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يفّضل النسيج املديني للسكن واحلياة واملدينة على القرية، كجزء 
من سياسات هيئات التخطيط الُقطرية. وقد تعكس اخلريطة هذه 
السياسات دون أن تنفذ إلى معنى حيفا بالنسبة لسكانها العرب، 
أو كونها مدينة جاذبة للهجرة مبا فيها العربية. كان لنا جتربة في 
محاولة شد انتباه مكتب مهندس البلدية إلى احلقوق التخطيطية 
نشاطات  في  وشاركنا  اخلــاص.  الطابع  ذات  أحيائهم  في  ألهلنا 
أثمرت مخططات بديلة لتطوير وادي النسناس لصالح أهله. وبرأينا 
البلدية  أن  لو  فإن اخلريطة كانت ستبدو غير ما هي عليه اآلن، 
أخذت املواد واملعطيات عن العرب في حيفا بعني االعتبار. كما 
كنا قدمنا للبلدية ورموزها نتائج مسح ميداني نوعي، الحتياجات 
أهلنا وتطلعاتهم من البلدية، في مجال التخطيط والتطوير، وال 
يزال الوقت مؤاتيا كي ُتدرجها ضمن رؤيا اخلريطة وتفاصيلها، وإال 
فإننا سنجد أنفسنا في مواجهة مفتوحة بشأن احلقوق التخطيطية 
ألحيائنا العربية. ال أحد يصنع لنا معروفا، فحيفا مدينتنا التي 

نريد لها ازدهارا ومنوا وتطويرا مع أهلها العرب وليس بدونهم!
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بعض  عكرتها  وإن  مدينية،  أجواء  حيفا  في  تطوّرت  السنني  مع 
املطبات الهوائية واملنغّصات. وهي أجواء ميّسرة للعمل السياسي 
السياسية  الطاقات  حشد  وعلى  املشترك،  التعاون  على  القائم 
القائمة  جتربة  جناح  إن  مجتمعنا.  أهــداف  لتحقيق  واالنتخابية 
املشتركة، انتخابيا وسياسيا، قبل االنتخابات وبعدها، من شأنه 
أن يشكل تتويجا لتحوالت في عمق املشهد السياسي في حيفا، 
اجليل  أن  بل  املشترك.  والعمل  للتعاون  قوية  نواة  بوجود  القائلة 
الشاب لن يغفر لنا عدم تطوير هذه النواة واستثمارها في مواجهة 
حتديات املستقبل. كان لنا في جمعية التطوير االجتماعي شرف 
عدة.  مناسبات  في  والقيادات  الفعاليات  من  الكثير  بني  اجلمع 
ولم نكن لنستطيع ذلك لوال وجود استعداد حقيقي عند الفاعلني 
في  موّحدين  نعمل  أن  أهمية  هنا  من  املشترك.  العمل  لتجريب 
النجاح  هذا  ثمار  سنقطف  ألننا  القطرية،  املشتركة  القائمة  إجناح 
محليا على مستوى مدينة حيفا. جناح القائمة املشتركة يتوقف 
ليس فقط على أدائها، بل على أداء كل مواطن ومواطنة يريدان 
ملجتمعنا أن يصير أقوى، وأكثر قدرة على التأثير على صانعي 
السياسات والقرارات في املدينة وُقطريا. فمن الطبيعي أن تنعكس 
قوة التمثيل القطري في الكنيست على التمثيل احمللي. فحصول 
قوة  سينعكس  الكنيست  في  مقعدا   15 على  املشتركة  القائمة 
وتعزيزا ملكانة املجتمع العربي بأفراده ومجموعاته حيثما هو. نأمل 
من مجتمعنا العربي في حيفا أن يكون منوذجا في سعة مشاركته 
البرملان،  في  العربي  التمثيل  وزيــادة  املشتركة،  القائمة  دعم  في 
خاصة وأن لها حصة الريادة في رئاسة القائمة، ممثلة باحملامي أمين 
عودة، الذي نذكر له أيامه كعضو بلدية نشيط ومخلص. مجتمعنا 
في حيفا سيكون أقوى مع اتساع التمثيل العربي في الكنيست.

pOðULMOÝ
لقد تنبهنا من خالل املراسالت التي وصلتنا من الناشط اجلماهيري 
قد  وكان  عبده،  هشام  املهندس  اجلبهة،  عن  السابق  البلدية  عضو 
بعث بها إلى رئيس البلدية تتعلق مبوضوع محاولة منع نشر أفالم 
عن النكبة من قبل جمعية «زوخروت». نؤكد قطعا هشاشة االدعاء 
القائل إنه في الدميقراطية اإلسرائيلية متسعا للجميع وأن حيفا هي 
الرغم من وجود أوساط واسعة  التعايش املشترك. هذا، على  مدينة 
أن يكون متكافئا متساويا  التعايش  لهذا  تريد  املدينة  نسبيا في 
وحقيقيا. القضية بدأت في محاولة جمعية «زوخروت»، التي ُتعنى 
بالعبرية  وتعميمها  ونتائجها،  ومفاعيلها  النكبة  أحداث  بتوثيق 
في  العام،  النقاش  وضمن  اجلماعية  الذاكرة  في  وإبقائها  والعربية، 
عرضت  هناك،  حيفا.  إلى  أبيب  تل  سينماتك  في  جتربتها  نقل 
موضوع  تتناول  التي  األفالم  من  سلسلة  الواسع  للجمهور  اجلمعية 
النكبة من زوايا مختلفة. يومها، ثارت زوبعة توجتها وزيرة الثقافة 
ليمور ليفنات بالدعوة إلى حرمان سينماتك تل أبيب من ميزانياته 
الزوبعة  حيث  من  مختلفا  ــر  األم يكون  لم  ـ  حيفا  وفي  العامة.  
التي ثارت. ففي حيفا أيضا أوساط تعارض ذكر النكبة وخطابها. 
إدارة  تعلن  فبينما  العروض.  متويل  كيفية  حول  النقاش  هنا  ومن 
وأنها  زوخروت  جلمعية  القاعة  لتأجير  مستعدة  أنها  السينماتيك 
نقلت  هــذا،  ومع  سائد.  هو  ملا  مغايرا  صوتا  ُتسمع  أن  تعارض  ال 
مصادر إعالمية عن رئيس البلدية معارضته لذلك. ثم نشرت هذه 
املصادر تعديال مفاده أن القضية تتمحور حول اجلهة املمولة للنشاط، 
أن  بأهمية  نعتقد  العروض. مهما يكن،  وليس حول مجرد حصول 

تتسع املدينة للرواية الفلسطينية ولقراءة مجتمعنا لتاريخه وتاريخ 
الصراع. وهي رواية حتفظها الذاكرة اجلماعية لشعبنا وحتفظها الكتب 
كنا  العبرية.  فيها  مبا  اللغات  بكل  التاريخية  واملؤلفات  واألبحاث 
نتمنى أن تتسع السياسة البلدية لهذه الرواية، وأن تتيح حضورها 
وعلى  املشتركة،  احلياة  على  حقا  حريصة  كانت  إذا  هذا  حيفاـ  في 
واسعة  أوساطا  بأن  نثق  الشراكة.  هذه  في  والتكافؤ  التساوي  مبدأ 
في املدينة، عربية ويهودية، معنية بهذا النوع من العيش، وبانفتاح 
ثقافي يتسع لكل مذاهب الفن ورسائله، مهما كانت خالفية. بل نرى 
من حق هذه األوساط أن تنال حصتها من احتياجاتها الثقافية الفنية 
على شكل هذا العرض أو ذاك.  من حّق روايتنا، ـكمجتمع وشعب، 
أن حتضر في احليز املديني وأن حتظى مبنبر، خاصة إذا كان عاما وبلديا 
مثل السينماتيك. ومن هنا نطالب إدارته واملسؤولني في البلدية أن 
ييسروا أمر العروض وال يعسروها ألن عرض هذه األفالم وتلك املغايرة 
في روايتها ورسالتها هو الذي ُيعطي حليفا معناها وقيمتها كمدينة 

تستحق اسمها وأوصافها.

°WD¹d)« vKŽ »dF�« l	u�
كنا، في جمعية التطوير االجتماعي، أصدرنا ورقة موقف من اخلريطة 
الهيكلية املقترحة للمدينة. قرأناها بتأّن وبتفصيل، كفعل مواطنني 
على  أخــذت  كجمعية  مسؤوليتنا  إطــار  وفي  ــى،  األول الدرجة  من 
عاتقها متابعة قضايا مجتمعنا. احملّصلة النهائية ودون اخلوض في 
التفاصيل، هي أن اخلريطة كما هي اآلن تتعامل مع حيفا كمدينة 
كونهم  حيث  من  العرب،  املواطنني  خصوصية  مع  تتعامل  أن  دون 
مجال  في  سيما  ال  مغايرة  احتياجات  وذوي  أصالنية،  مجموعة 
السكن والتطوير. من عادة التخطيط في إسرائيل وبشكل عام، أن 
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قالت عايدة توما سليمان، املرشحة اخلامسة في 
”القائمة املشتركة“ عن اجلبهة الدميقراطية للسالم 
واملساواة، إّن األحزاب الصهيونية تشّن حملة شرسة 
على األصوات العربية، وحتاول اللعب على الوتر 
أن  املذهل  ومن  وخطير.  رخيص  بشكل  الطائفي 
املرشحني العرب في األحزاب الصهيونية ما زالوا 
ـ «التأثير من الداخل». جاء هذا خالل  يتوّهمون ب
اجتماع كادر فرع حيفا للحزب الشيوعي واجلبهة، 
والذي عقد أول أمس األربعاء في نادي مؤمتر العمال 
العرب في وادي النسناس، مبشاركة العشرات من 

رفاق احلزب الشيوعي واجلبهة والشبيبة الشيوعية، 
وعدد من ناشطي التجمع واحلركة اإلسالمية. وكان 
قد افتتح االجتماع الصحافي رجا زعاترة، سكرتير 
منطقة حيفا للحزب الشيوعي، مؤكًدا أن القائمة 
وحوّلت  الساحر،  على  السحر  قلبت  املشتركة 
تهديد إقصاء اجلماهير العربية إلى فرصة لزيادة 
التمثيل والتأثير، وتغليب القواسم املشتركة دون 
إلغاء هوية كل حزب الفكرية والسياسية. وأضاف 
زعاترة أن هذه القائمة، بتركيبتها األممية ومقولتها 
موقع  إلى  الدفاع  موقع  من  نقلتنا  الدميقراطية، 

بل  العربية  اجلماهير  ساحة  على  ليس  الهجوم، 
على الساحة اإلسرائيلية العامة. وتساءلت توما 
في مداخلتها: ما هو موقف هرتسوغ وليفني من 
ليفني  الدولة»؟  «يهودية  ومن  القومية»  «قانون 
موقف  كان  وماذا  الدولة»!  «يهودية  مهندسة  هي 
لقد  غــزة؟  على  الدموي  العدوان  من  «ميرتس» 
الذت زهافا جلئون بالصمت املطبق ورفض حزبها 
التظاهر معنا ضد احلرب، أو حتى إصدار موقف 
هرتسوغ  أعلن  هل  والنساء!  األطــفــال  قتل  ضد 
ساعد  هل  نتنياهو؟  أحضان  في  يرمتي  لن  أنــه 

التصويت هذه األحزاب بإحداث أي تغيير أو إحقاق 
أي حق؟ هل اهتمت هذه األحزاب حتى بقضايانا 
اليومية؟ بالتعليم؟ بتشغيل النساء؟ بالسلطات 
اخلامسة  املرشحة  واختتمت  بالعنف؟!  احمللية؟ 
للقائمة  التصويت  املشتركة“: فقط  ”القائمة  في 
املشتركة هو الضمان للموقف الوطني املسؤول في 
الصوت  إنه  واليومية.  القومية  القضايا  جميع 
الصافي ضد االحتالل والعنصرية ويهودية الدولة، 
الوطنية  ووحدتنا  وجماهيرنا  شعبنا  حقوق  ومع 

ونسيجنا االجتماعي.
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عودة  أمين  احملامي  املشتركة  القائمة  رئيس  قام 
هذا األسبوع بجولة ميدانية في وادي النسناس، 
رافقته فيها طواقم إعالمية عبرية. واسُتقبل أمين 
النجاح  ومتنيات  بالترحاب  والتجار  األهالي  من 

ــودة:  ع ــال  وق املشتركة.  وللقائمة  وللجبهة  له 
في  الثالثة  القوة  سنكون  الطّيبني  أهلنا  بهّمة 
الكنيست، سنكون مؤثرين ونخدم قضايا شعبنا 

وجماهيرنا ومطالبنا القومية واليومية.
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شارك عشرات من كوادر األحزاب العربية وأصدقائهم 
وأفاق  املشتركة  «القائمة  حول  السياسية  الندوة  في 
العمل املستقبلي»، شارك فيها د.باسل غطاس عن 
التجمع الوطني الدميقراطي، ونوعة ليفي عن اجلبهة 
اإلسالمية،  احلركة  عن  عباس  ومنصور  الدميقراطية، 
أشرف  البشرية  التنمية  مــدرّب  أيضا  ــارك  ش كما 
قرطام عن التجمع احليفاوي، وأدار الندوة د. امطانس 
التجمع  فرع  سكرتير  غّطاس  إبراهيم  رّحب  شحادة. 
في  كطالب  الوحدوية  جتربته  عن  وحتدث  حيفا،  في 
اجلامعة العبرية مع د. منصور عباس في جلنة الطالب 
العرب، وقال إن هذه التجربة التي تشكلت استجابة 
ملطلب الطالب، تنبأت بهذه القائمة املشتركة. وأعرب 
واملعاني  احملفز  الــنــدوة  ــذه  ه تعطي  ــأن  ب ثقته  عــن 
واألدوات إلجناح مشروع تنظيم األقلية العربية، مشروع 
الوحدة، مشروع القائمة املشتركة. وتناول د. امطانس 
كجماعة  أنفسنا،  تنظيم  أهمّية  كلمته  في  شحادة 
وكشعب لنتحّمل مسؤوليتنا في احلفاظ على هويتنا 
مرحلًة  نعيش  األيام  هذه  في  أننا  وانتمائنا. وأضاف 
تعاملنا  بسبب  الواقع هي مفصلية  وفي  مفصليًة. 
مع التغيير الذي فرض علينا وليس بسبب التغيير 
ذاته.  ثم حتّدث الشيخ منصور عباس عن جتربته في 
إقامة وحدة بني اجلبهة والتجمع واحلركة اإلسالمية في 

اجلامعة العبرية، وقال إن تواصله مع صديقه الصيدلي 
وغيره  للتجمع  حيفا  فرع  سكرتير  غطاس،  إبراهيم 
من الزمالء من أيام اجلامعة والذين ينتمون إلى احزاب 
مختلفة، هذا التواصل حّفزني على العمل من أجل 
إجناح الوحدة. وأنه بإمكان اإلنسان احلفاظ على فكره 
وانتمائه احلزبي واالنتماء إلى شعبه انتماءا وحدوّيا. 
فالقائمة املشتركة هي مشروع مجتمعي ووطني، كما 
الفلسطيني،  شعبنا  قيادات  إلى  مّنا  رسالة  أنها 
للوحدة وإنهاء االنقسام الفلسطيني. ومضى يقول إن 
االستعمار واملؤامرات هي من الكوابيس التي نحياها 
التطرّف  كابوس  لكن  والصهيونية،  االحتالل  وكذلك 
هنالك  أن  إّال  جغرافيا،  عنا  بعيد  اّنه  رغم  الديني، 
مجتمعنا.  إلى  الفكر  هذا  دخول  من  حقيقي  خوف 
من  بتحريض  ــك  ذل ــدوث  ح إمكانية  مــن  واخلشية 
السلطة التي تريد تفتيت شعبنا، لذلك ال خيار لنا 
في ميزان العقل واملبدأ واملصلحة والقيمة الوطنية، 
فقط  ليس  بعضنا،  مع  نكون  أن  إّال  لنا،  خيار  ال 
بالقائمة املشتركة وإمنا علينا بناء أكبر وحدة وطنية. 
أما نوعة ليفي فقالت: أنا لم آت للتضامن معكم، 
بل ألناضل كي أكون في مجتمع بدون ظلم، فأنا أرى 
أريد  لذلك  هنا،  وسأبقى  هنا  سأعيش  أنني  نفسي 
لم  سابقا  وأضافت:  ومساواة.  شراكة  في  نعيش  أن 

يكونوا يدعوننا إلى محاضرات وندوات عديدة في 
املجتمع اإلسرائيلي، لكن اليوم، بعدما سمعوا أن 
القائمة املشتركة هي القوّة الثالثة، فجأة، أصبحنا 
على  ليتعرّفوا  يدعوننا  وأخــذوا  اهتمامهم،  محط 
ونحن  حتملها،  التي  الرسالة  وعلى  القائمة  هذه 
بدورنا علينا إيصال رسالتنا بأننا لسنا حزبا ميثل 
قطاعا معّينا وال مختارا «يزّبط» العرب واليهود، 
بل نريد حمل رسالتنا إلى األمام للنضال من أجل 
االنضمام  املجتمع  يدعو كل  النظام، نضال  تغيير 
هذه  إجنــاز  إن  قائال:  قرطام  أشــرف  وحتــدث  إليه.  
القائمة قبل االنتخابات واضح وأكيد، وهذه الوحدة 
بها  متر  التي  الظروف  نوعها، رغم  فريدة من  جتربة 
حتى  توّحدوا  يقولون  كانوا  الذين  والعرب  املنطقة. 
بل  التصويت،  فقط  ليس  اآلن  ـــم  دوره ــصــوّت،  ن
كالمه  قرطام  ــه  ووّج القائمة.  هذه  أجل  من  العمل 
للجيل اجلديد بالقول: مهم أن تكون عربيا وتفتخر 
انضمام  عند  الشراكة  وتقّدر  لشعبك  بانتمائك 
الذي  من  العكس.  وليس  األقلية  لنضال  األغلبية 
الذي يذهب  األقلّية  ابن  أليس  يجب أن يستحي، 
يعرّفون  فقط،  هذا  ليس  ويتملقها؟  األغلبية  إلى 
لك  يقولون  أي  الصهيوني،  باملعسكر  أنفسهم 
بعد  املشتركة  القائمة  ــول  وح خــارجــا.  ــب  اذه أنــت 
ليس  دورنا  آذار   18 في  قرطام:  قال  االنتخابات، 

دورنــا  ونناقش  السياسية  مواقفنا  توحيد  فقط، 
مشاكلنا  حل  نريد  بل  احلكومية،  االئتالفات  من 
اجلماعية والعنف الذي يأكل مجتمعنا من الداخل، 
لذلك نريد دخول كل قرية وقرية حلل املشاكل فيها. 
عضو الكنيست د. باسل غّطاس أكد أن هذه القائمة 
هي فعل تاريخي، على الرغم من محاولة البعض 
تصغير املوضوع وكأن ليبرمان وّحدنا عندما رفعت 
االنتخابات  خضنا  فلو  احلسم.  نسبة  الكنيست 
أن  اخترنا  لكن  احلسم،  نسبة  سنجتاز  بقائمتني، 
نسير سوّيا، أربعة أحزاب، في فعل يقول إن األقلية 
املعادية  القوى  ومعها  الفلسطينية،  األصالنية 
مّتفق  برنامج  مع  ــد  واح حلف  في  للصهيونية، 
حتالف  هو  التحالف  هذا  غّطاس:  وأضــاف  عليه. 
بوجه الصهيونية والعنصرية وضد العدوان واالقصاء 
ولذلك  الفاشي،  اليمني  فقط ضد  وليس  والتمييز 
برملان،  عضو   15 إليصال  بكثافة  للتصويت  ادعو 
لتعزيز قوّتنا بالتأثير. واختتم غطاس: هذه الكتلة 
مستقلة  ستكون  وقراراتها  أحد  جيب  في  ليست 
األحزاب  باسم  وأعدكم  شعبنا،  مصلحة  من  ونابعة 
األربعة املشاركة في هذا التحالف، أن نحافظ على 
أيضا،  االنتخابات  بعد  السالح  وهذا  الكتلة،  هذه 
حتى نؤّثر ونحصل على إجنازات، ونريد من شعبنا 

محاسبتنا على أعملنا.
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عبدو  هشام  السابق  البلدية  عضو  بعث 
يونا  البلدية  رئيس  إلى  احتجاج  برسالة 
مهرجان  إقــامــة  متويل  رفــض  ألنــه  ياهف 
أفالم النكبة املزمع إقامته في سينماتيك 
ميزانية  تخصص  لم  البلدية  وأن  حيفا. 
”زخوروت“  جمعية  املهرجان، وعلى  لهذا 
اخلاص. وقال  املهرجان من حسابها  متويل 
البلدية:  عبدو في رسالته مخاطبا رئيس 
”إن اخلطوة التي اتخذتها هي تعبير عن 
موقف غير دميقراطي، وال تتماشى مع قيم 
املدينة،  هذه  في  السائدة  احلوار والتفاهم 
الــدوام.  على  تظهرها  أن  حتــاول  والتي 
كل  والتسامح،  التعايش  قضية  وخاصة 
طــرف حيال الــطــرف اآلخـــر. وأضـــاف إن 
جاءت  النكبة  أن  هو  السائد  االعتقاد 
احلقيقة  الدولة، ولكن  قيام  حساب  على 
من  إنه  يقول  ذلك“. ومضى  عكس  هي 

من  أبيب  تل  بلدية  متول  أن  املقعول  غير 
في حني  املهرجان  هذا  الثقافية  ميزانيتها 
وزيرة  أن  وعلم  حيفا.  بلدية  ذلك  ترفض 
الثقافة طلبت إلغاء ميزانية سينماتيك تل 
النكبة. ومن  أبيب ألنه سيعرض مهرجان 
ناحية ثانية ردت بلدية حيفا على رسالة 
املهندس عبدو بالقول إن سينماتيك حيفا 
لم يقرر إقامة مهرجان أفالم النكبة، ولذا 
لم يتم إلغاؤه، كما أن البلدية وافقت على 
إقامة املهرجان في فضاء السينماتيك بعد 
أن توجهت جمعية زخوروت بطلب لذلك، 
األمناء  مجلس  لقرار  وفقا  العمل  شرط 
والقانون. وال أساس من الصحة لتدخالت 
سياسية في قرارات السينماتيك. كما أن 
فعاليات جلهات خارجية،  متول  البلدية ال 
ولم يحد السينماتيك حرية التعبير والرأي 

ألي فئة من اجلمهور.  

األرثوذكسية  الطائفة  أبناء  قام 
املجلس  بانتخاب  حيفا  ــي  ف
امللي اجلديد يوم السبت املاضي 
640 من أصحاب حق  مبشاركة 
عن  النتائج  وأسفرت  االقتراع. 
الهيئة  في  32 عضوا  انتخاب 
التمثيلية للطائفة  وهم التالية 
أسماؤهم بحسب األبجدية وليس 
بحسب عدد األصــوات:  أسعد 
أبو حاطوم، إميل شحيبر، أنور 
باسم  حبيب،  ــهــاب  إي ـــوري،  خ
بشير  غـــرزوزي،  باسم  ـــوري،  خ
جوني  خــوري،  جريس  كركبي، 
خرعوبة، حنا خوري، حنا نقارة، 
ذياب مطلق، رامز منسى، ربيع 
خوري،  حنا  ربيح  خــوري،  إيلي 
سعيد،  روضـــة  ــوري،  ــاح س رزق 
عادل  بالن،  بالن، ضرغام  سامر 
عرسان  حبايب،  عدنان  ملشي، 
بالن، عماد بهو، فؤاد سليمان، 
فؤاد نقارة، كمال طوبي، كميل 
مروان  مويس،  كميل  امطانس، 
هنري  سمور،  نبيل  مجدالني، 
ــال  ـــوري. وق ــوســف خ ـــوري، وي خ
ـــوري رئيس  ــوســف خ ي ــســيــد  ال
ـــيـــس جلنة  ــي ورئ ــل ــس امل ــجــل امل
املنتخبة  الهيئة  إن  االنتخابات 
ستعقد اجتماعها األولي في دار 
السابعة  الساعة  في  املجلس 
بعد غد  مــســاء  مــن  والــنــصــف 
األحد، وسيتم خالل هذا االجتماع 
رئيسها،  الهيئة،  إدارة  انتخاب 
ــســر،  ــس، أمـــني ال ــي ــرئ ــب ال ــائ ن
انتخاب  سيتم  ثم  واحملــاســب. 
أعضاء  وانتخاب  مراقبة،  جلنة 
أعضاء.   9 من  املؤلف  املجلس 
ــــوري، لقد  ــد خ ــســي وأضــــاف ال
خسرنا عدة أشهر في التحضير 
مفاوضات  وأجرينا  لالنتخابات، 
بني أبناء الطائفة بهدف التوصل 
ــني املــجــمــوعــات،  ــاق ب ــف ـــى ات إل
بيننا  يكون  أن  نريد  ال  ألننا 
نريد  وال  وائـــتـــالف،  مــعــارضــة 
شرخا  ــدث  حت أن  لالنتخابات 
نشرنا  أننا  خاصة  الطائفة.  في 
في  مرة  ألول  االنتخابات  إعالن 
طلب  وحسب   ،20.9.2014
االنتخابات  أجلنا  املجموعات 
إلى  التوصل  عدم  وبعد  مرتني، 
ــوع أي  وفـــاق، وحــرصــا لعدم وق
أجرينا  فقد  الطائفة،  في  بلبلة 
املاضي  السبت  يوم  االنتخابات 
ولذا  التأجيالت.  من  مزيد  دون 
انسحبوا  الذين  كل  من  نأمل 
ينجحوا  لم  أو  االنتخابات  من 
العمل  ــي  ف مشاركتنا  فيها 
والتي  املختلفة،  اللجان  ضمن 
ستتعاون مع كافة أبناء الطائفة 

مصلحة  فيه  ملا  استثناء،  دون 
جميعا.   والكنيسة  الطائفة 
إلى  كلمته  خوري  السيد  ووجه 
من  ترشيحهم  سحبوا  الــذيــن 
شركاء  كلنا  ــال  وق االنتخابات 
الكنيسة،  أجل  من  العمل  في 
ونحن عائلة واحدة نريد التعاون 
الهيئة  ــرارات  ق ألن  اجلميع.  مع 
ــصــب في  ــا ت ــه ــل واملــجــلــس ك
والكنيسة.  الطائفة  مصلحة 
إلخواننا  ــول  أق حديثه:  واخــتــم 
على  نشكركم  الطائفة  ــنــاء  أب
إياها  منحتمونا  التي  الثقة 
ظنكم،  حسن  عند  وســنــكــون 
ونطلب  اخلدمة  لكم  نقدم  فنحن 
سؤال  على  وردا  دعمنا.  منكم 
في  النسائي  التمثيل  ــول  ح
أي  تتقدم  لم  إنــه  قــال  املجلس 
سوى  االنتخابات  لهذه  سيدة 
األخت روضة  وهي  واحدة،  سيدة 
ــي هــذه  ـــد فـــازت ف ــد، وق ــي ســع
وبإلقاء  للمجلس.  االنتخابات 
أن  نــرى  الــفــائــزيــن  نــظــرة على 
من  ــم  ه العظمى  غالبيتهم 
ذلك  ينعكس  وقد  األكادمييني، 
املجلس  أعمال  مستوى  على 
للطائفة  وخــدمــاتــه  ونــشــاطــاتــه 

والكنيسة.
تعقيب

الصيدلي  مــن  تعليق  ــا  وجــاءن
إبراهيم غطاس بشأن انتخابات 
أن الدستور ينص  امللي  املجلس 
ــى أن طــريــقــة االنــتــخــابــات  عــل
املجلس  إقــامــة  منذ  شخصية 
عدد  ــان  ك عندما   1948 ــام  ع
ــي 500  ــوال ــاء الــطــائــفــة ح ــن اب
ــوم فـــإن عــدد  ــي ـــا ال شــخــص أم
 6500 ــقــارب  ي الطائفة  ــنــاء  اب
نسمة. وفي هذه االنتخابات مت 
يعرفهم  ال  ألشخاص  التصويت 
خاضوا  ألنهم  الناخبني،  جميع 
االنتخابات ككتلة. ولذا أطالب 
دستوريا،  ــواقــع  ال هــذا  بتشريع 
إلى  االنتخابات  طريقة  وحتويل 
تتمثل  بحيث  نسبية  طريقة 
كل أطياف الطائفة، التى نكن 
على  وتقدير  ــرام  ــت اح كــل  لها 
إجنازاتهم، وعلى متثيلهم الوطني 
وحفاظهم على الكلية كمدرسة 
ــالد. وأضـــاف إن  ــب ــي ال ـــدة ف رائ
مجاال  سيعطي  الفكري  التنوع 
من  ســتــزيــد  ــى  ــت ال للمنافسة 
املجال  وإفساح  املجلس  إجنازات 
أمام باقي أبناء الطائفة. وطريقة 
االنتخابات في املجلس هى ما 
دعت مجموعة كبيرة لالحتجاج 
ومقاطعة  ــة  ــال االســتــق ــدمي  ــق وت

االنتخابات. 
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ُكل ُلقمــة.. حكـايــة
وبـأسعار خاصة بمناسبة الصيام

وادي النسناس  شارع الوادي 21 // 048517054 // 0522611804
البلدة التحتى  شارع يافا 39 // 046444139

حيفا

قنينة ��� لتر كوكاكوال
هدية

عند شراء � أ رغفة فالفل للبيت 

� كيلو عجينة فالفل
بدل �� شيكل
بـ �� ش فقط
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عباس،  اجلماهيري  املركز  نظم 
وذلك ضمن برنامجه املخصص 
ترفيهيا  يــومــا  للشبيبة 
توثيق  املركز، بهدف  لشبيبة 
واملركز،  الشبيبة  بني  العالقة 
والعمل علی أن يشعر الشباب 
وفعال  ومهم  كبير  جزء  بأنهم 

عباس.  اجلماهيري  املركز  في 
وأكد مدير املركز السيد بسام 
يخصص  ــز  ــرك امل أن  ريـــنـــاوي 
نشاطاته  مــن  كبيرا  قسما 
الشباب.  جليل  وفعالياته 
مستقبلي   ــامــج  ــرن ــب ب ووعــــد 

متنوع مخصص للشبيبه.

األطفال  عشرات  مؤخرا  شارك 
في ورشة فنية للتصميم من 
حماسة  وســط  ـــورق،  ال عجني 
وذلك ضمن  كبيرين،  وتفاعل 
في  املتنوعة  الفنية  الورشات 
في  اجلماهيري  الكرمة  مركز 
خالل  األطــفــال  وتعلم  حيفا. 
حتضير  كيفية  األول  اللقاء 
ــوا  قــام ــم  ث ـــــورق،  ال عجينة 

بتحضير أسس لتصميماتهم 
من العجني, مما أثار تفاعلهم 
ــأن  ــر ب ــذك واســتــحــســانــهــم. ي
الورق  عجينة  من  التصميم 
ــات  ورش سلسلة  ــى  إل ينضم 
عمل فنية تصميمية نظمت 
من  كالتصميم  ــز،  ــرك امل ــي  ف
والتصميم  السكر،  عجينة 

من املعجونة وغيرها.

املختلفة املستشفيات   تشهد 
 في أنحاء البالد حاالت اكتظاظ
ـــات ــب اإلصـــاب ــب ــس ــيــرة، ب  كــب
هذا مثل  في  الكثيرة   املرضية 
 املوسم من السنة. وتبني أن من
انتظار هي  االكتظاظ   أسباب 
 نتائج الفحوصات املخبرية التي
تعيق وهذه  األطباء،  بها   يقوم 
ومعاجلة ــــراض  األم  تشخيص 
 املرضى أو إرسالهم إلى بيوتهم.

 وفي إحصاء ملختبر فحص الدم
 ظهر أن املختبر يفحص كل يوم
الدم، من  عينة  ألف  من   أكثر 
املستشفى. أقــســام  كافة   مــن 
 واألجهزة اجلديدة في هذا املختبر
رقمية برمجية  بواسطة   ميكنها 
النتيجة وإعـــالن  الـــدم   فحص 
في فقط.  دقيقة   15  بغضون 
 حني كان انتظار النتائج يتراوح

    ما بني 35 – 45 دقيقة.

ـــل  ـــداخ ـــت ـــرنـــامـــج ال ـــن ب ضـــم
االجتماعّي، قام قسم من طّالب 
ية  ومرّب «ج»  الــصــّف  العاشر 
من  مرشي  خوري-  بادرة  صَفهم 
ّية  العرب األرثوذكسّية  الكلّية 
إلى  ّية  تطوّع بزيارة  حيفا،  في 
التابعة  ــســوع  ي قــلــب  ــة  ــدرس م
هذه  وتعتبر  احملــبــة.  لراهبات 
فيها  التي  واملــدرســة  املؤسسة 
راعية للطّالب ذوي االحتياجات 
ــة  ــي ــرّب ــلــت امل ـــة. اســتــقــب ـــاّص اخل
وقّدمت  الطّالب  م  أماني مسَلّ
وعن  املدرسة  عن  قصيرة  نبذة 
ّية التي سيقوم بها طّالب  الفعال
ثم  املدرسة.  طــّالب  مع  الكلّية 
قلب  مــدرســة  معّلمات  قامت 
ــان  ــوري ــرو، ول ــم ـــروة ع ــســوع: م ي
بإجراء  جوزيف وكريستني قزموز 
ثالث فعالّيات مشتركة، تفاعل 
مع  خاللها  يسوع  قلب  طــالب 

قسم  قام  كما  الكلّية.  طــّالب 
آخر من ذات الصف، بزيارة إلى 
مدرسة قلب يسوع مبرافقة املربية 
راغدة ملشي املسؤولة عن برنامج 
التداخل االجتماعي في الكلية. 
مربيات  وكانت  الــطــالب   ــام  وق
بانتظار  ــســوع،  ي قلب  مــدرســة 
وتــقــدمي  الستقبالهم  ــطــالب  ال
نبذة قصيرة عن املدرسة والقيام 
بجولة قصيرة في أرجاء املدرسة. 
ــى الغرف  ــطــالب إل ــل ال ــم دخ ث
االحتياجات  لطالب  املخصصة 
ــيــات  ــام بــفــعــال ــي ــلــق اخلـــاصـــة ل
القادم  األسبوع  وفي  مشتركة.  
سيقوم طالب قلب يسوع بزيارة 
ومن  األرثوذكسية،  الكلية  إلى 
برنامج  تنظيم  يتم  ان  املتوقع 
الطالب،  هؤالء  الستقبال  حافل 
يهدف إلى التعبير عن الشعور 

مبحبة الطالب والتعاون معهم.

ــــز  ــــرك أصــــــــــدر امل
ــيــري األخــوة  اجلــمــاه
اسم كميل  على   –
وادي  شـــــحـــــادة، 
ــا  ــراس ــاس ك ــســن ــن ال
ــات  ــي حـــول الــفــعــال
ــع  ــزم ـــج امل ـــرام ـــب وال
تنفيذها خالل العام 

.2016 /2015
الــكــراس  وتضمن 
التهاني  كلمات 
من  ــع  ــي ــشــج ــت وال
رئيس البلدية يونا 
جلنة  ورئيس  ياهف 

فيكتور  النسناس  وادي  حي 
حجار وشموئيل زجاجي مدير 
وكذلك  الرياضية.  املؤسسات 
ـــدورات  وال الفعاليات  ـــواع  أن
اجلودو  القدم،  كرة  مجال  في 
والكابويرا، والرياضة للفتيات، 
النسائي.  للنادي  والرياضة 
فعاليات  فهناك  الشباب  أما 
من  ـــوات  أص كجوقة  خــاصــة 
الوادي، وشبيبة في الشبكة، 
وهناك  ـــــراج.  واإلخ التصوير 
كمركز  تعليمية  فعاليات 
املساعدة في حتضير الدروس، 
ومشروع بيرح، ونادي الصغار، 
ودورة الفنون. ومن بني النوادي 
فعاليات  تنظيم  يتم  اخلاصة 
ــادي  ــن ــات، ال ــي ــت ــف لـــنـــادي ال

نادي  ــد،  األح نــادي  النسائي، 
وكذلك  اآلباء.  ونادي  الشبيبة 
التحضير لالحتفاالت باألعياد 
مثل يوم األم، امليالد، البربارة، 
األضحى، الفطر وغيرها. إلى 
في  املميزة  الفعاليات  جانب 
يوم األعمال احلسنة واحملافظة 
أقسام  ـــارة  وزي البيئة،  على 
املستشفيات  ــي  ف األطــفــال 
واملشاركة  األعياد،  مواسم  في 
ــي من  ــاض ــري ـــــدوري ال فــي ال
والدوري  والسالم،  اإلخاء  أجل 
شحادة،  كميل  ذكــرى  إلحياء 
ورحلة  السنوي.  حيفا  وسباق 
ومجموعة  إيــالت  إلى  سنوية 
حول  واحملاضرات  الندوات  من 

شؤون الساعة.   
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املاضي،  السبت  يــوم  صباح  زعبي  حنني  النائب  شاركت 
كادر القائمة املشتركة في حيفا بتوزيع البرنامج السياسي 
للقائمة في منطقة وادي النسناس، في أجواء ممّيزة ومريحة 
ووسط تأييد شعبي عارم. والقت النائب حنني زعبي وكادر 
حيث  السوق،  روّاد  جميع  من  الترحاب  املشتركة،  القئمة 
باركوا بالقائمة املشتركة، التي طاملا انتظروها. وكان الفتا 
لالنتباه، ليس فقط ترحيب العرب بالقائمة املشتركة، بل 
من العديد من اليهود، الذين تواجدوا في منطقة السوق، 
زعبي  النائب  مع  الصور  التقاط  منهم  عــدد  طلب  وقــد 
معّبرين عن احترامهم ملواقفها اجلريئة ومباركني بالوحدة بني 

القوائم العربية.
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الـ»مطرونيت»،  تــدشــني  منذ 
الّتخريب  ــال  أعــم انفّكت  مــا 
ــصــف في  ــع ـــزم) ت ـــي ـــدال ـــان (ف
املختلفة،  وحافالتها  محّطاتها 
ــاب  ــب ــن الــّش ــل عـــدد م ــب ــن ق م
يوم  حدث  ما  أّن  إّال  الّطائش. 
االثنني من هذا األسبوع قي حّي 
يكن  لم  احليفاوّي،  ــدار»  ـــ»ه ال
الغريبة  احلادثة  جرت  متوّقًعا! 
مساء  الـ»مطرونيت»،  ــل  داخ
الحظ  عندما  ــر،  ــي األخ االثــنــني 
شاًبا  أّن  الـ»مطرونيت»  سائق 
في العشرينّيات من عمره، قام 
التبّول  ناوًيا  بنطلونه  زّر  بفك 
داخل الـ»مطرونيت»، على مرأى 
من املسافرين املذهولني. وعندما 
ــيــت»  ـــ»مــطــرون ـــاول ســائــق ال ح
على  اإلقـــدام  من  الــّشــاب  منع 
وقام  الّشاب  وثار  هاج  فعلته، 
باالعتداء على الّسائق، ما دفع 
وقد  الّشرطة.  الستدعاء  األخير 

ـــة من  املــكــان دورّي ــى  إل وصلت 
الشرطّيون  فقام  حيفا،  شرطة 
باعتقال الّشاب احليفاوّي (20 
ــان ثــمــًال. وّمت  ــا)، اّلـــذي ك ــاًم ع
متديد اعتقاله بأمر من محكمة 
أّن  ــر  ــذك ُي حيفا.  ــي  ف الّصلح 
أخرى  تخريبّية  حــوادث  هنالك 
في  الـ»مطرونيت»  داخل  جرت 
إحداها  كانت  األخيرة،  األشهر 
اّلذين  الّشباب  مــن  ملجموعة 
ـــوا وقـــفـــزوا على  ــــاروا وضـــّج ث
وأرعبوا  السفر،  خــالل  املقاعد 
عقدت  وقــد  املسافرين!  جميع 
جلسة  ــيــت»  ـــ»مــطــرون ال إدارة 
ـــتـــدارس األمــــر. هــذا  خــاّصــة ل
ــدة  وح حيفا  شــرطــة  وستفّعل 
خاّصة من قبلها اّلتي ستجول 
الـ»مطرونيت»  محّطات  فــي 
وداخــــل حــافــالتــهــا لــلــحــّد من 
ــوضــى والــّتــخــريــب  ــال الــف ــم أع

املستشرية.
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تقدمي:

السالح  قوة  من  أكبر  الكلمة  قوة  أن  نؤمن  عندما 
أقف  أنا  هــذا...  مثل  منبر  ولقلبنا  لفكرنا  يكون 
هي  الكلمة  قوة  بأن  إمياني  معلنة  أمامكم  اليوم 
للكاتب  وأهدي  األسلحة  بها  فتكت  مهما  األقوى 
الكبير بعًضا من شهاداتي على فن الكتابة، وقد 
رأيت أنها تتحاور مع فكرك وقلبك، رأيتنا نكتب 
لكل ما تقع عليه عيوننا: للشمس للقمر لألزهار 
األقدام،  حتت  الرمل  حلبيبات  وهناك،  هنا  املتفرقة 
كلما  حتترق  التي  الطفولة  عيون  في  البال  لراحة 
نستطيع  ال  ألننا  نكتب  السنون. أحيانا  مــرت 
دون  النفس  يجتاح  والقلم  للكتابة..  ال  نقول  أن 
تخترق  التي  للقصيدة  نكتب  وأحياًنا  حساب، 
مشاعرنا حتبنا كما نحن ذواتنا..ال تعبث مبشاعرنا 
نكتب  وأحيانا  يسكننا..  الذي  اجلنون  ترفض  وال 
للرقص.. للموسيقى.. إن املوسيقى جنون احلياة.. 
الطبيعة ترتدي حلة العزف.. التاريخ تكتبه أحلانه.. 
األزقة تختزل احلياة في سنفونية موسيقية يصعب 
على اإلنسان أن يفهمها أو يراجعها مع أنه يدرك 
سنوات  واإلدراك..  للوجود  نكتب  وأحيانا  وجودها. 
طويلة لن تكفينا لنستدرك نهايته قبل موتنا. أما 
اإلدراك فخوضه مغامرة رحال.. فجأة دون أن ندري 
جتد نفوسنا أنها مدركة ألمور كثيرة، تارة بعد ألم 
والدة.  فرح،  ملل،  احتراق،  مشكلة، غضب،  كبير، 

أو اقتحام األشياء أمامي، أو بعد االصغاء إلى هذا 
وذاك.  أما الكتابة عن الوطن فإنه األلم بحد ذاته، 
هو  احلناجر،  وفي  الوسائد،  بني  احملترق  الدمع  هو 
أدراك األمل في زمن الال أمل، وطننا بات قصيدة 
علينا أن ال نكتب عنه إمنا أن نكتبه. الفرح، األوالد، 
اإلميان،   اإلنسان،  املرأة،  التحدي،  السالم،  األمومة، 
عنها  نكتب  األمــور  هذا  جميع  التسامح،  احلــرب، 
بصفحات قصيرة بل بأسطر محفورة في أعناق من 
يزرع احلب في نفوسهم ليعيش كرًميا صادًقا.  متاما 
الكلمات  وقع  بني  نقف  نايف  األستاذ  جعلنا  كما 
املتتابعة واألنفاس التي ال تنقطع أبدا عن بث روح 
اخلير واملودة، وبني وطئ الواقع املؤلم من قتل وذبح 
وعنصرية وجهل وتخبط وضياع.  كتابك ملاذا أراك 
احلقيقي  السالم  إلى  اإلنسانية  يدعو  ؟؟  غريبا 
وإلى األمل الدائم. عند وقفتي احلاضرة أمام محتوى 

الكتاب، سمعت رد فعلي األولي الصادق لنفسي، 
اعترفت بصوت عال اعترافا معلنا: أنا أمام ثقافة 
وملاذا  الكتابة“  ”ثقافة  أسميتها  مختلف  نوع  من 

أسميتها بهذا االسم؟
الكتابة.  •  ــي  ف عالية  جــودة  يشهد  الكتاب 

الكاتب  اهتمامات  خيرات  من  رفيعة  استفادة 
التي تتناغم مع اهتمامات شعبه بلدته وعائلته 

املزيد •  إضافة  باخليال.  الواقع  يدمج  فني  نقش 
واجلسد.  ــروح  ال بني  رقص  املضمون.  إلى صلب 
دعوة إلى استدراج املعرفة من كل حدب وصوب.

العني. إن  ــدود  ح من  أبعد  ــى  إل النظرة  شمولية 
واألزقــة  الــغــرف  كــل  تخترق  أن  عليها  احلقيقة 
والقلوب  واألفـــاق  واحلناجر  والساحات  والفضاء 
والنفوس.. إنها شجون من املاضي واحتضان للغد 
املالمح،  حريرية  ــا  ــًم دائ السطور  ستأتي  اآلتــي، 

لنكتب ويكتب كل عقل وقلب مفكر. 
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ظاهر،  والشاعر ناجي  الكاتب  القاص  السيد  أيها 
الذي  الصحفي  الناصرة،  يقطن  الذي  بيسان،  ابن 
صحف  ــى  إل كتابها  معتقل  مــن  الكلمات  ــرر  ح
عديدة، كي يقرأها كل صغير وكبير، هو الذي لم 
وإصداراته  وإبداعه  بقلمه  شعبه  خدمة  عن  يتوان 
اجلمة. أود وبكل فخر أن أدعو الكاتب ناجي الظاهر 
ليعطينا من نوره إضاءة جديدة على الكتاب:  هذا 

عن  كتابه  في  خوري  نايف  يراه  كما  االنسان  هو 
في  ــوري  خ نايف  الصديق  الكاتب  يثير  الغربة 
مؤخرا  الصادر  غريبا؟»،  اراك  «ملــاذا  اجلديد  كتابه 
الفصلية  الثقافية  «مواقف»  مجلة  منشورات  عن 
من  ورهــط  خضرة  أبو  فهد  الدكتور  يحررها  التي 
الكتاب، وتصدر في الناصرة، العديد من القضايا 
لها  كتبُت  وقــد  احلــارقــة،  والثقافية  االجتماعية 
مقدمة- باسم املجلة ُمصدرِتها حملت عنوان «كتابة 
حتتفل باحلياة»، وهو ما رأيته وملسُته في كل مقالة، 
فقرة وكلمة ضمها الكتاب.  أفتتح معاجلتي لهذا 
داللية  سيميائية  مقاربة  بتقدمي  مبتدئا  الكتاب 
العنوان  هذا  مؤلفه  عليه  أطلق  فلماذا  للعنوان، 
الالفت؟ من هو املخاَطب وَمن هو اخلاِطب في هذا 
العنوان؟ بعد قراءة متمعنة متفحصة توصلت إلى 
يوجه  فهو  املخاَطب،  وهو  املخاِطب  هو  املؤلف  أن 

تبغي  ال  استنكارية  بصيغة  نفسه  ــى  إل السؤال 
هذا  عن  يجيب  وهو  حال،  تطلب  ما  بقدر  إجابة، 
هو  كأمنا  هذا.  كتابه  فيما ضمنه  الصعب  السؤال 
يريد بعنوانه هذا أن يشير إلى ما يعيشه من غربة 
أقول  وهنا  مجتمعه.  أبناء  من  واألحباء  األهل  بني 
إن الغربَة وما يرافُقها من مشاعر الوحدة هي قدُر 
اإلنساِن املبدع في كل مكاٍن وزمان. فكيف تكون 
حّدُة هذه الغربة إذا ما اضيفت إليها جرعٌة ُمرٌّة من 
الكاتب  مجتمع  بها  يزخر  التي  السلبية  املظاهر 
املبدع؟ صاحب الكتاب يظهر في كتابه هذا بثالثة 
مظاهر: املظهر األول للمؤلف في كتابه هذا يتجلى 
في رغبة هائلة في االنتماء، تتمظهر في أكثر من 
مقالة وكلمة. وأكاد أقول في الكتاب كله. وتتضح 
هذه الرغبة أكثر ما تتضح في عدد من املقاالت، 
وما  اللغة  عن  حتدثت  التي  تلك  هي  أبرزها  لعل 
يتعلق بها من احملبة لكل ما هو جميل ورائع في 
الثاني هو ذاك االمتعاض  احلياة واملجتمع. املظهر 
من األعراض السلبية القاتلة في مجتمعنا العربي 
نراه  ونحن  راضيا،  ليس  فاملؤلف  البالد،  هذه  في 
لعل  االعــراض،  هذه  من  للعديد  النقد  شديد  ناقدا 
وبني  بيته  في  منا  الواحد  غربة  حديثه عن  أبرزها 
إلى  الصدد  بهذا  وأشير  وأصدقاء،  أحباء  من  أهله 
مقاالته عن عذابه مع املسلسالت وفي حديثه عن 
الغربة، ولعلي أشير إلى ما كتبه عن مشاعر الغربة 
عندما يرى أبناء األسرة الواحدة وكل منهم ينصرف 
إلى شأنه اخلاص به، مبتعدا، مبا أتاحته له األدوات 

التكنولوجية من آيفون وآيباد وحتى تلفزيون، عمن 
هم حوله في البيت ذاته ورمبا الغرفة ذاتها.

املظهر الثالث واألخير هو تلك احلكمة التي اجتهد 
مؤلف الكتاب في تقدميها إلينا، نحن القراء، عن 
كيفية تقدمي احللول ملعاناتنا اليومية بني من نحب 
العديد من  تتمثل في  القريب، وهذه احلكمة  وبني 
التي  أبرزها تلك  الباحثة عن حلول، ولعل  الطروح 
يستعرض فيها عملية االقتراب من اآلخر احملبوب 
مقالته  تظهر  وهنا  ابتعد،  مهما  برفقته  واملرغوب 
عن احلافلة التي يشّبه بها املسيرة املجتمعية ذات 
وسيلة  األغنية  يقترح  فهو  خاصني،  وتعبير  داللة 
للوصول إلى اآلخر البعيد عنا وهو معنا وبالقرب 
نايف  األخ  لكتابة  الفكري  العمق  عن  هــذا  منا. 
خوري في كتابه هذا، أما عن الشكل االدبي الذي 
بالعديد  يتصف  كتبه  ما  فإن  إياه  منتهجا  كتب 

من الصفات، أشير إلى أهمها كما رأيته. تتصف 
كتابة املؤلف بنوع صارخ من التعليمية التنويرية، 
فهو ال يكتب في فراغ، وإمنا هو يكتب بعد الكثير 
من اإلعداد والتحضير، ويلمس القارئ لكتابه هذا، 
مدى ما بذله في البحث والتنقيب اللغوي، لعرض 
ما يود عرضه من قضايا. املقالة لدى نايف تأتي في 
العادة على النحو التالي: فهي تبدأ بطرح املشكلة، 
فاألمثلة، فرأي الكاتب، ثم تنتهي بتقدمي تلخيص 
وإجمال ملا أراد الكاتب قوله لنا نحن القراء. وتظهر 
األمر  جلية،  واضحة  الكاتب  ثقافة  كله  هذا  في 
الصديق  كتبه  مما  العديد  إن  للقول  يدفعني  الذي 
الطالب  لتعليم  دسمة  مادة  يكون  أن  ميكن  نايف 
في مدارسنا.  مع هذا، أرى أن هذه اإليجابية في 
كتابات املؤلف عادت عليه ببعض من الوبال، فهي 
بالقدر  أســاءت  كتابته..  وإلى  إليه  أحسنت  كما 
ذاته، كونها أوقعته في نوع من الرتابة التي ميجها 
النمطية  قيود  في  يرسف  وجعلته  األدبي،  االبداع 
املقيتة. لهذا أدعوه للتمرد على رتابته ومنطيته في 
إلى عالم أوسع  للولوج  الكتاب  كتابته ضمن هذا 

وإن بدا أضيق، للنظرة غير املتفحصة.
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عن  ــف،  ــاي ن أســتــاذ  كتابك،  ــي  ف حتــدثــت  عندما 
من  ضحكت   «.... املجاني  التصفيق   » موضوع 
قلبي وعرفت أنك صادق إلى أبعد احلدود، ولطاملا 
سألت نفسي متعجبة ما هذا!! كيف يصفقون لهذا 
وذاك!! وأدركت بعد مشوار طويل في  دراسة علم 
العزيز هي مرحلة  يا أستاذي  التصفيق  أن  النفس 
تطور هامة بني مناجاة اخلارج مع الداخل، واخلارج هنا 
داخلنا  في  املبدع  الطفل  هو  والداخل  اجلمهور،  هو 
فما رأيك؟ كيف أننا أضعنا الداخل وذهب اإلبداع 
هذا  ومع  للعبث؟!!  نصفق  وبتنا  سبيله،  حال  في 
علينا أن نكثر من التصفيق مع من تناغمت نفسه 
مع ذاتها فأبدعت وكتبت، رسمت، عزفت ألن الفن 
هو احلياة. األستاذ فتحي فوراني، أخبرني عنك من 
ناصية  ميتلكون  جعلتهم  ومن  يديك  على  تتلمذ 
شكر  ألف  منهم  ولك  احلياة،  في  ويبحرون  اللغة 
ولهم منك ألف سعادة وجناح، أترك لك املنصة كي 

تعطينا ما نرتوي ونرتوي به.
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ا؟ أنا  أخي األستاذ نايف، تسألني: ملاذا أراك غريًب
ا.. فهّمنا  ا..أنا أراك قريبا، قريبا، قريًب ال أراك غريًب
من  نأكل  ونحن  واحــد.  وحلمنا  واحد  وفرحنا  واحد 
صحن واحد.. ونعيش حتت خيمة وطنية واحدة. نحن 
أمام مائدة شهية وعامرة بألوان األدب والفكر.. وال 
أستطيع في هذا الفضاء الزمني البخيل أن أحيط 
إلى  بابها  ومن  يائها  إلى  ألفها  من  املائدة  بهذه 
وأقتطف  احلديقة،  أزهار  بني  سأتنقل  إمنا  محرابها. 
وردة من هنا وأخرى من هناك.. وأجمعها في باقة 
صغيرة أقدمها لكم في هذا املساء.. سفيرة  ململكة 
الورد. سأضرب صفًحا عن املقاالت التي تنتمي إلى 
عائلة األبحاث والدراسات الفكرية والعقائدية والتي 

دفتني..  بني  تدرج مستقلة  أن  ــــــــــــي تستحق  وه
مقاالت هامة دون شك. فقد رأيت من 
أتوقف  أن  السياق  هذا  في  املناسب 
املزروعة  الساخنة  عند بعض احملطات 
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في أرض الواقع الذي نعيشه ونتنفس هواءه ونكتوي 
بناره  في البدء حديث عن الهوية. الكاتب حريص 
وتأكيد  الفلسطينية..  هويته  على  احلفاظ  في 
التسيب  مشهد  وإزاء  وفولكلوره.  لتراثه  انتمائه 
الفني يسلط الضوء على ظاهرة األغنية  واالنفالت 
تــارة  مصرية  بلهجة  تتكلم  التي  الفلسطينية 
لهويتها  النتمائها  متنكرة  ــرى..  أخ تارة  ولبنانية 
أغنية  يريدها  وبحرها.  وسهولها  وجبالها  وزيتونها 
والزعتر.. بالزيت  مغموسة  املستقلة،  هويتها  لها 

املبدعني  إلى  ويتوجه  فلسطينية.  زيتونة  وشعارها 
من فنانني تشكيليني وموسيقيني ومطربني وراقصني 
وشعراء ويدعوهم إلى التمسك بالهوية الفلسطينية 
في إبداعاتهم املختلفة. على بعد خطوة أو خطوتني 
من أقرث وبرعم وصفد. فالكاتب وفّي جلذوره وانتمائه 
عن  يتخلى  أن  يستطيع  وال  قريته.  وتــراب  لوطنه 
يحّز  نايف:  يقول  وأجداده.  آبائه  أرض  إلى  انتمائه 
من  مرمى حجر  على  اليوم  تسكن  أن  النفس  في 
بلدتك السابقة التي هجروك منها، فهي على مرأى 
خطوة  نحوها  تسير  أن  وميكنك  ناظريك  أمام  منك 
في  وتسكن  أحضانها  في  فتعيش  خطوتني،  أو 

حاراتها، ومتشي على ترابها وتتنشق هواءها، وتشرب 
من ينابيعها ومياهها العذبة. ترى كل هذا أمامك 
وأنت تشعر باحلسرة واحلرمان ينغّص متعة حياتك. 

أخي نايف 
بي مثل ما بك يا حمامة فاسألـي

  من فك أسرك أن يحل وثاقي
صفد  في  بيتنا  أمام  وقفت  بَك..فقد  ما  مثل  بي 
ورأيت غزاة غرباء جاؤوا من وراء البحار واحمليطات..

ومالعب  وبــئــري  ــي  ــوائ وه بيتي  على  فتسلبطوا 
آبائي  ــي..وطــن  وطــن فــي  الجــًئــا  ــرت  وص الطفولة.. 
النبع  ورأس  اللوز  شجر  أنسى  فكيف  ـــدادي!  وأج
إلى  العودة  يريد  ال  من  فلسطني؟  مصايف  وأجمل 
صفد إلى وطن اآلباء واألجداد فهذا شأنه..أما أنا فلي 
لبيتي ومدينتي  شأن آخر! يقتلني الشوق والعشق 
ماء  لشربة  الشوق  يقتلني  الكحيلتني..  وعينيها 
التي  العيون  جميع   ومن  الزيتون  عني  من  عذبة 
النازف.    الوطن  هذا  أحشاء  من  زمزمًيا  ماء  تتفجر 
من  واملئات  والبروة  وصفد  وبرعم  فإقرث  علينا  ما 
أخواتهن اليتيمات لن يتخلني عن احللم واألمل في 
حتقيق احللم! فما أضيق العيش لوال فسحة األمل! 
املسلسالت  في  حديث  الطغرائي!  جدنا  قال  هكذا 
التلفزيونية..والزمن الضائع. من اإلبر املشرمة ننتقل 
الكاتب  فينتقد  التلفزيونية.  املسلسالت  ــى  إل
تسرق  التي  السخيفة  التلفزيونية  املسلسالت 
ــراد  أف بني  االجتماعية  بالعالقات  وتطيح  الوقت 
العائلة الواحدة في البيت الواحد. أخي نايف.. لقد 
صدقت! ولكن، ماذا مع اآليفون واآليباد والسمارتفون 
التي  الشلة  أفراد  وباقي  والسامسوجن  واجلالكسي 
عن  الستار  نزيح  تعالوا  العائلية؟  العالقات  شلت 
املستور.. املشهد واضح كل الوضوح.. كل في غرفته 

مع آيفونه وحاسوبه. لالبن غرفته وحاسوبه وآيفونه..
العائلة  ولرب  وآيفونها.  وحاسوبها  غرفتها  للبنت 
ولألم  ــروزه..  ــي وف وكتبه  ومكتبته  وحاسوبه  غرفته 
كتابها وصحيفتها..  وأحياًنا  مطبخها وطناجرها.. 
فأين الروابط العائلية؟ نعيش مًعا حتت سقف واحد..

ولكل عامله..وال عالقة بني أفراد العائلة الواحدة. إنه 
عصر العوملة الذي أبدع هذا الطوفان من «اخليرات» 

التكنولوجيه وراح يقصفنا بها دون رحمة!
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أما «رسالة في الغربة» فهي في نظري واسطة العقد 
في هذا الكتاب. يظهر الكاتب على خشبة املسرح.. 
النظارة سؤاًال حارًقا: ملاذا أراك غريًبا؟  ويطلق نحو 
أعصاب  من  والصادقة  الفياضة  املشاعر  وتتدفق 
الكلمات لتغمر جمهور املشاهدين في القاعة، وتهز 
لصاحب  ميكن  وهل  ــّي.  ح إنساني  ضمير  ذي  كل 
ضمير  ذا  إنساًنا  إنساًنا  يكون  أن   إال  الضمير 
األعماق  من  الصاعد  النداء  الكاتب   ويطلق  حّي؟ 
البلد  وابن  احلارة  ابن  ا  األعماق مخاطًب إلى  ليدخل 

وابن الوطن بحميمية صادقة: أحبك من كل قلبي 
فال  جوارحي  بكل  أحبك  عطفك.  من  حترمني  فال 
حترمني من  فرصة عناقك. أحبك من صميم فؤادي 
احلياة  صحراء  في  أتيه  ال  كي  عني  تنشغل  فال 
للوحوش  عرضة  تدعني  فال  ــدك  أري اجلهل.  ــراري  وب
تنهش  لكي  مخالبها  وتسّن  أنيابها  تشهر  التي 
جسدي. أحبك إلى جانبي ألدعمك وتدعمني، فال 
ينشبوا  لكي  بي  يترّبصون  للذين  عرضة  تتركني 
تسودها  ــال  أدغ في  وكأننا  جسدي  في  مخالبهم 

شريعة الغاب».
أبينا.  أم  شئنا  واحــد  خندق  في  نحن  نايف.  أخي 
وكلنا مستهدفون ويد اإلرهاب ال تفرق بني أحد من 
أنبيائنا. وال تفرق بني عباد الله كائًنا ما كان دينهم 
فكلنا  وكنيستهم.  ومسجدهم  ولونهم  ومذهبهم 
واحدة  يًدا  نكون  أن  إال  أمامنا  وليس  مستهدفون. 
بعًضا  كالبنيان  أن يشد بعضنا  لنا إال  بديل  وال 

املرصوص في وجه مغول العصر. 

WO�dF�« WGK�« w� Y|b� ÆÆ« ÎdO	√
يحمل الكاتب في حقيبته بطاقتني: األولى بطاقة 
كاتب..والثانية بطاقة عاشق. فصاحبنا عاشق للغة 
العربية وينتمي إلى كتيبة عشاق، بعيونها تقاتل 
دفاًعا عن اللغة القومية..هذا العاشق يعّز عليه أن 
يرى عشيقته جالسة على الناصية.. ترتدي ثياًبا 
رّثة وحتمل شعارًا تطل منه العبارة: ارحموا عزيز قوم 
ذّل! ففي «منتدى حيفا الثقافي» استضفنا ذات يوم  
حسني  طه  العم  العربية:  اللغة  أساطني  من  ثالثة 
واخلال املتنبي واجلّد سيبويه.. كانت أمسية ثقافية 
ًيا  عن اللغة العربية. وشاهدنا مًعا شريًطا سينمائ

بعد  ما  عصر  إلى  تنتمي  بلغة  حــوار  فيه  يجري 
بني  التالي  ــوار  احل ــى  إل فاستمعنا  ــة..  احلــداث بعد 
فتاتني موديل 2015. تقول األولى: كان بدي أشوف 
أول  الفوتبول.  لعبة  أحضر  عشان  مبارح  التلفزيون 
املزغان وبعدين أخذت الشالط وكبست  شي فتحت 
كان  تاعتي،  الكفوتساه  وشفت  الكفتور،  على 
الشومير ينط على الفوتبول زّي العفريت. يقصف 
زوناه..ما  ابن  كان  حتيخ..بس  الشومير..كان  عمره 
يعملوا  اللعيبة  فات..وكانوا  اللي  الشاَعر  حسب 
مش  حالو  عامل  هو  بس  أختها  وال  طاعوت  كل 
شايف. لكن املاغني عمل مسيراه للي حّدو وكانت 
مبني  اللي  التانية  الكبوتساه  فأخذتها  حلشاه.. 
عالريشت..وغووووول!»  وضربوها  حزاكيم  عليهن 

يييييييش!
فقد  العصرية  ــاء  األزي تعشق  التي  صاحبتها  أما 
حسًنا  بــالء  فيها  وأبلت  الثقافية  الهوية  بهدلت 
شفت  املعاصرة:  «العربية»  بلغتها  تتباهى  وراحت 
برنامج التلفزيون امبارح ..كانت األواعي كلها أولد 
فاشن، فساتني طويلة وكمام طويلة. يعني األوفناه 
الوحدة  تلبس  بدها  إيش  زمــان.  مثل  رجعت  اليوم 

على السهرة أو على البارتي. يعني أنا بحب أروح 
يوخد  بحب  هو  بس  فريند،  ماي  مع  وأطلع  بارتي 
وبعدين  بيرة   شوب  وبعدين  ــاألول  ب ليكير  شوت 
بكفيني  أنا  ويسطل.  يستمخ  حتى  أوزو  كوسيت 
تيه  كوس  في  ويسكي  شوية  وبحط  أرجي لة  نفس 
لك  أحكي  بدي  وشو  وبس.  تيه  بشرب  إني  وببني 
وضحك  ولعب  وملس  وهمس  غمز  سوسو..خدي  يا 
وفرفشة.. ياي. ما بدي أحكي كل شي..َهياه كيْف.. 
سهرة من العمر». وما إن انتهى احلوار..حتى نظرت 
حولي فصعقت! لقد رأيت األساتذة الثالثة مجندلني 
مطروحني على األرض ُمغًمى عليهم.. فهرع األستاذ 
فؤاد نقارة واتصل مبحطة َمغني دافيد أدوم.. فحضر 
في  ون»  يُّ ـ»ِم ال إلى  الفور  على  ونقلهم  األمبولنس 
مستشفى رمبام. يقول املذيع: ما زال الثالثة حتت 
العالج املكثف. نتمنى لهم الشفاء العاجل والعودة 

من حيث أتوا..ساملني غامنني!! 
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يسرني أن أدعو البروفيسور سليمان جبران لنسمع 
منه إلى بعض املالحظات عن الكتاب، فليتفضل..

أني  احلقيقة  اخلير،  مساء  صغيرة.  مالحظة  لــدي 
كما  الغالف  إلى  الغالف  من  كله،  الكتاب  قرأت 
يقولون، وأعجبتني املواضيع العديدة واملطروحة فيه، 
ودينية،  واجتماعية  فكرية  جوانب  إلى  يتطرق  إذ 
ولكن لدي مالحظة تتعلق بهذا األمر وهي أني كنت 
أرى نايف الصحفي في بعض املقاالت، وأرى نايف 
األديــب  ورأيــتــه  املــقــاالت،  بعض  في  املجتمع  رجــل 
الكنيسة في بعض  في بعضها اآلخر، وحتى رجل 
منها، حبذا لو انتقل من الشمولية والتعددية إلى 

كتاب  هو  األحوال  بكل  ولكن  والتركيز.  التخصص 
جدير بالقراءة وأن يكون في كل بيت.

W�Ë VOË d�UA�«
الال  خــوري»  «نايف  أخي  فضاء  في  أهيم  أن  قبل 
متناهي في ملكوت السماء وفي غياهب اإلنسانية 
املطلقة، التي ترنو إلى احلرية الفكرية واحترام اآلخر، 
وقبول ثقافات الشعوب.. وأما ألخي «نايف» وكتاب 
« ملاذا أراك غريًبا؟» أقول: منُذ الكلمة األولى لفاحتة 
الكتاب. قلُت: لقد استفاد أخي «نايف» من املوروث 
املقدرة  التواضع،  التسامح،  احملبة،  املسيحي.. 
مجتمعنا،  واقعنا،  إلى  النص  تكريس  في  املطلقة 
تلك  ــوب.  وذن وخطايا  قضايا  من  يحمل  ما  بكل 
أن  يجب  التي  ــعــادات  وال املرفوضة،  السلوكيات 
تتغير، تتبدل.. ومما يرفع من قيمة الكتاب الغوص 
والتهجير  الهجرة  عوالم  إلى  الذاكرة  أعماق  في 
برموش  املؤلف  يحضننا  هنا  القسري..  والترحيل 
العينني بالرقة واحلنني والرجوع. وخرجنا بعد كل قراءة 
«ملقالة في الكتاب» مبوعظة، أو عظمة في التحليل 
والتدقيق ورفيف الكلمة «رشاقة األسلوب وتنسيق 
العبارة ورفع مكانتنا الفكرية إلى مصاف العقل». 

بالكلمة  باحملبة،  الفكري عامر  املوروث  أليس هذا 
الصادقة، باإلنسانية.. أليس هذا افتتاحية جوهرية 
للدخول إلى مضامني الكتاب. نحُن أمام إبداع ميكث 
في األرض .. وكم كنُت أمتنى «لو يدخل الكتاب إلى 
إلى  ترنو  التي  أجيالنا  أجل  من  الثانوية  مدارسنا 
الشمس وتبحث عن احلقيقة. وألخي «نايف» األديب 

واإلعالمي الكبير محبتي واحترامي. 

ÂU�	
وأخيرا أمتنى أنكم استمتعتم، بهذه األمسية على 
والكلمة  فيه.  جاء  ومبا  بالكتاب  استمتاعكم  قدر 
تفضل.  نايف  األستاذ  املؤلف،  للكاتب،  اخلتامية 
مساؤكم سعادة وفرح وخير، هذا الكتاب كما سمعتم 
ورأيتم هو عبارة عن مجموعة مقاالت نشر بعضها 
الشكر  من  بد  ال  وهنا  ينشر،  لم  ــر  اآلخ وبعضها 
للدكتور فهد أبو خضرة رئيس حترير مجلة مواقف 
ناجي  املبدع  والكاتب  الكتاب،  هذا  أصدرت  التي 
الكتاب  هذا  ودقق  حرر  والذي  املجلة،  محرر  ظاهر 
وجعله في مظهره األنيق. والشكر اجلزيل اآلخر إلى 
التي ساعدتني على االعتكاف لساعات طوال كل 
واملراجعة  والتدقيق  الكتابة  على  منكب  وأنا  يوم 
للعمل في اجلريدة وفي التلفزيون وفي هذا الكتاب، 
والشكر  إلياس.  أم  زوجتي  لها،  اجلزيل  فالشكر 
اجلزيل للمجلس امللي األرثوذكسي، وللنادي الثقافي 
املجتهد  احملــامــي  ــادي  ــن ال ــذا  ه ــيــس  ورئ للكتاب، 
والدؤوب على تشجيع املبدعني واألدباء الصديق فؤاد 
نقارة، وللمساعدين في إدارة هذا النادي وهذه القاعة 
وهذه الكنيسة.  ملاذا أراك غريبا هو اسم الكتاب، 
وأعتقد أنه سؤال مطروح للمناقشة الفردية واجلماعية 
إلى هذا األمر  املجتمع، ولذا سينظر كل قارئ  في 
املطروحة  واألفكار  التساؤالت  وهذه  اخلاص.  مبنظاره 
ابن  أنا  تضعني  التي  املجاالت  من  للعديد  شاملة 
أنا؟  من  القرار،  محور  في  الوطن  وهذا  األرض  هذه 
والقومي  الفكري  انتمائي  هو  ما  هويتي؟  هي  ما 
والتراثي وحتى اجلغرافي؟ تساؤالت تدور في الذهن 
حملاور احلياة كافة، خاصة وأني بدأت بطرحها اليوم 
بعد مرور خمس وستني عاما على وجودي في هذه 
والنظر  التفكير  قيد  التساؤل  يبقى  وقد  احلياة. 
في  سأبدأ  وأنا  الفكر..  ورجال  الكتاب  من  لبعدي 
في  غريبة  رواية  شبه  بوضع  القادمة  القريبة  األيام 
مضمونها ومعاجلتها، أرجو أن أوفق في إجنازها في 
فترة قصيرة.  أتنمى لكم أطيب األوقات مبطالعتكم 

إلى اللقاء      للكتاب وألي كتاب آخر. 
 





هيك حمالت
قامت عليها مالحم!
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وإدارة  أعـــضـــاء  ــل  ــب اســتــق
الثقافي  التعاون  جمعية 
ولفيف  فرنسا،   – اخلليل 
ـــن الــكــتــاب والــشــعــراء  م
ــــني ورؤســـــــاء  ــــي ــــســــرح وامل
ثقافية  ــة  ــدي وأن مؤسسات 
اخلميس  ـــوم  ي ــيــل  اخلــل ــي  ف
2015 / 2 / 19  الكاتب 
شليوط،  عفيف  ــان  ــفــن وال
مدير مؤسسة األفق للثقافة 
ــون، والــشــاعــر رشــدي  ــفــن وال
بالغة،  ــاوة  ــحــف ب املـــاضـــي، 
ــفــان من  حــيــث قـــدم الــضــي
شاطىء حيفا، وعلى رصيف 
احلرف،  براق  ركبوا  أمل  من 
طواعيًة،  ـــروف  احل فطافوا 
في  سكنت  خلليل  ــًا  ــج ح
حّل  ــون.   ــك ال ســمــاء  قلب 
في  البداية  ــي  ف الضيفان 

عيشة،  ــو  أب ـــور  أن د.  مــنــزل 
واحملاضر  السابق  الفلسطينية  الثقافة  وزير 
في جامعة اخلليل، حيث تناوال وجبة الغداء 
بني  الثقافي  التعاون  سبل  معه  وتباحثا 
التعاون  وجمعية  حيفا  في  األفــق  مؤسسة 
مركز  ــى  إل انتقال  ثم  اخلليل.  في  الثقافي 
فرنسا،   – اخلليل  الثقافي  التعاون  جمعية 
من  «نعم»  مسرح  أعضاء  مع  هناك  والتقيا 
اخلليل، وإدارة مركز فنون الطفل الفلسطيني 
اخلليل  في  والشعراء  الكتاب  من  ومجموعة 
بعدها  الثقافي.   التعاون  سبل  بحثا  حيث 
حيفا،  «ُهــنــا  بعنوان  ثقافية  ــدوة  ن ُعــقــدت 
املاضي،  الشاعر  فيها  شــارك  اخلليل»  ُهنا 
الشاعر  عرافتها  وتولى  شليوط،  والكاتب 
أبو  الدكتور  األمسية  افتتح  العرب.  رشــاد 
عيشة، مرّحبا باحلضور ومؤكدا على ضرورة 
عقد ندوات وأمسيات ثقافية من هذا النوع، 
احلياة  عن  املاضي  رشدي  الشاعر  حتّدث  ثم 
الثقافية في مدينة حيفا، مشيرًا إلى عطاء 

عاشوا  الذين  الفلسطينيني  واألدباء  الشعراء 
أو ارتادوا مدينة حيفا مثل: محمود درويش، 
حنا  أبو  حنا  دحبور،  أحمد  القاسم،  سميح 
عفيف  الكاتب  استعرض  بعدها  وغيرهم.  
شليوط تاريخ احلركة املسرحية الفلسطينية، 
والفنون  للثقافة  األفق  مؤسسة  مسرح  ودور 
ودعا  الفلسطينية  املسرحية  النهضة  في 
الفلسطينية  اجلمعيات  بني  التشبيك  إلى 
في اخلليل واجلمعيات الثقافية العربية في 
الداخل.  وفي اخلتام شارك احلضور في طرح 
تكرمي  بعدها  ليتم  الضيفني،  على  األسئلة 
املاضي،  والشاعر  شليوط،  الكاتب  من  كل 
تكرمي  ّمت  كما  والفني،  ــي  األدب لعطائهما 
على  حصوله  مبناسبة  العرب  رشاد  املهندس 
جائزة اإلبداع الفلسطيني للشباب عن مجال 
الوطن،  مستوى  على  األولى  باملرتبة  الشعر 
فوزه  مبناسبة  نعم  مسرح  تكرمي  إلى  إضافة 
ألفضل  القاسمي  سلطان  د.  الشيخ  بجائزة 
م.  2014 لــلــعــام  ــي  ــرب ع مــســرحــي  عــمــل 
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استضافت أسرة مدرسة احلوار الرسمية للفنون واإلبداع 
واملدراء واألكادمييني من  املفتشني  هذا االسبوع وفدا من 
املجتمعني العربي واليهودي، ضمن «أسبوع التعلم ذو 
وطرق  أساليب  على  كثب  عن  الوفد  واطلع  معنى». 
التعليم البديل في املدرسة، مبا في ذلك التعلم في أماكن 
مفتوحة، التعلم الذي يعزز املهارات، اإلرشاد الشخصي، 
وجتدر  وغيرها.  البديل  التدريس  واستراتيجيات  طرق 
املدرسة  اختارت  والتعليم  التربية  وزارة  أن  إلى  اإلشارة 
اخلاص  التعليمي  ملناخها  نظرا  الوفد،  هذا  الستضافة 
أميرة  املربية  املدرسة  مديرة  وذكرت  به.  يحتذى  الذي 
حايني غرّيب، أن أعضاء الوفد أبدى إعجابه وتفاعله مع 
كافة املضامني واحملطات، انطالقا من استعراض الرؤيا 

املدرسية ولغاية املشاهدات الصفية.

تفتتح مكتبة «كل شيء» احليفاوّية، يوم األحد القادم 
 ،2015 اجلاري  للعام  نشاطاتها   ،(1/3/2015)
ضمن معرض «أسبوع الكتاب العربّي»، واّلذي أعلن 
عن  عّباسي،  صالح  الّنشر،  ودار  املكتبة  صاحب 
«هولي الند» في  إقامته في قاعة القّديس أنطون – 
ويستمّر  املقبل،  آذار  في مطلع شهر  وذلك  الّناصرة، 
من يوم األحد 1/3 ولغاية يوم الّثالثاء 10/3. ويقّدم 
 - شيء»  «كل  مكتبة  معارض  كباقي   – املعرض 
كبيرة  مجموعات  العاّمة،  واملؤسسات  القرّاء  جلمهور 
مؤّخرًا،  ُعرضت،  اّلتي  احلديثة  الكتب  من  ومتنوّعة 
في معرض الكتاب الّدولّي في القاهرة (مصر) والّدار 
البيضاء (املغرب)، واّلذي عمل صاحب منشورات «كّل 
شيء»، صالح عّباسي، في أثناء مشاركته في هذين 
املعرضني، على إحضارها ملعرض الّناصرة املذكور. هذا 
والّصادرة  أيًضا،  احلديثة  الكتب  آالف  إلى  باإلضافة 
ّية في مصر ولبنان واألردن  عن أكبر دور الّنشر العرب
أ  خاّصً جناًحا  املعرض  يحوي  كما  العربّي.  والعالم 
ّية  الفلسفّية واألدب الفكرّية،  الّتاريخّية،  للموسوعات 
هذا  في  توّفر  أن  شيء»  «كّل  اهتّمت  وقد  وغيرها. 

املعرض مجموعات واسعة ومتنوّعة من كتب األطفال 
املفيدة واجلّذابة، شكًال ومضموًنا. وكانت مكتبة «كل 
شيء» قد أعلنت في وقت سابق، أّن املعرض سيكون 
من  إقامته،  أّيام  مدى  على  اجلمهور،  أمام  مفتوًحا 

الّساعة العاشرة صباًحا حّتى الّثامنة مساء.    
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الرسول  أحاديث  من  حديث  هو  الذي  العنوان  هذا  اخترت  لقد 
محمد، ذلك لنعلن حاجتنا إلى الرحمة التي غابت عن كثير 
متعددة،  مسميات  حتــت  جلدتنا  أبــنــاء  وخــاصــة  اخلــلــق،  مــن 
وصف  فقد  ديننا.  في  وال  واقعنا،  في  لها  أصل  ال  ومبررات 
من  وانطالقا  بينهم).  (رحماء  معه  والذين  محمد  النبي  الله 
فهمنا لتعاليم الديانات السماوية، ندرك يقينا أن املؤمن احلق 
إنسان رحيم بخلق الله من البشر وغير البشر، وأن الرحمة من 
اخلير  منبع  تصبح  من صفائها  نفوسهم  الصاحلني، ألن  أخالق 
والرحمة وطهارة الروح. وألن املؤمن احلق ال يأتي إال باخلير والعمل 
وفي  املفاسد.  ويتجنب  والشر،  الباطل  من  يفر  فإنه  الصالح، 
ذلك يخالف صاحب النفس اخلبيثة، ألنها فاجرة، ظاملة، فاقدة 
ملعاني االنسانية، مدنسة بأدران اجلاهلية. واملؤمن احلق ال ميكن 
له أن يلتقي مع صاحب نفس مدنسة، ألنه طهر نفسه بالرحمة 
جوارحه،  على  الظاهرة  بأفعاله  املترحمة  قلبه  تفارق  ال  التي 
مصداقا  عليها  شاكلته  على  من  مع  ويتعاون  إليها  ويدعو 
لقوله تعالى (ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا 
بالرحمة. أولئك أصحاب امليمنة). وألنهم تواصوا بالصبر على 
أصحاب  من  يكونوا  أن  استحقوا  اخللق،  برحمة  وتواصوا  احلق 
اليمني الفائزين، الذين استحقوا رحمة الله. ويؤكد هذا املعنى 
قول الرسول (إمنا يرحم الله من عباده الرحماء). وقوله (ارحموا 
من في األرض يرحمكم من في السماء). وال يحرم الرحمة إال 
من استحق الشقاء في الدنيا واآلخرة. قال رسول الله (ال تنزع 
الرحمة إال من شقي). وال يصدق اإلميان إال بالتراحم والتعاون، 
في  املؤمنني  (مثل  فقال  املؤمنني  مثل  لنا  الرسول  ولهذا ضرب 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الذي إذا اشتكى منه 
النموذج  وهذا  واحلمى).  بالسهر  اجلسد  له سائر  تداعى  عضو 
في  نحتاجه  املتجر،  في  نحتاجه  بيننا،  اليوم  نحتاجه  الذي 
املصنع، كما نحتاجه داخل األسرة، وبني اجليران، نحتاجه على 
الرحيم  اإلنسان  املختلفة. ألن  الشعوب  وحتتاجه  أمة،  مستوى 
يعفو عن زالتهم، وال ميكنه  أن  بد  الناس، ال  تعامله مع  عند 
وينصر  اخلطيئة،  لصاحب  يغفر  فالرحيم  عوراتهم،  يتتبع  أن 
املظلوم، ويغيث امللهوف، ويعني الكل، ويطعم اجلائع، ويكسو 
ولألسف  احلزين.  ويواسي  املريض،  لعالج  ويسعى  ــعــاري،   ال
دعت  التي  واملبادئ،  القيم  هذه  بعض  نفقد  أصبحنا  الشديد 
إليها الرساالت السماوية، والتي من أجلها بعثت الرسل. ولهذا 
أسوق إليكم مناذج متنوعة من الرحمة بني املؤمنني حتى تتجسد 
في حياتنا. فهذا زين العابدين بن علي، كان في طريقه إلى 
املسجد، فسبه رجل من عامة الناس، فقام إليه الناس ليضربوه، 
فانتهرهم زين العابدين ومنعهم، ثم التفت إليه قائال: يا هذا، 
فإن  تعرفه.  مما  أكثر  عني  تعرفه  ال  وما  تقول.  مما  أكثر  أنا 
كان لك حاجة في ذلك ذكرته. فخجل الرجل واستحيا. عندها 

درهم)،  لف  بعطاء  له  وأمر  قميصه  العابدين  زين  عليه  خلع 
فرحمته منعته من أن يرد السيئة مبثلها، بل عمل بقوله تعالى: 
كأنه  عــداوة  وبينه  بينك  الذي  فإذا  أحسن،  هي  بالتي  (ادفــع 
ولي حميم). ثم تعالوا نتدبر رحمة الرسول في بيته ومع أهله 
ومع الصبيان. قال أنس بن مالك: (دخلنا مع رسول الله على 
أبي يوسف القني، وكان ظئرا إلبراهيم ( ابن الرسول من ماريا 
دخلنا  ثم  وشمه.  وقبله  ولده  إبراهيم  الرسول  فأخذ  القبطية) 
عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله 
تذرفان. فقال عبد الرحمان بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا 
رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف إنها الرحمة. ثم قال: إن العني 
تدمع والقلب يحزن وال نقول إال ما يرضي ربنا. وإنا لفراقك يا 
إبراهيم حملزونون). وملا دخل عليه األقرع بن حابس ورآه يقبل 
احلسن أو احلسني قال األقرع: أتقبلون صبيانكم؟ والله إن لي 
عشرة من الصبيان ما قبلت أحدهم. فقال الرسول: وماذا أصنع 
وقد نزع الله من قلبك الرحمة (الرحماء يرحمهم الرحمان). ثم 
أن البخاري يروي لنا عن أبي قتادة، أن رسول الله قال: (إني 
مما  فأجتوز  الصبي  بكاء  فأسمع  إطالتها  فأريد  الصالة  ألدخل 
أعلم من شدة وجد أمه من بكائه). ملثل هذه األخالق دعا الرسول 
بني العباد، ال للعنف وال للقتل وال للتشريد. إمنا كانت دعوته 
إلى الرحمة التي تعدت البشر إلى غيرهم من خلق الله. وإال 
ما معنى أن يحدث الرسول أصحابه عن رجل وامرأة. الرجل قال 
فيه (بينما رجل ميشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب 
منها ثم خرج، فإذا بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: 
لقد بلغ بهذا مثل الذي بي، فمأل خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى 
فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله: وإن 
لنا في البهائم أجرا؟ قال: (في كل كبد رطبة أجرا). أما املرأة 
أخبر الرسول خبرها قائال: (عذبت امرأة في هرة حبستها حتى 
النار. وقيل لها: ال أنت أطعمتها وال سقيتها  ماتت فدخلت 
األرض).  خشاش  من  فأكلت  أرسلتها  أنت  وال  حبستها،  حني 
التي  واملرأة  اجلنة،  الله  أدخله  الكلب فسقاه  الذي رحم  فالرجل 
قسى قلبها على الهرة أدخلها الله النار. والنماذج كثيرة، ولكن 
عليه. هل  لإلجابة  منا  ويحتاج كل  نفسه  يطرح  الذي  السؤال 
نرحم العباد؟ هل نفرح لفرحهم ونحزن حلزنهم؟ أم أننا أصبحنا 
قساة القلوب فال تدمع لنا عني، وال يعتصر لنا قلب، ونحن 
تقتل  وشباب  تفُجع  وشيوخ  ترُمل  ونساء  تيتم  أطفاَل  نرى 
والبعض يشجع هذا الفريق دون اآلخر وكأننا في حلبة مالكمة 

أو على ملعب كرة قدم.    
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ستروم  د.كيفني  األنثروبولوجّي  الباحث  كان 
جمعّية  ــي  ف ــّي  الــّثــقــاف «امللتقى»  ضيف 
والذي  املاضي،  األربعاء  يوم  ّية  العرب الّثقافة 
وصل إلى حيفا في زيارة قصيرة، قادًما من 
مكان عمله في اجلامعة األمريكّية بالقاهرة، 
ليستعرض مّلخًصا من بحّثه املستمر ضمن 
الفّن  الّسياسة:  في  «مشاهد  بعنوان  نــدوة 
الــداخــل».  في  الفلسطينّيني  بني  املعاصر 
الفلسطينّي  الفّن  حول  دراسته  د.ستروم  بدأ 
ــعــام 2009،  ــي ال ــداخــل ف ــي ال املــعــاصــر ف
من  مبجموعة  ولقائه  حيفا  في  مكوثه  إبان 
خالل  ومن  الفلسطينّيني/ات،  الفّنانني/ات 
لدراسته  مّلخص  استعرض  «امللتقى»،  ندوة 
ّية تشكيلّية لكّل  من خالل ثالثة أعمال فّن
ميخائيل  عزايزة،  ميساء  الفّنانني/ات:  من 
انكشافه  على  بناًء  سروجي.  ونردين  حّالق 
وغيرها  الّتشكيلّية  ّية  الفّن األعمال  لهذه 
ولقاءاته مع أصحابها، تناول د.كيفني ستروم، 
منحة  على  حائز  مساعد،  محاضر  ــو  وه
لألنثروبولوجيا  دوكتوراه  للبوست  «ميلون» 
العالقة  القاهرة،  في  األمريكّية  اّجلامعة  في 
بني الفنون والّسياسة في الداخل، واستعرض 
تؤّثر  أن  ميكن  هــل  منها؛  ــدة،  عــدي أسئلة 
الّسياسة على الفنون بحيث ال تكون الفنون 
أوّضــح  حديثه،  وخــالل  للسياسة؟  فعل  رد 
د.ستروم كيف ميكن للسياسة أن تؤّثر على 
الفلسطينّي  الّصراع  في  تساهم  وأّن  الفنون 
ــي دراســتــه  ــي ف ــّدع ــاء االســتــعــمــار. وي ــه إلن

الفلسطينّي  الفّن  «وظيفة»  أّن  املستمرة 
في الداخل تكمن في قدرتها على الّتعبير 
عن مناسبات وحوادث مختلفة بهدف إعادة 
ّية للحياة الّسياسّية.  تعريف األبعاد اجلمال
رسم  يعيدون  الــداخــل  ــي  ف الفلسطينّيون 
قاله  ما  هذا  واملــكــان»،  الزمان  بني  العالقة 
د.كيفني ستروم ضمن مداخلته، وفي حديث 
الّثقافة  جمعّية  في  الّندوة  حول  معه  خاص 
ّية، قال: «إّن مشاركة موضوع دراستي،  العرب
املكان،  أهمية في هذا  له  بأّن  والذي أعتقد 
هي مبثابة فرصة رائعة بالنسبة لي. باإلضافة 
بعد  ما  الّنقاشات،  إلى  االستماع  أّن  إلى 
الفلسطينّيني  بني  الّهوية  حول  مداخلتي، 
ـ48،  ال مناطق  في  الفلسطينّيني  والفّنانني 
الفّن  بني  ما  العالقة  من  قريبة  هي  والتي 
ــًضــا».  ــعــة أي ــاســة، كــانــت فــرصــة رائ ــي ــّس وال
برنامج  هو  «امللتقى»  أّن  بالذكر  اجلدير  من 
ّية، يضم ندوات  شهرّي جلمعّية الّثقافة العرب
وحوارات ثقافّية وعروض أفالم، احتوى خالل 
أمسيات،  ثالثة  على   2015 شباط  شهر 
كوميدّية»  تونسّية  ــالم  «أف أمسية  ــى  األول
«فلسطينما»،  مجموعة  مــع  ــعــاون  ــّت ــال ب
للمخرج  ــم»  «املــخــّي لفيلم  ــرض  ع الثانية 
املصري تامر عيسى والثالثة ندوة «مشاهد 
في الّسياسة: الفّن املعاصر بني الفلسطينّني 
الّثقافة  جمعّية  تعلن  وسوف  الداخل».  في 
آذار  لشهر  «امللتقى»  برنامج  عن  ّية  العرب

2015 خالل األيام القريبة.
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السابقة كانت مدرستهم األولى حتت  كثيرون من األجيال 
فلم  البقيعة  أّما نحن في  السنديانة. مارون عّبود مثال. 
مدرسة  قريتنا  وفي  وعينا  املــدارس.  من  النوع  ذلك  ندرك 
أّن  أذكر   ! اللقُب»  ذا  بالقليل  «وما  الرابع.  الصف  حتى 
تالميذ كثيرين من القرى املجاورة كانوا يؤّمون قريتنا، على 
األقدام طبعا، في الصحو واملطر، ملواصلة حتصيلهم. يبدو 
أّن الفضل يعود للمسكوب، الروس يعني، في إنشاء هذه 
املدرسة، في تلك القرية الصغيرة في اجلليل. حتى والدي 
حكى لنا غير مرّة أّنه تعّلم نصف الصّف األّول في مدرسة 
القرية، ولم يواصل «حتصيله» لنشوب احلرب العاملّية األولى 
! سبقني إلى املدرسة، وحتصيل العلم، أخواي األكبر مني. 
كّل واحد مّنا كان يحفظ ما يتعّلمه األكبر منه. في اللغة 
األولى  كانت مدرستنا  لذا  بوجه خاّص.  واحلساب  ّية  العرب
بّد  ال  الكبير  يتعّلمه  ما  كّل  املدرسة!  ونعم  البيت.  هي 
الشعر،  أبيات  خصوصا  سّنا.  األصغرين  إلى  انتقاله  من 
الوالد  ــا  أّم الشعرّية».  «املساجالت  في  القاطع  السالح 
صدره  ينشرح  سلبّيا.  حضورا  اجلة،  املس  يحضر  فكان 
حلضور املباراة سماعا. يفرح ملن ينتصر، خصوصا إذا كانت 
الغلبة لألصغر. لكّنه ال يقدر على القيام بوظيفة احلكم 
بيننا. املساجلة جنريها في محفوظنا من الشعر في اللغة 
الفصحى. ال هي في العتابا وال القرّادي، مجال اختصاصه. 
من  الكثير  الكثير  حفظنا  قد  كّنا  املدرسة،  دخولنا  قبل 
الشعر في البيت. سماعا أحيانا، دومنا فهم لبيت الشعر، 
مّنا  الواحد  سيصمد  كيف  وإال  حتى.  كتابته  لطريقة  أو 
في املساجلة الشعرّية؟ حتى بعد أن كبرنا، وصرت معّلما، 
أغلبه  وال  املساجلة،  في  يتحّداني  مّني  األكبر  أخي  كان 
إال إذا احتلت عليه ببيت من الشعر «ذاتي»، يقبله رغم 
ركاكته، ألّن الوزن فيه ال غبار عليه. ال بّد لك من اإلتيان 
ببيت من الشعر، بحيث يبدأ باحلرف الذي انتهى به بيت 
خصمك. وال يجوز اإلتيان ببيت «محبوك»، يبدأ وينتهي 
باحلرف ذاته. األبيات عند أخي كانت مسفطة جاهزة، كّل 
لم  ذهني  في  لكّنها  حاضرة.  محفوظة  أبيات  وله  حرف 
تكن مسفطة، كما عنده. هكذا كنت أبتكر أبياتا كّلما 

انحشرت، واملسكني كان يكشفني مرّة، وأخدعه مرّات !
ّية،  كان في بيتنا، حلسن حّظنا، بعض كتب تدريس العرب
جاء بها إلينا الوالد من لبنان. كانت سفرات «التهريب» 
األرض  يحّب  يكن  لم  األساسي.  الوالد  عمل  لبنان  إلى 
التهريب. هكذا زوّدنا  والعمل في األرض، ويفّضل عليها 
من  جــزء  من  وأكثر  ــة»،  ــّي أدب «منتخبات  بكتاب  الوالد 
كتاب «املشوّق». هذه الكتب كانت إجنيلنا اليومّي، يقرأ 
فيها أخواي، خاّصة الشعر، ومعظمه للشعراء اللبنانيني، 
ونحفظه جميعنا، سالحا قاطعا في املساجالت الشعرّية. 

ال  الشعر.   من  الكثير  الكثير  حفظنا  املراجع،  هذه  من 
ما  بعض  لنقل  الكتب،  هذه  إلى  اليوم  العودة  في  أرغب 
حفظناه منها حرفّيا. يكفيني ما أمتاحه من الذاكرة. وإال 
أذكر،  زلت  ما  املاضي.  من  ذكريات  كاتب  مؤرّخا ال  كنت 
مثال، أبياتا من الشعر، عرفت كبيرا أّنها لرشيد أيوب في 

وصف الثلج، واحلنني إلى وطنه لبنان:
يا ثلج قد هّيجت أشجاني    ذّكرتني أهلي بلبناِن

بالله عّني قْل جليراني        ما زال يرعى حرمة العهِد
يا ثلج قد ذّكرتني املوقْد       أّيام كّنا حولُه ننشْد

نعنو لديه كأّنه املسجْد       وكأّننا النّساُك في الزْهِد
بخالف  غيرهما،  أنا  أحفظ  ولم  أعاله،  املقطوعتان  كانت 
أخوّي، عزيزتني علّي جدا، أفرح الفرح كّله حني أسبق مناجزي 
إليهما. اإليقاع فيهما كان يهزّنا جميعا، واملوقد املذكور 
األخير  واحلرف  أيضا،  نحن حوله  نتحّلق  كّنا  األبيات  في 
عــادة!  ال  بيننا  املساجلة  في  ”احلشر“  الــدال، حرف  كان 
هي  األجداد“.  ”لغة  أنسى،  أن  لي  وكيف  أيضا،  أنسى 
قصيدة تعّلمها أخي في درس احملفوظات، وعرفت كبيرا 
أّنها للشاعر حليم دّموس. أذكر: كانت في ”احلارة“، جنوب 
الصفوف.  ألحد  استأجروها  صغيرة،  غرفة  ّية،  األزل التوتة 
أن  رجــاء  الغرفة/الصّف،  باب  أمــام  ــرور  امل أتعّمد  فكنت 
ألدخل.  باسمي  فيناديني  الداخل،  من  األستاذ  يلمحني 
أدخل متظاهرا جهلي ما يراد مني، فيسارع األستاذ إلى 
مطالبتي بإلقاء ”لغة األجداد“ على تالميذ الصّف. ما زال 
فيها  رسبْت  القصيدة  تلك  من  أبيات  بعض  الذاكرة  في 

عميقا، منذ األّيام البعيدة تلك: 
ال تلْمني في هواها        أنا ال أهوى سواها
ما لقومي ضّيعوها        فدهاها ما دهاها
ُر الدهر توالْت          ومشْت نحو ذراها غَي
عصفت عن جانبيها      فتداعى جانباها
لست وحدي أفتديها      كّلنا اليوم فداها

فأعيدوا يا بنيها         نهضة حتيي رجاها
هذه هي األبيات التي بقيت معي منها حتى هذه األّيام. 
أتلو أبيات القصيدة، كما حفظتها، مسرعا دومنا توّقف. 
وإذ ينقطع نفسي في أحد أبياتها، أتنفس مسرعا وأتابع 
تالوتها، كأنني عّداء ماراثون. يصغي األستاذ إلى إلقائي 
أّميا  الصّف  في  التالميذ  ويعجب  فيه،  مــلء  فيضحك 
من  معي  ما  أنهي  وإذ  شبريِن.  قامتي  وتطول  إعجاب، 
محفوظ القصيدة، يطبطب لي املعّلم معجبا على ظهري، 
وأخرج من الصّف إلى احلارة حتت التوتة مسرعا. ال تسعني 
أرض وال سماء! ال أمتنى لتلك األيام الناشفة، جيبا وبيوتا، 
هذه  نغاِل  ألم  لكن،  اليوم.  علّي  عزيزة  تكن  وإن  العودة. 

األّيام في االجتاه املعاكس؟!    
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ُعقد يوم أمس األول في حيفا اجتماع 
السلة  إدارة  مع  العربية  املسارح  ملدراء 
الثقافية القطرية، مت فيها التداول في 
وعالقتها  املسرحية،  فرقنا  مشاكل 
موضوع  تنظم  التي  الثقافية  بالسلة 
بعض  في  املدارس  في  الفنية  العروض 
في  وتبني  فيها.  تعمل  التي  املناطق 
املسرحية،  فرقنا  تخّبط  مــدى  اللقاء 
السلة  تطرحه  مــا  بــني  الفجوة  ــدى  وم
غالبية  تــقــدمــه  ــا  م ـــني  وب ــيــة  الــثــقــاف
طرح  اللقاء  خالل  مت  املسرحية.   فرقنا 
اقتصرت  غالبيتها  للنقاش  قضايا 
املسرحي  االنتاج  تقييم  كيفية  على 
وهذا  املهمة.  بهذه  للقيام  املؤهل  ومن 
السؤال بالفعل يحتاج إلى بحث عميق 
خاصة أن الفن ليس مبجال ميكن حصره 
بعالمات وأمور محددة. كما سبق وأن 
هل  التعليم  في  لي  زمالء  مع  ناقشت 
ميكن وضع عالمات للمواضيع الفنية؟  
ُطرحت خالل  التي  املواضيع  من ضمن 
االجتماع قضية مركزي السلة الثقافية 
مدينة  كل  ففي  العربي،  الوسط  في 
برنامج  إدخال  فيها  مت  عربية  قرية  أو 
احمللي  املجلس  على  الثقافية،  السلة 
شخصًا  يختار  أن  البلدي  املجلس  أو 
الثقافية  السلة  نشاط  بتركيز  ليقوم 
الذي  هو  أي  البلد،  هــذا  مــدارس  في 
من املفروض أن يتابع موضوع العروض 
الفنية وخاصة املسرحية في مدارس هذا 
البلد، ولكن أشار املجتمعون إلى خيبة 
للسلة  املركزين  معظم  أن  من  أملهم 
هم  العربية  ومدننا  قرانا  في  الثقافية 
الوظيفة، وال عالقة  لهذه  غير مؤهلني 
يتم  كالعادة  إمنا  والثقافة،  بالفن  لهم 
بهم  املعني  واألشخاص  املقربني  تعيني 
رئيس البلدية أو رئيس املجلس احمللي. 
إدارة السلة الثقافية القطرية أعلنت أنه 
ال عالقة لها بتعيني املركزين، إمنا يتم 
البلدية  املجالس  قبل  من  تعيينهم 
حلول  وضــع  يتم  ــم  ل وبــهــذا  واحمللية، 
كمجتمع  نحن  الــذي  االشــكــال  لهذا 
وأعيد  وأخيراً،  أوًال  نتحمل مسؤوليته 
مماثلة  مواضيع  عن  حتدثت  كما  وأكرر 
في مجتمعنا، ال يحق لنا أن نتباكى 
الذين  نحن  طــاملــا  مــعــّني  ــع  وض على 
أن  ميكن  فال  هنا.  إلى  ــور  األم أوصلنا 
أتصرف كحمائلي وفئوي وأتباكى على 
مصلحة جماهيرنا العربية، فأنا أّول من 
استمررنا في  وإذا  املصلحة،  طعن هذه 
هذا النهج سيزداد وضعنا سوء.  طرحُت 
وجود  عــدم  قضية  االجتماع  هــذا  في 
السلة  في  العربي  للوسط  أدبية  جلنة 
سنوات،  سبع  من  أكثر  منذ  الثقافية 
عربي  أديب  أي  إدخال  منع  الذي  األمر 

جديد في نشاطات السلة الثقافية منذ 
ال  إنه  وقلُت  األخيرة،  السبع  السنوات 
احلال،  هذا  على  الوضع  استمرار  ميكن 
للوسط  أدبية  جلنة  تأليف  يتم  فإما 
حلول  إيجاد  أو  فوري،  بشكل  العربي 
بديلة، أما أن يستمر الوضع على ما هو 
عليه، فهو إجحاف بحق األدباء العرب، 
الثقافية  للسلة  اجلديد  املدير  وبالفعل 
وأعلن  ــر  األم لهذا  دهشته  عن  ــرب  أع
أنه سيباشر فور عودته ملكتبه مبعاجلة 
الثقافية  السلة  مهمات  عمليًا  األمر. 
وتتشعب،  تتعدد  العربي  الوسط  في 
والسلة الثقافية اليوم مطالبة أكثر من 
أّي وقت مضى ببذل جهود كبيرة لسد 
سابقة،  إدارات  خلفتها  التي  الفجوة 
أهملت الوسط العربي، فلم تكن هنالك 
املسرحية  الــعــروض  على  جدّية  رقابة 
أخرى  جهة  من  ـــدارس.  امل في  والفنية 
تعلو بعض األصوات ببراءة، أو أحيانًا 
بأن  تطالب  يعقوب،  نفس  في  لغاية 
املسرحية  االنتاجات  كافة  مراقبة  يتم 
في جميع البلدان واملدارس العربية من 
قبل جلنة السلة الثقافية، وهنا أوّد أن 
أتوقف قليًال عند هذه النقطة بالذات.  
السلة  في  املسرح  جلنة  أن  يعني  هــذا 
الثقافية ميكنها منع مسارح معّينة بأن 
تقّدم عروضها في املدارس بشكل كّلي، 
وهذا بالتالي سيؤدي إلى إغالق مسارح 
وأن يصبح بعض املمثلني بال عمل. زد 
قرارًا  يّتخذ  أن  له  يحق  من  ذلك  على 
يلغي  أن  له  يّحق  ومن  النوع،  هذا  من 
اجلمهور،  دور  وأيــن  معّينة،  مسرحية 
هل مدراء مدارسنا واملرّكزون للفعاليات 
غير  مدارسنا  في  والتربوية  الثقافية 
مؤهلني الختيار ما يناسبهم من عروض 
أوصياء  عليهم  نضع  حتى  مسرحية، 
خارجية؟  ومؤسسات  هيئات  قبل  من 
الضوء  ألقى  االجتماع  هــذا  أن  أعتقد 
املزيد  ــى  ال حتتاج  هامة  قضية  على 
حصر  ميكن  وال  واملتابعة،  البحث  من 
يجب  قصير.  باجتماع  كهذا  موضوع 
والتباحث  ــداول  ــت وال ــوضــوع  امل متابعة 
بجلسات مرّكزة ومعّمقة أكثر حتى جند 
الفرق  تواجهها  التي  للعقبات  احللول 
التي  املستجدات  ظل  في  املسرحية 
تضعها إدارة السلة الثقافية اجلديدة.  
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خصّية الرئيسية في الرواية، وهو أمر طبيعي،  يعيدنا احلديث عن الشَّ
إلى ما قاله الروائي العاملي واحلائز على جائزة نوبل لألدب عام 2010 
التي  الكذبة  ماريو يوسا: «أنا روائي وصانع خيال، هذا هو األدب. هو 
الكاتب  األضــواء  أْلقى  إبــداعــّي  موقف  ُمخبأة».  حقيقة  على  حتتوي 
املبدع  ذلك  إلى  وسبقه  الروائية»  خصية  «الشَّ مؤلَِّفِه  في  حسني  هيثم 
الفلسطيني متعّدد املواهب اخلّالقة جبرا ابراهيم جبرا في «األسم»، ليؤّكدا 
أّنُه عادًة، تكون الشخصية حاضرة في ذهن الكاتب قبل البدء بعمله. 
خانة  إلى  بها  يــزاح  بل  الرئيسية  تكون  ال  أن  الشخصّية  لهذه  وميكن 
الشخصية الّثانوية ويتوّقف ذلك على تطوّر أحداث الرواية بكل مركباتها 
وعناصرها. ويذهب أديبنا هيثم حسني بالّذات إلى الرأي القائل باستحالة 
من  ُمْستمدة  ألنها  َمْحض  ّية  خيال شخصية  الروائية  الشخصية  كون 
الواقع، وما يقوم به الروائي هو عملّية فّكها من ارتباطها بالواقع فتبدو 
دد بأّن الكاتب يعامل نفسه  أكثر قربا من اخليال. ويضيف في هذا الصَّ
صاحب  إلى  يعيدنا  وهذا  شخصّيات.  كُمخترع  ال  ُمخترعة  كشخصّية 
ها من حادثة  خب والعنف»، حيث استمدَّ نوبل املبدع فوكنر وروايته «الصَّ
ِعراك بني 3 شخصّيات، األّول كان يفترض شيئًا فيأتي الثاني وينتقده، 
مبجموعة  هذا  يثكرنا  كما  معهما.  الّتواصل  على  فيعمل  الّثالث  أّما 
 –  1902 عام  لألدب  نوبل   – شتاينبك  جون  ــروايــات:  وال املبدعني  من 
والقليل  والشياطني  باملسوخ  مليئة  بغابة  أْشبه  شخصياته  كانت  الذي 
من األضواء. لكن، وبرغم ذلك يقوم الكاتب ويدخله ليحّدثنا بروايته عنه. 
الواقع  من  مزيجًا  شخصياته  أتت  الذي   (1999 (نوبل  غراس  غونتر 
واخليال. نروب جرييه الفرنسي، حيث كان يأتي بشخصياته من ذكريات 
أصل  ومن  نوبل  صاحبة  وهي   – (االمريكية  موريسون  توني  الطفولة. 
تعرفهم،  ــاس  اُن على  شخصياتها  تأسيس  ترفض  كانت  فقد  افريقي، 
الرحمن  عبد  مبدعنا  أّما  اآلخر...  انتهاكًا خلصوصية  ذلك  تعتبر  ألّنها 
كان  حيث  ذلك،  من  أبعد  إلى  ذهب  فقد  امللح“  ”مدن  صاحب  منيف، 
ُيؤَْنسن املكان ويجعله شخصية روايته الرئيسية، وهذا يبرز واضحًا في 
رواية رجاء العالم. ”طوق احلمام“ التي جعلت من ”الّشارع“ شخصيتها 
اللغة  جعل  أّنه  نرى  بركات  سليم  إبداعات  قرأنا  واذا  لألحداث.  اردة  السَّ
روري أن ُنضيف أنَّ بعض  نفسها هي هي الشخصّية الرئيسّية. ومن الضَّ
خيالية،  شخصيات  إلى  املؤلفون  حوّلها  التي  الروائية  الشخصيات 
عبرت األزمنة وحتوّلت إلى شخصيات ُمْلهمة مثل شخصّية ”دون جوان“ 
للكاتب الفرنسي املعروف موليير. طبعاً، ال يسعدنا ونحن نتحّدث عن 
النَّصية  املعايير  ُنسّجل  أن  اّال  الرواية  في  املركزية  الشخصية  موضوع 
خصية املركزية في العمل الروائي. لذلك يجب أن نعود إلى  لتحديد الشَّ
ّيزة تصلح لتعيني  الكاتب فيليب هامون الذي ذكر وحّدد ِسّتة عناصر ُمم
ز ومتييز البطل بصفات  الشخصية الرئيسية: الوصف املمّيز: مبعنى متيُّ
تتوافر لدى الشخصيات األخرى في الرواية. أو أن وُجدت فبنسبة أقّل. 
القيام  إلى  إضافة  هذا  الّنهاية.  البداية،  الرواية،  في  الشخصية  حضور 
باحلوادث الرئيسية. استقالل الشخصية: ظهور الشخصية، خاصة البطل 
أو  تتبّدل،  ال  شخصيات  برفقة  الشخصيات  باقي  تظهر  بينما  وحده، 
باملونولوج  القيام  على  البطل  قدرة  هو  بب  والسَّ ثابتة،  مجموعة  ضمن 
(الوجود املنفرد) بينما الشخصيات االُخرى ال تتكّلم إال من خالل احلوار 
(وجودها مع اآلخر). اكتساب البطل لوظيفته من محصلة األفعال التي 

البطل بصورة ُمسبقة، من خالل  متحورت حول شخصّيته. حتديد معالم 
مسرح  إلى  دخوله  طريقة  الكالم،  أسلوب  اللباس،  مثل  ــة  داّل ــارات  إش
الصريحة  التعليقات  خالل  من  البطل  شخصية  ــروز  ب و.  و  و  ــداث  االح
التي تتضّمنها الرواية. جاَءت هذه العناصر املمّيزة لشخصية البطل في 
الرواية في البحث الذي ألَّفُه فيليب هامون: ”سميولوجية الشخصيات 
الروائية“ وقام بترجمته إلى العربية املغربي سعيد بنكراد 1990 ونشرته 
في  االستزادة  يريد  وِملَن  إلى ص65  في الرباط، من ص60  ”دارالكالم“ 
هذا املوضوع الهام ميكنه النَّظر في كتاب ”معجم مصطلحات نقد الرواية“ 
لبنان 2007“  املؤلفة لطيف زيتوني. والذي نشرته في بيوت ”مكتبة 
شخصية  على  نتعرَّف  عندما  الّضروري  ِمن  وعليه،  (ص35+ص36) 
ترسم  التي  اللوحة  تفاصيل  نتابع  أن  نقرأها،  التي  الرواية  في  البطل 
هذه الشخصية: صفاتها، طباعها، أعمالها، سلوكها، كالمها وأوضاعها 
تعاطف  عنصر  ــروايــات،  ال بعض  في  ذلك  يشمل  أن  ــدَّ  ُب وال  املختلفة. 
مني مع هذه الشخصّية، كما في رواية ليلى العثمان –  الكاتب/ة الضِّ
صمت الفراشات ”حيث حظيت الشخصية املركزية فيها – نادية- على 
مني، فرافقتها بهذا املوقف في كل مراحل درب آالمها  تعاطف املؤلفة الضِّ
منذ أن اُجبرت على الزواج من العجوز واغتصبت في الليلة األولى على 
اخلارجي“  ”املظهر  لقضية  وبالنسبة  سّيدِه.  من  بأمر  عطّية  العبد  يد 
للشخصية يجدر بنا التفريق بني أمرين: - الّشكل املوهوب الذي ال دخل 
املُْكتسب:  الّشكل   - تغييره  في  لها  ِقبَل  وال  تكوينِه  في  للشخصّية 
خصية ذاتها. أّما  م بها الشَّ وهي مجموعة الصفات اخلارجّية التي تتحكَّ
ّية وبجانبها  عن بيئة هذه الشخصية فالضرورة ُحتّتم حتديد البيئة املكان
ّية اللتني تكتشفان بعض جوانب وصفات شخصّية الرواية.   البيئة االنسان
الروايات،  في  البطل  شخصية  عن  نتحّدث  ونحن  يفوتنا  ال  أن  ويجب 
أساس  على  والالبطل،  البطل  بني  الــدارســني  بعض  متييز  ــى  إل ــارة  اإلش
أخالقي غير جمالّي. ففي كثير من األعمال ال تكون الشخصية املركزية 
سامية أخالقيا وتخّيب توقعاتنا لذلك يجعلنا هذا أن ال تعتبرها بطالً.  
األدب  في  البطل  مفهوم  في  اجليوسي  اخلضراء  سلمى  درسته  ما  وهذا 
متتد  واسعة  مساحة  تغطي  ”البطل“  كلمة  أن  معتبرًة  املعاصر.  العربي 
املأساوي  البطل  قائمتها:  ت  فضمَّ الالبطل.  إلى  ”البطولي“  البطل  من 
حية، ولكنها في دراستها رّكزت على  والثوري والتاريخي واملغترب والضَّ
نوفل  يوسف  الكاتب  دفع  ما  وهذا  الّضحّية.  والبطل  البطولي  البطل 
م هذا البطولة إلى أربعة أنواع:  حيل كتب عن البطل والبطولة أن ُيقسِّ
 – املقهور  والبطل  الفاشل  البطل  السلبي-  البطل   – اإليجابي  البطل 
وقد  للنَّص.  العام  املضمون  أو  الفكرة  على  التقسيم  هذا  في  معتمدًا 
الصادر في القاهرة عام  جاَءت آراؤُه في مؤّلفة ”قضايا الفن القصصي“ 
1977 عن املطبعة العربية احلديثة... من ص52 – ص64. نخلص إلى 
اخلاصة التي  القول إن أهمية وضرورة متّكننا من العثور على ”املفاتيح“ 
جتعلنا نفتح أبواب شخصية الرواية املركزية لترافق بنيان هذه الشخصية 
مرحلة مرحلة لنجمع احلقائق واملعلومات املوزَّعة واملُشذرة التي تتجّمع فوق 
بعضها البعض بشكل تراكمي، حتى نصل في مراحل قراَءتنا املتقّدمة 
إلى معرفة هذه الشخصية بكلِّ تكاملها.. مما يكشف لنا ما كان غامضًا 
علينا من جوانب أو غير واضح. لنخرج بعد االنتهاء من قراءة الرواية وقد 

امتلكنا عنصري: املتعة والفائدة... 

بعائلتي  يرمي  أن   - العربية  األنظمة  خيانة  ومعه   - القدر  شاء 
«الجئون  صفة  حملنا  وهناك  لبنان،  في   1948 عام  النكبة  يوم 
فلسطينيون»، ال حق وال مساواة لنا على الصعيد الرسمي سوى 
القاسية  والذكريات  العذاب.  رحلة  بــدأت  هناك  ومن  ــوت،  امل في 
مخيلتي  أمام  تزال  ال  والسياسي،  االجتماعي  الصعيدين  على 
في  عالقة  تبقى  البشعة  والذكريات  احلاضر،  الوقت  في  حتى 
نتعلم  صغارًا  كنا  عندما  كبر.  كلما  أكثر  يتذكرها  الطفل،  ذهن 
الفلسطينيني،  لالجئني  فقط  مخصصة  مـــدارس  فــي  األبجدية 
ومن  فلسطني،  عن  احلديث  باتًا  منعا  املدرسني  على  ممنوع  كان 
من  الستجواب  ويخضع  التدريس،  من  فــورًا  يفصل  ذلك  يخالف 
بتهمة  والسجن  للضرب  التعرض  يتخلله  اللبنانية،  السلطات 
ونحن صغار،  يعلموننا،  كانوا  فلسطني.  عن  بالسياسة  التحدث 
وتاريخ  وغرامياته،  عشر  الرابع  ولويس  وجنراالتها،  فرنسا  تاريخ 
في  احلرية»  «متثال  ـ  ـ ب يسمى  عما  علمونا  وعشيقاته.  نابليون 
واشنطن، لكنهم لم يعلمونا ما فعلت أمريكا بالهنود احلمر، كانوا 
وتشرشل  إليزابيت  وامللكة  البريطانية  اململكة  تاريخ  يعلموننا 
بأن  تفخر  كانت  التي  اململكة،  هذه  بدميقراطية  وخدعونا  وزمرته، 
االستعمارية. االستبدادية  مستعمراتها  عن  تغيب  ال  الشمس 

لم يعّلمونا تاريخ بلدنا، فهذا التاريخ كان من احملرّمات علينا بكل 
الثالثينات  في  الفلسطينية  الثورات  تاريخ  يعّلمونا  لم  املعايير، 
واألربعينات. ولم يعّلمونا تاريخ املجازر التي عاشها الفلسطيني، 
وحاولوا إبعاد كل ما يتعلق بفلسطني من ذاكرة الطفل الفلسطيني، 
وحاولوا زرع تاريخ وجغرافية بالد الغرب في عقولنا.  هكذا تعّلمنا 
وما  صيف،  كسحابة  مر  تعليمهم  لكن  صــغــاراً،  كنا  عندما 
التي  الوطن  أبجدية  الفلسطينية،  األبجدية  الذاكرة هي  في  بقي 
تعّلمناها في البيت على يدي األهل، الذين زرعوا تاريخ فلسطني 
وحكايات املناضلني في عقول األبناء الصغار، الذين كبروا على حب 
عز الدين القّسام وعبد القادر احلسيني وجمجوم ورفاقه وغيرهم. 
وكلما اشتد الضغط على الفلسطيني سياسيا، كّثف األهل شحن 
عقول األبناء أكثر فأكثر عن فلسطني وأبطالها، وكبر الطفل وكبر 
معه تاريخ الوطن. ذات مرة، وفي احتفال مدرسي متواضع، صرخ 
طالب بأعلى صوته: «عاشت فلسطني»، وبعد ساعات قليلة، مت 
إلى  تعرض  األمني، حيث  التحقيق  أقبية  أحد  إلى  الطالب  نقل 
الوطن  ومتجيد  بلده.  مّجد  أنه  وجرميته  واإلهانة،  والتعذيب  اإلذالل 
الفلسطيني واحلديث عنه، كان حتى أواخر الستينات جرمية تعرّض 
والطالب  اللبنانية،  االستخباراتية  األجهزة  من  ملالحقة  صاحبها 
السجن. في  يوما  ثالثني  عاش  فلسطني»  «عاشت  صرخ  الــذي 

وإذا كان املواطنون السود في دولة جنوب أفريقيا، قد عانوا سابقا 
فإن  األبيض،  الرجل  عبودية  من  التحرر  قبل  النظام  عنصرية  من 
عنصرية  من  يعانون،  يزالون  وال  عانوا،  لبنان  في  الفلسطينيني 
سياسية واجتماعية من نوع آخر. صحيح أنهم ليسوا من اللون 
لتحرم  لبنان  في  الجئًا  تكون  أن  ويكفي  الجئون،  لكنهم  األســود 

رسميا من كل مقومات احلياة.
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توصف فاكهة القشطة بأنها مزيج 
الطعم،  في  املوز واألناناس  بني 
خارجية،  حرشفية  قشور  ولها 
وتسمى أحيانًا بفاكهة الكاسترد 
باإلجنليزية  واسمها  املستعفل  أو 
اسمها  بينما   ,cherimola
العلمي annona. ومن املعروف 
أن أصولها تعود إلى منطقة جبال 
عند  اجلنوبية  أمريكا  في  األنديز 
القشطة  فوائد  ـــوادور.  واإلك بيرو 
بسبب  اجلـــســـم:  ــة  ــاع ــن م ــرفــع  ل
احتوائها على كميات عالية من 
القشطة  تناول  فإن  فيتامني (ج), 
يعزز من أداء اجلهاز املناعي لصد 
حماية  ــر  ــوف ي ــيــث  ح األمراض, 
ــر  ــوف وي الــهــجــمــات  ــن  م للجسم 
البرد  مــن  للجسم  حماية  أيــضــًا 
(ج)  فيتامني  ويعمل  واالنفلوانزا. 
أيضًا على زيادة امتصاص احلديد 
ــي اجلــســم. وحتتوي  ــغــذاء ف مــن ال
املائة غرام من القشطة على حوالي 
12.6 ملغم من فيتامني (ج) وهو 
ميثل حوالي %15 من االحتياجات 
اليومية من فيتامني (ج).  فوائد 
القشطة للقلب: حتتوي املائة غرام 
ألياف  غرام   2 على  القشطة  من 
االحتياجات  مــن   9% نحو  أي 
واأللياف  ــيــاف.  األل من  اليومية 
القلب  حماية  فــي  ــع  رائ دور  لها 
مــن خــالل قدرتها  ــــراض  األم مــن 
ــرول في  ــســت ــى خــفــض الــكــول عــل
الذائبة  األلياف  تقوم  حيث  الدم، 
بربط الكولسترول ومنع امتصاصه 
معدل  زيــادة  وبالتالي  املعدة.  في 
الكولسترول اجليد (HDL) في 
الكولسترول  معدل  وخفض  اجلسم 
هذا  ويساعد   .(HDL) السيء 
في حتسني عملية وصول الدم إلى 
القلب ومن ثم تقليل خطر اإلصابة 
والنوبات  الدماغية  بالسكتات 
ومن  الدم.  ضغط  وارتفاع  القلبية 
جهة أخرى، فإن البوتاسيوم املوجود 
إحداث  على  يساعد  القشطة  في 
وتقليل  ــوم  ــصــودي ال مــع  ــوازن  ــت ال
خفض  وبالتالي  الصوديوم  مضار 
أمــراض  من  والوقاية  ــدم  ال ضغط 
ــرض  وم القشطة  ــد  ــوائ ف الــقــلــب. 
فاكهة  ــــواع  أن ـــد  أح الــســرطــان- 
اجلرافيوال  تسمى  التي  القشطة 
في  خارقة  قــدرات  ذات  إنها  يقال 
طول  على  وذلــك  السرطان،  عالج 
نهر األمازون الذي تنبت فيه هناك 
استخدمت  وقــد  الــفــاكــهــة.  هــذه 
على مدى قرون طبيًا ليس فقط 
لعالج السرطان، وإمنا أيضًا لعالج 
والتهاب  والقلب  والكبد  ــو  ــرب ال
العلماء  اكتشف  ــد  وق املفاصل. 
خالل  من  الالتينية  أمريكا  في 
مدى  املخبرية  الدراسات  عشرات 
قدرة القشطة على عالج 12 نوعًا 

خبيثًا من السرطان, مثل املبايض 
والقولون والثدي والبروستاتا والرئة 
الليمفاوية  والغدد  والرحم  والكبد 
بعض  أظهرت  كما  والبنكرياس. 
أن  على  القشطة  قــدرة  الدراسات 
تكون أقوى 10 آالف مرة من قدرة 
الكيماوي  ”األدريامايسني  عقار 
في قتل خاليا القولون السرطانية. 
بل أيضًا قدرته في عالج السرطان 
األخرى  اخلاليا  على  التأثير  دون 
العقاقير  تفعل  كما  السليمة 
القشطة  ـــد  ـــوائ ف ــة.  ــاوي ــم ــي ــك ال
ممتاز  مصدر  القشطة  لألعصاب: 
(البيريدوكسني)  ب6  لفيتامني 
ــة في  ــال ــع ــص ف ــصــائ وهـــو لـــه خ
التوتر  وتخفيف  املخ  عمل  تعزيز 
يساعد  أنه  كما  والقلق،  واإلجهاد 
الشلل  ـــرض  م ــن  ــة م ــاي ــوق ال ــي  ف
العضالت  وتــشــنــجــات  ــرعــاش  ال
والدوار.  والدوخة  املفاصل  والتهاب 
حتتوي  للهضم:  القشطة  ــوائــد  ف
ال  كمية  على  القشطة  فاكهة 
بأس بها من األلياف التي تعمل 
وبالتالي  زيادة حركة األمعاء  على 
حيث  الهضم,  نواجت  إخــراج  سرعة 
األمعاء  تنظيف  ــى  إل ذلــك  ــؤدي  ي
من  الوقاية  وبالتالي  السموم  من 
على  األلياف  وتعمل  السرطان. 
اإلمساك  مشاكل  مــن  التخلص 
ــــراض  ــعــض األم ــب ب ــســب ــي ت ــت ال
للجمعية  ووفقًا  البواسير.  مثل 
الرجل  فــإن  للسكري,  األمريكية 
 38 ــى  إل  30 من  يوميًا  يحتاج 
حتتاج  بينما  األلياف,  من  غرامًا 
وتوفر  جرامًا,   25 ــي  حــوال ـــرأة  امل
 30% الواحدة نحو  القشطة  ثمرة 
من األلياف التي يحتاجها اجلسم 
ضرورة  إلى  اخلبراء  ويشير  يومياً. 
تناول  في  البدء  من  االنزعاج  عدم 
كان  إذا  باأللياف  الغنية  األغذية 
من  كثيرًا  يتناولها  ال  ــســان  اإلن
ــد تــســبــب بعض  ــا ق ــه ــل، ألن ــب ق
االضطرابات في املعدة في البداية، 
اعتاد  مــا  إذا  تـــزول  مــا  ــرعــان  وس

اجلسم عليها.
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شّالل.. ألوان..
وال  ــرّف..  ت ال  ــون  وعي

تهجع
تبحر في زرقة اخليال..
وال ترجع حني تقشع..

تأكل اجلمال..
وال تشبع.

كّل هذا الفَلتان
ما كان إّال ليجمع

يفّر الكالم..
تتراكم األحالم..

واألوصال بال وصال..
مثل نقيضني..
تهيم وتتوّجع..

ها هي الّتوّقعات..
متاهة الواقع واملرجع..

ريشة تعزف
وفرشاة ترسم وتشرّع

كاالنعتاق من نوم
على أرجوحة.. 

ســكرات  بــني  شــفة 
احلياء..

تتسارع..
والّنظارة..

ال تتعّجل النهاية
بداية.. تشرب ال

وتظّل.. تظّل..
تكرع.. وتكرع

* * *
نار للبرّ.. نار للبحر..

ينســّل منهمــا األنــني 
ا.. ملتهًب

على كّل موجة مجزرة..
براَءة.. على قارعة ال

لم يعد ينأى الّظالم عن 
الّزائر..

هوذا يعشعش..  
أبطــال  ميجــن  ــث  حي

العهر..
أصحاب اخلناجر.. 

ــواه..   األف أصحــاب 
قبل  الكامتة ألنفاســها 

الكسر..
ــة   ــو أّن الّضحّي كمــا ل
اّجلمال  بهــذا  يســت  ل
بالنهاية  اّلذي  الذابل.. 

بّشر..  ي
ــي  ف يزورنــا  عــاد  مــا 

أحالمنا..
ولنا ال ينتظر..

* * *
في األمس..

ي..  رأيت أشالء أّم
وأختي..

تأكلهّن الّصور..
أذاعت الّنار اخلبر

تكالبت على عجزهّن 
الكواسر

سقط األّول..
سقط اآلخر..

م احلزن خّي
يل الفقيه في ل

دّب الّذعر..
في نهار..

بطل.. ال
ر القفر توات
على اآلبار!

(حيفا/طمرة)

ما هو مصير املسيحّيني في الّشرق؟ الّسؤال اّلذي يتكرّر 
ويبعث القلق تارة في نفوس بعض املؤمنني، ويغّذي روح 
الهزمية طورًا في نفوس البعض اآلخر. وليس الّسؤال خوًفا 
على املسيحّيني بقدر ما هو مجرّد حتليالت ال تقّدم وال 
تؤّخر، وطرح جدلّيات ومناقشات إعالمّية ال تفيد بشيٍء 
احللول  من  أدنى  ا  حّدً تؤّمن  وال  للّطمأنينة،  تدعو  وال 
وهم  اإلنسان.  كرامة  على  احلفاظ  خاللها  من  املمكن 
املعتَبرون أقلّيات في أوطانهم في حني أّنهم املتأّصلون 
الّتشرّد  نير  حتت  اليوم  يرزحون  عــّدة،  قرون  من  فيها 
والعوز واخلوف من مصيٍر مجهول، وُيرذلون وُيّضطهدون 
ملجرّد أّنهم مسيحّيون. ولئن طغت املصالح الّسياسّية 
ّية، ولئن كان املال والّسلطة واّتساع  على األخالق اإلنسان
رقعة املصالح والّنفوذ أهّم من كرامة اإلنسان، اقتضى 
األمر بنزع هذه األقلّية املسيحّية مع أقلّيات أخرى من 
وأهدافها  مآربها  الّسياسات  هذه  حتّقق  حّتى  أوطانهم 
متخّطيًة كّل حدوٍد أخالقّية وضميرّية. صحيٌح أن وجوه 
الّشر عديدة، لكن اليد القاتلة هي واحدة وحيدة - بغّض 
 - الّدينّي  أو  الّسياسّي  وانتمائها  هوّيتها  عن  الّنظر 
تتلّبس سواعد سافكة دماء. بيد أّنه ال يهّم كثيرًا من 
املستفيد  َمن  يهّم  وال  الفاعلني،  مجموعة  أو  الفاعل 
في  أصيلني  مواطنني  بحّق  والّظلم  اإلجحاف  هذا  من 
مجتمعاتهم، بل املهّم واألهّم أن يتشّدد املسيحّيون وُهم 
ينظرون إلى واقعهم املرير واملزري بوعٍي إميانّي انطالًقا 
من كلمِة احلياة املعطاة لهم بشخص يسوع املسيح. قوّة 
أنا الكرمة وأنتم  األغصان“، يقول الّسّيد  ة . ”  األقليّ
في ( يوحنا 5:15)، ويقول القّديس بولس في رسالته 
األولى إلى أهل كورنتس: ”أم لستم تعلمون أّن أجسادكم 
هي أعضاء في جسد املسيح؟“ (1 كورنتس 15:6)؛ 
إّننا املسيح الواحد احلاضر على األرض وفي هذا العالم، 
وما يعني بالّتالي أّننا لسنا أقلّيات مبعثرة في هذا 
الّشرق، وإّمنا نحن نكّون مًعا جسد املسيح. وإن كان قد 
زُرع في عقولنا ونفوسنا أّننا أقلّيات واستحوذت علينا 
هذه الفكرة اخلاطئة وسّلمنا بها، وإن ّمت الّتعامل معنا 
نستيقظ  أن  اليوم  ينبغي  أّنه  إّال  األســاس،  هذا  على 
انطالًقا  احلقيقّية،  وكرامتنا  ّية  اإلنسان قيمتنا  ونعي 
ّمما  الرّّب ومن عمله اخلالصّي، وليس انطالًقا  من كالم 
ترّسخه  ّمما  أو  ومبادئ،  أفكاٍر  من  اإلعــالم  لنا  يسوّق 
وتشتيتنا  تضليلنا  نحو  فة  املهدَّ عقولنا  في  البدع 
املسيح  من  تسّلمناها  اّلتي  املسيحّية  احلضارة  وهدم 
هذا  في  بأقلّيات  لسنا  والقّديسني.  األبرار  آبائنا  ومن 
الّشرق، وكرامتنا ال تقّل عن كرامة أّي إنسان، وإن كانت 
كلمة أقلّية عبارة فرضها الواقع اجلغرافّي أو الّتاريخي، 
فهذا ال يعني حتًما أّنها واقع ينبغي أن نستسلم له 
فيسلب مّنا قوّتنا احلقيقّية اّلتي هي املسيح، ويخطف 
إّياه، سالم  مينحنا  أن  للعالم  اّلذي ال ميكن  الّسالم  مّنا 
وملتبس  مشروط  ســالم  ــى  إل يجنح  العالم  املسيح. 
املعنى، ويطمح إلى سالم من خالله يتسّلط على هذا 
خدعة  العالم  سالم  ذلك.  له  ويخّضع  بذاك  ويستحكم 
وِبَظهرِها جشعه  اإلنسان  ّية  أنان أن تكشفها  تلبث  ما 
وحقده على أخيه اإلنسان. لسنا أقلّيات ومجموعات 
متروكة، واحلقيقة الوحيدة اّلتي ينبغي أن حترّك نفوسنا 
وتعزّز القوّة فينا هي كلمة السّيد: ”أبواب اجلحيم لن 
تقوى عليكم“، وأبواب كثيرة من اجلحيم لم تقَو على 
لن  أيًضا  اليوم  وباب  قرون،  طيلة  وفكرها  املسيحّية 
يقوى علينا، ذلك ألّننا قيامّيون وال يهزمنا تراب املوت 
املسيح  انظروا  إلغاءنا.  قرّر  وُجد من  نتالشى، ألّنه  وال 
الّصليب، لقد ظّن اجلميع  بأبهى جالله على  املتجّلي 
وأراح  املوت هزمه  وأّن  الّصليب  انتهى على خشبة  أّنه 
القائم  املسيح  انظروا فعل  بنفوسهم.  مجموعة مرضى 
من املوت في حياتكم واسمعوا كلمته احلّية أبدًا ترّدد: 

” ال تخافوا، أنا معكم حّتى انقضاء الّدهر».
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املباني  وصيانة  اآلثار  قانون  عن  عامة  السابق حملة  العدد  في  قدمنا 
وصيانة  لترميم  اجلارية  األعمال  خلفية  على  التقرير  جاء  التاريخية. 
الكنيسة في قرية معلول املهجرة، التي سنتخذها منوذجا لتوضيح ما 

ينص عليه القانون وما هي صالحية املؤسسات في هذا الشأن.
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واملسح  احلفريات  نتائج  أشارت  موقع،  أنقاض  على  معلول  قرية  تقع   
األثري فيه، إلى أن بداية االستيطان هناك تعود إلى الفترة الكنعانية 
األولى والوسطى (3300 – 2000 ق.م) استمرارا  حتى أيامنا هذه. 
اآلثار  قانون  أن  الواضح  فمن  أثري  موقع  هي  املنطقة  أن  ومبا  هنا،  من 
ينطبق عليها، ال سيما عند إجراء أعمال من أي نوع، وخاصة أعمال 
بناء أو ترميم. على سبيل املثال احلفريات األثرية التي أجرتها سلطة 
نشرنا  قد  وكنا  مياه،  خط  مد  بأعمال  البدأ  جراء   2004 عام  اآلثــار 
تقريرا مفصال عن نتائجها في عدد سابق (أنظر العدد 232 من تاريخ

2014-06-27). إال أن األمور ال تتعلق بسلطة اآلثار وحدها، ففي 
بعض األحيان عند وجود مبنى تاريخي في موقع أثري، يتوجب اتخاذ 
قرارات مشتركة ضمن عدة مؤسسات: فمسؤولية صيانة املبنى التاريخي 
تقع ضمن نفوذ السلطة احمللية، بينما القرارات األثرية تتخذها سلطة 
بنيت  قد  التاريخية  املباني  تكون  حني  احلــاالت  بعض  هنالك  ــار.  اآلث
مباشرة على مبنى أو موقع أثري، كما هو احلال في غالبية البلدات 
العربية في بالدنا، فيمكن لسلطة اآلثار مبوجب القانون اتخاذ القرارت 
ومعاجلة أمور املبنى التاريخي وكأنه حتفة أثرية، وفقا للصالحيات التي 

ينص عليها القانون.   
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معلول،  في  الكنيسة  صيانة  مشروع  أتخذ  أعاله  ذكر  ما  على  وبناء 
منوذجا على سبيل املثال: فقد تقدمت الكنيسة األرثوذكسية، بواسطة 
املهندس املسؤل عن املشروع بالنيابة عنها، إلى سلطة اآلثار للحصول 
الكنيسة  الترميم، ذلك مبوجب طلب  بأعمال  للمباشرة  التصريح  على 
من املجلس اإلقليمي، وبتلقي الترخيص وفقا لقانون التخطيط والبناء. 
مخططات  ليست  ولكنها  املبنى،  لترميم  عادية  مخططات  تقدمي  ومت 
املخططات  معاينة  مت  التاريخي.  للمبنى  الالزمة  املهنية  للصيانة 
تلك  أن  إال  املنطقة،  عن  املسؤولني  األثريني  قبل  من  املطروحة  واخلرائط 
املنطقة ومعاينة ملا تتضمنه املخططات  الفحوص األولية شملت دراسة 
من حفريات مخططة في املوقع. أبرزت تلك الفحوص أن املشروع املخطط 
ال يشمل أعمال حفر أو تنقيب. ومن هنا، توجب على األثريني، إدارة 

تلك  أن  إال  املقترحة.  املوافقة على األعمال  املنطقة،  املسؤول عن  اللواء 
مرحلة  متر  لم  للمعاينة،  اآلثــار  سلطة  على  عرضت  التي  املخططات، 
املعاينة ودراسة قسم الصيانة إلعطاء التوجيهات املهنية الالزمة. حدث 
ذلك االلتباس لكون املخططات املعروضة على سلطة اآلثار، تعالج مبنى 
تاريخيا وليست صيانة آثار املنطقة. يجدر الذكر أن مبنى الكنيسة 
رغم كونه بني عام 1880 ويقع ضمن املباني التاريخية، إال أنه مبني 
مباشرة على آثار بناء قدمي وأثري، فينطبق على املنطقة بكاملها قانون 
اآلثار، وقد كان من املفترض عرض خرائط الصيانة على قسم الصيانة 
لتلقي التوجيهات املهنية. فقط بعد البدء بأعمال الترميم بفترة زمنية 
السلطة  قامت  املخططة،  األعمال  ماهية  اتضحت  وعندما  قصيرة، 
واستشارة  األعمال  بوقف  باملشروع،  املكلف  املهندس  مبوافقة  املسؤولة، 
املختصني املهنيني بصيانة املباني التاريخية، لوضع خرائط ومخططات 
مالئمة. من هنا، وباالتفاق بني املشتركني في مشروع ترميم الكنيسة 
اخلرائط  من وضع  االنتهاء  بعد  فقط  الترميم  أعمال  على جتديد  اتفق 
لطرق  وفقا  الكنيسة،  بصيانة  املتعلقة  اجلديدة،  املهنية  واملخططات 

الصيانة الصحيحة.
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بالدنا  في  يواجه  زال  ال  موضوع  واألثرية،  التاريخية  املباني  صيانة 
صعوبات جمة، والعديد من املعضالت التي ال تزال غير واضحة ودون 
حلول. فمثال عدم وجود قانون للصيانة، الذي يحدد من هي املؤسسات 
املسؤولة عن هذا املجال، وما أهمية الصيانة، كذلك، عدم التعريف من 
ال  الصيانة،  يخص  ما  بكل  التوجيهات  ووضع  القرارات  اتخاذ  ميكنه 
سيما املباني التاريخيه، هو وضع يكثر فيه الغموض على الوضوح، 
ويبقي الوضع دون أن تكون سياسة صريحة في ترميم وصيانة املباني 
التاريخية. من هنا، تكثر احلاالت التي ال ُيعرف فيها من هي املؤسسة 
املسؤولة عن هذا املبنى أو ذاك، مما يؤدي إلى إهمال العديد من املباني 
بدأت سلطة  األخيرة  العشر  السنوات  ودمارها. خالل  الهامة  التاريخية 
اآلثار بتأسيس قسم الصيانة الذي باشر بوضع سياسة محددة في هذا 
املجال، وأقام قسم الرقابة لتولي املسؤولية على مراقبة أعمال الصيانة 
اجلارية في البالد. إال ان القسم ال يزال في مرحلة النشوء وطور البناء، 
ويعتمد على عالقات التعاون مع السلطات احمللية واملؤسسات األخرى 
التي تعمل في هذا املجال.  من خالل هذه األسطر أتوجه كمدير لقسم 
واملعنية  املختصة  اجلهات  القراء، ألدعو كل  الى  اآلثار  الرقابة وصيانة 
االثار  سلطة  تفتح  حيث  معنا،  التعاون  إلى  وتراثها  آثارها  بصيانة 
أبوابها أمام اجلميع لالستشارة، وتلقي اإلرشاد املهني، وهذا من شأنه أن 
يساهم في صيانة املباني الهامة في قرانا ومدننا، من أجل احلفاظ على 

التراث لألجيال القادمة.

W??O?? 	?? 
—U??�?? �« w??? �U??? �??? *« k???H??? Ë —U??????? �ü« Êu???? �U???? � 5???? �

»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

u— (21 نيسان - 20 أيار)�«

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)


ÊU�d (22 حزيران - 22 متوز)�«

»_�b (23 متوز - 22 آب)

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)

»)�u (19 شباط - 20 آذار)

»*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)

على  وتؤّثر  بالعمل  تربكك  األمور  بعض 
مهنّيتك. توّجه بعض املالحظات للحبيب حول 

تصرّفه، وتناقشه بها.

ساعد اآلخرين وشاركهم مبهام العمل لتكن أكثر 
إجناح  لهدف  التنازالت،  بعض  تقّدم  ّية.  إيجاب

عالقتك مع احلبيب.

كن دقيًقا في توجيه مالحظاتك لزمالء العمل! 
ال تتعّصب لرأيك، واقبل االستماع لوجهة نظر 

احلبيب فهي صائبة.

نتائج  على  بسبب حصولك  معنوياتك  ترتفع 
احلبيب،  إلى  بالشوق  تشعر  بالعمل.  مذهلة 

وترغب في قضاء بعض الوقت بجانبه.

باملعلومات  اآلخرين  شارك  ًيا،  أنان تكن  ال 
املفيدة. حديث شّيق تتبادله مع أحد األشخاص، 

يقرّب بينكما املسافات.

يوم ممّيز، تشعر من خالله أّنك أجنزت الكثير 
احلبيب  ملشاعر  انتبه  املتراكمة.  املهام  من 

ولتصرّفاتك أمام اآلخرين.

ال تدع اآلخرين يستغلّون طيبتك في العمل! 
يقرّبه  ما  وهذا  احلبيب،  مع  بعفوّية  تتصرّف 

منك أكثر وأكثر.

تترّتب  هاّمة  باجتماعات  اليوم  طيلة  تقضي 
تهّجًما  كفاك  وحاسمة.  جدّية  قرارات  عليها 

على احلبيب، وعامله بلطف.

استشارة  على  حرًصا،  أكثر  تكون  أن  عليك 
تصرّفاتك  قرار.  أّي  تّتخذ  أن  قبل  اآلخرين 

الطائشة قد ُتبعد احلبيب عنك.

وتطالب  املالّي،  مردودك  ضعف  من  تشكو 
بشكل  األمور،  بعض  تتطوّر  األجر.  في  بزيادة 

إيجابّي، في عالقتك مع احلبيب.

املغرية،  العمل  عروض  من  الكثير  تتلّقى 
ًدا قبل أّي قرار. تطّلبات احلبيب  فّكر بها جّي

ترهقك، وال تعرف كيف تلّبيها.

تشعر بالراحة في مكان عملك اجلديد. تتواجد 
خاللها  من  تتعرّف  اجتماعّية،  مناسبة  في 

على شخص مثير لالهتمام.
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ارچـيلة مع خلطة“ ليلى“ الفاخرة

فقط بـ 25 ش.ج
ارچـيلة مع راس ”Fresh“ الفاخر

فقط بـ 30 ش.ج

رواق... وسهرة بأجواء
&
#'
��
��
���
#�
	
(



342015 ◊U³ý 27  WFL'«

∫©’U��√ 8?�® d|œUI*«
1 كيلوغرام من الّدجاج املفروم.

2/فّصان من الّثوم املفروم.
2/بيضتان.

4 مالعق من فتات اخلبز (פירורי לחם).
1 ملعقة كبيرة من مرقة الدجاج.

2 مالعق كبيرة من الـ«كاتشوپ» أو معجون البندورة.
القليل من امللح والفلفل األسود.

زيت نباتي للقلي.
القليل من املاء.

∫WBK ÒB�« d|œUI�
1 كيلوغرام من البندورة الطازجة املقّشرة واملقّطعة.

100 غرام من معجون البندورة.
2/ملعقتان كبيرتان من الهريس (معجون الفلفل احلار).

6 مالعق كبيرة من مرّكز الرّمان.
القليل من أوراق الزّعتر.

∫dOC� Ò	�« WI|d

نخلط جميع املقادير مًعا بإضافة ملعقتني كبيرتني من املاء، 
الزّيت  من  القليل  نسّخن  دقائق.   10 ملّدة  ا  جانًب ونتركهم 
النباتّي في مقلى ومن ثّم نضع اخلليط ونتركهم على نار 
هادئة. نبّلل اليدين بالقليل من املاء لنصنع كرات من الّدجاج 
يتحّول  أن  إلى  قليًال  الكرات  بقلي  نقوم  ثّم  ومن  املفروم، 
لونهم إلى األشقر. في قدر كبير ومسّطح نغلي كوب من 
املاء مع مقادير الّصلصة، بدايًة نضع معجون البندورة، ومن 
ومرّكز  الزّعتر  وأوراق  عة  واملقّطّ املقّشرة  البندورة  نضيف  ثّم 
الرّمان إلى أن يغلوا ونتركهم بعدها ملّدة 5 دقائق على نار 
داخل  القدر  في  الّدجاج  كرات  مرّتب  بشكل  نضع  هادئة. 
ًدا، ومن ثّم نتركهم على نار هادئة  الصلصة ونغّطي القدر جّي
الّسوائل.  ومتتزج  الّدجاج  يستوي  أن  إلى  ا  تقريًب ساعة  ملّدة 

ّية. ميكن تقدمي الّدجاج إلى جانب السلطة العرب

…—Ëb M � �«Ë   ÊU Ò�d �«   è B K B �   ÃU �b �«   �«d Ö…—Ëb M � �«Ë   ÊU Ò�d �«   è B K B �   ÃU �b �«   �«d Ö

قائمة   بكتابة  عادة  نقوم  السفر  قبل  البالد  خارج  املسافرون 
الى  وما  الصحي  التامني  املشتريات،  املالبس،  التحضيرات: 
ذلك. ولكن عادة ننسى موضوع اخلدمات اخلليوية خارج البالد. 
اليكم 4 خطوات عليكم فحصها قبل السفر: •  أوال افحصوا 
إذا كان جهازكم اخلليوي مناسب ومفتوح لالستخدام خارج البالد. 
اخللوية  الشركة  مع  تستفسروا  ان  املفضل  من  السفر-  قبل   •
اخلاصة بكم عن احلمالت والرزم اخلاصة بالبلد الذي تودون السفر 
اليه. • افحصوا أيضا سعر دقيقة احملادثة من والى املكان الذي 
تودون زيارته وايضا سعر الدقيقة في حال جتاوزمت كمية الدقائق 
في الرزمة املقترحة. • ماذا نفعل عند حدوث خلل؟ اسألوا ممثلي 
خارج  الداعم  الهاتف  رقم  عن  بكم  اخلاصة  اخللوية  الشركات 
البالد، اوقات العمل وما إذا كان مجاني. تصفح االنترنت خارج 
البالد • أوال افحصوا إذا كان جهازكم اخلليوي مناسب ومفتوح 
خدمات  هنالك  انتبهوا،   • البالد.  خارج  باألنترنت  للتصفح 
التصفح  يتم  لم  لو  حتى  معلومات،  سعة  تستهلك  مدفوعة 
مثل تزامن البريد االلكتروني وحتلنه تطبيقات أخرى. لذا من 

املقترحة  الرزمة  حجم  افحصوا   • السفر.  قبل  تصفح  رزمة  اقتناء  املفضل 
إذا كنتم تتصفحون االنترنت من املفضل اغالق تطبيقات غير  ومدتها. • 
استهالك  مقابل  تودون حتميلها  التي  املعلومات  سعة  ومتابعة  مستعملة 
الرزمة .تودون التواصل مع العائلة واألصدقاء خارج البالد؟ قبل االتصال من 
 Netvision الهاتف املنزلي او النقال الى خارج البالد، تقترح عليكم شركة
التأكد من النقاط االتية: • اختيار األماكن: ألية أماكن تتصلون أكثر؟ الئموا 
املشغل  بواسطة  تتصلوا  ان  دائما  تذكروا   • الحتياجاتكم.  احملادثات  رزمة 

الذي تتبعون اليه. على سبيل املثال: 013 - الدولة - املدينة - رقم الهاتف 
مبوجب الصورة ادناه.• اليوم، تعرض Netvision حملة شهرية تشمل 10 
دقائق بكل شهر هدية لالتصال خلارج البالد لعدة أماكن* تكلفة شهرية ثابتة: 
الواليات  إيطاليا،  األردن، مصر،  احلملة:  في  املشاركة  الدول  9.90 ش.ج.  
تونس،  املغرب،  أوكرانيا  رومانيا،  تركيا،  أملانيا،  بريطانيا،  كندا،  املتحدة، 
*خلطوط  وغيرها.  بلجيكا  األرجنتني،  السعودية  العربية  اململكة  هنغاريا، 

هواتف ثابتة فقط.  لالنضمام: 1-800-013-013
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 PARTNER …ezUł ¨XM¹uÐ pOAð W�dý s�
 ·«d²Ž«  vKŽ  XKBŠË  OF THE YEAR
  UFO³*«  …dOðuÐ  u/  d³�«   «–  W�dA�  w*UŽ
 …ezU'«  `M�  -  ÆUOI¹d	√Ë  jÝË_«  ‚dA�«  w	
 ÍuM��«  d9R*«  ‰öš  w�u¾OKMOÐ  „eO³�
 KICK OFF  SALES  2015 XM¹uÐ pOA²�
 ¡U�dA�«  W	U�  W�—UA0  UMO	  w	  ÂUI¹  Íc�«Ë
 w	  XM¹uÐ  pOAð  W�dý  w	  ‰ULŽ_«  ŸUD�  s�
 ¡U�dA�« d¹b� ¨”u�—u� ÍUAO	« Ær�UF�« ¡Uł—√
 „eOÐ  TM¼√  U½√“œö³�«  w	  XM¹uÐ  pOAð  w	
 WM��«  WJ¹dý  …ezU−Ð  U¼“u	  vKŽ  w�u¾OKMOÐ
 dO³� d�	 t½« ÆUOI¹d	√Ë jÝË_« ‚dA�« WIDM*
 r−(« «cNÐ p¹dý l� q�UF²½ Ê« qzU¼ ¡UH²�«Ë
 vKŽ XM¹uÐ pOAð V½Uł v�≈  Áu/ …b¼UA�Ë

 qÐUI� wðQ¹ …ezU'« ÁcNÐ “uH�« Æ «uM��« —«b�
 ◊UAM�«  …œU¹“  w	  …eOL*«Ë  …d¹bI�«   «“U$ô«
 Æ2014  ÂUŽ  w	  w�u¾OKMOÐ  „eOÐ  t²IIŠ  Íc�«
 bOÞu�« ÊËUF²�« w	 W�U¼ WDI½ UN½√ pý s� U�
 w	  —u×L²�«  w	  q¦L²¹  Íc�«Ë   U�dA�«  5Ð
 Íc�«Ë ¨…bF_« q� vKŽ  U�uKF*« W¹ULŠ lKÝ
 ‰U¹« Æ“2015 r�UF�« w	 d³�« ÕU$ v�≈ ÍœROÝ
 ŸUDI�  ‰uK×K�  ÂUF�«  d¹b*«  VzU½  d̈¹dH�ð
 „eOÐ  XF{Ë“w�u¾OKMOÐ  „eOÐ  w	  ‰ULŽ_«
   IT ? �« ‰U−� —bB²Ð U	b¼ UN�HM� w�u¾OKMOÐ
   ISP ? �« W�dA� U¼—bBð V½Uł v�≈ œö³�« w	
 ez«u'«  qO½  w	  dL²�½  UM½≈  Æœö³�«  w	  d³�_«
 w	   UFO³*«  r−Š  w	  …œU¹e�«Ë  UMKLŽ  ¡UI�
  U�uKF*«  W¹ULŠ  ‰U−�Ë  W�UŽ  Z�b�«  ‰U−�
 SMB  ? �« ‚uÝ —bBð s�  «uMÝ bFÐ ÆWUš
 ?�« ‚uÝ w	 WÞdA�« ◊UA½ dO³� qJAÐ UMI ÒLŽ
 W�dý  l�  dO��«  U½d²š«  YOŠ  Enterprise
 ◊U³ð—ô«  Æw−Oð«d²Ý«  p¹dA�  XM¹uÐ  pOAð
 r�UF�« w	 …—bB²�  U�uKF� W¹ULŠ W�dý 5Ð
  U�b)«  œËeð  w²�«  w�u¾OKMOÐ  „eOÐ  5ÐË
 œö³�«  w	  ‰ULŽ_«  ŸUD�  s�  szUÐe�«  WO³�UG�
 s�  oÒ³D½  Ê√  UM�  ÕUð√  ¨©IT  ? �«  ‰uKŠ  v²AÐ®
 Íc�«Ë  ¨ U�uKF*«  W¹ULŠ  ÂuNH�  UMMzUÐ“  qł«
 ‰öš s� ¨W¹UL(«  UI³Þ s� dO³� œbŽ Z�b¹

Æ“”UÝ_« w	 XM¹uÐ pOAð vKŽ œUL²Žô«

w�u¾OKMOÐ „eOÐ s�  U�uKF*« W¹ULŠ ‰U−� w	 W�U¼Ë …dO³�  «“U$«
 WJ¹dý ÊuJ²� XM¹uÐ pOAð q³� s� U¼—UO²š« -

…ezUł vKŽ  “UŠË ÂuMOðöÐ
PARTNER OF THE YEAR
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 u×½   dL²Ý«  w²�«Ë  U�uMð  s�  “Í—UB*«  WKÝ”  WKLŠ
 ÆdO³J�« ÕU−M�« XIIŠ Ê« bFÐ Ÿu³Ýô« «c¼ XN²½« dNý
 ¨œö³�«  ¡Uł—«  q�  w�  U�uMð  r�UÞ  ‰Òu&  WKL(«  sL{
 ¨UHOŠ  ¨…u	MK�  ¨…dOD�«  ∫UNM�Ë  Êb*«  s�  b¹bF�«  —«“Ë
 uÐ«  ¨…dŽdŽ  ¨r×H�«  Â«  ¨Ÿd�  dH�  ¨q�dJ�«  WO�«œ  ¨UOH	Ž
 …—U¹eÐ  r�UD�«  ÂU�  ÆU¼dOžË  ‰U	�«  ¨…d�UM�«  ¨‘už
  ôUI³�«  s�  –  WHK²��   UFO³�  WDI½  500  s�  d¦�«
 Æ…dO³J�«  o¹u	²�«   UJ³ý  ŸËd�  v²ŠË   «—U(«  w�
 WŽdI�UÐ   “U�  w²�«   ôUI³�«  v�«  r�UD�«  q�Ë  b�Ë
  U−²M� UNÐ  U¹d²A� WKÝ l� Ãd�¹ ÊuÐ“ ‰Ë« QłU�Ë
  U−²M�  nK²��  —UNþ«  pKN²	*«  s�  VK ÔÞ  b�Ë  ÆU�uMð
 Z²M�  q�  sŽË  ¨ u½U(«  s�  UNz«dAÐ  ÂU�  w²�«  U�uMð
 rK²Ý«   U¹d²A*«  WKÝ  w�  ÊU�  WŽuL−*«   U�—U�  s�
 UC¹« q�Ë U�uMð r�UÞ Æ«bI½Ë «bŽ ÃÆ‘ 100 h�A�«
 w� rNKO�UHð ‰UšœSÐ «u�U� s¹c�« 5JKN²	*«  uOÐ v�«
 Włö¦�« w� ÊU� U�uMð Z²M� q� sŽ ÆWKL(« d	OLOKð
 ‰u�u� «bł UMŠd�”  ÆÃÆ‘ 100  vKŽ WKzUF�«  XKBŠ
 s� √e−²¹ ô ¡eł w¼ U�uMð  U−²M� ¨UM²OÐ v�« r�UD�«
 ¡«dA�  Xłdš  ¨WFz«—  …QłUH�  pKð  X½U�”  Æ“UM�³D�
 l� XO³�« v�«  bŽË UMð—U¹eÐ «u�U� s¹c�« œôËú� u�uý
 «u×Ð— s¹c�« U�uMð szUÐ“ œËœ— s� ¡eł jI� Ác¼ Æ“œuI½
  U¾� U�uMð XŽÒ“Ë “Í—UB*« WKÝ” WKLŠ sL{ ÆœuIM�«
 s�  «Ëd²ý«  s2  ezU�  600  s�  d¦�«  vKŽ  q�«uA�«  n�¬
 s� U�uMð VOKŠ  U−²M� ∫q¦� W�dA�«  U�—U� WKOJAð
 —UC)« WŽuL−� ¨”u¹dOÐ ü�—U� ¨wKÐu¹ ¨ U¾H�« W�U�
  «dOÞË  U�uMð  „ULÝ«  ¨ u½«bF�  ¨XÝËdH½UÝ  …bL−*«

ÆwH	ð

 

 ÊuLCM¹ 5M�R� d¦�√Ë d¦�√
 d³�_« WO×B�« WŽuL−*« v�«

åXO�ö�ò≠œö³�« w�

 q�«uA�« ·ô«  U¾�
 ezU� 600 s� d¦�ô XŽ“Ë

 WKÝ” WKLŠ ‰öš s�
U�uMð s� “Í—UB*«

 WŽuL−*«≠  XO�ö�  Èb�  ¨WOL�d�«   UODF*«  V	−Ð
 œ«œe¹ YOŠ ¨5M�R� W³	½ vKŽ√ ¨œö³�« w� d³�_« WO×B�«
 –≈ ¨Âu¹ bFÐ ÎU�u¹ åXO�ö�ò ÊË—U²�¹ s¹c�« 5MÞ«u*« œbŽ
 w²�« WO×�  U�bš WŽuL−� qLý√Ë lÝË√ XO�ö� ÂbIð
 s� UNðU�bš dAMðË q�UJ²� qJAÐ WKzUF�« W×BÐ vMFð
 …√d*« W×B� e�d� 40  rNMOÐ s� w³Þ e�d� 1¨500  ‰öš
  ÆvHA²	�  14Ë  WO�bO�  400  ¨qHD�«  W×B�  dš√  40Ë
 r²¹ YOŠ ¨œö³�« ¡U×½√ lOLł w� UNðU�bš åXO�ö�ò ŸÒ“uð
 WBB�²�  WO³Þ  e�«d�  w�  e Ò�d Ô�  qJAÐ   U�b)«  .bIð
 VDK�  e�«d�Ë  ‰UHÞ_«  ¨¡U	M�«  q¦�  ¨WHK²�*«  dO¼UL−K�
 wBB�²�«  VD�«   U�bš lOLł ÂbIð  w²�«  wBB�²�«
 qC�_«  W�b)«Ë d³�_«  W¹UMF�«  d�u²�  ¨bŠ«Ë nIÝ X%
 s�  nþu�  40¨000  åXO�ö�ò  w�  qLF¹   ÆWKzUF�«  ¡UMÐ_
 w�«u(   U�b)«  Êu�bI¹  s¹c�«  ¨W¹—«œ≈Ë  WO³Þ  r�«uÞ
 s�  s�R�  W¾�Ë  ÊuOK�  rNMOÐ  s�  s�R�  ÊuOK�  ≠4‰«
 WO³D�«  UNðU�bš  åXO�ö�ò  ÂbIð  UL�  ¨wÐdF�«  lL²−*«
 ÊË√ò  WHK²�*«  WOłu�uMJ²�«   «uMI�«  d³Ž  W¹—UA²Ýô«Ë
 …—UA²Ý« rJ½UJ�SÐ YOŠ ¨ÊU�“ Í√ w�Ë ÊUJ� q� s� ås¹ô
 WHK²�*«  —UNM�«Ë  qOK�«   UŽUÝ  WKOÞ  wC¹dL²�«  r�UD�«
 ‰UHÞ_« ¡U³Þ√ …—UA²Ý« rJ½UJ�SÐ UL� ¨™2700  r�d�« d³Ž
 ås¹ô ÊË√ò …—UA²Ýô« W�bš d³Ž ò —b¹UMýò vHA²	� s�
 ü¹bO�  WŁœU×�  o¹dÞ  sŽ  X½d²½ô«  d³Ž  Ë√  nðUN�«  d³Ž
 d¹b*« l� UM� Y¹bŠ w�  ÆœUOŽ_« w� Ë√ qOK�«  UŽUÝ ‰öš
 bL×�  bO	�«  åXO�ö�ò  w�  wÐdF�«  lL²−LK�  wI¹u	²�«
 qC�_«  ÂbIð  Ê√  —U²�½  UM½√  å∫ÎözU�  Àb%  ÍËb³�«  Z¹d�
 åXO�ö�ò  Èb�  Î̈UC¹√  UM½Ë—U²�¹  r¼  «cN�Ë  UMOM�R*  ÎULz«œ
 UNðU�bš  ÂbIð  UL�  …b¹bŽ   ôU−�  w�  Î «bł  WK¹uÞ  …d³š
 s×½  p�–  v�«  W�U{ùUÐË  œö³�«  w�  ¡U³Þ_«  dN�√  b¹  vKŽ
 s�  WHK²�*«  WOłu�uMJ²�«   «uMI�«  d³Ž  UMðU�bš  ÂbI½
 d³Ž  UMF�u�  d̈²¹u²�«Ë  „u³	OH�«  vKŽ  UM²×H�  UNMOÐ
 w²�« …b¹bŽ  UIO³Dð ÂbI½Ë UL� ¨»uOðuO�« …UM�Ë X½d²½ô«
 v²ŠË  W�bI*«  W�b)«  d¹uDð  w�  r¼U	ð  Ê√  UN½Qý   s�

 åÆÂuO�«  UŽUÝ ‰«uÞ UMOM�R� W�bš w� ÊuJ½

 a³DLK� WFz«— …¡U{≈ ÊË—U²�²Ý «cJ¼ ∫rJMOŽ√ «ËdO½√
 a³D*«  rOLBð  s�  √e−²¹  ô  ¡eł  ÊuJð  Ê«  V−¹  a³D*«  w�  …¡U{ù«
 wHCð  …¡U{≈  Z�b½  nO�  ¨…dOGB�«  `OÐUB*«  lC½  s¹√  ÆtÐuKÝ√Ë
  ÆWOKLŽ  `zUB½  ÂbIð  UOJ¹«  ø¡UÐdNJ�UÐ  ÊËd�uð  nO�Ë  öOLł  «uł
 œ«d�√  qł«  s�  WO	Oz—  WŠU	L�  ÍdBF�«  XO³�«  w�  a³D*«  Âb�²	¹
 wKzUF�«  ¡UIK�«  ¨wND�«  ∫WDA½_«  s�  b¹bF�«  Á—UÞ≈  w�  r²ðË  WKzUF�«
 W�džË  a³D*«  ÊuJ¹  U�  U³�Už  ÆnzUþu�«  dOC%Ë  wŽUL²łô«  Ë√
 ÆrNÐuKÝ√Ë XO³�«  ¡UMÐ_ W¹uN�«  qJAðË WŠu²H� WŠU	� w� ”uK'«
 wH¹  Ê√  tOKŽ  ¨a³D*«  UNO³K¹  w²�«  WHK²�*«   ôULF²Ýô«  ¡u{  vKŽ
 rzUI�« ◊UAMK� X�Ë q� l� VÝUM²ð w²�« WHK²�*« …¡U{ù«  U³KD²0
 aÐUD*«  wLLB�  …—UA²Ý«  V−¹  v�Ë_«  qŠ«d*«  s�Ë  w�U²�UÐË  ¨tÐ
 …¡U{ù«  —UO²š«Ë  jOD�²�UÐ  UOJ¹«  XO½«uŠ  w�  wB�ý  ¡UI�  w�
 jI� …¡U{ù« jOD�ð ÊuI³¹ ’U�ý_« VKž« åÆa³D*« w� W×O×B�«
 —UO²šô«Ë  o³	*«  jOD�²�«  ¨a³D*«  rOLBð  w�  WOzUNM�«  qŠ«dLK�
 YO×Ð  WŠU	*«  w�  ¡uC�«  dA½  UM�  `O²¹  …¡U{ù«  ÂU	ł_  `O×B�«
 …—uðU� w� dO�uð v�≈ ÍœR¹ v²ŠË a³D*« w� WHK²�*« WDA½_« rŽb¹
 W�UÞ q�« 85% pKN²	ð w²�« LED `OÐUB� ‰ULF²Ý« d³Ž ¡UÐdNJ�«
 ¨g²O�u�œ«  wK¹«  ÕdA¹  ¨W¹œUF�«  `OÐUB*«  s�  d¦�√  …d�  20  ÂËbðË
 WFÝ«Ë  WKOJAð  UOJ¹«  ÷dFð  ÆåUOJ¹«  WJ³ý  w�  …¡U{ù«  r	�  d¹b�
 WO½«eO� qJ� W³ÝUM� —UFÝQÐË WLLB*« ¨ WOKLF�« …¡U{ù« ÂU	ł√ s�
 …¡U{ù«  ÂU	ł√  s�  ¡«b²Ð«  ≠a³D*«  w�   UłUO²Šô«  W�U�  w³Kð  w²�«Ë
 ¨a³DLK� W−�b� …¡U{≈ ¨WKOLł ¡«uł√ wHCð `OÐUB� ¨WŠU	*« e�d*
 —UO²š«  vKŽ  a³D*«  w�  UMKLŽ  dŁR¹  nO�   ÆU¼dOžË  qLFK�  …¡U{≈
 UOJ¹« WJ³ý w� …¡U{ù« r	� WKOJAð d¹b� – g²O�u�œ« wK¹« ø…¡U{ù«
 …¡U{ù« rOLB²� `zUB½ ÂbI¹Ë a³D*« w� …¡U{≈ Ÿ«u½√ 3 ‰uŠ ÕdA¹
 a³D� …¡U{≈  ∫WFz«—Ë WHOD� ¡«uł√ oK�ðË WDA½_« v²ý Â¡ö²Ý w²�«
 tMJ1 …¡U{ù« r	ł ÆUNK� W�dG�« dOMð w²�« …¡U{ù« UOKLŽ UN½≈∫W�UŽ
 e�d*« w� l{u¹ Ê√ rN*« s� t½« ô≈ ¨tð«–U×0 Ë√ nI	�« s� oKF¹ Ê√
 w�  rEM*«  ‰ULF²Ý«  ÆÍËU	²�  qJAÐ  ÂUF�«  ¡uC�«  dA²M¹  YO×Ð  ¨
 …¡U{≈  s�  ¡«b²Ð«   UO½UJ�≈  ‚UD½  wHC¹  Ê√  tMJ1  ¨W�UF�«  …¡U{ù«
 …¡U{≈  ÆWO�uO�«  UÞUAMK� W%U� …¡U{≈ Ë√ W¾�«œ ¡«uł√ oK) W²�Uš
 s�U�√ ¡wCð …œb×� …¡U{≈ Z�œ sŽ Y¹b(« UOKLŽ UM¼ ∫W−�b� a³D�
 WIDM� ö¦� ÂUN*« WO³�Už UNÐ —Ëbð w²�«Ë ¨a³D*« w� WO	Ozd�« qLF�«
 jš Z�œ ÆW�UC²Ýô«Ë q�_«  WIDM� ¨ÂUFD�«  lODIð WIDM� ¨WK	G*«
 q� W¹ƒ— `O²²Ý UOKF�« sz«e)« Ë√ a³D*« sz«eš X% bOK�« …¡U{≈ s�
 qLŽ Ë√ q�√ WIDM� a³D*« w� błuð X½U� Ê≈  ÆWOH�*«Ë WLKE*« ÂU	�_«
 …¡U{≈ ÊuJð Ê√ l³²*« s� VKž_« vKŽ ¨W¹–U×� ÂUFÞ W¹Ë«“ Ë√ …d¹e−�
 oOKF²�« ÕU³B� Æœb×� qJAÐ WIDM*« ¡wC²� ‚u� s� d¦�√ Ë√ …bŠ«Ë
 s� …d¹e'« Ë√ W�ËUD�« ‚u� rÝ 55≠60  ŸUHð—« vKŽ ÊuJ¹ Ê√ qCH¹
 rNCFÐ v�≈  dEM�«  W�ËUD�«  ‰uŠ 5	�U'« sJL²¹ Ê√  sLC½ Ê√  qł«
 w� qLF�« ÊuJ¹ Ê√ qł« s� Ë√ rNMOŽ√ ¡uC�« Í–R¹ Ê√ ÊËbÐ iF³�«
 …dOG� `OÐUB� …bŽ Z�œ ∫a³D*« w� ¡«ułú� …¡U{≈  Æ̀ ¹d� WIDM*«
 w� WHOD�Ë W¾�«œ ¡«uł√ sLC²Ý WOłUłe�« »«uÐ_«  «– sz«e)« qš«œ
 UNF{ËË …¡U{ù« „öÝ√ VOðdð `O²ð UOJ¹« s� a³D*« sz«eš Æa³D*«
 WŠUð≈ qł« s� UI³	� tDOD�ðË tLOLBð - oý V³	Ð wHš qJAÐ

ÆwIM�«Ë qOL'« rOLB²�«









هيك حمالت
قامت عليها مالحم!
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