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rOEMÒ²�«Ë sJ Ò��« ‚uIŠ
أطلقت جمعّيتنا - جمعّية الّتطوير االجتماعي - عبر 
دائرتها احلقوقّية مشروًعا جديًدا ُيعنى بضمان حقوق 
سكنّية وحقوق تخطيط ملجتمعنا وذلك بالّتعاون مع 
العدل  وجمعّية  حيفا  جامعة  في  القانونّية  العيادة 
بالّتقسيم، دعًما حلقوق مجتمعنا في حيفا في هذين 
إقبال وتشجيع  من  ملسناه  ما  يرضينا  املجالني. وّمما 
ـّردود  اـل عــاّمــة، وخــاّصــة  للمشروع  أهلنا  من  واســع 
نعتبره  ما  وهذا  األولى.  للورشة  والّداعمة  اإليجابّية 
اخلوض  قرّرنا  عندما  موجًعا  أصبنا  أّننا  على  تأكيًدا 

في هذه املسألة.
يأتي املشروع على خلفّية ترّدي األوضاع الّسكنّية في 
أحيائنا الّتقليدّية ووجود ضائقة سكنّية لألزواج الّشابة 
واإلهمال  االكتظاظ  عن  ناهيك  حيفا،  في  العربّية 
الّتاريخّية. وهنا  العربّية  أحيائنا  في  املعالم  وطمس 
أّن نحو %70 من مجتمعنا  بّد من اإلشــارة إلى  ال 
باملفتاحية وسط  بيوت  في  يسكن  حيفا  في  العربّي 
اّلتي  العقارات  ببيع  تقضي  جديدة  سياسات  وجود 
في  ملمّولني وشركات  اإلسكان  شركات  عليها  تشرف 
إطار سيرورات اخلصخصة وما اعُتبر إجراءات ظاهرها 
زيادة عدد الّشقق الّسكنّية املعروضة للبيع في الّسوق 
لغرض خفض أسعار الّسكن العالية. والواضح للعيان 
مجتمعة  عوامل  عــّدة  عن  نتجت  ضائقة  هناك  أّن 

تصّعب على مجتمعنا في مجال الّسكن وتضيف إلى 
ضائقته املتعّددة األشكال ال سّيما عدم مقدرة األزواج 
ارتفاع  بسبب  بهم  خاّصة  شقق  شــراء  على  العرب 

األسعار ومحدودّية قروض «املشكنتا» املتوّفرة.
على مستوى آخر، ُيعنى مشروعنا املُشار إليه بحقوق 
الّتخطيط وهو مصطلح لم يكن شائًعا من قبل وُيقصد 
ببيئة حديثة  به حقوق املواطنني في بيوتهم وأحيائهم 
املشروع  يهدف  كما  احتياجاتهم.  تخدم  وُبنية حتتّية 
أيًضا إلى حّق الّسكان بالّتخطيط حلي ما أو ملنطقة 
إشراكهم  يتّم  أن  على  باالعتبار  مصاحلهم وأمالكهم 
في عملّيات تخطيط جديدة أو أخذ وجهة نظرهم قبل 

فرض حقائق ناجزة على أرض الواقع.
ومن احملاور األخرى للمشروع االهتمام باإلرث الّثقافي 
واخلصائص  امليزات  في  الّظاهر  املدينة  في  العربّي 
تاريخّية. وهو من احلقوق  لعمارات وحارت  املعمارّية 

الّثقافّية ملجتمعنا العربّي في حيفا وبشكل عام. 
هذه  مع  الّتعامل  إلى  يهدف  فإّن مشروعنا  هنا  ومن 
القضايا كجزء من متكني املجتمع وإكسابه أدوات عمل 
تخطيطيها  لدى  البلدّية  أمــام  احلقوق،  هذه  حلماية 
على  املُشرفة  اإلسكان  شركات  ــام  وأم جديًدا  ـًا  حّي
العربّية في  العمارة  أّما  باملفتاحية.  بيوت يسكنونها 
ضمان  إلى  املشروع  يسعى  ثقافّي  حّق  فهي  املدينة 
تدريب  ورشة  املشروع  كون  عن  ناهيك  هذا  إحقاقه. 
اللّوبي مقابل  على العمل اجلماهيرّي الّنضالّي وعلى 
صانع الّسياسات والقرارات جلهة حماية حقوق الّسكن 
والّتخطيط واإلرث املعمارّي العربّي في املدينة. بدأنا، 
كعادتنا في اجلمعّية بحماس وحيوّية وأملنا أن ُنسهم 
بقسطنا املتواضع في إيجاد حلول واقتراحات وبدائل 
سّيما  ال  أهلنا  حقوق  تضمن  أن  شأنها  من  عملّية 

األزواج الّشابة في شقق تالئم احتياجاتهم.

°ÂUJŠ_« bÒOÝ fO� nMF�«
هو الُعنف يضرب هنا ويضرب هناك. وُيخّيل للبعض 

يكن  مهما  األحكام.  وسيد  محتوم  قدر  أّنــه  أحياًنا 
االعتقاد فإّن للعنف ضحاياه وأضراره وتأثيراته الّسلبية 
على مجّرد العيش في مجتمع وعلى احلّيز العام وعلى 
الّسالمة العاّمة. إذ أّن كثيًرا من ضحايا العنف ليس 
إّال  فيه  طرًفا  هم  العنف وال  مبُحِدثي  عالقة  أّي  لهم 
ما! وكثيًرا  مكان  في  تواجدوا  أو  هناك  مرّوا  لكونهم 
يحدث  وكأّنه  العنف  عن  يتحّدث  البعض  نسمع  ما 
في كوكب آخر وليس في احلّي اّلذي يسكنونه أو في 
الّشارع اّلذي مّروا به صباًحا! ومن هنا فإّن العنف اّلذي 
نتحّدث عنه هو العنف الذي يعيش بيننا في الّشارع 
ـًا  واملدرسة والعمل والّشاطئ. هو العنف الذي يبدو جلّي
كإطالق نار أو قتل وهو العنف املستتر خلف األبواب 

ضد أطفال أو نساء أو مستضعفني.
صحيح أن هناك مسؤولّية كبيرة في هذا السياق على 
القانون أو  املكّلفة بتطبيق  الدولة  الّشرطة ومؤسسات 
البيت  أّن  أيًضا  التربوية. لكن صحيح  العالجّية  تلك 
واألسرة ليست محرّرة من املسؤولّية. فالذي يحدث من 
ُعنف يرتكبه أناس بيننا لهم أسماء ووجوه ولهم عناوين 
ولهم أهل وأخوان وأعمام وأخوال. ولنعترف أن ضعفنا 
كمجتمع ال يقتصر على تقصير الّشرطة أو تخاذلها أو 
جتاهلها بل على ضعف احلصانة االجتماعّية، أيًضا. 
هنا ينبغي أن نعمل ونسّد الّثغرة كي ال يدهمنا العنف 

منها.
بل هي  ثابتة  ليس ظاهرة  أّنه  كما  قدًرا  ليس  العنف 
أن  حتتدم. وعلينا  أن  تخّف وُميكن  أن  ُميكن  متحّولة 
نقوم بكل شيء للّتخفيف من غلوائها وذلك من خالل 
ومؤّسسات.  كمجتمع  الّتدابير  من  سلسلة  اعتماد 
علينا أن نفتح صفحة العنف ونعترف بوجوده لنعرف 
كيف نواجهه في املدرسة، الّشارع، املؤّسسة، املسجد 
والكنيسة. وعلينا في الوقت ذاته أن نطالب املؤّسسة 
الّرسمّية والشرطة إلى القيام بواجبها من خالل تفعيل 
قيادات املجتمع وممّثليه املنتخبني. وعلينا أن نضع كل 

مؤّسسة معنية أمام مسؤولّياتها. 

نضع  أن  علينا  بــاخــتــصــار.ـ 
أولــوّيــاتــنــا  سلم  ضمن  األمـــر 
العملّية  في  بجد  نأخذه  وأن 

منبر  كّل  االجتماعّية ومن خالل 
املبادرات  هو رعاية  ذلك  عن  أهمّية  يقّل  وحّيز. وال 
إطالق  املشترك وإلى  العيش  إلى  تهدف  اّلتي  اخليرة 
والّرياضة  الفنون  خالل  من  املجتمعي  البناء  طاقات 

واإلبداع والّثقافة. 
من  خففنا  فروعه  على  اإلبـــداع  ـرة  داـئ وّسعنا  كّلما 
إلى  وأبنائنا  ببناتنا  دفعنا  وكّلما  العنف  استفحال 
الّال- النّوادي والفّعالّيات  املنتج والهادف في  العمل 

الّشبابّية كّلما حاربنا  منهجّية وفي اجلمعّيات واألطر 
توّفر  إذا  يحدث  آمن. وهذا  مجتمًعا  العنف وطوّرنا 
الوعي بهذه الّظاهرة ومعرفة كيفّية املواجهة. في هذه 
لتتحرك،  وقوّية  فاعلة  إرادة  إلى  بحاجة  نحن  وتلك 

تبادر وتواجه.

°UM²ÒOFLł ÂU�√ Èdš√  «uMÝ ÀöŁ
جّددت بعض مصادر الّتمويل األوروبّية ثقتها بجمعّيتنا 
لثالث سنوات أخرى نواصل فيها بناء مجتمع أفضل 
عملنا  خطط  املصادر  هذه  أقــّرت  فقد  املعايير.  بكل 
دعمها وثقتها  بذلك  مجّددة  املقبلة  الّثالث  للّسنوات 
ما  فيه. وهو  نسير  الذي  االجتماعّي  الّتغيير  بطريق 
وجتاه  املانحني  جتــاه  املسؤولّيات  من  املزيد  ُيحّملنا 
املشاريع  في  الّشركاء  خاّصة  الّسواء  على  مجتمعنا 
وجلان ونشطاء  أخرى  مدارس وجمعّيات  من  والبرامج 
أحياء ومجموعات شبابّية وقيادات منتخبة ومؤّسسات 

مجتمعّية أخرى.
سنواصل العمل فيما التزمنا به جلهة متكني مجتمعنا 
وسّد احتياجاته والعمل على ضمان حقوقه. سنواصل 
شّد أزره والوقوف إلى جانبه في دعم الّتعليم ومواجهة 
ظاهرة العنف ودعم كّل حراك اجتماعّي شعبّي من أجل 
دائرة  لدينا  الّسكن وامليزانّيات والتطّور.  في  احلقوق 
حقوقّية ذات خبرة وجتربة ستكون إلى جانب مجتمعنا 
بالّتعليم  مهتّمة  مجتمعّية  دائــرة  ولدينا  وقضاياه 
مهنّيني  من  وكادر  إعالمّية  طواقم  ولدينا  واملجتمع. 
خارجّيني مستعدون على الدوام لتوفير أفضل استشارة 

وأفضل اختصاصات ملجتمعنا في حيفا.
منذ بداية اجلمعّية حرصنا على االنطالق من احتياجات 
وفًقا  برامجنا  غيرنا  متغّيرة  متحّولة  وهي  مجتمعنا 
الشركاء  ومساءلة  االحتياجات  رصد  سنواصل  لها. 
ومجموعات الهدف عن توّقعاتهم واحتياجاتهم ونخّطط 
معهم برامجنا ومشاريعنا فنحن في نهاية املطاف، جئنا 
كي نضع أنفسنا ومواردنا احملدودة في خدمتهم ورعاية 
مع  الّتام  الّتعاون  خالل  من  عملنا ونعمل  قضاياهم. 
أهلنا وهيئاتهم ومؤّسساتهم وقياداتهم، تربطنا أفضل 
قدم  على  لهم  مفتوحة  وقلوبنا  باجلميع  العالقات 
األفضل ألهلنا.  نصنع  لهم كي  ممدودة  املساواة ويدنا 
نتفاعل معهم ونستفيد من شراكاتهم وجتاربهم. هكذا 
ومنذ البدايات فهمنا العمل األهلي وسوف نستمّر في 
هذا االّجتاه في الّسنوات الثالث املقبلة، أيًضا؛ فهّيا 
لدينا  ما  على  ُنضيفها  بطاقاتكم ومهاراتكم  هاتونا 

لنصنع التّغيير ونرسم االبتسامة ونصنع األمل .
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“UHO�” q�«d*
قامت شرطة الّساحل باعتقال 
ــّدد حياة  ــه ي ميــيــنــّي  ــاشــط  ن
ــن عـــودة (رئيس  أمي الــّنــائــب 
وذلــك  املــشــتــركــة)،  القائمة 
خاّصًة  عودة،  الّنائب  ملواقف 
ــر عــنــهــا بــوســائــل  ــّب ــتــي ع ال
ـــا عـــن حــّق  ـــاًع ـــــالم دف اإلع
بالّنضال  الِفَلسطينّي  الّشعب 

ضّد االحتالل.
اآلن،  ــى  ــّت ح ــــه،  أّن وُيـــذكـــر 
الّناشط  هناك منع لنشر اسم 

اليميني.
ــل  ــاح ــّس ـــت شـــرطـــة ال ـــام وق

بالّتحقيق مع الّنائب عودة حول هذا الّتهديد وحول إذا كانت تصله 
تهديدات مباشرة.

وقال الّنائب عودة: هناك من يريدنا إّما دواجن أو محمّيات طبيعّية 
ُمنعزلة عن محيطها. ونحن سنواصل نضالنا، من خالل خصوصّيتنا 
في  الِفَلسطينّي  للّشعب  الّشرعي  احلّق  جانب  إلى  للوقوف  هنا، 
نحن،  في وطننا  هنا،  احلقوق  انتزاع  أجل  االحتالل، ومن  مقاومة 

اّلذي ال وطن لنا سواه.
األجواء  مسؤولّية  ورئيسها  إسرائيل  حكومة  عودة  الّنائب  وحّمل 
الّتحريضّية، وأضاف: هذا الّتهديد يؤّكد على أّننا بالّطريق الّسليم 
متاًما من خالل الّطرح الوطنّي واإلنسانّي، الّشجاع واملسؤول في آن.

UHO� WIDM� w u'« À ÒuK� ‰u� X�OMJ�« w V�U� ‘UI�

÷u� qz«ƒ ∫d|uB�  åUHO�ò q�«d*
لن  أّنــه  ليتسمان  يعقوب  الّصحة  وزيــر  أعلن 
اجلمهور، وأّنه  تهم  معلومات  أي  على  يتسّتر 
لن يتردد بإغالق املصانع إذا اقتضت الضرورة. 
وجاء تصريح الوزير هذا أثناء نقاش أجرته جلنة 
حول  الكنيست،  في  البيئة  وحماية  الداخلية 
البحث األكادميي الذي نشر عن تلويث اجلو في 
البحث  هذا  مبوجب  وتبّني  حيفا.  خليج  ِمنطقة 
املصابني  نسبة  على  فائقة  ــادة  زي طــرأت  أنــه 
واحمليطة  املختلفة  حيفا  أحياء  في  باألمراض 
في  بالّضرر  ومتّثلت  البتروكيماوّية،  باملصانع 

حجم رؤوس األطفال في حيفا.
حيال  حرجة  أسئلة  عّدة  النقاش  أثناء  وطرحت 
هذا البحث األكادميّي، وحيال اجلهة التي طلبت 
إجراءه ومّولته، خاصة أّن وزارة الّصحة لم تطلب 

إجراء مثل هذا البحث. وأشار وزير الّصحة إلى 
أّن معامل تكرير البترول ومجموعة املدن والقرى 
البحث، ولكن  إجراء  طلبت  التي  هي  احمليطة 

الوزارة تأخذ نتائجه على محمل اجلد.
أشرف  ــذي  اّل غروتو  إيتمار  البروِفسور  وقــال 
خطيرة  زيــادة  لوحظت  ــه  إّن البحث  هــذا  على 
القلب  التنّفس، وأمراض  بضيق  املصابني  على 

والّسرطان. 
وقال وزير حماية البيئة آفي غباي، إن الّتلّوث 
أكثر من أي مدينة أخرى في  في حيفا يظهر 
على  اّطالعه  بعد  دهشته  إلى  البالد، وأشــار 
تربية  نريد  ال  أّنــنــا  وأضـــاف  البحث،  نتائج 
وإذا  اجلسدّية.  بالعاهات  املصابني  من  جيل 
كل  سنغلق  فإّننا  البحث  ــذا  ه صحة  ثبتت 

املنطقة الصناعية. 

رئيس  حــنــني،  دوف  الكنيست  عضو  وقـــال 
إّن  الكنيست  في  االجتماعّية  البيئية  الهيئة 
خاّصًة  مقلقة  ومعطياته  مستقّل  البحث  هذا 
بــاألمــراض.  اإلصــابــات  بــزيــادة  املتعّلقة  تلك 
اخلطيرة  فضالتها  تطلق  املصانع  أّن  وأضــاف 
في  ــا  ّمم أكثر  أضــعــاف  بسّتة  للجو  ثــة  واملــلــوِّ
تسّبب  التي  هي  الفضالت  البالد، وهذه  سائر 
أّن هذا األمر  الّسرطان وغيرها. ويبدو  أمراض 
ا من املسولني شيًئا. واملطلوب هي  أّيً ال يعني 
تطبيق توصيات ونتائج اللجنة الفرعّية لشؤون 
الّتخطيط والبناء في خليج حيفا، والتي صودق 
عليها في الكنيست في متّوز 2014. وأّن تلك 
التوصيات كانت مبثابة خارطة طريق، لكن لم 
تقّرر توسيع منطقة  بها، وبدًال من ذلك  يعمل 

معامل تكرير البترول. 

 u¹dJ�« w� X³��« Âu¹  dł w²�« …d¼UE*« s� V½Uł
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أُعلنت، يوم الّثالثاء االخير، القائمة القصيرة للرّوايات 
ّية (الپوكر)  املرّشحة لنيل اجلائزة العاملّية للرواية العرب
في  اجلائزة  إّن  الّتحكيم  جلنة  وقالت   .2016 للعام 
متّثل  مهّمة  «أعمال  ترّشَح  دورتها الّتاسعة شهدت 
ّية حديثة ُمنفتحة على حقول غير مطروقة  جتارب روائ
سابًقا تندمج فيها الّذات الفردّية والّذات اجلماعّية“.

(دار  ”نوميديا“  على روايات  القائمة  واشتملت 
(دار  و“عطارد“  بكاري  ــارق  ط للمغربّي  اآلداب) 
لنساء  و“مديح  ربيع  محّمد  للمصري  الّتنوير) 
محمود  للِفَلسطينّي  أنطوان)  (هاشيت  العائلة“ 

شقير.
بيتنا“  من  قريبة  الّالئحة روايات «سماء  تضّم  كما 
العجيلي،  شهال  للّسورية  ضــفــاف)  (مــنــشــورات 
و“مصائر.. كونشرتو الهولوكوست والنكبة“ (مكتبة 
و»حارس  املدهون،  ربعي  للِفَلسطينّي  شيء“)  ”كل 

املوتى“ (منشورات ضفاف) لّلبناني جورج يرق.
صحفّي مبسقط  مؤمتر  فــي  اإلعـــالن  ــيــوم  ال ّمت  كما 
الّتحكيم  جلنة  أعضاء  عن  ُعمان،  سلطنة  عاصمة 
الّدكتورة  اإلماراتّية  والّناقدة  الّشاعرة  تترأسها  اّلتي 
أمينة ذيبان، وتتكّون من الّصحافّي والّشاعر املصرّي 
مشبال،  محّمد  املغربّي  ــّي  واألكــادمي محمود،  سيد 

واألكادميّي واملترجم البوسنوي منير مويتش، والّشاعر 
بناني عبُده وازن. والّناقد الّل

ُيشار إلى أّن القائمة القصيرة للرّوايات الّست اختيرت 
ـ16 للقائمة الّطويلة اّلتي أعلنت  من بني الرّوايات ال
اّلتي  القائمة  املاضي، وهي  الّثاني/يناير  كانون  في 
اختيرت من بني 159 رواية مرّشحة للجائزة من 18 

بلًدا، ّمت نشرها خالل األشهر االثني عشر الّسابقة.
موعًدا  املقبل  نيسان/إبريل   26 األربعاء  يوم  وحتّدد 
ّية  العرب للرّواية  العاملّية  باجلائزة  الفائز  اسم  إلعالن 
افتتاح  عشّية  ظبي  أبو  في  سُيقام  احتفال  أثناء 
معرضها الّدولي للكّتاب. ويحصل كّل من املرّشحني 
الّستة في القائمة القصيرة على عشرة آالف دوالر، 

كما يحصل الفائز باجلائزة على 50 ألًفا إضافّية.
 „Ëd??³??�Ë Êb???*«  WL$ UHO( „Ëd??³??� ∫Êu??¼b??*«

å¡wý q�ò W³²J*
كلمة  وفي  القصيرة،  القائمة  عن  اإلعالن  وبعد  هذا 
روايــة  صاحب  املدهون  ربعي  الِفَلسطيني  ــي  ــرّوائ ال
”مصائر.. كونشرتو الهولوكست والّنكبة“ من إصدار 
مكتبة ”كل شيء“، جاء: ”مبروك حليفا جنمة املدن؛ 
مبروك ملكتبة «كل شيء»؛ مبروك لصالح عّباسي؛ 
مبروك لِفَلسطينّيتي اّلتي أخذتها معي واّلتي بقيت 
وكّبرتني في مخّيم  رّبتني  اّلتي  لغزّة  مبروك  هناك؛ 
وركضت  حلمت  وأطلقتني..  خانيونس  في  الّالجئني 

وراء حلم كبير حّتى أمسكت به“. 
وقال فخورًا: ”أن تصل دار نشر ِفَلسطينّية من قلب 

البالد، من شموخ كرمل حيفا، وثبات أقدام الباقني 
للپوكر،  القصيرة  القائمة  ــى  إل أرضهم  في  هناك 
وتكون أّول دار نشر لها ما لكّل املدن الِفَلسطينّية 
من مكانة في قلوبنا تفوز. حيفا حتتفل اليوم بفوز 
لناشري  شكرًا  الِفَلسطينّية..  شيء“  ”كل  مكتبة 
وصديقي الغالي الرّائع صالح عّباسي، اّلذي شاركني 

احللم الكبير وأمسكنا به اليوم مًعا؛
ولناشري الّصديق ماهر كيالي اّلذي منح حيفا فرصة 

ترشيح مصائر وشاركنا احللم الكبير“.
UHOŠ …bOFÝ r�Ë ¨bOFÝ U½√ r� ∫wÝUÒ³Ž

الّنشر  دار  صاحب  عّباسي،  لصالح  تعقيب  ــي  وف
ومكتبة «كل شيء» احليفاوّية، قال: «كم أنا سعيد.. 
من  روايــة  تتصّدر  ــى  األول للمرّة  حيفا..  سعيدة  كم 
إصدار مكتبة «كل شيء» احليفاوّية القائمة القصيرة 
جلائزة الپوكر العاملّية.. شكرًا للرّوائي الكبير ربعي 
ماهر  الّناشرين،  شيخ  أســتــاذي،  وأشكر  ــون.  املــده
كيالي.. فرحتي كبيرة ال حدود لها.. صديقي ربعي، 

ما أجملك!».

åUHO�ò q�«d*
ــر  ــة الــّتــطــوي ــدت جــمــعــّي ــق ع
الّلقاء  حيفا،   - االجتماعّي 
الّتدريبّية  للورشة  الّثاني 
ضمن برنامج حقوق الّسكن، 
وذلك يوم الّثالثاء من األسبوع 

اجلاري.
حيث ال يزال البرناَمج يالقي 
ــاط  ــدى أوس ــا وصــدى ل جتــاوًب

وناشطني  أحياء  جلان  من  املختلفة  مجتمعنا  وهيئات 
اّلذين  حيفا،  في  وأهلّية  رسمّية  وهيئات  ومهنّيني 
ما  لكّل  وفائدته  البرناَمج  أهمّية  عن  جميًعا  عّبروا 
يتعّلق في قضايا الّسكن احمللّي في أحيائنا. وأّكدوا 
حّتى  وأهــدافــه  للمشروع  واملساندة  الّتكاتف  ــرورة  ض

يحّقق غايته.
وقد متحور الّلقاء الّثاني حول موضوع (تنظيم املجتمع 
وتزويده بأدوات للّتأثير على عملّيات الّتخطيط في 
البلدّية)، اّلذي قّدمه املستشار الّتنظيمّي من مؤّسسة 

”شتيل“، درور ايتان.
وآلّيات  ألدوات  عرًضا  مداخلته  خــالل  ايتان  تناول 
الّتغيير  وتدفع عملّية  تؤّثر  أن  ناجعة ميكن  منهجّية 

ُقدًما وتزيد من احتماالت حتقيق األهداف.
وقد أشار إلى إحدى الوسائل الهاّمة اّلتي من الّضرورة 
  SIG ـ ا ب ـً انتهاجها في عملّية الّتأثير واملعروفة علمّي
العمل  مفادها  واّلتي   special interest  goal
واحد  هــدف  على  اجتمعت  مختلفة  لفئات  املشترك 
الرّؤيا واملعالم. وقد أّكد احملاضر  جامع محّدد وواضح 
لألفراد  الّشعورّي  الّتماثل  أهمّية  حديثه  سياق  في 

واملجموعة املشتركة حول الهدف.

وغنّي  الفكرة.  تذويت  لتيسير  عينّية  أمثلة  وقــّدم 
مبكوّناته  احليفاوّي  العربّي  مجتمعنا  بأّن  اإلشارة  عن 

املتباينة خير مثال ملا جاء في مضمون الورشة.
جمعّية  (مدير  اغبارّية  حسني  لألستاذ  تعقيب  وفي 
الّتطوير االجتماعّي)، أشار إلى أّننا في اجلمعّية عملنا 
في الّسنوات األخيرة لبلورة فكرة وأهداف مشتركة من 
مظّلة  ليعملوا حتت  األحياء  املجتمع وجلان  فئات  كّل 
واملساعدة  تواصل،  بعالقات  تتمّيز  واحدة  مجتمعّية 
من  كبير  بنجاح  مشروعنا  توّج  وقد  األحياء  جلان  بني 
خالل بناء بعض األطر اجلامعة، أهّمها مجلس األحياء.

شارك  اّلذي  احلضور  من  مشّجعة  بأجواء  الّلقاء  ومتّيز 
بفاعلّية في الورشة من خالل طرح قضايا خاّصة باألحياء.

هشام  املهندس  أوضح  املشاركني،  نقاش  في  جاء  وّمما 
ــود حلول  ــاس)، عــدم وج ــّب ع ــُده (عضو جلنة حــي  عــب
العاّمة  للِخدمات  تام  وجتاهل  الّشابة،  لألزواج  سمنّية 
اّلتي ال  البلدّية  واالستياء من مخّططات  األحياء  في 

تتماشى مع مصالح الّسّكان العرب.
واختتم الّلقاء بأجواء واعدة، مؤّكدين من خالله مواصلة 
األسبوع  من  الّثالثاء  يوم  ليكون  وورشاته،  البرناَمج 
بّالن،  مها  املهندسة  مع  الّثالث  لّلقاء  موعًدا  القادم 

مخّططة املدن واالختصاصّية بصيانة املباني القدمية.
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åUHO�ò q�«d*
«وخيُر  شعار  وحتت  الكتاب  مسيرة  مشروع  ضمن 
«الكرمة»  مدرسة  قامت  كتاُب»  الّزمان  في  جليس 

بافتتاح هذه املسيرة، مؤخّرًا .
ولقد ُكّرس هذا اليوم لنشاطات وفعالّيات ال-منهجّية 
وتعزيز  بالكتاب  الّصلة  تعميق  إلــى  كّلها  تهدف 
القراءة  على  الّطّالب  وحّث  احلبيبة  للّغتنا  االنتماء 

وجعلها عادًة راسخة ومنهًجا حياتّيا ال غنى عنه.
هذا وقد تأّلق طّالب «الكرمة» فقّدموا عروًضا متنّوعة 
ومتمّيزة في طابور الّصباح، كان أّولها أنشودة «كتب 
كتب»، وختامها حوارّية تدور حول الكتاب وعالقته 
أقوالهم  في  مؤّكدين  العصور،  مّر  على  باإلنسان 
على أّن سّر القراءة ال يقف عند حّد  املتعة والّتسلية 
والّترويح عن الّنفس، إّمنا يتعّداها إلى تطوير الفكر 
وتعميق الوعي وزيادة املعرفة وتعزيز الّثقة بالّنفس، 
فالواقع اّلذي نعيشه اليوم يستدعي حضور اإلنسان 

املثّقف واسع املعرفة واالّطالع.
الّرؤيا  ـًا من مرّكبات  وملّا كانت القراءة مرّكًبا أساسّي
بناء  لها من دور أساسّي في  ملا  للمدرسة،  الّتربوّية 
الّشخصّية املستقّلة وتنمية الفكر احلّر من أجل تنشئة 
جيل قارئ مثّقف ومنتج، فقد ّمت اإلعداد لهذا احلدث 
من خالل تخصيص حّصة مطالعة أسبوعّية لكّل صّف 
في مكتبة املدرسة والّسماح للّطّالب باستعارة كتب 
من مكتبة املدرسة وإعطاء فرصة للكتابة اإلبداعّية 

والّتعبير عن الّرأي في طابور الّصباح. 
كتب  بقراءة  الّطّالب  يقوم  املشروع  هذا  خالل  ومن 
يختارونها من قوائم تضعها وزارة املعارف أو كتب 
أخرى مالئمة لكّل فئة من الفئات العمرّية تختارها 

مهّمات  بتنفيذ  الّطّالب  يقوم  القراءة  املدرسة، وبعد 
وُيــتــّوج  واملعّلمات،  املعّلمني  مــن  وتوجيه  بــإرشــاد 
في وقت  عنها  ُيعلن  قّصة  أجمل  بانتخاب  املشروع 

الحق لتكون «قّصة العام».
املشاركة  القصص  البرناَمَج عرض جلميع  تخّلل  كما 
طبقة  لكّل  املدرسة  مكتبة  في  الكتاب  مسيرة  في 

على حدة.
ولهذه املناسبة استضافت املدرسة األديب حّنا أبو حّنا 
واألديبة ميسون أسدي والكاتب محّمد علي سعيد 
تربوّية  بفّعالّيات  فقاموا  إغبارّية  رشيد  واألستاذ 
تثقيفّية وورشات عمل، كان محورها الكتاب ودوره 
اخللق  وعملّية  احلضارة  وصناعة  اإلنسان  بناء  في 
القراءة،  من  اإلكثار  إلى  الّطّالب  داعني  واإلبــداع، 
من  اإلكثار  كّل شهر وإلى  األقل  على  كتاب  قراءة 
الترّدد على املكتبات واستعارة الكتب وإنشاء مكتبة 

في كّل بيت غنّية بالقصص والكتب الشّيقة.
وقد اختتمت هذه الفّعالّيات بوعود نرجو أن تتحّقق 
الّصفوف  داخــل  عمل  وورشــات  إبداعّية  وبأعمال 
الّطّالب،  قرأها  بناء مجّسمات من وحي كتب  مثل 
أو كتابة دعايات لقّصة معّينة أو رسمات تعّبر عن 
«أّول  بينها:  من  برز  ما،  قّصة  أو  كتاب  مضمون 

العلم كتاب وثانية حضارة وثالثة إبداع»!
ومن هنا فإّن مدرسة «الكرمة»، إدارة وهيئة تدريسّية 
وطّالًبا تتوّجه بخالص الّشكر إلى كّل من ساهم في 
آباء   - ــاء وأولــيــاء  أدب من  االحتفالّية  هــذه  إجنــاح 
الّتوفيق  من  املزيد  لهم  - وموّظفني راجيًة  وأّمهات 

والقدرة على العطاء.
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وبــإشــراف  االجتماعي،  الــّتــداخــل  مــوضــوع  ضمن 
الكرمل  مدرسة  في  االجتماعّية  الّتربية  مرّكَزتي 
الصف  طّالب  قام  الصفوف،  ومرّبي  و«ليئوبيك» 
و“ليئوبيك“  الكرمل  مــدرســة  مــن  عشر  احلـــادي 

بفّعالّية مشتركة في حّي وادي اِجلمال.
الفّعالّية جولة في أرجاء احلّي لهدف  وقد تضّمنت 
«بيت  ملجئ  ترميم وتنظيف  كذلك  معامله،  تعّرف 

مايا» وهو مأوى لعائالت في مأزق. 

سرورها  عن  احلــي  في  املسؤولة  الّلجنة  وأعــربــت 
وامتنانها لهذه املبادرة التي ترّسخ قيمة العطاء في 
الكرمل  مدرسة  مديرة  باركت  كما  الّطّالب،  نفوس 
أّنا كّرام هذه اُخلطوة، خاّصًة وأّن شعار املدرسة للّسنة 
احلالية بُعنوان: «قد نعطي دون حب، لكن ال ميكن 

أن نحّب دون عطاء».
هــذه  مــثــل  أّن  الــكــرمــل  ــة  ــدرس م إدارة  وأّكــــدت 
الفّعالّيات تعّزز العالقات املشتركة مع اآلخر لهدف 
متّيزت  طاملا  التي  حيفا  مدينة  في  الّتعايش  تقوية 

بأجواء إيجابّية.
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لقانون  نتنياهو  بنيامني  ــوزراء  ال رئيس  اقتراح  بعد 
إقصاء  على  التصويت  الكنيست  العضاء  يجيز 
وإبعاد اعضاء من الكنيست، استغل رئيس القائمة 

املشتركة خطابه في الكنيست لطرح هذا املوضوع.
األثيني  الــبــرملــان  انهيار  إن  عـــودة:  النائب  فقال 
نتيجة  تسّبب  القدمية  اليونانية  االمبراطورية  في 
ألعضاء  أجاز  الذي  القانون  وهو  للـ“استراكيزمي“، 
البرملاني، وهذا  العمل  من  لهم  إقصاء زمالء  برملان 
األمر أدى إلى انهيار شامل للبرملان األثيني. واليوم 
يحّق  حيث  مشابًها،  قانوًنا  احلكومة  رئيس  يقترح 

ألعضاء برملان إلغاء عضوية أعضاء برملان آخرين!

وتابع عودة قائال: من اختارنا هو الشعب وشرعيتنا 
نستمدها من منتخبينا فقط، وال يحق ألحد في هذا 

املكان البت بشرعية وجودنا هنا.
عودة  النائب  الكنيست حتدث  في  آخر  خطاب  وفي 
فقال  بالوالء،  الثقافة  الثقافة ربط  اقتراح وزيرة  عن 
العبد  بني  والعالقة  االقــطــاع  عقلية  هو  الــوالء  إن 
املواطنة  هو  اليوم  االجتماعي  العقد  بينما  والسّيد! 
وليس الوالء! وملن الوالءـ تساءل عودة، هل هو للدولة 
اإلثنية أم الرأسمالية أم العسكرية، هل هو لليمني أم 
القانون  القانون تعاقب من جتاوز  للمركز؟! إن دولة 

وال تالحق اإلنسان على أفكاره ومواقفه السياسية.
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في  للّتربية  ّية  العرب األكادميّية  الكلّية  خّصصت 
حيفا غرفَة صالة للّطّالب املسلمني الّشباب، مطلع 
من  لثّلة  طّالبي  ملطلب  استجابًة  املاضي،  الّشهر 
مبثابة  املصّلى  وهذا  بالكلّية،  الّطّالبّيني  الّناشطني 
حّل مؤّقت للّطّالب ريثما يتّم افتتاح البناية اجلديدة 
غرفة  على  ــّطــّالب  ال سيحصل  عندها  للكلّية، 
الكلّية.  وعدت  كما  أرقى  وبظروف  أكثر  مالئمة 
وقد سبق االفتتاح تقدمي الّناشطني طلبهم للجهات 
املعنّية في الكلّية متمّثلًة بعميد الّطّالب د. نبيه 

القاسم.
وُيذكر أن هذا املصلى املخّصص للّطّالب يأتي بعد 

وجود مصّلى للّطالبات واملُنشأ سابًقا في الكلّية، 
وعّقب عميد الّطلبة قائًال: ”جاءت هذه اخلطوة من 
حّقهم  على  باحلصول  الّطالب  بحّق  الكلّية  إميان 
رغم  الصالة  مكان  تخصيص  ّمت  وقد  بالعبادة. 
ضيق املكان، ومع افتتاح بناية الكلّية اجلديدة نأمل 

توفير املكان األكثر مالءمة“.
ّية،  عرب ولغة  رياضّيات  (طالب  نّصار  عمر  وقال 
”هذه  املصّلى):  إلقامة  املبادرين  الطالب  ــد  وأح
افتتاح  إلتاحتها  الكلّية  نشكر  مباركة  ُخطوة 
مصّلى للّطّالب مبكان يناسبهم، نثّمن هذه اُخلطوة 
الحترامها حّقنا بالعبادة وألنها تزيد انتماء الّطّالب 

لكلّيتهم.“
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محاضرة  ــاري،  اجل األسبوع  من  االثنني  يــوم  عقدت، 
موضوع  حول  طباجة،  منى  االجتماعّية  لألخّصائية 
حلقة  تنظيمها  إلى  بادرت  اخلمسني»،  بعد  «احلياة 

منتدى نساء الّتطوير االجتماعّي.
الورشة حيث  في  السّيدات  من  العديد  وقد شاركت 
احلياة  متّيز  التي  وســمــات  صفات  ــم  أله استمعَن 
والّتحديات  اخلمسني  جيل  ــرأة  امل وجتــاوز  بلوغ  عند 
أشارت  وقد  تواجهها.  التي  والّنفسّية  االجتماعّية 
حياتها  في  املــرأة  استمرار  أهمّية  ــى  إل احملــاضــرة 
أن تصاب  لئّال  فقد حذرت  ثانية  العادّية ومن جهة 
وجوب  وأّكـــدت  والقنوط  اليأس  من  بحاالت  املــرأة 
أمثلة  نوعّية ومتجّددة وقّدمت  بحياة  املرأة  استمرار 
أظهرت  والقطري  احمللي  املستوى  على  عّدة  حلاالت 
جيل  بعد  ومتجّددة  جديدة  حياًة  تبدأ  قد  ــرأة  امل أّن 
الّصحوة  لديها مواقف وقرارات من  اخلمسني ويكون 

والتنّبه ملا تريده بعد أن أدخلتها احلياة الرّوتينّية في 
طورها األّول بتضحيات كثيرة قّدمتها للبيت واألسرة 
في  الّطبيعي  وحّقها  نفسها  تناست  وبهذا  واألوالد 

ممارسة عيشها الكرمي. 
إدارة  (عــضــو  مطر  ياسمني  مــن  ــّل  ك أشـــادت  ــد  وق
جمعّية الّتطوير االجتماعّي) وأمل دّباغ (مرّكزة احللقة 
الّتثقيفّية  الّلقاءات  هذه  وضرورة  بأهمّية  ّية)  الّنسائ
مجتمعنا  نساء  على  املباشرة  بالفائدة  تعود  التي 
لتكون  األنشطة  هذه  مثل  تنظيم  مواصلة  وأّكدنا 

متنوّعة وشاملة. 
الّنادي  ورّكزت  أدارت  واّلتي  بدران  فريدا  ية  املرّب أّما 
الّنسائي للّتطوير االجتماعّي في الّسنوات الّسابقة، 
ناشدت نساء وأّمهات مجتمعنا من األحياء املختلفة 
اجلماهيري،  النشاط  في  ينخرطن  أن  شرائحه  بكاّفة 
واملشاركة  والعطاء  للتطوّع  موقعها  من  كّل  وذلــك 
والّتآخي  الّتقارب  في  زيادة  ذلك  في  والّتواصل؛ ألّن 

وبناء املجتمع الواحد.  
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على  والثالثة  الثانية  بالقراءة  الكنيست  صادقت 
مشروع قانون العطلة السنوية (تعديل رقم 15 أمر 

الساعة) 2016 لعضو الكنيست رحيل عزاريا.
يوَمي عطلة  إضافة  اقتراح  ّمت  القانون،  وفق مشروع 
سنة  لديهم  اّلذين  للعاملني  السنوّية  العطلة  ــام  ألّي
حتى 4 سنوات أقدمّية في العمل، حيث سيستحّق 
أّما  الّسنوّية.  للعطلة  يوًما  ـ16  ل العّمال  هــؤالء 
العاملون خلمسة أّيام في األسبوع فسيستحّقون 12 

يوًما في الّسنة. 
كانون  شهر  من  األّول  في  القانون  سريان  وسيبدأ 
 1 بني  ّية  االنتقال الفترة  وفي   ،2017 عام  الّثاني 

 2017 الّثاني  كانون   1 ــوم  ي وحّتى   2016 ــوز  متّ
ـ 15 يوًما كعطلة سنوّية. سيستحّق هؤالء العّمال ل

القانون: ”سوق العمل والتشغيل  وجاء في تفسير 
اليوم يختلف بشكل جوهرّي عّما كان في سنوات 
باحلري  وكم  املاضي،  القرن  من  والّثمانني  الّسبعني 
قانون  فيها  سّن  واّلتي  اخلمسني  بسنوات  مقارنة 
في  كان  ّمما  االختالف  وعلى  إسرائيل.  في  العمل 
الّسابق، اليوم التنقل الّتشغيلي أعلى بكثير في 
الّسنوّية  العطلة  أّيام  العمل.  تغّير طابع سوق  ظّل 
تعتبر أداًة مركزّية ملواجهة الفارق بني أّيام الّنشاط في 
جهاز الّتعليم وأّيام العمل في القطاعات في البالد. 
خصوًصا  الّسكان  على  بثقله  يلقي  الفارق  وهــذا 

العائالت الّشابة“.
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أحيت مدرسة ”املسار“ الرسمّية، أسبوَع فّعالّيات بُعنوان «حول 
املعّلمة  االجتماعّية،  الّتربية  مرّكزة  وذلك بإشراف  العالم»، 

نهال محمود.
وتاريخ  حضارات  صفّية عن  فّعالّيات  األسبوع  هذا  تضّمن 
إيطاليا  العالم، كاألرجنتني،  فــي  مختلفة  لبالد  وتـــراث 
والبرازيل، شملت تزيني الّصفوف إعداد بطاقات معلوماتّية، 
ورشات عمل، حلقات دراسّية وبناء مجّسم شامل للّدول، ما 
على  الّتدريسّية  الّطّالب والهيئة  وتفاعل  القى استحسان 

حّد سواء.
ويأتي هذا األسبوع ضمن برامج اإلثراء املدرسّية الهادفة إلى 

إكساب الّطّالب مهارات معرفّية وحياتّية مًعا.
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«ظاهرة التحرّش اجلنسي واالعتداءات اجلنسّية حتوّلت من كونها مجرّد 
ظاهرة إلى ثقافة“ - هذا ما قالته الّنائب عايدة توما - سليمان، رئيسة 
الّلجنة لرفع مكانة املرأة واملساواة اجلندرّية، في جلسة اللجنة يوم الّثالثاء 
األخير، حول االعتداءات اجلنسّية التي حتصل في جهاز الّصّحة وبحث 

الطرق إليجاد احللول التي متنع تكرار هذه االعتداءات.
من  ”بالرّغم  إّنه  اجللسة  افتتاح  في  قالت  قد  سليمان   - توما  وكانت 
في  مرارًا  اجلنسّية  االعتداءات  موضوع  وطرحت  ناقشت  الّلجنة  هذه  أن 
مجاالت مختلفة، إّال أّن هنالك ضرورة لطرح قضية التحرّشات اجلنسية 
حتصل  التي  املختلفة  البيئة  على  الّضوء  وإلقاء  املجاالت،  جميع  في 
فيها هذه املضايقات. مهمتنا أن نكشف عن هذه اجلرائم، لكي نستطيع 

معاجلتها واحلّد منها.“
ونسوّية  ّية  نسائ جمعّيات  عن  ومندوبات  ممثالت  الّلجنة  في  وشــارك 
وعن  الصّحة،  ووزارة  االجتماعي  الرّفاه  وزارتّي  عن  ومندوبات  مختلفة، 

املؤّسسات الّصحّية املختلفة.
وهي جمعية حقوقّيات  معِك“  هذا وعرضت مندوبة جمعية ”إيتاخ – 
يعملن من أجل العدالة االجتماعية، نتائج استطالع بََحث مدى انتشار 
التحرشات اجلنسية في املؤسسات الصحّية، والذي يظهر أن ُثلث النساء 
اللواتي شاركن في البحث تعرضن لتحرشات جنسّية في أثناء تلقيهّن 
للخدمات الصحّية املختلفة. وتطرّقت مندوبة اجلمعية للصعوبات التي 
تواجهها الّنساء في االبالغ عن اعتداءات جنسّية تعرّضن لها من ِقبل 
حول  واضحة  ــراءات  إج وجود  لعدم  وذلك  معاجلني،  أو  ممرّضني  أو  اء  أطّب

التحرّشات.  عن  للّتبليغ  لهّن  التوجه  النساء  تستطيع  التي  اجلهات 
هذا األمر انعكس بنتائج االستطالع الذي تظهر أّنه فقط نصف الّنساء 
اللواتي صرّحن أنهّن تعرّضن لتحرّشات جنسّية قّدمن بالغات حول ذلك، 

وفي %90 من احلاالت لم يتّم إبالغ الّنساء عن نتائج الشكوى.
هذا وتطرّقت توما - سليمان لعدم وجود أّي إجراء واضح لتقدمي شكاوى 
حترّشات جنسّية في املؤّسسات الطبّية، قائلًة ”يجب أن نفهم أّن ماهّية 
العالقة بني املريضة واملُعاِلج  تفرض نوع من الهرمّية على املريضة التي 
تتعامل مع معاجلها على أساس ِمهني مسؤول، وهذه العالقة متنع من 
الّنساء أن يالحظن أنهّن يتعرضن لتحرّش جنسي إّال بعد حدوت االعتداء 
أو املضايقة. وعليه، تقّدمت وطلبت من وزيرة القضاء بالعمل على إقرار 
الطواقم  وواجبات  الّنساء  حقوق  توضح  أن  شأنها  من  واضحة  إجــراءات 
للخطوات  ويتطرّق  اجلنسي،  التحرّش  مبوضوع  يتعّلق  ما  بكّل  الطبّية 
التي بامكان النساء أخذها عندما يتعرضن ألّي نوع من أنواع االعتداءات 

اجلنسّية، لكن لألسف، لم أتلقَّ أي جواب من الوزيرة حّتى اليوم.“
وأضافت توما - سليمان في نهاية اجللسة أّن املعطيات التي ّمت عرضها 
أمام الّلجنة تتطّلب معاجلة املوضوع وتغيير االجراءات القدمية التي يعمل 
حسبها جهاز الّصّحة خاّصة وأّن تعليمات مدير عام الوزارة في موضوع 
التحرّشات لم تتجّدد منذ عام 2001، األمر الذي يعتبر خلًال واضًحا. 
والّصحة  القضاء  لوزارتّي  ستتوجه  ”أّنها  سليمان   - توما  وأضافت 
أهمّية  االعتبار  بعني  تأخذ  بحيُث  احلالية  االجــراءات  تغيير  وتطالبهم 
الّتحرشات  الطبّية حول  للطواقم  متريرها  التي يجب  الّتدريبّية  الدورات 
اجلنسّية، وللطواقم التي تتلّقى شكاوى حول التحرشات اجلنسّية. كما 

يجب التطرّق إلى األجسام املسؤولة عن الشكاوى وطريقة معاجلتها.“
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مع  لقاَءه  عّباس  محمود  الِفَلسطينّي  الّرئيس  استهّل 
آلخر  باستعراض  املعتَمدة  العربّية  ــالم  اإلع وسائل 
املستجّدات في الّساحة الِفَلسطينّية والّشرق أوسطّية؛ 
وقــال: يسّرني أن أحتــّدث معكم إخــوًة إلخــوة، وأهل 
ألهل، عن همومنا وشؤوننا اّلتي في كثير من األحيان 
نلتقي  ألّن  جــًدا  سعداء  ونحن  مشتركة.  شــؤون  هي 
معكم ونرّحب بكم في وطنكم وبلدكم، ونشير هنا إلى 
كثير من اإلجنازات اّلتي حّققتموها واّلتي قمتم بها في 
الّسنوات املاضية منذ عام 48 وحّتى اليوم. ولكن من 
املهم مبكان أن أذكر من جملة ما أذكر االنتخابات اّلتي 
تخوضونها في كّل بضع سنوات، سواء كانت انتخابات 
أياديكم، وأنتم  على  نشّد  بلدّية. ونحن  أم  تشريعّية 
متارسوها  أن  وعليكم  لكم  فهي  اُخلطوة  هذه  متارسون 
أقولها  بسيطة  لي مالحظة  قّوة.  من  أوتيتم  ما  بكّل 
البلدّية تكون  االنتخابات  ملاذا في  كأخ لكم، وأسأل 
نسبة الّتصويت عالية جًدا، تفوق %100، بينما ال 
تزيد في االنتخابات الّتشريعّية ال تصل إلى 60%. 
أنتم لكم حّق وال بد لكم أن متارسوه، ولستم بحاجة إلى 

من ينصحكم مبمارسة هذا احلّق. 
مؤّخًرا جرت انتخابات للجنة املتابعة لتكون ممّثًال لكم، 
وأجريتم انتخابات نزيهة وقاسية، وأّدت إلى انتخاب 
األخ واملناضل الكبير محّمد بركة. هذا الّرجل احلاضر 
قــادر على حمل هذه  أّنــه  متاًما  أعــرف  ــذي  معنا، واّل
املسؤولّية، ونحن بهذا الّصدد نقول إّنه أمر لكم وال بّد 

من ممارسة حّقكم، وهذا بالّنتيجة يعود لكم. 
أّما بالّنسبة ملا هو عندنا هذه األّيام فهي أمور كثيرة 
قام  أشهر  بضعة  منذ  تعلمون  متعّددة. وكما  وشؤون 
عّبروا  الهّبة  هذه  سلمية،  جماهيرّية  بهّبة  هنا  أهلكم 
هو  والّسبب  الّسلمّية،  الّشعبّية  باملظاهرات  عنها 
كّل  اخترقت  اإلسرائيلّية،  احلكومة  أو  إسرائيل،  أّن 
احملّرمات، وأولها أّنها سمحت لكّل الّناس أّن يعيثوا 
باملسجد احلرام فساًدا. نحن ال اعتراض لنا على من 
يأتي للزيارة، بشكل محترم ونزيه، لكن عندما يدخل 
بشكل يقّل احتراًما هذه األماكن املقّدسة يصبح إساءًة 
يعتدون  بدأوا  أّنهم  باألمر  وزادوا  األماكن.  هذه  إلى 
وكما  هــذا،  من  أكثر  بل  املسيحّية،  الكنائس  على 
يتحّدثون  بــدأوا  أّنهم  مناسبة  من  أكثر  في  سمعنا، 
البالد.  هذه  من  الّرحيل  عليهم  املسيحّيني، وأّن  عن 
هذه الّنغمة لم نكن نسمعها في املاضي، ومع األسف 
بدأنا نسمعها هذه األّيام، واالعتداءات على األماكن 
هذا  وكــان  مرفوض،  واإلسالمّية  املسيحّية  املقّدسة 
الهّبة  عليه  أطلقنا  ما  إلى  أّدت  اّلتي  األسباب  أحد 
اجلماهيرّية. يضاف إلى ذلك أّن املستوطنني ينتشرون 
في كّل مكان في الّضفة الغربّية بشكل غير شرعّي، 
وغير قانونّي، والبناء غير شرعي وغير قانونّي منذ بدأ 
قانونّي  شرعّي وغير  غير  ووجودهم  هذا.  يومنا  وإلى 
لكّنهم  هــذا،  يومنا  إلى   67 عام  االحتالل  بدأ  منذ 
تواجدوا. بل أكثر من ذلك، راحوا يعتدون على الّناس 

والبشر  الّشجر  على  والّطرقات،  ــدن،  وامل القرى  في 
اجلماهيرّية،  الهّبة  إلى  أّدى  آخر  سبب  هذا  واحلجر. 
اخترقت  كحكومة،  إسرائيل،  أّن  ذلــك  إلــى  يضاف 
أوسلو  منذ  بيننا وبينها  ُعقدت  التي  االّتفاقات  كّل 
اجليش  أّن  ذلــك،  على  دليل  هــذا. وأكبر  يومنا  إلى 
في  (أ)  اِملنطقة  املسّماة  األماكن  يخترق  اإلسرائيلّي 
حرمة  الّناس وال  من  حرمة ألحد  يشاء. وال  أّي وقت 
لألمن الِفَلسطينّي املتواجد على هذه األرض. وأصبح 
يذهب ويأتي كما يريد بحرّية. إضافًة إلى كّل هذا أّن 
إسرائيل ال تريد املفاوضات. وعندما يتحّدثون أّنه ال 
شريك لهم في املفاوضات، نقول: نحن أيدينا ممدودة 
جنلس  كي  مستعّدون  نتفاوض؟  كيف  للمفاوضات. 
على الّطاولة، من أجل أن نتحّدث عن قضايا املرحلة 
خالل  االستيطان،  توقفوا  أن  عليكم  الّنهائّية، ولكن 
هل  مسّبقة.  شــروط  هذه  فيقولون  املفاوضات،  فترة 
االستيطان شرعّي؟ أليس هناك أكثر من 12 اتفاًقا 
بتحرمي االستيطان؟  وقراًرا من مجلس األمن صدرت 
أليست هناك مواقف في كّل أنحاء العالم مبا في ذلك 
أليست  شرعّي؟  غير  االستيطان  إّن  تقول  أمريكا، 
األحــزاب  لــدى  نفسها،  إسرائيل  في  مواقف  هناك 
اإلسرائيلّية والّشخصّيات اإلسرائيلّية الّرسمية تقول إّن 
االستيطان غير شرعّي؟ فكيف ميكن أن نقول إّن هذا 

الّطلب شرط مسّبق؟ 
الّنقطة الّثانية، قلنا لهم ال بّد أن تنّفذوا اّتفاقكم مع 
وزير خارجّية أمريكا، فيما يتعّلق باألسرى، وعددهم 
السّيد  بني  ُعقد  االّتفاق  هذا  أوسلو،  قبل  ما   104
نتنياهو وبني السّيد كيري. وّمت على أساس أن يطلق 
سراح هؤالء على أربع دّفات. وأطلقت الّدفعة األولى 
والّثانية والّثالثة، ثّم توّقفوا، ملاذا؟ ال أدري. فهل إذا 
طلبنا وقف االستيطان قبل املفاوضات، ومن ثّم إطالق 

سراح األسرى، هل ميكن تسميتها شروط مسّبقة؟ 
هّبة جماهيرّية،  إلى  أّدت  اّلتي  كّلها هي  األمور  هذه 
متّثلت مبظاهرات سلمّية، وقوبلت هذه املظاهرات الّسلمّية 
بإطالق الّنار والقتل املتعّمد واملباشر، وهذا ما نعاني 
منه اآلن. ولذلك قرّرنا نحن أن نطلب من العالم أمرين: 
األّول هو إحياء املؤمتر الّدولّي، واّلذي نادت به فرنسا، 
مؤّخًرا، وهي لم تقّدم مبادرة وإّمنا إعالًنا صدر عن وزير 

اخلارجّية، بأّنه ال مانع، ونحن ندعو إلى مؤمتر دولّي، 
شريطة  الّدولّي،  املؤمتر  هذا  على  فوًرا  سنوافق  ونحن 
القضّية  ملعاجلة  ميكانيكّية  املؤمتر  هذا  عن  يخرج  أن 
والّصراع، كما فعلوا عندما يريدون أن يفّعلوا شيًئا ما 
أسرع أن يجدوا له الوسائل، كما حصل في إيران، 5 
+ 1، وكما حصل في مجلس األمن بالّنسبة لسوريا 
وكما حصل باّتفاق صخيرات في ليبيا، وكما يحصل 
اآلن لسوريا في جنيف. فأمريكا لو أرادت، واملجتمع 
ويطبقها.  ميكانيكّية  عن  يبحث  أراد  لو  الــّدولــّي 
ونقول: ال مانع لدينا أن يكون 5+1 أو أّي رقم آخر، 
املهم أن تكون هناك ميكانيكّية قادرة على أن تعالج 

القضّية الِفَلسطينّية. 
نذهب  أن  على  مصّممون  نحن  الــّثــالــثــة،  الّنقطة 
بشأن  قــرار  استصدار  أجــل  من  ــن  األم مجلس  إلــى 
االستيطان، ألّننا لم نعد نحتمل هذا االستيطان اجلاثم 
على صدورنا وعلى قلوبنا منذ أكثر من 40 سنة وال 
ملاذا  لإلسرائيلّيني،  املوّجه  نذهب. والّسؤال  أين  ندري 
الّدولتني،  رؤية  يتحّدث عن  كّله  االستيطان؟ والعالم 
دولة ِفَلسطني ودولة إسرائيل، تعيشان جنًبا إلى جنب 
مع بعضهما البعض بأمن واستقرار. فأين هي الّدولة 
الِفَلسطينّية؟ إذا كان هذا االستيطان سيبقى جاثًما، 
إذن أنتم غير صادقني بالّدعوة للّدولتني، وإّمنا تريدون 
الِفَلسطينّي  للّشعب  وأبرتهايد،  دولة  واحتالل،  دولة 
كما ميارس اآلن. لذلك نحن نطالب بقرار من مجلس 
مبزيد  االستيطان. ونطالب  هذا  أجل وقف  من  األمن 
من الّطرق الّدبلوماسّية للحماية الّدولّية التي سبق أن 
اّتخذت بها عّدة قرارات وكّلنا نذكر منذ أّيام اخلليل، 
واالعتداءات على املصّلني في احلرم، ومنذ ذلك الوقت 
من  بّد  ال  يقول،  تطبيقه، وهو  يجري  ال  قــرار  صدر 
حماية الِفَلسطينّيني وال بّد من نزع سالح املستوطنني. 

فأين هذه القرارات؟ 
مستقّلة  ِفَلسطينّية  دولـــة  هــو  اآلن  بــه  نطالب  مــا 
منذ  محتّلة  أرض  الّشرقّية. وهي  القدس  وعاصمتها 
عام 67. ونحن لن نقبل إطالًقا بأّي دولة ِفَلسطينّية 
حتل  وأن   .67 حدود  على  الّشرقّية  القدس  تنقصها 
ورد  رائع  حّل  هناك  الّالجئني،  قضّية  القضايا،  بقّية 
في املبادرة العربّية للّسالم، هذا احلّل يقول حل عادل 

 .194 القرار  بحسب  الّالجئني  بقضّية  عليه  ومّتفق 
هناك  أن  تتجاهلوا  أن  أّما  القرار.  هذا  ننّفذ  تعالوا 
ماليني   6 حوالي  متّثل  الّالجئني  قضّية  اسمها  قضّية 

الجئ اآلن بال حل هذا غير مقبول على اإلطالق. 
ملاذا؟ نحن  اليهودّية.  للّدولة  نرفضه هو دعوتهم  وما 
أّننا  ننكر  هذا، وال  ننكر  ال  إسرائيل،  بدولة  اعترفنا 
بعد اّتفاق أوسلو عقدنا اّتفاقات كثيرة، ونحن نحترم 
الّطرف  يحترمها  أن  شرط  باتفاقاتنا  ونلتزم  أنفسنا 
بالّتأكيد  يلتزم بها، فنحن  لم  اآلخر ويلتزم بها. وإذا 
لن نلزم. وعندنا قرار من املجلس املركزّي الِفَلسطينّي 
يقول: ما دامت إسرائيل لم تطّبق االتفاقات اّلتي بيننا 
وبينها، فعلى حكومة ِفَلسطني أن تفعل كذلك. نحن 
يعترف  كّله  والعالم  االحتالل،  حتت  ِفَلسطني،  دولــة 
 110 من  بنا، وأكثر  تعترف  دولة   137 كدولة،  بنا 
وهي  العالم،  أنحاء  في  منتشرة  ِفَلسطينّية  سفارات 
معتمدة. وهنا  سفارات  بل  مقيم،  غير  متثيًال  ليست 
جميع  واستمّرت  إسرائيل،  بدولة  اعترفنا  إّننا  نقول 
املفاوضات بيننا وبينهم طيلة الوقت إلى ما قبل سنتني 
أو أربع، ونحن نتحّدث كإسرائيل وِفَلسطني، ثّم قالوا 
بالّذات  أنتم  وقالوا  ملــاذا؟  اليهودّية،  الّدولة  فجأة: 
كِفَلسطينّيني يجب أن تعترفوا بنا دولة يهودّية.. ملاذا؟ 
واألردن  مصر  مع  سالم  اّتفاقات  عقدمت  لهم:  نقول 
ولم تطلبوا من األردن وال من مصر بالّذات االعتراف 
بالّدولة اليهودّية، فلماذا نحن؟! ونقول أيًضا: لكم أن 
تسّموا أنفسكم ما شئتم، ما لنا ولكم في هذا؟ اطلبوا 
كدولة  بكم  الــدول  كل  تعترف  أن  املّتحدة  األمم  من 

يهودّية. نحن لن نعترف بالّدولة اليهودّية. 
هنا  تتناثر  اّلتي  املقترحات  بعض  إلــى  إضافًة  هــذا 
يقولون  والّسكان،  األراضي  نتبادل  أن  مثل  وهناك، 
نعطيكم املثّلث فخذوه مبن فيه، ملاذا؟ ملاذا املثّلث؟ فقد 
به، حتت أي ظرف،  نقبل  48، وهذا لن  أخذمتوه منذ 
فال نريدكم عندنا سوى زّوار وأصدقاء وأهل، لكن ِابقوا 
ثابتني في أرضكم وبيوتكم. فنحن نريد دولة في حدود 

67 ال أكثر! 
خالصة القول إّننا لم نكّف عن الّسعي من أجل الّسالم 

واالّتفاقات وأيدينا ممدودة اآلن وعلى الّدوام 
للّسالم، بحسب الّشرعّية الّدولّية.

¡«bÒM�« XÒ³� åUHOŠò WHO×�
°f???O???z Òd???�« l???� ¡U???I???K???�« ÷d??F??�??�??� Í—u?????� n???�U???� Òw????�ö????	ù« q???O???� Òe???�«
™°Âö Ò��« b¹dð ô qOz«dÝ≈ ÒÊ_ ¨jÝË_« ‚d ÒA�« w� Âö Ò�K� Òw�Ëœ d9R� s� ÒbÐ ô ∫”UÒ³Ž œuL×� fOzÒd�« ™
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اإلعالم  وسائل  في  الّتحريض،  عن  ويتحّدثون 
يجب  سنة   17 قبل  لهم  وقلنا  الّسلطة،  ومن 
جلنة  وهــي  الّتحريض،  مسألة  تعالج  جلنة  تشكيل 
ثالثّية، إسرائيلّية، أمريكّية وِفَلسطينّية، وما يقّر بأّنه 
حتريض سنقبل بحكمه، لكّنهم أفشلوها بعد سنتني، 
تعالوا جنلس  لهم  نقول  الّتحريض  عن  حتّدثوا  وكّلما 
ونتحّدث لنبّت باألمر، وجند أين هو الّتحريض؟ أقول 
لكم إّن الّتحريض ليس عندنا، بل عندهم. وال أريد 
القضّية  بهذه  الّتفاهم  يجب  بل  االّتهامات،  تبادل 

ـًا.  وليكن احلكم أمريكّي
هذا بعض ّمما عندنا، تفّضلوا واطرحوا أّي سؤال ترونه مناسًبا.

وفيما يلي بعًضا من هذه األسئلة اّلتي جاءت متمّيزة.
 l???�u???�Ë åU???H???O???Šò W??H??O??×??�® Í—u??????š n???¹U???½
 Êuł  WÒOł—U)«  d¹“Ë  qL×¹  q¼  ∫©åX½UHOŠò
 v�≈  W�œUI�«  t??ð—U??¹“  w??
  tF�  b¹bł  Í√  ÍdO�

ø «—U¹ Òe�« dzU�� UNÒ½√ Â√ ¨WIDM*«
ال أريد توجيه اللّوم، لكّني أذكر أّني قابلته منذ أصبح 
الهاتفّية  االّتصاالت  عدا  مّرة،   44 للخارجّية  وزيًرا 
الّدائمة، وكان آخرها قبل يومني، لديه ما يقول، ولكن 
يقّدم  لم  يستطيع أو ال يستطيع فهذا أمر آخر. وال 
لنا حّتى اآلن أّي شيء جديد وميكننا أن نعول عليه، 
بل كانت كّلها مجّرد محاوالت. ومع األسف الّشديد 
إلى  نتوّصل  ال  قد  ذلك  أوباما ومع  فترة  تنتهي  قد 
تنبثق عنه  بّد من مؤمتر دولّي  أّي حّل. ولذا قلت ال 
ميكانيكّية ميكن أن تكون الّلجنة الّرباعّية بضمنها، 

بحيث تّتسع لّدول أكثر. 
 ∫©å»dF�« q�ò l�u�Ë WHO×�® 5M�Š bOFÝ
 ÷Òd×� X½√  pÒ½√  ÒwKOz«dÝù« ¡UŽÒœôUÐ p¹√— U�

ø¡«bN ÒA�«  özUFÐ X½√ pzUI� œ Òd−0
هل يريدون أن ننفي هذه العائالت وننبذها؟ فلتسأل 
إسرائيل نفسها هذا الّسؤال. وأقول إّن هؤالء األوالد 
البالغني 13 و15 وأصارحكم، بأّني أحتّدى إذا كانت 

أّي هيئة أو منّظمة في دولة ِفَلسطني هي اّلتي تبعث 
أحًدا من هؤالء األوالد. وهؤالء قاموا مبا فعلوه نتيجة 
القمع  واالضطهاد،  الّظلم  من  ويواجهونه  يرونه  ما 
اإلسالمّية  املقّدسات  على  يجري  ومــا  والّتذليل، 
واملسيحّية، وعائالت اّلذين قتلهم مجرمون وإرهابّيون 
احلّكام  يسأل  ولــم  خضير،  ــو  وأب كالّدوابشة  يهود 
اإلسرائيلّيون وال رجال األمن ملاذا فعل هؤالء األوالد 
لالحتفاظ  بالّنسبة  ــا  وأّم أحــد؟  حّرضه  هل  كذلك؟ 
إسرائيل باجلثامني، فإّننا إذا ضبطنا مواطًنا يتجّسس 
علينا، فإّننا نحاكمه وقد نعدمه، ونعطي راتبه ألرملته 
من بعده. وال ميكن أن جنعل اإلنسان يخرج من ثوبه 
وال من دينه وال من تفكيره لكن كثرة االضّطهاد يفقد 
مظاهرات  نريد  إّننا  عديدة  مــّرات  وقلنا  عقله.  املرء 
سلمّية، ووقفات سلمّية ألّننا شعب سالم، وإذا ألقى 
متظاهر حجًرا عن بعد عشرة أمتار على أحدهم، فإّنه 
الّدماء ال  إراقة  نريد  يتلّقى رصاصة في رأسه.. وال 

لليهودّي وال للمسلم وال للمسيحّي وال ألحد. 

 rJ¹√— u??¼ U??� ∫©å«d??J??Ðò l??�u??�® ‰uBÐ ÊU?? Ò�??ž
 ¨w½uON ÒB�«  »e??(«  Ë√  qLF�«  »e??Š  ŸËdA0
 sŽ  dš¬  ‰«R??ÝË  Æ5²KBHM�  5²�ËÒb�«  œułuÐ

øUNM� s×½ s¹√ ¨WÒOMOD�ÓKH�« W(UB*«
أّوًال بالّنسبة ملشروع هرتسوغ فلم نسمع منهم بشكل 
ألنفسهم.  بعد  املشروع  يبلوروا  لم  هم  ورمبا  رسمّي، 
ِفَلسطني  دولة  منفصلتني،  دولتني  إلى  ندعو  ونحن 
وإلى جانبها دولة إسرائيل. ولكّنهم ميارسون اآلن علينا 
حكم دولة واحدة بأنظمة مختلفة. فإسرائيل لها نظام، 
واملستوطنون واملستوطنات لهم نظام، ونحن لنا نظام. 
فالّنظام املوّجه لنا هو القمع واالضّطهاد، واألبرتهايد. 
أّما موضوع املصاحلة فإّن وفًدا من عندنا يتواجد في 
قطر للّتباحث مع اإلخوة من حماس وسائر الّتنظيمات 
للتوّصل إلى حل، وقد يتمّخض هذا الّلقاء عن نتيجة 
إيجابّية. ولكن لدينا طلبني اثنني لتحقيق املصاحلة، 
تأليف حكومة وحدة وطنّية، والّثاني االحتكام  األّول 

إلى صندوق االقتراع. فلماذا يرفضون االنتخابات؟! 
 p??¹√— U??� ∫© Òw??Ðd??F??�« å”b??I??�«ò® …œË«u???Ž l??¹œË
 q???š«Òb???�« w???
 5??ÒO??M??O??D??�??ÓK??H??�« U??¹U??C??� q??¹Ëb??²??Ð

ør�UF�« v�≈ UNł«dš≈Ë
هذه قضّية تخّصكم، فهي لكم، وأنتم أصحاب القرار 
أفرض  عليكم وال  أملي  ال  معكم ولكّني  أنا  فيها. 

عليكم شيًئا.

 WHO×�Ë åf??L?? ÒA??�«ò W????Ž«–≈® Í—u???š w??�U??ł
 Íc??Ò�«  w??�ËÒb??�«  d9RLK�  W³�ÒM�UÐ  ∫©åf??ð—P??¼ò
 WÒOJ¹d�_«  …—«œù«  ÒÊ√  Ëb??³??¹  ¨U??�??½d??
  tŠd²Ið
 ô t???ð—«œ≈Ë U??�U??ÐË√  ÒÊ_ ¨…dJH�«  Ác??¼  œ√Ë ÍuMð
 UM Ò½√ vKŽ Ò‰b¹ «c¼ qN
 ÆÊü« ¡wý ÒÍ√ qLŽ b¹dð

øV¹dI�« X�u�« w
 UÎ ? ÒOÝUOÝ U Î� Òd% bNA½ s�
نسعى،  أن  واجبنا  من  لكن  أمريكا،  تريد  ال  طبًعا 
نرغب  اجلديدة. ونحن  اإلدارة  قدوم  حّتى  ترفض  وقد 
فرنسا  فهل  أقرب فرصة ممكنة.  املؤمتر في  هذا  بعقد 
املؤمتر واخلروج  عقد  في  أمريكا  مواجهة  على  قــادرة 
بنتائج؟ صحيح أّن فرنسا دولة عظمى ومحترمة ولها 
رأيها، لكن ال أعتقد أّنه ستفرض رأيها على أمريكا. 
العربّية واألجنبّية  الّدول  من  جانبنا عدد  إلى  ويعمل 
من أجل عقد املؤمتر. وال يوجد ما يبّرر لدى األمريكان 

لرفض املؤمتر.
 qLFð q???¼ ∫©åU???½b???K???Ðò l???�u???�®  U???Šd???
 ¡U??H??�
 ¡U????M????Ð√ l?????� d????E???? ÒM????�«  U?????N?????łË V????¹d????I????ð v????K????Ž

 °øWÒO
ËdF*« WHzU ÒD�«
املجتمع،  شرائح  كّل  اجلميع،  بلقاء  أرغــب  هنا  أنا 
هم  اّلذين  معروف  بني  فيهم  مبن  واليهودّي،  العربّي 
عرب وال شيء بيننا سوى أّننا نحّبهم ونقّدرهم متاًما. 
فئات  لكاّفة  قضايانا  وشرح  مواقفنا  توضيح  وأريد 
نحمل  بأّننا  اإلسرائيلّي.  املجتمع  وطوائف  وأحــزاب 
حكومتكم  تقتنع  وأن  الّسالم،  ونريد  الّسالم  رسالة 

بأّني شريك في الّسالم.
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åUHO�ò q�«d*
يستعّد الفّنان احليفاوي  زهير فرنسيس إلطالق أغنّية 
طربّية رومانسّية جديدة بُعنوان «سرقتيني» من كلمات 

وأحلان إياد مطانس، وتوزيع حسام حايك.
بالدنا  من  العازفني  أبــرز  األغنّية  بعزف  شــارك  وقــد 
أحمد  الفّنان  خــوري،  وســام  الفّنان  ومنهم:  وتركّيا، 
الّتركّية  الفرقة  برهوم، ومبشاركة  عبّودي  الفّنان  خليل، 
الّشهيرة «اسطنبول سترينجز». وقد ّمت تصوير األغنّية 
وإخراج  تصوير  من  كليب»، وهي  «ڤيديو  الـ  بطريقة 

املُبدع إيهاب حصري.
هذا وقد علمنا أّن الفّنان زهير فرنسيس، قد سافر أمس 
األّول إلى كندا وعدد من الواليات األمريكّية املّتحدة، 

إلحياء عدد من احلفالت للجاليات العربّية هناك.

“UHO�” q�«d*
فّني“  ”عمل  ووكالة  العربّية  الّثقافة  جمعّية  تقّدم 
لتمثيل الفّنانني الِفَلسطينّيني، جوقة سراج في عملها 
األخير ”احلفل اإلذاعّي يا مرّوح بلدك“، وذلك يوم 
مساًء  الّثامنة  الّساعة  عند   20.2.2016 الّسبت 

في قاعة ”كريغر“ في حيفا.
سامر  بقيادة  اجلوقة  تقّدمه  اّلذي  احلفل،  هذا  يأتي 
ملّحنني  أغــانــي  مسامعنا  على  ليعيد  ــشــارة،  ب
كالسكّيني انطلقوا من إذاعات ِفَلسطني إلى الفضاء 
في  حفٌل  أّنه  على  اجلمهور  أمام  فيظهر  العربّي، 
استوديو اإلذاعة ويبّث للمستمعني عبر أثيرها، حيث 
عمل على وضع تفاصيله اإلخراجّية والسينوغرافّية 

املخرج فراس روبي.
جاءت فكرة ”احلفل اإلذاعّي يا مرّوح بلدك“ تأكيًدا 
ِفَلسطني  عاشته  اّلذي  احلافل  الّثقافّي  الواقع  على 
قبل عام 48. آنذاك، برز ملّحنون وموسيقّيون عبر 
خاّصة  أقساًما  كّرست  اّلتي  الِفَلسطينّية  اإلذاعات 
باملوسيقى، كإذاعة ”هنا القدس“ اّلتي تأّسست عام 
1936، وإذاعة ”الّشرق األدنى“ اّلتي تأّسست عام 
لتنتقل  مدينة جنني  بّثها من  بدأت  1942، حيث 
اإلذاعــات،  هذه  في  القدس.  ثّم  يافا  إلى  بعدها 
ـًا، ُسّجلت  ـًا هاّم ـًا عربّي ـًا وثقافّي اّلتي غدت مركًزا فنّي
وعرب،  ِفَلسطينّيني  ملطربني  األغاني  من  الكثير 
محّمد  فليمون وهبي،  الكرمي،  عبد  محّمد  أمثال؛ 

عبد املّطلب، فريد األطرش، وغيرهم.
في   2005 عام  تأّسست  ”سراج“  جوقة  أّن  ُيذكر 
”سراج“. ومنذ  جمعّية  من  مببادرة  اجلليلّية،  الّرامة 
فنّية  عائلة  بناء  إلى  اجلوقة  تسعى  تأّسست،  أن 

تضّم فيها عدًدا من املوسيقّيني احملترفني واملوهبني، 
اّلذين يعملون سوّية، وبإدارة املوسيقي سامر بشارة، 
على إحياء املوسيقى العربّية وإعادة توزيع أغاٍن قد 

تذهب طّي الّنسيان إن لم يتّم إحياؤها.
كّل  املؤّدين،  طاقم  في  اليوم،  ”سراج“  جوقة  تضّم 
قسيس،  بوليانا  درويش،  بلسم  جبران،  ورود  من: 
رنا  صالح،  أبو  قمر  منصور،  ماريا  قاسم،  صفا 
إبراهيم،  بشارة، رامــي  عــالء  نّصار،  نــور  ــّداد،  ح
ــش، ربيع  دروي نــور  سروجي،  لــؤي  ارشيد،  صــالح 
عبد الله. أّما العازفني، فهم؛ يوسف مّخول، سرور 
صليبا، تشارلي صافية، علي بكري (كمان)، عادل 
عالء  (قــانــون)،  بشارة  أسامة  (تشيلو)،  جبران 
درويش  أدهم  (بزق)،  درويش  نور  (عود)،  بشارة 

وأكــرديــون)،  (كيبورد  ضّو  رميــون  (كونتراباص)، 
حبيب  حّنا والــيــاس  ــادي  ف (نـــاي)،  أيّــوب  روبير 

(إيقاع).
ـــّي يــا مــرّوح  ُيــشــار إلــى أّن عــرض ”احلفل اإلذاع
بلدك“ يأتي برعاية قهوة نخلة، مقهى حلظة، مقهى 
”فسحة“  مجّلة  املقال“،  ”فصل  صحيفة  أباجور، 
وموقع   ،48 عــرب  موقع  الِفَلسطينّية،  الّثقافّية 
شفاعمرو. وتباع تذاكره في جمعّية الّثقافة العربّية 
ممّثل في  ”الّتخنيون“. وهو  أباجور ومعهد  ومقهى 
ِفَلسطني،  في  األولى  الوكالة  فّنّي“؛  ”عمل  وكالة 
اّلتي تسعى إلى تقدمي ومتثيل الفّنانني الِفَلسطينّيني 
أمام املنّصات واِملهرجانات الّفنّية في العالم، واّلتي 

هي أحد مشاريع جمعّية الّثقافة العربّية.
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في عدد من مقاالتي السابقة تناولت مجموعة من القرارات التي 
أحد  منفصًال،  أو،  املشتركة  القائمة  من  نائب  منفرًدا،  اتخذها، 
مركباتها، دون مشاركة باقي األعضاء أو مشاطرة القرار من قبل كل 
األحزاب الشريكة في القائمة، وكان دافعي وراء التطرّق لتلك الظاهرة، 
(مشاركة النائب غّطاس في أسطول احلرّية، مقاطعة القائمة املشتركة 
لدعوة الرئيس ريفلن، زيارة النائب أمين عودة ألمريكا وغيرها)، ما 
رافقها من عفوّية مثيرة أو فصائلّية ضارّة أو ما بدا عليها من تيه 
تنظمي يستوجب التفاتة وتقوًميا. واليوم، ها أنا أعود ألكتب عن 
واحد من فصول تلك الرواية احلزينة الذي سينسى، حتًما، في زحمة 

األسى الفوار، وُيترك للزّمن بال ”عتاب وال شجن“.
ففي مطلع شباط اجلاري لّبى نوّاب حزب التجّمع الوطني الدميقراطي 
الثالثة دعوة قدمتها، في األصل، جلنة أهالي الشهداء في القدس 

جلميع أعضاء القائمة املشتركة.
وكما في العديد من هذه املناسبات لم نقرأ قبل انفجار ”املرارة“، 
القائمة  أروقــة  في  حولها  دار،  إذا  دار،  عّما  وال  الدعوة  تلك  عن 
املشتركة، من نقاشات، َتوأمت، في الواقع، رأسني وممارستني، فنوّاب 
التجمع انفردوا بقرارهم ولبوا الدعوة، بينما رفضها باقي زمالئهم، 
وتركونا، نحن الشعب، نغرق في ّجلة كلها التباس، ونعايش مشهًدا 

ا يزيد في وجوهنا حروًقا على منش. عبثًي
على  الّتأكيد  أود  احلادثة،  هذه  في  يثيرني  ما  إلى  ألج  وقبلما 
حقيقتني هما أدوم من بديهية، فال نقاش حولهما، وإني إذ أوكدهما 
إعوجاج  من  أو  القارئ  فهم  سوء  من  واحلذر  احليطة  باب  من  فهذا 
الفلسطينّية  اجلثامني  فاحتجاز  منهم؛  البعض  فهم  في  بنيوي 
عمل  الّثكلى  عائالتها  ــى  إل بتسليمها  اإلسرائيلّية  واملماطلة 
محتل  حقد  إّال  يفّسره  وال  قانوني،  وال  إنساني  وال  أخالقي  غير 
باطش فقد البصر بعدما تعّطلت بصيرته، والتضامن مع العائالت 
ومساندة مطلبها بتسليم اجلثامني أمر مشروع ومفهموم وال تشوبه 
غضاضة باملطلق، وإن شئتم فهو واجب إنساني، هذا من جانب، ومن 
اجلانب اآلخر، كان انفالت جوقات النّباحني على أعضاء الكنيست 
الثالثة أمرًا طبيعًيا ومتوقًعا، ومن من السياسيني لم يتوقعه فهو 
في السياسة هاٍو أو مجازف، ومن استفزه ذلك،  كجندي امليادين، 

فهو في احلرب طّبال وعازف.
لقد كان غير الطبيعي هو استهجان البعض من  تلك الهجمات 
إسرائيل  حكومة  رئيس  بيت  من  قيدت  كونها  من  وانفعالهم 
بشخصه، حتى شملت أصغر الفاشيني في كل شارع وميدان وواد. 
استغراب املستغربني هو موقف غريب ومفجع، ألنه يعكس عملًيا 
لواقعنا  وقادة،  وإعالمّيون  كتاب  وبعضهم  تقييمهم،  في  قصورًا 
كعرب في الدولة، وعدم استشعارهم كم هي قريبة الهاوية، ولعله 
كانت  وبرية،  بحرية  نشاطات،  في  املتكرر  انخراطهم  سبب  يفسر 
جناعتها منذ البداية، مجلجلة أو مستورة، موضع تشكك وتساؤل، 
وصارت نهايتها ورطة تعدت أطراف احلزب وشؤونه، فاستنفرت حناجر 
القبيلة وألزمت الّشركاء بالتعاضد وبنصرة أخيك محًقا كان أم غافًال 
نزًقا، واألنكى أّنها أتاحت للبعض فرًصا، كما حصل أيًضا في لقاء 
نواب التجّمع مع عائالت الشهداء، كي يعيدوا اكتشاف العنصرّية 
معرض  في  باهتة،  مستهلكة  مسوغات  ويكرّرونها  اإلسرائيلّية 

دفاعهم عّما قام به حزبهم وقادته.
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من املهم أن نوضح أن الّنقاش الذي استوجبه لقاء نواب التجّمع مع 
جلنة أهالي الشهداء، ال يتمحور حول فعل التضامن وإسناد مطالبة 
هؤالء باستعادة اجلثامني، بل مبا أحاط هذا الّلقاء من ذبذبات وضباب 
وتعتيم، ومن طريقة عرضه بلغتني وبصورتني تستهتران بعقول البشر 
وبأعضاء احلزب أوًال؛ فمن قرأ بيان التجّمع، الصادر بعد تسعير 
هجمات اليمني وقادة الدولة عليهم، يستطع أن يشعر بلهجة زهو 
وطني وتشاوف على باقي النواب الذين لم يلّبوا الّدعوة، كما أّنه 
ا ّمما سمعناه في املؤمتر الّصحفي الذي انعقد في الكنيست  ًي جاء خال
وما  العليا،  املتابعة  جلنة  ورئيس  املشتركة  أعضاء  جميع  مبشاركة 
الطاعة  جلنة  إلى  قدمت  التي  اجلوابية  التجمع  الئحة  استعرضته 

والتي  فيه،  قاموا  ملا  وتفسيرًا  عنهم  دفاًعا 
أتصور أنها مشابهة ملا سمعناه شفهًيا منهم، 
إذ أنهم أّكدوا على أن لقاءهم ذوي الّشهداء كان 
األباء،  أولئك  تعزية  يستهدف  ولم  عمل!  لقاء 
وال الّتعبير عن دعم النوّاب ملا قام به أبناؤهم، 
وأردفوا، معزّزين ادعاءاتهم تلك، بواقع أّن اللقاء 
العائالت أو  بيوت  ناٍد عام وليس في  ّمت في 

في خيم العزاء، وهو ليس إّال مجرد تلبية لدعوة استهدفت فقط 
وخاّصة  اإلسرائيلني  املسؤولني  إلى  العائالت  تلك  أصوات  توصيل 
إلى وزير األمن الداخلي؛ عالوة على هذا، فلقد أضافوا وأفاضوا، أن 
وقوفهم دقيقة حداد وتالوتهم للفاحتة لم تكونا من أجل أرواح هؤالء 
الّشهداء وعليها، بل هي مجرد استجابة أوتوماتيكية لعادة متبعة 
عند العرب املسلمني تقضي بوقوف املجتمعني مع بداية كّل حدث 
في  األجيال  عبر  قتلوا  ومن  الفلسطينيني  املوتى  واحتراًما جلميع 

خالل الّصراع اإلسرائيلي - الفلسطيني. 
يثيرني هذا الّتضارب الواضح بني ما استرصده، منذ البداية، حزب 
التجّمع من وراء هذا اللقاء، وبني ما انتهى إليه في الواقع،  فحسب 
ما سمعناه وقرأناه على لسان قادته، كان الّلقاء مجرد مهمة عمل 
فلسطينّية  عائالت  مع  إسرائيل  كنيست  في  ألعضاء  برملانية 
إسرائيل  ساسة  إلى  صوتهم  لينقلوا  استدعتهم  ثكلى  مقدسية 
بهدف استعادة اجلثامني. ولم يكن هذا اللقاء من أجل الّتعزية وال من 
أجل الّتضامن وال حتى من أجل الترحم علم موتى تلك العائالت، 
املس  ا  وأخالقًي ًيا  مبدئ يعارضون   الثالثة  الكنيست  أعضاء  ألن 

باألبرياء، كانوا من كانوا، هكذا كتبوا وأّكدوا!   
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ما استعرضته أعاله يكشف عن عّدة مساوئ مستشرية في حياتنا 
الّسياسّية، وهي ليست حكرًا على حزب التجّمع، وأعود إلى ذكرها 
مرّة تلَو املرّة ألنها أمراض مستفحلة وتعود باخلسائر اجلسيمة علينا 
ّية في إسرائيل، ففي حالتنا هنا هي، من دون شك، أكبر  كأقلّية عرب
من مجرّد خلل في تصرّف حزبي أخالقي مشروخ، وموقفني نقيضني 
أو  ومرغوب،  مجاز  إسرائيلي  برملاني  عمل  يتزاوجان:  ال  مدعيني 
إقدام وطني فلسطينّي متمّيز ومشتهى، وكما جاء في اإلعالنات 
ّينت وليبرمان ولن يغّير التجّمع  ّية ”حتّد لتحريض نتنياهو وب احلزب

مواقفه قيد أمنلة“.
وجهت  التي  الّدعوة  شأن  املشتركة  عاجلت القائمة  كيف  نسمع  لم 
يلّبون  التجّمع  أعضاء  ثالثة  املوقفان:  اختلف  وملاذا  وكيف  إليها 
الدعوة وثالثة أحزاب تستنكف عنها.  لكّننا، وهنا القضية أخطر 
وأعوص، لم نقرأ لغاية اليوم ما ميكنه أن يفيد الشعب وينضجه، 
وأخشى أننا لن نقرأ عن ذلك أبًدا. فإذا صدق التجّمع مبا قاله في 
معرض تبريره للزيارة ملاذا كانت منه كل هذه الهيصة والزّفة الوطنّية؟ 
النوّاب عن  جميع  استنكف  فلماذا  كتبوا،  مبا  إعالمهم  وإذا صدق 

املشاركة في ذلك العمل الوطني املقاوم؟
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فلقد  ومزايدة،   مخاجلة  بني  ــراوح  ت ال  التي  هي  احلكيمة  القيادة 
كان من الطبيعي أن يقف جميع أعضاء القائمة املشتركة في وجه 
االنفالت األرعن لتلك اجلوقات الّضارية على حزب التجّمع ونوّابه، 
وخطورتها،  الهجمة  تلك  همجّية  على  يؤّكدوا  أن  الطبيعي  ومن 
املغامرات  هذه  مواجهة  من  احلكيمة  القيادة  يعفي  لن  هذا  ولكن 
املتكرّرة وغير احملسوبة، فالهجمة الفاشّية في حالتنا هنا، هي رّدة 
نقاش  إلى  بحاجة  وهو  وموضوعنا،  شأننا  هو  الفعل  ويبقى  فعل، 
إلى  بحاجة  ليسوا  العنصرّيني  أن  يقني  على  أّننا  ومع  وخالصات، 
أفعال مّنا كي يجسدوا عنصرّيتهم، والفاشّيون ماضون في منزلقهم 
من دون طعم تقّدمه لهم ”الضحّية“، إّال أّننا، وكما قلنا في املاضي 
نؤّكد، أّن أصحاب احلق يجب أن يقاوموا جالديهم بذكاء ودهاء وبفطرة 
فقد  وإّال  بجدارة،  حقوقهم  ويستلوا  يعيشوا  كي  تبقيهم  سليمة 

ميوتون وهم يراوحون بني روايتني/ كذبتني وحقيقة!     
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جريس،  يا  بيننا  القربى  صلة 
ُنْسِغ  من  دٌم  وروٌح.  دٌم  قواُمها 
ـــواحـــدة التي  ال الــعــائــلــة  شــجــرة 
ننتمي إليها، وروٌح من نفِح جرِن 
والدي  من  جعل  اّلذي  املعمودّية 
العقيدة  حسب  ــرّوح  ــال ب لك  ــا  أًب
صلُة  تصبح  وعندما  املسيحّية. 
على  أفرُضه  رقابة  ِمقصَّ  القرابة 
للموضوعّية،  ــا  ــّيً ــوخ ت نفسي 
ا  يصبح التأبني، يا عزيزي، صعًب

ا. ـً إن لم يكن شاّق
لكن هذا املقّص مهما تطاول ومتادى، سيبقى عاجزًا عن إختزال 
ّمما  بإجنازاتها،  والواسعة  بنشاطاتها  العريضة  حياِتك  رقعِة 
يضُعني في حيرة من أمري، فيجعلني أتساَءل في هذا املوقف، 

عّما أحتّدث:
أأحتّدُث يا جريس عن والديك الكرميني الكادحني الّلذين عجنا 

تراَب أرِضنا الزّراعّية اجلبلّية في فّسوطة، خبَز شرٍف وكرامة؟
ولــدَت وليس في فمك ملعقة من  أأحتــّدُث عن طفولتك وقد 
ذهب؟ لقد كان ذهُبك في فمك الّنافِخ دائًما على أكفٍّ حترُّكها 

سواعُد اجلّد والعمل؟
حاجزًا  ال  أرْدَتها  اّلتي  الُعليا  اجلامعّية  شهادتك  عن  أأحتّدُث 

يفصلك عن الّناس إّمنا جعلَتها جسَر تواصٍل معهم.
تنفخه شهادُته  أن  أبى  ا،  ا طالئعّيً ـً أأحتّدُث عن كونك جامعّي
مرتفًعا  لنفسه  فيبدو  الّنوعي  وزنه  وتخّفف  الُعليا،  اجلامعّية 
فوق الّناس؟ لقد جعلَت من شهادتك تلك، مرساًة تثّبُت سفينة 

حياتك إلى رصيف ميناٍء شعبّي واقعّي ُمعاش.
أأحتّدُث عنك متعّلًما أبى أن ينزوي في برجه العاجي، فجعلَت 
للّتفاعل  كُمنطلٍق  الّناس  معاناة  لرصد  مطّال  برجك  علو  من 

معهم؟.
الكلماُت وتستسلم  أأحتّدث عنك متكّلًما مفوًّها تنصاع لك 
الّنكتة، لُتطلق ِعنانها في سياقها الّصحيح، كي تزرع بسمًة 
تبّدد ضجرهم وتخّفف توّترهم  على شفاه مستمعيك، بسمًة 

وتشّق طريَق رسالِتك إلى عقولهم وقلوبهم.
الرّمزّية في موقع والدتك؟. فلقد وِلدَت على بعد  أأحتّدُث عن 
أمتار من هذه الكنيسة، في شارع الزّقاق، مركز فّسوطة القدمية. 
فأصبحت كلمُة مركز كلمًة مركزّيًة في محور مسيرة حياتك. 
ا كرئيس للّسلطة  ا هنا في فّسوطة، مركزًا مركزّيً ًي أشغلَت محّل
لكلّية  ــرّكــزًا  ُم وعملَت  سنوات،  خمس  امتداد  على  احمللّية 
ا  ـً الّالهوت في مؤّسسات مار إلياس في إعبلني، ومديرًا عاّم
وها  متتالية،  عقود  ثالثة  من  أكثر  امتداد  على  الّلقاء  ملركز 
هي األقدار قد اختارت لك ساحة الڤاتيكان بالّذات وهو مرّكز 

الكثلكة في العالم، لتكون موقًعا إلنهاء مسيرتك احلياتّية.
مبؤّلفات  أثريتنا  وقد  املدرار  وقلِمك  املُبدع  فكرك  عن  أأحتّدث 
أثرت بدورِها، جميَع املهتّمني باستمرار الوجود العربّي املسيحّي 
في شرقنا، وال سّيما في زمننا الرّديء هذا، حيث الّتكفيرّيون 
وانغالقّيتهم  بجهلهم  ويجرّفون  ويجرفون  ويجولون  يصولون 

وظالمّيتهم ورجعّيتهم، حضارًة عمرُها عمُر الّتاريخ.  
لَكم كنُت أودُّ يا عزيزي، أن أحتّدث عن كّل هذا وعن أكثَر من 
هذا بكثير. لكّني ال أريد أن أثقل أكثر على وقت محّبيك وال 
سّيما الّضيوف منهم، امللتئمني اآلن حول نعشك وقد منحونا 

بحضورهم دفًئا افتقدناه بغيابك. رحمك الله. 
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اخترت هذا املوضوع في ظّل التحريض األعمى 
على األذان وعلى دور العبادة لنؤّكد أّن األذان 
(ص)،  محّمد  الرسول  تبناها  أصيلة  شعيرة 
األوفياء  الرجال  لها  وأعــّد  فقهها  لها  وأصل 
شأنه  ارتفع  الــذي  ــاح  رب بن  بــالل  أوّلهم  وكــان 
إلى  ــان  اإلمي نور  دخل  أن  بعد  مكانته  وعلت 

قلبه. 
فبالل أّول من صدع باألذان قبل 1430 سنة. 
أحّبه كل من سمع به من املؤمنني. فحّبهم له 
يعطه  لم  كطفل  فميالده  الّثاني،  ملولده  جاء 
كباقي  كرمية  حلياة  تؤّهله  اجتماعّية  مكانة 
إمرة  العبيد حتت  من  ألســرة  ولد  ألّنــه  البشر 
ألوان  أشد  والديه  على  سلطوا  اّلذين  اجلبابرة 
يحترم  فلم  والعنجهّية.  والظلم  ــذاب  ــع ال
كإنسان ولم يحترم له رأي، بل بيع في مّكة 
بعيًدا عن أهله ليستمّر في حياة الذل والهوان 
حتت إمرة أظلم أهل مكة، أمّية بن خلف. أّما 
والدة  فإّنها  حياته  مجرى  غّيرت  التي  والدته 
يصبح  ألن  أّهلته  والدة  إّنــهــا  ــر،  آخ ــوع  ن مــن 
ًدا من سادات البشر بل وصل إلى مرتبة  سّي
فكانت  الّصحابة.  من  الكثير  عليها  غبطه 
مبعث  فبعد  محمد.  للرّسول  بإتباعه  والدته 
الرّسول حاول الرسول بكل جهده أن يدعو سادة 
الرّباني  الّتوجيه  فجاءه  برسالته  لإلميان  مكة 
(واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
تعد عيناك عنهم  يريدون وجهه وال  والعشي 
أغفلنا  من  تطع  وال  الدنيا  احلياة  زينة  تريد 
فرطا)؛  أمره  وكان  هواه  واتبع  ذكرنا  عن  قلبه 
فبحث عن الّضعفاء واملساكني فوجد من بني 
ًا مأل  ـ حّب الرسول  أحــّب  الــذي  بــالل،  من وجد 
فؤاده واستولى على سمعه وبصره لسان حاله 

يقول :
احلب  هذا  أحّبك  ألّنني  ملــاذا  تسأل  ال  أحّبك 
عندي  تفسير  ال  ــك  ــّب أح ــي/  ــب ومــذه ـــي  رأي

لصبوتي أفسر ماذا والهوى ال يفّسر.
بحّب  امتزجت  جــديــدة  والدة  ــد  ول فبإسالمه 
الرّسول ّمما أزعج صناديد الكفر والّطغيان في 
مّكة فتصّدوا له ألّنه في نظرهم عبد حبشي 
وقّيدوه  وضربوه  فسحبوه  له  قيمة  ال  أســود 
وحرقت  أكل احلصى من جسده  باحلبال حتى 
ــوداء،  ــّس ال بشرته  امللتهبة  الّصحراء  شمس 
صمود  الّتعذيب  ــام  أم وصمد  صبر  ولكّنه 
األبرار العظام. وبصموده عّلم البشرّية أّن حرّية 
مبلك  ولو  عليها  يساوم  ال  وسيادته  اإلنسان 
ا. وألنه شعر أن حرّيته بتوحيده بقي  األرض ذهًب
يرّدد أحد، أحد حني لطموه وحني ضربوه، وحتت 
دمه.  وسالت  حلمه،  من  أكلت  التي  الّسياط 
الله  برسول  يلتقي  وأعتقه.  بكر  أبو  فاشتراه 
ممزّق الّثياب، يسيل دمه ويتساقط حلمه من 
شّدة الّتعذيب فيحتضنه الرسول كما حتتضن 

األم طفلها ثم يعّينه مؤّذنه األّول. 
فكان الرّسول (ص) كّلما أهمه أمر أو أصابه 
أحّبه  بــالل)..  يا  بها  (أرحنا  بالل  نادى  كرب 
باجلّنة، وهو ميشي على األرض  الرسول وبّشره 
يقول  يوم  فــذات  صــدره  عمرت  التي  للّتقوى 

الرّسول: ”حّدثني بأرجى عمل عملته في  له 
اإلسالم، فإّني سمعت دف نعليك بني يدي في 
اجلّنة». فيجيب بالل «ما عملت عمًال أرجى 
عندي من أّني لم أتطّهر طهورًا في ساعة من 
ليل أو نهار إّال صليت بذلك الّطهور ما كتب 

الله لي أن أصّلي». 
ويدافع عنه الرّسول حني يعيره أبو ذر بقوله: يا 
ابن الّسوداء. كلمة ال مكان لها ألّن أكرمكم 
عند الله أتقاكم. غضب بالل ورفع األمر إلى 
رسول الله، فغضب الرّسول لغضب بالل وقال 
ألبي ذر «أعيرته بأّمه. إّنك امرؤ بك جاهلّية»، 
ثّم يصبح بالل بالّنسبة للرّسول كظّله. يصّلي 
بالّنساء وهو  بيد بالل، يخطب  العيد ميسك 
استتّب  ملا  مّكة  فتح  ويوم  بالل  على  مّتكئ 
األمر ينادي «يا بالل اصعد الكعبة وأّذن من 

فوقها».
شرف لم ينله أحد من أصحاب الرّسول، فلّما 
أّذن بكى الرّسول وبكى أصحابه فرًحا بالفتح 
واملساكني  الّضعفاء  نالها  التي  اإلميــان  وبعزة 
الشرف  هذا  ولكن  الرّسول  من  قربهم  بفضل 
العظيم الذي ناله بالل لم يغّير من نفسه أي 
نفسه  يرى  ال  كرًميا،  متواضًعا  بقي  بل  شيء 
إّال كما قال حني ذهب يخطب لنفسه وألخيه 
أخي،  وهذا  بالل،  أنا  ألبيهما:  فقال  زوجتني 
الله،  فهدانا  ضالني  كّنا  احلبشة.  من  عبدان 
وكّنا عبدين فأعتقنا الله. فإن تزوجونا فاحلمد 
لله. وإن متنعونا فالله أكبر. عاش مع الرّسول 
احلياة كّلها، بحلوها ومرّها، سهلها وصعبها، 
فتظلم  محّمد  اإلمام  ميوت  ثّم  ونهارها  ليلها 
لصالة  ــؤّذن  ي أن  أراد  ملّا  بالل  بعينّي  احلياة 
الفجر ولم يَر اإلمام في محرابه فيلتفت إلى 
بيت رسول الله فلم يجده، يجهش بالبكاء ولم 
يستطع أن يكمل األذان فينزل ويلقي بنفسه 

على األرض..
اؤذن  ال  قال  مالك؟  له:  قال  بكر،  أبو  أتــاه   
من  الله  قالوا: سبحان  الله،  رسول  بعد  ألحد 
يؤّذن لنا؟ قال: اختاروا لكم مؤّذًنا وحمل إلى 
بيته. ثّم لم يتحّمل البقاء في املدينة فيهاجر 
إلى الّشام، وملّا استلم عمر بن اخلّطاب مفاتيح 
القدس ينادي أين بالل؟ فإذا به أصبح شيًخا 
صوته  فيعتلي  ــؤّذن  ي أن  منه  يطلب  كبيرًا، 
عمر  فيبكي  األقصى  املسجد  في  ـــاألذان  ب
كما بكى رسول الله ثم يستسلم بعدها بالل 
محّمًدا  األحّبة  ألقى  غــًدا  فيقول:  لسكرات 
يصدع  األذان  وصوت  اليوم  ذلك  ومنذ  وحزبه. 

في كّل بقاع األرض.
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يبدو أّن الّصوم ابتدأ في القدمي، في القرون األولى، 
انقطاًعا كامًال في نهارَيِّ اجلمعة والّسبت من األسبوع 
مّتى:  إجنيل  في  جاء  ِملا  استناًدا  املقّدس،  العظيم 
العريس  دام  ما  يحزنوا  أن  العرس  أهل  ”أيستطيع 
من  العريس  ُيرَفع  فيها  ــاٌم  أّي ستأتي  ولكن  بينهم؟ 
نبوءٌة  هذه   .(15:9) يصومون“  فحينئٍذ  بينهم، 
د نفسه عن صوم الّتالميذ،  يِّ جاءت على لسان السَّ
أي عن عذاباتهم، جهاداتهم خالل آالم املسيح وموته 

وأيًضا خالل حياتهم الّالحقة كّلها. 
ذيذاخي  اسمها  مخطوطٌة  ُتبّني  الّثاني،  القرن  في 
املقّدس  العظيم  األسبوع  أّيام  لكّل  امتّد  الّصوم  أّن 
وفيه انقطاٌع عن الّلحم والبياض حّتى الغروب. وفي 
يصومون  أورشليم  في  املؤمنون  كان  ــرّابــع،  ال القرن 
(أنظر  البرِّّية  في  املسيح  لصوم  تذكارًا  يوًما  أربعني 
أصبح  والّتاسع،  الّثامن  القرن  في   .(2-1:4 مّتى 
ا في الكنيسة  الّصوم األربعينّي املقّدس صوًما رسمّيً
الرّعايا  عن  الرّهبانّية  األديار  تتمّيز  وال  اليونانّية، 

والّشعب.
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س  وم املقدَّ على ضوء ما تقّدم سابًقا نقول إنَّ زمَن الصَّ
الرّجوع  زمُن  هو  سة  املقدَّ الكنيسُة  به  حتتفُل  الَّتي 
ة  ُنه عيٌش لفضائَل جمَّ والعودة إلى الله تعالى يتضمَّ
د  َدقة، مخافة الله والَتَعبُّ قوى، الصَّ منها: اخلشوع، التَّ
له. إنَّه زمُن البكاء والنَّحيب على املنفى الَّذي َيعيُشه 
اإلنسان في ُبعٍد عن الله تعالى؛ إنَّه زمن البكاء على 
الله  ــرَ  أوام بعصياننا  فقدناها  الَّتي  ة  اإللهيَّ احلياة 
عيم.  تعالى والَّتي من خاللها ُطرِدنا من الفردوس والنَّ
وبالّتالي، إنَّه زمن العودة إلى إنسان ما قبل اخلطيئة 
أكل  األساس المتناعنا عن  بُب  السَّ هو  هذا  واملوت. 
كوين  التَّ سفر  ففي  وم.  الصَّ في  ومشتّقاتها  الّلحوم 
29:1 يقول الله: ”ها قد أعطيُتكم كلَّ ُعشٍب ُيخرُِج 
ها، وكلَّ شجٍر فيه ثمٌر ُيخرُِج  ِبزرًا على وجه األرض كلِّ
عن  واالنقطاع  فاالمتناع  طعاًما“.  لكم  يكوُن  ــزرًا  ِب
أكل الّلحوم ومشتّقاتها يعني، في املفهوم الّالهوتّي 
والرّوحّي، العودَة إلى إنسان ما قبل اخلطيئة، أي إلى 

ة.  ة اإللهيَّ ماويَّ م باخليرات السَّ نعُّ زمن التَّ
ا  الّليتورجيَّ في  وم  الصَّ مفهوم  في  قليًال  نغوُص 
نعيش  أن  اليوم  نحن  نستطيع  وكيف  ة  الكنسيَّ

يام مطلوٌب أن َنعيَشه؟ يام وأّي نوٍع من الصِّ الصِّ
مكاَنه  يأخُذ  ــذي  الَّ وم  الصَّ هو  الح  الصَّ وم  الصَّ إّن 
ومصدر  مركُز  هو  فالقلُب  القلب.  في  بيعّي  الطَّ
بني  العالقة  مركُز  بالّتالي  وهو  والعاطفة  اإلحساس 
ائم يجب أن يجعل من  اإلنسان والله. فاإلنسان الصَّ
(أي  شهواِته  عليه  املسيُح  َيذبُح  ا  حّيً هيكًال  قلبه 
وحقده،  ته  يَّ أنان كبرياءه،  مّلذاِته،  ائم)،  الصَّ اإلنسان 
ا  ويخلقه من جديد إنساًنا جديًدا ُمفعًما بالرُّوح: ”قلًب

طاهرًا اخُلق فيَّ يا الله“ (مز 50: 12).
ثماَر  إّن  ائم؟  الصَّ لإلنسان  ــوم  الــصَّ ثماُر  هي  ما 
ة  الح هو: إقتناُء الفضائل اإللهيَّ وم احلقيقّي والصَّ الصَّ
هي  الفضائل  هذه  ة.  واحملبَّ الرّجاء  اإلميــان،  الّثالث: 
املسيح  ة  بأخالقيَّ ائم  الصَّ اإلنسان  حياة  َتطبُع  الَّتي 
سّلم  إلى  اإلنسان  ِارتقاء  إلى  َتهِدُف  بالّتالي  وهي 
املخلِّص.  باملسيح  حد  يتَّ أن  ليستطيع  ات  اإللهيَّ
ولهذا، فالهدف من وراء الّصوم هو باألساس الّتنقّية 
الَّتي تقود اإلنسان إلى معاينة الله. فاإلنسان يصوم 

ألّنه مشتاٌق إلى الله.
وم هو بلوُغ القداسة  وم؟ إّن هدَف الصَّ ما هو هدف الصَّ
ة الله تعالى: ”كونوا  الَّتي ما هي إال ِاشتراٌك بقدسيَّ

وس“.   ماوّي هو قدُّ يسني كما أّن أباكم السَّ قدِّ
الزَّمن  هذا  في  واحلياتّي  املُعاش  وم  الصَّ يرتبط  مباذا 
الله،  ة  قدسيَّ في  اشتراٌك  هو  وم  الصَّ أّن  مبا  املبارَك؟ 

فهو مرتبٌط ارتباًطا وثيًقا مبا يلي:
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مّتى،  القّديس  إجنيل  وبخاّصٍة  املقّدس  اإلجنيَل  إّن 
في  يوِقُظ  ــذي  الَّ الّسهر  من  الّنوع  هذا  مّنا  يطلُب 
نفوِسنا وقلوِبنا مشاعَر االّحتاد بالله تعالى ومشاركة 
خالل  من  اإللهّي،  عرسه  وليمة  في  املسيح  ّيد  السَّ
هر  ُم اإللهّي (السَّ مجموعِة تعاليَم وأمثاٍل َضرَبَها املعلِّ
1-13؛   :25 العذارى  مثل  37-44؛   :24 الّدائم 
مثل الوزنات 25: 14-30؛ الّدينونة العظمى 25: 
َئ مصابيَحنا ونكوَن  31-46) َتدعونا إلى أن ُنهيِّ
مستعّدين وجاهزيَن الستقباِل العروِس اإللهّي والولوِج 
إلى خدِر عرِسه اإللهّي غير املوصوف، وتتمحوُر حول 
ٍة  الّدائم كعالماٍت جوهريَّ َيَقظِة واالستعداِد  هِر وال السَّ
ال  ألّنكم  إًذا،  ”فاسهروا  موات:  السَّ ملكوِت  لوراثِة 
َتعلموَن أيَّ يوٍم يأتي ربُّكم. وَتعلموَن أّنه لو َعرََف ربُّ 
َسِهَر ولم  يل يأتي الّسارق، لَ البيت أيَّ ساعٍة من اللَّ
َيَدْع بيَته ُينَقب. لذلك كونوا أنتم أيًضا مستعّدين، 
ففي الّساعِة الَّتي ال َتتوّقعوَنها يأتي ابُن اإلنسان“ 

(متى 24: 44-43). 
باِلًغا مبوضوع  اهتماًما  البيزنطّية  ة  الّليتورجيَّ ُتبدي 
العظيم  األسبوع  خدمة  بــدء  عند  َيَقَظة  وال هر  السَّ
ني: ”هوذا العروُس  املقّدس، حني ُتعِلُن على لسان املرمنِّ
َيِجُدُه  الَّذي  للعبِد  فطوبى  يل،  اللَّ َنصِف  في  يأتي 
مستحّق،  غيُر  فإّنُه  غاِفالً،  َيِجُدُه  الَّذي  أّما  ساِهرًا، 
لئّال  وم،  النَّ في  َتستغرِقي  أْن  نفسي،  يا  فاحذري 
امللكوت،  خارَج  عليِك  فُيغَلَق  املوت،  إلى  ُتسَلمي 
بل اسَتيقظي صارخة: قّدوٌس قّدوٌس قّدوٌس أنَت يا 

إلَهنا، بشفاعاِت والدِة اإلله، ارحمنا“. 
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ني:  شقَّ من  تتأّلف  ّية  اليونان الّلغة  في  توبة  كلمة 
األّول ويعني ”ما وراء» أو «ما بعد»، والّثاني يعني 
حوُّل  هن والتَّ «الّذهن». وبذلك فهي تعني تغيير الذِّ
ألفكاره  اإلنسان  تغييَر  تعني  فالّتوبة  الله.  نحو 
ووصاياه  الله  لناموس  وخضوِعه  وحياِته،  واعتقاداته 
ثورٌة  احلقيقّية  الّتوبُة  رور.  والشُّ املفاسد  عن  وابتعاده 
ُله بشكٍل  تهّز أعماق الكيان الّداخلّي اإلنسانّي وتبدِّ
«األلف  اإلنسان  حياة  محوَر  الله  فيصبح  ــذرّي،  ج
والياء، البداية والّنهاية» (رؤيا 1: 8)، وتصير بذلك 
فرًضا  وليست  اإلنسان  داخل  من  نابعًة  الله  شريعُة 

ا عليه. خارجّيً
ومعرفته  ــه  ذات ــى  إل اإلنسان  ــودَة  ع الّتوبة  تفترُض 
ألعماِق نفِسه، ألّنها مستحيلٌة دون معرفة اإلنسان 
لذاته. فاالبُن الّشاطر عاد إلى أبيه بعد أن رََجَع إلى 
ألبي  أجيٍر  من  كم  وقال:  نفِسه  إلى  «فرََجَع  نفسه: 
َيفُضُل عنه اخلبُز وأنا أهِلُك جوًعا! أقوُم وأذهُب إلى 
اَمك،  ماء وقدَّ أبي وأقوُل له: يا أبي، أخطأُت إلى السَّ
ا بعُد أن ُأدَعى لَك ابًنا. اجَعلني كأََحِد  ولسُت مسَتحّقً

أُجراِئَك» (لوقا 19-17:15). 
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يشتغل الّشاعر محّمد حربي، في ديوانه ”والرّمل 
إذا َغوى“ اّلذي أهداُه إلى الّشاعر املعروف محّمد 
تكون  قد  ”شعرّية“  ِمنطقة  في  مطر،  عقيقي 
األسلوب  جهة  من  العربّي،  الّشعر  على  جديدة 
واملضامني اّلتي يتناولها، وهي ِمنطقة تعّبر عن 
عالم مرتبط باملجتمع الِفالحّي، وما يحتويه وما 
ينبثق عنه من عناصر وعالقات متعّددة األبعاد، 
ّية  خصوًصا من خالل اشتغال شاعرنا على ثنائ
الرّمل والّطمي (الّطني)، ووضعهما في مواجهة 
في  هنا  سأحاول،  كثيرة،  وصورًا  أشكاًال  تّتخذ 
هذه القراءة، تسليط الّضوء على أبرزها... حيث 
تترّكز قراَءتي على العالقة بني القطبني املتقابلني.

ُد ِمعماَر كتابِه الّشعري  واضح، أّن الّشاعر ُيَشّي
”الّصادر عن دار الّنسيم“ أواخر 2014 (134 
ــم  ــرُُّق ال ــذه  وه ٍم“،  ”رُُق خمسة  مــن  صفحة)“، 
رقيم  مي،  الطَّ رقيم  القرية،  رقيم  هي:  اخلمسة 

الّظّل، رقيم احلوايني، ورقيم الّثورة.
عدًدا  يضّم  فصًال  ُيشّكل  ِحَدة  على  رقيم  وكّل 
من املقطوعات، تتداخل وتتشابك جلهة ”ثيمة“ 
محّددة تعاجلها.. لكن َمْن َيستقرئ ترتيب تلك 
مبا  القرية،  من  تندرج  كيف  يكتشف  الرُّقيم، 
الّثورة  إلى  وعفوّية،  بساطة  من  عليه  تنطوي 
وتعقيدات،  تفاعالت  مــن  عليه  تشتمل  مبــا 
إلى  واهتمامي  انتباهي  ويشّد  سيوقفني  وهو 
قلة الواسعة في مسيرة اإلنسان وجتربته  هذه النَّ

بجوانبها كاّفة.
حياتّية  ــارب  جت على  ُمبدعنا  ــارب  جت تنفتح 
يحيا  كما  يكتب  فشاعرنا  متداخلة،  وثقافّية 
البسطاء  والـــّنـــاس  ــو  ه ويــعــيــش  يــفــّكــر  كــمــا 
الّطييبني، أي بال فذلكات وال محاوالت ”تزويق“ 
مفتعلة، لكّنُه إلى عوالم يتداخل فيها الواقعي 
العالم  هذا  لتكّون  وريالي،  والسُّ بالرّومانسي 
الغرائبّي العجائبّي املولود من رحم املعاناة واأللم 
والّتجربة، الرّحم نفسه اّلذي منه ُتولد اإلبداعات.

تأتي في ما  الّصراعّية،  الّثنائية  تبرز  وأّول ما 
ميكن اعتباره ”مبثابة تقدمي“.. حني يكتب: في 
العالم  أقيم  بهما  حائرتان/  مفردتان  محبرتي 
ـــرى.../ هما  ــصّ/ أبني وأهــدم ما ج ــّن ال ــي  وأق
والرّمل  ــد/  أب مي  الطَّ هو  ُقــْل  والطمي/  الرّمل 
ملح  وبينها  البدد/  حاّفة  ُملتبس/ على  تأويُل 

ال ُيرى/...
الُعنصران  هذان  واملوت،  احلياة  ُعنصرا  هنا  يبرز 
ة عناصر كثيرة، ملح  املتصارعان أبًدا. وهناك ثمَّ
طبيعة  ة  ثمَّ وكذلك  و..  و..  و..  وشجر..  ومياه 
غنّية باحليوّية في صورها وأشكالها املتعّددة.. 
تنتصر احلياة حيًنا وينتصر عليها املوت أحياًنا، 

لكن الّصراع بال نهاية.
ففي قصيدة بُعنوان ”قطار الرّحيل“ جتد إنساًنا 
تقرأ  ثّم  شجرة“،  ”ظلِّ  من  إّال  متاًما  ”عارًيا“ 
كيف ”ميضغ القروي موتُه“... ونشهد من مظاهر 
مي“ ثّم أّن ”الّطني ُمْهٌر  احلياة ”سيرة ذاتّية للطَّ
ًة  ّي أغن الوقت  فضاء  في  ُيطلق  العينني  جاحظ 

وأشجارًا“..
أنتقل اآلن ألتوّقَف على مفردات تبرز ”جمالّيات“ 
ْمي (الطني) في مواجهة املفردات اّلتي ُتظهر  الطَّ

عالية  برمزّية  احملّملة  ورخــاوتــه  الرّمل  ”ُقبح“ 
حيًنا، وبدالالت مباشرة حيًنا آخر...

احلياة  دالالت  مــن  يحمله  ــا  وم بالّطمي  ــدأ  أب
من  الكثير  احلقل  ــذا  ه ــي  ف فنجد  واخلــصــب، 
ْحُت  الّصوّر، رّمبا كان أوضحها هذه الّصورة: ”لقَّ
حتتشد  صورة  العالم“،  فاخضرَّ  بطميي  الرَّمَل 
هو  اّلذي  لقح“  ”التَّ من  املنبثقة  احلياة  بعناصر 
واحد من أساسات احلياة.. فهو مرتبط بشهوات 
ه ُمتعّلق بالوالدة أساًسا،  ورغبات ”ابتداء“، لكنَّ
األهم  ولعّل  وبداية مسيرته..  الكائن  ببداية  أي 
ما  إخصاب  على  وقدرته  الّطّمي  قوّة  هو  هنا، 
ــرَّمــل  ــو ال ال ميكن اســتــخــراج اخلــصــب مــنــه، وه

”العاقر“!!
وإلى ذلك، نقف على عالمات وإشارات للّطني، 
ْمي يرتبط  كّلها ذات طابع جميل وحميم، فالطَّ
بالّذكريات، حيث ”عباَءة الّطني“ و“درع الّطني“..

املعّبرة:  الّصورة  هذه  في  الّطمي  ثمار  نرى  ثّم 
قمًحا  أثمر  بعدما  طميتهم/  الفّالحون  يبيع 

ا وزيتوًنا/... وعنًب
يكون ”دائًما  مي“  أو في قول شاعرنا أّن ”الطَّ
بشرًا وقصائد“!! وهذا غيض من فيض، تفيض 

به ينابيع الّطني الّثرّية...
صور  به  تنطبع  ــذي  اّل ما  نسأل:  املقابل،  وفي 
الرّمل؟... فإذا نظرنا إلى هذه الّصور، فنرى كلَّ 
ما هو داللة على ”الّسالب“، وعلى غير صعيد 

من ُصُعد احلياة؛..
شخصّية  د  ُيجسِّ أن  ميكن  الــقــارئ  فليتخّيل 
”فقيه“ من ”فقهاء الّظالم“.. نقرأ أّن ”الّتعبير 
اّلذي استخدمه احلربي هنا هو في األصل ُعنوان 

وري الكردي البارز:  رواية للّشاعر السَّ
املاء  عيون  عن  بحًثا  الِفْقِه/  داّبة  الرَّمل  يركب 
حتّسست  فقيه  مــرّ  وكّلما  القدمي/  النَّص  في 

طميْي/..
مع  مواجهة  في  (الّطني)  الّطمي  يوضع  هكذا 
الرّمل، مواجهة تعكس صورًة من صور املواجهة 

بني الّظالمّية والّتنوير، بني املوت واحلياة..
ّية اجلميلة  في  مات االيجاب وإذا كّنا وجدنا السِّ
صورة  في  لها  ”القبيح“  باملقابل  جند  الّطني 

الرّمل..
فهي صورة تنطوي على كّل ما هو ”سالب“، أي 
ما يسلب احلياة واحلّب والفرح.. فهما منذ البداية 
كما في ُعنوان الّديوان: رمل في حالة الغواية، 
حّتى أنَّ الّشاعر يصوّر احلال في مواجهته هذه 

بالّتعويذة الّشعرّية: أعوذ بالّشعر من الرّمال.
باجلراد..  الرّمل  يرتبط  أن  القبيحة  الّصور  ومن 
فاملعروف أّن اجلراد من أبرز رموز املوت واخلراب: 

أبصرُت جراًدا من رمل.
ال أُخفي عليكم أنَّ الّديوان غنّي بالّنقاط اجلديرة 
عند  فقط  أن  ــت  رأي لكّني  ــة،  ــّدراس وال بالقراءة 

ّية: طمي – رمل. ثنائ
ملا ُجتّسدُه من رؤية إلى العالم، من زاوية جديدة 
ودالالتها...  لرموزها  القراءة  من  املزيد  تستحّق 
ملا تنطوي عليه من عوالم ورؤى تفصيلّية في 
حياتنا وواقعنا الرّاهن.. كما لتاريخنا وموروثنا 
ّم تسير تائهني!  الّلذين ُأصّلي أْن ال ُنضّيعهما ُث

 ÆÆåÈ Óu Ó� «–≈ q � Òd �«Ëò
…U???O???×???K???� …b??????¹b??????ł W??????????¹ƒ— r?????Ýd?????¹ Ê«u????????????¹œ

w{U*« Íb�— Í—u� n|U� ∫œ«b�≈

‰Uç�d J �«
d O � J �« ÂU O ÒB �«Ë 

بني  يجمع  واستعراض شعبّي،  احتفال  هو  الكرنڤال 
الّشوارع،  جتوب  اّلتي  الّشعبّية  واالحتفاالت  الرّقص 
وعادًة ما تكون هذه االستعراضات في موسم الكرنڤال 
اّلذي يسبق فترة الّصوم األربعينّي املسيحّي. وتعتبر 
دخلت  ثّم  ا،  ـً كاثوليكّي ا  ـً ّي شعب تقليًدا  الكرنڤاالت 
الكنائس  لكن  ــة،  ــّي ــس ــوذك األرث االحــتــفــاالت  على 
كانت  منها،  املتشّددة  وخصوًصا  البروتستانتّية، 
عدًدا  أّن  علًما  االستعراضات،  بهذه  القيام  ترفض 
ّية  واألجنليكان الّلوثرّية  البروتستانتّية  ــّدول  ال من 
فقدت  فترة  بعد  الكرنڤال.  واحتفاالت  تقيم طقوس 
شكًال  واّتــخــذت  منها،  الّديني  املعنى  الكرنڤاالت 

ا محض لتنتشر في أرجاء العالم الغربي. ـً ّي علمان
اّلتي  العطلة  مع  عــادًة  الكرنڤاالت،  موسم  يبدأ 
أحد  ال  املسيحّية.  فــي  الكبير،  الّصيام  تسبق 
يعلم بالّضبط املصدر األساس للكلمة، لكن املرّجح 
أو   ،carne ــة:  ــّي اإليــطــال الكلمة  مــن  ــت  أت ــهــا  أّن
كارنوڤالت carnovale، واّلتي أتت من الّالتينّية: 
 ،levare واّلتي تعني الّلحم، وليڤاري ،carnem

ا  ـً ّي وحرف املخّفف،  تعني  واّلتي 
تعني االبتعاد عن تناول الّلحوم. 
ــشــأت من  ــا ن ــه ــا إّن ــًض ــل أي ــي ق
املعنى الّالتيني كاروس ناڤيلس 
carrus navalis، واّلتي أتت 
كانت  عربة  وهي  اليونانّية،  من 
بها  ليطوف  أپولو،  اإللــه  حتمل 
في  يطوفون  ولــذا  ــاس،  ــّن ال بــني 

الّشوارع في الكرنڤال.
من  الّثالث  في  االحتفاالت  تبدأ 
ــام الــّصــوم، وهــو األحــد األخير  أّي
لكن  الرّماد،  أربعاء  يسبق  اّلذي 

باثنتي  املوعد  ذلــك  قبل  يبدأ  األماكن  بعض  في 
يلة اّلتي تسبق الّصوم  عشرة ليلة، ويستمّر حّتى الّل
الكبير. وضعت هذه الفترة لالستمتاع بكّل املُنتجات 
اّلتي  والبيض،  والزّبدة  واأللبان  كالّلحوم  ّية  احليوان
يبدأ الّصيام عنها. وتنتهي هذه االحتفاالت في يوم 
الّثالثاء الّدسم، قبل اليوم اّلذي يسبق أربعاء الرّماد، 
بعدها تبدأ فترة الّصيام التي تستمّر 40 يوًما، وفي 
بعض األحيان تستمّر حّتى يوَمي األحد والّسبت من 

الّصيام الكبير.
لإللهني،  ُيقام  كان  عيد  من  أتى  الكرنڤال  إّن  ُيقال 
وكانت  الرّوماني،  احلكم  أواخر  في  وستورن،  ساتور، 
هذه املهرجانات تتمّيز بالفحش، والتحرّر من جميع 

القيود االجتماعّية والّسياسّية والّدينّية.
في  نشأت  الكرنڤاالت  إّن  تقول  أخــرى  ــة  رواي وثّمة 
تقام  االحتفاالت  فكانت  املسيحّية،  قبل  سويسرا، 
الّناس  وكان  الّشريرة،  األرواح  لطرد  يع،  الرّب بداية  مع 
الفرق  وتتقّدم  األقنعة،  يرتدون  االحتفاالت  هذه  في 
إلى  حتوّلت  ذلك  بعد  احملتفلني،  ــود  وف املوسيقّية 
دخل  أّنه  إّال  الوثنّي،  أصله  رغم  للقّديسني.  مواكب 
االحتفاالت املسيحّية، ّمما جعل الكنيسة، خصوًصا 
في القرن الّسادس عشر، تسعى ملراقبتها خوًفا من 

الّتجاوزات الّدينّية واألخالقّية.
بدأت فكرة الكرنڤال في العالم املسيحّي قبل مئات 
الّسنني عندما قام املسيحّيون الكاثوليك في مدينة 
ڤينسيا في إيطاليا بارتداء مالبس ُمزركشة وأقنعة 

على وجوههم ليوم واحد قبل أربعاء الرّماد والّصوم 
الكبير، وخرجوا في مظاهرات في الّشوارع والّطرقات 
احتجاًجا على سلطة البطريرك وسيطرته الّدكتاتورّية، 
املتظاهرون  وخشي  للمدينة،  حاكًما  كــان  ـــذي  واّل
وسطوته،  احلاكم  البطريرك  غضب  من  واحملتجون 
فوضعوا األقنعة على وجوههم واملالبس اّلتي يتخّفون 
حتتها، لئّال يتعرّف عليهم أحد من شرطة البطريرك. 
وبعد فترة االحتجاج والّتخّفي، يعودون ملزاولة حياتهم 
حيث  والتقّشف،  الّصوم  فترة  ويدخلون  العادّية، 
ّية  ميتنعون فيه عن أكل الّلحوم. فجاء االسم باإليطال
تناول  عن  االبتعاد  ا  ـً ّي حرف ويعني   Carnevales
احتفاًال  الكرنڤال  أصبح  الزّمن،  مرور  ومع  الّلحوم. 
مشهورًا انتشر في بلدان كاثوليكّية أخرى في أوروّبا 
أوًّال، والحًقا في بلدان حول العالم، خاّصًة البلدان ذات 
احلكم  امتداد  نتيجة  وذلك  الكاثوليكّية،  الّثقافة 

األوروبّي إليها.
العالم  دول  أكبر  مــن  أصبحت  ــرازيــل  ــب ال أّن  ــا  ومب
ــدارس  م فتحت  فقد  للكرنڤال،  ــاًء  ــي إح وأشــهــرهــا 
الّسامبا  موسيقى  لتعليم  خاّصة 
لهذه  ــرافــق  امل ــص  ــرّق وال الّشهيرة، 
ـــدارس  ــحــت م ــب ــى، وأص ــق ــي ــوس امل
حتتفل  ــى  ــق ــي ــوس وامل ــا  ــب ــام ــّس ال
وفي  جــًدا  واســع  بشكل  الكرنڤال 
املدن  وفي  البرازيلّية.  املدن  معظم 
الكبيرة يقام الكرنڤال على امتداد 
بأوسع  ويختتم  الرّئيسّية  الّشوارع 
الرّياضّية،  واملــالعــب  ــاحــات  ــّس ال
ــا  ــب ــام ــّس ــس مــــــدارس ال ــاف ــن ــت وت
الفنّية  بعروضها  املتنوّعة  وفرقها 
املوسيقّية، ويصطّف اجلمهور على 
جوانب الّشوارع، وهم يرتدون أقّل املالبس ويكشفون 
الّتقاليد  على  للّثورة  رمزًا  الّتعرّي،  حّتى  أجسادهم 
وداللة  والّدينّية،  والّشعبّية  االجتماعّية  ــراف  واألع
والتنّكر  الّنظم،  ومعارضة  والعبث،  الفوضى  على 
أّنه  الّصدد  بهذا  الّسامية. ونذكر  للمفاهيم واآلداب 
في مدينة ساو پاولو على سبيل املثال، ميارس الرّجال 
والّنساء الفحشاء والرّذيلة واجلنس وكل ما يدّل على 
ارتكاب اخلطيئة واإلثم في الّساحات العاّمة، واحلدائق 
دون خشية  العاّمة  األماكن  وسائر  الّطرقات  وجوانب 
أو خجل. وفي هذه املدينة وحدها، جترى في كّل عام 
أكثر من 6 آالف عملّية إجهاض بعد موسم الكرنڤال 

لفتيات مارسَن اجلنس في فترة الكرنڤال.
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منذ  الفلسطيني  ــس  ــي ــرّئ ال ــــرف  أع
سنوات طويلة والتقيته عّدة مرّات في 
من  أسمع  وكنت  املاضية،  ــّســنــوات  ال
القصص  الكثير من  قادة فلسطينّيني 
أن  قبل  مواقفه،  وعــن  عنه  ــات  ــرّواي وال
رئيًسا  (ينصب)  أن  قبل  أو  يصبح 
قائدها  عنها  فلسطينّية غاب  لسلطة 
املعاصرة  الفلسطينّية  الّثورة  ومؤّسس 

الرّاحل ياسر عرفات. رحل أبو عّمار وترك الّسلطة وراَءه ألشخاص 
يعبثون بها ويتقاسمون خيراتها فيما بينهم، ويضربون مطالب 
الّشعب بعرض احلائط. فالرّئيس وحاشيته ممنوع انتقادهم، ومن 

تسّول له نفسه مخالفة ذلك فمصيره الّسجن.
منذ حوالي عشر سنوات يتمّتع أبو مازن بلقب الرّجل األّول في 
الّسلطة الفلسطينّية. لكّنه ليس فقط الرّجل األّول فهو أيًضا 
الّناهي في  اآلمر  وباختصار هو  إلخ..  والرّابع،  والّثالث  الّثاني 
الُبقعة الفلسطينّية املسماة سلطة. هذا الرّجل األّول كثيرًا ما 
استقبل ممّثلني عن وسائل إعالم عبرّية، وكثيرًا ما صرّح مباشرة 
من رام الله للّتلفزيون اإلسرائيلّي،عن مواقف منها أيًضا املخزية 
واملسيئة للّشعب الفلسطينّي، اّلذي ال ينسى أبًدا (على سبيل 

املثال ال احلصر)  تصريحه بشأن تنازله عن حّق العودة.
رئيس الّسلطة الفلسطينّية محمود عّباس عرف، أخيرًا، بوجود 
صحافّيني فلسطينّيني ووسائل إعالم  فلسطينّية في مناطق 
األمر  حقيقة  في  فهو  املصداقّية،  من  وانطالًقا  لكن  ـ48..  ـ ال
يا  الواجب  أّن  ــه،  أذن في  همسوا  حوله  ما  أن  بل  يتذّكر،  لم 
كبير الّسلطة،  يتطّلب أيًضا استقبال صحافّيني من الّداخل 

الفلسطينّي، أسوًة بالّصحافّيني اإلسرائيلّيني.
 ويبدو أّنه اقتنع بالفكرة خجًال، مبعنى آخر (رفع عتب) ليس 
أكثر.  وسارعت الّدائرة املعنّية بذلك باّتصاالتها لتجنيد حوالي 
الّداخل،  العربي في  الوسط اإلعالمي  العاملني في  ثالثني من 
اّلذين قد (وأنا أصّر على استخدام كلمة قد) يكون ندى البعض 
منهم الرّغبة في رؤية عّباس عن قرب ونشر كلمات مديح بحّقه 
وبحّق الّسلطة لكسب رضا الّسلطان وحاشيته. وعلى فكرة أنا 
ّية،  ال أقول ذلك غيرًة من هؤالء العاملني في وسائل اإلعالم العرب
أيًضا دعوًة، لكّني  تلّقيت  فأنا  لم أكن متواجًدا معهم،  ألّني 

اعتذرت عن املشاركة.
متواجًدا  كان  صحافّي  صديق  من  سمعت  كما  املخزي،  األمر 
اخلامسة  الّساعة  كان  عّباس،  للقاء  املعلن  املوعد  أّن  هناك، 
والرّبع، لكن سيادته وصل الّساعة الّسابعة إّال ربع. وبذلك برهن 
الرّئيس على أّنه عربّي  أصيل فيما يتعّلق باملواعيد. نقطة 
بطرح  احلاضرين  على  االشتراط  وهي  ذكرها،  من  بّد  ال  أخرى 
عشرة أسئلة فقط. فكيف يعقل ذلك؟؟!! بوجود حوالي ثالثني 
إلى  يحتاج   العربّي  والوضع  الفلسطينّي  وامللّف  ا،  ـً ّي صحاف
يستقبل  فخامته  أو  سيادته  وأّن  جًدا، خصوًصا  كثيرة  أسئلة 

ا من الّداخل.  ـً للمرّة األولى وفًدا إعالمّي
كان من املفترض باملشرفني على ترتيب الّلقاء الّتروّي والّترّيث 
في اختيار صحافّيني مهنّيني للقاء رئيس الّسلطة مع احترامي 
من  لي  بّد  ال  اّلذي  اآلخر  واألمر  الّلقاء.  في  كانوا  من  لبعض 
من  عشرة صحافّيني  اختيار  املقرّر  من  كان  أّنه  إليه،  اإلشارة 
الّلقاء، إلجراء دردشة  املجموعة، للبقاء مع الرّئيس بعد انتهاء 
ا أعتبر  ـً خاّصة معه، لكن هذا األمر لم يتم تنفيذه. وأنا شخصّي

ذلك إهانة ملن شارك في الّلقاء، وكّل املبرّرات مرفوضة!

Â“U� bL�√ Òw�ö�ù«
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تريد أن تصبح أديًبا؟ شاعرًا مثًال؟ كاتب قصص؟ املسألة في غاية 
البساطة! ال حتتاج إّال إلى قليل من الوقت، وكثير من املال طبًعا!

الرأس  ولوجع  لك  ما  ّية.  العرب اللغة  تعرف  أن  الضروري  ليس من 
الزائد؟ مهما خربطت ومهما طرفشت ميكنك إعطاء نتاجك إلى أحد 
املذكور  ثانوّية، مثًال، واملعّلم  ّية في مدرسة  للعرب األصدقاء، معّلم 

يصلح لك األخطاء، مشكورًا، أو مشكورًا ومأجورًا!
النّص  شاعرًا؛  تصير  أن  الواقع  في  عليك  أسهل  حال،  كّل  على 
أوزان  تعرف  كنت  إذا  وأســرع!  أوسع  والّشهرة  أقّل،  واجلهد  أصغر، 
الشعر، يكفي الكامل مثًال، فاألمر في غاية البساطة: تكتب في 
أّي موضوع؛ القصيدة الوطنّية أفضل بطبيعة احلال، وجتعل القصيدة 
طويلة ما أمكن! ال يبهر القارئ العربي شيء مثل خمسني سّتني 
وعلى ضّفتيه  أبيض،  نهر طويل  واحدة:  بقافية  الشعر  من  بيًتا 
كّفتان من الكالم متساويتان مختومتان بحرف واحد! املعنى غير 
حتى  القصيدة  سيقرأ  اطمئّن،  أحد،  ال  مهّمة.  غير  واللغة  مهّم، 
النهاية. املهّم املنظر، وهل العالم من حولنا كّله إال مناظر ومظاهر؟ 

الشعر  ــاط!  ــب واإلح ــرّدد  ــت ال ــى  إل مدعاة  فال  األوزان  تعرف  لم  إذا 
الفترة  في  ــش  دروي شعر  كّل  وأنقى.  ــى  أرق صّدقني،  التفعيلي، 
ا! تقول إّنك ال عهد لك بالوزن أصًال؟ ال يهّم،  األخيرة كان تفعيلّي
نهايتها  إلى  تصل  ال  قصيرة،  سطور  في  النّص  تكتب  أن  املهّم 
بأّي شكل!! األفضل أيًضا أن تكون قصيدتك طويلة ما استطعت 
إلى ذلك سبيًال! ال أحد سيقرؤها حتى النهاية طبًعا، لكّن الطول 
ضروري، ما في ذلك شّك: هل الفتاة الطويلة املمشوقة مثل فتاة 

قصيرة طول شبر؟!
لكّن  أعاله.  املواصفات  وفق  تكتبها  القصيدة.  إلى  بالنسبة  هذا 
املشروع ال ينتهي عند هذا احلّد طبًعا. في كّل ندوة شعرية ال بّد 
لك من املشاركة البارزة: تقف أمام اجلمهور، وتصرخ بأعلى صوتك. 
في املواضع الوطنّية من القصيدة واألعالم التاريخّية، بشكل خاّص. 

ثّم  هنيهة،  تتوّقف  الّسماء.  عنان  إلى  الّتصفيق  سيرتفع  طبًعا 
تعيد قراءة املقطع ذاته. هكذا يفعل كّل الشعراء الكبار، صّدقني!

بعد املهرجان ترسل القصيدة إلى كّل الّصحف واملواقع اإللكترونّية. ال 
تخْف، ينشرونها  في أسرع وقت، وبدون قراءتها، في أغلب األحيان. 
حتى إذا قرءوها ولم يفهموا منها شيًئا، فال بّد من نشرها طبًعا، 
باعتبارها من الّشعر احلديث الغامض. ال يفهمون قصائد أدونيس، 
املهرجان  مفهومة؟! بعد  تكون  أن  قصائدك  على  يجب  فلماذا 
أو  أحد األصدقاء،  أن يكتب  ُيستحسن  الواسع،  والنشر  الّشعري، 
تكتب أنت باسم مستعار، مقالة نقدّية في حتليل القصيدة، وكشف 
املغازي العميقة فيها. كلمة كتبتها عرًَضا ميكن أن تشّكل فاحتة 
ميكن  وبعضهم  كثيرون،  النّقاد  أّن  تنَس  ال  للقصيدة.  عميق  نقد 
أن حتّمله جميًال، ألنك وّفرت له هذه الفرصة في الكتابة والّنشر! 

لقاء  كّل  في  حاضرًا  تكون  أن  تقّدم،  ما  كّل  إلى  باإلضافة  تذّكر، 
ّية، حّتى إذا لم تشارك فيها بنتاجك: تسّلم  شعري، أو أمسية أدب
على كّل من يجيء في طريقك سالًما حارّا، حتى إذا لم تعرفه، ثّم 
جتلس في مكان بارز ليراك جميع احلاضرين، وتظهر في كّل الّصور، 

في وسائل االّتصال الحًقا. هذا مهّم بل في غاية األهمّية.
العمل  طبًعا،  صّدقني!   الصور،  إال  املقال  من  يقرءون  ال  كثيرون 
يحتاج أخيرًا إلى املثابرة وإلى كثير من املال أيًضا: مالبس جديدة 
أيًضا. املسألة مكّلفة كما ترى، وهل  برّاقة، وسّيارة طويلة وبرّاقة 

بغير املال ُتكتسب املعالي؟ ال شيء ببالش إّال العمى والطراش!!
بكّل  إليه  مالحظة: هكذا تصبح، صديقي، شاعرًا مرموًقا، يشار 
األصابع. أّما إذا رغبت في أن تصير كاتب قصص قصيرة أو كاتب 
روايات، فاملسألة أصعب قليًال. لكْن ما من شيء مستحيل، وٍفي 
مقالنا القادم، ستجد الوصفة الّناجعة، في الوصول إلى هذه القمم 

الرائعة!!
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°°b N � Òq �Q �Ë Ü Î�u �d � U Î� �œ√

 Ê«d�� ÊULOK�

Day s�U�M �UÑ
أكل..

الّليل أرشيفه.
نام احملتال..

في شهيق األماني.
بعيًدا..

عن الّشرطة.
وأزياء االستعراض..

ميّزقها صراخ الّشهوات.
زائرات الّنوافير..

ميوتوا عطًشا
يغرفوا من اجلوع..

على شراع..
يرّف على الّرواية.

يغزلوه سفينة..
لألحالم..

في رحلة اآلهات.

ومراسيها..
ال تعرف احملّطات.

عيون.. وآلهة..
مشتعلة.

تأّوهات العاشقني
حالوة الّنجاة

ال..
يزورها اخلوف.

***
هذا اليوم..

احتفت..
العادات البائدة..

في حانة.
على مدخلها..

نعامة
ترحل بالّزائر..

عبر العصور.
املعنونة.. بخفقات القلب.

تهبط..
في بار طويل..

للحّب.
يسري بالقادم..

املترّنح على أرٍض..
كّل سوائلها..

ال تروي الّرحيل.
***

وحدها األشرعة
تعرف الّصديق.

تضحك األشرعة..
شرفة الّسنني..

وقت الّضيق.
فاآلهات..

تكره االنتظار..
في غرف الّتحقيق.

حيث احلّراس..
بأزياء العناوين..

والّتدقيق.
***

تنبت اجلزر ثائرة
على البحر
يزّودها املّد

بأزواج..
يعاشرها القمر.          
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بشارة  ڤيڤيان  احليفاوّية  الفّنانة  ستطلق 
ملناسبة عيد  ”أنا حّبيت“  Remix ألغنّية 
غربّي   – شــرقــّي  فالمنكو  بتوزيع  احلــب، 

عصرّي ممّيز.
وقد استطاعت أغنّية ”أنا حّبيت“ األصلّية، 
واّلتي هي من ألبوم الفنانة بشارة أن حتتّل 
 Top األغــانــي  سباق  في  متقّدمة  مرتبة 
الّدولّية،  كارلو“  ”مونت  إذاعــة  في   Ten
اّلتي تبث برامجها من باريس، حيث تنافست 
ڤيڤيان مع عدد كبير من الّنجوم والّنجمات 
العرب املعروفني، أمثال: ميريام فارس، وائل 
جّسار، جنوى كرم، حسني اجلسمي، وغيرهم.

ڤيڤيان  الفّنانة  وأحلــان  كلمات  من  األغنية 
للفّنان  األصلّي  املوسيقّي  والّتوزيع  بشارة 
 Remixوالـ ـــوري  خ مـــراد  الفلسطينّي 

للموسيقي الرّوسي دانييل كروكولوڤ.
ــي اإلذاعــــات  يــذكــر أن األغــنــيــة تـــذاع ف
الّتواصل  مواقع  الفلسطينّية والعربّية، وفي 

واملواقع اإللكترونّية املختلفة.

الّتربوّية الّتعليمّية اّلتي متّيز ”الكرمة“.
ومتحور الّطرح اّلذي القى استحسان وتفاعل 
منها  أساسّية،  أمــور  ثالثة  حول  احلضور، 
استعراض للمواّد الّتعليمّية وحتصيل طّالب 
الّصف األّول، استمرارّية مسيرة الّتأسيس في 
الّصف الّثاني، تعزيز املهارات احلياتّية إلى 

جانب تشجيع وتنمية املواهب الفنّية.
املتجّدد  املهني  بطاقمها  املــدرســة  وتتمّيز 
واملعطاء وبثراء منهاجها الّتعليمي، االهتمام 
الّشخصّي اّلذي متنحه لكّل طالب، وبالّشراكة 
القائمة بني الهيئة الّتدريسّية وأولياء األمور.

ملنح فرص متساوية لكّل  ”الكرمة“  وتسعى 
طّالبها.  بقدرات  اإلميان  دافع  من  طالب/ة 
الّتربوّية  الّريادة  املدرسة  لتتصّدر  وستسعى 
الّتحصيلي وبإجنازات  باملستوى  املدينة  في 
مناخ  ذا  ـًا  تعليمّي مركًزا  لتكون  طّالبها، 
من  تعّزز  ومنفتح،  داعم  واجتماعّي  تربوّي 
الّنمو  الّتغيير،  إلى  يصبو  تفكيًرا  خاللها 
والّتمّيز، حيث إّن كّل عائلة ”الكرمة“ تتكلم 

لغة واحدة، لغة التفّوق.
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الّرسمّية  بدعوة من إدارة ابتدائّية ”الكرمة“ 
على  الّثانية  وللّسنة  حيفا،  مدينة  فــي 
الّتوالي، اجتمع مؤّخًرا حشد غفير من أولياء 
أمور طّالب احلضانات املترّفعني للّصف األّول 
الّسيرورة  على  لالّطالع  املدرسة،  قاعة  في 
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ما أن تطأ قدمك مدينة نيويورك، حّتى تشعر بالّصخب واالزدحام، 
في شوارعها  تنتشر  الناس،  من  هائلة  أعداد  توّقف،  بال  ضجيج 
بكثرة التاكسّيات الصفراء الّشهيرة. عندما تدخل إلى املترو حتت 
أّنه  تكتشف   ،Subway نيويورك   في  عليه  األرض، ويطلقون 
هنالك مدينة أخرى حتت األرض، نيويورك أخرى، فاحلافالت حتت 
األرض تنتشر في كاّفة أنحاء املدينة، تتقاطع مساراتها، تصعد 
للـ  وتنزل طبقات، لتكتشف أنه هنالك أربع طبقات حتت األرض 

.Subway
شوارع  تخطيط  عملية  في  خاًصا  نظاًما  هنالك  أّن  اكتشفُت  كما 
تلك  في  بحرية  الّتجوال  عليك  يسهل  تعرفه  عندما  نيويورك، 
بخطوط  الشوارع  تخطيط  فتم  مبرشد.  االستعانة  بدون  الشوارع 
طولّية وعرضّية وّمت ترقيمها بشكل متسلسل، فعندما تنطلق من 
شارع واحد مثًال وتنتقل من بعدها للشارع الذي يليه يكون رقمه 
اثنني، ومن ثّم ثالثة وهكذا دواليك، وكذلك األمر بالنسبة للشوارع 

التي تتقاطع معها. 
هذه هي نيويورك، أشهر مدينة في الواليات املتحدة على اإلطالق، 
بناطحات السحاب الّشاهقة االرتفاع، بتمثال احلرّية الذي حتّول إلى 
رمز من رموز تلك املدينة بشكل خاص، والواليات املتحدة ككل.  
لم يتسّن لي املكوث لفترة طويلة في تلك املدينة الّصاخبة، فقرّرت 
زيارة أهم معلم حضاري فيها، والذي أصبح رمًزا من رموزها، أال 
وهو متثال احلرّية، ذلك اإلبداع الفّني املنحوت، والذي قّدمته فرنسا 
للواليات املّتحدة األمريكّية في العام 1886 كهدّية تذكارّية بهدف 
فرنسا  قّدمتها  حيث  األمريكّية،  الفرنسّية  الصداقة  عرى  توثيق 

للواليات املتحدة مبناسبة الذكرى املئوية للثورة األمريكّية. 
حتى تصل إلى هذا التمثال الّضخم يجب أن تنتقل إليه بواسطة 
وحال  احلرّية.  جزيرة  داخــل  التمثال  هذا  يقع  حيث  صغيرة  باخرة 
ومطعم  مقهى  في  استرحت  الّصغيرة،  اجلزيرة  تلك  إلى  وصولي 
يقع حتت قَدمي الّتمثال، ويطّل على أمواج البحر. جلست ألمتّتع 

بلحظات ال ميكن أن تتكّرر، حيث التقت أمواج البحر الّثائرة مع 
هدوء التمثال المرأة حترّرت من قيود االستبداد، فألقت تلك القيود 
عند إحدى قدميها، وأمسكت بيدها اليمنى شعلة احلرّية، وبيدها 
يوليو   4” رومانّية  بأحرٍف  عليه  ُنقش  بكتاٍب  أمسكت  الُيسرى 
1776“، وهو تاريخ إعالن استقالل أمريكا. جلسُت متأّمًال، ناظًرا 
هذا  إلى  قدمُت  أّني  العلم  مع  لي،  الوقت  البعيد، وكأّن كل  إلى 
إلى  أّن أصل  إلى  الضخم،  الّتمثال  هذا  داخل  في  املوقع ألصعد 

موقع عينيه وأنظر من خاللهما إلى اخلارج. 
لعّلها  شعرُت باجلوع فطلبت وجبة طعام سريعة، وقلت في نفسي 
أو  عذر  إلى  بحاجة  الوقت، وكأّني  من  ملزيد  هنا  للجلوس  فرصة 
استئذان ألبقى جالًسا هنا، في هذا املوقع اجلميل. وعندما وصلت 
طاولتي  تغزو  الــنــورس  طيور  من  بسرب  فوجئُت  الّطعام  وجبة 
إلى  نظرت  تتلّقى دعوة رسمّية.  أن  الطعام دون  وتشاركني وجبة 
باخلوف،  يشعر  أن  دون  كثيًرا  مني  اقترب  الــذي  الّنورس  طائر 
فضحكت، وتذكرُت طيور بالدنا التي ال تتجرأ أن تفعل ما يفعله 

طائر الّنورس في نيويورك. 
بني  خّيروني  أن  التمثال، وبعد  إلى  الّدخول  على  عزمُت  بعدها، 
صعود التمثال بواسطة املصعد الكهربائي أو السير على األقدام، 
اخترت اخليار الثاني، رغم أن ذلك يتطلب جهدًا أكبر ووقتًا أطول. 
صعدت درجات الّتمثال وأنا ال أشاهد إّال اجلدران وبعض الصاعدين 
املسار غير مريح، واالرتفاع  أمثالي. صعدُت وصعدُت وصعدُت، 
شاهق، وبدأت أشعر بالّندم على اّتخاذ القرار بالصعود سيًرا على 
يبلغ 46 متًرا. في احلقيقة شعرت أني  التمثال  األقدام، فارتفاع 
استغرقت في عملية الصعود داخل التمثال وقتًا طويًال، وفي اخلتام 
وصلت الى عيني التمثال، نافذتني كبيرتني عندما تتجرأ أن تنظر 
طائرة حتّلق  نافذة  تنظر من خالل  أنك  إليك  يخيل  من خاللهما، 

في السماء.

◊uOK� nOH� – rK� U| d ÒD�

W Ò�d (« WM �b � „—u �u O �
…d A � �U � W�UM F �«

البشرة هي سّر جمال املرأة، ومدى االهتمام بها وبنضارتها 
على  يجب  لذا  األخريات،  على  جمالها وتفّوقها  يحّدد 
الكرميات  واستخدام  بها،  واالهتمام  تنظيفها  ـرأة  اـمل
اخللطات  اختالفها، واستخدام  بشرة على  لكل  املناسبة 
واألقنعة النباتّية التي يكمن فيها العالج وسر اجلمال. 
البشرة؛  تقّشر  التي  املستحضرات  استخدام  املهم  ومن 
البشرة من  تعالج  أّنها  املّيتة، كما  وذلك إلزالة اخلاليا 
األمراض التي قد تصيبها. وهناك أنواع للبشرة: البشرة 
الّدهنية، البشرة اجلاّفة، والبشرة التي جتمع ما بني البشرة 

الدهنّية والبشرة اجلاّفة.

 ∫…dA³�« W¹ULŠ
فيه،  وتؤّثر  اجللد  حترق  التي  الشمس  أشعة  من  لإلصابة  البشرة  تتعّرض  أن  ميكن 
وتعمل على تشّققه وجفافه؛ لذا يجب حماية البشرة بالّطرق املناسبة، منها: استخدام 
املستحضرات التي تقي البشرة من أشعة الّشمس؛ احلرص على نظافة البشرة وغسلها، 
البكتيريا؛ استعمال اخللطات  انتشار  الدائمة متنع  البشرة  والدوام على ذلك؛ فنظافة 

التي تعمل على تقشير اخلاليا املّيتة، وتعالج البشرة من أمراضها.
العناية بالبشرة اجلاّفة: 

للزيوت،  الدهنّية  الغدد  إفراز  في  نقص  فيها  يكون  التي  تلك  اجلاّفة  بالبشرة  يقصد 
وتفتقد إلى احليوية فتشعر بجفافها وعدم ليونتها؛ إذ حتتوي على مسام صغيرة على 
حولها،  البيئّية  بالعوامل  التأّثر  سريعة  البشرة رقيقة  الدهنية، وتكون  البشرة  عكس 
ويسهل جرحها وإصابتها باحلّكة؛ لذا حتتاج البشرة اجلاّفة إلى الترطيب املستمّر عن 

طريق الكرميات الطبّية كي تصبح ناعمة.
أن  بعد  املساء  عند  إّال  باملاء والصابون  اجلاّفة  البشرة  في غسل  اإلفراط  عدم  يجب 
جتمعت الّشوائب عليها وتلّوثت خالل الّنهار؛ ألّن ذلك يزيد من جفافها، وإن احتجت 
تقشير  إلى  الّلجوء  الّصابون.  دون  البارد  أو  الفاتر  باملاء  تكون  أخرى  مرة  لغسلها 

البشرة، وإلى وضع مزيج الّلنب والليمون على البشرة كل مساء.
عند استخدامك مستحضرات الّتجميل، إَجلئي إلى املستحضرات التي تدخل الزيوت 
جفاف  من  تزيد  فإّنها  كحول وعطور  على  التي حتتوي  عن  تركيبتها، وابتعدي  في 

بشرتك.
.Bو A أكثري من األغذية الغنّية بفيتامني

∫rO−¹d�« ¡UMŁ√ tłu�« »u×ý s� pBÒK�ð W¹cž√
الصويا  الصويا وحليب  فول  بتناول  الّتجميل  خبراء  من  العديد  ينصح  الكوالجني-  
والبطاطا احللوة والعديد من اخلضروات والفواكه للّنساء اللواتي يقبلن على اّتباع إحدى 
برامج احلمية الغذائية للتخّلص من دهون اجلسم، حيث أنهم غنّيون بالكوالجني الّالزم 

لعدم فقدان البشرة نضرتها خالل فترة الريجيم.
الّشاي األخضر - عند اتباع حمية غذائية معينة يفضل تناول األغذية التي حتتوي على 
مضادات األكسدة والتي حتمي البشرة من اإلصابة بالّشحوب والّضعف. فعلى سبيل 
ـًا من الّشاي األخضر دون إضافة سكر حّتى يتمكن اجلسم من  املثال تناولي كوًبا يومّي

حرق الّدهون بنجاح وفعالّية أكبر ولتحمي بشرتك من الضعف.
فيتامني C - إّن تناول األغذية التي حتتوي على فيتامني C، مثل: التوت والبرتقال 
على  القضاء  في  يساعد  و  مشرق وجّذاب  على وجه  احلصول  في  يساهم  والليمون، 

شحوب البشرة، إضافًة إلى تنشيط الدورة الّدموّية بها، رغم القيام بحمية غذائّية.
فيتامني A - تعتبر األغذية التي حتتوي على فيتامني A وال حتتوي على سعرات 
حرارية عالية، مثل : اجلزر والسبانخ والبطيخ والبقدونس، من أهّم طرق عالج مشكلة 
شحوب البشرة وذلك ألهمّية فيتامني A الكبيرة في احلصول على بشرة نضرة وحيوّية، 
لذلك يفّضل احلرص على تناول تلك األغذية خالل فترة احلمية الغذائّية لتجّنب شحوب 

البشرة.
خفيفة؛  طبيعّية  زيوت  على  حتتوي  التي  األغذّية  أهم  من   - األفوكادو واملكّسرات 
األفوكادو واملكسرات. حيث ُيعتبروا من ضمن األغذية اّلتي تعوض اجلسم عن فقدانه 
للزيوت الطبيعّية خالل فترة احلمية، لذلك ُيفّضل تناول األفوكادو واملكسرات بكمّيات 

معتدلة يومًيا خالل فترة احلمية للحفاظ على نضارة بشرتك.

WLF� w��U� ∫œ«b�≈

f O �U �œ  Ë   d �≈©ÕÓd³ ÓA*«Ë W ÒO�UF�UÐ®

 w�  ôU??H??²??Šô« X??B??K?? šË ¨œU???O???Ž_« …d??²??�  Òd???� ™™
 Z�«d³K�   U¹UŽÒb�«  XÓ¹bÐË  ÆÆWO½UM³K�«   U½u¹eHK²�«
 ¡U??L??Ý√Ë ÆÆW??ýU?? ÒA??�« Âu??−??M??�  U???½ö???Žù«Ë ¨…b???¹b???'«
 q¦�  UMK¦�  ¨UM³�«—  ™™  ÆÆW½UM ÒD�«Ë  W½U½ Òd�«  Z�«d³�«
 ¨W�uA*«Ë  ¨…dO¦*«  Z�«d³�«  uý  ·uAMÓð  ¨tK�«  oK Óš
 …dA ÓŽ tOMOŽ wÒK�²ÐË ¨wÝdJK� b¼UA*« bA²Ð wÒK�«Ë
 ÍU¼Ë  ÆÆWÒO�U×B�«  ÍU¼Ë  ÆÆWF¹c*«  ÍU¼  ÓŸ  …dA ÓŽ  ÓŸ
 øUMHý  uý  ø Ò5??Ð  uý  sJ�  ™™  °øÆÆWÐdD*«  ©WOMG*«®
 pO¼  ÓŸË  ¨ UF¹c�  pO¼  ÓŸË  ÆÆZ�«dÐ  pO¼  ÓŸ  Â«d??Š  U¹
 wÒK�«  WF¹c�  t�bI²Ð  Z�U½dÐ  w�  ¨ Óö¦�  ™™  ÆÆ5F¹c�
 U¼bMŽË WÐdD� v�≈ X� Òu%Ë ¨¡U¹“_« ÷dFÐ XKG²ý«
 U¼uL¼Ë√Ë  ¨Z??�«d??Ð  WF¹c�  X×³√  …Q??−??�  ¨ UÒ³OK�
 XŠ«—  ÆÆw�UFðË  qOL&  wKLŽ≈  UN�u�U�Ë  ¨…uKŠ  UN½≈
 ÓŸ  X??ÒK??ÞË  ¨r¼dÒ³Jð  wMF¹  ¨UN�UHý  qLF²Óð  WMOJ�*«
 ÓŸ UNÐd{ «bŠ Ë√ ¨UNNłË ÓŸ WF�«Ë wK�« q¦� WýU ÒA�«
 ÆÆ‚« ÒdŠ qHK� qÞ— WK�U� UN½Q� ÆÆÂ Ò—u²� UNLŁË ÆÆU¼“uÐ

 wK�« Z�U½d³�«Ë ÆÆqÓL'« ·UHý q¦� UN�UHý  —UË
 ô ¨WO½UŁ WF¹c� ™™ °°ÆÆw??�  U� pO¼ s� tHð√  ¨u�bI²Ð
  ULK�  qšb²ÐË  ¨·Ëd???(«  kHKð  ôË  wJ%  ·dF²Ð
 ÆÆ—U??³?? Ô� U??N??½≈ Ò5??³??ð v??²??Š ¨w??�??½d??H??�U??ÐË Íe??O??K??$ùU??Ð
 Ë√ …—UÒO��« —uðU� q¦� ¨WŽd�Ð wJ×²Ð UN½≈ WKJA*«Ë
 °ÆÆp¹d³�«  bFÐ  w½uI(≈  ‰uI²Ð  Íuý  q�Ë  ¨…—UÒOD�«
 ¨ÊU�“ s� ÁuF¹c¹ «u½U� wK�« ¨XJ½ Z�U½dÐ w�Ë ™™
 w� ôË ¨W??�U??×?? ÒB??�« w??� w??¼ ô ¨X???Ý  t??�b??I??²??Ð s??J??�Ë
 U¼bMŽ  U�  d¦�√  ¨ÂöJ�«  w�  ôË  WGÒK�«  w�  ôË  ¨.bIÒ²�«
 XJM�«Ë  ÆÆX??%Ë  —UÒ½e�«  s�  XJ½  wJ%  ·dF²Ð  UN½≈
 s� Íu??ý «c??¼ ™™ °ÆÆw???� U??� pO¼ s??� n??�??Ý√Ë t??H??ð√
 Z�«d³�«  sŽ ¨WO½UŁ  … Òd�  uJKOJŠ√  sJ1Ë ¨u²Hý wÒK�«
 Ë√ ÆÆ« Î—Q� b�u� q³'« i Ò�9 ∫‰U� q¦*« uÒ½_ ÆÆUN�H½

°ÆÆo²��Ë —eÐ vKŽ dN�½Ë ¨Êu¹eHKÒ²�« d ÒJ�MÐ
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جبل  من  الغربّي  املنحدر  في  ــوريــة  دّب قرية  تقع 
والّسهل. اجلبل  منحدر  التقاء  نقطة  في  الّطور 

ـــخ  ـــاري ـــــى ت ـــــة إل ـــــرّي ـــــــارت األبــــحــــاث األث أش
ــــى عصر  ـــع إل ـــوق ـــي امل ـــة االســتــيــطــان ف ـــداي ب
ق.م).  2900  –  3500) الــقــدمي  ــز  ــرون ــب ال

W Ò�UŽ W; ≠ l�u*«
حافظت  اّلتي  املستوطنات  إحدى  دّبورية  تعتبر 

يرّجح  القدمية، حيث  العصور  منذ  املوقع  اسم  على 
الّلغة  من  االســم  مصدر  أّن  إلى  الباحثني،  بعض 
ّية ومعناه املكان اّلذي يرعى فيه الغنم. من  الكنعان
بني األثرّيني من يرّجح إلى أّن دّبورية هي املوقع اّلذي 
مرّات،  عّدة  ”دبرة“  اسم  الّتوراة حتت  في  ذكره  ّمت 
منها: ”ووصل إلى الوادي اّلذي مقابل يكناعم ودار 
تخوم  على  الّشمس  شروق  نحو  شرًقا  ساريد  من 
كسلوات تابور وخرج إلى الدبرة وصعد إلى يافيع“ 
(يشوع، اإلصحاح 19:12). الحًقا ذكرت على أّنها 
واحدة من مدن الّالوّيني: ”ولبني جرشون من عشائر 
سبط  نصف  من  القاتل  ملجاء  مدينة  ــني  ــّالوّي ال
سبط  ومن  وعشائرها..  باشان  في  جــوالن  منسى 
يسكار قيشون ومسرحها ودبرة ومسرحها“ (يشوع 

اإلصحاح 21:28).
ــرهــا األصفهاني  ــة، ذك ــّي الــعــرب ــصــادر  امل ــي  ف أّمـــا 
األصفهاني  الّدين  عماد  والّشاعر  املؤرّخ  (املقصود 
القرى  من  كواحدة  ميالدّي)   1201  –  1125  -
اّلتي احتّلها صالح الّدين بعد االنتصار في موقعة 

 –  1179) احلموي  ياقوت  ذكرها  كذلك،  حّطني. 
1229 ميالدّي) على أّنها واحدة من القرى الّتابعة 

إلى جند األردن.

كما أّن القرية تذكر خالل القرن الّتاسع عشر عند 
ّية من  الرّّحالة فكتور غيرن، وفي املصادر العثمان

تلك الفترة.

W Ò¹dŁ_«  U Ò¹dH(«
أجري املسح األثرّي لهدف دراسة اِملنطقة، بني األعوام 
ومبادرة  اآلثار  بدعم من سلطة   1980  –  1977
جمعّية املسح األثرّي في إسرائيل (تأّسست اجلمعّية 
عام 1964 في مدينة حيفا). أّما احلفرّيات األثرّية 
وال  العشرين،  القرن  من  ينّيات  السّت خالل  فبدأت 

زالت مستمرّة على مراحل حّتى أّيامنا.
وجود  إلى  األثرّية،  واحلفرّيات  املسح  نتائج  أشارت 
ّية:  عّدة مواقع أثرّية.. في نطاق حدود القرية احلال
تتوّسط القرية خربة دبورية، إلى الّشمال الّشرقّي، 
بينما يتواجد وادي دبورّية إلى  منها خربة ”دبرة“ 

الّشمال اجلنوبّي.
(في   1964 عام  أجريت  اّلتي  احلفرّيات  كشفت 
أعقاب حفر أساسات لبناء أحد املنازل في القرية)، 
عن وجود بقايا استيطان يعود إلى العصر احلديدّي 
 – الرّابع  (القرن  البيزنطّية  الفترة  ق.م)،   1200)
الّسادس ميالدّي) والفترة اإلسالمّية (القرن الّثامن 

ميالدّي). 
عام  القرية  مرَكز  في  أجريت  التي  احلفرّيات  ــا  أّم
1978، فقد كشفت عن بقايا كنيسة يعود تاريخها 

(ُبنيت  الّصليبّية  الفترة  إلى 
ال  عشر)،  الّثاني  القرن  خالل 
زال جزًءا من آثارها بارزًا حّتى 
من  احلفرّيات  أّما  هذه.  أّيامنا 

عن  كشفت  فقد  اآلثار،  سلطة  بإدارة   1993 العام 
بقايا االستيطان من الفترة الهيلينّية (القرن الرّابع 
الّثاني ميالدّي)،   – األّول  (القرن  ّية  الرّومان ق.م.)، 
ّية؛ إلى الّشمال الّشرقي  الفترة اململوكّية والعثمان
احلفرّيات  (خالل   1990 عام  العثور  ّمت  القرية  من 
اآلثــار)  سلطة  قبل  من  ّجنــار  نسيم  بها  قام  اّلتي 
خالل  احملّلي  الّصخر  في  ُنحت  (قبر)  كهف  على 
ميالدّي)،  الّثاني   – األّول  (القرن  ّية  الرّومان الفترة 
وهو عبارة عن كهف يشمل غرفة مركزّية نحتت في 

جوانبها تسعة أكواخ لوضع الّنواويس.
حقل  فــي  حفرّيات  أجــريــت   2007 الــعــام  خــالل   

الزّيتون، إلى الّشمال من القرية، ّمت خاللها الكشف 
ّية (القرن  عن طريق يعود تاريخها إلى الفترة الرّومان
األّول – الّثاني ميالدّي)، لم تكن معروفة للباحثني 
الّتاريخّية  املصادر  في  ذكرها  يرد  لم  إذ  قبل،  من 
القدمية. كما يبدو، فقد وصلت الّطريق ما بني مجّدو 
شرًقا، أو أّنها وصلت بني البعض من قرى اجلليل 
ما  لتوصل  كّنا  وكفر  مثل: صّفورية  ومدنه،  آنذاك 
إلى  املــارّة  الرئيسّي  والّطريق  الّطور  وجبل  بينهم، 

الّشمال والّشرق.

W�—u Ò�œ(رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار Í—U� qOL� Æœ   (مدير قسم ال

ÆW ÒO½U�ËÒd�« …d²H�« s� o¹d ÒD�«

Æ1990 ÂUŽ UNOKŽ d¦Ž w²Ò�« d−(« s� f¹Ë«u ÒM�«

 d¦ ÔŽ  ¨W ÒO½U�ËÒd�«  …d²H�«  v??�≈  UN	¹—Uð  œuF¹  WłdÝ√
Æ1990 ÂUŽ UNOKŽ

.ÂuO�« w¼ UL� ¨W Ò¹dŁ_«  UHA²J*« iFÐ
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 «c??¼Ë Î̈ôU??F??H??½«  d??¦??�«Ë  …œU??F??Ý d¦�«  ÊuJ½ Â√u??²??Ð  qL(« d³š ŸULÝ Èb??�  UM½«  p??ý ô
 WOÐd²K� WLKF� WM¹“ qLFð ÆËdLŽUHý s� wL×Kð —u³ł WM¹“ tÐ  dFý U� j³C�UÐ
 ÆdO�√Ë v�OŽ ÊUO³	 Â√uð  b�Ë dNý« 3 q³
Ë Â«uŽ« 6 ÈuKÝ dJ³�« UN²MÐ« W	U)«

ÆrNðb�«ËË r¼ …“U²2 W×BÐË bOł Ê“uÐ Â√u²�« b�Ë
 q³
  s�  d³�«  WFÐU²�  Â√u²Ð  qL(«  VKD²¹  øÂ√u²�UÐ  qL(«  …d²�   Òd??�  nO�  UM¹d³š«
 X³FB²Ý« p�c�Ë Î̈öIŁ d¦�«  t½«  ¨WÐuFB�UÐ UC¹« r�'« dFA¹Ë ¨WO³D�«   U¾ON�«
 sJ�Ë ÆW¹dBO
 WOKLFÐ X½U� bI�  …œôu??�«  U�«  qL(« W¹«bÐ  w� ÂUŠu�«  …d²�  w� d¦�«
 Ê«d³J¹ v�OŽË dO�« ÂuO�« ¨¡wý q� v�½« bO�Q²�UÐ wM½S� rNO�« dE½« U�bMŽ Êô« UF³Þ

ÆUMF� r¼œułuÐ …bOFÝË …dO³� WKzUŽ UM×³	« s×½Ë
 ‰cÐ« U½« øÎUF� UN�UFÞ« l³D�UÐ VFB�« sL� øÂ√u²K� tMODFð Íc�« ÂUFD�« Ÿu½ u¼ U�
 WO�U{« VOK(« q¹bÐ w½UM
 UC¹« ULNODŽ« wMMJ� ¨ÊUJ�ô« —b
 ULNF{—« Ê√ wFÝuÐ U�
 Æ”uKÐ f½U�œ«  „öOLOÝ rNzUDŽUÐ qOK�«  w� Âu
«Ë UL� ÂUFD�«  s� rN²łUŠ ‰UL�ô
  «“UG�« s� UO½UF¹ r� ULN½ô t�ULF²ÝUÐ WŠ«d�UÐ  dFý U½«Ë VOK(« q¹bÐ «u³Š√ bI�
 √bÐ«  wNM¹  U�bMŽË  ‰Ë_U??Ð  √b??Ð«  w½U�  ULNLFÞ«  U�bMŽ  wM½«  l³D�UÐ  ÆrCN�«  q�UA�  Ë«
 sJ1 ô Â√uð œułË l� sJ� lzUł t½_ wJ³¹ UL¼bŠ« W¹ƒ— ÎU½UOŠ« VFB¹ ¨tOš« l�
ÆUL¼bŠ« ÂUFÞ≈ vKŽ w½bŽU�¹ t½U� qLF�« s� włË“ œuF¹ U�bMŽ Ædš¬ qJAÐ ·dB²�«
 ¨dJ³�« w²MÐ« l� Z²M*« «c¼ XKLF²Ý«Ë o³Ý bI� ø”uKÐ f½U�œ« „öOLOÝ  d²š« «–U*
 w�UHÞ« rFÞ« Ê« wM²×B½ YOŠ ¨W{d2 qLFð w²�« w�« …—UA²Ý« vKŽ XKBŠ UF³ÞË
 —uDð qł« s� WLN*«Ë Âô« VOKŠ w� UC¹« bł«u²ð  U³�d� vKŽ Íu²×¹ t½_ „öOLOÝ
 rCN�« w� q�UA� V³�¹ Íc�« qOM�« X¹“ vKŽ Íu²×¹ ô «c¼ v�« W�U{« u¼Ë ‰UHÞô«
 «c¼Ë  WO*UF�«  W??¹Ëœô«  W�dý   uÐ«  q³
  s�  Z²MÔ¹  „öOLOÝ  Êô  p�c�Ë  Æ‰UHÞô«  Èb�
 tłU²½«  WOHO�Ë Á—bB� ·dŽ«  wM½_ d¦�«  Z²M*«  ‰ULF²Ý« w� WI¦�UÐ  dFý« wMKF−¹

ÆXO½«u(« ·u�— v�« qB¹ Ê« v�« UNÐ d1 w²�«  «—U³²šô«Ë
 5½«u
 Â√u²K� ¨ULNM� qJ� q
« X
Ë dÒ�uð øbŠ«u�« b�u�«Ë Â√u²�« 5Ð “dÐô« ‚dH�« u¼ U�
 U�Ëœ Ê—UI½ Â√u²�« l� sJ� ¨ULNÐ ÂUL²¼ô«Ë  U
Ëô« YOŠ s� d³�« WÐuF	 ¨ULNÐ W	Uš
 s� ržd�« vKŽ ULNMOÐ Ê—U
« w�H½ bł« wM½S� «c� dšü« s� d³�« b�Ë UL¼bŠ« Êô ¨ULNMOÐ
 v�« W�U{« Æ‰UHÞô« l� ŸdÝ« ÊuJ¹ WOÐd²�« Ÿu{u� q� ¨«c¼ qF� wÐ ÷d²H¹ ô t½«
 ¨U¼œdH0 ¡wý q� qF� UNMJ1 ô …b�«u�« Êô Â√u²�« l� d¦�« ‰U ÒF� —Ëœ b�«uK� ÊU� «c¼
 ÂUFÞSÐ u¼Ë U½« ÂuI½ U�bMŽ qOK�« w� W	Uš ¨Â√u²�« l� Î «dO¦� w½bŽU�¹ włË“ ÊU� «c�

Æ5MŁô« 5Ð X
u�« l¹“uð U�Ëœ w� W³�M�UÐ rN*« s�Ë ÆÂ√u²�«

U ÎC¹√ ¡U²A�« w� nOE½ XO³� WÒO�U¦� ‚dÞ 7
 —U³G�«  Â«u???�√  WNł«u*  dDC½  ¡U²A�«  qB�  w??�

 Æ‰eM*« ¡U×½√ lOLł vKŽ …dDO��UÐ œÒbNð w²�«
 ‚dD�« qC�√ rJ� Êu�ÒbI¹ u½UÝ ¡«d³š wK¹ ULO�
 qBH�«  «u ÒD²ðË  …d??¼U??E??�«  Ác??¼  vKŽ  «u³ÒKG²²�

WHOE½ WÒOMJÝ W¾OÐ w� œ—U³�«
 W¾�«b�« fÐö*« Æ¡U²A�« œułË q¼U& VF ÒB�« s�
 X½U�  UM�  s�  sJ�Ë  ¨W½«e)«  s�  UÎI³�Ô�  Xłdš√
 ÒwÝd Ô� vKŽ XL�«dð w²�« —U³G�« WH	UF� …e¼Uł
 ø…œU− Ò��«  vKŽ  q??Šu??�«  lIÔ³�  Ë√  ”u??K??'«  W�dž
 ¨W×O×	 …—u??B??Ð å¡U??²??A??�« ÷«d????Ž√ò W??N??ł«u??*

 W³²Ž  dzUBŠ  «u??�Òb??Ð  ÆXO³�«  w??�  ŒU???ÝË_«  UNO�  åoKFðò  w²�«  oÞUM*«  b¹b%  V−¹
 ô «c¼ sJ� ¨c�«uM�« s� —U³G�« ‰ušœ ÊËœ ‰u×½ Ê√ lOD²�½ ô UM½√ `O×	 –  XO³�«
 ŒUÝË_« WÒO³�Už Æ‰eM*« v�≈ »U³�« Ã—Uš w²�« ŒUÝË_« w
UÐ ‰ušbÐ v{d½ ÊQÐ wMF¹
 «u�ÒbÐ  nO ÒB�«  ¡UN²½«  bFÐ Æ„UM¼ vI³ð  Ê√  q ÒCH¹ YOŠ Ã—U??)« s� wðQð  XO³�«  qš«œ
  «œU Ò−��«Ë `ÝUL*« «u�ÒbÐ ÆnOEM²�« WKNÝ WÒOJO²ÝöÐ …œU−�Ð »U³�« W³²Ž dzUBŠ
  «œU− Ò��«  Æ—U³G�«  s� UNHOEM²�  —«dL²ÝUÐ UNK�žË UNHDý U ÎC¹√  q ÒCHÔ¹ –  …dOG ÒB�«
 ¨·uOC�«  ·d??žË  sz«e)«Ë  ÂUL×²Ýù«  ·dž  w�  ¨XO³�«  q??š«œ  …œułu*«  …dOGB�«
 å ÒV×Ô¹ò —U³G�«  ≠ »«uÐ_« «uKH
«Ë c�«uM�« «uIKž√ Æ5OÝUÝ_« —U³G�« åwDI²K Ô�ò s� w¼
 c�«u½ «uIKž√ ÆUNK²×¹ Ê√ œœd²¹ sK� WŠu²H� WŠU�� t� U½dÒ�Ë «–≈Ë ¡«uN�« w� ‰u−²�«
 W³Þ— W×�2 «Ë—Òd9 ÊQÐ «uKÝUJ²ð ôË Æsz«e)«Ë Ã«—œ_« v�≈ W�U{≈ ¨tÐ«uÐ√Ë XO³�«
 ÕË«d� «uKLNÔð ôË ÆrJÐUÐ W³²Ž …dOBŠ w ÒDð XŽUD²Ý« w²�« —U³G�«  U�öŽ nOEM²�
 «u³ Ò�— Æ’Uš qJAÐ UNÐ ‚UB²�ù« V×¹ —U³G�« ÆV²J�«Ë WÒO{—_« `OÐUB*« ¨nI��«
 «ËbF³Ôð  ÊQ??Ð  «u ÒL²¼≈  ¨dÞU�  Âu??¹  bFÐ  ‰eM*«  v??�≈  UNO�  ÊuKBð  …Òd??�  q�  w�  –   U??
 Òö??Ž
 »U³�«  W³²Ž  vKŽ  « Îu??�œ  «uF{    ÒöE*«  s¹e²�  ÆrJ�ušœ  q³
  v²Š  qŠu�«Ë  WÐuÞÒd�«
  «œU−��«  wÒ³× Ô�  s�  rÔ²½√  ÆXO³�«  qšb�  w�  nÞUFLK�  W
 ÒöŽ  VO�d²Ð  U ÎC¹«  «uL²¼«Ë
 qšb¹ s� q� s� VKD½ Ê√ s� q−½ ô Ê√ wMF¹ ¨qLF�« – qLF�« X
Ë ÊUŠ ø…dO³J�«
 U Î× ÒD��  «uF{  Æ»—«u'UÐ  ‰eM*«  w�  ‰u−²�«Ë  ‰ušb�«  bMŽ  Á¡«cŠ  lK¹  ÊQÐ  XO³�«
 ÊQÐ  Vžd¹ s* »—«uł WÒKÝ t³½Uł v�≈Ë tOKŽ W¹cŠ_«  l{Ë sJ1 «ÎdO³� UÎOJO²Ýö?á
 Ê«bK³�« ÊU ÒJ�� WÒ¹dBŠ  «œUF�« Ác¼ Ê√ `O×	 ÆWÒ�UłË WHOE½ »—«u−Ð t�H½ qÒ�bÔ¹
 ÁUO�Ë  qŠu�«  q²�  sJ�  ¨…œËd??³??�«  b¹bý  ¡U²ý  U¼œu�¹Ë  ÃuK¦�«  UNO�  j
U�²ð  w²�«

ÆWO�UG�« …œU Ò−��« W¹UL( WOzU
Ë  «uDš –UÒðù ·U� V³Ý w¼ ·d Ò'«
 ·ËdE�«  l�  W½—UI*UÐ  « ÎœËœË  d³²F¹  U½œöÐ  w�  ¡U²A�«  –  WO�UB�«  ÂU??¹_«  «uÒKG²Ý≈
 dšü 5Š s� bNA½ s� UM½QÐ wMF¹ ô «c¼ sJ� ¨…b×²*«  U¹ôu�«Ë UÐË—Ë√ w� WÒOšUM*«

Æ‰eMLK� WOzU
Ë  «uDš –UðPÐ UM�eKÔð W� ÒdD²� WÒOšUM� UÎ�Ëdþ
 XO³�«  nOEMð  rJM�  lÒ
u²¹  bŠ√  ô  Ê√  `{«u�«  s�  ÆnOEM²�«  ¡«b??Ž√  Òb??�√  bŠ√  u¼  dD*«
 ÊuJ¹ ÊQÐ ÂUL²¼ôUÐ `BMÔ¹ ¨nOD� Ã—U)« w� fID�« Ê√ U*UÞ sJ� WH	UF�« ÂU¹_UÐ

ÆUÎHOE½Ë UÎHOD� XO³�« qš«œ
 «uHOCð Ê√ s�×²�Ô¹ ¨W�UAM�« Êu�b²�ð r²½√ …dÞU*« ÂU¹_« w� – WAFM Ô� t²×z«—
 ”U�Š≈  ¡UH{≈  w�  r¼U�ð  WAFMÔ*«  W×z«d�«  ¨d ÒDF*«  s�   U?? Òý—  WFCÐ  fÐö*«  v�≈

Æ‰eM*« vKŽ ¡·Òb�UÐ

 WŽuL−*  …b??¹b??'«  H&M  WKLŠ  d¹uB²Ð  ÂU??
  ÂUNJOÐ  bOç¹œ  q¹U²��«  “W½uI¹√”
 w� ÊöŽù« d¹uBð - ÆModern Essentials selected by David Beckham
 fHMÐ «ËdNE¹ Ê√ ÊËb¹d¹ lOL'« Ê√ «ÎbOł ·dF¹ ÂUNJOÐ Ê√Ë W	Uš ¨Êu³�O� Ÿ—«uý
 hmÆcom  l
u�  w�Ë  ¨ULMO��«Ë  Êu¹eHK²�«  w�  oKDM²Ý  WKL(«  Æj³C�UÐ  q¹U²��«

Æw�U(« ◊U³ý 18 w�
 ¨b½uÐ p¹—b¹d� Ãd*« l� ÂUNJOÐ bOç¹œ r−M�« UNO� qLF¹ w²�« WO½U¦�« … Òd*« w¼ Ác¼
 ÍbO�uJ�«  r−M�«  f³� t�öš Íc�«Ë oÐU��«  ÊöŽû� j)« fH½ w� Ê«dL²�� UL¼Ë
 ÊQÐ nA²J¹Ë ‚bMH�« s� bOç¹œ Ãd¹ b¹b'« rKOH�« w� ÆbOç¹œ ¡U¹“√ fH½  —U¼ s¹u�
 œôË_« rNML{ s�Ë ¨UN¹bðd¹ w²�«  ¡U¹“_« fH½ ÊËbðd¹ t�uŠ s� ’Uý_« lOLł
 w� WKLŠ rKOH�« o�«dOÝ ÆWM¹b*« w� ‰Ułd�« lOLłË  «Òb'« ¨‰UHÞ_« ¨Z�e²�« Õu� vKŽ

ÆwDM¹—uÝ u¹—U� U¼d¹uB²Ð ÂU
 w²�« WÐu²J*« W�U×B�«
 w�  ‰Ułd�«  5¹ö*  W³�M�UÐ  ¡U??¹“_«  ‰U−�  w�  «Îb??z«—  t½u�  bOç¹œ  W½UJ�  “d³ð  WKL(«
 …b¹bł —UJ�√Ë W¹bOKI²�« ‰Ułd�« ¡U¹“√ 5Ð Z�b�« ÊQÐ s�R¹ bOç¹œ Ær�UF�« ¡U×½√ lOLł

Æ‰Ułd�« ¡U¹“√ Z¹Ëdð w� r¼U�¹ W¦¹bŠË
Modern Es≠ WŽuL−� s� t�HMÐ u¼ U¼—U²š« rKOH�« w� bOç¹œ UN¹bðd¹ w²�« lDI�«

ÊU�“ú� dÐUF�« ÂUNJOÐ »uKÝ_ Îö�UJ²� U Îł–u/ qJAð w¼Ë sentials
 ÊuLNH¹  qFH�UÐ  r¼  ÆH&M   öLŠ  d¹uB²Ð  l²L²Ý«  U?? ÎL??z«œò  ∫  ÂUNJOÐ  bOç¹œ  ‰U??
Ë
Mod≠ WŽuL−� s� «Îbł WO
«— U ÎFD
 Íbð—« Ê√ U ÎFz«— ÊU� Æ ÒÍb� W¼UJH�« fŠË wÐuKÝ√

Æ å«Îbł ŸU²L²Ýô«Ë ¨ern Essentials
 Modern Essentials selected by David  WŽuL−*  …b¹b'«  WKL(«  w¼  Ác¼
Mod≠  WŽuL−�  s�  t¹b�  WK ÒCH*«  lDI�«  bOç¹œ  —U²¹  rÝu�  q�  w�  ÆBeckham

 W¦¹b(«Ë  WOÝUÝ_«  lDI�«  s�  W½«eš  U ÎF�  Ê ÒuJð H&Mحيث    ?�  ern Essentials
 WŽuL−*«  ÆrÝu*«  ‰«uÞ UNOKŽ œUL²Žù«  ‰Ułd�«  lOD²�¹ w²�«  …b¹b'« WOJOÝöJ�«Ë
 ¨WO�UłÒd�«  fÐö*«  ÷dFð  w²�«  H&M  XO½«uŠ  lOLł  w�  lO³K�  ÕdDÔ²Ý  …b¹b'«

Æq³I*« —«–¬ 10 w�Ë Í—U'« ◊U³ý 18 w� – 5²KŠd� vKŽ UNKB²ÝË
 https∫ØØyoutuÆbeØoYjwXjwvAv0 ∫WKL(« u¹bO� …b¼UA*

g½«d� WK�KÝ
 rCM¹ Íc�« Wþu³�« ŸUL
√ s� lD
Ë qO½UÑ .d� …uA×Ð g½«d� b¹bł rFÞ ¨…d� ‰Ë_
 WÞôu�uý g½«d� ¨»u³(«  «d�Ë  UÇuM�« …uA×Ð WÐu³;« g½«dJ�«  ULFÞ v�≈

 uJ�Ð l� VOKŠ WÞôu�uý g½«d�Ë  uJ�Ð l� ¡UCOÐ
 ¨XOKŽ s� W�ËdF*«Ë WÐu³;«  UOÒK�*« ÈbŠ≈ ¨å uJ�Ð …dI³�« ò WÞôu�uý  UOK��
 l ÒÝu²ð  ¨»U³A�«  Èb�  U ÎBOBš  WK ÒCH*«Ë  ¨WK¹uÞ   «uMÝ  cM�  U ÎFOLł  UMI�«dð  w²�«Ë
 l�  qO½UÑ  .d�  ∫b¹bł  rFÞ  ¨ uJ�³�«   UO�K*  W�ËdF*«   ULFD�«  v�≈  rCM¹  YOŠ
  «—U³²š«  w�  WFHðd�   U�öŽ  vKŽ  qBŠ  b¹b'«  rFD�«  ÆÆWþu³�«  ŸUL
√  s�  lD

 åWA�d
ò  wDFð  w²�«  Wþu³�«  ŸUL
√  lD
Ë  qO½Uç�«  .d??�  5Ð  Ãe??*«  qCHÐ  ‚ ÒËc??²??�«

ÆW	Uš
 UNOKŽ WJ×CÔ�  «—UFýË WFz«— Ê«u�QÐ  «u³FK� Y¹b% U ÎC¹√ …uD)« Ác¼ o�«d¹Ë

Æ»U³A�«Ë œôË_« W	UšË  UOK�*« wÒ³; WN Òłu*«

 ”Ë«d????²????ý W????�d????ý Òd????�????¹
  U??O??ÒK??×??� W??¾??� w???� …b???z«d???�«
 w??� —«d????L????²????Ýù« ¨V???O???K???(«
 ‚«Ë–√  W??O??³??K??ðË  b???¹b???−???²???�«
 5???J???K???N???²???�???*« ‰u????????O????????�Ë
 WO Ò�Š WF²� vKŽ ‰uB×K�

 Æ…b¹bł
 Z??�b??ð …b???¹b???'« W??K??�??K??�??�«
 l� w??M??G??�« ê??M??¹œu??á??�« 5???Ð
 o?? ÒL??F??ð W??A??�d??I??�  U???�U???{≈

 Ác¼ v²Š ·dFÔð X½U� W³K ÔF�«  ≠ t�ËUM²� …b¹bł WI¹dÞ ÂÒbIðË Z²M*« WF²�Ë WÐd&
  ÆjI�  —uÇuO�« W¾� sL{ WE×K�«

 –   UOK;«  WŽuL−�  w??�  t??½√  ¨W??�d??A??�«  UNðdł√  w??²??�«  5JKN²�*«  ÀU??×??Ð√  s??�  Ò5??³??ðË
 ‰U(« u¼ UL�Ë ¨WHK²� W−�½√ Z�œË WO�U{≈  ULFÞ sŽ Y×³¹ œö³�« w� pKN²�*«
 r²¹  r??�  ¨uLMK�   UO½UJ�≈Ë   «—b???
  vKŽ  W¾H�«  Ác??¼  ÍuDMð   —u??Çu??O??�«  WŽuL−�  w??�

ÆÊü« v²Š UN�öG²Ý«
 dOGBð W�dA�«  w� «Ë—Òd
  ¨5JKN²�*«  l� Y¹œUŠ√Ë  UÝ«—œ bFÐË ¨p�– v�≈  W�U{≈
 dFÝ  iOHð  -  qÐUI*UÐË  ¨Â«d??Ç  130  v�≈   Â«d??Ç  160  s�  …œułu*«  JOY  W³KŽ
 s� Æ©—U−²K� Z²M*« s� uKOJ�« dFÝ iOHð - t½√ Í«® V−¹ U2 d¦�√ —U−²K� Z²M*«
 oÐU��«  ÁdFÝ l� W½—UI� ®  qJOý 2.22  u¼ —U−²K�  JOY  W³KŽ dFÝ ¨«bŽUB� Êü«

 Æ©qJOý 2.87 ÊU� Íc�«
 5%  W�U{≈  qLAð  X×³	√  YO×³Ð   U−²M*«  s�  r�
  WH	Ë  d¹uDð  -  qÐUI*UÐË

ÆWOIOIŠ WÞôu�uý
  UOÒK×�  WK�KÝ  v??�≈  rCMð  ¨nB½Ë  W³KFÐ  …b¹b'«  JOY  VOKŠ   UOÒK×�  WK�KÝ

ÆW¹—«d(«  «dF��« WKOK
  JOY  UOÒK×� WK�KÝË ¨JOY

 f½U�œ« „öOLOÝ l�  dFý Â√u²� …b�«Ë Í—U³²ŽUÐò
åWHŽUC*« WI¦�UÐ ”uKÐ

  UOÒK�� WŽuL−� l ÒÝuð ”Ë«d²ý WŽuL−� s� XOKŽ
  ∫WIO½√  «u³FÐ …b¹bł  ULFÞ oKDÔðË WÞö�uA�«

  U�U{≈ l� VOKŠ  UOÒK× Ô� oKDÔð ”Ë«d²ý V�U×�
JOY W�—U*« X% nB½Ë W³KFÐ WA�dI Ô�
∫5−²M� WK�K��« qLAð v�Ë_« WKŠd*« w�

 qO�UÑ  —u��  l�  VOKŠ  WÞôu�uý  rFDÐ  JOY  vÒK× Ô�
 W?????????Þôu?????????�u?????????ý  r????????F????????D????????Ð  JOY  v??????????ÒK??????????×?????????? Ô�
V??????O??????Ðe??????�«Ë  «d????????? Ò�?????????J?????????*« j?????O?????K?????š l?????????� d????????¹d????????�

 Íc�« q¹U²��« fH½ ¡«bð—« lOL'« ÊUJ�SÐ Êü« d³š
WKLŠ w� ÂUNJOÐ bOç¹œ r−M�« t�³K¹
H&M ?� Modern Essentials 

 2015  ÂUŽ  s�  lÐ«d�«  lÐd�«  W¹UN½  v²ŠË  2001  ÂUŽ  w�  W�ÝR*«  WDA½√  W¹«bÐ  s�
 6.3®  –  l??z«œu??�«   UÐËdA*«   «u³Ž  Ë   U??łU??ł“  —UOK�  8.3  d¹Ëb²�«  …œU??Žù  XFLł
 ¨2015 ÂUŽ W¹UN½ w�  © WOKzUF�«  UłUłe�« —UOK� 2 ´ Ÿ«b¹≈  UÐËdA*«  «u³Ž —UOK�
 VO�dð - qL−*UÐË ¨WO�U{≈ d¹Ëbð …QAM�  1¨084 אל»ה d¹Ëb²�« …œUŽ≈ W�dý X³�—
 ¡U×½«  w�  bł«u²ð  YOŠ  Æ©2010  W¹«bÐ®  Êu½UI�«  q¹bFð  cM�  d¹Ëbð  …QAM�  13¨432

Æd¹Ëbð …QAM� 21¨500 s� d¦�√¨ UO�UŠ œö³�«
2015 ≠ 4 lÐd�« hOKð

 ÂU²š  w�  X½U�  ¨W¾ONK�  XGKÐ«  w²�«  WOM¼d�UÐ   UÐËdA*«   «u³Ž   UFO³�  w�ULł≈   
  612  d¹ËbðË lLł UNMOÐ s� - ¨…u³Ž ÊuOK� 780  w�«uŠ ¨  2015  s� lÐ«d�«  lÐd�«
 XGKÐ  WO�ULł≈  lLł  W³�MÐ  ¨2015  ÂUF�«  s�  lÐ«d�«  lÐd�«  W¹UN½  v²Š  …u³Ž  ÊuOK�
 ÂUŽ  s�  lÐ«d�«  lÐd�«  w�  WOKzUF�«   UłUłe�«   UFO³�  w�ULł≈  q	Ë  Æ%78  w�«uŠ
 w�«uŠ  d¹ËbðË  lLł  -   UFO³*«  Ác¼  5Ð  s�  ÆWłUł“  ÊuOK�  715  w�«u(  2015

ÆsÞ n�« 17 w�«uŠ l
«uÐ 2015 ÂUŽ s� Y�U¦�« lÐd�« v²Š %54
wKOGA²�« qLF�«

 WOKzUF�«  UłUłe�« lOL& `O²ð ¨œö³�« ¡U×½QÐ …dA²M*«Ë n�« 21 ‚uHð w²�«  PAM*«
 qGAð  Æ m¹dH²�« w�ËUI� WDÝ«uÐ d¹Ëb²�«  PAM� s� UNzöš« r²¹ YOŠ Æ—uNL'« s�
 m¹dH²�«  w�ËUI�  p�c�  ¨f�U−*«Ë  WOK;«   UDK��«  qÐUI�  qLF¹  ¡UA½«  r
UÞ  W¾ON�«
 W¾ON�« qGAð Æ—uNL'« `�UB�  PAM*« dAM� œËœd� ¡UDŽù p�–Ë ÃU²½ô« l½UB�Ë
 ¡öš≈  U³KÞË —uNL'«  UNłuð ¨szUÐeK� «œËœd� wDFð WOHðU¼ szUÐ“ W�bš e�d�
 qBð  ©œËb??ý√Ë  Uð¬   U¹d�  w�®  W'UF�  Íe�d�  W¾ON�«  pK9  Æ©1700≠700≠310®
  UMOŽ cš«Ë  «u³F�« m¹dHð r²¹ YOŠ ÆWOM¼d�UÐ W�eK*«  UÐËdA*«  «u³Ž W�U� UNO�«

Æd¹Ëb²�« WŽUMB� WO�Ë√ œ«uL� UN²'UF�Ë U¼“d� r²¹ U¼bFÐ ÆUNM�

 WOMO'«  U	u×H�« ¡«dłSÐ √b³¹ qL×K� jOD²�«
W�“ö�« WOŁ«—u�« …—UA²Ýô«Ë

 XO�ö� WŽuL−� s� dO¾� w³D�« e�d*« w� wŁ«—u�« bNF*«
 WŽuL−� s� dO¾� w³D�« e�d*« w� WO³D�« WŁ«—u�« bNF� œËe¹
 s�  WKŠd*  …—UA²Ý«   U�bš  ¨Èd??š√   U�bš  5Ð  s�  XO�ö�

Æ…œôu�« q³
 U�Ë qL(« q³

 qHÞ  »U??$«  …—uDš  rOOIð  …œôu???�«  q³
  U�  …—UA²Ý«  qLAð
 rOOI²�« bL²F¹ ÆWOŁ«—Ë ÷«d�√ Ë√ WOIKš  U¼uAð s� w½UF¹
 r²¹   U??	u??×??�  vKŽ  Ë√ØË  5??łËe??K??�  wKzUF�«  a??¹—U??²??�«  vKŽ
 h×� q³
 …—U??A??²??Ýô« Âb??I??ð Æq??L??(« …d??²??� ‰ö??š U??¼ƒ«d??ł≈
 bFÐ  p??�c??�Ë  WOLOA*«   U??ÐU??že??�«  h×�  Ë√  ÍuK��«  qzU��«
 …—UA²Ýô« ÂbIð p�c� Æ U	u×H�« Ác¼ w� …–Uý ZzU²½ —uNþ

  «d³²�  w�  r²¹   Æ÷UNłù«   UOKLŽ  bFÐ  ©WO{d*«®  WOłu�UŁU³�«   «—U³²šô«  bFÐ
 Ær�'« w�  U�Ë“u�ËdJ�« W³O�dðË œbŽ qOK% wŁ«—u�« bNF*« w� W¹uK)« WŁ«—u�«
 ŸU½   U	u×�Ë  Âœ   U	u×�Ë  ¨ÍuK��«  qzU��«  h×�   U	u×H�«  Ác??¼  qLAð
 qzU��« h×�Ë ©qL(« s� 12 – 10 Ÿu³Ýô«® WOLOA*«  UÐUže�« h×� w� ÆrEF�«
 `L�ð  Æ5M'«   U�Ë“u�Ëd�  h×�  r²¹  ©qL(«  s�  20 –  17  Ÿu??³??Ýô«®  ÍuK��«
 ©ÊË«œ W�“ö²� w� UL�®  «Ë“u�ËdJ�« œbŽ w�  «dOG²�« hOA²Ð  U	u×H�« Ác¼
 Ë√ ¨©ÎU�UŽ 35 ‚u�® dšQ²� sÝ w� qL(« u¼ h×H�« ¡«dłù uŽb¹ U� ÆUN²³O�dð w� Ë√

ÆWKzUF�« w� w{d� a¹—Uð œułË Ë√ qL(« ‰öš  U	u×H�« w� …–Uý ZzU²½ —uNþ
 h×� p�c�Ë ÍuK��«  qzU��«  w� Ë√  Âb�«  w� WOMO'« W×¹dA�«  h×� ¡«dł«  sJ1
 w�  Ë√  ¨WÐuB)«  q�UA�  Ë√  ¨—dJ²*«  ÷UNłù«   ôU??Š  w�  Âb??�«  w�   U�Ë“u�ËdJ�«
 Èb�  ÊU�  «–≈  Ë√  ¨ U�Ë“u�ËdJ�«  w�  q�UA�  s�  w{d�  a¹—Uð  œułuÐ  W�dF*«  ‰UŠ
 Êu½UF¹ œôË_« ÊU� «–≈ Ë√ ¨WO�Ë“u�Ëd�  «dHÞ s� w½UF¹ dš¬ 5Mł Ë√ qHÞ s¹b�«u�«
 s� q¹u% vKŽ ‰uB(« bFÐ h×H�«  ¡«d??ł«  r²¹ ÆtÐUý U�Ë —uD²�«  w� q�UA� s�
 Âb�«  ÊUÞdÝ  v{d*  hš_UÐ  rEF�«  ŸU½   U	u×�  ¡«d??ł«  r²¹  ÆwMO'«  —UA²�*«
 UN1bIð  r²OÝ  w²�«   UłöF�«  b¹b%  w�  WOL¼√  h×H�«  ZzU²M�  Æ©UOLO�uK�«  q¦�®
  U	u×� ¡«dł« ÎUC¹« d³²*« w� r²¹ UL� ÆrN¹b� ÷d*« ÂbIð vKŽ U¼dOŁQðË v{dLK�
 WŽUÝ 48 ‰öš ÊË«œ W�“ö²� œułË hOA²� Âb�«Ë ÍuK��« qzU��« vKŽ ©FISH®

Æh×H�« bFÐ
WO¾¹e'« WŁ«—u�« d³²�

 WÐU	ô« Ë« qLŠ hOA²� WOMOł  U	u×� ¡«dł« r²¹ WO¾¹e'« WŁ«—u�« d³²� w�
 Ë√  q³
  5łËeK�  W??O??Ł«—Ë  `��   U	u×�  d³²*«  d�u¹  ÆWHK²�  W??O??Ł«—Ë  ÷«d??�Q??Ð
 s�  WK¹u%  vKŽ  ‰uB(UÐ  WłUŠ  ô  Æ5łËe�«  QAM�Ë  ‰u??	«  o�Ë  qL(«  W¹«bÐ  w�
 w²�«  ôU(« w�Ë ÆtK³
 Ë√ qL(« W¹«bÐ w�  U	u×H�« Ác¼ ¡«dłSÐ `BM¹Ë ¨VO³D�«
 s�  UMOŽ w� ÷«d�_« Ác¼ hOA²�  U	u×� ¡«dłUÐ d³²*« ÂuI¹ ¨p�– VKD²ð

ÆÍuK��« qzU��« Ë√ WOLOA*«  UÐUže�«

 

  UODF� hKð אל“ה d¹Ëb²�« …œUŽ≈ W�dý
2015 ÂUF� d¹Ëb²�« …œUŽ≈





382016 ◊U³ý 12 WFL'«

 vKŽ WK�UŠ ¨  UÐU�Š …Ød¹b� »uKD� «dO½u³½uÐ  ö×� WJ³A�
ÆW×¹d� qLŽ ◊Ëdý Æ…d³š l� qCH� ¨1´2´3  UÐU�Š …œUNý

samer≠mah@hotmailÆcom v�« WOð«– …dOÝ ‰UÝ—« vłd¹

 »uKD�
�U�U�� …Ød�b�

»uKD�
UHOŠ w	 ·ËdF� qOL& e
d* »uKD�

qOL&  «dC×²�*  UFO³� WKO
Ë
W×¹d� qLŽ ◊Ëdý

0506482332

—U−¹ö�
 WI¹bŠ l� W2d� w{—« oÐUÞ —«œ

 rOK�²�« ¨w³M²*« wŠ w	 ¨Â100 WŠUÝË
Í—u	

0544663416

—U−¹û�
 w	 V²J� qš«œ —U−¹û� W	dž
 ’Uš rOLBð ÆWO½U*_« wŠ

 ÆWOŽ«bÐ≈ ¡«uł√Ë
 ¡UÐdN
 qLA¹ ÃÆ‘ 1700

 ÆU−O� 100 X½d²½≈Ë U½u½—√Ë
0773504031 ∫5¹b−K�

 w	  WÒO�M�Ë—  d¦
_«  WKOÒK�  UN½ËeÒN&  w²�«   ôUH²Šô«Ë  U¹«bN�«  ¨ «dOC×Ò²�«  q
  l�
 tO	U
  Òd�¹  ÆrJýUF²½«Ë  rJÞUA½  vKŽ  «uE	U%  wJ� “‘Ëá”  ?�  WłU×Ð  r²½√  ¨WM��«
 WÞôu
uý l� …uN� W³łË ≠ Coffee Shot ≠ W�UD�« s� “WM×ý” rJ� ÂÒbIð Ê√ XOKŽ

Æ…dOG� WOB�ý WMOMIÐË »d ÒAK� …e¼Uł ¨d¹d� Ë√ VOKŠ
 åWM×ýò  vKŽ  ‰uB(UÐ  ÒwMF�  h�ý  q
  rzöÔ¹Ë  »d ÒAK�  e¼Uł  Coffee Shot
 ◊UAM�«Ë  WF²*«  dÒ	u¹Ë  WÞôu
uA�«Ë  …uNI�«  5Ð  Z�b¹  Coffee Shot  ÆW�UD�«  s�

ÆeO
d²�«Ë
 WÒOL
  fH½  w??¼Ë  ¨5zUH
  rGK�  75  w�«uŠ  vKŽ  Íu²%  Coffee Shot   WMOM�  q


ÆuÝ—á?Ý≈ ÊU−M	 w	 …dÒ	u²*« 5¾	UJ�«
 WEIO�«Ë  ◊UAM�«  vKŽ  bŽU�Ôð  ¨Coffee Shot  w	  …œułu*«  5¾	UJ�«  WOL
  „öN²Ý≈
 dOC×²�  WKLF²�*«  ËU
UJ�«  »u³Š  ÊS??	  p�c
  ÆqFH�«  … Òœ—  s??�“  iHšË  eO
d²�«Ë

Ær�'« jOAMð w	 r¼U�Ôð  U³ Ò
d� vKŽ Íu²% WÞôu
uA�«
 ‘UF²½ô«Ë  WEIO�«  Èu²��  l??	—  vKŽ  bŽU�Ô¹   U³ Ò
d*«  Ác??¼  5Ð  Z�b�«  ÊS??	  «cJ¼Ë
 ¨WM��« w	 WO�M�Ë— d¦
_« ÂuO�« w	 rJ²¹uOŠË rJ²�UÞ vKŽ «uE	U×²� ¨« Î–≈  Æ◊UAM�«Ë
 …uN� W³łË –   uý w	u
 l� rJðUOŠ p¹dýË rJ�H½√ «uKÒ�b²� r
uŽbð XOKŽ tO	U


ÆWÞôu
uý l�

øs¹U²M�U?Ñ?�UÐ pO Ò×BOÐ uý
 ¨…œ—UÐ – WÞôu
uý l� …uN� W³łË Coffe Shot

WAFM Ô�Ë WF²2
  włöŽ X??½«—Ëœu??¹œ «d??šR??�   Life    XIKÞ√
 ‚ö??ž«  ÊËb??Ð  ¨b??z«e??�«  ‚ÒdF²�«  WOKLŽ  Z�UF¹
 WO�¬ w??	 q?? Òšb??²??�« ÊËb???ÐË ‚d??F??�« œb??G??� wK


Ær�'« w	 WOFO³D�« ‚ÒdF²�«

 ‚dFK� WI	«d*« `z«Ëd�« Z�UF¹ X½«—Ëœu¹b�«
 U¹dO²J³K�  …œU??C??*«Ë  …d ÒND*«  U??¹«e??*«  qCHÐ
 bMŽ ¨l???M???1Ë Æ‰u??²??O??K??O??�??
ô«Ë ôu??¹b??M??K??J??K??�
 ¡«d??ł  `??z«Ëd??�«  —u??N??þ  ¨w??�u??O??�«  ‰ULF²Ýô«

Æ‚ÒdF²�« WOKLŽ

 Life s� w	 b¹bł
włöŽ X½«—œu¹œ 





كولوني چريل

نمزج لكم خبرة بمبينو العريقة وأجود انواع 
اللحوم الطازجة يومًيا والمشوية على الحطب 

نقدم لكم:

وجبات مشوية مع تشكيلة 
�������سلطات إبتداءا من

شارع اللنبي �� عند تقاطع جادة بن جوريون
تلفون: ����������


