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ــس  ــي ـــائـــب أميــــن عــــودة (رئ قــــال الـــّن
األرض  ـــوم  ي إّن  ــركــة)  املــشــت ــمــة  الــقــائ
 20 مــصــادرة  عــن  اإلعـــالن  بعد  حتّقق 
تعتزم  ــــام  األّي هــذه  وفــي  دومن،  ألــف 
في  دومن  ألف   800 مصادرة  الّسلطة 
ا  قوّيً رًدا  مّنا  يتطّلب  وهذا  الّنقب(!). 
املنّظم. الّشعبّي  الّنضال  مركزه  يكون 

يوم  هو  األرض  يوم  أّن  مؤّكًدا  وأضــاف 
ّية  العرب اجلماهير  تاريخ  في  مفصّلي 
 40 قبل  اليوم  هذا  ففي  البالد،  في 
عاًما خرج الّناس إلى الّشارع احتجاًجا 
على سياسة مصادرة األرض والّتمييز 
ــصــرّي اّلــتــي متــارســه احلــكــومــة  ــن ــع ال
ّية.  العرب اجلماهير  ضّد  اإلسرائيلّية 
اليوم  ــذا  ه نحيي  أّنــنــا  ــى  إل ُمشيرًا 
اجلماهير  زالت  وما  أيًضا،  العام،  هذا 
مجاالت  في  الّتمييز  تعاني  ّية  العرب
األرض واملسكن. فهنالك بيوت مهّددة 
بالّتهجير،  ــّددة  ــه م ـــرى  وق ــهــدم،  ــال ب
على  مستمرة  الّتضييق  وسياسات 

ّية. بلداتنا العرب
اليوم  نطلق  قائًال:  كلمته  عودة  وختم 
صرخة أخرى ضّد سياسة الّتمييز هذه، 
ضّد اقتالع أهالي أم احليران من بلدتهم، 
ومن أجل املطالبة باالعتراف بكل قرى 
الّنقب.. عاش يوم األرض اخلالد وعاش 

ا مناضًال. شعبنا ويعيش حّيً
™ ° Òwzeł »«d{≈ ™

في  الّتجارّية  احملاّل  غالبّية  تلتزم  لم 
حيفا باإلضراب، بينما التزمت به عدد 
ّية في البالد، إّال  من املدن والقرى العرب
ا، حيث  ـً ّي أّن اإلضراب بعاّمته كان جزئ
لم يتغّيب عشرات األلوف عن عملهم 
ولم ُتقفل ألوف احملاّل الّتجارّية أبوابها..

نحن نذكر يوم األرض ولن ننساه فنحن 
الّنظر  إعادة  علينا  ولكن  باقون..  هنا 

بيوم اإلضراب.

Õd� f�UD�
ُعذرًا.. قرّرت بعيًدا عن الّسياسات املمقوتة 
بعيًدا  األرض،  يوم  عن  بعيًدا  املُستهَجنة، 
عن ”أخالقّيات“ جنود االحتالل، بعيًدا عن 
اجلنائّيات، بعيًدا عن الرّشاوى وبعيًدا عن 
كّل شيء؛ أن أكذب على نفسي في األّول 
بأّني  وأوهمه  جسدي  وأضّلل  ْيسان،  َن من 

لست مريًضا وال أشكو من أّي شيء! 
بيضاء عفيفة هذه الكذبة، بخالف ُترّهاتنا 
وأكاذيبنا وغّشنا وُخُدعاتنا اليومّية لبعضنا 
البعض، فنحن منارس الكذب والرّياء والغّش 
الّسنة  أّيام  مدار  وعلى  نهار،  ليل  والّنفاق 
ا في األّول من  جميعها، ونحتفل فيه رسمّيً
ْيسان»،  َن أّول  «كذبة  غطاء  حتت  ْيسان،  َن
لنزيد أكذوبة إضافّية أو أكثر إلى أكاذيبنا 

اليومّية.
إّن غالبية اآلراء تشير إلى أّن «كذبة إپريل» 
ْيسان»، تقليد أوروپّي قائم  أو «كذبة أّول َن
واألخبار  واإلشاعات  األكاذيب  إطالق  على 
الغريبة من بعض األشخاص في اليوم األّول 
ْيسان، وُيطلق على من يصّدقها اسم  من َن

ْيسان». «ضحّية كذبة َن
بدأت هذه العادة في فرنسا، بعد أن تبّنى 
الّتقومي   1564 عــام  الّتاسع  ــارل  ش امللك 
كان  الّتاريخ  ذلك  وحّتى  املُعّدل؛  الّسنوّي 
 21 في  يبدأ  الّسنة  رأس  بعيد  االحتفال 
ْيسان  آذار (مارس) وينتهي في األّول من َن
رأس  هدايا  الّناس  يتبادل  أن  بعد  (إپريل) 
رأس  عيد  ــّول  حت وعندما  اجلــديــدة.  الّسنة 
(يناير)  الّثاني  كانون  األّول من  إلى  الّسنة 
ظّل بعض الّناس يحتفلون به في األّول من 
«ضحايا  عليهم  أطلق  ــّم  ث ومــن  ْيسان،  َن
املُــزاح  عــادة  بعدها  وأصبحت  ــســان»،  ــْي َن
واألقرباء  األصدقاء  بني  منتشرة  و«الكذب» 
البلدان  ــى  إل انتشرت  ومنها  فرنسا،  في 

ا. ّيً األخرى املجاورة، ومن ثّم عامل
بني  متينة  عالقة  هنالك  أّن  البعض  ويرى 
ْيسان وبني عيد «هولي»  الكذب في أّول َن
به  يحتفل  ــــذي  واّل الــهــنــد،  ــي  ف ــروف  ــع امل
الهندوس في 31 آذار من كّل عام، حيث 
الّلهو  ملجرّد  كاذبة  مبهامٍّ  البسطاء  يقوم 
والّدعابة، وال ُيكشف عن حقيقة أكاذيبهم 

ْيسان. إّال مساء األّول من َن
أّما نحن فال نكشف عن أكاذيبنا..!

ما  وبعد  حتديًدا،  األخيرة،  الّسنة  حّفزتني 
وشخصّية،  صحّية  مشاكل  من  عانيته 
واألمور  األشخاص  ببعض  الّنظر  أعيد  أن 
والعالقات االجتماعّية والّشخصّية اخلاّصة، 
لَسلكها  ًنا  معّي اجتاًها  اّتخذت  قد  كنت 
أتعّلم  الّسن  هذه  مثل  في  حّتى  نعم،   –
فالبعض  ا؛  يومّيً جديدة  أشياًء  وأكتشف 
مؤّخرًا،  لي،  يظهر  أن  انتقى  قابلتهم  ّممن 
التي  تلك  ا عن  ّيً كل بصورة سلبّية مغايرة 
كنت قد بلورتها في ذهني، قد تكون كاذبة 
لتلك  ا  ّيً كل معاكسة  أّنها  إّال  صادقة،  أو 

ــودة؛  ــوج ــورة امل ــّص ال
ــم أعـــد أِع  حــيــث ل
أّيتهما هي صورته 

احلقيقّية!
ـــــصـــــادف  قـــــــد ت
أشـــخـــاًصـــا عــــّدة، 
ـــا ال  ــك مب ــون ــم ــوه ي

رغيدة  وعيشة  سعيدة  حياة  من  ميلكون 
مرموقة،  اجتماعّية  ومكانة  راقية  ومهنة 
وأخيرًا  أوًّال  نفسهم  على  بذلك  فيكذبون 
آخـــر يكذب  ــك..  ــي عــل ــوا  يــكــذب أن  قــبــل 
والّتام،  األعمى  والَءه  ويعلن  نفسه  على 
وإخالصه املتفاني للّدولة العنصرّية بجميع 
هذه  ضحايا  ــد  أح أّنــه  ــم  رغ مؤّسساتها، 
ــحــاوًال بــذلــك إقــنــاع نفسه  ــســات، م ــؤّس امل
بأّنه على صواب.. وقد جتد زوًجا  واآلخرين 
اليوم،  ساعات  طــوال  زوجته  يخدع  خوّاًنا 
يكون صباًحا في أحضان...(!) وحلظة خلوده 
إلى الّنوم ليًال بجانب زوجته يوهمها بحّبه 
أوًّال على  يكذب  اآلخر  فهو  لها،  وإخالصه 
أعّز صديقاتها،  تغار من  نفسه.. وصديقة 
فرصة،  بأقرب  بها  ــقــاع  اإلي على  وتعمل 
واألخ  نفسها..  على  األخــرى  هي  تكذب 
والدته..  على  الولد  أخيه..  على  يكذب 
أنفسنا  لنجد  و..  و..  ــنــه..  اب على  األب 
بعّدة  ُمغّلفة  اجتماعّية  حياة  في  نعيش 

أكاذيب.
ال شّك بأّننا في أمّس احلاجة إلى الّترفيه 
واألخرى  الفينة  بني  أحياًنا  والكذب  واملُزاح 
ــة، إّال  ــّي ــيــوم لــلــخــروج مــن الــّضــغــوطــات ال
كبيرة،  ــدة  واح مزحًة  أصبحت  حياتنا  أّن 
نحّول  أّال  علينا  أكبر..  أكذوبة  وعالقاتنا 
ُيشغلنا  وطنّي  يوم  إلى  ْيسان  َن من  األّول 
فيه  فنتفّنن  تفكيرنا،  على  ويسيطر 
ُكبرى، ألّن  أم  كانت  كذبة، صغرى  باختراع 

أكاذيبنا وأالعيبنا اليومّية تكفي وتزيد! 
ْيسان أشعر بأّننا أصدق ما  في األّول من َن
نكون مع أنفسنا ومع غيرنا! فعلى األقل 
نحن على يقني بأّننا في هذا اليوم باألخّص 
البعض قاصدين ذلك  نكذب على بعضنا 
للكذبة  «تغليف»  أو  «تعليب»  دون  من 

نفسها.
أنا ال أّدعي العّفة واالستقامة، بتاًتا، فأنا 
فرد من أفراد هذا املجتمع الّلعوب الكذوب؛ 
إلى  مجتمعنا  نحّول  ال  أن  علينا  ولكن 

ْيسان.  كذبة واحدة كبيرة من أكاذيب َن
ــذه  ــثــل ه ــتــعــد عـــن ممـــارســـة م ــب دعـــونـــا ن
ّية الغريبة، وعدم نسبها  «االحتفاالت» الغرب
إلى أعيادنا واحتفاالتنا.. لنحتفل بأعيادنا 
قضايانا  ولنعالج  وبأبطالنا،  الوطنّية 
أكاذيب  وراء  الّلهث  بدل  الهاّمة،  احلياتّية 

ا. نعيشها يومّيً
أكاذيب  حقيقة  عن  الكشف  الصعب  من 
ونصّدقها،  الكذبة  نعيش  طاملا  مجتمعنا 

وننتظر بتلّهٍف قدوم الكذبة الكبرى! 
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åUHO�ò q�«d*
املركزي  املهرجان  فّعالّيات  في  شارك 
قرية  في  ـ40،  ال األرض  ــوم  ي لذكرى 
املواطنني  ــوف  أل (الّنقب)،  احليران  أم 
ومن  الّنقب،  وبــلــدات  ــرى  ق كاّفة  من 
جميع أنحاء البالد، تترأسهم قيادات 
مجتمعنا العربّي من أعضاء كنيست 
ــة وممــّثــلــي  ــّي ـــــاء ســلــطــات مــحــل ورؤس
إضافًة  مختلفة،  وجمعّيات  ــزاب  أح

اليسار  وناشطي  ممّثلي  إلى عدد من 
اإلسرائيلي. 

ــذا املهرجان  ــى ه وكــانــت قــد دعــت إل
املركزّي جلنة املتابعة الُعليا للجماهير 
الّتوجيه  البالد وجلنة  ــي  ف ّية  العرب

الُعليا لعرب الّنقب.
 u¼  ÷—_«  Âu??¹  ∫…œu???Ž  VzU ÒM�«  ™
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هاجم عضو الكنيست آڤي ديختر، من على منّصة 
الكنيست رئيس القائمة املشتركة، أمين عودة، على 
وقــال:  قتلة،  يوجد  الكنيست  في  أّن  تصريحاته 
واّتهمت  اتهمتني  عندما  شفتاك  ترجتف  لم  «كيف 
مثل  جماعّيني  قتلة  بقتل  آخرين  كنيست  أعضاء 
سكنك  ِمنطقة  في  كانت  حيث  والرّنتيسي،  ياسني 
ّية حلماس واجلهاد  في حيفا عملّيات تخريبّية إرهاب
اإلسالمي، عملّيات تخريبّية ُقتل فيها عرب أيًضا. 
الّتخريبّية  العملّيات  هــذه  بعد  لسانك  قــال  مــاذا 
رئيًسا  أكون  بأن  احلّق  لي  كان  شيء.  ال  البشعة؟! 
هؤالء  بتصفّية  واألمر  (الّشاباك)  العام  األمن  جلهاز 
اليوم  تفعل  ومــاذا  الّسابق  في  فعلت  ماذا  القتلة. 
من أجل مكافحة اإلرهاب؟! ال شيء. الله سيعاقبك 
سيستقبلك  جهّنم،  أبواب  على  اليوم  يحني  عندما 
الّشيخ ياسني والرّنتيسي من «حماس»، وسيسارعان 

تصويت.  دون  من  البيت  للجنة  رئيًسا  لتعيينك 
تصريحاتك  اجــتــزتــه..  خاّصتهم  القبول  امتحان 
متطرّفة، كاذبة وحماسّية تشّجع اإلرهابّيني على قتل 
هنا.  مناسبة  غير  والعرب،  اليهود  من  وأكثر  أكثر 

على كالمك تدفع ثمًنا باهًظا».
هذا وأثارت هذه األقوال عاصفة ومعارضة لدى أعضاء 
عضو  أّن  ُيذكر  املشتركة.  القائمة  من  الكنيست 
قيلت  عندما  حاضرًا  يكن  لم  عودة  أمين  الكنيست 

هذه الّتصريحات.
™ dODš ÒwýU� d²�¹œ ∫…œuŽ ™

كان قد خطب الّنائب آڤي ديختر (رئيس «الّشاباك» 
مهاجًما  للكنيست،  العاّمة  الهيئة  في  الّسابق) 
مهّدًدا  املشتركة)،  القائمة  (رئيس  عودة  أمين  الّنائب 
ًيا على مواقفه وأقواله،  الّثمن غال بأّنه سيدفع  إّياه 

وأن جهّنم بانتظاره!
وهو  خطير،  فاشّي  ديختر  بأّن  عودة  الّنائب  وعّقب 

ضالع بأعمال إجرامّية منذ كان رئيًسا للّشاباك. وأّكد 
املُضّي  عن  تثنينا  لن  وغيره  ديختر  «محاوالت  أّن 
واالستمرار في خّطنا الوطنّي الواضح. فمن الواضح 
الّسابق  ”الّشاباك“  لرئيس  أخــرى  محاولة  هذه  أّن 
ديختر، يحاول من خاللها لفت األنظار. هذا الّتحريض 
كغيره، لن يهّز ثباتنا، فنحن نستمّد الّشرعّية والقوّة 
من قيمنا وجمهورنا وشعبنا، وسنبذل كّل جهد من 

أجل اخلير للّناس.  
 u¼UOM²½ W�uJŠ ∫WN³'«Ë wŽuO ÒA�« »e(« ™

™ “„UÐU ÒA�«” WO³�√ W ÒOKIFÐ ·ÒdB²ð
واجلبهة  ــّي  ــل ــي اإلســرائ الّشيوعي  احلــزب  وأدان  ــذا  ه
الّسافر  الّتهديد  للّسالم واملساواة، بشّدة،  الّدميقراطّية 
الّنائب  إلى  ديختر  آڤي  الوزير  وّجهه  اّلذي  والّسافل 
أمين عودة (رئيس القائمة املشتركة)، في خضّم الّنقاش 
حول «قانون اإلقصاء». وذلك بعد أن ذّكره الّنائب عودة 

مباضيه الّدموّي في جهاز األمن العام («الشاباك»).

احلكومة  رئيس  واجلبهة  الّشيوعي  احلــزب  ويحّمل 
كامل  رُممــهــا،  بكّل  وحكومته  ا،  شخصّيً نتنياهو 
ّية وتبعات الّتحريض اليومّي على اجلماهير  مسؤول
ّية وقيادتها املُنتخبة. إّن هدر دم رئيس القائمة  العرب
املشتركة، على هذا الّنحو، ومن على منبر الكنيست، 
واّلذي ينضّم إلى حملة الّتحريض الّشاملة اّلتي يقودها 
تتصرّف  احلكومة  هذه  أّن  على  يؤّشر  إّمنا  نتنياهو، 
بعقلّية أقبية «الّشاباك». إّن هذه احلكومة، حكومة 
االحتالل واإلفقار خّدامة مصالح الرّأسمال واالستيطان، 
فورًا. ترحل  أن  ويجب  وخطيرة،  مأزومة  حكومة  هي 

ويدعو احلزب الّشيوعي واجلبهة إلى بناء أوسع جبهة 
ّية ضّد الفاشّية. يهودّية - عرب
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لو  وحتى  العربية.  للجماهير  اجلماعّية  القومّية 
ا كبيرًا،  أصبح العربي مهندس ”هاي ِتك“ أو طبيًب
عرضًة  كرامته  ستبقى  كبير،  معاش  على  وحصل 
لإلهانة أمام أّي حارس وأّي شرطي، ما دامت الّدولة 

تعتبر نفسها دولة قومّية لليهود فقط!“.
في  القيادّي  زعاترة،  رجا  الّصحافّي  قاله  ما  هذا 
احلزب الّشيوعي و«اجلبهة»، خالل أمسّية سياسّية 
اجلامعة  في  ّية“  الّطالب ”اجلبهة  نّظمتها  فنّية   -
العبرّية، أّول أمس األربعاء، حتت ُعنوان ”آذار املرأة 
واألرض“، إحياًء ليوم املرأة العاملي ولذكرى 40 عاًما 
على يوم األرض اخلالد، حضرها أكثر من 200 طالبة 

وطالب في حرم جبل املشارف («هار هستوفيم»).
حتّديات  ثالثة  ــيــوم  ال هناك  أّن  ــرة  زعــات واعتبر  
قضايا  هو  األّول  ّية:  العرب اجلماهير  أمام  أساسية 
الّشعب  صــراع  جوهر  هي  والتي  واملسكن،  األرض 
نشهد  إذ  الّصهيونّية،  احلركة  مع  الِفَلسطينّي 
البيوت  ــدم  وه األراضـــي  نهب  لسياسة  تصعيًدا 
اإلعالن  ورغم  حيث  الّنقب  في  خصوًصا  ّية،  العرب
الرسمي عن جتميد «مخطط براڤر» فاملخطط جاٍر 
العنصرّية  هو  الّثاني  والتحّدي  وســاق.  قدم  على 
واّلذي  اإلسرائيلي،  املجتمع  في  الفاشي  الّتدهور 
اإلسرائيلية  احلكومة  وتغذيه  ّيته  مسؤول تتحّمل 
تعزيز  الّتحّديان  هذان  ويتطّلب  نتنياهو.  ورئيسها 
ّية في إطار جلنة املتابعة  وحدة نضال اجلماهير العرب
سياسة  مواجهة  فــي  املشتركة  والقائمة  الُعليا 
اليهودّي  الّنضال  تعزيز  يتطّلبان  كما  الّسلطة، 
املعادية  الهجمة  هــذه  لصّد  املشترك  العربّي   -

للدميقراطّية.
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أّما الّتحّدي الّثالث – بحسب زعاترة – فهو تدجني 
السياسي،  خطابها  فتيل  ونزع  ّية،  العرب اجلماهير 
وحرمان  اليومّية،  احلياتّية  القضايا  في  وحصره 
مواقفها  ــرح  ط فــي  حّقها  مــن  ّية  العرب اجلماهير 
الّسياسّية، وبالّتالي حتويلها إلى قطيع من الرّعايا 
حق  أصحاب  مواطنني  وليس  اخلــدمــات،  متلّقي 
متساو. وأكد أّن هذا الّتدجني له هدف سياسي، وهو 

فرض حل غير عادل للقضّية الِفَلسطينّية، ُيسقط 
وبالّتالي  الّدولة“،  «يهودّية  ويكرّس  العودة،  حّق 
في  الفلسطينّيني  العرب  املواطنني  ّية  دون تكريس 
سياسة  خــالل  من  الّسياسة  هــذه  وتتّم  إسرائيل. 
الّتجهيل وبّث العدمّية القومّية في جهاز الّتربية 
ّية والعسكرّية،  والّتعليم، وبزّج مشاريع اخلدمة املدن
يدعو  سياسي  خطاب  تسويق  خــالل  من  وأيــًضــا 
الّسياسّية  القضايا  الصمت في  التزام  إلى  العرب 
«حفاًظا على مصاحلهم وعلى الّتعايش، ولعدم إثارة 
املشاريع  هذه  في  وينخرط  ــم!!».  ضــّده الّتحريض 
خالل  من  الوطني،  اخلّط  على  محسوبون  أشخاص 
وِصهيونّية،  أمريكّية  جهات  من  مموّلة  جمعّيات 
ّية لعب دور ”العب االحتياط“  تريد للجماهير العرب

لليسار الّصهيونّي.
واختتم زعاترة مداخلته أمام الّطّالب بالقول: ”أنا على 
يقني بأّنه مثلما رفض جيل يوم األرض واقَع اإلذالل 
الّتدجني،  هذا  سيرفض  أنتم  جيلكم  فإّن  والقمع، 
ويرفض أن يكون مبثابة كيان مسخ هجني، وسيصّر 
على الّتشّبث بكامل حقوقه في وطنه اّلذي ال وطن 
الّترانسفير  ودعاة  الفاشّيني  مواجهة  في  سواه،  له 
ّية والعسكرّية“. وأيًضا في مواجهة وكالء اخلدمة املدن
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åUHO�ò q�«d*
«الِعبرة األساسّية من يوم األرض اخلالد عام 1976، 
هي رفض تعايش الفارس والفرس، ورفض مقايضة 

الكرامة الوطنية باخلدمات اليومّية. فمهما حتّسنت 
العربي  سيبقى  واالقتصادية،  احلياتّية  األوضــاع 
مواطًنا من الدرجة الثانية إذا لم يتم إحقاق احلقوق 





2016 ÊU�O½ 1 WFL'« 6

40 ? �« ÷—_« Âu � �U � Òb %
 –uH ÒM�«  U× ÒD�� lOÝuð ™ VIÒM�« w� w{«—_« …—œUB�Ë ¡öšù« n�ËË UNÐ ·d²F*« dOž ÈdI�« w� ·«d²Žô« ™

™ w½«dLF�«Ë ÍœUB²�ô« d¹uDÒ²�«Ë sJ Ò��« W�“√ ¨jOD	Ò²�« WKJA� ÒqŠ ™ W ÒOÐdF�«  «bK³K�
“UHO�” q�«d*

بياًنا خاًصا ملناسبة يوم األرض األربعني، ُمشيرًا  أصدر مرَكز ”مساواة“ 
ّية بهذه املناسبة.  إلى الّتحّديات األساسّية التي تواجه اجلماهير العرب

وشمل البيان عدًدا من الّتحّديات، بينها: استمرار عملّيات إخالء القرى 
غير املعترف بها في الّنقب ومصادرة األراضي من خالل التنّكر مللكّيتها 
ّية من  العرب للجماهير  الّتطوير  ّية وإغالقها، وحتديد إمكانّيات  القانون
ّية واستمرار تفاقم مشاكل  خالل حتجيم مسّطحات الّنفوذ للبلدات العرب
ّية التي تؤّدي إلى رفع أسعار الّسكن  الّتخطيط والبناء في البلدات العرب
ومتنع الّتطوير االقتصادي والعمراني للمجتمع العربي وتؤّدي إلى توّترات 
داخلّية مجتمعّية وتكّلف الّسّكان مبالغ باهظة نتيجة احملاكم وأوامر 

الهدم. 
جانب  ــى  إل الّشعبي  النشاط  تكثيف  أهمّية  على  البيان  وشــّدد 
الّنشاط البرملاني واملهني والقانوني والّدولي لتحصيل حّق اإلنسان 
العربي الفلسطيني في الّتخطيط واألرض واملسكن والعيش الكرمي.
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يؤّكد مرَكز ”مساواة“، ومن خالل مراجعة سجّالت ”جلنة الّدفاع عن 
1976 وسجّالت جلنة  عام  األرض  يوم  أعلنت عن  والتي  األراضي“ 
بها  املعترف  غير  القرى  في  االعتراف  معركة  قادت  والتي  األربعني 
أّن العمل الشعبي قد قاد إلى جناحات ال ميكن اإلستهانة فيها من 
في  فيها  املعترف  غير  القرى  في  واإلعتراف  املصادرة  وقف  ناحية 

اجلليل.
اضطرّت احلكومة اإلسرائيلّية، وبعد مواجهات يوم األرض عام 1976 
ّية والقوى الدميقراطّية اليهودّية  وما تبعها من حشد للجماهير العرب
وحترّك املجتمع الّدولي متضامًنا معها، إلى الّتراجع عن إغالق منطقة 

9 أمام أصحابها وتراجعت عن أمر اإلغالق العسكري اّلذي صدر بحق 
الّدفاع عن األراضي لسنوات  21000 دومن. استمّر نضال جلنة  حوالي 
ّية  طويلة بعد يوم األرض ولكن اخلالفات في أوساط قيادة اجلماهير العرب

قد أّدى إلى انهيار الّلجنة ونهاية عملها وإغالقها. 
للجنة  تتبع  تاريخّية  ميتلك مستندات  كّل من  ”مساواة“  مرَكز  ويدعو 
ومؤّسسات  الباحثني  تصرّف  حتت  وضعها  ــى  إل ــي  األراض عن  الــّدفــاع 
الّسلطات  رؤساء  وجلنة  الُعليا  املتابعة  جلنة  ومنها  ّية،  العرب اجلماهير 
األرشيف  فغياب  البديل.  للّتخطيط  العربي  واملركز  ّية  العرب احمللّية 

الوطني سيؤّدي إلى ضياع التراكمّية املطلوبة في عملّية الّنضال.
وفي سياق مّتصل أشار مرَكز ”مساواة“ إلى أهمّية نضال ”جلنة األربعني“ 
واّلتي تأّسست مببادرة الّلجنة احمللّية للّدفاع عن قرية عني حوض وخاضت 
نضاًال طويًال لتحصيل اإلعتراف في القرى غير املعترف بها. وقد أجنزت 
قرى  ومنها  واألحياء،  القرى  عشرات  في  هاّمة  إعترافات  األربعني  جلنة 
عني حوض والضميدة والكمانة وعرب النعيم. كما شّكلت منوذًجا هاًما 
لنضال االعتراف اّلذي بادر إليه املجلس اإلقليمّي للقرى غير املعترف 
بها في الّنقب، واّلذي أجنز عدًدا من االعترافات في قرى غير معترف بها 
ويواصل مطالبته في االعتراف في باقي القرى في الّنقب. وإلى جانب 
الّنجاحات ما زالت قرى رمية في الّشمال ودهمش في الّنقب تعاني إلى 

جانب قرى الّنقب، من املالحقة والّتهديد بالّطرد القسري.
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عّمقت مؤّسسات الّدولة استخدامها لعملّية تضييق مسّطحات الّنفوذ 
ّية واملدن  ملنع البناء للّسكن وللّتطوير اإلقتصادّي في القرى واملدن العرب
املختلطة. أّدت هذه الّسياسة الى أزمة سكنّية وإجتماعّية خانقة وإلى 
وإجتماعّية  عائلّية  خالفات  وإلى  واألراضي  الّسكن  أسعار  في  إرتفاع 
تهّدد الّنسيج االجتماعي. وتفاقمت في الّسنوات األخيرة ظاهرة هجرة 
ّية إلى املدن املختلطة أو  الّنخب االقتصادّية والّثقافّية من البلدات العرب
ّية. حيث فاقت نسبة العرب في  اليهودّية القريبة من التجّمعات العرب
ـ %35 وأصبحت كرمئيل مدينة تستقطب  مدينة نتسيرت عيليت ال
أسعار  وارتفعت   40% إلى  عّكا  في  العرب  نسبة  ووصلت  العرب، 
املجتمع  مرافق حياة  إلى  األقرب  األحياء  مدينة حيفا في  الّسكن في 

العربّي احليفاوي من مدارس ومراكز اقتصادّية واجتماعّية. 

ُيشار إلى أّن غالبّية املهاجرين هم من الّنخب االقتصادّية والّتعليمّية 
الباحثني عن فرص لتحسني مستوى حياتهم في ظّل خنق قراهم ومدنهم 

االجتماعي والّثقافي واالقتصادي والّسكني.
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الّتابعة لها مالحقة  تواصل احلكومة اإلسرائيلّية ومؤّسسات الّتخطيط 
أهالي القرى غير املعترف بها في الّنقب وترفض االعتراف في ملكّيتهم 
الّتاريخّية على أراضيهم، حّتى داخل الّتجّمعات املعترف بها. وتعتبر 
مشكلة االعتراف في احلقوق الّتاريخّية على األرض من أهّم مصادر الّنزاع 

بني املجتمع العربي ومؤّسسات الّدولة.
ولضمان املصاحلة الّتاريخّية والّتعامل مع احلقوق املدنّية على مؤّسسات 
الّنقب من خالل احلوار  بها في  املعترف  القرى غير  الدولة حل مشكلة 

مع سكان البلدات، حيث مت نقل جزء من أصحاب هذه البلدات قسرًا، 
مباشرًة بعد الّنكبة أو خالل سنوات احلكم العسكري. ويعاني أصحاب 
القسري،  الّنقل  هذا  نتيجة  اجتماعّية وصحّية  آفات  من  البلدات  هذه 
في  ــراف  واإلعــت محاورتهم  ّية  مسؤول اإلسرائيلّية  احلكومة  وتتحّمل 
الّسكن  اإلنساني في  حّقهم  لتطبيق  املطلوبة  املوارد  حقوقهم ومنحهم 

والعيش الكرمي. 
يشار إلى أّن احلكومة اإلسرائيلّية قد بنت مئات املستوطنات في الّنقب 
واعترفت مبا وصف على أّنه ”مزارع عائلّية“ اقيمت بشكل مناٍف للقانون 

حسب قرار محكمة العدل الُعليا.
 ÍœU??B??²??�ô« d??¹u??D??²??�«Ë s??J?? Ò�??�« ¨j??O??D??	?? Ò²??�« W??K??J??A??� q???Š ™ 

™ w½«dLF�«Ë
قضايا  ملتابعة  خاصة  ميزانّية  مؤّخرًا،  اإلسرائيلّية،  احلكومة  رصدت 
االجتماعي  ــراك  احل أعقاب  في  العربية  ــدن  وامل القرى  في  الّتخطيط 
شركات  بتعيني  الّتخطيط  سلطات  وبدأت  تراختنبرغ.  جلنة  وتوصيات 
مركز  جمعها  معطيات  من  ويستدّل  العربية.  واملــدن  للقرى  تخطيط 
”مساواة“ أّن غالبّية طواقم الّتخطيط التي ّمت تعيينها هي من شركات 
للمهنّيني  ملحوظ  تغييب  هناك  وأّن  اليهودّية  اإلسرائيلّية  الّتخطيط 
ّية. العرب من طواقم الّتخطيط العاملة على تخطيط القرى واملدن العرب

احلقوق  احترام  ّية  العرب ــدن  وامل القرى  في  الّتخطيط  عملّية  تتطّلب 
الّتاريخّية ألصحاب األراضي، إلى جانب الّتخطيط املتطوّر لتوفير احللول 
الّسكنّية املالئمة على اشكال متنوّعة، ومنها: القرى واملدن والتجّمعات 
الزّراعّية والبدوّية. حيث تفرض هيئات الّتخطيط حلوًال سكنّية موّحدة 
تهدف إلى جتميع أكثر ما ميكن من العرب على أقّل ما ميكن من أرض، 
ا في أشكال  ّيً بينما تهدف الّسياسة القطرّية إلى توزيع اليهود جغراف

متنوّعة من الّسكن واملعيشة.
العربي  املجتمع  ليتجاوب مع حاجات  الّتخطيط  يتطّلب تغيير أمناط 
لفترة  املنّظم  غير  البناء  يجّمد  ّية  العرب اجلماهير  بني  سياسًيا  اتفاًقا 
زمنّية محّددة على أن تقوم الّدولة بتمويل عملّية الّتخطيط وتسجيل 
القيادة هذا  الفترة. وقد عرضت  األراضي وتقسيم ملكّياتها خالل هذه 
عملّيات  بتكثيف  وأوصت  رفضته  واّلتي  الّدولة  مؤّسسات  على  احلل 
ّية، دون إيجاد  ”تنفيذ قوانني الّتخطيط والبناء“ في القرى واملدن العرب

حلول تخطيطّية وسكنّية.
ا مركزًيا في منع اخلدمات، وبينها  أصبح فشل مؤّسسات الّتخطيط سبًب
ّية. بناء املدارس واملناطق الّصناعّية واملراكز اجلماهيرّية في القرى واملدن العرب
 5LO�«   U� ÒÝR�  q³�  s�  ÒwMOD�KH�«  lL²−*«  ·«bN²Ý≈  ™ 

™ sÞu²�*«
واّتفاقّيات   1995 عام  بعد  وخصوًصا  األخيرة،  الّسنوات  في  يلحظ 
نشاطات  تكثيف  غــزّة،  قطاع  من  اإلنسحاب  ــرار  ق والحــًقــا  ــو،  أوســل
استهداف موضوع البناء والّتخطيط من قبل مؤّسسات اليمني العنصري 
جمعّيات  ترّكزه  ا  مهنًي نشاًطا  الّسياق  هذا  في  ونشهد  واملستوطن. 
االستيطان، وعلى رأسها ”رغابيم“ واّلذي يهدف إلى تعميق عملّيات 
الهدم في القرى غير املعترف بها في الّنقب وتسريع خصخصة األراضي 

واملنازل في املدن املختلطة. 
وعلى املستوى الّسياسي نلحظ إستالم عضو الكنيست اليميني 
عضو  جانب  إلى  الّنقب  ملف  أريئيل  أوري  املتشّدد  الزراعة  ووزيــر 
الكنيست بتسلئيل سوتريتش واّلذي أدار جمعّية ”رغابيم“ سابًقا. 
وتعمل إلى جانب أريئيل هيئات حتصل على ميزانّيات حكومّية 
خاّصة، ومنها محامني في النيابة العاّمة وقضاة متخّصصني ووحدات 

شرطة هدفها تنفيذ عملّيات هدم وإخالء قرى كاملة. 
ًيا  وقد ّمت هدم العراقيب حوالي 95 مرّة، ويتّم مالحقة أهلها قضائ
أم  قرية  إخــالء  لهدف  احملكمة  في  قــرار  وّمت حتصيل  احملاكم.  في 
احليران. ومتارس احلكومة مخّططات إلخالء مراكز عسكرّية من منطقة 
الّنقب  أهل  من  صودرت  أراٍض  في  الّنقب  إلى  ونقلها  البالد  مركز 
يوم  أريئيل  أوري  برئاسة  الوزراء  جلنة  أن جتتمع  ومتوّقع  األصلّيني. 
التي  ”برافر“(!)  تستبدل خطة  جديدة  خّطة  14.4.2016 الطالق 

تبّنتها احلكومة الّسابقة في الّنقب.

™ wÝUO Ò��«Ë wFL²−*« wŽu�« vKŽ W�dF*« ™
ّية  الّنضال العملّية  أّن  األبحاث  ومراكز  األرشيف  غياب  وفي  نلحظ 
وأصبح  والّشعبي،  املجتمعي  البعد  في  وخصوًصا  متقطعة  أصبحت 
وال  لآلمال  ا  ًب مخّي والبرملاني  القانوني  الّنضال  ّية  آل على  االعتماد 
ّية واّلتي تدفع ثمن سياسة األرض  يتجاوب مع حاجات اجلماهير العرب
واملسكن احلكومّية. فتوثيق جتربة يوم األرض وجناحها وإخفاقاتها وجتربة 
ّية  اإلعتراف في قرى اجلليل ستولد حالة من الّتراكمّية املعرفّية والّنضال
الّتجارب  دراسة  تشجيع  علينا  املستقبلّية.  عملنا  خطة  لبناء  املهمة 
املختلفة في الّدفاع عن األرض وتوثيق الّنجاحات والّتعّلم من اإلخفاقات.

ّية اخلروج من حالة رد الفعل إلى حالة  تتحّمل القيادة الّسياسّية مسؤول
والّتخطيط وتخصيص األرض. ويجب  تقود اإلعتراف  بلورة خّطة عمل 
ّية لنتمّكن من ضمان التطوّر وبناء اإلنسان في هذا  القيام بهذه املسؤول

الوطن، واّلذي ال وطن لنا سواه.
™  U¹Òb% ™

وفي ظّل الّتحّديات املذكورة مطلوب اإلستعداد ملرحلة ما بعد يوم األرض 
األربعني، من خالل اّتخاذ اخلطوات الّتالية:

القرى  كاّفة  في  االعتراف  لتحصيل  والّدولي  العمل احمللي  تعميق   ™
خطط  ملواجهة  حملة  إلطالق  واالستعداد  الّنقب،  في  بها  املعترف  غير 
الّنقب. ™ مكافحة مصادرة  حكومّية إلخالء قرى كاملة، خصوًصا في 
 ™ األراضي.  على  الّتاريخّية  امللكّية  في  باالعتراف  واملطالبة  األراضي 
ّية.  تكثيف اجلهود لتوسيع مسّطحات الّنفوذ في كاّفة القرى واملدن العرب
عملّية  في  املجتمعّية  واملؤّسسات  العرب  واملهنّيني  الّسّكان  إشراك   *
الّتخطيط احمللي واإلقليمي والقطري. ™ ضمان متثيل مالئم للعرب في 
كاّفة مؤّسسات الّتخطيط. ™ وقف محاكمة الّناس وعملّيات الهدم حلني 
إنهاء عملّية الّتخطيط. ™ تنويع فرص الّسكن من ناحية قرى، مدن، 
قرى بدوّية وقرى زراعّية وأطر اجتماعّية. ™ مواصلة املطالبة في استعادة 
ّية  والبرملان ّية  القانون اآللّيات  كاّفة  استخدام   ™ املصادر.  الوقف  أمالك 
لضمان عملّية تسجيل ملكّيات األراضي. ™ مالحقة عمل جمعّيات 
الّسياسّية ونزع الّشرعّية عن حمالتها. ™  اليمني املستوطن وقيادتها 
القيادات  الّتاريخّية وتعميمها على  الّتجربة  الّتوثيق ودراسة  تشجيع 

ّية. ّية لضمان الّتراكمّية املعرفّية والّنضال الّشباب
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“UHO�” q�«d*
مسرح  ــني  ب ــاق  ــف اّت على  الّتوقيع  ّمت 
”امليدان“ ووزارة الّثقافة، وّمت تقدميه إلى 
احملكمة العليا. ويعمل الّطرفان مبوجبه 
بصورة  عمله  ملزاولة  املسرح  يعود  كي 

كاملة وبأسرع ما ميكن.
التي  العقبات  بعد  االّتفاق  هذا  وجاء 
امليزانّيات  منحه  وعدم  املسرح  واجهها 
عرض  أعقاب  في  ــوزارة  ال من  الّالزمة 
التي ُعرضت  مسرحّية ”الزّمن املوازي“ 
ملناسبة يوم األسير الِفَلسطينّي، وتروي 
قّصة األسير وليد دّقة اّلذي كان له ضلع 

بقتل اجلندّي موشيه متام عام 1984.
إجراءاتها  الّثقافة  وزارة  تنهي  أن  االّتفاق  في  وورد 
العام  للمسرح من  الّدعم  تقدمي  ملعاجلة طلب  سريًعا 
2015، وخاّصًة فحص أنظمة طلبات الّدعم، وتدابير 
ّية اجلارية بشأن املسرح، واملتعّلقة بالفترة  الرّقابة املال
حّتى سنة الّدعم 2015. وأن تدرج الوزارة طلب املسرح 
على جدول أعمال مجلس الّدعم لهدف احلصول على 
املوافقة ملا خّصص للمسرح عن العام املاضي، وذلك 
مبوجب اختبار الّدعم للمسارح املؤّسسة، وقيمة الّدعم 
 300,000 مبلغ  وخصم  شيكًال،   1,086,348
شيكل من هذا الّدعم ملرّة واحدة، ومقّسمة على أربعة 
أقساط، بقيمة 75,000 شيكل كّل قسط، ابتداًء 
وسيخصم   ،2019 َحزيران  وحّتى   2016 عام  من 

املبلغ من قيمة الّدعم الّسنوّي املستقبلي للمسرح!
 2015 للعام  الّدعم  بتحويل  الّثقافة  وزارة  وتلتزم 
الّتوقيع  بعد  االّتفاقّية  هذه  مبوجب  باالّتفاق  عمًال 
الذي  الّدعم  طلب  في  الّنظر  بانتهاء  وفــورًا  عليها، 

قّدمه املسرح لعام 2015.

اّتفق عليها في  اّلتي  املبالغ  الوزارة بتحويل  وتلتزم 
الّتوقيع  يوًما من  تزيد عن ثالثني  مبّدة ال  االّتفاقّية 

على هذه الّتسوية. 
وورد في الّنص أّن االّتفاقّية ال تتضّمن أّي تقصير 
التي  ــه  إدارت في  الّنواقص  بإصالح  بواجبه  للمسرح 
عليه  مّتفًقا  ا  طلًب الّطرفان  ويقّدم  اآلن.  حّتى  كانت 
ويتحّمل  االلتماس،  إللغاء  الُعليا  احملكمة  ــى  إل
يطرحا  بأّال  ويلتزمان  الّتكاليف،  تبعات  طرف  كّل 
على  الّتوقيع  سبقت  اّلتي  الفترة  بشأن  دعوى  أّي 

االّتفاقّية.
 2015 للعام  الّدعم  بتحويل  الّتأخير  أّن  تبّني  وإذا 
اّلذي  الّدعم  بقيمة  أو  باحلقوق  الّضرر  إلحلــاق  أّدى 
 2015 للعام  الّتأخير  هذا  لوال  املسرح  يتلّقاه  كان 
– 2017 فال يشّكل ذلك عّلة لعدم منح املصادقة 
على الّدعم لتلك الّسنة، وفًقا ملا ورد بتعريف كلمة 
بخصم  الّدعم  فرق  قيمة  تدفع  ــوزارة  وال ”الّضرر“، 

قيمة املبلغ الّسنوي.

2015 ÂU F � t� ÒO �«e O � W ÒO I � v K � q B � 	  åÊ«b O *«ò  Õd 
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 W¹Ëœú�  Sanofi≠w�u½UÝ  W�dý  qLFð
 s�  WOÝU�×K�  —uNL'«  wŽË  …œU¹“  vKŽ
 WLO�   U�uKF�  rJ�  ÂbIðË  ¨V½«uł  …bŽ
 ÷«d�√  w�UB²š«  UN�bI¹  ¨UNMŽ  W�U¼Ë

ÆÊu�Š ‰ULł Æœ WOÝU�(«Ë WŽUM*« “UNł

 •øWOLÝu*« WOÝU�(« Ÿ«u½√ w¼ U�

 wN�  WOH½_«  WOÝU�(«  Ÿu{u�  v�«  UM�dDð  «–«”
 ÷«dŽ_«  Ê«  Í«  WLz«b�«  WOÝU�(«  v�≈  r�Ið
 vKŽ  U¦ŽU³�« ÊuJð U¼bMŽË WM��« —«b� vKŽ WLz«œ
 jO;« w� V²J*« w� ¨XO³�« w� …bł«u²� WOÝU�(«
 «c¼  vKŽ  wÝUÝ_«  YŽU³�«Ë  rz«œ  qJAÐ  w½U�½ô«
 YOŠ  bł«u²*«  XO³�«  YŽ  u¼  WOÝU�(«  s�  ŸuM�«
 …dÝ_«  ¨ÂuM�«  ·dž  w�  W	UšË  ÊU�½ô«  bł«u²¹

ÆlLł√ w½U�½ô« jO;«Ë ¨‘«dH�«Ë
 rÝu�  w�  d¦Jð  …œUF�  WOLÝu*«  WOÝU�(«  U�«

 s�  q�√Ë  nO¦�  qJAÐ  nOB�«  W¹UN½  v²Š  lOÐd�«
 W�U(«  Ác¼  w�Ë  Èdš_«  WM��«  rÝ«u�  w�  p�–
 s� ÕUIK�« »u³Š w¼ WOÝU�(« vKŽ  U¦ŽU³�« ÊuJð
 VAF�«Ë WM¹e�«   UðU³½Ë W¹d³�«   UðU³M�«Ë —U−ý_«
 ¨ U¹dDH�«  Ÿ«u½√  iFÐ  UC¹√  ÊuJðË  dCš_«
  U½«uO(«  bKł  s�  WMOF�   ôUŠ  w�  UC¹«  ÊuJðË

Æ“U¼dOžË »öJ�«Ë jDI�« q¦�

 •øWOLÝu*« WOÝU�(« ÷«dŽ√ w¼ U�

 ÊöOÝ  …œUŽ  ∫WOLÝu*«  WOÝU�(«  ÷«dŽ√  s�”
 ¨Ÿu�b�«  ÊöOÝ  ¨n½_«Ë  5MOF�«  w�  WJ(«  ¨wH½«
 ”UDF�«  ¨5½–_«Ë  oK(«  w�  WJ(UÐ  —uFA�«
 —uDð  v²ŠË  ¨n½_«  œ«b�½UÐ  —uFA�«  ¨q	«u²*«
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“UHO�” q�«d*
مكاملة  احلمراء“  داود  ”جنمة  مرَكز  تلّقى 
جنينها  تضع  بدأت  سّيدة  من  مستعجلة 
ــى  إل طريقها  ــي  ف ــارة  ــّي ــس ال ـــل  داخ ـــي  وه
املركز طلب  املُسعف في  ولكن  املستشفى. 
ملساعدة  القابلة  دور  يتوّلى  أن  ــزّوج  ال من 

زوجته على وضع وليدها بسالم. 
ا  هاتفّيً وج  الــزّ يوّجه  املسؤول  املسعف  وأخذ 
إلى اُخلطوات الواجب اّتباعها في مثل هذه 

وما  بنجاح،  طفلتها  أجنبت  حّتى  احلاالت، 
لبثت سّيارة اإلسعاف أن وصلت إلى املكان 
وطفلتها،  باألم  مباشرًة  املسعفون  واعتنى 

ونقلوهما إلى مستشفى ”بني تسيون“. 
الُسرّي  احلبل  وجد  إّنه  املسعفني  أحد  وقال 
ـــذا كانت  مــلــتــّف حـــول عــنــق الــّطــفــلــة، ول
ذلك  يتسّبب  لئّال  الّسريع  لتدّخلهم  ضرورة 

مبضاعفات صحّية للّطفلة.

“UHO�” q�«d*
حيفا  في  للّتربية  ّية  العرب الكلّية  تؤّكد  أخرى  خطوة  في 
التي حصلت على موافقة مجلس  ريادتها، بكونها األولى 
اجلامعي  الّلقب  منح  على  الّتربية  ووزارة  العالي  الّتعليم 
شهادة  مع   M.Teach الّتدريس  في  املاجستير  الّثاني 

تدريس في موضوع التخّصص.
باب  فتح  عن  الكلّية  أعلنت  االعتراف  هذا  إلى  واستناًدا 
الّتسجيل أمام الطالب الراغبني في الدراسة لّلقب اجلامعي 
االنضمام  أّن  وأّكـــدت  الــّتــدريــس،  في  املاجستير  الّثاني 
في  األول  الّلقب  يحمل  طالب  لكّل  يحّق  املساق  هذا  إلى 
ّية واالجتماعّية والّلغات، على أن يفوق معّدله  العلوم األدب
والكيمياء  الفيزياء  في  األّول  والّلقب  عالمة؛   80 الّنهائي 
وفق   ،72 مبعّدل  احلاسوب  وعلم  والرّياضّيات  والبيولوجيا 

تعليمات وشروط مجلس الّتعليم العالي.
يذكر أّن وزارة الّتربية متنح كّل طالب منحة دراسّية بقيمة 
14000 شيكل لكّل سنة دراسّية في هذا املساق األكادميّي 
إضافًة  األسبوع،  في  يومني  تتّم  الّدراسة  وأّن  (املاجستير)، 

إلى يوم ثالث للّتطبيق.
هذا ويبدأ الّتدريس في هذا املساق مع بداية العام األكادميي 
أّن  علًما  ــار،  أّي شهر  نهاية  في  الّتسجيل  وينتهي  القادم 
دراسة هذا املساق املاجستير مينح اخلرّيج أحقّية في الّتعيني 

في سلك الّتعليم.
من جهته، قال احملامي زكي كمال (رئيس الكلّية األكادميّية 
الكلّية  تخطو  واملوافقة  االعتراف  ”بهذا  للّتربية):  ّية  العرب
سيقود  متناهية،  بدّقة  رسمه  ّمت  طريق  على  أخرى  ُخطوًة 
في نهاية املطاف إلى احلصول على االعتراف بنا كجامعة 
نكتفي  لن  إّننا  قلنا  البالد.  في  اجلامعات  مصاف  ضمن 
مبا حّققناه من اعتراف وموافقة على منح الّشهادة اجلامعّية 

الّثانية في املواضيع العشرة اّلتي ندرّسها، ومنها املواضيع 
أخرى  ُخطوًة  نتقّدم  نحن  وها  والّلغات،  والعلمّية  البحثّية 
في ماجستير الّتربية. بهذا نقّدم لطّالبنا إمكانّيات دراسة 
وتدريس جديدة ونفتح أمامهم آفاًقا لم تكن قائمة من قبل، 
من  أفضل  جيل  خلق  نحو  ثابتة  بخطى  معها  يسيرون 
ا  ّيً أكادمي ومخزوًنا  للمستقبل،  وعتاًدا  زاًدا  يشّكل  املدرّسني 

يضمن استمرار تقّدم املجتمع اّلذي نحن منه إلى األمام.“
بأّن  الكلّية)  (مدير  علّيان  سلمان  البروفسور  أّكــد  كما 
طاولة  على  موجودة  أخــرى  مساقات  من  جزء  املساق  هذا 
هذه  خالل  في  عليها  للّتصديق  العالي  الّتعليم  مجلس 

الّسنة األكادميّية.
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“UHO�” q�«d*
متّكنت شرطة حيفا من ضبط ما يقارب 
املاريخوانا  مخّدر  من  كيلوغراًما   71
طريق  عن  الّنبتة  لتنمية  مختبر  داخل 

أنابيب رّي داخل شّقة سكنّية.
بلسان  الّناطقة  عن  صــدر  بياٍن  ــي  وف
ّمت  أّنه  أفــادت  الُسمري،  لوبا  الّشرطة، 
خاّصًة  ومتطوّرة  معّدات مختلفة  ضبط 
الّشرطة  قامت  وبدورها  الّنبتة،  بتنمية 
الّنبتة  تنمية  في  به  مشتبه  باعتقال 
املخّدرة، وما زالت الّشرطة حتّقق معه وتنوي 
تنفيذ اعتقاالت إضافًية، الحًقا. ا  قريًب
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“UHO�” q�«d*
مببادرة من  الّنسناس،  وادي  ـ  ”األخوّة“  الّنسائّي  الّنادي  استقبل 
ّية واملمرّضة مرمي محمود شلبي،  الّناشطة خيرّية عّباس، األخّصائ
املرَكز  في  وممرّضة  البشرّية  لزراعة األعضاء  الوطنّي  املرَكز  مندوبة 
ُمثرية عن  ألقت محاضرة  حيث  العّفولة،   – الّطبّي «هعيمك» 
أهمّية التبرّع باألعضاء البشرّية، وأهمّية دور املرَكز الوطنّي لزراعة 
األعضاء البشرّية في نشر الوعي حول هذا املوضوع ألهمّيته في 

إنقاذ حياة العديد من املرضى.
التبرّع  ممكن  اّلتي  األعضاء  إلى  في محاضرتها  شلبي  وتطرّقت 
بها؛ كما شرحت عن التبرّع من احلّي للحّي أو التبرّع من املّيت 
للحّي؛ كما حتّدثت عن االجتار باألعضاء وعن رأي الّديانات في 

املوضوع.
وأّكدت شلبي أّن التبرّع ممكن أن يتّم حّتى لألشخاص املتقّدمة في 
الّسن، سبعني وما فوق، كما أعطت معلومات عن بطاقة «إدي». 
حتت  املوضوع  عن  قصير  فيلم  عرض  ّمت  احملاضرة  نهاية  وفي 

ُعنوان «قرار تومر»، اّلذي يتطرّق لقضّية التبرّع باألعضاء.
«פאר») هدّية  ِشركة  (مندوبة  توما  ريتا  الّناشطة  وقّدمت  هذا 
مقّدمة من الّشركة، لكّل امرأة مشاركة ملناسبة عيد األم، عبارة 

عن مستحضرات جتميلّية للعناية بالبشرة.
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åUHO�ò q�«d*
بيغن» في حيفا، هذا  30 مواطًنا من حي «رمات  تظاهر نحو 
دينيا،  حّي  في  ياهڤ  يونا  البلدّية  رئيس  منزل  أمام  األسبوع، 
احلّي  في  الّطرقات  أحد  يربط  طريق  شّق  مشروع  على  احتجاًجا 
بشارع فرويد. وحمل املتظاهرون الفتات وهتفوا ضّد مخّطط البناء 

في تّلة املاعز املجاورة لشارع فرويد. 
الّسير في شارع  الّطريق سيكّثف حركة  إّن شّق  املتظاهرون  وقال 
فرويد وفي احلّي املجاور، حيث املدرسة واملركز الّثقافّي والّسّكان. 

وأعلن املتظاهرون أّنهم قّدموا التماًسا إلى احملكمة الُعليا إللغاء 
املخّطط سيفتح  هذا  أّن  إلى  وأشاروا  الّطريق.  بشّق  البلدّية  قرار 

املجال ألعمال بناء احلّي املتنازع عليه في تّلة املاعز.

 ∫í¼U¹ U½u¹ ‰eM� ÂU�√ …d¼UE�
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åUHO�ò q�«d*
حتت شعار «ال خبز بدون الّسالم»، تنّظم منطقة حيفا 
للحزب الّشيوعي واّحتاد الّشبيبة الّشيوعّية أمسّية 
تكرميّية للّنقابي العريق بنيامني چونني، مساء األحد 

في املسرح البلدي.
وتأتي هذه األمسّية تكرًميا ملسيرة چونني (88 عاًما) 
رئاسة  وأشغل  ًيا،  عّمال قائًدا  برز  حيث  ّية،  الّنضال
في  الّطوارئ  غرفة  ورئاسة  ّية  الّنقاب «اجلبهة»  كتلة 
الّسياسّي  املكتب  في  عضوًا  وكــان  الهستدروت، 
عاًما  سكرتيرًا  چونني  كان  كما  الّشيوعي.  للحزب 
 ،1969-1965 الّسنوات  في  الّشيوعّية  للّشبيبة 
العرب  الّشيوعّيني  بــني  االنقسام  مرحلة  ــي  ف أي 
جهة،  من  فلنر  وماير  توفيق طوبي  بقيادة  واليهود 
واملنحرفني بزعامة موشيه سنيه وشموئيل ميكونس 

من جهة ثانية.
كٌل من  يقّدمها  البرنامج حتّياٍت سياسّية  ويتضّمن 
املربي عادل عامر، سكرتير عام احلزب الّشيوعي، وعضو 
الكنيست اجلبهوي دوڤ حنني؛ ورجا زعاترة سكرتير 
احلزب الّشيوعي و“اجلبهة“ في حيفا“. كما يتضّمن 
أورنات  د.  اجلامعّية  احملاضرة  تديره  املكرَّم  مع  حوارًا 
تورين، وحتّية فنّية خاّصة تقّدمها الفّنانة أمل مرقس.
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åUHO�ò q�«d*
رئيس  (الهستدروت)،  العّمال  نقابة  في  اجلبهة  كتلة  دعت 
ّية  الهستدروت احملامي آفي نيسانكورن بتقدمي احلماية الّنقاب
األربعاء،  أمــس  أّول  املضربني،  العرب  للعاملني  ّية  والقانون

الّثالثني من آذار، في الّذكرى األربعني ليوم األرض اخلالد.
املساواة في  الّنقابي سهيل دياب (رئيس دائرة تعميق  وكان 
عاجلة  برسالة  بعث  قد  اجلبهة)  كتلة  ورئيس  الهستدروت، 
عن  الّنقابي  بالّدفاع  فيها  يطالبه  «الهستدروت»  لرئيس 
جرّاء  العمل  أصحاب  النتقام  يتعرّضون  عاملة  أو  عامل  كّل 

املشاركة بإضراب يوم األرض.
جلنة  أعلنته  اّلــذي  العاّم  اإلضــراب  «إّن  قائًال:  ديــاب  وأسهب 
ّية بيوم االرض هو حّق شرعّي  املتابعة الُعليا للجماهير العرب
ودميقراطّي، ويهدف باألساس إلى الوصول إلى مجتمع تسوده 

ة».  قيم السّالم واملساواة والعدالة االجتماعيّ
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åUHO�ò q�«d*
عقدت الّلجنة للّنهوض مبكانة املرأة واملساواة اجلندرّية 
عايدة  الّنائب  الكنيست  عضو  برئاسة  ّية،  البرملان
توما - سليمان (اجلبهة - القائمة املشتركة) جلسة، 
يوم الّثالثاء األخير، حول موضوع الّتحرّشات اجلنسّية 
للّشرطة،  العام  املفّتش  مبشاركة  إسرائيل  شرطة  في 

روني الّشيخ.
في بداية اجللسة شكرت رئيسة الّلجنة عايدة توما - 
سليمان املفّتش العام للّشرطة على حضوره، وشّددت 
الّلجنة  أشغلت  اجلنسّية  التحرّشات  قضّية  أّن  على 
التزامي  منطلق  وقالت: «هذا من  الــّدورة.  بداية  منذ 
واألعضاء  الكنيست،  أعضاء  من  العديد  ــتــزام  وال
الّسّيدات، القتالع الّظاهرة من داخلنا وتغيير الّثقافة 
في دولة إسرائيل، في مجمل شرائح الّسّكان، اّلذين 
إنسانّي،  غير  بشكل  كسلعة،  املــرأة  مع  يتعاملون 
ومواجهة صوتهّن  إســمــاع  على  الّنساء  وملساعدة 

 املّس بهّن».
طفت  الفضائح  من  العديد  إّن  الّلجنة  رئيسة  وقالت 
الّشكاوى. «كّلما زاد عدد  الّسطح وازداد عدد  على 
الّشكاوى هذا يعني أّن هنالك نساء أكثر تشجعّن، 
الّثامن من آذار ّمت  وليست هذه الّظاهرة جديدة. في 
اقتباس تصريحات املفّتش العام للّشرطة والتي أثارت 
حفيظة الكثيرين حول عدم فحص الّشكاوى املجهولة 
سعيدة  وأنا  توضيحات،  طلبت  أنا  الّشرطة.  داخل 

لعقد اجللسة اليوم لسماع وتوضيح األمور».
ورّد املفّتش العام للّشرطة على األقوال وأشار أّنه ّمت 

ّية  ن حتريف األمــور في وسائل اإلعــالم وأّنــه ال توجد 
باملخالفات  املتعّلقة  املجهولة  الّشكاوى  لتجاهل 
تقوم  ما  للمهام،  واضح  تقسيم  «هنالك  اجلنسّية: 
مع  الّتحقيق  قسم  في  يعالج  ومــاذا  فيه،  الّشرطة 
الّشرطة - «ماحش»، واّلتي ليست في شرطة  أفراد 
إسرائيل وهي مستقّلة بشكل كامل. كّل ما يتعّلق 
وكّل  «ماحش»،  في  فيه  الّتحقيق  يتّم  باجلنائّيات 
دون  «ماحش»  إلى  تنقل  باجلنائّيات  تتعّلق  شكوى 
ــك الــّشــكــاوى حول  ــذوذ عــن الــقــاعــدة، ويشمل ذل ش

الّتحرّشات اجلنسّية».
وّجهت  ـــور  األم أّن  للّشرطة  ــعــام  ال املفّتش  وأوضـــح 
الّشكاوى املجهولة واّلتي  الّساحقة حلاالت  بالغالبّية 
ّية، إّمنا مخالفات تأديبّية.  ال تتعّلق باملخالفات اجلنائ
احلسابات  لتصفية  واســعــة  ظــاهــرة  ــود  وج ظــّل  فــي 
الّتعامل  عدم  تقرّر  الّترقية،  ملنع  الفارغة  والّشكاوى 

مع الّشكاوى املجهولة. 
أّنه  ذلــك  جانب  ــى  إل للّشرطة  العام  املفتش  ــار  وأش
حول  مجهولة  ــل  ــائ ورس شــكــاوى  تــقــدمي  يشّجع  ال 
الّتحرّشات اجلنسّية، وأّنه من الهام أن تصل الّشكوى 
الّتحقيق  لقسم  مجهولة  تكون  وأّال  مباشر  بشكل 
«ماحش». فهذه العملّية أفضل  مع أفراد الّشرطة – 
بالّشكل  حمايتها  على  ــادرون  ق ونحن  للمشتكية 
األفضل. قمنا وبجهد كبير ببناء غالف دفاعي خاّص 

ويضمن الّسرّية».
ورّدت رئيسة الّلجنة على األقوال: «ليس بيد أي أحد 
حّق  من  الّشكاوى.  وصول  ملكان  توجيهاته  يقّدم  أن 
املشتكية أن تتوّجه لتشتكي أينما تريد، كّل مقولة، 
كتفيك،  على  املُلقاة  ّية  واملسؤول منصبك  لسبب 
تقول  وعندما  ثقافة،  وتبني  تؤّسس  موجهة،  هي 
مكان  الختيار  للمشتكية  توجيه  فهذا  أفضل  أنا 

تقدمي الّشكوى».
احملامي أوري كرمل، رئيس قسم الّتحقيق مع أفراد 
الّشرطة قال: «أنا أقّدر بأّننا في بداية عملّية وليس 
في ذروتها، يجب أن ُتقاس األمور على املدى البعيد 

على محور الزّمن».
العمل  في  والشكوى  معّقد،  أمر  هي  املرأة  ”شكوى 
مبثابة  الّشرطة  في  والّشكوى  تعقيًدا،  أكثر  أمر  هي 
مشتكيات  بابنا  تطرق  ال  جتـــاوزه.  ميكن  ال  حاجز 
يقّدمن الّشكاوى بحّق قادتهم، هذا غير ممكن. يجب 
املجهولة  الّشكاوى  فإّن  ولذلك  الّدعم  من  أجواء  خلق 

اّلتي وصلتنا كانت الّطريقة الوحيدة ملعاجلتها“.
رئيسة الّلجنة، عضو الكنيست عايدة توما سليمان 
للّشرطة  الــعــام  املفّتش  وطالبت  اجللسة  اختتمت 
بالعمل على تغيير بند الّتقادم في القانون الّتأديبي 
ومساواته مع فترة الّتقادم في القانون اجلنائي، وقالت: 
”املقوالت اّلتي تسمعها، تفتح الباب نحو الّتغيير. 
اجللسة  من  املالحظات  جميع  تأخذ  أن  إليك  أتوّجه 
حقيقي  وبشكل  ــا  ورّمب قّدمت،  التي  والّتوضيحات 
محاولة بناء إجراءات واضحة داخل الّشرطة. أنا انتظر 
اليوم الذي يكون فيه تصريح من طرفك، ألّنك تتوّجه 
املباشرة وبشكل  الّشكاوى  الّشرطّيات بتقدمي  جلميع 
مجهول. قلت إّن األعمال هي األساس، وأنا أريد أيًضا 
للجمهور  رسالة  يعطي  وهــذا  أفعال،  وأيًضا  ــوال  أق
جديًدا  حوارًا  بدأنا  قد  نكون  أن  آمل  اجلهاز.  ولداخل 

وركيزة لثقافة جديدة“.
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من اليوم إتبعوا نظام كل ثالثاء فريكة، ليش؟ 
0نو الفريكة غير انها طبيعية وزاكية، هي كمان بتساعد على فقدان الوزن،  

تخفض الدهون، تحسن من صحة البصر وصحة الجهاز الهضمي. 
فريكة مع اللحمة، مع الدجاج، شوربة، سلطة، مفلفلة او بالمحاشي. 

فريكة من نخلة.  طبيعيّة ���� ومفيدة ���� ، وزاكية ���� 
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2016 ÊU�O½ 1 WFL'« 18

 w� w�U�*« X�d��ô« `HB� W�b� oKD Ô� „eO	
r
UF
« w� WiFi ?
« ◊UI� s� 5�ö*« «dA�

 X½d²½ô«  `HBð  W�bš  ¨  «dšR�  „eOÐ  W�dý  XIKÞ√
 w� U½U−� `HB²�« s� W�dA�« szUÐ“ sJL²O� ¨w½U−*«
 w�Ë œö³�«  w�   WiFi  ?�«  ◊UI½  s� 5¹ö*«   «dAŽ
 `HB²�«  ◊UI½  5¹ö�  qLAð  …b¹b'«  W�b)«  Ær�UF�«
 w� WO½U−� `HBð WDI½ n�« 600 w�«uŠ Ë r�UF�« w�
 WO−Oð«d²Ý«  s�  ¡eł  u¼  W�b)«  Ác¼  ‚ö??Þ«  Æœö³�«
 `O²ð  w??²??�«  `HBð  WF²�  v??K??Ž  e??O??�d??²??�«  w??�  WJ³A�«
 q� w??�  w??J??O??ðU??�u??ðË«Ë ·U??H??ý Seamless  ‰U??B??ð«

Æ`HB²�« ◊UI½
 o¹u	²�«  ÊËR??A??�  ÂU??F??�«  d??¹b??*«  V??zU??½  ¨Ê“Ë—  q??O??ł
 WO−Oð«d²Ý«  …uDš  Ác??¼  “∫  ‰U??�  „eOÐ  w�  —UJ²Ðô«Ë
 `M9Ë  …œu??łu??*«  WO²×²�«  vM³�«  e¹eFð  v??�«  ·b??N??ð
 qB×¹  w²�«   U�b)«  fHMÐ  l²L²�«  WO½UJ�«  ÊuÐe�«
 v²ŠË XO³�« Ã—Uš Ábł«uð bMŽ v²Š ¨ XO³�« w� UNOKŽ
 ¨…uD)«  Ác¼  w�  UMNłuð  w²�«  W¹ƒd�«  ¨œö³�«  Ã—U??š
 cš« s� „eOÐ szUÐ“ 5J9 w¼ ¨WOK³I²	*«  «uD)«Ë
 UMŽËdA� ” Æ“ÊUJ� q� v�« XO³�« s� `HB²�« W�bš
 ‚UDM�«  ÷dŽ Â«b�²Ýô …b¹«e²� WłUŠ w³K¹ b¹b'«
 hKIð  szUÐe�«  UN�b�²	¹  w²�«   UIO³D²�«  ¨Íœœd²�«

 s� X�u�« q� q«uð vKŽ ÊuJM� UM²łUŠ X×³√ WNł s� Æu¹bOH�« WUš ¨Íœœd²�« ‚UDM�« ÷dŽ
  UJ³A�« s� w¼UM²� ô œbŽ l� W½bL²�  WOJKÝ ô WÐUž w� ÊËœułu� s×½ WO½UŁ WNł s�Ë ¨ UOÝUÝô«
ÆÊ“Ë— ·U{« “ UJ³A�UÐ ‰UBðö� WłU(« f�« w� s×½Ë ¨WOJKÝ ô WJ³AÐ ‰UBðô« w� WÐuFË

 WiFi  ?�«  WJ³AÐ  ‰UBðô«  szUÐe�«  `M1  b¹b'«  „eOÐ  oO³Dð  “∫  Ê“Ë—  ‰U�  b¹b'«  oO³D²�«  sŽË
Æ“Ã—U)« w� Ábł«uð bMŽ XO³�« w� t½U� —uFA�« Âb�²	*« `M� w�U²�UÐË …d�u²*« qC�ô«

 X�U�  Ê«  bFÐ  ¨Device Scape  W�dý l� ÊËUF²�«   „eOÐ  W�dý   —U²š«  ¨…uD)« ‚öÞ«  WOAŽ
 Ær�UF�«  ‰uŠ  WO½U−�  `HBð  ◊UI½  dAMÐ  WB²�*«  WO*UŽ   U�dý  …bŽ  l�  ÊËUF²�«  WO½UJ�«  h×HÐ
 V	Š `HB²�« ◊UI½ œbŽ œ«œe¹ w�U²�UÐË ¨wKFH�« X�u�« w� sK²×²ð Online WJ³ý sŽ Y¹b(« —Ëb¹

 Æ5×HB²*« œbŽ
 X×LÝ  w²�«Ë  ¨2012  ÂUF�«  w�  „eOÐ  W�dý  UN²IKÞ«  w²�«  W�b�K�  WKLJ�  …uDš  sŽ  Y¹b(«  —Ëb¹
 qł« s� ÆWO²O³�«  UJ³A�« l� s�ü« ÊËUF²�« ‰öš s� ¨‰eM*« Ã—Uš v²Š wJKÝö�« w½U−*« `HB²�UÐ
 sŽ  n¹dF²�«  ÊuÐe�«  vKŽË  Bezeq Free WiFi  oO³Dð  qOL%  „eOÐ  szUÐ“  vKŽ  W�b)UÐ  l²L²�«
 vKŽ qB×O� tMK²×¹ Ê« jI� tOKŽ oO³D²�« qOL×²Ð oÐU	�« w� ÂU� s� q� Æ„eOÐ W�dý ÊuÐe� t	H½

iOS Ë b¹Ë—b½« …eNł« w� …d�u²� W�b)« ¨…b¹b'« W�	M�«

  ∫2016 ÂUFK� …bz«d�«  U�b)«Ë  U−²M*« ¨  UŽdB�« 
 WF¹dÝ  ¨W�U¦�  d¦�√  UMðUOŠ  X×³«  s�e�«  —Ëd�  l�
 Ê—uD²� ¨ d¦�√ ÊuMK²×� ¨ d¦�√ ÊuÞd�M� s×½ ¨d¦�√
 UMðUOŠ  jLM�   wFO³D�«  sJ	*«  Æd¦�«  ÊuKB²�Ë  d¦�√
 ÂUF�«  cM� WIOI(« w� ÆW¹dC(« W¾O³�«  w¼ ÍdBF�«
 w�  ÊuMJ	¹  r??�U??F??�«  ÊU??J??Ý  nB½  s??�  d??¦??�√  2008
 VKI�« d³²FÔð WM¹b*« Æw½b*« lÐUD�«  «–  «bK³�« Ë« Êb*«
 ÂUN�«  —b??B??�  w??¼Ë  ¨…b??I??F??*«  UMðUOŠ  WJ³A�  i??ÐU??M??�«

Æ2016 ?�«  UŽd
 Ë«  ÃU??łe??�«  ¨ÊuÞU³�«  s�   WO�UF�«  w½U³*«  ¡UMÐ  …d¼Uþ
 WFO³Þ  ¨WO½UŁ  WFO³Þ  v??�«  œ«u???*«  Ác??¼  X�uŠ   –ôu??H??�«
 ¨W�uAJ� – w¼ UL� œ«uLK� ÊUJ� wDF½ s×½ ¨W¹dCŠ
 ¨d−(« ¨ÊuÞU³�« dNE� – wFO³D�« r¼dNE0  ¨WMAš
 œ«u*« ÁcNÐ j³ðd½ s×½ Æ–ôuH�« v²ŠË wFO³D�« d−A�«
 «¡eł  ÊuJO�  ‰u??%  Íc??�«  ZO	M�«Ë  fLK*«  ‰ö??š  s�
 W	*  ¨  WLŽU½  W	*  ∫WŠU	*«  rOLB²Ð  WOL¼«  «–  «dO³�

ÆWOMžË …—uD²� Ê«u�ô« ÆnODK�« ÂU)«
 ‰uKŠ  v??�«  UM−²Š«  ULK�  ¨d¦�√   U¹UM³�«  XFHð—«  ULK�
 ¨W¾O³K�  …œËœËË  WF¹dÝ  ¨qNÝ  ¡UM³�  WO�–Ë  …—uD²�
 …dJ�   √b??Ð  UM¼  s�  ÆWO�UŽ  …œu??ł   «–  UMðUOŠ  `³B²�
 ¨Êd� ¨Â«b�²Ýô« qNÝ u¼ ÊuÞU³�U� ≠ÊuÞU³�UÐ ¡UM³�«
 –  W¹uI�«  ‰uK(«  s�  dO¦J�«  ÷dF¹Ë  ¨W¾O³K�  o¹bË
 W½Ëd�Ë  —U??M??�«  s??�  W¹ULŠ  ¨ uBK�  ‰“U???ŽË  ÂU??ð  ‰e??Ž

 ÆjOD�²�UÐ
∫2016  UŽd V	Š W−	½ô«Ë œ«u*« ¨Ê«u�ô«

∫Bare Beauty
 Ë«   ULK	0  bOI�  dOž  u??¼Ë  ÊUOFK�  dNE¹  ‰U??L??'«  
 Ác¼Ë ¨tłË« …bŽ ‰UL−K� ¨bŠ«Ë ‰ULł błu¹ ô ÆbŽ«u�
 ¨WI�Už Ê«u�ô«  Æs�e�«  U�öŽ UNOKŽ kŠö½ b� tłËô«
 ¡UM³�«  WOKLŽ  W¹UN½  w�  œ«u??*«  ¨ UI³Þ  …b??Ž  s�  ÊuJ²ð
 dNE�  ≠w??¼  UL�  U�U9  ¨WMAš  ¨W¹dÐ  ¨W�uAJ�  vI³ð

Æ–ôuH�« v²ŠË ¨wFO³D�« VA)« ¨ÊuÞU³�«
 r�UŽ  w�  b¹b'«  dBMF�«  ∫Total Look   ???�«  ÊuÞUÐ
 v²Š  q??H??Ýô«  s??�  ÊuÞU³K�  q??�U??ý  dNE�  ¨rOLB²�«
 ¨·uAJ*«  ÊuÞU³�«  w³;  UBOBš  VÝUM�  ÆnI	�«
 X�uK�«  ®w½b�  X�u�  w�  gOF�UÐ  rK×¹Ë  Vžd¹  s??*Ë
 ÂuNH� VKł v�« ·bNð ‰eM*« YOŁQ²� …b¹d� WÐd& u¼
 U�uB�«  ‰uŠ UM�uNH� —u×L²¹  Æ…UO(« jLM�  ÍdBŽ
 Z²M²� WOJOÝö� Ë√ W¹dBŽ X½U� ¡«uÝ WAOF*« ·dG�
 5Ð œËb(« ¡UHšUÐ r¼U	¹ ÂUF�« dNE*« Æ©…eOL²� Î «—UJ�√
 ¨…dO³� WŠU	*« ÊUÐ UÝU	Š« oK�¹Ë ¨nI	�«Ë ÷—ô«
 ¨bŠu� dNE0 WŠU	� oKš bFÐ ÆW¹UN½ ô U� v�« U³¹dIð

ÆW¾¹dł Ê«u�UÐ WUš dUMŽ W�U{« sJ1
 ‰bF*UÐ  lÐd�  d²�  12®   d²�  3 –   Êu??ÞU??Ð  Êu??�  dŁR�

   230  ©7OI³Þ oO³D²Ð
 130  ©lÐd� d²� 8≠5® rG� 25  fO� –  U�«dŽ

 Essential Form
 WODžö� WłU×Ð X	O� ‰UJýô« ÆWHOE½ ¨WDO	Ð ‰UJý«
 w²�« œ«u*« WOL� w¼ U� ≠œ«u*« œËbŠ Èb×²ð ÆWM¹e�« Ë«
 WOz«u¼ ¨WO½bF� ¨…œ—UÐ Ê«u�ô« øW−O²M�« ÈdM� UNłU²%
 v�«  rŽUM�«  v??�«  sA)«  s�  qIM²ð  W−	½ô«  ÆW�UHýË

ÆÊUFLK�« s� w�U)« ¨◊U*«
 wK9 ‰U??J??ýô«  W�UE½  ≠i??O??Ðô«  Êu??K??�  …—U???Ł«  nOC½
 WzœU¼ Ê«u�«  v�«  ‰u×²ð Ê«u�ô«Ë ¨Ê«u�ô« W�UE½ UMOKŽ
 ‰U??šœô  Ær�UF�«  qJÐ  tłu²�«  «c??¼  Èd??½  s×½  ÆW½e²�Ë
 UJOÝö� WK	KÝ UMIKÞ« ¨UM�uŠ s� iOÐô« ÊuK� …—UŁ«
 wDFð  ¨Ê«—b??−??K??�  WO�dš“  Êu??�   «d??ŁR??�  3  ≠W�dA�
 ‚dA�  Êu??�  vKŽ  ÿUH(«  l�  ’U??š  rOLBð  ZO	MK�
 ÊËb??&  «d???ŁR???*« Ác???¼ 5??Ð s??� Æw??J??O??Ýö??� d??N??E??�Ë
 Êu� dŁR�Ë ¨wFO³D�« ‘ULI�« dNE� oK�¹ Íc�« ¨UÞuO�«

 Æ‰U�d�« dNE� —«b'« `M1 Íc�« Í—UH	�«
  200  ¨d²� 3 – b¹uÝ

  200 ¨d²� 3 – UÞu¹
 250 ¨rG� 4.5 –  u²�dOÐ Í—UHÝ

 Curated Delight
 ÊUJ�  wI³Ô½  s×½  ¨WŠU	*«  hOKI²Ð  ÂuI½  U�bMŽ  v²Š
 ÆÂUN�«  —bB�  Êu??J??ðË  WF²*UÐ  U½dFAÔð  w²�«  ¡UOýö�
 »uKÝ«  sŽ d³Fð  W¹UMFÐ  U¼—UO²š«  - WUš WŽuL−�
 q�Ë  ¨WLN�  WŽuL−*UÐ  WKOBHð  q�  ÆwB�ý  ‚Ë–Ë
 ÆW??Ðd??& o??K??�??ðË ¨W??¹U??J??Š w??J??%  W??L??²??−??� q??O??U??H??²??�«
 Ê«u??�«  v??�«  …u??K??(« qO²ÝU³�«  Ê«u???�«  s??� qI²Mð Ê«u???�ô«
 w½bF� wzUNM�«  dNE*«Ë WLŽU½ W−	½ô« ÆWG�UÐË WM�«œ

Æ e½Ëd³�«Ë ”U×MK� WO³¼–  U	* l�
 ¨Â«e²�ô«Ë fHM�« j³{ ÁU&« s� ¡e−� ≠◊U� dÐuÝ ™
 wzUNM�« dNE*« ÂU�« ‰U−*« `	� ¨l�ö�« wzUNM�« dNE*«
 …dšUH�«  «—UO	�« w� √bÐ tłu²�« «c¼ ÆÍd¹d(«Ë ◊U*«
 …d??O??šô«  …d??²??H??�«  w??�  √b???ÐË  ¨WO�UO²−¹b�«  l??D??I??�«  w???�Ë
 Ê«—b'« V×¹ s* ÆXO³�« 5¹eðË rOLB²�« r�UŽ qLA¹
 ÆÊUFLK�« W�«“« u¼ b¹b'« tłu²�« ¨f�U� qJAÐ ÀUŁô«Ë
 qOKI�«  l�  ¨  Íd¹dŠ  q¹d�  dÐuÝË  ◊U??�  q¹d�  dÐuÝ
 ”U	Š« `M9Ë WF�ö�«  U½U¼b�« ‰b³²	ð ÊUFLK�« s�

Æ¡ËbN�UÐ
◊U� u¾O�uÐ

´◊U� q¹d� dÐuÝ
qJOý 45 – d²� «

qJOý ≠115d²� 5
qJOý ≠200d²� 10

 Art Interrupted
 WO�U²O−¹b�« WGK�« 5Ð W¾łUH� jÐ«Ë— ¨sH�UÐ b¹bł qJý
 ¨WF¹dÝ …dOðuÐ ¨b¹bł w�u¹ Z�U½dÐ ÆW¹dB³�« WGK�«Ë
 öF� u¼ q¼ ÆÊ–ô« w� ¨dEMK�  UýuAð oK�¹ w�UM¹œ
 …b¹bý ‰U??J??ýô« ø5??F??� ‰U??L??ł „U??M??¼ Ê« Â« ‘u??A??ð
 WG�  oK�ðË   UI³DÐ  ÊuJ²ð  ¨W	½U−²�  dOž  ¨ÃUO²¼ô«

 Æ PłUH*UÐ W¾OK�Ë W½uK� ¨…b¹bł
 fLK*« ¨s??H??�« r??�U??Ž w???ŠË s??� ≠U??N??	??* l??²??2 Ê«—b????ł
 ÆqJ�  WÐd−²�«  w??�Ë  W�UÝd�«  qI½  w�  …dO³�  WOL¼«  t�
 …dDO	� X??½U??� w??²??�«Ë W??�u??H??K??*«Ë W??¹u??I??�«  W??−??	??½ô«
 W−	½ô« ÂU??�« ‰U??−??*« `	Hð ¨…d??O??šô«  «u??M??	??�«  w??�
 WÝuLK�  ‰«e??ð  ô  UNMJ�Ë  ¨¡U	K�  U³¹dIð  ¨«b??ł  WLŽUM�«
 f�U*«  j�OKA�«  WOł—U)«  Ê«—b'«  w�  ÆWÝu	×�Ë
 WOKš«b�« Ê«—b'«Ë ÆsA)« ÍËdI�« dNE*« ÊUJ� q×¹
 Âb�²	Ôð  WLŽUM�«  WOK�d�«  W−	½ô«Ë  ¨W	�U*«  WO	³'«
 wzUNM�« dNE*« ÆW�dG�« w� 5MŁ« Ë« bŠ«Ë —«bł “«dÐô

UÐ«dŽ f³ł Â«b�²Ý« W−O²½ u¼ rŽUM�«

WUš ¡U	K� W−O²½ rJ×M1 w½bF� f³ł ≠UÐ«dŽ
qJOý 130 ©lÐd� d²� 8≠5® rG� 25 fO� ≠UÐ«dŽ

 …eO� UNMzUÐ“ `ML²Ý UN½« ©bŠô«® ÊuHOKOÐ W�dý XMKŽ√
 ‰u×� w� o¹d(« t³³Ý Íc�« WJ³A�« w� qDF�« V³	Ð

Æw{U*« 5MŁô« Âu¹ UHJð ÕU²OÐ w� W�dA�«
 UMMzUÐ“ dJA½”  ∫‰U� ÊuHOKOÐ ÂUŽ d¹b� ¨ÊËƒ—u??ž ÊË—
 ÆUM�  U¼u×M�  w²�«  …dO³J�«  WI¦�«Ë  d³B�UÐ  wK×²�«  vKŽ
 ¨UNMOÐ «Ë—U²�O� W�dA�« szUÐ“ vKŽ  «eO� ÷dŽ U½—d�
 Æ…dOšô« ÂU¹ô« w� ÁËbÐ« Íc�« d³B�« vKŽ «d¹bIð p�–Ë
 cM� WŽU	�« —«b� vKŽ «uKLŽ s¹c�« W�dA�« wK�UŽ dJý«
 qC�_« œd�« dO�uð qł√ s� 5MŁô« Âu¹ o¹d(« Ÿôb½«

Æ“UMMzUÐe�
 w� ‰u??;« œU??ŽË ¨XKLJ²Ý« Õö??ù« ‰ULŽ√  Ê«  d�c¹Ë
 W�dA�«  dL²	²ÝË  ÆWK�U�  …dOðuÐ  qLFK�  UHJð  ÕU²OÐ

ÆWJ³A�« ¡«œ√ W³�«d0
 3  5Ð  s�  …b??Š«Ë  …eO�  —UO²š«  W�dA�«  szUÐ“  ÊUJ�UÐ

∫l�œ ÊËœ  «eO�
 v�≈  W�U{≈  œö³�«  w�  X½d²½ô«  `HB²�  UGOł  20  Æ1
 Âu??¹ s??� d??N??ý …b???* …e??O??*« ≠ W??L??zU??I??�« `??H??B??²??�« W????�“—

ÆqO−	²�«
 rC¹ Íc�«Ë ¨ÊuHOKOÐ w� vIOÝu*« oO³Dð ∫Êu¹eHKðË vIOÝu� W�“— Super TV≠Ë  Musix   Æ2
 ÆqO−	²�« Âu¹ s� WMÝ nB½ …b* …eO*« ≠ ÊuHOKOÐ w� Êu¹eHK²�« oO³Dð p�c�Ë ¨WOMž√ ÊuOK� s� d¦�«

ÆWHKJð l�œ w� —«dL²Ýô« ÊËœ ¨W�b)« lDIð …eO*« W¹UN½ l�
  «dAF�  014  d³Ž  ‰UBðô«  ‰öš  s�   UŁœU;«  ≠  Ã—U??)«  v�≈  œö³�«  s�  WŁœU×�  WIO�œ  500  Æ3
 ¨UO�«d²Ý√  ¨UJO−KÐ  ¨UO½UD¹dÐ  ¨«bM� ¨UO½U*√  ¨U	½d� ¨…b×²*«   U¹ôu�«   ∫UNM�Ë W²ÐU¦�«  ÂU�—_«  vKŽ ‰Ëb�«
 v�≈ ÆU¼dOžË W¹œuF	�« WOÐdF�« WJKL*« ¨Êœ—_« ¨ËdOÐ ¨5B�« ¨…—u�UGMÝ ¨b½ö¹Uð ¨ÊU½uO�« ¨5²Mł—_«
 qO−	²�«  Âu¹  s�  …eO*«  ≠  WKIM²*«  nð«uN�«  v�«  ‰UBðô«  ÊUJ�ôUÐ  «bM�Ë  WOJ¹d�_«  …b×²*«   U¹ôu�«

Æ©`BH�« bFÐ® ÊU	O½ s� 30 v²ŠË
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في  حيفا  فــي  ــد  وُل ــور،  ــب دح خضر  أحمد  الّشاعر 
في  حمص  إلى  ذويــه  مع  وغادرها   20.10.1946
فرقة  ــي  أغــان مــن  العديد  كتب   .20.10.1948
منها:  عديدة،  مناصب  أشغل  الّشهيرة،  العاشقني 
رئاسة حترير مجّلة «الّلوتس»، إدارة الّدائرة الّثقافّية 
مجّلة  رئاسة  الفلسطينّية،  الّتحرير  منّظمة  في 
«البيادر» الفصلّية اّلتي صدرت في تونس، عضو 
عّدة  على  حاصل  الفلسطينّيني،  الكّتاب  ــاد  اّحت
في  زّياد  توفيق  جائزة  مثل  رفيعة،  وأوسمة  جوائز 

الّشعر 1998. 
جبل  على  ــا  مــاري سانتا  مقهى  ــي  ف ــه  ب التقيت 
الكرمل، مع شاعر حيفا األستاذ حّنا أبو حّنا، وكان 

لنا احلوار الّتالي:

 dF ÒA�«  »U??D??�√  s??�  U Î³D� f??�U??& X??½√  U??¼  ≠
 œÒb& X½√Ë ¨U ÒMŠ uÐ√ U ÒMŠ –U²Ý_« ¨wMOD�KH�«
 p Ò½√ Ëb³¹Ë ¨pÝ√— jI�� UHOŠ u×½ „dŽUA�

ÆÆ«ÎbÐ√ …œuFK� V Ò¼Q²*«
u³Šœ—∫ لدّي نظرّية تقول إّن البشر نوعان، ناس من 
حيفا وناس من غير حيفا. ولذا أقول أيًضا إّن أّمي 
هي التي ربطت حبل سرّتي بحيفا. إّنها امرأة أمّية، 
لكن لها مخّيلة غريبة، فأذكر أّيام الفقر والعوز كان 
وكانت  ومشرّدون.  الجئون  ألّننا  شيء،  كّل  ينقصنا 
أّمي تقول إّن املطر ينزل في حيفا على الزّرع فقط 

وليس على الّناس، ولذا تبقى حيفا خضراء. 

øp�– X�U� «–U* ≠
وأّيام  اخليمة،  في  عشنا  املخّيم  في  ألّننا   ∫—u³Šœ
الّشتاء نشعر بالبرد الّشديد فعًال، واملطر ينهمر فوق 
رؤوسنا، وندوس الوحل في الّطريق، ورّمبا أنت تعرف 

هذا اجلو، لكن حيفا عالم آخر.

øU ÎC¹√ X�U� «–U�Ë ≠
حيفا  في  إّن  منها  وأشياء،  أشياء  قالت   ∫—u³Šœ
سنة  كّل  البحر  نحو  يتحرّك  الكرمل،  اسمه  جبًال 
سبع خطوات، فأقول لها: أهذا يعني أّنه سيأتي يوم 
يصبح اجلبل في البحر، فتقول: في الّسنة الفردّية 
الّسنة  وفي  اليسار،  إلى  اليمني  من  اجلبل  يتحرّك 
الزّوجّية يتحرّك من اليسار إلى اليمني، ولذا يبقى 

مكانه كي يحرس حيفا.
اقترحت  أنا  دحبور):  إلى  كالمه  (موّجًها   U ÒMŠ uÐ√
واّلتي  الّذاتّية،  سيرتك  تكتب  أن  مّدة  منذ  عليك 
وعن  عّنا  فتعّبر  فلسطيني،  لكّل  سيرة  مبثابة  هي 
تعّلقنا ببلدنا، والقول عن والدك، ملاذا لم يقتل ابنه 
بدل أن يرحل إلى املهجر. أهذا يعني أن تصبح حيفا 

أهم من االبن؟
u³Šœ—∫ أنت من الرّينة، ولم يرحل منها أحد.

يوم  عن  حتّدثت  ــا  وأن قسم،  تركها  ال.   ∫U?? ÒM??Š  u??Ð√
الرّحيل هذا في كتابي «ظّل الغيمة». أتعرف منظر 
الّناس الذين يتعرّضون للسعات الّدبابير فيركضون 
مسرعون،  هم  وبينما  بأنفسهم؟  للّنجاة  مسرعني 
بّد  ال  فقال:  باحلداء،  ويعمل  الزّّجالني،  أحد  ــم  رآه
فلسطني  من  وترحل  حمار  على  ما حتمل  غرب  يا 

العرب. فقال والدي، ماذا تقول؟ إّننا ال جند حمارًا وال 
ميكننا أن نرحل. وبعد مّدة من االحتالل أخذوا يعودون 

كمتسّللني، على حسب ما وصفوهم.

øUHOŠ  —œUž U�bMŽ pÒMÝ ÊU
 r
 ≠

نيسان   21 األحد  يوم  وُلدت  متاًما.  عامني   ∫—u³Šœ
1946 وغادرنا يوم األربعاء 21 نيسان 1948. 

øU¹—uÝ v�≈ WKzUF�« XKŠ— UM¼ s�Ë ≠
أي  زاط،  عني  اسمها  كان  قرية  إلى  نعم   ∫—u??³??Šœ
طريفة  قّصة  لها  شركسّية  قرية  وهي  الّنسر،  عني 
معنا. وأهل تلك القرية كرماء، حيث قّدموا لنا املأكل 
وامللبس، فقالت أّمي ُمخاطبة والدي الّشيخ: يا شيخ 
وال  أكرمونا،  ألّنهم  للجماعة  اجلميل  نرّد  أن  يجب 
ميكن أن نظهر كالّشّحادين. فأعّدت أّمي وجبة طعام 
على  العائلة  تلك  رّب  فرّد  العائلة.  لتلك  وقّدمتها 
والدي قائًال: بارك الله فيك يا شيخ، عقبال خطف 
ابنتك. ُدهش أبي ووقف ُمستغرًبا من هذا القول وهذه 
األمنية، كيف يتمّنى هذا الرّجل أن تخطف ابنة أبي 
الّشيخ؟ فقالوا له: إّن من عادة الّشركس أن يفرح األب 
بخطف ابنته عندما يتزوّجها أحد الّشباب. وهذا يدّل 
على رجولة وبطولة الّشاب اّلذي استطاع أن يخطف 
خير،  األمر  هذا  أّن  أبي  فأدرك  عائلتها.  من  الفتاة 
ولكّنه أصّر على الرّحيل من هناك فورًا. ثّم انتقلنا 
من عني زاط إلى حمص، ونزلنا في اجلامع الكبير، 

وهو أكبر جامع في املدينة.

 ÆÆr
—«dI²Ý« „UM¼ ÊU
Ë ≠
u³Šœ—∫ نعم، وال يزال أهلي هناك. ثّم انتقلت إلى 
تونس، وكنت من الروّاد الفلسطينّيني إليها، ومنها 

إلى غزّة، وها أنا اآلن في رام الله.

ÆÆÈdš√ WNJ½  «– UHOŠ sJ� ≠
لها  املدينة، وقلت  الّنكهة. هي  u³Šœ—∫ حيفا هي 

أنِت املدينة. 

 d×³�«Ë ¨q�dJ�« W ÒL� vKŽ fK$ s×½ U¼Ë ≠
ÆÆp�uŠ »U³Š_«Ë ¨p�U�√

u³Šœ—∫ أنا في اجلّنة اآلن. وأتذّكر املرّة األولى اّلتي 
زرت فيها حيفا، وهو أمر يفهمه فقط كّل َمن يأتي 
منه  محرومني  كّنا  شيء  وكّل  اشتياق..  بعد  إليها 
كانت أّمي تعدنا بأّننا سنحصل عليه عندما نعود 
والّطبيعة  والّثمار  والفاكهة  كاألطعمة  حيفا.  إلى 
اّلذي  املرجع  هي  حيفا  وأصبحت  واجلبل،  والبحر 

تعود إليه أّمي.

 W??³??�?? ÒM??�U??Ð b???K???³???�« v????? �≈ …œu?????F?????�« d??³??²??F??ð ≠
 w¼  ¨U¼dOž  Ë√  UHOŠ  X½U
  Ê≈  ¨wMOD�KHK�
 t�dŽ√ U½√Ë Ædš¬ —uFý ÒÍ√ vKŽ VÒKG²¹ 5MŠ

 Æ…d Ò−N*« Àd�≈ s� w Ò½_ V¦
 sŽ
بالّنسبة إلقرث، كانت أّمي تقول:  u³Šœ—∫ طبًعا، 
إقرث. وكّل ما كتبته كان  إّال عنب  ّر  ُم العنب  كّل 
عن حيفا، ولم أكتب شيًئا عن غيرها. وأذكر بعدما 
الّناس فرحني بحضورنا مثل ما  رأينا  رحلنا وعدنا، 
نحن فرحني مع أهلنا اّلذين هناك. وكّنا نعتقد أّن هذه 
الفرحة كذبة، هل سأعود يوًما؟ أنا في مكان وحيفا 
علّي  حسرتي  تقع  ال  حّتى  وقلت:  آخر.  مكان  في 

وصلتها ولم أعد إليها..

øUHOŠ sŽ X³²
 U� qLł√ U� ≠
اجلبل،  على  البحر  من  ُمرّكب  هي  حيفا   ∫—u³Šœ
وهذا من تأثير األم أكثر من األب، كان ينقصنا كّل 
شيء في املخّيم، فالّطقس الّشتوّي بارد ونحن نرجتف 
من الّصقيع، واملطر ينهمر على رؤوسنا من الّسقف، 
فكانت أّمي تعوّضنا بالقول: يا ميّا، بس نروح على 
حيفا بتالقي كل شيء. والّصحيح أّني وجدت حيفا 
متطابقة مع املثل الذي يقول: «وقد وفى لك راويها 
مبا وعد». وتبّني أّن كّل ما كان ينقصني موجود فيها 
فعًال. ال أظّن أّن في الوجود مدينة مثل حيفا، إّنها 

مدينة خارقة.
U∫ إّن اّلذي بناها هو ظاهر العمر، ولذا ليس  ÒMŠ uÐ√
بأصولها  ّية  عرب مدينة  فهي  يــهــودي.  تاريخ  لها 
يبحثون  اّلتي  األمكنة  كبعض  وليس  ــذورهــا،  وج
وينبشون في اآلثار كي يثبتوا أّن تلك األماكن كانت 
ليطلقوا  الّتوراة  إلى  ويعودون  القدمي،  منذ  يهودّية 
لهم  جــذور  فال  حيفا  ــا  أّم الّتوراتي.  االســم  عليها 

فيها. 
u³Šœ—∫ إًذا هي حديثة.

ّية األصل، وأنا أتيت إلى  U∫ نعم حديثة، وعرب ÒMŠ uÐ√
- يعني أشدود اليوم -  حيفا ألتعّلم من ”سدود“ 
فقد كان أبي يعمل مّساًحا لألراضي، ويأخذ عائلته 
بنا  واستقّر  عمله.  بحسب  بلد  إلى  بلد  من  معه 
احلال في حيفا، وكان عمري خمس سنوات في حينه، 

وأدخلني أبي إلى الكّتاب للّتعليم.
u³Šœ—∫ أبي قال بعد الرّحيل، متحّسرًا: ملاذا رحلنا، 
لو بقينا كان أفضل، ليت ُأصبت بيدي أو برجلي، أو 
حّتى فقدت ابني وليتني قبلت رأي جارنا الّنصرانّي، 
يقصد جارنا أبو جورج. فقد وقف أبو جورج في طريقه 
وقال له: حرام عليك يا شيخ، والله إذا خرجت من هنا 
فلن تعود لتراها، حرام عليك وعلى أوالدك وبناتك. 
وكان أبي يبكي، ودموعه تتساقط من حليته، فقد 

كان ُملتحًيا وعلى رأسه عمامة.

ø̀ O× ¨Ã—uł wÐQÐ XOI²�« Ó b ÔŽ U�bMŽ ≠
u³Šœ—∫ نعم، سألت عنه عندما ُعدت إلى حيفا عام 
1994، أرجو أن تدّلوني على بيت ”كامل الّشلبي 
احلياة،  قيد  على  يزال  ال  ا  ُمسّنً وكان  جورج“،  أبو 
وقلت أريد أن أزوره فقط لبضع دقائق. وعندما دخلت 
إلى بيته هجمت وقّبلت يديه، فُدهَش ُمستغرًبا ّمما 
يحصل، وتساَءل: من هذا اّلذي يقّبل يدي وال أعرفه. 
فقلت له: عّمي أبو جورج، هذه األيادي ياما شالوني 
فسألني:  أكتافك.  على  تضعني  وكنت  وحملوني، 
ابن من أنت بال صغرى؟ فقلت: أنا ابن الّشيخ خضر. 
فرفع نظره إلى البعيد، وتطّلع إلى املاضي مستعيًدا 

—u³Šœ  bLŠ√Ë  U ÒMŠ  uÐ√  U ÒMŠ  ¨5 Ò¹ËUHO(«  wMOD�KH�«  dF ÒA�«  wÓ³D�  l�  ¡UI�  w�  Í—u??š  n¹U½

 U??H?? O?? �  q???? �???? �  W????M???? �b???? �  œu??????? �u??????? �«  w?????? �  ÒÊ√  Òs?????????
√  ô  ∫—u??????? �??????? �œ
 f �bI Ò �«  Òb?? �  mK � �  UH O � �  «c?? N?? �  U ÎI ÒK F �  b?? �√  r?? �  ∫U?? ÒM?? �  u?? �√



2016 ÊU�O½ 1 WFL'«21

وصرخ:  والدي  تذّكر  وفجأة  يتذّكره،  أن  يستطيع  ما 
أحمد.  أنا  نعم،  له:  فقلت  خضر؟  الّشيخ  ابن  أأنت 
اآلخر،  أبي  وكأّنه  بيننا  ُسرّي  حبل  نشأ  أّنه  الغريب 

ونظر إلّي كأّني ابنه فعًال.

 ”U?? ÒM??�«  s??Ž  ¨Âu??O??�«  UHOŠ q??¼√  s??Ž  ÀÒb×²M�  ≠
       ÆÊU ÒJ Ò��«Ë

هؤالء  إليكم.  راجع  ابنكم  إّن  لألهل  أقول   ∫—u³Šœ
أهلي وأصحابي وخّالني.

احليفاوّية.  الُهوّية  يعطي  الّشعور  هذا   ∫U?? ÒM??Š  u??Ð√
ميكنك أن تتعرّف على ابن حيفا نتيجة هذا الّشعور، 
في كّل مكان يتواجد فيه، ألّني لم أجد تعّلًقا كهذا 

بحيفا يبلغ حّد الّتقديس.
u³Šœ—∫ أنا عرفت أبا األمني منذ زمن.

U∫ صحيح، فقد كتب عن كتابي ظّل الغيمة  ÒMŠ uÐ√
في جريدة ”االّحتاد“. وكانت الّطبعة األولى في أوائل 
الّتسعني. ومعرفتنا بأحمد دحبور الّشاعر زادت ألّنه 
علمها  ورافع  وحارسها  حيفا  حامي  وهو  حيفا،  ابن 
في العالم. إذا أُهينت حيفا أمامه فإّنه يعتبر ذلك 

إهانة شخصّية له. 
املرحوم  ببنيامني غونني، وكان  مرّة  التقيت   ∫—u³Šœ
سالم جبران ُيترجم لنا، وأردت أن أكتب شيًئا، فتناول 
قلًما، وقال: «ُخذ هذا قلم من واحد حيفاني  غونني 
الهدّية مقبولة، لكن  أبو يوسف،  له  مثلك“. فقلت 
أنت حيفاني أّما أنا فحيفاوّي. فتقّدم مّني وقّبلني 

وقال إّنك تقول الّصدق.
U∫ أنا عرفت غونني منذ أن كنت في سكرتارية  ÒMŠ uÐ√
املركزّية.  الّلجنة  في  كان  وهو  الّشيوعّية  الّشبيبة 

حّدثني عن مشاركته في احتالل صفد.

 ÆUHO( ULJ² Ò³×� sŽ ¨ULJMŽ Y¹b(« s� ÒbÐ ô ≠

U∫ أنا قلت له في احتفال الّتكرمي: أنت في  ÒMŠ uÐ√
حيفاَك يا شاعري، هو شاعر فلسطينّي من الّطبقة 
بدم  يكتب  فهو  قبله،  كانوا  كثيرين  وسبق  األولى. 
وسهلة  يسيرة  وبلغة  حتررّية،  إنسانّية  وبرؤيا  قلبه 
ويرسم صورًا جميلة، وهناك نّقاد كثيرون كتبوا عن 
ونحن  كّلنا.  تنا  محّب شاعرنا  يستحّق  ولذلك  شعره، 
انتظرنا حّتى يأتي ويرى حيفا اليوم، وعسى يتمّكن 
من اإلقامة فيها ثانيًة. أحمد دحبور شاعر حيفاوّي 

وهو بالّتالي مثلنا كّلنا شعراء فلسطينّيون. 

 t³²� U??� ÒÊS???	 —̈u???³???Šœ b??zU??B??I??� W??³??�?? ÒM??�U??Ð ≠
 ÊU�� Òq� vKŽ `³
√Ë »uKI�« qšœ U� ÊUŽdÝ
 ‚dH�«Ë  Êu??Ðd??D??*«  U¼bAM¹ w??²?? Ò�«  w??½U??ž_«  s??�
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ÆÆÁdŽUA� l�Ë t�H½ l� ‚œU

فقد  ــي،  ألم كّله  بهذا  َمدين  ــي  أّن أعتقد   ∫—u??³??Šœ

عندما  تقول  وكانت  متأّججة،  مخّيلة  لها  كانت 
ودائًما  حيفا.  في  سنجده  فإّننا  شيء  أّي  ينقصنا 
اّلذي نحصل فيه على كّل  املؤّجل  الوعد  حيفا هي 
ما كّنا نتوق إليه. أّما بالّنسبة لفرقة العاشقني، فأنا 
أّن  علًما  هي.  وأنا  أنا  وهي  الفرقة،  هذه  في صلب 
مؤّسس  هو  العظيم،  املقدسّي  الفّنان  نــازك،  حسني 
فرقة العاشقني، وقد غّنت لي الفرقة معظم أغانيها، 
أوالد  يا  بيروت،  وَع  علينا  العالم  يشهد  وأشهرها: 
األغنية  هــذه  األخــضــر،  ــوز  الــّل ــزرع  ل والله  فلسطني، 

كتبتها قبل تأسيس العاشقني.

 ÒbÐ  ô  ¨«cN�  «ÎdFý  lL�ð  U�bMŽ  ¨U ÒMŠ  –U²Ý√  ≠
ÆpHÞ«uŽ „Òd×¹ t Ò½√

جوقة  جتربة  أيًضا  لي  وكانت  شك،  بدون   ∫U ÒMŠ uÐ√
الّنشيد الوطني، فبعد الّنكبة عام 48 قرّرنا تأليف 

ّية للّظهور في املهرجانات الّشعرية، وأقمنا  فرقة غنائ
من  أشهر  ثالثة  بعد  الّناصرة  في  الّطليعة  جوقة 

االحتالل.
إّن  دائًما  يقول  درويش  محمود  الرّاحل  كان   ∫—u³Šœ

حّنا أبو حّنا هو معلمنا.
??U∫ كــان معنا شــاّب الجــئ من حيفا اسمه  ÒM??Š u??Ð√
ميشيل درملكنيان وهو موسيقّي عاش في الّناصرة، 
بأربعة أصوات، وأنا أكتب لهم:  الّطليعة  قاد جوقة 
بنونا  يأوي  أين  شرّدوها،  أهلها  اغتصبوها،  أرضنا 
ِانهضي  للمرأة:  نشيًدا  وكتبت  آخره.  إلى  الّصغار.. 
وانبذي القيود/ إّمنا أنت للوجود.. نوره الزّاهر البهي 
/ يا ابنة العالم اجلديد/ حّطمي ذّلة العبيد/ أدركي 

العالم الَهني، إلى آخره.
كتاب  ألّول  مقّدمة  كتبت  أنت  األمني  أبو   ∫—u³Šœ

حملمود درويش.
U∫ صحيح. ÒMŠ uÐ√

 U½√ wK¦� ¨UHOŠ w�U¼_ ÎWLK� t Òłuð Ê√ „b¹—√ ≠
 dzUÝË  ”UM� ÒM�«  Íœ«Ë  w??	  ÍœU??F??�«  ÊU??�??½ù«

ÆÆr¼«d²� X¾ł s¹cÒ�« ¨UHOŠ ¡UOŠ√
ديواني  ُعنوان  هو  وهــذا  املرجع،  هي  حيفا  دحبور: 
”هنا هناك“. وأقول لهم: ألله يصّبحكو باخلير إذا 
الّدنيا صباح، وألله ميّسيكو باخلير إذا الّدنيا مسا، 
له  إنسان  كّل  اخلير،  يكون  حيث  باخلير  ويعّممكو 
ُسرّة، وكان حبل سرّتي في حيفا. وأّمي كانت  حبل 
فقط  الــزّرع  على  حيفا  في  متطر  الّدنيا  أّن  تقنعني 
وليس على الّناس. ألّن حيفا مدينة مطواعة، تّتحد 
بالّسماء عندما تخاطبها الّسماء، وهي األرض اّلتي 
نحلم بها، هي املدينة اّلتي تسبقك دائًما، وهي مدينة 

وديعة. فأرجو لكم كّل اخلير.  
     ©÷uŽ qz«Ë ∫d¹uBð®
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عودة،  أمين  املشتركة:  القائمة  في  اجلبهة  نوّاب  شارك 
اّلتي  باملظاهرة  جبارين  يوسف  د.  و  حنني  دوف  د. 
ُأقيمت بالقدس ُمقابل مبنى الكنيست، وذلك دعًما 
صات  املخَصّ ــادة  زي أجل  ومن  اإلعاقة  مع  لألشخاص 

ة لتتالَءم مع احلّد األدنى لألُجور. الّشهرَيّ
وقد قال الّنائب أمين عودة إنَّ القائمة املشتركة تناضل 
من أجل كّل الفئات املستضعفة. وأّكّد أّن هذا الّنضال 
فالعيش بكرامة هو حّق  هو نضال شرعّي ومطلوب، 
إلى  تــؤّدي  احلكومة  سياسة  قال:  كما  إنسان.  لكّل 
معكم  نقف  لذلك  الفقراء،  وإفقار  الفجوات  تعميق 
ومعكّن اليوم ونؤّكد أّن نضالكم هو نضالنا، وأّننا نريد 
أن نكون شركاء في هذا الّدرب من أجل إحقاق حقوقكم 

كجزء من املعركة من أجل العدل االجتماعّي.
وأثنى جبارين على اإلرادة اّلتي يتمّتع بها املشاركون، 
خاّصًة وأَنّهم أصرَّوا على املشاركة رغم برودة الّطقس. 
بشكٍل  عامل  الَتّ ّية  املال وزارة  على  إَنّ  جبارين  وقال 
حتسني  على  والعمل  ــة،  ــاَفّ ك املواطنني  مــع  متساٍو 
إعاقة  مــع  لألشخاص  ة  اليومَيّ ة  َيّ احليات ــروف  ــّظ ال
بشكل عام ومع األشخاص العرب مع إعاقة على وجه 
لألشخاص  كــرمي  عيش  ضمان  ميكن  فال  اخلصوص. 

مع إعاقة دون توفير لهم كاّفة اخلدمات الّالزمة واحلّد 
بكرامة.  العيش  يستطيعوا  كي  ــور،  األُج من  ــى  األدن
الكبيرة  بامليزانّيات  يعلم  اجلميع  أّن  جبارين  وأضاف 
املتوافرة في الوزارات املختلفة، إّال أّن احلكومة تفّضل 
االحتالل  ولتمتني  االستيطان  لتوسيع  تخصيصها 
وليس لصالح القضايا االجتماعّية والصحّية احلارقة.

بحزٍن  اليوم  هنا  إليكم  آتي  الّنائب دوف حنني:  وقال 
إلى  الــقــدوم  احتجتم  ألّنــكــم  باخلجل  أشعر  شــديــد. 
بحّقكم  للمطالبة  احلــكــومــة  ومــكــاتــب  الكنيست 
احلكومة  قــادت  عندما  بكرامة.  واحلياة  الوجود  في 
ذوي  مخّصصات  ــط  رب ضــّد  للّتصويت  الكنيست 
االحتياجات/ اإلعاقات باحلّد األدنى لألجر، كانت تلك 
حلظة ُمخجلة. كّل نائب ال يحرّك ساكًنا ملساعدة ذوي 
االحتياجات اخلاّصة، لكي يتمّكنوا من العيش بحياة 
أبسط  على  نضال  هــذا  يخجل.  أن  يجب   - كرمية 
األشياء وعلى أسس العدالة. ويوجد متويٍل كاٍف لهذا. 
م  ُسَلّ ولكّنه ال ُيستثمر أينما يجب، هنا ُيطرح سؤال 
نتنازل ونتخّلى عنكم، سنستمّر  لن  األولوّيات. نحن 
في الّنضال معكم، وسنقّدم مشروع القانون مجّدًدا. هذا 

اإلجحاف يجب أن ينتهي.
واب املشاركون على متابعة  وفي نهاية املظاهرة، أكَدّ الَنّ

 …œU?????????�“ q?????????�√ s?????????�Ë W???????�U???????�≈ l???????� ’U???????	???????
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املوضوع وطرحه في جلان الكنيست املختلفة والعمل 
خاّصًة  املختلفة،  ـــوزارات  ال ــام  أم ف  مكَثّ بشكل 

األشخاص  مطالب  كاّفة  حّتى حتقيق  ّية،  املال وزارة 
ذوي إعاقة.
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عمّمت املّتحدثة باسم شرطة إسرائيل للمجتمع 
العربّي لوبا الّسمري، بياًنا على وسائل اإلعالم، 
ــوع، وصلت  ــب ــذا األس ــوم االثــنــني مــن ه ي صباح 
ًقرابة  فيه:  جاء  عنه،  نسخة  ”حيفا“  صحيفة 
إطــالق  ّمت  االثــنــني،  فجر  مــن  الّثالثة  الّساعة 

شــارع  ــي  ف حيفا،  مدينة  ــي  ف ــة  ــارّي ن ــارات  ــي ع
”هرمبان“، ما أسفر عن وقوع أَضرار مادّية لشّقة 
الّثالثينّيات في  يهودّي  ملواطن  تابعة  سكنّية 

 من عمره. 
ــات  ــرّي ــح ــّت ــة أعــمــال ال ــرط ــّش ـــواصـــل ال ـــذا وت ه
ذات  واملالبسات  الّتفاصيل  بكاّفة  والّتحقيقات 

العالقة ملعرفة اخللفّية اّلتي لم تّتضح بعد.

åUHO�ò q�«d*
الّنسناس  وادي  ـ  ــوّة»  «األخ الّنسائّي  الّنادي  احتفل 
بسلق  النساء  قامت  حيث  املجيد،  الفصح  بعيد 
بالّذكر  واجلدير  يع،  الرّب بألوان  وتزيينه  الفصح  بيض 
حّجار،  فكتور  برئاسة  الّنسناس  وادي  حّي  جلنة  أّن 
العيد،  وحلوّيات  الفصح  بيض  الّنادي  بإهداء  قامت 

ّمما أضاف البهجة والفرح على قلوب الّنساء، الّلواتي 
قّدمن شكرهن للجميع.

خاليلة  عــادل  املرَكز  مدير  شكر  املناسبة  هــذه  وفــي 
قامت  ــي  ــت اّل قّسيس  ــة  ــّي زك شكر  كما  اجلــمــيــع، 
واختتم  ــادي.  الــنّ لنساء  وتقدميها  احللوى  بتحضير 

بتهنئة جميع احملتفلني بالفصح املجيد.

“UHO�” q�«d*
األسبوع،  هذا  للموسيقى،  الكرمل  جمعّية  احتفلت 
ــوان  ُعــن حتــت  ــز،  ــّي ومم راٍق  موسيقّي  بكونسيرت 
«كونسيرت آذار»؛ حيث غّصت قاعة املُتحف البلدّي 
في حيفا، بجمهور غفير، أتى خّصيًصا لالستمتاع 
لفرق  ومغنٍّ  ا  ّيً ومغن وعــازًفــا،  عازفًة   56 ومشاهدة 
جلمعّية  تابعني  وموسيقّيني  مدرّسني  موسيقّية، 
للموسيقى. وقد قّدموا خير ما عندهم من  الكرمل 
لؤلؤة   آذار،  والغناء، مستقبلني شهر  بالعزف  مواهب 
نة، بأ غاٍن وأحلان، القت استحسان احلضور،  فصول السّ
مدار  على  املستمّر  احلــار  وتصفيقهم  وتشجيعهم 

الّساعة ونصف الّساعة تقريًبا.
ّية،  لبنان حلبّية،  أغــاٍن  املوسيقّي  البرنامج  تخّلل 
ّية.  موسيقى مصرّية وتركّية لعمالقة املوسيقى العرب
ّي جلمعّية  وقد كشف األستاذ ألبير بّالن (املدير الفّن
املشترك  املرتقب  العمل  عن  احلفل،  خالل  الكرمل)، 
أملانيا،  في  موسيقّي  معهد  مع  الكرمل،  جلمعّية 
ومشاركة نحو 30 عازًفا في هذا العمل. كما أعلن 
َشهرَْي  في  فنلندا،  في  ا  ـً موسيقّي عرًضا   11 عن 
واخلّطاط  الفّنان  مبشاركة  القريبني،  ـــار  وأّي نيسان 

كميل ضو.

�U�d� pOMO�Ëœ
قرية  مهّجرو  احتفل  سنة،  كــّل  في  كعادتهم 
الفصح  بعيد  حيفا  ــي  ف القاطنوٓن  كفربرعم 
وشوق  أمــٌل  وكّلهم  القرية،  كنيسة  في  املجيد 
ـــروا منها ـــّج ــي ُه ــت ـــى قــريــتــهــم اّل ــودة إل ــع ــال ب

عام 1948.

ترأس القّداس اإللهّي األب سامر زكنون، وعاونه 
القّداس  خدمت  بينما  هاشول،  مجدي  الّشّماس 

اجلوقة الّتابعة للكنيسة.
باحة  في  املؤمنون  التقى  اإللهّي  القّداس  بعد 
إّن  قائلني  البعض  بعضهم  ملعايدة  الكنيسة 

”املسيح قام.. حًقا قام“.
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املرَكز  من  وبس»  «نساء  مجموعة  التقت  ممّيزة،  ّية  احتفال أجواء  وسط 

اجلماهيرّي عّباس لالحتفال بعيد األم، في مطعم «الّديار» بحيفا.
إلى  مشيعل،  رهام  االجتماعّية  املستشارة  املجموعة،  مرَكزة  وأشارت  
الّلقاءات، واظَنب من خالله على  املجموعة ّخلصَن عاًما من  أّن أعضاء 

املشاركة األسبوعّية بلقاءات ُمثرية تهمهّن كنساء وكأّمهات.
وأضافت: نحن في املركز اجلماهيرّي عّباس، وبدعم من مدير املرَكز بّسام 
ّية في املرَكز  ريناوي، قرّرَن هذا العام العمل على تقوية الفّعالّيات الّنسائ

من خالل احملاضرات والّلقاءات الّتوعوّية والّترفيهّية.
فكما يهّمنا متكني املرأة يهّمنا كذلك أن تستمتع املرأة بحرّية وبلحظات 

ّية الّصغيرة. جميلة، لذلك اختتمنا شهر املرأة بهذه االحتفال

 ÒÍËUH O (« Òw � ÒD�« ÃÒd N *«
 WKH ÒD�« ÕÒd H � b O �U � �

—u � W Ò�eG�«
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وإطالق  عروضها  بتقدمي  العاملّي  املوسيقّي  املشروع  «مينا»؛  تستمّر 
ألبومها األّول، فتزور في محّطتها الّثالثة والرّابعة الّناصرة اليوم اجلُمعة 
الّثامنة مساًء، ثّم شفاعمرو  1.4.2016 في مسرح «سينمانا» عند 
يوم الّسبت 2.4.2016 في مرَكز «سوا» عند الّسابعة مساء. تأتي 
هذه العروض بعد أن افتتحت «مينا» جولتها في مسرح «خشبة» في 

حيفا، يوم اخلميس املاضي، ومرّت مبحّطتها الّثانية في مدينة يافا. 
والبرتغالّيني  سليمان  تريز  الفلسطينّية  من  املكوّنة  الفرقة  «مينا»، 
صوفيا برتغال، روي فيريرا، بيدرو بيريرا وريكاردو كويلو، تقّدم األغاني 
املنتقاة من اإلرث املوسيقّي العاملّي، بعد عملّية بحث وتنقيب طويلني، 
به «مينا»  اّلذي قامت  البحث  إّن  املهّمشة.  تراث األماكن  سيما في 
املوسيقى  صعيد  على  إّمنا  األغاني،  على  الّتنقيب  على  يقتصر  لم 
والكلمة. ففي احملّصلة، تقّدم الفرقة في ألبومها وعرضها احلّي مادًة 
جديدًة من حيث الّتوزيع والّتصرّف في الّلحن والّصوت ودمج الّلغتني 
جتمع  مشتركة.  أمزجة  أو  معاٍن  حتمل  أغاٍن  بني  ّية  والبرتغال ّية  العرب
هذه األغاني قّصة املكان واإلنسان، القصص األولى املرتبطة بالّطبيعة 
والبساطة؛ قصص عن احلب واحلرب والعالقات اإلنسانّية وصور البّحارة 
ماء،  عني  عند  للقاء  العّشاق  ووعود  زوجاتهم،  إلى  عودتهم  بانتظار 

ووعود الثوّار باحلرية.
تختار «مينا» في ألبومها تسع أغاٍن من فلسطني والبرتغال وإسبانيا 
والعراق وسوريا ومصر واملغرب وتونس والبرازيل. وال تكتفي بتقدمي هذه 
األغاني من خالل ألبوم موسيقّي يعيد توزيعها ويتصرّف في نّصها 

وحلنها فحسب، بل تسعى إلى املساهمة في نقل املعرفة املتعّلقة بهذا 
األغاني  منابت  تكشف  مكتوبة  مادًة  املستمع  أمام  فتضع  التراث. 
والعاطفّية  االجتماعّية  واإلحاالت  احلموالت  اتها ذات  وخلفّي وقصصها 

والّسياسّية وغيرها، على الّنحو الذي وصلت فيه إلى مينائها.
وفي حديث مع الفّنانة تريز سليمان حول مسألة العودة إلى الّتراث، 
تقول: «إّن هذا الّتبّدل اّلذي تشهده الّشعوب، هو ما يجعل الّتوقيت 
الذي يخرج به مشروع «مينا» ذا أهمّية.  فالّصور التي تصل العالم 
عن نفسه في الّسنوات األخيرة، تكاد تكون على تشوّه غير محتمل. 
العربي، على وجه اخلصوص، فكأّنها  التي تصلنا من عاملنا  والّصور 
فقد  األغنّية،  أما  ومترّهلة.  ملّطخة  نعرفها،  ال  جديدة  مدًنا  تبني 
تكون بالّنسبة لـ»مينا»، مساحًة كفيلة بإعادة املدن األصلّية وصورها 
النقّية املغّيبة، التي لم نعد جندها، وسط عصرنا الّسريع، فنبحث عن 
جمالها في أماكن بعيدة ومتخّيلة، بينما هي قابعة في تراثنا بكامل 

بساطتها». 
ومجدل  ونابلس  الله  برام  كذلك  ستمّر  التي  عروضها،  ”مينا“  تقّدم 
شمس وتنتهي مبحطتها األخيرة في حيفا يوم الّسبت 16.4.2016 
في قاعة ”كريغر “، بإشراف مسرحّي من الفّنان عامر حليحل، تصميم 
إضاءة: معاذ اجلعبة، تنفيذ ديكور: ميساء عزايزة، تنسيق إعالمّي: 
العروض  عن  أوفى  تفاصيل  على  االطــالع  وباإلمكان  عزايزة.  أسماء 
ومشاهدة فيديوهات لألغاني اّلتي ستقّدمها «مينا» في عروضها عن 

طريق صفحتها في فيسبوك: «مينا». 
©ÊUÐUÝ »uIF¹ ∫WÝbFÐ …—uB�«®

åUHO�ò q�«d*
الّطبّي احليفاوّي سرحان محاميد، ضمن عمله في  املهرّج  التقى 
مرَكز ”شنايدر“ لصّحة األطفال، بالّطفلة الغزّية نور، بعد اجتيازها 

عملّية الزّرع بنجاح. 
وكانت نور بصّحة جّيدة ومعنويات عالية، وطلبت عبر محاميد 
إيصال رسالة شكر وامتنان ألهالي حيفا، وجلميع من ساهم وتبرّع 

وساعد على خوض العملّية اجلراحية.

“UHO�” q�«d*
تستعّد الفّنانة احليفاوّية نانسي حوّا إلطالق أغنّية جديدة بُعنوان 

”عامل إيه معاها“، لتكون جتربًة أولى لها بالّلهجة املصرّية.
موسيقي ثائر  وتوزيع  كلمات  سالمة،  محّمد  من أحلان  األغنّية 
رامي  «ماستر  (ديغيتال)  ورقمّية  صوت  هندسة  الكرمي،  عبد 
عرفات»، وقد ّمت تسجيل األغنّية في استوديو املركز الوطني أ. 

عّمار قضماني.
هذا ومن املقرّر طرح األغنّية عبر مواقع الّتواصل االجتماعّي اخلاّصة 
ـ“يوتيوب“ خالل األّيام القريبة املُقبلة. بالفّنانة نانسي حوّا، وعبر ال
©r²Ý— ÂUÝË ∫d¹uBð®

 ÆÆ« Òu � w 	 �U �
°øåU 
U F � t�≈ q �U �òË

∫ËdLŽUHýË …d�UÒM�« w� åUMO�ò ÷ËdŽ WÒOAŽ

 « Î—u � b O F � W ÒO �«d Ò� �« W ÒO M�_«ò ∫ÊU L O K � e�d �
åq Ò
d � *« UM *U � s � W ÒO I �

 åf �Ë ¡U 	 �ò W�u L � * …e ÒO 2 W ÒO �UH� �«





2016 ÊU�O½ 1 WFL'« 28

5 �d G� �  UM O I � �  W�U O I �«  ôu �

¡U�ON�« u�√ œU�— aOA�«
 ©w�dA�« UHO� ÊË–Q	Ë WM|d'« b�
	 ÂU	≈® 

عن  شبابنا  من  الكثير  ُبعد  للقلق  يدعوني 
من  كانت  والتي  عليها،  ينا  ترّب التي  القيم 
أساسّيات بناء مجتمعنا ومتاسكه، ومن أهّمها 
بّر الوالدين واإلحسان إليهما. فتفّكك األسرة 
إلى  ــؤّدي  ت ُمقلقة  اجتماعّية  ظاهرة  أصبح 
تفّكك املجتمع، والتي تتمّثل بعدم قيام أفراد 
األسرة بواجبهم نحو بعضهم، ومن أبشع هذه 

الّظواهر ُعقوق الوالدين.
عن  ــرى،  أخ ــرّة  م الكتابة،  على  عزمت  ولقد 
دون  من  الّشباب  بني  النتشارها  الّظاهرة  هذه 
املتدّين  بها  ابُتلي  وقد  انتماء.  ألّي  استثناء 
وغير املتدّين. قرّرت الكتابة عن هذه الّظاهرة 
حصلت  وحلادثة  األهــل  من  الّشكاوى  لكثرة 

أمامي.. 
بشاّب  وإذا  املسجد؛  من  ــا  خــارًج كنت  حني 
ّمما  بالله.  يؤمن  ال  مسلم  صديق  لي  يقول: 
له أحدهم: َمن ال  أثار حفيظة اجللوس؛ فقال 
بالله ال ميكنه أن يكون ُمسلًما وال أن  يؤمن 
إلى  االنتماء  ألّن  ا،  ّيً نصران وال  ا  يهودّيً يكون 
بالله. وعندها قطع احلوار  يعني اإلميان  الّدين 
اّلذي دار بني اجللوس صراخ شيخ كبير، فقال: 
تقولوا  أن  ُيعقل  تتكّلمون عنه، هل  إميان  أّي 
ارة  سّي على  الرّصاص  يطلق  ولد  سلوك  عن 
والده إمياًنا؟ وهل تقولون ملن يرفع قضّية في 
احملكمة ضّد والده وأّمه وإخوته يريد إخراجهم 
من بيتهم ليتمّلكه إمياًنا؟ فأنا أقول ملن يفعل 
مثل هذه األعمال بأّنه كافر. سألته: يا شيخ 
عّمن تتحّدث؟ قال أحتّدث عن ابني البكر ثّم 

أجهش في البكاء. 
رجل  ولــكــّل  ــة،  وشــاّب شــاب  لكّل  ــول  أق لهذا 
وامرأة باسم الّدين إّن ُعقوق الوالدين من أخطر 
األسباب املؤّدية للحياة الّصعبة. هذا ما أّكده 
له في  ميّد  أن  ”َمن سرّه  بقوله:  الرّسول (ص) 
عمره، وُيزاد في رزقه، فليبر والديه، وليصل 

رحمه“. 
من  الله  سيقّصر  والديه  عــّق  من  أّن  ويفهم 
عمره ويقّل رزقه. ألّن الله جعل (املال والبنون 
األشياء  هذه  كانت  إذا  الدنيا).  احلياة  زينة 
إلى  إذا حتّول األوالد  أّما  قرّة عني ألصحابها؛ 
مصدر إزعاج، يصبحون نقمًة على أهاليهم. 
يدعو  ــاء  اآلب أحد  من  سمعته  ما  أخطر  ومن 
على ابنه وهو يقول ”الّلهم اكسر عنقه وأمته 
أبشع امليتات“! وحّتى ال تضيع احلقيقة نقول 
وال  الله  (واعبدوا  فقال  بعبادته،  أمر  الله  إّن 

تشركوا به شيًئا وبالوالدين إحساًنا). 
تالزًما  الوالدين  ــرّ  وب الله  عبادة  بني  فكأّمنا 
العقوق،  مع  العبادة  تكفي  ال  إذ  وارتباًطا؛ 
وال يغني اإلحسان مع الّشرك. ألّن من طبيعة 
تتّم  فال  وطاعته.  الله  ألمر  االمتثال  العبادة 
العبادة إّال بهما. والُعقوق عصيان واستكبار، 
ومعناها  ــادة  ــب ــع ال طبيعة  عــن  ـــارج  خ وهــو 
الّشرعي. ولهذا كان من وصايا رسول الله (ص) 
ملعاذ بن جبل كما في مسند اإلمام أحمد ”ال 
تشرك بالله شيًئا. وإن قتلت وحرقت، وال تعقن 
والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك“.

جاء  قــال:  اجلهني  مرة  بن  عمرو  حديث  وفي 
الله: شهدت  رسول  يا  فقال  النبي،  إلى  رجل 
الله، وصّليت  رسول  وأّنك  الله.  إّال  إله  أّن ال 
رمضان.  وصمت  مالي،  زكاة  وأّديــت  اخلمس. 
الرّسول: من مات على ما هذا كان مع  فقال 
القيامة  يــوم  والّشهداء  والّصّديقني  الّنبّيني 

هكذا – ونصب اصبعيه – ما لم يعق.
ويفهم من هذا أّن بّر الوالدين وحسن معاملتهم 
اشترط  ولذلك  اإلميان،  لكمال  الّضرورّيات  من 
العلماء شروط ثالثة للبرّ: (1) أن يؤثر والديه 
والّناس  وأوالده  وزوجــتــه  نفسه،  رضــى  على 
ما  ــّل  ك ــي  ف يطيعهما  أن   (2) أجــمــعــني. 
يأمرانه به، وينهانه عنه، سواء أوافق رغباته أم 
لم يوافقها، ما لم يأمرانه مبعصية الله تعالى. 
أّنهما  يلحظ  ما  كــّل  لهما  يقّدم  أن   (3)
يرغبان فيه من غير أن يطلباه منه عن طّيب 
نفس وسرور، مع شعوره بتقصيره في حّقهما، 

ولو بذل لهما دّمه وماله. 
أقول لشبابنا هل هذه الّشروط لها محل في 
من  فأنتم  محل  له  كان  فإن  أعمالكم  سجل 
أتباع الرّسل، أّما إن لم يكن لها محّل فاألمر 
عليها  حافظ  وقيم  سلوك  البر  ألّن  صعب 
ملا  استمع  الــلــه.  عــاهــدوا  وعليها  األنبياء 
يقوله احلق (وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ال 
تعبدون إّال الله وبالوالدين إحساًنا وذي القربى 

واليتامى واملساكني). 
وقد أثنى الله على يحيى بن زكريا عليهما 
ارا  جّب يكن  ولم  بوالديه  ــرا  (وب فقال  الّسالم، 
فقال  الّسالم،  عليه  عيسى  ومــدح  عصيا). 
ارا شقّيا). وقّصة  (وبرا بوالدتي ولم يجعلني جّب
اسماعيل مع والده إبراهيم األكثر شهرة. وقد 
ورد عن وهب بن منبه قال: «إن موسى سأل ربه 
عّز وجل. فقال: يا رب َمب تأمرني؟ قال: بأن ال 
تشرك بي شيًئا. قال: ومب؟ قال: وببر والديك. 
قال:  ومبَ؟  ــال:  ق بوالدتك.  ــال:  ق ومبَ؟  ــال:  ق
العمر.  في  يزيد  بالوالد  البر  فإّن  وبوالدتك، 
والبر بالوالدة يثبت األجل». واحلديث قد يطول 

ولكّنها نصيحة لنفسي ولكّل األبناء. 
قال اإلمام علي كرّم الله وجهه:

القربى  وبّر ذوي  كليهما  الوالدين  ببّر  عليك 
مهذًبا  تقيا  إّال  تصحنب  وال  ــاعــد/  األب ــّر  وب
ا ُمنجزًا للمواعد/ وقارن إذا قارنت  عفيًفا ذكًي
شاهد/  زين  األحــرار  بني  من  فتى  مؤّدًبا  حرًا 
وكف األذى واحفظ لسانك واتقي فديتك في 

ود اخلليل املساعد.

يحيا  أن  حكمته  بعمق  الله  أراد  اخلليقة  بدء  منذ 
اإلنسان بتناغم مطلق معه، مع ذاته ومع اآلخر، فرّتب 
له كّل ما هو صالح وحسن لكي يكون سعيًدا، لكن 
اإلنسان، رغبة باقتناء حرّيته، مشى بعكس مخّطط 
الله، فخسر نفسه والله مًعا. وألّن الله هو أب كّلي 
يبقى  أن  احملبوب  ملخلوقه  يشأ  لم  واحملّبة،  الرّحمة 
بعيًدا عنه، فأخذ يفّتش عنه مستعمًال كّل الّسبل 
أعّد  الذي  الوالدي  البيت  إلى  بعودته  آمًال  والّطرق، 
أنبياء  من  الوساطات  وأقام  املراسيل  فأرسل  ألجله، 
ومبّشرين ومرسلني...، ولكن اإلنسان بعنفوانه، أراد 
قلب املوازين رغبًة بالتأّله مبعزل عن الله، فنأى بنفسه 
ا ومتعنًتا، فاغترب عن  ًب عن املبادرات اإللهّية متصّل
عالقته  وعن  لله  كابن  الوجودّية  حقيقته  عن  ذاته، 
بأخيه اإلنسان، تائًها ومبتعًدا أكثر فأكثر عن هدفه، 

وسائرًا في دياجير ظلمة البعد عن اخلالق. 
ولكن الله بقلبه األبوي، أّنى له أن ييأس من إعادة 
بيته، ملكه، فسارع يبحث عنه رغبة  الى  االنسان 
بامتام مشروعه اخلالصي، مشروع الشركة في سعادته 
الّالمتناهية. وهنا يقول الّالهوتي الكاثوليكّي هانس 
أورس فون بالتسار: إّن الله – باملعنى الّتاريخي هو 
في حاجة إلى اإلنسان، وهذه احلاجة ال لنقص فيه بل 
مللء محّبة. ليتّم مخّططه اخلالصي، ويكتمل حّتى 
النهاية باّحتاد اإلنسان بالله. فلم يجد في الّنهاية إّال 
الظروف الستقبال  كّل  فهّيأ  الوحيد.  ابنه  يرسل  أن 
أتى  للعودة،  ُمعانًدا  اإلنسان  ظّل  ذلك  ورغم  االبن، 
كّثر اخلبز وسّكن  املوتى،  املرضى وأقام  االبن فشفى 
والّنتيجة  اجلميع.  وأحّب  الّشياطني  طرد  العاصفة، 
ا أكثر، أهواء مزاجّية، اليوم معك  ًب كانت تعنًتا وتصّل
وغًدا عليك، اليوم هوشعنا وبعد أّيام أصلبه. حّتى 
وصلت احلالة باالبن إلى أن ارتفع على الّصليب فاًحتا 
يديه لألبد ليقول لهذا اإلنسان أحّبك، وسأظّل أحّبك 
حضن  إلى  بك  وليعودا  لضّمك  مفتوحتان  ــداي  وي

اآلب. 
فقد كان الّسّيد يعي جّيدًا - عندما قال لتالميذه 
– «اذهب وأعود إليكم» إّنه في ذهابه يكمن املجيء 
من  وعظيم  جديد  بنوع  يوجلنا  فذهابه  ــودة.  ــع وال
فال  األرض،  في  متت  لم  إن  اِحلنطة  حّبة  ألّن  احلضور، 

ميكنها أن تأتي بثمر. وهنا تكمن عظمة حبه، مات 
ألّنه يحّبنا وكان يدرك أّن احلب ال ميكنه أن ميوت، على 
في  الّسادس عشر  بندكتوس  البابا  قداسة  قول  حد 

عظته الفصحية للعام املاضي. 
ومع حدث الّصلب الكبير الذي معه تشّققت الّصخور 
الّشمس.  وحجبت  األرض  وتزلزلت  القبور  وانفتحت 
حينها رأى اإلنسان أّن هذا بالفعل هو ابن الله، وعلى 
الرغم من ذلك ظّلت فكرة التمرّد مطبوعة في داخله، 
فاغترب عن ذاته وابتعد عن أخيه حّتى صار يشبه 
الّنسمات،  تسقطها  التي  اخلريف  أشجار  وريقات 

وحتملها من مكان وتقذفها في آخر.
أّما القيامة فأتت حاملة اإلنسان إلى الله، مرسخة 
الّسماء،  نحو  ا  ًي عال عينيه  ورافعة  األرضي  وجوده 
أخيه  مع  إّال  له  حياة  أّن ال  ــرف  وع ــه  ذات ــى  إل رجــع 
اإلنسان، وال طريق إلى اآلب إّال مبحّبة القريب. وصار 
مفاخرًا بأّنه ابن لله وأخ للمسيح يسوع. ففي شركة 
املسيح قد تخّطى اإلنسان املسافات، وغدا في وحدة 
مع الرّب. «أّما اآلن ففي املسيح يسوع، أنتم اّلذين 
املسيح  بدم  أقارب  أباعد، قد جعلتم  باألمس  كانوا 
ّية بعد  للمجدل السّيد  13/2)، وهذا ما قاله  (اف 
قيامته «اذهبي إلى أخوتي وقولي لهم: إّني ذاهب 
إلى أبي وأبيكم، إلهي وإلهكم» (يو 7 ب – 8 أ). 
وهنا جتّلت أسمى معاني القيامة، نعم صرنا أوالًدا 
لله وإخوًة للمسيح يسوع، وهذه الكرامة وهبنا إّياها 
مّجاًنا ابن الله الوحيد. هذا هو سّر القيامة فمعها 
محّبته  بعمق  العداوة  حاجز  املسيح  السّيد  كسر 
فأعاد اإلنسان منسجًما مع الطبيعة، مع ذاته ومع 
أخيه اإلنسان. ودعاه من جديد لتخّطي كّل العوائق 
والّصعاب؛ للسير قدًما نحو الوطن العلوي، بنعمة 

وقوّة من مبوته غلب املوت وبقيامته قلب الّتاريخ.
تعالوا نغوص في سّر الفصح، طارحني اليأس عّنا، 
والّسالم  للعدالة  يفتقر  حلاضر  مستسلمني  وغير 
الرّجاء  نور  مستشرقني  بل  والوجع،  باأللم  ويّتسم 
اّلذي وهبناه، عارفني ومدركني  القدس  بالرّوح  واحملّبة 
معه،  نقوم  ان  بّد  فال  معه  مّتنا  إذا  أّننا  ومؤمنني 
يا موت؟  بولس «أين شوكتك  الرّسول  وصارخني مع 

أين غلبتك يا جحيم؟» (1 كور. (55/15).
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االثنني  ــوم  ي نتنياهو،  بنيامني  حكومة  جنــاح 
املاضي، في مترير قانون إقصاء أعضاء الكنيست 
لم يكن ُمفاجًئا، فحكومة نتنياهو حتظى بأغلبّية 
واالنسكاب.  الفوران  جاهزة  ”التوريب“،  سريعة 
احلكومة  إئتالف  تشكل  التي  ــزاب  األح تركيبة 
مستسيسني  مــن  مجموعات  عــن  ــارة  عــب هــي 
وشرهاء  ”العرب“،  بداء  ومرضى  للحقد  جوعى 
تستفز مجّساِتهم رخامُة العني وهي في الشرق 
شمس  طلعة  كل  مع  يهان  ”رب“  على  تبكي 

وضمور قمر.
وحسب  إنساني  منطق  بقايا  على  راهــن  فمن 
تعمل  باتت  مؤسسة  أروقــة  في  ينتصر  قد  أّنه 
كطاحونة تطحن كل َحب مبارك وتذيب كل ُحب 
يؤلف، فهو في حكم الغافل، رمبا سيصحو مع 
ولن  شهقة  تسعفه  لن  ساعة  القادمة،  الّلطمة 

تستشفع له صرخة ولن يفيده بكاء.
ومن قامر على أن في الكنيست بقيت أكثرية 
يهوًدا  عّنهم،  ”العالم“  سيقول  ــاذا  م يهّمها 
أحفاد الكوارث والضربات والوصايا، فهو أعمى 
وأن  العالم صار خرافة وخرقة  ذاك  أن  يلحظ  لم 
الكنيست تعرف أن إذا كان هذا الكائن موجوًدا 
فهو حاميها وليس عزوة للعربان الذين شتتهم 
الريح ونثرتهم ككثبان رمل عاشت حبيباتها منذ 
عصر البوادي، بتنافر وإيالف في ربع عالم كان 

ًيا، وكان سرابه أحالًما. منذ ولد خال
إّنها كنيست ال تنام إال على عهد ووعد، تنقّض 
على فرائسها مدمنًة لتروّضها أو لتؤذيها، ذلك 
ما أن يحرك راعيها عقلة في سبابته أو رجفة من 
انتخبوا  قد  يؤمنون،  هكذا  فهم،  حاجبيه.  أحد 
من أبناء شعبهم املختار وأوكلوا، بصكوك رّبانية 
وسد  املنافذ  جميع  إيصاد  مبهمة  السماء،  ومن 
الطرقات علينا، نحن املواطنني العرب في البالد، 
احلّيز  قبر ذلك  البارد على  الرخام  وبوضع حجر 
التي  األرض  هذه  في   ، احلــرّ لإلنسان  أتاح  الذي 
رّنختها القداسة، أن يحيا على ضفة احلّر اآلخر 
ليبقى ماء احلياة بينهما جارًيا والّسماء شاهدة 
والبرق  وسابًحا،  سانًحا  فوقهما  والطير  بريئة، 
وّماًضا، واملوت مستأخرًا وإن كان هو على اجلميع 

دين مستحق وساخر.
ولكن، ولئن كان قرار الكنيست متوقًعا سيبقى 
أسود  مشهوًدا  يوًما  واليوم  خطيرًا  حصل  ما 
احلقيقة،  في  يلغي،  املــشــرّع  فالقانون  وممــّضــا. 
مضمونها  مــن  االنتخابية  العملية  معنى 
الفعلي، ويتيح ألعضاء كنيست إمكانية إلغاء 
بأصوات  مباشر  بشكل  منتخب  عضو  عضوية 
يعرف  االقتراع، في وقت  مواطنني أصحاب حق 
فيه اجلميع أن سهام هذا القانون موجهة حصرًا، 

في هذه املرحلة، لألعضاء العرب.
على  كانت،  اليوم  ذلك  في  التصويت  نتيجة 
ومستفزة  مقلقة  متوقعة،  كونها  مــن  ــرغــم  ال
اخلطباء  منصة  على  من  قيل  ما  كان  ومثلها 
سيما  ال  الــعــرب،  الكنيست  أعضاء  حق  في 
أمين  الّنائب  املشتركة،  القائمة  رئيس  حق  في 
محشوة  صوبه  انهالت  التحريض  فطبقة  عودة، 
األغبياء،  عند  حتى  فهمت،  ومضامينه  سًما 
بقي  يينما  لهدر دم سافر ألمين ورفاقه،  كدعوة 
صراخ بعض املهاجمني كطنني النواقيس الكبيرة 
الهجوم  كان  لقد  اخلطر.  اقتراب  عن  تعلن  حني 

من  كذلك  ــه  وألن ــاشــرًا،  ــب وم كاسًحا  العنصري 
املفروض أن يقض  نوم كل من شاهد أو سمع أو 
قرأ فذبذباته ما زالت تتطاير في الفضاء وتعلن، 
ألشعل  قادمة  أنا  ها  خجل:  وبدون  النار،  باسم 

بيوتكم وساحاتكم  حرائق.
بعد كل ما سمعناه نعود ونؤكد، مرّة أخرى، أننا 
بقايا  فيه  تسّلم  حكم  نظام  حشرجات  نسمع 
بتسارع  أنفاسها  دميقراطية عرجاء روحها وتلفظ 
قد يصير من املستحيل إيقافه أو حتى إبطاؤه.      

يهودّية زرقاء،  إننا نشهد والدة إسرائيل جديدة، 
كما  والسامرة،  يهودا  ممالك  إلى  ــرب  األق وهي 
جاءنا التاريخ بأخبارها، وكما زفتها إليه أجنحة 
إسرائيل  إنها  اجلامح؛  اخليال  وألسنة  األساطير 
والسيف سيستبدل  الكالم،  لغة  التي ستنسى 
محايات،  والسكاكني  القلم،  ناسها  أيــدي  في 
واحملاكم  وورق،  رصاص  من  بيكارات  والقوانني 
نعيش  إننا  وكاملقاصل.  كالبرّايات  العدل  تفرم 

في زمن الفاشية.  
الصاخبة  اجللسة  تلك  في  جــرى  ما  ــر  أث على 
قرأنا بياًنا نشرته القائمة املشتركة، وفيه أكدت: 
”أن الّتحريض الدموي السافر الذي شنه، عضو 
القائمة  رئيس  على  ديختر،  ــي  آف الكنيست 
أخالقي  ــالس  إف عــودة،  أميــن  النائب  املشتركة، 
”التحريض  بشّدة،  القائمة  وسياسي..“ ودانت 
املستشار  ــبــت  وطــال  “.. املــتــطــرّف  العنصري 
القضائي للحكومة ”اإليعاز بفتح حتقيق جنائي 
القتل“،  على  التحريض  بتهمة  ديختر،  ضد 
وأضافت: ”أّن ديختر سقط لقاع الّتحريض اخلطير، 
وأباح دم النائب أمين عودة..“ وشّددت: ”على أّنها 
تواصل الّنضال ضد االحتالل والفاشية والعنصرية 
والكراهيةـ ومن أجل الدميقراطية واملساواة والعدل 

االجتماعي للّشعبني“.
لن يضير أحد أن تؤّكد املشتركة على ما أكدت 
ال  هذا  ولكن  وتشّدد..  وتطالب  تدين  وأن  عليه 
إنه  يرقى إلى جسامة ما يتفاعل أمام أعيننا. 
بيان مكرّر شبيه بعشرات البيانات السابقة التي 
صيغت ونشرت باسم املشتركة كبيانات تضامن 
عندما  ــودة  ع النائب  زمــالء  مع  معنوي  واسناد 
هوجموا في وقائع سابقة، وهي بيانات  تعكس 
وسائل  ابتكار  في  القصور  من  قسًطا  عملًيا 
عمل سياسي  ناجعة وبرامج مجابهة مؤثرة من 
وهي  علينا  املضروب  احلصار  تخترق  أن  شأنها 
بيانات قد تؤمن للقيادة فرص اللجوء الروبوتي 
إلى مغارة الضحية املعتدى عليها لتنزوي هناك 
ومتارس ما تتقنه الضحايا ضعيفة الرؤية وعدمية 
السلم  نوتات  بكل  واالنتحاب  الثغاء  ــرؤى:  ال
عبر  أجدادنا  إياه  أورثنا  الذي  العربي  اخلطابي 
زمن  من  املتالحقة  احلديثة  االنكسارات  تاريخ 
بلفور ومن تاله من زرافات ”البالفرة“ الكثيرين. 

إّنها الفاشية يا أخي..! 
إدانة ما جرى في الكنيست هو من باب أضعف 
أية ضربة  إلى صد  يؤدي  لن  فعل  لكنه  االميان، 
التي  القاسمة  الهجمة  مينع  ولن  قادمة  ميينية 
أدانت  أن  بعد  حتى  تتأخر،  ولن  ستأتي  حتًما 
السابقة  الوزيرة  خجلى،  بدبلوماسّية  جرى،  ما 
تسيبي ليفني، ومثلها فعل يتسحاك هرتسوغ 
حني وصف القانون على أنه: ”قانون خطير يهز 

الدميقراطية اإلسرائيلّية ومرفوض من أساسه“. 

كيف  املتعبة،  عيوننا  بحدقات  ــرى  ن فنحن 
ويؤكدون،  ويشددون  ويشجبون  يدينون  وقادتنا 
نحو  مهرولة  العنصريني  هــؤالء  ــوافــل  ق متضي 
فشخة  قاب  تهدر  بساطيرهم  وخبطات  صدورنا 
ضرورية  تكون  قــد  فالبيانات  أصــداغــنــا.  مــن 
والتهديد  تائهة،  معنويات  من  قطرة  الستجراع 
في  مفيًدا  يكون  قد  بصاعني  لصاعهم  بكيلنا 
على  البكاء  واستهواء  الوهمية،  ــردع  ال حــروب 
أطالل خرائب كانت ذات يوم صروًحا من كراماتنا 
عصرية،  مزركشة  يثرينا  مبعلقات  لن  وعزنا، 
في  نغرق  فنحن  األكابر.  الشراح  من  برهط  وال 

وحل الفاشية. 
األرض،  هــذه  عــرب  نحن  يستصرخنا،  زمــن  ــه  إّن
وارجتــال  أوهامكم  استمناء  عن  كّفوا  وينادينا: 
العتيقة  ــوا دفــاتــركــم  ــرك أت ــة.  رجــاءاتــكــم اخلــاوي
جديدة  معاٍن  عن  العصر  قواميس  في  وابحثوا 
ــــم  وأوالدك أنفسكم  ــدون  ــع ت فــحــني  ــلــّنــضــال،  ل
لعرقلتها  أو  لصّدها  يكفي  لن  الفاشّية  بصد 
ــن  ــوازي ــي م ــّون ال تـــزن ف ــل ــن ورق م ــانــات م ــي ب
تاج  في  مشكوكة  ريشة  وزن  من  أكثر  النضال 
املــهــزوم..  عــرشــه  يبكي  ــر  أحــم ملك  هندي 

املاضي  قوالب  كل  من  اخلــروج  إلى  بحاجة  إّننا 
ويستدعي  خطير  فالوضع  العقيمة،  وشعاراته 
والعمل  على  الطواريء،  من  حالة  عن  االعــالن 

وضع خطة إنقاذ شاملة.
ومن أجل ذلك على رئيس جلنة املتابعة ورئيس 
املشتركة، برأيي، أن يعمال مًعا بشكل فوري من 
أجل تشكيل مجلس إنقاذ مؤّلف من 48 عضوًا 
(أنثى وذكرًا)، على أن يكونوا من الّشخصّيات 
والنزاهة  العلمّية  الفكرّية  باملكانة  لها  املشهود 
واملعروفة  ـــرأي،  ال ـــداد  وس الوطنية  الكفاحّية 
والقادرة  املمّيزة،  العصرية  احلياتّية  بتجاربها 
على وضع تصوّر واقعي مهني يرسم حدود اخلطر 
خطة  وضع  على  كذلك،  ــادرة،  وق نواجهه،  الذي 
ذلك  تدرأ  أن  شأنها  من  وواقعية  كفاحية  عمل 
اخلطر، وليس بالضرورة أن تكون جميع املشاركات 
منضويني  أعضاًء  املجلس  هذا  في  واملشاركون 
أو  ــة  ــّي ديــن حــركــة  أو  ــم  قــائ ــزب سياسي  ح ــي  ف

سياسية ناشطة.
لن أسهب في تفاصيل الفكرة وسأبقيها هكذا 
املشاركون  يكون  أن  أقترح  ولكّنني  للّنقاش، 
املختارون لعضوّية املجلس، على قناعة سياسّية 
إسرائيل  في  املتنامي  الفاشي  اخلطر  بأّن  كاملة 
هي  ومكانته  تواجهنا  التي  املخاطر  أول  هو 
وهي  ّية  الّنضال األولويات  سلم  رأس  في  األولى 
الشعبي  العمل  طــاقــات  كــل  ستستلزم  التي 

واجلماهيري والكفاحي.
أن  املجلس  ذلك  في  سيشارك  من  على  كذلك 
ومهما  لوحدها،  ّية  العرب اجلماهير  بــأن  يؤمن 
التدهور  ذلــك  ايقاف  في  تنجح  ــوحــّدت،  لن  ت
مخاطره  صــّد  في  تفلح  قد  باملقابل،  الفاشي، 
إذا تضافرت جهود العمل في ثالث ساحات أو 
جبهات بشكل متداخل ومتكامل: بني اجلماهير 
ّية في البالد، وداخل املجتمع اليهودي وأمام  العرب

الرأي العام الّدولّي وباألخص الغربي منه.
فاإلعالن عن حالة طوارئ أمر الّساعة، وتشكيل 
مجلس لإلنقاذ هو ضرورة ملّحة. والبقية تأتي..
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صادف يوم األربعاء، الّثالثون من آذار، ذكرى يوم 
األرض اخلالد..

 ،1976 العام  آذار  إلى  بنا  تعود  ذكرى ألحداث 
مبصادرة  اإلسرائيلّية  الّسلطات  قامت  أن  بعد 
العرب  أصحابها  مــن  األراضـــي  ـــات  دومن ـــوف  أل
الِفَلسطينّيني األصالنّيني، وخصوًصا في ِمنطقة 
وسخطهم،  ــّكــان  ــّس ال غضب  أثــار  مــا  اجلليل؛ 
اإلضراب  وأعلنوا  اإلسرائيلّية  الّسلطات  فتحّدوا 
الّنكبة،  بعد  مرّة  أّول  دين،  موحَّ وانتفضوا  العاّم، 
مدن  في  عارمة  مبظاهرات  وخرجوا  قراراتها،  ضّد 
شديًدا؛  اإلسرائيلّي  الرّد  فجاَءهم  عديدة؛  وقرًى 
بدخول قوّات معزّزة من اجليش مدّعمة بالّدّبابات 
موقعًة  والقرى،  البلدات  داخــل  إلى  واملجنزرات 

شهداء وجرحى بني صفوف املدنّيني العزّل.
فقد صادرت الّسلطات اإلسرائيلّية ألوف الدومنات 
ومثّلث  اجلليل،  قرى  من  عدد  في  األراضــي  من 
نطاق  في  حّنا،  ودير  وسخنني  عرّابة  األرض:  يوم 
ِفَلسطينّيو  قــام  لــذا  اجلليل..  تهويد  مخّطط 
املدن  في  والّتظاهر  العاّم  اإلضراب  بإعالن  البالد 
والشرطة،  اجليش  ــوّات  ق لهم  فتصّدت  والقرى، 
فكانت حصيلة الصدامات 6 شهداء (خير ياسني 
خاليلة  سخنني، خضر   – رّيا  أبو  رجا  عرّابة،   –
رأفــت  سخنني،   – شواهنة  خديجة  سخنني،   –
كفركّنا)؛   - طه  حسن  شمس،  عني   – الزهيري 
حيث ارتفع 4 منهم برصاص اجليش اإلسرائيلّي 

واثنان برصاص شرطة إسرائيل.
تاريخ  ــي  ف ـــارزة  ب بصمًة  األرض  ــوم  ي ويــشــّكــل 
فيه  أعلن  حيث  الِفَلسطينّي،  الّشعب  نضال 
آبائهم  وأرض  بأرضهم  متّسكهم  الِفَلسطينّيون 
وُهوّيتهم  بقومّيتهم  وتشّبثهم  ـــم،  ـــداده وأج
رغم  ــون،  ــاق ب أّنــهــم  على  وتأكيدهم  الوطنّية، 
والقتل  والّتنكيل،  والقمع  والّترهيب،  الّتخويف 
واغتصاب  العنصرّي  والّتمييز  اخلناق،  وتضييق 
األراضي ومصادرتها.. للّدفاع عن أرضهم ووطنهم 
وبقائهم.وحّتى يومنا هذا، ال تزال سياسة مصادرة 
أدناها،  إلى  البالد  أقصى  من  تالحقنا  األراضــي 
طوقها  إحكام  من  احلكومّية  الّسلطات  وتزيد 
لتضييق اخلناق، عدا اشتراع القوانني العنصرّية، 
نزع  إلى  الهادفة  املختلفة  املخّططات  إلى  إضافًة 

شرعّية وجودنا فوق أرضنا وفي وطننا.
وجودنا، بقاؤنا، ومستقبلنا؛ منوطة كّلها باحلفاظ 
على أرضنا، والّتواصل معها.. فبعد ُمضّي 40 
عاًما، نقول بصوت عاٍل، وعناد وإصرار كبيرَْين: 
إّننا لم ولن نرحل، نحن أصحاب حّق، باقون في 
ومدننا،  وقرانا  بلداتنا  داخل  أرضنا،  فوق  وطننا، 
في شوارعنا وأزّقة أحيائنا، لنحافظ على أرضنا؛ 

فنحن فيها باقون.. باقون.. باقون..!
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ُمرتبطة  ّية  خيال طبيعة  لديَّ  دائًما:  يرّدد  كان   ...  
أدب  إلى  شّدني  ما  وهي  بالكون؛  باحلجر،  باألرض، 
عيدة التي عشتها  جمالي عايشته عبر طفولتي السَّ
مع  وتآلفا  الّسوربون،  في  التقيا  ُمثّقفني  والدين  مع 
الّلغات األجنبّية، ومن هنا كان حرصها أن أنهل الّلغة 
بهذا  ولعّلي  منابعها  من  اجلرماني  واألدب  ّية  األملان
كنُت الّطالب الوحيد اّلذي جترّأ ودرس في بلد شاَءْتُه 
لقاء  وفي  األّم...  لبلدي  عدوًّا  الّثانية  العاملّية  احلرب 

كانت  الّساحرة.  البورجوني  منطقة  في  صغيرة  قرية  في  نشأت  قال:  صحفي 
للّطبيعة واحلياة مع جّدي سحر خاص، فقد كنُت أتنزُّه بني األعشاب الكثيرة، 
اّلتي كان ُيرّكب منها جّدي عقاقيره، طبخاته، وحيث أّنها كانت ُتثير فضولي، 
لذا تعرّفت وحفظت أسماء األعشاب في فرح وخوف من أسماء بعضها، لكّني 

عشُت أترّنح من كيمياء الّطبيعة.
إّنُه الكاتب الفرنسي ميشال تورنييه، أحد أهّم املبدعني، وُيعّد عالمًة بارزة في 
مصاّف كّتاب النِّصف الّثاني من القرن العشرين.. وكانت كتاباته تخترق اجلوانب 
ّية للعوالم البشرّية.. وقد غاَدرنا، مؤّخرًا، عن واحد وتسعني عاًما في بلدة  اإلنسان

بالقرب من عاصمة الّثقافة الفرنسّية باريس.
فترة  اإللهام خالل  له مصدر  دوفو،  دانييل  البريطاني،  والّشاعر  الرّوائي  شّكل 
ر بِه كثيرًا، فقد وجد في إبداعاته متّيزًا في البناء الرّوائّي وُقدرًة على  الّشباب وتَأثَّ
اجلمع بني األسطورة واحلقيقة. لذلك نشأت عندُه رغبة في إبداع متفرّد متتزج فيه 

األسطورة بنظرته الفلسفّية للحياة والعالم.
ولم يبلغ ذلك إّال في ِسّن متأّخرة، حيث بزغ جنمُه ككاتب يستوحي أعمالُه من 
األساطير التي أجاد في جتديدها وتشكيلها لتقترب من عاملنا فقط حني بلغ 
ِه من الّثقافيتني الفرنسّية واألملانّية،  الّثانية واألربعني.. وبسبب امتالكِه ومتكنُّ

عر. راح يلتهم قراَءة الكثير من الكتب من األدب والشِّ
اُتُه التي عايشها فقد استلمها عبر ثقافته اخلاّصة وأعاد بناَءها من  أّما شخصّي

وجهة نظره الّتحليلّية للّتكوين الّذهني والنَّفسي للّشخصّيات نفسها.
والدين  من  باريس  في   19/12/1924 في  وُلد  تورنييه  إّن  املصادر  وتقول 
ّية ّمما جعلها أولى الّثقافات التي اّطلع عليها، ُثم درس  متخّصصني بالّلغة األملان
الفلسفة في جامعتي الّسوربون وتوينجن.. بعد تخرّجِه عمل كمترجم خالل ما 
ا في إذاعة  يقرب من الّثمانية عشر عاًما (1968-1950)، ثّم ُملحًقا إعالمّيً
للنَّشر والّتوزيع، كما عمل  (أوروبا!)، وفي الوقت ذاته مدّقًقا لدى دار ”بلون“ 
صوير، ثّم بدأ مشوارُه في الكتابة والّنشر  كمقّدم لبرنامج تلفزيوني حول فّن التَّ

بعد ذلك.
ال يخفى على قارئه احلصيف أّنه جنح في كتاباته أن يعانق فّن األسطورة وحتريك 

الّشخصّيات املعروفة وخْلق عالقات جديدة فيما بينهم.
وقد تطرّق إلى ذلك بقوله: األسطورة تتناقلها األزمنة، وتتبّدل مالمحها حتت قلم 
بأبعاد تتالَءم مع  ميّدها  أو  ُيجّدد فيها  كّل كاتب أو شاعر أو موسيقي، وكلٌّ 

اإلنسان اجلديد.. كي ال تبقي ُمكتسية بلباس املاضي العتيق.
دلف كاتبنا إلى عالم األساطير وهو في الرّابعة عشرة من ُعمره، من باب إبداع 
ّية الّسويدّية ِسلمى الجرلوف ”رحلة نيلز هولغرسون“ وهو كاتب جغرافيا  الرّوائ
غار ونالت عليه جائزة نوبل عام ”1909“ وكذلك الّشهرة العاملّية..  وضعْتُه للصِّ

وقد شّكلت هذه بداية عالقته مع املناخ الّسحري وبيئته.
وفي سّن الّسابعة عشرة كانت مرحلة بداياته مع الفلسفة التي انصرف إليها 
في منحاها الكالسيكي، وظّل يستقي من تعاليمها حّتى أواخر أّيامِه.. وفي 
نُه وأتاح له في ساعة متأّخرة من الّليل  معي، مما مكَّ مرحلة أدخل مجال البّث السَّ
أن يسمع صوت معّلمه جاستون باشالر اّلذي راح يشرح لسامعيِه شروط املعرفة 
روى  كما  اإلنسان،  بأحالم  ا  ّمً ُمِل غذا  هذا  عمله  ومن خالل  وُيحّللها..  العلمّية 
رّية بالفلسفة متنّقًال بني فكر نيتشه وسينوزا، تارًكا للوقت حرّيته!!  حديقته السِّ
وقد تعّلم من قراءاته الكثير من الّدروس والِعبر.. فمن قّصة ”روبنسون كروز“ 

تعّلم الّنضال، املثابرة والّشجاعة من أجل البقاء.
ال شّك أّن تورنييه أثرى عالم اإلبداع على مدى خمسة عقود.. ُممَحورًا إبداعاته 

حول ”العنصرّية“ ”واملنبوذين“ فرأى اُناسًا بال هوّية ومجتمعات تعاني العزلة.
ّية ونقطة محورّية  وعليه يعتبر ميشال تورنييه شخصّية رئيسة في احلياة األدب
في األدب الفرنسي.. فكان أحد أعضاء جلنة الّتحكيم جلائزة ”اجلونكور“ حّتى 
عام 2009 .. وهي إحدى اجلوائز الهاّمة التي نالها عام 1970 عن كتابِه ”ملك 
شجرة املاء“ وقبلها فاز باجلائزة الكبرى للرّواية الفرنسّية عام 1967، كما ُمنح 

ّية أثناء زيارتُه لها..  بنان وسام األرز من رئيس اجلمهورّية الّل
ظّل يكتب حّتى ِسّن متأّخرة؛ ففي عام 2015 أصدر آخر كتاب له.. ومن املُلفت 

ّية!!  واملؤلم أّن هذا الرّوائي املُبدع واّخلّالق لم ُيترجم إلى العرب
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الفلسطينّيون بشكل عام، وفي مناطق الــ48 بشكل 
خاص، لهم ذكرى خاّصة ممّيزة في شهر آذار. ففي  
العام 1976، أصدر وزير الّدفاع اإلسرائيلّي إسحاق 
قــراًرا  مبصادرة حوالي عشرين ألف دومن من  رابني 
منطقة  في  حنا، سخنني وعرابة  دير  بلدات  أراضي 
مناطق  كاّفة  في  العربّية  اجلماهير  فهّبت  اجلليل، 
في  مسبوقة  غير  جماهيرّية  انتفاضة  في   الـ48 
الّثالثني من شهر آذار من ذلك العام أي قبل أربعني 

الفلسطينّية، والّدفاع عنها  عاًما، ملواجهة سياسة االستيالء على األرض 
بكّل ثمن، ومنذ ذلك احلني يطلق على هذا اليوم «يوم األرض». 

الّشاعر الكبير الّراحل محمود درويش قال عن األرض الفلسطينية: «أنا 
األرض واألرض أنت». ويضيف:  «أنا األرض في صحوها.. لن مترّوا / أنا 
األرض يا أّيها العابرون على األرض في صحوها / لن مترّوا.. لن مترّوا.. 
لن مترّوا». نعم يا شاعر الّثورة الفلسطينّية، إّننا جميًعا األرض الفلسطينّية 

ولن ميرّوا. 
ألّن  فراغ،  من  يأِت  لم  اجلليل،  في  أراٍض  مبصادرة  إسحاق رابني  قرار  إّن 
استهداف األرض الفلسطينّية كان مخّطًطا له منذ املؤمتر الّصهيوني األّول 
أراضي  أّن  بات واضًحا،  حيث   ،1897 عام  الّسويسرّية  بازل  مدينة  في 
إلنشاء  الّصهيونّية  للحركة  الّنهائي  الهدف  هو  مواطنيها  فلســطني وطرد 
األصلّيني. وقد  سّكانها  الفلسطينّيني،  من  ممكن  عدد  بأقّل  يهودّية  دولة 
استطاعت احلركة الّصهيونّية، بالّتحالف مع بريطانيا املنتدبة على فلسطني، 
إنشاء دولة إسرائيل في 15 أّيار 1948 على نحو عشرين ألف كيلومتًرا 

مرّبًعا من أراضي فلسطني، متّثل نحو (%74) من مساحتها. 
االسرائيلّية  احلكومات  أّن  فلسطيني على  إجماع  هناك  وبناًء على ذلك، 
املتعاقبة منذ عام 48 «سعت إلى جعل حياة املجتمع العربّي داخل أرضه 
البناء  الفلسطيني من  ال ُتطاق، من خالل فرض وقائع على األرض، متنع 
العربّية  األراضــي  من  واسعة  مساحات  مصادرة  وّمت  اجلغرافي،  والّتوّسع 

إلنشاء مزيد من املستوطنات اليهودّية عليها». 
وبعد مرور أربعني عاًما على يوم األرض، اّلذي سقط من أجله سّتة شهداء، 
املواطنني  أّن  من  مستمّرة، وبالّرغم  املصادرة والّتهويد  محاوالت  ما زالت 
الفلسطينّيني في مناطق الــ48 يشـّكلون عشرين باِملائة من الّسّكان داخل 

ال  ــم  ــه أّن إّال  ــل،  ــي إســرائ
باِملائة  ثالثة  ميلكون سوى 
التي  األراضـــي  من  فقط 

ُأنشئت عليها إسرائيل.
اّلذي  طوليدانو  شموئيل 
مستشار  منصب  شــغــل 
ـــــاء  لـــلـــعـــديـــد مــــن رؤس
اإلسرائيلّية،  احلكومات 
قال ذات يوم: «إّن هؤالء 

اّلذين يعيشون بني ظهرانينا 
لم يعودوا سقاة وفّالحني بل أصبحوا عرًبا، وأيًضا فلسطينّيني». وقال غيره 
من الّساسة اإلسرائيلّيني العنصرّيني عن فلسطينّيي الــ48: «العرب عبارة 
عن قنبلة موقوتة»... «العرب سرطان في جسم دولتنا ويجب استئصاله». 
هذه الّتصريحات العنصرّية املُناهضة للفلسطينّيني في أراضيهم في الّداخل 
الفلسطيني تدّل على وجود رغبة إسرائيلّية في الّتخّلص منهم بشّتى الّطرق.

أقّرت الكنيست في العام 1950 قانون أمالك الغائبني، وصادرت الّدولة 
تعريف  شمل  «غائبني». وقد  تعريفهم  ّمت  من  كّل  أراضي وبيوت  مبوجبه 
الّنكبة  في  العربّية  ول  الــدّ إلى  نزحوا  اّلذين  هؤالء  الفلسطينّيني  الغائبني 
األولى، وأيًضا اّلذين نزحوا إلى قرى ومدن في اجلليل واملثّلث، حيث أصبح 
لهؤالء الّنازحني في الّداخل الفلسطيني صفة خاّصة، فأطلق عليهم مصطلح 
«الغائبون احلاضرون» مبعنى غير مسموح لهم العودة إلى أراضيهم، رغم 

وجود إثباتات تؤّكد ُملكّيتها.
يوم األرض في  لكن  أّيام أرض،  كّلها  الّسنة  أّيام  أّن  وبالّرغم من حقيقة 
بقي  من  حياة  في  تاريخّية  نقلًة  بالفعل  يشّكل  آذار،  شهر  من  الّثالثني 
من الفلسطينّيني في أراضيهم بعد نكبة 48، ألّنه بال شّك يوم االعتزاز 
حّق  هي  الفلسطينّية  األرض  أّن  على  الّتأكيد  ويوم  بــاألرض،  بالتمّسك 

تاريخّي للّشعب الفلسطيني.  
«يوم األرض»، سيبقى اليوم اّلذي صنع فيه الفلسطينّيون محّطة مهّمة جًدا 
في الّتاريخ الوطني الفلسطيني، وسيبقى رمًزا  فلسطينًيا يضرب فيه املثل 

لدى الّشعوب. وهنا على أرضنا الفلسطينّية باقون.
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شعرُت مساء أمس األّول، األربعاء، بسعادة ما بعدها سعادة، 
لدى مشاركتي في األمسية الثقافية التي ُعقدت في مؤسسة 
الثقافة العربية في حيفا حول موضوع النص املسرحي احمللي، 
مبشاركة اّحتاد الكّتاب الفلسطينيني ومؤّسسة «األفق» للثقافة 
والفنون ومؤّسسة الثقافة العربية، رغم أّني أشارك في الكثير 
لهذه  أّن  إّال  املسرحية،  والــعــروض  والبرامج  األمسيات  من 
األمسية كان وقع خاص، حيث شاركُت في احلديث وطرحُت خالل 

األمسية قضايا تخص املسرح عندنا والنص املسرحي خاصة. 
حتدثُت سابًقا عن املسرح احمللي، ولكن محاورتي في هذا اللقاء 
لدى  ك  ُحتــرّ أن  استطاعت  املتألقة،  عزايزة  أسماء  اإلعالمّية 
للحديث والوصول  املشاعر وتدفعهم  اللقاء  هذا  املشاركني في 

إلى أماكن لم نكن نصل إليها في لقاءات سابقة. 
خالل  قضايا  من  طرحت  ما  بعض  للقّراء  أنقل  أن  أّود  وهنا، 
طرحته  الــذي  بالسؤال  أبــدأ  الثقافية،  األمسية  الّندوة،  هذه 
اللقاء أي  لم يحضر  ملاذا  املسارح،  أين مدراء  على احلضور، 
مدير مسرح علًما أّن قضّية الّنص املسرحي احمللي تقلق معظم 
العاملني في املسرح ومدراء املسارح اّلذين يتساءلون أين الّنص 
املسرحي احمللي، ويبحثون عن نصوص مسرحّية عاملية أو من 
املشكلة  ولكن  املسرح.  خشبة  على  ليقدموها  العربي  العالم 
في  يعيش  مّنا  فكّل  املسرح،  في  العاملني  في  فينا،  تكمن 
تقّدمه  يريد أن يشاهد ما  إّال ذاته، وال  عامله اخلاّص وال يرى 
املسارح األخرى، وال أن يسمع ما يقوله اآلخرون. فكيف ميكن 
أن نصدر األحكام على انتاجات مسرحّية لم نشاهدها، وعلى 
نصوص مسرحّية لم نقرأها. هذا هو حال مسرحنا، كّل شخص 
يصدر حكمه على ما يشاهد من مسرحّيات ويعتبر ما يشاهده 

هو الواجهة ملسرحنا وكفى املؤمنني شّر القتال. 
أين  اجلــمــهــور،  ــن  أي املــســرحــي،  النقد  ــن  أي البعض  تــســاءل 
صريح  فّني  نقد  كتابة  على  يجرؤ  َمن  فأجبت:  امليزانّيات، 
لهجمة  يتعّرض  املسرحي  العمل  هذا  في  للمشاركني  يروق  ال 

شعواء، ويّتهم بالّتحّيز واجلهل وغيرهما من الّتهم اجلاهزة.
همومه، ويعكس  عن  ُيعّبر  الذي  املسرح  عن  يبحث  اجلمهور 
واقعه. املشكلة في غالبية االنتاجات املسرحية لدينا أنها ال 
نصوص  اختيار  خالل  من  عليه  تتعالى  بل  اجلمهور  ُتخاطب 
مسرحية لم ترق جلمهورنا، وهنا إما أن نتهم اجلمهور باجلهل 
جمهورنا  احتياجات  فهم  نحاول  أن  البعض، وإما  يفعل  كما 

وارضاء ذوقه الفني. 
دعونا نعود إلى املتعالني عن النص املسرحي احمللي، ومصدري 
األحكام دون أن يطلعوا على تلك النصوص، أوًال ليس من حق 
شخص أي شخص لم يقرأ النص أن يصدر حكمه عليه، ثانًيا، 
ماذا فعل األشخاص اّلذين ألغوا وجود النص املسرحي من أجل 
تطوير الكتابة املسرحية احمللية، فلماذا ال تقام ورشات كتابة 
مسرحية أسوًة مبؤسسات مسرحّية في العالم التي تبادر وتنظم 
ورشات من هذا النوع، وتسّنى لي أن أشارك في إحدى تلك 
الورشات التي ُعقدت في املسرح امللكي البريطاني في لندن.   
دائم  بصراع  يكون  أن  يجب  املسرح  بــأّن  أشــرت  الّندوة  خالل 
املستقبل  برؤية  اجلمهور  يسبق  وأن  املجتمع،  مع  ومستمر 
الذي ننشده. الكاتب املسرحي يجب أن يشارك املخرج وطاقم 
املسرحّية في مراحلة إعداد وإخراج املسرحّية إلى أن تعرض على 
خشبة املسرح، ال كما يفعل البعض، يسلمون املسرحّية للمخرج 
ويغادرون املكان إلى أن يتّم عرض املسرحّية، وعندها ميكن أن 
كما  يريدوها  لم  أو  يكتبوها،  لم  مسرحّية  ملشاهدتهم  يدهشوا 

ُعرضت على خشبة املسرح. 
اسمحوا لي أن أحّذر اجلميع من خطورة األنا في العمل املسرحي، 
فاملسرح نشاط جماعي، وبدون الّلحمة بني الّطاقم العامل في 
املسرحّية ال ميكن أن تخرج املسرحّية الى النور. بدون تكاتف 
اجلميع وتعاونهم ال ميكن خلق حراك ثقافي مسرحي، وال ميكن 

التقّدم مبسرحنا. 
وفي اخلتام أّود حتية املشاركني في تلك األمسّية املمّثل صالح 
إلى  التي حتّولت  بكري واملخرج أديب جهشان، تلك األمسّية 
حلقة فكرية، ونتج عنها دعوات إلى االستمرار بعقد مثل تلك 

النّدوات والدّعوة إلى تنظيم ورشات كتابة مسرحيّة.   
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اعتاد الكثيرون تناوَل الفاكهة بعد وجبة الغذاء أو 
غير  العادة  هذه  أّن  يبدو  لكن  الّنوم.  قبل  مساًء 
صحّية متاًما، وتؤّدي إلى مشاكل كثيرة في الهضم. 
ويرى خبراء الّصحة أّن أنسب وقت لتناول الفواكه هو 

في الّصباح، وعلى معدة فارغة.
الّتغذية  نظام  في  أساسًيا  جــزًءا  الفاكهة  ُتعّد 
بعض  مراعاة  ــرء  امل على  ينبغي  ولكن  الّصحّي، 
الفواكه  تام. حتتوي  منها بشكل  لالستفادة  األمور 
إّال  الّطبيعي بكمّية معتدلة،  الفاكهة  على سّكر 

أّنه يجب عدم اإلفراط في تناولها.
بطرق  اجلسم  في  الفواكه  هضم  يتّم  الواقع،  في 
مختلفة، وذلك وفًقا لكون املعدة خالية أم ممتلئة، 
الّصباح  في  الفواكه  بتناول  ُينصح  الّسبب،  ولهذا 

إن أمكن.
فعند تناول الفاكهة على معدة فارغة، يقوم اجلهاز 
بسرعة،  فيها  املوجود  الّسّكر  بتفكيك  الهضمي 
املواد  من  أفضل  بشكل  االستفادة  ميكن  وبالّتالي 
ــيــاف  األل مثل  الفاكهة،  ــي  ف ــود  ــوج امل ــة  ــّي الــغــذائ
وفيتامني C. كما حتتوي الفواكه على مواد مضاّدة 
لألكسدة ميكن أن تقّلل من االلتهابات في اجلسم. 
معدة  على  الفاكهة  تناول  فــإّن  ذلــك،  على  عــالوًة 
فارغة يساعد على االستفادة بأكبر قدر ممكن منها.

إّن تناول الفاكهة مع أطعمة أخرى يؤّدي إلى إبطاء 
اإلنزميات  انشغال  هو  والّسبب  الهضم،  عملّية 
الفواكه  بقاء  يعني  ما  أخــرى،  بوظائف  الهضمّية 
لفترة أطول من الالزم في اجلسم وبدء تخّمرها، وهو 
ما يؤّدي إلى ”تعفّنها“ في األمعاء، ُمحدثًة ُعسرًا 
في الهضم وانتفاًخا في البطن ومشاكَل في جهاز 

الهضم على املدى البعيد.
مع  الفواكه  تناول  يكون  قد 
وجبة الفطور أمرًا غير عادّي 
أنصح  ولـــذا  البعض،  ــدى  ل
الفطور  مع  تناولها  بتعوّد 
كتناول  ــّي،  ــج تــدري بشكل 
عصير الفاكهة. وفيما يلي 
فطور  لوجبة  األفكار  بعض 

مؤّلفة من الفواكه، تساعدنا في احلصول على أكبر 
بالّشبع لساعات  الّطاقة واإلحساس  قدر ممكن من 

طويلة.
إليك بعض الفواكه املفّضل تناولها صباًحا: 

على  حتتوي  اّلتي  الفواكه  من  ــوت  الــّت يعتبر   *
يجعل  ما  األكسدة،  مضادات  من  عالية  كمّيات 
ا لوجبة الفطور، فضًال عن أّن سعراتها  تناوله مناسًب
احلرارّية منخفضة جًدا. لذا ينصح مبزج حّبات الّتوت 
مع قليل من الّتوت البرّي والّلوز أو الزّبادي واحلليب 

قليل الّدسم.
يعمل املوز على تزويد اجلسم بنسبٍة عالية من   *
قليًال  يعّد  نفسه  الوقت  في  ولكّنه  البوتاسيوم، 
اّلذين  لألشخاص  جًدا  مفيد  فهو  ولذلك  باألمالح، 

يعانون من ارتفاع ضغط الّدم.
الهضم،  سريع  املعدة،  على  خفيًفا  الّتّفاح  يعّد   *
 A، B1، :ا بالفيتامينات مثل ّيً لذيذ الّطعم، غن
ّية،  املعدن إلى األمالح  B5، B6، C، K، إضافًة 
ويحتوي على سعرات حرارّية، وميّد اجلسم باحلرارة، 
كما أّنه خاٍل من الّدهون. فائدة الّتّفاح تكمن لدى 
الفائدة األكبر منه  تناوله في أّي وقت كان، ولكن 

ُجتنى عند تناوله صباًحا، وعلى الرّيق.

ما بني..
اخلرافة الّسعيدة

واالنبهارات 
واألماني

تبّدد الّنصر!
زّوروا الّنجاح!

باعوا اإلرث
قفل راجًعا..

واختفى خائًفا
يتنّفس الّسياسة..

بحسرته.
تخّلى..

عن الّرجاء..
مبسالكها..
وهمجّيتها.

***
تبرق الّصورة
َميُِض.. العقل
يعدي عقوًال

ذي ذّمة..
ال تبيح االستراحة.

تهبُّ الّرياح..
هتاًفا
ال.. 

ألصوات املوت..
على األرض.

أيستريح القهر؟
في عويل األفئدة.

***
تكاثر االستياء

في متاهة املنطق
مّل الفحوى اخلبر

مّل القيد األسر
مّل اجلبر الكسر

ال ماء..
يروي الغريق

سوى احلسرة.
***

الّنشرة املسائّية
أخبارها ُمحبطة

عبء القلق..
ال يسيئ الفهم.

والّضجيج مرآب..
بال مسار..

يبّدده الّصدى
في غياهب 
الّسجون..
بال صباح.

أّيها الّسّجان..
في..

صوت الّطغاة
في..

كّل قطر في اخلليج.
منارة الّظالم..

على منّصة عائمة
مظّلة..

على قبر اليتيم

***
عاهرة..

هي الّنشرة املسائّية.
تخّدرنا..

على كنبة الّسهارى.
ال خيال..

في تيه اخليار
إّال شاشة..

ملن ينطر األجل..
ويغرق..

في قعرها.
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 * ÊU �d N *« …ezU �
åUHO�ò q�«d*

دورته  في  للمسرح  الدولي  املهرجان  املغرب  في  أقيم 
فرقة  بينها  ومن  العالم،  من  فرق  بحضور  الثالثة 
مسرح الفرجن من الناصرة بإدارة الفنان هشام سليمان. 
اجلّم  محمد  والفنان  صابر  سعاد  الفنانة  تكرمي  وّمت 
وشمل  املسرحي.  العمل  في  اإلبداعية  لعطاءاتهما 
ونــدوات  وموسيقية  مسرحّية  أعمال  عــّدة  املهرجان 
واللوحات  املسرحية  الكتب  ومعارض  النقد  وجلسات 

التشكيلية. 
ّية  وأكد مدير املهرجان عبد املطلب النحيلي على فعال
الشأن املسرحي في مدينة صغيرة تطل على العالم، 
حيث تأّهبت ملتابعة عروض من إيطاليا، األرجنتني، 

فلسطني، املغرب وغيرها.
الكبير  القصر  ملدينة  البلدي  املجلس  رئيس  ورحب 

ووعد  املسرحي،  للفعل  دعمه  على  وأّكد  بالضيوف، 
بدعم مهرجانات أخرى، وإقامة مسرح كبير يستجيب 
لرغبة جمهور أبي الفنون. واعتبر املندوب اإلقليمي 
لوزارة الثقافة بالعرائش املناسبة كبيرة بحضور الوازن 

من األسماء الفنية احمللّية والعاملّية.
ندوة  للمسرح  الدولي  القصر  مهرجان  في  ونظمت 
نقدية ضمن فعالياته في فضاء دار الثقافة ندوة حتت 
عنوان: «احلوار املسرحي بني الشرق والغرب» مبشاركة 
الدكتور عبد الكرمي برشيد والفنان املسرحي اجلزائري 
صالح الدين التركي. وأدار الندوة األستاذ عبد السالم 
دخان الذي بسط أرضية الندوة بحيث سرد التجارب 
املسرحية والرواد الذين ساهموا في الهوية املسرحية، 
وباالنفتاح على العالم اخلارجي، وجدت لهذه التجارب 
بهذا  وساهمت  احلضارات،  كل  في  متثالت  املسرحية 

التعّدد تأسيس امليثاق املسرحي من طرف الغرب. 
برشيد،  الكرمي  عبد  والباحث  الفنان  مداخلة  ــا  أّم
حرّية  كونه  املعاصر،  باملسرح  التعريف  حول  متحورت 
املبدع،  وشجية  ومخيلة  لعنان  ــا  وإطــالًق ــا،  ــداًع وإب
ومحاربة النمطية، على أساس أّن املسرح رؤية ونظرة 
مع  املثولية،  األسئلة  على  وتعبير  واجتهاد  للعالم، 
االستشهاد بتجربة املرحوم املسرحي الطيب الصديقي 
عن  حتــدث  كما  املــجــدوب.  الرحمن  عبد  عمله  في 
وغموض  سحر  املسرح  أّن  وعلى  اليوناني،  املسرح 
نشاركها  معينة  قضية  إلى  األفكار  وإحالة  ــداع  وإب
القوية  الوسيلة  املسرحي  احلـــوار  ليبقى  جميعا، 
صالح  املسرحي  مداخلة  ثم  الشعوب.  بني  للتواصل 
الّدين التركي حول احلوار املسرحي بني الغرب والشرق، 

جتربة  من  انطالقا  اجلزائري،  املسرح  لتاريخ  وتعرض 
املسرح األمازيغي.

والشهادات  ــدروع  ال الفرق  بتسليم  املهرجان  واختتم 
فكانت  املهرجان  جائزة  أما  املهرجان،  في  ملشاركتها 
املخرج  بإدارة  الناصرة  من  الفرينج  مسرح  نصيب  من 

واملمثل هشام سليمان.
وكان مسرح الفرينج قد شارك في هذا املهرجان مبسرحية 
النواحي  عن  وحتدث  بعد».  تولد  لم  بعنوان «حكاية 
اإلنسانية من منظار اجتماعي ونفسي. وتقول عندما 
مرور  بعد  ناضجة،  ــرأة  ام إّنها  شعرت  طفلة  كانت 
واليوم  كإثم.  ليتبدل  وتوبيخه  الّطغاة على جسدها 
تسيطر  الذاكرة  لكن  املاضي  أبواب  أوصدت  كامرأة 
أن  بعد  لتحتلها.  جوارحها  كل  على  وهمجّية  بقوّة 

النفسّية،  املعاجلة  مع  وجدته  آمن،  بحثت عن مكان 
حسبتها  حقيقة  عن  تردد،  دون  فيه  تتحّدث  مكان 
وغبية،  ومتصَنعة  وكاذبة  وفاحشة  ومشوهة  نِتنة 
حتى حتوّل هذا املكان إلى فضاء تصارع فيه أزماتها، 
الّظالم  فيه  ليتحّول  واضطراباتها،  توتراتها  ترددها، 
حقيقية  قصة  من  مستوحاة  املسرحية  النور..   إلى 

إلحدى ضحايا االعتداءات اجلنسّية.
نص  إعــداد  سليمان.  هشام  وإخــراج:  سينوغرافيا   
ديكور  سليمان.   – يحيى  ــاج  ح رحــيــق  ومتثيل: 
دانيال،  معني  موسيقى:  سروجي،  نردين  ومالبس: 

إضاءة: وسيم صالح، مساعدة مخرج: إليان فرانش. 
إنتاج مسرح انسمبل فرينج الناصرة بالتعاون مع مركز 
متعدد اخلدمات لعالج ضحايا االعتداء اجلنسي – الناصرة
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 XŠdÞ  bI�  ÆÂUFD�«  WLzUI�  …b¹bł   U−²M�  ÕdÞ  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   UOB�ý  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«

 – œö³�« w� ‰UHÞ_« ¡«cž w� b¹bł bNŽ ∫ÂbI¹ „öOLOÝ
XO³�« w� U ÎC¹√ ÂuO�« s� ¨vHA²�*« s� W�ËdF*« WMOMI�«

 „öOLOÝ l� o³�� dOC% ÊËœË WE( ‰öš rJKHÞ ÂUFÞ≈ rJMJ1 ¨œö³�« w� Êü« s�
 – ”u??K???Ä f??½U???Ñœ«
 W??K??zU??Ý W???³???O???�d???ð
Â«b�²Ýö� …e¼Uł

 ¨ u?????????Ð« W??????�d??????ý
  U??³??O??�d??ð W??−??²??M??�
 s� ‰U???H???Þ_« ¡«c????ž
 „ö???O???L???O???Ý X????O????Ð
 d???³???²???F???ð w????????²????????�«
 w� U???ÎO???*U???Ž …b??????z«—
 W????¹c????G????ð ‰U??????−??????�
 ¨l??? Ò{Ôd???�« ‰U???H???Þ_«
 q??????J??????ÐË Âb?????????I?????????ð

 WMOMI�«  ¨ÂuO�«  s�  ÆÂ«b�²Ýö�  …e¼Uł  WKzUÝ  W³O�dð –  ”uK?Ä  f½U?Ñœ«  „öOLOÝ  d��
 s� U¼ƒ«dý sJ1Ë ¨U ÎC¹√  XO³�«  w�  lOL−K�  …d�u²� vHA²�*«  s� W�ËdF*«  …dOGB�«
 „öOLOÝ ¨rKF�« vKŽ « ÎœUM²Ý« WLzUI�« …—uD²*« ‰UHÞ_« ¡«cž W³O�dð ÆÂ—U� d?ÄuÝ WJ³ý
 «Îbł W×¹d� Â“— w� tz«dA� Êü« s� « Îd�u²� ¨UMFOLł tOKŽ bL²F½ Íc�« ”uK?Ä f½U?Ñœ«
  ÆÂ«b�²Ýö� …e¼Uł WKzUÝ W³O�dð – ”uK?Ä f½U?Ñœ« „öOLOÝ rÝ« X% WKzUÝ W³O�d²Ð
 WKzUÝ W³O�dð qJý vKŽ ‰UHÞú� ¡«cž oKDð w²�« œö³�« w� v�Ë_« W�—U*« u¼ „öOLOÝ
 lOLł w� qHD�« ÂUFÞù hB�� b¹b'« Z²M*« Æœö³�« w� w�U¼ú� Â«b�²Ýö� …e¼Uł
 ¨tł—UšË XO³�« w� ¨UN� jD�*« dOž Ë√ ¨WLE²M*« t�UFÞ≈ bOŽ«u� sL{ ¡«uÝ ¨ U�Ë_«
 v�≈  WłU(«  ÊËœ  ¨Í—uH�«  Â«b�²Ýö�  …e¼Uł  WKzUÝ  W³O�dð  Â«b�²Ý«  ‰öš  s�  p�–Ë
 Æ©BPA®  ‰uMOH�O³�«  …œU??�  s�  WO�Uš  W�UB*«Ë  WMOMI�«  Ê√  5Š  w�  o³��  dOC%
 W³O�dð  Z�œ  ÊË—U²�¹  s¹c�«  w�U¼ú�  W³�M�UÐ  ÆrJKHD�  ¡«c??ž  qC�√  Â_«  VOKŠ  d³²F¹
 …e¼Uł WKzUÝ W³O�dð – ”uK?Ä f½U?Ñœ« „öOLOÝ d�u¹ ¨rNKHÞ W¹cGð w� ‰UHÞú� ¡«cž
 w�  ÿUIO²Ýô«  bMŽ  ÂUFÞû�  w�U¦�  u??¼Ë  qHD�«Ë  q¼ú�  ÈuBI�«  W??Š«d??�«  Â«b�²Ýö�

Æ…dšQ²*« qOK�«  UŽUÝ
 —UCŠù w�U¼_« s�  U³KD�« s� b¹bF�« UMOÒIKð “∫œö³�« w�  uÐ« ÂUŽ d¹b� ¨ÊuN?Ñ«— qOŽU¹
 w�  ‰UHÞú�  ¡«cž  W³O�dð  W�—U�  ‰Ë«  UM½u�  «Îbł  Êu�L×²�  s×½  ¨œö³�«  v�≈  Z²M*«  «c¼
 YOŠ ’U�ýô« …UOŠ …œuł 5�×²Ð „öOLOÝ s�R¹ ÆU Î×¹d�Ë « ÎdJ²³� ÎöŠ ÂbIð œö³�«
 UM−²M�  d³²F¹Ë  ¨rKF�«  vKŽ  « ÎœUM²Ý«  WLzUI�«  WŽuM²�  ¡«cž   U−²M�  WŽuL−�  œËe¹  t½«
 WFz«—  WKOÝË  ¨Â«b�²Ýö�  …e¼Uł  WKzUÝ  W³O�dð  –  ”uK?Ä  f½U?Ñœ«  „öOLOÝ  ¨b¹b'«
 ¡«cž  W³O�dð  Z�œ  Æ‰UHÞú�  ¡«c??ž  W³O�d²Ð  rNKHÞ  ÊuLFD¹  s¹c�«  q??¼_«  vKŽ  qON�²K�
 W�uN��«  l??�  ¨UNOKŽ  ÊËbL²F¹Ë  q??¼_«  UN�dF¹  w??²??�«Ë  ¨UNJK/  w²�«  …—uD²*«  ‰U??H??Þ_«

Æ“U Î×łU½ U Î−²M� d�uð ¨Â«b�²Ýö� …e¼Uł WKzUÝ W³O�dð UN×M9 w²�« WŠ«d�«Ë
 ‰UHÞú� ¡«cž W³O�dð u¼ Â«b�²Ýö� …e¼Uł WKzUÝ W³O�dð ≠ ”uK?Ä f½U?Ñœ« „öOLOÝ
 ezU�d�UÐ  œËe??ð  UNðU½uJ�  Ê«  UÎOLKŽ  X³Ł«  Íc??�«Ë  ¨rKF�«  vKŽ  « ÎœUM²Ý«  WLzUI�«  …—uD²�
 „öOLOÝ ÆqN��« rCN�« V½Uł v�≈ ¨w×B�« r¼u/Ë ‰UHÞ_« —uD²� WÐuKD*« WOz«cG�«
 f½U?Ñœ« „öOLOÝ U¹«e� vKŽ bL²Fð Â«b�²Ýö� …e¼Uł WKzUÝ W³O�dð – ”uK?Ä f½U?Ñœ«

∫”uK?Ä
 U ÎC¹√Ë qHD�« ⁄U�œ W−�½√ w� …bł«u²� W�U¼ ©W¹uCŽ  UG³�®  UMOðË—U� – 5¾ðu�
 5MOF�« W×� rŽb¹Ë Æ©…œôu�« bFÐ ‰Ë_« VOK(« – ÂËd²��uJ�«® Q³K�UÐË Â_« VOKŠ w�
 rŽbð UN½« UÎOLKŽ X³Ł√ w²�« WOz«cž œ«u� w¼  «bOðuOK�uOM�« –  «bOðuOK�uO½ ÆqHD�« Èb�
 qO�½ X¹“ ÊËbÐ ÆwFO³D�« wŽUM*« Á“UNł e¹eFð w� qHD�« bŽU�ðË WŽUM*« “UNł d¹uDð
ØWOz«cG�« ·UO�_« s� ’Uš Èu²�� ÆW¹u� ÂUEF�Ë qNÝ rCN� W�Uš  u¹“ W³O�dð –
 l−Að w²�« UJOðuOÐ«d?Ä vKŽ Íu²×¹ ”uK?Ä f½U?Ñœ« „öOLOÝ – GOS Ÿu½ s� ·UO�√
 wFO³D�«  WŽUM*«  “UNł  rŽbð  UN½«  UÎOLKŽ  X³Ł√Ë  ¡UF�_«  w�  …bO'«  U¹dO²J³�«  u/  vKŽ
 Â«b�²Ýö� …e¼Uł WKzUÝ W³O�dð –  ”uK?Ä f½U?Ñœ« „öOLOÝ s� W�“— q� ÆqHD�« Èb�
 ¡«cž  W³O�dð  s�  q�  59  vKŽ  Íu²%  WMOM�  q�  Æ U�UB�  8  Ë  w½UM�  8  vKŽ  Íu²%

 Æ…bŠ«Ë …d* Â«b�²Ýö� WLLB� W�UB� q�Ë WMOM� q� Æ‰UHÞ_«

 s� sÞ 1¨000 lL' MÆIÆA W½UMH�«Ë  H&M 5Ð ÊËUFð
 Íc�«  WORLD RECYCLE WEEK ≠w� fÐö*«

q³I*« ÊU�O½  18≠24 w� ÂUIÔOÝ

 ¨w*UF�« d¹Ëb²�« …œUŽ≈ Ÿu³Ý√ s� ¡e−�
 W??½U??M??H??�«  l???�  H&M  W??J??³??ý  ÊËU???F???²???ð
 VOK�  l??�  W??O??*U??Ž  …—œU??³??�  w??�  MÆIÆA
 t³łu0 ¨ÕuLÞ ·b¼Ë b¹bł wIOÝu�
 w�  f??Ðö??*«  s??�  …dO³�  WOL�  lLł  r²¹
 «c??¼ —U????Þ≈ w???�Ë Ær??�U??F??�« ¡U???×???½√ l??O??L??ł
 lL&  Ê√  w??�   H&M  `LDð  Ÿu??³??Ý_«
 WFÐUð  ÊU�œ3¨600   s??�  d¦�√  ‰ö??š  s�
 fÐö*« s� sÞ 1¨000   ¨r�UF�«  w� UN�
 …—œU³*« ÆUNÐ »užd*« dOž Ë√ WKLF²�*«
 …dz«œ ‚öžù  H&M ·b¼ s� ¡eł w¼
 d??¹Ëb??ðË ¡U?????¹“_« r??�U??Ž w???� q??O??²??�??J??²??�«
 qO²�Jð ·UO�√   ÃU²½ù W1bI�«  fÐö*«

Æ…b¹b'« fÐöLK�
 b¹bł VOK� u¹bOÑ d¹uB²Ð  MÆIÆA W½UMH�« X�U� ¨ …—œU³*« Ác¼ WOL¼QÐ wŽu�« …œU¹e�Ë
 w²�« ¨fÐö*« t³Ò³�ð Íc�« W¾O³K� —dC�« vKŽ b¹bA²�UÐ ÂuIð t�öš s�  H&M‰ ’UšË
 ÊU�O½ 11 w� u¹bOç�« dA½ r²OÝË «c¼ ¨r�UF�« ¡U×½√ lOLł w�  U¹UHM�«  UÒ³J� v�≈ qÝdð

  ∫hmÆcom Æl�u� w� ¨q³I*«
 2013 ÂUŽ cM� ÆdO³� dOŁQð Ë– tMJ�Ë jO�Ð ŸËdA� u¼ H&M WDÝ«uÐ fÐö*« lLł
 ¨l{Ë ÍQÐË W�—U� Í√ s�Ë UNÐ »užd� dOž fÐö� —UCŠù UNMzUÐ“ lOLł WJ³A�« uŽbð
 qBð w²�« fÐö*« œbŽ iH�M¹ «cJ¼Ë ¨r�UF�« w� H&M  XO½«uŠ s�  u½UŠ Í√ v�≈
 XO½«uŠ w� ‰ULF²Ýû� rzU�� vKŽ ÊuJKN²�*« qB×¹ qÐUI*UÐË ¨ U¹UHM�«  UÒ³J� v�≈
 v²Š WJ³A�«  XFLł –  2013  w� fÐö*« lLł …—œU³� H&M  XIKÞ√ Ê√  cM�  ÆH&M
 …b¹bł fÐö� lD� W�dA�« X{dŽ 5�UŽ q³�Ë fÐö*« s� sÞ 25¨000 ≠ s� d¦�√ Êü«
 w� …dz«b�« ‚öžù «bł WLN� …uD)« Ác¼ ÆU¼d¹Ëbð …œUŽ≈ - fÐö� s� UN²LÒL� Ê√ bFÐ

Æ ¡U¹“_« WŽUM�
 WOL� d³�√ lL' WJ³A�« `LDð ¨H&M ?� w*UF�« ‰Ë_« d¹Ëb²�« …œUŽ≈ Ÿu³Ý√ W³ÝUM0Ë
 MÆIÆA  u¹bOÑ  v�≈  W�U{ùUÐ  ÆfÐö*«  lLł  ŸËdA�  o¹dÞ  sŽ  W−�½_«Ë  fÐö*«  s�
 lDI�«  UNÐ  Êu{dFOÝË   U³OK�  d¹uB²Ð  ÂUF�«  Í√d??�«  vKŽ  ÊËdÒŁR�Ë  Êu½ ÒËb�  ÂuIOÝ
 v�≈ W�U{≈ –  w*UF�« d¹Ëb²�« Ÿu³Ý√ ‰öš H&M  ŸËdA� o¹dÞ sŽ U¼d¹Ëbð - w²�«

 Æ« ÎdšR� U¼Ëd²ý« w²�« lDI�« l�  t{dF� szUÐe�« —œUÐ Íc�« u¹bOç�«
 fÐö*« —UCŠô szUÐe�« —œU³¹ t�öšË  ̈HMrehaul£ w*UŽ ⁄U²ýU¼ WKL(« o�«dOÝË
 fÐö*« lLł s� qF& w²�« WO*UF�« W{u*« W�dŠ v�≈ ÂULC½ô«Ë H&M XO½«uŠ v�≈

 ÆfÐö*« …UOŠ …—Ëœ s� UOFO³Þ Î«¡eł
 u¼ ·bN�« ÆW�«b²Ýô« Ÿu{u� w� H&M w� WOÝUÝ_« UMðU³ł«Ë bŠ√ u¼ …dz«b�« ‚öž≈
 »užd*« dOž Ë√ W1bI�« fÐö*« Â«b�²Ý« sJ1 YO×Ð ¨qO²�J²�« s� WIKG� …dz«œ oKš
 q¹uD�« Èb*« vKŽ  Æ…b¹bł fÐö� rOLB²� …b¹bł WAL�√ WŽUM�Ë  U¼d¹Ëbð …œUŽ≈Ë UNÐ
 W¹UHM�«   UÒ³J� v??�≈  qBð Ê«  ÷Ëd??H??*«  s??�  w²�«  fÐö� –  0  v??�≈  ‰u??�u??�«  u??¼  ·b??N??�«
 ¨¡U� d²� 2¨100      d Ò�uð …bŠ«Ë wð …“uKÐ d¹Ëbð …œUŽ≈ ÆWOFO³D�« œ—«u??*«  w� dO�u²�«Ë
 ‰öš UNFLł - w²�« fÐö*« s� sÞ 1¨000  d¹Ëbð …œUŽ≈ tŁb×²Ý Íc�« dOŁQ²�« «uKÒO�ð

ÆH&M » ’U)« w*UF�« d¹Ëb²�« Ÿu³Ý«
 …œU??Ž≈  sJ1  UNFOL−�  Î̈«dO¦�  WKLF²��  Ë√  Î «dO¦�  WO�UÐ  ¨  « ÎdO¦�  W�e2  fÐö�  błu¹  ô

ÆU¼d¹Ëbð
 «Ë—Ë“  ̈Garment Collecting ≠ Close the Loop     ŸËdA*« sŽ WO�U{≈ qO�UH²�

wwwÆhmÆcomØgarmentcollecting ∫l�u�

 ¨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

å«uJ�uA½ UMOKšË WÒKA�« l� UNK��√ò  …dL²��  U¹b×²�«
 W¹b¼ S6 w��öł ÊuHð—UL�Ð “uH�« rJMJ1Ë  U¹b×²�« w� «u�—Uý

°WKA�« œ«d�« s� œd� qJ�

 »cł w� X×$ ¨Ÿu³Ý« q³� XIKD½« w²�« å«uJ�uA½ UMOKšË WKA�« l� UNK��√ò WKLŠ
ÆdFA�« m³� Íb% ≠‰Ëô« Íb×²�« w� «u�—Uý s2 5�—UA*«  U¾�

 ÊuþuE;« ÊËezUH�«  ÆW�uA�  UÒ¹b% 3  w� W�—UA*«  5JKN²�*« vKŽ WKL(« sL{
°WKA�« œ«d�« s� œd� qJ� W¹b¼ S6 w��öł ÊuHð—ULÝ vKŽ ÊuKB×OÝ

 ÆWŽuM*«  U¹b×²�« w� ¡U�b�ô« s� 5MŁ« l� W�—UA*« v�« ÊËuŽb� r²½√ ø„—UA½ nO�
Æ£XLha ⁄U²ýUN�« l� u¹bOH�« Ø…—uB�« «uKLŠË ¨u¹bO� Ë« W¹œUŽ —u� «Ë—uBð 

 ÊuHð—UL�Ð r�“u�  ôUL²Š« s� ÊËb¹e²Ý ULK� d¦�√ WOŽ«bÐ«Ë …dJ²³� —u� r²K ÒLŠ ULK�
 «uJ�uA½ UMOKš ¨«uM²�²Ð «u�bFÐ uý ÆpzU�b�« s� s¹dš¬ 5I¹bB�Ë p� S6 w��öł
 ’d� s� b¹e²Ý u¹bO� Ë√  …—u� q� Ê« «Ëd�cð Æs¹ezUH�«  5Ð s� Êu½uJ²Ý U0—Ë ¨

ÆS6 w��öł ÊuHð—UL�Ð r�“u�

ME FLORAL ÷dFð s¹ôdO�
 s¹d ÒDF� Í—á?Ý X½«—Ëœu¹œË r�−K� .d� vKŽ Íu²% WÒ¹b¼ W�“ Ô—

WÒ¹œ—u�« lOÐÒd�« —u¼“ W×z«dÐ

 s�  ¡e??ł  u¼  dDF�«  Ê√  rKF½  ¨s¹ôdO�  W�dAÐ  W Ò�U)«  ‰UL'«   «d³²��  w�  s×½
 …√d*«Ë Â_« dNý w� œö³�«Ë wÐdF�«  jÝu�«  ¡U�½ TÒMN½ wJ�Ë ¨…√d??�≈  q� WÒOB�ý
 s�  ¨ME FLORAL   ∫s??¹ôd??O??�  s??�  U¹«bN�«  Â“ Ô—  ÒsJOKŽ  ÷dF½  ¨lOÐd�«  W??¹«b??ÐË
 X½«—Ëœu¹œ ¨—uDF�« qLAð w²�«Ë s¹ôdO� XOÐ s� ME  WŽuL−�  U−²M� WKOJAð
 Íu²% W�“— ∫5ł–uLMÐ  …dÒ�u²*«  U¹«bN�«  Â“ Ô—Ë ¨…d ÒDF*«  r�'«  U1d�Ë Í—á?Ý
 ME  dDŽ vKŽ Íu²% W??�“— Ë√ s¹d ÒDF� Í—á???Ý X??½«—Ëœu??¹œË r�'« .d� vKŽ

 Æd ÒDF� Í—á?Ý X½«—Ëœu¹œË
 lOÐd�«  W×z«dÐ  s¹d ÒDF�  r�−K�  .d�Ë  Í—á???Ý  X½«—Ëœu¹œË  vKŽ  Íu²%  W�“d�«

ÆÆWÒ¹u� sJ�Ë WzœU¼ ¨WLŽU½ …√d�≈ q� rzöðË ¨…dO¦*«Ë WLŽUM�«
ÆÂ—UH�«Ë o¹u�²�«  UJ³ý lOLł w� …d�u²� Â“ÒÔd�«

 dO�Ð Ò7½√Ë ÂUŽ q�






