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مستوى  فحص  معّني  مجتمع  مستوى  قياس  معايير  من 
املدنّية  والفّعالّيات  والهيئات  واملنّظمات  األطر  وعدد  تنّظمه 
مبستوى  حيفا  في  العربّي  مجتمعنا  بورك  وقد  فيه.  الّناشطة 
نشاطات  كثافة  حيث  من  سّيما  ال  ــًدا،  ج معقول  تنظيمّي 
مؤّسسات املجتمع املدنّي. قد يكون لذلك أسباب سوسيولوجّية 
أو  مقتدرة  فئات وسطى  مثًال في وجود  تتجّسد  اقتصادّية   -
مجال  في  عريق  ماٍض  ذات  مدينة  حيفا  كون  ِجلهة  تاريخّية 
الّثقافّية والتطوعّية. أو قد يكون األمر  ّية  الّنوادي واألطر املدن
محّصلة حاصل وجود املدينة أو أفق مدينّي عربّي. مهما يكن 
من أمر فإّن في حيفا ما ُميكن أن يشّكل منوذًجا ُيحتذى في 

هذا املجال.
ومن الّنموذج إلى ضرورة احلرص عليه وتكريسه وتطويره. فهذه 
الهيئات واألطر اجلماهيرّية واألهلّية بحاجة إلى تطوير وصيانة 
من حيث الّتنظيم ومن حيث البرامج. وعليه، فقد الحظنا ضرورة 
احلرص على عملّية َدَمقرطة دائمة فيها ـ في هيئاتها وعملّيات 
انتخابها ـ مجلس األحياء وجلانها مثًال ـ وتواصلها مع املجتمع. 
والَدَمقرطة وضّخ دماء جديدة في كّل هيئة وجمعّية وإطار هي من 

العوامل الّضرورّية لصيانة هذه األطر ودميومتها. 
الَدمقرَطة ضرورة اجتماعّية وتنظيمّية لألطر املذكورة وللمجتمع 
ومؤّسساته وهيئاته كاّفة. فالدميقراطّية في نهاية األمر ليست 
مجرّد تعبير أو مصطلح ضبابّي بل هي ُجملة إجراءات وتدابير 
على األرض ضرورّية لوجود الدميقراطّية وحتّققها وحتوّلها من فكرة 
دورّي  بشكل  األحياء  جلان  ُتنتخب  أن  أفضل  فما  ممارسة.  إلى 
بأيدي مواطني األحياء. وما أروع أن يتأّلف مجلس األحياء من 
أناس جدد من دورة لدورة. ما أفضل أن يتناوب الّناشطون على 
التبّدل  أو هيئات هذه وذاك! عملّية  املجلس  أو  الّلجان  رئاسة 
الفاعلة.  املشاركة  في  للجميع  فرصة  ستمنح  هذه  الدميقراطّية 
كما إّن انتخابات دورّية للجان ستعني مشاركة جماهيرّية في 

عملّية االختيار وتسمية القيادات األهلّية.
نقول هذا لسببني: األّول، لضمان مشاركة أوسع للّناس في عملّية 
الّتغيير االجتماعّي وعدم نشوء حالة احتكار الفعل االجتماعّي 
االجتماعّي  العمل  قاعدة  لتوسيع  ًيا،  وثان قليلة؛  قّلة  بأيدي 
من  االجتماعّية  الّتحويل  عملّيات  إلى  جدد  أناس  بانضمام 
خالل عملّية انتخاب مّتفق عليها. نأمل أن تصل همستنا هذه 
عناوينها وأن ُتقنع البعض بوجوب اعتماد الَدَمقرطة كنهج في 

هيئاتهم وفي إدارة شؤون املجتمع.
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من الّطبيعي مع بداية شهر رمضان الكرمي ومناجاته أن تنهال 
الّتبريكات وجمل مثل «كّل عام وأنتم بخير» و«رمضان كرمي» 
الّناس عن  فيها  يعّبر  تعابير هي مجامالت  من  وما شاكلها 
أمنيتهم باخلير. لكّن العادة وهنا ـ التمّنيات ـ تفقد من معناها 
عندما ال تترافق بفعل حقيقّي على األرض. فجملة «كّل عام 
وأنتم بخير» ليست مجرّد مصطلح عابر سنسمعه ألف مرّة في 

اليوم الواحد، بل هي في األصل واجب وليس كالًما!
في  نعمل  وأن  لبعضنا  اخلير  نفعل  أن  بعضنا  جتاه  فواجبنا 
سيرتنا اليومّية وفي مسلكنا على إنتاج اخلير وتغيير واقعنا 
الّسنة  مدار  على  تقترن  ال  من صالة  الفائدة  فما  اخلير!  جلهة 
ّية ما لم نقرنها بسلوك  بفعل اخلير! وما فائدة الوالئم الرّمضان
وأقاربنا  بيتنا  وأهل  ملجتمعنا  احملّبة  وفيه  لآلخرين  اخلير  فيه 
والّناس عموًما! ما الفائدة من «رمضان كرمي» وبعض الّطالعني 

عليها  وخرّبوا  العقيدة  ــروا  دّم إّمنا  والّدين  اإلسالم  باسم  علينا 
وعلينا. فإذا شئنا أن يكون لرمضان معنى علينا أن نكسبه هذا 
املعنى جلهة توطيد أواصر احملّبة واالحترام والّتسامح واخلير فعًال 
ال قوًال أو قوًال وفعًال. ويقودني هذا إلى أمر آخر في رمضان 
وهو حتويل كّل إفطار إلى وليمة وكّل وليمة إلى بذخ وكّل وفرة 
إلى استعراض! ال يختلف عاقالن في كون كّل هذا أفعال غير 
الرّوحانّي  املوروث  الّدين وال مع  تعاليم  تتماشى مع  دينّية وال 
بغير»  «فّكر  درويش  محمود  قصيدة  هنا  وحتضرني  لرمضان. 
اّلتي يذّكرنا فيها بالفقير واحملتاج وباّلذين في ضائقة واّلذين 
غدرهم الزّمان أو صاحب الّسلطان فباتوا في عوز. علينا فعًال 
ـ ونحن نعّد موائد الرّحمن ـ أن نتذّكر هؤالء وأن نتذّكر الرّسالة 
هذا  إحياء  يقتضيها  اّلتي  الّتواضع  وأجواء  لرمضان  ّية  الرّوحان
الّشهر الكرمي. فحّبذا لو أبقينا من كّل والئمنا ما نتقّدم به إلى 

احملتاجني هنا أو في مواقع أخرى.
للّتلخيص نهّنئ أهلنا برمضان بوصفه مّتسًعا للّتسامح واحملّبة 
العمل  وبضرورة  اإلنسان  وكرامة  وباملساواة  بالعدل  احلّق  واإلميان 
الرّوحانّي  القيم. عندها قد يستعيد رمضان وهجه  بوحي هذه 
إّنها  وحاراتنا.  في مجتمعنا  املتخّيل  الفعلّي ال  اخلير  ويسود 
يجعل  اّلذي  والّتضحية  العطاء  بفعل  للّتذكير  جليلة  مناسبة 

من اإلنسان فرًِحا - ذاك اإلنسان اّلذي أعطى وذاك اّلذي أخذ!
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مسلسل حفالت الّتخريج في أوجه! قاعات ُحتجز وحفالت ُتقام 
ا مع  ـً ومصاريف لها أوّل بدون نهاية! صار في األمر ما ُيقلق حّق
تطوّر مناسبة الّتخريج وهي ال شّك ِمفصلّية بالّنسبة للخرّيج أو 
أهله من مجرّد احتفاء بانتهاء حقبة وبداية أخرى إلى «سهرات 
البدلة  أعراس صغيرة» ووالئم ومطربني ونقوط ومصاريف على 
االحتفاالت  تضّخمت  لقد  أدراك.  وما  والّتزيني  الكوافير  وعلى 
اّلتي كانت مرّة متواضعة إلى سهرات ال يخجل بها أصحاب 

العرس. مدعّوون والتفاف أقارب وكّل مقوّمات األعراس!
ال نستكثر على أحد فرحته بابنته أو بابنه اخلرّيج وال نقّلل من 
مبالغات  إلى  املناسبات  انزالق هذه  ننقد  لكّننا  أهمّية احلدث، 
تكليف  إّنه  ا.  ـً اقتصادّي وال  ا  ـً اجتماعّي لها  مبرّر  ال  ّية  احتفال
لقد  متواضعة.  كهذه  مناسبات  في  أبًدا  له  ال ضرورة  حقيقّي 
جتاوزت املراسيم حّد الفرح الّطبيعّي وصارت احتفاالت الّتخريج 
املناسبة  الختالق  مناسبة  أو  البذخ  الستعراض  ُمناسبة  اخلاّصة 
وطقوس ومراسم اجتماعّية ُتثقل كاهل املجتمع واألسر. حّتى لو 
توّفر املال فعًال لألسرة املعنّية ـ أيستحّق الّتخريج من الّثانوّية 
كّل هذا االستعراض وهذا الّضجيج ـ إّنه مجرّد تخريج من املدرسة 
الّثانوّية ال أكثر! ال تخريج دكتور وال احلصول على لقب بروِفسور 
ا  ـً وال إجناز وطنّي أو علمّي عاملي! مجرّد تخرّج قد يكون هاّم
الّضجيج  وهذا  املصروفات  هذه  كّل  يقتضي  ال  رأينا  في  لكّنه 
وهذا اإلهدار ـ فهناك ألف هدف أسمى ُتصرف هذه األموال عليها 

وداخل كّل أسرة! 
وهنا نعود إلى الّتربية والّتعليم لنؤّكد أن يكون الّتحصيل في 
ا وبامتياز لكن حّبذا لو اقترن الّتعليم بالّتربية  ًي مدارسنا عال
على قَيم نبيلة ومنها الّتواضع أو الّسلوك املعيارّي اخلالي من 
زيف ورياء أو ابتذال – وهو ما تّتسم به مناسبات الّتخريج اآلن. 
ُيقبل اقتراحنا على املدارس أن تتّم حفالت  واآلن نفهم ملاذا لم 
ا لكن هناك َمن  ـً تخريج مشتركة ـ قصدنا إكسابها معنى تربوّي

ا!  ـً يريد لها معنى جتاريّ
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عبر  ــدور  وي يجول  ما  وقزّزني  جــًدا  هزّني 
وتطبيقات  نــّقــالــة  هاتفّية  ــات  ــرمــجــّي ب
وغيرها،  أپ»  ــس  ـــ«وات ال مــن  مختلفة، 
والّشابات،  الّشباب  ويتداوله  يتناقله  ّمما 
ــالم،  وأف صــور  من  ــراهــقــات،  وامل املراهقون 
لفتيات ونساء مجتمعنا ورجالنا وشبابنا 

الّطائش، املستِغّل واملستَغّل.
وُيستخدم  جّمة،  فوائد  الّنّقال  للهاتف  إّن 
قيام  ولكن  املفيدة؛  األمور  من  كثير  في 
باستغالل  املُستهتر  ــاب  ــب ــّش ال بــعــض 
صور  لنشر  الهاتف  وتطبيقات  تقنّيات 
ــرف نومنا،  ــل غ ــوهــات» مــن داخ ــدي ــي و«ڤ
بالفضائح،  يعّج  العربّي  مجتمعنا  جعل 
و«يرقص» أفراده على أنغام أنني أصحابها. 
 - اخللوّي  هاتفنا  بــات  أن  بعد  ذلــك  كــّل 
حبيبنا الّنقال - صديًقا ُمالزًما، يشاركنا 
عفوّية  بكّل  يدخل  ــراحــنــا،  وأط أفــراحــنــا 
وبيوتنا،  ومكاتبنا  مدارسنا  وبداهة، غرف 
ينام في  بل  نومنا،  نالزمه ويالزمنا غرف 

أحضاننا! 
زمــان  ــّل  ك ــي  ف ــهــزة  األج ــذه  ه انتشار  إّن 
انقضائه،  وحّتى  الفجر  بزوغ  منذ  ومكان، 
دون حسيب أو رقيب، وسهولة استخدامها 
عليها  تسّلطنا  بدل   – علينا  وتسّلطها 
ونفوسنا  عقولنا  على  وسيطرتها   -
ّيتنا،  إنسان ــن  م ــا  ــن ــرّدت ج ــضــة»،  ــري «امل
املترّتبة  للمصائب  ــه  نــأب ال  وأصبحنا 
هذه  وبرمجّيات  تطبيقات  استخدام  من 
الّتلفونات املختلفة.. حّتى وإن باتت بعض 
أسر مجتمعنا مهّددة بالّدمار والفضيحة، 
ــة  واألذّي العار  بجلب  مشاركني  فأضحينا 

وخدش املشاعر األخالقّية للمجتمع.
حّذرت األبحاث األخيرة، من نقاط الّضعف 
في تطبيقات الهواتف «الذكّية» لسهولة 
ُبعد،  عــن  فيها  والــتــحــّكــم  ــراقــهــا،  اخــت
مستغّلني ثقة املستخدمني في الّتطبيقات 
ــشــار. وطالب  ــت االن ــعــة  والــّشــائ ــروفــة  ــع امل
يكونوا  أن  الّتطبيقات  مطوّري  املسؤولون 
اّلتي  التحّكم  وســائــل  إزاء  يقظة  أكثر 
يطوّرونها داخل هذه الّتطبيقات حلمايتها 
من االختراق؛ كما يتعّني على املستخدمني 
أن يكونوا أكثر وعًيا حيال املوافقات اّلتي 
مينحونها لهذه الّتطبيقات، للحفاظ على 
بياناتهم الّشخصّية من الّسرقة واالختراق، 
وباألساس في احلفاظ على خصوصّياتهم. 
تطبيق  عبر  اليوم،  احلصول،  ميكن  حيث 
الـ«واتس أپ» على صور أو «ڤيديوهات» 
أو  املُــســتــخــِدم  موافقة  ــى  إل احلــاجــة  دون 
بكّل   - و«التجّسس»  حّتى؛  استئذانه 

سهولة - على حياتنا الّشخصّية.
«نستبشر»  شــمــس  ـــّل  ك إشـــــراق  ـــع  وم
والّنظر  الّسمع  فنسترق  جديدة،  فضيحًة 
بالّصور  وُمدّعمة  موّثقة  إضافّية،  خليانة 

و«الڤيديوهات» إلشباع فضولنا.. لتتحّول 
مــصــوّرة  شائعات  ــى  إل إشاعاتنا  بــذلــك 
وموّثقة ومحفوظة في جهازنا اخللوّي، وفي 

ذاكرة عقولنا «املريضة»!
ــراء  احلــم ــوط  اخلــط تخّطينا  لــقــد  ــم..  ــع ن
أفراد  من  جزء  وأصبح  طويلة..!  مّدة  منذ 
الهواتف و«اإلنترنت»  مجتمعنا يستخدم 
وكرًا  ليحوّلها  والبرمجّيات،  والّتطبيقات 
املجتمعّية  البشرّية  لتعامالت  ا  خصًب
إيقاف هذا  الّصعب  الّساقطة.. فبات من 
الّسيل اجلارف اّلذي يهّدد مستقبل أسرنا 
ًأصبحت  أن  بعد  ومجتمعنا،  وأوالدنـــا 
كّل  ــواه  أف في  ِعَلًكا  نومنا  غــرف  ــرار  أس
كبير وصغير، قريب وبعيد، من أفراد هذا 

املجتمع.
ــّي  ــادس االبــتــدائ ــّس ال ــّصــف  ال ــي  طالب ف
ــض  ــي ــراح ـــي م ــه ف ــت ــل ــي ــــب» زم ــــداع «ي
مع  اجلنس  فنون  متارس  شاّبة  املدرسة(!).. 
صديقها «اُحملّب» و«املُخلص».. زوجة في 
يستعرض  فحل  زوج  عشيقها..  أحضان 
«قدراته» مع عشيقاته.. مناذج ملقاطع من 
البعض  يقوم  محلّية،  جنسّية»  ــالم  «أف
بتصويرها وترويجها وتداولها عبر تطبيق 

الـ«واتس أپ».. واملَخفّي أعظم..!
العقوبة  أقصى  تفرض  أن  احلكومة  على 
ـــالم  ـــذه األف ـــي ه ـــروّج ــى مـــصـــوّري وم عــل
الفاضحة، وأّال تتعامل بقّفازات حريرّية مع 

اُجلناة وأن تسعى لتقدميهم إلى العدالة.
َمن  أن ميارس اجلنس مع  فرد  كّل  من حّق 
يشاء ومتى يشاء وأن يختار ميوله اجلنسّية 
كما يشاء، ولكن عليه/ا أن ُيحكم/ُحتكم 
إغالق أبواب غرف الّنوم، وأن يشَلح/َتشلح 
ال  حّتى  خارجها،  الّنقال  الهاتف  (يرمي) 
يتحّول هذا الّصديق املُالزم لنا مبصاحبة كّل 
إلى فاضح أسرارنا؛  اته  تطبيقاته وبرمجّي

َكْيال نشرَع أبوابنا إلى املأل. 
ـــزّواج،  ال قدسّية  على  األزواج  ليحافظ 
واألبناء والبنات على سمعة األهل. دعونا 
كالّنعائم،  ــراب  الــّت في  رؤوسنا  نطمر  ال 
ونعيد حساباتنا..! علينا أن نوّثق الرّوابط 
الرّوابط  الفعلّية، ال  املجتمعّية والعائلّية 
الـ«فيسبوكّية».. واحلفاظ على ما تبّقى 

من قيمنا..! 
في  للخوض  املقالة  هــذه  فــي  مجال  وال 
أسباب هذا «االنحراف»، أتركه ملقالة أخرى.

ــاد.. عنف..  ــس ف فــضــائــح..  ــات..  ــان ــي خ
ـــداءات.. حتـــرّشـــات.. اغــتــصــابــات..  ـــت اع
عملّيات قتل..، أخبار تتصّدر مجالسنا 
وعناوين تتصّدر صحفنا ومواقعنا بشكل 
يومّي؛ لنحافظ عّما تبّقى لدينا من أخالق 
َنضيع.  َكْيال  الّسابق،  في  بها  ينا  تغّن
هذه  في  مّنا  ويضيع  ضاع  ما  فيكفينا 

البالد.. دعونا مننع أخالقنا من االندثار!
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الّشرطة  (دورّية  "يسام"  الّشرطة والـ  من  معزّزة  قّوات 
الكبابير  حــّي  األســبــوع،  خــالل  اقتحمت،  اخلــاّصــة) 
احليفاوّي، في أعقاب تعّرض عدد من أفراد الّشرطة، 
من  اعتداء  إلى  املاضي،  األسبوع  من  األربعاء  مساء 
حضور  بعد  الكبابير،  حــيّ  من  مواطنني  ثالثة  قبل 
إزعاج  مصدر  لتقّفي  احلّي،  إلى  الّشرطة  من  دورّيات 

إثر بالغ وصلهم من أهالي احلّي.
ولدى حضور دورّيات الّشرطة، ّمت نشوب جدل بني بعض 
املتواجدين فقام ثالثة شّبان (بينهم قاصر) – (األسماء 
محفوظة في ملّف الّتحرير)، باالعتداء على عدد من 
أفراد الّشرطة - بحسب اّدعاء الّشرطة - فسّببوا لهم 
جراحات استدعت عالجهم في املستشفى؛ ومن ثّم فّر 

املعتدون من املكان هاربني.
حضرت  اّلتي  دورّياتها  الّشرطة  استدعت  ذلك  وجّراء 
لهدف  الكبابير،  حلّي  الـ«يسام»  من  بقّوات  معزّزة 

فجاء  عليهم.  القبض  وإلــقــاء  املعتدين  عن  البحث 
لسّكان  استفزازّيـًا  املــعــزّزة  بقواتها  الّشرطة  تواجد 
احلّي – بحسب اّدعاء األهالي – وسادت احلّي أجواء 
البحث  بُحّجة  الّشرطة،  قبل  من  الّتوتر والّترهيب  من 

عن املطلوبني.
عبر  «ڤيديو»  بتصوير  احلّي  شّبان  أحد  قام  وعندما 
هاتفه الّنقال لتواجد الّشرطة االستفزازّي، ُيظهر قوات 
اقترب شرطّي  الّشبان..  أحد  يجادلون  الـ«يسام»  من 
من الّشاب بشكل استفزازّي سائًال عن سبب الّتصوير؟ 
قائًال: «ِاذهب من هنا قبل أن تأتي سّيارة وتدهسك!»، 

حينها سمع شرطّي آخر أحد املتواجدين يشتم ويسّب.
الّشابني  على  وانهال  العربّي  الّشرطّي  هذا  فانتفض 
املتواجَدْين بالّشتم والّسّب والّذم، والتفّوه بكلمات نابية 
ال تليق برجال شرطة «يحترمون القانون»(!!)، ومن ثّم 
قام الّشرطي «احملترم» باالعتداء على الّشاب ُمستمًرا 

بالّشتم والّسب.
وعّمت حالة من الفوضى والّذهول سّكان حّي الكبابير، 

اّلذين استشاطوا غضًبا جّراء الّشتم واإلهانة فاندلعت 
ـراد  أـف منهم وبــني  البعض  بــني  ــشــاّدة  م املــكــان  فــي 

من الّشرطة.
بتهمة  احلــّي  سّكان  من  شاّبـًا   11 اعتقال  ّمت  وقــد 
قبل  إطالق سراحهم،  بالّنظام، وّمت  االعتداء واإلخالل 
استكمال  مقّيدة، حلني  بكفالة وشروط  العدد،  إغالق 

الّتحقيقات.
في  أسبوع  مدار  على  تواجد  الّشرطة  قّوات  أّن  يذكر 
الّشرطة  أّن  احلــّي  أهالي  بعض  وأّكــد  الكبابير،  حّي 
تالحقهم وتعاقبهم بشكل جماعّي، وأّن قّواتها تواجدت 
بشكل شبه يومّي في احلّي بشكل ترهيبّي أثار الفوضى 

والقلق، ما لم يشهده احلي من قبل!
وأّكد احملامي حّمودي مصري، وكيل املعتقلني، أّنه ّمت 
إطالق سراحهم بشروط مقّيدة بإبعاد بعضهم عن احلي، 
وبكفالة مالّية، حلني متابعة امللّف. وعلى ما يبدو فإّن 
املخّلني  بحّق  اّتهام  لوائح  تقدمي  على  عازمة  الّشرطة 

بالّنظام واملُعَتدين، وتقدميهم للعدالة.

هذا وأّكد عيران شاكيد (الّناطق باسم شرطة الّساحل)، 
أّنه بعد تلّقي بالغ عن ضجيج.. وفور وصول الّشرطة 
ما  عنيف  بشكل  العناصر  على  شّبان  ثالثة  اعتدى 
ضــرورة  إلــى  ُمشيًرا  باملستشفى،  عالجهم  استوجب 
تقدمي املشبوهني إلى العدالة، والعمل على إعادة احلياة 
أحداث  تكرار  الكبابير، وعدم  حّي  في  مجاريها  إلى 

الفوضى والعنف.
إسرائيل  شرطة  من  رًدا  نتلقَّ  لم  العدد  إغالق  وحّتى 
«احملترم»،  العربّي  الّشرطي  تفّوهات وتصّرفات  حول 
الّشبان  أحد  على  بالّضرب  الّشتائم وانهال  كال  اّلذي 

في احلّي.
اإلسالمّية  اجلماعة  رّد  على  احلــصــول  وحاولنا  هــذا 
األحمدّية في حّي الكبابير، وحّتى إغالق العدد تعّذر 
اجلماعة  أمير  تواجد  لسبب  تعقيب،  إرســال  عليهم 

األحمدّية، محّمد شريف، خارج البالد.
هذا ولم نتلّق كذلك رًدا من الّنائب أمين عودة (ابن حّي 

الكبابير)، لسبب تواجده خارج البالد، أيًضا.
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يوم  ريغف،  ميري  والّرياضة،  الّثقافة  وزيــرة  أعلنت 
الّثالثاء من هذا األسبوع، جتميد امليزانّية اّلتي كان من 
املقّرر حتويلها إلى مسرح «امليدان» في حيفا باّدعاء 
ويأتي  إسرائيل»؛  لدولة  ُمعاٍد  املسرح  «نشاط  أّن 
في  «امليدان»،  ملسرح  امليزانّية وعدم حتويلها  جتميد 
ـًا، ستليه إجراءات إضافّية  الوقت احلالي، إجراًء أّولّي
متويله  املسرح، ومصادر  لعمل  شامل ودقيق  لفحص 
املختلفة؛ حيث لم يتلّق رئيس مجلس الّثقافة والفّن، 
د. حاييم برلوك، أجوبًة صريحة عن مصادر الّتمويل 

من قبل مدير مسرح «امليدان» – حسب اّدعائه.
فقط،  واحــد  أسبوع  ُمضّي  بعد  القرار،  هذا  ويأتي 
على قرار وزير الّتربية والّتعليم نفتالي بينت، بإخراج 
سّلة  من  «امليدان»  املوازي» ملسرح  «الّزمن  مسرحّية 
البالد،  في  للمدارس  املُخّصصة  الّتربوّية  الّنشاطات 
الّسجني  حياة  قّصة  تــروي  املسرحّية  هــذه  أّن  علًما 
وقتل  باختطاف  ديَن  اّلــذي  دّقــة،  وليد  الِفَلسطينّي 

اجلندّي اإلسرائيلّي، موشيه متام. 
وكان الوزير بينت قد اّتخذ هذه اُخلطوة رغم قرار جلنة 
خاّصة الّسماح بعرض هذه املسرحّية، مشيرًة إلى أّنها 

ال حتوي أّي تفّوهات عدائّية أو حتريضّية.
يذكر أّن مسرحّية «الزمن املوازي» أثارت حفيظة عائلة 
من شهر  أكثر  متام. ومنذ  موشيه  اإلسرائيلي  اجلندي 
يتعّرض مسرح «امليدان» في حيفا النتقادات الذعة 
جّمدت  قد  كانت  اّلتي  حيفا،  بلدّية  إدارة  قبل  من 
بعد  للـ«اإلرهاب»،  بذريعة تشجيعه  املسرح  ميزانّية 
عرضه مسرحّية تروي قّصة األسير الِفَلسطينّي املُعتقل 

منذ 30 عاًما، وليد دّقة.

°s−Ý ¡UMÐ w� r¼U�¹ U ÎŠd�� oKG¹ s Ó� ∫Õd�
مرَكز  مدير  بعث  ريغف،  الوزيرة  قــرار  أعقاب  وفي 
إلى رئيس  مستعجلة  فرح، رسالًة  جعفر  «مساواة» 
بلدّية حيفا، احملامي يونا ياهف، جاء فيها: «أدعوَك 
للوزيرة ريغف،  الــعــون  يــد  مــد  عــدم  على  وأحــّثــك 
ما  إّن  «املــيــدان».  مسرح  إغــالق  في  ومساعدتها 
يحدث اآلن، وهذه القرارات حتديًدا، تصّب في مصلحة 
املتطّرفني فقط، وستدفع أنت ثمن سياسة كّم األفواه، 
إن شاركت فيها. إّن تصّرفات ريغف واحمليطني بها، 
تشير إلى أّنها وزيرة سجن وكم أفواه، ال وزيرة ثقافة! 

إّن َمن يغلق مسرًحا يساهم في بناء سجن!».
ÆÆUÎ ? ÒO�UŠ ¨ ÒÍbK³�« rŽÒb�« bOL& Ò- ∫UHOŠ WÒ¹bKÐ

هذا وعّممت سامية عرموش - محاميد الّناطقة بلسان 
بلدّية حيفا للمجتمع العربّي، بياًنا جاء فيه: «أوعز 
رئيس بلدّية حيفا يونا ياهف بتشكيل جلنة لتدارس 
هذه  إقامة  «امليدان». ومنذ  مسرح  ميزانّيات ودعم 
هذه  تنتظر  حيث  البلدّي،  الّدعم  جتميد  ّمت  الّلجنة 
الّلجنة قرارات وزاَرتي القضاء والّثقافة، بعد إجرائهما 

الفحوصات الّالزمة».
ÆÆ ÒsH�«Ë W�UIÒ¦�« rŽbð Ê√ W�UIÒ¦�« …d¹“Ë vKŽ

فيه:  جاء  بياًنا  املواطن  حقوق  جمعّية  وعّممت  هذا 
ميري  الّثقافة  وزيرة  املواطن  حقوق  جمعّية  «طالبت 
الّثقافة،  على  رقيبة  إلــى  نفسها  ل  حتــوّ أّال  ريغف 
مؤّكدًة أّن تصريحات وتصّرفات الوزيرة األخيرة تهّدد 

الدميقراطّية اإلسرائيلّية عموًما».
وفي رسالة املستشار القضائّي جلمعّية حقوق املواطن، 
احملامي دان ياكير، جاء أّن وزيرة الّثقافة ليست حاكمة 
على الّثقافة وليست رقيبة عليها. وأضاف: «وظيفة 
وزارة الّثقافة مساندة ودعم الّثقافة والفن وليس اخلنق؛ 

من مهاّم الّسينما واملسرح الّتعامل مع قضايا شائكة 
ومثيرة للجدل والّتشجيع على الّتفكير النقدّي، وليس 
من وظيفتهما تشجيع شرعّية الدولة أو احلفاظ على 
اإلسرائيلّي». وأّكد  اجليش  جلنود  احلسنة»  «الّصورة 
ياكير أّنه يحّق لوزارة الّثقافة منع تقدمي الّدعم املادّي 
فقط في حال حّرضت األعمال الفنّية على العنف أو 
وزارة  ُمتنع  الّنادرة،  احلاالت  هذه  عن  عدا  العنصرّية. 
الّثقافة من التدّخل في مضامني أو مواضيع األعمال 
أساس  حّق  الّرأي هي  الّتعبير عن  حرّية  إّن  الفنّية.. 
ثقافّية  حرّية  للفّنانني  يحّق  اجلمهور.  لكاّفة  مكفول 
االنكشاف  العام  للجمهور  ويحّق  الفنّي،  لإلنتاج 
أشكالها ومضامينها». بكاّفة  الفنّية  األعمال  على 
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من  الّثالثاء  يوم  أرســل،  قد  «عدالة»  مرَكز  وكــان 
«امليدان»  مسرح  باسم  عاجلة  األسبوع، رسالة  هذا 
املستشار  ميري ريغف، ومكتب  الّثقافة،  وزيرة  إلى 
بالّتراجع  الوزيرة  فيها  يطالب  للحكومة،  القضائّي 
عن قرار جتميد الّتمويل ملسرح «امليدان» على خلفّية 
إنتاجه مسرحّية «الّزمن املوازي» املستوحاة من قّصة 

األسير الِفَلسطينّي وليد دّقة.
سوسن زهر  احملامّية  بعثتها  اّلتي  الّرسالة  في  وجاء 
قرار  أّن  «عدالة»،  مرَكز  من  حّداد،  منى  واحملامّية 
الّثقافة»  «قسم  عن  مندوبني  بعد زيارة  أتى  الوزيرة 
لم  الّثقافة  قسم  أّن  إّال  املسرح،  إلى  للوزارة  الّتابع 
الّلقاء  بأّن هذا  بأّي شكٍل من األشكال  املسرح  ُيعلم 
عبارة عن جلسة استماع، وهو ما يقضيه القانون قبل 
القرار  الّتمويل، ولذلك فإّن  اّتخاذ ُخطواٍت بخصوص 

غير قانونّي ويجب إلغاَءه. 
وقد أّكدت الّرسالة أّن «قرار الوزيرة ال يعتمد على أّي 
أدّلة أو حقائق، إّمنا على معلومات مغلوطة ومشّوهة 
زيارته  بعد  لــلــوزارة  الّتابع  الوفد  نقلها  للحقيقة، 
بالّرد  احلّق  «امليدان»  إلدارة  يعطى  أن  دون  املسرح، 
القانون،  االّدعاءات ونفيها كما يستوجب  على هذه 
سُيّتخذ  الّزيارة هي زيارة رسمّية  بأّن  يعلن  أن  ودون 

على أثرها قرارات وزارّية.»
عّقبا  قد  «املــيــدان»  «عــدالــة» ومسرح  مرَكز  وكــان 
من  قانونّي  «غير  بــأّنــه  صـــدوره  فــور  الــقــرار  على 
حيث إجراءات اّتخاذه، عالوًة على أّنه ميّس بحقوقنا 
األساسّية والّدستورّية. نحن نطالب بإلغاء القرار فوًرا 

وإعادة الّتمويل للمسرح». 
وأضاف «عدالة» و«امليدان» أّن «خطوة الوزيرة، متاًما 
مثل خطوة بلدّية حيفا ووزارة املعارف، ليست مدفوعة 
إّال من منطلق األجندة السياسّية اليمينّية التي تعّطل 
حقوق اإلنسان، وعلى رأسها احلّق بالّتعبير واإلبداع، 
من أجل فرض الّرواية الّثقافّية اّلتي تعجب األغلبّية 
إسرائيل،  داخل  الِفَلسطينّي  املجتمع  على  اليهودّية 

وأن ُتخرس قّصتنا الّتاريخّية والّثقافّية املغايرة.»
كذلك، جاء من مرَكز «عدالة» ومسرح «امليدان» أّن 
يالئم  ملا  املضامني  بتقييد  الفّني  التمويل  «اشتراط 
ألّنه  مرفوض  احلاكمة  لألحزاب  الّسياسّية  املواقف 
يشّكل مالحقة سياسّية هدفها فرض حالة من الّرعب 

الّتمويل  معارضة.  سياسّية  مواقف  يحمل  من  على 
الّضرائب وليس صدقًة  أموال  للمسرح مصدره  الفّني 
من أحد. نحن %20 من دافعي الّضرائب ومن حّقنا 
الكامل أن نعّبر عن خصوصّيتنا الّثقافّية باستخدام 

هذه األموال.»
—«dI�« –U	ÒðUÐ WJ¹dý X�� ∫w�Ðœ – ÃUŠ

ومن جهتها، نفت املمّثلة خولة حاج - دبسي، عضو 
في قسم الّثقافة الّتابع للوزارة، ورئيس مجلس الّثقافة 
العربّية الّتابع للوزارة ما جاء على لسان رئيس قسم 
الّثقافة، حاييم برلوك، اّلذي أوصى بتجميد الّتمويل 
عن املسرح. وكان برلوك قد صّرح للّصحافة بأّن املمّثلة 

حاج - دبسي كانت شريكة في اّتخاذ القرار. 
للقرار  شريكة  «ليست  إّنها  دبسي   - حاج  وقالت 
أبًدا، ولم تتّم مشاورتها قبل اّتخاذه». وأّكدت حاج 

- دبسي أّنها عارضت وتعارض هذا القرار بشّدة.
 dO³FÒ²�«  WÒ¹d×Ð  Òf??�  t??? Ò½≈  ∫W�d²A*«  WLzUI�«

U Î�uBš Ÿ«bÐù«Ë ÒsH�« WÒ¹d×ÐË ¨U Î�uLŽ
وصلت  املشتركة»،  «القائمة  عن  صــدر  بيان  وفــي 
عنه،  نسخة  «حيفاِنت»  وموقع  «حيفا»  صحيفة 
جتميد  ميري ريغف،  الّثقافة،  وزيرة  قرار  «إّن  جاء: 
الّتمويل املخّصص ملسرح «امليدان» بذريعة أّن نشاطه 
الفّنّي والّثقافّي «ُمعاٍد إلسرائيل»، عنصرّي وعنجهّي 
مرفوض، ويهدف للمّس بحرّية الّتعبير عموًما، وبحرّية 

الفّن واإلبداع خصوًصا».
وأضاف البيان: «إّن قرار ريغف استغالل صالحّياتها 
من  الّثقافة  على  وسيطرة  سياسّية  رقــابــة  لفرض 
ضّد  هجمة  شّن  اختارت  حيث  أيديولوجّية..  دوافــع 
اإلبداع والفّن  حرّية  في  املّس  من خالل  الّتعبير  حرّية 

والّثقافة، وفي حّق املشاهدين».
طبيعة  «أّن  على  املشتركة»  «القائمة  وأّكــــدت 
الّصعبة،  والّتحدّيات  األسئلة  طرح  الّثقافّي  اإلبداع 
واملؤّسسات الّثقافّية في املجتمع العربّي، تقوم بذلك 
جتاه الّرواية اليهودّية - الّصهيونّية في البالد، وجتاه 
إّن وظيفة  مجتمعنا،  في  اجتماعّية وثقافّية  قضايا 
الفّنان املكاشفة وطرح قضايا تثير الّتساؤالت وحتّفز 
املواطن على العمل والّتحرك. وإّن املؤّسسات الّثقافّية 
العربّية ال تختلف عن تلك العبرّية، وإّن قدرة املؤّسسة 
أحد  هو  الّتحدّي  هذا  ودعم  احتواء  في  اإلسرائيلّية 

أسس الدميقراطّية اّلتي ستكون خاوية من دونها».
فرض  محاولة  «أّن  املشتركة»:  «القائمة  وأوضحت 
مخالفة  روايــة  يحملون  فــرد  أو  جسم  على  عقاب 
ومختلفة ونظرة مناقضة ومختلفة عن تلك املهيمنة، 
هذا  ومرفوضة.  وعنجهّية  قاسية  خطوة  عن  عبارة 
وفق  بالتصّرف  والفرد  الفّنان  حــّق  في  مــزدوج  مــّس 
اجلماعّي  احلّق  في  جهة، ومّس  من  أرائــه ومعتقداته 
للمواطنني العرب في الّتعبير عن روايتهم الّتاريخّية 
املواثيق  تضمنها  واّلــتــي  الــبــالد،  في  الّثقافّية   -

الّدولّية».
الّثقافة،  وزيــرة  املشتركة»،  «القائمة  وطالبت  هذا 
ــا وعـــدم الــتــدّخــل فــي نشاط  «الــعــدول عــن قــراره
املسرح  متويل  ومبواصلة  والفنّية،  الّثقافّية  املؤّسسات 

وزيادة الّتمويل».
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Ò’U� q�«d*
إذاعة  بّثته  ما  العاملّية  األنباء  وكاالت  تناقلت 
قداسة  أّن  األسبوع،  هذا  مطلع  في  الڤاتيكان 
البابا فرنسيس اقترح أن حتتفل الكنيسة جمعاء، 
املجيد في موعد واحد  بالفصح  الّشرقّية والغربّية 

وثابت وهو األحد الّثاني من َنْيسان. 
شّكلتا  قد  والّشرقّية  الغربّية  الكنيستان  وكانت 
جلنة مشتركة لبحث مسألة االحتفال مًعا بالفصح، 

وعندما أنهت الّلجنة مداوالتها وأبحاثها، رفعت 
توصية إلى كّل من احلبر األعظم البابا فرنسيس 
املسكونّي  األرثوذكسّي  البطريرك  غبطة  وإلى 
برثلماوس. وهكذا اقترح قداسته أّن األحد الّثاني 
من َنْيسان يكون مناسًبا لالحتفال بالفصح املجيد 
االحتفاالت  تترّتب  وعليه  ودائم،  ثابت  كموعد 
املرتبطة  الكنسّية  واملناسبات  األعياد  بسائر 

بالفصح.

Í—u� n|U�
متّكن احملامي سامر زهر من إقناع محكمة العمل 
مّثله،  اّلذي  املريض  مبوقف  حيفا  في  اللّوائّية 
يحصل  لكي  الوطنّي  الّتأمني  مؤّسسة  ويطالب 
كإصابة  موّكله  يستحّقها  اّلتي  الّتعويضات  على 
ألّم  اّلذي  (الّسّكري)  الّسّكر  مرض  نتيجة  عمل 
به. والقضّية تتعّلق بصاحب إحدى الّشركات اّلتي 
الّصناعّية  الكهربائّية  الهندسة  مجال  في  تعمل 
قائمة  ُمستخدًما. وهي   80 نحو  فيها  ويشتغل 
منذ عام 2004 ولديها كاّفة املواصفات املطلوبة 
لكي تعمل في مجال اختصاصها، ولكن في عام 
اّلذي  املقاولني  أحد  مع  مشكلة  واجهت   2009
أعلن إفالسه وهو َمدين للّشركة مبا يعادل 8 ماليني 
شيكل، ّمما أدى إلى تدهور األوضاع املادّية لهذه 
فاضطر  الّسّكر،  مبرض  صاحبها  وإصابة  الّشركة 
لتلّقي العالج في املستشفى إثر ضعف بصره وعدم 

قدرته على املشي وحّتى العمل بانتظام. 
وتوّجه صاحب الّشركة إلى مكتب احملامني زهر في 
الّناصرة،  في  املُفلسة  الّشركة  كانت  بينما  حيفا، 
الّتعويضات  بتحصيل  زهر  سامر  احملامي  فتقّدم 
في  املرّكزّية  احملكمة  في  موّكله  باسم  املُمكنة 
الّناصرة. وبعد قرار احملكمة ّمت التوّجه إلى مؤّسسة 
الّتأمني الوطنّي ُمطالًبا االعتراف املبدئّي باإلصابة 
كإصابة عمل، واحلصول على الّتعويضات املادّية 

املطلوبة. وإزاء رفض الّتأمني الوطنّي هذا الّطلب، 
أمام  واملثول  متعّددة،  استئناف  جلسات  عقدت 
الوطنّي،  الّتأمني  قبل  من  مختلفة  طبّية  جلان 
واحلصول على تقارير من أطباء اختصاصّيني من 
نقاش  داود  ذيب  الّدكتور  وخاّصة  الّدفاع،  قبل 
الّصماء،  والغدد  الّسّكر  بأمراض  االختصاصّي 
الّصدمة  بأّن  االعتراف  بوجوب  احملكمة  واقتنعت 
االقتصادّية اّلتي أصابت شركته أّدت إلى إصابته 
عمل.   إصابة  هذه  تعتبر  الّسّكر، وبالّتالي  مبرض 
الّتأمني  من  الّشركة  صاحب  سيحصل  وعليه 
الوطنّي على راتب شهرّي وتعويض مالّي ميتّد حّتى 
بلوغه سّن تأمني الّشيخوخة، وهذا ما يعادل 2.5 

مليون شيكل!        
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¢UHO�¢ q�«d*
شهر رمضان  ــام  أّي أّول  اخلميس،  أمس  يوم  صــادف 
الفضيل، ولهذه املناسبة قامت بلدّية حيفا بتزيني حّيي 
وادي الّنسناس واحلليصة في حيفا، بأشرطة اإلضاءة 
ا  والّزينة، فأضاءت هذه الّزينة احلّيني ليًال وأضفت جّوً

من البهجة والفرحة بحلول هذا الّشهر.
كتلة «التجّمع»  وفي حديث مع جمال خميس (رئيس 
العربّي  لشعبنا  بدايًة  «أتّوجه  قال:  حيفا)،  بلدّية  في 
بأطيب التمّنيات واألماني بحلول شهر رمضان، رمضان 
مبارك للجميع وصوًما مقبوًال وإفطاًرا هنيًئا للّصائمني».

وبخصوص زينة شهر رمضان، قال معّقًبا: «لقد تقّدمت 

كتلتنا في البلدّية، بطلب إلى البلدّية في أعقاب توّجه 
ألّنها  غوريون»،  «بن  الكرمل  جاّدة  لتزيني  الّسّكان 
بعد  ليًال،  حيفا  الّزائرون وسّكان  يؤّمها  جاّدة رئيسة 
اإلفطار. ولذلك وجدنا من املناسب تزيني اجلاّدة، إّال 
قرّرت  امليزانّيات،  ولشّح  معروفة  غير  وألسباب  أّنه 
حّي  هما:  املدينة،  في  عربّيني  حّيني  تزيني  البلدّية 
وادي الّنسناس وحّي احلليصة؛ وكّنا نرغب بأّال يقتصر 
أحيائنا  كّل  لتطال  فقط،  احلّيني  هذين  على  الّتزيني 

العربّية، كحّي الكبابير مثًال».
عن  لتعّبر  الّزينة  هذه  «تأتي  بالقول:  حديثه  واختتم 
الّشعب  أبناء  بني  واأللفة  واحملّبة  والّتآخي  الوحدة 
الواحد. وهي رسالة نطلقها من حيفا لتصل اجلميع».

 s� w	U Ò
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رمضان  شهر  والعربّي،  اإلسالمّي  العالم  استقبل 
استعدادات  وضمن  اخلميس،  أمس  يوم  الكرمي، 
الّشهر اّلتي تشمل كاّفة النّواحي، في القرى والبلدات 
واملدن املختلطة، قامت إدارة مسجد "االستقالل" في 
املسجد  بتزيني   - عام  كّل  في  كما   - حيفا  مدينة 
من الّداخل واخلارج، في إطار االستعدادات الستقبال 

شهر رمضان املبارك.
في  سّكان حيفا واملنطقة  من  العشرات  شارك  وقد 
أّول صالة تراويح، في جامع "االستقالل" وسط أجواء 

دينّية وأخوّية رائعة. فبانت عالمات البهجة والّسرور 
الفضيل؛  شهر رمضان  لقدوم  املصّلني،  أوجه  على 
عن  للّتكفير  الّشهر  هذا  في  املسلمون  يسعى  حيث 
واألعمال  العبادة  خالل  من  اإلمكان،  قدر  ذنوبهم 

الّطّيبة والّصوم، والّج إلى املسجد االقصى.
الّشيخ  املسجد،  إلمام  كلمة  الّتراويح،  صالة  وتلت 
التحّلي  إلى  اجلميع  خاللها  من  دعا  قلق،  أسعد 
مقبوًال،  صوًما  للجميع  ومتّنى  احلميدة،  باألخالق 
وذنًبا مغفوًرا. كما دعا املصّلني إلى الّرباط باملسجد 
األقصى املبارك، مشّدًدا على أّن الّصالة باملسجد في 

هذا الّشهر الفضيل، لها حسنات كثيرة ووافرة.

åUHO�ò q�«d*
األرثوذكسّية  الكلّية  طــّالب  من  مجموعة  فــازت 
باملرتبة األولى في مسابقة تطوير ألعاب  في حيفا 
الّثالثاء  يــوم  جــرت  واّلــتــي  الّرياضّيات،  مبوضوع 
ملعّلمي  القطرّي  املرَكز  مببادرة  األســبــوع،  هــذا  من 

الرياضّيات للمراحل فوق االبتدائّية. 
من  مدرسة   43 يقارب  ما  املسابقة  في  شاركت 
البالد، حيث وصلت للّنهائيات فقط 17 مدرسة من 
العربّية في حيفا، وهي  األرثوذكسّية  الكلّية  بينها 
املدرسة العربّية الوحيدة اّلتي شاركت في املسابقة. 

ُيذكر أّن املجموعة اّلتي مّثلت الكلّية تفّوقت على 
على  وحصلت  املشاركة،  اليهودّية  املــدارس  جميع 
عبارة  هو  تطبيًقا  لتطويرها  بجدارة  األولــى  املرتبة 
 ،Crofis ُتــدعــى  الــّريــاضــّيــات  مبجال  لعبة  عــن 
 google play ــع  مــوق مـــن  حتــمــيــلــهــا  ميــكــن 
بحسب تعمل  اّلتي  الّذكّية  الهواتف  على  مجاًنا 

نظام «أندرويد». 
وفي حديث مع الّطالب طوني زيتون، املطّور الّرئيسي 
املشاركة  املــدارس  من  ُطلب  بأّنه  أفادنا  للّتطبيق، 
تعّلم  على  تشّجع  إبداعّية  ألعاب  تطوير  باملسابقة 
اّلذي  الّتطبيق  ُممتعة وتنافسّية.  الّرياضّيات بصورة 
ُمنّسق  جماعّي  عمل  عن  نتج  الكلّية  طّالب  طوّره 
ومدروس، وهو تطبيق يشمل مجموعة من األسئلة 
يتيح  حسابّية.  مــهــارات  لتطوير  واإلمــكــانــّيــات 
الّتطبيق مشاركة أكثر من العب بنفس الوقت، أي 

منافسة بالوقت احلقيقّي. 
طّالب الكلّية املتمّيزون اّلذين فازوا باملرتبة األولى، 
للّتطبيق وأنيس  كمطّور رئيسّي  طوني زيتون  هم: 
شّقور، أندرو سعيد وراني قعبور كمطوّري تطبيق، 
سيران أردكيان كمسؤولة عن آلّية الّلعبة، ونانسي 
الكلّية  طالب  العمل  شاركهم  كما  كمصّممة.  در 

الّسابق عرسان عّواد كمصّمم جرافيك.

 UÒO{U¹Òd�« w� »UF�√ d¹uDð WIÐU�� w�
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اجلُمعة  يوم  واألهالي،  األطفال  من  العشرات  قضى 
ساحة  في  ُنّظم  نشاط  في  ساعات  أجمل  املنصرم، 
وحتت  العاملّي،  الّطفل  يوم  ملناسبة  الكرمة»  «بيت 
حيث  إليهم،  البسمة  الّطفل» وإعادة  «حقوق  شعار 
مجتمعنا  في  وحقوقها  الّطفولة  على  الّضوء  ُسّلط 
والّنشاط  الفرح  من  ساعات  وشّكل  عام،  وبشكل 

والفّعالّيات الهادفة لألطفال وأهاليهم.
نّظم هذا اليوم مببادرة ورعاية من مرَكز «سوا» للّطفولة 
املبّكرة، جمعّية الّتطوير االجتماعّي بدائرتيها املجتمع 
اآلمن واحلقوق، مرَكز رعاية الّطفل واألم، قسم الّرفاه 

في حّي "هدار" و "بيت الكرمة".
اجلمعّيات  عن  بالّنيابة  موجزة  بكلمة  البرناَمج  افُتتح 
املنّظمني،  باسم  صّباغ  هيالنة  قّدمتها  املشاركة، 
فتحّدثت عن أهداف هذا اليوم وأهمّية رعاية األطفال 
والّطفولة وحقوقهم في كّل مجال ومجال. وأثنت على 
املنّظمني اّلذين عرفوا كيف يتعاونون وينّسقون في سبيل 
هدف ساٍم، وناشدت االهتمام بالّطفل وحقوقه على مدار 
الّسنة. وشكرت أصحاب املصالح الّتجارّية في املدينة 

اّلذين تبّرعوا لهذا الّنشاط، وقّدموا الّدعم له.
وتضّمن الّنشاط سلسلة من الفّعالّيات الّترفيهّية الهادفة 
العروض  تقدمي  خالل  من  األطفال وذووهم  فيها  شارك 
باإلضافة  االستحسان،  القت  اّلتي  واحلركّية  الفنّية 
للبالونات  وورشة  اليدوّي  اإلبداع واإلنتاج  ورشات  إلى 
املشّكلة وورشة الّرسم على الوجوه. وشارك جمهور واسع 
من احلضور في فّعالّيات تربوّية تتعّلق بالوقاية الصحّية، 
واحدة تّتصل بالوقاية من أشعة الّشمس واألخرى تّتصل 

بصّحة األسنان وبالّتغذية الّصحيحة.
فرحتهم  أهٍل  ومن  أطفال  من  املشاركون  وأبدى 
إلى  املنّظمني؛ ودعوا  بالّنشاط ورسالته، وأثنوا على 
تكرار الّنشاط ملا فيه من قيمة ترفيهّية تربوّية هاّمة.

وفي حديث مع املنّظمني أبدوا رضاهم من هذا اإلجناز 
اّلذين أثبتوا من خالله أّنه باإلمكان الّدمج اخلّالق بني 
الّترفيه الهادف وبني رسائل قيمّية هاّمة، مثل حقوق 
الّطفل وصّحته. كما عّبروا عن ارتياحهم لهذا الّتعاون 
بني الهيئات املبادرة لهذه الّنشاطات، وعن سعادتهم 
الّنشاط  هذا  من  املرجّوة  األهداف والغايات  بتحقيق 

الّذي رسم على وجوه أطفالنا البسمة. 
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وصـــل مــكــاتــب صــحــيــفــة «حــيــفــا» 
الّناطقة  من  بيان  «حيفانت»  وموقع 
العربّي  لإلعالم  الّشرطة  باسم  الّرسمّية 
نهار  ُأحيلت  فيه:  جاء  الّسمري،  لوبا 
الّسبت األخير شاّبة حيفاوّية في أواخر 
إحدى  من  عمرها،  من  العشرينّيات 
للعالج  املدينة،  في  الّسكنّية  الّشقق 
في مستشفى «رمبام»، ظاهرة عليها 
في  وكانت  عنف،  وعالمات  كدمات 
إخضاعها  ّمت  حيث  إغماء،  شبه  حال 
وصولها  فــور  االصطناعّي  للتّنفس 
حالتها  ُوصفت  وقد  املستشفى،  إلى 

بالبالغة اخلطورة.
هذا، وّمت الحًقا، اعتقال شريك حياتها 
وهو في الّثالثينّيات من عمره، ويعمل 
معها في إحدى مستشفيات الّشمال، 
االعــتــداء  فــي  بالّضلوع  بــه  كمشتبه 

عليها خلالفات عائلّية.
هذا وتقوم الّشرطة بالّتحقيق في كاّفة 

تفاصيل احلادثة ومالبساتها.

åUHO�ò q�«d*
أفاد مكتب «إعالم األسرى» أّن األسرى في الّسجون اإلسرائيلّية يدرسون خطوات الّرد على 
قرار تغذية األسرى قسًرا، اّلذي أقّره االحتالل، مؤّخًرا، وسيعلنون قريًبا عن موقفهم الّرافض 
لهذا القرار وكيفّية مواجهته. حيث ُعقد اجتماع خاّص لتدارس األمر، يوم الّثالثاء من هذا 

األسبوع، في حيفا.
الّرحمن شديد، في بياٍن له: إّن االحتالل من خالل هذا  وقال مدير «إعالم األسرى» عبد 
القانون يشّرع جرمية االعتداء على حياة األسير الفلسطينّي، عن طريق تغذيته قسًرا. وفي 
ممارسة وسائل  ملنعهم من  األسرى ومحاولة  حرّية  الّصارخ على  باالعتداء  يقوم  ذاته  الوقت 
االحتجاج الّسلمّية النتزاع أدنى حقوقهم املشروعة، علًما أّن اإلضراب عن الّطعام ُيعّد من 

أكثر الوسائل سلمّية في الّتعبير عن الّرأي واالحتجاج أمام الّسجان.
املعنّية  الّدولّية واحمللّية واحلقوقّية والقانونّية والّرسمّية  املؤّسسات  كاّفة  شديد  طالب  كما 
ممارساته  االحتالل وفضح  سياسة  أجل وقف  من  الفورّي  بالتدّخل  اإلنسان  حقوق  بحفظ 

القمعّية بحّق األسرى.
عليه  املصادقة  وُينتظر  األولى  بالقراءة  القسرّية  الّتغذية  قانون  على  الكنيست  وصادقت 
الّتغذية  الّثانية والّثالثة، من أجل تطبيقه على األسرى لتكتمل اجلرمية، وتقوم  بالقراَءتني 
القسرّية على إدخال «أنبوب» في َمعدة األسير عبر األنف بشكل عنيف، ما يعّرض حياته 

(الصورة بلطف عن موقع بكرا)للخطر.

åUHO�ò q�«d*
خير  املعّلمات: ردينة  العلوم،  طاقم  بإشراف  حيفا،  في  «الكرمل»  مدرسة  بادرت 
الله، تغريد دّباغ وهالة زعاتري (مرّكزة العلوم)، بالّتخطيط ملعِرض «عصفور من 

نافذة بيتي». 
تأتي هذه الفّعالّية ضمن الفّعالّيات اّلتي بادر إليها طاقم العلوم في املدرسة، واّلتي 

تنسجم مع اُخلّطة الّتعليمّية وبرامج املدرسة الّتربوّية والّتعليمّية لهذا العام.
ّمت إقامة املعِرض يوم اجلُمعة األخير، في قاعة املدرسة بحضور إدارة املدرسة، معّلميها 
وأولياء أمور الّطّالب، حيث قاموا باالستماع إلى شرح أبنائهم حول األبحاث اّلتي 

قاموا بها خالل الفصل الّثاني عن الّطيور في بيئتهم.
تخلّل املعرِض، باإلضافة إلى األبحاث، رسومات، تركيب صور «بازل»،  مجّسمات 

ُمدهشة ومثيرة، وعرض شرائح محوسبة حول املوضوع.
وكانت مشاركة األهل فّعالة وُمثمرة جًدا حيث قاموا بالّتصويت على أفضل بحث 
األفضل  البحث  على  أيًضا،  بالّتصويت،  بدورهم  قاموا  فقد  الّطّالب  أّما  علمّي. 
املرتبة األولى نال شهادة تقدير قّدمتها إدارة  اّلذي حصل على  لزمالئهم، والبحث 

املدرسة للّطالب املمّيز. 
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åUHO�ò q�«d*
ّية،  العرب بالّلغة  اخلاّصة  الّسنوّية  الفّعالّيات  ضمن 
مثّقف  جيل  بناء  في  ودورهــا  املطالعة  بأهمّية  وإمياًنا 
شعار  حتت  الكتاب»  «مسيرة  مشروع  تــوّج  ومتأّلق، 
للّسنة  تطبيقه  ّمت  واّلــذي  الغد»،  قائد  اليوم،  «قــارئ 
الّناصرة»  «راهبات  مدرسة  في  الّتوالي  على  الّثالثة 

ّية.   االبتدائ
أشهر،  عّدة  مدار  على  استمّر  متكامل  مشروع  فهو 
رافقتها  للمسيرة،  املقرّرة  القصَص  الّطّالب ضمنه  قرأ 
فّعالّيات ونشاطات مختلفة منذ بداية الّسنة الّدراسّية 
خالله  من  ظهرت  واّلتي  احلالي.  الّشهر  نهاية  وحّتى 

مواهب وقدرات وإبداعات الّطّالب.
لقد توّجت هذه املسيرة بتكرمي األديب الّشاعر حّنا أبو 
حّنا، اّلذي شرّف بحضوره يوَمي افتتاح واختتام املسيرة. 
الّلغة  مرّكزة  ومواكبة  إشــراف  حتت  الّتكرمي  هذا  وجاء 
ّية، املعّلمة ميرڤت شقير، اّلتي قامت بتحضير  العرب
برناَمج شامل ومنوّع وذلك بالّتشاور مع مديرة املدرسة 
هيفاء ّجنار؛ وأمينة املكتبة يارا بّحوث اّلتي تابعت هي 
ووزّعت  وشّجعتهم  ّياتهم  وفّعال الّطّالب  أيًضا  بدورها 
وطاقم  مارون؛  إليان  الفنون  ومعّلمة  امليداليات؛  لهم 

ّية.  معّلمات الّلغة العرب
حول  تتمحور  وأنشطة  فّعالّيات  عّدة  إجراء  ّمت  حيث 
جتسيد  إلى  إضافًة  ّية،  األدب والّشاعر  الكاتب  أعمال 
ّية في نتاج أدبّي من عمل الّطّالب.  أعماله وأقواله األدب

فقد تدرّب وعمل طّالب صفوف الّسادس على جتسيد 
يعّلم  «جحا  كتابه  من  مقتبسة  مسرحّيات  وعــرض 
حماره»، وكان عملهم هذا حتت إشراف وتوجيه معّلمة 

ية سيراء زهر. ّية في املدرسة املرّب الّلغة العرب
كما ّمت محاورة الكاتب حّنا أبو حّنا، من قبل طّالب 
ونتاجاته  الّشخصّية  حياته  حول  اخلامسة  الّصفوف 
املــدرســة بتقدمي  ــرة  ــي اخلــتــام قامت مــدي ــة. وف ــّي األدب
االفتتاح،  يوم  الُتقطت  اّلتي  يحوي صوره  ألبوَم صوٍر 
تذكارًا وتقديرًا وتكرًميا له على دوره البّناء والفّعال في

 املدرسة واملجتمع.
اخلاّصة  الفّعالّيات  ضمن  املدرسة  واستضافت  هــذا 
ّية، أيًضا، خالل شهر أّيار املنصرم، نخبة  بالّلغة العرب

من األدباء والكّتاب والفّنانني احمللّيني، من بينهم: 
الّصّف  طــّالب  التقت  اّلتي  أســدي  ميسون  الكاتبة 
القّيمة  األسئلة  عشرات  بتوجيه  الطلبة  فقام  الّثالث. 
من عالم األطفال والّطفولة للكاتبة اّلتي أجابت على 
قّصة  قراءة  تلتها  ورحابة صدر.  وتفاٍن  بحّب  أسئلتهم 

ومناقشتها معهم.
طّالب  مع  عمل  ــذي  اّل عمل  إسكندر  املرّبي  الكاتب 
الّصفوف الرّابعة في ورشة عمل حول الكتابة اإلبداعّية 

عن طريق تقّمص الّشخصّيات. 
دور  األطفال»  «أميرة  دعبول  مارلني  للفّنانة  كان  كما 
في  والّثاني،  األّول  الّصّفني:  طّالب  تفعيل  في  كبير 

سرد قّصة للّطّالب وعرض غنائّي مع الّدمى الكبيرة.
أّما الكاتبة الناشئة ُدنيا خوري (طالبة الّصف العاشر 

كاتبة،  أصغر  تعتبر  الّناصرة)،  «راهبات  مدرسة  في 
حاورت بدورها طّالب الّصفوف اخلامسة والّسادسة حول 
من  مقتطفات  وقرأت  اإلبداعّية؛  الكتابة  في  جتربتها 

إصدارها األّول «همس املالئكة».
لصناديق  الّطّالب  توّجه  املسيرة،  لفّعالّيات  وختاًما 
االقتراع النتخاب أجمل قّصة لهذا العام الّدراسّي، بعد 
ّية  حتضير أوراق الّتصويت، وحتضير الّدعايات االنتخاب
اجلدير  ومن  املمرّات.  في  وتعليقها  املشاركة،  للكتب 
وممتعة.. ممّيزة  بأجواء  متّت  االقتراع  عملّية  أّن  ــره  ذك

«جحا  قّصة  األولى  باملرتبة  فازت  األصوات  فرز  وبعد 
يعّلم حماره»  للكاتب حّنا أبو حّنا،  لتتوّج على عرش 

«راهبات  مدرسة  في  كتاب  أفضل  وتكون  املكتبة، 
ّية لعام 2015. الّناصرة» االبتدائ

هذا وقد ّمت اإلعالن عن أسماء سّتة طّالب فازوا بلقب 
حــّداد،  جويل  قبطي،  نعمان  وهــم:  ــراءة،  ــق ال ملوك 
أوجيني(جونا) شقير، آية خليلي، أسيل عفارة وجوي 
جوليانوس، بعدما قرأوا أكثر من سّتني قّصة، وحضروا 
بلقب  قبطي  نعمان  الّطالب  حظي  وقد  ّية؛  فّعال  18
أّنه  كما  قّصة.   170 أكثر من  قرأ  إذ  امللوك»  «ملك 
ـ 200 طالب ميدالية «فارس القراءة»  ُمنح ما يقارب ال

و»أمير القراءة».
هنيًئا لنا ولذوي هؤالء الّطّالب املجتهدة املُطاِلعة.
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ّية،  العرب بالّلغة  اخلاّصة  الّسنوّية  الفّعالّيات  ضمن 
مثّقف  جيل  بناء  في  ودورهــا  املطالعة  بأهمّية  وإمياًنا 
شعار  حتت  الكتاب»  «مسيرة  مشروع  تــوّج  ومتأّلق، 
للّسنة  تطبيقه  ّمت  واّلــذي  الغد»،  قائد  اليوم،  «قــارئ 
الّناصرة»  «راهبات  مدرسة  في  الّتوالي  على  الّثالثة 

ّية.   االبتدائ
أشهر،  عّدة  مدار  على  استمّر  متكامل  مشروع  فهو 
رافقتها  للمسيرة،  املقرّرة  القصَص  الّطّالب ضمنه  قرأ 
فّعالّيات ونشاطات مختلفة منذ بداية الّسنة الّدراسّية 
خالله  من  ظهرت  واّلتي  احلالي.  الّشهر  نهاية  وحّتى 

مواهب وقدرات وإبداعات الّطّالب.
لقد توّجت هذه املسيرة بتكرمي األديب الّشاعر حّنا أبو 
حّنا، اّلذي شرّف بحضوره يوَمي افتتاح واختتام املسيرة. 
الّلغة  مرّكزة  ومواكبة  إشــراف  حتت  الّتكرمي  هذا  وجاء 
ّية، املعّلمة ميرڤت شقير، اّلتي قامت بتحضير  العرب
برناَمج شامل ومنوّع وذلك بالّتشاور مع مديرة املدرسة 
هيفاء ّجنار؛ وأمينة املكتبة يارا بّحوث اّلتي تابعت هي 
ووزّعت  وشّجعتهم  ّياتهم  وفّعال الّطّالب  أيًضا  بدورها 
وطاقم  مارون؛  إليان  الفنون  ومعّلمة  امليداليات؛  لهم 

ّية.  معّلمات الّلغة العرب
حول  تتمحور  وأنشطة  فّعالّيات  عّدة  إجراء  ّمت  حيث 
جتسيد  إلى  إضافًة  ّية،  األدب والّشاعر  الكاتب  أعمال 
ّية في نتاج أدبّي من عمل الّطّالب.  أعماله وأقواله األدب

فقد تدرّب وعمل طّالب صفوف الّسادس على جتسيد 
يعّلم  «جحا  كتابه  من  مقتبسة  مسرحّيات  وعــرض 
حماره»، وكان عملهم هذا حتت إشراف وتوجيه معّلمة 

ية سيراء زهر. ّية في املدرسة املرّب الّلغة العرب
كما ّمت محاورة الكاتب حّنا أبو حّنا، من قبل طّالب 
ونتاجاته  الّشخصّية  حياته  حول  اخلامسة  الّصفوف 
املــدرســة بتقدمي  ــرة  ــي اخلــتــام قامت مــدي ــة. وف ــّي األدب
االفتتاح،  يوم  الُتقطت  اّلتي  يحوي صوره  ألبوَم صوٍر 
تذكارًا وتقديرًا وتكرًميا له على دوره البّناء والفّعال في

 املدرسة واملجتمع.
اخلاّصة  الفّعالّيات  ضمن  املدرسة  واستضافت  هــذا 
ّية، أيًضا، خالل شهر أّيار املنصرم، نخبة  بالّلغة العرب

من األدباء والكّتاب والفّنانني احمللّيني، من بينهم: 
الّصّف  طــّالب  التقت  اّلتي  أســدي  ميسون  الكاتبة 
القّيمة  األسئلة  عشرات  بتوجيه  الطلبة  فقام  الّثالث. 
من عالم األطفال والّطفولة للكاتبة اّلتي أجابت على 
قّصة  قراءة  تلتها  ورحابة صدر.  وتفاٍن  بحّب  أسئلتهم 

ومناقشتها معهم.
طّالب  مع  عمل  ــذي  اّل عمل  إسكندر  املرّبي  الكاتب 
الّصفوف الرّابعة في ورشة عمل حول الكتابة اإلبداعّية 

عن طريق تقّمص الّشخصّيات. 
دور  األطفال»  «أميرة  دعبول  مارلني  للفّنانة  كان  كما 
في  والّثاني،  األّول  الّصّفني:  طّالب  تفعيل  في  كبير 

سرد قّصة للّطّالب وعرض غنائّي مع الّدمى الكبيرة.
أّما الكاتبة الناشئة ُدنيا خوري (طالبة الّصف العاشر 

الّناصرة»)، تعتبر أصغر كاتبة،  في مدرسة «راهبات 
حاورت بدورها طّالب الّصفوف اخلامسة والّسادسة حول 
من  مقتطفات  وقرأت  اإلبداعّية؛  الكتابة  في  جتربتها 

إصدارها األّول «همس املالئكة».
لصناديق  الّطّالب  توّجه  املسيرة،  لفّعالّيات  وختاًما 
االقتراع النتخاب أجمل قّصة لهذا العام الّدراسّي، بعد 
ّية  حتضير أوراق الّتصويت، وحتضير الّدعايات االنتخاب
اجلدير  ومن  املمرّات.  في  وتعليقها  املشاركة،  للكتب 
وممتعة.. ممّيزة  بأجواء  متّت  االقتراع  عملّية  أّن  ــره  ذك

«جحا  قّصة  األولى  باملرتبة  فازت  األصوات  فرز  وبعد 
يعّلم حماره»  للكاتب حّنا أبو حّنا،  لتتوّج على عرش 

«راهبات  مدرسة  في  كتاب  أفضل  وتكون  املكتبة، 
ّية لعام 2015. الّناصرة» االبتدائ

هذا وقد ّمت اإلعالن عن أسماء سّتة طّالب فازوا بلقب 
حــّداد،  جويل  قبطي،  نعمان  وهــم:  ــراءة،  ــق ال ملوك 
أوجيني(جونا) شقير، آية خليلي، أسيل عفارة وجوي 
جوليانوس، بعدما قرأوا أكثر من سّتني قّصة، وحضروا 
بلقب  قبطي  نعمان  الّطالب  حظي  وقد  ّية؛  فّعال  18
أّنه  كما  قّصة.   170 أكثر من  قرأ  إذ  امللوك»  «ملك 
ـ 200 طالب ميدالية «فارس القراءة»  ُمنح ما يقارب ال

و«أمير القراءة».
هنيًئا لنا ولذوي هؤالء الّطّالب املجتهدة املُطاِلعة.
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«كالليت»  البالد  في  األكبر  الصحية  املجموعة 
ترافق النساء في فترة احلمل من خالل مراكز صحة 
املرأة وتقدم لهن النصائح والتعليمات الطبية الالزمة 

خالل شهر رمضان الفضيل.
قبل وخالل  يستفسرن  احلوامل  النساء  من  العديد 
شهر رمضان عن الصيام وتأثيره على اجلنني، حيث 
املعنية  باملرأة  تتعلق  األسئلة  هذه  على  االجابات 

وحالتها الصحية.
ــكــن تــقــســيــم احلـــوامـــل  ولـــكـــن بــشــكــل عــــام مي
إلى مجموعتني، بالنسبة للقدرة على الصيام:محتوى 

الصفحة
 ¡U??�??M??�«  s???�  W??½u??J??�  v?????�Ë_«  W??Žu??L??−??*«  Æ1
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احلمل  قبل  الــســكــري  مبــرض  مــصــابــات  نــســاء   -
ويتناولن حقن أنسولني، أو نساء مصابات بسكري 
األكل خالل ساعات  نظام معني من  حمل ويتبعن 
النهار. هذه املجموعة متنع من الصيام حتى تضمن 

سالمتها وسالمة املولود. 
- نساء يعانني من ضغط دم مرتفع، ويتناولن أدويه 

بانتظام.
تناول  مع   – القلب  أمــراض  من  يعانني  نساء   -

الدواء.
- نساء يعانني من اآلم الطلق املبكر، حيث تتناول 
احلامل، أحيانا، دواء إليقاف الطلق املبكر، وأيضا 
تنصح بتناول كميه كبيره من السوائل ملنع الوالدة 
املبكرة (خدج)، مع كل التعقيدات الناشئة نتيجة 

الوالدة املبكرة.
- نساء يعانني من تقيؤ شديد، الذي قد يحدث مع 
بداية احلمل، حتى الشهر الرابع. هذه املجموعة من 
احلوامل قد تفقد كمية كبيرة من السوائل، وتصل 

إلى حاله جفاف.
 rOKÝ  q??L??(«  YOŠ  ∫W??O??½U??¦??�«  WŽuL−*«  Æ2

∫…U�UF� q�U(«Ë
من املمكن الصوم، وذلك بإتباع نظام غدائي سليم 
إلى  باإلضافة  لتر)   2-3) الشرب  من  واإلكثار 

السحور.  وخالل  اإلفطار  بعد  وجبات  عدة  تناول 
وباختصار فمن خالل ذلك ميكن جعل الليل نهاًرا 

والنهار ليال.
باألساس  اليوم  في  محدودة  لساعات  الصيام    
الفيتامينات  مخزون  تفريغ  إلى  يصل  أن  ميكن  ال 
واحلديد واحلوامض االمينية والدهنية، يترتب على 
األصــل من سوء  املــرأة من  تعاني  أن  األمــر  هــذا 
التغذية وفي هذه احلالة من املمكن أن يتأثر اجلنني 
ويصل الى حاله من اجلفاف، الذي بدوره يؤدي إلى 
أنه يوجد جنني (خديج)  والدة مبكرة، وهذا يعني 
ومن املمكن أن يعاني من كثير من الصعوبات أو 

التشوهات العصبية أو حتى وفاته.
بالصوم  احلامل معنية  املرأة  إذا كانت  بشكل عام 
بشكل  حالتها  ومتابعة  طبيبها  استشارة  عليها 
الى أي  مستمر حتى ال تعرض نفسها أو جنينها 

مكروه.
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اّلذي ُولد في حيفا  العائد توفيق فّياض  الكاتب  إّنه 
عام 1939 لعائلة من بلدة املقيبلة في مرج ابن عامر، 
واّلذي ُأبعد قسًرا عن أرض الوطن ملّدة 41 سنة قضاها 

في الّسجون وفي بالد االغتراب.  
(دحلة)  حّمود  وسهاد  دحلة  محّمد  احملامّيان  وكان 
قد شرعا في الّنضال القانونّي من أجل إعادة فّياض 
منذ ما يزيد عن 15 عاًما. وبعد مراسالت ومداوالت 
على مدى سنني طويلة مع وزارة الّداخلّية اإلسرائيلّية 
ومع قسم االلتماسات في احملكمة الُعليا اإلسرائيلّية 
التماس  سبق  تقدمي  أعقاب  وفي  العاّمة،  والّنيابة 
بهذا الّشأن، جنحا باحلصول على موافقة لعودة فّياض 

إلى أرض الوطن.
وكان احملامي دحلة قد توّجه إلى عّمان، يوم األربعاء 
القادم من تونس، حيث يقيم  للقاء فّياض  املاضي، 
منذ أكثر من 30 عاًما، وذلك من أجل إمتام املعامالت 
املتعّلقة بعودته لدى الّسفارة اإلسرائيلّية في عّمان. 
تتيح  ومتّكن دحلة من استصدار وثيقة سفر مؤّقتة، 
لفّياض العودة إلى البالد، على أن يحصل على جواز 
سفر ومواطنة كاملة عند وصوله. وعاد فّياض فعًال 
اّلذي  دحلة  احملامي  يرافقه  حسني،  امللك  جسر  عبر 
عمل على تسهيل إجراءات عودته ودخوله إلى البالد.

وكان فّياض قد انتقل بعد الّنكبة إلى قرية املقيبلة 
قضاء جنني، مسقط رأس والده والعائلة، ولكّنه عمل 
في قسم اجلمارك في ميناء حيفا وهناك جّنده املرحوم 
عبد الّرحيم قرمان ملجموعة اّتهمت بالتجّسس لصالح 
سورية. واعتقل عام 1970 مع أفراد الّشبكة وكان 
على رأسها املرحوم قرمان، وأطلق سراحه عام 1974 
ضمن عملّية تبادل أسرى مع مصر وُنفي إلى القاهرة 

ثّم انتقل إلى دمشق وبيروت ومنها إلى توُنس.
من مؤلّفاته: «املشّوهون» - رواية، «الّشارع األصفر» 
- قصص، «وادي احلوارث» - رواية، «بيت اجلنون» 
األصفر»  «الّشارع  سلسلة  صدرت  مسرحّية. وقد   -
للمّرة الّرابعة عام 2004، وهي كما يقول عنها توفيق: 
هذه القصص القصيرة حتوي املأساة الفلسطينّية بكاّفة 
أبعادها، وتعّبر عن ارتباط اإلنسان الفلسطينّي بأرضه 

واحتضانه لها رغم ما تتجّرعه من علقم وما تتكّبده 
من معاناة.

بتبادل  الّسجن وتسليمه ملصر  بعد إطالق سراحه من 
األسرى بعد حرب عام 1973 قال عن تلك الّتجربة: 
عملّية  1974 ضمن  سنة  فلسطني  من وطني  خرجت 
كان  الّسجن، وقــد  في  ــذاك  آن األســرى وكنت  تبادل 
فحسب،  خروج  مجّرد  ـًا، وليس  قسرّي إبعاًدا  خروجي 
حيث  الّسجن،  داخــل  أزال  ما  ذلك وأنــا  عرفت  وقد 
اكتشفت بعد اقتيادي من سجن (شّطة) في منتصف 
الّليل مقّيًدا، ومعصوب العينني، ليقطعوا بي الّصحراء 

باّجتاه مصر لتسليمي للجيش املصرّي، ولكن رفضي 
كان دون جدوى، وحني استّل الّضابط املصرّي سّكينه 
وراح يقطع قيدي البالستيكّي املنغرس في معصمي، 
غصصت بالّدمع، وتيّبس لساني، ففقدت القدرة على 
الكالم، وكانت حلظة من أصعب حلظات حياتي. فقد 
صار  ــه  وأّن وطني،  عن  بعيًدا  أصبحت  أّنني  عرفت 

ورائي، وأّن هذه الّلحظة هي الّلحظة اّلتي ستغّير تاريخ 
حياتي ومجراه، أيًضا.

qLł√ ÂuO�« UNÒMJ�Ë WKOLł UHOŠ ∫Í—uš
ودعت مؤّسسة محمود درويش لإلبداع في كفر ياسيف 
إلى أمسّية تكرميّية على شرف الكاتب فّياض أقيمت 
عصام  الكاتب  فيها  حتــّدث  «املــيــدان»،  مسرح  في 
اّلذي  ــش)،  دروي محمود  مؤّسسة  عام  (مدير  خوري 

قال:
«حيفا جميلة ولكّنها اليوم أجمل، أعلم أّنك اشتقت 

الّناعسة والّناعمة وامللتهبة على شواطئ  املدينة  لهذه 
البحر األبيض املتوّسط، اّلتي احتضنت شبابنا األّول، 
ولكّنك يجب أن تعلم، أّنها هي أيًضا اشتاقت إليك 
سرت  اّلتي  الّشوارع  تركتها،  اّلتي  البيوت  كثيًرا، 
فيها،  األصــدقــاء  مع  جلست  اّلتي  املقاهي  فوقها، 

والبحر اّلذي حّملته أسرارك. لكن حيفا اليوم ستكون 
مرحًة أكثر لو كان معنا في حفل استقبالك هذا املساء 
سميح القاسم ومحمود درويش، الّلذان أحببتهما كثيًرا 
وأحّباك كثيًرا، بل ألّنه من حّقهما علينا أن نخبرهما 
بعودتك لكي نشاركهما سعادتنا بهذا االحتفال الّرائع.

تقيم  بــأن  وتفخر  تعتز  درويــش  محمود  مؤّسسة  إّن 
جماهير  مع  عنها  أعلنت  اّلتي  الّلقاءات  هــذه  لك 
شعبك، ومحّبيك ومحّبي أدبك. نحن نفعل هذا ألّننا 
وإنسانّيتك  وبأدبك  بك  وعميقة  كاملة  معرفة  على 
لوطنك  لآلخرين، واألهم  أخالقك، وحّبك  بعطاءاتك، 

وشعبك».

dÒ³F�Ë oOLŽ ÒwM¼– Òh½ ∫U Ò¹— uÐ√
وبعد كلمات الّترحيب عرض املمّثل خالد أبو علي من 
مسرح «اجلّوال» في سخنني مسرحّية «بيت اجلنون» 
ذهنّية،  مــونــودرامــا  وهــي  فــّيــاض،  توفيق  للكاتب 
قال  املسرح)، واّلــذي  (مدير  أبو ريا  عادل  أخرجها 
في حديث معنا: «ما أن تسّلمت نّص املسرحّية «بيت 
ذهنّي  نّص  ألّنه  بالّنص  جًدا  ُأعجبت  حّتى  اجلنون» 
حوالي  قبل  كتب  الّنص  أّن  عميق ومعّبر، وفوجئت 
وكأّن  املسرحّية  على  تعمل  نفسك  وترى  سنة.   50
الّرموز  ألّن  ـًا،  نبّي كان  اليوم، وكأّنه  جتري  األحداث 

اّلتي تتضّمنها املسرحّية عميقة جًدا». 

ÍbŽuÐ XO�Ë bI� ∫WKŠœ
حقوق  قضايا  اختصاصّي  دحلة  محّمد  احملامي  أّما 
اإلنسان، واّلذي رافق قضّية عودة الكاتب فّياض إلى 
إعادة  من  متّكنا وتوّفقنا  الله  «بحمد  فقال:  الوطن، 
حوالي 15 فلسطينّي من فلسطينّيي 48 حّتى اآلن 
 ،48 أراضي  داخل  قراهم ومدنهم  إلى  ديارهم،  إلى 
ابتداًء  من عّكا واملقيبلة وكفر قرع وسخنني وغيرها، 
املجلس  في  عضًوا  كان  اّلــذي  شّقور  عماد  األخ  من 
عرفات،  الّرئيس  ومستشار  الفلسطينّي  الوطنّي 
سنني. واآلن  مدى  على  بالّثورة  التحقوا  ّممن  وآخرين 

وّفقنا بإعادة الكاتب واألديب األستاذ توفيق 
ضّد  خضناه  ـًا،  قانونّي الّنضال  كان  فّياض. 

¨÷UÒO� oO�uð bzUF�« ÒwMOD�KH�« VðUJ�«
∫åUHOŠò WHO×B�  —«uŠ w�

UHO�
w�«b�Ë w�
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احلكومة اإلسرائيلّية، وباألساس ضّد وزارة 
العدل والّنيابة  ووزارة  اإلسرائيلّية  الّداخلّية 
العاّمة، وفي كثير من احلاالت، الفلسطينّيون 
اّلذين خرجوا والتحقوا بالّثورة الفلسطينّية، كان هناك 
رفض من اجلهات اإلسرائيلّية إلعادتهم إلى البالد، 
اّلتي كانت معهم، وفقدوا  الُهوّية  فقدوا  أّنهم  خاّصة 
جواز الّسفر اّلذي كانوا يحملونه. وكانوا في كثير من 
الوطن  إلى  عودتهم  حال  في  بأّنهم  يلّوحون  احلاالت 
مبحاكمتهم  أو  مبالحقتهم،  والّشرطة  الّنيابة  ستقوم 
على مخالفات أو ُشبهات حتوم حول نشاطهم خارج 
أثناء وجودهم  بها  ُأدينوا  مخالفات  على  أو  البالد، 
في البالد. بالّنسبة لألستاذ توفيق، فقد ّمت حتريره في 
بعد صفقة مع مصر وحصل على  املاضي من األسر 
عفو من رئيس الّدولة في العام 1974. وبالّتالي لم 
الّناحية القانونّية، أو  يكن أّي سبب مينع عودته من 
أن يتّم محاكمته من جديد في حال عودته واحلمد لله 
أّنه عاد إلى املقيبلة وإلى حيفا وإلى وطنه وبني ناسه.  
أن  مّني  قد طلب  الكبير كان  الكاتب  إّن  وأضــاف: 
أعيده للوطن، (فوق الّتراب أو حتته)، وقال لي: إّن 
هذه وصّيتي لك، وقد أقسمت أن أبذل قصارى جهدي 
هواَءه ويتمّتع  الوطن ويتنّفس  تراب  فوق  يعود  لكي 
مبناظره اخلّالبة. وال يضاهي شعوري اليوم أّي شعور، 

بأّنني قد وفيت بوعدي.

°rK�²�½ s�Ë rK�²�½ r� ∫÷UÒO�
فّياض  توفيق  الكاتب  حتّدث  املسرحّية  عرض  وبعد 

احملتفى به، وقال:
عدت  لكّنني  نسوني،  أّنهم  ما  حلظة  في  «ظننت 
يسرعَن  احملّجبات  حّتى  والّنساء  األطفال  أّن  ألرى 
كيف  أدري  ال  علّي،  كثيًرا  هذا  كان  يقّبلنني.  كي 
أحّبكم،  أتكّلم.  وأنــا  نفسي  أمسك  أن  استطعت 
قلته  حقيقة، وما  حيفا  يا  أحببتك  أحّبكم.  أحّبكم، 
نستيك  ما  وإذا  مييني،  تنساني  نسيتك  إذا  يوًما، 

بعيدة  اآلن  كنت  إن  مقّيدة  يا  الفرح، وأنت  ينساني 
قومه،  في  لنبّي  كرامة  ال  يوًما  العرب  قالت  أقول: 

فقلت في مقيبلة ال كرامة لقوم ال نبًيا فيه». 
على  البكاء  عن  فّياض نفسه  األديــب  يتمالك  ولم 
فقال:  األهل،  من  لقيه  اّلذي  احلّب  شّدة  من  املسرح 
أعطوني  اّلذين  لألساتذة  شكًرا  جميًعا،  «أشكركم 
هو  احلــّب  هذا  أّن  أعــرف  أكن  لم  أستحّق.  ّمما  أكثر 
حّنا  أستاذي  أّن  أعرف  أكن  لم  أّي شيء،  من  أكبر 
الّرجال  أحد  هنا، وهو  جالًسا  يوًما  سيكون  حّنا  أبو 
عندما  األّيــام،  من  يوًما  جتريحي  في  شاركوا  اّلذين 
العمر،  هذا  في  ولكّنه  صغيًرا.  ـًا  غّض كاتًبا  كنت 
مقبول  إّنه ظلمني،  ليقول  عاد  عاًما،  وبعد خمسني 
ــيــدان»،  اعــتــذارك أســتــاذ حــّنــا. شــكــًرا ملسرح «امل
وملؤّسسة «درويــش» ومسرح «اجلــّوال»، شكًرا لكّل 
األحّبة اّلذين أتوا هنا ليستقبلوني بعد غربة طويلة، 
41 عاًما لكّنها كانت 41 ثانية في حضوركم، شكًرا 
يا فتحي فوراني صديقي القدمي، شكًرا لصديقي عبد 
عابدي اّلذي من حّبي له ذهبت لزيارته، فرأيت الباب 
وكأّنه  أتكّلم وأحتّدث  وبدأت  إليه  مفتوًحا، ودخلت 
يجلس إلى جانبي، وإذا أنا في بيت آخر، كنت حينها 
املسرحّية «بيت اجلنون»، فاجلنون مرض  أكتب تلك 
لم  حيفا  عاًما، ولكن  حديث.41  قدمي  قدمي وجنون 
تغب، لقد حملتها أينما ذهبت، ُسئل محمود درويش 
عّني، فقال: «هذا الفّالح جاب العالم، ولم يخرج من 
املقيبلة». وأنا لم أخرج من حيفا، وكثيرون يعرفون 

كم تغّزلت بنساء حيفا، وكأّنني أتغّزل بحيفا». 

وتابع: «لنعد قليًال لألدب اّلذي صنعه أولئك الرّواد 
من الفلسطينّيني، لم نكن نعرف حقيقة أّنه في يوم 
نعرف  نكن  لم  اخلشبة،  هذه  على  سنقف  األّيــام  من 
مع  سكنت  يــوم، وعندما  ذات  لنا،  قرأ  العالم  بــأّن 
محمود درويش جاء يلّوح بجريدة ويقول: «أنظر إّنهم 
ـًا إلبراهيم أبو ناب،  ـًا نقدّي يعرفوننا»، كان يحمل نّص

اّلذي كتب نقًدا لقصيدة عاشق من فلسطني. لم نعلم 
العالم كّله اآلن  بنا وكتب عّنا، ولكن  أّن أحًدا سمع 
مّثلنا هذه األرض، وهذا  سمع عّنا وكتب عّنا، ألّننا 
أبًدا ولن نستسلم، ألّنه  لم نستسلم  املقّدس،  الّتراب 

ترابنا، وألّنه أرضنا مهما غبنا ومهما ابتعدنا».

واختتم: «باملناسبة أشكر معيدي لهذه األرض، شكًرا 
لك احملامي محّمد دحلة واحملامية سهاد دحلة، في 
حلظة وجٍد على اجلسر قلت له: يا أبا العائدين، ألّنه 
قاتل 15 عاًما لكي يعيدني وأعادني، ويبدو أّنه قد 
تأّثر برسالتي األخيرة له، حيث كتبت له وصّيتي: إن 
لم تستطع أن تعيدني فوق األرض أعدني حتت الّتراب 
يا  أعدتك  لقد  لي:  قال  اجلسر  األرض. وعلى  حتت 
توفيق فوق األرض وفي حيفا. لقد عدت لكي أراكم 

جميًعا، وقد أعطيتموني هذا احلّب الكبير الكبير».

الّتالية  الّسريعة  الكاتب فّياض احملادثة  وأجرينا مع 
في خضّم مصافحة األصدقاء ومعانقة احملّبني:

 l� s??Þu??�« v??�≈ b??zU??F??�«Ë ¨UHOŠ v??�≈ b??zU??F??�« ≠
ÆÆW�ö��« vKŽ tK� bL(« ¨s¹bzUF�«

الله يسلمك يا رب.

øÂuO�« „—uFý sŽ ‰uIð «–U� ≠
شعوري .. ال أستطيع أن أخبرك بالّضبط ألّني لم أكن 

أتوّقع هذا احلّب، فقد غلبني هذا احلّب. 

.Æ‚U�Òd�«Ë 5Ò³;UÐ wI²Kð X½√Ë ≠
أنا سعيد، ماذا أقول أكثر، وما من كلمة تعّبر عن 
مدى سعادتي. وأقول ال يزال في الّدنيا خير. إذا كنت 
بعد واحد وأربعني عاًما أغيب وأالقي هذا احلّب، إّنه 
ال يزال موجوّدا. ومهما غاب اآلخرون ومهما تعّرضوا 

للّنفي وطال منفاهم فإّنهم ال بّد عائدون.  

 ¨pO�≈ W
U²A� UHOŠ qÐ UHOŠ sC²% ô X½√ ≠
 «–UL�  ¨« Îd???Š  UNO�≈   b???ŽË  « Îd??O??Ý√  UNM�  X??łd??š

øÂuO�« UHOŠ WM¹b* ‰uIð
أّوًال أنا لم أغادر حيفا، حيفا في وجداني.

ø«Îd�
  d Ò−¼ ≠

لم أغادرها قط. حيثما ذهبت ذَهَبت معي. أنا ولدت 
في حيفا، وأنا ابن مقيبلة وهي مسقط رأس والدي، 
حقيقة لم أطلع من املقيبلة، وال غادرت حيفا. وهذا 
واألربعني  الــواحــدة  الغياب  سنوات  من  جعل  احلــّب 

كواحدة وأربعني ثانية في حضور احملّبني.

 ÆÆp²IO�— ¨X
u�« WKOÞ pÐ WD³ðd� X½U� UHOŠ ≠
أبًدا، اآلن منذ أن دخلت قلت لهم هذا احملل الفالنّي، 

وهذا املكان الفالنّي، وكأنّي غادرت أمس فقط! 

 UNO�≈  Ó b?? ÔŽ  ¨pM¼– w� dÒOG²ð  r�  UHOŠ r�UF� ≠
ÆÆX½U� UL�

املباني  أّما حيفا األخرى ذات  تتغّير،  لم  أنا  حيفاَي 
الّضخمة والعالية فهذه ليست لي. 

øUN� ‰uIð «–U� ÂuO�« UHOŠ W³ÞU�  œ—√ «–≈Ë ≠
أّني  تعرف  أحّبك؟ وهي  أّني  سوى  القول  ميكن  ماذا 
على  حّتى  شــيء،  كــّل  على  متمّردة  حيفا  أحّبها. 
الّتاريخ. ال تخضع ألّي شيء، هي مهرة جامحة. ماذا 

أقول عن هذا احلّب، أي كالم يصغر أمام هذا احلّب.

 pK¼√ bB
√ ôË ¨5ÒOMOD�KH�« q¼_« ‰U³I²Ý« ≠
 Æp??K??¼√  r??¼  ÒwMOD�KH�«  V??F?? ÒA??�«  q??�  q??Ð  ¨j??I??�

 ÆpÐ rNðËUHŠ ¨p� rN�U³I²Ý«
فلسطني،  كّل  مقيبلة، وهؤالء  أهل  اآلن  حّتى  رأيت 
ومن  والّنساء،  والّشيوخ  والّرجال  األطفال  خرج  فقد 
يعرفني ومن ال يعرفني، استقبلت استقباًال ال يوصف.

øUM¼ vI³²ÝË ≠
جئت ألبقى!

ـًا  وفي سياق مّتصل، أقام أهالي املقيبلة حفًال تكرميّي
البنهم األديب العائد بحضور حشد من اجلمهور من 
مؤّسسة «محمود  كما دعت  العربّي،  املجتمع  أنحاء 
درويش» إلى عرض خاّص لـ«بيت اجلنون» في سخنني 
ضمن أمسّية تكرمي للكاتب فّياض. وال يزال يستقبل 

املهّنئني بعودته إلى أرض الوطن في بلدته املقيبلة. 
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24.6.15 أو نفاد المخزون (اKسبق من بينهم)، خاضع لشروط الحملة، شبكة مركاز همازون تحفظ  @ساري المفعول حتى 

مبروك للفائزين معنا بليرات ذهب في حملة عيلتك ذهب

مركاز همازون يتمنى لكم        
   صوم_ مقبوًال وإفطار` شهي_
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990 119010 190

محدود لوحدتين عند 
الشراء بـ  150 ₪ وما فوق

محدود لـ 3 وحدات عند  
الشراء بـ  150 ₪ وما فوق

محدود لوحدتين عند  
الشراء بـ  150 ₪ وما فوق

محدود لـ 4 وحدات عند 
الشراء بـ  150 ₪ وما فوق

محدود لوحدتين عند 
الشراء بـ  250 ₪ وما فوق

محدود لوحدتين عند 
الشراء بـ  250 ₪ وما فوق

محدود لوحدة واحدة عند 
الشراء بـ  150 ₪ وما فوق

10 منتجات بأسعار جنونية
كل أسبوع!

لبنة «طمرة»
500 غم

معكرونة «أوسم»
 400 غم

بوظة «شتراوس»
2 كغم

أرز ياسمين « أنطوان 
الشقحة» 5 كغم

مسحوق غسيل 
«كولون» 8 كغم

زيت ذرة « أنطوان 
الشقحة» 2.8 لتر

سكر «سوچات»
 1 كغم

عصير «بري نيف»
2 لتر

قالية «ويلبرغ»

محدود لـ 3 وحدات عند 
الشراء بـ  150 ₪ وما فوق

 الشروة اذكى وارخص في الشمال
فرع نتسيرت عيليت | م.ص. ”ج“ هعاڤودا 1 | هاتف: 9700-906-04 | جدونا في 

لنفسها الحق بتغيير و/أو إنهاء و/أو تحديد الحمالت في أي وقت. ال يوجد بيع بالجملة. الخطأ وارد.
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محدود لوحدتين عند 
الشراء بـ  150 ₪ وما فوق

حالوة «الهالل» ڤانيل 
/ شوكو ڤانيل 700 غم
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åUHO�ò q�«d*
افتتح احملامي زكي كمال (رئيس الكلّية األكادميّية 
اّلذي  اخلــاّص  املعرِض  حيفا)،  في  للّتربية  ّية  العرب
ّية من قبل طّالب  أقيم في الكلّية األكادميّية العرب
الّسنة الّثانية والّثالثة، لعرض خالصة نتاج عملهم، 
للّطّالب،  ّية  الّنهائ والوظائف  األكادميّية  وللمشاريع 
مراحل  ضمن  وتقدميها  إعدادها  على  عملوا  واّلتي 
بها في  قاموا  اّلتي  الّتمرينات  بعد  العملّية  اخلبرة 

املدارس خالل مراحل تعليمهم. 
ومدير  الكلية)،  ــس  ــي (رئ كــمــال  ــي  احملــام ـــّول  وجت
وتوّقف  املعرِض،  محّطات  بني  ومحاضريها  الكلّية 
عند احملّطات لسماع الّشرح املطّول من قبل الّطّالب 
اّلتي  وحملاورتهم وتوجيه األسئلة لهم حول املواضيع 

ّمت عرضها.
قائًال:  االفتتاحّية،  كلمته  كمال  احملامي  استهّل 
الفكر  متنحكم  أن  ــريــد  ت مؤّسسة  ــي  ه «الكلّية 
سفراء  لتكونوا  العلمّية  التقنّية  والوسائل  النّير 
وتربوّية  علمّية  ورسالة  تخّصصات  وأصحاب  علم 
اإلنسان  ُنعطي  الكلّية  هذه  في  وأّننا  وأكادميّية، 
باألصول».  العلم  ينهل  أن  الّدولة  هذه  في  العربّي 
األصول  عن  نتحّدث  «عندما  قائًال:  حديثه  وتابع 
نهدف بأن نضع لكم كإدارة - ليس فقط طاقم من 
الّتحتّية  والُبنية  الّتقنّيات  وأفضل  املدرّسني  أفضل 
ّية لتشعروا بأّن هذه املؤّسسة  - بل نعطيكم اإلمكان
الفرصة  نعطيكم  أن  ــريــد  ون نخدمكم  ــنــا  وأّن لكم 

لتكونوا قيادة تربوّية». 
املبنّي  الّتربية  موضوع  ــى  إل كلمته  خــالل  وتطرّق 
القائم،  اخلــالف  ــم  رغ وتفّهمه،  ــر  اآلخ ــرام  احــت على 

الّتربوّية  «القيادة  فقال:  الّنظر  وجهات  في  أحياًنا، 
معناها التمّتع بفكر ناضج وبرسالة سامية وتربوّية، 
األجيال  لتربية  تعودون  للّتربية، عندما  رُسل  وأنتم 
على  الّتربية  االعتبار  بعني  األخذ  عليكم  القادمة 
ّية  اإلنسان وعلى  احملّبة  وعلى  اإلنسانّي  العمق 
وعلى اعتبار الّشخص اآلخر، حّتى وإن كان مختلًفا 
معكم وعنكم، وعليكم سماع اآلخر والّتفكير بقيمه 
واالعتراف بحقوقه واألخذ بعني االعتبار مواقفه، وأن 
يكون بينكم الوّد وليس فقط كطّالب وطالبات، وإّمنا 
ا  شعًب يكون  أن  يريد  شعب  إلى  انتمائكم  لسبب 

ا يتفاعل مع ما يجري حوله ويجري بداخله».   ـً حّي
العلم،  طلب  في  واالستمرار  املتابعة  على  وحّثهم 
ألّن  بالّتخريج،  االكتفاء  علينا  «ليس  قائًال:  وأشار 
َمن يعتقد أّنه قد يكفي احلصول على الّشهادة فهو 
ا  ـً ّي وإنسان ا  ـً وفكرّي ا  ـً ّي عقل ضعيف  إنسان  مبثابة 
إلى  املهد  من  العلم  طلب  عليكم  ا،  ـً واجتماعّي
هي  الّتمرين  فترة  فــإّن  جتتهدوا،  أن  يجب  الّلحد، 
املّد  يعطيكم  الّتمرين  مع  فالعلم  جًدا،  هاّمة  فترة 
احلقيقّي، فهذا املعرِض هو ليس نتاج فكرّي، علمّي 
وأدبّي، وإّمنا نتاج شخصّي لكّل واحد وواحدة منكم».   
الكلّية)  (مدير  علّيان  سلمان  البروِفسور  وأثنى 

القّيمني اّلذين أشرفوا وعملوا على إجناح هذا
 املعرِض اخلاّص.

وأشارت د. ألكسندرا سعد، املُشرفة على هذا املشروع 
الّثانية  الّسنة  طــّالب  عمل  نتاج  هو  املعرِض  ــأّن  ب
بها  قاموا  اّلتي  الّتمرينات  خالصة  وهو  والّثالثة، 
وشكرت  امل ختلفة،  ــدارس  امل في  مترينهم  فترة  خالل 

جميع احملاضرين والّطّالب على إجناح هذا املعرِض.
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 – «بلدنا»  العرب  الّشباب  جمعّية  اختتمت 
 - الّشابة  القيادة  ملشروع  ـ15  ال دورتها  حيفا، 
شبيبة «بلدنا»، في ِمهرجان حضره نحو 120 
اّلتي  البالد  مناطق  مختلف  من  وشاّبة  شاًبا 
في  األخير  اجلُمعة  يوم  وذلك  املشروع،  شملها 

قاعة دار الّثقافة - شفاعمرو.
افتتح اِملهرجان بكلمة ملرّكزة املشروع، نداء نّصار، 
ّية  أثنت من خاللها على دور املجموعات الّشباب
خالل الّسنة، وعلى ضرورة أن تكون هذه احملّطة 
نقطة انطالق لعمل املجموعات الحًقا في قراهم 
ومدنهم من خالل أخذ دور قيادّي ومؤّثر وُمحرّك. 
كما شّددت أّن الّدور القيادّي ال ينحصر في فترة 
أبعد  هو  ملا  ميتّد  بل  مشروع،  إطار  وفي  زمنّية 
الّتجربة  تطبيق  خالل  من  كان  سوى  ذلك  من 
اتها املُكتسَبة في احلياة الفردّية  ّي مبضامينها وآل
العمل  أو  القريب،  الضّيق  واحلّيز  والعائلّية 
باملجمل،  الِفَلسطينّي  املجتمع  على  للّتأثير 
املجموعة  أعضاء  بها  يقوم  مبادرات  خالل  من 
احلياة  مجريات  مع  الّتفاعل  أو  موّجه،  بشكل 
الّسياسّية واالجتماعّية في املجتمع. حلق ذلك 
كلمة لعضو الهيئة اإلدارّية في جمعّية «بلدنا»، 
تشّكل  أن  أهمّية  على  شّدد  اّلذي  زريق،  أمير 
الحقة،  مبادرات  ألّية  للّشباب  ُعنواًنا  اجلمعّية 
وعلى جهوزّية اجلمعّية ورغبتها في أن يلتحق 
الّشباب املشارك باملشروع في مشاريع اجلمعّية - 
متطوّعيها،  طاقمها وإدارتها في مراحل عمرهم 

املقبلة. 
لنشاطات  ملّخص  فيديو  املهرجان عرض  تخّلل 
الّشعبّي  اإلجناز  ملشاريع  استعراض  تاله  العام، 

املختلفة  املــجــمــوعــات  عليها  عملت  ــي  ــت اّل
مناهضة  ومشروع  الّشابة  القيادة  مشروع  ضمن 
 16 قّدمتها  األخير،  الّشهر  خالل  الّنساء،  قتل 
عّكا،  حيفا،  من:  كّل  من  مشاركة،  مجموعة 
يافا، الّناصرة، عيلبون، أم الفحم، كفر قرع، بئر 

املكسور، الّلقية، رهط، زمير، عرعرة، الّشبلي.
على  عمل  مختلفة  قضايا  املشاريع  تناولت 
الّشباب  مــن  املجموعات  أعــضــاء  اختيارها 
بينها:  من  القرى،  احتياجات  ــراءة  ق خالل  من 
الّنكبة،  ذكرى  إحياء  ّية،  املدن اخلدمة  مناهضة 
مناهضة الّطائفّية، كيفّية إدارة الوقت واستثمار 
تشجيع  الّشباب،  شريحة  لــدى  الفراغ  ــات  أوق
القراءة واملطالعة لدى شريحة الّشباب، الّتعريف 
الُهوّية  الّنكبة،  الِفَلسطينّية قبل  القرى  بتاريخ 
الّلغة  أهمّية  االجتماعّي،  الّنوع  ومرّكباتها، 
مناهضة  ّية،  العرب بالُهوّية  وعالقتها  ّية  العرب
ـــرأة، امل ضــّد  العنف  مناهضة  ــاء،  ــس ــّن ال قتل 

وقضايا أخرى.
ــي مــن ضمن  ــّي يــأت ـــاز الــّشــعــب ــر أّن اإلجن ــذك ُي
مجموعة من املشاريع اّلتي تقوم باعتماد كامل 
يشّخصون  حيث  املــشــاركــني،  الّشبيبة  على 
ّي، فيبادرون  مشكالت يواجهها مجتمعهم احملّل
ثّم  ــن  وم والّتخطيط،  بالّتفكير  حّلها  ــى  إل
ينّفذونها ويقّيمونها أيًضا، ّمما ينّمي لديهم روح 
جيل  في  املجتمعّي  والّتغيير  والقيادة  التطوّع 
مبّكر. وقد شارك في نشاطات االجناز الّشعبي 
للمجموعات، نحو 800 مشارك/ة في البلدات 
املختلفة املشاركة باملشروع، ذلك إضافة إلى نحو 
امتّد  ــذي  اّل باملشروع  مشاركني  شاًبا/بة   180
عملهم من خالل لقاءات تثقيفّية أسبوعّية ملّدة 

عام كامل.
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الّشخصّيات  من  محيسن  أحمد  الّدكتور  يعتبر 
البرلينّي  املعروفة في املجتمع  الّسياسّية واالجتماعّية 
العربّي بشكل عاّم، والفلسطينّي بشكل خاّص. وقد ّمت 
انتخاب الّدكتور محيسن رئيًسا للجالية الفلسطينّية 
في برلني، لسبب نشاطه الكبير للقضّية الفلسطينّية 
في املجتمع األملانّي، وعالقاته الوطيدة مع شخصّيات 
ّمت  ولذلك  الفلسطينّي.  احلّق  تدعم  أملانّية  سياسّية 
اختيار الّدكتور محيسن نائًبا لرئيس اّحتاد اجلاليات 
بشكل  نشاطاته  برزت  أوروّبا. وقد  في  الفلسطينّية 
ملحوظ في املؤمترات األخيرة، واّلتي جرت في أوروّبا 

حول حّق العودة، اّلذي هو مطلب كّل فلسطينّي. 
موفد صحيفة «حيفا» وموقع «حيفا ِنت» إلى أوروّبا، 
احلوار  معه  برلني وأجرى  في  محيسن  الّدكتور  التقى 

الّتالي:

 wÒOMOD�K�  d9R�  sŽ  ÎW;  UMODFð  q¼  ≠
U؟ ÒÐË—Ë√

العاصمة  في  انعقد  األّول  أوروّبا  فلسطينّيي  مؤمتر 
البريطانّية لندن عام 2003، وتتابعت بعده املؤمترات 
وأملانيا  الّنمسا  مثل  األوروبّية،  الّدول  من  عدد  في 
أكبر  ويعتبر  وهولندا،  والّسويد  والدامنارك  وإيطاليا 
القاّرة  مستوى  على  الّشتات  لفلسطينّيي  تظاهرة 
فلسطينّيي  من  اآلالف  ويحضره  والعالم،  األوروبّية 
العاصمة  في  عشر  الّثالث  املؤمتر  انعقد  أوروّبا. وقد 
األملانّية برلني بالّتعاون مع مرَكز «العودة» الفلسطينّي 
مع  وبالّتعاون  أملانيا،  في  الفلسطينّي  والتجّمع 
هناك وعموم  العاملة  الفلسطينّية والعربّية  املؤّسسات 

أوروّبا.

 s�  ÁdOž  sŽ  5�dÐ  d9R�  tÐ  eÒO9  ÍcÒ�«  U�  ≠
øUÒÐË—Ë√ wÒOMOD�K�  «d9R�

بداية أستطيع القول إّن مؤمتر فلسطينّيي أوروّبا اّلذي 
انعقد مؤّخًرا في برلني للمّرة الّرابعة، كان متمّيًزا، إن 
كان ذلك من ناحية الّتحضير أو الّضيوف أو من ناحية 
الّلجان، اّلتي كانت نشطة بشكل ال مثيل له إلجناح 
بعدد  أيًضا  متمّيًزا  وكان  الفلسطينّي،  العرس  هذا 
املؤمتر  إّن  قالت  األملانّية  الّشرطة  الّضيوف، وتقديرات 
ّمت  املؤمتر  15 ألف شخص. هذا  أكثر من  فيه  شارك 
الهجوم عليه من الّصحافة األملانّية املوّجهة من اللّوبي 
الّصهيونّي في أملانيا، ولم يتعّرض أي مؤمتر لألقلّيات 
في أملانيا للهجوم بهذا الّشكل اّلذي تعّرض له مؤمتر 

فلسطينّيي أوروّبا الّثالت عشر في برلني.

ød9R*« w� „—Uý ÍcÒ�« s Ó� ≠
27 دولة عربّية وأجنبّية، ولألسف  املؤمتر  شاركت في 
أبًدا  حتضر  لم  الّسفيرة  ألّن  فلسطني،  دولة  باستثناء 
رغم أّنها أّكدت حضورها للمشاركة. من املدعّوين كان 
وزير العدل املغربّي وألقى كلمة وكان هناك عضو من 
برملانات  من  وأعضاء  البريطانّيني  الّلوردات  مجلس 
أخرى، إضافة إلى سياسّيني آخرين. الّدولة الفلسطينّية 
ومن خالل سفارتها في برلني كانت مدعّوة للمشاركة 

في املؤمتر. وقد ّمت التوّجه إلى الّسفيرة الفلسطينّية د. 
خلود دعيبس  لوضعها في صورة الّتحضيرات، وصورة 
أجواء املؤمتر واملدعّوين وما سيتّم تناوله، وكان ُعنوانه 
الوطنّي  واملشروع  أوروّبا  فلسطينّيي  مؤمتر  حقيقة 

الفلسطينّي. 

ød9R*« w� …dOH Ò��« W	—UA� ÂbF� —Òd³*« U� ≠
اجلماهير.  تقبله  ولم  مبرًّرا  يكن  لم  الّسفيرة  غياب 
ويقال في الّشارع الفلسطينّي إّن الّسفيرة الفلسطينّية 
على  الفلسطينّية  اخلارجّية  وزارة  موافقة  تستلم  لم 
الّسلطة  أّن  أّننا ال جنزم  املؤمتر. صحيح  في  املشاركة 
أّي  يوجد  ال  لكن  املشاركة،  من  منعتها  الفلسطينّية 
تفسير آخر لعدم املشاركة، خصوًصا أّنها أّكدت قبل 

ذلك على مشاركتها في املؤمتر.

 wI²K¹  …dOH Ò��«  W	—UA�  ÂbŽ  ÒÊQÐ  bI²Fð  ô√  ≠
ød9R*« «uLłU¼ s¹cÒ�« l� UÎ ? ÒOKLŽ

نعم هناك تفسير بهذا االّجتاه، وهناك ساسة أملان مثل 
الّسياسّية األملانّية ألكسندرا تاين (رئيسة كتلة حزب 
البرملان األملانّي)، صعدت إلى املنّصة  «األحرار» في 
الفلسطينّية،  الّسفيرة  لغياب  مصدومة  إّنها  وقالت 
عليها.  مورست  اّلتي  للضغوطات  خضعت  وألّنها 
وتصّور أّن هذه الّسياسّية األملانّية قالت إّنها ُصدمت 
نحن  بالك  فما  الفلسطينّية،  الّسفيرة  مشاركة  لعدم 
ننتظر  احلقيقة  في  كّنا  نقول.  فماذا  الفلسطينّيون 
مشاركتها من أجل تكريس الوحدة الفلسطينّية وتوجيه 

رسالة وحدوّية إلى أبناء شعبنا.

 WDK Ò��«  s�  WÒOLÝ—  bO¹Qð  W�UÝ—  r²OIKð  q¼  ≠
øWÒOMOD�KH�«

لم نتلّق أّي رسالة تأييد من القيادة الفلسطينّية في 
رام الله،  ولم يّتصل بنا أحد وكأّن املؤمتر ال عالقة له 

بالقضّية الفلسطينّية.

øp¹√dÐ n
u*« «c¼ «–U* ≠
هذا املوقف الفلسطينّي الّرسمّي، لم يكن املوقف الوحيد 
تقصيًرا واضًحا  الفلسطينّية  الّسلطة  فيه  أبدت  اّلذي 
جتاه أبناء شعبها وجتاه قضاياه. الّسلطة الفلسطينّية 
ونحن  والّتقصير،  األخطاء  من  جًدا  الكثير  عندها 
ندعو إلى التخّلص من هذه القيادة الفلسطينّية ومن 
أعبائها، اّلتي أصبحت عبًئا على الّشعب الفلسطينّي 
تعيق  أموًرا  تفرز  إرادته، وأصبحت  تكبل  وأصبحت 
ال  الفلسطينّية  والّسلطة  الفلسطينّي،  الّشعب  نضال 
في  وال  الّداخل  في  ال  أبنائها  مؤّسسات  عن  تسأل 
الّشعب  بأّن  تعتقد  الفلسطينّية  الّسلطة  اخلارج. 

الفلسطينّي هو فقط املوجود في رام الله.

 WDK Ò�K�  ÃU−²Š«  W�UÝ—  «uN Òłuð  r�√  ≠
øŸu{u*« «c¼ ‰uŠ WÒOMOD�KH�«

نحن ال نريد أن ننزل إلى هذا املستوى، وهل الّسلطة 
هذا  املّرة جتاهلت  هذه  عاّم وفي  بشكل  بواجبها  تقوم 
احلدث؟ وعدم مشاركتها في هذا احلدث ليس الّتقصير 
الوحيد اّلذي يدعو إلى االحتجاج فهناك الكثير من 

األمور املهّمة جًدا اّلتي أظهرت فيها الّسلطة تقصيًرا 
ُمعيًبا. ورغم ذلك جتد هناك بعض األقالم اّلتي تهّب 
للّدفاع عن الّسلطة وممارساتها لكن الّشمس ال ُتغّطى 

بالغربال.

 nÒ
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  U�öš  „UMN�  ¨å”ULŠòË  å`²�ò  vKŽ  jI�
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ولتوحيد  الفلسطينّي  الّصدع  لرأب  مبادرة  أرسلنا 
ـًا، وقد وّقع على هذه  ـًا وجغرافّي جناحّي الوطن سياسّي
املبادرة غالبّية قيادات الّشعب الفلسطينّي في اخلارج، 
اإلنقسام  صاغية،  آذاًنا  تلَق  لم  املبادرة  هذه  لكن 
باالنشقاقات  أذكر  وأنا  بجديد،  ليس  الفلسطينّي 
حركة  داخل  واالنشاق  الفلسطينّية  املنّظمات  بني 
لم  أّننا  صراحة  لك  وأقول  الّثمانينات،  في  «فتح» 
نعش في حياتنا الوحدة الفصائلّية، لكن كّنا نتجاوز 
على  انعكست  االنقسامات  نعم  االنقسامات.  هذه 
املُعيب  من  لكن  والعالم،  أوروّبا  في  الفلسطينّيني 
استمرار هذه االنقسامات وعدم مّد اليد للوحدة، وقد 
شهدنا ثالثة حروب على قطاع غّزة وكأّن الّشعب اّلذي 
يتّم قتله في غّزة شعب من املّريخ، إذ أّن سلوكّيات أبو 
مازن وتصّرفاته جتاه هذه احلروب كانت ُمعيبة. وفيما 
يتعّلق باخلالف داخل حركة «فتح»، فالكّل يعرف في 
فتح أّن أبا مازن رفض عقد املؤمتر العام حلركة «فتح» 
خارج الّضّفة الغربّية، وأصّر على عقده داخل االحتالل 
في بيت حلم، ضارًبا عرض احلائط بقرار أمني سّر احلركة 
فاروق القّدومي بعدم عقده داخل االحتالل. أنا أقول 
لك صراحًة إّن قيادة الّسلطة الفلسطينّية احلالّية هي 

املسؤولة عن كّل خالف فلسطينّي. 

 WÒOMOD�KH�« WDK Ò��« …œUO
 w� WKJA*« wMF¹ ≠
øWDK Ò��« Ác¼ …œUO
 b¹dð «–UL�

أن  املفترض  من  كان  األساس  في  صحيح.  هذا  نعم 
منّظمة  دوائر  من  دائرة  الفلسطينّية  الّسلطة  تكون 
منّظمة  بأّن  يعترف  والكّل  الفلسطينّية،  الّتحرير 

الّتحرير الفلسطينّية أصبحت جزًءا صغيًرا من الّسلطة 
الفلسطينّية. منّظمة الّتحرير الفلسطينّية ّمت اغتصابها 
أحد  اسم. وال  أكثر من  ليست  اآلن  وجتميدها، وهي 
يعرف من هم أعضاء الّلجنة الّتنفيذّية ملنّظمة الّتحرير 
الفلسطينّية، وكم عدد األعضاء اّلذين تزيد أعمارهم 
يريدون  هم  قراراتها.  هي  وأين  سنة،  سبعني  عن 
مبشروعهم اّلذي متّخض عن سلطة فلسطينّية إلى شطب 
أحد  الفلسطينّية، وال  املؤّسسات  كّل  كلمة حترير من 
يدري أين ذاهبة قيادة الّسلطة وما هي أجندتها.  وأبو 
مازن ال يرتقي إلى أكثر من رئيس بلدّية مهما أعطى 

نفسه من تسميات.  

  «— ÒuD²�« Ác¼ Òqþ w�Ë tK�« Â«— w� błu¹ ô√ ≠
øÊ“U� wÐ_ ô ‰uI¹ s� UNMŽ XŁÒb% w²Ò�«

هناك اعتقاالت وهناك مالحقات في رام الله، ويقولون 
عدد  أّن  احلقيقة  لكن  لـ«حماس»،  ينتمون  هؤالء  إّن 
أكثر  الّسلطة  سجون  في  «فتح»  حركة  من  املعتقلني 
من عدد املنتمني لباقي الفصائل، ألّنهم غير موافقني 
على سياسة محمود عّباس، وألّنهم احتّجوا على هذه 
الّسياسة؛ وأنا أقول لك صراحة إّن الغالبّية الّساحقة 
من أعضاء حركة «فتح»، ال يسمع صوتهم وهم ُكثر، 
ويزداد عددهم يوًما بعد يوم، وهذا هو الواقع. وأبناء 
حركة «فتح» امللتزمني بالّنظام األساسّي حلركة «فتح» 

هم موجودين ومنتشرين في كّل العالم.

 bLŠ_«  Â« ÒeŽ  ÒwMOD�KH�«  ÒÍœUOI�«  ÒÊ≈  ‰UIÔ¹  ≠
 œUIF½« s�  UŽUÝ q³
 U¼—œUžË 5�dÐ w� ÊU	

øp�– W Ò×� Èb� UL� ¨d9R*«
مركزّية  جلنة  عضو  األحمد  عّزام  صحيح.  هذا  نعم 
حلركة «فتح»، وكان األحرى به حضور املؤمتر وااللتقاء 
يعرف  كان  ألّنه  املؤمتر،  في  كلمة  شعبه ويلقي  بأبناء 
املفروض  وكان  سفره،  يوم  سينطلق  املؤمتر  أّن  مسّبًقا 
أبناء  مع  سفره ويبقى  يلغي  أن  فلسطينّي  كقائد  به 
بوجود  كبيرة  فرصة  ذلك  وستكون  املؤمتر  في  شعبه 
ّمما يعني  الفلسطينّية،  القيادة  مسؤول فلسطينّي من 
أّن الّسلطة الفلسطينّية ال تريد ألّي مؤّسسة فلسطينّية 

فاعلة أن تتواجد على األرض. 
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åUHO�ò q�«d*
بحشد  مؤّخرًا،  الكرمة»،  «بيت  مسرح  قاعة  غّصت 
غفير، لالحتفال للّسنة السادسة على الّتوالي بانتهاء 
حيفا  ــدارس  مل املصّغرة  القدم  لكرة  ــســار»  «امل دوري 

ّية. العرب
شلبي،  مجد  ية  املرّب احلفل  عريفة  االحتفال  افتتحت 
وبلدّية  ــوزارة  ال عن  ممّثلني  من  باحلضور  رّحبت  اّلتي 
بعدها  ــّدوري؛  ال في  املشاركة  املــدارس  ومديري  حيفا 
إللقاء  ــّدور،  ق أميمة  ية  املرّب املــدرســة،  دعــت  مديرة 
الكبير  بالّتعاون  خاللها  من  أشادت  واّلتي  كلمتها 
وااللتفاف اجلميل الّساعي إلى إجناح املشروع الهادف 
إلى محاربة ظواهر العنف املستشرية في مجتمعنا 
وتوسيع  واملشاركة  الرّياضّية  الرّوح  ولتعزيز  العربّي، 
أطر الّتعاون، كجزء أساس من الّتربية الّال-منهجّية 

ضمن الفّعالّيات املدرسّية.
الّسابق  املعارف  مفّتش  من  كّل  احلديث  في  تالها 
د.ميشيل سليمان، مدير قسم الّتعليم العربّي في 
على  واملشرف  واملنّظم  خمرة،  ماجد  د.  حيفا  بلدّية 
البدنّية في مدرسة «املسار»،  الّتربية  الّدوري، معّلم 
ومرّكز الفّعالّيات االجتماعّية الّال-منهجّية، ميشيل 
يعقوب، اّلذي شكر الّتعاون الكبير، واحلضور الرّائع، 
والعمل اجلاّد إلجناح املشروع من عام إلى عام. وأضاف: 
الّتربية اخلاّصة لدوري هذا   «تشرّفنا مبشاركة مدارس 
العام من مدرسة «الفنار» – طمرة، «الوفاء» - جسر 
زاد  مما  (القدس)،  حنينا  بيت   - «املنارة»  الــزّرقــاء، 

الّدوري روَح املشاركة والّتعاون والّنجاح والعطاء».
تقدمي  على  ترّبيت  صغري  «منذ  يعقوب:  وأردف 
اآلخرين.   أجل  من  واملساعدة  العطاء  درجات  أقصى 
يُت رسالتي هذه  في مدرستي احلبيبة «املسار» مع  ومنّ
أوالدي اّلذين لطاملا قّدروا واحترموا عطائي ومحّبتي 
وجناح  الّتربوّية  مسيرتي  من   كبير  جزء  فهم  لهم. 

رسالتي».
تخّلل االحتفال إلى جانب الكلمات الّترحيبّية، توزيع 
الّنحو  على  املشاركة،  املدارس  على  وكؤوس  شهادات 

اآلتي:
عن فئة الّصفوف اخلامسة – الّسادسة: املرتبة األولى 
«راهبات   – الّثانية  املرتبة  الرّسمّية؛  «الكرمة»   –

الّناصرة»؛ املرتبة الّثالثة – «األخوّة» الرّسمّية. 
األولى  املرتبة  الّثامنة:   – الّسابعة  الّصفوف  فئة  عن 
«راهبات   – الّثانية  املرتبة  الرسمّية؛  «األخـــوّة»   –

الّناصرة»؛ املرتبة الّثالثة – «الكرمة» الرّسمّية.
(للّتعليم  العاشرة   – الّتاسعة  الّصفوف  فئة  عن 
املرتبة  حيفا؛  «املــســار»،   - ــى  األول املرتبة  ــاّص):  اخل
الّثانية – «الفنار»، طمرة؛ املرتبة الّثالثة – «املنار»، 

القدس.
اجلميع  احلفل  عريفة  شكرت  االحتفال  نهاية  ــي  وف
على مشاركتهم الفّعالة إلجناح الّدوري، كما شكرت 
املتبرّعني: إلياس أبو سنة، فكتور حّجار، إميلي أبو 
شملة،  حّمودة املصري، سامر محمود – «بونبونيرا»، 

يوسف أبو طرس.
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åUHO�ò q�«d*
احتفل  واسعة،  ومشاركة  ّية  احتفال ــواء  أج وســط 
اجلماهيرّي  املرَكز  اإلثراء لألطفال  في  قسم دورات 
للعام  واجنازاته  ــه  دورات موسم  باختتام  احلّليصة، 

الّدراسي 2015-2014.
احلضور،  ــام  أم دوراتــه  استعراض  خــالل  من  ــك  وذل
ــداع  اإلب دورة  ولوحات  لرسومات  كتنظيم معرض 
عرض  لفرقة  فو»،  الـ»كونغ  لدورة  عرض  والفنون، 
النويدّية  طّالب  تقدمي  جانب  إلى  والغناء.  اإليقاع 

ا حافالً. ما نال استحسان  ـً ّي ومعّلماتهم برنامًجا فن
وتفاعل اجلميع.

هذا وتخّلل االحتفال تكرمي  ملجلس احلّي اّلذي يقف 
إلى جانب املرَكز، داعًما ومساعًدا له، خدمًة ألبناء 
احلّي. كما جرى تكرمي املرشدين ومعّلمات النويدّية 
بدأت تنشط  اّلتي  الّشبيبة «أجيال»  ومرَكز حركة 

في احلّي، مجّدًدا، بالّتعاون مع املرَكز اجلماهيرّي.
القسم) وطاقمها، على  وأّكدت وفاء فضل (مرّكزة 
ّية  كآل املختلفة،  والورشات  ــّدورات  ال ودور  أهمّية 

لتذويت القيم الّتربوّية والّثقافّية.

åUHO�ò q�«d*
نّظمت  املــعــرفــة،  وحــّب  الفضول  ميلؤها  ـــواء  أج ــط  وس
ـــوَم  ّية «الكرمة» الرّسمّية، مؤّخرًا،  «ي ابتدائ
الرّياضّيات» من خالل برناَمج تعليمّي خاّص ومتنوّع، 
األلعاب  طريق  عن  للّذهن  وإنعاًشا  ترويًضا  يعتبر 
على  وتساعد  العقل  تثري  اّلتي  ّية  واحلساب الرياضّية 
اكتساب أساليب تفكير سليمة يحتاجها اإلنسان في 

حياته اليومّية.
وتخّلل اليوم فّعالّيات صفّية، فّعالّيات طبقّية، زوايا 
أبرزها:  كان  الّساحة،  في  ومباريات  صفّية، فّعالّيات 

محّطات  15؛  العدد  مضاعفات  الـ»باولينغ»؛  لعبة 
قياسّية؛ مسائل شفوّية عن املضاعفات؛ بناء «دومينو» 
عشرّي؛ بناء أشكال هندسّية؛ كتابة وقراءة أرقام عشرّية؛ 
حّل معادالت، وغيرها من احملّطات والفّعالّيات األخرى 

اّلتي توّجت العمل على مدار العام الّدراسّي.
ضمن  يندرج  الرّياضّيات»  «يوم  أّن  إلى  اإلشــارة  جتدر 
ّية  سلسلة فّعالّيات وورشات عمل وحلقات دراسّية إثرائ
متنوّعة جرت في املدرسة، تسعى جميعها إلى تعزيز 
تفكير  وآلّيات  عمل  بآالت  وتزويدهم  الّطّالب  مهارات 

عملّية.
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ـــة»  ـــرم ـــك ــــة «ال ــــدرس ـــت م ـــام ق
حيفا،  في  والّثانوّية  ّية  االبتدائ
ــاّص  خ ــوع  ــب أس مؤّخرًا، بإحياء 
ملكافحة  العاملّي  باليوم  احتفاًء 
ـ31 من  الّتدخني اّلذي ُيقام في ال

شهر أّيار من كّل عام.
وشاركت في هذا الّنشاط جمعّية 
أثرت  اّلتي  الّسرطان،  مكافحة 
ــرات  ــاض ــح ـــة مب ـــوّي ــــّالب الـــّثـــان ط
موضوَعي: «أضرار  ــول  ح قّيمة 
منَط  ــاع  ــب اّت الّتدخني» و«أهمّية 
ــى  ـــة إل ـــّي»؛ إضـــاف ـــح حــيــاة ص
ــة  ــّي ــطــّالب االبــتــدائ مــحــاضــرات ل
الّسرطان»، «الّتغذية  حول «مرض 
ــة  ــّع ـــة» و»أضـــرار أش ـــم ـــي ـــل ـــّس ال
اجلمعّية  قامت  الّشمس». كما 
ومالحق  مبنشورات  الّطّالب  بتزويد 
كّل  في  خاّصة  توعوّية وإرشادّية 

موضوع.
ــبــرنــاَمــج  ال ـــره أّن  ــر ذك ــن اجلــدي م
لتوعية  خاّصة  مواضيع  تضّمن 
الّثانوّية، من  ــة  ــل ــرح امل طــــّالب 
ــات  ــّي ــال ــّع خــالل مــحــاضــرات، ف
املرّبني،  قبل  من  عمل  وورشــات 
وبعمق  ـــّالب،  ـــّط ال ــع  ــل اّط حــيــث 
ــات  ــّي ــائ ــص االح على مختلف 
عن  اّلتي تتحّدث  ـــحـــاث  واألب
لعالم  املراهقني  وانكشاف  تعرّض 

جتاه  احلياتّية  واملواقف  الّتدخني 
من  وغيرها  والّنرجيلة،  الّسجائر 
تسّهل  اّلتي  احمليطة  الّتأثيرات 
عملّية الّتدخني، وما يتطّلب من 
القرارات من  في اّتخاذ  فرد  كّل 

أجل منعها ومحاربتها.
طــّالب  مــن  وقامت نخبة  ـــذا  ه
ــوع  ــب األس هـــذا  بتتويج  املــدرســة 
ــــالل مــــداخــــالت خــاّصــة  ـــن خ م
ــقــاشــات  ــرات ون ــاض ــح شــمــلــت م
قصيرة،  ـــا  وأفـــالًم ــقــات  ــســاب وم
على  الّتأكيد  خاللها  من  حاولوا 
وحتّمل  الّتدخني،  محاربة  أهمّية 
ّية باالمتناع عنه والّتحذير  املسؤول
نحو  ـــــــراف  االجن ـــــدم  وع ـــه،  ـــن م
الّتدخني مهما كانت الّظروف، ألّن 
احلياة بال تدخني جميلة وصحّية.

أهمّية الّنظرة  الّطّالب  كما عرض 
ــهــذا  ـــة ل ـــّي ــة الـــعـــامل ــّي الــّشــمــول
معرفتهم  خـــالل  املوضوع، من 
لتأثير اإلعالم والّشركات الّداعمة 
في  يدّخنون  املراهقني  في جعل 
هذه  على  ــاًء  ــن وب ــر.  ــّك ــب م جيل 
واضحة  الــّدعــوة  كــانــت  ــرة  ــظ ــّن ال
التخاذ  الــّطــّالب  جميع  قبل  من 
على  ليس  للّتغيير،  ــف  ــواق م
على  بل  فقط،  الفردي  املستوى 
العاملّي؛ فقام  اجلماعّي  املستوى 
عن املوضوع  احلديث  في  الّطّالب 

ومناقشته مع أبناء جيلهم.
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| ال يشــمل  الفــرع  األســعار القديمــة واألســعار بعــد الخصــم هــي لتشــكيلة المنتجــات المشــاركة فــي الحملــة والمعلــن عنهــا فــي 
المنتجــات مــن العــرض، فائــض البيــع والمبيعــات الخاصــة لنــوادي الزبائــن | الشــركة ملتزمــة بأنظمــة رضــى الجمهــور | وفــق أنظمــة 

| الكفالــة: وفــق شــروط  | الفرشــات واألســرة: يمكــن الحصــول علــى أحجــام أخــرى بســعر الحملــة  الحملــة الموجــودة فــي الفــروع 

شــهادة الضمــان المتوفــرة | فــي المخــزون: ١٠٠ قطعــة علــى االقــل لــكل منتــج مــن نفــس الصنــف | حتــى ١٢ دفعــة | التزويــد: بيــن 

١٤ حتــى ٩٠ يــوم عمــل وفــق المنتــج المطلــوب | التوصيــل والتركيــب وفــق المنتــج المطلــوب | ال ازدواجيــة فــي الحملــة أو التخفيضــات

حملة تنزيالت كبرى
فــي فرع كرميئـيل في شارع حروشت ٣٧

BIG  وفرع ريچــبا - مجمع

24-27.6.2015
من يوم االربعاء وحتى مساء السبت في فرعي ريچبا وكرميئيل فقط

4 أيام 
فقط



لنـــــوم أفــــضـــــل

حملة مبيعات من األحالم
في فرع كرميئيل

BIG وفرع ريچـبا في

نهار سعيد يبدأ بليلة مريحة

خصومات هائلة على تشكيلة:
األسّرة القابلة للتعديل, الفرشات, أسرة الشباب, الكنبات وغيرها.

%40خصم
حتى

يعطى الخصم على السعر الكامل المعروض في الفرع.

BIG فرع ريچبا

04-7704248
فرع كرميئيل

04-6436392

مالئكـة النـوم الهانـئ تنتظركـم في فروعنـا - لمعلومات إضافيـة إتصلوا اآلن

لنـــــوم أفــــضـــــلسّجل على  �
	������� وتوجه نحو الفرع.
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مدينة  في  ّية  العرب األرثوذكسّية  الكلّية  احتفلت 
ـ60  ال الفوج  بتخريج  األخير،  اجلُمعة  يوم  حيفا، 
املؤمترات  مرَكز  قاعة  في  وطّالبها،  طالباتها  من 
حيفا،  بلدّية  رئيس  بحضور  («كونغريسيم»)، 
احملامي يونا ياهف؛ مفّتش املعارف، د. ميشيل 
وحدة  (مــســؤول  خمرة  ماجد  الّدكتور  سليمان؛ 
الّنهوض بالّتعليم العربّي في بلدّية حيفا)، رئيس 
األستاذ  عودة؛  أمين  الّنائب  املشتركة»،  «القائمة 
عادل ملشي (مدير تكنولوجّية «أورط الكرمل»)؛ 
يوسف خوري (رئيس املجلس املّلي األرثوذكسّي)؛ 
ومعّلمي  إدارة  وطاقم  شيبان؛  إدوار  الكلّية  مدير 

الكلّية وذوي اخلرّيجات واخلرّيجني.
القاعة  والــّطــّالب  الّطالبات  بدخول  احلفل  ابتدأ 

على أنغام معزوفة خاّصة، وسط تصفيق حار من 
احلضور، وقد ألقى رئيس البلدّية يونا ياهف كلمة 
رّحب فيها باحلضور، وأثنى على دور الكلّية ومتّيز 
واخلرّيجني.  للخرّيجات  الّتوفيق  ومتّنى  طّالبها، 
كما ألقى مدير الكلّية كلمة رّحب فيها باحلضور، 
والّنجاح  التقّدم  واخلــرّيــجــني  للخرّيجات  ــى  ومتــّن

والتمّيز؛ وغيرهما من الكلمات.
وتخّلل احلفل فقرات فنّية، ورقصات ممّيزة، من قبل 
طالبات وطّالب الكلّية، وإلقاء كلمات للخرّيجات 
واخلرّيجني لهذه املناسبة. كما قّدمت اخلرّيجة منال 

ملشي أغنّية، قامت بكتابة كلماتها.
ـــهـــادات على ـــّش ــل وزّعـــــت ال ــف ــام احل ــت ـــي خ وف

 اخلرّيجات واخلرّيجني.
(تصوير: فهيم أبو خضرة)

åUHO�ò q�«d*
«ما ميّيز هذا الفوج عن سابقيه حقيقة أّننا استقبلنا 
افتتحنا  يوم  الّسابع  الّصف  في  وطّالبه  طالباته 
وسرنا  معنا  ساروا  وقد   ..2009 العام  في  املدرسة 
الّلحظة  هذه  إلى  وصوًال  صّف،  بعد  ا  ـً صّف معهم 

املفصلّية في حياتهم وحياة املدرسة».
كانت هذه الكلمات اّلتي استهّل بها األستاذ سمعان 
كلمته  حيفا)   – األسقفّية  املدرسة  (مدير  سّني  أبو 
في حفل تخريج الفوج الّثالث لّطّالب صفوف الّثواني 
 – الفرنسّي  الكرمل  في  «كريغر»  قاعة  في  عشر، 
حيفا، وذلك يوم الّسبت املاضي (13/06/2015)، 
د.  اإليكونومس  الّشخصّيات:  من  العديد   بحضور 
إلياس ضّو (الّنائب األسقفّي لشؤون مدارس األبرشّية)، 
د. ماجد خمرة (مدير وحدة الّنهوض بالّتعليم العربّي 
في بلدّية حيفا)، احملامي عصام أبو نّصار (املستشار 
سالمة،  إيناس  القاضي  األبرشّية)،  ملدارس  القضائّي 
جمعّيات أهلّية، مديرات ومديرو مدارس حيفا، طاقم 
واألصدقاء  األهالي  من  والكثير  واملعّلمات  املعّلمني 

ائهم. اّلذين حضروا ليشهدوا حلظة تخرّج أحّب
ليست  املدرسة  أّن  أبو سّني على  أشار  كلمته  وفي 
من  بذاتها  التعددّية  متّثل  مدرسة  هي  بل  ّية،  انتقائ
الّسابع  بالّصف  «استقبلنا   وقال:  وخارجها،  حيفا 

ا وها نحن نخرّج سبعني طالًبا». سبعني طالًب
بالعطاء  املتمّيز  الّطاقم  املدرسة  مدير  شكر  وقد 
والّتضحية من أجل وصول الّطّالب إلى حلظة الّتخريج.

ية ليندا جبران عرافة احلفلة، اّلتي تضّمنت  وتوّلت املرّب
العديد من كلمات الّترحيب والفقرات املوسيقّية من 
وفقرة  جمال،  غّسان  األستاذ  بقيادة  املدرسة  جوقة 

راقصة بتدريب من املعّلمة منيرفا كتيلي - مرّة.
محّطات  من  وبعض  شرائح صور،  إلى عرض  إضافًة 

ية عالية جبيلي. الّطّالب باملدرسة من إعداد املرّب
 وخالل احلفلة قام الّدكتور ماجد خمره (ممّثل البلدّية)، 
متّيزه  على  حّداد  فادي  للّطالب  تقدير  شهادة  بتقدمي 

باملدرسة باملجال االجتماعّي.
مبشاركة  للّطّالب  الّشهادات  بتوزيع  احلفل  واختتم 

معّلمني ومعّلمات املدرسة ومرّبي الّصفوف.
(تصوير: أمير هنري خوري)
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ومدير  كاتس؛  حاييم  االجتماعّي،  ــاه  ــرّف ال ــر  وزي استجاب 
الّتأمني الوطنّي، بروِفسور شلومو مور يوسف؛ لطلب الّنائب 
مخّصصات  بتحويل  املشتركة)،  القائمة  (رئيس  عودة  أمين 
الّتأمني الوطنّي من بطالة ومخّصصات أطفال، هذا األسبوع، 
في الفطر  عيد  قبيل  وكذلك  الفضيل،  رمضان  شهر  قبيل 

 الّشهر القادم.
وعّقب الّنائب أمين عودة بأّنه يقّدر هذه اُخلطوة، ويقّدر االهتمام 
اخلاّص من قبل مدير الّتأمني الوطنّي، قائًال إّن من حّق اجلمهور 
بأجواء  والعيد  رمضان  شهر  يستقبل  أن  ا  ـً ّي مال املُستضَعف 

ُأسرّية ومجتمعّية مريحة قدر اإلمكان، وهذه كانت مساهمة متواضعة مّنا بهذا الّشأن.
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عن  الّثقة  حجب  حــول  خطابها  في 
املشتركة،  القائمة  بــاســم  احلكومة 
هاجمت الّنائب عايدة توما - سليمان 
الكارثّية،  نتنياهو  بنيامني  حكومة 
الرتكاب جرّافات وزارة الّداخلية، فجر 
االثنني االخير، جرمية هدم بيت املواطن 
طارق خطيب في كفركّنا للمرّة الّثانية 
هناك  أّن  يبدو  فكما  الّتوالي،  على 
أكثر من سبب يستدعي إسقاط هذه 

الّطريق،  بداية  من  قلنا  وقد  احلكومة، 
إّن هذه احلكومة مبرّكباتها ومبمارساتها الّسياسّية اليمينّية 
املتطرّفة لن حتظى بثقة القائمة املشتركة وأّننا سننتهز كّل 
فرصة من أجل زعزعة أركانها اّلتي ترتكز عليها، وسنواجه 
واالحتالل،  االستيطان  مواصلة  على  املبنّية  سياستها 
ارتباًطا وثيًقا، أيًضا في  املرتبطة  الكارثّية  الّسياسة  هذه 
موقف احلكومة الهّدام املعادي للمؤّسسات الّثقافّية والفنّية 
اجلانب  هذا  أوصلت  واّلتي  املسارح،  في  الفّنانني  ولكوادر 

الهاّم في حياة املجتمع اإلسرائيلّي إلى احلضيض.
سليمان: إّن القائمة املشتركة ترفض من  وأضافت توما – 
وزيرة  متارسها  اّلتي  األفــواه  كّم  سياسة  ّية  مبدئ منطلقات 
من  املثّقفة  والكوادر  الفّنانني  ضّد  ريجف  ميري  الّثقافة 
اليهود والعرب، فإّن هذه احلكومة تهّدد ما تبّقى من احلّيز 
الّثقافّي الدميقراطّي للمؤّسسات الفنّية والّثقافّية، ليس في 
احلقل  في  يعمل  من  جلميع  وإّمنــا  فقط،  العربّي  املجتمع 
الدميقراطّي  احلّق  لهم  أن  وجدوا  اّلذين  البالد،  في  الّثقافّي 
كانت  لو  حّتى  ــرّأي  ال عن  الّتعبير  حرّية  ملمارسة  الكامل 
تتناقض مع سياسة وزيرة الّثقافة ميري ريجف أو سياسة 

حكومة نتنياهو بشكل عام!
الّثقافّية  املؤّسسات  مساندة  إّن  سليمان:   – توما  وقالت 
مشروط  غير  حــّق  هي  الفنّية  األعــمــال  وإنــتــاج  وصناعة 
الّصوت  هذا  إخراس  محاولة  وأّن  الّدولة،  من  مّنة  وليست 
هو محاولة لطمس أصوات شرائح واسعة في املجتمع لها 
سياسة أخرى ورؤية قيمّية مختلفة. وأضافت: ”إّن مجمل 
ّية من ميزانّيات  ما حتصل عليه املؤّسسات الّثقافّية العرب
ّية  ميزان للّثقافة،  العاّمة  ّية  امليزان من  ـ%3  ال يتعّدى  ال 
امليزانّية  هذه  من  حرماننا   – ذاتها  بحّد  وُمضحكة  هزيلة 
كّم  سياسة  وجه  في  وقفتنا  أمــام  بباهظ  ليس  ثمن  هو 

األفواه هذه“. 
واختتمت توما - سليمان خطابها قائلة: ”كثيرون اّلذين 
متأّكدة  ولكّنني  الّسلطة،  إلى  احلكومة  هذه  دعموا وصول 
أّن هذه األكثرّية ال تريد رؤية هذه احلكومة تقضم ما تبّقى 
من هوامش دميقراطّية، ما تبّقى من هوامش حرّية الّتعبير 
عن الرّأي، األمر اّلذي سيؤّدي باملجتمع اإلسرائيلّي بيهوده 
تغتصب  بائدة  عنصرّية  بأنظمة  تذّكرنا  حالة  إلى  وعربه 

حقوق اإلنسان وكبت حرّياته الدميقراطّية.
أّما الّنائب د. عبد الله أبو معروف فقال في خطابه حول 
حجب الّثقة عن احلكومة، إّن وزراء حكومة نتنياهو وخاّصة 
وزيرة الّثقافة لم يتعّلموا الّدروس من الّتاريخ، فهناك أنظمة 
وممارستها  بطغيانها  احلــدود  أبعد  ــى  إل وصلت  عنصرّية 

األخالقّية،  غير  األفواه  كّم  لسياسة 
على  القسرّية  القيود  وضعت  أنظمة 
حرّية الّتعبير عن الرّأي وعلى املسارح 
أّدت  واّلــتــي  الّسينمائّي،  ــتــاج  واإلن
ا  ـً دميقراطّي الّتدهور  إلى  مبجتمعاتها 
ا، ورّسخت سياسة  ـً ّي ا وثقاف ـً ّي وإنسان
اندثرت  األنظمة  هذه  القطيع،  ونظام 

وانقرضت.
وأضاف أبو معروف: إّن الّتصريح غير 
وهو  كوتلر  ــال  إي للمدعو  ــّي  األخــالق
املجتمع  في  ”الّثقافة“  أعــالم  أحــد 
لوال  ليصدر  كــان  ــا  م ــي  ــل ــي اإلســرائ
ريجف  ميري  الّثقافة  لوزيرة  املباشر  غير  األخضر  الّضوء 
بعد مهاجمتها للفّنان نورمان عيسى لرفضه املشاركة في 

مسرحّية في إحدى املستوطنات، األسبوع األخير.
وأنهى أبو معروف خطابه بالقول إّن هذه الّسياسة الّظالمّية 
اليمينّية  احلكومة  هــذه  إسقاط  يجب  ولهذا  ــدوم،  ت لن 
الّشعبني،  كال  على  جسيًما  خطرًا  تشّكل  اّلتي  املتطرّفة 

العربّي واليهودّي في البالد.
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احلرق  دّل  وإن  سليمان:   - توما  أصدرته  بيان  في  وجــاء 
على  واألثرّية  العريقة  الّطابغة  لكنيسة  املُتعّمد  البربرّي 
متاًما   – املعتدين  وهمجّية  وتخّلف  جهل  فعلى  ــيء،  ش
كتدمير حلف الّناتو للعراق ومعامله وكنوزه كمهد البشرّية 

وخزنة تاريخها.
حرق العنصرّيني لكنيسة الّطابغة هو دليل آخر أّننا شعب 
واحد.  إليه  نتعرّض  اّلذي  والّتمييز  واحدة،  قضّيتنا  واحد 
املُعتدي والعنصرّي ال ميّيز بني أبناء الّشعب الواحد – يرانا 
تهديًدا على هيمنته ووجوده مهما كانت إنتماءاتنا الّدينّية.

يحصل  مبا  نتأّثر  بشر،  نحن  واألهـــّم  ــد،  واح شعب  كّلنا 
ونراها  املصّلني،  على  تضييق  من  املبارك  األقصى  في 
كّل  ــم  ألل ونتأّلم  الِفَلسطينّية،  القضّية  جوانب  ــدى  إح
جميع  أللم  ونتأّلم  أراضيه،  جميع  على  الّسوري  الّشعب 
تتحرّك  أن  املعروفّية  للّطائفة  يريدون  فكما   – العراقّيني 
بناًء على مشاعر الّتضامن مع الّطائفة الّدرزّية في سورية 
الّشرقّيني  املسيحّيني  عواطف  استثارة  حاولوا  وكما  اآلن، 
العراق  في  املسيحّيني  الوحشّي على  األرعن  الهجوم  بعد 
باملسيحّيني  ــّس  امل ــيــوم  ال يحاولون   – ــًدا  حتــدي ــوصــل  وامل
وال  الهاّمة،  الكنيسة  هذه  حرق  خالل  من  الِفَلسطينّيني 
باملسجد  للمّس  ّية اليومّية  احملاوالت االحتالل ننسى 

األقصى املبارك وتغيير معالم اِملنطقة.
ينتقل  ّية  العرب اجلماهير  ضــّد  العنصرّي  الّتصعيد  إّن 
احليران،  أم  محو  ومخّطط  البيوت  هدم  إضافّية،  مرحلة 
كّل  و“معاقبة“  الّثقافّية  املؤّسسات  عن  امليزانّيات  قطع 
املؤّسساتّية  العنصرّية  الّصهيونّية،  الرّواية  يتحّدى  من 
والّسياسات اّلتي تشرعن الّتمييز ضّد العرب وضّد جميع 
املستضعفني، ناهيك عن عنف جيش االحتالل ضّد شعبنا 
في األراضي الِفَلسطينّية احملتّلة عام 67 والعقاب الهزيل 

املُنزل بالفاعلني.
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قّدم الّنائب اجلبهوّي د. دوڤ حنني 
مشروَع قانون، هو األّول من نوعه، 
ــال  وعــّم ــوادل  الــّن حــقــوق  حلماية 
املطاعم. واعتبر د. حنني وأعضاء 
املوّقعون على مشروع  الكنيست 
تاريخّي  ــون  ــان «ق ـــه  أّن ــون  ــقــان ال
سيضع حًدا لالستغالل في مجال 
املطاعم، وسيصلح ُغبًنا متواصًال 

آالف  تشغيل  يتّم  حيث  ــوات،  ســن منذ 
أن  ودون  اجتماعّية  حقوق  دون  العاملني 

يدفع لهم مكان العمل معاشهم».
بلورته  متّت  اّلذي  القانون  مشروع  وبحسب 
مجال  في  وعاملني  نشطاء  مع  بالّتعاون 
معاش  بدفع  املشّغلون  فسيقوم  املطاعم، 
أساسّي للعاملني، بقدر احلّد األدنى لألجور، 
الّنادل/ة،  حق  من  اإلكرامّية  تكون  بينما 
وال يجري احتسابها كجزء من املعاش كما 
ُيلزم القانون املشّغل  هو مّتبع اليوم. كما 
(«ستاند  التأّهب  ساعات  مقابل  بالّدفع 
في  االنتظار  ــان  أك ــواء  س للّنادل،  ــاي»)  ب
مكان العمل أو في بيت العامل. كما مينح 
للمشّغلني،  ضريبّية  تسهيالت  القانون 
تطبيق  على  ويشّجهم  يساعدهم  لكي 

القانون اجلديد.
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إسرائيل  في  املطاعم  قطاع  في  ويعمل 
100 ألف عامل وعاملة، من نوادل وسقاة 
طّباخني  ومساعدي  وطّباخني  ومضيفني 
ال  الّساحقة  وغالبّيتهم  صحون.  وغاسلي 
االجتماعّية  والّضمانات  باحلقوق  حتظى 
ــاعــات  ــّس ال مقابل  ــّدفــع  كــال ــة،  ــّي ــاس األس
اإلضافّية والعمل في أّيام العطل واألعياد 
والّسفريات،  ـــازات،  واإلج املرضّية  ــام  واألّي
ويعود  الّنقاهة.  ورسوم  الّتقاعد  وصناديق 

استغالل  أّن  ـــى  إل هـــذا 
للفراغ  املُشّغلني  بعض 
ــم  ــائ ــق ـــّي ال ـــع ـــشـــري ـــّت ال
على  واالعتماد  ــوم،  ــي ال
اإلكرامّيات اّلتي يتلّقاها 
الّنوادل باعتبارها مصدرًا 
األســاســّي  املــعــاش  لدفع 
والّتأمني الوطنّي واحلقوق 
االجتماعّية. وفي الوضع 
احلالّي، ال يحصل العامل على معاش من 
معاشه  املُشّغل  ميّول  بينما  العمل،  مكان 
بدون تكلفة، وهو وضع ال نظير له في أّي 

قطاع عمل في البالد.
°WH Ò¹e� å UýuKðò 60%

مع  ــــوادل  «ن منّظمة  معطيات  ــوجــب  ومب
أقّل  الّنوادل  من   70% يتقاضى  كرامة»، 
ا؛ %40 ال يعون  ـً من 4000 شيكل شهرّي
تقاضوا  لو  إّنهم  قالوا   85% حقوقهم؛ 
جتاه  أكبر  بالتزام  لشعروا  أعلى  معاًشا 
مكان العمل؛ %90 ال يتقاضون أجرًا على 
«ساعات التأّهب»؛ %56 ال يتقاضون بدل 
سفرّيات؛ و%60 يحصلون على قسيمة 

راتب («تلوش») مزّيفة.
وقال الّنائب دوف حنني: ال ميكن الّسكوت 
على وجود قطاع عمل كامل ال يدفع فيه 
البلد  املشّغلون أجرًا لعامليهم. هناك في 
عمل  وقوانني  لألجور  ــى  األدن احلــّد  قانون 
قطاع  استثناء  ميكن  وال  العّمال،  حتمي 
املطاعم من هذه القوانني. ويجب أن يكون 
دفع املعاش األساسّي والّضمانات األساسّية 
ا مفروغًا منه وليس منّة من املشغّل».  ـً حقّ

بالّتعاون  صيغ  القانون  مشروع  أّن  وُيذكر 
العمل  للجنة  ــّي  ــقــضــائ ال املــكــتــب  ــع  م
للجنة ّي  القضائ واملكتب  ّية  البرملان والرّفاه 

ّية. ّية البرملان  املال
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رمضان كريم 
بحمالته

حملة رمضانية خاصة
علبة هامبرغر او كباب هدية!

عند الشراء بمبلغ 500 شيكل وما فوق
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     04-8333365 054-4553438 للتفاصيل واالستفســـار: 
ملهى دجدوجيم ترشنخوفســـيك 69 حيفا ( بجانـــب كلية جوردون ) 

زورونا «ملهى دچدوچيم» 

مخيم الصيف يف ملهى
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من الساعة 8:00 حتى 14:00
1300 شاقل للشهر 

من الساعة 8:00 حتى 16:00
1500 شاقل للشهر 

بقيت اماكن 
محدودة 

العاب مائية 
عرض مع فوزي موزي وتويت 
ورشة تصوير وسينام 
ورشة الرفق بالحيوان 
مرسح دمى 
دورة عجني السكر 
اشغال يدوية 
ساعة قصة ومرسح 

دورة االت موسيقية 
مكان امن ومكيف 

ابتداء من تاريخ 1.7 حتى 31.7 (شامل)
ومن 2.8 وحتى 28.8 (شامل) ال يشمل ايام السبت 

 





بني الساعات -9:00 14:00



502015 Ê«d¹eŠ 19  WFL'«

�������	�
������	���

االرجيلة احلى مع
االرجيلة احلى مع
االرجيلة احلى مع

ليالي�

زمان
ليالي�

زمان

حيفا ـ شارع هتسيونوت 6
 (شارع الجبل) 054-2012447
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املعنّية  الفئات  وتفضيل  املسارح  غياب  ظّل  في 
واحتكار املصالح، ونرجسّية األفراد.. أقف عاجزًة 
وطالبات  ب  طــالّ احتفالّية  عن  الكالم  حضرة  في 
أقيمت،  «الكرمليت»، واّلتي  مدرسة  في  الّرقص 
يوم األحد األخير، في قاعة «كريغر»، حتت إشراف 

وتدريب وتنسيق الفّنانة فريال خشيبون.
مبشاركة  احلــدود  ألبعد  ومدروسة  مهنّية  احتفالّية 
طّالب وطالبات من عمر 8 سنوات حّتى 15 سنة، 
وبتقنّيات الّرقص االستعراضّي والفولكلورّي مبعايير 

فنّية جميلة، ودبكات غاية في الّروعة واألداء.
سلك  في  عاًما   40 مدار  خشيبون، وعلى  فريال 
طاقاتها  كــّل  وتستثمر  جــاهــدًة  تعمل  الّتعليم، 
مستوى ومكانة  لرفع  الّسنني  مدار  على  وخبراتها 
بالدنا  فــي  والفولكلورّي  االستعراضّي  الــّرقــص 
عاّمًة، وفي إطار تعليمها في مدرسة «الكرمليت» 
خاّصًة. وينعكس هذا على تغيير األفكار الّنمطّية 

الّرجعّية لكّل ما يسّمى بالّرقص والفنون. 
تشّرفت، وعلى مدار 5 سنوات متتالية، بتقدمي هذه 
الّطّالب  بتطّور  شعرت  سنة  كّل  االحتفالّية؛ وفي 
وثقتهم  وبحضورهم  بالّرقص،  وتفّوقهم  وتقّدمهم 
لهم  توّفرها  اّلتي  واملساحة  فاملنبر..  املسرح  على 
الفّنانة فريال خشيبون لدعمهم وحّثهم على التقّدم 
ليست قليلة وال مفهومة ضمًنا، إّمنا هي مسؤولّية 

تتمّتع بها هذه الفّنانة املتمّيزة لفّنها وشعبها.
ّمما ال شّك فيه أّن فريال خشيبون هي ظاهرة فنّية 
مدّربة ومصّممة  لكونها  فقط  ليس  متكرّرة،  غير 
وعطائها،  بروحها  فّنانة  لكونها  ــا  إّمن رقــصــات، 

األّم  وهي  وملل،  تعب  بال  كاجلندّية  تعمل  فهي 
املدرسة،  الّطّالب في  احلنون على أوالدها وبناتها 
لشؤون   ــة  واإلدارّي واملنّسقة  املالبس  مصّممة  وهي 
مع  بالّتعاون  والّطّالب،  املسرح  وجاهزّية  اإلضاءة 
لعملها  حّب واعتزاز وتقدير  بكّل  الّداعمني  األهل 

وتضحياتها.
على املسرح كان الّرقص أشبه بلوحات فنّية ملّونة 
ُمضاَءة، فتاّرة يشّدنا رقص األطفال الّصغار وتاّرة 
لصبايا وشباب وتارة  الّسحر  بغاية  مصّممة  دبكة 
أخرى رقصة راعي البقر (كاو بوي) تفرح الّروح. ثّم 
انتقلت بنا فريال إلى موسيقى الّزمن اجلميل لترّسخ 
في أذهان اجليل اجلديد أّن املاضي عريق وموسيقى 
عراقة  هي  فيروز  والّسّيدة  الّدين  شمس  نصري 
وأصالة، كما انتقلت بنا للّطفولة وألعاب احلارات 
القدمية إلى «طاق.. طاق.. طاقّية»، اّلتي كتبها 
الّراقصات  حركة  لتكون  عازر  نبيل  الفّنان  وّحلنها 
فرح  ثّم  قتال وخوف ومن  بساحة  أشبه  الّصغيرات 
حالة  في  اجلمهور  جعل  التنّوع  هذا  وأمل وحرّية. 

ترّقب دائم.
يذكر أّن اللّوحات الّراقصة تكّللت برقصات جميلة 
وساحرة لفرقة «سلمى» للفنون االستعراضّية بقيادة 
اّلذي  «ناطر»  عرض  (من  خشيبون  فريال  الفّنانة 
بقيادة  املوسيقّية  «بيات»  فرقة  مع  فيه  شاركت 

املايسترو سامر بشارة).
املواهب  عرض  كان  االحتفالّية  لهذه  اخلتام  مسك 
«كرمليت  برنامج  في  األولى  املراتب  على  احلائزة 
تركيبة  في  أكون  أن  احلّظ  حالفني  أيديل» واّلتي 
برقصة  بّالن  سلمى  الّطالبة  أحتفتنا  حيث  احلّكام، 
شرقّية مصرّية من تدريب فريال خشيبون، وتناغمت 

اجلّذابة  ابتسامتها  مع  الّرشيقة  املوسيقى وحركتها 
كانت  احلفل  ومفاجأة  لالنتباه.  املُلفت  وحضورها 
صعود طفل الّطرب الفّنان الّصغير صاحب الّصوت 
إيهاب خوري  الفّنان  ابن  أليكس خوري،  الكبير، 
حلبّية،  غنائّية ألغاني شامّية وقدود  ليقّدم وصلة 
الّصوت واإلحساس.  جلمال  مذهولني  نقف  جعلتنا 
الوحيدة.  تأثًّرا ولم أكن  وأنا، بكّل صدق، بكيت 
فالقاعة غّصت بالبكاء تأثًّرا بهذا الّصوت العذب 
الفّنان صباح فخري جالس  أّن  إلّي  الكبير، وخّيل 

بيننا بحضوره وروعة أدائه!
فريال  الّطيبة  الفّنانة  أشكر  أن  إّال  يسعني  ال 
االحتفاالت  هذه  ملثل  الّتقدمي  منبر  على  خشيبون 
فكّل  الكوميدّية؛  منى»  «أم  بشخصّية  املهيبة 
َمن تعّرف وتعامل واشترك بعمل معها، يعرف ما 
وتفاني  وإخــالص  ومهنّية  طيبة  من  عنها  أقصده 
اعتبر  الّتعب وامللل..  تعرف  ال  إيجابّية  وطاقات 
«سلمى»  فرقة  لعائلة  بانتمائي  محظوظة  نفسي 
للفنون االستعراضّية؛ فمرافقتي لهم منذ 7 سنوات 
به في مسرحّية «حوض  افتخر  تعاون  أثمرت عن 
«الكرمليت»،  مدرسة  حفالت  وتقدمي  الّنعنع» 
وللّسنة الّثانية تقدمي حفالت إنهاء الّسنة في معهد 
والفنون  العديدة،  الّرقص  فنون  لتعليم  «سلمى» 

املسرحّية أيًضا.
فنّية  إّنك ظاهرة  فريال خشيبون..  الفّنانة  عزيزتي 
بشهادة كّل من تابع ويتابع عملك وفّنك وجتّددك، 
رجمها  يكثر  املُثمرة  الّشجرة  أّن  أيًضا  ولتعلمي 
باحلجارة، نحن معك ونتعّلم منك.. أنت قدوة للفّن 

ولإلنسانّية والعطاء، ودمت كنًزا لنا.
(تصوير: أزهار حّداد)
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ــى من شهر  األول ــام  األّي نعيش هذه  نحن  ها 
الّتهاني  ــّر  أح ــّدم  أق لذلك  ــارك،  ــب امل رمضان 
ا الله عّز وجّل أن يتقّبل منكم  للجميع داعًي
الّطاعات، وأن يغفر الزّالت وأن يرفع الّدرجات، 
أجتهد  وبعد..   . الّدعاء  ُمجيب  سميع  إّنه 
ــوات  واألخ لإلخوة  ــّدم  أق أن  املناسبة  هذه  في 
بعض الّنصائح اّلتي تنفعهم في هذا الّشهر 

الفضيل، راجًيا من الله القبول. 
الله  نعّظم شعائر  أن  علينا  األولى:  الوصّية 
شهر  في صيام  نتهاون  وأّال  الّشهر  هذا  في 
 { تعالى  بقوله  ثبتت فرضّيته  اّلذي  رمضان 
اِس  يِه اْلُقرْآُن ُهًدى لِّلنَّ َشْهُر رََمَضاَن الَِّذَي ُأنزَِل ِف
َن اْلُهَدى وَاْلُفرَْقاِن َفَمن َشِهَد ِمنُكُم  َناٍت مِّ يِّ وَبَ
َيُصْمُه{. وبقول الرّسول (ص): «ُبني  َر َفْل ْه الشَّ
اإلسالم على خمس: شهادة أّن ال إله إّال الله 
وأّن محّمًدا رسول الله، وإقامة الّصالة، وإيتاء 
الزّكاة، وصوم رمضان، وحّج البيت ملن استطاع 
إليه سبيًال». وهذا يدّل على أّن صيام رمضان 
أحد أركان اإلسالم، ومن الفرائض املعلومة من 
أّي  حتت  تركه  يجوز  وال  ــالــّضــرورة.  ب الــّديــن 
املريض  مثل  األعـــذار  ألصحاب  إّال  مسّمى 
واملسافر فوق 83 كم وما فوق، ويصعب عليه 
املُرضع،  أو  احلامل  ــرأة  امل أو  بالّسفر،  الّصوم 
الّصوم  الّنفاس  أو  احلائض  للمرأة  يجوز  وال 
عبادة  رمضان  في  فالّصوم  القضاء.  وعليها 
األثر  وله  الله،  ألمر  استجابًة  املؤمن  يؤّديها 
نفس  في  الّصوم  يتركه  اّلــذي  اجلّيد  الكبير 

الّصائم وصّحته. 
يوقظان  رمضان  نهار  في  والعطش  فاجلوع 
القلب فيجعالنه يراقب الله ويدرك أّنه عبد 
الله  اخلاضع حلكم  والعبد  الله.  خاضع حلكم 
قلبه،  ويلني  بالّطاعات  القيام  عليه  يسهل 
ألّنه في مجتمع أهله على شاكلته ّمما يجعل 
حيث  ويتعاطفون  بينهم  يتراحمون  الّناس 
ولهذا  الفقير،  والغنّي  الّضعيف  القوّي  يرحم 
الفطر  زكــاة  (ص)  الله  ــول  رس فــرض  الغرض 

لتكون طعمة للمساكني. 
من  تسلم  الّنفس  أّن  مبا  الّثانية:  الوصّية 
العبادة  من  فاإلكثار  رمضان  في  أسقامها 
أمر ميسر، والتقّيد بسّنة الرّسول (ص) أمر 
سهل. فاألفضل للّصائم أن يلتزم هدي الرّسول 
(ص) في هذا الّشهر، ومن ذلك احملافظة على 
من  األخير  الّثلث  في  األكــل  وهو  الّسحور. 
على  يعّني  مبارك  الّسحور  فطعام  الّليل. 
الّصوم، قال فيه الرّسول (ص): «تسّحروا فإّن 
للّسحور  وقت  وأفضل  بركة».  الّسحور  في 
(ص):  الرّسول  قال  الفجر.  وقت  من  القريب 
اإلفطار عجلوا  مــا  بخير  أّمــتــي  ــزال  ت «ال 

 وأّخروا الّسحور». 
بن  وزيد  النبّي  إّن  قال:  مالك  بن  أنس  وعن 
سحورهما  مــن  فرغا  فلّما  تسّحرا،  ثابت 
كان  كم  ألنس:  قالوا  فصّلى.  الله  نبّي  قام 
في  ودخولهما  سحورهما  من  فراغهما  بني 
خمسني  الرّجل  يقرأ  ما  قدر  قــال:  الّصالة؟ 
أو  الّطعام  بكثير  الّسحور  ويتحّقق  ــة؛  آي
قليله ولو بشربة ماء حلديث رسول الله (ص) 
«تسّحروا ولو بجرعة ماء». ويبّني الغاية من 

على الّسحور  بطعام  «واستعينوا  الّسحور 
صيام الّنهار».

الوصّية الّثالثة: أكثروا من قراءة القرآن. فإّن 
ال  ممّيزة  خاصّية  رمضان  في  القرآن  لقراءة 
يعّدلها شيء، ألّن القرآن نزل في رمضان للوح 
احملفوظ. قال تعالى }َشْهُر رََمَضاَن الَِّذَي ُأنزَِل 
والقرآن  الّنفوس  يطّهر  فالّصوم  اْلُقرْآُن{،  يِه  ِف
ِه َتْطَمِئُنّ  ـ ِر الَلّ يجعلها مطمئّنة هادئة }أََال ِبِذْك

اْلُقُلوُب{، وأعظم الّذكر قراءة القرآن.
كان  جبريل  أّن  مالك  بن  أنس  عن  ورد  وقد 
عليه  ــزل  أن ما  يراجعه  (ص)  ــرّســول  ال يأتي 
من القرآن، فاجعلوا ألنفسكم من القرآن زاًدا 

ألرواحكم تروحون به من همومكم. 
الرّابعة: ال جتعلوا من شهر رمضان  الوصّية 
بل  محّله،  غير  في  واإلسراف  للّتبذير  شهرًا 
ألّن  الّتوفير.  شهر  رمضان  يكون  أن  ينبغي 
الّطعام، فإذا كان  رمضان شهر اإلمساك عن 
كذلك ملاذا تتحّمل األسرة املشّقة في إنفاقها 
رِيَن  اْملَُبذِّ }ِإنَّ  يقول  والله  رمضان.  شهر  في 
الزائد  أّن  وخصوًصا  اِطِني{،  َي الشَّ ِإْخوَاَن  َكاُنوا 
عن حاجة األسرة سُيلقى في نهاية األمر في 
ينزع  ألن  كــاٍف  وحــده  العمل  وهــذا  القمامة. 
البرَكة من الرّزق. وقد ورد أّن النبّي دخل بيته 
فوجد قطعًة من اخلبز قد ُجّفت فبّلها وأكلها 
إذا  الّنعمة  هذه  إّن  فقال:  ذلك  في  فعوتب 
يدري  وال  إليه.  تعود  لن  البيت  من  خرجت 
في  البركة  وتزيد  البركة.  الّطعام  بأّي  أحدنا 
الّطعام عند اجتماع األسرة عليه. قال رسول 
االثنني،  يكفي  والواحد  «طعام  (ص):  الله 
الّثالثة  وطعام  الّثالثة،  كافي  االثنني  وطعام 

كافي األربعة».
لكم  الــّدعــاء  من  أكثروا  اخلامسة:  الوصّية 
وألهلكم وألّمتكم وللعالم، وخاّصًة عند اإلفطار 
دعوة  للّصائم  «أّن  أخبرنا  (ص)  النبّي  ألّن 
ّية  العرب األّمة  وحال  فطره»..  عند  ُمستجابة 
يفرض علينا أن نكثر لها من الّدعاء». ألّنه 
العمياء  الفتنة  هذه  من  منجى  وال  ملجأ  ال 
إلى  األّمة  هذه  يرّد  بأن  الله  إلى  بالتوّجه  إّال 
احلّق. لعّل دعاءكم في هذا الّشهر يحقن دماء 
األطفال والّنساء والّشيوخ والّشباب في سورية 
هذه  ألّن  األرض.  بقاع  وكــّل  وليبيا  والعراق 
هدم  تعدل  وُحرمتها  دمائها،  محرّمة  الّدماء 
ما  باطلة  بحجج  يبرّرونها  كانوا  وإن  الكعبة 

أنزل الله بها من سلطان. 
أبوابها  تفتح  املساجد  الّسادسة:  الوصّية 
لكّل تائب كّل أّيام الّسنة، فاجعلوا ألنفسكم 
رمضان  قيام  بصالة  فيها  ا  ًب طّي ا  نصيًب
وباقي الّصلوات. قال رسول الله (ص): «َمن 
قام رمضان إمياًنا واحتساًبا غفر له ما تقّدم 
من ذنبه».. ونحن نرّحب بكم في املساجد.. 

وكّل عام وأنتم بخير من الله.

ــمــيــمــة. لم  ـــن الــّن ــم ع ــّل ــك ــت ــرة ت ــش ــت ــن ـــّصـــة م ـــاك ق هـــن
ـــي:  ـــال ـــّت ـــال ــــاد مــــصــــدرهــــا، لـــكـــّنـــهـــا ك ــــج ـــتـــطـــع إي أس
وأن  اآلخرين،  شــؤون  عن  تتكّلم  أن  ــرأة حتّب  ام هناك  ”كانت 
تنشر الكلمات املُسيئة. في أحد األّيام، شعرت بالّندم وذهبت 
لتعترف أمام الكاهن. أصغى الكاهن إلى اعترافها وسألها إذا 
ا نتائج تصرّفاتها، فأبدت تأكيًدا غير ُمقِنع.  ـً ما فهمت حّق
توبة،  عمل  فأعطاها  الّسطور،  بني  ما  املختِبر  الكاهن  قرأ 
أكثر وعًيا خلطيئتها.  إّنه سيجعلها  قال  وهو عمل صغير 
طلب منها الّتالي: ”اذهبي إلى البيت، خذي وسادة من ريش 
الوسادة  ُشّقي  وهناك  القرية،  حول  تّلة  أعلى  إلى  واصعدي 
بسّكني، ثم عودي إلّي“. وحني فعلت ذلك، هّبت ريٌح قوّية 
إلى ناحيتها وذهب الرّيش كّله مع الرّيح. أسرعت إلى الكاهن 
وهي راضية عن نفسها، لتقول له إّنها أمتّت مهّمتها. لكّن 
هناك  إلى  عــودي  ”اآلن  منها:  طلب  الرّاضي  غير  الكاهن 
واجمعي كّل الريش، وضعيه مجّدًدا في الوسادة، أعيدي كّل 
”هذا مستحيل،  املرأة:  الوسادة“. صرخت  ريشة واجلبي لي 
ا،  ـً من يعلم أين ذهب الرّيش؟“. فابتسم الكاهن قائًال: ”حّق
وهكذا يحصل بالكلمات اّلتي تنشرينها بالّنميمة. من يعلم 
البيت  إلى  اذهبي  به؟  تسّببْت  ضرر  وأّي  ذهبت  أين  إلى 
حولك.“ من  الّناس  تؤذي  أن  من  خوًفا  تثرثري،  تعودي  وال 

الّنميمة القدمية الّطراز هي ظاهرة اجتماعّية ضخمة، اجتاحت 
مجتمعاتنا قبل عصوٍر من احتالل وسائل الّتواصل االجتماعّي 
للمرتبة األولى في نشر األقاويل. كان الّناس املتحّلقون حول 
املوقد أو املتواجدون في املقاهي واألسواق، يستمتعون باحلديث 
عن الّناس اآلخرين، على مدى قرون. وما زالت الّنميمة تسليًة 
املُعاصرة. الّتكنولوجيا  بفضل  األنظمة  لها  مفّضلة، وُضعْت 

ال تسيئوا فهمي. أحّب ظاهرة الّشبكة االجتماعّية، إذ إّنها 
األصدقاء  شمل  بلّم  وتسمح  ببعض،  بعضهم  الّناس  تربط 
الُقدامى، وُتبقي العائلة على تواصل، وتساعدنا على معرفة 
أيًضا  أرى  لكن  بهم.  نثق  أشخاص  من  بسرعة  يحصل  ما 
الّتكنولوجّية  الوسائل  مع  تترافق  عظيمة  مخاطر  هناك  أّن 
احلديثة، واّلتي قد تؤّذي الّناس، حّتى ذوّي الّنوايا األكثر حسًنا.

على  دينّية  مجموعة  إلى  تنضّم  أنت  َمثلني..  سأعطيكم 
موقع للّتواصل االجتماعّي؛ وبنّية صادقة، تنشر شيًئا مثل 
قوٍل حتّبه، أو حدث تتبعه، أو أّي شيء آخر. ثّم يعّلق أحدهم، 
ويعارض غيره، وينضّم أشخاص آخرون. وبالكثير من حسن 
النّية، ينتهون بشتم بعضهم البعض. هل هذا عمٌل يعكس 
الّترويج  يعكس  رمبا  ذلك.  في  أشّك  املسيحّي؟  واإلميان  احلّق 
اجتماعّي.  موقع  أّي  في  اليوم  كلمة  أّنها  ويبدو  للّذات، 
نسّميه  ما  أو  الّنميمة،  أّي  موضوعنا،  إلى  هذا  ويعيدنا 
ما  كّل  سّيئة؟  أو  جّيدة  أهي  الّناس.  عن  ”رائًجا“  اليوم 
أنت  صحيح؟  اجتماعّيني،  نكون  أن  هو  الّنهاية  في  يهّم 
الّناس  عن  وتتكّلم  أو ال،  افتراضّية  إلى مجموعات،  تنضم 
حّتى  كذلك،  هو  نعم  مضرّ؟  غير  ذلك  يبدو  هل  اآلخرين. 
ا بعد اآلن. ًي تصبح أنَت املوضوع، عندها لن يكون األمر مسّل

ونعرف  الّنميمة،  في  اخلاسر  الّطرف  نكون  أن  اختبرنا  كّلنا 
ماذا ميكنها أن تفعل. إًذا ملاذا نستمّر بالّثرثرة؟ يقول الّناس 
إلى  نسعى  اجتماعّيني  نكون  أن  أي  بطبيعتنا،  ذلك  إّن 
معرفة أخبار اآلخرين. نعم، ُخلق اإلنسان ليتواجد مع اآلخرين، 
ألن ينعكس في اآلخر، ألن يكتشف نفسه مبقارنتها باآلخر. 
مع  الّشركة  في  تعيش  إلهّية  أقانيم  من  ثالوث  نفسه  الله 
يبقى  بينما  شيء،  كّل  في  تتشارك  أصيلة  شركة  بعضها، 
مصدر  األقنومّية.  الّناحية  من  ومختلًفا  فريًدا  شخص  كّل 
صورته  على  ُخلقنا  كّلنا  الله.  في  هو  االجتماعّي  وجودنا 
املسيح على  يتفاعل أحدنا مع اآلخر. مات  ونشابهه عندما 

ا، وموّحًدا البشرّية  ـً الّصليب موّحًدا األلوهّية بالبشرّية عمودّي
في  مّتحدة  جماعة  الّصليب  يبني  ا.  ـً أفقّي ببعض  بعضها 
املسيح تتشارك كّل شيء مع بعضها، لكن تعّبر عن نفسها 
ُبنينا لنتشارك  بتمايز عبر كّل فرد من أفرادها. لذا، فنحن 
في  بعضها  مع  جتتمع  فردّية  حيوات  لنعيش  الله،  عطايا 
املسيح، لتبني الكنيسة اّلتي رأسها املسيح ونحن أعضاؤها.

املتشاركة.  اجلماعة  هذه  عن  منحرفة  صــورة  الّنميمة  لكّن 
فجماعة الكنيسة تنمو بتنوّع العطايا، وجتاهد لبلوغ الكمال 
في املسيح، لكّنها تتفّهم وحتاول أن ُتصلح بعناية قصوى أّي 
انحراف عن هذا الكمال وهذا الهدف، وهو ما نتعرَّض له كّلنا. 
الّنهاية  في  كّلنا  أّننا  ونعلم  خطيئة،  االنحراف  هذا  نسّمي 
أّن  ًدا  الكنيسة جّي رّبنا يسوع املسيح. تدرُك  خطأة، ما عدا 
اإلجنازات الّشخصّية لإلنسان ال تعطيه احلّق بأن يدين غيره. 
على العكس، يجب أن يشّجعه هذا على تفّهم أعمق ملن ال 
يستطيعون سلوك الّدرب املستقيم والضّيق أو ال ينوون ذلك. 
جتاه  بالرّأفة  تشعر  لم  ”إذا  اآلثوسي:  سلوان  القّديس  قال 
نعمة  حتمل  ال  فأنت  يران،  الّن في  سيعاني  ــذي  اّل اخلاطئ 
ًا  ـ حّي تزال  ما  وبينما  شريرًا؛  روًحا  حتمل  بل  القدس،  ــرّوح  ال
الّتوبة“.  عبر  ــراثــن  ــب ال ــذه  ه مــن  نفسك  حتـــرّر  أن  عليَك 
وأنــا  ــردوس  ــف ال ــي  ف ابتهجُت  إن  ــا  ــرًح ف ـــوُن  أأك بــهــذا:  ر  فكِّ
هي  ومن  اجلحيم؟  في  يعاني  عائلتي  ــراد  أف أحد  أّن  أعلم 
لكن  املسيح،  في  ــوات  وأخ ــوة  أخ بعضنا  نسّمي  عائلتي؟ 
ظهرهم؟ وراء  مــن  خطاياهم  نهمس  عندما  ــك  ذل أنحّقق 

قتل  ا  ـً ّي حرف هي  احلديث،  أو  القدمي  شكلها  في  الّنميمة، 
الّناس، ألّنها تدّمر املهن والّسمعة والزّواج والّصداقات، وتهدم 
كّل ما يحاول املرء بناَءه، وألّي هدف؟ ألّننا نشعر بالّضجر أو 
نريد  أو  أحدهم،  على  بالفوقّية  بالّشعور  نرغب  أو  الغيرة، 
هناك  فقط؟  املُــجــاراة  نريد  ــا  رّمب أو  ألنفسنا،  االنتباه  جذب 
أخاك  ُحتّقر  أن  من  إجنــازًا  حققَت  أنَك  لتشعَر  أفضل  طرائق 
للمتروبوليت  قول  على  مؤّخرًا  عثرُت  خطيئة.  اقترف  اّلذي 
أنطوني (بلوم) من سوروز، يلّخص كيف نتصرّف مع شخص 
واحد  وكــّل  الله،  صــورة  على  هو  مّنا  واحــد  ”كّل  َسقط:  قد 
أيقونة  أُعطينا  إن  لكّننا  متضرّرة.  أيقونة  مثل  هو  مّنا 
قدسّيتها،  اإلنسان  كرُه  انتهَك  أو  والّظروف  الوقت  أفسَدها 
سنعاملها بتوقير وحنو وانكسار قلب. لن ننتبه إلى كونها 
تالفة. سنرّكز على ما بقي من جمالها ال على ما ضاع منه. 
جماعة  وكّل  كّل شخص  مع  فعله  نتعّلم  أن  يجب  ما  وهذا 
أّمة“. أو  فئة  أو  رعّية  أكانت   – دوًما  سهًال  وهذا ليس   –

التفّهم  يشمل  ألّنه  القول  هذا  قراءتي  عند  ذهلُت  لقد  رائع! 
والّتواضع واإلشفاق واحملّبة واالهتمام واالّتفاق، أي كّل ما نريد 
العالم  ليس  الرّوحّي.  جهادنا  خالل  من  املسيح  في  حتقيقه 
ولنواجه  ألّننا،  املكسورة،  األيقونات  من  عمالق  ألبوم  سوى 
ّية  ا عن صورتنا املثال ـً ّي األمر، كّلنا معطوبون. وهذا يختلف كّل
اّلتي ننشرها كّل يوم عبر وسائل الّتواصل االجتماعّي. صورة 
العالم احلقيقية هي في الواقع «فيسبوك» معطوب، شبكة 
اجتماعّية مقلوبة، حيث كّل ما ُينشر صحيح وصادق ويحتاج 
إلى اإلصالح والّشفاء من خالل اآلخر. نتشارك األلم ونضاعف 
الرّبح فقط مع بعضنا، ال عبر عزل أنفسنا من خالل الّتنميط 
في  الّنمو  آالم  في  بعض  مع  بعضنا  بالتوّحد  بل  ــة،  واإلدان
الّنوع  من  لكن  اجتماعّيني،  نكون  أن  علينا  نعم،  املسيح. 
من  بإحكام،  منسوجًة  شبكة،  في  يوّحدنا  اّلذي  االجتماعّي 
اآلخر  يستغّل  اّلذي  الّنوع  من  وليس  والرّأفة،  والتفّهم  الّثقة 
أحدنا  ْع  ليشجِّ الّشفاء،  كلمات  لنتشارْك  لنفسه.  ليروّج 
اآلخر بتواضع على العمل اجلّيد اّلذي نحاول إمتامه، ليحِمْل 
ــواحــدة. ال الكنيسة  ـــرّب،  ال بيت  مًعا  لنبني  ــر،  اآلخ أحدنا 
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تفاهم  ــرة  مــذّك توقيع  توُنس  في  ــرًا،  ــؤّخ م ّمت، 
(A.T.I)ممّثلة  للمسرح   ّية  العرب الهيئة  بني 
واملنّظمة  الله،  عبد  إسماعيل  العام  بأمينها 
ّية للّتربية والّثقافة والعلوم (أليكسو) -  العرب
مقرّها في توُنس - ممّثلًة مبديرها العام الّدكتور 
الّتنسيق  إلى  تهدف  محارب،  حمد  الله  عبد 
والّتعاون بني الّطرفني، في سبيل خدمة املسرح 

العربّي عاّمًة واملدرسّي خاّصًة.
هذه  الّتفاهم  ــرة  ــذّك م على  الّتوقيع  يعتبر 
إنشاء  أجل  من  ُبذلت  اّلتي  للجهود  استمرارًا 
 ،2008 العام  منذ  للمسرح  ّية  العرب الهيئة 
ّية من خالل تطوير  العرب الّثقافة  واّلتي خدمت 
كما  ــّي.  الــعــرب العالم  فــي  املسرحّي  الّنشاط 
العرب،  الّثقافة  وزراء  مؤمتر  لقرار  تنفيًذا  يأتي 
 2015 الّثاني  يناير/كانون  شهر  في  املُنعقد 
ّية  العرب بتبّني»االستراتيجّية  ــاض،  ــرّي ــال ب
الهيئة  أعــدّتــهــا  ــي  ــت اّل ــة»  املــســرحــّي للّتنمية 
وبناًء   ،2013 العام  خــالل  للمسرح  ّية  العرب
ّية  على توصيات االجتماع بدعوة املنّظمة العرب
للّتربية والّثقافة والعلوم بوضع اخلطط الكفيلة 
بالّتعاون مع  لتفعيل االستراتيجّية وبرامجها، 
ّية للمسرح؛ حيث يتبادل الّطرفان  الهيئة العرب
احلضور واملشاركة والّتفاعل في البرامج املسرحّية 

اّلتي سيقوم الّطرفان بتنظيمها.
الهيئة  أجنزته  ملا  تقديرًا  الّتفاهم  هــذا  يأتي   
يناير/كانون  بني  الفترة  في  للمسرح  ّية  العرب
الّثاني 2014 ومايو/أّيار 2015 فيما يخّص 
املسرح  وتطوير  تنمية  «استراتيجّية  مشروع 
املدرسّي في الوطن العربّي»، اّلذي ّمت إقراره من 
قبل ممّثلي وزارات الّتربية والّتعليم في ثمانية 
ُخّطة  املشروع  هذا  ويحوي  ا،  ـً ّي عرب بلًدا  عشر 

عمل استراتيجّية للّسنوات العشر القادمة.
املسرح  تفعيل  على  ــرفــان  الــّط يتعاون  كما 
تنفيذ  خــالل  من  العربّي  الوطن  في  املــدرســّي 
برامج «استراتيجّية تنمية املسرح املدرسّي في 
وزارات  مع  والّتعاون  بالّشراكة  العربّي»،  الوطن 
هذا  إّن  ّية.  العرب ــّدول  ال في  والّتعليم  الّتربية 
إدراك  ــى  إل ُيشير  املــدرســّي  باملسرح  االهتمام 
”أليسكو“  ومنّظمة  للمسرح  ّية  العرب الهيئة 
فهو  املدرسة،  في  املسرح  استخدام  أهمّية  إلى 
لدى  واحلقائق  املعلومات  تــذويــت  ــى  إل يـــؤّدي 
والقدرة  الّدقيقة  املهارات  لديه  وينمي  الّطالب، 
الّسريعة  احللول  وإيجاد  املواقف  حتليل  على 
املواقف  ملواجهة  ـــداد  واإلع البديهة)،  (ســرعــة 

فهم  على  الّطالب  يساعد  كما  املستقبلّية 
وتقبل وجهات نظر اآلخرين.

تطوّر  في  تساهم  املسرحّية  األنشطة  أّن  كما 
في  بالرّاحة  والّشعور  اآلخرين  جتاه  الّتعاطف 
الّتعبير عن آراء فرد ما. كما أّنها تتيح لدى 
اخلّالقة  قدراتهم  عن  الّتعبير  ــرص  ف الــّطــّالب 
ليمكن اكتشافها وتنميتها، كالقيام بتمثيل 
الّتأثيرّية  واملوسيقى  الّديكورات  وإعداد  األدوار 
واملؤّثرات الّصوتّية، ويتوّقف ما يحّققه الّتالميذ 
من إشباع ملشاركتهم في القيام بهذا الّنشاط، 
تنميتهم  ومدى  لذواتهم  حتقيقهم  مدى  على 

لكفاءاتهم وقدراتهم املختلفة. 
كما ميكن استخدام الّدراما في معاجلة املشاكل 
هذه  تشخيص  بعد  ــّالب  ــّط ال ــدى  ل الّنفسّية 
وهنا  ـــا».  درام الـ»بسيخو  بواسطة  املشاكل 
(االرجتــال)،  الّتلقائّي  الّتمثيل  عنصر  يدخل 
وفي هذه احلالة يكون اّلذي يعاني من املشكلة 
هو املؤّلف واملمّثل. وإذا كانت املشكلة جماعّية 
احلالة  هذه  ففي  الّطّالب،  من  مبجموعة  تّتصل 
يشترك هؤالء الّطّالب في إبراز املشكلة من خالل 
اإلرشاد  موضوع  الّدراما  تخدم  وبهذا  االرجتــال. 
والّتوجيه الّنفسي في املدرسة، اّلذي هو جزء من 
العالج  من  الّنوع  وهذا  احلديث.  مبفهومه  املنهج 
الّنفسي  التوّتر  حــاالت  خــاّص  بشكل  يساعد 

والّصراع الّداخلّي واالنطواء.
ومنّظمة  للمسرح  ّية  العرب الهيئة  أحيي  وإذ 
الهاّمة  واخلطوة  املبادرة  هذه  على  «أليسكو» 
العالم  في  املدرسّي  باملسرح  الّنهوض  أجل  من 
العربّي، أؤّكد على أهمّية إحياء «اليوم العربّي 
رسالة  نشر  خالله  من  ميكن  ــذي  واّل للمسرح»، 
اليوم العربّي للمسرح وتنظيم احتفاالت خاّصة 
بهذه املناسبة، كما أدعو مدارسنا الّثانوّية في 
البالد بشكل خاّص إلى تعليم وحدات «بجروت» 
في مجال املسرح، وبرمجة وإحياء مشروع «اليوم 
تقليد  إلى  املدرسّي»، وحتويله  للمسرح  العربّي 

سنوّي.
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ــتــاريــخ  ـــادر ب ـــّص ـــو رجــــب، فــي عــددهــا ال ــود أب مــحــم
بُعنوان    مقاًال  الّثانية،  الّصفحة  وعلى   2015/5/15
أخطأت  وكيف  ملــاذا   - ونوادرها  الّصحافة  أخطاء  ”من 
وذلك  خوري؟“،  حامت  الّدكتور  بصورة  ”األخبار“  جريدة 
طبًعا،  غيرمقصود  فّني  خلطأ  محمود  من  توضيًحا 
وقعت فيه ”األخبار“ في عددها الّسابق الّصادر بتاريخ 
2015/5/8، حيث كانت قد نشرت لي مقاًال بُعنوان 
على  سنة  ــرور  م مبناسبة  مّخول  نعيم  املرحوم  ”لذكرى 
أّن  ”األخبار“  فيه  وقعت  اّلذي  اخلطأ  كان  وقد  وفاته“. 
عامل املونتاج فيها، قد كتب حتت صورتي املرفقة باملقال، 

الكلماِت الّثالَث التالية ”املرحوم نعيم مّخول“. 
ا، وأيًضا  مقال األستاذ محمود جاء ُممتًعا، ُمثرًيا، ُمداعًب
فاتفّجر  انتفخ  لئال  تصديقها  أخشى  بإطراءات  طافًحا 
غرورًا، مما جعلني أقول بدعابة ألحد األصدقاء القرّاء، وقد 
اعجب هو أيًضا مبقال محمود: ”لو كنُت أعلم بأّن غلطة 
عامل املونتاج في جريدة ”األخبار“ ستستفّز قلَم رئيس 
تواضعي  أخَجل  اّلذي  املمّيز  املقال  هذا  ُيبدع  ل الّتحرير 

فعًال، لكنُت سارعُت إلفتعال هذه الغلطة بنفسي“. 
هذا املوقف ذّكرني بقّصة كان يرويها املرحوم والدي، وهي 
عبارة عن نادرة حدثت في أواخر احلكم الّتركّي في إحدى 

قرى اجلليل: 
القرى األخرى  القرية يعتاشون - كمعظم  كان أهل تلك 
آنذاك - على الزّراعة البعلّية اّلتي تعتمد بصورة ُمطلقة 

على تساقط األمطار.
األّول من  والّنصف  الّثاني من فصل اخلريف  الّنصف  مّر 
املوسم  وأصبح  األرُض  جّفت  ُتذكر.  أمطار  بدون  الّشتاء، 
الفّالحني  لــدى  وارتفع  ـــواب،  األب على  والقحط  مــهــّدًدا، 

منسوب القلق واخلوف من مجاعة بدت مؤّكدة.
في  القرية  خــوري  توّفي  بالّذات  احلرجة  الفترة  هذه  في 
موعًدا   الّتالي  اليوم  ظهر  تعيني  وّمت  املساء  ساعات 

لصالة اجلنازة والّدفن.
شاَءت األقدار في صبيحة يوم اجلنازة بالّذات، أن يتغّير 
ا في سماء القرية. سارع  ـً الّطقس. تلّبدت الغيوم تدريجّي
ا ملطر محتمل.  ًب أهُل القرية إلى تبكير موعد اجلنازة جتّن
لكن ما أن انتهت صالة اجلنازة في الكنيسة وبدأ موكب 
تشييع اجلثمان إلى املدفن، محموًال على األكتاف، حّتى 
اشتّد  املطر وأخذ ينهمر بغزارة بّللت املشّيعني. وهذا ّمما 
جعل أحد ظرفاء تلك القرية يقول بصوت عاٍل: ”يا ربّي، 
لو كّنا عارفني أّنك حبست املطر تا ميوت أبونا اخلوري، 

كّنا من زمان قّصينا رقبتو“.
أّما نوادر الّصحافة اّلتي أوردها محمود في مقاله إّياه، 
واّلتي متّتعُت جًدا بقراءتها، فلقد ذّكرتني بنوادر صحفّية 
أخرى. فمثًال قّصة صحيفة ”اجلمهورّية“ اّلتي َنشرْت مرّة 
على صدر صفحتها األولى ُعنواًنا نّصُه ”قّصة القبض 
سّفاح  لّص  على  القبض  خبر  عن  وكان  الّسفاح“  على 

من االسكندرّية. وجاء حتت هذا الُعنوان في ذات اجلريدة، 
الّناصر في أفغانستان“. وظهر  عنواٌن آخر يقول ”عبد 
الّسفاح  القبض على  ”قّصة  الُعنوانان كعنوان واحد هو 

عبد الّناصر في أفغانستان“. 
هذه الّنادرة ذّكرتني بالّنادرة املُشابهة الّتالية: رئيس حترير 
الفلسطينّية،  الّسلطة  مناطق  في  تصدر  ّية  عرب جريدة 
اليوم  صباح  سيصدر  اّلــذي  اجلريدة  عدَد  أعّد  أن  وبعد 
فيما  الّتوزيع  وإلى  املطبعة  إلى  حتويله  وقبيل  الّتالي، 
معروفة  فلسطينّية  شخصّية  نعي  خبُر  وصله  بعد، 
ومرموقة. أدرَك احملرّر أّن مثل هذا اخلبر ال ميكنه تأجيله 
كما ال يستطيع إّال أن ينشر تعزية على الّصفحة األولى 
الّتعزية  إعالن  نّص  إعداد  إلى  احملرّر  سارع  اجلريدة.  من 
ّية  بخط يده، ودفعه إلى الّسكرتيرة لتقوم بطباعته األول
الّصفحة  في  ــه  إلدراج املونتاج،  عاملي  إلى  حتويله  ثّم 
األولى من اجلريدة، ُمضيفا بخط يده ”إن وُجد له مكان“. 
وظهر  توزيعها  وبدأ  اجلريدة  ظهرت  الّتالي  اليوم  صباح 
على الّصفحة األولى منها إعالن الّتعزية، وقد ورد فيه 
ما يلي: ”هيئة الّتحرير تنعى الّشخصّية الفلسطينّية 
الله الفقيد وأسكنه فسيح  املقدسّية، املرحوم....... رحم 

جنانه إْن وِجَد له مكان“.
أّما الّنادرة الّثانية اّلتي أوردها األستاذ محمود أبو رجب 
سنة  أمني  مصطفى  كتبه  مقال  عن  كانت  مقاله،  في 
جــرّاٌح  له  أجراها  جراحّية  لعملّية  وصًفا  وكــان   ،1960
مصرّي. وكان هذا اجلرّاح قد قال ملصطفى أمني قبل إجراء 
العملّية ”سأعطيك ذات الّسرير اّلذي كانت تنام عليه 
يجعل  أمــني  مصطفى  جعل  ّممــا  قبلك“،  حمامة  فاتن 

ُعنوان مقاله ”اكتُب إليكم من سرير فاتن حمامة“. 
أخرى  بنادرة  أيًضا،  هي  ذّكرتني،  الّلطيفة  الّنادرة  هذه 
في  وصــل  فرنسّي  صحافّي  الّسياق:  ذات  في  تندرج 
ساعة متأّخرة من الليل، إلى منتجع مشهور في الرّيف 
إعتذر  االستقبال  موظف  لكّن  غرفة.  طلب  الفرنسّي. 
مشغولة“.  املنتجع  في  الغرف  كّل  ”متأّسف،  له  قائًال 
وبالّتالي  الّسياقة،  يستطيع  ال  ُمنهًكا  الّصحافّي  كان 
موّظف  على  يلّح  فأخذ  آخــر،  بديل  أّي  لديه  يكن  فلم 
فسمح  املوّظف  قلب  رّق  ره“.  ”يدّب أن  ا  راجًي االستقبال 
فيها  تقيم  اّلتي  الفاخرة  الغرفة  ينام في  أن  للّصحافّي 
عادة املمّثلة الّشهيرة بريجيت باردو اّلتي لم تكن تلك 
في  يومني  بعد  الّصحافّي  فكتب  املنتجع.  في  يلة  الّل
جريدته ”لن اّدعي أّنني منُت مع بريجيت باردو، لكّني أنا 
وبريجيت باردو قد قضينا ليلة في ذات الغرفة ومننا على 

ذات الّسرير وعلى ذات الوسادة وحتت ذات الّلحاف“.
انفراج  من  الوجوه  على  تشّعه  وما  املُمتعة  الّنوادر  هذه 
وما تزرعه على الّشفاه من ابتسامات وما تبّدده من كدر 
عامل  غلطة  لوال  لُتذكر  كانت  ما  الّنفوس،  على  ُيثِقُل 
”رُبَّ  مقولة  أصدق  فما  ”األخبار“..  جريدة  في  املونتاج 

ضارٍة نافعة“.
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الكاريكاتيرّي  الرّسام  خلقها  اّلتي  «حنظلة»،  شخصّية 
ا،  ـً ّي ا ودول ـً ّي الفلسطينّي الرّاحل ناجي العلي، واشتهرت رسوماته الّسياسّية بها، عرب
أصبحت من األعمال الفنّية املمّيزة، اّلتي ُيشار إليها في كّل حديث عن هذا الّلون 
الفنّي، أو في أّي معرض تشارك فيه أعمال هذا الفّنان الفلسطينّي، اّلذي ّمت اغتياله 

ّية لندن في صيف عام 1987. في العاصمة البريطان
بصورة  الفلسطينّية  الّسلطة  تتحّدث  لم  عاًما،   28 قبل  اآلخرة  إلى  انتقاله  منذ 
رسمّية عن الرّاحل ناجي العلي أبًدا، وكأّن األمر ال يعنيها، أو كأّن األمر ال يدور 
ًيا بشخصّية «حنظلة»، وزاد من قيمة  عن فّنان فلسطينّي رفع اسم فلسطني عال
ا. وامتنعت الّسلطة الفلسطينّية عن احلديث  ـً ّي ا وعرب ـً ّي الفّن الكاريكاتيرّي فلسطين
عن إجنازات الرّاحل وأعماله اّلتي جتاوزت األربعني ألف رسًما ساخرًا كانت شخصّية 

«حنظلة» الرّئيسّية في معظمها.
ّية خيرّية اسمها «ميديكال ِسنتر» تهتّم بالقطاع الّصحّي في الّضفة  جمعّية أملان
ّية، قرّرت زيادة دعمها للقطاع الصحّي الفلسطينّي، وهذه املرّة عن طريق فكرة  الغرب
ّية املذكورة، حتّب  العالم. رئيسة اجلمعّية األملان رائعة تعتبر األولى من نوعها في 
وخصوًصا  العلي،  ناجي  الرّاحل  برسومات  جًدا  وُمعجبة  الكاريكاتيرّي  الرّسم  جًدا 
ألّنها  جًدا  بها  وتأّثرت  «حنظلة»،  الفلسطينّي  الّطفل  شخصّية  حتمل  اّلتي  تلك 
جتسيد لطفولة الفّنان، بعد أن أجبر على مغادرة وطنه وهو صغير الّسن. هذه الفكرة 
متّت بلورتها إلى الواقع ودخلت حّيز الّتنفيذ. فبعد مناقشة املوضوع باجلمعّية، ّمت 
شخصّية  يحمل  طابع  إصدار  على  لالّتفاق  وذلك  األملانّي،  البريد  بإدارة  االّتصال 
«حنظلة»، حيث طلبت منها مؤّسسة البريد الّتعريف بهذه الّشخصّية بشكل كتابّي 

ا. ـً ُمفّصل، وذلك للمصادقة عليه رسمّي
الّطابع  بإصدار  األملانّي،  البريد  مؤّسسة  إقناع  في  اجلمعّية  رئيسة  جنحت  وقد  

إلصــدار  املؤّسسة  مع  اتفاقّية  وعقدت  البريدّي، 
طابع بريدي من فئة الرّسالة العادّية، وهي األكثر 
«حنظله»  صــورة  يحمل  أملانيا،  في  استخداًما 
واسم اجلمعّية، اّلتي قامت بشراء جميع الّطوابع 
اّلتي ّمت إصدارها، من أجل بيعها ملن يرغب في 
بيت  مستشفى  مساعدة  في  للمساهمة  التبرّع 

ّية. ساحور في الّضّفة الغرب
وتقول رئيسة اجلمعّية إّنها طرحت الّطابع البريدّي 
ّية  للبيع جلمع التبرّعات من خالل جمعّيات أملان
صديقة، وبعد شرح واٍف عن شخصّية «حنظلة»، 
هذا  إلصــدار  اخليرّي  والهدف  بالفكرة  الّتعريف 
الّطابع البريدّي، فوجىء الّناس بطبيعة شخصّية 
األملانّي،  اجلمهور  لدى  املعروفة  غير  «حنظلة» 
بشكل  البريدّي  الّطابع  على  للحصول  وتهافتوا 
اجلمعّية،  ــرّرت  ق حيث  متوّقًعا،  يكن  لم  كبير 
وبسبب اإلقبال املتزايد على شراء الّطابع البريدّي، 

إعادة إصدار الّطابع بكمّيات أكبر لتغطية الّطلب املتزايد.
تصوّروا أّن مؤّسسة البريد األملانّي – مشكورة - تذّكرت الرّاحل ناجي العلي وكرّمته 
على  الرّاحل  للفّنان  توقيًعا  تعتبر  اّلتي  «حنظلة»،  شخصّية  خالل  من  ا  ـً ّي عمل

ّية مبا فيها الّسلطة الفلسطينّية.  رسوماته، بينما جتاهلته األنظمة العرب
ا لّكل فلسطينّي. ـً لكن «حنظلة» سيبقى شعارًا أبدّي
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”حفلة الّتفاهة“ رواية لألديب التشيكي ميالن كونديرا، اّلتي ميزج 
فيها بني اِجلّد واملزاح، بني العبث والّسخرية، بني الّسخط والتمّرد 

والغرابة، لهدف إيصال رسالته أّن احلياة مسرح العبث.
فالّتفاهة برأيه حاضرة في هذا املكان أو ذاك، ولكن بصيغة أخرى.. 

ـًا. وبهذا يفلسف كونديرا الّتفاهة ويضفي عليها ُبعًدا وجودّي
يقّسم مؤّلفنا روايته هذه، وقد ترجمها معن عاقل إلى العربّية عام 
2014، ونشرها املركز الّثقافّي العربّي، إلى سبعة أجزاء: األبطال 
باّمهاتهما  يفّكران  آالن وشارل   – العرائس  مسرح   – يتعارفون 
حتت  حتّلق  ريشة   – الّدعابة  روح  عن  يبحثون  اجلميع   – دوًمــا 

الّسقف – سقوط املالئكة – حفلة الّتفاهة.
العرائس  مسرح  كشخصّيات  الّشخصّيات  بتصوير  الرواية  تهتّم 
على منّصة احلياة، أو ُدمى واقعّية تؤّدي أدواًرا في مسرح عبثّي 
ال تلوح أّية نهاية ألحداثه املستمّرة، حيث اجلميع يرتبطون ببعضهم 
بعًضا عبر حبل ُسّرة ال-مرئّي يلملمهم، وُيبقهم على اّتصال وتواصل 

فيما بينهم، ومع اآلخرين من مختلف األزمنة واألمكنة.
يجمع  بحيث  كوكتيل،  حلفلة  اإلعــداد  بصدد  أّنه  دارديلو  يعلن 

األصدقاء اّلذين يبدون بحاجة إلى إعادة تعارف وتواصل.
والّطريف واملُلفت للّنظر أّن طيف ستالني يكون حاضًرا من خالل 
استعادة بعض احلكايات عنه. من ذلك مثًال ما يسرده في الّلقاء 

رامون وشارل، الّلذين يستعيدان بعًضا من مذّكرات
نيكيتا خروتشوف..

في  خروتشوف  ــا  رواه اّلتي  باحلكاية  مفتوًنا  كــان  شــارل  وألّن 
تروي  باستعادتها وهي  لذلك  مذكراته هذه عن ستالني واَحلجل، 
قّصة ستالني واحلجالت األربع والعشرين، واّلتي كان يقّصها عادًة 
على رفاقه في الّدائرة الضّيقة اُحمليطة به في احلرب.. وكيف أّنها 
بسخريتها وعبثّيتها افتتحت عصًرا ّمما يسّميه الّتفاهة والّسخف! 
على  مشًيا  سار  أّنه  قّصته  في  ستالني  اّدعــاء  خالل  من  وذلك 
األقدام ذات يوم أكثر من ثالثة عشر كيلومتًرا واصطاد اثني عشر 
اثنتي  طيًرا من احلَجل.. ثّم عاد بعد أن انتهت طلقاُتُه، ليأخذ 
عشرة طلقة ويصطاد احلجالت الباقية اّلتي يقول إّنها تنتظره ولم 

حتاول تغيير مكانها!
واضح أّن أديبنا كونديرا، يستذكر َتْتفيه ستالني وتسخيفه لعقول 
وآراء اآلخرين واستبداده برأيه دون أّي اكتراث ألحد، حّتى وهو 
منه  ا)  ســّرً (طبًعا  يسخرون  اآلخرين  أّن  ويعرف  حكايته،  يروي 
بل يكملها  قّصته،  رواية  يتوّقف عن  أّنه ال  إّال  اّدعاءاِتِه،  ومن 
ويستعيدها بني الفترة واألخرى كأّنها حقائق ثابتة، وذلك لهدف 

ترسيخها وتكريسها!!
إّن ستالني كان  بالّتعليق على ذلك، فيقول:  يقوم كاليبان  وهنا 

ميزح، وميضي وْقًتا من الّلهو مع رفاقه، دون أن يشعرهم بأّنه 
يفعل ذلك.

ـًا ّممن كانوا  يتدّخل في هذه املرحلة شارل فيضيف بأّنه يعتقد أّن أّي
حول ستالني لم يعد يعرف ما هو املزاح، وما هي املَزحة في مثل 

هذا اجلّو اّلذي كان سائًدا..
بطله في  لسان  الكاتب حديثه عن ستالني فيصفه على  يواصل 

الرّواية اآلن: بأّنه كان ”إبليس الّقرن“!
واحلــروب  واخليانات  باملؤامرات  مترعة  بكونها  حياته  فتمّيزت 
من  الكبير  الّثقل  هذا  منعه  لذلك  واالغتياالت  واالعتقاالت 

باستثناء صديقه  الّتعاطف،  من  مماثل  بقدر  يتصّرف  أن  القسوة 
لينني اّلذي كان موقفه جتاهه ُمفعًما باحلنان وال سّيما في

 حالة املرض.
بلينني  ستالني  جتمع  جلسًة  روايته  في  كونديرا  أيًضا  يستعيد، 
الّتحضير إلنزال  بأّنه يجري  ومولوتوف وحتذير مولوتوف لستالني 
متاثيله، فما كان من ستالني إّال أن رّد عليه، بأّن ذلك يسّمى نهاية 

احللم، وأّن جميع األحالم تنتهي يوًما.
واختالق  باحلكاية  الّشغف  إلى  االنتباه  كونديرا  ميالن  يلفت 
القصص الغريبة؛ وهو هوس تتضّمنه ”حفلته“ الّروائّية، وهو هوس 
في  الّشخصّيات  املدن.. وقاد  حدود  األزمنة وتخّطى  عبر  انتقل 
كانت  اّلتي  احلامل  املرأة  كحادثة  املتباينة..  املتعّددة  مساراتها 
بصدد االنتحار.. ثّم حني حاول أحدهم إنقاذها، أغرَقته وعادت 
إلى بيتها بعد أن أدركت أّن املوت لم يكن سهًال وأّن احلياة حتمل 

دوًما املفاجآت..
وتأتي في مرحلة ما من الرّواية إحدى الّشخصّيات لتختصر سخرية 
الواقع بقولها: إّن اجلميع يهذون حول حقوق اإلنسان، وتصف األمر 

بالّطرفة.. ذلك أّن وجود املرء ال يتأّسس على أّي حّق، وأّن اإلنسان 
ال يختار جنسه وال لون عينيه وال القرن اّلذي يحيا فيه، وال بلده 

وال أّمه، وال أّي شيء ُمهّم.
ثّم تصّرح هذه الشخصّية: بأّن احلقوق اّلتي ميكن أن يحصل عليها 
إنسان ال تتعّلق إّال بتفاهات، وليس ثّمة سبب للّصراع حولها.. 
أّما بالّنسبة للفردّية فهي وهم وميكن لإلنسان التمّتع بهذا الوهم 

من باب الّتسلية والّترويح!
اجلميع ضّد  احلياة صراع  بأّن  الّرأي  إلى  فيذهب  الرواة  أحد  أّما 
في  الّصراع  هذا  يتجّلى  كيف  يرى  أن  يريد  وحينما  اجلميع.. 
مجتمع متمّدن إلى هذا احلّد أو ذاك، يكتشف أّنه ال ميكن للّناس 
أن يهاجموا بعضهم بعًضا عندما يلتقون، لذلك يحاولون بدًال من 
هذا الهجوم أن يلقوا على اآلخرين عار الّشعور بالّذنب.. وأّنه َمن 

ينجح في جعل اآلخر ُمذنًبا، وسيسخر َمن يعترف بخطأه!!
يُعد  لم  ــه  أّن إدراك  من  تنطلق  الّشخصّيات  هــذه  أّن  يخفى  ال 
إيقاف  بعد  األفضل  إلى  تغييره  العالم وال  هذا  قلب  باإلمكان 
جريانه البائس إلى األمام! لذلك لم يبَق أمامنا إّال أن نقاومه بعدم 

أخذه على محمل اِجلّد..!!
مع أّننا نعيش ”يوًما“ أفدح وأفظع وحشّية من ”األمس“ إّال أّنني 
إلى تبّني مأثورة: ال مستحيل إّال املستحيل.. هذا إن ُوجد أصًال 

بعد أن ”محاه“ نابليون من ”املعاجم“..!
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حلكومة  قصيرًا  ــرًا  عــم يتوّقعون  كثيرون 
باألساس،  وذلــك،  ّية  احلال نتنياهو  بنيامني 
ألّنها تعتمد على ائتالف ضّيق قد ال يصمد 
حلفاء  بــني  سياسّية  ــة  أزم نشوء  حالة  فــي 

الّساعة، أعداء األمس ورّمبا املستقبل. 
ا، وقد نشهد فعًال  قد يكون هذا التكّهن صائًب
انهيار احلكومة وعدم جناح نتنياهو، أو بوجي 
حكومة  إقامة  يؤّمن  حتالف  ببناء  هرتسوغ، 
إلى اإلعالن عن  ّمما سيؤّدي  جديدة مستقرّة، 

ضرورة إجراء إنتخابات لكنيست جديدة. 
ّية، فأنا من أولئك اّلذين  تقلقني هذه االحتمال
اخلارطة  على  جديًدا  خطيرًا  تدهورًا  يتوّقعون 
إلى  حتًما،  سيفضي،  اإلسرائيلّية،  ّية  احلزب
اليهودّية  اليمينّية  األحــزاب  مكانة  حتسني 
الّنظام  رأس  على  دورهـــا  وتعزيز  املتطرّفة 

الّسياسّي في الّدولة.
لن أخوض في ما حرّضني على الّتوّصل إلى 
هذه القناعة، ولكن يكفي أن أشير إلى أهّم 
بديل سياسّي  الّدواعي، وهو عدم وجود  هذه 
يهودّي حقيقّي يضع جماهير الّناخبني اليهود 
واملفاهيم  اجلوهر  في  متباينة  خيارات  أمام 
ّية، واحللول الّسياسّية احلاسمة، وبوضوح  املبدئ
خاٍل من تأتأة وغمغمة؛ فهرتسوغ، ومن على 
ليسوا  الّصهيونّي،  املعسكر  في  شاكلته 
ينتصر  أن  يحاول  هــرم،  واهــن  ميني  من  أكثر 
على ميني أصيل واضح القول والفعل، وهم لم 
يتعّلموا أّن الّشعب في إسرائيل، ومنذ عهد 
بيغن، صار يؤمن «بحرّاس املقاثي» املدّججني 
بالعقيدة والكرابيج، واملجيدين لفنون البأس 
«الّشراشيح»  يعد  تكفيه  ــم  ول والّسطوة، 
الّتقليد، في عرف شعب ساوم  وأّن  والّدمى؛ 
والبضاعة،  الّتجارة  في  يشفع  قد  وربح،  رّبه 
قوًما  تسوس  كي  يكفي  لن  ـــًدا،  أب لكّنه، 
ينامون على فراش من البنادق ونعالهم ترتاح 

في معد شعب آخر. 
تلك  أزوف  ننتظر  أن ال  أّنه يجب  رأيي   في 
فترة  خالل  أحداث  من  تداعى  فما  الّساعة، 
حكومة  عمل  بدء  ومنذ  املاضيني،  الّشهرين 
عّما  ــرًا  ــؤّش م لنا  يكفي  بينت  نتنياهو- 
سيتهاوى على رقابنا من ضربات، وعن فداحة 
األقلّية  أبناء  اّلتي سنتكّبدها، نحن  األضرار 
هذه  بلجم  ننجح  لم  إذا  فيما  الفلسطينّية، 

القوى وحسر نيرانها احلارقة. 
من  املجتمعات  علماء  جنــح  ــاضــي  امل ــي  ف
على  تـــدّل  ــي  ــت اّل األعــــراض  ــر  آخ تشخيص 

الّدولة  جسم  من  ومتّلكها  تفّشي  الفاشّية 
ــني  ــّي األكــادمي فيه؛  فمالحقة  احلكم  ونــظــام 
وإرهابهم وقمع الفن واإلبداع ومحاوالت تدجني 
الّضربات  تأتي كخامتة  دائًما  الفّنانني، كانت 
ومغلقة حلقات الّدم والّشر. وهكذا أقّر علماء 
تلك  أّن  ـــدوا  وأّك الّسياسّي،  االجتماع  علم 
في  تطغى  أن  بالعادة، بعد  تأتي،  الّضربة 
«العسكرة»،  وهيمنة  اجليش  سيادة  الّدولة 
وبعد أن يصير الّتعامل شبه مرضّي في ما 
املؤّسسة  بني  والعالقة  الّدولة،  بأمن  يسّمى 
وثيقًة،  تصبح  الّدينّية  واملؤّسسة  احلاكمة 
يعكس  الكبرى  الّشركات  عن  الّدولة  ودفــاع 
إلى  ــؤّدي  وي املــال،  ورأس  الّسلطة  بني  الرّباط 
املشاعر  واستفحال  العّمال،  نقابات  إضعاف 
باملقابل،  واالستهتار،  املتطرّفة،  القومّية 
احلرّيات  على  ــداء  ــت واالع ــســان،  اإلن بحقوق 
هدف  استعداء  على  إجماع  ورواج  األساسّية، 
ُمستضعف وإيجاد «أكباش فداء» على شاكلة 
أقلّية قومّية أو فئات اجتماعّية ُمستضعفة، 
واإلعالم ميسي مجّنًدا وغير موضوعّي وفاقًدا 
للمهنية واحليادّية، ويتّفشى الفساد ويعّشش 

في جميع منظومات اإلدارة واحلكم.
القائمة،  هذه  مبراجعة  مّنا  واحد  كّل   فليقم 
على  انطباقها  مــدى  يفحص  أن  وليحاول 
هذا  بعد  سيبقى  وهل  إسرائيل.  في  واقعنا 

مجال للتلّكؤ واملزايدة واإلهمال؟  
وزارة  عــن  ــا صــدر  م ــى  إل بحاجة  ــا  كــّن هــل 
في  أّن  من  لنتحّقق  ــام،  أّي قبل  إسرائيلّية، 
ّية، ليس هناك من مسرح  العرب قرانا ومدننا 
ذلك  يقله  لم  ما  وهــذا  ولكّننا،  متحف؟  أو 
الّسياسات  تلك  من  الرّغم  وعلى  الّتقرير، 
بحّقنا،  واملُزمن  الّصارخ  واإلجحاف  العنصرّية 
إليها  جند  أن  احلياة  يحّب  كشعب  جنحنا 
الّسبيال، فرّممنا ركام ثقافة أرادوا أن يدفنوها 
يوم  نكبة، وشّيدنا، على جروح وطننا، صروح 
ــاك الفضاء،  ــي ه ــره» ف ــي فــن «ضــوعــت أزاه
وعلى أكتاف فّناناتنا وفّنانينا، رفعنا أشرعة 
الّدنيا  عّلمت  حلكايات  وســـواري  للحرّية، 
الرّيح وال  يولد طائر  القهر  واجلــّن، كيف من 

يعشق إّال الّنجم والقمم.
تبّشر  كما  وغدنا،  غًدا،  اليوم  مع  إن  ولكن، 
القوافل، لن يكون صافًيا وال ُمعّطرًا مباء الورد 
بطونهم،  ــى  إل حّنوا  عــرب  فإخوتنا  واحلبق؛ 
ورثوا،  ما  ــا،  إرًب ومزّقوا،  الزّمان  جوف  ووجلــوا 
حتف  ألّي  يستجلي  أن  يستطيع  كاهن  ال 

ومتنوّر،  ُمعتم  «والعالم»  منّجم!  وال  هرولوا، 
صار، كما كان، لوحة «بورصة» تبرق، والكّل 
َمن  والّشاطر  ويرقب،  يتابع  وأنوفه،  بأعينه 
املوسم،  حلول  ومع  يأمر  األمير  عندما  يبيع 
خليفة  عنه  رضــي  إذا  يشتري  من  والفالح 

وسمسار وصائد أحالم متخم.
ونحن هنا، يجب أن نكون أسرع من نوم، وأرق 
من ماء، فما شهدناه مؤّخرًا قد يكون بطاقة 
تذكير على أّننا نقترب إلى خّط الّنهاية ونقطة 
احلسم، ومهمازًا جلميع مؤّسسات مجتمعنا 
طليعتها  نوّاب  ــي  وف الوطنّية،  وقياداته 
االستعداد  في  فورًا  للبدء  املشتركة،  القائمة 
القتراب  ومدننا،  قرانا  جميع  في  ا،  ـً ّي ميدان
بالّتفتيش  البدء  ـــّم  واأله جديد،  حسم  ــوم  ي
األكثرّية  مجتمع  وســط  من  لنا  حلفاء  عن 
اليهودّية، وفتح حوارات مسؤولة وجاّدة لبناء 
جبهة عريضة قد تصّد تقّدم ذاك اخلطر الّداهم. 
في  كثيرة  جهات  أّن  يعرفون  منكم  كثيرون 
تستشعر  باتت  ــهــودّي  ــي ال املجتمع  داخــل 
املجّسات  وبنفس  موجاتنا  نفس  على  اخلطر 
ا، وعلينا أن نقرّر الّتواصل معهم، وأن  تقريًب
أولوّية قصوى،  معهم  الّتحالف  نولي ضرورة 
ّية  العرب األحـــزاب  بعض  اضطرت  إذا  حّتى 
واحلركات الّسياسّية للّتنازل عن مواقف آمنت 
بعيًدا  الوحش  هذا  كان  يوم  واعتمدتها  بها 
يقل  ألم  أطفالنا.  ومالعب  نومنا  غرف  عن 

املاضون: احلركة وَلود والّسكون عاقر!  
تعيش  أن  ًا  ـ طبيعّي يــكــون  ــد  ق ـــرًا،  ـــي وأخ
ّية في البالد حياتها اليومّية  اجلماهير العرب
والرّكض  احلاجة  تفرضهما  وروتينّية  برتابة 
وقد  األفضل،  ـــواءات  وإغ العيش  لقمة  وراء 
إزاء  ومضة  من  أكثر  اجلماهير  هذه  تولي  ال 
في  اّلتي  الغابة  شجر  رؤوس  على  ينمو  ما 
فيئها نعيش، فالعبرة تبقى، لدى من يريد 
سانحة،  عمل  فــرصــة  تــأمــني  ــي  ف العيش، 
ووظيفة في مكتب حكومة، ما فتئت تفصح 
وتعلن، أّنها ستسعى إلى استيعاب الّنخب 
في  وذلك  الفّذة،  ّية  العرب والّطاقات  املتعّلمة 
محاولة منها للّتكفير عن مواضيها ومواضي 
من  سحيقة  هوة  وجلسر  الّسود،  سابقاتها، 

الّصعب أن تردم.
دوًما  كان  فالوهم  واهمة،  األكثرّية  تكون  قد 
أّول امللّذات، أو غافلة، ولكن واجب القيادة أن 
تبقى دوًما، عني الوطن الّساهرة ومرساة لرحلة 

شعب آمنة.

وراء..
وراء العناوين..

جنّددها.. 
على سروج احلكايات.

ُجنْهز..
على الّنهايات..
برحيق يسري..

في أوصالنا.
ما دامت البدايات..

طريق الّرحالت.
نور على نور

نسبح..
في احلّب

ونختصر املسافات.
نشرب..

من الّشفاه..
على دّقات قلب..

ونغيب عن.. 
وعي الّساعات.

نرقص..
في البراَءة
نسكن..

في الّساحات.
وهج على وهج

يصهر..
كّل اخلالفات.

*****
ندّك الّسجون

اّلتي بها نسافر.

ونحّلق..
على صهوة الكلمات.

في رحاب..
ال تعرف اخلوف.

وال تسعها الّسموات.
نزرع العنفوان..
بني اثالم احلاضر

منارة..
لكّل اآلتيات.

نغرف.. 
من الّرؤية

على فّوهات البراكني..
الّنائمة.

ونحّرر املاضي..
من (ألبوم) الّصور..

والّذكريات.
على إيقاع ثورة..
تبعث في املوت..

نبض احليوات.

(حيفا/طمرة)
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بتجمعنا فرحة رمضان..
كل عام وأنتم بألف خير

من طاقم الجاردن

وجبات رمضانية خاصة �حلى فطور جماعي
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في آخر سنة الغربة في مرج ابن عامر، قّدمنا طلب انتقال. استجاب 
املفّتش الطّيب الّذكر لطلبنا، فنقلني أنا إلى بيت جن، ونقل رفيق 
الغربة، بلدّياتي، إلى حرفيش. طبًعا حرفيش أقرب من بيت جن 
على َمن يسكن البقيعة، واملواصالت منها وإليها أسهل بكثير. 
الغربّية»،  «البقيعة  أو  املرج،  في  الّساكن  أنا،  علّي  خصوًصا 
باسمها الرّسمّي. مع ذلك فرحت الفرح كّله بانتقالي إلى بيت جن. 
الّطمع ضّر ما نفع، والقناعة كنز ال يفنى، كما عّلمنا  السلف.

احلال  هي  كما  سّيارة،  معّلم  كّل  عند  يكن  لم  ــام  األّي تلك  في 
كنت  لذا  حّتى.  البيت  في  خّطي  وال  خلوي،  تلفون  وال  اليوم. 
مضطرّا إلى استئجار غرفة في بيت جن عند عائلة فقيرة طّيبة، 
الغرفة  القريبة من قريتنا مبفاهيم هذه األّيام.  القرية اجلبلّية  في 
كانت  كما  واسعة  ضيوف»،  «غرفة  منشئها  في  كانت  املذكورة 
غرف تلك األّيام كّلها، «يسرح فيها اخلّيال»، وذلك ما يجعلها 
الباردة في  العالية  القرى  أّن بيت جّن من  ننَس  باردة أيًضا. ال 
ا ما يزورها الّثلج مرّة أو أكثر في الّسنة الواحدة. الّشتاء؛ غالًب

كنت  الّطويلة.  ّي  ليال أمضي  كنت  الواسعة،  الغرفة  تلك  في 
ا في القراءة حتت الّلحاف. وعلى قنديل منرة  أقضي الوقت غالًب
كتب.  من  يدي  إلى  وصل  ما  كّل  تلك  خلوتي  في  ــرأت  ق   .4
في  جمعوا  اّلذين  «االنتدابّيني»  من  مّني.  األكبر  األصدقاء  من 
بعد  وأعيدها  منهم،  أستعيرها  قدمية.  ومجّالت  ا  كتًب بيوتهم 
ا أبقيتها  قراءتها. وإذا شعرت أّن صاحبها «تخّلص» منها راضًي
حتت تختي. ملاذا ال أضع يدي عليها ما دامت «أمواًال متروكة»؟

حرقها  ــًضــا.  أي وشفوقة  متدّينة،  امـــرأة  كانت  البيت  صاحبة 
الّطويلة  لياليه  يقضي  ــريــب،  الــغ ــم  املــعــّل ــذا  ه على  قلبها 
كانت  املسمار.  يقّص  ــردهــا  وب ــال،  ــّي اخل فيها  يسرح  غرفة  في 
«يقّطع»  وإذ  املنقل،  ــي  ف الفحم  ُتشعل  يالي  الّل أغلب  ــي  ف
ـــاردة تلك. ـــب ــة ال ــل ــوي ــّط ــي ال ــال ــي ــّل ــي ال ــي ف ــيــًفــا ل ــه حــل ــاول ــن ت

نهضت في الّصباح ذات يوم، كعادتي، ألقوم باالستعداد للعمل 
القريبة. وقفت على رجلّي، فشعرت بكّل ما حولي  في املدرسة 
منقل  أّن  بسرعة  فهمت  مذهوًال.  األرض  على  .ارمتيت  بي  يدور 
الباب  تلك. زحفت حّتى  املفاجئة  الّدوخة  الّسبب في  الفحم هو 
انكشف  إذ  وعافيتي،  توازني  أستعيد  بــدأت  وفتحته.  زحًفا 
خرجت  وقد  ار،  الــدّ املُنعش. حملتني صاحبة  البارد  للهواء  وجهي 
إلى فناء البيت لقضاء حاجة، ففهمْت بسرعة: الله علّي. اجلمر 
الّسالمة!   على  لله  احلمد  أستاذ،  تؤاخذني  ال  كفاية،  قّطع  ما 
من  معظمهم  ــا.  ــراًب أغ جميعهم  كانوا  املــدرســة  في  املعّلمون 
ــاًحــا، ويــغــادرونــهــا بعد  ــون بيت جــن صــب ــأت ــاورة، ي ــج ــة امل ــرّام ال
الوحيد  ــا،  أن لي  كيف  لكن  مستأجرة.  ــارات  ــّي س في  ـــّدوام،  ال
بعد  ــودة  ــع وال ــاح،  ــب ــّص ال ــي  ف ـًـا  ـــ ــّي يــوم ــيء  ــج امل البقيعة،  مــن 
جّن،  بيت  في  تلك  الغرفة  استأجرت  لذا  قريتنا؟  إلى  ــّدروس  ال
أيًضا.  البعيدة  املغار  من  معّلمان  كــان  ومثلي  ــرت،  ذك كما 
كّنا ثالثتنا نقضي أّيام العمل اخلمسة من األسبوع، في بيت جّن. 
كّل ينام في غرفته املستأجرة، لكّننا نقضي، في الغالب، أوقاتنا 
مًعا. جنلس مًعا، ونقضي سهراتنا مًعا. في غرفة أحدنا حيًنا، 
أو عند أحد معارفنا من القرية أحياًنا. في كّل جلسة عند أحد 
املعارف في القرية، عصرًا أو في الّسهرة، ال بّد من تناول العنب 
البيت جّني. العنب في رأيهم يشتهيه املرء بني احلّبة واحلّبة، ونحن 
املعّلمني األغراب ال ميكننا إّال األخذ برأيهم راضني شاكرين طبًعا.

القرية  سفوح  منازع.  ــا  دومن العنب  بلد  كانت  يومها  جــّن  بيت 
الكرمة،  أشجار  تغّطيها  والّصيف،  يع  الرّب في  خضراء  كّلها 
للموسم.  املوسم  من  كرومها،  تعّهد  إّال  لهم  عمل  ال  واألهالي 
إّن  بل  والّنساء.  ــال  ــرّج ال جميعهم،  العنب  ــروم  ك في  يعملون 
ماذا  ــرف  أع ال  ــال!  ــرّج ال دور  من  ــّل  وأج ــع  أوس كــان  الّنساء  دور 
ــدة،  واح ــرّة  م مرضت  جــن:  بيت  في  كّلها  العنب  ــروم  ك أصــاب 
القرية. من  انتقالنا  بعد  سمعناه،  ما  هذا  واحدة.  مرّة  وانتحرت 

أّما  الّدنيا.  الّصفوف  في  املواضيع  كــّل  عّلمت  املــدرســة  في 
الّصفوف الُعليا، الّسابع والّثامن بشكل خاّص، فال بّد فيها من 
ّية. من املواّد املهّمة جّدا،  «الّتخّصص». لذا عّلمت فيها الّلغة العرب

واملعّلم ال بّد له من تعليمها متوّسًعا، المّية السموأل، «إذا املرء 
لم يدنس من اللؤم عرضه..» من الّشعر الكالسيكّي، وقصيدة « 
إسرائيل»، خواطر مواطن عربي مبناسبة عيدها العاشر «نوُر تأّلق 
في سماء املشرِق..». القصيدة الّثانية من البحر الكامل، متتّد 33 
بيًتا من الرّياء الرّخيص. كان تعليمها ُيفرض على املعّلمني كّل 
سنة، احتفاًء بالعيد الّسعيد. وكّل سنة كنت أسّجل أّني عّلمتها 
في اليومّيات، وال أذكر أّن نفسي قحمت على تعليمها يوًما! 
أّما القصيدة األولى، المّية الّسموأل، فكنت أعّلمها جاّدا. فهي 
قصيدة كالسيكّية معروفة، تكاد تختزل في أبياتها كّل القيم 
ّية في اجلاهلّية. لم يهّمني يومها، وال يهّمني اليوم، إذا كان  العرب
ا فعًال - شموئيل بن عاديا -  ـً الّسموأل صاحب القصيدة يهودّي
أو غير يهودّي. لم يشغل بالي هذا األمر، مثل إبراهيم طوقان. 
القصيدة مثال للّشعر اجلاهلّي، واملجتمع العربّي قبل اإلسالم. هذه 
هي قيمتها في نظري، وال قيمة لدّي لقائلها. حّتى إذا كان الّسموأل 
ّية في اجلاهلّية،  ّية تعكس القيم العرب يهودّي املذهب، فقصيدته عرب
يكون! ما  دينه  وليكن  والقيم،  والّثقافة  الّلغة  ّي  عرب وصاحبها 

ال  أيًضا.  عبرة  فيها  بطرفة،  تذّكرني  هــذه  الّسموأل  قصيدة 
لصّفي  القصيدة   الزّمالء  أحد  فعّلم  يوًما  تغّيبت  ملــاذا  أعــرف 
بقراءة  وبدأنا  بعدها،  الّصّف  دخلت  طبًعا.  ارجتــاًال  غيابي.  في 
القصيدة وشرحها تفصيًال. وصلنا البيت اّلذي يقول فيه الّشاعر: 
«وما مات مّنا سّيد حتف أنفه/وال ُطّل مّنا حيث كان قتيُل». 
رأيت الّتالميذ يتغامزون محاولني خنق ابتساماتهم. سألتهم ما 
سبب الغمزات واالبتسامات املخنوقة، فأفادوني أّن الزّميل اّلذي 
دخل الّصّف في غيابي شرح لهم الّشطر الّثاني من البيت بأّن 
الّشاعر يفخر فيه أّن قومه ال يتركون قتالهم في ساحة املعركة 
احلادثة  أيًضا من هذه  أنا  تعّلمت  الطّل/الندى.  فيسقط عليهم 
أن ميتنع املعّلم عن قول ما ال يعلم، وأّن لّلغة مراجعها ومعاجمها 
املرجتل! الّتخبيص  فيها  ينفع  ال  الكلمة.  داللــة  نعرف  لم  إذا 

بيت جن كانت يومها بلد العنب والّثلج. العنب أملّت به آفة، في 
آتي الّسنني فأتت عليه متاًما، كما أسلفنا. أّما الّثلج فبقي على 
وفائه، يزورها مرّة أو أكثر في الّسنة الواحدة، وال يخلف ميعاده.

نهضت من نومي، في أحد األّيام، فإذا الّدنيا  بيضاء كّلها. الّثلج 
ال يجيء بيت جن في مواعيد ثابتة من فصل الّشتاء، فتعلن 
فيها العطلة. لذا قصدنا املدرسة في ذلك اليوم األبيض صباًحا، 
فإذا الّساحة خالية. لم يأتِ املدرسة في ذلك الّصباح سوى تالميذ 
قالئل لم يتنازلوا عن العلم في ذلك اليوم األبيض، أو تنازل عنهم 
البيت.  في  الهدوء  املدرسة، حفاًظا على  إلى  فأرسلوهم  أهلهم، 
كان ملعّلم الرّياضّيات وصفة ناجعة في مثل هذه األّيام القاسية. 
جمع الّتالميذ املواظبني هؤالء، ولم يتجاوزوا عدد صّف واحد، في 
ّية ثقيلة باهظة، حلّلها في  إحدى الغرف، وأعطاهم مسائل حساب
الّصّف، في صمت طبًعا. لم يحّل املسائل تلك سوى أفراد، وإذ خرجوا 
فرصة، سارعوا إلى بيوتهم املدّفأة بالوجاقات، فلم يبَق منهم أحد!

رجعت  جّن.  بيت  في  ُمعلنة  غير  عطلة  يوم  الّثقيل  الّثلج  يوم 
قرّرت  لم أجد ما أعمله  الّظهر بساعتني، وإذ  قبل  إلى غرفتي 
الّسفر إلى البيت، إلى األهل في ذلك اليوم املُثلج. حزمت أمري 
حّتى  ــدام  األق على  مشًيا  وســرت  معطفي،  وارتديت  وشنطتي 
بقدوم  الفرج  منتظرًا  البقيعة،   – الرّامة  طريق  على  «الّسهلة»، 
الباص. مشوار ال أنساه ما حييت. يتساقط الّثلج على أكتافي 
حتت  مشواري  زال  ما  حّتى.  مالبسي  تبتّل  وال  عّني،  فأنفضه 
الّثلج، من بيت جّن إلى «السهلة» ماثًال في ذهني كأّنني قمت 
نْدفا!  علّي  ومالبسي  بهجة،  القلب  فيمتلئ  أتذّكره  أمس.  به 
في أواسط أيلول من الّسنة الّثانية في بيت جّن، زار مدرستنا املفّتش 
بالّسؤال دون مقّدمات: وبادرني  إليه،  استدعاني  الّذكر.  الطّيب 
لــــك؟ أقــــــــرب  ــــش،  ــــي ــــرف ح ــــى  عــــل ـــل  ـــق ـــت ـــن ت ـــــــك  ول  - 
ــــــك. ــــــروف ــــــع م لــــــــك  ــــــــــرًا  شــــــــــاك ـــــــتـــــــقـــــــل   ان  -  

 وهكذا انتقلت في أواخر أيلول إلى حرفيش، كما وعدني املفّتش، 
دومنا طلب رسمّي. بذلك أكون عملت في بيت جّن سنة مدرسّية 
موسمني!               وعنبها  واحـــًدا،   موسًما  ثلجها   فيها  ذقت  ــدة،  واح

“UHO�” q�«d*
أصدرت الّشاعرة مجدلة حّنا – مشرقي، ابنة مدينة حيفا، مجموعتها الّشعرّية 
 25 يحوي  ديوان  عبارة عن  ”ساعة ألحصي احلصى“، وهي  بُعنوان  األولى 
قصيدة نثرّية تتنوّع بني الوجودّي، اإلنسانّي، العاطفّي، الوجدانّي والوطنّي.

ُيشار إلى أّن الّشاعرة مجدلة فايز حّنا – مشرقي من مواليد عام 1981 في مدينة 
ّية  حيفا، تعود أصولها إلى قرية إقرث املُهّجرة، وأنهت الّلقب األّول في الّلغة العرب
ا في مجال اإلنتاج الّتلفزيونّي. ـً ّي وآدابها من جامعة حيفا، فيما تعمل حال

ــى  إل ــة  ــاف ــاإلض ب ــا،  ــه ل ــــى  األول هــــذه،  ــة  ــرّي ــع ــّش ال مجموعتها  ــر  ــب ــعــت وُت
ــة. ــّي ــّصــحــف احملــل ــي ال ــي نــشــرت ف ــت ــرّقــة اّل ــن الــقــصــائــد املــتــف ــد م ــعــدي ال

”كيف للّشبابيك أن حتجَب زقزقات الّشوق؟» – تتساَءل الّشاعرة مجدلة في 
قصيدتها «ُغربة». ومضت:

«وللكناري الّشادي أن يصمَت؟
طفولتي نرجٌس تائٌه

َي املعّطر ياٌت تشتهي دمع وأغن
َي املهّجر ب قل

ا ال يسترُ  لهفتي ا عاريً وثوبً
بقيُت أنا والّطفلة في ذاِت اجلسد

ُد بعي بعُد ال ينعُق ال
ًدا عّنا بعي

ُة ب وغربٌة غري
ينا». اِء ف ِة األشي كأبدّي

وعن مجموعتها الّشعرية قالت مجدلة: «لطاملا آمنت أّن الكتابة اإلبداعّية 
تصّب في شغف القارئ، املتلّهف الباحث عن نفسه، في كتابتي أحاول قدر 
املستطاع سبر أغوار القارئ وترجمة أحاسيسه، وال تتجزّأ عندي املفاهيم اّلتي 
تصقل اإلنسانّية في محورها وترتقي بها إلى ثقافّية فكرّية حسّية تختزل 
احلياة في كّف واحدة. فالوطن واحلّب واإلنسان هم مرايا متشّبثة متداخلة في 
بعضها ال تتجّسد الواحدة دون األخرى، وال سّيما املرأة، اّلتي أعطيتها احلّصة 
الّتركيز على مشاعرها،  الّثالثي في دائرة احلضور مع  األكبر لتمثيل هذا 
فهي األّم واألنثى املُسرّحة من قضبان الكبت، والّشريكة الكادحة في وطن 
يصارع البقاء. كما أّني لم أتواَن عن سرد بلدي - إقرث، ذاكرتي املتوارَثة 
وقصًصا  حلًما،  إّال  الوطن  تعرف  لم  طفلة  منظور  من  واحلنني،  احلجارة  من 
تعانق الّذكريات. وتظهر حيفا، الواقع اجلميل اّلذي يحوي احلزن والفرح مًعا».

اجلدير ذكره أّن املجموعة الّشعرّية صدرت عن مكتبة ودار الّنشر «كّل شيء» 
احليفاوّية، لصاحبها صالح عّباسي.
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بدًءا  الّتقاليد؛  مع  الصّحّي  اإلفطار  يتماشى 
بحّبتي متر، ثّم كوب من املاء َأو الّلنب، ثّم بدء 
اإلفطار مع طبق ساخن من احلساء (الّشوربة)، 
الّسلطة، ثّم الوجبة الرئيسّية. وبالّطبع يبقى 
االعتدال في تناول الّطعام هو العامل الرئيسّي 

لضمان الّصحة اجلّيدة!
- إّن بدء اإلفطار بطبق من الّشوربة يلّني املعدة 
يعوّض  الّصوم،  من  طويل  يوم  بعد  ويدّفئها 
اجلهاز  ويحّضر  اجلسم  خسرها  اّلتي  الّسوائل 

الهضمّي الستيعاب كامل الوجبة.
- الّطبق الرئيسي املتوازن على اإلفطار يجب 
أن يحوي على نوع من الّنشوّيات، مثل: األرز، 
املعكرونة، البطاطا، أو البرغل، ونوع من اللحوم 
الّسمك،  أو  الّدجاج،  األحمر،  الّلحم  مثل: 
باإلضافة إلى اخلضار املطبوخة. اجلدير بالذكر، 
الرئيسي  املفتاح  هو  معتدلة  كمّية  تناول  إّن 

للّصّحة اجلّيدة.
- ال تنسوا أن تشربوا كمّية وافرة من املاء خالل 
شهر رمضان، أي على األقل 8 أكواب من املاء 
ا. إشربوا كمّيات قليلة منها في فترات  ـً يومّي
متقطعة من أجل تفادي أي انزعاج أو نفخة.

رمضان،  شهر  خالل  العطش  على  للتغّلب   -
املاء،  من  كافية  كمّية  شرب  على  اِحرصوا 
التي حتوي نسبًة كبيرة  تناول األغذية  جتّنبوا 
من امللح والبهارات والّتوابل، وتناولوا املزيد من 

اخلضار والفاكهة الّطازجة واملنعشة.
أثناء  احلركة  قّلة  إلى  الّناس  بعض  مييل   -
احلرارّية  الّسعرات  للتخّلص من  شهر رمضان. 
ُينصح  الّنشاط،  على  وللمحافظة  اإلضافّية، 
تناول  بعد  ا،  ـً يومّي املشي  رياضة  مبمارسة 
اإلفطار بساعتني كي يتّم هضم بعض الّطعام.

- يتناول بعض الّناس كمّية أكبر من الّطعام 
زيادة  إلى  يؤّدي  ما  رمضان،  شهر  فترة  طوال 
الوزن. إّن تناول وجبة الّسحور مع احلفاظ على 
واحللويات  املقبالت  وتناول  الّصحّي،  اإلفطار 
واخلضار،  الفواكه  من  املزيد  واختيار  باعتدال، 
باحلركة  والقيام  اُحملّالة،  املشروبات  وتفادي 
في  سيساعد  يوم،  كل  املعتدلة  الرياضّية 

احملافظة على الوزن الّصحّي.
شهر  في  كثيرة  فوائد  له  الّسحور  وجبة   -
الّصائمني وينّشطهم  يقوّي  فالّسحور  رمضان. 
الّتغذية  خبراء  الطويل.  الّصوم  يوم  خالل 
ينصحون بأن تكون هذه الوجبة غنّية بالنشوّيات 
قليلة االمتصاص، كخبز القمح الكامل، األرز 
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في  تساهم  فهذه  الكاملة،  الفطور  رقائق  أو 
الّدم. في  الّسّكر  مستوى  على  احملافظة 

واملعادن  الڤيتامينات  على  للحصول   -
رمضان،  شهر  خالل  اجلّيدة  للّصّحة  األساسّية 
الّطازجة،  واخلضار  الفواكه  من  الكثير  تناولوا 
من  أطباًقا  اإلفطارات  تتضّمن  أن  واحرصوا 

الّشوربة الغنّية باخلضار!
بالّصداع  إصابة  يعانون  اّلذين  لألشخاص   -
الّسكر  معّدالت  نقص  عن  الّناجت  والّدوران 
ببدء  ننصحهم  الصوم،  فترة  خالل  لديهم 
الّتمر،  من  ثالث  إلى  حّبتني  بتناول  اإلفطار 

وذلك لتعديل مستوى الّسّكر في الّدم.
بتروٍّ  الّسلطة  وتناول  الّشوربة  احتساء  إّن   -
بالّشبع،  الشعور  على  يساعد  اإلفطار  خالل 
الوجبة  من  كبيرة  كمّيات  تناول  ويجّنب 

األساسّية واحللويات.
شهر  في  احللويات  مقاومة  الّصعب  من   -
من  الكثير  استْهالك  فلتجّنب  رمضان؛ 
العائلة  مع  ومتّتعوا  تلّذذوا  احلرارّية،  الّسعرات 
واألصدقاء بأذكى األطايب، ولكن يجدر االنتباه 

إلى حجم احلصص واالعتدال بالكمّيات.
واملكّسرات  املجّففة  الفواكه  الّتمر،  يشّكل   -
شهر  خالل  الّصحّي  ّي  الغذائ الّنظام  من  جزًءا 
بالعناصر  اجلسم  تزوّد  املأكوالت  هذه  رمضان. 
ّية الصّحية، وهي أيًضا غنّية بالّطاقة،  الغذائ
احليوّية  على  احملافظة  في  تساعد  وبالّتالي 

طوال هذا شهر رمضان الكرمي.
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 أعلنت سلطة اآلثار، قبل أّيام عديدة، عن العثور 
خالل  البيزنطّية،  الفترة  من  كنيسة  بقايا  على 
حفرّيات أثرّية، ُجترى قرب مفترق أبو غوش، على 
البدء  قبل  املوقع  دراسة  لهدف  القدس،  من  مقربة 
بأعمال توسيع الّشارع رقم 1، املؤّدي إلى القدس.

l�u*«
سلطة  ــراف  وإش إدارة  حتت  األثرّية  احلفرّيات  ــرى  ُجت
ّية  التعاون القرية  ــى  إل الّتابع  املــوقــع  ــي  ف اآلثـــار 
(בית  نقوفا»  «بيت  باسم  املعروف  («مــوشــاڤ») 
واّلذي  غوش)،  (أبو  من  بالقرب  املتواجد  נקופה)، 
من  ُمهاجرة  عــائــالت  قبل  مــن   1949 ــام  ع ُبني 
«بيت  ّية  العرب القرية  أنقاض  على  يوغوسالفيا 
نقوبا»، اّلتي حافظت على االسم الّتاريخّي للموقع. 
القرية  ـــول  ح ــات  ــوم ــعــل امل ــن  م ــيــر  الــكــث منــلــك  ال 
جــرت،  ــي  ــت اّل ــات  ــرّي احلــف ــوى  س ــا،  ــاره وآث ّية  العرب
وقد   .1 رقــم  الــّشــارع  توسيع  أعقاب  في  ــرًا،  مــؤّخ
ــي األراضــــي املــتــواجــدة  ــات ف ــرّي ــت تلك احلــف ــري أج
ـــي غـــوش. ــة مـــن أب ــرب ــق ــى م ــة، عــل ــري ــق ــــارج ال خ

W Ò¹dŁ_«  UHA²J*«
ــع مــن الــفــتــرة  ــوق ــا م ــقــاي شــمــلــت املــكــتــشــفــات ب
لالستراحة،  موقًفا  مبثابة  كــان  ــذي  اّل البيزنطّية، 
مدينة  إلى  الواصلة  األثرّية  الّتجارّية  الّطريق  على 

بقايا  على  املكتشفات  احتوت  القدس. 
واّلتي  البيزنطّية،  الفترة  من  كنيسة 
«كاّبيال»  للّصالة  جانبّية  قاعة  شملت 
أمتار،   3.5 أمتار وعرضها   6.5 طولها 
أبيض  بالفسيفساء  أرضّيتها  رصفت 
الزّاوية  في  املعمودّية  جرن  تواجد  الّلون. 
وهو  الّصالة،  قاعة  من  ّية  غرب الّشمال 
احلجر على شكل صليب.  من  منحوت 
بني أنقاض الكنيسة ُعثر، خالل احلفرّيات، 
إلى  ُيشير  ما  امللّون،  الّطني  قطع  على 
بالرّسومات  زُخرفت  الكنيسة  جدران  أّن 
ــي  وه ــو» –  ــك ــس ــري ــى الـــّطـــني («ف عــل

والبيزنطّية،  ّية  الرّومان الفترة  من  طريقة 
أن  قبل  الّطني  على  الزّخرفات  لرسم  استعملت 
يجّف، ما يؤّدي إلى امتصاص األلوان داخل الّطني، 
وبالتّالي فهي تدوم آالف السّنني وال ميكن محوها).  

ــن  ـــــرب م ـــــغ ــــــى ال إل
الكنيسة ّمت العثور على بقايا املنازل اّلتي اسُتعملت 
بني  من  أيًضا.  واملؤن،  البضائع  ولتخزين  للّسكن، 
املكتشفات الّصغيرة ُعثر على سراج الفخار، أدوات 
البحر  أصــداف  نقدّية،  عمالت  الزّجاج،  من  ممّيزة 
املعروفة باسم «عرق الّلؤلؤ»، وغيرها من املكتشفات.

سلطة  قبل  من  احلفرّيات  مديرة  مع  حديث  ــي  وف
والكنيسة  املوقع  «ُبني  قالت:  ّجنار،  آنيت  اآلثار، 
خالل الفترة البيزنطّية بالقرب من الّطريق الّتجارّية 
ُبنيت  القدس.  ومدينة  الّساحل  بني  ما  الواصلة 
كشفت  وقد  الرّومانّية،  الفترة  خالل  الّطريق  هذه 
العديد من  بقايا  املاضي عن  في  األثرّية  احلفرّيات 
املستوطنات اّلتي ُبنيت على طول الّطريق، لتكون 
مرَكزًا يستريح فيه الّتّجار واملارّة في هذه الّطريق. 
ضمن تلك املواقع ُبنيت، أيًضا، الكنائس مثل تلك 
اّلتي ُعثر عليها خالل احلفرّيات األخيرة بالقرب من 
أبي غوش، والكنيسة في «أماووس نيكوبوليس» 
كما  املواقع.  من  وغيرها  الّلطرون)،  من  (بالقرب 
املوقع والكنيسة في نهاية  يبدو، توّقف استعمال 
الفترة البيزنطّية، على الرّغم من أّن الّطريق كانت 
هي  ًا  ـ ّي وعمل الحــقــة،  ــرات  فــت ــالل  خ مستخدمة 
الّطريق ذاتها الواصلة إلى القدس في أّيامنا هذه».

أّما مدير لواء يهودا من قبل سلطة اآلثار فقد قال، 
االّتفاق  ّمت  احلفرّيات ومكتشفاتها،  أعقاب  إّنه في 

ישראל)،  (נתיבי  اإلسرائيلّية  املسارات  ِشركة  مع 
عرضه  لهدف  والكنيسة  املوقع  على  احلفاظ  على 
القادمة. ــال  ــي األج أجــل  مــن  وصيانته  للجمهور 
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ــًدا ال  ــِرٌه ِج ــُر َش ــَم ــٌك أَْس ــاَن دي ك
ــا  أَْوراًق ــَد  وََج ما  ُكلَّ ــًدا؛  أََب ُع  َب َيْش
ْستاٍن، كاَن  ي ُب َتًة ف ْب َخْضراَء أْو َن

ها. ْي ِصَل إَل َي ُل ِل لَّ َس َت َي
ُهناَك  كــاَن  ِه،  َحظِّ ِلسوِء  لِكْن، 

ُرُدهُ. َرُه َوَيْط ْنُه ًما َمن َي داِئ
َو  َوُه ا  ًي باِك ِرُه  الشَّ الّديُك  َقَفَز 

َيقوُل:
َرْدُت  َط ما  ـ َل ُبستاٌن  ِعْندي  ْو  َل  -

َو جاِئٌع. ْنُه أََحًدا َوُه ِم
ْستاٌن  ُب ِعْنَدَك  يوَجُد  ال  ماذا  ـ ِل  -

راُب األَْسَوُد. ُه اْلُغ إًذا؟ َسَأَل
ا،  ًب ري َق ْستاٌن  ُب َيكوُن ِعْندي  - َس

رى. أجاَب الّديُك. َسوَف َت

ُمْهَمٍل  ْستاٍن  ُب ى  إل الّديُك  َه  َوجَّ َت
َعَمِل. َدَأ ِباْل ِتِه، َوَب ْي ْرَب َب ُق

ــَب  ــشَّ َوَع ــى  ــق َوَس َوَزرََع  ــَش  ــَك َن
اٍح  ب َص ُكلَّ  وَكاَن  ْوٍم،  َي ْعَد  َب ْوًما  َي

ُص َمْزروعاِتِه. َتَفحَّ َي
َقْد  َزرَْعُه  أَنَّ  الّديُك  َرأى  ْوٍم،  َي ذاَت 

رَِح ِجًدا. َمنا، َفَف
ا َوَدجاَجًة  ًب اتاِت، أَْرَن ب َمَح َبْنيَ النَّ ـ َل
َتتماَيُل  ًة  َوَبطَّ صيصاِنها،  ــَع  َم
دو  ْب َت ــوِع  َواجلُّ َعِب  التَّ َوَعــالمــاِت 

ًعا. َعلى وُجوِهِهم َجمي
ا: ًب صاَح الّديُك غاِض

ــْن  ـــوا ِم ـــرُج - ِكـــش! ِكـــش! اخ
ْرَعٍة اْخرُجوا! ُس ا ِب ّي ْستاني، ه ُب

الّديِك  َزرِْع  َعن  ميُع  اْجلَ راَجَع  َت
ــْوَت  َص َسِمَع  ــَأًة  ــْج َوَف خاِئفَني. 

ّسورِ: ْوِق ال ُه ِمْن َف قوُل َل راِب َيَ اْلُغ
ُرَد اْجلاِئَع  ْن َتْط َك َل َأنَّ َقْد ُقْلَت ِب - َل

ْستاٌن. إذا كاَن ِعْنَدَك ُب
َصحيح،  ــذا  ه ــْم،  ــَع َن ــْم،  ــَع َن  -
رِْف  ْم أَْع ني َل رُِف ِبذِلَك، َولِكنَّ أَْعَت
شاقٌّ  َعَمُل  ّي  ْستاِن ُب اْل َعَمَل  ِبَأنَّ 
ــوا َعْن  ــُرب ــش، اْغ ــش، ِك ـــًدا. ِك ِج

وَْجهي!
ٍة: يَّ راُب ِبِجدِّ ُه اْلُغ َسَأَل

ي  ْستان ُب ــمَّ  أَُض ــَأْن  ِب ــَك،  َرْأُي ما   -
َعَمِل؟ ي اْل ْستاِنَك، َوَنَتساَعُد ف ُب ِل

ُع أَْن أَْزرََع. - أَنا أَْسَتطي

الــزَّرَْع؛  َي  أَْسِق أَْن  ُع  أَْسَتطي أَنا   -
ُة. طَّ َب قاَلت اْل

ُنزيَل  أَْن  ُع  ْسَتطي َن ــُن  ــْح َوَن  -
ــُب  ــّضــارَّةَ؛ قــاَل األَْرَن األَْعــشــاَب ال

جاَجُة َمَع صيصاِنها. َوالدَّ
ْرِد أَيٍّ ِمْنُكْم، ِألَنَّ  - إًذا ال حاَجَة ِلَط
ًعا!؛ قاَل  ُح َلنا َجمي ِب ْستاَن ُيْص ُب اْل

ِسُم. َت ْب َو َي يُّ َوُه ْستاِن ُب الّديُك اْل
ى  ُدد َحّت اْجلُ الّديُك َوُشرَكاؤُه  أََكَل 
ِة  وَّ ِباْلُق روا  ْم، َوَشَع َتَألَْت ُبطوُنُه اْم

شاِط. َوالنَّ
ِعْنَدها َوَقَف الّديُك قاِئًال:

ْت  َدقَّ َلَقْد  ي،  أَْصِدقائ يا  ا  ّي َه  -
َعَمِل. ساَعُة اْل
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 —«d???{ô«  s??Ž  pO¼U½  5ÞUOA�«  Ê«u???š«  «u??½U??	  s??¹—c??³??*«  Ê«
 oKF²¹  U??0  W�Uš  UN�ULF²Ý«  r−Mð  b??
  w²�«  WO×B�«
 ¡«d???ł p???�– t??ÐU??ý U???�Ë 5??M??O??F??�«Ë ‚Ëd???(U???Ð  U???ÐU???�ùU???Ð
 ÃUŽ“ù«Ë  UJK²L*UÐ —«d{_«Ë WNł s�  UF
dH*« ‰ULF²Ý«
 lL²−*« bNý b
Ë ÆWO½UŁ WNł s� UN�ULF²Ý« t³³�ð Íc�«
  UÐU�ô«  Ác??¼  s�  b¹bF�«  …d??O??šô«   «uM��«  w�  wÐdF�«

 ‚«d²Š« ¨s¹bO�«Ë tłu�« w� ‚ËdŠ ¨ lÐU�_« d²Ð v�«  œ«
 Æ“ «—UO��«Ë  uO³�« iFÐ

 Vł«u�« v??�« U²�ô q??¼_« v??�« WLK	 t²KOC� t??łË b??
Ë «c??¼
 oKF²¹  ULO�  W�Uš  ULNIðUŽ  vKŽ  lIð  w²�«  WO�ËR�*«Ë
  U??F??
d??H??*« ‰U??L??F??²??Ý«  U??O??³??K??Ý s??� r??N??zU??M??Ð_ W??O??Žu??²??�U??Ð

 ÆUNz«dý Èb� ‰«u�_« d¹c³ðË U¼dÞU�
 5�ËR�*«Ë lL²−*« —Ëœ vKŽ œbý UL	
 ÁcN�  WOŽu²�«  qł√  s�  t²HOþË  w�  q	
 —Ëœ  WO�uBš  v??�«  «dOA�  …d??¼U??E??�«
 …—Ëd{Ë  œbB�«  «c¼  w�  błU�*«  WLz√
 ‰uKŠ  WOAŽ  WFL'«  VDš  f¹dJð
 Ác??¼ s???� d??¹c??×??²??K??� q??O??C??H??�« d??N??A??�«
 ÊUC�— dNý ‰öš jI� fO� …d¼UE�«
 w� ¨bOF��« dDH�« bOŽ »«d²
« l�Ë qÐ
 ‰U³I²Ý« bMŽ UC¹«Ë Õ«d�ô«Ë  U³ÝUM*«
 W�Uš   r¼œöÐ  v�«  s¹bzUF�«  ÃU−(«
  U³ÝUM*« w�  UF
dH*« ‰ULF²Ý« Ê«Ë
 …œb×�  UŽUÝ vKŽ dB²I¹ ô …—u	c*«
 qOK�«Ë  —UNM�«   UŽUÝ  W�U	  qLA¹  qÐ
  U??F??
d??H??*« q??šb??ð Ê« ‰b??³??� ¨…d??šQ??²??*«
 qšbð X×³�√ ”UM�« »uK
 v�« ÕdH�«
 Ác¼ s� b×K� d¹c×²�« vKŽ «c� rNÐuK
 v�« Êe(«Ë VŽd�«

        …d¼UE�«
 ¨U¼—ËbÐ  ‰U??H??Þô«  ÊU??�_  “ÂdODÐ”  W�ÝR�  —c??%  UM¼  s�
 WOÐdF�«  «bK³�« w� 5�u−²*« WŽU³�«Ë XO½«u(« »U×�«
 UNFOÐ ÊS� ¨‰UHÞú� “d)«  UÝb��Ë  UF
dH*«  lOÐ s�
 WO½u½U
  WH�U�  p�–  Êu	  rž—  ¨VO
—  öÐ  «dA²M�  ‰«“  U�

ÆÊu½UI�« UNOKŽ V
UF¹ WOzUMłË

å∫býUMð ÂdODÐ ÆÆ „—U³*« ÊUC�— dNý ‰uKŠ WOAŽ
“WŁ—U	 v�« qOCH�« dNA�« ÂU¹√ WŠd� «u�u% ô”

 ”UM�« WŠ«d� ÃUŽ“≈Ë ‰ULK� d¹c³ð u¼ W¹—UM�« »UF�_« ‰ULF²Ý« “∫ bLŠ√ uÐ√ ¡UO{ aOA�«
“UNKLF²�¹ s* wÝP*« V³�¹ b
 «dDšË



702015 Ê«d¹eŠ 19  WFL'«

°“b�U½Ëb�U� w� b¹bł
  NERF

 WI¹b×K� WOK�� »UF�«
 Ÿ“u??ð  “b??�U??½Ëb??�U??�  rŽUD�  WJ³ý
 œôË√ W³łË q??� l??� …b??¹b??ł »U??F??�√
NERF ·dO½ »UF�« ∫åqO� wÐU¼ò
 »U??F??�« W??�—U??� ·d??O??½ »U??F??�« b??F??ð
  UMOF³��«  cM�  W³³×�Ë  …dONý
 WOK��  »U???F???�«  ”U????Ý_U????Ð  w????¼Ë
 …u???ž— l???� »U???F???�« q??¦??� W??I??¹b??×??K??�
 w??Ðe??¹d??� ¨…d?????� »U???F???�« ¨Êu????ÐU????

 »U??F??�_«  WK�KÝ  qLAð  U??¼d??O??žË
 Êü«  «u??F??L??ł«  Æ  WHK²��  »U??F??�«  8
 «uF²9Ë  NERF  »U??F??�«  WK�KÝ

°qO� wÐU¼ œôË_«  U³łË s�
 »UF�_«  lOLł  …b¼UA�  rJ½UJ�SÐ
  «b−²�*«  lOLł  vKŽ  ·dF²�«Ë
WOÐdF�« WGK�UÐ X½d²½ô« l�u� w�

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar
 ŸËd� lOLł w� …bł«u²� »UF�_«

ÆÊËe�*« œUH½ v²Š “b�U½Ëb�U�

°“b�U½Ëb�U� w� …b¹bł ÈuKŠ
WþuÐË …dOD�

 …dOD� ÆWþuÐË …dOD� UNŽËd� w� …b¹bł ÈuKŠ o¹u�²Ð  √bÐ “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý
ÆÃÆ‘ 14.90 » WþuÐ l� ÂuO�« ŸU³ð WONA�«Ë W�ËdF*« ÕUH²�«

 lÐ«d�« qO'«  U�b�Ð oKDMð YouPhone
…b¹bł WKL×Ð WCH�� X½d²½« `HBð —UFÝ√ ÷dFðË

dNAK� jI� qJOý 49 ?Ð 10GB r−×Ð X½d²½« `HBð qLA¹ b¹b% ÊËœ ÍuOKš
 r²¹ W�b)« qOFHð ¨œö³�« w� WFÝ«Ë WODG²Ð lÐ«d�« qO'«  U�bš b¹Ëeð

 w�U{« l�œ ÊËœ wJOðU�uðË« qJAÐ
  U�bš b¹Ëe²Ð ¡b³�« sŽ Ÿu³Ýô« «c¼ YouPhone ÍuOK)« W�dý XMKŽ√
 w�  WFÝ«Ë  WODGð  oÞUM�  w�  UNMzUÐ“  lOL'  LTE  WOMI²Ð  lÐ«d�«  qO'«
 WO²×²�«  vM³�«  ‰ULF²Ýô  W�dA�«  t²�dÐ«  ‚U??H??ð«  »U??I??Ž«  w??�  p??�–Ë  ¨œö??³??�«
 ÊËœ  wJOðU�uðË«  qJAÐ  W�b)«  qOFHð  -  UL�  ÆdMð—UÐË  ÊuHOKOÐ  W�dA�
 w�  qBH�  u¼  UL�  W�b)«  pKð  rŽbð  w²�«  …e??N??łô«  w�  p??�–Ë  w�U{«  l??�œ

ÆW�dA�« l�u�
 WKLŠ  s??Ž  W�dA�«  XMKŽ«  bI�  ¨l??Ð«d??�«  qO'«   U??�b??š  ‚ö??D??½«  v??�«  W??�U??{«
 49?Ð  10GB  WF�Ð qzU¼ r−×Ð X½d²½«  `HBð l� åb¹b% ÊËœ ÍuOKšò
 lÐ«d�«  qO'«   U�bš  ‚öD½«  ·UC¹  «cNÐË  ÆÂU??Ž  …b??*Ë  dNAK�  jI�  qJOý

 «ËdL²�O�  UNMzUÐ“  vKŽ  W�dA�«  UN{dFð  w²�«  W¹uOK)«   U??�b??)«  w�U³�
 s� ÍuOK)« »U�Š w�  «eO� ¨W�bI²� WOMIð ¨iÒH�� dF�Ð ÍuOK)« …—uŁ —ULŁ s� l²L²�UÐ

ÆW�dA�« szUÐe� ÂbIð w²�« WO�UF�« W�b)« v�« W�U{«  œu�u�« W¾³FðË WO�uO�«  U¹d²A*« ‰öš
  U�b)  YouPhone  ÂULC½«ò  ∫’uB)«  «cNÐ  ‰U�  d³¹«dý  qO¾¹—«  bO��«  W�dA�«  ÂUŽ  d¹b�
 lOÝuðË ¨UNO� s¹bz«d�« d³²F½ w²�« „öN²Ýô« …—uŁ w� —«dL²Ýô« WO½UJ�≈ UM×ML²Ý lÐ«d�« qO'«
  U�bš  l�  l¹d��«  `HB²�«  Z�œ  Ê«  ÆWCÒH��  —UFÝQÐ  UMMzUÐe�  UN{dF½  w²�«   U�b)«  WKÝ
 w�Oz—  VŽö�  —«dL²Ýù«  u×½  Èdš√  …uDš  d³²Fð  œö³�«  w�  WFÝ«u�«  WODG²�«Ë  lÐ«d�«  qO'«
 b¹b% ÊËœ ÍuOK) …b¹bł WKL×Ð oKDM½ Ê« qÐUI*UÐ U½d²š« UL� Æœö³�« w� ‰UBðô« ‚uÝ w�

 w� hš—ô« u¼ dF�Ð 10GB p−×Ð lÝ«Ë `HBð l�
 lÝË« `HBð r−( b¹«e²*« VKD�« WO³Kð ·bNÐ œö³�«

ÆålÐ«d�« qO'«Ë Y�U¦�« qO'«  szUÐe� iÒH�� dF�Ð

ÊUC�— dNý ‰uKŠ W³ÝUM0 WÐ«Òcł  öL×Ð oKDMð U�uMð
 w�  U−²M*« s� …dO³� WKOJAð vKŽ WÐ«cł  öL×Ð U�uMð oKDMð ÊUC�— dNý W³ÝUM0

ÆlO³�« ◊UI½ nK²��
 r��  d¹b�  –  «œuN¹  qOzd¼  ‰uI¹  ¨ÊUC�—  dNý  W³ÝUM0  W
UšË  ÎU¹uMÝ  …œUF�«  w¼  UL�ò
 ¨ U−²M*« W³�½ wÐdF�« pKN²�LK� ÂÒbIðË ÊUC�— dNý ‰U³I²Ýô W�dA�« bF²�ð ¨ UŽUDI�«

 W??
U??)« W???Ð«c???'«  ö???L???(«Ë  «b??¹b??−??²??�«
ÆåÊUC�— dNA� …eÒOL*«Ë

∫U�uMð s� VOK(« WŽuL−�  öLŠ
  öLŠ WKOJAð U�uMð ÂÒbIð ÊUC�— dNý w�

∫UNM� ¨…eO2 —UFÝQÐË  U−²M*« v Ò²ý vKŽ
’Uš dF�Ð d²� 1 u�uý w½UM� ÃË“ W�“—
iOH�ð 20% ?Ð Â«dž 500 9% WM³� W�“—

iOH�ð 25% ?Ð …bŠË 16 u�—U� W�“—
iOH�ð 20% ?Ð q� 500  uð ÍœUÐ ÃË“

 ?Ð  Â«d??ž  250  9%  ¡UCOÐ  WM³ł  ÃË“  W??�“—
iOH�ð 15%

WM�«œ WÞôu�uý 1 VOKŠ 2 u�u¹ WOŁöŁ ÊUC�d� W
Uš W�“—
15.6 s� ¡«b²Ð« W¹—UÝ ÊUC�d� WM³� W�“— ™

∫…b¹b'«  U−²M*UÐ l²L²�« 5JKN²�LK� sJ1 ¨ÊUC�— dNý W³ÝUM0Ë «c¼ v�« W�U{«
¨ —užuO�«  UÐËdA� r�UŽ v�« l ÒÝu²¹ ¨U�uMð s� o¹dF�« WN�UH�«  —užu¹ ¨wK¹dÐ

Æ»ËdA� W¾O¼ vKŽ UC¹«  —užuO�« ‚«c0 l²L²�« sJ1 ÂuO�« cM�
 ¨rÝœ 1.5% ¨ ‚«—œ wK¹dÐ »ËdA�Ë  uð wK¹dÐ »ËdA� s� œËb×� —«b
« sŽ —Ëb¹ Y¹b(«

Æ «d� …bF� qLF²�¹ ¡UDGÐ q� 250 WMOM�
 …d� ‰Ë_ XO½«u(« w� wK¹dÐ ‚öD½« s� ÎU�UŽ 40 —Ëd� bFÐË t½« U�uMð W�dý w� Êu�uI¹Ë

ÆUNOJKN²�� 5Ð …dO³J�« WO³FA�UÐ vE% W�—UL� t²½UJ� vKŽ ÿUH(« q
«u¹ t½U�
  «u³FÐ  …b¹bł  VOKŠ   UÐËdA�  U�uMð  u�uý  oKD¹  ¨w³FA�«  u�uA�«  ‚«c??�  v�«  W�U{«
 W ÒOMž  “̈u??²??�ö??�«  WKOK�  …b??¹b??'«   U??ÐËd??A??*«Æq??O??�«d??�  w??�u??ÞË  qO½U�   U??�«c??0  ¨WOB�ý

ÆVOKŠ 96% vKŽ Íu²%Ë B6 Ë D   UMO�U²OHÐË ÂuO��UJ�UÐ

w×
Ë qNÝ ÂuB� `zUB½
 U�uMð ∫ W¹UŽdÐ

 W¹cž_«  rC¼ s� U Î�öD½«  d�u²ð w²�«Ë tO�uO�«  t�UN� W¹œQ²�  W�UDK�  r�'« ÃU²×¹ ÂUŽ qJAÐ
 tO� p�1 qOCH�« ÊUC�— dNAÐ Ê√ ô≈ ¨ ÂuO�« ‰öš W�dH²�  U³łË d³Ž ÊU�½ù« UN�ËUM²¹ w²�«
 WK¹uÞ WOM�“ …b� r�−K� d³²Fð YOŠ ¨fLA�« »Ëdž v�≈ d−H�« ŸuKÞ s� ÂUFD�« sŽ rzUB�«
 qN�ð w²�« WO�HM�«Ë WOłu�uO�H�«  «dOOG²�« s� b¹bF�UÐ d1Ë rK�Q²¹ r�'« Ê« ô« Æ W³F
Ë

 ÆrzUB�« h�A�« vKŽ
 5²³łË  ‰ËUM²½  ÊU??C??�—  w??�  Ê√  U??0
 W�U� r�−K� d�u½ Ê√ VFB¹ ¨ jI�
 d
UMF�«Ë  ÊœU???F???*«Ë   UMO�U²OH�«
 U????½—ËœË ¨ t??� W??¹—Ëd??C??�« W??O??z«c??G??�«
 WOz«cž   UO�uKÝ  ŸU³ð«  u¼  p�–  w�
 U¹cG� UO×
 UM�u
 ÊuJO� WO×


 ÆöNÝË
 —UD�ù« W³łË

 —U??D??�ù«  W??³??łË  qO−Fð  UMOKŽ  V−¹
 bF³�  ¨  Ê«–_«  ŸU??L??Ý  b??F??Ð  …d??ýU??³??�
 ¨W??ž—U??� …b???F???*« Êu??J??ð q??¹u??Þ Âu???

 w�  WCH�M�  ÊuJð  dJ��«  W³�½Ë
 ÂUOB�«  d�JÐ  `BM¹  p??�c??�  ¨  Âb???�«
 ‰ËU??M??ð v??? �« W??�U??{ùU??Ð  ¡U????*« »d??A??Ð
 rCN�« w� UF¹dÝ d³²F¹ Íc�« dL²�«
 dJ��UÐ  r�'«  b??1Ë  ’UB²�ô«Ë
 ¡UOF�« W�UŠ s� r�'« Ãd�¹ v²Š

ÆUNÐ œułu*«
ø —UD�ù« W³łË w� ‰ËUM²½ «–U�

 ¨ UMOðËd³�«  ¨   U¹uAM�«  ¨   «Ë«dC)«  ∫  WOz«cG�«   UŽuL−�  W�U�  s�  t³łu�«  ÊuJ²ð  Ê√  V−¹
Æ UOM¼b�«

 r�−K�  t??¹—Ëd??C??�«  ÊœU??F??*«Ë   UMO�U²OH�UÐ  wMž  t½uJ�   «Ë«d??C??)«  ¡U??�??Š  ‰ËU??M??²??Ð  `BM¹
 „U��ô« …d¼Uþ lM9Ë l³A�UÐ —uFA�« vKŽ bŽU�ð U¼—ËbÐ w²�« tOz«cG�« ·UO�_« v�« t�U{ôUÐ

Æ tK¹uÞ  UŽU�� wLCN�« “UN'« qLŽ ÂbŽ V³�Ð p�–Ë dNA�« «cNÐ tFzUý d³²Fð w²�«
 U¼dI�Ë  Âu??¹œu??B??�«  s??�  …dO³�  WOL�  vKŽ  UNz«u²Šô  …e??¼U??'«   UBKB�«  Ø   U??Ð—u??A??�«  VM&

ÆÊœUF*«Ë  UMO�U²OHK�
 UNM�  WOMG�«  qC�Ë  ¨U¼dOžË  e³)«  ¨  W½ËdJF*«¨  “—_«  q¦�   «—bO¼uÐdJ�«  ‰ËUM²Ð  ◊«d??�ô«  VM&

ÆU¼dOžË  UO�uI³�« ¨WJ¹dH�« ¨q�UJ�« `LI�« s� e³)« q¦� WOz«cG�« ·UO�ôUÐ
  «dF�K�  „dO�uð  `O²¹  U??2  ¡U??*«  qOCHðË  ¨   …ö???;«   U??ÐËd??A??*«Ë  W??¹“U??G??�«   U??ÐËd??A??*«  VM&

ÆW¹—«d(«
 s�  WO�UJ�«  WOLJ�«  UML�'  d�u½  Ê√  q??ł√  s??�  —U??D??�ô«  W³łË  w??�  VOK(«   U−²M�  Z??�œ  V−¹

Æ ÂuO��UJ�«
 U�uMð  —užu¹ s� Œu³D� 6� l� q�U� “—√ ´ Wł“UD�« —UC)« s� ¡U�Š ∫ —UD�ô« W³łu� ‰U¦�

Æ —UCš WDKÝ ´ ÊdH�UÐ ÃUłœ ´ 4%
 ‰ËUM²Ð v
u¹ ¨ `¹Ë«d²�« …ö
 bFÐ U� v�≈ w�Ozd�« o³D�« qOłQð ÊuKCH¹ s¹cK�« ’U�ýú� 
 bFÐË ¡U�(« v�≈ W�U{ùUÐ  ̈ WO�Ë√ WOłu� dL²�« s� …dOG
  U³Š 3 l� 4% U�uMð  —užu¹ ”Q�

Æ w�Ozd�« o³D�« ‰ËUMð …öB�« ¡«œ√
øÊUC�dÐ q�_« w�  ◊«d�ù« lM/ Ê√ sJ2 nO�

 ÆW³�«d� dOžË ÁdO³� tOL� ‰ËUM²� ‰uO� „UM¼ p�c� ¨ WONA�«  ôu�R*«Ë ‚U³Þ_« œbF²ð ÊUC�— w�
∫ Ád¼UE�« Ác¼ lM/ wJ�Ë ÆŒUH²½ô«Ë tŠ«d�« ÂbŽË WL�²�UÐ —uFA�« w�U²�UÐË

 ÆÊUHM
  Ë√  bŠ«Ë  nM
  œ«b??Ž«Ë   ö³I*«Ë   ôu�R*«Ë  ‚U³Þô«  œbFð  w�  —UB²šô«  t�ËU×�  V−¹
 ÆUNFOLł UNM� ‚Ëc²½ ô Ê√ ‰ËU×½ ¨ …bzU*« vKŽ ‚U³Þô« s� b¹bF�« „UM¼ ÊU� u�Ë v²ŠË

 ¡«uA�«  WI¹dÞ wM³ðË wKI�«  WI¹dÞ s� qOKI²�«Ë Êu¼b�UÐ WOMG�«  ôu�R*« ‰ËUMð VM& V−¹
Æe³)« Ë√

 UM�ËUMð  ULKJ�  ¨  WIO�œ  20  bFÐ  qB×¹  l³A�UÐ  —uFA�«  Ê√  XOŠ  ¨  ¡j³Ð  ÂUFD�«  ‰ËUMð  v
u¹
 Æq�_UÐ ◊«d�ô« lM/ ¨ d¦�√ ¡j³Ð ÂUFD�«

ÆXF³ý U� bFÐ q�_UÐ dL²�ð ôË  U¹dG*« sŽ bF²Ð«Ë …bzU*« s� iN½«
øÊUC�—  ö³I�Ë  U¹uKŠ ¡«dž« ÂËUI½ Ê« sJ2 nO�

 „—UO²šUÐ  v
u¹  UN�ËUMð  ‰UŠ  w�  ¨  WO½UC�d�«   ö³I*«Ë   U¹uK(«  ÊUJ�ô«  —b�  VM&  V−¹
∫‰U¦*« qO³Ý vKŽ ¨ ÊUJ�ô« —b� WHOH)«  U¹uK(«

 VOKŠ s� …dC;« ©W²×Ð® VOK(UÐ “—√ ¨ WOKDO¼ ¨ U�uMð wKÐu¹ Ø  —užu¹ l� tN�UH�« qO²�u�
 qOKI²�  WK�U�  WKO�  WM³'«  lI½  V−¹®  U�uMð  s�  W¹bOKIð  WOÐdŽ  WM³ł  l�  n¹UD�  ¨  1%  U�uMð
 ôbÐ wŽUMD
ô« dJ��« ‰ULF²Ý≈ sJ1 ≠dDIK� ¨ WOKI� fO�Ë ÊdH�UÐ W¹uA� ÊuJð Ê√Ë ©WŠuK*«

Æ iOÐ_« dJ��« s�
øÊUC�— w� w½UL�'« ◊UAM�«  sŽ «–U� 

 r�'« w� qz«u��« ‰bF� hI½ VM−²½ w� w½UL�'« bN'« VM−²Ð v
u¹ ÂuB�«  UŽUÝ w�
 ¡UMŁ√  UNC¹uFð  sJ1  ô  w²�«  …—uB�UÐ  Âb�«  w�  ©dJ��«®“u�uKG�«  s�  …dO³�   UOL�  ‚«d²Š≈  Ë√
 w�  qz«u��«Ë  ¡U??*«  hIMÐ  UN²HOþË  dŁQ²ð  w²�«  vKJ�«  nzUþË  vKŽ  …dýU³�  dŁR¹  U2  ÂuB�«

 Ær�'«
 wLCN�«  “UN'« qLŽ …œUF²Ýô ©ö¦� wA*«® w½b³�«  ◊UAM�«  WÝ—UL0  v
u¹ —UD�ô« bFÐ U�√
 …bz«e�«  W¹—«d(«  «dF��«  s� hK�²�«Ë  Êu¼b�«  WÐ«–ù ¨  q�U�  —UN½   U³�Ð ÊU�  Ê√  bFÐ  tKLF�

Æ¡«cG�« s� …bL²�*«

Æ UONýË UO×
 «—UD�«Ë ¨ öNÝË ôu³I� U�u
 ¨  UŽUD�« rJM�Ë UM� tK�« q³Ið

  u½UŠ ∫œËuO�u¼ w²OÝ wðuOÐ w� Âö�ô« s� ‰ULł WÐd& ÷uš v�« „uŽbð Â—U� dÐuÝ
 «d{U×�Ë ¡U¹“« ÷ËdŽ UC¹«Ë  «—«u���ô« ¨qOL−²�«  «dC×²��  U�—U� qJ� WL�{

 w� ¨ 3.7≠30.6 w� WFÝU²�« WM�K� œuF¹ ¨Â—U� ≠dÐuÝ s� d³�ô« ‰UL'« ÀbŠ
 VOÐ« qð ¨÷—UF*« oz«bŠ ¨1 ÕUMł

 wðuOÐ ∫d× Ò��«Ë ¡U¹“ô« ¨‚Òu�²�« WÐd& ÷uš v�« s�uŽbðË VOÐ«≠qð v�« œËuO�u¼ VK& Â—U� ≠dÐuÝ
 œËuO�u¼ s� ¡U×¹SÐ ¨VOÐ« qð w� ÷—UF*« oz«bŠ w� ÂUIOÝ Â—U� ≠dÐuÝ s� ÍuM��« ‰UL'« ÀbŠ ¨w²OÝ
  «uMÝ cM� ¨ «uM��« —«b� vKŽ ULMO��« w� wzU�M�« ‰UL'« Ã–U/ ÊœÒbŠ wð«uK�«  «—uNA*«  UL−M�«Ë

Æ«c¼ UM�u¹ v²ŠË  UM¹dAF�«
 sLC²ðË Âö�ô« s� ‰ULł WÐd−²Ð l²L²�«  «dz«e�« WŽUD²ÝUÐ ÊuJOÝ WFL'« Âu¹ v²ŠË ¡UŁö¦�« Âu¹ s�
 “d�Ë«  pO�”  WŽuL−�  ¨WOIOÝu�  ÷Ëd??Ž  ¨W¹e�d*«  WBM*«  vKŽ  r�UF�«  s�  qOL&  ¡«d³š  ¨¡U??¹“«  ÷Ëd??Ž
  «dC×²�*  l??z«—  ‚Òu�ð  l³D�UÐË  œö³�«  w�  ‰U??L??'«Ë  W{u*«  r�UŽ  s�  …b??z«—   UOB�A�   «d{U×�
 w�Uł  ÆœËuO�u¼  w²OÝ  wðuO³�  ÎUBOBš  U¼—UCŠ«  -  w²�«   «—«u���ù«Ë  ‰UL'«Ë  W¹UMF�«  ¨qOL−²�«
 qJ� WF²� tK� ÀbŠ ¡wý Í√ q³�Ë ÎôË« u¼ w²OÝ wðuOÐ“∫Â—U� ≠dÐuÝ w� 5�UC*« …d¹b�Ë WŁÒb×²*« d̈ždOÐ
 sNMJ1 ’Uš qJAÐ Î«dŠUÝ ÎU*UŽ UMMzUÐe� oK�½ Ê« vKŽ ’d×½ UM½« ÆWKOL'« …UO(«Ë W{u*« V% s�
 Ÿu{u*« w¼ uO�uÞ X½U� WO{U*« WM��« w�  Æ UŽUÝ …bF� WO�uO�« …UO(« sŽ ‰UBH½ô«Ë tO�« ‰ušb�«
 vKŽ dO³J�« dOŁQ²�« U�Ëœ ULMO�K� ÊU� ÆœËuO�u¼ WM��« Ác¼ U½d²š« ULMOÐ w²OÝ wðuOÐ e�d� w� w�Ozd�«
 YOŠ ¨¡U�M�« ‰UL−Ð …œUý« u¼ Àb(« «c¼ ÊU� «c�Ë ¨ «uM��« pKð w�  UL−M�« d³Ž W{u*«Ë ‰UL'« ÂuNH�
 Æ“WO�uO�« …UO(« w�Ë w²OÝ wðuOÐ w� WL$ UN½« dFAð Àb(« v�« qBð …√d�« q� qFł u¼ tM� ·bN�« Ê«
 ∫WFL'« ¨23∫00≠10∫00 ∫ UŽU��« w� ÆWFL'« v²Š ¡UŁö¦�« 7Ø3≠6Ø30 ÂU¹« ¨œËuO�u¼ w²OÝ wðuOÐ

VOÐ« qð ¨÷—UF*« oz«bŠ 1 ÕUMł ¨ 17∫00≠10∫00
∫d�«c²�« —UFÝ«

 …d�cð  ∫q¹U²Ý  n¹ô  szUÐ“
 qÝd Ôð ÎU½U−� WOłË“ ‰ušœ
 W??O??łË“ …d???�c???ð Æb??¹d??³??�U??Ð
 d¦�QÐ  ¡«d??A??�«  Èb??�  ÎU½U−�
 ŸËd????�  w????�  ÃÆ‘  99  s????�
 WOłË“  …d�cð  ÆÂ—U??�  dÐuÝ
 20 ∫q???H???(« ‚Ëb???M???
 w???�
 w�  W???¹œd???�  …d???�c???ð  ÆÃÆ‘

ÃÆ‘ 30 ∫qH(« ‚ËbM
 W¹—U−²�« tðUÞUA½ lÝu¹  u×HÞ wŠ«—e�
wÐdF�« jÝu�« w�

 w� Êu�—UA¹ wÐdF�« jÝu�« s� ‰ULŽ√ qł— 350 s� d¦�√
  u×HÞ ≠ wŠ«—e� w� 5¹—U−²�« szUÐeK� ‰Ë_« d9R*«

 tLE½ Íc�«Ë tŽu½ s� ‰Ë_« d9R*« w� wÐdF�« jÝu�« s� ‰ULŽ√ qł— 350  s� d¦�√ „—Uý
 w� rO½u1— ‚bM� w� p�–Ë ¨wÐdF�« jÝu�« w� 5¹—U−²�« szUÐeK�  u×HÞ ≠ wŠ«—e� pMÐ

ÆUJŽ WM¹b�
 ¨q$≈ qOz«d�¹ Í—U−²�« r�I�« d¹b� d̈ýd� œ«b�≈ bO��« pM³�« ÂUŽ d¹b� d9R*« w� „—UýË
 pM³�« w� ‰ULA�« WIDM� d¹b� ¨tKOJÝuÐ Âu�UA�√ bO��«Ë Í—U−²�« r�I�« d¹b� œ«d� dO�Ë√
 Y¹b(« rNF� «u�œU³ðË »dF�« ‰ULŽ_« ‰Uł— «uI²�« s¹c�« ‰ULA�« WIDM� w� ŸËdH�« ¡«—b�Ë

 Æd9R*« XI³Ý w²�«  UH¹dA²�« …dI� ‰öš
 pM³�«  UÞUA½ oOLFð w� …dO³� WOL¼√ Èd¹ pM³�« Ê√ t²LK� ‰öš dýd� œ«b�≈ bO��« —Uý√Ë
 WO−Oð«d²Ýù«  WD)« s� ¡e−� p�–Ë wÐdF�«  jÝu�«  w� ‰ULŽ_«  ‰Uł— —uNLł ◊UÝË√  w�
 …b¹bł  ŸËd??�  …bŽ  …dOš_«  …d²H�«  w�   u×HÞ  wŠ«—e�  `²²�«Ë  ÆwÐdF�«  jÝu�«  w�  pM³K�
 pM³�«  q
«uOÝË  ¨r×H�«  Â√  WM¹b�Ë  nOÝU¹  dH�  ¨…d
UM�«  s�  q�  w�  wÐdF�«  jÝu�«  w�
 szUÐeK�Ë œ«d�ú� W
U)« WOJM³�« tðU�bš .bIðË W³¹dI�«  «uM��« ‰öš Èdš√ ŸËd� `²�

Æ5¹—U−²�«
 Ê√ t²Kš«b� ‰öš  u×HÞ wŠ«—e� w� Í—U−²�« r�I�« d¹b� ¨q$≈ qOz«d�¹ bO��« —Uý√Ë
  «“UO²�«  wÐdF�«  jÝu�«  w�  W¹—U−²�«  `�UB*«Ë  ‰ULŽ_«  ‰Uł—  —uNLł  `M0  Âe²K¹  pM³�«
 pM³�«  Ê√  q??$≈  bO��«  ·U??{√Ë  UL�  ÆpM³�«  UN�bI¹  w²�«  W�b)«   «b??ŠË  lOLł  w�  …dO³�
 WOJM³�«  U�b)« lOLł UN×M�Ë d¹uDð jDš cOHMð ÍuMð w²�« W¹—U−²�« `�UB*« bŽU�OÝ
  u×HÞ ≠ wŠ«—e� w� szUÐ“ rN½u� …œUF��«Ë v{d�UÐ UNF� ÊËdFA¹ w²�« W³ÝUM*« WOMN*«
 vKŽ s×½” ∫‰UI�  u×HÞ wŠ«—e� pMÐ w� ‰ULA�« WIDM� d¹b� ¨tKOJÝuÐ Âu�UA�√ bO��« U�√
 w� 5¹—U−²�« szUÐeK�  u×HÞ ≠ wŠ«—e� UN×M1 w²�«  U�b)« nA� b� d9R*« «c¼ Ê√ WIŁ
 d9R*« w� 5�—UA*« l� WOB�A�«  U�öF�« “eF½ ·uÝ UM½√ WIŁ vKŽ U½√Ë ¨wÐdF�« jÝu�«
 szUÐeK�   U�b)«  qC�√  .bIð  ‰öš  s�  p�–Ë  ¨UMMzUÐ“  ·uH
  v�≈  rNL{  vKŽ  qLFMÝË
 öCH�Ë U Î³ÝUM� «Î—UOš  u×HÞ ≠ wŠ«—e� pMÐ ÊuJ¹ Ê√ d9R*« «c¼ bFÐ l�u²½ Æ5¹—U−²�«

Æ“wÐdF�« jÝu�« w� ‰ULŽ_« ‰Uł— —uNL' …b¹bł  UÐU�Š `²�Ë  UIHB�« ¡«dłù
 …d{U×�  ÂUÞd�  ·d??ý√  ¨wÐdF�«  jÝu�«  w�  —uNA*«  wB�A�«  »—b??*«  Âb�  d9R*«  ‰ö??šË
  bŽ√ …dšU� ¡UAŽ W³łuÐ szUÐe�« l²9 UL� ¨“W¹—U−²�« `�UB*« w� wŽ«bÐù« dOJH²�«” ‰uŠ

Æd9R*« ·dý vKŽ UBOBš

5ł«dH�« uÐ«  BLU d¹“«u� l� …b�Uł ez«uł
UNŽu½ s� v�Ë_« WO½öŽ≈ WKL×Ð

 ÊUMH�«  l�   UIÐU�*«  d³�«   BLU  W�UD�«  »ËdA�  W�dý  oKDð  ¨„—U??³??*«  ÊUC�—  dNý  ‰uKŠ  W³ÝUM0
 “5ł«dH�« uÐ√ BLU  d¹“«u�” w� 5ł«d� œULŽ ÍbO�uJ�«

 „uÐ fOH�« vKŽ WOLÝd�« UN²×H
 ‰öš s� WKL×K� ÊöŽ« u¹bO� ‰Ë« —«b
SÐ ¡UŁö¦�« f�√ W�dA�« X�U�
 24 s� q�« ‰öš …b¼UA� n�« 100 ‰«  bFð w²�«  «b¼UA*« YOŠ s� UL�{ ôU³�« v�ôË  BLUARAB

ÆWŽUÝ
 …eOL*«  W??O??zU??Žb??�«  WKL(«
 U???N???Žu???½ s???????� v???????????????? �Ëô«Ë
  U??????½ö??????Žô« ‰U?????−?????� w??????�
 Y??O??Š s??????� W?????¹—U?????−?????²?????�«
 Êu????L????C????*«Ë »u???????K???????Ý_«
 ULÝ W??�d??ý q³� s??� —«b???ð
 w??¼Ë Êö???????Žô«Ë W??¹U??Žb??K??�
  UJ³ý  ”U??Ý_U??Ð  qLAð
 ¨w???ŽU???L???²???łô« q????
«u????²????�«
  U??²??�ô ¨X??½d??²??½ô« l??�«u??�
 ¨n×
 ü???¹œ«— ¨Ÿ—«u??A??�«

 ÆWO½«bO�  UO�UF�Ë
 ÷d??????Ž r??????²??????O??????ÝË «c???????????¼
 ‰ö???????š  U????????¼u????????¹b????????O????????�
 sLC²ð  .d???J???�«  d??N??A??�«
 U??N??Šd??D??Ð Âu???I???¹ d????¹“«u????�
 r???²???ðË 5?????ł«d?????� ÊU????M????H????�«
 d??³??Ž U???N???O???K???Ž W???????ÐU???????łô«
 „u????³????�????O????H????�« W?????×?????H?????


Æ BLUARAB”
 r²²Ý t???½« …—U????ýô« —b???&
 5Ð W??O??Žu??³??Ý«  U??Ðu??×??Ý
  U????ÐU????łùU????Ð 5????�—U????A????*«
 e??z«u??ł v?? K??Ž W??×??O??×??B??�«
  öŠ— ∫UNM� …b¹d�Ë WLO�
 XłË ÊË—u²�«dðË bMK¹U²�
  ö???E???*U???Ð e????H????�Ë w???J???Ý

 n??ð«u??¼Ë W??�U??I??½ V??O??Ý«u??ŠË
ÆPS4 Ë WO�–

Æd³�« `Ð—  ôUL²Š« wMFð d¦�«  U¼u¹bOH�« vKŽ  UÐUł« r�dO�cð œu½
 BLUARAB  ªhttps∫ØØwwwÆfacebookÆcomØBLUARABøfrefΩts W×H
 v�« «uKšœ« W�—UALK�
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رمضان كريم بحمالته

حملة رمضانية خاصة
علبة هامبرغر او كباب هدية!

واردعند الشراء بمبلغ 500 شيكل وما فوق
طأ 

الخ
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قط
ح ف
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خزو
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