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جمعتني  اّلتي  األخيرة  يلّية  الّل جلساتي  إحدى  في 
مقاهي  أحد  في  والّصديقات،  األصدقاء  من  وعــدًدا 
والعاّج  صاخبة  مبوسيقى  الــّضــاج  الّتحتا،  البلدة 
بشاّبات وشباب ُكثر، ُمخّمراٍت ومخّمرين، مترّنحاٍت 
مخّدرين(!)؛  وبعضهم  راٍت  مخدَّ بعضهّن  ومترّنحني، 
ُثمالة كأس  ُمَهْأِهًئا، ُمجترًعا  قال لي أحد األصدقاء 
اخلمرة اّلتي في يده: «َعنَجْد إّنو صاِحْبنا ربيع هاد 
يه ِيشرب..!»؛  ُمتَخلِّف يا زملي.. ولَك شو مالو؟! خّل
عدم  ُمستهِجًنا  املثّقف،  املُتعّلم  صديقنا  من  هازًِئا 
شربه نبيذ الّشعير والقمح (البيرة) - ألطف وأخّف 
أنواع اخلمور، حسب تعريفه – وسط هذا املقهى اّلذي 
املختلفة،  بأنواعها  الّسجائر  دخان  ضباب  يحجبه 
وأضاف  واملُــســِكــرات..  الكحول  ــح  روائ فيه  وتنتشر 
ُمتوّجًها إلى صديقنا، ُمستهِجًنا تصرّفه: «ولَك عيب 
عليك، ولك شوف الّصبايا صارت َسْكراني يا ولَد، 
وإنَت عم تتَمزَمزم َع كاِسة عصير برتقال بَس؛ بَشرَفي 
وبَعرض  كحول،  دون  من  حّتى  مسطول  واحــد  إّنــك 
أختي إّنك ُمعاق(!)؛ ولَك تَلحَلح، صار الزم جنوزَك»..

وعَلت  الفتيات  ــوه  وج على  االبتسامات  ارتسمت 
الّضحكات.. مرّت دقائق عديدة، خّيم فيها الّسكوت 
والّتوتر على املجموعة؛ لم أسمع خاللها سوى صوت 
وتنهيدات  اخلمر  كــؤوس  ورنــني  الّصاخبة  املوسيقى 
إضافّية،  ٍر  توّت دقائق  ُمضّي  وبعد  ربيع..  صديقنا 
أّن  بُحّجة  املقهى  ــادر  وغ أدب،  بكّل  ربيع  استأذن 

الوقَت متأّخرٌ!
يعلم املقرّبون لي أّني ُمسَتفزٌّ جًدا وُمتهوّر أحياًنا – 
في  ولكن   - بذلك  أعترف  وأنا  مثالبي،  إحدى  هذه 
ُمتخلخلة  أموٍر  سماع  أذنــاَي  حتتمل  ال  ذاته  الوقت 
مغلوطة وأحكاٍم جائرة على اآلخرين، وتفوّهاٍت تافهٍة 

رديئة ال معنى وال صّحة لها؛ كما ال تتكّحل عيناَي 
برؤية أموٍر بِشعة وتصرّفات معوَّجة.

يدي،  في  ــذي  اّل اخلمر  كأس  على  قبضتي  أهَملُت 
«العبقرّي»،  صديقي  ــى  إل التفتُّ  ا،  جانًب وضعته 
شو  «واو..  ــا:  ــازًِئ ه ُمستفسرًا  وسألته  انتفّضُت، 
ميكن  أو  ُمّخك!  َحلس  الويسكي  شكُله  هالعبقرّية! 
السيجارة «امللغومة» طّيرت عقَلك؟! كيف اكتشفت 
إّنه صاحبنا ربيع الّلي مثّقف قّدك ع مليون مرّة، إّنو 

ُمتخّلف وُمعاق؟!». 
أمام  الّتهّكمي  َي  أسلوب من  ُمستاًء  ــرًا،  زاِج أجابني 
وِمش  وُمنَفتح،  ُمثّقف  حاُله  «ِبِعّدّللي  الّصديقات: 
مسترجي ال يشرب كاس وال يوخد َنَفس.. ُمعاق يا 

زملي، والله ُمعاق»(!).
فإنَت  والنََّفس،  الكاس  عشان  ُمعاق  هاد  كان  «إذا 

أكيد رّب املَعتوهني» – قلت له ثائرًا.
واملَعتوه  «املُــعــاق  ــال:  وق صفراوّية،  ضحكًة  ضحَك 
واحد حبيب قلبي».. وأضاف: «هاد صاحَبك مثّقف 
«اليت»، ال ِبَدّخن وال ِبشرَب، ناقص يطلع إّنو كمان 

ِبعرِفش ميارس»(!).
تتفوّه  أن  وقبل  «املثّقفات»..  الّصديقات  قهقهت 
الفلسفّي  اِجلدال  أختَم  أن  قرّرت  شَفة،  بِبنت  إحداهّن 
«املوقوتة»:  جملتي  قائًال  َغْلظٍة،  بكّل  الّتحرّرّي، 
ُكر  بالسُّ ِيْنقاس  وانفتاحنا  َحترُّرنا  صار  إذا  «وِلكو 
مقاهينا  وثقافة  اجلماعّية،  اجلنس  وحفالت  ُطل  والسُّ
حتوّلت لثقافة أراجيل وُدّخان وحشيش.. ُطز فينا وُطز 

بهيك ثقافة».
«املثّقف»:  لصديقي  قلُت  املقهى،  أغــادر  أن  وقبل 
«على ِفكرَة، نسيت أقوّلك إّنو في فرق كثير كبير 
بني املُعاق واملَعتوه.. وبَس تصحا من سطلتك، فّطني 

رْلَك..». أفسِّ
غادرت املكان َحرًِدا، ُمستاًء وُمتسائًال: هل ًأصبحت 

َم  وِل ثقافتنا؟!  عقر  هي  يلّية  الّل ــوادي  والــّن البارات 
الرّائجة  والّثقافّية  ّية  األدب املقاهي  مراِسَم  نستخدُم 
تلعب  والّثقافّية  ّية  األدب فاملقاهي  مغلوط؟!  بشكل 
واملثّقفني  والّشعراء  الكّتاب  حياة  في  ــا  هــاّمً دورًا 
العالقات  مختلف  على  شاهًدا  وتشّكل  اإلبداعّية، 
واألحداث واإلبداعات بني مرتاديها من أصحاب الفكر 
احمللّية  مقاهينا  من  كبير  قسم  في  بينما  والقلم؛ 
املُنفلتة  املُفرطة  احلرّيات  تلعب  بالّثقافّية،  املُشّبهة 

على أنواعها، الّدور األساس فيها.
أنا من أكثر املناصرين عن احلرّيات الّشخصّية املُطلقة، 
وفي  املختلفة،  والّثقافّية  والفكرّية  اجلنسّية  وامليول 
الوقت ذاته من أكثر املناهضني لتقييم وتدريج ثقافة 

اآلخر وفق منظار «ثقافّي» شخصّي ضّيق وخاطئ.
أكثر  مــن  «املــثــّقــفــون»  ــهــا  أّي «املــثــّقــف»  فمصطلح 
أليٍّ  ُمتنح  شهادة  فال  وانفساًحا،  ًة  ُهالمّي املصطلحات 
املجتمع من  املثّقف في  يبرز  باملثّقف.  لتوسمه  كان 
بشكل  محيطه  على  وتأثيره  وأفعاله  أقواله  ــرّاء  ج

إيجابّي، واعتراف غالبّية الّناس به.
ّية وقواميسها، أّن املثّقف  وجاء في معاجم الّلغة العرب
والّثقافة مشتّقان من (ث.ق.ف)، واّلتي تدّل على عّدة 
معاٍن، منها: احلذق، وسرعة الفهم، والِفطنة، والّذكاء، 
والّظَفر  األشياء،  من  املعوجِّ  وتسوية  م،  الّتعلُّ وسرعة 
ّية (الّثقافّي) بأّنه:  بالّشيء. وعرّف مجمع الّلغة العرب
«كّل ما فيه استنارةٌ للّذهن، وتهذيٌب للّذوِق، وتنميٌة 

ِملََلكة الّنقد واُحلْكم لدى الفرد واملجتمع».
 ، اجتماعيٌّ ناقٌد  االصطالحّي:  املفهوم  في  واملثّقف 
د، ويحلِّل، ويعمل من خالل ذلك على  ه أن يحدِّ «همُّ
بلوغ  أمــام  تقف  التي  العوائق  جتــاوز  في  املساهمة 
وأكثر  إنسانّية،  أكثر  نظاٍم  أفضل،  اجتماعّي  نظام 
ا،  اجتماعّيً محرِّكٍة  لقوٍَّة  ل  املمثِّ أّنه  كما  عقالنّية»، 
القدرَة على تطوير املجتمع، من  «ميتلك من خاللها 

املجتمع  هــذا  أفكار  تطوير  خــالل 
ومفاهيمه الّضرورّية».

ــواع  أن ــإّن  ف التخّلف،  وبخصوص 
العربّي  مجتمعنا  فــي  الّتخّلف 
أّي  فَعن  احلضارّيون،  أّيها  عديدة، 

تخّلف تتحّدثون حتديًدا؟! كيف تعتقدوَن أّن الّثقافة 
عبر  يأتوننا  واالنفتاح  والّتحرّر  والّتطوّر  والّتحّضر 

املُجون واجلنون والفجور واألسرّة، فقط؟!
اإلنسان،  وفردّية  وحرّّية  وكرامة  حقوق  احترام  علينا 
ا  ـً ا كان، حّتى لو اختلف معنا، فكرّي ـً وتقّبل اآلخر أّي
اجلائرة  أحكامنا  إصدار  وعدم  ا..  ـً وجنسّي ا،  ـً وعقائدّي
على اآلخر حاملني أفكارًا رجعّية، متخّلفني بأنفسنا 
ُمشبعني  والــّثــقــافــة،  الّتحّضر  مــّدعــني  ــني،  ــّي ــدائ وب
حرّّية  كان  أليٍّ  نترك  دعونا  عــّدة.  وآفــاٍت  بسلبّيات 
واختياراته  معتقداته  وفق  يشاء،  كما  حياته  ممارسة 
اخلاّصة، بال فرض، ومن دون انفالت ُمفرط ميّس حرّية 

اآلخر.
وفي العودة إلى صديقي املترّنح، على أمل أن يكون 
قد صحا من سكرته.. جاء في معجم املعاني اجلامع 
واإلنسان  واملاشية  الـــزّرع  يصيب  «مــا  العاهُة:  أّن 
«ضرر  اإلعاقة:  بينما  مــرض»،  أو  آفٍة  من  واحليوان 
بأحد  اعتالل  عنه  فينتج  واإلنسان  احليوان  يصيب 
األعضاء قد يؤّدي إلى عجز كلّي أو جزئّي» –  وشّتان 

ما بينهما.
من  العديد  مّنا  البعض  فلسفة  أحياًنا،  تفضح، 
االختالل  وُتظهر  مجتمعنا،  يعانيها  اّلتي  العاهات 
الّسائد في عقول بعض املثّقفني في املجتمع أو أشباه 
املثّقفني فيه. على أمل أن تلعب املقاهي الّثقافّية في 
َفِطًنا وفاعًال، بعيًدا  ا  ا وإبداعّيً ّيً مجتمعنا دورًا ثقاف
املُجون  وحفالت  والّسيجارات  الّنرجيالت  دخان  عن 

والفجور؛ فهذا هو دورها الرّئيس واألساس.
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ــي الــعــدد األخــيــر من  ــي أعــقــاب نشر خبر ف ف
ــرى  ذك ــي  ف ــوان:  ــن ُع حتــت  ”حيفا“،  صحيفة 
الّنكبة الِفَلسطينّية: مشاركة واسعة في مسيرة 
العودة لطيرة حيفا“، سقط سهوًا اسم جمعّية 
إلى  بــادرت  قد  كانت  اّلتي  ”ِفَلسطينّيات“ 

مسيرة العودة لطيرة حيفا.
وقد وصل مكاتب صحيفة ”حيفا“ تعقيب جهاد 
حول  ”ِفَلسطينّيات“)  جمعّية  (مدير  رّيا  أبو 
الّنشر وعدم ذكر اسم اجلمعّية ضمن اخلبر املذكور. 
وقد لفت انتباهنا إلى بعض الّنقاط اّلتي سقطت 
سهوًا، فوجدنا من الّضروري أن نوردها للّتوضيح.

الّنشاط  إلى  ”ِفَلسطينّيات“  جمعّية  ــادرت  ب
متاًما  حيفا)،  طيرة  إلى  العودة  (مسيرة  املذكور 
الّنشاطات  عشرات  ــى  إل ــادر،  ــب وت بــادرت  كما 
من  عــدد  ــى  إل اجلمعّية  بــادرت  حيث  ـــرى.  األخ
أمثال:  املهّجرة،  وقرانا  بلداتنا  إلى  املسيرات 
ابان،  دير  الرويس،  ميعار،  الّشجرة،  الّطنطورة، 
وغيرها العديد. وكعادة اجلمعّية، في مثل هذه 

أهل  إلى  تتوجه  الهادفة،  الوطنّية  الفّعالّيات 
ما  وهذا  مشترًكا..  نشاًطا  معهم  لتنّظم  البلدة 
حدث في مسيرة العودة إلى طيرة حيفا. حيث 
في  األهــل  مع  اجلمعّية  في  املسؤولون  تواصل 
قصيني  حسن  ضمنهم  من  وكان  حيفا،  طيرة 
الّتعاون وإقامة  (أبو نزار)، وقد ّمت االتفاق على 

نشاط مشترك.
البرنامج  ”ِفَلسطينّيات“  جمعّية  ـــّدت  أع
الّدار،  ورّتبت  واملتحّدثني،  الفّنانني  مع  وتواصلت 
أشرف  اّلذي  البرنامج  وأدارت  املعرِض،  وحّضرت 
جمعّية  في  (ناشط  ياسني  سعيد  عرافته  على 

”ِفَلسطينّيات“).
الّدعوات،  «ِفَلسطينّيات»  جمعّية  عّممت  لقد 
الّتواصل االجتماعّي، ودعت اجلميع  عبر مواقع 
نشطاء  ومــســاعــدة  بدعم  ــواســعــة  ال للمشاركة 

جمعّية «ِفَلسطينّيات»، وأهالي الّطيرة».
سقط اسم اجلمعّية سهوًا من دون أّي قصد، وجّل 

َمن ال ُيخطئ.
لذا اقتضى الّتنويه.
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 وجّناز األربعين اسقدّ 
 

 مباريكي وآل طوقان آل وعموم ،واخوانه بناته ،ابنه ،الفقيد زوجة
 يدعونكم لمشاركتهم قّداس وجّناز األربعين وأنسباؤهم، وأقرباؤهم

 المرحومفقيدهم طيب الذكر راحة لنفس 
 

 

 

 ف مساءالساعة الخامسة والنص 3.6.2016الموافق  الجمعةوذلك يوم 
 عبلين، )ةالتربويّ  مار الياس اتسالعظة على الجبل (مؤسّ  في كنيسة

 الكنيسة.قاعة ومباشرة تليه مراسم التأبين في 
 

 ال أراكم هللا مكروها بعزيز
 

 الرجاء اعتبار الدعوة بمثابة دعوة شخصية للجميع

åUHOŠò qÝ«d*
جلنة  عــن  املُنبثقة  الّتحضيرّية  الّلجنة  اجتمعت 
ّية، والّلجنة الّشعبّية  املتابعة الُعليا للجماهير العرب
للّدفاع عن األوقاف في حيفا املكوّنة من كاّفة القوى 
االستقالل  وقف  متوّلي  وجلنة  الوطنّية،  الّسياسّية 
واملؤّسسات  املهّجرين  عن  الّدفاع  وجمعّية  حيفا  في 
لوضع  وشعبّية،  ّية  شباب وحركات  واحلقوقّية  األهلّية 
الّترتيبات األخيرة للعمل الّتطوّعي، يوم غٍد الّسبت، 
بلد  قرية  في  القّسام  مقبرة  في   (28/5/2016)
الّشيخ املُهّجرة (”نيشر“) في ِمنطقة حيفا، موّجهني 
والقيادات  والّناشطني  شعبنا  جماهير  لكاّفة  نــداًء 
في  الفّعالة  للمشاركة  واجلماهيرّية،  األهلّية  والقوى 

العمل الّتطوّعي، دفاًعا عن مقبرة القّسام. 
للّتجنيد  ــود  اجلــه تكثيف  على  احلــضــور  ــق  ــف واّت
اللوجستي  والّترتيب  اإلعالمّي  والّنشر  اجلماهيرّي 
الّشيخ  بلد  قرية  مقبرة  في  تطوّعي  عمل  لتنظيم 
للجنة  وتتبع   ،1934 عام  تأّسست  واّلتي  املُهّجرة، 
متوّلي وقف االستقالل في ِمنطقة حيفا، وتعتبر من 
أهم املقابر الّتاريخية في ِفَلسطني، بعد أن ُدفن فيها 
الّشيخ املُجاهد عّز الّدين القّسام، والعديد من شهداء 
الّتحرّر من االستعمار. وقد ّمت احتاللها في  معارك 

ْيسان من العام 1948. ـ24 من شهر َن ال
ويتّم تنظيم العمل الّتطوّعي لتنظيف املقبرة ضمن 
الُعليا  املتابعة  جلنة  بها  تقوم  نشاطات  سلسلة 

عن  للّدفاع  الّشعبّية  والّلجنة  ّية  العرب للجماهير 
الّتاريخّية  املــصــادرة  ظــّل  في  حيفا،  في  األوقـــاف 
للمقبرة ومخّططات تصفيتها واالستيالء عليها من 
شركات ومصانع، وفي أعقاب نبش القبور في املقبرة، 
ولهدف صيانتها واحملافظة عليها واملطالبة بتحريرها 
وإعادتها ملُلكّية جلنة متولي وقف االستقالل في حيفا 
املسؤولة عن إدارة الوقف اُحملرَّر في حيفا وِمنطقتها. 
عروة  املدن  مخّطط  مع  حيفا  لصحيفة  حديث  وفي 

سويطات، عضو الّلجنة الّشعبّية للّدفاع عن األوقاف 
ركة  في حيفا. قال: ”نوّجه رسالة واضحة للّسلطة والشِّ
املعنية بالّسيطرة على األرض، إّننا لن نسمح باملّس 
القّسام)، ولن نسمح ألحد  الّشيخ (مقبرة  بلد  مبقبرة 
قضّية  هي  املقبرة  فقضّية  أوقافنا،  على  باالعتداء 
وطن وأرض وحّق ووجود وتاريخ وميراث وثقافة وُهوّية 
القادمة،  األجيال  وقضّية  املستقبلّية  قضّيتنا  وهي 
وواجب علينا حمايتها والّتصّدي حملاوالت االستيالء 

عليها وتصفيتها“. 
وأضاف سويطات، قائًال ”توّحدنا جميًعا قوى وطنّية 
وسياسّية وأهلّية، ناشطون وأحرار مخلصون، للعمل 
للحفاظ  والقانوني  والّسياسي  اجلماهيرّي  املنهجّي 
على حقوقنا في وطننا. ونطالب بشكل واضح إلغاء 
املصادرة وإعادة أرض املقبرة إلى ُملكّية جلنة متوّلي 
صيانتها  ليتّم  واِملنطقة،  حيفا  في  االستقالل  وقف 

واحلفاظ عليها كَمعلم تاريخّي وطنّي عريق“.  
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“UHOŠ” qÝ«d*
املشتركة)  القائمة  (رئيس  عودة  أمين  الّنائب  خّصص 
خطابه في الكنيست للحديث عن االعتداء الوحشّي 

على الّشاب ميسم أبو القيعان. 
أبو  ميسم  على  االعتداء  إّن  خطابه  في  عودة  وقال 
القيعان هو نتيجة الرّوح الّسائدة لدى قيادة الّشرطة 
واحلكومة، فبعد أن قام رجال الّشرطة بضرب ميسم 
الرّسمية  الّتصريحات  كّل  سمعنا  وحشّية  بطريقة 
التي أّكدت بأّن الّشرطة عملت بحسب الّتعليمات، 

كما هو متوّقع منهم. 
ــودة: كــأّن االعــتــداء على ميسم لم يكن  وأضــاف ع
ّأّن ميسم هو  كافًيا، اشتكى وزير ”األمن الّداخلي“ 

َمن اعتدى على الّشرطة.
بعد  تشّكل  لم  التي  احلكومة  هذه  أّن  عــودة:  وتابع 
ستحمل لنا املزيد من الكراهَية والعنف والّتحريض، 
في  العنصري  اخلطاب  سيرّسخ  ليبرمان  انضمام  وأّن 
التي  املركزّية  البشرى  وأّن  الــّشــارع.  ــي  وف احلكومة 
العنصرّية  هي  للمواطنني  احلكومة  رئيس  يجلبها 

والكراهية. 
وأّكد أّنه مقابل كّل هذه األجواء يوجد بصيص أمل، 
وهو األشخاص اّلذين دافعوا عن ميسم ورافقوه إلى 
كذلك  ــيــوم.  ال حّتى  عائلته  ويرافقون  املستشفى، 
األشخاص اّلذين تظاهروا في نفس ليلة االعتداء ضّد 

العنف والّتحريض والكراهية.
في أعقاب خطاب الّنائب عودة، وبعد ذلك الرّد من 
الوزير جلعاد أردان، نشب نقاش حاّد بني الّنائب عودة 
وأردان (وزير األمن الّداخلي)، أسفر عن إخراج عودة من 
قاعة الهيئة العاّمة، وهذه املرّة األولى التي ُيخرج بها 
الّنائب عودة من الهيئة العاّمة. وقال عودة إّن مدى 
ّكذب الوزير، وصور شهداء أكتوبر 2000 والّضحايا 
العرب، اّلذين ُقتلوا على يد الّشرطة، وأخيرًا االعتداء 

ــرّت  م مشاهد  القيعان،  كّلها  ــو  أب ميسم  على 
مفجرًا  أمرًا  أردان  وعنصرّية  كذب  من  وجعلت  علّي 

لألعصاب.
عودة  أمين  الّنائب  قّدم  قد  االعتداء  أعقاب  في  وكان 
«األمن  لوزير  استجواًبا  املشتركة)  القائمة  (رئيس 
الّتعامل  هــذا  عن  خالله  من  يستجوبه  الّداخلي» 

ا. ّيً الوحشي والعنصري مع مواطن فقط لكونه عرب
وقال الّنائب عودة إّن هذا الّتعامل العنيف والوحشي 
ــواء  ألج حتمّية  نتيجة  هــو  الــعــرب  املــواطــنــني  جتــاه 
في  العربي  الّشخص  شيطنة  ومحاوالت  الّتحريض 

هذه الّدولة.
وحول االعتداء على الّشاب في تل أبيب، قال عودة: 
”يخرج شاب عربّي من عمله من أجل إلقاء القمامة، 
عندما  ُهوّيته،  يطلبون  مدنّي  بلباس  شرطة  رجــال 
احلانوت  داخل  في  الُهوّية  بأّن  لهم  يشرح  أن  يحاول 
يعتدون عليه بالّضرب بوحشّية ويعتقلونه، وذلك في 
منتصف الّنهار في تل أبيب، هكذا تتعامل الّشرطة 

مع العرب، بعنصرّية وعنف“.
وأّكد عودة على متابعته ومالحقته للموضوع.

“UHOŠ” qÝ«d*
واجلبهة  ــي  ــل ــي ــرائ اإلس ــوعــي  الــشــي احلـــزب  ــّذر  ــح ي
رئيس  انضمام  أّن  من  واملساواة  للّسالم  الدميقراطّية 
إلى  ليبرمان  أفيغدور  بيتنو“  ”يسرائيل  حــزب 

حكومة نتنياهو - بنط هو تدهور خطير، 
وخطوة جديدة في املنحدر الفاشي حلكومة 

الرأسمال واالستيطان.
وضع  مبكان  األهمّية  فمن  بــالــذات،  واآلن 
هــو أصل  االحــتــالل  نصابها:  فــي  األمـــور 
إسرائيل  حــكــومــات  رفــض  إّن  ـــرور؛  الـــّش
ــى حــل سياسي عـــادل، وفي  إل ــوّصــل  الــّت
صلبه دولة فلسطينّية مستقّلة إلى جانب 

هذا  إسرائيل، وإصرارها على تعميق االستيطان – 
منه  وتتغّذى  عليه  تنمو  الذي  اآلسن  املستنقع  هو 
مظاهر الفاشّية والعنصرّية. لقد بات واضًحا، وضوح 
الّشمس في كبد الّسماء، أّن إسرائيل ماضية إلى 
إّال  أمامنا  خيار  وال  الّظالم.  دامسة  كارثّية  هاوية 

املقاومة بكل ما أوتينا من قوّة!

تبسط  ال  الفاشية  أّن  الّتاريخية  الّتجارب  تثبت 
بل  فحسب،  برملانّية  أكثرّية  متتلك  حني  سيطرتها 
وتنعدم  اإلرادات،  وتنتكس  األصـــوات  تخبو  حــني 
عن  املقاومة  ــذه  ه تصدر  أن  نتوّقع  وال  املــقــاومــة. 
تنبطح أمام احلكومة، وال عن  ”معارضة“ 
جهاز سلطوي هو جذر املشكلة. يجب أن 
يأتي اجلواب من الّشارع: إّن مطلب الّساعة 
هو الّنضال العربي -اليهودي العنيد ضّد 

االحتالل والعنصرّية.
يناشد احلزب الشيوعي واجلبهة كّل املؤمنني 
بقيم الّسالم واملساواة والدميقراطّية: ال منلك 
ّية  مسؤول علينا  تقع  بل  ــيــأس.  ال ــرف  ت
الــكــوارث  مــن  الّشعبني  إنــقــاذ  ــي  وه  – تاريخية 

املترّبصة، ووقف احلرب القادمة. ونحن لها!
املــواطــنــات  كــل  ــهــة  واجلــب الشيوعي  احلـــزب  يــدعــو 
واملنّظمات،  القوى  وكــل  ويــهــودَ،  عرًبا  واملواطنني، 
للتجّند ملظاهرة األلوف مساء الّسبت 28.5.2016 

في تل أبيب.
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األكادميّية،  الّثقافّية  نشاطاتها  سلسلة  ضمن 
باشتراك  الــقــدس،  في  العبرّية  اجلامعة  عقدت 
ا،  ّيً ا أكادمي ـً ّية فيها، يوًما دراسّي قسم الّلغة العرب
ُعنوانه: «رؤى املدينة احمللّية في اخلطاب املُعاصر».

حمد،  محّمد  الــّدكــتــور  ــاقــد  والــّن الباحث  وكــان 
ّية  احملاضر في كلّية القاسمي – قسم الّلغة العرب
وآدابها، ومؤّلف العدد الكبير من الكتب املدرسّية 
ّية في مراحلها الّثالث:  الّتعليمّية للمدارس العرب
ّية واإلعدادّية والّثانوّية. كان من احملاضرين  االبتدائ
لتقدمي مداخالتهم  اّلذين دعتهم اجلامعة  البارزين 

حول موضوع اليوم الّدراسي أعاله.
هذا، وقد قام الّدكتور محّمد حمد بإعداد مداخلة 
«دالالت  فيها:  تناول  ومعّمقة،  شاملة  أكادميّية، 
املدينة»  «قصائد  ديوان  في  الِفَلسطينّية  املدينة 

للّشاعر رشدي املاضي».
وحيث إّن الّشاعر املاضي يرى حيفا تّفاحة كّلما 
جرّحتها تبتسم.. حتّدث الّدكتور حمد باستفاضة 
وموضوعّية عن جميع املوتيفات اّلتي تضّمنتها 
بينه وبني حيفا  الّساخنة  العالقة  ُمبرزًا  قصائده، 
أمكنة  من  أِلَف  مهما  التي  والعشيقة،  احلبيبة 
أخرى تظّل هي حّبه الوحيد، ألّنها هي أّول وآخر 
حليفا  حّبه  ــف  وّظ الّشاعر  ــأّن  ب موضًحا  منزلة. 

كمعادل موضوعي لكّل مدن وبلدات الوطن.
كما أبرز احملاضر، ُمستشهًدا بعدٍد من املقاطع التي 
اشتملت عليها القصائد، اجلوانب الفنّية في كّل 
قصيدة وقصيدة، كاالنزياح واالستعارة واحملّسنات 
وغير  والّتكثيف،  الفنّية،  الّصور  ولغة  البالغّية 

ّية. ذلك من اإلبداعات اجلمال
األكادميّية  دراسته  حمد  محمد  الّدكتور  وأنهى 
من  مختلفة  أسئلة  من  إليه  ــه  وُّج عّما  باإلجابة 
جمهور احلاضرين اّلذين عّبروا عن تقديرهم العالي 

ملستوى وعمق مداخلته الرّفيع.
ومن اجلدير ذكره أّن ديوان «قصائد املدينة» صدر 

عن مؤّسسة «األفق» للّثقافة والفنون في حيفا.

“UHOŠ” qÝ«d*
أبرق عضو البلدّية والّناشط يارون َحنان، رئيس 
استجواب  رسالة  ”اُخلضر“،  (הירוקים)  كتلة 
عاجلة وهاّمة إلى مهندس بلدّية حيفا، أريئيل 
عن  سيلع،  براخا  البلدّية  وأمينة  ڤارطمان، 
ّية،  العرب حيفا  ملعالم  البلدّية  موضوع طمس 
ّية  والعرب األثرّية  املباني  على  احلفاظ  وعــدم 
الّتاريخّية، في حّي وادي الّصليب اّلذي عانى 
سّكان  باقي  عانى  كما   – العرب  سّكانه 

من الّنكبة والّتهجير. وها هو  ّية –  األحياء العرب
اليوم ُيهدم حّي وادي الّصليب أمام أعيننا، لهدف 

بناء حّي حديث عصرّي
وجاء في االستجواب اّلذي ُقّدم:

ُخّطة  أساس  على  يقوم  املشروع  أّن  املعلوم  «من 
األصلّية،  اُخلّطة  تفاصيل  معرفة  أوّد  قدمية..  بناء 
الّتغييرات  هي  وما  عليها،  الّتصديق  ّمت  كيف 

اّلتي ُأدخلت على اُخلّطة القدمية؟
«ماذا يشمل املشروع اجلديد، من حيث الّتحديث 
على  واحلــفــاظ  الّترميم  ــّي،  احل تطوير  احلــضــرّي، 
احلّي  على  واحلفاظ  الّتاريخّية  ّية  العرب املباني 

وخصوصّيته الّتاريخّية..
«ونظرًا ألّن حّي وادي الّصليب ُيعتبر ِمنطقة جتب 
احملافظة عليها، فهل ّمت عرض البرنامج الّتطويرّي 
املباني  على  احلفاظ  عن  املسؤولة  الّلجنة  أمــام 

الّتاريخّية في بلدّية حيفا؟
جلسة  إلى  اُخلّطة/البرنامج  تقدمي  سيتّم  «متى 

البلدّية، نظرًا ملوقع احلّي املمّيز وحجم املشروع؟“
وقد أرسل َحنان نسًخا من استجوابه للّنواب العرب 
بلدّية حيفا: د. سهيل أسعد، عرين عابدي  في 
– زعبي وجمال خميس؛ هذا ومن املتوّقع أن يتّم 
مناقشة هذا االستجواب في جلسة البلدّية وجلنة 
الّتنظيم، يوم الّثالثاء في الّسابع من َحزيران املُقبل. 
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åUHOŠò qÝ«d*
حــصــل املــــدرّب 
ـــــاوّي  ـــــف ـــــي احل
ــا  ـــروف حــّن ـــع امل
ــــود، هـــذا  ــــره ف
ــوع،  على  ــب األس
ـــــدرّب  ـــب م ـــق ل
الــعــام مــن قبل 
«دابـــل بــاس»، 
وذلك لقاء متّكنه 
ــق  ــي ــق مــــــن حت
ــــّدة إجنــــازات  ع
ـــه  ـــق ـــري ــــــع ف م
شابيرا»  «روبي 
ـــه.  ــــذي يـــدرّب ال
واستطاع فرهود 
بفريقه  الّصعود 

من الّدرجة الثالثة إلى الّدرجة األولى خالل سنتني. ومن املتوّقع أن 
يعلنه «صوت إسرائيل»، أيًضا، مدرّب العام في حفل سُيقام في 

األسبوع القادم في بلدة كفر مندا. 
وأعلن حّنا فرهود عن انتهاء عمله مع فريق «روبي شابيرا» لهذا 
املوسم. وأّنه تلّقى عّدة عروض لتدريب عدد من فرق كرة القدم في 

البالد، وهو ينظر بإمعان في ما يناسبه من هذه العروض.
فرهود مرّشح من ضمن ثالثة  حّنا  أّن  وعلمت صحيفة «حيفا» 
مدرّب  كسيس،  أبو  يوسي  للمدرّب  كمساعد  للعمل  مرّشحني 

فريق أبناء سخنني.
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åUHOŠò qÝ«d*

مدرسة  قامت  ّية،  احتفال أجواء  في 
«املتنّبي» الّثانوّية – حيفا، بتوزيع 
شهادات تقديرّية خلرّيجيها من الفوج 
تكنولوجّي  برنامج  ضمن  الّثاني، 
برعاية جمعّية ”تبواح“، التي تأّهل 
تقنّية احلواسيب  طّالُبها في مجال 
وشبكات اإلنترنت. وذلك من خالل 
من  وعملّي  نظرّي  بتدريب  قيامها 
الّتكنولوجيا  لصناعة  زيارات  خالل 
ـــــك»)، مــثــل:  ـــــاي-ِت ــا («ه ــي ــل ــُع ال
«أمدوكس»،  «إنِتل»،  «سيسكو»، 

«هوت».
بهاء  املــدرســة  مدير  استقبل  ــد  وق
املدرسة  في  املشروع  ومرّكزة  سعدة، 
من  لفيًفا  فــضــل،  ـــان  إمي ــة  ــّي ــرب امل
جمعّية  إدارة  مــن  ــات  الــّشــخــصــّي

الّنهوض  قسم  (مدير  خمرة  ماجد  الّدكتور  البلدّية  وممّثَلي  ”تبواح“، 
الّتربوّي  الّتعزيز  العربّي)، وليئات كرلبومي (نائب مديرة قسم  بالّتعليم 

في البلدّية).
تقنّيات  في  عاملّيتني  شهادتني  «سيسكو»  شركة  منحت  قد  وكانت 
خاليلة  كميل  للّطالبني:  الّسابق  العام  االّتصال في  وشبكات  احلاسوب 
وحسن حصري على تفوّقهما في اجتيازهما المتحانات الّشركة؛ واّلتي 
متّكنهما من االنخراط في مجال العمل في أكثر من 170 دولة عاملّية. 

قسم  في  موّظَفْني  عيسى  وڤكتور  ملشي  ربيع  الّطالَبْني  قبول  وكذلك 
الّتقنّيات في شركة ”بيزك“.

على  ومؤّكًدا  ا  ًب ُمعّق احلفل،  بافتتاح  سعدة  بهاء  املدرسة  مدير  قام  وقد 
ّية  أهمّية تعزيز مهنة مستقبلّية في جيل مبكر، واالنطالق من املسؤول
الذاتّية وااللتزام؛ وأهمّية االنخراط في املجال الّتكنولوجي، والّسير مع 

العوملة الّتكنولوجّية.
وذكر املدير، أيًضا، عن تأثير هذه البرامج على صقل شخصّيات اخلرّيجني 

وتقوية أسلوب الّتوّجه واحلوار.
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“UHOŠ” qÝ«d*
ّية ومشاركة فّعالة، نّظم مؤّخرًا يوم  وسط أجواء احتفال
وديع  ــإدارة  ب حيفا،   – ”يودفات“  مركز  في  رياضّيً 
الّتعليمي  شحادة، وذلك بالّتعاون مع مركز ”لورين“ 

طمرة، بإدارة عّبودي دياب.
عليه  ــرف  أش ــذي  اّل اليوم  هــذا  محّطات  في  ــارك  وش
مرّكز الفّعالّيات ملحم شامي، أكثر من 50 طفًال، إذ 
تفاعل األطفال جًدا من مختلف الّنشاطات الرّياضّية 
املتنوّعة واملمّيزة، اّلتي قّدمتها لهم املرشدة الرياضّية 

سماح خطيب.
املناخ  من  ــزًءا  ج الرّياضّية  ّية  االحتفال هــذه  وتعتبر 
فّعالّيات  وفاحتة  املركز،  في  واملمّيز  اجلميل  الّثقافي 

وبرامج ثرّية أخرى.

“UHOŠ” qÝ«d*
استفاقت مدرسة مار يوحّنا، صباح اخلميس 19.5.2016 على 
ّية وتعطيها  العرب الّلغة  التي حتيي  الّشعارات  عدد كبير من 
في  املــدرســة  جـــدران  على  تعليقها  ّمت  وقــد  ــواجــب؛  ال حّقها 

كّل مكان. 
ّية  ا - يوم الّلغة العرب وكانت قد شهدت املدرسة يوًما ممّيزًا وخاّصً
ومسيرة الكتاب واملطالعة واإلبداع،  حيث عرضت الّصفوف في 
وروايات  قصًصا  جتّسد  ومعروضات  مجّسمات  املدرسة  ساحة 
قرأها الّطّالب، وجتّسد موّاَد في علم الّنحو، كانوا قد عرضوها 
ا.  ّية، على مدار أسبوعني تقريًب مسّبًقا خالل حصص الّلغة العرب
هذا وشارك في العرض املمّيز، كّل طّالب املدرسة، من ضمنهم 
ّي األّول، اّلذين تزّينوا بشعارات عن الّلغة واملطالعة،  طّالب صَف
يوحنا،  مار  مدرسة  إلى  لوكس  سانت  ِمنطقة  من  مشوا  وقد 

ّية.  رافعني الّشعارات، ُمعلنني يوم الّلغة العرب
وكان قد شمل املعرِض، إضافًة إلى املجّسمات، دراسات لطّالب 
مجموعة  شاركت  كما  شعرًا.  القدمي  األدب  في  الّثامن  الّصف 
مكانة  مؤّكدة  شعرّية،  قصائد  إلقاء  في  الّطّالب  من  كبيرة 
في  والقّصة  الّلغة  في  متثيلّية  ومواقف  ّية  العرب الّلغة  وأهمّية 

الّطابور الّصباحي، وفي الكنيسة أمام الّطّالب. 
وكان قد أجري في الّصفوف انتخاب ألفضل كتاب، حيث اختار 
من  إعجابهم  على  استحوذت  التي  الكتاب/القّصة  الّطّالب 
الّدراسّي، في حني  العام  قرأوها على مدار  التي  القصص  بني 
لروايَتي:  ّية  انتخاب ّية  الّسابع مناظرة دعائ عرض طّالب َصفّي 
عائد إلى حيفا والبئر األولى، وبعدها أجريت االنتخابات. كما 
حكواتي   - الّدنيا  للّصفوف  املطالعة  في  فّعالّيات  مترير  ّمت 

ومسرح دمى. 
وقد أشرف على يوم القّمة اّلذي ّخلص أسبوع مسيرة الكتاب 
واملعّلمات:  نصير،  نداء  الّتربوّية  املرّكزة  ّية،  العرب الّلغة  طاقم 
الله،  عطا  هبة  خوري،  ڤيوليت  صادر،  رلى  خميس،  جيهان 
املعّلمني  طاقم  ملشاركة  إضافًة  شوملي،  وسحر  ــّداف  ن عبير 
بالّتفاعل حول قّصتني في صفوف الّثالث والرّابع؛ وهما: جنان 
وفؤاد، و“أحجّية في حديقتنا“ لألستاذ املرّبي عزيز دعيم (مدير 
في  الّتعليمّية  املواضيع  دمج  من خالل جتربة  وذلك  املدرسة)، 
الفنون،  الّدمج على عّدة مواضيع منها  املطالعة. وقد اشتمل 
الّلغة  الرّياضّيات،  العلوم والّتكنولوجيا،  املوسيقى، احلاسوب، 

العبرّية والّلغة اإلنكليزّية، وغيرها.
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åUHOŠò qÝ«d*
ّمت افتتاح «أسبوع الصّحة» في مدرسة «عبد الرّحمن احلاج» 
في حّي احلليصة احليفاوّي، ضمن يوم قّمة مشترك بني جميع 
في  لنتمّيز  مًعا  «نعمل  شعار  حتت  الّتعليمّية،  املواضيع 
إلى محطات  املدرسة  َحتولت  حيُث  الّصّحة»،  أسبوع  افتتاح 
وّحدها  واّلتي  املختلفة  املواضيع  جميع  في  متنوّعة  عمل 
الّتعليمّية،  األلعاب  احملّطات  َشملت  «الّصّحة»،  موضوع 
وفّعالّيات  محاضرات  عــارضــات،  احملوَسبة،  الفّعالّيات 

رياضّية وفنّية.
و»وجبة  ــزَرة»  ج «زرَعنا  مسرحّية  بتقدمي  اليوم  افتتح  كما 

فطور» من قبل طّالب الّصف األّول. 
َجذبت  مفيدة  فّعالّيات  من  احتواه  ملا  بالّنجاح  اليوم  تكّلل 
املرجوّة  الفائدة  وحصدوا  احملّطات،  بني  تنّقلوا  اّلذين  الُطّالب 

بكّل متعة.
اليوم  هــذا  على  ـــوّاد،  ع محّمد  املــدرســة،  مدير  أثنى  ــد  وَق
الّال- والفّعالّيات  األّيام  هذه  مثل  إّن  وقال:  واملثمر،  الّناجح 

فة، يجب أن تكون نهَج عمل دائم ملا  منهجّية الهادفة واملُثقِّ
ُممتعة  بطريقة  الّطّالب  إلى  ُمترّر  ومعلومات،  فائدة  من  حتويه 

وسلسة وشائق ة. 
 

“UHOŠ” qÝ«d*
استقبل  الكابويرا،  لفنون  ممّيز  رياضّي  يوم  إطار  في 
حيفا،  مــديــنــة  ــي  ف ”األخوّة“  ــرّي  ــي ــاه ــم اجل ـــرَكـــز  امل
توم  ــدرّب  امل بقيادة  إسرائيل“  ”كابويرا  فرقة  مؤّخرًا، 
أبلمان، وفرقة «كابويرا» ملدرّبني محترفني من البرازيل.

من  املركز وطّالب  بني طّالب  ما  الرّياضي  اليوم  وجمع 
قرية املكر، اّلذين حّلوا ضيوًفا على املركز، إذ امُتحنوا 
شهادات  منحهم  اّلذي  أبلمان،  املدرّب  قبل  من  ا  سوّيً

وأحزمة تأّهلهم الّدخول إلى عالم الكابويرا.
وفي حديث مع مدير املرَكز عادل خاليلة، أبدى سعادته 
وأشار بأّن لرياضة الكابويرا مكانة ممّيزة في املركز. كما 
قّدم شكره وتقديره ملدرّب الكابويرا في املركز حّمودة أبو 
خضرة، اّلذي يقوم بعمل استثنائّي وممّيز مع فرق املركز 

متعّددة األجيال.
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ملراسل ”حيفا“

باشر طاقم من املرشدين بتوجيه من مركز «مساواة» 
ّية لهدف متابعة  في العمل مع 19 سلطة محلّية عرب
ّية الفقيرة في هذه البلدات ومساندتها،  العائالت العرب
الرّفاه  وأقسام  احمللّية  الّسلطات  مع  بالّتعاون  وذلك 

االجتماعي. 
ميزانّيات  حتصيل  أعقاب  في  الّنشاط  هذا  ويأتي 
لصالح   2014 العام  نهاية  في  رصــدت  حكومّية 
وكان  احمللّية.  الّسلطات  في  الفقر  مكافحة  برامج 
إياد سنونو قد طرح  االقتصادي في مرَكز ”مساواة“ 
العربي أمام  املجتمع  الفقر في  2014 خاصّية  عام 
إيلي  الكنيست  عضو  ترأسها  والتي  الفقر،  جلنة 
الّسابقة.  للحكومة  توصياتها  قّدمت  والتي  الئلوف 
ّية  وفي أعقاب توصيات جلنة ألئلوف ّمت رصد ميزان
خاّصة ألقسام الرّفاه االجتماعي في الّسلطات احمللّية 

ملرافقة العائالت الفقيرة ومساندتها.
ومن الّسلطات احمللّية التي تستخدم املرشدين العرب 
املغار، شعب،  قلنسوة، كابول، عرعرة،  املكسور،  بئر 
باقة  الطيرة،  سنان،  أبو  حنا،  دير  الكرمل،  دالية 
الّناصرة،  يافة  الكروم،  مجد  عارة،  طلعت  ّية،  الغرب
أّن  إلى  ُيشار  وسخنني.  عرابة  طرعان  يركا،  شعب، 
لصاحلها  رصدت  والتي  احمللّية،  املجالس  من  عدًدا 
إلى  أّدى  ّمما  لم تستغّلها  املجال  ميزانّيات في هذا 
مركز  طاقم  ــام  وق ّية.  املال ــوزارة  ل امليزانّيات  ــادة  إع
عشرات  زيــارة  في  األخير  الّشهر  خــالل  ”مساواة“ 
لهدف  فيها  الّسلطات  ولقاء رؤساء  املجالس احمللّية 
استغاللها  وإمكانّيات  املرصودة  ّية  امليزان عن  الّشرح 

ملتابعة ومساندة العائالت احملتاجة.
احمللّية  للّسلطات  ُخّصصت  التي  البرامج  وتشمل 
وتقدمي  ”عوتسما“  حقوقّية  مراكز  ميزانّيات إلقامة 
منازلها،  في  احملتاجة  للعائالت  الّشخصي  اإلرشــاد 
العائالت.  من  جلزء  أساسّية  ملساعدة  ــوال  أم ورصــد 
ورغم عمق الفقر في املجتمع العربّي إّال أّن الوزارات 
ّية فقط ملتابعة 20 عائلة  احلكومّية خّصصت ميزان

بشكل شخصي.
الفقر  في حتليل أجراه لوضع  وأشار مركز ”مساواة“ 
معطيات  ”تشير  ومسّبباته  العربي  املجتمع  في 
من   52.6% أّن   2014 ــعــام  ل ــي  ــوطــن ال ــّتــأمــني  ال

ّية تعيش حتت خط الفقر مقارنًة في  العائالت العرب
املعطيات  وتشير  اليهودّية.  العائالت  من   13.6%
أّن مسّببات الفقر في املجتمع العربي لها عالقة في 
تكلفة  وفي  والعمل  املهني  والّتدريب  الّتعليم  فرص 
ّية، وفي  الّسكن واألرض العالية في القرى واملدن العرب
تعاني  البنكّية  اإلسكان  وقروض  الّترخيص  غياب 
إلى  وتضطّر  عالية،  غرامات  من  ّية  العرب العائالت 
احلصول على قروض من الّسوق الّسوداء أو االعتماد 
العائالت  مصاريف  يرفع  ّمما  عائلّية،  ــروض  ق على 
الّشهري. وأشار مركز ”مساواة“ إلى دخول اإلجرام إلى 
عملّية جباية القروض، ُمستغّلني البطالة بني الّشباب 

لتجنيدهم للّتهديد وجباية األموال.
مشكلة  جذور  معاجلة  في  ”مساواة“  مركز  ويطالب 
والّسكن  الّتشغيل  وهي  العربي،  املجتمع  في  الفقر 

اجلمهور  أّن  إلى  ُمشيرًا  املهني،  والّتدريب  والّتعليم 
ــاء  رؤس جتــاه  ــهــام  االّت بإصبع  يشير  أصبح  العربي 
الكنيست  وأعــضــاء  ّية  العرب احمللّية  الّسلطات 
الّشباب  تشغيل  عن  ّية  املسؤول بتحّمل  ومطالبتهم 
والّنساء. وأضاف املركز: يجب على كاّفة القوى حتميل 
فرص  توفير  في  ّياتهم  مسؤول ومؤّسساتها  احلكومة 
الّنساء  وتشغيل  والّتوجيه  املهني  والّتدريب  الّتعليم 
والّتعليم العالي والّسكن والفقر، فال ميكن للّسلطات 
العربية  الّسلطات احمللّية  احمللّية عامة، وال لرؤساء 
خاّصة، استبدال املؤّسسات احلكومّية في توفير حلول 

العمل والّسكن والّتدريب املهني والرّفاه االجتماعي.
رؤساء  جلنة  مع  بالّتعاون  ”مساواة“  مركز  وسينّظم 
”فردريخ  ــســة  ومــؤّس ــة  ــّي الــعــرب ــة  ــّي احملــل ــّســلــطــات  ال
يوم  االجتماعّي  الرّفاه  أقسام  مدراء  ومنتدى  ابرت“ 

اكسال  قرية  في  ا  خاّصً ــا  دراســّيً يوًما   2.6.2016
ممّثلي مكاتب حكومّية،  الفقر، مبشاركة  عن موضوع 
أعضاء كنيست، رؤساء مجالس ومدراء أقسام الرّفاه 
االجتماعي والعاملني مع العائالت اُحملتاجة. ويهدف 
الّدراسي إلى استعراض املسؤولّيات احلكوّمية  اليوم 
جهة،  من  الوطني  والّتأمني  واملالية  الرّفاه  وزارة  من 
قضّية  لطرح  املوّحد  العمل  إمكانّيات  تدارس  وإلى 
الفقر على طاولة ُمّتخذ القرار الّسياسي قبل بلورة 
ّية الّدولة للعام 2017. وأشار املرَكز ”نلحظ في  ميزان
الّسنوات األخيرة انخفاًضا متواصًال في نسب الفقر 
ّية  في املجتمع اليهودي، ولكن نصف العائالت العرب
ما زالت حتت خط الفقر، ولألسف فإّن املوضوع ال ُيطرح 

ا“. بقوّة لهدف معاجلته جذرّيً
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مساء اجلُمعة األخير (20/5/2016) كانت حيفا 
على موعد مع حدث ثقافّي وأدبّي، ِفَلسطينّي – 
عاملّي ممّيز، احتضنت فيه ُمحّبيها، عّشاق الكلمة 
واألدب والّشعر، ضمن أمسّية ثقافّية خّالقة، في 
أدباء  من  املئات  إليها  توافد  ”امليدان“،  مسرح 
أقالم  وأصحاب  اعتبارّية  وشخصّيات  وشعراء 
إعالمّية المعة وثّلة من املثّقفني وعدد ال ُيستهان 
اّلتي  حيفا  مع  لالحتفال  الكرمي،  احلضور  من  به 
ْر“، عن  ّية ”ُبوِك فازت باجلائزة العاملّية للرّواية العرب
الهولوكوست والّنكبة“  رواية ”مصائر.. كونشرتو 
للرّوائي الِفَلسطينّي رَبعي املدهون، والّصادرة عن 
صالح  لصاحبها  احليفاوّية  شيء“  ”كّل  مكتبة 
 – والّنشر  للّدراسات  ّية  العرب واملؤّسسة  عّباسي، 
حيث  الكّيالي،  ماهر  لصاحبها  بيروت/عّمان 
الّثالثة  األدب  أقانيَم  واحد  سقف  حتت  اجتمعت 

لهذا العام.
ّمت  كبير  ِفَلسطينّي  حيفاوّي  ثقافّي  حفل  في 
الِفًلسطينّي  الكاتب  ِفَلسطني،  بعاشق  االحتفاء 
أّم  صاحب  ــون،  ــده امل ــعــي  رَب واملتمايز،  املتمّيز 
الهولوكوست  كونشرتو  ”مصائر..  ــات،  ــرواي ال
لهذا  «ُبوِكرْ»  ـ  ال جائرة  على  احلاصل  والّنكبة“، 
صالح  شــيء»  «كــّل  دار  صاحب  وبالّناشر  العام، 

عّباسي على هذا الفوز العاملّي.
حيفا اّلتي أعطته كّل املذاق، منحته الّتفاصيل، 
وهبته الوهج، أغدقت عليه الّذكريات، حيفا اّلذي 
أخذته وطافت به كّل املدن والبلدات الِفَلسطينّية.. 
وامتنانه  لها  عشقه  معه  حامًال  املدهون  جاَءها 
الوطن؛  ويصونون  صانوا  اّلذين  لهؤالء  ألهلها، 
للرّواية  العاملّية  اّجلوائز  أرفع  مع  هنا  للباقني  جاء 
ّية، جاء فخورًا شاِمًخا، حامًال أغلى ما عنده  العرب
من حّب وعشق وامتنان، ليعانق بقاَءنا في حيفا.

فيها  ــاقــون  ــب ال اجتمع  ــعــة،  اجلــُم مــســاء  حيفا، 
املُهّجرين  مــع  عموًما،  ــوطــن  ال ــي  وف خصوًصا، 
الرّواية  ببواِسل  احتفت  حيث  قسرًا؛  واملهاجرين 
تبتدع  اّلتي  الرّواية  هذه  العاملّية،  الِفَلسطينّية 
ا جديًدا يصوّر حتوّالت املسألة  ًيّ ا فن ًيّ نسيًجا روائ
إلى  وتستند  الُهوّية  أسئلة  وتثير  الِفَلسطينّية، 
تعود  اّلتي  الرّواية  هذه  للّصراع..  ّية  إنسان رؤية 
إلى زمن ما قبل الّنكبة لتلقي ضوًءا على املأساة 
الّداخلي.  الّشتات واالستالب  املتمّثلة في  الرّاهنة 
”متشائل“،  ــاوّي  ــأس م طــابــع  ذات  ـــة  رواي ــهــا  إّن
املصائر.  تعّدد  لتجّسد  الكونشرتو  رمز  تستعير 

إّنها الرّواية.. رواية عام 2016.
كان من واجب ِفَلسطني أن تفرح وحيفا أن تبتهج. 
الّدائم  الِفَلسطينّية، فسموّها  إّنه انتصار للرّواية 
كان  خاّصًة. وهكذا  وحيفا  عاّمًة  بِفَلسطني  يليق 

فعًال..
الّتطوير  وجمعّية  «حيفا»  صحيفة  أقامت  فقد 
ِفَلسطني  لعاشق  تكرميّية  أمسّية  االجتماعّي 

املدهون،  رَبعي  الِفَلسطينّي  ــي  ــرّوائ ال الكاتب 
روايته  لقاء  العاملّية  «ُبوِكرْ»  بجائزة  فوزه  ملناسبة 
والّنكبة“،  الهولوكوست  كونشيرتو   – ”مصائر 
اّلتي أصدرتها مكتبة «كّل شيء» احليفاوّية. هذا 
لدوره  عّباسي  صالح  األستاذ  الّناشر  تكرمي  وّمت 
ّية  عرب جائزة  بأرفع  وفوزها  الرّواية  هذه  بترشيح 
عاملّية، كما ّمت تكرمي أخيه، توأمه الرّوحّي، شيخ 

الّناشرين، ماهر الكّيالي.
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الّثقافّي  احلــدث  عرافة  توّلى 
العام،  لهذا  ـــرز  األب احلــيــفــاوّي 
ا  ُمرّحًب املاضي،  رشدي  الّشاعر 
كلمته،  ــســتــهــًالّ  ُم بــاحلــضــور 

قائًال: 
قلبَك  عــبَء  أعِطني  وطني!! 
جسدك..  على  أحـــزَن  ال  كــي 

في  تــزل  ملّــا  وإيزيس  متزّقت  اآللهة  جغرافيا  كــُلّ 
سفر جلميع أشالئها الّنازقة، والقدس صارت خلف 
األسوار العالية ترجتي املجاز اّلذي ُيتِقنه املبدعون 
ًيا في فضاءات كلماتهم، دْفًقا  حني يحّلقون عال

ُمثقًال بنبض هذه األرض الطّيبة واملشاغبة.
نعم أّيها احلفل الكرمي. ألّننا نعي أّن الرّواية هي 
ّية،  العرب الّثقافة  وواجهة  األّول  الّثقافي  الّتعبير 
اّلذي  املُبدع  ُمتخّيل  في  الكامن  الوطن  لكونها 
ينهض على الزّمن املاضي، خاّصًة حينما يحاكي 
فردوسنا املفقود؛ رأينا أّن واجبنا يحّتم علينا أْن 
ا ُمبدًعا بجدارة،  ُنكرّم في هذا املساء الوردّي أديًب
ُنكرّم  أن  باستحقاق.  ومتمايزًا  ُمتمّيزًا  وناشرًا 
والّناشر  املدهون  رَبعي  ِفَلسطني  عاشق  الرّوائي 
على  أخذا  الّلذين  اد،  الَضّ عاشق  عّباسي  صالح 
حامَلْني  ويأتيا  الّذاكرة،  في  يحفرا  أن  عاتقهما 
أعالي  من  غيمة  جناَحي  على  العرب»  «نوبل 

شجرة املعاني، ِسْدرًة على ميني عرش إله اإلبداع.
ولغته،  تفاصيله  بكامل  للوطن  العاشقان  أّيها 
كونشرتو  «مصائر-  الرّاقية،  ردية  الَسّ ُنكرِّم  نحن 

الرّوائي  أبدعها  اّلتي  والّنكبة»،  الهولوكوست 
ــوّة إلى  ــق ب ــرًا يسعى  ــاك ــا م ــًصّ ــون ن ــده ــي امل ــع رَب
الّتمّلص من القراءة املُسّطحة، ونشرها وهو يتأّبط 
حلًما أراده أن يأتي أيقونًة ُملهمة لتصبح صوًتا 
والّتنوير األستاذ  الّثقافي  ينشر اإلشعاع  ا  حقيقًيّ
كلماتها  نترك  لن  أّننا  ونعدكما  عّباسي؛  صالح 
وحيدًة،  البيت  درج  تصعد  الوقت  قميص  على 
إلى  بالّتسّلل  ــّي  ــوف ال احلفل  هــذا  سيقوم  حيث 
سيتركها  لغًة  مفرداتها  ُيدغدغ  أبجدّيتها،  غابة 
ا ال يكبو  ًبّ تسكن أجفان العيون حّتى ُيحّبها ُح

وال ينكسر. 
وَينحتهما  ونورًا  نارًا  منها  سيسرق  ألّنه  ملاذا؟!.. 
ُلغوّيًة  ّية  وكرنڤال املعرفة  ــواب  أب على  شامات 
تضع  ــيــاٍت،  دال نوافذنا  حّتى  تتسّلق  إبداعّية، 
الوطن  هــذا  ــاء  أرج في  تتضوّع  ناضجًة  عناقيَد 
وانهياًال  ا  عاطفًيّ ودفًقا  ا  ليلكًيّ عطرًا  اجلريح 

للجمال.
ماهر  وشريكه  لصالح  هنيًئا  لربعي،  هنيًئا 

الكيالي، هنيًئا لكم.. وهنيًئا هنيًئا لِفَلسطني.

 UMŁ«dðË UMÐœ√ vKŽ k�U×MÝ ÆÆUM� d�� «c¼ ™
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ـــحـــاء عـــوض  ـــي ــــقــــت ف وأل
الّتربوّية  ــبــرامــج  ال ــزة  ــرّك (م
جمعّية  في  واالجتماعّية 
ــّي -  ــاع ــم ــت ــر االج ــوي ــط ــّت ال
حيفا)، كلمًة باسم اجلمعّية 
املمّثلة مبديرها العام األستاذ 

حسني اغبارّية، قائلًة:
الله  أسعد  ــرام،  ــك ال واألخوات، احلضور  ـــوة  اإلخ
مساَءكم، وأدامه موّشًحا بقالئَد وأزهاٍر من رياحني 

أدبنا العربّي. 
ّية احلميمة واملمّيزة  نلتقي في هذه األمسّية األدب
رَبعي  الــّالمــع  الِفَلسطينّي  ــّي  ــرّوائ ال أديبنا  مع 
العام،  لهذا  ْر“  ـ“ُبوِك ال جائزة  على  احلائز  املدهون، 
ُتنّظم  اّلتي  الِفَلسطينّية  الرّواية  مسابقة  ضمن 

منذ عّدة سنوات.

فخر لنا، في جمعّية الّتطوير االجتماعّي، إدارًة، 
املساهمة  هــذه  لنا  تكون  أن  وأعــضــاء،  طاقًما 
في  الِفَلسطينّي  أديبنا  استضافة  في  املتواضعة 
اّلتي  ِفَلسطني،  وعاصمة  البحر  عــروس  حيفا، 
الِفَلسطينّي، منهم األديب  أخرجت عمالقة األدب 
الرّوائّي  حّنا،  أبو  حّنا  بيننا)  (احلاضر  املخضرم 
محمود  القدير  والّشاعر  حبيبي،  إميل  الكبير 

درويش.
واجب علينا كمؤّسسات وهيئات أهلّية أن نحافظ 
على أدبنا وتراثنا وننقله إلى أبنائنا، لتبقى رسالة 
ِفَلسطني مفتوحًة حّتى نحّقق حلمنا باحلرّية وبناء 

الّدولة املستقلة. 
الّنحل، حيث  الِفَلسطينّية تشبه خلّية  إّن احلالة 
أجل  من  وموقعه  مكانه  من  يعمل  مّنا  ــًالّ  ُك أّن 
املجاهد  الّشاعر،  األديب،  فيلتقي  اجلماعّي  احللم 

والّسياسّي في خندق واحد.
بإجنازه،  لنحتفي  أديبنا  مع  نلتقي  اليوم  نحن 
له  آملني  املتمّيز،  ــّي  األدب العطاء  هذا  له  ونبارك 

املزيد من العطاء واإلبداع.
شكرًا، نرّحب بكم.. ودمتم لنا ساملني.

 ÌVðUJÐ  ¨ÕU−ÒM�«  q�«uŽ  XFL²ł«  U�  «–S??�  ™
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د.  الكاتبة  ــة  ــب األدي ـــا  أّم
راوية بربارة (املفّتشة املرّكزة 
لألدب العربّي والعاملّي في 
والّتعليم)،  الّتربية  وزارة 

فقالت في كلمتها:
أّيها الكرمُل األشُمّ ها أنَت 
جديد،  مــن  ــرَح  الــف تعانُق 

مصائرَنا  وُتعلُن  الُغّياب  تشحن  موانئَك  هي  ها 
اجلديدة...

قدموا  قد  هم  ها  بناِسِه...  ــُمّ  األش الكرمُل  أّيها 
يلَة  الّل معنا  حتتفون  بكم   وسهًال  فأهًال  إليَك، 
ّية ِفَلسطينّية حيفاوّية، عكّية، يافوّية  برواية عرب

فازت بجائزة عاملّية، جائزة «ُبوِكرْ».
وها هو العسقالنّي رَبَعي املدهون، يستوقف أّيار، 
الفرَح  نسترُدّ  كيف  َعرَفنا  قد  نحن  ها  له  يقوُل 

الغائَب في أّيار.. في «مصائر».
والواقَع  َل،  واملتخَيّ احلقيقَة  حتــاوُر  مصائر  إّنها 
وأهَلها  وتاريَخها  عّكا  ــواج  أم حتــاور  واملــتــوّقــَع، 
انثياالت  وروافــَد  ومصيرَها،  ها  ومحتَلّ وشوارَعها 
ــــرق، مـــا بني  قــصــصــهــا مـــا بـــني الـــغـــرب والــــّش
الهولوكوست والّنكبة، بني ما كان ميكن أن يكوَن، 

وبني ما كان وال ندري به...
فيه،  أنت  حاضٍر  من  تنتشلَك  ــٌة  رواي «مصائر» 
لتعرّي لَك ماضًيا ما كنَت فيه إّال احلاضر الغائب، 
والغائَب احلاضر ككّل شعِبنا في الّال-مكان اّلذي 

نعيش فيه.
«مصائر» هزّت خاصرَة يافا ففاَح العطرُ، 
ــرّة»،  ص ــو  «أب ببرتقال  احلكايُة  وتلوّنِت 
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ينعُف  تقاوم،  ممشوقًة  يافا  وتشّكلت 
ــاٍت،  ــري ذك عــّكــا  مــن  ــّشــاطــُئ  ال إليها 
حكاياٍت  على  رذاَذُه  ــرُشّ  وي ــوُج  امل فيدفُع 
وقعت  مصائر  بني  متعّلقاٍت  يافا..  في  نامياٍت 
وما وقعت، تشّكلْت لغًة، مضموًنا، أسلوًبا؛ روايًة 
مغايرًة كان كاتُبها جريًئا، جريَء البوِح والّال-بوح، 
ليترَكنا مندهشَني، مفّكرين.. يأخُذنا الّظُنّ وُيرجعنا 
اليقني، يسحبنا احلدُث ويعيدنا ما لم يحدث إلى 

حيث لم نكن..
ها، فهنيًئا  هذه «مصائر» عرف رَبعي كيف يخُطّ

له.
كيف  عّباسي  صالح  الّناشُر  عرف  «مصائر»  هذه 
يوصلها، ال إلى اجلائزة فحسب، بل إلى العاملّية.. 
يجعل  وكيف  ــواب..  األب ُتفتُح  كيف  يعرف  ألّنــه 
حيفا منارَة األدِب الِفَلسطينّي يهتدي بنورها كُلّ 
عن  أعرفه  اّلــذي  األستاذ  هذا  فلسطينّي..  أديــٍب 
عاليٍة،  ٍة  ّي مبْهن  ، بجٍدّ يعمل  كيف  وأعرف  ــرٍب،  ُق

يدأُب، ال يكُلّ وال ميّل..
وناشٍر  بكاتٍب  الّنجاح،  عوامل  اجتمعت  ما  فإذا 
مبارك..  نقوَل حليفا:  أن  لنا  يحّق  مغايرٍة،  وروايٍة 
بهذا  الِفَلسطينّية  ثقافتنا  حاضرَة  لــِك  مبارك 

الفوز.. وليكن فاحتَة طريٍق..
وكّل «بوِكرْ» وشعبنا مبدٌع، معطاء يجني الفرح.

™ p�U¦�QÐ 5D�ÓK � Òe²Fð ™
ــرح الــّشــاعــر  ــس ــى امل ـــم اعــتــل ّث
ـــذي  ــــق، اّل ـــال جـــورج زري ـــزّج ال
ــا  ــًيّ ــا زجــل ــًيّ ــرب ــرًا ط ــع قـــّدم ش
ّية  االحتفائ األمسّية  ملناسبة 

ّية، ُمنشًدا: واالحتفال

لوَنك أصلي ِمش َمدهون
منارة َمطرح ما تكون
فلسطني احلّرة بتعتز

بأمثالك َربعي املدهون
***

ربعي صورة لإلنسان
يدان وفارس في هذا امل

طَمح بالفوز ِب احلصان إِْل
ما بتراجع بامليدان

***
لّغتنا َعم بتقاسي
احلالة ِبدها ِدراسة

لكن بعد شوّية نور
اسي بفضلك صالح عّب

***
رّمي ي ما قدر يصيد ال َيّل

ال يتَحّجج بالّتحرمي
َربعي املدهون صالح ل

عامّلو حفلة تكرمي
***

يا تارك أرضو من سنني
كثار إّللي مثلك عادوا

لو ُبسكن من بعد الّصني
بالدو يرجع ل بكرا ب

***
يا تارِك أرضو من سنني

وتارك أرض أجدادو
ما قريت بسفر الّتكوين

د جّالدو يعَب العبد ب

™ WŠd� Ó Ô2 …¡«d� ™
الكاتب  ــّدم  ق شائق  وبأسلوب 
واملسرحّي عفيف شليوط، على 
ُممَسرحة  قــراءًة  املسرح،  خشبة 
كونشرتو  «مصائر..  روايــة  من 
القت  والّنكبة»  الهولوكوست 
استحسان احلضور وتفاعلهم. 
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ــســرح،  امل منّصة  اعتلى  كما 
احملامي عّباس عّباس (مؤّسس 
«املنارة»)،  جمعّية  عام  ومدير 

معرًّفا بدايًة بنفسه، قائًال: 
لدّي  كان  أظفاري  نعومة  منذ 
ـــم كوني  ـــراءة، ورغ ـــق ال شــغــف 
شديدة،  بصرّية  إعاقة  صاحب 

وأخوتي  ــدي  وال من  ألطلب  الفرص  أقتنص  كنت 
الّسنني،  مرّت  والرّوايات؛  القصص  لَي  يقرَؤوا  أن 
الّلقب  اجلامعّية..  األلقاب  حصدت  حّظي  وحلسن 
األّول ومن ثّم الّثاني في احلقوق من اجلامعة العبرّية 
الّثاني في  الّلقب  القدس، كما حصلت على  في 

إدارة األعمال من جامعة حيفا. 
كولومبيا  جامعة  في  الُعليا  الــّدراســات  اجتزت 
ّية. ولكن مشروع  العاملّية في اإلدارة والقيادة الّدول
حياتي متحور حول تأسيس وإقامة جمعّية «املنارة» 
ألصحاب  واحلقوقّية  االجتماعّية  املكانة  لرفع 
مشروًعا  اليوم  يعتبر  ــذي  واّل اخلاّصة،  اإلعاقات 
املنارة  مبكتبة  واملمّثل  نوعه،  من  األّول  هو  ــًدا  رائ
 .www.arabcast.org مبوقعها  العاملّية 
حيث  املمّيزة،  الكتب  باختيار  املشروع  ويتمّثل 
”املنارة“،  مكتبة  في  والعاملون  القائمون  يقوم 
ورفعها  املنارة  استوديو  في  القصص  بتسجيل 
على موقع ”إنترنت“ وتطبيق الهواتف اخلليوّية. 

تسجيل  مؤّخرًا،  أنهت،  «املنارة»  أّن  املفارقة  ومن 
كتاب «مصائر.. كونشرتو الهولوكوست والّنكبة» 

وأنا  املدهون.  رَبَعي  العاملي  الِفَلسطينّي  لكاتبنا 
سعيد جًدا بأن يكون معنا اليوم لنقّدم له شهادًة 

تكرميّية باسم مكتبة «املنارة»..
وقد دعا زميلته اإلعالمية إليزابيث نّصار، القارئة 

الرّئيسة في مكتبة «املنارة» لتشاركه الّتكرمي..
واختتم قائًال: أوّد أن أتقّدم بشكر خاّص لصديقي 
لهذا  ودعاني  الفرصة  هذه  منحني  اّلذي  راٍن  أبي 
كتاب  أهداني  الذي  هو  وباملناسبة  املمّيز،  الّلقاء 

«مصائر». ويشرّفني جًدا الّتعاون معه. 

™ UHO×Ð oOK¹ ÕdH�« ™
ّية،  تلقائ ُمرجتلة  كلمة  ــي  وف
الّناشر  املسرح،  منّصة  اعتلى 
ماهر الكّيالي صاحب املؤّسسة 
 – والّنشر  للّدراسات  ّية  العرب
بيروت/عّمان، قادًما إلى حيفا 
الّتأّثر  ــدا  ب ــد  وق ــان..  ــّم ع مــن 

والفرح واضَحْني على وجهه.. شاكرًا صديقه وأخيه 
صالح عّباسي، إلتاحته الفرصة للقاء أهل ِفَلسطني 
عاّمًة وحيفا خاّصًة، مبثّقفيها وكّتابها وُمبدعيها.. 
ضمن هذه الّتظاهرة الّثقافّية، واحلفاوة الكبيرة من 
اجلميع.. موجزًا بكّل فخر واعتزاز أّن الفرح يليق 
بحيفا، يليق بهذا العرس الّثقافي واإلجناز احمللّي 

العاملّي.

 5D�ÓK �  bOŽË  ¨UHOŠ  bOŽ  u¼  ÂuO�«  «c??¼  ™
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أّما اُحملتفى به، احليفاوّي صالح 
الّنشر  دار  صــاحــب  ــاســي،  عــّب
عاشُق  ـــيء»،  ش «كـــّل  مكتبة 
الكلمة، ومنارُة حيفا الّثقافّية. 
بــإصــداراتــه  حيفا  مــن  ــادر  ــغ املُ
والّتاريخّية  والّثقافّية  ّية  األدب

إليها  والعائد  احمللّية،  األطفال  وقصص  ّية  والرّوائ
ّية والعاملّية، جاَءنا حامًال  محّمًال باإلصدارات العرب
جائزة ”نوبل العرب“، حامًال الفخر والّنصر حليفا 

والفرح لكّل ِفَلسطينّي.. 
قال: احلضور اجلميل واملمّيز، مع حفظ األلقاب.. 

طاب مساؤكم.
خالل رحلتي مع الكتاب على مدى عقوٍد ليست 

القناعة  إلى  املرحلة األخيرة  بقصيرة، توّصلت في 
الّثقافّية بأّننا اليوم كمجتمع عربّي نعيش عصر 
الرّواية؛ لذلك محورت ُجّل اهتمامي على اختيار 
ا في البالد،  ًيّ وانتقاء عيون الرّوايات الّصادرة محل

الوصول  ُحلمي  العربّي، وكان  العالم  ا في  وخارجًيّ
ّية. إلى مرحلة الفوز باجلائزة العاملّية للرّواية العرب

هذا الفوز ال ولن يكون ملكتبة ”كل شيء“ وحدها، 
ّية..  إّمنا هو فوز جلميع عّشاق الّلغة والرّواية العرب
وها نحن نحتفل في هذا املساء احليفاوّي، املضّمخ 
أحد  بفوز  والهادفة،  اجلميلة  الكلمة  معاني  بكّل 
ّية في هذه األّيام، نحتفي بأخي  أعمدة الرّواية العرب

الكاتب املُبدع رَبعي املدهون.
بفضل جهود الرّوائي املمّيز ورسمه وإبداعه، توّجنا 
جميًعا ما بذله من جهد بفوز ثقافّي أدبّي إبداعّي، 
تلَو  الفوز فوزًا  ممّيز ورائع. ونرجو أن يتناسَل هذا 

فوٍز في قابل األّيام.
ــوم شريكي ماهر  ــوم عــيــدي، ي ــيــوم هــو ي ــذا ال ه
املدهون..  رَبعي  املُبدع  عيُد  اليوم  هذا  الكّيالي.. 

هذا اليوم عيُد حيفا، وعيد ِفَلسطني قاطبَة.
ِاسمحوا لي أن أشكر من األعماق جمعّية الّتطوير 
ومديرها، أخي وصديقي حسني اغبارّية، وأمتّنى له 

الّشفاء العاجل.
أشكر صحيفة ”حيفا“ الغرّاء اجلميلة، إلقامة هذا 

العرس الّثقافّي، وتكرمي عريسنا رَبعي املدهون.
والّشكر واحملّبة لكم أّيها احلضور اجلميل والرّائع.

 W?? ÒO??M??O??D??�?? ÓK?? H??�« W??�U??I?? Ò¦??�« W??M??{U??Š U??H??O??Š ™
™ 5HÒI¦*«Ë

مع  ِمسًكا،  احليفاوّي  الّثقافي  العرس  ختام  وكان 
رَبعي  املُبدع،  الِفَلسطينّي  الرّوائي  احلفل،  عريس 

املدهون، واّلذي قال:
الهولوكوست  كونشرتو  ــر..  ــصــائ «م فــوز  بعد 
العاملّية، نعود مبصائرها  والّنكبة» بجائزة «بوِكرْ» 
صاغت  التي  املدينة  ــى  إل انطالقها،  نقطة  ــى  إل

الّتفكير بحيثّيات هذا العمل املتخّيل.
حياتي  مسار  في  منعطًفا  شّكل  الّتتويج  حفل 
ــة  ــرّواي ال ــخ  ــاري ت ــي  ف ــة  ــوعــّي ن ونــقــلــًة  الّشخصّية 
الِفَلسطينّية.. أتذّكر، حلظة الّتتويج، كيف صعدت 
الّدرجات القليلة اّلتي قادتني إلى خشبة املسرح، 
أبنائه  أكتاف  على  محموًال  الكرمل  يصعد  كما 

اّلذين بَقوْا هنا يحرسون على مدى عقود ما تبّقى 
من البالد، ويحفظون لهم ولنا عروبتنا.

انتهيت من اجلانب البروتوكولي وتسّلمت 
لهذه  كلمة  إلقاء  مني  وُطلب  ــزة،  اجلــائ
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مشاعري  وكانت  مّني،  أكبر  الّلحظة  وكانت  املناسبة.. 
حافّيني  موزّعة ما بني الّدهشة والفرح، كما كانت عيون الِصّ
من مختلف أنحاء العالم وكاميراتهم تترّقب ما سيقوله 
الجئ ِفَلسطينّي قادٌم من غزّة على ظهر مخّيم، قبل أن 
تطويه املنافي ألكثر من خمسني عاًما، سّجل في نهايتها 
أّول فوز لرواية ِفَلسطينّية ألرفع جائزة باألدب العربّي في 

حقل الرّواية، وأكثرها شهرًة وأهمّية.

ارتبكُت.. في تلك الّلحظة حضرت حيفا بكامل أناقتها؛ 
مبثّقفيها من كّتاب وِصحافّيني وروائّيني وشعراء، بشوارعها 
املتناثرة على تاريخها وتاريٍخ لم يزل حاضرًا؛ حَضرَت من 
بني كّل املدن الّتي عرفُت وأحببت، بأهلها اّلذين التقيتهم 
أّول مرّة قبل سّت سنوات وأثارتني حفاوتهم وقرّرت االنتماء 
إليهم، تارًكا خلفي كّل املنافي اّلتي روّضتها لكي تصلح 
للعيش بكرامة.. هَمَست لي: هذا يوم فرح تاريخّي ُيعلن 
فوز حيفا على الّظلم الّتاريخي اّلذي تعرَّضت له مع بقّية 

مدن البالد وقراها. فوزها على منطق األشّقاء العرب اّلذين 
أنكرها بعضهم ألكثر من أربعني عاًما وتنّكروا لها.

سأحتّدث باسمها وستسمح لي أن أعلَن حضانتها للّثقافة 
منلك  بتنا  إّننا  للعالم  أقول  أن  واملثّقفني،  الِفَلسطينّية 
ا وصرنا قادرين على بناء وطن  ًيّ سلطة تغيير مصائرنا أدب

عظيم من الّثقافة والفّن واإلبداع.
في تلك الّلحظات رحت أرقب حيفا تتسّلق جسر الّتواصل 
وتنتمي إلى محيطها العربّي، وهناك تعلن باعتزاز أّنها 
صانعة هذا الفوز وحتظى اليوم باملكانة األرفع بني اإلنتاج 

ّي الرّوائي هذا العام. العرب
ــاع  أرب ثالثة  جمالها  ــّنن  َج اّلتي  بحيفاكم  لكم  هنيًئا 
جائزة  بفوزها  شيء»  «كّل  ملكتبة  هنيًئا  الِفَلسطينّيني؛ 
بني  بها  يليق  مكان  على  وحصولها  العاملّية  ــرْ»  ــوِك «ُب
للّدراسات  ّية  العرب للمؤّسسة  هنيًئا  العرب؛  الّناشرين 
والّنشر في بيروت وعّمان اّلتي قّدمتني قبل سنوات إلى 
ثالثة  الفراق“  ”طعم  ّية  الروائ سيرتي  منذ  العرب  القرّاء 
مشوارًا  معي،  ومشت  الــّذاكــرة،  في  ِفَلسطينّية  أجيال 
يونس  خان  ملخّيم  هنيًئا  عاًما؛  عشر  سّتة  طيلة  امتّد 
ا الجًئا، وأعود إليه بفوٍز يستحّقه؛  اّلذي خرجُت منه طالًب
هنيًئا لِفَلسطني كّلها بهذا الفوز، بعد فوز املطرب محّمد 
يواصل  إضافّي  يوم  هذا  احلروب..  حنان  واملُعّلمة  عّساف 
فيه الِفَلسطينّيون فرحهم مبنجز آخر.. «مصائر.. كونشرتو 
الهولوكوست والّنكبة» رواية مرّت بكّل االختبارات الّصعبة 
والقاسية لتواجه الرّوايات األخرى وتثبت أّنها احلقيقة اّلتي 

تستحّق أن يستمع إليها العالم كّله.
جلمعّية  وشــكــرًا  ولطاقمها،  «حيفا»  لصحيفة  شكرًا 

التطوير..
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ن العروس بباقات من الورود، أهدت حيفا عروس  وكما ُتزَيّ

األقانيم  إلى  الّناصعة  البيضاء  الورود  باقات من  البحر، 
ًة وتكرًميا وتقديرًا واحتفاًء  ّية الّثالثة لهذا العام، محّب األدب

بهذا اإلجناز العاملّي.
وتلى حفل الّتكرمي توقيع الرّواية حلشد كبير من احلضور 
الّثقافّية  احملافل  شهدت  قّلما  وفخر  وغبطة  فرح  وسط 
هي  الّثقافّية  الّتظاهرة  هذه  لتكون  له..  نظيرًا  احليفاوّية 

األبرز في ذاكرة املدينة.
©Â«Òd� Ã—uł ∫d¹uBð®

Í—uš n¹U½

أكثر ما شدني في األمسية التكرميية لربعي املدهون هو لقاء األصدقاء واملعارف 
ويفخرون  الضاد،  للغة  بانتمائهم  يعتزون  والذين  اجلميلة،  للكلمة  األوفياء 
للرواية.  دولية  عربية  جائزة  أهم  على  وبحصوله  وجلدتهم  شعبهم  ابن  بفوز 
فهذا اجلمع الشامل والعريض الذي التأم بفضل التعاون بني جمعية التطوير 
ا لطبيعة  االجتماعي وصحيفة ”حيفا“ ومكتبة كل شيء، يشكل منوذًجا حًي
الواسعة لصحيفة  بالوشائج  التطوير،  التي تربط أصدقاء جمعية  العالقات 

حيفا واملعارف الكثر ملكتبة كل شيء وصاحبها األستاذ صالح عباسي.
ا أو معنوًيا للحائز  ًي صحيح أن قيمة اجلائزة املادية تشكل تعويًضا ولو جزئ
عليها، وصحيح أّنها متنح ألول مرة لفلسطيني يعيش في االغتراب واملهجر، 
صحيح  لكن  واستحقاق،  بجدارة  اجلائزة  أحرز  املدهون  الروائي  أن  وصحيح 
الذي  هو  مكتبة كل شيء  عباسي صاحب  األستاذ صالح  الناشر،  أن  أيًضا 
ونالت  قليلة،  قبل شهور  أن أصدرها  بعد  اجلائزة  لهذه  املدهون  الروائي  رشح 

استحسان القراء وإعجاب النقاد. 
والحظت أّن كل من حضر احلفل شعر كأنه هو املكرم، وهو صاحب اجلائزة، وأن 
هذا التكرمي يحفظ كرصيد يثري ثقافتنا، ويسهم في رفعة أدبنا، فال نتحسر 
بعد لعدم وجود أعمال أدبية، شعرًا أو نثرًا، أو رواية ترقى إلى املستويات 
العاملية. بل لنرتفع فوق األسوار، وفوق احلصار املفروض، ونشمخ على التغريب 

واالبتعاد، ونطمح لبلوغ القمم الشماء.
فإن  مئات،  ورمبا  قرائه بضع عشرات،  يتجاوز عدد  مّنا ال  الكاتب  كان  وإذا 
االنطالق نحو العاملية يضعنا في مصاف املؤلفني الذين ترنو إليهم األبصار. 
وال  بإبداعاتهم..  واملكتبة  الكتاب  يشرّفون  الذين  أولئك  املبدعني  من  لدينا 
نظننَّ األدب العاملي يقتصر على غير العرب، أو ال يشمل الفلسطيني في 
الداخل أو اخلارج.. وال نحسنبَّ العالم محصور في فئة املبدعني، من فنانني 
أديب  كل  شهرة  تعتمد  بل  واألمريكية..  األوروبية  الغرب،  دول  من  ــاء،  وأدب
وفنان على صاحب دار النشر، أو على مروّج له أو ما يسمى مدير أعمال، 
الذي يطلقه نحو االنتشار والعاملية، متاًما كما فعل األستاذ صالح مع الرائع 
االنتشار،  على  القدرة  مع  اإلبداع  عملّية  تتوافق  أن  ينبغي  طبًعا  املدهون.. 
الوثاق،  فشدوا  احلصار،  أبوا  الذين  احملليني  الفنانني  من  بعدد  حل  ما  وهذا 
وشحذوا الهمم وراحوا يبحثون عن ضالتهم في العالم الواسع الشاسع، ونظرا 
الستمتاعهم باألصالة واإلبداع فقد القوا جتاوبا ألعمالهم الفنية واألدبية في 

العالم.. وال أريد هنا ذكر األسماء خشية نسيان أحد. 
التراث  اسم  سكوا  الذين  ومبدعينا،  وشعرائنا  وأدبائنا  بفنانينا،  لنشمخ 
الفلسطيني بشرف وافتخار في وجدان الشعب، ولنعتز بالذين شّقوا الطريق 
مبفردهم. حّبذا لو وقف وراء كل فنان مبدع رجل أعمال وفّي، ووراء كل كاتب 

مبدع ناشر مخلص.
التهاني  يتبادلون  تآلف فيها اجلميع، جعلتهم  التي  التكرميية  إّن األمسية 
بعضهم مع بعض، ورغب كل فرد بلقاء الفائز واملكرّم واملبدع، فجاءت األمسية 
متدفق  عبق  وسادها  واالبتهاج،  الفرح  جو  عليها  وطغى  احملبة،  دفء  دافئة 
للجميع  ونتمنى  أحرزناه،  مبا  كلنا  لنا  فهنيًئا  واالستحسان..  االغتباط  من 
انطالقة متجددة، وال غرو أن نعتبر أنفسنا مترشحني لهذه اجلائزة أو سواها، 
ألن اجلوائز التشجيعية وفيرة والتقديرية كثيرة، ولنتبع قول السيد املسيح: 

اطلبوا جتدوا، اقرعوا يفتح لكم.         
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وميول  أذواق  عليت  نميس  قهوة  لّبت  طويلة  سنوات  مدار  على 
كبر  فقد  ولذلك  العربي.  الوسط  في  القهوة  وعّشاق  مستهلكي 
بفضل طعمها  وأحّبوها  عليت  نميس  قهوة  ومع  على  مّنا  الكثيرون 

الرائع ونكهتها التي ال تقاوم.
كافيه نميس عليت المعروف والمحّبب لدي الجميع يحّول كل ساعة 

من ساعات النهار إلى تجربة ممتعة وساحرة من عالم آخر.
تأثرت كثيًرا حين رأيت التقدير واإلهتمام الذي يوليهما كافيه نميس 
عليت لمستهلكيه من الوسط العربي، حين قمت بزيارة السوپرماركت 
القريب من بيتي، واكتشفت اإلصدار الجديد الخاص برمضان: علبة 
الجلسات  التي ستحّول  (240 چرام)!  زيادة  نميس مع 20%  كافيه 

العائلية بعد اإلفطار أو قبل وجبة السحور إلى تجربة مميزة.
نميس  كافيه  فنجان  ألن  الحدث،  هذا  أشارككن  أن  بأهمّية  شعرت 

يجمعنا مع األصدقاء والعائلة، تماًما كما يجمعنا رمضان!

قوّية  رائحة  على  والمحافظة  تكّلس  بدون  بّراق،  نظيف،  حّمام  كرسي  على  للحفاظ 
ومنعشة طيلة الوقت، أنا بحاجة لمنتج يقوم بعمل مضاعف! لهذا أستعمل سانوبون 

دابل أكشن – الجيل الجديد من صابون كرسي الحمام!
سانوبون دابل أكشن يعّطر بقّوة مضاعفة تدوم لفترة طويلة، ويكفي لعدد غسالت 
أكبر: ببساطة – يقوم بـ 5 فّعاليات بغسلة واحدة: يلّمع، ينّظف، يمنع تراكم الكلس، 

يزيل الروائح الكريهة ويعّطر بقّوة مضاعفة ومنعشة لفترة طويلة.
متوّفر بروائح وألوان رائعة: الڤندر (لون بنفسجي – أخضر)، برتقال (لون برتقالي – 

أصفر) والزهور الوردّية (لون وردي – أزرق).

كافيه منيس املحبوب مع %20 زيادة (240 چرام)
مبناسبة إقرتاب شهر رمضان!

ستيك الوقاية الشّفاف
 SPF50 للوجه
الذي ال يتـرك

عالمــــات بيضـــاء

ســـانوبــون دابــل أكشـن
الجيـل الجديد من صابون كرسي الحّمام. تعطير 

أكثـــر وعدد غســالت أكبـــــر!

هناك تلك املنتجات التي تصادفينها فتقولني لنفسك: ”كيف 
مل يفّكروا مبنتٍج كهذا من قبل؟!“ حسًنا، سكينـچـارد فّكرت! 
ستيك الوقاية الجديد للوجه من سكينـچـارد، يشبه قلم أحمر 
الشفاه لكنه أكرب حجاًم، وهو مخّصص ملنح الوقاية للوجه مع 

.SPF50 عامل الحامية
إنه منتج عبقري! ملاذا؟ فّكروا باألمر، حجمه صغري،  ببساطة، 
ميكن وضعة يف الحقيبة دون أن يشغل حّيزًا، أو حتى يف جيب 
البنطال إذا كنت سأخرج للحديقة ملدة ساعة مع األوالد. ولكن 
األهم من كل هذا، هو أنِك تستطيعني دهن املنتج عىل وجهك 

دون تلويث يديك ودون الخوف من أن يالمس عينيِك.
ستيك الوقاية الشفاف للوجه SPF50، مريح لإلستعامل وسهل 

الدهن، ال يرتك عالمات بيضاء ومالئم لجميع أنواع البرشة.
ال  حيث  تعطري،  وبــدون  السهل  الدهن  من  ميّكن  الستيك 
الوجه.  عىل  لتدهنيه  بيديِك  الوقاية  كريم  تلميس  ألن  داعي 
ويستويف  حافظة  مواد  بدون  للحساسّية،  مضاد  كحول،  بدون 

.UVA BALANCE املواصفات األوروبية األكرث تشدًدا
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حتت ُعنوان «نصوٌص منثورة في املدينة»، وبداية من 
الّساعة اخلامسة والنّصف من مساء يوم الّثالثاء، 24 
أّيار 2016، امتألت مجموعة من املقاهي في حيفا 
ِفَلسطني  ّية، لثالثني صوًتا من  بنصوص شعرّية وأدب
والعالم العربّي، منها َمن تواجدت في املكان وأخرى 
اليوم  أنشطة  اختتمت  وقد  الفيديو،  عبر  حضرت 
ّية احلافلة في احتفال مركزّي في املركز  والّلقاءات األدب

الّثقافّي العربّي.
الّثقافة  جمعّية  نّظمتها  التي  املبادرة،  هذه  جاءت 
ّية  احتفال مــن  الــّتــاســعــة  ــــّدورة  ال ضمن  ــة،  ــّي ــعــرب ال
ِفَلسطني لألدب، بشكل مغاير عن الّسنوات الّسابقة 
ّية في حيفا، حيث رأت اجلمعّية أّال يقتصر  لالحتفال
البرنامج على أمسّية في مقرّها فقط، بل أن تنّظم 
احتفاًال باألدب والّشعر في الفضاءات العاّمة للمدينة، 
ّية، باإلضافة إلى املركز  من مقاٍه ومساحات ثقافّية وفّن

الّثقافّي العربّي. 
قراءات  أقيمت ثالث  البرنامج،  األّول من  القسم  في 
في ثالث مقاٍه؛ في مقهى إليكا، قرأ كّل من مجد 
من  كــّل  الفيديو  عبر  ــارك  وش غنامي،  وحمزة  كّيال 
محمد خير (مصر) وعمر زيادة (ِفَلسطني)، أما في 
مقهى أبجور، فقرأ كّل من طارق خطيب ولنا عدوان، 
وشارك عبر الفيديو كّل من أشرف الزغل (ِفَلسطني/ 
وفي  البحرين)،  (ِفَلسطني/  العمصي  ــوة  ورن كندا) 
مقهى الراي، قرأ كل من علي مواسي، نوّاف رضوان 
سمر  من  كــّل  الفيديو  عبر  ــارك  وش خنجر،  وياسر 
األحمدي  وجــالل  ـــارات)  اإلم (ِفَلسطني/  اجلابر  عبد 

(اليمن/ أملانيا).

ثالث  ــى  إل اجلمهور  انتقل   ،18:45 الّساعة  عند 
ّية  مقاٍه لثالث قراءات بالّتوازي، في «احملّطة – تعاون
املدهون  غياث  من  كّل  شارك  ِفَلسطينّية»،  ّية  شباب
وياسر خنجر، وعبر الفيديو شارك كّل من رائد وحش 
(ِفَلسطني/ أملانيا)، رشا عمران (سوريا/ مصر) ومتّام 
هنيدي (سوريا/ الّسويد)، في مقهى فّتوش، قرأ كل 
وعبر  خطيب،  وطارق  مواسي  علي  نّفاع،  هشام  من 
(ِفَلسطني/  العاشق  ــي  رام من  كــّل  شــارك  الفيديو 
أملانيا) وصابر زّموري (تونس)، وفي كباريت قرأ كّل 
من هزار يوسف، محمود أبو عريشة ومازن معروف، 
وعبر الفيديو شارك كّل من محمد احلرز (الّسعودّية) 

ونصر جميل شعث (ِفَلسطني/ تونس).
الّثقافّي  أّما االحتفال املركزّي، والذي أقيم في املركز 
ــب  ــى كــّل مــن األدي ــات إل ــّي، فقد قــّدمــت حتــّي الــعــرب
وأخرجه  فيديو صوّره  بّث  عبر  ناطور،  الراحل سلمان 
جنله، إياس ناطور، يلقي فيه قصيدة بعنوان «سالم 
عليك.. وألف سالم»، من ثم قرأ مدير جمعّية الّثقافة 
ّية، إياد برغوثي، كلمة ترحيب باحلضور، وصف  العرب
ّية  ّية في حيفا بهذه املشاركة العرب فيها إقامة االحتفال
والفلسطينّية الواسعة، وما قّدمته من أصوات واعدة، 
على أّنها «احتفال بالوجود، احتفال بالوعي، احتفال 
احتفال  بالّشعر،  احتفال  ــاألدب،  ب احتفال  بالّلغة، 
وحتصني  الوعي  تشكيل  في  والّشعر  األدب  مبكانة 

الوجود. احتفال بحيفا، بأّننا في حيفا.»
القراءة األولى في االحتفال املركزيّ كانت للكاتب  مجد 
كّيال، الذي قرأ مقطًعا من روايته األولى «مأساة سّيد 
من  الّشاب  الكاتب  جائزة  والتي حازت على  مطر»، 
الكاتب  قرأ  ثّم  من  القّطان،  احملسن  عبد  مؤّسسة 

عامر  الفنان  ــرأ  ق بعدها  ــوزر،  م بنيامني  األمريكّي 
محمد  الراحل  الّتونسّي  للّشاعر  قصيدة  حليحل 
للّشاعر  حتّية  ُقّدمت  بعدها  أحمد،  أوالد  الّصغير 
فّياض،  أشرف  الّسعودية،  في  املعتقل  الِفَلسطيني 
عزايزة  أسماء  الّشاعرة  فيه  قــرأت  فيديو  خالل  من 
قصيدة له مع مرافقة عود املوسيقّي عالء عزّام، من ثّم 
بنانّي الرّاحل محمد العبدالله  قّدمت حتّية للّشاعر الّل
ودرويــش  خــوري  رنا  الفّنانان  قّدمها  أغــاٍن  خالل  من 
ماكان  ــوم  كــول ــرلــنــدّي  اإلي الكاتب  تالهما  ـــش،  دروي
واختتم االحتفال مع الّشاعر غياث املدهون الذي قرأ 

قصيدته «العاصمة».

لألدب،  ِفَلسطني  ّية  احتفال غاية  أّن  ذكره  اجلدير  من 
مع  الّتعاون  هو  هذا،  يومنا  إلى  ــى  األول دورتها  منذ 
الذي  الّثقافّي  احلصار  كسر  على  الِفَلسطينّيني 
يفرضه االحتالل اإلسرائيلّي على البالد، لهذا ينتقل 
باجلمهور  ليلتقوا  ــدن  امل بــني  الّضيوف  املــشــاركــون 
يلتقي  وطنه.  في  التنّقل  من  احملــروم  الِفَلسطينّي 
ــة،  ــخــّي ــة وتــاري ــاســّي ـــوالت ســي ــون، خـــالل ج ــارك ــش امل
ويقّدمون  الّسياسّيني،  والّناشطني  والكّتاب  بالفّنانني 
مع  اجلــمــهــور  ـــام  أم متنوّعة  ــة  ــّي أدب ــــراءات  ق ــًال  ــي ل

نظرائهم الِفَلسطينّيني.
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Kings Road 

“UHOŠ” qÝ«d*
على مدار ثالثة أّيام، ما 
شهر  من  و21   19 بني 
أّيار اجلاري، أقيم معرض 
للفنون“  ــوف  ن ”يافيه 
وهو  حيفا،  مدينة  ــي  ف
في  ـــوعـــه  ن ـــن  م األّول 
عرضت  حــيــث  ــة.  ــن ــدي امل
في  واإلبداعات  الّلوحات 
ومطعًما،  ــى  مــقــًه  18
 9 املعرِض  على  ــرف  وأش
وشارك  وكانزين،  كانزات 
وفّنانة،  فّناًنا   30 فيه 

ّمت اختيارهم من بني 60 متقّدًما؛ وقد ّمت عرض 
إبداعات الفّنانني واملصوّرين املشاركني، من: رسم 
في  (ديجيتالي)  رقمّي  ــّن  وف ونحت  وتصوير 

املقاهي واملطاعم والبارات املختلفة في املدينة.
ــذا املــشــروع ســاري  ــى ه ـــادرت إل ــد نّظمت وب وق
إجناحه  على  جانبها  ــى  إل عمل  ــتــي  واّل دوفــا، 
أربعة فّنانني: د. آفي روزين، ليدا مساد، إيفون 
هلميخ ورفيطال ليسك. ومن بني الفّنانني العرب 
ّي املمّيز، نذكر: الفّنان  املشاركني في املعرض الفّن
مطعم  في  لوحاته  عــرض  اّلــذي  عــابــدي،  عبد 
توما،  ميخائيل  الفّنان  الكرمل؛  في  «لويز» 

في  سوكس»  «نوال  بار  في  لوحاته  عرض  اّلذي 
الكرمل؛  نافيه شأنان وباسطة باسطة في مركز 
املصوّرة الفّنانة روضة غنامي، اّلتي عرضت صورها 
نوال  وبار  ّية،  األملان في مطعم «دوزان» في حّي 
زيتون  ُعــال  الفّنانة  شأنان؛  نافيه  في  سوكس 
عرض  بينما  ــرودل»؛  ــت «ش مطعم  في  عرضت 
الفّنان محمود قيس أعماله في مقهى «الندور» 

في مركز الكرمل.
في  الفّنانني  ــى  إل الّتعرّف  ــادرة  ــب امل هــذه  هدفت 
حيفا، وبناء حركة فنّية وبيع املعروضات. اجلدير 
ذكره أّن صور روضة غنامي الفوتوغرافّية سيستمّر 
عرضها في مطعم «دوزان» ملّدة شهر.             
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÷uŽ qz«Ë
افتتح، في  واألقــارب،  املعارف واألصدقاء  لفيف من  وسط حضور 
الّثالثة من ظهر أمس اخلميس، في شارع بال يام 16 في حيفا، 
لصاحبه  الّشارع“،  ”ملوك   (Kings Road) بار“   – ”مطعم 

سليم صبيحات.
يقّدم  حيث  جميل،  عصرّي  بتصميم  بار،   – املطعم  هذا  ويتمّيز 
الّشرقّية  املمّيزة،  الفاخرة  الواجبات  أفضل  موسيقّية  أجواء  ضمن 
ّية، مع الّتأكيد على الرقّي واجلودة والّطعم فيما ُيقّدمه. منها والغرب

ولهذه املناسبة يدعو صبيحات أهل حيفا واجلوار إلى زيارة املطعم 
– بار، للتأّكد من املذاقات اخلاّصة واملعاملة احلسنة واألسعار اّلتي 

تناسب اجلميع. 
واخلدمة  واجلودة  الّطعم  من  لتتأّكدوا  بار)   – (مطعم  املطعم  زوروا 

واألسعار.

åUHOŠò qÝ«d*
في  رائــدة  أكادميّية  ككلّية  بــدورنــا  ونعتّز  «نفخر 
الّسنني،  عشرات  منذ  األكادميي  بدورها  تقوم  البالد 
من  ــات  ــدرّس وامل ــني  ــدرّس امل آالف  تخريج  خاللها  ّمت 
رفًضا  نرفض  لكّننا  والفئات،  القطاعات  مختلف 
باًتا كاّفة احملاوالت إلبقائنا ضمن هذه اخلانة.. نحن 

بل  ــي،  عــاج ــرج  ب ــي  ف لسنا 
هناك.  نــكــون  أن  ــرفــض  ن
شؤون  عن  منقطعني  لسنا 
نكون،  ولن  ووسطنا  بالدنا 
ولسنا مبعزل عّما يدور في 
جسر  نحن  ــل  ب املنطقة، 
بالدنا  ــني  وب بيننا  ــربــط  ي
ــدور  ــني مــا ي مــن جــهــة، وب
من  ــم  ــعــال وال املنطقة  ــي  ف
ــصــّر على  جــهــة أخــــرى. ن
الّتواصل وإقامة العالقات، 

فنحن جزء من شجرة البشرّية الكبيرة متعّددة األلوان 
واألطياف، جزء حي وفاعل» - هذا ما قاله احملامي 
ّية للّتربية  زكي كمال، رئيس الكلّية األكادميّية العرب
في إسرائيل، في مستهل حفل تخريج الطلبة حَمَلة 

الّلقبني األّول والّثاني، مطلع هذا األسبوع.
وأضاف احملامي كمال: «اختيارنا أن يجري هذا احلفل 
بحضور ضيوف كرام نعتز بهم، وعلى رأسهم ضيف 
الوزراء  رئيس  املجالي،  الّسالم  عبد  الدكتور  الّشرف 
األردني الّسابق، وشخصّيات أخرى، في إشارة واضحة 
حدود  علينا  اجلغرافيا  متلي  أن  نقبل  ال  أّننا  إلى 

مجاالت  وتعريفها  الكلّية  موقع  ميلي  وأن  نشاطنا، 
أكادميي  عالم  من  جــزء  نحن  واهتماماتنا.  عملنا 
الّسماء.  عنان  تصل  ــدوده  وح الدنيا،  حــدود  ــاه  زواي
طالبنا  عقول  حتّددها  فإّمنا  وإجنازاته  اهتماماته  أّما 
ومحاضرينا ورؤيتنا الّثاقبة للمستقبل، والتي تقول 
إّنه ال حدود للعلم، وإن عماد حياة الّشعوب هي ثالثة: 
ــر،  ــّي ــم وفـــكـــر ن ــل ع
لالختالف  ــول  ــب وق
واستقالل  والّضد، 
وعيش  اقتصادي 

كرمي».
ــــارة  ــة زي ــب ــاس ــن ومب
املجالي  ــور  الــدكــت
قرّر  الكلّية،  ــى  إل
ــســا األمــنــاء  مــجــل
للكلّية  والتنفيذي 
ــور  ــت ــدك ــد ال ــي تــقــل

 .Honoris Causa املجالي الّشهادة الفخرّية
الفخرّية  ــادة  ــه ــّش ال «منــنــح  ــال:  ــم ك ــي  احملــام ـــال  وق
بني  بنجاح  ــج  دم لــقــيــادي   Honoris Causa
اجلماهيري.  والعمل  والّسياسة  والعلوم  األكادمييا 
شخصّية جذورها عسكرّية لكّنه بفكره الّثاقب النّير 
استطاع أن يتحرّر من العقبات وأن يدرك أّن الّسالم 
هو مستقبل الّشعوب وضمان استمرارها وازدهارها. 
لذلك كان من واضعي األسس األولى والرّاسخة للّسالم 

بني األردن وإسرائيل». 
©“«dJÐ” l
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من  «رائدة  لكتاب  ّية  العرب الترجمة  مؤّخرًا،  صدرَت، 
احلي العجمي» - تأليف املرحومة ناديا حلو، املستشارة 
سابًقا.  برملان  وعضو  ّية،  العرب املرأة  وقضايا  لشؤون 
ة  وكانت حلو قد  أصدرت هذا الكتاب بالّلغِة العبريَّ
ِة اإلعالمي  ّي قبل سنتني من وفاتها، وترجمه إلى العرب

والكاتب األستاذ نايف خوري.
متمكٌن  ــوري  خ نايف  األســتــاذ  أنَّ  بالّذكر  ــر  واجلــدي
وترجمتُه  ة،  والعبريَّ ّية  العرب اللغتني  في  ا  جّدً وضليٌع 
املستوى  على  وحافظ  ا،  ــّدً ج دقيقة  جــاءت  للكتاب 
املعاني،  في  والّدقة  ة  يَّ اجلمال وعلى  الرّاقي،  ي  الفنِّ
جنُد  وقد  الترجمة.  في  املنّمقة  ّية  األدب الّلغة  وعلى 
أو  ــا  ــيًّ أدب كتابا  يترجمون  عندما  املترجمني  بعَض 
ا  ة تأتي ترجمتهم جافة جّدً ديوان شعر أو سيرًة ذاتيَّ
وبلغة ركيكة، وتكون الترجمة مجرَد ُجمل وصفحاٍت 
ِة  ّي ة تفتقُر للطابع واألسلوِب اجلميل، وللغِة األدب تقريريَّ
السليمِة وللمستوى الفني. وكأنَّ الترجمة هي كتاب 
األصلي  الكتاب  عن  ا  ّيً كل يختلف  آخر،  ملؤلٍف  آخر 

الذي جرت ترجمته.
للكتاب:  تقدميِه  ــي  ف خــوري  نايف  ــاذ  ــت األس يقول 
ة أنَّ ناديا تقُف  يَّ «شعرُت وأنا أترجُم الكتاَب إلى العرب
إلى جانبي وتخاطبني بكلِّ كلمة ورَدت فيِه. فكنُت 
أدوُِّن على لسانها وكأّنه لساني، ألّنها جتاوزت احلدوَد 
تخاطُب  فانطلقت  نفسها،  املنكفئة على  ة  خصيَّ الشَّ
ما  يخّلد  وهذا  جمعاء..  ة  يَّ واإلنسان عاّمة،  اجلمهور 
يقول الكاتب، ويدخل كّل عقل، ويلج كل فؤاد. إّنها 
نقطِة  من  طريقها  شّقت  التي  ة  العصاميَّ املرأة  مثال 
ة  يَّ املسؤول بعني  مجتمعها  رأت  أنها  مبجرَّد  الّصفر 
مبادئها  عن  رت  وعبَّ واإلخــالص،  والصدق  واالنتماء، 
وأقوالها  أعمالها  وجعلت  فقط.  بالقول  ال  بالفعل 
والّصالح  لبالدِه  اخلير  يريُد  إنسان  كّل  مع  متطابقة 

ملجتمعِه». 
لقد صدق األستاذ نايف في كالمه هذا. وهذه املقدمة 
ُد  جتسِّ بالضبط.  نــاديــا  املرحومة  وجتــّســد  تعكس 
شخصيتها وأحالمها وطموحاتها ومبادئها، وإصرارها 
ة  يَّ العرب ــرأة  امل وحقوق  قضايا  نصرة  ألجل  وكفاحها 
الذي  عام،  بشكل  العربي  واملجتمع  خاص،  بشكل 
في  تعيش  زالــت  ما  منه  كبيرة  شريحة  بل  قسٌم، 

ة صعبة في الداخل.   ظروٍف اقتصاديَّ
ِة - ترجمة نايف خوري،  يَّ للعرب يقع الكتاُب املترجم 
في 136 صفحة من احلجم الكبير، وتظهر على وجِه 
الّتظهير  وعلى  حلو،  ناديا  للمرحومِة  صورٌة  الغالف 
صورة أخرى للمرحومِة ناديا مع كلمة لألستاذ نايف 
خوري. واجلدير بالذكر أنَّ األستاذ نايف كانت تربطُه 
ناديا، وولد كالهما  صداقة وزمالة مع أكرم حلو زوج 
الرامة اجلليلّية، وكانا زميلني على مقاعد  في قرية 
ة والثانوّية. وبعد أن أنهى  يَّ الدراسة في املرحلة االبتدائ
ة في  أكرم حلو املرحلة الثانوية تابع دراسته األكادمييَّ
تل أبيب وتعرف إلى ناديا وتزوَّجا وسكنا في مدينة 

يافا. 
ــرُة كفاح  ــاة ومــســي ــرُة حــي ــي ــو س ــذا الــكــتــاب ه إنَّ ه
السّيدة  ــرائــدة  وال العصامية  العربية  للمرأِة  طويلة 
ورائدة  ة  طالئعيَّ كمبادرة،  انطلقت  التي  حلو،  ناديا 
وزوجها  احلنون،  ووالدتها  العطوف،  والدها  بتشجيع 

احملّب وبناتها البارَّات. واستخدمت وكرّست أفكارها 
تنطلَق  كي  ة  الذاتيَّ بقدراتها  واستعانت  التحررّية، 
أفضل.  مستقبل  لبناء  األمــام،  نحو  كله  مبجتمعها 
املجتمع  هذا  كثب  عن  ورأت  المست  أن  بعد  وذلك 
املتخبط، والغارق في ديجور الفقر والظلم واإلجحاف 
ثارت  تغييره.  الواقع  وقرَّرت  والتمييز. رفضت هذا 
ناديا على األوضاع، أبت أن جتلَس مكتوفة اليدين، 
إلى حال، وأظهرت  املجتمَع من حال  تقوُد  بل راحت 
ــاَم  زم تتولى  أنَّ  ـــرأة  امل بوسع  ــه  أن املجتمع  لفئاِت 
فأنِت  استطعُت  أنا  إذا  قائلة:  املرأة  وتخاطب  األمور. 
مة األستاذ نايف خوري). تستطيعني أيًضا. (من مقدِّ

عائلِة  وعن  جذورها  عن  الكتاب  في  ناديا  ُث  تتحدَّ
ها عائلة  ها ألمِّ ها ألبيها عائلة قديس، وعائلة جدِّ جدِّ
فتستعرض  النكبة.  عام   - 1948 عام  قبل  منّير، 
عام  وبعد  ــداب،  ــت االن حكم  ــان  إب العائلتني  تــاريــخ 
واللد  يافا  في  أقاربَها  بعَض  أن  وكيف  النكبة. 
عام  احلرب  اندالع  أثناء  البالدـ  خارج  إلى  سافروا  قد 
1948. ولم يتمكن هؤالء من الرجوع بعد قيام دولة 
لفترة  معهم  والتواصل  االتصال  وانقطاع  إسرائيل 

وديع  أبيها  بني  التعارُف  متَّ  كيف  وتسرد  طويلة. 
ناديا  وتتطرّق  فتزوجا.  منّير  سلوى  وأمها  قديس 
إلى طفولتها األولى، وعن بيتهم القدمي عندما كان 
يسكنون  جميًعا  واألبناء  وأعمامها  والدها  ــوة،  األخ
انتقال عائلتها إلى منزل  البيت، ومن ثم  في نفس 
ث بإسهاب عن والدها، وشخصّيته  آخر أوسع. وتتحدَّ
ة، وأّنه إنسان مثقف، وكان دائًما يدعم  بَّ ة واُحملِ القويَّ
أوالده ويؤازرهم ويشّجعهم في سبيل الّنجاح والتقّدم. 
تِه  ولشخصيَّ ا.  ّيً وصحاف مدرًّسا  يعمُل  والدها  وكان 
كشخصّية  وإخوتها،  ناديا  على  كبير  تأثيٌر  زة  املميَّ
ة ألوالِدها  أمها اإلنسانة الواعية واملدركة واملثقفة واحملبَّ

والتي لعبت دورًا كبيرًا في حياة العائلة. 
وكيف  طفولتها  مراحل  مسهب  بشكل  وتستعرُض 
ة،  ٍة قويَّ ة وتتمتُع بشخصيَّ كانت نشيطة وفّعالة وذكيَّ
اجلميع.  من  ومحبوبة  املدرسة  في  مجتهدة  وكانت 
ة  واجلامعيَّ ة  والّثانويَّ ّية  االبتدائ دراستها  عن  ُث  تتحدَّ
ة   االجتماعيَّ العلوم  موضوع  واختيارها  بعد،  فيما 
وتعرفها إلى السيد أكرم حلو، الذي تعود أصوله إلى 
قرية الرامة، وزواجها منه وإقامتهما في مدينة يافا، 
بالقرب من أهلها وذويها وعائلتها، وإجنابها لبناتها 

البنات  ودراسة  أمها،  مبساعدة  بناتها  وتربية  األربع، 
في  ناديا  وتدخُل   . وزواجــهــنَّ ة  اجلامعيَّ املرحلة  حتى 
احلديث بشكل موسع وسردي، في كتابها، عن مسيرة 
حيث  اجلامعة،  من  تخرجها  بعد  الطويلة  كفاحها 
العلوم  في  املاجستير،  الثاني،  اللقب  على  حصلت 
االجتماعّية. وكانت تعمل في البداية، بعد الدراسة 
أحد  في  موّظفة  األكادميّية،  دراستها  وأثناء  ة  الثانويَّ
املصارف، ثم عملت في املجال االجتماعي لتتمكن 
من مساعدة أبناء مجتمعها، وخاصة في مدينة يافا 
وتردِّي  الفقر  سكانها  من  الكثير  يعاني  كان  التي 
ووضعت  واملعيشي.  والثقافي  التعليمي  املستوى 
ة وقضاياها.  يَّ نصب عينيها بشكل خاص املرأة العرب
ة قبل أكثر من ثالثني  يَّ ألّن وضع ومكانة املرأة العرب

سنة كان مترّدًيا للغاية.
ــرأة  امل لقضايا  ــى  األول املستشارَة  حلو  ناديا  كانت 
ة، وكرّست منصبها  ّية في مركز السلطات احملليَّ العرب
هذا للدفاع عن حقوق املرأة من كاّفة النواحي: احلياتّية 
في  وساهمت  ة،  يَّ واإلنسان ة  والثقافيَّ واالجتماعّية 
اِت والندوات، وإقامة  يَّ النشاطاِت والفعال الكثير من 

املهرجانات لدعم املرأة وتعزيز مكانتها، وتوفير أماكن 
ومعيشتها،  كرامتها  تضمُن  لها،  مريحة  عمل 
بفضل  الهامة  واملرافق  املراكز  من  الكثيَر  وافتتحت 
قوّية  ٍة  بشخصيَّ ومتتعها  وجرأتها  وكفاحها،  جهدها  
ة  ومحترمٍة ومحبوبة من اجلميع. فهي امرأة عصاميَّ
بكل معنى الكلمة، بدأت من نقطِة الّصفر ووصلت 
إلى ما وصلت إليه بفضل كفاحها وجهدها وكفاءاتها 
واملمثلة  والوحيدة  ــى  األول املستشارة  ــي  وه الــفــذة. 
إلى  وقد وقف  عاّمة.  ة  يَّ العرب املرأة  لقضايا  والّناطقة 
جانبها وقّدم لها كل الدعم زوُجها أكرم وبناتها. وتورد 
وإجنازاتها،  أعمالها  موسع  بشكل  كتابها  في  ناديا 

والوظائف واملرافق التي عملت فيها. 
«هيرش»  مركز  ــي  ف ومسؤولة  ــرة  مــدي عملت  كما 
مت خدمات كثيرة ألهالي يافا وألطفال  للّطفولة، وقدَّ
ّية األخرى قبل أن تصبَح عضوًا  يافا وللعائالت العرب
زرتها بشكل شخصي في  بدوري،  وأنا  البرملان.  في 
لقاء مطوًّال،  يافا، وأجريت معها  مركز «هيرش» في 
ُنِشَر في عدِة وسائل إعالمية. وبعد مركز «هيرش» 
انتقلت للعمل في البرملان حيث فازت في االنتخابات 
بجدارة، وكانت قد ترَشحت ضمن القائمة القطرية في 

ة األولى التي ترشح نفسها  يَّ حزب العمل، وهي العرب
ضمن القائمة القطرّية. وعن طريق عملها في البرملان 
حّققت الكثير من اإلجنازات، وخاّصة بالنسبِة لقضايا 
ّية واقتراح سنِّ بعض القوانني اجلديدة التي  املرأة العرب

صودق عليها، والتي تخدم حقوق املرأة والعامل. 
مؤّسسِة  ــي  ف عملها  عــن  ــًضــا  أي ــا  ــادي ن ُث  ــتــحــدَّ وت
قبل  («الهستدروت»)  العّمال  نقابة  في  «نعمات» 
لهذه  رئيسة  بجدارة  تعيينها  وّمت  البرملان،  دخولها 
ُتعنيَّ  ّية   عرب أّول  وهي  الهستدروت؛  في  سة  املؤسَّ
في  حتصى  ال  ــإجنــازات  ب وقامت  املنصب.  هــذا  في 
وخاّصة  والعامالت،  العّمال  حقوق  عن  الدفاع  مجال 
ما  مرحلة  عن  ُث  وتتحدَّ بأجورهم.  الّتالعب  عــدم 
امليداني  للعمل  ورجوعها  البرملان  من  خروجها  بعد 
االجتماعي والّثقافي، وعن سفرها املتواصل إلى خارج 
والندوات  البعثات  من  الكثير  في  واشتراكها  البالد 
ألجل  وغيرها،  والسياسّية  الثقافية  واألمسيات 
وأفضل  زاهر  مستقبل  وألجل  األمن،  وحتقيق  الّسالم 
كلِّ  في  اإلنسان  مكانة  ولرفع   املجتمعات،  جلميع 
مكان. وقد التقت بالكثير من الشخصياِت العاملية 
ة،  والثقافيَّ واالجتماعية  ة  السياسيَّ والبارزة:  الهامة 
مثل: كوفي عنان، وامللك عبد الله وآرنولد حاكم والية 
نشاطها  متارُس  وبقيت  وغيرهم.  بأمريكا،  تكساس 
املراحل  حتى  ة  يَّ واإلنسان مجتمعها  ألجل  وعملها 
كتابها  صدر  وقد  حياتها.  من  األخيرة  واللحظات 

وسيرة حياتها بالعبرّية قبل سنتني من وفاتها.
العجمي)  ــّي  ح مــن  ـــدة  (رائ الكتاب  ــذا  ه خالصة   
هذه  حلو  ناديا  حياة  مسيرة  بتوسع  يستعرُض  أّنه 
في  ونشاطها  كفاحها  عن  ُث  الفذّة،  ويتحدَّ اإلنسانة 
شّتى امليادين، حتى قبل وفاتها. إنَّ أسلوب ناديا في 
ة شائق وجميل وسلس، ولغتها  الكتابة بالّلغة العبريَّ
ة راقية وممّيزة، فهي مبدعة في اختيار املفردات  يَّ األدب
ة.  والعبارات اجلميلة، ومتمّكنة جًدا من الّلغة العبريَّ
وهذا ما كّنا نراه ونشهده في أحاديثها وخطاباتها في 
البرملان وفي كّل مناسبة. وال يقلُّ عن كتابها  قاعة 
الترجمُة  وروعة  وجماًال،  جودًة  ة  العبريَّ باللغة  الصادر 
األستاذ  والكاتب  اإلعالمي  الصديق  بقلم  له  ة  يَّ العرب

نايف خوري. 
بعد   ،6/2/2015 بتاريخ  حلو  ناديا  توفيت  لقد 
إصابتها بداء عضال لم ميهلها طويًال عن عمر يناهز 
الذين  كّل  على  أليم  وقٌع  لوفاتها  وكان  عاًما.   61
لعائلتها  تعوَُّض  ال   وخسارة  كثب،  عن  يعرفونها 
وللمجتمع  واألصــدقــاء  ومعارفها  وبناتها  ولزوجها 
ُه  بأسرِه. ولقد تركت وراَءها فراًغا كبيرًا يصعب أن يسدُّ
ويشغله أحد، ألّنها بالفعل املرأة األولى الفّذة والرائدة 
ة  في الّنضال والكفاح في سبيل القضايا االجتماعيَّ
ة واالقتصادّية، وفي الّدفاع عن حقوق املرأة  يَّ واإلنسان

ة، وألجل رفع شأنها ومكانتها في املجتمع.   يَّ العرب
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إلى حكومة بنيامني  لقد انضم رئيس حزب ”يسرائيل بيتينو“ 
ملوشيه  خلًفا  الدفاع  وزير  منصب  فيها  سيشغل  التي  نتنياهو 
الفعل،  ردود  ــا  إزاءه تباينت  خطوة  في  وذلــك  يعلون،  (بوغي) 
فالبعض عّلقها رايًة على عصا ببيبي الساحر، وآخرون أتبعوها 
مبا سبقها من بهلوانيات سياسي ماكر مخادع، وقّلة استوعبتها 
تتناثر  إناء دولة متصدع  كضربة أخيرة تهّشم ما بقي ساًملا من 
أجزاؤه منذ سنني، وتتدحرج اآلن بتسارع مقلق صوب هاوية فحماء. 

بعيني، هي ما  تأثيرات متعددة وأخطرها،  لهذه اخلطوة  ستكون 
باألقلية  وبعدها  إسرائيل  في  العرب  املواطنني  مبصير  سيلحق 
النظام  إليه  وصل  الــذي  الــدرك  ذلك  استشعرت  التي  اليهودية 
املتفجرة في  احلاكم؛ ففي اجلبهات األخرى، وأقصد تلك األحداث 
منطقة الشرق األوسط وفي مناطق أخرى في العالم، تدار األمور 
ّية واصطفافات سياسّية  وتضبط وفًقا لقوانني حتكمها مصالح دول
جديدة، بعضها سيستسيغ تقوية حكومة بيبي بدخول ليبرمان 
هذا  إلى مخادع  االثنني  دفع  من  منهم  يكون  قد  أو حتى  وحزبه 
ًيا  صهيون كياًنا  إسرائيل  عندهم  كانت  ّممن  فكثيرون  ــزواج؛  ال
مزعوًما، أمسوا، في عصر الربيع األعجف، حلفاء لها وشركاء في 

مستقبل ما زالت أثوابه ُترفأ في مخايط العبث املبكي.
األكثرّية من املواطنني العرب في إسرائيل لم تلتفت لهذا التحّول، 
ما  وكأن  اليومّية  حياتها  شؤون  مواجهة  في  ماضية  جندها  بل 
يحدث ال يعنيها ولن يؤثر على مستقبلها باملطلق. ويبقى األخطر 
ّية  ذلك االنكماش املزعج الذي متارسه معظم قيادات اجلماهير العرب
البلديات  رؤســاء  فأين  األوان.  ذات  في  ومستفزة  محزنة  بصورة 
واملجالس احمللّية وأين طواقم ومسؤولو اجلمعّيات األهلّية وغير 
السياسة  وعلماء  واملؤرخون  واإلعالميون  املفّكرون  وأين  احلكومّية 
وأصحاب رأس املال والشركات الكبيرة؟ أفلم يستشعروا أّنه أوان 

الّشد والهمم! 
إّن انضمام ليبرمان وزيرًا للدفاع وعلى حساب عضو قيادي في 
الّدولة  وتاريخ حروب هذه  بارز في سجل  احلاكم وعسكري  احلزب 
-  ليس مجرّد دخول ”العب تعزيز في الفريق اليميني املتطرّف 
الذي يقوده نتنياهو زيادة في حتّديه للمجتمع الّدولي“، كما جاء 
حدث  هو  بل  املنشور،  بيانها  في  املشتركة  القائمة  تعقيب  في 
اإلسرائيلي،  احلكم  نظام  بنية  في  جوهرّية  تفاعالت  إلى  يشير 
لقارئيه  يعلن  توصيفي  بيان  من  بأكثر  جديرًا  كان  كذلك  وألّنه 
ا  بسطحّية وسذاجة على ”أّن دخول ليبرمان للحكومة ليس غريًب
أو شاًذا بل كما قال املثل الّشعبي "وافق شٌنّ طبقة". فالتنازل عن 
بوغي يعلون رغم مواقفه وتاريخه، يختم عملًيا مسلسًال يخرجه 
من  بإبعاد  بدأ  عندما  املبّكرة  مشاهده  وتعود  زمن  منذ  نتنياهو 
مريدور  وداني  بيغن  بني  ومنهم  الّليكود  أمراء  حينه  في  سّموا 
قادة قدوا من مبادئ ذلك  ”إسقاط“  أو  التخّلص  وغيرهم، وتاله 
عّدة  جمعتها  شريحة  مثل  الذي  التقليدي  التاريخي  الليكود 
مقوّمات لم تعد معّدة الّنظام اجلديد قادرة على هضمها وبلعها، 
ومنهم سيلفان شالوم وجدعون ساعر ونعومي بلومنطال وهيرشزون 

وأوملرت وغيرهم.
الفريق ال  الّتنازل عن ”كابنت“  غير أّن ضّم العب تعزيز ال يبرّر 
سّيما ونحن نعرف ما أعلنه هذا الكابنت على املأل حني كتب في 
سيرته الّذاتّية التي أسماها ”طريق طويل قصير“ أّنه توصل إلى 
أن يعيش مكاننا  يريد  الِفَلسطينّي  الّشريك  ”أّن  استنتاج على 
بل  االستقرار  تنازالتنا  تدعم  ال  احلالة  هذه  وفي  بجانبنا،  وليس 
تقوّضه، ولذلك توّصلت إلى خالصة أّنه، في حقيقة األمر، ال يوجد 
فريق  له مكاًنا في  لم يجد  الّدولتني“، ومع هذا  لنا شريك حلّل 

”الكيكبوكسينغ“ الذي يقوده بيبي.
معرفتنا ملاذا اختار نتنياهو وجوقته ليبرمان على حساب زميلهم 
ما  إلى  استكشافها  بعد  نتوّصل  قد  ألّننا  أساسّية  قضّية  هي 
سيترتب على ذلك من نتائج وعواقب، وعندها رّمبا سننجح بوضع 
ّية من شأنها أن تصد ما نتوّجسه من مخاطر.  برامج عمل نضال

فكّل  ــك،  ذل عن  قاصرة  ألّنها  بذلك  تقم  لم  املشتركة  القائمة 
ًيا مغايرًا إزاء ما يحصل  مرّكب من مرّكباتها يحمل موقًفا مبدئ

وموقًفا مختلًفا بشكل جوهري ملا تعنيه تلك األحداث ولكيفّية 
التصّدي إليها. 

البيانات  تلك  نقرأ  أن  الــفــروقــات  تلك  نستبني  كــي  ويكفي 
الرئيسّية الثالثة، علًما بأّن كثيرًا من األحزاب واحلركات العربية 
القائمة  أّكدت  صمًتا؛ فبعدما  أدراجها  ومألت  مواقفها  غّيبت 
املشتركة أّن ما حصل لم يكن أكثر من ”وافق شّن طبقة“  هاجم 
بيانها بوغي يعلون ووصفه مبجرم احلرب وهاجموا، كذلك، اإلعالم 
اإلسرائيلي الذي وصف أخالقّية موقف بوغي بدفاعه عن اجلنرال 
غوالن وتصريحاته التي لم ترق لبيبي وحكومته العنصرية، في 
ّية أو فكرة  حني خال بيانها من أي مقترح عملي ألي خطوة نضال
في هذا االجتاه، وهذا في انسجام تام مع بيان الّنائب زحالقة الذي 
إلى  ليبرمان  دخول  أن  مؤّكًدا  يعلون  بوغي  على  هجوًما  ضمنه 
احلكومة هو كمن يضيف صفرًا إلى أصفار كثيرة، ومضيًفا على 
موقف املشتركة فكرة عمومّية بعدما خلص إلى القول إّن: ”هناك 
وجه آخر لكّل مصيبة. ووجود ليبرمان وزيرًا لألمن يسّهل فضح 
الّسياسات واجلرائم اإلسرائيلية، وهي فرصة للخروج مببادرة جدية 
لنا  يكشف  لم  اإلسرائيلّية“.  احلكومة  ومعاقبة  ومحاصرة  لعزل 
زحالقة من أين وكيف سيبدأ احلصار؟ أمن القرم أم من القرن؟ من 
الّصحراء وما تخبئه لنا من رياح أم رمبا ننام أوًال والصباح رباح!   

أما بيان اجلبهة الدميقراطية فكان مختلًفا بشكل جوهري إذ أن: 
”التجارب التاريخية تثبت أّن الفاشية ال تبسط سيطرتها حني 
متتلك أكثرية برملانية فحسب، بل حني تخبو األصوات وتنتكس 
اإلرادات، وتنعدم املقاومة.. إّن مطلب الساعة هو النضال العربي - 
اليهودي العنيد ضد االحتالل والعنصرية“، وهم لذلك ناشدوا كل 
املؤمنني بقيم الّسالم واملساواة والدميقراطية بضرورة العمل املشترك 
ّية تاريخّية –  حيث: ”ال منلك ترف اليأس. بل تقع علينا مسؤول
وهي إنقاذ الشعبني من الكوارث املترّبصة، ووقف احلرب القادمة“، 
القوى  وكل  ويهودا،  عرًبا  واملواطنني،  املواطنات  كل  دعوا  وعليه 
السبت 28.5.2016  مساء  األلوف  ملظاهرة  للتجّند  واملنظمات، 

في تل أبيب. 
إذن، فاملشتركة تنطق مبا قّل وال يدل، ألّنها ليست أكثر من خيمة 
أكثر  ليس  فليبرمان  ُيطمئن  والتجمع  األعــداء.  غير  األخوة  تلم 
من صفر يضاف على أصفار احلكومة، واحلّل محاصرة ومعاقبة 

احلكومة اإلسرائيلّية.  
تنظيًما  كونها  وطريًقا، رغم  موقًفا  اجلبهة  تقترحه  ما  ويبقى 
ضعيًفا ومفكًكا، هو الفرصة واألمل. فكم قلنا أن جميع ضحايا 

الفاشية حلفاء.
ما يحصل في إسرائيل اليوم قد حصل في أوروبا من قبل، وهذا 
أّنه  يائير غوالن حني صرح  اجلنرال  نائب رئيس األركان  ما قصده 
سبعني  قبل  أملانيا  في  حدثت  تفاعالت  إسرائيل  في  ”يشّخص 
ّية  عاًما“، فالّنظام اإلسرائيلي ينجز ما قامت به قبله أنظمة أوروب
فاشّية حني أطبقت، فكوكها كاملالزم على مفارق ومفاصل احلكم، 
وقد تسّنى لها ذلك بعد أن تخّلصت أوًال من أعدائها الّتقليدّيني، 
أنهت  ثّم  واملختلفني،  األقلّيات  وبني  واالشتراكّيني  كالشيوعّيني 
في  حالفوها  من  رقبات  على  دائسًة  احلكم  رأس  إلى  ارتفاعها 
البدايات مثل الليبراليني واحملافظني الذين لم يعد لهم مكاًنا في 

نظام أسمته احلضارة بالفاشّية.
”لقد  قال:  إذ  سيرته  في  يعلون  كتبه  ما  نقرأ  أن  املفارقات  من 
تعّلمت أنه في عالم متغّير بوتيرة متصاعدة وفي جميع مناحي 
احلياة، من ال يسأل نفسه في كّل صباح ومساء: ”ماذا تغّير“ 
يتحّول إلى إنسان غير ضروري“. لم يسأل يعلون نفسه ”ماذا 
تغّير“ في إسرائيل خالل عقود طويلة من قمع شعب آخر، حتى 
وجد نفسه عالة على نظام حكم خدمه حتى طلوع األرواح، وهو 
ليس وحيًدا، فاليوم يتحرك واحد مثل إيهود براك ليصف احلكومة 
بالفاشّية، وكذلك يفعل روني دانييل وهو صحافّي عرف بيمينّيته 
البارزة  وسبقهم إلى ذلك اجلنرال غوالن ومئات آخرون، فكّلهم بدأوا 
يشعرون أّن رقابهم قد تداس، وقد يأتي دورها بعد رقاب العرب. 

يهودّية عنصرّية،  طبقته  فاشًيا وال  العرب  شّن  يكن  لم  وأخيرًا، 
فإذا كان ليبرمان شًنا وافق طبقته، فليفّتش كّل ”شن“ مّنا عن 

”طبقته“ ولنصرخ مًعا يا كّل ضحايا الفاشّية اّحتدوا.
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يّدعون  طويل!  طابور  أو  منٍل   ُ خيط  الواقفون 
لقاء  وينتظرون  عمل،  عن  البحث  أو  املــرض 
الواجهة  خلف  من  برأسه  يطلُّ  الــذي  املوظف 

الزجاجّية. 
وفي اتفاٍق غير معلن، يتابع املصطّفون مالمح 

اخليبة  بعالمات  الوجه  ممتقع  غادر وهو  فإذا  الــدور،  يصله  َمن  وجه 
العرب، والالفت أنهن  النساُء دعواتهّن على االحتالل واحلّكام  صّبت 
ال يكررن الدعاء مرتني، أما إذا بدا االرتياح على وجه املراجع َحمْدَن 

الله حمًدا كثيًرا. 
رمبا ُكنُْت الوحيد بينهم الذي يتكئ على ُحلٍم أو ساق وردٍة.  

ظننُت أّنني سألقى املدينَة غًدا! رّتبُت بدّقة متناهية تفاصيل املشهد، 
حيث أخذُت حّمامًا فاترًا في السادسة صباًحا، وحلقت ذقني، وارتديُت 
بدلة فيروزّية الّلون، وقميًصا لؤلؤًيا، وشّددُت ربطة عنق صفراء مرّصعة 
بأزهار صغيرة، ثّم شّرعُت رئتَيّ لرذاذ عطر ثقيل ال حتّيده غيمة التبغ. 
أقّدُر أن أصل قرابة العاشرة صباًحا، وعليه؛ سأحتسي قهوتي في أّول 
صباح لنا مًعا في ذلك املقهى قرب ساحة احلناطير، بعدها سأبحُث عن 

مطعم في وادي الّنسناس، ليفرُد لنا مائدة إفطارنا السماوّية. 
وقبل أن أجري اّتصاًال بأصدقائي في املدينة، سأكون قد حجزُت غرفة 
في فندق حّداد املطّل على جاّدة أبي نواس، ذلك البناء القدمي الذي 
ُشّيد في نطاق مستعمرة أملانّية أقيمت في املدينة قبل قرنني من الّزمن. 

ليلة واحدة هي األولى التي سوف أبّذر فيها الّليل على شرفة الرصيف، 
تتاح  ورمبا  امللح والصدف،  يحمل رائحة  بنسيم  فيها صدري  وأغسل 
لي فرصة جلمع ما ترك املوج من حكايا على دفتر الّرمل، أعيده معي 
إلى قوقعتي خلف اجلدار، حيث أجمعها في زهرّية بحرّية، مع أحجار 
ملساء، أحاول بها جّر البحر إلى خاصرة اليابسة، حيث يفيق الصبح 

على غابة إسمنتّية لم حتتمل رّقة الّلوز.   
ُكنُْت أفّكر ببعض املفردات، التي رّمبا ألقيها مساًء في احتفال ثقافيٍّ 
فريد، حتتفي به املدينة بحكايتها التي ُنّظمت على يد عازف اجليتار، 
بأربع حركاٍت إحترافّية، حني مّدت الّلعنة مخالبها، وأغلقت طاقة احللم 

في باب الّزنزانة الكبيرة بكلمتني: تصريحك مرفوض.
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حياة  ــي  ف ــهــات  ــوّج ــّت ال أصــعــب  ــن  م إّن 
بــأن  لنفسه  ــا  ــاًمل ظ ــون  ــك ي أن  اإلنــســان 
لنفسه  ظلمه  ــم.  ــّظــل ال ـــوان  أل أقحمها 
بالتعّدي  لنفسه  وظلمه  لله،  مبعصيته 
حرّمه  أشكاله  بكّل  والّظلم  اخللق.  على 
عباده. على  ــه  ــرّم وح نفسه،  على  الله 

ــاِدي  ــَب ِع ــا  (َي القدسي  احلديث  في  فقال 
وََجَعْلُتُه  َنْفِسي  َعَلى  َم  ْل الظُّ َحرَّْمُت  ي  ِإنِّ
َنُكْم ُمَحرًَّما َفَال َتَظاَملُوا)، فكيف يظلم  ْي بَ
ــه؟!  رّب مع  معاملته  في  نفسه  ــســان  اإلن
الّسؤال احلديث القدسي  يجيب على هذا 
خلقتك  آدم!  ابــن  يا  لك  ا  (عجًب القائل 
ســواي،  وتشكر  ــَك  ــُت ورزق غيري،  وتعبد 
عنك،  غّنيٌّ  ــا  وأن بالّنعم،  إليك  أحتّبب 
 ، وتتبّغض إليَّ باملعاصي، وأنت فقيٌر إليَّ
صاعد). ــيَّ  إل ــرُّك  وش ــازل،  ن إليك  خيري 

فاملؤمن يتعامل مع الله كما كتب الله على 
تعالى  قال  خلقه.  مع  يتعامل  أن  نفسه 
لِّْلَعاَملِنيَ) وقال (وََما  ُظْلمًا  رِيُد  ُي الّلُه  (وََما 
رَبَُّك  ُم  َيْظِل يِد) وقال (وََال  ِلْلَعِب ٍم  ِبَظالَّ َك  رَبُّ
أََحًدا). ولذلك يوّجه الله الّلوم للُعصاة. كما 
جاء ذلك على لسان رسوله محّمد (ص): 
بَِني اْبُن آَدَم  ”يقول الله تبارك تعالى: (َكذَّ
َوَشَتَمِني   ، بَِني  ُيَكذِّ أَْن  لَُه  َبِغي  َيْن وََما   ،
”؛  َيْشُتَمِني)  أَْن  لَُه  َبِغي  َيْن وََما  آَدَم  اْبُن 
وََأَنا  َر  ْه الدَّ َيُسبُّ  آَدَم  اْبُن  (ُيؤِْذيِني  وقوله 
َهارَ). وَالنَّ ْيَل  اللَّ ُب  ُأَقلِّ ُر  اْألَْم َيِدي  ِب ُر  ْه الدَّ

ولألسف حال أغلب الّناس ظاملني ألنفسهم 
في تعّديهم على الله، إّال َمن تاب واستقام 
(وََمــْن  تعالى  قال  الّصاحلات.  من  وعمل 
َو ُمؤِْمٌن َفَال َيَخاُف  اِت وَُه اِحلَ َيْعَمْل ِمَن الصَّ
ُظْلًما وََال َهْضًما). وأّما ظلم العبد لنفسه 
باالعتداء  فيكون  الّناس  من  تعامله  عند 
أم  بالّتصريح  عرضهم  أو  مبالهم  عليهم 
بالّشيء  ــو  ول عالنية  أو  ــرًا  س بالّتلميح 
ظلمات.  ــي  ف نفسه  فيدخل  اليسير، 
َم  ْل َم ، َفِإنَّ الظُّ ْل ُقوا الظُّ جاء في احلديث (اتَّ
اَمِة). ويتحّسر الّظالم على  َي ُظُلَماٌت َيوَْم اْلِق
قال  والّظلم.  التعّدي  أقحمها  ألّنه  نفسه 
َلَتَنا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب َال ُيَغاِدُر  تعالى (َيا وَْي
وَوََجُدوا   * أَْحَصاَها  ِإالَّ  يرًَة  ِب َك وََال  َصِغيرًَة 
َك أََحًدا).  ُم رَبُّ وََال َيْظِل َما َعِمُلوا َحاِضرًا * 
ومن أخبار اّلذين سبقونا قّصة أروى بنت 
زيد،  بن  على سعيد  اّدعــت  فقد  ــس،  أوي
أّنه  باجلّنة،  املبّشرين  العشرة  أحــد  وهــو 
فخاصمته  أرضها  من  جزء  على  استولى 
آخذ  كنت  أنا  سعيد:  فقال  اخلليفة.  إلى 
من أرضها شيًئا بعد ما سمعته من رسول 
الله، اّلذي قال: ”َمن أخذ شبرًا من األرض 
له  فقال  أرضني“.  سبع  إلى  طوّقه  ُظلًما 
هذا“.  بعد  ّينة  ب أســألــك  ”ال  اخلليفة: 
فعِم  كاذبة  كانت  إن  الّلهم  سعيد:  فقال 
ماتت  فما  أرضها،  في  واقتلها  بصرها 
متشي  هي  بينما  ثّم  بصرها؛  ذهب  حّتى 
فماتت  حفرة  في  وقعت  إذ  أرضها  في 

دعوة  أصابتني  تقول  موتها  قبل  وكانت 
سعيد؛ وهذه سّنة الله تعالى في الّظاملني. 
َك ِإَذا أََخَذ اْلُقرَى  قال تعالى (وََكَذِلَك أَْخُذ رَبِّ
يٌم َشِديدٌ). وخالل  َي َظاِملٌَة * ِإنَّ أَْخَذُه َأِل وَِه
قد  أرض  على  متّر  قد  احلياة  في  رحلتك 
تبّدد،  قد  وببهاء  تفرّقوا،  وأهلها  خربت 
ــت..  ــب ذه ــد  ق وبصحبة  ــي،  فــن ــد  ق ـــال  ومب
ْيَف  َك َينُظرُوا  َف اْألَرِْض  ِفي  َيِسيرُوا  ْم  (َأَفَل
َر  أَْكَث َكاُنوا  ِلِهْم  ْب َق ِمن  الَِّذيَن  ُة  َب َعاِق َكاَن 
َفَما  اْألَرِْض  ِفي  وَآَثـــارًا  ــوًَّة  ُق ــدَّ  وَأََش ِمْنُهْم 
ا َكاُنوا َيْكِسُبوَن)، فاعلم أّن  أَْغَنى َعْنُهم مَّ
فأذاقهم  للعباد،  الّظاملني  من  كانوا  هؤالء 
الذّل والهوان لدعوة مظلوم سرت في  الله 
الّظاملني.  من  االنتقام  يطلب  الّليل  جوف 
قال رسول الله (ص): دعوة املظلوم يرفعها 
الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب الّسماء. 
ألنصرّنك  وجاللي  وعزّتي  ــرّب:  ال ويقول 
املظلوم  دعوة  (واّتق  وقال:  حني.  بعد  ولو 
حــجــاب).  الــلــه  ــني  وب بينها  ليس  ــه  فــإّن
يروى أّن أحَد وزراء املعتصم، وهو أحمد بن 
دؤاب عذب اإلمام أحمد ألوان من العذاب. 
ظلمني  إّنــه  الّلهم  أحــمــد:  ـــام  اإلم فقال 
أّميا  وشــرّده  وعّذبه،  جسمه،  في  فاحبسه 
مشرّد. فلّما دنا أجل ذلك الوزير، كان يخور 
كما يخور الّثور. فقالوا له: ما لَك؟ قال: 
نصفي  أّما  أصابتني.  أحمد  اإلمام  دعوة 
األمين فوالله لو وقع عليه ذباب لكأّن جبال 
اآلخر  الّنصف  وأّما  عليه،  سقطت  الّدنيا 
فوالله لو قرض باملقاريض ما أحسست أًملا. 
التي  الّصعبة  احلياة  أّن  جميًعا  ولنعلم 
بني  إنتشر  الــذي  الّظلم  سببها  نعيشها 
الّناس. فما جّف املطر وما نزعت البركة، 
الله  أفسد  ومــا  القلوب.  تباغضت  ومــا 
والّظلم  ســاد.  ــذي  اّل الّظلم  من  إّال  األوالد 
لعنة تصيب الّظاملني ومن ركن إليهم. هذا 
شعر  من  فخاف  الرّشيد  هارون  فهمه  ما 
أبي العتاهية اّلذي سجنه هارون الرّشيد. 
فيها:  يقول  ـــارون،  ه ــى  إل رســالــة  أرســل 
املسيء  زال  وما  شؤوم  الّظلم  إّن  والله  أّما 
القيامة  يــوم  ـــان  الـــّدّي ــى  إل ــوم  ــّظــل ال ــو  ه
ــع اخلـــصـــوم. ــم ــي وعـــنـــد الـــلـــه جتــت ــض مت

ــر  ــــارون بــكــى وأم ـــى ه ــت إل ــا وصــل ــّم فــل
الّناس  إّن  رّب  أيا  فقال:  سراحه.  بإطالق 
أنصفتهم  ـــو  ول ــف  ــي وك ــي  يــنــصــفــون ال 
ــحــّن  ي أن  ــي  ــب ــل ق ــح  ــن ــأم ــي/ س ــون ــم ــل ظ
وعيوني. ناظري  عنهم  وأحجب  إليهم 
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ــعــنــصــرة؛ ـــي ال ـــّدوس ف ـــق ــا ال ــه ــن ـــرمي روح اب ــت م ــّق ــل ت

نالت  عندما  األولى  الكنيسة  مع  مجتمعة  مرمي  كانت 
معهم الرّوح القدس. سّر مرمي إًذا يرتبط بسّر الكنيسة.

ــا  ــه ــان ــهــا وإمي ــت ــوم ــأم ــســة ب ــي ـــقـــّدس الــكــن ــــرمي ت إن م
ــة تـــقـــّدس مــرمي  ــس ــي ــن ــك ـــســـوع، وال ـــي ـــتـــهـــا ل وأمـــان
ــرمي: ـــّر م ــي س ــة ف ــّي ــان ــعــقــائــد اإلمي ـــعـــذراء وتــعــلــن ال ال

ّية الدائمة، انتقالها بالّنفس واجلسد  احلبل بال دنس، البتول
إلى الّسماء... الكنيسة تعلن مرمي العذراء شفيعة لنا لدى

ابنها رّبنا وإلهنا يسوع املسيح.
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ــدة  ــي ــعــق ــي لـــهـــذه ال ــح ــي ــس ــد امل ــي ــل ــق ــّت ــد ال ــه ــد ش ــق ل
ــتــشــر عيد  ـــال؛ فــلــقــد ان ـــي ـــّر األج ــى م ـــة عــل ـــّي اإلميـــان
ــاء فــي 15 آب ــم ــّس ـــى ال ـــذراء إل ـــع ـــرمي ال ــال م ــق ــت ان

منذ القرن اخلامس.
ولكن ملاذا االنتقال؟

يجيب القّديس يوحّنا الّدمشقي: ”كما أّن اجلسد املقّدس 
النقي، الذي اّتخذه الكلمة اإللهي من مرمي العذراء، قام 
من  مرمي  ُتؤخذ  أن  يجب  كان  هكذا  الّثالث،  اليوم  في 

القبر، وأن جتتمع األم بابنها في الّسماء».
الكنيسة  رأس  ــر،  عــش ــي  ــان ــّث ال ــوس  ــي ب ــا  ــاب ــب ال إًذا 
ــأخــذ  ب  1946 ــــام  ع ـــي  ف ـــــادر  ب ــة،  ــّي ــك ــي ــول ــاث ــك ال
أجــمــع الــعــالــم  ـــي  ف ــك  ــي ــول ــاث ــك ال األســـاقـــفـــة  آراء 

بنفسها  ــذراء  ــع ال ــرمي  م انتقال  عقيدة  حتــديــد  بــشــأن 
الكاثوليكّي  العالم  فتهّلل  الّسماء.  ــى  إل وجسدها 
البابوّية  ــادرة  ــب ال هــذه  أساقفته  معظم  وتقّبل  بــأســره 
أعلن   1950 ــي  الــّثــان تشرين   1 ــي  وف عظيم.  بفرح 
بنفسها ــرمي  م ــذراء  ــع ال انتقال  نفسه  البابا  قــداســة 

حلقيقة  ”إّنها  ّية:  إميان عقيدة  الّسماء  ــى  إل وجسدها 
ّية  ّية أوحى الله بها، أّن مرمي والدة اإلله الّدائمة البتول إميان
واملنزّهة عن كّل عيب، بعد إمتامها مسيرة حياتها على 

األرض ُنِقَلت بجسدها ونفسها إلى املجد الّسماوي“.
نعيد  أن  إلى  تدعونا  الّسماء  إلى  بانتقالها  مرمي  إّن 
تنا. إّنها تريد أن  الّنظر في نوعّية إمياننا وصالتنا ومحّب
البرارة،  إلى  الرّجاء، من اخلطيئة  إلى  اليأس  ننتقل من 
من احلقد إلى املسامحة. إّنها تدعونا لكي نزيل احلواجز 

من أعماقنا فننفتح على الله وعلى اآلخرين.
مرمي  حلياة  والّسريعة  القصيرة  الّلمحة  هذه  وبعد  واآلن 
على األرض، نقول إّن مرمي العذراء هي أّم الله وشفيعتنا، 

وهي أّمنا وأّمي أنا.
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ـــ:  ــــذراء ب ــــع ــــرمي ال ــون األوائــــــل م ــّي ــح ــي ــس ـــى امل ســـّم
ـــي تلد  ـــت ــي: اّل ــن ــع ــة، وت ــّي ــان ــون ــي ــال ـــس» ب ـــوذوك ـــي «ث
ــى ترجمتها ــق عــل ــف اّت ــه وقـــد  ــل ال ــي تــضــع  ــت ــه، ال ــل ال

أفسس  مجمع  وجاء  الله“.  ”أم  ـ:  ب العالم  لغات  إلى 
هذه  ــول  ح ــام  ق ـــذي  اّل اجلــدل  بعض  لينهي  م)   431)

الّتسمية.
وأّن  طبيعتني،  في  واحــد  شخص  هو  املسيح  أّن  فقرّر 
اإللهّية  الّطبيعة  ذو  الواحد  الّشخص  هذا  أّم  هي  مرمي 
الله، فهي  ابن  أم شخص  أّن مرمي هي  واإلنسانّية، أي 

حًقا «والدة اإلله».
 (395-330) ــوس  ــوري ــغ ــري غ ــس  ــّدي ــق ال ـــال  ق ـــد  وق
قد ــه  ــل ال ـــن  اب ـــان  ـــس «اإلن إّن  بكثير  ــجــمــع  امل ــل  ــب ق

ملرمي  حٌق  لذلك  العذراء.  مرمي  من  جسًدا  لنفسه  اّتخذ 
العذراء أن ُتدعى ”والدة اإلله“.

ــي وقتنا  ـــف، ف مــع األس
نندهش  نعد  لم  احلاضر، 
الله“،  ”أم  الّلقب  لهذا 
ـــرارًا  م نصّليها  فنحن 
ـــرج من  ـــخ ــــرارًا وت ــــك وت
ـــور، ـــع ش دون  فـــمـــنـــا 

ـــنـــا وقـــت  ــس لـــدي ــي ــل ف
والغوص  فيها  للتأّمل 
واستخراج  معناها  في 
ــدخــل في  ــت أســـرارهـــا ل

حياتنا اليومّية.
وتساَءلوا:  ُدهشوا  ــى  األول الكنيسة  مسيحّيي  ولكن 
الّال- الله  أم  املخلوقة  البشرّية  ــرأة  امل هذه  تكون  كيف 

محدود والكلي القدرة وخالق كّل شيء؟!
ــا أم الـــلـــه. هــكــذا  ــًق ـــي ح ـــرمي ه ــة م ــس ــّدي ــق ــن ال ــك ول
ــاء  اآلب رأى  وهــكــذا  ــّدس،  ــق امل الكتاب  ــي  ف الله  أوحــى 
مرمي قــالــت  وهــكــذا  الكنيسة،  ومــجــامــع  ــســون  الــقــّدي

ــى  ــي املــكــســيــك إل ـــي ف ـــوب ــي غـــوادال ــا ف ــوره ــي ظــه ف
احلق». الله  أم  ّية،  البتول الّدائمة  ــا  «أن دييغو:  ــوان  خ

هكذا أراد الله أن يولد ويتجّسد في أحشاء مرمي الّطاهرة، 
القدس ومن مرمي وعاش  الرّوح  والكلمة صار جسًدا من 

بيننا ليحّقق املخّطط اإللهي اخلالصّي للبشر.
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اجلليل  قانا  فــي  الــلــه.  أم  ألّنــهــا  شفيعتنا  هــي  ــرمي  م
ساعته  أّن  ومــع  ــوع،  ــس ي ابنها  لــدى  مــرمي  تشّفعت 
ــرًا  خــم املـــاء  ــــوَّل  وح ــل شفاعتها  ــِب َق ــد،  ــع ب تـــأِت  ــم  ل
ــرح.  ــف ــرس وال ــع ــه، مــعــجــزة ال ــعــجــزات ــــى م ــــرى أول وأج
إذا ــا  ــًم دائ املسيح  يسوع  وإلهنا  ــنــا  رّب يفعل  وهــكــذا 
تشّفعنا لديه بأّمه مرمي العذراء، عن إميان وثقة ومحّبة.

إلى  ــراك  األت دخل  عشر  والّسادس  اخلامس  القرنني  في 
أوروبا منتصرين لنشر اإلسالم، وكان هناك خطر حقيقّي 
البابا  سّلح  عندها  ــا،  أوروّب في  املسيحّية  على  وكبير 
عن  للّدفاع  الوردّية  باملسبحة  الكنيسة  اخلامس  بيوس 

احلضارة املسيحّية.
املسيحي  األسطول  تقابل   1571 األّول  تشرين   7 وفي 
وكان  الّشهيرة،  ليبانتو  معركة  في  التركي  واألسطول 
الّسلطان  أّن  حّتى  وكبيرًا،  عظيًما  املسيحّيني  انتصار 
للسّيدة  البابا  التركي سليمان قال: أخاف من صلوات 

ّية. مرمي أكثر من اجليوش األوروب
لقد ظهرت رسومات ونقوش وأيقونات ُتظهر مرمي العذراء 
رافعة يديها نحو الّسماء متضرّعة إلى الله. هكذا نراه 
البيزنطّية واألختام  والعمالت  نقوش دياميس روما  في 
اإلمبراطورّية ونقوش حجرّية بارزة مثل الّنقش على واجهة

مرمي  تبدو  حيث  حلب  في  دميتريوس  القديس  كنيسة 
ومتشفعة  ومتضرّعة  يًة  ُمصّل يديها  رافــعــة  ــعــذراء  ال

ومتوسطة بني البشر وابنها يسوع املسيح رّبنا وإلهنا.

UM Ò�√ w¼ .d� ™
ــا  ــوحــّن ــي ول ــــه  ألّم ــوب  ــصــل امل ــوع  ــس ي كـــالم  أروع  مـــا   
ــذا، ــك ـــك». ه ـــن ــــــك»، «هـــــذا اب ــيــب: «هـــــذه أّم احلــب

وبكّل محّبة لنا، جعل يسوع أّمه مرمي أّمنا كّلنا. أّم لكّل 
البشرّية، إّنها حوّاء اجلديدة لبشرّية جديدة.

كّلنا نحتاج إلى أّم، وخصوًصا في األوقات الّصعبة في 
احلياة، في الّضعف، في الوحدة، في أوقات الّشّك، في 

األلم.
ومرمي تعزّينا وتشّجعنا وترافقنا في طريق يسوع.

مرمي العذراء هي أّمي.. هي أّمنا.
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اللجنة الشعبية للدفاع عن االوقاف  - حيفالجنة المتابعة العليا للجماهير العربية
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للتواصل: جمال ابو شعبان 0546908937(المقبرة بجانب ستاد نيشر)
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اإلنكليزي  لإلستعماَرْين  العربّيني  واملغرب  املشرق  تعّرض 
والفرنسي في القرن الّتاسع عشر. فمن الّدول العربّية الّتابعة 
عربّية  اإلنكليزي، ودول  االستعمار  حكمها  للمشرق  ا  جغرافّيً
الفرنسي،  االستعمار  حكمها  لبنان وسوريا،  مثل:  مشرقّية، 
ال  كان  احلال  العربي. وبطبيعة  املغرب  دول  أيًضا  حكم  الذي 
االستعماريني  هذين  ظلم  حتت  اخلاضعة  العربّية  للّشعوب  بّد 
(وغيرها من الّشعوب املُستعَمرة من قبلهما) أن تتعّلم لّغتيهما 
اإلنكليزّية والفرنسّية، ألّن االستعمار بشكل عام يفرض لغته 

دائًما على ثقافة الّشعوب املستعَمرة (بفتح امليم األخيرة).
أنا لست ضّد تعليم لغات أجنبّية مثل: اإلنكليزّية والفرنسّية، ولكّني ضّد (أنكلزة أو 
فرنسة) الّلغة العربّية، مبعنى كثرة استخدام مفردات من هاتني الّلغتني في األحاديث 
االجتماعّية والّثقافّية، وحّتى في األحاديث العائلّية في البيت. وال يجوز أبًدا إدخال 

مفردات أجنبّية في لغتنا العربّية اجلميلة.
الّثورة اجلزائرّية انتصرت على االستعمار الفرنسي في عام 1962، وّمت اإلعالن عن 
استقالل تونس واملغرب من حكم فرنسا في العام 1956، لكن الّلغة الفرنسّية ال تزال 
تسيطر حّتى يومنا هذا على مجتمعات دول املغرب العربي، ّمما يعني عدم وجود برامج 
العربّية،  الّلغة  الّتداول في  الّدول، إلعادة إحياء  رسمّية ُمكّثفة في مجتمعات هذه 
ا.  واألمر املُذهل في هذه الّدول هو وجود مثّقفني وساسة مثل: سعيد  ا ورسمّيً اجتماعّيً
الّثقافة والّدميقراطّية“  أجل  من  ”التجّمع  السابق حلزب  الرئيس  اجلزائر  في  الّسعدي 

“ينادي بضرورة اعتماد الّلغة الفرنسّية كلغة البالد واالبتعاد عن الّلغة العربّية.
استخدام  على  يترّكز  بيننا  احلوار  كان  الــدول،  هذه  في  مثّقفني  ألتقي  كنت  عندما 
مفردات فرنسّية كثيرة في األحاديث واملناقشات، حّتى يتطّور األمر فيما بعد إلى 
االستعمار  نتيجة  هذا  أحمد  أستاذ  «يا  أحدهم:  لي  قال  الفرنسّية.  بالّلغة  احلديث 
املغرب  عن  الفرنسي ولى  االستعمار  ألّن  الــّرأي،  هذا  على  أوافــق  فلم  الفرنسي». 
العربي في منتصف اخلمسينات وبداية الّستينات، وكان باإلمكان وضع برامج إلحياء 
الّلغة العربّية لألجيال القادمة. لكن املقّصرين يجدون دائًما مبرّرات عديدة لفشلهم 

ولتقصيرهم.
وملاذا نذهب بعيًدا إلى املغرب العربي. نحن الّشعب الفلسطينّي األصيل، الذي يعيش 
حتت احلكم اإلسرائيلي منذ عام 48، تستخدم نسبة كبيرة في مجتمعنا مفردات عبرّية 
في لغتنا العربّية. صحيح أّن هذه املشكلة ال توازي بحجمها مشكلة الّلغة العربّية في 
دول املغرب العربي، لكن الّلغة العبرّية في مجتمعنا العربي أصبحت – ولألسف - 

ا. وهذا الّسبب غير ُمقنع بتاًتا. مفّضلة لدى الكثيرين بحّجة الّتداول بها يومّيً
تنمو وتترعرع  الّلغة  «إّن  أمارة،  محّمد  البروِفسور  الّلغات  مجال  في  الباحث  يقول 
باالستعمال، وعلينا استعمال لغتنا في مختلف مرافق حياتنا، فهذا كفيل بحفظها 
املسؤولّية  يتحّملون  األهل  فإّن  تغييبنا». ولذلك  محاوالت  ُهوّيتنا ومقاومة  وحفظ 
الكبيرة في تربية أبنائهم على حّب الّلغة العربّية واستخدامها في األحاديث العاّمة مع 

األصدقاء واألقارب العرب واألماكن العربّية العاّمة. 
الّلغة  الّدكتور محمود كّيال قالها صراحة في بحث له، ّمت إعداده بدعم من مجمع 
العربّية في حيفا، في شهر مارس/آذار من العام 2011 ”إّن الّلغة العبرّية التي حتمل 
ا صهيونًيا، أصبحت وسيلة من وسائل تغريب الفلسطينّي ونفيه  خطاًبا فكرًيا وسياسّيً

عن وطنه ومصادرة هوّية مكانه وتهميش لغته“.
االجتماعّي،  الّتواصل  مواقع  في  سّيما  األشخاص وال  من  العديد  هناك ولألسف، 
فلسطينّيون ينشرون أسماَءهم بالّلغة العبرّية وبدون خجل أو حياء، وهناك صحافّيون 
أيًضا ينشرون تعليقات لهم بالّلغة العبرّية على الـ“فيسبوك“. أليس هذا عاًرا عليهم 
كعرب؟ أنا أتفّهم ذلك لو نشروا تعليقاتهم في مواقع عبرّية، لكن أن ينشروا ذلك 
على (الفيسبوك العربي) فهذا بنظري قّمة الوقاحة، ألّن ذلك يعني حسب رأيي ابتعاد 

كّلي عن الّلغة األم وجتاهلها قصًدا بشكل ُمطلق. 
العربّية هي  أّن لغتنا  العبرّية، أن يعلموا  الّلغة  الذين يفّضلون استخدام  يجب على 
”واشنطن  صحيفة  ا.  دولّيً بها  وُمعترف  عاقل،  عربّي  كّل  بها  يفتخر  عاملّية  لغة 
بوست“ األمريكّية، ذكرت في الّسابع من أبريل/نيسان املاضي،  نقًال عن ميكايل 
باركفال، عالم الّلغات في جامعة ستوكهولم: ”أّن الّلغة العربّية أصبحت اآلن أكثر 

الّلغات استخداًما بعد الّلغة الّسويدّية في هذه الّدولة االسكندناڤّية».
الّلغة  «أّن  يرى:  العربي،  األدب  معجزة  عليه  يطلق  الذي  الّرافعي  مصطفى صادق 
مظهر من مظاهر الّتاريخ، والّتاريخ صفة األّمة، وكيفما قّلبت أمر الّلغة - من حيث 
اّتصالها بتاريخ األّمة واّتصال األّمة بها - وجدتها الّصفة الّثابتة التي ال تزول إّال 
«إّن  فيقول:  حسني  طه  الّدكتور  أّما  تاريخها».  من  األّمة  اجلنسّية وانسالخ  بزوال 
املثّقفني العرب اّلذين لم ُيتقنوا لغتهم ليسوا ناقصي الّثقافة فحسب، بل في رجولتهم 

نقص كبير وُمهني، أيًضا».
وبعد كّل ما تقّدم، هل يفهم هؤالء العرب  املُهتّمني بـــ «البسيدر» معنى هذا الكالم؟!
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إن صرت
ثقافة املؤّسسة
أّيها البطل..

املتحّول.
ترعى خزنًة..
فيها معارفنا.
شّباك البناء..
أْسدل ستارته.
عّينوك سعيًدا

توارى..
مع االنبهار والّدوالر

ُيغّيب الّنفس
في قروح العصور.

غفلٌة..

ُحتوُل..
بني نسور البصر..

وجْدول الّسؤال.
يرتدي العهر

كذبًة ونيشانا.
تَوّضْع..

كما شئت.
تقّلْد..

الّرتبة والبدلة
ال تتعّلْم..

َمْهَبلهم املتجّول.
***

ا قبلوك ُبْرغّيً
عّينوَك..
قميًصا.

سلب الّنساء جهاًرا
زرعهم ِحلًال

في مؤّسسة..
بال جدوى..!

يبكي..
في شعابهم القلم.

ينزوي..
بني صفحات

حتّنطت فيها املعاني.
صارت الكلمة ُلْبنة..

على أبواب (األسامي).

منطٌق..
يطيع القالب..

وناسخيه.
لطخة حصاد..

تصحب البساط ومعاليه
***

حصادك..
قلم ُمنتكس..

ُيْعدي.
تسمسر به األبواب.

من يجمع املتزّلفني رداء..
ِملأساتك

يذر الغبار..

في عينيك.
قلم يئّن..

باعتداد الوقت
واخلازوق ثوانيه.
كاِحلس الّطالح..

ينتحر.
أنت اُحملْتفي

وأنت املختفي.
لك.. رحيلك..

في الّسجن..
غريًبا..
وأنت..

ال أحد..!
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القصيدة  كلمات  كاتب  الّنور،  عبد  ناشد  الّشاب   أطلق 
واملُنتج، أغنّية «تعب الهوى»، بعد أكثر من شهرين  من 
األغنّية  ومــوّزع  (ُملّحن  مراد  وسام  املوسيقّي  مع  العمل 
إستديوهات  الّدّقة واِملهنّية  في  مبنتهى  الفّني)،  واملُشرف 
القدس، وقد شاركت فاتن بكري  مؤّسسة «صابرين» في 

من البعنة، للمّرة األولى، غناًء في هذا اإلنتاج.
وأّكد عبد الّنور أّن «تعب الهوى» هو إجناز  لبداية  في 

غاية  األهمّية، ملا حّققت من إنسجام بني عناصر العمل 
سعينا  «ما  وأضــاف  الّتعاون.  استمرار  على  واإلصــرار 
مجتهدين  ذوقكم واستمتاعكم،  إحترام  هو  إليه  ونسعى 
بعمل دؤوب  في نشر األغنّية حّتى تصل إلى أكبر قدر 

ممكن من الّناس، متمّنني أن تنال إعجابكم».
https://www.youtube.com/watch?v=p

gaSNkHD1iY&feature=youtu.be
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بني  ــوع  ــاجل ب ــور  ــع ــّش ال يهاجمنا  ــا  م ــرًا  ــي كــث
الوجبات، فننساق وراء نداء بطوننا ونتناول ما 
جنده أمامنا وما تقع عليه أيدينا غير مكترثني 
نقنع  وقد  اجلــوع.  هذا  إشباع  سوى  شيء،  ألّي 
حّتى  صغيرة»،  «تصبيرة  مجرّد  أّنها  أنفسنا 
يحني موعد الوجبة األساسّية، ولكن نكتشف 
الوجبات  بني  نتناوله  ما  بأّن  اليوم  نهاية  في 
أكثر ّمما نتناوله في الوجبة نفسها، بسبب هذه 

اخلدعة التي تسّمى «التصبيرة».
جوعك  إشباع  اآلن  فيمكنك  تقلقي،  ال  ولكن 
صحّية  خفيفة  وجبة  بتناول  الوجبات  بــني 
وُمشبعة (سناك)، واّلتي حتوي أقّل من 100 

سعرة حرارّية.
إليك قائمة بأكالت خفيفة أو (سناك) حتوي 
لِك  أقــّدمــهــا  ــة،  ــرارّي ح سعرة   100 مــن  أقــّل 
لتختاري األنسب منها أو تنوّعي بينها، كي 
رشاقتك  تتغّلبي على جوعك وحتافظني على 

أو نظامك الغذائّي في نفس الوقت.
 55) كوب من (الفشار) حّب الــّذرة بالزّيت   *
الّترمس  مــن  ــوب  ك نصف   * ــة)  ــرارّي ح سعرة 
املشوي  ــّذرة  ال من  كوز   * حرارّية)  سعرة   60)
كوب من الفول املدّمس  (97 سعرة حرارّية) * 
مشوّية  صغيرة  بطاطا   * حرارّية)  سعرة   82)
كبيرة  مسلوقة  بيضة   * حرارّية)  سعرة   55)
اجلبنة   نصف كوب من   * (75 سعرة حرارّية) 
قليلة الّدسم (70 سعرة حرارّية) * نصف كوب 
الّدسم  خالي  الّلنب  من  والقليل  الّشوفان،  من 

 * حرارّية)  سعرة   83)
ُمدّخن  سلمون  شريحة 
من  كبيرة  ملعقة  مع 
ــل الــّدســم  ــي اجلــــنب قــل
 * حرارّية)  سعرة   60)
الّتونة  من  غراًما   60
بــاملــاء (70  ــًة  ــب ــّل ــع ُم
كوب   * حرارّية)  سعرة 

 * ــة)  حــرارّي سعرة   83) اخلضروات  شوربة  من 
نصف كوب من شرائح الّتفاح مع طبقة رقيقة 
من زبدة الفول الّسوداني (90 سعرة حرارّية) * 
كوب  نصف  مع  الّتوت  من  كبيرتان  ملعقتان 
 8  * حرارّية)  سعرة   75) الّدسم  قليل  زبادي 
حرارّية)  سعرة   80) اجلزر  من  صغيرة  ثمرات 
 2  * ــة)  ــرارّي ح سعرة   30) خيار  ثمرات   3  *
 * حرارّية)  سعرة   66) البندورة  من  (ثمرتان) 
مكّعبات  إلى  املُقّطع  البّطيخ  من  (كوبان)   2
(84 سعرة حرارّية) * كوب من الّشمام املقّطع 
إلى مكّعبات (48 سعرة حرارّية) * كوب من 
نصف   * ــة)  ــرارّي ح سعرة   62) العنب  حّبات 
كوب من مكّعبات املاجنو (90 سعرة حرارّية) 
ثمرة  * تّفاحة متوّسطة (80 سعرة حرارّية) * 
برتقالة  جوافة متوّسطة (37 سعرة حرارّية) * 
(ثمرتان)   2  * حرارّية)  سعرة   62) متوّسطة 
متوّسطتان من الكيوي (90 سعرة حرارّية) * 
13 حّبة لوز (90 سعرة حرارّية) * 3 حّبات من 
الّتمر (68 سعرة حرارّية) * كوب زبادي كامل 

الّدسم (80 سعرة حرارّية).
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هل لكّل مرحلة تطورّية وتيرتها اخلاّصة بها حًقا؟ كيف 
نعرف إذا كان أطفالنا يتطوّرون حسب املعايير املطلوبة، 

ومتى ينبغي أن نبدأ بالقلق؟
”ال  القائلة:  اجلملة  مرّة  تسمعوا  أن  لكم  تسّنى  هل 
الّنهاية  ”في  أو  األّول“؟  للّصف  َحبوًا  طفل  أّي  يصل 
كّلهم سيمشون“! هاتان اجلملتان وأمثالهما صحيحة. 
وفعًال، لم يتسنَّ لي أن أرى أّي طفل يحبو على عتبة 
الّصف األول. لكّني بالّتأكيد رأيت أطفاًال في عمر سنة 
ونصف الّسنة ميشون على الرّكبتني، بدًال من القدمني، 
من  بدًال  شهرًا   11-10 في سن  أطفاًال  كذلك  ورأيت 

احلبو أو الوقوف، يزحفون على مقعدتهم.
يصّح القول إّن كّل طفل يتطوّر بوتيرته اخلاّصة، لكن 
أو  جًدا  بطيئة  الوتيرة  تصبح  عندما  يحدث  الذي  ما 
على العكس سريعة جًدا؟ هل تدّل هذه احلاالت املتطرّفة 

على شيء ما؟ هل تعوّض عن صعوبة ما؟

—ÒuD²�« WLzU�

السنالمرحلة التطّورية

حتى سن ٤ أشهررفع الرأس واالستلقاء على البطن

٤-٦ أشهرالتقلّب

8-6 أشهرالحبو الّزاحف

10-8 أشهرالحبو على ست

10-7  أشهرالقعود

14-12 شهراالوقوف الذاتي

15-12 شهراالمشي الذاتي

لكم  اخلام ألظهر  املعطيات  هذه  لكم  استحضرت  لقد 
نفحص  بحسبها  تطورّية  مقاييس  هناك  بأّن  وأذّكركم 
- نحن األخّصائّيون - تطوّر الّطفل. تعطينا مقاييس 
نرى  أن  فيها  نتوّقع  التطوّر هذه حدوًدا زمنّية معّينة 

قدرات كهذه وغيرها لدى الّطفل.
رأس  فوق  ٍت  ُموقِّ مع  نقف  ا  ّيً عمل أّننا  يعني  ال  هذا 
الّطفل ونفحص إذا جنح بالّضبط في سن 10 أشهر في 
إلينا  تتوّجه  عندما  بل  اجللوس.  لوضع  وحده  الوصول 
وتخبرنا  شهرًا   11 أو   10 سّنه  لطفل  األّمهات  إحدى 
بأّنه ما زال ال يستطيع اجللوس وحده، فمن الّضروري 
لي أن أستوضَح منها إن كان تطوّره سليًما حّتى اليوم، 

أم كان بطيًئا أم أّنه توّقف فجأة في مرحلة ما.
وال  واسعة  يٍة  كّل الّطفل كصورة  تطوّر  ُر  أعتِب ا،  ّيً عمل
نرى  أن  ميكن  غيرها.  عن  مستقّلة  مرحلة  كّل  أعتبُر 
أّن لكّل مرحلة تطورّية حدوًدا ُعليا وحدوًدا ُدنيا، فمَن 
األطفال من يبدأ في عمر 4 أشهر بالتقّلب ومنهم من 

يبدأ فعل ذلك فقط في عمر 6 أشهر.
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- األطفال اّلذين يبدون وكأّنهم عالقون في نطاق احلدود 
التعّلم  يحاولون  أّنهم  يبدو  ال  أي  والُعليا،  الّدنيا 

واكتساب املرحلة التطورّية الّتالية.
من خالل جتربتي، ما ِمن أطفاٍل يبدأون فجأة في يوِم 
واحد بالتقّلب أو احلبو، بل ال بّد أن يسبق ذلك إعداد 
أوًّال  سيحاول  بالتقّلب  الّطفل  يبدأ  أن  قبل  مثًال  ما. 
التقّلب إلى اجلوانب، سيقوم وهو مستلٍق أحياًنا على 
ظهره بإمساك كّفتي قدميه ويتأرجح من جانب إلى آخر. 

حتضيرًا  عملًيا  يعتبر  هــذا 
يبدأ  عندما  لذلك،  للتقّلب. 
 6 سن  من  باالقتراب  طفلك 

بطنه  أو  ظهره  على  فقط  يستلقي  أّنه  ويبدو  أشهر 
لذلك  االنتباه  املهم  من  التقّلب،  يحاول  أن  غير  من 
والتفّحص إذا ما كان عدم محاولته أن يفعل ذلك نابًعا 
باقي  إلى  بالّنسبة  (واألمــر صحيح  ما  من صعوبات 

مراحل التطوّر).
زالوا  وما  األعلى  احلد  وقت  جتــاوزوا  اّلذين  األطفال   -
ال يتقّدمون نحو املرحلة التطورّية التالية. مثًال، طفل 
عمره 7-8 أشهر لم يتقلب بعُد. أطفال يبدو عليهم 
ُيبدي وتيرة  للغاية - من األطفال من  السريع  التطوّر 
3 أشهر،  قبل سن  التقّلب حتى  جًدا،  تطورّية سريعة 

املشي في سن 8 أو 9 أشهر، وهكذا. 
من املهم أن نعرف بأّن التطوّر الّسريع للغاية يتم على 
حساب جودة احلركة وجودة اكتساب املهارة، ّمما يعني أّن 
طفًال كهذا ميكنه مثًال أن ينتقل انتقاًال سريًعا جًدا من 
بأّنه يقع  الوقوف، لكّنه يظهر  إلى  احلبو إلى اجللوس 
فجأة أرًضا وهو جالس، وكذلك ال يكون الوقوف واملشي 
لديه ثابتني ألّنه لم يستخلص كّل مرحلة تطورّية حتى 
نهايتها بل اجتازها كمن أراد أن يضع √. إذا شّخصِت 
أي عالمات من هذه لدى طفلك، فمن املهم أخذ ذلك 

بعني االعتبار. 
في هذه احلاالت الثالث، أنصح بالتوّجه للحصول على 
القول:  مقام  وهنا  مهني.  مختّص  من  خــاص  ــاد  إرش
املرافقة التطورية ليست لتسريع التطوّر  بل للمساعدة 
أن  نعرف  أن  املستحسن  من  ــر.  األم يتطّلب  حيثما 
أن  ميكنه  ما  تطورّية  مرحلة  اكتساب  في  تأخير  أي 
يتدحرج ككرة الثلج وأن يسّبب التأّخر أيًضا في املراحل 

الّالحقة، ورّمبا جتاوَز بعض مراحل التطور. 
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ميكن أن يشير الّتأخير أو الّتعويق في اكتساب املراحل 
متنع  صعوبات  أو  ما  مشكلًة  األمر  في  بأّن  التطورّية 
الطفل من جتريب مرحلة تطورّية ما أو أخرى. الّتحديد 
املبّكر لهذه الّصعوبات ميّكننا من االشتغال على الّطفل 

بسرعة، وكّلما بدأنا أسرع ستكون النتائج أفضل.
من األمــور املهمة األخــرى، ال أقــّل، هو شعور طفلك. 
من  باإلحباط  متاًما  مثَلنا  يشعرون  األطفال  إّن  حيث 
الوقت  كّل  التقّلب  يحاول  الذي  والّطفل  الّنجاح،  عدم 
أو احلبو والتوّجه نحو لعبة يريدها ولم ينجح في ذلك، 

فسيشعر باإلحباط.
ميكن منع هذا اإلحباط بطريقة بسيطة بواسطة االشتغال 
الرّفيق مع الطفل والذي ميكنك من خالله مساعدته في 

الّشعور بالنجاح ّمما سيعزّزه ويقوّيه.
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مرحلة  كّل  تكون  بحيث  متسلسل  األطفال  تطوّر  إّن 
مرحلة  كــّل  في  الطفل  يكتسب  بعدها.  ملا  ــاَس  األس
املراحل  كّل  القادمة، وفي  للمرحلة  له  مهارات ضرورّية 
مًعا يكتسب كل املهارات األساسّية الضرورّية له للقيام 
(على  املستقبل  فــي   البسيطة  اليومّية  باملهمات 
األقل رأَي العني)، مثل الرّكض والقفز واملهمات األكثر 
تشابًكا، مثل اإلمساك بقلم الّتلوين، الرّسم، الكتابة 

والقراءة، وغيرها.
ويصعب  الّصغير  لطفلك  اآلن  تنظرين  أّنك  أعرف  أنا 
عليك تصوّر املرحلة التي سيركض فيها ويجلس في 
الّصّف األّول، لكن من املهم أن تعرفي أّن ما يكتسبه 

اليوَم يؤّثر على مستقبله غًدا، وكذلك كّل ما 
ال يكتسبه.
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(1)
كّل هذه الفؤوس الحتطاب

ظّل الّشجرة؟
الشجرة الوحيدة التي

كانت تظلل البحر
البحر الذي تعلم منِك

الغياب.
 

(2)
هل أخبرتني

ماذا أفعل
بهذا القلب

في غيابك؟.
 

(3)
حاٌد وثقيٌل
مثل مقصلٍة

غيابِك.

(4)
حبال طويلة طويلة

من االنتظار
الدقائق

في غيابك.

(5)
عندما يجّف الّنهر

تعطش البحيرة
هل عرفِت اآلن

كيف تذبل الّنجمات؟.
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»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

تكون  أن  عليك  أمامك،  ا: وأخيًرا ستفرج  مهنّيً
املبادر للعمل.

ا: الّصنارة ستغمز معك، كن مؤّدًبا لتنال  عاطفّيً
ُمرادك.

ا: ال تخشى من اجلهد، فأنت بحاجة للحركة  صحّيً
والّرياضة تفيدك.

»��u— (21 نيسان - 20 أيار)
ل،  املشغِّ من  ستكون  القادمة  اخلطوة  ا:  مهنّيً

عليك استغاللها جّيًدا.
ا: ال تهتم للعّزال، فالّشريك يريدك بشّدة  عاطفّيً

وأنت األفضل.
ا: تتخّطى محنتك ويتحّسن وضعك، لكن  صحّيً

ال تهمل نفسك.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)
عليك  بالعمل،  طريقتك  تختار  أن  بعد  ا:  مهنّيً

االستعانة بشخص مقّرب.
هي  الّشريك  مع  لنجاحك  الّسر  كلمة  ا:  عاطفّيً

«الّصبر»، ال تنفعل أبًدا.
أفضل  فأنت  يفيدك،  لن  األدوية  تناول  ا:  صحّيً

َمن يعرف جسمه.

»��ÊU�d (22 حزيران - 22 متوز)
ا: الوقوع باخلطأ ال يعني الفشل، فالّضربات  مهنّيً

غير املميتة جتعلك أقوى.
ا: واظب على ما تقّدمه للّشريك، فاألمور  عاطفّيً

تسير من حسن إلى أحسن.
فاالستراحة  للّنقاهة،  وقت  إلى  حتتاج  ا:  صحّيً

مفيدة جًدا لك في هذه الفترة.

»_�b (23 متوز - 22 آب)
العمل،  في  سريعة  ًخطوات  إلى  حتتاج  ا:  مهنّيً

وستحصل على ترقية.
ا: الترّوي مع الشريك يجعلك حتصل على  عاطفّيً

نتائج أفضل وسيشعرك بالّسعادة.
بإمكانك  الّضغوطات،  مرحلة  تعبر  ا:  صحّيً

ا. االعتماد على نفسك كلّيً

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)
ا: االعتماد على الغير يعرقل أعمالك.. ما  مهنّيً

حّك جلدك مثل ظفرك.
بالّسعادة  الّشعور  تتجّدد،  لقاءات  ا:  عاطفّيً

يغمرك، وتشعر أّنك محبوب جًدا.
إلى  أنشط، وما زلت حتتاج  اليوم  أنت  ا:  صحّيً

الراحة.. ابتعد عن األدوية.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)
ِاحذر  الهجوم،  للّدفاع هي  ا: أفضل طريقة  مهنّيً

أحد زمالئك في العمل.
مع  تظهر  قــد  الــّتــشــويــشــات  بعض  ــا:  عــاطــفــّيً

الّشريك، األّيام ستخرجك من املشاكل.
الّرياضّية  الّتمارين  بك،  يضّر  االنفعال  ا:  صحّيً

تفيدك جًدا.

»�dIF« (24 تشرين األول - 22 تشرين الثاني)
عليك  الّنجاح،  وحتقيق  املــبــادرة  بعد  ا:  مهنّيً

احملافظة على مستوى عملك.
ا: االبتعاد مع الّشريك عن محيطة يعطيك  عاطفّيً

قرصة لتحسني عالقتك العاطفّية.
ا: صّحتك تتحّسن وتزداد نشاًطاـ تابع ما  صحّيً

متارسه حّتى تستقر.

»�uI” (23 تشرين الثاني - 20 كانون األول)
أكثر  ستتقّدم  ــك  أّن إلــى  الفلك  يشير  ا:  مهنّيً

وأكثر، كن حذًرا في خطواتك.
ا: أنت بحاجة ماّسة إلى احلّب. الروتني قد  عاطفّيً

يبعد عنك الّطرف اآلخر.
أنت  جسدك.  وترهق  نفسك  تهمل  ال  ا:  صحّيً

بحاجة للراحة لفترة طويلة.

»'Íb (21 كانون األول - 19 كانون الثاني)
ا: بعد أن أخذت قرارك، عليك أن تثبت أّنك  مهنّيً

على قدر املسؤولّية.
ا: ال تهمل الّشريط ملّدة طويلة، عليك أن  عاطفّيً

تتواصل معه باستمرار.
ا: أنت اآلن بصّحة جّيدة، عليك أن حتافظ  صحّيً

على الّتوازن. 

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)
بأس  أمواًال ال  يدّر عليك  اجلديد  العمل  ا:  مهنّيً

بها، إّياك والبذخ.
ا: عليك االّتفاق مع الّشريك، تأّمل أّياًما  عاطفّيً

عاطفّية سعيدة. 
ا: ال تخاف من الوعكة املؤقتة، أنت أقوى  صحّيً

ّمما تتصّور.

»)�u (19 شباط - 20 آذار)

التحّكم  عليك  احلــظ.  على  تعتمد  ال  ا:  مهنّيً
باختياراتك واختيار األفضل.

ا: ال تقطع حبل الوصال مع الّشريك، فإن  عاطفّيً
شّد إرِخ وإن رخى شد.

ا: االستجمام هو أفضل حّل لكل مشاكلك  صحّيً
الصحّية.
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األرض  بــني  املـُـعــّلــقــة  الــفــرح  غيمة   .. حيفا 
والّسماء ما زالت متطر فرًحا و ما زالت عروس 
وتثير  بأحالمنا  تتحّرش  وفاتنة  تفاجئنا  بحر 
فينا شهوة الكتابة ورعشة األمل. كّلما أرادت 
أقالمنا أن تهادن أو تأخذ قسطها من اليأس 
تعيد إليها حيفا بهجة احلياة ووهجها. ال يأس 
مع حيفا.. احلب حلنها وزرقة البحر لونها.. ال 
خوف على حيفا. وما أجملها وهي تعيد إليها 
استوطنوا  اّلذين  أولئك  تباًعا،  الّراحلني  قوافل 
هذا الّتراب وفي جعبتهم أحالم كثيرة أو أولئك 

الذين ما زالوا يصنعون دهشته وبهجته.
بوصلة  املاضي،  األسبوع  نهاية  حيفا  ضبطت 
الّزمن على مؤّشر العودة، فكانت الّشمال الذي 
إليه تهاجر نوارس احلياة والّسنونوات وفراشات 
باجلمال  املريضة  للّنفوس  ا ومزاًرا  الّربيع ومحّجً
العودة إلى  واألدب والفّن والّثقافة في أسبوع 
إلى حيفا ومع حيفا هو  العائدين  حيفا. وأّول 
ِفَلسطينّي كغيره من الِفَلسطينّيني مهده حلده، 
يوم  كّل  اآلالم  األقــدار وحده على درب  ولدته 
ينتعل نعشه، وعند الّليل تتنزل عليه مالئكة 
جياع وتهجم عليه رائحة البارود من كّل حدب 
وصوب وعويل الهالكني ودموع الباكني لتصنع 
ال  ما  املعجزات  من  له  الصباح  حني  ا  نبّيً منه 
من  ِفَلسطينّي  العائدين  أّول  الــّريــاح.  تهده 
غــّزة ومنها  إلى  الّنكبة  ساقته ريــاح  عسقالن 
ِفَلسطني  من  خرج  الّشتات،  مناطق  في  نثرته 
بدموع  حبلى  وحقائبه  العودة  حلم  زاده  الجئ 
وطن مفجوع وها هو اليوم يعود إلى هذه األرض 
– أرض ِفَلسطني – مكّلًال بنصر الفاحتني ومجد 
في  وما  الدنيا  ”بهروا  نبوءة  محّقًقا  املبدعني 
أيديهم إّال احلجارة“ إّنه الّروائي ربعي املدهون.

أراده  يــوم  في  حيفا  إلــى  املدهون  عــاد ربعي 
عاد  كذلك،  عيًدا وكان  يكون  أن  احليفاوّيون 
حامًال معه أمنيات من رحلوا وأغنياتهم وأحالم 
كّل أطفال الّشتات، وهم يالحقون قطعان احلمام 
لتمحوا عن ليلهم الّطويل سنني اليأس. انتصر 
ربعي املدهون لِفَلسطني وانتصرت حيفا لربعي 
احتضنته  حني  الِفَلسطينّية  وللّثقافة  املدهون 
األحالم  أّن  معه  وآمنت  شيء“  ”كّل  مكتبة 
اجلميلة ميكن أن تلد واقًعا أجمل. بالفعل حيفا 

ملجأ األحالم اجلميلة.
ومن تلك األحالم اجلميلة قّدمت العائدة الّثانية 
عطرها  يزال  ال  وردة  األسبوع.  هذا  حيفا  إلى 
منبت  اجلزائر  أرض  من  الّرحيل،  رغم  فّواًحا 
التي  الــثــّوار واألحـــرار  قبلة  فدائي وثائر  كــّل 
ِفَلسطني  دولة  قيام  عن  عّمار  أبو  أعلن  منها 
أرض   – األرض  هذه  في   1988 نوفمبر  ذات 
علم  في  يلّفون  األطفال  يولد  حني   – اجلزائر 
ُيلّقن  الكالم  الّطفل  يبدأ  ما  وأّول  ِفَلسطني، 
مع  ”نحن  بومدين  هواري  ”املوسطاس“  مقولة 
ِفَلسطني ظاملة أو مظلومة“. إّنها وردة اجلزائرية 
يفنى ويضّل  يشيخ وال  ال  الذي  الّصوت  ذلك 
إلى  وردة  عادت  املساء،  هذا  ُولد  كأّنه  بكًرا 
بل أعادت حيفا وردة في ذكرى وفاتها  حيفا 
في إطار احتفالّية ”حكايتي مع الّزمان“، ذلك 
تستعصي  التي  حيفا  أّن  اّلذي سيروي  الّزمان 
على النسيان لم تنَس وردة اجلزائرّية وأعادتها 

ذات أّيار. 

وردة  أســعــد  ــا  م
ـــل  ـــدخ وهــــــــي ت
قوافل  مــع  حيفا 
َمــن عــادوا. دون 
ملّون  سفر  جــواز 
ــجــواب  اســت وال 
مساَءلة  أو  لعني 

يعقها  ولم  اجلمارك  رجــال  يوقفها  لم  بغيضة 
املُعتادة  أناقتها  بكامل  عادت  العار،  جدار 
ال يكاد ينقص منها شيء كنجمة تزّين سماء 
حيفا. ما أسعدها وهي تتجّول في حدائق حيفا 
وبني حاراتها متوّشحة وادي الّنسناس والكرمل 

تاج فوق رأسها.
منتشًيا بعودة وردة إلى حيفا وانتصارات َربعي 
املدهون شغلت أسطوانة وردة ورحت أهيئ نفسي 
لطقوس نوم يبدو أّنه استعجل املجيء على غير 
عادته. وما هي إّال حلظات حّتى وجدتني غارًقا 
من  بحر  في  حيفا  تغرق  كما  عميق  نوم  في 
اجلمال. وقد رأيت فيما يرى الّنائم أّنني أنضّم 
إلى قوافل العائدين إلى أرض ِفَلسطني، ورحت 
حيث  األرض  تلك  في  الفراشات  أثــر  أقتفي 
جباه الّرجال جبال وحيث الّشمس وشم في جبني 
الّنساء و أطفالهم سنابل مزروعة في بني رماد 
القنابل وتراتيل الغيوم وفوق الّنجوم، وفي كّل 
مكان. وأنا أعتقد - ولست حًرا في ما أعتقد 
هناك وكذا  عرشه  أقــام  قد  اجلمال  إلــه  أّن   -
بّل  الّسالم وكّل اآللهة، وأعتقد  إله احلّب وإله 
ومتأكد أّنه حني خلق اجلمال شطر إلى نصفني 
اآلخر  الّنصف  ِفَلسطني وقسم  في  نصف  ترك 
ِفَلسطني  ال وأرض  كيف  املعمورة،  باقي  على 
الّتاريخ،  العالم وحكايا  جغرافيا  كّل  تختصر 
وكّل األديان والّشرائع، ففيها ُولد املسيح ومنها 
أرضها  يعود وعلى  الّسماء، وإليها  إلى  رفع 
عاش كّل األنبياء وعّرج منها برسولنا إلى سدرة 

املنتهى.
ِفَلسطني ومدنها، رأيت  قرى  بني  طريقي  وفي 
العجب العجاب حيث بني اجلنة واألرض ال يوجد 
حجاب، رأيت أشجاًرا غريبة تدّلت منها ثمار 
أغرب تشبه صوامع اجلوامع، وحني سألت عنها 
الّشهداء  رؤوس  من  تنمو  ثمار  تلك  لي  قيل 
وهي ال تنمو إّال في ِفَلسطني، كانت ِفَلسطني 
كّلها مزروعة رؤوس شهداء. ورأيت أناًسا لهم 
أجنحة من نور لهم صورة رهبان وما هم بالّرهبان 
الّشرف  أصبح  حّتى  عيونهم  من  الّشرف  فاض 
نسيج  من  الّسالل،  في  الّنسوة  يحملنه  فاكهة 
الغيوم حلاهم كاملالئكة يشّعون نوًرا حني تراهم 
تضيء األرض بنور خطاهم ما نقضوا عهًدا أو 
كّذبوا نبًيا أتاهم. ومن ضوء خطاهم رحت أستّل 
قبًسا وأشّق طريقي في تلك األرض، حيث كّل 
وقدس  املفقود  فردوسنا  إلــى  ــؤّدي  ت ـــّدروب  ال
أحالمنا تلك البقعة من األرض التي ك نت وال 
باحاتها. وبعد  في  بالّصالة  نفسي  أمّني  زلت 
مرمى  على  حلمي  وصــار  األقصى  وصلت  أن 
خطوات كان صوت حبيبي أنيس قد مأل الغرفة 
إلى أرض اجلزائر  ضجيًجا وأعادني من جديد 

كتّفاحة اخلطيئة. 
تصبحون  حقيقة  حــلــمــي  يــصــيــر  أن  وإلــــى 

على ِفَلسطني.
     ©dz«e'«ØnK ÒA�«®
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الغربّي  اجلنوب  إلى  كم   2 ُقرابة  يافا  تقع 
الّصخر اجليري  تّلة من  الّناصرة، على  من 
البحر).  سطح  فوق  مترًا   354 (ارتفاعها 
طريق قدمية وصلت بينها وبني صّفوري (عبر 
إلى  مباشرًة  يافا  من  اجلنوب  إلى  ــوادي  ال
أشارت  الّناصرة).  في  متّر  أن  دون  صّفوري 
االستيطان  بداية  أّن  إلى  األثرّية  األبحاث 
األوسط  البرونز  عصر  إلى  تعود  يافا  في 

– قرابة 4500 عام قبل أّيامنا. 

WÒO�¹—U Ò²�« —œUB*«
ذكرت يافا في العديد من املصادر الّتاريخّية: بداية، 
إلى  تاريخها  يعود  املصرّية  العمارنة»  في «رسائل 
«يافو»  اسم  حتت  ذكرت  ق.م.،  عشر  الرّابع  القرن 
إلى  الّتابعة  القرى  أّنها واحدة من  (Iapu)، على 
الزراعّية  األرض  حلرث  املزارعون  خرج  منها  مجدو، 
في مرج ابن عامر. أّما في الّتوراة، ذكرت في سفر 
زبولون...  لبني  الّثالثة  القرعة  «وطلعت  يشوع: 

على  الّشمس  ــروق  ش نحو  شرًقا  ساريد  من  ودار 
إلى  وصعد  الدبرة  إلى  وخــرج  تابور  كسلوت  تخم 
للمؤرّخ  وفًقا   .(19:12 اإلصحاح  (يشوع:  يافيع» 
بني  من  األكبر  يافا  كانت  ماتتياهو،  بن  يوسف 
قرى اجلليل، حيث شارك سّكان يافا في الّثورة ضّد 
الرّومان. فاحتّلها القائد الروماني طيطوس عام 67 
ميالدي (قيصر اإلمبراطورية الرومانية بني 81-93 
إّال  سّكانها،  غالبّية  واعدم  القرية  هدم  ميالدي)، 

أّنها ُبنيت من جديد بعد انتهاء الّثورة. 
تتوّسط القرية الّتاريخّية كنيسة مار يعقوب، التي 
الّسابع  القرن  من  املسيحي  لالعتقاد  وفًقا  بنيت 
عشر، بأّن القّديسني يعقوب ابن زبدي وشقيقه يوحّنا 

ابن زبدي (امللّقب يوحّنا احلبيب) ولدا في يافا. 

W Ò¹dŁ_«  U Ò¹dH(«
خالل سنوات الّسبعينّيات من القرن الّتاسع عشر، 
بالقرب من الكنيسة، على أنفاق وآبار  العثور  ّمت 
عام  األرض.  حتــت  ــري  ــي اجل الّصخر  ــي  ف منحوتة 

ــي  ف ـــر  عـــث  ،1869
األنفاق  تلك  من  ــد  واح
ــوت  ــت ــى جـــــرّة، اح ــل ع
على 200 عملة نقدّية 
الفترة  تاريخها  يعود 

الرّومانّية.
عام 1921 قام الباحث 
ــق  ــي ــوث ــت ويـــنـــســـون ب
مبنى  ــن  م عــارضــتــني 
من  عليهما  نــقــشــت 
األخرى  اجلهة  ومن  الشمعدان  عالمة  ــدة  واح جهة 
قبل  من  األثرّية  احلفريات  بدأت   1950 عام  وردة. 
بقايا  كشفت  والتي  القدس  في  العبرّية  اجلامعة 
الكنيس اليهودي الذي ّمت حتديد تاريخه إلى نهاية 
(القرن  البيزنطّية  الفترة  وبداية  ّية  الرّومان الفترة 
اخلامس ميالدي). وهو عبارة عن مبنى  الّثالث – 
القليل فقط: جزء من  بقي منه  الّشكل  مستطيل 

توّسطت  التي  حائط وعدد من األعمدة 
التوضيحي  (الشكل  الرئيسّية  القاعة 
بعض  إلى  إضافًة   (2 رقم  الصورة  في 
أرضّيات الفسيفساء (الصورة رقم 3).

اآلن،  وحّتى   1992 العام  من  ــتــداء  اب
القرية في  ــي  ف ــة  ــرّي أث حــفــرّيــات  ــرت  ج
أعقاب أعمال بناء، كشفت عن آثار من 
فترات متعّددة من بينها: كهوف قبور 
ّية  الرومان الفترة  ــى  إل تاريخها  يعود 
بعض  القرية،  من  الّشرقّية  اجلهة  في 
أرضّيات املباني من فترة البرونز األوسط 

ق.م)   1575  –  2000)
 – احلديدي (1200  والعصر 
1050 ق.م) بالقرب من قمة 
التلة، وبقايا مباٍن من الفترة 

البيزنطّية واململوكّية.
حفرّيات هامة جرت عام 2009 (الصورة رقم 4)، 
ّمت خاللها الكشف عن بقايا استيطان يعود تاريخه 
ّية (القرن  إلى الفترة الهي لينّية وحّتى الفترة الرومان
الرابع – األول ميالدي)، إضافًة إلى 26 عملة نقدّية 
الّثاني ق.م. وحّتى القرن  يعود تاريخها إلى القرن 

الرّابع ميالدي. 
اآلثار حفرّيات في وسط  أجرت سلطة   2013 عام 
على  العثور  خاللها  ّمت   ،(4 رقم  (الّصورة  القرية 
ّية،  الرومان الفترة  من  األرض  حتت  األنفاق  بعض 
والفترة  املماليك  ــرة  فــت مــن  ــاٍن  ــب م ــى  إل ــًة  ــاف إض
من  ــات  ــري احلــف  –  3 ـــم  رق (الـــصـــورة  ّية  العثمان

العام 2013). 

…d�U ÒM�« W�U� ≠ U�U�

©—UŁü« WDKÝ sŽ nDKÐ WI�d*« —u ÒB�«®

الصورة رقم 2

الصورة رقم 3

رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) Í—UÝ qOL� Æœ   (مدير قسم ال

الّصورة رقم 4

الصورة رقم 1



2016 —U Ò¹√ 27 WFL'« 44

 Ÿ“uð  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý
  UOB�ý  s�  WHK²��  »UF�√  8

 b¹b'« “œdOÐ Íd$√ rKO�
 tłuK� WFM	√ UC¹√Ë

 ÂuÝ—  rKO�  “œdOÐ  Íd??$√  rKO�
 vŠu²
� œUFÐ_« wŁöŁ W�d×²�

   Æ…dONA�« W³FK�« s�
 Íd$√  rKO�  »UF�√  Êü«  «uFLł«

ÆqO� wÐU¼ W³łË q� l� “œdOÐ
 »UF�_« lOLł …b¼UA� rJ½UJ�SÐ
 W??G??K??�U??Ð X????½d????²????½ô« l???	u???� w????�

WOÐdF�«
wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar

 lOLł w???�  …b???ł«u???²???�  »U????F????�_«
 W³łË  q�  l�  “b�U½Ëb�U�  ŸËd�

ÆÊËe�*« œUH½ v²Š qO� wÐU¼

 “œdOÐ Íd$√ rKO� »UF�√
“b�U½Ëb�U� w� Êü«  The Angry Bird Movie

 r??ŽU??D??� W??J??³??ý X???Šd???Þ
 «d???šR???� “b????�U????½Ëb????�U????�
 ∫b???¹b???ł ÃU???????łœ Z???²???M??? Ô�
 „U???�≠¸  McWINGS
 ÃU??łœ W??×??M??ł√ ¨e??−??M??¹Ë
 rFÞË g??�d??I??�  ·ö??G??Ð
 ŸU??³?? Ôð  Æw??N??ý  w²½UJOÐË
 5  Ë√ 3  » e??−??M??¹Ë „U???*«
 5 q??L??A??ð W???³???łËË l??D??	
 ¨WA�dI�  ÃUłœ  W×Mł√
 Æ»Ëd?????A?????�Ë f???³???O???A???ð
 W×Mł√ s� lD	 3  dFÝ
 ∫g????�d????I????*« ÃU???????łb???????�«
 ‰« dFÝË ÆÃÆ‘ 19.90
 ÆÃÆ‘  31.90  ∫lD	  5
 „U????�  5  W?????³?????łË  d????F????Ý

ÆÃÆ‘ 46.90 ∫e−M¹Ë

“b�U�Ëb�U� w� b¹bł
w???²???½U???J???O???ÐË W???A???�d???I???� ÃU????????łœ W???×???M???ł√ ∫e????−????M????¹Ë „U??????�

ÊUC�— dNý W³ÝUM0
 ÷ËdI�« s� WŽuL−� tMzUÐe� ÷dF¹ w�u¾� pMÐ

 W×¹d� ◊ËdAÐ
 ÷dF¹  ¨„—U??³??*«  ÊU??C??�—  dNý  ‰uKŠ  WOAŽ
 ÷Ëd??I??�«  s??�  WŽuL−�  tMzUÐe�  w�u¾�  pMÐ
 —U
�  —UO²š«  rN�  `O²¹  UL�  ¨t×¹d�  ◊ËdAÐ
 W??�U??)« r??N??ðU??łU??O??²??Š« o???�Ë `??¹d??*« ÷d??I??�«

Æb¹b
²�« vKŽ rNð—b	Ë
 ¨WO�öN²Ýô« ¨WOz«cG�«  Ułu²M*« vKŽ ‰bF*« ‚u� …dO³J�« n¹—UB*UÐ ÊUC�— dNý “U²1
 WÐ«cł ◊ËdAÐ W�Uš ÷Ëd	  «—U
� w�u¾� pMÐ ÷dF¹ ¨p�– ¡u{ w�Ë ¨U¼dOžË U¹«bN�«
 `O×�  qJAÐ  t�  œ«bF²Ýô«Ë  oK	  ÊËœ  ÊUC�—  dNAÐ  ŸU²L²Ýô«  WO½UJ�≈  szUÐe�«  `M1Ë

Æ”Ë—b�Ë
 d¹uDð  w??�  w�u¾�  pMÐ  UNÐ  ÂuI¹  w²�«  Èd???š_«   «u??D??)«  v??�«  rCM²�  …u??D??)«  Ác??¼  wðQð
 ·œUN�«Ë ¨wÐdF�« jÝu�« w� tÞUA½ W¹uIðË e¹eFð —UÞ≈ w� p�–Ë W�U)« WOJM³�«  U�b)«
 WK�UJ�«  W??�¡ö??*«  l??�  —uD²*«Ë  b??z«d??�«  pM³�«   U??�b??š  s??�  …œU??H??²??Ýô«  s??�  szUÐe�«  5J9  v??�«

ÆrNðUłUO²Šô
 w�u¾�  «uM	 lOLł ‰öš s� —“ W
³� WDÝ«uÐ ÷dI�« vKŽ ‰uB(« ÊUJ�ùUÐ t½«  d�cÔ¹
 wHþu� Èb�Ë ©ŸËdH�« w� WOð«c�« W�b)« ◊UI½ ¨w�u¾� oO³Dð ¨w�u¾� l	u�® WO�U²O−¹b�«

ÆwÐdF�« jÝu�« ¡U×½√ w� …dA²M*« w�u¾� ŸËd� w� pM³�«
   

 s??ł«Ëb??�«  WOÐdð  fK−�  s??�  W�bI�  `zUB½
 nOB�« qB� w� iO³�« s�  U³łË dOC×²�

 iO³�« vKŽË W�UŽ ÂUFD�« vKŽ …—«d(« dOŁQðË ¨ …—«d(«  Uł—œ ŸUHð—« l�
 Â«b�²Ý«Ë  dOC%  WOHOJ�  `zUB½  sł«Ëb�«  WOÐdð  fK−�  rJ�  ÂbI¹  ¨W�Uš

Æ…—«d(«  Uł—œ ŸUHð—« bMŽ iO³�«
 dOC×²K�  qNÝô«Ë ŸdÝô«Ë vNýô«  ¨bOH�  wz«cž —bB� d¦�«  iO³�«  d³²F¹

Æ«dFÝ hš—ô« t½« UL�
 w� …bŠ«Ë WCOÐ ‰ËUMð Ê« …dOš_« WMÝ 20 ?�« w� X¹dł√ w²�« ÀU×Ðô« X²³Ł«
 WCOÐ ‰ËUMð Ê« UL� ¨VKI�« ÷«d�UÐ WÐU�ô« W³
½ ŸUHð—« v�« ÍœR¹ ô ÂuO�«
 ‰ËUMð ÂbF� lMI� V³Ý błu¹ ô «cN�Ë ‰Ëd²
�uJ�« ŸUHð—« v�« ÍœR¹ ô …bŠ«Ë

ÆiO³�«
  UCOÐ 3≠4 ‰ËUMð vKŽ «u³þ«u¹ Ê« rNOKŽ ÍdJ
�« v{d� Ê« Ád�cÐ d¹b'«

ÆŸu³Ýô« w�
 lIH�«  l� W−Ž ¨nOB�«  w�Ë ¡U²A�«  w� WONA�«Ë …c¹cK�«  W¹cž_«  s� iO³�«
 W³łË  ÊuJð  b	  ¡UAF�«  W³łu�  iOÐ  WDKÝË  e³)«  s�  ÊU²×¹dý  ¨qB³�«Ë
 ‰ËUMð  sŽ  lM²/  U�bMŽ  Æ…—«d??(«   U??ł—œ  ŸUHð—«  l�  WHOHšË  WF²2  WOKzUŽ

ÆWLÝœ  U³łË
 ‰U¦*« qO³Ý vKF� ¨Êu−FL� Âb�²
ð iO³�« s� …œ—UÐ  U³łË dOC% sJ1
 ”dN½  ¨ôu½UJ�« Ë« Êu²¹e�« X¹“ s� qOKI�« l� qB³�« wK	 ¨iO³�« oKÝ sJ1
 qOK	 eO½u¹U*«  l� wKI*«  qB³�«  nOC½  ¨…dOG� lD	 v�«  tFDI½ Ë«  iO³�«
 v�« U¼cš« sJ1 ¨ UA²¹Ëb½U
�« dOC×²� wNý Êu−F� vKŽ qB×½Ë rÝb�«
 WDKÝ  l�  Êu−F*«  «c¼  s�  iF³�«  Æ U¼eM�«  v�«  ¨d×³�«  ¨W�d³�«  v�«  ¨qLF�«
 iO³�« Êu−F� Â«b�²Ý« sJ1 UL�  ̈ÂuO�« ‰öš WONý W³łË ÊuJð b	 —UC)«
 ÿUH²Šô« sJ1Ë ¨ÃUłb�« lD	 l�Ë WDK
�« l� WO³½Uł W³łu� eO½u¹U*«  l�
 ÕË«d²ð  …b*  œ«d³�«  Ã—Uš  Êu−F*«  ¡UIÐ«  sJ1  ÆWŽUÝ  24  v²Š  œ«d³�«  w�  tÐ

Æ UŽUÝ 2≠3 5Ð
 sJ1 «cN�Ë ¨…—u
J� Ë« WŽbB²� dOž …dA	 qš«œ rIF� u¼ ‚uK
*« iO³�«
 dOAIð  r²¹  Ê«  WD¹dý  ¨rO�*«  v??�«  ‰U??¦??*«  qO³Ý  vKŽ  ‚uK
*«  iO³�«  c??š«
 Ê« V−¹ XO³�« s� ÃËd)« q³	 U¼dOAIð - «–« U�« ¨UNK�« q³	 rO�*« w� WCO³�«
 vI³¹ Ê« iO³K� sJ1 W�U(« Ác¼ w� ÆÍb¹ô«Ë lDOI²�« Õu� W�UE½ s� b�U²½

Æ UŽUÝ 2≠3 5Ð …b* œ«d³�« Ã—Uš Ë« …dODA�« w�

 WOKLŽò  WLKJ�  UMŽULÝ  bMŽ  U½b²Ž«
  UOKLF�«  pKð  qO�²½  Ê«  åWOŠ«dł
 `²� vKŽ Õ«d'« VO³D�« d³& w²�«
 s�Ë   U�bJ�«  d³Ž  r
'UÐ  oÞUM*«
 ¨VDI�«Ë “dG�« o¹dÞ sŽ UN	öž« rŁ
 ”«d� —u²�b�« Ê« Ád�– d¹b'« s�Ë
 d³²F¹ …u
MK	 s� rÝU	 bOL(« b³Ž
 œö³�«  w??�  «b??ł 5KOKI�«  ¡U??³??Þô« s??�
 d³Ž  U??O??K??L??Ž ¡«d??????ł« b??O??−??¹ Íc?????�«
  UOKLŽ  qJ�  W??łU??(«  ÊËœ  —U??E??M??*«

ÆÕËd−K� ‚öžô«Ë `²H�«
 rŁ  s??�Ë  ¨“UO²�UÐ  VD�«  …œU??N??ý  vKŽ  “U??ŠË  ÊuOM�²�«  w??�  VD�«  ”—œ  rÝU	  ”«d??�  —u??²??�b??�«
 —UH� w� dO¾� vHA²
� w� ”«d??�«Ë W³	d�«  WŠ«dłË …d−M(«Ë n½ô« Ê–ô« VÞ w� hB�ð
  U¹ôu�« w� œö³�« Ã—Uš  ôULJ²Ý« …bFÐ ÂU	 p�– bFÐË Æ2001  v²ŠË 1996  ÂUF�« cM� UÐUÝ
 ‰uŠ  rÝU	  ”«d�  —u²�b�«  ‰uI¹Ë  ¨UO�«d²Ý«  w�  tÐ  ÂU	  wÝUÝô«  ‰ULJ²Ýô«Ë  U??ÐË—Ë«  ¨…b×²*«
 5BB�²*« ¡U³Þô« sŽ ôËR
� d³²Ž«Ë ¨rNOKŽ ·«dýô«Ë v{d*« WM¹UF0 Âu	« å∫tKLŽ WFO³Þ
 p�–Ë ¨r
I�« w� VD�« Ÿu{u� »öÞ f¹—b²Ð Âu	« p�– V½Uł v�« ¨‰ULJ²Ýô« …d²� w� ¡U³Þô«Ë

ÆåVOÐ« qð WF�Uł q³	 s�
 ¨WOH½ô« »uO'«Ë n½ô«  UOKLŽË W�bI²*«  Ê–ô«  UOKLŽË W³	d�«   UOKLFÐ Âu	« å∫özU	 lÐUðË
 WNł s�Ë Æå UOKLF�«  Ác¼ q¦0 Êu�uI¹ s¹c�«  wÐdF�«  jÝu�«  w� 5KOKI�«  ¡U³Þô« s� d³²Ž«Ë
 w�  WOH½ô«  »uO'«Ë  n??½ô«  WŠ«dł   U�bš  d¹b�  VBM�  rÝU	  ”«d??�  —u²�b�«  qGA¹  Èd??š«
 q¦�  tłu�«  w�  WOIK)«  q�UA*«  W'UF�  …œUOŽ  Ø  …b??ŠË  d¹b�Ë  UÐUÝ  —UH�  w�  dO¾�  vHA²
�
 WM¹b�Ë ¨tÝ«— jI
� …u
MK	 w�  5²KI²
�   5ðœUOŽ w� qLF¹ UC¹«Ë ¨pM(«Ë W	uIA*« WHA�«
 n½ô«  ‰U−�  w�  ÀU×Ð«  …bFÐ  ÂuI¹  UC¹«Ë  ¨U¹dNý  v{d*«   U¾�  ‰U³I²ÝUÐ  ÂuI¹  YOŠ  ¨UO½U²½

Æ…d−M(«Ë Ê–ô«Ë
ÊUMÝô« sŽ W&UM�« WOH½ô« »uO'« q�UA�

 dO¾�  vHA²
�  w�  W�Uš  …œUOŽ  ÕU²²�UÐ   ÂU??	  t½«  ÎU¼uM�  ¨tðU¹«bÐ  ‰uŠ  ”«d??�  —u²�b�«  UMŁbŠ
 w� rEF�« Ÿ—“  UOKLŽË ¨UNŽ—“Ë ÊUMÝô« ÷«d�« sŽ W&UM�« WOH½ô« »uO'« q�UA� W'UF*
 XLO	«Ë ¨œö³�« w� UNŽu½ s� v�Ëô« d³²Fð …œUOF�« Ác¼Ë ¨ÊUMÝô« Ÿ—e� «dOC% WOH½ô« »uO'«
 —UEM*« ‰ULF²Ý« å∫özU	 rÝU	 ”«d� —u²�b�« b�«Ë ÆÊUMÝô«Ë pH�« WŠ«dł …bŠË l� „«d²ýôUÐ
 WOKLF�« ¡«dł« r²¹Ë Ê–ô« …UM	 qš«œ —UEM*« ‰Ušœ« r²¹ YOŠ WIO	b�« Ê–ô«  UOKLŽ qŠ«d� W�U� w�
  UOKC�ô« ¨W�Uš «dO�U� WDÝ«uÐ —UEM*« w� WÞuÐd*« WýUA�« vKŽ dEM�« ‰öš s� q�U� qJAÐ
 —UEM*« Ê« V³
Ð sÐb½ „dðË WOł—Uš ÕËdł Í« ÊËbÐ WOKLF�« ¡«dł« UMJ1 t½« —UEM*« ‰ULF²Ýô
 r
'« w� WOKš«œ ¡«eł« W¹ƒ—Ë ŸöÞô« UM� `O²ð w²�«Ë WHK²�� U¹«Ë“Ë Ÿ«u½« …bŽ vKŽ Íu²×¹
 sJ1 w²�« —UEM*«  UOKLŽ sŽ W³
M�UÐ U�« ÆåUNðb¼UA� ÍœUF�« »uJ
OKO²�« UM� `O²¹ ô w²�«Ë
 VKBð ¨Ê–ô« WK³Þ l	— ¨WzuNð VOÐU½« l{Ë ∫UNM�  UOKLŽ …bŽ „UM¼ å∫‰U	 Ê–ô« w� Èd& Ê«
 ¨©Ê–ô« ”u
ð® U�uðUO²
O�u)« ÷d�  ôUŠ W'UF� ¨lL
�«  ULOEŽ `OKBð ¨»U�d�« WLEŽ
 å∫özU	 ·œ—«Ë ÆåUC¹« d¹c�²�« w� —UEM*« ‰ULF²Ý« sJ1 ¨jÝu�« Ê–ô« w� …œËb×� X½U� «–«
 vKŽ …dB²I� X
O� Êô« wN� ¨WIO	b�« Ê–ô«  UOKLF� W�UšË …b¹bł WI¹dÞ w¼ —UEM*« WI¹dÞ
 l²L²¹ Ê« tOKŽ V−¹ ©—UEM*«® WI¹dD�« Ác¼ Âb�²
¹ Íc�« VO³D�« Ê« YOŠ ¨UC¹« WOH½ô« »uO'«

ÆåÈdš« WH¦J�  U³¹—b²� lC�¹ Ê« tOKŽË ¨WO�UŽ …¡UH�  «—b	Ë  «—UNÐ

H a i f a net

W Ò�ËUH O (« —U � �ú � b O �_«Ë ‰ ÒË_« r J �«u M Ô�
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∫dO¾� vHA²
� w� WOH½ô« »uO'«Ë n½ô« WŠ«dł  U�bš d¹b� rÝU	 ”«d� Æœ
 ÂbIð d³²F¹ «c¼Ë —UEM*« d³Ž WIO	œ WOŠ«dł  UOKLFÐ ÂuI½ ò 

årN�Ë dO³�

 W³
MÐ œö³�« w� ‰UHÞ_« ¡«cž W¾� —ÒbB²ð U½dO²� W�dý Ê√ v�≈ 2015 WM
� X
J½—u²Ý  UODFÔ� dOAÔð
 qz«bÐ  W¾�  Ê√Ë  ©2015  »¬  BHT®   UN�ú�  W³
M�UÐ  qC�_«  u¼  U½dO²�  VOKŠ  q¹bÐ  Ê√  v�≈Ë  ¨59.3%

 VOK(« q¹bÐ d³²F¹ U½dO²� Ê√  UODFÔ*« s� Ò5³²¹ p�c� ÆUÎ¹œUB²	≈ 4.5%  W³
MÐ  œ«“ œö³�« w� VOK(«
Æ©2015 »¬ dJO
Kð ¡U²H²Ýô UÎI�Ë®  UN�ú� W³
M�UÐ qC�_«

 d³�_« UMðËdŁ Ê≈ò ∫X�U	Ë WFz«d�«  UODF*« ÁcN� X	ÒdDð œö³�« w� U½dO²� o¹u
ð …d¹b� ¨pO½áË“ ÊdO�
 qJ� UM²I�«d� ·dý d³²F½Ë UL� ¨U½dO²� VOK(« q¹b³�  UN�_« —UO²š≈ bMŽ UNÐ vE×½ w²�« WLÒOI�« WI¦�« w¼

Æål ÒÝu²ð w²�« WKzUF�«  UłUO²Šô WOžUB�« Ê–_« ÊuJ½ YOŠ ¨UOKŽ WLO	 WKzUŽ
 bŠ_« Âu¹ ¨wÐdF�« jÝu�« s� W�œUOB� U½dO²� tðbIŽ Íc�« ’U)« d9R*« w� ¨pO½áË“ ÊdO� t²�U	 U� «c¼

ÆÂ—UHKý  « dO�Ë√ l� ÊËUF²�UÐ …d�UM�« w� 8.5.2016

 ‰uŠ …bOH�Ë WÒOz«dŁ≈  «d{U×� v�≈ «uFL²Ý≈ YOŠ ¨U½dO²� …uŽœ rNðözUŽË W�œUO ÒB�«  «dAŽ vÒ³� b	Ë «c¼
 eOL*« Z²M*« Ê√ ¨ 2015 ÂUF� X
J½—u²Ý  UODF� dOAð Æ‰U−*« «c¼ w� U½dO²�  U−²M�Ë ‰UHÞ_« W¹cGð

  ÆwÐdF�« jÝu�« s� t�öN²Ý≈ W³
½ w�  Uł—œ 6 ?Ð « ÎœU¹œ“≈ oÒIŠ U½dO²� s� EXTRA CARE

 «uKH²Š« s* w½UNÒ²�« .bIðË ¨…uŽÒb�« rN²O³Kð vKŽ s¹d{U(« dJAÐ pO½áË“ ÊdO� X�U	 ¨UNðd{U×� ‰öšË
Æ.dJ�« ÊUC�— dNý ‰uKŠ ÊËdE²M¹ s�Ë Âö Ò
�« tOKŽ VOFý w³M�«Ë `BH�« ÒÍbOFÐ

 W�œUOBK�   UN�_«  ULNÒMJð  s¹cK�«  WI¦�«Ë  Â«d²Šô«  —ÒbI½Ë  ·dF½  s×½ò  ∫WKzU	  W�œUO ÒBK�  XN Òłuð  pO½áË“
 «c¼ r ÒEM½ ÊQÐ ·dA�« UM�Ë 5OIOIŠ ¡U�dý rJÐ Èd½Ë  Ærz«œ qJAÐ —U³²Žô« 5FÐ cšRð w²�« rNðUO�u²�Ë

 ÆårJ� U Î�«d²Š«Ë « Îd¹bIð d9R*«
d9R*« vKŽ W�œUOB�«  U³OIFð

 ¨‰UHÞ_« W¹cGð r�UŽ w� Àb% w²�«  «— ÒuD²�« V�«uð U½dO²� Ê≈ ‰U	 ¨©…d�UM�«®  u×ý wł«— w�bO ÒB�«
Æt² Ò×� vKŽ ÿUH(«Ë rOK
�« qHD�« — ÒuDð w� r¼U
ð WO�UŽ …œuł  «–  U−²M� qHD�«Ë Â_« vKŽ ÷dFðË

Æå UO{«— Òs¼Ë U½dO²� VOKŠ qz«bÐ sKLF²
¹  UN�_« s� dO¦J�« ÊQÐ ‰u	√ w²ÐÔd& ‰öš s�ò ∫b�√Ë
 ÆW�œUOB�«Ë U½dO²� 5Ð W	öF�« bOÞuð w� r¼U
OÝ d9R*« Ê√ X�U	 ¨©WMF³�« W¹d	® Ê“Uš ÂUN�≈ WO½ôbOB�«
 UN²�¡ö* œuF¹ «c¼Ë ¨ «uMÝ cM� W³ÒOÞ WFL Ô
Ð vE% U½dO²�ò ∫Ê√ Ê“Uš …bO
�« X�U	 ¨UM�«RÝ vKŽ UÎÐ«ułË
 Í√  Èb�  błu¹  ô  ¨W�U{ùUÐ  ÆW�uIF*«  U¼—UFÝ_Ë  qHDK�  W�“ö�«  WOz«cG�«   UłUO²Šô«  V
×Ð   U−²M*«

ÆåU½dO²� UN{dFð w²�« WFÝ«u�«  U−²M*« WKOJAð W
�UM� W�dý
 …bOH�Ë W¹d¦� …d{U×� U½dO²� w� WO³D�«  …—UA²Ýù«  …dO³š ¨ÊU???ÇÓœ  XO?Ñ«—  …bO Ò
�«  XI�√  ¨d9R*«  ‰öš
Æ‰UHÞ_« W Ò×� w� UN²L¼U
�Ë UJOðuOÐË—á?�« WOL¼√ ‰uŠ hš_UÐË ¨U½dO²�  U−²M* …eOL*« W³O�d²�« ‰uŠ

wÐdF�« jÝu�« s� W�œUO� ¡«dŁ≈Ë .dJ²� « Îd9R� r ÒEMÔð U½dO²�





2016 —U Ò¹√ 27 WFL'« 46

 XIKD½«  ¨“w²G�  g¹UF²�«  ”  …—œU??³?? Ô�  sL{
 qš«b�« w� wÐdF�« lL²−*« w� …b¹bł WKLŠ
ÆœuN¹Ë UÎÐdŽ ¨ ÎW�UŽ wKOz«dÝù« lL²−*« u×½

  dA²½«  “w²G�  g¹UF²�«  ”  WKLŠ  X½U�Ë
 d???N???ý_« ‰ö?????š œö????³????�« w????� l??????Ý«Ë q??J??A??Ð
 d³ŽË ¨WHK²�*« ÂöŽù« qzUÝË d³Ž ¨…dOš_«
  U²�ö�«  vKŽË  wŽUL²łô«  q	«u²�«  l
«u�

Æ «bK³�« qš«b� vKŽ Ÿ—«uA�« w� WÐuBM*«
 p�UM¼  f??O??�  –  W??O??¼«d??J??�«  u×/”  W??K??L??ŠË
 vKŽ   bL²Ž«  ¨“WOFO³D�«  …UO×K�  d??š¬  qŠ

 ¨…d??O??š_« d??N??ý_U??Ð Íd???ł√ r??�??{ ¡U??²??H??²??Ý«
 wÐdF�« lL²−*« w�  U�u�²�« Ê√ dNE¹ Íc�«
 XFHð—« d??ðu??²??�«Ë …d??O??š_«  «—u??D??²??�«  s??�
 ¡U??M??Ð√  s???�  85%  Ê√  d??N??E??ðË ¨d??O??³??�  q??J??A??Ð
 W³�½ ŸUHð—« s� Êu�u�²¹ wÐdF�« lL²−*«
 78%  Ê√Ë  ¨ÍœuNO�«  lL²−*UÐ  W¹dBMF�«
 ÃËd)«  s�  Êu�u�²¹  wÐdF�«  lL²−*«  s�
 s� 84% u×½ b�√Ë UL� ¨ÁeM²�« Ë√ ‚u�²K�
 VFBOÝ  dðu²�«  Ê√  wÐdF�«  lL²−*«  ¡UMÐ√
 ¡U??M??Ð√ 5???Ð „d??²??A??*« —«u?????(« W??O??½U??J??�≈ s???�

 eO�d²�«Ë  dðu²�«  …bŠ  iH)Ë  ¨5FL²−*«
 gOF�«Ë —«u????(« W??O??L??¼√Ë W??O??½U??�??½ù« v??K??Ž
 Íc???�« ‰œU????F????�« Âö???�???�« ‰ö??????Š≈Ë „d???²???A???*«
 t
uIŠ vKŽ wMOD�KH�« UM³Fý tO� qB×¹
 VFA�«  l??�   U??
U??H??ðô  q??	u??²??�«  d³Ž  WK�U�
 ‰U??ł—  s??�  b¹bF�«  WKL(«  r??Žb??¹Ë  ÍœuNO�«

Æœö³�« ¡U×½√ W�U� s� 5�ËR�*«Ë s¹b�«
 ”  ŸËdA�  —U??Þ≈  w�  ¨Âö�K�  s�³D¹  ¡U�½

UMÔ½ö Ô� “W¹dO)« ‰ULŽ_« Âu¹
 5Ð  „d²A*«  gOF�«Ë  …UO(«  vKŽ  «ÎbO�QðË

 Ú—U???Þ≈ w??� « Îd???šR???� ÚX??L??E??½ ¨5??³??F??A??�« ¡U??M??Ð√
 vÒL�Ô*«  “W¹dO)«  ‰U??L??Ž_«  Âu??¹ ”  ÚŸËd??A??�
 ÚÊ«uMŽ ÓX% Ì“«u Ô�  ÏŸËdA�  ÓrO
Ô√  ¨“UM Ô½ö Ô�  ”
 rEMÔð  ÔY??O??Š  “ ÚÂö�K�  Òs?? Ú�??Ô³??D??¹   «b??O??Ý  ”
 œU??%ô«  U¹—uNLł s??� Ì¡U??�??½ 5??Ð  «¡U??I??�
 ·Ô—UFÔ²K� Ú UÒOÐdŽ Ì¡U�½Ë ¨UÎIÐUÝ w²OO�u��«
 vKŽ WŽuL−� q̂� ·dFÓ²Óð wJ�Ë Òs ÔNMÚOÐ ULO�

ÆÈdš_« WŽuL−*« W�UIŁË Ú…—UCŠ

UMÔ½ö Ô� “W¹dO)« ‰ULŽ_« Âu¹ ” ŸËdA� —UÞ≈ w� ¨Âö�K� s�³D¹ ¡U�½

 jÝu�« TÒMNðË qOCH�« dNA�« q³I²�ð XOKŽ tO�U�
°…œU¹“ 20% l� fO/ tO�U� W³KFÐ wÐdF�«

 ‰uO�Ë ‚«Ë–√ WO³KðË UNðU−²M� lOÝu²Ð XOKŽ fO/ …uN
 r²Nð WK¹uÞ  «uMÝ —«b� vKŽ
 l�Ë  vKŽ  UÒM�  ÊËdO¦J�«  d³�  bI�  p�c�Ë  ÆwÐdF�«  jÝu�«  w�  …uNI�«  ‚U ÒAŽË  wJKN²��
 ·ËdF*« Z²M*« ÆÂËUIð ô w²�« UN²NJ½Ë lz«d�« UNLFÞ qCHÐ U¼uÒ³Š√Ë XOKŽ fO/ …uN

 v�≈ —UNM�«  UŽUÝ s� WŽUÝ q� ‰ Òu×¹ Íc�« ¨XOKŽ fO/ tO�U� u¼ lOL'« Èb� VÒ³;«Ë

 TÒMNð Ê√  —d
 fO/ tO�U� ¨dNA�« «c¼Ë Ædš¬ r�UŽ s� …dŠUÝË WF²2 WÐd&
 fO/ tO�U� W³KŽ ∫ÊUC�— dNA� ’UšË eÒO2 Z²M� ‚öÞSÐ wÐdF�« jÝu�«
 —u×��« W³łË q³
 Ë√ —UD�ù« bFÐ WOKzUF�« rJðU�Kł ‰ Òu×²� °…œU¹“ 20% l�
 rEF�  …UOŠ  s�  √e−²¹  ô  « Î¡e??ł  `³	√  XOKŽ  fO/  tO�U�  Æ…eO2  WÐd&  v�≈
 bFÐ fO/ tO�U� ÊU−M� WNJ½Ë rFÞ ¨…œuł s� qC�√ „UM¼ fOK�  ¨5JKN²�*«
ÆWÒO½UC�d�« Z�«d³�«Ë  ö�K�*« …b¼UA* WKzUF�« lL²& U�bMŽ —UD�ù« W³łË

°.d� ÊUC�—

 v²Š ÕU³B�« s� 2016 nO	 ÃUOJ�
UHOŠ wKOz«—eŽ ÊuOM� s� ¨¡U�*«

 U ÎÞËdý X�O� UNFOLłË ¨‚dF²�«Ë ÊUFLÒK�« ¨WÐuÞd�« ¨œd ÒA�« rÝu* UMK	Ë
 wHO	 ÃUOJ0 —U(« fID�« “ËU& UMMJ1 nO� « Î–≈ °`łU½ ÃUOJ* WO�U¦�
 w� WO�Oz— ÃUOJ� …dO³š Í—œ¬  qOAO� s� `zUBM�«  iFÐ sJO�≈  ørŽU½

∫UHOŠ wKOz«—eŽ ÊuOM� w� «—UJÝ W�dý
 u¼Ë  åd??O??1d???Äò  p??N??łË  vKŽ  wFCð  ÊQ??Ð  p×BM½  ¨ Òw??�u??¹  ÒwHO	  „u??K??�
 ¨Û√ pO*« lC½ t
u� ¨ U�U�*« oKG¹ Íc�«Ë tłuK� V ÒÞd� .d� sŽ …—U³Ž

ÆÁUHý dLŠ√Ë œËbš dLŠQ� CHEEK& LIP wKLF²Ý≈ „uK�« ‰ULJ²ÝùË
 lÒH�ð Êu� wHCOÝ Íc�« —e½ËdÐ wHO{√ ¡UAŽ W³łu� „u� vKŽ ‰uB×K�
 WOzUN½ W�* W�U{ùË ¨wHO	 dLŠ√ ÊuKÐ ÁUHA�« Êu� “d³½Ë ¨tłu�« vKŽ

   Æ»«cłË qOLł dNE� vKŽ ‰uB×K� dOM¹ö¹_« nOC½





شارع اللنبي �� عند تقاطع جادة بن جوريون
تلفون: ����������

اهال بكم في كولوني چريل 
الذي يمزج لكم خبرة بمبينو العريقة وأجود انواع اللحوم الطازجة والمشوية 

مع تشكيلة واسعة من السلطات الشهية ممزوجة بأجواء ساحرة في إحدى أجمل مباني جادة االلمانية

كولوني چريل
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