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ÒÂ√ X�√Ë ÂU� Òq�
ـ 21 من شهر آذار، «يوم األمّ»  يصادف يوم غد الّسبت، ال
يع، رمزًا لعطاء الّطبيعة املتجّدد، وعطاء  وبداية فصل الرّب

 األم وتضحيتها الّتي ال يجّف نبعها.. وبهذه املناسبة نعايد
جميع األّمهات ونقول كّل عام وأنّنت أّمهات.
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عدة  على  منها  املرجو  حققت  املشتركة  القائمة 
في  لنا  مــعــززًا  متثيال  ضمنت  فقد  مستويات. 
كبرها  في  الثالثة  هي  واحــدة  كتلة  ضمن  البرملان 
واضح  نحو  على  عكست  وقــد  الكنيست.  في 
أدنى  حد  في مستوى  الوحدة  إلى  توق مجتمعنا 
كالّذهاب إلى الكنيست في قائمة واحدة. بداللة أّن 
نسبة االقتراع بني املصوتني العرب قارب الّسبعني 
جّنبت  أّنها  وذاك  هذا  عن  أهمّية  يقّل  وال  باملائة. 
نحن  داخلّي، وشحن سالب  تناحر  جولة  مجتمعنا 
الفاعلة.  السياسية  الــقــوى  بــني  عنه  غنى  ــي  ف
يكون  أن  العملّية  السياسة  مستوى  في  مهم 
مبقدور القيادات أن تعمل مع بعضها حول قضايا 
مشتركة ومتفق عليها. مهم لألداء واإلجناز، ومهم 
الّصدور  أثلج  كان  ألهلنا.  بالنسبة  ومعنويا  رمزيا 
ا إلى جنب  أن تعمل مختلف القوى والتّيارات جنًب
الناخب  إلى  تتوّجه  وأن  االنتخابات،  جولة  طيلة 
استجاب  شعبنا  أّن  الّصدر  وأثلج  واحــد.  بصوت 
وما  املشتركة  للقائمة  ثقته  وأعطى  العمل  لهذا 
من  أبــداه  ملا  التقدير  مّنا  شعبنا  ويستحّق  متّثله. 
في  ملجتمعنا  ّية  االنتخاب القوّة  كانت  وإن  يقظة، 
احلالة القصوى توصل 15-16 عضو كنيست إلى 
البرملان. ومع هذا فإّن ما حتّقق من مكاسب بوجود 
القائمة املشتركة كبير وهام، ونأمل أنه سينعكس 
طموحة  جماعّية  نفسّية  تطوير  خالل  من  إيجاًبا 
وواثقة من نفسها تتحّول بسرعة إلى إرادة جامعة 
أّن  صحيح  ومتطلباتها.  الّسياسة  حقول  كّل  في 
اليمني ما يزال ُممسًكا بدّفة اُحلكم وأّنه قد يفرض 
وليس  وجودي  مستوى  في  جديدة  حتّديات  علينا 
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على  انتصر  شعبنا  ــإّن  ف هــذا  ومــع  سياسي،  فقط 
على  نتمّنى  مشتركة،  بقائمة  والتفرّق  الشرذمة 
قيادتها أن تنطلق من هذه النقطة، نحو تعزيز قدرات 
مجتمعنا على حتسني موقعه، وشروط حياته وإبقاء 
قضاياه وهمومه على جدول األعمال العام، من خالل 

الكنيست أو املنابر املتاحة األخرى.
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إّن جتربة القائمة املشتركة لم تنته بانتهاء االنتخابات 
نتوّقع  املفصل.  هذا  من  تبدأ  بل  النتائج،  وإعــالن 
بعضهم  مع  العمل  تعّلموا  القائمة  في  الشركاء  أّن 
االنتخابية  اجلــولــة  ــالل  خ ــوا  ــدرّب ت ــم  ــه وأّن البعض، 
من  كجزء  مطلبنا،  هنا  ومن  املشترك،  العمل  على 
إلى  ُيصار  أن  ـ  الشارع  لنبض  وكعارفني  مجتمعنا 
املنهجي  العمل  طريق  عن  السياسي  األداء  تطوير 
القائمة وقيادتها من  املدروس. ونوصي أن تستفيد 
والطاقات آلالف  اخلبرات  ومن  االجتماعي،  الرأسمال 
تطّلعات  لترجمة  واألكادميّيني،  واملثقفني  املثّقفات 
محسوبة.  ّية  نضال برامج  إلى  واحتياجاته  املجتمع 
وفي شعبنا طاقات خّالقة ُميكن أن تشارك في صنع 
بإقامة  بدأناها  مجتمعنا.  حياة  في  جديدة  مرحلة 
القيادات،  أداء  بتطوير  ونواصلها  املشتركة  القائمة 
واحتياجاتها  الّناس  بقضايا  التصاًقا  زخمها  وزيادة 
اليومّية والقومّية. إّن الثقة التي منحها مجتمعنا 
للقيادة هي شكل من العقد الذي يتحّمل املنتَخبون 
في إطاره املسؤولية عما وعدوا به. ويقيًنا أّن القيادة 
املجتمع  تطّلعات  ستحمل  املشتركة،  القائمة  في 
خالل  من  ينبغي  حيث  إلى  العديدة،  واحتياجاته 
الكنيست. وهذا ضروري كي ال يضيع اإلجناز املتمّثل 

ضرورة  ثمة  ًيا.  انتخاب املشتركة  القائمة  جناح  في 
للتفكير العملي في كيفية مواصلة املشوار ضمن 
القائمة املشتركة من النقطة التي وصلنا إليها. واألهم 
هو ضمان الشراكة بني كل التيارات، وضمان العمل 
قادرة  حقيقي،  بشكل  ممثلة  كقوة  املشترك  البرملاني 
النفس  نستشعر  التحديات.  ومواجهة  القيادة  على 
الدفع  قــوى  وفــي  القائمة  قيادة  عمل  في  الطيب 
حولها. ونأمل أن تسهم كّلها في خلق القناعة، بأّننا 
جميًعا أمام مرحلة جديدة ال مجال للعودة منها إلى 
ما كان من تفرقة، سّهلت اختراق مجتمعنا ومتزيقه. 

إًذا، األشهر القريبة ستكون اختبار الثقة التي منحها 
هذه  ونطالب  املشتركة،  القائمة  في  للقيادة  الناس 
القيادة أن تبذل كّل جهد للحفاظ على هذه الثقة، 
وعملّية.  منفتحة  جديدة  سياسية  ثقافة  وتطوير 
نقول هذا علًما بأّننا لن نستطيع أن نحّمل القائمة 
قيادات  فهناك  وقضايانا،  همومنا  كــّل  املشتركة 
تقوم  أن  ينبغي  مجتمعنا  في  ومؤسسات  وهيئات 
بواجبهاـ لكّننا نستبشر خيرًا بوجود نوع من اإلرادة 
اجلامعة التي تستطيع أن تشّكل نواة ـ كما ذكرنا 

ألداء جديد في كل املستويات.
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الِعبرة في جتربة القائمة املشتركة، وإن كانت قصيرة 
حتى اآلن، هي أّن الوحدة غالّبة وقادرة على حتشيد 
الّناس حول هدف أو برنامج مشترك. كما أن أهلنا 
مع  خصوًصا  املشترك،  والعمل  الوحدة  إلى  يتوقون 
عممنا  فهنا  أمامنا.  سهلة  ليست  حتدّيات  وجــود 
األطر  بناء  ــي  وف احمللي  احلكم  ساحة  في  التجربة 
احمللّية  للّسلطات  االنتخابات  جديد.  من  اجلامعة 

مثال تستنفذ من أهلنا طاقات هائلة وتخّلف وراءها 
أداء  جتهض  وحساسيات،  واختالفات  خصومات 
السلطات احمللية، وتوّتر األجواء داخلها بني ائتالف 
ومعارضة، وتهدر طاقات ثمينة على صراعات تبدأ 
نأخذ  أن  نقترح  التالية.  االنتخابات  في  وتتأجج 
بدرس وجتربة القائمة املشتركة وأن نعّممه هنا أيًضا. 
أمكننا أن ندير الّسلطات احمللّية بكثير من التعاون 
وكثير من االتفاق على القضايا احمللية، من خرائط 
غيرها.  أو  تعليم  وخدمات  حتتية  وبنى  هيكلية 
ونسير  جهدا  نبذل  أن  نتفق،  أن  ُميكننا  أيضا  هنا 
مبجتمعنا،  للنهوض  ممكنة  شــراكــات  بأوسع  قدما 
عن  نقوله  أن  ُميكن  ذاته  األمر  ومدننا.  قرانا  بأحوال 
األنشطة  مختلف  عــن  حياتنا،  ــي  ــواح ن مختلف 
كل  في  شكلنا  أننا  لو  فتخّيلوا  العام.  احلّيز  في 
كالعنف  حارقة  قضايا  ملعاجلة  مشترًكا،  إطــارًا  بلدة 
بتوافق  عملت  احمللية  السلطات  أن  تخّيلوا  مثال! 
وانسجام، كم من املشاريع والقرارات املصيرية كانت 
سُتنجز لصالح البلدة؟ ولن ننسى طبًعا حاجتنا إلى 
التي  األجواء  فإّن  التمثيلّية.  اجلامعة  األطر  تطوير 
آمًنا  سقًفا  توّفر  املشتركة  القائمة  جتربة  أنتجتها 
إلعادة بناء مؤسساتنا الوطنية التمثيلية، من جلنة 
رؤساء وجلنة متابعة، وما ُميكن أن يتفرّع عنهما من 
املشتركة  القائمة  جتربة  أن  أي  متخصصة.  هيئات 
ُميكن أن ُتستخدم للبناء الذاتي، وما أحوجنا ملواجهة 
حتّديات ماثلة أمامنا، أو قد يطرحها علينا استمرار 
سياساته،  فــي  عنصرّيا  كــان  ــذي  ال اليمني  حكم 
وحتريضًيا وفظا في خطابه وسياساته جتاه مجتمعنا 

في الّسنوات األخيرة.
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حّيت  خاًصا،  بياًنا  املشتركة»  «القائمة  أصــدرت 
إلرادة  انتصرت  اّلتي  البطل،  شعبنا  جماهير  فيه 
ثقتها  وأعطت  العنصرّية،  وحتّدي  والّصمود  البقاء 
للقائمة املشتركة التي لّبت نداءها الوحدوّي، وأحرزت 
للقائمة املشتركة حوالي 444 ألف صوت، وزّكتها 
صوت.  آالف   8 من  أكثر  وفائض  مقعًدا   13 ـ  ب
الّتصويت  نسبة  رفع  في  جنحنا  البيان:  في  وجاء 
قرى  عـــّدة  ــي  وف  ،65% ــي  ــوال ح ــى  إل  56% مــن 
أكثر  وأضفنا  %80؛  الّنسبة  ناهزت  ّية  عرب ومدن 
من 110 آالف صوت للقائمة املشتركة، قياًسا مبا 
العام  انتخابات  في  الّثالث  القوائم  عليه  حصلت 
الكنيست،  في  الثالثة  القوّة  وأصبحنا  2013؛ 
وأفشلنا مخّطط اإلقصاء والّتهميش؛ وأسهمنا في 
نسب  ارتفاع  رغم  العنصرّية  «ياحد»  قائمة  إسقاط 
الّتحريض  بفعل  اليمني  جمهور  بني  الّتصويت 
وحتّدينا  شخصًيا؛  نتنياهو  قاده  اّلذي  الهستيري 
معدن  ليظهر  تسد»  «فرّق  ونهج  الّتفتيت  سياسة 
واملتمّسك  بوطنه  املتشّبث  األصيل،  الّطيب  شعبنا 
بحقوقه القومّية واليومّية. إّن اإلجناز األهّم واألعمق 

وحتّول  ّية،  النضال شعبنا  وحدة  هو  املعركة  هذه  في 
جلماهيرنا  إجماعّي  مشروع  إلى  املشتركة  القائمة 
ّية الفلسطينّية، ميّثل إرادة وصالبة أهل البالد  العرب
األصلّيني ويحظى بتأييد شبه شامل من كاّفة أبناء 
الّتهديد  ملواجهة  قوّة  املشتركة  أعطى  الذي  شعبنا 
التي  اجلــديــدة،  اليمني  بحكومة  املتمّثل  الفاشي 
شعبنا،  ضد  الكارثّية  الّسياسات  نفس  ستواصل 
هاوية  إلى  كّله  اإلسرائيلّي  املجتمع  جتّر  قد  والتي 
الفاشية من ناحية، كما أعطانا القوّة للعمل بكّل 
مجال  في  لشعبنا  املكتسبات  لتحصيل  الّسبل 
إّن  ثانية.  ناحية  من  املدنّية،  احلقوق  في  املساواة 
هذا الّتحريض العنصرّي لم يكن ليمّر في أّي نظام 
دميقراطّي حقيقّي، وهو داللة على تعّمق العنصرّية 
في الّشارع اإلسرائيلّي، واّلتي تغّذيها وتتحّمل جّل 
التي يسيطر عليها  املؤّسسة احلاكمة  ّيتها  مسؤول
الصهيونّي  وفكرها  العنصرّيني،  املستوطنني  غالة 
الشوفيني الرجعي املعادي لشعبنا. لن نتراجع قيد 
أمنلة، ولن نتوانى عن مواجهة هذه العنصرية، بكّل 
شعبنا  على  معتمدين  وإقــدام،  ّية  ومسؤول شجاعة 

إّن  األّول واألخير.  اّلذي هو مصدر شرعّيتنا وقوّتنا 
مطلب الّساعة هو تعزيز هذه الوحدة وترسيخها في 
الكنيست وفي امليدان. ونؤكد أّن يدنا ممدودة للّتعاون 
مع كّل القوى املناهضة للفاشّية واملؤيدة حلقوق شعبنا 
الفلسطينّية  ّية  العرب جماهيرنا  وحلقوق  املشروعة 

الباقية في وطنها، رغم أنف العنصريّني والفاشيّني. 
في  جلماهيرنا  وردة،  ألف  وألف  حتّية،  ألف  فألف 
نعاهدها  التي  والّساحل،  والّنقب  واملثّلث  اجلليل 
الّشعب إرادة  ــى  وعــل ــة  ــّي ــوطــن ال وحــدتــنــا  ــصــون  ب

كبؤبؤ العني.
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مدى  مــن  ــيــان  ب حيفا  صحيفة  مكاتب  وصــل 
الكرمل جاء فيه: وفقا ملعطيات جلنة االنتخابات 
املركزية للكنيست ال 20، بلغ عدد اصحاب حق 
االقتراع في البلدات العربية (ال يشمل البلدات 
العربية الدرزية واملدن املعرفة مدن مختلطة) قرابة 
الف   437 قرابة  منهم  ناخب، صوت  الف   680
اصحاب  مــن   64.2% نسبته  مــا  اي  مصوت 

ــراع. ووفــقــا ملعطيات  ــت االق حــق 
ــان  ــة ف ــزي ــرك ـــصـــاء امل ـــــرة االح دائ
ــة %10 مــن اصــحــاب حق  ــراب ق
متواجدون  غير  العرب  االقتراع 
ــذلــك فـــان نسبة  ــبــالد، ب ــي ال ف
البلدات  في  احلقيقية  املشاركة 
رسمية)  غير  (نسبة  العربية 
وقد   .70% ال  قرابة  الى  تصل 
الصاحلة  االصـــوات  نسبة  بلغت 
العربية  االصــــوات  مجمل  مــن 

%99. وحصلت القائمة املشتركة على 377 الف 
العربية، اي قرابة %87 من  البلدات  صوت من 
الصهيونية  االحزاب  وحصلت  الصاحلة،  االصوات 
املشاركة  نسبة  االصــوات.  من  فقط   13% على 
في عشر بلدات عربية درزية بلغت قرابة 58.5% 
(36.6 الف ناخب من أصل 61 الف صاحب حق 

 5288 على  املشتركة  القائمة  وحصلت  اقتراع) 
صوت (اي %14.8 من االصوات الصاحلة).   وفي 
املشتركة  القائمة  املختلطة على حصلت  البلدات 
على قرابة 44 الف صوت (حيفا 12400؛ يافا-

تل ابيب 8300؛ عكا 6700؛ نتسرات عيليت 
3700؛ معلوت-ترشيحا 2300؛ اللد 5300؛ 
الرملة 5000؛ بئر السبع 530). لكن مبا انه ال 
يوجد اعداد رسمية لعدد اصحاب 
حق االقتراع العرب في هذه املدن 
االرقـــام  احتساب  الصعب  مــن 
الدقيقة لنسبة التصويت فيها. 
بنسب  والتدقيق  الفحص  بعد 
التصويت في كل بلد على حدا 
ميكننا ان نرى ان نسبة التصويت 
كانت  البدوية  القرى  معظم  في 
االكثر انخفاضا. فمثال في قرية 
وابو  الصانع  طرابني  وقرية  اسد 
جويعد وابو ربيعة لم تتعدى نسبة التصويت ال 
اجلغرافي  البعد  عامل  أن  االرجــح  وعلى   .20%
السبب  هو  نفسها  القرية  من  االقتراع  لصناديق 
لذلك. أما البلدان التي كانت فيها نسبة تصويت 
عالية تعدت الى %80 هي دير حنا، ودير االسد، 

سخنني، طمرة، كابول وجلجولية. 
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الشيوعي  للحزب  السياسي  املكتب  أكد 
في االجتماع األولي الذي عقده يوم األربعاء 
18 آذار 2015، لبحث نتائج االنتخابات 
على  أفــرزتــه،  ـــذي  ال السياسي  ــواقــع  وال
القائمة  حققته  الذي  الكبير  اإلجناز  أهمية 

الدميقراطية  اجلبهة  ومرّكباتها  املشتركة، 
ــة،  ــي ــة اإلســالم ــرك ـــاواة، واحل ـــس لــلــســالم وامل
والتجمع الوطني الدميقراطي، واحلركة العربية 
يقارب  ما  ثقة  على  بحصولها  للتغيير، 
نصف املليون ناخب وناخبة وضرورة صيانة 

 U�  q�  qLFMÝ  ™  dO¼UL'«  UFKDðË ‰U�_  ÎUIOI%  W�«dA�«  e¹eFð  …—Ëd{  vKŽ  bO�Q²�«  ∫wŽuOA�«  »e×K�  wÝUO��«  V²J*«  ™
 WI¦�«  W�d²A*« WLzUI�«  «u×M� s¹c�«  5³šUM�«  ·ô¬  U¾* d¹bI²�«Ë dJA�« q¹eł ™ W�d²A*« WLzUI�«  ŸËdA� ÕU$ù tKF	 V−¹
 dO¼UL'« b{ WOÐU
²½ô« W�dF*« w	 XK& w²�« WOýUH�«  UNłu²�«Ë W¹dBMF�« WKL(« —UJM²Ý« ™ U ÎO
¹—Uð «Î“U$« p�cÐ «uFM�Ë
 W�Ëb�« w	 WOýUH�«Ë ÊUDO²Ýô«Ë ‰ö²Šô« oLFð W	dD²� WOMO1 W�uJ×Ð —cMð ÂUF�« Èu²�*« vKŽ  UÐU
²½ô« ZzU²½ ™ WOÐdF�«
™ WK³I*« WKŠd*« w	 WOÝUO��«  U¹b×²�« WNł«u* W¹œuNO�« WOÞ«dI1b�« ÈuI�«Ë »dF�« 5MÞ«u*« W¹e¼Uł l	— qł√ s� ™ lL²−*«Ë

هذا املشروع الوحدوي الكفاحي الهام. ووجه املكتب السياسي 
الشكر والتقدير لكل من صوّت وساهم في صنع هذا االجناز. 
كما أكد املكتب على ضرورة تعزيز الشراكة مبا يتجاوب مع 
إلجناح  املطلوبة  ــراءات  االج واتخاذ  اجلماهير  وتطّلعات  آمال 
القائمة  نواب  جميع  السياسي  املكتب  وهنأ  هذا  الشراكة. 
ا لكتلة املشتركة  املشتركة من جميع األحزاب واألطياف متمنًي
وجلميع أعضائها النجاح في العمل البرملاني. وأكد املكتب 
القائمة  مركبات  واحترامه جلميع  تقديره  على  اجتماعه  في 
وجلميع القوى التي ساهمت في إجناح هذه التجربة التاريخية 
السلطات  لرؤساء  القطرية  واللجنة  الوفاق  جلنة  من  الرائدة 
احمللية العربية وكافة القوى والشخصيات التي هّبت لدعم 
والفاشية  العنصرية  مواجهة  في  النضالية  الوحدة  مشروع 
املتصاعدة. كما وّجه املكتب السياسي حتية خاّصة إلى ألوف 
كوادر احلزب واجلبهة والشبيبة الشيوعية التي وصلت الليل 
بالنهار وكان لها دور حاسم في صناعة هذا اإلجناز السياسي 
احلملة  خطورة  عند  السياسي  املكتب  وتوقف  واالنتخابي. 
رئيس  قادها  التي  العرب  املواطنني  ضد  الفاشية  العنصرية 
قادة  مبشاركة  شخصًيا،  نتنياهو  بنيامني  إسرائيل،  حكومة 
انتخابية على  اليمني االسرائيلي من أجل حتقيق مكاسب 
حساب اجلماهير العربية، مشيرًا إلى التحديات التي تفرضها 
حكومة اليمني املزمع تشكيلها. واستنكر املكتب السياسي 
للحزب الشيوعّي هذه احلملة اّلتي تنذر بتصعيد للسياسات 
العنصرية وتعمق األسس الفاشية في الدولة واملجتمع، محّذرًا 
من سن قوانني عنصرية وفاشية في الكنيست القادمة. وأشار 
حقيقًيا  خطرًا  تشكل  نتنياهو  سياسة  أّن  إلى  املتناقشون 
في  املواطنني  وكاّفة  العرب  املواطنني  ومصالح  حقوق  على 
الدولة. ودعا املكتب السياسي إلى العمل على رفع جاهزّية 

ّية وحلفائها من قوى دميقراطّية يهودّية من أجل  اجلماهير العرب
اليمني اإلسرائيلي.  كما تطرّق املكتب  التصّدي ملخططات 
لم تطرح  الصهيوني» اّلتي  إلى حملة «املعسكر  السياسي 
واحقاق  العادل  السالم  مبادئ  على  يستند  حقيقًيا  بديًال 
لألقلية  التامة  املساواة  وحتقيق  الفلسطيني  الشعب  حقوق 
حول  جوفاء  بعبارات  واكتفت  إسرائيل  في  الفلسطينية 
العنصرّية  األسس  إلى  املكتب  وأشار  املفاوضات».  «حتريك 
لطرح «املعسكر الصهيونّي» حول «يهودية الدولة» والتنّكر 

للحقوق املشروعة للشعب العربي الفلسطيني.
واسع  دميقراطي  بديل  لبناء  للحزب  السياسي  املكتب  ودعا 
املشتركة  القائمة  مركزه  في  والفاشّية،  العنصرية  ملواجهة 

بكافة أطيافها.
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إرادته  وجاءت  وجتربة،  مرحلة  فاجتزنا  الّشعب،  قرّر 
بتلبية الّطلب، وانعكس ذلك على اإلقبال الّشديد 
في  العربّي  املجتمع  في  ــراع  االقــت صناديق  على 
البالد عموًما، وفي حيفا خصوًصا. والحظنا أطياف 
إلى  احلاجة  دون  الّصناديق  نحو  يتقّدمون  املواطنني، 
كّل  شعر  بل  للّتصويت،  دعوتهم  وتكثيف  حّثهم، 
فرد منهم أّنه يقوم مبهمة، ويشارك بعملّية مصيرّية، 
ولذا  مساهًما.  كان  ــه  إّن ويقول  ليؤّكد  فيها  يقرّر 
اجلماعّي  العمل  فبرز  عالية،  االقتراع  نسبة  جاءت 
«اجلبهة»  مكاتب  نرى  فكّنا  من صعيد،  أكثر  في 
ومقرّاته،  «التجّمع»  كمكاتب  متــاًمــا  ومقرّاتها، 
وتسهيل  األخير،  اجلهد  بذل  أجل  من  كّلها  تسعى 
به من  بأس  وجــود عدد ال  ورغــم  املقترعني.   قــدوم 
في  املشتركة  القائمة  لغير   - لألسف   – املقترعني 
هذا  أنصار  رأينا  الّصهيوني،  كاملعسكر  حيفا، 
املعسكر ال يحاولون إفساد فرحة القائمة املشتركة، 
بانتخاب  ــني  ــصــوّت امل ــاع  ــن إلق ــا  ضــّده يسعون  وال 
«املشتركة». مرّشحي  دون  معسكرهم  مرّشحي 

 ¡Uł W�d²A*« WLzUI�« qOJAð ÒÊ≈” ∫”U ÒDž rO¼«dÐ≈
“‰UCÒM�« —UÞ≈ w� ÒwŽu½ —ÒuDð u¼Ë ¨W ÒOL²Š Î…—Ëd{

التجّمع  (سكرتير  غّطاس  إبراهيم  ّي  الّصيدل عّلق 
ــر  ــاص ــن ــا، وامل ــف ــي ـــي ح ف
بــأّن  املشتركة)  للقائمة 
كانت  االنتخابات  نتائج 
ـــال  ـــم اآلم ــة، رغ ــع ــوّق ــت م
كانت  اّلــتــي  ــة  ــع ــواس ال
تغيير  ــى  عــل ــودة  ــق ــع م
ــة  ــّي ــاس ــي ــّس اخلــــارطــــة ال
ـــالد. فــاخلــطــاب  ـــب ـــي ال ف
هو  اليمينّي  الّسياسي 
تغيير  يطرأ  لم  الّسائد. 
بالّنسبة  العام  الرّأي  في 

كفلسطينيّي  لنا  وبالّنسبة  الفلسطينّية،  للقضّية 
الّداخل. ما هذه الفاشّية؟! فكيف ميكن لوزير في هذه 
الّدولة، أن يقول ”علينا قطع الرّؤوس بالبلطة“؟. كما 
أّن رئيس احلكومة يدعو بشكل هستيرّي املصوّتني 
من  تخويفهم  طريق  لليكود، عن  بأصواتهم  لإلدالء 
غير  ظاهرة  وهذه  العربّي).  (اجلمهور  آخر  جمهور 
بل  دميقراطّية،  نفسها  تعتبر  ــة  دول في  طبيعّية 

غّطاس:  وأضاف  بذاته.  الّصارخ  الّتحريض  هو  هذا 
املستوى  ولكن على  اآلن،  يتغّير شيء  لن  أّنه  رغم 
الّسياسّي العام، فإّن تشكيل القائمة املشتركة جاء 
ضرورًة حتمّية لتعاون األحزاب مع بعضها. وهو تطوّر 
خيار  هو  البرملان  ودخــول  الّنضال،  إطار  في  نوعّي 
نضالّي لطريقة نضال ُمتاحة اليوم. وتباركت بنسبة 
تصويت مرتفعة، ألّن تشكيل القائمة بحّد ذاته هو 
تطوّر نوعّي في طريقة الّنضال االختيارّية، بدخولنا 
ّية طبًعا.  إلى البرملان لنطالب من أجل حقوقنا، املدن
وإلى اليوم كانت تتعالى األصوات اّلتي تقول نحن 
الّدولة، ولكن من  ورقة تني لتغطية عورة دميقراطّية 
ناحية أخرى كان هناك من يراها حّيزًا حّتى لو كان 
ا في الّنضال، ونعمل عن طريقه في خدمة  ـً هامشّي
ّية هو هذا التطوّر،  جمهورنا. إّن توحيد األحزاب العرب
وهو استجابة ملطلب ورغبات جماهيرنا، وقد أثبتوا 
أّنهم صادقون في مطلبهم الوحدوّي، كما لّبت هذه 
إقباًال  شهدنا  وهكذا  للتصويت،  الّدعوة  اجلماهير 
غّطاس  الّصيدلّي  ــردف  وي االقتراع.  صناديق  على 
قوله، إّن نسبة الّتصويت في الّنقب كانت ُمنخفضة، 
القائمة  انتخبوا  اقترعوا  ــذيــن  اّل معظم  أّن  ــم  رغ
املشتركة، ولكّنها كانت %35-30 فقط، في حني 
حيفا،  أحياء  في  العربّي  املجتمع  في  بلغت 
جند كّل أحياء حيفا قد ارتفعت فيها نسبة 
حوالي  وعّباس  البلد  في  وبلغت  االقــتــراع، 
%70.  ومضى يقول عن الّنتائج، إّن املشتركة 
الّثالثة  اّلتي أحرزت 13 مقعًدا، فإّنها القوّة 
في  ميينّية  حكومة  إزاء  ولكن  البرملان،  في 
هذا الوضع الرّاهن، سيكون العمل في نطاق 
بهذا احلجم ستحظى  املعارضة. ولكن قائمة 
بنسبة متثيل أكبر في جلان الكنيست ورئاسة 
بعض الّلجان. وهذا الّتمثيل سيكون ذا تأثير 
واحلّد  القوانني،  وسّن  البرملانّي،  العمل  على 
وهذه  والعنصرّية.  والفاشّية  اليمني  تشريعات  من 
الكنيست،  في  آخر  حزب  أّي  عن  تختلف  القائمة 
املستوى  على  العنوان  أصبحت  ا.  شعًب متّثل  بأّنها 
احمللّي الداخلّي والعاملّي، ولم يستطع بعد أّي عضو 
املجتمع  ميّثل  إّنــه  القول  ال،  أم  ًا  ـ ّي عرب آخــر،  برملان 

املجتمع  متّثل  القائمة  هــذه  ألّن  العربّي، 
الفلسطينّية ّية  العرب واألقلّية  العربّي 

°ø Îö F � b �d � U 0 �U �U �� �ô« Z zU � � �¡U 	 q 


Í—u� n|U�÷u� qz«Ë ∫d|uB�





122015 —«–¬ 20  WFL'«

الّشعب.  لهذا  العنوان  وقضاياها، وأصبحت هي 
اهتمام  استقطب  للّنضال  مــجــال  ـــذا  وه
واحملافل  األطر  في  أكثر،  اجلماهير  ووعي 
واختتم  ســواء.  حّد  على  ّية،  والدول احلكومّية 
غّطاس حديثه بالقول: إّن اجلمهور طالب بهذه الوحدة 
وقرّر أن يدعمها، ولذا فهو يريدها أن تستمر ما بعد 
االنتخابات. وهناك كّنا نتعامل بسياسة االستنزاف 
والترّصد  للمناكفات  بحاجة  ولسنا  بيننا،  الداخلّية 
القائمة،  هذه  مسيرة  ندعم  أن  يجب  بل  لألخطاء، 
لها  ونريد  الصحيحة.  للمجاالت  الّطاقات  وحتويل 

أن تكون واحدة في االنتخابات البلدّية املستقبلّية.
 w�  W?? ÒO??Þ«d??I??1b??�«  WÝ—U2”  ∫ÍœU???M???¼  d??L??Ž  
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قال  آخـــر،  صعيد  وعــلــى 
لصحيفة  ــادي  ــن ه عــمــر 
جًدا  ”حيفا“، إّنه سعيد 
ارة  اجلّب اجلهود  نتائج  من 
القائمة  بذلتها  ــي  ــت اّل
ــة، وحــصــولــهــا  ــرك ــت ــش امل
ولكّنه  مقعًدا،   13 على 
سعيد  نفسه  الوقت  في 
املصوّتني  أّن  من  للغاية 
الّصهيوني  للمعسكر 
ّية  في بعض األحياء العرب
بنسبة  ـــم  عـــدده ارتـــفـــع 

وال  الّسابقة.  االنتخابات  عليه  كانت  عّما   50%
ألسباب  ”املشتركة“  يدعموا  لم  اّلذين  عن  نغفل 
في  مساهمًة  بالّصندوق  هــؤالء  تعبير  فجاء  عــّدة، 
أّن  هنادي  وأضاف  للمعسكر.  الّتصويت  نسبة  رفع 
والعرب  لليهود  صعبة  كانت  عموًما  االنتخابات 

املتطرّفني،  اهتمام  استقطبت  ألّنها  حّد سواء،  على 
وراحوا بأفواجهم يؤّيدون نتنياهو و“الليكود“، رغم 
العرائض وحتذيرات القادة العسكرّيني، وإزاء تنبيهات 
ـ“شاباك“. وهذا التطرّف يجعل  ـ“موساد“ وال قادة ال
ميكن  فكيف  مهزلة،  شبه  الدميقراطّية  مسألة  من 
بني  أو  واملعارضة،  االئتالف  بني  الدميقراطّية  ممارسة 
ّية؟ وهذا من شأنه  العرب اليهودّية واألقلّية  األكثرّية 
أن يجعل من كلمة دميقراطّية مبثابة الّشتيمة والقدح 
والّشجب. وحّتى ممارسة الدميقراطّية في الكنيست لم 
تعد ذات جدوى، ألّن األغلبّية املتطرّفة ستمضي في 
غّيها وتشرّع القوانني، وتفرض األحكام اّلتي ترتأيها، 
ناحية  ومن  ُظلًما.  وتزيدهم  العرب  تناهض  واّلتي 
ثانية، ميضي هنادي قائًال: استطاع بنيامني نتنياهو 
اجلماهير  ضّد  ويحرّض  الــّشــارع،  على  يسيطر  أن 
ّية بتصريحاته الكاذبة أثناء االنتخابات، وكأّن  العرب
املشتركة“،  ”القائمة  كان  الّشاغل  شغله 
االنتخابات،  هــذه  مفاجأة  كانت  ــي  ــت واّل
ــرقــلــة حــصــول  ــع ــت ب ــم ــاه ـــي قـــد س ـــت وال
وال  األغلبّية.  على  الّصهيوني  املعسكر 
 – للخارجّية  ــرًا  وزي كان  اّلــذي  هذا  ننسى 
ليبرمان - كيف فقد صوابه، وأطاح بكّل 
الّتهم جزاًفا،  وألقى  الدميقراطّية،  مقوّمات 
صفوف  من  تخرّج  ــذي  اّل كالّسفاح  ــّدد  وه
حديثه  هنادي  يختتم  ولكن  ”داعش“. 
معسكر  لكّل  ــاءت  ج اخلــســارة  بالقول: 
”ميرتس“.  ــة  ــرك حل وخـــاّصـــة  ــار،  ــس ــي ال
يستطيع  لن  ومبرّكباته  بكامله،  واليسار 
تأليف احلكومة، بل ستعود احلكومة اليمينّية إلى 
سابق عهدها، وإلى رفضها للّسالم، ورفضها للدولة 
الفلسطينّية، وترسيخها لالحتالل، وقمعها للعرب 
ما  في  تطرًّفا  أكثر  تصبح  وقــد  حقوقهم،  وهضم 

ستكشفه لنا األيام والّشهور القادمة.
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عقدها  استثنائية  جلسة  في 
مجلس أمناء الكلية األكادميية 
العربية للتربية في حيفا، مت 
هذا األسبوع إقرار خطة العمل 
والبنيوية  والتربوية  األكادميية 
تشمل  والتي  الــقــادم،  للعام 
واخلطوات  البرامج  من  ــددا  ع
الهادفة إلى دفع الكلية قدما 
كجامعة  بها  االعــتــراف  نحو 
ـــان  ــا. وك ــه ــت ــان ــك وتــعــزيــز م
بيان  أقــر  قد  األمناء  مجلس 
نشاطات  حول  الكلية  رئيس 
ــام  ــع ــذ بـــدايـــة ال ــة مــن ــي الــكــل
عالقات  وأقر  احلالي  الدراسي 
التعاون مع كلية «أحفا» في 
بلدية  مــع  والــتــعــاون  النقب، 
الصينية  ــارة  ــف ــس وال حيفا 
إقامة  إلى  إضافة  البالد،  في 
ــة  ــي وأكــادمي علمية  مــؤمتــرات 
عاملية ومحلية، مبشاركة خيرة 
احملاضرين والباحثني من البالد 
تنظيم  ذلك  في  مبا  والعالم، 
مؤمترات لقسم التأهيل التابع 
البالد،  ــي  ف احملــامــني  لنقابة 
باملباني  تتعلق  عمل  وخطة 
عملية  وإمتـــام  والترميمات، 
جتهيز بناية «بروفيت» وشراء 
اإلضافية،  واملباني  األراضــي 
وإعادة تشغيل مركز التعددية 
وهيئة  والثقافية،  التربوية 
واستضافة  العلمي،  البحث 
احملاضرين من البالد والعالم، 
مع إعادة هيكلة كادر املوظفني 
خالل  الكلية  في  واحملاضرين 
ــيــة.  ــة احلــال ــي ــادمي الــســنــة األك
مجلس  ــر  اق أخـــرى  جهة  مــن 
األمناء ميزانية الكلية للسنة 
ـــة  ــة، ورزم ــي ــال الــدراســيــة احل
التخفيضات املقدمة للطالب، 
رئيس  ــس  ــجــل امل ــــّول  خ ــا  ــم ك
كمال،  زكي  احملامي  الكلية 
الترتيبات  وضـــع  ــة  ــي صــالح
نشاطات  عن  املسؤولية  لنقل 
وزارة  من  األكادميي،  التأهيل 

التعليم  مجلس  إلى  املعارف 
التخطيط  ــة  وجلــن ــي،  ــال ــع ال
أقر تعيني  كما  وامليزانيات، 
مساعد لرئيس الكلية للشؤون 
ــة،  ــي ــج ــي ــرات ــت ــــــة واالس اإلداري
تعليم  ـــارات  ـــس م ــر  ــوي ــط وت
(بي.إي)  البكالوريس  شهادة 
علمية  مواضيع  خمسة  في 
اكادميية جديدة.  وأقر املجلس 
تعزيز  ــشــؤون  ل هيئة  ــة  ــام إق
واخلارجية  الدولية  العالقات 
ــة  ــي ــادمي ــات األك ــس ــؤس مـــع امل
ـــاالت  ـــج ـــي امل ـــة ف ـــي ـــعـــامل وال
وجتنيد  العالم،  في  املختلفة 
الدول  سفراء  ودعوة  التبرعات 
ــارة  لــزي ــالد  ــب ال ــي  ف األجنبية 
رئيس  منح  وكذلك  الكلية. 
محكمة العدل العليا األسبق 
القاضي املتقاعد مئير شمغار 
 Honoris فخرية  شــهــادة 
من  عـــدد  ــرمي  ــك وت  Causa
واليهود.  العرب  من  ـــاء  األدب
زكي  احملامي  قــال  جهته  من 
”اليوم  الكلية:  رئيس  كمال 
ــوط  ـــــرار اخلــط ــا مت إق ــي عــمــل
للعام  العمل  خلطة  العريضة 
القادم ورمبا ملا بعد ذلك، حيث 
قدما  والسير  العمل  نواصل 
رسمناها  أهــداف  حتقيق  نحو 
حتقيقها،  نحو  وسرنا  مسبقا 
ــيــرات  ــا إدخـــــال تــغــي ــه ــم وأه
بنيوية وأكادميية وجتديدات في 
املباني،  وحتديث  اإلدارة  مجال 
الكلية،  مــســاحــة  ــع  ــي ــوس وت
جديدة  مباٍن  ــراء  وش بناء  عبر 
عبر  البحث  توجهات  وتعزيز 
سلطة ومركز األبحاث العلمية 
”إن  وأضـــاف:  واألكادميية“. 
االنتقال في ميزانيات الكلية 
العالي  التعليم  مجلس  إلى 
وامليزانيات  التخطيط  وجلنة 
أبعادها  لها  دقيقة  خطوة  هو 
كلية  ــــى  إل الــتــحــول  ــو  ــح ن
إقليمية وبعدها إلى جامعة“.
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عفيف  والفنان  الكاتب  لبى 
األفق  مؤسسة  مدير  شليوط، 
والــشــاعــر  ــون،  ــن ــف وال للثقافة 
رشدي املاضي دعوة قسم اللغة 
العربية في جامعة النجاح في 
لقاء  ــي  ف للمشاركة  نابلس، 
ومحاضري  طــالب  مــع  ثقافي 
ــة في  ــي ــرب ــع ــة ال ــغ ــل ــم ال ــس ق
اجلامعة وانضمت إليهما هناك 
سبق  حــامــد.  شــاديــة  الشاعرة 
طاقم  مع  عمل  جلسة  اللقاء 
اللغة  قــســم  ــي  ف ــن  ــري احملــاض
العربية في اجلامعة، مت خاللها 
برنامج عمل مستقبلي.  وضع 
مكتبة  قاعة  ــى  إل انتقلوا  ثم 
الطالب  مع  ليلتقوا  اجلامعة 

احملاضرين.  من  لفيف  برفقة 
وافتتح اللقاء الدكتور والباحث 
د.  وأداره  ـــك،  ـــدي ال إحـــســـان 
اللغة  قسم  مدير  قاسم،  نــادر 
العربية. الشاعر رشدي املاضي 
حتدث عن جتربته الشعرية، ثم 
قصائده،  من  مجموعة  ألقى 
حامد.  شادية  الشاعرة  وكذلك 
والفنان  الكاتب  اللقاء  واختتم 
عن  بحديث  شليوط  عفيف 
جتربته في الكتابة في مجالي 
ثم  ــســرح،  وامل القصيرة  القصة 
مسرحيته  مــن  مقطعًا  ـــّدم  ق
سياسي“  عــاهــر  ”اعترافات 
احلائزة على جائزة مسرحيد في 

عكا. 

 بدعوة من مركز هغيبورمي وطاقم 
ــي حي  ــســاتــني ف ــب ـــريـــاض وال ال
الرياض  أطفال  شارك  احلليصة، 
في  مؤخرا،  احلــي  في  الرسمية 
ضمن  ــك  وذل الكتاب،  مسيرة 
املعارف  ــوزارة  ل مشتركة  مبادرة 
وبلدية حيفا. وتهدف هذه املبادرة 
وأنشطة  ــاءات  ــق ل تنظيم  ــى  إل
تربوية مميزة، جتمع عالم األطفال 
والقصص.  الكتاب  ــم  عــال مــع 
القراءة  على  ــاء  اآلب تشجع  كما 
أدبية  مجموعة  مــن  ألطفالهم 

الكتاب  حتويل  بهدف  متنوعة، 
حياتهم.  أسلوب  من  جــزء  ــى  إل
جانب  ــى  إل البرنامج,  وتضمن 
أمام  أتاحت  ـــراءات،  ق املسيرة، 
وممتعة،  ــدة  ــري ف ــة  ــرب جت الــطــفــل 
خاللها  من  وتعرف  عامله،  أثرت 
اختيارا.    الكتب  أفضل  على 
اجلماهيرية  الوحدة  مدير  وأثنى 
منصور  احلليصة  في  هغيبورمي 
جميع  ــود  ــه ج ــى  عــل بستوني 
املربيات وأولياء األمور، وكل من 

ساهم في إجناح املسيرة. 

الــدراســي،  التوجيه  جمعية  نظمت 
مار  مدرسة  مع  للتعاون  واستمرارا 
للتوجيه  يــومــا  األسقفية،  ــاس  ــي إل
حتت  املــدرســة  في  واملهني  ــي  الــدراس
ــار مهنة  ــخــت ن ــا  ــن ب ـــوان «هــيــا  عـــن
املستقبل» وذلك في ساعات ما بعد 
الظهر من يوم االثنني املاضي ألهالي 
وطالب صفوف الثواني عشر. وعملت 
إدارة املدرسة واجلمعية في هذه السنة 
الدراسية، من خالل هذا اللقاء، كشف 
والتحديات  الصعاب  على  الطالب 
التي عليهم مواجهتها حتى خروجهم 
إلى احلياة، ما بعد الدراسة الثانوية، 
املهنة  التوجه الختيار  عليهم  وكيف 
أو املوضوع للدراسة بالشكل الصحيح 
من  أحمد  أبو  شادن  وحثت  واملالئم. 
أوالدهم  دعم  على  األهالي  اجلمعية، 
ميولهم  يالئم  الذي  املوضوع  لدراسة 
وعدم  األهل،  ميول  وليس  وقدراتهم، 
الرضوخ للضغط االجتماعي، والبحث 
عن املواضيع غير التقليدية. وحتدثت 
السيدة سيرين أبو أحمد عن البدائل 
التوجه  الطالب  بإمكان  التي  األخرى 

إليها كأماكن دراسة، وخصت بالذكر 
حيث  نابلس،  ــي  ف النجاح  جامعة 
ــول هناك،  ــب ـــروط الــق حتــدثــت عــن ش
التي  املختلفة  ــة  ــدراس ال ومــواضــيــع 
زيدان  محمد  أما  اجلامعة.  تقدمها 
للبسيخومتري  دروس  شركة  مندوب 
اختيار  في  جتربته  عن  حتــدث  فقد 
أهمية  إلى  وتطرق  الدراسة،  موضوع 
بشكل  البسيخومتري  امتحانات 
على  االستعداد  كيفية  ــى  وإل عــام. 
والعوائق  الصعوبات  ملواجه  وجه  أمت 
بشكل  العربي  الطالب  تواجه  التي 
خاص. وفي ختام اللقاء جتول الطالب 
إلى  واستمعوا  ذلــك  بعد  ــي  واألهــال
جامعيني  ــالب  ط مــن  مسهب  ــرح  ش
عن  وحتدثوا  املواضيع،  مختلف  من 
والكليات مختلفة وشروط  اجلامعات 
املدرسة  مدير  وشكر  فيها.  القبول 
السيدة  سني  ــو  أب سمعان  األســتــاذ 
حسنة  سليمان على عطائها ودعمها 
جبيلي  عالية  واملربية  للمدرسة. 
واملستشارة زينة صادر اللتني أشرفتا 

على حتضير هذا اليوم. 
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ّية،  العرب الّثقافة  الّشبابّي في جمعّية  الّتمكني  برنامج  مرّكزة  شاركت 
ُعال عبد الله ّجنار، وعضو الهيئة اإلدراّية للجمعّية، إيناس عودة احلاج، 
في دورة تأهيل مدربني في موضوع التفكير الّنقدّي، في معهد الفلسفة 
الّتطبيقّية في باريس، فرنسا، بإدارة املدربَني الدولّيني إيزابيل ميلون 
وأوسكار برينفيير. امتدت الدورة طيلة أسبوع مبشاركة عشرين مشتركا 
إيران،  سنغافورة،  النرويج،  لبنان،  الدمنارك،  فرنسا،  مختلفة:  دول  من 
املشاركة  هذه  تأتي  والنمسا.  هولندا  بولندا،  روسيا،  إيطاليا،  كندا، 
كخطوة جديدة في مسيرة الّتعاون املستمر، منذ 3 سنوات، بني جمعّية 
ّية ومعهد الفلسفة الّتطبيقّية في باريس، لتدريب مدرّبني  الّثقافة العرب
بالعمل  الفترة  هذه  في  يتجّلى  والــذي  النقدّي،  التفكير  مجال  في 
املشترك على إنشاء وتفعيل ”معهد التفكير النقدّي“ في حيفا . في 
حديث مع ُعال عبد الله ّجنار حول الدورة وأهميتها، قالت إّن الدورة توّفر 
متكيًنا عملًيا في مجال ممارسة الّتفكير الّنقدي، باإلضافة إلى تلقي 
ردود الفعل والّتقييم من اخلبراء الدولّيني وباقي املشاركني على حد سواء. 
وتضيف: ”أما على املستوى املؤّسساتي، فباإلضافة إلى اكتساب املزيد 
من املعلومات الّنظرّية والعملّية، هناك أهمية الكتساب املعرفة واخلبرة 
املختلفة، طواقم  للمجموعات  املجال  الورش في هذا  تقدمي  في مجال 
وبناء  الّتعرف  فرص  إلى  باإلضافة  هذا  ــراد.  وأف مــدارس  طالب  عمل، 
العالقات مع املشاركني العاملني في هذا املجال“. ضمن معهد الّتفكير 
ّية، سيبدأ اليوم اجلمعة، القسم الّثاني  الّنقدي في جمعّية الّثقافة العرب
من دورة للتفكير الّنقدي الذي أقيم القسم األول منها في شهر كانون 
األول املاضي، بالتعاون مع معهد الفلسفة الّتطبيقّية في باريس وبإدارة 

املدربة العاملية إيزابيل ميلون، عن أهمية املعهد وهذه الدورات، تقول 
كأفراد  نتعلم  الّنقدّي  الّتفكير  ورش  خالل  ”من  ّجنــار:  الله  عبد  ُعال 
كيف نفكر، كيف نصيغ أفكارنا ونعّبر عنها بشكل صحيح، كيف 
نتقبل أنفسنا واآلخر. توصيل هذه  األدوات إلى أكبر شريحة ممكنة في 
املجتمع، عن طريق العمل املمنهج من خالل املعهد، سوف يساهم في 
حتسني العالقات والتواصل بني أفراد املجتمع الواحد“. من اجلدير بالذكر 
أن معهد الّتفكير الّنقدّي يوفر تدريبات حول هذا املوضوع ملجموعات 
الفتّية وطواقم  إلى  الّطفولة  متنوعة وفئات عمرّية مختلفة، من جيل 
في  الّنقدي  الّتفكير  دور  إلى  يتطرق  حيث  األهلّية،  املؤّسسات  عمل 
اجلندرّية  العنف،  مثل  وعينّية  متعددة  قضايا  على  والعمل  التعامل 
والُهوّية. كما يعمل املعهد على تأهيل مدربني لتدريب مجموعات حول 

”الّتفكير الّنقدّي“.
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قررت إدارة قاطرة «الكرمليت» 
حتى  عملها  وقــف  حيفا  في 
اكتشف  ــذي  ال العطب  إصــالح 
مراقبو  ـــان  وك ــلــهــا.  ــواب ك ــي  ف
السالمة في القاطرة قد الحظوا 
يسحب  الذي  الكوابل  أحد  أن 
ـــدأ يــتــلــف، مما  ــد ب ــرة ق ــاط ــق ال
حتى  عملها  إيقاف  استدعى 
الــالزمــة.  التصليحات  إجنــاز 

مت  أنه  القاطرة  إدارة  من  وجــاء 
استشارة أخصائيني سويسريني 
مع  وبالتعاون  املجال،  هذا  في 
االستعانة  وتــقــرر  التخنيون، 
األجــانــب  املختصني  ــرات  بــخــب
ــعــطــب وإعــــادة  ــي إصــــالح ال ف
املتوقع  مــن  وأنـــه  تشغيلها. 
الفصح  نــحــو  ــعــمــل  ال ــاء  ــه إن
العبري، بعد حوالي أسبوعني.  
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السنة  ــرأس  ب السبت  غــدا  البهائيون   يحتفل 
من  األول  اليوم  يصادف  والذي  (النيروز)  البهائية 
بالفارسية  ”نيروز“  كلمة  وتعني  الربيع.  فصل 
العيد  بهذا  البهائيون  ويحتفل  جديد“،  ”يوم 
تقومي  أن  ”عال“. يذكر  الصيام  شهر  انتهاء  بعد 
شهر  كل  ويتألف  شهرا   19 من  مبني  البهائيني 

ديني  معنى   19 للعدد  أن  حيث  يوما،   19 من 
مؤسس  على  يدل  فهو  البهائيني،  لدى  وتاريخي 
«قبة  حتــت  ضريحه  حيث  ــاب»  ــب «ال  – الديانة 
األوائــل  املؤمنني  من   18 ـــ  وال حيفا،  في  عباس» 
في الديانة. وجدير بالذكر أن احلدائق البهائية في 

حيفا وعكا ستكون مغلقة في 21 آذار.

 ”√d � Êu KH� � � Êu O zU N � �«
WO zU N � �« WM 	 �«

 UHO� q�«d*
الناشطة  قــامــت  األم  ــد  ــي وع ــــرأة  امل ـــوم  ي مبناسبة 
منار  مبساعدة  قنبورة  خضرة  أبو  منال  االجتماعية 
ومميز  خاص  حفل  بتنظيم  زعبي  وميساء  سمعان 
اشترك  وقد  الكبرى,  شواطينا  قاعة  في  للنساء 
البرنامج  وآنسة. تخلل  امــرأة   250 البرنامج  في 
وجبة عشاء فاخرة, رقص مع دي جي الياس جبران, 
اب  ستاند  عيد,  ــي  رون الفنان  مع  كاريوكي  غناء 
بشارات اسكندر، سحب  الفنانة رنني  كوميدي مع 
في  مشتركة.  لكل  وهدية  وردة  توزيع  يانصيب، 
احلديث مع السيدة منال أبو خضرة قنبورة عللت: 

األم  لتكرمي  تطوعي  عمل  لهدف  أقيم  البرنامج 
على عطائها املستمر من غير حدود، أمتنى لكل 
عام  وكل  والعافية  الصحة  دوام  واألمهات  النساء 
وأننت بألف خير. بهذه املناسبة نتوجه بجزيل الشكر 
لكل من دعم احلفل:  صحيفة حيفا, السيد إبراهيم 
منال  مشيعيل،  نتلي  إن،  تريد  ترنيم،   – عانق 
كولج،  نافا  بيوتني  نيل  بيوتي،  نانسي  بيوتي، 
فيتسو، صالون جاك يعقوب، صالون جوني، نانس 
كيتشني، مطعم شواطينا، مطعم شتروديل ومخبز 

أبو خضرة.
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ضمن  من  وعقارية،  سكنية  ــروض  ق مستشار  ــا  أن
عملي أمثل الزبائن أمام املصارف في عدة أمور، منها 
املساعدة في شراء بيت، فأتفاوض مع مصرف أو اثنني 

كان  إذا  أو  سكني.  قرض  أفضل  على  حتى حتصل 
لديك قرض قائم ميكن فحصه، وحتسني شروط القرض، 
واإلمكانية الثالثة هي إذا كانت لك أرض وتريد البناء، 
وليس بحوزتك كل املبلغ للقيام باملشروع، فيساعدك 

للحصول على مرادك. 
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لم أبدأ العمل بحمالت دعائية أو إعالنية، بل باشرت 
انتشر  وهكذا  األشــخــاص،  لبعض  خدماتي  بتقدمي 
ويقصدني.  يعرفني  اجلمهور  وأصبح  بسرعة،  اسمي 
مع العلم أن العمل في هذا املضمار ليس سهال، وقد 
يجد الفرد صعوبة بالتوجه إلي ليكشف لي أوضاعه 
املصرفية،  أو حساباته  االقتصادية،  حالته  أو  املادية 
مكاشفة  فيه  األمــر  وكــأن  وغيرها،  والديون  القروض 
خلصوصيات هذا الفرد أو العائلة. وما ساعدني في 
أن  الحظوا  أن  بعد  إلي  توجهوا  أشخاصا  أن  البداية 
عبئا  أصبح  املصرف  من  عليه  حصلوا  الذي  القرض 
مشكلتهم،  فعاجلت  حياتهم.  يفسد  ويكاد  كبيرا 

وأنقذتهم مما هم فيه. 

 w²�« q�UA*« œbŽ r� ødO³� œbŽ pO�≈ tłu²¹√
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مشكلة.   200 من  أكثر  عاجلت   2014 العام  في 
وليس كل من يتوجه إلي أعالج أمره، فرمبا يأتي إلي 
فات  قد  أنه  حالته،  دراسة  بعد  وأستخلص،  شخص 

األوان، وال ميكن عمل شيء. وبعضهم أرى أنه في وضع 
جيد من حيث معاملة البنك له، فال حاجة إلجراء أي 
إلى  واستنادا  املالي.  قرضه  على  تعديل  أو  تغيير 
اإلحصاءات فمن كل عشرين ملفا أجد واحدا ال داعي 

لتدخلي معه.
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لدينا أكثر من 17 مسارا للقروض املصرفية، وعندما 
أتوجه للمصرف للحصول على قرض، فإن ما يالئمك 
على  حصلت  ــو  ل مثال  يالئمني.  بــالــضــرورة  ليس 
تسكن  أن  ويجب  بيت،  لشراء  شيكل  ألــف   400
فيه، وليس لك دخل ثابت، وال توفيرات نقدية التي 
ميكننك استغاللها لسداد القرض، بينما غيرك لديه 
دخل ثابت وحالته االقتصادية تختلف عنك، فتكون 
شروط احلصول على القرض متفاوتة. فال يوجد مسار 
جيد أو مسار سيء في قروض اإلسكان، فكل مسار 
على  حتصل  وعندما  املصرف.  على  بالفائدة  يعود 
قرض لعشرين سنة، بعد أن اطلعت على برنامجك، 
يكون  ذاته  الوقت  في  ولكن  يالئمك،  ال  أنه  وتبني 
هذا  مثل  على  أحدهم  فإذا حصل  للمصرف.  مربحا 
هذا،  عقاره  يبيع  أن  يريد  وال  سنة  لعشرين  القرض 
حتضيرها  يتم  معينة  ملسارات  معني  ترتيب  فهناك 
مع املصرف. ولكن إذا كنت تنوي بيع هذا البيت بعد 
سنة أو سنتني وتريد حتقيق الربح من وراء ذلك، فإنك 
حتصل على أسوأ شروط للقرض، لكي ال تدفع الغرامة 

املفروضة. وقيمة األقساط منخفضة، وستقوم بتسديد 
مبكر للقرض، فإنك تسدده قبل أن يطالبك املصرف 
بدفع أي غرامة. ويتبني أن %97 من املقترضني قد 
حصلوا على مسار ال يالئمهم من القروض، ويحصل 
فيصبح  القروض  من  النوع  هذا  على  الشابة  األزواج 
على  ومثال  حلياتهم.  مدمرا  الطريقة  بهذه  املصرف 
ذلك لدي قضية أعاجلها عن قرض بقيمة 370 ألف 
ويسددانه   2000 عام  عليه  الزوجان  حصل  شيكل، 
كل  شيكل   6500 بقيمة  شهريا  قسطا   180 في 
وبقيت  ألفا   350 ســداد  مت  ــيــوم  ال وحتى  قسط، 
لهما 9 سنوات لسداد املبلغ املتبقي. فيصبح املبلغ 
وفي  شيكل.  مليون   1.5 حوالي  بالنهاية  اإلجمالي 
احلاالت الطبيعية فإن إعادة قرض بقيمة 400 ألف 
في نهاية املطاف يصل إلى 650 ألفا، وهذا مبوجب 
إلى  القرض  يتحول  قد  وهكذا  فقط.  ــصــاءات  اإلح

الغوص في مصيبة بدال من التخلص منها.
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حكومة  ليس  ــو  وه ــة،  جتــاري مصلحة  ــو  ه املــصــرف 
املصرف  يهتم  ــذا  ول اجتماعية،  شــؤون  مؤسسة  أو 
وال  الزبائن.  من  ــاح  أرب نسبة  أكبر  على  يحصل  أن 
يهتم مبعيشتك، وكيفية حياتك، بل يهمه أن تسد 

واعتاد  مواعيدها.  ــي  ف املطلوبة  أقساطك 
اجلمهور التوجه إلى املصرف ليس كمصلحة 
اننا  نعتقد  بــل  معه،  صفقة  لعقد  جتــاريــة 

Í—u� n|U� ≠ ˆ«d�√ ¡UI


 ‰u???? B???? (« `??? �??? B??? O??? �
 W?? �U?? �?? 0 ‰e????M???? � v??? K??? �

°jI � r K 	

 ∫UH O 	 WH O � B � Y b 	 w � ¨ÊU L O K � q O A O � œU �





302015 —«–¬ 20  WFL'«

أو  املصرف  هذا  من  والهدايا  املنح  على  سنحصل 
ليس  السكني  فالقرض  خاطئ.  توجه  فهذا  ذاك، 
الفائدة بل املسارات الصحيحة التي يأخذ املواطن 
قرضه مبوجبها. وإذا قررنا ارتداء بدالت أنيقة، فإننا 
قد نشتري ذات النوع، أو نفس اللون، ولكن ليس 
وما  قياسه  له  منا  فكل  املقياس،  ذات  بالتأكيد 
فقد  السكني.  القرض  مع  األمــر  وكذلك  يالئمه، 
هذا  بني  ماركت  السوبر  في  املشتريات  تتشابه 
من  أكثر  ليس  التشابه  ولكن  ذاك،  أو  املشتري 
وأمناط  إمكانياته،  له  شخص  وكل  فقط.   60%

حياته، وما يالئمك قد ال يالئم سواك.
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سيارة  بــشــراء  رغبت  ــإذا  ف مــثــاال،  لــك  أورد  هنا 
يفهمون  ممن  آخرين،  تستشير  فإنك  مستعملة، 
بالسيارات أو قريبك الذي يحب السيارات، وتدفع 
مبلغا من املال لقاء فحص السيارة، وبالتالي ترى 
ما يناسبك، فقد تعجبك وقد ال تعجبك. ويجب 
على  عندما حتصل  املصرف  في  كذلك  تفعل  أن 
قرض، فإن املندوب يستقبلك بصفته مستشارا لك 
في املصرف، ولكنه في احلقيقة موظف مبيعات، 
ويعرض عليك أكثر املسارات التي تعود بالفائدة 
في مصلحته.  والتي تصب  املصرف  على  والربح 
تفعل  أن  وميكنك  ألتدخل،  أنا  دوري  يأتي  وهنا 
املصرف  يعرضه  ما  بدراسة  فأقوم  شخصيا،  ذلك 
من شروط، ويجب أن أحصل على عرض آخر من 
ما  وتفحص  ــع،  راب وحتى  ثالث  أو  ــر،  آخ مصرف 
يبيعك إياه املصرف وتقرر أنت ماذا ستشتري، أو 
أي قرض ستأخذ مبوجب أفضل الشروط لك وليس 

ما يالئم املصرف فقط.
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وتتفاوت  ارتفعت،  قد  ــدور  ال أسعار  أن  صحيح 
األسعار بني منطقة ومنطقة، ولكن الشباب هم أقل 
وعيا في حصولهم على القروض. وجندهم ميتازون 
بقوة القلب واجلرأة إلى حد التهور، وهذا ما يحدث 
أو  سيارة،  لشراء  ــروض  ق على  يحصلون  عندما 
بيت ويصبح حسابهم في املصرف كالَدين اجلاثم 
على رقابهم، ويستعينون باألهل أو األقارب كي 
نقول  أن  أو  يليه،  الــذي  أو  الشهر  هذا  ينقضي 
عندما نبلغ اجلسر سنجتازه. فال نحسب حساب 
املستقبل، وكيفية التعامل اقتصاديا مع الرواتب، 
يوفر من  الشاب ويعمل ولكنه ال  بحيث يسعى 
راتبه ما يكفي لشراء البيت أو السيارة، بل يتوجه 
إلى املصرف لهذا الغرض أو سواه. ونرى الشباب 
األسعار  ــم  رغ البيت  شــراء  مبسألة  يستهينون 
املرتفعة، وعندما يتوجه بعضهم إلّي لشراء البيت 
لذلك، فلن تستطيعوا  الوقت  لم يحن  لهم  أقول 
شراء بيتكم اآلن، ألنكم ستأخذون قرضا سكنيا، 
أو  األقــارب،  أحد  من  آخر  قرض  على  وحتصلون 
تستعينون بقرض ثالث من صديق سيأخذ النقود 
هو أيضا كقرض وأنتم تسددون أقساطه، وكل هذا 
الشخصي،  مصروفكم  عن  عدا  عليكم،  يتراكم 
كوقود السيارة، شراء اخلضروات، وحاجيات البيت 
ومصروف  املدرسية  واألقساط  األرنونا،  ومدفوعات 
املاء والكهرباء، وغيرها مما يعتبر ضروريات احلياة، 
والرحالت  كالسفر  الكماليات،  باب  من  وليس 

والترفيه وسواها. 
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عندما يكون عندي بيت في وادي النسناس الذي 
يعتبر رخيصا، ولم يكن باستطاعتي بيعه طيلة 
آخر.  مكان  في  للسكن  باالنتقال  أرغب  حياتي، 
بسهولة،  البيوت  يبيعون  الشباب  جند  وهكذا 

هو  من  يهم  وال  واقعية،  وغير  زهيدة  وبأسعار 
املشتري، فيحصلون على قرض وآخر وأكثر.

 ÷ËdI�« ¡UDŽ≈ sŽ ·—UB*« lM²9 «–U*Ë
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عامة  العربي  الوسط  في  قائمة  املشكلة  كانت 
وليس في حيفا فقط، فإننا كمجتمع نعيش في 
جتمعات عائلية وقبلية. وعندما يحصل املشتري 
له  حماية  العقار  يرهن  املصرف  فإن  قرض  على 
أقساطه،  سد  عن  املشتري  عجز  وإذا  ــوالــه،  وألم
فيحق للمصرف، وهو صاحب األولوية أن يتصرف 
بالعقار كما يريد، وغالبا ما يعرضه للبيع لكي 
يحصل أو يسترد هذا القرض. واملشكلة هنا هي أن 
املصرف يجد صعوبة في بيع البيت العربي حيث 
يتعذر لليهودي مثال أو الغريب أن يسكن في دار 

بني اإلخوة أو األقارب.   
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بالضبط، قبل أن يقدم هذا الشاب على اخلطبة، 
أو الزواج أو شراء البيت، يجب أن يوفر نقوده، رمبا 
ليس كل املبلغ، ولكن أكبر كمية من النقود التي 
تخفف عنه عبء القروض والديون املتراكمة. فبعد 
إنهاء الطالب مدرسته الثانوية ويخرج إلى الدراسة 
أو العمل، ميكنه توفير مبلغ معني كل شهر جانبا، 
فيحفظه إلى يوم احلاجه أو الضيق. وحديثي عن 
العروض  فإن  أرى  كما  حيفا،  في  العربي  الوسط 
وهذه  رهيب.  عليها  والطلب  قليلة  البيوت  على 
التحضيرات يجب أن تستغرق عدة سنوات وليس 
يجب  مــشــروع  ــأي  ب القيام  وقبل  أشــهــر.  بضعة 

حتضير املبلغ املطلوب له. 
WOMJ��« —Ëb�« l{Ë u¼ U�Ë؟ 

إن ما يهم الشباب اليوم هو احلصول على البيت 
عموما  البيوت  ولكن  ـــرض..  ق ــأي  وب ثمن  ــأي  ب
عليها.  املتزايد  للطلب  نظرا  أسعارها،  ارتفعت 
دون  ــف  أل مائة  وحتى  خمسني  الــشــاب  فيدفع 
عليها  حصل  ألنه  قيمة،  أي  لألموال  تكون  أن 
أن  العلم،  مع  والــَديــن.  القرض  بواسطة  بسهولة 
البيت الذي في منطقة ”دينيا“ أو مركز الكرمل، 
وهي من أغلى األحياء السكنية في البالد، ونقارنه 
ببيت أخرى بذات املواصفات واملساحة في األحياء 
العربية تصبح قيمته ضعفني أو ثالثة أضعاف، 

وهذا أفضل بالنسبة ألهالي الواد.
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هؤالء من حيفا وغالبيتهم من خارجها، وحتى من 
يشترون  أخــذوا  وقد  فرنسا،  من  وخاصة  األجانب 
كانت  النسناس  وادي  ففي  العرب،  من  العقارات 

من   90% العربية  العقارات  اشتروا  الذين  نسبة 
وهذا  املاضية.  السنة  ونصف  سنة  خالل  اليهود 
االختالط في املساكن أصبح يخفف من إمكانية 
احلصول على قرض من املصارف، ألنها تستطيع 
وأنا  عليه.  الوضع  كان  مما  أكبر  بسهولة  بيعها 
كي  املصارف  لــدى  ــرات  م عــدة  تدخلت  شخصيا 
حالة  لكل  وكان  الزبائن،  قرض ألحد  على  أحصل 
بيع  في  صعوبة  يواجه  يعد  لم  واملــصــرف  حــل. 

العقار، بل ميكنه ذلك بسهولة. 
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صحيح، ألن هذا جاء نتيجة لالنتقال إلى مناطق 
الدور،  من طلب  أخرى  نواجه حاالت  ونحن  أخرى، 
طالق  نتيجة  املفككة،  العائالت  ــاالت  ح ــي  وه
عن  منهما  كل  فيبحث  انفصالهما،  أو  الزوجني 
بيت منفصل له أو لها، وكما هي قضية احلصول 
على قروض سهلة، كذلك أصبح الطالق واالنفصال 
سهال، وهذا يزيد الطلب على الدور السكنية. كما 
للدراسة  حيفا  خارج  من  يأتون  الذين  الطالب  أن 
في جامعتها أو كلياتها، وال يعودون إلى قراهم، 
ــاد  االزدي عن  عدا  هذا  هنا.  باإلقامة  يرغبون  بل 
يبحثون  الــذيــن  والشباب  للسكان،  الطبيعي 
عن بيت جديد لهم، ونحن في حيفا نفتقر إلى 
املساحات وقطع األرض التي ميكننا البناء عليها، 
وخاصة في املناطق التي ميكن للعرب أن يسكنوا 
فيها. فال تتوفر قطعة أرض واحدة كهذه، أو التي 
والوسط  عليها.  سكنية  وحــدة   100 بناء  ميكن 
يزيد عن  ما  إلى  فورية  بحاجة  العربي في حيفا 
2000 وحدة سكنية لسد العجز أو الطلب. وسد 
هذا العجز من شأنه ان يعيد األسعار إلى حالتها 
الطبيعية واملعقولة. وإنني إذ أنظر إلى املستقبل 
بعد  ملا سيحصل  قليلة  تعتبر  اليوم  أسعار  فإن 
خمس أو ست سنوات قادمة. ومبقدورنا اليوم شراء 
املنزل، ولكن إذا بقي الوضع كما هو اآلن سيصبح 

احلصول على منزل مبثابة احللم فقط. 
ø—uNL−K� ‰uIð «–U�Ë

استشيروا  البيت،  في  حساباتكم  إجــراء  حاولوا 
املختصني، في كل املجاالت لدينا مختصون ميكنهم 
إسداء املشورة وتقدمي النصح بصورة صحيحة. وإذا 
نظرنا إلى مصروفاتنا اليومية أو األسبوعية وحتى 
االستغناء  ميكننا  منها   40% أن  جند  الشهرية 
املصيرية  خلطواتك  تخطط  أن  يكفي  وال  عنها. 
واحلاسمة في حياتك، بل فكر كيف ستعيش في 
هذا الوضع اجلديد، وكيف ميكنك أن تعيش حياتك 

بسعادة وهناء. 
Æ«dJý

عفوا.           
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املرتبة  رمبام  مستشفى  يحتل 
األولى بني مستشفيات الشمال 
باستيعاب املتدربني من خريجي 
ــبــالد.  ـــي ال ــات الــطــب ف ــي ــل ك
وأفادت مصادر وزارة الصحة أن 
البالد  في  الثالث  يعتبر  رمبام 
إيخيلوف  بعد  ــال،  ــج امل بــهــذا 
ــت  ــري ـــد أج ــســون.  وق ــن ــي ــل ــي وب

من  خريجا   60 الختيار  قرعة 
في  للتدرب  خريجا   623 بني 
يشهد  الذي  رمبام،  مستشفى 
منذ  الطب  خريجي  من  إقباال 
أربع سنوات. ويستمع املتدربون 
ــحــاضــرات خــاصــة كما  ـــى م إل
في  العاديني  ــاء  األطــب يرافقون 

معاجلة املرضى.  

ــن كــريــات  ــات، م ــن ــس ـــدى امل إح
عاما،   83 وتبلغ  موتسكني 
 62 البالغة  ابنتها  ترافقها 
بياليك،  كريات  في  واملقيمة 
العمل  نطاق  في  أعمالها  في 
ــي، والــنــزهــات في  ــاع ــم ــت االج
البالد والعالم. وأثناء رحالتهما 
سقطت  البالد  ــارج  خ املشتركة 
مما  الفخذ،  عظم  وكسرت  األم 

العالج  وتلقي  للعودة  اضطرها 
فأجريت  رمبام،  مستشفى  في 
لها عملية جراحية. وأثناء زيارة 
ابنتها لها في املستشفى انزلقت 
قدم االبنة وسقطت وكسرت عظم 
فخذها متاما كما جرى لوالدتها، 
العمليات  غرفة  ــى  إل فنقلت 
بجوار  الغرفة  إلى ذات  وأدخلت 

أمها ملواصلة عملية الشفاء.

 »U F O � �« w � ‚U Ò� � �« u � ÂU � 	—
5 
—b � *« ¡U � �_«

 UHO� q�«d*

 UHO� q�«d*

 WK zU F �« ¡UM 
√ œU%«
ÂU E F �« r �  w �



�������		


�����������	
��	�������	��	
������	�����	 !"�
�#��$%�#���	&�'(�)���	*+,-�

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

�������
	
���	����

��
����

��	
���


�







382015 —«–¬ 20  WFL'«

œö � �« w � W ÒO �U O � … Òu � Y�U � v �≈ ‰ Òu 	 
 � Òw �d F �« l L 
  *« 

X � O M � u C � 17 v �≈ lH�d � Òw �d F �« q O � L 
 �«

احلسم من قبل قائمتي «القائمة العربّية» و»األمل والّتغيير». وفي 
 17 إلى  العربّي  الّتمثيل  أن يصل  املتوّقع  االرتفاع من  أعقاب هذا 
من  انتخبوا  عرب  كنيست  أعضاء   4 ذلك  في  مبا  كنيست  عضو 
جديًدا  خطاًبا  املشتركة  القائمة  وخلقت  الصهيونّية.  األحــزاب  قبل 
االحتالل  خطاب  مواجهة  في  والسياسّي  اإلعالمّي  املستوى  على 
واملستوطنات والفصل العنصرّي والتحريض الذي مورس من قبل رئيس 
ليبرمان،  افيغدور  اخلارجّية  ونائبه ووزير  نتنياهو،  بنيامني  احلكومة 
ووزير االقتصاد نفتالي بنيت وقائمة «ياحد»، والتي لم تعبر نسبة 
االجتماعّية  والعدالة  االحتالل  انهاء  خطاَب  القائمة  وطرحت  احلسم. 
واليهودّي.  العربّي  الّناخب  أمام  اإلنسان  حقوق  وحماية  والّتضامن 
العرب  الكنيست  البرملانّي ألعضاء  التمثيل  كمّية  ارتفاع  وسيؤّدي 
ّية وتوسيع الّتمثيل  إلى تعميق املشاركة في اّتخاذ القرارات البرملان
ّية، جلنة الّتشريع وجلنة االقتصاد. ومن  في الّلجان املهّمة مثل جلنة املال
املتوّقع أن يقود إعادة تنظيم اخلارطة السياسّية في املجتمع العربّي 
ّية  العرب اجلماهير  اّتبعتها  اّلتي  لالستراتيجّيات  ذاتي  تقييم  إلى 
حجم  رفع  أن  العاّمة  االنتخابات  نتائج  تبرهن  حيث  الّسابق.  في 
الّتمثيل العربّي ال يكفي لتغيير سّلم األولوّيات البرملانّي واحلكومّي، 
ويجب إعادة بناء قوى اليسار التقّدمّي لتشّكل بديًال لقوى الفصل 
العنصرّي داخل الّشارع اليهودّي. وتعّبر نتيجة االنتخابات عن أزمة 
الذي  الّصهيونّي»  الّناخب اإلسرائيلّي وما يسّمى «اليسار  ثقة بني 
اليهودّي  اجلمهور  دعم  من   50%-40 إلى  الوصول  في  ينجح  لم 
ّية تدعمه  لتشكيل - بالّتعاون مع املجتمع العربّي - أغلبّية برملان
املشاركة  تيار  قوّة  ارتفاع  إلى  املعطيات  وتشير  حكومة.  بناء  في 
السياسّية في املجتمع العربّي من جهة، وإلى تراجع في دعم األحزاب 
الصهيونّية حيث دعم أكثر من %85 من املصوّتني العرب القائمة 
ّية أربعة أعضاء كنيست عرب  املشتركة. وسيمّثل األحزاب الّصهيون
عيساوي فريج (ميرتس),  هم: زهير بهلول (املعسكر الّصهيونّي), 
أيوب قرّا (الليكود) وحمد عّمار (إسرائيل بيتنا). ُيشار إلى أّن أكثر 
ويستدّل  املشتركةـ  القائمة  دعم  قد  العرب  املواطنني  من   85% من 
شارك  قد  العربّي  املجتمع  من   65% من  أكثر  أّن  املطعيات  من 
وحوالي  املاضية  االنتخابات  في   56% في  مقارنة  الّتصويت  في 
%72,36 على املستوى القطرّي.  يراهن البعض على انهيار القائمة 
ّية والّثقة  بعد االنتخابات، ولكن من شأن نتيجة االنتخابات االيجاب
حيث  الّتحالف،  هذا  على  حتافظ  ان  القائمة  عليها  حصلت  التي 
رفعت القائمة متثيل غالبّية مرّكباتها في الكنيست (اجلبهة ارتفعت 
سترتفع  للّتغيير  ّية  العرب واحلركة  كنيست)،  أعضاء   5 إلى   4 من 
من عضو واحد إلى اثنني، وكان من املمكن أن يحصل التجّمع علي 
القائمة على مواصلة  مرّكبات  النتيجة  الرابع. ستدعم هذه  العضو 
ّية  الّتحالف بينها وتعميق العمل املشترك، ّمما سيخلق أجواًء إيجاب
ّية،  العرب للجماهير  العليا  املتابعة  جلنة  مبنى  على  أيًضا  ستؤّثر 

التي تعاني من شلل منذ أكثر من عام . 
(مدير مركز «مساواة»)

 Õd� dHF�
جنحت القائمة املشتركة في حتويل املجتمع العربّي إلى ثالث قوّة سياسّية 
في البالد، بعد حصولها على ما يقارب %10.54 من املصوّتني، حيث 
دعمها 443,837 مصوًّتا. وتتشّكل القائمة املشتركة من أربع تّيارات 
ّية  العرب واحلركة  اإلسالمّية  واحلركة  والتجّمع  اجلبهة  هي  ّية  عرب سياسّية 

بقائمة  االنتخابات  األحزاب  خاضت  يهودّي.  متثيل  وتشمل  للتغيير، 
مشتركة في أعقاب رفع نسبة احلسم من قبل اليمني إلى 3.25%. 
املصوّتني  آالف  دعم  على  حصلت  قد  القائمة  أّن  إلى  تقارير  وتشير 
نسبة  عبور  عدم  بسبب   6051 األقل  على  فقدت  ولكّنها  اليهود، 
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حفال  ماريا  سانتا  حضانة  أقامت 
بهيجا نظمته مربية احلضانة ردينة 
ــات، وذلــك  ــي ــرب ـــداح مــع طــاقــم امل إب
مبناسبة يوم األم. وفي نطاق االحتفال 
ــي لــألمــهــات  ــاع ــم ــور ج ــط ــم ف ــي أق
فعاليات  نظمت  كما  ــال،  ــف واألط
الفنانة  وقدمت  االم.  بيوم  تتعلق 
باقة من األغاني اجلميلة  غادة زهر 
أضفى  ــا  مم ــدة،  ــي ــســع ال باملناسبة 
نــفــوس األطــفــال  ــي  ــرحــا ف بهجة وف
وشاركت  سواء.  حد  على  واألمهات 
أكثر من سبعني سيدة مع أطفالهن 
كالرقص  أخرى  فنية  فعاليات  في 
واحللويات  الهدايا  وقدمت  والغناء. 
ــالت بــعــيــدهــن.  ــف ــات احملــت ــه ــألم ل
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اشجار وارفة
يها... يضيع ف

عبق االزمنة
لم يكن التاريخ...

ما زرته.
لكن املكان 
احتواني...
واحتويته.

برودة الرهبة...
جعلتني أقل 

كثافة
*

في فسحة 
مضاءة...

بني االّيام واألمكنة
وجدتها...

اكثر طوال... 
ويافعة

وسط العناوين 
الفارغة

مثل رواية... 
ضّلت في الكتابة

*
عيونها...

تقرأ األحالم 
العابرة

على شرفات 
الوجوه...

املكشوفة.
تسرّع اخلفقات...

الّنابضة.
ّم تطفئها... ث

بأحاديث املجاملة
*

هنا...
حّل النهار...
على ضاّلته

يْسدل الستائر 
وراءه

وميضي

مع األمطار املرسلة
بريد وتغريده في ال

يتركنا عْرضة...
ِلُلهاث الشبق...

ه ي ومعاون
*

ترّتلت اآلهات...
حائرة

تروّع األبواب املغلقة.
يل... ينام الّل
على األقنعة

ويستيقظ العمر...
في احلكاية

*
أمة العينني...

يقتلني اجلسد
ّريح حبلى... وال

بالّذكريات
في مسار اخلزي...

ماء الوجه...
من عينيك

به االنا...
وحطاَمِه...

أروي
هاهنا...

تسكن في الدمار... 
طموحاتنا

نتفّتت فرادى...
وال نفسد الهواء

حيفا طمرة 
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انتخابات  نــتــائــج  ــرت  ــش ُن عــنــدمــا 
فرحتي  بــقــدر   ،20 ال  الكنيست 
بالفوز الذي حققته القائمة املشتركة، 
االنــتــخــابــات  لنتائج  ــت   ــزن ح كـــذا 
اليمني  قوى  وتصاعد  عــام،  بشكل 
من  كل  على  كالصاعقة  أتت  التي 
أننا  علمًا  آٍت،  التغيير  أن  اعتقد 
كثيرًا  ــّول  ــع ن ال  عـــرب  كــمــواطــنــني 
أن  إال  حتقق.  لو  التغيير  هذا  على 
وللعالم  لنا  كشفت  االنتخابات  هذه 
مدى  مضى  يوم  أّي  من  أكثر  أجمع 
عنصرية أصحاب النفوذ والسلطة في 
إسرائيل جتاه جيرانها العرب، والعرب 
ــرازات  اإلف ضمن  من  فيها.  القاطنني 
اخلطيرة النتخابات الكنيست ال 20 
استخدام تصريحات عنصرية ومعادية 
تقتصر  لم  والتي  العرب،  للمواطنني 
ميينية  ــزاب  أح ــادة  وق مرشحني  على 
ويجب  أصًال  مرفوضة  وهي  متطرفة، 
مّر  عليها  املرور  لها، وعدم  التصدي 
إمكانية  يعني  الصمت  ألن  الكرام، 
استمرار مثل هذه التصريحات وكأنها 
أنــهــا تصريحات  ــم  رغ ـــادي،  ع ــر  أم
ويجب  احلــمــر  اخلــطــوط  كــل  تخّطت 
مواجهتها بصرامة. ولكن من املؤسف 
البغيضة  التصريحات  هذه  مثل  أن 
شاركت  إمنا  هــؤالء،  على  تقتصر  لم 
في  مركزية  شخصيات  وقادتها  بها 
رأسهم  وعلى  اإلسرائيلية،  السلطة 
رئيس احلكومة بنيامني نتنياهو، حني 
قال: «إن اليساريني يجلبون الناخبني 
صناديق  إلى  باحلافالت-   – العرب 
االنتخابات  ــة  دف لتوجيه  ــراع  ــت االق
ــؤاًال  س أطــرح  أن  أريــد  وهنا  ضـــده». 
عليكم  اإلسرائيلية،  السلطة  على 
أن تقرروا وبشكل واضح، هل تعتبرون 
العربي مواطنًا يتمتع بكافة احلقوق، 
ومن حقه أن يرشح نفسح وينتخب، أو 
أعلنوها بشكل واضح وعلى املأل أنكم 
البالد  هذه  في  بالعرب  تعترفون  ال 
التي  التصريحات  ألن  كمواطنني. 
برزت في احلمالت االنتخابية املعادية 
وبكل  مفادها  ــرب،  ــع ال للمواطنني 
صراحة أن العرب ليسوا جزًء من هذه 
الدولة، بل هم يشكلون خطرًا عليها. 
ومن املؤسف أيضًا أن هؤالء احملرّضني 
على العرب في حمالتهم االنتخابية 
للناخب  كانوا وبكل وقاحة يتوجهون 
والبعض  لهم،  دعمه  طالبني  العربي 
ثقتهم  مينحون  مهني  ـــذٍل  وب ــوا،  ــان ك
ميكن  هل  بربكم،  لي  قولوا  لهؤالء. 
أن  والكرامة  بالعزّة  يتمتع  إلنسان 
ينتخب جّالده، أن ينتخب من يشتمه 
إن  له؟!  ويعتبره عدوًّا  عليه  ويحرّض 
عن  القناع  كشفت  االنتخابات  هذه 
بشاعة القادة اإلسرائيليني اليمينيني 

ــم رئيس  ــه رأس ــى  ــل وع ــرفــني،  ــتــط امل
احلكومة بنيامني نتنياهو، فهو لم يأل 
جهدًا في اإلدالء بتصريحات عنصرية 
معادية للعرب، من أجل احلصول على 
املزيد من أصوات الناخبني اليمينيني 
املتشددين، وتعهده بعدم إقامة الدولة 
التصريحات  هذه  بعد  الفلسطينية، 
بإمكانه  يعد  لم  لنتنياهو  البغيضة 
حكومة،  كرئيس  بــأنــه  ــي،  ــّدع ي أن 
املواطنني،  فئة من  املواطنني، بل  ُميّثل 
فكيف ميكن أن ميّثل فئة من املواطنني 
ويعاديهم في الوقت ذاته. إن الضائقة 
أنــصــار  نتنياهو  بــهــا  ـــم  أوه ــي  ــت ال
اليمني اإلسرائيلي خالل األيام األخيرة 
إلى  يسارعون  جعلتهم  لالنتخابات، 
نصرته خوفًا على ضياع زمام احلكم 
نتنياهو  منهم، ولتحقيق ذلك سمح 
واليابس  األخضر  يحرق  بأن  لنفسه 
بينما  السلطة.  ــي  ف يبقى  لكي 
نفسها  طرحت  التي  الــقــوى  وجــدنــا 
كبديل له، مثل حتالف حزبي العمل 
دعمته  بل  البديل،  تقّدم  لم  وكدميا 
العسكرية  مغامراته  على  وشجعته 
أما  ــات.  ــتــخــاب االن عشّية  ــرة  ــي األخ
ميرتس ولألسف، هذا الصوت الصارخ 
باستمرار  يتراجع  جنــده  البرّية،  في 
ــودي  ــه ــي ــشــعــب ال نــتــيــجــة اجتــــاه ال
عن  وابتعاده  املتطرف،  اليمني  نحو 
اليسار  أشــالء  أو  احلقيقي،  اليسار 
ــزب  ـــي ح ــثــل ف ــم ــت ــي امل ــيــل اإلســرائ
ميرتس، وهنا أوّد أن أطرح سؤاًال على 
أسمح  واآلن  املشتركة،  القائمة  قــادة 
لنفسي بطرح هذا السؤال بعد انتهاء 
ال  بأني  أُتهم  ال  حتى  االنتخابات، 
القرار  هذا  ملــاذا  القائمة،  هذه  أدعــم 
الغريب غير املبرر بعدم التوقيع على 
إنه  ميرتس؟!  مــع  ـــوات  األص فائض 
يخدم  وال  مسؤولية  عن  يّنم  ال  قرار 
يزيد  بل  العربية،  اجلماهير  مصالح 
بأن  أعتقد  الذي  األمر  تقوقعنا،  من 
الغالبية ال تريده وال تتمناه. بعد هذا 
النصر الذي حققته القائمة املشتركة، 
وحدتها  على  حتافظ  أن  أوًال  أمتنى 
عدة  ــى  إل أعضائها  ــســالخ  ان وعـــدم 
أحزاب. وأمتنى أن تعمل هذه القائمة 
العربية،  جماهيرنا  خــدمــة  ــى  عــل
فاحلصاد كثيٌر  كثيرة،   فاحتياجاتنا 

ولَِكَنّ الَعَمَلَة َقليلون.
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شعر – جوزيف الهاشم، زغلول الدامور

قالو مريضة وال دواب يفيدها
قلت لهم هاحللوة اللي بريدها

ي زيدها يا ريت بقدر من حيات
ونّقص من سنيني وزيد بهجة عيدها

ويندق مسمار الصليب مبهجتي
وال تدقها شوكة بخنصر إيدها

ير بالغابة اسألوها العصاف
عن شعور األمومة واحلساسة

حنان األم نساها أبوها
وخال جناحها بالريش كاسي

ا أم وما فيكم تنكروها ي الدن
عليها تركز الركن األساسي

ويدها لو عالصخر مّرقوها
الصخر بلني مهما يكون قاسي

اخدموها وعززوها وكّرموها
واعملو لها معبد ومذبح قداسة

وخذو بركة يديها واشربوها
ما بتعودو مبجال العمر كله

ال تنهمو وال تشوفو التعاسي
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شعر- أبو إلياس

ال تطلع يا ابني عن طوع إمك
بعدو صدرها بيحن تا يضمك

مهما كنت عاشق وجهالن
ال تزيد قلبها هم على همك

كانت األيام عا حدود الزمان
بسمة من عيونك وثمك وتطلع ال

بقول يا ابني عود لها األوطان
مع كل نسمة مارقة أنا بشمك

العروس ال بتحبها مش دمها ألوان
دمنا يا ابني كلنا مثل دمك

بنت األصيلة عا صدرها نيشان ال
بتحضن اوالدك وبيك وإمك

بعد وتنهان ما كنت أحسبك ت
وتنكر إخوتك واوالد عمك

ومهما تقول بعرفك حيران
وكل عيد بيجي بهتف بإسمك

بستان بيت وال ارجع يا ابني عا هال
بتزرع احلب في أرضك وكرمك

وبتعيش معزز مكرم ومنصان
يلمك  بس تراب الوطن هو ب
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تكثر االستعدادات في هذه األيام الستقبال ما يسمى 
بعيد األم، فمنهم من يشتري الهدايا ومنهم من يكتب 
الشعر، ومنهم من يحاول أن يكتب الروايات، والبعض 
األم  بفضل  للتذكير  املناسبة  هــذه  استغالل  يحاول 
ومكانتها عند الله وفي املجتمع، ومع هذه االستعدادات 
ترتفع الكثير من األصوات، منها من يؤيد هذه املناسبة 
إلى حد  ويعتبرها مطلبا شرعيا، ومنهم من يحاربها 
املناسبة.  بهذه  يحتفل  من  بتكفير  والقول  التعصب، 
فاملؤيد يقول إن األم أصبحت مهضومة احلقوق، ويجب 
من  أما  اليوم.  هذا  مثل  في  األقل  على  األبناء  جمع 
من  لــألم  أعطى  الدين  فيقول:  الفكرة  هــذه  يعارض 
احلقوق ما يكفي حلفظ مكانتها داخل األسرة واملجتمع. 
وجعل  األم،  مكانة  من  رفع  الدين  أن  فيه  ومما ال شك 
الله، بل  إلى  القربات  إليها من أعظم  برها واإلحسان 
مراعاة  األب،  مكانة  من  درجة  أعظم  مكانتها  اعتبر 
ملا تتحمله من مشاق الوالدة والرضاعة والتربية، ألنها 
لألسرة  بالنسبة  فهي  وأرقاها،  الوظائف  بأشرف  تقوم 
القلب النابض، وبدونها ال يحفظ اجلنس البشري. وهي 
الراعية واملربية التي تعوّد أبناءها على أحسن العادات 
ذلك،  على  الدالة  األدلــة  أعظم  ومن  األخــالق.  وأفضل 
الناس  أحق  من  يسأله:  الله  رســول  إلى  جاء  رجال  أن 
من؟  ثم  ــال:  ق أمــك.  ــال:  ق الله؟  ــول  رس يا  بصحبتي 
قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: 
أبوك. بل بّني الرسول أنه ال ميكن إلنسان أن يؤدي حق 
النبي رجال يطوف حول  رأى  فقد  لها.  قدم  أمه مهما 
من  الرجل  فرغ  فلما  كتفه،  على  أمه  حامال  الكعبة 
طوافه جاء إلى الرسول يسأله يا رسول الله: هل أديتها 
ذلك،  من  وأكثر  واحدة.  بزفرة (طلقة)  وال  قال:  حقها؟ 
سبيل  في  اجلهاد  في  يستأذنه  الرسول  إلى  رجل  جاء 
فسأله  راضية)،  غير  كانت  أمه  أن  يظهر  (كما  الله 
فإن  فالزمها  نعم. قال:  أم؟ قال:  الرسول: هل لك من 
املعارض  هل  أسأل:  أجدني  ولهذا  رجليها).  عند  اجلنة 
حول  هل  حقها؟  كامل  ألمــه  أعطى  األم  عيد  لفكرة 
حياة أمه إلى سعادة دائمة؟ أم حاله سيكون مثل حال 
علقمة؟ هذا الرجل الذي عاش في عهد النبي محمد، 
إلى  زوجته  بعثت  احتضاره  وعند  صواما.  قواما  وكان 
الرسول لتخبره أن علقمة في حال نزاع، وطلبت منه من 
يلقنه كلمة التوحيد، ألن الرسول كان يقول ألصحابه: 
(من كان آخر كالمه ال إله إال الله دخل اجلنة). فبعث 
إال  إله  قل ال  له:  يقول  رأسه  فوق  بالل  فجلس  بالل، 
الله، فلم يستطع، كررها مرارا فلم يستطع. فعاد بالل 
إلى  الرسول  فخرج  علقمة،  خبر  أخبره  ثم  الرسول  إلى 
أم علقمة وسألها عن حاله، فقالت: كان كثير الصالة 
ساخطة.  عليه  ولكني  الصدقة،  وكثير  الصوم  وكثير 
قال: ولم؟ قالت: كان يؤثر علي زوجته ويعصيني. فقال 
الشهادة.  عن  لسانه  عليه حجب  أمه  الرسول: سخط 
فقال:  األمومة)،  عاطفة  فيها  يثير  أن  الرسول  (فأراد 
يا بالل انطلق واجمع لي حطبا كثيرا. قالت: يا رسول 
قالت:  يديك.  بني  بالنار  أحرقه  قال:  تصنع؟  ما  الله 
من  حضر  ومن  ومالئكته،  الله  أشهد  إني  رســول:  يا 
يا  لبالل:  الرسول  فقال  عنه.  رضيت  أنني  املسلمني، 
بالل اذهب ولقنه الشهادة. فلما اقترب من بيته، سمعه 
ينطق بالشهادة ثم مات. فمن كان حاله كحال علقمة 
يحتاج إلى ألف عيد أم ليذكره بحقها.  ولكن من كان 
حاله كحال زين العابدين بن علي ال يحتاج إلى عيد 
أم، ألنه حول حياة أمه إلى بر وصلة ورحمة إلى حد أنه 
ولسنا  بأمك،  الناس  أبر  من  إنك  له:  فيقال  يعاتب، 
تسبق  أن  أخاف  فقال:  في صحفة.  معها  تأكل  نراك 

عققتها.  قد  فأكون  عينها  إليه  سبقت  ما  إلى  يدي 
كان  الــذي  الصاحلني،  من  الرجل  كذلك  حاله  كان  من 
معتادا كل يوم أن يأتي إلى أمه يقبل قدميها، فأبطأ 
يوما على إخوانه فسألوه اين كنت؟ قال: كنت أمترغ في 
األمهات.  أقدام  اجلنة حتت  أن  بلغنا  فقد  اجلنة.  رياض 
فال يحتاج إلى االحتفال بعيد األم، أما من كان عاقا 
ألمه، ال يسمعها كلمة حب وحنانن وال يكلف نفسه 
أن يجلس معها على مائدة واحدة، أوال يكلف نفسه أن 
يزورها إال في فترات متباعدة، فهذا يحتاج إلى ألف 
ألف عيد أم. من كان حاله مثل العالم حبوة بن شريح 
الذي كان يدرّس تالميذه الذين يأتونه من كل مكان، 
وإذا بأمه تقول له: يا حبوة قم فأعلف الدجاج، فيقوم 
ويترك العلم)، فال يحتاج إلى عيد أم. أما من يقول 
كالما جارحا فأذكره بخسارته ومعصيته لربه. خسارته 
صحبة األنبياء يوم القيامة، وعصيانه لربه الذي قضى 
إحسانا).  وبالوالدين  إياه  إال  تعبدوا  أال  ربك  (وقضى 
والذي وّصى: (ووصينا اإلنسان بوالديه إحسانا حملته 
أمه كرها، ووضعته كرها، وحمله وفصاله ثالثون شهرا). 
اجلنة،  في  رفيقي  من  ــي  أرن رب  يا  ربــه:  موسى  سأل 
فأوحى الله إليه يا موسى أول رجل مير عليك في هذا 
الطريق فهو رفيقك في اجلنة. فمر عليه رجل، فسار 
خلفه موسى ليرى ما يصنع الرجل، وإذا بالرجل يجلس 
ويشويها  اللحم  من  قطعا  ويخرج  عجوز،  ــرأة  ام أمــام 
املاء ويخرج. سأله  العجوز، ويسقيها  ويضعها في فم 
إنها  الرجل:  فقال  عليك؟  الله  بحق  هذه  من  موسى 
أمي. فقال موسى: أوما تدعو لك؟ فقال الرجل: إنها 
تدعو لي بدعوة واحدة ال تغيرها. فقال موسى: فماذا 
موسى  مع  ابني  اجعل  أللهم  تقول  إنها  قــال:  تقول؟ 
بن عمران في اجلنة. فقال موسى: أبشر فقد استجاب 
عيد  يحتاج  ال  عمران.  بن  موسى  وأنا  دعاءها،  الله 
األم من كان على شاكلة عبد الله بن عمر، الذي رأى 
رجال يطوف بأمه يحملها على كتفه، فيسال الرجل: 
ابن عمر:  فيقول  والدتي.  هذه  فيقول:  منك؟  هذه  من 
لوددت أني أدركت أمي، فطفت بها كما طفت بأمك، 
وليس لي من الدنيا إال هذه النعل). وكم يحتاج عيد 
األم من يتأفف عند كالمه معها، ويقول لها ما يؤملها 
طاعة لزوجته، ناسيا أن عقوقه ألمه سينزل به املصائب، 
لقول الرسول: (إذا فعلت أمتي خمس خصال، حل بها 
البالء). وذكر منها: (وأطاع الرجل زوجته وعق أمه). ال 
إلى خاالته  األم من وصل رحمه، وأحسن  يحتاج عيد 
وعماته، طلبا ملغفرة ذنوبه، واستجابة لتوجيه الرسول. 
جاء رجل إلى الرسول يسأله ويقول: يا رسول الله إني 
أذنبت فهل لي من توبة؟ فقال: هل لك من أم؟ قال: 
ال. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. نعم 
أخي الكرمي، من كان حاله مثل الصحابي أبو هريرة، 
الذي كان يخرج من بيته في الصباح، فيمر على أمه 
فيقول لها: السالم عليك يا أماه، السالم عليك يا من 
ربيتيني صغيرا. فترد عليه فتقول: السالم عليك يا 
بني، السالم عليك يا من بررتني صغيرا. وعند عودته 
االم،  عيد  إلى  يحتاج  ذلك ال  مثل  يقول.  املساء  في 
إلى  فيحتاج  املناسبات،  في  إال  أمه  يزر  لم  من  أما 
ألف ألف عيد األم. ولألسف الشديد، اليوم السائد في 
مجتمعنا عقوق الوالدين، وعدم طلب مرضاتهما، فهل 
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يَم.  ْوَن، اْهِتِفي َيا ِبْنَت ُأورَُشِل َي ا َيا اْبَنَة ِصْه «ِاْبَتِهِجي ِجّدً
ْيِك. ُهَو َعاِدٌل وََمْنُصوٌر وَِديٌع، وَرَاِكٌب  ُهوََذا َمِلُكِك َيْأِتي ِإلَ
 :9 ا  زكريَّ ــاٍن.» ( سفر  أََت اْبِن  َجْحٍش  وََعَلى  ِحَماٍر  َعَلى 
بهذه  نشوته  عن  ــا  زكــريَّ القدمي  العهد  نبيُّ  َر  عبَّ  .(9
ًأ باملناسبة اّلتي نحتفل نحن بها اليوم.  الكلمات متنبِّ
ام ظافرًا  دخل املخلِّص قبل موته على الصليب ببضعة أيَّ
إلى أورَشليم. لقد استقبله جمٌع غفيٌر بهتافات سعيدٍة 
بت املئاُت من أصوات الناس  ُمفرِشًا له أوراَق النخِل. رحَّ
لة فرحًا باملخلِّص هاتفًة إليه: «هوشعنا مبارٌك اآلتي  املتهلِّ
باسم الرَّبِّ!» يشهد لنا هذا الّترحيب الشعبي بأنَّ املسيح 
صنا»  تعني «خلِّ كإلٍه ألنَّ كلمة «هوشعنا»  اسُتقِبَل  قد 
اجلمع  كان  وحــده.  القدير  بالله  ينحصر  عمٌل  واخلــالص 
د املسيح بسبب العجائب املصنوعة  الغفير احملتشد ُميجِّ
ة من أجل إقامته لعازر الّساكن في القبر  من قبله وخاصَّ
اٍم. زمن أجل هذا بالذات كان الّشعب املهلِّل  ِة أربعة أيَّ ملدَّ
يهتف: «مبارٌك امللك اآلتي باسم الرَّبِّ سالٌم في السماء 
ومجٌد في األعالي!» ( لوقا 19: 38 ). واّلذي معناهُ: 
وحدتنا  ألجــل  فرحني  السماء  في  تبتهج  املالئكة  «إنَّ 
ًا  روحيَّ ثمرًا  الشعبي  التهلُّل  هذا  يكن  لم  ة».  الروحيَّ
واملريضة  احملتشدة  الغفيرة  اليهود  جموع  كانت  بحتاً. 
في  حتققت  ة  اسيَّ السيَّ آمالها  بأنَّ  تعتقد  الكبرياء  من 
املنتظرة طويًال حني  اللحظة  وأنَّه قد حلَّت  اللحظة  تلك 
اّلذي  الفرح  كلِّ  رغم  عليهم.  ملكًا  املسيح  سُيعلنون 
كانت تتّصف به تلك اللحظة كانت هيئة املخلِّص حزينًة 
موع. كان الرَّبُّ يحسُّ بالوحدة في  وقد امتألت عيناُه بالدُّ
وسط اجلمع الغفير واملتهلِّل وكان عاملًا بأنَُّه ال أحد يفهمه 
ى تالميذه املقرَّبني إليه قد استسلموا ملوجة االنفعال  وحتَّ
الرَّبُّ حزينًا أمام  العام قال  الفرح  اجلماعي. وبالرغم من 
ى  ْو َعِلْمِت َأْنِت أَْيًضا، َحتَّ سة: «ِإنَِّك لَ أسوار املدينة املقدَّ
َي  أُْخِف َقْد  اآلَن  وَلِكِن  ِلَسالَِمِك!  ُهَو  َما  هَذا،  َيوِْمِك  ِفي 
يعلم  املخلِّص  كان   .(42  :19 لوقا   ) ْيِك.»  َن ْي َع َعْن 
به  ب  واملرحِّ املتهلِّل  اجلمع  هذا  بأنَّ  القلوب  فاحص  كونه 
بأنَُّه مخادٌع  اُه  ِإيَّ همًا  متَّ اٍم  أيَّ بعد بضعة  ُه  سينقلب ضدَّ
ة. إنَّ هؤالء الّناس ذاتهم اّلذيَن  برِّر آمالهم األرضيَّ ُه لن ُي ألنَّ
اٍم فقط  بون به بـ»هوشعنا» سيصرخون بعد أربعة أيَّ يرحِّ
رين عن مقتهم جتاهه:  «اصلبُه!»، ألنَّ الرَّبَّ  بغضٍب معبِّ
إلى  بكثرٍة  املسيحّيون  ُيسرع  الباطلة.  آمالهم  ُيرِض  لم 
اس  القدَّ أجل  من  ليس  احلافل  اليوم  هذا  في  الهيكل 
اإللهي بل من أجل أن يأخذوا ألنفسهم ورقة نخيٍل فقط. 
ولكن من املفروض أن نوقف حياتنا على تفاصيل حياة 
ضميره  ا  منَّ واحٍد  كلُّ  وليختبر  ة  األرضيَّ املسيح  يسوع 
اخلاص. ما اّلذي نحتفل بِه اليوم بالّذات؟ ما هو احلدث 
اإلجنيلي اّلذي نقيم تذكاره اليوم وما هو موقفنا اخلاص 
جتاهه؟ أال تظهر لنا في نهاية املطاف احلقيقة لدى كلِّ 
اس اإللهي األرثوذكسي ولدى  ة للقدَّ يَّ هذه الّصبغة االحتفال
كلِّ هذا اجلمع الغفير من الّشعب اّلذي يكاد يتذَّكر الله 
ر كثيرًا منذ  َة لم تتغيَّ مرًَّة أو مرَّتني في الّسنة بأنَّ البشريَّ
الّسجني:  ثاوفاُنس  يس  القدِّ وُِّه  وُمي اإلجنيلّي؟  الزمان  ذلك 
ًا أيضًا ولكنَّ الرَّبَّ كان ينظر  يَّ «كان املنظر حينئٍذ احتفال
ًة  ة وقد وجدها مستحقَّ يَّ ة غير املرئ إلى حالة اجلمع الرّوحيَّ
اع  اخلدَّ االنطباع  الكنسي  احتفالنا  يترك  وكذلك  للرثاء. 
على أنَّه احتفاٌل كنسيٌّ ولكن هل هذا هو الواقع؟» ِملَاذا 
قد  ــذاك  آن للمسيح  املؤّله  األورشليمي  اجلمع  ذلك  إذًا 
رعة؟ يكمن السبب الرئيسي خليبة أمل  خانه بهذه السُّ
لم يكن  املخلِّص شيًئا  ُينتظر من  أنَُّه كان  الشعب في 
بإمكانه إعطاءه لهم. كان الّشعب ينتظر من املسيح أن 
ة، كان ينتظر منه أن يرضَي  ق آماله وأمنياته األرضيَّ يحقِّ
كبرياَءهم وعندما رأى اجلمع بأنَّ الرَّبَّ ال ينصت لطلباتهم 

ٍة ومقته باإلجماع.  حينئٍذ غضَب اجلمع الغفير عليه بشدَّ
ة. يضع في  هكذا بالذات تكون احلالة وفي احلياة الروحيَّ
بداية  زالوا في  ما  اّلذين  املسيحيون  األحيان  كثيٍر من 
ًة بهم دون أن يتعبوا أنفسهم  ة أهدافًا خاصَّ حياتهم الروحيَّ
ًة  في معرفة ما اّلذي ينتظره ويريُدُه الله منهم. ليسوا قلَّ
ظانَِّني  اّلدين  نحو  نظرهم  هون  يوجِّ اّلذين  الّناس  أولئك 
ة وأنَّ  ة ستتحلى بالرعاية اإللهيَّ بأنَّ توفيق أمورهم املاديَّ
ة ستصبح أسهل. كذلك يوجد أناس  العلمانيَّ أعمالهم 
ة  آخرون اّلذين يرون في الدين طريقًة إليجاد مهنتهم اخلاصَّ
آخروَن  وُأنــاٌس  ة.  اخلاصَّ حياتهم  أمور  لتسوية  فرصًة  أو 
بصفتهم  والتأثير  واإلكــرام  واملجد  لطة  بالسُّ يحلمون 
اّلذين هم ذو  ا آخرين  الكنيسة. وأمَّ أعضاًء فاعلني في 
الّثمار  إعطاء  إلى  يتوَّصلوا  أن  فيتوّقعون  خرافي  مزاٍج 
ة اّلتي هي القداسة والّصالة القادرة على كلِّ شيٍء،  الروحيَّ
وأخيرًا وليس آخرًا صنع العجائب بشكٍل فورّي. يعطي 
اإلنسان في كلِّ تلك احلاالت وفي احلاالت املشابهة لها 
ذ  لله دور اخلادم اّلذي ال يليق بعظمته مريدًا منه أن ينفِّ
ة. ميكننا أن نقول بأنَّ رغباٍت مماثلًة لهذه  يَّ له رغباته األنان
للنفس  صًة  مخلِّ نتائج  إلى  تؤدَي  أن  ميكن  ال  الرغبات 
خيبة  ب  ُتسبِّ أن  ميكن  ذلك  على  عالوة  بل  ة.  وحقيقيَّ
األمل عن بعض الّناس عداوًة جتاه الله وليس مستبعدًا 
أن تؤدي باإلنسان إلى هالك نفسه. توجد أيضًا فئٌة أخرى 
ة بغيرتهم نحو  زون عن البقيَّ من املسيحيني اّلذين يتميَّ
نًا  معيَّ صالحًا  عليهم  يفرض  هذا  إنَّ  ة.  الكنسيَّ احلياة 
أي حياًة بحسب وصايا اإلجنيل. ولكن لألسف الشديد 
ًة  الة بالذات غيرًة خارجيَّ ُه ُيالحظ في هذه الفئة الفعَّ فإنَّ
ة. وعالوًة على  الوصايا اإلجنيليَّ ة جتاه  باطنيَّ وال-مباالة 
ة املسيحيني  ذلك يا له من أمر مخيٍف أن نعلم بأنَّ أكثريَّ
في  واحدٍة  ملرٍَّة  ولو  س  املقدَّ اإلجنيل  يقرؤوا  لم  الغّيورين 
أقوالهم  بأنَّ  أنُفَسهم  ويخدعون  لون  يضلِّ إنَّهم  حياتهم. 
ة. الله ليس بحاجٍة  املعسولة ستضمن لهم احلياة األبديَّ
سمح  قد  للبشر  ته  مبحبَّ ه  ولكنَّ الكنسي.  احتفالنا  إلى 
كلِّ  من  منتظرًا  ة  اإللهيَّ قداديسنا  خدم  وقبل  بأعيادنا 
ا أن ُيحاسب نفسه باستمراٍر ويكتشف إلى أيَّ  واحٍد منَّ
تعليم  استوعب  قد  مدى  وأيَّ  للمسيح  تابٌع  هو  مدى 
التوجيهي  مبدأنا  اإلجنيل  أصبح  أيِّ حد  وإلى  اإلجنيل 
الّتوبة  تتمُّ في سّر  اّلتي  احلياة. هذه هي احملاسبة  في 
املستمرَّة  والتوبة  م  املنظَّ نفسنا  فحص  إنَّ  االعتراف.  أو 
عن اخلطايا املرتكبة ورغبتنا احلارَّة بالكمال الّشخصي، 
جتاه  ة  اإلجنيليَّ ة  للمحبَّ الفعلي  اإلظهار  إلى  باإلضافة 
بالنسبة  ا  أمَّ ة.  احلقيقيَّ ملسيحيتنا  إشاراٌت  هي  قريبنا 
إنَّها  لله فإنَّه ال حاجة لها أن تكون ظاهرًة. إذ  تنا  حملبَّ
ُتقاس مبقدار تكرار صلواتنا وحديثنا وشركتنا مع الله. هل 
ث  بإمكاننا أن نقول بأنَّنا نحبُّ أحدًا إذا لم جنلس ونتحدَّ
ذوو  أناٌس  بأنَّنا  حولنا  الناس  نقنع  أن  ميكننا  هل  معه؟ 
ا  ٍة وأنَّنا نؤمن بالله من أعماق قلوبنا إذا كنَّ حياٍة كنسيَّ
ى ال نعرف ناموسه؟ وهكذا  ي لله فحسب بل وحتَّ ال نصلِّ
فلنفتكر في هذا اليوم احلافل إذا كان املسيح ال يحزن 
ة بالرّغم من  ًال في حالتنا الروحيَّ علينا نحن أيضًا متأمِّ
بأنَّنا  انطباعًا  ونظهر  اإللهي  اسه  قدَّ في  حاضرون  أنَّنا 
ة. دعونا نصغي إلى ضمائرنا ُترى هل  في بهجٍة روحيَّ
الرَّبُّ يقول لنا نفس تلك األقوال: «إنَّكم لو علمتم أنتم 
ى في يومكم هذا ما هو لسالمكم!» وخلالص  أيضًا حتَّ
س واحلافل  ٍة في هذا اليوم املقدَّ نفوسكم. فلنفتكر بجديَّ
ا كيال ينطبق عليه قول املخلِّص:  وليخف كلُّ واحٍد منَّ
ا  ِه، وََأمَّ ْي ْعُب ِبَفِمِه، وَُيْكرُِمني ِبَشَفَت يَّ هَذا الشَّ «َيْقَترُِب ِإلَ
ُموَن  ْم ُيَعلِّ ُدوَنني وَُه ُب اِطًال َيْع ِعيًدا. وَبَ ي بَ َتِعٌد َعنِّ ْب ُم ُه َف ُب َقْل

ى15: 9-8). اِس.“ (متَّ َي وََصاَيا النَّ يَم ِه َتَعاِل
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رغبته  عــن  التشغيل  مكاتب  ــد  أح أعلن 
هاّمة  وظيفة  ــي  ف مستخدمني  بتشغيل 
للغاية، فمن يجد أو جتد في نفسها الرغبة 
بيان  وترسل  فلتتفضل  املهمة  بهذه  للقيام 
سيرتها إلى العنوان املذكور في اإلعالن. وبعد 
سيدات  من  الطلبات  انهالت  أسبوع  نحو 
يقبلون  كلهم  وشّبان،  رجال  ومن  وفتيات، 

التحّدي للقيام بهذه الوظيفة الشاغرة.
طلبات  في  املكتب  إدارة  نظرت  أن  وبعد 
قــرّرت  سيرتهم،  ــان  ــي ب ورأت  املــتــقــّدمــني، 
تتوافر  مالئمني،  مرّشحني  عشرة  استدعاء 
هذه  من  يريدونها  التي  املواصفات  فيهم 
من  وكان  املمّيزة.  املتطّلبات  ذات  الوظيفة 
ورجلني  وفتاتني  نساء،  ــع  أرب املتقدمني  بني 
بالغني وشابني في مقتبل العمر. وبدأ مدير 
على  مرشح  كــّل  مبقابلة  التشغيل  مكتب 
انفراد، ويطرح عليه األسئلة املطلوبة ويستمع 
املقابلة  من  معظمهم  وانسحب  لإلجابات، 
إحدى  ومتّكنت  العمل.  شروط  لصعوبة  نظرًا 
التي  السرّية  املقابلة  تسجيل  من  الّنساء 

أجريت لها، وأطلعتنا على محتوياتها. 
ا: ـً ّي ونحن نوردها لكم حرف

املدير: مرحبا بك، أهًال وسهًال.
املرأة: أهًال بك.

ودرسنا  طلبك  على  اّطلعنا  أن  بعد  املدير: 
لنرى  املقابلة معك  إجراء  قرّرنا  بيان سيرتك 

مدى قدرتك على القيام باملهّمة املطلوبة. 
املرأة: ما هي مواصفاتها؟

املدير: طبًعا سأخبرك بكّل التفاصيل، ولكن 
املوّظف  يكون  أن  حتتّم  الوظيفة  هذه  شروط 

متمّيزًا.

املرأة: تفّضل.
الكاميرا،  أمام  تعملي  أن  أوًّال يجب  املدير: 
فترة  خالل  ومراقبتك  تصويرك  يتّم  بحيث 

عملك الّدائم. 
املرأة: ما هي هذه الوظيفة؟

املدير: إّنها وظيفة مدير أو مديرة للعملّيات، 
وواسعة،  كثيرة  املسؤولّيات  ألّن  أكثر.  بل 
الّدائمة،  واليقظة  الدائمة،  احلركة  وتتّطلب 
بصورة  قدميك  على  حــاضــرة  تكوني  وأن 

مستمرّة، مجتهدة على الدوام.
املرأة: ال بأس بذلك، كم ساعة في الّنهار؟

مرتبطة  غير  الوظيفة  هذه  احلقيقة،  املدير: 
يستدعيك  فــقــد  ــار،  ــه ــّن ال ــات  ــاع س ــعــدد  ب
وعلى  اليوم  في  ساعة   24 للعمل  املــدراء 
ــازات  إج أو  استراحة،  ــدون  وب ــام،  أّي  7 مــدى 
عادّية أو مرضّية. هذا قانون العمل عندنا، 
أو  الغداء  أو  الفطور  وقت  في  استراحة  فال 
املدراء طعامهم،  يتناول  بعد أن  إّال  العشاء، 
بنفسك،  الطعام  لهم  تقّدمي  أن  وهنا يجب 
وقد تضطرين إلعداده أيًضا. حتى قد يتطلب 
الفائقة  والقدرة  اإلقناع،  مبهارة  التحّلي  منك 
املوّظف  عن  نبحث  ونحن  الّتفاوض.  على 
والصيدلة  بالّطب  يختّص  أن  ميكنه  ــذي  ال
االهتمام  وظيفة  إّنها  باختصار  واملعاجلة. 
بيئة  في  العمل  يكون  وقد  باملدراء.  الّدائم 
حياتك  عن  للتخّلي  وتضطرّين  فوضوّية، 
وقد  ــان.  واألحــي الظروف  معظم  في  اخلاّصة 
تواجهني زيادة وضغًطا في العمل، خاّصًة في 
جهد  بذل  عليك  يتوّجب  ّمما  األعياد  فترات 
أكبر. وفوق كّل هذا، شرط ال ميكن جتاوزه في 
دائمة،  بابتسامة  العمل  هي  الوظيفة  هذه 

وعدم  خدماتك،  تأدية  أثناء  القبول  وإظهار 
قد  أخرى  ناحية  ومن  الشكوى.  أو  التأّفف 
تسهري  أن  الضروري  أو  املناسب  من  ترين 
للنوم  العمل، فال وقت  أثناء  ساعات طويلة 

أو الراحة 365 يوما.
ا للغاية؟ املرأة: أليس هذا صعًب

تقومي  أن  يجب  بالقول  أفاجئك  قد  املدير: 
بوظيفتك بحيث تنالني رضا املدراء جميًعا، 

وهذا بغاية األهمّية.
املرأة: وهل هناك مفاجآت أخرى؟

املدير: طبًعا أهم مفاجأة هي أّنك ستعملني 
بدون راتب. بل تطوًّعا وباملجان.

إّنها أصعب وظيفة  املرأة: كيف ميكن ذلك؟ 
في العالم.

في  األمــهــات  ماليني  ألّن  ممكن  هــذا  ــر:  املــدي
فوظيفة  الوظيفة مثلك.  بهذه  يقمَن  العالم 
أحّدثك  ولم  العالم.  في  وظيفة  أصعب  األم 

بعد عن اإلجناب والوالدة، بل عن الّتربية.

بني!
حني تراني عجوزا مسّنة، وترى أن قدمّي تعجزان 
فعلت  كما  بيدي،  وخذ  صبورًا  كن  حملي،  عن 
األولى،  خطواتك  تسير  لكي  بيدك  أخذت  حني 
أو  فتات  سقط  إذا  تلّمني.  وال  تفهم  أن  وحــاول 
أرغب  لم  وإذا  الّطعام،  أتناول  وأنا  الّطعام  بعض 
بالّطعام فال ترغمني، بل ساعدني على الّطعام 
الحًقا. تذّكر أّنك كنت تأكل فتتسخ مالبسك أو 
وال  تفهم  أن  حــاول  فمك.  من  الّطعام  يتساقط 
تذكر  شديد،  ببطء  ثيابي  ارتديت  إذا  تلمني. 
الّساعات التي اجتهدت فيها لكي أعّلمك ارتداء 
ثيابك، وتسرح شعرك، حاول أن تفهم وال تلمني. 
أثناء  عديدة  مرّات  أو سؤالي  حديثي  كررت  وإذا 
تسمع  أنــك  تظاهر  بل  تسكتني،  فال  حديثنا 
إذا  تلمني.  وال  تفهم  أن  ــاول  وح مــرة،  ألّول  ذلك 
أتذّكره،  أن  فسأحاول  تغضب  فال  ــرًا،  أم نسيت 
تذّكر وأنت صغير كم رويت لك القصص ألسّلي 
عنك وأغني وأهّلل لك لكي تغمض جفونك وتنام 
بأمان واطمئنان. حني أعجز عن غسل يدّي، فال 
حتتقرني، وال تسخر مّني، بل تذكر آالف األسباب 
االغتسال.  بضرورة  أقنعك  لكي  اختلقتها  التي 
أو  باحلاسوب  للعمل  إتقاني  عــدم  تالحظ  حني 
الهاتف ساعدني ألتغلب على املشكلة، وامنحني 
الوقت لكي أتدرّب فال تهزأ مني. مهما فعلت 
وعناية  تعب وشقاء  كّل  لقاء  أسامحك  فأنا  لي، 
وتربية، ألّني ال أزال أمتّنى لك كّل السعادة واخلير 

وأنا سأبقى أحّبك.
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يهتم عادًة املفكر اإليطالي إمبرتو أكو أن يؤكد في أحاديثه 
ُه ليس ناقدًا باملعنى العادي للكلمة،  نقطتني أساسيتني، أنَّ
اهتمامه  ومجال  فيلسوفاً،  األكادميّية  الناحية  من  لكونه 
تاريخ  هو  اخلاص  اهتمامه  مجال  بينما  اجلمال..  علم  هو 
عر. الذي ُتَعّد دراسة العناصر املّتصلة به ناحية من  فّن الشِّ
النَّشاط النَّقدي الذي يسهم في الفْهم النَّقدي لعمل إبداعي 
معني ألحد الكّتاب أو الّشعراء. والنقطة الثانية هي اّنه درس 
جيمس جويس دراسة مطولة، لذلك خّصص له نصف كتابه 
Opera Aperta. وال ينسى مفكرنا أن يذكر لنا مدى 
كونه مدينًا للنقد اإلجنليزي – األمريكي، وعمق بهذا األدب 
وبيكيت  جلبرت  مثل  املؤلفني،  من  لعدد  قراءته  خالل  من 
وباوند وأليوت، وهي القراءة التي أرشدته إلى جويس فيما 
بعد. ويقّر امبرتو في هذا الّصدد بأّن مجال الثقافة اإلجنليزية 
– األمريكية وّفر لهم ولغيرهم أرضًا خصبة ميكن ارتيادها. 
الثقافة األملانية. ولكنه  وهذا ما حدث في فترة سابقة مع 
ونظرتهم  تفكيرهم  طريقة  في  بأّنه  اإلشارة  إلى  هنا  يسارع 
إلى األمور، تبقى مجموعة من القواعد التي متّيز أبحاثهم 
بصفاتها عناصر دائمة. وملزيد من التوضيح بأنَّه حتى حني 
يًا  فّن قالبًا  ويتناول  واحلوار محدداً،  املناقشة  يكون موضوع 
مثل الرواية، تبقى األهداف النهائية لعلم اجلمال، وهو مجال 
تخّصصه، هي العنصر الفّعال والقادر على شرح ظاهرة الفّن 
في ذاتها. في هذه النقطة يعرّج إلى زميله اإليطالي املفّكر 
كروتشة الذي حاول من خالل فلسفته َنْشر أفكار احلرية حتت 
احلكم الفاشي، مّتبعًا ما ُيعرف بالدكتاتورّية الّثقافّية. يعرّج 
فيها  أخطأ  الذي  املواطن  حتديد  ومحاوله  مناقشته  بهدف 
كروتشه، والتي تنحصر باألساس باألتي: * جتاهل كروتشه 
 * األدبية.  ــواع  األن بني  والعملية  التاريخّية  لالختالفات 
إخفاقه نتيجًة لذلك في االهتمام مبشكالت التكنيك الفّني 
واخليال  العاطفة  تلعبه  الذي  ور  ــدَّ ال على  تأكيده  زيــارة   ™
واملعلومات  بالذكاء،  املتصلة  العناصر  شأن  من  والتقليل 
الفنية التي تشّكل جزءًا من طريقة عمل املبدع عادًة. وأخيرًا 
خّط  رسم  في  النَّقدي  املنهج  في حصر  ذلك،  كّل  أجل  من 
اإلبداعي  العمل  بأن  والتعريف  األدبية،  األنواع  بني  فاصل 
واالجتماعية  التاريخية  خلفياته  له  لغوي،  فّني  بناء  هو 
والثقافية واللمحات املضيئة. ويضيف في هذا املوضوع أن 
ما جذبه في الّنقد اإلجنليزي – األمريكي هو كّل ما يّتصل 
بقضية التكنيك. ِممّا ساعدُه وهو يقرأ قراءًة فاحصة مختلف 
القصائد على حتليل اللغة الشعرّية، بصفتها أداة توصيل، 
من  أكثر  على  الوظيفة  وهــذه  املعنى،  هــذا  في  وتأثيرها 
مؤّلف. ثم يسّجل بأّنه حني كان يعيد الّنظر في ”األنواع“ 
التاريخي، يعرف كذلك  ية اخلاصة وتطورها  الفّن وأساليبها 

ما تعّلمه من األديبني أعاله عن موضوع احلبكة الفنية في 
الرواية واملسرحية – لكن دون أن ينسى أرسطو الذي يعتبره 
األستاذ األول في التحليل البنائي للحبكة الفنّية، خاصة 
حني مّيز نوعًا قادرًا على توصيل العاطفة، وهو ما ُيعرف 
بالتطهير املأساوي. وهنا يؤكد لنا أّنه ومع وجود كل ذلك في 
ذهنه، لم يهمل االستفادة من األفكار التي اقترحها، ”الّنقد 
اجلديد“ أو ما يسّمى ”علم اجلمال الرمزي“، الذي يظهر ما 
للرمز اللغوي من قدرة على إثارة اإلشارات املتعددة املّتصلة 
بهذا الِعلم. لذلك مال نتيجة لهذا إلى االعتقاد أنَّ التحليل 
ثابتة  بنائية  مناذج  إلى  والتوصل  ما،  عمل  لبناء  الشكلي 
العمل  معاجلة  إلى  باإلنسان  يؤدي  ال  فّني،  عمل  أي  في 
األدوات  توفير  في  يخدم  بل  ذاته،  حّد  في  هدفا  باعتباره 
التي تفهم بها الّصالت بني العمل الفّني والّسياق الثقافي 
وكذلك  الفّن  أفهم  جعلني  ما  ــذا  وه الكاتب.  وشخصية 
األدب أّنه بناء من القيم، مبني على نحو يجعل كّل شيء 
لذلك فهو  ”يقع قبله“ مفهومًا من خالل ”طريقة تركيبه“ 
يستنتج أّن املنهج الشكلي هو املنهج الوحيد الذي يوّضح 
وحني  ــرى.  األخ القيم  وعالم  اإلبداعي  العمل  بني  الت  الصِّ
يتطرّق بعد ذلك إلى العنصر التاريخي للمفاهيم املختلفة 
يتحّدث عن قضية تقلقه وهي: كيف ميكن لنا أن نحصر 
إبداعية  مناذج  في  واحــدة  لفترة  املتعددة  الثقافية  الظواهر 
االمنــاط  أي  توضيح  على  قادرين  لنكون  مــحــّددة.  بنائية 
االهتداء  مبعنى  بينهما؟  مشتركا  عنصرًا  متّثل  ”البنائية“ 
يستخدم  أن  ومستطيعًا  ــادرًا  ق الحقًا  اإلنسان  جعل  إلى 
به؟!  حتيط  كثيرة  ظواهر  لوصف  ذلتها  الفكرية  الوسائل 
ولذلك، يقترح محاولًة منه إليجاد احلّل: أن نقوم بالتحليل 
الت بني  قة بالصِّ التاريخي الواسع، ومن ثّم نطرح أسئلة متعلِّ
االجتماعية  األسس  وعن  ما،  نحو  على  املتشابهة  النماذج 
واالقتصادية حلضارة ما أو فترة ما. ويعطي نفسه منوذجاً، 
لكونه محّمًال بتراث خاص من الثقافة اجلمالية اإليطالية، 
عليها  يقيم  دائمة،  قواعد  يقّدم  بأن  الفرصة  له  يتيح  مما 
الفنّية. وهي مهمة علم اجلمال وليس من  تعريفه للّظاهرة 
وضيح حسب  الّضروري مهمة النَّقد.  وينهي املفكر اكو بالتَّ
ولكنه صيغة من  ليس شيئا مطلقًا  الفن  بأّن  رأيه طبعًا: 
النشاط يتصل على نحو جدلي بنشاطات أخرى واهتمامات 
أخرى وقيم أخرى. اختار منها املفّضل لدّي ويبقى هذا احلوار 
مستويات  من  كل  خالله  من  يتغير   – البشر  بني  الدائم 
يشّكل  وهذا  الفّني.  العمل  من  تتطّلبه  وما  لدينا  احلكم 
ويحّلل  يصف  البحث،  من  منط  وجود  بضرورة  مهّمًا  سببا 
ّية في الوقت الذي تتكّون فيه وعلى الّنحو  الّنماذج اجلمال
عب في كّل فترة وفترة.   الذي تّتصل هذه النماذج بتاريخ الشَّ

القائمة  عليها  حصلت  التي  النتيجة 
الكنيست  ــات  ــتــخــاب ان ــي  ف ــركــة  املــشــت
العشرين، 13 مقعدا، تعتبر إجنازًا رائعا 
لوسطنا العربي، الذي التف حول قائمته 
إلجناحها، األمر الذي برهن بكل وضوح على 
أن هذا االجناز الرائع للقائمة املشتركة، هو 
وزبانيته  ليبرمان  لليميني  قوية  ضربة 
من  أرادوا  الذين  اآلخرين،  املتطرفني  من 
العرب  ــعــاد  إب احلــســم  نسبة  ــع  رف ــالل  خ
السحر  فانقلب  الكنيست،  منبر  عن 
املشتركة  القائمة  وحصلت  الساحر،  على 
ليبرمان. عليه  حصل  ما  ضعفي  على 

فلسطينّيو  أظهرها  الــتــي  ــدة  ــوح ال إن 
االنتخابات  في  اليمني  ملواجهة  الداخل 
املشتركة،  القائمة  خالل  من  اإلسرائيلية 
زيادة  أولها  مهمة:  إجنازات  ثالثة  حققت 
وثانيها  العرب،  الكنيست  أعضاء  عدد 
مفاده  ــا،  درس اإلسرائيلي  اليمني  تلقني 
رقم  هــم  الــداخــل  ــي  ف الفلسطينيني  أن 
قوة  أي  وال  اليمني  يستطيع  ال  صعب، 
أخرى في إسرائيل إلغاءه، وثالثها إظهار 
التعرض  عند  الوحدة  في  القوبة  اإلرادة 
ألي خطر يهدد الوجود العربي سياسيا.

بالفعل  الداخل  فلسطينيو  أثبت  لقد 
لليمني اإلسرائيلي، أن باستطاعتهم وضع 
اخلالفات في املواقف واآلراء جانباً، والتحدي 
مع بعض لكل محاوالت اإللغاء، وأثبتوا 
الصمود  تعني  القوية  اإلرادة  أن  أيضًا 
والــكــرامــة. احلــق  عــن  للدفاع  ــواجــهــة  وامل

نعم، بهذه النتيجة التي حققتها القائمة 
في  الثالثة  الــقــوة  أصبحت  املشتركة، 
الليكود  حزب  أزعجت  قوة  الكنيست، 
تقلق  ستظل  ـــوة  وق نتنياهو،  بــزعــامــة 
اإلسرائيلي»،  و«بيته  ليبرمان  مضجع 
واليمني  ــط  ــوس ال أحـــزاب  سبقت  ـــوة  وق
في  ــا  ــوده وج أثبتت  ـــوة  وق واملــتــديــنــني، 
مجتمع إسرائيلي يتميز بالتطرف، وفوز 
على  دليل  هو  االنتخابات  في  نتنياهو 
مييني. االسرائيلي  املجتمع  أغلبية  أن 

هذه  في  نتنياهو  فوز  عن  النظر  وبغض 
حكومة  تشكيله  وإمكانية  االنتخابات، 

واملتدينني  اليمني  أحــزاب  من  إسرائيلية 
للوسط  املهم  األمر  لكن  الوسط،  وأحزاب 
العربي  ــواطــن  امل حققه  مــا  هــو  العربي، 
إن  قائل:  يقول  قد  االنتخابات.  هذه  في 
العرب ورغم ذلك، لن  الكنيست  أعضاء 
يستطيعوا فعل أي شيء في ظل حكومة 
الرابعة.  وللمرة  نتنياهو  ميينية يشكلها 
يقول  األمر صحيحا، وقد  قد يكون هذا 
العرب  الكنيست  أعضاء  إن  آخر،  قائل 
حكومة  تشكيل  منع  يستطيعوا  لــن 
ميينية في ظل هذه النتائج لالنتخابات، 
األمر  لكن  حق.  على  أيضا  يكونوا  وقد 
الــداخــل،  لفلسطينيي  بالنسبة  األهــم 
عنها،  والــدفــاع  بحقوقهم  التمسك  هو 
بوجودهم  ــس  امل مــحــاوالت  كل  ومواجهة 
فعلوه  مــا  ــذا  وه واجتماعيا،  سياسيا 
املشتركة،  القائمة  مع  وقوفهم  خالل  من 
اليمني. حلق  ــي  ف شوكة  تعتبر  التي 

ــســكــوا ومنذ  ـــرب مت ــون ع ــن ــواط ــاك م ــن ه
املشاركة  عــدم  مببدأ  جــدًا  طويلة  سنوات 
عدم  مبعنى  الكنيست،  انتخابات  في 
على  عربية  ــم  ــوائ لــق حتى  التصويت 
في  العربي  الوجود  جــدوى  عدم  اعتبار 
الكنيست، فهذا من حقهم وهذا شأنهم. 
ــرة،  امل ــذه  ه الكنيست  انتخابات  لكن 
كبيراً.  اختالفا  سابقاتها  عن  تختلف 
نكون»،  ال  أو  نكون  «أن  هي  املرة  فهذه 
ألن اقتراح اليمني رفع نسبة احلسم، هدفه 
ضرب الوسط العربي سياسيا، مبعنى أن 
ال  وكــان  كليا،  الكنيست  في  نكون  ال 
الصوت  وحــدة  خالل  من  املواجهة  من  بد 
الفلسطينيني  أن  أثبتت  والتي  العربي، 
في الداخل قادرين على مواجهة اليمني، 
االستيالء  مخططات  منعوا  فمثلما 
ومصادرة األراضي عام 1976، من خالل 
في  آذار  مــن  الثالثني  ــي  ف مظاهراتهم 
أيضا  يفشلون  اليوم  فهم  العام،   ذلك 
الكنيست،  عن  العرب  إبعاد  محاوالت 
آذار،  مــن  عشر  ــســابــع  ال ــي  ف ــوا  وســجــل
وبذلك  اإلبعاد،  محاوالت  على  انتصارا 
الفلسطينيني. شهر  آذار،  شهر  أصبح  
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ارچـيلة مع خلطة“ ليلى“ الفاخرة

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

فقط بـ 30 ش.ج

رواق... وسهرة بأجواء
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رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) Í—U� qOL� Æœ   (مدير قسم ال U�O�d�

الشمال  إلى  كم   18 قرابة  الغربي  اجلليل  جبال  في  ترشيحا  تقع 
الوضع  لنا  تبرز  القرية،  شــوارع  في  سريعة  جولة  عكا.  من  الشرقي 
احلالي للقرية الذي ميزج ما بني منازل القرية املعاصرة وما بني املباني 

التاريخية والتراث الذي ال يزال بارزا.

WOL���« q�√
 Tarsa) ذكرت ترشيحا في املصادر التاريخية منذ الفترة الصليبية
أو Tarsia)، إال أننا ال نعلم أصل التسمية. من احملتمل أن أصل 
األسم من الكنعانية وهو يعني ”جبل الشيح“ (تار = جبل، شيحا = 
الشيح)، إال أنه ليس هنالك أية أثبات لهذا االحتمال سوى االفتراض 
أن الصليبيني جلبوا معهم النبتة من أوروبا خالل احلمالت الصليبية. 
احتمال آخر أن اسم املوقع ينسب إلى وجود دير في فترات ماضية عرف 
باسم ”دير شيحا“ ومع مرور الزمن حتول االسم إلى ”ترشيحا“. كذلك 
هنالك من يروي أن سبب االسم يعود إلى ”شيحا جمال الدين“ الذي 
حارب الصليبيني، ومت قطع رأسه في املنطقة بعد أن قبض عليه، ومن 
هنا سمي املوقع باسم ”ترشيحا“. تضاربت اآلراء حول مصدر االسم 
وما هو واضح فقط وجود قبر احملارب ”شيحا جمال الدين“ الذي هو 
من أصل أيوبي عاش خالل القرن الثالث عشر ميالدي. الرحالة واألثري 
”فيكتور جيرين“ وصفها ضمن كتابه (1881 – 1883 ميردي): 
نسمة،  ألفا  وعددهم  للمسلمني  أحياء.  أربعة  الى  ترشيحا  ”تقسم 
ثالث مساجد. املسجد الرئيسي بناه عبدالله باشا. أمامه ساحة وله 
قبة ومن فوقها يبرز املنبر. أما املسحيون فلهم حي منفرد: ما عدا 

عائلة أرثوذكسية واحدة، والباقي كاثوليك وعددهم 500 نسمة. مبا أن 
الكنيسة الكاثوليكية في حال يرثى لها فهم يبنون كنيسة جديدة، 
العمل،  على  يحثهم  لكي  عكا  من  األسقف  املكان  لزيارة  أتى  وقد 
القرية  سميت  الصليبية  الفترة  خالل  األعمال شخصيا.  يراقب  وهو 
tersyha، وهو يشبه االسم احلالي الذي يطابق بالتقريب اسم القرية 
األثرية التي كانت باملوقع، والتي لم يبَق منها سوى بعض آبار املياه 

والقليل من حجارة البناء التي استعملت لألبنية احلديثة“.

W|d	_« 
U|dH(«
أعمال  بأعقاب   1992 عام  القرية جرت  في  األولى  األثرية  احلفريات 
حفر أساسات للبناء في مركز القرية. مت خاللها العثور على بقايا قبر 
منحوت في الصخر، وهو عبارة عن مغارة لها قبو يؤدي إلى غرفة 
أكواخ  ستة  نحتت  الثالثة  جدرانها  في  الشكل،  مستطيلة  مركزية 
خالل    .(1 رقم  (الشكل  املوتى  دفن  صناديق  داخلها  توضع  كانت 
احلفريات لم يتم العثور على مكتشفات مثل الفخار أو أدوات أخرى 
مما يصعب حتديد تاريخها، إال أننا نفترض، وفقا لشكل املغارة وطريقة 

الفترة  من  أنها  على  الصخر  في  نحتها 
عثر  مشابهة  ملغاور  وفقا  وذلك  البيزنطية، 
عليها في مناطق أخرى مثل القدس وغيرها. 
الحقاً، جرت احلفريات األثرية على عدة مراحل 
ابتدأ من العام 2002 وحتى أيامنا هذه أذكر 
أهمها: عام 2002، مت الكشف صدفة على 

آثار مبنى قدمي، خالل أعماٍل حلفر أساسات لبناية جديدة في موقع 
القرن  من  األربعني  سنوات  في  ــِدم  ُه والــذي  جامع،  فيه  يتواجد  كان 
املاضي. كشفت احلفريات عن احلائط الشرقي من اجلامع (طوله 15 م 
وارتفاعه 2.5 مترا) مبنى من احلجارة الكلسية. أما منطقة الصالة 
فلم يتبق منها سوى الزاوية اجلنوبية – الشرقية. أدوات الفخار التي 
عثر عليها مت حتديد تاريخها إلى القرنني الثامن عشر والتاسع عشر 
ميالدي، وهي تتالئم مع معتقدات سكان القرية، بأن اجلامع ”العمري“ 
بني خالل فترة ظاهر العمر، في منتصف القرن الثامن عشر (1688 
- 1775).  حتت بقايا جدار اجلامع، مت الكشف عن جدار آخر يعود 
بسبب  ميالدي).  عشر  الثالث  (القرن  اململوكية  الفترة  إلى  تاريخه 
املبنى  لدراسة  احلفريات  إجراء  باإلمكان  يكن  لم  اجلامع  امتداده حتت 

من تلك الفترة. إلى جانب احلفريات، فقد جرى مسح أثري شرق القرية 
عام 2009. كشف املسح عن بقايا فرن لصناعة الكلس (قطره 4.8 
بالتقريب) الذي كان خارج املنطقة السكنية وهو  مترع وعمقه متران 
مبني من احلجارة الصغيرة. فتحة الفرن كانت من اجلهة الغربية بينما 
لم تكشف احلفريات  الترابي.  املنحدر  الشرقي منه استند على  اجلزء 
مكتشفات صغيرة من شأنها أن تساعد في حتديد تاريخ الفرن (مثل 
النوع  هذا  أن  التاريخ،   حتديد  صعوبة  من  يزيد  ومما  الفخار).  أدوات 
العشرين.   القرن  بداية  حتى  االستعمال  قيد  يزال  ال  كان  األفران  من 
تشير املكتشفات القليلة أن تاريخ القرية يعود إلى الفترة البيزنطية 
يد أن املباني احلديثة وكثافتها، ال تسمح بإجراء احلفريات  والرومانية. بَ
اإلنقاذ  بحفريات  يكتفون  الباحثني  يجعل  مما  واسع،  بشكل  األثرية 
التي جترى صدفة بأعقاب أعمال البناء. هذا األمر يصعب على دراسة 
املوقع ويحد من املكتشفات األثرية، التابعة للعصور القدمية التي من 

شأنها أن تنير معلوماتنا عن تاريخ القرية وبدايتها. 
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إذا كنت تبحث عن عالج 
لتنقية  باألعشاب  فعال 
من  والتخفيف  أمعائك، 
العشرق  نبتة  اإلمساك، 
ـــي احلـــل.  ــون ه ــك ـــا ت رمب
عن  يسمع  لم  معظمنا 
ولكنها  العشبة،  هــذه 
ــيــدة،  ومــف ــــادرة  ن عشبة 
العديد من  فيها  وتتوفر 

الفوائد
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وافقت  ــســاك:  اإلم عــالج 
ــة  ــذي األغ إدارة  ــيــهــا  عــل

كــدواء  األمريكية  والعقاقير 
ــة لــعــالج  ــي ــة طــب ــف ــر وص ــي غ
اإلمساك. نبتة العشرق حتفز 
البراز  لدفع  القولون  عضالت 
العشرق  نبتة  أكبر،  بسرعة 
ــراز مــن خــالل متكني  ــب ال تلني 
املاء،  امتصاص  من  القولون 
وميكنها أن تكون عالجا فعاال 
الشديدة  احلاالت  ملعظم  حتى 
جليكوسيدات  اإلمساك،  من 
في  يساعد  النبتة  هــذه  في 
ممــا يسبب  ـــوارد،  ـــش ال نــقــل 
حركات األمعاء في غضون 6 
إلى 12 ساعة من تناول هذه 
ميكن  العشرق  نبتة  النبتة، 
كوصفة  دواء  مبثابة  ــراؤهــا  ش
للبالغني   (OTC) طبية 
واألطفال فوق 2 سنة. منظف 
عظيم للقولون: اعتبرت نبتة 
العشرق بأنها عشبة التطهير 
ــّني.  ــل ــم ــــا ك ــــاره ــب آث ــب ــس ب
في  العشرق  نبتة  تستخدم 
التقليدي  الصيني  الــطــب 
لتساعد اجلسم على التخلص 
ــراكــدة  ال الغذائية  ـــواد  امل مــن 
اليوم  املــعــدة،  فــي  املتراكمة 
نطاق  على  استخدامها  يتم 
واسع في تطهير القولون قبل 
وغيرها.  القولون  جراحة  أنواع 
أن  البواسير :وجد  ـــالج  ع
فعالة  العشرق  نبتة  تكون 
الشرجية  التمزقات  في عالج 
تساعد  ــهــا  ألن ــر،  ــي ــواس ــب وال
وتسهل  التورم  تخفيف  على 
على  وعــالوة  سريعا،  الشفاء 
اللني،  البراز  تعزز  ألنها  ذلك 
التغوط  على  تساعد  فإنها 
ــة مثل  ــرضــي ــي احلــــاالت امل ف
ذلك  ويرجع  الشرجي.  الشق 
االبتالع  بعد  أنه  حقيقة  إلى 
املركبات في  الفم،  عن طريق 
نبتة العشرق يتم استيعابها 
ــاء، ممــا يــؤدى إلى  ــع ــي األم ف
في  السكر  غير  أجزاء  فصل 
غير  املكونات  هذه  القولون، 

السكر تزيد من احلركات التي 
حتوي غضب وحتفيز األمعاء. 
بهذه الطريقة فإنه يسرع مرور 
ــاء.  عالج  ــع األم عبر  ــراز  ــب ال
العثور  مت  الديدان املعوية: 
لنبتة  ملينة  خصائص  على 
في  مفيدة  لتكون  العشرق 
ــدة  ــع ـــي امل ـــدان ف ـــدي ـــالج ال ع
يعزى  الوزن:  فقدان  والقولون. 
نبتة  ــن  هـــذا االســتــحــقــاق م
العشرق أيضا لتأثيره كملني 
قوي، شاي نبتة العشرق مفيد 
بشكل خاص في هذا الصدد. 
تخفيف  على  يساعد  أوال 
اإلمساك العرضي الذي غالبا 
ــيــاف  األل بسبب  يــحــدث  مــا 
ــات  ــب ــوج ـــي ال ــنــخــفــضــة ف امل
فــقــدان  فيسبب  ــة  ــي ــغــذائ ال
منخفض  لكونه  ثانيا  الوزن، 
ــــة، فــإنــه  ــرات احلــــراري ــع ــس ال
السوائل  تعزيز  على  يساعد 
من  املزيد  شــرب  اجلسم،  في 
تأكل  أن  لك  يسبب  السوائل 
في  تساعد  أنها  ثالثا  أقل، 
واملواد  السموم  على  القضاء 
عسر  تسبب  التي  الغذائية 
الغليظة.  األمعاء  في  الهضم 
السموم  ــة  وإزال التطهير  هذا 
العناصر  امــتــصــاص  ــم  ــدع ي
والتمثيل  املناسبة  الغذائية 
الغذائي األمثل، مما يؤدى إلى 
فقدان الوزن. خصائص مضادة 
األساسية  الزيوت  للبكتيريا: 
في  أخرى  ومركبات  والعفص 
نبتة العشرق متتلك خصائص 
مضادة للبكتيريا. وميكن لها 
أن متنع منو وانتشار الكائنات 
البكتيريا  مــثــل  ــقــة  ــي الــدق
والطفيليات.  ــات  والــفــطــري
نبتة  أوراق  ــضــغ  م ــن  ــك مي
العشرق لعالج التهابات الفم 
أنها  كما  الــلــثــة.  ــتــهــاب  وال
التهابات  خصائص  متتلك 
تهدئة  ميكنها  والتي  خفيفة، 

التورم الداخلي واخلارجي.

 W ÒO�B�«  W|cG��«  ‰U�  w�  qLF�  ¨W|cG�  W ÒO�UB��«®
©q ÒLJ*« ÒVD�«Ë WLOK��«Ë

WLF½ w�½U½ ∫œ«bŽ≈
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»)qL (21 آذار - 20 نيسان)
حولك.  ملن  الّنفور  تسّبب  وال  ًيا  إيجاب كن 
تستعيد كامل حيويتك وتدور األحداث بسرعة 
ونشاط، ومتارس عملك بحماسة. انتبه لصّحتك.

»��u— (21 نيسان - 20 أيار)
ا.  ـً حاذر أن تقع في غرام من هو أصغر منك سّن
تنجح املفاوضات وحتّقق أعمالك تقّدًما واضًحا؛ 

ثابر وال تضّيع الفرص هباًء.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)
أسلوب  اعتماد  وجتّنب  املطالب  من  تكثر  ال 
فظ. ابتعد عن التحّديات. كن منّظًما وهادًئا 

في معاجلة املسائل الطارئة، وال داعي للقلق.

»��ÊU�d (22 حزيران - 22 متوز)
ال  لكن  وتزدهر.  العالقات  بعض  تنمو 
عليك.  بالّتأثير  الّشخصّية  للّشؤون  تسمح 
باستطاعتك االنتصار على نفسك وخصمك.

»_�b (23 متوز - 22 آب)
تظهر  راتب.  أو  قرض  أو  فاتورة  في  تبحث 
مشروع  أو  دراسة  أو  بسفر  تتعّلق  مصاريف 

جديد. حاذر من متاعب العمل.

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)
بالّنشاطات  مملوءة  وازدهار  تقّدم  فترة  إّنها 
وتتلقى  حماستك  كامل  تستعيد  املتنوّعة. 
جواًبا على تساؤالتك. انطلق لتسجيل األهداف.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)
وكن  ترّيث  واحلظوظ.  احليوّية  من  فارغة  فترة 
تّتصف  ومعنوياتك.  مقتنياتك  على  حريًصا 

الفترة بالهدوء الكّلي والرّكود الّتام.

»�dIF« (24 تشرين األول - 22 تشرين الثاني)
أحد  مع  تفاهم  إلى  للوصول  مناسبة  فترة 
الفرقاء، وكذلك لتعزيز الروابط. انتظارك صداقة 

أو مساعدة ما. لن تكون وحيًدا هذا األسبوع.

»'Íb (21 كانون األول - 19 كانون الثاني)
ال ترفض لعب دور بارز. بل وّسع دائرة حترّكاتك 
وبادر إلى االّتصال واللقاء. ستفرح خلبر سار أو 

نتيجة. ظرف مؤّيذ لسفر أو مؤمتر.

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)
حاول التكّيف مع الظروف السائدة. ال تفرض 
رأيك، بل اصِغ إلى آراء اآلخرين وتكّيف معها. 

قد تتراجع عن رأي أو موقف سابق.

»)�u (19 شباط - 20 آذار)
حاذر نبرة الصمت العالية. ال تسمح للضغوط 
الغضب  أو  ّية  بالعدائ تشعر  عليك.  بالّتأثير 

نتيجة االستفزاز وعدم القدرة على التعبير.

»�uI” (23 تشرين الثاني - 20 كانون األول)
ال جتازف بسمعتك أو حّتى باستقرار وظيفتك. 
ًدا على عمل  جتّنب الّتصرّف االرجتالّي. رّكز جّي

واحد قبل االنتقال إلى عمل آخر.
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∫d|œUI*«
10 حّبات متوّسطة احلجم من البندورة.

4 حّبات متوّسطة احلجم من اخليار.
2/عودان من البصل األخضر.

1 كوب من جبنة الفيتا (مفّتتة).
½ كوب من الزيتون األسود.

½ كوب من البقدونس املفروم.
½ كوب من النعناع األخضر املفروم.

5 مالعق كبيرة من الزعتر األخضر املجّفف.
القليل من الفلفل األسود.

∫6'« WBK	
½ كوب من جبنة الفيتا.
2/كوبان من الّلنب الرّائب.

2/ملعقتان كبيرتان من اخلل.
5 مالعق كبيرة من الزيتون.

1 ملعقة صغيرة من الزّعتر األخضر املجّفف.

U� O H �«  èM � �  èDK �U� O H �«  èM � �  èDK �

7 5

∫dOC
 Ò��« WI|d�
رقيقة،  شرائح  إلى  البندورة  نقّطع  منشارّية  سكني  باستعمالنا 
ا. وباستعمال مقشرة اخليار، نقّشر اخليار ثّم نقّطع كّل  ونضعها جانًب
البذور،  من  نتخّلص  ملعقة صغيرة  باستعمال  ا،  ـً ّي طول خيار  حّبة 

ونقّطع اخليار إلى شرائح رقيقة.
باستعمال سكني حاّدة نقّطع البصل مع األوراق إلى شرائح رقيقة،

ومن ثّم نخرج النوى (البذور) من الزّيتون، ونفرمه إلى قطع صغيرة.
في طبق عميق نضع اخليار، البصل، الزيتون، البقدونس، الّنعناع، 
اجلنب، الزّعتر والفلفل، وباستعمال الّشوكة نقّلب املكونات بخّفة إلى 

ًدا. أن تختلط املقادير جّي
تكون  بحيث  البندورة  شرائح  من  طبقة  نضع  الّتقدمي  طبق  في 
متراصة فوق بعضها قليًال من جهة األطراف، ونوزّع فوقها القليل 
من خليط اخليار واجلنب. ومن ثّم نضع طبقة ثانية من البندورة ونوزّع 
املزيد من خليط اخليار. نكرّر ترتيب رصف البندورة واخليار إلى أن 

نبني عّدة طبقات. 
والّلنب، ونشّغله على  الزّعتر  الزيت،  نضع داخل خّالط اجلنب، اخلل، 

سرعة متوسطة إلى أن نحصل على صلصة ناعمة.
نوزّع صلصة اجلنب على الّسلطة، ونقّدمها إلى جانب الوجبة الرئيسة.

7

3
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  V½Uł v???�≈ ¨U???ð¬  U??¹d??� l??ÞU??I??ð s??� »d??I??�U??Ð
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ÆWO�ULA�«  WIDM*«

 Ÿu³Ý_«  «c??¼  wÐdF�«  UMFL²−�  qH²×¹
 ¡UM²�UÐ  “U²9  w²�«  W³ÝUM*«  ¨Â_«  bOFÐ
 Æ U???łËe???�«Ë  U??N??�ú??� œË—u?????�«Ë U??¹«b??N??�«
 ÊuJð  Ê√  ÊU??�??½ù«  —U²�¹  Ê√  q??L??ł√  U??�Ë
 dBMFÐ  WD³ðd�  t²łËe�  Ë√  t�_  t²¹b¼
 W�—U�  s??�  ¡«c??Š  UN�  —U²�¹  Ê«Ë  ¨W??Š«d??�«
 XHA�  W³ÝUM*«  ÁcNÐË   ÆW??¹b??¼  f�Ëd�
 ¡«b²Ð«  W�Uš  WKLŠ  sŽ  f�Ëd�  WJ³ý
 sŽ  …—U???³???Ž  W??K??L??(«  Æ16.3.2015  s???�
 w??½U??¦??�«  ÃËe??????�«  v?? K??Ž  50%  i??O??H??�??ð
  U??−??²??M??� s????� U??L??N??M??O??Ð s????� h????????š—_«
 ÆÊu²�MOKÐ  W??¹c??Š√  qLA¹  ô  ¨ u??½U??(«
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 ‰u×²OÝË  ¨Recycling Factory
 dO³�  „d??O??Ý  v??�«  WM��«  Ác??¼  lMB*«
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 l??¹—U??A??*«  Ác???¼ cOHMð q???ł« s??� œ—«u?????*«
 ¡e−� ¨d??¹Ëb??²??�«   …œU???Ž«  …d??J??�  e¹eF²�Ë
 UN�«b¼√  r¼√  s�Ë  W�dA�«  WO�ËR��  s�
 Èb� w??Žu??�« l??�—  q??ł« s??� W¾O³�« ÁU??&
 Ÿu{u� WOL¼√ vKŽ tFO−AðË —uNL'«
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 Coca≠Cola  ?????�«  W??O??�U??F??�  ¨  w???�«u???²???�«
 …œU??Ž«  ‰U−�  ¨Recycling Factory
 r¼« s� w¼ WO¾O³�« WO�ËR�*«Ë d¹Ëb²�«
 W�dA�«  “U� «dšR�Ë ¨W�dA�« l¹—UA�
 WFÐU²�«  åW¾O³�«Ë  WŽUMB�«  ò  WIÐU�0
 …d??O??šô«   «u??M??�??�«  w??�  ÆW¾O³�«  …—«“u????�
 w??Žu??�« …œU?????¹“ U??M??M??O??Ž« V??B??½ U??M??F??{Ë
 Èb??� d??¹Ëb??²??�« …œU????Ž« v??K??Ž l??O??−??A??²??�«Ë
 WÞU�Ð vKŽ b¹bA²�« ‰öš s� —uNL'«
  d³²FÔ¹  V³��«  «cNK�  ¨WO�UFH�«  …b??zU??�Ë
 qF−M�  UM²I¹dÞ  d¹Ëb²�«  …œU??Ž«  lMB�
 d¹Ëb²�«  …œUŽ«  d×�Ð  ÊËdFA¹  szUÐe�«
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 WO�UFH�« …d²�  ÆWIOœ ≥∞ q� UÐU¹«Ë ÎUÐU¼–
  U??ŽU??Ý   π[¥  v??²??Š  ±[¥  a???¹—U???ð  s????�∫
Ø∏∫±μ≠≤±∫¥μ  ∫  —u??N??L??'«  ‰U??³??I??²??Ý«
 o³�*«  qO−�²�UÐ   ◊uM�∫  „«d²ýô«
wwwÆcocacolaÆ  X½d²½ô« lu� d³Ž

  ÆWKzUF�«  œ«d�«  lOL'  VÝUM�Ë   coÆil
 WMOM  qÐUI�¨  l�œ  ÊËbÐ∫  nO�UJ²�«
 qJ�  WO½bF�  W³KŽ  Ë√  Ø  Wž—U�  »ËdA�
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 W�dA�«  “U� «dšR�Ë ¨W�dA�« l¹—UA�
 WFÐU²�«  åW¾O³�«Ë  WŽUMB�«  ò  WIÐU�0
 …d??O??šô«   «u??M??�??�«  w??�  ÆW¾O³�«  …—«“u????�
 w??Žu??�« …œU?????¹“ U??M??M??O??Ž« V??B??½ U??M??F??{Ë
 Èb??� d??¹Ëb??²??�« …œU????Ž« v??K??Ž l??O??−??A??²??�«Ë
 WÞU�Ð vKŽ b¹bA²�« ‰öš s� —uNL'«
  d³²FÔ¹  V³��«  «cNK�  ¨WO�UFH�«  …b??zU??�Ë
 qF−M�  UM²I¹dÞ  d¹Ëb²�«  …œU??Ž«  lMB�
 d¹Ëb²�«  …œUŽ«  d×�Ð  ÊËdFA¹  szUÐe�«
 w²�« W??K??¼c??*« ¡U???O???ýô« v??K??Ž ·d??F??²??�«Ë
 ÊUJ�   Æåd¹Ëb²�«  …œU??Ž«  WOKLŽ  sŽ  Z²Mð
 wMÐ  w??�  ôu??�≠U??�u??�  l??M??B??�∫  WO�UFH�«
 „«d??Ð  wMÐ  ¨±≤π  ÊULMN�  Ÿ—U???ý  ¨„«d???Ð
 ÂUF³Š—  åעמיטק  ò  n??u??�  ∫‰u??	u??�«
 ÊUJ�ùUÐ  ¨  qOzuLý   UFHł  ±∞  nOz“
 ‚öD½ô«Æ©…—UO��« s�—® „UM¼ ·uu�«
 …dOG	   U??	U??Ð  W??D??Ý«u??Ð  lMB*«  v??�«
 —«Ëe????�«  q??I??½  v??K??Ž  qLF²Ý  W??O??	u??B??š
 WO�UFH�« …d²�  ÆWIOœ ≥∞ q� UÐU¹«Ë ÎUÐU¼–
  U??ŽU??Ý   π[¥  v??²??Š  ±[¥  a???¹—U???ð  s????�∫
Ø∏∫±μ≠≤±∫¥μ  ∫  —u??N??L??'«  ‰U??³??I??²??Ý«
 o³�*«  qO−�²�UÐ   ◊uM�∫  „«d²ýô«
wwwÆcocacolaÆ  X½d²½ô« lu� d³Ž

  ÆWKzUF�«  œ«d�«  lOL'  VÝUM�Ë   coÆil
 WMOM  qÐUI�¨  l�œ  ÊËbÐ∫  nO�UJ²�«
 qJ�  WO½bF�  W³KŽ  Ë√  Ø  Wž—U�  »ËdA�





602015 —«–¬ 20  WFL'«



61 2015 —«–¬ 20  WFL'«







هيك حمالت
قامت عليها مالحم!
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