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ا بني جائزة وزارة الرّفاه  ـً ّي أسبوعان فقط كانا فاصًال زمن
املمنوحة لبيت الّنعمة في حيفا، تقديرًا على جناحه. 
الّسجناء  تأهيل  في  أخــرى  مؤّسسات  فشلت  حيث 
وضمان عودتهم إلى احلياة االعتيادّية ضمن املجتمع، 
وبني رسالة رسمّية من احلكومة تقول بأّنها ـ احلكومة ـ 
لن متّول تأهيل الّسجناء ابتداًء من العام املقبل 2016! 
مفارقة حقيقّية ـ يد ترّبت على الكتف وتقّدر وتثّمن 
تسحب  ويد  وإجنازاته،  الّنعمة“  ”بيت  عمل  ًيا  عال

البساط من حتت أرجل هذه املؤّسسة الرّائدة.
طّيب  أّســس  عندما   1982 العام  في  القّصة  بــدأت 
الّذكر املرحوم كميل شحادة الُنزل في كنيسة ”السّيدة“ 
لتأهيل الّسجناء ومساعدتهم على االنخراط في حياة 
نسبة  ــا  أّم محكومّياتهم.  قضاء  بعد  مجتمعاتهم 
الّنجاح في هذا الُنزل فبلغت %70 من احلاالت. مئات 
وتأّهلوا وعادوا إلى  الّسجناء مرّوا في ”بيت الّنعمة“ 

حياتهم العادّية، بعيًدا عن عالم اجلرمية واجلنائّيات. 
اّلذي يقوده جمال شحادة (جنل  الّنعمة“  طاقم ”بيت 
املرحوم كميل، املؤّسس) يؤّكد أّن مثل هذه الّنجاحات 
اجتماعّية  بوظيفة  يقوم  الّنعمة“  ”بيت  وأّن  قليلة، 
هاّم  عمله  استمرار  وأّن  ــى،  األول الــّدرجــة  من  تربوّية 
اّلذي تعوزه األطر  العربّي حتديًدا  للمجتمع وللّسجني 
اّلتي  الرّسمّية  للرّسالة  استغربوا  هنا  ومن  الرّاعية. 

تعلمهم بوقف الّتمويل احلكومّي.
 إّننا نشاطرهم هذا االعتقاد ونؤّكد على أهمّية عمل 
وإجنازها في مجال اختصاصها. وهذا  ”بيت الّنعمة“ 
حتديًدا ينبغي أن يدفعنا جميًعا إلى العمل مع ”بيت 
الهدف  نعمته على مجموعة  استدامة  ألجل  الّنعمة“ 
من سجناء ُيرسلون للّتأهيل. بل نرى في عمله رسالًة 
تربوّية اجتماعّية من الّدرجة األولى، ألّنه ُينقذ الّنفوس 
ويؤّهلهم  الّسجون  إلى  والعودة  اجلرمية  في  الغرق  من 
من جديد حلياة عادّية وللعمل واالنخراط املتجّدد في 

دورة احلياة.
ونقف معه في  نشّد على أيدي طاقم ”بيت الّنعمة“ 
وعطائه  البيت  هذا  نعمة  استدامة  أجل  من  نضاله 
القيادّية  اتنا  وشخصّي مبؤّسساتنا  ونهيب  للمجتمع. 
واالجتماعّية العمل مع ”البيت“ على ضمان الّتمويل 
للّسنة املقبلة. سُنحسن صنًعا كمجتمع لو أّننا منعنا 
إغالق الُنزل، خاّصة وأّنه ُيقّدم للمجتمع خدمًة ال تقّدر 

بثمن.
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إلى العناوين. وهذه  مرّة أخرى، يعود مسرح ”امليدان“ 
املرّة بسبب قرار بلدّية حيفا عدم الّسماح إلدارة املسرح 
بتأجيره ملعهد إميل توما لغرض تنظيم مؤمتر ملناسبة 
مرور ثالثني عاًما على رحيل د. إميل توما، أحد أبرز 
مؤرّخي القضّية الفلسطينّية. هكذا، ببساطة وبشكل 
من  اإلدارة  ُمتنع  مسوّغات  وال  فيه  منطق  ال  تعسفّي 
تأجير قاعة املسرح لغرض بحثّي وللّتداول في قضّية 
حيوّية موجودة دائًما في عناوين اإلعالم وعلى ألسن 
الّسياسّيني والباحثني. ليس هناك أكثر من مثل هذا 

املؤمتر طبيعّية للحالة اّلتي نعيشها.
لن نقبل أّي تبرير أو تسويغ يسوقه رئيس البلدّية أو 
يتباهى  برئيس  فحرّي  البلدّية.  في  أو  بيننا  أعوانه 
هذا  أجل  من  بسيًطا  جهًدا  يبذل  أن  الّتعايش  مبدينة 
الّتعايش! ال يكفي أن نسّمي شارًعا أو دوّارًا باسم رمز 
عربّي في حيفا، بل ينبغي أن يوّظف هو وبلدّيته جهًدا 
عن  مؤمتر  عقد  وهل  الّتعايش.  هذا  أجل  من  ا  ـً ّي فعل
القضّية الِفَلسطينّية كثير على مجتمعنا في حيفا 

وعاّمة؟ هل تأجير قاعة لتداول 
قضّيتنا وشؤوننا كثير علينا؟

مبنع  البلدّية  رئيس  ــرار  ق إّن 
امليدان  قاعة  في  املؤمتر  انعقاد 
ـــرّأي  ــة ال ــرّي ــمــع ح ــن ق ــه م ــي ف
ــيــاســّي، وفيه  ــّس ال واالعــتــقــاد 
الّتجّبر  مــن  الكثير  ــا  ــًض أي
أن  شأنه  من  بل  والتعّسف. 

يضع إدارة املسرح، واملسرح نفسه، رهينة مزاج سياسّي 
لهذا الرّئيس أو تلك الوزيرة، األمر اّلذي يتناقض مع 

أبسط قواعد الّدميقراطّية وحرّية الرّأي واملعتقد.
كهذه  خطوات  في  اخلطر  طريقته  على  ــدرك  ُي كّلنا 
وعليه  املستقبل.  في  ــداه  وم اخلطر  هــذا  ويستشعر 
رًدا  نقترح  ال  يتناسب.  مبا  يكون  أن  ينبغي  الرّد  فإّن 
مستديرة  طاولة  ــى  إل ُيصار  أن  نقترح  بل  ا  ـً ّي عين
ألجل  ا  ـً ّي ثقاف الّناشطة  سّيما  ال  احليفاوّية  للقيادات 
في  حرّية  وإدارتـــه  للمسرح  تضمن  عمل  خّطة  وضــع 
إدارة املسرح وموارده، مبا فيه القاعتني. وهنا، ال أوافق 
”امليدان“،  مبسرح  التمّسك  عن  العزوف  إلى  الّداعني 
هذه  مرّد  أفهم  مستقّلة.  مسارح  إقامة  إلى  والّذهاب 
ينبغي  بأّننا  اعتقاد  لكّنني على  الّدعوة ومالبساتها 
نتمّسك  وأن  لنا  ــه  أّن على  املــســرح  مــع  نتعامل  أن 
ننعم  أن  حّقنا  ومن  الّضرائب  دافع  من  متويله  ألّن  به 
بحقوقنا الّثقافّية بحرّية. ال بّد من الّنضال ومن نفس 
ميينّية  توّجهات حكومّية ورسمّية  طويل ألّننا بصدد 
ّية. ورّدنا ينبغي أن يكون مبا يتناسب  وعنصرّية وإقصائ

وليس بإدارة ظهورنا.
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هي  تسور،  ”كوخاف“  سّتيال  أو  كوكب  أو  سّتيال 
وهي  حيفا.  في  الّتعايش  أجل  من  عنيدة  مناضلة 
دوّار  على  جمعة  يوم  كّل  يقفَن  الّالتي  الّنساء  من 
البهائّيني ترفع الّشعار ضّد االحتالل ومن أجل الّسالم. 
ومن  الّنازّية  احملرقة  في  الغاز  أفران  من  جنت  ستيّال 
والعيش  واألخوّة  للّسالم  حياتها  تكرّس  وهي  يومها، 
ذلك  برز  وقد  ومتساوٍ.  إنسانّي  أساس  على  املشترك 
الّسبت  يوم  أصدقاؤها،  لها  أقامه  اّلذي  االحتفال  في 
األخير، ملناسبة بلوغها الّتسعني. فقد غّنوا لها أغنّية 
العيد ـ سنة حلوة ـ بعشر لغات متّثل ثقافات وخلفّيات 

األصدقاء اِملائة اّلذين حضروا االحتفال. 
األصــدقــاء  مــن  ستيّال  طلبت  فقد  ــك،  ذل مــن  وأكــثــر 
حني  جميًعا  وفاجأتنا  املال.  بل  الهدايا  ُيحضروا  أّال 
أعلنت أّن كّل املبالغ اّلتي حصلت عليها ستتبرّع بها 
عائالت  إلى  ـ  الّتطوير  جمعّية  ـ  تنا  جمعّي من خالل 

حيفاوّية مستورة.
هي  ا  ـً ّي وثقاف ا  ـً واجتماعّي ا  ـً سياسّي الّناشطة  ستيّال 
قدوة لإلنسان الّطموح اّلذي انتصر على املوت والّشّر 
ّية، وبالعالقات الّنموذجّية  باالبتسامة واحليوّية اإلنسان
مع مختلف الّثقافات والهوّيات في حيفا. فهي ال تزال 
تعّبر بشّتى األشكال عن حّبها للحياة وشغفها بها، 
وعن محّبتها لإلنسان بوصفه إنساًنا وعن مناصرتها 

للّسالم ونبذها للعنف، ال سّيما الّناجت عن االحتالل.
أو  كّلت  أّنها  يبدو  وال  ربيًعا،  تسعني  ابنة  ستيّال 
منوذجها  ترسيخ  ومن  اإلنسانّي  اخلير  صنع  من  مّلت 
توزّعها  وابتسامات  ّية  إيجاب طاقات  ـ  احلياة  في 
األفران  رماد  من  خرجت  هي  اجلميع.  على  بالّتساوي 
اخلير  هي  حياة  الّنقيض،  هي  حياًة  لإلنسان  لتصنع 

في أشكاله املتعّددة.
ــاتــنــا لها ــي ــّال، وأمــن ــي ــســت ــر ل ــدي ــق ــة وت ــة مــحــّب ــّي حت

بالعمر املديد!
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االجتماعّي،  ــواصــل  الــّت مــواقــع  ومــاجــت  هاجت 
ــرّاء  ج مــن  ـ“فيسبوك“،  ال صديقنا  وخصوًصا 
اختيار مجّلة Foreign Policy ”فورِن پـوِليسي“ 
احلبيب  الّنائب  األمريكّية  اخلارجّية)  (الّسياسة 
من  واحًدا  احلبيبة،  حيفا  مدينة  ابن  عودة،  أمين 
 Foreign مفّكرة،  عاملّية  شخصّية  ِمائة  بني 
 ،Policy‘s 100 Leading Global Thinkers
أحدثت تأثيرًا وتغييرًا على الّساحة الّسياسّية؛ 
الّدميقراطّية  بالقيم  ــودة  ع متّسك  لسبب  ــك  وذل
واألخالقّية، وتشّبثه بطرح مشاكل وقضايا أبناء 
شعبه بأخالق أصحاب احلّق، وسط واقع عنصرّي، 

همجّي، وحشّي، فاشّي، مرير، ومعّقد!
بلدي،  ــن  واب رفيقي  ــّصــدوق،  ال صديقي  يتأّلق 
في  ومؤّثر  مفّكر  ِمائة  أملع  وسط  شعبي،  وقائد 
العالم، حيث سُتتاح له إمكانّيات جّمة العتالء 
على  تأثيرًا  وأكثرها  واملسارح،  اِملنّصات  كبرى 
عّدة  وسُيجري  والعاملّي،  األمريكّي  العاّم  ــرّأي  ال
العاملّية، مثل:  لقاءات في كبرى وسائل اإلعالم 
وغيرهما،  تاميز“  و“نيويورك  پوست“  ”واشنطن 
سياسات  ليفضح  ممكن،  ــاب  ب ــّل  ك وسيطرق 
اُحملرّضة،  والفاشّية،  العنصرّية  إسرائيل  حكومة 
األصالنّية  ّية  العرب ّية  األقّل إخراج  على  والعاملة 
ــاءات  اّدع ليفّند  والّتأثير..  الّشرعّية  ــرة  دائ من 
ّية  ّية العرب نتنياهو ويطرح مشاكل وقضايا األقّل
أهّم  من  واحــد  في  البالد  في  العرب  واملواطنني 
ــرّأي  ال أمــام  قضايانا  وليضع  ّية،  الّدول احملافل 

العاّم األمريكّي والعاملّي.
خــالل مكاملة  ــن عــودة –  ــي أمي وكــان قــد أّكــد ل
 – اخلميس  أمــس  للمحيطات،  عابرة  هاتفّية 
أّنه لن يألو جهده، وأّنه سيطرح أمام اجلميع ما 
ورسمّي،  مؤّسساتّي،  سلطوّي  متييز  من  نعانيه 
ــني،  ــّي األصــالن ــالد  ــب ال ــرب  ع مبشاكل  للّتعريف 
ولفضح سياسات حكومة إسرائيل. كما سيعلن 
ّي أّن أّي اعتذار أو أسف من  أمام املجتمع الّدول
قبل رئيس احلكومة لن يغّير حقيقة أّن حكومة 
ضّد  العنصرّي  الّتحريض  على  ترتكز  نتنياهو 
ّية واستهداف ما تبّقى من احلّيز  اجلماهير العرب

الّدميقراطّي املنقوص واحملدود، أساًسا.
وأضاف: سأنقل صوت هذه اجلماهير إلى اجلهات 
العاملّي،  العاّم  الرّأي  على  الّتأثير  ذات  الفاعلة 
ّية  إضافًة إلى الّتواصل مع مسؤولني وجهات دول
حقوق  مجال  في  ناشطة  وجمعّيات  تقّدمّية 
الّصراع  عن  القامتة  ــورة  ــّص ال سأغّير  ــســان.  اإلن
بنقلها  قام  اّلتي  اإلسرائيلّي،   – الِفَلسطينّي 
نتنياهو وسأنقل رسالة مفادها أّننا لن نستسلم 
لليأس. وسأكشف – خالل زيارتي – احلقيقة املرّة 
ّية في البالد، والّتحريض  عن وضع اجلماهير العرب
البالد  هــذه  مواطني  على  املستمّر  العنصرّي 

العرب األصالنّيني.
ومــاج  ــاج  ه مثلما  ـــوَج  وأم ـــوَج  أه أن  ــي  ل كيف 
الّتقدير  هذا  أمام  واَحلمّيون  واحلسودون  الَغيارى 
اّلذي ُمنح لصديقي أمين، والفرصة اّلتي أُتيحت 
قضايا  وطرح  لوضع  رافعة  بذلك  ليشّكل  أمامه 
املواطنني العرب على رأس سّلم أولوّيات الّنقاش 

الّسياسّي العاملّي.
مع  الّلقاءات  رفض  فكرة  إّن 
ـًـا كــان،  ـــ ــر أّي ــعــدّو أو اآلخ ال
بعدالة  ثقة  عــدم  من  نابعة 
القضّية واهتزاز ثقة اإلنسان 
بنفسه.. وأمين عودة يثق كّل 
كما  قضّيتنا؛  بعدالة  الّثقة 

يفّضلها  بل  املواجهة،  يهاب  بنفسه ال  واثق  أّنه 
والّتقوقع!  واالستنجاد  والّتباكي  الهروب  على 
كما ”تقوقع“ عدد من قاداتنا – لألسف - ألزيد 

من 67 عاًما!
على  بالفائدة  ستعود  أمريكا  إلى  عــودة  ــارة  زي
ألّني  آجًال،  أو  عاجًال  ثمارها  وسنجني  شعبنا، 
الّضمائر  على  أمين  وتأثير  وحنكة  بذكاء  واثــق 
واجب  من  املهّمة.  صعوبة  رغم  ّيرة،  الّن والعقول 
قاداتنا طرح قضّيتنا في أّي محفل كان، حّتى 
”رأس  بيت  ــي عقر  ف احملــافــل  ــذه  ه كــانــت  ــو  ل
األفعى“..! لن يرضى عودة بأن يكون ورقة تني 
ا لسياسة  ـً لستر عورة إسرائيل، أو غطاًء شرعّي
إسرائيل العنصرّية وظلمها وقمعها واستيطانها، 
أّي  إلى  يحتاج  ال  وهو  صورتها.  لتبييض  وال 

ّي للّدفاع عن زيارته هذه! تبرير خطاب
وأعلن  الّتيار،  ضّد  سأجّدف  الكثيرين،  بخالف 
حماسي املستميت لهذه الزّيارة، ال حتّفظي منها، 
ألّني واثق كّل الّثقة بأخالقّيات ووطنّية وإنسانّية 
في  يحمله  ومــا  ــن،  أمي صديقي  وعقيدة  وفكر 

َجعبته في هذه الزّيارة.
هناك عبثّية في طرح موضوع زيارة الّنائب أمين 
عودة إلى الواليات املّتحدة، باّدعاء أّن من واجبنا 
مقاطعة إسرائيل وأمريكا.. فما رأيكم أن نقاطع 
داخل  ومدننا،  قرانا  في  ونتقوقع  األفعى،  رأَسي 
نتظاهر..  نستنكر..  نشجب..  وأزّقتنا.  بيوتنا 
فنموت  لنموت،  نستنجد..  نشكو..  نبكي.. 

ومنوت..؟!
ّية جديدة وجيًال  أمين عودة ميُهن وميّثل مرحلة نضال
هيونّية،  جديًدا، بقدرته أن يواجه ويفّند الرّواية الصِّ
ويضع بديًال آخَر لها. بعد 67 عاًما من نضاالت 
”محلّية“ و“إضرابات“ و“مظاهرات“ لم ُجتِد ُجلَّ 
إلى  قضّيتنا  يصل صوت  ألن  األوان  آن  َفاع،  النَّ
العاملّية – ليس صرختنا – من خالل ممّثلنا بكّل 
جدارة، الّنائب أمين عودة؛ فالّصراخ لم ولن يجدي 

نفًعا، ألّنه يصّم اآلذان!
كان خليًقا باملكتب الّسياسّي للحزب الّشيوعّي 
حول  اإلعــالم،  وسائل  على  بيان  تعميم  واجلبهة 
على  ترّبعه  مباركة  أو  عودة،  أمين  الّنائب  زيارة 
والّضوضاء  الّنزاع  بدل  العاملّيني،  املؤّثرين  عرش 

والّصراخ والّضجيج والعجيج..!
َمن  خير  فهو  عــودة،  أمين  على  حتريًضا  كفاكم 
”متقوقعني“  ــوا  ــق ِاب ملجتمعنا،  وفــخــٌر  ميّثلنا 
تظاهروا،  ِاستنكروا،  ومناصبكم،  أماكنكم  في 
ــودة يعمل..  ــوا أميــن ع ــوا.. ودع ــرخ ــوا، اُص أضــرب
فعويل وصراخ بعضكم على مدار 67 عاًما وأزَيد 
- على ما يبدو - لم ُيجِن ثماره بعد، وقد حان 

وقت الّتغيير والعمل(!).
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 Õd� f�UD�
ّمت اختيار الّنائب احليفاوّي أمين عودة (رئيس القائمة 
أبرز  كأحد  عاًما،  األربعني  ابن  املشتركة)،  ّية  العرب
الّشخصّيات املؤّثرة في العالم لعام 2015، بحسب 
پـوِليسي“  ”فورِن   Foreign Policy مجّلة 
الّسياسّي  امللحق   – األمريكّية  اخلارجّية)  (الّسياسة 
شخصّية  ِمائة  بني  من  واحــًدا  پوست“،  ـ“واشنطن  لل
 Foreign Policy‘s 100 ــرة،  ــفــّك م ــة  ــّي عــامل
في  ــرة  مــؤّث  ،Leading Global Thinkers

العالم.
يذكر أّن القائمة املشرّفة اّلتي اختير لها الّنائب عودة، 
براك  األمريكي  الرّئيس  ماضية،  سنوات  في  شملت 
املستشارة  روحاني،  حسن  اإليرانّي  الرّئيس  أوباما، 
كبار  مــن  كبير  وعـــدد  ــيــركــل،  م ــال  أجنــي ــة  ــّي ــان األمل

الّسياسّيني واملفّكرين واألدباء العاملّيني.
أحيته  اّلــذي  اخلاص  احلفل  في  عودة  الّنائب  وشــارك 
املؤثرة  شخصّية  ـ100  ال قائمة  عن  لإلعالن  املجلة 
في العالم، فكان هذا احلفل بداية جولة عمل رسمّية 
ملّدة  األمريكّية  املّتحدة  الواليات  في  عــودة  يجريها 
ومدينتي  واشنطن  العاصمة  يــزور  حيث  أسبوعني، 

أتالنتا ونيويورك.
خضم  في   – املجّلة  وفق   – عودة  أمين  اختيار  وجاء 
حيث  ــط،  األوس الّشرق  في  الّسالم  محادثات  تعّثر 

ما زال أمين عودة يأمل في حّل الّنزاع األكثر تعقيًدا 
ّية  في العالم. بصفته موّحد األحزاب الّسياسّية العرب
في البالد، ورئيس الكتلة الّثالثة بقوّتها في البرملان 
املساواة  أّن  إلى  مشيرة  (الكنيست).  اإلسرائيلّي 
وإحقاق احلقوق في خطابات عودة تثري الفضاء اّلذي 
في  ومؤّثر  وناشط  وفاعل  مشارك  وهو  فيه.  نعيش 

العملّية الّسياسّية.
وكان قد تلّقى عودة، دعوًة إلى زيارة واشنطن، حيث 
ينتظره برنامج حافل يتضّمن اجتماعات في البيت 
املسؤولني  كبار  مع  األمريكي،  والكونغرس  األبيض 

األمريكّيني، على مدار أسبوعني.
هذا وغادر عودة البالد، مساء االثنني األخير، متوّجًها 
لقيادي  رسمّية  زيارة  أّول  في  املّتحدة،  الواليات  إلى 
وتأتي  األمريكّية.  العاصمة  إلى  البالد  من  عربي 
توّحد  جـــرّاء  مــن  ــودة  ع الرّسمية ألميــن  ــوة  ــّدع ال هــذه 
ّية في البالد في الئحة واحدة وخوضها  األحزاب العرب
ميّثل  قائًدا  أمين  أصبح  حيث  البرملانّية،  االنتخابات 
ّية في البالد، وميكن توجيه الّدعوة إليه  اجلماهير العرب

لعقد سلسلة من الّلقاءات في الواليات املتحدة.
ومن املنتظر ان يلتقي أمين عودة خالل زيارته الرّسمّية 
البيت  وفي  األمريكّية  اخلارجّية  في  املوّظفني  كبار 
األبيض، ومع أرفع الّشخصّيات في الواليات املتحدة. 
عودة  أمين  شرف  على  خاّصة  ندوة  عقد  املنتظر  ومن 
في  املعتمدين  األجانب  الّسفراء  عشرات  يحضرها 
لألمم  الرّئيس  املقّر  ــودة  ع سيزور  كما  واشنطن. 
عدًدا  سيلتقي  حيث  نيويورك،  مدينة  في  املّتحدة 
ّية مبن  من سفراء الّدول املعتمدين لدى املنّظمة الّدول

فيهم الّسفير الِفَلسطينّي.
وتتضّمن زيارة أمين عودة، كذلك، عدًدا من الّلقاءات 
في مقرّات كبرى وسائل اإلعالم األمريكّية. وستجرى 
احملّللني  كبار  من  عدد  مع  صحفّية  مقابالت  معه 
اإلعــالم  وســائــل  ــرز  أب ــي  ف العاملني  والّصحافّيني 
و“نيويورك  پوست“  ”واشنطن  مثل:  األمريكّية، 
مچازين“  و”نيشني  يوركر“  و”نيو  تاميز“ 

و”هبينچتون پوست“، وغيرها.
كما سينتقل عودة إلى أتالنتا حيث سيلتقي زعماء 
حركة الّسود من أجل احلقوق املدنّية وسيلقي كلمة في 
ِمائة من  ثّم يلتقي  كنيسة مارتن لوثر كينچ، ومن 

احلاخامات اليهود اإلصالحّيني ويلقي كلمة أمامهم.
ومن املقرّر أن يشارك أمين عودة خالل زيارته في نقاش 
 CAP  “الّطاولة املستديرة في معهد ”كاپ حول 
 – Center for American Progress
حيث  الواسع،  الّتأثير  صاحب  يبرالي  الّل اليساري 
ألقى رئيس احلكومة، بنيامني نتنياهو كلمته فيه 
منذ أزيد من أسبوعني في آخر زيارة له إلى الواليات 

املّتحدة األمريكّية.
اختياره  حول  ”حيفا“  لصحيفة  رّد على سؤال  وفي 
أمين  أجابنا  العالم،  في  مؤّثرة  شخصّية  ِمائة  ضمن 
اختياري  ”ّمت  املّتحدة:  الواليات  في  املتواجد  عــودة 
ضمن اِملائة شخصّية األكثر تأثيرًا في العالم للعام 
امللحق  پـوِليسي“  ــورِن  ف  ” مجّلة  قبل  من   2015
اجلائزة  هــذه  وتعتبر  ــت.  پوس للواشنطن  الّسياسي 
القائمة  هذه  ضمن  انتخب  حيث  رصيًنا،  انتخاًبا 
في العام املاضي الرّئيسان األمريكي أوباما واإليراني 
روحاني، ومن إسرائيل الكاتب داڤيد چروسمان، وقد 
بالقيم  تتشّبث  اّلتي  الّشخصّيات  ضمن  صّنفت 

ّية في واقع مرّكب وصعب“. الّدميقراطّية واإلنسان
ـ100 شخصّية عاملّية،  وقد جاء اختيار عودة ضمن ال
احلقوق  وإحقاق  السّلمية  وباملسيرة  بالّتغيير  إلميانه 

وسط أجواء عنصرّية ومتطرّفة وواقع ملتهب.
العربي  املجتمع  قضايا  يــعــرض  ـــه  أّن عـــودة  ـــد  وأّك
واملواطنني العرب في البالد، في واحدة من أهّم احملافل 
األمريكّي  العام  ــرّأي  ال أمام  قضايانا  لوضع  ّية  الّدول
من  نعانيه  ما  اجلميع  أمام  سأطرح  وقال:  والعاملّي. 
متييز سلطوّي مؤّسساتي ورسمّي، وللّتعريف مبشاكل 
إسرائيل.  حكومة  سياسات  ولفضح  البالد،  عــرب 
أو  اعتذار  أّي  أّن  ّي  الّدول املجتمع  أمام  سأعلن  كما 
أّن  حقيقة  يغّير  لن  احلكومة  رئيس  قبل  من  أسف 
العنصرّي  الّتحريض  على  ترتكز  نتنياهو  حكومة 
ّية واستهداف ما تبّقى من احلّيز  ضّد اجلماهير العرب

الّدميقراطّي املنقوص واحملدود أصالً.
وأشار عودة خالل محادثته الهاتفّية لصحيفة ”حيفا“ 
أّنه لم يتّم عرض قضايا العرب مواطني البالد أمام 

سأنقل صوت  وقال:  اآلن،  لغاية  الّدولي  العام  ــرّأي  ال
هذه اجلماهير إلى اجلهات الفاعلة ذات الّتأثير على 
الرّأي العام العاملّي، إضافة إلى الّتواصل مع مسؤولني 
مجال  في  ناشطة  وجمعّيات  تقدمّية  ّية  دول وجهات 
نقلها  اّلتي  القامتة  الّصورة  سأغّير  اإلنسان.  حقوق 
اإلسرائيلي،   – الِفَلسطينّي  الّنزاع  نتنياهو عن حال 
لليأس.  نستسلم  لن  أّننا  مفادها  رسالة  وسأنقل 
وضعنا  عن  املــرّة  احلقيقة  ــي  ــارت زي خــالل  وسأكشف 
هذه  مواطني  على  العنصرّي  والّتحريض  البالد  في 

البالد العرب.
وعن هذا الّتقدير قال عودة: هذا الّتقدير هو للقائمة 
اثنني:  أخّصص  أن  أريد  أعضائها.  بكاّفة  املشتركة 
الّصميمّية،  الّدميقراطّية  بقَيمهما  واجلبهة  احلــزب 
غرست  اّلتي  الرّحبة  ّية  اإلنسان بروحهم  حيفا  وأهل 
في وجداني كّل ما هو خير. هذه من أكثر املجّالت 
العاملّية رصانة. وهذا الّتقدير هو رافعة لوضع قضايا 
الّنقاش الّسياسّي  املواطنني العرب في سّلم أولوّيات 
العاملّي. وهذا مهّم جًدا. ولكّني أريد أن أضيف أّن قوّة 
الّنقاش العاملي تنبع من قوّتنا هنا، من نضالنا هنا. 

أمريكا  في  الّسود  بنضاالت  أُعجب  العالم  وأضاف: 
والهنود في الهند نتيجة لنضالهم في مواقعهم. أّي 
أّن املعادلة الّصحيحة هي الّنضال في الوطن أساًسا 
أّن  كما  ا.  ـً ّي عامل قضايانا  أهمّية طرح  مع  ا،  ـً وجوهرّي
ومخاطبة  الّشعوب  مخاطبة  نتائج  بني  فرق  هنالك 
واحلــّكــام  لضميرها  محكومة  فالّشعوب  ــام؛  احلــّك

تأثير  ــعــاّم  ال ــرأي  لــل وطبًعا  ملصاحلها، 
املعادلة  ولكن  احلّكام.  على  الّنهاية  في 
في  بالّنضال  تكون  أن  يجب  األســاس 
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في وطننا، وإّال فنعود ألّيام ”دّبرها يا مستر 
ِدل“.. وهذا لن يكون.

الكنيسة  في  كلمة  إللقاء  دعوته  وعــن 
اّلتي ألقى فيها لوثر كينغ كلمته، قال: كان لي 
الّشرف أن أدعى إللقاء كلمة في كنيسة ”ابينيزر“، 
مارتن  مواعظه  بها  يلقي  كان  اّلتي  الكنيسة  وهي 
لوثر كينغ، وذلك بالّذكرى الّسنوّية خلطابه ضّد احلرب 
األبحاث  معهَدي  في  كلمات  سألقي  الڤيتنامّية. 
كاپ“  املّتحدة، وهما: ”  الواليات  األكثر أهمّية في 
شهر  قبل  حتــّدث   ” ”كاپ  وفي  مًعا.  و“بروكينز“ 
رئيس الوزراء نتنياهو بأّنه ينتهج سياسة مساواة جتاه 
الّلثام  سُأميط  املعهدين  هذين  في  العرب!  املواطنني 
عن سياسة نتنياهو العنصرّية، أو باألصّح الّسياسة 
البنيوّية لكّل املؤّسسة احلاكمة، وسأعطي أمثلًة نحو: 

أّن ثلثي األطفال الفقراء في إسرائيل هم من العرب، 
ا  ـً ّي وأّن إسرائيل بنت منذ تأسيسها 700 جتّمًعا سّكان
املواطنني  وأّن  للعرب،  صفر  مقابل  فقط،  لليهود 
العرب ميلكون %2 فقط من األراضي بعد تسوماني 
املصادرات أّبان الّنكبة والعقود الّثالثة األولى بعدها. 
في  وكهرباء  ماء  دون  من  يعيشون  النقب  عرب  وأّن 
46 قرية غير معترف بها في الّنقب.. وفي السياسة 
على  والعمل  املنهجّي  الّتحريض  أشرح عن  املُهيمنة 
خطاب  مثًال  والّتأثير،  الّشرعّية  دائرة  خارج  إخراجنا 
نتنياهو الّتحريضّي والعنصرّي يوم االنتخابات، بأّنه 

يحّذر من أّن العرب يذهبون للّتصويت!
في  الِفَلسطينّية  باجلالية  سألتقي  احلــال  بطبيعة 
الزّيارة  نهاية  وفي  للوريد.  الوريد  لقاء  وهو  واشنطن، 

سأشارك في مؤمتر صحيفة ”هآرتس“ في نيويورك.
الّلقاءات هي فكرة عدميي  واختتم قائًال: فكرة رفض 
الّثقة بعدالة القضّية أو عدم الثّقة بالّنفس، أو عدم 
الهروب  ال  املواجهة،  اؤّيد  أنا  احلديث.  بجدوى  الّثقة 
الّسارق  وأّن  نّطاح“  احلّق  ”صاحب  أّن  وأعتقد  منها، 
هو َمن يجب أن يهرب من الّلقاء وليس صاحب احلّق.

األنبياء التقوا أعداَءهم، فالّنبي العربّي التقى سادة 
التقى  موسى  والّنبي  وغيرها؛  احلديبّية  في  قريش 
ُيحاجج  كان  املسيح  والسّيد  مــرّة؛  من  أكثر  فرعون 
األصّحاء  يحتاج  ”ال  فيقول:  العّشارين،  لقائه  على 
زاروا  األبطال  الّثوار  وكّل  املرضى“.  بل  طبيب،  إلى 
وياسر  الّناصر  عبد  جيفارا،  تشي  أمثال:  أمريكا، 

عرفات.
سنواصل بثقة شعبنا طرح قضايانا بأخالق أصحاب 

احلّق.

 wI²K¹  …œuŽ s1√ ÒÍËUHO(« VzU ÒM�« ™
™ f¹u� ÊUł —uðUM Ò��«

وكان قد قرّر الّنائب احليفاوّي أمين عودة، ضمن زيارته 

الرّسمّية إلى الواليات املّتحدة، بدايًة، زيارة الّسناتور 
األسود جان لويس، اّلذي كان يقف إلى جانب املناضل 
الّسود  مظاهرات  مقّدمة  في  كينغ،  لوثر  ــورّي  ــّث ال

الّتاريخّية ضّد الّنظام العنصرّي، في مدينة سلما.
الّتمييز  عن  عينّية  وأمثلة  بإسهاب  له  شرح  وقد 
(عودة  االثنان  وحتّدث  العرب.  املواطنني  البنيوّي ضّد 
وسأله  احلالتني.  بني  واملختلف  املشترك  عن  ولويس) 
عودة: كيف حّققتم إجنازات، وما هي الوسائل األكثر 
لقد  األخــالّق!  فأجابه:  برأيك؟  العنصرية  ضّد  جناعة 
اعتناًقا. خّططنا بكّل  العنيف  الّنضال غير  اعتنقنا 
برود أعصاب، ال ولم جنعل االنفعاالت العادلة تسيطر 
أن  املظاهرات، يجب  بلقاء اخلصم في  علينا، خاّصة 

يكون الّتنظيم منضبًطا بصرامة حّتى تصل الرّسالة.
مرّة   40 اعتقاله  عن  لويس  شرح  الّلقاء  هذا  وخــالل 
قبل أن يصبح عضوًا في الكونغرس األمريكّي، وعن 
اعتقاله عشر مرات بعدها! مؤّكًدا أن الّنضال الّسلمي 
العادل أحرز تقّدًما كبيرًا، ولكن يبقى أمامنا الكثير 

ما نناضل من أجله.
معّلمهم  كان  غاندي  املهامتا  أّن  لعودة  لويس  وشرح 
األكبر، وأّن أهّم ما تعّلموه من غاندي كان التوّجه إلى 

ضمير اإلنسان!
واختتم لويس حديثه مع أمين بقول للوثر كينغ، قائًال: 
تذّكر.. إّن الّظلمة ال تستطيع طرد الّظلمة، فقط الّنور 

يستطيع ذلك.
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حيفا
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04-8666512
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املكر
7�X4�7 א�'

04-9955082

عيد ميالد مجيد وكل عام وأنتم بخ�



קרטון תמרים 
מג'הול 5 ק"ג

שישית פפסי
 מרינדה, סבן אפ
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ש"ח

ש"ח

ש"ח

ש"ח

ש"ח
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ש"ח
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ש"ח
ק"ג
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4 ק"ג ב 4 ק"ג ב
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6 ק"ג ב

1090ש"ח
3 ב

10 2 ב10 44990 ב 27901790

עם

מוגבל ל-3מוגבל ל-2 ללקוח

מוגבל ל-2 ללקוח

ש"ח

1490
ש"ח
 ק"ג

استهالك الكحول بكميات كب�ة يشكل خطر عىل الحياة ويرض يف  الصحة!
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ماي ماركت الشبكة األرخص يف البالد
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“UHO�” q�«d*
االثنني  يوم  حيفاوّية،  مدرسة  عشرة  إحدى  أحيت 
اخلامسة  للّسنة  وذلك  واملرّبي،  املعّلم  يوم  األخير، 
الّتطوير  جمعّية  مــع  وبالّتعاون  الــّتــوالــي،  على 
ــذي  اّل الّتقليد  هــذا  اّلــتــي رّســخــت  االجــتــمــاعــّي، 
ـًا وتاريًخا محفوًظا في الّتقومي الّتربوّي  أصبح سنوّي

للمدارس والّطّالب وأولياء األمور.
املناسبة  لهذه  املُطلقة  كانت  اّلتي  اجلمعّية  وعمدت 
خة لها في الّزمن احليفاوّي، إلى توزيع هدايا  واملرسَّ
رمزّية على املعّلمني في املدارس الّتالية: عبد الّرحمن 
إلياس  مار  الكرمليت،  الّناصرة،  راهبات  احلــاج، 
األخّوة،  املتنّبي،  اإلجنيلّي،  يوحّنا  مار  األسقفّية، 
األحمدّية، واملسار. وكان  الكرمل،  الّرسمّية،  حوار 
جمانة  احملامية  من  كّالً  ضّم  اّلــذي  اجلمعّية  طاقم 
اغبارّية ـ هّمام وفيحاء عوض وخلود فوراني ومبّدا 
كّيال، قد زار املدارس مع نشطاء من جلان أولياء 
األمور واألهالي وقّدموا الّتهاني للّطواقم الّتدريسّية 

بهذه املناسبة الّتربوّية الهاّمة.
ـــدارس  ــادات امل ــي ــّطــاقــم ق ــي اســتــقــبــال ال ـــان ف وك
وإداراتها، وقد عّبروا عن كبير تقديرهم ملا تقوم به 
املعّلم واملرّبي وتعزيز  مكانة  أجل رفع  من  اجلمعّية 
هذه  ملثل  أّن  الّتربوّية. وأّكدوا  العملّية  في  دورهما 
معنويات  على  واإليجابّي  الكبير  األثر  املناسبات 
الّطواقم الّتدريسّية اّلتي تستحّق الّدعم، كّل الّدعم، 

من أجل إدامة عطائها.
حسني  األستاذ  مع  ”حيفا“  لصحيفة  حديث  وفي 
”أشكر طاقم  قال:  اجلمعّية)،  اغبارّية (مدير عام 
اجلمعّية فرًدا فرًدا وأشّد على أياديهم وأثّمن عالًيا 
مواظبته على إحياء هذه املناسبة الهاّمة. كما أشكر 
نشطاء جلان أولياء األمور واألهالي اّلذين يشاركونا 
آيات  أسمى  معنا  ويرفعون  املناسبة  هــذه  إحياء 

الّتقدير جلمهور املعّلمني“. 
وأضاف: ”لم جنترح هذه املناسبة من فراغ بل من 
علمنا بناًء على بحث نوعّي أجريناه بأهمّية الّدور 
الّتربوّية، وضرورة  العملّية  املعّلم في  به  يقوم  اّلذي 

تعزيز هذا الّدور. إّنهم يقومون بالّدور األساس في 
عملّية الّتنشئة املجتمعّية ويقفون في الّصّف األّول 
جانبهم  إلى  نقف  أن  العظيم، وعلينا  اجلهد  لهذا 
أرى  الّتربوّية. وأنا  بالعملّية  للّنهوض  أزرهم  ونشّد 
من  مدعوًما  مدارسنا  في  املعّلم  كــون  بني  عالقة 
مجتمعه وهيئاته وكون الّطالب ناجًحا. إّن املعّلمني 
واالجتماعّية  الّتربوّية  األطر  بدعم  يشعرون  اّلذين 
ال بّد أن ميّرروا هذا الّشعور في لقائهم اليومّي مع 

الّطّالب. معّلم قوّي سيخّرج طّالًبا أقوياء“.
وقالت فيحاء عوض (مرّكزة عمل البرامج املجتمعّية 
الّتربوّية في اجلمعّية) لصحيفة ”حيفا“: ”أنا سعيدة 
ألّننا استطعنا الّتواصل مع إحدى عشرة مدرسة هذا 
جلان  نشطاء  من  لفيف  مبرافقة  ذهبنا  العام، وأّننا 
األولياء واألهالي لتقدمي الهدايا. نأمل أّنا أعطينا 
ولو القليل من الّشعور الّطيب لإلدارات والّطواقم. 
نقّدر  نحن  عام -  كّل  في  كما  نقول -  أن  أردنــا 

صنيعكم وعطاَءكم. وأعتقد أّن رسالتنا وصلت“.
اّلـــذي صـــادف في  املــعــّلــم  ـوم  ـي وكــانــت صبيحة 
قد   ،(30/11) املنصرم  الّثاني  تشرين  أواخــر 
أولياء  ونشطاء  لألهالي  محموًدا  نشاًطا  شهدت 
للمدارس  انطلقوا  اّلذين  اجلمعّية  وطاقم  األمــور، 
الّشكر وتقدمي  بيومهم  وتهنئتهم  املعّلمني  ملعايدة 

 والّتقدير لعملهم. 

جلنة  كايد)، رئيس  (أبو  كامل  يوسف  انطلق  وقد 
عبد  مدرسة  إلى  بشتاوي  ورحــاب  احلليصة،  حّي 
املدرسة  طــّالب  مجلس  كان  حيث  احلــاج.  الّرحمن 
قد قام بدوره بتزيني غرفة املعّلمني، وتقدمي الهدايا 

ملرّبيات ومرّبي الّصفوف.
محّمد  وصل  األسقفّية،  إلياس  مار  مدرسة  وإلى 
مهجة وسامرة واكد، ممّثَلني عن جلنة أولياء األمور.

أمور  أولياء  جلنة  (رئيس  غنامي  جميل  حضر  وقد 
املعّلمني،  طاقم  ليلتقي  الّرسمّية)  ”حوار“  مدرسة 

ويقّدم لهم الّتبريكات.
ــتــي شهدت  ــي مــدرســة األخــــّوة الــّرســمــّيــة، واّل وف
من  ــا  زاره ممــّيــًزا،  تربوّيـًا  نشاًطا  اليوم  ذلــك  في 
هّمام،   – اغبارّية  جمانة  احملامية  اجلمعّية  طاقم 
األحياء  ومرّكز  عــوض،  فيحاء  البرنامج  ومــرّكــزة 
املعّلمني  طاقم  من  ترحيًبا  القوا  وقد  كّيال،  مبّدا 
عبّرت  اّلتي  سعادة،  ميري  املرّبية  املدرسة،  ومديرة 
قام  املناسبة  وبــهــذه  الّلفتة.  لــهــذه  شكرها  عــن 
هذه  لتسّلمها  ماري  املديرة  بتهنئة  اجلمعّية  طاقم 
لها  متمّنني  الّرسمّية،  األخــّوة  مدرسة  ادارة  الّسنة 
أّمت  على  اجلمعّية  أّن  مؤّكدين  والّنجاح،  الّتوفيق 
حتتاجه.  مبا  املدرسة  ولدعم  للتواصل  االستعداد 
كما تواصلت اجلمعّية مع جلنة أولياء أمور مدرسة 
مار يوحّنا اإلجنيلّي، اّلذين شاركوا في فّعالّيات يوم 

املعّلم مع عضو الّطاقم خلود فوراني – سرّية، وجلنة 
إيهاب  د.  و  سالمية  بخولة  املمّثلة  األمــور  أولياء 

خطيب، وآخرين.
وزار مدرسة الكرمل األستاذ املرّبي فهيم دكور. 

مسّلم  جزيل  املرّبية  وصلت  الكرمليت  مدرسة  وفي 
برفقة مجلس الّطّالب. 

مكرّيا  املرّبية  فوصلت  الّناصرة  ملدرسة راهبات  أّما 
شّقور.

وفي املدرسة األحمدّية كانت منال إيهاب (عن جلنة 
أولياء األمور). 

وفي مدرسة املسار، شارك األستاذ ميشيل يعقوب 
من جلنة املعّلمني، وإمييلي (عن جلنة األهالي).

مدرسة  إلى  الوصول  املعّلم  يوم  ختام  مسك  وكان 
املتنّبي الّثانوية.. حيث حّلت عضو الّطاقم احملامية 
املهندس  على  تعّذر  بينما  هّمام   – اغبارّية  جمانة 
في  الوصول  عن  عّباس)  حّي  (جلنة  عبُده  هشام 
األستاذ  املدرسة،  مدير  قام  وقد  األخيرة.  الّلحظة 
باستقبال وفد  ذياب،  صبيح  سعدي، واملرّبي  بهاء 

اجلمعّية.
املدارس  في  الّطّالب  ملجالس  أّن  ذكره  اجلدير  ومن 
أّنه  ناشط وفّعال، رغم  دور  كان  املختلفة  املذكورة 

تفاوت من مدرسة إلى أخر ى.
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©“UHO�” WHO�B?� Ò’U� d|dI�®
انتهت جلنة خاّصة شارك فيها مندوبون عن بلدّية حيفا وِشركة ”يافيه 
الّدكتور  ”اجلبهة“،  كتلة  ورئيس  البلدّية  رئيس  نائب  برئاسة  نوف“، 
نوعه في حيفا،  األّول من  سهيل أسعد، من وضع مخّطط شامل، هو 

للمواصالت في حّي عّباس.
داڤيد  من:  أسعد،  الّدكتور  إلى  إضافًة  املخّطط،  توجيه  جلنة  وتشّكلت 
(مدير  إلكاڤتس  إيلي  حيفا)،  بلدّية  في  الّتفعيل  قسم  (رئيس  لوريا 

دنتسيغر  يوآڤ  املهندس  حيفا)،  بلدّية  في  املدينة  وجه  حتسني  قسم 
(مدير قسم تخطيط الّطرق والّسير في بلدّية حيفا)، واملهندس موسى 
ظاهر (رئيس جلنة العمل البلدّي في ”اجلبهة“)، أڤيشاي كوهني (مدير 
عام ِشركة ”يافيه نوف“)، املهندسة لينا أوستر (مديرة قسم الّتخطيط 
تخطيط  (مستشار  إسحق  روبير  الّدكتور  نوف“)،  ”يافيه  ِشركة  في 
املواصالت واملواصالت العاّمة من ِشركة ”يافيه نوف“)، واملهندس إيهاب 

فاهوم (من ِشركة ”خ. فاهوم“ للّتخطيط والهندسة).

—U ÒOF�« WIŠö� ™™
وكانت كتلة ”اجلبهة“ ونائب رئيس البلدّية قد وضعوا قضّية حّي عّباس 
ومشاكل املواصالت فيه على رأس سّلم أولوّياتهم، مع بدء الّدورة البلدّية 
ّية قبل سنتني. وفي بداية األمر لم يلَق املوضوع جتاوًبا كافًيا من  احلال
أسعد  سهيل  د.  البلدّية،  بأعضاء  ممثّلًة  ”اجلبهة“  لكن  البلدّية،  إدارة 
وعرين عابدي – زعبي، واملهندس موسى ظاهر ثابرت على طرح املوضوع 
مجّدًدا على أعلى املستويات، إلى أن ّمت تشكيل هذه الّلجنة. وهي أّول 
الّنوع، ومبشاركة هذه الّشخصّيات  مرّة يتّم فيها تشكيل جلنة من هذا 
ذات الّثقل اِملهنّي الّنوعّي في البلدّية وفي ِشركة ”يافيه نوف“، لدراسة 

مشاكل حّي واحد بشكل معّمق، من األلف إلى الياء. 
بجوالت  خاللها  قامت  شهور،  سّتة  نحو  مــدار  على  الّلجنة  وعملت 
الّسّكان  إشراك  لهدف  األهالي،  ومع  احلّي  جلنة  مع  وبلقاءات  ّية،  ميدان
في الّتخطيط. وتوّصلت الّلجنة إلى تقرير شامل، يعرض أبرز مشاكل 
احلّي من ناحية املواصالت، ويقّدم احللول املطلوبة، مع جدول زمنّي وتقدير 

بالّتكاليف، واّلتي تصل إلى عشرات ماليني الّشواقل.

‰uK(«Ë q�UA*« ™™
ويعاني احلي – حسبما جاء في الّتقرير – عّدَة مشاكل، أبرزها: نقص 
املداخل واملخارج (املدخل الرّئيس من شارع سّتيال ماريس)، أزمات سير 
خانقة جًدا وخاّصة في ساعات الّظهر مع انتهاء الّدوام املدرسّي (في دوّار 

عّباس - املطران حّجار، ومفرق عّباس -املتنّبي، ومفرق عّباس - الفرس 
باالّجتاهني)، نقص حاّد في مواقف الّسّيارات في جميع أنحاء احلّي بال 
ا  استثناء، وأرصفة مشاة ضّيقة (نسبًة لعدد الّسّكان) وغير آمنة، وغالًب

ما حتتّلها الّسّيارات لسبب نقص املواقف.
ويعرض الّتقرير ثالثة حلول أساسّية: أوًّال – إيجاد مدخل ومخرج جديد 
ا – زيادة  ًي للحّي (من شارع اجلبل ”هتسيونوت“ في جزئه العلوّي)، ثان
مدخل  (في  مختلفة  مواقع  في خمسة  للّسّيارات  جديًدا  موقًفا   332
احلّي من ناحية سّتيال ماريس؛ حتت ساحة مدرسة ”املتنّبي“؛ عند دوّار 
القسيمة 41 احملاذية لشارع  ّية؛ في  مال الشِّ الّناحية  املطران حّجار من 
اجلبل؛ وفي قطعة أرض بني عمارتني سكنّيتني في شارع املطران حّجار – 
ّية 35 مليون شيكل)، وثالًثا – توسيع الّشارع في عدد  الّتكلفة اإلجمال
من املقاطع وإزالة الّصخور (من دوّار املطران حّجار وحّتى مدخل املتنّبي، 

وفي عّباس رقم 27).
أّنه  إّال  الّشواقل.  ماليني  بعشرات  للمشاريع  ّية  اإلجمال الّتكلفة  وتقّدر 
املشاريع  املخّطط دفعة واحدة، فبعض  إمتام كّل مشاريع  بالّضرورة  ليس 
لثالث  مخّططة  وأخــرى   ،2016 القريب  العام  في  بها  العمل  سيبدأ 
سنوات (حّتى 2018)، أّما مشروع إضافة مدخل جديد من شارع اجلبل 
تخطيطّية  إجــراءات  إلى  احلاجة  لسبب  وذلك  سنوات،  لعشر  فمخّطط 

خاّصة.
ضمن  شيكل،  مليون   3,8 ّية  ميزان حتصيل  في  ”اجلبهة“  وجنحت 
القادم (2016)، لبدء العمل في املقطع املمتد  البلدّية للعام  ّية  ميزان
من دوّار املطران حّجار وحّتى مدخل املتنّبي. حيث يتضّمن املشروع إزالة 
الّصخرتني أمام منزل عائلة توتري وعائلة زيتون في شارع عّباس العلوّي، 
بالّسّكان  ــرار  اإلض دون  وذلــك  املتنّبي،  مدخل  عند  جديد  دوّار  وإقامة 

وحقوقهم ومداخل بيوتهم.

U ÎFH½ Íb−¹ —«d�ù« ™™
وفي حديث خاّص مع نائب رئيس البلدّية الّدكتور سهيل أسعد، قال: 
انتظرناها وعملنا  اّلتي طاملا  البشرى  هذه  احلّي  نزّف ألهالي  أن  يسرّنا 
من أجلها. لقد كان موضوع حّي عّباس أحد أهّم املواضيع اّلتي ناضلنا 

 ∫ Òw�¹—Uð “U$≈
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العامني األخيرين، وأصررنا عليها  من أجلها في 
ِمرارًا وَتكرارًا. ويسرّنا أيًضا أّننا جنحنا في ضمان 
القريب  العام  خالل  املشاريع  أحد  في  العمل  بدء 
ّية خاّصة له. وهذا أحد أبرز  2016، ورصد ميزان
ّية، واملتعّلقة مبشاريع  إجنازاتنا فيما يخّص امليزان
وفي  الّنسناس،  ووادي  احلليصة  في  أخرى  كبيرة 
مجاالت الرّفاه واملراكز اجلماهيرّية، واّلتي سننشرها 

بالّتفصيل في األسابيع القريبة. 
واختتم د. أسعد حديثه قائالً: أشكر كّل َمن ساهم 
زميلتي  بالّذكر  وأخــّص  اإلجنــاز،  هذا  حتقيق  في 
ظاهر،  موسى  واملهندس  زعبي،   – عابدي  عرين 
والّدكتور روبير إسحق من معهد العلوم الّتطبيقّية 
ا حاسًما،  ـً ّي (”التخنيون“) اّلذي كان له دورًا ِمْهن
وكذلك املهندس إيهاب حبيب وجميع أعضاء جلنة 
حّي عّباس اّلذين تفاعلوا معنا بشكل ممتاز. وأدعو 
جميع أهالي حيفا إلى مزيد من االلتفاف حولنا 
لتحصيل املزيد من احلقوق، فكما وعدناكم دائًما 
نحن سنكون صوتكم ونحمل همومكم في البلدّية.

°dLŁ√ ‰UCÒM�« ∫ Òw(« WM'
عّباس،  ــّي  ح رئيس جلنة  قــال  اإلجنــاز  هــذا  وعــن 
املهندس إيهاب حبيب: أوًّال نبارك ألنفسنا وجلميع 

يأتي  واّلذي  الهاّم،  سّكان حّي عّباس هذا اإلجناز 
بعد أكثر من 10 سنوات من مطالبتنا ونضاالتنا، 
حيث وألّول مرّة تتبّنى إدارة البلدّية بشكل رسمّي 
لبدء  ميزانّيات  وترصد  طرحناها  اّلتي  احللول 
نلَق  لم  املاضي  في  الواقع.  أرض  على  تطبيقها 
آذاًنا صاغية من إدارة البلدّية. ولكن مع إصرارنا 
أسعد  سهيل  الّدكتور  ي  ـّ تول ومع  حقوقنا  على 
في  أخيرًا  جنحنا  البلدّية،  رئيس  نائب  منصب 
تغيير هذا الواقع، حيث أصّر الّدكتور أسعد على 
إلى  استمعت  واّلتي  اِملهنّية،  الّلجنة  هذه  إقامة 

موقف جلنة احلّي، وتبّنت احللول اّلتي اقترحناها. 
وأضاف حبيب: سنواصل العمل املشترك والّدؤوب 
من أجل تطبيق كّل املشاريع في الّسنوات القريبة. 
أجل  من  العمل  في  سنستمّر  أّننا  أهلنا  ونعد 
االرتقاء باحلّي إلى وضع أفضل، ونناشدهم الّتكاتف 

ودعم جلنة احلّي.

°W ÒOŽu½ WKI½ ∫ôuI½ v�OŽ Æœ
احلزب  في  البارز  القيادّي  نقوال،  عيسى  الّدكتور 

البلدّية  وعضو  حيفا،  في  و“اجلبهة“  الّشيوعّي 
األسبق، وأحد سّكان احلّي: ال شّك أّننا أمام إجناز 
هاّم جًدا، هو مبثابة نقلة نوعّية حلي عّباس، اّلذي 
عانى ويعاني من مشاكل املواصالت والّسير منذ 

ÆV¹dI�« ÂUF�« w� tÐ qLF�« √b³OÝ ÍcÒ�«Ë ÒÍuKF�« ”UÒ³Ž lDI�
عشرين عاًما على األقل. وقد ثابرت كتلة ”اجلبهة“ 
الّسنوات،  هذه  مدار  على  القضّية  هذه  طرح  على 
في  اختراق  حتقيق  في  جنحنا  أّننا  جــًدا  ويسعدنا 
ْي  موقف إدارة البلدّية في هذا املوضوع. وأهّنئ زميَل
الّدكتور سهيل أسعد وعرين عابدي - زعبي على 
هذا اإلجناز الهاّم، واّلذي سيخدم جميع سّكان احلّي 

ومن  مرورّية  اختناقات  من  ا  ـً يومّي يعانون  اّلذين 
انعدام األمان.

ال  أّنــه  هي  اليوم  رسالتنا  نقوال:  الّدكتور  وأضــاف 
الّشيوعّي  يضيع حّق وراَءه ُمطالب، وسيظّل احلزب 
جميع  ولقضايا  الّناس  لهموم  أوفياء  و“اجلبهة“ 

ّية واملُستضَعفة في املدينة. األحياء العرب
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“UHO�” q�«d*
”امليدان“، جلسة  العام ملسرح  املجلس  عقد 
فيها  قّدم  املاضي،  الّسبت  يوم  استثنائّية، 
رئاسة  من  استقالته  خــوري  حــامت  الّدكتور 
املجلس العام بعد أن أشغل هذا املنصب عّدة 
هو  جديًدا  األعضاء رئيًسا  فترات. وانتخب 
الفّنان عابدي قد  الفنان عبد عابدي، وكان 
ترأس املجلس العام قبل عّدة سنوات لفترات 
ثالثة  الــعــام  املجلس  انتخب  كما  أخـــرى. 
حسن  احملامي  هم:  املراقبة،  للجنة  أعضاء 
ومراقب  زريــق  عماد  الّصيدالنّي  عبادي، 

احلسابات إياد سالمية.
كما انتخب املجلس العام هيئة إدارّية جديدة 
الفّنانة  تتأّلف من: فرج سليمان،  للمسرح، 
سناء بشارة، د. فاتنة خازن، د. جنان فالح، 
الفّنان جميل عمرية، املخرج جوزيف أطرش، 
املمّثل ربيع خوري، رجل األعمال نزار خوري، 

واإلعالمّي رائد فرح.
وعرض محاسب املسرح إياد شريف مشروع 
ونالت   ،2016 لــعــام  املقترحة  املــيــزانــّيــة 

مصادقة األعضاء.

 
“UHO�” q�«d*

إّن األطراف االصطناعّية قطعت شوًطا طويًال في السنوات العشر األخيرة. 
ومع تطّور آلّيات أفضل أشبه بالواقع، بدأت البشرّية التقّدم نحو مستقبل 
فيه األعضاء االصطناعّية ال تفرق كثيًرا عن األعضاء الّطبيعّية. لكن 
يبقى هنالك حاجز واحد يجب تخّطيه في صناعة األعضاء، أّال وهو قدرة 
حتّمل هذه األعضاء البديلة، الّتواصل والّتفاعل مع العالم احلقيقّي كقدرة 

جلد اإلنسان. 
إّن حاّسة الّلمس تعتبر من أهّم العوامل اّلتي متّكن صاحبها من الّتواصل 
والّشعور بالبيئة احمليطة به. وبهذا الّصدد، طّور طاقم أبحاث الپروِفسور 
قدرة  محاكاة  ميكنها  اصطناعّية وإلكترونّية،  فاعلة  مواّد  حايك  حسام 
نوع  باستخدام  الّتطّور  هذا  الّذاتي. وجاء  الّشفاء  على  البشرّي  اجللد 
جديد من پوليمر اصطناعّي  (الپوليمر ُجزيء مكّون من ُجزيئات أصغر 
ُيحاكي  اّلذي  الّذاتي،  الّشفاء  اّلذي يتمّيز بخصائص  متطابقة ومكرّرة) 
تستطيع  اإللكترونّي  ”جروح“  اجللد  أّن  ذلك  يعني  ما  البشرّي.  اجللد 
نفسها بنفسها خالل مّدة زمنّية قصيرة جًدا، في أقّل من  أن ”ُتشفي“ 
أطراف  لصناعة  األخير  احلاجز  ميكن  جتاوز  قد  اإلجناز  يوم واحد. وهذا 

اصطناعّية اّلتي تبدو كاألطراف احلقيقّية، و“تشعر“ مثلها.
أّوّل َمن نشر خبًرا مفّصًال في العدد (282)  وكّنا في صحيفة ”حيفا“ 
اختراع  الّصادر في 16 متّوز املُنصرم، حتت ُعنوان: ”اجللد اإللكترونّي“ 

نوعّي جديد لپروِفسور حسام حايك.

 ÀU×Ð√ r�UÞ w�  — Òu ÔÞ w²Ò�« W¦¹b(« UOłu�uMJÒ²�«  vKŽ Î¡UMÐ
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“UHO�” q�«d*
ُعقد، مساء األحد من هذا األسبوع، لقاء في حيفا جمع وفد من جلنة 
الّتواصل مع املجتمع اإلسرائيلّي املنبثقة عن منّظمة الّتحرير الِفَلسطينّية 
وعدد من كبار األكادميّيني اإلسرائيلّيني وذلك في منزل البروِفسور يائير 
(”الّتخنيون“)،  الّتكنولوجّية  العلوم  معهد  في  احملاضر  ليفشيتس، 

ومستشار بلدّية حيفا للّشؤون الّدولّية.
الّلجنة  عضو  مدني،  محّمد  الِفَلسطينّي،  الوفد  رئيس  الّلقاء  استهّل 
اإلسرائيلّي  املجتمع  مع  الّتواصل  جلنة  ورئيس  ”فتح“  حلركة  املركزّية 
املنبثقة عن منّظمة الّتحرير الِفَلسطينّية؛ كما قّدم عضو الّلجنة اإلعالمي 
زياد درويش مداخلة عن تطّور الّصراع الِفَلسطينّي – اإلسرائيلّي؛ تلتها 
مداخلة للوزير الِفَلسطينّي األسبق أشرف العجرمي إضافًة إلى مداخالت 

ألعضاء جلنة الّتواصل اآلخرين اّلذين حضروا الّلقاء.
وقد جاء هذا الّلقاء، اّلذي شهد نقاًشا مطّوًال بني احلضور، مببادرة وحضور 
نائب رئيس  لالستشارات، وحضره  الّدولّي  املرَكز  مدير  أبونّصار،  وديع 

بلدّية حيفا، الّدكتور سهيل أسعد. 
قد رّتبه  كان  سابق  للقاء  تتويًجا  جاء  املذكور  الّلقاء  أّن  بالّذكر  جدير 
وديع أبونّصار قبل بضعة أشهر في رام الله ما بني محّمد مدني ويائير 
إسرائيل  في  أكادميّيني  تشجيع  إمكانّية  فحص  أجل  من  ليفشيتس 
للّتعبير عن آراء تطالب احلكومة اإلسرائيلّية ببذل جهود حقيقّية من أجل 

الّتوّصل إلى سالم عادل مع الِفَلسطينّيني في أقرب وقت ممكن.

ÊULOK� 5çO�
”سامي  استاد  في  املاضي،  اخلميس  يوم  صباح  ساعات  منذ  أقيم 
بتنظيم  وهو  تكنولوجّي،  توظيف  معرض  حيفا،  مدينة  في  عوفر“ 
على  الّتعّرف  إلى  هدف  ِتك“، واّلذي   – و“مًعا  ”تسوفن“  ومبادرة 
مؤّهالت األشخاص اِملهنّيني في املجتمع العربّي والّتكنولوجيا الُعليا 
مجاالت  في  واملهندسني  واخلّريجني  للّطّالب  واملُعّد  (”هاي-ِتك“)؛ 
الهندسة، إن كانت في علوم احلاسوب أو الكهرباء، أو اإللكترونيكا، 
حيث شارك في املعرض ما يقارب 20 شركة في مجال الـ“هاي-ِتك“، 

ومنها شركات عاملّية مثل: ”أّبل“، ”مايكروسوفت“ وغيرهما. 
واليهود.  العرب  من  مشتركني  مؤّسسني  مع  ِشركات  شاركت  كما 
معرض  منّظمي  ”تسوفن“، ومن  مؤّسسة  (من  إبراهيم  وقالت والء 
الّتوظيف الّتكنولوجّي) في حديث ملراسل صحيفة ”حيفا“: ”املعرض 
الّتكنولوجّي اّلذي أقيم يهدف إلى تعريف الّطّالب واخلّريجني العرب 
اليوم  يشّكلون  البالد  في  العرب  إّن  الـ“هاي-ِتك“.  شركات  على 
لم تصل نسبة توظيفهم في شركات  الّشديد  %20، ولألسف  نسبة 
جاهدين  نعمل  حيث   ،2% إلى  (”هاي-ِتك“)  الُعليا  الّتكنولوجيا 
على تغيير هذه الّنسبة اّلتي تعتبر ضئيلة جًدا، نحن بتواصل مستمّر 

مع الّشركات اّلتي شاركت في املعرض الّتكنولوجّي، وهي تبحث عن 
تشغيل مهندسني ومبرمجني متمّيزين“.

وأضافت إبراهيم: ”في احلقيقة هذا املعرض الّتكنولوجي ُيقام ألّول مّرة 
في الوسط العربّي. ولقد الحظنا اليوم مدى اإلقبال من جميع املناطق، 
من اجلوالن وحّتى الّنقب، حيث لم نتوّقع هذه الّنسبة من املقبلني على 
في  العربي  الوسط  في  الّتوظيف  نسبة  تزداد  أن  أمل  كّلنا  املعِرض. 

ِشركات الـ“هاي-ِتك“.“.
وقال فوزي شّقور (ممّثل عن ِشركة ”أمدوكس“): ”يهدف هذا اليوم 
من خالل معرض الّتكنولوجيا إلى جتنيد أشخاص جدد إلى الّشركات. 
لشركتنا  مواقع  ثالثة  إلى  موّظفني  جنّند  ”أمدوكس“  في ِشركة  نحن 
وهي في الّناصرة، ورعنانا وسدروت، وطبًعا نبحث عن طاقات جديدة 
في  اإليجابّية  الّطاقات  من  الكثير  الـ“هاي-ِتك“. هناك  مجال  في 
الوسط العربّي، وكذلك مؤّهالت حميدة. ونحن بدورنا نشّجعهم حّتى 
الوصول إلى مرحلة املقابالت، وطبًعا لزيادة ورفع نسبة تشغيل العرب 
في ِشركات ”هاي-ِتك“. وبقي أن نشير إلى أّنه أقيمت خالل الّنهار 
محاضرات من قبل مهندسني وممّثلني عن شركة الـ“هاي-ِتك“، عن كّل 

ما هو جديد في مجال الّتكنولوجيا“.
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 תשעה בתים פתוחים בשלושה 
 מסלולים שונים. חוויה של מוסיקה, 

אוכל וסיפורים מהשכונה. 
הביקור בבתים במסגרת הסיורים בלבד, בהזמנת מקומות. 

יציאה מתיאטרון בית הגפן, שד' הציונות 33

18.12 | 11.12
12:15 ,11:00 ,10:00

בתים 
וםפתוחים

של
ה בת

יס
כנ

ה

11-20.12
חמישי, שישי, שבת

שעות פתיחת הגלריה במהלך הפסטיבל | ראשון עד רביעי 15:00-10:00 | חמישי 21:00-10:00 | שישי ושבת 17:00-10:00 | רחוב הגפן 2, חיפה | טל' 04-8525252

רהול ס.ראבי, בפטיסט קוהלו, הדר סייפן, מיכל בראור, רנא אבו פריחה, שומון אחמד, שילפה גופטא, תמיר צדוק, נסרין נג'אר

אוצרת | אור תשובה

נרטיבים מכוננים במזרח התיכון 

ובתת היבשת ההודית

 1947
 1948

 גלריה בית הגפן – מרכז תרבות ערבי-יהודי 

תערוכת

18-19.12 | 11-12.12 | 5.12  
10:00-16:0010:00-19:00 ימי שבת ימי שישי 

 מגוון 
סיורים 

מודרכים 
 במוזיאון 'ללא 

קירות'  ובתערוכה

ום
של

ם בת
ורי

סי



קונצרט מס' 4  קונצרט מס' 3   קונצרטים

אנסמבל  'המבול'  האורטוריה 
הפניקס בראשות מירנה הרצוג 
הכנסייה הקתולית, רח' עין דור 23

אנסמבל סולני תל אביב. מנצח וסולן ברק טל
הפרסים 3 רח'  אורתודוכסית,  היוונית  הכנסייה 

5.12
11:00

5.12
13:00

למידע על קונצרטים נוספים והזמנת כרטיסים 04-8377777

ה
ור

מ
ש

ם 
ויי

ינ
ש

 ל
ת

כו
הז

ח. 
ל.

ט.

זהות מקומית | רצועת קולנוע חברתישישי אינטימי בגלריה

11.12 14:00 "תרשום אני ערבי" | איבתיסאם מראענה מנוחין
בתום הסרט תתקיים שיחה בין היוצרת לרפי קמחי, מנהל מנהל השלוחה 

הצפונית של המכללה החברתית הכלכלית

18.12 14:00 "פרדס כ"ץ אהובתי" | ערן ברק
 בתום הסרט תתקיים שיחה בין היוצר לרפי קמחי, 

מנהל מנהל השלוחה הצפונית של המכללה החברתית הכלכלית
הכניסה חופשית. תיאטרון בית הגפן, שד' הציונות 33

11.12 21:30 'סיפורי עּוד' עם בשארה דיב
אמן ובונה כלי נגינה בערב סיפורים ניגונים ושירה

18.12 21:30 "בואו באשר תהיו" 
ערב מחול סיפור ושירה סּופית, מרגש ומלא אהבה

כניסה בתשלום. גלריה בית הגפן, רח' הגפן 2

Emptiness/Fullness 14:00 11.12 
מאת ובביצוע קזויו שיונוירי

18.12 13:30 לא רך ולא קליל 
מאת ובביצוע דרור ליברמן

הכניסה למופעים חופשית. גלריה בית הגפן, רח' הגפן 2

סולו מחול בגלריה

תיאטרון בית הגפן שד' הציונות  33   

כניסה חופשית
ה

הפנינג 
משפחות      

13.12
 13:00-11:00

חצר בית הגפן שד' הציונות 33

 12.12 
 17:30 ,16:30

 17.12
 19:30

סיור - מיצג בשילוב הקרנות וידאו, בסמטאות המרתקות 
של שכונת וואדי ניסנאס עם האומנית ג'ודית דרמון 

(צרפת ישראל)
כניסה חינם. הרשמה מראש ופרטים נוספים באתר

URBAN SPIRITS

BANDADRIATICA
קונצרט לשלום לרגל חג המולד  

התערוכה ממשיכה להיות פתוחה לקהל הרחב עד 1.4.16
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פתיחה חגיגית

בית הגפן04-8525252 לפרטים נוספים והזמנת כרטיסים:

מיצב אומנות אינטראקטיבי במלאות 50 שנה 
ליחסים הדיפלומטים בין ישראל וגרמניה. 

המיצב פתוח בכל חודש דצמבר לאורך כל היום בחצר 
גלרית בית הגפן

'הקיר 
הנעלם' 

הפקה וביצוע: עודד בילסקי, מכון גתה ת"א

הכניסה חופשית

מתחם המשפחה

14:30

11:00-
14:00

תהלוכת כריסטמס
בהובלת סנטה קלאוס 

ותזמורות הצופים 
יציאה מרחוב אלנבי  

12.12
19.12

כניסה חופשית
ה

הבית של סנטה 
קלאוס

פתוח למבקרים | רחוב חדד 6
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مؤتمر المكانة القانونية
للجماهير العربية
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“UHO�” q�«d*
صادقت هيئة الكنيست بالقراَءة الّثانية والّثالثة على 
وواجباتهم  حقوقهم  البرملانّية،  احلصانة  قانون  اقتراح 

(تعديل رقم 41) للعام 2015.
جلنة  صالحّيات  توسيع  على  القانون  اقتراح  ينّص 
الكنيست  عضو  حرمان  من  لتتمّكن  األخالقّيات 
من معاشه لفترة إبعاده عن جلسات هيئة الكنيست 
والّلجان أو جزء من هذه الفترة. حرمان عضو الكنيست 
لفترة أقصاها أسبوعني، وفي حال  من معاشه تكون 
كانت هذه املّرة األولى اّلتي يقترف فيها نائب مخالفة، 
حتتاج جلنة األخالقّيات إلى اإلجماع في قرار حرمانه 
من معاشه. باإلضافة إلى ينّص اقتراح القانون على 
تخويل جلنة األخالقّيات أن تقوم بخصم جزء من معاش 
عضو الكنيست، حيث ال يتعّدى الـ5000 شيكل في 

حال جتاوز عضو الكنيست قواعد األخالقّيات بشكل 
خطير أو في حال قام بإحلاق األذى باملعّدات في مبنى 

الكنيست، شريطة أن يكون الّضرر متعمد.
وقال عضو الكنيست دوف حنني: ”كّلنا نؤّيد احلفاظ 
على احترام الكنيست وضّد الّسلوك العدوانّي ألعضاء 
الكنيست اّلذي ميّس مبكانة الكنيست وعملها. ُيطرح 
هنا سؤال عن الّتوازن، جلنة األخالقّيات متلك وسائل 
عديدة، ولكن الوسيلة األهّم هي العقوبات العاّمة. من 
الّسهل جًدا الوصول إلى وضع يتّم فيه فرض عقوبات 
باإلجماع على عضو كنيست، كّل ما أراده هو الّتعبير 

عن رأيه اّلذي يخالف رأي األغلبّية“. 
لصالح  بالّتصويت  كنيست  عضَو   47 قام  أنه  ُيذكر 
عضو  وامتنع  عــضــًوا،   11 عارضه  فيما  القانون، 

كنيست واحد عن الّتصويت.

“UHO�” q�«d*
شارك أكثر من ِمائتي شخص، يومي اجلُمعة والّسبت 
ُعقد  ــذي  اّل الّتاسع  ماركس“  ”مؤمتر  في  املاضيني، 
واّلذي  أبيب،  تل  في  اليسارّية“  ”الّضفة  نادي  في 
خطاب  مقابل  الطبقّي  اخلــطــاب  مــوضــوعــة  تــنــاول 
بعد  ما  الفكر  مقابل  املاركسّي  والفكر  الُهوّيات، 
عدد  اليومني  مدار  على  املؤمتر  في  احلداثي. وحتّدث 
د.  الّنائب  بينهم  من  والّناشطني،  األكادميّيني  من 
فاتوري،  عامي  د.  دافيدي،  إفرامي  د.  حنني،  دوف 
البروفسور أفيشاري إرليخ، البروفسورة راحيل هرتس 
داني  البروفسور  الؤور،  بنتسي  د.  ليزروفيتش، 
أوري رام، والّصحافي رجا زعاترة  البروفسور  فيلك، 
وسكرتير  الّشيوعّي  للحزب  املركزّية  الّلجنة  (عضو 

”اجلبهة“ في حيفا)، وآخرون.
وقّدم زعاترة مداخلته في الّندوة املركزّية، يوم اجلُمعة، 
حتت ُعنوان ”اجلماهير العربّية الِفَلسطينّية في إسرائيل 
الّطبقّي“، حيث عرض  القومّي والقهر  القهر  بني    -
على  تدّلل  اقتصادّية   - اجتماعّية  معطيات  فيها 
القومّي وسياسة  الّتمييز  سياسة  بني  الكبير  الّتقاطع 
اإلفقار، حيث نصف العرب فقراء، ونصف الفقراء من 
قومّية  إغفال وجود مالمح  العرب. وبالّتالي ال ميكن 
بني  إسرائيل،  في  الّطبقّية  للفجوات  واضحة  وإثنّية 
العرب واليهود من جهة، وبني مختلف شرائح املجتمع 

اليهودّي نفسه كذلك.
إّن  مبقولة  نعتقد  كماركسّيني  كّنا  وقال زعاترة: وإذا 
الّنظام  لضحايا  فــإّن  للّرأسمال،  قومّية  وال  وطن  ال 
الّرأسمالي انتماءات متعّددة ال ميكن جتاهلها. ولكن 
املشتركة  القواسم  إيجاد  كيفّية  هو  األساس  الّسؤال 
جلميع هؤالء الّضحايا، وتوحيد معركتهم ونضالهم من 
أجل حقوقهم؛ وليس البحث عن الّتناقضات الّثانوّية 

لتفتيت  الّنظام  هذا  من  املستفيدون  يؤّججها  التي 
املباشرة  املصلحة  أصحاب  واملستضَعفني  العاملني 
في الّتغيير اجلذرّي للّنظام الّسائد وبناء نظام العدالة 

االجتماعّية.
وضرب زعاترة مثاًال جتربة جبهة الّناصرة الّدميقراطّية، 
”كتلة  مبثابة  كانت  واسعة  حتالفات  شّيدت  اّلتي 
الّشيوعّي  املاركسّي والقائد  املفّكر  (مبفهوم  تاريخّية“ 
إحراز  من  مكّنـتها  غرامشي)،  أنطونيو  اإليطالي 
انتخابات  في  بانتصارها  والّتاريخّية  النّوعّية  الّنقلة 
الّتحالف  1975؛ حيث ضّم هذا  الّناصرة عام  بلدّية 
كاّفة أبناء وأحياء وشرائح الّناصرة، ولكن ليس كوحدة 
بني حارات وطوائف، بل كوحدة كفاحّية تقّدمية تضع 
القواسم املشتركة في املركز، وال تضع التعّددية كحجر 
عثرة أمام هذه الوحدة. ودعا زعاترة إلى الّتعاطي مع 
االجتهادات الفكرّية لفالسفة ما بعد احلداثة، كاملفّكر 
سعيد  إدوارد  والفلسطيني  فوكو  ميشيل  الفرنسّي 
الفكر  لتطوير  وجدلّية  نقدّية  كمحاوالت  وغيرهما، 
الّطبقّي الّسائد،  الّنظام  الّتغيير وحتّدي  الّساعي إلى 

وليس كعدوٍّ فكرّي.
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مؤمنو مكابي،
لخدمتكم 

مركز طب الطوارئ 
في الكرمل 

بدًال من الوصول إلى المستشفى يمكنكم التوجه 
إلى مركز طب الطوارئ في حوريـڤ الكرمل شارع حوريـڤ 15، 

حيفا. والحصول على خدمة مهنية، سريعة، ومميزة 

في المركز:
 طبيب عائلة/أمراض باطنية  طبيب أطفال  طبيب عظام 

 خدمة ممرضات  فحوصات مختبر ورينتـچـن

ساعات العمل:
اHحد – الخميس: 22:30-19:00 

الجمعة وأمسيات اHعياد العبرية   22:30-14:00
السبت واHعياد العبرية: 22:30-9:00

يمكنكم االنضمام إلى مكابي خدمات صحية  في البريد أو في موقع التأمين الوطني عبر اMنترنت.

الخدمات الصحية اHفضل في البالدالخدمات الصحية اHفضل في البالد

في صناديق مرضى  وفي مكابي 
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“UHO�” q�«d*
بالّتعاون  البيئة،  حماية  وزارة  موّظفو  فحص 
في  سّيارة   153 الّشرطة،  في  الّسير  دائرة  مع 
نهاية األسبوع املاضي، في نطاق حملة تقوم بها 
الوزارة للحّد من تلويث اجلّو اّلذي تقوم به وسائط 
الّنقل. وّمت توقيف 22 مركبة من بني املركبات 
للّسائقني  22 مخالفة  اّلتي فحصت، وتسجيل 

امللوثني. 
وهذا األسبوع فحص املوّظفون 114 مركبة أخرى 
وأوقفت 20 مركبة وحظر سيرها على الّطرقات، 

إضافًة إلى حترير 20 مخالفة لهؤالء الّسائقني. 
وجرت هذه احلملة في ِمنطقة اخلليج، ”نيشر“، 

دينيا ومرَكز املدينة. 
املركبات هي  أّن  إلى  الــوزارة  وأشــارت مصادر 
في  الكبيرة  املــدن  في  للّجو  األســاســّي  امللّوث 
يؤّدي  العاملّية  اإلحصاءات  مبوجب  وأّنه  البالد، 
2500 حالة  ــى  إل إســرائــيــل  فــي  اجلـــّو  تــلــّوث 
 1250 بينهم  مــن  الــّســنــة،  فــي  مبّكرة  وفـــاة 
ــادر من ــّص ال الــتــلــّوث  حــالــة وفـــاة ناجمة عــن 

 الّسّيارات لوحدها.

“UHO�” q�«d*
في  االجتماعّية  الــّشــؤون  قسم  فــي  املستخدمون  ــام  أق
قّدموا  املستشفى،  باحة  في  منّصة  ”رمبام“  مستشفى 
خاللها الّشرح للجمهور حول العناية باملتضّررين من العنف 

في العائلة. 
العنف  مظاهر  الستئصال  الّتوعية  منشورات  توزيع  وّمت 
في العائلة والّرد على أسئلة اجلمهور، كما بيعت احللوى 
لفّعالّيات  ثمنها  ورصد  ”حانوكا“،  األنوار  بعيد  اخلاّصة 
ميضون  الَذين  خاّصة  واألوالد،  املُعّنفات  للّنساء  الّتوعية 

معيشتهم في ملجأ الّنساء املُعّنفات في حيفا.
امرأة   22 لقيت  أّنــه  إلى  املستشفى  معطيات  وأشــارت 
هم  األزواج  وكــان   ،2015 العام  خــالل  قتًال  مصرعهّن 
من  كثيرة  حلــاالت  يتعّرضَن  الّنساء  أّن  كما  املجرمني. 
االعتداءات اجلنسّية في الوسطني العربّي واليهودّي، ولكن 

قليًال من هذه احلاالت يبّلغ عنها.
أصبح  العائلة  في  العنف  أّن  إلى  املعطيات  هذه  وتشير 
ظاهرة شائعة ويشمل كاّفة قطاعات وفئات املجتمع، وأّن 
املاضية،  العشر  الّسنوات  في  ُقتلت  وفتاة  امــرأة   196
إضافًة إلى قتل 35 ولًدا، وأّنه ّمت اإلبالغ عن 18 ألف 

حالة اعتداء جسدّي أو جنسّي خالل هذه الفترة.
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“UHO�” q�«d*
مدارس  إحدى  في  األّول،  الّصف  في  تلميذ  أصيب 
حيفا، بانهيار مفاجئ في الّصف، ففقد وعيه، ونقل 
على وجه الّسرعة إلى مستشفى ”رمبام“ باملدينة، وما 

زال يتلّقى العالج، وهو في حالة خطرة.
الــّصــف،  معّلمة  مــن  مـــرأى  على  احلــــادث،  ووقـــع 
والّتالميذ، ومن حسن حّظ الّتلميذ أّن معّلمته، وهي 
األّولي  اإلسعاف  تقدمي  إلى  سارعت  سابقة،  طبيبة 
من  زمــالَءه  أخرجت  أن  بعد  لتلميذها،  (اإلنعاش) 
الّصف، إلى أن وصل طاقم اإلسعاف، بسرعة. فتبّني 
أعوام ونصف  سّتة  العمر  من  البالغ  الّطفل  حالة  أّن 
قلبّية خطرة،  بوعكة  نظًرا إلصابته  العام حرجة جًدا، 
فُقّدمت له اإلسعافات الّطارئة الّالزمة، اّلتي اشتملت 
على عملّيات إنعاش وضربات كهربائّية، فعاد الّنبض 
إلى قلبه، ثّم جرى نقله إلى مستشفى ”رمبام“، في 
ـًا، وّمت  حالة خطرة، بينما هو مخّدر ويتنّفس اصطناعّي
إبالغ ذويه باحلادثة فحضروا إلى املستشفى، وأّكدوا 
أّن ابنهم لم يسبق أن أصيب بوعكة من هذا الّنوع، 

أّي  من  خالًيا  معافى،  سليًما  منذ والدته  كان  وأّنه 
مرض.

دافيد  ”رمبام“،  مستشفى  بلسان  الّناطق  ــاد  وأف
قسم  في  العالج  يتلّقى  زال  ما  الّطفل  ــأّن  ب رتنر، 
الّتخدير ويتنّفس  حتت  لألطفال وهو  املكّثفة  العناية 
وضعه  سيتحّدد  فيما  مستقّرة،  وحالته  ـًا  اصطناعّي

ويّتضح بعد بضعة أّيام، بعد زوال آثار الّتخدير.
ومن املقّرر أن يأتي إلى مدرسة الّطفل، طاقم من اخلبراء 
الّنفسانّيني الّتابعني لوزارة املعارف، ليشرحوا للّتالميذ 
املدرسة  مديرة  تتابع  بينما  املـُـصــاب،  زميلهم  حالة 
ومرّبية الّتلميذ، عالجاته عن كثب، سوّيًة مع ذويه.

“UHO�” q�«d*
أرض  على  لالنزالق  عاًما   93 تبلغ  مسّنة  تعّرضت 
احلّمام في بيتها، فدخل أحد أفراد العائلة ملساعدتها، 
في  ـًا  تاّم شلًال  وتعاني  األرض  على  ملقاة  ووجدها 
أو  الكالم  على  قدرتها  األمين، وعدم  جسمها  نصف 

فهم ما يدور حولها. 
شّخص  وهناك  ”رمبام“،  مستشفى  إلى  نقلها  وّمت 
خطيرة وينبغي  دماغّية  بجلطة  أصيبت  أّنها  األطّباء 
لها  بــأقــرب وقـــت. وأجــريــت  إنــقــاذهــا  على  العمل 
(”سي.تي.“)،  الّطيفنة  وصور  الّالزمة  الفحوصات 
تبّني أّنها تعاني من انسداد تام في الوريد األساس 
اجلهة  باألوكسجني، وهي  األيسر  الّدماغ  يزّود  اّلذي 
في  اجلسدّية  والوظائف  والفهم  الّنطق  عن  املسؤولة 

اجلزء األمين من اجلسم. 
وقّرر األطّباء على الّرغم من سنها املتقّدمة، ومبوافقة 
ُأحضرت  ألّنها  دماغّية  قسطرة  عملّية  إجراء  العائلة 
سريًعا إلى املستشفى، وقد ال يكون الّدماغ قد تضّرر 
كثيًرا بعد، خاّصًة أّن %85 من هذه احلاالت قد تؤّدي 

إلى وفاة املصاب. 
وهكذا ّمت حقنها مبا يذيب تخّثر الّدم ويسّهل سريانه 
في الّشرايني، ثّم أجرى األطّباء عملّية قسطرة دقيقة 
جًدا، وسحبوا قطعة الّدم املتخّثر من منطقة الّدماغ، 
وجنحت العملّية ومتّكنت املُسّنة من اجتيازها بسالم. 
أّنها  وتبّني  الّالزمة  الفحوصات  لها  أجريت  وبعدها 
املستشفى  من  أخرجت  الوعي واالنتباه، ولذا  كاملة 

لتمارس حياتها العادّية في البيت.
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“UHO�” q�«d*
مــرَكــز   ،(4.12.2015) ــعــة  اجلــُم ــوم  ــي ال يفتتح 
ّية،  ّية للجماهير العرب ”مساواة“، مؤمتر املكانة القانون
من  أكثر  مبشاركة  الّناصرة،  مدينة  في  ينعقد  واّلذي 
مجالس   ــاء  رؤس كنيست،  أعضاء  ا،  ـً ّي حقوق  250
و22 سفارة، بينهم سفراء االّحتاد األوروبّي واليابان. 

وقد عّمم طاقم مرَكز ”مساواة“، يوم أمس اخلميس، 
في  املشاركني  على  اإللكترونّي  البريد  خــالل  ومــن 
املؤمتر مسوّدة ورقة عمل للحوار والّتطوير واملالحظات 

والّتوصيات خالل املؤمتر. 
وستفتتح املؤمتر منّسقة البرامج املجتمعّية في مرَكز 
 – عابدي  عرين  حيفا،  بلدّية  وعضو  ”مساواة“، 
زعبي. وسيشارك في االفتتاح  سفراء االّحتاد األوروبّي 
للجماهير  الُعليا  املتابعة  جلنة  ورئيس  واليابان 
ّية، عضو الكنيست الّسابق محّمد بركة؛ ومدير  العرب
مركَز ”مساواة“ جعفر فر ح واّلذي سيستعرض محاور 

املؤمتر املختلفة. 
الّنقاش  لتيسير  ــة  خــاّص عمل  ـــة  ورق ـــداد  إع وّمت 
عضوا  فيها  سيشارك  ــي  ــت واّل ـــى،  األول احللقة  في 
جبارين.  يوسف  ود.  غّطاس  باسل  د.  الكنيست: 

ّيته  وأّكد الوزير الِفَلسطينّي الّسابق، د. ماهر غنيم ن
املشاركة في احلوار. وورد في مسوّدة ورقة العمل حول 
ّية في ظّل بلورة تصوّر مشترك:  دور اجلماهير العرب
ّية  البرملان االنتخابات  ّية في  ”حتوّلت اجلماهير العرب
ناحية  من  سياسّية  ــوّة  ق أكبر  ثالث  إلى  األخيرة، 
منذ  اجلماهير  هــذه  وتتعرّض  البرملانّي.  الّتمثيل 
االنتخابات إلى نفس الهجمة الّسياسّية واإلعالمّية 
االنتخابات،  قبل  لها  تعرّضنا  اّلتي  واالقتصادّية، 

رغم الّتغيير املهم في الّتمثيل البرملانّي“. 
أن  علينا  القانونّية،  املكانة  مؤمتر  محاور  ضمن 
لتحويل  تواجهنا  اّلتي  الّتحّديات  وبعمق  نناقش 
القوّة الرّقمّية إلى قوّة نوعّية. أن نتحّول إلى ثالث 
قوّة سياسّية نوعّية يتعامل معها اجلمهور واإلعالم 
واملجتمع  احلاكمة  واملؤّسسة  االقتصادّي  والقطاع 
الّدولة  هذه  مستقبل  ستحّدد  اّلتي  كالقوّة  الّدولّي 
واليسار  اليمني  بني  الّسياسّية  املوازنات  ظّل  في 
ّية، أوًّال جتاه شعبنا  اإلسرائيلّي. نتحّمل هذه املسؤول
وثالًثا  كمجتمع،  أنفسنا  جتاه  ًيا  وثان الِفَلسطينّي 

ّية والعالم املتضامن معنا.  جتاه اِملنطقة العرب
العرب  املواطنني  تعيني  تأثير  املؤمتر قضّية  سيعالج 
احلكومّية  املؤّسسات  في  القرار  اّتخاذ  مواقع  في 

املختلفة، خالل اجللسة اّلتي سيديرها احملامي سامح 
عراقي. حيث نواجه في هذا الّسياق سجاًال بني املؤّيد 
واملترّدد والرّافض لدمج العرب في مواقع اّتخاذ القرار. 
املركزّية  املواقع  في  للعرب  أّن ال وجود  الواضح  فمن 
املستوى احلكومّي، فال عربّي  القرارات على  الّتخاذ 
يشغل وظيفة وزير أو وظيفة مدير عام في أّية وزارة، 

مبا في ذلك وزارة ”املساواة“!
إميي  القضاء  لوزارة  العاّمة  املديرة  احلوار  في  تشارك 
باملور، إلى جانب رئيس نقابة احملامني لواء الّشمال 
خالد  احملامي  العرب  القضاة  تعيني  جلنة  وعضو 
املرأة  مكانة  جلنة  ورئيسة  الكنيست  وعضو  زعبي، 
يوسي  الكنيست  وعضو  سليمان،   – توما  عايدة 
القانونّي  القسم  يونا، واحملامية سوسن قاسم مديرة 
في الّتأمني الوطنّي بفرع حيفا. ونعرف أّن بني احلضور 
احلكومّية  املكاتب  في  العرب  العاملني  من  عــدد 

املختلفة ويسعدنا أن نتحاور حول هذه املواضيع.
إلى  بتوّسع  ــة  ــوارّي احل احللقة  هــذه  خــالل  من  سيتّم 
حيث  املختلفة  احملاكم  في  القضاة  تعيني  عملّية 
الوعود  من  الرّغم  وعلى  أّنــه،  إلى  األبحاث   تشير 
اّلتي أطلقتها سلطة القضاء ومع األخذ بعني االعتبار 
نسبة  أّن  إّال  الّسّكان  العرب هم خمس  املواطنني  أّن 
القضاة العرب في إسرائيل، هي %7,7 فقط، حيث 
تشير األبحاث إلى أّن فقط 52 من أصل 672 هم 
الُعليا  احملكمة  في  واحد  قاٍض  يوجد  عرب،  قضاة 
وعشرة قضاة في احملاكم املركزّية، والباقي في احملاكم 
املختلفة. وتشير األبحاث، أيًضا، إلى أّنه وخالل 8 
سنوات (2008-2015) متّت إضافة 92 قاضًيا في 
ا ال غير. ـً ّي احملاكم املختلفة، بينهم  12 قاضًيا عرب

يشمل كتاب القوانني القائم عدًدا كبيرًا من القوانني 
ّية. ونشهد في الّسنوات  اّلتي متّيز ضّد اجلماهير العرب
ومنها  القانونّي،  الّتمييز  لتعميق  مبادرات  األخيرة 
متديد قوانني الّطوارئ، متديد قانون املواطنة، سّن قانون 
رفع نسبة احلسم، سّن قانون الّنكبة، ومبادرات لسّن 
قوانني متّس في حرّية الّتعبير وحرّية الّتنظيم، ومنها 

تغييرات على قانون اإلرهاب وقانون اجلمعّيات. 
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لم تنتِه املعركة على تخصيص امليزانّيات احلكومّية 
حيث  ّية،  امليزان على  باملصادقة  ّية  العرب للجماهير 
الّشهر  خــالل  الّشواقل  مليارات  توزيع  سيتّم  ــه  إّن
ّية 2015 وما  القريب ضمن ما سُيصرف في ميزان
العامني  ّية  (ميزان  2016 بسنة  صرف  من  سيتلوه 
شيكل)،  مليار  ـ800  ال ــاوزت  جت  2016-2015
والكنيست  احلكومة  على  الّضغط  مواصلة  وعلينا 
ومؤّسساتها، لتحصيل ميزانّيات في مجال اإلسكان 
اّلتي  واِخلــدمــات  ــواصــالت  وامل والّتشغيل  والّتعليم 

تقّدمها الّسلطات احمللّية.
جلسة  في  املوضوع  هذا  حول  احلــوار  في  وسيشارك 
نبيلة  الّطفولة،  مرَكز  مديرة  ستديرها  اّلتي  خاّصة، 
اسبنيولي، املهندس عبد احلكيم حاج يحيى - عضو 

كنيست، عيساوي فريج - عضو كنيست، د. سهى 
القانون، سهيل  في مجال  أكادميّية  باحثة   – جبران 
كرّام – املدير العام إلذاعة ”الّشمس“، احملامي مضر 
يونس – رئيس الّسلطة احمللّية عارة – عرعرة، عالء 
في  واالقتصاّدي  اقتصاّدي،  مستشار   – غنطوس 

مرَكز ”مساواة“ إياد سنونو.

 W�ËÒb�«  U� ÒÝR� 5Ð W�öF�«
 W ÒOÐdF�« dO¼UL'«Ë

هناء  اإلعالمّية  ستديرها  اّلتي  اجللسة  هــذه  ــي  وف
محاميد، وسيشارك فيها كّل من عضو الكنيست 
اختصاصّي  زريق  لؤي  د.  الّسعدي،  أسامة  احملامي 
في قوانني العمل، احملامية عبير بكر (ناشطة في 
مجال حقوق اإلنسان)، احملامية سهاد بشارة (مديرة 
خمايسي  عمر  احملامي  ”عدالة“)،  ملرَكز  تنفيذّية 
سيتوّقف  حيث  اإلنسان؛  حلقوق  امليزان  مؤّسسة   -
املتحّدثني عند بعض الّظواهر اّلتي متّيز العالقة بني 
ّية كتشريع القوانني  مؤّسسات الّدولة واجلماهير العرب
املواطنة  قانون  متديد  الــّطــوارئ،  كقاونني  الّتمييزّية 
ومبادرات لسّن قوانني تنّص في حرّية الّتعبير. كما 
ووسائل  مؤسسات  إغالق  إلى  املتحّدثون  سيتطرّق 
ّية، كما حدث مع  العرب اجلماهير  بني  الفاعلة  إعالم 

ّية.  املؤّسسات الّتابعة للحركة اإلسالمّية الّشمال
تعامل  فحص  على  اجللسة  خالل  الّضوء  سيسّلط 
عن  والبحث  ــواهــر  الــّظ ــذه  ه مــع  ــة  ــّدول ال مؤّسسات 
بواسطة  مؤّسساتها  خالل  من  العالقة  تطوير  سبل 

تشريعات تضمن حماية حقوق املواطنني العرب.
سيصدر عن املؤمتر توصيات وبرامج عمل ستتطرّق 
إلى العناوين املختلفة اّلتي ستبحث في املؤمتر وذكرت 
أعاله، وسيتّم بناء شبكة من احلقوقّيني والسياسّيني 
لوضع هذه الّتوصيات أمام مؤّسسات الّدولة ومحاولة 
أعضاء  مع  الّتعاون  خــالل  من  تشريعات  صياغة 
القائمة املشتركة، وأعضاء من القوى  الكنيست في 
الّدميقراطّية، حيث ستصّب اجلهود نحو بناء شركات 
ّية إلى قوّة نوعّية تؤّثر  لضمان حتويل اجلماهير العرب

على اّتخاذ القرار من أجل الّسالم واملساواة.
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ما  أو  اإلسالمّية،  الّدولة  عن  اليوم  الّسؤال  يكثر 
دولة  الكلمات:  مختصر  وهــي  ”داعش“  يسّمى 
كآخر  ظهرت  واّلتي  والّشام؛  العراق  في  إسالمّية 
في  جرت  اّلتي  ّية  العرب الّثورات  ظّل  في  املذّنبات 
يع  ”الرّب اسم  الغرب  عليها  وأطلق  العربّي،  العالم 
يع حترير العباد من  العربّي“! وكانت غاية هذا الرّب
الرّق والّظلم، وانتهاك حقوق اإلنسان، وأخذت تقطف 
عروش  سقطت  حيث  ّية،  العرب الّشعوب  ثمارها 
يع في بعض هذه الّدول  وقامت عروش، وأصبح الرّب
خريًفا، ال بل جحيًما ال تزال تعاني منه هذه الّدول، 

كاليمن وليبيا وسورية و.. و.. 
توّجهنا إلى الّشيخ رشاد أبو الهيجاء، إمام جامع 
وطرحنا  الّشرعي،  حيفا  ومــأذون  حيفا  في  اجلرينة 
بوضوح  عنها  أجاب  اّلتي  األسئلة  من  عدًدا  أمامه 

تاّم.. 

 ¨UMBz«d� bFðdð “gŽ«œ” sŽ UMFLÝ ULÒK� ≠
 w??²?? Ò�« d??þU??M??*« ‰u????¼ s???� U???M???½«b???Ð√ d?? ÒF??A??I??ðË
 ¨œU³F²Ý«  ¨ÊUOGÞ  ¨¡U???�œ  pHÝ  ¨UN½u{dF¹
 r??ÝU??Ð «c????¼ Òq?????�Ë ¨ÊU????�????½ù« W???�d???( „U??N??²??½«

ø“gŽ«œ” WIOIŠ s� ÂöÝù« s¹Q� ÆÆÂöÝù«
إلى  ّية  العرب الّثورات  سلمّية  لتحّول  داعش  ظهرت 
فقد  بُهوّية.  وال  بضوابط  تتقيد  حركة عسكرّية ال 
”داعش“، وهو مختصر  األّول،  ظهرت حتت اسمها 
ملصطلح دولة اإلسالم في العراق والّشام، وحصلت وما 
زالت حتصل على أسلحة وعتاد وجنود من مصادر 
غير واضحة! فتوّسعت في العراق وسورية إلى حد 
بكثير  أكبر  مساحتها  أرض  على  استولت  أّنها 
من  باملبايعة  تطالب  وأخذت  بريطانيا!  من مساحة 
منّظمات جهادّية تكفيرّية من كّل بقاع األرض، ما 
زاد من طمعها، فغّيرت اسمها إلى الّدولة اإلسالمّية. 
وتنّكرت لالسم األّول، ألّنها أصبحت تنظر إلى دولة 
الّدول  وخاّصًة  األرض،  بقاع  كّل  في  سيطرتها  حتت 
ّية. وقد ناصبت العداء لكّل العالم  اإلسالمّية والعرب
كثيرًا  أّن  مع  اإلسالمّي.  وغير  واإلسالمّي،  العربّي 
من الّناس يحاولون أن ينسبوهم إلى الّسلفّية تارًة 
وإلى غيرها تارًة أخرى، إّال أّن هذا غير صحيح. فهم 
يطرحون فكرًا ُمغايرًا ملا طرح من قبل، من معتقدات 
وأفكار وأساليب، تبّنتها مجموعات أو جماعات أو 
املسلمني  اإلخوان  يعتبرون  فهم  إسالمّية.  توّجهات 
إلى  الّسلفّية  ويدعون  محاربتهم،  ويجب  ــوارج،  خ

الّتوبة من ضاللهم. 

 fK−*« œuMł U¹ tK�« «uI Òð« ∫rNðœU
 bŠ√ V²� ≠
 rNzUL²½UÐ  5Ð«ÒcJ�«  rNM�  Òh??š√  ¨ ÒwÝUO Ò��«
 v�≈ r??�œu??I??ð  U???¹«— «u??�d??ð«Ë ¨n??K?? Ò�??�«  ZNM*
 v�≈ r�UF�« dEM¹ nOJ� ÆdOB*« f¾ÐË r ÒMNł

 ørOEMÒ²�« «c¼
أمريكا  إّن  يــقــول  مــن  الّسياسّيني  احملّللني  مــن 
تدعمهم،  الّسعودية  إّن  يقول  من  ومنهم  صنعتهم، 
ومنهم من يقول إّن تركيا تساعدهم، ومنهم من يقول 
إّن بّشار يساندهم. وهكذا ُتثار الّشكوك حول مصدر 
هذا الفكر ومن يغّذيه. حالهم هذا أقرب ما يكون 
إلى اخلوارج اّلذين وصفهم اإلمام ابن كثير فقال: لو 

قّووا ألفسدوا األرض كّلها، عراًقا وشاًما، ولم يتركوا 
طفًال وال طفلة، وال رجًال وال امرأة، ألّن الّناس عندهم 

قد فسدوا فساًدا ال يصلحهم إّال القتل.

 q²
Ë ¡U�Òb�«  v�≈ rNA ÒDFð dO�Hð u¼ «c¼√ ≠
øWÒO½U�½ù«Ë ¡U¹dÐ_«

ورد عبر مواقع الّتواصل االجتماعّي كالم ملن يسّمى 
أبو محّمد العدناني (الّناطق الرسمّي لداعش) يقول 
فيه: ”فاعلموا أّن لنا جيوًشا في العراق، وجيًشا في 
الّشام، من األسود اجلياع، شرابهم الّدماء، وأنيسهم 
الّصحوات“.  دمــاء  من  أشهى  يجدوا  ولم  األشــالء 
ومثل هذه الّتصريحات جند الكثير الكثير، واّلتي 

حتوّلت إلى شيء عملّي في نهجهم. 

 n
u� u¼ U� øt�dF½ ÍcÒ�« ÂöÝù« u¼ «c¼√ ≠
ø“gŽ«œ” ΔœU³� s� ÂöÝù«

كّل تصريحاتهم وأعمالهم مخالفة لشرعنا احلنيف 
بالعهد  الوفاء  فإّن  العهد.  ومن هذه املظاهر: خيانة 
من عالمات شروط اإلميان، وال إميان ملن ال عهد له. 
آلماناتهم  هم  ”واّلذين  املؤمنني:  عن  تعالى  قــال 
بالعهود  الوفاء  الله املؤمنني  وعهدهم راعون“. وأمر 
فقال: ”وأوفوا بالعهد إّن العهد كان مسئوًال“. وبّني 
عاهد  ”وإذا  الّنفاق:  عالمات  من  أّن  (ص)  الرّسول 

غدر“. 

 W??�u??J??(« l???� «u??{ËU??H??ð ”U????Ý√ ÒÍ√ v?? K??Ž ≠
 qÐUI� Èd????Ý_« d??¹d??% ’u??B??�??Ð W??? ÒO???½œ—_«

øw³ÝU�J�« —U ÒOD�«
للعهود  خيانتهم  ــّي  جــل بشكل  لنا  ــد  ــؤّك ي ــذا  ه
ّية  اإلسالمّية احلنيفة، وكانوا يفاوضون اململكة األردن

أو  بفدية  ُمطالبني  الكساسبي،  الطّيار  بخصوص 
حترير أسرى، في الوقت اّلذي كانوا قد قتلوه بأبشع 
الّصور اّلتي شهدتها البشرّية. فلو كانوا مؤمنني ملا 
فعلوا ذلك، حيث أّنهم أخذوا على أنفسهم عهًدا أن 
يبقوه قيد احلياة، لتتّم الّصفقة بينهم وبني اململكة 
شيء  يكن  ولم  يخادعون،  كانوا  أّنهم  إّال  ّية.  األردن
لشرع  مخالف  لألسير  وقتلهم  ا.  ـً حقيقّي ذلك  من 

احملافظة  وجب  األسر  في  املقاتل  وقع  إذا  ألّنه  الله. 
عليه. وقد بّني الله تعالى عّظم أجر من يعّني أسيرًا. 
فقال: ”ويطعمون الّطعام على حّبه مسكيًنا ويتيًما 
وأسيرًا“. وبّني القرآن احلكم الرّّباني في الّتعامل مع 
األسرى؛ فقال: ”فإما مّنا بعد وإّما فداء حّتى تضع 
احلرب أوزارها“. فسّنة الرّسول (ص) كانت العفو عن 
األسرى، ولذلك قال الّطبري في تفسيره: ”إّن الله أمر 

باألسرى أن ُيحسن إليهم“.

 WK�UF� —bÐ ÈdÝ√ l� ©’® ‰uÝÒd�« q�UFð ≠
 Èb²�«  s�  rNM�  ¨tMŽ  UHŽ  s Ó�  rNML�  ¨W ÒO�U¦�
 l�  «c??J??¼  ÊuK�UF²¹  ô  «–U??L??K??�  Æ‰U???0  t�H½

ør¼«dÝ√
إّن حرقهم للكساسبي وقتلهم لسائر األسرى جرمية 
يرفضها الّشرع. فال يجوز حرق بيت الّنمل أو احليوان، 

بل نهى الرّسول (ص) عن وضع الرِّجل على صفحة 
وجه الّشاة عند ذبحها. وإليك حادثة أخرى: مّر رسول 
الله (ص) على رجل واضع رجله على صفحة شاة، 
فقال  ببصرها،  إليه  تلحظ  وهي  شفرته،  يحّد  وهو 
هال  موتات؟!  متيتها  أن  ”أتريد  (ص):  الله  رسول 
حّددت شفرتك قبل أن تضجعها“؟ ونهى أن يذبح 
الّسّكني  تشحذ  أن  وال  جنسه،  أبناء  أمام  احليوان 
بحرق  ــرّدد  تــت ــم  ل ”داعش“  ولكن  أمــامــه،  لذبحه 

الكثير من الّناس، وال قتل العّمال املصرّيني اّلذين 
ذهبوا لطلب لقمة عيشهم في ليبيا، متجاهلني أّن 
هؤالء العّمال وإن كانوا غير مسلمني، لهم حقوق. 

ومن حّقهم أن ال يعتدى عليهم. 

  U�«bŽù« sŽ “UHK Ò²�« d³Ž U½b¼Uý U� «ÎdO¦�Ë ≠
 v Ò²Š ¨Õ«Ë—_«  ‚U¼“≈Ë q²I�UÐ  dšUH Ò²�«Ë  U Î×Ð–

 °ÆÆ5LK�*« dOž s� ¡ôR¼ ÊU� u�
ا فقد آذاني،  ـً كان الرّسول (ص) يقول: ”من آذى ذمّي
ومن آذاني فقد آذى الله“. وهؤالء في ذّمة املسلمني، 
ورعايتهم،  حمايتهم  املسلمني  على  الواجب  ومن 
القرآنّي  الّنّص  وفق  حال،  بأحسن  معهم  والّتعامل 
القائل: ”ال ينهاكم الله عن اّلذين لم يقاتلوكم في 
الّدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم وتقصطوا 

إليهم إّن الله يحب احملسنني“. 

 ÊuÐ—U×¹  «u½U�  ◊U³
_«  ‰U ÒLF�«  ¡ôR??¼  qN�  ≠
ørNMÞË s� r¼dO−Nð vKŽ «uKLŽ Ë√ 5LK�*«

تركوا  إّمنا  هؤالء  أّن  والبعيد  القريب  يعرفه  اجلــواب 
ألطفالهم  العيش  لقمة  توفير  ــل  أج مــن  وطنهم 
وألسرهم. لذلك االعتداء عليهم جرمية ال ُترضي الله، 

وال ُترضي َمن كان في قلبه مثقال ذرّة من إميان. 

 √bÐ U??? Ò/≈ ¨Â«d????łù« «c??¼ bMŽ Òb???(« nI¹ r??�Ë ≠
 ÆrNMÞË s� ‚«dF�« È—UB½ dO−N²Ð

فالّنصارى في  والوطن،  البالد  أهل  يهّجرون  الغرباء 
العراق وفي الّشام وفي كّل بالد العرب واملسلمني هم 
جزء أصيل من الوطن. فقد ساهموا مساهمة كبيرة 
ا إلى جنب مع املسلمني. ولكن  في نهضة األّمة، جنًب
الّدواعش من بريطانيا وفرنسا وروسيا وغيرهم من 
البلدان املتفرّقة، يغزون بالد الرّافدين ويفرضوا اجلزية 
على الّنصارى فيها، ويصادرون بيتهم وأموالهم إذا 
يوافق  اّلذي  العقل  يقبله  ال  كّله  وهذا  ُيسلموا.  لم 
صاحبه منهج الّسماء. قال اإلمام القرافي في تفسيره 
لآلية: ”ال ينهاكم الله .. عقد الّذّمة يوجب حقوًقا 
علينا لهم ألّنهم في جوارنا، وفي خفارتنا، وذّمة الله 
تعالى وذّمة رسوله ودين اإلسالم. فَمن اعتدى عليهم 
ولو بكلمة سوء، أو غيبة في عرض أحدهم، أو نوع 
من أنواع األذية، أو أعان في ذلك، فقد ضّيع ذّمة 
الله تعالى وذّمة رسوله وذّمة دين اإلسالم“. الّنصارى 
ليسوا غرباء في هذا الوطن، بل هم ّممن دافع عن هذه 
البالد وقاتل مع املسلمني ضّد احلمالت االستعمارّية 
اجلزية  الغريب  يفرض  أن  ُيعقل  فهل  والّصليبّية. 

على أصحاب البالد األصالنّيني.. 

 s¹Òb�«  o??�Ë  qLFð  UN Ò½√  “gŽ«œ”  X??ŽÒœ«  «–≈  ≠
 ørN� ‰uIð «–U� ¨ Òw�öÝù«

نقول لهم هل أنتم تّتخذون الرّسول قدوة؟! فإّن الرّسول 
ملّا قدم املدينة املنوّرة، عامل أهل الكتاب فيها على 
للمسلمني  ما  لهم  املسلمني،  مع  واحــدة  أّمة  أّنهم 
أهل  على  يفرض  ولم  املسلمني.  على  ما  وعليهم 
إّن  ثّم  املدينة اجلزية.  اّلذين كانوا يسكنون  الكتاب 
الّنصارى العرب لهم عهود قدمية قطعها لهم أسالفنا 
الّدولة  إلى  الرّاشدين  اخللفاء  عهد  من  اخللفاء،  من 
وأفهم  أعلم  ”داعش“  وهــل  والعّباسّية.  ــة  ــوّي األم

∫“gŽ«œ” –  W ÒO�öÝù« W�ËÒb�« WIOIŠ sŽ Y¹b×Ð “UHOŠ”  WHO×� Òh�¹ ¡U−ON�« uÐ√ œUý— aO ÒA�«
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Â“U?� b?L�√
ّية اّلتي تعرّضت لها العاصمة الفرنسّية  الهجمات اإلرهاب
باريس في الّثالث عشر من شهر تشرين الّثاني/نوفمبر 
من العام احلالي، نّفذتها مجموعة أشخاص قتلة تابعني 
الّتنظيم  وباعتراف  (داعــش)  اإلسالمّية  الّدولة  لتنظيم 

نفسه.
لها،  أساليب وحشّية ال مثيل  ”داعش“  ميارس عناصر 
يتزوّجون  األبرياء،  بحّق  جماعّي  وقتل  إجــرام  عملّيات 
يحرقون  النساء،  ويغتصبون  كرها  القاصرات  الفتّيات 
بشتى  الناس  يقتلون  احلــضــارات،  ــرون  ويــدم الكنائس 
الوسائل مبا في ذلك احلرق وقطع الرؤوس، يرفعون أعالًما 
سوداء كتبوا عليها ”ال إله إّال الله.. محّمد رسول الله“. 
يسيطرون  اّلتي  املناطق  في  أوامرهم  ينّفذ  ال  َمن  كّل 
عليها في العراق وسوريا مصيره القتل، وكّل املسيحّيني 
اّلذين بقوا في مناطقهم ولم يتمّكنوا من الفرار يجبرونهم 
وكّل  مصيرهم.  املوت  يكون  وإّال  اإلســالم،  اعتناق  على 
هذه األعمال اإلجرامّية وغيرها ميارسها مجرمو ”داعش“ 
باسم الّدين اإلسالمي، واالسالم بريء منهم. كيف يتدرّب 
وكيف  دماغهم  غسل  يتّم  وكيف  ”داعش“،  عناصر 
يحصلون على املال، وما دور الّشباب األوروبّي في هذا 

الّتنظيم القاتل؟!
ّية نشرت مقابلة نقلتها عن مجّلة  مجلة ”شتيرن“ األملان
”ديلي بريست“ األمريكّية أجراها مراسلها في إسطنبول 
له وتدرّب وعمل مع  أبو خالد، سبق  مع شخص يدعى 
تنظيم ”داعش“، وحتّدث عن الكثير من األمور املتعّلقة 
لتنفيذ  الّتحضير  كيفّية  عن  سّيما  وال  بالعناصر، 
يلتحقون  اّلذين  إّن  أبو خالد،  يقول  انتحارّية.  عملّيات 
لتفتيش دقيق  البداية  يخضعون في  بتنظيم ”داعش“ 
”داعش“.  إلى  انضمامهم  ــع  دواف حول  طويل  وحتقيق 
وبعد ذلك يتّم نقلهم لتلّقي دورات في الّتعليم الّديني 
تستغرق عّدة أسابيع، حيث يغرسون في عقول املنتسبني 
الّناس غير املسلمني هم كّفار ويجب قتلهم.  أّن  اجلدد، 
ويضيف أبو خالد أّن املنضّمني اجلدد للّتنظيم اإلسالمّي، 
يوّجه إليهم سؤاًال خالل الّدورة عّما إذا كان أحدهم يريد 
أن يصبح شهيًدا ويقوم بعملّية انتحارّية، واّلذين يعلنون 
خاّصة.  مجموعة  إلى  ينضمون  ذلك  في  رغبتهم  عن 
ويعترف أبو خالد، بأّنه كان يعمل في معسكر تدريب 
كمدرّس عن تكتيكات القتال وعملّيات االستكشاف و 

كيفّية تأمني منطقة أو كيفّية الّتحضير لذلك.
ويبدو أّن ما يقوله أبو خالد عن الّتدريب شبيه بالعمل 
املخابراتي على املستوى األمريكّي والبريطانّي والرّوسّي، 
منّظمة  ـ“داعش“  ل للتجّسس  شبكة  عن  حتــّدث  حيث 
صفوف  في  يعملون  جواسيس  هناك  إّن  ــال  وق بــدّقــة. 
الّتنظيم، ومنهم ما يعمل خارج الّتنظيم أي في تنظيمات 
معارضة للّنظام الّسوري، وال سّيما داخل (اجليش الّسوري 
احلرّ) اّلذي يعمل ضّد الّنظام الّسوري، حيث توجد خاليا 
ـ“داعش“ في القرى واملناطق اّلتي يتواجد فيها عناصر  ل

هذا اجليش.

 “gŽ«œ” d�UMŽË oÞUM�
املتوافرة،  املعلومات  وحسب  اإلسالمّية،  الّدولة  تنظيم 
يستهدف تأسيس اخلالفة في املناطق اّلتي يسيطر عليها 
على أساس الّشريعة اإلسالمّية، علًما بأّن هذا الّتنظيم 

الفّلوجة  تكريت،  املوصل،  مدن  اآلن على  لغاية  يسيطر 
وتلعفر في العراق، والرّقة في سوريا، حيث يتواجد على 
مساحة حوالي تسعني ألف كيلومترًا مربًعا، يعيش فيها 
حوالي ثمانية ماليني شخص كما يسيطر الّتنظيم على 
آبار بترول وسدود وطرق رئيسّية ومعابر حدودّية. ويقوم 
بتطبيق  نفسها،  املعلومات  وحسب  „داعش”،  تنطيم 
مفاهيم صارمة للّشريعة اإلسالمّية، إذ جتبر الّنساء على 
ارتداء احلجاب، وتفرض على غير املسلمني دفع اجلزية أو 
اعتناق اإلسالم، كما تطّبق عقوبات مثل اَجللد واإلعدام.

عناصر  عدد  تقّدر  األمريكّية  الّتقارير  أّن  من  وبالرّغم 
اخلبير  لكن  مقاتل،  ألف   15 بحوالي  اإلسالمّية  الّدولة 
بأّن  ويعتقد  ذلك،  غير  يرى  الهاشمي،  هشام  العراقّي 
عدد هؤالء يتجاوز الّثالثني ألف مقاتل. وهذا العدد يفوق 
عدد جنود جيوش دول سيادية مثل الّنرويج، أوروغواي، 
لتنظيم  املؤّيدين  ــرة  دائ توّسعت  وقــد  والّنمسا.  املجر 
اخلارجّية  ــر  وزي أعلن  فقد  ليبيا.  إلى  لتصل  „داعش” 
آالف  خمسة  حوالي  وجود  عن  الدايري،  محّمد  الّليبي، 
األمريكّية  داعشي في ليبيا. وتقول مؤّسسة „صوفان” 
املتخّصصة في شؤون االستخبارات، أّن أكثر من 12 ألف 
مقاتل أجنبي على األقل سافروا للقتال في سوريا خالل 

الّسنوات الثالث املاضية.
مستشار هيئة الّتنسيق في االّحتاد األوروبّي حول مسائل 
مكافحة اإلرهاب هيونتر زابالتنيك أعلن أّن اآلالف من 
مواطني دول االّحتاد األوروبّي التحقوا بصفوف „داعش” 
الهيئات  لرؤساء  الّدولّي  االجتماع  في  وقال  ّية.  اإلرهاب
لدائرة  الّشريكة  الّدول  األمنّية ووكاالت االستخبارات في 
ّية الرّوسّية، إّن أملانيا حتتّل املرتبة األولى  األمن الفيدرال
ّية اّلتي ينطلق منها اإلرهابّيون وتليها  بني الّدول األوروب
مثل  الّصغيرة،  ــّدول  ال وبعض  فرنسا  وكذلك  بريطانيا 
ــاد  االّحت في  اإلرهـــاب  مكافحة  مسؤول  لكن  الّنمسا. 
في  وضــوًحــا  أكثر  كــان  كيرشوف،  دي  جيل  ـــّي  األوروب
اّلذين  األوروبّيني  املواطنني  عدد  أّن  أعلن  إذ  تصريحاته 
جتاوز  قد  وسوريا  العراق  في  „داعش”  لتنظيم  انضّموا 

الّثالثة آالف شخص.

“gŽ«œ” …ËdŁ
أصدر  باريس،  ومقرّه  اإلرهــاب  لتحليل  الفرنسّي  املرَكز 
أّكد  الفرنسّية،  ”شالنجز“  مجلة  نشرتها  دراسة  مؤّخرًا 
وجاء  دوالر.  مليار   2.2 بلغت  ”داعش“  ثروة  أّن  فيها 
من البترول تراجعت  الّدراسة أّن مداخيل ”داعش“  في  
ّي اّلذي يعرقل  إلى الّنصف بسبب قصف الّتحالف الّدول
وجعلها  الّضرائب  على  رّكز  لذلك  البترول،  نقل  عملّية 
املصدر األّول، إذ ارتفعت من 360 مليون إلى مليار دوالر. 
وأبرزت الّدراسة أّن تنظيم ”داعش“ يسيطر على ثمانني 
عشرة  عن  يقّل  ال  وما  الّسوري  الّنفط  إنتاج  من  باِملائة 
باِملائة من اإلنتاج العراقّي، فضًال عن اإلجتار بالّتهريب. 
على  الّتنظيم  يسيطر  الّدراسة،  وحسب  أخرى  جهة  من 
إيرادات  على  ويحصل  مصرفّية،  مؤّسسة  وثالثني  ِمائة 
واحلبوب  واإلسمنت  والغاز  ــار  اآلث بيع  طريق  عن  أخــرى 
وجتارة املخدرات وفديات االختطاف واإلجتار بالّنساء وجتارة 
األعضاء البشرّية. وأشارت الّدراسة إلى مصدر دخل آخر 
للّتنظيم يتمّثل في جتارة القطن في تركّيا، حيث تأتي 
ما بني خمسة إلى عشرة باِملائة من واردات هذا املُنَتج من 

املناطق اّلتي يسيطر عليها عناصره.
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اإلسالمّي  الّدين  ومتطّلبات  الّشريعة  مبقاصد 
أكثر من سَلفنا الّصالح؟

 v?? K??Ž W?????¹e?????'« Êu????{d????H????¹ r?????¼ U?????¼ ≠
 5LK�*«  d??O??žË  5LK�*«Ë  5ÒO×O�*«

 ÆrNMO�U¦ł Ë√ ÈdÝ_« vKŽ v Ò²ŠË
هم  والعراق  الّشام  بالد  في  الّنصارى  أّن  مبا 
منهم،  اجلزية  أخــذ  يجوز  فال  فيها،  األصــل 
إّمنا اجلزية تؤخذ من املقاتلني، كما قال اإلمام 
القرطبي. وتسقط عن املقاتلني إذا شاركوا في 
إذا كان  املسلمني، فكيف  إلى جانب  القتال 

هؤالء من املساملني؟

ÆÆ5¹b¹“_UÐ «uKF� «–U� dE½Ô« ≠
شاشة  عبر  ـــت  رأي عندما  غضبي  ــار  ث قــد 
العراقّي  البرملان  نائب في  الّتلفاز سّيدة هي 
وتقول  تستغيث  كانت  واّلتي  األزيدّيني،  من 
إّن ”داعش“ قتل منهم أعداًدا كبيرة، واعتدوا 
الّسوق  في  نساَءهم  وباعوا  أعراضهم،  على 
كاإلماء. وهذا ال يرضاه الّدين أوًّال: ألّنهم من 
هّمهم  أحد،  على  يعتدوا  لم  اّلذين  املساملني 
احلياة الكرمية. وهذه الفئة تعامل معها شرعنا 
فئة  ــي  وه املــجــوس،  من  أّنهم  على  احلنيف 
األصلّي،  دينها  من  خرجت  الكتاب  أهل  من 
قال  فالرّسول (ص)  آخر.  دين  في  تدخل  ولم 
الكتاب“.  أهــل  سّنة  بهم  ”سّنوا  بحّقهم: 
أهل  مع  تتعاملون  كما  معهم  تعاملوا  أي 
الكتاب. ولهذا قتلهم واالعتداء على أموالهم 
وأعراضهم باطل ثّم باطل، ال ينبغي الّسكوت 
من  اّتخذت  ”داعش“  أّن  مرارة  واألكثر  عنه. 
عبيًدا  لهم  املعارضني  املسلمني  ومــن  هــؤالء 

وإماًء بعد أن انتهى عهد الرّق. 

 ÒqJÐ  W Ò¹œu³F�«Ë ‚Òd??�«  »—U??Š Âö??Ýù«  ≠
 WCOGÐ …d¼UE� ‚Òd�« vH²š«Ë qzUÝu�«

ÆÆW ÒOK¼U'« s�
من  وكــان  ــالم،  اإلس قبل  سارًيا  كان  ــرّق  ال إّن 
اإلســالم  جعل  ــذا  ول منه،  الّتخّلص  الّصعب 
رقبة  بعتق  لتكون  ــوب  الــّذن بعض  كــّفــارات 
يقول  أن  ــو  وه الظهار:  حكم  مثل  الرّقيق، 
الرّجل لزوجته أنت علّي مثل ظهر أّمي. فهو 
في ذلك لم يطّلقها وال حتّل له إّال إذا أعتق 
فعليه  باخلطأ،  رجًال  قتل  من  وكذلك  رقبة. 
ــّث اإلســـالم على  ح ــة، وهــكــذا  ــب رق أن يعتق 
ــؤازرة  م على  املسلمني  ــّث  وح ــاب،  ــرّق ال عتق 
العبيد في املكاتبة، ليتحرّروا من الرّّق. قال 
 * رقبة  فك  العقبة  ما  أدراَك  ”وما  تعالى: 
الرّسول  بل  يوم ذي مسغبة“.  في  إطعام  أو 

فتاوى  من  ولذلك  العبيد،  كّل  أعتق  (ص) 
اإلمام الّشافعي، وأحمد بن حنبل، عدم جواز 

استرقاق غير املسلمني. 

 Âö??Ýù«  p�cÐ  n�U¹  “gŽ«œ”  Ê–≈  ≠
 .ÆW×{U� …—uBÐ

ليحارب  جاء  إّمنا  ”داعش“،  من  العمل  هذا 
تعاليم اإلسالم في الرّّق، ويغّيرون قصد اإلسالم 
بن  قال عمر  أحرارًا. كما  الّناس  اعتبر  اّلذي 
استعبدمت  متى  العاص:  بن  لعمرو  اخلّطاب 
الّناس وقد ولدتهم أّمهاتهم أحرارًا. وتأتي كّل 
أوًّال:  لسببني؛  ”داعش“  من  الّتصرّفات  هذه 
ألّنهم يكّفرون من املسلمني كّل َمن خالفهم، 
ولم يعلن البيعة والوالء للبغدادي، على أّنه 
غير  إجبار  يريدون  ًيا:  ثان املسلمني.  خليفة 
الّنصارى واألزيدّيني على دخول  املسلمني من 
عليه  ــّص  ن ما  ذلــك  في  مخالفني  اإلســـالم، 
للّتشريع  األّول  املصدر  يعتبر  واّلــذي  القرآن، 
في اإلسالم، واّلذي ينّص على ما يلي.. قال 
تعالى: ”ال إكراه في الّدين قد تبّني الرّشد من 
الغي“. وقال تعالى: ”ولو شاَء رّبك آلمن َمن 
في األرض كّلهم جميًعا، أفأنت تكره الّناس 
”لكم  تعالى:  وقال  مؤمنني“.  يكونوا  حّتى 
”لست  تعالى:  ــال  وق ديني“.  ــي  ول دينكم 

عليهم مبسيطر“. 

 w²Ò�« ‰UHÞ_«  U�«bŽ≈ sŽ ‰uI½ «–U�Ë ≠
 øÊ«bÐ_« UN�  ÒdFA	«

لقتل عدد  صورًا  ”داعش“  أّيام عرضت  قبل 
كبير من األطفال ألّنهم لم ينصاعوا ألوامرهم،  
الّسالح،  حملوا  ألطفال  صــورًا  عرضوا  كما 

وشاركوا في القتال وقطع الرّؤوس والّلعب بها 
على يد هؤالء األطفال، فحوّلوا طفولة األطفال 
إلى إجرام. والّشرع رفع الّتكليف عن الّصبّي 
وغيرها  والّصوم،  الّصالة  مثل  يحتلم،  حّتى 
من العبادات. فكيف يكّلفون األطفال بأمور 
أشّق، فيها إّما ُيقتل الّطفل أو يصبح قاتًال.

ÆÆaO ÒA�« WKOC� „dJA½ ≠
وتكثر  الّظاهرة   هذه  عن  يطول  قد  احلديث 
الّدولة  أو  ـ“داعش“  ب االهتمام  األسئلة ويكثر 
هذه  نبّني  أن  علينا  الواجب  ومن  اإلسالمّية، 
ـ“داعش“ أّي رصيد  احلقائق رغم أّننا ال جند ل
في حيفا، ولكّننا نسمع عن جتاوب الكثير 
ــذا الفكر في  ــســاء مــع ه مــن الــّشــبــاب والــّن

مجتمعنا العربّي في هذه البالد.



322015 ‰Ë_« Êu½U� 4 WFL'«

“UHO�” q�«d*
لهدف إشراك األهل بالعملّية الّتربوّية وتعزيز دورهم/

ّن الفّعال، عقدت ورشة عمل ملجموعة أهالي صفوف 
يوم  ”الكرمة“، وذلك  مدرسة  في  والّثواني  األوائــل 
طاقم  مببادرة   ،(25.11.2015) األخير  األربعاء 

اجلهاز الّداعم والّطاقم الّتربوّي في املدرسة.
ّمت خالل الورشة احلديث عن أهمّية دور األهل  في 
العملّية الّتربوّية وأهمّية بناء عالقة تبادلّية تكاملّية 
اِملهنّي  املدرسة والّطاقم  العمل في  األهل وطاقم  بني 

في اجلهاز الّداعم. 

على  خاللها  من  األهل  تعّرف  فّعالّيات  مترير  ّمت  ثّم 
الّثالث  في  املدرسة، وذلك  في  الّداعم  اجلهاز  عمل 
في  العربّية  للمدارس  اجلهاز  يوّفرها  اّلتي  مجاالت 
بالّلغة،  الــعــالج  الوظيفّي،  الــعــالج  ــي:  وه حيفا، 

والعالج العاطفّي. 
الّصعوبات  إلى  الفّعالّيات  خالل  الّتطّرق  ّمت  وقد 
اّلتي  الّذهنّية واحلّسّية والّلغوّية والعاطفّية  واملشاكل 
ميكن أن يواجهها األطفال في أجيال صفوف األوائل 
عالجّية  ووسائل  أساليب  عرضت  وثــّم  والــّثــوانــي، 
تساعد على جتّنب و/أو تخّطي الّصعوبات واملشاكل.

“UHO�” q�«d*
مبشروع  ”املتنّبي“  مدرسة  قامت  األخير،  الّشهر  في 
موضوع  فــي  املــدرســة  طبقات  لكّل  شامل  توعية 
ومشروبات  الّسموم  الكحول،  النّرجيلة،  رات:  املخدِّ
بدر  جهينة  البرناَمج  ورتــبــت  نّظمت  ”الّطاقة“. 
املخّدرات  ملكافحة  البلدّية  الّسلطة  من  منارنة،   –
االستشارة  وقسم  اإلدارة  مع  بالّتعاون  والكحول، 
مع  االلتحام والّتماهي  بوجوب  منهم  إمياًنا  الّتربوّية، 
احتياجات جيل الّثانوّية، وإمياًنا منهم بأّن املعرفة قّوة 

وبأّن تأثيرها كبير على الّطّالب. 
لقد أبدى الّطّالب تفاعًال  مع العاملة االجتماعّية سوار 
عوض، اّلتي قامت بتفعيل الورشات، وأبدى املعّلمون/

ات املرافقون/ات إعجاًبا بطريقة طرح املواضيع اّلتي 
شملت أفالًما وشرائح إيضاحّية، ونقاًشا عّمق معرفتهم 
ــات. اآلف هــذه  عن  احلــذر واالبتعاد  مستوى  ــع  ورف

ُيذكر أّن سلطة مكافحة املخّدرات البلدّية تعمل ليس 
فقط على الّتوعية وتعميق املعرفة، وإّمنا أيًضا على 
إعطاء آلّيات ومعلومات محتلنة عن املوضوع لطاقم 
محاضرات  أيًضا،  املشروع،  ويشمل  املعّلمني/ات. 
املتعّلقة  املراهقة  جيل  مخاطر  عن  لألهل  توعية 

باإلنزالق إلى املخّدرات. 
الّدكتور  الّتعليمي  لألهل والّطاقم  احملاضرات  يقّدم 
عامر جرايسي – معالج، محّلل نفسانّي ومرشد لألهل. 
في حديث مع العاملة االجتماعّية جهينة بدر منارنة 
(مرّكزة املجتمع العربّي احليفاوّي في الّسلطة البلدّية 
أن  ”علينا  قالت:  والكحول)،  املخّدرات  ملكافحة 
عام  بشكل  الّشبيبة  أبناء  مع  تواصل  طــرَق  جند 
وفي موضوع املخدرات والكحول بشكل خاّص حّتى 
نستطيع أن نوصل لهم املعلومات والبدائل، مبشاركة 
األهل والّطاقم الّتعليمي عن طريق إرشادهم وإعطائهم 

آلّيات تواصل ناجعة مع جيل الّشباب“. 

“wJ×¹ r ÓŽ qO�¢

 W�u' ÒÍœöO� �dO��u�
åXOK�dJ�«ò «d	��—Ë√Ë

“UHO�” q�«d*
اإليطالّية  املدرسة  األخير،  اجلُمعة  مساء  تأّلقت، 
لالحتفال  وممّيز  رائــع  بعرض   - ”الكرمليت“   –
عائلة  اعــتــادت  حيث  ــهــّي.  اإلل الّتجّسد  بسّر 
الهيئة  ــور،  األم أولياء  بطّالبها،  ”الكرمليت“ 
الّتدريسّية، االدارة واملسؤولني أن حتيي كّل عام 
احتفاًال بأجواء ميالدّية رائعة وتلتقي مبعنى جديد 
حملّبة  نور  مصدر  حياتها  لتكون  عميق  وبفرح 
امليالدّية  األمسّية  في  ا  جلّيً ذلك  املسيح. وظهر 
اّلتي مّجدت وبّشرت ذكرى اقتراب ميالد املخّلص 
يسوع، أحيتها أوركسترا وجوقة املدرسة ”أعِطني 
“، بقيادة الفّنان األستاذ إميل بشارة،  الّناي وغنِّ
الكرام،  والّضيوف  األهالي  من  حشد  ومبشاركة 

وبحضور اآلباء والّراهبات.
 افتتح احلفل األب أرتورو فازاتورو، املدير العام 

للمدرسة، بالّصالة والّشكر والّترحيب باحلضور.
تضّم أوركسترا ”الكرمليت“ واجلّوقة، ِمائة شخص 
من مختلف األعمار من طّالب وخّريجي املدرسة، 
الفرقة،  أثـــارت  حيث  واملعّلمني،  األهــالــي  مــن 
ورّمنــت  عزفت  حيث  احلضور؛  دهشة  كعادتها، 
بترانيم  املولود“  ”الّطفل  الستقبال  ودّقة  بإتقان 
إمياًنا  فعكست  واحلديثة،  الّتقليدّية  الّتسبيح 
صادًقا، وقّدمت شهادًة حّية على اإلميان مبحّبة الله 
ورحمته في حياة اإلنسان. متّيزت أصوات املرّمنني، 
حيث  صوتها  ومخملّية  بعذوبة  وفردّية،  جماعّية 
لتكّون  العازفني  موسيقى وإيقاعات  مع  امتزجت 

لوحًة فنّية رائعة وسماوّية. 
تأليف األخت  تأّمٌل ميالدّي من  تخّلل االحتفاَل 
اجلوقة  عــن  ــــة  اإلدارّي املــســؤولــة  شــاعــر،  مريانا 
واألوركسترا، حيث يتأّمل العقل والقلب في حّب 
والّشكر  للّصالة  واسًعا  مجاًال  ليعطي  لنا  الله 
والّتسبيح لله، ولينّقي الّذهن ويرفع عقل اإلنسان 
الستقبال  يؤّهله  ثّم  األرض  عن  فيسمو  وقلبه، 
خالل  مــن  احلــضــور  انتقل  كما  ــارة.  ــغ امل طفل 
موسيقّية  ومبرافقة  الّتأملّية  للعبارات  استماعه 
إلى جوهر  بشارة،  إميل  األستاذ  الفّنان  قبل  من 
الّنعمة  الفرح،  احلياة،  ملصدر  نعود  حّتى  امليالد 
فتصبح  املتجّسد“،  ”املسيح  وهو   أّال  والّسالم 
اإلنسان،  أخينا  الله ومع  مع  لقاء  مكان  حياتنا 

حيث نبدأ مسيرتنا من جديد، ألّن امليالد يكون 
ميالدنا مع الّرب يسوع، ونعيش اإلنسانّية فنبني 

جسور األخّوة العاملّية. 
وقد تأّلق الفّنان إميل بشارة، قائد الفرقة واملوّزع 

موسيقّية  مقطوعة  بعزف  للتراتيل،  املوسيقّي 
بُعنوان ”همسة حائرة“، من تأليفه؛ حتمل نسمات 
أعضاء  عــزف  مع  ممزوجة  وُمبدعة،  راقية  فنّية 
األوركسترا، حيث اعتدنا عليه أن يترك وراء كّل 

حفل بصمته اخلاّصة ويضفى لوًنا ممّيًزا للفرقة. 
املرّبية  الّثانوّية،  املدرسة  مديرة  أثنت  اخلتام  وفي 
املدرسة  مديرة  وباسم  باسمها  أّيــوب،  أبو  جزيل 
االبتدائّية، املرّبية، راغدة داود، معربًة عن شكرها 
وتقديرها للفرقة ومسؤوليها على اإلبداع والعمل 
الّطّالب واألهالي ذوي  الّدؤوب.  ودعت كّل من 

األصوات اجلميلة لالنضمام لهذه الفرقة املمّيزة.
وبعد االحتفال قام احلضور بزيارة املعِرض امليالدّي 

اّلذي كان يحوي زينة وحلوى امليالد.
اجلوقة واألوركسترا  تستعّد  مّتصل،  سياق  وفي 
لعروضات أخرى لالحتفال بامليالد املجيد، وذلك 
األربعاء  يوم  الّناصرة،  في  البشارة  بازليك  في 
قاعة  مساًء، وفي  الّسابعة   (16/12/2015)
الــســّيــدة الــراعــوّيــة فــي الــّنــاصــرة، يــوم اخلميس 

(17/12/2015) الّسابعة والّنصف مساًء.
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فرنسيس،  العربي زهير  الّنجم  التقى 
ضمن  عالمة،  راغب  ستار  الّسوبر 
ضمن  ثّم  كندا، ومن  في  فنّية  جولة 
لقاء تلفزيونّي مع اإلعالمّية الّلبنانّية 
ميرنا سّر الّدين في برنامجها املشهور 

 .ask mirna (إسأل ميرنا)
وبعد الّلقاء الّتلفزبونّي، تناول الفّنان 
السوبر  مع  العشاء  فرنسيس  زهير 
مًعا  وخّططا  عالمة،  راغب  ستار 
لعمل مشترك أو حفلة مشتركة. وقد 
حرب  يوسف  الّلبنانّي  املنتج  تواجد 
على العشاء، وهو املسؤول عن فكرة 
 Stars on) املشاهير  سفينة  إنتاج 

.(Board
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استضاف الّنادي الّنسائي ”يودفات“، جمعّية ”سند“ 
مدّربة  األسرّي مع  احلوار  بُعنوان  لقاءات  سلسلة  في 
األسبوع،  هذا  ّمت،  حيث  سواعد.  ميسون  الّتنمية 
القت  وقد  األسرّي،  احلوار  بُعنوان  األخير  الّلقاء 
طلَنب  اللّواتي  املشاركات  من  طّيًبا  تفاعًال  احملاضرة 

املزيد من احملاضرات في هذا املجال.

وديع  ”يودفات“،  نادي  مدير  املشاركات  وشكرت 
شحادة واملسؤولة العاملة اجلماهيرّية، هدى أبو قياس 
القائمني  وجميع  سليمان،  وعلي  بشتاوي،  رجا  وأم 
استضافتهم  حسن  على  وأخوات  أخوة  من  عليه 
لسلسلة الّلقاءات اّلتي قامت بها جمعّية ”سند“ في 

نادي ”يودفات“ في حيفا.

“UHO�” q�«d*
طربّية،  حيفاوّية  موسيقّية  أمسّية  في 
للموسيقى،  املعالوّية  "بيات"  جوقة  أحيتها 
تضّمنت  بشارة،  سامر  املايسترو  بقيادة 
منفرد  بغناء  صباح،  للفّنانة  األغاني  أجمل 
وجماعّي، تأّلقت اجلوقة وأحيت أجمل أمسّية 

فنّية طربّية. 
ساعة ونصف  مدار  ممّيز، وعلى  عرض  ففي 
الساعة، استمع واستمتع احلضور اّلذين مألوا 
اجلميل،  الّزمن  من  األغاني  بأحلى  القاعة 

تخليًدا للّشحرورة.
بيعت جميع تذاكر احلفل املوسيقّي قبل موعد 
احلفل، وغّصت القاعة باملئات اّلذين حضروا 
جنوبه  إلى  البالد  أقصى شمال  خّصيًصا من 
الّالفت والّرائع  "بيات"  جوقة  عرض  ملشاهدة 

واملمّيز دائًما.
فكما عّودتنا جوقة "بيات" أتتنا من الّشمال، 

أغنيات  من  باقة  بأجمل  محّملة  املّرة  وهذه 
لصباح  غّنت  (الصبّوحة)..  صباح  الّشحرورة 
اجلوقة وأبدعت وامتازت  فأطربت  (الصبّوحة) 

وتأّلقت.
وعلى أنغام عزف أنامل أعضاء فرقتها املوسيقّية 
اجلميلة  األصوات  صدحت  الرائعة؛  العذبة 
وعَلت املوسيقى، لتتألأل هذه األمسّية، مضيئًة 
الغنائّية  اجلوقة  ملدّرب  دامغة  ببصمة  المعة، 
الفنان  األغاني،  وموّزع  املوسيقّية  والفرقة 
املبدع املتأّلق سامر بشارة (ابن مدينة الرامة)، 
النوع  هذا  ملثل  الغفير  اجلمهور  عطش  ليروَي 
من الفّن األصيل، واّلذي طالب باملزيد واملزيد.

تقريًبا، من  الّساعة،  على مدار ساعة ونصف 
أجمل  للموسيقى  "بيات"  قّدمت جوقة  الّزمن، 
وغناء،  عزف  من  املوسيقّية،  الفنّية  اللّوحات 
ا من الدفء  أسرت قلوب احلاضرين وأضفت جًوّ

واحلنني ملوسيقى وأغاٍن جميلة.
للموسيقى واإلنشاد،  معليا  جوقة   – "بيات" 
ميّيز  اّلذي  الشرقّي  املوسيقّي  املقام  اسم  حتمل 

متّيزت  غيرها. وبالفعل  عن  ِمنطقتنا  موسيقى 
"بيات" كتمّيز موسيقانا الشرقّية، وأكثر.

املايسترو  ومْهنّية  حرفّية  بكّل  استطاع  وقد 
ُيبهر احلضور ويشّدهم لسماع  سامر بشارة أن 
املوسيقّية، ويفّعلهم  الفرقة  اجلوقة وعزف  شدو 
خاّص  بأسلوب  الغناء،  في  املشاركة  من خالل 

يبرز الّرقي املوسيقّي. 
الّتالي:  الّنحو  على  العرض  برنامج  جاء  وقد 
"راجعة  العيد"،  شمس  بتشرق  "بكرا 
ع  "واقفة  مغندرة"،  يا  "تغندري  عضيعتنا"، 
"يا  احلالل"،  ابن  يا  هنا  "أنا  الّطلعة"،  راس 
دلع"، "يا لبنان دخل ترابك"، "عالبساطة"، "ع 
الّضيعة"، "زّي العسل"، "عالليلكي"، "عاشقة 
وغلبانة".. واختتامها مسك بكوكتيل رائع من 
أجمل أغاني الّصبوحة، مثل: "جيب املجوز"، 
"ع الّندا"، "حبيبة أّمها" وغيرها.. وكما تركت 
قلوب  في  بصمة  اجلوقة  تركت  بصمة  صباح 

ونفوس احلاضرين.
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وتأخذهم  اجلمهور،  تستقطب  اّلتي  املمّيزة  املعارض  احليفاوّية،  البلدّية  املتاحف  حتتضن 
خالل زيارتهم املعارض ومشاركتهم في ورشات معّدة جلميع أفراد العائلة، إلى عوالم فنّية 

وثقافّية متعّددة.
املدينة،  ُمتحف  في  غّنام  حّمودي  احليفاوّي  للمصّور  القاع“،  ”أهل  صور  معرض  وما زال 
الِفَلسطينّية في حيفا ما بني  الّزائرين، كما أّن معِرض ”الهندسة املعمارّية  يستقطب مئات 

الّسنوات 1930-1860“ في املُتحف ذاته، يستقطب اجلمهور، أيًضا.
أّما ُمتحف حيفا للفنون البحرّية، فيستمّر في عرض معرضني: ”القراصنة: العلم واجلماجم“، 

و“فنون الّسفن“.

“UHO�” q�«d*
(”پارك  املقّطع  متنّزه  وتطوير  ترميم  أعــمــال  انطلقت 
تشمل  حيث  دوًمنــا.   33 مساحة  على  املمتّد  كيشون“)، 
هذه األعمال ترميم نافورة املياه، استبدال العرائش القدمية، 
تثبيت نظام تكنولوجّي متقّدم للّري، تثبيت حنفّيات مياه 
صاحلة للّشرب، زراعة مساحات بالعشب األخضر واألشتال 
واألزهار، وغيرها من األعمال اّلتي تقوم بها بلدّية حيفا 
 900 نحو  إلى  قدرها  يصل  بكلفة  املقّطع،  نهر  وسلطة 

ألف شيكل.
الّنهر في خليج حيفا، على  يقع متنّزه املقّطع عند مصّب 
إذ  ـًا،  سنوّي الزّوار  ألوف  يقصده  الّصيد.  ميناء  من  مقربة 
أصبح موقًعا يجذب الزّوار لهدف الّتنزه والّترفيه واللتقاط 

صور للمناسبات اخلاّصة.
تصميم  يرّمم ويبنى وفق  املقّطع،  متنّزه  أّن  بالّذكر  جدير 

لِشركة الهندسة املعمارّية للحدائق ”ميلر بلوم“.
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على  ياهڤ،  يونا  احملامي  حيفا،  بلدّية  رئيس  رّد 
في  ُنشرت  قد  كانت  حامت خوري،  للّدكتور  مقالة 
العدد (297) 20 تشرين الّثاني/نوفمبر في صحيفة 
”حيفا“ وموقع ”حيفاِنت“، حتت ُعنوان: ”هل سيبقى 

امليدان في امليدان؟“.
مكاتب  وصــل  اّلـــذي  البلدّية،  رئيس  رّد  فــي  ــاء  وج
صحيفة ”حيفا“ ما يلي: ”قرأت مقالة الّدكتور حامت 
خوري، اّلتي نشرت عبر موقعكم وصحيفتكم، وارتأيت 

الّتعقيب؛
”من الّضرورّي الّتأكيد على أّن مسرح ”امليدان“، وكّل 
بتقوية االستهالك  ثقافّية من شأنها اإلسهام  مؤّسسة 
لتعزيز  منّصة  إتاحة  على  الّثقافّي، وتعزيزه، والعمل 
الّثقافات املختلفة، وستستمّر البلدّية في العمل لصالح 
جميع  من  الّثقافّية  برامجها  في  املسرح، وللمشاركني 

أنحاء البالد؛
إلى  حيفا  مدينة  حّولت  برئاستي،  حيفا،  بلدّية  ”إّن 
مدينة ثقافّية، ُتنتج وتستهلك الّثقافة، حيث حتتضن 
اِملهرجانات واملؤمترات الّدولّية الفريدة من نوعها، مثل 
املهرجان الّسينمائّي الّدولّي، اّلذي بادرُت إلى وشرعُت 

بتنظيمه عندما كنت عضًوا في الكنيست؛
إلنشاء وإقامة  املبادرين  من  كنت  ذلك،  جانب  ”إلى 
املسرح العربّي في حيفا، ولن أهدم ما ساهمت ببنائه!؛

”جتدر اإلشارة إلى أّن البلدّية، برئاستي، تدعم املسرح، 
إمياًنا منها بتوفير املنّصة للّتعبير عن اآلراء، وبالّتالي 
الّثقافّية األكثر دعًما  ”امليدان“، املؤّسسة  فإّن مسرح 
هذا الّدعم  أّن  بالّذكر  وجدير  حيفا،  بلدّية  قبل  من 
كرئيس  فترة وجــودي  خالل  مــّرات  ثالث  قد تضاعف 

للبلدّية؛
ُملزمة بالعمل وفًقا لتعليمات  البلدّية  ”ومع ذلك فإّن 
أّن  إذ  الّداخلّية،  وزارة  قبل  من  املخّولة  الّدعم  جلنة 
على  ومقبولة  معروفة  الّلجنة،  وتعليمات  توجيهات 

إدارة املسرح منذ سنوات؛
”إّن املجتمع العربّي جزء ال يتجّزأ من األسرة احليفاوّية، 
الّنشاط  من  احلّد  أو   األفــواه  كّم  على  أعمل  لم ولن 

الفّنّي ملسرح ”امليدان“.“

”UHO�„ q�«d*
ينطلق هذا العام مهرجان „عيد األعياد”، ويتمّيز 

باالحتفاء بـ 22 عاًما على انطالقه. 
”بيت الكرمة“ - املركز اليهودّي - العربّي وبلدّية 
حيفا ينّظمان هذا املهرجان لهدف االنكشاف وتطوير 
الّتسامح واالحترام املتبادل من خالل الّثقافة والفن. 
الّنسناس  وادي  حلي  يأتون  الــزّوار  ألوف  عشرات 
اِملهرجان  فّعالّيات  في  للمشاركة  العريق واملنطقة، 
وللّترفيه في االحتفاالت اّلتي تقام باألحياء واّلتي 
عــروض  املــســرح،  املوسيقى،  الفنون،  بــني  تدمج 
ولتذّوق  كونسيرتات،  نــدوات،  عروض،  لألطفال، 

األطعمة الفريدة اّلتي تقّدمها املنطقة.
ـــقـــادم  ـــوم اجلـــُمـــعـــة ال ســيــنــطــلــق اِملـــهـــرجـــان ـي
(11/12/2015)، وسيستمّر حّتى نهاية الّشهر 

ستقام  اِملهرجان  األسبوع، وبرامج  نهاية  عطل  في 
في „بيت الكرمة”، وادي الّنسناس، احلّي األملاني 

والبلدة الّتحتا.
أخذ  الكرمة”،  „بيت  مؤّسسة  مدير  رون،  أساف 
األديــان  بني  الّتسامح  رسالة  إيصال  عاتقه  على 
يتّم  ال  الّرسالة  هذه  حيفا،  مدينة  في  والّطوائف 
إيصالها عبر الكلمات إّال من خالل الفّن والّثقافة. 
من  سواء  كاّفة،  العربّية  اجلماهير  ”ندعو  وقــال: 
باالحتفاالت  لالشتراك  خارجها،  مــن  أو  حيفا 
املختلفة اّلتي تروق لكل ذوق، ألّن لدينا هذا العام 
العشرات من العروض سواء كان موسيقّية أو فنّية، 
الّشوارع..  في  اِملهرجانات  ثقافّية، رقص، وحّتى 
فشوارع حيفا ستزخَرف باأللوان وسوف متلؤها الفرحة 

بهذا العيد“. 
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“UHO�” q�«d*
إسكندر  جـــورج  احلــيــفــاوّي  املــمــّثــل  حصل 
الّذهبي“  ”القنفذ  جائزة  على  عاًما)،   36)
في  ثــانــوّي  دور  أفضل  لقاء    ،2015  –
الّدورين:  عن   ،2015 لعام  الفرينج  مسرح 
األب جميل والفتى األصّم تامر في مسرحّية 
”الطاؤوس من سلوان“، واّلتي أنتجها مسرح 
يد  املسرحّية أعدت وكتبت على  يافا. وهذه 
الكاتبة علما جنيهار، وهي ناشطة يسارّية. 

تعيش  مقدسّية  عائلة  حياة  املسرحّية  تروي 
ـًا في ِمنطقة سلوان، واّلذي يهّدد  واقَع االحتالل اخلبيث اّلذي يحصل يومّي
امللك  مدينة  واكتشاف  البحث  بحّجة  الِفَلسطينّي  الّتاريخ  وإزالــة  طمس 
داود.. األب جميل يحارب جمعّية ”إلعاد“، املسؤولة عن هذه احلفرّيات 

بكّل الّطرق املمكنة، وال يسمح لهم بأخذ البيت منه، مهما كّلف األمر.
املسرحّية من إخراج: سيناي بيتر وحني ألون، اشتراك بالّتمثيل: رميا جوابرة، 
سميرة سرية، احلائزة على جائزة ”القنفد الّذهبي“ - 2015 أيًضا، دوري 
أجنيل، دافيد بالنكا، أورتال أخينعيم، غابي ميوخس، وجورج إسكندر.

”القنفذ الّذهبي“ - 2015 ليست اجلائزة األولى اّلتي يحصل عليها جورج 
اسكندر، فقد حصل عليها عام 2014 لقاء دور الّشاعر أحمد رامي في 
مسرحّية ”أم كلثوم“، وعلى جائزة أفضل ممّثل بدور رئيسّي في مهرجان 
من  مواطن  قّصة  تروي  سليم“. وهي  ”سليم  مسرحّية  عن   ،2014 عّكا 
غّزة، ُيسجن في الّسجون اإلسرائيلّية، ويتعاون مع الّسّجانني على أمل أن 
ينال بعض املكاسب، فيصبح ُمخبًرا وُمتعاوًنا مع اإلسرائيلّيني، إذ وعدوه 
كانت  بزوجته وقد  ليلتقي  فترة سجنه  انقضاء  بعد  طولكرم  إلى  بترحيله 

حبيبة أخيه، إذ اختطفها من غّزة وتزوجها وهرب بها إلى طولكرم.
ويقول جورج عن عمله: أنا أعمل ما أحّب، وأضّحي بالكثير في سبيل 
القيام بعملي على أكمل وجه قدر استطاعتي، وهكذا حصلت على اجلوائز 

بفخر واعتزاز. 
وميضي جورج قائًال إّنه يعّد ملشروع مستقبلّي كبير، وهو تقدمي مسرحّية 

ُمترجمة، وقد يخوض جتربة إخراجها.
ويصفه  الكرمل،  محّطة  حّي  جلنة  رئيس  هو  إسكندر  جورج  بأّن  ويذكر 
باحلّي العريق اّلذي يحاول أن يعيد البهجة والرّونق إلى سّكانه. وقد تأّلفت 
الّلجنة منذ عامني، وتشاركه في عضوّيتها أميرة حّداد. خاّصًة أّن األهالي 
يعيشون في ظروف قاسية، نتيجة الّتقييدات من امليناء ومن سّكة احلديد، 
كأّننا نعيش في غيتو. ومضى يقول: إّن الّلجنة متّكنت من إقناع البلدّية 
زرعنا  ثّم  العاّمة،  املقاعد  ووضع  الّداخلّية،  الّشوارع  بعض  تعبيد  على 
للّتدوير،  البالستيكّية  العبوات  الستيعاب  األماكن  وأعددنا  األشجار، 
وحتضير أماكن للّنفايات. وعلى الّصعيد الّسّكانّي، فإّننا نعّد إلقامة نادي 
احملّطة 80، وسيعمل هذا الّنادي قريًبا. ونقوم بأعمال من شأنها إضفاء 
أجواء لطيفة ومريحة للّسّكان، مثل زرع الورود وتنظيف الّشوارع، وترميم 
الباصات تدخل  الإلنارة، وتسهيل املواصالت من وإلى احلّي، فقد كانت 
احملّطة في سنوات الّستني والّسبعني. وأمامنا املشروع الكبير بإقامة حديقة 
ألعاب لألوالد، وهذا املشروع لم ينّفذ ووعدنا مبيزانّية 2015 سيتّم ذلك.

“UHO�” q�«d*
الـ“ستاند أب“  نّحاس عرض  املمّثل والكوميديان أمين  يقّدم 
معاي“، وذلك  فارقة   ” اسم  يحمل  اّلذي  اجلديد،  كوميدي 
يوم غد الّسبت 5.12.2015، عند الّساعة الّثامنة والّنصف 

مساًء في قاعة ”كريغر“ في مدينة حيفا.
”حكحكي“  عــرضــّي  بعد  نــّحــاس  يقّدمه  ـــذي  اّل الــعــرض، 
مختلفة  مواضيع  يتناول   ،(2013) و“عقالن“   (2010)
اّلذي  كاخلوف  ساخرة.  بطريقة  الّشخصّية  حياتنا وحياته  من 
خارج  نفسه  مع  الِفَلسطينّي  كتعامل  يومنا،  في  يالزمنا 
جيل  من  أمين  اقتراب  واستعمالها،  العربّية  الّلغة  البالد، 
اّلتي  الّثيمات  من  ألوالده، وغيرها  تربيته  طفولته،  الـ40، 

يراها ”فارقة معاه“.
من اجلدير بالّذكر أّن العرض يتضّمن مقطعني مبرافقة الّدمى 
هذه  في  نّحاس.  بها  يتمّيز  اّلتي  البطنّي“  ”احلكي  وتقنّية 
املقاطع، سيستضيف د. سليم، طبيبه الّنفسّي، والّدمية اّلتي 
رافقته سابًقا، باإلضافة إلى دمية وشخصّية جديدة سيكشف 

عنها خالل العرض. 
عن اخلاصّية اّلتي يتمّتع بها عرض ”فارقة معاي“ من حيث 
بشكل  ”أحاول  نّحاس:  يقول  اختيارها،  ّمت  اّلتي  املواضيع 
ثّم  يرشدني، ومن  ـًا  خّط لنفسي  أرسم  أن  العروض  في  دائم 
أّن حياتنا مليئة  املّرة، فهمت  الّتفاصيل. هذه  أغوص داخل 
باألمور اليومّية اّلتي نتعامل معها بال مباالة شديدة، رّمبا من 
أجل حماية أنفسنا. فّكرت باألمور اّلتي تثير اهتمامي، قد 

تكون أموًرا عاّمة تعني كثيرين، إّال أّنها ستقّدم من منظوري 
الّشخصّي“. 

أّما بالّنسبة للّدمى، اّلتي ترافق نّحاس في عروضه، فيقول: 
”ما زلت أبحث وأقوم بتطوير نفسي في هذا املجال. إّن العمل 
الّدمى يتيح لي تقدمي طرحي بطريقة الذعة أكثر، فهي  مع 

اّلتي تتكّلم ولست أنا“. 
جتدر اإلشارة إلى أّن مجموعة من األشخاص تقف من وراء 
(مديرة  ديبينا  ماريا  وهــم:  معاي“،  ”فارقة  عــرض  إنتاج 
إضاءة  تقنّيات  ساوند“،  (”إف.إم.  سعيد  رانــي  إنتاج)؛ 
تشرنني  ساشا  إضــاءة)؛  (تصميم  طرابشة  فراس  وصــوت)؛ 
عامر  منّصة)؛  (إدارة  حسن  مراد  (دمى)؛  غالكو  وسيمون 

حليحل (مرافقة إخراجّية).

“ÁUF� W�—U�” ”U Ò�� s1√ ÊU�bO�uJ	«Ë q Ò
L*« ∫UHOŠ w� ¨X³ Ò��« Ìbž Âu¹

 …ezU�� vE�� —bMJ≈ Ã—u� q Ò
L*«
2015  ÂU???F???	  ¢ Òw????�????� Òc????	«  b??H??M??I??	«¢







422015 ‰Ë_« Êu½U� 4 WFL'«

 ©w�dA�« UHO� ÊË–Q�Ë WM|d'« b��� ÂU�≈® ≠ ¡U�ON�« u
√ œU�— aOA�«
لقد ابُتلينا في هذا الزّمن بأناس يفّتشون 
لينشروها  جنسهم،  ــنــاء  أب عــيــوب  عــن 
ويكشفوها أمام املأل، وال يلتمسون عذرًا. 
وقد تكون احلقيقة على غير ما نراها أو 

نسمع عنها. 
ولهذا ضرب لنا القرآن الكرمي قّصة موسى 
”الكهف“،  ــورة  س ــي  ف ــالم)  ــّس ال (عليه 
حني يقوم الرّجل الّصالح بخرق الّسفينة. 
فيعترض على ذلك موسى فيخبره الرّجل 
ملك  ــم  وراَءه بأّن  أعلمه  الله  أّن  الّصالح 
عابها  لذلك  ا  غصًب سفينة  ــّل  ك يأخذ 
عــورات  فتتّبع  بإيجاز)  القّصة  (نعرض 
ملنافاتها  الّناس من أسوء األخالق وأرذلها 
ملعاني األخوّة (كّلكم بنو آدم)، واألسوأ َمن 

يصدر أحكاًما دون الّتحرّي والّتحّقق. 
قال تعالى (يا أّيَها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإْن َجاَءُكْم 
َها  أَيُّ ــا  (َي ويقول  ُنوا)،  يَّ َب َفَت ٍأ  َب ِبَن َفاِسٌق 
 * نِّ  الظَّ ِمَن  يرًا  َكِث ُبوا  اْجَتِن َآَمُنوا  الَِّذيَن 
ِإْثٌم)، ألّن املطلب الّشرعي  نِّ  بَْعَض الظَّ ِإنَّ 
العفو  يغلب  أن  العباد  بني  الّتعامل  في 
ألخيك  ِالتمس  القائل:  كقول  واإلعـــذار. 
له عــذرًا  فــإن لم جتد  ــو سبعني عــذرًا،  ول
فابحث له عن عذر. ألّن املؤمن ال يفّتش 
لهم  ناصح  هــو  بــل  ــاس،  ــّن ال عيوب  عــن 
مؤمتن على أعراضهم وأموالهم وأنفسهم، 
ينصحهم في الّسر ويقبل منهم اعتذارهم. 
يطلب  ”املؤمن  منازل:  بن  الله  عبد  قال 
عثرتهم“.  يتبع  واملنافق  ــه،  ــوان إخ عــذر 
اعتذر  من  اعتذار  نقبل  أن  بنا  فاألولى 
إلينا من تقصير ملن ال يصّر على العداوة 
واخلصومة خلطأ حصل منه من املفروض أّال 
ا لعفو  يكون له رصيد في حاضرنا، طلًب
الله. قال رسول الله (ص): ”َمن أقال عثرة 
مسلم أقال الله عثرته“. فال تعتبر العفو 
والّتسامح وإعذار الّناس ذًال وهوًنا، بل في 

ذلك العزّة وعلو املكانة.
قال الّشاعر: 

قيل لي قد أساء إليك فالن
ومقام الفتى على الذّل عار 

قلت قد جاَءنا فأحدث عذرا    
دّية الذنب االعتذار 

ِاقبل معاذير من يأتيك معتذرا     
إن بر عندك فيما قال أو فجرا 

فقد أطاعك من أرضاك ظاهره     
وقد أجلك من يعصيك مستترا 
ذكر لنا ابن ماجة وأبي داود عن رسول الله 
(ص): ”َمن اعتذر إلى أخيه، ولم يقبل منه 
َمْكٍس“؛  مثل خطيئة صاحب  عليه  كان 
أي كان كَمن يغتصب حقوق الّناس ُظلًما. 
والّنسيان  اخلطأ  اإلنسان  طبيعة  من  ألّن 
قال  البشر.  من  أحد  ذلك  من  يسلم  وال 
خّطاء“.  آدم  ابن  ”كل  (ص):  الله  رسول 
بن  حاطب  عن  الرّسول (ص)  عفى  ولهذا 
بلتعة اّلذي حاول أن يفشي سّر رسول الله 
ا منه أّن بهذا الفعل  ـً (ص) للمشركني ظاّن
قد يحمي أهله اّلذين خلفهم من ورائه في 
الله،  لرسول  معتذرًا  حاطب  فجاء  مّكة. 
على  اّطلع  الله  ”لعّل  بقوله:  عنه  فعفا 
فإّني  لكم  بدا  ما  ِافعلوا  فقال  بدر،  أهل 

غفرت لكم“. وفي ذلك إشارة إلى أّن هذا 
وفي  الكثير،  ملجتمعه  ــّدم  ق الّصحابي 
وعفا  عذره  الله  فقبل  قصر  حالة ضعف 
عنه. قال رسول الله (ص): ”رفع عن أّمتي 

اخلطأ والّنسيان، وما أستكرهوا عليه“.
عند  ــاده  عــب عــن  ــي  ــان ــرّب ال العفو  ويظهر 
الوجه  على  ــادات  الــعــب بـــأداء  تقصيرهم 
املطلوب. قال رسول الله (ص): ”إذا نسي 
صومه..  فليتّم  شرب،  أو  فأكل  أحدكم، 
تترّسخ  وحّتى  وسقاه“.  أطعمه  الله  فإّن 
رسول  لنا  قّص  عقولنا  في  املعاني  هذه 
رجًال  ”إّن  فيها:  قــال  قّصة،  (ص)  الله 
أوصى  احلياة،  من  يئس  ملا  املوت  حضره 
حطًبا  لي  فاجمعوا  مّت  إذا  قائًال:  أهله 
كثيرًا، ثم أوروا نارًا، حّتى إذا أكلت حلمي 
وخلصت إلى عظمي، فخذوها فاطحنوها، 
لئن  والله  راح،  أو  حــاّر  ــوٍم  ي في  فذروني 
يعذبّنه  ليعذبّنه عذاًبا ال  عليه  الله  قّدر 
َم  ِل فقال:  الله.  فجمعه  العاملني.  من  أحد 

فعلت؟! قال: خشيتك. فغفر له“.
الله  لوصف  الكفر  ــل  ــرّج ال كــالم  فظاهر 
بالعجز وعدم القدرة على كّل شيء، وفي 
الباطن يظهر أّنه جاهل بقدرة الله لذلك ال 
بّد أن ننظر إلى سعة رحمة الله تعالى في 
عباده، من خالل ما ساقه لنا احلبيب كما 
عليه  تعرض  رجل  قّصة  الّترمذي،  عند 
ملا فعل  ليذكر عذرًا  القيامة  يوم  أعماله 
من ذنوب؛ ولكّنه يقّر مبا فعل ويقّر أّن ال 
عذر له فيما صنع، ألّنه كان ُمصرًا على 

معصية الله. 
قال رسول الله (ص): ”إّن الله يستخلص 
يوم  اخلالئق  رؤوس  على  أّمتي  من  رجــًال 
القيامة، فينشر له تسعة وتسعني سجًال، 
كّل سجّل مثل مّد البصر. ثّم يقول: أتنكر 
من هذا شيًئا؟ أظلمك كتبتي احلافظون؟ 
عــذرًا؟  ألــك  فيقول:  رب.  يا  ال  فيقول: 
إّن  بلى.  الله:  فيقول  رب.  يا  ال  فيقول: 
عليك  ظلم  ال  فــإّنــه  حسنة،  عندنا  لــك 
أّن  أشهد  فيها:  بطاقة  له  فيخرج  اليوم، 
ال إله إّال الله، وأّن محّمًدا عبده ورسوله. 
ما  رب  يا  فيقول:  وزنك.  أحضر  فيقول: 
فيقول:  الّسجّالت؟  هذه  مع  البطاقة  هذه 
الّسجّالت  فتوضع  ــال:  ق تظلم.  ال  ــك  إّن
فطاشت  كــّفــة.  فــي  والبطاقة  كــّفــة،  فــي 
الّسجّالت، وثقلت البطاقة، فال يثقل مع 

اسم الله شيء“.
لذلك علينا أّال نصدر األحكام على الّناس 
فرد  على  ال  نتثبت  أو  نتحّقق  أن  قبل 
ّممن  االعتذار  نقبل  وأن  جماعة،  على  وال 

قّصروا، ونعفو عن زّالتهم.

مجروح،  األديان صاحب ضمير  من  العديد  في  اإلنسان  يظهر 
يلسعه الّتذنيب، ميزّقه الّتبكيت، يعصره العجز، ويأكله الّشعور 

باحملدودية. وذلك من جرّاء:
دينّية  أوامر  بعصيانه  الفرد  اإلنسان  اقترفه  شخصّي  ذنب   -

َسَبتها اجلماعة إلى الله. َن
على  خطيئته  وزر  فوقع  األجداد  أحد  ارتكبه  جماعّي،  ذنب   -

األُّمة بأسرها. 
أو  ا  مادّيً عقاًبا  منطقّيته،  في ال  كما  ظاهره  في  األلم،  يبدو 
الّصاحلني. ويبلغ  ا. قد يتحّول فضيحة مرّة، متى أصاب  ّيً أدب
األلم أقصى الّال-عقلي املأساوّي، متى امتشقه الله نفسه، ومتّدد 
بتمام حرّيته وكمال حّبه املسالم على صليب األلم اّلذي ينزله به 

بنو البشر. ألعله لعنة دون نعمة؟ أو هو كلتاهما؟
يستمّد اإلنسان هذا املعنى من معتقداته الّدينّية أو الفلسفّية 
الكائن  ومنزلة  الله  صورة  ــدوره  ب يفضح  هذا  واملعنى  للوجود. 
معراج  في  والترقي  اخللقّي  املأزق  تخّطي  في  وتدرّجه  البشرّي، 
اإللهّية  هذه  األلم،  لعنة  صدى  البيبليا  ترّدد  الرّوحي.  الفهم 
ا يتّم بإرادة  املصدر واالنتساب. فالعذاب لم يزل قصاًصا إلهّيً
الله ومعرفته. األلم فضيحة غير مفهومة متى أصاب األبرار، 
لذا ُيكَثر الّنحيب لدى أتقياء الله، وتتكّثف محاوالت اكتشاف 
معنى األلم بإعطائه دور الّتنقية بالّنار أو دور امتحان األولياء، 
وصّحته  ماله  بفقدانه  وأّيوب  وريثه،  بتقدمة  إبراهيم  كامتحان 
وبنيه... وتبقى املفارقة في تصوير آالم ”مسكني الله“، كَمن 
به برص، تلك الّصورة البيبلّية النبوّية التي سيحّققها يسوع 

في موته على الّصليب.
العدل  محورها  قراءة  شبكة  وفق  يسوع،  ذبيحة  الّديانة  تطالع 
إلًها  امليتولوجيات،  في  كما  الله  تصوِّر  إّنها  واالستحقاق. 
اإلنسان  أَخضع  قد  الله  يكون  بهذا  ــاًنــا.  دّي ا  قاضًي مشترًعا 
المتحان االستحقاق في اجلنة. كان على اإلنسان أن يستحق 
في  البرارة  بحالة  الله  يبقيه  لكي  الله،  فيطيع  فيها،  البقاء 
بالعذاب  الله  فعاقبه  االمتحان.  في  سقط  ولكّنه  الفردوس. 
واملوت. لم َيُعد بوسع اإلنسان أن يدفع حياته، وهو املوّات بطبعه 
املخلوق، ثمًنا وفدية، للّتعويض والّتكفير. فكان ال بّد من بريٍء 
مطلق يحل محّل اإلنسان اخلاطىء، ويبذل حياته ليرضي الله.

وهذا ما حّققه يسوع بحسب منطق الّديانة، في ذهنّيات ثالث 
سهلة االنزالق إليها:

* ديانة اخلوف، وقوامها االحتماء وراء استحقاقات دم يسوع من 
أجل اّتقاء انتقام الله العادل.

* ديانة املصلحة، وقاعدتها تسكني غضب الله عن حتويل حياة 
اإلنسان اخلاطىء جحيًما في الّدنيا اآلخرة.

الّدينّية  املمارسة  كمّية  احتساب  الّشريعة، ومنطلقها  ديانة   *
رصيٍد  لرصد  حسابات  دفتر  وفتح  املسيح  بذبيحة  املشفوعة 

تقويٍّ كاٍف.
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** إنسان صالة اخلوف: 

اقترفها.  ذنوب  عن  الّتكفير  واجب  الّصالة  في  اإلنسان  يرى 
ار. ُيصوِّر إنسان  ُيسّيره إليها منطق اخلوف من الله القوّي اجلّب
ا، ويكون هو إنسان االنصياع، إّنه عبد  اخلوف الله معبوًدا ُمرعًب

الله.
** إنسان صالة املصلحة: 

أداة  الّصالة  في  يــرى  الكرمي.  اد  ــوّ اجل سخاء  يستدّر  بصالته 
ارتزاق ووسيلة ربح. يكثر منها لتكثر بها منافعه. يحوم حول 

املقّدسات لنيل مكارم الّسماوات.
** إنسان صالة االسترضاء: 

ذاته  يستحضر  لذا  عنه،  اإللهّي  املعبود  تخّلي  يخشى  هو 
أمام  ــرّدد  ي إلهه.  ــرة  ذاك بصالته  ط  لينشِّ الّسماء  شاشة  على 
العزّة اإللهّية الئحة ممارسات موقوتة، يتقّيد بالّشريعة اإللهّية 

كضمانٍة أكيدة حلقوٍق له على املولى. 
مشتركات  على  الّثالثة  هــذه  الّصلوات  إنسان  ــاذج  من تلتقي 
ا). الله  ا (ميتافيزيقّيً ّيً أساسّية هي تصوير الله معبوًدا ما-ورائ
هو موضوع حاجة اإلنسان. ال يصّلي اإلنسان لتغيير ما في 

ذاته، بل ليسترعي انتباه الله ولتغيير ما في معبوده اإللهّي 
الّسماوّي لصاحله.

أّما إنسان صالة احلّب، فيندفع بعشٍق إلهيٍّ إلى لقاء إله احلب 
فأحّب  سبق  اّلذي  اإللهّي  باحلبيب  لقاء  فعل  صالته  اخلالص. 
اإلنسان أوًّال. يسعى إنسان صالة احلّب مبنطق املجانية، بحرّية، 
إلى لقاء اآلب في ابنه يسوع بقوّة الروح. الله هو أٌب يحب دون 
َتماٍت وحركاٍت  حساب، يحنو دون ارجتاع. ليست صالة احلّب َمتْ
به إنسان صالة احلّب هو  إّن كّل عمل يقوم  ة رموز، بل  أو سلَّ
حضور  وبحالة  بالله،  دائم  تواصل  بحالة  لكونه  صالة،  فعل 
لله، وأقام  يته ”جواًبا“  مستدام فيه، بعدما أصبح املؤمن بكّل

الّثالوث في قلبه. 
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اإلنسان  يسوع.  ذبيحة  لقراءة  واإلرضاء  الّطاعة  مفتاح  يعتمد 
أهان الله فكان ال بد من تصحيح العالقة بينهما وتسويتها 
يتضرّع  األولى.  اآلدمّية  اإلهانة  فعوَّض  يسوع،  به  قام  ما  وهذا 
إلٍه صنعْته تصوُّراتهم، فال عجب أن يخذلهم ألّنه  إلى  الّناس 

صنيعهم. 
هذا الّتدّين مبعث تشويهاٍت أربع:

ا عدمي  ّيً ِج ًدا منتقًما أو ُمحاَسْب * تشويه صورة الله، بتحويله سيِّ
الّشفقة. يقول: إن كان الله ال يغفر إّال بعدما يؤّدي اإلنسان له 
ما عليه، فما معنى االّدعاء أّنه رحيم؟ ويقول: إذا قضت عدالة 

الله بأن يعوِّض اإلنسان، فأّي معنى ملغفرة الله؟
ًة تكفيرّيًة يعوِّض  * تشويه صورة يسوع: بتحويله ضحيًة ذبيحّي
شخصه  غنى  من  يسوع  يفرغ  عنهم.  ــدًال  وب اخلطأة  عن  فيها 
أّن  األمر  وحقيقة  خادم طائع.  دور  إلى مجرّد  رسالته  وتتقّلص 
يسوع ال أوامر عنده يتقّيد بها، بل هو التزم مشروع حّب اآلب 

حّتى الّنهاية من أجل حترير اإلنسان.
تشفع  وساطة  سة  مؤسَّ بتحويلها  الكنيسة  صــورة  تشويه   *

باإلنسان وتصاحله مع الله. 
* تشويه صورة العالقة مع الّثالوث: إذ يقوم منطق الّتدّين على 
لصالح  الله  في  تغيير  إحــداث  على  بقدرته  اإلنسان  اعتداد 
اإلنسان. فتصير عطايا الله املجانّية مستحّقات ُملزِمة، على 
الّتأثير  على  اإلنسان  بقدرة  ويتمّسك  للبشر.  مها  ُيقدِّ أن  الله 

في الله. 
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لعنة  الّصليب  في  جماعات،  أم  ــراًدا  أف ــرون،  اآلخ يرى  فبينما 
احلّب. ال  املسيحّي، يسوع  فيه  يرى  ا،  إلهّيً أو قصاًصا  َقَدرِية 
بل  بالعذاب،  يسوع  ُيشيد  ال  به،  د  ُيهدِّ وال  األلم،  الله  يهوى 

بني.  يذوب حناًنا على املعذَّ
عذاباٍت  فليس  حمله،  إلى  يسوع  يدعو  ــذي  اّل الصليب  أّمــا 

وآالًما، ألّن الّصليب قوامه ثالث:
* خيار اإلنسان احلّر للقيم اإلجنيلّية بصدٍق وعمٍق وفي أساسها 

احملّبة.
الّناس قضّية سامية تعرض  * اعتناق هذه القيم وَحملها إلى 

عليهم كمال الوجود وسرّه وأسبابه.
* الّثبات في عيش هذه القيم بأمانة حّتى الّنهاية مهما كانت 

الّصعاب، وبالرّغم من كّل ترهيب أو اضطهاد.
احلب  في  وللّثبات  حب.  شهادة  هو  املسيحّية  في  الّصليب 
الّصبر،  الوفاء،  األمانة،  املثابرة،  اإلجنيل:  في  دة  متعدِّ أسماء 
َيلقى األلم كامل معناه، فيتعانق  القيم  الرجاء... بسبب هذه 
ل األلم بدون حب،  مع الفرح، ويفضي إلى رجاء القيامة. أّما حتمُّ

أو بدون قيم، فال يحمل في ذاته أّية قيمة خالصّية. 
متّثل  وعلى  الّصليب،  ــّر  س فهم  على  يساعد  ــن  وَم مــا  كــّل 
جوهر احلّب فيه، هو مسيحّي. وكّل ما يتنّكر له يكون حالة 
عماووسّية سابقة لّلقاء الّشخصّي مع يسوع. أو هو باٍق في ما 
كشف  بعد. بصليبه  الفصحي  الزّمن  يبلغ  ولم  العنصرة  قبل 
يسوع للعالم بأّن الله أباه، هو أبانا، يهبنا روحه اّلذي يرشدنا 
إلى كّل احلّق، ويثبت بوصلة البشرّية صوب ِقبلة احلرّية والكرامة 

ّية اّلتي رسم يسوع دربها بصليبه. اإلنسان
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ـــن  ـــّح ـــل ـــــّدم امل ـــــق ي
واملـــوســـيـــقـــي فــرج 
واملــخــرج  سليمان، 
أمير  نــزار  املسرحي 
اجلمعة  يوم  زعبي، 
 (11.12.2015)
في حيفا، عرضهما 
والبصرّي  املوسيقّي 
”وحل“،  اجلـــديـــد 
ــصــف  ـــــــــــذي ي وال
ــًة واحــــــدة في  ــل ــي ل
الـــوطـــن الــعــربــّي، 
تـــتـــلـــّخـــص فــيــهــا 
السياسّية  أزمــاتــه 
ـــة،  واالجـــتـــمـــاعـــّي

وحتّطم أحالم التنوير والتغيير التي رفعتها الثورات العربّية. 
البيانو، إلى  وسيقّدم املوسيقي فرج سليمان عمله املوسيقّي على آلة 
للفنانات رنا خوري، منى حّوا، ميساء ضّو ورهام  اداء غنائي  جانب 
خوري. ويقول سليمان أن ”وحل“ هو جتربة موسيقّية جديدة من حيث 
أنها توازن بني املاّدة املوسيقّية والتعبير البصرّي االدائّي الذي سيشترك 
فيها 11 ممثًال وممثلة وُيخرجه الفّنان أمير نزار زعبي.“ ويضيف سليمان 
أن ”العمل يعالج أسئلة وتخّبطات حاّدة وخالفّية يتم تناولها ونقاشها 
بني كل إنسان عربّي وآخر ويترتب عنها شروخات وانقسامات على كل 
الوقوع  لهذه األسئلة دون  التطرق  املستويات، والتحدي األساسي هو 
نزار  املخرج  أما  اجلاهزة واملستهلكة.“  الكليشيهات واالدعاءات  في 
أمير زعبي فقد اعتبر هذا العمل ”مرثّية موسيقّية للوطن العربّي ورحلة 

حداٍد مسرحّية.“
األّول  عرضه  بعد  لسليمان  الثالث  املوسيقي  العمل  ”وحل“  وُيعتبر 
”تسجيل دخول“ والثاني ”ثالث خطوات“، كما مشاركته في مهرجان 
”بيانو سيتي“ في مدينة ميالنو اإليطالّية وإقامته الفنّية في العاصمة 
الفرنسية باريس. أما املخرج نزار زعبي فقد أخرج عدًدا من املسرحّيات 
أبرزها ”إذ قال يوسف“ و“جدارية“ محمود درويش.  ُيذكر أن ”وحل“ 
التعاون األّول بني سليمان وزعبي، وذلك بعد مسرحّية األطفال  ليس 

املوسيقّية ”عيد نص الربيع“ ومسرحّية ”غربنا البحر“. 

“UHO�” q�«d*
احلالي،  األسبوع  مطلع  رومانيا،  من  البالد  إلى  عاد 
مؤّسسة  عــام  مدير  شليوط،  عفيف  والفّنان  الكاتب 
”األفق“ للّثقافة والفنون في حيفا، بعد أن شارك للّسنة 
الّثالثة على التوالي في مهرجان ”ليفيو ريبرينو“ الّثقافي 
ـًا في مدينة بيستريتسا في  املسرحّي، واّلذي يقام سنوّي
لذكرى  تخليًدا  االسم  هذا  عليه  أطلق  رومانيا، واّلذي 
األديب الّروماني ليفيو ريبرينو، ابن مدينة بيستريتسا. 
الّسنتني  فــي  شــارك  شليوط  أّن  بــالــّذكــر  اجلــديــر  مــن 
املاضيتني في هذا  املهرجان، وّمت خالل مشاركته األولى 
استضافته في متحف بيستريتسا البلدي، حيث ُتليت 
إنتاجاته  وبعض  األدبّية  سيرته  املتحف  جــدران  على 

األدبّية، بالّلغتني: اإلجنليزّية والعربّية.
متحور برنامج املهرجان لهذا العام حول األدب الرّومانّي 
حيث ّمت دعوة أدباء رومانّيني من كاّفة أرجاء رومانيا 
بوخارست،  في  القومي  واملسرح  واملترجمني  والّناشرين 
الّشعر  انطولوجيا  بإصدار  االحتفال  املهرجان  وّمت خالل 
الّرومانّية  بالّلغتني:  مــؤّخــًرا،  صــدر،  ــذي  اّل الرّوماني 
الّنشر  دور  إصــدارات  استعراض  ّمت  كما  واإلجنليزّية. 
إصداراتهم  أحدث  الّناشرون  عرض  حيث  رومانيا،  في 
األدبّية، كما ّمت استضافة محّررو صحف ومجّالت أدبّية 

رومانّية.   
كان  حيث  العام،  هــذا  خــاص  باهتمام  شليوط  حظي 
املشارك الوحيد في املهرجان من خارج رومانيا، إضافة 

إلى الوفد الّصيني، وقد ّمت الّتعاقد مع الكاتب عفيف 
على  رومانيا  في  الّنشر  دور  إحــدى  قبل  من  شليوط 
الّرومانّية  الّلغة  ترجمة مسرحّيته ”مبوت إذا مبوت“ إلى 
وإصدارها في كتاب، كما ّمت الّتعاقد مع إحدى املجّالت 
قصصه  من  مجموعة  نشر  على  رومانيا  في  األدبّية 

القصيرة، بعد ترجمتها إلى الّلغة الّرومانّية. 
الّشاعَر  املهرجان  انعقاد  فترة  شليوط خالل  التقى  كما 
دور  وأصــحــاب  ومترجمني  كوسما،  ــل  دوري الّروماني 
نشر ومندوبني عن إدارة املسرح القومي في بوخارست، 
في  ثقافّية  مؤّسسات  وفّنانني ومديري  وأدباء  وشعراء 
الّتعاون  دراسة سبل  الّلقاءات  هذه  رومانيا، وّمت خالل 

الّثقافي والفّني.
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والكرازة  االسكندرّية  بابا  الّثاني،  تواضروس  البابا  ــارة  زي ــارت  أث
ًا  ـ إعالمّي حــراًكــا  املــاضــي،  ــوع  األســب في  الــقــدس،  ــى  إل املرقسّية، 
متواضًعا وسجاًال برزت معامله، بشكل أساسي،  في مواقع التواصل 
ياته لم يشذ عن  االجتماعي، وفي الصحافة املصرية، وهو بكل جتّل
اتها، رغم مرور  سيناريوهات املاضي املتشابه والتي بقيت على طّي

العقود واختالف النّجارين والعقد!
 فمن عارض الزّيارة التجأ إلى ضرورة التمّسك باملوقف الّتقليدي 
الرّافض للّتطبيع العربي مع إسرائيل، ومن برّرها وقبلها لم يعتبرها 
خطوًة تطبيعّية، بسبب ما ساقه البابا واملتحّدثون باسم الكنسّية 
القبطّية، كمعطيات وضرورات حّتمت مشاركة الوفد الكنسي في 
جنازة أحد أعمدة هذه الكنيسة في الّشرق، األنبا أبرام، واّلذي شغل 
منصب مطران القدس والّشرق األدنى، ملّدة جاوزت العقدين من الزمن، 
عرفته فيها املدينة، كشخصّية جليلة وكإنسان صالح أحّب الّناس 

فبادلوه احلّب والّتقدير.       
لن يعترض أحد على حّق املنتقدين الغّيورين على مصلحة فلسطني 
ّية، من أن يناقشوا هذا القرار أو  أو املدفوعني مبشاعر  قومّية عرب
البابا تواضروس  ذاك، ال سّيما إذا كان على رأسه شخصّية مبقام 
ينسى  ال  أن  يجب  ولكن  والعاملّية،  احمللّية  مكانته  وفي  الّثاني 
هؤالء، أن الرّئاسة الرّوحّية للكنيسة القبطية هي اّلتي بادرت في 
العام 1980، إلى إعالن موقف واضح تبّنت من خالله ضرورة عدم 
إلى  مصر  في  أتباعها  ودعت  اإلسرائيلّي،  االحتالل  مع  الّتطبيع 
التوّقف عن زيارة األراضي الفلسطينّية املقدسة، حتى لو كان ذلك 
يعني حرمانهم من أداء فريضة احلج إلى أقدس مقّدساتهم على وجه 

املعمورة.
لم يكن، برأيي، البابا تواضرس والّناطقون باسم الكنسّية القبطّية، 
بحاجة إلى ذلك اخلطاب التبريري والّدفاعي، حني اجتهدوا وشرحوا 
ّية  وكرّروا، أّن الوفد الكنسي سيصل إلى القدس في مهّمة إنسان
زيارة  ليست  لذلك  وهي  اإلميــان،  في  رفيقهم  وداع  في  وللمشاركة 
رسمّية، كما قالوا، وال ميكن اعتبارها تطبيًعا، وأكّدوا أّن الكنيسة 
1980 من عهد  العام  املعلن منذ  القبطية ما زالت على موقفها 

البابا الرّاحل شنودة.    
من  تستثيره  وما  الّتطبيع  قضّية  حول  كثيرًا  املاضي  في  كتبنا 
إّن  وقلنا  وموضوعّية،  مسؤولة  مبساطر  يعالج  لم  ولغط  ــات  أزم
االستبقاء على هذه املسألة وكأّنها ”مفهوم“ بديهّي ومطلق، و“حالة“ 
واضحة ليست بحاجة إلى تفكيك أو تدقيق مجّدد أو تنظير، يؤّدي 
ا إلى خلط ما هو في صالح األهداف املرجتاة من املناداة لعدم  ـً ّي عمل
الّتطبيع، وما  يضّر بهذه األهداف؛ فالضبابية القائمة، منذ نكسة 
العرب الوسطى، ما فتئت تزوّد املغرّضني بفرص االستفتان، وتتيح 
للمزايدين هوامش مظّللة لتفريغ نزواتهم والّتستير على عقمهم في 

زوايا هذه الّتعميمات امللتبسة والّصراخ الكاذب.
 لن تنجح مقالة أسبوعّية بوضع مسح شامل لهذه املسألة وال دراسة 
وافية ينبش فيها الباحثون عن جذور املطالبة بوقف الّتطبيع مع 
إسرائيل احملتلة، ويضعون تقييمات معرفّية، بعيدة عن الّتسطيح 
ّية، ويستعرضون الوسائل اّلتي اعتمدت على  أو اإلغراض أو االنتقائ
مّر العقود، واملناهج اّلتي أقرّت، إذا أقرت! واإلجنازات اّلتي حتّققت، 
منع  يستمر  أن  يجب  وكيف  إسرائيل  بها  ُمنيت  التي  واخلسائر 
الّتطبيع ومن يحظره ومن يجيزه، وما إلى ذلك من أسس ال ميكن 
بدونها أن نأمن اخلسارة أو ندرأ بؤس االنتحار؛ فأنا أتصوّر أّن قضّية 
الّتطبيع، كما مارسها العرب، من قادة ومؤّسسات وشعوب، على 
مّر الّسنني، كانت على األغلب، مجرّد انصياع أعمى لصرخة منفلتة 
من أّمة عاجزة ”استضبعها“ مُنجز املشروع الّصهيوني منذ بداياته، 
تائهة وهرولت قاصرة، بني أنظمة حكم استبدادّية  فخرّت كقطعان 
إلى  أفضت  أحالًما مخصية،  وّلدت  قبلّية  أو  وانقالبات عسكرّية 
ما نراه اليوم من مشاهد فرقة دموّية وسطوة اخلناجر وعربدة البارود.        
ا  عصًي كان  فلقد  العاّمة،  مبفاهيمها  الّتطبيع  قضّية  عن  وبعيًدا 
علي أن أفهم من هاجموا البابا بسبب زيارته للقدس، وليس فقط 
إّمنا  الزيارة،  لتلك  كمبرّرات  ء  األجــالّ الّسادة  قّدمها  اّلتي  لألسباب 
كممارسة حق لهم وجلميع املسيحّيني العرب، الذين يرغبون ألسباب 
ّية ودينّية، بأداء فريضة احلج في القدس وبيت حلم وغيرها من  إميان
أماكن مقّدسة في ديانتهم، والتي حتظى بإجماع مسيحّي ومبكانة 

فريدة وممّيزة في قلوب املؤمنني، وال مثيل لها أو 
بديًال عنها في العالم. 

رحم الله البابا شنودة، ففي إحدى خزائن صالوني 
ًة أهدانيها  ما زلت أحتفظ وأعرض مسبحة فضّي
الّثامن  القاهرة في  بزيارة مقرّه في  يوم تشرّفت 
برفقة  كنت   .1998 عام  األّول  كانون  عشر من 
فيصل  القائد  الّنبيلة  واملواقف  الرّؤيا  صاحب 

احلسيني، واّلذي قرّر زيارة البابا شنودة وحّثه على ضرورة استثمار 
الكنيسة القبطّية في بعض قطع األرض غير املستغّلة في القدس، 
اإلسرائيلّية،  البلع  ماكنة  قبل  من  مصادرتها  على  يخاف  واّلتي 
وحّثه كذلك،على ضرورة فتح باب احلجيج املصري إلى القدس ملا في 
الفلسطينّي  للوجود  وتثبيت  وسياسّية  اقتصادّية  منافع  من  ذلك 
املهّدد بشكل كبير وملموس. كانت اجللسة في حضرة البابا ممتعة 
واحترمه  السياسّية،  مواقفه  وثّمن  البابا  أحّب  ففيصل  وطويلة، 
كإنسان موسوعّي كبير وفّذ، وباملقابل عّبر البابا عن عشقه للقدس 
الّدماثة  ومبنتهى  لكّنه،  لفيصل؛  الكبير  تقديره  وعن  ولفلسطني 
والكياسة، اعتذر عن تلبية ما طلبه الفيصل، ووجهنا إلى ساسة 
القبطّية  الكنيسة  أّن  الزّمن، وذلك بعد أن أفهمنا  مصر في ذلك 
ُمحرجة في هذه املسألة وواقعة حتت طائل املزايدة القومّية والّطعن 
في هوّيتها الوطنّية املصرّية العربية، وهي لذلك ليست بحاجة إلى 
هذه املجازفة، وطلب أن نحاول مع من بيدهم مفاتيح القرار، فزرنا 
الباز  أسامة  املستشار  قابلنا  وبعده  األعمال جنيب ساويرس،  رجل 

وانتهينا عند من كان وزير خارجّية مصر، عمرو موسى.  
األعوام  مرّت  احلسيني،  فيصل  رحل  الزّيارة  تلك  من  عامني  بعد   
ًدا  سّي زال  ما  وامللتبسة،  واملفروضة  املجزوءة  مبفاهيمه  والّتطبيع، 
ا، وإسرائيل متضي في غّيها وزّيها وتعرف الفارق بني الّتراب  ومرِهًب
والّسراب، يينما تنفّلق القدس كنواة مشمشة مستكاوية وتنكمش 

في الليالي، حّتى أصبحت أصغر من جنمة وأبهم من فكرة.
لقد فهمنا أّن األصل في املسألة واملنطق في الّنداء األّول بعد الهزمية، 
كدولة  عنها  ــادة  اإلف وحجب  املعتدية  إسرائيل  معاقبة  استهدف 
مارقة ومعربدة، ال يجب أن  تقطف ثمار خطاياها واحتاللها ألرض 
العرب، فبعد أن كانت الّصرخة: قّطعوها، صارت في اليوم الّسابع: 

قاطعوها!  
هكذا أسعفت احليلة قبل حوالي اخلمسني عاًما، حني كانت إسرائيل 
مزعومة وفتّية، وللعرب دول وقادة وجامعة، واليوم.. من سيقّيم لنا، 
الّتطبيع وما هي مصالح فلسطني  الفلسطينّيني، ما معنى  نحن 
أوطــان   في  مهزومون  باسمنا  ليفعله  ذلــك  نترك  وهــل  الوطنّية؟ 

مهزومة، أو ناصحون من مجتمعات مأزومة؟        
فأحبونا يا عرب قليًال، ألّننا بحاجة إلى بعض الورد، بعد أن أهلكتنا 
القرود اجلائعة، وأبهجونا، يا بشر، قليًال،  الّدببة ورقصات  ضمات 
الّتماسيح  دموع  خنقتنا  أن  بعد  الّسحر  ُقبالت  إلى  نشتاق  فكم 
خّيامكم،  برباعيات  قليًال،  عجم،  يا  وأسعفونا،  احملارق،  وأدخنة 
فعسانا نستر صفحات صدورنا العارية، أو رّمبا، اتركونا جميعكم، 

فنحن أدرى بطريق آالمنا ودروب آمالنا.
مفهوم  ــورة  ع الّثاني  تواضروس  البابا  ــارة  زي مجّدًدا  كشفت  لقد 
الّتطبيع وتصّدعه، وأظهرت حاجتنا، أكثر من أي وقت مضى، إلى 
العالء  الضرورة  وإلى  أصله،  من  معرًّفا  يكن  لم  ما  تعريف  إعادة 
بطن  إلى  تعالوا  إلّي،  تعالوا  تنادي:  فهي  ووجعها  القدس  صرخة 
احلصان، فأنا لست طروادة وال أسطورة، تعالوا وال ترموني بقبالت 
صباحكم  لينبلج  صــدري  على  وناموا  تعالوا  املنفّية،  شهواتكم 
ويسيل حليبي على جباهكم املتشّققة املنسّية، تعالوا وادخلوني، 
فأنا غمدكم الزّاهي، وال تخافوا، فمن دخلني حرًا أخرجته حرًّا وسّيدا 
تقوله  ملا  تستسلموا  وال  عروستكم   زلت  ما  فأنا  تعالوا  كالّنور، 
يعشقون  زالوا  ما  فربعي  العالم،  أحرار  يا  إلّي،  تعالوا  الّشعراء، 

الّصحراء ورائحة الوأد في ساعات الّشفق. 
وأخيرًا، أهًال بك، أّيها البابا اجلليل في القدس، فبحضورك، أنت 
فيها عطر زهي وّضاء، وطعم يشبه طعم  للّصباح  وصحبك، كان 
حاول  البهاء،  من  نقطًة  للقدس  أعدمت  بحضوركم  واحلرّية؛  اخلالص 

ويحاول الغزاة إطفاءه في كل يوم وليل.
 فعد إليها متى تشاء وال تعتذر.  
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منذ ثمانية أعوام تقفز الدراما الّتركّية من جناح إلى آخر 
في العالم العربّي. وهناك من ربط هذا الّنجاح بإعجاب 
املواطن العربّي باملواقف الّسياسّية الّتركّية الّداعمة 
واملناهضة  الفلسطينّيني  حلقوق  وخصوًصا  للعرب، 
في  يرى  آخر  بعض  هناك  لكن  إسرائيل.  لسياسة 
املسلسالت الّتركّية َغزوًا وخطرًا على املواطن العربّي.

إلى  فيه  الّتطرّق  ّمت  ــّي،  إذاع ثقافّي  لنقاش  دعيت 
الّتركّية، واّلتي باتت في حقيقة األمر، تشّكل  ّية  الّتلفزيون املسلسالت 
ا في احلياة اليومّية لكثير من املشاهدين العرب. زميلي  ـً عنصرًا مهّم
في الّنقاش ذهبت به أفكاره إلى البعيد، حيث وصف املسلسالت الّتركّية 
ولم  ّية.  العرب القيم  ضرب  عوامل  من  عامل  وأّنها  ثقافّي،  غزو  بأّنها 
أستغرب أبًدا من موقف هذا الزّميل، فقد سبق لي وقرأت مقابلة أجرتها 
صحيفة خليجّية مع املخرج املصري خالد يوسف، اّلذي تفّتقت عبقرّيته 
بشكل كبير جًدا، حيث اعتبر املسلسالت الّتركّية تهديًدا لألمن القومي 
هذه  ”إّن  القول  إلى  الّثقافّية  بفلسفته  وذهب  لطيف“.  ”يا  العربّي.. 
املسلسالت تعتبر خطرًا يحدق باجليل الّناشئ العربّي ألّنها ”مجموعة 

قيم مغايرة متاًما ملنظومة قيم املتلّقي واملجتمع العربّي“.
ّية، وال سّيما األمريكّية  والّسؤال اّلذي يطرح نفسه: هل املسلسالت الغرب
واملكسيكّية تتالقى مع قيمنا العربّية ومفهمومنا الّثقافّي، وهل هذه 
املسلسالت حتاكي قيم البيئة واألسرة في املجتمع العربّي؟ ملاذا لم نسمع 
من أصحاب احلملة على املسلسالت الّتركّية أي انتقاد على املسلسالت 

ّية، أم أّن هناك أهداف أخرى وراء شّن هذه احلملة؟. الغرب
ولو تعرّضت املسلسالت الّتركّية النتقادات فنّية لكان األمر عادًيا، فمن 
ّية وأي عمل  حّق الّناقد الفّني الّتعبير عن رأيه في املسلسالت الّتلفزيون
فّني آخر. لكن أن يصل األمر بالبعض ظلًما في وصف اإلنتاج الّتركي 
بأّنه غزو ثقافّي وخطر على األمن القومّي العربّي، فإّن هذا قّمة الغباء 

ألسباب عديدة منها:  
املشاهد  حملاكاة  األولى  بالّدرجة  إنتاجها  ّمت  الّتركّية  املسلسالت  أوًّال:   
أّنها  أي  اإلجتماعّية،  بحياته  املتعّلقة  األمور  في  ومخاطبته  الّتركي 
ا ملا يسّمى  ـً ّي انعكاس لعادات وتقاليد املجتمع الّتركي، وال عالقة نهائ

ُظلًما وزورًا بالغزو الّثقافّي. 
ّية، بل ّمت ترجمتها إلى  ا: الدراما الّتركّية لم تترجم فقط لّلغة العرب ًي ثان

لغات أخرى حيث تعرض املسلسالت الّتركّية في 76 دولة.
ّية، هي اّلتي أدخلت هذه املسلسالت   رابًعا: شركات اإلنتاج الفّني العرب
إلى مجتمعنا العربّي، وبالّتالي هي املسؤولة بالّدرجة األولى عّما تتضّمنه 

املسلسالت من أمور ُينظر إليها كسلبّيات في مجتمعنا العربّي.
ثالًثا: لو كان لهذه املسلسالت رّدة فعل سلبّية في الّشارع العربّي، ملا 
ّية بالّتهافت على شراء املسلسالت الّتركّية،  جترّأت شركات اإلنتاج العرب
كّلما  ألّنه  اإلنتاج،  لِشركات  البوصلة  هو  العربّي  املواطن  وأّن  سّيما  ال 
هناك  كان  كّلما  معّينة،  مشاهدة مسلسالت  في  عالية  الّنسبة  كانت 
ما  وهذا  املسلسالت،  هذه  مثل  بشراء  اإلنتاج  لشركات  أكثر  تشجيع 

يحدث بالفعل مع املسلسالت الّتركّية. 
حقيقة أخرى ال بّد من ذكرها، وهي أّن املسلسالت الّتركّية تتمّيز بأربعة 
قوّة  ّية:  العرب املسلسالت  غالبّية  إليها  تفتقر  األهمّية  غاية  في  أمور 
املسلسالت،  في  الّطبيعة  توظيف  الّتمثيل،  في  الرّائع  األداء  اإلخراج، 

وأخيرًا الّتقنيات الفنّية املستخدمة في املسلسالت.
في  مألوفة  غير  الّتركّية،  املسلسالت  في  مشاهد  هناك  تكون  قد 
مشاهد  أو  البلدّية،  في  املدني  الــزّواج  مشاهد  مثل  العربّي،  مجتمعنا 
هذه  لكن  اخلمرة.  لشرب  مشاهد  أو  الــزّواج  قبل  وحمل  جنسّية  لعالقة 

املشاهد تتضّمنها أيًضا مسلسالت غربية.
الّنواحي،  ا من جميع  ـً ّي فن يتّم فقط   أن  تقييم أي مسلسل يجب  إّن 
وال يجب أن يحاكم مخرج املسلسل ألّنه لم يأخذ بعني االعتبار العادات 
باستثناء  (طبًعا  ــرى،  أخ وتقاليد  عــادات  أّي  أو  ّية،  العرب والّتقاليد 
الّتجريح)، ألّن الفّن من حّق أصحابه والعادات والّتقاليد من حّق الّشعوب. 
ولذلك ال يجوز الّذهاب، بعيًدا، في خيالنا للبحث عن اتهام حلالة فنّية 

متعّلقة بذوق املشاهد.
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الكالم،  فائِض  في  الوقوِع  من  دائًما  ــاذر  أح ألّنني 

فسأحتّدث إليك ال عنك؛
فسيكون  موضوًعا،  وليس  ذات  لي  بالّنسبة  وألّنك 

كالمي رسالًة إليك وليس ديباجًة في مديِحك؛
وألّنك معّلمي وصديقي وُقدوتي الّلغوّية، أراني، وإن 

حتّدثُت إليك، حتّدثت إلّي.
منُذ ُقرابِة الّشهرين وأنا مشغول مبا سأقوله لك هنا، 
أحسب كلماتي، أقيسها وأفّصلها على مقاِسك أنَت 

ال أقّل وال أكثر. 
ال أزال مسكوًنا أّيها األستاذ بالّسؤال: كيف جعلَت 
قصيدًة  ال  لنا  مفتوحة  جّنة  ّية  العرب الّلغة  موضوع 
ًة في الكتاب؟ وكيف يّسرت لنا درب الوصول  عصّي
الّنحِو  معارج  ُتدمينا  أن  دون  وأفيائها  واحاتها  إلى 

والّصرِف!
كيف استطعت أن تخرج الّلغة من الكتاب وتضعها 
كرغيف اخلبز الّشهّي على طاوالتنا، فأحببنا الّطعم 

إلى يومنا هذا؟
أصدقاَء  ومّنا  الّلغة  من  جتعل  أن  استطعت  كيف 

أوفياء أنقياء؟
ومن  أسطورتها،  من  الّلغة  تنزع  أن  استطعت  كيف 
وهذه  البهاء  بهذا  لنا  وأحضرتها  املتجّهمِة  صورتها 

احليوّية؟
ُعّشاقها  ظلِّ  ثقِل  من  تخّلصها  أن  استطعت  كيف 
الرّديئني وأساتذِتها املتبّجحني وتستدرجها إلى صّفنا 
ٌة، محسوسٌة،  على مدار خمس سنوات، فإذ بها واقعّي

ملموسٌة، منكُث فيها ومتكث فينا براحة وانسجام؟
كيف استطعَت أن تخدعنا إلى هذا احلّد فإذ بالّلغة 
اّلتي أهديتنا هي احلياة نفُسها. وهي نحن. وهي ما 

كّنا وما سنكون!
املُنتقاُة بعقلّية اخلبيِر  كان الكتاب حّجًة، ونصوُصه 

ال بنفسّية الّتالميذ، مجرّّد تذكيرٍ. 
لَك ولنا أْن نخرج من ُحدوِدها إلى ُنزهة أبعد منها، حّد 
نسيان نقطة البداية. كنَت تصحُبنا في رحلة غنّية 
للقاء بشعراء وُمبدعني ال يأتي الكتاب على ذكرهم 

ألسباب اعتقدوا أّننا ال نعرفها!
كّنا نفهم إشاراِتك الّضمنّية وكالَمك دون أن حتكي. 
خمس سنوات من الِعشرة كافية للتلميذ كي يفهم 

معّلمه من نظرة أو إمياءٍة أو ابتسامة مواربة. 
يعرفون  اّلذين  أولئك  فئتني،  على  موزّعني  نكن  لم 
وأولئك اّلذين ال يعرفون. بل كّنا جميًعا نعرف كثيرًا 

في الّلغة، و مّنا َمن عرف أكثر! 
أهديتنا املعرفَة. واألهّم، ُسبَل الوصِل إليها.

استطعَت أن تنقَل شغفك بالّلغة إلينا، لتتحّول طاقُة 

الّلغِة الهائلة مع الوقت إلى طاقِة حياة، وإلى مهارة 
على  قدرٍة  إلى  شبيِهه،  وبني  األصيل  بني  الّتمييز 

ّية ال ُتخطئ إّال فيما ندر. الّنقد احلاّد وذائقة جمال
وشّكلت  كوّنتنا  اّلتي  الّلطيفة  القوى  بني  من  كنَت 
فضُل  لك  كان  بالّسؤال.  املُمسَك  املشاكَس  وَعينا 
عاٍل  موضع  وفي  واملعرفة  العلم  مسار  في  تثبيتنا 

من احلياة؛
ا وأًبا مبعانَي أخرى؛ ـً كنَت لنا أًبا لغوّي

نقول كما  أب“  ”لغَة  نقول  أن  معك  ممكًنا  صــار 
 ”لغَة أم“!

وحدك  تتمّتع  أّنك  نفِسك  وبني  بينك  اعتقدَت  رّمبا 
بامتياز الّنظر إلى ما صارَه تالميُذك، تسأل في كّل 
مرّة نلتقي ”أين وصلت“، و“ماذا تفعل هذه األّيام؟“. 
ال، لم تكن وحدك هناك، كنُت أنظر قبالتك إليك، 
لي  أّن  أشعُر  كنُت  ومعّلمي.  أستاذي  ما صاره  إلى 
حّصة فيما تفعله. امتلئ فخرًا وكبرياء كّلما قرأت 
اسمك ُمقرًنا بخبر إصدار جديد. كنُت أقرأ ما تكتبه 
بشغف، وكنُت ألتقط اإلشاراِت أيًضا. ومؤّداها أّن الّلغَة 
متحوّلٌة متطوّرٌة غير جامدة، ال ُتطيق احلبس في منت 
الضّيقِة،  املتقادمِة  املباني  األسَر في  القواميس، وال 
وأّن لألدِب صورًا تولد وصورًا متوت، وأّن الّشعَر يبهُت 
ميوتون  الّشعراَء  وأّن  ذاته،  املُقام  في  مكوُثه  طال  إذا 
رحاب  في  وارتاحوا  املرآة  في  أعجبتهم صورتهم  إذا 

نصوصهم، أطول ّمما ينبغي.
الكتابِة  في  ــوَن  أك أن  األستاذ  أّيها  منَك  تعّلمت 
على  أرسو  ال  وُمجّدًدا،  ُمحدًثا  املعرفِة  وفي  عموًما 
برّ، وال أستكني لزاوية فيء. أغادر الّنّص اّلذي أبلغه 
إلى نّص لم أكتبه بعد، من نّص حسبُته فتًحا إلى 

آخَر أحسُبه.
، وأّن املعرفَة ال تنتهي.   ألّنك عّلمتني أّن الّلغَة ال حتدُّ
مساحة  في  كذلك  واإلبـــداع  الّلغة  فضاء  في  وكما 

احلياِة.
أحني قامتي لك ولعطائك لي وألبناء جيلني أو ثالثة. 

شكرًا لهذا العطاء؛
شكرًا أّنك معّلمي إلى اآلن؛ 
شكرًا أّنك أهديتني العرفان. 

وأعدَك أن أحفظ الوديعة.
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”بيت  ومؤّسسة  مسرح  قضّية  تابعت  أن  منذ 
في حيفا عبر زاويتي ”سّطر يا قلم“  الكرمة“ 
في صحيفة حيفا منذ العدد الّصادر بتاريخ 4 
أّيار 2012، وأخص بالّذكر قضّية تعيني مدير 
فّني غير عربي وغير مّلم بالثقافة العربية في 
الوسط  باهتمام  الكرمة، والقضّية حتظى  مسرح 
البالد  في  ّية  العرب بالثقافة  مهتم  وكــّل  الفّني 
وتأييدهم لطرحي املتعّلق بهذه القضية بالذات. 
احلائط  بعرض  ضربت  الكرمة  بيت  إدارة  أّن  إّال 
القرار، وأصرّت على  كّل التوجهات لتغيير هذا 
قرارها باستمرار املدير الفني الّسابق في عمله، 

ورافضة أن تعترف بخطئها. 
في  الكرمة  تراجع مسرح  النتيجة؟  كانت  فماذا 
قام  التي  اته  مسرحّي معظم  حتــَظ  ــم  ول ـــه،  أدائ
بإخراجها املدير الفّني السابق بالنجاح، وحّتى لم 
الثقافية على  الفنية في السلة  الّلجنة  تصادق 
املسرحّيات  قائمة  ضمن  املسرحّيات  تلك  إدراج 
الّسلة  عروض  قائمة  ضمن  عرضها  ميكن  التي 
إدارة  استمرّت  ذلك  ورغم  املدارس.  في  الثقافية 
بيت الكرمة بعنجهّيتها رافضًة االعتراف باألمر 
على  غّيور  كّل  بنصيحة  األخذ  ورافضة  الواقع، 

ّية.  املسرح والثقافة العرب
على  اعتراضي  موّضًحا سبب  حينه  في  كتبت 
هذا الّتعيني، بأّن املدير الفّني للمسرح هو املوّجه 
والقائد والرّؤية، هو مبثابة الهوّية الفنية واملرجعّية 
في  يحمل  أن  يجب  لهذا  للمسرح،  الثقافّية 

اته معاني احلضارة واألصالة والّتاريخ.  طّي
إلى  مجّدًدا  ُعــدت   2015 نيسان   17 وبتاريخ 
”حيفا“  جريدة  عبر صفحات  املوضوع  هذا  طرح 
اخلطوة  هي  ”ما  عنوان  حتت  مقالي  خــالل  من 
ذاته  الفّني  املدير  استقالة  قرار  بعد  القادمة؟!“، 
من منصبه كمدير فّني ملسرح الكرمة، وال أخفي 
عليكم أّن هذا القرار أعاد لي الّثقة بالكلمة، وأّن 
تؤتي  أكتبها  التي  الكلمات  وأّن  تؤّثر،  الكلمة 
من  والّتغيير  الّتأثير  على  قادر  وأّنني  ثمارها، 
لم  األمر  بأّن  وكتبُت في حينه  أكتبه.  ما  خالل 
يدهشني وهذا القرار هو نتيجة حتمّية ألّن إدارة 
بيت الكرمة ال ميكنها أن تفّكر بشكل مغاير، وال 
ميكنها أن تأتي بأفكار إبداعّية ومبادرات جديدة، 
ألّنها بعيدة كّل البعد عن واقعنا الّثقافي واألدبي، 
وألّنها تفّكر بإعادتنا إلى عهد الوصاية من خالل 
خطوات ال أفهمها، وال أفهم سبب الّصمت من 
قبل قادتنا وممثلينا في البلدّية إزاء ما يجري في 

هذه املؤّسسة، وال أفهم سبب صمت أعضاء إدارة 
وما  جرى  ما  حول  العرب  الكرمة  بيت  ومجلس 
اليوم أضيف،  يجري في هذه املؤّسسة، وها أنا 
املراقبة  جلنة  تقرير  نشر  اآلن  حّتى  يتم  لم  ملاذا 
في بيت الكرمة، رغم أّنه ّمت تسريب معلومات 
املؤّسسة.  تلك  في  هــزّة  ُحتــدث  أن  ممكن  خطيرة 
مجّدًدا  عاد  ضو  سليم  الفنان  أّن  علمت  اليوم 
القرار  وهذا  املسرح،  لهذا  الفنّية  اإلدارة  ليتسلم 
بحد ذاته هو اعتراف واضح من قبل إدارة بيت 
أّنهم أخطأوا، وها هم يحاولون تصحيح  الكرمة 
اخلطأ من خالل تعيني سليم ضو لهذا املنصب. 
من اجلدير بالّذكر أن سليم ضو تسّلم سابًقا هذا 
جناحات  حينه  في  يحّقق  أن  واستطاع  املنصب، 
ملفتة للّنظر، من ضمنها إنتاج مسرحّية ”رأس 
اململوك جابر“ للكاتب الّسوري الراحل سعد الله 
مهرجان  في  جوائز  ثالثة  والتي حصدت  وّنوس، 
كما   .1989 العام  في  عّكا  في  اآلخر  املسرح 
حّققت  والكبار  للّصغار  مسرحّيات  بإخراج  قام 
فّكر  اّلذي  ”الرّجل  منها:  للنظر،  ملفتة  جناحات 
لنفسه“، ”حارق املعبد“، ”اجلّالد واحملكوم عليه 
باإلعدام“، ”القّطة الوحشّية“، ”احملامي فطني“، 
في  تعرض  كانت  التي  املسرحّيات  من  وغيرها 
عدد  كان  حينه  في  ولكن  البالد.  أنحاء  كاّفة 
املمّثلني حوالي 9 ممثلني، من ذوي اخلبرة والتجربة 
التي  املساحة  سليم  سُيمنح  فهل  الغنّية. 
من أزمته  ستؤّهله إلخراج مسرح ”بيت الكرمة“ 
دامت  ما  مطروًحا  سيبقى  الّسؤال  هذا  ّية؟  احلال
فهنالك  نهجها،  تغّير  لم  الكرمة“  ”بيت  إدارة 
في  الكرمة“  ”بيت  تساؤالت عديدة حول جدّية 
يهودّي   – عربّي  مرَكز  إلى  املؤّسسة  هذه  حتويل 
بالفعل، ال أن تستخدمه كشعار لتجنيد األموال 
من قبل املؤّسسات الرّسمية والصناديق الّداعمة 

في اخلارج. 
في  طرحته  الــذي  الّسؤال  إلى  العودة  أوّد  وهنا 
مقالي الّصادر بتاريخ 4 أّيار 2012، أّن مدير 
منذ األزل ال ميكن أن يكون  عام ”بيت الكرمة“ 
إّال يهودًيا، علمًا أّن مؤّسسة ”بيت الكرمة“ من 
ّية – يهودّية؛ وحّتى حتّقق  املفروض أن تكون عرب
الشعار  حتّول  وأن  الواقع،  أرض  على  األمر  هذا 
فعل،  ــى  إل ”التعايش“  ــو  وه أال  ترفعه  اّلـــذي 
عليها أن تغّير الّنهج الّسابق، نهج الوصاية، أم 
أّن مفهوم التعايش في ”بيت الكرمة“ هو ليس 

ذات مفهوم الّتعايش الذي نفهمه نحن؟!
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جمعْتني قبل سنوات قليلة، سهرٌة أنيسٌة جًدا، بعدٍد من طالباتي وطّالبي 
الّسابقني في الكلّية العربية للّتربية (دار املعلمني آنذاك) في حيفا، الذين 
أنهوا دراستهم ما بني سنة 1964 وسنة 1975.  كان ذلك في إطار رحلٍة 

ملتقاعدي وزارة املعارف من اجلليل واملثلت، إلى مدينة إيالت.
متّكنُت من معرفة الكثيرين منهم رغم األخاديد اّلتي حفرَها نهُر األّيام في 
بعد  رؤوسنا  شعر  من  تبقى  ما  على  املتراكم  الزّمن  غبار  ورغم  وجوهنا، 
ًيا،  نهائ بّددت حضورَه   أو  زحَمته  فخّففت  العمر  سنواُت  به  أن عصفت 
إعتمرْته  الذي  الرأس  غطاء  رغم  وكذلك  المعة،  الغابُة صحراَء  فأصبحت 
الفجوَة  َجَسَر  في مساٍر  جميًعا،  إليهم  يقفز  قلبي  أّن  بعُضهّن. شعرُت 
الزّمنيَة الفاصلة بني يوم تخرّجهم ويوم تالقينا في إيالت. حتّلقوا حولي 
في قاعة الفندق وتضّمخ جُوّ القاعة بعبق ذكرياٍت دافقة، جتّسَد بعُضها 
باهتماٍم متعّطًشا  بقصٍص ونوادر وحكاياٍت ذات صلة بي. كنُت أصغي 
رّنانة  ضحكًة  أعتقُل  فال  يقولون،  ما  مع  أتفاعُل  وكنُت  املزيد،  لسماع 
ِتها حاملًة معها رسالَة تشجيٍع  يقتضيها املوقُف، بل أطلُقها على سجّي

لآلخرين كي يدلوا هم أيًضا بدلوهم.
سمعُت الكثيَر من القصص والّنوادر التي قد أتعرّض لها في مقال الحق، 
ًيا عند واحدة منها كانت قد ملست مشاعري بصورة  لكّني سأتوّقف حال
خاّصة، وسأرويها لكم متاًما كما سمعُتها من أحدهم وبلسانه أيًضا، حيث 

قال لي: 
مدرسة  في  متمرّن،  كمعّلم  عندي  درٍس  ملشاهدة  أتيَت  عندما  ”أتْذُكُر 
املعّلمني  دار  في  العملّية  الّتطبيقات  فترة  إّبان  ّية،  االبتدائ املثّلث  جت 
العرب قبل نحو أربعني سنة؟“.  لم ينتظر محّدثي جواًبا مّني، لكّنه تابَع 
حديَثه قائًال: ”كانت زيارُتك تلك هي آخر ما توّقعُته على اإلطالق، وذلك 
لسببني: حّصة سابعة أي متأّخرة جًدا ودرُس ديٍن إسالمي. قلتُ  لنفسي، 
لعّل األستاذ حامت خوري قد أخطأ الّطريق. تقّدمُت نحوك قبل أن جتلس، 
وهمسُت في أذنك: ”هذه حّصة دين إسالمي“. أجبتني بهدوء ”أعرُف ذلك، 

وقعُت  قد  أّنني  شعرُت  درَسك“.  أكمْل  تفّضل 
في ورطة، ألّني لم أحّضر الّدرَس خّطًيا كما هو 
مطلوب من طالب دار املعّلمني كمعلمني متمرّنني، 
وألّن معلوماتي في الدين اإلسالمي كانت ضحلة 
للغاية وال متّكنني من املناورة أو اإلبداع. شعرُت أّن 
يُت لو وَضْعُت لغًما  درسي كان خبط عشواء، ومتّن

حتت مقعدك ألرتاح منك“.
قّصته  ليتابع  عــاد  ثم  قليًال  محّدثي  سكَت 

قائًال: ”َقرُْع اجلرِس وََضَع حّدا لدرب آالمي. خرجُت من غرفة الّصف منهارًا. 
تقابلني  أن  توّقعُت  فاشًال.  كان  درسي  أّن  أمامك  أعترف  أن  ــرّدد  أت لم 
غير  والّتأنيب.  والّلوم  العتاب  كلمات  أذنّي  في  وتصّب  متجّهم  بوجه 
قلَت لي:  ا جًدا، حيث  بدا لي غريًب افتتتحَت حديثك معي بسؤاٍل  أّنك 
”أتدري ما الفرق بني الّطبيب واملهندس واملعّلم؟“. حّيرني سؤالك ولم أفهم 
قصدك، فتابعَت حديَثك  قائًال: ”غلطُة الّطبيب يا عزيزي ال ُتصلَّح ألنها 
ُتدفن حتت الّتراب، وغلطة املهندس تبقى ماثلة للعيان، أّما غلطة املعّلم 
ميكن تصحيحها غًدا“. فهْمُت الرّمَز وسألُتك بتلّهف على الفور: كيف 
أستطيع أن أصّلح غلطتي؟ فقلَت لي أّنك سُتلقي علّي مهمَة دراسة ثالث 
ا واجتياز إمتحان بها،  سوٍر من القرآن الكرمي مع الّتفسير املُعتَمد إسالمّيً
للّدين  ًما  معّلً الله  رحمه  (كان  صّباح  توفيق  األستاذ  من  سَتطلُب  وأنَك 
واملرجَع  الّثالث  الّسور  تلك  يختار  أن  آنذاك)  املعّلمني  دار  في  اإلسالمي 

الّتفسيري، وأن ُيشرف بنفسه على االمتحان“.
عاد محّدثي للتوّقف قليًال عن احلديث وبدا كأّنه يعيش مرّة ثانية تلك 
ذلك  في  جنحُت  ”لقد  عريضة:  بابتسامة  قال  ثّم  البعيدة،  الّلحظات 
االمتحان، لكن جناحي األكبر كان بانفتاحي على القرآن الكرمي واالستمتاع 
بقراءته لغًة وقَيًما وعبادًة، على امتداد العقود األربعة املاضية، وأنا مديٌن 

لك بذلك...“.
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ــواضــح في  ــار والــّنــقــص ال ــع ــاع األس ــف لــعــّل ارت
الوحدات الّسكنّية واألراضي الّالزمة للبناء في 
مدينة حيفا من العوامل اّلتي جتعل قرار اقتناء 
األصعب  املهام  أحد  منزل  أو  مسكن  شــراء  أو 
شّك،  ودون  اليوم،  شباب  يواجهها  بات  اّلتي 
ا في حياة الّشاب بعد  ـً قرار مثل هذا يعّد هاّم

أن وجد شريكة حياته.
يتّم  حني  ــا،  وضــوًح أكثر  ــور  األم تكون  ولكي 
الّسكنّية  الوحدة  أو  العقار  وفحص  معاينة 
املعاينة  ــّم  تــت حيث  ثانية“،  ”يد  ــة  ــول املــأه
”جولة  مثل:  بسيطة،  وآلّيات  بطرق  والفحص 
والّتراخيص في  املستندات  البيت، فحص  في 
في  الهندسة  وقسم  والبناء  الّتخطيط  جلنة 
الّشراء لعقار جديد في  البلدّية“. أّما إذا كان 
مقاول“  من  ”أي  اإلنشاء  أو  الّتخطيط  طور 
أو  ّية  مرئ غير  مبّكرة“  ”مبيعات  يعني  فهذا 
ملموسة، تعتمد على صورة خرائط ومخّططات 
ومناذج لوحدات سيتّم إنشاؤها على يد املقاول، 
هو  وهذا  األوراق“،  على  ”شراء  يتّم  وبالّتالي 

القرار الّصعب ألّي زوجني.
باالعتبار  أخذها  يجب  أسئلة  عّدة  هنا  وأطــرح 
الوحدة  شــراء  على  املــقــاول  مــع  ــاق  ــف االّت قبل 

الّسكنّية اجلديدة:
وأين تسجيل  األرض  ملكّية  تفاصيل  ما هي 
حقوق البائع؟ هل حقوق البائع خالية من الرّهن 
للبنك  االمتياز  حّق  عدا  ما  االمتياز،  حّق  أو 
اّلذي أعطى القرض للمشروع؟ هل هذه احلقوق 
مسّجلة في دائرة األراضي؟ وفي دائرة تسجيل 
البائع  حقوق  كانت  إن  ــو)؟  ــاب ــّط (ال ـــي  األراض
ُمسّجلة، فهل بإيجار رسملة؟ وهل متّت جميع 
الّتنمية بني دائرة الّتسجيل  الّشروط في عقد 
له من  باملوعد احملّدد  البائع يفي  والبائع؟ هل 
دائرة الّتسجيل من ناحية جدول الزّمن لتنمية 
البائع  اّتخذها  اّلتي  اخلطوات  هي  وما  العقار، 

إلطالة شروط الّتطوير؟!
بأّي مرحلة أصبح املشروع؟ هل قّدم طلب رخصة 

بناء؟ هل أُعطي قرار جلنة، والخ ..
البناء؟  مــشــروع  ــرافــق  ي ممـــّول  بنك  هــنــاك  هــل 
أو  البنوك  ترافقها  البناء  مشاريع  فأغلبّية 

ّية، مثل ِشركات الّتأمني. مؤّسسات مال
األرباح  ضريبة  دفع  من  إعفاًء  البائع  ميلك  هل 

كون املمتلك خاّص مبعاملة جتارّية؟!
ما هو زمن تسليم الّشّقة املتوّقع؟

إيفاء  فحص  وهل  للمشروع،  املنّفذ  املقاول  َمن 
يحمل  هل  سابقة.  أخــرى  مشاريع  في  املقاول 

املقاول تصنيف مالئم؟
هو  ما  واملخزن؟  الّسّيارة  موقف  موقع  هو  ما 
لِشركة  الّتابع  ّي  الكهربائ ل  احملــوّ غرفة  موقع 
موقع  الّنفايات.  غرفة  موقع  هو  ما  الكهرباء؟ 

مجّمع الغاز وكم يبعد عن الّشّقة؟
هل يحاول البائع وضع قسم من نفقات تنمية 

املشروع على عاتق املشترين؟
لدى  شّقة  أو  بيت  لشراء  الّتسجيل  يتّم  حني 
مسوّق أو وسيط للمشروع، عليكم الّتأّكد من 
محاٍم  مع  كامل  بتنسيق  تتّم  اخلطوة  هذه  أن 
مختّص للمشترين، وهذا بدوره يرافقهم بتنفيذ 

الّصفقة.
ألّي  املباشر  الّدفع  ممنوع  الّتذكير:  يتوّجب  كما 
حّتى  الّشراء،  عقد  على  الّتوقيع  عند  قسط 

إيفاء جميع الّشروط الّتالية:
* قد ّمت منح رخصة بناء، وأّن الّتخطيطات في 
الرّخصة مماثلة لتلك اّلتي في مخّططات البيع، 
والّتأّكد بأّن زيادة البناء ليس في األساسّيات. 
ميكن الّتفاوض مع املقاول على تعويض مناسب 
و/أو تنفيذ الّشروط القانونّية الستمرار الّصفقة.

* إذا حصل املقاول على مصادقة ضريبة الّدخل 
بشأن اإلعفاء من دفع ضريبة األرباح.

* ما هو الّضمان اّلذي يقّدمه املقاول مقابل أّي 
قانون  حسب  أّنه  الّتأكيد  مع  سيدفع.  قسط 
البيع للّسكن، يجب تأمني استثمار املشترين. 
وال يسمح للمقاول أن يتسّلم مبلًغا أكبر من 
يتّمم  حّتى  اإلجمالّي  املبلغ  قيمة  من   7%
أموال  لتأمني  القانون  في  الواردة  الّشروط  أحد 
املشترين. فقط في هذه احلالة يجب الّتأّكد أّن 
من  أعلى  هو  املشتري  سيدفعه  اّلــذي  القسط 
%7، ويودع بأكمله عند محامي البائع كوصّي 
الّصفقة، حّتى  الّطرفني في  باسم  على األموال 

تتّم جميع الّشروط املُّتفق عليها. 
في حال عدم وجود رخصة بناء، وأثناء الّتوقيع 
الّشّقة  سعر  يكون  أن  يجب  االّتفاقّية  على 
مرتبط مبؤّشر مدخوالت البناء منذ موعد إعطاء 
على  الّتوقيع  موعد  منذ  وليس  البناء  رخصة 

االّتفاقّية.
كّل األقساط اّلتي يدفعها املشترون يجب أن يتّم 
ذلك بواسطة قسائم دفع يصدرها البنك املقرض، 
وممنوع دفع أّي قسط إّال بواسطة قسيمة الّدفع. 
فقط تلك الّدفعات بواسطة القسائم هي اّلتي 
حتتسب كدفعات على حساب القيمة، وتخّول 

املشتري بضمان كّل قسط يدفعه. 
إليكم أنواع الّضمانات:

املرافق  املقرض  البنك  من  البنكّي  الّضمان   .1
ملشروع البناء، إذا لم يتّم حتويل ملكّية املشتري 
أو أّي حّق آخر في الّشّقة كما هو مّتفق عليه 
على  ــرض  ُف رهــن  بسبب  البيع،  اّتفاقّية  في 
عليها  ُتبنى  اّلــتــي  األرض  على  أو  الّشقة، 
البائع،  إجراءات ضّد  بسبب جتميد  أو  الّشّقة، 
قرار  أو  تصفية  ــرار  ق األمــالك،  باستالم  ــرار  ق
أو  البائع  أُعطيت ضّد  تعيني حارس قضائّي، 
ضّد صاحب األرض املفروض، أو ألّي سبب وجد 

به مانع تاّم لتسليم احليازة بالّشّقة.
2. أّمن املقاول نفسه وسّجل املشتري كمستفيد 
استعادة  يتسّنى  حّتى  الّتأمني  بوليصة  في 

أمواله في أّي من احلاالت اّلتي ذكرت أعاله.
3. سّجل البائع امتيازًا من الّدرجة األولى على 
الّشّقة و/أو على جزء نسبّي منها بحّق املشتري.

و/أو  الّشّقة  على  حتذيرّية  مالحظة  سّجل   .4
على جزء نسبّي من األرض بحّق املشتري.

5. نقل ُملكّية أو حّق آخر في الّشّقة، أو جزء 
نسبّي منها على اسم املشتري، في حني أّنها 

خالية من أّي رهن أو حقوق لطرف ثالث.
من وجهة نظري كمحاٍم أمّثل شركات املقاوالت 
لشقق  مشترين  ــثــل  وأم ــاء،  ــن ب مــشــاريــع  ــي  ف
الذهبي“  ”الّضمان  ــإّن  ف ــرى،  أخ مشاريع  في 
للمشترين، في حالة أّن بناء الّشّقة أو العمارة 
هو  بعد،  يبدأ  لم  الشّقّ ة  فيها  ستقام  الّتي 
بوليصة  من  املستفيد  أو  البنكي  الّضمان 

الّتأمني.
هنالك  مــقــاول،  مع  اّتــصــال  اّتفاقّية  كــّل  في 

شروط جتارّية، على 
يّتفق  أن  املشتري 
املقاول  مــع  عليها 
مثل  ـــســـوّق،  امل أو 
نوع  الــّشــّقــة،  سعر 
األرضّية، حتسينات 
ــادة  ــي الــّشــّقــة، زي ف
ــاء  ــرب ــكــه نـــقـــاط ال
ــــخ... ومــع ذلك  وإل

هنالك الكثير من البنود في االّتفاقّية، تخّص 
الفرع املالي. وبالرّغم من ذلك هي ليست شروًطا 

ّية بحت. جتارّية، إّمنا شروط قانون
املقاول  مع  والبيع  الّشراء  باتفاقّية  الهام  اجلزء 
هو اجلزء القانونّي، حيث إّن هذا اجلزء هو احملرج 
واملهم في االتفاقّية. في هذا اجلزء ترد الّشروط 
الّتعويض  وشروط  الّتسليم،  ملوعد  الّتنظيمّية 
في حالة الّتأخير، موعد إنهاء عملّية الّتنمية 
في املشروع، مواعيد تسجيل املشروع في دائرة 
القطعة  تسجيل  ــروط  ش ـــي،  األراض تسجيل 
في  يشمل  ماذا  الّطابو،  في  مستقّلة  كوحدة 

الّلوائح املّتفقة في البيت املشترك وغيره.
املبكرة  ــل  ــراح امل ــي  ف ـــه  أّن على  الّتأكيد  مــع 
للمبيعات، وحّتى قبل ترخيص البناء، ال يحّدد 
ولذا  للمشتري.  الّشّقة  لتسليم  موعًدا  املقاول 
يسمح القانون للمقاول بالّتأخير حّتى 60 يوًما 
من يوم الّتسليم املّتفق عليه في االّتفاقّية، في 
املقاول  ُيلزم  املوعد  هذا  بعد  تأخير  أّي  أّن  حني 
حتديد  إمكانّية  عليه.  املّتفق  الّتعويض  بدفع 
مبلغ الّتعويض مسّبًقا مسموح حسب القانون 
أو الّتعويض حسب الّتقنّيات احملّددة في قانون 

البيع (سكن).
أّنه في موعد تسليم  الّتشديد على  املهم  من 
بها  ــوا  جتــوّل أن  ــعــد  وب للمشترين،  ــة  ــّق ــّش ال
وفحصوها مع ممّثل املقاول، ووّثقوا الّتسليم مع 
تفصيل العيوب املوجودة بها، يجب عدم إعادة 
ّمت  أّنــه  إثبات  يتّم  حّتى  للمقاول  الّضمانات 
الّتوقيع على اّتفاقّية إيجار بني املشتري إلدارة 
الّتسجيل (في حالة أّن األرض هي أرض إدارّية) 
مفّصلة  حتذيرّية  مالحظة  تسجيل  يتّم  أن  أو 
األراضي.  تسجيل  دائرة  في  املشترين  لصالح 
في حال عدم تنفيذ أّي من الّشروط أعاله تنقل 
الضمانات إلى أيدي وصي ما حّتى يتّم تنفيذ 

الّشروط املّتفق عليها.
قاسية  اّتفاقّيات  نواجه  األحيان  من  كثير  في 
املائلة ملصلحة املقاول، وهو يحاول بدوره أن يزيل 
ّية تصليح العيوب أو اخللل.  عن نفسه مسؤول
اتفاقّيات  أخضع  املشرّع  أّن  نتذّكر  أن  علينا 
تعريفّية  أحكام  وهناك  للقانون،  والّشراء  البيع 
غير  ُكتب  لو  حّتى  عليها  االشتراط  ميكن  ال 
ّية  املسؤول فترة  مثل  االّتفاقّية،  ــل  داخ ذلــك 
أو  إخراج  احلقوق،  بتسجيل  االلتزام  والفحص، 
استثناء أجزاء من العقار املشترك وغيرها. ومبا 
أّننا نتحّدث عن قرار مهم في احلياة، وبخطوة 
مادّية مهّمة جًدا ال تقتصدوا باملال، بل اهتّموا 
بطريقة  شّقة  لشراء  مختّص  قانونّي  بتمثيل 

آمنة وهادئة.
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الفّنان  على  االختيار  وقع 
مــديــًرا  ليكون  ضــو  سليم 
ـًا ملسرح ”بيت الكرمة“. فنّي

املديرة  بيراخ  إلهام  وعّقبت 
”بيت  ملــســرح  اإلدارّيـــــــة 
الفّنان  تعيني  عن  الكرمة“ 
فنّيـًا  مـــديـــًرا  ضــو  سليم 
للمسرح، بالقول: إّن الفّنان 
الّشخص  ــو  ه ضــو  سليم 
منصب  ــي  ــتــوّل ل األنـــســـب 
”بيت  ملسرح  الفّني  املدير 
فــوزه  يسعدني  الكرمة“. 
الوقت  هذا  في  باملناقصة، 
املسرح  ليستعيد  حتديًدا، 

اّلـــذي  ــت  الــوق ــي  ف مكانته 
نفتقر فيه للكّتاب املسرحّيني واملخرجني املبدعني.

وأضافت بيراخ: كمسرح عربي وحيد في مسارح األطفال والّشبيبة، 
يهتّم بجودة ومضمون وأهداف عروضه املسرحّية، أجد أّن سليم ضو 
بشكل  يتعامل  قدير  ممّثل  سليم ضو  له.  فنّي  كمدير  األنسب  هو 

مهنّي، وأعماله الفنّية تتحّدث عن جناحاته. 
واختتمت حديثها بالقول: لقد عمل ضو، كمدير فنّي ملسرح ”بيت 
عديدة،  مسرحّية  أعمال  جناح  سبب  وكان  الّسابق،  في  الكرمة“ 
حصدت جوائز عّدة، وشاركت في مهرجانات دولّية أوروبّية وأمريكّية.
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ــانــة  ــفــّن  تــســتــعــّد ال
تغريد  واإلعــالمــّيــة 
للمشاركة  عبساوي 
”عيد  ــــهــــرجــــان  مب
واّلــــذي  األعياد“، 
عدد  فيه  ســيــشــارك 
الــفــّنــانــني  ــن  م كبير 
العرب واليهود، حيث 
املهرجان  هــذا  يعتبر 
برامج  ضمن  ــًزا،  ــّي مم

فترة عيد امليالد.
ــّدم عــبــســاوي  ــق ــت وس
ــي  ــان ــة مـــن األغ ــاق ب
ــة  ــة واخلــاّص ــالدّي ــي امل
للسّيدة  العيد  بأجواء 

فيروز، ماجدة الرّومي، صباح، وسلوى القطريب.. كما أّنها تغّني 
أغاني امليالد بخمس لغات.

تغريد  احليفاوية  الفّنانة  قالت  املهرجان،  هذا  في  مشاركتها  وعن 
عبساوي، يسعدني أن أشارك ضمن مهرجان ”عيد األعياد“ اّلذي 
يعمل على الّتقارب بني املجتمع العربّي واليهودّي، وخصوًصا في هذه 

الفترة. ومتّنت حلول الّسالم والعيش بطمأنينة وأخّوة بني الّشعبني.
الّسبت  يوم  ستكون  املوسيقّية  عبساوي وفرقتها  مشاركة  أّن  يذكر 
(19/12/2015) في متام الّثالثة بعد الّظهر على خشبة مسرح 

”عيد األعياد“.
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جنم من جنوم الفّن احمللّي العربّي الفلسطينّي، صاحب 
صوت كبير، ألهب عدًدا كبيًرا من املستمعني، بأغاٍن 
طربّية مبستوى راٍق، وكّون له قاعدة جماهيرّية كبيرة.. 

إّنه الفّنان احليفاوّي املتأّلق، املطرب كمال سليمان.
ومع سليمان كان لنا هذا احلوار:

 U ÎF�  UNÐ  œuF½  ¨WK�Uý  WÒO�«—u½UÐ  …dE½  w�  ≠
 p²Ðd& rÒOIð nO� ∫‰Q�½Ë ¨WIÐUÝ  «uMÝ v	≈

°øUNMŽ Ì÷«— X½√ Èb� ÒÍ√ v	≈Ë ¨WOð«Òc	« WÒOMH	«
من  الكثير  الــّرضــى، عن  كــّل  أنــا راٍض  عــام  بشكل 
اإلجنازات اّلتي أجنزتها في مسيرتي الفنّية، إن كان 
اخلاّصة  األغاني  من  كبيرة  مجموعة  خالل  من  ذلك 
وعدد  األســواق،  في  املطروحة  املتعّددة  واأللبومات 
شاركت  اّلتي  والعاملّية  العربّية  املهرجانات  من  كبير 
بها، في الّداخل واخلارج؛ من أبرزها مهرجان موازين 
في املغرب، ومهرجان إبداع األغنية العربّية في املغرب 
في  املدينة  قرطاج ومهرجان مسرح  العربّي، ومهرجان 
(القاهرة)، والعديد  األوبرا في مصر  تونس ومهرجان 
العربّية  للجاليات  األخــرى  املهرجانات  من  العديد 

والفلسطينّية في دول أوروّبا وأمريكا وكندا.

 s� …b??¹b??ł W??K??Šd??� ÊU???�???½ù« q??šb??¹ U??�b??M??Ž ≠
 Íd−¹  ¨ ÒwŽUL²łô«Ë  ÒÍdJH	«Ë  ÒwMN*«  ZCÒM	«
 tIÒIŠ U� ÒqJÐ h×H	«Ë oO�bÒ²K	 “»U�Š œdł”
 q³� jODÒ²	«  bL²Ž« qN� ÆÆWMÒOF� …d²� ‰öš
 ‚UHš≈ Òq� bFÐ pðUÐU�Š  bŽ√ q¼Ë ¨“U$≈ Òq�

øWÒOMH	« pðdO�� w�
نعم؛ يجب على اإلنسان أن يخّطط لكّل عمل يقوم 
به. أنا ساٍر على هذا الّنهج منذ نعومة أظفاري. وهذا 
في  فقط  احلياتّية وليس  األمور  سائر  في  نهجي  هو 
ومحاسبة  األمــور  مراجعة  يشمل  مبا  الفّني؛  املجال 
هذه  تبلورت  إجنازها.  بعد  األعمال  وتقييم  الّنفس 
ـًا في  نهًجا مسلكّي بذهني وعقلي وأصبحت  األفكار 
حياتي الّشاملة، وخاّصًة بعد دراستي موضوع الّتنمية 
البشرّية اّلتي تعتمد على الّتفكير والّتخطيط ووضع 

األهداف املرجّوة، وطرق تنفيذها وحتقيقها.

 WIKD Ô�  WÒ¹d×Ð  lÒ²L²	«  ÊUÒMH	«  vKŽ  V−¹  q¼  ≠
 WMÒOF�  œËb???ŠË  j??Ð«u??{  p	UM¼  ÒÊ√  Â√  Ÿ«b??Ðû??	

øtKLŽ bÒOIðË Òb%
مفهوم  هو  ما  ولكن  باحلرّية..  التمّتع  الفّنان  على 
احلرّية املُطلقة اّلتي نتحّدث عنها، وما هي الّضوابط 
بحدود  يتقّيد  أن  الفّنان  على  أليس  بها؟!  املقصود 
االجتماعّيات واألدبّيات ومراعاة شعور املجتمع اّلذي 

يعيش فيه؟!
أّما بالّنسبة للحرّية الفنّية، فالفّنان طليق حّر في حرفته 
أو رفضه،  قبوله  يقّرر  اّلذي  هو  وصنعته، واجلمهور 

جناحه أو فشله!
 s� U¼dA½ b¹dð w²Ò	« —UJ�_« Ë√ p�«b¼√ w¼ U� ≠

ULŽ√ ‰öš	« p	WÒOMH؟
إّن الفّنان احمللي قليل اإلنتاج ومحدود اإلمكانّيات، 
أعماله  ضمن  أفكاره  جتسيد  أحياًنا  عليه  ويصعب 
الفنّية، ألّن نشرها أيًضا محدود. أّما بالّنسبة لي فقد 
كان لدّي اكتفاء ذاتي عندما كنت أقدم البرنامج امللتزم 
اّلذي يضّم الّتراث الفولكلوري الفلسطينّي أو القصائد 
الفلسطينّي.  شعبنا  معاناة  عن  تعّبر  اّلتي  امللتزمة 

شعبنا.  وقضّية  قضّيتنا  نفارق  ال  أن  علينا  ويجب 
حيث للفّنان دور هاّم في إيصال الكلمة الفلسطينّية 

املعبّرة عن قضّية الّشعب والوطن.
ø5D�K� w� ÒwK;« sH	« l�«Ë Èdð nO� ≠

إلى  الفلسطيني ضعيف وفقير، وبحاجة  فّننا احمللّي 

بذلك  أقصد  املجتمعّية واملدنّية، وال  املؤّسسات  دعم 
الّدولة  مؤّسسات  أّن  يتوّقع  الّدولة، فمن  مؤّسسات 
حلًما.  يعيش  فهو  الفلسطينّي  احمللّي  الفن  ستدعم 
عّدة  هناك  كانت  املاضة  الّسنني  وعبر  أّنه  أستغرب 
مضمونها  أو  نتاجها  وكــان  متعّددة  لفرق  نشاطات 
”وديعّيات“  أو  ”صباحّيات“  أو  ”فيروزّيات“  عمل 
أياديهم  على  نشّد  نحن  نعم،  ”رحبانّيات“..  أو 
أن  علينا  يتوّجب  أعمالهم وإجنازاتهم، ولكن  ونقّدر 
نكثر من األعمال احمللّية اّلتي تخّصنا وتخّص معاناة 
جميع  في  املبدعني  من  العديد  لدينا  ووطننا.  شعبنا 
املجاالت: العزف والغناء والّشعر والّتلحني، وغيرها.. 

وال ينقصنا شيء لكي ُنسمع العالم صوتنا.

 ÊULOKÝ ‰UL� ÊUÒMH	«  u� ÒÊQÐ bNA¹ lOL'« ≠
 W??ŠU?? Ò�??	« v??K??Ž …œu???łu???*«  «u????�_« Èu???�√ s??�
 bNA¹ w²Ò	«  «u�_« w¼ U� sJ	Ë ¨ÂuO	« WÒOMH	«

°øÊULOKÝ ‰UL� UN	
له  فكّل  الفّنانني،  جميع  بأصوات  وأفتخر  أعتّز  أنا 
خاصّيته في نبرات صوته وأدائه املمّيز. هناك أصوات 
القاصي  لها  وشهد  العاملّية  وصلت  لفّنانينا  كثيرة 
أن  املمّيزة  األصــوات  هذه  خالل  من  والّداني. وأرجــو 
لدينا جمهور ذّواق  نحرص على تقدمي األفضل، ألّن 

يستمتع بالكلمة واألداء والّلحن.

 w� “5ÐdD*«” s� tÐ ”QÐ ô œbŽ UM¹b	 błu¹ ≠
 nI¹ Ê√ ÊUM� Òq� Òo×²�¹ p¹√dÐ q¼ ° ÒwK;« UMÒM�

°ø»dDÔ¹Ë wÒMGO	 Õd�� vKŽ
أسئلة  ومتــّيــزه،  وأدائـــه  وصفاته  املطرب  مسألة  إّن   
نصّدق  كدنا  بالفعل  ا وكأّننا  ـًا وتلقائّيً يومّي نتداولها 
أّننا مطربون!! في مجتمعنا يوجد الكثير من املغّنني، 
ال  علينا ولكّني  كبيرة  أجدها  مغّنني  كلمة  أّن  حّتى 
أو  مطرب  كلمة  إّن  أحــد..  قيمة  من  الّتقليل  أريــد 
صفة مطرب حتّمل صاحبها مسؤولّية كبيرة، وعليه أن 
يكون على قدر واٍف من هذه املسؤولّية. على املطرب 
الغناء  الّتصّرف في  اإلبداع ويحسن  ُيبدع ويخلق  أن 
يكون  أن  عليه  يجب  والّطبقات،  املقامات  ويتقن 

متمرًّسا دارًسا عارًفا ملا يغّنيه أو ينشده.. وفي وسطنا 
غالبّية  املغّنون..  هم  وكثيرون  املطربون  هم  قليلون 
اّلذين يقفون على خشبة املسرح يقّلدون برنامًجا يكاد 
يكون موّحًدا، وذلك ألّن أغلب مناسباتنا تقتصر على 
العرس، ويفتقرون  لبرنامج  ينصاع  األعراس واألغلب 
إلى برنامج فنّي خالص يستطيعون من خالله الّتصرف 

كما يشاؤون أو كما يحلو لهم.
املسرح..  خشبة  يعتلي  أن  يستحّق  ملَن  بالّنسبة  أّما 
فالّساحة ُمتاحة للجميع، فليس هذا هو مربط اخليل. 
وليعلم اجلميع أّن جمهورنا ذّواق وسوف يحاسبه على 
كّل صغيرة وكبيرة. والّسؤال: َمن يستطيع أن يصمد 
ليبقى على هذا املسرح، ويبني له نهًجا طويَل األمد. 
األصعب  القّمة صعب، ولكن  يكون صعود  أن  ميكن 

هو البقاء فيها.

 « Îd?? ÒšR??� «Ëd??N??þ s??¹c??Ò	«  5½UÒMH	« w??� p???¹√— U??� ≠
 rN�ö²�«  Âb??Ž  r??ž—  ¨U ÎF¹dÝ  « Î—UA²½«  «uIÒIŠË

°øW³¼u*«
أنا ال أنفي موهبتهم، بل على العكس. فلوال موهبتهم 
ملا استطاعوا االنتشار. ولكن عن أّي انتشار نتحّدث، 
حقيقة  املوهبة  هذه  تكفي؟ وهل  املوهبة وحدها  فهل 
يعمل  وهل  بقشور،  مغّلفة  مزّيفة،  أّنها  أم  راسخة 
هذا املوهوب على تطوير موهبته؟ إّن أي موهبة إن لم 
ُتصقل بالعلم واملعرفة والتمّرس والّتجربة، وعدم الغرور 
ودراسة القدرات والّرغبة بالّتعلم من الكبير والّصغير، 

فستتبّخر عند أّول شروق شمس، وكأنها لم تكن!
التعّلم.  بالعلم واملعرفة والّرغبة في  أصقلوا موهبتكم 
تواضعوا، ألن الفّن والغناء واملوسيقى بحار ومحيطات 
رذاذ  بقطرات  أشبه  القليل  إال  بعد  منها  ننهل  لم 

صغيرة.

 ¡UMG	«  sŽ «ÎbOFÐ ¨Èd??š_« pðU�UL²¼«  w¼ U� ≠
øsH	«Ë

البشرّية والّتنمّية  الّتنمية  بعلم  يتعّلق  ما  بكّل  أهتّم 
األسرّية، حيث إّني أنهيت دورة دبلوم في علم الّتنمية 
األسرّية،  الّتنمية  موضوع  في  واختصاًصا  البشرّية، 
وأحاول تثقيف نفسي بكّل ما يدور حولي من قضايا 
يتعّلق  ما  كــّل  أحــّب  ووطنّية.  وسياسّية  مجتمعّية 
ثقافتي  أزيد  أن  في  وأرغــب  والّدين،  الّشرائع  بعلم 
األحوال  قوانني  الّشرعية ودراسة  املرافعة  موضوع  في 
الّشخصّية، وهذا مجال عملي اآلخر البعيد عن الفّن 

واملوسيقى والغناء.

 UMDÝË w� błu¹Ë ¨ ÒwŽdý  l�«d� ÂuO	« X½√ ≠
 u¼  U??�  ÆÆWÒOKzUF	«  q�UA*«  s??�  dO¦J	«  wÐdF	«

øUMFL²−� w� Òw�Ozd	« ‚ö ÒD	« V³Ý
للمشاكل  أو  للّطالق  عديدة ومتعّددة  أسباب  هنالك 
اّلتي تدور بني األزواج، واّلتي حسب رأيي ومن خالل 
جتربتي املتواضعة ممكن أن نصل إلى حّل غالبّيتها عن 
طريق الّنقاش أو باحلوار أو الّتفاهم، إذا أردنا ذلك. 
إّمنا األغلب يختار الّطريقة األسرع واألسهل، أال وهي 
الّطالق. ولكن عواقب الّطالق وخيمة ومصائبه كبيرة، 
خاّصًة إذا كانت ثمرة الزّواج أطفال صغار. ويؤسفني 
قد  مستمّر،  بتزايد  مجتمعنا  في  الّطالق  نسبة  أّن 
تكون جّراء أسباب مادّية، أو اجتماعّية، أو نفسّية، 
يسّمى  ملا  الوعي  أو عدم  املجتمع واألهل،  تدّخل  أو 

ومتعّددة،  عديدة  فاألسباب  الزّوجّية..  احلياة  إطار 
يصعب شرحها هنا.

 ‰ULŽ√ qłd� p	 r�²³OÝ k(« ÒÊ√ bI²Fð q¼ ≠
øÊUÒMH� pF� qBŠ UL�

ال أعتبر نفسي رجل أعمال على اإلطالق.. هذه مقولة 
”كبيرة علي شوي“. أحاول أن أعيش حياتي بتواضع 
شرعّي،  وكمرافع  كفّنان  بواجبي  أقوم  وأن  وباحترام، 
األحيان  من  فكثير  بيتي وعائلتي.  جتاه  وبواجباتي 
أشعر وكأّني أحمل بطيختني بيد واحدة، وهذا يكفيني 
ويزيد. أرجو من الله أن ميّدني بالّصحة وأن يعافيني 
ويعطيني القدرة على أن أقوم بواجبي جتاه مجتمعي 

وعائلتي.

 ª5zb²³*«  5½UÒMHK	  U??N??N?? Òłu??ð  …d??O??š√  WLK�  ≠
ÆÆ“UHOŠ” WHO×� d³Ž VO³(« „—uNL'Ë

يصقلوا  أن  املبتدئني  الفّنانني  الّشباب  جميع  أنصح 
بالقيم  متّسكوا  لهم:  أقول  بالّدراسة والعلم.  موهبتهم 
واألخالقّيات، ألّنكم قدوة هذا املجتمع. كونوا مثالّيني 
واجعلوا  تآخوا،  حتابوا  وتصّرفاتكم.  أخالقكم  في 
لكم  أتيحت  شــيء. وإن  أّي  من  أكبر  بينكم  احملّبة 
اعلموا  املشتركة.  األعمال  على  فتعاونوا  الفرصة 
هذا  على  فحافظوا  مجتمعكم،  في  يكمن  كنزكم  أّن 
املسرح  خشبة  على  الــوقــوف  أّن  اعلموا  املجتمع. 
على  تأديتها  يجب  عظيمة  ورسالة  كبيرة  مسؤولّية 
أكمل وجه. حافظوا على سالمة لغتكم العربّية على 
الّصحيح  الّسليم واإلعراب  املعاني واأللفاظ والّنطق 
ومخارج وصفات احلروف، فهذه هي حرفتكم. قّدروا 
يستحّق  أم صغيًرا،  كان  كبيًرا  كّل شخص  واحترموا 

الّتقدير واالحترام.
قلبي  على  ــعــزيــزة  وال الــغــّراء  ”حيفا“  ولصحيفة 
مــدار  على  فيها  كتابة زاويـــة  فــي  شــاركــت  ــتــي  واّل
كّل  والــّتــحــريــرّي،  اإلداري  ولطاقمها  أعـــداد،  ــّدة  ع
أن  تعالى  الله  الّتحية والّتقدير واالحترام، راجًيا من 
لهذا خدمًة  والّنجاح والعطاء  الّتأّلق  من  مبزيد  ميّدكم 

 املجتمع احلبيب.

 5M�� ÍdL�

 —ËU×¹
∫“UHOŠ” WHO×B	 —«uŠ w� ÊULOKÝ ‰UL� ÒÍËUHO(« ÊUÒMH	«

°qC�_« .bI� vK� ’d(« V��
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w{U*« Íb�—

ÆÆdO��JA�  ¢Y��U�¢
ÆÆUM�UO� w	 oKD*« Òd ÒA�« …—u�

القصر  في مسرح  مرّة،  ألّول  ”ماكبث“،  عرضت مسرحّية 
األّول  جيمس  امللك  ــام  أم  1606 عــام  لندن  في  امللكي 
على  وُعرضت  ــدامنــارك.  ال ملك  كرستيان،  امللك  وضيفه 
اجلمهور، ألّول مرّة، في مسرح ”جلوب“ عام 1611، اّلذي 
عرضت عليه كّل مسرحّيات شكسبير. وتعتبر ”ماكبث“ 
ــداث،  األح لسرعة  انعكاًسا  لكونها  اته،  مسرحّي أقصر 

ونتيجة تركيز املؤّلف على الّشخصّيات الرّئيسة.
تدور أحداث املسرحّية في اسكتلندا في القرن احلادي عشر، 
مصحوبة  شديدة  بعاصفة  وتبدأ  الّليل.  أثناء  ومعظمها 
حلى  لهّن  َعجاف  ساحرات  ثالث  وظهور  والرّعد،  بالبرق 
للقائد  مكيدة  يدّبرن  أنهّن  ندرك  حوارهّن  ومن  كالرّجال. 
والقبح  ُقبح  ”اُحلسن  مًعا:  وينشدَن  ماكبث..  العسكري 

ُحسن، واخلير شّر والشّر خير، فيهما ُنحّلق ونحوم“.
ثّم حتكي املسرحّية عن ثورة قامت ضّد حكم امللك الّشيخ 
ودونالبني.  مالكولم  األميرين  ــد  وال وهــو  دنكن،  الطّيب 
الّثورة..  إخماد  من  وباكو  ماكبث  الّنبيالن  القائدان  ومتّكن 
ويستمع امللك إلى جندي جريح يتحّدث عن بطولة ماكبث 
الّثورة،  في  اشترك  قد  كودر  أمير  أّن  ويعلم  القتال..  في 
فيحكم عليه باإلعدام، ومينح لقب أمير كودر إلى ماكبث.

وتظهر  املعركة،  من  عائدان  وهما  وبانكو  ماكبث  يظهر 
الّساحرات، وهّن يتحّدثن إلى ماكبث بوصفه أمير جالمس 
وأمير كودر، وأّنه سيكون امللك، وأّن بانكو لن يكون ملًكا، 
أمير  ألّن  ماكبث  يندهش  امللوك..  من  لسلسلة  أًبا  ولكن 
ا.. ولكن تصله رسالة بأّن امللك خلع عليه  ـً كودر ال يزال حّي
لقب أمير كودر تقديرًا جلهوده، فيصبح بانكو غير ُمصّدق.

يعلن امللك أّنه وقف العرش على 
ماكبث  ويــخــّص  مالكولم،  ابنه 
قصره  في  يلة  الّل قضاء  بشرف 
ـــه.. تظهر  ــر ل ــّتــقــدي ــن ال ــد م ملــزي
من  رسالة  تقرأ  ماكبث  الّليدي 
ــرات،  ــاح ــّس ــوَءة ال ــب ــا عــن ن ــه زوج
ال  ماكبث،  مــن  الّنقيض  وعلى 
على  العمل  ــي  ف زوجــتــه  ــرّدد  ــت ت
نفسها:  وتناجي  الّنبوَءة،  حتقيق 
”ستكون ما وعدتك به، غير أّني 
بلنب  يفيض  فهو  طبعَك،  أخشى 
الّشفقة ّمما يرّدك عن طلب غايتك 
املجد  نتمّنى  ــرق.  الــّط أقصر  من 

وال تخلو من الّطموح، ولكن يعوزك الّشر اّلذي ال بّد منه 
للوصول إلى املجد، فتعال وأسرع إلّي ألصّب حماستي في 

أذنك..“
”لقد  لزوجته:  يقول  وإّمنا  امللك،  يقتل  نرى ماكبث وهو  ال 
فعلتها“، وهو يحمل بيده خنجرين.. وعندما تطلب منه 
إعادة اخلنجرين وتلطيخ احلارسني الّنائمني بالّدم، يقول: ”لن 
أذهب ثانيًة إلى ما فعلته ليبعث الرّعب في نفسي، وال 
أجسر أن أعيد الّنظر إليه..“ فترّد: ”أّيها الرّجل اجلبان يا 
بقتل احلارسني،  ثّم تقول  العزمية أعطني اخلنجرين“،  خائر 
وهما الّدليل الوحيد ضّد ماكبث، اّلذي يّدعي أّنه قتلهما 
من شّدة الغضب عندما رأى ثيابهما ملّطخة بدماء امللك.

إلى  فيفرّان  باخلطر،  ودونالبني  مالكولم  امللك  ولدا  يشعر 
الوحيد  ألّنه  بانكو،  قتل  على  ماكبث  ويعمل  اسكتلندا، 
اّلذي استمع إلى الّنبوَءة معه.. كما حاول قتل ابنه فليانس 

حّتى ال ينتقم، ولكن االبن يتمّكن من الهرب..
يعيش ماكبث في صراع داخلّي ومعاناة، وتنتابه الهالوس، 
ويزول الّتفاهم بينه وبني زوجته. وفي حفل عشاء بعد تنصيبه 
ملًكا، يظهر له شبح بانكو في املقعد اّلذي كان مخّصًصا 

كانت  ”ما  ماكبث:  يقول  ــه.  ل
بدايته شرًّا لن يقوى إّال بالّشّر“.. 
ويذهب إلى الّساحرات يسأل عن 
مصيره، فيسألَنه: ”ُقل إذا كنت 
توّد أن تسمع اجلواب من أفواهنا 
ــرّد:  وي أسيادنا“..  ــواه  أف من  أم 
الّطيف  يقول  أراهم“..  أن  ”أوّد 
ــذر  اِح ــاكــدوف،  م ”اِحذر  األّول: 

أن  يستطيع  ”لن  الّثاني:  الّطيف  ويقول  فايف“..  أمير 
يؤذي ماكبث أّي رجل ولدته امرأة“. ويقول الّطيف الّثالث: 
إلى  الكبرى  برنام  غابة  تصعد  حّتى  ماكبث  يغلب  ”لن 

قلعة دنسينني وتهاجمه..“.
ماكدوف  قصر  ”سأفاجئ  نفسه:  ا  ُمناجًي ماكبث  يقول 
زوجته  سأقتل  الّسيف  وبحّد  فايف،  والية  على  وأستولي 
القتلة  ويرسل  ساللته“..  إلى  ينتمي  بائس  وكّل  وأطفاله 

اّلذين يرتكبون اجلرمية..
وترى  الّنوم،  أثناء  وتسير  ماكبث  الّليدي  الهالوس  تنتاب 
الّدماء في يديها، وتسأل: ”َمن كان يظّن أّن ذلك الّشيخ 
الغزارة“.. وتضيف: ”إّن عطور بالد  بهذه  الّدم  فيه  يوجد 

العرب كّلها تعجز عن تطهير هذه اليد الّصغيرة“..
مالكولم  يأمر  عندما  تتحرّك  وكأّنها  الغابة  تبدو  فجأة!! 
إلسقاط  األمـــراء  من  وعــدد  مــاكــدوف  يقوده  ــذي  اّل اجليش 
الّطاغية: ”ليقطع كّل جندي لنفسه غصًنا، ويحمله أمامه، 

وبذلك نخفي عن العدد عدَد جنودنا فنضّلله“.
وبينما يستعّد ماكبث للمعركة، يأتيه خبر موت زوجته. 
مع  بالّسيف  املصارعة  يبدأ  وعندما 
”إّن حياتي حتميها  يقول:  ماكدوف، 
رقّية سحر، فهي لن تذعن لرجل ولدته 
تعّلق  ال  ”إًذا  ماكدوف:  ويرّد  امرأة“. 
األمل على رقيتك ودع الّشيطان اّلذي 
لم  ماكدوف  بأّن  يخبرك  تخدمه  كنت 
تلده أّمه.. وإمنا انتزع من رحمها قبل 

أوان الوضع“.
يــدي  عــلــى  مــصــرعــه  مــاكــبــث  يلقى 
عرش  مالكولم  ويتوّلى  ــوف..  ــادك م

اسكتلندا.
رغم الّنهاية املأساوّية لبطل مسرحّيتنا، 
نبيًال،  ا  ـً تراجيدّي بطًال  ماكبث  يبقى 
قائًدا شجاًعا ويتمّنع مبنصب كبير في بالده، ولكن نقطة 
ضعفه البحث عن مزيد من الّسلطة والقوّة والّنفوذ، وتشاركه 
منه  بّد  ينقصه، وال  الّشّر  أّن  ترى  واّلتي  زوجته،  ذلك  في 

للوصول إلى املجد!!
خياله  من  الّساحرات  حديث  اعتبار  ما  نحو  على  وميكن 
لتبرير اجلرائم اّلتي يرتكبها لتحقيق طموحه.. نلمس هذا 
املعنى في قول مادكوف: ”اإلسراف في إشباع الغرائز بال 

قيد هو ضرب من الّطغيان في طبيعة اإلنسان..“.
اّلذي  طبعه  فقط  ليس  الّنبيل  ماكبث  أصل  يؤّكد  وما 
يصحو  ألّنــه  ــا  وإّمن زوجته،  قول  حّد  على  الّشفقة  يفيض 
متأّخرًا بعد أن أّدى العنف إلى املزيد من العنف.. ويدرك 

حماقة الّصراع من أجل الّسلطة.
زوجته:  ــاة  وف خبر  سماعه  ــور  ف يقول  نسمعه  نحن  فها 
..كانت ستموت على أّي حال، اليوم، أو غًدا. هناك دائًما 
وقت يأتي نسمع فيه هذه الكلمة: وبعد كّل غد، يزحف 
بخطوات وئيدة خبيئة من يوم إلى يوم حّتى آخر الزّمان.. 
اإلنسان  لبني  تنير  أماسينا،  وكــل  األّول،  ــس  وأم أمــس 

احلمقى الّطريق إلى الّتراب..
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 “Challengers” ما كان الكرام ليمرّوا على خبر كهذا ”مرور الكرام“؛ فضمن فئة
ترجمة بتصرّف) من بني تسع فئات، منها، مثًال،  (”أهل الّتحّدي والّتصّدي“ – 
فئة ”Decision Makers“ (صّناع القرار) من القيادات والرّئاسات والزّعامات، 
ڤـالدميير پـوتني، اختارت  بإذن الله –  أمثال حبيبنا، الرّئيس الرّوسّي املنصور – 
األمريكّية  اخلارجّية)  (الّسياسة  ـُوِليِسي“  پ ”ُفورِن   Foreign Policy مجّلة 
اِملائة  العاملّيني  املفّكرين  باختيارها  الّسابع اخلاّص  الّسنوّي  في عددها   – الّصنع 
الرّوّاد – الّنائب أمين عودة، واحًدا من بني 125 (ليس ِمائة) شخصّية عاملّية – إن 
 Foreign” توّخينا الّدّقة – هي األكثر تأثيرًا على مستوى العالم، حتت ُعنوان
Policy‘s 100 Leading Global Thinkers“ (املفّكرون العاملّيون اِملائة 
ًثا بالقيم  ـُوِليِسي“)، باعتباره، أيًضا، من الّشخصّيات األكثر تشّب ـ”ُفورِن پ الرّوّاد ل

ّية في واقع مرّكب. الّدميقراطّية واإلنسان
ليزّية األمريكّية، طبًعا، الّصادرة  وهذه املجّلة األمريكّية الفخمة، الّناطقة باإلنـچـ
ّية، وبالّسياسة الّداخلّية واخلارجّية  كّل شهرين، وُتعنى بالّسياسة، بالعالقات الّدول
للواليات املّتحدة األمريكّية، كما ُتعنى باملال واألعمال، واململوكة منذ عام 2008 
جلريدة الواشنطن پـوست، أّسسها قبل نحو خمسة وأربعني عاًما (1970) – مع 
(والّشؤون  الّسياسّية  العلوم  في  اخلبير  األمريكّي  العالم   – منشل  وورن  صديقه 
األمنّية والعسكرّية واالقتصادّية؛ حيث تتقاطع مع الّسياسّية) واملفّكر احملافظ 
ـپـروفسور صامويل فيليـپـس هنتنـچـتون (1927-2008)، اّلذي طرح – من  ال
اليابانّي  الّسياسّي،  واالقتصاد  الّسياسة  عالم  زميله،  ومبناصرة  ما طرح،  جملة 
األمريكّي يوشيهيرو فرانسيس فوكاياما، مؤّلف كتاب ”نهاية الّتاريخ واإلنسان 
األخير“ (The End of History and the Last Man) – فكرة ومصطلح 
(The Clash of Civilizations) عام  وكتاب ”صراع (صدام) احلضارات“ 
الّنْقد  بغير قليل من  1996، اّلذي أحدث ضّجة فكرّية وأكادميّية عارمة وُقوبل 
يتنام،  واالنتقاد. وقد جاء تأسيس هذه املجّلة متزامًنا مع احلرب األمريكّية على ڤـ
مختلفة  وآراء  رؤًى  عن  الّتعبير  إتاحة   – املجّلة  من   – منها  الهدف  كان  حيث 

بالّنسبة إلى الّسياسة اخلارجّية للواليات املّتحدة األمريكّية.
مساعديه  طاقم  مع  األسبوع،  مطلع  البالد،  عــودة  أمين  الّنائب  غــادر  وقد  هذا 
ّية  االحتفال في  ليشارك  األمريكّية،  املّتحدة  الواليات  إلى  متوّجًها  ومترجميه، 
املنتَخبة،  الّنخبة  بإعالن قائمة أسماء هؤالء  احتفاًء  املجّلة  تقيمها  اّلتي  اخلاّصة 
ّية –  ّية“ األصالن كما ليضطلع بعرض أحوالنا هناك، نحن – أبناء وبنات ”األقّل
وبفضح الّسياسات العنصرّية املنتَهجة واملمارَسة ضّدنا، من على ما ستتيحه له 

الواليات من مسارح وِمنّصات.
رًا، فعالً، أن يدخل املرء منّا موقع تلك املجلّة االفتراضيّ  الفخم في  وقد كان مؤثّ
الّشبكة العنكبوتّية، العالي الّتقنّية والّتصميم، ليرى ابن بلده وِتربه ورفيق بعض 
دربه يتأّلق بني أزَيَد من ِمائة يتأّلقون، كلٌّ في فئته وكار حياته، اّلذي هو فيه، 
ة ِثْلِثني املَراِجل“. لكن رغم ما بعثه  ِب أبًدا، َيُكّر وال يِفرّ؛ فزورًا وبهتاًنا قالوا: ”الَهرِي
فينا هذا االختيار من مشاعر الغبطة والَفخار يظّل ينتابنا الّشّك فنتوّخى احلذر 
– مهما بلغت هذه املجّلة أو تلك، أو مرَكز األبحاث هذا أو ذاك، من ”مصداقّية“ 
أمريكّية في عصر الّدّجال األعور – حلرفة هؤالء الّناس واحترافهم دّس الّسّم في 
الّدسم، خصوًصا للمنهكني من أهل الّشرق. علًما أّننا لسنا بأدنى حاجة إلى أن 
يا أبا  تذّكرنا هذه املجّلة أو تلك بصديقنا أمين، قيمًة وقامًة؛ وعليه، فقلوبنا – 
معك، وندعو الله لك أن يحميك منهم ومّنا ومنك، لتظّل أنت كما  الّطّيب – 

كنت، ولتكون، يوًما، ما تريد وما نريد.. ما نريد وما تريد..
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ّي العبرّي ”הנגשה“  وفي سياق مّتصل أبًدا، كان سألني صديقي أعاله عن عرب
َچـشا“) فأجبت: هي – عندي منذ زمن بعيد – اإلنالة، يا صديقي.. مبعنى  ـ (”َهْن
”נגישות“  العبرّي  عربّي  أّن  كما  الغرض.  أو  الهدف  إلى  الوصول  من  الّتمكني 
رأي  فما  الياء).  وتشديد  م  ــالّ ال وكسر  امليم  (بفتح  ّية  َمناِل ـيُشوت“)  ِچِ ـ (”ِن

مجمعنا/مجامعنا املوّقر/املوّقرة؟!
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الوزن،  مبشاكل زيادة  عادًة  املرتبط  الفصل  هو  الّشتاء  فصل  إّن 
احلرارّية؛  بالّسعرات  الغنّية  األطعمة  ونوعّية  احلركة  قّلة  نتيجة 
من رشح وانفلونزا وغيرها..  البرد  أمراض  فصل  أّنه  إلى  إضافة 
واختيارنا الّذكي لألطعمة قد يكون هو احلّل ملواجهه هذه املشاكل 
والوقاية منها، واالستمتاع بشتاء دافئ ووجبات صحّية. فحمية 

الّشتاء (ريجيم الّشتاء) ليس مستحيًال.
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عادة ما يرتبط فصل الّشتاء مبشاكل زيادة الوزن والتعّرض للعديد 
من امراض البرد.. وعادًة ما نتساَءل عن نوعّية طعامنا في هذا 
الفصل، ونقف حائرين ما بني األطعمة اّلتي متنحنا الّدفء وما بني 
تأنيب الّضمير نتيجة زيادة الوزن، وكيف بإمكاننا تقوية مناعتنا، 
ووقاية أنفسنا وأطفالنا من نزالت البرد والّرشح والّزكام واإلنفلونزا، 

واّتباع حمية شتاء صحّية ومالئمة؟!
فصل  في  ــوزن  ال ــادة  إلى زي تــؤّدي  قد  األسباب  من  عدد  هناك 
الّشتاء، دون عن كّل الفصول.. ومن أهّم هذه األسباب، ما يلي:

* نتيجة النخفاض درجات حرارة الّطقس، حتاول أجسامنا احلفاظ 
الّطبيعّية (37 مئوّية) عن طريق سحب  على درجة حرارة اجلسم 
الّسبب  هو  وهــذا  وحرقها؛  اجلسم  في  املخّزنة  الّدهون  من  كمّية 
دسمة  وجبة  لتناول  فــوًرا  نّتجه  ولــذا  باجلوع،  للّشعور  الّرئيسّي 
تسّد جوعنا، كاحللوّيات والّسحلب الّساخن، واملرّبى، واملكّسرات، 

وغيرها الكثير من األطعمة اّلتي متنحنا الّشعور بالّدفء. 
ممارسة  إّن قّلة احلركة وزيادة استهالك الّسعرات احلرارّية وعدم   *
الّرياضة، بسبب قصر الّنهار وطول الّليل، وزيادة ساعات اجللوس 
أمام الّتلفاز، يقّلل من إمكانّية إحراق الّسعرات احلرارّية، وبالّتالي 

يؤّدي إلى تراكمها باجلسم على شكل دهون.
الّسيرتونني  هرمون  إفراز  قّلة  إلى  يؤّدي  للّشمس  التعّرض  قّلة   *
”هرمون الّسعادة“ في الّدماغ، ما يؤّدي إلى إحساسنا بالكآبة.. 
فتح  إلى  بــدوره  يــؤّدي  اّلــذي  الكورتيزون  هرمون  إفــراز  وبالّتالي 

الّشهّية بشكل أكبر.
رجيم  ضمن  بتناولها  ينصح  اّلتي  األغذية  من  العديد  هناك   *

االستراتيجّيات  من  والعديد  الّشتاء، 
أوزاننا  نحافظ على  لكي  الّطعام  لتناول 
من  والّتخفيف  مناعتنا  وتقوية  صحّية 

التعّرض ألمراض الّشتاء. 
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باأللياف  الغنّية  األطعمة  على  باجلوع  إحساسنا  لدى  الّتركيز   -
بعض  شرب  املمكن  من  أو  الكاملة واخلضار والفواكه،  كاحلبوب 
الّشوربات الّساخنة؛ مثل: شوربة الكوسا واجلزر والقرع أو شوربة 
الّشوفان أو شوربة البصل مع احلليب قليل الّدسم أو شوربة الفطر.

- احلرص على تناول األغذية املقّوية للمناعة، واّلتي حتوي مضاّدات 
 C وفيتامني  والّزنك  والسلينيوم  والكاروتني  كالّلبتني  األكسدة، 

وأوميغا 3.
والّشاي  والّزجنبيل  كالقرفة  الّساخنة  املشروبات  من  اإلكثار   -
ـًا بأّن لها عالقة بزيادة سرعة عملّيات  األخضر، واّلتي أثبت علمّي

األيض وحرق الّدهون في اجلسم.
الّسلطات والّتركيز على  تناول  يفّضل  باجلوع،  - فور اإلحساس 
تناول اخلضراوات بكثرة، واالنتظار مّدة ربع ساعة، حيث يحتاج 
اجلسم ما يقارب ربع ساعة كي يصل أمر ملراكز اإلحساس بالّشبع 

في الّدماغ.
ست  أو  خمس  إلى  اليومّية، وتقسيمها  الوجبات  عدد  زيــادة   -
بكمّيات  كثير  الوجبات  عدد  يكون  حيث  األقــل،  على  وجبات 

قليلة، والّتركيز على تناول وجبة اإلفطار باكًرا.
في  ساعة  ـًا،  أسبوعّي مّرات  إلى خمس   3 من  الّرياضة  ممارسة   -

اليوم على األقل.
ـًا  يومّي أكواب   8 تعادل  ـًا،  يومّي املاء،  من  كافية  كمّية  شرب   -

على األقل.
األلياف  من  عالية  نسبة  من  حتويه  ملا  احللوة  البطاطا  تناول   -
وفيتامني A، وتعّد مصدًرا للبوتاسيوم، حيث ميكن تناولها كوجبة 

خفيفة بني الوجبات الّرئيسّية.
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وقفت عقارب 
الساعة..

في عرض احلضور..
الّصاعق.

واجلمال..
ينهال على العيون..

الفاجرة!
كانت حواجبها..

تعتّز بالّذهول..
والفوضى.

حني كهربت..
فضاء احلانة
في مدينة..

غادرها سّكانها
على..

منت رائحة..
قدمية!

كان رداؤها مثقوًبا
والعيون..

إلى حّمالة صدر..
خفّية!

ُتراوُغ مصيرها
مع رجال..

تطايرت عناوينهم 

الّداخلّية..
كالقدر الّنازل..

مع الّرعد..
على آذان الّليل..

وأحالم اخلمر.
من َيسبح فيها ال 

يفقه..
مظاهرة الواثقة..

من سحِرها.
نشرت األماني..

على حبل..

من الّشعر..
لرابعة الّصوفّية.

***
املراوغة.. 

ما زالت في مسارها.
ثقوب خفّية..

ال تردعها املمانعة
جتيد االبتسام..
ومسح األحذية.

تأرجحت..
على حّمالة صدر

بعيون نائمة
على شفتني.

تبحر..
في علم الكالم.

مناورة..
على وجوه مسافرة..
إلى حتفها بعقارب..

مبعثرة..
بني بحر الّشمال

وما تبّخر..
من جنوبها.

بعضها يشتعل 
برائحة..

نعرف معانيها..
وما تبّقى من الّليل

ال ندري..
كيف يكون.
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رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) Í—U� qOL� Æœ   (مدير قسم ال
إلى  تاريخها  يعود  إنسان  جمجمة  على  العثور  ّمت 
”منوت“،  الّتعاونّية  القرية  في  ألف عام،   55 نحو 
تشير إلى تغييرات نظرّية عن أصل اإلنسان القدمي، 

وانتقاله من قاّرة إفريقيا إلى جميع أرجاء العالم.

ÒÂUN�« ·UA²�ô«
ُعثر على اجلمجمة داخل مغارة طبيعّية، ّمت الكشف 
عنها صدفًة خالل أعمال تطوير في القرية الّتعاونّية 
”منوت“ في الّشمال. فخالل أعمال الّتطوير، تضّرر 
سطح املغارة، وحدثت فيها فجوة/ثغرة كان باإلمكان 
من خاللها إدخال شخص واحد. ولسبب عمق املغارة، 
تل  جامعة  في  الكهوف  لدراسة  الوحدة  دخل رجال 
أبيب املغارة بواسطة احلبال (صورة رقم 1 – املغارة). 
عند الّدخول وجدوا أمامهم مغارة من نوع ”مغارات 
 ،(2 رقــم  (صــورة  הנטיפים)  (מערות  الّشموع“ 
مبعثرة في أرجائها مكتشفات أثرّية (أدوات صّوان 
كانت  املغارة  زوايــا  إحدى  حيوانات)، وفي  وعظام 

جمجمة إنسان قدمي. 
املغارة مسح أثرّي  ُأجري في  في أعقاب االكتشاف 
عام 2008، قام به الباحثان د. حمودي خاليلة ود. 
عوفر مردر (من سلطة اآلثار). ووفًقا لنتائج املسح 
األثرّي، قرّرت سلطة اآلثار، بالّتعاون مع جامعة تل 
املوقع، ومنذ ذلك احلني ال  أبيب إجراء حفرّيات في 

زالت احلفرّيات مستمّرة حّتى كتابة هذه الّسطور.

…—UG*«
تتواجد املغارة في اجلليل الغربّي 
الّصخر  بــتــالل  تتمّيز  مبنطقة 
اجليرّي املنخفضة (قرابة 300 م. 
فوق سطح البحر)، ومصادر مياه 
الّسنوية  الــّرواســب  كمّية  وافــرة. 
ملل.   700  –  600 إلى  تصل 
تبعد املغارة قرابة 10 كيلومترات 
احلمام،  مغارة  من  الّشمال  إلى 
الّشرق  وقرابة 50 كيلومتًرا إلى 
مــن كــهــوف الــكــرمــل (اخلــارطــة 
في الّصورة رقم 3). طول قاعة 
عرضها  متًرا ويراوح   80 املغارة 
ما بني 10 إلى 25 متًرا. هنالك 
جانب  فــي  صغيرتان  قــاعــتــان 
عنها  منخفض  مبستوى  املــغــارة 

باّجتاه الّشمال والغرب.
خالل العصور، امتألت املغارة في الّتراب والّرواسب 
إلى  أّدى  ما  الرئيسّية،  الفتحة  من  دخلت  اّلتي 
الّتحديد  ميكننا  األثرّية  للمكتشفات  إغالقها. وفًقا 

أّن املغارة كانت مغلقة أكثر من 15 ألف عام.
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فحص  لهدف   ،2010 عام  األولــى  احلفرّيات  جرت 
إمكانّية إجراء مشروع طويل األمد، متعّدد األبحاث. 

منذ تلك الّسنة، ال زالت احلفرّيات مستمّرة. 
ُجترى احلفرّيات في ظروف غير عادّية: منذ اكتشاف 
املغارة كان الّدخول إليها عن طريق الهبوط بواسطة 
مدخل  الباحثون ُشّق  استطاع  رويــًدا،  رويًدا  احلبال. 
فتح  مبحاولة  احلالية  احلفرّيات  تتمحور  حيث  جانبي 

املدخل األصلّي للمغارة. 
جامعة  اآلثــار،  سلطة  بني  بالّتعاون  احلفرّيات  جترى 
تلك  تتعاون  حيث  غوريون.  بن  وجامعة  أبيب  تل 
املؤّسسات على متويل احلفرّيات بإشتراك جمعّية ”دان 
املؤّسسات:  تلك  قبل  من  احلفرّيات  يدير  دافيد“. 
يسرائيل  مــردر، ود.  عوفر  د.  برزيالي،  عمري  د. 
 ،2010 عـــام  ــي  ف هــرشــكــوفــيــتــش. 
أجريت احلفرّيات في ثالث نقاط اّلتي 
فيها ُعثر على مكتشفات أثرّية خالل 
املسح األثرّي. الحًقا ّمت إجراء البحث 

في مناطق جديدة.
 تهدف احلفرّيات إلى دراسة املغارة من 
الّناحية اجليولوجّية واألثرّية مًعا، إلى 
املدخل  على  للعثور  احملاولة  جانب 
عّينات  اّتخاذ  ّمت  للمغارة،  الّرئيسّي 
من الّصخور لفحصها في املختبر عن 
حتديد  الكيميائّية،  الّتحاليل  طريق 
 ،14 كــربــون  بواسطة  الفحم  تــاريــخ 
محاولة لدراسة كيفّية تراكم الّطبقات 
األثرّية  الّتحف  ودراســة  الكهف  في 

وعظام احليوانات القدمية.
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اآلن،  حّتى  الكهف  في  األثرّية  املكتشفات  أهّم  إّن 
ما  إلــى  تاريخها  يعود  قــدمي،  إنسان  جمجمة  هي 
يقارب 55 ألف عام. ّمت حتديد الّتاريخ وفًقا لطبقة 
املختبر  لفحص  ووفــًقــا  اجلمجمة،  على  الــرّواســب 

الّتأريخ  طريقة  (وهي  توريوم“   – ”أورانيوم  بطريقة 
العناصر  نظائر  فحص  خاللها  من  يتّم  اإلشعاعّي، 
اجلمجمة).  على  الّرواسب  في  املتواجدة  الكيميائّية 
كما ّمت العثور خالل احلفرّيات على مكتشفات أخرى 
الّصدف،  الّصوان، حلى مصنوعة من  أدوات  تشمل 
وعظام جميعها لها قيمة علمّية هاّمة للبحث األثرّي.

تشير املكتشفات إلى أّن املغارة، كان قد استخدمها 
اإلنسان مّدة طويلة من الّزمن، بدًءا من العصر احلجرّي 
األوسط، وحّتى العصر احلجري األخير (60000 – 

15000 عام قبل أّيامنا). 
أدوات  اكتشافها  ّمت  اّلتي  الّصوان  أدوات  بني  من 
معروفة باسم ”أدوات الواد“ (نسبًة إلى مغارة الواد 
كانت  وأدوات  الكرمل)  جبل  غربي  في  املــوجــودة 
ُتستعمل لتنظيف جلد احليوان وسلخه، ما يشير إلى 

عملّيات الصيد الكثيرة اّلتي مّيزت تلك الفترة.
تعود  عليها،  العثور  ّمت  اّلتي  احليوانات  عظام  إّن 
احلجل  الّثعلب،  األرنــب،  الّسلحفاة،  الغزالن،  إلى 
والّضبع. وتشير تلك املكتشفات إلى أّن تلك املغارة 
كانت تسكنها احليوانات املفترسة في بعض الفترات. 
بأّن اإلنسان  للمكتشفات، ميكننا االستنتاج،  ووفًقا 
للجدران)  املُالصقة  (املناطق  املغارة  استعمل جوانب 
كذلك، وأّن املرحلة األولى من االستيطان كانت خالل 
الفترة املراوحة ما بني 45000 – 24000 عام قبل 

أّيامنا.
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تعاونّية  في  الّشموع“  بـ“مغارة  اجلمجمة  اكتشاف 
اإلنسان  تطّور  أهمّية كبرى في دراسة  ”منوت“، له 
احلديث ومرحلة االنتقال من قاّرة إفريقيا إلى جميع 
اكتشاف  سبقت  اّلتي  لألبحاث  العالم. وفًقا  أرجاء 
اجلمجمة، كانت هنالك فرضّيتان أساسّيتان في هذا 
املجال: األولى، أّن أصل اإلنسان املعاصر، يعود إلى 
فئة يعود تاريخها إلى ما قبل 200 ألف عام، واّلتي 
تقريًبا.  عام،  ألف   100 نحو  قبل  منطقتنا  وصلت 

فئة  إّن  تقول  الّثانية،  الّنظرّية 
ــن اإلنــســان املــعــاصــر اّلــتــي  م
رحلت من إفريقيا قبل نحو 65 
ألف عام، وصلت إلى منطقتنا 

كما يبدو، عبر بالد الّشام، ومنها إلى أوروّبا. هذه 
القدمي  اإلنسان  مجتمعات  مكان  حّلت  املجموعة، 
القدمي من  (اإلنسان  املنطقة وانقرض  في  كان  اّلذي 

نوع النياندرتال). 
الّطابون  املثال، في احلفرّيات في مغارة  على سبيل 
نوع  مــن  قــدمي  إنــســان  هياكل  على  عثر  ــارة،  وكــب
ألف  و80   65 بني  ما  تاريخها  يعود  النياندرتال، 
بقايا  على  اآلن  حّتى  العثور  يتّم  لم  بينما  عــام، 
برهنة  الّصعب  من  كان  هنا،  من  املعاصر.  اإلنسان 
الّنظرّية حول تغيير املجتمعات (املعاصر بدل اإلنسان 

القدمي).
يعود  املعاصر، واّلتي  لإلنسان  العثور على جمجمة 
تاريخها إلى نحو 55 ألف عام، تثبت الّنظرّية حول 
من  بدًال  املعاصر  اإلنسان  املجتمعات وحلول  تبادل 
اإلنسان القدمي، خالل تلك الفترة. كذلك فإّن فحص 
تشبه  أّنها  إلى  يشيران  والعظام،  اجلمجمة  شكل 
أّنها  إلى  يشير  ما   ، ـــيّ واألوروب اإلفريقّي  اإلنسان 
إلى  بل  القدمي  لإلنسان  اإلطالق  على  تابعة  ليست 
أعقاب  في  ميكننا  كما  مكانه.  حّلت  معاصرة  فئة 
هذا االكتشاف الّتحديد بشكل قاطع أّن الهجرة من 
إفريقيا انقسمت إلى قسمني: مجموعة من املهاجرين 
إلى  طريقها  أكملت  ومجموعة  منطقتنا،  استوطنت 
أوروّبا. (ُعثر على بقايا لإلنسان املعاصر في أوروّبا، 

يعود تاريخها إلى قُرابة 45000 عام).
إّن تلك االستنتاجات تعتبر هاّمة ومركزّية في دراسة 
احلفرّيات  أّن  الّذكر  اإلنسان والبشرّية. ويجدر  تطّور 

ما زالت في بدايتها، ما يشير إلى أّن االستمرار في 
احلفرّيات سيجلب مكتشفات وجتديدات هاّمة أخرى. 
كما أّن البعثة اّلتي تدير احلفرّيات، تعمل خالل هذه 
األّيام على تطوير املغارة وتهيئتها الستيعاب الزّوار، 
زيارة  من  يتمّكن  كي  للجمهور  املكان  فتح  لهدف 
الّثرّية  باملغامرة  والتمّتع  املكتشفات  وملس  املكان، 

املمّيزة.
 «—ö??�  ∫d??¹u??B??ð  –  W¦F³�«  s??Ž  nDKÐ  —u??B??�«

—UŁü« WDKÝ ¨XOLŽ

ر ر ر إل

°�U Ò�d E ÒM �« �d ÒO � w � Ò�« W L � L '«

 ◊u³N�« o¹dÞ sŽ …—UG*« v�≈ qšb*«
Æ‰U³(« WDÝ«uÐ

 Æqš«Òb�« s
 …—UGLK� …—u�

 l�«u
 v�≈ ÎW³�½ ¨…—UG*« l�u
 v�≈ dOAð WÞ—Uš
Æa¹—UÒ²�«  q³�  U??
  —uBŽ  v??�≈  UN¹—Uð  œuF¹

 s
 WŽuMB
  «Ëœ√ ∫—U�O�« v�≈ 5LO�« s
 ª…—UG*« s
  UHA²J

Æ“œ«u�«  «Ëœ√” WŽuL−
 s
 Ê« Òu�  «Ëœ√ ¨l³{ pMŠ ¨ÊôeG�« ÂUEŽ





642015 ‰Ë_« Êu½U� 4 WFL'«

jI� ÃÆ‘ ≠4.90» …œu'« WO�UŽ …uN�
 …d??šU??� W??O??�U??D??¹« …u??N??� t??O??�U??� „U???� 
 r²¹  …œu???'«  WO�UŽ  …uN�  »u³Š  s??�
 …uNI�«  UMO�U� w� —uH�« vKŽ UNM×Þ

Æ“b�U½Ëb�U� rŽUD� ŸËd� w�
  ÆÃÆ‘  ≠4.90»  ÍœU??Ž  uMOAðuÐU�
 ≠3.90»  u???Ýd???³???Ý«  ”Q??????�Ë  j???I???�
 ¡«d??A??Ð  ◊Ëd??A??�  d??O??ž  Æj??I??�  ÆÃÆ‘
 WLzU�  s??�  d???š¬  Z??²??M??�  Í√  Ë√  W??³??łË

ÆrFD*« w� ÂUFD�«

W??O??�U??D??¹ô« “b???�U???½Ëb???�U???� …u???N???� °v???N???I???0 V???O???ð s????� q?????�«

 W??Žu??L??−??� U???O???J???¹« o???K???D???ð
 WŽuL−�  –  LATTJO
 —UGB�«  lO−A²�  »U??F??�«
 d¦�«  VFK�«  vKŽ  —U??³??J??�«Ë
 œôËô« ÆÂu???¹ q??� –  W??¹u??Ý
 r�UF�« w??� ”U??M??�« Òr???¼« r??¼
 W??ŠU??Ý d??³??²??F??¹ X????O????³????�«Ë
 WŽuL−�  ÆW???F???z«—  »U???F???�«
 q????F????&  LATTJO
 qJ� W??O??B??�??A??�« W??ŠU??�??*«
 ¡«uÝ ¨WÒOK��Ë WF²2 b�Ë
 W??�d??ž s????Ž Y????¹b????(« ÊU?????�
 W??�d??ž  W???????¹Ë«“  Ë«  œôËô«

Æ”uK'«
 q??�U??F??²??�« U???O???J???¹« w????� r???²???¹
 Ÿu??{u??�  l??�  ÒÍb???ł qJAÐ
 b� r???N???½« v???²???ŠË »U????F????�ô«

 Y×Ð o??L??Ž« Î «d??šR??� «Ëd????ł«
 w�U¼« h�ý 30000 »—UI¹ U� WKÐUI0 «u�U� U�bMŽ ¨Ÿu{u*« «c¼ ‰uŠ r�UF�« w�
 Ÿu{u�  ‰u??Š  WO�U{«   U�uKF�  ·UA²�«  q??ł«  s�  WHK²��  W??�Ëœ  12  s�  œôË«Ë

ÆiF³�« rNCFÐ l�  U�Ëô« r�UF�« w� ’U�ýô« nK²�� vCI¹ nO�Ë »UF�ô«
 rN½« ô« r??¼œôË_ dO³� X�Ë hOB�ð ÊËb¹d¹ w�U¼ô« Ê« Y×³�« «c¼ s� ‰b²�¹
 Ë« q¼ú� ¡«uÝ «bł W�U¼ XO³�« w� WOKzUF�« …UO(« Æ«c¼ cOHMð ÊuFOD²�¹ ô ÎUOKLŽ
 ÊuIH²¹ »U³ý 10 5Ð s� 6Ë w�U¼« 10 5Ð s� 7 Æ13≠18 qOł w� W³O³A�« ¡UMÐ_
 œôËô«  œbŽ  Æ¢VFÒK�«Ë  WF²*«  qł«  s�  ÎU½UJ�  ÊuJ¹  Ê«  V−¹  w²OÐ  ¢Ê«  ¡U??Žœô«  l�
 ÂUŽ w� 38% s� lHð—« ‰uÞ« …b* rNF� rNK¼« VFK¹ Ê« ÊËb¹d¹ rN½« ÊuŽÒb¹ s¹c�«

Æ2014 ÂUŽ w� 47% v�« 2009
 U�bMŽ¢  ¨UOJ¹«  w�  œôËô«   U−²M�  WKOJAð  …d¹b�  ¨Ê—uNÞ  U¹—U�  ‰«u??�«  V�ŠË
 qÐ œôËú??�  jI� …bOH� X�O� »UF�ô«  Ê«  UOJ¹«  X??�—œ«  Y×³�«  ZzU²½ vKŽ UMKBŠ
 nB½  Ê«  ÁUM¹dł«  Íc??�«  Y×³�«  s??�  `Cð«  Æ‰U??O??łô«  W�U�  w??�  ’U�ýú�  UC¹«
 p�c�Ë œôËô« Ê«Ë ¨rNO� s�U��« wKš«b�«  qHD�« œU−¹« ÊËb¹d¹ —U³J�«  ’U�ýô«

Æ¢‰uÞ« …d²H� UF� VFK�« ÊËb¹d¹ —U³J�«
 Êu³FK¹ ’U�ýô« qFł – LATTJO  WŽuL−� ¡«—Ë s� WM�UJ�« …dJH�« w¼ Ác¼
 w� – ÊUJ� q� w� VFK�« vKŽ UMF−A¹ LATTJO WŽuL−� r�UŽ ÆÎUF� ‰uÞ« …b*

ÆWÝ—b*« w� ¨qLF�« w� ¨XO³�«
 s�  ¨vIOÝu*«Ë  —«Ëœô«  »UF�«  ¨XO³�«  w�  ◊UAM�«  »UF�«  s�  …dO³�  WKOJAð  l�
 lOL−K� WBB�� WŽuL−*« ÆÎUF²2 V¹dI�« ¡U²A�« qB� qFł s� ¡wý Í√ UMFM1
 ¨œôËô« l� d¦�« VFK� —U³JK� ÂUN�ô« WŽuL−*« `M9 Æ60 Ë« 5 qO−Ð r²M� ¡«uÝ –

ÆWO�uO�« rNðUO( ÎUOK�� ÎUÞUA½ ÊuHOCOÝ œôËô« ÊU� w�U²�UÐË
 WŽuL−� ¡UA½« qł« s� r�UF�« ¡Uł—« q� s� 5LLB*« s� …dO³� WŽuL−� XFL²ł«
 LATTJO  WŽuL−� qFł qł« s� ÎUF� ’U�ýô« s� dO¦J�« VF� b�Ë LATTJO
 …dŠUÝ WI¹bŠ ¨ ÒwHš w{—« r�UŽ – W¹“«u²� r�«uŽ 3 s� W½uJ� WŽuL−*« ÆWIOIŠ
 UNLOLBð  -  w??²??�«Ë   UOB�A�«  ÆWO�UOš   U�uK��  WKOJAð  UNMJ�ð  –  WFK�Ë
 UL� – WHK²�*« WŽuL−*« ¡«eł« w� dNEð ¨ UðU³M�«Ë —Ëc'« ¨ «dA(« s� ¡U×¹SÐ
 W³F�  d³²Fð  w²�«Ë  ¨WHK²��  ÂU−ŠQÐ   «dAŠ  3  s�  W½uJ*«  WO³O�d²�«  W³FK�«  w�

Æ—U³J�«Ë »U³AK� Íb%
 ◊UAM�« »UF�_ WFz«— »UF�« p�UM¼ – lO{«u� 4 s� W½uJ� LATTJO  WŽuL−�
 ¨WOIOÝu*«  ÊU??(ô«  —«b??ù …“U²2 Èd??šô«  »U??F??�ô«  ULMOÐ  ¨t??ł—U??šË XO³�«  w�

Æ—«Ëœô« »UF�_ Ë« VFK�«  UO��_
 `M9 w²�«  WŠdH*«  Ê«u??�ô«Ë WO�U½bMJÝù«  WO½UO³�«  hzUB)UÐ WŽuL−*«  eOL²ð

Æ U−²MLK� eOL²*« Ÿ ÒuM²�«
 ‚«uÞô«  rIÞ  LATTJO   ¨ «bŠË  10  Ø  ÃÆ‘  22  Æœ«bŽô«  j¹dý  LATTJO

¨ÊUðbŠË Ø ÃÆ‘ 95
 ¨·bN�« WÐU« LATTJO ¨ÊUðbŠËØÃÆ‘ 59 ¨W½uK� WO�—Ë …dzUÞ LATTJO
 qł— Â«b�√ LATTJO ¨ ÆÃÆ‘ 35 ¨¡U�—“ w�¬ qł— WF³� LATTJO ¨ÃÆ‘ 79
 …¡U³Ž LATTJO  ¨  ÆÃÆ‘ 39  ¨d�M�«  ŸUM�  LATTJO  ¨ÃË“ Ø ÃÆ‘ 39  ¨w??�¬

¨ ÆÃÆ‘ 45 ¨ «dA(« WF³� LATTJO ¨ ÆÃÆ‘ 79 ¨d�M�«
 ÃÆ‘ 75 ¨ŸUI¹«  «Ëœ« rIÞ LATTJO ¨ ÆÃÆ‘ 45 ¨◊«uÞu�« WF³� LATTJO
 59  ¨ÍËd??� ‰“UÐ LATTJO  ¨ÊUðbŠË Ø ÃÆ‘ 59  q³Þ LATTJO  ¨¡«e??ł« 3  Ø
 »UF�«  LATTJO  ¨ÃË“ 36  Ø ÃÆ‘ 39  ¨…ÒbA�«  ‚«—Ë« W³F� LATTJO  ¨ÃÆ‘
 ¨!dDA�« ¨d¼e�« W�ËUÞ ∫WHK²�� »UF�« WFÐ—_  «Ëœ« qLA¹ ÆÃÆ‘ 150 ¨W�ËUD�«
ÆÃÆ‘ 35 ¨ Òw³Aš ‰“UÐ  LATTJO ¨ÃÆ‘ 59 ¨uMO�Ëb�« W³F� LATTJO ¨U�«b�«

 rKO�  »U??F??�«  “b??�U??½Ëb??�U??�  w??�  j??I??�Ë Êü«
fðuMO³�«

The Peanuts Movie
fðuMO³�« ∫ÊË«dÐ w�—UAðË wÐuMÝ

 »UF�√  10  Ÿ“uð  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý
 l�  fðuMO³�«  rKO�   UOB�ý  s�  WHK²��
 rKO�  fðuMO³�«  rKO�  ÆqO�  wÐU¼  W³łË  q�
 WOB�A�  œU??F??Ð_«  wŁöŁ W�d×²�  Âu???Ý—
   ÆU�UŽ 35 cM� ‰Ë_« rKOH�«≠…dONA�« wÐuMÝ
 q�  l�  fðuMO³�«  rKO�  »UF�√  Êü«  «uFLł«

ÆqO� wÐU¼ W³łË
 l�u� w� »UF�_«  lOLł …b¼UA� rJ½UJ�SÐ

WOÐdF�« WGK�UÐ X½d²½ô«
wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar

 ŸËd?????� l???O???L???ł w?????� …b????ł«u????²????� »U?????F?????�_«
 v²Š  qO�  wÐU¼  W³łË  q�  l�  “b�U½Ëb�U�

ÆÊËe�*« œUH½

∫  Crêma XOÐ s� W�U'« …dA³K� r�ł .d�
 ÆÍ—u� s Ò�%Ë WHÒ¦J� W¹UMF�

 qJAÐ  W??½d??�Ë  W?? Ò¹d??Þ  …dA³�«  qF−¹  ¨W??ŽU??Ý  24  v²Š  V?? ÒÞd?? Ô¹
Æ5FK� d¼Uþ

 Æ…dA³K� WOFO³Þ WÐuÞ— Wł—œ vKŽ WE�U×LK� UOA�« …bÐeÐ ÒwMž
ÆWŽd�Ð …dA³�« rOFMðË fOK9 ¨VOÞdð ¨W¹ULŠ vKŽ qLF¹

 Ë√  WOM¼œ  …dA³Ð  ”U�ŠùUÐ  VÒ³�²¹  ôË  ’UB²�ù«  l¹dÝ
ÆWIB²K�

 …dA³�«  ÍËc???�  VÝUM�  u??¼Ë  b??K??'«  ¡«d??³??š  q³�  s??�  tB×�  -
ÆWÝU Ò�(«

 ÆfLK*« WLŽU½Ë WÒ¹dÞ ¨“WŠUðd�” …dA³�« ¨‰ULF²Ýù« bFÐ
 U½«uO(« vKŽ UN²Ðd& r²ð r� Crèma W�dý  U−²M� lOLł

 w�UH²Š≈  UFO³� ÂuO� q³IÔ*« ‰Ë_« Êu½U� 5 w� «ËÒbF²Ý≈
 …dUM�UÐ H&M  Ÿd� w� bO−*« œöO*« bOŽ W³ÝUM0

 rÝu� ‰U³I²Ýô ÒbF²�ð fÐö*«Ë ¡U¹“ú� H&M WJ³ý
 ’Uš   UFO³�  qH(  UNMzUÐ“  lOLł  uŽbðË  œU??O??Ž_«
 Big Fashion   Ÿd??�  w� bO−*«  œöO*«  bOŽ W³ÝUM0
 ‰Ë_« Êu½U� 5 o�«u*« X³��« Âu¹ p�–Ë ¨…dUM�« w�

Æq³IÔ*«
 WJ³A�«  szUÐ“  vKŽ  ÷dF¹  …dUM�«  w�  H&M  Ÿd??�  
 W??F??Ý«Ë WKOJAðË W??¹d??G??�Ë …e?? ÒO??2 ¨W??U??š  ö??L??Š
 ¨¡U�M�«  ∫ÂU??�??�_«  q�  w�  œUOŽú�  WFz«d�«  U¹«bN�«  s�
 ¨jI�  bŠ«Ë  ÂuO�  p�–  q�Ë  ¨‰UHÞ_«Ë  œôË_«  ¨‰Ułd�«

Æ‚öžù«  UŽUÝ v²ŠË ÕU²²�ù« cM�
 Big Fashion  l ÒL−� w� H&M Ÿd� ¨ W³ÝUM*« ÁcNÐË

 ÂÒbIOÝ UL� ¨W½ ÒuK�  «—uJ¹œË —u jzUŠ rOI¹Ë ¡«dL(« …œU−��« ‘dHOÝ …dUM�UÐ
 w½Už_«  qLłQÐ  rJÐdDO�  DJ  ŸdH�UÐ  bł«u²OÝ  ¨W�U{ùUÐ  ÆÈu??K??(«Ë   PłUH*«  rJ�

ÆWŠdHÔ*«Ë WOKzUF�« bOF�« ¡«ułQÐ p�– q�Ë ¨WB�«d�« W¹dBF�« vIOÝu*«Ë
 w²�«Ë ¨WO�UH²Šù«Ë …b¹b'« Holiday WŽuL−�  u½U(« ÷dF²Ý bOF�« W³ÝUM0Ë
 WKOJAð v�≈ W�U{ùUÐ ¨…–U Òš_«  U�uÝd�UÐ WM¹e�  «“uKÐ ¨qOÞUMÐ ¨W�« ÒdÐ 5ðU�� rCð

Æq³IÔ*« ¡U²A�« w� œUOŽ_« …d²H� W³ÝUM*« Â“«uK�«Ë lDI�« s� WFÝ«Ë
 ¨œö³�« w� H&M   WJ³A� “UO²�ù« oŠ W³ŠU ¨qO²¹— gðU� ÂUŽ d¹b� ¨d½Ëd� œUFK?â
 w�UH²Š≈   U¹d²A�  ÂuO�  ¨U ÎC¹«  WM��«  Ác¼  5BK�*«  UMMzUÐ“  …u??Žœ  U½ Òd�¹  ¢  ∫‰uI¹
 «uKCHð  ÆWFz«d�«Ë  W¾¹d'«  ¨WIO½_«  bOF�«  WŽuL−�  sŽ  ŸU³D½≈  c??š√Ë  ¨«Îb??ł  »«Òc??łË
 —U??F??Ý√Ë  WO�UŽ  …œu???ł  ¨WKOLł  ¡U??¹“Q??Ð  l²L²�«Ë  bO−*«  œö??O??*«  bOFÐ  UMF�  ‰UH²Šû�

      Æ¢«Îbł W×¹d�
 

 w�  ¨©UOÐ«dðËeOH�«®  wFO³D�«  ÃöF�«  ‰U−�  w�  ¡—«b??�
 b¼UF� ¡«—b� ¨W�bš ¡«—b� ¨wÐdG�« qOK'«Ë UHOŠ ¡«u�
 «u�d²ý« ¨‰uM� w³O�ð …bO��« rNÝ√— vKŽË  «bŠËË
 w� ÍuMÝ qJAÐ ÂUI¹ Íc�« ¢‚U�_« lOÝuð ¢ d9R� w�

Æ5²AMOH� XOÐ
 ¡«—b??*«Ë  ‰ULF�«  `M�  UN�b¼  …b¹bŽ   «dI�  d9R*«  qLý
 w�Ë ¨rNKLŽ ‰U−� w� 5�×²�«Ë d¹uD²K� …b¹bł  UO�«
 5�%  r??�«u??ÞË  W×O×B�«  qLF�«  ‚d??Þ  ÷d??Ž  …dI�
 r�� s??Ž ‰ËR??�??*« – ÃU???Š ¡ö???Ž Z??�U??F??*« Âb???� ¨q??L??F??�«
  u¹dJ�« w� ÃöF�« ‰ULJ²Ýô  …bŠu�« w� UOÐ«dðËeOH�«
 ¡«u� w� qLF�« r�«uÞ sŽ ÎWÐUO½ …bOH�Ë W×łU½ WKš«b�
 …—ËdOÝ ÷dŽ YOŠ ¨XO�ö�–  wÐdF�«  qOK'«Ë UHOŠ
 ¨…b??Šu??�«  w??�  …d¹uDð - w??²??�«  W??³??�«d??*«   U??O??�«Ë  qLF�«

ÆnO�UJ²�« iOH�ð qÐUI*UÐË WFHðd� ÃöŽ …œuł vKŽ WE�U×LK� WF�«d�
 w²�«  …—u??D??²??*«Ë  W¦¹b(«  qLF�«  WI¹dÞ  Ê«  ¡ö??Ž  bO��«  `??{Ë  WKš«b*«  ‰ö??š  s??�
 YOŠ ¨q�UF�« r�UD�«Ë 5'UFLK� Î «bł WOÐU−¹≈ ZzU²½ fJFð ¨…bŠu�« UNI�Ë qLFð
 qO−�ð - Ô̈U¹uMÝ 5'UF*«   UNłuð œbŽ w� dL²�� ŸUHð—«  œułË s� ržd�UÐË
 ÃöF�« ZzU²½ w� dO³� s�% qÐUI*UÐË ¨WOłöF�«  U�K'« œbFÐ ÿu×K� ÷UH�½«

 ÆW�bI*« W�b)« sŽ szUÐe�« v{— f¹UI0 oKF²¹ U0 w�U{≈ s�%Ë ÂbI*«

 The Peanuts Movie œb¹b'« wÐuMÝ rKO� »UF�√
“b�U½Ëb�U� w� Êü«

 XO�öJ� wÐdG�« qOK'«Ë UHOŠ ¡«u� q¦1 ≠ÃUŠ ¡öŽ Z�UF*«
 5²AMH� XOÐ w� ÍuM��« ¢‚U�ü« lOÝuð ¢ d9R� w�

 WŽuL−�LATTJO  ∫…b??¹b??ł  WŽuL−�  oKDð  U??O??J??¹«
Âu¹ q� – ÎUF� VFK�« vKŽ —U³J�«Ë —UGB�« l Ò−Að »UF�√

 ‰uŠ  uO�œ ‰U�O� l� …d{U×� w� wI²K½
 wŠ«—e� Ÿd� w� ¢wÞ«dI1b�« b�u�«Ë ÍdBF�« b�«u�«¢

…dUM�UÐ  u×HÞ
qÐUI� ÊËœË „uM³�« lOLł szUÐe� WBB�� …d{U;«

 w??Š«—e??�  w??�  wI²K½¢  wFL²−*«  ŸËd??A??*«  —U???Þ≈  w??�
 WF²2   UÞUA½  rOEMð  tML{  r²¹  Íc??�«  ¢ u×HÞ
 WHK²�*« ŸËdH�« w� lL²−*« W�b) ¡«dŁ≈  «d{U×�Ë
 Âu??¹ ¨…d??U??M??�« Ÿd???� w??� bIF²Ý ¨œö???³???�« ¡U??×??½√ w??�
  UN�_«Ë ¡UÐx� …d{U×� ¨7Ø12Ø15 o�«u*« 5MŁô«
 ¢wÞ«dI1b�«  b�u�«  ¨ÍdBF�«  b�«u�«¢  Ê«uMŽ  X%
 ‰U�O� …bO��«  W�ËdF*«  W¹dÝ_« …—UA²�*«  œUý—SÐ
 s¹b�«u�«  WHOþË  ‰uŠ  …d{U;«  —u×L²²Ý  Æ uO�œ
 qGA¹  YOŠ  ¨«c??¼  UMM�“  w�  ¡UMÐ_«  ÁU??&  ULN²�öŽË
 ÊËb−¹ s¹c�«  w??�U??¼_«  s� dO¦J�«  ‰U??Ð  Ÿu??{u??*«  «c??¼

 ÆtF� q�UF²�«Ë t²Nł«u� w� WÐuF
 Ác??¼ v??K??Ž ¡u??C??�«  jOK�²Ð  u??O??�œ …b??O??�??�«  Âu??I??²??Ý

 Ác¼  w�  «Îb??�«Ë  ÊuJð  Ê√  VFB�«  s�  «–U??*  ¨q¦�  WK¾Ý√  sŽ  WÐUłù«  ‰ËU×²ÝË  ¨WOCI�«
 w¼  U�Ë  ¨b�uK�  WO�Ë_«  WO�HM�«   UłUO²Šô«  w¼  U�Ë  øvC�  X�Ë  ÒÍ√  s�  d¦�√  ÂU??¹_«
 …œUF²Ý«Ë  W??¹u??Ð_«  WDK��«  rO�dð  sJ1  nO�  øUNIOI%  ÁU??&  s??¹b??�«u??�«  WO�ËR��

øWKzUF�« w� —U³J�« …UO( …dDO��«
 YOŠ ¨U ÎŽd� 23 s� d¦�√ v�« qBO� WM��« Ác¼ ŸËdA*« lOÝuð - t½√ v�« …—Uýù« —b&
 b−¹  Ê√  h�ý  q�  lOD²�¹  ¨WF²2Ë  WIÒOý   «¡UIK�  ÊUJ�  v??�«  ŸËdH�«  Ác??¼  X� Òu%
 «c¼  sL{  ¨ «d{U;«Ë   UÞUAM�«  ÊuJ²ÝË  Æt�UL²¼«  dO¦¹  U ÎÞUA½  Ë√  …d{U×�  UNO�

 ¨qÐUI� ÊËœ ¨lÝ«u�«  —uNL'« ÂU�√  WŠu²H� ¨ŸËdA*«
 5³ž«d�«  vKŽ  U??�Ë  Æœö³�«  w�  „uM³�«  lOLł  szUÐe�Ë
  «d{U×LK�  qO−�²�«  ÈuÝ  W�—UA*«Ë  —uC(«  w�
X???½d???²???½ù« l???�u???� w????� p???�c???� h???B???�???*« ÊU????J????*« w????�

 ÆpM³�UÐ ’U)« 
 bIF²Ý  w²�«  …d{U×LK�  qO−�²K�  r�uŽb½  ¨tOKŽË
 ¨7Ø12Ø2015  o�«u*«  5MŁô«  Âu¹  …dUM�«  Ÿd�  w�

wwwÆmizrahi≠tefahotÆ   ∫pM³�« l�u� w� ®19∫30® Î¡U�� nBM�«Ë WFÐU��« WŽU��«
Æ077≠6004060 ∫r�— nðU¼ d³Ž Ë√ coÆilØnifgashim

∫oKDÔð Crêma W¹UMF�« W�—U�
 «Îbł W�U'« …dA³K� WÐuÞd�UÐ “ ÒeF� r�ł .d�

RICH BODY CREAM FOR VERY DRY SKIN

 tOłu²�« vKŽ ‰u??B??(« 5??�—U??A??*«  »öDK� ÕU???ð√  ÊU??? Ò¹— e??�«d??� w??� “U??O??²??�«  Z??�U??½d??Ð
 …dOš …d??³??šË  «—b??I??�«Ë ‰u??O??*«  h×�  «—U??³??²??š« vKŽ œUL²ŽùUÐ Â“ö???�«  w??1œU??�_«

 ¡b???Ð w???�U???²???�U???ÐË ¨5??? ÒO???M???N???*«
  ôU−*UÐ w1œU�_« rNLOKFð
 1090  vIKð  U??L??�  ¨W??³??ÝU??M??*«
 w²�« WHK²�*«  U�b)« V�UÞ

Z�U½d³�« U¼d�u¹
 W³�UÞË  V??�U??Þ  350  q??B??Š
 WÒOÐdF�«   «bK³�«  nK²��  s�
 w????1œU????�_« t???O???łu???²???�« v???K???Ž

 p�–Ë ¨œö³�« w� WHK²�*«  UÒOKJ�«Ë  UF�U'« w� WÒO1œU�_« rNðdO�� ¡b³� rN� Â“ö�«
 WÒOÐdF�«  «bK³�« w� …dA²M*« ÊUÒ¹— e�«d� w� “UO²�« Z�U½dÐ w� rN²�—UA� ‰öš s�
 lO{«u*«Ë  ÂuKF�«Ë  WÝbMN�«  lO{«u�  w�  ”UÝ_UÐ  »öD�«  Z�b½«  b??�Ë  ÆWÒ¹e�d*«
 vKŽ  ÊU???¹—  w??�  WÒOMN*«  r??�«u??D??�«  Ád??�u??ð  Íc???�«  w??1œU??�_«  tOłu²�«  bL²F¹Ë  ÆWÒO³D�«
 V�½_« WÒOK³I²�*« WMN*«Ë œdH�«  U�UL²¼«Ë  «—b� WLzö�Ë ‰uO*« h×�  «—U³²š«
 U¼d�u¹ w²�« WHK²�*«  U�b)« V�UÞ 1090 vIKð UL� ÆqLF�« ‚uÝ w� WÐuKD*«Ë t�
 „—Uý ¨p�c� r¼œ«bŽ≈Ë w1œU�_« rOKF²�UÐ ‚U×²�ô« vKŽ »öD�« lO−A²� ¨Z�U½d³�«
 …—«“Ë q³� s� q�U� q¹uL²Ð Z�U½d³�« UN×O²¹ w²�« WHK²�*«  «—Ëb�« w� 949 rNMOÐ s�
 WÒ¹eOK$ù« WGK�«Ë W¹d³F�«  WGK�«  W�dF�  «—ËœË Íd²�u�O�³�«   «—Ëb� œUB²�ù«
 Àö¦�«  dNý_«  w� jI� ÁcN� …—Ëœ 33  XLO�√  –≈  ¨UO1œU�ú� WÒ¹dOC×²�«   «—Ëb??�«Ë
 w1œU�_« tOłu²�« ÂU Ò¹√ s� b¹bF�« W�U�≈ Z�U½d³�« —UÞ≈ w� Ò- ¨p�– V½Uł v�≈ Æ…dOš_«
 ¨¡UMÐ√ WFÐ—_ Â√ w¼ ¨5M�Ý s� ¨.UMž UO½«— Æ5−¹d)«Ë W¹u½U¦�«  ”—«b*« »öD�
 w²�«Ë  ¨“UO²�≈  Z�U½dÐ  w�   U�—UA*«  Èb??Š≈  w¼  UO½«—  ¨5ÒOF�Uł  »ö??Þ  rNM�  5MŁ≈
 vKŽ …bŽU�*« UNMOÐ s� ¨qŠ«d*« W�U� w� …bŽU�*«Ë WÒOB�A�« WI�«d*« vKŽ XKBŠ
 WÒ¹eOK$ù« WGK�« ÊU×²�« “UO²ł«Ë l¹—UA� W³OIŠ œ«bŽ≈Ë WÒOB�A�« WKÐUI*« “UO²ł«
 UNLOKFð ¡bÐË UN²�uHÞ rKŠ oOI% W¹UG� WŠu²H� ÂU Ò¹√ w� W�—UA*«Ë W¹d³F�« WGK�«Ë

   ÆÊuMH�« ‰U−� w� UHOŠ WF�Uł w�
 WI�«d*«Ë rŽb�« vKŽ «uKBŠ s¹c�« 5�—UA*« bŠ√ ÎUC¹√ u¼ ¨r×H�« Â√ s� ¨s¹—U³ł b−�
 q−�ð b� ÊU�Ë Î«œ Òœd²� e�d*« v�≈ qË b�Ë ¨ÊUÒ¹— w� wMN*« r�UD�« q³� s� WÒOB�A�«
 q³� s� WÒOMN*« …—UA²Ýù« vKŽ t�uBŠ bFÐ sJ� ¨VOÐ√ qð WF�Uł w� i¹dL²�« WÝ«—b�
 t�uO� l� Â¡ö²¹ U0 WÒ¹—ULF*« WÝbMN�« v�≈ Ÿu{u*« dOOGð —ÒdIð “UO²�« Z�U½dÐ r�UÞ
 ¨h ÒB�²�«  «cN�  5ÐuKD*«  WÒOB�A�«  WKÐUI*«Ë  ÊU×²�û�  Áœ«b??Ž«  Ò-  b�Ë  ¨t??ð«—b??�Ë
 WÒ¹dOC% …—Ëœ w� ÎUC¹√ „—Uý Ê√ bFÐ wKFH�«  tLOKFð ¡bÐË UL¼“UO²ł« w� `$Ë
 qË b� ÊU� Î̈U�UŽ 21 dLF�« s� mK³¹Ë ¨r×H�« Â√ s� ÎUC¹√ ¨WMłU×� bLŠ√  ÆUO1œU�ú�
 ÊQAÐ bNFð vKŽ qBŠ b� ÊU�Ë  UÒOKJ�« ÈbŠ≈ w� t²Ý«—œ √bÐ Ê√ bFÐ ÊUÒ¹— e�d� v�≈
 ¨UHOŠ  WF�UłË  WÒOKJ�«  5Ð  U�  „d²A�  —U��  w�  i¹dL²�«  WÝ«—b�  ‰UI²½ô«  WÒO½UJ�«
 ¨ÊU¹—  e�d�  s�  UNOKŽ  qBŠ  w²�«  …—UA²Ýô«  bFÐË  ¨«cN�  —U��  błu¹  ô  t?? Ò½√  5³ðË
 w� tLOKFð ¡bÐ b�Ë ¡UM³�« WÝbM¼ U Ò/≈Ë i¹dL²�« fO� t� V�½_« Ÿu{u*« ÒÊ√ Ò5³ð
 …—«“Ë w� wÐdF�« lL²−*« qOGAð …e�d� ¨rÝUI�« tOÐdÞ ÊU1« Æ ÒwÝ«—b�« ÂUF�« W¹«bÐ
 v�≈ œUB²�ù« …—«“Ë q³� s� WÒ¹—Ëd{ …uD�� ¡Uł “UO²�« ŸËdA�” ∫X�U� ¨œUB²�ù«
 qLF�« ‚uÝ w� wÐdF�« lL²−*« Z�œ v�≈ ·bNð w²�« Èdš_« …b¹bF�« l¹—UA*« V½Uł
 ¨WÒ¹œdH�«   «—bI�«  vKŽË  qLF�«  ‚uÝ   U³KD²�  vKŽ  œUL²ŽùUÐ  ¨ ÒwŽu½Ë  wMN�  qJAÐ
 WKŠd*«  cM� WÒOMN*«  tðdOÝ ¡UMÐ w� œdH�«  WI�«d* ŸËdA*« «c¼ ¡UMÐ UMOKŽ ÎU�«e�  ÊUJ�
 Æ“qLF�« ‚uÝ w� bFÐ ULO� t−�«b½« qON�²� rOKF²�« Ÿu{u� UNO� —U²�¹ w²�« v�Ë_«

 rOKF²�« Ÿu{u� —UO²š« vKŽ V�UÞ 350 bŽU�ð ÊU¹— e�«d�
w??1œU??�_«  rNLOKFð  ¡b??ÐË  rN�uO�Ë  rNð«—bI�  VÝUM*«

∫dOC×²�« WI¹dÞ
 …—«d???????Š W?????ł—b?????� Êd?????H?????�« w???? ÒL????×????½
 X????¹e????�U????Ð  «Ób??????O??????ł  s??????¼b??????½Ë  170
 V??????�«u??????�  Ë√   U??????×??????²??????�  V????????�U????????�
 dO³�  ¡U??ŽË  w�  ÆWOB�ý  ÂuOM�u�«
 ¨X¹e�«  ¨dJ��«  ¨iO³�«  U Î¹uÝ oH�½
 `K*«Ë  VOK(«  ¨WC�U(«  XMOLA�«
 f½U−²�  jOKš  vKŽ  qB×½  v²Š
 5×D�«  ¨ËU??�U??J??�«  nOC½  Æn??O??H??šË

 V�UI�«   U×²�  q???š«œ  jOK)«  ÒV??B??½  Æ  f½U−²ð  v²Š  jK�½Ë  eO³)«  ‚u??×??�??�Ë
UNŽUHð—« 3Ø4 v²Š W×²� q� ¡ Òw³F½Ë

 v²Š Ë√  WIO�œ  15≠20  …b*  e³�½ Æ  W�ËdH� WÞö�uý Ò‘d??½ “5�U�”  q�  jÝË w�
ÆVÞ—  U²� l� jÝu�« w� ÒgI�« œuŽ Ãd�¹Ë …dI²�� `³BðË  UJFJ�« aH²Mð

 vKŽ UN³KI½Ë W�dG�« …—«dŠ Wł—bÐ `³BðË œd³ð v²Š ozU�œ …bŽ UÎ³½Uł  UJFJ�« lC½
 w� UNFC½Ë  UFÒÐd* WÞö�uA�« d Ò�J½ ∫sšU��« WÞö�uA�« ÛËdOÝ Æ.bI²�« s×
 q�  »Ëc¹  v²Š  ‰UÇËdJO*«  w�  UÎ¹uÝ  UN³¹c½Ë  U�u²*«  XMOLA�«  nOC½  ÆdO³�  ¡UŽË
ÆUN�ÒbI½Ë  UJFJ�« vKŽ sšU��« WÞôu�uA�« ÛËdOÝ ÒVB½ Æ«Îb ÒŠu� `³B¹Ë jOK)«

XOKŽ s� sšUÝ WÞö�uý ÛËdOÝ l� WOB�ý WÞö�uý WJF�
5ç� w�U²½ ∫d¹uBðË œ«bŽ≈ s� WHu�«

∫d¹œUI*«
 ∫WÞö�uA�« WJFJ�

L ÊU²COÐ
dÒJÝ ©»u� 3Ø4® Â«dž 150

X¹“ ©»u� 1Ø2®  q� 120
WC�UŠ XMOLý ©W³KŽ 1® q� 200

VOKŠ …dO³� oŽö� 3
`K� W Òý—

ËU�U� ©…dO³� oŽö� 4® Â«dž 40
 5×Þ ©»u� 3Ø4® Â«dž 100

eO³š ‚u×�� …dOG WIFK� 1
W�ËdH� d¹d� WÞö�uý Â«dž 75

∫sšU��« WÞö�uA�« ÛËdOÝ dOC×²�
d¹d� WÞö�uý Â«dž 150

U�u²� XMOLý ©»u� 3Ø4® q� 175





662015 ‰Ë_« Êu½U� 4 WFL'«





682015 ‰Ë_« Êu½U� 4 WFL'«

—U−¹û�
UHOŠ w� rÝ« t� W�öŠ Êu�U�

Â“«uÒK�« lOLł qLA¹
ÒwzU�½ qOL& e�dL� ¨U ÎC¹√ ¨`KB¹

 ∫vKŽ ‰UBÒðô« ¨WÒO�U{≈ qO�UH²�
0544911918

¨WÒO�U{≈ qO�UH²�
∫vKŽ ‰UBÒðô«

0546481533 

»uKD�

 ¡ö�Ë
  öO�ËË

 UFO³�

                                                  
 6.12.2015 W¹UG�Ë ¨œö³�« w�  ôUBðù« …bz«— ¨Orange W�dý dL²�ð
 nð«uNK�  WK ÒLJ*«  …eNłô«Ë   «—«u���ô«  s�  WKOJAð  vKŽ  …eÒO2  WKL×Ð
 ÊuHð—UL��«  …eNł√  s�  …dO³�  WŽuL−�  WKL(«  sLC²ð  YOŠ  W¹uOK)«
 r�UF�« w� s¹bz«d�« 5FÒMB*« nK²� s� Áb¹bŽ  «—«u���«Ë  U−²M�Ë

Æ…dÒ�u� —UFÝQÐ
 6  Êu??H??¹_«  q¦�  q??Ð√  W??�d??ý  ÃU??²??½«  s??�  ÊuHð—ULÝ  …e??N??ł√  WKL(«  qLAð
 !u��UÝ W�dý ÃU²½« s� ÊuHð—UL��« …eNł√ v�« W�U{ùUÐ 6s ÊuH¹_«Ë
 s�  …eNł_«  s�  b¹bF�«  ÎUC¹√Ë  Ãb??¹≈  S6  w��ôUł  Ë  S6  w��ôUł  q¦�
 …eNł_« nK²� p�c� WKL(« qLAðË ÆÈdš√  U�dýË LG  W�dý ÃU²½«
  U�dA�«Ë  5−²M*«  v²ý  s�  W¹uOK)«  nð«uNK�   «—«u���ô«Ë  WK ÒLJ*«
 WKL(« UNMLC²ð w²�«  «—«u���ô«Ë …eNł_« lOLł Ê√ v�« —UA¹ ÆWO*UF�«
 dL²�ðË ¨dO³� iOH²ÐË …eO2 —UFÝQÐ  U�dA�« lOLł szUÐe� W{ËdF�
 `OKBð  WKLŠ  ÊQÐ  Î̈UC¹√  d�c�UÐ  d¹b'«  s�  Æ6.12.2015  W¹UG�  WKL(«
 ¨ U�dA�« lOLł szUÐe� sJ1 YOŠ …dL²�� ¨ÊuHð—UL��« …eNł√  UýUý
 e�«d�  w�  25%  WLOIÐ  iOH²Ð  ÊuHð—UL��«  …eNł√   UýUý  `OKBð
  «bKÐ nK²� w� …dA²M*«Ë ¨Orange W�dA� WFÐU²�«  UFO³*«Ë W�b)«
 ·dF²K�Ë ¨qO�UH²�« s� b¹eLK� ÆOrange in the city wÐdF�« jÝu�«
 «uNłuð  Ë√ OrangeÆcoÆilØar l�u*«  «uKšœ«   U�b)«Ë   öL(«  vKŽ
ÆwÐdF�« jÝu�« w� Orange in the city  UFO³*«Ë W�b)« e�«d� bŠ_

 Orange Sale
 …eO2  öLŠË —UFÝ√

 ÊuHð—UL��«  …eNł√ vKŽ
 «—«u���ô«Ë










