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Õd� f½UD�
ا، في اخلامس من  ـً نعلم أّنه ُيحتفل بـ «عيد االستقالل»، سنوّي
شهر أّيار (حَسب الّتقومي العبرّي)، ليذّكرنا هذا الّتاريخ بإعالن 

قيام دولة إسرائيل عام 1948. 
ويسبق هذا العيد يوم ذكرى شهداء حروب إسرائيل ومعاركها، 
أجل  من  بحياته  ضّحى  َمن  كّل  ذكرى  إلحياء  ُيكرّس  حيث 
أجل  من  املتواصل“  ”الكفاح  وخالل  إسرائيل،  دولة  استقالل 

احلفاظ على وجودها. 
إّن الهدف من هذا الّتقارب الزّمنّي بني «عيد االستقالل» ويوم 
الّتذكير  هو  ومعاركها؛  إسرائيل  حروب  شهداء  ذكرى  إحياء 

بالّثمن الباهظ اّلذي ّمت دفعه مقابل استقالل الّدولة. 
َدهّي في مثل هذه احلالة، أن يرفرف العلم اإلسرائيلّي  َب ومن ال
هذا  يؤّثر  أّال  الــّضــرورّي  من  لكن  إسرائيل؛  دولــة  في  ًيا  عال
في  املتجّذرة  ِفَلسطينّيتنا  ُيؤَْسرَِل  وأّال  وطنّيتنا،  على  العلم 
هذه البالد. فلن ُيفقَد هذا العلم اإلسرائيلّي الّشرفاَء الوطنّيني 
البوصلة والُهوّية والقومّية واالنتماء، طاملا يعملون ونعمل مًعا 
بكّل األساليب املسوّغة واملشرّعة للحفاظ على بقائنا - رغم 
كّل الّظروف - ونيل حقوقنا وضمان استقالل شعبنا. فال ميكن 
بَقي من  َمْن  وأْسرَلة  اإلنسان،  الِفَلسطينّي  أْسرَلَة  العلم  لهذا 
الّشرفاء في هذا الوطن، وال تهويده أو دمامة شخصه أو محو 
ُهوّيته الوطنّية – رُغم حمله البطاقة الزّرقاء – أو حتويله إلى 
أهمّية..  وال  له  قيمة  ال  الّسلطة،  بيد  لزجة  ُمخاطّية  لعبة 

فيكفينا ما ّمت َأسرَلته وتهويده في هذه البالد.
كاالعتزاز  أســاس  واجــب  الِفَلسطينّي،  بالوطن  االعــتــزاز  إّن 
في  الّساري  الِفَلسطينّي  ّي  العرب الّدم  إّن  أكثر.  بل  بالّنفس 
في  البقاء  علينا  يحّتمان  احلّقة،  الّصادقة  والوطنّية  عروقنا، 
حقوقنا  كاّفة   – حقوقنا  أرضنا وحتصيل  عن  للّدفاع  الوطن، 
أّي  تقدمي  دون  ومــن  مجادلة،  أو  ُمساجلة  بال   – املسلوبة 
ّممن  العديد  أّن  رُغم  عَلم؛  أّي  خوًفا من  أو  هروًبا  تنازالت! ال 
يّدعي الوطنّية يعمل حتت ُسترة هذا العلم، ُخفيًة! فال داعي 

إًذا للمزايدات الوطنّية الرّخيصة!
اّلتي ستضيء  امللوِّنة  املفرقعات  القادم سُتعلن  وليلة األربعاء 

سماء البالد، مبصاحبة صخب املوسيقى 
العبرّية واألجنبّية، وصداها املنتشر في 

األرجاء، بْدَء احتفاالت الّشعب اليهودّي 
باستقالل دولته؛ لتذّكرنا، مجّدًدا، مبرور 68 عاًما على نكبة 
شعبنا  تشريد  على  مضت  عاًما   68 الِفَلسطينّي.  شعبنا 
وتهجيره وتقسيمه؛ 68 عاًما مضت على شعب بال وطن وال 
مأوًى؛ 68 عاًما مضت على شعب يحمل معه مفتاح األمل، 
أمل العودة؛ 68 عاًما مضت على شعب يحلم بنيل حرّّيته 
والعيش بكرامة فوق أرضه، وفي وطنه ِفَلسطني.. 68 عاًما 

مضت، وما زالت الّنكبة مستمرّة!
وقد جاء في تعريف الّنكبة: مصطلح ِفَلسطينّي يبحث في 
الّشعب  من  األكبر  العدد  بتشريد  املتعّلقة  ّية  اإلنسان املأساة 
يطلقه  ــذي  اّل االســم  وهو  ــاره.  ودي أراضيه  خــارج  الِفَلسطينّي 
الِفَلسطينّيون على تهجيرهم وهدم معظم معالم مجتمعهم 
السنة  وهي   .1948 عام  واالقتصادّية  والّسياسّية  احلضارّية 
اّلتي ُطرد فيها الشعب الِفَلسطينّي من بيته وأرضه.. وتشمل 
أحداث الّنكبة احتالل معظم أراضي ِفَلسطني من قبل احلركات 
ِفَلسطينّي  ألــف   750 على  يربو  ما  ــرد  وط هيونّية،  الِصّ
املجازر  عشرات  األحــداث  تشمل  كما  الجئني.  إلى  وحتويلهم 
وأعمال الّنهب ضّد الِفَلسطينّيني، وهدم أكثر من 500 قرية 
وتدمير املدن الِفَلسطينّية الرّئيسة وحتويلها إلى مدن يهودّية؛ 
الّنقب  في  تعيش  كانت  اّلتي  البدوّية  القبائل  معظم  وطرد 
ومحاولة تدمير الُهوّية الِفَلسطينّية ومحو األسماء اِجلغرافّية 
ّية  ّية وتبديلها بأسماء عبرّية، وتدمير طبيعة البالد العرب العرب

األصلّية من خالل محاولة خللق مشهد «طبيعّي» جديد!!
ير  ِن حتت  يرزح  الِفَلسطينّي  شعبنا  زال  وما  متضي،  ــوام  األع
اخلناق  وتضييق  الّتنكيل  عملّيات  وموبقاته..  االحــتــالل 
والّتهديد  الّترهيب  سياسة  مستمرّ،  البيوت  هدم  مستمرّة، 
مستمرّة، اغتصاب األراضي ومصادرتها مستمرّان، ومخّططات 
عاًما   68 و..  و..،  مستمرّة،  وطننا  في  وجودنا  شرعّية  نزع 
مضت على نكبة لم يسلم منها البشر وال الّشجر وال احلجر..

وما زالت الّنكبة مستمرّة..!
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W×KÝuÐ dOLÝ
واحتاللها  ــيء  ــّالش ال مــن  قــدومــهــا  منذ 
عام  ومنذ  إسرائيل  عملت  ــيء،  ش لكّل 
1948 وعلى مدار 68 عاًما على محو 
القدم  في  املوغلة  الفلسطينّية  الُهوّية 
أو  ــى  األول ّية  اإلنسان جــذور  إلى  املمتّدة 
وأبشعها.  الوسائل  بشّتى  وذلــك  أبعد، 
كالّتهجير القسري اّلذي مارسته وال تزال 
الّشعب  أبناء  من  كبيرة  مجموعات  ضد 
ــيــالء  واالســت ــم  ــراه ق وهـــدم  الفلسطيني 
في  وممتلكاتهم  أراضيهم  على  الواسع 
العرقي  الّتطهير  صور  أبشع  من  واحــدة 
أو  ويخبرنا  الّتاريخ  عنها  أخبرنا  التي 
من  املستمّدة  األكاذيب  لبعض  ترويجها 
التورات – توراتها طبًعا – لتثبت أحقّية 
املقّدسة  األرض  في  ار  ـ املختـ الله  شعب 
امليعاد (أرض بال شعب لشعب  أو أرض 
زيف  تثبت  التي  األخيرة  هذه  أرض)  بال 

إدعائهم أكثر ّمما تؤّكده.
تضييق  على  جاهًدا  االحتالل  عمل  لقد 
اخلناق على من بقي في أرضه صامًدا في 
وجه الّتهجير أو أولئك املرابطون أو جذور 
أسقطناها  التي  األرض  تلك  في  الزّيتون 
االحتالل  حاول  لقد  خرائطنا؟!  من  سهوًا 
طمس ُهوّية هؤالء وإلغائها وفّك االرتباط 
فكانوا  الّتاريخّية،  فلسطني  وبني  بينهم 
إسرائيل من سّكان اخلط  نظره عرب  في 
األخضر مرّة أو عرًبا مقيمون بصفة دائمة 
على أرضه دون اإلخالل بشروطه مرّة أخرى. 
أّما في نظرنا فظّلوا دائًما عرب 48 كأّن 

ال حق لهم في فلسطني. 
احتاللها  إسرائيل  صبغت  البداية  ومنذ 
على  فعملت  وحضارّية،  ثقافّية  بصبغة 
بكثرة  املنتشرة  الّثقافّية  ــّصــروح  ال هــدم 
عشّية  الفلسطينّية  املدن  مختلف  وفي 
الّتاريخّية  والوثائق  الكتب  الّنكبة ونهب 
الغائب.  بأمالك  الحًقا  ُسّمي  ملا  وضّمها 
لم يّدخر االحتالل ُجهًدا في سبيل طمس 
بل  الفلسطينّية،  ــة  ــوّي الــُه معالم  ــّل  ك
وذهب أبعد من ذلك حني قام بسرقة الزّي 
تراثه  إلى  وضّمه  الفلسطيني  التقليدي 
وفي   - الّالشيء  من  معه  القادم  ذلك   –
الّتعليمّية  املناهج  االحتالل ظّلت  مدارس 
لفلسطينّيي  ّية  العرب الُهوّية  تتجاهل 
طريقهم  في  ووضعت  وثقافتهم  الّداخل 
العديد من العراقيل التي ستحول بينهم 
وضربت  ــي  ــّدراس ال مسارهم  إكمال  وبــني 
وعلوه  طوله  يفوق  حصار  جــدار  عليهم 
يشّق صدر  الذي  العنصري  الفصل  جدار 

فلسطني.
تزال،  وال  الفلسطينّية،  األسر  كانت  لقد 
يستطع  لم  التي  احلقيقّية  ــدارس  امل هي 
االحتالل إجتثاثها، واّلتي منها خرج توفيق 
ومحمود  جبران  وسالم  توما  وإميل  زّياد 
القاسم  وسميح  حبيبي  وإميل  ــش  دروي
مهّند  العاشقني  قمر  آخرًا  وليس  وأخيرًا 

احللبي وغيرهم ال يعّد 
الوطن.وقد  هذا  قناديل  من  يحصى  وال 
نكبات  عّدة  الفلسطينّية  الُهوّية  عرفت 
ونكسات وخيبات لكّنها في كّل مرة كان 
االنبعاث  بسرعة  الفلسطينّيون  يفاجئنا 
على  الّال-محدودة  وقدرتهم  رمادهم  من 

الّتعافي من جراح الزّمن سريًعا.
وفي  ــارج  واخل الّداخل  منافي  املنافي  في 
في  كما  الــّداخــل  في  الّلجوء  مخّيمات 
في  كما  ــتــالل  االح مناطق  ــي  وف اخلـــارج 
الفلسطيني  ظــّل  الذاتي  احلكم  مناطق 
ميشي  ــي  الــّثــقــاف ــه  ــّم وه ــتــه  ــوّي ُه يحمل 
أو  عياء  أو  إنحناء  دون  القامة  منتصب 
بالُهوّية  التمّسك  ومنى  أكثر  وبرز  ــاء،  ري
الفلسطينّية لدى أولئك الذين بقوا داخل 
ال  كّنا  وإن   – اإلسرائيلي  احلكم  مناطق 
ُيتمهم  ومــن   – غيرهم  عن  ذلــك  ننفي 
الّثقافي وُلد آباؤنا وآباؤهم اخلالدون الذين 
ال ميكن أن نحّس باليتم بعدهم، وبرز هذا 
هناك  الفلسطيني  ألّن  بالُهوّية  التمّسك 
وسندان  االحتالل  مطرقة  بني  دائًما  ظّل 
بالّشك  املغّلفة   - العرب  نحن   – نظرتنا 

والريبة اجتاهه.
ّية هدا العام  لقد جاءت جائزة البوكر العرب
اّلذين  وأولئك  املرابطني  أولئك  لتنصف 
الّشتات  مناطق  في  الزّمن  رياح  نثرتهم 
تنتظر  بيوت  ــاث  أث عن  الغبار  ومتسح 
 1948 منذ  شبابيكها  فتح  يعيد  من 
ــوز وخبز  ــّل ــيــاض ال ــدمــع عــن ب ومتــســح ال
احلزين وستكون  البرتقال  الزّعتر وبساتني 
الّنضال  درب  في  فارقة  عالمة  شك  بال 
ــاآلالم  ب احملــفــوف  الفلسطيني  الّثقافي 
واملكتوب باآلمال واألحالم اجلميلة، لتؤّكد 
وخصوصّية  ومتّيز  تفرّد  على  أخــرى  ــرّة  م
غير  فهو  كان  أينما  وأّنــه  الفلسطيني، 
قابل للمحو وال الكسر أو حّتى االنحناء.

املتخّيل  هناك  باقي  «السّيد  أسعد  ما 
وهم  احلقيقة»  في  هناك  بقي  من  وكــل 
ذلك  شموخ  الّشامخة  رؤوســهــم  يرفعون 
الكرمل واسم حيفا وابن عسقالن ُيكتب 
العرب.  الّذهب هناك في شبه جزيرة  مباء 
ونحن  الّسعادة  من  كوًنا  منحتمونا  لقد 
حقيقة؛  صار  حلًما  به  آمّنا  ما  أّن  نرى 
وحتّية  وِفَلسطني،  املدهون  لربعي  فهنيًئا 
بحجم كرملكم الّشامخ نزّفها إلى صالح 
فرحنا  غمرة  في  نسينا  ــذي  اّل عّباسي 
تعبه املُضني في سبيل حتقيق هذا احللم 
ملكتبة «كل شيء»  وشكرًا   ،1973 منذ 
ذلك  وتضليل  أباطيل  حتارب  التي  تلك 

الوافد من الّالشيء.
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األحد  يوم  «الكريوت»،  في  الّصلح  محكمة  عقدت 
قّدمتها  التي  الّشكوى  ــر  إث على  جلسة  األخــيــر، 
أوقــاف  حيفا   ضّد  متوّلي   أحزكوت»  «كيرور  شركة 
إلزامهم  خاللها  من  تطلب  و  اجلرينة)،   (االستقالل 
نبش وإخالء القبور بجزء من  مقبرة القّسام  في  بلدة 
من  شرائها  باّدعاء  حنان)،  تل   - («نيشر»  الّشيخ  

  دائرة  أراضي   إسرائيل، عام 1955 .
املداوالت،  حيث  من  الّثانية  وهي  اجللسة،  وخلصت 
حيث   ،22.11.16 تاريخ  ــى  إل املـــداوالت  بتأجيل 
يتوّجب على األطراف، الّشركة املذكورة ومتولي أوقاف 
حيفا، تقدمي أدّلة تؤّكد أو تفّند وجود قبور في اجلزء 
أّن  علًما  املذكورة،  الّشركة  قبل  من  شــراؤه  ّمت  اّلــذي 
عملّية  أّن  اجللسة  اّدعــوا خالل  حيفا  أوقــاف  ممّثلي 

ّية. البيع والّشراء، أيًضا، غير قانون
UM�¹—Uð fLD� W�ËU×� ™™

متولي  ممّثل  دغش،  خالد  احملامي  مع  حديٍث  وفي 
احلديث  أّن  أوضح  واجلرينة،  االستقالل  حيفا  أوقاف 
واملداوالت تدور عن جزء من مقبرة الّشهيد عّز الّدين 
التي  الّشيخ  بلدة  في  واملوجودة  الّتاريخّية،  القّسام 
ُهدمت وبنيت على أنقاضها مستوطنة ”تل حنان“. 
من نافل القول إّن هذه املقبرة حتمل داللة رمزّية، فهي 
تتجاوز الُبعد الّديني إلى القومي، حيث ُدفن فيها 
عليه   ،48 ـ  ال قبل  ما  إلى  الّنكبة  معارك  شهداء 
ُشهداء  هم  ما  بقدر  أمــوات  عن  فقط  ليس  احلديث 
على تاريخنا ونكبتنا، وأّي محاولة اعتداء على هذه 
املقبرة يعني محاولة لطمس تاريخ نكبتنا وإخفاء ما 

تبّقى منه من معالم.
أحزكوت»  «كــيــرور  شركة  دغــش:  احملامي  ــاف  وأض
تّدعي أّنها قامت عام 1955 بشراء قسم من أرض 
ّمت  التي  الّصفقة  إسرائيل،  أراضي  دائرة  من  املقبرة 
الّتأكيد عليها مجّدًدا الحًقا بعقد عام 1962. ورغم 
الّدولة  أّنه وفي عام 1970 تّدعي  إّال  هذا االّدعــاء، 
(دائرة أراضي إسرائيل) أّنها قامت بشراء قسٍم من 
املقبرة من متولي أوقاف حيفا في حينه، واّلذي لم 
يقم بتسجيل العقد أو توثيقه وسافر إلى الواليات 

املّتحدة، وبقيت هذه الّصفقة قيد الغموض.
 ÍcÒ�« ¡e'« w� —u³� œułuÐ ·d²Fð W�ËÒb�« ™™

tFOÐ Ò-
وقــــال احملــامــي دغــــش: فــي عــام 
2000، وألسباب جنهلها(!)، قامت 
غيابي،  حكم  باستصدار  احملكمة 
أوقاف حيفا  أن يكون متولي  دون 
ــورة، أو حّتى  ــّص ــذه ال جـــزًءا مــن ه
دون أن يكون في املــداوالت، يلزمه 
احلكم بنبش وإخالء القبور في اجلزء 
”كيرور  شركة  إلى  بيعه  ّمت  ــذي  اّل
لم  ــرار  الــق هــذا  أّن  إّال  أحزكوت“، 
حيفا  ـــاف  أوق متوّلي  ــى  إل يصل 
بذلك  أمر  أي  يسلم  لم  أّنه  وحّتى 

ًيا. وفق املتبع قانون
وأسهب احملامي دغش: عام 2015 عقدت احملكمة 
في الكريوت جلسة ّمت استدعاء متوّلي أوقاف حيفا 

حّتى  وإخالئها  القبور  نبش  بضرورة  وإعالمه  إليها 
استخدامها  من  أحزكوت)  (كيرور  ”املالك“  يتمّكن 
أو  بناء  اليهودّية  الّشريعة  وفق  ُمينع  حيث  جتارًيا، 
استعمال أراٍض قد تكون مقابر وفيها أموات. في 
اجللسة ُقمت بالّتوضيح أّن متولي أوقاف حيفا لم 
يحصل على األمر عام 2000 ولم يكن أصًال طرًفا 
في ذلك، عليه ّمت تأجيل املداوالت إلى تاريخ اليوم 
(1.5.16). حيث أقرّت احملكمة في حينه أّنه ُمينع 
الّدفن في املقبرة علًما أّنه ال يوجد دفن في  ا  ًي حال

املقبرة منذ عام 1948.
أّن  املوضوع  الغريب في  وأضاف احملامي دغش: من 
الذي  أّن اجلزء  تّدعي  الّدولة (دائرة أراضي إسرائيل) 

ّمت بيعه إلى شركة «كيرور أحزكوت» لم يدفن فيه 
أموات، عليه الّنقاش اليوم في املداوالت هي اثبات 
بيعه، حيث  ّمت  اّلذي  اجلزء  في  أموات  وجود شهداء 
كطرف  الّدولة  بإخراج  احملكمة  ذلك  إثر  على  قامت 
والّشركة  حيفا  متولي  فقط  وأبقت  احملكمة  في 
الّتجارية املذكورة، علًما أّن الّدولة في العام 2000 
الذي  األمر  القبور،  ونبش  اخالء  يطلب  أمرًا  أصدرت 

يؤّكد معرفتها بوجود قبور هناك.
vðu*«Ë ¡«bN ÒA�« w�U¼√ v�≈ t Òłu²�« ™™

اجلزء  بيع  مسار  أّن  واضح  دغش:  احملامي  ويوضح 
الحًقا  بإثباته  سنقوم  ما  وهذا  قانونّي،  غير  املذكور 
في املداوالت باالعتماد على أوراق من دائرة تسجيل 
األراضي، لكن األهم أّنه يتوجب علينا اليوم إثبات 
األمر  بيعه،  ّمت  اّلــذي  اجلزء  في  موتى  شهداء  وجود 
علّي  يتوّجب  وهنا  متاًما،  إبطالها  في  يساعد  اّلذي 
فيه  دفن  اّلــذي  اجلزء  هو  املذكور  اجلزء  أّن  الّتوضيح 
أناشد  وعليه  وآخرين،  القّسام  الّدين  عّز  الّشهيد 
له  من  حيفا،  معارك  شهداء  وأحفاد  أهالي  كاّفة 
أي معلومات عن أسماء شهداء أو موتى دفنوا في 
املقبرة، أن يتوّجه لنا حّتى نتمكن من إحصاء أسماء 

الّشهداء ومكان دفنهم في املقبرة.
ورًدا على سؤال إذا ما كان موضوع حتديد مكان دفن 
الّشهداء في املقبرة ُممكًنا، خاّصًة أّن احلديث يدور عن 
الّسنوات.  عشرات  قبل  دفنت  وموتى  شهداء  جثث 
في  مختّص  مع  املوضوع  بفحص  قمنا  دغش:  قال 
الّتشريح العدلّي، ويّتضح أّن إمكانّية حتديد أماكن 
أكثر  التحّقق  على  وسنعمل  ُممكنة،  الّشهداء  جثث 
في هذا املجال مع تقّدمنا في املداوالت، خاّصة وأّن 

مسألة الّتشريح بحاجة إلى مرجعّية دينّية,
العربّي  املجتمع  ــم  ودع اجلماهيرّي  االلتفاف  وعــن 
احلضور  دغش:  احملامي  قال  القّسام،  مقبرة  لقضّية 
صلب  في  املوضوع  أّن  يؤّكد  احملكمة  في  واملشاركة 
ّية. نحن بحاجة إلى حتشيد  اهتمام القيادات العرب
ّمما  أكثر  سياسّي  احملكمة  ــرار  ق أّن  فواضح  أكبر، 

املذكورة  الّشركة  فإّن  معلوماتي  ووفق  قضائّي،  هو 
ستتراجع عن العقد وًتلزم الدولة بتعويضات حال ّمت 
اّلذي ّمت شراؤه،  إثبات وجود شهداء موتى في اجلزء 
وعليه من مصلحة الّدولة في هذه احلالة العمل قدر 
ماثل  الّتحدي  وهذا  العكس،  اثبات  على  اإلمكان 
أمامنا، املناصرة والّضغط اجلماهيري قد يساهم في 

جتاوز هذا الّتحدي.
واختتم احملامي دغش قائًال: رغم ما ذكر، أنا متفائل، 
حّتى اآلن احلقائق في صاحلنا، هذا الصباح (يوم األحد) 
تلّقيت مكاملة من شخص أّدعى أّنه حفيد عّز الّدين 
القّسام، ويتابع موضوع احملكمة، وأمتّنى أن يقوم أهل 
بقّية الّشهداء واملوتى بالّتواصل معنا حّتى نتمّكن 

من عملّية اإلحصاء التي ذكرتها آنًفا. 
 ÏpK�Ë Ôn�Ë ÂU Ò�I�« …d³I�ò ∫vB�_« W ÒOFLł ™

™ åh�Uš Òw�öÝ≈
األوقـــاف  ــرعــايــة  ل ــصــى  األق وعــّمــمــت جمعّية  ــذا  ه
األخــيــر  ـــد  األح صبيحة  ــة،  ــّي ــالم اإلس ــات  ــّدس ــق وامل
01/05/16، بياًنا على وسائل اإلعالم، في أعقاب 
محاوالت فرض املُلكّية على مقبرة القّسام، جاء فيه:

«إّن احملاوالت املتكرّرة النتهاك األوقاف اإلسالمّية في 
البالد، وعلى رأسها سرقة املُلكّية على مقبرة القّسام 
الواقعة في بلدة الّشيخ (”نيشر“)، على مقربة من 
مدينة حيفا عن طريق اإلتيان بوثائق مزوّرة ومحاولة 
اإلسرائيلّية  الّشركات  بعض  قبل  من  ذلك  تثبيت 
مكانها،  سكنّية  مشاريع  إلقــامــة  تخّطط  التي 
آخر  سافر  اعتداء  لهو  االحتالل  محاكم  ومبساعدة 
على كرامة املسلمني جميًعا في هذه البالد، فمقبرة 
الهدف من  وإّن  للمسلمني  القّسام هي وقف خالص 
االعتداء على حرمة أموات ومقابر املسلمني هو محو 
كّل أثر ومعلم من معالم الوجود العربي واإلسالمي 

في هذه البالد.»
هذا وقد قام طاقم جمعّية األقصى برفقة الّنواب عن 
واملهندس  غنامي  مسعود  األستاذ  املشتركة،  القائمة 
الّسعدي  أسامة  واحملامي  يحيى  حاج  احلكيم  عبد 
الّداخل  قــادة  من  وبعض  جبارين  يوسف  والدكتور 
حيفا  ــاف  أوق ومتولي  املتابعة  وجلنة  الفلسطيني 
دعوة  بحثت  اّلتي  ”الكريوت“  محكمة  بشهود 
شركة «كيرور أحزكوت» اّلتي طالبت فيها احملكمة 
في  القبور  من  قسم  ــالء  وإخ بنبش  لها  بالّسماح 
دائرة  من  املقبرة  بشراء  قامت  أّنها  بإّدعاء  املقبرة، 

أراضي إسرائيل.
ويذكر أّن احملكمة قامت بتأجيل البت في القضية 
 ،22/11/2016 يوم  إلى  املقبرة  وجود  بخصوص 
وطلبت من األطراف املشاركة تزويدها بإثباتات ووثائق 
الوضع  بالّنسبة حلقيقة  كّل طرف  يّدعيه  ما  تثبت 
واحلالي في القسيمة في املقبرة، ووجود القبور فيها 

وتاريخ بنائها.
جمعّية  في  املشاريع  مدير   – عيسى  غــازي  وقــال 
االعتداء  بهذا  ترى  األقصى  جمعّية  «إّن  األقصى: 
ما  على  االستيالء  مسلسل  ضمن  خطيرة  محاولة 
وسنستمّر  البالد،  في  اإلسالمّية  األوقاف  من  تبّقى 
من  ونالحق  اإلسالمّية،  املقّدسات  عن  الــّدفــاع  في 

يحاول االعتداء عليها.“
العربّية»  ــوحــدة  («ال غنامي  مسعود  الّنائب  وعّلق 
إرث  هي  املقبرة  ”هذه  قائًال:  املشتركة)،  القائمة   -
اإلرث  وهذا  الِفَلسطينّي،  للّشعب  ووطنّي  تاريخّي 
لدولة  وال  إسرائيل  أراضي  لدائرة  ال  عنه  نتنازل  لن 

إسرائيل وال للّشركات الّتجارّية».
©“«dJÐ” l�u� sŽ nDKÐ®
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قام وفد من أبناء الكنائس الكاثوليكّية في حيفا، 
معايدة  بزيارة   ،(2/5/2016) املنصرم  االثنني  يوم 
عيد  ملناسبة  وذلك  حيفا،  في  األرثوذكسّية  للرعّية 
في  وكــان  الّشرقّية.  الّطوائف  لــدى  املجيد  الفصح 
وعلى  األرثوذكسّية،  الرعّية  من  أبناء  استقبالهم 
ورئيس  سمرا،  دميتريوس  األب  الرعّية  كاهن  رأسهم 
وأعضاء  ــوري،  خ يوسف  األرثوذكسّي  املّلي  املجلس 

املجلس ورئيس الهيئة الّتمثيلّية وأعضاء الهيئة. 
على  وشكروهم  الوفد  بأعضاء  املضيفون  رّحب  وقد 
واحملّبة،  والّتقارب  للّتواصل  الّداعية  الكرمية  لفتتهم 
االحتفال  موعد  توحيد  إعــادة  في  رغبتهم  وعلى 

باألعياد في مدينة حيفا.
وقال يوسف خوري: ”إّن املجلس املّلي وكاهن الرعّية 
ستواصل  حيفا،  في  برمتها  األرثوذكسّية  والّطائفة 
الطائفة األرثوذكسّية  املوّقعة بني  باالّتفاقّية  التزامها 
املجلس  ــيــس  ورئ الرعّية  بكاهن  ممّثلة  حيفا،  فــي 
الكاثوليك  الرّوم  لطائفة  الرّوحّية  الرئاسة  وبني  املّلي 
احليفاوّية، بشأن توحيد موعد االحتفال باألعياد. نعم 

الرّوحّية  الرئاسة  نقضت  وإن  حّتى  ملتزمني  سنبقى 
يعلو  أن  أمــل  على  االّتفاقّية،  هــذه  الكاثوليكّية 
إلى توحيد األعياد،  العودة  وتتّم  العقالني،  الّصوت 

ألّننا أهل وشعب واحد وكنيسة جامعة“.
الدكتور  ــوفــد  ال عضو  ــال  ق احلــديــث،  هــذا  على  رًدا 
بصفتهم  قِدموا  قد  الوفد  أعضاء  بــأّن  خــوري،  حامت 
الّشخصّية، حاملني للّطائفة األرثوذكسّية الكرمية في 
حيفا أربع رسائل: رسالة معايدة بأهّم حدث في تاريخ 
املسيحّية، ورسالة شكر وتقدير للّطائفة األرثوذكسّية 
توحيد  باتفاقّية  العملّي  التزامهم  على  حيفا  في 
التأييد  إعراب عن  باألعياد، ورسالة  االحتفال  موعد 
تطّلع  ورسالة  االتفاقّية،  لتلك  اجلــارف  اجلماهيرّي 
الرّعايا  بني  مرجوّة  وحدة  يشهد  قريب  مستقبل  إلى 
االلتزام  اجلميع  على  ًيا  متمّن املختلفة،  املسيحّية 

باّتفاقية توحيد موعد االحتفال باألعياد.
أّما عضو الوفد كايد عّبود، فقال إّنه من الّضروري أن 
تكون متابعة لهذا الّلقاء في املستقبل، كي تتحّقق 

الوحدة املنشودة.
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“UHOŠ” qÝ«d*
حتت رعاية الرّئيس الِفَلسطينّي محمود عّباس (أبو 
ّية،  ّية ودول مازن)، ومبشاركة أكثر من 83 دار نشر عرب
معرض  في  احليفاوّية  شيء“  ”كل  مكتبة  تشارك 
ِفَلسطني الّدولي للكتاب، واملمّتد ما بني 7-17 من 
 A2و A1 شهر أّيار اجلاري، حيث ُخّصص اجلناحان
احليفاوّية  ”كل شيء“  ملكتبة  املعرض  في  الرّئيسان 
بعد  وذلك  البيروتّية،  ّية  العرب الدراسات  ومؤّسسة 
ا وتصّدرهما العناوين، مؤّخرًا، إلصدارهما  ـً ّي تأّلقهما عامل
والّنكبة“  الهولوكست  كونشترو  ”مصائر:  ــة  رواي
حصدت  حيث  املدهون،  ربعي  الِفَلسطينّي  للكاتب 
عاملّية. ّية  عرب رواية  كأفضل  للرّواية  ”بوكر“  جائزة 

معرض  في  تشارك  شيء“  ”كل  مكتبة  أّن  ويذكر 
مؤّخرًا،  شاركت،  أن  بعد  للكتاب،  الّدولي  ِفَلسطني 
ّية في دبّي والّشارقة، وحظيت  في معارض كتب دول

بتغطية إعالمّية واسعة وبإقبال منقطع الّنظير.
وجاء في كلمة وزير الّثقافة الِفَلسطينّية، د. إيهاب 

إمياننا  من  ”إنطالًقا  املعرض:  كرّاسة  في  بسيسو، 
والفواصل  باحلواجز  محاصرتها  ميكن  ال  الثقافة  بأّن 
ميكن  ال  مجّنحة  أفكار  له  ــداع  اإلب وأّن  اإلسمنتّية، 
امتداد  الكتاب  وأّن  الضّيقة؛  بالفضاءات  اختصارها 
ملسيرة التحرّر والّنضال من أجل الكلمة القادرة على 
الّنسيان؛  من  ومستقبلها  وجذورها  وجودها  حماية 
هذا  للكتاب  العاشر  الّدولي  ِفَلسطني  معرِض  يأتي 
العام ليجّسد مشهًدا من مشاهد ِفَلسطني الّثقافّية 
وحالة من حاالت الّصمود القادرة على انتزاع احلّق في 

الوجود واملستقبل“...
اتنا اخلارجة من  ”إّننا من هنا، من أرضنا ووطننا ويومّي
للّنهوض  نؤّكد على سعينا املستمّر  املعاناة،  فصول 
نابضًة  بالدنا  تظّل  كي  الوطنّي،  الّثقافي  مبشهدنا 

باألمل واإلرادة.. وتظّل الثقافة مقاومة“.
وعلى مدار عشرة أّيام سيشمل املعرض فضاء احلرّية، 
صورًا وندوات ثقافّية وفنّية وعروَض أفالم إضافة إلى 

معرض الكتاب الّدولي.
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“UHOŠ” qÝ«d*
حتت رعاية الّشيخ محّمد بن راشد آل مكتوم (نائب 
دبي)،  الوزراء حاكم  رئيس مجلس  الّدولة،  رئيس 
املؤمتر  فّعالّيات  اخلميس،  أمس  مساء  انطلقت 
ّية املمتّدة من 4 إلى 7  الّدولي اخلامس لّلغة العرب
مشارك   2500 نحو  بحضور   ،2016 أّيار/مايو 
من 72 دولة، يناقشون 1167 بحًثا وورقة عمل 
 1230 خاللها  تتحّدث  وجلسة،  ندوة   172 في 
شخصّية عن مختلف القضايا واملوضوعات اّلتي 
الّتخّصصات  جميع  في  ّية  العرب بالّلغة  تتعّلق 

واملهن، ومن جميع القارّات.
وشهد اليوم األّول بداية الّندوات املتزامنة مع حفل 
لّلغة  راشــد  بن  محّمد  ”جائزة  وتسليم  االفتتاح 
اجلامعات  ”جهود  عن  رئيسّية  وجلسة  ّية“  العرب
فيها  ّية“، شاركت  العرب الّلغة  في خدمة  ّية  العرب
عرض  ــّم  ث ّية،  العرب اجلامعات  ــاء  رؤس من  نخبة 
حول  ودراســاتــهــم  أبحاثهم  والعلماء  الباحثون 

ّية. مختلف املوضوعات اّلتي تتعّلق بالّلغة العرب
 ÂuO�«  w�  „—UA¹  Í—u??š  n¹U½  Òw??�ö??Žù«  ™

™ W Ò�Uš WKš«b0 d9RLK� Y�U Ò¦�«
ممّثًال  خوري،  نايف  الزّميل  اإلعالمّي  ويشارك  هذا 
املؤمتر  في  مداخلة  ضمن  ”حيفا“  صحيفة  عن 
ّمت  حيث  ّية.  العرب لّلغة  واألكــبــر  الهام  ــّي  ــّدول ال

اختياره للمشاركة في هذا املؤمتر ضمن وفد خاّص 
وباحثني  إعالمّيني  يشمل  ِفَلسطني،  من  يشارك 
ّية. وستكون  وأكادميّيني واختصاصّيني بالّلغة العرب
”الّنص  ُعنوان  نايف خوري حتت  الزّميل  محاضرة 

املسرحّي بني لغة الكاتب ولغة الّشخصّيات“.
ومشاركة  املؤمتر  عن  أوفــى  بتفاصيل  سنوافيكم 

صحيفة ”حيفا“ في عدد قادم.
موسى  علي  الّدكتور  مع  خوري  نايف  (اإلعالمّي 

ّي لّلغة العربّية) -األمني العام للمجلس الّدول
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صدر للباحث  الفلسطيني د. محمود خليفة 
كتاًبا يحمل ُعنوان «اإلعالم الفلسطينّي الّنشأة 
والّتطوّر»، يقع في 628 صفحة، يتناول تاريخ 
اإلعالم الفلسطينّي، وهو مبثابة تأريخ للحركة 
اإلعالمّية في فلسطني منذ نشأة أّول صحيفة 

باكورة  أيًضا  وهو  عامني،  قبل  وحّتى   1876 عام 
عملّيات األرشفة لتدشني مكتبة أرشيفّية للباحثني

واملتخّصصني والّطلبة.
في  لإلعالم  كبيرة  أهمّية  هناك  إّن  الكاتب  ويقول 
هذه املرحلة؛ «ألّننا نخوض معركة سياسّية إعالمّية 
إلى حقوقنا،  للوصول  ثورة طويلة مع االحتالل  بعد 
وإّن مجمل الّصراع يرتكز على الوعي والرّواية، وهذا 
ما أشار له الكاتب االسرائيلّي إيالن بابه في كتاب 
(الّتطهير العرقي والفلسطينّيون املنسّيون). ولدينا 
ما  والّثقافّية  الّصحافّية  والعناوين  القامات  من 
قوّي  إرث  لدينا  حتّقق،  وما  أجنز  مبا  نفاخر  يجعلنا 
متطّلعني  حاضرنا  نبني  ونحن  إليه  نستند  وثابت 

إلى املستقبل». 
اّلذي صدر عن  كتابه،  الباحث خليفة في  يتحّدث 
املراحل  من  الكثير  عن  الفلسطينّية،  اإلعالم  وزارة 
مبا  وقضّيته،  الفلسطيني  الّشعب  بها  مــّر  التي 
الّسلطة  إنشاء  مع  املستقبل  على  اإلقبال  فيها 
اإلعالم  ودور   ،1994 عام  الفلسطينّية  الوطنّية 
ــن عـــدوان  ــة، ومـــا جـــرى بــعــدهــا م ــل ــرح ــي هـــذه امل ف

واستهداف إسرائيلي. 

الفلسطيني  حّق  من  «أّن  خليفة،  د.  ويرى 
ــــذي حــاول  ـــي ال ــخــه اإلعـــالم ــاري ــة ت ــاي ــم ح
األجيال  حق  ومن  وسرقته،  طمسه  االحتالل 
في  ــي  اإلعــالم اإلرث  ــون  ص الفلسطينّية 
من  ــأِت  ي لم  اإلرث  وهــذا  املختلفة،  مراحله 
فراغ، إّنه مسيرة وحراك متواصل، أّثر وتأّثر 
ّية،  والعرب احمللّية  والّثقافّية  الّصحافّية  احلالة  في 
وفي احلراك الوطني والقومي، يجب أن تعرفه وتطّلع 
تاريخي  سجل  وهو  الفلسطينّية،  األجيال  عليه 
«وكانت  بعضه،  حول  الرّوايات  اختلفت  وإن  مشرّف 
نسعى  أن  االعــالم  ــوزارة  ب ممّثلة  احلكومة  في  رؤيتنا 
قبل  بها  بدأنا  أرشيفّية  مؤّسسة  إطار  في  جلمعه 

نحو خمسة أعوام».
متواصلة،  بحثّية  محاولة  هو  احلقيقة  في  الكتاب 
عبر  وملسيرته،  مكوّناته  بكّل  شعب  لسيرة  توّثق 
الدور الذي لعبته الّصحافة واالعالم في كّل مرحلة. 
وهو وثيقة للّتاريخ ولألجيال الفلسطينّية وللّدارسني 

وللباحثني اإلعالمّيني، للتعّلم من أخطاء الّتاريخ. 
أن  إعالمّية  وثائق  لديه  من  كّل  خليفة  د.  ويناشد 
يزوّد وزارة اإلعالم الفلسطينّية بها أو بنسخ عنها، 
لصفحة  النوعّية  باإلضافة  املسيرة،  هذه  الستكمال 
«جنحنا  التي  الفلسطيني،  ــي  اإلعــالم ــف  ــي األرش
بعض  جمع  في  واملؤّسسات  لألفراد  تراكمي  بجهد 
وعناوين  الوثائقّية  واألفـــالم  والــصــور  الّصوتّيات 
الباحثني  متناول  فــي  ــي  وه الّتاريخّية،  صحفنا 

والّدارسني اليوم».
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األرثوذكسّية  العشرات  من  خّريجي الكلّية  شارك  
ونشطاء مرَكز ”مساواة“ في ندوة خاّصة حول  العربّية 
”تهديد احلرّيات الّثقافّية داخل مجتمعنا الِفَلسطينّي“. 

العنف  أعمال  أّن  وحّذر املشاركون في الّندوة من 
وانهيار القيم لهم عالقة في تهديد احلرّيات الّثقافّية 
الّندوة  في  شارك  خاّصة. وقد  النسائّية  عاّمة واحلرّية 
املمّثلة اإلعالمّية سناء لهب واملعّلم علي مواسي، وأدار 
افتتح  فرح، وقد  جعفر  ”مساواة“  َمركز  مدير  الّندوة 

الّندوة باسم نادي اخلّريجني د. أنور جّمال.
وشرحت املمّثلة سناء لهب حول ما تعّرضت له من 
مضايقات من قبل مجموعة من الّتكفيرّيني في منطقة 
عن  شرًحا  الغربّية. وقّدمت  باقة  في  الّناصرة والحًقا 
املسار القضائي اّلذي تديره ضّد هذه املجموعة. ومن 
املتوّقع أن تنطق محكمة الّصلح في حيفا في قرار احلكم.

وأشارت لهب إلى أّن مساًرا قضائًيا ُمماثًال قد بدأته 
تعّرضت  أن  بــعــد  الــقــاســمــي  ــة  ــّي ــادمي األك املــؤّســســة 
باقة  مدينة  فــي  الّتكفيرّيني  بعض  مــن  هجوم  إلــى 
األغلبية  صــمــت  أّن  مــن  لــهــب  الــغــربــّيــة. وحــــّذرت 
أطــيــاف  ــة  ــاّف ك عــلــى  الـــّدمـــار  وتــرهــيــبــهــا سيجلب 
والعراق. وسوريا  غــّزة  في  حــدث  مثلما  مجتمعنا، 
جهه من  وا ما  ملربي علي مواسي حول  ا وحتّدث 

مالحقة من قبل بعض الّتكفيرّيني، وعن املسار القضائي 
والّشعبي اّلذي أداره لوقف الّتهديد على حرّية الّتعبير 
وعلى الّثقافة العربّية والِفَلسطينّية. وأّكد على أهمّية 
واألحــزاب  العربّية  والبلدات  احمللّية  املجالس  وقوف 
احلرّيات  جانب  إلى  األهلّية  واجلمعّيات  الّسياسّية 

الّثقافّية، مؤّكًدا أّن شعًبا يطالب بحرّيته من مؤّسسات 
الّدولة يجب أن يرفض قمع حرّية اآلخرين بحجج ال متّت 
للّدين أو للمنطق بصلة. وأّكد على أهمّية احلوار داخل 
مجتمعنا، وعلى جلم محاوالت كبت احلرّيات الّسياسّية 
والّثقافّية واالجتماعّية وتهميش الّنساء من احلّيز العام.

خرّيجي  وشارك في احلوار عدد من املرّبني واملهنّيني 
الكلّية األرثوذكسّية، واّلتي درس فيها آالف الّطالب 
والسياسّية.  الفكرّية  ومشاربهم  طوائفهم  تنّوع  على 
وأجمع احلضور على محاوالت تّيارات سلفّية تكفيرّية 
والّثقافّية،  االجتماعّية  احلياة  مظاهر  على  الّتضييق 
فنّية  عـــروض  إلــغــاء  فــي  جنحت  ضغوًطا  فتمارس 
بسبب  عمله  من  مــدّرس  طرد  إلى  وصــوًال  ورياضّية، 
ـًا“! عرضه أمام الّتالميذ فيلم ”عمر“ اعتبروه ”إباحّي

في  واعتذرت العّداَءة حنني راضي عن مشاركتها 
وصّرحت  لصديقة.  فجائّية  وفــاة  حالة  بسبب  الّندوة 

الّطيرة  بلدّية  ملعب  في  سابقة  مقابلة صحافّية  خالل 
«أخاف أن أركض في شوارع مدينتي، مع إّنني أركض 

في شوارع مدن املاراثون».
لهما  تعّرضت  حتريض  وحملة  اعتداء  عن  وتتحّدث 
في الّسنة املاضي بسبب تنظيمها ماراثون في البلدة. 
وقالت ملراسلة وكالة «فرانس برس»، ماجدة البطش، 
العام املاضي  الّندوة، «خّططنا وجّهزنا  واّلتي حضرت 
إلقامة ماراثون في مدينتي، وأعلّنا عن موعد املاراثون 
ونشرنا امللصقات، وعندما خرجنا إلى الّشارع لتجربة 
املسار، كان هناك شّبان ملتحون بدأوا بشتمنا، وقام 

أحد املشايخ املتطّرفني بالّتحريض علينا».
عبر  تهديدات  تلّقيت  نفسها،  الليلة  «في  وتضيف 
الهاتف وشتائم بحّجة أن املاراثون ضّد الّدين ويخدش 
احلياء. وفي الساعة الواحدة صباًحا، أطلق الّرصاص 

على منزلي وعلى سّيارتي».

هذا  تلت  تشهير وإســـاءات»،  «حملة  عن  وتتحّدث 
ثّم  كثيًرا،  خفت  البداية  «فــي  مضيفًة  االعــتــداء، 
االستمرار  جأشي وأردت  على رباطة  عدت وحافظت 
باملاراثون». لكن عدد النساء املُشاركات في املاراثون 
انخفض من ثمانني إلى عشرين، ثّم ألغي املاراثون متاًما.

حازت  وحنني راضي عّداءة محترفة وأم ألربعة أوالد، 
أبيب، وشاركت  تل  ماراثون  في  الّثالثة  املرتبة  على 
في ماراثون باريس في األّول من نيسان/ابريل، فحّلت 
بني  والّثانية  العرب،  والعّداءات  العّدائني  بني  األولى 

املشاركني من إسرائيل.
وتعمل حنني على تدريب فتيات على اجلري، وتركض 
معهّن ثالث مّرات في األسبوع مساًء في ساحات امللعب 
البلدي، بعد خلّوه من الرجال. وتقول حنني إّن الّشرطة 
اإلسرائيلّية حّققت مع رجل الّدين احملّرض، لكّنها ما 
لبثت أن ”أقفلت امللف من دون القبض على أحد“.
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åUHOŠò qÝ«d*
في  الِفَلسطينّي  العربي  شعبنا  وعلى  علينا،  حتلُّ 
أحرار  وعلى  قاطبة،  ّية  العرب األُّمة  وعلى  مكان،  كّل 
الّسنوّية  الّذكرى  أّيار،  اخلامس عشر من  يوم  العالم، 
ّي الِفَلسطينّي،  الّثامنة والّستني لنكبة الّشعب العرب

وِفًقا للّتقومي الِفَلسطينّي والعربّي والّدولي..
ورغم أّن تسمية الّنكبة لم حتِمل كّل املعاني واملآسي 
عام  الِفَلسطينّي  بالّشعب  َحلَّت  التي  احلقيقّية، 
1948، وما قبله وما بعده، إّال أّنها ما زالت ُجرًحا 

َدميًما ونازًفا حّتى يومنا هذا.
فقد تعرّض الّشعب الِفَلسطينّي، خالل الّنكبة، إلى 
تطهير  وإلى عملّية  مجازر وقتل وتهجير جماعّي، 
ِصهيونّية  ـــوّات  وق مجموعات  ــدي  أي على  ــّي،  عــرق
إسرائيلّية، أدَّت إلى ترحيل معظم أبناء هذا الّشعب 
وُمصاَدرة  ووطنه،  أرضه  على  واالستيالء  وطنه،  من 

تاريخه وِجغرافّيته..
وما زالت الّنكبة ُتعتَبر، وبحّق، من أخطر اجلرائم اّلتي 
ارتكبت بحّق اإلنسانّية، خالل العقود األخيرة، شهد 

العالم عليها وما زال ُيشاِهد ويشهد..!؟
س  وعليه، فقد كانت الّنكبة، وما زالت، احلدث املُؤِسّ
اّلذي  الِفَلسطينّي،  وللّشعب  الِفَلسطينّية  للقضّية 
حتوَّل مبعظمه إلى الجئ خارج الوطن وداخله، كما أّن 
الّنكبة، التي بدأت ما قبل عام 1948 وخالله، لم 
هذا،  يومنا  إلى  ُمتواصلة  زالت  وما  عملًيا،  تتوّقف 

إلى جانب إسقاطاتها اّلتي تتراَءى أمام أعيننا..
ــعــام، في ظروف  ال هــذا  ــرى،  ــذك ال ــّل علينا هــذه  وحت
وميّر  الِفَلسطينّية  القضّية  بها  متّر  َمصيرّية  ومخاطر 
كان  عّما  خطورة  تقّل  ال  الِفَلسطينّي،  الّشعب  بها 

ُقبيل الّنكبة..
فإذا كانت الّنكبة مبثابة تراجيديا وجودّية على الّشعب 
لها  سياسّية  بنكبة  اليوم  ميّر  فإّنه  الِفَلسطينّي، 
إسقاطات على وجوده وبقائه وتطوّره في وطنه، إذا لم 
يجِر تدارُك األمر وإدارة هذا الّصراع مبستوى الّتحّديات 
احلقيقّية، التي ال حتتِمل الَعبث، ال سّيما بعد سقوط 

جميع احملاوالت واملشاريع إلجراء ”تسوية سلمّية“ بني 
الّشعبني في البالد، جرّاء مواقف وإجراءات وسياسات 
الّشعب  تهجير  مواصلة  من  اإلسرائيلّية،  سة  املُؤسَّ
والّتهويد  االستيطان  َمشاريع  ومواصلة  الِفَلسطينّي، 

والعدوان عليه، في جميع أماكن تواجده في وطنه..
ِفَلسطني  نكبة  ذكرى  (مايو)  أّيار  من  اخلامس عشر 
التي أملّت بنا في عام 1948، ومتّثلت في جناح احلركة 
هيونّية - بدعم من االحتالل/االنتداب البريطانّي  الصِّ
- في الّسيطرة بقوّة الّسالح على القسم األكبر من 
هذان  وترافق  إسرائيل.  دولــة  قيام  وإعــالن  ِفَلسطني 
األمران مع طرد وتهجير الِفَلسطينّيني من مئات املدن 
دولة  من  ُجزًءا  ومزارعها  أمالكها  غدت  اّلتي  والقرى 

إسرائيل اجلديدة.
عسكرّي  تدّخل  رافقها  اّلتي   - األحداث  تلك  وخالل 
عربّي ضّد االحتالل اليهودّي لِفَلسطني - لقي عشرة 
سلسلة  في  مصرعهم،  األقّل  على  ِفَلسطينّي  آالف 
مجهوًال.  منها  جزء  زال  ما  قتل  وعملّيات  مجازر 
وأصيب ثالثة أضعاف هذا الرّقم بجروح، وُهّجر 60% 

من سّكان ِفَلسطني (أي نحو 700 ألف).
ِفَلسطني هي نكبة احتالل املقّدسات، وفصل  فنكبة 
ــرى من  ــدن والــق ــي امل ــرد أهــال ــه وط الّشعب عــن أرض
ديارهم عام 1948. وفصول الّنكبة بدأت حني خانت 
بريطانيا وعودها للعرب مبنح االستقالل لبالدهم بعد 
وزير  لسان  على  وأصــدرت  العثمانّي.  احلكم  إنهاء 
خارجّيتها ”وعد بلفور“ في 2 تشرين الّثاني/نوفمبر 
إنشاء وطن  إلى  العطف“  بعني  ”ينظر  اّلذي   1917

قومّي لليهود في ِفَلسطني.
وخالل 28 عاًما من حكم االنتداب البريطانّي، سّنت 
سّهلت  التي  اإلجــراءات  واّتخذت  القوانني  بريطانيا 
 ..1948 عام  دولــًة  أصبح  حّتى  الوطن،  هذا  إنشاء 
االحتالل/االنتداب  بِفَلسطني خالل  اليهود  عدد  وكان 
سّكان  مجموع  من   9% (أي  ألًفا   56 البريطانّي 

ِفَلسطني)، غالبّيتهم من رعايا الّدول األجنبّية.
أصبح  حّتى   1948 عــام  االنــتــداب  انتهى  أن  ومــا 

الّظاهرة  الهجرة  نتيجة  يهودّي  آالف   605 عددهم 
معارضة  رغم  بريطانيا،  بها  سمحت  التي  واخلفّية 
ثورة  وأهّمها  وثوراتهم،  ومقاومتهم  ِفَلسطني  أهالي 
من   30% ميّثلون  اليهود  أصبح  وهــكــذا   .1936
َمليوني  حوالي  عددهم  بلغ  اّلذين  ِفَلسطني  سّكان 

نسمة عام الّنكبة.
الّنكبة  الّصعيد اإلنسانّي فقد خّلفت هذه  أّما على 
ــردوا من أكثر من  ُط وراَءهــا حوالي 900 ألف الجئ 
في  املتبّقي  اجلنوب  إلى  نزحوا  وقرية،  مدينة   450
بالّضفة  يعرف  أصبح  فيما  الّشرق،  وإلى  غزّة  قطاع 

مال نحو سوريا ولبنان. الِفَلسطينّية، وإلى الشِّ
منازلهم  ِفَلسطينّي  ألف   700 عن  يزيد  ما  وفقد 
ومدنهم  وبلداتهم  وأعمالهم  ومزارعهم  وممتلكاتهم 
حيث أجبرتهم امليليشيات اليهودّية وجيش االحتالل 
اإلسرائيلّي – الحًقا - على الرّحيل لهدف إقامة دولة 
ذات أغلبّية يهودية في ِفَلسطني. ثّم عمدت إسرائيل 
الِفَلسطينّيني  منازل  إلى  بسرعة  اليهود  نقل  إلى 

اّلذين ّمت تهجيرهم.
الّالجئني  ــة  أزم ظهور  ــى  إل األليم  احلــدث  هــذا  وأّدى 
الِفَلسطينّي  الّشعب  ُثلثا  بات  حيث  الِفَلسطينّيني 
الّتقديرات  وتشير  املنفى.  في   - زال  وما   – ُمشرًّدا 
إلى أّن نحو %50 منهم ّمت ترحيلهم بفعل االعتداء 
اضطّر  عليهم، في حني  املباشر  اليهودّي  العسكرّي 
البشعة  املجازر  أنباء  انتشار  بفعل  للرّحيل  اآلخرون 
القرى  في  اليهودّية  امليليشيات  ارتكبتها  اّلتي 
وغيرهما  وطنطورة،  ياسني  دير  مثل:  الِفَلسطينّية، 

الكثير.  
والّتطهير  الّتهجير  عملّية  إلى  اليهود  القادة  ونظر 
العرقي بوصفها خطوة ضرورّية لتأسيس دولة إسرائيل، 
العسكرّية  الّصدامات  إلى  احلاجة  عن  حتّدثوا  حيث 
لتغيير  الِفَلسطينّيني  من  ممكن  قدر  أكبر  لترحيل 

الواقع اجلغرافّي واالجتماعّي على أرض الواقع!
الِفَلسطينّية  والبلدات  القرى  من  املئات  تدمير  فتّم 
ّية بإخالء أكثر من 450  حيث قامت القوّات الّصهيون

تدميرًا  معظمها  تدمير  ّمت  ِفَلسطينّية  وقرية  بلدة 
ا واالستيالء على األراضي واملمتلكات. ثّم قامت  ـً تاّم
احلكومة اإلسرائيلّية اجلديدة بعد إعالًن قيام إسرائيل 
مبصادرة أراضي الّالجئني وممتلكاتهم، بغّض الّنظر عن 

حّق الِفَلسطينّيني أو رغبتهم في العودة إليها.
وظّل قسم من الّشعب الفلسطيني، رُغم تهجير معظم 
الِفَلسطينّيني، مواطنني في دولة إسرائيل، خاضعني 
 .1966 عام  حّتى  اإلسرائيلّي  العسكرّي  للحكم 
 20% من  أزيد  الّداخل،  ِفَلسطينّيو  يشّكل  واليوم 
بقليل من سّكان إسرائيل. وشرّعت إسرائيل العديد 
على  اليهود  تفضيل  على  تنص  اّلتي  القوانني  من 
ُقرابة ربع فلسطينّيي  زال  اليهود. ولألسف ما  غير 
ا، ال يستطيعون العودة إلى  ـً ّي إسرائيل ُمهّجرين داخل
املنازل واألراضي التي ُسلبت منهم، وبعيدة عنهم ُبعد 

أميال معدودة!  
ِفَلسطني،  خارج  الِفَلسطينّيني  الّالجئني  عدد  ويبلغ 
الجئ  مليون   5 نحو  املّتحدة  األمم  لــدى  املسّجلني 
وأزيد. فيما تشير الّتقديرات إلى وجود نحو مليون 
يشّكل  وهكذا  مسّجل.  غير  الجئ  املليون  ونصف 
يزال  ما  اّلذي  الِفَلسطينّي  الّشعب  أغلبّية  الّالجئون 
جزؤه صامًدا، وسيبقى صامًدا، في أرضه ووطنه ينتظر 

عودة أهله.
والّتهجير  الّطرد  عملّيات  تتواصل  اليوم،  وحّتى 
املتعاقبة  إسرائيل  حكومات  متارسها  اّلتي  القسرّي 
وتدمير  هــدم  خــالل  من  الِفَلسطينّي  الّشعب  بحّق 
والّداخل  الِفَلسطينّية  والّضفة  القدس  في  البيوت 
اخلناق  تضييق  واستمرار  وضّمها  األراضي  ومصادرة 

على الّشعب الِفَلسطينّي.
أربعة  مع  مقتضب  حديث  لنا  كــان  ــرى  الــّذك ولهذه 
شباب وشاّبات في مقتبل العمر، ناشطات وناشطني، 
فّعاالٍت وفّعالني في حركة شباب حيفا، حول معنى 
الّنكبة بالّنسبة لهم، وتأثيرها على حياتهم اليومّية 

في مدينة الّتعايش الواهم حيفا.

 v?? K??Ž U???Î ???? ÒO???�u???¹ W???³???J??? ÒM???�« g??O??F??½ ∫W???L???F???Þ ™
™ l�«u�« ÷—√

قال الّشاب أمير طعمة لصحيفة «حيفا»: إّن الّنكبة 
الوطنّية  ُهوّيتنا  بناء  في  ساهم  حدث  أكبر  كانت 

كِفَلسطينّيني، وخاّصًة 
في مدينة حيفا. نحن 
غالبّية  أّن  اليوم  نرى 
ــات  ــاب ــّش ــاب وال ــب ــّش ال
ــفــا  ــي ـــنـــة ح ــــي مـــدي ف
الّنكبة،  معنى  َيعون 
ما  عواقبها  إّن  حيث 
تؤّثر،  وستبقى  ــت  زال

بل تداعياتها آخذة في االزدياد مبناٍح عّدة، سنة بعد 
أخرى.

وأَضاف: وهنا يأتي دورنا كحركة شباب حيفا، حركة 
واٍع،  واحــد  إطــار  في  احليفاوّي  الّشباب  جيل  جتمع 
متفّهم وقادٍر على حتديد ُهوّيته في هذه املدينة. لذلك 
األخيرة،  حيفا  حيفا/سقوط  نكبة  ذكرى  أحداث  في 
ومشاركة  حيفا،  في  ّية  العرب املــدارس  ــول  دخ قرّرنا 
اتها املاضية  طّالبها بفّعالّيات عن نكبة حيفا وتداعّي
الوقفات  من  عدًدا  أقمنا  كما  واملستقبلّية.  ّية  واآلن

ّية. الّتذكارّية في حارات عّدة من مدينة حيفا العرب
الّنكبة  ننسى  أن  ميكننا  كيف  قائًال:  طعمة  واختتم 

ونحن نعيشها بشكل يومّي على أرض الواقع.

°W� JM �«   Òd L � � �Ë ÆÆ
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إّنها  ”حيفا“  لصحيفة  فقالت  الّصلح  هــدى  ــا  أّم
ــى  ـــت إل ـــرّف ـــع ــت وت ــع ــم س
مصطلح الّنكبة منذ نعومة 
أظفارها من األهل، ومن ثّم 
في املدرسة. مؤّكدًة أّن حدث 
الّنكبة غّير مصير أجدادنا 
في  األساس  حّقهم  وسَلبهم 
وطنهم  في  بكرامة  العيش 
باحلرّية  والّتمّتع  وأرضهم، 
كأّي إنسان في هذا الوجود. 

إّنه حدث تاريخّي مفصلّي لشعبنا، غّير مصيره.
احلقيقّي  املعنى  َنعي  بدأنا  كبرنا  عندما  وأضافت: 
حيث  فقط،  والّتاريخّي  املعنوّي  املعنى  ال  للّنكبة، 
نعيش تفاصيلها يوًما بيوم. نواجه الّنكبة في أسماء 
جغرافّيتنا،  تأطير  االجتماعّية،  مشاكلنا  شوارعنا، 
مناهج مدارسنا، عنصرّية دولتنا، وعدم االنتماء لفكر 

وسياسة االحتالل.
للّنكبة  واختتمت قائلة: بدأنا نفهم املعنى احلقيقّي 
بــل واقــع  ــدث أليم مـــاٍض،  ــهــا ليست مــجــرّد ح وأّن
في  ويؤّثر  ا  ـً يومّي نعيشه  عاًما   68 منذ  معيشّي 

أجيالنا.
™ WÒOMÞËË WÒO½U�½≈ …UÝQ� ∫—uBM� ™

تعتبر  ”حيفا“:  لصحيفة  فقال  منصور  عدي  أّما 
ــة مـــن أصــعــب  ــب ــك ــّن ال
ــة  ــّي املـــآســـي اإلنــســان
والوطنّية، حيث شهدت 
أعنف عملّيات تطهير 
الّتاريخ؛  شهدها  عرقّي 
إّال أّن تأثير الّنكبة في 
منعطًفا  ــذ  أخ حياتي 
فالّنكبة  ــًضــا.  أي آخــر، 

بالّنسبة لي تعني تدّخًال في كاّفة العوامل احلياتّية 

اتها التي  ا، فتداعّي ّيً اّلتي حتيط بي كوني ِفَلسطين
لم تنتِه يوًما أّثرت وما زالت تؤّثر على حياتي وحياة 

أبناء شعبنا. 
طائلة  نِعش حتت  لم  عموًما،  الّنكبة  لوال  وأَضــاف: 
حكم ينبذنا ألّننا عرب، أو مينعنا من احلصول على 
يحصل  اّلتي  والعمل،  الّتعليم  في  ذاتها،  الفرص 
عليها اآلخر؛ أو يحّد من حرّياتنا ويدرّجنا وفق سياسة 
إلى  أنتمي  لكنت  الّنكبة  لوال  مساوية.  ال  طبقّية 
علم آخر يرفرف في شوارعنا وميثلنا. لوال الّنكبة لكان 
الّسهل علينا أن نعرّف عن أنفسنا أم وهوّيتنا  من 

كأّي إنسان آخر في هذا العالم. 
أحدث  مصيرّي  حدث  هي  الّنكبة  إّن  قائًال:  واختتم 
خلًال في الّتطوّر الّطبيعّي لشعبنا كاّفًة، ولنا كأفراد 

خاّصًة في ِفَلسطني.
™ °…ÒdL²�*« W³JÒM�« Ác¼ b{ q{UMMÝ ∫Ídðuð ™

ـــري فــقــالــت  ـــوت ــا ت ــم ــــا س أّم
لصحيفة ”حيفا“: إّن الّنكبة 
عابر  حـــدث  ــرّد  ــج م ليست 
وانتهى!   1948 عــام  حصل 
مــســتــمــّر عاشه  ـــدث  ح إّمنــــا 
نعيشه  أجدادنا وآباؤنا ونحن 

اليوم.
كاّفة  ُسلبت  لقد  وأضــافــت: 
ـــة مــن  ـــّي ـــان ـــس ــــوق اإلن احلــــق

الِفَلسطينّيني، ُدّمرت بيوتهم، ُسلبت أراضيهم، ُهّجر 
أهلهم، وُحرموا احلياة واألمل! هذه الّدولة ماضية في 
الّسياسة  لهذه  نرضخ  لن  ُهوّيتنا.  ومحو  تهميشنا 

وسنتصّدى لها وللعنصرّية وسنبقى صامدين.
ــى غسل  ـــة عــل ـــّدول ــة: تــعــمــل ال ــل ــائ ــت ق ــم ــت واخــت
حاراتنا  وتهميش  ُهوّيتنا،  وطمس  بعضنا  ــاغ  دم
تاريخنا  تــدريــس  ومنع  وتاريخنا،  بيوتنا  وإهــمــال 
وضّد  الّسياسة  هذه  ضّد  نناضل  سنبقى  ونكبتنا! 

الّنكبة املستمرة!

åUHOŠò qÝ«d*
اإلسراء  ذكرى  احلاج»  الرّحمن  «عبد  مدرسة  أحيت 
اإلسالمي،  الّتاريخ  في  اخلالدة   الّذكرى  واملعراج، 
ودينّية،  تربوّية  صفّية  فّعاليات  مترير  ّمت  وقــد 
الّدنيا،  للّصفوف  عمل  ــات  ورش عمل،   ملّفات 
دينّية  ومسابقات  الّذكرى،  عن  موّثقة  أفالم  عرض 
املستفادة  والعبر  ــّدروس  ال حول  مواضيعها  تــدور 
وجدان  ُتثري  واملعراج   ــراء  اإلس معجزة  أحــداث  من 

وأذهان الّطالّب. 
وقد ّمت تتويج هذا اليوم باحتفال غني أضفى جوًا 

من البهجة والّسرور في نفوس الّطالب. 
عوّاد  محّمد  األستاذ  املدرسة  مدير  أشاد  وقد  هذا 
من  تخّلله  ومــا  االحتفال  هــذا  في  ــّدم  ق ما  بكّل 
فّعالّيات تربوّية ناجحة. وأّكد حرص املدرسة على 
إحياء املناسبات الّدينّية واالحتفال بها والعمل على 

غرس القيم واألمناط الّسلوكّية املنبثقة عنها .
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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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’Uš qÝ«d*

الّثالثاء  يوم  االجتماعي،  الّتطوير  جمعّية  عقدت 
ورشة  ضمن  واالختتامّي  العاشر  لقاَءها  املنصرم، 
ضمان حقوق الّسكن، حضره أربعون ناشًطا وناشطة 
ّية املختلفة من مشاركي الّدورة. وقد  من األحياء العرب
تضّمن البرنامج ثالث فقرات، األولى منها محاضرة 
قرطام  أشرف  البشرّية  الّتنمية  في  للمدرّب  شائقة 
والّضغط  للحشد  وأدوات  «استراتيجّيات  بُعنوان 
«منتدى  انتخاب  فقرة  تلتها  الّشعبّية»،  للمناصرة 
سكن» من مشاركي الّدورة، وانتهى البرنامج بتوزيع 

الّشهادات وكرّاسات توثيقّية على املشاركني.
جمعّية  في  املــشــروع  مــرّكــزة  ويّسرته  الّلقاء  أدارت 
الّتطوير االجتماعّي، خلود فوراني - سرّية، فاستهّلت 
عن  ُمعّبرة  باملشاركني،  والّترحيب  بالّتأهيل  الكالم 
الّناشطني املشتركني  تقديرها اللتزام ومواظبة وتعاون 
بالورشة، ومثّمنة الّثقة التي منحوها للقائمني على 
املشروع. وقد نوّهت إلى أّن العمل  لم ينتِه بعد، وإّمنا 
آلّيات  من  منها  املشاركون  حمله  مبا  الورشة  انتهاء 
وأدوات منهجّية، ما هو إّال بداية املسيرة على أرض 
املشاركني،  من  انتخابه  سيتّم  منتدى  مع  الواقع، 
واّلذي سيشّكل نواَة عمل و»لوبي»/جماعًة ضاغطًة، 
املؤّسسة  أمام  املشروع  مرّكزي  بالّتنسيق مع  يعمالن 

الرّسمّية خالل الّسنتني القادمتني.
قرطام،  أشــرف  البشرّية،  التنمية  ــدرّب  م قــّدم  كما 
وأدوات  ”استراتيجّيات  بُعنوان  شائقة  محاضرًة 
للحشد والّضغط للمناصرة الّشعبّية» التي ابتدأها 
معايا»  «اِحلم  بُعنوان  ألغنّية  مصوّر  فيديو  بعرض 

من  سعت  لشخصّيات  تلفزيونّية  ملقابالت  وعرض 
وكانوا  واجتماعّية،  ّية  إنسان رسالة  أو  قضّية  أجل 
وأشار  العربي.  العالم  في  والّتغيير  للّثورة  الّشرارة 
كّل شخص  لدى  «رسالة»  وجود  أهمّية  على  قرطام 
باالكتفاء، حيث  والّشعور  الّسعادة  أجل حتقيق  من 
أّكد على ضرورة أن نبحث عن معنى للحياة، فحني 
يجد اإلنسان أو املؤّسسة أو املجتمع معنى لوجوده 
تطرّق  كما  معنى.  له  واحلياة  للسعادة  فستكون 
موضًحا  الرّؤية،  أو  والهدف  الرّسالة  إلى  كالمه  في 
الفرق بينهما. حيث الرّسالة التي يحملها اإلنسان 
في مسيرة حياته أو املؤّسسة خالل عملها أهم من 
عّدة  أمثلًة  وأعطى  لتحقيقه!  تسعى  اّلذي  الهدف 
ملؤّسسات صاحبة رسالة تؤّديها وتقّدمها للمجتمع، 

واّلتي ُكتب لها الّنجاح واالستدامة أكثر من مؤسسة 
الرّسالة  أّن  أي  خاّصة،  رسالة  دون  فقط  أهداف  ذات 

يجب أن تفوق األهداف.
كما حتّدث قرطام عن إميانه بعدم وجود «ُصدف» في 
وليدة  هي  والّتطوّرات  حولنا  يحصل  ما  كّل  احلياة، 
أحداث  بحكم  منها،  معّني  تسلسل  أو  عّدة  عوامل 
وقرارات وأشخاص. ووّضح فكرته هذه من خالل مثال 
واّلتي  سنوات  خمس  قبل  مصر  في  األحداث  تناول 
شخصّيات  وتداخل  أحداث  لتسلسل  نتيجة  كانت 
بشكل علنّي في بعض األحيان ومن وراء الكواليس 

في أحيان أخرى. 

الّنشاط  في  الرّسالة  حمل  أهمّية  إلى  قرطام  ــوّه  ون
والّناشطني  الفاعلة  املؤّسسات  ليعطي  املجتمعّي، 

اجلماهيرّيني القوّة والّطاقة إلحراز الّتغيير املنشود. 
كانت بعدها مداخلة للمحامي مئير ياروم، من جمعّية 
العدل في الّتوزيع، اّلذي قّدم شرًحا عن األهداف التي 
مجموعة  من  سكنّي»  «منتدى  إقامة  وراء  ما  تقف 
عمل  طبيعة  الورشة،  في  شاركت  التي  الّناشطني 
املنتدى اّلذي سيتّم انتخابه، استراتيجّيات وأنشطة 
ومن  القادمتني،  الّسنتني  خالل  تنفيذها  املتوّقع  من 
خالل دعم وتوجيه مهنّي من قبل اجلمعّيات الّثالث 
القّيمة على هذا املشروع: جمعّية العدل في الّتوزيع، 
في  ّية  القانون والعيادة  االجتماعّي  الّتطوير  جمعّية 
جامعة حيفا. كما دعا املشاركني اّلذين يرون أنفسهم 

وانبثق  الّناشطني،  من  إقباًال  فالقى  للترّشح..  أهًال 
والّتوافق  باالّتفاق  سكنّي»  «منتدى  املجموعة  من 
حجلة  يضّم:  واّلذي  الّسكن  مشروع  مسيرة  ليتابع 
حايك، فاتن حصري، مها بّالن، أديبة بقاعي، مرمي 
محاميد،  خالد  بدير،  ياسمني  ناصر،  لبنى  الفايد، 
سامر زريق، نبيل سّمور، راوية عاقلة - بربارة، روجيه 
غــرزوزي،  ليزا  عّباس،  خيرّية  عبُده،  هشام  ضاهر، 

إيفيت شحادة، أسد ورور وسامي مرجّية. 
الّتطوير  جمعّية  ــي  ف املــشــروع  ــرة  ملــدي كلمة  ــي  وف
في  هّمام،   – اغبارّية  جمانة  احملامية  االجتماعي، 
اجلمعّية  مدير  وباسم  باسمها  شكرت  الّلقاء،  نهاية 

املشاركني على حّب  اغبارّية  حسني 
والّنشاط  العطاء  أجل  من  الّتعّلم 
القول  على  ــدة  ــؤّك م اجلماهيري، 
للّناس».  أنفعهم  ــاس  ــّن ال «خير 
ضمًنا،  مفهومة  غير  رسالة  وهي 
بالتطوّع  ـــان  اإلمي تتطّلب  ــي  ــت واّل
ــدت  أّك ــد  وق والّتغيير.  والــعــمــل 
احملامية اغبارّية - همام على أّن 
سيكون  وأعضائه  املنتدى  عمل 
بالّتعاون  القادمتني  الّسنتني  في 
القّيمة  ــالث  ــّث ال ــات  اجلــمــعــّي مــع 
واّلذين سيقّدمون االستشارة  عليه 
اِملهنّية  باألدوات  وتزويدهم  الّدائمة 

متّنت  كما  واملرافعة.  القانوني  املجال  في  املُتاحة 
اّلذي تشّكل قبل بضع  ألعضاء «املنتدى الّسكني» 
دقائق العمل الّناجح والّناجع من أجل حتسني أوضاع 
نقف  «عسانا  حيفا  في  العربي  للمجتمع  الّسكن 
احلقل  في  املنتدى  إجنــازات  ونستعرض  سنتني  بعد 
وعلى أرض الواقع في األحياء القدمية واملكتّظة، اّلتي 

يسكنها العرب في املدينة. 
كما شكرت احملامية جمانة اغبارّية – هّمام، مرّكزة 
املشروع خلود فوراني - سرّية على تنظيمها برنامج 
الورشة وعملها الّدؤوب والّتواصل الّدائم مع مشاركي 
الورشة  بنجاح  أثمر  اّلذي  األمر  واحملاضرين،  الــّدورة 
اّلذين  احملاضرين  شكرت  كما  ومضموًنا.  تنظيًما 
تناولت  التي  واملتنوّعة  اِملهنّية  مبداخالتهم  ساهموا 

مضامني  ــرى  أث اّلـــذي  ــر  األم تخّصصهم،  مواضيع 
الورشة. 
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وفي تعقيب ملدير اجلمعّية األستاذ حسني اغبارّية، 
قال: «بدايًة أوّد أن أعّبر عن جزيل شكري وتقديري 
لكّل َمن بادر وشارك وخّطط وعمل إلخراج فكرة هذا 
املشروع إلى حّيز الّتنفيذ. من جهة أخرى أوّد أن اعتذر 
الّصحّية  الّشخصّية  ظروفي  لسبب  متّكني،  لعدم 
الّنشطاء  مع  والّتواجد  الفّعالة  املشاركة  من  القاهرة، 
على  جميًعا  والغّيورين  واألعضاء 
يحاولون  اّلذين  مجتمعنا،  مصلحة 
ــى شــّط األمــان  ــا الــوصــول به إل دوًم
الّتحّديات  واحلياة الكرمية، رغم كّل 

الوجودّية التي نواجهها.» 
الّسكن هو هدف  «قضّية وموضوع 
الّتطوير  جمعّية  في  عليه  عملنا 
االجتماعّي على مدار ثالثة عقود، 
االستماع  وبعد  بصراحة،  ونقولها 
الّنخبة  من  واملداخالت  للمحاضرات 
باألمس،  اليوم  اشبه  ما  املثّقفة: 
ما قلناه وحّذرنا منه ما زال ُمحدًقا 
من  ونحن  مجتمعنا،  على  مبخاطره 
لبنة  إضافة  قصدنا  الورشة  وهذه  املشروع  هذا  خالل 

على برنامجنا الّسكني.»
أن  وعلينا  بخطوة،  تبدأ  ميل  األلــف  رحلة  ــول  «أق
تقول  احلكمة  ألّن  استطعنا،  مهما  خطواتنا  نواصل 
«أن تضيء شمعة خير من أن تلعن الّظالم ألف مرة».»  
املشاركني  على  الّشهادات  وُزّعــت  الّلقاء  نهاية  وفي 
عن  توثيقّية  وبكرّاسة  رمزّية  بهدّية  مرفقًة  بالّدورة 
معلوماتّية  نشرة  إلى  إضافة  ومضامينها،  الورشة 
لتكون  الّسكن  مجال  في  والواجبات  احلقوق  حول 

مرجًعا لهم. 
تذكارّية  صــور  التقاط  ّمت  مسًكا،  اخلتام  وليكون 

بعدسة املصوّر وائل عوض، مشكورًا. 
ي.  يُشار إلى أنّ املشروع بتمويل من االّحتاد األوروبّ
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عندما يتعّلق األمر بالحفاظ عىل ملعان األرضيات، 
ويف نفس الوقت الحفاظ عىل أن تنترش يف بيتي 
رائحة منعشة، فأنا أعتمد كثريا عىل مجموعة 
منّظف األرضّيات: ”ســانو ريتسـپـاز فريش 

هوم“ مع مفعول التعطري املتواصل- 2 لرت.
”سانو ريتسـپاز fresh home“، وهي مجموعة 
مرّكزات معّطرة تنّظف كافة أنواع األرضيات 
وتحميها وتحافظ عىل ملعانها وتنرش رائحة 
منعشة يف البيت. االستعامل بســيط: أضيفي 
فقط غطاء من املرّكــز إىل دلو ماء واحصيل عىل 
نتائج مدهشة. الختيارك، متوّفر بأربع روائح 
ســاحرة ومنعشة وهي: القطن الناعمة، الطبيعة 
الســاحرة والصابون اُملدّلــل، والرائحة الجديدة: 

السـپـا املهّدئ.
سانو ريتسـپاز فِريش هوم يدمج بني 4 عملّيات: 
ينّظف األرضّية، يلّمعها، يحافظ عليها ويرتك شًذا 
ُمنعًشا. مالئم لجميع أنواع األرضيات: كراميكا، 

چرانيت پورسالن، شايش وغريها.

 K400 سانو
الحل املثايل للحرشات الطائرة

ســـانو  ريتســپـاز فـــريش هـــوم
لبيت نظيف ورائحة ُمنعشة

هل تنزعجني مثيل من طنني الذباب الذي دخل من النافذة؟ أنا شــخصًيا ال 
أشعر باالرتياح بوجود الذباب، الناموس أو أي نوع آخر من الحرشات الطائرة 
يف منزيل! لهذا أســتعمل K400: يقيض عىل الباعوض والذباب وغريها من 

الحرشات الطائرة.
الرتكيبة املمّيزة يف K400 وخليط املرّكبات، يزيدان من عمــل املادة الفعالة 
إلبــادة الحرشة، تركيبة K400 املمّيزة مخّصصة للقضاء عىل الحرشات الطائرة 
أثناء ظهورها وهي ذات درجة ُســّمية منخفضة لألشــخاص، مُتّكن من الرّش يف 

الغرفة دون التسبب بالخطر.

نّظمي
وجبــات طفلك

مع الخدمة الجديدة 
من مترينــــــا

هل صحيٌح أّنِك أحياًنا تحتارين كيف ميكنك تنويع األطعمة 
لطفلك وماذا تقّدمني له؟ وهل هذه الوجبة أو تلك مالمئة 
لعمره أم ال؟ ماذا يفّضــل أن تقّدمي له وكيف تبنني قامئة 

طعامه اليومّية؟
من اليوم ال داعي للقلق! مترينا ُتطلق ”هطفريط“ - خدمة 
جديدة قامت مترينا بتطويرها ليك ُتسّهل عىل األهل عملية 

تخطيط وتحضري وجبات األطفال اليومية واألسبوعية.
الخدمة بسيطة جًدا: ُندخل عمر الطفل، ونحصل عىل قامئة 
يومّية وأســبوعّية ُمالَءمة لعمره وملرحلة تطّوره، باإلضافة 
إىل إمكانية طباعة القامئة لتســهيل عملية تخطيط وتحضري 

الوجبات للطفل.

كل وجبة ينصحكم بها ”هطفريط“ ميكن تحضريها بوصفة 
سهلة، حيث أن ”هطفريط“ يحتوي عىل حوايل 140 وصفة 
خضعت لفحٍص من قبــل أخّصائية التغذية يف مترينا ومتت 

املصادقة عليها كوجبات مالمئة لألطفال.
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األمسّية   (28/4/2016) اخلميس  يوم  أقيمت 
عن  ساكتني“ للّدفاع  ”مش  ملــشــروع  االفتتاحّية 
في  الّداخل،  لفلسطينّيي  عن الرّأي  الّتعبير  حرّية 
األمسّية  افتتحت  في حيفا. حيث  ”خشبة“  مسرح 
في  االحتجاجات  ُمعتقلي  ّية عن  مرئ بحكايات 
ــرّأي،  ال عن  الّتعبير  خلفّية  األخيرة على  ــداث  األح
املصوّر  بتوثيقها  قام  االعتقال،  لتجربة  واقتباسات 

محّمد بدارنة.
من ثّم استهّلت األمسّية بشرح مقتضب عن املشروع، 
جمعّية  عن  املشروع  مرّكزة  قبل  من  وأهدافه  رؤيته 
حيث شّددت  أشقر،  جمانة  ”بلدنا“  العرب  الّشباب 
على أهمّية قضّية األسيرة دارين طاطور اّلتي ما زال 
ملّفها عالًقا في احملاكم اإلسرائيلّية بتهمة كتابات 
على صفحات الّتواصل االجتماعّي، وكون دارين حالة 
اّلتي  احلــاالت  من  للعديد  ومنوذًجا  وعاّمة  شخصّية 
على  ا. وشّددت  يومّيً الِفَلسطينّي  الّشعب  يعايشها 
أهمّية رفع صوت الِفَلسطينّي للحّيز العام واحملاججة 
بهذا الّسياق وفضح جميع هذه املمارسات العنصرّية.

مرَكز  ــرة  ــدي (م ــشــارة  ب ســهــاد  احملــامــيــة  ثّم حتّدثت 
ّية للحّق باالحتجاج. وقد  «عدالة»)، عن املبادئ القانون
األخيرة وعن  األحداث  االعتقاالت في  حلملة  تطرّقت 
عسكرة القانون واستعمال حّجة الّتحريض للمساس 

باحلقوق األساسّية للِفَلسطينّيني في كّل مكان.
حتّدث بعد ذلك املصوّر محّمد بدارنة من مرَكز «حملة» 
للفوتوغرافيا  فتطرّق  االجتماعّي،  اإلعــالم  لتطوير 
ــي،  ــاس ــي ــّس ــي وال ــاع ــم ــضــال االجــت ــّن ــي ال ودورهـــــا ف

احلياة  وتوثيق  ألرشفة  ملّحة  ــرورة  ض «هناك  ــال  وق
حكاية  يروي  مخزون  وخلق  للِفَلسطينّيني  اليومّية 
االجتماعّية  والّتغييرات  الّنكبة،  بعد  الفلسطينّيني 

ا». والّسياسّية التي حتدث يومّيً
القضبان،  خلف  من  بشهادات  األمسّية  واختتمت 
ــد األســيــرة داريــن  بحيث حتــّدث توفيق طــاطــور، وال
األّول  أكتوبر/تشرين  شهر  في  اعتقلت  طاطور، اّلتي 
على  منشورات  لسبب  اعتقالها  جتربة  األخيرعن 
ملّدة  ّمت اعتقالها  حيث  االجتماعّي،  الّتواصل  شبكة 
عن  مبعدة  هي  واآلن  الفعلي،  بالسجن  أشهر  ثالثة 
قريتها الرّينة وتقيم في مدينة تل أبيب حتت اإلقامة 

اجلبرّية، وما زالت احملكمة تنظر في ملّفها.
توما  لبنى  حتّدثت  لالحتالل  الّذكورّية  السّيادة  عن 
إذ  املاضي،  األّول  تشرين  شهر  في  اعتقلت  والتي 
ّمت اعتقال والدها معها علًما بأّن ال صلة له بالّتهم 
والّذكورّية  االستعمار  إّن  وقالت  إليها،  وُّجهت  التي 
هما وجهان لعملة واحدة، وما ينطبق من صفات على 
من  هدف  وأّن ال  األخــرى،  على  أيًضا  ينطبق  األولى 
اعتقال األب مع ابنته سوى ربط العار والعيب باملرأه 

وتكريس ذكورّية وأبوّية مجتمعنا.
بحيث  حايك  منهل  مع  املعتقلني  شهادات  اختتمت 
الذي  والّتعذيب  االعتقال  الّشرطة خالل  لعنف  تطرّق 
غير  الّتعامل  على  مشّدًدا  ــرون،  واألخ هو  له  تعرّض 
اإلسرائيلّية،  الّسجون  في  القانوني  وغير  األخالقي 
الذي  والّنفسي  اجلسدي  واألذى  باأللم  واالستهتار 

يتعرّض له املعتقلني.
األمسّية،  «عدالة»  من  بّسام  محّمد  احملامي  اختتم 
األمسّية  تنظيم  على  والقائمني  احلــضــور  فشكر 

اجلهود  وبذل  باملشروع  االستمرار  أهمّية  على  وشّدد 
الّالزمة إلجناحه وإيصال رسالة املشروع جلميع املجتمع 

الِفَلسطيني في الّداخل.
ُيذكر أّن مشروع «ِمش ساكتني» هو مشروع مشترك 
العرب «بلدنا» ومركز «عدالة»  الّشباب  بني جمعّية 
القانونّي، واّلذي يهدف لتعزيز مفاهيم حرّية الّتعبير 
عن الرّأي واحلّق باالحتجاج بني الّشباب الِفَلسطينّي، 
إطار  في  احملامني/ات  من  كادر  تأسيس  بحيث ّمت 
للّشباب  ا  ّيً قانون ومرجًعا  ُعنواًنا  املشروع ليكونوا 
العرب، من بينهم 20 محامًيا ومحامية سيعملون 
الّتعبير  حرّية  حول  ومحاضرات  ورشات  تقدمي  على 
الّثقافّية  الّدراسّية،  األطــر  مختلف  في  ــرّأي  ال عن 

واالجتماعّية. إضافة إلى ذلك، سُتعقد دورة تدريبّية 
للعاملني في مجال الّصحافة واإلعالم االجتماعّي في 
بأدوات ومعلومات  تزويدهم  لهدف  القريبة،  األسابيع 
تغطية  في  تساعدهم  وإعالمّية  حقوقّية  ومهارات 
األحداث الّسياسّية ورفع صوت الّشباب الِفَلسطينّي 

في احلّيز العام.
العربي  املركز   – «حملة»  مركز  سيعمل  ذلك  مبوازاة 
بناء طاقم إعالمي  لتطوير اإلعالم االجتماعّي، على 
معارض صور،  تتضّمن  إعالمّية  حملة  على  للعمل 
لإلجنليزّية  ُتترجم  صحافّية  وتقارير  فيديوهات 
والعبرّية لتسليط الّضوء على قضّية حرّية الّتعبير 

للشباب العرب، والّتأثير على الرّأي العام.
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هي قصيدة كنت قد أرسلُتها العام املاضي لعّمي – أألسير الّسياسّي 
أمير مّخول- ضمن رسالة تعزية بوفاة جّدي الّراحل حّنا فارس مّخول. 
حيث ُسمح له بحضور جنازة والده ُمقّيًدا وحتت حراسة مشّددة حالت 
دون متّكننا من االقتراب منه وتعزيته. واليوم أنشرها في ذكرى مرور 

سّتة أعوام على إعتقاله الّظالم:
Ï…U ÓF Ô� ÔÁU Ó�Ó√

اٌلبـْدَرا) َتـْفـَتـِقـُد  اٌلـّظـلـماِء  اٌلّلـيلـِة  ــي  (َوِف ِفلسطُني َتشتاُق اٌُخلطى ِمنـُه إْذ أسَرى  
ــَرا ــْب ـــ اٌُخل َأيـــــَقـــــَن  َمـتى  ــوٍر  ـــ ــأُس َم ــِب  ــْل َق َعـَلى  زاَيـــا َثـِقــيـــَلـــٌة   َأَتــاُه ُنـــعــاٌة َواٌلـــَرّ
ــْدَرا ـــ ــَصّ اٌل ُيـوِقـُد  ــا  َم اٌألْحــــزاِن  ِة  ــَدّ ـــ ِش ــي  ـــ َوِف َفَما ِفي ُسُكوِن اٌَألْسِر َما ُيْؤِنـُس اٌلَفـَتـى 
اٌلَفــْجـَرا ـــَوى  َط َوَعـــــْنـــــُه  َلـْيـٌل  ِبـــــِه  َلـــــَطــاَل  َوَلــــْوَال ِرَفــــــاٌق آَزُروُه ِبــَمــْوِقـــٍف  
َصــْبـــــَرا ــُه  ـــ َل ُتـِطـيـَق  ــْن  ـــ َل ِبــــــــُحـــــْزٍن  َوَجـــــاَء  َأَعـّمــاُه إَنّ اٌلـَمـْوَت َقــْد َبـَلــَغ اٌلـَمـَدى  
ــَرا ـــ اٌَألْم َيـْقـِضـَي  َأْن  ــاُب  ـــ ــْرَت َي ِبــِه  ــي  ــَأِنّ ـــ َك َوَقـْد َجـاَءَنا َميْـِشـي َخـُجـوًال ِبـَما َأَتـى  
اٌلـَقْبـَرا َفـَيْسـَتـْمِهـُل  َأْحــَيـــــاًء  ــِل  ـــ اٌَألْه َعـِن  ْنَيـا َعَلى اٌلـَمْرِء ُبـْعـُدهُ  َفــِمْن َنـَكـِد ُالــُدّ
ْكــــــــَرا اٌلــِذّ ــْدِرَك  ـــ ُت َفَلـْن  ا  ـــًرّ ُح َأْدَرَكــــْت  َمـَتى  ُيــَسـاِبــُق َمــْوًتـا واٌلــمنـايـا َســِريـَعـٌة  
اٌلـِغـْمــَرا َتْسَتْنـِفـُر  ــْلــِم  اٌلــُظّ ــُيــوُد  ُق ـــْت  َوَراح ــًدا   ــَد َشـــْوٌق ُمــْذ َأَتـْيــَت ُمـــَقــَيّ َتــَوَقّ
اٌلـِبـْئــَرا َيـْبـُلُغـوا  َفـَلْم  َفــَأْعــَيــاُهــْم  َعـِصـٍيّ  وا ِظــَمـاًء ِبـَمــْوِرٍد   ـا َكــَمــْن َمُرّ َفـُكـَنّ
ا اٌلـُمــَرّ ِبـَهـا  ــُذوُق  ـــ َن َقـــــْد  َنـاِئـَبـاٍت  َعـَلى  ي َأِمـيــًرا ِإَنّ ِفــيـِه َعـــَزاَءَنــا   ُنــَعــِزّ
اٌلـِعـْبـَرا ُتـْبـِدَي  َأْن  ــَقـــــْوِم  اٌل ُجــُفــوُن  ــى  ــْأَب َوَت َنـُتـوُق ِلـَيـْوِم اٌلـَوْصـِل ِمـْنـُه ِبـَلـْهـَفــٍة  
َفـْخـَرا ِلـَقـاَمـاِتـَنـا  َيـْثـِنـي  ُحـْزُنَنـا  َفـَمـا  َنـاِنـَنـا َنـْقـَهـُر اٌلـَجـَوى   َنـِحـُنّ َوِفـي َحتْ
ِكــْبـَرا َكــــــــْرِبـــــِه  ِفـــــي  ـــْزَداُد  ــــ َي َأَنّـــــُه  َعـَلـى  َوِإَنّـا َلـِمـْن َشـْعـٍب َكــِريـٍب َوَصـاِبــٍر  
َجـْمـَرا َأْمـَسـُكـوا  ـــــُهـــــْم  َأَنّ َأْخــِبـــــُروُهـــــم  َأَال  ا ُظـْلـُمـُهـْم ِصـْدَق َمـْوِقـٍف   َوَما َناَل ِمَنّ
ا َشــَرّ ِبــِهـــْم  َأَراُدوا  ِإْذ  ُطـَغــاًة  ـــــــوا  َأَذُلّ َفَأْسـَرى َكَأْسـَراَنــــا َعـَلـى َمـِرّ َأْزُمـٍن  
ــْصـــــَرا ــِرِه اٌلــَنّ ـــ ـــ ـــــْذ َأْس ـــاَز ُم ـــــُكــُلّ َأِســـــيـــــٍر َح َف َفـَما َأْسـُرُهـْم ُيـْجـِدي َوُيـْؤِتـي ِثـَمـاَرُه  
ــَرا ـــ ُذْع ـُتـوا  َنـَبّ ِإَذا  ــٍم  ـــ َوْه َحــاِصــُدوا  َفـُهـْم  ــُتـوا   َوَمـْهـَمـا َأَعـّدوا ِمــن ُحُقـوٍل َوَنـَبّ
َهـْجـَرا ِبـَهـا  ُيـَعـاِنـي  َقـــــْد  ــوٌن  ــُج ُس ــَك  ــْل َوِت َفـَهـذا َأِمـيـٌر َيـْحـِمـُل اٌلـَقـْيـَد َصـاِبـًرا  
ا ــَرّ ـــ ُح ــم  ـــ ــواِرِه ـــ َأْس ــَم  ـــ َرْغ َأِمـــــيـــــٌر  َوَيـْبـَقـى  َيـِقـيــٌن ِبــَأَنّ اٌلــَقـْيـــَد َال ُبـــَدّ َزاِئـــٌل  
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مساء   ، «48 «مفرق  فيلم  عمل  طاقم  احتفل 
قاعة  في  للفيلم  خــاّص  بعرض  األخير،  االثنني 
جليلوت“، بحضور شخصّيات  سيتي  ”سينما 
بارزة وعاّمة، من فّنانني ومشاهير من مجتمعنا، 
وطاقم كبير من اإلعالمّيني والّصحافّيني، إضافًة 

إلى أبطال العمل ومخرجه.
استقبل احلاضرين في متام الّثامنة والّنصف ليبدأ 
انتهاء  وبعد  ليًال،  الّتاسعة  متــام  الفيلم  عــرض 
ألوني  أودي  املخرج  اعتلى  للعمل  األخير  املشهد 
املنّصة وسط تصفيق اجلمهور اّلذي تابع تصفيقه 
سلوى  قبطي،  سمر  نّفار،  تامر  الفيلم:  ألبطال 
قبطي،  طارق  فضل،  عايد  ــوط،  زّق سامح  نّقارة، 

هشام سليمان، ومحمود مرّ ة.
العرض  حضرت  اّلتي  البارزة  الّشخصيات  ومن 
املشتركة  القائمة  ــيــس  رئ ـــاص:  اخل ــّي  االحــتــفــال
املمّثلة  عرّاف،  سهى  املخرجة  عودة،  أمين  الّنائب 
روضة سليمان، املمّثلة منى حوّا، املمّثل صبحي 
أمل  الفّنانة  فرنسيس،  زهير  الفّنان  حصري، 
الفّنانة نانسي حوّا، املطرب شادي دكور،  مرقس، 
القاسم  إميان  اإلعالمّية  قّسيس،  رمسيس  الفّنان 
بّالن، اإلذاعّي جالل  – سليمان، اإلعالمي شادي 

وديع  الّصحافي  فرح،  مطانس  الّصحافّي  أّيوب، 
عواودة، الّشاعر مروان مّخول، عارضة األزياء نيرال 

كرنتناجي، عارضة األزياء لونا منصور، وغيرهم.
سمر،  تامر،  من  إّال  املنصة  فرغت  الّتحّية  بعد 
ا عرًضا  سامح زّقوط وميسا ضو حيث قّدموا سوّيً
وقفوا  اّلــذيــن  احلاضرين  ألهب  ا  ّيً فن ا  موسيقّيً
مصّفقني ومشاركني تامر غناء «اِحرق جورج“ و»يا 

ريت“.
قبل  ــاز،  ح  «48 «مفرق  أّن  ــى  إل اإلشـــارة  جتــدر 
في  عاملّي»  فيلم  ”أفضل  جائزة  على  أسبوعني 
ِمهرجان ”ترايبيكا“ في مدينة نيويورك. وهي ثاني 
أهم جائزة مينحها هذا املهرجان الهام اّلذي أّسسه 
املمثل روبيرت دي نيروا مع جني روزينتال وكريج 
هكتوف. وقد استقبل الفيلم بحفاوة حيث أشاد 
به عدد كبير من الّنّقاد في الّصحف األمريكّية.

اجلائزة ليست األولى للفيلم فقد نال، أيًضا، جائزة 
اجلمهور ضمن مهرجان برلني الّسينمائي.

أمس  يــوم  البالد،  في  الفيلم  ــروض  ع وانطلقت 
اخلميس، اخلامس من أّيار، في جميع دور العرض 
الّسينمائّي في البالد، لتستمّر عروضه حّتى آب 

.2016
مصطفى قبالوي تصوير
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الّدولي ملسرح األطفال في حيفا  اِملهرجان  استضاف 
”احلياة“  ملسرح  اجلديدة“  امللك  ”ثياب  مسرحّية 
عبر  العربي،  اجلماهيرّي  للمركز  الّتابع  الرّمالوي، 
يوحّنا  ــار  م مــدرســة  مــن  لكّل  متتاليني   عرضني 

اإلجنيلّية ومدرسة ”الكرمة“.
كبيرًا من  املسرحّية القت جتاوًبا  أّن هذه  سرًا  ليس 
توّجه  قد  وكان  والّضيوف.  واملعّلمني  الّطالب  كاّفة 
العمل  على  أثنوا  ّممــن  املعّلمات  من  عــدد  إلينا 
قائالت إّن مسرحّية «ثياب امللك اجلديدة» من أفضل 
جلودتها وفحواها  شاهدناه،  اّلتي  املسرحّيات  وأروع 
املمّيز  إخراجها وديكورها  ومضمونها وأسلوب 
األداء  في  املمّثلني  كاّفة  وعبقرّية وإبداع  وامللوكّي، 
إخراج   املسرحّية من  وسالسة.  وعمق  شفافّية  بكّل 
جادي صداقا، ومن تأليف الكاتب الدامناركي هانس 
الكاتب أفرامي  العبرّية  أعّدها لّلغة  وقد  أندرسون، 
احملامية تغريد  ّية  العرب وترجمتها لّلغة  سيدون، 

جهشان.

كتبها  ــة  ــّي خــراف حكاية  على  املسرحية  تستند 
ملك  قّصة  وحتكي  ــون،  ــدرس أن كريستيان  هانس 
الّسطحّية، كّل هّمه   جشع ومغرور مشغول باألمور 
االهتمام مبظهره اخلارجّي، فيهمل احتياجات شعبه  
وفجأة  منّظمة.  وغير  عبثّية  بصورة  اململكة  ويدير 
يظهر ولد جريء ال يهاب قول احلقيقة، فيؤّدي ذلك 

إلى تغيير جذرّي في سلوك وتصرّفات امللك.
الفرح  يبعث  الذي  الغني  بديكورها  املسرحّية  متتاز 
في قلوب الّصغار والكبار، واإلضاءة املمّيزة ومالبس 
املمّثلني البهّية واجلميلة التي متتاز بكالسيكّيتها 
فريدل  بنو  املصّمم  للّنظر وهي من تصميم  الّالفتة 
وموسيقاها للمبدع أوري فيدسلفسكي، ومن متثيل 
حوّا  منى  امللك)،  دور  (في  أشقر  غسان  الفّنانني: 
دور  (في  دبسي   – حاج  خولة  األميرة)،  دور  (في 
دور  (في  الله  ساق  إبراهيم  احملتالة)،  اخلّياطة  األم 
والرّاوي محّمد قندس ويلعب دور  اخلّياط احملتال)، 

ابن اخلّياطة.
كانت  قالت:  روحانا،  لينا  ية  للمرّب تعقيب  وفي 

املسرحّية أكثر من رائعة، وال سّيما متّيز مستواها 
وملسرح  ــرّائــع  ال العمل  لهذا  ــرام  االحــت كــّل  العالي. 
«احلياة». مضيفًة أّن العرض أسعد الّطالب وأبهرهم  
جًدا. كما أثنت كّل من املرّبيتني منال جعفر وريفتال 
و  بالقّيم  وصفاه  ــذي  اّل العرض  هذا  على  بياضي 

الرّائع. 
وعّقب مدير املسرح اإلداري، املرّبي ميخائيل فانوس، 

ونأمل  حيفا،  في  املسرحّية  ُتعرض  مرّة  ألّول  قائًال: 
من بلدّية حيفا ومسؤولي الّسلة الّثقافّية في املدينة 
في  طّالبنا  جلميع  لعرضها  املسرحّية  استضافة  
ّية في حيفا، كما فعلنا في أماكن  املرحلة االبتدائ

أخرى مبدينة الّناصرة والرّملة، وغيرهما.
في  «احلياة»  ملسرح  الفّني  املدير  أّن  نذكر  أن  بقي 

الرّملة هو املخرج واملمّثل أديب جهشان.
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سبب  إلى  نشير  أن  احلكمة  من  يكون  لن 
مجتمعنا.  ــي  ف العنف  ــذر  ج هنا  ــول  ونــق
للعنف ـ كأّي ظاهرة اجتماعّية ـ ُجملة من 
األسباب املكوّنة له. لن آتي عليها هنا بل 

على ما أعتبره أسباًبا رئيسية له.
كوننا  هو  للعنف  الرئيسية  األسباب  من 

مجتمًعا مقهورًا ميارس حياته حتت سقِف ُسلطة اآلخر، األمر الذي 
أفضى إلى خلل وجودي يتجّسد في طفرات عنف عند املجموعات 
أو سلوكّيات عنف عند األفراد. وهي ناجمة عن الرّغبة في استعادة 
كونهم  إلى  املقهورين  أدبّيات  أشــارت  وقد  اخللل.  وجتــاوز  الّتوازن 
اخلاضعني  عادة  ومن  الّنفس.  عن  دفاع  كنظام  بالعنف  مسكونني 
إلى  عليهم  الواقع  اخلارجي  القهر  نظام  ينسخوا  أن  للسيطرة 
بينهم.  األضعف  احللقات  ضّد  العنف  وميارسوا  الّداخلّية  عالقاتهم 
اإلنسان املقهور (خالف املتحرّر) كيان هّش سريع الغضب والهيجان 
في عالقاته مع أمثاله. يستعيد توازنه وكرامته باستعراض قوّته 
على َمن هم مثله! فهو اخلاضع في احلّيز العام مقابل اآلخر وسطوته 

يصير «حرًّا» في احلّيز اخلاص الّداخلي من خالل العنف. 
تأسيًسا على محور حضور القهر فإّن مجتمعنا هو مجتمع محروم 
على العموم. فقد حتّول من ليلة إلى ضحاها من مجتمع أكثرّية، 
صاحب املكان وسّيده، إلى مجتمع فقير وُمستضعف يعاني شّح 
على  التنافس  من  وضًعا  خلق  ـ  النقص  ـ  وهــذا  والُفرص.  ــوارد  امل
إلى  املنعطفات  من  كثير  في  يتحّول  املتوّفرة  ــوارد  امل من  القليل 
تناحر وعنف مكشوف أو مستتر بواسطة إنتاج عصبّيات وُهوّيات 
ِجهوّية حمولتّية أو سياسّية تتنافس على القليل من خالل الّلجوء 
إلى الُعنف الذي يصير جزًءا من قوانني الّلعبة االجتماعّية. ُيذّم في 

الّنهار ويتّم استنكاره وتتّم شرعنته في ساعات الّليل!
الّشعور باالستقرار واألمان  تقّدم فإّن مجتمعنا يفتقد  ّمما  اشتقاًقا 
أو بالّسيطرة على املصير واملستقبل. شعور ُيرافقه االغتراب الذي 
َيم أو بالقوانني االجتماعّية، وفي الّتالي رغبة في  يوّلد عدم ثقة بالِق

التحرّر منها جلهة أمناط من االحتجاج وعدم االنضباط.
إضافًة إلى هذا وذاك فقد شهد مجتمعنا حتوّالت جذرّية في مفهوم 
الّتحديث  عملّية  هدمت  فقد  الّسلطات.  هرمّية  في  أو  الّسلطة 
القسري «سلطات» ومباني سلطوية داخلّية موروثة أو طبيعّية ولم 
بقوة  الّدولة احلاضرة  العالقات. فسلطة  بديلة تضبط  ينشأ سلطة 
بشكل  غائبة  اآلخر  واملجتمع  املؤّسسات  مقابل  مجتمعنا  لضبط 
حمة االجتماعّية. ا عن الفوضى الّداخلّية وانعدام اللُّ شبه تام تقريًب

ْبرلة االقتصادّية  أّما الّسياق العام املتشّكل على وقع نظام الّسوق والَل
ّية وفي شيوع  فقد ساهم في تعّدد القوى االجتماعّية في البلدة العرب
تفّككت  التي  االجتماعّية  العالقات  في  واخلسارة  الربح  مفاهيم 
ناظمة  أخرى  قواعد  تتشّكل  أن  دون  الّتقليدّية  وأسسها  قواعدها 
للمجتمع وبانية لعالقاته. فعائالت اجلرمية جزء من املشهد كنشاط 
القليلة أصًال غير  املوارد  والتنافس على  اقتصادي غير مشروع. 
محكوم لقانون أو معيار مّتفق عليه. إّنها النهضة املعاقة أو حالة 
الّسيولة في تطوّر مجتمعنا ـ هي أيًضا جتلب معها بذور العنف! 
العمودي  الّتطوّر  سيرورة  فيها  تنكسر  ُمعاقة  نهضة  هي  إذن، 
واألفقي فتتشوّش العملّية االجتماعّية التي تّتسم بالفوضى وهي 
تربة خصبة ملمارسات عنيفة للجماعات أو لألفراد بوصفهم جزًءا 

من اجلماعات.
وأخيرًا، ومن وحي هذه املرحلة، ال ُميكنني أن أصّدق أناًسا يهتفون ضّد 
العنف هنا ويهتفون في الوقت ذاته للّطاغية في الّشام وينافحون 
الّشعب  ثلثي  واألرياف وحتويل  املدن  وتدميره عشرات  دموّيته  عن 
أبناء  من  ألف   300 نحو  وقتل  ومهّجر  والجئ  نازح  بني  الّسوري 
الرّوسّية  الّطائرات  ملجيء  يفرحون  اّلذين  أصّدق  وال  شعبه.  وبنات 
لتعبث خراًبا في سورية. أو مبعنى آخر، لن أصّدقك وأنت تتحّدث 
ضّد العنف بينما أنت تستبطنه ـ ولو قّيض لك ـ ملارسته بأبشع 
صوره ضّد املختلفني عنك. كيف ُميكنك أن تكون ضّد العنف وأنت 

مشروع احتماليّ له؟ !

بعد سلسلة حوادث القتل األخيرة التي أسقطت عدًدا من الضحايا 
وزعزعت،  والقلق  اخلوف  منسوب  العربية  ومدننا  قرانا  في  ورفعت 
بدرجة غير مسبوقة، شعور املواطنني بأمنهم العام وأفقدت معظمهم 
أحزمة األمان والطمأنينة الفردية، بدأنا نشاهد براعم حلراكات محلّية 
القيادية  املؤسسات  تقودها  قطرية  ومبادرات  املواقع،  بعض  في 
مؤسسات  وبعض  السياسية  واحلركات  ــزاب  األح وبعض  العربية 

املجتمع املدني على تنوّعاتها. 
الثالثاء  يوم  عقد  والذي  مؤخرًا  عنه  قرأنا  يكون االجتماع الذي  قد 
رئيس  بركة،  محمد  من  مكون  وفــد  بني  أبيب  تل  في  املنصرم 
غنامي،  ــازن  م ومــعــه،  العربية  للجماهير  العليا  املتابعة  جلنة 
الصانع،  وطلب  العربية،  السلطات  لرؤساء  رئيس اللجنة القطرية 
العربي  املجتمع  في  العنف  مبكافحة  املكلفة  املتابعة  جلنة  رئيس 
ومعه  العام  اإلسرائيلية  الشرطة  مفتش  الشيخ،  روني  مع  وآخرين، 
مجموعة من قادة الشرطة، هو واحد من املبادرات الالفتة والواعدة 
والتي قد تفضي إلى وضع آلية عمل من شأنها أن تشكل فتًحا 
حلقبة جديدة ولطريق قد يوصلنا إلى نتائج ملموسة في اجتاه احلد 
واملشوهة  مجتمعاتنا  لظهور  القاصمة  العنف  موجات  تفاقم  من 

لقسمات هويتنا الوطنية.
ألنني  قلبي“  على  ”يدي  وواضــًعــا  التمّني  بــاب  من  ذلــك  ــول  أق
أعرف أن اجتماًعا يتيًما واحًدا لن يترك أثرًا، إذا لم تتبعه، على 
الشرطة، على أن تكون مسبوقة  لقاءات دورية مع قيادات  األقل، 
العربية على  القيادات  ومصحوبة بخطط عمل تفصيلية عكفت 
ومحترفني،  مهنيني  خبراء  بطواقم  ومستعينة  مستأنسة  وضعها 
الشرطة  قيادات  واجه  قد  العربي  الوفد  أن  قرأنا  ما  بعد  ال سيما 
وحملوها  العاتية  العنف  موجات  مجابهة  في  تقصيرها  بحقيقة 
كامل املسؤولية الناجتة، باألساس، عن غرق أجهزة الشرطة، لعقود 
هة مفادها أن املواطنني العرب في  من الزمن، في فرضية عمل موِجّ
إسرائيل هم أعداء للدولة، مما أدى، عملًيا، إلى نشوء حالة شاذة، 
جهاز  عمل  حتكم  أن  املفروض  من  التي  العالقة  شوّهت،  طبيعة 
الشرطة في دولة حديثة قبالة مجموعة مواطنني جديرين بالعيش 
من  األقنعة  وكشف  املسؤولية  حتميل  فبعد  وأمــان.  طمأنينة  في 
املفروض أن منسك احملاريث ونتحضر ملواسم الزرع عسانا ننعم بجنى 

البيادر وإال، فعلى األقل، ليأكل األبناء وليسلموا.   
كثيرون باتوا يشعرون بعمق الهاوية التي نقف على شفاها، وكثيرون 
يبدون عالمات صحوة وبدونها ال أمل لبداية السعي من أجل إنقاذ 
مرحلة  فالصحوة  واجلمعية،  الشخصية  كراماتنا  وحماية  أنفسنا 
هامة لكنها قد ُجتٓهض، وإذا أجهضت ستكون الضربة املرتدة وخيمة، 
وستتصدع مناعتنا ويتأذى مجتمعنا بشكل موجع، وستخور قوانا 

ويتمكن كل ذي ساعد وسكني من رقابنا وعيوننا.
فَمن املؤّهل والقادر واملستعد على رفع الراية وحمل الصليب، وفي 

يد من ستكون املطرقة واملنجل؟
أهميته،  على  الشرطة،  قادة  مع  االجتماع  ألن  األسئلة،  سؤال  إنه 
يستكمن ويستبطن عملًيا مواقف سياسية وأيديولوجية ما زالت 
هامدة كالرماد، لكنها إن استعرت من شأنها أن تترك كثيرين من 
قادة املجتمع العربي ومؤيديهم خارج هذه التشكيلة والنهج أو حتى 

ضده. 
وقد تكون املعضلة (الديليما) عند بعض القياديني أعوص إذا قرأوا 
”املسؤولني  الصانع حني صرح أن  السيد طلب  ما جاء على لسان 
املوعود  الرئيس  حكروش  جمال  باللواء  ا  قريًب سيلتقون  العرب 
للمديرية املستحدثة في الشرطة ملكافحة العنف واجلرمية في املجتمع 
العربي وسيتمحور النقاش حول ضرورة تغيير نهج وعقلية الشرطة 
بالنظر إلى انعدام ثقتهم بها..“  التعامل مع املواطنني العرب  في 
لم يبارك الصانع للواء حكروش في إعالنه هذا، فما موقف هيئات 
لو سمعنا  حبذا  ويا  االجتماع؟  هذا  من  وقادتها  واحلركات  األحزاب 
مباركتهم لهذا اللقاء اخلطوة، وقبلها مباركتهم للواء جمال حكروش 

على فوزه بهذا املنصب الرفيع في سلك الشرطة.  
من الواضح أّن تصريح السيد الصانع يثير مجموعة من التساؤالت 
يجلس محمد  أن  العادي  العربي  للمواطن  يعني  فماذا  الشائكة: 
بركة ابن شفاعمرو ومازن غنامي ابن سخنني وطلب الصانع ابن النقب 
نهج  تغيير  ”ضرورة  ملناقشة  اجلليل  قانا  حكروش ابن  اللواء  مع 

املواطنني  مع  التعامل  في  الشرطة  وعقلية 
بها“؟  ثقتهم  إلى انعدام  بالنظر  العرب 
كيف من املمكن أن ُيقرأ تصريح الصانع وأن 

مير بدون أن يعلق عليه قادة تلك األحزاب واحلركات التي ما زالت 
بأضعف  وهذا  اإلسرائيلية،  األمن  أجهزة  في  العرب  عمل  تعارض 

اإلميان؟
 إنه سكوت شاذ إزاء حالة شاذة استدرجت تصريًحا شاًذا، وما دمنا 
اللقاءات  تلك  تنجح  بأن  ”الشاذة“  أشك  املشاهد  من  حلقة  في 
التي  الفرص  إضاعة  من  جديدة  حفلة  أخرى  مرّة  نشهد  أن  وخوفي 
يجيدها العرب. فلقد دعوت في املاضي إلى ضرورة إعادة صياغة 
مثًال،  ونوهت،  فيها  احلكم  وأجهزة  الدولة  مع  عالقاتنا  ونظم  أطر 
لذلك االلتباس املدمج، حني نطالب دولة املواطنني دمجنا في سلك 
تعداد  من  لنسبتنا  وفًقا  العامة  والقطاعات  احلكومي  التوظيف 
السكان، فإننا عملًيا، ونحن ندفع بهذا املطلب نشيح بانظارنا عما 
من تساؤالت وإشكاالت وجودية  يستبطنه هذا ”املطلب النضالي“ 
العامة  الوطنية  احملاذير  رسم  إعادة  بدون  وعليه،  وكثيرة؛  كبيرة 
واإلجازات في مقابلها، تبقى قرارات قياداتنا، خاصة فيما يتعلق 
بكيفية إدارة عالقتنا مع الدولة وأجهزتها (مثل الشرطة في حالتنا، 
القضاء، النيابة)، عفوية، وليس أكثر من ردود فعل أو قفزات ناجتة 

عن صدمات وضربات تهوي من حيث ندري ومن حيث ال ندري.
 فإذا كان االجتماع مع املفتش العام للشرطة، والوافد إلى منصبه من 
كرسيه السابق في جهاز املخابرات العامة، ضرورًيا ومباًحا، فلماذا 
ال يسعى القادة، كما اقترحت عليهم في املاضي، إلى وضع خطة 
شاملة للعمل مع ومقابل جميع من يقف على رأس أجهزة احلكم 
حياتنا  مباشر على  تأثير  لهم  من  الدولة، ال سيما  في  الفعلية 
رئيس  للحكومة،  القانوني  معيشتنا، مثل: املستشار  ومستويات 
احملكمة العليا اإلسرائيلية، رئيس جهاز األمن العام، املدعي العام 
للدولة، ومن مثلهم في ذلك املقام؟ لكن املشكلة أننا لن نستطيع 
أن يحدد  قبل  مبنهجية وعلم ومهنية،  اخليارات  التعاطي مع هذه 
سياسيونا بدايًة عالقة أحزابهم مع هذه األجهزة وما موقفهم منها 
وما يريدونه، خاصة ومعظم قياديينا يصفونها باملعادية ويطالبون 

بتحرميها وعدم التعاطي معها. 
ا واحًدا بيننا ال يعاني من انقسامات  ًي من الصعب أن جند حزًبا عرب
ظاهرة أو مخفية في عدة قضايا ومواقف، ومن الواضح أن جميع 
األحزاب واحلركات السياسية الناشطة بيننا متر في أزمات عاصفة 
أبناء  ثمن كونهم  يدفع  احلزبية، وبعضهم  حول تشخيص هوياتها 
تزويجهم  من  يعانون  وآخرين  والّصحاري،  املنافي  آلباء في  متبنّني 
واخللية  األب  فقدان  عقدة  يعاني  من  ومنهم  عابرة،  متعة  بزيجات 

العائلية. 
الفاصلة برأيي ستبقى كما كانت - على الرغم من  أّما القضية 
أهمية حلب وبكني وبوتني والسيد وتركيا وطهران وواشنطن والهند 
السياسية  األحزاب  وقادة  مؤسسات  فهروب  البلد؛  هي   - والسند 
واحلركات الدينية من مواجهة عدد من املسائل األساسية املتداعية 
وذات العالقة املباشرة في مفاصل حياتنا اليومية، يضرب عملًيا 
في جذور هذه األحزاب ويضع أسئلة جوهرية وتساؤالت حول مصائرها 
وحول أسباب وجودها، خاصة بعد كل املتغّيرات احلاصلة في العالم 
واملنطقة وفي فلسطني وإسرائيل، ولرمبا يرى البعض أن احلاجة قد دنت 
بشكل حقيقي وتراهم يطرحون سؤالهم املباشر والساخن حول أهلية 
املجتمع  يواجهه  ملا  التصدي  على  وقدرتها  واحلركات  األحزاب  هذه 
من هجمات سلطوية ومن آفات يصّنع بعضها في مصانع الدولة 
في مخامر بعض  أو حتى  من إنتاج مجتمعاتنا احمللية  وبعضها 

األحزاب ودفيئات تلك احلركات. 
واحلركات  األحزاب  قادة  فهل سيبارك  لواء!  كفركنا  في  لنا  وأخيرًا، 
الشريكة في جلنة املتابعة العليا فوز اللواء جمال حكروش مبنصبه 
الرفيع أم ال؟ إنها قضية أبعد من حدود كفركنا واجلليل فهل هذه 
األحزاب معنية مبزيد من األلوية العرب في شرطة إسرائيل والقضاة 
في  واملفتشني  السجون  وقادة  العامني  واملدعني  الدولة  محاكم  في 

املوانئ البحرية والبرية واجلوية وو؟ 
إنها حياتنا يا قادة. فالدولة ترفضنا أوالًدا شرعيني لهذه األرض ولقد 
كنا وسنبقى في عيونها شواّذ، فهل ستنقذونا أنتم من هذا الشذوذ؟  
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اإلسراء  حادثة  في  الصالة  أهمّية  برزت  لقد 
من  بالنبي  عــرج  ملا  ــه  أّن رُوي  فقد  واملــعــراج 
املسجد األقصى إلى اجلبار (ثّم دنا فتدّلى 
* فكان قاب قوسني أو أدنى * فأوحى إلى 
خمسني  عليه  فرضت  ــى).  ــوح ي مــا  عبده 
صالة. فرجع حّتى مّر على نبي الله موسى 
فقال له: إن أّمتك ال تطيق، ارجع إليه فاسأله 
الّتخفيف ألّمتك. فالتفت إلى جبريل فأشار 
عليه أن نعم إن شئت. فعال به جبريل حّتى 
ار فوضع عنه عشرا. ثّم نزل حتى مّر  أتى اجلّب
على موسى فقال له: ارجع إلى رّبك فاسأله 
وبني  موسى  بني  يترّدد  يزل  فلم  الّتخفيف. 
فأمره  خمًسا.  جعلها  حّتى  وجل)  (عّز  الله 
موسى بالرّجوع وسؤال الّتخفيف، فقال (قد 
استحييت من رّبي ولكّني أرضى وأسلم). 

أهم  مــن  تعتبر  ــّصــالة  وال احلــني  ــك  ذل ومنذ 
األعمال التي يتقرّب بها العبد إلى خالقه. 
ــوم في  ــه كــّل ي ــى رّب ــي مــعــراج املــؤمــن إل وه
صالته خمس مرّات على األقل، يناجي رّبه 
دون واسطة أو ترجمان. يناجيه بالّلغة التي 
يعرف لتهدأ الّنفوس بني يدي اخلالق ألّن من 
هّمه شيء من أمور الدنيا وضاقت عليه مبا 
القوّي  إلى  يلجأ  فإّنه  بضعفه  وشعر  رحبت 
ليستمّد منه الّثبات والقوّة. والله قريب من 

عبد املستسلم له.
يروى أّن رسول الله ُسئل: الله قريب فنناجيه 
أم بعيد فنناديه. فأوحى الله الى نبيه (وإذا 
سألك عبادي عّني فإّني قريب أجيب دعوة 
الّداع إذا دعاني). املصّلي يناجي رّبه القريب 
سأله  فــإن  يريد.  ما  ويسأله  البعيد  غير 
فإّنه يسأل الكرمي اّلذي ال تنفذ خزائنه. إذا 
الّصالة عهد بني العبد ورّبه جاء في احلديث 
بيني وبني عبدي  الّصالة  القدسّي (قسمت 
العبد  قــال  إذا  ســأل.  ما  ولعبدي  نصفني. 
حمدني  الله:  قال  العاملني)  رّب  لله  (احلمد 
عبدي. فإذا قال (الرّحمن الرّحيم) قال: أثنى 
علّي عبدي. فإذا قال (مالك يوم الّدين) قال: 
مّجدني عبدي. فإذا قال (إّياك نعبد وإّياك 
نستعني) قال: هذا بيني وبني عبدي ولعبدي 
ما سأل. فإذا قال (أهدنا الّصراط املستقيم * 
اّلذين أنعمت عليهم غير املغضوب  صراط 
عليهم وال الّضالني) قال هذا لعبدي ولعبدي 

ما سأل).
ألّن  أجمع  والفضل  اخلير  الّصالة  في  أّن  إّال 
فيه  فــرض  وأّول  تخضع/  لله  األرقــاب  بها 

شريعة ديننا وآخر ما يبقى إذا الّدين يرفع
كعبد  وكان  رحمة  القته  للّتكبير  قام  فمن 
العرش حني  ــرّب  ل ــان  وك يقرع/  ــواله  م ــاب  ب

صالته جنيا فطوبى له حني يخشع
تكن  لم  لو  الّصالة  (إّن  الّصاحلني  أحد  قال 
العادات،  صالح  من  لعدت  العبادات  رأس 
وجدان  وتهذيب  أدران  وطهارة  ــدان  أب رياضة 
وشّتى فضائل يشّب عليها اجلواري والولدان، 
وعلى  واملثابرون،  الّصابرون  هم  أصحابها 
وهو  البكور  عودتهم  قـــادرون؛  هم  الواجب 

مفتاح باب الرّزق، وخير ما يعالج به العبد 
املخلوق  به  يريد  ما  وأفضل  ــرّازق  ال مناجاة 

التوّجه إلى اخلالق). 
وكم هو عظيم َمن يحافظ على الّصالة ألّنه 
به.  يقومون  عمل  بأعظم  األنبياء  يحاكي 
فنبّي الله إبراهيم ملّا رفع قواعد الكعبة (وإذ 
يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل 
العليم)،  الّسميع  أنت  إّنك  مّنا  تقّبل  رّبنا 
والقائمني  للّطائفني  بيتي  (وطّهر  رّبه  ناداه 
أسكن  الّصالة  أجل  ومن  الّسجود).  والركع 
إبراهيم ابنه بجوار الكعبة. قال تعالى (رّبنا 
إّني أسكنت من ذرّيتي بواد غير ذي زرع عند 
بيتك احملرم رّبنا ليقيموا الّصالة). وقال عن 

اسماعيل (وكان يأمر أهله بالّصالة).
األنوار  مع  الله  كليم  ملوسى  لقاء  أّول  وفي 
سبحانه  يأمره  الطور،  جبل  على  الرّّبانّية 
أنا  إّال  إله  الله ال  أنا  (إّنني  الّصالة  بإقامة 
فاعبدني وأقم الّصالة لذكري). ومرمي البتول 
اقنتي  مرمي  (يا  الله  يأمرها  الّسالم  عليها 
وهذا  الرّاكعني).  مع  واركعي  واسجدي  لرّبك 
املهد  في  به  نطق  أّول شيء  سّيدنا عيسى 
الكتاب وجعلني  الله آتاني  إّني عبد  (قال 
كنت  ــا  م أيــن  ــا  ــارًك ــب م وجعلني   * ــا  ــّيً ــب ن
ا).  حّيً دمت  ما  والزّكاة  بالّصالة  وأوصاني 
أوحي  ما  (وتل  فقال  محّمد  رسوله  وخاطب 
إليك من الكتاب وأقم الّصالة). ومن وصايا 

لقمان البنه (يا بنّي أقم الّصالة). 
فالّصالة تعتبر من أهّم العبادات التي ترفع 
منزلة العبد. فعن ربيعة بن كعب، قال: كنت 
أبيت مع رسول الله فآتيه بوضوئه وحاجته. 
فقال لي: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في 
ذاك.  هو  قلت:  ذلــك؟  غير  أو  قــال:  اجلّنة. 

قال: فأعّني على نفسك بكثرة الّسجود. 
يرتقي العبد بصالته إذا طّهر نفسه وجوارحه، 
ألّن الّصالة طهارة للجوارح من الّذنوب وطهارة 
للّظاهر من األدران وطهارة للقلب من األخالق 
قال  واحلقد.  والكبر  احلسد  مثل  الّذميمة 
الفحشاء  عــن  تنهى  ــّصــالة  ال (إّن  تعالى 
واملنكر). فمن تزّكت نفسه كان من املقبولني 
ففي احلديث القدسّي (وما زال عبدي يتقرّب 
كنت  أحببته  فإذا  أحّبه  حّتى  بالّنوافل  ّي  إل
يبصر  اّلــذي  وبصره  به  يسمع  اّلــذي  سمعه 
به ويده اّلتي يبطش بها ورجله التي ميشي 
عليها ولئن سألني ألعطينه ولئن استغفرني 

لغفرت له).

الله  ــني  ب ــة  ــّب احمل عــهــد  ــد  جتــدي املــصــاحلــة  تعني 
هي  املصاحلة  وابتعاد.  قطيعة  بعد  ــان،  ــس واإلن
الله  خّطة  هي  اآلب.  بيت  في  والّسكنى  اإلقامة 

حلياتك وهي الهدف من وجودك.
الله تنازل وكشف لنا أّنه إله الرّحمة والرأفة، اّلذي 
شعبه  ويصالح  ويغفر  ذاته  تلقاء  من  دوًما  يبادر 
البدء حب بال  الله يحّبنا منذ  الذي نقض عهده. 
حدود، أعطانا كّل شيء، دعانا للّدخول في شركة 
هذا  رفض  لله  بعصيانه  واإلنسان  األبدّية،  حياته 

احلّب وهكذا حدثت القطيعة واالبتعاد.
احلواجز،  ووضع  العالقة  املسؤول عن كسر  َمن  إًذا 
والله  القدمي  العهد  اإلنسان؟ منذ  أم  الله  هو  هل 
يعّد ويهيئ البشر إلمتام املصاحلة مع اإلنسان وذلك 
مع  عهوده  وجتديد  املتكرّر  عفوه  إظهار  خالل  من 
الذي  الرّحمة والرأفة  إله  أّنه  بذاك  البشر، فكشف 
لشعبه،  بالّسالم  ويتكّلم  ذاته  تلقاء  من  يتنازل 
الله  ــن  اب بواسطة  الكاملة  املصاحلة  ــت  متّ وفعًال 

يسوع املسيح.
إّن سر مصاحلتنا مرتبط بسّر محّبة الله العظمى 
وأمانته ورحمته الفائقة. «ولكن الله بواسع رحمته 
كّنا  بعدما  املسيح  مع  أحياًنا  لنا  محّبته  وفائق 
وفي  اخلــالص،  نلتّم  الله  فبنعمة  بزّالتنا،  أمواًتا 
املسيح يسوع أقامنا معه وأجلسنا في الّسماوات». 
«ولكن الله برهن عن محّبته لنا بأّن املسيح مات 
اآلن  باألولى  فكم  خاطئون.  بعد  ونحن  أجلنا  من 
بعدما تبرّرنا بدمه أن نخلص به من غضب الله. 
وإذ كان الله صاحلنا مبوت ابنه ونحن أعداؤه، فكم 
متصاحلون.»  ونحن  بحياته  نخلص  أن  باألولى 

(رو5: 10-8)
«وفيما مضى كنتم غرباء عن الله وأعداء بأفكاركم 
وأعمالكم السّيئة، وأّما اآلن فصاحلكم في جسد 
املسيح البشري حني أسلمه إلى املوت ليجعلكم 
في حضرته قّديسني بال عيب وال لوم» (كولوسي 

.(22-21 :1
واآلن نحن قادرون أن نفخر بالله الذي جعلنا في 
حضرته قديسني بال عيب ولوم.. «بل نحن أيضا 
نفتخر بالله، والفضل لربنا يسوع املسيح الذي به 

نلنا اآلن هذه املصاحلة»

هل لإلنسان دور في املصاحلة مع الله؟
ّية في: إّن لإلنسان دور ومسؤول

- قبول اإلنسان للمصاحلة مع الله (االهتداء).
- خدمة املصاحلة.

إّن الله العامل األول والرئيسي للمصاحلة لكن على 
لإلنسان  املجانّية.  الله  عطية  يقبل  أن  اإلنسان 
ّية جتاه مصاحلة الله هي االختيار احلّر بني  مسؤول

قبول عطية الله املجانية (املصاحلة) أو رفضها.
هو  املسيح  يسوع  ــي  ف لنا  الله  مصاحلة  قبول 
لله،  الرّجوع  قرار  اّتخاذ  على  العزم  أي  االهتداء، 
املصاحلة  ستتم  وهنا  حياتنا.  في  جــذري  تغيير 
احلياة. طوال  الله  مع  مسيرة  وستكون  الذات  مع 

(2كور  ”نسألكم باسم املسيح أن تصاحلوا الله“ 
.(20 :5
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وان كان بولس الباحث املتعمق وامللهم في املصاحلة 
هو  األساسي  فصانعها  يكّل،  ال  الــذي  وخادمها 

أمتها  الـــذي  ــســوع  ي
”في  ــه  ــت ــح ــي ــذب ب
البشري“  جــســده 
ركــز  ــن  م أّول  ـــو  وه
متطلباتها  ــى  عــل
فاخلاطئ  العميقة: 
ال  الله  الــذي صاحله 
يقدم  أن  يستطيع 
مرضية  عبادة  إليه 
أوًال  ــب  ــذه ي ــم  ل إن 

ليتصالح هو نفسه مع أخيه.(متى 5: 24-23).

خدمة املصاحلة تعني أّن عمل اخلالص قد مت فعًال 
وال يزال في مرحلة التحقيق في عاملنا حتى ظهور 
ألرسولي  الّنشاط  فإّن  ولهذا  مجده.  في  املسيح 

بكل أنواعه يعتبر حتقيًقا خلدمة املصاحلة.
إّن خدمة املصاحلة تعني اخلروج من الذات والّتوجه 

باحلب اإللهي لآلخر.
وعهد  باملسيح  صاحلنا  الذي  الله  من  كله  «وهــذا 
(8  :5 (2كو  املــصــاحلــة»  إعـــالن  خــدمــة  إلينا 

ألسنتنا  يعظ  الله  وكان  املسيح،  سفراء  «فنحن 
الله»  مع  تتصاحلوا  أن  املسيح  باسم  نناشدكم 
(2كو 5: 20) مثل االبن الضال يجّسد حًقا سر 
املصاحلة، فاملبادرة باملصاحلة كانت من األب وليس 
االبن، ألّن األب كان ينتظر على قارعة الّطريق رجوع 
ابنه منذ رحيله، وهذا يبّني الدوافع النقّية لألب جتاه 
االبن فكل ما يرغب به هو احتضان ابنه وإنقاذه من 
الّضياع، دوافعه هي احلب املجانّي والرّحمة الفائقة.

عليه  نفسه  يفرض  فال  االبــن  حرّية  يحترم  األب 
وال يحاول أن يعيده باجلبر، األب ال ميلك أن يفعل 
شيًئا سوى االنتظار على قارعة الّطريق بكل صبر 

ورجاء عّله يرجع يوًما فيقطف من شجرة احلياة.
جرّب  بعدما  أبيه  من  املصاحلة  مبادرة  َقبَل  االبن 
حياة احلرّية بعيًدا عن األب والتي لم ينتج عنها 

سوى الفشل وخيبة األمل.
قبَل املصاحلة أوًّال عندما أّتخذ قرارًا بالرّجوع إلى 
أبيه مهما كانت دوافعه غير نقّية، ألّنه كان ميلك 
أصابها  التي  البالد  يغّير  أن  وهو  آخر  اختيارًا 
وهو  للمشكلة،  جذرًيا  حًال  اختار  لكّنه  املجاعة، 
كأجير  ــو  ول حتى  األب  بيت  ســور  داخــل  اإلقامة 

عند أبيه.
أن  اخلارجّية  للّظروف  نسمح  األحيان  من  كثير 
نحمله  ما  فوق  آخر  عبًئا  فُتشّكل  فينا  تتحّكم 

من مشاكل نفسّية وروحّية.
الّلحظة  هذه  أباه،  عانقه  عندما  ذاته  االبن  صالح 
التي سّلم نفسه بيد األب ليعيد خلقه من جديد 
وضع  ثياب،  أفخر  ألبسوه  عناد،  وال  تكابر  دون 
في يده خاًمتا، اذبحوا العجل املسمن واعدوا املائدة 
لنفرح مًعا، أدرك أن قلبه احملَطم لم ُيشَف إّال بحنان 

أبيه، وبقبول املصاحلة ضمَن الّتبرير والّتقديس.
ُعد  يديك  بني  كاخلزِف  أنا  األعظم  الفخاري  أيها 
عينيك  في  يحلو  مثلما  آخر  وعــاًء  واصنعني 

االبن  مثل  بإعطائنا  املوازين  يقلب  يسوع  ــرب  ال
الّضال من ناحية نظرتنا للخاطئ واخلطيئة، يسوع 
يفتح أمامنا آفاق احلّب والرّحمة والغفران، أّما نظرة 
اخلطيئة..  واكره  اخلاطىء  أحبب  هي،  يسوع  الرّب 
خطئه.. ارحم  يكتشف  حتى  ــىء  ــاط اخل انتظر 
اخلاطىء في توبته.. ارحم نفسك وارحم اآلخرين...
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في  اخلامس،  الّصف  في  كان  عندما  يوم  ذات  ابني  جاءني 
املدرسة التي كانت في احلي الذي كنت أسكنه في العاصمة 
املدرسة، يدعوني  برلني، حامًال معه رسالة من مدير  األملانّية 
فيها إلى حضور اجتماع هام وعاجل في اليوم الّتالي للجنة 
أولياء أمور الّطالب، والتي كنت عضًوا فيها. ذهبت في اليوم 
الّتالي لالجتماع، وكم كانت دهشتي غريبة، عندما عرفت أّن 
في  قّطة  تلميذ على مالحقة  إقدام  يدور حول  االجتماع  هذا 
األمر  نهاية  في  وصل  التلميذ  فعله  املدرسة وتعذيبها. وما 
إلى وزارة الّتعليم، التي هددت أهل التلميذ باتخاذ إجراءات 
شديدة ضده وضدهم، إذا ما أقدم مجّدًدا على أعمال مماثلة. 
سألت مدير املدرسة عن سبب إبالغه الوزارة بشأن هذا الّتلميذ، 
فأجابني: ”ألننا ال نريد أن يكبر أبناءنا على العنف ويجب 

وضع حّد لهذا األمر من البداية“.
وماذا نفعل نحن؟ غالبّية املدارس ال تهتّم مبا يجري فيها من 
ممارسات عنف، وغالبّية العائالت ال تعرف بسلوكّيات أبنائها، 
وحّتى لو عرفت تغض الطرف عن ذلك أو في أحسن األحوال 
ال تستطيع فعل أي شيء. أين دور رجال الّدين واملربني في 
املدارس، وأين دور األهل في الّتربية، حيث من املفترض أن 
يصنع األهل جيًال صاًحلا. القيادات العربّية عاجزة عن معاجلة 
املشاكل في املجتمع العربي. شباب في عمر الورود يسقطون 
ضحايا القتل. مجتمع عربي عاجز عن حماية أبنائه، قيادات 
الشباب“.  الكراسي وخلولنا  ”خذوا  الكراسي،  تهمها  عربّية 
ماذا فعلتم حلماية اجليل الّناشيء. الكّل بشجب، والكّل يدين 

وال أحد يتحّدث عن حلول.
أعضاء كنيست عرب ورغم (ائتالفهم؟!!) في قائمة واحدة، ال 
نسمع منهم أّي طرح واقعي لقضايا شعبهم. ماذا فعلوا لغاية 
الّضحايا: سالمة  ألهل  ليقولوه  عندهم  ماذا  ال شيء.  اآلن؟ 
كّلهم  االّتهام.  في زاوية  كّلهم  عندهم.  ما  كّل  هذا  راسكو؟ 

يتحّملون املسؤولّية عما يجري.
املسؤولّية.  من  معفّية  غير  احمللّية،  واملجالس  البلديات 

والقبلّية  العائلّية  يجري.  عّما  املسؤولّية  أيًضا  تتحمل  إّنها 
والعشائرّية، هي التي تتحّكم مبجتمعنا العربي، وليس املنطق. 
فإذا كان الّرئيس (أزعَر) أو (أّمًيا متخّلًفا) فكيف ستكون 
إدارته؟! قال لي مسؤول في سلطة محلّية: ”الكل يعرف ماذا 
اّلذي  الوضع  هو  هذا  نعم  يحكي“.  أن  يخاف  يجري والكل 
قتلة  ”حفنة  فيه  توجد  في مجتمع  نعيش  نحن  إليه.  وصلنا 
ينظر إليها من منظار الّرعب واخلوف. هل  وشّبيحة وزعران“ 
نسينا أّن هذه احلفنة أقدمت في شهر أيلول عام ٢٠١٤ على 
بينهم  من  بالّرصاص،  املثّلث رمًيا  في  أشخاص  خمسة  قتل 

مدير مدرسة. فماذا فعلت قياداتنا وماذا ننتظر بعد؟
إبراهيم  الفحم،  أم  من  محاجنة  سعادة وحسني  محّمد رأفت 
الّنابلسي ومحّمد حسنني من إعبلني، وشباب غيرهم في عمر 
الورود من مناطق مختلفة قتلوا بكّل دم بارد في وضح الّنهار. 
الوضع على هذه احلالة فكّل  بقي  الّنهاية، وإذا  وهذه ليست 
شاب معرض للقتل في املجتمع العربي. فماذا أنتم فاعلون؟ 
أنا ال أبّرئ الّشرطة اإلسرائيلّية من حتّمل املسؤولّية، واجلميع 
يعرف عدم اكتراث هذه الّشرطة مبا يجري في املجتمع العربي، 
وتتعامل مع هذا املجتمع حتت شعار: ”فّخار يكّسر بعضو“. 
شّماعة  دائًما  اإلسرائيلّية  الّشرطة  جنعل  أن  ميكن  ال  لكن 

إهمالنا وتقصيرنا.
أوجدوا لنا جلنة أطلقوا عليها ”جلنة املتابعة الُعليا للجماهير 
ال  جلنة  تأسيسها.  منذ  الّلجنة  هذه  تابعت  فماذا  العربّية“، 
حول لها وال قّوة، إّنها في حقيقة األمر مجّرد اسم كبير بدون 
القتل واخلالفات والعنف، وفي  أخبار  فقط  تتابع  مضمون، 

أحسن األحوال إصدار بيانات في مناسبات معينة.  
مجتمعكم.  مشاكل  معاجلة  في  وبفشلكم  بعجزكم  اعترفوا 
من  االستقالة  عربية  كــقــيــادات  لكم  األفــضــل  مــن  ألــيــس 
جماهيركم، واحتجاًجا  أمام  كرامتكم  على  حفاًظا  مناصبكم 
من  ــّم  أه يبدو  ما  على  ”املناصب“  لكن  يجري؟  ما  على 

الكرامة واجلماهير.
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أفضُل من قاَدنا، بثقٍة، إلى الّالمكان!
”ماَت، و أظّنُه شهيًدا“، قد فهقت في سمعي  أّنه  أتوّقع أن يطاله املوت، غير  لم 

وبصري! هكذا تلّقيُت خبر موته، وهو احلاضر دائًما دون موعد أو إشارة.
عن  يغب  لم  الذي  أجده! وهو  املدينة.. ولم  شوارع  كّل  يوًما، وجمعت  عنه  بحثُت 

طرقاتها حلظًة واحدة، فتراه كأّنه تناسخ في كّل جاّدة ودرب.
سعيد، ابن األرصفة املبتّلة بريق الّشتاء الّساخن، وسائق الَوْهم البديع. هو على يقني 
أّن األسالك الّرفيعة التي صنع منها مركبته وراح يقودها تشبه في حقيقتها شجرة 

الكينا التي كان يلجأ إلى جذعها، كأّنها أّمه التي يرمتي في حضنها فينام.
ظّل سعيد حاضًرا في سنواتنا ومشاهدنا، بأعوامه التي جتّرأت على جسده منذ خمسة 

وأربعني عاًما، وكان أفضل َمن قاَد أبناء املدينة إلى الّالمكان.
بتالبيب قميص سعيد، ويسير خلفه مهروًال،  فيمسك  يتضامن معه  كان معظمهم 
مبتغاه. وسعيد  إلى  قد وصل  بأّنه  منه  يعتذر  بعضهم  يشاء، وكان  حيث  ليوصله 
سادر في الّطرقات، كأّنه قطار من حلم ودم، يريد من اآلخرين أن يؤوبوا معه مثل ريح 

تكنس الطرقات.
«توصيلة» هي كلمة الّسّر، التي تشحذ الّدواليب وحتّركها، مبصاحبة صوت املوتور 

اّلذي يصدره إيذاًنا ببدء الّرحلة.
إلى  بأّنه سيوصلنا  سعيد  ورّمبا صدقنا  في حلمنا وحلمنا،  الوهم  دواليب  لقد سرت 

مكان ما جنهله.
َمن لم يعرف سعيد احلزين، زوربا مرج بن عامر، ال يعرف فّن القيادة، ومن لم يركب 
خلفه في مركبة الوهم، التي لم يصبها العطب، حتًما لن ينجو من مراكب األمواج 
املتالطمة، والتي تضرب أّيامنا، وتقطع رأس املدينة وتعّطل حراكها. فمركبته درس 

الّنجاة من الغفلة واالفتعال.
أترى لو كان سعيد حاضًرا، هل سيقودنا إلى درب األمان؟

َمن غيره املتمّرس في دولبِة الّسلك املقود، وانتشال اخلطوة الغارقة في الوهم والعجز 
والعدم؟

بّر لم نصله بعد، ويبدو بعيًدا من غير  َمن غير سعيد يوصلنا إلى ما نشتهي من 
سعيد احلزين.

َمن غيره؟!
©2®

 WM¹b*« W¹¬
لم يحتمل قلُب وهيب مطور زحمة إشارة املرور وغبار املدينة، وأوجاع أترابه اليتامى، 
َيِهُب ألصحاب  فيما  الورقّية،  احملارم  و  املاء  عبّوات  ليبيعوا  معهم  يتسابق  اّلذين 
السّيارات آية الكرسّي الكرمية، كأّنه يقّدم ُرقَيًة تقيهم شّر اآلتي من العني والّسحر 

واالحتالل.
ذرع وهيب شوارع رام الله، وعقصته زفرات العابرين إلى الّالمكان، غير أّن املنارة 
بأسودها التي حتّجرت لم تعد تزأر في وجه املوت، ليحيد عن وهيب مطّور، ابن األربعة 
بسكتته  الغض، وأخذه  قلبه  احتشد  حتى  املبحوح،  الّصوت  وصاحب  عشر ربيًعا، 

القاضية إلى الغياب.
هو املوُت يأخُذ العاديُّ من حياتنا غفلًة دون أن نحّس مبا تركه الّرحيل املّر من قسوٍة 

وجتّهم على وجه املدينة.
لم أَحلظ موته، لوال ملصق الّنعي الذي حمل صورته وآية الكرسّي. ولم أكن أعرف 
اسمه، إّال أّنني رأيُت وجهه املشّع مثل نبّي يجوب الطرقات بتمتات كتابه املقّدس، 
و بصوته احملمول على أدعية العافية والِستر، كّلما مّد َيده بتلك الّسورة، لتحفظ 

الّسماء صاحبها.
َمن يحفظ املدينَة من ربقة الّسحر األسود واألوهام بعد وهيب؟

رّمبا لن تلحَظ املفارق غياَب الفتى، غير أّني سأفتح شباك مركبتي في انتظار يد 
املالك املضيئة بسورة الكرسي.

©3®
W¹UJ(« ·dF¹ s*

رسمت له صورًة منطّية في مخّيلتي، فلم أره قط، كان صوته حاضًرا، يخترق عتمة 
الليل مثل رمح فتّي، يحّطم زجاج املدينة ويكّسر صمتها العميق!

لسنواٍت لم يكّف عن الّنداء املستحيل، حتى صار جزًءا أصيًال من سمات ليل املدينة، 
املدينة  الّتشابه، وصوت عدنان إحدى عالمات  تقبل  التي ال  فللمدن خصوصّياتها 

الفارقة.
املنثورة  حزنه  شظايا  مللمت  التي  للمرأة  الغرائزّي  الّنداء  ذاك  عدنان،  يعرف  من 

واجلارحة..!
االنتباه احلامضة،  ناقصة صيحَة  الهادئ  ليلها  املدينة  الّليل، وسكنت  رحل حارس 
وبعد خمسة عشر عاًما ما زال صدى صوته يرتّد في ذاكرتي العميقة، ُيطّل برأسه من 

نافذة اجلبل املقابل ويرسُل في مرج بني عامر صيحة الوجود ”ميّااا“!!
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هناك في تاريخ املوسيقا قفزات ال ُحتْصى، تعتمد 
رْمية القدر للنّرد على العبقرّية املختارة..

فيه  ُنصغي  حٍني  في  به  نشعر  أن  ميكن  ما  هذا 
أحد  لكّن  لبيتهوڤن..  الّثالثة  الّسيمفونّية  إلى 
انتزع  ــه  ألّن بيتهوڤن  هاجم  املعاصرين  الــّنــّقــاد 
املوسيقا  به  متّتعت  الذي  اجلمال،  إلى  االستسالم 
«الكالسيكّية» على رائديها هايدن وموتسارت... 

ملاذا؟ ألّن هذا الّناقد تشّكى من أّن بيتهوڤن أقحم السيمفونية في بحر املآزق 
الرّوحّية للّذات الفردّية.

إذن.. كّل هذا بدأ مع هذه الّسيمفونّية التي عزفها بيتهوڤن عام 1805.. ثّمة 
فيلم مكّرس حلكاية بيتهوڤن مع هذه الّسيمفونية أنتجته الـ»بي.بي.سي.»، 
حتت ُعنوان «اليوم اّلذي غير املوسيقا إلى األبد»، والعبارة ورّدت على لسان 

هايدن حني سمع عزف بيتهوڤن ذلك العام.
واملعروف أنَُّه في 1802 لم يكن املوسيقي اّلذي تهدأ في روحه الّتعارضات 
يوًما، وهو على حاّفة الّصَمم، وتناوب األمراض، وفقدان الّرضى عن الواقع على 

قناعة بأعماله؛ لذلك أراد حتليًقا جديًدا، وهو 
يتأّمل بإعجاب ما أحدثته الّثورة الفرنسّية 
التي تعد البشرّية بالعدل واملساواة واألخاء، 

مجّسدة في شخص «فتاها نابوليون».
ــداه  األهـــواء، وأه هــذه  وصنع عمله وســط 
نفسه  نابوليون  أعلن  نابوليون، وحني  إلى 
إلى  مثلِه  علياِء  من  وسقط  إمــبــراطــوًرا، 
وشطب  بيتهوڤن  ارتــاع  الّسلطة،  حضيض 
على  أمله  عّلق  أن  بعد  بغضب..  اإلهــداء 
بالّصمم  مدعوًما  وانسحب  فوقع،  مشجب 

الذي أطبق على أذنه.
ُلقِّب في صغره «موتسارت» عصره، وفي الكبر شيكسبيره... ولم ُيطمعه ذلك 
بع اخلشن، والسَّريع الغضب، والعِصىُّ  الطَّ بالّشهرة، وكيف ال؟! وهو صاحب 
يفهم  لم  البشرّية، ولكنَّه  بيتهوڤن  خدم  «لقد  قيل:  الرِّضى... ولذلك  على 

البشر؟!».
ابتكار  إعادة  حقَّ  للفّنانني  أجنز  «بيتهوڤن  عنه  سّجل  فقد  بارت  روالن  أّما 
حيث  اإلجنــاز..  هذا  على  شاهد  الّثالثة  «السيمفونية  وكانت  أنفسهم».. 
أراد  فإذا  «الرّومانتيكّية»..  للمرحلة  وفاحتة  مرحلتني،  بني  جسًرا  لت  شكَّ

املستمع أن ميتّص رحيقها عليه أن يبذل ُجهًدا في درسها وتأّملها!!
نقول هذا، مع الّتأكيد على أّن هذه «الّثالثة» لم ُيغّير فيها بناء «الّسيمفونية 
الكالسيكّية» ألّنه أبقى على احلركات األربع: متسارعة، بطيئة، حركة راقصة 

ثّم أخيرة متسارعة، وهذا ما كان يفعله هايدن وموتسارت.
ولكن بيتهوڤن بحكم احتكامه الكلّي إلى «الّضرورة الّداخلّية» ال إلى العرف 
الفّني اُحملافظ خارجها، ضاعف من امتداد السيمفونية الّزمني، حيث جعلها 
فجاءت  دقيقة..  اخلمسة والعشرين  من  بدًال  دقيقة وأكثر  اخلمسني  تتجاوز 

لوحًة اعتبرت الّتوازن ِسرَّ اجلمال..
حاّدتان، وعبر  نغمتان   Allegro املتسارعة  األولى  احلركة  مطلع  في  تشّدك 
بينهما  تداخل  ثــّم  مختلف،  حلن  ثــّم  حلن  أي  الــّصــارم:  الّسوناتا“  ”بناء 
ذلك،  عبر  حــّل..  إلــى  الّتوّصل  ثــّم  املوسيقي،  الّسياق  ــا  درام من  ُيصعد 
ُمحّتًما.. انتصاًرا  ثّم  إصــراًرا،  ثّم  مجاهدًة،  جتّسد  وكأّنها  احلركة  تتدّفق 
وفي احلركة الّثانية البطيئة جًدا Adagio، نصغي إلى مسيرة جنائزّية حزينة 
ة التوّتر  لوداع بطل.. وفي الّثالثة املُداعبة Scherzo نرى بيتهوڤن يكسر حدَّ

التي أملَّت بنا في احلركتني الّسابقتني.
من  شّالل  بطولي،  مبزاج  الّلحن  علينا  يدخل  املُتسارعة  الّرابعة  احلركة  وفي 
دفق على الوثرّيات، يعتمد حلًنا ميكن ترديده على الّلسان، يتصاعد بهّمِة  التَّ

من يريد أن يأخذ بيدك إلى األعالي، حيث اإلشراق املجيد.
قارئتي/قارئي!!

 You إذا لم يكن بني يديك هذا العمل، فما أيسر أن تذهبي/تذهب إلى مأدبِة
Tube املجانّية وتنتخبي/وتنتخب عْزفا من بني عشرات العروض، وتصغي!

لكن املهّم، بل األهّم أن تالحقي/تالحق السيمفونية   بالثَّواني، ال بالّدقائق..
وتتوّقفي/وتتوّقف حيث تشائني/تشاء من أجل أن تستعيدي/تستعيد حركة 

حلن، أو آلة موسيقّية، أو حلظة حتّول في املزاج البيتهوڤنّي.
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ترددُت كثيًرا في الكتابة عن مسرح امليدان واحملنة التي مير بها، 
ألنه في هذا الظرف بالذات، يجب أن نقف جميًعا إلى جانب 
هذا املسرح، وأن ندعمه ليواجه الصعاب التي يتعّرض لها في 
هذه املرحلة. لكن النشر املُكّثف عن هذا املسرح في ظل أزمته، 
وخاصًة في العددين الّصادرين بتاريخ 6 تشرين الّثاني 2015، 
ما  ”حيفا“، وبسبب  من صحيفة   2015 الّثاني  تشرين  و20 
ورد في هذين املقالني، قّررت أن أكتب عن هذا املوضوع، لكني 
لم أنشر املقال في حينه، فتوقيت الّنشر أحياًنا ميكن أن ُيفّسر 
تفسيًرا ال يخدم الهدف من النشر. ولكّني اليوم، خاّصة بعد أن 
أصبحت قضية مسرح امليدان في طريقها إلى االنفراج، أسمح 
لنفسي أن أنشر ما سبق وكتبته عندما كانت األزمة في أوجها، 
علًما أّني سبق وأبديت رأيي مبسرح امليدان مّرات عّدة، وحّذرت 
مراًرا وتكراًرا من إمكانية إغالق هذا املسرح وبدون عالقة لعرض 

مسرحية ”الزمن املوازي“، ولكن ال حياة ملن ينادي. 
كانت إدارات مسرح امليدان الّسابقة املتعاقبة ترفض بشكل دائم 
سماع أّي انتقاد بّناء، وتتهم كل من يلفت نظرها خلطأ ما بأّن له 
مآرب شخصّية، وكّلي أمل أن تّتخذ إدارة املسرح اجلديدة نهًجا 
جديًدا ومغايًرا، بحيث تكون أكثر استعداًدا لسماع الرأي احلر 
والّناقد، وال االكتفاء باالستماع جلوقات املنافقني، والتي كانت 
أشاهد  كنُت  كيف  جّيًدا  وُتبّجل، وأذكر  لُتهّلل  باملسرح  حتيط 
بعض العروض املسرحّية االفتتاحية ملسرح امليدان، وكيف كان 
اجلمهور يتململ وينظر البعض إلى الّساعات متمّنني أن ينتهي 
بأن  أفاجأ  كنُت  العرض  ينتهي  وعندما  بسرعة،  العرض  وقت 
ذات األشخاص الذين نظروا طوال الوقت إلى ساعاتهم ومتلملوا 
عّدة  لدقائق  يقفون مصّفقني  كانوا  العرض،  أماكنهم خالل  في 
وبشكل متواصل، مفتعلني االنبهار. هذا الزيف والّنفاق وعدم 
اجلرأة في إبداء آرائنا، حتى في األمور الثقافّية هو صلب أزمتنا 
بالنفاق  فليس  عالج،  إلى  يحتاج  الذي  األمر  وهو  الثقافّية، 
ننهض بثقافتنا، بل بنهٍج قادٍر على فتح األبواب للجميع، وقادٍر 
على استيعاب طاقات جديدة، بحيث يصبح مسرح امليدان بحق 

الّدفيئة للمسرحّيني العرب في البالد.  
أكتب عن مسرح امليدان اليوم، ال ”ألنعي غياب مسرح امليدان“ 
كما جاء في مقال الزميل نايف خوري في مقاله الذي ُنشر في 
بتاريخ 6 تشرين الّثاني 2015، وال ”ألنبش  صحيفة ”حيفا“ 
وأبحث عن كّل حصوة متيل بامليدان وتهيل جدرانه“، إّمنا لنضع 
نصابها  في  ونضعها  األمــور  ولنحّدد  ــروف،  احل على  النقاط 
امليدان ونتمّنى أن يجتاز  الصحيح. فكّلنا نحترم جتربة مسرح 
محنته، ويعود ليزاول نشاطه املسرحي من جديد، ولكن اسمحوا 
امليدان  تقييم دور مسرح  نبالغ في  أن ال  أخوان، يجب  يا  لي 
الّثقافية إلى حّد الهوس، وال يكون هذا اإلعجاب  في حركتنا 
هي  بدورها  تقوم  التي  األخرى  املسارح  حساب  على  واالنبهار 
األخرى في رفع شأن مسرحنا احمللي والّنهوض بحركتنا املسرحّية. 
فيا أخ نايف، عندما تتساَءل :“أين مسرحنا الّذي ميّثلنا؟ أين 
صرحنا العظيم الذي نعرض عليه قضايانا؟“، إّمنا بطرح سؤالك 
نشاطه  توّقف  ّمت  إذا  امليدان،  مسرح  بعد  من  أّنه  يعني  هذا، 
املسرحي بعد إغالقه ال سمح الله، فلن يبقى لدينا أّي مسرح 
تفّكك  وإذا  والوحيد“،  ”الشرعي  ممّثلنا  فهو  قضايانا،  يعالج 
هذا املسرح واندثر، فسنصبح بال مسرح، وبال ثقافة. علًما أّن 
امليدان، ومن  مسرح  نشوء  قبل  موجوًدا  كان  املسرحي  الّنشاط 
البديهي أّنه سيستمر حتى لو ّمت إغالق مسرح امليدان.  وهنا أنا 
ال أقّلل من قيمة ودور مسرح امليدان، لكن املبالغة في تقييم 
دوره، وجعله األلف والباء، وهو املسرح الوحيد واألوحد، يتحّول 
البالد  في  عربّية  مسارح  فهنالك  األخــرى،  للمسارح  ظلم  إلى 
قّدمت أعماًال مسرحّية فاقت إنتاجات امليدان من حيث املستوى 
للّنظر،  ُملفًتا  جماهيرًيا  جناًحا  األدبي، وحّققت  الفّني واإلبداع 
وحظيت بنقد فني ُمشّجع وداعم ومن قبل أقالم ال ُيستهان بها، 
فدعونا ال ننساق وراء مشاعرنا، األمر الذي ممكن أن يؤّدي إلى 

تقييم األمور بغير موضعها.     
ويختتم نايف خوري مقاله بوضع تصّور ماذا ميكن أن يحصل بعد 
امليدان: ”إذا ُأغلق امليدان فأّي ميدان سيبقى لنا؟ لن يبقى سوى 
والتخّلف  والفساد  والّطغيان  والّظلم واإلجحاف  اجلهل،  ميدان 

والعمى والطرش“. هذا يعني أّنه إذا ّمت إغالق مسرح امليدان، 
فلن تقوم لنا قائمة، وسيعّم اجلهل والّتخّلف، أال تعتقد يا أخ 
نايف أّنك بهذا تهني كل املسرحّيني العرب الذين ال يعملون أو 
لم يعملوا في مسرح امليدان، أو لم  ميّروا بقربه و“يتباركوا“ منه.  
أصبح  األمر  صراحة، وهذا  أقولها وبكل  أن  هنا  لي  واسمحوا 
البالد وعن إدراك ووعي تام،  العديد من املسرحّيني في  يرّدده 
أن  بالضرورة  األفضل، وليس  ليس  هو  امليدان  مسرح  أّن  وهو 
يكون األفضل، فهو مسرح ينضّم إلى قافلة املسارح التي تسهم 

في نشوء حركة مسرحّية رائدة في البالد.  
لم أكتب من قبل حول ما جرى وما يجري في مسرح امليدان، 
وعن الضّجة اإلعالمّية املتعّلقة بتجميد ميزانية هذا املسرح من 
قبل بلدية حيفا ومن ثم وزارة الثقافة. فعندما يندفع البعض، 
يكونوا  أن  املفروض  من  للّدقة  أو  قيادّيني،  كانوا  إذا  خاّصة 
عكس  يقف  أن  اإلعالمي  أو  الكاتب  على  يصعب  قيادّيني، 
التّيار، ففي هذه احلالة ُيّتهم باخليانة والعمالة والعديد من الّتهم 
اجلاهزة، والتي يشهرونها بوجه كل من يفّكر بشكل مغاير. من 
ملسرح  النقد  أوّجه  أن  املناسب  غير  من  أّنه  ثانية، وجدُت  جهة 
فواجبي  األفــواه،  كم  له حلملة  يتعّرض  الذي  الوقت  في  امليدان 
يحّتم علّي في هذا الوقت بالذات أن أقف إلى جانب زمالئي في 
اختياراتهم وكيفّية  أتفق معهم في  لم  امليدان حّتى وإن  مسرح 
إدارتهم لشؤون هذا املسرح، الذي كان من املفروض أن يكون حلم 
كّل مسرحي عربي في هذا البالد، وأنا أشدد على عبارة ”كان 
من املفروض“. لكنه يا عزيزي نايف ولألسف لم يحّقق حلمنا، 
بإحكام  للبعض  سمحوا  عندما  األمانة  عليه  القّيمون  خان  بل 
الّسيطرة عليه، وحتويله إلى مشروع ألشخاص معّينني ال مشروع 

اجلماهير العربّية.  
أما بالنسبة ملقال الّدكتور حامت خوري والذي ُنشر في صحيفة 
جًدا عندما  فآملني   ،2015 بتاريخ 20 تشرين الّثاني  ”حيفا“ 
أن مسرًحا كهذا سيتجّذر وينمو ويترعرع   ”لقد تصوّرُت  قال: 
ليصبح دوحة نستظّل بها ثقافًيا كبيٍت دافئ لفّنانينا املعروفني 
اّلذين فرضوا مكانتهم بجدارة واستحقاق على املسرح العبري“، 
وهذا ما أشرُت إليه مراًرا وتكراًرا؛ ملاذا ننتظر االعتراف بفّنانينا 
هذا  بهم، وملاذا  اليهودي  الوسط  اعتراف  خالل  من  ومبدعينا 
الذين ضّحوا  املسرحّيني  بالذات، وماذا عن  الّتخصيص لهؤالء 
قاسية،  ظروف  العربي وفي  املسرح  في  حياتهم  طوال  وعملوا 
البيت  هذا  أيًضا ضمن  يكون هؤالء  أن  تتمّنى عزيزي  لم  ملاذا 
الدافئ حسب تعريفك، أال يستحّقون ذلك؟! ولكن هذا هو النهج 
الّسابق ملسرح امليدان، عدم االعتراف بتجارب مسرحّيني عملوا 
العرب  املسرحّيني  وراء  والّلهاث  العربي،  املسرح  في  وأبدعوا 
الذين عملوا في املسرح العبري، فماذا كانت النتيجة، أن ابتعد 
هؤالء املسرحّيني وهم كثر عن هذا البيت الذي كان من املفروض 

أن يكون دافًئا. 
أخي وعزيزي د. حامت خوري، هؤالء اّلذين أردت مسرح امليدان 
بيًتا دافًئا لهم، رفضوا أن ينضّموا إلى املشروع الذي بادر إليه 
الّشاعر الكبير سميح القاسم رحمه الله  في مطلع الّثمانينّيات 
كاّفة  حيفا  في  للفنون  الّشعبّية  املؤّسسة  خالل  من  دعا  حيث 
قطري،  عربي  مسرح  إقامة  إلى  احمللي  املسرح  في  العاملني 
وأعلن أّن املؤّسسة الّشعبية للفنون رصدت ميزانّية خاّصة لهذا 
املسرح  في  العاملني  املسرحّيني وخاصة  بعض  أّن  إّال  الهدف، 
العبري في تلك احلقبة أجهضوا الفكرة، وهم الذين سيطروا على 
عندما  امليدان،  مسرح  بعد  فيما  أصبح  الذي  العربي،  املسرح 

توفرت امليزانيات في هذا املسرح.
لهذا انتهز الفرصة اليوم، أللقي الّضوء على قضية مسرح امليدان 
من جديد، وأدعو حملة األقالم إلى معاجلة هذا املوضوع، وكل 
موضوع آخر بشمولّية، ومبوضوعّية، وعدم االندفاع في عواطفنا 
ومشاعرنا إلى درجة نفقد من خاللها املوضوعّية، فأنا ال أقّل 
تقديًرا عنكم ملسرح امليدان ودوره في احلراك الّثقافي، ولكن هنالك 
مسارح أخرى ومسرحّيني آخرين يستحّقون أن نلقي الّضوء عليهم 
ونضعهم في مكانهم الّطبيعي الذي يستحّقونه، فشعبنا قادر على 
اإلبداع دائًما، ودائًما ينجب املبدعني بشكل مستمر، وثقافتنا 
بشخص واحد.     مبؤّسسة واحــدة وال  مرتبطني  غير  وأدبنا وفّننا 
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جبابرة من تنك
أماني..

(عروسة)..
عتمة الّليل (أساورها)

يحترق الّنفط..
ال يسعفها...!

™™™
ليست ِحكًما.. 

كّل ما يتركه الّزمن.
قل..

هي مقّل العذاب
صّماء خرساء.

ُمترعة باُخلرقاء.
غدٌر يكّرس..
ُجنب الّضعفاء.

يعتلي..
ّمي التمّلق.

إعالم..
يستر جهًرا..

كّل َمن يسرق.
حبل البّر متّزق..

واألمل شهيق.
نوتيٌّ يدّقق..

ُيبحلق..
في الّطول والعرض..

يغرق
™™™

للّسراب..
رباٌن يرسم..

على أمواج البحر
صدفٌة بلهاء َتهذي..
بني الّنجاة واملنتهى.

ُمتخر في مي
يشربه عطش ال يرتوي

رّبان الّدرب..
ال يستسلم لإلعصار.

يقود موجة تائهة..
و موجة بوصلة.

فنٌّ ال تبصره العلوم..
يخّدر املشاعر.

يعّمده الّصبر
يزرعه في دربه.

سحٌر..
يتقادم على البداية

بني أفجاج البحر
يغزل من الغاديات منارة.

™™™
أماني.. هناك تصّلي.. 

للمجرى..
عسى..

يغّيُر مساره.
أحلانه..
ُتَغّني..

هو القدر..
ألٌم..

ال نفقه سّره.
ِمن اعوجاج الّدهر..

َبَنت..
سفينة للّنجاة.

(عروسة) في املوقد..
باكية (تتجّلى)

تقودها األشرعة..
إلى املّريخ.

تبحث عن أرٍض..

ال يزورها القلق..

توأم (العروسة).

خواء هو املّريخ..
يخنق الّصوت.
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موقع أثري يتواجد على شاطئ بحيرة طبريا إلى اجلنوب من الّطابغة 
الفترة  من  قصر  بقايا  املوقع  يشمل  جينوسار.  كيبوتس  وشمالي 

األموية ال تزال آثاره بارزة حتى أيامنا هذه.
الباحثون  تعرّف  البريطاني،  االنتداب  فترة  في  األثري  املسح  خالل 
(بشكل خاطئ) إلى أّنه كفر ناحوم. الحًقا، ّمت االعتراف بهذا اخلطأ، 
ال سيما بعد اكتشاف كفر ناحوم وإجراء احلفريات األثرّية في خربة 
بشكل  عنها  التنقيب  مت  التي  القليلة  املواقع  إحدى  وهي  املنية. 

منتظم في تلك املنطقة.
ــإدارة  ب و1939   1932 ــوام  األع بني  جرت  ــى  األول األثرّية  احلفريات 
الدراسات اإلسالمية في  املقدسة“، وقسم  «اجلمعية األملانية لألرض 
متحف برلني. إّال أّن احلفريات توّقفت بسبب نشوب احلرب العاملية 
الثانية. الحًقا، أجريت حفريات صغيرة عام 1959 من قبل جامعة 
ميشيغن األمريكية. عام 2005 جددت اجلامعة العبرية في القدس 
احلفريات األثرية والتي من أبرز نتائجها كانت التعرف إلى القصر منذ 

الفترة األموية والذي يعتبر واحًدا من سلسلة قصور بناها األموّيون.
 U¹dH(« ZzU²½

مستطيل  مبنى  عن  الثالثينيات  ــوام  أع خــالل  احلفريات  كشفت 
الشكل (حجمه 73 م X 67 م)، له أبراج في زواياه األربع (الصورة 
رقم 1 – واحد من األبراج الدائرية)، بينما احتوى احلائط الشرقي على 
مدخل مبنّي دائري الشكل. وقد ارتكزت احلفريات آنذاك قرب احلائط 
التنقيب  يتم  لم  املركزية  والقاعة  املبنى  مركز  أّن  يعني  ّمما  اخلارجي 

عنهم آنذاك.
أّما احلفريات التي أجريت عام 1959 فأشارت إلى أّن املوقع كان في 
املينية  خربة  كانت  حينها،  املماليك،  فترة  خالل  أيًضا  االستعمال 
بني مصر  ما  التجارية  الطريق  على  جًدا  املهّمة  من احملّطات  واحدة 
كانت  والذي  القصر خان،  الشمال من  إلى  بني  فقد  وسوريا. كذلك 
آثاره بارزة حتى أعوام السبعينيات من القرن املاضي ولم يبَق منها 

أثرًا في أّيامنا هذه.
أّما احلفريات من العام 2005 بإدارة اجلامعة العبرية فقد أّكدت أن 
إذ  الداخلية  أجزائه  عن  وكشفت  األموّية  الفترة  من  قصر  هو  املبنى 

امتدت احلفريات إلى القاعة املركزية وبعض الغرف.
 dBI�« vM³�

وفقًا للحفريات فقد بني القصر خالل القرن الثامن كما يبدو اّبان فترة 
اخلليفة الوليد (الثاني) وهدم عام 749 إثر هزة أرضية. يشبه في 

شكله القصر في خربة املفجر بالقرب من أريحا 
(الصورة رقم 3 – توضيح لشكل القصر). بني 
القصر من احلجر اجليري األبيض، بينما رصفت 

أرضّيات الغرف باحلجارة البازلتية السوداء. كذلك، كشفت احلفريات 
عن بعض أرضّيات الفسيفساء التي زخرفت القاعة الرئيسية. ميكننا 

مشاهدة املدخل في احلائط الشرقي وهو مستدير الشكل، كذلك اثنان 
من أبراج احلراسة بنيت دائرية الشكل. تتوسط القصر ساحة مركزّية 

الساحة كما هي  كبيرة من حولها بنيت الغرف (الصورة رقم 2 – 
اليوم). في القسم الشمالي تواجدت بالقرب من السور الغرف صغيرة 
شرقي  احلجم كما يبدو للجيش واحلرس. أما في القسم اجلنوب – 

فتم العثور على املسجد والذي تواجد في حائطه اجلنوبي احملراب.
أّما أرضيات الفسيفساء (الصورة رقم 4 - تصوير جابي الرون - عن 
موقع معهد اآلثار اجلامعة العبرية في القدس) التي زخرفت الساحة 

تغطيتها  مت  فقد  ــة،  ــركــزي امل
ــق والـــدراســـة  ــي ــوث ــت ــد ال ــع ب
حتى  عليها  احلــفــاظ  لهدف 
امليزانية  توفير  يتسنى  أن 

املتطلبة لترميم املوقع. 
 

الڤيتامينات  إّن احلصول على 
ــــرورّي  ــحــة شــــيء ض ــي ــّصــح ال
أحد  ونقص  الّشعر،  لتطويل 
الڤيتامينات يسّبب نقًصا في 

منّو الّشعر.
الڤيتامينات  ــّم  أه إلى  أشير 
ــا  ــًم ــرك دائ ــع ــي جتــعــل ش ــت ال
وينمو  جميلة  بــصــورة  يظهر 

بشكل أسرع.
يعمل ڤيتامني A على ترطيب فروة الرّأس عن طريق 

التي  الّدهنّية  املــادة  إلنتاج  الّشعر  بصيالت  حتفيز 
ــرأس.  ال ــروة  وف الّشعر  وترطيب  نعومة  على  حتافظ 
إنتاج حمض  تنظيم  على   A ڤيتامني  يساعد  كما 
 A ڤيتامني  يتوّفر  الّشعر.  إلنبات  الّالزم  الريتينوك 
الّلفت،  احللوة،  البطاطا  البروكلي،  اجلزر،  الكبد،  في 

الّسبانخ، القرع، والبيض، البابايا واملاجنو.
الڤيتامينات  أفضل  من  واحــد   B ڤيتامني  يعتبر 
يقوم  ألّنه  ذلك  الصحي.  الّشعر  منو  لتعزيز  املُتاحة 
بعدد من الوظائف الهامة داخل اجلسم، أهّمها حتفيز 
عــّدة  مــن  مــرّكــب    B ڤيتامني  ــا.  اخلــالي وتنّفس  منــو 
ڤيتامينات تتواجد كّلها في نفس األطعمة. يتوّفر 
واملأكوالت  األلبان  البيض،  الّلحوم،  في   B ڤيتامني 

البحرّية..
على  ويساعد  النياسني،  باسم   B3 ڤيتامني  يعرف 
حتسني الّدورة الدموّية وحتفيز وصول الدم إلى بصيالت 
الّشعر،  جتديد  إلى  ــؤّدي  ي ّمما  ــرأس،  ال ــروة  وف الّشعر 
صحي.  شعر  منّو  في  رئيسي  عنصر  فهو  وبالتالي 

 ،B3 يقوم اجلسم بإفراز كمّيات كافية من ڤيتامني
تناول مكّمل  إلى  الّناس ال حتتاج  فمعظم  وبالّتالي 
الّدجاج،  في   B3 ڤيتامني  ڤيتامني.  هذا  من  غذائّي 
حلم البقر، سمك الّسلمون، البيض، األفوكادو، الّتمر، 

الّطماطم، الهليون، الفطر، واملكّسرات.
الّشعر.  لنمّو  ا  ــدً ج مهّم  ڤيتامني  هو   E ڤيتامني 
الّدموّية في فروة  الّدورة  وظيفته الرّئيسية هي زيادة 
منو  ــى  إل ــؤّدي  ي ّممــا  الّشعر  بصيالت  وحتفيز  ــرأس  ال
الّشعر بشكل أسرع. يساعد ڤيتامني E في احلفاظ 
على نظام مناعي صحّي مما يؤّثر بشكل مباشر على 
زيادة منو الشعر. كما يعمل على حتسني احلالة العاّمة 
للّشعر من خالل احلفاظ على الرّطوبة وزيادة ترطيب 
عباد  ــذور  ب في   E ڤيتامني  يتوّفر  نفسه.  الّشعر 

الّشمس، الّلوز، الزّيتون، الّسبانخ، والبابايا.
دورًا  يلعب  وهو  البيوتني  باسم   H ڤيتامني   يعرف 
حيوًيا في احلفاظ على شعر صحّي من خالل حتفيز 
يعمل  كما  الغذائي.  الّتمثيل  ـــادة  وزي اخلاليا  منو 

حجمه.  ــادة  وزي الّشعر  مرونة  حتسني  على  البيوتني 
 H يصعب احلصول على كمّيات كافية من ڤيتامني
أقراص  في صورة  تناوله  يفّضل  لذلك  األطعمة،  من 

ّية. املكمالت الغذائ
األفضل  فمن  اجلسم.  يحتاجه  آخر  معدن  املغنيزيوم 
أن تنظر إلى شعرك كمشكلة تراكمّية يؤّثر على منط 
حياتك بأكملها، من األطعمة التي تتناولها، لكمّية 
النوم الذي حتصل عليه. اّتباع نظام غذائي غنّي في 
الّطريقة  هي  املغنيزيوم  على  حتتوي  التي  األطعمة 
الوحيدة للتأّكد من أّنك تعطي فروة رأسك ما يحتاج 
إلى منو شعر قوي وصحي. إّنها واحدة من تلك املعادن 
التي ستالحظ بأّنك لم حتصل على ما يكفي منها 

حتى تصبح حالة مزمنة.
إذا  باهت  شعر  منو  في  دورًا  يلعب  أن  ميكنه  الزّنك 
لم يكن لديك ما يكفي. واخلبر الّسار هو أّنه ليس 
من الّصعب جًدا مواكبة االحتياجات اخلاّصة بالزنك، 

ّية البسيطة حتتوي على الزنك. فالوجبات الغذائ
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²Ýô« s� ¡UN²½ô«

Æ35 s� q�« …—«dŠ Wł—bÐË
 s� q�√ Ê«—b'« …—«dŠ Wł—œ ÊuJð U�bMŽ Ë« ¨W�uK³*« Ê«—b'« ¡öÞ lM Ô1 ∫W�UŽ `zUB½
 ZzU²M�« vKŽ ‰uB(« ÆÈdš« œ«u� l� …œU*« Ác¼ jKš lM Ô1 Æ%85 s� vKŽ« WÐuÞd�«Ë ¨10
Æ…u³F�« vKŽ …—u�c*« `zUBM�« ŸU³ð« l� ¨W×O×� WI¹dDÐ ¡öD�« oO³D²Ð j³ðd� WÐužd*«

 Âb
²�� WOMN� ¨ÊuK�« ¨¡öD�« WI¹dÞ ¨WŠU�*« ∫—u�« …bFÐ WD³ðd� WODG²�« vKŽ …—bI�«
  Æl�u*« w� fID�« W�UŠË ¨¡öD�«

 

∫UJŽ  u×HÞ wŠ«—e� Ÿd� w�
 q¹u%ò Ê«uMFÐ WFz«— …d{U×� wIK¹ ÂUÞd� ·dý√

ål�«Ë v�« rK(«

 WO�UF� rOEMð «Îd??šR??�  - ¨å u??×??H??Þ w??Š«—e??�  w??�  wI²K½ò ŸËd??A??�  —U???Þ≈  w??�
 dO³� œbŽ UNF� qŽUHðË U¼dCŠ ¨UJFÐ  u×HÞ wŠ«—e� pMÐ Ÿd� w� W×łU½
 »Ò—b� ¨ÂUÞd� ·dý√ U¼UI�√ WFz«— …d{U×0 WO�UFH�« Ác¼ XK¦9Ë Æ5�—UA*« s�
 W�UD�« œUHM²Ý« ‰U−� w� dO³)«Ë wÐdF�« jÝu�« w� bz«d�« W¹dA³�« WOLM²�«
 …d{U×�  w¼Ë  ¨ål??�«Ë  v�«  rK(«  q¹u%ò  Ê«uMFÐ  X½U�  ¨WM�UJ�«  WOB
A�«
  U¹u�Ë_«  rKÝ  ¨WOB
A�«  ·«b??¼_«  b¹b%  ¨wB
A�«  o¹u�²�«  ‰uŠ  WLNK�
 v�« ‰u�u�« WOHO� W�Q�� v�« WIOA�« tðd{U×� w� ÂUÞd� ‚dDð UL� ÆU¼dOžË

 øö�√ ÕU−M�« u¼ U�Ë ¨…UO(« w� ÕU−M�«
 qLF�«  U???ý—Ë s??� b??¹b??F??�« å u??×??H??Þ w??Š«—e??� w??� wI²K½ò ŸËd??A??� ÷d??F??¹
 q³�  s??�  UN1bIð  r²¹  ¨WHK²
�  lO{«u�  w??�  WŽuM²*«  W??O??z«d??Łù«   «d??{U??;«Ë
 ¨f�d�  q??�√  ¨ÂU??Þd??�  ·d??ý√  ¨VODš  œuL×�  ∫rNMOÐ  s??�  5�ËdF�  s¹d{U×�
 ¨w��u�Ë ¡UMÝ l� ‰UHÞú�  UO�UF� ÂUIðË UL� ÆWM�U¦Ž ·u½Ë WK�uŽ …œuLŠ
 v�« W�U{ùUÐ «c¼ ÆgJA�Ë ÍdÐUð Íd¹Ëœ ÂUN�≈ l� WB� WŽUÝË „Ë— w½Ë— uLŽ
 ∫q¦� WO�U*«  ôU−*« nK²
� ‰uŠ  «d{U×� Êu�ÒbI¹ s¹c�« pM³�« s� ¡«d³)«
  «—UL¦²Ýô«  ¨WO�U*«  ‚u��«  ¨ «dO�u²�«  ¨bŽUI²�«  ¨©U²MJA�®  ÊUJÝù«  ÷Ëd??�

    ÆU¼dOžË
 WM��«  Ác¼  ÂUI¹  å u×HÞ  wŠ«—e�  w�  wI²K½ò  ŸËdA�  Ê√  v�«  …—U??ýù«  —b&
 ¨…d�UM�« ∫wÐdF�« jÝu�« w� ŸËd� 3  UNMOÐ s� ¨œö³�« ¡U×½√ w� U ÎŽd� 23  w�
 WI ÒOý   «¡UIK�  ÊUJ�  v??�«  ŸËd??H??�«  Ác??¼  ‰Òu×²ð  YOŠ  ¨nOÝU¹  dH�Ë  r×H�«  Â√
 ¨t�UL²¼« dO¦¹ U ÎÞUA½ Ë√ …d{U×� UNO� b−¹ Ê√ h
ý q� lOD²�¹ ¨WF²2Ë
 —uNL'«  ÂU??�√  WŠu²H�  ¨ŸËd??A??*«  «c??¼  sL{  ¨ «d??{U??;«Ë   UÞUAM�«  Ê√  U ÎLKŽ
 w�  5³ž«d�«  vKŽ  U�Ë  Æœö³�«  w�  „uM³�«  lOLł  szUÐe�Ë  ¨qÐUI�  ÊËœ  ¨lÝ«u�«
 w� p�c� hB
*« ÊUJ*« w�  «d{U×LK� qO−�²�« ÈuÝ W�—UA*«Ë —uC(«

ÆpM³�UÐ ’U)« X½d²½ù« l�u�
wwwÆmizrahi≠tefahotÆcoÆilØnifgashim ∫qO−�²�«Ë qO�UH²K�

wHO� w�uKý ¨UJŽ Ÿd� d¹b�Ë ÂUÞd� ·dý√

u½UÝ s� b¹bł
Refresh Ò‘d�

 „d²¹Ë rOŁ«d'« vKŽ wCI¹ ¨WN¹dJ�« `z«Ëd�« q¹e¹
WAFM� W×z«— tHKš

 ÂU??¹_«  w??�  oKD Ôð  ¨XO³�«  nOEMðË  W¹UMF�«  ‰U−�  w??�  …b??z«d??�«  ü??½U??Ý  W�dý
 Ò‘d�  ∫WN¹dJ�«  `z«Ëd�«  s�  hÒK
²K�  U ÎAFM�  ÎöŠ  W³¹dI�«
 rOŁ«d'«  vKŽ  wCI¹  ¨WN¹dJ�«  `z«Ëd�«  q¹e¹  –  Refresh

ÆWAFM� W×z«— tHKš „d²¹Ë
  «d ÒDF�  sŽ  nK²
�  qJAÐ  qLF¹  Refresh  u½UÝ  Ò‘d??�
 `z«Ëd�« vKŽ VÒKG²ð `z«Ë— dAMÐ ÂuIð w²�« ¨W Ò¹œUF�« u'«
 t²³O�d²Ð  Refresh  u??½U??Ý  Ò‘d???�  Âu??I??¹  Y??O??Š  ¨W??N??¹d??J??�«
 UOłu�uMJð ∫WN¹dJ�« `z«Ëd�« q¹eð w²�« …e ÒOL*« W ÒOłu�uMJ²�«
 rOŁ«d'« vKŽ wCIð  U³ Ò�d� 8 rCð w²�« ¨Odor Lock ? �«
 w�  …bł«u²*«  rOŁ«d'«  ∫q¦�  ¨WN¹dJ�«  `z«Ëd�«  VÒ³� Ôð  w²�«

ÆU¼dOžË W¹cŠ_« ¨W�ULI�« ‰öÝ ¨WHO�_«  U½«uO(« iÐ«d�
 „d²¹ Refresh u½UÝ w� Odor Lock ? �« V Ò�d� ¨W�U{ùUÐ

Æ Ò‘d�« bFÐ WAFM�Ë WLŽU½ W×z«— tHKš
o¹u�²�«  UJ³ý lOLł w� d Ò�u²�

 W¾� w� …b¹bł  ULFÞ l� gFM Ôð ”Ë«d²ý WŽuL−� s� XOKŽ
  ∫…œËb×� WF�bÐ oKD ÔðË d ÒJÝ ÊËbÐ d�UJ��«

 rFÞË ÍdÐ włuÇË ÍUÝ¬ rFDÐ d ÒJÝ ÊËbÐ d�UJÝ
  UðU³M�«Ë ŸUMFM�«

 r�UŽ s� …–ušQ�  ULFÞ …bFÐ ¨…œËb×� WF�ÔbÐ …b¹b'« d�UJ��« ‚öÞ≈ r²OÝ
 ∫ UðU³½Ë ŸUMF½ ¨ÍdÐ włuÇË ÍUÝ¬  ULFDÐ WLFÞ_«Ë  UNJM�« åbM¹dðò

 WFD� qJ� jI� W¹—«dŠ  «dFÝ 9
nOD�Ë fKÝ ZO�MÐ …dšU� d�UJÝ 

  —užu¹  ¨ÊuLO�  ¨ŸUMF½  ∫dJÝ  ÊËbÐ  d�UJ��«  WK�KÝ  v�≈  rCM²Ý  d�UJ��«
 VOKŠ  v ÒÐd�  ¨ÊuLO�  –ÍbKÐ   u??ð  üMOAðuá�  ¨oOKF�«   u??ð   —u??žu??¹Ë   u??ð

 ÆÊu�½U¹Ë

u½UÝ s� b¹bł
Magical Moments

…dŠU��«  UE×K� `z«Ë—
 

 ÂuO1—á WŽuL−� oKD Ôð ¨XO³�« nOEMðË W¹UMF�« ‰U−� w� …bz«d�« ü½UÝ W�dý
 lOLł dODF²� WB ÒB
*« ¨Magical Moments ∫W ÒO�eM*« —uDF�« s� …b¹bł

Æ‰eM*« ·dž
 Ædš¬  ¡wý  Í√  s�  d¦�√  …ÒuIÐ  fOÝUŠ_«  dO¦ðË   U¹d�c�«  vKŠ√  bOFð  —uDF�«
 `z«ËdÐ Magical Moments  WO�eM*« —uDF�« WŽuL−� XÓOŠu²Ý« UM¼ s�Ë
 dD� ¨ΔÒbN Ô� U ?á ?Ý ∫UMFOLł UN Ò³×½ w²�« …dŠU��«  UE×K�« ŸË—√Ë qLłQÐ U½d Ò�cð

ÆqHD�« W×z«—Ë ‰Ë√
 l�  dDŽ  …—uBÐ  …b??¹b??'«  WŽuL−*«  s�  —uDF�«  lOLł  vKŽ  ‰uB(«  sJ1

Æ©q� 75® …d ÒDF� Ê«bOŽË ©q� 100® Ò‘d�
o¹u�²�«  UJ³ý lOLł w� d Ò�u²�

  —ułu¹ – PRO t½u½«œ s� b¹bł rFÞ oKDð t½u½«œ
 uð rFDÐ 5ðËd³�UÐ ÒwMž

 l�  5ðËd³�UÐ  ÒwMž   —ułu¹   PRO  ≠t½u½«œ   —ułu¹  WK�KÝ  lÝÒuð  t½u½«œ
 Íu²%  U−²M� 5  qLA²Ý WK�K��« Æ uð rFDÐ ŸUI�« w� WK�b� WN�U� WI³Þ

ÆW¾H�« w�  —ułuO�« w�UÐ s� d¦�√ 5ðËdÐ 35%≠120% w�«uŠ vKŽ
 ò ∫  ‰uIð ¨”Ë«d²ý V�U×� w� o¹u�²�« r�� …d¹b� ¨f¹U ?ç ≠—ËU³MHOý öOz—√
 ¨r�UF�«  w�  œułu*«  dO³J�«  5ðËd³�«  åb½dðò  …dOš_«   «uM��«  w�  UMB
ý  bI�
 5JKN²�LK� w�U¦*« q(« d³²Fð …b¹b'« WK�K��« Æ…b×²*«  U¹ôu�« w� ÎW�UšË
 w�uO�« rN�öN²Ý« ‰UL�ù WŠU² Ô�Ë W×¹d� ¨…c¹c� qz«bÐ sŽ Êu¦×³¹ s¹c�« d¦ ÔJ�«

 ÆåtŽ«u½√ vKŽ w½b³�« ◊UAM�« ÊuÝ—U1 s¹c�« U ÎC¹√ rNM�Ë ¨5ðËd³K�
 ¡UM³�  rN�  5ðËd³�«ò  ∫‰uI¹  ¨W{U¹d�«  ‰U−�  w�  W¹cGð  wzUBš√  ¨n??¼ô  dO¾¹
 ÆWO½b³�«   UÞUAM�«  bFÐ   öCF�«  qO¼Qð  vKŽ  bŽU�¹Ë  r�'«  w�   öCF�«
 `BM¹ w²�« WO�uO�« 5ðËd³�« W³�½ s� 20%≠15  vKŽ Íu²×¹ PRO t½u½«œ

Æå5ðËd³K� U ÎO�U{≈ Î «—bB� d³²F¹ «c�Ë pKN²�*« UNÐ
 Êu�ÒdF¹ ‚u� U�Ë 18 qOł ¡UMÐ√ s� 62% Ê√ 5³²¹ ¨”Ë«d²ý tðdł√ Y×Ð V�×Ð
  ¨Ÿu??³??Ý_«  w??�  …b???Š«Ë  …d??�  q??�_«  vKŽ  WO½bÐ   UÞUAMÐ  Êu�uI¹  rN½QÐ  rN�H½√
 s� Æq�_«  vKŽ Ÿu³Ý_« w�  «d� ÀöŁ p�– ÊuKFH¹ rN½QÐ  Êu�uI¹ rNM� 37%
 ≠78%  Ë  s¹dL²�«  bFÐ q�_«  vKŽ ÊËœU²F� rN½QÐ  Êu�uI¹ 81%  ¨5Ð—b²*«  5Ð

Æ öCF�« wM³¹Ë ÍÒuI¹ 5ðËd³�« ‰ËUMð ÊQÐ ÊËbI²F¹
 ∫WO�UŽ WOz«cž rO � vKŽ Íu²×¹  —ułu¹ u¼ PROt½u½«œ

  —ułuO�«  Ÿ«u½QÐ  W½—UI�  5ðËd³�«  s�  WO�UŽ  W³�½  vKŽ  Íu²×¹   —ułuO�«  •
Æ©d¦�√ 5ðËdÐ 35%≠120%® ‚u��« w� …œułu*«

 Æ…œu'« ozU� 5ðËd³�« s� WO�UŽ WÒOL� vKŽ Íu²×¹ •
 s�  WOFO³Þ  WOKLŽ  WDÝ«uÐ  ÁeO�dð  r²¹   PRO  t??½u??½«œ  w??�  5ðËd³�«  q??�  •

Æ ©”Ë«d²ý t½u½«b� W¹dBŠ  WOłu�uMJð® wł—Uš å¡«dŁ≈ò ÊËbÐË jI� VOK(«
Æ©6K�UÐ 2.9% ¨WN�UH�UÐ 2.4%® U ÎO³�½ WKOK� s¼œ W³�½ vKŽ Íu²×¹ •

Æ w�U{≈ dJÝ vKŽ Íu²×¹ ô 6� PRO t½u½«œ •
  —ułu¹Ë 6�  —ułu¹ ∫5½Ëd³�UÐ WOMž  U−²M� 4 qLAð PRO t½u½«œ WK�KÝ
 ”Q� qJý  Æ u??ðË Œu??š ¨ÍÒd??Ð  u??ð ¨”U??½U??½√ rFDÐ ŸUI�« w� WN�U� WI³Þ l�
 fÐö*«  s�  ¡U×¹SÐ  UNLOLBð  -Ë  q�ú�  qNÝË  WFÝ«Ë  wN�  ë ÒO2   —ułuO�«

ÆÂ«dł 150 ∫WF��« Ær�UF�« w� …bz«d�«  U�—U*UÐ W�U)« WO{U¹d�«
øUNÐ v�u*« WO�uO�« 5ðËd³�« WOL� w¼U�

 h
AK�  5ðËd³�«  „öN²Ýù  ©DRI®   WO�uO�«  WOLJ�«  ¨W×B�«  …—«“Ë  V�×Ð
 qł— ∫Í« Æ5G�U³�« ‰Ułd�«Ë ¡U�M�« Èb� r−JK� 5ðËdÐ Â«dł 0.8 ?Ð —ÒbIð rOK��«
 46  v�≈  ÃU²%  WDÝu²�  …bOÝ  qÐUI*UÐË  5ðËdÐ  Â«dł  56  v�≈  ÃU²×¹  jÝu²�
 r−� 57.5 Ë ‚u� U�Ë 19  dLŽ s� ‰UłdK� r−� 70 Ê“Ë V�×Ð® – 5ðËdÐ Â«dł
 Êu�uI¹ s¹c�« ’U
ý_« ¨W¹d¹d��« ÀU×Ðú� UI�ËË Æ©«ÎbŽU�Ë 14dLFÐ ¡U�MK�
 UNÐ  v�u*«  WOLJ�«  s�  d³�√  5ðËdÐ  WOLJ�  Î…œU??Ž  ÊułU²×¹  WO½bÐ   UÞUAMÐ
 rNF{Ë V�×ÐË tðu�Ë V¹—b²�« Ÿu½ vKŽ n�u²¹ «c¼Ë ¨ öCF�« vKŽ ÿUH×K�

Æw×B�«
 6� PRO t½u½«œ  —ułu¹ ¨ÁöŽ√ …—u�c*«  UODF*«Ë DRI ? �«  UO�u²� U ÎI�ËË
 ¡U�MK�  UNÐ  v�u*«  WO�uO�«  5ðËd³�«  WOL�  s�  ≠25%  w�«uŠ  vKŽ  Íu²×¹
 ‰UłdK�  UNÐ  v??�u??*«  WO�uO�«  5ðËd³�«  WOL�  s??�  20%  ≠  Ë  jÝu²*«  Ê“u??�U??Ð

 Æm�UÐ qO−ÐË jÝu²*« Ê“u�UÐ
 v�u*« WO�uO�« 5ðËd³�« WOL� s� 22% qJAð WN�U� WI³Þ vKŽ PRO t½u½«œ
 ‰UłdK�  UNÐ  v�u*«  WO�uO�«  WOLJ�«  s�  18%  ≠Ë  jÝu²*«  Ê“u�UÐ  ¡U�M�  UNÐ
 U�Ë 19  dLŽ w� ‰UłdK� r−� 70 Ê“Ë V�×Ð® m�UÐ qOł w� jÝu²*« Ê“u�UÐ
 oKF²ð UNÐ v�u*« WO�uO�« WOLJ�« Æ©14 qOł ‚u� U� ¡U�MK� r−� 57.5 Ë ‚u�

Æ19 qOł s� ‰UłdK�Ë 14 qOł s� ¡U�M�« Èb� 5ðËd³�« „öN²ÝUÐ
 V−¹ ¨5ðËd³�« „öN²Ý« …œU¹e� WO�uð qJAð ô …—u�c*« —u�_« ¨‰«uŠ_« q� w�
  UÞUAM�«Ë V¹—b²�« Ÿu½ V�×Ð `zUB½ vKŽ ‰uB×K� W¹cGð …dO³š …—UA²Ý«

ÆÊ“«u²� wz«cž ÂUE½ l{u�Ë WO½b³�«

  
 

 
 
 
 
 
 

 

 dO¦J�«  »c−¹  Íc??�«  “U²L*«  fID�«  UNF�  VK&  nOB�«  W??¹«b??ÐË  lOÐd�«  qB�  …d²�
 …eO2 WH�Ë rJ� ÂÒbI½ ÆÃ—U)« w� —UM�« vKŽ WL×K�« ¡«uýË ÃËd
K�  özUF�« s�

Ær×K�« s� WŽuMB*« o½UIMK� VÝUM� qO³O� ‰œdš WBK� dOC×²�
 ÆUN½u³% w²�« WHž—ô« Ë« e³)« Ÿu½Ë åwH�ð  «dOÞò s� o½UI½ W�“— «Ëd ÒCŠ Î̈ôË√

∫ W¹uA*« o½UIMK� W³ÝUM*« WO�U²�« WBKB�« «ËdCŠË

∫ q³O*« ‰œdš WBK� dOC% WI¹dÞ 
 ∫ U½uJ*«

rŽU½ Êu−¹œ ‰œdš WIFK�1
 U³O³ ÔŠ Êu−¹œ ‰œdš oŽö� 2

wIOIŠ qO³O� oŽö� 4
U¹u� WIFK� 1

Ã“UÞ ÊuLO� dOBŽ WIFK� 2Ø1
”ËdN� ÂuŁ sÝ

`K�Ë œuÝ« qHK� W Òý—

∫dOC×²�«  «œUý—«
 WBK� vKŽ qB×½ v²Š t ÒC
½Ë oKG� ÊU³Þd� w� WBKB�«  U½uJ*« W�U� lC½

ÆW�½U−²�

—U????M????�« v????K????Ž W????¹u????A????*« o???½U???I???M???K???� W???³???ÝU???M???� «Îb?????????ł …c??????¹c??????� W???B???K???B???� W?????H?????�Ë
“wH�ð  «dOÞ” W¹UŽdÐ

∫dOC×²�« WI¹dÞ
—UM�« vKŽ o½UIM�« ÍuA½

WBKB�« d ÒC×½
 q� s� 5²IO�œ …b* W¹«uA�« vKŽ e³)« s Ò
�½

WNł

 UNK�U½Ë  W¹uA*«  o½UIM�«  vKŽ  WBKB�«  s¼b½
 e³)« l�

 w� …d??�u??²??�  wH�ð  «d??O??Þ  s??�  Âu??×??K??�«  o½UI½
 nK²
0  ¨…—U???²???
???*«  X???O???½«u???(«Ë   U??J??³??A??�«

ÆÊ«“Ëô«
ÆWO�UŽË 5²×�
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∫UN�OÝQð vKŽ 90 —Ëd0 qH²% U�uMð
  «u³Ž w� WO�Ozd�« UNðU−²M� s� ’Uš —«b	« oKD²ÝË

w{U*UÐ U½d Ò
cð

 90  —«b??�  vKŽ”  ∫U�uMð  ÂU??Ž  d¹b�  ¨fOK�  ‰U??¹«
 s� √e−²¹ ô ¡eł w¼ U�uMð UN�OÝQð s� U Î�UŽ
 lL²−*«  s�Ë  W�UŽ  œö³�«  w�  lL²−*«Ë  l�«u�«
 UNðU−²M�  „öN²Ý«  r²¹Ë  ’Uš  qJAÐ  wÐdF�«
 WO�ËR�0 qLF�UÐ U�uMð dL²�²Ý ÆXOÐ q
 w�
 lL²−*«Ë  UNOJKN²��  q??ł«  s�  »Ëƒœ  Â«e??²??�«Ë

“t�b�ð Íc�«
 qLF�«  s� U Î�UŽ 90  —Ëd0 U�uMð  W
dý qH²%
 w�  W??O??�??O??zd??�«  UNðU−²M�  o??K??D??ðË  ¨ÃU???²???½ô«Ë
 s�e�« v�« U½bOF¹ »uKÝQÐ UNLOLBð -  «u³Ž
  «—UFAÐ   «u³F�«  Ác¼  5¹eð  r²OÝË  w{U*«
 ÆWIÐU��«  œuIF�«  s�  VOK(«   U−²M*  WO½öŽ«
 ¨’Uš  —«b	SÐ  …b¹b'«   «u³F�«  ÕdÞ  r²OÝ
 ÆÊ«d???¹e???Š n??B??²??M??�  v??²??Š 15Ø5  s???�  ¡«b???²???Ð«
 ¨U Î−²M�  40  w�«uŠ  b¹b'«  —«b??	ô«  sLC²OÝ
 XMOLý ¨¡UCOÐ ÊU³ł« ¨"u
 ¨VOKŠ ∫UNMOÐ s�

ÆqOłË qOA¹« WC�UŠ
 qLF�«  s�  U Î�UŽ  90  —Ëd??0  ÂU??¹ô«  Ác??¼  w�  U�uMð  qH²%”  ∫U�uMð  ÂU??Ž  d¹b�  ¨fOK�  ‰U??¹«
 cM� Æœö³�«  w� œUB²�ô«Ë WŽUMB�« ¨WŽ«—e�«  d¹uDð w� ÂU¼ —Ëœ UNÐ  Òœ«  YOŠ ¨n¦J*«
 œö³�«  w�  XOÐ  q
  w�  r??z«œ  qJAÐ  bł«u²ð  U�uMð   U−²M�  ÊU�  ¨ÂuO�«  v²ŠË  5(«  p�–
 ¨5Ž—«e*« rNM�Ë ‚u��« w� ‰ULF�« q
 5Ð dL¦*« ÊËUF²K� W�u³�� dOž W�öŽ X×³	«Ë
 VOKŠ  U−²M� ÃU²½« w� U½ËbŽUÝ ‚UA�« qLF�« ‰öš s� s¹c�«Ë dzUE(« w� 5K�UF�«

 “…b¹błË …œu'« WO�UŽ Wł“UÞ
 WK	Q²� U¼—Ëcł w²�«Ë W
dA
 “∫VOK(« WŽuL−* W�UF�« …d¹b*« ¨Êuý ”Ëdł  UMŽ
 v�«  U½bOF¹  —«b	SÐ  U�uMð  fOÝQð  vKŽ  U Î�UŽ  90  —Ëd??0  ‰UH²Šô«  U½d²š«  ¨lL²−*«  w�
 90 —«b� vKŽË U�uMð X�U� Æw{U*« s�e�« w� WKŠ— v�« pKN²�*« cšQð YOŠ w{U*« bNF�«
 ô ¡eł qÒJAðË UM�Ë– eÒO9Ë ·ÒdFð w²�«Ë pKN²�LK�  U−²M*«  U¾� ÃU²½«Ë d¹uD²Ð U Î�UŽ

Æ“UM� bŠ«Ë qJ�  WO�uO�« …UO(« s� √e−²¹
 ŸUD� eOH%Ë d¹uDð ‰öš s� ¨œö³�« w� ¡«cG�« ‚uÝ U�uMð —bB²ð ¨1926  ÂUŽ cM�  
 jOK�ð l�  U¾H�« nK²�� w�  U−²M*« nK²�� o¹u�ðË ÃU²½SÐ W
dA�« ÂuIð ÆWŽ«—e�«
 qJAÐ 5JKN²�*«  UłUO²Š« w³KðË ¨UNŽ«u½« W�U
 vKŽ VOK(«  U−²M� W¾� vKŽ ¡uC�«
 ÊU³łô« ¨ UÒOK;« ¨VOK(«  UÐËdA� ¨¡«dHB�« ÊU³łô« ¨"uJ�« ¨VOK(« UNO� U0 lÝ«Ë

ÆU¼dOžË W¹dD�«
ørKFð q¼ – UN�OÝQð vKŽ U Î�UŽ 90 —Ëd0 qH²% U�uMð

ÆÃ“UÞ VOKŠ d²� ÊuOK� w�«uŠ UÎO�u¹ U�uMð Z²Mð •
 s�  ¡U×¹SÐ  tLOLBð  Ò-  w{U*«  v�«  UMÐ  œuFð  w²�«   «u³F�«  vKŽ  dNE¹  Íc�«  —UFA�«  •
 e�dð ¡«dC)« ∫dz«Ëœ WŁö¦Ð ¡U²�«  ·dŠ dNE¹ YOŠ –  1976  WMÝ oKÞ√ Íc�« —UFA�«
 ¨iO³�«Ë  Âu×K�«  ¨ÃUłb�«  ŸUDI�  ≠¡«dL(«  ¨„ULÝô«Ë  —UC)«  ¨WN
UH�«   UŽUD�  v�«

ÆtðUI²A�Ë VOK(« v�« ¡U�—e�«Ë
ÆU Î�UŽ 19 dG	ô«Ë ¨U Î�UŽ 78 dLF�« s� mK³¹ U�uMð w� q�UŽ d³
√ •

ÆU Î�UŽ 50 cM� W
dA�« w� qLF¹ U�uMð w� q�UŽ Âb�√ •
 VOK(«  «u³Ž v�« wzUNM�« ‰UI²½ô« l� a¹—U²�« s� « Î¡eł X×³	√ VOK(« VÚKŠ  WMN� •

Æ70 ?�«  «uMÝ W¹«bÐ w� ÊuK¹UM�« ”UO
√ w�

 vKŽ U???
d???¹ w???� X??O??�ö??
 W??O??�b??O??	 X??K??B??Š
 W??O??�b??O??B??�«  U???N???½ö???Ž«  r??²??O??�  98.63  W???�ö???Ž
 ¡Uł  ¨ÍdDI�«  Èu²�*«  vKŽ  v??�Ë_«  …eOL²*«
 UN�öš - W¹dD� rÝ«d� ‰ö??š Êö??Žô« «c??¼
 …eOL²*«  UO�bOB�« vKŽ eOL²�« ez«uł .bIð

Æœö³�« ¡U×½√ lOLł s� XO�öJ� WFÐU²�«
 ¨…—UAÐ  vM�  U¼d¹bð  w²�«  WO�bOB�«   eO9
 w²�«  WO½ôbOB�«  dO¹UF*«  s�  WŽuL−�  w�
 WHK²�*«  V½«u'«  ”UOI�  XO�ö
  UN²F{Ë
 ¨—U??E??²??½ô« …d??²??� ∫U??N??M??� ¨W??�b??I??*«  U??�b??�??K??�
 ¨WO½ôbOB�« …—uA*« .bIð ¨W¹Ëœ_« ÊËe��
 qGAð ÆU??¼d??O??žË s??zU??Ðe??�« v???{— Èu??²??�??�
 dO�√Ë  vM�  5O½ôbOB�«  b¹  vKŽ  WO�bOB�«

Æs�R� 8300 ‰ UNðU�bš ÂbIðË q¹U×O�
 UHOŠ  U??O??�b??O??B??� …e??O??L??²??*« W??½U??J??*«  “d????Ð
 XKBŠË  Æ’U???š  qJAÐ  w??Ðd??G??�«  q??O??K??'«Ë
 …—«œUÐ ¨¡«uK�« w� WO½ôbOB�« W�b)« qL−�
 w�UÐ 5Ð s� W¦�U¦�« W³ðd*« vKŽ ¨5H� „—U�
 WO�bOB�« V??½U??ł v??�≈ ÆX??O??�ö??
 w??� W??¹u??�ô«
 WO�bOB�«  WBM*«  v??�«  XOŽb²Ý«  ¨U??
d??¹  w??�
 XKBŠ  w??²??�«Ë  ¨¡«d??C??)«  U??¹—U??N??½  …eOL²*«
 d�_« «c¼ s� qF−¹ U2Ë ÆWO½U¦�« W³ðd*« vKŽ
 qOK'« w�  UO�bOB�« ÂbIð ÎUþu×K� Î «“U$«
  UO�bOB�«   U??¾??�  s??�  U¼dOž  vKŽ  wÐdG�«
 ¨œö??³??�« ¡U???×???½√ w???� X??O??�ö??
 U??N??K??G??A??ð w??²??�«
 Èd³J�«  Êb???*«  w??�   UO�bO	  vKŽ  UN�bIðË

Æe
d*« WIDM� w�Ë

…eOL²*« WO�bOB�«
 v�Ë_« W³ðd*« vKŽ qB% U
d¹ w� XO�ö
 …œUOŽ WO�bO	

œö³�« ¡U×½√ w� XO�ö
  UO�bO	 5Ð s�

 …d??¹b??� ¨«d???O???³???ý s???Š „U????� …—u???�???O???�Ëd???³???�«
 Ê√  v??�≈   —U????ý«Ë  s¹ezUHK�  X??
—U??Ð  WIDM*«
 …bOF³�«  oÞUM*«  w�  WO�bOB�«  W�b)«  eO9
 œö³�«  w� ÊUðbz«d�«  ÊU²O�bOB�« Ê√ WIOIŠË
 t½√  vKŽ  qO�œ  u??¼  …bOF³�«  oÞUM*«  s??�  w??¼
 pKð  w�  v²Š  …“U²2  W�bš  .bIð  ÊUJ�ôUÐ
 ¡«uK�« ¡U×½√ w� XO�ö
 wM�R� Ê«Ë ¨oÞUM*«
 W�bš vKŽ ÊuKB×¹ wÐdG�« qOK'«Ë UHOŠ

Æ U¹u²�*« vKŽQÐ WO½ôbO	

XO�öJ� w�öŽô« V²J*« ∫d¹uBðXO�öJ� w�öŽô« V²J*« ∫d¹uBð






