
1 2014 —«–¬ 21 WF ÔL'«

H a i f a net
U Î½U−� ŸÒ“uð                              2014 —«–¬ 21 WF ÔL'«                                        œbF�«                            WK�Uý ¨WÒKI²�� ¨W Ò¹dD Ô� WOŽu³Ý√

43

218

 
!   

615990
19Ë 18

…√d « ÒÂ√ ÒqÖË ÆÆ¡U ½  U N Ò _« qÖ

28 26
Ë

 Ác ¼ s Ð«ò
å÷—_«

3536 34
ËË

 bFÝ√ qONÝ Æœ

 ÒÍdBŠË `¹d� —«uŠ w�

∫
H a i f a

  WHO×B�

 w  v I ³ M Ý
°ÆÆ·ö ² zô«

10



22014 —«–¬ 21 WF ÔL'«

 ¨WO�UL��« ¨WO�u��√ WHO�	

WKI�
� ¨WOM� ¨WO�UI ¨WO�UO�

Æ÷ÆÂ åUHOŠò WHO×� W
dý sŽ —bBð

 ∫‰ËR�*« —d;«Ë ÂUF�« d¹b*«

wÝUÒ³Ž w½«— 

 ∫w�«dâ�« rOLB²�«Ë d¹d×²�« d¹b�

 Õd� f½UD� 

 

© U½öŽù« r��®  «u¹d� ©»uNKý® «dO� 

© U½öŽ≈ rOLBð® ÍbH� W¹¬ 

©w�«dÇuðu� d¹uBð® ÷uŽ qz«Ë 

  ∫Ê«uMF�«

5 å u½uO�²¼ò q³'« Ÿ—Uý ≠ UHOŠ

∫w½Ëd²J�≈ b¹dÐ

haifa.newspaper@gmail.com
048522822  ∫nðU¼

048522767  ∫f�U�

 0506481555  ∫d¹d%

0546481533  ∫ U½öŽ≈

 Æd¹d×²�« Í√— sŽ dÒ³Fð ô WF Ò�u*«  ôUI*« 

Æ5MKF*« WO�ËR�� vKŽ  U½öŽù« 
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 ãU Ž ÒqÖ
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العالم  إليها  يوّجه  التي  االحتفاالت  ضمن  من 
ـ«يوم األم»  ا، هو االحتفال ب اهتماًما كبيرًا وخاًصّ
في  احلاصل  االختالف  ورغم  األم»؛  «عيد  أو 
تاريخ هذا اليوم وتقاليده من بلد إلى آخر، فإّن 

ا على االحتفال به.  ـً ّي هناك إجماًعا عامل
في  كما   - بالدنا  في  األم»  «عيد  ُيصادف 
فصل  بداية  آذار،  شهر  من   21 ـ  ال  - عام  كّل 
«الربيع»، رمزًا لعطاء الطبيعة املتجّدد، ولعطاء 
األم وتضحيتها، التي ال يجّف نبعها، بل يكبر 
مع الزمن حّبها وعطفها وحنانها ليفيض ينابيَع 

على أبنائها وبناتها.
الوالدين،  بإكرام  السماوّية  الكتب  أوصتنا  لقد 
واحترام األم.. فما أعظم األم وما أكبر شأنها، ألّن 

«اجلّنة حتت أقدام األّمهات». 
وتقديرنا  حّبنا  عن  لنعّبر  األم»  ـ«عيد  ب نحتفي 

لها، فيوم واحد ال يكفي لالحتفاء. 
ا،  ـً فكّل من يعيش حتت كنف أّمه، عليه، يومّي
أن ميأل املكان من حولها نورًا، ويزرع في نفسها 

البهجة، ويخفض لها جناح الذّل والرحمة. 
األّم معطاء، حنون، قلب دافئ وعني ساهرة.. ال 
ألوالدها  ورعايتها  تربيتها  مقابل  شيًئا  تطلب 
طريق  لنا  لتشعل  حتترق  شمعة  هي  وبناتها.. 
احلياة احلافل بالعمل واألمل والرجاء؛ وهي نصف 

املجتمع، بل املجتمع كّله. 
ترمتي  دافًئا  حنوًنا  أّم  صدَر  جتد  أن  أجمل  ما 
تفتقد             أن  أصعب  وما  شاّق..  يوم  بعد  عليه 

ذلك الصدر! 
وأنّنت  عام  كّل  أقول:  جميًعا،  األّمهات  إلى 
لك  حامًال  سأزورك،  أقول:  أّمي  وإلى  أّمهات.. 
أجمل      - عديدة  سنني  منذ  كعادتي   - معي 

باقة ورود!
©Õd� f�UD�®
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*åUHO�ò q�«d ≠ ّمت بنجاح غرس كلية في أحد 

الّسابعة  ويبلغ  األردن  من  الِفَلسطينّيني  األطفال 
ا،  ـً من العمر. وكان هذا الّطفل يعاني فشًال كلوّي
اء إلى البحث له عن كلية  األمر اّلذي اضطّر األطّب
بديلة. وأجريت اّتصاالت بني األطباء الِفَلسطينّيني 
ومستشفى «رمبام» لترتيب مسألة غرس الكلية. 
وكان مستشفى «رمبام» قد بدأ بإجراء مثل هذه 
العملّيات قبل ثالثة أسابيع فقط، حيث زرعت/

غرست كلية لدى البالغني فقط. واضطر األطباء 
الّطفل،  لكليتي  يومّية  غسل  عملّية  إجراء  إلى 
مالئم  جسمه  أن  تبّني  حّتى  األمر،  بادئ  في 
الستقبال كلية جديدة ستتبرع بها أّمه. واألم والدة 

لسبعة أطفال آخرين. 
لنزع  لألم  األولى  جراحّيتان،  يتان  عمّل وأجريت 
أّمه  كلية  لزرع/غرس  للّطفل  والّثانية  كليتها، 
في جسمه الغض. وأجنزت العملّية بعد ساعتني 
وطفلها  األم  إّن  اء  األطّب ويقول  الّساعة؛  ونصف 
املستشفى  يغادرا  أن  املقرر  ومن  جّيدة.  بصّحة 

خالل األيام القليلة القادمة.

Êœ—_« s  Òw M O D ÓK   qH D Ð WO K  Êu Ž—e ¹ åÂU ³ —ò ¡U Ò³ Þ√

الّشعبّية  الّلجنة  من  بدعوة   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الوطنّية،  وقيادته  الّسوري  الّشعب  مع  للّتضامن 
تظاهر العشرات مساء  الّسبت األخير، أمام مبنى  
القنصلّية الفرنسّية في شارع الكرمة (هچيفن) في 
ا. حيفا، نصرًة ودعًما لسورية، قيادًة، جيًشا، وشعًب

عصام  الّسابقان  الّنائبان  املتظاهرين  بني  من  وبرز 
مّخول وسعيد نّفاع.

وأّكد وصفي عبد الغني (من الّلجنة الّشعبّية)، أّن 
هذه الّتظاهرة تأتي «لنصرة سورية على أعدائها من 
ّية ِصهيونّية ورجعّية، بعد ثالث سنوات  قوى إمبريال
من عدوان عاملّي دموّي وهمجّي لقوى الّظالم والّشر؛ 
وبعد ثالث سنوات من الّصمود والّتصّدي البطولّي 
العربّي  اجليش  من  كّل  يسّطره  اّلذي  واألسطورّي 
الّسورّي في ميادين القتال، والّشعب الّسورّي برفضه 
زورًا  يّدعي  َمن  باسم  اجلديد،  االستعمارّي  املشروع 

وبهتاًنا «ثورة من أجل احلرّية»».
والِفَلسطينّية،  الّسورّية  األعالم  املتظاهرون  ورفع 
الرّاحل  والقائد  األسد،  بّشار  الّسورّي  الرّئيس  وصور 
جمال عبد الّناصر، وشعارات منّددة باملوقف الفرنسّي 
ضد  واخلليجّية  ّية  العرب الّدول  وبعض  واألوروپّي، 

سورية، منها: الّسعودّية وقطر.
ورّدد املتظاهرون هتافات عّدة، منها: «يسقط يسقط 
ّية  االستعمار، الّشعب الّسوري مع بّشار»؛ «من حيفا األب
حتّية سورّية»؛ «حتّية فلسطينّية للقيادة الّسورّية»؛ 
«الّشعب الّسوري ما بينهان، يا أمريكا والعربان».
كما هتف املتظاهرون شعارات ضّد القرضاوي وأردوغان 
والّشيخ رائد صالح  (رئيس احلركة اإلسالمّية)، ود. 

وعزمي بشارة.
ملزيد من الصور أدخلوا موقع «حيفانت»

www.haifanet.co.il 
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*åUHO�ò q�«d ≠ عقد في جامعة حيفا، نهاية األسبوع املاضّي، 

تناول  واّلذي  مشروطة»،  «مواطنة  ُعنوان  حتت  أكادميّي  مؤمتر 
«الّتشريعات واقتراحات القوانني العنصرّية في الّسنوات األخيرة، 
وعلى  إسرائيل،  في  العرب  املواطنني  مكانة  على  وإسقاطاتها 

حقوق اإلنسان واملواطن في البالد عاّمة».
شارك في املؤمتر مجموعة من الباحثني واألكادميّيني من تخّصصات 
متار  حنني،  دوڤ  الّنائب  الكنيست  أعضاء  إلى  باإلضافة  عديدة، 
واألكادميّيني  الّطالب  عشرات  وحضره  صرصور،  وإبراهيم  زاندبرچ 
«دراسات»  مرَكز  من  كّل  املؤمتر  عقد  إلى  بادر  وقد  والّناشطني. 
في  لير»  «ڤان  ومعهد  والّسياسات)،  للحقوق  العربّي  (املرَكز 

القدس، واملرَكز اليهودّي - العربّي في جامعة حيفا. 
د.  احلقوقّي،  احملاضر  استعرض  للمؤمتر  االفتتاحية  املداخلة  وفي 
الّتشريعات  «دراسات»)،  مرَكز  (مدير  جبارين  تيسير  يوسف 
وقانون  الّنكبة»  «قانون  مثل  األخيرة،  الّسنوات  في  العنصرّية 
الّشمل»،  ّم  ل «منع  وقانون  املقاطعة»،  و«قانون  القبول»،  «جلان 
التي  القوانني  واقتراحات  الّتشريعات  من  غيرها  إلى  باإلضافة 
إسرائيل،  في  اإلنسان  حقوق  مؤّسسات  عمل  من  للحّد  تسعى 

ّية القضاء.  ومتّس بإستقالل
تسعى  القوانني  واقتراحات  القوانني  هذه  «إّن  جبارين:  د.  وقال 
حساب  على  وصهيونّيتها،  الدولة  يهودّية  ترسيخ  إلى  باملجمل 
املدى  بعيد  ملشروع  جتسيد  بذلك  وهي  فيها،  ّية  ليبرال هوامش 
«مهنية»  سياسّية  أياٍد  وترسمه  ميينّية،  عناصر  له  ُتخّطط 
اختصاصّية في القانون والقضاء، مثل رئيس االئتالف احلكومّي 
«أّن  جبارين  د.  وأّكد  خطورته».  هنا  ومن  وغيره،  لڤني  ياريڤ 
ّية  دول تطوّرات  مع  للمفارقة -  تتزامن -  احمللّية  الّتطورات  هذه 
القومّية،  املجموعات  حلقوق  الوعي  ا  ـً ّي دول يتنامى  إذ  مناقضة، 
العام  من  األصلّية،  الّشعوب  حلقوق  العاملّي  اإلعالن  إلى  ُمشيرًا 
2007 ومواثيق حقوقّية أخرى، حتوّلت إلى محاور أساسّية في 

اخلطاب القانونّي الّدولّي».
وفي مداخلته في املؤمتر قال الّنائب د. دوڤ حنني: «إّن الّتشريعات 
العنصرّية تهدف إلى إخراج املواطنني العرب من دائرة الّتأثير على 
الّسياسة في البالد وأّنها أصبحت اخلطاب السائد واملركزّي في 
احلّيز العاّم حّتى خارج حزب ليبرمان وأعضائه». وتطرّق حنني إلى 
ومن  احلسم،  نسبة  لرفع  «يسعى  اّلذي  احلوَكمة»  «قانون  اقتراح 
اليهودّية  واألحزاب  ّية  العرب األحزاب  إخراج  إلى  اخلطوة  هذه  خالل 
ّية من البرملان أو جمعها في قائمة واحدة من أجل حصر  - العرب
عن  عزلها  ومحاولة  ّية،  العرب اجلماهير  داخل  ّية  العرب الّسياسة 
الّساحة اإلسرائيلّية». وأّكد حنني على األهمّية القصوى لبناء حّيز 

سياسّي مشترك، يهودّي - عربّي، في البالد. 
ومتحورت اجللسة الّثانية في املؤمتر، واّلتي أدارها الپروِفسور راسم 
ّية، وحتّدث  خمايسي، حول املكانة املدنّية واملساواة لألقلّية العرب
بدايًة الپروِفسور خمايسي عن الّتمييز الكامن في قوانني األراضي 
د.  حتّدثت  ثّم  للدولة؛  الّتخطيطّية  الّسياسات  وفي  وملكّيتها، 
لُهوّيتهم  الدروز  الّشباب  «تعريف  عن  حلبي   - عّبود  ياسمني 
الوطنّية ونظرتهم ملوضوع املّس باحلقوق املدنّية في إسرائيل». وقال 
الّنائب صرصور في مداخلته إّن «مقياس الدميقراطّية مرتبط مبدى 
إسرائيل  أرادت  وإذا  األقلّية،  مع  األغلبّية  تعامل  بكيفّية  كبير 
اعتبار نفسها دميقراطّية، فعليها إجراء تغيير جذرّي في تعاملها 

ّية، وتعامل اليهود مع العرب». مع األقلّية العرب
يذكر أّن هذا املؤمتر يأتي تتويًجا لعمل مجموعة بحثّية في معهد 
القانونية  التشريعات  في  بحثت  التي  القدس،  في  لير»  «ڤان 
وذلك  واالقتصادّية،  واالجتماعّية  السياسّية  وأبعادها  العنصرية 
بتوجيه أكادميّي من: د. يوسف جبارين ود. سارة أوسوتسكي - لزار.

 Ós ¹œ  ÒÍËU ? ? ? ? ? ? H O Š  s−Ý
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أمير  حيفا  في  املركزّية  احملكمة  قاضي  فرض   ≠  åUHO�ò  q�«d*

طوبي، هذا األسبوع، عقوبة الّسجن ألربع سنوات على مواطن حيفاوّي 
للقيام  ومحاولة  مشينة  أعمال  بارتكاب  إدانته  بعد  عاًما،   22 يبلغ 

بأعمال مشينة بقاصرات التقى بهن في احلدائق العاّمة واملتنزّهات.
تبلغ  بقاصرات  املشينة  األعمال  مارس  فقد  االّتهام  لالئحة  ووفًقا 
أعمارهّن 12 إلى 14 عاًما. وكان كّلما صادف قاصرًا كان يخبرها بأّن 
صديقته خانته، ولكي ينتقم منها يعرض على القاصرات أن يلتقط 
لهّن صورًا برفقته في أوضاع حرجة لقاء مبلغ من املال. وكان يقتادهن 

إلى أحد املباني املهجورة واملجاورة ويحاول التحرّش بهّن.
املخّدرات  بحيازة  احملكمة  دانته  فقد  إليه  وّجهت  أخرى  تهمة  وفي 

اخلطيرة، واّلتي عثرت عليها الّشرطة خالل تفتيش منزله.
وأمرت احملكمة أّنه إذا عاود املّتهم فعلته فسيحال إلى العالج الّنفسّي 
لإلقالع عن اإلدمان على املخّدرات وعلى امليول اجلنسّية املَرَضّية. كما 

أمرت بدفع مبلغ 12 ألف شيكل للفتيات املشتكيات.
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ضّد  احليفاوّية  الّشعبّية  «الّلجنة  عقدت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

جامع  قاعة  في  اجتماًعا  األسبوع،  هذا  من  األحد  يوم  العنصرّية»، 
اجلرينة، لبحث اخلُطوات القادمة في موضوع الّتصريحات العنصرّية، 
اّلتي كانت أدلت بها نائب رئيس بلدّية حيفا، يوليا شترامي من حزب 
«يسرائيل بيتنو»، اّلتي أساءت فيها لألذان املنبعث من جوامع املدينة.

شترامي  بعزل  املطالبة  العريضة  على  الّتواقيع  جمع  مواصلة  وتقرّر 
برسالة  مرفقًة  البلدّية،  رئيس  إلى  تسليمها  لهدف  منصبها،  من 

يوم  البلدّية،  أمام  وحدوّية  تظاهرة  تنظيم  تقرّر  كما  الّلجنة.  باسم 
الّثالثاء بعد القادم، األّول من نيسان 2014، خالل انعقاد جلسة 
للمجلس البلدّي. وتأتي هتان اخلطوتان ضمن عّدة خطوات أخرى 

درستها الّلجنة.
سياسّية  أطر  من  الّشعبّية  الّلجنة  مرّكبات  كاّفة  وأجمعت  هذا، 
هذه  في  املشترك  الوحدوّي  العمل  أهمّية  على  ودينّية  أهلّية 
القضّية، واحلفاظ على وَحدة الّصف، ومراعاة قواعد العمل املشترك.

 10 نحو  متّكن   ≠  åUHO�ò  q�«d*

إخماد  من  املطافئ  رجال  من  طواقم 
تكرير  معامل  ِمنطقة  في  شّب  حريق 
قد  الّنار  وكانت  حيفا.  في  الپترول 
الّصناعّية  األفران  أحد  في  شّبت 
اخلشية  وسادت  املعمل،  في  الكبيرة 
من أن تندلع الّنار وتنتشر في أقسام 
وبالّتالي  املعمل،  من  أخرى  ومناطق 
من احتمال انهيار املبنى. واستغرقت 
ساعة   12 من  أكثر  املطافئ  طواقم 
متواصلة في محاولة إلخماد احلريق. 

ويذكر أّنه ترتفع من الفرن الذي احترق 
مدخنة عالية وتشتعل في قّمتها الّنار 
التي حترق بقايا البنزين، واّلذي تلفظه 
الفرن  وينتج  اجلو،  تلوّث  ملنع  املدخنة 
واّلتي  البنزين،  ماّدة  مشتقات  أحد 
الپالستيك.  صناعة  في  تستعمل 
هائلة  كمّيات  املطافئ  رجال  وسكب 
حيث  واملدخنة  الفرن  لتبريد  املياه  من 
 600 من  أكثر  حرارتهما  درجة  تبلغ 

درجة مئوية.

‰Ëd ² ³ « d ¹d Jð q U F  w  q zU ¼ o ¹d Š œU L š≈

©UHOŠ ≠ T�UD*« rÝUÐ WIÞUM�« d¹uBð®©UHOŠ ≠ T�UD*« rÝUÐ WIÞUM�« d¹uBð®
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مــامــا، شـــو يـعـنــي  زيــت  نــخــيــل؟!
على  تساعد  نخيل،  زيت  بدون  اطفال  طعام  تركيبة  في  زيوت  تركيبة  ان  االبحاث  اثبتت 
اكثر. ومنتظم  سهل  وهضم  قوية  عظام  بناء  على  للكالسيوم،  افضل  امتصاص 

ما هو زيت النخيل اصال؟
زيت النخيل هو زيت مشبع من 
دهن  بحمض  غني  نباتي  مصدر 
في  البلمتيك.  حمض  نوع  من 
معظم تركيبات طعام االطفال 
عملية  في  نخيل.  زيت  يوجد 
هضم زيت النخيل تتكون بقايا 

والتي  احلر  البلمتيك  حمض  من 
ن  لتكوّ الكالسيوم  مع  ترتبط 
امالح صعبة الذوبان قد تؤدي الى 

بطن،  اوجاع  صلب،  براز  نسيج 
امساك وقشط....

أن  تفحصي  أن  املهم  من  ماما، 
حتتوي  ال  طفلك  غذاء  تركيبة 

على زيت نخيل!
لتركيبة الزيوت في تركيبة الغذاء 

على  تأثير  طفلك،  يتناولها  الذي 
اجلهاز الهضمي وعلى مستوى

واملعادن،  الفيتامينات  امتصاص 

الضرورية  الكالسيوم  مثل 
أن  علميًا  أثبت  انه  اذ  لنموه. 
تركيبة الزيوت في تركيبات غذاء 
األطفال، بدون زيت نخيل، تساعد 
امتصاص  سهل،  هضم  على 

الكالسيوم وبناء العظام*.

ماما، تركيبة غذاء األطفال بدون 
زيت نخيل .تساعد على هضم 

سهل ومنتظم أكثر*
في  يعانون  األطفال  من  العديد 
مشاكل  من   ، األولى  السنة 
اإلمساك  املغص،  مثل  هضم 

والغازات.
ميكنك  فيها  طرق  هنالك  ماما، 
بحث  في  طفلك.  عن  التخفيف 
سريري الذي شمل حوالي 7000  
طفل في حوالي 17 دولة تبني، أن 
تركيبة   الزيوت في تركيبات غذاء 
األطفال، بدون زيت نخيل، تساعد 
في احلصول على نسيج براز أكثر 
ليونة ووتيرة تبرّز أعلى مقارنة مع 

تركيبات غذاء مع زيت نخيل.

األطفال  غذاء  تركيبة  ماما، 
على  نخيل تساعد  زيت  بدون 
للكالسيوم  جيد  امتصاص 

ولعظام قوية*
كتلة  بأن  تعلمني  هل  ماما، 
العظام لدى الطفل تزداد بـ 300% 

في السنة األولى من حياته!
وبالتالي، تخزين الكالسيوم الذي 
امتصاصه  يتم  الطفل  يجمعه 
األساس  وتشكل  عظامه  في 

لنمو جهاز عظام قوي.
الزيوت  تركيبة  أن  األبحاث،  تشير 

لالنتباه: حليب األم هو الغذاء األفضل للطفل
*مقارنة بني تركيبات غذاء لألطفال مع وبدون زيت نخيل.

بدون  األطفال،  غذاء  تركيبات  في 
حتى  الطفل  متنح  نخيل،  زيت 
أكثر  امتصاص   53% حوالي 
قوية،  لعظام  ودعم  للكالسيوم 
أطفال  غذاء  تركيبات  مع  مقارنة 

مع زيت نخيل.

استضافت جلنة الكنيسة األرثوذكسّية، مساء األحد من هذا األسبوع، 
ّية ياسمني بيرني، ضمن أمسّية عرض فيلمها  املخرجة واملنتجة اإليطال
الوثائقّي «احلجارة تصرخ»، واّلذي يحكي قّصة املسيحّيني الفلسطينّيني 
ومعاناتهم على مّر سنوات عديدة، بدًءا بتهجيرهم من قراهم وبيوتهم 
يومنا. حّتي  معاناتهم  واستمرار  بحّقهم  والّتمييز  والّتضييقات 

ُعرض الفيلم في قاعة كنيسة القّديس يوحّنا املعمدان األرثوذكسّية في 
حيفا، وسط حضور واسع ألبناء حيفا من الرعايا املختلفة. وبرز من بني 
األرثوذكسّية)،  الرعّية  (كاهن  سمرا  دميتريوس  اإليكونوموس  احلضور: 

°åŒd B ð  …—U−(«ò°åŒd B ð  …—U−(«ò

وعدد  حيفا)،  في  األرثوذكسّي  املّلي  املجلس  (رئيس  خوري  يوسف 
األرثوذكسّية،  للرعّية  التمثيلّية  والهيئة  امللّي  املجلس  أعضاء  من 
ورئيس جلنة الكنيسة جريس خشيبون، وشخصّيات حيفاوّية ثقافّية 
واجتماعّية عديدة، من بينها: د. ماجد خمرة، د. حامت خوري، وغيرهم.

رّحب عريف األمسّية فؤاد أبو خضرة باحلضور، وعرض باختصار موضوع 
الفيلم، وأشاد بتعاون مرَكز «الّسبيل» إلجناح هذه األمسّية. ومن ثّم قّدم 
يوسف كلمة ترحيبّية، تلتها كلمة حلبيب كرم (مركز «الّسبيل») شرح 
فيها باقتضاب عن مشروع وفكرة الفيلم وعن عمل املخرجة بشكل خاّص.

أظهر الفيلم في بداية العرض قضّية تهجير قرية برعم مع شهادات 
حّية كثيرة، ّممن عاشوا الّتهجير، كانت من بينها شهادة املطران إلياس 
شّقور؛ وبعدها استعرض الفيلم أوجه االحتالل ومعاناة املسيحّيني في 
ّية، مثل بيت ساحور، بيت حلم، بير زيت، بيت جاال، القدس  الّضفة الغرب
وغيرها.. ويشمل الفيلم مقاطع وثائقّية نادرة ّمت شراؤها من األرشيف 
ميشيل  للبطريريك  حّية  شهادات  الفيلم  في  برزت  وقد  اإلسرائيلّي. 
صّباح، ود. حنان عشراوي، وعدد من األساتذة البارزين في جامعة بير زيت.
الّتوثيقّية،  ألهمّيته  احلضور  وإعجاب  استحسان  الفيلم  القى  وقد 
وبعد انتهاء عرض الفيلم فتح باب األسئلة والنقاشات واالستفسارات، 
فأجابت املخرجة على كاّفة األسئلة واالستفسارات بكّل صراحة؛ وأّكدت 
أن إنتاج الفيلم جاء بعد جهد وعمل طويل دام لسنوات، وجرّاء ألم كبير 

شعرت به ملا حّل باملسيحّيني بعد نكبة االحتالل.
©…dC� u	√ œ«R�®
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UH O Š WM ¹b  —Ëe ¹ U O ð«Ëd  d O H Ý
پيير  إسرائيل،  دولة  لدى  كرواتيا  سفير  حّل   ≠  åUHO�ò  q�«d*

سيمونوڤيتش، صباح أّول أمس األربعاء، ضيًفا على وديع أبو نّصار 
(مدير املرَكز الدولّي لالستشارات)، حيث قّدم أبو نّصار للسفير شرًحا 
الِفَلسطينّية،   - اإلسرائيلّية  املفاوضات  تعترض  اّلتي  العراقيل  عن 
ّية في إسرائيل عاّمًة، وفي حيفا خاّصًة. ونبذة عن وضع اجلماهير العرب

بعد ذلك توّجه الّسفير برفقة أبو نّصار إلى دار البلدّية في املدينة حيث 
كان في استقبالهما رئيس البلدّية، احملامي يونا ياهڤ، والپروِفسور 
ّية في البلدّية)، حيث ّمت تبادل  يائير ليڤشيتس (مسؤول الّشؤون الدول
احلديث حول فرص الّتعاون في املجاالت الّثقافّية واالقتصادّية، كما ّمت 
بحث إمكانّية عقد اّتفاقّية توأمة بني حيفا ومدينة رييكا الكرواتّية.

الروم  مطرانّية  دار  نّصار  وأبو  سيمونوڤيتش  الّسفير  زار  ثّم  من 
احلاج (املدّبر  موسى  املطران  إلى  اجتمعا  حيث  حيفا،  في  الكاثوليك 

الرّسولي ألبرشّية الرّوم الكاثوليك في اجلليل، ومطران املوارنة في األرض 
في  العربّي  املسيحّي  الوجود  عن  شرًحا  للّسفير  قّدم  واّلذي  املقدّسة)، 
ا الّسفير بحث احلجاج  الّشرق عاّمًة، وفي األرض املقّدسة خاّصًة، ُمطالًب

الوافدين من بالده على الّتواصل مع املؤمنني احمللّيني.
كما التقى الّسفير مبعية أبو نّصار في مقّر مرَكز «عدالة» في حيفا 
في  العنصرّية  القوانني  عن  شرًحا  قّدمت  اّلتي  بشارة  سهاد  باحملامية 
ا  سلًب متّس  واّلتي  مؤّخرًا،  إقرارها،  ّمت  اّلتي  تلك  سّيما  ال  إسرائيل، 
بالعديد من قطاعات املواطنني في الّدولة، وبالّذات باملواطنني العرب. في 
حني عّبر الّسفير عن رغبته االّطالع أكثر على القضايا اّلتي يعاجلها 

مرَكز «عدالة» من أجل اّطالع املسؤولني في بالده عليها.
يوغوسالڤيا  جمهورّيات  إحدى  هي  كرواتيا  أّن  بالّذكر  اجلدير  ومن 

الّسابقة، وهي عضو في االّحتاد األوروّپي منذ شهر متوز املنصرم.
ÊuMH�«Ë W�UI Ò¦�« dNý w�

 W ÒKI ² *« å—«u Šò W Ý—b
 U Î ? ÒO UIŁ d ¼œeð WK ¹b ³ « WO Ðd Ò² K
تواصل جمعّية «حوار» األهلّية مشوارها الّسنوّي في تعزيز وتذويت 
خالل  املشوار  هذا  توّج  حيث  الّدراسّية،  الّسنة  مدار  على  قيمّي 
شهر آذار اّلذي تضّمن العديد من الفّعالّيات والّنشاطات الهادفة. 
توسيع  لتعزيز  حتديًدا  الّثقافة  شهر  في  اإللتحام  فاختارت «حوار» 

اآلفاق املعرفّية.
كان ذلك من خالل باقة من الفّعالّيات اّلتي شملت مبجملها كاّفة 
بزيارة  أجمعني  املدرسة  طّالب  فقام  املدرسة.  في  العمرّية  الفئات 
معرض الكتاب والفنون اّلذي أقامته «دار األركان» لإلنتاج والّنشر 
ُعِنَيت  متنوّعة  بورشات  فاستمتعوا  يوحنا.  مار  كنيسة  قاعة  في 

باخلّط العربي، الرّسم الكاريكاتوري، وفّن الفسيفساء. 
إضافة لذلك على مستوى تذويت الفّن وتدعيم الفنون، قام طّالب 
الّصف األّول حّتى الّصف الّسادس، باستقبال الفّنان حبيب شحادة 
ولقائه في محاضرتني تناولوا فيهما مًعا موضوع اإليقاع واّللحن، 

فأصغوا وشاركوا وحاولوا إنتاج إيقاعات ممّيزة.
املصوّر  استقبلوا  فقد  والّثامن  الّسابع  الّصفني  طّالب  أّما 
«الكاميرا..  بُعنوان  ورشة  خالل  من  بدارنة  محّمد  الفوتوچرافي 
على  الورشة  فقّسمت  اإلنسان».  حقوق  عن  ومدافعة  شاهدة 
االجتماعّي  الّتصوير  في  الّتاريخي  التطوّر  األّول  محاور:  ثالث 
احملور  هذا  خالل  بدارنة  محّمد  استعرض  اإلنسان،  وحقوق 
أّيامنا.  وحّتى  هاين  بلويس  بدًءا  عاملّيني  مصوّرين  جتارب 
في  وأهمّيته  الفوتوچرافي  الّتوثيق  موضوع  تناول  الّثاني  احملور 
يوم  منها  تاريخّية،  جتارب  واستحضر  املجتمع،  قضايا  تدعيم 
األرض. أّما احملور الّثالث فقد ارتكز على اقتراحات عملّية وفعلّية 
للّتأثير  الڤيديو  وتصوير  (الّتصوير)  الفوتچرافيا  استعمال  نحو 

©—b	 UN�®                                        .املجتمعّي والوطنّي
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نلتقي  حيفا،  بلدّية  لرئيس  ا  نائًب انتخابه  على  أشهر  ثالثة  بعد 
رئيس كتلة «اجلبهة» ونائب رئيس بلدّية حيفا، د. سهيل أسعد، 
في حوار صريح، تطرّق فيه إلى عّدة أمور، مبا في ذلك انتقادات 

ـ«اجلبهة» في عدد من القضايا. وُّجهت مؤّخرًا ل

«اجلبهة»  خسارة  على  تعقيبكم  هو  ما  بدايًة   -
على  هذا  سيؤثر  وكيف  الّناصرة؟  بلدّية  رئاسة  ل

ة احليفاوّية والقطرّية؟ الساحة السياسّي
د. أسعد: ال شّك بأّن خسارتنا في الّناصرة مؤملة، وموجعة جًدا، 
وتستوجب دراسة معّمقة، وهذا ما بدأت به هيئات احلزب الّشيوعّي 
ا. هناك العديد من العوامل  ـً و«اجلبهة» على مستوى الّناصرة وقطرّي
- الّداخلّية واخلارجّية - اّلتي أّثرت على هذه النتيجة. فكما تعلم 
اصطّفت جميع القوى املنافسة ضّد «اجلبهة»، وبدعم صريح ومباشر 
ـ«اجلبهة» أخطاؤها أيًضا. لكّني أطمئن جميع  من احلكومة، وكانت ل
من سارع إلى نعي «اجلبهة» بأّن هذا اجلسم العريق تلّقى ضربات 
لسنا  ألّننا  سيكون،  ما  وهذا  ونهض..  وعاد  املاضي،  في  أصعب 
ا فقط. وال تنَس أّن «اجلبهة» ما زالت أكبر كتلة في  ـً ّي حزًبا انتخاب
بلدّية الّناصرة (8 أعضاء من 19)، وستكون لها مساهمة مرَكزّية، 
سواء أكانت في املعارضة أو في االئتالف. وآمل أن تتجاوز الّناصرة 

أجواء الّتوّتر واالحتقان اّلتي شابت هذه االنتخابات.
اخلارطة  على  طبًعا  يؤّثر  فهذا  واألبعاد،  للّتأثيرات  وبالّنسبة 
انتخابات  في  احلسم  نسبة  رفع  ظّل  في  وخصوًصا  الّسياسّية، 
ـ«اجلبهة»، فهذا يفتح فرًصا  الكنيست إلى %3.25. وبالّنسبة ل

جديدة لتحالفات جديدة في الّشارعني العربّي واليهودّي.

- هناك انطباع واضح - ال ميكن تغاضيه - بوجود 
حيفا،  في  واحلزب  «اجلبهة»  داخل  ة  ّي داخل خالفات 

فما هو تعقيبكم؟
مختلفة؛  وآراء  تعددّية  فيه  دميقراطّي،  جسم  أسعد: «اجلبهة»  د. 
فلسنا قطيًعا ولسنا حزَب الّشخص الواحد. لدينا هيئات نناقش 
فيها األمور بعمق ومن جميع اجلوانب، ويشرح اجلميع وجهة نظره، 

ثم نقرّر، ولكن في النهاية اجلميع يلتزم باحلسم الدميقراطّي. 

االئتالف  بدخولكم  أخطأمت  بأّنكم  تعتقدون  أال   -
بلدّي؟ ال

د. أسعد: ال، بخالف ما ذكرت! من الّسهل أن تكون في املعارضة، 
تسّجل  أن  ميكنك  لكن  طبًعا،  هاّم  وهذا  فقط.  املواقف  وتسّجل 
االئتالف  دخلنا  أيًضا.  البلدّي  املجلس  في  متثيل  دون  مواقف 
لنؤّثر  بل  جاه،  أو  وظيفة  في  طمًعا  وال  املناصب  في  ا  ـً حّب ليس 
ونخدم مجتمعنا بشكل فعلّي، وليس ضمن تصريحات وبيانات 

رأينا  طاملا  االئتالف  في  سنبقى  أهمّيتها.  من  الرّغم  على  فقط، 
أّنه يساعدنا على حتصيل إجنازات ومكاسب ملجتمعنا، ألحيائنا، 
ملدارسنا، ملراكزنا اجلماهيرّية، وملستقبلنا في هذا البلد. وإذا ما رأينا 

أّنه ال ميكننا الّتأثير، فلن نترّدد في ترك االئتالف في أّي حلظة.

بلدّية؟ يوم على ال رون ال - وهل ترون أّنكم تؤّث
د. أسعد: أعتقد أّن اإلجابة حتتاج ملزيد من الوقت. فاجلهاز البلدّي 
الّثمار  نحصد  أن  الّسهل  من  وليس  (مكتبّي)  بيروقراطّي  جهاز 
في غضون بضعة أشهر فقط. اآلن مثًال تتّم مناقشة ميزانّية العام 
ا.  قريًب سننشرها  عينّية،  مكاسب  لتحصيل  ونسعى   ،2014

ّية..  ونسعى أيًضا من أجل عّدة أمور تتعّلق مبستقبل األحياء العرب
فحّتى يومنا هذا، على سبيل املثال، ال توجد مخّططات حلّي وادي 
الّنسناس وحي احلليصة، ونحن نضغط كي تكون هناك مخّططات 
لهذه األحياء حتّسن أوضاع الّسّكان. نعمل على إيجاد حّل ملشكلة 
مئات  ونساعد -  ساعدنا -  عّباس.  حّي  في  املزمنة  السير  أزمة 
الّسّكان في قضايا تخفيضات ضريبة الّسكن (أرنونا). هذه كّلها 
أمور يتحّدث عنها اجلميع لكّنها ال تتحرّك وال تتغّير وال جتدي 
نفًعا من خالل بيانات فقط وأخبار في بعض الّصحف واملواقع؛ مع 

احترامي للجميع.

رفع  مسألة  في  تصويتكم  طريقة  انتقد  البعض   -
دتكم  ّي بة الّسكن (أرنونا) بنسبة %5 - هل ق ضري

شروط االئتالف؟!
ا لم أمتّكن من حضور تلك اجللسة، لسبب  ـً د. أسعد: أنا شخصّي
اجتماع هاّم يخّص مدرسة «حوار» املستقّلة في القدس، لم أستطع 
ضريبة  رفع  جانب  إلى  الّتصويت  عدم  كان  موقفنا  لكن  تأجيله. 
الّسكن (أرنونا)، رغم أّن شروط االئتالف متلي علينا الّتصويت إلى 
جانب رئيس البلدّية، وفعًال امتنعت زميلتي عرين عابدي - زعبي 
ّية، ولو بثمن  عن الّتصويت، ألّننا نرى في هذا املوضوع قضّية مبدئ

اخلروج من االئتالف.
الرفع  من  األكبر  اجلزء  أن  وهو  معّني،  أمر  توضيح  يجب  لكن 
الداخلّية،  ووزارة  احلكومة  مصدره   (5% أصل  من   3.64%)
ويصوَّت عليه في الكنيست أصالً، فال تأثير للبلدّية عليه. أّما 
نسبة البلدّية فتصل إلى %1.36. ورغم ذلك فقد حاولنا أّال تسري 
مبستوى  كأحياء  املدرجة  األحياء  على  ـ1.36%)  (ال اإلضافة  هذه 
ّية  (ج) و(د)، واّلتي تشمل وادي الّنسناس وغيره من أحيائنا العرب
واملستضَعفة. لكن لألسف لم يحصل هذا، لذلك لم نصوّت مع رفع 
ّية التي أنا عضو فيها،  ضريبة الّسكن (أرنونا)، ال في جلنة املال

وال في املجلس البلدّي.
لكن في املقابل جنحنا في زيادة امليزانّية املخّصصة لإلعفاءات في 
ضريبة الّسكن (أرنونا)، من 160 مليون شيكل إلى 180 مليون 
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الّدخل  ذوي  الّسّكان  على  بالفائدة  سيعود  وهذا  ا،  ـً سنوّي شيكل 
املنخفض واحملدود، خاّصًة أّنني أترأس جلنة الّتخفيضات في ضريبة 

الّسكن (أرنونا).

حضوركم  عدم  حول  كثيرة  انتقادات  هناك   -
ة ملناهضة العنصرّية، وعدم  ّي جلسات الّلجنة الّشعب
توقيعكم على عريضة تطالب بعزل النائب شترامي؟

د. أسعد: مندوب «اجلبهة» في هذه الّلجنة هو سكرتيرها األخ رجا 
زعاترة. وقد حضر كّل االجتماعات، باستثناء اجتماع واحد، لسبب 
القضية،  هذه  في  موقًفا  اّتخذ  من  أّول  نحن  حيفا.  خارج  تواجده 
من  وأّول  العنصرّي،  الّتصريح  لهذا  وتصّدى  املوضوع  أثار  من  وأّول 
وّقع على الرّسالة املشتركة املطاِلبة مبحاسبة شترامي. إذا كان هناك 
الفارغة،  واملزايدات  للمناكفات  املوضوع  هذا  ينتهز  أن  يريد  من 
املوجة،  على  للرّكوب  أو  وشخصّية،  ّية  حزب حسابات  لتصفية  أو 
فهذا شأنه. نحن من جهتنا لن ننجّر إلى هذه األمور ألّننا نفّضل 
نسمح  لن  مفتعلة.  وليست  ومصيرّية  حقيقّية  بقضايا  االنشغال 
جلني  قضايانا،  عن  وإلهائنا  أولوّياتنا  بتحديد  غيرها  أو  لشترامي 

أرباح سياسّية عابرة!

- لكن هل ستواصلون اجللوس مع شترامي في نفس 
االئتالف؟!

د. أسعد: موقفنا هو أّننا نحن الّشرعّيني، ونحن أصحاب احلّق. 
واملطلوب هو عزل املواقف العنصرّية، وليس عزل ضحايا العنصرّية. 
هل تعتقد أّن شترامي وغيرها يريدوننا داخل االئتالف أم يريدوننا 
البلدّية  رئيس  موقف  عن  راضني  لسنا  احليلة؟  وعدميي  مهّمشني 
قضّية  هذه  حزًما.  أكثر  يكون  أن  منه  ونتوّقع  املوضوع،  هذا  في 
هامة نالحقها، وسنواصل مالحقتها، مع األخوة في الّلجنة الشعبّية. 
لكن هذه واحدة من عّدة قضايا على جدول أعمالنا، ويجب أن نرى 
الّصورة الّشاملة. وفي نهاية املطاف نحن باقون واألذان باٍق وجوامعنا 

وكنائسنا باقية، رغًما عن شترامي وأمثالها. 

- كلمة أخيرة..
د. أسعد: أعتقد أّننا بحاجة إلى تغيير ثقافتنا الّسياسّية بعض 
الّشيء. فصراعنا األساسّي مع الّسلطة احلاكمة ومع سياسة الّتمييز 
والّتهميش، وليس بني بعضنا البعض. ومعركتنا األساسّية هي من 
نقاط  لتسجيل  وليس  ملجتمعنا،  ومكاسَب  حقوق  حتصيل  أجل 
على بعضنا البعض. ويا حّبذا لو نوّجه طاقاتنا إلى العمل احلقيقّي 
الّناس              قضايا  خدمة  في  واالرجتالّي،  العاطفّي  وليس  املدروس، 
©÷u� qz«Ë ∫d|uBاحلقيقّية.                                             ®
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الّثانوّية  املدرسة  مؤّخرًا،  أقامت،   ≠ åUHO�ò q�«d*

ّية توعية  الّتكنولوجّية «أورط الكرمل» - حيفا، بفعال
تواجه  قد  اّلتي  املخاطر  حول  عشر  الّثواني  لصفوف 
ّية  الفّعال جرت  اجلديد.  الّسائق  وخصوًصا  الّسائق، 
وحتت  الّسياقة،  في  للوقاية  ِشركة «پاراش»  مبشاركة 
عّبود  أمل  املستشارة  ّية  الوقائ البرامج  مرّكزة  إشراف 
العربّي  للمجتمع  الّنشاطات  مرّكزة  مع  وبالتنسيق 
العاملة  والكحول  املخدرات  مكافحة  سلطة  في 

االجتماعّية جهينة بدر. 
تخّلل البرنامج محاضرة تهدف إلى توعية الّشباب 
حول مخاطر الّسرعة في الّسياقة، عدم االنصياع إلى 
القوانني، أهمّية استعمال حزام األمان، الّسياقة حتت 
تأثير املشروبات الروحّية وخطورتها على قيادة املركبات.

تطبيًقا  املرشدون  قّدمها  اّلتي  الّنظرّية  املادة  رافق 
لهذا  خّصيًصا  أحضر  الذي  احلاسوب  على  ا  ـً ّي عمل
الّضوء  تسّلط  جتريبّية  ّية  بفعال فقاموا  للبرناَمج. 
على مدى تأثير العوامل امللهّية خالل القيادة على 
زمن رّدة فعل الّسائق، حيث استجاب الّطّالب بتفاعل 

كبير مع احملاضر.

 W U O Ò « d ÞU  ‰u Š W Ò¹u Žu ð W ÒO U Ú ÒF W U O Ò « d ÞU  ‰u Š W Ò¹u Žu ð W ÒO U Ú ÒF
 åq d J « ◊—Ë√ò W Ý—b  w åq d J « ◊—Ë√ò W Ý—b  w

وقد أثنى مدير املدرسة األستاذ عادل ملشي على 
املدرسة  في  «دورنا  وقال:  الّشباب،  توعية  أهمّية 
ومواضيع  العلمّي  الّتحصيل  على  يقتصر  ال 
درجة  رفع  في  املهم  دورنا  نرى  إّمنا  الّتدريس، 
للخروج  وتهيئتهم  ابنائنا  لدى  املرورّي  الّتثقيف 
بادرت  الدور  هذا  على  وللّتشديد  العاّمة.  للحياة 
بوضع  قّشاش،  وليد  الفّنان  مع  بالّتعاون  املدرسة، 
هذه  في  تعليمهم  أنهوا  لطّالب  تذكارّي  نصب 
الّطرق.  حوادث  نتيجة  شمعتهم  وأطفئت  املدرسة، 
وهذا الّنصب الّتذكارّي وُضع ليذّكر الطّالب احلالّيني 
واألجيال القادمة بأهمّية األمان على الّطرق واحلفاظ 
على احلياة، من خالل تذويت قيم سلوكّية وقواعد 
حضارة  مفهوم  لتطوير  بها  التقّيد  تلزم  سليمة، 
اإلنسان.  حياة  جتاه  ّية  باملسؤول إمياًنا  آمنة  شارع 
تشير  اّلتي  األخيرة  اإلحصائّيات  بعد  خصوًصا 
بازدياد نسبة احلوادث في املجتمع العربّي، وارتفاع 

عدد القتلى على الّطرقات». 
ملزيد من الصور أدخلوا موقع «حيفانت»

www.haifanet.co.il 
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ـ«هدار»)  *åUHO�ò q�«d ≠ نّظم مكتب الرّفاه االجتماعّي (قسم ال

في حيفا، وبالّتعاون مع الّنادي الّنسائّي - احلّي الّشرقّي، مساء 
ا بعيد األم في مطعم «شواطينا»،  ـً أّول أمس األربعاء، حفًال خاّص

في حّي «بات چاليم». 
وشارك في احلفل عدد كبير من الّنساء احليفاوّيات. وتضّمن احلفل 
وجبة عشاء فاخرة وسحب جوائز قّيمة، وقد احتفلت ورقصت الّنساء 

على أنغام موسيقى «دي. جي.» إبراهيم هيبي.
وُمرّكزة  االجتماعّي،  الرّفاه  مكتب  (من  قياس  أبو  هدى  ورّحبت 
الّنادي  وبأعضاء  باحلضور  الّشرقّي)،  احلّي   - الّنسائّي  الّنادي 
وأثنت  باألمهات  اخلاّص  اليوم  هذا  في  الدافئة،  والزاوية  الّنسائّي 
على جهدهّن في العمل املتواصل على مدار الّسنة، سعًيا لنجاح 

الّنشاطات والّنهوض باحلّي الّشرقي.
الرّفاه  قسم  (مديرة  شپيرا  ياعيل  احلاضرات:  بني  من  وبرزت 
(عاملة  هدار  كيرن  چالسبيرچ،  ساريت  الّنائبة  االجتماعّي)، 
اجلماهيرّي  املرَكز  (مديرة  شحادة  سعاد  جماهيرّية)،  اجتماعّية 
الدافئة)  الزاوية  (مرّكزة  بشتاوي   - رحاب  وعايدت  «األخوّة»)؛ 

األمهات في عيدهّن، ومتّنت لهّن حياة رغيدة وهانئة.
وشكرت هدى أبو قياس ناشطات احلّي الّشرقّي والّنادي الّنسائي 
ا  ـً اجتماعّي احلّي،  تطوير  في  والتزامهّن  اجلاّد  عملهن  على 
ا، وخّصت بالّذكر: رانية جبريل، فريال أبو حطب، إميان  ـً واقتصادّي
جبارين، أمينة زيد، مها حللول، نيڤني شويكي، منوي أبو جبل، 

رحاب بشتاوي، عبلة حجيرات، وحورّية جبارين.
©÷u� qz«Ë ∫d|uB®

ملزيد من الصور أدخلوا موقع «حيفانت»
www.haifanet.co.il 
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من  الّثامن  الّصف  طّالب  قام   ≠  åUHO�ò  q�«d*

مدرسة «األخوّة» الرّسمّية في حيفا، بجولة تعليمّية 
ضمن  الّنسناس،  وادي  حي  في  البحرّية  للّتوعية 
البحرّية/ البيئة  على  للحفاظ  البلدّي  املشروع 

(«ميدوزولوچيا» - 2014)، حيث قام الّطّالب خالل 
البيئة  على  باحلفاظ  تشيد  الفتات  بكتابة  اجلولة، 
احلفاظ  أهمّية  عن  للمواطنني  وشرح  حوار  البحرّية، 
احلي  من  سّكان  مع  مقابالت  البحرّية،  البيئة  على 
البيئة  على  احلفاظ  أهمّية  على  للّتشديد  وزوّاره 

البحرّية.
سليمان  نوال  د.  مع:  لقاءات  الّطّالب  أجرى  وقد 

ّية ممّيزة،  *åUHO�ò q�«d ≠ وسط أجواء احتفال

ّي،  اختتمت، مؤّخرًا، الّدورة الرّابعة للّتهريج الّطّب
في مدرسة «الكرمة» العلمّية الّنامية في حيفا.

صفوف  طّالب  الّدورة  في  العام  هذا  وشارك 
الّتهريج  مضامني  خاللها  من  وتعرّفوا  الّسوابع، 
العالجّية،  واستعماالته  الّضحك  فوائد  ّي،  الّطّب

إلى جانب تذويت قيم العطاء ومساعدة اآلخر.
مشروع  تبّنت  «الكرمة»  مدرسة  إدارة  أّن  يذكر 
مع  بالّتعاون  ينّفذ  وهو  بالّتهريج،  العالج 
حيفا،  بلدّية  في  االبتدائّي  الّتعليم  قسم 
العالج  محاميد.  سرحان  الّطبي  املهرّج  وبإشراف 

”UM ÒM « Íœ«Ë Òw Š Êu u−¹ å… Òu š_«ò W Ý—b  » Òö Þ
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بالّتهريج هو مشروع فريد وخاّص جًدا من حيث 
جانب  إلى  املستقبلّية،  والّتطّلعات  األهداف 
الطّالب  على  االجتماعّية  وانعكاساته  أبعاده 
ومحيطهم. فاحلديث يدور عن تأهيل مجموعة 
ميكنهم  صغارًا  طبّيني  مهرّجني  ليكونوا  طّالب 
االنخراط في أطر مختلفة في محيطهم ملنحهم 
هذه اخلدمة دون مقابل مادّي، لكن حتًما مبقابل 
وعلى  عليهم  باملنفعة  يعود  كبير،  معنوّي 

محيطهم.
ملزيد من الصور أدخلوا موقع «حيفانت»

www.haifanet.co.il 

(مديرة مدرسة «األخوّة»)، د. ماجد خمرة (مدير وحدة 
الّنهوض بالّتعليم العربّي في بلدّية حيفا)، ڤكتور 
وصّياد  الّنسناس،  وادي  حي  جلنة  (رئيس  حّجار 
سابًقا)، وفوزي هنادي (صّياد أسماك وصاحب متجر 

لألسماك في احلّي).
جتدر اإلشارة إلى أّن الّطالب تفاعلوا جًدا مع احملّطات 
الّتفعيلّية اّلتي جرت في احلي، مبرافقة مرّبي الّصف 
في  املشروع  عن  واملسؤول  البحرّية  العلوم  ومدرّس 

املدرسة، األستاذ سعيد خطيب.
ملزيد من الصور أدخلوا موقع «حيفانت»

www.haifanet.co.il 
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åUHO�ò q�«d*

مطعم  في  قنبورة،   - خضرة  أبو  منال  نّظمت 
«شواطينا» احليفاوّي، حفًال للّنساء، ملناسبة يوم 
من  أكثر  فيه  شاركت  األم،  وعيد  العاملّي  املرأة 
70 امرأة. تخّلل احلفل وجبة عشاء فاخرة، فقرات 
فنّية متنوّعة شملت غناء «كاريوكي» مع الفّنان 
سحب  إلى  إضافًة  رقص،  غناء،  عيد،  روني 

يانصيب وهدايا.
ا،  ـً ّي نسب جديد  غناء  أسلوب  هو  و«كاريوكي» 
أن  عليك  بل  اجلميل،  الّصوت  فيه  اليشترط 
تعرف حلن األغنية. وهو عبارة عن كتابة كلمات 

«الكرمليت»،  مدرسة  نّظمت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

مؤّخرًا، أسبوع اإلبحار اآلمن في الّشبكة احملوسبة، 
ّية واإلعدادّية،  واّلذي شارك فيه طّالب املرحلة االبتدائ
وطاقم املعّلمني. تخّلل البرناَمج محاضرات مختلفة، 
الّشرطي  والقسيس  عيسى  سوسن  بإلقائها  قامت 
االستعمال  عواقب  عن  حتّدثا  الّلذين  عبدو،  غّسان 
احلذر  وكيفّية  احملوسبة،  للّشبكة  اآلمن  غير 
حسنات  عن  وافًيا  شرًحا  وقّدما  «اإلنترنت»،  في 
اته بشكل  «اإلنترنت» وكيفّية استغالل موارده وتقنّي
سليم وناجع. ثّم قاما بتقدمي إرشادات وأفالم قصيرة 
شبكة  في  الكامنة  املخاطر  من  الطّالب  لتوعية 

«اإلنترنت»، وكيفّية جتّنبها ومحاربتها.
كما حتّدث الّطالب عن جتربتهم في كيفّية االستخدام 
اآلمن للّشبكة احملوسبة في البيت. وقامت املعّلمة 
احلصص،  خالل  فعالّيات  بإجراء  رحمون  أبو  شيرين 
باملخاطر  املليء  عصرنا  في  املوضوع  ألهمّية  وذلك 

الكامنة خلف هذه الشبكة العنكبوتّية.
هذا وقام الّشرطي غسان عبدو بإلقاء محاضرة لألهل 

åX O K d J «ò W Ý—b  w  s ü« —U × Ðù« Ÿu ³ Ý√

شرح فيها عن حسنات وسّيئات «اإلنترنت»، وتطرّق 
إلى الّشّق القانونّية.

جتدر اإلشارة إلى أّن أسبوع «اإلنترنت» اآلمن هو من 
أهّم فّعالّيات ونشاطات مدرسة «الكرمليت» اّلتي 
تالئم برامجها ملتطّلبات العصر، من خالل استغالل 
الّتواصل  التّعلم،  عملّية  في  احلديثة  التكنولوجيا 

مع الّطّالب، واملعّلمني واألهل.

ملزيد من الصور أدخلوا موقع «حيفانت»
www.haifanet.co.il 
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األغنية مبرافقة الّلحن املوسيقّي، من دون صوت 
بصوتك  بالغناء  تقوم  خالله  األصلي،  املغني 
اخلاص، ومشاركة األحّبة واألصدقاء، لهدف املتعة 

والّتسلية.
وفي حديث مع منال أبو خضرة - قنبورة، قالت: 
العطاء  نحو  احلياة  في  مبسيرتي  مستمرّة  «أنا 
والتطوّع، وأمامي أهداف عديدة سأقوم بتنفيذها 
خدمًة ألبناء مجتمعنا. وبهذه املناسبة الّسعيدة 
أهّنئ جميع الّنساء ملناسبة يوم املرأة وعيد األم».

ملزيد من الصور أدخلوا موقع «حيفانت»
www.haifanet.co.il 
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*åUHO�ò q�«d ≠ غّصت قاعة «كريچر» في حيفا، مبئات عّشاق الطرب 

األصيل واملوسيقى، الذين وفدوا ملشاهدة الكونسرت األندلسي «عودة 
زرياب» للفّنان عنان زريق، وكوكبة من العازفني واملوسيقّيني الفلسطينّيني.

اليوم  شرف  على   «2014 الّثقافة  ملوسم «آذار  افتتاًحا  جاءت  واّلتي 
الوطني للّثقافة الِفَلسطينّية ويوم األرض اخلالد.

ومتمنًيا  باجلمهور  ا  مرّحًب زريق،  أمير  احلفل،  عريف  األمسّية  افتتح 
لهم سهرة موسيقّية فريدة وممتعة، ليدعو إلى املنصة بعدها جعفر فرح 
(مدير مرَكز «مساواة» في حيفا)، اّلذي يشرف على موسم «آذار الّثقافة 

2014»، في إطار مشروع «احلقوق الّثقافّية».
الّثقافة»  «آذار  موسم  خلقها  التي  احلالة  عن  فرح  جعفر  حتّدث  وقد 

ا كبيرًا في معظم بلداتنا  ـً ّي على مدار ثالثة أعوام، بإحداثه حراًكا ثقاف
ّية، مؤّكًدا على «ضرورة عدم حصر الفعل الّثقافي في شهر آذار  العرب
فقط، ووجوب امتداده على مدار العام». وقد أعلن عن «أّن مشروع (احلقوق 
احمللّية  الّسلطات  لرؤساء  القطرّية  الّلجنة  مع  وبالّتعاون  الّثقافّية)، 
ّية (رائدة  العرب البلدة  عن  املقبل (2015)  آذار  في  سيعلن  ّية،  العرب
الّثقافة الِفَلسطينّية لعام 2014)، وفًقا لنشاطات هذا العام، ليس فقط 
بحجمها وعددها، بل بنوعّيتها أيًضا وقيمتها اإلبداعّية والّثقافّية».

وشكر فرح طاقم مشروع «احلقوق الّثقافّية» في مرَكز «مساواة»، الكاتب 
في  ملساهمتهم  مواسي،  وعلي  زعبي  عابدي -  وعرين  ناطور  سلمان 
كحق  الّثقافة  تثبيت  إلى  تهدف  التي  الفّعالّيات  عشرات  «تنسيق 

في  ينتشر  اّلذي  الّطائفي  والّتقسيم  القيمي  االنهيار  مواجهة  في 
ّية إلى  مجتمعنا»، ودعا املؤّسسات السياسّية والّسلطات احمللّية العرب
املواقع»،  كاّفة  في  الثقافّية  املنّصات  تطوير  في  اتها  ّي مسؤول «حتّمل 
واألكثر  األفقر  املجموعات  إلى  الّثقافة  وصول  «أهمّية  على  مؤّكًدا 

تهميًشا، مبا في ذلك القرى غير املعترف بها في النقب».
بعد ذلك حتّدث وزير األسرى الِفَلسطينّي سابًقا، أشرف العجرمي، مؤّكًدا 
على «وحدة الّشعب الِفَلسطينّي في كاّفة أماكن وجوده، وناقًال حتّية 
حيفا  إلى  خصوًصا  الّله  ورام  عموًما،  ّية  الغرب الضّفة  من  وتقدير  حّب 
لإلنسان  الّثقافة  أهمّية  على  ومشّدًدا  الِفَلسطينّي،  الّداخل  ومجمل 

والقضّية الفلسطينّية».
øå»U¹—“ …œuŽò «–U*

العربي  املوسيقي  من  زرياب»  «عودة  اسمه  الكونسيرت  استعار  وقد 
أبو احلسن علي بن نافع، امللقب بزرياب، والذي عاش في القرن التاسع 
نهضة  حّقق  حيث  األندلس،  في  ثم  أوًّال  بغداد  في  مقيًما  امليالدي، 
موسيقّية غير مسبوقة، وهو من أضاف الوتر اخلامس في آلة العود، 
ّية الحًقا. وطور ومنق املوّشح األندلسي وساهم في تطوير املوسيقّية الغرب

وقد جاءت أغاني ومعزوفات الكونسيرت في قالب أدائي مسرحّي من 
إخراج لنا زريق - ّحلام وأفكار عنان زريق.
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عمد الكونسيرت إلى املزج بني موسيقى الّشرق والغرب، فقّدم مقطوعات 
إسپانّية كالسيكّية خرجت للّنور، وهي موّقعة ببصمات زرياب ملا فيها 
حديثة،  بتوزيعات  فقّدمت  ّية  العرب املوّشحات  أّما  شرقّية،  روح  من 

قادتها آلة الچيتار اّلتي ولدت من رحم العود.
شارك في الكونسيرت عزًفا كّل من املوسيقّيني: عنان زريق، وعّطاف 
بشارات، ويوسف سخنيني، أما غناًء وأداًء فشاركت كّل من الفّنانات 

هزام هردل، ونهيلة سوسان، ورلى ميالد عازر.
أّما املوّشحات واألغاني اّلتي قّدمت، فهي: جينا من أندلس احلضارة 
(نص وأحلان عنان زريق)، وموشح جاد الغيث (لسان الدين بن اخلطيب)، 
ويا  الرحباني)،  عالغصن (األخوان  مايلة  ويا  يتثنى (موشح)،  بدا  وملا 
لوس  موسيقى  زيدون،  (ابن  التنائي  وأضحى  (موشح)،  نقا  غصن 
ا (ابن زيدون)، ويا ربوع  تريجاليس وخواكني رودريجو)، وهل تذكرون غريًب
بالدي (األخوان الرّحباني)، ولقد ذكرتك (عنترة بن شداد وأحلان األخوان 
الرحباني)، ويا زائري في الّضحى (األخوان الرحباني)، ويا وحيد الغيد 
(موشح أندلسي)، ويا غزالي كيف عني أبعدوك (موشح أندلسي)، وال 
بالوما «اليمامة» (كلمات عنان زريق وموسيقى ييراديير)، وأخيرًا   –

مقاطع من قصيدة للّشاعر األندلسي صالح بن يزيد النفري.
أّما املقطوعات املوسيقّية اإلسپانّية اّلتي قدمت فهي: أستورياس (أيزاك 
ألبنيز)، وكاپريتشو عربي (فرانسيسكو تارريغا)، وسيريناتا إسپانيوال 
وسولياريس  تارريغا)،  (فرانسيسكو  وأديليتا  مالتس)،  (خواكني 
(خواكني تورينا)، وركويردوس ديال الهامبرا «ذكريات من قصر احلمراء» 
رودجيرو). (خواكني  أرانخويز  دي  وكونشيرتو  تارريغا)،  (فرنسيسكو 
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يذكر أّن موسم «آذار الّثقافة 2014»، واّلذي يقوم عليه مشروع «احلقوق 
الّثقافّية» في مرَكز «مساواة»، ينّظم بالتعاون مع قرابة أربعني مؤّسسة 
أهلّية وثقافّية وبلدّية في الّداخل الِفَلسطينّي، ويشهد أكثر من ستني 

ّية. ا في أكثر من ثالثني بلدة ومدينة عرب ـً ّي حدًثا ثقاف
أما كونسيرت «عودة زرياب» فساهم في دعمه كّل من صحيفة «حيفا» 
ّية «الكرمل»،  صيدل الّثقافي،  نت»  موقع «قديتا  وموقع «حيفانت»، 
فوتوچرافي»،  «عال  «شترودل»،  األصلّية،  «نخلة»  قهوة  «شقحة»، 

مطعم «ملسة»، حمصّية «أبو مارون»، و«برينتو».
©÷u� qz«Ë ∫d|uB®

ملزيد من الصور أدخلوا موقع «حيفانت»
www.haifanet.co.il 
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عند شراء 5 أ رغفة فالفل للبيت 
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بدل 22 شيكل
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كّلنا يعرف العديد من البديهّيات اّلتي ال جدال 
تضع  املطروحة  البديهّية  هذه  ولكن  عليها، 
ال  والّنقاش،  اجلدل  موضع  الّشرقّية  مجتمعاتنا 
عن ذات البديهّية أّن كّل األّمهات هّن نساء، بل 
ومع  عموًما،  الّنساء  مع  املجتمع  يتعامل  كيف 

األّم خصوًصا.
هي  الّشرقّية  مجتمعاتنا  أّن  يعرف  وكّلنا 
فئات  من  عدد  ويحاول  ذكورّية،  مجتمعات 
املجتمع أن يظهر كفئات حتررّية، تطالب بحقوق 

املرأة وحريتها. فما هي هذه احلقوق واحلرّيات؟ 
أوضاعنا  إلى  متطّلعني  عنده  نقف  سؤال 
الّنساء،  وخاّصة  فيه،  الفرد  وأحوال  االجتماعّية 
كّلها  تصّب  مقاييس،  بعّدة  تقاس  املرأة  أّن  جند 
يتبارى  التي  فاألم  أّم.  بكونها  أهّمها  بل  ال 
الّشعراء واألدباء وسائر الكّتاب باختالق العبارات 
اّلتي  ذاتها  هي  لتكرميها،  واألعمال  واألوصاف 
وتقليل  وتعنيفها  ُظلمها  في  املجتمع  يتبارى 
قيمتها واحلّد من دورها االجتماعّي، وهي ذاتها 
جلانبه  ال  الرّجل  خلف  مكانتها  يجعلون  اّلتي 
أن  املجتمع  يريد  ال  اّلتي  ذاتها  وهي  أمامه،  وال 
يقّر بدورها احليوّي والضرورّي، وأن يثق بقدراتها 
اتها العقلّية والفكرّية في إدارة شؤونها  ّي وبإمكان

وإدارة شؤون أسرتها، وحّتى إدارة املجتمع. 

·«d²Ž«

بدورها  فقط  املجتمع  يعترف  التي  األم  إّنها 
الّطبيعّي كأّم، وأّنها أجنبت البنني والبنات، وأّنها 
هي التي يجب أن تلّبي رغبات الرّجل وطلباته، 
وتسهر على راحته وتخدمه في املنزل من غسل 
ّية. هذا عدا  وطهي وتنظيف وسائر األعمال املنزل
عن ضرورة اهتمامها باألوالد وتربيتهم إلى جانب 

أعمالها خارج البيت.
براتب  تأتي  واّلتي  البيت،  خارج  العاملة  فاألّم 
العمل  أعباء  وتتحّمل  ألسرتها  معاش  أو 
فيه  لتعمل  منزلها  إلى  تعود  اته،  ّي ومسؤول
بوظيفة األّم الّشاّقة، فترّتب منزلها وحتّضر طعام 
عائلتها، وتهّيئ لهم وسائل الرّاحة وسبل الهناء..
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عندما  بالدون  الّنساء  وسائر  األّم  إلى  ننظر  ملاذا 
نعالج قضّية سياسية، أو اقتصادية أو عسكرّية 
أو أمنية. وكذلك عندما نخّطط ونبرمج ملشاريع 
عمرانّية، أو أعمال ذات ممارسة يدوّية وجسمانّية. 
وننظر إليها باستخفاف لفكرها ورأيها وتصوّرها 
وموقفها. وال نحترم مشاعرها بل نكبت عواطفها 
ونحبس ميولها ونردع رغباتها ونذيقها احلرمان. 
عن  بالّتعبير  تهّم  ا  ـً أّم أو  امرأة  الحظنا  وكّلما 
أفكارها نتعّجل في احلكم عليها، ونطلق عليها 
رجاحة  بعدم  ونتهمها  االستخفافّية،  األوصاف 
العقل، عمًال بالقول الّسخيف «املرأة سن ساقط» 
عقل»،  «بربع  األم  أو  قاصر»  ضلع  املرأة  «إّن  أو 
وكثيرًا  عقل».  «بنصف  نقول  املعيار  زدنا  وإذا 
وكأّنها  املجتمع،  نصف  بأّنها  املرأة  نصف  ما 

هي نصف فقط، ولكن إذا نظرنا إلى األّم جندها 
وال  شيء  ينقصها  ال  ومتكامًال،  كامًال  مجتمًعا 
يضيرها شيء، سوى مطلب واحد وهو أن يعاملها 
بالّتقدير  واملساواة،  بالندّية  الذكورّي  املجتمع 
واالحترام، بالكمال والّتمام، ال بالّنقص واحلرمان. 
هي  وهذه  فيه،  نعيش  اّلذي  مجتمعنا  هو  هذا 

معاملتنا للمرأة عموًما، ولألم خصوًصا. 
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إّن االحتفال بيوم األم هو حدث جميل، ولكن هل 
يكفي األم يوًما واحًدا؟ وإذا حسبنا يوم املرأة يصبح 
لدينا يومان!! يومان في الّسنة للمرأة واألم وسائر 
ا ومسحوًقا  ـً األيام يعتبرها املجتمع كائًنا هامشّي
ا وإجالًال؟  ـً وضعيًفا. أهكذا نكرّم األم ونغمرها حّب
أكثير عليها أن نحتفي بها على مدار الّسنني 
يومان  واألّيام؟  األسابيع  ومدار  الّشهور  ومدار 
من  يسخر  أن  املجتمع  هذا  على  عيب  فقط؟! 
األّم، وأن يجعل األبناء يأتون بالهدايا ألّمهاتهم، 
وسائر  األزواج  فإّن  متفرّجني!!  األزواج  يقف  بينما 
الرّجال في العالم قاطبًة لم يأتوا إلى هذا العالم، 

ولم يكونوا في هذه الّدنيا لوال أّمهاتهم!! 
األّمهات  من  عدد  آراء  نستخلص  أن  واستطعنا 
مقولتنا  وحول  هذا،  األم  يوم  حول  الفاضالت 

«العيد يوم واألم دوم» فجاَءتنا الرّدود الّتالية:
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معنى  تعي  ال  قد  ا  ـً أّم تصبح  أن  قبل  املرأة  إّن 
اّلتي  املرحلة  أو  الهاّم  الّدور  هذا  أو  الّلقب،  هذا 
أمنياتها  امرأة  فلكّل  حياتها،  في  ستجتازها 

رفيق  فتجد  العائلّي،  ملستقبلها  وتوّقعاتها 
عمرها وتتزوّج به، وتبني بيتها؛ وعندما تنجب 
األطفال تتغّير حياتها وتتبّدل مفاهيمها كامرأة 
ًيا. وهكذا تبدأ مسيرة األمومة اّلتي  أوًّال، وكأّم ثان
تستهّلها باحلمل، وتستمّر حّتى الوالدة، وهكذا 
األمومة  ماهّية  املسيرة  هذه  خالل  األم   تتبّنى 
دورة  تدخل  ال  قد  األم  أّن  من  وبالرغم  وجوهرها. 
محاضرات  إلى  تستمع  أو  باألمومة،  خاصة 
أن  من  بد  ال  فإّنها  األمومة،  فهم  في  وإرشادات 
الّطبيعي،  والّدور  الغريزة  بدافع  وظيفتها  تتقن 
واملثابرة  للّتضحية  اخلاّصة  بالّدوافع  وتشعر 
العقبات،  على  والتغّلب  املصاعب  واحتمال 
من  حتّد  أو  تعيق  قد  التي  الّظروف  كّل  وجتاوز 
دورها العظيم. كل هذا تقوم به األم بفرح وسعادة 
جديدة،  حياًة  أحشائها  في  حتمل  فهي  وسرور، 
وإنساًنا جديًدا سيخرج إلى نور احلياة، وستسهر 
على تربيته بدون كلل، وتواكب منوّه مبحّبة وعطف 
البشارة،  عيد  الّشهر  هذا  في  ويصادف  وحنان. 
القدس  الروح  بحلول  املالك  تبشير  مناسبة  وهي 
على العذراء مرمي عندما حملت السّيد املسيح، 
ّية، وقدوًة لكّل  ا مثال ـً وها أنا أّتخذ من مرمي أّم
أم في العالم، فتصبح املثل األعلى باحلياة، وقوّة 
ا إلى  االحتمال واحلكمة في الّتربية واإلرشاد، جنًب

جنب مع القديس يوسف.
ساملني  أوالدي  فيه  أرى  يوم  كّل  أعتبر  كأم،  وأنا 
أصّحاء معافني هو يوم عيد بالّنسبة لي. لكّني 
أكرّس يوم عيد األم خصيًصا للّتفكير والّصالة 
يواجهن  اللواتي  األّمهات،  جميع  أجل  من 
املشاكل وصعوبة احلياة للقيام بدورهّن كأّمهات، 
ملختلف األسباب، االجتماعّية منها والّشخصّية 
مواصلة  عن  يعيقهّن  ال  هذا  ولكن  والعائلّية. 
دورهّن كأّمهات، والقول نعم ألكون أًما، ويضحني 
بكل غاٍل ونفيس ليخدمن أوالدهّن ويقّدمن احملّبة 
االحترام  كّل  أكّن  األّمهات  هؤالء  وملثل  واحلنان. 

والّتقدير.
القلبّية،  التمنّيات  بأحّر  املناسبة  بهذه  وأتقّدم 
أّمهاتنا  الّله  ميّد  وأن  بعيدهّن.  األمهات  جلميع 
املديد،  والعمر  والقوة  والعافية  بالّصحة  جميًعا 
في  احملّبة  روح  وزرع  األمومة،  مسيرة  ملتابعة 

األبناء.
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أي  من  أصعب  هي  واألمومة  األّم  إّن  احلقيقة 
مهنة أخرى في العالم. وعمل األّم هو عمل دائم 
في  يوًما   365 اليوم،  في  ساعة   24 ومتواصل 
ال  فاألم  نزهة.  أو  فرصة  أو  راحة  بدون  الّسنة، 
حّتى  هذا  الدائم،  وعملها  وظيفتها  عن  تتخّلى 
نحن  دورنا  هو  وما  حياتها.  في  األخير  الرّمق 

كمجتمع، وأقصد األبناء واآلباء جتاه أّمهاتنا؟ 
وتقديرها،  تكرميها  في  هام  دور  لنا  بأّن  شّك  ال 
حياتها.  طيلة  لها  حّبنا  يتوّقف  ال  أن  ويجب 
وعلينا أن نذكر حسن صنيعها بنا، وأعمالها لنا 
بواجبنا  نقوم  أن  وعلينا  لنا،  املتواصلة  وخدمتها 
جتاه أّمهاتنا بدون أّي تقصير، متاًما كما أّنها ال 
تقّصر بواجبنا جتاهنا. فكيف ميكن أّال نتذّكر أّمنا 
التي حرمت نفسها من لّذات احلياة اخلاّصة، فرح 
الدنيا، واستعاضت عن ذلك مبتعة األمومة. واألم 
بالّنسبة لي هي ما قاله الّشاعر الكبير محمود 
درويش (لن أسّميك امرأة بل أنت كّل شيء). وبهذه 
املناسبة أقمنا أمسّية خاّصة لألمهات مبناسبة يوم 
املرأة العاملّي ويوم األم، وتبادلنا الّتهاني وأمنيات 
الّسعادة واخلير للجميع. وشاركت في هذا اليوم 
نحو 100 أم وامرأة في أمسّية ترفيهّية. لعّلنا 
نقّدم لألّمهات بعًضا من واجب الّتكرمي والّتقدير 

واحملّبة واالحترام.
     

 ∫©d¼UÞ Â√® ÊU�d� œUFÝ …dŽU ÒA�«

Èd
Òc�« XFH½ Ê≈ d Ò
–Ë

ما أجمل أن يذكر األبناء أّمهاتهم كّل يوم، فهذا 
ما دعت إليه األديان الّسماوية.. فقد سئل الرّسول 
(ص): من أحق بصحبتي يا رسول الله. فأجاب: 
أّمك. فسأله: ثّم َمن؟ فقال: أّمك. فسأله: ثّم َمن؟ 
فقال: أّمك ثم أبوك. وليس في هذا القول الكرمي 
وحاجتهّن  األّمهات  بفضل  لألبناء  تذكير  سوى 
بعناء  الكرمي  القرآن  ذّكرنا  وقد  والرّعاية.  للحنان 
األّم في احلمل والوالدة والرّضاعة (وحمله وفصاله 
مدى  باألبناء  املتواصل  االعتناء  ثّم  عامني).  في 
حياتها. فهذا اليوم هو يوم احملّبة والّتواصل، وقد 
اختير في شهر آذار، شهر أمومة الّطبيعة وتفّتح 
وبهذه  واجلمال.  العطاء  شهر  وربيعها،  أزهارها 
واحملّبة  اخلير  كّل  واآلباء  لألّمهات  أمتّنى  املناسبة 
كّل  الّذكرى.  نفعت  إن  وذّكر  املتواصلة.  والرّعاية 

عام وأنّنت بخير. 
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بالوفاء والّتقدير واالحترام.
وأمتّنى جلميع األمهات دوام الّصحة وطول العمر.  

وحصلنا على قصيدة للّشاعر املرحوم حّنا فارس 
خوري (فّسوطة)، كتبت خّصيًصا ملناسبة يوم األم:

W�u�_«

يا ام اعطتك السماء عيونها
وقبلت دعواها بطيب ثناك

ا للفضاء مرمنا ب ووهبت قل
نور السالم محققا برضاك

يا أم كم نعمت بفضلك وانطوت
أمم ولم يفر الشقا يسراك

صاحت طيور املجد تنشد باللقا
وسقت ينابيع الدنا عيناك

من قلب عطفك أشرقت شمس الوفا
كست الشعوب تقدما بعطاك

يا أم كم هامت بجفنك دمعة
تسبي الوجود اعالي االفالك

كم قد رضعت النور اصبو للعلى
فعلوت نحو املجد ما اعالك

كم زان فودك باملشيب مشاعال
والشيب ال ميحو جمال سناك

يا أم أشكو من خلود خواطري
 قد فرشت درب احلياة يداك

اّني ألتفت رأيت انسام الضحى
 جتني العبير مبشرا بلقاك

أنت الوفاء على منابر عرشنا
وبك الكواكب هللت لذراك

كم كان صوتك في النفوس مناجيا
بقاك ينسى العذاب على املدى ب

حّدقت في اللهب املؤجج صابرا
حتى توارى النجم خلف بهاك

ما اخترت غيرك في احلياة معانقا
انت الدنا واهللا كم أغناك
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وليست  فحسب،  لإلجناب  أداة  ليست  األم  إّن 
لرفاهّية  وال  الرجل  ملتعة  وليست  للخدمة،  أداة 
العائلة، وال للّتضحية من أجل أحد، وال لتكون 
مثاًال لكّم األفواه، وال منوذًجا للخضوع واإلذعان، 
ببال  خطر  كّلما  والّضرب،  للمالكمة  كيًسا  وال 
زوجها، وال للّتهديد والوعيد باحلرمان من امليراث، 
وال  والهجر،  بالّطالق  والّترهيب  بالّتخويف  وال 

ًيا.  بهضم حقوقها كأّم أوًّال وكعاملة ثان
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«ليدز  اإلنچليزية  املقولة  نلفظ  أن  اعتدنا 
بتقدميهن  بالّسيدات  رأينا  من  انطالًقا  فيرست» 
الرّجل،  ثّم  أوًّال  املرأة  إّن  فنقول  الرّجال،  على 
ونتندر باحملادثة ونضيف أّن اإلنچليز هم اّلذين 
أطلقوا هذه املقولة، لكي يعيدوا للمرأة مكانتها 

بتصحيح الرأي واملوقف جتاهها. 
املرأة  ألّن  أليس  الرجل؟  على  املرأة  نقّدم  وملاذا 
مجتمعها،  في  ومظلومة  احلقوق  مهضومة 
وتقدمي  الرّجل  على  تقدميها  إلعادة  اآلن  فنفطن 
واجب االحترام لها؟ إّن هذه املقولة تثبت أّن املرأة 
تأتي خلف الرّجل، ولذا نريد تقدميها عليه. وهل 
الّترتيب  واجب  بتقدمي  فقط  بالرّجل  مساواتها 

ندعو  كّنا  إذا  واالجتماعّي؟  املكانّي 
للمرأة باملساواة فهذا ال يكون في 

املرأة  أي  فيرست»  «ليدز  إطار 
املكانّي،  الّترتيب  في  أوًّال، 
تأتي  أو  حتّل  موضع  بأّي  بل 
الّضروري  من  أّنه  أرى  وال  فيه، 

لكي  الرّجل  على  تقدميها 
منّيزها عنه، لكّنها مثله 
والكمال،  بالّتمام 

كما  االحترام،  وواجب  الّتكرمي  من  قسطها  تأخذ 
يأخذ الرجل دون حذف أو تقصير أو نقصان. هذه 
العادلة  املعاملة  هي  وهذه  احلقيقّية  املساواة  هي 
وال داعي أبًدا ألن تشعر املرأة بأّنها أقّل من الرجل 
أو يجب أن تنطبق عليها املقولة «ليدز فيرست»!    
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األّم إنسان كامل الوجود واحلضور والكيان واملشاعر 
والعواطف، كامل العقل والّتفكير واإلرادة. كامل 
الرغبات وامليول والغرائز، كامل القدرة على بناء 

املستقبل، كامل القوّة على بناء املجتمع. 
املرأة  احترم  حتترمك،  األّم  احترم  الرجل  أّيها  فيا 
حتترم نفسك، كرّم األم تكرّم املجتمع بأسره. أعِط 
تستحّق  كما  األبناء  يعطيك  وقّدرها  حّقها  األّم 
الله  أوصى  وقد  والّتكرمي.  واالحترام  الّتقدير  من 
الكتب  جميع  في  خيرا  باألم  وتعالى  سبحانه 
إنسان،  واملرأة  إنسان،  األم  ألّن  ملاذا؟  السماوية، 
والرجل إنسان واالبن والبنت إنسان، وكّلهم يؤلفون 

املجتمع وكيانه ووجوده ومستقبله!!
 

فنتمّنى لكم دوام الّصحة وطول العمر.. ولألّمهات 
كل العام وأننت بخير.       
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¡UMÐ_«  tO�≈  wL²M¹  ÍcÒ�«  sÞu�«  w¼

أّول ما يتبادر إلى الذهن، قول الّشاعر: 
األّم مدرسة إذا أعددّتها

ا طّيب األعراق        أعددَت شعًب
والدته،  بعد  الطفل  ينطقها  كلمة  أّول  هي  واألّم 
يوم  في  األّم  وتكرمي  أسبابها.  لها  حكمة  وهذه 
ويعطيها  قلبها،  ويفرح  فؤادها  ينعش  عيدها 
والّتضحية  العطاء  مشوار  تكمل  لكي  دفعًة 
الذي أخذته على عاتقها. ولذا فإّن الّتكرمي اّلذي 
تتلّقاه من أبنائها ال يقتصر على تقدمي هدّية أو 
كرد  معها،  بالّتعامل  يتمّثل  أن  يجب  بل  وردة، 
وحتقيق  أبنائها  جناح  أّن  تعتبر  وهي  جلميلها. 
إجنازاتهم مبثابة تكرمي فعلّي لها. ولذا يأتي هذا 

الّتكرمي ال ليوم واحد، بل على الّدوام.
األبناء،  إليه  ينتمي  اّلذي  الوطن  هي  األّم  إّن 
مآسيهم  في  إليه  يلوذون  اّلذي  الّدافئ  واحلضن 
ونكباتهم على الّصعيد الوطنّي، أو االجتماعّي. 
هنا  ومن  إليها.  الشتقت  غيمة  أمّي  كانت  فلو 
فإّن عيد األم يعتبر طقس احتفالّي ليوم واحد، 
إعادة  بضرورة  األبناء  تذكير  في  تكمن  ومنفعته 
حساباتهم مع أنفسهم، إذا كان منهم ذاك اّلذي 
قّصر بواجبه جتاه أّمه، أو اّلذي أساء إليها بأّي 

طريقة من الّطرق.
وأقول إّن الّله ال يضيع مثقال ذرّة حيال كّل َمن 
يكرّم أّمه ووالديه، فإذا أنا أكرمت أمي وأم زوجي 
فإّن ربنا يكرّمني بأوالدي، ويجعلهم على العهد 

ة َب يِّ َط أَْنِت  أُّمي 
ة  َي ُمْكَتِف إّني  رِضاِك  ِب
رَّؤوفة            ال اَحلُنونة  أْنِت 
واألَمْل ريْق  الطَّ أَْنِت 

أُّمي            يا  َأْفِديِك  ِبَدّمي 

ُعُطوِر اْل َرَواِئُح  أَْنِت 
والّنوِر ريق  اْلطَّ َفأْنِت 
حوِر ُب ال ِبَعدد  ِك  بُّ أُِح
الُعُصوِر ُكلِّ  في  رِضاِك 
وِر ُب الُق إلى  هاب  الذِّ َحّتى 

ي، وإلى جميع األّمهات إهداء إلى أّم
w Ò √

ا جنم (الّصف الّتاسع/مدرسة «الكرمليت») يسي أل

إليك دون الغير سأكتب وأكتب.. 
إليك دون الغير سأقول وأعّبر..

أيا  الّنور،  منها  يشّع  شمًسا  أيا 
أيا  بالهدوء،  ليلي  يغمر  قمرًا 
باخلشوع،   دربي  يضيء  جنًما 
كنت وما زلت - وستبقني - رمزًا 

أفخر به.
تزيد  كلمة  من  لها  ويا  أّمي، 
أيا  روعة،  ولروعتي  قوّة  لقوّتي 
ذاتي.. أيا زهرة زرعت في أعماق 
لتسكن  أوردتي  بني  أحشائي،  

ÆÆ p O خطواتي ≈ أخطو  جتعلني  كياني، 
كملكة على األرض.

فوجودك  كم..  تعرفني  لو  أحّبك 
الّله  أسأل  احلياة.  لي  يعني 
ويبقيك  دوًما،  لي  يحفظك  أن 

سعيدة فرحة.
في يوم ممّيز كهذا اليوم أردت أن 
أهمّيتك،  مدى  عن  وأعّبر  أعبر 

عن عمق حّبي لك.
كّل  قوّة،  جلانبي  وأنِت  عام  كل 
كّل  الرّوح،  لكياني  وأنِت  عام 
عام وأنِت لقلبي الّنبض، كّل عام 

وأنت أّمي.
إليك..       (إميان بالل زيدان)
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رغم أّني أعرفه منذ سنوات عّدة، إّال أّني تعرّفت 
كنت  أخرى  وإبداعّية  وإنسانّية  ّية  فّن جوانب  إلى 
لدى   – رّمبا  مّني،  لتقصير  أو  لكسل   – أجهلها 
املُبدع/الّناقد، الفّنان أشرف فواخري؛ عرفته بصورة 
في  األخير  ملعرِضه  زيارتي  بعد  وأشمل،  أوفى 
مقربة  على  البالد،  (ِشمال  «كابري»  كيبوتس 
من مدينة نهاريا)، واّلذي يحمل ُعنوان «ابن هذه 
املعرِض  دخولَي  حلظة  من   – ألكتشف  األرض»؛ 
(الچاليري) أّن فواخري هو ابن هذه األرض فعًال، 
ومتأّلم  ومتمرّد  ثائر  لها،  عاشق  فيها،  متجّذر 
قيام  منذ   – العالقني  البالد،  هذه  عرب  حلال 
واجتماعّي  وثقافّي  سياسّي  ركود  في   – الّدولة 
املقابل  في   – تسير  العجلة  بينما  واقتصادّي، 
يلمس  حيث  بالفرق،  يشعر  إذ  سريع،  بشكل   –

الّتطوّر والّتقّدم واالزدهار لدى يهود هذه البالد!
أّال تشّدك  لدى دخولك املعرِض –  من الّصعب – 
واإلنسانّية  االجتماعّية،  الّسياسّية،  الرّسالة 
ال  كما  فواخري؛  الفّنان  أعمال  في  بقوّة  احلاضرة 
وواضح  وجريء  مكّثف  وجود  من  الّتنّصل  ميكنك 
حلمير أشرف فواخري، بأشكالها وحاالتها املمّيزة 
والفاضحة  والكاشفة  واجلريئة  اجلميلة  واملختلفة: 
واألصيلة  واملالئكّية  والّذكّية  والعنيدة  والّصبورة 
والقوّية واخلانعة والّثائرة واملتمرّدة واملتجّذرة واملساملة 
واحملاربة وغيرها الكثير، حيث بات حمار أشرف 
ّية،  الفّن مسيرته  بدء  منذ  يرافقه  واّلذي  فواخري، 
ا، يثّبت البقاء  ًيّ ماركة مسّجلة ألعماله وختًما ثبوت
في والوجود على هذه األرض؛ أشبه بختم حنظلة 
الِفَلسطينّي  الكاريكاتير  فّنان  أعمال  رافق  اّلذي 
الرّاحل الّشهيد ناجي العلي، ليعّبر فواخري – من 
البالد،  هذه  عرب  أحوال  عن   – هذه  حميره  خالل 
ّية  حيث تلعب احلمير في أعماله أدوارًا ال تقّل أهّم
بشكل   – مفّنًدا  البشرّية،  الكائنات  أدوار  عن 
احلمار. عن  املغلوطة  االّدعاءات   – وذكّي  إبداعّي 

للمجتمع  وناقد  متجّدد،  جريء،  شاّب  فّنان 
وملجتمعنا  عموًما،  املختلفة  بحاالته  اإلسرائيلّي 
العربّي خصوًصا. أشرف فواخري من مواليد قرية 
عّدة،  سنوات  منذ  حيفا  مدينة  يسكن  املزرعة، 
چرافي  مصّمم  وإعالنات.  دعايات  مكتب  وميلك 
ممّيز، وفّنان مبدع. خرّيج معهد «ڤيتسو» للفنون 
ّية دامغة وخاّصة به ترافقه  في حيفا؛ له بصمة فّن
أشرف  حمار  إّنها  ّية،  الفّن أعماله  غالبّية  في 
اإلبداعّية  ّية  الفّن مسيرته  خالل  شارك  فواخري. 
ّية  املستمرّة في معارض فردّية وجماعّية عّدة، محّل
جرت  اّلتي  املعارض  أبرزها  من  ّية،  ودول منها 
هنغاريا،  الّنرويج،  إنچلترا،  فرنسا،  إيطاليا،  في 
الواليات  في  معارض  وجولة  ِفَلسطني،  البرتغال، 

املّتحدة، وفي العديد غيرها.
املفاهيمّي/الّتفكيرّي  الفّن  إلى  فواخري  ينتمي 
تقنّية  ويستخدم   ،(Conceptual Art)
مساعدة  كأداة  أعماله،  بعض  في  الچرافيك 
تقنّيات  يستخدم  ناقد.  متنوّع  فّن  لتقدمي 
قّلما  أعماله،  في  حديثة  مختلفة  ّية  فّن
العربّي،  مجتمعنا  في  يستخدمها  من  جتد 
وهو  (Digital Print)؛  الرّقمّية  كالّطباعة 
األمريكّي. آرت»  ـ«پوپ  ال بفّن  ا  جًدّ متأّثر 

في  أمريكّية  شعبّية  رسم  حركة  آرت»:  ـ«پوپ  ال
املاضي.  القرن  ستينّيات  في  اشتهرت  الغالب، 
جتارّية  رسومات  فّنانيها  من  الكثيرون  يستخدم 

ومستمّدة  كبير،  حّد  إلى  ومألوفة  ّية،  فّن غير 
ملوضوعات  أساًسا،  املَعيشة  اليومّية  احلياة  من 
أو  الرّسومات  معظم  رسوماتهم.  أو  لوحاتهم 
الّلوحات اّلتي ينتجها هؤالء الفّنانون ذات فحوى 
ـ«پوپ  ال فّنانو  يتبع  فلم  هزلّي/نقدّي/تهّكمّي؛ 
آرت» طريقة واحدة في الرّسم أو الّتعبير، فالبعض 
الرّسم  من  والبسيطة  البارزة  األمناط  فّضل  منهم 
الّتصميمات  استخدموا  آخرون  بينما  الّتجارّي، 

املعّقدة أو األجسام الّثالثّية األبعاد.
وقد استطاع فواخري – في معرِضه األخير، «ابن هذه 
األرض» – أن يجمع حتت سقف واحد أمناًطا مختلفة 
املّسطحة،  أعماله  في  فتجد  آرت»؛  ـ«پوپ  لل
ًة  سياسّي رسالًة  ما،  نوًعا  بسيطًة  تبدو  واّلتي 
ا. جًدّ وقوّية  معّبرة  صارخة،  وتهّكمّية  ونقدّيًة 

معارضه  من  كعدد   – األخير  معرِضه  ولكن 
الّسابقة – أثار زوبعة وضّجة إعالمّية، وخصوًصا 
أحد  في  استخدم  أّنه  باّدعاء  العبرّي،  اإلعالم  في 
أعماله صورًة معروفة لرئيس احلكومة األّول لدولة 
إسرائيل، داڤيد بن غوريون، وهو يقف على رأسه 
على الّشاطئ، مكرَّرة أربع مرّات على شكل مروحة 
في  عالق  حمار  مع  لقاء  في  غوريونات»  «بن 
الوسط، واّلتي ترمز إلى أّن الّسياسّيني منشغلون 
الّشاطئ،  على  الّلعب  في  الّدولة –  قيام  منذ   –
تاركني الّصراع، بينما احلمار (العربّي) عالق في 
حول  الّدولة  قيام  منذ  يدور  الوضع  وكأّن  الوسط، 
محوره بدون تغيير. إّال أّن البعض رأى في املروحة 
طالبت  إعالمّية  ضّجة  فأثيرت  معقوًفا  ا  صليًب

بإزالة العمل، فورًا.

وعن املعرِض والّضّجة اّلتي أثيرت حوله في اإلعالم، 
كان لي هذا الّلقاء مع الفّنان أشرف فواخري.

إثارة  فواخري  أشرف  يتعّمد  هل   -
ة لهدف خطف األضواء؟! ّي ضّجة إعالم

ناقدة،  ّية  الفّن أعمالي  إّن  بتاًتا.  ذلك،  أتعّمد  ال 
وهذا قد يقّض مضاجع البعض ويثير مشاعرهم. 
«اختالل»  بُعنوان  الّسابقة  معارضي  أحد  ففي 
في  ّية  العرب املرأة  وضع  إلى  تطرّقت   ،(2003)
أّن   – أعمالي  خالل  من   – وأّكدت  مجتمعنا، 
املرأة لم حتصل بعُد على حقوقها، وتعاني متييزًا 
وقهرًا. وأردت أن أشير – من خالل املعرِض – إلى 
املرأة  ملشاركة  املجال  ُيفسح  ال  اّلذي  املجتمع  أّن 
والّثقافّية  الّسياسّية  احلياة،  مناحي  جميع  في 
والّتربوّية واالجتماعّية، فهو مجتمع مختّل وشبه 
مشلول، ومن هنا جاء اسم املعرض «اختالل»، اّلذي 
والفكر  العقل  بني  القائم  الّتوازن  عدم  عن  يعّبر 
والّتطبيق على أرض الواقع. ورغم إنصافي للمرأة 

العربّي  مجتمعنا  من  لهجوم  تعرّضت  أّني  إّال 
بتهمة «نشر الغسيل الوسخ»!

          «13 رقم  «خّط  بُعنوان  آخر  معرِض  وفي 
(Line 13)، واّلذي جرى في ُمتحف حيفا عام 
هو  فكرّي،  ّي  فّن عمل  خالل  من  حتّدثت   ،2001
ًتا  مثّب ا  قلًب  13 حتوي  طويلة  طاولة  عن  عبارة 
سقطوا  شهيًدا   13 متّثل  ار،  الّصّب بألواح  أشبه 
في هّبة أكتوبر. فأثار هذا العمل ضّجة إعالمّية 
املتطرّف  اإلسرائيلّي  لليمني  َترُق  لم  ألّنه  كبيرة، 
ّي.  فّن معرِض  ضمن  أكتوبر  شهداء  تخليد  فكرة 
وقد تضّمن هذا العمل معانَي عّدة، حوت الّصبر، 
العشاء  وحّتى  املعتصر،  األلم  الّدامي،  القلب 
األخير، وغيرها. وقصدت – من وراء هذا العمل – 
تخليد الّشهداء بشكل إنسانّي بدون الّتطرّق إلى 
وأقّض  اليمني  أزعج  ذلك  ولكّن  وطنّية،  شعارات 

مضاجعه من دون أن أتعّمد ذلك.
وفي معرِضي األخير «ابن هذه األرض»، وبالعبرّية 
كلمة  معنى  حتويل  قصدت  הארץ)،  (מנוי 
«هآرتس» بالعبرّية، من مجرّد صحيفة إلى أرض، 
وهنا استخدمت ازدواجّية املعنى. واألعمال املوجودة 
وبقائنا  وجودنا  عن  حتكي  املعرِض  هذا  ضمن 
ومعاناتنا، ومتّسكنا باألرض، والرّكود اّلذي نعانيه 

في هذه البالد.
وبخصوص العمل اّلذي أثار زوبعة إعالمّية، فقد 
أرسلت دعوة حلضور املعرِض تضّمنت صورة مشهورة 
لنب غوريون وهو يقف على رأسه، مستخدًما الرّمز 
على شكل مروحّية رباعّية األذرع؛ وعندما وصلت 
اإلسرائيلّية،  العبرّية  حافة  الِصّ إلى  الّدعوة  هذه 
هذه  إثارة  متّت  وقد  معقوًفا!  ا  صليًب فيها  رأوا 
الّضّجة من ِقبل صحيفة «هآرتس» وإذاعة «چالي 
تساهل» (إذاعة اجليش)، وأثيرت ضّدي وضّد هذا 

العمل هجمة إعالمّية كبيرة، ال معًنى لها!
عن  الّتحّدث   – العمل  هذا  وراء  من   – قصدت 
ـ 48، باستخدام رمز بن غوريون،  إسرائيل منذ ال
اليهودّي  املجتمع  لدى  احلياة  أّن  إلى  مشيرًا 
بسرعة  تسير  واألمور  مستمرّة  اإلسرائيلّي 
العربّي،  فواخري،  أشرف  حمار  بينما  كاملروحة، 

عالق في الوسط!
وزارة  إلى  تساهل»  «چالي  إذاعة  توّجهت  لقد 
الّتربية، بصفتها راعيًة للمعرِض، وإلى املستشار 
بًة إّياهما بإزالة هذا العمل فورًا،  القضائّي، مطال
الكارثة  ضحايا  إلى  اإلساءة  بحّجة  عرضه؛  ومنع 

الّنازّية. وفي صحيفة «هآرتس» ُنشر خبر مغلوط 
الّضّجة  أعقاب  وفي  الّتربية،  وزارة  أّن  باّدعاء 
احليفاوّي  للفّنان  عمل  إزالة  أقرّت  اإلعالمّية، 
نتلَقّ  فلم  يحدث!  لم  ذلك  أّن  إّال  فواخري،  أشرف 
أّي مكتوب رسمّي أو حّتى مكاملة هاتفّية من أّي 
مسؤول في وزارة الّتربية، تطالبنا بإزالة هذا العمل!

ّررَت إزالة العمل، إًذا؟ َم ق - وِل
لم أرغب في مّس مشاعر بعض األشخاص، اّلذين 
الزّوبعة  بعد  وخصوًصا   – العمل  هذا  في  رأوا 
معقوًفا.  ا  صليًب  – حوله  أثيرت  اّلتي  اإلعالمّية 
ا أحمَر  ـً والّصليب املعقوف بالّنسبة إلّي ُيعتبر خّط
أساًسا،  هدفي،  يكن  ولم  اإلنسانّية،  الّناحية  من 
املعقوف،  الّصليب  شارة  العمل  هذا  وراء  من 
أثار  أن  بعد  ولكن  غوريونات».  «بن  مروحة  بل 
مع  بالّتشاور   – قرّرت  املوضوع،  العبرّي  اإلعالم 
ّي  إزالة العمل الفّن أمينة املعرِض، درورا ديكل – 
وإبقاء املسمار املعّلق واسم العمل من دون العمل 
املفروضة  الرَّقابة  على  احتجاج  كصرخة  ذاته، 
من  واحلّد  األفواه  ّم  َك سياسة  وعلى  الفّنانني  على 
يتّم  َكْيال  العمل  عرض  على  أصّر  ولم  احلرّّيات! 
إغالق الچاليري وإثارة الفوضى، خصوًصا بعد أن 

وصلتني تهديدات تطالب بإزالة العمل.

تقييد  عدم  يجب  أّنه  تعتقد  أال   -
وحتديد الفّنان؟

وال  حدود  ال  كالّشاعر  فالفّنان  صحيح.  كالمك 
لم  أّني  واُؤّكد  أعيد  أّني  رغم  وفّنه.  لفكره  قيود 
أقصد الّصليب املعقوف من وراء هذا العمل. بل 
أردت أن اُؤّكد لإلسرائيلّيني أّنهم كاملروحة في تقّدم 
دائم، ونحن في الوسط عالقون كاحلمير. فعن أّي 
دميقراطّية وحرّّية رأي يتحّدثون، إّنها مجرّد شعارات 
عندما  وخصوًصا  الواقع،  أرض  على  تطّبق  ال 
يصل األمر إلى العربّي في هذه البالد؛ إذ تتحّول 
أفواه. ّم  وَك وحدود  قيود  إلى  واحلرّّية  الّدميقراطّية 

ولألسف الّشديد، فإّن الفّنانني اإلسرائيلّيني تطرّقوا 
إليهم  املوّجهة  الّدعوة  طريق  عن  العمل  هذا  إلى 
أن  ميكنك  فكيف  ا؛  جًدّ ضّيق  منظور  من  فقط، 
ّي بشكل غير موضوعّي، من  حتكم على عمل فّن
دون أن تسمع وجهة نظر اآلخر أو ترى العمل وسط 

باقي األعمال املعروضة؟!
أحاول أن أدير حوارًا  ّية األخيرة  وفي أعمالي الفّن
من   – أشرح  اإلسرائيلّي،  اليهودّي  املجتمع  مع 
وهمومنا  بأعمالنا  وأخبره  العربّي،  وضع   – خالله 
وطموحاتنا ومعاناتنا وعّما يحدث معنا و«محّلنا 
االحتالل  فمنذ  البالد.  هذه  في  اإلعراب»  من 
(1948) وحّتى يومنا هذا ونحن نعاني ركوًدا، بل 
ا..! ـً ّي ا وثقاف ـً ا واقتصادّي ـً تراجًعا وتقهقرًا اجتماعّي

- هل لك أن حتّدثنا عن حمار أشرف 
مسّجلة  ماركة  بات  اّلذي  فواخري، 

وختًما يرافق أعمالك؟!
إّن احلمار يرافق أعمالي منذ أزَيد من 17 عاًما، 
يحكي هذا احلمار عن ُهوّيتي كعربّي ِفَلسطينّي 
وأفّكر  أشعر  ما  فكّل  إسرائيل؛  دولة  في  أعيش 
فيه أجده في هذا احلمار، وقد استطعت – من خالل 
رمز احلمار – أّن أعّبر عن نفسي ضمن أعمالي.

حمار» (1998)،  األّول «أنا  معرِضَي  ُعنوان  كان 
وأردت – من خالله – أن أثبت للجميع أّن حمار 
أشرف فواخري يختلف عن باقي احلمير! وأن أبرز 
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اإلنسان  بني  الكبير  واالنسجام  الّتشابه  أوجه 
فواخري  أشرف  حمار  إلى  يتعرّف  ومن  واحلمار. 
فسيجده مغايرًا فعًال؛ إذ سيختلف مجال تفكيره 
وسيغّير أفكاره املسّبقة عن احلمير. فقد استطعت 
باستخدامي رمز احلمار أن أغّير فكرة اآلخر عّنا 

وفكرتنا عن أنفسنا.
نواكب   – عّنا  معروف  هو  ما  بخالف   – نحن 
العصر والّثقافة والفنون واألدب، وكي تفهم احلمار 
عليك الّتعرّف إليه أكثر. وباستخدامي رمز احلمار 
في أعمالي، استطعت أن أكسر القالب املتعارف 
سلبّيات.  من  باحلمار  يتعّلق  ما  كّل  في  عليه 
ا،  ـً ذكّي أعمالي  في  يظهر  فواخري  أشرف  فحمار 
واثًقا،  عنيًدا،  شهيًدا،  صبورًا،  مناضًال،  محارًبا، 
عاشًقا،  مفّكرًا،  مالًكا،  ملًكا،  حكيًما،  حاكًما، 
ّية اّلتي جتدها  مساًملا، وغيرها من الّصفات اإليجاب

في مجتمعنا العربّي.

بال  إق لعدم  تفسيرك  هو  وما   -
ّي على حضور املعارض  مجتمعنا العرب
يهودّي؟!  ال باملجتمع  مقارنًة  ة،  ّي الفّن
باعتقادي فواخري معروف أكثر في  ف
ّي منه في  يل يهودّي اإلسرائ املجتمع ال

ّي، لألسف! مجتمعه العرب
أتفّهم أّن هناك أمورًا أهّم ُتقّض مضجع مجتمعنا 
ومعيشّية  ويومّية  حياتّية  ومشاكل  العربّي، 
وسياسّية عديدة قد تشغله، رغم أّنه يجب علينا 
ّية أيًضا، ألّنها  تسليط الّضوء على األعمال الفّن
تعّبر عن املجتمع وحتكي قّصته ومعاناته. ولسبب 
الوضع االقتصادّي الّصعب، يلهث الكثيرون وراء 
اقتناء  بدل  وألوالدهم،  لهم  العيش  لقمة  توفير 
يتصّدر  ال  فالفّن  ّي.  فّن عمل  أّي  أو  ّية  فّن لوحة 
الهامش،  على  وأصبح  مجتمعنا،  أولوّيات  سّلم 
ّية عن باقي  ال يقّل أهّم باعتقادي –  رغم أّنه – 

األمور احلياتّية.

ديكل،  درورا  املعرِض،  أمينة  مع  لي  حديث  وفي 
أعمال  أحد  بخصوص  أثيرت  اّلتي  الزّوبعة  حول 
فواخري  عمل  إّن  قالت:  فواخري،  أشرف  الفّنان 
دقيق،  حّد  على  يقف  ضّجة،  أثار  والذي  ّي،  الفّن
حيث ميكن أو ال ميكن أن يبدو كصليب معقوف. 
يقصدها  لم  ضّجة  أثار  العمل  هذا  أّن  لي  يبدو 
فواخري. ولذا كان باإلمكان االستغناء عن العمل 

باملقارنة مبضمون معرِضه.
وقد قرّرت – بالّتشاور مع فواخري – إزالة العمل. 
أن  الّصواب  لكن  ما،  انهزاًما  القرار  اعتبار  ميكن 
إعادة  رّمبا  املبادئ.  على  غلبت  اخلشية  إّن  نقول 
اآلراء  فإّن  ولذا  ال!  ورّمبا  ذلك،  دون  حتول  قد  الّنظر 
أّن  أعتقد  أيًضا.  اليوم،  حّتى  عليها  مّتفق  غير 

نوع االحتجاج اّلذي اخترناه، بضرب املسمار على 
احلائط، وإلصاق الفتة تشير إلى تفاصيل العمل، 

بدون عرضه، أقوى من تعليقه.
وينبغي – في نهاية املطاف – الّنظر إلى املوضوع 
املعرِض  قيمة  ما  هو:  وسؤالي  أبعاده؛  مبوجب 

وأهدافه إزاء عمل مثير للخالف؟!

وفي رٍدّ على سؤالي حول حرّّية الّتعبير في الفّن، 
أجابت ديكل: في ما يتعّلق بحرّّية الفّن، فال شّك 
أّن احلديث هو عن توّجه مبدئّي. وأنا، فعًال، ضّد 
على  أعمالي  يتابع  َمن  األفواه.  ّم  وَك احلقوق  نزع 
مدى سنوات، وأقوالي اّلتي أدلي بها، فسيعتبر 
يتّم  أن  القبول  ميكنني  ال  طريقي.  هو  هذا  أّن 
تعليقه في كيبوتس «كابري» ألّنه يحمل املعنى 
منذ  أّن العرب في إسرائيل يرون أوضاعهم –   –
عهد بن غوريون – نكبة توازي الّنكبة في أوروّبا. 
إبراز  فّضلت  فقد  الفّنان  قصد  ليس  هذا  أّن  ومبا 
اّلذي  العمل  على  اإلصرار  وعدم  املعرِض،  معاني 
نحن بصدده. ولو أصّر أشرف على تعليقه لكّنا 

أعدنا النظر في قرارنا، مًعا.

بعمل  يهودّي  فّنان  قام  لو  وماذا   -
مشابه؟!

بعمل  قام  يهودّي  فّنان  كان  لو  أّنه  الواضح  من 
مشابه لكان مقبوًال من وجهة نظر مغايرة. وثّمة 
من  اإلسرائيليني،  الفّنانني  من  به  بأس  ال  عدد 
هذا  يستخدم  للّنكبة،  والّثالث  الّثاني  اجليل 
وقد  كذلك.  وأنا   – وناقدة  جريئة  بصورة  الّطابع 
ظهرت  إّنه  حّتى  الّالذع.  للّنقد  بعضهم  تعرّض 
حائط  عن  ّية  فّن أعمال  أزيلت  إذ  كهذه،  حاالت 
املُتحف خالل املعرِض، أو قّدمت شكوى للُمتحف 

إلزالة معرِض كامل.

- وكيف تصفني لنا فواخري؟
إّنني أعرف فواخري ُمذ كان ابن 19 عاًما، عملت 
ّية  كّل في  ا  طالًب هو  كان  بينما  آنئٍذ،  محاِضرة 
حيفا. وأرافق أعماله منذئٍذ. أهتّم،  «ڤيتسو» – 
لقد  كصديقة.  للمساعدة  بااللتزام  وأشعر  أقّدر، 
اليومّية،  احلياة  في  ثقافّية  برؤية  أشرف  حظي 
ُمشاكًسا،  فّناًنا  ُيعتبر  الفّن  مجال  في  لكن 
نظرته،  أحّب  وأنا  وَجل.  بدون  وناقًدا  متسائًال، 
العربّي،  الفّنان  مبكانة  إحساسه  مع  ا  جًدّ أتعاطف 
الِفَلسطينّي، اإلسرائيلّي اّلذي يحتّله، وإدراكه أّن 
وتغيب  حّساس،  معّقد،  بيننا  العالقات  نسيج 
عنه احللول الّسحرّية. إّن أشرف يقّدم أعماًال هي 
على خّط فاصل بني الّتصميم ومفهوم الفّن. إّنه 
بصورة  أعماله  وينّفذ  متناهية،  بدّقة  بذلك  يقوم 
متكاملة من املواّد الّصحيحة والّتقنّيات املقنعة.
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 – طويلة  سنوات  منذ   – احلمار  صورة  ُتصاحب 
محاورة  فواخري  فُيعاود  فواخري،  أشرف  أعماَل 
حماره بعناٍد من جديد. ال يدور احلديث عن حماٍر 
بعينه، بل هو حمار تخطيطّي، بات مبثابة صورِة 
صورٍة  فواخري،  إلى  بالنسبة  شخصّي  پورتريه 
تظهر في عدد ال ُيحصى من الوضعّيات املختلفة: 

ساخرة، ُمضحكة، سياسّية، ُمؤملة، ونقدّية.
خانًعا  حيواًنا  بوصفه  احلمار،  صورة  حتوّلت  لقد 
وعنيًدا، ورّمبا «حمار شغل» – كما ُيقال، إلى رمز 
ُمهٍني  لقٍب  إلى  الّشاقة،  األشغال  في  يعمل  ملَن 
ُينَعت به الَغبّي. لكّن احلمار ميلك خصاًال حميدًة، 
االرتباط  العمل،  قوّة  الّصبر،  املناعة،  أيًضا: 
املسالك  في  الطريق  تقّصي  اإلصرار،  بالّطبيعة، 
الّدماثة،  بالقليل،  القناعة  املشي،  على  العصّية 
في  فاعًال  دورًا  يلعب  ولم  عنيف  غير  أّنه  كما 
احلروب (وهو ما ُينسُب إلى اخليول). بالفعل، لم 
مبعزّة  احلمار  يحظى  أن  املصادفة  سبيل  من  يكن 
ّية. خاّصة لدى فواخري وأن يحتضنه في أعماله الفّن

يستعني فواخري باحلمار، اّلذي ال يحظى بعالقات 
احلارة،  «أهبل»  بأّنه  إليه  وُينظر  الئقة  عاّمة 
إّنه  ونقده.  خياله  أفكاره،  آرائه،  عن  لإلفصاح 

يوّظف الّسخرية بخالف ما هو مألوف، ويستبدل 
وهو  احلمار.  برمز  به  اخلاّص  الشخصّي  الپورتريه 
خالية  اجلنس،  عدمية  منسوخة،  صورة  في  يظهر 
ّية  من الّلون والبريق. لقد وَشم فواخري أعماله الفّن
الذي  الّسالطني،  بختم  أشبه  استعارّي،  بوشم 

ُيصّدق على موثوقّيته.
يتنّقل احلمار في أعمال فواخري من بيئة إلى أخرى 
ِر سبيل. ال يترك املكان اّلذي حّل فيه  كغريٍب عاب
كما كان عليه من قبل. ما اّلذي يأخذه من هذه 
أكياًسا  يحمل  احلمار  بأّن  شعور  هناك  األمكنة؟ 
مشحونة. مواّد  فيها  لنفسه  يجمع  ّية،  مرئ غير 

مسّطح،  حلمار،  ظّل  هو  أيًضا،  فواخري،  حمار 
يبدو كصورة سالبة، ال يعّبر عن مشاعر، ال يغّير 
حركته. إّنه متجاوز للزّمن، أيقونّي، كونّي. ُيلحق 
لوحة/صورة/نسيج/ بكّل  احلمار  صورة  فواخري 

ا. ّية من إنتاجه، تقريًب وجزئ
أشير – هنا – إلى رهافة حّس الفّنان، إلى وضعه 
العربّي، الِفَلسطينّي اإلسرائيلّي، إلى مبادئ دولة 
وإلى  العنصرّية،  مشكلة  إلى  مواطنيها،  جميع 
وضعه اخلاّص كابن هذه األرض، سعًيا لرأب الّصدع 
تتجّسد  كّلها  هذه  احترام «اآلخر».  من  والّتمكني 
الّنقد  إليها  وُيضاف  احلمار،  شخصّية  خالل  من 

املوّجه إلى املجتمع العربّي.
فواخري يربط في أعماله بني عام 1948 ووضعه 

الرّاهن في البالد.

في «ابن هذه األرض» ُيعرَض حمار يحمل على 
وهي  «هآرتس»،  جلريدة  ا  ًيّ إعالن ُملصًقا  جسده 
رؤية  حتمل  صغيرة  قرّاء  نسبة  عن  تعّبر  جريدة 
اليسار، املّثقفني اّلذين ينتمون إلى طبقة ميسورة، 
من أنصار الّثقافة وأصحاب الوعي الّسياسّي. إًذا، 
هذه اجلريدة التي تصدر بالّلغة العبرّية «التصقْت» 
معه.  طبيعّية  ّية  تبادل خلق  حتاول  وهي  باحلمار 
يقول فواخري: «أنا أنتمي إلى هذه البالد مثلما 
تنتمي هي لي، بدون مشاعر اغتراب أو دونّية».

بن  صورة  تظهر   Ben on the beach في 
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بني  يتقافز  حيث  احلمار.  مع  لقاء  في  غوريون 
ُمسّلية،  أوضاًعا  ليخلق  غوريون  بن  وبني  احلمار 
ينشغل  أن  األفضل  من  أّنه  إلى  ترمز  أوضاًعا 
الّسياسّيون في الّلعب على الّشاطئ وأن يتركوا 
املشاهد  أمام  تتجّلى  اّلتي  الّتسلية  إّن  الّصراع. 
شكل  على  املكرّرة  غوريونات»  ـ»بن  ال مروحة  في 
وضع  عن  ثاقب  كالم  ا،  ًيّ عمل هي،  دائرّية  حركة 
يدور حول محوره بدون تغيير، أو رّمبا كسؤال غير 

ساذَج ُمفاُده: «إلى أين تهّب الرّياح؟».

في «بيت على الّتّلة» يظهر اقتباس من لوحة 
اّلذي  رايزمان،  أوري  للرّّسام  الّتّلة»  على  «البيت 
يعيش ويعمل في كيبوتس «كابري». رسم فواخري 
احلمار واقًفا على الّسطح، مثل عازف الكمان في 
لوحة مارك شاغال – «عازف كمان على الّسطح»؛ 
وكأّنه  يظهر  شاغال  لدى  الّضخم  الكمان  عازف 
واألشجار  البيوت  خلفّية  على  للّتحليق،  يتهّيأ 
اّلتي تبدو صغيرة. الّنظرة لدى رايزمان منخفضة، 
من أعلى الّدرب الّصاعد إلى تّلة الكابري. احلمار 
الّسطح  كلون  برتقالّي  لونه  ضئيل،  فواخري  لدى 
جزًءا  دائًما،  كان،  أّنه  لو  كما  فيه،  يذوب  اّلذي 

موقع  في  يقف  احلمار  الكابري.  في  البيت  من 
ميكن أن نطّل منه على األفق ما بني رأس الّناقورة 
 –  1948 عام  حّتى  فواخري،  عائلة  قرية  حّتى 
في  واستوطن  أهلها؛  تهجير  ّمت  اّلتي  «البّصة»، 
املكان سّكان «بيتست» برعاية الوكالة اليهودّية 
فقد  سّكان «البّصة»  عاد  حني  أّما   .1949 عام 
أجبروا على االنتقال إلى قرى اِملنطقة، ومن بينها 

قرية املزرعة، حيث وُِلد فواخري.

 48 حربَي  أرقام  تظهر  ونكسة»  «نكبة  في 
و67. غنى األلوان بارز، وهو يحمل مقولة. يقُف 
على األرقام حماران ظهرًا لظهرٍ، ويبدوان كُنصبني 
يلزمنا  فواخري  والّنصر.  الفرح  يعلنان  تذكارّيني 
بالّتفكير في وضع العربّي الِفَلسطينّي اإلسرائيلّي 
املقوالت. هذه  مقابل  في  هنا،  يعيش  اّلذي 

في Visit Palestine 1933، يظهر إعالن متّت 
طباعته قبل سنني طويلة، وهو من إنتاج املصّمم 
فترة  في  كراوس،  فرانتس  اليهودّي  الچرافّي 
االنتداب البريطانّي، وهو يتضّمن دعوة إلى زيارة 
أرض إسرائيل واالستيطان فيها. إّن الّتمّعن في 
واقًفا  احلمار،   – الّساذَج  الّسائح  يكشف  اإلعالن 
الّصخرة  قّبة  اخللفّية  وفي  زيتون،  شجرة  ظّل  في 
في  احلمار  إدماج  إّن  القدس.  في  القدمية  والبلدة 
املشهد هو أشبه باحتجاج على وضع العربّي اّلذي 

مبنزلة الّسائح  في أحياٍن كثيرة –  يجد نفسه – 
في وطنه.

حمار  يظهر  «بنادق»،  آخر،  نحتّي  عمل  في 
أسود ُصنعت قدماه من بندقّيتني. وهذا الّسالح – 
عدا استخدامه األدائّي – هو يهّدد احلمار احلديدّي 
تنفيذ  حال  في  مأساوّية  نهاية  إلى  ويرمز  أيًضا، 

الّتهديد بفتح الّنار.

ّية بيضاء  في العمل «حمار املسيح» تظهر جزئ
مجرّد  حميرّي،  مالك  ُمجّنح،  حمار  شكل  على 
احلمير،  بني  فريد  استثنائّي  «قذارة»،  كّل  من 
أفق  إلى  والوصول  احلّيز  من  االختفاء  على  قادر 
لكن  ا.  وروحًيّ ا  مادًيّ احلرّة،  باحلياة  ينبض  يوتوبّي 
– في الواقع احلقيقّي – يختفي احلمار األبيض، 
خالًفا حلمار املسيح. حمار فواخري ال ينتظر هالة 

تكتنف «احلمار األبيض» املسيحّي.

 – املعرِض  في  ّية  االستثنائ األعمال  أحد  إّن 
مسامير  مجموعة  عن  عبارة  هو  ة»،  ّي «كوف
اخليوط  بني  أبيض.  خشبّي  مسّطح  في  مغروزة 
خيط مشدود يخلق منوذَج كوفّية. في املرَكز حمار 
جرى تصميمه بدون تناسب مع خلفّية الكوفّية. 
ّي صدى العمل «اختالل» من  يرّدد هذا العمل الفّن
على  مبنّي  املقاييس  كبير  عمل   –  1997 عام 
مسّطح من اخلشب الرّقائقّي، ُدّقت فيه مسامير 
مع خيوط تطريز ملوّنة َتْنَتِسج بني املسامير. في 
وضعّية  في  األخرى،  مقابل  الواحدة  يدان،  املرَكز 
صراع قوّي. إّن استخدام خيوط الّتطريز، املنسوبة 
إلى العمل الّنسائّي، يجعل املشاهد في مواجهٍة 

مع املسامير الّذكورّية احلاّدة.

عمل  في  نفسها  الّتقنّية  فواخري  ويستخدم 
«تواصل».   – األخضر  الّتطريز  وخيط  املسامير 
املدن  بني  يصل  خيًطا   – العمل  في   – يربط 
اّلتي عاش فيها عرب ِفَلسطني قبل إقامة الّدولة 
طبرّية،  صفد،  عّكا،  حيفا،  الّناصرة،  اليهودّية: 
رفح،  خانيونس،  الرّملة،  الّلّد،  يافا،  قلقيلية، 
جنني،  الّسبع،  بئر  اخلليل،  حلم،  بيت  القدس، 
ونابلس.  أريحا،  الله،  رام  غزّة،  طولكرم،  بيسان، 
اإلشارة اخلضراء تخلق شبكة تكرّس مجموعة املدن 

كوَحدة واحدة، وكّل تفصيل فيها مشار إليه بدائرة 
ّي ّمت بيعه. حمراء – إشارة لعمل فّن

الفّن،  مزاولة  في  أخالقّي  بواجب  فواخري  يشعر 
على  املرّكب  الواقع  مقابل  شجاع  موقف  كإعالن 
هذه األرض. يلعب فواخري بأسلوبه املُمّيز مع صور 
متعّددة  لغة  ساخرة،  فكاهة  يستخدم  مشحونة، 
مريحة،  لونّية  ا،  ًيّ جمال ا  ًيّ شكالن إغراء  األوجه، 
ّية، أحياًنا. وفي الوقت نفسه ُيعّلمنا إدراك  وإغوائ
وجود «اآلخر» – العربّي، هذا اّلذي ال يتنازل عن آرائه 
وال عن إميانه ضمن حّيز من الوجود املشترك. احلّيز 
املشترك ُيعتبر رؤية شجاعة، لكن من الّالئق، أوًّال، 
طرح الّسؤال: هل مصطلح «حّيز مشترك» هو عبارة 
عن مصطلح قادر على إثارة الّتحّدي بقْدٍر كافٍ؟

نتحّدث، أوًّال، عن الّتعايش. فمفهوم «الّتعايش» 
من  ومختلفني  منفصلني  نوعني  علينا  يعرض 
احلياة، ثّمة متاّس ضئيل بينهما. تعايش يكرّس 
تفسير  ميكن  «تخالط».  ملفهوم  خالًفا  الفصل، 
في  الّتعايش  ملصطلحات  املُضّخم  االستخدام 
أّي  إحداث  يريدون  ال  ببساطة،  اإلسرائيلّيني،  أّن 
الّسالم؛  في  نرغب  أن  نستطيع  ال  لهذا،  تغيير. 
فالّسالم يطالبنا بتغيير ُهوّيتنا. مصطلح «حّيز 
مشترك»، أيًضا، يعرض ُهوّيات مختلفة ومنفصلة 
اختالف  استمرار  وسط  نفسه  احلّيز  تتقاسم 

الُهوّيات املختلفة.
ولو كان حمار فواخري قادرًا على الكالم لكّنا قد 

سمعنا منه ِحَكًما كثيرة.

تصلك  ة  ّي الفّن فواخري  أشرف  أعمال 
ا  ـً ّي فّن إبداًعا  حتمل  فيك،  ر  وتؤّث ومتّسك 
ًة  ّي واجتماع ًة  وسياسّي ًة  ّي إنسان ورسالًة  ًزا  ّي مم
وُتغضب  اًنا،  أحي بعض،  ال تستفّز  ة،  ّي وثقاف
انعكاس  لكّنها  اآلخر،  البعض  وتؤلم 
مؤملة.  ا،  ًب غال واحلقيقة،  واحلقيقة..  للواقع 
ة أن تأسرني  ّي اِستطاعت أعمال فواخري الفّن
معرِض  غلق  سُي ا.  ـً ّي إيجاب قلمي،  وتستفّز 
ونحن  الّسبت،  غٍد،  يوم  أبوابه  فواخري 
ة  ّي الفّن فواخري  أشرف  أعمال  انتظار  في 
ُتثار،  قد  اّلتي  ة  ّي اإلعالم والّضّجة  القادمة، 
رة عن حقيقتنا       من جراء أعماله اجلريئة املعّب

وواقعنا املؤلم.
©…œ—Ë u	√ dO��√Ë Íd�«u� w�«— ∫d|uB®
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*åUHO�ò q�«d  ≠ أقامت الكنيست عّدة جلسات 

 • وهي:  جلان،  ثالث  ضمن  تقرير «الندس»،  لبحث 
مراقبه  شؤون  جلنة   • ّية  املال جلنة   • االقتصاد  جلنة 
الّدولة. وقد شارك جالل صفدي (عضو جلنه «الندس») 

b ¹b '« Òw Ðd F « Êu ¹eHK Ò² « s Ž l «b ¹ ÍbH�
أهمّيه  عن  صفدي  خاللها  حتّدث  جلسات،  بثالث 
وجود تلفزيون عربّي جديد، ضمن سلطه بّث جديدة.

ّية  وفي مداخلته قال صفدي إّنه «يحّق لألقلّية العرب
إلى  سّكانها  عدد  يصل  واّلتي  إسرائيل،  دولة  في 
ا بها، يعكس  ـً ا خاّص ـً ا جماهيرّي ـً %21، أن متلك بّث
احتياجاتها، كباقي األقلّيات في العالم، اّلتي متلك 
كاملة،  ّية  عرب وبإدارة  بها،  خاّصة  تلفزيونّية  محّطة 
لتشّكل ثقة بني املجتمع العربّي والّتلفزيون العربّي، 
الّتوصيات  هذه  احلكومة  تتبّنى  بأن  الوقت  وحان 
اجلماهيرّي  البّث  تطوير  أجل  من  أخرى،  وتوصيات 

العربّي في الّدولة».
هذا وأّكد األستاذ جالل صفدي على استمراره مبتابعة 

موضوع توصيات جلنة «الندس».

*åUHO�ò q�«d ≠ يقام يوم األحد القادم 

و2000،   1600 الّساعات  بني   (23/3)
مؤمتر «العنف في صفوف املراهقني» في 
إسرائيل. حيث سيتحّدث في املؤمتر عّدة 
ميكن  اّلذي  ما  حول  وأكادميّيني  باحثني 
اليهودّي؛   - العربّي  املجتمع  في  فعله 
القيام  باإلمكان  هل  املتزّمت؟  املجتمع 
بأمور مشتركة؟ هذه األسئلة ستطرح خالل 

مرّكب  الّلقاء  املشترك،  واحلوارّي  الّتعليمّي  اللقاء 
من قسمني، يتخّللهما عرًضا قصيرًا للمتحّدثني 
ا بني املشاركني (عرب، يهود، يهود  ـً ونقاًشا جماعّي
«الّتربية  موضوع  وحول  ورجال)،  نساء  متزمتني، 
املقبولة  السبل  املؤمتر  سيناقش  كما  للعنف»، 

 å5I ¼«d *«  ·u H�  w  nM F «ò   Ód 9R  r ÒEM ¹  åW d J «  X O Ðò
القضية  حلل  البالد  في  اجلمهور  على 
واّلتي  «احلوار»  جلنة  عمل  املطروحة، 
ّية  مسؤول الّتسامح،  عدم  على  تنّص 
جماهيرّية، احلاجة بتغيير أساسي على 

الّثقافة العاّمة.           
ميخائيل  احلاخام  املؤمتر  سيفتتح 
ملكيئور، أساف رون (مدير عام «بيت 
(املنتدى  شندي  أبو  إبراهيم  الكرمة»)، 
رون:  أساف  قال  املؤمتر  وعن  املدني).  للوفاق 
«يناقش املؤمتر أحد أهم القضايا املجتمعّية، وهي 
الّتربية على العنف، ما ينعكس على املجتمع 
لهدف  العمل  على  يحّثنا  وهذا  معايير،  بعّدة 

تغيير مفاهيم الّثقافة العاّمة في البالد».
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*åUHO�ò q�«d ≠ كما عوّدتنا سرّية كّشافة «البراعم اخلضراء املارونّية» 

في كّل عام، احتفلت مع أهالي طّالب الكّشافة في حفل خاص ملناسبة 
«عيد األم». وقد برز من بني احلضور األب سمعان جريس (املرشد الرّوحي 
سرّية  منّظمة  (رئيس  مسّلم  وطالل  الكاثوليك)،  كّشافة  حلركة  العام 
الكاثوليك)، وشحادة يعقوب (معّلم ومرشد كّشافة «الكرمل»)، ونوال 
أبو عيسى (مرّكزة املراكز اجلماهيرّية)، وسعيد دكور (معّلم ومرشد سرّية 
وچلعاد  املارونّي)،  اإلرشاد  (مرّكز  قنبورة  وكميل  اخلضراء»)،  «البراعم 

چليكمان (املسؤول عن الّشبيبة في بلدّية حيفا). 
عرض طالّب الكّشافة خالل احلفل العديد من مواهبهم املمّيزة،  ومن ثّم 
عرضت فرقة «القرب»، ألّول مرّة، وصلة ممّيزة من تدريب كميل قنبورة القت 
استحسان احلضور. كما احتف الفّنان إلياس جوليانوس اجلمهور بوصلة 
ّية.  ّية ممّيزة؛ وبعده قّدم جنم «عرڤزيون» املوهوب أمين خليل وصلة غنائ غنائ
وفي حديث مع سعيد دكور (معّلم ومرشد سرّية «البراعم اخلضراء») قال 
إّنه فخور جًدا بجميع طّالب الّسرّية، وخّص بالّذكر لورنس خوري على 

املجهود الكبير اّلذي بذله لهدف إجناح هذا احلفل.
ملزيد من الصور أدخلوا موقع «حيفانت»

www.haifanet.co.il 
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 åUHO�ò q�«d*

حيفا،  مدينة  في  احلليصة  اجلماهيرّي  املرَكز  نّظم 
مؤّخرًا، دورة استكمال تعّلمّي لطاقم الّتعليم، لهدف 
تطوير الّتعليم في النويدّيات، وفي املرَكز الّتعّلمي 

الّتابع له، وتقدمي ما هو أفضل لطّالبه.
وتسعى الّدورة إلى تعزيز شعور الّثقة بالّنفس في 
وإدراكهم  بينهم  االختالف  إبراز  خالل  من  الّطالب، 

 åWŽb ³ Ô   U F L ²− ò
ÒÍd O ¼U L '«  W B O K(«  e Ó d  w

بشرعّيته، ما يؤّدي إلى تقّبل اآلخر، وتعزيز الّثقة اّلتي 
تساعد في إبراز مواهبهم وقدراتهم الّتعّلمّية والفنّية.

وتأتي دورة االستكمال هذه ضمن مشروع «مجتمعات 
ُمبدعة»، بإشراف د. جانيت جينو؛ وهذا املشروع يأتي 
بتمويل من املرَكز اجلماهيرّي «ناڤيه يوِسف» وقسم 

الّتربية والّتعليم الّتابع لشبكة املراكز اجلماهيرّية.
ملزيد من الصور أدخلوا موقع «حيفانت»

www.haifanet.co.il 
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åUHO�ò q�«d*

شاركت الفّنانة احليفاوّية ڤيڤيان بشارة، مؤّخرًا، 
كراون»  «چولدن  فندق  في  ممّيز  عرض  في 
(الّناصرة)، ألشهر دور األزياء وأفخم املجوهرات، 
واّلذي استقطب املئات من سّيدات املجتمع من 
ريع  وغيرهما. ويرصد  حيفا،  الّناصرة،  منطقة 

هذا العرض/احلفل دعًما ملدرسة األب أوچو.
وصالت  العرض  خالل  بشارة  الفّنانة  وقّدمت 
ّية تضّمنت أربع أغاني من ألبومها اجلديد،  غنائ
وعدد من األغاني العاملّية، حيث أبهرت وأمتعت 

احلضور بصوتها وأدائها وحضورها املمّيز.
ويل»  «الليونز»/«ميرز  نادي  العرض  نّظم  لقد 
إميان  اإلعالمّية  احلفل  قّدمت  وقد  الّناصرة،   -
«قّطوف»  من:  كّل  فيه  شارك  وقد  بسيوني، 
ڤيتا»  دولتشي  «ال  بوتيك  للمجوهرات؛ 
چوتكس  فرح؛  بنا  هنري  تانيا  لصاحبته 
(معرض چبرييل) لصاحبيه هاني وزهير ّحلام. 
شمس  األزياء  مصّمم  الّنادي  استضاف  كما 
شّلوفة الذي عرض بعًضا من تصاميمه اجلديدة.

 Íd O ¼U L '« e Ó d *«
 w H² × ¹ åW d J «ò

åÂ_« b O Žò ? Ð
املرَكز  (مديرة  ريّناوي   - سبيت  هزار  نّظمت   ≠ åUHO�ò q�«d*

ا  ـً اجلماهيرّي «الكرمة»)، يوم االثنني من هذا األسبوع، حفًال خاّص
بعيد األم، حضرته أّمهات طّالب املرَكز. 

ّية، وعرض «ستاند أپ» كوميدّي ساخر  وتضّمن احلفل وصالت غنائ
قّدمته الفّنانة ُعال إسحاق. وفي ختام احلفل وزّعت الهدايا على األّمهات.

ملزيد من الصور أدخلوا موقع «حيفانت»
www.haifanet.co.il 
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Wðu ³ J *« Wšd B «
     

◊uOK� nOH� 

لقد شاهدُت فيلم «احلجارة تصرخ»، مساء األحد املاضي، في قاعة 
والذي  حيفا،  في  األرثوذكسّية  املعمدان  يوحنا  القديس  كنيسة 
ُعرض بدعوة من املجلس املّلي األرثوذكسّي الوطنّي، وبالّتعاون مع 

الرئاسة الروحّية لرعية الروم األرثوذكس في حيفا. 
املّلي  للمجلس  حتية  أوّجه  أن  أوّد  للفيلم  أتطرّق  أن  وقبل 
في  ثقافّية  نشاطات  من  به  يقوم  ملا  حيفا،  في  األرثوذكسي 
املدينة، بحيث حتوّلت قاعة كنيسة القّديس يوحنا املعمدان إلى 
مركز ثقافّي يشّع بالّنشاطات الّثقافّية والفنّية، األمر الذي عجزت 
عنه مؤّسسات رسمّية في املدينة ُترصد لها امليزانيات، ويعمل 

بها طاقم موظفني كبير. 
أّما بالنسبة للفيلم، والذي ورد حسب الدعوة ملشاهدته أّنه يعرض 
قصة الفلسطينّيني املسيحّيني، وحاولت مخرجة الفيلم ومنتجته 
ّية، ياسمني بيرني، أن تعالج قضّية هجرة الفلسطينّيني  اإليطال
من قراهم وبالدهم. ال أخفي عليكم كم كانت بعض املشاهد مؤّثرة 
على مشاعري، وخاصة عندما طرحت املخرجة قضّية كفر برعم، 
القرية املسيحّية املهّجرة، قضية إنسانّية بامتياز؛ ال ميكنك أن 
ال تتعاطف مع سكان هذه القرية الوادعة، التي ُهّجر أهلها عنها، 
وُسلبت منهم قريتهم، بيوتهم وأراضيهم، وُأبعدوا عنها ليعيشوا 

ملحمة احلنني اّلذي لم ولن يتوّقف للعودة إلى قريتهم. 
أرادت  هل  الفيلم،  مخرجة  تعالج  أن  أرادت  ماذا  أدِر  لم  ولكّني 
فلماذا  مقصدها،  هذا  كان  وإذا  الفلسطينّية؟!  القضّية  معاجلة 
الفلسطينّية  القضية  لتطرح  الفلسطينّيني  املسيحّيني  اختارت 
الالجئني  قضّية  طرح  ّمت  الفيلم،  في  ورد   فكما  خاللهم؟  من 
أطلقت  فلماذا  اإلسرائيلّي،   - العربّي  والّصراع  الفلسطينّيني، 
الفلسطينّيني  قضّية  يطرح  أنه  إًذا  الفيلم  على  املخرجة 

املسيحّيني؟!
هجرة  قضّية  بالفعل  يطرح  أن  الفيلم  أراد  إذا  أخرى  جهة  من 
الفيلم  يتطرّق  لم  فلماذا  الّسنني،  عبر  ومعاناتهم  املسيحّيني 
املجتمع  داخل  في  الّصراعات  مثل  أخرى،  وصراعات  لقضايا 

العربّي؟ ملاذا لم يتطرّق الفيلم للجانب االقتصادّي؟ 
لم  لكّنه  ا،  ومتشّعًب شائًكا  موضوًعا  اختار  أّنه  الفيلم  مشكلة 
ولم  جريًئا  يكن  لم  جوانبه،  كّل  من  املوضوع  يتناول  أن  يستطع 
ًنا عليك أن تتناوله  ُيجّدد لنا شيًئا. عندما تتناول موضوًعا معّي
بجرأة وتبحث القضّية بعمق، ولكن هذا األمر - ولألسف - لم 
يحدث في فيلم «احلجارة تصرخ»، فجاءت الّصرخة مكبوتة، ولم 

تنطلق بذات القوّة التي توّقعتها! 
ّية، هذا ال يعفيها من ضرورة معاجلة املوضوع  كون املخرجة إيطال
من كّل جوانبه، وعدم إخفاء أجزاء من احلقيقة. ثّم كان بإمكانها 

أن تستعني بباحثني ميدانّيني ليزوّدوها باملعلومات واحلقائق. 
رغم هذه املالحظات التي أوجهها ملخرجة ومنتجة الفيلم، إّال أّني 
أوّد أن أحييها على هذا املجهود؛ فرغم الّنواقص اّلتي تطرّقت 
إليها في الفيلم، فهنالك قضايا ُتسّجل لصالح املخرجة، مثل 
كيفّية تعامل الكاميرا مع بعض أحداث الفيلم، بحيث عّبرت 
عن مأساة الفلسطينّيني بصدٍق، وأّثرت على مشاعر املشاهدين 
أضعاف ما ممكن أن تؤّثر الكلمات. كما أّن بداية الفيلم التي 
عاجلت قضّية قرية كفر برعم املهّجرة، جنحت في طرح القضية 
أجزاء  بقّية  على  يندرج  لم  الذي  األمر  ّية،  وبشمول مؤّثر  بشكل 

الفيلم. 
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أخبار  بأشباه  األخيرة،  األسابيع  في  احمللّية،  الّصحافة  غّصت 
وأنصاف حقائق حول «اللجنة الّشعبية احليفاوّية ضّد العنصرّية»، 
ارتأينا  لذا  مفَتعل.  وبعضها  مختلق،  بعضها  اّتهامات،  وحول 
توضيح بعض األمور، ووضع أخرى في نصابها، منًعا ألّي التباس:

املوجة  هذه  البعض  يكتشف  أن  وقبل  املستفيقون،  يفيق  أن  قبل 
ويهّب ليمتطيها، وّجهت «اجلبهة»، ممّثلًة برئيس كتلتها الدكتور 
سهيل أسعد، وكاتب هذه السطور، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس 
تشكيل  من  أسبوع  قبل  (أي   2014 شباط   10 يوم  البلدية، 
«اللجنة الّشعبّية»)، طالبته فيها باّتخاذ موقف ضّد تصريحات 
شترامي التي حاولت املساس باألذان فيها (وما فشرت!). وسنواصل 
ّية، ألّي موقف أو ممارسة عنصرّيني  الّتصّدي، بشجاعة وإقدام ومسؤول

في حيفا.
حني كّنا نتظاهر أمام البلدّية، يوم 18 شباط، من مختلف االنتماءات 
ّية والدينّية والقومّية، كان هناك من اجتمع مع رئيس البلدّية  احلزب
من «ذوي القربى»، بهدف «مللمة املوضوع». ولم نسمع أحًدا يتمرجل 
ـ«الّتواطؤ». وكذلك األمر  على هؤالء أو يزايد عليهم أو يّتهمهم ب
أو  قيد  دون  االنتخابات  قبيل  البلدّية  رئيس  بايعوا  ملَن  بالّنسبة 
شرط، ّممن يّدعون الذود عن اإلسالم واألذان. وكذلك األمر بالنسبة 
ملن باعوا األوقاف اإلسالمّية بأبخس األثمان، ومن شاركوا وشرعنوا 
مؤّخرًا.  اجلرينة  جامع  على  اخلطير  الّتكفيرّي  الهجوم  عن  وسكتوا 

فهل «شطارة جحا على مرة أبوه»؟
ال  عجيبة  غريبة  ومآرب  رغبات  وجود  إلى  البداية،  منذ  انتبهنا، 
متّت بصلة للقضّية. فهذا يريد «جلنة شعبّية» ينطق باسمها، وهذا 
يريد مناكفة هذا وإحراج ذاك، وهذا يسرّب رسائل SMS  كي يعّقب 
ومع  جريدة.  في  صورته  وتظهر  اسُمه  ُيذكر  أن  يريد  وذاك  عليها، 
ذلك، رأينا األهم؛ رأينا القضّية، فترّفعنا، وتغاضينا عن الكثير، 

حفاًظا على وَحدة الّصف. لكن للّصبر حدود!
حّذرنا، منذ البداية، من طرح مطالب غير واقعّية وتسلـّق أشجار 
َر من الّصحّي، وال من  عالية، ومن التسرّع في اخلطوات. لكّننا لم ن
الّصحيح، وال من األخالقي أن ُنخرج اخلالفات والّنقاشات الداخلّية 
إلى العلن، وال أن نحوّلها ملوضوع الّنميمة األسبوعّي في الوُريقات 

الّصفراء الكاسدة.
حّذرنا، منذ البداية، من أّن إعطاء املوضوع أكثر من حجمه احلقيقّي 
يعني الّلعب في ملعب شترامي، اّلتي أرادت وتريد أن تكسب نقاًطا 
ّيمينية العنصرية على حسابنا. وهي تعلم جيًدا،  في األوساط ال
كما يعلم اجلميع، بأّن هناك اتفاًقا بني اجلوامع ووزارة األديان والبلدية 
الّشكل،  بهذا  املوضوع  لهذا  شترامي  إثارة  وأّن  األذان،  موضوع  حول 
إّمنا يهدف لالستفزاز ال أكثر، وأّنها مهما «شّطت» أو «نّطت» فلن 
سماء  في  يصدح  األذان  وسيظّل  القائم.  الوضع  تغيير  تستطيع 
اجلميع  يكون  لو  حّبذا  ويا  غيرها.  أو  هي  أبت  أم  شاَءت  حيفا، 
صادًقا مع نفسه ومع اجلمهور، ويقول في العلن نفس مع يقوله في 
وكيفّية  الّصوت  مكّبرات  استخدام  موضوع  في  اخلاّصة  األحاديث 
توجيه السّماعات وغيرها من األمور التي يعرفها القاضي والّداني.
هل ُيعقل أن ُيالم الّناس لعدم مشاركتهم في اجتماعات لم ُيدعوا 
إليها، أو لم يتّم تنسيق موعدها معهم؟ هل ُيعقل أن يترك الواحد 
مّنا كّل مشاغله األخرى (خاّصة إذا كان عضو بلدّية ولديه اجتماعات 
والتزامات أخرى ال تقّل أهمّية) ليتفرّغ لهذه القضية دون سواها.. 

فقط ألّن هناك من ال شغل له وال مشغلة سوى هذا املوضوع؟

هل ُيعقل أن تقرَّر أربع أو خمس خطوات، وال يحدث فيها شيء 
ّية إثارة املوضوع في  ا.. ثّم تهوج الّدنيا ومتوج ملجرّد تغيير آل تقريًب
املجلس البلدّي، من استجواب خّطّي في نهاية اجللسة، إلى بالغ 
من رئيس البلدّية في بداية اجللسة؟ وهل االستجواب هو ما كان 
سيؤّدي إلى إقالة شترامي (اّلتي لم تكن في اجللسة أصالً)؟ وهل 
ُيعقل أن ُيالم أعضاء البلدّية لعدم خروجهم من اجللسة، مع أّنه لم 

ُيطلب منهم هذا ويكن من املخّطط أصًال أن يخرجوا منها؟
حيفا  وفي  البالد،  هذه  في  و«اجلبهة»  الّشيوعي  احلزب  رصيد  إّن 
من  أكبر  اإلسالمّية،  واألوقاف  املقّدسات  عن  الّدفاع  في  حتديًدا، 
كركبي  زاهي  واملناضل  نّقارة  حّنا  احملامي  كان  فحني  ُيشوَّه.  أن 
(رحمهما الله)، واملربي فتحي فوراني واملناضل عّباس زين الدين 
والّشاعر سميح القاسم (أمّد الله في أعمارهم وعطائهم)، يتصّدون 
«االستقالل»  ومقبرة  جامع  على  الّسلطوّية  واملؤامرات  للمصادرات 
في  صاغرين  أذالّء  يقبعون  اليوم  «أبطال»  بعض  كان  وغيره، 
املؤّسسات احلكومّية والبلدّية، فحذار حذار من أّي تطاُول في هذا 

املوضوع!
وأخيرًا، كّنا نوّد لو أبقينا كّل هذه األمور في إطار الّنقاش الّداخلي. 
العمل  وقواعد  املتبادلة،  الّثقة  على  اجلميع  حافظ  لو  نوّد  كّنا 
املشترك. كّنا نوّد لو رأى البعض اخلشبة في عينه، قبل أن ُيخرج 

القذى من عني أخيه.
أهوائه  قبل  القضّية  مصلحة  اجلميع  يرى  أن  مستقبالً،  ونأمل، 
ّية. ويُدنا ستظّل، كما كانت، ممدودة للّتعاون والعمل  الذاتّية واحلزب

املشترك الّصادق ملا يخدم مصلحة شعبنا ومجتمعنا وقضايانا.
(سكرتير احلزب الّشيوعي و«اجلبهة» في حيفا)
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على  ليوزّعها  الّتركة  على  للحصول  مورثه  املرء 
ركة  مستحّقيها؛ فمثل هذا يحرّمه الّشرع من التِّ
حرص  من  الّشرع  وعاقب  اجلرمية  هذه  عقوبة  مع 
هذه  من  بحرمانه  والقضاء،  واإلمارة  الوالية  على 
ال  «إّنا  (ص):  الّله  رسول  قال  لطلبها.  املناصب 
نولي عملنا هذا من سأله»، ألّن مثل هذه املناصب 
تعّني على إقامة شرع الّله في األرض، فال يصّح 

تخويلها لم طلبها من أجل جاه أو رياء. 
ولو أّن الغاية تبرّر الوسيلة، الستخدمها الرّسول 
وقرّرت  قريش  عليه  تآمرت  اّلذي  (ص)  محّمد 
قتله بأبشع صورة، في حني كانت بيده ودائع أهل 
مّكة، ولكّنه استخلف علي بن ابي طالب ليردها 
(املدينة  يثرب  إلى  مهاجرًا  وطنه  ويترك  ألهلها، 
من  والّنجاة  للمال  املاّسة  حاجته  ومع  املنوّرة)، 
بطش قريش وظلمها، وفي أخذ املال قوّة له وعوًنا 
الرّسول  يبرّر  لم  ذلك  ومع  قريش؛  لقوّة  وإضعاًفا 
وهي  الغاّية،  حتقيق  أجل  من  الوسيلة  (ص) 
الّنجاة. ويفهم من هذا السلوك النبوّي أّن الّشرع 

ال يقبل األخذ بهذه القاعدة على كّل أحوالها.
بل ما يقبله الّشرع هو الغاية الّشريفة السامية، ال 
يليق بتحقيقها إّال بالوسائل الّشريفة السامية، 
إلى  سيفضي  أخالقّية  غير  بوسائل  العمل  ألّن 
الكذب والّنفاق، واستغفال الّناس. فالّتاجر الذي 
يريد زيادة ربحه أكثر مما يستحّق، قد يسرق أو 

يغش أو يخدع. 
وقد حّذر الّنبي (ص) من هذا اخللق، فقال: «َمن 
في  مصاحله  قضاء  أراد  وَمن  مّنا»؛  فليس  غّش 
يلجأ  قد  لذلك،  أهًال  يكون  أن  دون  املؤسسات 
إلى الرّشوة فيرشي املوّظف؛ والّنبّي لعن الرّاشي 
يقوم  َمن  أّن  ال شّك فيه  وما  واملرتشي والرائش. 
مبثل هذه األعمال ال بّد أن يلجأ إلى الكذب من 
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منذ خمسة قرون، دعا رجل اسمه نقوال ميكاڤيلي 
ُعنوان  حتت  «األمير»،  كتابه  في  نظرّية  إلى 
«الغاية تبرّر الوسيلة»، وذلك ليبرر عمل احلّكام 
من ظلم العباد وقتلهم وتشريدهم فقوبل صاحب 
رفضتها  وقد  والرّفض،  باالستنكار  الّنظرّية  هذه 
تعّبد  النظرية  هذه  إّن  وقيل  الّنصرانّية؛  املجامع 
في  الّناس  من  الكثير  لكّن  جهّنم؛  إلى  الّطريق 
هذا الزمان يصيغون استعمال هذه النظرّية  في 
في  امللتزمني  وحّتى  املختلفة،  حياتهم  مجاالت 
في  متّر  كثيرة  أحداًثا  نشاهد  يجعلنا  ما  دينهم؛ 
حياتنا، نستغرب ونستهجن حلدوثها. وإذا بحثنا 
عنها جند أّنها وسائل لغايات شريفة سامية، وهذا 
غير  واألساليب  الوسائل  يستعمل  من  أّن  يؤّكد 
السليمة لتحقيق غايات شريفة، قد يغفل عن 
صلحت  إذا  جميعها  أعماله  وأّن  الله  عبد  كونه 
شامل  اسم  العبادة  ألّن  العبادة،  اسم  في  تدخل 
لكّل ما يحّبه الّله ويرضاه. ومن أجل الوصول إلى 
هذه الغاية ال يصّح استعمال وسائل غير شريفة، 
على  اإلنفاق  أجل  من  اإلنسان  يسرق  أن  مثال 

والديه أو التصّدق على مسكني. 
ال  طّيب  الّله  «إّن  (ص):  الّله  رسول  قال  ولهذا 
ا، وأّن الّله أمر املؤمنني مبا أمر به  ًب يقبل إّال طّي
املرسلني». فقال: يا أّيها الرسل كلوا من الطّيبات 
واعملوا صاًحلا. وقال تعالى {َيا أّيَها اّلذيَن آَمُنوا 

ُكُلوا ِمن طّيبات َما رَزَْقناُكم}. 
ثّم ذكر الرجل يطيل الّسفر أشعث أغبر ميد يديه إلى 

WK O Ýu «Ë W¹UG الّسماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام »
وملبسه حرام وغذي باحلرام، فأّنى يستجاب له. 
الّله ال يقبل من األعمال إّال ما كان خالًصا لوجهه.

َيعِبدوا الّلَه ُمْخِلصَني  قال تعالى {وََما َأَمروا إّال ل
يحّب،  ما  إّال  األعمال  من  يقبل  وال  الّدين}؛  لَُه 
ولهذا جاء في احلديث الّسابق مبا معناه أّن الّله ال 
املوصلة  الوسائل  كانت  إذا  الّصالح  العمل  يقبل 
الّله  أّن  خالل  من  جاء  ذلك  وبيان  فاسدة؛  إليه 
األشعث  الرجل  وبذكر  ا.  ًب طّي إّال  يقبل  ال  طّيب 
كناية  وهي  الّسماء،  إلى  يديه  ميد  اّلذي  األغبر 
عن احلاج اّلذي يقف على جبل عرفات، وقد قطع 
ا ملغفرة الّله ورضوانه، ولكّنه  الفيافي والبلدان طلًب
استعمل وسائل محرمة من مطعم حرام ومشرب 
حرام وملبس حرام فاستبعد النبّي أن يقبل الّله 
هذا  وأّكد  له.  يستجاب  فأّنى  فقال:  دعاَءه،  منه 
يا  قال:  حني  وّقاص،  أبي  بن  سعد  خلاله  املعنى 
رسول الّله، أدع الله أن يجعلني مستجاب الّدعوة. 
فقال الرّسول (ص): يا سعد أطب مطعمك تكن 
أن  بيده  محّمد  نفس  والذي  الّدعوة.  مستجاَب 
يتقّبل  ما  جوفه  في  اللقمة احلرام  ليقذف  العبد 
الله منه عمًال أربعني يوًما؛ وأميا عبد نبت حلمه 

من سحت فالّنار أولى به.
والباطن  الّظاهر  طّيب  يكون  أن  عليه  فاملؤمن 
مًعا. قال ابن رجب: املؤمن كّله طّيب قلبه ولسانه 
وظهر  اإلميان،  من  قلبه  في  يسكن  مبا  وجسده، 
على لسانه من الّذكر، وعلى جوارحه من األعمال 
الّصاحلة اّلتي هي ثمرة اإلميان وداخل في اسمه. 
محرّمة  وسائل  اإلنسان  يستعمل  أن  يعقل  فال 
احليل  كاستخدام  شريفة،  غاية  إلى  للوصول 
على  والتعّدي  والّظلم  املكر  فيها  اّلتي  الباطلة 
حرمات الّله، لدعوة الّناس إلى الّدين أو أن يقتل 

أجل تبرير أعماله، فهو أمام الّناس ال يستطيع 
إلى  سيلجأ  إّمنا  الوسيلة،  تبرّر  الغاية  القول: 
النبّي  حّذر  وقد  الباطل.  لتبرير  واخلداع  الكذب 
الكذب،  من  «وإّياكم  فقال:  الكذب،  من  (ص) 
فإّن الكذب يهدي إلى الفجور؛ وإّن الفجور يهدي 
إلى الّنار، وما يزال الرّجل يكذب ويتحرّى الكذب، 

حّتى يكتب عند الّله كّذاًبا».
عقبات  تعترضها  أن  بّد  ال  الّشريفة  والغاية 
وصعاب،  فال يصّح تبرير وسائل قبيحة للوصول 
إليها، ألّن في مثل هذا الّسلوك طعن في القيم 
الغاية،  صورة  سيشوّه  ّمما  الرّفيعة،  واألخالق 
فيحوّلها في نظر الّناس إلى صورة سوداء، فال 
يحتاجونها وال مييلون إليها، ولو كانت دعوتهم 

إلى الّدين ورّدهم إلى رّبهم خالقهم.
{ادِع  الغاية  هذه  ملثل  الوسائل  تعالى  الّله  وبّني 
إلَى َسبيِل ربَِّك باِحلكَمِة وَاملوِعَظة احلسنة}. وقال: 
اِدُلوا  َي أَْحَسن}. وقال: {وََال ُجتَ {وََجاِدْلُهْم بالَِّتي ِه
سلك  ومن  أَْحَسن}؛  َي  ِه ِبالَِّتي  إالَّ  الِكَتاِب  أَْهَل 

غير هذا الّطريق ال بّد أن ينحرف إلى الهاوية.
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اليوَم يوُمكّن أّمهاِتنا، وبعُض يوِمك أّمي.. وإّنها 
قدَميِك  حتت  اجلّنة  وإّنها  أقداِمُكّن،  حتت  اجلّنة 
َخلًقا  ِثْقًال،  أرحامكّن  في  حَمْلُتّننا  وقد  أّمي.. 
فأرضعُتّننا  وُكرًها..  أًملا  وضْعُتّننا  ثّم  َخلق،  بعد 
هذا  في   – أُعايد  كما  َجْهًدا..  يُتّننا  ورّب ا..  ّبً ُح
ا،  أًمّ لتصير  أصًال،  ُمعّدة،  أنثى  كّل   – اليوم 
ا ال  ا بحقٍّ وحقيق، ال أًمّ لكّنها ليست بعد، أًمّ
تليق.. فإّنه «ليس اليتيُم من انتهى أبواه من 
/ هّم احلياِة وخّلفاه ذليًال / إّن اليتيَم هو اّلذي 
ا تخّلْت أو أًبا مشغوًال».. وأُعايُد  َتلقى له / أًمّ
يِصرَن  أن  في  احلّظ  يحالْفُهّن  لم  الّالئي  أولئك 
فِصرَن  عليه،  املتعارف  الّذاتّي  باملفهوم  أّمهات، 
األشمل  الّذاتّي  غير  باملفهوم  حتًما،  أّمهاٍت، 
رات بجّنة  واألعمق واألغزر.. أُعايُد األّمهات املبشَّ
اليومَ،  أُعايُد،  ُهّن..  ُكّن  إذا  أقداِمهّن..  حتت 
أيًضا،  اليومَ،  أُعايد،  أن  لي  واسمحوا  أّمي.. 
ا،  أًمّ لتصير  بقوّة  املرّشحة  زوجتَي،  غاليتي، 
أيًضا، باملفهوم الّذاتّي املتعارف عليه أعاله، بعد 

وقت قريب، بإذن الله املُجيب..
 – حديًثا  األصل،  في   – األّم  عيد  أّن  والّالفُت 
اختراع أمريكّي، أيًضا.. وُيحتفل به فيها وفي 
مختلفة..  مواعيد  في  غيرها  كثيرة  بلداٍن 
اِملصرّي  حافّي  الصِّ الكاتب   – رأى  من  رأى  وقد 
أن ُيحتفل به  ا –  الّشهير مصطفى أمني، غالًب
يع، أي  في مصَر والعالم العربّي في أّول أّيام الرّب
في احلادي والعشرين من آذار من كّل عام.. هذا 
ا.. أّما  حديًثا، وفي ما يرتبط مبرض الّدوالر، غالًب
عن مكانة األّم واألمومة في الّديانات الّسماوّية 
والفنون  األصيلة  والّثقافات  القدمية  واحلضارات 

اجلميلة، فحّدث وال حرج.
وأترُُكنا، اآلن، ليمارس كلٌّ مّنا طقسه اخلاّص في 
يجتهد  أن  ووصّيتي  احلبايب»..  «سّت  معايدة 
كلٌّ مّنا لئّال يكون هذا الّطقس يوًما كّل عام بل 

عاًما كّل يوم..

الورد  أريج  من  الّشمُس  تغزُل  اليومَ،  وألّمَي، 
مناديل عطٍر ونور.. وألّمَي، اليومَ، تبوُح الفراشاُت 
ٍر في الرّبيع..  ٍر طائ بأسرار الرّسم املزركش على وَبَ
ويشكو  رْو..  السَّ غبار  ِسّر  عن  ورِيُّ  الدُّ ويحّدثها 
كما  الغدير..  في  املاء  ُشّح  عن  حجٌل  لها 
ُيفضفُض لها قلٌب عن ضعف احلّب في البشر.. 
فأكِمليني..  تعالَي  بأن  ناقٌص  قمٌر  لها  ويغمز 
ثّم آتي أنا ألقّبل اخلّد واليد.. وَمن أكون أنا بني 
كّل هؤالء؟ إْن أنا إّال ما شاءت الرّيح أن أكون.. 
حاولُت  «فما  قلٍق؛  على  وإن  أريد..  ما  فكنُت 
في أرٍض ُمقاًما / وال أزمعُت عن أرٍض زَواال / 
على قلٍق كأّن الرّيح حتتي / أوّجُهها جنوًبا أو 
حبيُبنا  يقول  أن  أحّب  كنُت  أّني  مع  ِشماال».. 
الكندّي  ّي  املتنّب احلسني  بُن  أحمُد  الّطّيب  أبو 
الكوفّي: أصرُّفها، بدًال من «أوّجُهها»؛ على حّد 

ذوقي وعلمي.. واللُه ربُّ الّلغة أعلم.     
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

ÆÆUM³Fý dO¼UL' ÒÂUŽ Ï¡«b½

فإّنه  كتب؛  كّلما  َسرِّي،  أبا  بولس،  جواد  ِاقرأوا 
صورة لبقائنا األصيل اجلميل في الّنْقب واملثّلث 
وَمضاًء،  نقاًء  أصواتنا  أكثر  من  وأراه  واجلليل.. 
َة  ّي خراف ولغًة  وشجاعًة..  ًة  وحرّّي وثقافًة،  ووعًيا 
وأراه  العني..  قبل  يكتحُل  القلُب  بها  البهاء، 
الّلكناء  ألسنتنا  من  كثيٍر  على  الكثيَر  يوّفر 
أو املكّبلة اخلرساء.. وأراه – كما تراه الّشمس – 

َصْنو البعيد املُشتهى..
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

وحديثنا، أبًدا، عن لغتنا وَنْحن!
ة، مترجم،  ّي الكاتب دارس عاشق لّلغة العرب

ومحّرر لغوّي
info@assadodeh.net
www.assadodeh.net
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أمني  ب.  ـ«تويوتا  ل الفرعية  الوكالة  دّشنت 
األسبوع  بحوث،  إيهاب  بإدارة  حيفا،  في  موتورز 
الزبائن.  جلمهور  السّيارات  لركن  ساحة  األخير، 
ّمت  مرّبع،  متر   1200 املوقف  هذا  مساحة  وتبلغ 
ترميمها مبيزانية تقّدر بنحو 400 ألف شيكل، 
مبا  واحدة،  دفعة  واقفة  سيارة  لثمانني  وتتسع 
فيها مواقف لسيارات املعاقني وذوي االحتياجات 
اخلاصة، ومحاذية ملركز اخلدمات ومركز املبيعات، 
إضافة إلى شّق طريق آمنة للزبائن الداخلني إليها 

واخلارجني منها. 

وأفاد إيهاب بّحوث (مدير عام الوكالة الفرعّية «تويوتا 
ب. أمني موتورز»): «إّن هذه خطوة تندرج في طريق ما 
فالعناية  للزبائن.  الالزمة  اخلدمة  تقدمي  من  به  نؤمن 
ألّن  واخلدمات،  املبيعات  مبجرّد  تنتهي  ال  بزبائننا 
تدشني ساحة الوقوف هذه تأتي كخطوة أخرى، وليست 
أولوّياتنا.  سّلم  في  هي  التي  الزبائن  لراحة  األخيرة، 
كفائزة  موتورز»  أمني  ب.  «تويوتا  الفرعّية  والوكالة 
اخلدمة،  لقاء  العاملّية  لتويوتا  «هاتشيڤان»  بجائزة 
التمّيز واألمانة، تواصل العمل في العام 2014 أيًضا 

على حتسني كّل ما ميكن لراحة زبائنها.»

Â_« bOŽ WOAŽ  UN�ú� œ—u�«  U�UÐ  U¾� Ÿ“uð  Orange
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في الهزيع األخير من آذار ستحّل ذكرى مئوّيته، 
كواحد من كبار املبدعني العاملّيني، حيث طبقت 
وخارجه  وطنه  في  سٌتقام  لذلك  اآلفاق..  شهرته 
املنتظمة  والقراءات  والندوات  واملناظرات  اللقاءات 
والطاوالت املستديرة واملعارض، ألعماله ومؤّلفاته 

ومخطوطاته.
إّنه الّشاعر الكبير ابن املكسيك وأمريكا الالتينّية 
اكتاڤيو باث، اّلذي وُلد في 31/3/1914. جّده 
ذو مالمح هندّية، وأّمه إسپانّية تنحدر من أصل 
أندلسّي. كتب الّشعر وهو في الّسابعة، بفضل 

اجلّو الّثقافي اّلذي عاش في كنفه.
على  تعرّف   1934 عام  في 
اإلسپانّي رفائيل ألبرتي والتشيلي 
مبدعني  ولكونهما  نيرودا،  پاپلو 
خاّصة  دعوة  إليه  وّجها  ملتزمني 
ملناهضة  التأم  اّلذي  املؤمتر  حلضور 
حيث  إسپانيا..  في  الفاشّية 
عايش شاعرنا ابن املكسيك أهوال 
احلرب األهلّية فيها.. وقد سّجلها 
«لن  قصيدته  في  الحق  وقت  في 
نشر  قد  وكان   ،1936 عام  ميرّوا» 
و«حتت  اإلنسان»  «أصل  قبلها 

ظّلك الواضح».
«تأّثرت  فقال:  جلّي،  بشكل  نيرودا  مع  متاهى 
ا  ُمعجًب كتب  اّلذي  نيرودا  شاهدت  عندما  كثيرًا 

به أشّد اإلعجاب».
عام 1938 عاد باث إلى وطنه املكسيك وانخرط 
مشارًكا في احلياة السياسّية، فعّبر عن مواقفه 
ّيته  غنائ في  جاء  وّمما  «الّشعب»..  جريدة  في 
القهوة  يحتسي  حني  شعبي  «إّن  املكسيكّية: 
يحّدثني عن «خواريث» و.. وحتت الّلحاف تفوح 

رائحة البارود.
ُترى عّمن كان بإمكاني احلديث أنا؟!

الوحدة»،  «متاهات  فمنها:  دواوينه،  أما 
الّشجرة»، «سحر  وضوح»، «حديث  في  «املاضي 
ساحل  «على  يتحرّك»،  «الّشعر  الّضحك»، 
العالم»، «حجر الّشمس»، «املاء والرّيح»، «أبناء 
أشعاره  في  برز  وغيرها.  «األبيض»،  الهواء»، 
ّية فكرة مترّد وفكرة حّب وحرّية  تأّثره في الّسوريال
وعالقاتهما باإلنسان، وهذا ما جعله يقيم جسورًا 
ألّي  َبة  الغَل يترك  ولم  والّثقافة،  الّسياسة  بني 

منهما على األخرى.
حتاّب  و«إذا  نحارب»  أن  معناه  نحّب  فقال: «أن 
وينسجم  الرّغبات  وتتجّسد  يتغّير  العالم  اثنان 
الفكر وتخفق األجنحة.. فاحلّب يعني أن نحارب 

وأن ُتفتح جميع األبواب»..
عام  لآلداب  «نوبل»  على  حاز  اّلذي  بات  إًذا 
1990، من أكبر شعراء أمريكا الالتينّية بدون 

كاتب  صمت،  ناثر  كلمات،  مبدع  فهو  منازع، 
شفاف شاعر احلّب واملرايا واألحالم..

الهندّية  ثقافتني،  بني  اّحتادي  مزيج  وقصائده 
األصلّية الّسابقة للوجود الكولومبي، واإلسپانّية 

ّية.. املعاصرة الغرب
الّدراسّية  أعماله  في  فنجده  ذلك  صدى  أّما 
مبّطًنا  شعره  أتى  حيث  الّشعرّية،  وإبداعاته 
وحني  مشرقّية..  صوفّية  وشطحات  بتيارات 
نقرأه نحّسه مفعًما بأرّق املعاني، معاني احلب، 
الّنزعة  عليه  وتغلب  والّصبابة،  اجلوى  وبتاريخ 
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الرّشيقة  والعبارة  القشيب  واألسلوب  اإلنسانّية 

واملوسيقا املتمّيزة..
كلمات ديوانه «حديث الّشجرة»  مع  ففي سفرنا 
مثًال، نعيش مع قصائد تزخر بالّتأّمالت العميقة 
ّية  سوريال على  حتتوي  كما  واملوت،  احلياة  حول 
ويقوم  واحد..  آن  في  وُمبهمة  واضحة  زاهية 
قوامها على وحدة بنيوّية متراّصة ومتينة؛ ويبرز 
الستغالل  الّلغة،  تفجير  وهو  هاّم،  عنصر  فيها 

اتها املخزونة وتناولها بشكل مبهر. ّي إمكان
الّلغة  بترويض  ُيعرف  ما  بروز  عن  ناهيك  هذا 
عن  ويبتعد  الّشاعر  فيه  ينسحب  حيث  كذلك، 
للمجاز  املجال  ليفسح  العالم 
ليقوم مقام الّلغة كجسر أو كنوع 
من الّنصائح والّتقارب لفهم العالم 

وتفسيره.
الّصدد:  هذا  في  شاعرنا  قال  وقد 
«أحتّدث فيبدع العالم»، ثّم سارع 
ُيبدع  اّلذي  ألّن  ال!!  لكن  وأضاف: 
اّلتي  القصيدة،  هي  الواقع  في 
كوحدة  للعالم  تقييًما  تصبح 
ظاهرّية  موازنة  وتخلق  مجازّية، 
العالم  يجعل  مما  وبينه،  بينها 
القصيدة،  مع  حوار  في  يدخل 
وهذا يؤّدي بالّنتيجة إلى جتسيد 
الّلغة والعالم مًعا؛ ليصبح الّتبليغ عن الوجود، 
ال وجود له سوى في الّلغة، لكونه وجوًدا مجلوًبا 
للقصيدة اّلتي تغدو بالّنسبة له مغناطيًسا، وفي 

ذلك تتحّقق املقولة بأّن العالم رمز لّلغة!!
وعليه فقد أصبحت قصيدة باث في مواجهتها 
للعالم جتربة لغوّية، تتواصل مع املاضي، لتؤّكد 
مّتقدة  جمرًة  بالّتراث،  التصاقها  ومدى  ُهوّيته 

وقبًسا ساطًعا حلظة الكتابة.
واملعروف عن اكتاڤي باث أّنه تأّثر كثيرًا بشعراء 
ومالرميه،  بودلير  رامبو،  عاملًيا،  الكبار  فرنسا 
وقد أّدى هذا التأّثر إلى ظهور حركة شعرّية ُعرفت 
اخلمسني  سنوات  في  احلسّية»  «القصيدة  باسم 

من القرن الفارط، في ساو پاولو في البرازيل.
فأثرت احلركة في مجموع الّشعر الّالتيني، حيث 
خلقت اّجتاًها فكرًيا جديًدا هناك. وقد ظهر تأّثر 
باث جلًيا في هذا الّتيار في قصيدته املشهورة 
«األبيض»، اّلتي كتبها في الهند عام 1966، 
في  احلديث  الّشعري  الّتنوير  مراحل  أعلى  وُتعّد 
قارته؛ حيث برزت فيها جتّليات شاعرنا الّلغوّية، 
وأصبحت انعكاًسا لّلغة ذاتها اّلتي زاوجها بينها 
وبني القصيدة.. نعم القصيدة اّلتي حتتوي العالم 

كمخلوق جديد.
حيث  مجازّية،  وحدة  باث  رآه  اّلذي  العالم  هذا 
صمت،  وحلظة  بيضاء  حلظة  في  مجازًا  يصبح 

وبانطالق دينامّية الّلغة تبدأ احلركة، لذلك قال:
ليس  وحيًدا..  أكتب  شيًئا..  أجد  وال  «أبحث 
وأهوى  احلول..  ميضي  الّليل..  يجّن  أحد..  معي 
يراني  أن  دون  القعر..  إلى  أسقط  الّلحظة..  مع 
أحد. أدوس املرايا اّلتي تعكس صورتي املهّمشة، 
أطأ األّيام.. أطأ الّلحظات.. أطأ أفكار ظّلي.. أطأ 

ظّلي بحًثا عن هنيهة..».
والّتداخل  الّتناوش  قّصة  ستظّل  شاعري،  يا  حًقا 
في أشكال احلياة هي هي شغل الّشعراء الّشاغل، 
يخاطبون بقصائدهم هذا العالم إلى الوقت اّلذي 

سيخرج فيه آخر إنسان من «متاهات الوحدة»!!
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على  عديدة  فوائد  باتّي  الّن الغذائّي  للّنظام 
نسبة  تخفيض  في  يساهم  فهو  الّصحة. 
الّدم  ضغط  تخفيض  الّدم،  في  الكوِلسترول 
والّتقليل من نسبة التعرّض ألمراض القلب. من 
املعروف أّن الغذاء النباتّي، لكثرة توافر األلياف 
مينع  األمعاء،  حركة  تنظيم  في  يساعد  فيه، 
بسرطان  اإلصابة  من  ويقّلل  اإلمساك،  حدوث 
القولون. كما يساعد في خسارة الوزن واحملافظة 
بالّشبع. وألّن  ُيشعرك  ألّنه  رشيق  قوام  على 
الغذاء النباتي غنّي باخلضار والفواكه، فهو يزوّد 
اجلسم  بالڤيتامينات واملعادن الّضرورّية لصّحة 
جّيدة، لضمان مناعة قوّية وللحصول على بشرة 

طبيعّية ُمشرقة.

ÊuÒOðU³M�«

يتناولون  ال  اّلذين  األشخاص  هم  النباتّيون 
الّلحوم، األسماك والّدجاج في نظامهم الغذائّي، 
ا متنوًعا. وتتمّيز األنظمة  ـً ّي ويأكلون طعاًما نبات
ّية النباتّية بأّنها غنّية باأللياف وقليلة  الغذائ
الّدهون (خاّصًة الّدهون املشبعة غير الصحّية).

5ÒOðU³M�« s� Ÿ«u½√ …ÒbŽ „UM¼

يأكل  ال  اّلذي  الّشخص  هو  الكّلي  الّنباتي   
منتجات حيوانّية على اإلطالق: هذه املجموعة 
أنواع  كّل  تناول  عن  ميتنعون  النباتّيني  من 
كاحلليب،  منها،  املستخرجة  واملواد  الّلحوم 

الزّبدة، البيض...
احلليب؛ هذه  منتجات  يتناول  اّلذى  الّنباتي   
الّلحوم،  يتناولون  ال  النباتّيني  من  املجموعة 
احلليب  يتناولون  ولكن  واألسماك،  الّدجاج 

ومشتقاته.
ومنتجات  البيض  يتناول  اّلذي  الّنباتي   
ومشتقاته  احلليب  هؤالء  احلليب؛ فيتناول 

والبيض من دون تناول الّلحوم.

W×OB½

كونه  جًدا  صحّي  الّنباتي  الغذائّي  الّنظام  إّن 
يحوي نسبة مخّفضة من الّدهون، ونسبة عالية 
غذائّي  نظام  اّتباع  علينا  ولكن  األلياف.  من 
باملغّذيات  مّدعمة  مأكوالت  يحوي  مدروس، 
ّية  الغذائ العناصر  من  أي  نقص  لتفادي 

الّضرورّية.

 ÂUE½  ŸU³ Òð«  w�  dD)«  U�
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أثبتت  لكن  عديدة،  بفوائد  النباتي  يتمّتع 
معّدالت  لديهم  النباتّيني  أّن  الّدراسات  بعض 
اّلتي  ّية  الغذائ العناصر  بعض  من  منخفضة 
يجب أن يحرصوا على جعلها جزًءا من نظامهم 

الغذائّي:
بشكل  النباتّية  B12: األطعمة  يتامني  ڤ  
عام ال حتوي ڤيتامني B12، والنباتّيون اّلذين ال 
يحتاجون  والبيض،  احلليب  مشتّقات  يتناولون 
إلى مصدر منتظم لڤيتامني B12، مثل رقائق 
لهدف  وذلك  الڤيتامني،  بهذا  املعزّزة  الفطور 

.B12 تفادي نقص ڤيتامني
في  املتوافر  للپروتني  پروتني: ميكن  ال  
اليومّية  احلاجة  يؤّمن  أن  النباتّية  األطعمة 
املناسبة  األطعمة  تناول  ّمت  من الپروتني إذا 

يتناول  اّلذي  النباتي  بينها.  املناسب  واجلمع 
منتجات احلليب ال يواجه مشكلة في احلصول 
يتناول  من الپروتني ألّنه  احتياجاته  على 

مشتقات احلليب والبيض.
نسبة احلديد منخفضة  تكون   احلديد: 
غير  عند  منه  أكثر  النباتّيني  بعض  عند 
املصادر  امتصاص احلديد من  يتّم  النباتّيني. 
تزداد  لذا  اللحوم،  من  أقّل  بنسبة  النباتّية 
نسبة  تعزيز  يتّم  إلى احلديد.  النباتّيني  حاجة 
مصادر حتوي  تناول  امتصاص احلديد عند 

ڤيتامني C مع األطعمة اّلتي حتوي احلديد.
على  يحصلون  النباتّيني  الّزنك: إّن   
الصويا،  أطعمة  من الزّنك.  منخفضة  نسب 
املعزّزة  األطعمة  وبعض  املكّسرات،  البقولّيات، 

بالزّنك، هي مصادر جّيدة لهذا املعدن.
النباتّيون   :D يتامني  وڤ الكالسيوم   
يحصلون  احلليب  مشتّقات  يتناولون  اّلذين 
لكن  العادّيني.  على الكالسيوم كاألشخاص 
نالحظ  احلليب،  منتجات  استثناء  يتّم  حني 
بتناول  ُينصح  نسب الكالسيوم.  في  انخفاًضا 
وڤيتامني  بالكالسيوم  املدعّم  الّصويا  حليب 
الّشمس  ألشعة  التعرّض  إلى  باإلضافة   ،D

.D للحصول على احتياجاتهم من ڤيتامني
يتامني B2: للنباتّيني  بوفالڤني أو ڤ  الزي
في  املتوافر  الريبوفالڤني  من  منخفضة  نسب 
رقائق  الّلوز،  احلليب،  مثل:  األطعمة،  بعض 
الفطور، الّلنب، أطعمة الّصويا، املوز، البروكولي.. 
النباتّية  ّية  الغذائ لألنظمة  الّتخطيط  ّمت  إذا 
بشكل مناسب، تكون صحّية ومفيدة، وتساعد 

في تفادي األمراض املزمنة. 
ميكن الختصاصّي أو اختصاصّية الّتغذية إرشاد 
األطعمة  اختيار  في  ومساعدتهم  النباتّيني 
يحتاجونها،  اّلتي  باملغّذيات  والغنّية  املفيدة 
متكامل  غذائّي  نظام  ترتيب  إلى  باإلضافة 
ّية املفيدة والّضرورّية. يتوافر فيه املكوّنات الغذائ

 ‰U��  w�  qLF  ¨W|cG  W ÒO�UB��«®
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استغالل  إمكانّية  بإلغاء  إسرائيل  بنك  قام  لقد 
تشرين  شهر  من  ابتداًء   ،EMI ِشركة  خدمات 
نسب  وقّلص   ،2012 عام  من  الّثاني/نوڤمبر 
واحدة،  لدار   75% لنسبة  بها  املسموح  الّتمويل 
ولنسبة %50 لدار ثانية/إضافّية. (للمزيد من 
قراءة  ُيرَجى   EMI شركة  خدمات  عن  املعلومات 
صحيفة «حيفا»).  من  الّسابق  العدد  في  املقال 
لم   EMI ِشركة  خدمات  إلغاء  وبسبب  وهكذا 

ّيتان: يتبقَّ أمام املُقَترِضني سوى إمكان

ة األولى - رهن شّقة الوالدين ّي اإلمكان
أن  املُفّضل  دار/شّقة (من  الوالدين  بحوزة  كان  إن 
والديه  دار  رهن  بإمكانه  مرهونة)،  غير  تكون 
مبا  مقابلها،  كتمويل   50% على  واحلصول 
معناه أّنه إذا كان سعر الدار مليون شيكل مثًال، 
ألف   500 مببلغ  قرض  على  احلصول  نستطيع 
بفحص  حينها  البنك  سيقوم  بالّطبع،  شيكل. 
وضع الوالدين العاّم وظروفهم االقتصادّية، ومكان 
إذا  ولكن  املاّدّي،  ووضعهم  ومدخوالتهم  عملهم 
تبّني أّن وضع األهل املادّي والعاّم جّيد فسيكون 

البنك على استعداد إلعطائهم القرض.
بعد احلصول على جزء من مبلغ القرض املطلوب 
لشراء الّدار من خالل رهن دار األهل، فإّنه بإمكان 
قد  إضافّي  سكنّي  قرض  على  احلصول  املُقَترِض 
يصل إلى %70 أو %75 من ثمن الّدار اّلتي 

ينوي شراءها.

سأعطيكم مثاًال للّتوضيح:
مليون  بسعر  دار  شراء  تريدون  أّنكم  لنفرض 
فمن  خاّص،  مال  رأس  متلكون  ال  وأنتم  شيكل 

املمكن أن تقوموا باخلطوات الّتالية:
ألف   300 مببلغ  قرض  وأخذ  األهل،  شّقة  رهن   -

شيكل مقابلها (متويل بنسبة 30%).
قرض  وأخذ  شراَءها،  تريدون  اّلتي  الّدار  رهن   -

مببلغ 700 ألف شيكل (متويل بنسبة 70%).
مجموع القرضني يساوي مليون شيكل، وهذا هو 

املبلغ املطلوب لشراء الدار بدون رأس مال خاّص.
إذ  اإلمكانّية؛  لهذه  الّسلبّيات  من  عدد  هنالك 
وعليكم  األهل،  موافقة  على  احلصول  عليكم 
أّن  إذ  شيكل،  مليون  مببلغ  (قرضني)  تسديد 
هذه اخلطوة ُمعّقدة نوًعا ما من ناحية اإلجراءات 
البيروقراطّية (املكتبّية)، وبالرّغم من ذلك فإّن هذه 
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اخلطوة/اإلمكانّية هي واحدة من أفضل اإلمكانات 
القريبة. الفترة  في  دار  لشراء  أمامكم  املُتاحة 

زهيدة  دار  شراء   - ية  الّثان ة  ّي اإلمكان
الّثمن وتأجيرها

هنالك إمكانّية أخرى واردة لشراء دار، وذلك من 
خالل شراء دار أرخص في البداية؛ ومبا أّن شراء دار 
ا، فإّن بإمكانكم  بثمن مليون شيكل ُيعتبر صعًب
ا  (غالًب مثًال  شيكل  ألف   500 بثمن  دار  شراء 
سيكون هذا الّنوع من البيوت في أحياء قدمية أو في 
طوابق عالية، ولكن عليها طلب كبير لإليجار).

اشتريتموها  اّلتي  الّدار  تأجير  بإمكانكم  وهكذا 
واالستمرار بالّسكن في دار مؤّجرة أخرى.

توافر  بدون  دار  شراء  املمكن  من  كيف 
رأس مال خاّص؟!

ا،  ـً ّي نسب (رخيصة)  الّثمن»  «زهيدة  الدار  أّن  مبا 
(رهن  األولى  باإلمكانّية  االستعانة  املمكن  فمن 
دار األهل). حيث يكون جتنيد هذا املبلغ أسهل، 
وبعد عّدة سنوات سيكون من املمكن بيع البيت 
سعر  سيرتفع  ا  غالًب إّنه  حيث  أعلى،  بسعر 
خاّص  مال  رأس  لديكم  سيكون  وهكذا  البيت، 
اّلتي  الّدار  شراء  لهدف  املستقبل،  في  أكبر 

حتلمون بها.

اُخلالصة:
متويل  بنسبة  لصفقات  الّلجوء  أشّجع  ال  أنا 
من  نوع  فيها  الّصفقات  هذه  ا  فغالًب  ،100%

املُجازفة الكبيرة للُمقَترِضني؛ ولكن هنالك حاالت 
بديلة  إمكانّيات  املُقَترِضني  أمام  فيها  يكون  ال 
دار  على  يحصال  أن  الزّوجان  أراد  وإذا  أخرى. 
غير  ُطرُق  إلى  اللجوء  عليهم  يتحّتم  قد  ُملك 
عادّية أو غير مألوفة خللق احللول الّذكّية – ولكن 
ومدخول  جّيدة  وظائف  لديهم  تكون  أن  املهم  من 
هذه  في  الوحيد  والعيب  مادي،  واستقرار  جّيد 

اإلمكانية هو «عدم وجود رأس مال خاص».
وكما ذكرت آنًفا، فإّن هذه اإلمكانّية خِطرة ملن ال 
يستطيع الّتوفير، وال أنصح بها بشكل عاّم، كي 

ال يتورّط املُقترِض في ديون كثيرة.
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صحيفة  من  العدد (208) (10/1/2014)  في  نشرنا  قد  كّنا 
«حيفا»، مقاًال عن اكتشاف جديد حول صباغة األقمشة من الفترة 
الرومانّية، وأشرنا بالّتحديد إلى قطع ّمت العثور عليها في صحراء 
يهودا.  وقد طرح العديد من القرّاء عدًدا من األسئلة املتعّلقة بصيانة 
هذا  في  سأحاول  لذلك  األقمشة.  من  املكتشفات  تلك  مثل  وحفظ 
العدد اإلجابة عن بعض تلك األسئلة اّلتي أثارت فضول القرّاء. وقد 
وّجهت بعض هذه األسئلة إلى اختصاصّية صيانة األقمشة القدمية، 
ّية، وتعمل في  راعيا ڤينيتسكي، حاملة لقب الهندسة الكيميائ
األخشاب،  األقمشة،  (مثل:  العضوّية  والّتحف  األقمشة  صيانة 

اجللود، العظام، وغيرها) منذ عام 1991.
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إّن أكثر األسئلة اّلتي تثير الفضول هي تلك اّلتي تتطرّق إلى كيفّية 
الّسنني،  وألوف  ملئات  وصمودها  جّيد  بوضع  األقمشة  على  احلفاظ 
حيث يكشفتها األثرّيون أحياًنا في وضع جّيد جًدا رغم مرور كّل 

هذه احلقبات الزمنّية.
وما يثير االستغراب أّن هذه األقمشة مصنوعة من مواّد عضوّية تتفّكك 
كالرّطوبة،  عديدة،  طبيعّية  عوامل  تأثيرات  جرّاء  بسهولة  وتتحّلل 
هذه  تبقى  أن  املمكن  من  إًذا  فكيف  وغيرها..  األمطار  الّشمس، 
األقمشة في وضع جّيد بعد مرور مئات الّسنني وأكثر على إنتاجها؟!
وعندما طرحت هذا الّسؤال على خبيرة صيانة األقمشة، أجابت: من 
املمكن أن حتفظ األقمشة القدمية وتصلنا بعد مئات الّسنني بشكل 
ا، ولكن ذلك مشروط بعّدة عوامل، أهّمها: ثبوت املناخ  جّيد تقريًب
جذرّية  أو  كثيرة  تغييرات  عليه  تطرأ  ال  واّلذي  املنطقة،  تلك  في 
تغّير  فعدم  الرطوبة.  أو  احلرارة  درجة  في  دائم  وارتفاع  كانخفاض 
ألوف  بل  ملئات  الصمود  لألقمشة  ميّكن  الطقس،  تبّدل  وعدم  املناخ 
الّسبب  هو  وهذا  ثابتة.  شبه  فيها  املتواجدة  البيئة  طاملا  الّسنني 
الرئيس إلمكانّية العثور على أقمشة ُحفظت في وضع جّيد. وفي 
ة األحيان فإّن املناخ في صحراء يهودا، ثابت ال يتغّير كثيرًا  ّيّ غالب
ا. إضافًة إلى أّن املكتشفات من األقمشة  ـً ّي فالتقّلبات قليلة نسب

أة في كهوف، ما ساهم في احلفاظ عليها. وغيرها، كانت مخّب
ًيا إّن املواّد اّلتي صنعت منها األقمشة، واألصباغ اّلتي استخدمت  ثان
ا من مواد طبيعّية ليست مصّنعة  في العصور القدمية، كانت غالًب
على  استخدمت  فقد  أيامنا.  في  احلال  هو  كما  كيماويات،  من 
األغلب آنذاك، صبغة طبيعّية مستخرجة من تراب اجلبال، ما ساهم 

في احلفاظ على األقمشة لسنني طويلة جًدا.
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عند العثور على أقمشة قدمية، يتّم صيانتها بطريقتني: األولى في 
امليدان حلظة العثور عليها، والّثانية في املختبر.
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األولى،  املرحلة  في  املهم  من 
األقمشة،  على  العثور  ولدى 
يقي  واٍق  وعاء  في  حفظها 
الّطبيعّية  العوامل  من  األقمشة 
أن  فبعد  طرأت؛  اّلتي  اجلديدة 
أو  الكهوف  داخل  أة  مخّب كانت 
ألوف  أو  مئات  األنقاض  حتت 
مكشوفة  فجأة  تصبح  الّسنني، 
واألمطار.  والّشمس  للرّطوبة، 

شأنه  ومن  املكتشفات،  على  يؤّثر  الفجائّي  الّتغيير  فهذا 
بورق  األقمشة  بتغليف  األثرّيون  يقوم  لذا  األضرار.  يجلب  أن 
اجلديدة  العوامل  من  حلمايتها  األلومنيوم،  من  مصنوع  خاّص، 
ممكنة. فرصة  بأقرب  املختبرات،  إلى  إرسالها  ويتّم  احمليطة، 

لهدف  األقمشة  بتنظيف  فتبدأ  املختبر،  داخل  الّثانية،  املرحلة  أّما 
الّسنني.  مّر  على  تراكمت  اّلتي  العالقة،  واألوساخ  الّتراب  إزالة 
دّقة حتت  بكّل  العملّية  هذه  تتّم  خالل الّتنظيف  ألّي خطأ  وتفادًيا 
عدسة املجهر. وفي املرحلة الّتالية يتّم بترطيب األقمشة والّنسيج 
ّية تساهم في تنظيفها وترطيبها. من ثّم، وبعد أن تكون  مبواد كحول
مرّطبة بالكحول، نضعها على ورق خاص، لهدف امتصاص الرّطوبة 
والّسوائل، وبعدها نضع عليها كيًسا صغيرًا مليًئا بالرّمل لهدف 
أن يساهم الكيس في متديد اخليوط وجعلها مستقيمة. بعد أن يتّم 
امتصاص الكحول بشكل جّيد، يتّم تغليف األنسجة بورق خاّص 
ا من احلوامض.  ـً ّي مصنوع من املواد الّطبيعّية، وهذا الورق خاٍل كل
من  مصنوع  إضافّي  بغالف  تلّف  بالورق،  األقمشة  تغليف  وبعد 

الكرتون الطبيعّي أيًضا، ومن ثّم يتّم تخزينها داخل غرفة خاّصة.
غرفة الّتخزين اخلاّصة باألقمشة، تتمّيز مبناخها الّثابت اّلذي ميكننا 
التحّكم فيه؛ فهواء الغرفة يشمل رطوبة تصل إلى %50، أّما درجة 
حرارة الغرفة فتكون ثابتة (20 درجة مئوّية). ومن املهم أن نحافظ 
تلك  الّسنة.  أّيام  طوال  الغرفة  هذه  في  والرطوبة  احلرارة  درجة  على 
املواصفات تتطّلب من املتاحف اّلذين يعرضون األنسجة القدمية من 

املكتشفات املختلفة.
املختبر،  إلى  وصولها  حال  أنسجة  املرفقة: (1)  الصور 
عدسة  حتت   (2) األلومنيوم.  من  مصنوع  بورق  مغّلفة 

املجهر. (3) أنسجة من صحراء يهودا.
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أنظمة  من   125 املادة  مبوجب 
يجوز   ،1945 ّية  االنتداب الّطوارئ 
إغالق مناطق بحجة األمن، بحيث 
إّنه ال يجوز االعتراض على ذلك. 
ومع الوقت تصبح األرض بورًا حيث 
من  األراضي  أصحاب  من  مينع  إّنه 
من  وتصادر  بورًا  فتصبح  الّدخول، 

قبل وزير الزّراعة.
أمن  (مناطق  الّطوارئ  أنظمة 
القانون  هذا   ..(1949 سنة   -
أتاح للحاكم العسكري نقل سكان 

من قراهم إلى أماكن أخرى في إسرائيل بحجة األمن، فُتصادر 
أراضيهم وُتسّجل على اسم الدولة. ونذّكر بقريتي إقرث وبرعم.

سنة   - اجلمهور  لصالح  األرض  الّطوارئ (استمالك  أنظمة 
القانون،  هذا  بحسب  كثيرة  ّية  عرب أراٍض  صودرت  إذ   :(1943
بحجة أّن اجلمهور بحاجة لهذه األرض. وطبًعا فإّن املصلحة كانت 
في  ُسّن  الذي  اجلديد  فالّتعديل  العربّي.  ال  اليهودي  للجمهور 
10 شباط 2010، جاء للّتصديق على ملكّية الدولة لألراضي 
املصادرة، حتى لو لم ُتستخدم األرض حسب الهدف األصلّي اّلذي 
ملدة  األراضي  استخدام  عدم  الدولة  يخّول  وهو  ألجله.  صودرت 
17 عاًما. ويوسع التعديل من صالحّية وزير املالية في مصادرة 
األراضي «ألغراض عاّمة»، واّلتي تشمل وفق القانون تأسيس أو 
تطوير بلدات، ويسمح بإعالن أغراض جديدة (للمصادرة). ويهدف 
ّية  قضائ دعاوى  تقدمي  من  العرب  املواطنني  منع  اجلديد  القانون 

الستعادة األراضي املصادرة.
يؤّسس  وهو   :(2009 إسرائيل (آب  أراضي  مديرية  قانون 
خلصخصة واسعة لألراضي. معظم هذه األراضي مبلكّية الالجئني 
الفلسطينّيني ومهّجري الداخل (التي تديرها الدولة حتت تعريف 
«أمالك الغائبني»)، فيما تتبع ملكّية بعضها إلى قرى عربية 
الفلسطينّيني،  املواطنني  من  صودرت  وأراٍض  وُهّجرت،  ُهدمت 
وميكن بيع هذه األراضي وفًقا للقانون، كما ُميكن استثناؤها من 
بتبادل  القانون  يسمح  كما  باستردادها.  مستقبلّية  مطالب  أّي 
(«كيرن  اليهودي  القومي  الصندوق  وبني  الدولة  بني  األراضي 

ا للّشعب اليهودّي.  ـً كييمت»)، وهي أرض مخّصصة حصرّي
لن   ،(1991) الّنقب  تطوير  سلطة  قانون  على  تعديل 

أتطرّق إليه ألّنه يحتاج إلى مجّلدات بأكملها.
قانون أراضي إسرائيل (تعديل رقم 3) – 2011، ومبوجبه 
مينع أّي فرد أو مؤسسة من بيع أرض أو إيجار ملك لفترة أطول 
في  اخلاّصة  امللكّية  حّق  توريث  أو  مترير  أو  سنوات،  خمس  من 
ـ«غرباء». فإّن الالجئني الفلسطينّيني – أصحاب األرض  إسرائيل ل
أمالكهم  واستالم  أرضهم  إلى  العودة  لهم  يحّق  الذين  األصلّيني 
بحسب القانون الدولّي - هم «غرباء»، كأّي إنسان آخر - عدا 

اليهود - ليس مواطًنا أو ساكًنا في إسرائيل.
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بريد  بواسطة  يكون  أن  يجب  التبليغ  أّن  أوًّال  الّتنوّيه  يجب 
باجلريدة  األرض  تخصيص  تغيير  عن  اإلعالن  ويجب  مسّجل، 

الرّسمّية وإلصاق اإلعالن على األرض نفسها. 
في حال أّنكم استلمتم رسالة مسّجلة بهذا اخلصوص، عليكم 
لكي  األراضي،  مبصادرة  اختصاصّي  محامي  إلى  فورًا  التوّجه 
يفحص قانونّية املصادرة، وأّي مستندات قانونّية بحوزتكم لنقد 
توافر  لعدم  إلغاؤها  ّمت  مصادرة  حاالت  فهنالك  املصادرة.  هذه 
األسباب القانونّية للمصادرة، أو لفضح تخطيطات أخرى للّسلطة 
املصادرة، فبهذه احلاالت بإمكان احملامي القيام بإجراءات قانونّية 
ا. طبًعا من املهم عدم  ـً ّي لوقف تنفيذ املصادرة، وحّتى إلغاؤها كل
التوصّل إلى اّتفاقّية مع الّسلطة للتعويض دون استشاره قانونّية 
مسّبقة، فإذا توافرت جميع الّشروط القانونّية للمصادرة، فيجب 

التوّجه إلى مخّمن أراٍض كي يخمن ويثّمن سعر األرض.
لهدف  ويأتي  فقط،  توضيحّي  هو  املقالة  هذه  من  الهدف  إّن  مالحظة: 
على  أو  ة  ّي قانون استشارة  املقالة  هذه  بار  اعت يجوز  فال  العاّمة،  املعلومات 
ة، وال  ّي، حيث إّنها ال تتطّرق ألّي شخص خاص أو أّي قضّي أّنها حّل قضائ

ة. ّي ن ة عي ّي تتطّرق إلى أّي إشكال
Vz«dC�« WDK�Ð oÐUÝ wzUC� —UA²��

ÍdB� …U�U×� V²J�

wwwÆmasriÆcoÆil      masri@masriÆcoÆil
0505550355
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°å“b�U½Ëb
U�ò w� b¹bł

Mr. Peabody & Sherman »UF�√

         »UF�√  ∫åqO�  wÄU¼ò  œôË√  W³łË  q
  l�  …b¹bł  »UF�√  Ÿ“uð  “b�U½Ëb
U�  rŽUD�  WJ³ý

Mr. Peabody & Sherman
 rKOH�«  Æf
—ËË  .—œ  W
dA�  œUFÐô«  wŁöŁ  sAOLO½«  rKO�  u¼  ÊU�dOýË  Íœu³OÐ  bO��«

Æ UMO²��«Ë  UMO�L)«  «uMÝ s� W
d×²� WO½u¹eHKð WK�KÝ vKŽ ”UÝ_UÐ eJðd¹

ÆWHK²�� »UF�√ 9 »UF�_« WK�KÝ qLAð

°åqO� wÄU¼ò œôË_«  U³łË s� «uF²9Ë ÊU�dOýË Íœu³OÐ bO��« »UF�« WK�KÝ Êü« «uFLł«

 X½d²½ù«  l�u�  w�   «b−²�*«  lOLł  vKŽ  ·ÒdF²�«Ë  »UF�_«  lOLł  …b¼UA�  rJ½UJ�SÐ

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar   WOÐdF�« WGK�UÐ

 œUH½  v Ò²Š  Ë√  åqO�  wÄU¼ò  W³łË  q
  l�   “b�U½Ëb
U�  ŸËd�  lOLł  w�  …bł«u²�  »UF�_«

ÆÊËe�*«

©ÆŸÆŸ®

ÆÆb¹bł ÆÆb¹bł ÆÆ b¹bł

 Share Box “b�U½Ëb
U�
 sŽ …—U³Ž u¼Ë Share Box  rÝUÐ b¹bł ÂUFÞ ‚ËbM� å“b�U½Ëb
U�ò rŽUD� WJ³ý XIKÞ√

ÆXJKOÝ sJOAð lD� 4 ´ f²ÇU½ WFD� 12 vKŽ Íu²×¹ ‚ËbM�

Æq
ô« W
—UA� Êu³žd¹ WKzUŽ œ«d�« Ë√ ¡U�b�√ WŽuL−* rzö� Share Box
©ÆŸÆŸ®                  ÆÃÆ‘ 5990

 ?Ð å“b�U½Ëb
U�ò ŸËd� lOLł w� ŸU³¹Share Box  å“b�U½Ëb
U�ò

è F ÞUI ²    U L KÖ
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

1

2

3

4
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10

∫ ÒwI�√

1. عماد الّدين - من األنبياء العرب.
2. أّول شهيدة في اإلسالم - ناعمة (معكوسة).

3. ُيستخرج منها الفحم - من أدوات اجلزم.
ّية. 4. أطول نهر في العالم (غير معرّفة) - اسم أديبة عرب

5. متسابهان - من دوائر والية متنراست.
6. َمِلك (غير معرّفة).

7. كتقي (مبعثرة) - جنس ونوع.
8. مدينة إنچليزّية - نشتّم (غير معرّفة).

9. حرف مكرّر - يكمل.
10. عالم جليل من والية أدرار - بياض البيض.

∫ ÒÍœuLŽ

1. ذات الّنطاقني - صاحب كتاب املوطأ (معكوسة).
2. من احلشرات (معكوسة) - فاكهة مفيدة جًدا جلسم اإلنسان.
زوجات  من  زوجة  اسم   - معرّفة)  (غير  اإلسالم  أركان  من   .3

الرّسول (معكوسة).
4. عكس ِعلم (معكوسة) - حاسب.

5. حصن قوّي ومتني - من أسماء اإلنترنت.
أدرار  والية  في  دائرة   - اليابان  عملة   - مّتصل  ضمير   .6

(معكوسة).
7. الّسارقون - للّنداء (معكوسة).

8. سهم (مبعثرة) - طفل (معكوسة).
9. للّتمني (معكوسة) - جمع الُسلم (معكوسة).

10. سائل حيوّي باجلسم - عكس مّيت (معكوسة) - ضمير 

منفصل.

 LG   UýUA� W¹dG�  U{ËdŽ

lOÐd�« W³ÝUM0

   UýUA� W¹dG�  U{ËdŽ WKLŠ w� WOzUÐdNJ�« …eNł_« WŽUM� w� …bz«d�« W
dA�« ≠  LG W
dý oKDMð

 p�–Ë ¨wÐdF�« jÝu�« w� ”«dŽ_« rÝu� ‰uKŠË lOÐd�« dNý ‰uKŠ W³ÝUM0 p�–Ë  ̈ U¾H�« W�U
 s� LG
Æ ¢lOÐd�« WKLŠ l� œb& ¢ WKL(« —UFý ‰öš s�

 U¹«b¼ s�Ë W�Uš —UFÝ√ s� bOH²�¹ t½U� WKL(« w� W
—UA*«  U¾H�« s� LG SMART  Íd²A¹ s� q


Æ WOJKÝ ô  LG  UŽULÝ Ë√ w²OÐ ULMOÝ “UNł Ë√ qIM²� w
u¹d
 “UNł ∫WLO�

 s� Ë√ s¹bL²F*« 5�u�*« s� ¡«dAÐ ◊uM� U¹«bN�« s�Ë W�U)« —UF��« s� …œUH²Ýô« Ê√ v�≈ —UA¹Ë «c¼

©ÆŸÆŸ®                                                                                                                  Æ X½d²½ô« vKŽ …bL²F*« lO³�« l�«u�

 ∫UNŽu½ s� v�Ë« WO
öN²Ý« …uDš w� oKDM¹ rOKŽuá¼ pMÐ

 W¹UGK� WCH�M� —UFÝQÐ Í—Uł »U�Š —U��

∫…dOGB�« W¹—U−²�« `�UB*«Ë  özUFK�

dNA�« w� —U�LK� ÃÆ‘ 32 ≠ 10
 pM³�« oKD¹ ∫œö³�« w� W�u³�� dOž …uDš w� ¨tMzUÐe� WO
öN²Ý« …—UÝ ÈdAÐ rOKŽu³¼ pMÐ ÂÒbI¹

 dF�Ð rNðUÐU�Š …—«œ« pM³�« szUÐ“ s� WFÝ«Ë `z«dý ÊUJ�SÐ Á—UÞ« w� ¨Í—U'« »U�(« w� —U��

  «—U�*« —UFÝ« ÕË«d²²Ý Æ50%≠80% W³�MÐ  UIHM�« qOKI²Ð ≠Êô« v²Š ÁuF�œ U2 d¦
« iH�M�

ÆdNA�« w� —U�LK� ÃÆ‘ 10≠32 5Ð

 pM³
 Æœö³�« w� ÊuÐ“ q
 UN�b�²�¹ ¨w�dB*« “UN'« w� WOÝUÝ« WFKÝ d¦
« u¼ Í—U'« »U�(«

 VÝUM²¹  dF�Ð  WOÝUÝô«  WFK��«  Ác¼  ÷dFÐ  Âe²K�  t�H½  rOKŽu³¼  pMÐ  d³²F¹  ¨W�Ëb�«  w�  bz«—

 iH�M� dF�Ð tK³� s� dF��« tÐ œb×Ô¹ l ÒÝu� —U�� ‚öÞ« pM³�« —d� ¨w�U²�UÐË Æh�ý q
 l�

 ¨iH�M*« dF��« 5Ð U� Z�b�« ÆU¹uMÝ q�«uA�« 5¹ö�  «dAŽ szUÐe�« vKŽ d Ò�u²Ý …uDš w� ¨«bł

 w�  ¨ÍuK)«  w�  …—uD²*«   «uMI�«  s�  dO¦J�UÐ  włu�uMJ²�«  —bB²�«  ¨œö³�«  w�  lÝ«u�«  —UA²½ô«

 “UN'« w� UNŽu½ s� WFKÝ qC�« pM³�« w� l ÒÝu*« Í—U'« »U�(« —U�� qF& ¨U¼dOžË X½d²½ô«

ÆtKL
QÐ w�dB*«

 ‰uI¹ ¢̈…dOG� W¹—U& W×KB�Ë WKzUŽ qJ� WO�U*« …—«œô« w� WOÝUÝ« WFKÝ u¼ Í—U'« »U�(«¢

 ÈdAÐ  d³²Fð  ÂuO�«  UNMŽ  ÊöŽùUÐ  ÂuI½  w²�«  …uD)«¢ÆrOKŽu³¼  pMÐ  ÂUŽ  d¹b�  ¨ÊUMO
  ÊuO�ð

 »U�(«  U�bš vKŽ ‰uB(« …dOG� W¹—U& W×KB�Ë WKzUŽ ¨’Uš ÊuÐ“ qJ� `O²ð WO
öN²Ý«

 WO�ËR�*« vKŽ bL²Fð …dOF�²ÐË tðU³KD²� l� VÝUM²ð ¨W�UHýË W×{«Ë  «—U�� ‰öš s� Í—U'«

 5Ð Í—U'« »U�(«  ôuLŽ YOŠ s� hš—ô« rOKŽu³¼ pMÐ ÒbF¹ ¨ «uMÝ cM� ÆWOÐ–U'« dBMŽË

 ¨WOMN*« WO�dB*«  U�b)« w� —bB²�«Ë —«dL²ÝôUÐ 5�e²K� UM�H½« d³²F½ s×½Ë ¨Èd³J�«  „uM³�«

Æ¢…dJ²³*«Ë …—uD²*«

 s�  qOKI²K�  …uDš  …dOšô«   «uM��«  w�  œuI¹  ¨s
«“  bO�«œ  bO��«  ¨„uM³�«  V�«d�¢∫ÊUMO
  ·U{«

 ¡UH²
ô«  ÂbŽ  U½—d�  rOKŽu³¼  pMÐ  w�  s×½  ÆdO³
  qJAÐ  UN²³�½  XCH�½«  bI�  qFH�UÐË  ¨ ôuLF�«

 WHK²��   «—U��  ‚öÞ«Ë  5JKN²�*«  W×KB�  qł«  s�  dO³
  qJAÐ  tFOÝuð  qÐ  ¨V�«d*«  tOłu²Ð

Æ¢Èd³J�« W¹—U−²�« „uM³�« w� qO¦� UN� o³�¹ r� WCH�M� —UFÝQÐ

 pMÐ  ÂuO�«  sKF¹  ¨ÃÆ‘  10  WHKJ²Ð  wÝUÝ«  Í—Uł  »U�Š  —U��  ÊQAÐ  V�«d*«  ÊöŽù  «—«dL²Ý«

 WHKJ²Ð ¨…dýU³*« …UMI�« w� WK�UF� 50Ë nþu*« s�  ö�UF� 10 qLA¹ ¨l ÒÝu� —U�� sŽ rOKŽu³¼

 ÆdNA�« w� ÃÆ‘ 132.5 v�« ÂuO�« qBð ¨ vB�ô« b(UÐ …œUH²ÝôUÐ ¨W�“d�« Ác¼ WLO� ÆjI� ÃÆ‘ 22
ÆÊU�O½ s� ‰Ëô« s� ¡«b²Ð« szUÐe�« vKŽ b¹b'« —U�*« ÷dŽ r²OÝË

 ‰öš s� ‰b²�¹ ∫ özUF�« —uNLł w¼ v�Ëô« Æ…uD)« ÁcNÐ —uNL'« s� ÊU²FÝ«Ë ÊU²¾� l²L²²Ý

 ‰bF*UÐ ÊuF�b¹ ¨5³ð«— v{UI²ðË 30≠40 ‰UOł« w� WÐUA�« Ã«Ë“ô« Ê« rOKŽu³¼ pMÐ Á«dł« qOK%

 ÁdAM¹ Íc�«  vDF*« Ê«  v�«  dOA½ Ê« V−¹Ë ÆÍ—U'« »U�(« …—«œ«  vKŽ U¹dNý ÃÆ‘ 30  s� d¦
«

 œuM'« ¨»U³A�« ¨»öD�« qLA²¹– U¹dNý ÃÆ‘ 13.9 Í—U'« »U�(« WHKJð ‰bF� ≠qOz«dÝ« pMÐ

 WKBÐ  ÒX1  ô  vDF*«  ÊU�  «c�Ë  ¨Í—U'«  »U�(«   ôuLŽ  UðU²Ð  l�bð  ô  WO�U{«  WO½UJÝ  `z«dýË

Æ özUF�« rEF*

 ‰bF0 ÂuO�« l�bð w²�« ¨…dOGB�« W¹—U−²�« `�UB*« w¼ b¹b'« —U�*UÐ l²L²²Ý w²�« WO½U¦�« W¾H�«

 ¨W×¹dA�« ÁcN� UC¹« iÒH�*« —U�*« WŠUð« rOKŽu³¼ pMÐ —d� ÆÍ—U'« »U�(« …—«œ« ¡UI� ÃÆ‘ 75
 ‰öš  s�  UNOKŽ  qON�²�«  V−¹Ë  œUB²�ô«  ”UÝ«  w¼  …dOGB�«  `�UB*«  Ê«  w�  pM³�«  W¹ƒd�  UI�Ë

Æ»«Òcł dF�Ð ¨UNðUłUO²Š« l� W³ÝUM²*«Ë …b¹b'«  —U�*«

©ÆŸÆŸ®

BackUp Privte   wJOðU�uðËô« s¹e�²�«Ë rŽb�« W�b�Ð UNMzUÐ“ w�u¾OKMOÐ „eOÐ W
dý œËeð

 rŽœ W�bš sŽ UM¼ Y¹b(« Æœö³�« w� 5O�uB)« szUÐe�« —uNL' WBB�� w¼Ë ¢WÐU×��« W³ÝuŠ¢ ÂUE½ V�Š qLFðË

ÆW¹d³F�« WGK�UÐ W×¹d�Ë W¹œË WNł«Ë l� ¨…—uD²� ¨…œu'« WO�UŽ s¹e�ðË

 Âö�ô«  ¨ UHK*«  —̈uB�«  ÆWMOL¦�«Ë  WLN*«  rNðUHK*  wJOðU�uðË«  rŽœ  szUÐeK�  `O²ð  Trend Micro  W
dý  s�  w¼Ë  W�b)«

 „eOÐ  w�  WOL;«  Âœ«u)«  vKŽ  wJOðU�uðË«  qJAÐ  UNLŽœ  r²OÝ  Èdš√  WLN�Ë  WOB�ý   U�uKF�  W¹√Ë  WOKzUF�«  …—uB*«

ÆW�b)« w�b�²�� qł« s� W
dA�« UNðQA½« WBB�� WÐU×Ý W¾OÐ w� ¨w�u¾OKMOÐ

 WDO�Ð WNł«Ë d³Ž bOFÐ s�  U�uKFLK�  s�ü«  ‰ušb�«  V½Uł v�«  wJOðU�uðËô«  rŽb�«  `O²ð Privte BackUp  ‰«  W�bš

ÆÊQA�« «cNÐ WLzUI�« WłU×K� w�U¦*« œd�« ÂÒbIð w�U²�UÐË ¨W×¹d�Ë

ÆbOFÐ s�Ë  UHK*« W�U
 WŠ«—Ë W�uN�ÐË «Ëd¹b¹ Ê« UNMzUÐe� w�u¾OKMOÐ „eOÐ `O²ð ¨rŽb�« v�« W�U{«

 Âœ«uš l� wJOðU�uðË« s�«e²Ð rz«œ qJAÐ UNLŽœ ÊuÐe�« —U²š« w²�« VzUI(« bł«u²²Ý Privte BackUp ‰« W�bš —UÞ« w�

 WLzUI�«  UHK*« w�  «dOOG²�« ÊU� p�c
Ë ÆwJOðU�uðË« qJAÐË —uH�« vKŽ b¹bł nK� q
 rŽœ r²¹ YO×Ð ¨w�u¾OKMOÐ „eOÐ

ÆUOJOðU�uðË« UNLŽœË UNEHŠ ¨UN²MK¦Š r²OÝ

 Æ150GB  v²ŠË 5GB  5Ð ÕË«d²ð WHK²��  U�uKF� ÂU−ŠQÐ ¨rŽb�« Â“— s� b¹bF�« sL{ W�b)« w�u¾OKMOÐ „eOÐ œËeð

 ULMOÐ WO½U−� ÊuJ²Ý 5GB r−×Ð s¹e�ð W�“— ÊU� «cJ¼Ë ÆUNOKŽ UN½eš sJ1 w²�«  U�uKF*« r−( UI�Ë dOG²¹ Â“d�« dFÝ

©ÆŸÆŸ®                                                                                    ÆjI� dNAK� ÃÆ‘ 29.90 UN²HKJð ÊuJ²Ý 150GB r−×Ð s¹e�ð W�“—

∫ÂÒbIð w�u¾OKMOÐ „eOÐ

 ¨wJOðU�uðË«  s¹e�ðË  rŽœ  W�bš

w²O³�« rJÐuÝUŠ w�  U�uKF*« wL×²Ý

ÆUNŽUłd²Ý« sJ1 ô  UE( „UM¼ Ê« ·dF¹ UM� h�ý q


 WMOL¦�« rJðUE(Ë rJðU¹d
– wL% w�u¾OKMOÐ „eOÐ s� rŽb�« W�bš

 WOŠU³�  UO�UF� rEMð  bOŠR�

 5M�LK�

 r�� ¨wK;« fK−*«  5Ð ÊËUF²�UÐË ¨w³¼c�«  qO−K�   UO�UFH�«  W¹—«dL²Ý«  sL{

 ¨WÞu��  5M�*«  ÍœU½  w�  ¡UFÐ—ô«  ÕU³�  rO�√  ¨5M�*«  ÍœU½Ë  wŽUL²łô«  ÁU�d�«

 W¹cG²�«  Ê«uMFÐ  …d{U×�Ë  ¨wKLŽ  w{U¹—  ◊UA½  XL{  WOŠU³�   UO�UF�

 ÊËUF²�UÐ ¨q�«“ ¡ö$ ¨WLOK��« W¹cG²�« WOzUBš√ UN²�b� ¨w³¼c�« qO−K� WLOK��«

  bOŠu¾� v{d*« ‚ËbM� W¹UŽdÐË w�UŽ 5²Ýd
 W{dL*« l�

 qO'  W³ÝUM Ô�  WO{U¹—   UÞUA½  …dI�  ¨WFOI³�«  s�  œu³Ž  r¦O¼  »—b*«  Âb�  p�c


Æ◊UAMÐ UNÐ «u
—UýË ¨ÊuM�*« UNÐ l²L²Ý« ¨w³¼c�«
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