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°5D�ÓK �  b�Ó *
على  غرفتي  في  ا  ُمنكّبً كنت  أّني  رُغم 
ــرة»،  ــّذاك وال الّتاريخ  «حيفا  كتاب  ــراءة  ق
واّلذي يحكي قّصة هذه املدينة اّلتي كانت 
ا  ّيً مدين ا  ّيً ثقاف مركزًا   1948 عام  حّتى 
ا نابًضا للمجتمع الِفَلسطينّي  ا وقلًب حيوّيً
ــة..  ــّي ــخ ــاري ــّت ــســطــني ال ــَل ـــمـــال ِف ـــي ِش ف
تعّج  بداياتها  منذ  كانت  ــي  ــت اّل حيفا 
والّتربوّية  الّثقافّية  وبالّنشاطات  باحلياة 
أحداث  والّسياسّية، جاَءتها  واالجتماعّية 
وترمي  وزهوّها  مسيرتها  لتقطع  الّنكبة 
البحار  وراء  األصالنّيني  أهلها  غالبّية 
وخلَف احلدود؛ آذى سمعي وأغاظني وجبَّ 
والبواخر  املركبات  صفير  أفكاري  حبل 
ت  ُصمَّ كما  الّصاخبة،  املوسيقى  وجَلبة 
أُذناَي من ضجيج املفرقعات احتفاًال بيوم 
نكبتنا..  بسنوات  وتذكيرًا  استقاللهم 
برهة  ــي،  قــراءت سير  قطع  على  فُأكرهت 
قبالة  وأجلس  بعدها  ــود  ألع الــزّمــن،  من 
شاشة احلاسوب ألنّضد مقالتي هذه على 

لوحة املفاتيح.
وكنت قد اضُطررُت، قبل بدء «االحتفاالت» 
دقائق  اجللوس  ــى  إل دولتهم،  باستقالل 
الّتلفزيون  شاشة  ــام  أم متقّطعة،  قليلة 
«ألدغدغ  ُمغرًما،  ال  ُمرغًما  اإلسرائيلّي، 
جبرائيل  الّتجنيد  كاهن  برؤية  فضولي» 
نّداف يوقد شعلة استقالل دولته، فوجدته 
الكهنوتّي  ــه  بــزّي املنّصة  على  يتبختر 
املتدّلي  الّلون  الّذهبّي  وصليبه  األســوَد 
ا  ــا، ماضًي ــّبً ــرئ ــش ُم ــورًا  ــخ ف عــنــقــه،  ــن  م

نحو الّشعلة!
الرّوم  كنيسة  في  كاهن  نــّداف،  جبرائيل 
منتدى  إدارة  ورئيس  مؤّسس  األرثوذكس، 

الّطائفة املسيحّية، وقائد املجتمع  جتنيد 
الّشعلة  إليقاد  اختيَر   ، ــيّ اآلرام املسيحّي 
املراسم عشّية يوم االستقالل ضمن  خالل 

فئة «بطولة شعبّية»(!).
على  الّشعلة،  إليقاد  ــّداف  ن اختيار  ّمت 
نحو  منذ  ــّدد،  ــع ــت امل «نــشــاطــه»  خلفّية 
دمج  جـــرّاء محاوالته  مــن  ــوات،  ســن ــع  أرب
وفي  الوطنّية  اخلــدمــة  ــي  ف املسيحّيني 
صفوف جيش االحتالل، عالوًة على محاولة 
تبييضه صورة إسرائيل القامتة في جميع 
ّية، ودمج «املجتمع  ّية والّدول احملافل احملّل
دولة  داخل  حياة مشتركة  في  املسيحّي» 
ُمنفعًال  فخورًا  الّشعلة  فأوقَد   – إسرائيل 
صارًخا بصوت َجْهوَرِّي: ملجد دولة إسرائيل 

(לתפארת מדינת ישראל).
باحلصول  ــه  ب ُمشتبه  ــا  ــّداًف ن أّن  ــر  ــذك وُي
ــور  وأم ــة  ــّي ومــال جنسّية،  ـــاوى  رش على 
خالل  مساعدته  طلبوا  شّبان  من  ــرى  أخ
اُحملتّل،  اإلسرائيلّي  للجيش  جتنيدهم 
ــول  ــص ــوا احل ــب ــل ــني ط ــّي ــن ــســطــي ومــــن فــل
أو  ــيــل  إســرائ ــى  إل دخــول  تصاريح  على 
وفــق ما   – اخلـــارج  ــى  إل تــصــاريــح سفر 
األســبــوع،  بــدايــة  ُنــشــر،  مــن حتقيق  ظهر 
الّثانية. اإلسرائيلّية  الّتلفزة  قناة  في 

في  ــًدا  ج معروٌف  نــّداًفــا  أّن  املعلوم  ومــن 
في  مسؤولني  من  مقرّب  وهو  إسرائيل، 
احتضنته  ــد  وق ــة.  ــّي ــل ــي اإلســرائ احلكومة 
إلى  وضّمته  عميًقا  احتضاًنا  احلكومة 
رئيس  ــّدة  ع ـــرّات  م فالتقى  ــا(!)،  ــدره ص
ــاهــو، وحظي  ــي نــتــن ــامــني  ــي بــن ــة  ــوم احلــك
الّشعلة  إليقاد  فاختير  الّدولة“  ـ“احترام  ب

في مراسم يوم استقالل إسرائيل(!).

ـــّداف  ــتــغــّل ن ــر، فــقــد اس ــري ــّتــق ووفـــًقـــا لــل
على  احلصول  محاولة  خالل  من  مكانته 
اجلنود  مساعدة  مقابل  جنسّية  ــاوى  رش
االلتحاق  أثناء إجراءات  في  املسيحّيني 
بجيش االحتالل. وقد شَهد بعض الّشباب 
املسيحّيني عن مكاملات ذات طابع جنسّي 
إيحائّي، بل كشف بعضهم عن مراسالته 
االجتماعّي  الّتواصل  موقع  في  نّداف  مع 
”فيسبوك“. كما شهدت جندّية مسؤولة 
عن جتنيد املسيحّيني عن مراسالت نصّية 
وقالت  شباب،  وجنود  نّداف  بني  ُمخجلة 
اّلذين  الّشبان املسيحّيني  إّن كثيرين من 
ألّنهم  الفكرة،  عن  تخّلوا  التجّند  أرادوا 
إليحاءاته  نــّداف  مع  العالقة  من  ارتاعوا 

اجلنسّية!
وفي جزء آخر من الّتحقيق ُكشف أّن نّداًفا 
تصاريح  مقابل  رشوة  على  وحصل  طلب 
دخول رّتبها لِفَلسطينّيني طلبوا تصاريح 
دخول إلى إسرائيل أو الّسفر إلى اخلارج.  
كما تبّني، الحًقا، أّن هنالك شبهات بتورّط 
ــوال،  أم وتبييض  ّية  مال بقضايا  ــّداف  ن

إضافًة إلى شبهات الفضائح اجلنسّية!
فهل الّشبهات هذه كّلها، هي أيًضا، ملجد 

دولة إسرائيل؟!
نــّداف:  ــال  ق الّتحقيق،  على  رّده  ــي  وف
في  ــة  ــّي ــرام إج ــات  ــه ج ضـــّدي  ”تآمرت 
املجتمع، إضافة إلى جهات ثارت من جرّاء 
غيرتها من جناح «مشروع حياتي»، وذلك 
من أجل منعي من احلصول على االعتراف 
املسيحّيني  العرب  مبساهمتي في جتنيد 
االحتالل).  (جيش  اإلسرائيلي  للجيش 
ضّدي  ُمحكمة  جرمية  اجلهات  هذه  نّفذت 

ــتــالق  ـــي اخ ــت ف ــح ــدى وجن ــت ــن ــــّد امل وض
حقيقية  لتبدو  وُمغرضة  كاذبة  اّدعــاءات 

كما يفترض».
ّمما  بــأّي عمل  أقم  لم  ”حقيقة  وأضــاف: 
ا  جنسّيً ــعــرّض  أت ــم  ل الّتقرير،  ــي  ف ــاء  ج
ــأحــد،  ــــاول املـــّس ب ــم أح ألّي شــخــص، ل
ــح  ــصــاري ــب ت ــي ــرت ــى ت ــل ــــم أعـــمـــل ع ول
أّن  إّال  إسرائيل.  لدخول  للفلسطينّيني 
صفحاتي  على  سيطرت  ُمعادية  جهات 
احملمول  هاتفي  ورسائل  الـ«فيسبوك»، 
النصّية من أجل نشر األكاذيب، واالفتراء 

وتشويه سمعتي“.
بّث  ــّي  ــيــل اإلســرائ الّتلفزيون  ـــَت  وَق ملــاذا 
قبل  فقط  معدودة  ــا  ــاًم أّي الّتقرير،  هــذا 
جهاز  مينع  لم  َم  وِل الّشعلة؟!  نّداف  إيقاد 
األمنّية  واألذرع  («شاباك»)  العام  األمن 
«حتتضن  اّلتي  احلكومّية  واملــؤّســســات 
ــه» نــشــَر هذا  ــب ــى جــان نــــّداف، وتــقــف إل
األمن  أّن جهاز  يعلم  الّتقرير.. فجميعنا 
وأذرعها  اإلسرائيلّية  العام واالستخبارات 
احلاجة(!).  عند  املعجزات  تصنع  األمنّية 
لديها  ــنــّداف  ل تعد  ــم  ل يبدو  مــا  وعلى 

أّي حاجة!!
وأذّكر أّن شرطة إسرائيل كانت قد حّققت 
قبل نحو سنة مع نّداف بشبهات أخالقّية 
وفضائح جنسّية، وأّكدت في حينه بعض 
في  سُتثار  كثيرة  فضائح  أّن  املــصــادر 
أعقاب هذه الّشبهات األخالقّية التي ّمت 
نّداف.. فهل ستفتح  فيها مع  الّتحقيق 
الّشرطة مّلف الّتحقيق من جديد بعد أن 

أعرضت عن خدمات نّداف؟!
ــس  ــوذك األرث ـــروم  ال بطريركّية  ــي  ه ــن  أي
كّل  من  نحن  وأين  يحدث؟!  ما  كّل  من 

ما يحدث؟
صحيح أّن مجتمعنا ال يخلو من نفوس 
”متمسكنة“،  نرجسّية  متطّفلة  مريضة 
ال حتّب اخلير لغيرها وال حّتى لنفسها.. 
وعلينا أن نعمل في مجتمعنا على تنقية 
نفوسنا وإصالح عيوبنا واجتثاث مفاسدنا 

وطرح مشاكلنا ومحاولة معاجلتها، فُجنب 
أن نطمر رؤوسنا في الرّمال كالّنعام، نوّجه 
أصابع االّتهام - وبحّق - إلى املؤّسسات 
والّسلطات احلكومّية املختلفة اّلتي تعمل 
سياسة  مبنهجّية  ومتــارس  تفريقنا،  على 
منارس جرمية  ولكّننا  والعنصرّية،  الّتمييز 

أكبر في حّق أنفسنا.
احملتّل  بوجه  وشرعّية  حــّق  بكّل  نصرخ 
والّظلم وثقافة الّتجهيل واخلنوع والّتخّلف 
خانعني  ونصمت  املُمنَهجة،  ــصــاء  واإلق
وتخّلفنا  الفكرّي  احتاللنا  أمام  حقيرين 
منارس  علينا..  مجتمعنا  أبناء  وسيطرة 
بحّق أنفسنا سياسة اإلرهاب والّترهيب، 
من  ونقبلها  اآلخــر  من  نرفضها  سياسة 
أبناء ِجلدتنا.. نخاف وجنُنب أمام الّتابوات، 
هذه احملظورات واألمور اّلتي ُيحرّم مّسها.. 
نبني احلواجز ونسّطر احلدود فيما بيننا، 
ــر  اآلخ نطالب  بينما  ونخنع،  ونخضع 

بكسرها وتفكيكها..! 
على  ونعمل  ساكًنا  نحرّك  أن  لنا  كيف 
الّتغيير - رغم بعض احملاوالت البائسة 
أمام  يجُنب  مجتمع  ونحن   - وهناك  هنا 
ّجتار املخّدرات واألسلحة واألراضي، يعجز 
أمام  ــرَُع  ي والّتكفيرّيني،  املتطرّفني  أمــام 
اخلوَنة واملتآمرين واملتعاونني، وينهزم أمام 
غالبّية  ونعّلق  أنفسنا  نخدع  القتلة.. 
واحملتّل  االحتالل  موبقات  مشاكلنا على 
والّدولة العنصرّية، وهذا يعمينا عن رؤية 
مشاكلنا والّتصّدي لها! نطالب بالّتغيير 
والّتحرير، ونحن ال نزال مكّبلني بأصفاد 

حديدّية َصِدئة وبأفكاٍر رجعّية. 
فاألوطان  الّتغيير،  على  نعمل  أن  يجب 
سنبقى  وحــده..  باحلجر  ال  ُتذكر  بالبشر 
على  وسنعمل  أنقياء،  شرفاء  وطننا  في 
كّل  مــن  واملجتمعّي  ــّي  ــّداخــل ال ــا  ــرّرن حت
القيود وسنكّسر األصفاد، وحينها، فقط، 
ملجد  صوتنا  بأعلى  نــصــرخ  أن  ميكننا 

شعبنا الِفَلسطينّي!
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“UHOŠ” qÝ«d*
ظهر  بعد  انطلقت  نكبتنا“  ”استقاللكم  عنوان  حتت 
ــنــاء شعبنا  أب مــن  ـــوف  األل ومبــشــاركــة  اخلميس  ــس  أم
والتي  ـ19  ال العودة  مسيرة  الداخل  في  الِفَلسطينّي 
تقام هذا العام، وألّول مرّة على أراضي الّنقب، وحتديًدا 

على أراضي قرية ”وادي زُبالة“ املهجرة.
والبلدات  املناطق  كاّفة  من  ــوف  األل باملسيرة  ويشارك 
ّية ومن مختلف القوى الّسياسّية، حيث وصلت  العرب

إلى املكان عشرات احلافالت ومئات الّسّيارات.
وتنظم املسيرة جمعّية الّدفاع عن حقوق املهّجرين، بدعم 
ّية في الّداخل. من جلنة املُتابعة العليا للجماهير العرب

وكانت قد دعت اجلبهة الدميقراطّية للّسالم واملساواة، في 
بيان خاّص أصدرته، في وقت سابق، جميع أبناء وبنات 
املجتمع  في  الّدميقراطّية  والقوى  ّية،  العرب اجلماهير 
العودة»  «مسيرة  في  مشاركة  أوسع  إلى  اإلسرائيلي، 
إلى   ،12.5.2016 اخلميس  اليوم  ظهر  بعد  ـ19،  ال
تنظمها جمعّية  والتي  الّنقب،  زُبالة في  منطقة وادي 

الّدفاع عن حقوق املهّجرين.
وجاء في البيان: إّن أبرز ما ميّيز احلكومة اإلسرائيلّية 
حق  لتصفية  احملموم  سعيها  هو  نتنياهو  بزعامة 

مصيره،  تقرير  ــي  ف الفلسطيني  العربي  الشعب 
من   22% مساحة  على  حتى  املستقلة  دولته  وإقامة 
التاريخي. هذا ما ُيستدّل من ممارسات سلطات  وطنه 
االحتالل على األرض، ومن تعزيز االستيطان في الضفة 
في  والترحيل  التهويد  ومخّططات  احملتلة،  الغربية 
معه  تتواطأ  مسعى  وهــو  احملتلة.  الّشرقية  القدس 
األمريكّية،  املتحدة  الواليات  فلك  في  الّدائرة  األنظمة 
ال سّيما أنظمة الّسعودية وتركيا وقطر، والتي تبرهن 
مع  وتعاونها  حتالفه  وثاقة  مــدى  واملعطيات  ـــام  األّي
إسرائيل في امللف الفلسطيني كما في الّشأن الّسوري 

وسائر قضايا اإلقليم.
الشعب  بنكبة  تسّبب  الذي  الدنس  الّثالوث  نفس  إّن 
االستعمار   –  1948 عــام  الفلسطيني  ــي  ــعــرب ال
ما زال مينع الّشعب  والصهيونية والرجعية العربية – 
والّتاريخية  الوطنّية  حقوقه  ممارسة  من  الفلسطيني 
الشرعية غير القابلة للتصرّف، ال سيما حق الالجئني في 
العودة إلى ديارهم األصلّية، مبوجب القرار األممي 194.

الّنقب معًنى خاًصا،  العام في  املسيرة هذا  إّن إلقامة 
على  احلاكمة  للمؤسسة  الشرسة  الهجمة  ظل  في 
الوجود العربي في النقب، ومخّططات الهدم والّتهجير 

إذ  اإلجرامّية  املخططات  هذه  إّن  واالحتالل.  والّتهويد 
ّية فكرًا وممارسة، وتؤّكد  تؤّكد اجلوهر العنصري للصهيون
حقيقة الّصراع معها على األرض أوًّال وأخيرًا. كما أّن 
ومستقبل  ومصير  حال  وحدة  من  يعزّز  املسيرة  موقع 
الباقية في وطنها، كجزء حي وواٍع  ّية  العرب اجلماهير 
دوره  له  الفلسطيني،  العربي  الّشعب  من  ونشيط 
الشعب  معركة حترّر  في  اخلــاّص،  موقعه  من  اخلــاّص، 

الفلسطيني من نير االحتالل، وحترّر الشعبني من نير 
الصهيونية.

تنظيم  على  العاملة  الكوادر  جميع  اجلبهة  وحتّيي 
وإجناح املسيرة، لتكون صوًتا مجلجًال في وجه صّناع 
الشعوب  ونكبات  مآسي  وصّناع   ،1948 العام  نكبة 
بالوطن  للتمّسك  حازمة  صرخة  ولتكون  أيًضا،  اليوم 
والبقاء واالنتماء، في اجلليل واملثلث والنقب والساحل.
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åUHOŠò qÝ«d*
شارك العشرات من الّناشطني والقيادات وممّثلي قوى 
الّتنسيقي،  االجتماع  في  وطنّية،  وسياسّية  أهلّية 
متوّلي  جلنة  إليه  دعــت  واّلــذي  املاضي،  ــد  األح ــوم  ي
الّشعبّية  والّلجنة  واجلرينة  االستقالل  حيفا  وقــف 
أعقاب  في  ــك  وذل حيفا،  في  األوقـــاف  عن  للّدفاع 
محاوالت لنبش قبر الّشيخ الّشهيد عّز الّدين القّسام 
املهّجرة  الّشيخ  بلد  قرية  في  «القّسام»  مقبرة  في 
(«نيشر»)، وفي أعقاب محاوالت الّشركة «أحزاكوت 
كيرور» االستيالء على املقبرة بدعم من أجهزة الّدولة 

اإلسرائيلّية. 
وجتدر اإلشارة إلى ّأنه شارك في االجتماع رئيس جلنة 
بركة،  محّمد  ّية،  العرب للجماهير  الُعليا  املتابعة 
باسل غّطاس (عن  ود.  أمين عودة  والّنواب: احملامي 
القائمة املشتركة)، وأعضاء بلدّية حيفا عن «اجلبهة»: 
احلزب  وسكرتير  عابدي،  وعرين  أسعد  سهيل  د. 
وأعضاء  زعاترة،  رجا  حيفا  في  واجلبهة  الّشيوعي 
فحماوي  سليمان  املهّجرين  عــن  ــاع  ــّدف ال جمعّية 
جعفر  «مــســاواة»  مركز  ومدير  شعبان،  أبو  وجمال 
والّناشط  الّتنظيمي فتحي مرشود،  واملستشار  فرح، 
أمير طعمة من حركة شباب حيفا، ومبّدا كّيال من 
الّتطوير االجتماعي في حيفا، ونشطاء من  جمعّية 
ّية وجماهيرّية حيفاوّية، إضافًة إلى أعضاء  أطر شباب
جلنة متولي وقف حيفا االستقالل واجلرينة والّناشطني 
األوقاف،  عن  للّدفاع  احليفاوّية  الّشعبّية  الّلجنة  في 
دغش  خالد  واحملــامــي  الهيجاء  ــو  أب ــاد  رش الّشيخ 
واحملامي سامي شريف واحملامي فريد حسني واحلاج 

فؤاد أبو قمير ومخّطط املدن عروة سويطات. 
من  العارم  واستيائهم  غضبهم  عن  احلضور  وعّبر 
االعتداء الّسافر على املقبرة، مؤّكدين أّن نبش القبور 
ُممَنهجة لالستيالء على  يندرج ضمن حملة عنصرّية 
القّسام هي قضّية  وأّن قضّية مقبرة  القّسام،  مقبرة 
وطنّية من الّدرجة األولى، رافضني حتويل القضّية إلى 
والّتجزئة  والّتبديل  البيع  ورافضني  عقارّية،  قضّية 

واملصادرة.  
إبطال  إسرائيل»  أراضــي  «سلطة  احلضور  وطالب 
األرض  على  املُلكّية  وإعادة  املشبوهة  البيع  صفقات 
واجلرينة  االستقالل  حيفا  وقــف  متوّلي  جلنة  ــى  إل
ُمستهجنني  حيفا.  في  احملرّرة  األوقاف  املسؤولة عن 

ـــراج الــّدولــة  ــوع املــاضــي إخ ــب ــي األس ــرار احملكمة ف ق
ّية عن الدولة  كطرف من املسار القضائي ونزع املسؤول
اخلاّصة «كيرور  للّشركة  املقبرة  من  جزًءا  باعت  التي 

أحزاكوت». 
اجلماهيرّي  الــّنــضــال  ــة  أهــمــّي على  احلــضــور  ـــد  وأّك
القّسام  مبقبرة  املــّس  ضــّد  والقانوني  والّسياسي 
والّتمّسك باحلق الّتاريخي باملقبرة، وّمت االّتفاق على 
وسياسّية  وإعالمّية  جماهيرّية  نشاطات  سلسلة 
من  ابتداًء  القّسام،  مقبرة  تصفية  ملشاريع  للّتصّدي 
 15/5/2016 الّنكبة  ــرى  ذك في  القادم  األسبوع 
الّساعة  املقبرة  أرض  في  احتجاجّية  وقفة  تنظيم 

الّسادسة مساًء، موّجهني نداًء لكاّفة جماهير شعبنا 
في الّتفاعل اجلماهيرّي مع القضّية. 

وجتدر اإلشارة إلى أّن شركة ”أحزاكوت كيرور“ التي 
أن  بعد  الّدولة  من  القّسام  أرض  من  قطعًة  اشترت 
منطقة  ببناء  وترغب  اخلمسني  سنوات  في  صادرتها 
خاّصة  شــركــة  ــي  ه ــرة،  ــب املــق أرض  على  صناعّية 
خفيفة  ومشروبات  منتجات  تسوّق  والتي  كبيرة، 
عديدة، ومنها: ”شويبس“، ”آر. سي. كوال“، ”ِمي 
عيدن“، ”عني جدي“، ميتس ”باز“، ”كريستال“، 

”تابوزينا“، ”سبرينج“، وغيرها.  
افتتح االجتماع مخّطط املدن والّناشط عروة سويطات، 
مؤّكًدا أّن قضّية مقبرة القّسام هي قضّية أرض وهوّية 
وميراث وحّق وواجب على شعبنا الوقوف وقفًة موّحدة 
واألوقاف  القّسام  مقبرة  واالعتداء على  الهجمة  أمام 
ووطنّية  ّية  إنسان قضّية  القضّية  ُمعتبرًا  حيفا،  في 

اعتداء  هو  املقبرة  على  واالعتداء  األولى،  الّدرجة  من 
إلى  وحتويلها  القضّية  خصخصة  رافًضا  عنصرّي، 

قضّية عقارّية.
الُعليا  املتابعة  جلنة  (رئيس  بركة  محّمد  وثّم حتّدث 
ّية)، ُمعتبرًا نبش القبور في املقبرة  للجماهير العرب
«قضّية  أّن  مؤّكًدا  مستهجًنا،  ا  عنصرّيً تصعيًدا 
ملك  هي  فاألوقاف  عقارًا،  ليست  ــاف  واألوق املقابر 
الّشيخ  بلد  في  القّسام  ملقبرة  أّن  وخاّصًة  لشعبنا 
أّن  بحكم  ّية  إنسان وأيًضا  ووطنّية  تاريخّية  أهمّية 
الّناس ما زالوا يعيشون بيننا يعرفون مقابر موتاهم 
هذه  في  والّنضال  الّتحشيد  أهمّية  مؤّكًدا  هناك»، 
والّشعبي  اجلماهيري  على  القضّية 
لهذه  للّتصّدي  موّحدة  وقفة  والوقوف 

الهجمة. 
بعدها استعرض احملامي خالد دغش 
ــي وقـــف حيفا  ــول (عــضــو جلــنــة مــت
الّتفاصيل  االستقالل واجلرينة)، كاّفة 
مقبرة  لقضّية  والّتاريخّية  ّية  القانون
القّسام، ُمشيرًا إلى أّن هذه الهجمة 
ضّد  ــة  ــرس وش ــة  ــّي ــون قــان هجمة  ــي  ه
منذ  سياسة  ضمن  وتــنــدرج  املقبرة، 
بيع  ــى  إل تهدف  التي  الــّدولــة  قيام 
ّية اإلسالمّية،  العرب وتصفية األوقاف 
ــّي  ــون ــة الــعــمــل الــقــان ــّي ــم مـــؤّكـــًدا أه
والّضغط السياسّي والعمل الّتطوّعي لتأكيد متّسكنا 

في املقبرة. 
مسجد  إمام  الهيجاء  أبو  رشاد  الّشيخ  حتّدث  وثّم 
أهمّية  مؤّكًدا  الوقف،  متوّلي  جلنة  وعضو  اجلرينة 
وضــرورة  والّثقافّية  واالجتماعّية  الّتاريخّية  املقبرة 
تاريخّي  إسالمّي  عربّي  وقف  كونها  بها،  الّتمّسك 

تابع حليفا وكاّفة القرى في املنطقة.
وثّم حتّدث الّنائب احملامي أمين عودة (رئيس القائمة 
املشتركة)، قائًال «الّنضال اجلماهيرّي والّسياسي هو 
األساس وهو الّضمان الوحيد لتحصيل حقوقنا وإجناز 
مطالبنا، يجب وضع تصوّر واضح ملطالبنا والّضغط 

الّسياسي لتحقيقها».
وثّم حتّدث الّنائب د. باسل غّطاس، مؤّكًدا أهمّية الرّبط 
الّنضال،  في  والّسياسّية  واملهنّية  ّية  القانون اجلوانب 
جماهيرّية  نشاطات  والّتنظيم  العمل  أهمّية  مؤّكًدا 

اإلعالمّي،  العمل  وتكثيف  املقبرة  أرض  في  قطرّية 
بالّتعاون مع كاّفة القوى األهلّية والّسياسّية. 

سلبّية  إلى  ُمشيرًة  سرّية  سناء  وثّم حتّدثت احملامية 
الوقف،  مع  الّتعامل  في  اإلسرائيلّية  توّجه احملكمة 
ّية املصادرة وكشف الّصفقات  وأهمّية البحث عن قانون

املشبوهة إللغاء الّتبديل والبيع واملصادرة. 
وقال رجا زعاترة (سكرتير احلزب الّشيوعي و»اجلبهة» 
في حيفا)، «نعتبر هذه اخلطوة قذرة وعنصرّية ويجب 
مقبرة  على  االعــتــداء  ضــّد  جماهيرّية  وقفة  تنظيم 
اجلماهيرّي  الّنضال  تكامل  أهمّية  مؤّكًدا  القّسام، 

والّسياسّي والقانونّي». 
الّدفاع  جمعّية  (عضو  شعبان  جمال  الّناشط  وأشار 
مؤّكًدا  تاريخًيا،  املقبرة  أهمّية  إلى  املهّجرين)  عن 
في  شهداء  مقبرة  أكبر  وهي  تاريخّي،  «معلم  أّنها 
وقد  الّصهيونّية،  ضــّد  صراعنا  ــل  ومتــثّ فلسطني، 
لذا  ونكبتنا،  لثورتنا  تاريخّي  معلم  وهي  صــودرت 

أقترح تخليد تاريخ هذه املقبرة». 
الّدفاع  جمعّية  (عضو  فحماوي  سليمان  حتّدث  وثّم 
عن املهّجرين)، مؤّكًدا أهمّية املسح امليدانّي للمقبرة 
وصيانتها  عليها  احلفاظ  لهدف  تاريخها  واسترجاع 

كحّق وطنّي تاريخّي في بلد الّشيخ.
بلدّية حيفا عن «اجلبهة»، د. سهيل  وحتّدث عضو 
على  ــي  ــّدول ال العمل  أهمّية  على  ــًدا  مــؤّك أسعد، 

القضّية وكشف املوضوع أمام الرّأي العام العاملي. 
وحتّدث الفّنان عبد عابدي، قائًال «مقبرة القّسام هي 
مقبرة كّل ِمنطقة حيفا، ولها أهمّية تاريخّية كبيرة، 

ومن حّقنا أن ندفن موتانا فيها من جديد».  
وحتّدثت مرمي أبو عيشة، حفيدة الّشهيد عبد الرّحمن 
العام  منذ  القّسام  مقبرة  في  ــون  املــدف عيشة  ــو  أب
إلى  وحتويل  القضّية  جتزئة  رفضها  مؤّكدًة   ،1937
قضّية عقارّية مع الّشركة، ُمشيرًة إلى أهمّية الّنضال 

الستعادة كّل أرض املقبرة. 
في  شعبنا  جلماهير  نداء  بتوجيه  االجتماع  واختتم 
في  واملشاركة  والّتحشيد  للّتفاعل  والوطن  حيفا 
الّنشاطات اجلماهيرّية التي تنّظمها الّلجنة الّشعبّية 
املشاركة  من  ابتداًء  ــاف،  األوق عن  للّدفاع  احليفاوّية 
في الوقفة االحتجاجّية في ذكرى الّنكبة، يوم األحد 
املوافق 15/5 الّساعة 18:00 في مقبرة القّسام في 

قرية بلد الّشيخ املهّجرة (”نيشر“). 
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الّثالثاء  مساء  الّثالث،  كينغ  لوثر  مارتن  أنهى 
لزيارة  خّصصها  البالد،  إلى  زيارته   ،10.5.2016
الّسياسّية  قياداتها  ولقاء  الِفَلسطينّي  املجتمع 
واملجتمعّية، وحتّدث إلى جمهور كبير في ندوة بادر 

إلى تنظيمها مرَكز ”مساواة“.
افتتح مارتن لوثر كينغ الّثالث الّلقاء، قائًال «قتلوا 
نحو  االجنرار  رفضنا  ولكّننا  عائلتي،  والدي والحقوا 
حّققنا  سلمّي  نضال  قيادة  وقرّرنا  واالنتقام،  العنف 
عندما  كان عمري عشر سنوات  الكثير.  من خالله 
واالنتقام  الغضب  بدل  قرّرت  ولكّنني  والدي،  اغتيل 
أن أواصل مسيرة والدي وتطوير إرث الّنضال الّسلمي 
جانب  إلى  االجتماعّية،  والعدالة  املساواة  أجل  من 

أصدقائه وزمالئه». 
وأضاف كينغ «أزور البالد بدعوة شخصّية من صديق 
والدي، واّلذي دافع عنه خالل نضاله في الّستينّيات، 
في  العنصرّي  الفصل  املبادرين إلنهاء  أّول  من  وكان 
مصنعه.» وقال: «لهذه املناسبة قرّرنا أن نقّدم جائزة 
لدعم نشطاء حقوق اإلنسان تقديرًا لعملهم، وسنعمل 
وأكمل  ِفَلسطينّيني».  لنشطاء  جوائز  تقدمي  على 

كينغ: «مطلوب مجموعة ُملتزمة لتحصيل الّتغيير 
لم  والدي  اجلماهير،  وقيادة  واالجتماعّي  الّسياسّي 
يتمّكن من إجناز مهّمته ونحن نواصل نضالنا ونواجه 
رّدة عنصرّية في أعقاب انتخاب أّول رئيس أمريكّي 

من أصول إفريقّية في الواليات املّتحدة».
وبدأت زيارة كينغ إلى املجتمع الِفَلسطينّي في قرية 
جسر الزّرقاء، حيث كان في استقباله رئيس املجلس 
جعفر  ”مساواة“  مرَكز  ومدير  عّماش،  مراد  احملّلي 
فرح، وأعضاء املجلس احملّلي وطاقم املوّظفني. حيث 
استمع كينغ إلى معطيات حول الّتمييز العنصري 
إعالمّية  برفقة طواقم  وزار  القرية،  منه  تعاني  اّلذي 
قرية الصّيادين، والتقى مع عدد منهم. كما زار جدار 
العنصرّي مع مدينة قيسارية، وأعرب خالل  الفصل 
ّية عن صدمته من معاناة  زيارته إلى املدرسة االبتدائ
من  رأيته  فيما  الوضع  هذا  ”يذّكرني  قائًال  القرية، 
معاناة للمجتمع األمريكي من أصول إفريقّية، ولدّي 

التزام شخصّي أن أكافح الّتمييز أينما كان“. 
مراد  الّشيخ  احمللّي  املجلس  رئيس  بني  االّتفاق  وّمت 
ومدير  فرح،  جعفر  ”مساواة“  مرَكز  ومدير  عّماش، 
ماك،  جوني  د.  الّثالث  كينغ  لوثر  مارتن  مؤّسسة 
ملساندة  العملّية  اُخلــطــوات  من  عــدد  اّتــخــاذ  على 
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على  القرية  مطالب 
ــات  ــوي ــســت ــى امل أعــل
اسم  من  مستفيدين 
كينغ  ــر  ــوث ل مــارتــن 

وإرثه.
لوثر  مارتن   والتقي 
ــث في  ــال ــّث ــنــغ ال ــي ك
مع  ”فّتوش“  مطعم 
الكنيست:  أعــضــاء 
جبارين  ــف  ــوس ي د. 
ونائب  بهلول  وزهير 
حيفا  بلدّية  ــيــس  رئ
ــد  ــع أس ــل  ــي ــه س د. 
ــاري  م د.  ــاحــثــة  ــب وال

توتري والّناشط احلقوقي في مؤّسسة ”عدالة“ أمجد 
األمريكّية  ّية  العرب اجلامعة  رئيس  ونائب  شبيطة 
الوضع  استعراض  وّمت  قّسوم.  مفيد  د.  جنني  في 
الّتعاون  سبل  ومناقشة  املشاركني  قبل  من  الرّاهن 
ومؤّسسات  الِفَلسطينّي  املجتمع  بني  املستقبلّية 
وّمت  ووممّثليهم.  املّتحدة  الواليات  في  الّسود  األفارقة 
عمل  برنامج  وصياغة  احلوار  مواصلة  على  االّتفاق 

دعوة  بتوجيه  قّسوم  د.  وقــام  مستقبلي.  مشترك 
للمشاركة  وطاقمه  الّثالث  كينغ  لوثر  ملارتن  رسمّية 
في مؤمتر دولي، سيعقد في اجلامعة. وأعرب كينغ 
ّية للمشاركة وسيتّم تنسيق املؤمتر  عن موافقته املبدئ

خالل األسابيع القريبة.
واستقبل جمهور كبير مارتن لوثر كينغ الّثالث في 
ندوة مرَكز ”مساواة“، واّلتي ّمت نقلها إلى قاعة أوسع 
لسبب االهتمام الواسع حيث متّيز احلضور بعشرات 
املؤّسسات  نشطاء  جانب  ــى  إل والّصبايا  الّشباب 
األهلّية وجمهور يتابع إرث ونشاط لوثر كينغ األب. 
ّية في مرَكز  وافتتحت الّندوة منّسقة العالقات الّدول
”مساواة“ سمر حويلة مقتبسًة من أقوال مارتن لوثر 
كينغ األب ”الّظلم في أّي مكان ميّثل تهديًدا للعدل 

في كّل مكان“. 
االحتالل  حــول  أغنّية  نّحاس  رشــا  الفّنانة  وقّدمت 
وانتهاك حقوق اآلخرين، وقّدم مدير مرَكز ”مساواة“ 
ــان  ــس ــوق اإلن ــق ــــرح، شــرًحــا عــن وضـــع ح جــعــفــر ف

الِفَلسطينّي منذ الّنكبة، مرورًا في احلكم العسكرّي 
ُمشيرًا  االجتماعّي  واالقتصادّي  القانوني  والّتمييز 
الفصل  تنفيذ  في  الّصهيونّية  الوكالة  دور  ــى  إل
الوقوف  إلى  كينغ  دعى  كما  السكن.  في  العرقي 
مأساة  إنهاء  في  الفلسطيني  الّشعب  جانب  إلى 

االحتالل والّلجوء.
انفعاله  ُمعرًبا عن  الّثالث  لوثر كينغ  وحتّدث مارتن 
التي  املواضيع  ــارة  إث في  وُملتزًما  االستقبال  من 
شاهدها مستقبًال. وتبعه د. جوني ماك واّلذي أدار 
ًيا في البحث  مؤّسسات مارتن لوثر كينغ ويعمل حال
األكادميي في مجال الّصراعات احمللّية واإلقليمّية، 
ا  ّيات الّنضال، داعًي ُمتحّدًثا عن العنف الّداخلي وآل

إلى تبادل اخلبرات وعدم استنساخ الّتجارب.
الّلقاء  أهمّية  عن  توتري  ماري  د.  الباحثة  وحتّدثت 
الّداخلي  العنف  ظّل  في  خصوًصا  اخلبرات  وتبادل 
املجتمع  أّن  ـــدت  وأّك مجتمعنا،  ــل  داخ املستشري 

الِفَلسطينّي تبّنى الّنضال الّسلمي منذ الّنكبة.
ّية  العرب للجماهير  الُعليا  املتابعة  وأّكد رئيس جلنة 
محّمد بركة على أهمّية بناء الّتضامن بني الّشعوب 
الّتنازل  ــدون  ب ــي  الــّداخــل بيتنا  فحص  ــى  ال ــى  ودع
وحتميلها  واحلكومة  الّسلطة  سياسة  ــّدي  حت عــن 
اتها في جمع الّسالح ومكافحة اجلرمية وعالج  ّي مسؤول

جذورها.
حصري،  توفيق  ”مساواة“،  مرَكز  إدارة  عضو  وقّدم 
العنصرّية  ضّد  والّنشيطات  الّشباب  عشرات  ومعه 
عبارة  وهي  كينغ،  لوثر  مارتن  إلى  هدّية  واالحتالل 
الفّنان زاهد  عن لوحة رسمها عضو مرَكز ”مساواة“ 
أّي  في  ”الّظلم  الّلغتني:  في  عليها  وكتب  حرش، 
وسيتّم  مكان“.  كّل  في  للعدل  تهديًدا  ميّثل  مكان 
متابعة الّتعاون بني املجتمع الِفَلسطينّي في البالد 
املرافعة  برناَمج  ضمن  األمريكان،  األفارقة  وقيادة 
ّية ملرَكز ”مساواة“، ومع مجموعة من الّنشطاء  الّدول

الِفَلسطينّيني املتواجدين في الواليات املّتحدة.
ــاء، على صفحات  ــالث ــّث ال مــســاء  ــتــشــرت،  وان ــذا  ه
من  واملشاركات  الّصور  مئات  االجتماعي  الّتواصل 
قرية جسر الزّرقاء إلى حيفا والّناصرة. ورافق الزّيارة 
ّية أجرت مع لوثر  طواقم من وسائل إعالم محلّية ودول
والّنقاش  والعنصرّية  الّتمييز  ووّثقت  مقابالت  كينغ 
األّيام  خالل  ”مساواة“  مرَكز  وسيعمل  الّطرفني.  بني 
القريبة على بلورة اقتراح للّتعاون بني مؤّسسات لوثر 

كينغ ومؤّسسات املجتمع الِفَلسطينّي في البالد.
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Arab Cultural Days Festival

 18:30
رقص ثنائي

"شو عنجد بعصبني"
إبداع فني لعدي بطرس

راقصون: عدي بطرس وستاف سرتوج

يوم الخميس 19/5

14:00 استقبال

15:00 حلقة نقاش اوىل
          تأثري االقتصاد يف إرسائيل وفلسطني عىل الوضع

          الراهن للشعبني
          تقديم نادر أبو تامر ومبشاركة سهري زقوط، عمر

          شعبان وأسامة كحيل
16:00 مقطع موسيقي د. عامد كحيل ومحمود كحيل 

17:00 حلقة نقاش ثانية
          حركة ثقافية يف الرشق األوسط 

          تقديم رىب ورور ومبشاركة عصام شوا، منصور
          أبو راشد وحنا ميخائيل سالمة

18:00 افتتاح معرض: أحالم وردية، فايز الحسني
          أمينة املعرض: فدوى نعامنة

22/5-19 معرض كتب - بين غزة وحيفا

14:00-18:00

تقديم سوزان حجار نجار ويارس عطيلة

ساعات افتتاح املعرض 17:00-12:00 مرسح بيت الكرمة
الطابق العلوي، جادة هتسيونوت 33 حيفا

الدخول مجاين وعىل أساس مكان ُمتوفّر، قاعة مرسح بيت الكرمة
جادة هتسيونوت 33 حيفا

يُعقد املؤمتر باللغة العربية وتتم الرتجمة اآلنية للعربية 

الدخول مجاين وعىل أساس مكان ُمتوفّر
ستوديو بيت الكرمة – الطابق العلوي

جادة هتسيونوت 33 حيفا

19:30
افتتاح معرض – تحّوالت العربي الجديد

فريد أبو شقرة - معرض فردي، أمينة املعرض: يعال حزوت

الدخول مجاين - جالريي بيت الكرمة، هجيفن 2 حيفا

يوم الجمعة 20/5

يوم السبت 21/5

21:00
نور  جمعية  مع  بالتعاون  شعرية  أمسية 
الشعراء  وباشرتاك  زرعيني  نهاد  املحامي  السيد  بإدارة  ا@مل 
رشيف رشقيّة، نزيه حسون، عبد الحي اغبارية، ناجي ظاهر، محمد 

دحالن (غزة) وعازف العود وليد عراف

13:00
فيلم ونقاش

نساء حماس، سهى عرّاف
الفيلم بالعربية ومرتجم لإلنجليزية - 

حوار مع املًخرجة يف نهاية العرض

23:00
غزل (في المرتيف) 

بوب روك ريجي 
اولترناتيف 

D.J Super mike
22:00 فتح األبواب

الدخول مجاين - مرسح بيت الكرمة
جادة هتسيونوت 33 حيفا

 20:00
"طبيب رغمًا عنه"

مسرحية كوميدية 
من أعمال موليير

سعر: �40 يف البيع املُسبَق (5514806-052) بدالً من: �50
مرتيف - هبنكيم 2 حيفا

11:00-13:00
يف مركز السوق عرضني  سوٌق عازف 

موسيقيني ملبدعني وموسيقيني شباب  
11:00  جاز ثنايئ، بيانو، لؤي أبو سنينه

12:00  عود كالسييك، جورج قندلفت

15:00
فيلم ونقاش

∞∞∞≤ ليلة، مي مصري

19:00 – 17:00
دبكة بالحي ا@لماني

خمس فرق دبكة يف موكب احتفايل يف
الحي األملاين يف نهاية املوكب حلقة دبكة

مع الجمهور
غنييل تغنيلك - حيفا، فرقة اكسال - دبكة شعبية، فرقة الكحايل - الرينة، 

فرقة األصالة - طيبة، فرقة الكوفية - عكا وكفر ياسيف

الفيلم باللغة العربية ومرتجم لإلنجليزية
الدخول مجاين - مرسح بيت الكرمة، جادة هتسيونوت 33 حيفا

املرسحية باللغة العربية - الدخول مجاين وعىل أساس مكان ُمتوفّر - 
مرسح بيت الكرمة، جادة هتسيونوت 33 حيفا

الدخول مجاين
سوق وادي النسناس

الدخول مجاين، الحي األملاين
جادة بن جوريون – باحة فيتسو

مؤتمر من غزة إلى حيفا بالتعاون مع
International communication forum

تضع  شابة  فلسطينية  ّمدرسة 
مولودها األول يف سجن إرسائييل، 
أجل  من  التحديات  وتواجه 

الحرية واألمل

الفيلم باللغة العربية
ول مجاين - مرسح بيت الكرم

االفتتاح األربعاء 2016-5-25 الساعة 15:00
يف املكتبة واملركز الثقايف كلور

جادة هتسيونوت 35 حيفا
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“UHOŠ” qÝ«d*
اعترضت، قوات الّشرطة اإلسرائيلّية، أّول أمس 
الِفَلسطينّية  املسيرة  على  الّطريق  ــعــاء،  األرب
يوم  حيفا،  مدينة  من  انطلقت  اّلتي  الرّاجلة 

الّسبت املاضي، باّجتاه املسجد األقصى.
وذكر القائمون على املسيرة الّسلمّية، أّن قوات 
الّشرطة اإلسرائيلية اعترضت طريقهم واملشاركني 
في املسيرة لدى بلوغهم حاجز «موديعني» غربي 
املُضّي  من  ومنعهم  بتعطيلهم  وقامت  القدس، 
في طريقهم إلى داخل املدينة سيرًا على األقدام؛ 
ركوب  على  أجبرتهم  اجلوز  وادي  وصولهم  وعند 

احلافالت والعودة إلى حيفا!
تنّظم  التي  الثانية  املرة  هي  هذه  أّن  إلى  ُيشار 
األقصى  املسجد  ــى  إل ــراجــلــة  ال املسيرة  فيها 
الفلسطيني  الّداخل  أبناء  من  العشرات  مبشاركة 
اّلذين يقطعون مسافة أكثر من 200 كيلومتر 
سيرًا على األقدام خالل 6 أّيام، لهدف ”الّتواصل 
القائمني  وفق  األقصى“،  واملسجد  القدس  مع 

ّية. على الفّعال
وفي حديث مع سندباد طه، أحد املبادرين ملسيرة 
شّد الرّحال إلى األقصى، قال لصحيفة ”حيفا“: 
رغم مشّقة الّطريق والهدف الّسلمّي من املسيرة 
املاضي  الّسبت  حيفا  من  انطلقت  اّلتي  الرّاجلة 
”األقصى  ُعنوان:  حتت  املبارك،  األقصى  نحو 
أّن  إّال  بينكم»؛  ــّســالم  ال وأفــشــوا  مسؤولّيتي 
على  ونحن  املسيرة  اعترضت  الّشرطة  قــوّات 

احملّبة  نشر  هادفني  ــارك،  ــب امل األقصى  مشارف 
التنديد  إلى  إشــارة  في  الناس،  بني  والّتسامح 
مبظاهر العنف التي تشهدها العديد من البلدات 
ّية، مؤّخرًا. إّال أّن تعّنت الّشرطة وغطرستها  العرب
الّسير  القوّات من مواصلة  كان أقوى، فمنعتنا 
وصولنا  لدى  ساعتني  ملّدة  الُهوّيات  مّنا  وأخذت 
إلى وادي اجلوز، ومنعتنا من االقتراب أو الّصالة 
حيفا  إلى  العودة  على  وأجبرتنا  األقصى،  في 

باحلافالت».
األقصى  نحو  ماضون  «نحن  طه:  سندباد  وأّكد 
وسنسير مترّجلني إلى األقصى املبارك في العام 

القادم، أيًضا».

“UHOŠ” qÝ«d*

ــة  ــارّي االعــتــب ــات  الــّشــخــصــّي مــن  الــعــديــد  بحضور 
والسياسّية واالجتماعّية ورجال الّدين، ونوّاب ورؤساء 
ّية مختلفة،  بلدّيات ومجالس محلّية من بلدات عرب
ّمت عقد مراسم الّصلح، في جامع اجلرينة في مدينة 
يوم  ظهر  بعد  من  والنصف  الرّابعة  متام  في  حيفا، 
اجلُمعة الفائت، بني عائلتي لوباني وبني ربيعة في 
حيفا، لوضع حّد للخالفات والّصراعات بني الّطرفني، 
مببادرة من رئيس جلنة األمناء في حيفا راجي حسني 
ياسر)  (أبو  جاروشي  عدنان  الّصلح  جاهة  ورئيس 
(رئيس  عــودة  أمين  الّنائب  الّصلح،  جاهة  وأعضاء 
القائمة املشتركة)، د. عيسى نقوال، أمني عنبتاوي 
اإلذاعي  أبونّصار،  وديع  شفاعمرو)،  بلدّية  (رئيس 
وإعالمّيني،  الّدين  رجال  من  وعدد  حسنني،  سعيد 

وأبو علي قرطام، وغيرهم.
العائلتني  قبل  من  الّصلح  جاهة  تفويض  ّمت  وقد 

ومبساعدة وجهاء من أهل اخلير، حيث توّصلت اجلاهة 
املكوّنة من عّدة شخصّيات معروفة إلى وثيقة صلح 
ا قبل أّيام. وأشادت جاهة  ّيً ّمت إقرار مسوّدتها نهائ
الّصلح، اّلتي عملت ليل نهار من أجل إنهاء الّنزاع، 
واّلذين  جتاوبهم  على  اخلير  أهل  وبكّل  بالعائلتني 
العالقات  وإعادة  الصلح  راية  عقد  أجل  من  عملوا 

الطّيبة واألخوّية بني العائلتني.
أبو  رشــاد  الّشيخ  الّصلح  ــة  راي عقد  مراسم  افتتح 
الهيجاء، اّلذي رّحب باحلضور وبالعائلتني وناشدهما 
ورفع  بينهما،  والّنزاعات  اخلصومات  ووقف  باألخوّة 
راية الّتسامح. وحتّدث خالل مراسم عقد راية الّصلح 
كّل من الّنائب أمين عودة (رئيس القائمة املشتركة) 
ورئيس  شفاعمرو)،  بلدّية  (رئيس  عنبتاوي  وأمني 
البارزة،  الّشخصّيات  من  والعديد  الصلح  جاهة 
مسلسل  وقــف  وأهمّية  ــرورة  ض على  أّكــدوا  حيث 
الّتسامح والّتآخي  العنف، وفتح صفحة جديدة من 

واالحترام املتبادل.
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ّية  وفي هذه الّدرجة القصوى ال توجد مقاومة كهربائ
ـ“كيو-بيت“!   ـذكر في ال ُت

والبنوك  االقتصادّية  املؤّسسات  كــّل  اآلن  فحّتى 
الّتجارّية عبر شبكة  وغيرها تعتمد في صفقاتها 
 (Passwords) سرّية  كلمات  على  ”اإلنترِنت“ 
رة (cyphered) ال  أو أعداًدا سرّية codes مشفَّ
يستطيع أّي حاسوب رقمّي في العالم، مهما كانت 
قوّته أن يكسرها أو أن يفّكها. كما توجد العديد 
من املعضالت العلمّية والقضايا العلمّية املعّلقة في 
أن  تستطيع  لكي  التي  الكون  ومنشأ  البيولوجيا 
حتّلها فعًال احلواسيب العادّية ستحتاج إلى مئات 
كْسر  إلى  أو  حّلها  إلى  تصل  لكي  الّسنني  ألوف 
مسائل  اآلن  العلماء  يعتبرها  ولهذا  إلخ،  الّشيفرة 

ومعضالت بدون حّل!
 universal) الكوانتّي والّشامل بينما احلاسوب 
في  بنائه  عند   (Quantum Computer

املستقبل (واحلاسوب املخترَع اآلن هو طبًعا صغير 
مع 5 كيو-بيتات فقط) سيستطيع هذا احلاسوب 
من إيجاد حّل لكّل هذه املعضالت في وقت قصير 
ا من بضعة أّيام أو أسابيع فقط! ومن املمكن  ّيً نسب
تشبيه تقريبّي فقط وإلى حّد بعيد، بني احلاسوب 

الرّقمّي، واحلاسوب الكوانتّي مثلما نقارن (مع الفرق 
في أّن احلوسبة هي آلغراض سلمّية) بني قوّة القنبلة 
الكوانتّي  احلاسوب  هذا  إّن  الّذرّية!  مقابل  العادّية 
 Computing) األّول من نوعه في غيمة احلوسبة
العادّية  احلواسيب  تبديل  يستطيع  لن   (cloud

ا، ولكّن اإلجناز الكبير في اختراع طاقم العلماء  ّيً حال
املمّيز هذا، واّلذي يرأسه العاِلم جيري م. تشاو هو 
وفق تعليقات الّصحافة من جريدة ”نيويورك تاميز“ 
باإلنترِنت  مرتبط  املاضي،  األسبوع  من   ،MITو
وكّل عاِلم حاسوب أو رياضّيات يستطيع أن يجري 
ـِت“ لكي يشّغل  عليه أبحاًثا وجتارَب عبر ”اإلنترن
التي  الكوانتّية  احلوسبة  وتقيس  تشعر  برامًجا 

عاِلم  وعّلق  كّله.  احلوسبة  عالم  في  ــورة  ث تشّكل 
احلاسوب من جامعة ”واترلو“ في كندا، ديفيد كوري 
للّصحافة العلمّية على هذا االختراع ما يلي: ”ال 
ّية كثيرة في العالم،  توجد مجموعات بحث حاسوب
تستطيع أن تبني جهازًا معّقًدا كهذا، مثلما بنته 
األبــعــاد).  ّية  ثنائ الهندسة  (وبــهــذه   IBM شركة 
ولكن املمّيز في هذا احلاسوب الكوانتّي اجلديد هو 
متوافرًا  جتعله  التي  العالية  ومصداقّيته  جاهزّيته 
في غيمة ”اإلنترنت“ احلوسبّية 7/24. إّن هذا هو 
إجناز خارق وال أعرف اختراًعا في احلوسبة الكوانتّية 
اّلذي وصل إلى هذه املرحلة من اجلاهزّية واملصداقّية!“

الكوانتّية  للحوسبة  املــجــال  هــذا  فــي  واملنافسة 
و“غوغل“  ”آي.بي.إم“  ــركــة  ِش ــني  ب ــدة  شــدي ــي  ه
وصفت  وقــد   .(Intel) و“إنِتل“   (Google)
الّصحف العلمّية في الواليات املتحّدة إجناز ”آي.

منافساتها  سبقت  قد  الّشركة  بأّن  األخير،  بي.إم“ 
”غوغل“ و“إنتل“ مبسافة ملموسة، ولكّنها قليلة.

وفي تعقيب للمحاِضر هشام عبُده، شقيق العاِلم 
جًدا  ُسررنا  ”نحن  عبُده:  بليغ  حيفا  مدينة  ابــن 
عاملّية  صحف  عــّدة  نشرته  ــذي  اّل الرّائع  اخلبر  من 
 ،IEEEو تاميز“  ”نيويورك  (مثل  علمّية  وصحف 

أخي  مع  ا  هاتفّيً مطوًّال  حتّدثنا  وطبًعا  وغيرهما)؛ 
بليغ عن هذا االختراع ودالالته. وأوّد أن أبارك عبر 
أّمي  أهّنئ  وأن  بليغ  أيضًا  أخي  ”حيفا“  صحيفة 
على هذا اإلجناز. وأختتم تعقيبي القصير بالقول: 
إّن أخي ”الّصغير“ بليغ (اّلذي تيّتم من أبيه وهو 
اآلن  أصبح  بعد)،  عمرِه  من  الّثامنة  يبلغ  لم  طفٌل 
اًقا كبيرًا! وأمتّنى للّطاقم العلمّي الرّائع  ُمخترًعا سّب
في والية نيويورك،  في مركز أبحاث ”آي.بي.إم.“ 
الّصيف  في  عائلتي  مع  خاطفة  زيارة  ـُه  زرت واّلذي 
ولكّل  بليغ  وألخي  تشاو  جيري  ولرئيسه  املاضي، 
اقة  الّسّب ــراعــات  االخــت مــن  املــزيــد  الّطاقم  علماء 

والّنجاح!».
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åUHOŠò qÝ«d*
الكوانتّية  الفيزياء  علماء  مــن  مجموعة  جنحت 
العاملّية   (IBM) ”آي.بي.إم“  شركة  من  ّية  واحلاسوب
بوالية  هايتس،   – يوركتاون  في  أبحاثها  مركز  في 
فيها،  القيادّيني  العلماء  أحــد  مبساعدة  نيويورك، 
عاِلم الفيزياء الكوانتّية بليغ سامي عبُده، ابن مدينة 
حيفا، من بناء أّول حاسوب صغير «كوانتّي» مؤّلف من 
(Q-bits) خمس وحدات معلومات كوانتّية أساسّية

ـ «اإلنترنت»، 24 ساعة باليوم، وسبعة أّيام  مرتبطة ب
باألسبوع (7/24). 

فحّتى كتابة هذه الّسطور، ومنذ أكثر من ستني عاًما 
ونّيف خَلت، منذ بناء احلاسوب اإللكترونّي األّول، كانت 
الهواتف  أجهزة  وفي  فيها  واملعاِجلات  احلواسيب  كّل 
ّية  إلكترون وحوسبة  حواسيب  أجهزة  قاطبًة،  اخللّيوّية 
رقمّية(Digital)، أي أّن كّل وحدة معلومات أساسّية 
الوحدة  هذه  على  (يطلق  ه  ـِ ذاكرت وفي  احلاسوب  في 
ـ Bit)، تستطيع أن حتِمل قيمة عددّيًة  األساسّية اسم ال
واحدة فقط من حالتني: الّصفر (0) أو الواحد (1).

 64 على  عــادًة  عــادّي  حاسوب  كّل  ”عْقل“  يحتوي 
قاطبًة  احلواسيب  هذه  كّل  وتعمل   . bits 64بيتات
في مجال الفيزياء اإللكترونيكّية الكالسيكّية فقط. 
بينما احلاسوب الكوانتّي (بعكس الرّقمّي) يعمل في 

وهذا  للجسيمات.  احلديثة  الكوانتّية  الفيزياء  نطاق 
تنّبأ  وقد  للغاية.  معّقد  مجال  هو  الفيزيائّي  املجال 
معادالته  وكتَب  الكوانتّي  احلاسوب  بناء  ّية  بإمكان
ريتشارد  الّشهير  األمريكّي  الفيزياء  م  ـِ عال املركّبة 
وهو  1981؛  العام  في  فيزيائّي  مؤمتر  في  فاينمان 
نسّميها  ــة  أســاســّي ـــدات  وح على  يحتوي  حــاســوب 
متاًما،  العلمّي  اخليال  حدود  تتخّطى  التي   Q-bits

وحتوي كّل واحدة منها على عدد ال ُيقاس من احلاالت 
الّصفر  فقط:  رقمني  من  (بــدًال  للماّدة  الكوانتّية 
أن يستغّلها  الكوانتّي  احلاسوب  فيستطيع  والواحد) 
ّية  احلساب للعملّيات  ُمذهل  لتسريع  ا  تقريًب كّلها 
ّية، ال ولن يستطيع أّي حاسوب ”عادّي“  بسرعة خيال
في  احلاسوب  بناء  علم  تقّدم  مهما   - رقمّي)  (أي 
املستقبل القريب أو حّتى البعيد - من الوصول إليها 
بتاًتا! وجتُدر اإلشارة إلى أّن وحدات احلاسوب الكوانتّي 
وتعاِلج  وحتِسب  تعمل  أن  اآلن  حّتى  ميكن  ال  املُذهل 
كهرو-مغناطيسّية  ظروف  في  إّال  ّية  احلاسوب البرامج 
منعِدم  الكهربائّي  الّتوصيل  حالة  هي  للغاية،  مميزّة 
املقاومة (Superconductivity), فكّل وحدة من 
ـ“كيو-بيتات“ موجودة في درجة حرارة أبرد من درجة  ال
حرارة حتّول غاز الهيليوم إلى سائل بارد جًدا، وتقارب 
درجة الّصفر املُطلق،  273- درجة مئوّية حتت الّصفر، 

åUHOŠò qÝ«d*
الّثقافة  جمعّية  في  الّدراسّية  املنح  برنامج  ضمن 
يوم  ُنّظمت  الّتثقيفّي،  مساره  إطار  وفي  ّية،  العرب
الّسبت 7 أّيار 2016، لطّالب املنح الّدراسّية جولة 
إلى مدينة يافا، حتمل االسم «هذه بالدي»، للتعرّف 

إلى أهم املعالم الّتاريخّية في املدينة. 
يحتوي  كتّيب  ــّالب  ــّط ال على  وُزّع  اجلــولــة،  قبل 
معلومات عن هذه املعالم، إذا اعتمد برنامج اجلولة 
على التعرّف الّذاتّي الّتفاعلّي إلى مدينة يافا، من 
مسار  محّطات  بني  الرّحلة  خالل  الّطلبة  جتّول  ثم 
حّتى  القدمية  أزّقتها  من  تبّقى  ما  من  يبدأ  خاص 
تعرّفوا  حيث  احلديثة،  املدينة  وجاّدات  شوارع  يصل 
الّتاريخّية والّثقافّية للمدينة من خالل  إلى املعالم 
ا،  تاريخّيً محّطة/معلًما   20 ضّمت  ألغاز  لعبة 

األلغاز  حلول  بحثهم عن  من خالل  الّطلبة  وصلها 
مسرح  مدير  قّدم  املسار،  نهاية  عند  كمجموعات. 
«الّسرايا» العربّي في يافا، محّمد قندس، مداخلة 
ورؤيتها  وحتّدياتها  يافا  في  الّثقافّية  احلياة  حول 

كاستمرار ملا انقطع منذ الّنكبة. 
ا كجزء من البرنامج  تأتي جولة «هذه بالدي» سنوّيً
لذكرى  إحياًء  ــة  راســّي الــدّ املنح  لطّالب  الّتثقيفّي 
الّنكبة، وكذلك من أجل الّتعرّف عن قرب أكثر إلى 
وحاضرها  تاريخها  إلى  الِفَلسطينّية،  واملدن  القرى 
بأسلوب  عليها،  الّنكبة  وتأثير  وأهلها  وقصصها 
االنكشاف  على  يعتمد  تلقينّي،  وغير  تفاعلّي 
واالكتشاف الّذاتّي واجلماعّي من خالل الّتجوال في 
األزّقة واحلارات وبني البيوت أو أنقاضها، كما تهدف 

إلى زيادة انتماء الطّالب إلى قرانا ومدننا.
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“UHOŠ” qÝ«d*
أبرق االئتالف ملناهضة العنصرّية، مؤّخرًا، رسالة 
ا إّياه بالعمل  إلى قائد شرطة ”زفولون“ ُمطالًب
االعــتــداء  ــادث  ح مــع  بجدّية  الّتحقيق  على 
على الّشاب احليفاوّي أحمد فحماوي، وتقدمي 
على  االعتداء  جرمية  على  للمحاكمة  املعتدين 

خلفّية عنصرّية، وفق ما يقتضي القانون.
ــاب  ــّش ال ــه أّن  ــت ــال ـــتـــالف فــي رس ــــر االئ وذك
فحماوي (20 عاًما)، أنهى يوم األحد الفائت 
(1.5.16)، عمله في أحد املقاهي في حيفا 
ذلك  بعد  ــام  وق صباًحا،   4:00 ـــ  ال الّساعة 
في  منزلها  إلى  العمل  في  زميلته  بإيصال 

«كريات يام».
أوصل فحماوي إلى «كريات يام» زميلته في 
العمل، ليلتقي هناك اثنني من معارفها، وبعد 
باسم أحمد،  نفسه  الّتحية وتعريفه عن  إلقاء 
قام أحدهما مبحاولة دفعه واالعتداء عليه، األمر 
اّلذي دفع بأحمد االبتعاد، إّال أّن الّشاب طلب 
منه االنتظار، ّمما دفع بأحمد االعتقاد أّن الّشاب 
اآلخر ينوي االعتذار عّما بدر من صديقه، إّال 
باالعتداء على أحمد  الّشاب قام هو اآلخر  أّن 
مبساعدة الّصديق األّول، اّلذي قام الحًقا بضرب 
ا إّياه  ينة زجاجّية على رأسه، ُمصيًب أحمد بقّن

بجروح متوّسطة.
فقد  ــد،  احل هــذا  عند  أحمد  كــابــوس  ينتِه  ــم  ل
حّتى  تبعاه  أّنهما  إّال  منهما،  الهرب  حــاول 
في  بالهروب  أحمد  الّسّيارة، ووسط محاوالت 
السّيارة ُمصاًبا وخائًفا، أقدم على حادث طرق، 
حيث ارتطم بسور في احلّي، ومع توّقفه وصل 

ــرى  ـــرّة أخ االثــنــان م
ــاال  ــه ــارة وان ــّي ــّس ــل ل
ــى  ــــرب عــل ــــّض ــــال ب
ــارة،  ــّي ــّس ــد وال ــم أح
مــــســــتــــعــــمــــَلــــْني 

العصي.
محاوالت،  عّدة  بعد 
الزّميلة  من  وتدّخل 
طــوال  حــاولــت  التي 
االثنني  منع  ــوقــت  ال
ــن االعـــتـــداء على  م
أحمد  جنــح  ــد،  ــم أح
نفسه  ــص  ــي ــتــخــل ب
بقالة  إلى  والوصول 

قريبة حيث أستدعى 
اإلســعــاف  ــارة  ــّي وس الــّشــرطــة  البقالة  صــاحــب 
مستشفى  إلى  أحمد  نقل  على  عملت  التي 
العالج  تلّقي  ــى  إل اضــطــّر  حيث  ”رمبام“، 

لسبب اإلصابات.
ُيشار إلى أّن فحماوي قّدم شكوى في الّشرطة، 
االئتالف  ــى  إل وصلت  شهادات  ووفــق  ــه  أّن إّال 
ملناهضة العنصرّية، ُعلم أّن هناك في الّشرطة 
الّتأثير على الفتاة، شاهدة العيان،  َمن حاول 
يجلب  قد  ذلك  أّن  باّدعاء  إفادتها  تغيير  في 

لها املشاكل في احلّي.
 œ«d??�√  ¡«b²Ž«  s�  ‰Òu×²ð  W Ò¹dBMF�«  ™™
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عثمان  نضال  احملامي  حّذر  له،  تعقيٍب  وفي 
من  العنصرّية)  ملناهضة  ــالف  ــت االئ ــر  ــدي (م

إحداث  مع  الّتعامل  في  الّشرطة  تخاذل  مدى 
تكرّرت  وأّنها  خاّصًة  عرب،  على  االعتداءات 
في اآلونة األخيرة، ما يدفع إلى االعتقاد بأّنها 
قد تتحّول إلى ظاهرة حتصل على شرعّية من 
اّلذي  الّسياسّي  املستوى  وتتغّذى من  الّشرطة 
بات ال يخجل من إطالق تصريحات عنصرّية 
ضّد املجتمع العربّي، وخاّصًة ضّد فئات أخرى 

ُمستضعفة في املجتمع اإلسرائيلّي عاّمًة.
وأضاف عثمان، إّننا في االئتالف سنتابع مع 
للمتابعة  القانونّي  الّتمثيل  له  ونوّفر  أحمد، 
أمام الّشرطة لكي ال تتوانى في الّتحقيق في 
امللف، وننوي كذلك تقّدم شكوى في ”ماحش“ 
الّضغط  ـــاول  ح ـــذي  ال ــرطــة  ــّش ال عنصر  ضــّد 
بعدم  العيان  شاهدة  اليهودّية  الفتاة  على 

اإلدالء بإفادتها.
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دولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشــد  بن  محّمد  الّشيخ  رعاية  حتت 
ّية، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، انطلقت أعمال  اإلمارات العرب
ّية في فندق «روتانا البستان» في  املؤمتر الّدولي اخلامس لّلغة العرب

دبي، خالل الفترة من 6 - 10 أّيار احلالي.
ّية  واستمّد املؤمتر الدولي زخمه وأهمّيته من اهتمامه مبكانة الّلغة العرب
ّية» التي  واحتفائه بها، وتسليم «جائزة محّمد بن راشد لّلغة العرب
ُمتنح للفائزين في مجاالت خدمة الّلغة العربّية ضمن فّعالّيات املؤمتر، 

وتكرمي  عّدة  تخّصصات  في  بارزة  شخصّيات  مشاركة  إلى  إضافًة 
ّية. خاص للجهات التي تسهم في خدمة الّلغة العرب

فيه  وحتّدثت  دولة،   74 من  شخصّية   2500 نحو  املؤمتر  وحضرت 
أكثر من 1178 شخصية ضمن اجللسات والّندوات متعددة العناوين 

واملوضوعات والقضايا الّلغوّية.
الّدولي  املجلس  عام  أمني  موسى،  الله  عبد  علي  الّدكتور  ــد  وأّك
ّية  ّية، أّن املؤمتر ُيعّد ملتقى جلميع املهتّمني بالّلغة العرب لّلغة العرب
واملوضوعات  القضايا  على  ورّكز  واملهن،  الّتخّصصات  مختلف  من 
ّية  الّتخّصصّية، إضافًة إلى املوضوعات التي تهتّم بعالقة الّلغة العرب
بالّسيادة واالستقالل والوحدة والوطنّية، وبناء املجتمع وإعادة إنتاجه، 
وإعداد املواطن الّصالح، وربط األجيال القادمة بالّثوابت واملرجعّيات 
ّية. وقال إّن املؤمتر تناول  والقيم واملبادئ التي تقوم على الّلغة العرب
والّتنمية  واالبتكار  ــداع  اإلب في  ــا  ودوره بالّلغة  تتعّلق  موضوعات 
األمن  وتعزيز  احلديثة،  والّتقنّية  املعرفة  في  واالستثمار  املُستدامة 
الّثقافي  والتبادل  والّتكامل  الّتضامن  وتشجيع  الوطنّية،  والوحدة 
العربّي والّدولّي. ونظرًا ألهمّية الّلغة في حياة الفرد واملجتمع والّدولة، 
ّية واإلدارة وسوق العمل والّتعليم واإلعالم  اهتّم مبوضوعات الّلغة العرب

والّثقافة، وغيرها من امليادين احليوّية.
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وفي حفل االفتتاح ّمت تكرمي عدد من الفائزين جلائزة محّمد بن راشد 
ّية.  ّية، واملبادرات العلمّية املستخدمة في الّنهوض بالعرب لّلغة العرب
كما أقرّها مجلس أمناء اجلائزة برئاسة الّشاعر فاروق شوشة، األمني 
ّية في القاهرة. وقال الّشاعر شوشة إّن هذه  العام ملجّمع الّلغة العرب
األفكار  الستنباط  واملبادرين  املستثمرين  حتفيز  شأنها  من  اجلائزة 
ّية. وفازت بهذه  العرب الّلغة  الّتعليم وإحياء  اإلبداعّية لتنمية سبل 
اجلائزة كّل من: «دار الفرح» السويسرّية، عن مبادرة «البيان»، وهي 
غير  لألطفال  ّية  العرب الّلغة  لتعليم  متكامًال  منهاًجا  تقّدم  مبادرة 
تعليم  في  واملختّصني  الّتربوّيني  خبرات  على  بناء  بها،  الّناطقني 
ّية  ّية. واملركز الوطني للقياس والّتقومي من اململكة العرب الّلغة العرب
ّية املقنن لغير الّناطقني بها،  الّسعودّية، عن مبادرة اختبار الّلغة العرب
ّية لدى غير الناطقني بها وقياس كفاية الّلغة  وذلك الختبار الّلغة العرب
لديهم. وفاز في فئة أفضل مبادرة لتنمية ثقافة القراءة مركز الّشيخ 
محمد بن خالد آل نهيان الّثقافي من اإلمارات، لهدف تنمية القدرات 
الفكرّية والّلغوية والّتعبيرّية، خللق مجتمع مثّقف وقارئ. أّما اجلائزة 
عن فئة الّثقافة الّتكنولوجّية فاز بها مركز بيت الّلغة من لبنان، وهو 
والّطّالب،  املعّلمني  والّتقنّيات خلدمة  باملعرفة  زاخر  إلكترونّي  مرجع 
وتطوير مهارات الّتفكير لديهم. وفاز طه الزروقي من اجلزائر بجائزة 
أفضل مشروع لتطوير ونشر احملتوى الرّقمي العربّي ومعاجلات الّلغة 
في محور  اإلمارات  من  الّشارقة  إذاعة  باجلائزة  فازت  كما  ّية.  العرب
اإلعالم، عن البرامج الّثقافّية التي متّثل جتربة إذاعّية لتنمية الّثقافة 
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ــود درويـــش  ــم ــح ــا أنــهــى م ــدم ــن ع
جمهور  وقــف  حيفا  ــي  ف أمسيته 
يقرأ  بأن  ا  مطالًب احلضور  من  كبير 
إلى خبز أمي..“. شخصًيا،  ”أحّن 
شعرت بحرجه ينتقل إلّي وُيؤسيني. 

في الغداة، اعترف محمود أمامي أّنها اللحظات األصعب التي 
بنفسه  أن يختار هو  املنّظمني  وإّنه اشترط على  واجهها خاّصة 
القصائد التي سيقرأها في األمسّية. بالنسبة لي لم يكن األمر 
ا بعينه، بل كان نوًعا  بشأن ذوق شخصّي يهوى أو ال يهوى نّصً
من رفض الذين أّحلوا عليه اخلروج من الّنصوص القدمية حملمود 
والّتجوال معه في رحاب الّنصوص املتأّخرة له. فكأّنهم ما جتاوزا 

تلك احلقبة وال يريدون حملمود نفسه أن يتجاوزها.
أسوق هذا ونحن في خضّم احلديث املكّثف عن الّنكبة. وهو حديث 
لم يظّل حديًثا في الّسياسة وال إعالًنا ملوقف في وجه سياسات 
للذاكرة كي  االستحواذ واالستعالء اإلسرائيلّية وال مجرّد إعماٍل 
ال تأكلنا الِضباع ـ كما قال طّيب الذكر سلمان ناطور. يبدو لي 
انعكاًسا  أو  حالة  صار  واألعالم  بالرّموز  املُدّجج  احلديث  هذا  أّن 
حلالة ِهجاس جماعّية قابضة على الرّوح اجلماعّية والفردّية. وهو 
التي  والّلفظّية  ّية  اإلنشائ واملبالغات  املزايدات  يتغّذى من نسق 
تكبر من سنة إلى أخرى. قد تكون البداية في استعمال املاضي 
لبناء ذاكرة جماعّية هاّمة في صناعة الُهوّية وترميمها، لكّنها 
ا إلى حّد أن  في احملّصلة، كما أراها اآلن، صار هذا النهج َمرَضّيً
هناك َمن حوّله إلى مشذب يعّلق عليه كّل العجز وكّل القهر وكّل 

القمع وكّل األخطاء الفردّية واجلماعّية.
راحة  من  توّفره  ما  إلى  واالرتياح  وندبتها  الّنكبة  في  العيش 
ُمصيبة  به  أملّت  كَمن  هي  ُمطلقة  ضحوية  في  كامنة  نفسّية 
ومشاعره  مصابه  فيها  ُينتج  تنتهي،  ال  احلداد  من  فترة  فدخل 
أن  ُميكن  احلياة  أّن  صحيح  يومّية.  طقوس  خالل  من  املتفجعة 
تتوّقف مبعنى ما بالّنسبة لّلذي ُهّجر من بيته أو الذي فقد في 
جماعة  تدخل  أن  اخلطأ  من  هذا سيكون  ومع  حياته،  كّل  ليلة 
كاملة قفص احلزن واألسى والتفّجع وترفض اخلروج منه حّتى لو 
أتيح لها. ما يحدث ـ انتبه الفاعلون أو ال ـ هو تكديس طقوس 
تكرّس الضحوية حالة ونفسّية وأمناًطا وثقافًة. وهناك َمن يأخذون 
ويبرّرون  بالّنكبة  الّشخصي  عجزهم  فيبرّرون  العبث  حّد  األمور 
ال  سياسة  فُينتجون  بالّنكبة.  وإخفاقاتهم  الّنكبوّية  مناهجهم 
ضمير لها باسم الّنكبة ويقمعون الّسؤال باسم الّنكبة ومينعون 
األشكال  املتعّدد  العنف  وُميارسون  الّنكبة  باسم  واملساَءلة  الّنقد 

باسم الّنكبة ويخوّنون ويصّنفون البشر باسم الّنكبة.
بالّذنب من  في احملّصلة إلى شعور عام  أفضت هذه ”الثقافة“ 
الذين بقوا هنا حيال ما حصل في حينه أو حيال أولئك اّلذين ّمت 
تهجيرهم واقتالعهم. هذا في الباب األّول، أّما في الباب الّثاني 
ّية الفرد في حدود  فقد أفضت هذه الّثقافة إلى محاصرة إنسان
املاضي وتصميم ُهوّية مبنّية فقط على الذاكرة ومشتّقاتها. فكّل 
شيء ُيقاس بهذا املاضي علًما بأّنه مضى وانقضى وال ُميكن إرجاع 
الّثقافة  في  الّسلفّية  املاضوية  اعتبرنا  وإذا  الوراء.  إلى  عجلته 
ا أمام نهضة مستأنفة فإّن  ّية عموًما مقتًال وُمعيًقا أساسًي العرب
للفلسطيني ماضيه الذي يأسره ويحّد من انطالقه خارج حدود 

نكبته وآثارها ـ وفق هذا املذهب.
والثقافيني كوكالء  واالجتماعّيني  الّسياسّيني  الفاعلني  إلى  أرى 
واخلطاب  املنكوبة  الُهوّية  حدود  تتجاوز  نهضة  وإحــداث  تغيير 
للماضي  تّتسع  مصراعيها  على  مفتوحة  ُهوّية  نحو  الضحوي 
أّن مهّمة هؤالء  أرى  للمستقبل.  باألساس مشروًعا  متلك  لكّنها 
الوكالء إنتاج ثقافة بديلة للّنكبة وآثارها تتجاوز ”أحّن إلى خبز 
لكّنني  غيره.  أو  حملمود  املُشرقة  الّنصوص  تلك  إلى  أمي..“ 
وطنّية  وحركات  أحزاب  في  املؤّسساتيني  الوكالء  من  أّن  الحظت 
السير خارج  يختار  َمن  كّل  يحرصون في غالبيتهم على زجر 
حدود ”الّنص النكبوي“ وأبعد حروفه حتى لو كان محمود درويش 
نفسه! وهكذا، يكونوا قد أنتجوا ثقافة شعور دائم بالّذنب جتاه 
مقابل  ُمطلقة  إلى ضحوّية  باالرتياح  دائم  بشعور  مقرون  الذات 

اآلخر لتكون النتيجة مراوحة في املكان.
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الّدين  نصر  اإلندونيسّي  وفاز  ــداع.  واإلب القراءة  على  والّتشجيع  والفكر 
لنشر  االجتماعي  الّتواصل  استعمال شبكات  باجلائزة عن  إدريس جوهر 
ّية. كما فاز بها مركز امللك عبد الله ضمن مبادرة خلدمة الّلغة  الّلغة العرب
في  العلمي  احملتوى  وإثراء  العربي،  اخلط  لوحدة  الّسعودية  في  ّية  العرب
للعلوم  العزيز  عبد  امللك  مدينة  فازت  وكذلك  الّلغوي.  الّتخطيط  مجال 
ّية  والّتقنّية بجائزة أفضل مشروع تعريب وترجمة. وحظيت املنّظمة العرب
للّتربية والّثقافة والعلوم «الكسو» بتكرمي خاص، جلهود املنّظمة في تعزيز 

ّية بكّل ميادينها. الّثقافة العرب
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منذ افتتاح املؤمتر شهدت القاعات العديد من املناظرات واملناقشات اّلتي 
الّلغة املتنوّعة،ـ مثل:  شارك فيها كبار األساتذة والباحثني في مجاالت 
الّتكنولوجّية احلديثة، موضوعات في قواعد  ّية والّتطبيقات  العرب الّلغة 
ّية في ماليزيا  ّية، العرب ّية في الّدول غير العرب ّية، تعليم العرب الّلغة العرب
ّية والقرآن الكرمي، جهود في خدمة  والّصني، وفي سورية وتركيا، الّلغة العرب
ّية، دراسات في الرّواية والّشعر، الّلغة  ّية، الّطفل والّلغة العرب الّلغة العرب
حول  لغوّية، موضوعات  وخبرات  العالي، جتارب  الّتعليم  مؤّسسات  في 
ّية، دراسات في اجلمالّيات والّلغة، نظرّيات في علوم الّلغة  الكتابة العرب
ّية ووسائل اإلعالم،  والّشعر، موضوعات في الّترجمة، قضايا الّتعريب، العرب
ّية والّتعّدد الّلغوي، القواميس واملعاجم  ّية في احلاسب اآللي، الّثنائ العرب
الّلغوّية، الّشعر العربي، دراسات الّنحو، اخلط العربّي، البرمجة والرّقمّية 
واحملتوى العربي على الّشبكة العنكبوتّية، فّن اإلمتاع القصصي، الّلغة 
وتدريس  تعليم  صعوبات  اخلاّصة،  االحتياجات  ذوي  للّطّالب  ّية  العرب

ّية للّتربية والّثقافة  ّية وتنمية املهارات، املنّظمة العرب ّية، العرب الّلغة العرب
والعلوم أليكسو، الّسياسات والّتخطيط واحلوكمة الّلغوّية، العالقة بني 

ّية والعلوم األخرى، الّنص والّسرد املسرحي. العرب
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مسألة  فيه  وتناولت  املؤمتر،  في  قّدمته  ــذي  اّل البحث  ُعنوان  هذا  كان 
فكرة  استعراض  خالل  من  ّية،  العرب املسرحّية  في  احلواري  والّنص  الّلغة 
املسرح وتاريخه، مع إيراد مناذج وأمثلة. اإلشكالّيات في اختيار العامّية 
الّلغوّية  القضّية  املسرحّية.  الّشخصّية  مقوّمات  من  كعنصر  والفصحى 
ولكن  الّناحية،  هذه  من  العالم  في  أخرى  لغات  مع  تتشابه  ال  ّية  العرب
ضرورة الّشخصّية املتكاملة حتّتم استخدامها لّلغة التي تالئم طبيعتها. 

منوذج مهم: مسرحّية اآلباء والبنون مليخائيل نعيمة.
نكتب  أن  األفضل  ما  العقيم:  اجلــدل  ــى  إل يقودنا  موضوًعا  وناقشت 
ويبدو  العامّية؟  أو  باحملكّية  أم  املعيارّية،  أو  بالفصحى  املسرحّيات 
اته املسرحّية، بكّل ما  أّن الكاتب، حيثما كان، يجب أن يتبع شخصّي
فيها من مقوّمات ومكوّنات، وبناء عليه يقرّر الّلغة التي ستتحّدث بها 

اته.  شخصّي
ولكن  الفصحى،  الّلغة  سيفهمون  جميًعا  بالّضاد  الّناطقني  أّن  صحيح 
ليست كّل الّشخصّيات التي تظهر في املسرحّية تتكّلم الفصحى، بل 
هي شخصّيات حتمّية بظهورها، وال مفّر من احلديث بلغتها، واالنطالق 
على مسرحها.. فبناء الّشخصّيات يجب أن يكون متكامًال بحيث إذا 
خرجت هذه الّشخصّيات إلى الوجود وحترّرت إلى الواقع ستتحرّك وتعيش 
كأّي مخلوق آخر، تتحّلى بصفات وطباع وميزات وكلمات وأعمال متارسها 

في حياتها العادّية. 
بل  الكتابة،  لغة سيكتب، وال كيفّية  بأّي  الكاتب  تقييد  لذا ال ميكن 
اته بناء متكامًال، وثّم يوّجهها ويحرّكها بحسب  عليه أن يبني شخصّي
مناسب  هو  مبا  وتنطق  ستتّكلم  وهي  الّدرامّية،  والقّصة  واحلبكة  الرّواية 
ومّتفق مع كيانها، ومواقفها اّلتي ستظهر عن طريق املشاهد املختلفة. فال 
عجب أن تتكّلم الّشخصّيات كما يحلو لها، بالفصحى أو العامّية في 
املسرحّية الواحدة. املهم أن نرى أعماًال مسرحّية عميقة املعاني ورفيعة 

ّية في كّل زمان ومكان. املستوى، وتخدم الّثقافة واحلضارة العرب
وحضر تقدمي هذا البحث عدد من األساتذة من العراق ولبنان وفلسطني، 
الدكتور سمير  الّلغوي في املسرحّية. وقال األستاذ  الّطرح  ناقشوا  اّلذين 
بالنشر  جدير  القّيم  البحث  هــذا  إّن  بغداد  جامعة  من  اخلليل  كاظم 
في  التي ستنشر  األبحاث  أفضل  بإدراجه ضمن  أوصى  ولذا  والّتعميم، 

إصدارات املؤمتر. 
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ودعا املؤمتر من خالل 12 توصية أفرزتها اجللسات والّندوات واملناقشات، 
ّية، إلى  ّية والّدول الباحثني واملهتّمني واملؤّسسات احلكومّية واألهلّية العرب
مضاعفة اجلهود، ودعوة اجلميع للمشاركة بفاعلّيات إليصال صوت الّلغة 
القادمة  املؤمترات  إثراء  على  والعمل  القرار،  وصّناع  للمسؤولني  ّية  العرب
باألبحاث والّدراسات وأوراق العمل. ومن هذه الّتوصيات عدم تعليم الّلغة 
إضعاف  يجوز  وال  ّية،  العرب واجلامعات  املعاهد  في  أخرى  بلغة  ّية  العرب
ّية وتهميشها وإقصاؤها من عالم الّتعليم. ودعا املؤمتر إلى تكثيف  العرب
لسّد  والصناعي  والّتقني  والّثقافي  العلمي  والّتعريب  الّترجمة  جهود 
واملعارف  والعلوم  ّية  العرب الّلغة  بني  يوم  بعد  يوًما  تّتسع  التي  الفجوة 

والّتقنّية والّصناعات احلديثة.       

d9R*« g�U¼ vKŽ  «¡UI� ™™
قليل  املؤمتر مع عدد غير  لقاءات على هامش  وأنا،  لنا، زوجتي  وكانت 
خليل  كاظم  سمير  الّدكتور  كاألستاذ  الّلغوّيني،  والباحثني  األساتذة  من 
جامعة  عميد  طّنوس  يوسف  األب  الّدكتور  واألستاذ  بغداد،  جامعة  من 
لبنان، وهو أعلى مرجع لّلحن البيزنطّي  الرّوح القدس في الكسليك – 
بناني بّسام برّاك، والّدكتورة فرح  ّية، والّدكتور اإلعالمي الّل واملوسيقى العرب
غامن صالح من العراق، والّدكتور عبد الّلطيف عبيد، األمني العام املساعد 
والّدكتورة  فلسطني،  من  عرقوب  مفيد  والّدكتور  ّية،  العرب الّدول  جلامعة 
هيفاء مجادلة من أكادميّية القاسمي – فلسطني، والّدكتور الّشاعر نايف 
الهريس من دبي، والباحث الّدكتور شهاب غامن من جامعة دبي، واألستاذ 
كركوك،  جامعة  رئيس  مساعد  اجلباري،  أجنه  الّدين  جنم  عمر  الّدكتور 
واألستاذة الّدكتورة سامية قدري من جامعة عني شمس في القاهرة، ومع 

وفد من أساتذة اجلامعات في نيجيريا.
ووّجه عدد من املؤّسسات واجلامعات الّدعوات حلضور مؤمتراتها القادمة. 

وأجرت كّل من مجّلة «سّيدتي» والقناة الّثقافّية في الّتلفزيون الّسعودي 
مقابالت خاّصة عن موضوع البحث اّلذي قّدمته في املؤمتر، وسيتّم بث هذه 

املقابلة خالل شهر رمضان املبارك القادم.  

 ©™®W×KÝuÐ dOLÝ

أّن  العرب  لسان  يخبرنا  البدء..  في 
الّنكبة هي املصيبة من مصائب الّدهر 
منها وهي  بالله  نعوذ  نكباته  وإحدى 
كّل ما يصيب اإلنسان من احلوادث، 
العرب  لسان  أّن  في  أشّك  مّرة  وألّول 
عن  عــاجــًزا  وأراه  حّقه  الّلفظ  يوّفي 

الّتعبير. ليس ألّن شيخنا ابن منظور لم يحط بالّنكبة، 
في  لها  نظير  نّد وال  ال  املستمّرة  نكبتنا  ألّن  بل  علًما 
الّتاريخ رغم أّن صفحات تاريخنا العربّي قدميه وحديثه 

حبلى بالّنكبات والّنكسات.
أّيار  منتصف  بدأت  الّنكبة  أّن  العرب  تاريخ  ويخبرنا 
العرب  وكلسان  بليلة.  الــبــدر  اكتمال  بعد   ،1948
أصاب  لعطل  رّمبــا  علًما،  بالّنكبة  يحط  لم  تاريخهم 
الّذاكرة، فنكبة أّيار لم تكن إّال حتصيًال لنكبات وخيبات 
سبقت.  فوعد بلفور سنة 1917 وحده نكبة، بل وأحسبه 
أّم الّنكبات، وكذلك احلال مع قرار تقسيم فلسطني في 
29/11/1947 ومذبحة دير ياسني في نيسان 1948 
وتلك األّيام من منتصف أّيار وإلى اليوم ُمثقلة بالّنكبات 

التي ال ِقبل لنا بعّدها وإحصائها.
حكاياه  سرد  في  العرب  تاريخ  يستمّر  البدء..  وبعد 
الّسبعة  ــام  األّي رحلة  وعن  الّنكبة  عن  تنتهي  ال  اّلتي 
التي طالت وامتّدت حّتى صارت سّتة عقود من الّزمن 
وازدادوا ثمانية تدّلت كعناقيد الّدالية في خريف العمر. 
هي ذاتها سنوات وجعنا املتجّدد كّل أّيار وجع صار لنا 
باخلطب شعًرا ونثًرا. وحكايا  أحييناه  إذا ما حّل  عيًدا 
أناس زرعوا أحالم العودة بني ضفائر الغيوم لتنهمر مع 
حّبات املطر وتغسل وجه أّمنا األرض كّلما ذاقت ذرًعا 
ال  وصغار  رحلوا  عّنا  مهما  ميوتوا  لن  كبار  وعن  بنا، 
تطالهم لعنة الّنسيان ورثوا حّق العودة عن أبائهم ووّرثوه 
ألحفادهم وما بّدلوا تبديًال. وعن جّداتنا اللّواتي ال زلَن 
يحتفظن مبفاتيح بيوتهّن ُمعّلقًة في جيدهن وعن سنابل 
تنتظر  الفّالحني ومناجلهم  إلى مواويل  ظّلت واقفًة حتّن 

موسم حصاد طال انتظاره.
الّزمن  سيول  جرفته  شعب  عن  يخبرنا  الّتاريخ  وذات 
باخليانة  مغلفة  قدٍر  يد  الوهن ساقته  به رياح  وعصفت 
عــدًدا  نفوقه  أحالمنا.  وجّنة  فردوسنا  إلــى  والّتواطؤ 
فجعلنا  احملارق  من رماد  هارًبا  حقًدا ومــدًدا،  ويفوقنا 
فكانت  األرض  احــتــّل  حــقــده،  حملــارق  ــوًدا  ووـق حطًبا 
أقام  اخلضراء  ومروجنا  أحالمنا  أنقاض  وعلى  الّنكبة. 
ما  التي  الّدولة  تلك  اخلوف،  بسراديب  املسّيجة  دولته 
اآلخرين،  وال  األّولــني  كتب  في  عنها  وال  بها  سمعنا 
الّزهور، وزيوتنا  وأعدم األقحوان والياسمني وكّل أنواع 
التي منها نسرج القناديل، ناسًيا أّن زهورنا تنمو على 
جباه الّشهداء، وأّن كّل قطرة من دمائهم تضيء ما بني 
األرض والّسماء. سرق البالد وشّرد العباد وسيطر على 
املداخل واملخارج واملدافن واملعابد والكنائس واملساجد 
هزائمنا وأقام  بخيوط  حيكت  التي  نصره  ورفع رايات 
احلواجز بيننا حّتى صار بني احلاجز واحلاجز ألف حاجز 
مسكني هذا الّشعب معقود بنواصيه اخلوف إلى أن جترفه 

سيول دمائنا إلى قعر جحيمه األول.
ثقيًال  عبًئا  صاروا  عرب  حكاية  سرد  الّتاريخ  ويواصل 
عليه وصار هو اآلخر عبًئا ثقيًال عليهم ، يروي كيف ما 
زال العرب غارقون في دمائهم حّتى الّركب ومتأل جثثهم 
البّر والبحر وكيف صّعروا خّد أّمتهم لكّل األمم، وكيف 
بالّشعارات واالحتفاالت  الّنكبة  ذكرى  يحيون  ما زالوا 
وباخلطب ذاتها كّل عام، تلك اخلطب اجلوفاء عدمية الّلون 
كريهة الّرائحة التي ال أفعال فيها وإن وجدت فبصيغة 

املاضي أو املضارع املبني للمجهول.
إلى  نكبتكم وتنصرفوا  نخب  تشربوا  أن  وختاًما وقبل 
شؤون فروجكم عيد نكبة سعيد أّيها العرب من شنقيط 

إلى بابل ومن صحراء اجلزائر إلى حائل. 
 Ædz«e'«ØnK ÒA�« ©™®
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åUHOŠò qÝ«d*
يدرسون موضوَعي  اّلذين  األرثوذكسّية  الكلّية  شارك طّالب 
الفيزياء واإللكترونيكا في الّصف العاشر في جولة تعليمّية 
في  الّصناعّية  اِملنطقة  في  املوجودة  أوميغا»  «ألفا  لِشركة 
وتنسيق  مبرافقة   ،2016/5/5 بتاريخ  ــك  وذل الّناصرة، 

األستاذ رجا إلياس.
هدفت اجلولة لتعريف الّطّالب على شركات تكنولوجيا ُعليا 
«هاي-ِتك» مبجال اإللكترونيكا، تعمل في الوسط العربي. 
استمع الّطّالب خالل اجلولة إلى شرح مفّصل عن مراحل تطوّر 
الّشركة ورؤية أصحابها رمي وعماد يونس، الّلذين طمحا لبناء 
ِشركة «هاي-ِتك» ناجحة ُتشّغل مهندسني عرًبا. عرضت رمي 
ّية  يونس صاحبة الّشركة أمام الّطّالب نشاطات الّشركة احلال
وفي  املستشفيات  في  ُتستخدم  طبّية  أجهزة  ُتصّنع  التي 
مهندًسا   70 يقارب  ما  ُتشّغل  حيث  اجلامعّية،  األبحاث 

وفروًعا في أمريكا وأوروّبا. 
الّطالب إلياس شاهني من الّصف العاشر، والذي شارك في 
اجلولة أفاد بأّن اجلولة كشفت الّطّالب على إمكانّية تطوير 
وتشغيل مجال الـ»هاي-ِتك» في الوسط العربّي، وعرّفتهم 
أوميغا»،  «ألفا  ِشركة  لصاحب  الذاتّية  القّصة  خالل  من 
الذي رفضت ِشركات «هاي-ِتك» عديدة في البالد وخارجها 
والّذهنّية  البشرّية  الّطاقات  استثمار  بإمكان  أّنه  تشغيله، 

احمللّية لالنطالق في مجال الـ«هاي-ِتك» والّصناعة. 
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åUHOŠò qÝ«d*
«نسائم  فرقة  األسبوع،  هذا  البالد،  إلى  عادت 
ــان ألبير  ــّن ــف ــاذ وال ــت ــادة األس ــي ــق ب ــل»،  ــرم ــك ال
بقاعات  كونسيرًتا   13 قّدمت  أن  بعد  ــّالن،  ب
تعتبر  حيث  فنلندا.  في  عريقة   وكاتدرائّيات 
ّية،   هذه الزّيارة األولى من نوعها، ألّول  فرقة عرب
ّية مبناطق معينة من  تقّدم أغاني وموسيقى عرب

هذه البالد.
اجلمهور  قبل  من  املوسيقّية  الفرقة  استقبلت 
من  تقدمي  ّمت  يوًما،   11 خالل  واحترام  بحفاوة 
ونصف  ساعة  مــدار  على   كونسيرتات  خالله 
برنامج  تــخــّلــل  ـــن، حــيــث  ـــزّم ال ــن  ــة م ــاع ــّس ال
ّية  العرب واملوسيقى  ــي  األغــان الكونسيرتات 
ّية،  بنان الّل الّسورّية،  املصرّية،  الفولكلورّية، 

فنلندّية ّمت توزيعها خّصيًصا  إضافًة إلى أغاٍن 
ّية التي شاركت بهذا العمل. لتالئم اآلالت العرب

القت الفرقة استحسان وأهمية كبيرة من قبل 
اجلمهور اّلذي سمع، ألّول مرّة املوسيقى واألغاني 
ّية، حيث متّت دعوة الفرقة مرّة أخرى لزيارة  العرب
في  الكونسيرتات  من  املزيد  وتقدمي  البلد،  هذا 

املستقبل القريب.
أّما املفاجأة الكبرى لهذه الزيارة كانت في كلّية 
خاص  كونسيرت  تقدمي  ّمت  حيث  ”بلتامو“ 
الوطن  الّسورّيني وغيرهم من  العراقّيني  لالجئني 
حيث  الكلّية،  هذه  احتضنتهم  والتي  العربي 
رًا بني الفرقة املوسيقّية مع شباب  كان الّلقاء مؤّث
وصلوا هذا البلد سيرًا على األقدام. كما ّمت لقاء 
الكثير منهم، أيًضا، في كونسيرتات مختلفة 

داخل الكنائس التي احتضنتهم.
بهذه  شــاركــت  ــي  الــت املوسيقّية  الــفــرقــة  ـــا  أّم
ديب  بشارة  الّنصراوي  املطرب  الكونسيرتات: 
(غناء وعزف على آلة العود)، جيسيكا بولص 
عيدان  إيقاعات،   - شحادة  جريس  غناء،   -
بيطون - ساز، بيتر ضو - جيتاره، رومن بوردو 
فلوت وساكسفون، فادي ضو - غناء، رنيم   –
عزف كمان توزيع  أورغ، ألبير بّالن –  جعفر – 

موسيقي وقيادة الفرقة املوسيقّية.
بلوحاته  ضو  كميل  اخلّطاط  الفّنان  شارك  كما 
الفنّية، اّلتي أضاَءت هذه الكونسيرتات بألوانه 
من  الكرمل  عبير  فاح  حيث  املمّيزة،  وأعماله 
هذه الّلوحات داخل قاعات العرض التي غّصت 
باجلمهور اّلذي أتى خّصيًصا ليشاهد ويستمع 
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 åUHOŠò qÝ«d*
ّية ومشاركة كبيرة، احتفل املرَكز  وسط أجواء احتفال
اجلماهيرّي  عّباس مع أهالي احلّي واِملنطقة بأعياد 

يع مع ”عّمو رامي“ وفرقته. الرّب
واستمتع أطفال احلّي بالعروض الّشائقة مع الّدمى 
ّية البالونات، وغيرها من الورشات  العمالقة وفّعال
أنغام  على  ورقصوا  فلعبوا  اإلبداعّية،  واحملّطات 

املوسيقى. كما استمتع األهل باألجواء املمّيزة.
ــر املــركــز  ـــاوي، مــدي ـــّن ــام ري ــّس ــع ب ــث م ـــي حــدي وف
اجلماهيرّي عّباس، قال: إّن هذه الفّعالّيات تضيف 
الفرح والّسعادة وترسم البسمة على وجوه أطفالنا 
اء؛ مؤّكًدا أّن مرَكز عّباس يعتبر األطفال جزًءا  األحّب
ا جًدا من مجتمعنا؛ ولذلك يسعى دائًما إلى  مهّمً

تقدمي ما يسعدهم ويضفي الفرحة على قلوبهم.
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 “UHOŠ” qÝ«d*
اختارت مؤّسسة «بيت الكرمة» - املركز العربي - 
فّعالّيات  إلى جنب عّدة  ا  العام، جنًب اليهودي هذا 
ّية،  العرب الّثقافة  ــام  أّي ِمهرجان  في  وفنّية  ثقافّية 
منها: معرض فردّي للفّنان املعروف والقدير فريد أبو 

شقرة، استضافة فّنانني ومثّقفني من غزّة. 
ّية لهذا العام سيفتتح يوم اخلميس  أّيام الّثقافة العرب
إلى  غــزّة  ”من  مؤمتر  خــالل  مــن   2016 ـــار  أّي  19
حيفا“، ومن ثّم يليه افتتاح معرض «أحالم وردّية“ 
معرض  افتتاح  إلى  باإلضافة  احلسني  فايز  للفّنان 

كتب – بني غزّة وحيفا.
عّدة  ّية  العرب الّثقافة  ــام  أّي ِمهرجان  سيشمل  كما 
فالّدخول  الواسع،  للجمهور  ّية  مّجان فنّية  عروض 
يؤّكد  كما   - ُمتوّفر  مكان  أساس  وعلى  مجانّي، 
ِشركة  ومدير  للِمهرجان  الفّني  (املدير  سالم  حّمودي 
”كيان“).  هذا وسيتّم عرض نخبة من األفالم الهاّمة 
للمخرجة سهى عرّاف.  ”نساء حماس“  فيلم  مثل 
للمخرجة ماي مصري، عرض  فيلم“ 3000 ليلة“ 

مسرحّية ”طبيب رغًما عنه“. عرض دبكة في احلّي 
األملانّي يشمل خمس فرق دبكة في موكب احتفالّي 
دبكة  حلقة  املوكب  نهاية  وفي  األملاني،  احلــّي  في 
احتفالي  مع اجلمهور. خمس فرق دبكة في موكب 
ـورة ُهوّية، وغيرها من  في حّي األملاني. معرض صـ

الفّعالّيات والّنشاطات.
يقول أساف رون (مدير مؤّسسة «بيت الكرمة») حول 
الفّن  أّن  ُنؤمن  ”نحن   :37 ـ  ال الّثقافة  أّيام  ِمهرجان 
والّثقافات  الّناس  للّتواصل بني  رائًعا  ُيشّكل جسرًا 
في  ا  يومّيً تعزيزه  على  نعمل  جسر  وهو  واألمم، 
والّشرق  اإلسرائيلّي،  املجتمع  في  سهًال  ليس  واقع 
للّتواصل  فعًال  ومتحّمسون  سعداء  نحن  أوسطي، 
مع  العام  هذا  بنجاح  أمتمناه  الذي  والّتعاون  الشّيق 
 International communication منّظمة 
forum من غزّة، واّلذي سيتّم من خالله استقدام 
غزّة  من  الّثقافّية  والّشخصّيات  والفّنانني  الُكّتاب 
إلى حيفا، فهم مثلنا، يؤمنون ببناء جسور ثقافّية 

وإنسانّية من أجل تغيير الوضع».



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 ���� 


 א��א�א� ��
 א�����כ�� ��

�א 
�
�א����� א����כ���� ������� א�����כ� א� א��

 ���$�#� �" א�!�� �%�� �&' (�)*�
 +,�- �%�)�א�0א��!4 123א �0/&�א א 
��%� א��כ� ,4 א�7
 -6 '&� א�/כ5 
 4, 8)%�� 9:;��) א�� א�$�א�3 8 �<��

3�*�:@ אא�(0א-� �א����:". 
א�7

א����כ� ��א92 
 ��0� 4,

א��כ�)

Aאא-*א C)%א�



2016 —U Ò¹√ 13 WFL'« 26

ال أعرف ملاذا يختار جيش االحتالل اإلسرائيلي مواقع إقاماته في مناطق 
لم ُتعّدها الطبيعة مساكَن لترتاح في جنباتها البنادق واخلوذات بني غزوة 
ونزوة؛ أعرف أن بعض تلك املعسكرات والثكنات والسجون ورثها احملتل 
قبل خمسني عاًما، عما خّلفته جيوش اإلنكليز ومن سبقوهم من غزاة، 
واألخرى مجرد بعزقة (تبذير) محتل ملا غنمت ميناه من أرض وعرض وفل 

ورمل وشجر. 
أصل إلى معسكر عوفر، أو كما نسميه نحن العرب على اسم البلدة 
في  وكما  ”بيتونيا“؛  مبعسكر  الشمال  من  له  املجاورة  الفلسطينية 
كل مرّة أجيء إلى هناك، إّما  لزيارة السجن الذي يقبع فيه ألف أسير 
حرية فلسطيني، أو حلضور جلسة في إحدى قاعات احملكمة العسكرية 
ينكمش  بصدري  أحــس  والضجر.  لالبتسام  شهّيتي  أفقد  الثماني، 
وخاصرتي تأكلها النار، فأتقدم كطيف وأخشى على زائدتي الدودية من 

االنفجار. 
أدخل من البوابة اجلنوبية املعّدة حلملة بطاقات الهوية الزرقاء، وبعدها إلى 
تشبه  مسارب  طريقي  السابعة.  حتى  والرابعة  فالثالثة  الثانية  البوابة 
تلك التي يستعملها رعاة البقر ساعة يعيدون، بعد يوم استكالء طويل، 

قطعانهم الكبيرة إلى الزرائب.
باألسالك  محاطة  ــرأس  ال حليقة  ساحة  ترقد  البوابة  تلك  يسار  على 
والباطون الباهت، وفيها عدد من املقاعد اخلشبية التي يتكدس عليها 
محاكمات  حلضور  ــاءوا  ج الذين  ــرى  األس أهالي  من  العشرات  وحولها 
كي  ــى  األول الفجر  ساعات  منذ  بيته  ترك  بعضهم  وأقاربهم.  أبنائهم 
بعد  فمنه،  صباًحا.  التاسعة  في  بيتونيا  حاجز  إلى  وصولهم  يضمنوا 
انتظار، سينقلون على دفعات ليتولى حرّاس السجون إدخالهم إلى حّيز 
احملكمة، في البداية إلى غرف صغيرة حيث يفتشون بدقة وتدقيق، ومن 
هناك بهرولة إلى ساحة أخرى محاطة، هي أيًضا، بأسالك وبوابات وباطون 
كالح، ومن ثم لوجبة انتظار جديد إلى أن ُتنادى أسماؤهم لدخول إحدى 
قاعات احملكمة، أزواًجا أزواًجا، فليس من املسموح دخول أكثر من اثنني 

عن كل عائلة.  
أوامر  جلسات  عن  املسؤول  احملكمة  ضابط  صقر،  غرفة  وصولي  بعد 
في  سينظر  الذي  القاضي  سأنتظر، ألن  أنني  فهمت  االداري،  االعتقال 
قضيتي قد تأخر، وال شيء نفعله، أنا وموكلي املسجون إدارًيا، الفيزيائي 

عماد البرغوثي، إال أن نلوك الصبر.
في الساحة التي تتوسط مباني احملكمة اإلسمنتية حركة نشطة ملجّندات 
بتقافز  كالكناغر  يندفعون،  وكلهم  عسكريني،  ومدعني  وقضاة  وجنود 
كان يبتسم  وبعضهم  وراحــة  زهو  من  قسمات  وجوههم  وعلى  خفيف، 
يقيمون  كانوا  حيث  قريبة  اجتماعات  قاعة  إلى  ويدخلون  ويضحك، 
منهم  مــات  من  لذكرى  حلظات،  بعد  فهمنا  كما  احتفاًال متواضًعا، 
في حروبهم مع العرب وفي مناسبة يوم استقالل إسرائيل الثامن والستني. 

ّجتمعنا، نحن احملامني الفلسطينيني، في زاوية قريبة من هناك، بعضنا 
ميج على سيكارته بهدوء رتيب وآخرون يشاركون في احلديث مع فناجني 
وجزء  للمحامني،  خّصصت  غرفة  في  أعــّدوهــا  التي  العربية  قهوتهم 
استسلموا ألشعة شمس رحومة نزلت علينا بعذوبة وكأنها تتذكر وتذّكرنا 
بتلك الهضاب التي نقف عليها، حني كانت عذراء وحافية من بساطير 
اجلنود وخالية من دموع األمهات تبكي أكبادها. حديثنا بطبيعة احلال، 
أنها  أصر  فالبعض  والستني،  الثامنة  في  صــارت  التي  تلك  عن  كان 
التاريخ احلديث وآخرون حسموا على أنها طفرة عابرة ال محالة.  معجزة 
احتدم النقاش، وكان يهدأ كلما عصف صوت التصفيق املنفلت من قاعة 

االحتفال بآذاننا، فكنا نسكت ونصفن.
لم أشارك بشكل فّعال ومتواصل في تلك املقارعة، النني كنت في ضيق 
من وقتي، وأتابع مع صقر موضوع جلسة الدكتور عماد البرغوثي الذي 
لثالثة  ــا  إدارًي أمر اعتقاله  بتثبيت  احملكمة  العسكرية  النيابة  تطالب 
إلى  مباشرة  بعدها  وأذهــب  اجللسة  تلك  أنهي  أن  فعلّي  كاملة،  أشهر 
سامي  اإلداري  األسير  قضية  في  إلي  ستستمع  التي  العليا  احملكمة 

جنازرة املضرب عن الطعام.
كان فهد، زميلي، يقص علينا كيف وملاذا يرى بإسرائيل معجزة، قالها 
بحزن وبنبرة منكسر نكبوية، وقد عاد بنا إلى حيث كانت العبرية لغة 
العصور  البشرية في  لم تعرف مثلها  اليهود في خطوة  مّيتة وأحياها 
احلديثة، ألن اللغات البشرية متوت بالعادة وليس بالعكس، وأضاف كيف 
انتصرت جيوش صهيون على جيوش العرب، مرّة ومثنى وثالث، وأقاموا 
وبإمكانيات  والثقافية  واالقتصادية  العسكرية  بقوتها  عظمى  ــًة  دول

فأين  العربية،  الدول  مقدمتها  العالم وفي  كثير من دول  تأثيرها على 
يعط  لم  و..  اإلسالمية  العمل  منظمة  وأين  العربية اليوم،  اجلامعة  هي 
عود  بإصبعيه  كامللقط،  فانتزع،  فكرته،  ينهي  كي  لزميله  الفرصة  منر 
سيكارته من بني شفتيه، وبحركة بهلوانية ألقاه على االرض، وبدأ، مبقدمة 
حذائه املغبر، ميعسه. كان ينظر، بوجه أحمر خالطته زرقة، كيف تتحرك 
قدمه بنصف دائرة وهي متحق السيكارة بشدة. لم يرفع عينيه جتاهنا بل 
أطلق ُحكمه وبصرخة قال: إسرائيل إلى زوال ال أعرف كيف ومتى، ولكن 

أعرف أن الرب واملالئكة معنا وهم كفيلون بذلك . 
قد  القاضي  وأن  القاعة  في  ينتظرني  عماًدا  أن  مبشرًا  ناداني صقر 
قبل  القاعة.  إلى  املناوب، في طريقه  العسكري  املدعي  وصل، وعاصم، 
واملالئكة  الله  كان  إذا  النمر:  سألت  دعابي  وباستفزاز  عنهم،  أبتعد  أن 
التي  الثالثة  الشعارات  هي  وهل تعرفون ما  إسرائيل؟  مع  فمن  معنا 
تزّين قاعة االجتماعات الرئيسية للجامعة العربية في القاهرة؟ لم أسمع 
ردودهم ألّنني دخلت القاعة حيث كان عماد الفيزيائي ينتظرني بساعدين 

مفتوحني كاألمل وبصدر يندف صدًقا وحياًء وحياة.
يثبت أمر االعتقال  القاضي أن  ّية طلب عاصم من  ببغائ ببضعة جمل 
اإلداري ملدة ثالثة شهور. لم يخبرنا بأي جرم يسجن البرغوثي، وال كيف 
وملاذا يشكل هو خطرًا على العامة، وبدل ذلك اكتفى املدعي بتقدمي ملف 

سري لعناية القاضي فقط. 
البراغثة:  القاعة بوجه مرتاح، ويشبه وجوه  كان عماد يجلس في وسط 
كحمرة  خوخية  حمرة  تعلوها  طفيفة  ببيضاوية  مــدوّرة  شهباء  صفحة 
بلون  خفيف  شعر  ووجــدا،  ا  حًب قلبه  فاض  كّلما  قانية  تصير  اخلجل، 
اخلروب اليانع تصاحبه صفرة خيط شمس نام في املفارق والعيون بنات 

للسماء الصافية. 
نظرت إليه وكان كما رأيته قبل أكثر من عام حني اعتقلوه وادعوا، كما 
ينكر  لم  االحتالل .  ويكتب ضد  يحرض  خطير ألنه  أنه  ــرّة،  امل هذه  في 
عماد كرهه لالحتالل وعّبر عن إصراره على وجوب زواله. في حينه قبل 
القاضي دفاعي وقرر اإلفراج عنه بعد أن قضى شهرين في السجن، فكرُه 
فخور  فلسطيني  أنه  يشهد  وعماد  جرًما، ال سّيما  االحتالل ال يشّكل 
وفيزيائي أكادميي يقيم عالقات إنسانية وعلمية واسعة مع زمالئه في 

العالم وفي إسرائيل.                      
الفيزيائني  عــشــرات  وقعها  عريضة  مني  واستلم  القاضي  سمعني 
والفلكيني في العالم الذين يشجبون فيها إعادة اعتقال عماد ويطالبون 
بضرورة اإلفراج الفوري عنه. «لن جتد شيًئا في ذلك امللف اللعني، فعماد 
رجل يصرّح مبا يؤمن وهو يعيش باستقامة أمام عقله وضميره  ومتصالح 
في  وال يعمل  علًنا  االحتالل  يكتب ضد  تراه  ولذلك  وعزته،  كرامته  مع 
السر أكثر مما يجاهر فيه على املأل ، أفرجوا عنه فاعتقاله وصمة عار 
على جبينكم». قلت للقاضي بصوت أعلى من صراخ زمالئي الذين ما 
القاعة  في  احملتفلني  تصفيق  ومن صوت  الساحة  في  يتساجلون  زالوا 

القريبة منا. 
لم يطل عماد حديثه بعدي، فوقف، كما يقف احلق، هامة كالرمح، عينان 
كالترس،  أمامه  مندفع  والصدر  ــورد،  ال يغطيهما  ووجنتان  كنجمتني، 
وقال: «لن أضيف على ما قاله صديقي احملامي جواد، لكنني أود أن 
أؤكد أّنني كفلسطيني ال أضمر الشر ألحد وال املضرة وال األذى، لكّنني 
أكره االحتالل وأقف ضده وسأبقى هكذا إلى أن يزول عنا ونعيش بسالم 

كباقي األمم». 
وأنا في طريقي ملغادرة ساحة احملكمة، وبجانبي صقر وأمامنا عاصم، 
حملني زميلي ميشيل فأوقفني وأصر، باسم الزمالء الذين ما زالوا متحلقني 
ّي الّلذين أطلقتهما في اجلو واختفيت، فقلت:  هناك، أن أجيب على سؤال
على ميني صدر جامعتهم املفّككة كتبت العرب:  «كنتم خير أمة أخرجت 
للناس» وعلى اليسار استنخبوا وكتبوا: «واعتصموا بحبل الله جميًعا 
وال تفرقوا» أما في الوسط فاختاروا األهم واألعظم وكتبوا: «إّن الله ال يغّير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم». سمعني زمالئي، فصمتوا، فوجموا، 
فضحكوا، فبكوا، فبّلموا، وانتظروا إفادتي حول َمن مع إسرائيل إذا كان 
الله واملالئكة معنا نحن العرب، لكنني بدعابة واخزة جديدة أردفت وقلت 
اختارت  فإسرائيل  القادمة،  األولى  املئوية  شيًئا الحتفاالت  لهم: اتركوا 
عام  جاءت إليكم في  األجمل ألّنها  األماكن  في  جيوشها  مواقع  بعض 
نكسة لتبقى وتتجبر؛ واآلن علّي أن أصل إلى احملكمة العليا كي أدافع 
عن فارس حرية مهيضة آخر اسمه سامي اجلنازرة، وعنه سوف أحّدثكم 

فيما سيتبع..
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املدن  وفــي  حياتي،  في  أذق  لم 
التي حّلت بي، مذاًقا َعِذًبا مثل 

طالوة عكا!
هي حكاية فاتنة، تلفحك بنسائم 
غوايتها  تــرمــي  كأّنها  بحرها، 

الباذخات!  الّنساء  ِطيب  َمهل  على  وتستدرجك 
تلّفك  وتنسرب إليك بحكاياها حجًرا ونورًسا، وِعباًبا 

وتأخذك إلى ما ال تراه في سواها.
لكل جدار شمسه، ولكّل زاوية عاشقاها، ولكّل سقف 
حرير  على  اجلسدين  لَعثمة  مصطبة  ولكل  أقماره، 
احلجارة املرصوفة، كأّنها إشارة مّتصلة تترسم خطاك، 

وتتوه بك في أفياء أزّقتها الّظليلة.
الغرباء  مــراكــب  ـرّد  ـي ــو  يــتــشــاوف، وه أن  ولــســورهــا 
املدّججني بالَوْهم الّصلب الذي شجَّ صواريهم، وأعادها 

طافية متفّحمة إلى البعيد.
من هنا ُولد القول الّسرمدي بأّن عّكا ال تخشى البحر! 
ا للفينيق،  وأّن ما ترّمد منها يصلح ألن يكون مهًدا نارّيً
الذي ترك بقوادمه ندبة على وجه نابليون، وهو يخّب 

في وحل الهزمية والرمل.
وللّنور مسجٌد سيقيمه ذلك الفتى أحمد باشا اجلزار، 
وكان  البلقان،  بالد  من  اآلتي  البوشناقي،  أحمد  أو 
الباب  فيشتريه  اسطنبول،  في  وُيشترى  ُيباع  مولى 
سنني  بعد  فيغدو  للحرملك،  حارًسا  ويضعه  العالي، 
قائًدا حاكًما، يكسر شوكة نابليون على أبواب عّكا.

وفيها يقيم جامعه الذي صار اسًما آخر للمدينة.
اّلذي غدا  املنتصر،  الّرجل  أّما قلعة عكا، فهي بيت 
بعد رحيله سجًنا، تتلّوى قضبانه الغليظة على أعناق 

البراءة والّنشيد.
وكّلما مررت به، تتصادى األغنية الّذابحة ”من سجن 
عّكا طلعت جنازة..“، وكأّن شهداء البراق ُيلّوحون لك 
هذه  مع  اجلّنة، وتستحضر  كقطوف  املُدّالة  بأجسادهم 
القتلى  الّضلوع كلَّ  الذائب في  باجلمر  املّوارة  النائحة 

الذين ال ميوتون.
وعلى الّرغم من الّتذويب والنفي واإللغاء احلاسم، الذي 
يسعى، من دون جدوى، إلى أن يطمس غمازتيها، فإن 

ضحكتها متأل غرفة الكون.
أو  عليها،  تــنــام  الــتــي  املـــاء  فــرشــة  أو  عــّكــا،  مهد 
نفق  هي  سريرها،  أودعته حتت  الذي  أحالمها  فضاء 
ضلوعك!  في  قلبها  فينبض  فيه  تسير  الّسرّي!  عّكا 
أضعفه  ببصره  ميشي  الذي  املنتظر،  ابنها  سرداب  هو 
الرقيقة  البحر  مياه  حتمله  خشب  لوح  على  الغياب، 
الراسخ  العالي  املسّنن  بسورها  رأســه  املدينة  وتتّوج 

املبني.
عكا فوق الّرؤوس، وفوق الفؤاد واملجاز. 

ــررت مبرفأ الــّصــّيــاديــن، وقــّدمــت لك  وأســـأل: هــل م
احلورّيات أطباق القيعان امللّونة وهالم القواقع املضيئة؟

احلجارة  أرصفة  على  الّشواء  دخــان  غــالالت  تنتشر 
امللساء واألشجار الّصغيرة، وتذهب بعيًدا في األزرق 
الذي يتثنَّى على جتاعيد الّسماء املمدود، ورمبا ترّدد:

«عكا أقدم املدن اجلميلة.. وأجمل املدن القدمية».
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بداية أتقّدم بأحّر الّتهاني والبركات لكّل شاب 
أو شاّبة ُمقبل أو ُمقبلة على الزّواج؛ وأقول لكّل 
وجمع  عليكما  وبــارك  لكما  الله  بارك  واحــد: 
بينكما على خير. وأقول: لقد احترُت كثيرًا ّمما 
أراه أو أسمع عنه من أمور حتصل في أعراسنا، 
يعلمه  ّمما  يلي:  ما  األحباب  لكّل  أقول  لذلك 
فيها  يكون  أن  إلى  تتطّلع  األســرة  أّن  اجلميع 
عرس وفرح. فاألم بعد والدتها لطفلها تكثر من 
قول «سقا الله أشوفك عريس (للّذكر) وعروسة 
(لألنثى)».. وتبقى هذه األمنية تصحبها حّتى 
يحني الوقت لتحقيقها، وهناك يحصل العجب!

ويبحث  الّشرعي  الزّواج  يترك  أبنائنا من  فمن 
كّل  عن  بعيًدا  أسرته،  لبناء  آخــر  طريق  عن 
للزّوجني.  احلقوق  حتفظ  التي  املُلزمة  القيود 
من  هرًبا  اجلهة  هــذه  ــى  إل يتوّجه  من  فمنهم 
أو  الفتاة  أهل  يفرضها  التي  الزّائدة  املطالب 
ا مثل  ّية األسرّية. وغالًب هرًبا من حتّمل املسؤول
ا ال يعلمه إّال الله،  ا وغّمً هذه احلاالت تورث هّمً
ومن ثّم َمن يعمل في احملاكم الّشرعّية. ومن 
يعقد  عّمن  يبحث  حياته  مشوار  خالل  ينتبه 
ليسقط  العقد صورًيا  كان  ولو  زواجه  عقد  له 
عنه املالمة. ومنهم من بإمكانه جتاوز العقبات 
أن  عــروســه  على  يفرض  لكّنه  االقــتــصــادّيــة، 
وأدوات  البيت  أثاث  جتهيز  من  جزًءا  تتحّمل 
تتحّمل  أن  أسرتها  على  يفرض  ّمما  الكهرباء، 
الّديون لسنوات طويلة بحّجة أّنه ال ميكنهم أن 
يكونوا «أقّل من الّناس». ومن كان له أكثر من 
تبعات  من  خوًفا  ابنته  تزويج  يرفض  قد  فتاة 
الزّواج. كيف ال والرّسول (ص) يقول: «الّدين هّم 
اجلديد  الواقع  وهذا  الّنهار».  في  ومذّلة  بالّليل 
ُيلزم  َمن  هو  فالزّوج  الّشرع.  يطلبه  ملا  مغاير 
تقتير،  وال  إسراف  دون  الزّوجّية  بيت  بتجهيز 
َيَدَك  َعْل  َجتْ (وََال  في عاله  احلّق  قال  كما  متاًما 
َبْسِط  اْل ُكَلّ  ُسْطَها  ْب َت وََال  ُعُنِقَك  ى  َمْغُلولًَة ِإلَ
(ص):  الرّسول  وقال  ْحُسورًا).  َمّ َمُلوًما  َفَتْقُعَد 
الرّسول  بركة». وقد زوّج  أكثركّن  «أقلكّن مهرًا 
(ص) ابنته فاطمة الزّهراء على قليل من حطام 
حّدثنا  فقد  باجلّنة.  املبّشرين  من  وهي  الّدنيا، 
علي بن أبي طالب عن فراشه يوم عرسه على 
فاطمة بنت رسول الله؛ فقال: «نكحت (تزوّجت) 
ابنة رسول الله وليس لنا فراش إّال فروة كبش، 
فإذا كان الّليل بتنا عليه، وإذا أصبحنا فقلبنا 
من  لهما  توّلد  وقد  الّناضح».  عليها  وعلفنا 
زواجهما هذا احلسن واحلسني وهما سّيدا شباب 

اجلّنة، كما أخبرنا بذلك رسول الله. 
هذه  أّن  ونصارحكم  أنفسنا  نصارح  ذلك  ومع 
ألّن  زماننا،  في  مقبولة  غير  أصبحت  الّصورة 
واملتطّلبات.  األحوال  وتغّيرت معه  تغّير  الزّمن 
وما نطالب به أن نكون في أعراسنا وسًطا في 
اإلنفاق ووسًطا في املطالب لكي يتمّكن عدد 
الزّواج، فيحفظوا  بناتنا وأبنائنا من  كبير من 
أعراضهم وأنسابهم. وينعكس احلال على صورة 
سليًما  مجتمًعا  يصبح  حيث  بأسره  املجتمع 
من أدران وأسقام اجلاهلّية املعاصرة، التي تبيح 
الزّنا والفجور. وال ضير أن يتعاون العرسان في 
جتهيز أنفسهم لزواج آمن دون أن يتحّمل هؤالء 

الّديون التي ُتثقل عاتقهم والتي قد تؤّدي إلى 
نزاع وشقاق، ومن ثّم إلى الّطالق. 

عرس  عن  سمعت  كّلما  إّنه  القول  وأصدقكم 
تبّذر فيه األموال الّطائلة ينتابني نوع من اخلوف 
الّناشئة. واألدهى من ذلك أّن  على هذه األسرة 
موسم  الستقبال  يتجّهزون  أصبحوا  شبابنا 
واملتفرقعات،  الّنارّية  األسلحة  بشراء  األعــراس 
األمر اّلذي يزعج كّل عاقل، ألّن انتشار الّسالح 
في  ًا  ـ حقيقّي ــا  ــاًب إره يشّكل  ــاب  الــّشــب بــني 
في  قتل  حــاالت  عن  سمعنا  وكم  مجتمعنا. 
األعراس بسبب سوء استعمال الّسالح، ناهيك 
عن اخلوف الذي يهيمن على هذه األعراس التي 
ُيستعمل فيها الّسالح. فمكان بسمة الّطفل 
اه في العرس  التي يجب أن ترتسم على محّي
األم جتد  فرحة  ومكان  ويصرخ.  يبكي  تسمعه 
لوجدها  والقلق  اخلــوف  عالمات  وجهها  على 
أن تصيبهم رصاصة طائشة  أوالدها من  على 
نفسي  وأســأل  وحسرة.  حزن  إلى  فرحهم  حتّول 
على  إّال  يفرح  ال  مجتمع  نحن  هل  وإخواني 

صوت الرّصاص؟! 
فالرّصاص يحصد األرواح ويدّمر البيوت ويرمل 
فليس  ربوعنا.  كّل  في  األطفال  وييتم  الّنساء 
وجوهنا،  في  الّسالح  وحمل  أرعبنا  َمــن  مّنا 
الله  اّتقوا  فأقول:  واخلــّالن  األهــل  أناشد  لذلك 
يدخل  مبا  ولنفرح  وبناتكم،  أبنائكم  وفي  فينا 
الّسرور والبهجة ويوّفر لنا األمن والّسعادة، ال 
على صوت الرّصاص واملفرقعات التي ال خير 

فيها. فإّنها مجرّد تبذير للمال.
اَن  ــوَ ِإْخ َكاُنوا  رِيَن  َبذِّ اْملُ (ِإنَّ  تعالى  الله  يقول 
ــورًا).  َكــُف ــِه  ــرَبِّ ِل ْيَطاُن  الشَّ وََكـــاَن   * اِطِني  َي الشَّ
وهذا املال الذي ال ينفق في موضعه الّصحيح 
سيسألنا عنه الله. قال رسول الله (ص): «ال 
عن  يسأل  حّتى  القيامة  يوم  عبد  قدما  تزول 
اكتسبه  أين  من  ماله  وعن  منها)  (وذكر  أربع 
إغالق  عن  نسمع  زلنا  ما  ثّم  أنفقه».  وفيما 
ّية،  الّشوارع في األعراس في قرانا ومدننا العرب
احلّق  ألنفسهم  العرس  أصحاب  يعطي  حيث 
أن  البلدة  هذه  أهل  وعلى  الّشارع.  إغالق  في 
َمن  مّنا  أّن  ناسني  الواقع  لألمر  يستسلموا 
يكون مريض ومّنا الّشيخ الهرم ومّنا َمن يحتاج 
تكون  قد  دقيقة  وكّل  للمستشفى.  نقله  إلى 
الذي  الّطالب  ومّنا  حلياته،  بالّنسبة  مصيرّية 
يجده  فال  للّدراسة.  مناسب  جّو  إلى  يحتاج 
في موسم األعراس واحلديث قد يطول، ولكّنني 
أبعث إليكم هذه الكلمات لتكون رسالة من أخ 
محّب لكم اخلير وينشد الّتغيير على أياديكم، 

فالعادات تتغّير بالّضغط اجلماهيري.

إنسان“  ُكل  منه  يأتي  الذي  ”البلد  هي  العائلة 
سان  دو  أنــطــوان  الفرنسي  األديــب  ــول  َق بحسب 
اكسوبيري. ال إنسان دون عائلة يأتي منها وينشأ 
فيها وحتضنه وُتعطيه املناخ الالزم ليصير ناضًجا 
وناجًحا وفاعًال في احلياة واملجتمع. العائلة كانت 

وتبقى اخللّية األولى في املجتمع البشري.
جيناته  في  يحمل  كما  عائلته،  ــن  اب ــســان  اإلن
البيولوجّية من ِسماتها يحمل أيًضا ما أّثرته في 
تربيته ويحمل في مسار حياته ما يكتسبه منها 

وما تعكسه عليه.
العائلة ”تصميم إلهّي“ وضعه الله للبشر: إّن الله 
عائلة حياة ال تنتهي هي اآلب احلّي للحياة، وابٌن 
مثله حّي للحياة، وروح قدس منه احلياة. وملّا فاض 
على  الله  روح  سكبها  احلياة،  وفاضت  احلّب  هذا 
البشر، سكبها في قلب عائلة بشرّية في الناصرة، 
املتجّسدة.  الله  حيث مرمي ويوسف احتضنا حياة 
الثالوث  لعائلة  انعكاًسا  املقّدسة  العائلة  فوُلدت 
عائلة  من  ُيرى  ال  ما  عائلة  ُكل  فيها  ترى  لكي 
الّسماء، أي طاعة وحّب ووحدة من أجل أن يتحّقق 

امللكوت على األرض كما في السماء.
بسمة  ــزواج  ال بسّر  يّتسم  الــذي  الزوجي  احلــّب  إّن 
يحّول  للكنيسة  املسيح  حلــّب  مشابهة  جــديــدة 
حسب  بيتية“  ”كنيسة  إلى  كل أسرة مسيحية 
تعبير القديس البابا يوحنا بولس الثاني أو إلى 
”كنيسة صغرى“ حسب تعبير القديس يوحنا فم 
الذهب. إّن العائلة املسيحّية هي املكان األول لنقل 
سّر  نقل  املكّلفة  األساسية  األولى  واملؤسسة  اإلميان 
اخلالص اإللهي. فاألهل هم املعلنون األولون لإلميان 
الذي يعتنقون. ال شّك أّن العائلة ليست مؤّسسة 
إلى  ــان  اإلمي نقل  في  ومستقلة  بذاتها  مكتفية 
ابنائها، إمنا هي حتتاج إلى عالقة وثيقة بالرعية 
في  بعضها  تساند  ثالث  وحــدات  هذه  واملدرسة. 

مشروع التربية على اإلميان.
العائلة هي املكان املفّضل لتربية الضمير والتنشئة 

على القيم، إذ فيها 
ــص  ــشــخ ـــل ال يـــقـــب
ـــة  ـــّي ــتــنــشــئــة األول ال
ويقبل  اإلميــان  على 
والبنوّة  العماد  سّر 
العائلة  فــي  ــه.  ــل ل
األوالد  ــــا  يــــحــــي
ــر من  ــي ــا الــكــث ــًق ح
الروحّية  االختبارات 
فيتعّلمون الصلوات 

مسائل  ــي  ف أهلهم  ــع  م ويتناقشون  ــة  ــري اجلــوه
أزمنة  حتى  يتقاسمون  ومعهم  ضميرهم  تخاطب 
خاّصة ليتورجّية لها معناها الروحي العميق في 
مناسبات األعياد. وفي كنف العائلة أيًضا تتحّقق 
التنشئة األساسية للضمير األدبي املستقيم حول 
اخلالق،  إحترام  البشرّية:  للحياة  الكبرى  القضايا 
إحترام احلياة، إحترام اجلسد، إحترام شرف القريب، 
األخوّة والعدالة بني البشر، خيرات اخلليقة. وجتدر 
اإلشارة إلى مسؤولية األهل في التربية على حّب 

الكنيسة.
اإلنسان  يتعّلم  حيث  تبشير  مدرسة  هي  العائلة 
هي  العائلة  واحلـــّب.  واالنفتاح  ـــان  واإلمي احلقيقة 
البشرى السارة للحياة؛ فهي تقول ”َنَعم“ للحياة 
ولكل كائن بشرّي حقُّ باحلياة ال ُميّس. العائلة هي 
الُبشرى الّسارة للفقير، َكون العائالت الفقيرة هي 
والطاقات  املدهشة  املرونة  تظِهر  ما  ا  غالًب التي 
التي تتمتع بها في وسط التحديات. العائلة هي 
الزّواج“  ”إكليل  هم  الذين  لألبناء  السارة  الُبشرى 
ُبشرى  هي  العائلة  لإلنسانية.  احلقيقية  والثروة 
وأصغر  منزلية“  ”كنيسة  ألّنها  للكنيسة،  سارة 
للكنيسة  احلّية  اخللية  وهــي  مسيحية  جماعة 
اإلجنيل،  بشارة  تتلّقى  إّنها  رة،  ُمبشَّ إّنها  كلها. 
رة ألّنها تقّدم رؤية للتبشير باإلجنيل وللنمو  وُمبشِّ

الروحي داخل الكنيسة.
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”كمائن العتمة“ رواية ذات مالمح حداثّية، أي تنتمي إلى مدرسة 
مواصفاتها..  من  الكثير  وحتمل  العربّية،  الرّواية  في  احلداثة 
فالسَّرد يعتمد على الفضفضة بضمير الّراوي املتكّلم، وهي بطلة 
الرّواية (سارة) اّلتي ال تصف األماكن واألحداث التي تدور فيها، 
باملونولوج  الّداخلّية وتعّمقها  مشاعرها  بوصف  تشغل  ما  بقدر 
الّداخلي، فيها ُيعرف بـ“تّيار الوعي“ اّلذي اشتهرت به فرجينيا 
لألمام  األحــداث  تتقّدم  أن  احلالة  هذه  في  ا  مهّمً وولف، وليس 
ا... فاألحداث هنا تسير تبًعا  في تصاعد درامي ينمو تدريجّيً
عمرها،  من  العشرين  في  شاّبة  البطلة وهي  ألحساس ومشاعر 
ُتسّجل اعتراضها على مسار حياتها كلِّه، من خالل سرد مقاطع 
متفّرقة من حياتها منذ طفولتها البائسة، التي سارت وسيطرت 

عليها عتمة كظلمة القبر. 
تسّببت  للحياة،  الّنقيض  ألّنها  املوت  تساوي  هنا  فالعتمة  إذن 
العتمة في حرمان ”سارة“ بطلة روايتنا من كّل إحساس باحلياة.. 
فعاشت منذ طفولتها كاملّيتة سواء، فقد نشأت في أسرة تعتنق 
الُبعد عن اعتدال  أفكاًرا ومعتقدات دينّية متطّرفة، بعيدة كّل 
ووسيطّية الّسالم... أسرة تتبّنى أفكاًرا قدمية عفا عليها الّزمن، 
أسرة استعارت منًطا حلياتها من عصور القهر والّظلم واالستبداد، 

أسرة يحكمها منطق سطوة الّرجال على الّنساء.
غر، فترّبت على القمع والكبت  في هذه األسرة ترّبت سارة منذ الصِّ
وسْلب احلرّية، مبا يسمح ”لذكور“ العائلة أن يتناوبوا على فرض 

إرادتهم عليها.. ويرون الكثير ّمما تفعله يدخل في احلرام.
ــهــذا الــَقــْهــر  ــت ســـارة ب وقـــد تــرّب
أمل  بخيبة  أصيبت  أّنها  لدرجة 
صديقتها  إلــى  تــعــّرفــت  عندما 
على  ُمنفتحة  ووجــدتــهــا  ســهــام 
ــم الــّشــات  عــالــم اإلنــتــرنــت وعــال
أن  تستطع  ــم  ول و“فيسبوك“، 

جتاريها..
بكلّية  والتحقت  كبُرت  وعندما 
اآلداب، لم يكن من حّقها اختيار 
ودائًما  تريدُه..  اّلــذي  التخّصص 
هي واقعة حتت مراقبة ذكورّية... 
غير  الّذكور  هؤالء  نظر  في  فهي 
لذلك  أنثى!!  كونها  ملجّرد  رشيدة 
عقلها  يوقعها  أن  يخشون  كانوا 

الّناقص في خطأ يجلب لهم العار!! لذلك كانت تستحّق الّضرب 
والعقاب إن لم تستجب ألوامرهم..

من  معاناتها  القمعّية زادت  البيئة  هذه  في  سارة  كبرت  وكّلما 
عليها وأضفى  املفروض  الفكري  العقلّية واإلنغالق  العتمة  هذه 
الّسواد على كّل شيء في حياتها، فأصابها االكتئاب وأصبحت 

تتمّنى املوت..!
”تلوح أمامي القبور املتراّصة في حديقة منزلنا“.. وتنشد سارة 
اخلالص من هذا القهر، حتلم باحلرّية حّتى لو حّققتها بواسطة ُحّب 
ا أو ليس على قْدر من  ا او اجتماعّيً مع شاب أقّل منها علمّيً
الوسامة التي حلمت بها، املهم يحرّرها، لذلك تضعف سارة أمام 
أّية بادرة تلوح لها، تستجيب ألّول طارق لقلبها اخلاوي املتعّطش 
للحّب، للحنان، واحلرية، تستجيب بالد ترّدد وتتبعه على أمل 

أن ُيخّلصها من العتمة التي سّودت حياتها.

يسارع  بسعد،  تلتقي  حّتى  عّمها ويراقبها  ابن  يتتبّعها  وحني 
ــالغ والـــدهـــا، فــيــنــزل بــهــا أشــدَّ  ــإب ب

العقاب..
املوضوعي  املعادل  هي  العتمة  إًذا 
الكاتبة  جــعــل  ــا  م ـــذا  لــلــمــوت، وه
توصيل  في  تنجح  املزروعي  فاطمة 
رسالة قوّية لتحرير الّنساء من سطوة 
وحتّكم الّرجال.. خاّصًة في مجتمعنا 
في  كثيرة وباذخة  الــّذكــورّيــة، وهــي 
أكثر من دولة عربّية.. ”من احمليط 
رغم  الّثائر“؟!!  اخلليج  إلى  الهادر 
أّنها ُخلقت ُحّرة كالّرجل سواء بسواء.

ولن يخفى على القارئ احلصيف أّن فاطمة املزروعي متتلك ناصية 
الّلغة، ّمما أكسب الّسرد الّروائي عندها سالسة وقّوة في الّتعبير مع 

وضوح في داللة مفرداتها، وسهولة اجلمل والّتراكيب الّلغوّية..
الّلهم إّال في مواضع قليلة جًدا.. مثل قولها: ”إّنني سوف كنُت 

أعيشها“ واألفضل لو قالت: ”إّنني كنت سأعيشها“.
وقد استفادت الكاتبة ّمما ُيتيحُه لها املنهج احلداثي في الّسرد، 
فلم تلتزم بالّتسلسل الّزمني لألحداث.. فتنتقل بكّل حرّية من 
مشاهد معاناة البطلة وهي طفلة صغيرة إلى معاناتها، وهي طالبة 
جامعّية.. ثّم ترجع لذكرياتها وهي طفلة تتلّصص على جارتها 
اجليران..  ابن  املراهقة مع  تذكر مواقف حدثت في  ثّم  ُاّم عمر، 
وهكذا نرى أّن املزروعي كانت تسعى طوال الوقت إلثارة عقل 
املواقف  هذه  بني  للّتفكير والّربط  دفًعا  القارىء ودْفعِه  ومخّيلة 
ليتابع  املــتــبــاعــدة،  واألحـــــداث 
ويالحق شخصّيات تتذّكرها بطلة 
الرّواية ملاما... وال تتوّقف كثيًرا 
عند أّي منها ألّنها تعاني العتمة 
احلياة..  وعبثّية  بكآبة  والّشعور 
معنّية  غــيــر  ــبــة)  ــكــات (ال فــهــي 
روايتها  شخصّيات  جوانب  بإبراز 
معاناة  يوضح  ــذي  اّل بالقدر  إّال 
منهج  صميم  من  ــذا  وه البطلة، 
احلداثة في الّسرد.. كما ودرجت، 
باحلبكة  اإلطاحة  على  كغيرها، 
من  ُمستفيدًة  الــدرامــي،  والبناء 

هذه اخلاصّية...
اثني  في  روايتها  كتبت  لذلك  ال 
عشر فصًال ال يربطها تسلسل زمنّي وال شخصّيات رئيسّية وال 
أحداث متتابعة.. وحّتى األحداث التي شّكلت ذكريات البطلة 
يحّدد  خيط واحد  أو  حبكة  تربطها  لم  تّيار َوعيها  في  وصّبت 
إلنفراجها  متهيًدا  ُكبرى  أزمة  أو  ُعقدة  نحو  الّتصاعدي  مسارها 

في الّنهاية...
ملاذا؟! ألّن ما كان يعي الكاتبة باألساس هو تدّفق الّسرد لترسم 
لقطات واضحة ومؤثّرة من خالل الوصف وتّيار الوعي واملونولوج 

الّداخلي...
إحداث  في  بامتياز  جنحت  الكاتبة  بأّن  الّرواية،  نهاية  وتشي 
عن  للتوّقف  املناسبة  الّلحظة  اختارت  حيث  للقارئ..  صدمة 
اخن وُيحسُّ  فيح السَّ السَّرد، لتضع هذا القارىء أن يقف على الصَّ
بالّذنب، والّشعور بأّنُه مسؤول عن حترير كّل سجينات ”كمائن 

العتمة“ في مجتمعاتنا العربّية..!
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العنف  أعمال  تناولُت موضوع تصاعد 
وكتب  ـّرة،  ـم من  أكثر  مجتمعنا  في 
األقــالم  وحملة  الــُكــّتــاب  مــن  العديد 
الذي أصبح مصدر  املوضوع  هذا  حول 
أطرح  لم  مضاجعنا، ولكن  يقٌّض  قلق 
تفاقم  في  مسؤولّيتنا  مدى  حينه  في 
األمور  ضمن  األوضاع وتدهورها. ومن 

التي أّود مناقشتها في هذا املقال، قضّية الصلح العشائري، ومدى تأثيره 
على انتشار مظاهر العنف أو تخفيف حّدته. 

منصًفا  يكون  التوّتر وال  يزيد  أم  القضايا  يحّل  العشائري  الصلح  هل 
النهج  هذا  يالئم  أن  ميكن  بالنفوذ والقّوة؟ وهل  يتمّتع  للذي  ينحاز  إّمنا 
عصرنا؟ وهل القرار الذي تّتخذه جلنة التحكيم العشائري ُملزمة للطرفني 

املتخاصمني؟ 
دعونا نعود إلى قصة حصلت في العام 1999 في األردن، حيث قرّرت 
جلنة التحكيم العشائري للبت في خالف نشب بني عشيرتني أردنيتني، 
لعائلة  دينار  ألف   50 مقدارها  ــة»  «دّي دفع  القاتل  على  ُفــرض  حيث 
املغدور. القرار لم يرٍض أرملة املغدور، فخّبأت املبلغ لديها حتى يشتد عود 
ابنها، وعندها يأخذ بثأر والده. وعندما كبر سّدد رصاصته صوب اجلاني 

فأرداه قتيًال، ثم ألقى بالدّية فوق جثة قاتل أبيه. 
هذا مثال واحد فقط حول نتائج قرارات اّتخذتها جلان صلح لفّض اخلالفات 
إلى رفع  أحياًنا  تؤّدي  العشائرّية  التسويات  بأّن  يشير  مما  الناس.  بني 
معّدالت جرائم القتل، بسبب عدم رضا أحد طرفي معادلة املصاحلة عن 
القرار الذي ّمت اتخاذه، كما حصل في املثل الذي أوردته في مقالي هذا، 
وفي احلاالت التي يتّم فيها تخفيف العقوبة على اجلاني. ألم يرّدد بعضنا 
عبارة «ُأضرب والصلحة على األجاويد»، أي ال تخف من االعتداء على 
الُصلح،  جلان  قبل  من  األمور  تسوية  فسيتم  اجلرائم،  اآلخرين وارتكاب 
وعقد راية الصلح بني األطراف املتنازعة. وهذا يعني أّنه ال يوجد رادع 

للمجرم أو املُعتدي. 
اللجوء إلى القضاء العشائري ال يعني بالّضرورة عدم اللجوء إلى القضاء 
املدني، بل ميكن أن يقوم القضاء العشائري بدور املُكّمل واملُساند للقضاء 
أّنها  أعتقد  جديًدا،  نظاًما  أوجــدت  احملاكم  أن  جند  واليوم  الّنظامي. 
استلهمت فكرته من الُصلح العشائري، أال وهو التجسير، حيث يتم تعيني 
شخص من قبل احملكمة ليحاول التوفيق بني األطراف املتنازعة والتوصل 

إلى حل يرضي الطرفني املتخاصمني.
ولكن الّسؤال الذي يطرح نفسه، هل جنح القضاء العشائري بحل األمور 
والقضاء على مظاهر العنف في املجتمع بشكل جذري؟ من جهة أخرى 
ميكننا أيًضا بأن نتساءل هل جنح أصًال اجلهاز القضائي املدني بالقضاء 
باالعتداء  يقوم  هنالك رادع حاسم وحازم ملن  العنف؟ وهل  على مظاهر 

على أشخاص آخرين حّتى ال يعودوا إلى تلك املمارسات من جديد؟ 
األب  يصرخ  عندما  البيت،  في  الّتربية  من  األســاس  في  تنبع  املشكلة 
القبلّية  إلى  والعودة  أضربه»،  بضربك  «الّلي  املضروب:  ابنه  وجه  في 
والعائلّية، واألخذ بالّثأر، وغيرها من العادات واملفاهيم البائدة، فكيف 
ميكن أن نعيش في هذا العصر ونحن ال نزال منارس عادات قبلّية جاهلّية، 
وهل ميكن معاجلة هذه اآلفات بتقاليد سار مبوجبها آباؤنا وأجدادنا، مثل 

الصلح العشائر ي.
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في أعقاب املقالة التي نشرناها في ”حيفا“ قبل عام ونصف 
تقريًبا حتت عنوان: ملاذا أراك غريًبا، وصدور كتاب في العام 
الرسائل  من  العديد  تلّقيت  العنوان،  هــذا  يحمل  املاضي 
املقال، وتطبيقها  التي تشيد بفكرة  التشجيعية  واملالحظات 
على املستوى الفردي واالجتماعي. والحظت القرّاء يقارنون ما 
ورد في تلك املقالة مبا يجري معهم أو في محيطهم القريب 
وفي  بيوتهم  في  فعًال  يجدونها  التي  املواقف  مع  والبعيد، 
ا  غريًب القريب  هذا  نرى  فكيف  نواحيها.  مبختلف  حياتهم 
وبعيًدا طاملا لم تبدر عنه أّي بادرة للتقرّب والتقارب؟ وكيف 
الغربة  أسباب  نوضح  لم  إن  وصديًقا  ا  قريًب ــراه  ن أن  ميكننا 

واجلفاء والبعد؟
dO)« ÕU³� – ‰ ÒË_« s�

هل  الــدار.  وعقر  البيت  وفي  واليوم،  الّنهار  بداية  من  سأبدأ 
يعقل أن يعيش أفراد األسرة الواحدة في بيت واحد وال يرون 
يتبادلوا األحاديث أو املشاورات  بعضهم بعًضا؟ أيعقل أن ال 
ابنه  األب  يخاطب  ال  أن  يعقل  وهل  احلياة؟  شؤون  شّتى  في 
الّنهار  يفتح  أال  شقيقتها؟  واألخــت  أخــاه  واألخ  ابنتها  واألم 
عينيه على شمس مشرقة وطيور مغرّدة وعصافير مزقزقة؟ أال 
تخاطب احليوانات صغارها، والّصغار كبارها؟ إّن اخلطاب األوّلي 
يقظتها،  وفجر  وجودها،  فجر  في  يبدأ  املخلوقات  كاّفة  بني 
وفجر نهوضها من الّسبات والّنوم. وعندما ننهض من النوم، 

هل نقول صباح اخلير؟ صباح النور؟
اتها العديد من املعاني واألبعاد،  إّن هذه الّتحية حتمل في طّي
إّنها دعوة لكي يكون صباحك كّله خيرًا، ونهارك كّله خيرًا، 
هذا  ففي  باخليرات.  مملوًءا  يومك  ليجعل  اخلالق  إلى  وصالة 
بالبشر  نهارك  تفتتح  صباح،  كّل  في  كما  متاًما  الّصباح، 
فترى  حولك  تنظر  ــاء.  ــرّج وال باألمل  يومك  وتبدأ  والّتفاؤل، 
وجوه  في  وتتأّمل  شروقها،  تنتظر  التي  أو  املشرقة،  الّشمس 
ليباشروا حياتهم  ويفتحون جفونهم  يتثاءبون  الذين  محّبيك 
من جديد بعد سبات، وليل طويل. وما أجمل أن تبّث فيهم 
روح الّسعادة والفرح، وما أحلى أن تساعدهم على الّنهوض من 
ّية، لتفتح فاك وتتوّجه إلى  الّنوم بدعوة تشجيعّية، وصالة رّبان
رب العاملني وترجو أن يجعل هذا الّصباح سعيًدا، وهذا اليوم 
يأتي  وأن  واحلبور.  األمل  مبشاعر  مفعًما  الّنهار  وهذا  موّفًقا، 
والّناجحة ملساعيك وجهودك  الّنافعة  والّثمار  باخليرات  يومك 

وأعمالك، لتتكّلل كّلها بالّنجاح. 
وصباح اخلير هي دعوة منك إلى أفراد أسرتك ومن يحيط بك، 
للبدء مبحادثة لطيفة واستعراض ما سيجري اليوم، والّنظر إلى 
هذا الّنهار بأشغاله وبرامجه ومشاريعه، واالستعداد ملواجهة أي 
عمل للتمّكن منه واالستفادة منه. وهي مخاطبة هؤالء األحّبة 
الذين تباشر محادثتك اليوم معهم بأمنيات اخلير والّسعادة، 
التي  للقضايا  وتخطيطك  لألمور،  ترتيبك  تتابع  ثــّم  ومــن 
اآلخرين  معونة  إلى  بحاجة  نفسك  وقد جتد  اليوم.  ستعاجلها 
ومساعدتهم، فهل ستطلب منهم هذه املعونة أو أن تقّدم لهم 
العون من دون طرح الّسالم عليهم، أو أن تفتتح حديثك بأن 

عم.  تدعو لهم ليكون صباحهم ويومهم مليًئا باخليرات والنِّ
أجمل  وما  إليك،  الّناس  أقرب  وهم  حولك،  مبن  تلتقي  أنت 
البائس،  وليس  املفرح  العابس،  وليس  الباسم  الّلقاء  الّلقاء، 
ومــاذا  والّتسامح.  املــوّدة  لقاء  والّتقارب،  املصاحلة  لقاء  ــه  إّن
أقوال  من  بعًضا  يلي  ما  في  وأورد  احملّبني؟  لهؤالء  ستقول 

الّصباح الّسعيدة:
االبتسام  ــوار. صباح  واألن الّنور  واخليرات، صباح  اخلير  صباح 

والفرح، صباح الّسعادة واألمل.
الفل  صباح  احللوة،  اخلدود  على  املتفّتح  اجلوري  الورد  صباح 

والياسمني والرّائحة التي ترّد الرّوح.
صباح األماني احللوة والّنجاح، صباح الّتوفيق واالّتفاق. صباح 

اجلمال والكمال.
الّنقاء  واإلبداع. صباح  الرّوعة  واحللوات، صباح  احللوين  صباح 

والّصفاء والّطهارة. 
صباح الّشمس املشرقة والكون املنير، صباح الّنسيم املُنعش، 

صباح احلّب املمتع.
عَظمة  ونذكر  الّسماء،  إلى  فننظر  الّصباح  يصبح  أن  جميل 
أّن  لو  نتمّنى  كم  وتعالى.  سبحانه  لقدرته  ونخشع  اخلالق، 
حياتهم  لتسير  لعيشهم،  مقّدس  نظاٍم  يسيرون على  البشر 

على أكمل وجه.
ال شّك أّن الّصباح هو بعث جديد حلياة جديدة، ومن الواجب 
على اإلنسان أن يطرح ثوبه القدمي ليلبس لصباحه املختلف 
ثوًبا آخر، وأن يصّحح كثيرًا من أخطائه، ويتخّلى عن كثيٍر 
من عاداته، ويتطّلع إلى يوٍم متمّيز يكون فيه أكثر ِصدًقا مع 

ضميره وعقله وقلبه.
الّصباح والدة لألمل، ومبعث للّتفاؤل ومشرق للعمل، ال ندركه 
إّال إذا استيقظنا فيه، وال نشعر به إّال إذا شاهدنا أشعة أنواره، 
واستمتعنا  للخالق،  بصالة  أرواحنا  ومألنا  ــواَءه،  ه وشممنا 

بنقائه وهدوئه.
ما أجمل الّصباح حني يبدأ بذكر الله، صباح ميحو ألم القلب 

وتعاسته. 
لندع نسمات الصباح اجلميلة تخاطبنا وتصحبنا نحو اخلير 
يوم،  كّل  موعده  فى  يأتي  جميل  ــر  زائ الّصباح  والّتفاؤل.. 
عّطر  أجمل،  بشكل  يأتي  يوم  كل  ولكن  يتغير،  ال  الّصباح 

الله صباحكم برضاه.
ِثق بالله وأحسن به الّظن وعّلق به قلبك وتوّكل عليه وأكثر من 

ذكره لتسعد نفسك ويطمئن قلبك.
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إذا كّنا قد افتتحنا يومنا بالّدعاء إلى الله باخلير ملن نحب، 
فما أجمل أن ننام مساًء وليًال، ويكون آخر ما نسمعه صوت 
احلبيب اّلذي يقول مساء اخلير، أو تصبح على خير.. فالّتحية 
وللقاء،  للحديث  كفاحتة  منها  بّد  ال  ّية  واملسائ الّصباحّية 
واالستقرار  بالهدوء  حتب  من  ينعم  بأن  والّتمّني  للوداع  أو 
ومريًحا..  هادًئا  ونومه  سعيدة  أحالمه  تكون  وأن  والّسكون. 
وهل هناك أجمل من وجه الّطفل الوديع الذي يغّط في نومه 
واالبتسامة على محّياه؟ وهل هناك أجمل من منظر األم وهي 
ترنو إلى وليدها املستمع بنومه الهادئ؟ إّنها أجمل ابتسامة 
رضى ومحّبة، وأجمل قبلة تطبعها على خّد وليدها أو جبينه. 
وما أحلى من كلمة احلبيب يناجي حبيبته وهو يقول تصبحني 
على خير، وهي ترّد وأنت من أهل اخلير.. أو تقول له تصبح 
على حّب، ويجيب احلّب كّله لك ومنك. إّن هذا الّسمو الرّوحانّي 
والعلو العاطفّي يكتنف كّل َمن يخلد إلى الّنوم، ويحاول أن 
يغفو ُمغمًضا جفنيه على صورة َمن يحب، أو آخر ما تسمع 
اه.  محّي على  والبسمة  ا  راضًي فيغفو  يحب،  من  كالم  أذناه 
يلّية التي  وإليكم بعًضا من عبارات املساء وأمنيات اخلير الّل

وجدتها بني الّدفاتر، وأقتبسها لكم:
أحلى مسا وأحلى أحالم، في جّنة احلّب والهيام، أهديك روحي 

وقلبي زاًدا وزوّاًدا في رحلة الّليل املمتع. 
إذا قلت للوردة قبل أن تضم أوراقها، تصبحني على خير يا 

أحلى وأعذب وأرق مخلوق، فأنت الرقة والعذوبة والّصفاء.
مساء  ــورد،  ال وعطر  الّسعد  مساء  ــرّب،  ال وحفظ  احلّب  مساء 

األنفاس الطّيبة والقلوب احملّبة.
مساء الّشوق يا كامل الّذوق، مساء الفرح يا متعة املرح. مساء 

حالوة القلوب وإنارة الّدروب.
مساء احلرّية واالنفتاح، مساء االطمئنان واالرتياح. 

اء في احلياة يبادلونك  ما أروعه من مساء، أن يكون لك أحّب
صدًقا بصدق ودعاًء بدعاء.

مساء احلّب يا حّبي، عسى قلبك يكون راضًيا، مساء العفو 
والّنسيان لكّل ما يكدر ويحزن ويؤلم. 

يا صاحب القلب احلنون يا ساكن وسط اجلفون، يا مالك نور 
العيون أسعد الله مساَءك حيثما تكون.

أحلى مساء لتحقيق األماني، أن نكون اثنني أنت الرّمش وأنا 
العني ال يفرّقنا القدر وال حّتى كالم البشر. 

فال تترّدد أّيها القارئ العزيز، بأن تدعو ملن حولك أوًّال وقبل 
كّل شيء بصباح اخلير، وتدعو لهم في آخر اليوم مبساء اخلير، 

فصباحكم خير وتصبحون على خير.
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التي  العائالت،  آالف  عشرات  إحدى  عائلتي  كانت 
شّردتها العصابات الّصهيونية في الّنكبة األولى في 
عاشها  1948، والتي  عام  أّيــار  من  عشر  اخلامس 
الفترة  تلك  الفلسطينيون بسبب  ما كان يسمى في 
في  كان  الــذي  العربي»،  االنقاذ  بــ»جيش  الزمنية 
حقيقة األمر جيش إنقاذ للعصابات الّصهيونّية. وقد 
أراد القدر أن تكون عائلتي من العائالت التي هربت 

إلى لبنان. وأذكر - والّذكرى أّيام الّطفولة مثل احللم - أّني كنت في الّسابعة 
فأجابتني وعيناها  نعيش في خيمة؟  ملاذا  من عمري عندما سألت والدتي، 
تدمعان ”اليهود طلعونا من بالدنا ميّا“. وأضافت: ”إن شاء الله ما منطّول 
على  عاًما  خمسة وثالثني  مرور  بعد  توفيت والدتي  ألرضنا“. وقد  ومنرجع 
الّنكبة، وحلق بها والدي بعد ثالثة عشر عاًما من وفاتها، ومنذ ذلك الوقت 
ال تزال كلمات املرحومة أمي عالقة في ذهني، وما قالته لي ”إن شاء الله ما 

منطّول“ مضى عليه 68 عاًما، وال أحد يدري ما يخبئه املستقبل. 
الّشعب الفلسطيني في كّل أماكن تواجده، يحيي بعد يوم غد األحد الذكرى 
إلى  جيل  من  أّيامها  يعيش  ما زال  التي  األليمة،  لنكبته  الّثامنة والستني 
هذا  متر  الّنكبة  ذكرى  إّن  ذكراها.  على  الّسنوات  عشرات  انقضاء  آخر رغم 
العام والوضع الفلسطيني والعربي في حالة أسوأ ّمما كانت عليه في الّسنوات 

املاضية.
في هذه الذكرى من كل عام، تنشر العشرات من املقاالت في الّصحف العربّية، 
الّذكرى. وكّل  لهذه  إحياًء  اخلطابّية واملسيرات  املهرجانات  من  العديد  ويقام 
وإسرائيل  عاّمة  بصورة  العالم  إلى  رسالة  توجيه  تستهدف  النشاطات  هذه 
بصورة خاّصة، مفادها أّن الّشعب الفلسطيني لن ينسى قضّيته، وأّن النظرّية 
خالل  أراضيهم  من  تهجيرهم  بعد  الفلسطينّيني  أّن  التي زعمت  اإلسرائيلّية 
الّنكبة األولى، سيذوبون في مجتمعات الّدول العربية التي ُهّجروا إليها، لم 

تثبت فقط فشلها، بل أعطت نتيجة عكسّية متاًما. 
كعادته،  اإلسرائيلي  االحتالل  كّثف  بقليل  الّنكبة  ذكرى  قبل  ما  أّيــام  في 
ممارساته ضّد الفلسطينّيني في الّضفة الغربية، وأغارت الطائرات اإلسرائيلّية 
األرض  على  اعتداءاتهم  املستوطنون  وكّثف  غّزة،  في  مناطق  على  مجدًدا 

الفلسطينّية وما عليها من بشر وشجر.
حمل  سالم  فأي  الّسالم».  «مؤمتر  عليه  أطلقوا  الذي  مدريد،  مبؤمتر  خدعونا 
معه هذا املؤمتر منذ انعقاده عام 1992 في العاصمة اإلسبانّية مدريد. بعض 
الساذجني رأوا في هذا املؤمتر إمكانّية لفتح صفحة سالم جديدة مع إسرائيل، 
حتى أن هذه السذاجة وصلت ببعضهم إلى االعتقاد بأّن يوم العودة قد اقترب. 
الريح،  مهّب  في  ذهب  ورق  على  حبًرا  سوى  يكن  لم  مدريد  في  جرى  وما 
ألّن الّسنوات التي تلت مؤمتر مدريد، زادت من شراسة االحتالل اإلسرائيلي 
ضد الفلسطينّيني في قطاع غزة والضّفة الغربية، وظل الفلسطينيون يتذّكرون 
النكبة األولى يوم وقوعها. والذين راهنوا على الّسالم (الكاذب) كان رهانهم 

في حقيقة األمر على حصان خاسر. 
ال  «ملاذا  بجهالة:  باألحرى  أو  براءة  يوم وبكل  ذات  أملاني  سألني صحافّي 
تساعد األنظمة العربّية إخوانهم الفلسطينيني في املاضي واحلاضر». فأجبته، 
العربّية جتاه  باملاضي، فإّن عليه مراجعة دراسات عن اخليانات  فيما يتعّلق 
الفلسطينيني ملؤلفني أملان، وحاضًرا عليه أن يتعّمق في مواقف الدول العربّية 

جتاه القضّية الفلسطينّية، وعندما يفعل ذلك يّتضح له كّل شيء. 
يزالوا  ال  الفلسطينيني  أّن  إّال  الّنكبة،  على  عاًما  ثمانية وسّتني  مرور  ورغم 
مصّرين على حّق العودة، وهذا اإلصرار ينتقل من جيل فلسطيني إلى آخر. 
الّشعب  «رسالة  بعنوان  درويــش  محمود  الّراحل  كتبه  مقاًال  أستذكر  وهنا 
الفلسطيني في ذكرى الّنكبة»،  ُنشر في أّيار عام 2001 جاء فيه «إّن صّناع 
الّنكبة لم يتمّكنوا من كسر إرادة الّشعب الفلسطيني وطمس هوّيته الوطنّية، 
ال بالّتشريد وال باملجازر وال بتحويل الوهم إلى واقع وال بتزوير الّتاريخ، ولم 
احلقيقة  إقصاء  الغياب والّنسيان، ومن  إلى  دفعنا  يتمّكنوا طوال عقود من 
الِفَلسطينّية عن الوعي العاملي، وال باخلرافة وال بصناعة حصانة أخالقّية متنح 

ضحّية األمس احلق في إنتاج ضحّيتها، فليس هنالك من جّالد ُمقّدس».
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سنن الّرخاء..
والّلجوء.

نحٌس على غدر
يلد الّترحال قسًرا

يجّر األمل..
إلى القبر.

متطر جهّنم ناًرا
فاملفهوم..

ضوء الّدرب
يلهم الوهم

حمٌل وذئب
خراٌف وعشب.
حرب الّطمع..

كّلها رعب

تذّر األهوال
وعلم الغيب

صوت الّدجل..
لؤٌم وخازوق.

ِبرُّ األهل بالولد..
يتحّقق.. في القبر!

من يبتهل..
هذا البالء؟

َمن.. يهجر األمل..
على الّدرب؟!

ُقل له:
اتركنا

إّن الّدخيل..

يزور الغدر..
في مغارة الّذئب.

***
أفضال الغدر واحملن..

بال رسن.
وحُي الّنسيان..
ال يجيد األمان.

نهجع في أمعاء الوحش
فالّظالم صار لنا..

ُعنواًنا.
***

َمن يعرفنا
َمن يسمعنا

فاهللا..
ال يتفاَءل..

بأخبار العلوم..

وبريد اليوم.
أَسِمْعُتم بالّنكبة..

وخنوع الوطن..
مآل الّناس

وما هو اإلحساس.
(انفتحت)..

بطونكم من البطر
تبلع.. وجترع..

من دماء هذا الّشعب.
ماذا.. صرمت؟

مجمع الّشرائع..
يدوس الّناس..

على هذا الّدرب.
خّيمتم على القّمة.!

هل رأيتم..؟
هل سمعتم..؟

َمن اغتصب
باسم الّرب؟!!
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قد تسبب رغبتنا امللّحة في تناول احللوى 
تؤدي  والتي  على صحتنا  خطيرة  أضرارًا 
إلى زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم وزيادة 
زيادة  عن  فضًال  الكولسترول،  مستويات 
النوع  من  السكري  مبــرض  اإلصــابــة  خطر 
اإلنسولني،  على  يعتمد  ال  الذي  الثاني، 
الغليسريد  ــي  ثــالث مستويات  ــــادة  وزي
وآالم  باالكتئاب  واإلصابة  والكولسترول 

الصداع النصفي والنقرس، وغيرها من اآلثار الضارة التي يتسبب 
بها زيادة استهالك السكريات.

إننا نتناول في احلقيقة الكثير من السكريات التي تفوق حاجتنا 
من  كبيرة  كميات  على  الغذائي  نظامنا  يحتوي  وقد  بكثير 

السكريات املضافة اخلفّية التي ال ندرك وجودها.
ووفقًا للجمعية األمريكية للحمية الغذائية، ال يجب أن يتجاوز 
معدل  من   7% نسبة  للسكرّيات  اليومي  االستهالك  معدل 
مالعق   6 يعادل  وهــذا  اليومّية،  احلــراريــة  السعرات  استهالك 

صغيرة للمرأة وحوالي 9 مالعق صغيرة للرجل.
قد يكون اإلفراط في استهالك السكر مضرًا ويؤّدي إلى حدوث 
الكثير من املشاكل مثل الشعور بالرغبة امللحة لتناول الطعام 

والشراهة وزيادة الوزن وأمراض القلب.
هرمون  إطــالق  على  الّسكر  من  فائضة  كميات  تناول  يحفز 
مبستويات  جيدة  ــادة  زي ــى  إل ــدوره  ب ــؤّدي  ي قد  ــذي  وال اإلنسولني 
الطاقة، غير أن عملية االستقالب تصبح غير فعالة مع مرور 

الوقت مما يجعلك تشعر باخلمول.
خطوات تساعدك على تخليص جسمك من السكر:

- عدم التوّقف عن تناول السكرّيات بشكل مفاجئ وكامل: قم 
بتخفيض كميات السكر املضاف في نظامك الغذائي وتأكد من 

القيام بذلك بشكل تدريجي لتمنح جسمك الوقت للتأقلم.
- تناول أغذية طبيعية: تناول وجبات حتتوي على كربوهيدرات 
مرّكبة مثل الفاكهة واخلضار الطازجة واحلبوب الكاملة مثل األرز 

البني والبقول.
وليس  النكهات  بعض  بإضافة  قــم  السكر:  تستخدم  ال   -
اُحملليات إلى مشروباتك الساخنة والباردة مثل القرفة والفانيليا.

السكريات: جميع  على  حتتوي  التي  األغــذيــة  عن  ابتعد   -
املشروبات الغازّية وعصائر الفاكهة التي ال حتتوي على عصير 

طبيعي %100 واحللويات واألطعمة املصّنعة واحللوى والتوابل.
- وازن بني كميات الكربوهيدرات والبروتينات التي تتناولها، وقم 
على  تساعدك  ألنها  طعامك  إلى  البروتينات  كميات  بزيادة 
مستوى  في  االستقرار  لتحقيق  أطــول  لفترة  بالشبع  الشعور 

السكر في الدم ومنع الشعور بالرغبة امللحة لتناول الطعام.
- ال تتخطى وجبات الطعام: الطريقة املثلى لتناول الطعام هي 
في تناول وجبات صغيرة ومتكررة خالل النهار لتساعد جسمك 
تأكد من  الدم،  في  السكر  التوازن في مستويات  على حتقيق 

تناول ما ال يقل عن 5 وجبات في اليوم.
- ركز على األطعمة التي حتتوي على كربوهيدرات ذات مؤشر 
والوجبات  األساسية  وجباتك  منخفض (GI) في  جاليسيمي 

اخلفيفة والتي تشمل معظم الفاكهة واخلضراوات.
- جتنب األطعمة منخفضة الدسم أو اخلاصة باحلميات الغذائية 
احملليات  أيًضا  وجتّنب  خفية  سكريات  على  حتتوي  والتي 

االصطناعّية.
- اقرأ جداول املعلومات الغذائية املوجودة على املنتجات: يختبئ 
السكر بأشكاله املختلفة في العديد من األطعمة التي نتناولها 

كل يوم.
- اقطع على نفسك عهًدا: ال تؤّجل األمر واستمتع بالشعور أنك 

بأفضل حاالتك.
نظامك  إلى  املضافة  السكريات  باحلد من كمية  تبدأ  أن  مبجرد 
والنوم  ــوزن  ال بفقدان  وتبدأ  طاقتك  مستوى  يتحسن  الغذائي 
السيء  الكوليسترول  مستويات  وتنخفض  أفــضــل  بشكل 
وتتحسن بشرتك وتتقلص رغبتك بتناول السكريات وإحساسك 
باإلرهاق وتشعر أنك بحال أفضل. إّن الهدف األسمى هو تغيير 

منط حياتك بشكل دائم.
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أكتُب يا أّمي 
من أرِض القدِس إليِك! 

أكتُب... 
عن طفٍل في قلبي

يشتاُق إلى دفِء يديِك،
أكتُب... 

وعيوُن الّليِل قناديٌل
َحتمُلني

بالّنوِر األسوْد
تقذُفني 

للعمِر األبعْد
تأخُذني 

لسراِب الّضوِء الّساكِن
في عينيِك!

***
العمُر طويٌل وغزيٌر

كثواني العشْق!
عُر ُيعانُق في وجهي والشِّ

أوجاَع الّشرْق!
وأنا ال أجهُل إمرأًة

تقرُأني كغالٍف مختوْم
تكتُبني كعبيٍر مرسوْم 

ُتطِعُمني من حقِل يديها
أمًال يتغلغُل في قلبي

كجنوِن البرْق!
***

في القدِس أراني يا أّمي
أبحُث أبحُث

عن ألِف مسيْح!
وأجوُب جميَع شوارِعها

وُأخّبُئ أحزاني في الّريْح،
ا َيحرُسها من كان نبّيً

قد أصبَح في الّطرقاِت جريْح
من كان ُيغّسُل رجَلْيها

قد أصبَح عند الّسوِر كسيْح
من كان ُيسبُِّح عينيها

قد ضّيَع في َدِمها الّتسبيْح
من كان يزوُر قيامَتها

لُيضيَء بُحبٍّ شمعَتها
لم َيْلَق َضريْح! 

***
ا يا أّمي! قد َكَذبوا جّدً

قد َكَذَب املنتفعوَن علينا..
باعوا الِكْذَب بألِف صحيْح!

زاروا القدَس فلم يجدوها،
سألوا عنها بعَض َبنيها...

فأجابوهم في املستشفى!
ترُقُد في قسِم احلاالِت اَحلِرَجْه!  

ترُقُد 
مثَل القمِر املجروْح!

ما عادوها لو ثانيًة
ما سألوا عن جرٍح مفتوْح!
واشتغَل الِكْذُب وتركيُب 

الكلماْت..
عن أّن حبيبَتنا القدْس،
َتهَنُأ في أفضِل حاالْت

فاحتِرسوا من أيِّ إشاعاْت!
أّن حبيبَتنا القدْس،

من فوِق سريِر املوِت َطريْح!
قد زرناها
َفوجْدناها

أجمَل من زهرِة رّماٍن
تكُتُب ُقبلَتها للّريْح!

ال وجٌع فيها 
ال حزٌن..

ال ُيسَمُع حتت مخّدِتها
همٌس وفحيْح...   

أترانا..
أترانا يا أّمي صرنا

َأكَذَب من ديِك الّليِل 
حَني َيصيْح؟!

***
إّني ال أبحُث يا أّمي

عن حجٍر
عن بيٍت ومكاْن!

إّني أبحُث عن وطٍن
من حلٍم ودٍم 

وُيسّمى إنساْن!
إّني أبحُث عن طفٍل

ُنطِلُقُه من غيِر عناْن
ما زالت كلُّ ثقافِتنا

عن آِل فالَن وآِل فالْن
عن خيمِة عرٍس نبنيها

لنؤّهَل آالَف األعياْن 
باملنسِف... بالّشعِر الّشعبيِّ

يتمّسُح بحذاِء الّضيفاْن 
ما زالت كلُّ ثقافِتنا

عن «ولٍد» فحٍل 
َيركُب ألَف فتاٍة 

كجواري الّسلطاْن!
ثّم يعوُد إلى قريِتِه

كي يحظى بفتاٍة عذراٍء
لم َيلمْسها َمِلُك اجلاْن!
قد ُحفظْت حّتى عودِتِه

في صندوٍق مختوٍم
بالّشمِع األحمِر

يحرُسُه إخوُتها الّشجعاْن 
ويجيُء الفحُل وَيفتُحُه

ويناُل كفالَتُه بأماْن!
أترانا إْن كّنا جنهْل

معنى اإلنساْن، 
أترانا يا أّمي ندري

ما شكُل اُحلبِّ
وما معنى األوطاْن؟!

 إّني أبحُث يا أّمي 
عن وطٍن

من حلٍم ودٍم 
وُيسّمى إنساْن!

s�Ë
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تقع طمرة الزعبية في منطقة مرج ابن عامر قرابة 
الطور.  جبل  من  اجلنوب  ــى  ال كيلومترات  ستة 
تأّسست القرية احلالية عام 1918 من قبل عائلة 
وجود  إلى  أشارت  األثرّية  احلفريات  أّن  إّال  زعبي، 
قرابة  إلى  تاريخه  يعود  املنطقة،  في  استيطان 

3000 عام.

W Ò¹dŁ_« ÀU×Ð_« W¹«bÐ
من  املوقع  الســم  نسبة  ”طمرة“  القرية  سّميت 
النبع  يتواجد  الوادي  الرومانّية. في أسفل  الفترة 
للقرية  األثــري  املسح  التحتى“.  ”العني  املسّمى 

جرى خالل أعوام السبعينّيات من القرن العشرين، 
القرية احلالية، حيث أشارت  وقد ّمت خالله مسح 

العني  من  بالقرب  مباٍن  ــود  وج ــى  إل املكتشفات 
الكنيسة  الّتحتى وكان باإلمكان مشاهدة أعمدة 
من الفترة البيزنطية (كما هو مبّني في الصورتني 

1 و2 – من املسح األثري لسلطة اآلثار). 
العام  من  ابتداًء  باملوقع  األثرية  احلفريات  أجريت 
1996 بإدارة سلطة اآلثار، وال زالت مستمرّة على 
مراحل حتى أيامنا هذه حيث أجريت على املنحدر 
إلى  إضافة  حفريات،  تسع  املوقع  من  الشرقي 

احلفريات في منطقة العني الّتحتى.

 U¹dH(« ZzU²½
احلفريات األولى من العام 1996-1997 كشفت 
عن آثار املنازل املبنّية من حجارة البازلت والتي ّمت 
الثامن  (القرن  األموّية  الفترة  إلى  تاريخها  حتديد 
فقد   2000 العام  من  احلفريات  ــا  أّم ميالدي). 
الفترة  إلى  الّتابعة  املباني  من  جزء  عن  كشفت 
املباني  وأجزاء من  اخلامس ق.م)  (القرن  الفارسّية 
(القرن  واإلسالمّية  البيزنطّية  للفترات  الّتابعة 

الّسادس - الثامن ميالدي).
أجريت  التي   2001 الــعــام  مــن  احلفريات  ــا  أّم
اإلستيطان  بقايا  عن  كشفت  العني،  من  بالقرب 
من العصر احلديدي (قرابة 1000 عام ق.م)، وعن 
ق.م)  السادس  (القرن  الفارسّية  الفترة  من  مباٍن 
ّية (القرن الثاني  وبعض املباني من الفترة الرومان

– الثالث ميالدي).

التي  احلفريات  إلى  فتعود  املكتشفات  أبرز  أّما 
القرية،  من  اجلنوبي  باملنحدر   2004 عام  أجريت 
خاللها ّمت العثور على كنيسة بنيت خالل الفترة 
يعود  النقدّية،  العمالت  إلى  (استناًدا  البيزنطّية 
تاريخها إلى عام 557 ميالدي و 618 – 614 
ميالدي) واستمر استعمالها خالل الفترات األموّية 
والعباسّية (الصورة رقم 3 – أرضّية الفسيفساء 

في الكنيسة). 
من الفترة األموّية مت الكشف عن جزء من القاعة 
املزخرفة  بالفسيفساء  مرصوف  جزء  الرئيسّية، 
تواجدت  األرضّية  في طرف  الهندسّية.  باألشكال 
تاريخها  حّددت  والتي  ّية،  اليونان باللغة  كتابة 
الباحثة ليئا دي سيجني إلى سنة 107 هجري 
(القرن  الفاطمية  الفترة  خالل  ميالدي).    725)
أنقاض  على  ُبني  مــيــالدي)  العاشر   – الثامن 
العثور  ّمت  سكنّي  منزل  هدمت  التي  الكنيسة 
في  جرت  اّلتي  الّتنقيبات  خالل  منه  أجزاء  على 

ذات العام. 
خالل حفريات عام 2009 ّمت العثور على مبنى 
القرنني  إلى  تاريخه  يعود  اإلسالمّية  الفترة  من 
الّثامن والتاسع ميالدّي (الصورة رقم 4)؛ وقد ّمت 
هجر املنزل في منتصف القرن التاسع ألسباب لم 

يكن من املمكن حتديدها خالل احلفرّيات. 
ومن أبرز املكتشفات الصغيرة، كانت عملة نقدّية 
ممّيزة جًدا، يعود تاريخها إلى نهاية الفترة األموّية 
(وحتديًدا ميكن نسبها إلى عشرين سنة أخيرة من 
العملة  احلكم األموي).  على اجلهة األمامّية من 

على  كتب  بينما  الله“  إال  إله  ”ال  اآلية  ُكتبت 
منقشوة  وهي  الله“،  رسول  ”محّمد  العملة  ظهر 

اليمني  إلى  فيها  ذيله  يلتف  عقرب  صورة  حول 
يظهر  العقرب  أّن  ــى  إل الذكر  يجدر  واليسار. 
أحياًنا في الفن اإلسالمي القدمي كعنصر واٍق ضد 
عناصر الّشر. هذا الفن مّيز الفترة األموّية خاصة، 
إذ مع بداية الفترة العباسّية عام 750 م، ظهرت 

العمالت النقدّية التي حملت الكتابات فقط. 
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»)qL (21 آذار - 20 نيسان)
U∫ حدث مفاجئ يعجبك أو ربح ما أو انتماء  ÎOMN�

إلى فريق يحّفزك جًدا أو خبر يخّص أحد الزّمالء.
U∫ حتدث أمور جميلة لك ورمبا تروق اآلخرين  ÎOHÞUŽ

فتَحب وِحتب بدورك.
تعنى  التي  الرّياضات  ممارسة  إلى  تعمد   ∫U ÎO×�
بالتأّمل مثل اليوغا أو الّسير في الطبيعة ُمبتعًدا 

عن الرياضات العنيفة.

»��u— (21 نيسان - 20 أيار)
U∫ يتحّدث هذا اليوم عن االهتمام بدراسة ما  ÎOMN�
املدى،  قصيرة  دراسة  ورمبا  داخلها،  أو  البالد  خارج 

وستجعلك تعيد حساباتك في بعض األمور.
U∫ أدعوك إلى التحّلي بالّصبر وعدم إطالة  ÎOHÞUŽ
او  احملبطة  املقبلة  األيام  في  سّيما  وال  اخلالفات، 

املمّلة.
يجب  صحي  ووضــع  وانفعاالت  مشاعر   ∫U ÎO×�
االعتناء به، تبدو مفعًما بالّنشاط، ومليًئا بالّتفاؤل.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)
U∫ يجتمع الّتفاؤل والّتشاؤم في برجك، دون أن  ÎOMN�
تتعكر العالقات املهنية مع اآلخرين، يزيالن بعض 
الصعوبات ويدفعانك إلى الّنظر في بعض القرارات 

املّتخّذة.
U∫ من الّضروري عدم تأزمي األمور أو توجيه  ÎOHÞUŽ
الّسلبية  الطاقة  صاحب  فأنت  احلبيب،  إلى  الّلوم 

هذه وأنت مصدرها.
العمل،  ــي  ف ــا  ــراًج وإح ضغوًطا  تشكو   ∫U?? ÎO??×??�

وتضطر إلى تكليف بعضهم للقيام مبهماتك.

»��ÊU�d (22 حزيران - 22 متوز)
الــذي  املــجــال  ــى  إل عملك  مجال  تغّير   ∫U?? ÎO??M??N??�
من  جديدة  ــا  ــواًب أب أمامك  فيفتح  بــه،  تخّصصت 
ــًدا. ــاءات املــثــمــرة والــنــاجــحــة ج ــق ــل ــاالت وال ــص االت

بالطمأنينة،  شعورًا  اليوم  هذا  يحمل   ∫U ÎOHÞUŽ
حماستك  إلثارة  تكفيان  وعاطفته  احلبيب  وجهود 

أو إلشعال نار احلب في داخلك.
U∫ يتباطأ إيقاعك في العمل بسبب اإلرهاق  ÎO×�

الذي يسيطر عليك جرّاء العمل ساعات طويلة.

»_�b (23 متوز - 22 آب)
U∫ أبواب الّنجاح تفتح أمامك وتعرف ازدهارًا  ÎOMN�
في كل املجاالت، وحتاول أن تستفيد قدر املستطاع 

ألن الفرصة قد ال تتكرر.
ــات  ــالف ـــي خ ــك ف ــري ــش ???U∫ ال تــدخــل ال ÎO???H???ÞU???Ž
ــون نصائحه  ــك ت ـــد  وق ــة،  ــجــدي م ــر  ــي غ ــة  ــّي ــل عــائ
طريقك. تعترض  عقبة  أي  لتخطي  جــًدا  مفيدة 

�×UÎO∫ وفّ ر على نفسك عناء املغامرة على حساب 
صحتك، وال تتهور في اّتخاذ قرارات غير صائبة.

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)
U∫ عليك التزام احلذر في بعض األحيان لئال  ÎOMN�
ينتظر أي  هناك من  أن  اخلطأ، وخصوًصا  تقع في 

خطوة ناقصة من جانبك.
ولن  أمــور،  عدة  على  الشريك  مع  تّتفق  عاطفًيا: 
احملظور. في  تقعا  لئال  يتفاقم  خالف  أي  تتركا 

الكسل  ببعض  تشعر  اليوم  هذا  خالل   ∫U ÎO×�
الناجت من نقص في املناعة قد يؤدي إلى انخفاض 

في نشاطك.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)
وال  اليوم  هــذا  خــالل  إجنــازاتــك  عن  ــع  داف  ∫U ÎOMN�
تتهاون بها، فاجلميع يحاول أن يدفعك إلى مواجهة 

قرارات صعبة.
أو  للمشاحنات  ــم  مــالئ غير  ــوقــت  ال  ∫U?? ÎO??H??ÞU??Ž
ا وقّدم  للمبالغة في الغيرة والتشّدد، دِع الغيرة جانًب

بعض التنازالت.
U∫ من احلكمة أال جتهد نفسك، انتبه للقلب  ÎO×�

والعيون وال تهمل صحتك إطالًقا.

»�dIF« (24 تشرين األول - 22 تشرين الثاني)
U∫ عليك أن تكون أكثر تركيزًا على األمور  ÎOMN�
لن  ألّنها  الّثانوية  باألمور  تنشغل  وال  األساسّية 

تفيدك بشيء.
وقوف  بسبب  من ظرف صعب  تتخّلص   ∫U ÎOHÞUŽ
الشريك إلى جانبك وتتجاوز هذه الفترة بأقل ضرر 

ممكن.
عليك  يفرض  الدقيق  الصحي  وضعك   ∫U ÎO×�
الطبيب  بتعليمات  التقّيد  ضــرورة  إلى  االنتباه 

املختص.

»�uI” (23 تشرين الثاني - 20 كانون األول)
U∫ يستدعي هذا اليوم االنتباه والتيّقظ بشأن  ÎOMN�
وُكن  شيًئا  تستعجل  فال  املالية  الظروف  بعض 

واقعًيا كما نعهدك.
بليونة  الّطارئة  األمــور  وعالج  مرًِنا  ُكن   ∫U ÎOHÞUŽ

وتفّهم، تتحّسن األمور في األيام املقبلة.
تستعيد  فإّنك  ا  تعًب أو  متأًملا  كنت  إذا   ∫U ÎO×�

عافيتك بسرعة.

»'Íb (21 كانون األول - 19 كانون الثاني)
U∫ يتحّدث هذا اليوم عن بعض الفرص التي  ÎOMN�
تأتي عن طريق بعض املؤسسات ويشير إلى عودة 

املاضي للّتأثير في حياتك.
أو  طويًال  عنك  غاب  شخًصا  تصادف   ∫U ÎOHÞUŽ
تعاود اللقاء مبَن افترقت عنه، وتعيش أجواء رائعة.

U∫ رغم الّذبذبات اجليدة قد تكون أكثر عرضة  ÎO×�
للحساسية واألمراض.

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)
U∫ يبّشر برجك بجديد أو بربح في هذا اليوم  ÎOMN�
في  موقعك  لتعزيز  جديد  منصب  ــى  إل فتتطّلع 

العمل.
ا  U∫ ال تدع مشاغلك العائلّية تنعكس سلًب ÎOHÞUŽ
تلتزم  أن  األفضل  ومن  بالّشريك،  عالقتك  على 

مواعيدك لئال تفقد مصداقّيتك.
U∫ ليس عليك سوى االستعانة مبخزون الّطاقة  ÎO×�
املصاعب  والتغّلب على  لديك الستعادة حماستك 

احملتملة.

»)�u (19 شباط - 20 آذار)
إلى  لتصل  األمثل  الّطريق  هي  املناقشة   ∫U ÎOMN�
قرارات صائبة تعود عليك بالنفع في كل املجاالت 

املادّية واملعنوّية.
U∫ قد يقنعك الّشريك بوجهة نظره إلى بعض  ÎOHÞUŽ
األمور، لذا يجب أن متضي معه وقًتا أطول لتصل 

إلى النتائج اجلّيدة.
بعدما  ــــور  األم ــخــف  ألس تنفعل  قــد   ∫U??? ÎO???×???�
تتعّلم  ألم  تافهون،  أشخاص  ذلك  إلى  يستدرجك 

من دروس املاضي؟
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 vKŽ ‰UHÞô« ÂUFÞ  U³O�d²� rE²M*« rCN�« vKŽ bŽU�¹Ë sD³�« ŸUłË«Ë jAI�« s� qKI¹
 w�  VOK(«  qz«bÐ   U�—U�  5Ð  s�  bOŠu�«  u¼  ”uKÐ  f½U�œ«  „öOLOÝ  ÆVOK(«  ”U??Ý«

ÆWŁö¦�« tKŠ«d� w� ¨qO�½ X¹“ vKŽ Íu²×¹  ô Íc�«Ë œö³�«
ÆqHD�« ⁄U�œ —uDð rŽb� ¨vKŽ« b¹b(« Èu²�� ”uKÐ f½U�œ« „öOLOÝ w� – d¦�« b¹bŠ

 W�öÝ  rŽb¹  –  5¾ðu�  vKŽ  Íu²×¹  Íc??�«  bOŠu�«  u¼  ADVANCE PLUS  „öOLOÝ
 Âô«  VOKŠ  w�  bł«u²¹  …b��«  œUC�  u¼  5¾ðuK�«  ÆrOKÝ  qJAÐ  W??¹ƒd??�«Ë  ⁄U�b�«  —uDðË

Æ…dA³�« W×B� rN� u¼Ë ¨ÂËd²��uJ�«Ë
 W�U� w� LC≠PUFA  vKŽ Íu²×¹ ”uKÐ f½U�œ«  „öOLOÝ jI� –  d¦�«   LC≠PUFA

ÆdEM�«Ë »UBŽô« “UNł ¨⁄U�b�« —uDð w� r¼U�¹ t½« X³Ł« Íc�«Ë qŠ«d*«
 “UNł ¡UM³Ð ÂuIð  U³ Ò�d� w¼  «bO²OzuOK�uOM�« –   «bO²OzuOK�uOM�«  s� lHðd� Èu²��
 “UNł e¹eFð w� bŽU�ðË UL� ¨…œUC*« ÂU�łô« ÃU²½« vKŽ …—bI�« w� qHD�« bŽU�ðË  WŽUM*«

ÆqHDK� wFO³D�« WŽUM*«
 s� ‰b²�¹ “∫”uKÐ f½U�œ«  „öOLOÝ W−²M�  uÐ«  w� WOLKF�«  …d¹b*«  ¨  nO¹Ëœ XO½Ë—
 f½U�œ« „öOLOÝ U¹«e�  UN�ô«  „—bð U�bMŽ t½« U¼UIK²½ w²�« œËœd�«Ë  UŽöD²Ýô« ‰öš
 t½U� ¨WOLJ�« YOŠ s� Ë« qHDK� Í—uD²�« V½U'« s� ¡«uÝ d¦�« `M1 t½«Ë …dO¦J�« ”uKÐ
 VOK(«  qz«bÐ  vKŽ  ”uKÐ  f½U�œ«  „öOLOÝ   UN�ô«  s�  dO¦J�«  qCHð  wFO³Þ  qJAÐË
 tłu²�« sJ1  UMÒOŽ vKŽ ‰uB×K�Ë pKHÞ W¹cGð ‰uŠ ‰«RÝ Í√ p¹b� ÊU� «–« “ÆÈdšô«
 e�«d� s�  U{d2Ë W¹cGð  UOzUBš« qLA¹Ë ¨„öOLOÝ w� “¡«d³)« r�UÞ” e�d� v�«

Æ1800≠65≠65≠01 nðU¼ vKŽ ¨W�uHD�«Ë W�u�ô« W¹UŽ—

ÃUłe�« U¹UEý l� U¹“U²½U� ∫—u³LÞ s� b¹bł Êu� dŁR�
 v�«  d�JM¹  Íc??�«  ¡uC�«  dNE�  sŽ  Êu¦×³ð  r²M�  «–«
 U¹UEý l� U¹“U²½U� ÊuK�« dŁR� rJO�« ¨Õe� ”u� Ê«u�«
 Ê«u�ô« ‰U−� w� …bz«d�« W�dA�« ¨—u³LÞ s�  ÃUłe�«

Æœö³�« w� ¡UM³�« œ«u�Ë
 ÃU??łe??�«  U¹UEý l??�  U??¹“U??²??½U??�   Êu??K??�«  d??ŁR??�  Âb�²�Ô¹
 vKŽ  ‰uB(«  r²¹Ë  ¨W??O??ł—U??)«Ë  WOKš«b�«  Ê«—b−K�
 vKŽ  WOłUłe�«   «dJ�«  ‘—  ‰öš  s�  «c¼  dNE*«  vKŽ

Æ VÞ— Êd� `DÝ
∫ÊuK�« dŁR�  «eO2

 1.4≠0.9  jÝu²�  r−×Ð  œUFÐ_«  wŁöŁ  ·UHý  ¡ö??Þ
d²LOKK�

‰ULF²Ýô«
 ¨WOł—U)« Ê«—b??'« vKŽ Ë«  ¨‰eM*«  qš«bÐ nIÝ Ë√ jzUŠ vKŽ «c¼ ÊuK�«  dŁR� qLF²�¹
 Ë« s�U�« w� tIO³Dð ÂbFÐ v	u¹  ÆÆÆU¼dOžË Íœ«uM�« ¨‚œUMH�«  ¨rŽUD*U� W�UF�« s�U�ô«

Æ‰UHÞô« UNO� bł«u²¹ ·dž
∫ÊU¼b�«  «Ëœ√Ë jzU(« dOC%

 ¨ Ø2 ¡ełË 1¡eł 1920 —UOF* WLzö�Ë ÆfLK*« WLŽU½Ë WLOI²�� ÊuJð Ê« V−¹ WOM³�«
 Ê«—b−K� ¡«uÝ  «u³F�« w� Áœułu*« ‚«—Ëô« vKŽ WÐu²J*«  ULOKF²�« V�Š qLF�« V−¹

WOł—U)« Ë« WOKš«b�«
 ¡öÞ  …u??³??Ž  w??�  W??I??�d??*«   ULOKF²�«  V�Š  Êu??K??�«  d??ŁR??�  oO³Dð  V−¹  ∫oO³D²�«  WI¹dÞ
 Ë« Êd*« ¡öD�« ‚u� v�Ëô« WI³D�« bFÐ  WOłUłe�«  «dJ�« ‘—Ë ¨Êd*« ¡öD�« Ë« j�OKA�«
 v²Š UOK� VÞ— ¡öÞ vKŽË ÊuK�« dŁR� oO³Dð l� ¨j�OKA�« ¡öÞ ‚u� v�Ëô« WI³D�« bFÐ
 ’Uš ”b�� Â«b�²Ý« V−¹ ÃUłe�«  «d� ‘d� Æf½U−²�Ë bŠu� dNE� vKŽ ‰uB(«
 lD� W�«“ô W	Uš …Uýd� Â«b�²ÝUÐ v	u¹ —«b−K� —d{ ÀËbŠ lM* ¨d²LOKK� 4  W¼uHÐ

ÆUOK� —«b'« ·UHł bFÐ p�–Ë …“—U³�« ÃUłe�«
  UEŠö�

 WNłu*« ®ספוטים©   WHýUJ�«  ¡«u??{_«  Ë√  ¡u{  ¨wzUNM�«  dNE*«  w�  …dO³�  WOL¼√  …¡U{û�
 ÊU�  ULK�   d??¦??�√  o�Už  WOHK)«  Êu??�  ÊU??�  ULK�  Æl???z«—  dNE�  wDF¹  j??zU??(«  vKŽ  …dýU³�
 ‰uB×K�  WCH�«  ÊUF*  l�  WOłUłe�«   «dJ�«  Z�œ  sJ1  Æ  l??z«—Ë  qLł√  ¡uC�«  ”UJF½«
 ∫s¹d�√  oO³D²Ð  v	u¹  …dO³�  WŠU��  vKŽ  ÊuK�«  dŁR�  oO³D²�  Æ«b??ł  qOLł  dŁR�  vKŽ
  «dJ�« lLł sJ1 ÆW³Þd�« WŠU�*« vKŽ ÃUłe�«  «d� ‘— w½U¦�«Ë WOHK)« oO³Dð ‰Ëô«

ÆÊuðdJ�«Ë ÊuK¹UM�UÐ ÷—_« WODGð qCH¹ «cN� ¨UN�ULF²Ý«Ë XF�Ë w²�« WOłUłe�«
Æ…dOG	 WŠU�� vKŽ oO³D²�« ‰ULF²Ý« W¹«b³�« w� qCH¹

 bFÐ «—u� ÊuÐUB�«Ë ¡U*«  WDÝ«uÐ  «Ëœô« nOEMð r²¹ ∫s¹e�²�«Ë ¡öD�«  «Ëœ«  nOEMð
 ÊUJ� w� …u³F�« s¹e�ð r²¹ ¨¡«uN�« ‰ušœ lM* «bOł …u³F�« «uIKž«ÆÂ«b�²Ýô« s� ¡UN²½ô«

Æ35 s� q�« …—«dŠ Wł—bÐË qKE�

 WŠU³��« rÝu� ÕU²²�«  WOAŽ
 VOB½ s� X½U� 2015 ÂUŽ ‚dG�« V³�Ð …U�u�«  ôUŠ nB½ w�«uŠ

21% ?�« ÈbF²ð ô œö³�« w� rN²³�½ Ê« rž— »dF�« œôËô«
 …U�uK� W{dŽ d¦�ô« W¾H�« W½UJ� w� rNFC¹ U2 —u�c�« s� r¼ ‚dG�« U¹U×{ rEF�

 rNM� WÐdI� vKŽ ¡UI³�« …—Ëd{Ë m�UÐ WI�«d� ÊËœ ÁUOLK� œôË_« ‰ušœ s� —c% “ÂdODÐ”
WŠU³��« rN²Ý—U2 ‰öš

 WŠU³��« r??Ýu??� Ÿu??³??Ýô« «c??¼ √b??³??¹
 W�U�  qLAO�   2016  w??�U??(«  ÂUFK�
 „d³�«  UNO�  U??0  p�c�  …b??F??*«  s??�U??�ô«
 o??ÞU??M??�Ë œö??³??�« T???Þ«u???ýË W??�U??F??�«
 V�×ÐË  ÆU¼dOžË WOzU*« ÂUL−²Ýô«
 w�U(«  rÝu*«  ÊU??�  WOKš«b�«  …—«“Ë
 dÐu²�«  dNý  W¹UN½  v²Š  dL²�OÝ
 œbŽ  Ê«  …—«“u??�«  XŠd	  ULO�  ÂœUI�«
 WÝ—UL0  UNO�  `L�OÝ  w²�«  l�«u*«

ÆÈdš« ÂUL−²Ý« WMJ�√Ë TÞ«uý s� 143 w�«uŠ mK³OÝ WŠU³��«
 «cN�  WŠU³��«  rÝu�  ÕU²²�«  sŽ  wLÝd�«  Êö??Žô«  qO³�Ë  2016  ÂUŽ  w�U(«  ÂUF�«  bNýË
  ôU??(«  5Ð  s�  wÐdŽ  qHD�  U??¼«b??Š«  ¨…U�u�UÐ  XN²½«  UNM�  Àö??Ł  ‚d??ž   ôU??Š  …b??Ž  ÂUF�«

ÆÀö¦�«
 w� ‚dž W�UŠ 49 XK−Ý bI� ÂdBM*« ÂUF�« ‰öšË t½« “ÂdODÐ” WLEM�  UODF� dOAðË
 lL²−*«  s� œôË√  rNHB½  u*UÐ  XN²½«  UNM� W�UŠ 11  œö³�«  w� WŠU³��«  s�U�«  nK²��
  ôUŠ  œbFÐ  UNO³ý  ÊU??�  w{U*«  ÂUF�«  w�  ‚dG�«   ôU??Š  œb??Ž  Ê«  ‰b²�¹  YOŠ  ÆwÐdF�«
 œUŠ ŸUHð—« t�öš q−Ý Íc�«Ë 2014 ÂUŽ ¡UM¦²ÝUÐ ¨2013 v²Š 2011  «uM�K� ‚dG�«
 s�  ôU??Š 10  ÊU� …—u�c*«  UODF*« V�×ÐË    Æp??�– V³�Ð …U�u�«Ë ‚dG�«  ôU??Š w�
 5 Ê«Ë WŠU³�K� W�UŽ s�U�« w� XF�Ë b� ÂdBM*« ÂUF�« U¼bNý w²�« ‚dG�«  ôUŠ qL−�
 rEF� Ê« UC¹« —UA¹ËÆW�UŽ WŠU³Ý „dÐ w� XF�Ë X�dž  ôUŠ X½U�  ôU(« Ác¼ s�
 82% »—UIð W³�MÐ ¨WIÐUÝ  «uMÝ w� ‰U(« ÊU� UL� ¨—u�c�« W¾� s� r¼ ‚dG�« U¹U×{
 oKF²¹ ULO� U�«  Æ‚dG�« W−O²½ …U�u�«Ë WÐU	û� W{dŽd¦�ô« W¾H�« W½UJ� w� rNFC¹ U2
 ‚dG�«  ôUŠ s� 45% w�«uŠ ÊU�  UODF*« V�×³� wÐdF�« lL²−*« w� ‚dG�« U¹U×CÐ
 Ác¼ Ê« rKF�« l� W�UŠ 11 q	« s�  ôUŠ 5 ‰œUF¹ U0 wÐdF�« lL²−*« s� U¹U×{  bBŠ

 ÆqOz«dÝ« w� »dF�« œôËô« W³�½ s� 1.7 w�«u×Ð d³�« W³�M�«
 W	Uš WŠU³Ý „dÐ w� ‚dG�« W−O²½ …U�Ë W�UŠ W¹« ÂdBM*« ÂUF�« ‰öš q−�ð r�Ë «c¼
 ‰öš  ‚d??G??�«  W−O²½  …U??�Ë   ôU??Š  7  w??�«u??Š  «bNý  2014  Ë  2013  5�UF�«  Ê«  rKF�«  l??�
 d³²Fð ‚dG�«  ôUŠ ÊQÐ åÂdODÐò W�ÝR�  UODF� b�QðË «c¼  ÆW	Uš „dÐ w� WŠU³��«
 w½«uŁ  ‰öšË  ¡ËbNÐË  WŽd�Ð  Àb×¹  ‚dG�U�  Ær�UF�«  w�   uLK�  WO�Ozd�«  »U³Ý_«  bŠ√
 W�UJ�  UO	u²Ð œö³�« w� ‰UHÞ_« ÊU�_ åÂdODÐò W�ÝR� tłu²ð oKDM*« «c¼ s� Æ…œËbF�

∫‚dž  ôUŠ ÍœUH²� œôË_«Ë ‰UHÞ_« ÍË–Ë q¼_«
WKHI� WÐ«u³ÐË Ì‚«Ë —«b−Ð ’U)« WŠU³��« ÷uŠ «uDOŠ√

 rN²Ý—U2  ¡U??M??Ł«  rNM�  WÐdI�  vKŽ  ¡U??I??³??�«Ë  m�UÐ  WI�«d�  ÊËœ  ÁU??O??*«  œôË_«  ‰U???šœ≈  Âb??Ž   
 w� jI� r²ð WŠU³��« ÆWŠU³��« WOKLŽ ‰öš TÞUA�« sŽ «ËbF²³ð ô ÆrN²³�«d�Ë WŠU³��«
 «uFL²Ý« Æ rJ�uŠ s¹dš¬ ’U�ý√ œułËË cIM� œułuÐË p�c� …bF*« WOLÝd�« TÞ«uA�«
 ÷uŠ  q??š«œ  ‰U??H??Þ_«  l??�  bł«u²�«  ÆWŠU³��«  W�dÐ  Ë«  TÞUA�«  w??�  cIM*«   ULOKFð  v??�«
 qš«œ ULz«œ ‰UHÞ_« W³�«d� ÆÈdš√ —u�QÐ ‰UGA½ô« ÂbŽË rNM� WÐdI� vKŽ Ë√ØË WŠU³��«

Æ‰UHÞ_UÐ ’U)« ÂUL×²Ýô« ÷uŠ w� Ë√ WŠU³��« ÷uŠ ¨d×³�« ∫WOzU*«  UFL−*«
 bFÐ  …dýU³�  ‰UHÞ_UÐ  ’U??)«  ÂUL×²Ýô«  ÷u??ŠË  wŽUMD	ô«  WŠU³��«  ÷uŠ  ⁄«d??�≈

t�ULF²Ý« s� ¡UN²½ô«
‰UJýô« s� qJý ÍUÐ qOK�«  UŽUÝ w� WŠU³��« WÝ—U2Ë d×³�« ‰ušœ ÂbŽ

 GETONLINE 2016 WIÐU��
 “p²�dF0 p²×	”

 X½d²½ô« d³Ž U²OH¹dð W³FKÐ W�—UALK� UNOM�R� «uŽbð XO�ö�
 WKzUF�« W×	 h�ð lO{«u0

 ¨ÕuÐUð WOFLł ¨W×B�« …—«“Ë  …—œU³0
 W??�d??ýË X??O??�ö??� W??O??×??B??�« W??Žu??L??−??*«

 X�uÝËdJO�
 w??�U??(« u??¹U??� d??N??ý W??¹«b??Ð  w??�  XIKD½«
 u???¼Ë  “p²�dF0  p??²??×??	  ”  W???�u???D???Ð
 W×B�«  …—«“Ë  t??O??�«   —œU????Ð  ŸËd??A??�
 W??�d??ý W???�—U???A???0 Õu????ÐU????ð W??O??F??L??łË
 W??O??×??B??�« W??Žu??L??−??*«Ë X??�u??ÝËd??J??O??�

 ÆX¹ö�
 W³FK� o??O??³??D??ð  v??K??Ž e??J??ðd??¹  ŸËd???A???*«
 s� VFK�« 5�—UA*« ÊUJ�UÐ YOŠ W�UF�
 Y¹dÞ  s??Ž  Ë√  ÊuHð—ULÝ  nðU¼  ‰ö??š
 5²OB�ý  r??C??ð  W??³??F??K??�«  ¨»u???ÝU???(«
 sŽË  YOŠ  “rOKÝË  ‰UL�  ”  5²¹e�d�

 WFÐU²� ‰uŠ WLN�  U�uKF� vKŽ ÊuKB×¹ 5�d²A*« “UG�ô«Ë WK¾Ýô« ¨ UO−Š_« o¹dÞ
 Æw×	 …UOŠ j/

 ‰ULA�« ¨VIM�« w� XO�ö� …«œUOŽ s� …—U²�� …œUOŽ 130 s� 5M�R� W³FK�« w� „—UAOÝ
 ÂbI²ÝË UL� WIÐU�*« w� W�—UALK� —uNL'« …uŽb�  U³O²� l¹“uð r²OÝ ¨UHOŠ WIDM�Ë
 qB×OÝ  ÆWHK²�*«   «œUOF�«  w�  VFK�«  …dýU³�Ë  WIÐU�LK�  qO−�²K�  W�“ö�«  …bŽU�*«

WLO� ez«uł vKŽ WIÐU�*UÐ 5×Ð«d�« 5�—UA*«
 UL� rN²×	 h�ð …dO¦�  ôU−� vKŽ ·dF²K� UMOM�R� ÂU�« ‰U−*« `�H¹ W³FK�« oO³Dð
 œ«d�« lOL' W³ÝUM� WOK�� WÐd& ‰öš s� ¨w×	 …UOŠ j/ WFÐU²* wŽu�« rN¹b� l�dð
 W×	 ‰U−0 …œU� r¼—U³²ŽUÐ rN¹Ë–Ë W³O³A�«Ë ‰UHÞ_« ¨»U³A�« UMOM�R* W	Uš WKzUF�«
 WŽuL−� UN�öš s� È—U³²¹ Ê√ sJL*« s� ¨‰ULF²Ýô« WKNÝË Î«bł WOK�� W³FK�« ¨WKzUF�«
 s� U¼dOžË W{U¹d�« WÝ—U2 ¨WLOK��« W¹cG²�« ∫h�ð  U�uKF� vKŽ ·dF²�«Ë ¡U�b	√

 ÆlO{«u*«
 —uC×Ð l³��« d¾Ð w� ÂuKFK� uÝ—U� e�d� w� 17Ø5Ø16 a¹—U²Ð bIFOÝ wzUNM�« qH(«
 5×Ð«d�«  q??¼_«Ë  œôËú??�  n×²�  w�  W�uł  sLC²OÝË  XO�ö�  ÂUŽ  d¹b�Ë  W×B�«  d??¹“Ë

 Æ5×Ð«dK� ez«u'« l¹“uðË WIÐU�*« hO�Kð u¹bO� ¨rNzU�b	√Ë
 ∫ jO�ÐË qNÝ WIÐU�*UÐ W�—UALK� qO−�²�«

 «Ë—U²š«Ë getonlineÆappleseedsÆorgÆil ∫w�U²�« Ê«uMF�« d³Ž WIÐU�*« v�« «uKšœ« ©1
WKzUF�« —U��

 “qO−�²�«” —“ vKŽ «uDG{« ©2
 rJðœUOŽ rÝ«Ë WÐuKD*« rJKO	UHð q� «uKšœ« ©3

rJÐ W	U)« —Ëd*« WLK� «Ë—U²š« ©4
 «uF²L²Ý«Ë VFK�« «ËdýUÐ©5

 W�“ö�«  …bŽU�*«  rJ�  ÂbI²ÝË  rJðœUOF�  tłu²�«  ¡Ułd�«  VKÞ  Ë√  —U�H²Ý«  ¨‰«R??Ý  qJ�
Æ2016 “p²�dF0 p²×	 ” W�uD³Ð “uH�« v²Š Ë√ W�—UALK�



2016 —U Ò¹√ 13 WFL'«37

 l� wIOÝu� ÷dŽ w� wI²K½
 wŠ«—e� Ÿd� w� „Ë— w½Ë— uLŽ

…d�UM�«  u×HÞ
 szUÐe� WBB�� …d{U;«

qÐUI� ÊËœË „uM³�« lOLł

 wŠ«—e�  w�  wI²K½ò  wFL²−*«  ŸËdA*«  —U??Þ≈  w�
 WF²2  UÞUA½ rOEMð tML{ r²¹ Íc�« å u×HÞ
 ŸËd??H??�«  w??�  lL²−*« W??�b??) ¡«d????Ł≈   «d??{U??×??�Ë
 ¨…d�UM�« Ÿd� w� ÂUIOÝ ¨œö³�« ¡U×½√ w� WHK²�*«
 ÷d??Ž  ¨17Ø05Ø2016  o???�«u???*«  ¡U??Łö??¦??�«  Âu???¹
 ¨—UGB�«  pK�Ë  ‘uÐd³�«  ‘u
d�  l�  wIOÝu�
 ‰U???H???Þ_« w???½U???ž√  5???Ð  Z???�b???¹  ¨„Ë— w?????½Ë— u??L??Ž
 W¹uÐdð  q??zU??Ý—  l??�  ‰U??H??Þ_«  qOFHðË  h??�d??�«Ë
 k�U×½ n??O??
 ¨W???Ý—b???*« w??� ·d??B??²??½ n??O??
 ∫q??¦??�
 f¹uð  s??�Ë  WML�«  s??�  tOL×½Ë  r'«  vKŽ
 WJL�«Ë  œUOB�«  ∫q¦�  WO*UŽ  hB�Ë  ¨ÊUMÝ_«
 —UA¹  ÆU¼dOžË  —QH�«Ë  b??Ý_«  ¨ö¹—bMÝ  ¨WO³¼c�«
 3≠9  —ULŽQÐ  ‰UHÞú�  WBB��  WO�UFH�«  Ê√  v�«
 Ê√ v??�« …—U???ýù« —b??& Æ q???¼_« W??I??�«d??0Ë  «u??M??Ý
 Ác¼ ÂUI²Ý å u×HÞ wŠ«—e� w� wI²K½ò WO�UF�
 UNMOÐ s??� ¨œö??³??�«  ¡U??×??½√  w??� U?? ÎŽd??� 23  w??� WM�«
 nOÝU¹  dH
  ¨…d�UM�«  ∫wÐdF�«  jÝu�«  w�  ŸËd�
 ÊUJ�  v??�«  ŸËd??H??�«  Ác??¼  ‰ Òu×²ð  YOŠ  ¨r×H�«  Â√Ë
 Ê√  h�ý  q
  lOD²¹  ¨WF²2Ë  WIÒOý   «¡UIK�
 U ÎLKŽ ¨t�UL²¼«  dO¦¹ U ÎÞUA½ Ë√  …d{U×� UNO� b−¹
 l�u�  w??�  …—u??A??M??�   «d???{U???;«Ë   UO�UFH�«  Ê√
 w¼Ë ¨ u??×??H??Þ w??Š«—e??� pM³� l??ÐU??²??�« X??½d??²??½ù«
 U�Ë  ÆqÐUI�  ÊËœ  ¨„uM³�«  lOLł  szUÐe�  WŠu²H�
 Èu??Ý W???
—U???A???*«Ë —u???C???(« w???� 5??³??ž«d??�« v??K??Ž
 ÊU??J??*« w???�  «d????{U????;«Ë  U??O??�U??F??H??K??� q??O??−????²??�«
 pM³�UÐ ’U)« X½d²½ù« l�u� w� p�c� hB�*«

 ÆnðUN�« d³Ž Ë√
 l�  wIOÝu*«  ÷dFK�  qO−²K�  r
uŽb½  ¨tOKŽË
 qOK'«  Ÿ—U??ý  …d�UM�«  Ÿd�  w�  „Ë—  w??½Ë—  uLŽ
 ¨17Ø05Ø2016  o�«u*«  ¡UŁö¦�«  Âu¹  p�–Ë  ¨22

∫pM³�« l�u� w� 17∫00 Î¡U� W�U)« WŽU�«
www Æmizrahi≠tefahot Æco ÆilØnif≠

Æ077≠6004060 ∫r�— nðU¼ d³Ž Ë√ gashim

 ‰bð Æ…b¹b'UÐ XO� W×BK� bOH� dOž dJK� ◊dH*« „öN²Ýô« Ê√ WIOIŠ
 5ÐË  dJ�«  „öN²Ý«  5Ð  …dýU³�  W�öŽ  œu??łË  vKŽ  ÀU×Ðô«  s�  dO¦J�«

Æ…bz«e�« WML Ò�«Ë ÍdJ�« ¨VKI�« ÷«d�√
 ·bNðË ¨dJ�« WÐ—U; WKLŠ w� « ÎdšR� œö³�« w� W×B�« …—«“Ë XIKD½≈
 w� UNÐ v�u*« WOLJ�« v�« dJ�« qOKIð qł« s� wŽu�« …œU¹“ v�« WKL(«

ÆÂuO�«
 v�« UÎ³¹dIð ÂuO�« ·UCÔ¹ ÆU Î
öN²Ý« d¦
_« ©ÍcG*« dOž® ¡«cG�« u¼ dJ�«
 dJ�« s� «Îbł …dO³
  UOL
 ‰ËUM²½ s×½Ë Æ¡«cG�«  U−²M� s� Z²M� q

 ¨WOLJ�« Ác¼ l� W¹bł WOŠU½ s� rK�Q²�« vKŽ —œU� dOž UMLł Ê« Wł—b�
  «uM�« w� ÿu×K�Ë œUŠ œU¹œ“« „UM¼ ¨WLOšË V�«uŽ d�ô« «cN� błuðË
 vKŽ »U³A�«Ë —U³J�« s� ¨ÍdJ�UÐ 5ÐUB*« ’U�ýô« œbŽ w� …dOš_«

Æ¡«uÝ bŠ
 ¡e−
 dJ�« „öN²Ý« sJL*« s� t½√ ÊËbI²F¹ W×B�« ¡«d³š s� ÊËdO¦J�«
 WOLJ�«  v??�«  „öN²Ýô«  s�  qOKI²�UÐ  Êu�u¹  r??¼Ë  ¨WO×B�«  W¹cG²�«  s�

ÆÂuO�« w� UNÐ v�u*«
∫dJ�« „öN²Ý« s� qOKI²K� `zUB½ …bŽ rJO�≈

 UNO�  U??0  ¨“WHOH)«   UÐËdA*«”  ???Ð   …U?? ÒL????*«  ¨W??O??ŽU??M??B??�«   U??ÐËd??A??*«
 X×³�√  ¨UNŽ«u½√  ·ö²š«  vKŽ  …ö??;«  dzUBF�«Ë  W¹“UG�«   UÐËdA*«
 Y¹b(« ÊU� s¹dO¦JK� W³M�UÐË ¨UM�UFÞ WLzU� s� √e−²¹ ô ¡eł …b� cM�
 U ÎC¹«  Íu²%  UÐËdA*« Ác¼ Ê« ô≈ ÆwFO³D�« ¡ULK� rz«œ q¹bÐ sŽ —Ëb¹

 Íc�«  d�ô«  ¨dJ�«  s�  …dO³
   UOL
  vKŽ
 q??C??�ô« Æq??F??H??�U??Ð  U??¹u??K??Š v???�« U??N??� Òu??×??¹
 s�  ržd�«  vKŽ  r²M
  Ê«Ë  ¨¡U??*«  »d??ý  u¼
 ‚«c??� Í– Ë« ÒÍ“U???ž »«d??A??Ð Êu³ždð «c??¼
 qÒKI� »ËdA� u¼ —UO²š« qC�√ ÊU� ¨dš¬
 q¦� dJÝ W�U{« ÊËbÐ »ËdA� Ë√ dJ�«
 qOK�  Í“Už  »ËdA�  –  “f
U�  w?á??Ä”
 q� 100 ÆôuJ�« rFDÐ W¹—«d(«  «dF�«
 ¨W¹—«dŠ  «dFÝ 0 vKŽ Íu²% »ËdA�

ÆÈuB� WNJMÐË dJÝ ÊËbÐ
 W½—UI*«Ë  ¡«cG�«   UI�ô  h×�  rN*«  s�
 w²�«  W??¹c??žô«  —UO²š«  v??�u??*«  s??�  ÆUNMOÐ

 ÆdJ�« s� q�√  UOL
 vKŽ Íu²%
  UH�u�«  w�  dJ�«  s�  qOKI²�«  «u�ËUŠ
 ¨W�dI�U
  q??Ð«u??²??�«  W??�U??{«  d³Ž  W??O??z«c??G??�«

ÆqF�«Ë —uL²�« ¨“uK�« Ë« qO½U?ç?�«
 s�  «u??K??ÒK??�  ¨WJF
  lMBÐ  Êu??�u??I??ð  U�bMŽ
 ÌczbMŽ …c¹c� ÊuJ²Ý ¨YKÒ¦�UÐ dJ�« WOL


ÆU ÎC¹«
 vKŽ  UMH½√  b¹uFð  sJL*«Ë  q ÒCH*«  s??�
  UOÒK;«Ë  U¹dJ�« ‰ULF²Ý« s� qOKI²�«
 b¹uFðË   UOLJ�«  s??�  qOKI²�«  ¨UÎO−¹—bð

Æq�√ …ËöŠ W³½ vKŽ ‚«c*«
 bł«u²¹ dJ�«  Ê√  u¼ Ád
c²½ Ê√  UMOKŽ U�
 U0 ¨W¹cžô« s� b¹bF�« w� wFO³Þ qJAÐ
 VOK(«   U−²M�Ë  —UC)«  ¨WN
UH�«  UNO�
 W¹cG²�«   «b¹b%  sL{  UN�ËUMð  sJ1Ë
 »uKÝ√Ë ¨Ê“«u²*« WOL(« ÂUE½ ¨WO×B�«

ÆrŠœe*«Ë VšUB�« …UO(«

dJ�« „öN²Ý≈ s� qOKI²K� `zUB½ 2016 ÂUF� r�H�« åôUÇ XO*«åqHŠ w� ¡«dL(« …œU Ò−�« vKŽ Âu−M�« f³KÔð H&M 
„—u¹uO½ w� sHK� ÊU²O�uÄËd²O*« ÊUłdN� ‰öš

 ¨ÊuÝbO¼dHOMł ¨«—UOÝ ∫ s� q
 UÎOB�ý VÝUMð …eO2 “ ôöÞ≈” XIKš H&M 
 ¡U¹“_« qHŠ W³ÝUM0 U²�UÑ d³�¬Ë YOLÝ UJ¹d�√ dáOÄ ¨uKÐ w
ô ¨ bKOHM¹U²Ý wKO¼

 ÆÂUF�« ‰öš r��_«
 XO*«ò qHŠ ‰öš s¹—uNA� ÎU�u$ f³KÔð  H&M  ¨w�«u²�«  vKŽ WO½U¦�«  WMK�
 «cN�  ÷d??F??�«  Ÿu??{u??�  s??�  ¡U×¹SÐ  ÆsHK�  ÊU²O�uÄËd²*«  n×²*  dšUH�«  åôU??Ç
 qJ� W�Uš å U
u�ò oK�Ð H&M r�UÞ ÂU� ¨Manus x Machina ”” ∫ÂUF�«
 ÆW¦¹bŠ œ«u�Ë  UOMIð ¨W¹ËbO�« WŽUMB�« bO�UIð Â«b�²Ý« l� ·uOC�« s� bŠ«Ë
 W�ËUÞ v�≈ «uLC½«Ë ÷dF�« «Ëb¼Uý ¨¡«dL(« …œU−�« vKŽ «uK¹U9 ·uOC�«

 Æ  åôUÇ XO*«ò WO�√ w� H&M
 qJÐ l²L²½ s×½ò ∫‰uIð  —UNH�ËË öO½d� ¨ H&M  w� rOLB²�« r� WOz—
 W{u*«  ÆÊU²O�uÄËd²*«  ÊUłdN0  ’U??)«  qH×K�  fÐö*«  rOLBð  ‰öš  WE(
 sŽ s¹eÒOL*« ·uOCK� ¡U¹“_« rOLBðË ¨H&M  w� UM¹b� »u³×� ¡wý d¦
√ w¼

 Æò UM�UN�≈ k�u¹ …eO Ò2 lD�Ë  UOMIð Â«b�²Ý« o¹dÞ
 wðuŽb� Î «bł …bOFÝË q¹uÞ s�“ cM� H&M ‚U ÒAŽ s� U½«ò ∫‰uIð «—UOÝ WOMG*«
 ¨5Fz«d�« 5LÒLB*« l� wÐ ’Uš eO Ò2 ÊU²� rOLBð W�d� v�≈ W�U{ùUÐ qH×K�

Æ å…eO Ò2 X½U
 UNð«– b×Ð WÐd−²�« ÁcN�
 l� ÊËUF²K� WFz«— WÐd& pKð X½U
 ò ∫‰uIð ¨ÊuÝbO¼dHOMł WKÒ¦L*«Ë WÐdD*«
 dFý√  wMKFł q¹uD�«  ÊU²H�«  åq¹–ò  ÆtŽu½ s� b¹d�  ÊU²� rOLBðË H&M

Æ åÎ«bł WÐ«cł wM½QÐ
 H&M   ???Ð  5³−F*«  s??�  …b??Š«u??
ò  ∫‰u??I??ð  ¨bKOHM¹U²Ý  wKO¼  W??K??¦?? ÒL??*«Ë  WOÒMG*«
 fÐö� rOLBð w� rNF� ÊËUF²�UÐ …—u�� U½Q� ¨¡U¹“_« WŽUM� w� UN²L¼U�Ë
 UÓ½ËUFð ÊU
 Æò ôUÇ XO*« ò qH( ÂUF�« «cN� ÷dF�« Ÿu{u� “d³ÔðË w�Ë– VÝUMÔð

 Æ åÎUFz«—
 l� w½ËUF²Ð Î «bł WþuE×� wM½QÐ dFý√ ò ∫YOLÝ UJ¹d�√ dáOÄ W{—UF�« ‰uIðË
 Ÿu{u* ÎUFz«— ÎUł–u/ ÊU
 w½U²� ÆåôUÇ XO*«ò qHŠ w� v�Ë_« …d ÒLK� H&M
 v�≈ W�U{ùUÐ W¦¹b(«  UOMI²�«Ë …eÒOL*« lDI�« 5Ð Z�b¹ uN� ¨ÂUF�« «cN� ÷dF�«

 åWO½uI¹_« tð—u� vKŽ k�U×Ô¹ t½√
 l�  W¦¹b(«  UOłu�uMJ²�«  dBŽ  Z�b¹  ”  »  Manus x Machina  ÷d??Ž
 Ÿu{u�  s??�  …dJH�«  vŠu²Ý≈  H&M  w??�  rOLB²�«  r�UÞ  ÆW??¹Ëb??O??�«  WŽUMB�«
 Â«b�²Ý« l� ·uOC�« s� bŠ«Ë q
 WOB�ý sŽ dÒ³Fð rO�UBð ŸbÐ√Ë ÷dF�«
 ¨WA¹d�«  t³Að   UMO¹eð  ¨ÍËb??¹  e¹dDð  ¨—eOK�«  o¹dÞ  sŽ  ÒhI�«  q¦�   UOMIð

 Æ åUOKÄò  UÒOÞË W1d
 …—U−Š lO�dð
 bzö�  ÆmzU�  WDÝ«uÐ  UÎ¹Ëb¹  lM Ô�  «—UOÝ  WÐdDLK�  V Ò
d*«Ë  ¡Íd??'«  ÊU²H�«
 s� WŽuMB*«Ë ”U*UÐ WNO³ý WJ³ý qJý vKŽ XIK ÒÔŽ wJ�Ë—«uÝ s� ‰U²¹d


 Æ —u³Ý dNþË ‚uÞ l� ¨‚«—Ë√  qJý vKŽ WKKÝ
 ·dše�  ÁÒbA�  ¨iOÐ√  d¹dŠ  ÊU²�   b??ð—≈  ÊuÝbO¼dHOMł  WK¦L*«Ë  WOMG*«
 åq¹–åË Æ ©XO¹Uá�«® “dšË e¹dDð ¨œUFÐ_« wŁöŁ “dšË UÎ¹Ëb¹ WŽuMB� ‰UJýQÐ

 ÆÊU²H�« vKŽ ÎôULł vH{√  d²� 1.20 ‰uDÐ
  UA
—“ ÊËbÐ ¨dCš_« ÊuK�UÐ UÎ½U²�  bð—≈ bKOHM¹U²Ý wKO¼ WK¦L*«Ë WOÒMG*«
 WK¹uÞ …—uMð l� ¨åXO¹Uá�«ò “dš tOKŽË d¹d(« s� ŸuMB� ÒbA*« Æ  «bOIFðË

 ÆÂbI�« w� WIOLŽ W×²� l� åÊU²�«ò ‘UL� s�
 ÊuKÐ w�UD¹« ·u� s� ËbO
uð —e¹öÐ l� dNþ YOLÝ uKÐ w
ô ¡U¹“_« ÷—UŽ
 l�  UL¼ö
  ¨iOÐ_«  d¹d(«  ‘UL�  s�  …“uKÐË  …“—U??Ð  ·U²
«  l�  ©X??¹«Ë  ·Ë«®
 dáOÄ ¡U¹“_« W{—UŽ Æw�U²O*« wK×J�« ÊuK�UÐ bKł ÊuKDMÐË ¨wJ�Ë—«uÝ —«—“«
 g¹d�«Ë  W¹ËbO�«  WŽUMB�«  WOMIð  5Ð  Z�b¹  Ê ÒuK�  ÊU²HÐ  XKÞ√  YOLÝ  UJ¹d�√
 Íd¹d(« ‰u²�« ‘UL� s� UNFOLł XDOš w²�«Ë —eOK�UÐ W�uBI*« VOý«dA�«Ë

  Æ XO¹U³�UÐ sÒ¹e� ÒbA� l�
 WE�U×� œ«u� s� ŸuMB� ÊU²� l� X½UâO�« dNE0 XÒKÞ√ U²�uÑ d³�¬ W{—UF�«
 d¦
QÐ tMO¹eð -Ë ‚—“√ ÊuKÐ åU²�U²�«ò d¹dŠ s� ŸuMB� ÊU²H�« ÆW¾O³�« vKŽ
 l� W¹Ëb¹ WI¹dDÐ UN²ÞUOšË UN ÒB� - w²�« ÍuCF�« d¹d(« s� W�—Ë n�√ s�
 WOMI²Ð XIB�√ —eOK�UÐ UN ÒB� - w²�« ‚«—Ë_« ÆÁd¹Ëbð œUFÔ*« pO²Ýö³�« s� XO¹UÄ
 WFÝ«Ë  UÒOÞ l� œuÝ√ ·u� s� ËbO
uð Èbð—√ e�—UAð ÍbOð UNłË“ ÆW�Uš

Æ—bB�« bMŽ d¹d(«Ë ÊU²�« s�

wwwÆhmÆcomØpress ∫l�u*« …—U¹“ sJ1 qH(« —u� …b¼UA*



2016 —U Ò¹√ 13 WFL'« 38

∫œ—U?Ç?MOJÝ s� b¹bł
SPF50 tłuK� ·UHA�« W¹U�u�« pO²Ý

°W¹U�u�« pO²Ý qLF²�MÝ UMFOLł ¨nOB�« «c¼
  «dC×²��  W??¾??	  w??	   «b??¹b??−??²??K??�  « Î—«d???L???²???Ý≈
 «Îb¹bł  U Î−²M�  œ—U?Ç?MOJÝ  W�—U�  oKDð  ¨W¹U�u�«

∫UÎ¹dBŠË
SPF50 tłuK� ·UHA�« W¹U�u�« pO²Ý

 …dAÐ  vKŽ  s¼bK�  qNÝË  ‰ULF²Ýû�  `¹d�  •
tłu�«

¡UCOÐ  U�öŽ „d²¹ ô •
SPF50 Wł—bÐ WFý√ w	UB� l� •

…dA³�« Ÿ«u½√ lOL' rzö� •
WÒOÝU�×K� œUC� •

¡U*UÐ ÂËb¹ •
‰u×� ÊËbÐ •
dODFð ÊËbÐ •

WE	UŠ œ«u� ÊËbÐ •
 « ÎœbAð  d¦�_«  WOÐË—Ë_«   UH�«u*«  w	u²�¹  •

UVA BALANCE

°WÒOL×� pNłË …dAÐË ÆÆ pÓð ≠pO²Ý ÆÆ WÞU�³Ð
…—U²�*« Â—UH�«Ë o¹u�²�«  UJ³ý w	 dÒ	u²�

∫oKDÔð œ—U?Ç?MOJÝ W�—U�
SPF30 WFý√ w	UB� l� œôËú� Í—á?Ý VK×²��

°d¦�√ 50% W	U{SÐ – q� 300 W¹œUB²�≈ WOKzUŽ …u³FÐ
 W¹UL(«  q�UŽ  l�  ·UÒHA�«  W¹U�u�«  Í—á???Ý  tIÒIŠ  Íc�«  dNÚ³Ô*«  ÕU−M�«  ¡u{  vKŽ
 U Î−²M�  oKDð  œ—U?Ç?MOJÝ  W�—U�  ¨©q�  300®  WÒ¹œUB²�≈  WOKzUŽ  …u³FÐ  SPF30

ÆœôËú� W¹U�u�« Z²M� ÆÆ … Òd*« Ác¼Ë – «Îb¹bł UÎOKzUŽ
q� 300 W ÓF �Ð SPF30 W¹UL(« q�UŽ l� ·UÒHA�« W¹U�u�« Í—á?Ý VK×²��

°d¦�√ 50% W	U{SÐ ¨WÒ¹œUB²�≈Ë W�öLŽ WOKzUŽ …u³FÐ Êü«

°W¹œUB²�≈ W�öLŽ …u³Ž – q� 300 Í—á?Ý …u³FÐ qB¹ b¹b'« Z²M*« •
ÆWÝU Ò�(« œôË_« …dA³� rzö� •

Æ…dA³�« vKŽ W�uN�Ð ‘Òd�« s� sÒJ1 •
SPF30 WFý√ w	UB� l� •

VK×²�� ZO�MÐ •
WÒOÝU�×K� œUC� •

 WE	UŠ œ«u� ÊËbÐ •
¡U*« w	 bLB¹ •

 w²�«Ë  ¨UVA BALANCE  « ÎœbAð  d¦�_«  WOÐË—Ë_«   UH�«u*«  w	u²�¹ •
ÆUVAØUVB WFý√ s� ÈuBI�« W¹UL(« `M9

…—U²�*« Â—UH�«Ë o¹u�²�«  UJ³ý w	 dÒ	u²�

 l½UB�ò Ê√ « ÎdšR� Ídł√ Y×Ð ‰öš s� bł ÔË
  UIÐU��  w	  « Î“u??	  d¦�√  l½UB*«  w¼  åÊU�dÐ

ÆWO*UF�« cO³M�«
 WO³¼c�«  UO�«bO*« s� œbŽ d³�√ ÊU�dÐ cO³½ ‰U½
 c??O??³??M??�«  U??I??ÐU??�??� w???	 W??H??ŽU??C??*« W??O??³??¼c??�«Ë

Æ2016 2008≠  «uM��« 5Ð ¨WO*UF�«
  UIÐU��  w??	  „—U??A??¹  åÊU??�d??Ð  l½UB�ò  cO³½
  w??²??�«Ë W??�U??¼  U??I??ÐU??�??� ¨…d??O??¦??� W??O??*U??Ž c??O??³??½
 V½Uł v??�« «b??M??� ¨«d??²??K??$« ¨U??�??½d??	 w??	 Èd??? Ô&

Æœö³�« w	 UM¼ Èd& WO*UŽ  UIÐU��
 ·«d²ŽUÐ  UIÐU�*« Ác¼ w	 ÊU�dÐ cO³½ vE×¹

Æœö³�« Ã—UšË œö³�« w	 s¹dO³� d¹bIðË
 qBŠ  w²�«   UO�«bO*«  œb??Ž  mK³¹  Âu??O??�«  v²Š

ÆWO�«bO� 180 s� d¦�√ lMB*« UNOKŽ
 åÊU�dÐ l½UB�ò ÂUŽ d¹b� ¨d��uÐ qOzuLý  
 Ÿ«u½_ WHK²�*«  UŽuL−*UÐ d�²H½ UM½«ò ∫‰U�
  «œU??I??²??½ôU??ÐË åÊU???�d???Ð l??½U??B??�ò w??	 c??O??³??M??�«
 œö³�«  w	  lMB*«  UNÐ  vE×¹  w²�«  WOÐU−¹ô«
 —Ëb¹ Y¹b(« Ê« pý s� U� Ær�UF�« ¡Uł—« w	Ë
 ÂuO�«  v²Š  ÊU??�d??Ð  cO³½  ‰uB×Ð  “U???$«  s??Ž
 cO³M�«  UIÐU�� w	 WO�«bO� 180 s� d¦�« vKŽ
 1  r??�—  —Òb??B??*«  UM½uJ�  ¡«bFÝ  s×½Ë  WO*UF�«
 r�UF�« ¡Uł—« w	 œö³�« ÃU²½≈ s� cO³M�« Ÿ«u½_

Æ UIÐU�*UÐ « Î“u	 l½UB*« d¦�√ VIKÐ “uH�«Ë
 åÊU�dÐ  l½UB�ò  ez«uł  iFÐ  ‰uŠ  qO�UHð

∫« ÎdšR�
 w²�«  WO*UF�«  cO³M�«  WIÐU��  –  2016  WMÝ
∫WO�U²�« cO³M�« Ÿ«u½« XłÒuð UO½U³Ý« w	 X¹dł«
 å—u¹dOÐuÝò WO�Ozd�« WŽuL−*« s� Ëœd	 w²Ð
 “U??	  2010  ·U???D???�  ¨åÊU????�d????Ð  l???½U???B???�ò  s???�
 ÊuOMO	uÝ  U½dOH�  ÆWHŽUC�  WO³¼–  WO�«bO0
 s� å—u??¹d??O??Ðu??Ýò W??O??�??O??zd??�« W??Žu??L??−??*« s??�
 WO�«bO0  “U	  2011  ·UD�  ¨åÊU�dÐ  l½UB�ò

ÆWHŽUC� WO³¼–
 l½UB�ò  s�  åÃö³LÝ«ò  WŽuL−�  s�  ÊuLKŽ
 ÆWO³¼–  WO�«bO0  “U??	  2014  ·UD�  ¨åÊU??�d??Ð
 å·d???¹“—  qOAO³Ýò  W??Žu??L??−??�  s??�  tOO½uO	
 U ÎC¹«  “U	  2014  ·UD�  ¨åÊU�dÐ  l½UB�ò  s�
 ÊU×¹—  cO³½  –  2015  WMÝ  ÆWO³¼–  WO�«bO0
 l½UB�ò  s�  åÃö³LÝ«ò  WŽuL−�  s�  iOÐ«
 WO³¼–  WO�«bO0  “U??	  2012  ·U??D??�  ¨  åÊU??�d??Ð
 …d??ýU??F??�« u??M??O??	 «—U????ð W??I??ÐU??�??� w???	 W??H??ŽU??C??�
 U½dOH�  –  2013  W??M??Ý  Æœö???³???�«  w??	  X???¹d???ł√Ë
 s� 720´ åœuO²O²�«ò WŽuL−� s� ÊuOMO	uÝ
 WO�«bO0  “U	  2009  ·UD�  ¨åÊU�dÐ  l½UB�ò
 X¹dł√Ë uMO	 «—Uð WIÐU�� w	 WHŽUC� WO³¼–
 s� ÊuOMO	uÝ U½dOH� – 2011 WMÝ Æœö³�« w	
 l½UB�ò s� å—u¹dOÐuÝò WO�Ozd�« WŽuL−*«

  UIÐU�� w	 « Î“u	 l½UB*« d¦�√ w¼ åÊU�dÐ l½UB�ò
°WO*UF�« cO³M�«

 WO³¼– W??O??�«b??O??0 “U???	  2007  ·U??D??�  ¨åÊU???�d???Ð
HALLENGE INTERNA≠  WIÐU��  w	
 TIONAL DU  VIN – BORDEAUX
 s� “«d??O??ý c??O??³??½ –  2010  W??M??Ý ÆU??�??½d??	  w??	
 l½UB�ò s� å—u¹dOÐuÝò WO�Ozd�« WŽuL−*«
 w	 WO³¼– WO�«bO0 “U	  2006  ·UD� ¨åÊU�dÐ
VINALIES  INTERNATIO≠  WIÐU��

ÆU�½d	 w	 X¹dł√Ë NALES – PARIS

 






