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√
 W�u �d � 	«Ë WO U O � 	«Ë WO �U L � 
ô«

�U � O � (« �U � �«d 	« l� Íd B � ¡UI 	

 v K � WM  500
 «e �d � W � �bI 	« …œôË

W � O M J 	«  W L K F �

 W??O?? �U?? �??�?? �ô« W???K??? L??? («
 W???�d??? �???A???*« W??? L??? zU???I??? K??? 	
U?????????????????????? N?????????????????????? 
Ë√ w????????????????????????????????? �

dO� n�U� X�√Ë ÂU� q	

 UH O �
 …d O � �Ë
°…œu F 	«



22015 —«–¬ 6  WFL'«

 ¨WO�UL��« ¨WO�u��√ WHO�	
WKI�
� ¨WOM� ¨WO�UI ¨WO�UO�

Æ÷ÆÂ åUHOŠò WHO×� W�dý sŽ —bBð
 ∫‰ËR�*« —d;«Ë ÂUF�« d¹b*«

wÝUÒ³Ž w½«— 
 ∫w�«dâ�« rOLB²�«Ë d¹d×²�« d¹b�

 Õd� f½UD�  
© U½öŽù« r��®  «u¹d� ©»uNKý® «dO� 

© U½öŽ≈ rOLBð® ÍbH� W¹¬ 
©w�«dÇuðu� d¹uBð® ÷uŽ qz«Ë 

  ∫Ê«uMF�«
5 å u½uO�²¼ò q³'« Ÿ—Uý ≠ UHOŠ

∫w½Ëd²J�≈ b¹dÐ
haifa.newspaper@gmail.com

048522822  ∫nðU¼
048522767  ∫f�U�

 0506481555  ∫d¹d%
0546481533  ∫ U½öŽ≈

 Æd¹d×²�« Í√— sŽ dÒ³Fð ô WF Ò�u*«  ôUI*« 
Æ5MKF*« WO�ËR�� vKŽ  U½öŽù« 

H a i f a

������� 	�
�� ���� �������� ������� ����� ���!��

��"��� ��#�$�� %�#� 	&'�! (��) �*����
���+�� ,-��� 	���. '�/0* 1#���

2����� ,-��� 	�3�4�� ���) .' 1#���
6! 7'���� ,-��� 	8�4. 9:�� .' 1#���

 �;!�<  =  >?�;0*  �/��;0��  �!�;0��  6.3.2015  �;/�F��  G�;�  H;�IJ
�;
�� - �;���L� �;��� 	��;���. (;� - �;3M�� �;�J�N 	 «O�P�;-��Q»

ا������� ��
ا��� � ����

��� �� ��	



	 א������! ���א���� א��

 °WK �u � �« lO C� ô w �

°…œuF�« …dO��Ë UHOŠ
في  هامًا مت عقدة  اجتماعًا  املنصرم  االسبوع  نهاية  في  حيفا  شهدت 
الفعاليات  مع  املهجرين،  عن  الدفاع  جمعية  إدارة  ضم  مساواه  مركز 
للتداول  مختلفة،  أهلية  أطر  من  ونشطاء  والسياسية،  اجلماهيرية 
وقد  السنة.   لهذه  العودة  مسيرة  وتنظيم  مكان  بخصوص  والتشاور 
حيفا  إن  يقول  من  فهناك  للفكرة،  ومعارض  مؤيد  بني  اآلراء  تباينت 
تستحق مسيرة خاصة، باعتبارها إحدى املدن الفلسطينية الساحلية 
70 ألف من  النكبة حوالي  التي نكبت وفقدت في أحداث  املزدهرة، 
سكانها، مت تهجيرهم وترحيلهم على الغالب شماال، نحو لبنان. ثمة 
إنه ال حاجة ملسيرة ُميكن أن توّتر األجواء، في مدينة ظلت  من يقول 
حتى اآلن في منأى عن التصعيد والعنف بني السكان العرب واليهود. 
وهو وضع استفادت منه املدينة وأهلها جميعا، فبقيت مفتوحة مبرافقها 
للسياح وكل الوافدين. وبقي حيزها العام مفتوحا للحريات، ال سيما 
الثقافية والسياسية. وهناك وجهة نظر ثالثة تقول إنه ال حاجة أبدا 
إلثارة هذا املوضوع في حيفا، وإنه ال حاجة لتعكير صفة العيش فيها، 
من  اقتراح  طرح  وذاك،  هذا  بني  مثاليا.  مشتركا  عيشا  يكن  لم  وإن 
أوساط تشارك في إحياء ذكرى العودة كل عام. منها، أن تكون املسيرة 
هذا العام في النقب املنكوب بسياسات اقتالع واضطهاد وهدم بيوت 
لنا أن نؤكد أهمية وضرورة هذا االقتراح  وتهجير عشائر. وهنا ال بد 
العمل  أولويات  اول  في  النقب  نضع   أن  علينا  أوال:  وهما،  لسببني 
وألن  اللحظات،  هذه  في  نازف  هناك  اجلرح  ألن  اجلماهيري،  والنضال 
املجموعة املنكوبة هناك بحاجة إلى وقفة شجاعة وجماهيرية مساندة. 
ثانيا: إن املجتمع العربي في حيفا، ورغم كل التحديات التي يواجهها 
من هدم وطمس ملعامله، إال أنه قوّي ومتمّكن ومتماسك. وحيفا تشهد 
هذه  في  منا  يتطلب  ما  وهو  فيها،  فلسطينية  حاضرة  بناء  إعــادة 
املرحلة العمل بآليات بديلة لتعزيز هذا النهوض، وإحياء الذاكرة ونشر 

الوعي حول النكبة ومجرياتها. اعتمادا على ما ذكر آنفا، وانطالقا من 
أهمية موضوع العودة وإحيائه، نقترح الترّيث في اتخاذ قرار نهائي في 
املوضوع، وطرح كل األسئلة التمهيدية الالزمة. مثال، عن جدوى فكرة 
لتحقيق  املمكنة  البدائل  وعن  وأهدافها،  وغايتها  حيفا  في  املسيرة 
الغايات واألهداف ذاتها ـ نسأل ليس من قبيل رفض الفكرة، بل من 

قبيل ترشيد العمل السياسي الثقافي وتصويبه.
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شهدت األيام األخيرة حضورا إعالميا الفتا لرئيس القائمة املشتركة، 
رؤساء  مع  املناظرة  في  رأيناه  ــودة.  ع أمين  احملامي  احليفاوي  الشاب 
على  يرّد  رأيناه  واملذيعني.  املذيعات  أسئلة  على  يرّد  رأيناه  األحــزاب. 
جميعها  وفي  املنصوبة.  وِفخاخهم  الصحفيني  و»معضالت»  أسئلة 
جاء هادئ األعصاب مبتسما، يكشف ضآلة خصمه أو بؤس األسئلة 
الرد  كان  وتبجح  بعنصريته  ليبرمن  زمجر  عندما  حتى  املطروحة. 
بخصومه  دفع  بالذات  هذا  ورمبا  حجمه.  إلى  ورّده  صوابه  أفقده  باردا 
القضائي  املستشار  إلى  بشكوى  يتقدموا  أن  اليمني،  من  وخصومنا 
للحكومة، بدعوى أن أمين جتاوز حق التعبير عن الرأي، عندما نشر في 
صفحاته على الفيسبوك، رأيا يقلل فيه من أهمية أصوات اجلنود في 
انتخابات الناصرة، وأيد النشاط العربي ضد جتنيد الشبان العرب في 
اجليش اإلسرائيلي، وهي مواقف تدخل حتما في صلب حرية التعبير. 
إننا ال نقّلل من أهمية التحريض اليميني على أمين عودة والقائمة 
املشتركة، وال من االعتداء على النائب حنني زعبي. ونعرف أننا بشأن 
وقياداته،  لكل شيء في حربه ضد جماهيرنا  ميني عنصري، مستعّد 
اتفقنا معها أو اختلفنا. ومع هذا فإننا نطالب هذه القيادة أن تواصل 
السير في نهج األسلوب الرصني والعقالني، وطرح مضامني مستمدة 
من خطاب متجدد، يستند إلى راهن الناس واحتياجاتهم وتطلعاتهم. 
خطاب متصل بالواقع غير منفصل عنه، ينهل من احلاضر وال يهرب 

منه إلى املاضي. املضامني التي أتت على ألسنة مندوبي القائمة 
املشتركة على العموم صميمية ال ضجيج فيها وال قرقعة، على 
املقاسات الصحيحة. لكل سؤال جواب، ولكل قضية رّد مفّكر 
القائمة، احملامي عودة،  رئيس  ذلك  برز في  وقد  فيه ومدروس. 
فاألقوال عنده مدروسة وتفي غاية أبعد من اللحظة الراهنة، بعيدة 
جتربته  أن  ثقة  كلنا  األحيان.  معظم  في  وصائبة  مؤّثرة  املــدى، 
املكّثفة في األيام األخيرة صوّبت أكثر من أفكاره. أملنا أن يتطور 
أداؤه املشرّف بهدي العقل والتفكير والرصانة، وما أحوجنا إلى هذا 
األسلوب في هذا الزمن العصبي يؤسس لثقافة جديدة قادرة على 

صد العنصرية وُمحدثيها.
°wŠu�« UHOŠ

كانت حيفا وال تزال وحيا لكثير من املبدعني في املاضي واحلاضر. 
ببحرها أو جبلها أو شمسها أو بأهلها، أو لكونها مدينة ودودة 
النكبة  عام  قبل  شهدت  اجلنوب.  وعلى  الشمال  على  ومفتوحة 
أو  إليها  يأتون  للمبدعني،  ِقبلة  جعلها  ونشاطا  حية  نهضة 
وها هي  نواديها وفضاءاتها.  وفي  فيها، وعلى شاطئها  ميكثون 
تعود إلى سابق عهدها، منذ أن سكنها إميل حبيبي وحنا أبو 
حنا وصليبا خميس وسميح القاسم ومحمود درويش وراشد حسني 
في  ملعت  منها،  واجلديد  والغد  االحتاد  أن صدرت  ومنذ  وآخــرون، 
املدينة صورة ثقافة مستأنفة متجددة. بل إن كثيرين ممن رأوا حيفا 
من بعيد مثل راشد حسن، تغنوا هم أيضا باملدينة وما متّثله في 
الذاكرة والوجدان الفلسطيني. منذ سنوات واملدينة جتدد شبابها 
الثقافي، وما من حقل إبداعي ال يجد في حيفا متسعا له. في 
هيئات  التشكيلية.  والفنون  واملوسيقى  واألدب  والشعر  املسرح 
على  نشاطات  دوريا  وتنظم  هنا  من  نشاطها  متارس  ومؤسسات 
مدار األسبوع. من مقهى فتوش إلى جمعية الكرمل للموسيقى 
ومركز  املشغل  وجمعية  املواهب،  تنشئة  في  املستمر  ونشاطها 
وجمعية  األرثوذكسي  الثقافي  والنادي  بلدنا،  وجمعية  مساواة 
ومبدعات،  فنانني  من  خاصة  ومبادرات  مؤخرا.  العربية  الثقافة 
كلهم ينشطون في حيفا ومنها. حتى املقاهي في شارع األملانية 
واضح  ثقافيا  فضاء  صارت  بل  مطاعم  أو  مقاٍه  مجرّد  تعد  لم 
املعالم يبّث ليس فقط حليفا بل للشمال وللجنوب. هناك نظرية 
في االقتصاد ما بعد احلداثة، االقتصاد غير الكالسيكي، تقول 
إنه ال ُميكن جتديد شباب املُدن بدون الطبقة املُبدعة. وحيفا مليئة 
بهؤالء املبدعات واملبدعني. تباركت بهم ليس كعامل فاعل في 
الثقافة بل كعامل فاعل في االقتصاد. نأمل أن تظل حيفا وحيا 
وفضاء للثقافة، ومتسعا للحياة الكرمية وللتجدد الدائم. وألنها 
بهذه املنزلة في وجدان أهلنا، حري بنا أن نحميها من األذى، وأن 
لنا، فنطوّرها جلهة حتويلها إلى منارة  بالنسبة  نقدر ما تشكله 

مفتوحة للنوارس والزوارق والسنونو.
 ومما قاله شاعرنا الكبير محمود درويش  .

أحّب البحار التي سأحّب
أحّب احلقول التي سأحّب

و لكّن قطرة ماء على ريش قّبرة في حجارة حيفا
تعادل كل البحار.
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ائهم  يني وجميع أقربائهم وأنسب ّل آل عب

في حيفا واخلارج 
يدعونكم ملشاركتهم 
قداس وجّناز السنة 

ي طّيب الذكر راحة للمرحوم الغال

w M O K � � f �d � « Òb � 	
وذلك يوم السبت املوافق 21/3/2015 

ّسابعة مساًء ّساعة ال في متام ال
ياس للروم الكاثوليك في كنيسة مار إل

شارع عني دور 23 - حيفا
cš√ »Òd�«Ë vDŽ√ »Òd�«
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تل  للدميقراطية مؤخرا في  املعهد اإلسرائيلي  أجرى 
حول   20 ـــ  ال للكنيست  االنتخابات  مؤمتر  أبيب 
اإلسرائيلي  املعهد  ويجري  الدميقراطية».  «القيم 
اخلروج  لتشجيع  حملة  اآلونــة  هذه  في  للدميقراطية 
الالمباالة،  من  ــوا  ــرج «اخ شعار  حتت  للتصويت، 
رئيس  ــودة  ع أميــن  ــال  وق التصويت».  ــى  إل ــوا  ــب اذه
طيلة  ليبرمان  هاجمني  «لقد  املشتركة:  القائمة 
الروسي  اجلمهور  بتمثيل  سنقوم  لكننا  الوقت. 
أفضل منه. معظم اليهود ممن يعانون من مشكلة 
ـ 15 مقعدا  اإلعاقة لن يصوتوا لنا، لكننا سنفوز ب
في الكنيست من أجلهم. أنا أتفهم أن كثيرا من 
درعي،  أو  كحلون  أجل  من  سيصوتون  الشرقيني 
عودة  ــّدث  وحت اجلهم».  من  أيضا  سنعمل  لكننا 
مرة  ألول  للمعارضة  رئيسا  كونه  إمكانية  عــن 
هرتسوغ  أو  نتنياهو  قــام  وإن  حتى  التاريخ،  في 
بتشكيل احلكومة، فسيشكالن حكومة وحدة، ولم 
املشتركة  العربية  القائمة  ممثل  كون  إمكانية  ينف 
بوجي  أن  اخلارجية واألمن. وأضاف  عضوا في جلنة 
ليس مستعدا للتعاون معنا وسيعمل على إنشاء 
لنا.  بالنسبة  محترما  هذا  سيكون  وحدة.  حكومة 
سنتحدث دوما في الكنيست بعد رئيس احلكومة. 
ستتاح لنا الفرصة بالتحدث عن الثقب األسود في 
الدميقراطية اإلسرائيلية». ومضى يقول: «إننا نريد 
اللجان، جزء من مؤسسات  أن نكون  جزء من كل 
الدولة ما عدا ثالث وزارات: األمن، اخلارجية والهجرة 
دولة  وتقام  االحتالل  ينتهي  أن  نريد  واالستيعاب. 

فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. طاملا استمر 
األمن  وزارة  من  جزء  نكون  أن  ميكننا  ال  االحتالل، 
وال جزء من حكومة تدعم استمرار االحتالل، لكننا 
احلكومة  ســارت  طاملا  للتأثير.  طرق  عن  سنبحث 
في االجتاهات الصائبة- فسنقوم بدعمها». رئيس 
بلسنر،  يوحنان  للدميقراطية،  االسرائيلي  املعهد 
أن  ميكن  الدستور  من  تخلو  التي  «الدولة  إن،  قال 
القوانني،  من  الكثير  سن  ميكن  تشاء،  ما  تفعل 
هي  ما  الدميقراطية،  جلوهر  التطرق  جدا  املهم  ومن 
القيم التي نسير مبوجبها. يحتمل أن يصبح احلزب 
وميكن  احلجم.  حيث  من  الثالث  هو  املوحد  العربي 
قد  هذا  أن  إال  صراعات،  حتديات،  يخلق  أن  لهذا 
اإلقصاء  من سياسة  بدال  رمبا  أيضا.  الفرص  يخلق 
الوسط،  احللول  الوصل،  سياسة  لدينا  لنا  ستكون 
أمام  شخص  كل  بها  يتفاخر  سياسة  فقط  وليس 

جمهوره اخلاص».
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خرج نحو 200 شخص من سكان حي الهدار، عربا 
مظاهرة  في  ونساء،  رجاال  وشبانا،  شيبا  ويهودا، 
الحتياجات  وإهمالها  حيفا  بلدية  ضد  احتجاجية 
وهم  البلدية  مبنى  أمــام  املتظاهرون  ووقــف  احلــي. 
يرفعون الالفتات ويهتفون ”سئمنا“ الوعود الكاذبة 
البلدية.   من  املتواصل  واإلهمال  الرنانة  والتفوهات 
بتقدمي  البلدية  إهمال  على  ردا  املظاهرة  وانتظمت 
األمن،  والتعليم،  التربية  التحتية،  البنى  خدمات 

املساحات الواسعة وسائر مرافق احلياة.  وسار األهالي 
من احلديقة في مبنى التخنيون القدمي باجتاه البلدية 
عبر شوارع هرتسل وبريفلد وبياليك. وعندما توقف 
شكري،  حسن  شــارع  في  البلدية  أمــام  املتظاهرون 
كرر  والذي  ياهف،  يونا  البلدية  رئيس  إليهم  خرج 
ذات التصريحات أمام املتظاهرين، ووعدهم مبواصلة 
حتسني هذا احلي الذي اعتبره بؤرة اهتمام السكان 

جميعا.

 UHO� q�«d*
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التحتى  البلدة  حي  جلنة  قامت 
ــعــة املــاضــي مبــســاعــدة  ـــوم اجلــم ي
الهندسة  قسم  التخنيون،  طالب 
جمعية  ـــرعـــايـــة  وب املــعــمــاريــة، 
والدفيئة  االجتماعي،  التطوير 
احمللي  للمجتمع  االجتماعية 
واملسكن بتنظيم يوم ترفيهي في 
شوارع احلي. تخلل البرنامج ألعابا 
مختلفة مثل متاهة اخليوط، لعبة 
ــورق  ال من  بيوت  بناء  ـــارات،  اإلط
على  ــرســم  وال مكعبات  وتركيب 
الكرتون  على  ــم  ــرس وال ــة  األرصــف

املصّنع بشكل أحجار الدومينو.
ــلــدة  ــب ــة ال ــس جلــن ــي ـــرح رئ ـــد ص وق
جلنة  أن  يعقوب  ماجد  التحتى 
احلي وضعت نصب أعينها القيام 
مبثل هذه الفعاليات، لزرع البسمة 
ــوه أطــفــال احلــي،  ــرح على وج ــف وال

األهالي.  معيشة  مستوى  ــع  ورف
وقال املهندس خالد محاميد عضو 
مشاكل  نعيش  إننا  ــي،  احل جلنة 
اليوم  جــاء  وقــد  سنني،  منذ  احلــي 
للحي  تغيرا  فيه  سنشهد  ــذي  ال
والبنى  االجتماعية  الناحية  من 
مسلم  ميشيل  وقــال  التحتية.  
إن االبتسامة على  اللجنة:  عضو 
ــوان الفرح  ــي عــن ــال ه وجــوه األطــف
واملرح. ونأمل أن نكون عند حسن 
اللجنة  عضو  ــا  أم اجلميع.  ظــن 
شكري يعقوب فقال: نحن كلجنة 
احلي نعمل على إحياء الفعاليات 
ــال  ــم ـــذه األع ــثــل ه ــد مب ــل ــب ـــي ال ف
في  األمل  زرع  وعلى  والنشاطات، 
مخططات  رغم  املواطنني،  نفوس 
التحتى  البلد  بتحويل  البلدية 

إلى منطقة مطاعم ومالهي.

فعاليات  تنطلق  الربيعي  الشهر  هذا  بداية  مع 
على  ــع  ــراب ال للعام   2015 لعام  الثقافة  آذار 
«الثقافة  ومشروع  مساواة  مركز  مببادرة  التوالي 
مع  وبالتعاون  وفضاءات»  حقوق   – الفلسطينية 
البالد.  في  الثقافية  واملراكز  املؤسسات  عشرات 
تتنوع  املاضية  ــوام  األع في  كما  العام  هذا  وفي 
والقرى  املناطق  وتتوزع على مختلف  الفعاليات، 
إبداعية  ورؤى  ــادرات  ــب م على  اعتمادا  واملـــدن، 
مسيرة  في  جميعها  وتلتقي  ميدانية،  محلية 
في  الفلسطينية  العربية  بالثقافة  النهوض 
راقية  ثقافة  إنتاج  في  أهدافها  لتحقق  البالد، 
اإلنساني  الهم  من  مضامينها  تستمد  ووطنية، 
أوال، والهموم القومية والفردية، والتطلع إلى سالم 
وعدل ومساواة واحترام للذات وللغير. وصرح السيد 
جعفر فرح، مدير مركز مساواة «إن مواصلة إحياء 

آذار الثقافة للعام الرابع دليل واضح على رغبة شعبنا ومجتمعنا 
إنتاج  على  والقدرة  الثقافية  احلياة  في  بالنهوض  الفلسطيني 
ثقافة تليق بهذا املجتمع. ويحّيي مركز مساواة املؤسسات واملراكز 
الثقافية، التي تبدي حماسا كبيرا إلحياء آذار الثقافة، الذي صار 
يشكل رافعة ومحفزا لفعاليات ثقافية في املراكز طوال العام.» 
يذكر أن فكرة تنظيم شهر كامل للثقافة الفلسطينية، جاءت مع 
بداية مشروع الثقافة الفلسطينية في مركز مساواة. واختيار آذار 
لهذه الغاية لم يكن مصادفة، ألن في هذا الشهر تلتقي أيام ثقافية 
فلسطينية وعاملية، على رأسها يوم املرأة العاملي، واليوم الوطني 
وبداية  األم،  ويوم  العاملي،  احلكاية  ويوم  الفلسطينية،  للثقافة 
الربيع، ويتوجها يوم األرض اخلالد. وكل هذه املناسبات تكتسب 
أبعادا وطنية وإنسانية وثقافية. وأكد الكاتب سلمان ناطور مدير 
تتبدل  «لم  قائال:  وفضاءات  حقوق  الفلسطينية  الثقافة  مشروع 
شعاراتنا في هذا العام عما سبقها في األعوام الثالثة املاضية، 
في إثراء فضاءات ثقافتنا الفلسطينية، وال في االغتناء بها، أو 
دور الثقافة في مواجهة العنف من االحتالل، وحتى قمع الضعيف 
جسدا وروحا، ولكن مبا أن هذه احلملة االنتخابية حتشر نفسها في 
املوضوع  بالثقافي تصبح هي  السياسي  فإن عالقة  الشهر،  هذا 
األهم في هذا الشهر. وندعو هنا مؤسساتنا الثقافية ألن توظف 
السياسية،  احلملة االنتخابية من أجل تطوير حوار مع األحزاب 

لتعزيز مكانة الثقافة في برامجها، ووضعها على سلم أولوياتها. 
السياسة  الظل، ظل  الوقت نفسه أن ال جتعلها ثقافة في  وفي 
والسياسيني، بل أن تكون هي الظل، ظل الواقع الذي يخلق مناخا 
طيبا للحوار وملمارسة احلياة بأمان، وبال توتر وال صراعات دموية 
على البقاء.» وحول أهم فعاليات هذا العام الثقافية، تقول السيدة 
عرين عابدي زعبي مركزة املشروع: «يسعدنا أن عددا كبيرا من 
املؤسسات أبدعت في وضع برامجها الثقافية، باختيار فعاليات 
ذات قيمة فنية راقية ومتنوعة. وفي هذا العام ستناقش الندوة 
الهامة التي تعقد في عكا، سؤال التقاء السياسي والثقافي، في 
تطوير  وجمعية  للمكتبات  كذلك  حامية.  انتخابية  حملة  ظل 
هذا  افتتح  أن  صدفة  وليس  العام،  هذا  في  مميز  دور  املكتبات 
الشهر بيوم دراسي في مكتبة نحف. وستغني املكتبات نشاطها 
تثبت  أيضا  العام  هذا  وفي  العاملي،  احلكاية  بيوم  باالحتفال 
أعدته،  مبا  مميزة  ثقافية  حالة  تشكل  صارت  أنها  طمرة  مدينة 
مببادرة  الفلسطيني  الفيلم  مهرجان  حتتضن  التي  حيفا  ومعها 
التراثيني  احتاد  مؤمتر  وسيلتئم  ذاكرات.  وجمعية  امليدان،  مسرح 
واملعارض  والسينمائية  املسرحية  العروض  وتنتشر  الناصرة،  في 
والندوات، في يافا والطيرة وقلنسوة والطيبة وعارة وعرعرة وجسر 
الزرقا وعكا والناصرة وفسوطة وعبلني ونحف ومجد الكروم وكفر 

ياسيف وشفاعمرو وغيرها من قرانا ومدننا.» 

2015 W�UI  �« —«–¬
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كما في كل عام، احتفلت مدرسة 
مار يوحنا اإلجنيلي األسقفية في 
حيفا يوم اجلمعـــة املاضي ببداية 
ـــي، وذلك بتنظيم  الصوم األربعين
يـــوم تنكري قبيل الصـــوم، وقدم 
ـــى املدرســـة مرتديـــن  الطـــالب إل
اجلميلـــة.    التنكريـــة  مالبســـهم 
عرضـــا  املذكـــور  يـــوم  ال وشـــمل 
لألزيـــاء التنكريـــة التـــي ارتداها 
الطالب في الســـاحة، إضافة إلى 
عـــروض صفّية متنوعـــة، وقامت 
جلنـــة حتكيم مؤلفة مـــن املعلمني 

تنكـــري،  زي  أجمـــل  باختيـــار 
اعتمـــاًدا على معاييـــر محددة. 
وكان مـــن بـــني األزيـــاء التنكرية 
تلك التي متاشـــت مع السالم ومع 
البيئة، باستخدام مواد مسترجعة 
قـــام الطالب بتحضيرها وإعادتها 
بحلـــة جديـــدة. واختتـــم البرنامج 
يـــه طالب  بعـــرس عربي بـــادر إل
الصف الثامـــن، فيما أقام طالب 
بازارا  صفوف اخلامـــس والســـابع 
ـــة، تبًعا للهرم  للمأكـــوالت صحّي

الغذائي والتغذية السليمة. 

مت في مستشفى رمبام تدشني 
منظومة جديدة ومتقدمة ملعاجلة 
لدى  الدم  تصيب  التي  األورام 
املستشفى  في  وذلك  األطفال، 
ــورت».  ــاب «رب لألطفال  اجلــديــد 
أنه  املستشفى  إدارة  من  وجــاء 
تقدم  ــا  عــام  28 مـــدى  ــى  عــل
لألطفال  الــالزمــة  ــات  ــالج ــع ال
وقد  الدموية،  ــاألورام  ب املرضى 
إنقاذ  في  كبيرا  جناحا  القــت 
وكان  األطــفــال.  عشرات  أرواح 
القسم القدمي مكتظا باألطفال 
اجلديد  القسم  أن  إال  املــرضــى 
ثالثة  قبل  ــاؤه  ــن ب ــز  أجن ـــذي  ال

بصورة  املعاجلة  يــقــدم  ــر،  أشــه
أكثر  وأن  ــال.  ــف ــألط ل ــضــل  أف
املرضى  األطفال  عــدد  ربــع  من 
البالد  في  السرطانية  ــاألورام  ب
يتلقون العالج في رمبام. ومن 
على  أدخلت  التي  التجديدات 
ــــادة عــدد  ــي زي هـــذا الــقــســم ه
للحجر  غرفتني  وإقامة  األسرّة، 
ــقــاعــات  ــي، وتــزيــني ال ــصــح ال
برسومات  العالجية  ــرف  ــغ وال
جانب  ــى  إل لألطفال،  جميلة 
التي  والنشاطات  الفعاليات 
ــيــف عن  ــا الــتــخــف ــه مـــن شــأن

األطفال ومعاناتهم.
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نظمت مدرسة راهبات الناصرة في حيفا كعادتها كل عام يوم التوجيه املهني 
امليدان  املاضي في مسرح  يوم اجلمعة  الثواني عشر وذلك  لطالب صفوف 
اإلجتماعية   التربية  مركز  عيساوي  قسطنطني  املربي  وتخطيط  بإشراف 
واملستشارة التربوية املربية سهى ضو. وهو استمرارية لنشاطات وفعاليات 
وشمل  املدرسة.  لطالب  والدراسي  املهني  التوجيه  ببرنامج  خاصة  مختلفة 
ومساعدتهم  الطالب  لتوجيه  عمل  ونشاطات  محاضرات  عدة  اليوم  هذا 
على اختيار مواضيع الدراسة اجلامعية واملهنة املناسبة لرغباتهم وقدراتهم 
الدراسية.  استهلت اليوم الدراسي املستشارة التربوية في املدرسة املربية 
لتوجيه  اليوم  هذا  اهمية  على  فيها  اكدت  مميزة  بافتتاحية  ضو  سهى 
الطالب إلختيار موضوع الدراسة. وحتدث السيد مارون فرحات وهو محاضر 
في الكلية العربية للتربية وتأهيل املعلمني العرب في حيفا ومدير معهد 
السليم إلختيار  التوجه  النفس عن مسألة  علم  واملتخصص في  سيجما 
التغلب على  أهميته وكيفية  البسيخومتري,  الى موضوع  وتطرق  املهنة, 
املصاعب التي تواجه الطالب اجلامعي . ثم حتدث السيد عودة شحبري مدير 
مؤسسة اإلحتاد األكادميي حيث تطرق الى شروط القبول للجامعة واملواضيع 
التي ميكن تعلمها وامكانيات العمل املتاحة للطالب اجلامعي بعد تخرجه. 
تاله االستاذ أشرف قرطام حيث حتدث عن جتربته الشخصية في احلياة وكيف 
استطاع باصرار كبير التغلب غلى كل الصعوبات التي واجهته في احلياة 
وجناحه في حياته املهنية حتت شعار من النجاح الى اإلمتياز. احملاضرات 

متحورت حول امتحانات البسيخومتري وجتارب شخصية خلريجني وكيفية 
اكتساب اليات العرض وااللقاء وامكانيات وشروط القبول للمهن واملواضيع 
وكيفية  لقدراته  الشخص  عرض  طريقة  تشمل  التي  املختلفة  الدراسية 
التغلب على الصعوبات  وتذليل املصاعب في طريق النجاح.  واستضافت 
املدرسة وحتدثوا عن جتربتهم  املدرسة خريجني جامعيني معظمهم خريجي 
الشخصية في الدراسة اجلامعية وشروط القبول كٍل في تخصصه ليستفيد 
الطالب من جتربتهم واحلصول على معلومات إضافية عن مواضيع التعليم 
العمل  أثناء دراسته وإمكانيات  الطالب اجلامعي  تواجه  التي  والتحديات 
بعد الدراسة اجلامعية.  هذا وحضر ممثلون من معهد التخنيون واجلامعات 
هندسة   , الطب   : التالية  املجاالت  في  املتخصصني  املختلفة  والكليات 
الهندسة   , اإلجتماعي  العمل   , تربوية  واستشارة  النفس  علم   , الكهرباء 
املدنية واملواصالت , التمريض وعالج النطق والسمع , فنون ابداعية , عالج 
عن طريق الفنون , حقوق , فيزيوترابيا , رياضيات , احصاء , علم احلاسوب 
, هندسة بيو كيميائية , كيمياء , هندسة صناعة وادارة , اقتصاد , هندسة 
جفرافية  معلومات  هندسة   , معماري  تصميم   , وتغذية  تكنولوجيا  بيو 
وتخطيط خرائط (הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה), تقني رينتجن, هندسة 
برمجة , بيولوجيا وابحاث , صيدلة , موسيقى , تصميم ازياء , تخصص 
بنوك , استشارة تنظيمية واستشارة تربوية.  واُختتم اليوم الدراسي بفقرة 

فنية أحياها الفنان جميل معيكي. 
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ــم  ــاس ــب «ب ــي ــو كــل ــدي ــي ــي ف ــق ل
ـــه  ـــدرت ــــــذي أص الـــشـــعـــب»، ال
األحد،  مساء  املشتركة،  القائمة 
الشبكات  على  ــا  ــًع واس رواًجــــا 
اإلعالم،  وسائل  وفي  االجتماعية 
ــازة  ــت ــل مم ــع ــــــردود ف ـــا ب حـــاظـــًي
وخصوًصا بني الشباب. يذكر أن 
كلمات النشيد من كلمات خير 
ــوري، غناء  ــودي وأحلــان ماهر خ ف
وعالء  ــوري  خ وماهر  ــودي  ف خير 

شركة  إنتاج  من  والكليب  عــزام. 
يونس، وإخراج  نزار  بإدارة  «األرز» 
ويظهر  (مايك).  كــردوش  جريس 
الشباب  عــشــرات  الكليب  ــي  ف
من  والنساء  ــرجــال  وال والشابات 
اجلليل واملثلث والنقب والساحل، 
أنحاء  مختلف  من  مشاهد  مع 
وسائل  عّدة  وبادرت  هذا،  البالد. 
إلى  ومسموعة  إلكترونية  إعالم 

نشر الكليب.
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مساء  حيفا،  مدينة  في  امليدان  مسرح  قاعة  غصت 
االثنني املاضي، بطالب ومعلمي الكلية األرثوذكسية 
لبالي».  «حلالي  ملسرحية  عرض  أول  في  العربية، 
رئيس  ــرح  ف باسل  الطالب  بكلمة  العرض  استهل 
املسرحية  هذه  أن  إلى  أشار  الذي  الطالب،  مجلس 
املدرسة  ستحييها  التي  الفعاليات  افتتاحية  هي 
مبناسبة أسبوع الثقافة والتراث. ثم حتدث نهاد رضا 
قصيرة  نبذة  مقدما  املسرحية،  على  القائمني  أحد 
عنها وعن طاقم العمل، متمنيا أن تالقي إعجاب 
وبعد  تتناوله.  الذي  املوضوع  ألهمية  نظرا  الطالب، 
املسرحية،  العمل حول  طاقم  بني  نقاش  دار  العرض 
العروض  بانتظار  أنهم  اكــدوا  الذين  الطالب  بني 
القادمة بفارغ الصبر. وهذه املسرحية من متثيل تامر 
نفار، ميسا ضو، بسام بيرومي، سامح زقوط وعنات 
حديد، وهي من إخراج الفنان املعروف نورمان عيسى.
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عصا  حيفا  مدينة  ــى  إل املاضي  األسبوع  أحضرت 
الراهبات  تريزا األفيلية، ووضعت في دير  القديسة 
كما  الكرمل،  جبل  على  احلبيسات  الكرمليات 
وادي  القدمي في  الكرملي  والدير  دير احملرقة،  زارت 
منذ  القديسة  حتملها  كانت  العصا  وهذه  السياح. 
500 عام، وقد أحضرت من لبنان مباشرة. ومن املقرر 
أن تزور نحو 30 دولة في أنحاء العالم خالل ستة 
أشهر. وقد أقيمت الصلوات والقداديس اخلاصة في 
زيارة  وفي  أيام.  ثالثة  ملدة  احلبيسات  الراهبات  دير 
وشدة  االنفعال  الحظنا  الدير  إلى  ”حليفا“  حصرية 
الراهبات الكرمليات لزيارة عصا  التأثر باديا على 
مؤسستهن إلى هذا الدير. ورافقنا بهذه الزيارة األب 
عبدو عبدو الكرملي كاهن رعية الالتني في حيفا.     

 WOKO�_« «e|d� W�|bI�«
ولدت تريزا دي أهومادا عام 1515 في مدينة آفيال 
في إسبانيا، وترّبت في كنف عائلة كبيرة، ضّمت 3 
أخوات و9 أخوة، تربية مسيحية أّثرت فيها تأثيرًا 

بالغاً. 
WI�«d*« dL� w�

فقدت  عندما  عمرها  من   13 ـــ  ال في  تريزا  كانت 
والدتها، فأحّست بالضياع. ولكّنها ذهبت وانطرحت 
أمام متثال السّيدة العذراء، مصّلية بدموع حارة، طالبة 
ها... انقضت أيام  منها أن تكون من اآلن فصاعدًا أَمّ
تتزّين  فأخذت  والتبرّج.  للهو  تريزا  فانصرفت  احلزن، 
وتظهر مبظهر جّذاب، شأنها في ذلك شأن كّل بنات 
أوالد  أحد  جمالها  وعشق  أحّبها  أن  إلى  جنسها، 
التقّي  الوالد  شعر  وعندما  تقواها،  ففقدت  عّمها. 
فوضعها  إنقاذها.  قرّر  مخاطر،  من  ابنته  يتهّدد  مبا 

كطالبة داخلية في مدرسة الراهبات األوغسطينيات 
عادت  أن  تريزا  لبثت  وما  النعم».  «سّيدة  دير  في 
إلى جّو الصالة والتقوى وتذوّق أمور الروح. وفي الدير 
املدرسة،  وغــادرت  ونصف،  سنة  بعد  املرض  انتابها 
وقفلت راجعة إلى بيت والدها. فأخذت تفّكر طويًال 
قصيرة  واحلياة  عــدم.  شيء  كّل  إن  «حقاً،  وتقول: 
وزائلة»!. عندها أخذت تشعر مبيل عميق إلى احلياة 
العالم. عن  واالبتعاد  الزهد  حياة  الى  ّية،  الرهبان
ــد ــّس ــج ــت ـــــر ال ــــي دي ـــة ف ـــّي ـــل ـــرم ـــك ــــة ال ــــب ــــراه ال

كانت تريزا بعمر 18 سنة، عندما قرّرت الدخول إلى 
أن  عازمة  آفيال،  مدينة  في  الكرملي  التجّسد  دير 

تعيش لله وحده بكّل قواها. وفي مطلع عام 1554، 
للقديس  ــرافــات»  «اعــت بعنوان  كتابًا  تريزا  ــرأت  ق
وطافح  الله  مبحّبة  زاخــر  كتاب  وهو  أغسطينوس، 
العليا،  ــرار  األس على  عيناها  فانفتحت  بالندامة. 
وعملت  واإلماتة.  واحلرارة  الصالة  حياة  حتيا  وبدأت 
على إصالح ذاتها قبل إصالح غيرها. فعكفت على 
التأّمل والصالة العقلية. وأخذت تختبر حاالت من 
استشارة  إلى  فلجأت  اخلارقة.  واألعراض  االنخطاف 
مصدره  كّله  هذا  أن  إلى  فطمأنوها  كبار،  الهوتيني 

الله، وال خوف عليها. 
�U ÒOK	dJ�« Õö
≈

في عام 1560، كانت جماعة من الراهبات تتحّدث 
مع تريزا في غرفتها في دير التجّسد. وكان احلديث 
يدور حول احلياة الرهبانّية وضرورة تأسيس دير جديد، 
القانون  مبوجب  الكرملّيات  الراهبات  فيه  تعيش 
األمر  بهذا  تفّكر  تريزا  فأخذت  املتشّدد.  الكرملّي 
مستعينة بالصالة وطلب النور من العالء. وبعد أيام 
نالت موافقة رئيسها اإلقليمي الكرملي، ومن بعده 
موافقة روما. فاشترى لها ذووها بيتاً، عملت تريزا على 
الراهبات.  ترميمه وإصالحه، ليصبح مؤّهًال لَسكن 
القديس  حماية  اجلــديــد حتــت  ــر  الــدي ــذا  ه ووضــعــت 
القديس.  لهذا  التعّبد  شديدة  كانت  وقد  يوسف، 

تريزا  عكفت  ــد  اجلــدي ــر»  ــيــت-الــدي ــب «ال ــذا  ه ــي  وف
وكنس  طبخ  من  اليومية،  باألعمال  القيام  على 
ــبــســتــان مــنــاســك لالختالء  ال ــي  ــت ف ــن ــل. وبَ ــس وغ
املبتدئات  تنشئة  األول  ــهــا  هــّم ـــان  وك والـــصـــالة. 
أّلفت  ــرض  ــغ ال ــهــذا  ول ــلــة.  أصــي ــة  ــّي ــان رهــب تنشئة 
الدير  ذلك  صيت  فــذاع  الكمال».  «طريق  كتابها 

بداخله. احلياة  في  الراغبات  عــدد  وازداد  اجلديد، 
وفي هذا الوقت كانت عملية تأسيس أديرة الكرملّيات 
وإصالحها قائمة على قدم وساق، ومتالحقة ملّدة 15 
تقوم  وكانت  للكرملّيات،  ديرًا   17 فأّسست  سنة، 
أو  البناء  على  اإلشـــراف  قضايا  بجميع  بنفسها 
الترميم، وقضايا االستئجار أو الشراء أو املعامالت 
مع السلطات املدنية والدينية. وّمت تأسيس أول دير 
للكرمليني املتشّددين في 28 تشرين الثاني 1568.

UN�U�ËË UN{d	 
والزيارات  واإلصالح  والتأسيسات،  األسفار  كثرة  إّن 

جلميع األديرة التي أّسست، واالهتمام بكّل راهبة 
إصــالح  ــاح  إلجن احلثيث  والسعي  مبتدئة،  ــّل  وك
والصلوات  الكثيرة،  والتقشفات  الكرملّيني، 
ــم على  ــراك ــذا كــّلــه ت ــوم: ه ــن ــة ال املــتــواصــلــة، وقــّل
وعلى  ُبنيتها.  وَهزلَت  صّحُتها  فساءت  جسمها، 
العمر،  من   67 بلغت  أنها  ومع  ذلــك،  كّل  رغم 
جديد  دير  لتأسيس   1582 سنة  مجّددًا  انطلقت 

باملرض  فشعرت  ــورغــس.  ب مدينة  ــي  ف للراهبات 
لبثت عندئٍذ أن عادت بعد  وباحلّمى جتتاُحها، فما 
ثالثة أشهر إلى مدينة آفيال، إلى ديرها األول. وفي 
الفراش.  ألزمها  نزيٌف  لها  حدث   1582 ايلول   30
فاستدعت  املـــوت.  على  موشكة  انــهــا  ــت  ــأدرك ف
توصياتها  وأعطتهن  حولها  وجمعتهّن  الراهبات 
األخيرة. وطلبت الصفح من جميع أخواتها الراهبات 
أمتّت هذا، سّلمت روحها  في جميع األديرة. وعندما 
الى الله بهدوء وسالم، يوم 15 تشرين األول 1582، 

وهي ابنة 67 سنة.
W�OMJ�« W�UHK	

إلى  إسبانيا  حــدود  شهرتها  َتخّطت  موتها،  بعد 
كتاباتها  ُترجمت  بعدما  خصوصًا  كــّلــه،  العالم 
أقدم  كما  والشرقية.  األوروبية  اللغات  معظم  إلى 
«أعمالها  ترجمة  على  لبنان  في  الكرمليون  اآلباء 
الكاملة» إلى اللغة العربية، بعد أن أصبحت تلك 
يًا لّالهوتيني واملعّلمني الروحيني،  الكتابات مرجعًا أوّل
الصوفية  واحلاالت  بالدراسات  للمهتمني  وخصوصًا 
التي عاشتها شعوب الشرق والغرب، خصوصًا في 
بولس  بالبابا  ما حدا  وهذا  واليابان.  والصني  الهند 
للكنيسة  ومعّلمة  ملفانة  إعالنها  ــى  ال السادس 

لدى  أصبح  وهكذا   .1970 ايلول   27 في  اجلامعة 
الكنيسة 3 نساء يحملن لقب معّلمات الكنيسة: 
تريزا األفيلية وكاترين السيانية وتريز الطفل يسوع.

 WO�—  s�U  ẅK	dJ�«  Ëb��  Ëb��  »_«
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مبناسبة  العصا  هذه  نستقبل  أن  كبيرة  نعمة  إنها 
فقد  األفيلية،  تريزا  القديسة  لوالدة  اخلامسة  املئوية 
ولدت عام 1515. وأحد النشاطات التي فكروا بها 
العلمانيني  من  مجموعة  قيام  هو  املناسبة،  بهذه 
إنه  تريزا،  القديسة  بنقل عصا  املسؤول  الكاهن  مع 

أمر رمزي، وتنتقل في فترة ستة أشهر، وبدأت منذ 
حيث  العالم،  في  بلدان  عدة  في  بتجوال   15.10
ستزور 30 بلدا، منها لبنان واألراضي املقدسة اليوم. 
وبعدها ستنتقل إلى تشيكيا. هذه الزيارة هي نعمة 
”طريق  اسم  املسيرة  هذه  على  أطلقوا  فقد  كبيرة، 
النور“ التي ترمز إلى حياة اإلنسان، وهي مسيرة، 
رسالة  وكانت  رسالة.  حتى  بل  طريق،  عمليا  وهي 
في  معلمة  اليوم  فهي  جدا،  مهمة  تريزا  القديسة 
في  املعلمات  الراهبات  أوائــل  من  وهي  الكنيسة. 
ولذا  اخلمس،  القارات  في  ملعت  وحياتها  الكنيسة. 
يتم نقلها إلى بلدان العالم حتى تتمكن من اجلمع 

بني هذه القارات بروحانية القديسة تريزا األفيلية.
ø…—U¹e�« ÁcN� wŠËd�« bF³�« Èdð nO�

ونحن  مؤِسستنا،  فهي  جــدا،  هامة  ــارة  ــزي ال ــذه  ه
الطابع  أخذ  اليوم  والكرمل  روحانيتها،  من  نعيش 
خاص  بشكل  تريزا،  القديسة  حياة  من  التريزياني، 
قربها من الله، وتقول عن الصالة كأنها عالقة حوار 
فنشعر  منه.  وتقربنا  الله  مع  جنريها  التي  وصداقة 
كعالم  وجتمعنا  ــدوام،  ال على  ترافقنا  بروحانيتها 

كرملي.
�ôôœ UN� UBF�« ˆc�

لألديرة  تأسيساتها  في  رافقتها  وقد  رمــز،  العصا 
السبعة عشر، للكرمليات احلبيسات، وكانت العصا 
معها وحتملها ومتسك بها، وهذه هي الداللة الرمزية، 
الشخصية،  ذخيرتها  إحــضــار  نستطع  ــم  ل ألنــنــا 
فأصبحت العصا ترمز للروحانية التي انتشرت في 
القارات،  توحد  الزيارات  العالم اخلمس، وهذه  قارات 

التي تعيش ذات الروحانية وذات الرسالة.
 �U��«d�«  s??	  ¨n??|“u??�  Í—U??	  W??�??�«d??�«=
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أنا سعيدة جدا بلقاء العصا، ألني أنا راهبة كرملية 
قبل  يدها  في  حملتها  التي  فهي  تريز،  وللقديسة 
500 سنة، وجتولت في 30 دولة، من بلد لبلد لتقيم 
منفعلة  وأنا  جدا،  جيد  شعوري  وتؤسسها.  ــرة  األدي
العصا،  هذه  بحضور  سعيدات  الراهبات  وكل  جدا، 

أن تأتي إلينا بعد 500 سنة. أكيد املوضوع مهم.
ÆW³ÝUM*« ÁcNÐ p¹b� ’Uš —uFý s� bÐ ô

هو شعور اإلعجاب بحياتها كلها كما قرأتها، أنا 
سعيدة وفخورة.

øWÝbI*« ÷—_« bFÐ UBF�« qIM²Ý s¹√
إلى تشيكيا.   
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1891 وفي  الكرمل عام  أو ستيال مارس. وتأسس دير  إلياس 
1936 أقيم هذا الدير وتعيش فيه عشرون راهبة من جنسيات 
واألردن  لبنان  ومن  وأفريقيا  وأوروبا  األقصى  الشرق  من  مختلفة 
واألراضي املقدسة. والراهبات هنا حبيسات كلهن، ال يخرجن إلى 

العالم خارج حدود الدير.
øsN�u¹  U³¼«d�« wCIð nO�

النهوض من النوم ما بني اخلامسة واخلامسة والنصف صباحا، ونبدا 
الصالة األولى بصمت الساعة السادسة وملدة ساعة، بعدها القداس 
مشترك مع جميع الراهبات. تليه صالة قصيرة ثم الفطور. وبعد 
ذلك كل منا تتجه إلى عملها في الدير، العمل في املطبخ أو 
نظافة الدير، والعمل في البستان، واخلياطة، وسائر األعمال التي 
تقوم بها األمهات في بيوتهن. وفي الساعة احلادية عشر والربع 
املائدة  وتنظيف  الغداء،  ذلك  ويلي  الثانية،  للصالة  اجلرس  يقرع 
الواحدة والربع  وغسل األواني، ثم فترة استراحة ملدة ساعة، وفي 
جنتمع للصالة مرة أخرى وبعد نصف ساعة نخلد إلى السكوت 
ملدة ساعة كاملة، كل راهبة على حدة، وهي استراحة القيلولة. في 
الثانية والنصف يقرع اجلرس فنلتقى للقراءات الروحية، كل راهبة 
الكتاب  أو  اإلجنيل،  تقرأ  من  ومنهن  بالقراءة،  رغبتها  بحسب 
الثالثة  حتى  بالصالة  ونختتمها  القديسني.  سير  أو  املقدس 
ما  إجناز  وهو  البيتية،  األعمال  ونتابع  اجلرس  فيقرع  والنصف، 
بدأنا العمل به في الصباح. وفي اخلامسة يقرع اجلرس للصالة، 
جماعي  لقاء  يليه  العشاء،  ثم  والربع،  السابعة  حتى  ونبقى 
لكل الراهبات لتقييم اليوم. في الثامنة والربع ندخل الكنيسة 
غرفهن  الراهبات  تدخل  العاشرة  وفي  والليل.  الغروب  لصلوات 

للنوم.  شكرا جزيال، إذ أطلعتنا على عاملكن اخلاص واملميز
عفوا.
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اسكندر عمل

سأصّوت للقائمة 
املشرتكة ألنها 
الوحيد التي تطرح 
مطالبنا الوطنية 
والتاريخية وعىل 
رأسها قضية 
الالجئني وحق 
العودة.

فتحي فوراني

القائمة املشرتكة 
تستحق كل الدعم 
ألنها تدافع عن 
حقوقنا الجماعية 
يف الثقافة والرتبية 
والتعليم واللغة 
العربية.

د. سهيل أسعد

كلنا مع القائمة 
املشرتكة ألنها 
جواب سيايس 
عىل التدهور 
نحو الفاشية 
ومحاوالت إخراس 
الصوت العربي 
والديمقراطي

جمال خميس

القائمة املشرتكة 
توّحدنا أمام 
العنرصية وتجعلنا 
قوة مؤثرة يُحسب 
لها حساب وال 
يمكن تجاهلها 
كثالث أكرب كتلة يف 
الكنيست.

هشام عبدو

أنا مع القائمة 
املشرتكة ألننا أمام 
لحظة تاريخية 
مفصليّة  كأقلية 
قومية، وألنها 
القائمة العربيّة 
اليهوديّة غري 
الصهيونيّة الوحيدة.

عرين عابدي زعبي

أنا مع القائمة 
املشرتكة ألنها تطرح 
قضايا الشباب 
والنساء واألطفال 
وذوي االحتياجات 
الخاصة، وألنها 
تجّسد إرادة الشعب.
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 «مرشوع 61» يتوقع 14 مقعدا لـ «املشرتكة»
توقع «مرشوع 61» حصول القائمة املشرتكة عىل 14 مقعًدا يف انتخابات الكنيست.

ويأتي هذا بناًء عىل تجميع وفرز معطيات ثمانية استطالعات مختلفة، تموضع القائمة املشرتكة كقوة ثالثة.
وأشارت سلسة من االستطالعات إىل ارتفاع نسب التصويت بني الجماهري العربية، وارتفاع نسب تأييد القائمة املشرتكة.


	�� �� ������ى���ى
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د. عيىس نقوال

أملـس تأييًدا واسـًعا للقائمة املشـرتكة بـني الناس، 
ألنهـم يعـون أنهـا القائمـة الوحيـدة التـي ترفـع 

قضاياهـم القوميـة وهمومهـم اليومية.

أحمد غنام

يف مواجهة 
العنرصية يجب أن 
نكون يًدا واحًدا 
كعرب وبالرشاكة 
مع كل اليهود 
الذين يؤمنون 
بالسالم العادل 
والعيش املشرتك.

وليد خميس

سأصّوت للقائمة 
املشرتكة ألنه تجّسد 
الوحدة التي حلمنا 
بها ودعونا إليها 
منذ سنني، وآن 
األوان لكي تصبح 
حقيقة. 

عيدنا زريتسكي

القائمة املشرتكة 
هي صوت األقلية 
املضطهدة 
واملهّددة، وصوت 
جميع املستضعفني 
واملهّمشني 
اقتصاديًا 
واجتماعيًا.
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مدخل  مدخلني،  عرب  وحقوقها  املرأة  إىل  النفاذ  نستطيع 
الخاص، كربياءها  «أناها»  املرأة، مكانتها، تأثريها، دورها، 
وكرامتها، ومدخل تقاطع هذا «األنا»، هذه الذاتية الصحية 
القمع، وعن  واملطلوبة، مع قيم عامة، تسحب الرشعية عن 

العنف، أيا كانت ضحيته.
ال  األول  األهداف،  يف  ويختلفان  قيميًا،  مختلفان  املساران 
يسائل يف النظام العام، ال يسائل يف رشعيته، بل يريد للمرأة 
للمجتمع،  املكونة  القيم  يف  يسائل  والثاني  فيه،  املشاركة 
مكانة  فقط  وليس  السارية،  القيم  منظومة  تغيري  ويريد 

املرأة فيها.
القائمة  يف  الفلسطينية  السياسية  التيارات  بني  الوحدة 
عن  نتحدث  وعندما  الضحية،  ملرشوع  قوة  هي  املشرتكة 
مرشوع الضحية نقصد سعي أي ضحية كانت لتحرر من 
الوحدة،  مرشوع  يكون  وحني  والهيمنة،  والتمييز  القمع 
مرشوع وطني تحرري يف إطار ديمقراطي مبني عىل القيم 
الكونية، فهو بالرضورة قوة ملرشوع املرأة التحرري بصفته 

مشتق من مرشوع عام للعدالة والحرية واملساواة.

�א�.. �
	� א�����
عايـدة تـومـا - سليـمان

تعّودنا، عاًمـا بعد عام، 
عـىل أن نحيي يف شـهر 
نضاليـني  يومـني  آذار 
مـن  الثامـن  هامـني؛ 
آذار، يـوم املرأة العاملي، 
يـوم  منـه،  والثالثـني 
األرض الخالـد. ويف آذار 
يلفـظ الشـتاء أنفاسـه 
الربيع  ويزهـر  األخرية، 

ألوانًـا وطاقـات جديـدة ومنعشـة.
آذار هـو يـوم نضـايل وطنـي،  والثالثـون مـن 
تجـّدد فيـه جماهرينـا عهدهـا بالبقـاء والصمود 
والنضـال مـن أجـل الحيـاة الكريمة، ومـن أجل 

املسـاواة القوميـة واملدنيـة.
أّن قضيـة املـرأة هـي قضيـة املجتمـع  ومثلمـا 
ـّـه هـي قضيـة  ـّـه، فـإّن قضايـا املجتمـع كل كل
املـرأة أيًضـا؛ فأكثـر العاملـني اسـتضعاًفا هـّن 
النسـاء، وأكثـر العرب تهميًشـا هن نسـاء، وأكثر 
النـاس تـرضًرا مـن ويـالت الحـرب واالحتـالل 
هـّن النسـاء. فهـّن الالتـي يدفعن أقـىس األثمان، 
مـن حياتهـّن الشـخصية والعائليـة، ومـن لقمة 

رزقهـّن ومسـتقبل أوالدهـّن.
ويف هـذا العـام، بـني الثامـن والثالثـني، يوجـد 
السـابع عرش مـن آذار. إنه يـوم االنتخابات، التي 
نخوضهـا بقائمـة مشـرتكة، رفعـت يف برنامجها 
السـيايس لواء النضال ضـد اضطهاد املـرأة ومن 
أجل مسـاواتها وحقوقها يف كافـة مناحي الحياة، 
والتمييـز  االسـتغالل  أشـكال  كافـة  ومكافحـة 
والعنـف التـي تتعـّرض لهـا النسـاء يف العائلـة 
والعمـل واملجتمـع، السـيما جرائـم قتل النسـاء؛ 
ومـن أجـل ضمان حـق املـرأة يف التعليـم والعمل 
واالجتماعيـة  السياسـية  الحيـاة  يف  واملشـاركة 

فية. لثقا وا
تاريخيـة  فرصـة  إزاء  يف  نحـن  اليـوم  هـذا  يف 
إلحـداث تغيري حقيقـي وملموس، يؤثـر يف حياتنا 
جميًعـا، رجاالً ونسـاء، يؤثـر يف مكاننـا ومكانتنا 
كجماهـري عربيـة يف الخارطـة السياسـية، وقـد 
يؤثـر أيًضا، مسـتقبالً، يف مكاننا ومكانتنا كنسـاء 

العربي. املجتمـع  يف 
لقـد بـات هـذا التغيـري قـاب قوسـني أو أدنـى.. 
فتعالوا نصنعه بسـواعد شـابات وشـباب شعبنا، 
ومـع كل القـوى الديمقراطية التي تشـاركنا رؤيا 

واملجتمعية. القوميـة واالجتماعيـة  العدالة 
أعطونـا القـوة لنناضل من أجل تشـغيل النسـاء، 
ضـد العنف، مـن أجـل العامالت املسـتَغالت، من 
أجـل املربيـات يف الحضانـات البيتيـة، مـن أجل 
العائـالت أحاديـة الوالديـة، مـن أجـل الطالبات 
التمثيـل  أجـل  مـن  واملتقاعـدات،  واألمهـات 
السـيايس للنسـاء. أعطونـا القـوة للتغيـري أمـام 

السـلطة ولتعزيـز النضـال املجتمعـي.
وكل آذار ونسـاؤنا وأرضنـا وشـعبنا واإلنسـانية 

بخري! كلهـا 

א�������.. ��� �	����
حـنـني زعـبـي

الفروقات  نعي  كنسويات، 
والخالفات حول قضايا اجتماعية 
املشرتكة،  القائمة  مركبات  بني 
ضمن  الخالفات  تكون  وقد 
نؤمن  ال  لكننا  ذاتها،  املركبات 
يرفع  نسوي  بمرشوع  فقط 
السقف، سقف الحريات، وسقف 
خطاب  يف  ويصطدم  الخطاب، 
الزجاجي،  السقف  ويف  الهيمنة، 

ويف «مقدسات» غري مقدسة، بل نؤمن أيًضا بأن عىل املرشوع 
األكثر  النساء  قدرة  خالل  من  هدفه  يشتق  أن  النسوي 
ترضرا واألكثر تهميشا عىل التواصل مع الهدف ومع أدوات 
النضال. مرشوع يرفع من القاعدة، ويجعل الحرية، أو عىل 
يتوق  عمن  ابتعادا  أقل  أجلها،  من  النضال  إمكانيات  األقل 
لها، وأكثر منالية، وأكثر تالحما مع فئات الشعب العريضة، 

والوحدة يف القائمة املشرتكة تفتح أفًقا رحبًا لذلك.
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املشـاركة  أن  "ماكـو"  موقـع  نـرش 
الناجحـة للمحامـي أيمن عـودة رئيس 
بـني  املناظـرة  يف  املشـرتكة  القائمـة 
رؤسـاء القوائم يف القنـاة الثانية، رفعت 
مـؤرش  لصـدارة  املشـرتكة   القائمـة 
الحمـالت االنتخابيـة، لتتغلـب عىل كل 
األحزاب، وتكون االسـم األكثر انتشـاًرا 

يف وسـائل االعـالم. 
عـىل  املشـرتكة  القائمـة  وحصلـت 
قائمـة  عـىل  متغلبـة   7,2 العالمـة 
"يـش عتيـد" التـي حصلت عـىل 6,7 
وقائمـة البيـت اليهـودي 6,6.  ويعلـل 
املحللـون هذه القفـزة  لحرمـان عودة 
اليمـني اسـتخدام العرب فزاعـة وعدم  
انجـراره وراء هجوم ليربمـان واليمني، 
انمـا طـرح القضايـا الهامـة والعامـة 
بـدون تـردد، ووضـع برنامـج القائمة 

القائمـة املشـرتكة تتصدر مـؤرش الحمالت االنتخابيـة بعد مناظرة القنـاة الثانية

!������� �	� ������ א� ���" �#��� $�"�

املشـرتكة السـيايس واالجتماعـي أمـام 
الـرأي العـام، بالحديـث عـن قضايـا 
واملسـاواة  االحتـالل  وانهـاء  السـالم 
القوميـة واملدنيـة للمواطنـني العرب يف 

ارسائيـل. 
ويـزداد االهتمـام االعالمـي باملحامـي 
ايمـن عـودة خـالل الحملـة االنتخابية 
للقائمة املشـرتكة، يف قنـوات التلفزيون 
واملواقـع املختلفة، والصحـف والربامج 
"ايرتـس  برنامـج  وكان  املتنوعـة، 
نهـدرت" الناقـد السـاخر، الـذي تبثه 
القنـاة الثانية قد بث مقطًعـا للمناظرة 
بـني عودة وليربمـان، تظهر نقـًدا الذًعا 
ملحـاوالت ليربمـان العنرصيـة، وتؤكـد 
مصداقيـة طـرح عودة لقضايا السـالم 
واملسـاواة وااللتـزام بالدفاع عـن كافة 

املسـتضعفني يف البـالد. 
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الغنائّي  املسرحّي  إنتاجه  ــروض  ع جولة  ضمن 
اجلديد، سوف ُيقدم مسرح الّسرايا مسرحيته «عيد 
لألطفال  مسرحية  وهي  حيفا،  في  الربيع»  نص 
القادمني،  والّسبت  اجلمعة  يومّي  وذلك  والكبار، 
كريجر.  قاعة  في  مساًء  الّسادسة  الّساعة  عند 
نازريان  أّلفها  والتي  ّية،  الغنائ املسرحية  حتكي 
اعتزال  ويريد  عجوزًا  أصبح  قيصر  قّصة  شــه، 
احلكم، وألنه ال وريث له، ُيعلن عن مسابقة ألطفال 
اململكة، يتسابقون من خاللها على احلكم. من 
يجرّب  أّن  يقرر  وممّيز،  طفل صغير  األطفال،  بني 
ليست  احلكم  على  املسابقة  أن  ويكتشف  حظه 
الربيع»  نص  «عيد  مسرحية  وهي  بتاًتا،  سهلة 
يضم  واألطــفــال.  ــار  األزه السلطة،  مركزها  وفــي 
سليمان،  فرج  املوسيقّي  املسرحية،  عمل  طاقم 
خــوري،  مكرم  واملمثلني:  الفّني،  العمل  ملحن 
منى حوا، عطا ناصر، فرج سليمان، غّسان أشقر 
وعدي خليفة، اإلخراج ألمير نزار زعبي، والترجمة 
حّنا،  ديكور ألشرف  نحاس، تصميم  أمين  للفنان 
حركة سمر قدحة، إضاءة معاذ جعبة، صوت مروان 
أن  وُيذكر  جريس.  يعقوب  ديكور  وتنفيذ  سطل 
لعروض  خصيًصا  سيصل  ــوري  خ مكرم  الفنان 
مت  أن  بعد  لندن،  من  قادًما  حيفا  في  املسرحية 

اختياره لتقدمي دور «شارلوك» في مسرحية «تاجر 
البندقية» في «رويال شكسبير كوم باني». من 
اجلديدة  الّسرايا  مسرح  إدارة  أن  بالذكر  اجلدير 
من  يافا،  في  نشاطاته  إحياء  إعادة  على  تعمل 
واستضافة  أسبوعّي،  ّي  فّن ثقافّي  برنامج  خالل 
من  الداخل،  من  الفلسطينّيني  الفنانني  من  عدد 
يافا  ألهل  ثقافّي  مركز  إلى  املسرح  حتويل  أجل 
واملركز، من منطلق إميان اإلدارة بأّن كل مركز ثقافّي 
إضافي هو مهم. إلى جانب العمل املستمر على 
إنتاجات مسرحّية جديدة.  ويخطط مسرح الّسرايا 
يافا،  أحياء  في  ثقافّية  نشاطات  إلقامة  أيًضا 
ّية إلى يافا،  مبا في ذلك اخلطوة إلعادة حياة عرب
وإحياء العالقات واجلغرافية للمدينة التي كانت 

قبل النكبة.

 UHO� q�«d*

حّل الفنان القدير ابن مدينة الناصرة لطف نويصر 
يومي  اإلجنيلي  يوحنا  مار  مدرسة  على  ضيًفا 
برامج  ضمن  وذلــك  املاضيني،  واألربــعــاء  االثنني 
السلة التربوية، التي تختارها املدرسة كل عام.  
وكان قدوم الفنان لطف نويصر إلى املدرسة، بعد 
الصافي  الكبير وديع  الفنان  إحياء ذكرى  ّمت  أن 
الفنان  على مدار أسبوع كامل، بحيث استطاع 
نويصر ربط قصصه املسرحية ولقطاته الفنية مع 
بيئة  في  تربى  فنانا  كونه  الصافي،  وديع  واقع 
فقيرة، إال أن وضعه البسيط لم مينعه من التألق 
والتمّيز. وقد شملت عروض الفنان نويصر، والتي 
شعبية  لقصص  ســرًدا  الــطــالب،  كل  بها  متتع 

وتراثية عربية منها وأجنبية، عن طريق شخصية 
احلكواتي، التي لعبها. خاصة أن الطالب أظهروا 
إعجابهم  ـــدوا  وأب نويصر،  الفنان  مــع  تفاعال 
املدرسة  إدارة  تلقت  وقد  قدمها.  التي  بالبرامج 
باملدرسة،  بها  يشيد  نويصر،  الفنان  من  رسالة 
الطالب، ومن جملة ما  بلقاء  وعّبر عن سعادته 
فعل  ردود  إحساسي من  ورد في رسالته: «كان 
الطالب أنها كانت أياما مميزة، ألن كل واحد منهم 
داخله  في  أثمرت  زهرة  وعقله  قلبه  في  زرع  قد 
على أن تدوم على مدى األيام..». يشار إلى أن 
التربية  مركزة  إشراف  حتت  مت  املذكور،  البرنامج 

االجتماعية املربية هبة عطا الله. 
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ّية) املشتركة،  هكذا بدا لي أخي أمين عودة، رئيس القائمة (العرب
ّية  في املواجهة أو املكاشفة (املناظرة – في لغة أهل العلم) االنتخاب
لعام 2015، اّلتي بّثتها القناة اإلسرائيلّية الّثانية، ليل اخلميس 
الفائت، 26 ُشباط 2015، نحلًة في ُكور (ُعشّ/ بيت الّدّبور) – 
هيونّي  هكذا بدا لي وهكذا كان، أو نحلًة في «ُكور» الّصهر الِصّ

ْلَه (دعك من) «ُكور» اجلنوب املظلم. م، بَ املتوَهّ
فرغم سبع مالحظات عميقة رشيقة سأشاِفُهه بها وحَده ال محالة، 
(املناظرة)  املكاشفة  أو  املواجهة  ُقبْيل  جميًعا  نتداركها  عسانا 
القادمة في القناة اإلسرائيلّية األولى، مساء الّثالثاء القادمة، كان 
الكميل  اجلميل  الوجه   – ال؟  وكيف  وتترى،  أخرى  مرّة   – أمين 
ا،  ًيّ ا، عقالن ا منطقًيّ الّنبيل األصيل، ثقافًة ووعًيا وطرًحا سياسًيّ
ا، وشجاًعا، ودونه كانت مجموعة من املتناحرين املتنابزين،  واقعًيّ
اّلذين يكذبون ِجهارًا ويتالعنون َتكرارًا، فال ُيسِمنون وال من جوع 

ُيغنون.
املؤّسسة  أّن  أيًضا،  ببصيرته،  يرى  من  لعيَني  الواضح  ومن  هذا 
احلاكمة في هذي البالد – ورغم بعض نزاهة اإلعالم وحتّببه وتربيته 
(مصدر رّبت)، لكّنُه خبثه املبّطن، أيًضا – باتت تستشعر اخلطر 
الّداهم – في نظرها، طبًعا – من صعود ثالث قوّة سياسّية في 
اّحتاد بيبي وبوجي  ْلَه (دعك من) سيناريو  بَ البرملان اإلسرائيلّي، 
بالّتالي –  ائتالف وطنّي، ما سيجعل –  وليـڤـني في حكومة 
ّية) املشتركة – أّول مرّة في عمر إسرائيل – حزب  القائمة (العرب
رئيس املعارضة،  بالّتالي –  املعارضة األكبر، ويجعل رئيسها – 
أي «يوشـڤ روش هأوپـوزيتسيا» («يا حبيبي» – «راحت عليك 
يا بيبي»). فباتت هذه املؤّسسة بأذرعها املختلفة تبّث براثنها – 
ا – لتعيث في األرض فساًدا،  ومن أبناء الـ«مـچـزار» طبًعا وغالًب
العصّية،  اِملطواعة  الفتّية  القائمة  لهذه  اجلميلة  الّصورة  ولتشوّه 
اآلخذة في الّتشّكل واإلصرار على الّتكّتل يوًما بعد يوم، ولتصطاد 
في مائها اآلخذ في الّصفاء، ولتدّق األسافني في طينها اّلذي ال 
ا وعجينها اّلذي لم يختمر بعد متاًما، واّلذي نسأل الله  يزال طرًيّ
اّلذي هو – سبحانه – عند ظّن عبده به، أن يكون، هذا العجني، 

ا وبعيًدا، رغيف «خبزنا الّدافي» ال «خبزنا احلافي». قريًب
فيا أبناء وبنات شعبَي الّشرفاء الّشريفات الّنبالء الّنبيالت، ويا 
أّيها األحرار يا أّيتها احلرائر من أبناء وبنات شعوب هذي البالد 
كاّفة، احذروا هؤالء املجرمني ذي الياقات البيضاء واألُرْبات (ربطات 
العنق) الزّرقاء من أبناء جلدتنا الّسمراء. احذروا الّدود في العود 

والّسّم في الّدسم وفي املاء العلقم.
قانون دولة إسرائيل – في هذا الّسياق – معنا، ومحكمة (العدل) 
إلى جانب القانون  العليا فيها، واّلتي ُينتظر منها أن حتكم – 
ولكن  معنا.   – والّضمير  والعدالة  والّنزاهة  االستقامة  مبعايير   –
بعده،  قبله وال  الفاحش، ال  ال شيء مضموًنا في زمن «داعش» 
فْلنعمل ما علينا على األقّل، وْلنكن لنا لنكون لغيرنا، أيًضا، 
ولنكون؛ فإن لم نكن لنا فمن لنا؟ وإن كّنا لغيرنا دوننا فلن نكون 
لنا وال لغيرنا، ولن نكون. فهلّموا وهلُمْمَن بالواو والّضاد والعني 

وامليم («و ض ع م») وامألوا الوادي سنابل واحذروا زرع القنابل.
وْلنكرّر مع أبي الّطّيب قول أبي الّطّيب، من قبل ألٍف وخمسني 
عاًما: «على قْدر أهل العزم تأتي العزائُم / وتأتي على قْدر الكرام 
الّصغير صغارُها / وتصُغر في عني  وتعُظم في عني  املكارُم / 

العظيم العظائُم».
ÆÆåÂöJ�« `O×�ò `O×Bð
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الرّابعة  الّصفحة  ــي  وف ـــًدا،  أب مّتصل  سياق  ــي  وف أعــاله،  ذلــك 
وز عام ألفْني وأربعة  متّ والعشرين من عدد اخلامس والعشرين من 
الكالم»،  «صحيح  اسُمها  زاوية  وفي  حيفا،  من صحيفة  عشر، 
ما  خوري،  نايف  حافّي  الِصّ الكاتب  األستاذ  العزيز،  أخونا  كتب 
الّشاقل.   – «الّشيكل  وعالمات:  وحركات  حروًفا  اقتباسه،  يلي 
عندما نتحّدث عن مبلغ من املال مبوجب العمالت النقدّية، نقول: 
نقول  فلماذا  بأسمائها كما هي.  يرة  والّل واجلنيه  والّدينار  الّدوالر 

[هو]  هي  الّشاقل  إّن  شواقل؟  على  شاقل وجنمعه  إّنه  للّشيكل 
تسمية  تصّح  ولذا ال  نقدّية،  عملة  [وليس]  وليست  وزن  قيمة 
على  وجنمعه  باسمه  الّشيكل  نسّمي  أن  يجب  بالّنقود..  الوزن 
شيكالت، كالّدوالر واجلمع دوالرات؟ فالّشيكل وهذا اسمه واجلمع 

شيكالت.»
إّن األستاذ خوري في طرحه املقتضب أعاله، إّمنا اجتهد ولم ُيِصب 
فله أجر، ولو كان اجتهد وأصاب لكان له أجران. فبارك الله له. 
وإّمنا أقول قولي هذا بروح اإلمام الّشافعّي، قّدس الله سرّه: «قولي 

صواب يحتمل اخلطأ وقول غيري خطأ يحتمل الّصواب».
وجهتني،  من  أخطأ  قد  خوري  األستاذ  أّن   – األعــزّة  أّيها   – ُيرى 
أوالهما الفكرة والّطرح الّلغوّي، واّلتي سنفّصل فيها في ما يلي. 
الفلسفة)، هو  بقياس فاسد (اصطالح أهل  الّتمثيل  وثانيتهما 
ْله (دعك من) اخللط الّلغوّي بني  لفظ الّدوالر، األجنبّي بامتياز (بَ
يرة)، مغفًال ِصلة الرّحم  اّلدوالر والّدينار (وجمعه دنانير) واجلنيه والّل
ّية والعبرّية، اّلتي قد تصل حّد كونهما توأمني سيامّيني  بني العرب
غير منفصلني، رغم ما ُفّضلت به إحداهما على األخرى، ونعني، 
به  وامتازت  وغيرها  العبرّية  على  ّية  العرب به  ُفّضلت  ما  قطًعا، 
عنها وعن غيرها، وهو كثير. أّما بعد، فإليكم تفصيل ما وقع 

فيه األستاذ خوري من خطأ في مستوى الفكرة والّطرح الّلغوّي.
ى واحد هو  ّية) والّشيكل (العبرّية) اسمان ملسًمّ إّن الّشاقل (العرب
وَحدة وزن أو عملة أيًضا، فالّشاقل ليس وَحدة وزن فقط، والّشيكل 
إّن  ُقل  أو  ــوري.  خ األستاذ  ــى  اّدع كما  فقط،  عملة  ــدة  وَح ليس 
الكلمة األصل هي شاقل (جذرها «شقل» أي وزن، والحظ، أيًضا، 
عالقة ذلك باجلذر «ثقل») وعبرّيها شيكل (بجذرها ومشتّقاتها 
ماّدة  (الكالسيكّية)  العبرّية  رافد  هي  ّية  العرب حيث  املختلفة)؛ 
وتاريًخا، إلى جانب رافدين آخرين هما اآلرامّية (لغة أهل املناطق 
املناطق املنخفضة  ّية (لغة أهل  الّشام) والَكنعان املرتفعة من بالد 
ّية، كما أسلفنا؛ حيث هي  من بالد الّشام) وفي القلب منهما العرب
األقدم لفًظا وكتابة (عمرها نحو 8,000 سنة، مقارنة بالعبرّية، 
ّية نحو  مثًال، وعمرها نحو 4,000 سنة)، واألوسع جذرًا (في العرب
16,000 جذر، وفي العبرّية، مثًال، 3,500 جذر، وفي الّالتينّية 
700 جذر لغوّي، فقط)، واألكثر صوامَت (حروًفا) واألقّل صوائَت 
من  وغيرها  واالشتقاق،  الّتفعيل  على  طاقة  واألعلى  (حركات)، 
على  ومتتاز  عن  ّية  العرب بها  تتمّيز  اّلتي  والّدقائق  اخلصائص 
جميع ألسنة األرض وجتعلها في مصّف الّلغة األّم وأصل الّلغات 
جميعها، وعسانا نتوّسع في ذلك في مقال قادم، بإذن الله. وما 
حديث  هو  إّمنا  عصبّية،  أو  حماًسا  أو  اعتباًطا  هذا  قولي  أقول 
إلى غير  فوُّفقوا  فيه علماء عرب وعجم،  اجتهد  علمّي خالص 
قليل من البراهني. لكّنها الّسيادة هي اّلتي تكفل العبادة. ولُكم 
أن تتخّيلوا ما كان سُيحدثه اعتراف أكادميّي جارف بهذه احلقيقة 
ّية والّسياسّية كاّفة. لكْن  عد اإلنسان العلمّية الرّاسخة على الُصّ
«َمَعِلّش»؛ «نحن اّلذين أَعرنا الكوَن بهجَته / لكّنما الّدهُر إقباٌل 
وإدبارُ»، وإّنه حتًما، يوًما، ستعود إلى ذويها الّدارُ، إذا ما امتلكنا 
نلمس  والعزمية على أن  اُحللم  اِحللم (الّصبر) واجلرأة على  ناصية 

الّشمس.
أو  ــة  ــدّي األّك ــى  إل  – ّية  العرب بعد   – الّشيكل  أصــل  ـــرّد  وُي هــذا 
البابلّية (ِشيْقُلو أو ِسيْقُلو، نحو 3,000 سنة قبل  األكادّية – 
امليالد)، وقد عرفه كوَحدة وزن وعملة الّسامّيون الغربّيون (سكنوا 
القدماء  (الّسكان  األدومّيون  املؤابّيون،  واألردّن)،  وِفَلسطني  مصر 
والفينيقّيون. هذا وقد عرف  املّيت)،  البحر  جلنوب وجنوب شرق 
بّي إبراهيم اخلليل عليه الّسالم  الَكنعانّيون الّشاقل في عصر الّن

(3,300 سنة قبل امليالد).
وجمعها  «شاقل»   – ّية  عرب األصل  في  الكلمة  إّن  ونقول  فنوجز 
«شواقل»، وعبرّيها «شيكل» وجمعه «ْشَكِليم»، وهما وَحدتا وزن 
وعملة، أيًضا. فُقل الّشاقل تعبيرًا عن الّشيكل (وزًنا أو عملة)، 
وثّنه على «شاقالن»، مع مراعاة احملّل من  واجمعه على شواقل 
ْمت الحًقا،  اإلعراب. وكم أحّب أن يتيّسر لنا مّتسع من الوقت والَسّ

للحديث، أيًضا، عّما اجترحنا تسميته «رُهاب اإلعراب».
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عندما تلقيت دعوة من وزارة خارجية 
اإلفريقي،  البلد  هذا  لزيارة  السودان 
بسبب  قبولها  ــي  ف ــرددا  ــت م كنت 
التي  القاسية،  السياسية  الظروف 
محليا  ـــســـودان  ال يعيشها  كـــان 
ودوليا. لكني في نهاية األمر قررت 
امللحق  أن  سيما  ال  الدعوة،  تلبية 
في  ــســودان  ال سفارة  في  الصحفي 
علي  يلح  ــان  ك مــا  كثيرا  أملانيا، 
مني  طلب  أنه  حتى  الدعوة،  قبول 
مبعنى  بنفسي،  الزيارة  برنامج  وضع 
مهيأة  كانت  التسهيالت  كافة  أن 
لي كصحفي زائر.  طائرة اإليرباص 
الضخمة التي أقلتني من العاصمة 
األردنية عمان إلى اخلرطوم، لم يكن 
على متنها سوى 15 شخصا، كان 
هبطت  سودانيني.  غير  معظمهم 
حوالي  اخلرطوم،  مطار  في  الطائرة 
الطائرة  هذه  وكانت  مساًء،  الثامنة 
هي  ـ  ـ ـ ـ بعد  فيما  علمت  كما  ـ  ـ ـ ـ
تهبط في مطار  التي  الثالثة فقط 
ــوم، بسبب  ــي ــي ذلــك ال ــوم ف ــرط اخل
ــان في  وك ــودان.  ــس ال مقاطعة  ــرار  ق
عن  مندوب  املطار  في  استقبالي 
ــرة  دائ عن  ومــنــدوب  اخلارجية  وزارة 
ــا بي   ــي، حيث رحــب ــارج ـــالم اخل االع
بحرارة وأوصالني إلى فندق هيلتون، 
أيام.   ثمانية  ملدة  فيه  أقمت  الذي 
كان لقائي األهم خالل زيارة السودان، 
الترابي،  حسن  الزعيم  مع  املقابلة 
الذي ال يزال موضع جدل في العاملني 
العالم  سيما  وال  والعربي  الغربي 
على  كنت مصرا  ولــذك  اإلســالمــي، 
هذه املقابلة. وقبل أن ألتقي الترابي 
انتدبتها  التي  مرافقتي،  أخبرتني 
مواعيدي  لترتيب  اخلارجية  وزارة 
وإنهاء مهامي، مع سائق خاص، بأن 
دقيقة  عشرين  لي  خصص  الترابي 
الترابي  استقبلني  ملقابلتي.  فقط 
ببرودة وهو وراء مكتبه، وطلب مني 
املقرر لي ال  الوقت  أن  اجللوس. ومبا 
أسلوب  استخدم  أن  ــررت  ق يكفي، 
علم النفس اإلعالمي، واختلقت فكرة 
أنه  مسبقًا  أعــرف  وكنت  جهنمية. 
الراحل  الفلسطيني  الرئيس  يكره 
بالتحدث  فاستأذنته  عرفات.  ياسر 
بيني  مشترك  سياسي  قاسم  عن 
وبينه، فسمح لي بالكالم. فأخبرته 
بأن رفض نهج عرفات هو ما يجمعنا 
باستغراب،  ــي  إل فنظر  سياسيا. 
يلتقي  التي  ــى  األول املرة  إنها  وقال 
فيها  مع صحفي فلسطيني غير 
نهض  ــم  ث ــرفــات،  ع نهج  عــن  راض 
باألحضان.  وأخذني  مكتبه  وراء  من 
أن  له  قلت  نفسها،  اللحظات  وفي 

يكفي  ال  لي  الــذي خصصه  الوقت 
إلجراء مقابلة شاملة، عندها أجابني 
مع ابتسامة مصطنعة:“ لك اآلن كل 
الوقت“. سألت الترابي عن عالقته 
الــذي شغل  ــرجــل  ال ــوس)  ــارل ـ (ك ـ ب
طويلة،  ــوات  ســن الــغــرب  حكومات 
سيما  وال  حوله،  كبيرًا  جدًال  وأثــار 
نشاطه في تنفيذ عمليات خارجية 
الترابي  وتورط  الغرب،  ضد  نوعية 
في تسليمه لفرنسا. فنفى الترابي 
أي  له  يكون  وأن  به،  معرفته  كليا 
دور في تسليمه. بعد انتهاء املقابلة 
املرافقة  مــن  طلبت  ــي،  ــراب ــت ال ــع  م
اخلارجية،  وزارة  مبنى  إلى  إيصالي 
لإللتقاء بصديق دبلوماسي سوداني 
رفيع املستوى، شغل منصب سفير 
في أكثر من دولة، كانت تربطني به 
عالقة جيدة، وأخبرته مبا جرى بيني 
وبني الترابي. وقد تبني لي أن الترابي 
كاذب ومخادع: فهو كاذب ألنه أنكر 
في  استقبله  الذي  وهو  به،  معرفته 
مطار اخلــرطــوم، ومــخــادع ألنــه خدع 
السودان  أن  أعلن  عندما  كارلوس، 
واعتباره  الستقباله  استعداد  على 
كارلوس.  له  فأمن  مواطنا سودانيا، 
ــوم وصــول كــارلــوس إلى  ي لكن في 
اخلرطوم، كانت كل الترتيبات جاهزة 
اخلرطوم،  في  الفرنسية  السفارة  مع 
وقام الترابي بتسليمه مقابل صفقة 
يقبع  ــني  احل ــك  ذل ومــنــذ  سياسية، 
الفرنسية.   السجون  في  ــوس  كــارل
أبو  للراحل  الترابي  كره  سبب  وعن 
عمار، أخبرني صديقي السفير، بأن 
عرفات  ياسر  على  تعرف  الترابي 
خالل  اخلمسينيات،  ــوات  ســن ــي  ف
مهرجان الشبيبة والطلبة العاملي في 
العاصمة الهنغارية بودابست، وكانا 
وقتها طالباً. وتعرفا مع بعض على 
فتاة هنغارية، لكنهما اختلفا فيما 
عرفات  فضلت  الفتاة  ألن  بينهما، 
على الترابي، ومنذ ذلك الوقت يكره 
الترابي عرفات شخصيا وسياسيا. 
ذلك،  في صحة  شك  يراودني  وكان 
فسألت صديقي القائد الفلسطيني 
أبو  درب  رفيق  داوود  ــو  أب ــراحــل  ال
عمار، فأكد لي صحة ما قيل لي. 
رحم الله عرفات وسامح الله الترابي.
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وذلك  ــرة،  األس داخل  الرحمة  عن  باحلديث  ملزما  أجدني 
جميعا  نــدرك  منها.  تعاني  التي  الكبيرة  للتحديات 
املودة والرحمة يشعر فيه  الذي تسوده  الدافئ  البيت  أن 
الفرد باألمن. وحرصا مني على األسرة العربية أقدم هذه 
الرسالة طمعا بأن أساهم في إرساء قواعد األسرة اآلمنة. 
ومما يثير انتباهي أن صراعات كبيرة حتصل داخل األسرة، 
من أهم أسبابها أن كل فرد من أفرادها يطالب صاحبه 
بل  بالواجبات،  نفسه  يلزم  أن  دون  حقوقه  عن  بالتنازل 
يضع نفسه مكان صاحبه دون االنتباه الى خصوصيات 
إلى  يدفعه  يعيش صراعا حقيقيا،  يجعله  مما  اآلخرين، 
الباطلة لصاحبه، ولو أنهم فكروا لوجد كل  التهم  كيل 
مبهمة  القيام  ميكنه  ال  أنه  يدرك  فالرجل  احلقيقة.  منهم 
املرأة الصعبة من احلمل والوالدة والرضاعة، والتي تفرض 
عليها أن تكون صاحبة مشاعر حساسة، تدفعها للحنان 
أنها  ــرأة  امل ألدركــت  وكذلك  معاناتها.  رغم  وليدها  على 
في  التباين  هذا  ورغم  الرجل.  بدور  القيام  تستطيع  ال 
الزوجني  بني  العالقة  تبنى  أن  يجب  ونتائجها  املهمات 
منظور  من  هي  اآلداب  وهــذه  بها.  يعترفون  آداب  على 
الشرع، حقوق متبادلة ال يجوز تعديها. قال القرآن: (ولهن 
الرسول (أال إن لكم  باملعروف). وقول  الذي عليهن  مثل 
نرد  وحتى  حقا).  عليكم  ولنسائكم  حقا  نسائكم  على 
اخلطر عن األسرة، نسوق إليكم أهم هذه احلقوق مع ضرورة 
التمييز بني احلقوق املشتركة واحلقوق اخلاصة. فمن احلقوق 
فمن  األمانة:  األزواج:  يتبادلها  أن  يجب  التي  املشتركة 
اللحظة التي يتم فيها عقد الزواج تصبح األمانة مطلب 
أمينا  أن يكون  منهما  فعلى كل  األسرة.  ضروري حلفظ 
على صاحبه، فال يجوز له خيانته ال بصغيرة وال كبيرة. 
ألن األمانة داخل األسرة تضمن استمرار الشراكة، واحلياة 
فيها  األمانة  سادت  فإن  شركة  عن  عبارة  هي  الزوجية. 
واحد،  طرف  من  ولو  األمانة  فقدت  وان  وأبدعت،  جنحت 
فإن هذه الشركة ستتفكك وستعلن إفالسها. فاألسرة إذا 
أردنا لها االستمرار، فال بد أن تسود فيها األمانة والنصح 
والصدق واإلخالص بني الزوجني، في كل مجاالت احلياة. 
أن يصبح كل من  الــزواج  الغاية من  والرحمة: ألن  املــودة 
نفسه  فيه  تسكن  حيث  لصاحبه،  سكن  محل  الزوجني 
ويرتاح باله، ويستشعر الرحمة واملودة واألنس. وال يتحقق 
هذا األمر إال إذا حمل كل منهما لصاحبه أكبر قدر من 
خلق  أن  آياته  (ومن  تعالى:  قال  واحملبة.  والرحمة  املودة 
بينكم  وجعل  إليها  لتسكنوا  أزواجا  أنفسكم  من  لكم 
ال  من   ) الرسول  قول  يتحقق  ذلك  وفي  ورحمة).  مــودة 
َيرحم ال ُيرحم) فمن ال َيرحم صاحبه بالعواطف اجلياشة 

عليه  سينعكس  احلال  فإن  الطيبة،  اإلنسانية  واملشاعر 
فيحول حياته إلى جحيم ال يطاق. ومن احلقوق املتبادلة 
الثقة املتبادلة: فال ميكن أن يخامر أحدهما أدنى شك في 
نزاهة وعفة صاحبه، وال أدنى شك في صدقه وإخالصه. 
العالقة  فــإن  ــوة)  إخ املؤمنون  ــا  (إمن بني  القرآن  كــان  وإذا 
الزوجية أقوى عرى في األخوة اإلنسانية، وال يصح إميان 
عبد إال إذا أحب ألهله ما يحبه لنفسه. قال رسول الله 
لنفسه).  يحبه  ما  ألخيه  يحب  حتى  أحدكم  يؤمن  (ال 
وتوكيدا  توثيقا  اإلنسانية  األخوة  تزيد  الزوجية  والرابطة 
وتقويها، فيشعر كل من الزوجني أنه هو عني اآلخر وذاته. 
فكيف ال يثق في نفسه وال ينصح لها؟ أو كيف يغش 
الطيبة،  والكلمة  والرحمة  فباإلخالص  ويخدعها؟  نفسه 
بواجبه  وقيام كل  والتقدير  واالحترام،  البريئة  واالبتسامة 
إلى  الشرع  وجه  ولهذا  الرحمة.  تتحقق  صاحبه،  اجتــاه 
املعاشرة احلسنة، فقال القرآن (وعاشروهن باملعروف). وقال 
الرسول (استوصوا بالنساء خيرا) بأن يطعمها إذا طعم 
وأن يكسوها إذا اكتسى، وينصحها بغير سب وال شتم 
وال تقبيح، لقول الرسول: (أال وحقهن عليكم أن حتسنوا 
إليهن في كسوتهن وطعامهن). وقوله: (أن تطعمها إذا 
الوجه، وال  اكتسيت، وال تضرب  إذا  طعمت، وتكسوها 
تقبح، وال تهجر إال في البيت). ومن أهم ما ينبغي أن 
يلتزم به الرجل هو حفظ سر زوجته، فال يجوز أن يفشي 
سرها، أو أن يذكر عيبا فيها، ألنه مؤمتن عليها. وفي ذلك 
قال الرسول (إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة 
الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها). 
بأن  مطالبة  فهي  املسئولية،  من  الزوجة  يعفى  ال  وهذا 
تعمل على التراحم داخل األسرة، يجب عليها أن تعترف 
له بحقه في الطاعة باملعروف، والله يقول: (فإن أطعنكم 
حاجاته  تلبي  أن  فعليها  سبيال).  عليهن  تبغوا  فال 
العاطفية والنفسية، وأن تصون عرضها فال تدنسه. وأن 
حتفظ مال زوجها وتتعاون معه على تربية األوالد لقوله 
حفظ  مبا  للغيب  حافظات  قانتات  (فالصاحلات  تعالى 
الله). ولقول الرسول (واملرأة راعية في بيت زوجها وولده). 
وقوله (فحقكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم من تكرهون. 
النساء  بيوتكم من تكرهون). وقوله (خير  يأذن في  وال 
التي إذا نظرت إليها أسرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا 

غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك).   

قرية  ــى  إل عاملنا  حتـــَوّل  أن  وبعد  ـــام  األّي ــذه  ه ــي  ف
صغيرة، صرنا نسمع عن حوادث كثيرة تقع في كل 
مكان.  تأتينا األخبار من هنا وهناك عبر األقمار 
وإرهابيون  متطرفون  اإلعالم،  ووسائل  االصطناعية 
يقتل  وآخر  ذاك،  يخطف  هذا  وقراصنة،  وعصابات 
أو  بيتها  وأخرى حترق  زوجته،  أو  عائلته  أو  نفسه 
بيت طليقها، وإلى آخره من شرور تتفاقم وتتعاظم 
عاِلم  غير  يحدث،  عّما  غافل  الله  فهل  وتشتّد. 
أنه يسمح بكل شيء، ومتواطئ مع  أم  مبا يجري؟ 
ومشيئته؟  إلرادته  وفًقا  األمور  كل  أال جتري  الشر؟ 
َم يقبل بكل هذا؟ ثّمة سؤال قدمي، جال في أذهان  فِل
كثير مّنا، سؤال حتّيرنا إذ لم جند له جوابا، سؤال 
من أعمق تساؤالت هذه احلياة، ستجيب عنه القصة 
حتّدى  الشرّ؟  خلق  الله  هل  عن  ستجيب  التالية، 
أحد أساتذة اجلامعة تالميذه بهذا السؤال: هل الله 
منهم  واحد  فأجاب  موجود؟.  هو  ما  كل  خالق  هو 
هو  الله  هل  السؤال:  األستاذ  كرّر  نعم.  بشجاعة: 
يا سيدي،  نعم  قائالَ:  الطالب  رّد  خالق كل شيء؟ 
الله خالق جميع األشياء. وهنا قال األستاذ: ما دام 
الله خالق كل شيء، إذن الله خلق الشرّ، وحيث أَنّ 
”أعمالنا  تقول:  التي  للقاعدة  الشّر موجود، ووفقًا 
َيتيه  األستاذ  راح  شرير.  الله  إذن  حقيقتنا“  ُتظهر 
دًا أنه أثبَت  َعَجبًا بنفسه ويفتخر أمام َطَلبته، مؤِكّ
آَخر  طالب  رفع  وهنا  بالله.  اإلميان  ُخرافة  أُخرى  مرة 
أستاذي؟  يا  ــؤاًال  س أسألك  أن  لي  هل  ــال:  وق يــده 
الطالب:  سأل  ميكنك.  بالطبع  قائالً:  األستاذ  ــرَدّ  ف
الَبرْد له وجود؟ أجاب األستاذ: بالطبع موجود،  هل 
سؤال  من  الطلبة  باقي  به؟ ضحك  مرّة  تشعر  ألم 
زميلهم. أجاب الطالب قائالً: في احلقيقة يا سيدي 
ما  الطبيعة  لقوانني  فطبقًا  وجــود،  له  ليس  الَبرْد 
احلــرارة.  غياب  حقيقته  في  هو  ــرْدًا  بَ نحن  نعتبره 
قابًال  يصبح  شــيء  أو  جسم  كل  قائالً:  واستطرد 
لها،  ناقًال  أو  للطاقة  حامًال  يكون  عندما  للدراسة 
أو  أو شيئًا حامًال  التي جتعل جسمًا  واحلرارة هي 
460 فهرنهيت  هو  املطلق  فر  الِصّ للطاقة،  ناقًال 
للحرارة. املطلق  الغياب  ــو  وه مئوية   273 أو 

هذا  َخَلقنا  ولكننا  ذاتــه،  في  وجود  له  ليس  الَبرْد 
احلــرارة.  غياب  عند  به  نشعر  ما  لَنِصف  التعبير 
استمّر الطالب يسأل: أستاذ، هل الظالم له وجود؟ 
الطالب:  فقال  موجود.  الظالم  بالطبع  األستاذ:  رّد 
سيدي،  يا  خطأ  هذا  الثانية  للمرة  ولكن  معذرة 
فالظالم هو اآلَخر ليس له وجود، في احلقيقة الظالم 
ــة  دراس على  ـــادرون  ق نحن  الــضــوء.  غياب  يعني 

احلقيقة  الظالم، في  دراسة  ميكننا  لكن، ال  الضوء، 
ميكننا استخدام منشور نيوتن لنفرِّق الضوء األبيض 
ندرس طول موجة كل  ثم  األلوان،  ألطياف متعددة 
كما  الظالم،  دراسة  قادرين على  ولكننا غير  لون، 
عالم  اختراق  ميكنه  الضوء،  من  بسيطًا  شعاعًا  أَنّ 
ظلمة  مقدار  معرفة  ميكنك  هل  وإنارته.  الظالم  من 
على  قــادر  أنك  حني  في  ال،  بالطبع  ؟  معَنيّ ز  حِيّ
لمة  الُظّ كذلك؟  أليس  موجودة،  كمية ضوء  قياس 
هي تعبير استخدمه اإلنسان لَيِصف به ما يحدث 
عندما ال يوجد نور. في النهاية سأل الطالب أستاذه: 
قال  يقني،  وبعدم  وهنا،  موجود؟  الشّر  هل  سيدي، 
كل  نراه  نحن  وقلت،  سبق  كما  بالطبع،  األستاذ: 
يوم، وهو املثال اليومي لعدم إنسانية اإلنسان جتاه 
د هذه اجلرائم، وفي هذا  ه يكمن في تعُدّ اإلنسان، إَنّ
من  مكان  كل  في  ــه  إَنّ العنف.  من  الوافر  املقدار 
الشّر  ليست سوى  الظواهر  هذه  حولنا، كل  العالم 
بعينه. وعلى هذا أجاب الطالب قائالً: الشّر ليس له 
وجود يا سيدي، على األقل ليس له وجود في ذاته، 
الظالم  مثل  ــه  إَنّ الله“.  غياب  هو  ببساطة  ”الشّر 
غياب  بها  لَيِصف  اإلنسان  أوجدها  كلمة  والَبرْد، 
الله. الله لم يخلق الشرّ، فالشّر هو النتيجة التي 
حتدث عندما ال يحفظ اإلنسان محبة الله في قلبه، 
أو  ــرارة،  احل تغيب  عندما  به  تشعر  الَبرْد  مثل  إنه 
الظلمة التي تأتي عندما يغيب النور. وهنا جلس 
”ألبرت  هو  الّصغير  الّشاب  وكان  مذهوالً.  األستاذ 
آينشتاين“. اجلسد املّيت صديقي القارئ هو جسد 
ظالمًا  نرى  املوت  قبور  وحيث  فيه،  حياة  ال  بارد 
فء. إَنّ وجود  شديداً، لكن حيث احلياة نرى النور والِدّ
الله في حياتنا ُيحيينا وميلؤنا بطاقة إن غابت عّنا 
صرنا أمواتًا باردين ال قوة لنا، وجود الله في حياتنا 
النور.  الِفَكر ويفتح عيوننا على  ُيشّع في أذهاننا 
طبعاً، نعاني من الشر ونحن بعيدين عن الله، إذ 
ال حماية لنا بدونه، ال أمان لنا وال رجاء، فبغيابه 
باطلة  ــاء  ــي األش كــل  وتصبح  ـــور  األم كــل  تستوي 
األباطيل. يحّدثنا احلكيم سليمان عن معنى غياب 
األمــور  كل  تصبح  حيث  اإلنــســان،  حياة  في  الله 
باطلة ال طعم لها وال مذاق فيقول، ما معنى الفرح 
إن لم مينحه لنا الله، وما معنى النجاح إن لم يكن 
من عنده، بدونه ال شبع وال ارتواء الكل باطل وقبض 
ختام سفر  في  الكالم  خالصة  يعطينا  وهو  الريح، 
اجلامعة 12: 13. صديقي كي تضمن بقاءك بعيدًا 
عن الشّر اْلَتِصق بالرِبّ فَحيُث يكون الله ال وجود 

للشرّ، كما نقرأ في سفر األمثال 18: 10.
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روالن  ــعــروف  امل واملفكر  ــاألديــب  ب احتفاًء 
اعتبار  وثقافًا  رسميًا  فرنسا  قرَّرت  بارت 
ــرور  م مبناسبة  ـــارت  ب سنة   2015 سنة 
تصاب  ال  ولكي  مولده.  على  عام   100
الذاكرة التي يسكنها هذا املبدع املتمّيز، 
ستقام الّندوات والقراءات واملعارض واأليام 
الدراسية، التي ُتْلقي األضواء على كامل 
للغة  وُمَنّظر  كمثّقف  إبداعته  مواضيع 
القرن  مــن  ــي  الــّثــان النِّصف  ــي  ف واألدب 
مّدة  يتدّفق  َقَلُمُه  استمرَّ  العشرين، حيث 
ثالثة عقود ونصف دون انقطاع. وهذا ما 
دفع املؤلف تيفان سامويو أن ُيصدر كتابُه 
البيوغرافي عن بارت باعتباره األْشهر بني 
املوثوقة  املصادر  على  معتمدًا  ُمجايليه، 
مختلف  ــى  عــل الشخصية  ــرســائــل  كــال
واألرشيف  واملخلوطات  واملذّكرات  أنواعها، 
ما  خير  أنَّ  رأى  لذلك  ِمببدعنا،  اخلــاص 
طفولة  مرحلة  هو  بــدايــًة  حوله  يتمحور 
لم  طبعًا  بوالدته.  عالقته  ًة  خاصَّ بــارت، 
إلى  الفصول  أحــد  في  يتطرّق  أن  ينَس 
موضوع ِصالتِه بكوكبة من مفّكري فرنسا 
املشهورين: مثل أندريه جيد، بول سارتر، 
فيليب سوليرس ميشيل فوكو وغيرهم. 
 1915 نوفمبر   12 في  بــارت  روالن  ولد 
أبوُه  عمل  وقد  فرنسا.  في  شيربورغ  في 
عام  بعد  ــّي  ــوف وت البحرّية،  في  ضابطًا 
ابنه بارت. لذلك أمضى كاتبنا  من والدة 
ــمَّ  ُث ــون  ــاي ب ــي  ف أوًّال  ــدتــه  وال مــع  طفولته 
انتقال إلى العاصمة باريس. درس األداب 
الكالسيكية واالدب الفرنسي إضافًة إلى 

العلمّية من  إجازته  ونال  الفلسفة،  تاريخ 
وصيُتُه  ُشهرته  ــا  أّم ــون.  ــورب ــسُّ ال جامعة 
املركز  بعد حصوله على منحة من  فذاعا 
مديرًا  تعيينه  ثمَّ  وِمن  للبحث.  الوطني 
لألعمال في املدرسة الّتطبيقّية للّدراسات 
الشخصية:  طفولته  عن  وكتب  العليا. 
 ،1975 عــام  بارت“  بقلم  ــارت  ب ”روالن 
بني  ومزج  اخلصيبة،  حياته  عن  فتحّدث 
بعمله  فنجح  والتأّمالت،  عر  والشِّ رد  السَّ
االبداعي هذا أن يضع َفْهمًا جديدًا للنَّص 
”الّسير ذاتي“، وذلك بجعل النَّص كيانًا 
ائرة  داًّال في َحدِّ ذاته. ويشرح بالتفصيل الدَّ
الكالمّية اخلاصة به، أّي التي ُتقّدم للقارئ 

املختلفة  ــل  ــراح امل ــي  ف حياته  تفاصيل 
قارئها  على  يخفى  وال  ــوجــيــا.  ــول كــرون
أنَّ  النَّص،  تالفيف  في  واملُتمّعن  الرَّائي، 
هذه الّسيرة بأسلوبها املمّيز تتفرد أيضًا 
ّص أو ِملَن  بتصوير العالقة بني الّذات والنَّ
يشاء الّلغة. اشتهر بارُتنا بسفره وتنّقالته 
اإلسكندرية،  ــوخــارســت،  ب ــاط،  ــرب ال فــزار 
لغرض  ــك  وذل الصني.  اليابان،  جنيف، 
العمل أحيانا وفي األخرى إللقاء سلسلة 
ــام 1977 نال  ــي ع ــرات. وف مــن احملــاض
فرانس،  الكوليج دي  في  األستاذّية  درجة 
يميولوجيا،  السِّ كرسّي  منصب  ليشغل 
عرف  ــلــة.  رحــي سنة   1980 عــام  حتى 
عالمات  التقط  الذي  ”اإلمبراطور“  باسم 
اج بالّصور وقد شملت حقوله  العصر الضَّ
الذاتّية،  يرة  السِّ النَّقد،  األدب،  املعرفّية: 
السيميولوجيا  ــم،  ــرس ال الــلــغــة،  ــم  ــل ِع
بالنَّحو  واعتنى  وغيرها،  والفوتوغرافيا 
ـ  ب تسميته  سبب  ــا  أّم ّص.  للنَّ احملايث 
بالتفكير  امــتــاز  لكونه  ”االمبراطور“ 
زمِنِه  في  متّيز  الذي  عصره  إلى  واالصغاء 
ور.  جيج بتنوّع ألوان الصُّ باالضطراب والضَّ
وهذا ما جعل هذا املفّكر يلعب دورًا هاّماً، 
أّيامنا هذه،  له تأثيره املستمّر حتى  كان 
وهكذا سيبقى مستقبالً. نعم! دورًا هاّمًا 
في تطوّر االّجتاهات الفكرّية الرّائدة مثل: 
التحليل  الوجودّية،  املاركسية،  البنيوية، 
نيوّية، وكأحد ُمفككي  بَّ الّنفسي وما بعد ال
دربدا  جاك  مع  هو  قام  احلداثة  خطابات 
وميشيل فوكو ودولوز بتأسيس ما ُيْعرف 
اه ما بعد احلداثة، والذي اكتسح احلّيز  باجتَّ
الزّمني من الرُّبع األخير من القرن املاضي 
ومن مؤّلفاتِه:  ”درجة الصفر في الكتابة“ 
”مبادئ   ،1957 ”أساطير“   ،1953
املوجة“  ”نظام   ،1965 األدّلة“  علم  في 
1967، ”امبراطورية العالقات“ 1970، 
”لّذة النَّّص“ 1973، ”شذرات من خطاب 
عاشق“ 1977، ”الغرفة املضيئة“ 1980 
والّسادس  األّول  كتابه  ُترجم  وقد  وغيرها. 
”النَّقد  كتاِب  إلى  إضافة  العربية،  إلى 
الثقافية  مؤسساتنا  ــو  اَدع واحلقيقة“. 
جمهورنا  تعريف  إلى  الثانوية  ومدارسنا 
وطالّبنا بهذا املفّكر املبدع والعاملي، والذي 
في  األضواء  وإطالق  باجلرأة  أفكارُُه  متّيزت 

عتمات النُّصوص وشيفراتها.

قيل إن «امللدوغ يخاف من جّر احلبل» وقيل أيضا «َمن 
كواه احلليب ينفُخ على اللنب» ناهيك عن القول املعروف 
هي  التي  األقوال  هذه  حكيم».  تسأل  وال  مجرِّب  «اسأل 
في  جعلْتني  وأجيال،  أجيال  عبر  حياتية  خبرة  حصيلة 
حينه غير متفائل بنجاح مسعى املبادرة لتوحيد االحزاب 
العربية، في قائمة انتخابية واحدة، سيما وإني قد لِدْغُت 
وانكويُت عندما جربُت وسعيُت قبيل االنتخابات االخيرة 
لبلدية حيفا قبل نحو سنة ونصف، إلى توحيد القوتني 
السياسيتني العربيتني املمثلتني في املجلس البلدي، أي 
لقد مهدت  انتخابية واحدة.  قائمة  والتجمع، في  اجلبهة 
لهذا املسعى مبقال مستفيض ُنشر في جريدة حيفا بتاريخ 
28 حزيران 2013، بعنوان « هل نحن شركاء في بلدية 
حيفا؟» اختتمته بقولي: «إنني ال أسعى إلى صهر احلزبني 
جّل  إن  منهما.  كل  خصوصية  وطمس  واحــدة  بوتقة  في 
للبلدية، هو  إليه اآلن، أي عشية االنتخابات  ما أسعى 
خلق آلية ولو ملرة واحدة، تشّكُل رافعة ً نحقق كمجتمع 
سعى  قد  كــان  إجنـــازاٍت  خاللها،  ومــن  بواسطتها  عربي 
لتحقيقها، على امتداد عشرات السنني، كلٌّ من احلزبني 
وراءها».  نلهث  زلنا  وما  تتحقق،  لم  لكنها  انفراد،  على 
وجد املقاُل آذانا صاغية لدى القوى الشعبية الفاعلة في 
الوسط العربي احليفاوي، وفي مقدمتها جمعية التطوير 
االجتماعي بشخص مديرها العام الصديق االستاذ حسني 
تكاتفت  العربية.  األحياء  جلان  رؤساء  ومجلس  اغباريه، 
اجلبهة  إقناع  على  وإخالص  بتجرد  سويا  وعملنا  جهوُدنا 
البلدية،  انتخابات  في  الصف  وحــدة  بأهمية  والتجمع 
عربية  بقائمة  لالنتخابات  التقدم  باجتاه  دفعهما  وعلى 
املجردة  النزيهة  احلثيثة  جهودنا  استمرت  لقد  واحــدة.  
حيث  متواصلة،  أسابيع  بضعة  ذاتية،  مصلحة  أي  عن 
قطعنا شوطا كبيرا في هذا االجتاه، بلغ قّمَتُه في الليلة 
التي سبقت تقدمي القوائم ِب 48 ساعة. ّمت التالقي في 
برئاسة  اجلبهة  من  وآخر  التجمع  من  وفد  باشتراك  بيتي 
كما قيل لي –  سكرتير كل منهما وبدعم وتفويض – 
من القيادة القطرية لكل من احلزبني. بعد مناقشة بعض 
النقاط التي كانت ما زالت عالقة، مت االتفاق بني الطرفني 
رمزها،  املشتركة،  القائمة  اسم  منها:  ــور،  األم كافة  على 
مبدأ  البلدية،  رئيس  نيابة  باألسماء،  أعضائها  ترتيب 
العضوية في اللجان والشركات البلدية وتوزيع املستحقات 
عند  االتفاق  نخَب  وشربنا  الطرفان  تصافح  الخ...  املالية 
الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، واعتبرُت أن قيادتنا 
السياسية احمللية قد حققت لنا إجنازا تاريخيا يجعلنا 
ما  كل  مع  فوق،  فما  مقاعد  بخمسة  الفوز  على  نراهن 
يترتب على ذلك من مكاسب للمواطن العربي في حيفا.  
لكن هذا االتفاق لم يلبث أن تبني بأنه ال أكثر من جليد 
تكّون ليال ليذوب مع بزوغ الشمس، أو هو مجرد «حديث 
ليٍل ميحوه النهارُ» كما قال الشاعر بشار بن برد، ليبقى 
العرب في حيفا «َعرَبان» أو «ُعربان»، ولنخسر كمواطنني 
عرب في مدينة مختلطة (لفترة والية كاملة على األقل) 
املكاسب املؤكدة التي كنا قد راهّنا عليها.  ال أريد في 
هذا السياق أن أدخل في التفاصيل، وال أن أحّمل طرفا 
معينا مسؤولية ما حدث، فالبكاء على األطالل ال يجدي 
بالقيادات  ثقتي  يزعزع   كاد  حدث  ما  بأن  علما  نفعا، 
السياسية في مجتمعنا العربي، ويخفض سقف توقعاتي 
التي كنُت  املوحدة  العربية  القائمة  منها.  لكن تشكيل 
حيفا،  بلدية  انتخابات  في  على ضوء جتربتي  أعتبرُها، 
ضربا من املستحيل، قد أصبحت «ضربة معلم»، عادت 
احترامي  ــزّزت  وع القطرية،  السياسية  بقياداتنا  ثقتي 
والسياسية،  الشعبية  القوى  لكافة  وتقديري  وشكري 

التي سعْت وثابرْت وجنحْت في حتقيق هذه الوحدة املرجوة. 
مما جعلني أسارع إلى تلبية دعوة رابطة خريجي الكلية 
بعنوان  مناظرة  حلضور  حيفا،  في  األرثوذكسية  العربية 
«احلراك السياسي في الوسط العربي عشية االنتخابات 
شديد  بانتباه  أصغيُت    .«(2015 آذار   17) القادمة 
في  األولني  املرشَحني  لطروحات  سيما  املتكلمني،  حلديث 
(اجلبهة)  ــودة  ع أميــن  احملامي  أعني  املشتركة،  القائمة 
والدكتور جمال زحالقه (التجمع) اللذين أجادا في تعليل 
دواعي الوحدة بني مركبات القائمة املشتركة، خصوصا ما 
رفع  أّن قضية  للجمهور  أّكدا  كما  والتجمع،  اجلبهة  بني 
نسبة احلسم، رمبا كانت عامال مساعدا في الوحدة، لكنها 
لم تكن بكل تأكيد العامل املصيري الذي حسم املوقف، 
وفرض الوحدة على كافة األطراف. إن حديثهما هذا، حتى 
وإن أبدى البعض شّكا بصحته، كما رأينا أثناء املناظرة، قد 
أّكد لي ولو برؤية تراجعية، صدق قناعتي بأهمية توحيد 
القوائم العربية املتنافسة، ليس في انتخابات الكنيست 
فحسب، إمنا أيضا في انتخابات السلطة احمللية أيضا، 
في املدن املختلطة بصورة عامة، وفي حيفا بصورة خاصة، 
كخطوة صحيحة على طريق النضال الدميقراطي لوسطنا 
العربي. بالرغم من جّدية املوقف ووضوح اخلطاب، رأيُتني 
ابتسُم ألني تذكرُت النكتة التالية: قرر أحُدهم (الراوي) 
أن يسافر جوّا. وعشية سفره ظهر له شبٌح ُمحذرا اّياه من 
السفر جوّا ألن الطائرة ستسقط بعد إقالعها. ألغى الراوي 
سفره وجنا بذلك من موت محّتم، ألن الطائرة سقطت فعال، 
وهلك كلُّ من كان عليها. بعد يومني قرر الراوي ان ُيبحر، 
غير أن ذاك الشبح عاد مرة أخرى لتحذيره بأن السفينة 
ستغرق، األمر الذي حتقق حدوثه فعال. لم يبق أمام الراوي 
بالقطار. حّضر نفسه للسفر لكنه فوجيء  إال أن يسافر 
للمرة الثالثة بذات الشبح محذرا إياه من السفر بالقطار. 
انت  الشبح قائال: «مني  الراوي وتوّجه بعصبية نحو  ُجّن 
يا اخي؟!». فأجابه الشبح: «أنا مالكك احلارس». فقال له 
الراوي: «مالكي احلارس! يعني شو وظيفتك؟» قال الشبح: 
«وظيفتي أن أحرسك وأجّنبك كل املطبات واملخاطر» فرّد 
وين حضرتك  لي،  تقول  بتقدر  «إذن  قائال:  ــراوي  ال عليه 
كنَت عندما قررُت أنا أن أتزوج؟!». أنا لن أسأل قيادتي 
لبلدية  االنتخابات  عشية  كنتم  «أين  والتجمع:  اجلبهة 
حيفا  بلدية  انتخابات  أن  أوال،  لسببني:  وذلك  حيفا؟!» 
احلليب  على  البكاء  وأن  املاضي،  ذمة  في  أصبحت  قد 
املسكوب (بالعبري الفصيح!!) لن ُيجدي نفعا. ثانيا، ألن 
القيادة القطرية للجبهة والتجمع، وزمالءهم في اإلسالمية 
لنا محليا  ُيحقق  لم  ما  قطريا  لنا  قد حققوا  والتغيير، 
القائمة  بأننا ندرك جميعا أن تشكيل  في حيفا. علما 
العربية املوحدة هو ليس الهدف املنشود، إمنا هو ال أكثر 
من وسيلة ضرورية جدا لبلوغ الهدف احلقيقي الذي نصبو 
وكّمّي  نوعّي  وزٍن  ذات  برملانية  كتلة  وهوخلق  أال  إليه، 
أكثر  ليست  هي  نظري،  في  املشتركة  القائمة  أيضا. 
السياسية  القيادُة  ومسؤوليٍة  بلباقة  دحرَجتها  كرة  من 
مبركباتها األربعة، إلى ملعبنا كجمهور ناخبني. والسوال 
اآلن: هل سُنحسُن هذه املرة اللعَب كفريق؟ وهل سنتمكن 
من تلقف هذه الكرة وتسديدها ضربةً  صاروخية في شباك 
مغايرا،  خطابا  تتضمن  انفتاحية   ً ورسالة  العنصريني، 
نودعها في بريد املعتدلني من مواطنينا اإلسرائيليني؟ وهل 
سنقوم مبا يفرضه علينا الواجب نحو أنفسنا، فنتوجه يوم 
االنتخابات إلى صناديق االقتراع لندلي بأصواتنا، ولنعرب 
بهذا عن تأييدنا املطلق الصريح للقائمة العربية املشتركة، 
لئال ُنسأل بعد فرز األصوات «أَمالٌك حارٌس ويتغيُب عن 

احلراسة؟!».
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اليوم  متّر آالف الصور في احلياة، في  على شاشة دماغنا 
الواحد حّتى. تبقى منها، واضحة ال متّحي، الصور واألحداث 
الكبرى، في نظر الرائي طبعا. وأنا ال أنسى، وال ميكن أن 
أنسى، يوم كبشوني بدون تصريح.   أبناء اليوم لم يعرفوا 
أّما  رّمبــا.  مشّجع  إجناز  ذاته  بحّد  وهذا  العسكري،  احلكم 
نحن، أبناء اجليل السابق، فعرفناه، وخبرناه على جلودنا. 
أنا مثال كانت لي معه ”معرفة شخصّية“، وندوبه ما زالت 
عميقة واضحة في نفسي. ال تزول وال تبوخ حّتى.  ذكرت 
في موضع آخر كيف صرت معّلما، في السنة األولى بعد 
التخرّج من الثانوّية. كان التعليم، في تلك القرية البعيدة، 
والسبت  واجلمعة  اخلميس.  حّتى  األحد  من  ــام،  أّي خمسة 
إلى  الغربة،  ورفيق  أنا  فيهما،  نعود  أسبوعّية،  عطلة 
قريتنا البقيعة في اجلليل. املسافة إلى قريتنا بعيدة فعال، 
الطويلني.  األسبوعّية  العطلة  يومي  في  نفعل  ماذا  لكن 
كّنا ننتظر آخر األسبوع، كما ينتظر عاشق حبيبته، لنعود 
صعبة،  الغربة  اجلليل.  في  واألصحاب  األهل  إلى  فيهما 
حّتى بعد اكتساب األصحاب في ”الوطن اجلديد“. ال شيء 
مثل البيت الذي ولدت وتعيش فيه. لن جتد نفسك كامال 
!   كنت  القرية  البيت، وأصدقائك في  إال بني أهلك في 
جالسا في الباص، وبجانبي رفيق الغربة، في طريقنا من 
الناصرة إلى حيفا. على مفرق نهالل صعدْت إلى الباص 
إلى  يحتاج  كان  بحيفا  املــرور  التصاريح.  تفحص  جندّية 
في  كــان  والباص  العسكري.  احلاكم  سعادة  من  تصريح 
طريقه من الناصرة إلى حيفا. ال أنسى ذلك اليوم، وليتني 
فيه  ونظرت  النافد،  تصريحي  أخرجت  بسرعة  أستطيع! 
مرتبكا مهموما. ماذا يحدث لو أضفت بقلمي واحدا على 
ميني اخلمسة، فأخلص من الشرطّية واملخالفة. ال أذكر شكل 
النافد  التصريح  تاريخ  حّتى.  وجهها  وال مالمح  الشرطّية، 
غّطى على كّل شيء حولي. لكّنه لم يعّطل منطقي متاما: 
وإذا اكتشفوا التزوير؟ نكون مبصيبة فنصير باثنتني! بسرعة 
شعرت بالشرطّية واقفة بجانبي. نظرْت في التصريح النافد، 
وأظّنها خنقت بسمة ظفر صغيرة. أبقْت على التصريح في 
يدها، وأمرتني بصوت خفيض، وقع على أذني أمضى من 
كّنا  الداكن،  اليوم  ذلك  صباح  في   ! معي  انزل  السكني: 
وصلنا الناصرة كاملعتاد. لكّنا لم نلحق بالباص الشرقي، 
من الناصرة إلى املغار فالرامة فالبقيعة. وهذا ال أحتاج فيه 
إلى تصريح. أما الباص الغربي، عن طريق حيفا، فيحتاج 
إلى تصريح، ألننا خطر على حيفا. لذا كان علّي االنتظار 
إلى ما بعد الظهر في الناصرة، إذا رغبت في العودة إلى 
ساعات  االنتظار  لي  وكيف  الشرقّية.  الطريق  من  البلد 
الطريق  أخــذ  يستطيع  ”املصرّح“  الغربة  ورفيق  طويلة، 

في  أنتقع  وأنا  واألهــل،  البلد  إلى  قبلي  فيصل  ّية،  الغرب
ّية“،  الناصرة ساعات؟ صحبني رفيق الغربة إلى ”املسكوب
التصريح، قلت في  العسكري. جنّدد  احلاكم  حيث مكتب 
ّية، فال أتأّخر عن  نفسي، ونسافر إلى األهل من الطريق الغرب
رفيقي في الوصول إلى األهل واألصحاب في البلد. دخلت 
الغرفة، وتقّدمت من كاتب احلاكم العسكري، وإذا هو عربي. 
فرحت الفرح كّله بهذه اللقية، فاقتربت من األستاذ، وشرحت 
له بالعربي احلالة والطلب. ما زلت أذكر اسمه، لكّني لن 
أورده هنا. لعّله حوسب على فعلته تلك في العالم اآلخر، 
كنت  لو  متّنيت  أيضا.  العالم  هذا  في  وجهه  أسوّد  فلماذا 
قنبلة فأنفجر في وجهه الكالح، وصوته القميء. علّي وعلى 
وتوبيخ  وبكشرة  مبتغاي،  األستاذ  ! خّيب  رّب  يا  أعدائي 
الطريق  من  السفر  وقرّرت  ُمضرّية،  غضبة  غضبت  حّتى. 
ّية، نكاية بالوجه الكالح. وليكن ما يكون! وكان ما  الغرب
كان فعال. نزلت من الباص، وتبعت اجلندّية في صمت وذّل. 
وسعة  إلى  أوصلتني  متلّبسا.  عليه  قبضوا  مجرم  مثل 
ربع  رجل  للشاويش.  ”املهرّبات“  وسّلمت  الشارع،  بجانب 
القامة، جينجي، شوفته تقطع الرزق، والظهر أيضا.  ”إلى 
ّية في  أين أنت مسافر سّيدي؟“ سألني. ”إلى القرية الفالن
مرج ابن عامر، حيث أعمل معلما“، أجبت. ”وهل متّد يدك 
إلى أذنك من وراء رأسك، أم من األمام؟“، ومّثل لي بيده.  
مفتش  الكونترول،  على  عيني  وقعت  اللحظة  هذه  في 
السير، العربي، وقد نزل معنا في تلك احملّطة. أشار الرجل 
السفر،  بوليت  إلى  فانتبهت  إلى ساعده،  ابته خفية  بسّب
مشكوكا حتت ساعتي في يدي اليسرى. كان، أذكر حتى 
اليوم، 58 قرشا. األجرة من الناصرة إلى حيفا. إثبات قاطع 
أصال.  الشاويش  عقل  على  تركب  لم  التي  كذبتي  على 
تظاهرت أني أنتحي جانبا لقضاء حاجة، ورميت البوليت 
عدت  املــاّدي.  باإلثبات  كذبتي،  اجلينجي  يفضح  أن  قبل 
بسرعة ملواصلة التحقيق، كأّن شيئا لم يكن.  لم يواصل 
الشاويش التحقيق معي. تأّملني من فوق لتحت ببطء، ثّم 
سألني مباشرة: ”هل أنت عربي أم نصراني؟“ ُفرجت، قلت 
ّيته ومقصده.  ن في عقلي. ”نصراني“، قلت، وقد فهمت 
من  الباص  ركبت  أخرى“.  مرّة  تعملها  وال  اذهب  ”طّيب، 
نهالل إلى العفولة، ومن هناك إلى الناصرة. ومن الناصرة 
الطريق  في  سابقا  يعحبني  لم  الذي  الباص  في  سافرت 
الشرقّية. وصلت البيت فوجدت خبري سبقني إلى البيت. 
جلسْت أّمي إلى جانبي، ودموعها عرض وجهها.  لكن، ملاذا 
البكاء يا أّمي، وأنا قاعد جنبك؟ وصلنا اخلبر أن اجليش 

مسكك بدون تصريح. أجابت مواصلة بكاءها الصامت.
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مؤخرًا وسائل التواصل االجتماعي، ومن 
ثم شاشات التلفزيون، عندما رأيُت أفراد 
موظف  على  تعتدي  إسرائيلية  عائلة 
له  الشتائم  وتكيل  ــالت،  إي في  فندق 
اقترفه  إهانته وإذالله، وكل ما  وتسبب 
الفندق  إدارة  لتعليمات  استجاب  أنه 
اخلوض  هنا  أريــد  فيه. ال  يعمل  الــذي 
في أسباب االعتداء، وال كيفية معاجلة 
لفت  ما  إمنا  الفندق،  إدارة  من  املوضوع 
عنجهية  هو  للكتابة  ودفعني  نظري 
البعض، وعدم احترام اآلخرين وإهانتهم 
وإذاللهم.  إن هذه احلادثة ليست حادثة 
تتكرر  ظاهرة  هي  إمنا  ولألسف،  شــاذة 
يتورع  فال  مكان،  كل  وفي  باستمرار 
غير  بأيديهم،  القانون  أخذ  عن  هــؤالء 
آبهني بالقانون وال بالقيم االجتماعية، 
ــاً، الــضــرب  ــاح ــب ــح م فــكــل شـــيء أصــب
وإذالل  اإلهــانــات  وتوجيه  ــداءات  ــت واالع
اآلخرين. فيعتقدون أنه بالنقود يستطيع 
شراء البشر ال خدماتهم فقط، ومن حقه 
كما  متامًا  ويذّلهم،  عليهم  يعتدي  أن 
العبيد. كما  كان يتعامل األسياد مع 
أننا فقدنا الصبر والقدرة على التحّمل، 
ـــرى كــيــف يتصرف  ن ــات  ــرق ــط ال فــفــي 
من  مع  يتعاملون  وكيف  السائقون، 
فعلى  بالفعل.  أخطأ  إذا  يخطىء، هذا 
سبيل املثال عندما يقود ُمّسن سّيارته 
الشتائم،  عليه  تنهال  كيف  ببطىء، 
وكونه  ظروفه،  ومقدرين  محترمني  غير 
ُمسنًا بطيء احلركة وردود فعله بطيئة، 
إشارة  لون  تغّير  إذا  له  الويل  والويل 
املرور للون األخضر وبقي السائق لثانية 
واحدة واقفًا ولم تنطلق سّيارته. وكم وكم 
من املرّات اصطدمت باإلسرائيليني في 
وهناك  البالد،  خارج  والفنادق  املطارات 
حّدث وال حرج، كيف يتصرفون وكيف 
واملضيفات،  املضيفني  مع  يتعاملون 
وكيف يتعاملون مع موظفي االستقبال 
نقل  ولــألســف ال  الــفــنــادق. ونحن  فــي 
من  فكم  اإلسرائيليني،  عن  عنجهية 
األردن  في  التقيتهم  الذين  األشخاص 
ومصر، كانوا يتعاملون بتعالي وازدراء 
جتاه األردنيني واملصريني. وهنالك حادثة 

لم أستطع نسيانها، إذ التقيت بسائق 
وعندما  ومحتقناً،  غاضبًا  كان  ــي  أردن
لي   سرد  احتقانه  سبب  عن  استفسرُت 
اسرائيل  من  عرب  مواطنني  مع  قصته 
ومتنيت  نفسي،  مــن  أخجل  جعلتني 
األرض  تنشق  ــو  «ل اللحظة  تلك  ــي  ف
أن  السائق  ــذا  ه حّدثني  وتبلعني». 
سائحني عرب من اسرائيل دفعوا مبلغًا 
من املال مقابل أن يرافقهم هذا السائق 
هذا  وبالفعل  ــوم.  ــي ال ــوال  ط بسّيارته 
شعر  النهار  منتصف  وفي  حصل،  ما 
املطاعم  أحد  فقصدوا  باجلوع،  السواح 
في مدينة عمان، وأثناء انتظار السائق 
لهم توجه إلى كشك قريب وتناول رغيفًا 
وصادف  جوعه،  ليسكت  الشوارما  من 
أن عاد أحدهم للسّيارة فشاهد السائق 
دفعنا  «نحن  يصرخ  فأخذ  يأكل،  وهو 
ثمنك وال يحق لك أن تفعل شيئًا سوى 
خدمتنا»، واستمر في توجيه االهانات 
النقود  الــســائــق  ــى  رم أن  ــى  ال املُــّذّلــة 
عدت  وإذا  غاضباً.  املكان  وغادر  أرضًا 
التواصل  وسائل  بثتها  التي  للمقاطع 
حادثة  أيــضــًا  فشاهدُت  االجتماعي، 
مضيفي  على  إلسرائيليني  ــداء  ــت اع
أقولها  وأنا  الشكوالطة.  بسبب  طائرة 
بكل وضوح، صّدقوني ال حاجة لسبب 
ليتم االعتداء على أّي شخص، في أّي 
مكان، ألننا فقدنا القيم واملبادىء، وهذا 
املدارس،  البيوت ومن ثم  األمر بدأ في 
ــاح، والــقــانــون عاجز عن  ــيء مــب كــل ش
مشهد  ففي  عليهم.  املُعتدى  حماية 
الطائرة شاهدُت النساء تكيل الشتائم 
وتصرخ بشكل ُمقزّز على املضيفني، ولم 
يكن هنالك من يردعهن، أو يضع حدًا 

لوقاحتهن. 
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يصادف بعد غد األحد، الثامن من آذار، يوم املرأة العاملي، وتأتي هذه 
املناسبة التي عمت العالم بأسره لإلشارة إلى مكانة املرأة ودورها في 
املجتمع، وأشغالها وأعملها ووظائفها التي تقوم بها جنبا إلى جنب 
العربية، في  املرأة  أحيانا كثيرة. ولعل  بل وتتفوق عليه  الرجل  مع 
العالم العربي هي بأمس احلاجة إلى التقدير والدعم والتشجيع، رغم 
الثورات  في  الرجل  شاركن  اللواتي  كثيرات،  نساء  إليه  وصلت  ما 
القضاء  وسلك  املختلفة،  السلطات  وفي  احلكومات،  وفي  العربية، 
يزال  قليال، وال  يزال  ولكن عدد هؤالء ال  احلياة.  وغيره من مجاالت 
بالتمييز والتفرقة. وفي بعض  املرأة  الذكوري يتعامل مع  مجتمعنا 
مجتمعاتنا العربية، كانت املرأة محط اهتمام املربني واألدباء والشعراء 
ووسائل اإلعالم، في معركة دامت عقودا طويلة ولم تنته بعد. فحتى 
نبقى  متى  وحتى  ووالدة؟  إجناب  كــأداة  ــرأة  امل إلى  ننظر  نبقى  متى 
بيتها،  شؤون  إدارة  على  قادرة  وغير  عاجزة  بأنها  املرأة  مع  نتعامل 
وعائلتها، ومجتمعها؟ وحتى متى نبقى نعتبر املرأة نصف املجتمع، 
أو ربعه أو أنها الضلع القاصر فيه، وغيرها من ألقاب الدون والتحقير 

والتقليل؟ 
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املرأة ليست نصفا وال ربعا، بل هي مجتمع كامل وقائم إلى جانب 
والتربية  اإلدارة  على  ــادرة  ق وهي  والقائم،  الكامل  الرجل  مجتمع 
واإلجناب والبناء والقيام باملهام واألعباء املنزلية والعملية، واالقتصادية 
واملهنية. فهي تعمل في املصنع واملكتب واملستشفى والبيت، وفي 
احلراسة والشرطة واإلدارة والتعليم وكافة مرافق احلياة.  فاملرأة شريكة 
وإجنازاتها عن  أعمالها  تقل  وال  املجتمع،  هذا  في  ومتكاملة  كاملة 
عدم  على  نحرص  وقد  واإليجابية.  السلبية  النواحي  بكافة  الرجل 
اجلانب  في  نبقى  لكي  عنها  نتغاضى  أو  السلبية،  أعمالها  ذكر 
قدام  احلبل  على  الوسخ  غسيلنا  ننشر  ال  ولكي  لها،  التشجيعي 
الناس، ولكي ال نشّهر ببناتنا ونسائنا، ونحافظ على عرضنا الذي 
الطرف  ونغض  شرفنا  نستر  ولكي  احلائط،  عرض  نضربه  ما  كثيرا 
عن سيئات تربيتنا. وإذا اتخذنا النواحي السلبية، وهي شائعة في 
ما تفعله املرأة في هذا املجتمع املشترك، جندها تبادر في كثير من 
متاما  واملخالفات،  والتجاوزات  السلبية  األعمال  ممارسة  إلى  األحيان 

كالرجل. 
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أال جند بيننا نساء مدمنات على املخدرات واملسكرات؟ أال جند بيننا 
سارقات وعندما يقبض عليهن يقدمن للمحاكمة ويتعرضن للسجن؟

جند  أال  لها؟  واملروجات  الدعارة  على  واملشجعات  الزانيات  جند  أال 
يخالفن  اللواتي  أال جند  بالرجل إلغوائه؟  يتحرشن  اللواتي  املغريات 
القانون، وال يكترثن بالنظام؟ أال جند اللواتي يطلقن األلفاظ البذيئة 

والشتائم؟ أال جند اللواتي يحملن اآليبد أو اآليفون وكأنه عشيقهن؟
أنفسهن  مع  سائدة  اجلنسية  واأللعاب  واملكاملات  احملادثات  جند  أال 
أو مع الرجل؟ أال جند اللواتي ميارسن العنف الكالمي في معاملتهن 
بدافع األذى؟  أال جند اللواتي يقمن بأعمال العنف املعنوي بدافع الشر 
جتاه األقربني أو األبعدين؟  أال جند اللواتي يعتدين باإلهانات اجلسدية 
وإحلاق الضرر وحتى ارتكاب اجلرمية؟ كل هذا جزء بسيط مما ميكن للمرأة 
أن تقوم به في مجتمعنا هنا، ولنسمع ما تقوله املرأة األجنبية، بل هو 
أكثر بكثير. فإذا أخذنا مسألة الزواج والعشق والدعارة التي ميارسها 
كل مجتمع، جند املرأة األجنبية تقول أنا املسؤولة عن جسدي، وهذا 
اجلسد لي ومن حقي أن أفعل به ما يحلو لي. وإذا تدخل األهل، وقلما 
يفعلون ذلك، لكي يبعدوا البنت أو الزوجة عن تعاطي املخدرات أو 
الدعارة، فهي تصرخ في وجههم: أنا حرة، وهذا جسدي ال جسدكم، 
ولي مطلق احلرية بالسلوك والتصرف الذي أراه مناسبا. وإذا غادرت 
البيت لتساكن عشيقها أليام أو شهور وتعود إلى البيت وقد حملت 
طفلها بني ذراعيها تقول لها أمها، ال بأس، ولكن ال تقومي بذلك مرة 
أخرى. وفي املرة األخرى تقعل السبعة وذمتها ولكنها جتهض جنينها 
الذي ال ذنب له وال جرم اقترفه بل هي التي جنت عليه.  وفي إحدى 
الدول العربية، تونس، رأينا سوق الدعارة واملواخير منتشرة في البدة 
القدمية من العاصمة تونس، وحتديدا في منطقة القصبة، ترى الفتيات 
العمل  بهدف  أنفسهن  األمهات  حتى  أو  القوادات  ترعاهن  اللواتي 
الرجال يبحثون  الواحدة منهن: إن  الرزق من فروجهن، فتقول  وكسب 

عن الدعارة وميارسون الزنى، مع من؟ مع النساء. وكيف يفعلون ذلك؟ 
باخلفاء والستر طبعا؟ فلماذا يخون الزوج زوجته سرا وهي تعلم أنه 
ألنها  خيانة  هذه  تعود  ال  ذلك  على  هي  توافق  فعندما  سيخونها، 
الذين  الرجال  نستقبل  البيوت  هذه  في  وهنا  بينهما.  باملوافقة  تتم 
يرغبون مبمارسة اجلنس اآلمن، ليس في الشارع العام وال في احلديقة 
العامة وال بني اخلراب والدمار، وال خلف األسوار وال بني املزابل، بل في 
املرأة صحيحة  أو  الفتاة  وتكون  نظيف،  فراش  وعلى  نظيفة  أماكن 
اجلسم خالية من األمراض اجلنسية، وقد تعرضت للفحص الطبي كل 
أسبوع، وال أحد يعتدي عليها أو على الرجل، حتى أن احلراسة تكون 
مشددة في هذه املنطقة كلها. كما نقدم للرجال واجبات الضيافة لقاء 
جند  أخرى  مجتمعات  إلى  نظرنا  وإذا  للفتاة.  سيدفعه  الذي  املبلغ 
ذلك يتمثل مبراسم مقدسة، ولألسف أخذ الزنى يتحلى بصور الزواج، 
والترويج له هو التزويج بحد ذاته، وتعددت أنواع الزواجات وأساليبها 
إلى  عني  برمشة  حتول  واملمنوع  حالال،  أصبح  احلرام  وكأن  وأسماؤها. 
مسموح، وقضاء ليلة واحد فقط ال غير مع اخلليلة، ودفع مبلغ لها 
مقابل قضاء ليلة من ألف ليلة أصبح متاحا، وحتى قضاء ساعات 
الزنى  انتشار  ننفي  نحن  بينما  مرغوبا.  أصبح  فقط  سويعات  أو 
االنفصال،  أو  الطالق،  ومصيرهما  والزانية،  الزاني  وننبذ  والدعارة، 
أو الرجم أو القتل باسم احملافظة على شرف العائلة، وغير ذلك من 

العقوبات املجتمعية.
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التي متارسها متاما كالرجل، فإن  املرأة  نلفت إلى سلبيات  أننا  وكما 
فهي  ولذا  حياته،  في  الرجل  عنها  يعجز  قد  بقدرات  تتحلى  املرأة 
تتفوق عليه، وتتبوأ مكانة مرموقة أكثر منه في املجتمع. وأبرز ما 
على  وقدرتها  اإلجنــاب،  على  قدرتها  هو  املجتمع  ألجل  املرأة  تفعله 
الرضاعة وقدرتها على التربية وحرصها على سالمة وليدها وصحته. 
وإذا حتدثنا عن املرأة عموما فإن احلديث عنها يكون إنسانيا، وليس 
لنا فضل في ذلك، ألنها هي املرأة كذلك بطبعها وطبيعتها. وأما إذا 
حتدثنا عن اخلاصة فيصبح احلديث عن الزوجة، واألم، والبنت واألخت 
والقريبة ومن ذات اللحم والدم. فمن أقرب من املرأة إلى زوجها وأخيها 
هي  اخلاص  مجتمعنا  في  ــرأة  امل إن  نقول  ولذا  منها.  وأبيها  وابنها 
الساهرة أبدا، وهي احلريصة دوما، على عائلتها. كما تخدم نفسها 
وتقدمه  راتبها،  على  وحتصل  أجرا  وتتقاضى  العمل،  في  وعائلتها 
يقيدها  ال  والذي  واملختلف،  املتنوع  عملها  في  وتساهم  لعائلتها، 
قيد وال يحدها حد أو شرط لكي تقوم به. حتى أن بعض املؤسسات 
املرأة في  استقبال  بوجوب  التي تقضي  القوانني  أصبح تشرع وتسن 
صفوفها، وضرورة أن تكون امرأة في عضويتها. والقانون يحتم على 
للرجال  مفتوحا  يكون  أن  مزادا  أو  عطاء  أو  مناقصة  يعلن  من  كل 
والنساء، وأن تكون الفرص متساوية بني الرجل واملرأة في هذا املجال. 
أو  املسؤول  أو  املدير  هذا  اختيار  في  ــرأة  امل على  الرجل  يفضل  وال 
الوظيفة، بل يجب أن يتضمن بندا يقول إن هذا اإلعالن هو بصيغة 
املذكر ولكنه يشمل النساء على حد سواء أيضا. بل تكون معطيات 
في  الراجحة  العملية هي  واخلبرة  املهني  التأهيل  أو  الذاتية  السيرة 
هذا التعيني. ومن املؤسف القول إن املرأة في املجتمعات العربية غير 
متساوية احلقوق مع الرجل، وأبرز حاالت الظلم واجلور بحق املرأة هو 
املجتمع  في  متأصلة  متفشية كظاهرة  تزال  التي ال  واألمية،  اجلهل 
العربي. وتفيد املعطيات أن األمية في أوساط النساء العربيات تزيد 
عن خمسني أو ستني باملائة، وأن املجتمع الذكوري ال يشجع املرأة على 
التعلم والعلم بصورة عامة، بل تقتصر على اخلاصة، مما يبقي املرأة 
بدرجة أو حتى درجات دون الرجل.  وفي مجتمعنا نرى املرأة أفضل 
حاال مما هي عليه في الدول العربية، ولكن تبقى املسألة الثقافية، 
واألفكار املسبقة التي نحملها عن املرأة سائدة وبغير حق. ولذا علينا 
أهم،  اعتبارات  املرأة  منح  نحو  بأفكارنا  والتقدم  مفاهيمنا،  تغيير 
من  والقريبة  والبنت  واألخت  األم  ألنها  أعلى،  ومكانة  أسمى  ومنزلة 
حلمنا ودمنا.. وتقدم املرأة يعني تقدم املجتمع، وثقافته من ثقافتها، 

وتربيته من تربيتها وسالمته من سالمتها وكل حياته من حياتها. 
النبيل،  والبذل  العطاء  ودوام  والتألق،  ــراق  اإلش دوام  للمرأة  نتمنى 
واالستمرار في قيادة املجتمع الذي هو بحاجة ملحة لها. وكل العام 

وأنت بخير.             
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كل عام وانت...
على األخبار...

ستارة.
الوانها... مؤامرة

تعزفها... أحالمك.
والكون على سبابتك

متّسدينه...
باالٓهات... التائهة...

على صدرك.
وتخفت كل االصوات

™
ي الليل... ف

ُتَزُف الهمسات...
على ذهول األفئدة.

تسأل عن سبات...
في ابتساماتك...

املتاللئة.
مرسى الكلمات...

واألهواء الالهثة...
على صهوة أسطورة.
حتضنني الضباب...

وتلوّحني به...
منارة...

لكل اجلهات.
ينه على قلوب... تعزف

باحلب مسكونة
™

أيتها التفاحة... 
املدلّلة...
باخلرافة.

على مائدة السماء 
بشر. وال

أّيتها اجلهار الراكض...
ة ي راق في علوم احلب ال

بالدة... توّدعني ال
واملراثي.

ا املرايا... وحتي
بانعكاسات جديدة

™
يشّع الدفئ...
في عينيك.

يذوب الثلج...
صور... وحكايات
وتصغر املسافات

النا... أنت خي
ال معنى لنا...

اّال...
حني يكون العالم...

كما... أنت.
عذابات... عذبة

واضاءات المعة...
في مهب االرجتافات.

رذاٌذ منعش...
يولم كّل التخّيالت

بحر عن... عرائس ال
بر يعّمرن ال

بالساللم املنتشية...
واكليل...

بدايات لكل ال
™
حيفا طمرة 
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كشفت العاصفة األخيره أكبر كنز من عمالت الذهب حتى اآلن في إسرائيل، 
والتي عثر عليها في قاع ميناء قيسارية األثري. حيث قام مجموعة من 
الغطاسني الهواة، بعد العاصفة بالغوص في ميناء قيسارية األثري.  وفقا 
ألقوالهم، أعتقدوا في البداية أن العمالت ليست حقيقية بل هي عمالت 
حقيقية،  العمالت  بأن  تأكدو  أن  وبعد  لــألوالد.  الشوكوالتة  من  مصنوعة 
رفعوها إلى الشاطئ لتبليغ مدير نادي الغطس، والذي قام بدوره بإبالغ وحدة 

اآلثار البحرية في سلطة اآلثار. 
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من  مصنوعة  نقدية  عملة   2000 قرابة  واستخراج  العثور  مت  اآلن،  حتى 
الذهب وهي في حالة ممتازة، حيث أنها لم تكن بحاجة للتنظيف والصيانة 
في املختبر. ذلك، ألن الذهب ال يتأثر بالهواء أو املاء، ولهذا يسمى «املعدن 
األصيل». وأقدم عملة موجودة في هذا الكنز ُصكت في مدينة «باليرمو» 
في صقليا، خالل النصف الثاني من القرن التاسع امليالدي. وأكثرية العمالت 
 1021  –  996 السنوات  (بني  احلكيم  الفاطمي  اخلليفة  عهد  إلى  تعود 
ميالدي) وابنه الظاهر (1021 – 1036 ميالدي)، وقد ُصكت هذه العمالت 

يجدر  أفريقيا.  في مصر وشمال 
كانت  العمالت  تلك  أن  ــر  ــذك ال
الصليبية  الفترة  خــالل  متداولة 
الشاطئ  مــدن  في  خاصة  أيضا، 
واملوانئ التي شهدت حركة جتارية 
ــى بعض  ــرت عــل ــه ــة.  وظ ــي ــامل ع
باألسنان،  العض  عالمات  النقود، 
التجار  أسنان  أنها  احملتمل  من 
حقيقة  من  التأكد  حاولو  الذين 

الذهب، إذ كان متبعا آنذاك فحص الذهب بهذه الطريقة. وبعض هذه النقود 
كانت حتمل عالمات التداول املستمر، بينما كان هنالك جزء بحالة ممتازة، 
كما ولو أنه صنع في هذه األيام. اجلزء األكبر من النقود من فئة الدينار، إال 
املصنوعة من  غرام   4 الدينار  ويزن  دينار.  ربع  أو  قيمته نصف  بعضها  أن 
الذهب الصافي (%99.9 من الذهب) وقد مت حتديد قيمته في تلك الفترة 
على أنه يساوي 24 قيراط. يفترض عدد من الباحثني أن هذا هو مصدر 
إستعمال كلمة «قيراط» لتحديد قيمة الذهب في أيامنا: القيراط كان يزن 
الكلمة  أصل  قيراط.   5 يساوي  الواحد  الغرام  200 مليغرام مما يعني أن 
من اليونانية وهي تعني بذرة اخلروب ذلك، الستعمال بذور اخلروب في وزن 
املعادن الغالية مثل الذهب، خاصة أن بذور اخلروب متساوية الوزن في كل 
 24 الصافي  الذهب  دينار  قياس  فكان  الفاطمية  الفترة  في  أما  العالم. 
قيراط. من هنا، كلما قّلت كمية الذهب فقد صغر القيراط. على سبيل املثال 
فإن 24 تعني الذهب الصافي بينما 18 قيراط تعني أن التحفة تشمل 

فقط %78  ذهب بينما 12 قيراط تعني انها تشمل فقط %50 ذهب. 

W	U� W; ≠ WOL�UH�« WJKL*«
تولت العائلة الفاطمية احلكم خالل القرن العاشر بعد احتالل مصر عام 969 
ميالدي. وهم من الشيعة، أصلهم من سوريا إال أنهم أقاموا اخلالفة األولى 

لهم في شمال أفريقيا (تونس في أيامنا). جلبو 
إلى مصر أساليب جتارية، التي كانت مميزة لغرب 
حوض البحر املتوسط. أدت سياستهم الى إزدهار 
الرغم  على  املتوسط،  حوض  في  والتجارة  املالحة 
حكم  فترة  خالل  جرت  التي  الكثيرة  احلروب  من 
الفاطميني.  وفقا للتقارير املالية في تلك األيام، 
كان في خزينة الدولة قرابة 12 مليون دينار من 
الذهب. وأثناء فترة حكمهم، مت تطوير قيسارية 
ومدن الساحل، وبنيت حولها األسوار، وكانت مقر 
مصر،  في  املركزي  اُحلكم  الى  خضع  الذي  احلاكم 
وكان حتت تصرفه قوة عسكرية التي حرست املدينة 
من هجمات األعداء. إحدى ميزات تلك الفترة هو 
اتساع التجارة العاملية: في شرق املتوسط أبحرت 
هذه  احلربية.  السفن  جانب  إلى  التجارية  السفن 
لم  والصليبيني  اإلسالمية  الــدولــة  بني  التجارة 

السلمية.   الفترات  خالل  اكثر  ازدهــرت  بل  احلرب  حاالت  في  حتى  تنقطع 
وقد  املــزري،  امليناء  الرغم من وضع  الفترة على  تلك  قيسارية في  ازدهــرت 
وصفها الرحالة «املقدسي» في كتابه الذي وضعه عام 958 ميالدي، على 
املنيعة.  الزراعية اخلصبة وسورها  أنه وصف أرضها  املدن، كما  أجمل  أنها 
تلك األسوار، التي لم يستطع الصليبيون اختراقها عام 1099 حني كانوا 
ملدة أسبوعني استطاعوا  بعد أن حاصروها  القدس. وفقط  إلى  في طريقهم 

احتاللها في تاريخ 17 أيار 1101.
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تعتبر هذه الثروة، دليال مميزا ونادرا جدا عن احلياة في تلك الفترة. يجدر 
الفاطمية في بالدنا نادرة جدا، حيث  الفترة  الذكر أن الكنوز والثروات من 
في  الفاطمية:  الفترة  تاريخهما  فقط،  كنزين  على  اآلن  حتى  العثور  مت 
قيسارية األثرية عام 1995 والذي شمل 125 حتفة، من املعادن املصنوعة 
من الفليز والنحاس. بينما عثر على الكنز خالل احلفريات األثرية في طبريا 
عام 1998 وشمل أكثر من 800 حتفة مصنوعة من البرونز، جميعها من 

األدوات اليومية مثل الشمعدان، األطباق وما شابه ذلك.  من الصعب حتديد 
على منت  كانت  أنها  األبحاث، سوى  من  املرحلة  هذه  في  العمالت  مصدر 
سفينة ال نعلم أين كانت وجهتها، وأنها غرقت آنذاك في ميناء قيسارية. 
من احملتمل أنها حملت أموال الضرائب إلى السلطة املركزية في مصر، حيث 
تروي املصادر التاريخية عن جباية الضرائب في تلك الفترة، إذ توجب دفع 
التي  الرأس  ضريبة  إلى  إضافة  الزراعي،  احملصول  نصف  بقيمة  الضريبة 
ضريبة  كانت  قيراط.  وخمسة  الذهب  من  دينار  وهي  آنــذاك،  سائدة  كانت 
الرأس تفرض على الشخص دون عالقة مبدخوله. احتمال آخر، هو أن تلك 
األموال كانت في طريقها إلى قيسارية، لدفع رواتب جنود اجليش الفاطمي، 
الذين كانوا في قيسارية للدفاع عن املدينة وحراستها. واحتمال أيضا أن تلك 
النقود تابعة خلزينة سفينة جتارية كانت تعمل مع مدن الشاطئ في البحر 
املتوسط وغرقت في هذه املنطقة. وحدة اآلثار البحرية في سلطة اآلثار سوف 
تباشر احلفريات في املوقع، على أمل أن تفك رموز األحجية وتنال اإلجابات 

على تلك األسئلة.
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«الذين عثروا على الذهب، هم مثال للمواطنة الصاحلة، وفي احلقيقة قلبهم 
من ذهب. هم يحبون بالدهم وتراثها العريق» هكذا وصف مدير وحدة اآلثار 
البحرية في سلطة اآلثار، الغطاسيني الذين عثرو 
نادرا ما جند  اآلثار.   وأبلغوا سلطة  النقود  على 
هذا  مبثل  للقيام  والنزاهة  بالشجاعة  يتحلى  من 
عقول  الذهب  يشغل  كم  املعروف  فمن  العمل: 
يستعملون  الذين  الكنوز،  عن  والباحثني  البشر 
غير  تلك  حتى  عليه  للعثور  الوسائل  شتى 
األثرية  املواقع  تخريب  إلى  يؤدي  مما  القانونية، 
والتاريخ  التراث  بقايا  معها  لتختفي  وتدميرها، 
الى  التنويه  يجدر  بالدنا.  عرفته  الــذي  العريق 
األثرية  التحف  أن  على  ينص،  اآلثــار  قانون  أن 
هي ملك الدولة، ومن ال يعلن عن التحف التي 
بشكل  موقعها  من  يخرجها  او  عليها  يعثر 
مخالفا  يعتبر  فيها،  ويــتــاجــر  ــي  ــون قــان غير 
من ــوات  ســن  5 حتى  تصل  وعقوبته  للقانون 

 السجن الفعلي.
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نحن مجموعة من األطباء العرب أبناء هذا الوطن وهذا الشعب، رأينا من 
واجبنا الوطني واألخالقي، أن نتوجه إليكم في هذه الظروف احلرجة، لكي 
نعبر عن تأييدنا ودعمنا للقائمة املشتركة النتخابات الكنيست القادمة، 
وذلك متاشيا مع نضال شعبنا ضد الهجمة العنصرية التي نتعرض لها، 
من كل حكومات إسرائيل املتعاقبة. نحن نرى بهذه القائمة املمثل األفضل 
للنضال من أجل حقوقنا القومية والسياسية واليومية. لننطلق جميعا 
أفرادا أو جماعات، أشخاصا وهيئات، أحزابا وتنظيمات إليصال أكبر عدد 

من مرشحينا من القائمة املشتركة إلى الكنيست.
د. محمد عمري، د. فؤاد زعاترة، برروفسور احمد محاجنة،  د. عوني يوسف،  
د. منير قرواني، د. سليمان سواعد،  د. حبيب شحادة،  د. اسامة ابو ريا، 
 د. صقر خمايسة،  د. بشارة منصور،  د. سالم بالن،  د. جوني خرعوبة،   
ــرورة،  د. ابراهيم مغامسة،  د. عنان عباسي، د. باسم  د. سليمان زع
صعب،   د. عمر ابو علوان، د. صالح ابو غوش،  بروفسور احمد عسلية،  
د. زاهي يوسف،  د. محمد طه،  د. زيد احمد،  د. سميح غطاس، د.نزيه 
شحادة،  د. هاني فاهوم،  د. حسن ابو احمد،  د. سامي ابو  الهيجا،  دد. 
فهيم خمايسي،  د. زياد محاميد،  د. سارة محاميد،  د. نبيل خوري،
د. امني عــدوي،  د. فكتورعساف،  د. هنري حــداد،  د. باسل فاهوم،

د. هشام عرفات،  د. حسام عمري، ،  د. عادل طه،  د. جورج داود،  د. داوود 
غطاس،  د. سعيد دراوشه،  بروفسور رياض اغبارية،  د. سمير خطيب،  
د. محمد حجازي،  د. سامر مخولي،  د.فؤاد خشيبون،  د. محمد عواوده،  
د. نبيل ابو يونس،  د. معاوية طه،  د. محمود دالشه،  د. نضال اسدي،  
د. عالء سلطي،  د. عبد الغني طه،  د. حسام عزام،  د. كارم ابو الهيجا،

د. عصام مقلشي،  د خولة خوري،   د. جمال ابو احمد،  د. وفاء شبيطة،  
د. نوفا خطيب،  د. خالد شيخ احمد،  د. مأمون ابو الهيجا،  د. امجد 
سعدي،  د. رانيا عقي،  د. محمد بدارنة، د. اسعد سمعان،  د. نزيه 
ابو عماره،   د. مسيم بشاره، ابو يونس،  د. هشام  نبيل  عمري، د. 

د. نضال مواسي ،  د. هاني حنا،  د. عارف سالمة،   د. حكيم ابو راس،  
د. جالل كعبية،  د. مهنا سمعان، د.  بسام مصاروة،  د. عز الدين خاليلة،  
د. محمد بدارنة،  د. احمد رابي،  د. ماجد كبها،  د. سواعد اشتيوي،
د. نادر خضر،  د. ميسم شهاب،  د. عمار كناعنة،  د. مهدي جوهر،
د. محمد داوود،  د. داوود غطاس،  د. الياس جروس،  د. جريس حكيم.

لقد مت إعداد هذا البيان من قبل مجموعة من االطباء ولم نتمكن من 
التواصل مع كافة االطباء املعنيني. ميكن التواصل مع الطاقم املبادر من 

خالل ارسال رسالة موافقة نصية على الهاتف التالي:
2062679-050  أو على البريد االلكتروني التالي:

a.agbarya@rambam.health.gov.il
 a.agbarya@rambam.health.gov.il 

 

في  االبتدائية  املرحلة   احتفلت 
مؤخرا،  الرسمية  الكرمة  مدرسة 
بعيد غرس األشجار، الذي تخلله 
املدرسية،  الفعاليات  من  عــدد 
ــات  ــات ــب ــن ـــال وال ـــت كـــغـــرس األش
ــة  ــدرس ــقــة امل ــات وحــدي ــاح ــي س ف
ــوحــات  ــر ل ومــحــيــطــهــا. وحتــضــي
ــاتــات،  ــب ــن ـــول ال ــيــة ح مــعــلــومــات
الشجرة  أهمية  عــن  والــتــحــدث 
فعاليات  خــالل  مــن  ــوائــدهــا،  وف
واجتماعية،  تربوية  تعليمية 
محوسبة،  ــيــات  فــعــال قــصــص، 
شعبية،  أمثال  أشعار،  أغاني، 
األعشاب  مــن  مشروبات  إعـــداد 
األعــشــاب  أهمية  عــن  ــث  واحلــدي

الطبية.  ويهدف هذا اليوم، الذي 
تعزيز  ــى  إل عامليا،  بــه  يحتفل 
قيمة  ــرس  وغ اخلــضــراء،  الثقافة 
والبيئة  األشجار  على  احملافظة 
في نفوس الطالب، والتعرف على 
أهمية األشجار وفوائدها، وتطوير 
بني طالب  االجتماعية  العالقات 
ـــة كـــوحـــدة اجــتــمــاعــيــة.  ـــدرس امل
أمنــاط  على  الــطــالب  يعتاد  وأن 
ــم في  ــه ــس ـــة ت ـــام ــة ه ــي ــوك ــل س
نافعني  ـــــرادا  أف ــالب  ــط ال جــعــل 
ومجتمعهم.  وبيتهم  ألنفسهم 
اخلضراء،  املساحات  رقعة  ــادة  وزي
بزرع الطبيعية  الغابات  وترميم 

غابات احلرجية. 
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ارچـيلة مع خلطة“ ليلى“ الفاخرة

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

فقط بـ 30 ش.ج
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422015 —«–¬ 6  WFL'«

 „öOLOÝ  ÂbIð  œö³�«  w�   uÐ«
 -  Íc�«Ë  Spit≠up Relief
 Èb�  jAI�«  s�  qOKI²K�  Ád¹uDð
 vKŽ  ÊËcG²¹  s¹c�«  ‰UHÞ_«
 ÊuDAI¹Ë  ‰UHÞ_«  ÂUFÞ  W³O�dð
 Ê√  s�  ržd�«  vKŽ  Æ—dJ²�  qJAÐ
 Ê«  ô≈  ‰UHÞ_«  5Ð  dA²M�  jAI�«
 Ác¼  œ«œeð  U�bMŽ  ÊuIKI¹  w�U¼ô«
 ÈuJA�« w¼ pKð  ¨UOKLŽ Æ…d¼UE�«
 ¨‰UHÞ_« W¹cGð ‰U−� w� …—bB²*«
 YKŁ  s�  d¦�√  vKŽ  dŁRð  w¼Ë
 Êu�ËUM²¹  s¹c�«  ¡U×
_«  ‰UHÞ_«
 v�≈  W�U{≈ Æ‰UHÞ_« ÂUFÞ W³O�dð
 ¨rNI�«d¹  Íc�«  ÃUŽe½ôUÐ  —uFA�«
 5Ð oK� —bB� jAI�«  ÊuJ¹ bI�
 Èdš√  W'UF�  ·«dÞ√Ë  w�U¼_«
 ¨ÃUŽe½ô«  ¨¡UJ³�«  tI�«d¹  b�  t½_
 ‰UF��«  ¨ÂuM�«  w�  WÐuF


 v�≈  ÍœR¹ jAI�«  ÊU�  w�U¼_«  iFÐ Èb�  UC¹√Æ«c¼ tÐUý U�Ë ÂUFD�«  ‰ËUMð  i�— ¨ZŽe*«
 hB� wz«cž qŠ d³Ž w¼  jAI�« …d¼Uþ WNł«u* ‚dD�« ÈbŠ≈ Æe−F�«Ë ·u)« ¨◊U³Šù«
 YO×Ð  UłUO²Šô« Ác¼ w³KO� wðQ¹ Spit≠up Relief „öOLOÝ ÆjAI�« …dOðË s� qOKI²K�
 sLC¹ t½« Æ‰UHÞ_« 5Ð dA²M*« jAI�« s� qOKI²�« vKŽ bŽU�¹ wz«cž q¹b³Ð w�U¼_« œËe¹
 WK�UJ�« WOz«cG�« tłU(« w³Kð w²�« ‰UHÞú� ÂUFÞ W³O�dð ÊuKLF²�¹ rN½« ¨UC¹√ w�U¼ú�
 Èb� wLCN�« “UN'« WKŠd*« Ác¼ w� t½«  d�c½ Ê√ rN*« s� Æ—uNý 12  v²Š ÁœôË qOł s�
 rŽb¹  Spit≠up Relief   „öOLOÝ  ¨nÒOJ²�«  s�  …bIF�  WOKLFÐ  d1Ë  —uD²¹  ‰«“  ô  qHD�«
 Æw�U¼_«Ë ‰UHÞ_« 5Ð nOH²�UÐ —uFA�« vKŽ bŽU�¹Æ‰UHÞ_« Èb� wLCN�« “UN'« —uDð
 Spit≠up Relief  „öOLOÝ Ê« ¨v�UF� qHÞ 264  5Ð Ídł« Íd¹dÝ Y×Ð ‰öš s� X³Ł«
 ‰UHÞú� W³�M�UÐ Æ2W¹œUŽ ‰UHÞ√ ÂUFÞ W³O�dð ‰ULF²Ý« l� W½—UI� jAI�« …dOðË s� qKI¹
 ‰UHÞ_« bŽU�¹ Spit≠up Relief  „öOLOÝ ‰UHÞ_« ÂUFÞ W³O�dð Êu�ËUM²¹ s2 ¡U×
_«
 Spit≠up  „öOLOÝ  w�  “—«  ¡UA½  ∫WO�U²�«  ‚dD�UÐ  W'UF*«  ·«dÞ_«  w�UÐ  Ë√  w�U¼_«Ë
 t½U� qHD�« …bF� f�ö¹ U�bMŽ UAM�« «c¼ —̈dJ²*« jAI�«  lM�  w�  lłU½  t½«  X³Ł«  Relief
 WOðU³½  u¹“ W³O�dð Æ¡Íd*« v�« W³O�d²�« …œuŽ s� qKI¹ w�U²�UÐË Î «b�Uł `³B¹ Ê« v�« qO1
 vKŽ bŽU�¹ t½«  ‰UHÞô«  ·ô¬  qLý Y×Ð w� UOLKŽ X³Ł«  ¨qO½ X¹“ ÊËbÐ ¨rCN�«  WKNÝ
 qOKI²�«  vKŽ bŽU�ðË ¨WOz«cG�« WOŠUM�«  s� ÂU²�«  œd�«  `M9 W³O�dð Æ3  jAI�« s� qOKI²�«
 —uD²�«Ë  uLM�«  rŽœ  qł«  s�  WÐuKD*«  WOz«cG�«   U³�d*«  vKŽ  W�ËU�*«  ÊËbÐ  jAI�«  s�
 W³�M�UÐ“∫„öOLOÝ W−²M�  uÐ« w� WOLKF�« …d¹b*« ¨nO¹Ëœ XO½Ë— Æ‰UHÞ_« Èb� wFO³D�«
 Spit≠up „öOLOÝ ¨tOKŽ nOH²�«Ë qHD�« Èb� —dJ²*« jAI�« lM� Êœdð wð«uK�«  UN�ú�
 qŠ«d�  w�  s¹bł«u²*«  ‰UHÞú�  WK�UJ�«  W¹cG²�«  œËe¹  ¨rCN�«  qNÝ  t½«Æq(«  u¼  Relief
 jAI¹ pKHÞ ÊU� Ê≈ ÆjAI�« qOKIð qł« s� “—_« UA½ s� W�U{≈ vKŽ Íu²×¹Ë —uD²�«Ë uLM�«
  UłUO²Šô«  w³Kð  ‰UHÞ√  ÂUFÞ  W³O�dð  WÐd−²�  X�u�«  ÊUŠ  b�  t½«  qL²×O�  —̈dJ²�  qJAÐ
 jAI�« …dOðË s� qKI¹ t½« UOLKŽ X³Ł« Spit≠up Relief  „öOLOÝ ÆW�Q�*« ÁcN� W
U)«
 jAI�« s� nOH²K� „öOLOÝ Æ“‰UHÞ_« ÂUFÞ W³O�dð vKŽ s¹cG²*« ¡U×
_« ‰UHÞ_« Èb�
 ¨qO½  X¹“  ÊËbÐ  ¨rCN�«  WKNÝ  WOðU³½   u¹“  W³O�dð  ∫UNO�  U0  ¨WK�UJ�«  W¹cG²�UÐ  œËe¹
 UC¹√Ë  Âu¹eOMG�Ë  —uHÝu�  ¨ÂuO��U�  ÆÂuO��UJ�«  ’UB²�«Ë  ÂUEF�«  W×
  vKŽ  bŽU�¹
 vKŽ  bŽU�ð  w²�«   «—bO¼uÐdJ�«  s�  ’Uš  jOKš  ÆÂUEF�«  W×
  rŽbð  w²�«Ë  D  5�U²O�
 ⁄U�b�«  —uDð  vKŽ  bŽU�ð  5¾ðu�Ë  DHA  Æ“u²�ô ÊËbÐ ¨ «—bO¼uÐdJK�  w�U¦�  ’UB²�«
 V−¹  ÆrCN�«Ë  WŽUM*«  “UNł  —uDð  vKŽ  bŽU�ð  UJOðuOÐ«—UÐË   «bO²OzuOK�uO½  Æ5MOF�«Ë
 Â«dž  375  …u³Ž  w�  ŸU³¹  Spit≠up Relief  „öOLOÝ  Æ‰ULF²Ýô«  q³�  VO³D�«  …—UA²Ý«
 W�dý V�Š ∫dF��« Æœö³�« ¡Uł—√ w�  UO�bOB�«Ë o¹u�²�«  UJ³ý w� œö³�« w� d�u²�Ë

 Æ…bŠuK� ÃÆ‘ 47.35 u¼ dF��« jÝu²� “”uKÐ ‰U²¹«—”
 uÐ« W�dý ‰uŠ 

 hB¹ÆW×B�«  r�UŽ  w�   ôU−*«  v²AÐ  vMFð  ¨WO*UŽ  W�dý  w¼  ©Abbott®   uÐ«
  U−²M�  UNO�  U0  ¨WO×
   U−²M�Ë  W¹Ëœ√  o¹u�ðË  ÃU²½ù«  d̈¹uD²�«  ¨·UA²�ö�  UNÞUA½
 w� UNðU−²M� ‚u�ðË q�UŽ 77000 u×½ W�dA�« qGAð ÆWOBOAðË WO³Þ …eNł√ ¨WOz«cž

ÆW�Ëœ 150 s� d¦�√

 s�  ¡UHA�«  vKŽ  i1  r�  t½√  -bI²Ž«  «–«

 »UBO� qHD�«  œuF¹ Ê√ q³� W¼dÐ ô≈  `ýd�«

 »UB¹  b�  ¨ÊuI×�  r²½Q�  b¹bł  s�  tÐ

  «d�  10  v²Š  `ýd�UÐ  l{d�«Ë  ‰UHÞô«

 WÐU	ù  V³
�«  œuF¹  Æ‰bF*UÐ  WM
�«  w�

 v�≈  WO�UF�«  …dOðu�«  ÁcNÐ  `ýd�UÐ  ‰UHÞô«

 ÆÎ UHOF{ ‰«“ U� ‰UHÞô« Èb� WŽUM*« “UNł Ê√

 s�  d¦�√  p�UM¼  Ê√  u¼  p�c�  w�U{≈  V³ÝË

 Ê√Ë `ýd�«  V³
¹ b� nK²�� ”ËdO� 200
 Í_ «u{dFð ULK� `ýd�UÐ ÊuÐUB¹ ‰UHÞô«

Æ UÝËdOH�« Ác¼ s�

`ýd�« ÃöF� `zUB½ ∫VM&√ «–U�Ë qF�« «–U�
 Íd×Ý ¡«Ëœ „UM¼ fO� t½√ rNH½ Ê√ rN*« s�

 …bŽU
�  ÊuFOD²
ð  rJMJ�Ë  ¨`ýd�«  ÃöF�

 rJMJ1 UL� ¨qC�√ Î «—uFý rN×M�Ë ‰UHÞô«

  «uD)« ŸU³ð« ‰öš s� ¨rN²�UŠ r�UHð lM�

∫WÒO�U²�«

qz«u��« s� wHJ¹ U� qHD�« «uDŽ«
 VOKŠ  qHD�«  vDF¹   d̈Ný√  4  sÝ  X%

 nB½  dLŽ  s�  ¨jI�  VOK(«  qz«bÐ  Ë«  Âô«

 ¡U*« qHD�« ¡UDŽUÐ ¡b³�« sJ1 ‚u� UL� WMÝ

 dO¦J�«  dO�u²Ð  p�c�  Â«e²�ô«  rN*«  s�  ÆÎ UC¹√

 Ë√  qHD�«  d¹dÝ  l�dÐ  v	u¹Ë  ¨WŠ«d�«  s�

ÆqHD�« ”√—

u−K� WÐuÞ— «uHO{«
 qł√ s� T�«œ Ë√ œ—UÐ —U�Ð “UNł «u�b�²Ý«

 r�  «–«  ÆqHD�«  W�dG�  WÐuÞd�«  iFÐ  W�U{«

 —u³M	  `²�  sJ1  —̈U�Ð  “UNł  rJ¹b�  sJ¹

 »U³�«  ‚öž«  rŁ  ¨ÂUL(«  w�  sšU
�«  ¡U*«

 …b*  T�«b�«  —U�³�«  oAM²
¹  qHD�«  „dðË

 ÆWŽUÝ lÐ—

n½ú� w×K� ‰uK×� ŒUÐ «u�b²Ý«
 jG{Ë nK)« v�« qHD�« ”√— W�U�SÐ «u�u�

 ‰uK×� Æd�M� q� w� WO½UŁ 1≠2 …b* ŒU�³�«

  «uMI�«  `²H¹  årOHDHÞò  WŽuL−�  s�  `K*«

 qJAÐ  fHM²�«  vKŽ  qHD�«  bŽU
¹Ë  WOH½ô«

 t½√  u¼  w×K*«  ‰uK×LK�  Èdš√  …eO�  ÆqC�√

 błuð ôË tðœôË cM� qHDK� t�«b�²Ý« sJ1

ÆÂu¹ q� t�ULF²Ý«  «d� œbF�  «b¹b%

 WLŽU½ q¹œUM� Â«b²ÝUÐ qHD�« n½« «u×��«
 V³
²�«  ÂbŽ  qł√  s�Ë  n½ô«  ·UHł  lM�‰
 WIO�—  q¹œUM�  Â«b�²ÝUÐ  `BM¹  ¨rN�  r�_UÐ

 WLzö*«  årOHDHÞò  WŽuL−�  s�  n½ú�

 Íu²%  Æ”U
(«  qHD�«  bK'  ÎUBOBš

 bŽU
ð w²�«  u¹e�« s� W³O�dð vKŽ q¹œUM*«

 bK'«  ΔbNð   UðU³½  W	öšË  fHM²�«  vKŽ

ÆZON²*«

 bK'«  WzbN²�  n½ô«  ‰uŠ  .d�  «uM¼œ«
—«dLŠù«Ë ·U'«

 .d� s¼bÐ `BM¹ bK'« ·UHł lM� qł√ ÊÂ
 åqł≠·√ rOHDHÞò ÆWIIA²*« WIDM*« WzbN²�

 ÃöŽ w� bŽU
¹Ë «dO�u�ô«Ë E 5�U²OHÐ wMž

Æn½ô« ‰uŠ bK'« —«dLŠ«Ë ·UHł

«u³M&
 ÊU�√ wÝd� w� ÂuMK� ‰UHÞô« l{Ë «u³M&

 rN½U� p�c� WFHðd� UN½« `O×	 ÆWÐdŽ w� Ë√

 œU²F¹  b�  qHD�«  sJ�Ë  ¨qC�√  UNO�  Êu�UM¹

 `BM¹  p�c�Ë  ÂuMK�  WOF{u�«  Ác¼  vKŽ

 s� qHDK� …œUÝË «uFCð ô ¨p�c� ÆUN³M−²Ð

ÆÂuM�« ‰öš t�UM²š« s� ÎU�uš tÝ√— l�— qł√

 rLB*«  sKŽ√   “I will tell you a story  ≠  WB�  rJ�  œdÝ«  ·uÝò  Ê«uMŽ  X%
 ¡U²ý rÝu�  ULOLB²� …b¹b'« t²ŽuL−� ‚öD½« sŽ q�uŽ d¼UÝ »UA�« ÍË«dBM�«
 …dJ� oKÐ ÂU� U/≈Ë ¨W�c²³�Ë W¹œUŽ WI¹dDÐ UN{dF¹ Ê√  vÐ√  …d*«  Ác¼ sJ�Ë  ¨2016
 WI¹dÞ  eO1  UL�  Æu¹bOH�UÐ  —uB�  ÷dŽ  ‰öš  s�   ULOLB²�«  sŽ  nAJK�  W
Uš
 UNŁ«bŠ√  WK�K�²�  ¨…—uB�  WB�  ‰öš  s�  sH�«  ‰ULF²Ý«  u¼   ULOLB²�«  ÷dŽ
 U¼œdÝ  r²¹  WOM�  WŠuK�  qL²J²�  W
Uš  vIOÝu�Ë  …d³I*  V¹dž  —uJ¹bÐ  UN²�¡ö�Ë
 2016 ¡U²ý  ULOLBð WKOJAð eOL²ð ÆWKŁU2 dOžË WIOý WI¹dDÐ lOÐUÝ√ —«b� vKŽ
 w¼Ë  W¹cŠ√   ULOLBð  WŽuL−*  W�U{≈  ¨5ðU�HK�  W¾¹d'«  WOJOÝöJ�«   UBI�UÐ
 rO�UBð ‰öš s� WO�«— WI¹dDÐ V¼c�« dBMŽ ‰UšœSÐ “U²9 UL� Æt� W¦�U¦�« WŽuL−*«
 q¹b¼ W¹Ë«dBM�«  «—«u���ô« WLLB� U¼bFÐ ÂuI²� q�uŽ d¼U��  U�dš“Ë  U�uÝ—
 U¹Ëb¹ WO�dŠ WI¹dDÐ  ULOLB²�« WŽUM
Ë cOHM²Ð rC�« qLF�« «c¼ w� W�—UA*« ZM�
 rLB*«  …uŽœ u¼ qLF�«  «c¼ W�U{ X³¦¹ U�Ë Æ2016  ¡U²ý  ULOLBð vKŽ UN−�œË
 rO�UBð  l�  tðULOLBð  iF³�  ’Uš  d¹uBð  ÂuO�  ÂdBM*«  Ÿu³Ý_«  q�uŽ  d¼UÝ
 ‰ËR�*«Ë UO�UD¹« w� ÊuJO½ W�dA� —ÒuB� dNý√ q³� s� p�–Ë ¨U�Ë— w� wAðUÝdO�
 v�≈ W�U{≈ ÊuJO½Ë fJ¹dðU� ‰U¹—u� W�dý W¹UŽdÐË ¨W¹—U& WO*UŽ  U�—U� d¹uBð sŽ
 w�Ë ÆWO�UD¹ô« RAI1 …UM� vKŽ …dýU³� w�U(« dNA�« W¹UN½ tO½u¹eHKð WKÐUI* tðuŽœ
 ¡U¹“_« ÷dŽË rOLBð r�UŽ w� b¹b'« wMH�« qLF�« ‰uŠ q�uŽ d¼UÝ rLB*« l� Y¹bŠ
 s� UCÐ√ U/≈Ë ¡U¹“√ rLBL� jI� fO� «dO³� UŽuMð Íu×¹ qLF�« «c¼ w� Í—Ëœ” ∫‰U�
 qLF�« «c¼ ÃU²½≈ w� X½ËUFð ÆWK�UJ²� b¼UAL� UNł«dš≈Ë UN²LłdðË WBI�« WÐU²� ‰öš
 eOL²¹  rNM�  qJ�  UF³Þ  W×łU½  W�“U−�  tð«–  b×Ð  u¼  Íc�«Ë  b¹bł  o¹d�  l�  rC�«
 ‚u��«  w�  ULOLB²�«  WKOJAð d¹uBð ÊUJ� —UO²š« ‰uŠ U�√ “ÆtMHÐË sI²*«  tKLFÐ
 s�ƒ« U½Q� d¹uB²K� ÊUL� …d
UM�« w� o¹dF�«Ë .bI�« ‚u��«  d²š«” ∫·U{Q� .bI�«
 „d²ý√ Æ“WO*UF�« v�≈ wK;« UMM� qIMð ·uÝ ‚u��«  uOÐË W1bI�« W�“_« Ê«—bł ÊQÐ
 dFA�« rLB�≠…d
UM�« s� …d¹Už“ ÍœU�  ∫s� q� q�uŽ rLB*« V½Uł v�≈ qLF�« «c¼ w�
 —uB�  ¨…d
UM�«  s�  Ê«b¹“  œuL×�  Æ  UHOŠ  s�  Í—œU�  w�UÝ  ¡U¹“ô«  W{—UŽ  ÆÃUOJ*«Ë
 …e¹«eŽ ÂU¼— Æ©ÂöŠô« u¹œu²Ý®wM� u¹bO� d¹uBð≠r×H�« Â« s� ÂöŠô« vO×¹ ÆeKO²Ý

 «—«u���« WLLB� ≠…d
UM�« s� ZM� q¹b¼ ÆqLFK� ÃU²½« …bŽU�� ≠W¹—uÐœ s�

 …bz«d�« r�«uD�«Ë  «œUOF�« s� œbF� eO9  «œUNý XO�ö� w� åÊËd�uý ÊË—Uýò ¡«u� Âb�
 ¡«u� …d¹b� ¨t¹bÝ w³O�ð …bO��« UN²�b� w²�«Ë ÊËd�uA�« W¹d¹b� w� XO�ö�  «œUOŽ w�
 rO�√  YOŠ  ¨W¹d¹b*«  d¹b�  dKG¹—  qOzuLý  —u²�b�«  WI�dÐ  ¨XO�ö�  w�  ÊËd�uý  ÊË—Uý
 5Ð s�  ÆXO�ö� w� ÊËd�uý ÊË—Uý ¡«uK� 2015  WM�� qLF�« d9R� g�U¼ vKŽ qH(«
 …eOL²*«  «œUOF�« —UO²š« - –≈ Xł …œUOŽ X½U� d¹bIð …œUNý X×M Ô� w²�« …eOL²*«  «œUOF�«
 …œu'« dO¹UF� qLAð ◊Ëdý o�Ë UNF{Ë - WOÝUÝ« dO¹UF� o�Ë ¨UNBBð V�Š q�
 Xł …œUOŽ r�UÞ dCŠ  Æ5K�UF�« v{— Èu²��Ë ÍœUB²�ô« 5M�R*« v{— Èu²�� ¨WO³D�«
 a� uÐ√  rýU¼ bO��«  Y¹b( ÎUI�Ë ÆeOL²�«  …œUNý vKŽ ‰uB(UÐ s¹—Ëd�� «u½U�Ë d9R*«
   U�bš ÂbIð UL� ¨s�R� 7000 w�«u( UNðU�bš Xł …œUOŽ d�uð Xł …œUOŽ w� Í—«œù« d¹b*«
  UÞUA½ ¨WOŽUL²ł« WK�UŽ ¨W¹cGð WOzUBš√ ¨‰UHÞ_«Ë WKzUF�« VÞ ∫q¦� ¨…b¹bŽ  ôU−� w�
 ÊËd�uý  ÊË—Uý  ¡«u�  …d¹b�  XŁb%  qH(«  ‰öš  s�   ÆU¼dOžË  ÍdJ��«  ÷d�  ‰U−�  w�
 UMŽ“Ë Æ2014 ÂUŽ w�  eO9 w²�«  «œUOF�UÐ ÊË—u� s×½ò ò ∫tKzU� W¹bÝ w³�ð …bO��«
 5K�UFK� U½d¹bIð UNO� dNEM� W
d� Ác¼ X½U� b�Ë eO2Ë ’Uš qHŠ w� eOL²�«   «œUNý
 ÂUFK� UM�«b¼√ lOL'« ÂU�√ ÷dFM� p�c�Ë ¨…eOL²�  «“U$« v�« «uK
Ë s¹c�«  «œUOF�« w�
 Ÿu{u* `{«Ë Z�œ l� ¨UMOM�R� v{— vKŽ b¹bA²�« w� dL²�MÝ ÎUC¹√ WM��« Ác¼ ÆÂœUI�«
 …b¹bł  U¹u²�� v�≈ ‰u
u�« qł√ s� ¨ «œUOF�« lOLł w� WO³D�« …œu'« ‰U−� w� …œU¹d�«
 …œUOŽ d¹b� ¨bðË ÊUFM� —u²�b�« bO��« Àb%Ë UL� åÆÊËd�uý ÊË—Uý ¡«u� w� eOL²�« s�
 W�U{≈  ÆŸUDI½«  ÊËœ  5Fł«dLK�  UNðU�bš  ÂbIðË  WK
«u²�  …—uBÐ  …œUOF�«  qLFðò  ∫Xł
 Èb�  ‰Ëd²��uJ�«   U¹u²��  5�%  vKŽ  qLFK�  ÎU
Uš  ÎUŽËdA�  ÎUC¹√  UMIKÞ√  bI�  ¨p�c�
  U¹u²�� w� —«dI²Ýô«  ÂbŽ s� Êu½UF¹ s¹c�«  5Fł«d*«  v�≈  ‰u
u�UÐ  UM×$Ë ¨U½U{d�
 UMIIŠË 5Fł«d*« q³� s� q�U� ÊËUF²� UMK
Ë ¨œb×� Z�U½dÐ o�Ë qLF�« d³ŽË Æ‰Ëd²��uJ�«
 ÍdJ��« Ÿu{u� ‰ËUM²¹ ÎUNO³ý ÎUŽËdA� oKD½ Ê√ WM��« Ác¼ b¹d½ ÆÎ «bł …eOL²� ZzU²½ rNF�
 qCHÐ  Æt�uBŠ  q³�  ÷d*«  VM&  U0—Ë  qÐ  Ê“«u²�«  s�  Èu²��  v�≈  U½U{d0  qB½  Ê√Ë
 s×½Ë WO³D�« …œu'« Ÿu{u� w� Î «bł WO�UŽ  UÐu²�� v�« ‰u
u�UÐ UM×$ œU'« qLF�«
 ¨Xł …œUOŽ w� i¹dL²�« …d¹b� bðË «b� ∫…—uB�« w� Ætłu²�« «c¼ w� WK
«u*« vKŽ ÊuLLB�
 ¨ÊËd�uý ÊË—Uý ¡«u� …d¹b� –  t¹bÝ w³O�ð ÆXł …œUOŽ w� w³D�« d¹b*« ≠ bðË ÊUFM�Æœ

ÆXł …œUOF� È—«œô« d¹b*« – a� uÐ√ rýU¼Ë ÊËd�uA�« W¹d¹b� d¹b� – dKG¹— qOzuLý Æœ

 X³Ł« Íc�«  ¨Spit≠up Relief „öOLOÝ ÂÒbIð  uÐ«
 vKŽ dŁRð w²�« jAI�« …dOðË s� qKI¹ t½« UOLKŽ

‰UHÞ_« YKŁ s� d¦�√
 ‰UHÞú� WK�UJ�« W¹cG²�UÐ œÒËeð …—uD²� W³O�dð Ë–
 œdð w²�«  U³�d*« s� ’Uš jOKš vKŽ Íu²×¹Ë

 jAI�« …d¼Uþ vKŽ

`ýd�« l� ÊuK�UF²ð «cJ¼ øœËb�� rJKHÞ n½√

 nO�  s�¡U�²¹  sNM�  b¹bF�«  ‰«“  U�  ¨ ö�UF�«  ¡U�MK�  åWŠ«d�«  W¹cŠ√ò  ‰U−�  —uDð  rž—
 WÐuKD�   UH
  w¼  qOL'«  dNE*«Ë  …œu'«  ¨WŠ«d�U�  ÆUF�  W{u*«Ë  W×B�«  Z�œ  sJ1
 W¹cŠ√  eO1  U�  qFH�UÐ  «c¼  ÆW¹cŠ_«  sŽ  Y¹b(«  —Ëb¹  U�bMŽ  hš_UÐË  ”U³�  Í√  w�
 vKŽ Íu% ô ¨‰UF²½ô« WKNÝ W¹cŠQ�Ë U¼dNE� ¨UNðœuł ¨UN²Š«dÐ WO�«d²Ýô« Êu²�MOKÐ
 W¹cŠ√  ‰ušœ  lL�  Æ¡U�b
_«  l�  ‰«u−²�«  ‰öšË  qLFK�  ¨ öŠdK�  UN�UF²½«  r²¹  ¨ UÞUÐ—
 w²�«  W¹dBF�«Ë  WK�UF�«  WÐUAK�  ULz«œ  UI�«d�  `³
√  ¨WOÐU³A�«  W{u*«  r�UŽ  Êu²�MOKÐ
 WÐd−²Ð ÂuIð s� «c� ÆUNðU³KD²* UI�Ë ‚UA�«Ë q
«u²*« qLF�« ‰öš UN²Š«— vKŽ ’d%
 Íc�«Ë  q�uŽ  d¼UÝ  ÍË«dBM�«  ¡U¹“ô«  rLB�   Æ¡«—uK�  U�u¹  œuFð  s�  Êu²�MOKÐ  W¹cŠ√
 nÝú�ò  ∫—Uý√  Êu²�MOKÐ  W¹cŠ√Ë  VÝUM²ðË  Â¡ö²ð  WOzU�½  fÐö�  rOLB²Ð  «dšR�  ÂU�
 vKŽ  s¼Ë  t²OŽu½  sŽ  dEM�«  iGÐ  ¡«c(«  dNE�  sŽ  Êu¦×³¹   UÐUA�«  s�  ¡eł  b¹bA�«
 WO�uO�« ÁUO(« w� sJ� ÆrN�Ðö� “«dÐù r�R*«Ë `¹d*« dOž w�UF�« VFJ�« ‰UF²½ô œ«bF²Ý«
 ¨ŸUłË√ Ë« VF� ÊËbÐ WO�uO�« qLF�« ÁUO( «bł `¹d� ¡«cŠ sŽ Êu¦×³¹ U¹U³B�«Ë »U³A�«
 UNO�«  dEM�«  bMŽ  5FK�  W×¹d�  W¹cŠô«   ÆrNðU³KD²�  vKŽ  VO−¹  Êu²�MOKÐ  ¡«cŠ  «c�
 WŽuL−�  qCHÐ   dN²ý«  åÊu²�MOKÐò  W¹cŠ√  Ê«  d�c¹  ÆåUN�UF²½«  bMŽ  5�bIK�  W×¹d�Ë
 W�uEM�® SPS? �«  W�uEM* W�U{≈ ¡«c(« qF½ w� WŠ«d�«  Z�bð w²�«  WOJOÝöJ�«  W¹cŠ_«
 ¡UMŁ√  5�bIK�  ÊU�_«Ë  WŠ«d�UÐ  oKF²¹  ULO�  …—uŁ  XŁbŠ√  w²�«Ë  © U�bB�«  s�  W¹UL(«
 “Êu²�MOKÐ”  W¹cŠ√  o¹u�ð  r²¹Ë  «c¼  ÆUNðU³ŁË  W¹cŠ_«  …œuł  vKŽ  ÿUH(«  l�  qLF�«
 XO½«uŠ ‰öš ªwÐdF�«  jÝu�«  w� …dA²M*«  f�Ëd� XO½«uŠ WJ³ý ‰öš s� œö³�«  w�
 ZOÐ lL−�≠qO¾O�d� ¨sýU� ZO³�« lL−� ≠…d
UM�« ∫wÐdF�« jÝu�« w� …dA²M*« f�Ëd�
 ÊuO½U�≠…dLÞ d̈²MÝ WM¹b� lL−�≠r×H�«  Â«  ¨UJŽ wKOz«—eŽ ÊuO½U�≠UJŽ w�Ë qO¾O�d�

carrotÆcoÆil l�u� d³Ž ¡«dA�« WO½UJ�≈ v�≈ W�U{≈ Æ5MÝË …dLÞ

∫…d
UM�«Ë wÐdF�« jÝu�« w� …d� ‰Ë_
  ULOLBð sŽ nAJð …—uB� WOzULMOÝ b¼UA�

 q�uŽ d¼UÝ ÍË«dBM�« rLBLK� 2016 ¡U²ý

 WŽuL−� – …eO2Ë …b¹bł WŽuL−� oKDð UOJ¹«
  ¨WHOHš  ¨W¾¹dł ¨W½uK� WŽuL−� ÆSPRUTT
 WOKLŽ  s¹eð  ‰uKŠ  `M9  ¨ÍdBŽ  rOLB²Ð
  «bŠË ¨s¹eð  «bŠË WŽuL−*« Z�bð ÆXO³K�
 qON�²�« v�« ·bNð ÷«dž«Ë ÷«džô« VOðd²�
 w� U�UŠœ“«  UŽU��« d¦�« ‰öš UMFOLł vKŽ
 10  w�«uŠ  5Ð  s�  WŽuL−�  ‰Ë«  UN½«  ÆÂuO�«
 w²�«Ë  ¨œËb×�  —«b
SÐ  UNCFÐ  ¨ UŽuL−�
  U−²M*«  5Ð  s�  ÆWM��«  ‰öš  UN�öÞ«  r²OÝ
 …bŠË   SPRUTT  ∫…b¹b'«  WŽuL−*«  w�
 d9  Ê«  ÊUL{  v�«  WŽuL−*«  ·bNð  ∫Ã«—œ«
 qNÝ«Ë √b¼QÐ XO³�« w� U�UŠœ“«  UŽU��« d¦�«
 Ác¼  vKŽ  Ã«—œô«  vKŽ   UIBK*«  qCHÐ  ÆqJý
 sŽ  Y×³�«  v�«  «ËdDCð  s�  rJ½S�  ¨…bŠu�«
 pM¹e²�«   U−²M�ÆUN½ułU²%  w²�«  ÷«džô«
 lÐU²½Ë t Ò³M*« UNÐ lL�½ w²�«Ë ÂU¹« UMK� tł«u½
  U−²M*  wKLF�«  rOLB²�«  qCHÐ  ÆÂuM�«

 UNMŽ Êu¦×³ð w²�«  ÷«džô«  œU−¹«  rJMJ1  SPRUTT  WŽuL−� w� WŠu²H*«  s¹e²�«
  «dC×²�� Ë« W¹cŠô«Ë fÐö*« œuBI*« ÊU� ¡«uÝ Ær�d�« s� WK−Ž vKŽ Êu½uJð U�bMŽ
 ÿUH(« rJ� `O²ð  SPRUTT WŽuL−� s� ‰ö��« ÊU� – ÂUL×²Ýô«  U�eK²��Ë qOL−²�«

Ælz«— qJAÐ ÂUEM�«Ë VOðd²�« vKŽ

 Xł w� ÊËeOL²*«

SPRUTT ∫…b¹bł WŽuL−� oKDð UOJ¹«
 `M9 ¨ÍdBŽ rOLB²Ð  ¨WHOHš  ¨W¾¹dł ¨W½uK� WŽuL−�

XO³K� WOKLŽ s¹eð ‰uKŠ

…uIÐË WOzU�M�« W{u*« r�UF� œuFð Êu²�MOKÐ W¹cŠ√





442015 —«–¬ 6  WFL'«





462015 —«–¬ 6  WFL'«

H a i f a

ÆÆrJO�≈Ë rJM�

èHO��

048522822
 WKOJAð  Î«dšR�  !«—Ë√  W�dý  XIKÞ√
 Orange bigtalk  l�b�«  W�u³	�   U�UDÐ
  U�UD³�« WKOJAð eOL²ðÆ b¹b'« UNLOLB²Ð
 qON	ð  v�«  ·bN¹  ÍdBŽË  b¹bł  rOLB²Ð
 lO³�« ◊UI½ w� ÊuÐe�« q³� s� UNOKŽ ·dF²�«
 t� WLzö*« W�UD³�« —UO²š« WO½UJ�« t� `O²ðË
 nK²�� vKŽ ·dF²�« s� tMJ9Ë UL� W�uN	Ð
 Æ‰ULF²Ýô«Ë  ÊuK�«  o�Ë   U�UD³�«  Ÿ«u½√
 WFÐ—√ s� n�Q²ð …b¹b'«  U�UD³�«  WKOJAð
 basic¨ bonus¨ internet  ∫   UŽuL−�
 q�  Âb�ð  YOŠ  content¨ unlimited
  UłUO²Š«  s�  WHK²��  WłUŠ  WŽuL−�
 ¨`HB²�«  ¨qzUÝd�«Ë   UŁœU;«  ∫szUÐe�«
 s�  U¼dOžË  UNł—UšË  œö³�«  qš«œ   UŁœU×�
 d�c�UÐ  d¹b'«  s�Ë  «c¼  ÆszUÐe�«   UłUO²Š«
 W¹UGÐ  dO³�  bNł  ‰c³Ð  X�U�  W�dA�«  ÊQÐ
 qJAÐ   U�UD³�«  vKŽ  ·dF²�«  qON	ð
  dJ�«  —UO²š«  ÊuÐeK�  sLC¹  U2  qNÝ√
 ÆWOB�A�«  tðôULF²ÝôË  tðU³KD²*  rzö*«
 …b¹b'«   U�UD³�«  WKOJAð  ‚öÞ«  W³ÝUM0
 YOŠ  W¹dBŠË  …dO¦�  …eO�  W�dA�«  ÂbIð

  U�UD³�« ÈbŠ« ÊËd²A¹ s¹c�« szUÐe�« sJ9
 W�bš  vKŽ  ‰uB(UÐ  WKL(«  w�  W�d²A*«
 d�c¹  ÆdNý  …b*  U½U−�  Orange 4GTV
 szUÐe�«  sJ9  Orange4GTV  W�bš  ÊQÐ
 Y³�«  …b¼UA�  s�  oO³D²�«  w�  5�d²A*«
  «uMI�«  s�  b¹bFK�  dýU³*«  w½u¹eHK²�«
 qLAðË  ¨r�UF�«Ë  œö³�«  s�  WO½u¹eHK²�«
 »UF�_  dýU³*«  Y³�«  ¨W¹—U³šô«   «dAM�«
 ¨WO{U¹d�«   U	�UM*«  s�  U¼dOžË  ÂbI�«  …d�
 v�«  W�U{ùUÐ  Âö�ô«Ë  U�«—b�«   ö	K	�
 s�  5�UC*«  s�  b¹bF�«Ë  Vod  ≠?�«  W�bš
  «uM�  qLAð  w²�«Ë  UC¹√  wÐdF�«  r�UF�«
 d�c¹Ë  ÆULMOÝ  U½UðË—Ë  mbc3  ¨…d¹e'«
 Z�«dÐ  s�  ÊuF²L²¹  oO³D²�«  w�d²A�  ÊQÐ
 W�“—  ‰öG²Ý«  ÊËœ  Orange 4GTV
 W�“d�  WłU(«  rNOKŽ  d�u¹  U2  `HB²�«
  ÆWKCH*«  rN−�«dÐ  …b¼UA*  …œdHM�  `HBð
 ¡«dA�Ë  …b¹b'«   U�UD³�«  vKŽ  ·dF²K�
 ◊UI½  …—U¹“  rJMJ1  rJLzöð  w²�«  W�UD³�«
 jÝu�« w� W¹uOK)« nð«uN�«Ë  U�UD³�« lOÐ

orangeÆcoÆil l�uLK� ‰ušb�« Ë√ wÐdF�«

 Orange bigtalk  dJ�« szUÐ“
∫ s� «ËbOH²Ý«

 b¹bł rOLB²Ð  U�UDÐ WKOJAð
W¹dBŠ …dO¦� …eO�Ë

 Ÿ—Uý w� —U−¹ö� —«œ
  ¨3 oÐUÞ ¨sHO−¼

 “̈U²2 l{Ë ¨ÊU²�dž
Í—u� rOK	ð

0544799438





هيك حمالت
قامت عليها مالحم!
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