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املّلي  املجلس  من  مببادرة   ≠  åUHO�ò  q�«d*

يوم  أقيمت  الّثقافي،  حيفا  ونادي  األرثوذكسّي 
قاعة  في  ممّيزة،  ثقافّية  أمسّية  األخير،  اجلُمعة 
األرثوذكسّية  املعمدان  يوحنا  القديس  كنيسة 
خاللها  ّمت  حيث  العشرات،  حضرها  حيفا،  في 
أنور  الِفَلسطينّي  والرّوائي  األديب  استضافة 
حامد، اّلذي حّل ضيًفا على مكتبة «كل شيء» 

احليفاوّية.
املاضي  رشدي  الّشاعر  األمسّية  عرافة  توّلى 
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الكاتب  املنصرم،  األسبوع  نهاية  حيفا،  مدينة  زار 
والروائّي الِفَلسطينّي أنور حامد، القاطن في مدينة 
الّضباب، لندن، بدعوة من مكتبة ودار الّنشر «كّل 
عرّج  زيارته  وخالل  عّباسي؛  صالح  لصاحبها  شيء» 
معه      لي  فكان  «حيفا»،  صحيفة  مكاتب  على 

هذا احلوار..

زيارتك  سبب  عن  حتّدثنا  أن  لك  هل   -
حيفا؟ 

رغم  حيفا،  ملدينة  تاريخّية  زيارة  هذه  أعتبر  حامد: 
أّني زرتها في التسعينّيات من القرن املاضي بشكل 
عابر، إّال أّن للزيارة هذه نكهة خاّصة، حيث سنحت 
عن  ولقاَءهم  حيفا  أهل  إلى  التعرّف  الفرصة  لي 
من  فأنا  بريطانّي؛  سفر  جواز  بوساطة  دخلت  قرب. 
سّكان بلدة عنبتا (قضاء طولكرم)، وكنت مفصوًال 
قسرًا حّتى عام 1967 عن األهل في حيفا وِشمال 
ِفَلسطني، ولقائي أهل حيفا يعني لَي الكثير، فهو 

مبثابة «جمع شمل»!

- وكيف وجدت أهل مدينة حيفا؟
حامد: أهل حيفا هم األصالة اّلتي بقيت في الوطن. 
ّية اّلتي  ا بسماعي الّلغة العرب وأنا فخور وسعيد جًدّ
أفتقدها كثيرًا. فأهل حيفا حافظوا على الّلغة من 
فتمّسكوا  الوجود،  وتأكيد  الّذات  حماية  منطلق 
بلغتهم وحافظوا عليها وعلى الّثقافة الِفَلسطينّية.. 

وهذا ما أحّن إليه وأفتقده.

- ملاذا هاجرت، إًذا؟
حامد: أنا لم أهاجر، غادرت البالد عام 1976 إلى 

هنغاريا (املجر) لهدف الّدراسة ال الهجرة. 

- وماذا درست؟
حامد: درست نظرّية األدب، وأقمت في هنغاريا مّدة 
الّضباب،  مدينة  أقطن  10 سنوات  ومنذ  سنة،   20

ا  ـً ّي ـ«بي.بي.سي.».. فعمل لندن، وأعمل محرّرًا في ال
أنا ُمغترب ال مهاجر، أعيش بعيًدا عن وطني.

َم لم تفّكر في العودة إلى وطنك؟ - وِل
حامد: فّكرت كثيرًا، لكّني - في الّنهاية - لم أُعد! 

فحياتي ارتبطت بخيوط يصعب الُفكاك منها!

ِعّد قهوة الّصباح» هي روايتك  - «يافا ُت
ُكتبت  اّلتي  األولى  لكّنها  األخيرة، 

ة، ملاذا؟ ّي بالّلغة العرب
حامد: أنا درجت على كتابة رواياتي بالّلغة املجرّية 
حياة  أنقل  أن  محاوًال  باملجرّية  كتبت  (الهنغارّية). 
كتبتها  ّي.  األوروّب للقارئ  ومأساته  الِفَلسطينّي 
موضوعّية  بكّل  بعيد،  من  إلينا  ينظرون  ألناس 

وشفوفّية خالية من العواطف واالنفعاالت.
ّي. أردت أن أعيد  ويافا مشروع ِفَلسطينّي ال أوروّب
ـ48  ال قبل  فالِفَلسطينّي  مّيتة.  ذاكرة  إلى  احلياة 
الكثيرين.  مخّيلة  في  مّيتة  بذاكرة  أشبه  كان 
 - والّشعر  واألدب  اإلعالم  في  يظهر  فالِفَلسطينّي 
ا - كالجئ أو مشرّد، وتسيطر «النكبة» عليه  غالًب
من أخمَصي قدميه إلى قّمة رأسه. إّال أّني أردت أن 
أنقل صورة مغايرة، لكّنها حقيقّية وتاريخّية لنهاية 
الّثالثينّيات وبداية األربيعنّيات من القرن املاضي، 
أنقل صورة الِفَلسطينّي وحياته االجتماعّية والثقافّية 
والترحيل. والّلجوء  النكبة،  قبل  ما  والسياسّية 

ـ48؟ - عن يافا ما قبل ال
املَِعيَشة.  اليومّية  احلياة  نقل  أردت  صحيح. 
فالِفَلسطينّيون لم يبدأوا حياتهم منذ الّنكبة! حيث 
ّية  كانت لهم حياة سعيدة مزدهرة، وحركة ثقافّية وفّن
غائبة  وهذه «الصورة»  رائدة،  وسياسّية  واجتماعّية 
ا.. لذا أوردتها  ومغّيبة عن أدبنا الِفَلسطينّي، تقريًب

في روايتي األخيرة.
َم يجب، دائًما، الّتضامن والّتعاطف مع الِفَلسطينّي  ِل
عاش  النكبة  فقبل  والتشريد،  النكبة  خالل  من 
األرض.  شعوب  كباقي  عادّية،  حياًة  الِفَلسطينّي 
ا بإعادة هذه احلياة  ـً ّي وفي روايتي األخيرة كنت معن
إلى الّذاكرة، ومن هنا أتى ُعنوان الرواية «يافا ُتِعّد 
سباتها  من  تستفيق  يافا  فكأّن  الّصباح»؛  قهوة 

لتعيش من جديد.

اًال على رواياتك بالّلغة  ب - هل وجدت إق
املجرّية؟
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للمجرّيني  ا.  جًدّ ذلك  فاجأني  وقد  نعم.  حامد: 
أخرى.  شعوب  وحياة  حضارة  لتعرّف  كبير  فضول 
وهم يثّمنون الكتابة بلغتهم األّم، ويفّضلونها على 
الّترجمة؛ ألّن َمن يكتب بلغتهم سيعرف توّجهاتهم 
وسيخاطب ذهنّيتهم.. وهذا كان هدفي - أن أصلهم 
وأن أعرض قضّيتي بلغتهم. وقد جنحت في ذلك. 
لقد كرّمني املجرّيون أكثر ّمما أستحق، وأقبلوا على 
اجلمهورّية  رئيس  إّن  حّتى  ورواياتي،  كتبي  شراء 

كرّمني كذلك.
ففي  َنِهم..  قارئ  (الهنغارّي)  املجرّي  الشعب  إّن 
نسخة   1,500 ُتباع  بالكاد  ككّل  العربّي  العالم 
من الرواية، بينما في هنغاريا وحَدها بيعت روايتي 

بأكثر من 100 ألف نسخة!

- ملاذا لم يالمس أنور حامد الِفَلسطينّيني 
ّيني؟! ويصلهم كما وصل األوروّب

أكتب  ما،  نوًعا  مختلفة  بروح  أكتب  أنا  حامد: 
والنّقاد  القرّاء  من  كبير  لعدد  تروق  ال  مبوضوعّية 
والبكاء  بالّذات،  التغزّل  نحّب  نحن  الِفَلسطينّيني. 
على األطالل، وذكر الّنكبة في غالبّية رواياتنا؛ إّال 
أّني أكتب بخالف ذلك، بعيًدا عن احلنني والتغزّل، 

أكتب بكّل موضوعّية فأنقل الوقائع كما هي.

- لكّن الّنكبة هي أكبر واقع..
حامد: كالمك صحيح. لكن يجب أّال تكون احملور 
األساس في كّل كتاباتنا. أنا أحاول أن أصوّر اإلنسان 
الِفَلسطينّي كما كان يصوّره أستاذي و«أبي الرّوحّي» 
يكتب  كان  حبيبي.  إميل  الكاتب  الكتابة،  في 
بكّل صدق، ويعرض الوقائع كما هي، ال يلوّنها أو 
يجّملها. كان يبحث عن األمور الّشائكة ويعاجلها، 
ويبحث عن املفاسد في مجتمعنا ليستأصلها. لم 
كتاباته  تعجبني  كانت  وكم  الّتغزّل،  َمهّمته  تكن 

السياسّية.

- وأنت ماٍض في أسلوب إميل حبيبي؟
اخلاّص.  أسلوبَي  لدّي  أّن  إّال  بكتاباته،  متأّثر  أنا 
أن  دون  من  ومصداقّية،  مبوضوعّية  رواياتي  أكتب 
أجامل أحًدا أو أجّمل الواقع.. وهذا - على ما يبدو 

- لم َيرُق للقارئ الِفَلسطينّي..
تنقلها  أن  يجب  تاريخّية  رواية  كتابة  أردَت  إن 
جميع  له  تنقل  وأن  وصدق،  أمانة  بكّل  للمتلّقي 
الّتاريخ  ومؤملة.  صادمة  كانت  مهما  األحداث، 
يحتاج إلى أمانة، ويجب أّال نشوّهه، وعلينا تقدمي 
مصداقّية،  بكّل  وقصصنا  رواياتنا  في  مجتمعنا 
وخصوًصا  لألدب،  قيمة  فال  األمر.  كّلفنا  مهما 

الروائّي - التاريخّي منه، إذا افتقد املصداقّية.

- كلمة أخيرة..
أشكر صديقي وأخي صالح عّباسي (أبو راني) على 
دعوتي لزيارة مدينة حيفا، وعلى ضيافته واستقباله 
«حيفا»:  صحيفة  عبر  أقول،  حيفا  وألهل  الرّحب. 
أثّمن أصالتكم وأشكر لكم حفاظكم على لغة أهل 

البلد.. وعلى أمل أن نبقى على تواصل.

حياة  عن  حتّدث  واّلذي  حامد)،  الروائّي  (صديق 
ّية  األدب كتاباته  من  بعًضا  وحّلل  وسرد  حامد 

وأسلوب سرده لرواياته.
أدبه  من  قراءات  للحضور  حامد  قّدم  وبدوره، 
احلضور  مع  ناقش  كما  ممّيز؛  بأسلوب  وشعره، 
مضمون كتاباته، وأسلوب سرده للوقائع واألحداث. 
والتغزّل  الّتغّني  يستطيع  ال  بأّنه  حامد  وأّكد 
الغالبّية،  يفعل  كما  الِفَلسطينّي  باملجتمع 
هي. كما  األحداث  ويصوّر  الواقع  ينقل  وإّمنا 
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شرطة  بلسان  الّناطق  عّمم   ≠  åUHO�ò  q�«d*

«حيفا»  صحيفة  مكاتب  وصلت  بياًنا،  الّساحل 
نسخة منه، جاء فيه: «ّمت أّول أمس األربعاء استدعاء 
«هنڤيئيم»  شارع  في  املنازل  أحد  إلى  حيفا  شرطة 
ـ«هدار»، بعد أن سمع اجليران أصوات  في ِمنطقة ال
اِملنطقة  إلى  الّشرطة  من  قوّات  فحضرت  صراخ.. 
واقتحمت املنزل، فوجدت داخل املنزل فتاًة «محبوسة» 
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تبلغ من العمر27 عاًما».
وأضاف البيان: «وبحسب الّشبهات، يّتضح بأّنه ّمت 
حبسها واغتصابها من قبل شاب تعرفه يبلغ 27 
عاًما». وقامت الّشرطة بنقل الفتاة إلى املستشفى 
فّر  به  «املشتبه  بأّن  البيان  واختتم  العالج.  لتلّقي 
بإجراء  حيفاء  شرطة  من  قوّات  وقامت  املكان،  من 

حتقيقات في احلادثة، والّتفتيش عن املشتبه». 

UHOŠ ‰“UM� bŠ√ w

 åUHO�ò q�«d*

في  النسوّية  الّدراسات  برنامج  مؤّخرًا،  عقد، 
للّدراسات  العربّي  (املرَكز  الكرمل»  «مدى  مرَكز 
ُعنوان:  حتت  ندوًة  الّتطبيقّية)،  االجتماعّية 
املرأة       ضّد  اجلنسّية  والّتحرّشات  «االنتهاكات 

في ِفَلسطني».
افتتحت الّندوة د. سهاد ظاهر - ناشف (منّسقة 
الكرمل»)،  «مدى  في  الّنسوّية  الّدراسات  برنامج 
جيثا  الهندّية  احملاضرة  حضور  عدم  عن  معتذرًة 
هاري هاران بسبب إغالق مدينتي رام الّله والقدس 
جرّاء زيارة الرئيس األمريكي، براك أوباما، للمنطقة.

اّلذي  «دمى»،  فلمها  رزق  عبير  املخرجة  وقّدمت 
املرأة،  ضّد  اجلنسّية  التحرّشات  موضوع  يطرح 
الّنساء  إقناع  في  جهوًدا  بذلت  «لقد  وقالت: 
باحلديث عن االعتداءات اجلنسّية اّلتي تعرضن لها. 
توّجهت لعدد من اجلمعّيات، وفي الّنهاية، وبسبب 
تصميمي جنحت في إقناع الّنساء في احلديث». 
تعرّضن  عربّيات  لنساء  قصًصا  الفيلم  عرض 
من  سنوات  بعد  واستطعن  جنسّية،  العتداءات 
لهّن.  جرى  عّما  يتحّدثن  أن  واخلوف  الّصمت 
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حول  اجلمهور  من  ونقاش  تعقيبات  املشاهدة  تال 
مضمون الفيلم وموضوع االنتهاكات اجلنسّية في 

املجتمع الِفَلسطينّي بشكل عاّم.
الثالث  للقب  (طالبة  صالح  أبو  عنان  قّدمت  ثّم 
في قسم العلوم االجتماعّية في اجلامعة العبرّية)، 
املجتمع  في  اجلنسّية  االعتداءات  حول  مداخلة 
السياسّي  الوضع  وتأثير  الِفَلسطينّي  العربّي 
تأقلم  وعلى  املشكلة  على  الّثقافّي  االجتماعّي 
الضحايا واختيار خّطة العالج. فقالت: «يجب أن 
االحتالل،  نير  حتت  إثنّية  أقلّية  أّننا  دوًما  نتذّكر 
ولهذا تأثير بالغ األهمّية». وأضافت: «إّن املعاناة 
كجزء  اجلنسّي،  االعتداء  ضحية  بها  متّر  اّلتي 
ألّن  آخر،  اعتداء  حالة  أّي  من  أكبر  أقلّية،  من 
اجلاني  يحّمل  وال  الشرعّية  يعطي  قد  املجتمع 
بني  ثقة  توجد  ال  أخرى  جهة  ومن  ّية،  املسؤول
طرف  من  احلاصل  الّتمييز  جرّاء  والدولة  الضحّية 
املشكلة». حلل  آلّيات  متلك  ال  وبذلك  الدولة، 
وفي ختام املداخلة دارت حلقة نقاش حول دور املجتمع 
أمثلة  وأعطيت  ّية،  اإلشكال هذه  حّل  في  والدولة 
على السيرورة واجلانب القانوني االجتماعّي لذلك.
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حّل، يوم الّثالثاء األخير، أفضل العب كرة مضرب 
عربّي في العالم، املغربّي يونس العيناوّي، ضيًفا 
على مرَكز كرة املضرب احليفاوّي (الّتنس)، وشاهد 
واليافعني،  للّشباب  عاملّية  مضرب  كرة  مباريات 

جرت في املرَكز.
في   ،2003 العام  في  صّنف  واّلذي  العيناوّي، 
كرة  العب  أفضل  يعتبر  ا،  ـً ّي عامل ـ14  ال املرتبة 
إلى  مرّتني  تأّهل  وقد  الّتاريخ،  في  عربّي  مضرب 
 2000) املفتوحة  استراليا  بطولة  نهائي  ربع 
 2002) املفتوحة  أمريكا  وبطولة  و2003)، 
دوري  في  بطوالت  بخمس  فاز  كما  و2003)، 
(هولندا  أمستردام  في  أولها  كانت  احملترفني، 
 - (رومانيا  بوخارست  بطولة  تلتها   ،(1999  -
 ،(2001  - (الدوحة  قطر  بطولة  ثّم   ،(2001
والّدار البيضاء «كازبالنكا» (املغرب - 2002)، 

آخرها ميونيخ (أملانيا - 2002).
وقد  املغرب،  في  للرياضة  رمزًا  العيناوّي  ويعتبر 
مّثل املغرب في مسابقات «ديڤيس» (منتخبات 
امللك  فمنحه  األوملپّية،  واأللعاب  املضرب)  كرة 
وهي  الذهبّية  ّية  امليدال الّسادس،  محّمد  املغربّي 
باملغرب؛  رياضي  أّي  يتقّلدها  قد  ّية  ميدال أرفع 
كما أطلق الّنادي امللكي لكرة املضرب اسم يونس 

العيناوّي على ملعبه الرّئيس.
املضرب،  لكرة  مدرًّبا  اليوم  العيناوّي  يعمل 
إلى  وصل  املغربي،  الرّياضة  لوزير  ومستشارًا 
حيفا برفقة صديقه العب كرة املضرب اإلسرائيلّي 

(سابًقا) واملدير الفّني ملرَكز كرة املضرب اإلسرائيلّي 
هارئيل ليڤي، كضيفني على املرَكز.

وفي رّد على سؤال حول زيارته مدينة حيفا، قال: 
حيفا،  زيارة  إلى  ليڤي  هارئيل  صديقي  «دعاني 
على  نظرة  وإلقاء  املستقبلّي  األبطال  جيل  للقاء 
مركزًا   20 نحو  زرت  وقد  الرياضّية.  املنشآت 
ا كهذا. إّنه ألمر إيجابّي أن ألتقي العبني  ـً رياضّي
يافعني جّيدين في هذه البالد، حّتى إّني مستعّد 

أن أقّدم لهم املشورة واملساعدة».
- وهل التقيت الالعبني العرب؟

«هذه أّول زيارة لي إلى البالد، ولسوء احلظ لم ألتِق 
مبشاركة  سعيًدا  سأكون  ولكّني  عربّي،  العب  بأّي 

جتربتي معهم، أيًضا».
أّما عن رأيه في التقّدم اّلذي حّققه الالعبون العرب 
في  العب  قال: «أفضل  املضرب،  كرة  رياضة  في 
ا،  ـً ّي عامل  400 املرتبة  في  مصّنف  ًيا  حال املغرب 
فهذه الرياضة - لألسف - مخّصصة لألقلّية في 
في  كهذه  منشآت  برؤية  سعيد  أنا  لذلك  بالدي، 
انفتاح  هناك  أّن  إلى  اإلشارة  جتب  ولكن  البالد. 
وخصوًصا  األوسط  الّشرق  في  الرياضة  هذه  على 
حديثة  منشآت  توجد  وهناك  وقطر،  دبي  في 

ومتطوّرة كذلك، وأنا سعيد بذلك».
كرة  في  عربي  بطل  أّول  كنت  «لقد  وأضاف: 
العرب  الالعبني  أرى  أن  آمل  ولكّني  املضرب، 

يفوزون في «چراند سالم» يوًما ما».
وقال العيناوّي إّنه يرغب، أيًضا، في زيارة مراكز 
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ّية ورام الله، مشيرًا  كرة املضرب في الّضفة الغرب
ُأقحم  أن  كرياضّي  لي  احملّبذ  غير  أّنه «من  إلى 
ميكنني  ال  ذاته  الوقت  وفي  بالرّياضة.  السياسة 
وآمل  العالم،  في  يحدث  عّما  الطرف  غّض 
تعلم  فكما  املنطقة.  الّسالم  يحّل  أن  كاجلميع 
لالعبني  واملساعدة  املشورة  وأقّدم  مسلم  العب  أنا 
اإلسرائيلّيني الّشباب، فال يجب أن نربط الّتمييز 

بالرّياضة».
قال  ا،  ـً رياضّي إسرائيل  مع  الّتطبيع  وبخصوص 
العيناوّي: «ال مكان للّسياسة في الرياضة، فلم 
أجد صعوبة في الّتواصل مع الالعبني اإلسرائيلّيني. 
أعتقد أّن الرياضة هي أفضل طريقة للتقارب بني 
البشر، ورياضة كرة املضرب جتمع الالعبني العرب 

بالالعبني اليهود (اإلسرائيلّيني)».
وقال العيناوّي: «أنا سعيد لوجودي بينكم»، ومتّنى 
للّشباب والّشابات العرب اّلذين ميارسون رياضة كرة 
(كنايًة  البيضاء  بالرياضة  تلّقب  واّلتي  املضرب، 
إلى لون املالبس البيضاء اّلتي يرتديها الالعبات 
ـ«روالن چاروس». والالعبون)، التقّدم واملشاركة في ال

املضرب  كرة  في  إسرائيل  بطل  قال  جهته،  من 
(سابًقا)، هارئيل ليڤي، واّلذي كان قد صّنف في 
صديق  العيناوّي  «يونس  عاملًيا:  الثالثني  املرتبة 
ا منذ سنني طويلة. وصل إلى  ـً ممّيز، أعرفه شخصّي
ينا وشبابنا  البالد ليساهم قليًال في توجيه مدرّب
وأطفالنا، نحن نستمتع كثيرًا من زيارته، ونتعّلم 
منه الكثير». وتابع في رّد على سؤال حول كونه 
بذلك  ضير  «ال  أجاب:  عربّي،  العب  من  يتعّلم 
طاملا جميعنا بشر. أنا أقّدر العيناوّي، ومًعا نحن 
نستمتع، ويستفيد أحدنا من خبرة اآلخر. فنحن 

ال ُنقحم فرق الّسياسة في الرياضة».
واختتم ليڤي حديثه قائًال: «كمدير فنّي ملراكز كرة 
املهنّية،  عالقاتي  ولسبب  إسرائيل،  في  املضرب 
أعمل على إحضار مدرّبني والعبني عاملّيني محترفني 
وللمساهمة  خبراتهم  من  لالستفادة  البالد،  إلى 
مشيرًا  اإلسرائيلّية»؛  املضرب  كرة  تطوّر  في 
إلى أّن هناك مشروَع «تعايش» في كرة املضرب، 
واليهود. العرب  من  والعبات  العبون  به  يشارك 
©«dJ� q�«d
®

*åUHO�ò q�«d ≠ كرّمت مدرسة «مار يوحنا اإلجنيلّي» األّمهات، في 

ّية، أقيمت مساء اجلُمعة املنصرم، ملناسبة عيد األم. وكان  أمسّية احتفال
قد عّج العشرات من األهالي كنيسة مار يوحنا اإلجنيلّي، للمشاركة في 

األمسية اخلاصة واملميزة.
ورحّبت باحلضور، مرّكزة التربية االجتماعّية، والتي عملت على ترتيب 
ية ڤيوليت خوري، شاكرًة تلبيتهم دعوة املدرسة للمشاركة  األمسّية، املرّب
في هذا االحتفال. وبدوره رّحب القس الكنن حامت شحادة باحلضور، وحتّدث 
عن احملّبة وكيفّية التعبير عنها لألم من خالل أعمالنا، متطرًّقا في 
ية نداء نصير بالنيابة، واّلتي  كلمته إلى قصة مؤثرة. فيما قرأت املرّب
شاركت في تقدمي البرنامج، من سفر األمثال «امرأة فاضلة من يجدها»، 

واّلذي أوصى بقراءتها األستاذ عزيز دعيم (مدير املدرسة).
كما حتّدثت ديانا فاخوري (عن جلنة األهالي) عن أهمّية األم وأهمية تكرميها 
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حيفا،  بلدّية  رئيس  من  األولى  تقدير؛  شهادَتي  على  حيفا)  بلدّية 
احملامي يونا ياهڤ، والثانّية من قسم الّتربية في بلدّية حيفا.

وتأتي شهادة الّتقدير في أعقاب جتّند كزلي وتطوّعه لدعم أسبوع 
 46 شمل  واّلذي  حيفا،  بلدّية  عليه  أشرفت  اّلتي  احلسنة  األعمال 
ا في األحياء واملدارس واملراكز اجلماهيرّية احليفاوّية  ـً ّي مشروًعا تطوّع
املطلوبة  واآللّيات  املعّدات  جميع  كزلي  وسام  أّمن  حيث  املختلفة. 
إلجناح هذا املشروع، كما قّدم املساعدة واالستشارة والّتدريب الالزم 
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®                        .لكّل من احتاج وطلب ذلك
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الّناطق بلسان شرطة الّساحل، جاء فيه: «إّن رجًال وصل إلى فرع البنك 
ـ«هدار» في مدينة حيفا، ومتّكن  في شارع «أرلزوروف» في ِمنطقة ال
من سرقة ألوف الّشواقل من البنك، بعد أن قّدم للموّظف بطاقة، 
يشير فيها إلى أّنه سُيقدم على عملّية سطو، ومن ثّم الذ بالفرار، 
الّسارق»! عن  بحًثا  اِملنطقة  بتمشيط  باشرت  الّشرطة  أّن  علًما 
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عّدة  البدنّية)  الّتربية  أشقر (معلم  داود  املعّلم  قّدم  حني  في  يوم.  كل 
نصائح رياضّية لألمهات، وبشكل خاص فيما يتعلق باألعمال املنزلية. 
وكانت قد ألقت الطالبة عدن زبيدات (الّصف الثامن 1) قصيدة من 
تأليفها عن األم، كما شملت األمسّية عّدة فقرات، منها أغنية وأنشودة 
عن األم غنتها الطالبة كاترينا جنار (الّصف الثامن 1)، رافقتها في 

العزف معّلمة املوسيقى إلني ّجنار. 
وتضّمن االحتفال محاضرة شّيقة قّدمها مدرّب التنمية البشرّية، أشرف 
والّنجاح،  اإلرادة  عن  حديثه  في  احلاضرين  صدور  أثلج  الذي  قرطام، 
ّية شهد الّتاريخ بدورها الريادّي في تغيير  ُمستعرًضا شخصّيات نسائ

الواقع املُعاش. 
إلى  إضافة  احلضور،  على  الرمزّية  الهدايا  وزّعت  األمسّية،  ختام  وفي 

تضييفات خفيفة.

*åUHO�ò q�«d ≠ بدأت بلدّية حيفا حتضيراتها الفتتاح موسم 

السباحة لهذا العام. وقد تفتتح البلدية هذا املوسم باكرًا، وطيلة 
ساعات الّنهار، أي من 800 حّتى 1800، ورّمبا ستمّدد خدمات اإلنقاذ 
في الّشواطئ حّتى الساعة 1900. ويبلغ طول الّشواطئ املرّخصة 
لالستحمام والّسباحة في حيفا 17 كيلومترًا. وتنظر البلدّية في 
اّتفاقات العمل مع املنقذين اّلذين يدعمهم اّحتاد نقابات املستخدمني 

 è ŠU ³ « Ü Ýu  ÕU² ² ô Òb F ² ð UH O Š è Ò¹b K Ð è ŠU ³ « Ü Ýu  ÕU² ² ô Òb F ² ð UH O Š è Ò¹b K Ð
ـ«هستدروت»، بحيث يتوّجب على املنقذين العمل 180 يوًما  في ال
في الّسنة، ويتقاضون رواتب تراوح ما بني 14 إلى 20 ألف شيكل 
ا، وهم يعملون 7 أّيام خالل موسم الّسباحة. وحتاول البلدّية  ـً شهرّي
الّشواطئ  على  املستحّمني  جمهور  وجود  لظاهرة  احللول  إيجاد 
حّتى بعد مغادرة املنقذين ملواقع عملهم، وضمان الّسالمة العامة 
املستطاع. قدر  باملستحّمني  أضرار  أّي  وقوع  دون  من  للحيلولة 
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*åUHO�ò q�«d ≠ شّيع املئات من أهالي حيفا، يوم الّثالثاء من هذا األسبوع، 

سعدى تركي داود (أم خالد)، زوجة املناضل الّشيوعي إبراهيم تركي، ووالدة 
ـ78 عاًما.  الّطبيب خالد تركي، واّلتي كانت قد رحلت يوم االثنني عن عمر ناهز ال
وُلدت أم خالد في قرية املغار عام 1935 وانتقلت إلى حيفا عام 1956 بعد 
زواجها من  إبراهيم تركي، فكانت رفيقة دربه وسنده في الّنضال ضد البطش 
الّسلطوي أّيام احلكم العسكري ومن أجل لقمة العيش الكرمية. وانخرطت في 
نشاط احلزب الشيوعّي وحركة الّنساء الدميقراطّيات في حيفا. أفنت عمرها في 
يًة وطنّية وتقّدمّية، على  ة ورلى ترب تربية أبنائها: خالد ووضحى ورفيقة وأمَيّ
قيم الكرامة والعدالة ومحبة الوطن والّناس، فأنشأت عائلة مناضلة معطاء. 

في  نشاطه  بحكم  تركي،  ابراهيم  املناضل  وكان 
واملضايقات  لالعتقاالت  عرضة  الشيوعي،  احلزب 
اعتقال  جرّاء  من  العائلة  عانت  كما  السلطوية. 
عايدة).  (أبو  تركي  داود  الراحل  الشاعر  شقيقه، 
على  قوّية  الفقيدة  كانت  احملطات  هذه  كل  وفي 
واألم  املضّحية  األصيلة  للزوجة  ومنوذًجا  الّشدائد 
آنذاك،  الصعبة  الظروف  حتّملت  حيث  املعطاء. 

السياسّية واالقتصادّية واالجتماعّية.
وقبل أسبوع، ومبناسبة عيد األم، كتب جنلها الّدكتور 
خالد: «..اآلن وأنا في حضرتها وبقرب سريرها اّلذي 
تنام عليه، أطلب رضاها، رضاك يا أّمي، فتستيقظ بعد أن كانت ُتسيطُر 
نة لُتجيبني «الّله يرضى عليك ميّا»؛ فأشعر بطمأنينتي، بعد أن  عليها السِّ
أُطمئن نفسي أَنّ تلك الّساعة ما زالت بعيدة، وُميكننا أن نكون مًعا أكثر 
الرَّفيق  بيد  األعمار  ألَنّ  لها،  األقدار  شاءت  ومما  الوقت،  من  شئُت  مما  وأكثر 
األعلى، وتكون أمنيتي بأن يبقى ذلك احلني، إلى ما شاء الله، خارج حدودي 
ة، أَنّ اليوم حني  ى، مع أّني على دراية وواقعَيّ ووجودي، إلى أجٍل غير ُمسَمّ
ته الّسوداء، سأقف أمامه مكتوف األيدي، ال حول لي عليه وال قوَّة،  يحّل بحَلّ
ًة لنْفس املريض».  دون اعتراض على هذا املكروه، الذي أشعُر به أحياًنا راحًة أبدَيّ

ستبقى ذكراها سوّيًة مع الرّعيل األّول من املناضلني واملناضالت الشيوعّيني، 
اّلذين شّقوا طريق الّنضال في الصخر.
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في  جتاربهم  حول  وخارجه،  املغرب  داخل  من  مبدعون، 
الكتابة واإلبداع، إلى جانب تخصيص حّيز هام للتعريف 
عليها  سيّطلع  اّلتي  اجلديدة،  العربي  العالم  بإصدارات 

زوّار املعرض ألّول مرّة.
خالل  من  رائدة،  ّية  أدب بتجارب  الدورة  حتتفي  كما 
األشعري،  محّمد  بينهم:  من  بارزة،  أسماء  استضافة 
محّمد برادة، إدريس اخلوري، عبد الّسالم بن عبد العالي 
(املغرب)، أمني الزّاوي، واسيني األعرج (اجلزائر)، إبراهيم 
الربيعي  مجيد  (ِفَلسطني)،  شمعون  وجنوى  الّله،  نصر 
صالح  أمني  (مصر)،  املجيد  عبد  إبراهيم  (العراق)، 
(البحرين)، وهانس كوكلر (الّنمسا) وأسماء بارزة أخرى.

القصة  في  جديدة  ّية  أدب أصوات  على  الدورة  وتنفتح 
وإحياء  جديدة،  إصدارات  توقيع  مع  والشعر،  والرواية 
القضايا  مختلف  حول  ندوات  وتنظيم  شعرية،  أمسّيات 
الراهنة. وستعقد ندوات هاّمة تتمحور حول «سير املدن 
والسينما  األدب  بني  و«قطيعة  ّية»،  العرب الرواية  في 
و«التراث  الّثقافة»،  وصورة  الّصورة  و«ثقافة  ّية»،  املغارب
الّال-مادّي وحفظ الذاكرة»، و«األرشيف وحقوق اإلنسان»، 
الكتاب  و«آفاق  احلديث»،  املغرب  في  اإلصالح  و«أسئلة 
و«السياسات  والفنّية»،  ّية  األدب و«امللكّية  األمازيغي»، 

الثقافّية من أجل استراتيجّية للنهوض الثقافّي».
وسينضّم طاقم صحيفة «حيفا» إلى مكتبة ودار النشر 
الهام،  الدولّي  الّثقافّي  املهرجان  هذا  حلضور  شيء»  «كل 
كي ينقل لكم األحداث، ويجري اللقاءات من قلب احلدث 
صحيفة  ستحتجب  املناسبة  ولهذه  البيضاء.  الدار  في 
الّصدور  لتعاود  القادم،  األسبوع  الّصدور  عن  «حيفا» 

كاملعتاد في 12 نيسان 2013.

Õd� f	UD


تشارك  املغرب،  في  الِفَلسطينّية  الّسفارة  من  بدعوة 
لصاحبها  شيء»،  «كل  احليفاوّية  الّنشر  ودار  مكتبة 
صالح عّباسي، في معرض الكتاب الدولّي للدار البيضاء 
ـ19، واملمتّد من 29 آذار/مارس  في املغرب، في دورته ال

ولغاية 9 نيسان/إپريل 2013.
و«كل شيء» هي دار الّنشر الِفَلسطينّية الوحيدة املشاركة 
وأجنبّية،  ّية  عرب نشر  دار   900 ضمن  من  املعرض  في 
ّية وأجنبّية، وبحضور أزيد  مبشاركة أكثر من 50 دولة عرب
ومبدًعا  ا  كاتًب و120  مغربّي،  ومبدع  كاتب   400 من 
ُعنوان  العام  هذا  ملعرض  اختير  وقد  ا.  ـً ّي وأجنب ا  ـً ّي عرب
املعرض،  زوّار  سيلتقي  حيث  الّثقافّي»،  املغرب  «لنعش 
جائزة  حازوا  اّلذين  واملبدعني  والباحثني  والّنقاد  الكّتاب 

املغرب ملوسم 2012.
ّية - مصرّية،  كما ستجري لقاءات ثقافّية وفكرّية مغرب
بني كبار األدباء والّشعراء، تهدف إلى متتني جسور األخوّة 
من  املصريّني،  ونظرائهم  املغاربة  املبدعني  بني  والّتواصل 
خالل طرح عدد من القضايا ذات االهتمام املشترك. كما 
املشتركة  القواسم  عند  الوقوف  إلى  اللقاءات  هذه  تطمح 
ستعرف  محاور  وهي  واملغربي،  املصري  الشعبني  بني 
في  البلدين،  كال  من  ومبدعني  وباحثني  كتاب  مشاركة 

لقاءات مفتوحة مع زوّار املعرض.
برنامج  ضمن  الّدورة،  شرف  ضيف  ليبيا  وستكون 
ّية  منوّع، يشمل أربع ندوات هاّمة حول األصوات النسائ
والعالقات  الطفل،  وثقافة  الليبّية،  ّية  األدب احلياة  في 
ّية. املغارب والعادات  واللغات  املغاربية،  الّتاريخّية 

يقّدمها  الّشهادات  من  عدد  على  املعرض  زوّار  وسيقف 
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تنظيم  على  حيفا  في  «املتنّبي»  مدرسة  تدأب 
ُتثري  وال-منهجّية  منهجّية  وأنشطة  فّعالّيات 
طّالبها ومتّتعهم. ولقد كّثفت املدرسة هذه الفّعالّيات 
واألنشطة خالل األسبوع األخير من الفصل الّدراسّي. 
الّصفوف  مرّبو  أجرى  الفّعالّيات  هذه  وبضمن 
األم  يوم  حول  طّالبهم  مع  عمل  وورشات  محادثات 
خاّصًة.  العربّي  والعالم  عاّمًة،  العالم  في  وأصوله 
الفارسي  عيد «النيروز»  إلى  خالل  التطرّق  مت  كما 
بني  والّتآخي  احملّبة  برنامج  ضمن  وذلك  ومفهومه، 
واحلديث  التطرّق  ّمت  حيث  الواحد،  الّشعب  أطياف 
املعرفة  ألن  واملناسبات،  األعياد  كافة  عن  والشرح 
تكسر احلواجز وتقرّب البعيد وتؤلف القلوب، وتوّثق 
العربي.  مجتمعنا  في  اجلميع  بني  واإلخاء  الصداقة 
وضمن هذه الفّعالّيات أيًضا شاهد الّطًالب املسرحية 
واحملكّية»،  الفصحى  بني  عنترّية  «علقة  الهادفة 
االجتماعّية  الّتربية  مرّكزتا  عملت  أن  بعد  وذلك 
نهاد  ية  واملرّب فحماوي  رلى  ية  املرّب املدرسة،  في 
لهدف  «جبينة»  مسرح  مع  الّتنسيق  على  جريس، 
عرض هذه املسرحية أمام الطالب. وقد عّبر الّطّالب 
الفائدة  إلى  وتطرّقوا  باملسرحّية،  استمتاعهم  عن 
اّلتي اجتنوها من مضمونها، واّلتي تتناول الصراع  
االختالف  فهذا  والعامّية.  الفصحى  بني  واالختالف 

اّلتي  واملبادئ  القيم  في  اختالف  كذلك  يصاحبه 
الّلغة  أزمة  أيًضا  ويعكس  عصر،  كّل  بها  يتمّيز 
ّية الفصحى األصيلة واجلميلة واّلتي هي أزمة  العرب
على  احملافظة  فإّن  هنا  ومن  وكرامة،  وانتماء  ُهوّية 
ا وُهوّية ثقافّية  ـً ّية تعني انتماء حضارّي الّلغة العرب

وكرامة إنسانّية.
وفي يوم اجلُمعة األخير في الفصل الّثاني، ُعقدت 
محاضرات حول مشروبات الّطاقة والتغذية السليمة. 
وفي االستراحة ّمت توزيع الفاكهة واحلمضّيات على 
التغذية  مفهوم  تذويت  في  ملساعدتهم  الطالب 
طّالب  قّدم  لذلك،  وباإلضافة  والصحيحة.  الصحّية 
ّية، وذلك في إطار «الفرصة  من املدرسة فقرات غنائ
مّناع.  معالي  املعّلمة  عليها  تشرف  اّلتي  الفّعالة» 
أما في القسم الثاني من اليوم، فألِقَيت محاضرات 
مبناسبة «اليوم العاملّي ملكافحة الّتمييز العنصرّي»، 
بحيث عمل محاضرون من جمعّية «مساواة» على 
أفالم  عّدة  عرض  ّمت  كما  احملاضرات.  هذه  تقدمي 
ومكافحتها،  العنصرّية  مبوضوع  تتعلق  وثائقّية 
والفيلمْني  القطار»،  ِشركة  عّمال  «قضّية  كالفيلم 
بها».  املعترف  غير  و«القرية  ُمستهَدف»  «مواطن 
عن  الطالب  وعّبر  بالّنجاح،  اليوم  هذا  تكّلل  ولقد 
امتنانهم ملا قّدمته لهم مدرستهم في هذا اليوم، وملا 

تقّدمه في العام الدراسّي قاطبة. 

השתלבות עבודה בבתיה“ח, 
קופות חולים, מרפאות שיניים ועוד.

shinanit30@013net.net
machon_r@netvision.net.il

fwww.dental-college.co.i l
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االثنني  صباح  أصيب،   ≠  åUHO�ò  q�«d*

عاًما،   50 العمر  من  يبلغ  عامل  األخير، 
تعرّضه  جرّاء  باملتوّسطة،  وصفت  بحروق 
لصعقة كهربائية في إحدى ورشات البناء في 
حيفا، ونقل على وجه الّسرعة إلى مستشفى 

«الكرمل» لتلّقي العالج.
وبحسب بيان صدر عن الّناطق بلسان «جنمة 
عن  بالًغا  تلّقى  طاقمه  فإّن  احلمراء»،  داود 
حادث عمل في ورشة للبناء في حيفا، وقد 
وصل إلى املكان طاقم طّبي، قام بتقدمي العالج 
امليدانّي األولّي إلى عامل يبلغ من العمر 50 
في  متوّسطة  بحروق  أصيب  واّلذي  عاًما، 
أطرافه ونقل على وجه الّسرعة إلى مستشفى 
املعلومات  من  ويستدّل  للعالج،  «الكرمل» 
ّية  كهربائ لصعقة  تعرّض  العامل  بأّن  ّية  األول
خالل عمله، وعلى ما يبدو فإّن العامل ملس 
عن طريق اخلطأ شبكة كهرباء ضغط عاٍل ما 
تسّببت  ّية  كهربائ بصعقة  إصابته  إلى  أّدى 
له بحروق متوّسطة، وشرعت الّشرطة بالّتعاون 

مع طاقم وزارة العمل التحقيق في احلادث.

 »UA  Włd Š W ÐU�≈
 »öI ½« ¡« Òdł
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من  يبلغ  شاب  أصيب   ≠  åUHO�ò  q�«d*

انقالب  إثر  حرجة،  بجراح  عاًما   26 العمر 
ـ«تراكترون» اّلذي كان يقوده في حيفا.  ال

كان  الّشاب  فإّن  ّية  األول املعلومات  وبحسب 
مفتوحة  ِمنطقة  في  ـ«تراكترون»  ال يقود 
ـ«تراكترون»،  وألسباب لم تّتضح بعد، انقلب ال
نقل  حرجة  الّشاب بجراح  إصابة  إلى  أّدى  ما 
على أثرها إلى مستشفى «رمبام» في حيفا

الستكمال العالج.
وأّكد الّناطق بلسان «جنمة داود احلمراء»، في 
طاقمه  بأّن  اإلعالم  وسائل  عي  عّممه  بيان 
ِمنطقة  في  شاب  إصابة  عن  بالًغا  تلّقى 
بجراح  حيفا،  مدينة  من  بالقرب  مفتوحة 
اّلذي  ـ«تراكترون»  ال إثر انقالب  بالغة اخلطورة 
كان يقوده. ووصل إلى املكان طاقم طّبي قام 
ّية للّشاب اجلريح، ونقل بتقدمي اإلسعافات األول

على وجه الّسرعة إلى املستشفى الستكمال 
الّتحقيق  الّشرطة  شرعت  فيما  العالج، 

مبالبسات احلادث.
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وبنات رعّية مار لويس امللك للموارنة في حيفا 
بأحد الّشعانني، وهو األحد األخير من الصوم، واليوم 
األّول من أسبوع اآلالم، ذكرى دخول السّيد املسيح 
إلى أورشليم القدس، على ظهر جحش ابن أتان.

وقد ترأس قّداس الّشعانني في متام الساعة احلادية 
عشرة، خادم الرعّية األب يوسف يعقوب؛ حيث 
وخالل  القّداس  بعد  واملؤمنون  احملتفلون  طاف 
تشاركهم  للكنيسة،  احملاذية  الّشوارع  الزّياح 

ّية. احلركة الرسول
هذا وحمل األطفال احملتفلون بالعيد خالل الزّياح 
الزيتون،  أغصان  األهل  وحمل  النخيل،  َسَعف 
سائرين وراء الكاهن وجوقة الكنيسة وهم ينشدون 

مًعا الّتراتيل الدينّية اخلاّصة بهذه املناسبة.
وجاء في إجنيل يوحنا في الكتاب املقّدس حول 
اَجلْمُع  َسِمَع  ّما  ـ لَ الَغد،  {في  الشعانني:  أحد 
آٍت  َيُسوَع  أَنَّ  الِعيد،  ِإلى  أََتى  الَّذي  الَكِثير، 

ْخِل، وَخرَُجوا ِإلى  ِإلى ُأورََشليم، َحَمُلوا َسَعَف النَّ
اآلِتي  ارٌَك  َب ُم َيْصرُُخون: «ُهوَشْعَنا!  ْم  وُه ُمالَقاِتِه 
ِباْسِم الرَّّب، َمِلُك ِإسراِئيل». ووََجَد َيُسوُع َجْحًشا 
َتَخاِفي،  «ال  َمْكُتوب:  َو  ُه َكَما  ْيه،  َعَل َفرَِكَب 
َعلى  ا  رَاِكًب َيْأِتي  َمِلُكِك  ُهوََذا  ِصْهُيون،  اْبَنَة  َيا 
َأوََّل  ذِلَك،  يُذُه  َتالِم َفِهَم  وَما  أََتان».  اْبِن  َجْحٍش 
َد َيُسوع، أَنَّ ذِلَك  رُوا، ِحَني ُمِجّ ُهم َتَذكَّ األَْمر، ولِكَنّ
َكاَن  الَّذي  واَجلْمُع  لَُه.  َصَنُعوُه  وَأّنُهم  َعْنُه،  ُكِتَب 
ِر وَأَقاَمُه ِمْن  ْب َعازََر ِمَن الَق َمَع َيُسوع، ِحَني َدَعا لَ
ْنيِ األَْموَات، َكاَن َيْشَهُد لَُه. ِمْن أَْجِل هَذا أَْيًضا  بَ
اآلَية.  ِتْلَك  َصَنَع  ُه  َأَنّ َسِمُعوا  ُهم  ألََنّ اَجلْمع،  الَقاُه 
ْعُضُهم ِلَبْعض: «ُأْنُظرُوا: ِإَنُّكم  وَن بَ ِسيُّ َفَقاَل الَفرِّي
ُم َقْد َذَهَب ورَاَءهُ»!}. َو الَعالَ ًئا! َها ُه ْي ال َتْنَفُعوَن َش

قد  واخلشوع  والفرح  السعادة  أجواء  بأّن  يذكر 
املبارك،  الشعانني  بأحد  االحتفال  على  خّيمت 

أحد دخول السّيد املسيح إلى القدس.
©ÂU ÒM� Íœu ÒL� ∫d|uB�®
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نّظم  الربيع،  عطلة  حلول  مع   ≠  åUHO�ò  q�«d*

في  األسقفّية»  إلياس  «مار  مدرسة  طالب  مجلس 
عالية  االجتماعّية  الّتربية  مرّكزة  بإشراف  حيفا، 
اختتم  املدرسة،  لطالب  ا  ـً تنكرّي مهرجاًنا  جبيلي، 
هّلون.  سرجيو    DJ ـ  ال أنغام  على  راقصة  بحفلة 
حملت  فّعالّيات  عّدة  (املهرجان)  الكرنڤال  وسبقت 

شعارات وحضارات وثقافات دول مختلفة.
وعّقب على هذا املهرجان مدير املدرسة املرّبي سمعان 
حيث  ناجًحا،  االحتفال  كان  لقد  قائًال:  سّني،  أبو 
تفاعل معه الّطالب. وأشاد أبو سّني باألعمال اّلتي 
قام بها الّطالب، مشيرًا إلى أّنها تدّل على اإلبداع 
ختام  في  جاء  املهرجان  هذا  وأّن  خصوًصا  والتمّيز، 

االمتحانات نصف الفصلّية.

*åUHO�ò q�«d ≠ ضمن الفّعالّيات االجتماعّية 

التكنولوجّية  الّثانوّية  املدرسة  بها  تقوم  اّلتي 
املدرسة  طّالب  قام  حيفا،  في  الكرمل»  «أورط 
«نافخ  بُعنوان  وممتعة  شّيقة  مسرحية  مبشاهدة 
البوق»، وذلك في مرَكز «بيت الكرمة». و«نافخ 
براون  روبرت  للكاتب  قصة  عن  مأخوذة  البوق» 
ينچ؛ من إعداد وإخراج: نبيل عازر، ومن متثيل: 
وميساء  بقاعي  لبنى  شيتي،  إياد  عوّاد،  خالد 
انتشار  حول  املسرحّية  أحداث  وتدور  خميس. 
الّناس  يعجز  واّلذي  القرى،  إحدى  في  البعوض 
البوق  نافخة  وفقط  عليه،  بالقضاء  الّنفوذ  وأهل 
تعد بالتخّلص منه شريطة بناء مركز ثقافّي في 
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القرية، فيوافق الرئيس على ذلك، فيبني املركز 
أهل  تخدم  أعراس  قاعة  إلى  الحًقا  يتحّول  اّلذي 
القرية، فيمنع أهل قريته من االستفادة من املرَكز 

الثقافّي، لتكون نتائج ذلك وخيمة.
وفي نهاية العرض عّبر الطّالب عن مدى سعادتهم 
وقد  واملمتعة.  الشّيقة  املسرحّية  هذه  ملشاهدة 
ة  أهمَيّ على  ملشي،  عادل  املدرسة،  مدير  ب  عَقّ
املسرح  دور  وعلى  الال-منهجّية،  الفّعالّيات  هذه 
لدى  والثقافة  والتوعية  احلضارة  روح  تنمية  في 
اختيار  في  مهم  املدرسة  دور  أَنّ  مؤّكًدا  الّطالب، 
والواقع  الّطّالب  تناسب  اّلتي  املسرحّيات  أنواع 

املُعاش، وتعمل على إيصال رسالة واضحة.

األم،  لعيد  باحتفاالت  الفصل  الّطالب  اختم  كما 
معّلمي  إشراف  حتت  حافل،  رياضي  يوم  وبإقامة 
هّلون،  ونور  عيد  أمين  املدرسة،  في  البدنّية  التربية 
شمل عدًدا من احملّطات الّترفيهّية الرياضّية، ومباراة 
كرة قدم. وسار هذا اليوم على أنغام املوسيقى، وفي 
للمعّلمات  القلبية  التهاني  سّني  أبو  قّدم  ختامه 
وأّكد  الدراسّي.  الطاقم  على  الورود  ووزّع  األّمهات، 
مجّدًدا على أّن هذه الفّعالّيات تتماشى مع الرؤية 
أن  الفعالّيات  هذه  شأن  فمن  للمدرسة،  املرَكزّية 
تنّمى لدى الطالب روح االنتماء، وترفع من معنوياته 
وتشّجعه على الدراسة، ألّنها توّفر له منبرًا يستطيع 

من خالله الّتعبير عن مواهبه وقدراته وطاقاته.
وقد أثنت مرّكزة التربية االجتماعية عالية جبيلي 
ميّيز  ما  أّن  وأّكدت  للطّالب،  الفّعالة  املشاركة  على 
مدرسة «مار إلياس األسقفّية» في حيفا، رعايتها 

ملثل هذه الفّعالّيات بجاهزّية وجدّية.
طّالب  مجلس  رئيس  غادر  مّتصل،  سياق  وفي 
إلى  مّتجًها  البالد  عّباس،  رضوان  الطالب  املدرسة، 
جميع  عن  حيفا،  بلدّية  قبل  من  ممّثًال  إيطاليا، 
مؤمتر  في  للمشاركة  املدينة،  في  ّية  الطّالب املجالس 

عاملي للتباحث بأمور تتعّلق بالّشبيبة.
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األرثوذكسية  الكلّية  نّظمت   ≠ åUHO�ò q�«d*

ّية في حيفا «أسبوع الّثقافة الفلسطينّية»،  العرب
واّلذي امتد على مدار أربعة أّيام (من 18 حّتى 
21 آذار)، وتخّلل فّعالّيات ونشاطات جّمة، إحياًء 

واحتفاًء بالّتراث والّثقافة الِفَلسطينّية. 
ممّيزة،  بعروض  جميعها  األسبوع  أيام  استهلت 
الّشعر،  وإلقاء  والغناء  الّشرح  بني  ما  تنوّعت 
الكلّية  طّالب  أمام   الّطالب  من  عدد  قّدمها 
األسبوع  استهّل  املثال  سبيل  فعلى  أجمع، 
توفيق  عن  صلح  وهدى  عزّام  أمير  قّدماه  بشرح 
«أناديكم»  وبأغنية  والسياسّي،  الّشاعر  زّياد 
ڤكتوريا  الطالبة  أّدتها  زّياد  توفيق  للّشاعر 
عوّاد. أّما الطالبة ميساء بقاعي أبدعت بإلقائها 
البرغوثي،  متيم  للّشاعر  القدس»  «في  لقصيدة 
أحتفتا  إدريس  ورنا  خرمان  نويل  والطالبتان 
معروفة.  وقصائد  قدمية  ألغاٍن  بغنائهما  الّطالب 
بدايًة  فشملت  األسبوع،  فّعالّيات  تنوّعت  وقد 
لتشارك  حضرت  عديدة  شخصّيات  استضافة 
مختلفة  بجوانب  ومعرفتها  مواكبتها  الّطالب 
للحياة والّثقافة الِفَلسطينّية. من بني الضيوف 
كان عودة األشهب، اّلذي عمل قرابة األربعني عاًما 
في صحيفة «االّحتاد» وشغل منصب رئيس نقابة 
عرض  للّطالب  محاضرة  األشهب  قّدم  العّمال. 
عام  أحداث  خالل  الّشخصية  جتربته  خاللها  من 
1948 وتأثير تلك األحداث على األدباء والّشعراء 
عام  وبعد  قبل  الِفَلسطينّية  واحلياة  احمللّيني، 
رافق  درويش.  محمود  بالّشاعر  وعالقته   ،48
األشهب في محاضرته حفيده عودة األشهب اّلذي 
يدرس في الكلّية في الّصف الّتاسع، واّلذي جّسد 
ما رواه جّده بشرائح ومقاطع مصوّرة.   استضافت 
حليحل  عالء  والّصحافي  الكاتب  أيًضا  الكلّية 
ّية بواسطة  اّلذي تطرّق ملسألة إنتاج النصوص األدب
قضايا  نشر  في  ـ«إنترنت»  ال ولقوّة  ـ«إنترنت»،  ال

تخّص األدب الِفَلسطينّي. 
الكلّية،  ضيوف  من  كان  ناطور  سلمان  األديب 
أيًضا، واستعرض خالل محاضرته احلياة الّثقافّية 
في حيفا قبل عام 1948، فتطرّق إلى الّصحف 
اّلتي صدرت، وللمسرحيات التي كـُتبت وُعرضت، 
وللفّنانني اّلذين قدموا حليفا كأم كلثوم وغيرها. 
وأّكد ناطور على املُهمة اّلتي ألقيت على عاتق 
أحداث  بعد  حيفا  في  بقوا  اّلذين  الِفَلسطينّيني 
الّثقافية  احلياة  وإبقاء  إحياء  وهي   ،1948 عام 
والّلغة.  الّتراث  على  واحلفاظ  الِفَلسطينّية 
الذي  مّخول  مروان  الّشاعر  الكلّية  واستضافت 
الّشعب  يواجهها  اّلتي  الّصعوبات  عن  حتّدث 
على  الِفَلسطينّي  والّشاعر  عاّمًة  الِفَلسطينّي 
اّلتي  قصائدة  من  قسًما  وألقى  اخلصوص،  وجه 
تعّبر عن عدم املساواة والعنصرّية. واختتم مّخول 
غوريون».  بن  مطار  في  «عربّي  بقصيدة  لقاَءه 
اّلذي  بركات  عنان  الكلّية  واستضافت  هذا 
وتطوّرها  الِفَلسطينّية  الّسينما  لبدايات  تطرّق 
فقّدمت  لّبس  نائلة  أّما  املختلفة.  بجانراتها 
محاضرة عن فولكلور املرأة الِفَلسطينّية واألغاني 

(اجلمعّية  «املشغل»  نّظم   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ثقافّية  أمسّية  مؤّخرًا،  والفنون)،  للّثقافة  ّية  العرب
فنّية تضامًنا مع األسرى السياسّيني الِفَلسطينّيني 
في معتقالت االحتالل، ودعًما لنضاالتهم في سبيل 

نيل حرّيتهم، حتت ُعنوان «ناحْت بقربي حمامة».
ُعقدت األمسّية في مقر جمعّية «املشغل»، بحضور 
تّضمنت  وقد  وخارجها،  حيفا  مدينة  من  العشرات 
ّية حول األسر واألسرى، وفقرات موسيقّية  قراءات أدب

للحرّية وأغاٍن وطنّية ملتزمة.
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ّية لعدٍد من كّتاب  شمل برنامج األمسّية قراءات أدب
رؤيتهم  حول  احملتّلة،  والقدس  الِفَلسطينّي  الّداخل 
(مصمص)  جمال  آمنة  رأفت  فقرأ  واألسرى،  لألسر 
ا بُعنوان «سامر والّصور املُخجلة»، ثّم قرأ  ـً ا نثرّي نًصّ
رأفت حرب (بيت جن) قصيدًة بُعنوان «ماٌء وملح»، 
هي:  قصائد،  ثالث  قرأت  (الرّامة)  غّطاس  وسوسن 
طويل  أسيرة  و«حلم  والزّيتي»،  األسود  بني  «جّدتي 
األمد»، و«طيور الزّنازين»، كما قرأت شيخة حليوى 
(يافا) قصيدة «رسالة إلى أسير محرّر»، وقرأ علي 
ّية) قصيدة «زنزانة»، أّما مليحة  مواسي (باقة الغرب
مسلماني (القدس) فقرأت قصيدة «إلى أّم الّشهيد 

عرفات جرادات».
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موسيقّية  مقطوعة  شحادة  حبيب  امللّحن  وقّدم 
بُعنوان «احملّطة»، أهداها إلى األسرى الِفَلسطينّيني 
الّشاب  قّدم  وبدوره  العالم.  في  احلرّية  عّشاق  وكّل 
عبد (النقب) باقة من أغانيه، هي «أساور حديد»، 
يا  و«وطن»، و«أوطاني»، و«همسة طفل»، و«مرحبا 
عراق»، و«عتاب»، شاركه اجلمهور في أداء بعضها.

 öI²F*«Ë dÝ_« »œ√

وفي بداية األمسّية، قّدم الّشاعر علي مواسي بيان 
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اّلتي غّنتها للطفولة وللزّواج.
بُعنوان  قصصّي  فيلم  عرض  األسبوع  تخّلل 
ولقاء  خوري  فراس  احمللي  للمخرج  «صّفير» 
ُعرضت  كما  بشارات.  روزين  الفيلم  منتجة  مع 
لطف  القديرين  للممّثَلْني  «سحماتا»  مسرحّية 
املسرحّية  أحداث  وتدور  مصري،  وميسرة  نويصر 
حول جّد يشارك حفيده ذكرياته عن قريته املُهّجرة 

سحماتا. 
الغيمة»  «ظّل  مسابقة  األسبوع  خالل  وأقيمت 
حّنا  واألديب  الّشاعر  افتتحها  الّتواسع،  لطّالب 
أبو حّنا بكلمة تشجيع للّطالب أّكد فيها على 
أدارت  الِفَلسطينّي.  األدب  على  االّطالع  ضرورة 
وّجهت  حيث  عوّاد  مجدولني  املعّلمة  املسابقة 
مضمون  بخصوص  املشاركني  للّطّالب  أسئلة 
أيًضا  املسابقة  شملت  الغيمة».  «ظّل  كتاب 
بالكتاب  عالقة  لها  وغناء  شعر  إلقاء  محّطات 
الّطالبة  باملسابقة  فازت  الِفَلسطينّي.  وباألدب 
هواري،  ملا  الطالب:  بها  وشارك  غريفات  مجد 

وشدا سمارة، ونرمني حاج وفطني غنامي. 
شمل األسبوع، أيًضا، برنامج ألعاب ومسابقات 
املعّلمة  نّظمته  زمان»،  «ألعاب  بُعنوان  رياضّية 
منها:  التراثّية،  األلعاب  ضّم  ملشي،  راغدة 
احلبل،  وشّد  باألكياس،  والقفز  املعسكران، 
والغزالن،  واألسود  العلم،  وسرقة  والكراسي، 

واملكاسرة والقفز عبر القطع اخلشبّية.
وقد قّدم الّطالب أمير عزّام والطالبة هدى الصلح 
األدباء  حول  عشر  احلوادي  لطّالب  محاضرة 
والّشعراء الِفَلسطينّيني: محمود درويش، وتوفيق 
زّياد وغسان كنفاني، دمجوا بها قصائد مغّناة. 

اختتمت األسبوع فرقة الراپ «دام»، حيث استبق 
عضوا الفريق تامر نّفار ومحمود جريري كل أغنية 
قاما بأدائها أمام الّطالب بشرح حول سياق األغنية 
أغاني  مع  الفت  بشكل  الّطالب  تفاعل  وهدفها. 
الِفَلسطينّي  الواقع  من  املُستمّدة  الهادفة  الفرقة 
املجتمع.  في  املُستشرية  والعنصرّية  الصعب 
في  للكتاب  معرٌض  األسبوع  خالل  افتتح  كما 
الِفَلسطينّي،  باألدب  اختّص  الكلّية  مكتبة 
وُعرضت لوحاٌت من رسم الطالب تعّبر عن التراث 
االستراحات  خالل  الطالب  واستمع  الفلسطينّي، 
لشعراٍء  ولقصائد  تراثّية  وموسيقى  ألغاٍن 
ِفَلسطينّيني، كما حّضرت مجموعة من الّطالب 
عن  وشرًحا  صورًا  شمل  العلي  ناجي  عن  ركًنا 

حياته وإبداعاته.  
على  أشرفت  اّلتي  مطر،  عرين  املعّلمة  وتقول 
فّعالّيات األسبوع: «إّن إحياء الّتراث الِفَلسطينّي 
وهذا  الِفَلسطينّية،  الُهوّية  تعزيز  بغاية  مرتبط 
األرثوذكسّية  الكلّية  في  أهدافنا  أحد  هو  األمر 
الّصاعد  اجليل  تعريف  واجبها  من  أّن  ترى  اّلتي 
على الّثقافة والّتراث والّتأكيد على حّقنا وواجبنا 
كشعب بأن نحيي رموزنا الثقافّية.  فكّل الّتقدير 
إلجناح  الكلّية  في  ُبذلت  اّلتي  الكبيرة  للجهود 
هذا األسبوع، وجلمعّية «مساواة» على دعمها في 

خروج قسم من الفّعالّيات حلّيز الّتنفيذ». 

القائمني عليها، موضًحا أّنها «تهدف إلى تسليط 
الّضوء على أدب األسر، وهو غرض شعرّي مرَكزّي في 
األدب العربّي عموًما، والِفَلسطينّي خصوًصا، وذلك 
خارج  من  وشعراء  كّتاب  يكتبها  نصوٍص  خالل  من 
املعتقالت، تطرح تصوّراتهم ورؤاهم حول األسر، ومدى 
تندمج  حيث  الّتجربة.  هذه  مقاربة  على  قدرتهم 
ّية،  وغنائ موسيقّية  نصوص  ّية  األدب الّنصوص  مع 
رسالة  والّلحن  الكلمة  التقاء  خالل  من  لتتحّقق 

تضامنّية مع األسرى ونضاالتهم وتضحياتهم».

t�«e²�«Ë Ÿ«bÐù« W ÒOM 5Ð WłË«e*«

اآلونة  في  «ُنّظَمْت  مواسي:  وقال 
احلمالت  من  العديد  األخيرة 
األسرى  مع  الّتضامنّية  واألنشطة 
ما  ا  غالًب وهي  ونضاالتهم، 
اعتصاماٍت،  شكل  على  تكون 
سياسّية،  ومهرجانات  وتظاهرات، 
في ظّل غياب واضح ملقولة ثقافّية 
هنا  من  املوضوع؛  هذا  حول  والفنون  اآلداب  تطرحها 
نبعت ضرورة تنظيم حدث مثل هذا، يبّني أّن األديب 
وأّنه  وأّمته،  شعبه  قضايا  مع  متاًما  منشبك  والفّنان 
وبني  املبدع،  وذاتّية  الفن  فنّية  بني  املزاوجة  ميكن 
االلتزام جتاه قضايا اجلماعة في آن، وأّنه يصلح أن 
يكون الّنص األدبّي أو املوسيقّي حدًثا قائًما بذاته، 
يطرح مقولة سياسّية، ال على هامش حدٍث سياسّي 

كما هو مّتبع في املشهد الّثقافّي الِفَلسطينّي».

øåW Ó�ULŠ wÐdIÐ ÚXŠU½ò «–U*

قال  حمامة»،  بقربي  «ناَحْت  احلدث  ُعنوان  وحول 
العربّي  الّشاعر  قصيدة  مع  تناّص  «إّنه  مواسي: 
عالمة  تعتبر  واّلتي  احلمداني،  فراس  أبي  الكبير، 
ذاتّية  على  تركيز  وفيها  األسر،  أدب  في  مهّمة 
جتاه  ومشاعره  وهمومه،  وأرَقه  ّيته،  ووجدان األسير 
األشياء، وآماله وأحالمه؛ ثّم إّن احلمامة وتوظيفاتها 
في األدب العربي، تعتبر موتيًفا متكرّرًا في أدب 

األسر العربّي، ويحمل رمزّية احلرّية والتحرّر».

åW�ULŠ wÐdIÐ ÚXŠU½ò

 è ÒO I O Ýu  è ÒO Ðœ√ è ÒO √ ‹  «d A F «
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العدس الحب والبرغل الخشن من نخلة، ممتازين للمجدرة.

بال مخاطرات وبال فلسفات.

انسجام تام بين طعمة العدس الحب والبرغل الخشن 
مع موسيقى البصل الخلفية تسلط الضوء على نخبة 

الطعمات وتعزفها بانسجام..
العدس الحب والبرغل الخشن من  نخلة، ال بسركوا وال 

بكّدروا..

حطوا البصل ع النار وشغلوا الديسك. صحا وُغنا!

المجدرة الممتازة مثل سيمفونية بتهوڤن ..
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خرّيجي  من  عدد  التقى  عاًما،   35 دام  فراق  بعد   ≠ åUHO�ò q�«d*

ـ1978/23)، في ساحة الكلّية،  ّية (الفوج ال الكلّية األرثوذكسّية العرب
وسط أجواء من الفرح واالشتياق، والّتعبير عن الشغف بهذا اللقاء بعد 
سنني فراق طويلة. وقد بادر إلى هذا الّلقاء، كّل من: عصام تلحمي، فؤاد 
أبو خضرة، ود. جوني منصور، اّلذين عملوا على التواصل مع اخلرّيجني.

وقد  خارجها.  و15  البالد،  في  وخريًجا  خريجة   73 نحو  ويتواجد  هذا 
شارك في اللقاء كّل من املعّلمني: د. حّنا أبو حّنا، جورج سالمة، هنري 

توتري، إميل العبد ويوسف صادر. 
حّنا،  أبو  حّنا  د.  تلحمي،  عصام  منصور،  جوني  د.  من:  كّل  وألقى 
د.  محاميد،  يوسف  د.  اخلرّيجات)،  قّسيس (عن  مويس -  عايدة  د. 
جوني خرعوبة (عن جلنة املعارف األرثوذكسّية)، وهيام العبد (عن رابطة 
هاتفّية  مكاملات  أجريت  كما  وحميمّية.  ترحيبّية  كلمات  اخلرّيجني) 
ـ«سكايپ» مع اخلرّيَجْني: فؤاد حسنني (أمريكا) بالّصوت والّصورة عبر ال

وكرمي شهال (كندا).
واستمتع اخلرّيجون مبأكوالت شهّية وحلويات، كما استمتعوا بالوصالت 
ّية من املطرب إلياس عطا الّله. وفي نهاية اللقاء حصل  ّية الطرب الغنائ
اخلرّيجون واخلرّيجات على هدّية رمزّية، وقرص مدمج (سي.دي.) لصور 
قدمية وتاريخّية لتبقى في الذاكرة. كما وزّع د. جوني منصور نسخًة من 

كتابه «األعياد واملواسم» على اخلرّيجني.
يذكر أن استوديو فهيم أبو خضرة قام متبرًّعا بتصوير اللقاء.

…d�UM�« w ¢»dF�« s¹dNDÔ*« d9R�¢ œUIF½ô UNłË√ w  «dOC×²�«

 ‰UHÞ_«Ë  l{dK�  WLzö*«  ¢ u³OD³OÞ¢  WŽuL−�  W−²M�  ¢ U�²	¢  W¹Ëœ_«  W	dý  W¹UŽ—  X%

 …—ULÝ¢  V²J�  rOEMð  s�Ë  Æœö³�«  w  »dF�«  s¹dND ÔLK�  w³D�«  w×B�«  d9R*«  bIF�  bF²�ð

Æ9.04.013 ¡UŁö¦�« Âu¹ w p�–Ë …d�UM�« WM¹b� w ÁbIŽ —dI*« s�Ë Æ¢sAJO½uO�u	 ZM²O	—U�

 W�d ÊuJ²� œö³�«  w »dF�«  s¹dND*« WU	 lL−¹ Íc�«  d³	_« w³D�«  Àb(« d9R*« «c¼ bF Ô¹Ë

 ÆŸUDI�« «c¼ w vKŽ ¡«d³)« ·dF²K�Ë  U�uKF*« ‰œU³ðË ÊËUF²�«Ë rKF²K� WKzU¼

 ‰öš s� p�–Ë WO×B�« WLE½_« rO¼UH� w —uD²�« W³	«u� vKŽ  ¢ U�²	¢ W¹Ëœ_« W	dý ’d%Ë

 …œu'« WO�UŽ …bOH� WO×�  U�bš .bI²� WM�¬ …—uBÐ  U¹b×²�« r¼√ WNł«u�Ë  UÐuFB�« ÍœUHð

 s� W�UFH�« W	—UA*« ‰öš s� p�–Ë d̈9R*« w W�bI*« qLF�« —ËU×� oË »dF�« s¹dND*« ŸUDI�

ÆW�Uš ‰UHÞ_« W×�Ë W×B�« ‰U−� w w�«d�« ·bN�« oOI% w WL¼U�* ¡«d³)« q³�

 WUC²Ý«  r²OÝ  UL	  ÕU²²ô«  bMŽ  s¹d{U(«  lOLł  5Ð  q�«uð  …d²  d9R*«  Z�U½dÐ  qK�²¹Ë

 ·UM¾²Ýô« WLJ×� w{U�Ë WOŽdA�« r	U;« d¹b� Ø…—ULÝ rOJ(« b³Ž wŽdA�« w{UI�« …œUFÝ

 Æ¢ÂöÝù« w ÊU²)«¢ Ÿu{u� ‰ËUM²ð —«uŠ W�Kł w UOKF�«

 p�U�*«Ë  vKJ�«  WŠ«dł  wzUBš√  Øt�œ  VO�½  —u²	b�«  q³�  s�  WO³Þ  WKš«b�  v�≈  WU{ùUÐ

 ÷—«uF�«¢ ‰uŠ …d{U×� w U¹—UN½ wÐdG�« qOK'« vHA²�0 ÎUC¹√ ‰UHÞ_« wzUBš√Ë WO�u³�«

 o¹dD�«¢ Ê«uMFÐ WKš«b� ÂUÞd� ·dý√ »—b*« ÂbIOÝ ÂU²)« wË Æ¢ÊU²)« ÀËbŠ bMŽ  UHŽUC*«Ë

Æ¢ÕU−M�«Ë eOOL²�« v�≈

 WU	 lL−OÝ Íc�« d9R*« «c¼ ÕU$ù W	—UA*« WOL¼√ v�≈ —Uý√ d�U½ ‰UC½ dND*« l� Y¹bŠ wË

 Æh²�� dNDL	 qLF�« w WL¼U�*«Ë ¡«dŁû�  UO�¬ ÂbI²Ý YO×Ð œö³�« ¡U×½√ s� »dF�« s¹dND*«

 h�ð WOÐdŽ WDÐ«— ¡UA½≈ qł√ s� u¼ w�U��« lL−²�« «c¼ s� UC¹√ w�Ozd�« ·bN�« ÊUÐ ·U{√Ë

 Æ¢lOL−K� WOB�ý WO�ËR�� sŽ …—U³Ž w¼ W	—UA*« WOL¼√ p�c�Ë »dF�« s¹dND*« ÊËRAÐ

 ¨…dýU³�  rNF�  ‰UBðô«  r²ð  r�  w²�«Ë  ¢̈»dF�«  s¹dND*«  d9R�¢  w  W	—UA*«  w  5³ž«d�«  qJ�

©ÆŸÆŸ®                            ÆqO−�²�«Ë —U�H²Ýö� 073≠7051430 ∫w�U²�« r�d�« d³Ž ‰UBðô« rJMJ1

 W ÒO –uŁ—_«  W ÒO K J «  u−¹d š
U Î U Ž 35 b F Ð Êu I ² K ¹ WO Ðd F «



19 2013 —«–¬ 29 WF ÔL'«



202013 —«–¬ 29 WF ÔL'«

:
04-8512244  39   • 04-8510776  (  )    • 04-8530330  67   

16:00  9:00  18:00  8:00  -  :  
  *    *

    1

 ∏πππ

  +    1

 μπππ

     1

 ∏πππ

   1

 μπππ

  ...  μπππ  

 μπππ

  1

 μπππ

  1

    1

 μπππ

    

  

 μπ
ππ

  1

    1

 ∏πππ

 μπππ

  1

 μπππ

  1



21 2013 —«–¬ 29 WF ÔL'«

    3

 ππππ

     

  

 μπ
ππ

  1

    2

 μπππ

 μπ
ππ

  2

   

    

 μπ
ππ

  1

 μπ
ππ

  1

  

  

    2.5

 ππππ



222013 —«–¬ 29 WF ÔL'«

 Í—u�U� ‚“— ∫d|dI�

غد  يوم  الفلسطيني،  الشعب  أبناء  وكافة  ّية  العرب اجلماهير  حتيي 
ليوم  والثالثني  الّسابعة  الذكرى   ،2013 آذار   30 املوافق  الّسبت، 
األرض اخلالد، الذي وقعت أحداثه بعد أن قامت السلطات اإلسرائيلية 
مبصادرة آالف الدومنات من األراضي العربية في اجلليل. ففي مطلع 
العام 1975 بدأت هجمة جديدة على األراضي العربية، عبر مخّططات 
عنصرّية كمشروع «تطوير اجلليل»، واّلذي هدف إلى حتقيق سيطرة 
دميغرافّية يهودّية في اجلليل، اّلذي كانت غالبية مواطنيه (70%) 
من العرب. وقد حاولت الّسلطة مصادرة 20 ألف دومن، منهم أكثر 
ّية، وأكثر من 8 آالف دومن من  من 6 آالف دومن من األراضي العرب
«أرض الدولة» اّلتي هي أصًال منتزعة من الفّالحني العرب. ورًدا على 
اجتماعات  إلى  الوطنّية  والشخصّيات  القوى  بادرت  الهجمة،  هذه 
العربية». األراضي  عن  للدفاع  شعبي  «مؤمتر  لعقد  حتضيرّية 

عقد املؤمتر في الناصرة يوم (18/10/1975) ورافقه زخم شعبي كبير 
ّية، وانبثقت عنه «اللجنة القطرّية للدفاع عن  في كل القرى واملدن العرب
األراضي»، التي كان هدفها التصّدي ملخّططات نهب األرض العربية. 
وفي (6/3/1976) عقدت اللجنة اجتماًعا موّسًعا في الناصرة، 
ودعت إلى اإلضراب في الثالثني من آذار، وحتويل هذا اليوم إلى «يوم 
تهّدد  صارت  اّلتي  املصادرة  لسياسة  حّد  بوضع  واملطالبة  األرض»، 
ّية في وطنها، الذي ال وطن لها سواه.  وجود ومستقبل اجلماهير العرب
تهديد  حملة  اإلسرائيلية  السلطة  شَنّت  اإلضراب  عن  اإلعالن  وإثر 
وترهيب بهدف منع اإلضراب. وفي اجتماع رؤساء السلطات احمللية 
في شفاعمرو يوم (25/3/1976)، أصّر الرؤساء الوطنّيون، وعلى 
زّياد  وأكد  موقفهم،  على  زّياد،  توفيق  الذكر  خالد  القائد  رأسهم 

«الّشعب قرّر اإلضراب».
ـ 30 من آذار «يوم األرض»، حيث هَبّ الّشعب بأسره  وكان إضراب ال
ّية.  العرب والقرى  املدن  كل  شمل  مثيل،  له  يسبق  لم  إضراب  في 
جيش  من  حات  واملُصَفّ بالدبابات  املدّججة  قواتها  الّسلطة  فأنزلت 
وشرطة وحرس حدود، واندلعت مواجهات وصدامات سقط خاللها ستة 
شهداء وهم: خير ياسني (عرابة)، رجا أبو ريا وخضر خاليلة وخديجة 
شواهنة (سخنني)، محسن طه (كفر كنا) ورأفت زهيري (مخيم نور 
ـ37   شمس، سقط في طيبة املثلث). هذا ومبناسبة ذكرى يوم األرض ال
ّية بياًنا حول نشاطات  أصدرت جلنة املتابعة العليا للجماهير العرب
ومسيرات يوم األرض، دون إعالن اإلضراب الّشامل، بسبب وقوع يوم 

األرض يوم السبت، وصادف عطلة املدارس. 
وأبرز ما جاء في البيان: «تنظيم املسيرة املركزّية في يوم الذكرى في 
مدينة سخنني، تنظيم نشاط قطري في اليوم ذاته في منطقة النقب. 
تخصيص ساعات دراسية وتنظيم فعاليات ثقافية حول ذكرى يوم 
ّية. ألّن  األرض، كمناسبة تاريخّية ووطنّية وكفاحّية في املدارس العرب
قضية  مقدمتها  في  كفاحّية،  ّية  نضال مناسبة  أصبح  األرض  يوم 
النقب، واألسرى والّسجناء الفلسطينّيني، واخلرائط الهيكلّية ومناطق 

ّية».  نفوذ الّسلطات احمللّية العرب
التي  احليفاوّية  الّشخصيات  من  عدد  مع  لقاءات  بإجراء  وقمنا 
وتبّني   ،1976 األرض  يوم  في  فّعال  بدور  وقامت  وواكبت،  عاشت 
من اللقاءات أّن شرارة يوم األرض انطلقت من حيفا، وأشعلها احلزب 
الشيوعّي وجلنة الّدفاع عن األراضي، إذ قد أجنحا اإلضراب والّنضال 
من أجل إعادة األراضي اّلتي نهبتها الدولة من املواطنني في اجلليل.

 W ÒOKBH� W ÒD×� ÷—_« Âu¹ ∫‰u Ò��

 W ÒOÐdF�« dO¼UL'« ‰UC½ w

الّنائب السابق عصام مّخول، من مؤسسي جلان الطالب العرب في 
مفصلّية  محّطة  األرض  يوم  يقول:  األرض،  يوم  فترة  في  اجلامعات 

نفسية  من  واإلنتقال  حتّول.  ونقطة  العربية  اجلماهير  نضال  في 
ّية  النكبة واحلكم العسكري واإلرهاب الّسلطوي جتاه اجلماهير العرب
إلى نفسّية املواجهة والتصّدي لسياسة املصادرة والقمع واملالحقات 
مكانة  موقع  على  شاملة  معركة  هي  األرض  قضية  السلطوّية. 
ّية، وحّقها في الدفاع عن األرض كمصدر رزق، وكونها  اجلماهير العرب

قطعة من الوطن وأن تثّبت وجودها في البالد.  
«عندما  مخول:  يضيف 
-1975 عام  بني  ما  كنت 

العشرينات  في   1976
اللجان  أّسسنا  عمري  من 
جامعة  في  العربية  الطالبية 
وغيرها  التخنيون،  حيفا، 
اّحتاد  وأقمنا  اجلامعات.  من 
القطرّية،  ّية  العرب الطالب  جلان 
وكنت أول رئيس له عام 1976 
األرض».  يوم  بعد  مباشرًة 
االجتماع  في  مّخول  وشارك 
الذي  الشعبي  التحضيري 
الدفاع  جلنة  حيفا  في  عقدته 
وإجناحه  اإلضراب  في  مشاركة  أوسع  لتجنيد  احمللّية،  األراضي  عن 
وحتويله إلى حركة نضال شعبي. أّما الهيئة اّلتي قررت إقامة جلنة 
فهو  نهايتها  حّتى  املعركة  هذه  في  والذهاب  األراضي  عن  الدفاع 
«املكتب السياسي للحزب الّشيوعّي» من وراء الكواليس. وعندما 
اشتّدت هجمة الّسلطة ملنع وتخويف تنفيذ اإلضراب اجتمع املكتب 
السياسي للحزب الشيوعي في حيفا، واّتخذ قرارًا بإعالن اإلضراب 
رغم تهديد الّسلطة، فالّشعب مستعّد لإلضراب وجاهز ليوم األرض. 
العمل  في  اإلنطالقة  نقطة  حيفا  كانت  ما  ا  مّخول: «غالًب واختتم 
السياسي من أجل تأسيس جلنة الدفاع عن األراضي، وتنظيم عملها. 
وكان مكتب اللجنة في قاعة املؤمتر في شارع مار يوحنا 39 اّلذي كان 
يركزّه القائد الشيوعي صليبا خميس اّلذي أشغل منصب سكرتير 
جلنة الّدفاع عن األراضي. وقد أقيمت جلان كهذه في كّل بلد. وأذكر 
أنني قد ألقيت خطاًبا في ساحة «سانت لوكس» في حيفا، وحتّدثت 
عن أرض اجلليل التي تنادي اجلماهير في حيفا كي تأخذ دورها في 
الّدفاع عنها. صحيح أّنه ال توجد أراضي زراعّية في حيفا، ولكّنها 
قضية وطنّية من الدرجة األولى. الرسالة األساسية ليوم األرض أّنه 
من خالل الدفاع عن األرض كّنا ندافع عن وجودنا وحقوقنا، والّدفاع 

عن هذا الوطن الذي ال وطن لنا سواه». 
إلى  كبيرنا  من  نشعر  «كّنا  مّخول:  قال  ينساها،  لن  ذكرى  وعن 
إقناع  بضرورة  الشوارع،  جابوا  اّلذين  الكادحني  وأبناء  صغيرنا، 
في  شاركوا  وعمال  معلمون،  ثمنه  دفع  الذي  باإلضراب  اجلماهير 
حاصرتنا  التي  الّشرطة  وأذكر  تاريخًيا.  حدًثا  أصبح  اّلذي  اإلضراب 
أننا  بتهمة  املؤمتر،  قاعة  في  للدموع  املسّيل  الغاز  قنابل  وألقت 
استعملنا الضغط على أصحاب احلوانيت واحملّالت التجارّية، فهذا 
اإلدعاء ليس صحيًحا؛ ولم نكن بحاجة سوى إلى إقناعهم بسهولة. 
األرض،  يوم  ليلة  استباقية  بعملّية  األمن  وأجهزة  الّشرطة  وقامت 
فاعتقلت كوادر وقيادات احلزب الشيوعي، وزّجتهم في السجن حتى 
اإلضراب  جناح  إلفشال  محاولة  هذه  وكانت  األرض،  يوم  إضراب  مير 

ولكن احملاولة أحبطت».
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الفنان التشكيلّي احليفاوّي عبد عابدي، واّلذي أقام الُنصب التذكاري 

حيفا  في  مولود  أّني  «مبا  يقول:  سخنني،  في  األرض  يوم  لشهداء 
بيوم  ارتباطي  فإّن  حيفا،  في  عميقة  وأصول  جذور  ذات  وعائلتي 
األرض والدفاع عن األرض ذو جذور عميقة في وجداني. خاّصة أني 
الجئ منذ يوم النكبة والتهجير القسري، الذي حلق بفلسطني عام 
48. فموضوع يوم األرض مبثابة استمرار للّنضال والدفاع عن األرض، 
ويضيف:  البالد.  في  الباقني  للفلسطينيني  الكياني  والوجود 
«بعد رجوعي من دراستي األكادميية من أملانيا، اقتنعُت أن العمل 
اإلبداعي يجب أن يتواصل مع الطموح االجتماعي في إيجاد عالقة 
وأصبحت  األرض  موضوع  مع  عالقتي  رسخت  ولذلك  متساوية. 
قومي.  عن  االضطهاد  ورفع  املساواة  أجل  من  نضالي  في  وطيدة 
كان علّي أن أجد بيئة فنّية لتخليد ذكرى من استشهدوا في يوم 
األرض عام 1976. وكانت بالنسبة لي جتربة رائدة إلقامة أنصاب 
تذكارّية، وهكذا صممت أول نصب تذكاري في احلّيز الفلسطينّي، 
ومن ثم األنصاب التذكارّية الكبيرة في البالد. فعالقتي مع النصب 
بني  حوار  عن  عبارة  وإّمنا  فحسب،  فّنان  عالقة  ليست  التذكاري 
تطّلعات السّكان في قرى سخنني، عرابة ودير حنا، وهو الّتعبير عن 
التواجد وإرادة الّصمود في هذا الوطن. والنصب التذكاري هو الصرح 
كاحملراث  رموز،  من  الّسّكان  لدى  التواجدّية  باللغة  الناطق  الوحيد 
فهو  بأرضه.  الفلسطينّي  اإلنسان  وعالقة  باألرض،  احملراث  وعالقة 
الُنصب  أصبح  وقد  عرض.  صالة  أو  ملتحف  افتقادنا  عن  تعويض 

التذكاري رمزًا مباشرًا لتطّلعات فلسطينّيي الداخل». 
«ومن  عابدي:  ويستطرد 
التذكاري  النصب  إقامة  أجل 
چرشون  الفنان  إلى  توجهت 
معي  عمل  الذي  كنيسپيل، 
أن  والهدف  التخطيط،  على 
مشترًكا  عامًال  النصب  يكون 
لكل من ينشد احلرية واملساواة. 
وال يزال النصب التذكاري قائًما 
رغم  والعناية  الصيانة  ويلقى 
مرور عقود على إقامته. أقيم 
أجل  من  قّدم  باقتراح  النصب 
ذكرى  يخّلد  عمل  أي  إقامة 
تعاوني  وكان  األرض،  شهداء 
مباشرة مع جلنة الدفاع عن األرض وقرية سخنني (آنذاك)، ومتكّنا من 
إجناز العمل، خالل املساعدة على بناء املجّسم. وفي عام 1977، 
بعد أحداث يوم األرض بسنة، قرّرت سكرتارية جلنة الدفاع عن األراضي 
برئاسة صليبا خميس، إقامة نصب تذكاري ُيخّلد اليوم وشهداءه». 
وعقد االجتماع الذي اّتخذ فيه القرار في بيت رئيس مجلس كفر 
مندا محّمد زيدان، باالتفاق مع رئيس مجلس سخنني جمال طربيه. 
وتقرر في ذلك االجتماع أيًضا، التوّجه إلى عبد عابدي لكي يأخذ 
مقبرة  في  التذكاري  النصب  تشييد  أوًّال  ّمت  عاتقه.  على  املهّمة 
سخنني، انطالًقا من أّن موقعه سيوفر له احلماية من اعتداءات قوى 
األمن التي ستمتنع عن الدخول إلى املقبرة. ويختتم عابدي: «ُعقد 
احتفال الكشف عن النصب الّتذكاري يوم اخلميس 30/3/1978، 
ومنذ ذلك احلني في كّل30 آذار، يتحّول النصب الّتذكاري إلى مرَكز 

إقامة مراسم ذكرى أحداث يوم األرض في اجلليل».
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عطّية  نائلة  احملامّية  وقالت 
من حيفا، والتي كانت شاهدة 
مستذكرًة  حدث،  ما  على 
صليبا  الراحل  الوطني  القائد 
بأّنه  تصفه  اّلذي  خميس، 
«دينامو يوم األرض». واختتمت 
اجتماع  في  الّتحضيرات 
عابدي،  ديب  أبو  منزل  في 
وقالت: «أذكر عشيه االجتماع 
يوم  شفاعمرو  في  الّتاريخي 
حتدث  اّلذي   ،1976 آذار   25
وأربعة  زّياد،  توفيق  فيه 
احمللّية  املجالس  رؤساء  من 
الوطنّيني، الذين تصّدوا ملؤامرة 
وأعلنوا  اإلضراب  إجهاض 
أتى  الليلة  تلك  عطّية: «في  وتضيف  اإلضراب».  أعلن  «الّشعب 
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حدث،  ما  صورة  في  ليضعنا  حيفا  إلى  زياد  توفيق  قائدنا  إلينا 
في  تنّصت  أجهزة  تضع  كانت  املخابرات  أّن  سابًقا  اكتشفنا  وألّننا 
منزل توفيق طوبي، ومقر صحيفة «االّحتاد»، ولذا تقرر االجتماع في 
منزل أبي ديب عابدي، وحضر االجتماع: إميل توما، إميل حبيبي، 
توفيق زياد، توفيق طوبي، صليبا خميس، ماير ڤلنر، ساشا حنني، 
وكنا مجموعة من الشبيبة «تعربشنا» على اجلدار اخلارجي، كنوع من 
احلراسة، وانتظار ما سيسفر عنه االجتماع، وصدر إعالن اإلضراب من 

ذاك البيت الوطني العريق».
كان ذلك االجتماع يوم اخلميس، ومت حتديد يوم السبت موعًدا ملهرجان 
قطري في حيفا يختتم الّتحضيرات لإلضراب املقرر يوم 30 آذار 1976. 
ومتضي قائلة: «يوم السبت 27 آذار ظهرًا، ُعقد آخر مهرجان شعبي 
حتضيرًا ليوم األرض، ولم نكد ننتهي من ترتيب الكراسي واملنّصة 
اجلماهير،  ليخيفوا  باملنطقة  والشرطة  احلدود  حرس  أحاط  حتى 
ا وصاح  وسرعان ما حضر طيب الذكر توفيق طوبي، واستشاط غضًب

بهم ليبتعدوا عن املداخل، وهكذا جنح املهرجان».
يوم  انطالق  في  خميس،  صليبا  الراحل  دور  عطّية،  وتستذكر 
األرض: «احلقيقة أّن الرفيق صليبا كان الدينامو واملوّجه السياسي 
الرئيس للحدث. صباح كل ذكرى يوم األرض في حيفا، أقف دقيقة 
صمت إجالًال لذكرى الرفاق واألصدقاء اّلذين صنعوا يوم األرض فكرًة 
وتنظيًما، وهم قادة احلزب الشيوعي آنذاك. وقامت الكوادر بتنفيذه 
مع القوى الوطنّية اجلريئة، وركزتها سكرتارية جلنة الدفاع عن األراضي 
من مكتب صليبا خميس في جريدة «االحتاد»، حيث عملت آنئذ».

وتتابع عطّية قائلة: «لقد قمنا نحن في الشبيبة الشيوعية بحيفا 
على  مشًيا  وقراها  حيفا  أحياء  كّل  في  يومًيا،  املنشورات  بتوزيع 
صباح  وفي  واالحتجاج،  اإلضراب  إلى  الناس  ندعوا  لكي  األقدام، 
لنغلق  انتقلنا  ثّم  وأغلقناها،  باكرًا  املدارس  أبواب  طرقنا  اإلضراب 
تالحقنا  والّشرطة  املخابرات  وسيارات  واملترددة،  املتخوّفة  احلوانيت 
من مكان إلى آخر. واعتدت علينا هذه القوّات بالضرب، واعتقلوا 
خوري،  سليم  سمعان،  وجيه  طوبي،  جورج  مثل  بيننا،  سًنا  األكبر 
إلينا  انضّموا  اّلذين  اجلامعة  طالب  من  بعًضا  وأذكر  بدران؛  أحمد 
من  خوًفا  أبوابها  فتح  عاودت  اّلتي  احلوانيت  إلغالق  العاشرة  بعد 
املخابرات، وأذكر من هؤالء الطالب: عصام مخول، إبراهيم الهواري، 

حازم السراج».
وخلصت إلى القول: «عندما توالت أخبار االعتقاالت والّشهداء في 
حيفا،  في  الشيوعية،  الشبيبة  نادي  في  جتّمعنا  أخرى،  مناطق 

لننطلق مبظاهرة أخرى، ولكن قوات اجليش والشرطة طوّقتنا، وأصدروا 
أمرًا عسكرًيا، مينع أّي جتّمع يضم أكثر من اثنني».
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ميعاري،  محّمد  احملامي 
األرض  حركة  مؤسسي  أحد 
األراضي  عن  الدفاع  وجلنة 
يوم  على  وشاهد  ّية،  العرب
«في  يقول:  اخلالد،  األرض 
ُعقد   (18/10/1975)
في  ومؤمتر  اجتماع  أول 
سينما «ديانا» في الّناصرة، 
حضره نحو 3 آالف شخص، 
عن  للدفاع  جلنة  النتخاب 
مجموعة  وتوكيل  األراضي، 
ملتابعة  الشخصيات  من 
إليقاف  النضال،  عملّية 
على  واإلعتداء  املصادرات 
إّن  حّتى  العربية.  األراضي 
هذا االجتماع شارك فيه عدد من اليهود منهم أوري أڤنيري، عاموس 
كينان وغيرهما. وترأس االجتماع أنيس كردوش الذي كان مرشًحا 
بلدية  لرئاسة  والسياسيني  املثقفني  بني  من  الناصرة،  جلنة  قبل  من 
الناصرة. وبعد شهر من املؤمتر، وقبل اإلضراب توفي نتيجة إضابته 
املجموعة  قبل  من  املرشحني  أحد  الفترة  تلك  في  وكان  بالّسرطان. 
هو املرحوم توفيق زياد، الذي أصبح رئيس بلدية الناصرة. وكان هذا 
املوسعة  اللجنة  في  األسماء  مئات  تسجيل  فيه  مت  الذي  االجتماع 
للدفاع عن األراضي. ثم انتخبت جلنة مصّغرة وهي «جلنة الّدفاع عن 
األراضي» وتألفت سكرتارية فاعلة للجنة الدفاع عن األراضي تتكون 
من تسعة أشخاص، هم: محامي األرض حّنا نقارة، صليبا خميس، 
نسيب  حلو،  أبو  حبيب  شحادة،  شحادة  القس  ميعاري،  محّمد 
بلدّية  (رئيس  محاميد  العفو  أبو  البقيعة)،  مجلس  (رئيس  خير 
أم الفحم)، عبد الرّحيم احلاج يحيى (رئيس بلدّية الّطيبة)، ومسعد 
«مپاي»،  حزب  مع  كان  واّلذي  معليا)،  مجلس  (رئيس  قّسيس 
لكّنه اكتوى مبصادرة 300 دومن له في معليا؛ ثّم انضّم إلى اللجنة 
جماهيرّية،  لنشاطات  الّتحضير  «بدأنا  ويضيف:  كيوان».  محمد 

منها اإلعالن عن اإلضراب للجماهير العربية، وتنظيم مظاهرة أمام 
الكنيست. وتعاونت جلنة الدفاع عن األراضي مع جلنة جديدة، هي 

جلنة الّسلطات احمللية، املؤلفة من رؤساء الّسلطات احمللّية». 
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أنا األرض
واألرض أنت

باب خديجةُ! ال تغلقي ال
ال تدخلي في الغياب...

ال يسأل الذاهبون إلى العمر عن عمرهم
يسألون عن األرض: هل نهضت

طفلتي األرض!
هل عرفوك لكي يذبحوك؟

ّيدوك بأحالمنا فانحدرت إلى جرحنا في الشتاء؟ وهل ق
وهل عرفوك لكي يذبحوك

ّيدوك بأحالمهم فارتفعت إلى حلمنا في الربيع؟ وهل ق
أنا األرض
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صعود  مراحل  أتابع  كنت  عندما 
في  مّخول  لينا  اجلديدة  النجمة 
برنامج  The Voice، كنت أهّدىء 
«رغم  لهم:  وأقول  حولي،  من  روع 
وإداء  بشخصّية  الّشديد  إعجابي 

وصوت لينا مّخول، رغم أّنها عندما تغني تشعر بأّنك حتّلق في الّسماء، فهي 
تتمّتع بصوت مالئكّي، صوت راٍق، إّال أّننا يجب أن نكون واقعّيني، ونعترف 
بالواقع املؤلم؛ أّننا لن نتمّكن من الوقوف في الّصف األّول حّتى لو كّنا نستحّق 

ذلك، ونحن نستحّق ذلك». 
القواعد،  كّل  كسرت  مّخول  لينا  أّن  إّال 
احتّلت  جميًعا،  لنا  ُمشرًقا  وجًها  وقّدمت 
املمّيز  بحضورها  صوتها،  بدفء  القلوب 
اجلميع،  فسحرت  املسرح،  خشبة  على 
وكانت املفاجأة اّلتي لم أجترّأ بأن أحلم حّتى 
فازت  مّخول  لينا  تتحّقق؛  أن  بإمكانّية 
 ،The Voice  باملرتبة األولى في برنامج
لتمنحنا بارقة أمل ولتثبت للقاصي والّداني 
أّنه ال شيء يقف بوجه اإلبداع والفّن الّصادق.

السياسّية  االعتبارات  حتّدى  لينا  صوت 
القلوب  إلى  دخل  صوتها  والفئوّية، 
وبصوتها  بنفسها  ثقتها  استئذان،  دون 
صعودها  مراحل  طيلة  تتزعزع  لم 
وصلت  أن  إلى  البرنامج،  في  املتواصل 
بعدها،  لتحصد  ّية  النهائ للمرحلة 
صوت».   «أحلى  لقب  عّكا،   مدينة  ابنة  ّية،  العرب الّشابة  هذه  وبامتياز، 
وفي غمرة الفرح بالفوز، ُتطرح وبحق بعض الّتساؤالت حول مشاركة لينا مّخول 
ّية ببرنامج إسرائيلّي بالّلغة العبرّية، ومن خالل طرح األسئلة حول مشاركة  العرب
لينا في البرامج اإلسرائيلّية، يتّم طرح قضية أشمل من قبل البعض، أّال وهي 
قضّية مشاركة العربي في إسرائيل بالنشاط الّثقافي والفنّي العبرّي، وهل هذا 
ا علينا كعرب فلسطينّيني نعيش في داخل إسرائيل.  األمر يؤّثر إيجاًبا أم سلًب
والّسؤال املطروح هنا، هل يجب أن نؤّثر على الّثقافة اإلسرائيلّية، ونكون جزًءا 

منها، أم ننكمش على أنفسنا ونرفض أّية مشاركة مع الّثقافة األخرى؟
ّية في برنامج إسرائيلّي وبالّلغة العبرّية، عندما  عندما غّنت لينا مّخول بالعرب
للجمهور  ّية  العرب الّثقافة  قّدمت  هي  لفيروز،  باخلريف»  «بذّكر  أغنية  قّدمت 
العبرّي، حظيت باعتراف اآلخر بثقافتنا وحضارتنا، وهذا مكسب كبير لنا، بل 
األجمل،  األفضل،  على لقب «أجمل صوت»  وحصولها  بفضل جناحها  أصبحنا 
العربي؛  خانة  محدودة،  خانة  في  اخلجولة  املشاركة  وليس  املتفوّقني  وأصبحنا 
ليقولوا «ها نحن نتيح املجال للعرب»، بل أصبحنا بنجاح لينا كنّد، ومنافس 

حقيقّي للفّن العبرّي والّثقافة العبرّية.
ّية  العرب للجماهير  واعتزاز  فخر  مصدر  هو  مّخول،  لينا  حّققته  اّلذي  فاإلجناز 
في البالد، وإثبات قاطع لكافة محّبي الفّن واملوسيقى؛ إّننا كشعب عربّي في 
مسرح  من  املتنوّعة،  اإلبداع  مجاالت  في  هائلة  بطاقات  نتمّتع  إسرائيل،  داخل 
وموسيقى وأدب وعلوم وأبحاث، نحن متأّلقون متفوّقون مبدعون، رغم عدم توّفر 
الّدعم الكافي لنا وتوفير الّظروف املريحة لإلبداع، إّال أّننا ُنبدع، نتأّلق ونتفوّق.

شوك، مؤّلف كتاب «البدوّي األخير»، فما كان منه كباحث 
«فضولّي» إّال أن شّد الرّحال إلى عمق الّصحراء بني احلجاز 
غرًبا وجبال طويق شرًقا، حيث تقع على مسافة غير بعيدة 

صحراء «الرّبع اخلالي» مبتاهاتها الرملّية العظمى.
هذين  كسعودّيني،  يعرفون،  كانوا  أِدّالَءه  أّن  حّظه  وحلسن 
منطقة  وكيل  والد  وأّن  خاّصًة  َفَحوَْمل)؛  خول  (الدَّ املوضعني 
الرّياض، محّمد بن عبد الله البلهيد، وضع كتاًبا بعنوان: 
«صحيح األخبار عّما ورد في بالد العرب من اآلثار» يشير 
مسرح  باعتبارهما  أعاله،  «املوضعني»  هذين  إلى  فيهما 

معّلقة امرئ القيس.
يابني»،  خول - كما قيل - كانت مملوكة لرجل من «الشَّ فالدَّ
أحد فروع «برقا»، وهي من بطون قبيلة «عتيبة» الّشعيرة، 
ُيدعى مقعد بن نوير. وكان بن نوير هذا يعرف أّن امرأ القيس 

ذكر مكانه في معّلقته الّشهيرة.
لذلك عندما قابله باحثنا املستعرب الهولندّي املتضّلع بأكثر 
نوير،  بن  بادره  زيارته..  سبب  له  وشرح  سعودّية،  لهجة  من 
ّليل اّلذي  بالقول: «آه با القيس»، وهو اسم شاعرنا امللك الضَّ

ُقتل وهو في طريقه ملقابلة ملك الرّوم في القسطنطينّية.
16 كيلومترًا  بعد  على  شوك  أّما «َحوَْمل» فيجدها كوپر 
بينهما  الّطريق  منتصف  وفي  خول»،  «الدَّ من  الغرب  إلى 
كانت «سقط الّلوى» اّلتي بدت تّلًة من الّصخور إلى درجة 

سّماها بن نوير: «تّلة با القيس».
ولألسف لم يخبرنا باحثنا املستعرب شيًئا عن «دارة جلجل» 
يستطيع  لن  تهّتًكا  القيس  امرؤ  غديرها  في  مارس  حيث 
عّمه  ابنة  يزة»  مع «ُعَن مبثله  يأتوا  أن  بقرون  بعده  القادمون 

شرحبيل؛ اّلتي قال بها غزًال مكشوًفا.
يا لها من حرّية كان يتمّتع بها الّشاعر العربّي القدمي، اّلتي 

جعلت امرأ القيس ُيبدع حني قال:
َزة ْي ويوَم دخلُت اِخلْدَر ِخْدَر ُعَن

َك َمرجلي فقاَلت لَك الَوْيالُت إنَّ
يُط ِبنا َمًعا ب تقوُل َوقد ماَل الَغ

ْيِس فانزِل َعَقرَت َبعيري يا امرَأ الَق
فُقلُت لها ِسيري وأرخي ِزماَمُه

ِل ُمَعلَّ ـ ِعديني من َجناِك ال ْب وال ُت
* راجع «شرح املعّلقات» للزّوزني.
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w{U*« Íb�—

وألّن  جغرافّيتها..  كالسيكّية  أم  كانت  حديثًة  للّنصوص، 
الّنص احلديث عادًة جغرافّيته ثابتة ال ُحترّكها الرّياح، يسهل 

حتديدها موقًعا موقعا.
لذلك تعالوا ُنرجئ احلديث عنها إلى قابل األّيام وفي مقام 
الّشعرّي  الّنص  جغرافيا  عن  تاملرّة  كالمنا  لنمحور  آخر.. 
العربّي الكالسيكّي. ملاذا؟! لكونها جغرافيا من الّصعوبة، 

إن لم يكن من االستحالة حتديدها أو العثور عليها.
وهذا يعود بسبب ما متتلكه األمكنة، وخاّصة اجلاهلّية منها 
من العناصر اّلتي جتعلها ُعرضًة لالندثار الّسريع، ّمما جعل 

مثل هذا االندثار أحد أبرز خصائصها.
اجلاهلّي،  الّشعر  في  ملموسة  بصورة  احلقيقة  هذه  تبرز 
اندثار   وقفة  لكونها  الّطللّية،  الوقفة  في  خاّصة  وبصورة 

واّمحاء بامتياز.
أّنه  املعروف  ومن  الوقفة؟!  هذه  بيت  هي  الّصحراء  أليست 
من  أّنه  يعني  ّمما  الّصحراء،  في  أثرًا  حتفظ  أن  الّصعب  من 
املستحيل أن حتافظ جغرافيا الرّمل على مواقعها وخطوطها 
وحدودها؛ إذ ليس للرّمل جغرافيا!! وما يتبّقى منها فقط 

هو األسماء.
فإذا قرأنا امرأ القيس شعرًا، نتعرّف على العديد من األمكنة 
اّلتي وردت في أبيات قصائده، خاّصًة معّلقته «ِقفا نبِك»، 

خول» و«َحوَْمل». نعثر على موضعني هما: «الدَّ
ومبراجعة كتاب «شرح املعّلقات» للزّوزني، ال نقرأ سوى أّنهما 
الّلوى»،  ـ«ِسقط  ل شرحه  في  يستفيض  بينما  موضعان، 

فيقول:
ثّم  َطرفِه،  من  يستدّق  حيث  الرَّمل  منقطع  هو  قط  السِّ إّن 
قط أيًضا ما يتطاير من الّنار، وهو كذلك  يضيف بأّن السِّ
املولود بغير متام، وفيه ثالث لّغات: َسْقط، ِسْقط، ُسْقط - 

أّما «الّلوى» فهي: رمل يعوّج ويلتوي.
خول َفَحوَْمل)؛  َم يحّدد الزّوزني أين هذان املوضعان (الدَّ إذن، ِل
ولرّمبا يعود ذلك العتقاد الّشارح العظيم بعدم أهمّية مثل 
ّليل،  بقامة «الضِّ جاهلّي  لشاعر  بالّنسبة  خاّصًة  األمر،  هذا 

ملك ِكْندة».
كوپر  مارسيل  الهولندّي،  الباحث  عليه  يوافق  لم  ما  وهذا 
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   WK�UF�« W³O³AK� W ÒOKš ‰ËR��Ë

الّشبيبة  اّحتاد  رفاق  من  مجموعة  اختيار  ّمت   1955 العام  في 
الشيوعّية في حيفا، من أجل ترفيعهم إلى صفوف احلزب مبناسبة 
ذكرى ثورة أكتوبر االشتراكّية. وقد كنت واحًدا من بني الرّفاق اّلذين 
ّية،  حزب خلّية  عضو  وأصبحت  الّشرف،  هذا  لنيل  اختيارهم  ّمت 
الواجبات  حيث  من  الّشبيبة  خلّية  عن  تختلف  خصوصّية  لها 
مسؤول  «الّشبيبة»،  صفوف  في  إبقائي  تقرّر  كما  واملسؤولّيات. 
بواسطة  الّشباب  قضايا  نعالج  كّنا  حيث  العاملة،  للّشبيبة  خلّية 
ّية في احلزب، واّلتي كان يرأسها رفيقنا طّيب الّذكر  الّلجنة النقاب
حيفا،  عّمال  مجلس  عضو  كوهني  الرّفيق  كان  سلڤاتور.  كوهني 
وكان متمرًّسا في العمل النقابّي على درجة عالية؛ فقد كان يرافق 
الّشباب إلى منّظمة الّشبيبة العاملة («نوعار عوِڤد») ويحّصل لهم 
عملهم. أماكن  في  العّمال  قضايا  جانب  إلى  كان  كما  حقوقهم. 

   W Ò¹dNA�« W ÒOÐUI ÒM�«  «dAÒM�« l¹“uð  

لقد أولينا اهتماًما كبيرًا للقضايا اليومّية للّسكان العرب اّلذين 
ذاقوا األمرّين من السياسة اّلتي كانت متارَس ضّدهم في جميع املجاالت 
احلياتّية. فقد عانوا معاناًة شديدة من االستغالل الّطبقي في العمل.

   °Êu³zUž ÊËd{UŠ ÆÆXO³�« q¼√  

كان  عدد الّسّكان العرب في حيفا يزيد عن 70 ألف نسمة قبل 
احلرب والّتهجير، ولم يبَق منهم في املدينة سوى بضعة آالف جتّمعت 
في األحياء الّتالية: وادي الّنسناس، حي عّباس، احلليصة، محّطة 

العرب  الّسّكان  عدد  ازداد  رويًدا  رويًدا  اجلمال..  ووادي  الكرمل، 
للرّزق.  ا  طلًب أتوا  اّلذين  اجلليل  قرى  ومن  حيفا،  منطقة  سّكان  من 
وبدأت تظهر مشكلة الّسكن. فإلى جانب كّل شّقة سكنّية تابعة 
للمواطنني العرب استوطنت عائلة يهودّية. وكانت املراحيض واملطبخ  
مشتركة لعدد من اجليران اّلذين جاؤوا ملزاحمة الّسّكان العرب حّتى 
على املأوى، بقصد عملّية تهجير جديدة. ولوال وقوف رفاق احلزب  
الشيوعّي، اليهود والعرب، دفاًعا عن الّسّكان وحمايتهم، لنجحت 
ا من العرب اّلذين جاؤوا من قرى اجلليل.  ـً ّي املؤامرة، وألفرغوا املدينة كل
لقد جاء هؤالء إلى حيفا بواسطة تصاريح من احلكم العسكرّي اّلذي 
وضع كاّفة العراقيل أمامهم، حّتى ال يقيموا في املدينة. فقد اضطّر 
العديد من سّكان حيفا األصلّيني أن يتركوا بيوتهم. وعندما أرادوا 
العودة إليها وجدوها محتّلة. فقد احتّلها اليهود الغرباء اّلذين اّدعوا 
األمالك  أصحاب  وأصبح  واألمالك.  البيوت  هذه  على  ملكّيتهم 
غريب..  قانون  طائلة  حتت  ووقعوا  وطنهم.  في  الجئني  احلقيقّيني.. 
أصبحت  الّساحقة  األكثرّية  أّن  كما  غائبني».  «حاضرين  فاعتبروا 

الجئة وراء احلدود.

   5ŠœUJ�«  u� W ÒO½ËUFð  

التعرّف  إمكانّية  الكادحني»  «قوت  تعاونّية  في  العمل  أتاح  لقد 
على الّناس وعلى مشاكلهم احلياتّية، حيث كانت املشاكل كثيرة 
ومتشّعبة. فقد متزّق َشمل العائالت وتفرّق األبناء عن األهل؛ وَكم من 
رّب عائلة وجد نفسه وحيًدا، أّما العائلة وجدت نفسها بعيًدا خارج 
الوطن وخلف احلدود. هذا الوضع أجبر الّناس على الّسكن في بيوت 

لف. أو غرف غير مالئمة للّسكن من حيث الرّطوبة والدَّ
وقد أدرك احلزب هذا الوضع، وناضل بكّل قوّة من أجل الّدفاع عن 
على   مقصورة  املشكلة  تكن  لم  املسكن.  عن  دافع  كما  األرض، 
الّسّكان العرب في حيفا وحدها، بل في املدن املشتركة األخرى: عّكا 
ويافا والرّملة والّلد. لذلك بادر احلزب و«جلنة الّدفاع عن األرض» في 
بداية العام 1980 إلى عقد مؤمتر في الّناصرة حضرته جموع غفيرة 
ّية جاءت من جميع أنحاء البالد لتعلن صرختها  من اجلماهير العرب

دفاًعا عن األرض واملسَكن. 
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احلياة  من  الّنمط  لهذا  نستسلم  لم  حيفا  في  الوضع  هذا  وإزاء 
ّية في حيفا، ّمت إقامة  التعيسة؛ وبناًء على قرار جلنة املنطقة احلزب
العرب  الرّفاق  ومع  للجنة.  رئيًسا  وانتخبت  البلدّي»  للعمل  «جلنة 
الّتقارير  كتابة  خالل  من  وناضلنا  الّساحة،  إلى  نزلنا  واليهود 
ّية والعبرّية. وقد أرفقنا  الّصحافّية اّلتي نشرت في الصحف العرب
الّتقارير بعرائض موّقعة من الّسكان. وفي إحدى العرائض ّمت إحصاء 
75 عائلة  وصل عدد أنفارها إلى 498 نسمة، وكان مجموع الغرف 
لهذه العائالت 105 غرف في منطقة حي وادي النسناس واملناطق 
احمليطة به، أي مبعدل 5 أنفار في الغرفة. إّنه وضع مزٍر وال إنسانّي، 
ووزارة  حيفا  بلدية  رئيس  إلى  العريضة  أرسلت  يطاق.  ال  وضع 
اإلسكان في القدس، نطالبهم بحّل األزمة اخلانقة اّلتي تشّكل منوذًجا 
لوضع الّسّكان العرب في باقي أحياء املدينة اّلذين يعانون األمرّين. 
شارع  نهاية  في  سكنّية  وحدة   30 بناء  ّمت  الّدؤوب  نضالنا  وبفضل 
عّباس (شارع املطران حّجار اليوم). وكان هذا أكبر إجناز للمواطنني 
العرب في حيفا. فقد حصل املستحّقون على البيوت بشروط مريحة 
وسهلة،  وحالفهم احلظ عندما أقدمت احلكومة على تغيير الليرة 
إلى الشيكل القدمي، حيث أصبح القرض اّلذي حصل عليه املستحق 
زهيًدا جًدا، بعد حذف عدد من األصفار من العملة اجلديدة. وبفضل 
األحياء  في  البلدّية  اخلدمات  من  كثير  على  حصلنا  الّنضال  هذا 
ّية، وأصبحنا ُعنواًنا لكّل َمن له مطلب من الّسلطة احمللّية.  العرب
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وكان املكسب الهاّم للّسكان العرب في املدينة إعادة متثيل احلزب في 
املجلس البلدّي، ودخول الرّفيق زاهي كركبي عضوًا في بلدّية حيفا، 
بعد انقطاع متثيل احلزب في البلدّية دام أكثر من 15 عاًما. كما ّمت 

تعييني رئيًسا للجنة حي وادي الّنسناس (منطقة رقم 18).
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وقد استفاد احلّي بفضل هذا الّنضال محّقًقا اإلجنازات الّتالية: 
وضع  حتسني  يوحّنا. (2)  مار  شارع  في  اخلضار  سوق  ترميم   (1)
قروض  على  احلصول   (3) ّية.  العرب األحياء  في  وزيادتها  اإلنارة 
عندما  نقوال،  عيسى  الّدكتور  مببادرة  جلنة  إقامة   (4) للّسكن. 
انتخب عضوًا في املجلس البلدّي، من أجل بناء عمارة سكنّية في 
شارع اخلوري. (5) عارضنا وأفشلنا شّق شارع يربط شارع اخلوري مع 
رفيقنا  مبساعدة  وطالبنا  مدرسة «األخوة»،  مبحاذات  قيسارّية  شارع 
أوالد  منه  يستفيد  ملعب  بناء  يتّم  أن  طوبي،  توفيق  الذكر  طّيب 
احلّي.. وهكذا سار. كما عارضنا هدم بناء أثرّي في وادي الّصليب 
البناية  وحتوّلت  شبيب»،  «بيت  باسم  املعروف  الباشا،  حّمام  قرب 

الحًقا إلى مسرح بلدّي.
شعلًة   - زالوا  وما  كانوا   - اجلبهة  ممّثلو  البلدي،  املجلس  أعضاء 
متثيل  من  زاد  ّمما  الفقيرة..  األحياء  قضايا  عن  دفاًعا  الّنضال،  في 
اجلبهة في املجلس البلدّي من عضو واحد إلى اثنني في عّدة دورات. 
واليوم أصبحت كتلة اجلبهة في البلدّية عنواًنا لكّل احملتاجني من 
الّطبقات املسحوقة، وساعدت في حّل كثير من املشاكل في األحياء؛ 
مثال ذلك تقدمي االعتراضات على ضريبة الّسكن (األرنونا)، ترميم 
عملت  اّلتي  القضايا  من  وغيرها  ّية،  العرب األحياء  في  الّشوارع 

الكتلة على حّلها.
      

ومهما حتّدثنا وكتبنا عن مسيرة  عمرها ما يزيد عن 50 عاًما، يظّل 
هذا غيض من فيض من الّنضال والّتضحية والعطاء. فلكّل رفيق 
قّصة، بل عشرات القصص من العطاء والّتضحيات، ولكّل رفيق أو 
صديق بصمة أو بصمات على خارطة الّتاريخ الشفوّي جلماهيرنا. 
شعبنا،  أبناء  من  املسحوقني  قضايا  عن  دفاًعا  أنفسنا  نذرنا  فقد 
مهتدين بالقول «تعّلم في الّنضال، وناضل عن علم»، كما يجب أّال 
ننسى دور جمعّية املبادرة اإلسالمّية، برئاسة املرّبي األستاذ فتحي 

ّية كاّفًة. فوراني، دفاًعا عن اجلذور واملقّدسات العرب
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الّضيعة  إلى  جاء  لبنان،  جنوب  في  وأعيش  صغيرًا  كنت  عندما 
بائع متجّول يبيع اليوسف أفندي، وهو نوع من أنواع احلمضّيات. 
سمعته يقول، رًدا على سؤال واحد من الّضيعة، إّنه من بلدة جوّية 
(جنوب لبنان). وحيث إّن والدتي كانت تسكن في جوّية، فقد شّدني 
أّمي.  للقاء  جوّية  إلى  أرافقه  أن  البائع  من  طلبت  إليها.  الّشوق 

فاستجاب لطلبي هذا! 
كانت لدّي سّلة من القصب تركتها أّمي قبل أن نتشرّد؛ حملت السّلة 
ولم أبّلغ أحًدا بذهابي مع البائع إلى جوّية. غير أن أختي فاطمة 
انتبهت في املساء إلى أّنني لم أعد إلى البيت؛ فأخبرَت أوالد عّمي 
بذلك، وشاع خبر اختفائي. فهّب اجلميع للبحث والّتفتيش في كّل 
زاوية ومكان فلم يعثروا لي على أثر. غير أّن أحد األقارب، قال لهم: 
سمعته يتحّدث مع بائع البرتقال! وعندما علموا أّن البائع من بلدة 
جوّية، ساورتهم شكوك بأّنني ذهبت معه للقاء أّمي.. وعندما عدت 
إلى املنزل في الّضيعة «أكلت نصيبي من الكفوف الّساخنة».. ثّم 

دار الزمان دورته، ومرّت األيام، وانتقلنا إلى مدينة حيفا.
..وإلى اللقاء مع حكايات أخرى من ينابيع الّذاكرة الّشخصّية.

(حيفا)
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كانت  املباركة  الّسورّية  الّثورة  انطلقت  عندما 
ثورة  إلى  تتحّول  ولم  واضحة،  سلمّيتها 
كّل  األسدي  الّنظام  أغلق  بعدما  إّال  مسّلحة 
بحّق  والقمع  القتل  ومارس  السلمّية،  أبواب 

املتظاهرين السلمّيني باستمرار.
يرتكب،  وسوف  ارتكب،  حرب  كّل  في  وكما 
الثوّار  أخطاء  كانت  وإن  أخطاًء،  الّصراع  طرفا 
واملجاهدين ال ُتقارن بجرائم الّنظام كونها جاءت 
كرّد فعل دفاعّي عن قتل متعّمد. فليس لنا 
أبشع  حتّمل  من  أفعال  ردود  على  نحكم  أن 
جرائم العصر، اّلتي تغّير من نفسّية وعقلّية 
وتفكير البشر، وال سيما صّحتهم، فيلجأون 
من  إّال  يفهمها  وال  يدركها  ال  أعمال  إلى 
أحاط بها علًما. فلك أن تتخّيل ماذا ستكون 
زوجك            أو  طفلك  وذبح  قتل  على  فعلك  رّدة 

أو أختك.
فيما  رأينا  وُنبدي  ننتقد  أّال  يعني  ال  هذا 
املنطق  يقبلها  ال  ممارسات  فثّمة  يحدث؛ 
اإلنسانّي الّسليم، ناهيك عن املبادئ واألخالق 
الدينّية، فمن ُيخرج أّي جهة بشرّية من دائرة 
دكتاتورّية  يصنع  األخطاء  وارتكاب  االنتقاد 
تلك     من  أخطر  تكون  قد  جديدة  وصنمّية 

اّلتي سبقتها.
في  يدرّس  وهو  البوطي  اإلمام  مقتل  كان 
املسجد، ليلة اجلُمعة املاضية، بشًعا ومرفوًضا، 
بغّض الّنظر عن اجلهة املنّفذة. وبالرّغم من تبرّؤ 
تبّني  وعدم  العملّية  من  احلّر  الّسورّي  اجليش 
أّي جهة لها، إّال أّن بعض الرّدود املتشّفية تدّل 
على أّنه ثّمة من يؤّيد هكذا أعمال إجرامّية، 

ّمما يبعث القلق ويحتاج إلى بعض الّتحليل.
لقد أخطأ البوطي كثيرًا في مواقفه من الّثورة 
الّسلطان،  تخدم  فتاوى  إصداره  وفي  الّسورّية 
صريح  تخالف  أحاديث  إلى  استناده  مثل 
القرآن تضمن طاعة األمراء، وإن ضربوا الّظهور 
وأخذوا األموال وكانت قلوبهم «قلوب شياطني 
رقم  فتواه  في  (احلديث)  إنس»  جثمان  في 
 (4/7/2011) بتاريخ  الّصادرة   (14778)
حتت ُعنوان «ضابط اخلروج على احلاكم». وهو 
الّشخص  في  ليست  املشكلة  أّن  على  دليل 
فحسب، بل باملوروثات والرّوايات الدخيلة على 
اإلسالم كذلك، اّلتي يحسبها كثير من أبنائه 

على أّنها من اإلسالم لألسف الّشديد.
الّنظام  تعجب  لم  مواقف  صاحب  كان  لكّنه 
اّلتي   (13060) رقم  الفتوى  مثل  كذلك، 
بغير  القتل  إلى  ُيلجأ  من  جترمي  في  أصدرها 
حّق والّصادرة في تاريخ (5/6/2011) حتت 
شرًعا  مجرًما  يعتبر  املُلجأ  «القاتل  ُعنوان: 
وإن كان ُمجبرًا»، وكان نّصها كالّتالي: «نّص 
الفقهاء على أن امللَجَأ إلى القتل بدون حق ال 
ولو  ذلك،  إلى  يلجئه  ملن  االستجابة  له  يجوز 
ألّن  ذلك  له،  يستجب  لم  إن  ُسيقتل  أّنه  علم 
كال اجلرميتني في درجة اخلطورة سواء، ومن ثّم 
حياته  تفضيل  القتل  إلى  للملَجأ  يجوز  فال 
على حياة بريء مثله». هذه الفتاوى وغيرها ما 
زالت منشورة في موقع الّشيخ البوطي «نسيم 

الّشام» حّتى الّلحظة.
لم تبرّر الفتاوى اخلاطئة اّلتي أصدرها البوطي 
قتله وال الفرح بقتله، فالفكر واالجتهاد يواجه 
املتينة  احلّجة  وصاحب  واالجتهاد،  بالفكر 
صائب  فاجتهاد  محالة،  ال  الغالب  هو  القوّية 
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أحرار  والّناس  خاطئ،  اجتهاد  إلبطال  يكفي 
الفهم  يواجه  أن  يجب  كما  اختياراتهم.  في 
بفهم  الواقع  األمر  لسلطة  اخلادم  الّتقليدّي 
الّتقليدّية  الّنظرة  عن  مختلفة  ونظرة  جديد 
لبعض الّنصوص احملسوبة على الّشرع، يكون 
هو  الباطل  يأتيه  ال  اّلذي  الّله  كتاب  فيها 

الفيصل واحلكم.
لقد عّلمنا ديننا احلنيف أّنه {وََمن َيْقُتْل ُمؤِْمًنا 
ُه  يَها وََغِضَب اللَّ ُم َخاِلًدا ِف ًدا َفَجزَاؤُُه َجَهنَّ ُمَتَعمِّ
َعَنُه وَأََعدَّ لَُه َعَذاًبا َعِظيًما} (الّنساء:  ِه وَلَ ْي َعَل
ِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي  ْي 93)، {َمن َقَتَل َنْفًسا ِبَغ

اَها  َي اَس َجِميًعا وََمْن أَْح ا َقَتَل النَّ األَرِْض َفَكَأمنَّ
اَس} (املائدة: 32)، أضف إلى  َيا النَّ ا أَْح َفَكَأمنَّ
َيْكُفرْ}  َفْل َشاء  وََمن  ُيؤِْمن  َفْل َشاء  {َفَمن  ذلك 
(الكهف: 29). فما بالنا باّلذي يّتخذ موقًفا 

سياسًيا أو اجتهاًدا دينًيا ال يوافق رأينا؟ 
وضعف  عجز  دليل  معنا  املختلفني  قتل  إّن 
يف  السَّ كما  يواجه،  بالفكر  فالفكر  وجهل، 

بالّسيف. 
لقد كان ُملفًتا للّنظر أّنه في اليوم اّلذي متّت 
متّت  دمشق،  في  اآلثمة  العملّية  هذه  فيه 
عملّية مباركة في أنقرة وهي وقف إطالق الّنار 
ومن  وتركّيا،  الكردستانّي  العّمال  حزب  بني 
وكأّن  األصل،  كردّي  البوطي  الّشيخ  أّن  املعلوم 
أمن  ال  بأّنه  لألكراد  رسالة  إيصال  أراد  القاتل 

وال أمان لكم مع «هؤالء» أينما كانوا.
 50 نحو  فيها  ُقتل  اّلتي   – العملّية  هذه 
بتفجيرات  تذّكرنا   - العشرات  وُجرح  شخًصا 
احلرب  إّبان  العراق  في  واملعابد  املساجد 
أجهزة  بصمات  حملت  اّلتي  األمريكّية، 
بني  الفنت  إلشعال  و...  األجنبّية  االستخبارات 
املسلمون  الّشيعة،  ضّد  السّنة  العراقّيني، 
إلخ..  األكراد،  ضّد  العرب  املسيحّيني،  ضّد 

فاملستفيد األّول هو عدّو األّمة.
جهات:  ثالث  إلى  موّجهة  االّتهام  أصابع  كّل 
جذرّي  تغيير  الحتمال  نظرًا  األسد؛  نظام   (1

كيانه،  على  ذلك  وتأثير  الّشيخ  موقف  في 
وكون الّنظام هو املسؤول األّول عّما يجري في 
سوريا 2) االستخبارات اخلارجّية وعلى رأسها 
 (3 الّدماء  من  مزيد  وسفك  الفنت  إلثارة  ...؛ 
طائفة  أّي  (من  اجلهالء  املتطرّفون  التكفيرّيون 
وحقدهم  جلهلهم  كانت)؛  أيديولوجّية  وخلفّية 
معاداة  في  مجتمعني  هؤالء  وكّل  األعمى. 

اإلسالم والّثورة الّسورّية العظيمة.
من  األسباب  وحقيقة  املنّفذ  ُهوّية  كانت  مهما 
الّسورّية  الّثورة  فإّن  اآلثمة،  العملّية  هذه  وراء 
مستمرّة ال محالة ومنتصرة بإذن الله، بالرّغم 
وجود  ومن  ترتكب  قد  اّلتي  األخطاء  من 
املنافقني، وبالرّغم من ُمكر املاكرين {وََقْد َمَكَر 
َما  ُم  َيْعَل َجِميًعا  ُر  اْملَْك ِه  َفِللَّ ِلِهْم  ْب َق ِمن  الَِّذيَن 
ُعْقَبى  ِملَْن  اُر  اْلُكفَّ ُم  ْعَل َي َوَس َنْفٍس  ُكلُّ  َتْكِسُب 

ارِ} (الرّعد: 42). الدَّ
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الواليات  (رئيس  أوباما  براك  تبّنى 
أمام  خطابه  في  األمريكّية)  املّتحدة 
هيونّية  الّشباب اإلسرائيلّي، الرواية الصِّ
بواسطة «عقلنة  إقناعهم  وحاول  كاملة، 
الفلسطينّي،   - اإلسرائيلّي  الّصراع» 
بجدوى العودة إلى الّتفاوض ومكاسبه، 
إسرائيل.  ملستقبل  ذلك  وأهمّية 
بني  خطابه  في  أوباما  دمج  ذلك  بغية 

تسعينّيات  بداية  من  هيونّي  الصِّ اليسار  مفاهيم 
القرن املنصرم - أرباح الّسالم االقتصادّية إلسرائيل، 
من  وأجزاء   - الفلسطينّيني  حقوق  عن  احلديث  دون 
هيونّي في بداية القرن احلالي -  خطاب اليمني الصِّ
احلقوق الّتاريخّية والطبيعّية للّشعب اليهودّي على 
عن  االنفصال  وأهمّية  الّتاريخّية،  فلسطني  كاّفة 
على  للحفاظ  الفلسطينّية  الّسكانّية  الّتجّمعات 
يهودّية الدولة. وبهذا سقط أوباما في وهم الّتعامل 
طبيعّية  كدولة  ومجتمع،  حكومة  إسرائيل،  مع 
واخلسارة  الرّبح  العتبارات  قراراتها  ُتخِضع  عقالنّية 
االنتباه  دون  فقط،  السياسّية  الواقعّية  أو  املادّية 
إلى محاوالت إسرائيل الدائمة لترويض الواقع وخلق 
حقائق تخدم سياساتها، أي أقلمة الواقع ملصاحلها 
اإلسرائيلّية  احلكومات  سعي  أهّمها  السياسّية. 
فرض سياسات األمر واقع على الفلسطينّيني بغية 
حكومة  خاّصًة  اّتفاق،  إلى  للتوّصل  احلاجة  إلغاء 

نتنياهو األخيرة.
تعامل حكومة نتنياهو الّسابقة في محور االستعمار 
من  رشح  وما  الفلسطينّية،  لألراضي  اإلسرائيلّي 
احلكومّي  االئتالف  في  املشاركة  األحزاب  بني  توافق 
يشي  اجلديدة،  للحكومة  املستقبلّية  والسياسات 
ُعنوانه  إسرائيل،  قناعات  في  نوعّي  حتّول  بحصول 
ونهائّي  دائم  سلمّي  حّل  إلى  للتوّصل  احلاجة  عدم 
مع الفلسطينيني بواسطة اّتفاق. أي انتهاء صالحّية 
معادلة أوسلو، دون اإلعالن الرسمّي عن ذلك. باملقابل 
وتغيير  القائمة  احلالة  على  اإلبقاء  إسرائيل  تريد 
قد  ثمن  أي  وتقليص  وصيانته  األرض  على  الواقع 
احلل  طبيعة  أّن  يعني  ال  وهذا  ذلك.  مقابل  تدفعه 
النهائّي والّدائم اّلتي سعت إسرائيل إلى فرضه على 
عّما  كثيرًا  تختلف  وشروطه  الفلسطينّي  املفاوض 
هو  الفرق  الواقع،  أرض  على  فرضه  إسرائيل  حتاول 
بكيفّية التوّصل إلى هذا الوضع. معالم األمر الواقع 
املستوطنات،  على  اإلبقاء  هي:  ا  ـً ّي يل إسرائ املطلوب 
وعلى ما يبدو لم يعد احلديث يدور فقط عن الكتل 
ال  املستوطنات؛  كاّفة  على  بل  فقط  االستيطانّية 
لعودة  ال  القدس؛  لتقسيم  ال  1967؛  حلدود  عودة 
الّالجئني؛ وإبقاء السيطرة على منطقة «سي» (أهّمها 
الّشؤون  إلدارة  الفلسطينّية  الّسلطة  إبقاء  األغوار)؛ 

اليومّية للّسكان الفلسطينّيني فقط. 
إمكانّية  بعدم  إسرائيل  قناعة  يعكس  التحّول  هذا 
للّتنفيذ  قابل  ودائم  نهائّي  اّتفاق  إلى  التوّصل 
ميكن  ال  الفلسطينّي  الطرف  وأّن  الطرفني،  يرضي 
ّية  احلال القوى  وموازين  بالّظروف  مطالبه  يفرض  أن 
في  شروطها  إسرائيل  فرض  بينما  إسرائيل،  على 
اتفاق سالم، يعني انهيار الّسلطة وخسارة االّتفاق. 
اختيار احلفاظ على الوضع الراهن جاء كونه أفضل 
ا من أي وضع آخر، ألّنه ال يكلف إسرائيل  ـً ّي يل إسرائ
حّتى  اقتصادّي،  أم  أمنّي  أم  سياسّي  ثمن،  أي 
حلفائها  مع  الّشيء  بعض  عالقاتها  تراجعت  لو 

الّتقليدّيني، مثل: الواليات املّتحدة وأوروّبا. 
مبا  اإلسرائيلّية،  واملواقف  السياسات  في  التحّول 
وال  بفراغ  يحدث  ال  الفلسطينّية  باملسألة  يتعّلق 
يتعّلق فقط بحسابات سياسّية داخلة أو اعتبارات 
ّية. قرار بهذا احلجم يرتبط ارتباًطا وثيًقا بعوامل  حزب
في  حتصل  إضافّية،  وأمنّية  واقتصادّية  سياسّية 
والعاملّية. لذلك جند أّن  واإلقليمّية  الداخلّية  البيئة 
القناعة اإلسرائيلّية بإمكانّية فرض األمر الواقع دون 

الوصول إلى اتفاقّية سالم تأّثر من: 
الّتحوّالت في القناعات اإلسرائيلّية وموافق املجتمع 
ميكن  ا؛  ـً ّي يل إسرائ املقبول  احلل  لطبيعة  والّنخب 
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إسرائيل  في  جديد  إجماع  بوجود  القول 
وأّن  الفلسطينّية،  بالقضّية  يتعّلق  مبا 
قضّية االستعمار لم تعد قضية تقسم 
شرخ  تشّكل  وال  اإلسرائيلّي  املجتمع 
هذا  على  دليل  أبرز  املجتمع،  في  حاد 

ّية.  غيابها عن املعركة االنتخاب
ّية الّتقليدّية اّلتي  انهيار املنظومة العرب
إقامتها؛  منذ  إسرائيل  معها  تعاملت 
األرض  ملبدأ  نهاية  وضع  الّتحول  هذا 
ّية  العرب احلكومات  مع  اتفاقّيات   - الّسالم  مقابل 
ألّنه ال ميكن، من منظور إسرائيلّي، ضمان مستقبل 
ّية اّلتي كانت حتمي هذه االّتفاقيات.  األنظمة العرب
مع  سالم  إلى  تصل  أن  تستطيع  ال  إسرائيل  وألّن 

ّية.      الّشعوب العرب
معه  الّتعايش  وميكن  محموًال،  بات  األمني  الّثمن 
بعد االنتهاء من بناء جدار الفصل العنصري. وكذلك 

ميكن حتّمل الّثمن األمنّي في غزة. 
احلكم  مدن  في  الفلسطينّيني  وحبس  الفصل  جدار 
الّذاتي يضّمنا مًعا للحفاظ على امليزان الدميوچرافّي 
الفلسطينّيون  يشّكل  وال  اليهود،  الّسّكان  لصالح 

ا على «يهودّية الّدولة».  ـً ا جدّي ـً ّي تهديًدا دميوچراف
أوروبا مشغولة بنفسها وكذلك الواليات املّتحدة، وال 
ضغط عاملّي جّدي على إسرائيل. ومن كان مّنا على 
تناقض أو خالفات إسرائيلّية - أمريكّية، اكتشف 
وقف  عدم  من  تتأّثر  أن  من  أعمق  العالقات  أّن 

االستيطان أو جتميد املفاوضات. 
من  واّتفاقّيات،  سالم  إلى  بحاجة  إسرائيل  كانت 
لتدخل  التسعينّيات  بداية  في  أخرى،  أمور  ضمن 
الّسوق العاملي وجتنيد االستثمارات وإنهاء املقاطعة 
االكتفاء  بإمكانها  أّن  اكتشفت  ثّم  ومن  ّية.  العرب
بعملّية تفاوض لتحقيق ذلك، واآلن هي على قناعة 
أّنها حتوّلت إلى جزء من االقتصاد العاملي دون شروط 
بفضل قدرة الّشركات االقتصادّية، ومستوى التّطور 

وحاجة االقتصاد العاملّي لها، ال العكس.  
إسرائيل في مراحل متقّدمة جًدا من تغّير جغرافّية 
ودميوچرافّية القدس، وخلق واقع ال عوده عنه. فهي 
وُتصهر  والّشرقّية،  ّية  الغرب القدس  بني  احلدود  متحو 
الفلسطينّية  والّسلطة  رجعة.  دون  املدينة  شطري 
في  الفلسطينّيني  لغالبّية  املدنّية  الّشؤون  ُتدير 
 ،(Bو   A (مناطق  الكبيرة  الّسكانّية  التجّمعات 
حوّلت  وقد  املناطق.  باقي  على  تسيطر  وإسرائيل 

إسرائيل دفع فاتورة االحتالل إلى الّدول املانحة. 
ل هذا الواقع تهرّب إسرائيل من العودة إلى طاولة  سهَّ
املفاوضات، واحلفاظ على احلالة السياسّية كما هي، 
وانتهاج سياسة تغيير الواقع على األرض؛ مبا يخدم 
ا عن  ـً مصاحلها. وفي الوقت ذاته عدم اإلعالن رسمّي
موت املفاوضات ومنع تكفيك الّسلطة الفلسطينّية. 
تسعى  الواقع  أرض  على  اإلسرائيلّية  فالسياسات 
أّي  وإلغاء  وترسيخها،  القائمة  احلالة  صيانة  إلى 

إمكانّية للّتسوية. 
مواقف  في  والّتحوّالت  اإلستراتيجّية  هذه  ظّل  في 
نّية  وجود  وعدم  إسرائيل،  في  واحلكومة  املجتمع 
بالّضغط  ّية،  عرب حّتى  وال  ّية،  أوروب وال  أمريكّية، 
على إسرائيل لتغيير سياساتها، وانتهاء معادالت 
للمشروع  احلقيقّي  التحّدي  يأتي  قد  أوسلو، 
الفلسطينّي،  الّشعب  رحم  من  احلالي  اإلسرائيلّي 
كاّفة  لدى  واملطالب  القناعات  تتغّير  أن  بعد 
منظومة  حتت  الواقع  الفلسطينّي،  الّشعب  فئات 
السيطرة اإلسرائيلّية، وبداية تفكير جماعّي جديد 
الّشعب  فئات  لكاّفة  مشترك  حترّر  مشروع  لطرح 
الفلسطينّي، يطالب باحلقوق الطبيعّية والّتاريخّية 
للّشعب الفلسطينّي وتقرير مصيره بنفسه، واحلصول 
على حقوقنا كشعب مثل بقّية شعوب العالم، ال أن 
ال  قد  فلسطينّية،  دولة  إقامة  مبطلب  فقط  نكتفي 
ميكنها أن توّفر أدنى تلك املطالب. حينها، تتغّير 
ويفشل  احللول،  معها  وتتغّير  واملطالب  املعادالت 
سياسات  بفرض  االستعمارّي،  اإلسرائيلّي  املشروع 

األمر الواقع ويتبّدل رغًما عنه.
(*) منّسق مشروع دراسات إسرائيل - «مدى الكرمل» 
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إّن اللحظات التى متر على اإلنسان وهو في حالة صالة هي حلظات 
راحة حقيقّية. حيث إّن اإلنسان يضع ذاته وبكل ثقلها أمام الله؛ 
لكي يسمع وميّيز صوته املوّجه له من خالل واقعه املُعاش ألّن الله ال 
يَّ َيا َجميَع  يكّلمنا بلغات غريبة عن واقعنا ومحيطنا. {َتعالوا إلَ
املؤمن   .(28:11 (متى  ُأرِيحُكم}  وََأَنا  اْألَْحمال،  وََثقيِلي  املُْتَعبَني 
الصالة،  حلظة  وفي  بالله،  متعّلق  كّله  ووجوده  حياته  بأّن  يشعر 
ليستوعب اإلنسان معنى أّن كيانه ووجوده مستمّر من الله، وبالّله، 
وموّجه إليه أيًضا. {الَّذي ِبِه َنْحَيا وََنَتَحرَّك وَتوجد} (أع 29:17أ). 
تنمو  خاللها  من  والّصمت،  للهدوء  حلظة  وهي  الصالة،  حلظة  في 
من  وتصدر  تنبثق  الّصمت  حلظة  وفي  لإلنسان.  الباطنّية  القوى 
أعماق اإلنسان صرخات فرح وتأوّهات آلم يصبحان كالبخور أمام 
ألّن  الّصالة  في  باإلميان  نتحّلى  وأن  نؤمن  أن  علينا  الله.  عرش 
مشاعرنا وخواطرنا وأفكارنا وطموحاتنا تتحّول في الّصالة إلى عمل 
ممزوج بالفرح والّدهشة واأللم والتوّسل، حسب ظروف ووضع كّل واحد.
 (1) الله؟  كلمة  في  الّتأمل  في  تدخل  كيف  الّسؤال  يأتي  وهنا 
فّتش عن الوقت وحّدد املّدة. (2) اختر املكان املناسب، {ِعْنَدَما ُتريُد 
ِة َصلِّ إلَى  َي ابََها، وَُهناَك ِفي اخلْف أَْن ُتَصّلي، ادُخل ُغرَْفَتك وَأَْغِلْق بَ
يَك» (مرقس 6:7). (3) سأل عن دوافعك: ملاذا أصّلي؟ يسوع  َأِب
صمت  في  اختالء،  في  ادخل  يدعوك. (4)  وهو  هنا  الرّب  صّلى، 

داخلّي وخارجّي.
الرّوح  استدِع   (2) الّصليب.  بإشارة  ابدأ   (1)  ∫q�Q Ò²�«  W¹«bÐ

ويعّلمنا  فينا،  يصّلي  الرّوح  ضعفنا. (إّن  لنجدة  يأتي  إّنه  القدس، 
الصالة). (3) انتبه إلى حضور الّله احلّي، اآلب واالبن والرّوح القدس 
(الّثالوث). إذ ال ميكننا أن نتحّدث إلى الله بطريقة حميمة، إن لم 
نحّس بوجوده وبتفرّغه لنا. (4) اصِغ إلى الّله يكّلمك، اقرأ الكتاب 
املقّدس. (5) تذّكر كالمه، كرّر ما سمعت أو قرأت. (6) قارن بني 
حياتك اّلتي تعيشها وكالم الّله، من خالل الّنص اّلذي قرأته. (7) 
اطلب أن تفهم مشيئة الّله. (8) حاور الّله وحتّدث إليه. (9) عّبر 
عن رغباتك ورّدات فعلك على ما سمعت أو عشت. (10) اشكر، 
في  الّله  مشيئة  تتّم  أن  اطلب   (11) احزن.  افرح،  أطلب،  عاتب، 
حياتك. اخلامتة: (1) صلِّ أبانا والّسالم... (2) اشكره على الوقت 

اّلذي استقبلك فيه. (3) افرح به، وعده بأّنك ستعود إليه.
التشّتت،  التأّمل:  في  الرئيسّية  الصعوبات   (*) ملحوظتان: 
اجلفاف، الّسأم. (*) حتاول بطريقة ما أن تعيش التأّمل واالختالء 

والتطّلع من خالل الّنظر إلى وجه الّله نظرة حب.
ة الّدخول في حياة اإلصغاء والّصالة: لكي ندخل  ö…∫ كيفّي ÒB�«

خاذ خطوة مدروسة  ونندمج في حياة الّصالة، ال بّد لنا من كيفّية اَتّ
لكي نخطو خطوة إلى عمق هذه احلياة: ومن هنا نستطيع أن نقّدم 
دروًسا كثيرة أو دراسة شاملة عن هذا املوضوع.. ولكن نختار بعض 

الّنقاط التي تبدو مهّمة.
كيان  كّل  والّشامل:  الكّلي  اإلنسان  به  يقوم  نشاط  هي  الصالة 
اإلنسان يقوم بالّصالة. فالّشخص بكامل واقعه وحقيقته هو الذي 
مجد  وهي  األخيرة،  الغاية  نفس  لديه  الروح  مثل  فاجلسد  يصّلي. 
الّله احلي. وإن كان التأّمل هو مجهود تقوم به الّنفس على مستوى 
العقل، ومبنّي بشكل عام على الّتعبير عن الرّغبات الّشخصّية؛ 
ال بّد لنا بأن نقّر بأّن اجلسد هو أيًضا يقوم بنشاطه العبادّي أثناء 
الّصالة، وهذا الّنشاط وهذه احلركات تعّبر عن شّدة الّتركيز واالنتباه 
أثناء  اجلسد  نشاط  وضمن  اللحظات.  هذه  مثل  في  املصّلي  لدى 
الصالة: الرّكوع، االنحناء العميق، واللذين يعّبران عن احلّب واملعرفة، 
وهناك أيًضا اخلضوع أو الّسجود اّلذي يعّبر عن العرفان باجلميل 
من قبل اإلنسان لّله. ولهذا يجب أن نعطي أهمّية خاّصة لضرورة 

الّصالة بشخصّية موّحدة ومتكاملة الكيان أمام الّله.
وجاّدة  صعبة  شروًطا  يتطّلب  فّن  أو  علم  كّل  بشرّية:  ال الدوافع 
املستمر  للّتدريب  طوال  لساعات  يخضع  فالفّنان  الكتسابه، 
واملتكرّر ألجل أن يكتسب تقنّية أو مهارة أو صناعة خاّصة لفّنه. 
هكذا الصمت والصالة يتطّلبان اجلدّية للحصول على مهارة تسمح 
الّله.  صوت  لسماع  الّصالة  في  الّصمت  فّن  بامتالك  للّشخص 
فالّصالة الصامتة حتتاج إلى اجلدّية عن طريق أعمال مناسبة وموافقة 
حّتى يتسّنى لإلنسان الوصول إلى أن يكون ابًنا للّصالة الصامتة، 
وأن يجيد فّنها. علينا أن نتواضع وأن نقّر بصعوبة الّدخول في حياة 
فاإلقرار  مبستحيل.  ليس  ذلك  ولكّن  احلقيقّي،  واإلصغاء  الّصمت 
بالّصعوبة ال يعنى استحالتها كما أّنه ال يترك مجاًال للّتساهل 
هو  اإلصغاء،  حياة  في  الّدخول  صعوبة  من  يزيد  وّمما  الّتهاون.  أو 
في  املوجودة  واملتزاحمة،  املتراكمة  واملشغولّيات  املشاغل  صعوبة 
كيان اإلنسان على عقله أثناء صمته في الّصالة، وبالّتالي يتطّلب 
مجهوًدا كبيرًا من املصّلي لكي يتجاوز هذه الّتجربة ويرّكز فيها 
بإمعان. فإذا ضعف اإلنسان املصّلي أمام هجوم مجموعة األفكار 
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عليه أثناء اإلصغاء في صالته، ولم يستطيع أن يتصّدى لها، عليه 
باسم  كمادة صالة إلى اآلب السماوّي،  األفكار  يقدم مثل هذه  أن 
االبن احلبيب يسوع املسيح. وسوف نرى أّن الروح القدس يتقّبل هذه 
الّصالة كهدّية من املؤمن، ويعمل على حتقيقها، فإذا كانت هناك 
أفكارًا للّنجاسة أو للّشر، قام الروح القدس بعملّية تطهير للذهن 
وللقلب من هذا الّشر، وإذا كانت رغبات مقّدسة وطموحات تبغي 
الفائدة العامة، ينهض الروح القدس ملساعدة املصّلي على حتقيقها. 
ا على انفراد مع َمن نعرف  «التأّمل هو حوار صداقة... جنريه غالًب

أّنه يحّبنا» (القديسة تريز اآلفيلّية).
االنتباه  من  نوع  إلى  ويتحّول  صامًتا  احلديث  يصبح  التأّمل  «في 
الوّدي نحو يسوع، ذلك االنتباه الوّدي الذي يجب أن يتروحن دوًما 
أجله» (من  من  والتأّلم  احلياة  على  وعازمة  هادئة  إرادة  يصبح  وأن 

كتاب مع يوحنا للصليب، ص64).
«كي تقتدي الّنفس بيسوع املسيح، عليها بادئ ذي بدء، أن تغّذي 
في  تتأّمل  وأن  باملسيح...  اإلقتداء  في  مستمرّة  رغبة  ذاتها  في 
حياته كي تتصرّف في كّل أعمالها تصرّف املسيح ذاته» (القديس 

يوحنا الصليب، صعود جبل الكرمل، 1: 13، 3).
e∫ هل توجد عالقة واقعّية بني الّله واإلنسان؟ فإذا كانت توجد  ÒOL²�«

هذه العالقة على أّي أساس تبني هذه؟ هل توجد موضوعّية في 
هذه العالقة؟ الله واإلنسان هل يستطيعان التحّدث فيما بينهما 
للّتواصل  يستخدمان  لغة  أية  احلقيقي؟  التفاهم  إلى  والوصول 
واحد؟  صوت  حوارّية،  ّية،  جدل رمزّية،  لغة  هي  هل  بينهما؟  فيما 
األشياء  في  اإلنسان  يفكر  هل  أو  يطيع؟  واإلنسان  الله  يأمر  هل 
أو  العشرة  الوصايا  قاعدة  على  واملبنّية  الله  وتعجب  ترضي  اّلتي 
اآللهّية وبالّتالي اإلنسان يحّققها؟ هل توجد مساحة فيها يشعر 
ّية في خطة الّله الكاملة؟ معّلمو الروحانّية رمبا  اإلنسان باالستقالل
غير مّتفقني على الطريقة اّلتي وضعت بها املشكلة بهذه األسئلة، 
على  معهما  الّتعامل  يجب  ال  واقعني  هناك  إليهم  بالنسبة  ألّنه 
بالروح  تتم  واإلنسان  الله  بني  العالقة  منقسمني.  كأّنهما  أساس 
القدس، األقنوم اإللهي الذي يشارك اإلنسان في حّب اآلب واالبن. 
يجعل  اإلنسان  في  اإللهّي  للحّب  احلضور  هذا  أي  املشاركة،  هذه 
الذي  واإلنسان  الله  بني  عاطفة  إمكانية  أو  تداخل  إمكانية  هناك 
ُخلق من هذا احلب. ليس هذا فقط، لكن السكنة اإللهّية اّلتي في 
اإلنسان ال جتعل الله في موضع خارجّي أو بعيًدا عن واقعنا البشرّي 
املعاش، ولكن يصبح عمله داخلّي باطنّي لطبيعتنا. توجد عالقة 
يستخدم  للحرّية،  احلقيقي  الّضمان  هو  وهذا  وسّيده،  اإلنسان  بني 
مشاعره وأفكاره. اختار اآلباء استخدام لغة الرّمز، لكي يتّم الّتواصل 
يأتي  الّتمييز  لآلباء،  بالّنسبة  البشرّي.  أو  واإلنسانّي  اإللهي  بني 
في  للحياة  حقيقّي  فن  عن  عبارة  وهو  الّصالة،  ممارسة  خالل  من 
احلّية  العالقة  من  جزء  هو  حال  كل  على  الّتمييز  القدس.  الروح 
بني الّله واإلنسان، أو باحلرّي هو املساحة اّلتي من خاللها اإلنسان 
يختبر العالقة مع الله كخبرة حرية، وكإمكانّية إبداع. في الّتمييز 
املصحوب باإلصغاء يختبر اإلنسان هويته كخالق لشخصّيته. بهذا 
االنفتاح  يكتشف  اإلنسان  خالله  من  فّن،  الّتمييز  يصبح  املعنى، 
على ذاته حّتى يصير ُمبدًعا في الّتاريخ، بل صانًعا لتاريخه بذاته! 
إذن الّتمييز عبارة عن عالقة واقعّية، بالّضبط مثل اإلميان ذاته. 
ألّن اإلميان املسيحي هو عبارة عن عالقة واقعّية، ألّن الّله هو الذي 
يوحي وهو اّلذي يتواصل معنا عن طريق احلب، واحلب يعرض ويقترح 
ليصل إلى معرفة «األنت». الّله هو حب ألّنه تواصل مطلق، عالقة 
ّية للحب، سواء احلب  إبداعّية، سواء في أعماله األساسّية أو البدائ
فخبرة  ولهذا  اخلليقة.  مع  وكذلك  الّثالثة،  األقانيم  بني  املتبادل 
فقط  تكون  ال  الّتمييز  في  اإلنسان  يختبرها  اّلتي  احلرّة  العالقة 
عالقة بني إنسان والله، ولكن حتتوي العالقة بني اإلنسان واإلنسان، 
وبشكل مباشر اإلنسان واخلليقة. منذ اللحظة اّلتي يدخل فيها في 
عالقة حقيقية وشرعّية مع الّله، معني هذا أّنه يدخل حتت بصر 
احلب في عالقة حّية مع كّل ما هو موجود. واّلذي لديه هذه الرؤية 
معناه يستقبل هذه القاعدة أو األسس اّلتي تلحم األبناء في رباط أو 
قيد مجتمعني معنا في جزء من اخلليقة، ويعملوا على إبراز الّشركة 
ككيانات من هذا الوجود. منذ الّلحظة التي يشير فيها األبناء إلى 
من  جديد،  مبعنى  يوحي  فحضورهم  الواقعّي،  اإللهّي  البعد  نفس 
خالله كّل شيء وكل فعّل يصبح أكثر ُعمًقا. الّتمييز هو الفن اّلذي 
من خالله نفهم أنفسنا، واضعني في عني االعتبار هذا البناء املتالحم 

املتوّحد مًعا، فنرى خالل الوحدة، بعني إلهّية وعني وحدة احلياة. 
إذا قمنا حًقا بتطبيق هذه اخلطوات البسيطة في حياتنا نستطيع 
بالفعل أن منّيز ونعرف صوت الّله لنا في حياتنا، من خالل واقعنا 

اّلذي نعيشه، واحمليط بنا.
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أخي القارئ، منذ أن كتبت أّول مقالة حتت هذا العنوان، قلت بأّنني 
سأعتمد على الّنصوص الواردة في القرآن الكرمي والسّنة، وكذلك على 
أقوال العلماء؛ وأّكدت مرارًا أّن الرسول (ص) أّدبه رّبه فأحسن أدبه، 
ولهذا سأسوق إلى حضرتكم بعض الّتوجيهات الرّبانية للّنبّي (ص).

رَأ ِباْسِم رَبَِّك  أّول ما نزل على رسول الّله (ص) أوائل سورة العلق {ِاْق
َم  رَأ وَرَبَُّك اْألَْكرَم * الَِّذي َعلَّ َساَن ِمْن َعَلق * ِاْق الَِّذي َخَلْق * َخَلَق اْإلْن
ْم}. ُيقال هذا الكالم للّنبّي ُمحّمد  ْم َيْعَل َساَن َما لَ َم اْإلْن َعلَّ ِم *  ِباْلَقَل
األمّي، اّلذي كان جوابه جلبريل. «ما أنا بقارئ». لكّن أمّيته لم متنعه 
من أن يجعل أحد األسس لدينه هو العلم املقرون بالعَمل، وحّث عليه 
فقال: َمن سَلَك طريًقا يلتمس فيه ِعلًما َسّهل الّله له طريًقا إلى 
اجلّنة. بل عّلم الّناس أّن العلم أثره يبقى بعد املمات، فقال: «إذا 
ماَت ابن آدم انقَطع عمله إّال من ثالث: صدقة جارية أو علم ينتفع 
به أو ولد صالح يدعو له». وقال: «الّدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، 
إّال ذكر الّله تعالى وما وااله، وعاًملا أو متعّلًما». بل ذهب إلى أكثر 
من ذلك، ذهب إلى الّنهي عن كتم العلم الّنافع، فقال: «َمن ُسئل 
عن علم فكتمه أجلم بلجام من نار»، واعتبر العلم فريضًة على كّل 
مسلم، فقال: «الِعلم فريضة على كّل ُمسلم». ومعناه يشمل الرّجال 
والّنساء على حّد سواء، لذلك خّصص يوًما في كّل أسبوع يلتقي 
ألّنها  إّال  الّتوجيهات  هذه  تأتي  كانت  وما  ليعلمهّن.  الّنساء  فيه 
اإلرادة الرّبانّية اّلتي أمرت بالعلم وحّثت عليه، فنطق لسان الّنبّي 

(ص) بكثير من أحاديثه على ضرورة العلم. 
تعالى:  قوله  البعثة،  بداية  في  الّله  لرسول  الرّباني  الّتوجيه  ومن 
ا ِبِنْعَمِة رَبَِّك  ْر * وََأمَّ اِئَل َفَال َتْنَه ا السَّ ْر * وََأمَّ تيُم َفَال َتْقَه َي ا اْل {َفَأمَّ
َفَحدِّثْ}. انظر إلى أّي خلق عظيم يوّجه الّله رسوله؛ إّنه يوّجهه إلى 
وهو  لسانه  فنطق  املعاشرة،  بحسن  إليهم  واإلحسان  األيتام  كفالة 

يشير بإصبعيه ويقول: «أنا وكافل اليتيم كهاتني يوم القيامة».
يعني أّنه سيكون جليس الرّسول (ص) يوم القيامة، ثّم تأتي اآلية 
الّثانية من سورة الّضحى بعد هذه اآلية لتأمر الرّسول (ص) وَمن سار 
اِئَل َفَال َتْنَهرْ}، أي إذا جاء أحد يطلب الّصدقة  ا السَّ على نهجه {وََأمَّ
واإلحسان إليه ّمما ملكك الّله فإن كان معك اعطيته عن طّيب خاطر، 
ا ِبِنْعَمِة رَبَِّك  وإن لم يكن معك شيء منه فُقل له قوًال حسنا {وََأمَّ
َفَحدِّثْ}. قال أهل العلم أفضل احلديث في هذا الباب إّنه إذا انعم 
ق منها في أوجه اخلير وأن  الّله عليك مبال أو بأّي نعمة كانت فتصدَّ
تظهر هذه الّنعمة عليك بأن توّسع على نفسك وعلى أهل بيتك 
وعلى َمن تعول دون إسراف أو تبذير، وأن تكثر من شكر الّله على 

هذه الّنعمة ودعائه أّال يزيلها عنك. 
ومن الّتوجيه الرّباني لرسول الّله (ص) في مطلع هذه الّدعوة {َفإَذا 
بعد  اآليات  هذه  جاءت  وقد  َفَأرِْغب}.  رَبَِّك  َى  وَإلَ  * َفاْنصب  َفرَْغَت 
أمور  على  اآليات  هذه  وتشمل  ْسرًا}،  ُي اْلُعْسِر  َمَع  {إنَّ  تعالى  قوله 
عّدة، منها تربية الّنفس على األمل باملستقبل، مهما اشتّد الَكرب 
وتلوّنت املصائب. فال ينبغي أن يتسرّب اليأس إلى القلب، بل يجب 
أم  عاجًال  إّما  إليه،  للوصول  يعمل  ُمزهر  مستقبل  إلى  يتطّلع  أن 
آجًال. وإّن وقت الرّاحة والّسكون والّدعوة قد انتهى، وأّن الواقع اجلديد 
يتطّلب مواصلة العمل فإذا انتهيت من مهّمة فإن أمامك مهّمات 
أخرى عظام، ومع هذه املواصلة في العطاء ال تطمع بأجر من أحد، 
وال تنظر إلى ما في أيدي الّناس. ولكن كن عفيًفا، وهكذا كان. 
البن  فقال  أصحابه،  نفوس  في  املفاهيم  هذه  ترسيخ  على  فعمل 
احفظ  يحفظك؛  الّله  احفظ  كلمات:  أعلمك  إّني  ُغالم  عّباس «يا 

الّله جتده جتاهك».
ِه ِمْن  ْي ومن الّتوجيهات الرّبانّية للرّسول (ص) {ُقْل َما َأْسَألَكم َعَل
أَْجرٍ}، وفي هذا الكالم تربية للرّسول بأن يتحّمل عبَء الّدعوة إلى 
الّله مخلًصا له في ذلك، وليبلغ رسالة رّبه وأجره على الّله ألّن الغاية 
العظمى مرضاة الّله وهذا احلال اسلم للداعية إلى الّله ليستجيب 
الّناس إليه وبذلك نطق  لسان الرّسول، فقال: «إّمنا األعمال بالنّيات».

َي  ِه ِبالَِّتي  {ِاْدَفع  تعالى  قوله  اخللقّية  الرّبانية  الّتوجيهات  ومن 
يٌّ َحِميم * وََما َيْلَقاَها  ُه وَِل َنُه َعَداوًَة َكَأنَّ ْي َنَك وَبَ ْي أَْحَسن * َفإَذا الَِّذي بَ
إالَّ الَِّذيَن َصَبرُوا َما َيْلَقاَها إالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيم}. هذه َدعوة من الّله 
إلى الرّسول (ص) بأن يدفع باخلصلة احلسنة أّي سوء قد يصدر من 
الّناس. وتصوّر معي أخي القارئ أّن هذه الكلمات تأتي في الفترة 
ة حيث الّتنكيل والقتل والّتشريد إّال أّن ضرورة التخّلق بهذا  املكيَّ
قوّية  إرادة  ذا  رجل  باحلسنة  الّسوء  يدفع  اّلذي  ألّن  الزم؛  أمر  اخللق 
العظيم  األجر  على  ليحصل  الغيظ،  بكظم  األذى  يتحّمل  صبور 

على هذا اخللق من رّب كرمي عظيم.
أخي القارئ قد يطول احلديث في هذه املضامني ولكن هي ذكرى لنفسي، 
ولكم راجًيا من الّله أن ينفعنا مبا تعّلمنا أّنه نعَم املولى ونعَم الّنصير.  

©pO�u�UJ�« ÂËd�« W ÒO�d� 
Ò

w�Ëd�« fOzd�«®         ÈbF� u�√ ”uO�U�√ X|—bML�—_«
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WLF	 w�	U	 œ«b�≈

عالجّي،  ڤيتامني  هو   (B3 (ڤيتامني  نياسني 
فهو  األمراض..  من  عدد  عالج  في  يساعد 

بعبارات بسيطة ڤيتامني هاّم جًدا للجسم.

5ÝUOMK� W ÒO×B�« bz«uH�«

الغذاء،  مصادر  من  عدد  في  متوافر  نياسني 
الّلحوم  الّدواجن،  األسماك،  األلبان،  كمنتجات 

اخلالية من الّدهون، املكّسرات والبيض.
لقد استغرق الباحثون والعلماء وقًتا طويًال من 
صّحة  على  النياسني  فوائد  بني  للرّبط  الزّمن 

اإلنسان والتأّكد منها.
تنشيط  في  B3 (نياسني)  ڤيتامني  يساعد   -
الدورة الدموّية، ويساعد في احلفاظ على صّحة 
في  يساعد  كما  المًعا،  متوّهًجا  ويجعله  اجللد 
تقوية الذاكرة، ويعالج اضطرابات اجلهاز التنّفسّي 

واألوعية الدموّية، وغيرها من العالجات.
إفراز  من  ويزيد  الهضم،  عملّية  في  يساعد   -
احلفاظ  في  كثيرًا  يساهم  فهو  املعدة،  سوائل 
كما  الهضمي.  للجهاز  السليم  العمل  على 

ويحّسن  صحّية،  لشهّية  الّترويج  في  يساعد 
عملّية الهضم.

من  كبيرة  فجرعات  الكولسترول،  يخّفض   -
خفض  في  تساعد  (نياسني)   B3 ڤيتامني 
في   (LDL) السّيئ  الكوِلسترول  مستوى 
اجلسم؛ باإلضافة إلى أّنه يساهم في رفع مستوى 
الكوِلسترول اجلّيد (HDL) في اجلسم. فارتفاع 
جدران  سماكة  مينع  اجلّيد  الكوِلسترول  مستوى 

الّشرايني، ويقّلل من تصّلبها.
- يساعد ڤيتامني B3 (نياسني) في عالج داء 
وتعني  التينّية  كلمة  ـ«ِپالچرا»  ال ـ«ِپالچرا».  ال
املرض  على  وُتطلق  اجلاف،  أو  اخلشن  اجللد 
ـ«ترپتوفان»  الّناجت عن نقص احلمض األمينّي ال
اجلسم  داخل  يتحّول  اّلذي   ،(Tryptophan)
بعض  في  هاّم  بدور  يقوم  واّلذي  نياسني،  إلى 
عملّية  في  إنزميّي  كمساعد  الّتفاعالت، 
األكسدة؛ بنزع الهيدروجني من بعض الپروتينات 

في أثناء عملّية الّتمثيل الغذائّي.
تظهر  اجللدّية:   (1) ـ«ِپالچرا»:  ال أعراض  ومن 
وخشن،  جاّف  جلد  شكل  على  اجللدّية  األعراض 
الّشمس  بحروق  شبيهة  حمراء  بقع  باصطحاب 
في اليدين والقدمني وحول العنق والوجه، تتحّول 
فيما بعد إلى قشور ُبنّية الّلون. (2) املعوّية: 
تتمّثل في تكرار عملّيات اإلسهال والتقّيؤ، ما 
يؤّدي إلى فقدان الّشهية، وآالم حاّدة في البطن، 
والّلسان.  الفم  في  وتقرّحات  التهابات  يليها 
(3) العصبّية: مع تقّدم املرض، حتدث التهابات 
واالكتئاب  بالهذيان  مصطحبة  األعصاب،  في 

وكثرة النسيان وعدم املباالة.
وهن  بعالج  (نياسني)   B3 ڤيتامني  يساعد   -
العضالت، وبعض املشاكل العصبّية؛ مثل: شلل 
«بيل»، إلتهاب العصب الّثالث، الِفصام، وبعض 

األمراض العقلّية.. وهو منّشط فّعال للذاكرة.
خفض  في  (نياسني)   B3 ڤيتامني  يساعد   -

مستويات الّسّكر في الّدم.
وإذا كان الّشخص يعاني من آفة القروح، واخلرَف، 
العضالت،  وضعف  واإلرهاق،  والّدوار،  واإلسهال، 
وخفض  األطراف،  وآالم  والّصداع،  التنّفس،  وسوء 
حّل  في  مساعًدا  سيكون  فالنياسني  الشهّية، 
بعض هذه املشاكل. ومن احملّبذ تناول مكّمالت 
الّطعام   إلى  إضافًة   (B3 (ڤيتامني  نياسني 

الغنّي بنياسني.

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

©q ÒLJ*« ÒVD�«Ë ¨WLOK��«Ë W ÒO�B�«
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W{U|—Êu ÒK� q�d� ∫U�—d�|

«بلومفيلد»  استاد  على   ،(2050) الّسبت  غد  يوم  األضواء،  تتسّلط 
في يافا - تل أبيب، واملواجهة الّنارّية بني متصّدر الئحة الدرجة العليا 

مكابي تل أبيب، ومحتّل املرتبة الّثانية مكابي حيفا.
10 نقاط تفصل بني الفريقني، وإن لم تكن هناك مفاجأة كبرى وغير 
متوّقعة، سيتوّج مكابي تل أبيب كبطل الّدوري في نهاية املوسم.. وإن 
كانت هناك رغبة في صفوف مكابي حيفا لتغيير هذا الواقع، فعليهم 
الفوز، والفوز فقط، في املباراة غًدا. يأتي حيفا إلى هذه املواجهة بعد 

 …—«b ÒB « V × ¹ U O ½U á Ý≈
°U ½d  V ²M  s

استاد  من  ثمني  بفوز  العودة  من  اإلسپاني  املنتخب  متّكن 
«دو فرانس»، بعد تغّلبه على املنتخب الفرنسي (0-1)، 
مساء الثالثاء، ضمن املجموعة الّتاسعة من تصفيات القارة 

ّية، املؤهلة لكأس العالم في البرازيل، العام القادم. األوروب
ويدين املنتخب اإلسپاني بهذا الفوز إلى جنم نادي برشلونة 
پيدرو رودريچيز اّلذي سجل هدف الفوز وحظي بثالث نقاط في 
الدقيقة 58، بعد أن وصلته الكرة من الظهير األيسر مونريال.

يذكر أّن املنتخب الفرنسي لعب بعشرة العبني، بعد أن تلّقى 
جنم اليوفي پول بوچبا بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 78.

وبهذا الفوز قفز املنتخب اإلسپاني إلى املركز األّول برصيد 
11 نقطة، فيما جتّمد رصيد املنتخب الفرنسي عند النقطة 

10، في املركز الّثاني.  

5L¦�« ·bN�UÐ qH²×¹ Ë—bOÄ

°V O Ð√ qð w ÐU~0 ‚U × ² ö  …d O š_« UH O Š W�d

الفوز البيتي (1-0) على بني يهودا بشّق األنفس من هدف سّجله 
املدافع أندريه بيالفسكي في الوقت بدل الّضائع، إّال أّن مكابي تل أبيب 
ما زال يحّقق االنتصارات املتتالية؛ وعلى ما يبدو فإّن الفريق الوحيد 
اّلذي ميكنه إيقاف القطار األصفر بطريقه نحو البطولة هو مكابي حيفا.

والّسؤال اّلذي ال ميكن اإلجابة عليه، هو: هل مكابي حيفا كان سيتصّدر 
الالئحة ويضمن البطولة، في حال كان قد افتتح املوسم املدرّب أريك 

ِبنادو بدًال من روڤني عاطر؟!

©wwwÆoneÆcoÆil l�u� sŽ nDKÐ ≠ tOá�²� XOLŽ ∫d¹uBð® øËœUM Ð »Ò—b*« rÝu*« `²²« b� ÊU	 u� «–U�
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ÆWU×B�« a¹—Uð ¨oOI×²�« d̈¹dI²�«

 »œ_«Ë WGK�« w WO�uBš ”Ë—œ ™

 nB�« s� ¨ UO½b*« ¨a¹—U²�« ¨wÐdF�«

 ÆdAŽ w½U¦�« v²Š s�U¦�«

 v�«  WOÐdF�«  WGK�«  s�  WLłdð  ™

 v�«  W¹d³F�«  WGK�«  s�  Ë√  W¹d³F�«

  ÆWOÐdF�«
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 rKOH�« »UF�√

 sŽ ÍbO�uJ�«

Íd−(« dBF�«

The Croods
å“b�U½Ëb	U�ò w Êü«

 ÍbO�u	   «d�UG�  rKO  The Croods
 dBF�«  w  WKzUŽ  WB�  wJ×¹  b¹bł

 ÂbNð  U�bMŽ  WFz«—  W�u'  Ãd�ð  Íd−(«

 WKzUŽ œ«d√ ‰u−²¹ ÆUN²LŠ U*UÞ w²�« …—UG*«

 UÎ*UŽ  «uHA²J¹Ë  WÐöš  s	U�√  w  “œËdJ�«

 rNðdE½  ≠  WFz«d�«   U�uK�*UÐ  U Î¾OK�  «Îb¹bł

ÆbÐú� dOG²ð r�UF�«Ë …UO×K�

 rKO  »UF�√  “b�U½Ëb	U�  w  jIË  Êü«Ë

 The Croods   œUFÐ_« wŁö¦�«Ë sAOLO½ô«

 s ÒLC²ð  ÆÆåqO�  wÄU¼ò  W³łË  q	  l�   Ÿ“uð

ÆWHK²�� »UF�√ 8  WŽuL−*«

 q	  l�  The Croods   »UF�√  Êü«  «uFLł«

ÆåqO� wÄU¼ò W³łË

 l�u�  w  »UF�_«  lOLł  …b¼UA�  rJ½UJ�SÐ

∫WOÐdF�« WGÒK�UÐ åX½d²½ô«ò

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar
 ŸËd  lOLł  w  …bł«u²�  »UF�_«

 v Ò²Š åqO� wÄU¼ò W³łË q	 l� “b�U½Ëb	U�

ÆÊËe�*« œUH½

©ÆŸÆŸ®

∫ UOÐdF�« ¡U�MK� „Ëd¹ —Ë√ WOFLł d9R� ‰öš UN{dŽ - WIKI�  UODF�

‚dD�« Àœ«uŠ vK²� qL−� s� 34%
wÐdF�« lL²−*« s�

 W³�½Ë  ¨20%  w¼  œö³�«  w  »dF�«  5MÞ«u*«  W³�½  Ê√  s�  ržd�«  vKŽ  «c¼

16% w¼ hšd�« »U×�√ qL−� s� »dF�« W�«u��« hš— »U×�√

 s�  rN²³�½  l�  W½—UI*UÐ  …dO³	  ¨‚dD�«  Àœ«u×Ð  WÐU�û�  »dF�«  5MÞ«u*«  ÷dFð  W³�½

 d9R*«  «c¼  Æ„Ëd¹  —Ë√  d9R�  w  UN{dŽ  -  w²�«   UODF*«  s�  `C²¹  U�  «c¼  ∫ÊUJ��«  qL−�

 wÐdF�«  lL²−*«  w ¡U�M�«  vKŽ ÷dŽ ¨U	d¹ w 19.3.2013  ¡UŁö¦�«  Âu¹ bIŽ Íc�«  ¨’U)«

 «c¼ bIF�  —œUÐ Æ‚dD�« Àœ«uŠ Ÿu{u� w wÐdF�«  jÝu�« œu�ð w²�«  WIKI*«  l{u�« …—u�

 u×½ d9R*« w  bł«uð b�Ë ÆU	d¹ w wK;« fK−*« l� ÊËUF²�UÐ „Ëd¹ —Ë√ WOFLł d9R*«

 ¨n×½  ¨qO¾O�d	  ¨W�«d�«  ¨lOLÝ  dH	  ¨U	d¹  d̈J*« –  …b¹bł  ¨V	u	  ∫ «bKÐ  s�  5ð√  ¨…bOÝ  130
 Æ—ułUÝË ¨WŽ—e*«

 w ‚dD�« Àœ«u×Ð oKF²ð  UODF� ¨„Ëd¹ —Ë√ WOFLł s� Õd 5MŠ Æœ X{dŽ d̈9R*« ‰öš

 s�  60%  ∫‰UHÞ_«  5Ð  U�uBš  ¨«bł  oKI�  l{u�«  Ê√  v�≈  Õd   —Uý√  b�Ë  ÆwÐdF�«  jÝu�«

 Ê√ WIOI(«Ë ÆwÐdF�« jÝu�« s� r¼ ‚dD�« Àœ«u×Ð ‰UHÞ_« 5ÐUB*« s� 35%Ë ¨ u*«  ôUŠ

 ‰UHÞ_« qL−� s� 27% w¼ »dF�« ‰UHÞ_« W³�½ Ê√ WIOIŠ qþ w «bł «dODš d³²F¹ vDF*« «c¼

 Æœö³�« w

 ‰UHÞ_« ÷dFð lM� ÊUJ�ùUÐ nO	 d̈9R*«  w  U	—UALK� Õd Æœ  XŠdý ¨p�– v�≈  WU{ùUÐ

 ÂbŽ ∫UNOKŽ ÿUH(« V−¹ w²�« WO³¼c�« bŽ«uI�« s� œbŽ vKŽ  œbýË ¨‚dD�« Àœ«u×Ð WÐU�û�

 ÊËUF²�UÐË ≠ UHKÝ jOD�²�« ¨r¼bŠu� Ÿ—UA�« —u³FÐ  «uMÝ 9 s� q�√ qO−Ð ‰UHÞú� ÕUL��«

 ÊU�_« bŽUI�Ë ÊU�_« W�eŠ√ q¦� ÊU�_« qzUÝË Â«b�²Ý«Ë ¨rN� WM�ü« dO��« p�U�� – ‰UHÞ_« l�

  Æ…dOBI�«  «dH��« ‰öš v²Š

 f¼œ - ¨2011 WMÝ ‰öš ∫WO�eM*«  UŠU��« Àœ«u×Ð WIKF²*«  UODF*« Õd Æœ X{dŽ p�c	

 jÝu�«  w  ¨œö³�«  w  WO�eM*«   UŠU��«  Àœ«uŠ  —UÞ≈  w  © «uMÝ  4≠0.5  qO−Ð®  ‰UHÞ√  10
 v�≈ dH��UÐ ¡b³�« bMŽ – b	Q²�« V−¹ ¨Àœ«u(« Ác¼ q¦� lM� qł√ s� t½√ ¨X×{Ë√ b�Ë ÆwÐdF�«

 s� »dI�UÐ VFK�« Ê√ vKŽ ‰UHÞ_« WOÐdð V−¹ UL	 ¨W³	d*« ‰uŠ ‰UHÞ√ œułË ÂbŽ s� – nK)«

 Æ…—uD)« m�UÐ d�√ u¼ ¨ «—UO��«

 ¨ÃUŠ qz«ËË U	d¹ fK−� w WMOF*« WM−K�« fOz— ”—U 5�Š s� q	 Àb% ¨ŸUL²łô« ‰öš

 wK;« fK−*«  UNO�u¹  w²�«  WOL¼_«  v�≈  U�dDð YOŠ ¨U	d¹  w WO−NM�ö�«  WOÐd²�«  r�� d¹b�

 ¨W�öÝ  U¹¬ …bO��« d9R*« W«dFÐ X�U� ULMOÐ ÆdA³�« …UOŠ –UI½≈Ë ‚dD�« vKŽ ÊU�_« Ÿu{u*

 l— ÊËRA� fK−*« fOz— …—UA²��Ë WO−NM�ö�« WOÐd²�« r�� w —uNL'«Ë lL²−*« …e Ò	d�

Æ…√d*« W½UJ�

 nO	  ¨ UŽuL−*«  WN Òłu�Ë  WO�HM�«  WOzUBš_«  ¨Ê«eŠ  WMðU  Æœ  XŠdý  ¨p�–  qJ�  WU{ùUÐ

 ÆU½U�√ d¦	√ …—uBÐ ÊudB²¹ rNKFłË ¨»U³A�« 5IzU��« W�«uÝ vKŽ dOŁQ²�« q¼_« ÊUJ�SÐ

 wðö�«  «bO��« s� WŽuL−� UNÐ X	—Uý ‘UI½Ë —«uŠ WIKŠ XLO�√ d̈9R*« s� w½U¦�« r�I�« w

 lÝ«u�« —uNL'«  «bO��« X	dý√ b�Ë Æ‚dD�« Àœ«u×Ð v�Ë_« Wł—b�« s� sNðözUŽ ¡UMÐ√ ÊbI

 ÆqJ¦K� sN²Nł«u� ‚dÞË sNBBIÐ

 wÐdF�« jÝu�« w ‚dD�« Àœ«u×Ð WIKF²*«  UODF*« Ê≈¢ ∫„Ëd¹ —Ë√ WOFLł s� U½¡Uł b�Ë ¨«c¼

 vM³�«  5�% qł√ s� œ—«u*«  hOB�²Ð r²Nð Ê√  W�Ëb�«  vKŽ V−¹ Æ«bł WIKI�  UODF� w¼

 Æ¢wÐdF�« lL²−*« ◊UÝË√ w ‚dD�« vKŽ —c×K� WOÐd²�«Ë wŽu�« Èu²�� l—Ë WO²×²�«

©ÆŸÆŸ®

 WOŽUMB�«Ë  W¹—U−²�«  WdG�«  fOz—  s�  …uŽbÐ

 `�U� d�UŽ ‰ULŽô« qł— wÐdF�« jÝu�«Ë …d�UMK�

 jÝu�« ÊuK¦1 ÎUÐËbM� 17 w{U*« X³��« Âu¹ ÂQ²�√

  U	dA�« Èd³	 »U×�√Ë ‰ULŽô« ‰Uł— s� wÐdF�«

 W¹œUB²�ô«  ÈuI�«  lOL&  ·bNÐ  œö³�«  w

 tKFłË  ÍdDI�«  Èu²�*«  vKŽ  wÐdF�«  lL²−LK�

  UŽUDI�« wK¦2Ë WOLÝd�« dz«Ëb�« ÂU�√ ÎU¹u� ÎU½“Ë

Æœö³�« w W¹œUB²�ô«

 `�U�  d�UŽ  ÷dF²Ý√  ¡UIK�«  qN²��  wË

 20%  q ÒJA¹  Íc�«Ë  wÐdF�«  lL²−*«  sŽ   UODF�

 vKŽ vE×O W¹œUB²�ô« WOŠUM�« s� U�√ ¨œö³�« s�

 Êu−²M¹ »dF�« ÊUJ��« w�U²�« wË w Ò½b²� qO¦9

 rN¹b�  dIH�«  W³�½Ë  ÍuI�« "UM�«  s�  8%  v�«uŠ

 ?Ð  W½—UI�  dIH�«  jš  X%  ÊuAOF¹  s¹c�«Ë  50%
  UODF*« V�Š p�–Ë ÍœuNO�« jÝu�« Èb� 15%

ÆBDI W�ÝR* …dOš_«

  UŽUDI�«  wK¦2Ë   U	dA�«  »U×�«  býU½Ë

 qLF�«  …b¹b'«  UNð—«œ√Ë  W¹—U−²�«  WdG�«  WHK²�*«

 ·«b¼ú�  ‰u�uK�  W�Ëb�«Ë   UDK Ò��«  W³�UD�  vKŽ

 W¹—U−²�«  `�UB*UÐ  ÷uNM�«  UN½Qý  s�  w²�«

ÆwÐdF�« jÝu�« w œUB²�ô« e¹eFðË

 ‰Uł—  lOLł   öš«b*«  rCš  w  „—Uý  b�Ë  «c¼

 dOG�«  …—œU³*«  Ác¼  vKŽ  «uMŁ«  s¹cK�«  ‰ULŽô«

 w   U	dA�«  s�  b¹bF�«  XFLł  w²�«Ë  W�u³��

 ¡UIK�« w r¼UÝ b�Ë ÆWHK²�*«  UŽUDI�« s�Ë œö³�«

 Ê«  vKŽ  b Ò	√  Íc�«  ”—U  5�«  ÍœUB²�ô«  jýUM�«

 l{Ë vKŽ W�“UŽ …b¹b'« UN²ÒK×Ð W¹—U−²�« WdG�«

 ŸUDI�«Ë  `�UB*«  WFHM*  ÎUOMN�  WÝË—b*«  Z�«d³�«

  U	«dý  oKš  vKŽË  wÐdF�«  lL²−*«  w  ’U)«

 …bzUH�UÐ  œuFð  WOFL²−�Ë  WOLÝ—   U�ÝR�  l�

ÆwÐdF�« jÝuK�

 w  5	—UA*«  5Ð  s�  Ê«  d	c�UÐ  d¹bł  u¼  U2Ë

 ÈdI�«  wÐËbM�  ‰Ëô«  tzUI�  w  vKŽô«  fK−*«

 ¨UJŽ  ¨5M�Ý  ¨r×H�«  Â√  ¨…d�UM�«  ∫WOÐdF�«  Êb*«Ë

 W�UÐ  ¨l³��«  qð  ¨WM¹d�«  ¨bÝ_«  d¹œ  ¨q�dJ�«  WO�«œ

 ¨Êu³KOŽ ¨U	d¹ ¨Ÿd�dH	 ¨«bM�dH	 ¨bNA*« ¨WOÐdG�«

ÆW³OD�«Ë ‰U�	√

©ÆŸÆŸ®

 W ÒOŽUMB�«Ë W Ò¹—U−²�« WdGK� ÍdDI�« fK−*« w Êu	—UA¹ wÐdF�« jÝu�« WU	 s� U ÎÐËbM� 17

 U Î�u¹ rEMð W¹dLŽUHA�« W�U�_« WOFLł

 UN�ú� «Îe ÒO2 U ÎONOdð

 «c¼  p�u¹  w  U¾OM¼Ë  Â_«  UN²¹«  p�  «dJý  ¢∫  ÍËU²³MŽ  5�√  wÐd*«

 WK�U	 WM�� U−¹u²ð ÊuJ¹ Ê« V−¹ Â_« bOŽ Ê« YOŠ Âu¹ q	 wË

 ¨ 5�c³ðË 5�bIð U� qÐUI� 5I×²�ð UF³Þ p½ô ¨ p�U¹« UNK	 UN�U¹«

Æ ¢ 5³% s� q	Ë X½«  ̈dOš n�UÐ X½«Ë ÂUŽ qJ  ̈5×CðË 5DFð

 ¨  ‰ULA�«  WIDM� w  UONOdð U�u¹ ¨W¹dLŽUHA�«  W�U�ô« WOFLł w WOzU�M�«  WM−K�«  XLE½

Æ …bOÝ 300 W	—UA0 dOšô« bŠ_« Âu¹ p�–Ë Â_« bOFÐ ôUH²Š«

 v�Ëô« sN²D×� v�« 5Nłu²� ËdLŽUHý ¡UOŠ« nK²�� w lL−²�« ◊UI½ s� W�öD½ô« X½U	Ë

 Æ —uDH�« W³łË s�ËUMð tO ¨ wŠUO��« …dLÞ …e²M� w

 sK�«ËË WÐö)« dþUM*UÐ sF²9 YOŠ …—u�UM�« ”√— WIDM� v�«  öU(« rNðœU� ¨ p�– bFÐË

Æ…dONE�« WŠ«d²Ý« X½U	 tO ¨ ©ÊdI�« Íœ«Ë® Ê—uł „—UÐ v²Š WFO³D�« ÊUCŠ« w s¼—«uA�

 sF²L²Ý« rŁ s�Ë UOKF� w WOÐ«d�« WŽU� w ¡«cG�« W³łË ‰ËUM²�  U	—UA*« XNłuð p�– bFÐ

 ‚U×Ý« tK�«dB½ öŽ 5²½UMHK� W¹bO�u	 b¼UA* ÷dŽ ÊU	 Áe	d� w ¨ wNOdð≠wM Z�U½d³Ð

 U½U�×²Ý«  v�ôË  tO  U²ŽbÐ«  eOL²�  lz«—  ¡«œUÐ  ULNM�  q	  XI�Qð  b�Ë  ¨  d�U½  tK�«dB½  b¼U½Ë

Æ s¹dO³	 UFO−AðË

 t¦¹bŠ ‚UOÝ w ÷dF²Ý« Íc�« ÍdBŠ ÷U¹— bO��« W�U�ô« WOFLł d¹b� Z�U½d³�« `²²«

 Æ WOFL'« UNÐ X�U� w²�«  UÞUAM�«Ë  UO�UFH�«

 W�UŽ  UN�ô« U¾MN�Ë U³Šd� ¨ W�U�_« WOFLł fOÝQ²� —œU³*« – ÍËU²³MŽ 5�√ wÐd*« Àb% rŁ

 t²LK	  w  «b	R�  ¨   «“U$ô«Ë   UŠU−M�«  U¼RK�  …bOž—  …UOŠ  sN�  vM9Ë  W�Uš   U	—UA*«Ë

 U½bK³Ð ¡UIð—ô« Êœ—« «–« ¨ jI WOzU�M�« fO�Ë …UO(«  ôU−� nK²�� w …√d*« —Ëœ WOL¼√ vKŽ

 ¢°ø dOD¹ tOŠUM−Ð ô« dzUD�« q¼Ë ¢ ∫ özU�²�  ¨UMFL²−�Ë

 Ê« «c¼Ë ¨ 50% »  œ«“ sN²³�½ ÊU W²zUH�« WM��« s�  U	—UA*« œbŽ l� W½—UI�Ë t½« v�« dOA½

 tKF−¹ Íc�« d�ô« ¨ ÊUIðô«Ë ÂUEM�« vKŽË t²O�uLýË Z�U½d³�« Èu²�� ‰b¹ t½U ¡wý vKŽ ‰œ

 Æ Èdš_« uKð WMÝ b¹«e²� ‰U³�UÐ vE×¹

       sŽ  …—U³Ž  ¨WLO�  W¹b¼  W	—UA�  q	  XIKð  ËdLŽUHý  v�«  sNðœuŽ  o¹dÞ  wË  ÂU²)«  p��

Æ wðU²Ý Ê«œeł

©ÆŸÆŸ®

»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

�u— (21 نيسان - 20 أيار)�«

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)

�ÊU (22 حزيران - 22 متوز)d��«

»_�b (23 متوز - 22 آب)

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)

� (19 شباط - 20 آذار)u(«

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

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

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

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

تفي  أن  وحاول  والتشّنج  االنتقام  عن  ابتعد 
على  كما  أمنك،  على  حافظ  بوعودك. 

سالمتك وال تستهتر بهما.

إّياك والتورّط بأزمة شراكة. حاذر املالمة، وابَق 
عاقًال إذا طرأت مشكلة مماثلة. لكّن األجواء 

العامة تعد باألفضل واألحسن.

تباشر قّصة رومانسّية، وقد يطرأ حدث غير 
ًيا.  متوّقع يجعلك عاشًقا في حال كنت خال

تتبّدل املشاريع على أثر ذلك وتتغّير.

حاول أن تتحّقق من كل األمور قبل التوقيع 
واتصاالتك  ملواصالتك  انتبه  عقد.  أي  على 

وحاول أن تتفّحص مصداقيتها.

وابتعد  حساباتك  وراجع  نفسك  إلى  ُعد 
عن القيل والقال، أو عن إقحام نفسك في 

مجاالت عقيمة.

جتّنب  ذلك.  تفعل  فال  حوار  فتح  أردت  إذا 
املواجهات واملبارزات، ألّن نتائج املواجهات قد 

ال تسير لصاحلك.

تعيد  لذا  املادّية،  الظروف  عليك  تؤّثر  قد 
القادرة  اجلهات  ببعض  وتتصل  حساباتك 

على دعمك، فتبحث عن متويل.

على  دليل  خير  فهو  حدسك،  إلى  إصغ 
ومزهوًّا  مشرًقا  تبدو  اّتخاذه.  الواجب  اخليار 
بنفسك، وتنال إعجاب َمن تبحث عن رضاه.

يخّف الضغط وتلجأ إلى َمن يواسيك، ورّمبا 
تفرح بلقاء بعض األصدقاء. قد تطوي صفحة 

قدمية لتبدأ صفحة جديدة.

قد  املزاج.  في  الّتراجع  من  الفلك  يحّذرك 
الصعيد  على  احملاورين  بعض  من  تستاء 

املهني، أو تضطر إلى تغيير مخّططاتك.

عمل  ورشة  في  تشارك  وقد  اآلمال  تزدهر 
لكن  فائقة،  بدبلوماسّية  موضوًعا  وتعالج 

حاذر من انفعال احمليطني.

االعتبارات  ببعض  النظر  وأعد  استرح 
والقرارات. قد ُتتاح لك فرصة لتقدمي استقالة 

أو اإلعراب عن عدم رضاك.
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