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Õd� f�UD�
ا ما تكون رجيمة أحكامنا على اآلخرين ال  غالًب
رحيمة. ملعونة هذه األحكام اجلائرة واآلراء املسّبقة، 
قشور  على  بناًء  وعّنا،  مّنا  تصدر  اّلتي  تلك 
خارجّية ذات ألوان ُمزركشة برّاقة ومظاهر خّداعة 
كّذابة. ففي زمٍن مليء باألقنعة واملظاهر الغاّشة، 
و«يتناحرون» على  والّنساء  الرّجال  فيه  يتنافس 
خدعة الّناس مبظاهرهم الّالمعة البرّاقة، وبجمالهم 
من  الّنفيسة،  «الّنادرة»  ومقتنياتهم  املُصطَنع، 
والذهب،  املجوهرات  ونفائس  الفخمة،  املركبات 
املصّممني  ألفــضــل  الّثمن  الباهظة  ــس  ــالب وامل
حتوّلت  ــة؛  ــَي ــرّفــاه وال البذخ  وحياة  ــركــات،  والــشِّ
وباَت  خِطر  اجتماعّي  بالء  إلى  وآراؤنا  أحكامنا 
فالرّصيد  اليومّية..  حياتنا  من  يتجزّأ  ال  جزًءا 
الفعلّي ألّي كان و/أو كانت بني الّناس ال ُيقاس 
والقناع  اجلمال  هذا  فوراء  املظهر“،  ”جمال  وفق 
يظهر ُقبح اجلوهر والّتصرّف، أحياًنا.. فليس كّل 

ا. ما يلمع ذهًب
وقد أّكد علماء الّنفس واختصاصّيوها أّن اهتمام 
الّشخص باملظاهر اخلارجّية البرّاقة وحّب الّتظاهر 
كّلها  تعود  األعمى؛  والّتقليد   (Show Off)
إلى مرض نفسانّي ناجت عن عدم الّثقة بالّنفس 
من  أعلى  هم  ّممن  الّنقص  بعقدة  اإلحساس  أو 
ا أو يفوقونه جماًال.  مستوى هذا الّشخص ماّدًيّ
يعيشون  املظاهر  محّبي  أّن  إلى  العلماء  وأشار 
حياتهم  على  تسيطر  دائمني،  وتوّتر  قلق  في 
”يقّدسون“  ألّنهم  الهموم؛  وتلّفهم  الّتعاسة 
بالقشور  ويهتّمون  الغير،  يراقبون  املظاهر، 
عن  فينشغلون  اجلوهر،  وينسون  فقط،  الّتافهة 

املعنى احلقيقّي للحياة.
أّنها  على  جــاء  املسّبقة  األحكام  تعريف  ــي  وف
املتسرّعة،  الّطائشة  الهوجاء  اآلراء  من  مجموعة 
يبنيها شخص و/أو مجموعة  أو  يّتخذها  اّلتي 
في  دقيق،  تفّحص  دون  من  ــادًة  ع الــّنــاس  من 
غياب املعلومات، الّظاهرّية منها والباطنّية، أو 
وتأتي  اآلخر.  ملعرفة  الكافية  العملّية  املمارسة 
هذه األحكام، أحياًنا، من معتقدات أو موروثات 
تربوّية و/أو ثقافّية و/أو تاريخّية و/أو اجتماعّية 
ــرّاء  ج من  تنبع  ــزّمــن،  ال جتــاري  ال  دينّية،  و/أو 
تعميم أخرق. هذه األحكام تكون نقطة بداية في 
استقاء وتلّقن املعلومة لدينا، إّال أّنها تتحّول لدى 

الغالبّية إلى ثابتة.
بالّدفاع  تشعرنا  اآلخرين  على  املسّبقة  أحكامنا 
عن الّنفس ومبركزّية ذاتنا، وهذا ما يؤّدي بنا عادًة 
آخر  وتنكيس  مجموعة  أو  شخص  تعلية  إلى 
أو مجموعة أخرى! ما يدفعنا، لألسف الّشديد، 
ّية متهوّرة ال- إلى اّتباع سياسات متّييزّية تلقائ

وحكم  مسّبق  فكر  نتيجة  اآلخر  جتاه  اختيارّية 
ظالم.

البرّاقة  ــاء  ــي األش كثيرة،  أحياًنا  تستغوينا، 
الّالمعة، معتقدين أّنها من الّنفائس، لنكتشف 
لها،  قيمة  ال  زائفة  ّية  معِدن قطع  مجرّد  أّنها 
الّتافهني  املُفلسني  األشخاص  من  كبير  كعدد 

املزّيفني اّلذين يعتقدون - 
بكّل غباوة - أّن اإلنسان 
ُيقاس مبلبسه ومقتنياته، 
ناسني أّنه ُيقاس بأخالقه 
ومبادئه وتصرّفاته وجمال 
تعامله  ــن  ــس وح ــــه  روح
اآلخرين.. من  وصدقه مع 

دون أن «يتجّمل» مبظاهر خارجّية خّداعة، المعة 
برّاقة!

من  املسّبقة  أفكارنا  حياتنا سجناء  ُجّل  نعيش 
دون أن ندرك ذلك، فنصدر أحكامنا على اآلخرين 
من وراء القضبان احلديدّية لفكرنا املُنغلق وذهننا 
ملبس،  وِفق  اآلخرين  آراءنا على  فنصدر  املرّجت. 
ِمشية، منهٍج، حركٍة، كلمٍة، سلعٍة، رُفقٍة، و.. و.. 
وكّلها على أساس أحكام مسّبقة، معتقدين أّننا 
ننتهج أحكاًما موضوعّية في إبداء آرائنا، بينما 

أحكامنا بحّق البعض ال-موضوعّية وغاشمة.
إّن االهتمام باملظاهر اكتسح مجتمعنا بطبقاته 
املختلفة، وسيطر على حياتنا.. حّتى أصبحنا 
مختلفة  لغًة  ونتحّدث  بنا  يليق  ال  ما  نلبس 
مــجــاراًة  غيرنا،  يتصرّف  كما  ونتّصرف  عّنا 
للوضع الّسائد، منجرفني مع الّتيار، سائرين في 
مجراه، َكْيال نغرّد ضّد الّسرب.. ما قد يدفع بنا 

إلى الهالك.
املسّبقة،  األحكام  فّخ  في  ا،  ـً يومّي نقع،  نحن 
ونّتخذ آراًء وقرارات خاطئة عن اآلخرين باعتمادنا 
على مظهرهم اخلارجّي، أو انتمائهم الّثقافّي، أو 
اجلنسّي، أو ميولهم الفكرّية.. ورغم تعّسر األمر 
املسّبقة  ــا  وآراَءن أحكامنا  ندع  دعونا  وصعوبته، 
ا – بعيًدا عن تسريحة الّشعر  على اآلخرين جانًب
واملاكياج واملالبس والفروقات الطبقّية و.. و.. – 
استخالص  قبل  التفّكر  في  ّية  العقالن لتقودنا 
بشكل  األمور  على  نحكم  أن  علينا  أحكامنا. 
املسّبقة  أفكارنا  مــن  نتجرّد  وأن  مــوضــوعــّي، 
إلصالحها.  أخطائنا  عن  بالكشف  نخجل  وأّال 
لنعّلق  وُمسّبب  سبب  ألــف  نختلق  أن  نحاول 
أخطائنا  عن  الّطرف  غاّضني  بأحكامنا،  اآلخرين 
وعيوبنا ومفاسدنا و«قرفنا» حّتى، متنّصلني من 
مّنا،  واحــٍد  كّل  داخل  أّن  ُمتناسني  ّيتنا،  مسؤول

أيًضا، سّر دفني، تغّلفه القشور!
املظاهر  ــذه  ه ــوم،  ــي ال بعد  تخدعنا،  أّال  يجب 
واجلمال  والبريق  الّلمعان  ألّن  البرّاقة؛  اخلارجّية 
اخلارج.  إلى  ليشّع  الّداخل  من  يأتينا  احلقيقّي 
مختلف  مجتمع  ــى  إل  - إليه  نصبو  ما  وهــذا 
بقشورها.  بجواهر األمور ال  يتعّلق  ال متخّلف، 
يجب أّال تخدعنا املظاهر فعًال، فهدوء املقابر ال 

يؤّكد بأّن جميع املوتى ينعمون في اجلّنة!
ا، ونكّف باحلكم على  لنشلَح آراَءنا املسّبقة جانًب
اآلخر وفق الّشكل اخلارجّي. لنحتكم إلى العقل، 
بعيًدا عن كّل ما هو ذاتّي وشخصّي. علينا أن 
نكون موضوعّيني في آرائنا َكْيال نكون جائرين 
في  ستبقى  ّية  الّضباب أّن  رغم  أحكامنا،  في 
الّدوام، تلّف كّل واحد مّنا، ألّن  مجتمعنا، على 

احلقيقة اخلالصة مؤملة، ومؤملة جًدا.

Í—u� n|U�
كّلنا يعرف العديد من البديهّيات اّلتي ال جدال عليها، 
ولكن هذه البديهّية املطروحة تضع مجتمعاتنا الّشرقّية 
كّل  أّن  البديهّية  ذات  عن  ال  والّنقاش،  اجلــدل  موضع 
األّمهات هّن نساء، بل كيف يتعامل املجتمع مع الّنساء 

عموًما، ومع األّم خصوًصا.
وكّلنا يعرف أّن مجتمعاتنا الّشرقّية هي مجتمعات ذكورّية، 
ويحاول عدد من فئات املجتمع أن يظهر كفئات حتررّية، 
تطالب بحقوق املرأة وحرّيتها. فما هي هذه احلقوق واحلرّيات؟

االجتماعّية  أوضاعنا  إلى  متطّلعني  عنده  نقف  ســؤال 
ُتقاس  املرأة  أّن  جند  الّنساء،  وخاّصة  فيه،  الفرد  وأحوال 
بعّدة مقاييس، تصّب كّلها - ال بل أهّمها - بكونها أّم. 
فاألّم اّلتي يتبارى الّشعراء واألدباء وسائر الكّتاب باختالق 
اّلتي  ذاتها  هي  لتكرميها،  واألعمال  واألوصاف  العبارات 
قيمتها  وتقليل  وتعنيفها  ُظلمها  في  املجتمع  يتبارى 
يجعلون  اّلتي  ذاتها  وهي  االجتماعّي،  دورها  من  واحلّد 
ذاتها  وهي  أمامه،  وال  جلانبه  ال  الرّجل  خلف  مكانتها 
اّلتي ال يريد املجتمع أن يقّر بدورها احليوّي والّضرورّي، 
في  والفكرّية  العقلّية  اتها  ّي وبإمكان بقدراتها  يثق  وأن 

إدارة شؤونها وإدارة شؤون أسرتها، وحّتى إدارة املجتمع. 
إّنها األم اّلتي يعترف املجتمع فقط بدورها الّطبيعّي كأّم، 
أن  يجب  التي  هي  وأّنها  والبنات،  البنني  أجنبت  وأّنها 
تلّبي رغبات الرّجل وطلباته، وتسهر على راحته وتخدمه 
األعمال  وسائر  وتنظيف  وطهي  غسل  من  املنزل  في 
ّية. هذا عدا عن ضرورة اهتمامها باألوالد وتربيتهم  املنزل

إلى جانب أعمالها خارج البيت.
فاألّم العاملة خارج البيت، واّلتي تأتي براتب أو معاش 
إلى  تعود  اته،  ّي العمل ومسؤول أعباء  وتتحّمل  ألسرتها 
منزلها لتعمل فيه بوظيفة األّم الّشاّقة، فترّتب منزلها وحتّضر 
طعام عائلتها، وتهّيئ لهم وسائل الرّاحة وسبل الهناء..

نعالج  عندما  بالدون  الّنساء  وسائر  األّم  إلى  ننظر  ملاذا 
أمنّية.  أو  عسكرّية  أو  اقتصادّية  أو  سياسّية،  قضّية 
ّية، أو أعمال  وكذلك عندما نخّطط ونبرمج ملشاريع عمران
باستخفاف  إليها  ّية. وننظر  يدوّية وجسمان ذات ممارسة 
لفكرها ورأيها وتصوّرها وموقفها. وال نحترم مشاعرها بل 
نكبت عواطفها ونحبس ميولها ونردع رغباتها ونذيقها 

احلرمان. 
أفكارها  بالّتعبير عن  تهّم  ا  ـً أّم أو  امرأة  وكّلما الحظنا 
ــاف  األوص عليها  ونطلق  عليها،  احلكم  فــي  نتعّجل 
االستخفافّية، ونتهمها بعدم رجاحة العقل، عمًال بالقول 
الّسخيف «املرأة سن ساقط» أو «إّن املرأة ضلع قاصر» أو 
األم «بربع عقل»، وإذا زدنا املعيار نقول «بنصف عقل». 
وكثيرًا ما نصف املرأة بأّنها نصف املجتمع، وكأّنها هي 
مجتمًعا  جندها  األّم  إلى  نظرنا  إذا  ولكن  فقط،  نصف 
شيء،  يضيرها  وال  شيء  ينقصها  ال  ومتكامًال،  كامًال 
الّذكورّي  املجتمع  يعاملها  أن  وهو  واحــد  مطلب  سوى 
والّتمام،  بالكمال  واالحترام،  بالّتقدير  واملساواة،  بالّندّية 
ال بالّنقص واحلرمان. هذا هو مجتمعنا اّلذي نعيش فيه، 

وهذه هي معاملتنا للمرأة عموًما، ولألم خصوًصا. 
إّن االحتفال بيوم األم هو حدث جميل، ولكن هل يكفي 
األم يوًما واحًدا؟ وإذا حسبنا يوم املرأة يصبح لدينا يومان!! 
يعتبرها  ــام  األّي وسائر  واألم،  للمرأة  الّسنة  في  يومان 
ا ومسحوًقا وضعيًفا. أهكذا نكرّم  ـً املجتمع كائًنا هامشّي
ا وإجالًال؟ أكثير عليها أن نحتفي بها  ـً األم ونغمرها حّب
على مدار الّسنني ومدار الّشهور ومدار األسابيع واألّيام؟ 

يومان فقط؟! 
عيب على هذا املجتمع أن يسخر من األّم، وأن يجعل 
األزواج  يقف  بينما  ألّمهاتهم،  بالهدايا  يأتون  األبناء 
قاطبًة  العالم  في  الرّجال  وسائر  األزواج  فإّن  متفرّجني!! 
لم يأتوا إلى هذا العالم، ولم يكونوا في هذه الّدنيا لوال 

أّمهاتهم!!
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حتريض  حملة  اإلسرائيلّيان  واإلعــالم  احلكومة  شّنت 
بعد  و“التجّمع“،  ”اجلبهة“  ــْي  حــزب على  واســعــة 
الّتعاون  مجلس  قـــرار  تــرفــض  ــواقــف  م ــا  ــم إصــداره
”حزب  باعتبار  ّية،  العرب ــّدول  ال وجامعة  اخلليجي 
ا، ع لى خلفّية دوره في  يً ا إرهاب بناني تنظيمً الله“ اللّ

سوريا.
ِمنطقة  سكرتير  زعــاتــرة،  رجــا  ــّي  ــّصــحــاف ال ـــال  وق
الّسياسّي  املكتب  وعضو  الّشيوعّي  للحزب  حيفا 
ّية مع اإلعالمي يارون  ـ“اجلبهة“، في مقابلة تلفزيون ل
هذا  إّن  األسبوع،  هذا  العاشرة“،  ”القناة  على  لندن 
املوقف يأتي في سياق رفض سياسة أنظمة اخلليج، 
الّسياسات األمريكّية واإلسرائيلّية في  املتواطئة مع 
اِملنطقة، وفي سياق رفض وصم املقاومة املشروعة ضّد 

ـ“اإلرهاب“.  االحتالل ب
الّدور  سياق  في  أيًضا  يأتي  املوقف  هذا  أّن  وأضاف 
الهام اّلذي يلعبه ”حزب الله“ في محاربة الّتنظيمات 
الّتصّدي  سياق  في  وأيــًضــا  ســوريــا،  في  ّية  اإلرهاب
في  واملتصاعدة  اخلطيرة  ”الّداعشّية“  للمظاهر 
املجتمع العربي داخل إسرائيل مؤّخرًا، كمنع نشاطات 
في  وأفــالم  مسرحّيات  عرض  أو  رياضّية  أو  ثقافّية 
ّية. حيث إّن مصدر هذا الفكر اخلطير  قرى ومدن عرب
املتطرّف،  الوّهابي  الفكر  والغريب عن مجتمعنا هو 

الّتنظيمات  خالل  من  الّسعودي  الّنظام  يبثه  اّلــذي 
من  وغيرها  و“داعش“  الّنصرة“  كـ“جبهة  ّية  اإلرهاب
وتسّخره  اإلسالمّي  الّدين  تشوّه  اّلتي  الّتنظيمات 
القيم  عن  البعد  كّل  بعيدة  سياسّية  أهداف  خلدمة 
اإلسالمّية احلقيقّية وعن مصالح الّشعوب، بل تصّب 

في خدمة الّدول االستعمارّية واحلركة الّصهيونّية.
على  الّشديد  احلكومي  الّتحريض  أّن  زعاترة  وأوضح 
اّلتي  املنهجّية  احلملة  ضمن  يندرج  ــواقــف،  امل هــذه 
ّية.  العرب اجلماهير  ضّد  شخصًيا  نتنياهو  يقودها 
ولذلك، ومع الّتأكيد على صّحة املوقف، فمن األهمّية 
ّية، بحيث يقطع  مبكان الّتعبير عنه بحكمة ومسؤول

الّطريق على حتريض اليمني.
وأشار من جهة أخرى إلى أّن الّتطوّرات األخيرة تؤّكد 
إسرائيل  حكومة  بني  عميقني  وتنسيق  تعاون  وجود 
الّسعودّي  الّنظام  مثل  ّية  عرب أنظمة  وبني  جهة،  من 
في  الّطرفني  مصالح  تلتقي  حيث  ثانية،  جهة  من 
هدم سورية وإطالة أمد احلرب واالستنزاف على األرض 
األجــواء  حتضير  خالل  من  الهدنة  وعرقلة  الّسورّية، 
ستتذرّع  حيث  لبنان.  على  جديد  إسرائيلّي  لعدوان 
ّية واإلسالمّية  إسرائيل بالقول: ”إذا كانت الّدول العرب
من  تتوّقعون  فماذا  ا،  ـً ّي إرهاب الله“  ”حزب  تعتبر 
فرض  سياق  في  الّطرفان  يلتقي  كما  إسرائيل؟!“. 
تنتقص  الِفَلسطينّية،  للقضّية  عادلة  غير  حلول 
من حقوق الّشعب الِفَلسطينّي، ال سّيما حّق العودة 

ّية داخل إسرائيل في  لّالجئني وكذلك حّق األقلّية العرب
املساواة الّتامة، القومّية واليومّية.

مقاومة  في  احلــّق  دعم  مبدأ  أّن  على  زعاترة  وشــّدد 
االحتالل والعدوان، في لبنان وفي غزّة وفي أّي مكان، 
ال يعني بالّضرورة الّتماهي الّتام مع كّل أيديولوجيا 
وممارسات الّتنظيمات اّلتي متارس املقاومة، وإّمنا يعني 

االنحياز للّطرف اّلذي يقاوم الّظلم في هذا الّسياق. 
حيث إّننا نرفض استهداف املدنّيني في كّل مكان. 

ولفت زعاترة إلى أّن من أطلق شرارة املقاومة املسّلحة 
ضّد الغزو اإلسرائيلّي للبنان عام 1982، كان احلزب 
بنانّي، ومن ثّم انضّمت قوى أخرى إلى  الّشيوعّي الّل

هذه املقاومة.
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“UHO�” q�«d*
الرس  إسرائيل،  لدى  ـــي  األوروّب ــاد  االّحت سفير  توّجه 
املرَكز  (مدير  أبونّصار  يرافقه  أندرسون،   – فابورغ 
الّدولّي لالستشارات) إلى فندق ”كولوني“ في حيفا 
العاملني  العرب  لقاًء مع عدد من اإلعالمّيني  وأجرى 
ّية، حيث قّدم  في وسائل إعالم محلّية وقطرّية ودول
الّسفير نبذًة عّما تقوم به سفارة االّحتاد األوروبّي من 
جهود من أجل الّتواصل مع مختلف شرائح املجتمع 
في إسرائيل، كما شرح بأّن االّحتاد األوروّبي ال يؤّيد 
املستوطنات  أّن  على  يصّر  بل  إسرائيل،  مقاطعة 
اإلسرائيلّية في املناطق احملتّلة عام 1967 هي غير 

شرعّية حسب القانون الّدولّي.
اّلذي  الكبير  املالي  الّدعم  عن  الّسفير  حتّدث  كما 
واّلذي  للِفَلسطينّيني،  ودوله  ّي  األوروّب االّحتاد  يقّدمه 
الّدعم  إلى  إضافًة  ا،  ـً سنوّي يورو  مليار  بنحو  يقّدر 
من  للعديد  ـــي  األوروّب ـــاد  االّحت سفارة  تقّدمه  اّلــذي 
املواطنني  صفوف  في  العاملة  واملشاريع  اجلمعّيات 

العرب داخل اخلّط األخضر.
وأنهى الّسفير لقاَءه باإلعالمّيني بالّتعبير عن رغبته 
واستعداده لتكثيف الّتواصل معهم وفتح أفق ترتيب 
املشاريع  في  إسرائيل  من  عرب  إعالمّيني  مشاركة 
والّتعرّف   . ــيّ األوروّب االّحتاد  يدعمها  اّلتي  الّتدريبّية 
الّداخل،  في  العرب  والّصحافّيني  اإلعالمّيني  إلى 
وتبادل اآلراء ووجهات الّنظر، من خالل االستماع إلى 
ومشاكل  اِملْهنّية  والّصحافّيني  اإلعالمّيني  مشاكل 

عرب الّداخل، والّتعاون من أجل حّل املشاكل من خالل 
حوار ودّي بّناء يهدف لالستماع إلى اآلخر والّتواصل 

معه لهدف إيجاد حلول جذرّية.
هذه  مثل  تكثيف  ضرورة  على  أبونّصار  وديع  وأّكد 

الّلقاءات مستقبًال.
«حيفا»،  صحيفة  حترير  مدير  الّلقاء  حضر  وقــد 
الّصحافّي مطانس فرح، اّلذي شارك سابًقا في مؤمتر 
بروكسل،  البلجيكّية،  العاصمة  في  عقد  ــّي  دول
الّسياسّية  األوضاع  حول  األوروّبي  االّحتاد  من  بدعوة 

5 ÒO �ö �ù« s � « Îœb � w I � K � w Ò�Ë—Ë_« œU Ò%ô« d O H �
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ــة اإلعـــالم، حيث كــان قد  ــط وحــرّي في الــّشــرق األوس
ّي. التقى، سابًقا،  الّسفير األوروّب

وقد برز من بني احلضور الزّميل اإلعالمّي بشير خوري 
ربى  اإلعالمّية  الزّميلة  ّية)،  بالعرب إسرائيل  (صوت 
اإلعالمّي  الزّميل  ّية)،  بالعرب إسرائيل  (صوت  ورور 

فرات نّصار (القناة الثانية)، وآخرين..
وإلى  اإلعالمّيني  إلى  أندرسون  الّسفير  تعرّف  وقد 
على  اّطالعه  إلى  إضافًة  يعانونها،  اّلتي  املشاكل 
يعانيها  اّلتي  واملشاكل  اليومّية  احلياتّية  ــور  األم

عرب البالد.

هذا وكان قد وّجه مدير حترير صحيفة «حيفا»، فرح، 
مبا  وعِلمه  ــيّ  األوروّب االّحتــاد  انخراط  سؤاًال عن مدى 
الفعلّي  وتدّخله  وعمله  ــواقــع،  ال أرض  على  يجول 
املساواة  عدم  وبضمنها  الّداخل،  عرب  مشاكل  حلّل 
والعنصرّية واملشاكل االقتصادّية والّتمييزّية األخرى، 
قضّية  احلصر،  ال  املثال  سبيل  على  أمامه،  عارًضا 

املدارس األهلّية وما تعانيه من سياسة متييزّية.
ـــي أنــدرســون عن  هــذا وأجــاب سفير االّحتـــاد األوروّب
أسئلة  عن  أجاب  كما  «حيفا»،  صحيفة  تساؤالت 
إلى مشاكل  الّصحافّيني واإلعالمّيني، وتطرّق  بعض 
الِفَلسطينّية  والقضّية  عاّمة  األوسط  الّشرق  ِمنطقة 

والّصراع اإلسرائيلي – الِفَلسطينّي خاّصًة.
هذا وأّكد أندرسون في لقائه أّن االّحتاد األوروبّي عالم 

ُمشيرًا  الّداخل،  في  الِفَلسطيّنني  بوضع  يقني  وعلى 
املواطنني  حصول  إلى  دائًما  ساعية  ــا  أوروّب أّن  إلى 
تاّمة  ومساواة  فرص  على  األخرى،  واألقلّيات  العرب 

بكّل ما يتعّلق بحقوق اإلنسان.

  U³¼«— » ÒöÞ wI²K¹ ÒwÐË—Ë_« œU Ò%ô« dOHÝ ™
™ …d�UÒM�«

فابورغ  الرس  قام  ذاتــه،  اليوم  من  مبّكر  وقت  وفي 
- أندرسون، يرافقه أبونّصار، بزيارة إلى مدينة حيفا 
اسّتلها بزيارة مدرسة راهبات الّناصرة، حيث كان في 

فيليب،  جوانا  الرّاهبة  املدرسة  رئيسة  استقبالهما 
تاريخ  عن  شرحا  الّلذان  جّمال  باسم  املدرسة  ومدير 
اّلتي  الّتحّديات  وعن  جهة،  من  وإجنازاتها  املدرسة 

تواجهها من جهة أخرى.
كما ألقى الّسفير محاضرة لطالب من صفوف احلوادي 
ّي وعّما  والّثواني عشر في املدرسة عن االّحتاد األوروّب
الِفَلسطينّي  الّصراع  حّل  أجل  من  جهود  من  يبذله 
الّصراع ضرورّي  -اإلسرائيلّي منوًّها إلى أّن حّل هذا 

لتعزيز فرص االستقرار في الّشرق األوسط. 
إعجابه  الّسفير  أبدى  للمدرسة  زيارته  نهاية  وفي 
قد  كانوا  اّلذين  أولئك  سّيما  ال  الّطلبة،  مبستوى 
ّية،  وّجهوا له أسئلة دّلت على إملام واسع بالّشؤون الّدول

وقدرًة لغوّية عالية باإلجنليزّية.



* ساري املفعول لغاية 21.03 او حتى نفاذ املخرون. االسبق من بينهما. على املنتجات املشاركة. مبوجب الشكيلة واملخزون 
بكل فرع 20 وحدة على االقل. ال توجد ازدواجية حمالت.
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åUHO�ò q�«d*
قّدم الّنائب أمين عودة (رئيس القائمة املشتركة) اقتراح 
قانون ينّص على أّن الّدعوة ملنع تأجير بيوت للعرب 
هي  ّية،  العرب الّتجارّية  احملــاّل  ملقاطعة  الّدعوة  أو 

تصرّفات عنصرّية يعاقب عليها القانون.
اقتراح  عودة  شرح  العاّمة،  الهيئة  في  خطابه  وفي 
القانون وقال: في حال سمعتم عن أشخاص ينادون 
مبلكّية  كونها  ـــا  أوروّب في  جتارّية  محّالت  ملقاطعة 
تصرًّفا  املقاطعة  ــذه  ه ستعتبرون  كنتم  ــة،  يــهــودّي
ا. وهذا ما يحدث هنا في بالدنا، نسمع عن  عنصرّيً
تأجير  وعــدم  جتارّية  محاّل  مبقاطعة  تنادي  حمالت 
البيوت على خلفّيات اثنّية أو قومّية، هذه احلمالت 
مبقاطعة  تنادي  عنصرّية  أصوات  هي  األصوات  وهذه 
هذه  أّن  على  نقاش  وال  وإقصائهم.  العرب  املواطنني 
هي إحدى وجوه العنصرّية، وعلى قانون العقوبات أن 

ينّص على عقاب في هذه احلاالت، أيًضا.
فَق على تأجيل  بعد خطاب عودة حول اقتراح القانون اتُّ
الّتصويت عليه من أجل دراسة املوضوع بشكل معّمق 

وفحص االقتراح من قبل االئتالف، أيًضا.
ا  مرّحًب ّية،  العرب بالّلغة  افتتح خطابه  قد  وكان عودة 
(الّنقب)  كسيفة  في  ”الفاروق“  مدرسة  من  بطّالب 

املتواجدين بالكنيست، كما حتّدث عن صمود أهالي 
الّنقب وعن الّنضال الهاّم اّلذي يقوم به األهالي، إلى 

*åUHO�ò q�«dجانب نوّاب املشتركة.
الّلقاء  اجلــاري،  األسبوع  من  الّثالثاء  ــوم  ي ُعقد، 
الّسادس لورشة ضمان حقوق الّسكن اّلذي تعمل 
مع  بشراكة  االجتماعّي  الّتطوير  جمعّية  عليه 
ّية في جامعة حيفا وجمعّية العدل  العيادة القانون

ّي.  في الّتوزيع، وبرعاية االّحتاد األوروّب
تخّلل الّلقاء محاضرة قّيمة للمحامية سمر قدحة 
تناول  حيفا،  جامعة  في  ّية  القانون العيادة  من 
حول  وشرح  عام  بشكل  باإلسكان  تتعّلق  قوانني 
والعام)  (احملمّي  املختلفة  الّسكن  وأنواع  قضايا 
ــي هذا  ــواطــن ف ــات امل ــب واســتــعــراض حــقــوق وواج

املضمار.
جمعّية  ــي  ف املــشــروع  ــزة  ــرّك م الــّلــقــاء،  افتتحت 
الّتطوير االجتماعّي، خلود فورانّي - سرّية مرّحبًة 
ثّم  دعت بعدها احملامية سمر قدحة  باملشاركني، 
لتقّدم شرحها؛ فتحّدثت بدورها عن موضوع الّسكن 
بشكل عام كحّق أساسّي واجتماعّي، على الّدولة 
الكرمي  العيش  لضمان  مواطنيها  جلميع  توفيره 
ّية  قانون قضايا  عرضت  كما  معقولة.  وبشروط 
تتعّلق بالّسكن العمومّي والّسكن احملمّي والفرق 
بينهما؛ الّسكن احملمّي بشقّيه: إذا كان صاحب 
الّدولة (بواسطة شركات اإلسكان املختلفة  العقار 
”عميدار“، ”شكمونة“، وغيرهما) أو كان املّالك 
صاحب  تقّدم  ودوافــع  أسباب  عائلة،  أو  شخًصا 
امللك بطلبات إخالء، بيع العقار وإمكانّية رفض 
ونسب  العقار  ترميم  الّصفقة،  احملمي  املستأجر 

العقار)،  وصاحب  احملمي  املستأجر  (بني  الّدفع 
معايير  للّصيانة،  ا  معّدً كان  إذا  العقار  ترميم 
في  الّسكن  الستحقاق  القانون  مبوجب  ــروط  وش
في  مساعدة  على  للحصول  أو  عمومّي  بيت 
إيجار البيت، حّق الّتوارث لدى املستأجر احملمّي، 

وغيرها من املواضيع. 
ُيشار إلى أّن احلضور تفاعل مع املضامني وعرضهم 
على مشاكل وقضايا كانوا قد واجهوها، مؤّكدين 
املجتمع  يعانيها  اّلتي  الّسكنّية  الّضائقة  على 
ومجموعات  عـــاّم،  بشكل  املدينة  فــي  العربّي 
ُمستضعفة منه بشكل خاّص، وأهمّية طرح حلول 

وبدائل عملّية وتغيير سياسات حلّل الّضائقة. 
طلبت  احلضور،  مع  والّنقاش  األسئلة  طــرح  بعد 
طلب  لديه  أو  مشكلة  يواجه  ّممن  قدحة  احملامية 
أو قضّية في هذا املجال التوّجه إليها من خالل 
القضّية  ليتّم عالج  االجتماعّي  الّتطوير  جمعّية 
أو تقدمي االستشارة املطلوبة، مؤّكدًة على أهمّية 
إهمالها  وعــدم  الّسكن  قضايا  متابعة  ــرورة  وض
على  احلــصــول  بعد  عليها  ـــرّد  ال ــي  ف ــي  ــأّن ــّت وال

ّية إذا أمكن مسّبًقا. االستشارة القانون
واختتمت خلود الّلقاء بشكرها للحضور واحملامية 
الّثالثاء  يوم  القادم،  الّلقاء  يكون  أن  على  سمر 
املقبل، مع عضو مجلس بلدّية حيفا، املخّططة د. 
عينات كاليش – روتام، مبوضوع  التطوّر احلضرّي 
يحرّكها  اّلتي  املبادرات  مقابل  احلكومة  ومصالح 

املواطنون ومصاحلهم.
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®
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“UHO�” q�«d*
اختارت مجّلة ”أفضل 100 شخصّية عاملّية“ لعام 
2016 البروِفسور احليفاوّي حسام حايك، واحًدا من 
من  اختيارها  ّمت  عاملّية  100 شخصّية  أفضل  بني 
الّشخصّيات عن طريق  هذه  اختيار  وّمت  دولــة.   37
اختصاصاتها في سّت فئات، وهي: الصّحة، األرض، 

العدالة واملساواة، املساحات، العلوم والقصص.
وقالت كارولني فام، نائب رئيس حترير املجّلة: «هناك 
في  نحتفل  أن  املّلحة  ــرورة  ــّض ال مــن  هائل  شعور 
100 شخصّية،  اخلامسة ألفضل  بالّدفعة  ِمنطقتنا 
زالوا  ال  اّلذين  أولئك  تكرّم  التي  املجّلة  طريق  عن 
أحد  «ال  وأضــافــت:  ــن».  ــرّاه ال الوقت  في  يعملون 
أجل  من  بعمله  يقوم  اِملائة،  الّشخصّيات  هذه  من 
احلصول على اجلوائز. ولذا فهم يستحّقون كّل تكرمي 

واعتراف».
الّلقب  بهذا  حايك  البروِفسور  فوز  إلى  املجّلة  وتنوّه 
اّلتي يقوم بها في مجال  نتيجة أبحاثه ودراساته، 
علوم الّنانو، لتشخيص األمراض عن طريق نظم فائقة 
ّية وغيرها  الّدّقة، واكتشاف احلاالت املرضّية الّسرطان
بواسطة التنّفس. ويجمع بروفيسور حايك بني املعرفة 
اإللكترونّيات  بينها  من  متنوّعة،  علمّية  ملجاالت 
في  اآللة  واستخدام  الّنانو،  وتكنولوجيا  الّدقيقة، 
والطّب  العضوّية،  والكيمياء  ّية،  الكيميائ جتاربه 
أجهزة  حايك  البروفيسور  ويستخدم  الوراثة.  وعلم 
ّية  اإللكترون احلسّية  الّنانو  وتكنولوجيا  االستشعار، 

لتطبيقها في مختلف املجاالت، كالرّعاية الّصحّية، 
الّتشخيص، اإللكترونّيات االستهالكّية، الرّوبوتات، 
وغيرها  البيئّي،  الرّصد  ّية،  البدن ياقة  الّل الرّياضة، 
من  واإلنسان  العلم  سيستفيد  اّلتي  املجاالت  من 

استخدامها. 

åUHO�ò q�«d*
َمهيب،  وحضور  صاخبة  ّية  احتفال أجواء  وسط 
هذا  مــن  االثــنــني  مساء  حيفا،  بلدّية  أعلنت 
في  اخلاّصة  ّيتها  احتفال خــالل  ومــن  األســبــوع، 
قاعة «كريغر» للفنون في الكرمل الفرنسّي، عن 

انطالق أسبوع أعمال اخلير في املدينة.
اخلــاّصــة  املناسبة  ــذه  ه ــي  ف ــبــلــدّيــة  ال ومنحت 
حتتضن  مؤّسسات  لثالث  الّتقديرّية  دروعها 
«بيت  متطوّع، كمؤّسسة  منها 1000  كــّل 
الّنعمة» اّلتي أّسسها عام 1982 الرّاحل كميل 
تأهيل  بــإعــادة  ُتعنى  مؤّسسة  شحادة، وهي 
الّسجناء املفرج عنهم، وملجأ للّنساء في ضائقة 

من مختلف األطياف.
الّشبيبة  أبناء  من  املتطوّعني  ألوف  وسيعمل 

والّشباب، خالل ”أسبوع األعمال احلسنة“، في 
إذ  وبيئّية.  اجتماعّية  ورعاية  تعليمّية  أطر 
مؤّسسات  تعزيز  الّتطوعّية  األعمال  ستشمل 
ــوادي  ن وجتــديــد  ترميم  االجتماعّية،  ــرّعــايــة  ال
الّشباب، إقامة  احلدائق العالجّية واجلماهيرّية، 
املسنني  بيوت  ــي  ف ومــســاعــدات  ــى  إل ـــارات  زي
ــّســاحــات  ال ــر  وتــطــوي ترتيب  واملستشفيات، 
الّنظافة،  احلفاظ على  األودية،  تنظيف  العاّمة، 
وغيرها  األطفال،  ريــاض  في  نشاطات  تنظيم 

العديد.
هذه  في  ياهڤ  يونا  حيفا،  بلدّية  رئيس  وأّكــد 
أجل اآلخرين،  من  «التطوّع والعمل  أّن  املناسبة 
ّية املتبادلة والّشعور باآلخر، هي الوجه  واملسؤول

اجلميل ملدينة حيفا والّسمة املمّيزة لها.»

“UHO�” q�«d*
حصل، مؤّخرًا، الپروفيسور إلياس توفيق طوبي، ابن مدينة 
 (Full Professor) حيفا، على درجة األستاذّية الكاملة
من معهد العلوم الّتطبيقّية (”الّتخنيون“) في حيفا، وهي 

أعلى درجة علمّية في مجال الّطب.
وكان طوبي قد حصل على درجة أستاذ دكتور (پروِفسور) 

عام 2005 في تخّصص املناعة وأمراض احلساسية. 
ويعمل طوبي مديرًا لقسم أمراض جهاز املناعة واحلساسية 
في مستشفى ”بني تسيون“ (روتشيلد سابًقا) في حيفا، 

وكذلك مديرًا للمستشفى اإليطالّي في حيفا.
جامعة  ــي  ف ــّب  ــّط ال كلّية  مــن  طوبي  الپروِفسور  وتــخــرّج 

لينينچراد عام 1975.
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“UHO�” q�«d*
قام العشرات من عائلتي طوبي وكركبي ومن أعضاء احلزب الّشيوعّي و“اجلبهة“ من 
توفيق  الكبير  الّشيوعّي  القائد  بزيارة ضريح  املاضي،  الّسبت  يوم  وخارجها،  حيفا 

طوبي في حيفا، ملناسبة مرور خمسة أعوام على رحيله.
وحتّدث سكرتير ِمنطقة حيفا للحزب الّشيوعّي الّصحافّي رجا زعاترة، فقال إّننا نقف 
والعرب يجّدفون  اليهود  واّلذي كان ورفاقه  الفّذ،  القائد  لنضال وفكر هذا  وفاًء  هنا 

ضّد الّتيار. 
اّلذي  للّسياسي  الّنقابي العريق بنيامني غونني، فقال إّن طوبي كان منوذًجا  وحتّدث 
فرض حضوره واحترامه على اخلصوم قبل األصدقاء. وقرأ مقطًعا من قصيدة ”توبيخ 

توفيق طوبي“ للّشاعر نتان ألترمان. 
وحتّدث الّسكرتير العام للحزب الّشيوعي املربّي عادل عامر، مشيرًا إلى دور الرّاحل 
عامر عن  1956. وحتّدث  قاسم  كفر  مجزرة  في كشف  ڤلنر  ماير  ورفيقه  الكبير 
الّلقاءات بني احلزب ومنّظمة الّتحرير الِفَلسطينّية في السبعينّيات، رغم الّتحريض 

املجنون آنذاك. 
وحتّدث جنل الرّاحل، الپروفيسور إلياس طوبي، عن توفيق طوبي األب وشكر احلضور 

على هذه الزيارة. ووضع الزوّار باقات الورود على ضريح القائد الراحل.
أعضاء  بينها  من  االعتبارّية،  الّشخصّيات  من  العديد  الزّيارة  في  وشاركت  هذا، 
الكنيست أمين عودة ويوسف جبارين وعبد الله أبو معروف، ونائب رئيس بلدّية حيفا 
د. سهيل أسعد، والفّنانان عبد عابدي وأمل مرقس، وعدد من قدامى احلزب، مثل 

عّباس زين الّدين، يوخيفد غونني وماجي كركبي وآخرون. 
يذكر أّن توفيق طوبي كان أشغل عضوّية الكنيست على مدار أكثر من 40 عاًما، 
وهو أحد أبرز أعالم احلركة الّشيوعّية في البالد، وهو من مواليد حيفا عام 1922 

وعاش فيها طيلة عمره، حّتى وفاته في آذار 2011.
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“UHO�” q�«d*
كّثفت شرطة إسرائيل، مؤّخرًا، البحث والّتفتيش 
البالد  داخــل  يتواجدون  فلسطينّيني  عّمال  عن 
من دون تصاريح قانونّية، وخصوًصا في منطقة 

الّساحل.
شرطة  بلسان  الّناطقة  عــن  صــادر  ــاٍن  ــي ب ــي  وف
أّكدت  الُسمري،  لوبا  العربّي،  للوسط  إسرائيل 
أّنه متّت جرّاء أعمال الّتفتيش والّتحرّي، مداهمة 
ورشة عمل للبناء في مدينة حيفا، وّمت إصدار أمر 
بإغالقها ملّدة (12) يوًما، لسبب العثور عّمال 
ّية  فلسطينّيني داخلها، ال يحملون تصاريح قانون

متّكنهم من العمل داخل البالد.
وأشارت السمري في بيانها، أّن الُشرطة تواصل 
عمل  مواقع  في  والّتفتيش  البحث  عملّيات 
دون  من  فلسطينّيني  ــاًال  عــّم ُتشّغل  مختلفة 
من  لهم  متوافرة  سكن  أماكن  وكذلك  تصاريح، 
إجــراءات  اّتــخــاذ  لهدف  األشــخــاص،  بعض  قبل 

ّية بحّقهم. قانون
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åUHO�ò q�«d*
لواء   – «ماتيا»  مرَكز  مديرة  تسافنيه،  دالية  قامت 
حيفا، بزيارة صفوف الّتعليم اخلاّص في مدرسة «عبد 
ية  الرّحمن احلاج» في حّي احلليصة، حيث قامت املرّب
ريتا عفارة بتحضير معرِض تعليمّي ترفيهّي، حوى 
ووسائل  عمل،  وحدات  تفكيرّية،   - تعليمّية  ألعاًبا 
إيضاح يتعّلم من خاللها الّطالب مبتعة، يتفاعل وُيبدع.

تعليمّية  ألعاًبا  حوى  املعرِض  أّن  بالّذكر  اجلدير  من 
الّطّالب  جميع  قدرات  تالئم  مستويات  وفق  ُحّضرت 
في مواضيع تعليمّية مختلفة، وخصوًصا في موضوع 
ّية، الرّياصّيات والفنون، كما أّنها تساهم  الّلغة العرب
الّسّتة،  الّتعّلم  آلّيات  وفق  الّطّالب  مع  العمل  على 

والّتعّلم ذو معنى .
أعمال  ُتبّني  املعرض  في  عارضة  تشغيل  أيًضا،  ّمت، 

الّطّالب اّلتي ُعرضت، وكيفّية تطبيق هذه األلعاب في 
الّصف، األمر اّلذي يؤّكد على عمل الّطّالب وتعّلمهم 

بطريقة ممتعة تالئم قدراتهم.
حضر  كما  املعرِض،  بزيارة  املدرسة  معّلمو  وقام  هذا 
لواء  اخلاّصة في مدارس  الّتربية  لزيارته معّلمو  أيًضا 
مبرافقة  أمور  أولياء  اخلاّصة،  الّتربية  مرشدات  حيفا، 
قامت  وقد  تسافنيه،  دالية  ”ماتيا“،  مرَكز  مديرة 

ية ريتا  بدورها بتقدمي شهادة تقدير وهدّية رمزّية للمرّب
عفارة، تقديرًا لها على املجهود الرّائع اّلذي قامت به، 

معّبرًة عن إعجابها بكّل ما ُقّدم.
وقد أثنى كّل من  مدير املدرسة، األستاذ محّمد عوّاد، 
املبادرة  ومفّتش املدرسة األستاذ صالح زاهر على هذه 
الّطّيبة، وعلى كّل ما قّدم في املعرض، واّلذي إن دّل 

على شيء إّمنا يدّل على ِمهنّية عالية وإبداع ممّيز.
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حيفا،  في  الّثانوّية  الّناصرة  راهبات  مدرسة  نّظمت 
الدراسّي واِملهنّي  الّتوجيه  يوَم  كعادتها في كّل عام، 
لطّالب صفوف الّثواني عشر، وذلك يوم اجلُمعة األخير 
11/3/2016، في مسرح ”بيت الكرمة“، بإشراف 
وتخطيط كّل من: املرّبي قسطنطني عيساوي (مرّكز 
ية  املرّب الّتربوّية  واملستشارة  االجتماعّية)  الّتربية 
وفّعالّيات  لنشاطات  استمرارّية  وذلــك  ضــو،  سهى 
واِملهنّي  الــّدراســّي  الّتوجيه  ببرنامج  خاّصة  مختلفة 
دراسّية  أّياّم  اليوم  هذا  املدرسة. حيث سبقت  لطّالب 
املستشارة  مــن  لــلــّطــّالب  وتوجيهات  ومــحــاضــرات 
األكادميّي  الّدراسّي  الّتوجيه  مجال  في  واختصاصّيني 

وزيارات جلامعات ومعاهد تعليمّية.
عمل  ونشاطات  محاضرات  عــّدة  اليوم  هــذا  شمل   
مواضيع  اختيار  على  ومساعدتهم  الّطّالب  لتوجيه 
اكتساب  وكيفّية  املناسبة  واِملهنة  اجلامعّية  الّدراسة 
آلّيات العرض والّطلب وشروط القبول للمهن واملواضيع 
وتذليل  الّصعوبات  على  الّتغّلب  وكيفّية  الّدراسّية، 

املصاعب في طريق الّنجاح. 
استهّلت اليوم الّدراسّي املستشارة الّتربوّية في املدرسة 
فيها  أّكــدت  ــزة،  ــيّ مم بافتتاحّية  ضو  سهى  ية  املرّب
الختيار الّطّالب  توجيه  في  اليوم  هذا  أهمّية  على 

 موضوع الّدراسة. 
ــّي)  ــادمي ـــاد األك ــر االّحت ــودة شحبري (مــدي ــّدم ع ــّم ق ث
شملت  ــّي،  ــهــن واِمل ــّي  ــّدراس ال الّتوجيه  فــي  محاضرة 
اّتخاذ  وكيفّية  املختلفة  الّتعّلم  مجاالت  حول  شرًحا 

سليم،  بشكل  الّتعّلم  ـــرار  ق
إضافًة إلى حملة عن اجلامعات 
وشــروط  املختلفة،  والكلّيات 
القبول لكّل منها، وإمكانّيات 
العمل املُتاحة للّطالب اجلامعّي 

بعد تخرّجه.
ــر  ــور (مــدي ــّب ــع أشــــرف ج ــاب وت
روّاد   – ”הישגים“  ــامــج  ــرن ب
املجتمع  في  العالي  الّتعليم 
والّشركسي)،  ــّدرزي  وال العربّي 
حيث شرح عن املراحل اّلتي ميّر 
انتقاله  فترة  في  الّطالب  بها 
من املدرسة الّثانوّية إلى مرحلة 
تخّلله  اجلامعات؛  في  الّتعّلم 
عرض استبيان محوَسب ملعرفة 
رغباته  حسب  الّطالب  ميول 
الّطّالب  شّجع  كذلك  وقدراته، 
اجلامعات  في  االلتحاق  على 

املالي  وضعهم  حتسني  لــهــدف  ــّي  ــادمي األك والتعّلم 
كيفّية  بإرشادهم  واهتّم  املستقبل.  في  واالجتماعي 
احلواجز  تخّطي  وكيفّية  ــّي  ــّدراس ال املوضوع  اختيار 

للوصول إلى الهدف املنشود. 
الطّب  كلّية  عميد  (نائب  عزّام  زاهر  البروِفسور  أما 
باحث   - ”الّتخنيون“  الّتطبيقّية  العلوم  معهد  في 
والقلب  الباطنّية  ــراض  األم في  اختصاصّي  وطبيب 
اّلتي  الّصعوبات  عن  شرح  ”رمبام“)  مستشفى  في 
في  خاّصًة  العربّي  والّطالب  عاّمًة  الّطالب  يواجهها 

بكلّية  االلتحاق  وإمكانّيات  البالد،  في  الّطّب  تعّلم 
والّتكنولوجّية  الهندسّية  العلوم  دمج  وأهمّية  الّطّب 
مع الّطب إلجراء األبحاث الّطبّية. وأّكد أّن سّر الّنجاح 
واختيار  الّدراسة  على  واملثابرة  ّية  املسؤول حتّمل  هو 

املوضوع املالئم لرغبات وقدرات الّطالب. 
واكتملت احللقة بلقاء الّطّالب مع خرّيجني جامعّيني، 
معظمهم من خرّيجي مدرسة راهبات الّناصرة، اّلذين 
هندسة  كــالــّطــب،  مختلفة:  كلّيات  ــي  ف انــخــرطــوا 
الهندسة  الّتربوّية،  االستشارة  الّنفس،  علم  الكهرباء، 
اإلبداعّية،  الفنون  الّتمريض،  ــواصــالت،  وامل ّية  املدن

احلاسوب،  علم  احلــقــوق،  الفنون،  طريق  عن  العالج 
وغيرها؛  صيدلة  ــارّي،  ــم ــع م تصميم  ــصــاد،  ــت االق
وتخّبطاتهم  تساؤالتهم  في  الّطّالب  ملشاركة  وذلــك 
اجلامعات  شّتى  فــي  القبول  ــروط  ش استيفاء  ــول  ح
مواضيع  عن  مبعلومات  ولتزويدهم  الُعليا؛  واملعاهد 
الّطالب  تواجه  التي  الّتحّديات  وعن  املختلفة  الّتعّلم 
إنهاء  بعد  العمل  وإمكانّيات  دراسته  أثناء  اجلامعّي 

الّدراسة اجلامعّية.
الفّنان  قّدمه  ّي  فّن عرض  مع  فكان  اخلتام  مسك  أّما 

يعقوب إسحاق وعال اسحاق. 
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نيفا زيتون 
ووالدتها هويدا، كفركنا

كل سنة وأنت سالمة

شكًرا ماما...

شكًرا ماما... إلنك كمان استرجعتي القناني عشاني...
ألن كل قنينة بالستيك بتحّطيها بالحاويات ومش بالنفايات 

بتحافظ على جودة البيئه وعلى مستقبل حياتنا كمان...

ي آكل منيح, أنام منيح, أفرك اسناني, وأحل وظايفي... عشان بتحبيني"
ّ
"ماما انا بعرف إنك بتهتمي ان

�U�d� pOMO�Ëœ
كما هو مّتبع في كّل عام تبدأ الّسنة الّطقسّية الكنسّية في األّول 
من كانون األّول/ديسمبر؛ وكما في كّل عام أيًضا، يعلن باباوات 
فرنسيس  البابا  أعلن  الّسنة،  وهــذه  يوبيلّية.  سنة  عن  العالم 
االحتفال  مع  تزامًنا  وذلك  الرّحمة،  سنة  الّطقسّية  الّسنة  هذه  عن 
باليوبيل الّذهبي الختتام املجّمع املسكوني الّثاني، اّلذي أعطى 

للكنيسة عنصرًة جديدة.
سنة الرّحمة هي سنة االنفتاح على العالم ”اّلذي يحتاج اليوم إلى 
الرّحمة ولشهادة املؤمنني“ - كما جاء في مقّدمة البابا فرنسيس. 

وبهذه املناسبة استدعى البابا إلى الڤاتيكان 1142 كاهًنا ليكونوا 
وقد  كاهًنا.   720 نحو  بينهم  من  العالم، حضر  في  رحمٍة  رُُسَل 
سّلمهم البابا خالل احتفال خاّص بَطرشيَل (زّنار) الرّحمة، ومرسوًما 

ا وفًقا للقانون 728 من مجموعة القوانني الكنسّية. ـً بابوّي
بإقامة  الرّعايا،  وتفعيل  تنشيط  الرّحمة،  سنة  من  الهدف  ويأتي 
األمسّيات اإلجنيلّية والوعظات والّتنشئة ومنح نعمة املصاحلة (سّر 
االعتراف) ملن يرغب من أبناء الكنائس الكاثوليكّية، واّلذي يبرهن 

على رحمة الله.
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التقى مراسلنا مع األب عفيف مّخول (كاهن رعّية مار لويس املارونّية)، 
الرّحمة  رسول  ليكون  اختياره  ّمت  اّلذي  الوحيد  وهو  الكهنة،  هؤالء  أحد 
في األراضي املقّدسة، حيث أّكد في حديثه أّن «قداسة البابا افتتح سنة 
الرّحمة في الّثامن من كانون األّول/ديسمبر 2015، واّلتي من املقرّر أن 
تنتهي يوم 20 تشرين الّثاني/ نوڤمبر 2016 وذلك حلاجة العالم للهدوء 

والّسالم والّطمأنينة. نصّلي من أجل الّسالم الّذاتّي واجلماعي.»
وأردف قائًال: «إّن قداسة البابا قد فوّض الكهنة اّلذين دعاهم ولّبوا الّدعوة 
الرّسولّي؛  بالكرسّي  املربوطة  اخلطايا  حّل  االحتفالّي،  بالقّداس  للمشاركة 
علنّي،  اعتراف  سّر  إفشاء  القربان،  وازدراء  إهمال  البابا،  على  كالّتعّدي 
وحّل من خطيئة ضّد الوصّية الّسادسة أي ضّد الّطهارة لشريك باخلطيئة.» 
الكنائس  بكّل  للوعظات  االستعداد  املُرَسلني  الكهنة  البابا  منح  كما 

الكاثوليكّية بعد استدعاء من األسقف أو راعي الرّعّية.
في  الرّحمة  رسوَل  ليكون  بالّذات  هو  اختير  ملاذا  سؤالنا:  على  رّد  وفي 
أبرشّيات األراضي املقّدسة؛ أجاب: «تصعب اإلجابة عن هذا الّسؤال.. إّن 
اختيار الكهنة يقع على كاهل الكرسّي الرّسولّي واملعاونني اّلذين اختاروا 
من عّدة أبرشّيات عدًدا من الكهنة، من أبرشّيات مختلفة من األراضي 
املقّدسة، لكّنهم لم يلّبوا الّدعوة ألسباب مختلفة، فوصلت أنا وتسّلمت 
هذا بطرشيل الرّحمة من قداسة البابا، ألكون رسوًال للرّحمة في األراضي 

املقّدسة.»
كبيرة ومهّمة،   ّية  قائًال: «هذه مسوؤل ّمخول حديثه  وأنهى األب عفيف 
ًة  ّي وبالّنسبة لي رسالتي هي خدمة املؤمنني، وهذا املرسوم يزيدني مسؤول

للُمضّي في خدمة أبناء الرّعايا املسيحّية.“
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مجتمعنا  منها  يعاني  التي  األرض  قضايا  لطرح  األربعني  الذكرى 
الِفَلسطينّي، ومنها استمرار محاوالت إخالء قرى بكاملها، ومصادرة 
ّية  أراٍض، خصوًصا في الّنقب، وتضييق اخلناق على اجلماهير العرب
ومنع التخطيط والترخيض للسكن واملناطق الّتعليمية والّصناعية 
واستصدار أوامر الهدم. وأشار املرَكز إلى أهمّية استخالص العبر من 
جناح نضالنا ملنع إغالق املنطقة 9 ألهداف عسكرّية واستعادة أكثر 
من 21000 دومن، وحتصيل االعتراف بغالبّية القرى غير املعترف 
املستفادة  والّدروس  نضالنا  استراتيجّيات  ولتكْن  اجلليل.  في  بها 

من جتربتنا الّتاريخّية معيارًا لنضالنا في الّسنوات القادمة. 
على  تقتصر  ال  أن  يجب  االستعدادات  أّن  «مساواة»  مرَكز  وأّكــد 
إعالن اإلضراب وإغالق املدارس واملجالس احمللّية، وإّمنا علينا تعزيز 
املعرفة وفهم نضالنا من قبل غالبّية مرّكبات مجتمعنا. ودعا املرَكز 
إلى التعّلم من جتارب «جلنة الدفاع عن األراضي» و«جلنة األربعني» 
التي جنحت في مواجهة املصادرة في اجلليل، وحصلت على اعتراف 
بغالبّية القرى غير املعترف بها في الّشمال. وقال مرَكز «مساواة»: 
ــدارس  وامل اجلامعات  في  الّتدريس  ّية  الّنضال جناحاتنا  «تستحّق 
ّية والّنوادي، ويجب عدم اختزال يوم األرض في إضراب ومظاهرة  العرب
وإحياء ذكرى، خصوًصا أّننا نواجه حملة شرسة في الّنقب وضد حّقنا 

في الّتخطيط والبناء».
وجمعّية  الطيرة  بلدّية  مع  بالّتعاون  ”مساواة“،  مرَكز  وسينّظم 
”انتماء وعطاء“ و“امللتقى الثقافي“، يوم اخلميس، املوافق 24 آذار، 
ندوة، احتفاًء بإصدار النسخة الثانية من كتاب ”يوم األرض: تاريخ 
وذلك  ”مساواة“؛  مرَكز  إصدار  من  وهو  تذكارّي“،  ونصب  ونضال 
بعد افتتاح معرض صور ونصب تذكارّي متجّول. وسيستمّر املعرض 
حّتى 30.3.2016، ثّم سُينقل إلى قصر الثقافة في رام الله حيث 

سيتّم االحتفاء بفعالّيات يوم األرض.
ويصدر مرَكز «مساواة» لهذه املناسبة نسخة ثانية من كتاب «يوم 
األرض: تاريخ ونضال ونصب تذكاري» من أجل توزيعه وعرضه خالل 
فعالّيات إحياء ذكرى يوم األرض. الكتاب مبني من قسمني، األّول 
مقاالت  على  القسم  هذا  ويحتوي  األرض،  يوم  لقصة  «النص»  هو 
ومدير  األراضــي)،  الدفاع عن  جلنة  للقّس شحادة شحادة (سكرتير 
مرَكز «مساواة» جعفر فرح، وفصل من الكتاب األسود (الّصادر عن 
جلنة الّدفاع عن األراضي في أعقاب يوم األرض عام 1976)، كما 
يشمل شهادات هاّمة من أحداث ووقائع تاريخّية، ووثيقة يسرائيل 
كينغ، ومقاالت حول معرض الصور لكّل من طال بن تسفي، كانزة 
املعرض، بُعنوان «قّصة يوم األرض: يوم األرض في سخنني 1976-

2006»، ولسميح القاسم بُعنوان «الّدم والّتراب»، وليهوشع سوبول 
بُعنوان «من أجل  إبداع مشترك»، ولعبد عابدي  بعنوان «من أجل 
أنصاب تذكارّية»، و»اجلواب» لغرشون كنيسبل. أّما القسم الّثاني 
املسيرة  من  ونّيف  عقود  ثالثة  توّثق  صورًا  فيحوي  الكتاب،  من 
التي تقام كّل سنة لذكرى يوم األرض. وأشرف على معرض يوم االرض 
عضو ”مساواة“ شادي خليلية بالّتعاون مع طال بن تسفي، ويأتي 
ّية  هذا الّنشاط تنفيًذا لقرارات جلنة املتابعة العليا للجماهير العرب

حول توثيق ونشر الوعي حول يوم األرض.
إلى  املعنّية،  املؤّسسات  مع  بالّتعاون  ”مساواة“،  مرَكز   وسيباشر 
تنظيم فّعالّيات حول يوم األرض وقضايا الّتخطيط والبناء ومعرض 
الّصور في مواقع مختلفة. وأشار شادي خليلّية إلى أهمّية توثيق 
نضالنا وبناء أرشيف نستخدمه في تطوير آلّيات عملنا ونضالنا.

هذا وسيشارك مرَكز «مساواة» في الفّعالّيات التي ينظمها املركز 
العربّي للّتخطيط البديل، كما سيخّصص زاوية خاّصة على موقعه 

لنشر وثائق ومواّد حول يوم األرض.
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åUHO�ò q�«d*
العربية  اجلماهير  مؤسسات  كاّفة  فيه  دعا  بياًنا  «مساواة»  مرَكز  أصدر 

توسيع  إلى  وجمعّيات  ــدارس  وم محلّية  وسلطات  سياسية  أحــزاب  من 
من  االســتــفــادة  ــى  إل ــز  ــرَك امل ودعــا  ــني.  ــع األرب األرض  ليوم  الّتحضيرات 
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åUHO�ò q�«d*
لإلعالم  إسرائيل  شرطة  بلسان  الّناطقة  عّممت 
وسائل  على  بياًنا  ــُســمــري،  ال لوبا  ــّي،  الــعــرب
اإلعالم، وصلت مكاتب صحيفة «حيفا» نسخة 
الّساحل،  منطقة  شرطة  متّكنت  فيه:  جاء  عنه، 
مشتبه  ــى  إل التوّصل  مــن  ــر،  ــي األخ ــد  األح ــوم  ي
واعتقاله،  حيفا  مدينة  سّكان  من  عاًما)   17)
بّدالة  إلى  واالّتصال  الّشرطة،  إزعاج  اعتاد  ألّنه 
ُمّدعًيا  ات  ــرّ امل مئات   ،(100) املركزّية  الّشرطة 
واخلطف،  املُبرح  للّضرب  تعرّضه  وُبهتاًنا  كذًبا 

وغيرها من االّدعاءات اّلتي ال صّحة لها.

املشتبه،  مع  الّتحقيقات  من  االنتهاء  ومع  هذا 
بشروط  أُطلق سراحه  ثّم  ومن  ووالديه  ّمت حتذيره 
منه،  ــدر  ب ملا  شديد  أســف  ــدائــه  إب مع  مقّيدة، 

وخطورة ما حصل.
ــاءات  االّدع هذه  مثل  خطورة  إلى  ــارة  اإلش جتدر 
أمواًال طائلة، وتضّيع وقت  تهدر  اّلتي  الكاذبة 
وجهود الّشرطة هباًء.. مؤّكدة الُسمري أّن الّشرطة 
ستواصل فحص كّل االّدعاءات والتوّجهات اّلتي 
ــراءات  اإلج كاّفة  وفق  عملها  وتواصل  تصلها، 
ّية املُتاحة ضّد أّي ضالع في تقدمي شكوى  القانون
كاذبة أو توّجه مفبرك وملّفق بأّي قضّية كانت.

“UHO�” q�«d*
مبوكلتنا  مّست  للّتسويق  ليڤي  رامــي  ”شبكة 
الّتهم جزاًفا  للّشبكة  الّتابعني  وألصق ضّباط األمن 
بها، وشّككوا بأمانتها ومصداقّيتها دون وجه حّق، 
واّتهموها بالّسرقة وهّددوها دون أّي إثبات أو دليل، 
ما اضطرّهم في الّنهاية للّتراجع دون تقدمي االعتذار، 
مببلغ  بتعويضها  بإلزامهم  احملكمة  نطالب  ولذلك 
200 ألف شيكل، وإلزامهم كذلك بدفع كاّفة أتعاب 
في  جاء  ما  هذا   - واحملامي“  احملكمة  ومصاريف 
الّدعوى اّلتي قّدمها احملاميان زكي كمال ورميا زكي 
باسم  حيفا،  مدينة  في  العمل  محكمة  إلى  كمال 
موّكلتهما من مدينة حيفا ضّد شبكة رامي ليفي 

لألغذية.
وجاء في كتاب الدعوى ان املوظفة تعمل منذ عامني 
مدينة «نيشر»،  في  ليڤي  رامي  متجر شبكة  في 
مثاًال  وأّنها  الّنظير  منقطع  وبتفاٍن  وإخالص  بأمانة 
استدعاها  ذلك  ورغم  واملواظبة،  الّنشيطة  للعاملة 
 17/11/2014 بتاريخ  املتجر  في  األمن  ضّباط 
الّصندوق،  من  شيكل  ِمائة  مبلغ  بسرقة  واّتهموها 
قيامها  يوّثق  ڤيديو  شريط  بحوزتهم  أّنــه  مّدعني 
إلى  يدها  ــّد  مت ــي  وه فيه  تظهر  ــهــا  وأّن بالّسرقة، 
بالّتوّجه  ثّم تضعها في جيبها، وهّددوها  الّصندوق 
للّشرطة، وأضافوا أّنهم مستعّدون «لنسيان املوضوع 
بالّسرقة  اعترفت  إذا  الّشرطة  إلى  اقتيادها  وعدم 

وتركت عملها»(!)؛ لكّن املوّظفة أصرّت على براءتها 
إّنها  قائلًة  الّشرطة  باستدعاء  وطالبت ضّباط األمن 
أقوالها،  صّحة  تّتضح  كي  حتّقق  أن  للّشرطة  تريد 
مّدعني  الّشرطة  استدعاء  رفضوا  األمن  ضّباط  لكن 
متى  يعرفون  وأّنهم  ًدا،  جّي بواجبهم  يقومون  «أّنهم 

يجب استدعاء الّشرطة أوًّال».
وجاء في الئحة الّدعوى على لسان احملاميني زكي 
ورميا كمال أّن املوّظفة أبلغت ضّباط األمن أّنها سوف 
وإذا  كذًبا،  بالّسرقة  لها  اّتهامهم  للّشرطة  تشتكي 
مبوّظفة في الّشركة اّتصلت بها بعد ساعات لتبلغها 
أّن الّشبهات كانت خاِطئة وأّنه بإمكانها العودة إلى 
الّشديد  أملها  رغم  ّمت  ما  وهذا  اليوم،  غداة  العمل 
واستيائها من جرّاء التهم املُلّفقة لها، ولكن واصلوا 
مضايقتها وسؤالها بشكل مستمّر «ملاذا إًذا اّتهموك 
بالّسرقة»؛ األمر اّلذي مّس بها وبأخالقها خاّصًة أّن 
ضّباط األمن كانوا قد حّققوا معها وسألوها ما إذا 
أن  دون  من  ــة،  درزّي أم  مسيحّية  أم  مسلمة  كانت 
تكون لذلك عالقة من قريب أو بعيد مبوضوع االّتهام 

بالّسرقة بل ملجرّد املضايقة.
إلزام  احملكمة  من  كمال  زكي  رميا  احملامية  وطلبت 
ِمائتي  بقيمة  تعويضات  بدفع  ليڤي  رامي  ِشركة 
ألف شيكل، انطالًقا من كون الّشركة خرقت أبسط 
حقوق العمل وامتهنت كرامة إنسانة جاءت لتعمل 

بإخالص وجّد إلعالة أسرتها.

åUHO�ò q�«d*
العربّي،  الّتعليم  قضايا  متابعة  جلنة  عّممت 
ّية  العرب احمللّية  الّسلطات  رؤســاء  على  رسالة 
وعلى مديري أقسام ودوائر الّتربية والّتعليم في 
ّية، وعلى مديري املدارس  الّسلطات احمللّية العرب
أمور  ــيــاء  أول جلــان  وعلى  ــبــالد،  ال في  ّية  العرب

ّية، جاء فيه:   الّطّالب في املدارس العرب
ـ40  ال الّسنوّية  الّذكرى  اجلاري،  آذار  نهاية  حتّل، 
اّلذي  الّتاريخّي  اليوم  هذا  اخلالد،  األرض  ليوم 
تاريخ  في  ا  محورًيّ يوًما  وسيظّل  يزل  ولم  كان 

ّية الباقية في وطنها. اجلماهير العرب
الُعليا  املتابعة  جلنة  ــرارات  ق على  وبناًء  إّننا، 
ّية، إعالن اإلضراب العاّم  لقضايا اجلماهير العرب
وتنظيم نشاطات مركزّية في الّذكرى األربعني ليوم 
األرض اخلالد، كرسالة حتذير من خطورة الهجمة 
وقياداتها،  ّية  العرب اجلماهير  على  العنصرّية 
وأزمة األرض والّسكن وسياسة الّتمييز والقوانني 

العنصرّية ومؤامرة الّسمسرة على أراضي القرى 
املدّمرة وأراضي الّالجئني من أبناء شعبنا، ندعوكم 
ــرى الــهــاّمــة بتخصيص  ــّذك ــذه ال ــاء ه ــي ــى إح إل
ساعتني دراسّيتني على األقّل، وتنظيم فّعالّيات 
ونشاطات ثقافّية وتربوّية في املدارس واملؤّسسات 
في  القريبة  األسابيع  خالل  ّية  العرب الّتعليمّية 
بناء  أيًضا  وذلك  طّالبكم،  أجل  ومن  مدارسكم 
الّسلطات  لرؤساء  القطرّية  الّلجنة  قرارات  على 

ّية. احمللّية العرب
فإّننا  يع،  الرّب عطلة  إلى  املدارس  خروج  ولسبب 
أقرب  في  الفّعالّيات  هذه  تنظيم  إلى  ندعوكم 

فرصة ُممكنة.
وبناًء عليه، أعّدت جلنة متابعة قضايا الّتعليم 
ّية صفّية  العربّي نبذًة عن يوم األرض ومواّد وفّعال
متابعة  موقع جلنة  مرفقة، جتدونها كذلك على 
قضايا الّتعليم العربّي على شبكة ”اإلنترنت“: 
أّن  كما   .www.arab-education.org
املجال مفتوح أمام اجتهادات الهيئة الّتدريسّية.
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 WOLÝd�« Sony Mobile …œ—u²�� ¨ ôUBðö� «d²J�« W�dý  √bÐ
 WK�KÝ s�  C5 Ultra Dual b¹b'« XKÐUH�« o¹u�²Ð ¨œö³�« w�
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 “UN'« Â«b
²Ý« qON�²� “UN'« WÝbM¼ - p�– v�« W�U{« ¨“UN'UÐ

Æ…bŠ«Ë bOÐ
 w½ULÔŁ  qGA�Ë  WHŽUC�  W×¹dý  qLA¹   ÊuHð—UL��«   UH�«u�
  r−×Ð RAM    …d??�«–¨  Ghz1.7  WŽdÝË XOÐ 64  WÝbMNÐ …«uM�«
 UNFOÝuð  sJ1Ë  ¨GB16   r−×Ð  s¹e
²K�  WOKš«œ  …d�«–  ¨GB2
 mAh  W¹—UDÐ GB200  v²Š  microSD …d�«– W	UDÐ ‰öš s�
 s×ý  ÊËbÐ  5�u¹  v²Š  W�dA�«  V�Š  W¹—UD³�«  qLFðË   2¨930
  WOMIð   qLA¹ “UN'«Ë  Æu¹bO�  …b¼UA� WIO	œ  47Ë WŽUÝ v²Š Ë«
 iF³�  `L�ð  w²�«  WOMI²�«  Ultra STAMINA  ≠qL×²�«  l{Ë
  ÆW¹—UD³�« dLŽ s� b¹e¹ U� «c¼Ë ¨ÂUEM�« WOHKš w� qLFK�  UIO³D²�«
 w�  œö??³??�«  w??�  Xperia C5 Ultra Dual  o??¹u??�??²??Ð  ¡b??³??�«  -

ÊuHOKOÐ W�dý w� tI¹u�ð r²OÝ V¹d	Ë …—U²
*« XO½«u(«
 ÊuK�UÐ  d�u²�  u??¼Ë  qJOý  2150  œ—u²�*«  dF�Ð  d�u²�  “UN'«

iOÐô« Ë« œuÝô«

 Samsung Galaxy S7 oKDÔð ÊuHOKOÐ
qJOý 3499 s� Î¡«b²Ð«

 …eNł_«  o¹u�ð  ¡b??Ð  s??Ž  5??M??Łô«  Âu??¹  ÊuHOKOÐ  W�dý  XMKŽ√
 s�  S7 Edge  w��ôUłË  S7  w��ôUł  !u��UÝ  …dE²M*«
 XO½«uŠ w�Ë wwwÆpelephoneÆcoÆil  WJ³A�« l	u� ‰öš
 s� Î¡«b²Ð«  7S ?�« …eNł« ŸU³Ô²Ý ¨œö³�« ¡U×½« lOLł w� W�dA�«
 qJOý  3899  s�  Î¡«b²Ð«   S7 Edge  ?�«  …eNł«Ë  qJOý  3499
 lOLł  szUÐ“  ÊUJ�UÐ  ÆœUL²Žô«  W	UD³Ð  j�	  12  vKŽ  Ë«  «bI½
 …eNłô« vKŽ ‰uB(«Ë WJ³A�« l	u� ‰öš s� l�b�«  U�dA�«
 32 …d�«– WF�Ð ŸU³Ôð …eNłô« ¨XO³�« v²Š WO½U−�  UO�UÝ—UÐ

 Æw³¼c�« Ë« œuÝô« Ë« ¨wCH�« ÊuK�UÐ …d�u²� w¼Ë U−Oł
  qB×OÝ “U??N??'« Íd??²??A??¹ s??� ‰Ë« Ê« W??�d??A??�«  X??M??K??Ž«Ë U??L??�
 qLAð  W�“d�«  ¨W¹b¼  qJOý  1000  WLOIÐ   U−²M�  W??�“—  vKŽ
 WLOIÐ  w{«d²�ô«  l	«u�«   «—UE½  Ë«  d¹uB²K�  W�Uš   UÝbŽ
 Musix  ?�«  W�bšË  “UN'«  vKŽ  W�UH�   «uMÝ  5  ¨qJOý  600
 d³�ô«  vIOÝu*«  Âu³�«  sŽ  …—U³Ž  w¼  Musix  ?�«  ÆWM��  W¹b¼
 ¨  WOÐdŽË WOMł« WOMž« ÊuOK� s� d¦�«  rC¹ Íc�«Ë ¨œö³�«  w�
 t½« d�cÔ¹ Æ»uÝU(« Ë« ÊuHð—UL��« v�« w½Užô« qOL% sJ1Ë

 ÆÊËe
*« –UH½ v²Š U¹«bN�« l¹“uð r²OÝ
 W�dý w� UNðU�eK²��Ë …eNł_« r�	 …d¹b� ¨s¹UDAÐ« XO½Ë—
 dA³ð w��ôUł WŽuL−� s� …b¹b'« …eNłô« “∫X�U	 ÊuHOKOÐ
 ‚UAŽ ¨r�UF�«  ‰Ëœ w� s¹dO¦J�«  ÂUL²¼«  dO¦ðË b¹bł rOLB²Ð
 s�  l²L²�«Ë  W�dA�«  w�   …e??N??łô«  b¹b&  rNMJ1  w��ôU'«
 ŸdÝô« lÐ«d�« qO'« WJ³ý w� qC�ô« X½d²½ô« `HBð WÐd&

 Æ“œö³�« w�
 WJ³ý ÷d??F??ð ¨…b???¹b???'« …e??N??łô« l??O??Ð WOKLŽ w??� ¡b??³??�« l??�
 U¼—UÞ«  w�  ¨W¹dG� Trade≠ In  WKLŠ szUÐe�«  vKŽ ÊuHOKOÐ
 ÍbI½ ŸUł—« vKŽ W�dý Í« s� U1b	 «“UNł bOF¹ s� q� qB×¹

Æ…b¹b'« …eNłô« ¡«dA� qJOý 1700 v²Š
 Æ W�dA�« XO½«uŠ w�Ë l	u*« w� qO�UH²�«

 WOLÝd�« Sony Mobile …œ—u²�� ¨ ôUBðö� «d²J�« W�dý  √bÐ

  C5 Ultra Dual XOKÐU� o¹u�²Ð ¡b³�«
 Sony Mobile XOÐ s�  Xperia

2016  ‰“UM*«  b¹b&Ë rO�d²�«  rÝu� `²²Hð —u³LÞ W�dý
œö³�« ¡U×½« q� w� ‰eM*« v²Š rOLBð ∫W�bš —u³LÞ oKDð …d� ‰Ëô

 ¨—u³LÞ  W�dý  w�  WO−Oð«d²Ýô«  UN²LN�  s�  ¡e−�
 ÊËbÐË …œu'« WO�UŽ  ̈…d�u²� ¨WK�Uý ‰uKŠ ¡UDŽ≈Ë
 W�U)«  W??�b??)«  Âu??O??�«  W??�d??A??�«  oKDÔð  ¨‰“U??M??ð  Í«
 h²
�Ë  wMN�  rLB�  Æ“XO³�«  v²Š  ÊuLLB�”
 t� ÂbI¹ ¨ «b??K??³??�« q??� w??� ¨Êu??Ðe??�« XOÐ v??�« qBOÝ
 XO³�«  rOLBð w� tLKŠ oI×¹Ë WOB
ý …—UA²Ý«
 Æ“XO³�«  W??ŠU??�??�  V??�??ŠË  wB
A�«  t???	Ë–  V??�??Š
 WŽUÝ  Êu??Ðe??�«  `M9  “‰eM*«  v²Š  rOLBð”  W�bš
 h²
�Ë wMN� rLB� l� XO³�« w� WOMN� …—UA²Ý«
 ©W�UC*«  W³¹dC�«  qLA¹  ôfl®qJOý  250  qÐUI�
 qJOý  150  WLOIÐ  WLO�	  –  W??�U??š  …e??O??�  qLA¹Ë

Æ WK�U� W�dG� —u³LÞ  U½U¼œ ¡«dA�
∫…b¹bł WO−Oð«d²Ý«

 d¦�« cM� —u³LÞ W�dý qLŽ WFOKÞ w� rOLB²�« r�UŽ
 ‚u��« w� …œU¹d�« vKŽ ÿUH(« qł« s� ÆU Î�UŽ 80 s�
 —u³LÞ oKDÔð  ¨ÂUF� X�«œ WO−Oð«d²Ý« …uDš bFÐ ¨
 —u³LÞ W�dý ‰u×²ð U¼—UÞ« w� b¹bł WO−Oð«d²Ý«
 d�uðË wDFð W�dý v??�«  …b???z«—   U??½U??¼œ  W�dý s??�
 f�U� ‰«u	« V�Š Æ¡UM³�« WOKLŽ ¡UN½ô WK�Uý ‰uKŠ
 u¼ dOOG²�«  ÊU�  —u³LÞ W�dý ÂUŽ d¹b� ¨nOOð—UÝ
 ¨pKN²�LK�  WK�Uý  ‰uKŠ  dO�uð  w�  W³žd�«  W−O²½
 b¹b& vKŽ tðbŽU�� ¨‰“UMð Í« ÊËœ …œu'« WO�UŽ
 «c¼  q�  ÆWO�ULł  d¦�«Ë  qC�«  v�«  UNK¹u%Ë  ‰“UM*«
 5JKN²�*« Y×³¹ WIOI(« w� t½« ¨ UMLN� oKDM� s�
 ¨bŠ«Ë ÊUJ� w�  U−²M� jI� fO�Ë WK�Uý ‰uKŠ sŽ
 ¨qC�«  ¡U??M??³??�«  WOKLŽ  ÊuJ²�  W??F??łU??½Ë  W??O??�–  ‰u??K??Š
 sŽ ‰“U??M??²??�« ÊËb???Ð ¨d??¦??�« W??L??L??B??�Ë q??N??Ý« ¨Ÿd????Ý«
 ‰uK(« v�« ‰UI²½ô« “Æ“…œu'« WO�UŽË WM�¬ W−O²½
 ¨f³ł  ¨rO�dð  ®  ‰e??M??*«  rO�d²�Ë  b¹b−²�  WK�UA�«
 …dO³�  WO�öŽ«  …u??D??š  w??�  o�«dOÝ  ©U??¼d??O??žË  dOł
 b¹b'« —UFA�« X% qJOý 5¹ö� …dAŽ —UL¦²ÝUÐ

Æ“—u³LÞ jI� w²OÐ w� ”
°—u³LÞ jI� w²OÐ w�

 o¹u�²�«  d¹b� VzU½ ¨s¹UDýb�už w½u�d¹ wKOŠ«—
 eOL²¹  Íc�«  ¨  w�U(« U½dBŽ w� “∫X�U	  —u³LÞ w�
 ¨  WO½U�½ô«  W??¹«b??Ð  cM�  Ÿd???Ýô«   «dOOG²�«  …dOðuÐ
  «uMÝ  cM�  …œułu*«  …dO³J�«   U�dA�«   vKŽ  V−¹
 vKŽ  U?? Î�U??Ž  80  ???Ð  qH²%  w??²??�«  ¨  —u³LÞ  q¦�  …dO³�
 UN�H½  WLzö*  Ã–uLM�«  Y¹b%Ë  dOG²�«  ¨UN�OÝQð

 WŠU²�  W??�d??F??*«  UMEŠ  s�(  Æ…d??O??G??²??*«  W¾O³�«  l??�
 UÞ«d
½«  d¦�«  pKN²�*«  `??³??�√Ë  lOL−K�  …d�u²�Ë
 Í«  s�  d¦�√  ÂuO�«  ÊuJKN²�*«  b¹d¹  Æ«—u??D??ð  d¦�«Ë
 …œu'« vKŽ ÊuKB×¹ rN½« s� b�Q²�«Ë ¨vC� X	Ë
 w²�«  ‰«u???�ô«  qÐUI�   U−²M*«  w??�  WO�UF�«  WLOI�«Ë
 r�UŽ vKŽ UC¹« o³DMð  «dOOG²�« Ác¼” Æ“UN½uF�b¹
 5JKN²�*« l�  UŁœU×� s� ¨¡UM³�«  œ«u�Ë  U½U¼b�«
 W½U²�Ë Z??zU??²??½ w??� W??I??¦??�« Ê« ¨—u??³??L??Þ w??� U??M??� 5??³??ð
 Æ pKN²�LK� WLN*«  «eO*« w¼ ¨…d²� ‰uÞô  U−²M*«
 …œuł ‰uŠ —Ëbð WMOF� W�bš Ë« 5F�  Z²M� —UO²š«
 W??¹ƒ—  ÆUMðUOŠ  …œu??ł  5�%  vKŽ  t??ð—b??	Ë  ¨Z²M*«
 sJ��«  W¾OÐ  d¹uD²�  UNMzUÐ“  …bŽU��  w??¼  —u³LÞ
 b	 ÆWO�ULł d¦�«Ë …œu'« WO�UŽ W¾OÐ v�« UNK¹u%Ë
 ¡ËbN�« vKŽ ÿUH×K�  uBK� ‰“UŽ f³ł —«bł ÊuJ¹
 Â«b
²Ý« Ë«  ¨nOEM²�«  qNÝ ¨ÂËUI� ¡öÞ ¨XO³�«  w�
 ÂbIð —u³LÞ ÆW�dG�« Ê«—bł dNE� dOGO� Êu� dŁR�
 …œu'« WO�UŽ ¨WK�U�Ë WK�Uý ‰uKŠ WK�KÝ UNMzUÐe�
 WDO;« W¾O³�« d¹uDð w� rNðbŽU�*  ‰“UMð Í« ÊËbÐ

Æ“rNÐ

“UHO�” q�«d*
”رمبام“،  مستشفى  إلى  املتطوّعني  عشرات  وصل 
اخلير  أعمال  من  مبجموعة  للمشاركة  األسبوع،  هذا 

التطوعّية. 
ـــزوّار  ل الّتوضيحّية  ــرات  ــش ــّن ال ــون  املــتــطــوّع ووزّع 
املستشفى حول أهمّية القيام بأعمال اخلير، والتبرّع 
صنعها  حاجّيات  وبيع  باألعضاء،  والتبرّع  بالّدم، 
املصابون بأمراض نفسّية. وكذلك إقامة نقاط إرشادّية 
واإلرشاد  الّدمّية،  بواسطة  ّية  األول اإلسعافات  لتقدمي 

في مجال الّتغذية الصحّية وحتاشي اإلصابة بضغط 
الّدم، وغيرها.

في  العالجّية  األقــســام  من  ــدًدا  ع املتطوّعون  وزار 
وكان  باملسّنني،  العناية  أقسام  مثل  املستشفى، 
بضمن هؤالء املتطوّعني طّالب مدرسة عفو فاعور من 
شعب وطّالب ثانوّيات من شفاعمرو و«كريات يام»، 
اّلذين وزّعوا احللوى على املرضى. وشاركت مجموعة 
فتيات طالبات ملوضوع الّتجميل في ثانوّية ”كريات 
بيالك“ وقّدمن خدمات الّتجميل للّنساء في أقسام 

الّنساء والوالدة واألورام.

“UHO�” q�«d*
استحسان  ملدى  استطالًعا  الّصّحة  وزارة  أجرت 
اجلمهور خلدمات أقسام الّطوارئ في مستشفيات 
البالد، واحتّل طوارئ األوالد (روت) في مستشفى 
”رمبام“ املرتبة األولى، وحظي باستحسان 85% 

من املستطلعني. 
الّطّبي  املركز  في  (روت)  األوالد  وكان مستشفى 
اِخلدمات  ويقّدم  عامني،  قبل  أقيم  قد  ”رمبام“ 
األوالد  على  يسّهل  مــا  مريحة،  ــروف  ظ وســط 
إلى  وحتويلهم  املرضى  استقبال  اء  واألطّب واألهل 

كاّفة األقسام العالجّية.

في  العام  الّطوارئ  قسم  إلى  االستطالع  وتطرّق 
بني  مرموقة  مكانة  اآلخــر  هو  واحتّل  ”رمبام“، 

أقسام الّطوارئ في مستشفيات البالد. 
عّدة  اّتخذت  اإلدارة  أّن  ”رمبام“  إدارة  من  وجاء 
تدابير وإجراءات من شأنها حتسني اِخلدمات اّلتي 
كتعيني  للمرضى،  ملحوظ  بشكل  تقدميها  يتّم 
الّدكتور عزيز دراوشة مديرًا جديًدا لقسم الّطوارئ، 
حيث كان قد شَغل منصب مدير قسم الّطوارئ 
كارم“  عــني   – ”هداسا  مستشفى  ــي  ف ــعــام  ال

(القدس)، بشكل ناجح وناجع.
©wM|œd| Ê«dO� ∫d|uB�®
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2016 —«–¬ 18 WFL'« 30

  U�b)« s� WŽuL−� oKDÔð ‰u½uÝ
5¼eM²LK�  W???�U???)«   U??−??²??M??*«Ë

 WOKzUF�«   U??¼e??M??�«  r??Ýu??�Ë l??O??Ðd??�«  qB� »«d??²??�«  l??�
  U−²M*«Ë  U�b)« s� WŽuL−� ‰u½uÝ  W�dý XIKÞ«
 Âu¹ bI ÒŽ  wH×� d9R� ‰öš s� ¨5¼eM²LK�  W�U)«

 Æ¡UFÐ—ô«
 rN²KŠ— ‰öš 5I�«d*«Ë ozU	�UÐ r²Nð ‰u½uÝ W�dý
 s¹eMÐ   l??�  œu??�u??�U??Ð  dO�u²�«  rN×M�  v??�«  W??�U??{ôU??Ð  ¨
 w²�«Ë  ‘U??F??²??½ô«   UD×�  rN�  d??�u??ð  wN�  ¨95b�uł
 XO½«uŠ w� ÆMolinari  W�dý s� …dšU� …uN� ÂbIð
  U³łË  ¡«d??ý   s¹d�U	*«  ÊUJ�UÐ  ‘UF²½ö�  ‰u½uÝ
 w�Ë ÆWKŠd�« bFÐ v²Š Ë« q³� UN�ËUM²� …dšU� WO�UD¹«
 WH�Ë ÊËbÐ W¹Ëœ« vKŽ —u¦F�« rJMJLO� r²−²Š« ‰UŠ
 Ê« ‰u½uÝ W�dý d	¹ Êü«Ë ÆW�bOB�«  U−²M�Ë WO³Þ
 r�UŽ w�  UIO³D²�« dš¬Ë rOO
²�« Â«“u� rJOKŽ ÷dFð

ÆÍuOK)«

∫…dšU� WO�UD¹« …uN�
 n�u²�UÐ  rJ×BM½  ¨WK¹uÞ  …dH	�  ÊuDD
ð  r²M�  «–«
  UD×�  —Ëœ  w??ðQ??¹  U??M??¼Ë  ¨‘U???F???²???½ô«Ë  W??Š«d??²??Ýö??�
 ÷d??G??�«  «c??N??�  ÆW??Š«d??²??Ýô«  v??K??Ž  rJðbŽU	*  ‰u??½u??Ý
 ¨…dšU�  …uNIÐ  l²L²�«  ‰u??½u??Ý  W�dý  rJOKŽ  ÷dFð
 …œu??'«   «–  Molinari  …uN�  »u³Š  s??�  WŽuMB�
 ¡«dý rMJ1 UL� ¨r�U�« …uNI�« »u³Š s×Þ r²¹ ÆWO�UF�«
 w� uMOAðuÐUJ�« Ë« uÝd³Ýô« dOC×²� …uNI�« ’«d�«
 qJOý  14.90  dF	Ð  ¨WO²O³�«  …uNI�«  dOC%  WM�U�

Æ…uNI�« WM�U� rzöð w²�«Ë ’«d�« 10 W�“d�
∫WKzUF�« qJ� WO�UD¹«  U³łË

 WKŠd�«  nB²M�  w??�  …Q−�  Ÿu??'U??Ð  rJ�UHÞ«  dFý  «–«

 ‘UF²½ô« XO½«uŠ w� WF¹dÝ  U³łuÐ l²L²�« rJMJ1
 …e??¼U??ł U??²??ÝU??Ð s???Ž …—U???³???Ž w???¼ w???²???�«Ë ¨W???D???;« w???�
 w�UD¹ô« a³D*« s� W¹bOKI²�«   UDK	�« s� WŽuL−�Ë
 0.5 WF	Ð UÐËdA� qLA¹ Íc�«Ë ® 24.90 ’Uš dF	Ð
 w²ÝU³O²½«  ∫U²ÝUÐ Ÿ«u½«  4  —UO²š« rJMJ1 Æ©W¹b¼ d²�
 W½uJ*«  «eOM�U�  U²ÝUÐ  ¨Ê«eO�—U³�«  WM³łË —UC)« l�
 ¨u²	O³�«Ë  …—Ëb??M??³??�«  WBK�  ¨w??K??I??*«  ÊU??$–U??³??�«  s??�
 U²ÝUÐË ÊU³łô« l� U²ÝUÐË ¨Êu²¹e�«Ë Ê«uIAI�« WM³ł

 ÆÃUłb�« l�

∫WK�U� WKŠd� rOO
²�« Â“«u�
 XO½«uŠ ËeG¹ …dOšô«  «uM	�« w�  √bÐ rOO
²�« ÂuNH�
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“UHO�” q�«d*
الفّنان أسامة مصري، مؤّخرًا، في فيلمني  شارك 
”الفرقة  بُعنوان  األّول  كوميدّيني؛  سينمائّيني 
األخيرة في لبنان“، حيث قام بدور إمام شيعّي 
ـ”حزب الله“، والفيلم من إخراج: بن بيخر،  تابع ل

سيناريو: إيتسيك كريحلي وأوري هليڤي.
اخلامت»،  «رحلة  بُعنوان  فهو  الّثاني  الفيلم  أّما 
أريك  أيًضا كوميدّي، من سيناريو وإخراج:  وهو 
أسامة  ــام  ق حيث  هـــراري.  ــي  ومــات لوبتسكي 
يافا  ــي  ف ــرن  الــف صاحب  دور  بتمثيل  مصري 

«أبو العافية».
ا،  ّيً حال مصري،  أسامة  يقوم  أخــرى،  ناحية  من 
بتصوير العديد من احللقات لقناته اجلديدة على 
ـ «يوتيوب»، بُعنوان «كان يا ما كان مع أسامة  ال
الّسطور،  هذه  كتابة  حّتى  صــوّر  وقد  مصري»، 
وفي  نحف  قرية  في  حلقة،   (20) يقارب  ما 

مدينة حيفا.
في  باالشتراك  مصري،  يقوم  نفسه،  الوقت  في 
تصوير حلقات أخرى مع «فوزي موزي وتوتي» لقناة 
ـ”يوتيوب»، واّلتي تالقي رواًجا منقطع الّنظير. ال
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“UHO�” q�«d*
يحتفل البهائيون، يوم االثنني املُقبل، 21/3/2016 
اليوم  يصادف  واّلذي  (نيروز)،  ّية  البهائ الّسنة  برأس 

األّول من فصل الربيع. 
جديًدا“،  ”يوًما  بالفارسّية  ”نيروز“  كلمة  وتعني 
شهر  انتهاء  بعد  العيد  بهذا  البهائّيون  ويحتفل 

الصيام ”عال“.

يذكر أّن تقومي البهائيني مبني من 19 شهرًا ويتأّلف 
 19 للعدد  إّن  حيث  يوًما،   19 من  منه  شهر  كّل 
البهائّيني، إذ يدّل على  معًنى دينّي وتاريخّي لدى 
”قبة  القّبة  حتت  املدفون  الباب   – الّديانة  مؤّسس 
املؤمنني  من   18 ـــ  وال حيفا،  في  املتواجدة  عباس“ 

األوائل في الديانة. 
ّية في حيفا وعّكا ستكون  ويذكر أّن احلدائق البهائ

مغلقة في 21 آذار .

Êu KH� 	 � Êu ÒO zU N 
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¢UHO�¢ q�«d*
ــت  ــي ـــري "ب ـــي يـــقـــّدم غـــال
الّتصوير  وقسم  الكرمة" 
معرًِضا  "بتسلئيل"  ــي  ف
مشترًكا في غاليري "بيت 
تعرض  ــث  ــي ح ــة"،  ــرم ــك ال
ــال تــواجــه  ــم ـــّدة أع ــيــه ع ف
االحتكارّية  الّتوّجهات  تلك 
والّتفكير املُنغلق/“املُرّبع“، 

حول أسئلة الُهوّية في احلّيز القومّي في دولة إسرائيل. 
وما املعرِض إّال فصل إضافّي في سيرورة أكادميّية طويلة األمد في قسم 
ّية ُملقاة  الّتصوير في ”بتسلئيل“، ِعمادها تصوّر مفاده أّن هناك مسؤول
عقائد  فرض  ضّد  الّتفكير/العمل  تطوير  لهدف  املُصوّرين  عاتق  على 

تصبغ ”اآلخر“ بصبغة ذلك اّلذي جتدر محاربته. 
خالل  من  املسائل  بهذه  القسم  عني  األخيرة،  األكادميّية  الّسنة  فخالل 
من  عدد  إسرائيل  في  ”املُختلطة“.  املدن  مفهوم  بشأن  ُمتواصل  حوار 
عّدة  املعرض  يحوي  اجلدلّي، حيث  الّتعريف  هذا  تندرج حتت  اّلتي  املُُدن 
أعمال وموضوعات مثيرة وهاّمة، منها: املواجهة بني إسرائيل واملُمارسات 
أصبحت  اّلتي  الّنخيل  أشجار  احلاضر؛  في  تطّبقها  التي  االستعمارّية 
ا، ورغم ذلك يكثرون من زراعتها في اجلاّدات املدينّية  ّيً عنصرًا استشراق
في مدن املركز في إسرائيل؛ تظهر، أيًضا، في صور نويا فرانكو، احلركة 
ا عن األصل؛  ّيً الرّمزّية من الّشرق إلى الّشرق التي تبتعد أكثر فأكثر عمل

حّي وادي اِجلمال احليفاوّي وغيرها من املوضوعات.
يوم  وسيغلق   ،2016 آذار   18 اجلُمعة،  اليوم  املعرض  افتتاح  سيتّم 
الّسبت في 30 نيسان 2016؛ ويشرف على أمانة املعرِض: د. دور ِغز 

وياعيال حازوت.

“UHO�” q�«d*
أقيم يوم االثنني املاضي، 14 آذار 2016، الّلقاء األّول من دورة ”فّن اخلّط 
ّي“ في جمعّية  العربّي“ مع اخلّطاط أحمد زعبي ضمن ”تدريبات عمل فّن

ّية. الّثقافة العرب
ا، ثالث ساعات لكّل  الّدورة اّلتي ستستمّر على مدار 15 لقاًء أسبوعّيً
لقاء، سترتكز على تعليم تاريخ اخلّط العربّي، أنواعه ومدارسه، تقنّيات 
ّية، وتضّم 15 مشارًكا ومشاركة من مصّممني/ اخلّط والّتيبوغرافيا العرب

ات وفّنانني/ات في مختلف مجاالت الفّنون والّصناعات اإلبداعّية.
اخلّط  أهمّية  على  الّتأكيد  منطلق  من  العربّي“  اخلّط  ”فّن  دورة  جاءت   
االستخدام  ولتحسني  ّية،  العرب الّثقافة  في  ّي حضارّي  فّن كمرّكب  العربّي 
اخلاطئ للخّط العربّي في مجال الفنون الّتصميمّية املختلفة، خاّصة في 

ظّل احلضور الّطاغي للّتكنولوجيا على هذه املجاالت. 
حول  شوفاني،  أمل  ّي“،  فّن عمل  ”تدريبات  قسم  مرّكزة  مع  حديث  في 
الّدورة، أهمّيتها، والّتفاعل الكبير معها، قالت: ”جاءت هذه الّدورة في 
مرّكباتها،  ّية بكل  العرب الّثقافّية  الُهوّية  املستمرة لطمس  ظّل احملاوالت 
والّتفاعل الكبير معها نابع باألساس من احلاجة لها ومن الّنقص في مثل 
هذه الّدورات واحلاجة ملعرفة أسس اخلّط العربّي كمركب أساسي في ُهوّيتنا، 
حيث تكمن أهمّيتها أيًضا بكونها دورة عملّية تطبيقّية وليست نظرّية 
فقط، مما تساهم بتوفير املعرفة وكذلك القدرة على تطبيقها في املجاالت 

ّية التي يعمل فيها املشاركون واملشاركات في الّدورة“.  الفّن
ّية، هو  من اجلدير بالّذكر أّن مشروع ”عمل فّني“ في جمعّية الّثقافة العرب
الّتعاون وصندوق ”األصفري“، وُيّنّفذ  بدعم من االّحتاد األوروبّي ومؤّسسة 
إلى  النقب، يهدف  الرّملة وكلّية مركز  في  ”إطار“  بالّشراكة مع جمعّية 
الفلسطينّي  الّثقافّي  القطاع  والعاملني في  الفّنانني  حتسني ظروف عمل 
بالداخل، وذلك من خالل تنظيم تدريبات لبناء القدرات في مجاالت فنّية 
ووكالة  الفنّية  املنتجات  لتسويق  إلكترونّي  موقع  وبناء  وإدارّية،  وثقافّية 
ا  ًي لتمثيل الفّنانني وترويجهم والّتشبيك مع مؤّسسات ومهرجات فنّية عرب

وعاملًيا.  
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“UHO�” q�«d*
الّنائب  برئاسة  اجلندرّية،  واملساواة  املرأة  مكانة  جلنة  عقدت 
مبوضوع  ــعــاء)  (األرب اليوم  جلسة  سليمان،   - توما  عايدة 
”الّتوظيف املتساوي واملتنوّع في وزارة القضاء“ وذلك مبشاركة 

السيدة إمي باملور، املديرة العامة لوزارة القضاء. 
عّبرت رئيسة اجللسة في بداية اجللسة عن قلقها من انعدام 
املساواة في التشغيل في وزارات احلكومة، حّيث أشارت إلى 
أّن املساواة في متثيل الّنساء واملواطنني العرب أمر أساسّي، 
جميع  وأمام  كثب  عن  الّالئق  الّتمثيل  قضّية  تتابع  وأّنها 

اجلهات املسؤولة عن تطبيقه، مبا يشمل املساواة في األجر. 
كما شارك في اجللسة الّنائب أسامة السعدي اّلذي أشار إلى 
قسم  في  للعرب  املخّصصة  امللكات  من  املزيد  فتح  ضــرورة 
االلتماسات، والّنائب دوف حنني اّلذي أّكد على ضرورة أن يتّم 
االستثمار في العمل أمام اجلمهور من أجل تخّطي العوائق 

القائمة في تشغيل وتوظيف الّنساء واملواطنني العرب.
قالت باملور املديرة العاّمة لوزارة القضاء، إّن ”الّتغيير يبدأ 
املهّمة  قبلت  قد  القضاء  وزارة  إّن  املوقف.  وفهم  حتليل  في 
وأنتجنا هذا الّتقرير حول الّتنوّع في طواقمنا. فقط بعد أن 
قمنا بهذا املسح نستطيع االلتزام بالّتغيير وآمل أن نعرض 

العام املقبل استمرارًا في هذا االرتفاع اإليجابّي“.
الّلجنة  ــيــســة  رئ قــالــت  ــســة،  اجلــل لــنــقــاش  اختتامها  ــي  ف
هذا  في  جهودكم  ”أثّمن  سليمان   - توما  عايدة  الّنائب 
األخــرى  ــوزارات  ــال ب يجدر  ــوذج  من هنا  أمامنا  يظهر  املجال. 
تتواصل  أن  وآمل  الّالئق،  الّتمثيل  مجال  في  به  االحتذاء 
احملاكم  أّن  مبا  الّالئق.  الّتمثيل  حتقيق  حّتى  الوجهة  هذه 
أيًضا  سنقوم  عاّمة،  كمديرة  صالحّياتك  ضمن  من  ليست 
هناك.  الّالئق  الّتمثيل  موضوع  في  القضاء  لوزيرة  بالّتوّجه 
اّلذي  منوذجكم  دراسة  الّدولة  خدمات  مفوضّية  على  أقترح 
الّدفع  ُميكن   – ــواعــي  ال ــرار  ــق وال اإلرادة  بــوجــود  ــه  أّن يثبت 

بعجلة الّتغيير“. 
ــة، حيث  ــّي ــوض ــف امل ـــرّك  الــّلــجــنــة حت تنتظر  ــن  ل ـــك،  ذل ــع  م
آلّيات  تطوير  سبل  ــة  ودراس ـــوزارات  ال باقي  بدعوة  سنقوم 
قضّية تعالج  ُمعلنة  ــرامــج  ب وضــع  فــي  الــّتــحــرّك  لدفعهم 

الّتمثيل الّالئق“.

H a i f a net
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تدريب  من  ّية  الّنهائ املرحلة   ،2016 آذار   15 املاضي،  الّثالثاء  يوم  اختتمت 
مشروعها  ضمن  العربّية  الّثقافة  جمعّية  نّظمته  والذي  املبادرون»،  «املبدعون 
ّية  ّي» بالتعاون مع املجلس البريطانّي وNESTA (مؤّسسة بريطان «عمل فّن
ّية بلغت  للعلوم، التكنولوجيا والفنون)، من خالل أمسية وُزعت فيها منح مال
ّية إبداعّية  قيمتها مجتمعة 10 آالف جنيه إسترلينّي، على أربع مبادرات فّن

عمل أصحابها على تطويرها خالل مراحل الّتدريب.
وأليكس  برغوثي،  إياد  ّية،  العرب الّثقافة  جمعّية  مدير  بحضور  املنح  وُزّعــت 
في  املشاريع  ومنّسقة  البريطانّي،  املجلس  «بيراكس»   برنامج  مديرة  بروكس، 
من  ومجموعة  فنّي»  وطاقم مشروع «عمل  يعقوب،  منار  البريطانّي،  املجلس 
نتائج  أُعلن عن  املبادرون»، حيث  تدريب «املبدعون  في  واملشاركات  املشاركني 
نسرين  كالّتالي:  جاءت  وقد  والفائزات،  الفائزين  اختارت  التي  الّتحكيم  جلنة 

إنانا  املكان األول،  جبارة في 
الثاني،  املــكــان  ــي  ف جريس 
وتقاسم املكان الثالث كّل من 

مرام قبالوي ومحّمد غّنام.
 oO³Dð ∫v�Ë_« …—œU³*«
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ــن الــفــائــزيــن  ــــالن ع ــع اإلع م
ــح، حتــدث  ــن ــامل والـــفـــائـــزات ب
عن  باختصار  منهم/ن  كــّل 
املعاجلة  مع  بداية  مبادرته/ا، 
باحلركة نسرين جبارة، والتي 
تطوير  مشروع  على  تعمل 
موّجه  الّذكّي  للهاتف  تطبيق 

بالعالم، بشكل تفاعلّي، من أجيال 3 إلى 6  العرب في كّل مكان  لألطفال 
بإمكان األطفال استخدامها بشكل فردّي أو مبساعدة أهاليهم  سنوات، حيث 
أو معاجلني ومعاجلات باحلركة. يحتوي الّتطبيق على مضامني من عالم العالج 

ا وجسدًيا.  باحلركة والتي تساهم في تطوير الطفل حسّيً
وقالت جبارة: «عندما وصلت إلى املرحلة األولى من الّتدريب، كانت هناك فكرة 
أولى للمشروع، جاءت من عاملي املهنّي كمعاجلة باحلركة، لكن خالل كّل مراحل 
الّتدريب اكتسبت عملًيا كيف ميكن أن أطوّر فكرتي لتصبح مشروًعا بكافة 
مركباته، خاصة املادّية منها والتي لم يكن عندي أي معرفة فيه. ومع كل مراحل 
الّتدريب تطورت الفكرة إلى مشروع متكامل، فيها مضامني العالج باحلركة مترّر 

بشكل تفاعلّي وكذلك ُتربط بالوسائل احلديثة اليوم». 
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في املكان الّثانّي، حصلت املهندسة إنانا جريس على املنحة ملشروعها، والتي 
تعمل فيه على إحضار فّن الّتطريز الفالحّي الفلسطينّي إلى منتجات معاصرة 
من مواد متنوعة، مثل املعادن، من خالل تقنيات اإلنتاج احلديثة. حيث ترى 
بكل  الناس،  بيوت  في  اليوم  حاضرًا  يكون  أن  قادر  العريق  املــوروث  هذا  بأن 
مكان بالعالم، سواء في بناء البيوت أو الّتصميم الّداخلي لها أو األثاث، وفًقا 

الحتياجاتهم ولكن بصورة معاصرة. 
عصرنا  مع  الّثقافّي  موروثنا  بدمج  الفكرة  «تكمن  إنانا:  قالت  حديثها،  في 

احلاضر، املشروع يحمل مقولة بأن فننا جميل، وبإمكانه أن يصل إلى كل العالم 
بصور متنوعة وحديثة ويناسب احتياجات العصر، فممكن أن يقتني شخص 
من الّصني ألحد املنتجات وبالتالي يتعرف إلى تراث الّتطريز الفلسطينّي من 

خاللها». 
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مشروع  قبالوي.  ومرام  غّنام  محّمد  من  كّل  املنحة  تقاسم  الّثالث،  املكان  في 
املصوّر محمد غّنام هو مشروع سينما متنقلة حتمل اسم «سينما الّناظر»، وهي 
سينما تاريخّية في حيفا التحتا. ومن خالل مشروع، يسعى غّنام إلى إعادة 
ّية، إمنا كفكرة، وذلك من خالل سيارة  الّسينما، ليس كمساحة فيزيائ إحياء 
سينما متنقلة في حيفا وبني املدن والقرى املتنوعة، حيث يهدف املشروع للوصول 

إلى املناطق املهمشة وكشف جمهورها إلى الّسينما ومضامينها وصّناعها. 
بدأ  «عندما  غّنام:  قال  حديثه،  في 
ــة فكرة  ــدي أي ــم تكن ل ل ــّتــدريــب،  ال
ّي أن يكون له  كيف ميكن ملشروٍع فّن
مردود مالّي، إال أن الّتدريب أعطاني 
األدوات واآلليات بتحويله إلى مشروع 
ّي قادر على أن يرصد مقابل مالّي  فّن

لضمان استدامته». 
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مرام قبالوي، فمشروعها يحمل  أما 
لتعليم رقص  أندلس  االسم «مدرسة 
الفالمنكو وثقافته»، وهو مشروع جاء 
فالمنكو،  ومعلمة  راقصة  كونها  من 
هذه  نقل  على  تعمل  أن  وأرادت 
الّثقافة من خالل مدرسة تعّلم الرقص 
وكذلك توفر معلومات عن ثقافة الفالمنكو بكاّفة مركباته وعن عالقتها مع 
ّية. وتقول قبالوي: «التدريب منح لي فرصة حتويل فكرتي من حلم  الّثقافة العرب
إلى حقيقة، وأن أرى هذه احلقيقة، وكيف ميكن للفّن أن يتحّول إلى مصدر رزٍق. 
هذا الّتدريب أعطاني أدوات لربط الفّن باجلانب االقتصادّي، ولبلورة مشروعي 
بشكل أوضح. هدفي أن أصل إلى مناطق أخرى غير حيفا، وقد بدأت بالعمل 
على املوضوع.. أضف إلى حلمي بأن يكون ملدرسة أندلس فروًعا في العالم، 

وتطوير هذا الفّن الرّاقي ونشر ثقافته». 
في اختتام أمسية توزيع املنح على الفائزين والفائزات، قام مدير جمعّية الّثقافة 
املجلس  «بيراكس»   برنامج  مديرة  بروكس،  وأليكس  برغوثي،  إياد  ّية،  العرب
البريطانّي، بتوزيع الّشهادات على املشاركني واملشاركات في تدريب «املبدعون 

املبادرون». 
حتسني  ــى  إل يهدف  مشروع  هو  فّنّي»  «عمل  مشروع  أّن  بالذكر  اجلدير  من 
من  الّداخل،  في  الفلسطينّي  الّثقافّي  القطاع  في  والعاملني  الفّنانني  ظروف 
ّي  خالل حتسني القدرات املهنّية واإلدارّية للمبدعني وتشجيع ترويج اإلنتاج الفّن
ّية في املجال اإلبداعّي، وهو بدعم من  الّثقافّي وتطوير املبادرة وريادة األعمال الفّن
الّتعاون وصندوق األصفري. وإّن تدريب «املبدعون  «االحتاد األوروبي» ومؤّسسة 
املبادرون» هو أحد تدريباته املهمة التي وصل إلى إجنازات عديدة متمثلة في 
ا، وختام الّتدريب هو بداية انطالقة  أربعة مشاريع إبداعّية سوف تبصر النور قريًب

هذه املشاريع.
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مجتمعنا  ــن  م شــخــص   1500 ــن  م ــــد  أزَي ــد  ــواف ت
واملدن  القرى  كاّفة  من  املُنصرم،  الّسبت  يوم  العربّي، 
وسامية  راقية  موسيقّية  أمسّية  حلضور  ّية،  العرب
حملت  شاهني،  سيمون  العاملّي  واملوسيقار  للفّنان 
الكونچرسيم  املؤمترات (مركز  قاعة  في  اسم «زفير»، 
بكّل  والــغــرب  ــرق  الــّش موسيقى  دمجت  ــّي)،  الــّدول
العمالق  خاللها  من  أثبت  ورقّي،  وعذوبة  ّية  انسياب
سيمون شاهني أّن لألمسّيات املوسيقّية مذاًقا ولوًنا 
الّنظير،  منقطع  باهر،  بنجاح  األمسّية  تكّللت  آخر. 
عن  له  عّبروا  اّلذين  بعّشاقه،  القاعة  غّصت  حيث 

تقديرهم وفرحتهم بالّتصفيق املتلّهب.
استمتع  ا،  تقريًب الــزّمــن،  من  ساعتني  ــدار  م وعلى 
املوسيقّية  األنغام  ــذب  وأع ــان  األحل بأجمل  احلضور، 
وأرقاها،  األحلان  بأطيب  الزّخمة  واملعزوفات  اجلميلة، 
أوتار  أصوات  من  اّلتي صدرت  الغنّية،  املمّيزة  تلك 
واملوسيقى  العزف  ملك  قام  واّلتي  والعود،  الكمنجة 
سيمون شاهني بتأليفها، وأبدعت أنامله بعزفها في 

مهارة وبراعة الفتتني.
أحاسيسهم  ــدغ  ودغ احلضور  شاهني  سيمون  ألهب 
إلى أسمى درجات  بهم  وارتقى  قلوبهم،  أوتار  وحرّك 

جلس  وإيقاعاته.  وبراعته  أسلوبه  بفضل  املوسيقى، 
احلضور مشدوًها ومبهورًا أمام سفير الفّن، املوسيقار 
العاملّي واملؤّلف وامللّحن والعازف املُبدع سيمون شاهني، 
لغة  تتعّطل  شاهني  ويعزف  ويلّحن  يؤّلف  فعندما 

الكالم.
طوال العرض أبدع سيمون شاهني وفاجأ وأطرب ومّس 
احلضور مبعزوفات من عالم موسيقّي آخر، أشبه بألف 
اّلتي دمج  ”زفير“  وقد القت مقطوعة  وليلة..  ليلة 
فيها شاهني روَح ونَفَس املوسيقى الّشمال اإلفريقّية، 
وتوضيح  تأكيد  لهدف  األندلسّية،  املوسيقى  مع 
مختلفة،  موسيقّية  حضارات  بني  املوجود  الّترابط 

استحسان احلضور.
واملُبدع،  ق  اخلــالّ والّدمج  املوسيقّي  الّتناغم  هذا  إّن 
وكأّننا  راٍق،  أصيل  جميل  فّن  إلى  بنا  وسما  أخذنا 
شاهني  روّض  وليلة.  ليلة  ــف  أل مــن  أمسّية  ــي  ف
املوسيقى الّشرقّية وطوّعها ودمجها بكّل سالسة في 
تراثّيات فنّية أندلسّية، بكّل حتاٍب وتناغم وانسجام 
حاكى الرّوح. حيث مزج ما بني املوسيقى األندلسّية 
الّشرقي،  الّطابع  ــا  أســاًس حتمل  اّلتي  ّية،  االسپان
وموسيقى شمال إفريقيا واملغرب العربّي، وخلق لغًة 
ّية وغير متنافرة من خالل  موسيقّية منسجمًة انسياب

تقارب أوجه الّشبه بني الّتراثّيات املوسيقّية املختلفة.
أوسي  العاملّية  الفالمنكو  راقصة  العرض  شاركته 
فرناندز، على أنغام مقطوعة عزفها على آلة العود، 
ومتايلت  ومتّيزت  أبدعت  حيث  «قنطرة»،  اسم  حملت 
وبراعة  ورّقة ورقّي  خّفة  بكّل  العود  أوتار  أنغام  على 

وِحرفّية.
موسيقى سيمون شاهني تندمج في موسيقى الكون، 
ُتبهر، ُتسحر وحتمل الّنشوة والّنغم واملسرّة والّشجن، 
الكمنجة.  ــار  وأوت العود  أصالة  بني  ما  الُهوّية  هي 
لغة  ألّنها  وطــن،  وال  لها  أرض  ال  عاملّية،  موسيقاه 
ُيبدع كّل مرّة من جديد ليحرّك أوتار  الّشعوب.  كّل 

القلوب.
في عرض «زفير» هذا، أثبت املوسيقار سيمون شاهني 
املمّثل  الّشرق  املوسيقى. دمج  يترّبع على عرش  أّنه 
بإبداعه وابتداهه الّشرقّي على آلَتّي العود والكمنجة، 
إسپان:  برفقة مبدعني  بالفالمنكو  املمّثل  الغرب  مع 
رودريــچــز،  ــوان  خ العاملّي  والپيانو  القيثارة  ــازف  ع
فرناندز؛  أوسي  الرّائعة  العاملّية  الفالمنكو  وراقصة 
ّية وسالسة، ما  ومتّيز شاهني باالنتقال بينها بانسياب

شِده املستمع، وجعله متعّطًشا للمزيد.
باألساس  ومتّيزت  املرافقني،  العازفني  كّل  أبــدع  كما 

احلضور  ألهبت  ــتــي  اّل فرناندز  الفالمنكو  راقــصــة 
واستأسرته طائًعا. هذا وتأّلقت الفّنانة البارعة املطربة 
بأداء أغنّية  أبو آمنة، وخصوًصا عندما تفرّدت  دالل 
ّية  العرب لّلغة  متّت ترجمتها  ّية  أندلسّية/اسپان بأحلان 
وعزف  وأحلــان  تأليف  من  الكبير»  ــوادي  «ال بُعنوان 

سيمون شاهني.
صاحب  ــدران،  ب محّمد  الفّنان  الّشاب  أيًضا،  ــرز،  وب
الّصوت واإلحساس، وتأّلق كذلك املطرب الفّنان املمّيز 

ماجد عزّام.
دالل  للمشاركني  مشترك  غناء  األمسّية  مسك  وكان 
لور  «يا  بدران ألغنّية  ومحّمد  عزّام  وماجد  آمنة  أبو 

حّبك».. ذات األحلان االسپانّية..
من  غيرها  تشبه  ولــن  لم  شاهني،  سيمون  أمسّية 
من  فليس  الرّاقية،  املوسيقّية  واحلفالت  األمسّيات 
أسرارها،  لنكتشف  املوسيقى  نتعّلم  أن  ــرورّي  ــّض ال
عمالق  ــرح  ــس امل ــى  عــل يــقــف  أن  ــد  ــزي وي فيكفينا 
ليعّلمنا  شاهني،  سيمون  العاملّي  العازف  املوسيقى، 
ويعّلم كبار العازفني والفّنانني، أيًضا، لغة املوسيقى 

والفّن لتتعّطل أمامها لغة الكالم.
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ُمغنّية، ممّثلة ومنتجة، مقّدمة وُمِعّدة برامج ثقافّية 
قرية  وسّكان  مواليد  من  وإذاعّية.  ّية  تلفزيون فنّية 
كفرياسيف، بدأت الغناء على املسارح بسّن خمس 
ــراح  أف ــي  وف وخارجها  القرية  حفالت  في  سنوات 
«يّني  مدرسة  خرّيجة  وشعبّية.  وطنّية  ومناسبات 
«بيت  املسرحّية  الفنون  معهد  ثّم  الّثانوّية،  يّني» 
في  املسرح   قسم  في  محاضرة   .1990 تسڤي» 

ّية للّتربية – حيفا.  الكلّية العرب
وعــروض حتمل  ألبومات  خمسة  وأصــَدرَت  أنتجت 
أحلان  من  أغانيها  ّية.  غنائ حلفالت  األسماء  نفس 
ّية أصيلة. وآخرها ”َفَتح  وكلمات فلسطينّية وعرب
الورد“ - 2015 اّلذي ّمت تسجيله في كفرياسيف، 
مؤّخرًا. شاركت كلجنة حتكيم في برنامج املسابقات 
الِفَلسطينّي ”نيو ستار“ - 2010. أحيت  مئات 
ّية  احلفالت في البالد، وفي ِمهرجانات موسيقّية دول
األسطوانات  من  العديد  في  وشاركت  العالم،  في 
والّلغات  احلضارات  متعّددة  املوسيقّية،  واملشاريع 
الّشاعر  وشاركت  والعالم،  البالد  من  فّنانني  ومع 
الّناصرة  في  ثقافّية  أمسّيات  في  درويش  محمود 
أمسيته  عريفة  وكانت   ،1999  – وكفرياسيف 
الّتاريخّية في كرمل حيفا - 2007. كما شاركت 

في  الّشعرّية  اته  أمسّي في  القاسم  سميح  الّشاعر 
الّشاعر  مشاركتها  إلى  إضافًة  وخارجها.  البالد 
واإلعالمّي زاهي وهبة في أمسّية فنّية ثقافّية في 
عّمان، وإلى جانب فرقة إسكندريال وأميمة اخلليل 

ومارسيل خليفة ورمي بّنا في حفل في عّمان.
عام 2001 اختارها الّتلفزيون الّنمساوي في فيلم 
األصوات  أفضل  من  كواحدة  فيست»  «برميادوناس 
ّية في القرن العشرين. غّنت في الڤاتيكان،  الّنسائ
في اليونسكو ڤالينتسيا وهولندا، وِمهرجان املدينة 
ّية امللكّية ليڤربول، ومع  في تونس ومع الفلهارمون
ّية في الّدار البيضاء (كازابالنكا)،  ّية املغرب السمفون
من  وغيرها  مدريد،  في  العرب  بيت  افتتاح  وفي 
احلفالت والعروض العاملّية. حازت أمل على جوائز 
فنّية وتقديرّية عديدة: من منّظمة «فري ميوزيك» 
على  الرّقابة  ضّد  الفّني  عملها  على  الدامناركّية، 
تو  ”ومان  الّنساء  منّظمة  ومن   ،2003  – الفّن 
ومان“ األمريكّية، ومن محافظة أڤيلينو (إيطاليا) 
جائزة   ،2003  - ــّســالم  وال للحرّية  غنائها  على 
أفضل ممّثلة في ِمهرجان دولّي في حيفا – 2003، 

وغيرها من اجلوائز احمللّية والعاملّية. 
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في يوم األم َحتُضرني كّل األغاني الّصادقة اجلميلة 
اّلتي كتبها ملّحنون وكّتاب كلمة رائعون من تاريخ 
أن  ّية. أحّب  والغرب ّية  والعرب الفلسطينّية  الّثقافة 
أحافظ وأحفظ الّشعور أن يَدي أّمي هما أرجوحتي 
أجمل  أعتبرها  أن  انتظاري، أحّب  عّش  وحضنها 
املُرهف،  حّسها  أحــّب  ا.  وقالًب ا  قلًب ــي  أّم الّنساء، 
فإّنها  والّسياسّي،  االجتماعّي  اإلنسانّي  ووعيها 
دوًما  ورافقت  ّي،  الفّن حلمي  نحو  أطير  جعلتني 
اجلميلة  بعيونها  املــســرح  على  ـــى  األول خطواتي 
أحّب  األفضل،  ــا  دوًم أكــون  كي  وقلقها  الّداعمة، 
برامج  حلضور  ــارا  ي ابنتي  ومــع  معها  أســافــر  أن 
الّثالثّي، أّمي،  الّلقاء  ثقافّية وترفيهّية، أحّب هذا 
وخالفاتنا أيًضا  معي  نهفاتها  أحّب  وابنتي..  أنا 
تزعجها  واّلتي  البيت،  جانب  اّلتي  شجرتنا  على 
ساحتها،  نظافة  وتزعج  ا،  يومّيً املتساقطة  أوراقها 
بينما أنظر إلى تلك األوراق والّشجرة والّطيور اّلتي 
يلهم  رومانسّي  مبنظار  نافذتي  أمــام  بها  تتفّيأ 
أفكاري الفنّية، أحّب مالحظاتها اّلتي ترسلها لي 
على قصاصات ورق وأنا أغّني أمام اجلمهور، وتطلب 
أغنّية معّينة أو تقترح أمرًا ما. اليوم وملناسبة يوم 
األم أقول ألّمي، أم نرجس، أم البنات شكرًا شكرًا 
كّل يوم، ألّنها متفائلة حتّب احلياة، تثق باإلنسان 
كآبة وضعف  باحلّب. وشكرًا ألّنها تستشعر  وتثق 
ــز للعدالة  احملــتــاجــني، وبــهــا مــن احلــنــان والــّتــحــّي
كّل  حتّدت  أّمي اّلتي  لك  شكرًا  احمليطات.  وسع 
ينا وتدعم مسيراتنا نحو الّتقّدم،  الّصعوبات كي ترّب
واالستقالل االقتصادّي واحلرّية الفكرّية. مبجتمع ال 
يفرح لوالدة طفلة أنثى، وقّصتها عن يوم والدتي. 
الّذكر..  املولود  ينتظر  والكّل  كمولودتها اخلامسة. 
شكرًا  وأحفادها،  وحفيداتها  ببناتها  الفخورة  وهي 
فّسرت  وألّنها  باملعلومات،  موسوعة  كانت  ألّنها 
ت  ــرَ «أَث وألّنها  واحلياة،  الّطبيعة  معاني  وشرحت 
ّي. أّمي الفّنانة  معلوماتي وألهمتني مبشروعي الفّن
الوقت.  نفس  في  الهّشة  القوّية  أّمي  شيء،  بكّل 
لم  اّلتي  إّنها  ّية،  استثنائ بل  تقليدّية،  غير  أّمي 
تقم فقط بوظيفة األم كما نتوّقعها ونعهدها، بل 
كانت قائدة نسوّية مؤمنة بالعمل الّدؤوب، من أجل 
اّلتي  رفع وتعزيز مكانة املرأة في مجتمعنا. أّمي 
تعرف أن ترسم وتغّني وتتقن فّن احلياة مبركباتها، 
أّمي اّلتي تراوح بني األصالة واحلداثة، واّلتي أمتّنى 
تبقى بصّحة جّيدة، متأّلقة ومعنوياتها  ا أن  يومّيً
عالية دوًما، هي أرضنا الّثابتة وَعمود بيتنا.. أّمي 

هي احلياة.
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الرّضا  ــال،  ــب ال هــدأة  واألّمهات يحّققن  ــام  ع ــّل  ك
والفرح اّلذي نفتقده في بالدنا، وِمنطقتنا املشتعلة 
هذه  في  أّمهات  نكون  أن  سهًال  ليس  بــاحلــروب. 
زرع  وواجب  القلق،  يسكننا  حيث  املرّكبة،  الّظروف 
الّتفاؤل والقوّة في األجيال الّشابة. غّنيت لهّن من 
الّنضال  نساء  «لكّل  فراس:  الغالي  ابني  كلمات 
شامخات  القتال،  روح  أنــنتّ  للّشمال  اجلنوب  من 
كاجلبال، إنكّن حامالت األجيال، قاومَن وقت الّنزال. 
الّنضال“. أّمهات  درب  أنرَن  بل  باإلذالل  تقبلن  ال 
العمل  بني  والّتوفيق  ــوازن  ــّت ال يحاولَن  الّلواتي 
على  وتعبهّن  سهرهّن  ــني  وب بكرامة،  واملعيشة 
أّما  العائلة.  أفراد  وباقي  باألوالد  والعناية  الّتربية 
وأّم  زوجة  فهي  عديدة،  بوظائف  تعمل  اّلتي  املرأة 
وأخت وصديقة، وتقوم بواجبها أحياًنا جتاه والَديها 
األحفاد،  بتربية  وتشارك  زوجها.  ي  ــدَ ووال املسّنني، 
وتعمل في اخلارج لتحقيق رسالتها وطموحها. هذه 
مهّمة ليست سهلة دون شراكة حقيقّية مع رفيق 
األسرة،  في  األحادّيات  األّمهات  ننسى  دربها. وال 

فعملهّن ُمضاعف وشاّق، واملجتمع ال يرحم.
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للّتأّمل  وحياة  وقًتا  لنفسها  األم  تنتزع  أن  مهّم 
فقط  االنصهار  وليس  الّطاقات،  وجتديد  والرّاحة، 
بني  اجلــانــب،  ـــادّي  أح عطاء  دور  ــألم  ول األم.  ــدور  ب
فقط  عليها  تعتمد  ووظائف  البيت،  كرّبة  عملها 
دون أن يكون لها مّتسع من الوقت لنفسها. فرّمبا 
للموسيقى،  وتستمع  وتتأّمل  الــقــراءة،  حتّب  هي 
للّنقاهة.  أو  فيلم  أو  مسرحّية  ملشاهدة  تخرج  أو 
املتطوّرة  واملدن  الّشيء،  هذا  يحّققن  كثيرات  طبًعا 
تعرض مساعدات في عمل البيت وإعداد الّطعام، 
ووسائل الرّاحة العديدة دخلت مجتمعنا لتساعد األم 
العاملة. لكن يجب أن نتذّكر أّن هناك أّمهات في 
بالدنا ال يحظَني بهذه الرّفاهَية واإلمكانّيات. وهّن 

كادحات بكّل ما تعنيه الكلمة من معنى. 
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ّي والّثقافّي أن أكون  أحاول من خالل مشروعي الفّن
َأمينة السمي ورسالتي. أن أكون صادقة مبا أفعل، 
وأمينة ملا أشعر وأفّكر به، وأن يكون داخل فمي ما 
يعكس الواقع أو ما يعطي ملتلّقيه الفرح أو الّتأّمل. 
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املتلّقني،  قلوب  داخل  ا  عاطفّيً شعورًا  يحدث  وأن 
يترك  الفّن  مشاهدين.  أو  مستمعني  كانوا  إن 
وتربوّية  ّية، ثقافّية  إنسان رسالة  له  كانت  إن  أثرًا 
وليس فقط كترفيه عابر. الفّن بكّل مجاالته مهّم 
الّتقنّية  الّناحية  من  متمّيزًا  بل  ًدا  جّي يكون  أن 
وبأدوات مهنّية. وأن يكون مدعوًما باملوهبة اّلتي 
وموارد  فكرّية  بروافد  ومدعوًما  وتتطوّر،  تتجّدد 
موسيقّية وفنّية عديدة. وأن ميتّد من جذور ثقافّية 
خضراء  الفّن  هــذا  أوراق  لتورق  واضحة  وعميقة 
يانعة. وأنا أقّدم كّل أمناط األغاني، أحّب العاطفّية 
منها والوطنّية واالجتماعّية، وهي ال تتناقض أبًدا 
ومن  للحياة  احملّبني  وقلبي  صوتي  من  تخرج  بل 
فيها. أحّب أن أغّني وأفرح، وكّل ذلك عماده الّتعّلم 

الّدائم والّشغف واحلّب لعملي. 
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الورد“،  األخير «َفتح  ألبومي  أّن  شكرًا ألّنك جتد 
ـــار إعــجــاب  ــد أث ــــذي صـــدر مطلع الــعــام، ق واّل
ورغبًة  ورضــا،  غامر  بفرح  أشعر  وفعًال  اجلمهور. 
جمهوري  احتضان  بعد  مستقبالً،  األفضل  بتقدمي 
دائًما  عوّدني  اّلــذي  اجلديدة. جمهوري  ألغنياتي 
األّول  ألبومي  مع  كــان  إن  وتفاعله،  دعمه  على 
وحفظه  لألغاني  عاًما. وحّبه  عشرين  قبل  ”أمل“ 
وتفاعل  الكبيرة،  وحفالته  ــوق»  «ش وألبوم  لها، 
وُزّعــت  األلبوم اّلتي  قصائد  اته.  وأغنّي اجلمهور 
ا وامتزجت باألغنّية الّشعبّية «سّتي يا  ّيً سيمفون
صدر البيت» أو «جينة عروس» و»ميّا مويل الهوا»، 
ّية ليڤربول امللكّية  وعرضت أغانيه مبرافقة فلهارمون
ّية رودولشتات في أملانيا،  في بريطانيا، وفلهارمون
وفي  البيضاء،  ــّدار  ال في  ّية  املغرب ّية  والسيمفون
بيت العرب في مدريد، وغيرها من العروض. وكّل 
كون  أّنه  أعتقد  آخر.  بشيء  سواه  عن  ميتاز  ألبوم 
وعزفها  بلحنها  عّنا  وحتكي  هنا  أنتجت  األغاني 
ملوسيقّيني ماهرين، ومن الّناحية الّنصّية والّلحنّية 
والّتوزيعّية، وكوني أتيت ألزرع األغاني مثل زرعي 
أتت  األليمة،  األحــداث  وكّل  الّدمار  رغم  للورود.. 
قصة.  حتكي  أغنّية  وكّل  متفائلة،  األغاني  هذه 
ُمنصًفا معي وداعًما لي في  أّن اإلعالم كان  كما 
إنتاجي اجلديد، وأنا شاكرة لكّل هذا احلّب والدعم 
وسائل  ومــن  الفّنانني  ــالء  ــزّم ال ومــن  اجلمهور  من 

اإلعالم الّداعمة. 
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سؤالك. فأنا  على  نايف  أستاذ  أخرى  مرّة  شكرًا 
أتعامل مع األغنّية مبحّبة، أحتضنها وحتتضنني. 
األغنّية  ألّن  ومزاجها،  أجواَءها  وأفهم  حلنها  أدرس 
يفرضها  اّلتي  ومناخاتها  عواملها  ولها  مستقّلة 
الّلحن واملقام واإليقاع والكلمة. وأعطي كّل أغنّية 
األغنيات  تكون  أن  وأحـــاول  بصوتي،  تفسيرها 
مغايرة، وأن ال أقّدم كّل األغاني بنفس األسلوب، 
ألّن هذا ال يجوز، فالقصيدة تؤّدى بطريقة مغايرة 
يحّتم  األغنّية  مقام  كذلك  الّشعبّية.  األغنّية  عن 
املغنى  يكون  أن  واألهّم  مختلًفا.  ا  ـً ّي غنائ أسلوًبا 
فعًال حياة الرّوح ليسمعها العليل وتشفيه، كما 

تقول أغنية أم كلثوم.
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األغنية  احلــاالت  من  كثير  في  بهذا.  ُمحّق  أنت 

نسّميها  أن  وأفــضــل  تسّميها،  كما  ــة،  ــّي احملــل
أصيلة  غير  تأتي  الفلسطينّية،  ّية  العرب األغنية 
ومقّلدة ملا هو مألوف في العالم العربّي أو الّتركّي. 
لكن هناك الكثير من الّتجارب اجلّيدة وغير املقّلدة 
طبًعا. املوسيقى ال تنجو من الّتقليد، والفّنان قد 
يقع في ِشرك الّتقليد وال يتقّدم. واملشكلة ليست 
عند الفّنانني فقط، وإّمنا عند جمهورنا اّلذي يساهم 
بذلك، واإلعالم يحّب أن يشّبهنا بصوت املغّني عّالن 
ا.  ـً ّي أو املغنّية فالنة من بني املطربني املشهورين عرب
أن  تفرّد. وكأّن علينا  أو  متّيز  لدينا  كأّنه ال يوجد 
أمر  وهــذا  اشتهروا.  ملن  بتشبيهنا  شرعّية  نأخذ 
انكشافنا  إمكانّيات  وينتج من شّح  حًقا،  ُمحبط 
اإلعالمّي بالوتيرة اّلتي ينكشف فيها املغّني من 
العالم العربّي أو الغربّي. بينما الفّنان الفلسطينّي 
ال تبّث أغانيه في الفضائّيات الّشهيرة. هناك عدم 
الفلسطينّي، يجب  الفّنان  صبر من اجلمهور جتاه 
دعمه وتشجيع األغنية األصيلة غير املقّلدة. وعلى 

وعلى  أنفسهم  على  الّتمرّد  مهّمة  ملقاة  الفّنانني 
امليل للّتقليد، والّتشّبه باملشاهير أكثر منهم. هذا 
ليس سهًال ويحدث ذلك بتوسيع املدارك والّثقافة 
اجلسد  وتطويره ولغة  الّصوت  وتثقيف  واملطالعة 
املسرحّي، واختيار األغاني اّلتي حتكي فعًال عّنا. 
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هذا سؤال العصر! هيمنة املال على احلضارة، وأكثر 
كسلعة. كما  معه  نتعامل  أن  هو  الفن  يهّدد  ما 
كّل  تسليع  يتّم  ّية،  الرّأسمال ــّدول  ال في  يحدث 
شيء، الفّن، الّدين، الّطعام، احلّب، األعياد، كّل شيء 
سلعة. وال يتناقض أن يكون الفّن مربًحا وناجًحا 
مادًيا، وأن يكون ذات جودة، شرط أّال يتدّخل املمول 
في مضمون الفّن، وأال يقّيد حرّيته. الفن يجب أن 
يكون له جناح عصفور طليق، يعّبر بكّل الوسائل، 
عشر  منذ  األرض.  بقاع  كــّل  في  ــر  ويــزّه ويتنّقل 

ِشركات  من  العديد  حتوّلت  وأكثر،  األخيرة  سنوات 
وإدارة  لسيطرة  ّية  والعرب العاملّية  الفنّية  اإلنتاج 
ويحّدد  املضامني،  يحّدد  وهذا  اخلليج.  دول  أمــراء 
َمن هو املطرب أو املطربة، والّشاعر والعازف إلخ.. 
بالّدعايات  مكتّظة  الفنّية  املسابقات  برامج  وجند 
اآلن  والّسلعة.  باإلعالن  الفن  وارتبط  الّتجارّية، 
ّية املهيمنة، لكن  قد يصعب حتّدي هذه القوّة املال
باإلمكان احلفاظ باألقّل على روحك كفنان، وعلى 
لتقدمي  ّي  الفّن املنبر  تستغّل  وأن  الفنّية،  كرامتك 

ّية الّسامية.  املشاعر اإلنسان

 ÂöÝË —«dI²ÝUÐ W ÒOK;« UM²OMž√ bFIð v²� ≠
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كّل  تقعد  عندما  وسالم  أغنيتنا باستقرار  تقعد 
قضّية شعبنا باستقرار وسالم على ثالث: استقالل 
الّشعب  كان  إن  يعاني  عادل. الفّن  وسالم  مساواة 
حياته  مــجــاالت  بــكــّل  شعب  يعاني. فازدهار 
وحركته الوطنّية يقوده إلى األمل، وحتقيق املطالب 
ليبدع  الّصراع  اّلذي يستغّل  املزدهر،  الفّن  يرافقها 
الّسياسّي  احلراك  ملسار  مواٍز  مبسار  وميشي  وينتج 
كلمة  نكتب  عندما  األغنية  تقعد  االجتماعّي. 
عندنا ونؤمن مبلّحنينا وعازفينا، وبالّطاقات الرّائعة 
املوجودة بيننا. نحن مهد للكثير من الفنون على 
باإلنسان،  نثق  حني  األغنية  تقعد  العصور.  مّر 
ونؤمن بأّن اخلير والوداعة تسكنه، وأّنه سيحتضن 
أغنيتنا ويحفظها وينشرها. الفّنان يجب أن يكون 
الرّكود، وأن  وقت  الّصخب  ويثير  أيًضا،  قائًدا، 

يجلب الّسكينة وقت الّضجيج، من خالل الفّن.

Æ¡UDF�« Â«Ëœ p� v ÒM9√Ë ¨ Îö¹eł «ÎdJý „dJý√ ≠
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يعمل الّشاب يوسف خردون موّظًفا في بلدّية حيفا كمدرّب 
رياضّي، ويجتاز دورة منقذين في البحر في تل أبيب منذ 
بواسطة  اإلنقاذ  على  ا  ـً يومّي يوسف  يتدرّب  سنة.  نصف 
قارب احلسكة اّلذي بحوزته في شاطئ ”دادو“. وقد جنح 
باالمتحانات الّنظرّية لهذه الّدورة، وهو ينتظر بفارغ الّصبر 
الّتقّدم لالمتحان العملّي واحلصول على شهادة منقذ بحرّي، 

خاّصًة أّنه يحمل شهادة منقذ في برك الّسباحة. 
مبثابة  كانت  جتربًة  يوسف  خاض  األسبوع  هذا  مطلع  وفي 
جلس  ويضيف:  يقول.  كما  تعّلمه،  ملا  الفعلّي  االختبار 
وهم  البحر،  شاطئ  على  الّنصراوّيني  الّشبان  من  ثمانية 
احلسكة  من  تقّدمت  أن  وما  الّنرجيلة،  ويدّخنون  يأكلون 
وسألوا  الّشباب  هؤالء  جاءني  حّتى  للّتدريب  بها  ألنطلَق 
يبدأ  لم  الّسباحة  إّن موسم  لهم  أّي منقذ هنا. فقلت  عن 
بعد، ولذا ال يعمل املنقذون هذه األّيام، فما األمر؟ فقالوا 
إّن واحًدا منهم دخل ليسبح في البحر وجرفته األمواج إلى 

العمق وهو ال يجيد الّسباحة. 

اعتقد يوسف أوًّال أّن الّشباب ميازحونه، 
والّذعر  أقوالهم  بصدق  شعر  ولكّنه 
هذه  إّن  نفسه  في  وقال  عيونهم،  في 
ساعة االختبار الفعلّي واحلقيقّي، فهل 

سيتمّكن من إنقاذ الّشاب؟!
 لم يترّدد يوسف، بل امتطى حسكته 
 300 مسافة  ــواج  األم يصارع  وانطلق 
متر حّتى بلغ املكان اّلذي يسبح فيه 
ــصــراوّي، وقــد ظهر عليه  ــّن ال الــّشــاب 
وسط  يضعف  ــدأ  وب ـــاق  واإلره الّتعب 
قوّته  بكّل  يصرخ  الّشاب  أخــذ  ــوج.  امل

ا الّنجدة واإلنقاذ.  طالًب
وانتشل  اإلنقاذ،  دورة  في  تعّلمه  ما  يوسف  طّبق  وهنا 
الّشاب من بني األمواج، ووضعه على احلسكة وعاد به ساًملا 
معافى، بينما جتمهر الّناس على الّشاطئ، وقد استدعوا 
اإلسعاف، واطمأن اجلميع بعد أن فحصه املسعفون وتبّني 

أّنه بخير وصّحة جّيدة.  

�U�d� pOMO�Ëœ
تسّلق اجلبال هواية ورياضة تتطّلبان شجاعًة، صبرًا وقوًّة. 
وفي اآلونة األخيرة، أصبحت هذه الرّياضة والهواية محّط 

أنظار العديد من املتسّلقني، ال سّيما الّشباب منهم.
ّية حيفاوّية، وجدت في هذه الرّياضة  كلير عقل شاّبة عرب

متعًة، رغم الّصعوبات واملشاق اّلتي واجهتها.
بدأت عقل رحلة التسّلق من جبل الكرمل احليفاوّي إلى 
”كليمنجارو“  جبل  يشمُخ  حيُث  (إفريقيا)،  تنزانيا 

البركانّي، واّلذي يرتفع 5895 مترًا عن سطح البحر.
بدأت الفكرة تراودها منذ أكثر من عشر سنوات، حيُث 
مضيفًة  عملت  حيُث  اجلوّ،  من  مرّة  ألّول  اجلبل  شاهدت 
اإلسرائيلّية، فقرّرت الوصول  طيران في شركة ”إل-عال“ 

إلى قّمة اجلبل!
وللوصول إلى قّمة اجلبل، ال ُبّد من تدريباٍت وحتضيراٍت 
خاّصة، حيث تقول: ”مررُت مبرحلٍة صعبًة من الّتدريبات 
ــاص، اقتنيُت بــدلــًة تــتــالَءم مع  ـــدرٍّب خ حتــت إشـــراف م
جغرافّية  مع  يتالءُم  وحــذاًء  خاّصة  نّظاراٍت  االرتفاعات، 

اجلبل.“
تصُف عقل رحلتها ُمشيرًة إلى أّنها بَدت سهلًة، قائلًة: 
ارتفعنا،  كّلما  تواجُهنا  الّصعوبات  بدأت  ــًدا  روي ”رويًدا 
حيُث بدأُت أّتكئ على عصا وأزحُف ببطٍء كالّسلحفاة، 
خاّصًة وأن األوكسجني بدأ يخّف كّلما ارتفعنا، وضربات 

القلب كانت تزداد.“
إلى  الوصول  عند  عارمًة  الفرحة  كانت  ”كم  وتضيف: 
القمة البركانّية جلبل ”كليمنجارو“، حيُث املنظُر اخلّالب 

اّلذي يبهُر القلوَب والعيون.“
ستواصُل  بأّنها  نفسها  عــاهــدت  عقل  كلير  الّشابة 

استطاعت  حيُث  ـــا،  أوروّب إلى  إفريقيا  فمن  مشوارها، 
جبال  سلسلة  ضمن  يقع  اّلــذي  ”البروس“  جبل  تسّلق 
نحو  يرتفع  خامد  بركانّي  جبل  وهو  ّية،  الغرب القوقاز 

5642 مترًا عن سطح البحر.
وأردفت قائلًة: ”إّن أمامي هدٌف جديٌد سيتحّقق بعد عّدة 
أشهر، وهو تسّلق قّمة جبل ”جران باراديسو“ (إيطاليا)، 
و“أكونكاچوا“  ــســا)  ــرن (ف بلون“  ”مون  ـــى  إل ــُه  ــن وم

(األرجنتني).“
وختمت حديثها لصحيفة ”حيفا“ قائلًة: ”أمنيتي اّلتي 
أسعى إلى حتقيقها هي أن أقف على سقف العالم (قمة 

إفرست) اّلتي ترتفع 8848 مترًا عن سطح البحر.“
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هكذا يدخل يسوع إلى أورشليم بالوداعة والّتواضع 
ليكمل خالصنا ”ويتكّلم بالّسالم لألمم“، ويبسط 
سلطانه باحملّبة على العالم ويقيم معنا وفينا إلى 
األبد. يجلس على جحش ليحل بهيمية األمم اّلتي 
كانت عقيمة ألّنها لم تعرف محّبته. ونشّد أنفسنا 
إليه كما لم تكن مشدودة لعلمنا بأّنه يحرّرنا من 
وطأة اخلطيئة ووطأة اخلوف. اليوم ندشن أسبوع اآلالم 
والّثالثاء صالة  واالثنني  األحد مساء  فتقيم  املقّدسة 
كّل  اّلذي سيجعل  العريس  املسيح  أي صالة  اخلنت 
نفس تائبة عروس له. ها نحن مرافقوه إلى أورشليم 
على  مسّمرًا  ــراه  ن سوف  موته.  من  احلياة  لنتقّبل 
الّصليب ونتبعه إلى القبر حّتى نشاهده قائًما من 

ا. ًب بني األموات، لننال منه فصًحا طّي
سنحشر أنفسنا في الّصلوات لتّتضح رؤيتنا لسرّه 
قراءات من  العبادات  تبيد خطايانا. في هذه  وهي 
العهد القدمي مبا في ذلك املزامير، تتحّدث كّلها عن 
اَحلَمل املذبوح من أجلنا ورسائل وأناجيل تتكّلم عن 
اخلالص اّلذي نلناه بتطوّعه للموت. هذه وتلك ُتسرَد 
به  التمّسك  إلى  تدفعنا  وترانيم  إطار صلوات  في 
حياة لنا. فإذا قرأنا مثًال عن آالم أّيوب وصبره نفهم 
في  نقع  لئّال  ونتنبه  املخّلص،  عن  صــورة  كان  أّنــه 
ليزيل  الّليل»،  نصف  في  يأتي  اخلنت  «ها  الغفلة. 
حّتى  الّتسبيح  في  ويطلقها  الّنفس  عن  الّظالم 
تختلي معه في ذلك العرس الرّوحي الذي يجعلها 
تنسى ما كانت تعشقه قدًميا: «إّنني أشاهد خدرك 
مزّينا يا مخّلصي».. واخلدر في الّلغة الغرفة الزّوجّية 
والفكرة أّن الّنفس بعد أن كانت مخطوبة للمسيح 

املخّلص  بيننا وبني  لقاء االّحتاد معه واالّحتاد  ترجو 
ّمت على الّصليب. ولكن اإلنسان املدّنس ال يدخل. 

يحتاج إلى لباس العرس اّلذي هو الّتوبة.
في  مساًء،  الّثالثاء  الّتوبة،  قمم  من  قّمة  ونــدرك 
سقطت  اّلتي  املرأة  إّن  رب  «يا  الّشهيرة:  الّترنيمة 
في خطايا كثيرة». أّما األربعاء مساًء، فنقيم صالة 
نتّممها  أن  الكنيسة  تريدنا  اّلتي  املقّدس  الزّيت 
أو  الّطويلة  صيغتها  في  بيوتهم  في  للمرضى 
سقط  ومتى  ملاذا  أعلم  ولست  القصيرة.  صيغتها 
وال  األنطاكّي،  الكرسي  في  هذا  الزّيت  مسحة  سّر 
ملا فيه  بنفسه  أّي كاهن من جتديد ذلك  شيء مينع 
األّول من  الّنصف  ينتهي  وهكذا  للمريض.  نفع  من 

أسبوع اآلالم.
القدمي  الّسرّي. وفي  العشاء  اخلميس صباًحا ذكرى 
الغروب  سياق صالة  في  يتّم  ألّنه  مساًء  ُيقام  كان 
سماع  يؤثرون  املؤمنني  ألّن  الّصباح  إلى  م  ُقدِّ ولعّله 
أناجيل اآلالم مساء. ونتلو، إذ ذاك، كّل روايات اآلالم 
كما وردت في األناجيل األربعة ومستهّلها اخلطاب 
الوداعّي، كما ورد في بشارة يوحّنا وهو ذروة من ذرى 
بالّطواف  متعّلقون  واملؤمنون  اليوحنائّي.  الّالهوت 
اخلــامــس:  ــل  ــي اإلجن بعد  يــجــري  ـــذي  اّل بالّصليب 
في  الّطواف ظهر  ق على خشبة“. وهذا  ُعِلّ ”اليوم 
القرن املاضي في الكرسّي األنطاكي وعمَّ الكنائس 

ّية. اليونان
غير أن االستمتاع باملعاني الّالهوتية لآلالم هو في 
صبحّية  في  ُتتلى  اّلتي  امللوكّية  الّساعات  خدمة 
ذاقه  مبا  مباشرة  تنّصب  املزامير  العظيمة.  اجلمعة 
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تركتني“.  ملاذا  إلهي  ”إلهي،  ــاع:  أوج من  املخّلص 
والّنبؤات تطّل مباشرة على سّر الفداء: ”وزنوا أجرتي 
ثالثني من الفّضة (زخريا الّنبي) أو ”كنت أنا كخروف 
بريء من الّشر ُيساق إلى الذبْح“ (أرميا) حّتى نبلغ 
القّمة مع أشعياء: ”ال صورة له وال بهاء، فننظر إليه 
وحمل  عاهاتنا  أخذ  قد  ــه  إّن فنشتهيه..  منظر  وال 
آثامنا،  ألجل  وتأّلم  معاصينا  ألجل  ــرح  ُج أوجاعنا، 
اّلذين  أمام  صامت  وكحمل  الّذبح  إلى  سيق  كشاة 

يجزّونه ولم يفتح فاه.“
ــطــاف  ــات ُي ــاع ــّس ـــي صـــالة الـــغـــروب بــنــهــايــة ال وف
صحن  في  ليضع  النعش)  (بالعاّمة:  باإلبيتافيون 
الكنيسة وُيكرّم في اجلناز. وخدمة اجلناز هي خدمة 
صالة الّسحر للّسبت العظيم. ننشد للمسيح املدفون 
ونحن في ذهول وفي انتظار القيامة. ”أنزلوك القبر/ 
كّلها  انذهلت/  املالئكة  فمراتب  احلياة/  يسوع  يا 
املسيح  فيها  نعظم  فتتوالى  تنازلك“.  ومــجــّدت 
ونتوّغل في متجيد من كان خالصنا  احلياة.  معطي 
العظيم  الّسبت  ونشرف على  احللو  وربيعنا  احمليي 
”اّلذي فيه استراح ابن الله الوحيد من كّل أعماله ملا 

سبت باجلسد بواسطة سّر الّتدبير املكّمل باملوت.»
أّما يوم الّسبت العظيم ففي أواخر الّصبيحة نقيم 
القّداس اإللهّي اّلذي كان فيما مضى قّداَس العيد. 
املسيح في سكون القبر وناهد إلى القيامة. ونلتمس 
واحكم في األرض“.  الله  يا  ”قم  القبر:  نهوضه من 
وال  بشرّي،  كّل جسد  ”يصمت  أن  لها  رؤيتنا  شرط 
يلة  ا البّتة“. في تلك الّل يفّكر في نفسه فكرًا أرضّيً
الوثنّيني  أولئك  أي  املوعوظني  ُنَعّمد  كّنا  العظيمة 
اّلذين آمنوا وتعّلموا اإلميان، فإّن املعمودّية كانت لهم 

قيامة من بني األموات.
وإذا تدرّجنا من يوم إلى يوم بتكثيف الّتوبات وملسنا 
محّبة الله لنا تتجّلى بآالم املخّلص، نكون متأّهبني 

الستقبال الفصح.
ومعانيه  أحداثه  بكامل  املقّدس  العظيم  األسبوع 
ُيشّكل وحدة مترابطة ترابًطا ُمحكًما. األّيام الّثالثة 
قطعنا  اّلتي  الّصومّية  الرّحلة  بهدف  تذّكرنا  األولى 
شوًطا كبيرًا منها، أال وهو انتظار العريس اآلتي: ”ها 
هوذا اخلنت (العريس) يأتي في نصف الّليل فطوبى 

للعبد اّلذي يجده مستيقًظا..“. 
خدمة  إجنيل  بها  يطالعنا  اّلتي  الّثالثة  األمــثــال 
 26-36  :24 (متى  تقديسها  الّسابق  األقــداس 
:2) تتحّدث عن الّنهاية واليوم األخير اّلذي يختبئ 
السّيد وراء بشرّيته، عندما يعلن أّن تلك الّساعة ال 

يعرفها أحد إّال اآلب وحده. 
اّلذي  ديء  ــرّ ال العبد  مثل  هو  الّتالوة  في  األّول  املثل 
يفاجئه سّيده في يوم ال ينتظره وفي ساعة ال يعرفها 
ويجعل نصيبه مع املرائني، ألّنه لم يكن حكيًما وال 
الّثاني  واملثل  عليه.  أقيم  اّلذي  العمل  على  أميًنا 
اجلاهالت“،  والعذارى  العاقالت  ”العذارى  مثل  هو 
وهو قّصة عشر فتيات، خمس منهّن حكيمات في 
استعدادهّن النتظار الرّب اّلذي يفّسره زيت آنيتهّن، 
وخمس جاهالت من حيث إّن مصابيحهّن، اّلتي هي 
رمز إلى نفوسهّن، لم تكن مهّيأة الستقبال العريس 
العرس. ال  إلى  عندما أتى ودخلت معه املستعّدات 
شّك أّن الزّيت هو رمز إلى اإلميان واألعمال كما فّسر 
الزّيت  أّن  هو  املثل  هذا  ُيظهره  ما  القّديسون.  آباؤنا 
شخصيٌّ وال ميكن استعارُتُه، وأّن الّنفس الّتوّاقة إلى 
إليه.  شوقها  احمليية  لكلمته  طاعُتها  ُتَكوُِّن  الرّب 
يتبعه  ــذي  اّل الوزنات“  ”مثل  مع  املثل  هذا  وُيعّلم 
ّية  الّناس على أساس حكمته األزل ِديُن  َي َس الرّب  أّن 

أساس  على  وليس  يسوع،  ابنه  في  ُكِشفت  اّلتي 
ظنونهم وتبريراتهم، ويذّكرنا بأّن ال نبرّر نحن أنفسنا، 
فاحلكيم هو َمن صّدق خبر الرب وبنى حياته عليه 

وانتظر، بتيّقٍظ، ما سوف ُيكَشف في اليوم األخير.
الّصوم وينتهي بسبت  نحن في األسبوع األخير من 
وأقوى  أشّد  صوًما  به  نفتتح  أحد  بعده  ومن  لعازر 
املسيح  فاقترب من  اآلن  اونت حتى  تهـ فإذا  جهاًدا. 
في إمساك كامل (ما لم تكن مريًضا) وفي مشاركـة 
الّصلوات اّلتي ُتقام في رعّيتك حّتى يجدك األسبوع 

ا للحّب. ـ ًب العظيم املقّدس أكثر تأّه
الّشعانني  منتظـرون  ونحن  التقديس  ــام  أّي وتتوالى 
ويبدأ منذ االثنني غدا احلديث عن ألعازر. هذا تقليدنا 
أن  قبل  نذكرها  ة  العظيمـ املواسم  أّن  ة  الكنيسـ في 
يوم في هذا  بعد أن حتل. فال يكون  ونتذّكرها  حتّل 
املسيح  قــدرة  إلى  بالّتأّمـل  نعود  أن  دون  األسبوع 
بأّن  لعلمنا  ألعازر  ه  لصديقـ بعثـه  في  جتّلت  التي 
هذا احلدث إّمنا كان عند املخّلص صورة مسّبقـة عن 
ـه، وبخاّصة  قيامتـه هو. فاملـؤمنـون خالل الّصوم كّل
ه هو احلياة  ـّ في هذا األسبوع، يتوقون إلى الفصح ألن

اء العالم. والرّجاء في وسط شقـ
ه  نسميـ من  قيامـة  بذكرى  ة  احلقبـ هــذه  وتنتهي 
الفريسّيون  أراد  ــذي  اّل الّصّديق“  ألعازر  ”القديس 
قتلـه من بعد قيامتـه فهرب إلى جزيرة قبرص وأقام 
ة  هناك ويقـول تراثنا أن الرسل انتخبـوه رئيس كهنـ
على مدينـة كيتيـون التي هي الرنكا اليوم. ومات 
ثانيـة، وفي ذكراه نتلـو روايتـه كما وردت في اجنيل 
هذه  ينشد  أن  األنطاكي  شبابنا  اعتاد  وقد  يوحنا 

ا على الرعيـة. املعجزة بالشعر العامي طائفـ
املسيحيون  بــّدل  ــد  وق عنيا  بيت  ــي  ف ــدث  ح ــذا  ه
العازاريـة في فلسطني حيث يقوم ديـر  اسمها إلى 
الرسول  يوحنا  ويسرد  هذا.  ا  يومنـ حّتى  أرثوذكسي 
تفاصيل احلادثـة. ولعل أهم ما فيها حوار املعلـم مع 
مرتا أخت القديس ملا قالت ليسوع: ”يا رب لو كنت 
هاهنا لم ميت أخي.. فقال لها يسوع: سيقـوم أخـوك. 
فقالت له مرتا: أنا أعلم أّنه سيقوم في القيامة في 
اليوم األخير. فقال لها يسوع: أنا القيامـة واحلياة. 

من آمـن بي وإن مـات فسيحيا».
ل من أهمّية القيامة األخيرة فهو  ـّ ليس أّن السّيد يقل
ـه: ”اّلذيـن عملوا  ا بقول ـ ـم عنها في بشارة يوحّن يعّل
واّلذين عملوا  قيامـة حياة  إلى  يقومـون  الّصاحلات 
املخّلص  أّن  غير  ـة“.  دينون قيامـة  إلى  الّسّيئات 
ة بكونـه هو القيامـة، هو  أراد هنا أن يربط القيامـ
قيس  إذا  املسيحّي  إمياننا  ميزة  هي  وهذه  سببها. 
ة القيامـة. عندنا  بعقائد اآلخرين الذين عندهم معرفـ
ة املسيح. هذا هو فاعل القيامة  نحن هي ثمرة قيامـ
ا قيامتـه  األخيرة. ولكن قبـل أن حتل هذه فلكل منـ
الكبيرة.  ة  امليتـ هي  اّلتي  ة  اخلطيئـ مـن  ة  اليوميـّ
ة  القيامـ ”أنا  قال:  اّلذي  بفضل  منها  نتحرّر  نحن 

اة.» واحليـ
الّسّيد  اّلذي هو أعظم عجائب  بعد هذا احلدث  من 
أن  للـرّب  ينبغي  كــان  ـه  وّت وقـ اه  معنـ حيـث  من 
ان  ة، اّلذي كـ ـ ّر احملّب ّمم سـ يدخـل إلى أورشليم ليتـ
اه  في صدر اآلب منذ األزل. سبـت ألعازر يّتخذ معنـ

ـور. الكامـل في سبـت الّن
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هذه  عن  أخرى  مرّة  الكتابة  في  كثيرًا  ــرّددت  ت لقد 
املناسبات.. لكن لكثرة األسئلة اّلتي ُطرحت في هذا 
الباب وجدت نفسي أخّط  ما يلي: كّلما هّل علينا 
بأفكار  أيًضا،  الّناس،  بعض  علينا  هّل  آذار  شهر 
العالم  يحتفل  الشهر  هذا  في  ألّن  وغريبة  عجيبة 
بيوم املرأة العاملّي ويوم األم . فمنهم من يستغل هذه 
املناسبات للّدعوة إلى حترّر املرأة من القيم واألخالق 
ــوج  ــول ال طــريــق يصعب  ــي  ف بها  ــول  ــّدخ ال ــحــاول  وي
يريد  من  وهناك  بعيًدا.  ظالًال  ظّل  وجلة  ومن  فيه  
والّنوافذ عليها حّتى  احلجر عليها وإغالق األبواب 
االحتفال  شرعّية  حول  احلوار  ويدور  الهواء  يراها  ال 
أهل  ينقسم  بأن  األمر  وصل  املناسبات حّتى  بهذه 
بهذه  االحتفال  معارض يعتبر  بني  ما  بينهم  الدين 
املناسبات حرام  وما بني مؤّيد يعتبر االحتفال بهذه 
املناسبات ضرورة شرعّية، ومنهم من ال يرى أّن هذه 
تعاليم  تعارض  دينّية وال  مناسبات  املناسبات هي 
حترميها..  أو  حّلها  في  يخوض  أن  له  فليس  الدين 
بأّنني  ــّر  أق ألّنني  القسم،  هــذا  في  نفسي  ــد  وأج
يلي:  كما  البدعة  تعريف  العلماء  من  تعّلمت 
ليس  ّمما  الّدين  في  أحــدث  أمر  كل  هي  البدعة.. 
فقالوا  سّيئة،  أو  حسنة  إلى  البدعة  وقّسموا  منه. 
الّدين،  في  أصــل  لها  التي  هي  احلسنة  «البدعة 
في  أصــل  لها  ليس  التي  هــي  السّيئة  والبدعة 
عــادات  من  املناسبات  هــذه  نعتبر  لذلك  ــّديــن».  ال
وخاّصًة  الّناس،  لرعاية مصالح  أحدث  ّمما  أو  الناس 

الطبقة الضعيفة من النساء؛ وهذا إذا كان له عالقة 
في الّدين فهو من البدعة احلسنة التي لها أصل. 
مع العلم أّن اإلسالم في تعاليمه يرعى املرأة  وينزلها 
التي تستحّق، وأقول بعيًدا عن كّل هذه  مكانتها 
الذي  الواقع  لننظر  بنا  تعالوا  واحلــوارات  الّنقاشات 
يشهد أّن املرأة تعيش صراًعا شديًدا تتجاذبها أطراف 
قضّية  في  ــارزًا  ب الوضوح  عدم  أصبح  حّتى  كثيرة 
املوقف.  سّيد  هو  الّنساء  بعض  عند  حّتى  املرأة،  

لذلك أجدني أخجل من هذا الواقع وأقول أّال يحسن 
املرأة  مع  ونتعامل  الّنقاشات  هذه  نترّفع عن  أن  بنا 
كــرّم  كما  متــاًمــا  الله  كرّمها  مخلوقة  أّنــهــا  على 
آدم.  بني  من  ــرأة  وامل آدم)  بني  كرمنا  (ولقد  الرجل 
الله لها  إّال أن يكرّموها لتكرمي  الّشرفاء  وما على 
وال يحّملوها ظلًما سبب خروجهم من اجلنة - كما 
يقول البعض. بل متّعن في القرآن اّلذي يؤّكد مساواة 
ّية  اإلنسان اخلصائص  وفي  الّنشأة  حيث  من  ــرأة  امل
الرّجال.  مع  واملصير  ــزاء  واجل والّتكاليف  العاّمة 

ــذي  ــكــم اّل ــوا رّب ــق ــاس اّت ــّن ــهــا ال ــا أّي ــال تعالى (ي ق
وبث  زوجها  منها  وخلق  واحــدة  نفس  خلقكم من 
اجلبني  له  يندى  وّممــا  ونساء)؛  كثيرًا  رجــاًال  منهما 
اجلهل  بحكم  حّقها  ــرأة  امل مينع  َمــن  الــّنــاس  من  أّن 
الّضعيف.  يأكل  القوّي  وبحكم  الّدين.  تعاليم  في 
في  وحّقها  امليراث  في  حّقها  مينعها  من  فمنهم 
في  وحّقها  رأيها  عن  تعّبر  أن  في  وحّقها  التمّلك 
بل  واالّضطهاد  القهر  صور  من  وغيرها  الّتعليم، 

أن  فــي  احلــق  لنفسه  يعطي  ــن  َم الّشباب  وبعض 
وال  بوجهها،  ويتفل  يشتمها  وأن  زوجته  يضرب 
يريد منها أن تعّبر عن انزعاجها من هذا الّسلوك!

لذلك أقول للجميع علينا أن نرجع إلى تعاليم الّسماء 
التي أعطت احلّق للمرأة أن تشارك صالة اجلماعة مع 
الّناس في املساجد، وأعطاها احلّق في أن تعّبر عن 
رأيها حّتى أمام احلاكم كما حصل مع عمر بن اخلطاب 
اّلذي خطب وحّدد املهور فاعترضته إمرأة، وهي تقول 
إحداهّن  يقول وإن (آتيتم  الله  يا عمر.  الله  اّتق  له 
امرأة وأخطأ عمر“.  ”صدقت  قنطارًا). فيقول عمر 
السّيدة  فهذه  عملها  من  وتنفق  تعمل  املرأة  كانت 
فتقول  جحش،  بنت  زينب  السّيدة  تذكر  عائشة 
عنها ”كانت أطولنا يًدا (أكرمنا) زينب بنت جحش، 
املرأة تشارك  بيدها وتتصّدق“. وكانت  ألّنها تعمل 
الله  رسول  كان  اجلرحى.  وتــداوي  تقاتل  املعارك  في 
يقول:  أم عمارة  وذكر  أحد  يوم  إذا حدث عن  يقول 
”ما التفت مييًنا وال شماًال إّال رأيتها“. كانت املرأة 
تشارك الرّجال في كّل مجاالت احلياة، ولكّنها كانت 
اّلذي لم يكن يوًما من األّيام  حتافظ على حجابها 
الّطبيبة  عائًقا أمام تقّلدها ألرفع املناصب. فكانت 
الّدين  باسم  البعض  ولكن  األسلمّية.  رفيدة  األولى 
واجللباب يريد أن مينعها كّل ما منحها إّياه الّدين! 
تقاليد  قامت  احلجاب  ”باسم  الغزالي  ــام  اإلم قال 
احلــقــوق  ــض منحها  ــرف وت ــا  ــره ــؤّخ وت ــــرأة  امل تــــزدري 
فماتت  ــالم،  اإلس لها  أقرّها  اّلتي  ــة  ــّي واألدب املــادّيــة 

إنسانّيتها على مّر القرون وتوّلى كبر ذلك متدّينون 
وإذاللها“. ــرأة  امل جتهيل  الّتقوى  يحسبون  جهلة 

وفي احلديث عن هذه املناسبات ال حاجة لنا اخلوض 
املكانة  وينزلها  ــه  أّم يحترم  الرّجل  كــان  إذا  فيها 
أّن اجلّنة  العزّة، ويرى  إّياها رّب  أنزلها  التي  املقّدسة 
حتت قدميها. أّما إذا كان مّنا َمن يشتم أّمه ويتطاول 
عليها وال يزورها إّال في املناسبات، فهو بحاجة إلى 
أّيام وأّيام ليعرف أّن ألمه عليه حّق. ولألسف يقول 
البعض ال نحتفل بعيد األم ألّننا مطالبون شرًعا أن 
جنعل من كّل أّيامنا عيًدا ألّمهاتنا.. والّسؤال: هل 
هذا واقع أم خيال وأقول لسنا بحاجة إلى يوم املرأة إذا 
كانت املرأة حتصل على كامل حقوقها التي منحها 
الله إّياها. قال رسول الله (ص): ”ما أكرمهّن إّال كرمي 
ذلك. غير  يشهد  والواقع  لئيم“..  إّال  أهانهّن  وما 
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في ذلك اليوم األسود، فنحن لم  إذا كان والدي نسي مسألة ”احلّجة“ 
نعرف، ولم نسمع من قبل حّتى، عن ”احلّجة“ تشهد ببيع أرضنا وأرض 
الورقتني،  الوالد  أخذ  الشرقّية.  احلارة  من  األقربني  للصديقني  عّمي، 
مزّقهما مًعا، ألقى بهما في النار، وأخذ يشرح  لنا حكاية ”احلّجة“ 
تلك: ملّا وصلنا خبر األوامر بترحيل املسيحّيني عن قريتهم وبيوتهم 
املجاورة، كانت األرض  الرامة  للمسيحّيني في  لبنان، كما حدث  إلى 
أّول ما خطر في بالي. طّيب، نرحل بحسب أوامر اجليش، لكن األرض؟ 
فشروا! كتبت، وكّتبت موسى حّجة بيع مشترى بأرضنا االثنني، أحسن 
ما تروح األرض لليهود. أنا نسيت القّصة، والله، وراحت من بالي متاًما! 

لكن ال أبو محّمد نسي وال أبو سلمان!
نسي أبي ”احلّجة“، لكن األّيام السوداء تلك، كيف ننساها؟! أنا أيًضا 
الفّخار في  القدمية على  الكتابات  زالت محفورة في رأسي. مثل  ما 
نسيان  طبًعا،  لكبير  أو  لطفل،  ميكن  وهل  العميقة.  األرض  طبقات 
الرحيل الداهم عن القرية والبيت والعني واحلواكير، وكّل ما عرفناه في 

أّيام الطفولة احللوة؟
رحيلنا ذاك كان في الواقع رحيًال افتراضّيا. ذقنا الرحيل في مخّيلتنا 
فقط. كان مؤملا، لكّنه في ظّني ال ميكن أن يداني الرحيل الفعلي، عن 
البيت واحلارة والقرية، حسرة وإيالًما. فرق كبير بني مغادرة القرية، وكّل 

ما لك فيها بجسدك، ورحيلك عنها في اخليال فحسب.
على كّل حال، لم يكن صعبا علينا، نحن في البقيعة، تخّيل الرحيل 
مبعانيه املادّية والعاطفّية. كانت قريتنا، في تلك األّيام السوداء، أشبه 
لوبية وصفورية، وقرى أخرى كثيرة ضربت أسماؤها  لّالجئني من  مبمّر 
إلى  طريقه  مواصال  ميّر  كان  بعضهم  حياتنا.  في  مرّة  أّول  أسماعننا 
ثّم  الزيتون،  حتت  ليلتهم  ليقضوا  يحّطون  كانوا  وكثيرون  الشمال، 
النهار. كّل املعايير واألعراف تتغّير،  يواصلون طريق اخلروج مع طلوع 

ملقايضته  يعرضونه  العروس  مثل  «علول»  وبيتك:  بلدك  فارقت  وقد 
بطعام وأرغفة للعائلة اجلوعى حتت الزيتون ! 

إذا كان رحيلنا نحن رحيال افتراضّيا، فرحيل نصارى الرامة املجاورة كان 
رحيال واقعّيا، أو نصف واقعي على األقّل ! في الرامة املجاورة كان 
للوالد بيتان، أكثر من أقارب. البيت األول صداقة «تليدة»، موغلة في 
القدم، قبل أن نولد، وقبل أن يتزوّج الوالد حتى. قد أعرض لها ذات 
يوم. أّما الصداقة األخرى فهي صداقة «مطرفة»، وليدة أحداث ال 48 

بالذات !
املسيحّيون في الرامة  تلّقوا مثلنا األوامر بالرحيل. الفرق أّننا نحن 
لم نفارق بيوتنا. وصل خبر إلغاء األوامر قبل مغادرتنا قريتنا وبيوتنا. 
الرامة من املسيحّيني ففارقوا بيوتهم، تاركينها  كما هي،  أّما أهل 
ليصل بعضهم إلى بيت جن، وآخرون  إلى قريتننا البقيعة . منهم 
اخلروج  طريق  واصوا  بعضهم  إّن  بل  إعــاله.   املذكورة  املطرفة  الصداقة 
إلى لبنان، ليبقوا هناك على طول بعيدين عن  وطنهم؛ عن قريتهم 
وبيوتهم. الجئني يحلمون بالعودة ذات يوم، مثل كثيرين غيرهم في 

بالد الله الواسعة.  
عاد أهل الرامة إلى قريتهم، إلى بيوتهم، بعد إلغاء أوامر الترحيل، 
فوجدوا البيوت وقد نهبت متاما. إال من كان جارهم شهما، مثل صداقة 
الوالد املتلدة . حكى لنا األصدقاء هؤالء أّن جارهم شهر بندقّيته مْقسما 
أّنه سيفرّغها في كّل من يتخطى عتبة اجليران. عاد أصدقاؤنا هؤالء 
قبل  لألوامر  تنفيذا  تركوه  كما  انتظارهم،  في  فوجوده  بيتهم  إلى 

أسابيع؛ بابه مقفل وداخله لم ميّس بسوء ! 
هذا هو الرحيل الذي ذقناه. رحيل افتراضي. أّما جيراننا في الرامة فما 

كان رحيلهم افتراضّيا، وال رحيال ”كامال“ أيضا !  
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منطقتنا  أخبار  متابعة  عن  االبتعاد  تعّمدي  رغم 
الّصالح،  الرّجاء  مدينة  في  حولنا  بسهولة  املتوفرة 
أمام  مبهمتي  فشلت  خاّصة،  بزيارة  جئناها  اّلتي 
محكوًما  بات  عالم  وفي  الّذكّية،  هواتفنا  سطوة 
بشبكات عنكبوتّية، متأل حياتنا بوجبات ”اجلانك“ 

اإلعالمّي املليئة بالكذب املالح والّسموم احملّالة.
فعلى شاشة هاتفي يظهر بسرعة البرق خبر تتداعى 
عناوينه، تباًعا، وتتحّدث عن خالفات قادة التجّمع 
مع الّنائب أمين عودة، وأخرى عن مقاربات بني عزمي 
بشارة ومانديال. لقد كانت تلك، هكذا تبّني الحًقا، 
عبارة عن مقتطفات حّية من مقابلة طويلة ومثيرة 
أجراها الّصحافّيان، جاكي خوري وجيدي ڤايتس في 
صحيفة ”هآرتس“ العبرّية، مع ثالثة من قادة حزب 
اإلسرائيلّية:  الكنيست  في  وممّثليه  ”التجّمع“، 

جمال زحالقة، باسل غّطاس وحنني زعبي.
الّلقاء، مبا يناسبها من  لم حتفل أقوالهم، في ذلك 
التفاتة جماهيرّية، أو غيرها، وذلك على الرّغم من 
وخز ما قاله الّنوّاب على األقل في مجالني هاّمني: 
نظرتهم وموقفهم من رئيس القائمة املشتركة الّنائب 
اجلبهوي أمين عودة، وعالقتهم بالّنائب الّسابق عزمي 
بشارة، مؤّسس حزب ”التجّمع“ وأبيه وقائده الرّوحي.

وعلّي أن أعترف أّنني لو لم أكن موجوًدا في حضرة 
صاحب الفرح األسود، لرمبا لم أعر ذاك الّلقاء مقاًال، 
رغم ما احتواه من محفزات على الكتابة والّنقاش، 
ولبقيت في ”سويتو“، صانعة القلق، قاهرة الوجع، 

ووّالدة الّتحّدي واأللم.
فلقد أنهينا اجتماًعا لطيًفا مع ممّثلني عن جمعّية 
من  وجّلهم  إفريقيا،  جنوب  في  الّسابقني  ــرى  األس
الّصيت،  سّيئ  آيالند“،  ”روبن  سجن  خرّيجي 
وانطلقنا إلى“متحف األبرتهايد“، ذلك الّصرح اّلذي 
إن لم يزره الّسائح فقد  تبقى زيارته إلى جوهانسبورغ 

عمياء وعرجاء.
األســيــر  ـــادي  ن ”جمعّية  ــن  ع وفــــًدا  ــاء  ــق ــّل ال ضـــّم 
ــّدورة  ق الــّنــادي  رئيس  فيه:  شــارك  الفلسطيني“، 
الوحيدي،  عبير  ـــه،  إدارت مجلس  وعضوا  ــارس،  ف
فيه،  ّية  القانون للوحدة  كمدير  وأنا  النّجار،  وأمجد 
أحمد  ـ“جمعّية  ل الّتنفيذي  ــر  املــدي شاركنا  كما 
كاترادا“ نيشان بالتون، وحّسونة الديرملي، املسؤول 

في سفارة فلسطني لدى جنوب إفريقيا.
املبنى  فناء  في  واقــًفــا  كنت  هاتفي  ارّجت  عندما 
داكنة  حجارة  من  حائط  على  قبالتي،  الرّصاصّي، 
تذّكرك بلون اخلجل في وجه عاشقة بيضاء واحتراق 
تنبسط صورة  إفريقّية،  مغيب  ساعة  في  الّشمس 
خضراء  سهول  إلى  ينظر  وهو  مانديال،  لنيلسون 
وهي  تنتهي،  لن  تتخّيلها  أّنك  حّتى  الفضاء،  متأل 
هابط  ببياض  معّممة  بجبال  جهتني  من  محاطة 
من الّسماء كحليب فائر، ومانديال، حارسها األمني، 
زرافة، عليه أشكال  املزركش، كجلد  بقميصه  يطّل 
بصفرة  وموّشحة  الّتراب  بألوان  مصبوغة  ّية  عشوائ
بسمة  وجهه  وعلى  بعيد،  ــى  إل ينظر  ــاس،  ــان األن
قلقتان،  عينان  تظّللها  النبالء،  كبسمة  مرتاحة، 
أمام  تنحني  أمة  أبناء  كتبها  جملة  تنفرج  وأمامه 
بتضحياته، وتتعهد  وتقر  صالبة زعيمها وإصراره، 
منهما  فأخرج  واملستحيل  الليل  ظــالم  عصر  ملن 
تخجل  تعد  لم  قارة  أرجاء  في  ُمندلًقا  والّنور  العزّة 
وداًعا  ماديبا..  كاهلي،  ”هامبا  وتعلن:  بسوادها، 
ماديبا، فنحن سنحترم إرثك“. وعلى بعد خطوتني 
ّية  ماندل خالصة  آخر،  حائط  على  تقرأ  هناك،  من 

نبيلة أخرى: ”أن تكون حرًا ليس مجرّد التخّلص من 
القيود، بل أن تعيش أسلوب حياة وفي طريقة حتترم 
في  تدخل  بعدها  ثّم  اآلخرين“..  حرّية  وتعزّز  فيها 
ثنايا املستحيل، وترافق حكاية األلم األسود، وكيف 
فنشيًدا  فأمًال  فحلًما  حتدًيا  ورفاقه  مانديال  صّيره 
فحرّية فوعًدا.. وعلى مدى ساعتني، أو أكثر، تتنقل 
الفقراء،  وهدير  األّمهات  شهقات  يصاحب  ودمعك 
وتتعّلم عن قّصة شعب ورجال ومانديال، اّلذي آمن، 
كما عّلمه أجداده من قبيلة ”الثيمبو“، ومنذ كان 
لغة  في  املشاكل“  ”صانع  أو  ”روليهااله“  اسمه 
”الهوسا“، ورّدد أّنه: ”في بلدي نذهب إلى الّسجن 

أوًّال ثّم نصبح رؤساء“.
هو  الّثالثة  الّنواب  مقابلة  بعد  املشهد  في  الالفت 
احمللّية  ّية  العرب الّسياسّية  الّساحة  في  مرّت  أّنها 
كسحابة غاز من الهيليوم، تاركة رجاحة الّتخمني أّن 
ّية والعزوة في  هذا هو ثمر الوحدة وثمن الّنخوة العرب
اجلماهير  احلقيقة،  في  تدفعه  ثمن  القبيلة،  خيمة 

في هذا العصر العصيب.
ال أكتب دفاًعا عن أمين، ألّنني فعلت ذلك في مقاالت 
سابقة، ولكّنني أعّبر عن انزعاجي من صمت رفاقه 
في اجلبهة واحلزب. فما قاله قادة التجّمع الّثالثة في 
أمين وأكثر، ميّسهم بشكل مباشر، هذا عدا عن كونه 
ّية، ومن يقرأ الّسطور  الزّمالة احلزب يتناقض وأصول 
يرأس  تأوالت خطيرة بحق من  بينها يكتشف  وما 
متعالية  بنبرة  قيلت  وقد  املشتركة،  العرب  قائمة 
نظافته  من  النيل  استهدفت  بإيحاءات  ومشحونة 
فأمين  الّسياسّية.  مواقفه  في  والتشكيك  الوطنية 
ليس أكثر من ساذج أو: ”شاب طموح مليء بالّشغف 
والّتفاؤل ويعتقد أّننا إذا غّيرنا قليًال بطريقة تصرفنا 
سيتقبلوننا، هذه املفاهيم والتصوّرات بنظري ساذجة 
له  يسترحم  املغابن“  ”رطب  شاب  هو  أو   ” للغاية 
ويسترفق فيه فمن: ”ناحية ثانية نحن ال نريد أن 
نقمع هذه األصوات الّشابة اجلديدة، وقد أكون مخطًئا 
عودة“.  أميــن  طريقة  كثيرًا  ــّب  أح ــازن  م ــو  أب ولكن 
لنا  الّنائب غّطاس، مفّكًكا  إّياه  أفهمنا  واألهم، ما 
شيفرات ما قاله زميله وموضًحا أّنه: ”سيأخذ بعض 
أّن محاوالته ألن  أيًضا  الوقت حلني يعلم أمين عودة 
يكون مقبوًال ولطيًفا/وجيًدا لن جتدي نفًعا..عندها 

سوف يستقيظ ”.
الرّيادة  يّدعي  كحزب  اجلبهة،  تطنيش  يحّيرني 
اجلماهيرّية، وابتالع قادته لهذا الّتقريع واستفياؤهم 
بصبر الذليل، فهل قرأ قادة اجلبهة ورفاق أمين كتاب 
عن ”العرب اجلّيدين“؟ فبّني إشاحة  ”هلل كوهني“ 
بالعقل  املجادلة  تبقى  واملجارحة  املناكفة  أو  الوجه 
الّسياسي  التفوّق  وسائل  أجنع  باحلسنى  واحملــاورة 

الشعبي، فأين أنتم منها؟
البيت رقم  أكتب هذه املقالة وأنا جالس في ساحة 
8115، في شارع «فيكازي»في «سويتو»، أمامي 
أثار  زالت  ما  واجهته  املتواضع وعلى  مانديال  بيت 
املجهولون.  عليه  يطلقها  كــان  رصــاصــات  ثقوب 
غّطاس  الّنائب  تصريح  ــراءة  ق وأعيد  ــرأ  وأق أنتظر 
كان  «إذا  ــه  أّن على  يجزم  وفيه  «هــآرتــس»  جلريدة 
أّنــه  سجنه  مــن  شهر  قبل  يعلم  مانديال  نلسون 

سيسجن لهرب «، وأحّس بالّنار تأكل أحشائي.
مانديال  عن  بتصريحه  غّطاس  الّنائب  ــى  أدل لقد 
في سياق تبرير دفاعه عن موقفه وموقف حزبه من 
الوطن، هجرٌة  خارج  إلى  بشارة  قضّية هجرة عزمي 
نفي قسري، في حني  يتساَءل  مبثابة  أّنها  يصرّون 

آخرون عّمن نفاه وكيف وملاذا؟
لن أتطرّق في هذه املقالة لتلك املسألة، فهي ليست 
شأننا هنا، مع أّنها برأيي، لم حتَظ في حينه مبعاجلة 
والعالقة  الّشأن  ذوو  يناقشها  ولم  مسؤولة  وطنّية 
نقاًشا مبنًيا على معطيات مثبتة وحقائق واضحة، 
سطحيْني:  ترويجْني  بني  إليها  التطرّق  راوح  بل 
وغامزين  الرّحيل،  ــرار  ق عن  باستماتة  منافحني 
بخباثة عّما طواه هذا القرار، وفي احلالتني عال هرج 
الّشائعات املعومة ومرج الّتمّنيات املجردة واالّدعاءات 
الغيبّية؛ وبعيًدا عن كّل ذلك، أرى أّن مقاربة الّنائب 
غّطاس آيثار الّنائب عزمي بشارة، كما كان وصفه 
حزبه،  وزعيم  القائد  كونه  رغم  ــراره،  وق حينها  في 
مغادرة وطنه بعد جلسة حتقيق واحدة معه، وتنازله 
قرار  بــأّي  قضّيته،  ومصير  محّققيه  مواجهة  عن 
متخّيل ملانديال هو مغالطة متعّمدة، فمساواة قرار 
ومتماد  وهمي  افتراض  مع  فعلًيا  املتجّسد  بشارة 
يتخّيل جزاًفا ما كان مانديال سيفعله لو عرف أّنه 
سيسجن، هي ليست أكثر من محاولة تبرير هزيلة 
وموقف يجب أن يستجفى من كّل حّر وعاقل ملا فيه 

من الّتجّني الكثير واالعتداء أكثر.
فما هذا الّتعمشق االفتراضي على تاريخ رجل قضى 
في الّسجن 27 عاًما لم يساوم فيها على مواقفه 
أّمته  كرامة  مقابل  حرّيته  يقايض  ولم  الّسياسّية 

وحرّية بالده وحترير شعبه.
فمن ال يعرف كيف وكم مرّة لوحق مانديال وحّددت 
إقامته واعتقل، يجب أن يعلم  أّن مانديال اعتقل في 
املرّة األخيرة بعد عودته إلى جنوب إفريقيا وكان قد 
غادرها في اخلفاء، وبعد أن أنهى تدريبات عسكرّية 
مع رفاقه في اجلزائر، فعاد إلى وطنه ليكمل نضاله 
وهو متيّقن أّن رأسه مطلوب، لكّنه اختار ولم يترّدد 
وكان يعلم أّن مصيره قد يكون في الّسجن أو حتت 
ثرى بالده، عاد ألّنه آمن مبا عّلم : ”أّن اجلبناء ميوتون 
املوت  يذوق  ال  والّشجاع  موتهم،  قبل  عديدة  مرّات 

إّال مرّة واحدة“.
فتاريخ  احلقيقة،  حضرة  في  هنا  وأنا  أسترسل،  لن 
مانديال أكبر من مقالة، ولكّنني أكتب عن مسألة 
تتعّلق مبا أسميه ”الصّحة الوطنّية“ عندنا، والّصدق 
فاحملزن،  ونخبنا،  قادتنا  لدى  البسيط  اإلنسانّي 
بل  غّطاس،  الّنائب  من  الّتصريح  ذلك  فقط  ليس 
ما رافقه من صمت فاضح يشوّه فضاءاتنا الفكرّية 
وما  ّية  الّنضال أساليبنا  عورة  ويكشف  والقيمّية، 
فكيف  ــاؤالت:   ــس وت وأسئلة  هــواجــس  مــن  حتمله 
يحترفون  قياداته  ومعظم  سليًما  مجتمًعا  سنبني 
دفء  في  واالستجارة  اآلذان،  وتشميع  االستعماء 
األكاذيب اّلتي تعّشش حتت قنابيز بعضهم وبدالتهم 
استقامة  غير  من  وطًنا  سنشّيد  وكيف  املستوردة؟ 
علمّية شائعة وشجاعة وطنّية سائدة وعّفة اخالقّية 
راجحة وصراحة ناجزة، وكيف سنصون بيوًتا من غير 
للّذات ولآلخرين، وأي ميراث ستتركون  واحترام  عزّة 
لألجيال القادمة، فمانديال ورفاقه في الّنضال تركوا 
لشعبهم وللبشرّية إرًثا عظيًما من ضمنه إميانهم مبا 
مارسوه وخبروه جراًحا على أجسادهم، وكما قال هو: 
”لقد تعّلمت أّن الّشجاعة ال تعني غياب اخلوف بل 
االنتصار عليه“، فالّشجاع ليس َمن ال يخاف بل 
من ينتصر على خوفه، ومانديال، ملن ال يعرف، كان 
عندكم  والبقّية  وبامتياز،  لبس  غير  من  شجاًعا، 
والبكاء  تقية  الّصمت  يحترف  من  وعند  رفاق،  يا 

حبل جناة.
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حجٌر أنا واحلجر سالحي
صديقي حجٌر يروي قّصة 

كفاحي
حبيبتي حجٌر ومن حجر 

دموعي 
ومن احلجارة أقمت لعزلي جداًرا 

فكان لي لوحة 
عليه رسمت أحالمي 

زهوًرا وعروًسا وطائرة وسّيارة 
وحني انتهيت وّلعت سيجارة.. 

فهل ستعدم كّل احلجارة 
وتهدم ألجلي ذاك اجلدار 

™™      ™™      ™™
أنا ابن األبجدّية ولي فيها وطن 

من بدء اخلليقة إلى حلد اإلنسانّية 
فهل ستمحو كّل حروف األبجدّية 

بزنزانتك وَكْم مدفعّية؟! 
تعلم أّني أفوقك وطًنا 
ال األسر أهاب ال املنية 

فاملوت لي حياة وعيشة هنّية 
™™      ™™      ™™

أنا ابن النقب 
لي فيها قطيع نخل وخيمة عّز

وفي كّل حبة رمل من أرضها 
لي ولد إذا ما متُّ ُيبعث حيا 

فهل ستحرق كتب الّتاريخ 
وخرائط اجلغرافيا 

™™      ™™      ™™
أنا ابن اإلجنيل والقرآن والّتوراة 

أنا ابن الّريح والغضب والّثورات 
أنا ابن مرمي ودالل(1) وهّن لي أمهات 
أنا أخو األنبياء وكّل األنبياء لي إخوة 

فهل ستحرق توراتك واألسفار واآليات 
أنا قبسة من نور اجلّنة 
أنا شعلة من نار جهّنم

فهل ستطفئ نور اهللا وناره؟
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دون  للّشاعر من  الّشفيقة  العزلة  للبرهان على  بسيطة  قرائن  ..وأبحث عن 
خدش الّصورة واألسطورة اّلتي نسجها الّنّقاد واملؤرّخون 
له متثال.. حياته  ُيَقم  ولم  له ديوان  ُيطبع  لم  حوله.. 
ُيعّلق صورًا أو لوحات في  االجتماعّية متقّشفة. لم 
بيته، لم يضع تلفازًا في غرفة االستقبال.. أصدقاؤه 
ا  منصًب يتسّلم  لم  ولدين..  ُينجب سوى  لم  قليلون، 
ا.. عاش في غير زمانه، كما رحل أيًضا في  ـً وظيفّي

غير زمنه.. وعليه عاش وحيًدا ومات وحيًدا!!
العراقي  الّشاعر  عن  هي  ــوان  األل قامتة  الّصورة  هذه 

غيلًة  وُقتل   1931 عام  وُلد  اّلذي  البريكان،  محمود 
في 28/2/2002 مع أّنه اعتصم بالّصمت وأحجم عن الّنشر، وزهد باملنابر.. 

ا. فكان مقتله املفاجئ فاجعة للمثّقفني عرًبا وأجانًب
بذكراه  واالحتفال  االحتفاء  العراق  في  الّثقافة  رعاية  على  القائمون  رأى  وقد 
ـ14، حيث سار األدباء من البصرة إلى مدينة الزبير مسقط رأسه، للوقوف  ال
على قبره، ومن ثّم وضع أكاليل الزّهور عليه.. وهم يذرفون الّدموع عليه ملوته 

طعًنا بالّسّكني من ِقبل شاب عراقي.
صحيح أّن للبريكان دواوين عّدة، منها: ”حارس الفنار“، ”أسطورة الّسائر في 
نومه“، ”الّطارق“ و“بكاء األجّنة“.. إّال أّنها ال تشي هذه الّدواوين لقارئها عن 
شيء.. وهذا ما جعله شاعرًا غامًضا لم يبحث عن الّشهرة في حياته. لذلك 
لم ينشر خالل 50 عاًما سوى 89 قصيدة، ُجّلها في مجّلة ”الكلمة“؛ وقد 
قام الّشاعر العراقّي باسم املرعبي بجمع بعض مجموعاته في كتابه ”متاهة 
الرّحمن  عبد  الّشاعر  فقد جمعه  من نصوصه  اآلخر  البعض  أّما  الفراشة“.. 
الطهمازي، اّلذي رأى فيه ظاهرة شعرّية، اختّطت منهًجا اّلذي اّتسع من خالل 

األجيال اّلتي سارت وراَءه، من دون أن ينشر قصيدة في وطنه العراق!!
ال  كي  لها  واحتجاًبا  للقصيدة  احتجاًجا  أعاله،  نشره  وعدم  فاعتبر صمته 

يؤّدي ذلك إلى مجيئها في جوهر يبخس القيمة احلقيقّية لفّن الّشعر.
وفي محاضرة بُعنوان ”البنية احلداثّية في شعر البريكان“، قال عنه الّناقد 
املفردة  عن  الّتخّلي  من  ــدًءا  ب حداثّية،  البريكان  قصيدة  فرحان:  محسن 
االستعراضّية وإيثار اجلملة األسمّية وإضاءة املسكوت عنه.. له لغته اخلاّصة 
اّلتي ابتكرها لُتعّبر عن رؤاه.. وصوره تتحرّك وفق مبدأ الّتجاوز اّلذي ينجم 
عنه عادًة الّتعبير الكتابّي متّشًيا مع إيقاع قصيدته الّسردّية.. خاّصة الّسرد 
املشهدي أو الرّؤية املشهدّية املُسّماة أيًضا املنظر املتوّسط، وهو منظر ال يعرض 

الكّل ولكّنه يعرض جزًءا منه..
أّما الرّمز عنده، فُيبّني أّنه بحث منذ وقت ُمبّكر عن رموزه وأساطيره اخلاّصة، 
ّية أو حّتى الفولكلورّية.. فلم يأخذ من املصادر الّدينّية وال الّتاريخّية وال األدب

دون  من  والّتداعي  بالّتدّفق  يّتسم  اّلــذي  احلّر  الّشعري  الّنسق  على  فسار 
البريكان كتب القصيدة القصيرة  أّن  ضوابط.. باإلضافة إلى ذلك فاملعروف 

اّلتي جتعل من الّتجربة وجًها واحًدا، ألّن الَهّم واحد واجلّو واحد!!
وأثناء الّسفر في سيرة ومسيرة شاعرنا الّشعرّية قرأنا أّن الّشاعر حسني فالح، 
يقول: إّن البريكان بدأ ينشر الّشعر ُمبّكرًا منذ عام 1946 وهو في املرحلة 
اإلعدادّية، وحينها نشر داخل العراق بعكس ما قاله غيره، هذا باإلضافة إلى 
ّية املعروفة. بنان نشره بعض قصائده خارج وطنه، خاّصًة في مجّلة ”األديب“ الّل

وقد برز بصورة ملموسة أّن املهتّمني باألدب آنذاك احتاروا بهذا الّشاعر املتمّيز 
وهما  الوتري،  أكرم  صديقه  عنه  الّلثام  أماط  حّتى  لقصائده،  قراءتهم  بعد 
طالبان في كلّية احلقوق، ولم ننجح في احلصول على مصدر مكتوب َيشي 

لنا مبا قاله هذا الّصديق.
ـ“البريكان  بعكس رشيد ياسني اّلذي التقاه شاعرنا، فكتب في مقال له َعْنوَنه ب
كما عرفت“: عناوين قصائد شاعرنا ُمبتكرة، ومن ابتكاراته أيًضا ما ُيعرف 
ثّم ينتقل إلى  ـ“تناوب اإليقاع“، حيث كان يبدأ قصيدته ببحر ”الّسريع“  ب
بحر آخر، ثّم يعود ثانيًة إلى ”الّسريع“ وبعد ذلك إلى بحر ثالث، ليعود من 

جديد إلى الّسريع..
إليه  َيسبقه  لم  اإليقاعّي  الّنمط  بهذا  الكتابة  بأّن  ياسني  رشيد  صرّح  وقد 
لتأليف  بجدارة  كشاعر  البريكان  فهم  إلى  ذلك  خلفّية  وتعود  قبل!!  أحد 
السيمفونية املوسيقّية اّلتي تتأّلف من ثيمات موسيقّية ممتزجة ومتقاربة.. 
كتقنّية إيقاعّية فيها:  وهذا ما دفع شاعرنا إلى استخدام ”تناوب اإليقاع“ 

احلوار والّصراع بني األحاسيس واألفكار..
وال يسعني إّال أن أختم كالمي هذا عن محمود البريكان اّلذي آثر االستتار 

وراء ظّل كثيف، مبا افتتح به قصيدته ”خرافة الرّوح“:
فاضت على سمعي ضراعتها

وأطلقت مأساتها على مدمعي
ـ“تناوب اإليقاع“. وهي القصيدة اّلتي ابتكر فيها ما ُيعرف ب
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أو  حّق  على  كنت  إذا  أدري  لسُت 
على خطأ، إذا اّدعيت بأّن اسم وكيل 
الدكتور  الِفَلسطينّية  اإلعالم  وزارة 
ليس  يوسف)  (أبو  خليفة  محمود 
الفلسطينّي  الــّشــارع  في  معروًفا 
عند  ــوى  س ـ48،  ال مناطق  داخـــل 
القالئل جًدا ّممن لهم عالقة باإلعالم 
لو يكون  أمتّنى  بشكل خاّص. وكم 
صحيح  محّله.  غير  في  ــي  اّدعــائ

من  لكّنه  (وكيل)  منصب  يتوّلى  يوسف)  (أبو  صديقي  أّن 
الناحية الفعلّية ميارس مهام وزير. وكم ازداد احترامي له، وكم 
يه أّنه  تعّمقت مكانته في قلبي عندما عرفت من بعض مقرّب
ـ(معالي الوزير) أو أّي صفة أخرى  ـ ال يفضل أبًدا مخاطبته ب
اإلعالم  خلدمة  هنا  «أنا  دائًما  ويقول  البشر،  باقي  عن  متّيزه 

الفلسطيني، فقط».
وسلمان  خوري  نايف  الزّميلني  الّصديقني  مع  كنت  أّيام  قبل 
طويل في زيارة للّصديق الّدكتور خليفة في مكتبه في رام 
الله. وكالعادة، ال بّد من االنتظار في مكتب الّسكرتيرة قبل 
الّدخول ملكتب (أبو يوسف)، ليس ألّنه (ميّثل) دور املشغول 
عليهم  يغلب  عنجهّيني  مسؤولني  من  الكثير  يفعل  كما 
حقيقة  في  ميارس  اّلذي  يوسف،  أبا  ألّن  بل  الكبرياء،  طابع 
األمر مهام وزير اإلعالم، ال يضيع دقيقة واحدة دون االستفادة 
منها. ويحرص الّدكتور خليفة أن يراجع وبإمعان كاّفة األخبار 

ا. ـً املتعّلقة ضمن اختصاصه ويشرف عليها هو شخصّي
لم يأمر أبو يوسف سكرتيرته بإدخالنا إلى املكتب، بل أتى 
مكتبه.  إلى  ورافقنا  بحرارة  بنا  ا  مرّحًب إلينا  ا  ـً شخصّي هو 
أّية حكومة  املسؤولني في  كبار  أو  ــوزراء  ال جًدا من  وقليلون 
ّية يتصرّفون بهذا الّتواضع، وهذا إن دّل على شيء فإّمنا  عرب
ملراجعيه،  يوسف  أبو  يكّنه  اّلذي  الكبير  االحترام  على  يدّل 
ويعكس املستوى األخالقي الرفيع، الذي يفتقر إليه الكثير 

جًدا من املسؤولني الكبار.
تبادلنا أطراف احلديث في أمور عديدة تتعّلق بشكل خاص 
باإلعالم. وناقشنا موضوع الّتعاون بني اإلعالمّيني في الّداخل 
الفلسطيني مع وزارة اإلعالم ونقابة الّصحافّيني الفلسطينّيني، 
وضرورة وضع خطوط عريضة ملواصلة الّتعاون مع اإلعالمّيني 
في الّسلطة الفلسطينّية. وفجأة قال الّدكتور خليفة: «الزم 
نحكي مع رئيس نقابة الّصحافّيني الفلسطينّيني، ملشاركتنا 
الدكتور خليفة على أن نواصل احلديث  في احلديث». وأصّر 
لنا في مطعم «دارنا»، وهو مطعم  على مائدة غداء أقامها 
أّن  ولو  الفلسطينّية.  القيادات  مطعم  بأّنه  ومعروف  كبير 
العترفت  الّنطق،  تستطيع  املطعم  هــذا  وطـــاوالت  كراسي 
املطعم.  هــذا  في  هناك  ُتطرح  التي  القضايا  من  بالكثير 
أبو  ناصر  اإلعالمي  الّصديق  الّنقابة  رئيس  وصل  وبالفعل، 
اإلعالم  دور  عن  مجّدًدا  الّنقاش  ودار  الحــق،  وقت  في  بكر، 

وأهمّيته على الّصعيد الفلسطينّي. 
اآلراء، الحظنا  تبادل  في  ومندمجون  منهمكون  نحن  وبينما 
حركة  من  القيادّية  الفلسطينّية  الّشخصّيات  بعض  تدّفق 
«فتح»، مثل الّدكتور نبيل شعث، عزّام األحمد وعّباس زكي  
يدخلون القسم اآلخر من املطعم. بعد ذلك دخل الّدكتور صائب 
انا واحًدا  عريقات وأتى إلى الّطاولة اّلتي جنلس حولها، ثّم حّي
واحًدا. ومبا أّني كنت على الّطرف اآلخر من الّطاولة لم يكن 
هناك مجاًال لألخذ باالًحضان، فقلت له مازحًا: «ما إلك حظ 

بالبوسة يا أبو علي».
الّتجارّية، كثيرًا ما  الّسياسّية والّصفقات  الّطبخات  أّن  ومبا 
يتّم طبخها في مطاعم ضخمة وخلف الكواليس،  وليس في 
املكاتب الرّسمّية، فال بّد أن تكون هناك حالة سياسّية معّينة 

جمعت هؤالء القادة (الفتحاوّيني) مع بعضهم ملعاجلتها.  
ـ من تقدمي الّشكر للّدكتور  ـ ـ والواجب يتطّلب ذلكـ  ـ وال بّد ليـ 
اته الوظيفّية  محمود خليفة، اّلذي أعتبره انطالًقا من سلوكّي
ـ(معالي الوزير)،  ـ املمّيزة أكبر من وزير، وأكبر من مخاطبته ب
على  واحلريصني  الغّيورين  من  ولغيري  لي  بالنسبة  ــه  ألّن
القضّية الفلسطينّية، رمز كبير جًدا في اإلعالم الفلسطينّي. 

فكم أنت كبير يا صديقي (أبو يوسف). 
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سوريا  من  الرّوسّية  القوّات  سحب  قرار 
ــون  ــســاءل ــت ــع وجــعــلــهــم ي ــي ــم ــأ اجل ــاج ف
ويتكّهنون ويحّللون، وبالفعل هذا القرار 
ّية  املفاجئ أحدث بلبلة في األوساط الدول
اُحملّير  الّسؤال  فهنالك  اإلعالم،  ووسائل 
هذا  بوتني  الرّوسي  الرّئيس  اّتخذ  ملــاذا 

ببدء  القرار  هذا  أبعاد  وما هي  بالّذات،  الوقت  هذا  وفي  املفاجئ  القرار 
سحب القوّات الرّوسّية من سوريا، وهل هنالك عالقة بني اّتخاذ هذا القرار 

وبدء املفاوضات في جنيف بني األطراف الّسورّية املتنازعة.
واألمر اّلذي زاد من حيرة املتابعني لهذا التطوّر الدرامي أّنه ال توجد هنالك 
تفاصيل بشأن قرار االنسحاب، بل هنالك تعتيم تام، ّمما دفع البعض 
بالتكّهن أّن هنالك صفقة ما عقدها بوتني، ولكن لم يستطع أحد التكّهن 

مع من متّت الصفقة. 
هنالك من يربط أمر االنسحاب بعملّية الّتصعيد العسكري في شرق 
أوكرانيا؛ زد على ذلك األوضاع االقتصادّية الصعبة التي متر بها روسيا، 
األمر الذي اضطر بوتني إلعالن االنسحاب من سوريا حتى يتمّكن من 

إنهاء التدّخل العسكري في سوريا بأقّل ما ميكن من اخلسائر. 
خطوة  مبثابة  الروسّية  اخلطوة  هذه  تكون  أن  املمكن  من  أخرى  جهة  من 
هاّمة نحو تخفيف حّدة التوتر بينها وبني تركيا، فهذه اخلطوة سُتحدث 
توازنات جديدة في املنطقة من املمكن أن تؤّدي إلى إيجاد حّل سياسي 

لألزمة الّسورية.   
اجليش  انسحاب  نتيجة  وبلبلة  توّتر  حالة  فهنالك  إسرائيل  في  أّما 
الروسي من سوريا، فسارع رئيس دولة إسرائيل  رؤوفني ريفلني بالّسفر 
حول  كثب  عن  ليّطلع  بوتني  الروسي  بالرئيس  والّلقاء  موسكو  إلى 
حيثّيات االنسحاب، وهل هذا التطوّر سيعزّز قوة إيران وحزب الله. كما 
سيقوم رئيس حكومة إسرائيل نتنياهو بالّسفر هو اآلخر إلى موسكو 
ليؤّكد على أهمّية حفظ أمن إسرائيل في أّي تسوية قادمة في سوريا، 

وللمحافظة على الّتنسيق بني إسرائيل وموسكو. 
«خطوة  إّن  قائًال  آيزنكوت  غادي  اإلسرائيلي  األركــان  رئيس  صرّح  كما 
املزيد من  انسحاب روسيا من سوريا فاجأتنا؛ ما يتطّلب من إسرائيل 
الّسوري  الرئيس  قوّة  من  زادت  اخلطوة  تلك  أن  خاّصًة  واليقظة،  احلذر 
بّشار األسد، ومّكنته من الّتفاوض في جنيف من موقع قوّة، حيث جنح 
سالح اجلّو الروسي بتوسيع سيطرة الّنظام الّسوري على املزيد من املناطق 

الّسورّية.»  
الروسي  االنسحاب  بأّن  والعسكرّيني  الّسياسّيني  احملّللني  بعض  يرى 
يعني فشل اخليارات العسكرّية لدعم الّنظام الّسوري، لكن من الّسابق 
ألوانه التكّهن بهذه الّنتيجة، فاملوقف ال يزال غامًضا، ومن املبّكر جًدا 
احلكم على األمور، كما أّن التكّهن بعقد صفقة روسّية أمريكّية متّت في 
الّسر هي مجرّد تكّهنات ليس إّال، وما علينا إّال االنتظار حّتى تكشف 

لنا األّيام الغموض الذي يحيط بهذه اخلطوة.  
روسيا  أّن  متاًما  يدرك  سوريا  في  األخيرة  التطوّرات  تابع  من  كّل  لكن 
األزمة  إزاء  الواضح  وغير  املرتبك  واألمريكي  ــي  األوروب املوقف  اختطفت 
الّسورّية، واستطاعت بهذا روسيا أن حتّول األمر لصاحلها، لتتحّول سوريا 
بوتني. روسيا فرضت على  القوي،  الكرملني  بيد رجل  إلى ورقة كاملة 
العالم أن يكون األسد طرًفا في املفاوضات بعد أن كان العالم بغالبيته 
القرار  أّن  إّال  شرعّيته،  باملفاوضات، الغني  ونظامه  األسد  إشراك  يرفض 
الروسي كان وبقي كما هو، الّشعب الّسوري هو صاحب القرار، وهو من 

ّية وال الواليات املتحدة. سيختار، ال الّدول األوروب
وعندما حاولت الواليات املتحدة سحب أوراق اللعب لألزمة الّسورية من يد 
بوتني، حيث اقترح وزير اخلارجّية األميركي جون كيري لقاًء رباعًيا يضم: 
لألزمة  املمكنة  احللول  في  للبحث  وتركيا،  الّسعودية  أمريكا،  روسيا، 
ًيا من بوتني؛ باغتهم  الّسورية، في محاولة النتزاع الورقة الّسورية ولو جزئ
املوقف الرّوسي مجّدًدا حني أعلن موافقته، مشترًطا عليهم أن يتم في 
اليوم نفسه وفي الّلقاء الرباعي ذاته بحث الّصراع العربي – اإلسرائيلي. 
واليوم، نحن أمام مرحلة تاريخّية، مرحلة الّتفاوض من أجل حّل األزمة 
الّسورية، ومن أجل إنهاء احلرب التي دّمرت سوريا وشّتتت شعبها، والقرار 
الّشعب  حق  من  هو  سوريا  ستكون  وكيف  سوريا  مستقبل  باختيار 
الّسوري وحده، فلندعهم يتفاوضون ويجدون احللول التي تناسبهم، ونحن 

بانتظار ماذا تخبئ لنا األّيام املقبلة القادمة.
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ــــاول  ـــدمـــا حت عـــن
احلــــصــــول عــلــى 
ــج غــذائــّي  ــام بــرن
نظام حمية  الّتباع 
يــــســــاعــــدك فــي 
وزنـــك،  تخفيض 
ـوائــم ال  ســتــجــد ـق
ُحتصى،  تعّد، وال 
ـــإّن  ــــك ف ــــع ذل وم

ا  اّتباع واحد من هذه البرامج يعتبر أمًرا شاّقً
 . وممّالً

األشياء  ببعض  نلتزم  أن  مًعا  سنحاول  لذا 
اّلتي يجب القيام بها خلسارة الوزن، بدًال من 
اّتباع نظام غذائّي ممّل، يدفعك لقلب حياتك 
ما  بعكس  تسير  رأًسا على عقب، ويجعلها 

تشتهي، ويعّكر مزاجك!
ميكنك اّتباع اآلتي للحصول على جسم رشيق 

من دون اخلضوع حلمية غذائّية صارمة.
- ِاحذِر من بعض األصدقاء! سواء أكان األمر 
مقصوًدا أم ال(!)، فإّن بعض األصدقاء اّلذين 
احلرارّية،  بالّسعرات  ـًا  غنّي طعاًما  يطلبون 
أن  يجب  معهم،  تقاسمها  أن  منك  ويطلبون 
اّلتي  للمغريات  ستخضع  بصّدهم، وإّال  تقوم 
أّي  على  احللويات.  وخاّصًة  لك،  يقّدمونها 
حال األمر يعود إليك، فإّما أن تكون شديد 
املقاومة ولديك رغبة قوية في اختيار القائمة 
جتّنب  األقــلّ  على  أو  بك،  اخلاّصة  الصحّية 

تناول الّطعام معهم، أو الّرضوخ لهم.
- من اجلّيد أن تضع قائمًة، أو تدّون مالحظات 
على دفتر يومّياتك حول اجلدول الّزمنّي لتناول 
الّطعام. ولكن رّمبا أنت لست متأّكد من عدم 
جتاوز هذه املالحظات على غفلة، لذا من املهم 
الّتفكير في العناصر الغذائّية اّلتي تتناولها، 
ومنح أكبر قدر منها للجسم، وهذا ما سيفّسر 
عدم  وبالتالي  باجلوع،  الّدائم  شعورك  عدم 

استهالكك سعرات حرارّية أكثر من الّالزم.
الغذائّي  نظامك  بتغيير  تقوم  أن  بدًال من   -
األطعمة  تناول  من  نفسك  وحتــرم  بالكامل، 
الكافي  اجلزء  بتناول  فقط  ُقم  حتّبها،  اّلتي 
من الوجبة، واّلذي لن مينحك سعرات عالية. 
ببساطة ميكنك الّسعّي للحصول على  قائمة 
احلرارّية،  الّسعرات  في  الّتوجيهّية“  ”املبادئ 
احلــرارّيــة  الّسعرات  من  كم  لك  تبّني  واّلــتــي 
يحتاج جسمك يومًيا، بناًء على قياس نسبة 
الوزن إلى الّطول، مع التعّرف إلى الّسعرات 

احلرارّية املوجودة في كّل وجبة.
الّلون  ارتداء  على  بالّتركيز  تقوم  كنت  إن   -
األسود، مع محاولة تغطية/إخفاء الّدهون به، 
كي تتجاهلها، فمن املرّجح أّنك تناولت وجبًة 
دسمًة ولديك شعور بالّذنب جتاه هذا. لذلك، 
ملالبسك  األســود  الّلون  عن  البحث  من  بــدًال 
ــّدهــون،  ال فــكــرة  على  الّتركيز  ــدم  ع حـــاول 
اخرج  عنها  تفكيرك، وعوًضا  خارج  وجعلها 
مع أصدقائك أو ُقم بإلهاء نفسك بأعمال عّدة 
الّدهنيات  وإخفاء  الّطعام  بتناول  تفّكر  وال 

الزائدة مبالبس سوداء الّلون.

تغريبة البشر..
منفاَك..

يبكي.
يستريح شهيًدا..

من األمم..
من الّدمار.

أضالعه املكسورة..
تعّنف الّسابقني..
في متاهة الّنجاة.

عندما..
يستجيب البركان..

للّدعاء.
يْطلق سراح األنبياء.

منارة األحالم..

َقَبَرهم الّدوالر..
و صَلبهم..
على القمم.

™™™
بيض..

خضر..
حمر..

سود.
بيض.. أكفاننا
خضر.. أوراقنا

حمير على رؤوسنا
سود.. أّيامنا

***
األّول سطع جنمه

الّثاني يْدهسه.
يْعقدون القّمة..
يْصدرون قراًرا..

ال نفهمه.
القبر..

تاريخ وحال
يسيرون فيه..

وعلى جباههم ريشة.
في الّسوق..

يْجهزون عليه.
في الظّل..

يخبو صوته األحمر.
في الّظّل..

غسلوا اجلرمية..

بلونها األخضر.
في الظّل..

بساطير اجلنود..
بيٌض على الّسود.

™™™
احلدود..
األعالم..
اآلمال..

ليبّية.
القدود..
األحالم..

شامّية.
الهمم..

األجيال..

مينّية..
ال تساوم..

(القدم الهمجّية)
™™™

تعازموا املوت أرباًحا
تناسلوا في دبابة معّطلة
تراسلوا بتعابير فاضحة

وآيات لالحتيال
تعازموا وليمة واغتيال
َسَرقوا القدود ورحلوا

™™™
بعض الزّبالني..                                     

جاؤوا و نّظفوا!
©…dLÞØUHOŠ®

»U|– r�U�

تقع دير حّنا إلى الّشرق من سخنني (تبعد ُقرابة 6 كم). رغم أّن احلفرّيات األثرّية 
قليلة، إّال أّن للقرية معالم وتاريخ يعود إلى أكثر من ألفي عام. أبرز املعالم 
ّية بناها ظاهر العمر (الصورة رقم 1) خالل  في القرية، قلعة من الفترة العثمان

القرن الّثامن عشر.

rÝô« —bB�
الّتاريخّية  املصادر  الّشأن  بهذا  تتوافر  ال  إذ  الّتسمية،  سبب  واضًحا  ليس 
الكثيرة. من الباحثني َمن يرّجح أّنها سّميت وفًقا لدير من الفترة البيزنطّية 
اآلخر  البعض  اقترح  وقد  الرّهبان؛  اسمه ألحد  منسوًبا  املوقع  في  ا  ـً ّي مبن كان 
على أّن االسم جاء وفًقا لدير أو كنيسة كانا في املوقع ُنسبا إلى ”حنة“ والدة 
القوّاد  ألحد  وفًقا  االسم  بهذا  ُسّميت  أّنها  آخرون  يرّجح  بينما  العذراء؛  مرمي 

الّصليبّيني.
ذكر الرّحالة ڤكتور جيرن اّلذي زار املوقع خالل القرن الّتاسع عشر دير حّنا كما 
يلي: «بعد مروري عن األراضي املزروعة بشجر الّتني، بدأت الّسير باّجتاه الّتّلة 
ومنحدرها القوّي صعوًدا إلى دير حّنا. رأيت آباَر املياه القدمية. على قّمة الّتلة 
ا من احلجر حوله أبراج احلراسة وداخله  ـً ّي (من جهة الغرب) رأيت سورًا قدًميا مبن
مخازن وإسطبالت. هذا املجمع كان بحال رديء وأجزاؤه كانت مهّدمة. استمررت 
في الّسير إلى القلعة اّلتي بناها ظاهر العمر، وهي أيًضا كانت بحالة سيئة 
من  الّدخول  ميكن  كبيرة  ثغرات  جدرانها  وداخل  االنهيار،  إلى  آيلة  وأجزاؤها 
خاللها إلى القلعة. عند دخولي رأيت إلى اليمني اجلامع والّسرايا اّلتي كانت 
مقّر احلاكم. أما اسم «دير حنا»، فيعود مصدره - كما يبدو - لدير أو كنيسة 

سّميا بهذا االسم، كانا في املوقع خالل العصور القدمية. دون شك كانت هنا في 
العصور القدمية مدينة، إّال أّن آثارها ليست بارزة، وقد اختفت متاًما».

W Ò¹dŁ_«  U Ò¹dH(«
احلفرّيات واألبحاث األثرّية في دير حّنا قليلة جًدا، ورغم ذلك، أعرض هنا موجز 

احلفرّيات ونتائجها. 
بني عامي 1990 و1991 قامت سلطة اآلثار بإجراء مسح أثرّي لبعض املباني 
في اجلليل، يعود تاريخها إلى العصور الوسطى والفترة العثمانّية. شمل هذا 

املسح، أيًضا، منطقة دير حّنا.
خالل املسح، ّمت توثيق مبنى ينسب إلى «دار احلاكم» واّلذي حتّدد تاريخ بنائه 
في أّيام ظاهر العمر – حاكم اجلليل. «األبلق» كان منط البناء، وهو بناء يشمل 
مزًجا بني حجارة من لونني: األبيض واألسود أو البّني. ّمما يبدو فإّن املبنى آيل 

إلى الّسقوط، ولكن ميكن ترميمه وصيانته.
1997 أجرت سلطة اآلثار حفرّيات في أعقاب أضرار أجريت في الّسور  عام 
من  الّشرقي  الّطرف  في  احلفرّيات  أجريت  وقد  تطوير.  أعمال  خالل  الّشرقّي، 

البلدة، على مقربة من الّسور اّلذي بناه ظاهر العمر خالل القرن الّثامن عشر.
خالل احلفرّيات، ّمت الكشف عن أساس الّسور اّلذي ُبني على الّصخر. مبالصقة 
الّسور، بالقرب من األساس، ُبني جدار إضافّي لدعم مسّطح من التراب بنيت 
من فوقه منازل القرية. ّمت حتديد تاريخ الّسور وفًقا للحفرّيات إلى القرن الّثامن 

عشر، ّمما يتوافق مع املصادر اّلتي تشير إلى أّنه بني اّبان فترة ظاهر العمر.
كما ّمت العثور خالل احلفريات، على أدوات من الفّخار يعود تاريخها إلى الفترة 
ق.م.)،  الرابع   – الّثالث  (القرن  الهيلينّية  ق.م.)،  الّسادس  (القرن  الفارسّية 
ّية والبيزنطّية. تلك املكتشفات داللة على أّن بداية االستيطان تعود  الرّومان
إلى ما قبل أكثر من 2500 عام، إّال أّن بقايا املنازل واألبنية من تلك الفترة 

لم يتّم العثور عليها حّتى اآلن.

رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) Í—U� qOL� Æœ   (مدير قسم ال U ÒM � d �œ

i O � �« W �U � ÆÆ œu � Ïd L � Ïd C�

 ÂU E ÒM �«
° Òq L *« Òw z«cG �«

WLF� w��U� ∫œ«b	≈
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 new معهد  بواسطة  شول  أجرته  بحث  من  يتبّين 
جيًدا   يدركن  النساء  من   60% أن   ،sense

والرجلين،  اليدين  بأظافر  العناية  بأهمية 
مّرة  يحرّصن،  منهن   40% أن  علًما 
أظافرهن  ـــْرد“  ”َب على  األســبــوع،  في 
ُمخّصصة  كريمات  واستخدام  وطالئها 

لهذا الغرض.
 W Ò×�  ‰U−�  w�  …bz«d�«  W�—U*«  å‰uý”

  WK�KÝ  l ÒÝuð  UNÐ  W¹UMF�«Ë  q?? łÓd??�«  n�
 o??K??D?? ÔðË  Scholl Velvet Smooth
 W??¹U??M??F??�« ‰U???−???� w???� …b???¹b???'« Èd??A??³??�«
 d�UþQÐ W¹UMFK� wzUÐdN� —UNł ∫d�Uþ_UÐ
 WK�KÝ  qÒLJ¹  Íc??�«Ë  ¨5Kłd�«Ë  s¹bO�«
 p�–  q�Ë  ¨« ÎdšR�  XIKÞ√  w²�«   U1dJ�«
 W??O?? Ò×?? � ¨W??I??O??½√ d???�U???þ√ v??K??Ž ‰u??B??×??K??�

ÆWLŽU½Ë
 ¨‰ULF²Ýö�  « Îb??ł  `¹d�Ë  qNÝ  b¹b'«  wzUÐdNJ�«  “UN'«
 ‰öš s� p�– q�Ë ¨d�Uþ_« W Ò× � vKŽ WE�U;« w� bŽU�Ô¹
 …—U¹“  vKŽ  W³ðd²*«  n¹—UB*«Ë  X�u�«  w�  dO³J�«  dO�u²�«

Æd�Uþ_UÐ W¹UMFK� e�d�
 WOMN*«  ZzU²M�«  fH½ wDFÔ¹  “‰uý”  s� wzUÐdNJ�«  “UN'«
 ÊËbÐ sJ�Ë ¨d�Uþ_UÐ W¹UMF�« e�d� w� UNOKŽ 5KB% w²�«

ÆXO³�« s� ÃËdK� WłU(«
 ÍÒœRðË  W�uN�Ð  ‰«b³²Ýö�  WKÐU�  ”Ëƒ—  3  “UN'«  qLA¹

∫WHK²� nzUþË
«َبْرد» األظافر- ُيساعد على منع تضّرر األظافر.

تمليس- ُيملّس األظفر وُيخفي النتوءات.
ومظهًرا  دائًما  لمعاًنا  أظافرك  يمنح  تلميع- 

طبيعًيا.
 Scholl  WK�KÝ  s�  wzUÐdNJ�«  “UN'«
 t??Ð  v????�u????¹  Velvet Smooth
 ¨¡«u?????Ý b????Š v???K???Ž ‰U?????łd?????�«Ë ¡U??�??M??K??�
 WÐd−²Ð  ŸU²L²Ýö�   ôU???Š  3  qLA¹Ë
 vKŽ  ‰u??B??(«Ë  wBA�«  ‰ULF²Ýù«
 lOLKðË  fOK9  ¨œÚd???? ÓÐ  ∫Z??zU??²??M??�«  q??C??�√
 qCHÐ ÆqLF�« rOEM²� 5²ŽdÝ WDÝ«uÐ
 qNÝË  `??¹d??�  “U??N??'«  ¨dOGB�«  tL−Š
ÆÊU�“Ë ÊUJ� q� w� qL(«Ë ‰ULF²Ýö�
 “‰uý”  t????ðd????ł√  Y???×???Ð  s????�  Ò5???³???²???¹Ë
 new sense  ÀU??×??Ð_«  e�d�  WDÝ«uÐ
 Y¹b(«  “UN'«  sÐÒdł  ¡U�½  W�—UA0
 ‰U??L??F??²??Ýù« q???N???ÝË `???¹d???� ¨Y???¹b???Š t????½√
 l¹dÝ ¨‰U ÒF�  t�ULF²Ý≈ ÊS�  p�c�Ë ¨ÍœUF�«  œd³*«  s� d¦�√

ÆÊ«œe'UÐ tÐ ÿUH²Šö� `¹d�Ë
 Y×³�« w�  U�—UA*« s� 60%  Ê√ U ÎC¹√ Y×³�« s� Ò5³²¹Ë
 Ê√  U ÎLKŽ  ¨5??K??łd??�«Ë  s¹bO�«  d�UþQÐ  W¹UMF�«  WOL¼√  s??�—b??¹
 ¡öD�«  s??¼œ  ¨œd??³??�√  WOKLŽ  w�  q¦L²¹  s¼d�UþQÐ  sN�UL²¼«
 s�  40%  s�  d¦�√  X�U�Ë  Æd�Uþú�  WB ÒB*«   U1dJ�«Ë
 … Òd??�  s¼d�UþQÐ  W¹UMF�«  vKŽ  s�d×¹  sN½«   UFKD²�*«

ÆŸu³Ý_« w� …bŠ«Ë
 W??�U??)«  U??O??�b??O??B??�«Ë Â—U??H??�«  U??J??³??ý w??� “U??N??'« ŸU??³?? Ô¹

Æ…—U²*«

 W¹UMF�«  ‰U−�  w�  œö³�«  w�  …bz«d�«  W�dA�«  ¨u½UÝ  XIKÞ√
 rCMð w²�«Ë ¨WÒ¹u� EXTRA W�UL� ”UO�√ ¨‰eM*« nOEMðË

°wýuÝ u½UÝ – …bz«d�«Ë W×łUM�« UN²ŽuL−*
 Oxo –  WOłu�uMJ²Ð  …b??¹b??'«  W�ULI�«  ”U??O??�√  ÃU??²??½≈  r²¹
 W�Uš œ«u� W�U{SÐ ¨…dJ²³*«Ë W¦¹b(« BioDegradable

Æö¹uÞ œuL ÒB�«Ë W½U²*« UN×M9
 qNÝË Íu� ◊UÒÐ— ¨lD� ÊËbÐ Èdš_« uKð …bŠ«u�«  V×�Ôð

ÆqL(« qNÝ ¨jÐd�«
 ‰ö�� WLzö� ¨÷d??Ž  r??Ý μ¥ Ø‰u??Þ r??Ý ∂μ ∫dO³� r−Š
 ÊËbÐ W�ULI�« WÒK�� UN�Ušœ≈ sJ1 ¨dO¹UF*« Vłu0 W�ULI�«

ÆbNł Í√

ÆU Î�O� ¥∞  «– WÒH� …u³FÐ …dÒ�u²�

 ÂœUI�« qO'« sŽ nAJð UNÐ W¹UMF�«Ë q łÒd�« Òn� W Ò×� ‰U−� w� …bz«d�« W�—U*« Scholl  å‰uýò
Æs¹bO�«Ë  5Kłd�«  d�UþQÐ  W¹UMF�«Ë  W'UF*  UÎOzUÐdN�  « Î“UNł  oKDÔðË  ¨d�Uþ_UÐ  W¹UMF�«  W¾�  w�
Æn????¹—U????B????*«Ë  X?????�u?????�«  w?????�  d?????�u?????¹Ë  ¨Scholl Velvet Smooth  W???Žu???L???−???�  v??????�≈  r???C???M???¹  b?????¹b?????'«  “U?????N?????'«  

∫u½UÝ s� b¹bł
 ≠ EXTRA wýuÝ u½UÝ

°«Îbł WÒ¹u� W�UL� ”UO�√
«Îbł WÒ¹u�Ë Îö¹uÞ dÒLFÔð – …dO³�

lO�K�
دار للبيع بسعر مغٍر، شارع دانيال. 

110م2، مؤلفة من شرفتني، طابق ثالث، 
بحاجة لترميم، السعر 670 الف شاقل 

050-6304450

  UÐU�Š V�«d� V²J* »uKD�
UHOŠ w�

 l�   UÐU�Š  …d¹b�  Ød¹b�≠±
 …d³š

 W³ž— l�ÆÆ Wzb²³� …dOðdJÝ≠≤
 ÆÆ UÐU�(« ‰U−� w� ÂbI²�«

 vKŽ WOð«– …dOÝ ‰UÝ—« vłd¹
 w½Ëd²�_«b¹d³�«

kÆedward@012Ænet
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 ¨e−M¹Ë „U�≠¸ McWINGS  ∫b¹bł ÃUłœ Z²M Ô� «dšR� “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý XŠdÞ
ÆwNý w²½UJOÐË rFÞË g�dI� ·öGÐ ÃUłœ W×Mł√

Æ»ËdA�Ë f³OAð ¨WA�dI� ÃUłœ W×Mł√ 5 qLAð W³łËË lD� 5 Ë√ 3 » e−M¹Ë „U*« ŸU³Ôð
ÆÃÆ‘ 31.90 ∫lD� 5 ‰« dFÝË ÆÃÆ‘ 19.90 ∫g�dI*« ÃUłb�« W×Mł√ s� lD� 3 dFÝ

ÆÃÆ‘ 46.90 ∫e−M¹Ë „U� 5 W³łË dFÝ

“b�U�Ëb�U� w	 b¹bł
 UOCLŠ WBK�Ë ÕUHð l� ¡«dCš WDKÝ

 XŠdÞ  bI	  ÆÂUFD�«  WLzUI�  …b¹bł   U−²M�  Õd??Þ  w	  dL²�ð  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý
 WBK�Ë  pK*«  “uł  W	U{SÐ  ÕUHð  l�  ¡«dCš  WDKÝ  ∫…b¹bł  WDKÝ  «dšR�  “b�U½Ëb�U�
 ¨…—– lÐU�√ ¨f²łU½ ¨sJOAð w³�¹d� ∫q¦� —UO²šö�  U	U{ù« s� b¹bF�« l�  UOCLŠ

ÆU¼dOžË XJOKOÝ sJOAð
ÆjI	 W¹—«dŠ  «dFÝ 253 WDK��« qLAð

“b�U�Ëb�U� w	 b¹bł
w²½UJOÐË WA�dI� ÃUłœ W×Mł√ ∫e−M¹Ë „U�

  W³łË q� l� SKYLANDER    “—b½ö¹UJÝ »UF�«  WKOJAð “b�U½Ëb�U� w	 b¹bł
  »UF�√  Êü«  «uFLł«  Æ“—b½ö¹UJÝ   UOBý  s�  WHK²�  »UF�«  8  WŽuL−*«  sLC²ð

SkyLanders∫ SuperChargers
 WGK�UÐ X½d²½ô« l�u� w	 »UF�_« lOLł …b¼UA� rJ½UJ�SÐ Æ qO� wÐU¼ W³łË q� l�

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar WOÐdF�«
ÆÊËe*« œUH½ v²Š  “b�U½Ëb�U� ŸËd	 lOLł w	 …bł«u²� »UF�_«

“—b½ö¹UJÝ »UF�« WKOJAð
SkyLanders∫ SuperChargers

“b�U½Ëb�U� w	 Êô«

  U−²M�  s??�  WFO	d�«  VKF�«  s??�  b¹bł  ÃU??²??½≈  j??š
 W	U�  ‰«b³²Ý≈  r²OÝ  YOŠ  ¨… ÒuIÐË  œuF¹  uJO�?á?Ä
 ¨ w???�????á?Ä ¨f??�U??� w???�????á?Ä U??N??M??�Ë W??Žu??L??−??*« V??K??Ž

 Û√ s?ç?Ý ¨«bM¹dO�
 ÆWK¹uÞË WFO	— VKFÐ ¨ FREE Û√ s?ç?ÝË

 U ÎC¹√  uJO�?á?Ä  VKŽ  W	U�  o¹u�ð  ÂuO�«  cM�  r²OÝ
 Z�bM¹ Y??O??Š ¨q???�  330  W??F??�??Ð  W??F??O??	— V??K??Ž  w???	
 w�?á?Ä  5Ð  jÐd�«  “eF¹Ë  W³KFK�  lO	d�«  rOLB²�«
 UL�  ¨WOK�²�«Ë  b¹b−²�«  ¨—U??J??²??Ðô«  r??�U??ŽË  f??�U??�
 q??ł« s??�  «b??¹b??−??²??�«  ÷d???Ž w??	 W??�—U??*« dL²�ðË
 ¨WFz«d�«  »dA�«  WF²�  VKłË  .bIð  w	  —«dL²Ýô«

 Æb¹e*UÐ W³ždK� U Î�«c� wI³Ôð w²�«Ë WÐUA�«
 W�—U*« Ê« ‰uIð uJO�?á?Ä  U�—U� …d¹b� u�dÐ -Ë—
 …œu????'«Ë b??¹b??−??²??�« u??×??½ w??F??�??�U??Ð U???? Î�Ëœ W??�e??²??K??�
 pKN²�*«  öOCHð WO³K²Ð Âe²Kð UN½« v²ŠË WO�UF�«
 VKFK�  `łUM�«  rOLB²�«  v??�«  …œu??F??�«  U??½—d??�  «c???�Ë

ÆuJO�?á?Ä  U−²M� WŽuL−� qJ� WFO	d�«

 vHA²�*UÐ ‰UHÞô« r�� w	 …eÒO2 WO�UF	 sL{ W¹dOO)« ‰ULŽô« Âu¹ w	 „—UAð ¨„öOLOÝ W−²M� ¨ uÐ«
…d�UM�« w	 w�½dH�«

 „öOLOÝ W−²M�  uÐ« W�dý  UÐËbM�  —«“
 vHA²�*« ÊUANł UOKO�U�Ë f½u¹ uÐ« fO�
 WO�UF	  U??ðd??ł√  YOŠ  …d�UM�«  w??	  w�½dH�«
 Ÿu??{u??� ‰u????Š ‰U????H????Þô« r??�??� w???	 …e???O???2
 ‰ULŽô« Âu¹ sL{ ‰UHÞú� WLOK��« W¹cG²�«
 UÎO*UŽ …bz«— W�dý w¼  uÐ« Ê_Ë ÆW¹dO)«
 rN*«  s�  ÊU�  bI	   ¨‰UHÞô«  W¹cGð  ‰U−�  w	
 l�  VÝUM²¹  wŽuDð  ◊UAMÐ  ÂUOI�«  W�dAK�

ÆW�dA�« qÒ¦9 w²�« rOI�«Ë 5�UC*« r�UŽ
  «dAF� ÕdA�UÐ  uÐ« W�dý U²ÐËbM� X�U�
 «ËdCŠ  s2  r�I�«  w	  s¹bł«u²*«  ‰UHÞô«
 WOL¼« ‰u???Š r??N??¹Ë– l??� W??¹u??Ý ¡U??I??K??�« v???�«
 rN²×� qł« s� W½“«u²*«Ë WLOK��« W¹cG²�«
 Âö??�«Ë W??�“— vKŽ qHÞ q� qBŠ Ær??¼u??/Ë
 W¹Ëb¹ ‰ULŽ« w	 ‰UHÞô« „—Uý YOŠ s¹uKð
 Ÿ«u??½«  tÐ  XI B�Ô√  ’U??)«  tM×� ‰ö??š s�
 ¨¡«cG�«   UŽuL−�  W	U�  s�  WHK²�  WLFÞ«
 v²ý  l�  tM×�  s¹uJð  b??�Ë  q�  vKŽ  ÊU??�Ë
 «c??¼ v???�« W??	U??{« Æt??²??×??B??� W??L??N??*« W??L??F??Þô«

  UÝ«d� sŽ …—U³Ž W¹b¼ vKŽ b�Ë q� qBŠ
 ‰UGýú�  s??¹u??K??ð  Âö????�«Ë  h??I??�«Ë  s¹uK²K�
 ¡U??M??Ł« ŸU??²??L??²??Ýô«Ë X??�u??�« ¡U??C??I??� W??¹Ëb??O??�«

ÆvHA²�*« w	 rNŁuJ�
 Ác¼ vKŽ  uÐ«  W�dý vHA²�*«  r�UÞ dJý
 W�öF�«  vKŽË  ÂuO�«  «c¼  w	  W�UN�«  …—œU³*«
 vHA²�*«  l�  W�dA�«  jÐdð  w²�«  W�U)«
 WM��« —«b� vKŽ  UO�UFH�« nK²� ‰öš s�

Æ U³ÝUM*« v²ý w	Ë UNK�
 UM� rN*« s� ÊU� bI�ò ∫X�U� f½u¹ uÐ« fO�
 s�  vHA²�*«  w??	  WÒOŽuDð  WO�UFHÐ  ÂUOI�«
 »uK� vKŽ …œUF��« ‰Ušœ«Ë q�ô« YFÐ qł«
 ÎUC¹«  X½U� UM²O�UF	 Ê«  v�«  W	U{«  ¨‰UHÞô«
 œôËô«  U ÎC¹«  l²L²¹  wJ�  WOK��Ë  WOLOKFð
 W¹cG²�«  W??O??L??¼«  v??K??Ž  rNH¹dFð  v???�«  W??	U??{«
 UM×M1 dOG�«  l� dO)« qF	 Æd ÒJ³� qOł s�
 W¹dO)« ‰ULŽô« Âu¹Ë ¨U ÎFz«—Ë «ÎbOł Î«—uFý

 Æ“«cNÐ ÂUOIK� WFz«— W�d	 l³D�UÐ u¼

UC¹√ uJO�?á?Ä VKŽ W	U� o¹u�ð ∫ ÂuO�« s� ¡«b²Ð«
WFO	— VKŽ w	 

 WOÐdF�«  Êb???*«Ë  Èd??I??�«  W??	U??�  s??�  w??Ðd??F??�«  lL²−*«  ¡U??M??Ð√  s??�  ·ôü«  „—U???ý
 X%  5¼Uý  ÊuLOÝ  w*UF�«  —UIOÝu*«Ë  ÊUMHK�  lz«d�«  wIOÝu*«  ÷dF�UÐ
 W¹UŽdÐ  ¨UHOŠ  WM¹b�  w	  rO�¹d$uJ�«  e�d�  w	  rO�√  Íc??�«Ë  ¨åd??O??	“ò  r??Ý«

ÆdMð—UÐ  ôUBðô« W�dý
 WKOL'«  WÒO*UF�«  vIOÝu*UÐ  ¨w??�«d??�«  sH�«  u�Ëc²�  ¨Êu??�—U??A??*«  l²L²Ý«Ë
 ÊuLOÝ ÂU� w²�«Ë œuF�«Ë ÊULJ�« —UðË« s� X¦F³½« w²�« …eÒOL*«  U	ËeF*«Ë
 uJM�öH�«  W??B??�«— W??I??	«d??0 ¨W²HK� W??Ž«d??ÐË …b??¹d??	  …—U??N??0 U??N??z«œP??Ð  5??¼U??ý
 ‰ôœ W½UMHK� WF²2 WÒOzUMž  «dI	 ¨qH(« qKð UL� Æ“b½U½d	 wÝË√ ¨…dONA�«

ÆeG¹—œË— Ê«ušË Â«eŽ błU�Ë Ê«—bÐ bL×� 5½UMH�«Ë WM�¬ uÐ√
 –≈ ¨s¹d{U(« lOLł ÁułË vKŽ W×{«Ë ÕdH�«Ë »U−Žô«  U�öŽ  bÐ b�Ë 
 r¼—u� vKŽ ‰uB(« s� «uMJ9 UL� ¨w*UŽ Èu²�0 …eÒO2 WO��QÐ «uOEŠ

 Æ—U�c²� rN� dMð—UÐ UN²�b� ¨fOÞUMG� vKŽ WŽu³D� WÒOBA�«
 rOŽbðË e¹eF²� dMð—UÐ W�dý ◊UA½ s� ¡eł u¼ qH(« W¹UŽ— ÒÊ√ v�≈ —UA¹Ë
  UO�UFH�« s� b¹bF�UÐ W�dA�« ÂuIð YO×Ð ¨œö³�« w	 wÐdF�« w	UI¦�« bNA*«
 wÐdF�«  —u??N??L??'«  l??�  UN²�öŽ oOŁuð ·b??N??Ð  ¨‰U??−??*«  «c??¼  w??	   U??ÞU??A??M??�«Ë
 bFÐ  t?? Ò½√   «c�UÐ  ¨t??łË  s�Š√  vKŽ  t�   U�b)«  dO	uðË  t²O¼U	dÐ  ¡UM²Žô«Ë
 —UFý vKŽ bM²�ð w²�« W¹ƒd�«Ë WÒO−Oð«d²Ýô« ÷dŽË …b¹b'« W�—U*« ‚öÞ«
 wÐdF�« lL²−LK� UNLŽœ n¦JðË q�«uð Ê√ dMð—UÐ  bŽË ¨å…UO(« „—UA²½ò

ÆÎU Ò¹œUB²�«Ë ÎUÒOŽUL²ł«Ë ÎUÒO	UIŁ
 ∫‰U�  ¨dMð—UÐ  W�dý  w	  wÐdF�«  lL²−LK�  o¹u�²�«  r��  d¹b�  ¨ÍËb??Ž  b³Ž
 wÐdF�«  lL²−*UÐ  oOK¹  lO	d�«  Èu²�*«  «c??¼  ¨“UO²�UÐ  ÎU??F??z«—  ÊU??�  q??H??(«ò
 UMLN¹ ÆeÒOL²�«Ë ÕU−M�« «c¼ s� ¡eł dMð—UÐ ÒÊ√ Î « Òbł bOFÝ U½√ ¨dMð—U³Ð oOK¹Ë
  U�b)« dO	uð ‰öš s� jI	 fO� wÐdF�« ÊuÐe�UÐ ¡UM²Žô« dMð—UÐ w	 Î « Òbł
 tF� q�UF²�«  ‰öš s� ÎUC¹√  U Ò/«Ë ¨qC	_«Ë ÀbŠ_« WÒO½Ëd²J�ô«  …eNł_«Ë

  ÆåU¼dOžË W	UI¦�«Ë sH�«Ë tO	d²�« v�≈ ÃU²×¹ q�UJ²� ÊUOJ�

 

dMð—UÐ W¹UŽdÐ 5¼Uý ÊuLOÝ ÊUMHK� lz«d�« wIOÝu*« ÷dF�« w	 Êu�—UA¹ ·ôü«





للشراء توجهوا لمركز الخدمة والمبيعات: Partner in the city ,  شارع النبي، وادي النسناس حيفا

partner.co.il/ar

اآلن في مراكز بارتنر في المجتمع العبري
IPمقاوم للماء وللغبار وفق معيار ٦٨  

  كاميرا متقدمة
  شحن سيرع للبطايرة

  شاشة QuadHD دقيقة وبجودة عالية

 مواصفات الجهاز الكاملة مفصلة في إستمارة المعلومات  الصور لإليضاح فقط   شركة بارتنر لالتصاالت م.ض. ش.ع. ٥٢٠٠٤٤٣١٤


