّي 
معاصرة،  ّية  عرب موسيقّية  إنتاجات 
الّشرقّية  املوسيقّية  جذورها  من  املستمّدة 
عاملّية،  أخرى  موسيقّية  أمناط  من  ومتأّثرة 
كاجلاز وغيرها. جاءت الفكرة األولى للعمل 
هم  وموسيقّيني  موسيقّية  فرق  ثالث  مع 
أساتذة في معهد «بيت املوسيقى»، وأيًضا 
من طالّبه سابًقا، من أجل تقدمي ليلة حتوي 
واّلتي  الفرق،  لهذه  األصلّية  املقطوعات 
جمهورها  إلى  وتقّدم  ُتعرف  أن  تستحق 

املتذوّق للموسيقى.
الّساعة،  ونصف  ساعة  مدار  على 
أقسام؛  ثالث  إلى  «إسترسال»  سُتقسم 
مع  قسيس  رمسيس  الفّنان  مع  بداية 

حبيش  يوسف  مبشاركة  «والدة»،  األّول  املوسيقي  عمله 
سيقّدم  حيث  (كمان)،  الفتاح  عبد  وأكرم  (إيقاعات) 
وأحلانه،  تأليفه  من  موسيقّية  مقطوعات  من  مجموعة 
صوفّية  ملسات  مع  شرقّية  مقطوعات  عن  عبارة  وهي 

الّشرقّية  املوسيقى  رمسيس  يحمل  ومختلفة.  متمّيزة 
مساحة كبيرة  مع  املوسيقّي  إلى الّتأليف  ويخرج منها 

من  ارجتال العازفني. 
«إسترسال»،  ضمن  سيقّدم  اّلذي  الّثاني  العمل  أّما 
يحمل اإلسم «وبَعدين؟» لكّل من سعيد سلباق (عود) 
أفكار  تقدمي  إلى  يهدف  واّلذي  (پيانو)،  حّداد  وأكرم 
موسيقّية جديدة من خالل مقطوعات شرقّية، بدمج مع 

اجلاز وألوان موسيقّية إضافّية قام بتأليفها الّثنائّي. 
الفرقة األخيرة هي «رباعي إيوان»، املكوّنة من أكرم عبد 
الفّتاح (كمان)، غادي أبو سمعان (پيانو)، لؤي عّباسي 
يعمل  (إيقاعات).  الغول  ومعن  (عود) 
موسيقّية  مقطوعات  تقدمي  على  الرّباعي 
ّمت تأليفها على يد أعضاء الفرقة بشكل 

جماعّي.
ضمن  تأتي  األمسّية  هذه  أّن  إلى  ُيشار 
مشروع «بيت املوسيقى» بتشجيع الفّنانني 
واملعاصرة  اجلديدة  واملوسيقى  احمللّيني 
وتعريفها إلى اجلمهور الِفَلسطينّي؛ إمياًنا 
كذلك.  والتوعوّي  الّتربوّي  املوسيقى  بدور 
مؤّخرًا،  املوسيقى»،  «بيت  تعمل  بحيث 
بالّتربية  ُتعنى  عديدة  مشاريع  على 
لفئة  خاص  وبشكل  للمجتمع،  املوسيقّية 
طّالب املدارس، مثل مشروعها املستمر منذ 
«بيتهوڤن  إسم  يحمل  واّلذي  سنوات   3
في بيت املوسيقى»، الهادف إلى تعريف 
املوسيقى  إلى  ّية  اإلبتدائ املرحلة  في  املدارس  طّالب 
الكالسيكّية؛ ومشروع «موسيقانا» اجلديد، الهادف إلى 
واآلالت  ّية  العرب املوسيقى  إلى  كذلك  الطالب  تعريف 
املوسيقّية، والذي بدأ العمل عليه في شهر شباط املاضي.
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كّلها  الزيتونة،  وتلك  السنديانة  وهذه  البلوطة  وتلك  الّشجرة  هذه 
ألصحاب أعرفهم وأحافظ على ممتلكاتهم كأّنها ممتلكاتي. أستعير 
من جارتنا القدر، أو قليًال من الّسّكر وامللح والزيت، أو من جارنا 

الّسلم واملطرقة واملنشار. 
كيف عرفت هذا كّله؟ كيف أحببت هذا بإجماله؟ أعتقد بأّني كنت 
كاّلذين سبقوني في معرفتهم، وفيما اكتسبت منهم، وإذا عدت 
إلى الوراء أجد أجياًال وأجياًال سلكت ذات الّسلوك، وأّتخذت نفس 
املنحى. ولكن، ملاذا عندما بلغ األمر إلّي توّقفت هذه املعرفة، انقطع 
هذا الّتواصل، ارتّد اإلنسان القريب إلى الوراء وأصبح كالغريب، لم 
يعد اجليل احلالّي وال الّتالي، ينظر إلّي كَمن يعرفني حًقا، أو أن 

يجعلني أتعرّف إليه فعًال.. 
لم  يعتقد،  كما  يعيش  لوحده،  يسلك  مبفرده،  يتصرّف  أخي  أخذ 
يعد يأبه بي، وال يعيرني انتباهه وال يلتفت إلّي وال يهتم بي، أراه 
ينظر إلّي وكأّني ال أحد، يتطّلع إلّي وكأّني ال شيء، ميّر بجانبي 
كأّني شبح!! أصبح يرتعب مّني بعد أن كنت آلفه، أصبح يخافني 
بعد أن كنت أتوّدد إليه، صار يخشاني بعد أن كنت أحبه، يسهل 
عليه أن يصفعني بعد أن كنت أقّبل وجنتيه، ال يترّدد بأن يطعن 
يشتمني  أن  يتورّع  ال  صدري،  عليه  أعرض  كنت  أن  بعد  ظهري 
بعد أن كنت أصّلي ألجله، ال ينفّك يهّددني بعد أن كنت أرد عنه 
احلّيات واألفاعي، ال يفتأ يعتدي علّي بعد أن كنت أتصدى لكّل 
وحتّول  وشجاعة.  جرأة  يقترفها  اّلتي  اجلرمية  أصبحت  عليه.  معتٍد 
اإلثم اّلذي يرتكبه إلى اعتزاز ونشاط. اعتمد على الوقاحة وقال: 
إّنها صراحة. انتهج اخلبث واملكر وأّكد بأّنها مهارة وشطارة. جعل 
ا واخلفية. حتّول  ـً نهاره الّساطع بالّشمس املشرقة ليًال حالًكا مدلهّم
فجره الباهر إلى غروب وأفول، وبدال من أن يتمتع ببهاء الكون صار 

يستمتع بلّذة اخلطيئة.
وصلنا  أين  وإلى  املاضية  أّيامنا  أين  أصبحنا،  وكيف  كنا  كيف 
اليوم؟ أين براَءتنا اّلتي اختفت وأين حقارتنا اّلتي ظهرت حديًثا؟ 
أين  ُنطاق؟  ال  أصبحنا  وكيف  املمتعة،  ومداعباتنا  مزاحنا  أين 
شقاوتنا اّلتي نسينا ُكنهها، وكيف بلغنا حّد التوّحش؟ كيف كّنا 
عهود  نصون  كّنا  كيف  اآلن؟  نهتكها  وأخذنا  أعراضنا  عن  نذود 
الّصداقة وشرف األخوّة، وانتابنا عهد الفراق واالكتئاب، كيف كّنا 
وانتابتنا  زيتون،  وحّبة  وزعتر،  زيت  من  العيش  بلقمة  نكتفي 
الّشراهة وحّب االبتالع، ولم يعد أّي شيء يشبعنا، وبدًال من أن نقلع 
عن عاداتنا السّيئة انغمسنا باملخّدرات، ورحنا إلى اإلدمان، وانتقلنا 
إلى الّسّكر والعربدة. امتألت كروشنا قرًفا، وترّهلت أجسادنا مرًضا، 
واعترتنا الكوارث االجتماعّية واملوبقات األخالقّية.. ملاذا؟ ملاذا أخي 
أهو  واخلير؟  احملّبة  انعدام  أم  فقط؟  واجلشع  الّطمع  أهو  احلبيب؟ 
ارتكاب الّشرور لهدف حّب املال، أم الّسيطرة على العالم الّسفلي 

ودركات اجلحيم؟  
أخي حبيبي، ال تَدع الفرقة بيننا، فإّن كاّفة الوسائل متوافرة بني 
أيدينا لنسّخرها من أجل الّتقارب؛ ال تدع أّي فرصة تفوت دون أن 
تفّكر ماذا سنفعل مًعا، ال تنزع الّثقة اّلتي بيننا وتستبدلها بالّشك 

صدرك،  ولواعج  قلبك،  خلجات  تبلغني  بأن  تتأّخر  ال  واالرتياب، 
وتبّث إلّي هموم فؤادك. أال تعلم أّني اختبرت احلياة كما ستختبرها 
أنت. فتعّلم من خبرتي لكي تتجاوز ما يقلقك. اجعل العلم اّلذي 
نحو  مجتمعك  مع  تقّدم  إنسانّيتك،  يخدم  املدرسة  في  استفدته 
أنت  تعيش  اّلتي  العاّمة  هذه  ألّن  العاّمة،  املصلحة  العاّم،  اخلير 
بينها هي أخوك وأبوك وجارك وصديقك، فافتح عينيك لترى أبعد 
لكي  مرهف  بحس  أصغ  أخاك،  ليشمل  صدرك  وسع  أنفك،  من 
تنشغل بزقزقة العصافير وتغريد الّطيور لعلها تزيدك حناًنا وبهجة 
ا  ـً وأماًنا، وتشعر بالّنسمة تداعب خصالت شعرك، لعّلها تفيض حّب
في قلبك، وتتنّبه إلى جمال هذه الّطبيعة اّلتي تكتنفك بجملتها. 
أال تشعر معي مبلمس هذا الّتراب اّلذي تدوسه بقدميك؟ أال حتّبه؟ 
اّلذي  هذا  عمرنا؟  نهاية  في  سيحتضننا  اّلذي  هو  أّنه  تعلم  أال 
ننتمي إليه أال نحافظ عليه ونصونه؟ إّن االنتماء هو شعور فطرّي 
فدع  حياتنا؛  في  تقودنا  اّلتي  كالغرائز  هو  بل  نختار،  يدعنا  ال 
االنتماء يقودك إلّي أخي احلبيب، واشعر بأّن كلمات القربى اّلتي 
نتفوّه بها هي ذات دالالت ومعاٍن عظيمة األهمّية وكبيرة القيمة، 
أب، أم، أخ، أخت، ابن، ابنة، عم، خال و.. و.. غيرها من هذه القيم 
االجتماعّية والروحّية واملعنوّية، كيف سنتخّلى عن كّل هذا لننفرد 

«هو، هي» دون كّلنا مًعا.   ـِ «أنا» دون نحن، ب ـِ ب
أال يعني لك أّننا أبناء البلد الواحد اّلذي وُلدنا فيه، نشأنا وترعرعنا 
في جنباته، تعّلمنا وتخرّجنا من مدارسه، حرصنا على أن نستقي 
من ينابيعه، نغرس ونزرع، نحرث ونحصد من حقوله، فكيف جنرؤ 
على تدنيس هوائه ومائه، كيف تزّين لنا نفسنا بأن نلوّث ترابه، 
جدرانه  نهدم  كيف  وغذاًء،  ثمرًا  متنحنا  اّلتي  أشجاره  نحرق  كيف 
وأسيجته، كيف نلطخ إعالناته بشعارات الّدناَءة واالحتقار، أليست 
إّن  ومسؤولّية؟  انتماء  الوطنّية  أليست  للوطنّية؟  مناقضة  هذه 
انتماَءنا للوطن هو كانتمائنا لآلخر، ابن البلد، ابن العائلة، القريب 
والّصديق، وال تقل احملافظة على العالقة والّتواصل االجتماعّي عن 

الوطنّية والّتضحية والعطاء. 
إذن أنت أخي، أنت أخي وحبيبي، ولن أستبدلك بأرٍض أخرى، وال 
بشعب آخر، وال مبناطق محتّلة وال محرّرة، وال مستعبدة وال مستقّلة، 
بل أنت لي وأنا لك.. أنت مني وأنا منك.. وكّل أمل بأن تبادلني 
هذا احلب، ألّن احلّب ال يأتي إّال باخلير، وأمتنى لك كّل اخلير..                   

في  اإلنسانّية  في  أخي  التقيتك  فكّلما  الّشيطان،  إّال  غريب  ما 
هم  أمثالي  البشر  أّن  وأشعر  نفسي  تأنس  العالم  في  مكان  أّي 
بلد أوروّبي  األوسط في أّي  وكّلما التقيتك أخي من الّشرق  ُكثر. 
وما  البهّية،  طلعتك  أجمل  ما  وأقول  صدري،  ينشرح  أمريكّي  أو 
فيك  أشّم  بالدي  من  أخي  ألتقيك  أن  وما  وجنتيك.  سمرة  أحلى 
وإذا  سهولنا.  واّتساع  ودياننا  وعمق  جبالنا،  وشموخ  هوائنا  رائحة 
التقيتك أخي من بلدي أشعر بدفئك وحنوّك ومحّبتك. وكم باحلرّي 
أهّب  ال  كيف  اخلاّصة،  عائلتي  ابن  أمي،  أختي،  يا  التقيتك  لو 
عالقات  بك  تربطني  أال  يديك؟  ألقبل  وأنحني  وجنتيك،  ألقّبل 
القربى؟ أّال جتمعني بك الّذكريات، والّتراث واألصل؟ أال نسير على 
ذات الّتراب ومنشي في نفس الّطرقات، ونتنّشق الهواء نفسه؟ فلماذا 
عندما ألتقيك هنا في بالدنا، ال بل في بلدنا، وحّتى في حارتنا، 
ا في اجتيازك بجانبي فال  ا في سلوكك، غريًب أراك غريًبا؟ غريًب
الّسعيدة  املناسبات  في  االجتماعّي  تعاملك  في  ا  غريًب حتييني؟ 
تنأى  ملاذا  بحزنك؟  وأحزن  بفرحك  سأفرح  أّني  تعتقد  أال  واحلزينة، 
تفصل  اّلتي  القليلة  األمتار  مسافة  ملاذا  بفكرك؟  وتبتعد  بقلبك 

بيتي عن بيتك، أصبحت أمياًال ومسافات شاسعة؟
ثّم  األسبوعّية،  الزّيارات  نتبادل  املاضي  في  كّنا  ُتقال،  احلقيقة 
أصبحت الّشهرية، وبعدها حتوّلت إلى املناسبات فقط؛ وحّتى هذه 
أخذنا ندأب على حتاشيها بذرائع واهية كأّني ال أريد أن أثقل على 
أخي وقريبي، ما هذا الهراء؟ أو كأّني لم أستطع أن أخبرك، فقد 
انشغلت بأمور أخرى ال أدري كيف؟! ما هذه الترهات؟ لم نعد نقطع 
ا،  ارة تنهب املسافات نهًب مسافات لكي نصل إلى مبتغانا، فالسّي
وأبعد مسافة حتوّلت إلى أقصر مدى؛ وماذا أقول عن االّتصاالت 
بني  من  واحدة  مبكاملة  علّي  تبخل  فلماذا  املباشرة،  وغير  املباشرة 
آالف املكاملات اّلتي تهدرها على ترهات وأقوال تافهة بني األصدقاء؟ 
أليس لديك «فيسبوك»؟ أليس لديك «تويتر» و«ميل» و«موقع» 

ـ«إنترنت» ودّب.. و.. و.. غيرها، مما هّب في ال
أحّبك من كّل قلبي فال حترمني من عطفك. أحّبك بكّل جوارحي، 
فال تفوّت علّي فرصة عناقك. أحّبك من صميم فؤادي فال تنشغل 
عّني حّتى أتيه في صحراء احلياة وبراري اجلهل. أوّدك فال تدعني 
عرضًة للوحوش اّلتي تشهر أنيابها وتسّن أسنانها لكي تنهش في 
جسدي. أحّبك إلى جانبي ألدعمك وتساندني، فال تتركني عرضًة 
لّلذين يترّصدون لكي ينشبوا أظافرهم في جسمي، وكأّننا في دغل 

تسوده شريعة الغاب.
وتبرد  ببرامجك،  وتبشرّني  أخبارك،  لي  تسرد  نلتقي،  عندما  كّنا 
مستقبلك،  إلى  ترشدني  لكي  أكثر  فأتوق  مبشاريعك،  قلبي 
فيطمئن قلبي وتثلج صدري، وأقول إّنك ستواصل طريقك في هذه 
احلياة من بعدي. ليتك تفعل كما فعلت أنا حني كنت في سّنك، 
كنت أعرف كّل صغيرة وكبيرة في البلد، كنت أعرف أسماء كّل أهل 
البلد على اإلطالق، صغيرهم وكبيرهم، كنت أعرف ما سيجري في 
البلد من أحداث ونشاطات وفعالّيات، كنت أعرف قطعة األرض هذه 
من هو صاحبها، هذا احلصان، هذه الّدابة، هذا الكلب وهذا القّط، 
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ُمرِيدِك الّصوفّي أنا، قادم من عبقرّية االنتظار، 
قبل أن يتعّثر ِمصباحي بأبجدّية َمَتاهة الرّؤيا!! 

ث؛ ْهرَوَرْدْي ألحتَدّ أستبيُح ِاْشراَق السُّ
في  جرى  حديًثا   – كاملة  مدينًة  عنِك  أحتّدث 

نِه» حَني رآني أداعُب األبدّية... ْي «طواِس
دومنا وََجل  وِء،  حول الضَّ واُواصُل احلوَم «فراشًة» 

َدِن في اختراق!! من احتراق، ألّنني روٌح في بَ
اختراق ينهُض صرخًة أبدّية من شعاع إلى شعاع، 
ُعباِب  في  ا  ممتّدً ومًضا  احلياة  تصيرني  حّتى 
املطر. واغتراب  اِملْلح!!  قيود  من  حترّرت  أمواج 

حيفا!!  يا تّفاحتي الّذهبّية في َيِد إلٍه يبحث 
عن َفوْضى ُتنسيِه َضَجَر دميومة  الَعْجِز اّلذي 
ر  ويكسِّ يُل  الّل ليدخَل  ُكوًْة  اخلريف  في  يفتُح 

البقاَء في الَعَدم!!
فأْنَحُتني وَعًدا ال يصيُر بعيًدا ويرفُض مفارقَة 
شاطئ القصيدة... ألْخِلَقني البوصلَة الّضرورّية، 
بوصلة الوجود األبقى اّلتي تضعني بني يديك 
في  رماًدا  ألصير  وَتْعزِقينني  بي،  َتلهَني   –
طائر  يدي  في  شعاًعا  أصير  ومنها  أصابِعِك 

رْعٍد يتأّمل، يبحث عن شيء نادٍر ُيْشِعُلُه...
بألوان  لوحًة  صدرك  على  جتديَنني  برهة  وفي 
املدينة  أّيتها  فيك  وجتعلني  تلتهمني  زاهية 
الّصامدة أبقى، أفّكر أضَجر، أمرَُح، أفرُح وأسابق 

الرّياح الّلواقح...
نفسي  أصير  َضوِئك  حول  حوماني  فيجعلني 
بهذا  ُمْعجٌب  فأنا  فيه،  أرغُب  فيما  بنفسي 
اجلراح  وراء  حّتى  وألهث  بشعاِعِه  ُمغرَم  الّضوء، 
الوضيئة في نتوء ليلِك، فاحلياة عندي ترتاح 
سريرًا  شاطئك  في  ترتخي  وهي  األمواج  مع 

ا... ـً نِدّي
ري اّلذي يحوم حولي،  حيفا!! أنِت هي الّنور السِّ
أّما أنا فأحوم حول الّضوء الّظاهر، فكأّني أخدع 

نفسي ألتلّهى..
فهذا الوقُت املمَتدُّ ال ينقضي، ولن ينقضي، وما 

يبدو حلظة هو في ُعْمِقِه أبدّية...
ال  كي  الرّيح،  ِضّد  وحدِك  ُتناضلَني  أدعك  لن 
َم حرير زَمنِك، فاحلياة بيننا ِقسمٌة عادلة. َيْنَثِل

ضوء  منها  يدخل  ِمشكاًة  روحِك  تبقى  حّتى 

اخللود، اّلذي نهواُه ونعشُقُه أنا وأنِت، نعم!! 
بأْجنحِة  رفِة  الرّْف إلى  ُمنحازون  ألّننا  نعشقُه 

احلرّية...
على  ُظ  أتيَقّ خفيًفا؟  الّنعاُس  َيّ  إل تسّلَل  وإذا 
َخريِر مطر يْنهمر ويجري في تالبيب كّل ما هو 

!! نائم حولي، أو ُمَسرَْمنْ
فهذه  الّسماء،  َمَع  َنْصحو  أن  مطالبون  َفَنحن 
َة اآلتية  يلة املدجلَّ الزُّرقة الّصافية ُهْدُهدنا إلى الّل

بال ريب...
واملهاجرة  املقيمة  قصائدي  ضفاف  يا  مدينتي! 
َصوٌت  وإدالج،  صفاء  احلياة،  ألّن  رة،  واملُهجَّ
َدٌن وروح، ها أنا صرت أراِك  رُّ وبحر، بَ وصمت، بَ
هذا املساء ُمِشّعًة بتْبر ترابك، فأدنو من ِحقَنٍة 

بَليلٍة ألرَتشَف قطرة من ينبوعك اخلالد...
املُعتمة،  الفضاءات  في  َشْمًسا  ُحتّطَني  وعندما 
ما  كلُّ  فيشّع  اْخَتمر،  اّلذي  نورِك  من  َأْقَبُس 
ُمدلهّم  بليٍل  ُمهّدًدا  كان  بعدما  وُيضاء  حولي 

طويل...
وحينما أفعم منِك حديقًة مألى مبشاتل األضواء، 
أسافر بحًثا عن ُعْشبة اخللود اّلتي عادت تنبت 

في بساتينك.
أبحث عنها كما يبحث الّظمآن عن املاء، فأنا 

ال أنكر، أّني نشقت أريجها غير ما َمرّة...
لذلك، تراَءى لي أّني كّلما ازددُت ابتهاًجا بِك 
ازددُت تعّلًقا بهذه الُعْشبة – أْلم يهبط «اإلله» 

بحًثا عنها؟!!
عروسي!!

أكثر  ا  ُمْعجًب إشراقٍة لصباح، اصيرني  كّل  مع 
بجماِل ألوانك أتنّقُل باجنحتي من زهرٍة إلى زهرة.
أتنّقل واستمتع مبباهجك اّلتي ال حصر لعددها..

فروحي الهائمة ما كان لها من حّل لتعود إلى 
طبيعتها، أّال أن تسير فيك أبدّيًة وخلوَد حياة!!

وَُّل فيك من جديد... أحتّول  ما أكملني وأنا أَحتَ
عظمة  هي  ِمْثلما  الّظّل  َعَظمة  فاكتشف 

وء... الضَّ
رِّ  ُحّبك هو َحَطُب الرَّّب اّلذي ُيدّفي الروح في َق
وسيبقى  العارية،  البالكني  زمن  الزّمن،  هذا 
عن  باحثٍة  بأجنحٍة  فراشًة  نكون  أن  منا  يعلِّ

احلقيقة، حقيقة احلياة وحقيقة احلقيقة...
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ا... ب َت وَم والَع َيّ الّل ل ـ ـال تزيدي ع ـ ـ ـ ف ا  ب َب َسّ رُف ال ـ ـ ارَم... إّني أع ـ ـ ـ ـ ـ يا عَني ك
ا ب يٍت لنا ُسِل حتكي كعينيِك عـن ب ْر على لغٍة   ـم أعث ـ ـ ّتوَن عاًما... ول ـ ـ سـ
ا  ب ـي الّتَني والِعَن ٍم يناغـ ي ـ وعـن نسـ ّزيتوِن نقطُفها   ـ ـ وٍل من ال ـ ـ ـ ـن حق وعـ
ا ـ ـ ـ ب ـ ـ ـ َيّ من َذَه ن اَد إلى عي ـ ـ ـ ـ إّال أع ْر إلى حجٍر   ـ ّتوَن عاًما... ولم أنظـ ـ ـ سـ
ا  ـ ـن غاَب واغترب كإمرِئ القيِس عّم ائُلها   ـ ـ الٌل أسـ ـ ـ ـ ّتوَن عاًما... وأط ـ ـ سـ

ِه... عساني ألتقي العربا... ي أُضيُء ف رافُقني   ـ ديلي ي ـ ـ ـ ّتوَن عاًما... وقن ـ ـ سـ
*   *   *

ا  ب ُه ـمَس والُشّ ـ وعن تالٍل تنادي الّش ٌل   ـ ـ ـ ِتِه رجـ ي أُلني عن ب ـ ـ ا زاَل يسـ ـ ـ ـ م
ِه القلَب والُهُدبا  ي ُد ف ـ ـ ـ والّشوَق يجل ُه   ـ ـ ـ ّريَح حتمُل ـ ـ ـ نا رأيُت ال وَم التقي ـ ـ ـ ي
ا... ب ـي منقارِها ِحَق َر ف فتحمُل الُعْم ُرها  اٌت ُيطِيّ ـ ـ ـ ـ ام ـ ـ ـ ـ رياُت مي ـ ـ ـ ـ ّذك ـ وال
ا!» ارَم ال زهًوا وال عجب ـ ـ ـ ـ «من عِني ك اَب الّدمُع في فِمهِ  ـ «من أيَن أنَت؟!» أجـ
ا ب َع َع اللُّ ـي... كطفٍل ضَيّ وراَح يحكـ اِر قّصِتِه   ـ ـ ـ ـ َل العمُّ في إخب ـ ـ ـ واسترسـ
با وُت ُملَتِه ـ ـ ـي فهَبّ الّص قرعُت باب يتي بقريِتنا  ـى ب ـ ا إل ـ ـ ـد جئُت يوًم ـ «ق
رُه الَكِذبا راَب وجِهَك... إّني أكـ ـ ـ غ ِرني  ا اذهْب وال ُت من أنَت؟! من أنَت؟! هّي
با َب ُق ـ ـ َد وال ي قرم ـ ـ بيَت وال وأحمُل ال ـى كتفي   ـ اني عل ـ ـ ـ ـ فعدُت أحمُل أوط
با ُح ـ رُب الّشمَس واألمطاَر والسُّ وأشـ ا  ـ ـ ه ـ ـ وِم أحمُل ـ ـ ـ ي ـ ـ ذا ال ـ ـ ـ ه ـ وال أزاُل ل
ِربا! يتي قريٌب... ولكْن لسُت مقت ب ـي  ـ َك يا وطن ـ ـ ي ا ف ًب ري ـ ـ حّتى َغَدوُت غ
ا!» ـ َر مغترب حّتى بأرضي أعيُش الُعْم ِتنا  ب ـ ـ نا ونكـ ي ـ آسـ ـ ـ ـ ا َحلجِم م ـ ـ ـ ي ـ ـ ف

*   *   *
ا ب كما بكيِت على الفادي الذي ُصِل ـي على وطني  بكـ ـم ت يا عَني مرميْ... أل
ِربا؟! َدًرا في كِلّ ما َخ ـ ـرى َق ـ ـ ـ ـ وأن ن َدٌر   ـ ـ ـ ُة اِهللا أن يغتاَلنا َق ـ ـ م ـ ـل حكـ ـ ـ ه
با وِب ما ُغِل ـ َي الّنصُر للمغل لو أُعِط ُننا  ـ مئ طـ ـ توٍب ي ـ ـ دارُنا مثُل مكـ ـ ـ ـ ـ أق
ا ب زاَننا َخَش ّولْت أحـ ـ ـ ٌة حـ ـ ـ ذب ـ ـ ـ وك رخِتنا  رياِن صـ ـ نُج في شـ ب دارُنا ال ـ ـ ـ ـ أق
ا! ب ا َوَه ـ ـى وم ـ َر اَهللا ما أعطـ ـ ـ ونشُك ٍة   ـ ـ ي ان ـ َلّ ث ـ ـ ـ دارُنا... أن نعاني ك ـ ـ ـ ـ أق
ا  ـ ـ اِن ما اغُتصب ـ رامَة لإلنسـ ـ ـ ـ وال ك ُدُه   ـ ـ ـ وِج دَل في األرِض إّال حَني ُن ـ ـ ـ ـ ال ع
ا... ب َع ِه والّت ي ن ـن عي َح الّدمَع عـ ملسَّ ني   ـ ٌه والتقى وطـ ـ ـ اَن ِهللا وجـ ـ ـ ـ و ك ـ ـ ل

*   *   *
ا ب اَع وانقل ـ اًنا جميًال ضـ ـ ـ ويا حصـ رتي  ـ ـ ـ ًفا بذاك ي ـ ارَم... يا سـ ـ ا عَني ك ـ ي
ا ب ِه الّتاريَخ والُكُت ـ ـ حّتى اختصرُت ب ِتنا   ب اِم ُصْح ـ ـ ـ ـ ـي أّي رأُت وجَهِك ف ـ ـ ـ ـ ق
ا ـ ُتُب األدب اَر وجُهِك عّني َيكـ ـ ـ فصـ ـن أدبي   ـ ُتُب في عينيِك م ـ ـ وقمُت أك
با ا ُكِت ـ َر م ْم خي بقـى احلجارُة عنُه ت وا  ـ ـ ـ ـ ـ ل ـ ا رََح ـ ـ ـ بيوَت وإْن أصحاُبه إّن ال
ا اَء َيطرُدنا فليحترْق َغَضب ـ ـن جـ ـ م وجِه الّشمِس في وطني  ونحُن نبقى كـ
ا! ِه محتِسب ي ْح كالَمَك وانظْر ف صِحّ ةٌ  ـ ـ ؤّدي ـ ـ ا م ـ ـ ـ ـ ـ ّدروِب إلى روم ـ ـ ـ لُّ ال كـ
ا... ب ُمّ الّدهَر واِحلَق ُل يها... َن وَن ف ـ باق ٌة   ـ ـ ـي مؤّدي ـ ـى أرضـ ـ ّدروِب إل ـ ـ ـ لُّ ال كـ
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صدر مؤخرًا كتاب باللغة الفرنسية إلثنني من كبار صحافيي 
التحقيقات في فرنسا، نيكوال بو وجاك ماري بورجيه كشف 
فضائح وأسرار متعلقة بأمير قطر. ومن ضمن  املفاجآت التي 
كشف عنها الكتاب أّن حمد بن خليفة، أمير قطر، قرر أن يترك 
ًيا في العام 2016، على الرغم من االعتراضات  السلطة نهائ
العنيفة لزوجته الشيخة موزة على هذا القرار. وورد في الكتاب 
أن أمير قطر لم يعلن قراره هذا بشكل علني لكن كافة املقربني 
منه مطلعني على رغبة األمير بأنه عازم على نقل السلطة إلبنه 

وولي عهده األمير متيم.  
األمير  على  موزة  الشيخة  تأثير  مدى  إلى  الكتاب  يشير 
فجاء  طويالً.  بالذات  القضية  هذه  عند  الكاتب  فتوقف  حمد؛ 
القطري  امللكي  الديوان  من  األجانب  املقربني  أحد  لسان  على 
وزوجته:  األمير  بني  جتمع  التي  العالقة  نوع  حول  الكتاب  في 
«عندما كنت في الدوحة، كان األمير يدعوني مع أسرتي لتناول 
الغداء مع أسرته في نهاية األسبوع، وفي أحد األيام، استقبلنا 
حلسن  اليوم،  سيء  مبزاج  «إّنها  زوجته:  عن  يقول  وهو  مازًحا 
على  الغداء  نتناول  وجلسنا  اجلو».  لتغّيروا  جئتم  أنكم  احلظ 
املائدة، في تلك الفترة كان األمير أكثر بدانة بكثير من اآلن، 
وكان يلكزني بكوعه طيلة الوقت لكي متأل املضيفة اللبنانية 
طبقي بالطعام ومتأل له طبقه بدوره، إال أن الشيخة موزة كانت 
له باملرصاد، ومنعته من األكل الزائد قائلة: أعرف متاًما ما الذي 

تفعله، كّف عن هذه األالعيب!».
وكشف الكتاب أن األمير في أحد أحاديثه ألحد أصدقائه اعترف 
له أنه يود الرحيل منذ فترة طويلة إال أن (الشيخة) موزة هي 
التي تعارض ذلك. وكشف أيًضا عن عالقة أمير قطر بإسرائيل، 
التمثيل  مكتب  الدوحة  افتتحت  أنه «منذ  الكتاب  في  فورد 
الدبلوماسي اإلسرائيلي، اعتادت على استقبال شمعون پيرس 
وتسيپي ليڤني زعيمة حزب «كدميا» اليميني، التي كانت تتسوق 
في املجمعات التجارية القطرية املكيفة وزيارة القصر األميري».

وأبرز الكتاب مدى بذخ األمير حمد  الذي يحب أن يبحر على 
منت يخته اخلاص خالل فصل الصيف في البحر املتوسط من 
ا ما  جزيرة «مايوركا» في إسپانيا وحتى «كوت دازور»، وغالًب
مير فى هذه الرحلة على پاريس التي ميتلك فيها شقة مساحتها 
800 متر مربع مكونة من طابقني في حي «ريڤولي» الراقي، 

هذا باإلضافة للقصر املنيف الذي ميلكه في «ڤرساي». 
أمير  بني  جتمع  التي  الوثيقة  العالقة  سر  الكتاب  ويكشف 
وتوفيت   ،1952 عام  حمد  األمير  وُلد  فعندما  وزوجته،  قطر 
تربيته  علي  خاله  وتولى  والدته،  أثناء  العطية،  عائشة  والدته 
مع ابنه حمد العطية الذي أصبح الحًقا رئيًسا ألركان اجليش 
القطري، عانى األمير في طفولته من إحساسه القاتل بالعزلة، 
من  عانت  التي  موزة،  الشيخة  املستقبلية  زوجته  مثل  متاًما 
ا ما وجد األمير نفسه  استبعاد عائلتها ونفيها من قطر، وغالًب
في  صباها  في  زوجته  شهدتها  التي  الصعوبات  مع  متوّحًدا 
باإلضافة  طفولته،  مرحلة  في  والوحدة  فالعزلة  املرحلة.  تلك 
جمعت  التي  املشتركة  الصفات  مبثابة  كانت  الصعبة  لطفولته 
اجلمارك  ضباط  مع  عقدته  سر  أما  موزة؛  الشيخة  وبني  بينه 
كانت عندما كانوا يسألونه أثناء دراسته فى بريطانيا: أين تقع 
قطر على اخلريطة؟ لهذا أصّر األمير حمد على أن مينح لقطر 
العالم. خارطة  على  والفًتا  ملحوًظا  وجوًدا  لها  ويجعل  هوية، 

أمير  دعم  سر  الكتاب  يكشفها  التي  اخلطيرة  األمور  ومن 
اإلسالميني  ووصول  العربي»  «الربيع  بثورات  ُيسمى  ملا  قطر 
لم  القطري  األمير  أن  الكتاب  مؤلفا  ويضيف  فيها.  للحكم 
إمنا  ديني،  أو  عقائدي  منطلق  من  اخلطوات  هذه  يخطو  يكن 
كان يتصرف دائًما مبوجب الفرص التي ميكنه اقتناصها، فمنذ 
بتمويله،  وقامت  القرضاوي  يوسف  الشيخ  قطر  استضافت  أن 
من  هم  أصبحوا  وحدهم،  اإلخوان  من  أصدقاؤه  أصبح  أن  ومنذ 
قناة  بفضل  العربي  العالم  قلب  في  منظمة  قواعد  ميلكون 
«اجلزيرة» التي قامت بنقل رسالتهم وجتنيد هذه القناة للترويج 
واملؤامرة  والغربي  القطري  التخطيط  عن  الكتاب  وينشر  لهم. 
التي حيكت في الغرف السوداء إلشعال العالم العربي وإثارة 
فقصة «الربيع  العربي»؛  مشروع «الربيع  خالل  من  فيه  الفنت 
العربي» هي قصة عالقة وطيدة بدأت بني إسرائيل وقطر منذ 
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األمريكي  الراعيان  وتوّجها  املاضي  القرن  تسعينيات  مطلع 
والفرنسي، ذلك أن «الدوحة التي قررت في العام 1993 بقيادة 
األمير حمد، بيع الغاز إلسرائيل، لم يكن لها طريق إلى دائرة 
أصدقاء واشنطن سوى من خالل العالقة املباشرة مع تل أبيب».

مع  الدولية  األسرة  تواطؤ  عن  الكتاب  يكشفه  ما  ضمن  ومن 
اجليش  أوقفها  التي  الله»  باخرة «لطف  قضية  القطرية  الدولة 
اللبناني أثناء توجهها محملة بالسالح إلى سوريا. مفاد القصة 
أنه «مع بداية الربيع السوري، أغمضت األسرة الدولية عيونها 
إلى  لبنان  عبر  وليبيا  قطر  من  بالسالح  احململة  البواخر  عن 
أقلق  نحو  على  ازدادت  هذه  التهريب  عمليات  ولكن  سوريا، 
«املوساد» اإلسرائيلي، فأسرع إلى إبالغ قوات الطوارئ الدولية 
واجليش اللبناني، وهكذا مت توقيف الباخرة «لطف الله» في 
للدوحة  إنذارًا  ذلك  وكان  البحر،  في   2012 العام  نيسان   27
دعمها  من  ولتخفف  عملياتها  في  سرية  أكثر  تكون  لكي 
اجلهاديني  هؤالء  ساعدت  قطر  أن  اجلميع  اكتشف  للجهاديني. 
أيًضا مبستشارين، وبينهم عبد الكرمي بلحاج القيادي القاعدي 
سابًقا، الذي أصبح الحًقا أحد املسؤولني السياسيني في ليبيا».

ويذكر الكتاب أن فكرة إطالق قناة اجلزيرة لم تكن وليدة عبقرية 
طبيعية  نتيجة  كانت  إمنا  ذكًيا،  رجًال  كونه  رغم  حمد  األمير 
العام  في  رابني  يتسحاق  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  الغتيال 
1995، فغداة االغتيال قرر األخوان ديڤيد وجان فريدمان، وهما 
يهوديان فرنسيان، عمل كل ما بوسعهما إلنشاء السالم بني 
إسرائيل وفلسطني... وهكذا اتصال بأصدقائهما من األمريكيني 
األمريكية- العامة  الشؤون  (جلنة  «إيپاك»  في  األعضاء 

اإلسرائيلية) الذين ساعدوا أمير قطر في االنقالب على والده 
إلقناعه باألمر. وبالفعل وجد الشيخ حمد الفكرة مثالية تخدم 
من  إلسرائيل  العربي  العالم  أبواب  وتفتح  جهة،  من  مصاحله 
جهة ثانية. ويقول الكاتبان إن األمير أخذ الفكرة من اليهوديْني 
وأبعدهما بعد أن راحت الرياض تتهمه بالتأسيس لقناة يهودية.  
الليبي  تعيني  حول  خطيرة  معلومات  الكتاب  في  ووردت 
وغداة  «فاألمريكيون،  للمشروع،  مستشارًا  جبريل  محمود 
ما  وهذا  القناة،  مفاتيح  أبرز  أحد  سلموه  «اجلزيرة»،  إطالق 
يثبت أن هدف القناة كان قلب األمور في الشرق األوسط. هذه 
كانت مهمة جبريل الذي أصبح بعد 15 عاًما رئيًسا للمجلس 
الفرنسيان  الكاتبان  ويكشف  ليبيا».  في  االنتقالي  الوطني 
أساليب الفبركة اإلعالمية، ومن ضمن األمثلة على مثل هذه 
الفبركات بث القنوات األمريكية في العام 1991  صورًا لطيور 
صدام  الراحل  العراقي  الرئيس  مازوت  إن  قالت  التي  الغاق 
باخرة  غرف  من  أصًال  مأخوذة  صور  هي  بينما  قتلها،  حسني 
«توري كانيون» في بريطانيا، كما مت تصوير لقطات أخرى في 

استوديوهات أمريكّية.
وهنالك معلومات خطيرة وردت في الكتاب عن كيفية احتالل 
ليبيا وقتل العقيد معمر القذافي، وأسئلة مشككة مبقتل 3 
شخصيات على األقل من العارفني بأسرار «كرم القذافي» مع 
الرئيس الفرنسي السابق نيكوال ساركوزي وغيره، وبينهم مثًال 
وزير النفط السابق شكري غامن الذي قيل إنه مات غرًقا في 
سويسرا. فاملصالح املالية هي املسببة لضرب ليبيا، والتي من 
وراءه  وكان  قطر،  في  للعقيد  الكبيرة  املالية  الودائع  ضمنها 
أيًضا رغبة قطر في احتالل مواقع العقيد في إفريقيا، حيث 
مدت خيوطها املالية والسياسية واألمنية حتت ذرائع املساعدات 
القرار  على  بالسيطرة  قطر  يتهم  الكتاب  عملًيا  اإلنسانية. 
الفرنسي من خالل شبكة هائلة من املصالح التي اشترت بواسطتها 
الفرنكوفونية.  مؤسسة  ذلك  في  مبا  شيء،  كل  ا  تقريًب قطر 
من املتوقع أن يثير الكتاب ضجة كبيرة  في فرنسا وخارجها، 
وهنالك  سلسلة كتب أصبحت متوفرة في املكتبات الفرنسية 
والتي تكشف مالبسات الكثير من القرارات السياسية التي 
املالية  املصالح  أحاطتها  والتي  وفرنسا،  قطر  بني  اتخذت 
خلف  وقف  خطير  مشروع  هنالك  أنه  ولتكشف  الكبيرة، 
في  فرنسا  تورط  مدى  لنا  ولتكشف  العربي»،  «الربيع  قصة 
واإلخاء  احلرية  بلد  بأنها  تفخر  التي  الدولة  هذه  القضايا؛  هذه 
واملساواة. ولكن السؤال الذي ُيطرح هنا: ماذا ميكن أن يحصل لو 
ُترجم هذا الكتاب للغة العربية، هل سيكتشف العالم العربي 

عندها عمق املؤامرة؟!
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ّية منذ انطالقها، وقد  لم يترّدد «حزب الّله» الّلبناني في دعم الّثورات العرب
أقام احلزب مهرجانات عّدة لدعم هذه الّثورات، ومدحها أمينه العام املرّة تلَو 
األخرى، ورّدد أّنها ستكون سنًدا للمقاومة في العالم العربّي. إّال أّنه عندما 
دعم تلك الّثورات ورفع أعالمها في مهرجاناته، غّيب العَلم الّسورّي، وبدأ 
ذلك  ومنذ  الّسورّية.  الّثورة  انطالق  بعد  الّثورات،  هذه  حول  رؤيته  كّل  يغّير 
احلني بدأت عالمات االستفهام تظهر، إلى جانب تساؤالت حول حقيقة مشروع 

هذا احلزب ومصداقّيته، ومدى وقوفه إلى جانب الّشعوب املظلومة واملقهورة.
في  الّله»  «حزب  تدّخل  عن  الّسورّية  الّثورة  بداية  في  كثيرة  أنباء  ترّددت 
املشهد، إلى جانب الّنظام؛ وفي كّل مرّة كان ينكر احلزب هذا الّتدّخل بحّجة 
أّن هناك من يسعى إلشعال فتنة طائفّية (وهذا صحيح) وأّن احلزب ال يتدّخل 
في الّشأن الّسوري، ولكن مرّت األّيام واكتشفنا أّن من أنَكر قد كذب، وكان 

عنصرًا أساسًيا في الفتنة الّطائفّية اّلتي حّذرَنا منها طيلة الوقت.
عناصره  أّن  الّله  نصر  حسن  أعلن  أشهر  بضعة  قبل  إذ  املشهد،  تطوّر  فقد 
الّسورّية   - بنانّية  والّل الّسورّية،  القرى  بعض  في  أنفسهم»  عن  «يدافعون 
املختلطة، من هجمات «اجلماعات املسّلحة». ووصل األمر مؤّخرًا إلى االعتراف 
العلنّي بوجود عناصر من «حزب الّله» تقاتل إلى جانب الّنظام الّسورّي حتت 
شعار «قوّات الّدفاع الوطنّي»، حيث ّمت تشكيل «لواء أبو الفضل العّباس» 
ضمن هذه القوّات للّدفاع عن «العتبات واملقامات املقّدسة» لدى الّشيعة. فهم 

يذهبون ليقتلوا األحياء بحّجة الّدفاع    عن األموات.
للّنظام  احلزب  دعم  حقيقة  من  لتخّفف  جاءت  الرواية  هذه  أّن  األمر  وحقيقة 
الّسورّي املُجرم، فتشكيل «قوّات الّدفاع الوطنّي» ما هو إّال نتيجة تفّكك 
اجليش الّسوري الّنظامّي وانشقاق أعداد هائلة من عناصره اّلتي شّكلت فيما 
األسد  جليش  مباشرًة  تتبع  القوّات  وهذه  احلرّ،  الّسورّي  اجليش  غالبّية  بعد 

وتأمتر بأوامره.
روايات نصر الّله لم تُعد تقنع الغالبّية العظمى من األّمة، إّال أّن هناك من 
ال يزال يصّدقه نتيجة لشخصّيته وقدرته على اإلقناع، بعد املصداقّية اّلتي 
بناها في قلوب اجلماهير بعد حرب 2006، اّلتي عّمت البعض وأوصلتهم 
املنطق  ذلك  خالف  ولو  حّتى  الرّجل،  ويفعل  يقول  ما  كّل  تصديق  حّد  إلى 

الّسليم وبديهّيات األمور.
الّال- اّتباعهم  هي  وقيادته  الّله»  «حزب  أنصار  لدى  األساسّية  املشكلة 

محدود ملا يسّمى عندهم «الولّي الفقيه» (خامنئي) حيث إّنه في معتقدهم 
وغضبه  الّله،  رضا  من  رضاه  ويكون  األخطاء،  من  «العصمة»  درجة  يصل 
ا  ـً ّي علمان ليس  نظام  نصرة  لدرجة  أوصلهم  غلّو  وهو  الّله،  غضب  من 
فحسب، بل مجاهرًا بالكفر، ومحارًبا للّدين شكًال ومضموًنا، وما يقوم به 
فاّتباعهم  ذلك.  على  دليل  خير  للمساجد  وتدمير  الُهوّية  على  مذابح  من 
ـ«مهدّي»  لل ا  نائًب عندهم  وُيعّد  واإلسالم  الّله  باسم  يحكم  ملن  األعمى 
في  شركاء  وجعلهم  الّدين،  في  إخوانهم  محاربة  درجة  إلى  أوصلهم  املزعوم 
ا  طلًب إّال  ثار  ما  اّلذي  الّسورّي  الّشعب  بحّق  ُترتكب  اّلتي  الفظيعة  اجلرائم 
وقوّته. الّله  بحول  ينالهما  وسوف  يستحّقهما،  الّلتني  والكرامة  للحرّية 

بسبب  عاًما،  ـ30  ال يقارب  ما  عمره  ثميًنا  رصيًدا  الّله»  أضاع «حزب  لقد 
ضيق أفقه وطائفّيته، وجتاهله أصوات عقالء طائفته اّلذين وقفوا مع الّشعب 
وحّتى  األمني،  حسن  محّمد  والعالم  فحص  هاني  املفّكر  أمثال  الّسورّي، 
أمني عام «حزب الّله» الّسابق صبحي الطفيلي - الذي حّمل احلزب وإيران 
ّية قتل الّشيعة في سوريا، واعتبر ما يقوم به احلزب هناك أكبر خدمة  مسؤول
إلسرائيل - إضافًة إلى عقالء حلفائه من أبناء املذاهب املختلفة، وعلى رأسهم 
املجرم  البعثّي  الّنظام  مناصرة  في  احلزب  استمّر  وكّلما  «حماس».  قيادات 
ومشاركته في جرائمه، كّلما قّلص من أّي فرصة مستقبلّية له ليعود إلى 
بوصلته  كانت  عندما  احلقيقّية،  مقاومته  أّيام  احتضنته  اّلتي  األّمة،  حضن 

موّجهة نحو القدس، وليس حمص.
واملصالح  الّدين،  حساب  على  للّطائفّية  املباشرة  الّنتيجة  هي  احلالة  هذه 

الّسياسّية على حساب املبادئ.
ْو َعَلى َأنُفِسُكْم َأِو  ِه وَلَ وْا َقوَّاِمَني ِباْلِقْسِط ُشَهَداء ِللَّ وْا ُكوُن َها الَِّذيَن آَمُن {َيا أَيُّ

وَاِلَدْيِن وَاَألْقرَِبنيَ} (الّنساء: 135). اْل

mahmood.audah@gmail.com 
facebook.com/mahmood.audah
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اخلصلة األولى (إذا حّدث كذب): 
يّتصف  ألّنه  كّذاًبا  يكون  أن  ميكن  ال  املؤمن 
بالّصدق؛ والّصدق سمة أهل اإلميان والكذب. خلق 
يصغر  صاحبها  خبيثة،  نفس  على  يدّل  قبيح 
في ميزان الّله وفي أعني الّناس. بل قال رسول 
الّله (ص): «كبرت خيانة أن حتدث أخاك حديًثا، 
والكّذاب  كاذب».  به  له  وأنت  مصّدق،  لك  هو 
يكّذب الكذبة، فتجرّه إلى أخرى، حّتى يكتب 

عند الّله كّذاًبا. 
ية (إذا وَعد أخلف):  اخلصلة الّثان

ومعنى هذا أّن اإلنسان قد يعد الوعود الكثيرة، 
عليه  فيجتمع  يفي؛  أّال  ينوي  أصًال  ولكّنه 
ُمطالَب  أّنه  مع  واخلديعة،  الغدر  الوفاء  عدم  مع 
بالوفاء، مع الّصغير والكبير، والقريب والبعيد، 
قال  «َمن  ُهريرة:  أبو  قال  والعدوّ.  الّصديق  مع 
لصبّي تعال هاك مترا، ثّم ال يعطيه شيًئا، فهي 

كذبة». 
اخلصلة الّثالثة (إذا خاصم فجر):

الّناس،  بني  انتشارًا  األكثر  هي  الظاهرة  هذه 
إلى  يتحّول  من  جتد  خصام  ألبسط  إّنه  حيث 
أسد كاسر يريد أن يحرق األخضر واليابس؛ وقد 
فينبعث  والتدنيس،  واخليانة  القتل  إلى  يصل 
ما  وكثيرًا  واآلثام؛  الفجور  من  شّتى  ألوان  إلى 
اّلذي  الكذب  بدافع  احلّق  عن  اخلروج  يتعّمد  
يوصله إلى الفجور. وقد حّذر الّنبّي (ص)، قال: 
«إّياكم والكذب، فإّن الكذب يهدي إلى الفجور، 
وإّن الفجور يهدي إلى الّنار». وكّلما زاد معيار 
الّتعّدي كان اإلثم أكبر، وفي ذلك قال رسول الّله 
(ص): «إّن أبغض الرّجال إلى الّله األلد اخلصم». 
وقال: «َمن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل 

في سخط الّله حّتى ينزع».
ّرابعة (إذا عاهد غدر): اخلصلة ال

على  اإلنسان  يأخذه  اّلذي  املوثق  هو  والعهد 
يقول:  والقرآن.  العهد  نقض  هو  والغدر  نفسه، 
وفي  مسؤوًال».  كان  العهد  إّن  بالعهد،  «واوفوا 
احلديث «حسن العهد من اإلميان»؛ والّنبّي (ص) 
يوم  لواء  غادر  «لكّل  فقال:  الغدر،  على  حمل 
القيامة يعرف به». والغدر حّتى مع غير املسلم 
حرام، ألّن املسلمني عند شروطهم وعهودهم. قال 
رسول الّله (ص): «َمن قتل نفًسا معاهدة بغير 
حّق، لم يرح رائحة اجلّنة، وإن ريحها ليوجد من 

مسيرة أربعني عاًما».
ا إّال بدين  ي ليس دن

وليس الّدين إال مكارم األخالق 
إّمنا املكر واخلديعة في الّنار      

وهما من خصال أهل الّنفاق
(حيفا)  
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االلتزام هو عالمة ُنضج، يعطي اآلخر الطمأنينة 
واألمان. والّشخص غير الّناضج ليس مسؤوًال، 
ال  لذلك  وهو  التزاًما،  منه  نتوّقع  أن  ُميكن  وال 
ّية  يوحي الّثقة واألمان؛ ولعّل الهروب من املسؤول

ّية.  يجد جذوره في تصرّفات طفول
قادرًا  الّشخص  يكون  أن  تعني  ّية  املسؤول
أي  بتفاصيلها،  وتصرّفاته  قراراته  تبرير  على 
ما  إذا  صّحتها  برهان  على  قادرًا  يكون  أن 
يكون  أن  تعني  «مسؤول»  فكلمة  أحد.  سأله 
مستعًدا لإلجابة على أّي سؤال عن أّي تصرّف 
قام به، وبالّتالي أن يكون مسؤوًال عن أخصائه، 
ومستعًدا لتحّمل عواقبها. أّما الّتصرّف اّلذي 
ال ُمبرّر منطقي له فهو عبثّي وغير مسؤول، 

وليس عالمة ُنضج، ونتائجه غير حميدة. 
ويدخل في هذا الباب الّتصرّف االنفعالّي، وكّل 
الّتفكير.  من  واٍف  قدٍر  بدون  يصدر  تصرّف 
يعني  مسؤوًال،  الّشخص  يكون  أن  وبالّنتيجة، 

أن يكون ُمفّكرًا.
أّال  يعني  اته  ّي مبسؤول ملتزًما  املرء  يكون  أن 
يتخّلى عنها، أو أن يقوم مبا يؤّدي إلى اإلخالل 
بها، كأن يتزوّج ويستمّر في العيش كأّنه عازب. 
ّية هي أن يقوم املرء بواجباته على الوجه  فاملسؤول
األكمل، وُيتّمها إلى الّنهاية، وفي الوقت احملّدد 
لها، دون مماطلة أو تأجيل ال مبرّر له. فعامل 
ّية. من عالمات  الوقت مرتبط مباشرًة باملسؤول
وبإتقان. أوانها،  في  مهّماته  إجناز  املسؤول 
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ّية هي الّثمر، فالّشخص  إذا كانت غاية املسؤول
ّية ُملزم باّتخاذ كّل  اّلذي هو في موقع املسؤول

اإلجراءات اّلتي تؤّدي إلى ذلك الّثمر. 
وهذا يعني:

1) أن يكون في وضع الُقدرة على اّتخاذ القرار، 
َد نفسه. فرّب العائلة ال يعود  أي أن يكون سّي
مسؤوًال متى أفلت من يده زمام األمور. وكذا في 
العالقات، ليس الّشخص مسؤوًال، إّال إذا كان 
زمام  وماِلًكا  فيه،  هو  اّلذي  الوضع  وسّيد  حرًا 

تصرّفاته.
ّية تفرض التصرّف والقرار الّصائب..  1) املسؤول
خطوة  أّي  على  املسؤول  ُيقدم  أّال  يعني  وهذا 
ألّن  الّظروف؛  بحكم  أو  نزوة،  عن  أو  ارجتاًال، 
اّلذي  فالّشاب  ّية.  املسؤول عكس  هو  االرجتال 
الّظروف  يترك  اّلذي  واملدير  تصرّفاته،  يرجتل 

تتحّكم به، ليس مسؤوًال.
الفرد  يلتزم  أن  أيًضا،  ّية،  املسؤول تفرض   (3
ّية.  املسؤول طبيعة  ُمتليها  حدوًدا  تصرّفاته  في 
فالّصداقة أو اخلطبة أو الّتكريس ُتلزم حدوًدا في 
الّتصرف يلتزم به األشخاص. وتخطيها يوجب 

عواقب ومضاعفات.
القرار  أي  احلسم؛  أيًضا،  ّية،  املسؤول تعني   (4
وتنفيذ القرار حني يجب القرار، دون مماطلة، خاّصًة 
عندما تكون القناعة تاّمة بذلك القرار. فمدير 
ميؤوس  موّظف  صرف  في  يؤّجل  اّلذي  ركة  الشِّ
أّنها  ا  ـً ّي نهائ يقرّر  اّلذي  والّشاب  عمله،  من 
الكهنوتّية،  مسيرته  متابعة  عدم  أو  خطوبته، 

وُمياطل في القرار، ليس مسؤوًال.
°ø‰ËR�� U½√ s Ó� ÂU�√

1) أنا مسؤول أمام نفسي
تفريط  أو  التزام  من  عليه  أنا  ما  أعرف  أنا 
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هذه  من  شيء  من  تهرّبت  وكّلما  تهاون؛  أو 
فتفضح  نفسي،  تواجهني  املسؤولّيات، 
لكن  بشيء،  الّناس  يّتهمني  ال  وقد  تقصيري! 
واجلنب  باخلوف  وتّتهمني  علّي  حتكم  نفسي 
الّنفس  وحساب  مسؤولّيتي!  من  والهروب 

حساب َعسير!
2) أنا مسؤول أمام مجتمعي

ّياتهم االجتماعّية،  إّن اّلذين يهربون من مسؤول
ينفض الّناس عنهم، فيفقدون جذورهم ويقطعون 
يجعل  وال  عليهم،  أحد  يعتمد  فال  فروعهم، 
يحكم  أن  أصعب  وما  لوجودهم.  إعتبارًا  أحد 

الّناس على أفراده بأّنه «غير مسؤول».
3) أنا مسؤول أمام اّهللا

ّيتنا الكبرى، فهي أمام الّله، سبحانه  أّما مسؤول
لندرك  ووعًيا  عقًال  الّله  منحنا  فقد  وتعالى. 
الّله  ومنحنا  لنا.  وخالصه  وقصده  وحّبه  وجوده 
يستريح  وال  نحوه،  ويسعى  إليه  يتشوّق  ا  قلًب
بنا،  يطوف  سبحانه  وهو  معه.  بالّتواصل  إّال 
ويتحّدث إلينا بروحه القّدوس، ليلهمنا طريقنا، 

وليجذبنا إليه.
حديثه  فإّن  فردّية،  أمامه  ّيتنا  مسؤول أّن  وكما 
إلينا هو أيًضا حديث فردّي خاّص، فما أتعس 
أن  دون  الّناس،  أبواق  وراء  يسير  اّلذي  اإلنسان 
ا تلك الّلمسة اإللهّية الّشافية،  ـً يختبر شخصّي
اّلتي تطّهره وتغّيره وترشده، وجتعله إنساًنا جديًدا.

إليه،  نأتي  أن  هي  الّله  أمام  ّيتنا  مسؤول إّن 
ونطلب  وآثامنا،  بخطايانا  يديه  بني  ونعترف 
يجلو  وأن  اخلالص،  طريق  إلى  يرشدنا  أن  إليه 
عن عقولنا كّل زيف، وأن ميحو من قلوبنا كّل 

ضعف، ويفتح أمامنا أبواب احلياة واخللود.
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1) قاوم الّتعب النفسّي:
قواعد  من  مهّمة  قاعدة  تشّكل  الّنفسّية  القوّة 
الّنجاح، ألّنها مبثابة املناعة النفسّية اّلتي حتمي 
اّلتي  النفسّية،  باألمراض  اإلصابة  من  اإلنسان 

تعوّقه عن التقّدم والّنجاح.
ومن أخطر األمراض النفسّية هو الّتعب الّنفسّي، 
القدرة  يفقده  اإلنسان،  مبعنوّيات  يفتك  ألّنه 
اته  ّي مسؤول حتّمل  وعلى  احلياة،  مواجهة  على 
عاجزًا،  ضعيًفا،  إنساًنا  فيصبح  اإلنسانّية، 

وُمنهارًا.
كذلك يشّل الّتعب النفسّي القدرة على الّتفكير 
املنهجّي، وعلى مقاومة عوامل الّضعف، فتنخفض 
الروح املعنوّية وهذا هو منعطف الفشل اخلطير.

مناعتنا  على  احملافظة  الّضروري  فمن  ولذلك، 
الّنفسي،  بالّتعب  تصاب  ال  حّتى  النفسّية، 
حتّملنا  طوال  الّدوام،  على  أقوياء  نبقى  وكي 
اتنا العديدة املتداخلة، بأن نتخّلص، أوًّال  ّي ملسؤول
بأّول من الّضجر والتبرّم، مرّددين ألنفسنا: «أنا 

قوي مبا أملك من قدرات ومواهب في ذاتي».
«أنا قوي بإرادتي.. أنا قوّي بروحي... أنا قوّي 
ّية». بكيانّي.. إًذا أستطيع أن أحتّمل كامل املسؤول
(يتبع)

أطرحها  اّلتي  املواضيع  هذه  أّن  اؤّكد  بدايًة، 
من  هي  «حيفا»،  صحيفة  صفحات  على  من 
ُخطب يوم اجلُمعة اّلتي ألقيها، يوم اجلُمعة من 
األسبوع  ذاته.. لقد اخترت حديث للرّسول (ص) 
اّلذي من خالله يعالج بعض األمراض األخالقّية، 
بالعالقات  يتعّلق  فيما  خطير  أثر  لها  واّلتي 
االجتماعّية بني الّناس، يبّني فيه خصال الّنفاق 

من باب معرفة الّشر واالبتعاد عنه. 
عن عبد الّله بن عمر عن الّنبي محّمد (ص) أّنه 
قال: «أربع من كن فيه كان منافًقا، ومن كانت 
الّنفاق  من  خصلة  فيه  كانت  منهن  خصلة  فيه 
أخلف،  وعد  وإذا  كذب،  حدث  إذا  يدعها:  حّتى 
وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر».. أخرجه مسلم 

والبخاري. 
العبرة  أّن  العلم  يجب  احلديث  هذا  قراءة  عند 
بالّنفاق  احلكم  وأّن  بخصوصه،  ال  الّلفظ  بعموم 
اخلصال  بهذه  يأتي  َمن  كّل  على  وينطبق  باٍق، 
اخلصال   هذه  ألّن  بحكمها؛  جاهل  غير  متعّمًدا 
مع قول الرّسول (ص): «وإذا أؤمتن خان»، يتورّع 
ويطمع  الّناس  يحّب  أصيل  إنسان  كّل  عنها 
«الّدين  احلديث  في  جاء  كما  رّبه؛  مبرضاة 
املعاملة». وملعرفة املقصود من احلديث ال بّد من 
على  تدّل  الّنفاق  فكلمة  الّنفاق؛  هو  ما  معرفة 
إخفاء الّشيء وإغماضه، وهو من الّنفق (الّسرب 

في األرض). 
وسّمي الّنفاق نفاًقا، ألّن صاحبه يكتم في نفسه 
صدره  من  يخرج  اإلميان  فكأن  يظهر.  ما  خالف 
ويحّل مكانه غيره، وهو من جنس اخلداع واملكر؛ 
وهو قسمان: الّنفاق األكبر والّنفاق األصغر. أّما 
بالّله  اإلميان  صاحبه  يظهر  فإّنه  األكبر  النفاق 
ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر؛ ويخفي ما 
يناقض ذلك وجزاء من كان حاله. هكذا هو الّدرك 
األسفل من الّنار، لقوله تعالى {إنَّ املَُناِفقَني ِفي 

َد لَُه َنِصيرًا}. اِر وَلَْن َجتِ رِْك اْألْسَفِل ِمَن النَّ الدَّ
وأّما الّنفاق األصغر هو إظهار غير حقيقته في 
الّصالح.  قال احلسن: «من الّنفاق اختالف القلب 
والّلسان، واختالف الّسر والَعَلن واختالف الّدخول 
أصحاب  يخافه  كان  ما  أشّد  والّنفاق  واخلروج». 
على  مّر  بكر  أبا  أّن  يروى  حيث  (ص)،  الّنبّي 
مالك؟!  له:  فقال  يبكي،  وهو  األسدي  حنظلة 
فأجاب نافق حنظلة: نكون عند رسول الّله (ص) 
رجعنا  فإذا  العني،  رأي  كأّنها  باجلّنة،  يذّكرنا 
فنسينا  والصبية،  األزواج  (العبنا)  عافسنا 
كثيرًا. قال أبو بكر: فوالّله أنا كذلك فانطلقنا 
حنظلة.  يا  مالك:  فقال  (ص).  الّله  رسول  إلى 
قال: نافق حنظلة يا رسول الّله. وذكر له مثل ما 
قال ألبي بكر؛ فقال رسول الّله: لو تدومون على 
لصافحتكم  عندي  من  بها  تقومون  اّلتي  احلال 
يا  ولكن  طرقكم،  وفي  مجالسكم  في  املالئكة 

حنظلة ساعة وساعة».
األربع  اخلصال  متّكنت  َمن  أّن  الكالم  ومعنى 
منافًقا  يصبح  ألّنه  مصيبته،  كبرت  نفسه  من 
اخلصال  هذه  من  بخصلة  اّتصف  ومن  خالًصا، 
فإّنه يفتح على نفسه باب آفة كبيرة، قد جترّه 
إلى اإلصابة ببقّية أجزاء الّنفاق، فعليه أن يبادر 

- وبسرعة - إلى اإلقالع عن هذه اخلصلة. 
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هبط «هپوعيل األخوّة» إلى الدرجة اخلامسة واألخيرة في كرة القدم 
في  خسر  أن  بعد  وتراجيدّي،  دراماتيكّي  بسيناريو  اإلسرائيلّية، 
أمام  ران»  «آڤي  البيتّي  ملعبه  في  األخيرة  أوف»  ـ«پالي  ال مباراة 

هپوعيل سخنني، بالّنتيجة القاسية (4-1).
الفريقني  بني  األداء  متوازية  مباراة  متفرًّجا  ـ150  ال يقارب  ما  شاهد 
العب  جنح  األّول  الّشوط  نهاية  قبل  ولكن  مجرياتها،  أغلبّية  في 
خط الوسط أنور رفاعي، مبراوغة ثالثة العبني ومترير كرة منّسقة إلى 
املهاجم مارادونا ديبي، اّلذي ترجمها إلى هدف تفوّق هاّم جًدا للفريق 

احليفاوّي، لينتهي بذلك الّشوط األّول بالّنتيجة (0-1).
مع بداية الّشوط الّثاني، حاول الّضيوف من سخنني تشكيل الضغط 
احلقيقّية  الفرص  ولكن  الّتعادل،  هدف  إلحراز  «األخوة»  مرمى  على 
«األخوّة»  العبي  أّن  إّال  اآلخر،  الّطرف  في  كانت  األهداف  لتسجيل 
حيفا أهدروا الفرص الّثمينة اّلتي أُتيحت لهم حلسم املباراة، املرّة تلَو 
ـ9 العبني  األخرى.. وإن لم يكِف ذلك، فلقد لعب الفريق الّسخنيني ب
في الّدقائق األخيرة، بعد طرد العبني من صفوفه، والّالعب تساخ من 
«األخوّة» اّلذي كان رائًعا وأفضل العب على أرض امللعب، إّال أّن حكم 
الدرجة العليا، شاي شطريت، أشهر له البطاقة احلمراء دون أن يرتكب 
أّن  ذكره  اجلدير  فمن  اخلصم.  العبي  أحد  لَكم  أّنه  مّدعًيا  خطأ،  أّي 
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شطريت كان ضعيًفا جًدا، وبدا ُمتعجرًفا في حركاته وقراراته اخلاطئة، 
املرّة تلَو األخرى.

وكما تعلمون في كرة القدم، فَمن ال يسّجل األهداف، تسّجل األهداف 
الفريق  جنح  األصلي  الوقت  نهاية  قبل  دقائق  وثالث  شباكه؛  في 

الّسخنيني في إدراك هدف الّتعادل، لتدخل املباراة إلى 30 دقيقة متديد.
وفي هذه الّلحظة دخل املدرّب/الّالعب حنا فرهود، آمًال أن يساعد فريقه 
في مهّمة البقاء.. فاملباراة في معظمها كانت بالفعل باّجتاه املرمى 
الّسخنينّي، ولكن تابع العبو «األخوّة» إهدار الفرص الّثمينة إلحراز 
هدف التفوّق اّلذي جاء من الّطرف اآلخر، حني استغّل الّسخنينّيون 
في  منّسقة  مرتّدة  وبهجمة  احليفاوّي،  الّدفاع  خّط  في  «االسترخاء» 

نهايتها عانقت الكرة الّشباك و(2-1) لسخنني.
ومنذ هذه الّلحظة، هاجم «األخوّة» حيفا بكّل قوّة إليجاد هدف الّتعادل 
ليتّم احلسم بواسطة ركالت ترجيحّية من 11 م.، وفي الّدقيقة  116 
تلّقى املهاجم املجرّب حّنا فرهود كرة ممتازة أمام احلارس عن بعد 5 
أمتار، وأمام شباك نصف خالية، لكّنه لدهشة اجلميع سّددها بشكل 
عشوائّي إلى أعلى املرمى ليصبح الّشخصّية الّتراجيدّية؛ كونه قاد 
الفريق كمدرّب منذ بداية املوسم، واتيحت له الفرصة أن يحافظ على 

أمل البقاء، لكّنه أهدرها بنفسه.
املتبّقية  الّدقائق  وفي  حيفا،  «األخوة»  قّصة  انتهت  ا،  ـً ّي عمل وهنا، 
املباراة  لتنتهي  إضافّيني،  هدفني  بتسجيل  الّسخنيني  الفريق  جنح 
بالّنتيجة (4-1) لسخنني، اّلذي بقي في الّدرجة (ب)، أّما «األخوّة» 

حيفا فسيشارك في املوسم القادم مع فرق من مستوى الّدرجة (ج).
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حصل املدرّب احليفاوّي عبد مرّة، نهاية الّشهر 
 ،(24/3/2013) في  وحتديًدا  املنصرم، 
على احلزام األسود (دان 5) من االّحتاد العام 
سليم  املدرّب  قبل  من  كاراتيه»  ـ«ريوثي  ل
اإلسرائيلّي  االّحتاد  رئيس   ،(7 (دان  سعد 
ـ«ريوثي كاراتيه»، واملقيم خارج البالد (في  ل

الواليات األمريكّية املّتحدة).

 ،(5 (دان  األسود  احلزام  على  مرّة  حاز  وقد 
دامت  ومكّثفة،  جاّدة  يومّية  تدريبات  بعد 
املدرّب           إشراف  حتت  كامل  شهر  من  أكثر 

سليم سعد.
وقد اجتاز املدرّب عبد مرّة االمتحانات بنجاح 
وتقدير وقد نال جرّاء ذلك الشهادة املستحّقة 

واحلزام األسود (دان 5).
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بالّلقب  «تشيلسي»  اإلنچليزّي  الّنادي  فاز 
«بنفيكا»  على  تغّلب  أن  بعد  األوروبّي، 
فوز  هدف  من   ،(1-2) بالّنتيجة  البرتغالي، 
في  إيڤانوڤيتش  املدافع  سّجله  دراماتيكّي، 

الوقت بدل الّضائع.
املاضي  العام  في  «تشيلسي»،  فاز  أن  فبعد 
ببطولة دوري أبطال أوروبا، «استكفى» الفريق 
من العاصمة البريطانّية (لندن)، بكأس الدوري 
أوروّبا،  في  األّول  الفريق  ليصبح  األوروبّي، 
سنتني         خالل  الّلقبني  حتقيق  في  ينجح  اّلذي 

على الّتوالي.
وشّكل  رائع  بشكل  املباراة  «بنفيكا»  افتتح 
هجمات خطيرة على مرمى پيتر تشيخ، إّال 
أّن تأّلق األخير - كعادته - وعدم تركيز العبي 

البرتغالي..  للفريق  التفوّق  منع  «بنفيكا» 
الهجمات  إحدى  في  كعادته  و«تشيلسي» 
املرتّدة، جنح من إدراك هدف التفوّق من توقيع 
املهاجم اإلسپانّي، فيرناندو توريس، اّلذي راوغ 
صعبة  زاوية  ومن  املرمى،  وحارس  دفاع  العبي 

ـ«تشيلسي». وجد الّشباك ُمعلًنا (1-0) ل
جزاء  ضربة  احتسبت  ـ68  ال الّدقيقة  في 
«بنفيكا»،  ملصلحة  م.   11 من  مستحّقة 
ُمنصف.. تعادل  هدف  إلى  كاردوسو  ترجمها 

ولكن حني اعتقد اجلميع أّن املباراة ستدخل إلى 
ًيا  وقت الّتمديد، قفز املدافع إيڤانوڤيتش عال
في الوقت بدل الّضائع، بعد رفعة ركنّية منّسقة، 
وليمنح  الّثمني،  الفوز  هدف  برأسه  لينطح 
األوروبّي. الدوري  كأس  «تشيلسي»  بذلك 
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تستمّر اللقاءات األسبوعّية املجانّية لألّمهات 
احلفاظ  يوّدّن  الّلواتي  واليهودّيات  العربّيات 
االبتعاد  وعدم  ورشاقتهّن،  صّحتهن  على 
البدنّية  اللياقة  من  ساعة  في  أطفالهّن  عن 
في  املشاركة  خالل  من  وذلك  «املشتركة».. 
صباح   أطفالهّن»  «عربات  مع  للمشي  مسار 
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كّل أحد في «حديقة األم» في مرَكز الكرمل.
وجتدر اإلشارة إلى أّن املشروع برعاية بلدّية حيفا، 
وينفذ بإشراف مدرّبة مختّصة ومؤّهلة، إلى جانب 
خالل  من  األسبوعّي،  الرياضّي  الّلقاء  اختتام 
ّية مشتركة، جتمع بني األمهات وأطفالهن،  فّعال

كورشات العمل واحملاضرات.
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املثالّي،  الرّشيق  اجلسم  وراء  الّسعي  رحلة  في 
سيطر الهوس على اجلميع، في كيفّية اختيار 
وكيفّية  حمية،  الّتباع  واألسهل  األسرع  الطرق 
ا أو إيجاًبا - على  تأثيرها مستقبًال - سلًب
اجلسم.. لذا سأقّدم اليوم، لكّل احملافظني على 
اّتباع احلمية (الريجيم)، أكثر من سّتة أخطاء 

قاتلة، قد تؤّثر على احلمية والّصحة مًعا.
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بعض  وتناول  املاء  بشرب  أّنه  الكثيرون  يظّن 
اجلزر،  من  حّبات  بعض  أو  الفاكهة  حّبات 
في  ولكن  بسرعة،  وزنهم  من  سيخسرون 
من  ونسبة  فقط،  املاء  سيخسرون  احلقيقة 
عضالت جسمهم، إضافة إلى نسبة قليلة جًدا 
قد يجدون فعًال بأّن  املقابل  من الّدهون. وفي 
هناك انخفاًضا في الوزن، لكن هذا االنخفاض 
لذا  اجلسمانّي.  ونشاطهم  صّحتهم  على  يؤّثر 
الّسعرات  تقّل  بأّال  الّتغذية،  خبراء  ينصح 
سعرة   1000 ا عن   ـً يومّي احلرارّية املستهلكة 
حرارّية، كي يستطيع اجلسم توفير احتياجاته 
والسّكرّيات  املختلفة  الڤيتامينات  من 

واملغّذيات وغيرها.
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حّتى اآلن لم يظهر باألسواق أّي ُمنَتج صحّي 
وآمن يؤّدي إلى تخفيف الوزن أو فقدانه! واألخطر 
من ذلك - كما تقول خبيرة الّتغذية، املتحّدثة 
الرّسمّية جلمعّية خبراء الّتغذية األمريكّية، د. 
وصفات  دون  من  ُتباع  أّنها    - مولو  جينني 
طبّية، وهي مبعظمها ترتكز على مستخلص 
ّية اّلتى  من الكافايني مع بعض املواد الكيميائ
تزيد من فقدان املاء باجلسم، ما قد يسّبب حالًة 

من اجلفاف.
الطبيعّية  األعشاب  تناول  املفّضل  من  لذا 
الرّياضة،  وممارسة  كمشروب،  أو  أطعمتنا  في 

كحلول دائمة وفّعالة وليست زمنّية.

 WOL×�  ¨ÂuL Ò��«  s�  r�'«  dONDð

b�_« WK¹uÞ

التخّلص  نظام   يستخدمون  كثيرون  لألسف، 
من الّسموم، وتناول املشروبات الطبيعّية فقط، 
الوزن؛  فقدان  لهدف  أّيام   10 عن  تزيد  ملدة 
حياة  يهّدد  جًدا  خطر  مؤّشر  األمر  هذا  ولكن 
صحّية  مشاكل  إلى  يؤّدي  حيث  يّتبعه،  من 
واإلصابة باجلفاف وتساقط الّشعر وهبوط في 

الّنشاط اجلسمانّي.
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دول  في  منتشر  وخطير  مغلوط  سلوك  هناك 
األمريكّية،  املّتحدة  والواليات  عديدة  ّية  أوروب
من  عدد  إلى   - سنوات  قبل   - يتسّلل  بدأ 
الفتاة  تتناول  حيث  العربّي؛  مجتمعنا  بنات 
كّل ما ترغبه من طعام وبكميات كبيرة جًدا، 
إلى أن تشعر بالّضيق و«الّذنب»، ما يدفعها 
إلى التقّيؤ. وتعرف هذه احلالة بإحدى مراحلها 

الّشهّية، واّلتي  فقدان  أمراض  من  املتقّدمة، 
املشاكل للجهاز الهضمّي  تسّبب الكثير من 
الّضرورّي  من  لذا  النفسانّية..  الفتاة  وحلالة 
التوّجه الختصاصي نفسانّي بأسرع وقت، عند 
والتقّيؤ).  املبالغ  (األكل  الّتصرّف  هذا  تكرار 
القوّي  باحلمض  أيًضا،  ذلك  خطورة  وتكمن 
املوجود داخل املعدة لهضم الّطعام، وعند تكرار 
التهابات  يسّبب  ا،  ـً يومّي التقّيؤ،  عملّية 
لدى  وأحياًنا  والفم،  واحلنجرة  املريء  في  حاّدة 
االستمرار بهذا النظام ملدد طويلة، قد يسّبب 

سرطان الّلّثة.

·ÒdD²� qJAÐ W{U¹Òd�« WÝ—U2

على  للحفاظ  الرّياضة،  ممارسة  جًدا  املهّم  من 
الزّائد.  الوزن  من  القليل  وفقدان  اجلسم  صّحة 
ولكن املمارسة «املتطرّفة» للرياضة بقوّة شديدة 
بفقدان  البعض  رغبة  جرّاء  طويلة،  ولفترات 
سريع للوزن، مع اّتباع حمية قليلة الّسعرات، 
قد يؤّدي إلى متزّق في عضالت اجلسم، وتعريض 

اجلسم إلى أخطار مرضّية عّدة.
 - الرياضة  من  نوع  أّي  ممارسة  املفّضل  من 
 20 أو  ا،  ـً يومّي دقيقة   30  - حّد  كأقصى 
دقيقة، مرّتني أو ثالث مرّات في األسبوع، مع 

احلفاظ على اّتباع فحوصات طبّية.

5šbÒ²�«

فقدان  لهدف  الّتدخني  إلى  يلجأون  كثيرون 
الوزن وفقدان الّشهّية، بسبب نسبة النيكوتني 
العالية املوجودة في السجائر، اّلتي تؤّدي إلى 
مساوئه  عن  الّنظر  فبغّض  الّشهّية.  فقدان 
التنّفس،  وجهاز  بالرّئتني  وأضراره  الكثيرة 
يضّر  الّتدخني  فإّن  بالّسرطان؛  اإلصابة  وأخطار 
فعند  استثناء؛  بال  اجلسم  أعضاء  بغالبّية 
محاولة املدّخن االبتعاد عن التدخني يّتجه إلى 

الّطعام ما يزيد من وزنه وبشّدة.
ابتعدوا  اخلاّص،  احلمية  نظام  كان  أّي  ولذا 
متاًما عن أّي من تلك األخطاء القاتلة للحمية 
والّصحة مًعا، لضمان فقدان وزن سليم، صحّي، 

وثابت.

 W|cG��« ‰U�� w� qLF ¨W|cG W ÒO�UB��«®

©q ÒLJ*« ÒVD�«Ë ¨WLOK��«Ë W ÒO�B�«

 åd D*« …¡u ³ Ô½ Ã—U š b Ô¼b Ô¼ò
منشورات  عن  مؤّخرًا،  صدر،   ≠  åUHO�ò  q�«d*

حيفا،  في  والفنون  للّثقافة  «األفق»  مؤّسسة 
املاضي،  رشدي  للّشاعر  جديد  كتاب 

املطر»،  بوَءة  ُن خارج  «ُهدُهد  بُعنوان 
على  وُنشرت  قصيدة،   26 شمل 
الغالف األخير للكتاب كلمة للكاتب 

فيها:  جاء  خّداش،  زياد  الِفَلسطينّي 
«أن تكون كائًنا من ِفلسطني فهذا يعني أن تكون 
حّساًسا. أن تكون شخًصا من حيفا، يكفي متاًما بأن 
تكون شاعرًا. أن تكون شاعرًا من حيفا، يسلم متاًما 
الوجدان.  عميق  التنّكر،  غزير  احلّق،  كثير  لكونك 
أن تكون شاعرًا اسمه رشدي املاضي، هذا يكفي ألن 
تطمئن إلى قدرة الّشعر على حماية الّذاكرة الوطنّية 
وأسطرة  األسطورة،  في  عري  الشِّ اجلمال  واستنهاض 
اليوم وتعميق اإلحساس بالعادي، وتوطيد الّشعور 

بالعالقة مع األرض». 
وُلد  حيفا،  مدينة  في  مقيم  املاضي  رشدي  الّشاعر 
فيها عام 1944، أّما األصل فمن قرية إجزم. أنهى 
ّية في مدرسة «األخوّة» والّثانوّية في  دراسته االبتدائ
ّية، واألكادميّية في جامعة  الكلّية األرثوذكسّية العرب
ّية  حيفا، حيث تخّصص في موضوَعي: الّلغة العرب
والّتعليم  الّتربية  سلك  في  عمل  والّتاريخ.  وآدابها 
«الّنور»  ملدرسة  ومديرًا  معّلًما  متتالية،  سنة   36

ملّدة  حيفا  في  ّية  االبتدائ
املدرسة  خاللها  حازت  سنوات،  ثالث 

لثانوّية  ا  ـً عاّم مديرًا  ثّم  ومن  الّتربية؛  جائزة  على 
تقاعده  ومنذ  عاًما.   20 ملّدة  الّشاملة  «املتنّبي» 
في  عضو  فهو  الّثقافّي،  والّنشاط  للكتابة  تفرّغ 
صندوق  في  وعضو  حيفا،  في  البلدّي  املسرح  إدارة 
حيفا الّثقافّي، ورئيس الّلجنة الّثقافّية في مؤّسسة 

«األفق» للّثقافة والفنون. 
بدأ عطاَءه األدبي في أوائل الّستينات؛ من مؤّلفاته: 
ديوان «ماحلة في فمي كّل الكلمات»، ديوان «تهاليل 
اخلروج»،  زمن  لعودة  «عتبات  ديوان  اآلتي»،  للزّمن 
وكتاب «حديث القلم» - وهو مجموعة مقاالت في 
ينشر  وهو  واملجتمع،  املرأة  وقضايا  واألدب  الّثقافة 
احمللّية. واملجّالت  الّصحف  في  ومقاالته  قصائده 

w{U*« Íbý— dŽUA�« b¹bł
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»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

خاللها  تستقبل  جديدة،  فترة  إلى  تتهّيأ 
بفترة  ستهَنأ  حيث  واملهّنئني،  األقارب  بعض 

تسودها أجواء من احلّب والّلقاءات املمتعة. 

�u— (21 نيسان - 20 أيار)�«

عن  وابتعد  منزلك  والزم  جًدا  متحّفًظا  كن 
أشخاًصا  تواجه  قد  التزام.  كّل  وعن  املخاطر 
يعترضون طريقك، وستواجه تغييرات مربكة. 

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)

تواجه  قد  املقابل  وفي  الغرام؛  في  تقع  قد 
تعيش  الشخصّية.  أوضاعك  في  انقالًبا 

مغامرة ما، وجتتاز العراقيل.

�ÊU�d (22 حزيران - 22 متوز)�«

مبخّيلتك  وتستعني  ملّحة،  شؤون  على  ترّكز 
لرسم بعض األطر، وقد تتعاطى مع مؤسسة 

خارجّية أو مرجعّية تشعرك باالطمئنان.

»_�b (23 متوز - 22 آب)

البعض  عليك  ميلي  أو  ممّيزة،  بفكرة  تنطلق 
عرًضا  تتلقى  أو  ا،  ومناسًب ا  ـً مهّم خيارًا 

ا لم تتوّقعه. ـً يدهشك أو وعًدا مهّم

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)

تعمل على قضّية بصمت تام وتكّتم، ورّمبا 
أو  الّسرّية،  املعلومات  بعض  على  حتصل 

يبوح لك أحدهم مبا كنت غافًال عنه.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

تشرق  سارّة.  بشرى  األصدقاء  إليك  يحمل 
ورّمبا  اليومني،  هذين  خالل  ممّيزة  ّية  بجاذب

حتّضر لسفر أو تقوم مبشروع مبدع خّالق.

»�dIF« (24 تشرين األول - 22 تشرين الثاني)

كن حذرًا جًدا وابتعد عن األخطار واملناورات. 
تضطر إلى تقّبل بعض األمزجة والتكّيف مع 

إجراءات ال حتلو لك. ال تتحدَّ األقدار.

»'Íb (21 كانون األول - 19 كانون الثاني)

وتخوض  العائلّية،  الواجبات  بعض  تتّمم 
متحّمًسا  تبدو  املمّيزة؛  الّتجارب  بعض 

وتعيش رومانسّية غير اعتيادّية.

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)

ال  لكن  زائدة،  بحماسة  أفكارك  عن  تعّبر 
تصطدم بفريق نافذ وقوّي. تسمع نقًدا بّناًء، 

وتلتهي مبشكلة عائلّية جتعلك متشائًما.


 (19 شباط - 20 آذار)u(«

إرباًكا  تعيش  وقد  جًدا،  متحّمًسا  تبدو 
أو  صادق  غير  أّنه  لك  يّتضح  حّب،  بسبب 

يخّبئ بعض االلتباسات. حاذر من الغدر.

»�uI” (23 تشرين الثاني - 20 كانون األول)

لبعض  تخضع  ولكّنك  جماعّي،  بعمل  تبدأ 
الّتحقيقات والتعقيدات. تعيد النظر ببعض 

األوضاع أو ترتكب أخطاًء ما.

∫d|œUI*«

10 قطع من أفخاذ الدجاج.

2/ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

6 مالعق كبيرة من زيت الزّيتون.
½ كوب منقوع متر هندي.

1 كوب من املاء الفاتر.

©
«—UN��« jOK�®

2/ملعقتان صغيرتان من امللح.

½ ملعقة صغيرة من الفلفل األسود.
1 ملعقة صغيرة من الكركم.
1 ملعقة صغيرة من القرفة.

1 ملعقة صغيرة من الكّمون.
1 ملعقة صغيرة من الكزبرة املطحونة.

1 ملعقة صغيرة من الپاپريكا (فلفل حلو).
1 ملعقة صغيرة من الّشطة املجروشة.
1 ملعقة صغيرة من الهيل املطحون.

©
«ËdC)« jOK�®

3 حبات كبيرة احلجم من البطاطا (مقّطع إلى شرائح).
4 حّبات كبيرة من اجلزر (مقّطع إلى شرائح).

1 حّبة كبيرة من الفليفلة اخلضراء.
1 حبة كبيرة من الفليفلة احلمراء.

2/قرنان من الفلفل األخضر (مقّطع إلى شرائح).

2/حّبتان كبيرتان من البصل (مقّطع إلى شرائح).

3 حّبات كبيرة من البندورة (مقّطعة إلى شرائح).
10 فصوص من الّثوم (مقّطع إلى شرائح).

∫dOC� Ò��« WI|d�

نثّبت الرّف الّشبكي في وسط الفرن؛ نسّخن الفرن إلى درجة حرارة 
180 درجة مئوّية.

ا. ـً ّي نحّضر طبق فرن كبير احلجم، نسب
في طبق عميق نضع عصير الّليمون، الزيت ومنقوع الّتمر الهندّي؛ 

ًدا. باستعمال شوكة الّطعام نقّلب املواد إلى أن تختلط جّي

 ©
«—UN��« jOK�®

في طبق عميق صغير نضع امللح، الفلفل، الكركم، القرفة، الكّمون، 
الكزبرة، الپاپريكا، الّشطة والهيل؛ نقّلب البهارات إلى أن تختلط 

ًدا. جّي

©
«ËdC)« jOK�®

احلار،  الفلفل  احللو،  الفلفل  اجلزر،  البطاطا،  نضع  الفرن  طبق  في 
البصل، البندورة والّثوم.

أن  إلى  الهندي  التمر  خليط  في  نضعها  الّدجاج،  من  قطعة  نأخذ 
ًدا بطبقة خفيفة منه، ثّم نغمسها في خليط البهارات. تتغّطى جّي

نضع الّدجاج على اخلضروات في الطبق، ونكرّر اخلطوة مع بقّية قطع الّدجاج.
نسكب بقّية خليط التمر الهندي على اخلضروات، ونضيف عليهم 

كوًبا من املاء. نغّلف الطبق بقطعة من األلومنيوم.
 60 ملّدة  الفرن  في  واخلضروات  الهندي  بالّتمر  الّدجاج  صينّية  نضع 
ّية. دقيقة إلى أن تتسّبك، ومن ثّم نقّدمها ساخنة إلى جانب سلطة عرب

 «Ëd C)«Ë Íb M N « d L Ò² U Ð ÃUłb « «Ëd C)«Ë Íb M N « d L Ò² U Ð ÃUłb «
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 dFÝ Ê√ r¼ƒ«—¬ WFKD²�*« s� 20% ‰U� ¨w½U¦�« e�d*« w
Ë Æ…—UO�K� rNz«dý bMŽ tO�≈ ÊËdEM¹

 „öN²Ý« Ê√ ©18%® W¦�U¦�« W³ðd*« w
 ¡Uł ULMOÐ ¨…—UO��« ¡«dý bMŽ r¼_« q�UF�« u¼ …—UO��«

 UNMŽ dHÝ√ w²�« ZzU²M�«  w¼ Ác¼ Æ…—UO��« ¡«dý bMŽ rN� W³�M�UÐ Íe�d*« q�UF�« u¼ œu�u�«

 dNý W¹«bÐ w
 ¨å„Ëd¹ —Ë√ò WOFLł W×KB* åUO
«dłuð—U�u¾Ołò ÀU×Ð_« bNF� Á«dł√ ŸöD²Ý«

Æ2013 —«–¬

 WOłu�uMJ²�«  rÔ ?EÔ ?M�«  Ÿu{u*  —uNL'«  wŽË  Èu²��  vKŽ  ·u�u�«  qł√  s�  Y×³�«  «c¼  wðQ¹

 Èb�Ë UNM� n�u*« ¨rEM�« Ác¼ Â«b�²Ý« ¨ «—UO��« w
 ÊU�ô« Èu²�� …œU¹e� WBB�*« WHK²�*«

  ÆrEM�« Ác¼ q¦� ¡UM²�ô œ«bF²Ýô« Èb� p�c�Ë ¨UN²ŽU$ rN


 Ê√ ô≈ ¨…b¹bł …—UOÝ ¡«dý bMŽ  UOKC
_« rKÝ ”√— vKŽ nI¹ ÊU�ô« Ÿu{u� Ê√ s� ržd�« vKŽ

 Âu$ œbŽ ‰uŠ ‰«RÝ sŽ WÐUłù« vKŽ s¹—œU� «u½uJ¹ r� rN�«RÝ - s¹c�« 5IzU��« s� 44%
 35% ÊS
 ¨p�– s� √uÝ√Ë qÐ Æ©rD×²�«® ÂœUB²�«  «—U³²šUÐ rNð—UOÝ UNOKŽ XKBŠ w²�« ÊU�ô«

ÆåÊU�_« Âu$ò `KDB� vMF� ö�√ «uLNH¹ r� rN�«RÝ - s2

 Èu²��  h×
  bFÐ  d³²�*«  w
  `M9  w²�«  W�öF�«  sŽ  d³F¹  `KDB�  u¼  åÊU�_«  Âu$ò

 ¨w³½U'«  Â«bD�ô«  ¨©tłu�  UNłË®  dýU³*«  Â«bD�ô«  ∫Àœ«uŠ  ŸU{Ë√  WŁöŁ  w
  …—UO��«  ÊU�√

 ¨ozU�K�  ¨W³�d*«  w
  s¹d
U�LK�  WDÝu²*«  W�öF�«  `M�  r²¹  ÆœuLFÐ  w³½U'«  Â«bD�ô«Ë

 …bŠ«Ë WL$ 5Ð W�öF�« ÕË«d²ð Æ…—UO��« s� WÐU�û� «u{dF²¹ Â√ sJL*« s� s¹c�« …UALK�Ë

 ÆÂu$ fLšË

 œ«bF²Ý« ÊS
 ¨Èd³� WOL¼√  …—UO��«  ÊU�√  Èu²�� Êu�u¹ 5IzU��«  Ê√  s� ržd�«  vKŽË ¨åp�c�

  U�uEM� ÀöŁ ŸöD²Ýô« h×
 b�Ë ÆUO³�½ öOK� d³²F¹ ÊU�√ W�uEM� ¡UM²�ô 5IzU��« ¡ôR¼

 d¹c×²�«  W�uEM�  ¨»öI½ô«Ë  …dDO��«  Ê«bI
  lM9  w²�«  ESP  ? �«  W�uEM�  –  …—UO�K�  W¹ULŠ

 t³Mð w²�«  nK)« v�≈ dH��«  U�−� W�uEM�Ë ¨pK�*« sŽ ·«d×½ô«Ë W
U�� vKŽ ÿUH(«Ë

ÆozUŽ Ë√ U� r�ł s� …—UO��« »«d²�« bMŽ ozU��«

 Ë√  pK�*«  sŽ  rN
«d×½«  bMŽ  r¼—c%  W�uEM�  ¡UM²�UÐ  U�öÞ≈  5OMF�  dOž  rN½≈  «u�U�  38%
 ÂUð œ«bF²Ý« vKŽ rN½≈ «u�U� jI
 7% ÊS
 ¨W½—UILK�Ë ÆrN�U�√ w²�«  «—UO��« s� »«d²�ô« bMŽ

 ESP  W�uEM�  ¡UM²�UÐ  ¨‚öÞù«  vKŽ  5OMF�  dOž  rN½≈  27%  ‰U�  p�c�  ÆW�uEM*«  Ác¼  ¡UM²�ô

 W�uEM� ¡UM²�UÐ «bÐ√  5OMF� dOž rN½≈  25%  ‰U� ULMOÐ ¨…bŠ«Ë …d* qJOý 1600  mK³� qÐUI�

ÆnK)« v�≈ dH��«  U�−�

 v�≈ dH��«  U�−� W�uEM� Êu
dF¹ rN�«RÝ - s2 92%  u×½ Ê√ ŸöD²Ýô« s� 5³ð p�c�

 bMŽ Ë√ ÂU�_« w
 w²�«  …—UO��« s� »«d²�ô« bMŽ —c% w²�« W�uEM*« Êu
dF¹ 77%Ë ¨nK)«

 vKŽ …dDO��« Ê«bI
 lM9 w²�«  ESP ? �« W�uEM� Êu
dF¹ 61%Ë d̈H��« pK�� sŽ ·«d×½ô«

Æ»öI½ô«Ë …—UO��«

 qOz«dÝ≈  W�Ëœ  vKŽ  lIðò  ∫„Ëd¹  —Ë√  WOFLł  ÂUŽ  d¹b�  ¨·«uÐ√  qOzuLý  ‰U�  ¨Ÿu{u*«  «c¼  sŽ

 ¨W¹ËU�²�Ë sÞ«u� qJ� WŠU²� …UO(« cIMð w²�«  U�uEM*« —UFÝ√ ÊuJð Ê√ s� b�Q²�« WO�ËR��

 Ê√  ÊU�_«   U�uEM�  ÊUJ�SÐ  Æ…b¹bł  …—UOÝ  Í√  ¡UM²�«  bMŽ  W¹—UOF�   U�uEM*«  Ác¼  ÊuJð  Ê√Ë

 Æ «—UO��« s� sJ2 œbŽ d³�√ w
 UN³O�dð r²¹ Ê√ qł√ s� qLF�« V−¹ p�c� d̈A³�« …UOŠ cIMð

 ¨r²¹ Ê√Ë ¨UNO
 W³�d*« ÊU�_«  «eON−²� UI
Ë  «—UO��« qJ�  U�öŽ ¡UDŽ≈ V−¹ ¨p�c� W
U{ùUÐ

Æå…—UO�K� WO³¹d{  UCOH�ð `M� ¨ U�öF�« Ác¼ vKŽ ¡UMÐ

…—UO��« ÊU�√ Èu²�0 U�UL²¼« d¦�_« r¼ »uM'« ÊUJÝ

 ÆUNz«dý bMŽ r¼_« q�UF�« u¼ …—UO��« ÊU�√ Èu²�� Ê≈ «u�U� ¨»uM'« WIDM� ÊUJÝ s� 55%
 ÆUNz«dý bMŽ r¼_« q�UF�« u¼ …—UO��« ÊU�√ Èu²�� Ê≈ «u�U� ¨‰ULA�« WIDM� ÊUJÝ s� 53%

 ÆUNz«dý bMŽ r¼_« q�UF�« u¼ …—UO��« ÊU�√ Èu²�� Ê≈ «u�U� ë�d*« WIDM� ÊUJÝ s� 50%
 ÆUNz«dý bMŽ r¼_« q�UF�« u¼ …—UO��« ÊU�√ Èu²�� Ê≈ «u�U� ¨”bI�« WIDM� ÊUJÝ s� 47%

 ÆUNz«dý bMŽ r¼_« q�UF�« u¼ …—UO��« ÊU�√ Èu²�� Ê≈ «u�U� ¨ÊË—UA�« WIDM� ÊUJÝ s� 47%
rNð—UOÝ …“uŠ w
 åÊU�√ WL$ò r� Êu
dF¹ ô e�d*« WIDM� ÊUJÝ nB½ u×½

 ÆrNð—UOÝ …“u×Ð åÊU�√ WL$ò r� Êu
dF¹ ô ë�d*« WIDM� ÊUJÝ s� 46%
 ÆrNð—UOÝ …“u×Ð åÊU�√ WL$ò r� Êu
dF¹ ô ¨»uM'« WIDM� ÊUJÝ s� 45%
 ÆrNð—UOÝ …“u×Ð åÊU�√ WL$ò r� Êu
dF¹ ô ¨‰ULA�« WIDM� ÊUJÝ s� 45%

 ÆrNð—UOÝ …“u×Ð åÊU�√ WL$ò r� Êu
dF¹ ô ¨ÊË—UA�« WIDM� ÊUJÝ s� 44%
 ÆrNð—UOÝ …“u×Ð åÊU�√ WL$ò r� Êu
dF¹ ô ¨”bI�« WIDM� ÊUJÝ s� 40%

 ÊU�√ Âu$ fLš p�UM¼ ¨ÂuO�« Æ…UO(« cIMð w²�« —u�ô« s�  «—UO��« w
 ÊU�_« qzUÝË d³²Fð

 ÊUJ�ùUÐ w²�« rEM�« s� œbŽ p�UM¼ ¨qÐUI*UÐ sJ� ¨ «—UO��« ÊU�√ Èu²�� Z¹—b²� vB�√ b×�

©ÆŸÆŸ®                                             Æ…b¹bł  «—UOÝ sJð r� u� v²Š ¨ «—UO��« w
 UN³O�dðË U¼ƒUM²�«

åpOý uÝdáÝ≈ò

å“b�U½Ëb�U�ò w
 Êü« gFM�Ë b¹bł

ÆåpOý uÝdáÝ≈ò ∫b¹bł Z²M� ÂU¹_« Ác¼ ‚Òu� Ôð å“b�U½Ëb�U�ò rŽUD� WJ³ý

 —U(« nOBK� gFM�Ë b¹bł »ËdA� üÝdáÝ«Ë WþuÐ ∫pOý uÝdáÝù«

ÆÃÆ‘ 1290
 ?Ð WJ³A�« ŸËd
 w
 ŸU³¹

©ÆŸÆŸ®                                                       wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar

‰UHÞú� b¹b(« ¡UDŽù  UO�uðË `zUB½

 qHD�« °b¹b(« WŽdł sN�UHÞ√ ¡UDŽ≈ bMŽ q¼_« s� »uKD*« u¼ «c¼ ÆÆÆb¹bŠ s� »UBŽ√

 q¼_« lOLł UNÐ d1 WÐd−²�« Ác¼ °°b¹b(« ·cI¹ qHD�«Ë ÆÆÎ «—«d� Êu�ËU×¹ q¼_« ÆÆÆ÷d²F¹

Æ‰UHÞú� b¹b(« ¡UDŽù WDO�³�«Ë WFłUM�« ‚dD�« iFÐ rJO�≈ ÆÆÆ»d� sŽ UN½u
dF¹Ë

 5Ð ÕË«d²ð …dOB� …d²H� tOHJð tL�ł w
 …d
u²*« b¹b(« WOL� qHD�« b�u¹ U�bMŽ

 qHD�«  qIŽË  r�ł  uLM¹  v�Ë_«  WMÝ  w
Ë  …d²H�«  Ác¼  w
Ë  ÆdNý√  W²Ý  v²Š  lÐ—√

 qHD�« r�' WÐuKD*« b¹b(« WOL� „öN²Ý« d¦J¹ uLM�« …d²
 ‰öšË ¨WF¹dÝ …—uBÐ

 b¹b×K�  n¦J*«  „öN²Ýô« «c¼ ¨U¹ö�K� 5−��Ë_« qL×¹ Íc�«  5ÐuKłuLON�«  ÃU²½ù

 Ær�'« w
 b¹b(« hI½ V³�¹ U2 qHD�« r�ł w
 d
u²*« ÊËe�*« qKI¹

 w
 ÍœRð ‰UHÞ_« bMŽ UOLO½_« °©UOLO½_«® Âb�« dI
 v�« ÍœR¹ r�'« w
 b¹b(« hI½

 ÆÊ“u�« w
 ÷UH�½«Ë WONA�« Ê«bI
 ¨ÂuM�« w
 oK� ¨‚U¼—ù« ¨VF²�« v�≈ V¹dI�« b�_«

 —uD²�«  w
  qKš  UOLO½_«  V³�ð  WO×�   öŽUHð  ÀËbŠ  VM−²�Ë  bOF³�«  b�_«  w
Ë

 ÆqHDK� ÍdJH�«Ë wL�'«

 WM��« qOł v²Š ‰UHÞú� b¹b(«  U
U{≈ ¡UDŽSÐ W×B�« …—«“Ë w�uð V³��« «cN�

 W'UFLK�  ¡«Ëœ u¼  U�²� s�  ¢3 –  ‰Ä?¹d
¢  u³OD³OÞ Æ¡UM¦²Ý« ÊËœ ¨nBM�«Ë

 r�'« UNB²1 w²�«Ë ¨UNÐ v�u*« b¹b(« WOL� qHDK� d
u¹ YO×Ð UOLO½_« s� W¹U�u�«Ë

ÆqHDK� t1bIð qON�²� VOK(« Ë√ ‰UHÞ_« W¹cž√ l� UNDKš sJ1Ë ¨W�Uš WI¹dDÐ

∫œôË_«Ë ‰UHÞú� b¹b(« ¡UDŽù WOKLŽ `zUB½

 qHD�« ÂuI¹ YO×Ð ÆÆ ÊËbI²Fð UL� WKNÝ dOž WOKLŽ w¼ œb'« ‰UHÞú� b¹b(« ¡UDŽ≈

 `zUBM�« iFÐ rJ� ÂbI½ ÆfÐö*« vKŽ lIÐË aODKð v�≈ ÍœR¹ U2 W¹Ëœ_« ·cIÐ …œUŽ

∫WHOE½Ë WKNÝ WI¹dDÐ b¹b(« ‰UHÞ_« ¡UDŽù

 «u�uI¹  ô  …œUŽ  ‰UHÞ_«  Êô  ÆqHD�«  r
  v�≈  …dýU³�  fO�Ë  WIKF*«  w
  WŽd'«  ‰ËUMð

ÆÎUł—Uš ¡«Ëb�« VJÝ v�≈ ÍœRð …dOG� W�dŠ q� V³��« «cN�Ë WK¹uÞ …d²H� rNL
 `²HÐ

 U¹œUHð  WMOMI�«  W×²
  s�  …dýU³�  fO�Ë  WIFK*UÐ  b¹b(«  WŽdł  qHD�«  ¡UDŽ≈  qCH¹

ÆÀuK²�« s�

 nOEMð ÎUC¹√  sJ1Ë ÎUzœU¼ qHD�«  ÊuJ¹ YOŠ ÂUL×²Ýô« bMŽ b¹b(« ¡UDŽ≈ `BM¹

 ÆlIÐ ÊËbÐË W�uN�Ð ¡«Ëb�« ·c�

Æ¡«Ëb�« ·c� W�UŠ w
 W³Þ— Â—U×� dOC% qCH*« s�

 Æ¡UMG�« Ë√ VFK�« WDÝ«uÐ qHD�« ¡UN�UÐ «u�u�

 Ë√ t�«uH�« o³Þ l� Ë√ WKCH*« t²³łË l� Ë√ ‰UHÞ_« ¡«cž l� b¹b(« WŽdł jKš sJ1

 ’UB²�ô« …—b� s� s� Ô% w²�«Ë wÝ 5�U²O
 vKŽ Íu% Íc�«Ë WÝËdN*« —UC)«

ÆWÐuKD*« WŽd'« vKŽ ‰uB(« s� b�QðË tLFÞ …bŠ s� nH�ð ÎUC¹√ w¼Ë Ær�'« w


ÆVOK(« t�ËUMð bMŽ qHDK�  ¢3 – ‰Ä?¹d
¢ ¡UDŽ≈ sJ1

 d³²F¹  Íc�«Ë  ¡«cG�«  s�  …œbF²�  Ÿ«u½√   ‰ËUM²¹  WM��«  qOł  s�  qHD�«  Ê√  Ë̈b³¹  ULO


 d̈LŠ_«  r×K�«  q¦�  b¹b(UÐ  WOMG�«  W¹cž_«  sJ�Ë  b¹b(«  ’UB²�ô  lłU½  —bB�

 WO³Kž√ bMŽ w�uO�« Á¡«cž Z�U½dÐ w
 …œułu� dOž W¹cž√ w¼ WK�UJ�« »u³(« ¨pL��«

 nOC�  ¡UDŽSÐ  W×B�«  …—«“Ë  w�uð  V³��«  «cN�Ë  Æv�Ë_«  rNð«uMÝ  w
  ‰UHÞ_«

 ÆdNý 18 qOł v²Š ‰UHÞ_« lOL' w�u¹ qJAÐ b¹b(«

 tF� ·dB²�« V−¹ «c� w�–Ë rNH¹ uN
 ÆÆ lO{dÐ fO� qHD�« d¦�√Ë WMÝ qOł s� 

 ∫WO�uO�« WŽd'« ‰ËUM²Ð tŽUM�≈Ë WLJ×Ð

 WOL¼√  t�  ÕdAð  WOK��  qO¦9  WOKLFÐ  ÂUOIK�  qHDK�  WKCH�  W³F�  W�—UA�  «u�ËUŠ

Æ¡U�c�«Ë …uI�« t×M1 w²�«Ë b¹b(« ‰ËUMð

 ¨w�u¹ bOF� vKŽ  UMO�U²O
 Ë√ W¹Ëœ_« ‰ËUM²ð XM� Ê≈ ∫tÐ Èc²×¹ vKŽ√ ‰U¦� «u½u�

 UN½QÐ  wŠu¹  U2  —U³J�UÐ  ‰U¦²�ô«Ë  WO�uO�«  WŽd'«  ‰ËUM²Ð  pKHÞ  W�—UA0  «u�u�

ÆWKNÝ WOKLŽ

 WOKLŽ l� q�UF²�« V−¹ «c� WLN�Ë W¹—Ëd{ w¼ b¹b(« WŽdł ‰ËUMð Ê√ d�c�UÐ d¹bł

 ULK� ÆrJ�UHÞ√ l� WłdŠ  UE( ÍœUH²� dðuð ÊËbÐË WO½öIŽ …—uBÐ b¹b(« ‰ËUMð

 UNO�≈  dEM¹ rJKHÞ UC¹√ WzœU¼Ë W³³×� …—uBÐ b¹b(« ‰ËUMð WI¹dÞ l� ÊuK�UF²ð

 Æ—UEM*« fHMÐ

 l{dK�  WLzö*«  ¢ ËÄ?OÞÄ?OÞ¢ WK�KÝ W−²M� ¢ U�²�¢ W�dý s� ¢3 –  ‰Ä?¹d
¢

 WŽd'«  »U�Š  sJ1  ÆrN�UHÞ√  W×�Ë  W�öÝ  qł√  s�  q¼ú�  ‰uK(«  ÂbIð  ‰UHÞ_«Ë

 ¨…u³F�«  qš«œ  ¢pKN²�*«  …dA½¢   UNOłuð  V Ó�Š  ¨qHD�«  Ê“u�  U ÎI
Ë  d³�√  W�bÐ

 ÆVO³D�«  …—UA²Ý«  vłd¹  –  b¹b(«  hI½  V³��  Âb�«  dI
  s�  w½UF¹  Íc�«  qHDK�

 ÊËbÐ  W�bOB�«   UJ³ýË   UÒO�bOB�«  lOLł  w
  d
«u²� ¢3  ‰Ä?¹d
   ËÄ?OÞÄ?OÞ¢

ÆWOÒ³Þ WH�Ë

©ÆŸÆŸ®                                                                       tiptipot≠arÆcoÆil ∫qO�UH²�« s� b¹eLK�

 WNJ½ nOCÔð qOz«dÝ« ôu� U�u�

Fuze≠tea WŽuL−* …b¹bł

¢Fuze≠tea¢

VMF�« rFDÐ œ—UÐ ÍUý

≠ôu� U�u�® WHOH)«  UÐËdA*« ÃU²½ù W¹e�d*« W�dA�« XMKŽ√

 Fuze≠tea   »ËdA�  s�  …b¹bł  WNJ½  ‚öÞ≈  sŽ  ©qOz«dÝ≈

Æœ—U³�« ÍUA�« WŽuL−� v�« rCMO�¨ VMF�« rFDÐ

 WNJMÐ œ—U³�« ÍUA�« »ËdA� ÃU²½« r²¹ v�Ëô« …dLK�Ë t½« d�c Ô¹

Æ‚Ëc²�«  «—U³²š« w
 WO�UŽ  U�öŽ vKŽ qBŠ Íc�« VMF�«

 œ—U³�«  ÍUA�«  ‚uÝ  w
  bz«d�«Ë  ‰Ëô«  Z²M*«  Fuze≠tea¢

 Íu²×¹  wFO³D�«  ÍUA�«  W�öš  s�  lMBÔ¹  œö³�«  w


 «c¼  vKŽ  ‰uB(«  sJ1  Æ  WOFO³D�«  …b��ô«   «œUC�  vKŽ

 u$U�  ¨X¹«b�«  Œu)«  ¨Œu)«  ∫WŽuM²*«  t²LFÞQÐ  »ËdA*«

 WNJMÐ  dCš_«  ÍUA�UÐ   FUZE TEAË  ÆÊuLO�Ë  ”U½U½√≠

 nB½Ë d²� 1.5  ? �«   «u³FÐ d
u²�Ë wðËe�ù«Ë X¹«b�«  ÕUH²�«

Æd²KK� 330 Ë  d²�

 ¢ ∫ôu�≠U�u� W�dý w
 o¹u�²�« …d¹b�¨ m¹—UÝ »ËƒUÞ w�Už

 ôU³�« v�ô 2012  ‰uK¹« w
 œö³�« w
 Fuze≠tea  ‚öÞ« cM�

 dL²�½ s×½¢ Æ5JKN²�*« s� dO³� œbŽ »c−Ð `$Ë  «dO³�

 ‰Ë_  ¨…b¹bł  WNJ½  UNO�«  nOC½Ë  WO*UF�«  W�—U*«  e¹eF²Ð

  UNJM�«  WŽuL−�  v�«  rCMO�  VMF�«  WNJMÐ  œ—UÐ  ÍUý  …d�

Æm¹—UÝ X
U{« ¢WÐu³;«

©ÆŸÆŸ®

WOK�√ UN½QÐ «Ëb�Qð ¢d�ËË w½uł¢ rJz«dý bMŽ

 U�  «c¼Ë  ¨WOK�√  dOž  ¢d�ËË  w½uł¢  wJ�¹Ë  w½UM�  ‚«uÝ_«  w
  bł«u²ð

 wK�_« tLFDÐ l²L²O�  d�ËË w½uł ¡«dAÐ ÂuI¹ U�bMŽ ÊuÐe�«  Áb¹d¹ ô

Æ¢q³O� „öÐ¢ Ë√ ¢q³O� b¹—¢ w½UM� X½U� ¡«uÝ

 wK�_« d�ËË w½uł ¡«dAÐ Êu�uIð rJ½√ s� b�Q²K� p�c�Ë
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