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f�uÐ œ«uł
املخرجة  فيلم  استبعاد  نسمع  خبر  ــا  كــّن بينما 
النصراوّية مها احلاج عن مهرجان بيروت لألفالم فاجأنا 
حقيقة  جتهل  العرب  زالت  وقال: ما  الطبيب  صديقي 
عدم  في  تكمن  فاملصيبة  الّنكبة،  عام  في  جرى  ما 
األصول،  في  املزمن  وجهلهم  املتجّذر  األساسي  فهمهم 

حيث تبقى التفاصيل هوامش ال تزيد وال تنقص. 
أعوام في  عّدة  أسير سياسي محرّر قضى  معنا  كان 
أمله  خيبة  كانت  كيف  يحّدثنا  بدأ  إسرائيل،  سجون 
حني رفضت دولة اجلزائر في العام 2010 الّسماح لوفد 
املتابعة  جلنة  رئيس  يرأسه  كان  ّية  العرب اجلماهير  من 
العليا، في حينه، السيد محمد زيدان دخول أراضيها 
األمنّيني  ــرى  األس مع  للّتضامن  مؤمتر  في  للمشاركة 
الفلسطينّيني. كانت حّجة سلطات اجلزائر التي أعلنت 
على املأل أّن جميع أعضاء الوفد يحملون جوازات الّسفر 
أّن بعضهم كانوا قيادات  لهم  اإلسرائيلّية! ولم يشفع 
معروفة في مواقعهم وآخرين أسرى فلسطينّيني. كان 
البلد  ميّكنهم من دخول  بديل  إيجاد حل  اجلزائر  بوسع 

واالستغناء عن تلك البهدلة. 
َمن  مّنا  ننتمي ملشارب سياسّية مختلفة.  كّنا سبعة 
كان شيوعًيا، أو ما زال، ومّنا القومي ومّنا الذي شرّد، 
كان  واحد  كل  أن  املهم  انفلق.  احلزبي، ومّنا الذي  ومّنا 
يحمل قّصة عن حادثة جرت معه أو سمعها من قريب 
تأخذنا  لكّنها  بتفاصيلها  تختلف  أو صديق. قصص 
إلى نفس البئر، حيث احلقيقة تصرخ الهثة، فأشّقاؤنا 
العرب لم يذوتوا بعد أننا، نحن الفلسطينيني املواطنني 
الرواية،  روح  وبقينا  احلكاية  أصل  إسرائيل، كّنا  في 
وصمودنا على أراضينا هو املعجزة والّسر والّنهاية.    

الطبيب.  صديقي  تفاصيلها  استعاد  الروايات  أقدم 
أحداث  فيها  استذكر  التي  األّيام  تلك  على  متهكًما 
نصف  قبل  حدثت  التي  الظريفة  البحرية  الرحلة  تلك 
قرن. الالفت، هكذا أّكد صديقنا، على أّنه وبرغم مرور 
الّسنوات الطويلة ما زالت إمكانية تكرارها في أّيامنا 
واقعّية وممكنة، طبًعا مع ما يحّتمه الواقع اجلديد من 

تغييرات على فصول املشهد.
في أحد أّيام صيف عام 1966 غادر صديقي مع بعض 
رفاقه في احلزب الشيوعي على ظهر سفينة مبحرة من 
ميناء حيفا إلى ميناء ليماسول القبرصي، وذلك بعد أن 
فازوا مبنح دراسّية مّكّنتهم كأبناء للكادحني من الدراسة 
اء  أطّب منها  والتخرّج  االشتراكّية  الــدول  جامعات  في 
ومهندسني وأكادميّيني، وفي وقت كانت سياسة إسرائيل 
تعرقل إمكانّيات انخراط مواطنيها العرب في الدراسات 
إبقاءهم  أنواعها، وتتعّمد  على  والتقنّية  اجلامعّية 
جهلة عساهم يصيرون عندها ”حّطابني وسقاة ماء“. 

الشيوعي  احلــــزب  ــد  ــوف م استقبلهم  ــرص  ــب ق فــي 
الّسوفياتي. وبعد إنهاء بعض االجراءات البيروقراطّية 
رافقهم إلى ظهر الّسفينة الروسّية التي ستقّلهم إلى 
حضن األم الدافئ، حيث كانت الّشمس، في موسكو، 

تشرق على كل الشعوب. 
من  الوافدين  الطلبة  جلميع  أعدت  غرف  إلى  أدخلوا 
منهم  وُطلب  مًعا  جمعوا  العربية.  الــدول  مختلف 
تعريف أنفسهم. فقام كّل وفد بتقدمي رفاقه وحملة عن 
شعروا  ورفاقه  صديقي  دور  جاء  عندما  ووطنه.  حزبه 
عليهم،  االعــتــداء  يسّبب  كــاد  وإشــكــال  كبير  بحرج 
والرامة  وكفرياسيف  وحيفا  والبعنة  الّناصرة  فبعد 
جــاءوا  التي  الــّدولــة  اســم  على  يأتوا  أن  عليهم  كــان 

إلقناع  محاوالتهم  كّل  حزبهم.  وعن  عنها  وحملة  منها 
رفاقهم العرب بأّنهم عرب مثلهم وفلسطينيون باءت 
ّية اّتهموا  بالفشل. كبرت املشادة. الرفاق من الدول العرب
فجر  على حني  أصبحوا  الذين  الفلسطينّيني،  الرفاق 
باخليانة  إسرائيل،  اسمها  صار  دولة  في  مواطنني  داٍم 
أن  ميكن  فكيف  ومدسوسني؛  إسرائيليني  واعتبروهم 
يكونوا عرًبا وفلسطينيني ويعيشون في دولة إسرائيل 
املزعومة؟ (هكذا كان العرب يصفون إسرائيل). جميع 
يعيشون في  الفلسطينّيني األصايل  أّن  الرّفاق أصرّوا 
ولم  الداخل  في  هناك  بقي  ومن  املنافي،  وفي  اخليام 
يرحل ال بّد أن يكون متعاوًنا أو مزروًعا أو متصهيًنا.

كانت الّسفينة متخر عباب البحر والّصراخ من تلك القاعة 
ميور في زبد املوج ويتالشى مع فرح النوارس في اجلو. 

انتهت املعركة من غير أن تترك جرحى، وذلك فقط بعد 
تدخل الرفيق األكبر وسعيه لتهدئة األجواء وتصفيتها. 
كانت الرحلة طويلة تخّللتها جوالت من نقاشات ُمضنية 
أفضت في الّنهاية إلى جناح صديقي ورفاقه بتوضيح 
ما كان يجهله الرّفاق العرب وأهّمه أّن في الوطن الذي 
عنيدة  فلسطينّية  أقلّية  بقيت  فلسطني  يسّمى  كان 
حكيمة، وبصمودها مّهدت ألن يبقى هناك خلف اجلسر 

والّضباب وطن اسمه فلسطني.
من تلك القّصة في اجلزائر تنّقلنا إلى غيرها في قبرص 
وموسكو واليونان إلى أن وصلنا بيروت مجّدًدا ومهرجان 
أفالمها الذي استبعد القّيمون عليه هذا العام مشاركة 
فيلم ”أمور شخصّية“ ملخرجته ابنة الّناصرة، وذلك ألّن 
إنتاج الفيلم ّمت بدعم مالي قّدمه صندوق إسرائيلي رسمي 
وهي حقيقة أجبرت، على ما يبدو، املخرجة على تقدميه 
في مهرجان ”كان“ الّدولي على أّنه فيلم إسرائيلي.             

ا ولم يستدرج  يالحظ أّن االهتمام بهذا اخلبر كان هامشًي
التفاتة إّال من قّلة قليلة من املهتّمني في شؤون الّثقافة، 
العربي  االنحطاط  عصر  في  األشهر  الضحّية  وهــي 

الّصدئ الذي نعيشه ونواجه مآسيه يوًما بعد يوم. 
الستبعاد  الّلجنة  بها  تذرّعت  التي  احلّجة  تكون  قد 
مشاركة الفيلم، هذه املرّة، حقيقية ومبرّرة، مع أّن اللجنة 
ذاتها شّطبت فيلمني عربّيني آخرين ألسباب سياسّية 
فئوّية بحتة، ولم تتصرّف بنزاهة مهنّية متوّقعة منها. 

ــروت فتح مــجــدًدا  ــي ـــرار ب ــواضــح أّن ق ــذا مــن ال مــع ه
في  عـــرب  كــمــواطــنــني  حـــول عالقتنا  الــنــقــاش  بـــاب 
تتعامل  ــف  ــي وك ــة،  ــّي ــرب ــع ال ـــــّدول  ال مــع  ــل  ــي ــرائ إس
الرسمي  ــّصــعــيــد  ال ــى  عــل ـــواء  س ــــدول  ال تــلــك  معنا 
املاضي: جتــارب  على  ــنــاًء  ب ــي،  ــؤال وس الّشعبي.  أو 

ومخرجته  الفيلم  ستقبل  املهرجان  جلنة  كانت   هل 
واملمّثلني، وكّلهم حملة جوازات سفر إسرائيلّية، حتى 
كانت  هل  إسرائيلي؟  بتمويل  الفيلم  يحَظ  لم  لو 
صامدة  أقلّية  ميّثلون  عرًبا  هم:  كما  ستقبلهم  بيروت 
أم ستشترط عليهم الدخول إلى أراضيها بشروط وفي 
أو  فلسطينّية  سفر  جــوازات  على  احلصول  طليعتها 

غيرها، مثًال؟     
رافقها  وما  ”أمور شخصّية“  فيلم  قضّية  عن  بعيًدا 
من مفارقات عينّية استجلبت مواقًفا لها ما يبرّرها، 
وبعد أن قرأت ما كتب في هذا الّشأن (بعض املقاالت 
في املواقع احمللّية) ومبعزل عن جميع الّتفاصيل التي 
خاضوا فيها واجلديرة بالّنقاش والّتمحيص والّتفكيك 
واملتابعة، أوّد أن أسّجل موقفي إزاء اشتراط بعض الّدول 
ّية واإلسالمّية علينا كعرب نحمل جوازات الّسفر  العرب
بديل  سفر  جــواز  على  حصولنا  بضرورة  اإلسرائيلّية 

الّدولة،  تلك  لدى  ومقبول 
تلك  لنا  لن تسمح  وبدونه 
أراضيها  ــول  ــدخ ب ــة  ــّدول ال
مّنا  الواحد  كــان  لو  حتى 

ا به هناك وال اعتراض على سيرته الّذاتّية  مقبوًال ومرّحًب
الّتخصيص سمح  وجه  فلبنان على  الوطنّية.  وشهرته 
أراضيه  دخــول  إسرائيل  في  يسكنون  عرب  ملواطنني 
لهذا  خصيًصا  يستصدر  فلسطينّي  سفر  بــجــواز 

الغرض.  
سيادّية  دولــة  كّل  حتتفظ  أن  الّطبيعي  من  كان  وإذا 
تلبيتها،  أراضيها  بزيارة  الرّاغبني  بشروط يجب على 
وإذا كنت متفّهًما لعدم استعداد لبنان أو أي دولة أخرى 
كان  لو  حّتى  اإلسرائيلي،  الّسفر  جواز  وقبول  تسويغ 
مفروًضا علينا كمواطنني في الّدولة، فلماذا ال ُيكتفى 
الّدخول  من  متّكن صاحبها  احلدود  وثيقة على  بإصدار 
واخلروج بسهولة، ال سّيما إذا عرفنا أّن إصدار جواز سفر 
فلسطيني هو ليس بحّق ُمعطى للمواطنني العرب في 
إسرائيل وإصداره شأن غير ُمتاح بسهولة وبوفرة، وقد 
يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون؛ فإذا كانت الّنوايا 
تسهيل حياة مواطنني صمدوا وعاشوا محاصرين لعقود 
من القمع واملالحقة وإذا كانت تلك الّدول تعتبرنا حقيقة 
يفّتشون  فلماذا ال  أراضيها،  فينا على  ا  مرّحًب أشّقاء 
عن بدائل تيّسر وال تعّسر بدل أن يضعوا حواجز من 
الّصعب جتاوزها بعد هذه الّسنني الطويلة من القطيعة 
والفصل احلرام. (من املمكن اإلفادة من جتربة تسهيل 
احلج إلى مّكة كمثال على الّتسهيل وليس للّتقليد). 
قد يكون استبعاد هذا الفيلم من مهرجان بيروت مبرّرًا، 
فنحن  مغاير،  والواقع  غير  احلقيقة  أّن  نعرف  لكّننا 
العرب غير املهزومني ما زلنا ضحايا ذلك اجلهل العربي 
املتفّشي من زمن النكبة، ونحن العرب الذين لم تقدر 
عليهم، حّتى اآلن، حبائل الّصهيونّية، ما زلنا نعاني 
من مزايدات نخب في بعض الدول العربية تخشى أن 
الباقون  ونحن  والعجز،  الهزمية  مرايا  في  ذواتها  ترى 
تأشيرة  أال نستجدي  يجب  الّشرق  هذا  في  ار  كالّصّب
دخول إلى بالد رّبت إذاعاتها أجياًال على الوهم والكذب 
وهي ترّدد ”بالد العرب أوطاني“، ونحن يجب أن نكّف 
حسن  شهادة  إبراز  على  وموافقتنا  رؤوسنا  قطف  عن 
سلوك جتيز لنا حرّية احلركة في تلك البالد، الّسجون.

معظم  الذين كتبوا في هذا الّشأن عّبروا عن تفّهمهم 
في  ّية  العرب األقلّية  جتــاه  ّية  العرب األنظمة  ملواقف 
إسرائيل وبعضهم، وهم قّلة قليلة، طالب هذه األقلّية 
بضرورة التوّقف عن غنج االّدعاء بتمّيزنا كأقلّية عانت 
هذه  من  لست  أنا  وموقفنا؛  جتربتنا  وبفرادة  وتعاني 
الفئة، وفي تقديري أّن أكثرّية املواطنني ليسوا مع هذا 
إغواء  رفضنا  أّننا  سوى  فينا  عيب  ال  فنحن  ــرأي،  ال
سماء  في  الفجر  لنا  يقوله  ما  وآثرنا  اجلــان،  هسيس 
جليلنا وكرملنا، وبقينا فيهما حماة للّديار وللمواويل 

وخلوابي األجداد.    
نعم إّننا عرب ممّيزون وقّصتنا مع أشّقائنا العرب لم تكن 
من مّول فيلًما أو ”سرق رمانًة“، بل  كانت قصتنا وما 
بيروتكم  تكون  قد  خيمتنا؟  أين  خيمتنا؟  أين  زالت 
واللد  الناصرة  في  هنا  كّنا  لكّننا  تلك هي خيمتكم، 
والرملة واجلليل ”سبعون مستحيل“، فإّما أن تقبلونا 
يا عرب كما نحن، أو تعالوا وتعّلموا كيف نرّبي األمل 

في مطارحنا ونحترم اإلنسان ونصون الوطن.
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حالة  األخيرة،  الفترة  تشهد 
باملعركة..  تكون  مــا  أشبه 
ــر  ـــة آلخ ـــّي ـــاء إعـــالم ـــوض ض
األحداث واملستجّدات العابرة 
وكأّن  العربّي،  مجتمعنا  في 
وال  فيها  َذّم  ال  األحــــداث 
َمدح.. فما بطشها َجهًال وال 

يُعد في  لم  م.ف.)؛ حيث   – ها حلًما (املتنّبي  كفُّ
اإلمكان أن أجد الكالم املناسب أو الوصف املالئم ملا 
يحدث فعًال..! فللكلمة تأثير في البشر، وأحياًنا، 
ه َمّي» ال بشر  يِّ يلني لها احلجر.. ولكن «ُدّق املَّي وِه
وال حجر.. فال حياة ملن تنادي في مجتمع بات من 

األنسب إلتزام «الّصمت» فيه!
الوعود  ُمطلقي  إلى  ة،  ــرّ امل هذه  موّجه  كالمي  لكّن 
الواهمة الواهية، من: نوّاب الكنيست اإلسرائيلّي، 
اجلمعّيات،  وممّثلي  الّدين،  ورجال  البلدّية،  وأعضاء 
ورؤساء جلان  واالجتماعّيني،  الّسياسّيني  والّناشطني 
الّتعاون  لهدف  والّناشطات  والّناشطني  ــاء،  ــي األح
والعمل على َدرْء املصائب وأعمال البطش والعنف 

والقتل والّظواهر املزعجة واخلطيرة.
جميعنا يعلم ويؤّكد على املساوئ واملخاطر، وينوّه 
كّل  ومعاقبة  القانون  تطبيق  على  العمل  بضرورة 
إلى  فعًال  نسعى  أن  علينا  ولكن  وصغير؛  كبير 
واملــأســاوّيــة  ”األخالقّية“  الــّظــواهــر  كــاّفــة  محاربة 
مبجتمعنا  تليق  ال  اّلتي  والّطائفّية  ــة  ــّي واإلجــرام
العربّي وتشوّه صورتنا.. ألّن الوضع يسير من سّيئ 

إلى أسوأ..! 
الغيوم  حّد  يصل  وآالمنا  صراخاتنا  دوّي  هو  وها 
يتموّه  كما  متاًما  ويختفي،  هناك  ليتموّه  وأبعد، 
وُينسى  مجتمعنا،  في  والقاتل  والّظالم  اجلاني 
وأنتم  نحن  أيــن  الّضحّية.  معه  فتنسى  املظلوم 

جميًعا من كّل ما يحدث؟!! 
وكأّنه ال يوجد عربّي واحد إيجابّي في هذه البالد، 
ورقابتها  احلاكمة  العنصرّية  مؤّسساتها  بنظر  ال 
املجمتعّية  الّذاتّية  رقابتنا  بنظر  وال  العسكرّية، 
االنتهازّية، غير البّناءة والّتكفيرّية حيًنا بل الهّدامة 
أحياًنا؛ بات الوضع مقزّزًا ومقرًفا، نثور ونغضب ضّد 
سياسة االستهتار واالستخفاف واالستهزاء والّطمس 
والبطش والقتل، نحقد على إصدار أحكام مسّبقة 
بحّق كّل َمن هو عربّي في هذه البالد، ونحن بدورنا 
نحقد على بعضنا البعض ونصدر بحّقنا أحكاًما 

أقسى.
اآلفات  هذه  إلى  نضيف  أّال  واعــني،  كأفراد  دعونا 
والتلوّثات املجتمعّية إزعاجات وآراء وتلوّثات فكرّية 
وفعلّية إضافّية، علينا أن نكون إيجابّيني ملا فيه 
على  ”الغيرة“  أن جتمعنا  املجتمع. جتب  مصلحة 
نعالج،  أن  وعلينا  العربّي.  مجتمعنا  مصلحة 
بشكل جذرّي، كّل األحداث واملشاكل.. كْيال يتحّول 
عابرة،  أليمة  أحــداث  مجرّد  إلى  مجتمعنا  ــراد  أف
نعيشها لبضع ساعات، وبكّل بالدة ننتظر األحداث 

األليمة املؤملة العنيقة القاتلة القادمة!
يكفي.. لقد حان وقت الّتغيير!
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األخير،  الّثالثاء  يوم  نّفار،  تامر  الفّنان  حفل  حّقق 
جناًحا  احليفاوّي،  الكرمل  مركز  في  األم  حديقة  في 
باهرًا، حيث اكتّظت حديقة األّم باأللوف اّلذين حضروا 
محاوالت  رغم  نّفار،  بحفل  واملشاركة  ودعم  لتشجيع 
احلفل،  على  الّتشويش  املتطرّف  العنصرّي  اليمني 

واإلضرار به.
من  ثلل  انتهائه،  وحّتى  احلفل  قبيل  احتشدت  وقد 
الرّئيسي  الّشارع  في  املتطرّفني،  اليمينّيني  عشرات 
األم، حاملني األعالم  قبالة حديقة  الكرمل،  في مركز 
بعبارات  ومتفوّهني  بصافرات  مصّفرين  اإلسرائيلّية 
عنصرّية فاشّية بحّق نّفار وعرب هذه البالد األصالنّيني.

هذا وحاول عدد من العنصرّيني األوغاد، االعتداء على 
عند وصولها  املشتركة)  (القائمة  زعبي  حنني  الّنائب 
استطاعت  الّشرطة  أّن  إّال  احلفل،  في  املشاركة  لهدف 
زعبي.  للّنائب  التعرّض  من  ومنعهم  لهم  التصّدي 
اّلذي  احلفل،  مدار  على  والّتشويش  اإلزعــاج  واستمّر 
ميري  الّثقافة  ــرة  وزي أنــف  رغــم  ــرًا،  ــاه ب جناًحا  ــى  الق
واملنطقة،  حيفا  أهالي  من  ــوف  األل بحضور  ريچڤ، 
حيث برزت من بينهم الّنائبني عايدة توما – سليمان 
ورؤساء  سياسّيني  ناشطني  إلى  إضافًة  زعبي،  وحنني 

جمعّيات، وآخرين.
™ °å ÒwÐdŽ U½√ wK Ò−Ýò ÆÆíâ¹— ™

الّثقافة اإلسرائيلّية، ميري ريچڤ،  وقد حاولت وزيرة 
انسحبت  التي  ذاتها  ريچڤ  احلفل،  هذا  إقامة  منع 
كان  «أوفير»  جوائز  توزيع  حفل  من  شهر  نحو  قبل 
قد قّدم فيه نّفار فقرة فنّية، ألّنه قرأ أبياًتا من شعر 
الكبير محمود درويش «سّجل  الِفَلسطينّي  الّشاعر 
أنا عربّي»، إّال أّن بلدّية حيفا، وبعد تدّخل من اجلبهة، 

طالبت  كما  إلغائه،  وعــدم  احلفل  إقامة  عن  أعلنت 
ريچڤ.

اجلمهوَر  و»اجلبهة»  الّشيوعي  احلزب  دعى  قد  وكان 
مساء  حضور،  ألوســع  حيفا  في  واليهودّي  العربّي 
لعربدة  الّتصّدي  لهدف  الكرمل،  مركز  في  الّثالثاء 
بيانهما  في  و»اجلبهة»  احلــزب  حّمل  كما  اليمني. 
إخــالل  أّي  ومنع  األمــن  ضمان  مسؤولّية  الــّشــرطــة 

بالبرنامج املقرّر.
حزب  في  اثنني  ناشَطْني  اعتقلت  قد  الّشرطة  وكانت 
أن  بعد  احلفل،  مكان  عن  وأبعدتهما  ”الليكود“، 
هّددا على صفحتهما في موقع الّتواصل االجتماعي 

ـ“تفجير“ حفل نّفار.  ”فيسبوك“ ب
وبعد أن رفضت بلدّية حيفا، طلب وزيرة الّثقافة ريچڤ، 
بإلغاء احلفل الغّنائي للفّنان تامر نّفار، اّلذي ُنّظم يوم 
نّفار  باّتهامها  للوزيرة  واهم  باّدعاء  األخير،  الّثالثاء 
قبل  مساًء،  الّثامنة  نحو  أقيمت،  للّدولة،  ّيته  بعدائ
احلفل وفي منطقة احلدث تظاهرة، شارك بها عرب ويهود 
نّفار. لتامر  دعًما  اليمني،  من  نشطاء  يسارّيني ضد 

معزّزة  لقوات  املكان  في  مكّثف  تواجد  ولوحظ  هذا 
من الّشرطة والقوّات اخلاّصة التي قامت باحلفاظ على 
وقد  التوّتر.  سادها  أجواء  في  و»الهدوء»  العام  األمن 
الكرمل  منطقة  في  األم  حديقة  أمام  الّتظاهرة  جرت 
في مدينة حيفا، ضمن مهرجان «ناڤيه يوِسف» اّلذي 

شارك فيه الفّنان تامر نّفار. 
 ÊuÒOMOLO�«Ë  —U ÒHM�  ÊuIÒHB¹ œuNO�«Ë  »dF�«  ™
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ورغم األلفاظ الّتحريضّية ضّد نفار ونوّاب الكنيست 
استمر  نّفار  تامر  الفّنان  أّن  إّال  املشاركني،  العرب 
من  األلوف  بحضور  الغنائي،  حفله  ومواصلة  بالغناء 

اليهود والعرب الذين حّيوا نّفار على حضوره، ورّددوا 
بالعبرّية مشّجعينه «هو كبير هو كبير»، رغم وجود 
العشرات من نشطاء اليمني  الذين قاموا برفع األعالم 
اإلسرائيلّية، إّال أّن الّداعمني لنّفار من العرب واليهود 

صّفقوا له بحفاوة.
™ °W ÒOýUHK� a{dð s� UHOŠ ∫WN³'« ™

في  و»اجلبهة»  الّشيوعي  احلــزب  فرع  أّكــد  قد  وكــان 
أن  ميكن  ال  املدينة  أّن  احلفل،  سبق  بيان  في  حيفا، 
ترضخ للفاشّية، ال إلمالءات الوزيرة ميري ريچڤ وال 
لتهديدات عصابات اليمني، التي حاولت إلغاء عرض 

مبشاركة الفّنان تامر نفار.
االثنني،  ظهر  بعد  أصــدرت،  قد  حيفا  بلدّية  وكانت 
ا، أّكدت فيه أّن العرض مبشاركة نّفار قائم  بياًنا رسمّيً
الكرمل  مركز  في   (18.10.2016) الّثالثاء  مساء 
”الّشائعات“  ما أسمته  البلدّية  ونفت  األم).  (حديقة 

بهذا الّصدد.
وكان عضوا البلدّية اجلبهوّيان، د. سهيل أسعد وعرين 
زعبي، قد توّجها منذ الّصباح إلى رئيس  عابدي – 
البلدّية يونا ياهڤ، إثر شيوع أنباء عن احتمال إلغاء 
عرض تامر نّفار، بضغط من وزيرة الّثقافة ومن قوى 

اليمني. وأّكد ياهڤ أّن العرض لن ُيلغى.
وكان رئيس معهد إميل توما، عصام مّخول، والّنائب 
عايدة توما - سليمان (”اجلبهة“، القائمة املشتركة) 

قد توّجها بدورهما إلى ياهڤ بهذا الّصدد.
الفلسطينّي  ــر  ــراپ ال نفى  قد  سابق  وقــت  في  ــان  وك
العاملّي تامر نّفار، إلغاء احلفل الغنائي الذي كان من 
املُقرّر أن يقيمه ضمن مهرجان «ناڤيه يوِسف» على 
هامش مهرجان األفالم في حيفا، مؤّكًدا أّن بلدّية حيفا 

لم تعلمه بشأن إلغاء أو تغيير موعد احلفل.
وقال نّفار إّنه يعلم أّن بلدّية حيفا تعرّضت لضغوطات 
الّثقافة اإلسرائيلّية،  املتطرّف ووزيرة  اليمني  قبل  من 

غير أّن ذلك لن مينعه ومينعها من إقامة احلفل.
وفي نهاية احلفل قام األلوف بالّتصفيق احلار وبهتاف 
ًيا. هذا وشكر الفّنان تامر نّفار بالّلغتني  اسم تامر عال
شجاعة  وبلفتة  احلاضرين،  جميع  والعبرّية  ّية  العرب
«ال  قائًال  له،  والكارهني  احملرّضني  إلى  توّجه  منه، 

أستطيع حّتى أن أكرهكم».
ا  ّيً فن ــرًا،  ــي كــب ــان  ك ــار  ــّف ون ناجًحا  احلــفــل  ــان  ك لقد 
احليفاوّي  لليمني  صفعة  احلفل  جاء  وقد  ا..  ّيً وأخالق

الفاشي املتطرّف. 
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Smartlease

It's iPhone 7 time

أعاله  المذكور  السعر  لغاية 12 دفعة     اعتماد  بطاقة  بواسطة  او  نقدا  الدفع  وتسري عند  تشمل ض.ق.م  أعاله  المذكورة  األسعار  لإليضاح فقط     الصور    
عند  التخفيض  يعطى  ش.ج.   899 التخفيض:  قبل  السماعات  سعر  الموقع     على  المبينة   Smartlease حملة  وط  لشر وخاضعة  الليسينج  فترة  مقابل 
ألول  منحه  ويتم  أخرى  بهدية  او  مالي  بمقابل  الحملة  في  السماعات  مقابل  يعطى  الذي  ش.ج   350 بقيمة  التخفيض  تبديل  يمكن  ال  فقط     الجهاز  شراء 
520044314 ش.ع  م.ض،  لالتصاالت  بارتنر  شركة  يسبق     ايهما  ون  المخز انتهاء  او   20.11.16 لغاية  المفعول  سايرة  الحملة  فقط     مشترك   750

      partner.co.il     1800-054-054   |  للشراء توجهوا لمركز الخدمة والمبيعات Partner in the city شارع النبي، وادي النسناس حيفا

مع مسار الليسنج نتقدم 
لـ  iPhone  جديد كل سنة

إبتداء من 1,999 ش.ج

حصري ألول 750 مشتري
تخفيض بقيمة 350 ش.ج عند شراء سماعات

Jaybird Freedom
549 ش.ج  899 ش.ج
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عّممت الّناطقة بلسان الّشرطة لإلعالم العربّي، 
لوبا السمري، بياًنا على وسائل اإلعالم، وصلت 

صحيفة «حيفا» نسخة عنه، جاء فيه:
شاّبة  الفائت،  اخلميس  يوم  الّشرطة،  «اعتقلت 
عمرها،  من  العشرينّيات  في  ّية  عرب حيفاوّية 
يران في أحراج مجاورة  بشبهة القيام بإضرام الّن

للمدينة».
ّية «مشتبهة  العرب أّن املشتبهة  البيان  وأضاف 
يران في منطقتني على  بالّضلوع في إضرام الّن
إحالتها  متّت  وقد  حيفا.  مدينة  جنوب  مشارف 
للّتحقيق في مركز شرطة طيرة الكرمل، لهدف 
ــرام  إض عملّية  ومــالبــســات  تفاصيل  معرفة 

يران اجلنائّية». الّن

“UHOŠ” qÝ«d*
نساء «أخوّية  أمام  املنصرم،  الّثالثاء  يوم  عقدت، 
أم الله» الّتابعة لرعّية املوارنة في حيفا، محاضرة 
املؤّسساتية،  البيرقراطّية  مواجهة  ــرق  ط ــول  ح
مرّكزة  هّمام،  اغبارّية -  جمانة  احملامية  قّدمتها 
الّتطوير  جمعّية  ــي  ف ــعــة  ــراف وامل ــوق  احلــق ـــرة  دائ

االجتماعّي. 
أساسّية:  مواضيع  ثالثة  احملاضرة  تّضمنت  وقد 
املؤّسسات  مبوجبها  تعمل  وأنظمة  قوانني  عرض 
في  املواطن  تواجه  التي  الّصعوبات  الرّسمّية، 
تعامله مع املؤّسسة، ال سّيما في حاالت استحقاقه 
ّية، ونصائح  مخّصصات مادّية أو مساعدات مال
وتقصيرها  املعامالت  تسهيل  لكيفّية  عملّية 
في بعض األحيان. ُيشار إلى تفاعل الّنساء مع 
مضامني احملاضرة واألمثلة التي عُرضت واملطويّة  

التي وُزّعت. 
وقد أشارت احملامية جمانة اغبارّية - هّمام في 
رفع  لهدف  اجلمعّية  سعي  إلى  احملاضرة  نهاية 
املجتمع  في  املختلفة  املجموعات  لــدى  الوعي 
املواطنة  حقوق  يخّص  ما  بكّل  احليفاوّي  العربّي 
الّظروف  ولتحسني  قوّة»،  أّن «املعرفة  منطلق  من 

احلياتّية واليومّية أمام املواطن العربّي. 
وفي حديث مع سّيدات ممّثالت من األخوّية: هيالنة 
صّباغ، ماري وإلهام عيسى، أشاروا إلى البرنامج 
الّثري من مداخالت وحوارات رُّتبت لنساء األخوّية، 
حياتّية  مواضيع  على  اّطالعهم  يتّم  خالله  من 
حقوقّية  محاضرات  ذلك  في  مبا  وهاّمة،  متنوّعة 
توعوّية. كما أشاروا إلى استحسان احملاضرة من 
والّتعاون  الّنساء،  لدى  واألسلوب  املضمون  حيث 

املستقبلي مع الّدائرة احلقوقّية في اجلمعّية.
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مؤّخرًا،  حيفا،  في  بيد“  ”يًدا  جمعّية  أهالي  نّظم 
القائمة  (رئيس  عودة  أمين  الّنائب  مع  مفتوًحا  لقاًء 

املشتركة)، في احلديقة العاّمة في منطقة الكرمل. 
املدينة  أهالي  من  واســع  جمهور  الّلقاء  في  وشــارك 
اليهود والعرب، وقد توّلى إدارة الّلقاء الّناشطان في 

”يًدا بيد“ د. ميراف بن - نون وجوزيف أطرش.
مواضيع،  عّدة  إلى  الّلقاء  خالل  عودة  الّنائب  تطرّق 
عن  باحلديث  وافتتح  اجلمهور.  أسئلة  على  ا  مجيًب
وإن  متقّدًما،  منوذًجا  يعتبرها  التي  مدينته  حيفا، 
كان غير كامل، للمواطنة املشتركة، وعن القيم التي 

غرستها به هذه املدينة اجلميلة.
عدم  ــول  ح اجلمهور  أسئلة  ــى  إل ــودة  ع تــطــرّق  كما 
عن  متاًما  راٍض  أّنه  وأّكد  بيرس،  جنازة  في  املشاركة 
هذا  كّل  من  جزًءا  نفسه  يرى  ألّنه ال  املشتركة،  قرار 
البرنامج الرّسمي الذي يتجاهل هوّيته كفلسطينّي، 

مواطن دولة إسرائيل. 
”احللقة  نكون  أن  مّنا  تطلبون  ــاذا  مل عـــودة:  ــال  وق
األضعف“؟! نحن نعترف بالقّصة الّتاريخّية للّشعب 
االعتراف  يتّم  أن  حّقنا  ومــن  وبحقوقه،  اليهودي 
حصل  اّلــذي  الّتاريخي  وبالُغنب  ــًضــا،  أي بقّصتنا، 
ننجح  الّتاريخي  بالغنب  باالعتراف  وفقط  لشعبنا. 

ببناء املستقبل وننجح باملصاحلة والّتسامح.
الّسلطة  قتلت  عـــودة:  تابع  ــوضــوع  امل نفس  ــول  وح
األّول/ تشرين  أحداث  في  ا  ّيً عرب شاًبا   13 احلاكمة 

الرّسمّية أّكدت أّنه لم  أكتوبر 2000، وجلنة ”أور“ 
يكن أّي سبب يستدعي قتلهم، ولم يشّكلوا خطرًا 
هذه  كّل  مدار  القادة على  أحد  فّكر  أحد. هل  على 
لم  ضحايانا؟  ذكــرى  مراسم  في  املشاركة  الّسنوات 

يشارك أحد رغم أّن املؤّسسة احلاكمة في إسرائيل هي 
املسؤولة عن مقتل هؤالء الّشباب.

حادث  في  توّفي  ــاد،  زّي توفيق  القائد  عــودة:  وتابع 
طرق، عندما كان يشغل منصب رئيس اجلسم املانع 
في حكومة بيرس، ورغم ذلك لم يشارك بيرس في 
جنازته. أنا ال أقصد أن أقول بأّننا يجب أن نصّلح 
اخلطأ بخطأ مشابه، ولكّني أحاول لفت االنتباه إلى 
مطلب البعض أن يحوّلنا إلى غير إنسانّيني، احللقة 
تلتفت  أن  دون  الّتنازالت،  تقدمي  دائًما  عليها  التي 

ا. ّيً إلى الُغنب الّتاريخي وإلى تغييب روايتنا كل
ــــودة: ال نخفي  ــركــة قـــال ع ــمــة املــشــت ـــول الــقــائ وح
االختالفات بني مرّكبات القائمة املشتركة، ولكن كّل 
هذه االختالفات هي عبارة عن تعددّية فكرّية نفتخر 
بها. لقد راهن البعض على أّن املشتركة ستنقسم بعد 
ونصف  سنة  مرور  بعد  اليوم  نحن  وها  االنتخابات، 
واحدة  كقائمة  مًعا  نعمل  االنتخابات  على  الّسنة 

قوّية.
في  مشاركتنا  لعدم  ّية  اإليجاب الّنتائج  إحدى  وقال: 
جنازة بيرس هي االهتمام اإلعالمي واجلماهيري غير 
وكأّن  البالد،  في  ّية  العرب اجلماهير  بقضايا  املسبوق 
ُخمس  أّن  حقيقة  ــى  إل اآلن  فقط  انتبهوا  البعض 
املواطنني في الّدولة هم من العرب وأّن القائمة الّثالثة 
إيجابّي  وأمر  املشتركة.  القائمة  هي  الكنيست  في 
آخر هو هذه احلوارات، حّتى وإن لم أجنح بإقناع اجلميع 
ألّننا جنحنا  راٍض  أنا  نظري،  ووجهة  وقيمي  مبوقفي 

بعقد هذا احلوار بطريقة دميقراطّية.
وخلص عودة بأّن اجلنازة لم تكن جنازة شخصّية بقدر 
ما كانت طقس قومّي يبني الذاكرة اجلماعّية والرّواّية 
وبالعسكرة،  الّدولة  بإقامة  تتغّنى  التي  اإلسرائيلّية 

ا. ّيً وتتجاهلنا كل
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وموافقة  مبشاركة  ــة،  األرثــوذكــســّي الكلّية  بلورت 
مبوضوع  خــاًصــا  ــا  ــًي دراس منهًجا  ــارف،  ــع امل وزارة 
واعتزازها  الكلّية  رؤية  مع  يتالَءم  اإللزامي  الّتراث 
املوروث  إحياء  ضــرورة  على  وتأكيدها  بالتعددّية، 

الشعبّي، الثقافّي، والدينّي أيًضا.
ضمن الّنشاطات اخلاّصة بتعليم موضوع الّتراث في 
الكلّية، استضافت الكلّية بتاريخ 14/10/2016 
مرزوق احللبي في مداخلة بعنوان «الّدروز.. نظرة من 
املوروث  على  كثٍب  عن  الّطالب  لتعريف  الداخل» 
اخلاّص بالّطائفة الّدرزّية. كما، شاهد الطالب خالل 
الشهر املنصرم الفيلم الوثائقّي «حكايات نصراوّية» 

بحضور املخرج عصام بّالن الذي يرّكز على التراث 
العربي املادّي والّالمادّي في مدينة الناصرة. 

والّنشاطات  الّتعليمّية  للمواد  إضافة  أّنــه  ُيذكر 
املخّصصة للّطالب في اجلوانب العديدة من موضوع 
مجموعات  ضمن  بالعمل  الطالب  يقوم  الّتراث، 
ّية. من بني املواضيع التي  على مشاريع بحث نهائ
إكرام  العربي،  العرس  العام:  املشاريع هذا  تتناولها 
الّشعبّية،  األمثال  املختلفة،  الّديانات  في  الوالدين 
مفهوم  الّسماوّية،  الّديانات  في  اآلخر  تقّبل  قيمة 
األماكن  في  املعماري  الفن  احلج،  فريضة  الّصوم، 
املقّدسة، موسم الزيتون، وغيرها من املواضيع التي 

تتعّلق بالّتراث على كاّفة أنواعه.

åUHOŠò qÝ«d*
الّسادس، خالل شهر  الرّابع حتى  قام طّالب صفوف 
الــّدرّاجــات  ركــوب  مركز  بزيارة  ــاري،  اجل األّول  تشرين 
ّية الواقع في حّي ”كريات إليعزر“ في حيفا.  الهوائ
بقوانني  االلتزام  أهمّية  يلّخص  فيلًما  حيث شاهدوا 
الّنفس.  على سالمة  حفاًظا  ــرور،  امل وإشــارات  الّسير 
كما تعرّفوا على أبرز إشارات املرور ومعنى كّل واحدة 
الّطّالب مبمارسة  ثّم ُأفسح املجال جلميع  منها. ومن 
ّية، معتمرين اخلوذة وملتزمني  ركوب الّدرّاجات الهوائ

خالل  درسوها  التي  الّسير  وقوانني  ــرور  امل بقواعد 
احملاضرة. 

في  املدرسة  نشاطات  تستمّر  أن  املتوّقع  ومن  هذا، 
محاضرات  خالل  من  وذلك  والّسالمة،  األمن  مجال 

توعوّية وتفعيلّية لكاّفة طّالب املدرسة. 
ُيشار إلى أّن برامج الّصّحة والّسالمة ُتشرف عليها 

ية إلسي غّطاس.  مرّكزة اإلحتراس والّصّحة، املرّب
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بعد ُمضّي شهر على بدء الّسنة الّدراسّية اجلديدة، 
يًة  متمّن الّتهاني  بأحّر  «الّنجاح»،  ثانوّية  تقّدمت 
وملوظفيها  وملعّلميها  الّثانوية  املرحلة  في  لطالبها 
ولكّل طّالب ومعلمي املدرسة، ومديرها سنة دراسّية 
الّنتائج  أفضل  حتقيق  آملني  ومثمرة،  ممتعة  جديدة 

والنجاحات والّتأّلق.
األّول  اجتماعها  الّنجاح  ثانوّية  إدارة  عقدت  حيث 
ا للمدرسة. وقد افتتح  اّلذي يعتبر اجتماًعا تأسيسّيً
االجتماع مدير املدرسة، نشأت أبو داهش اّلذي هّنأ 
املعّلمني وإدارة املدرسة على افتتاح املدرسة الّثانوّية 
أجيال  بتخريج  املدرسة  تنجح  أن  آمًال  «الّنجاح»، 
شهادات  حاملي  والّطالبات،  الــّطــّالب  من  صاحلة 

«بجروت» بنتائج مشرّفة.  
وتدريسّي،  إدارّي  كطاقم  نحن  داهش:  أبو  وأضاف 
أجل  من  ومهنّية  ونشاط  جــّد  بكّل  ــا  ــًم دائ نعمل 
توفير كاّفة اآللّيات واملستلزمات لهدف خلق أجواء 

تعليمّية مريحة وعصرّية للّطّالب.
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الَشاعر رشدي  البالد  نهاية األسبوع   عاد إلى 
للثقافة  ــق  األف مؤسسة  إدارة  رئيس  املــاضــي  
والفنون، بعد زيارة لعمان االردنية  بناء على دعوة 
من رابطة الكتاب هناك،والشاعر املعروف  عبد 
الناصر صالح  وكيل وزارة الثقافة  الفلسطينية 
الذي ترّأس الوفد الفلسطيني في جناح فلسطني 
ضيف الَشرف في معرض عمان الدولي السادس 

عشر للُكّتاب اثناء وجود املاضي في عَمان. 
هذا وقد أفاد املاضي أَنه استهل زيارته بلقاء عمل 
خاص في مباني رابطة الكَتاب األردنيني  ترأسه 
األديب  والناقد الدكتور زياد أبو لنب، املستشار 
الرابطة،  ورئيس  األردني  الثقافة  لوزير  الثقافي 
حيث متحور احلديث عن أهمية التشبيك والتعاون 
الثقافي بني مؤسسة األفق ورابطة الُكتاب بعد 
أن َقّدم املاضي عرضًا  شامًال  عن سيرة ومسيرة 
األفق األدبية والثقافية  واملسرحية في تعميق 
الوعي املعرفي لدى جمهورها الكبير من اجلليل 
واملثلث  والنقب واملدن املختلطة من خالل ما تقّدمه 
من عروض مسرحية للكبار والصغار ونشاطات 
في  احلديث  رّكز  حيث  متنوعة،  وثقافية  أدبية 
إيقاع  ”فنجان  املؤسسة   برامج  الشأن  عن  هذا 
وإصدار  الثقافي“،  األفق  ”صالون  و   ” ــداع  وإب
والرواية  واملسرحية  القصة  مجال  في  الكتب 
والبحث والشعر لكوكبة من املبدعني واملبدعات. 
ثم اختتم حديثه بدعوة الرابطة إلى االتفاق مع 
املؤسسة  أسرة  ُتقّدمه  ثقافي  برنامج  األفق على 

في مباني الرابطة. 
رشدي  الشاعر  زياد  الدكتور  شكر  كلمته  وفي 
ُترّحب  الرابطة  أّن  موّضًحا  زيارته  على  املاضي 
ووّجه  ــق،  األف مؤسسة  مع  خاص  تعاون  بإقامة 
إليه دعوة خاصة تقوم خاللها أسرة األفق بزيارة 
للرابطة وعقد سلسلة نشاطات في مجال املسرح 

والشعر والفنون املختلفة. 
الناصر  عبد  الكبير  الشاعر  لدعوة  وتنفيًذا 
في  ــرّة  م من  ألكثر  ــارة  بــزي املاضي  ــام  ق صالح 
ــاح فــلــســطــني، ضيف  ــن ســاعــات املــســاء ، ج

في  ليشاركه  الــكــتــاب،   معرض  فــي  الــشــرف 
مختلف  من  الوافدين  اجلناح  ضيوف  استقبال 
مضيفة  ــة،  ــي األردن واململكة  العربية  األقــطــار 
الناصر صالح  عبد  الشاعر  كان  املعرض، حيث 
تعميق  أهمّية  الضيوف  أمام  حديثه  في  يبرز 
املؤسسات  بني  الفني  الثقافي  والتعاون  الّلحمة 
البالد وبني مؤسسات فلسطينية  الثقافية في 
ا ما تقوم به األفق من مبادرات في  ّيً ُمّثمًنا عال
كوكيل  تأكيده  إلى  باالضافة  هذا  املجال.  هذا 
الشاعر  الوزير  أّن  على  وكشاعر  الثقافة  لوزارة 
املُبدع الدكتور ايهاب بسيسو يريان في العمل 
العربية،  والدول  فلسطني  بني  املشترك  الثقافي 
اجلسر احلضاري واآللية الّناجعة لتعميق التعاون 
بني اجلميع، إمياًنا منهما أّن الثقافة هي احلائط 

األقوى للحفاظ على الهوية والبقاء.
عبد  والشاعر  بأّنه  حديثه  املاضي  واختتم  هذا 
مع  خاّصة  لقاءات  بعقد  تشرّفا  صالح  الناصر 
موسى  الــشــعــراء:  منهم  املبدعني  مــن  كوكبة 
حوامدة، نزار سرطاوي، اللذان رافقاه طيلة مكوثه 
وبني  بينه  اللقاء  بترتيب  بادرا  كما  عمان  في 
رابطة الُكّتاب ، كّل ذلك بأريحية عربية أصيلة. 
ــي  ــروائ وال املناصرة،  الدين  عز  الشاعر  وكذلك 
فحماوي  صبحي  ــي  ــروائ وال الله  نصر  ابراهيم 
طه  املتوّكل  والشاعر  شايب  أبو  زهير  والشاعر 
حليمة  أبو  أمجد  املعروف  الكاريكاتور  ورســام 
حليمة  ــو  أب جمانة  ــارزة  ــب ال االعالمية  وزوجــتــه 
والروائي سامح خضر، مدير مركز محمود درويش 

في رام الله. 
بزيارات  الشاعرين  قيام  أما مسك اخلتام فكان 
وعلى  املعرض  في  النشر  دور  ألجنحة  خاصة 
رأسها جناح مكتبة كل شيء، حيث استقبلهما 
األستاذ  الصديق  صاحبها  املعهودة  بحفاوته 
الثقافة  وزارة  دور  ًيا  عال ُمّثمًنا  عباسي،  صالح 
نشر  دعم  في  والبّناء  اإليجابي  الفلسطينية 
إلى  وإيصاله  املعارض  هذه  خالل  من  الكتاب 
ُعّشاق الّضاد في شّتى الدول العربية واألجنبية.      
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في  األرثوذكسي  املّلي  املجلس  أعضاء  من  وفد  قام 
أبو  أغابيوس  األرشمندريت  إلى  تهنئة  بزيارة  حيفا 
الوفد  هذا  وترأس  حيفا.  إلى  عودته  ملناسبة  سعدى 
مقّدمته  في  وكــان  املجلس)،  (رئيس  خــوري  يوسف 
األرثوذكس  الرّوم  رعّية  (كاهن  سمرا  دمتريوس  األب 

في حيفا).
وقال يوسف خوري في كلمته الّترحيبّية إّننا نعرف 
الّسابقة  الّسنوات  طيلة  سعدى  أبو  األرشمندريت 
التي خدم فيها رعّية الروم امللكّيني في حيفا، وكّنا 
نتوق ملواصلة العمل املشترك والّنشاطات والفّعالّيات 
التي تعود على الكنائس املسيحّية باخلير والفائدة. 

حيفا  تسود  كانت  التي  اجلميلة  األجواء  إلى  وأشار 
التي  املشتركة  واملسيرات  باألعياد  االحتفال  أثناء 
قمنا بها، ممّا لفت أنظار جميع أهالي حيفا  وخارجها.

وقال األب دمتريوس سمرا إّنه لم ينقطع عن الّتواصل 
مع األرشمندريت أبو سعدى أثناء وجوده خارج البالد، 
وكان يشعر أّن األرشمندريت على اّطالع تام ملا يجري 

في حيفا وفي كنائسها. 
سعدى  أبو  األرشمندريت  قال  ّية  اجلواب كلمته  وفي 
إّنه عازم على تكثيف الّنشاطات الرّعوّية والكنسّية 
عاّمًة، وتأليف مجلس أو جلنة مشتركة بني الكنائس 
الرّوحّية  النشاطات  وتنّظم  لتقّدم اخلدمات  في حيفا 

والرّعوّية في حيفا.
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ا  ّيً أقامت مؤّسسة محمود درويش لإلبداع في كفر ياسيف حفًال تكرمي
وحضر  الّسجن.  من  خروجه  ملناسبة  نّفاع،  سعيد  ر  احملــرّ للكاتب 
لألدباء  الكرمل  اّحتــاد  أعضاء  والّشعراء  ــاء  األدب من  عدد  الّلقاء  هذا 
الكاتب عصام خوري  كّل من  احلفل  الفلسطينّيني. وحتّدث في هذا 
(مدير عام مؤّسسة محمود درويش)، األديب نبيه القاسم، واحملامي 
سعيد  الكاتب  مواقف  إلى  املتحّدثون  وأشار  بولس،  جواد  الكاتب 

نّفاع.
القضبان،  بني  كامل  عام  مّدة  أمضى  إّنه  نفاع  سعيد  الكاتب  وقال 
وكان يساعد األسرى الفلسطينّيني على الّدراسة مبوجب منهاج جامعة 
وما  الّسجن  في  احلياة  اختبر  وأّنــه  ديس.  أبو  في  املفتوحة  القدس 
يعانيه األسرى واملساجني من قمع وتنكيل، كما اختبر احلياة املشتركة 
في عالم الّسجون، ّمما سيعكسه في كتاباته ومؤّلفاته. وأضاف إّنه 

سيعود ملمارسة نشاطه في اّحتاد الكرمل. 
وأشار الكاتب نّفاع إلى أّن نقابة احملامني نزعت رخصة مزاولة احملاماة 

عنه ملّدة سنتني في أعقاب احلكم عليه بالّتهمة املذكورة.
اّتهامه  بعد  الّسجن  في  سنة  مــّدة  أمضى  قد  نّفاع  الكاتب  وكــان 

بالتّواصل مع األهل في سوريا ولقاء عميل سرّي معادٍ في قبرص. 
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املركز العربي للّدراسات االجتماعّية الّتطبيقّية  افتتح مدى الكرمل – 
اجلولة  الّثانية من مشروع سمينار لطّالب الّدكتوراه، وذلك مبشاركة 13 
طالبة وطالب دكتوراه فلسطينّيني من طرفي اخلط األخضر، بإشراف من 
د. أمين اغبارّية عضو الّطاقم األكادميي في مدى الكرمل، ومحاضر كبير 

في كلّية الّتربية في جامعة حيفا.
حاج، املديرة املشاركة في مدى الكرمل،  افتتحت الّلقاء إيناس عودة – 
مرّحبًة باملشاركني. حتّدثت عودة - حاج عن مشاريع مدى املختلفة، وبشكل 
خاص عن مشروع طّالب الدكتوراه، مشيرًة إلى أّن املشروع يشمل، إضافة 
لورشة طّالب الّدكتوراه، ورشة أكادميّية أخرى حول االستعمار االستيطاني 
خرّيجون  وكذلك  دكــتــوراه،  طــّالب  فيها  يشارك  والتي  والّصهيونّية، 
حاصلون على لقب الّدكتوراه. كذلك يقّدم املشروع منًحا لطّالب الّدكتوراه 

ا لعرض أبحاث طّالب الّدكتوراه.  ويقيم مؤمترًا سنوّيً
الّدكتوراه  الورشة، عن أهمّية دعم طّالب  اغبارّية، مدير  حتّدث د. أمين 
إلى  اغبارّية  د.  وأشار  لهم.  ونقدي  إثرائي  إطار  وإيجاد  الفلسطينّيني 
حيث  من  البحثّية  رحلته  في  الّدكتوراه  طالب  تواجه  التي  التحّديات 
وحدته أمام مشروعه وأمام نفسه، ومن حيث صعوبة بلورة أسئلته وحتديد 
إسهامه الّنظري، واملبادأة لكتابة جديدة ال تعيد إنتاج كتابات سابقة. 

بتحديد  الكتابة،  وموانع  بدوافع  التبّصر  إلى  الورشة  تهدف  هنا،  من 
الكتابة  مهارات  بإكساب  جتديدهم الّنظري،  حــول  الــّطــّالب  مقوالت 
نظرّيات  إلى  بالتعرّف  ّية،  العرب بالّلغة  بالعرض  بالتمرّس  األكادميّية، 
شخصّيات  سير  على  وبالتعرّف  واملعرفة،  الّسلطة  حول  جديدة  نقدّية 

ّية.   أكادميّية عرب
حتّدث املشاركون، خالل الّلقاء، عن توّقعاتهم من الورشة، مؤّكدين على 
أهمّية وجود إطار أكادميي فلسطيني ميّكن طالب الدكتوراه الفلسطيني 
ثّم  فلسطينّيني.  باحثني  مع  والّتفاعل  األكادميّية  جتربته  مشاركة  من 
املشاركون  ناقش  كما  باقتضاب،  البحثي  مشروعه  مشارك  كّل  عرض 
من  الطفيل  البن  يقظان»  بن  ”حّي  نص  من  الّلقاء مقتطفات  خالل 
منظور دور املثّقف في مجتمعه، عالقة الّدين بالفلسفة، ودور الّلغة في 

اكتساب املعرفة. 
مثل  ـــارزة،  ب فلسطينّية  أكادميّية  شخصّيات  البرنامج  يستضيف 
بروفيسور إلينور صايغ - حّداد، ود. سامي محاجنة، ود. مهّند مصطفى، 
ود. منير فخر الّدين، وبروفيسور نادرة شلهوب - كيفوركيان، وبدورهم 
الّدكتوراه،  أطروحة  كتابة  بسيرورة  تتعّلق  شّتى  مواضيع  سيناقشون 
فلسطيني  دكتوراه  طالب  كّل  يواجهها  التي  والّصعوبات  والّتحّديات 
وكذلك بدور الباحث الفلسطينّي والّتحّديات أمامه كأكادميّي وكمثّقف.
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ّية،  العرب للجماهير  ّية  القانون املكانة  مؤمتر  يناقش 
املنعقد يوم اجلُمعة القادم 28.10.016، واّلذي ينّظمه 
مرَكز «مساواة»، موضوع «آلّيات مكافحة العنصرّية» 
على أنواعها، من خالل االستفادة من جتارب متنوّعة، 
والّتمييز ضد  العنف  مبكافحة  تتعّلق  جتارب  بينها 

النساء في البالد والّسود في الواليات املتحدة. 
كما سيشارك في الّنقاش، د. عبد اغبارّية وهو طبيبب 
ّية ويعمل على مواجهة  متخّصص في األورام الّسرطان
العاّمة من  واألماكن  املطارات  العرقّي في  الّتصنيف 
موقعه كطبيب ملرضى عرب ويهود. كما ستتحّدث 
في املؤمتر البروِفسور يفعات بيطون مؤّسسة جمعية 
واالعتداءات  الّتمييز  مالحقة  في  واملختصة  «متــورا» 
د.  ويقّدم  واملدني.  اجلنائي  املسار  من خالل  اجلنسّية 
الّسوداء  اجلالية  في  وناشط  باحث  وهو  ماك  جوني 
العنصرّية  مكافحة  في  اخلاّصة  جتربته  األمريكّية 
لوثر  مارتن  املناضل  مع  اإلنسان  حقوق  حركة  وبناء 
مجموعة  مع  املواضيع  مناقشة  ستتّم  حيث  كينغ. 

من اخلبراء.
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رجال  قبل  من  املقتولني  العرب  املواطنني  عدد  ارتفع 
الّشرطة، اجليش أو مواطنني يهود خالل الّسنة االخيرة 
وحدة  عمل  متابعة  وعند  ا.  ّيً عرب مواطًنا   54 إلى 
نلحظ  القضاء  وزارة  في  الّشرطة  رجال  مع  الّتحقيق 
في  الّتحقيق  شهدناه خالل  الذي  الّتقاعس  استمرار 
تشرين  مظاهرات  العرب خالل  املواطنني  قتل  ملّفات 
الّشرطة  رجال  مع  فالّتحقيق   .2000 األّول/أكتوبر 
املّتهمني بقتل خير حمدان (كفر كنا)، إياد عبد الله 
(عني نقوبا)، سامي الزيادنة (رهط)، سند حاج يحيى 
حباق  أبو  ومازن  (الّلد)  جاروشي  جبريل  (الّطيبة)، 
(العزازمة) ما زال عالًقا في وحدة الّتحقيق مع رجال 
تلخيص  في  متاطل  والتي  القضاء  وزارة  في  الّشرطة 
املعطيات وتقدمي توصية للنيابة العاّمة بتقدمي لوائح 

اّتهام ضّد رجال الّشرطة القَتَلة.
الّشرطة  رجـــال  مــع  الّتحقيق  وحـــدة  عمل  يتمّيز 
ّية،  بالّتقاعس واملماطلة في جباية وتوثيق املواد اجلنائ
ما ميّس باحتمال تقدمي لوائح اّتهام. فمنذ إدانة شاحر 
بقتل محّمد أبو سنة نلحظ عملّية تدريب  مزراحي 
في  إدانتهم  ملنع  ا  ّيً قانون ومرافقتهم  الّشرطة  لرجال 
عملّيات القتل. وقد شهدنا هذا العام حالة إضافّية 
ّمت خاللها قتل مواطن عربي من قبل مواطن يهودي 
ا لوقف الّتحقيق وإطالق  ّيً ا وشعب متّت مرافقته إعالمّيً
مستعينني  ه،  ضــدّ اّتهام  الئحة  تقدمي  ومنع  سراحه 
بالّتعديالت القانونّية على قانون اجلنايات في أعقاب 

ملف شاي درومي. 
ـــدًدا من  ـــذي رافـــق ع ــدر، وال ــوالن ــي عــامــي ه احملــام
العائالت، قال: ”تقدمي لوائح اّتهام وإدانة رجال شرطة 
وحتصيل تعويض على استخدام العنف ضد املواطنني 
العرب يهدف إلى حماية املواطنني ومنع حاالت إعتداء 

جسدّي وكالمي وقتل مستقبلّية“.
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خالل  عائالت  وحّتى  أفــراد  على  املدنّية  االعتداءات 
الّسنوات األخيرة في تزايد، ونلحظ أّن حتقيق الّشرطة 
املتهادن مع املعتدين اليهود يشّجعهم على مواصلة 
ّية  املدن الّدعاوى  استخدام  وتيرة  ترتفع  اعتداءاتهم. 
البلدي  املستوى  على  املسؤولني  وضّد  املعتدين  ضّد 
أّن هذا  نؤّكد  الّسنوات األخيرة، ولكّننا يجب أن  في 
املسار لم يستنفذ، وما زالت ظاهرة االعتداءات تتكرّر 

احلاالت  غالبّية  ففي  ــرّدع.  ال من  حالة  نخلق  أن  دون 
يكتفي الّضحايا في املسار اجلنائي الذي ال يستنفذ 
ففي غالبّية امللفات يتّم الوصول إلى اّتفاق هزيل بني 

النيابة العاّمة ومحامي املعتدي.
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إّن منع الّدخول إلى األماكن العاّمة يعتبر مهيًنا ملن 
املمنوعني  املــدارس  فطّالب  وميــارَس ضّده.  له  يتعرّض 
برك  في  العنصري  والفصل  «السوبرالند»  دخول  من 
وتصريحات  جليل  كدمات  كيبوتس  في  السباحة 
رئيس مجلس اقليمي يهودي في اجلليل ضّد دخول 
العرب إلى برك الّسباحة، يضع املواطن العربي وعائلته 
ا  ّيً في خندق مواجهة مباشر مع العنصرّية. ويعمل حال
تقدمي  على  ــول  رف شفيق  وبينهم  احملامني  من  عدد 
على  جماعي  بتعويض  للمطالبة  متثيلّية  ــاوى  دع
في  األولى  الّتجربة  جنحت  وقد  العرقي.  الّتصنيف 
حتصيل تعويض جزئّي من «سوبر الند» ّمت توزيعها 

على آالف طّالب املدارس العربّية.
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املطارات  في  للعرب  العرقي  الّتصنيف  ظاهرة  إّن 
ّية،  متارس من قبل شركة «إل-عال» في املطارات الدول
حيث تسمح قوى األمن في عدد من الّدول األجنبّية 
لسلطة املطارات وقوى األمن اإلسرائيلّية التي ترافقها 
على  واالستيالء  العرقي  الّتصنيف  سياسة  باّتباع 
مالئمة  أجهزة  وجــود  رغم  العرب  املسافرين  أغــراض 
لفحص املسافرين وأغراضهم. ويّتضح أّن شركة «إل-

الّطيران  حترس  التي  اإلسرائيلّية  األمن  وقوى  عال» 
استئجار  ّية  ومال تقنّية  ألسباب  ترفض  اإلسرائيلي 
املعايير  حسب  أمني  فحص  إلجراء  املطلوبة  األجهزة 
قبل  من  املقدمة  الدعاوى  كمّية  تزايدت  ّية.  الّدول
الّسنوات  في  عرقي  لتصنيف  تعرّضوا  مواطنني 

األخيرة. 
املوضوع،  حــول  نّحاس  ألبير  احملامي  وسيتحّدث 
ــًدا «جنحنا فــي عــشــرات احلـــاالت فــي حتصيل  ــؤّك م
أعقاب  في  املطارات و»إل-عــال»  تعويض من سلطة 
غالبّية  أّن  إلى  ُيشار  واإلهانة»..  العرقي  الّتصنيف 
الّضحايا على استعداد للتبرّع في التعويضات كما 
اجلامعي  واحملاضر  «مساواة»  مرَكز  عضو  مع  حدث 
د. خالد فوراني الذي تبرّع مبا ّمت حتصيله من سلطة 

املطارات و»إل-عال».
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من  األخــيــرة  الّسنوات  في  العربي  املجتمع  عانى 
”تدفيع  جرائم  عشرات  ومــن  الــّديــن  ــال  رج حتريض 
الّثمن“ والتي استهدفت املساجد والكنائس واملدارس. 
البحث  في  العام  األمــن  وجهاز  الّشرطة  وتقاعست 
االلتماس  إلى  اضطرّنا  ّمما  اجلرائم،  هذه  منّفذي  عن 
مثل  عنصرّية  مجموعات  مع  للّتحقيق  للمحاكم 
”لهابا“. وفي أعقاب التماس قّدمه مرَكز ”مساواة“ 
اليهودي ضد املستشار القضائي  ومركز ”التعددّية“ 
للحكومة، ّمت الّتحقيق مع إرهابّيني نّفذوا عملّيات 
أعقاب  وفي  ــارات.  ــّي وس عاّمة  مرافق  وحــرق  تدمير 
كنيسة  حــرق  من  ضــّد  اّتهام  لوائح  وتقدمي  اعتقال 
حصل  القدس،  في  الّلغة  ّية  ثنائ واملدرسة  الّطابغة 
املنّظم.  الّثمن“  ”تدفيع  اعتداء  عملّيات  في  تراجع 
وّمت، مؤّخرًا، تعويض كنيسة الّطابغة بعد حرقها وذلك 
في أعقاب تغييرات قانونّية وضغط قانوني ودولي 
الّطابغة  كنيسة  (تعتبر  ّية  األملان احلكومات  مارسته 

(الّسفارة  واألمريكّية  األملانّية)  الكنيسة  أمالك  من 
ّية الّلغة).  األمريكّية من أكبر الداعمني للمدرسة ثنائ
مكافحة  في  جتربته  مــاك  إيتاي  احملامي  سيطرح 

جرائم «تدفيع الّثمن» وحتريض رجال الّدين اليهود. 
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املتابع لعمل مؤّسسات الّدولة في مكافحة العنصرّية 
عموًما، وضّد العرب خصوًصا، سيصل إلى استنتاج 
في  فّعالة  شريكة  احلكومّية  املؤّسسات  أّن  مفاده 
هذه  وإّن  ونــشــرهــا.  وتشريعها  العنصرّية  ممــارســة 
ّياتها حتى في  املؤّسسات تتقاعس في حتّمل مسؤول
احلاالت املتطرّفة التي متّس بحياة ضحايا العنصرّية. 
الّشرطة  رجال  مع  الّتحقيق  ووحدة  الّشرطة  فتقاعس 
في وزارة القضاء واملستشار القضائي للحكومة يحتّم 
في  مستعينني  مباشرة،  العنصرّية  مكافحة  علينا 

املسار الّشعبي واإلعالمّي، إلى جانب القانونّي. 
آلّيات  وسيقترح احملاضر والّناشط د. عوفر كسيف 
شعبّية وإعالمّية ترافق العمل القانوني في مكافحة 

الفاشّية.
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ويقترح مرَكز «مساواة» بلورة مقترح متكامل إلقامة 
تنسيق  على  تعمل  العنصرية  ملكافحة  مفوضّية 
وستناقش  البالد.  في  العنصرّية  ملكافحة  اجلهود 
مكتب  مديرة  وهي  جرايسي  رغد  احملامية  املقترح 

جمعّية حقوق املواطن في الناصرة. 
مع  تعاملت  التي  احلكومية  الّطواقم  يلي  فيما 

موضوع العنصرّية:
ــة   ــصــري ــعــن ــة ال ــح ــاف ــك ـــي مل ـــم احلـــكـــوم ـــاق ـــّط ال  -
ّيتها  مسؤول اإلسرائيلّية  احلكومة  ّية: قّلصت  األثيوب
في مكافحة العنصرّية للمهاجرين اليهود األثيوبّيني 
البالد.  في  للعنصرّية  املركزّية  الضحّية  متجاهلًة 
فشّكلت احلكومة جلنة وزارّية قّدمت توصياتها حول 

وأوكلت  ّية.  أثيوب أصول  من  اليهود  ضّد  العنصرّية 
يعمل  طاقم  تشكيل  مهّمة  القضاء  لوزارة  احلكومة 
وخّصصت  األثيوبّيني  ضّد  العنصرّية  مكافحة  على 

له امليزانّيات.
الّتعليم: نشر  جهاز  في  والعنصرّية  الّتربية  وزارة   -
مراقب الّدولة، مؤّخرًا، تقريرًا كامًال عن تقاعس وزارة 
الّتربية  جهاز  في  العنصرّية  مكافحة  في  الّتربية 
والّتعليم. وسيتم وضع الّتقرير حتت تصرّف املشاركني 
ــرص االســتــفــادة مــن الّتقرير  ــتــدارس ف ــورشــة ل فــي ال

ملكافحة الّتربية العنصرّية.
املتوّقع  من  كــان  العمل:  في  املــســاواة  مفوضّية   -
مكافحة  في  الدولة  أجهزة  استخدام  وتيرة  ترتفع  أن 
املساواة  مفوضّية  تأسيس  بعد  العمل  في  الّتمييز 
حاالت  فغالبّية  يختلف،  الواقع  ولكن  العمل،  في 
مقاضاة ومكافحة الّتمييز في العمل من قبل العرب 
بعض  وفي  حقوقّية.  مؤّسسات  من  تصل  زالت  ما 
احلاالت رفضت احملاكم الّسماح للمفوضّية االنضمام 
ّية ُتعنى في الّتمييز في العمل.  إلى ملّفات قضائ
اليهودي  «التعددّية»  ومركز  «مساواة»  مركز  ويالحق 
والــذي  عبري»  «عمل  موقع  عامني  من  أكثر  منذ 
العرب،  العّمال  تشغيل  في  الّتمييز  على  يحرّض 

وينشر أسماء شركات ال تشّغل العرب.
ستتحّدث احملامية مرمي كبها وهي املفوّضة القطرّية 

للمساواة في العمل حول هذا املوضوع.
خالل  القدم: تقّدمنا  كرة  في  والعنف  العنصرّية   -
للمؤّسسات  التوّجهات  من  بعدد  األخيرة  الّسنوات 
العاملّية،  القدم  كرة  مباريات  في  املعنّية  ّية  الّدول
من  العنصرية،  متارس  إسرائيلّية  فرق  مبنع  وطالبنا 
الّتدّخل  أعقاب  وفي  ّية.  الّدول األلعاب  في  املشاركة 
ّية خاّصة ملكافحة  الّدولي تخّصص وزارة الرّياضة ميزان
العنصرّية في كرة القدم ال تستفيد منها مؤّسسات 
ّية ملكافحة  مكافحة العنصرّية عاّمًة واملؤّسسات العرب

العنصرّية.
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اإلعالم  لتطوير  العربي  املركز   - ”حملة“  أطلق 
”ويكيبيديا  مجموعة  ــروع  ــش م االجــتــمــاعــي، 
رام  مدينة  في  األخير،  الّسبت  يــوم  ِفَلسطني“، 
والّصحافّيني من  الّناشطني  الله، مبشاركة عشرات 
مؤّسسة  من  ودعم  بتنسيق  األخضر،  اخلط  طرفي 

”ويكيميديا“ العاملّية.
”حملة“،  مركز  من  ناشف،  ندمي  الورشة  افتتح 
الورشة،  وأهـــداف  ونشاطاته  املركز  حــول  مبداخلة 
نشاط  لتأسيس  خاللها  من  املركز  يعمل  التي 
العام  العربي  منهجّي، إلثراء احملتوى  فلسطينّي 

وتعزيز الّصوت الفلسطينّي في املوسوعة احلرّة. 
خمسة  تشمل  سلسلة  في  ــى  األول الورشة  وأدار 
مجموعة  خاللها  من  تتشّكل  تدريبّية  لقاءات 
فلسطينّية تنشط بشكل ثابت في ”ويكيبيديا“، 
ّية،  ثالثة محرّرون ناشطون في ”ويكيبيديا“ العرب
هم: فرح مستكلم، ميسرة عبد احلّق ومحّمد أحمد 

حجاوي.
املشاركني  خالله  من  عــرّف  عرًضا  مستكلم  قــّدم 
على إحصائّيات حول الّتوزيع اجلغرافي للمستخدم 

ّية احملرّرين العرب على املوسوعة احلرّة.  ومدى فّعال
”ويكيميديا“،  مؤّسسة  عــن  حــجــاوي  ـــرّف  وع
ـ“ويكيبيديا“، في عرض سلط  املؤّسسة احلاضنة ل
الّضوء على تاريخ املؤّسسة ومشاريعها ونشاطاتها 
على  الورشة  خالل  احلق  عبد  ــز  ورّك املستقبلّية. 
كيفّية إنشاء محتوى جديد والعمل على تعديل 
احملتوى املتوّفر، بناًء على املعلومات التي تتغّير 

ا.  وتتجدّد يومّيً
وأجمع املشاركون في ختام الورشة على أهمّية إنشاء 
مجموعة فلسطينّية تهتم بإثراء ومتابعة احملتوى 
من  ”ويكيبيديا“،  على  والعربي  الفلسطينّي 
خالل العمل املشترك بني الّناشطني الفلسطينّيني 

في مختلف أماكن تواجدهم.
لالنضمام  واملعنّيني  الّناشطني  ”حملة“  ــا  ودع
فلسطني“  ”ويكيبيديا  مجموعة  تدريبات  إلى 
يتّم،  حيث  الله،  رام  في  تعقد  التي  الّشهرّية، 
محرّرين  قبل  مــن  املــشــاركــني  ــب  ــدري ت خــاللــهــا، 
واملساهمات  اجلماعي  العمل  وتنسيق  معتمدين 

الفلسطينية في ”ويكيبيديا“.



���������	
����������������� ���������������������������������������������� ���!
����"# $������%�&���'�(�) �*�����%+,��������,-�.�*�����/�0�"1�&��

��������	






�����	������ ����






�����






��������






����������
��� ��!"��#!






 $%��	��&��"��'






(��) * ������+��,��






-.
�/0��#1 $ �� $"






%��23��






4��5�6�.�7 �8���6-�	��� �9�:.�!"�9
�:� $ ��9 $���;<�9�=<��=>%?��@��?���#:A���B@�9A�)�%�
�C%?����D��EF�=@G9�>H�=<��=�*���B� I��'���/<��
J1 $ K�%+��L�.��1���M�1�� �N��L�.�2�*��	���#�������
���2 �3���45, 67����8�7��1���9��8�7������:�;��(��2�������<=���>�23��
�?�@!�4�A��/�"B%�������<=�C���;�D�E���F,�1����G3F7���.�����������3���F9�
�4��:�;��
��H.�I���,�.-��&	��:��8�7����J�K����:�;����LM���) �*��
�4�N7�������/�5�O���<�P��Q76��19�RD��C��RS��,�.P��� !�T-��(

"H �.�/����U�*�V�WK�'�(�G�.X,�RS���,���H3�7���;���@��5���
�#No.7�	






 $I*��O�P���QR






ST��&�
U
�






K�1��






V��-�H�#� W�






 $XG-
�Y"�����JZ�






?����<






[�	��1HR\�F�� $"






4����






-&���!N�B&�






�N��






[�
�1 $ �]N�^�
I�.��






��_.���� $�� �-�!-��@�(��� ?��E






]N���-&����`<






[

J��� ]N�������N�?�
�J>����3���4J����=������Y� �NZ-�):�1���8�,�����������	�
�����No.7
�[�9�)U-�'�(�HV����\]��E��4<������B�OU-�'�����\�19���Y������<����P��B�������-�

"�����D�>Y��+:
��������������� ��9���� �23��^�'�D�G��O,����������	�
�����No.7
�4T������YV�T�� �23���;@��4�����:�;��
����,�S���.����IC���J�K���@ ������C�2
��D3����:�T�>���,�T�3��� C��T����� �23��_UC`ll ®�`���AFLAPIN ®_�����!�

"��:�;��]���J�a��Q76���b��+���
��23O���'����D�HVRF���5����O����8�7��������:M8�Q���76��c����+�@���
�� ��!-�No.7�=�






�I9�4������ �23 C����� ���!�'����(�����9�d]�:�"����U�3����

J�[� a��C�! -�� 
b��&�I����]���#� �?� $Y��#C ��� �"��E]N�&�
U�K
���+��19��SM&U(�� ������C,�1��D�3,�&���!���������	�
�����No.7
���,���H3�7��)���@��5��,��E,3���	��3We��4�8�7����J�K����:�;����LMD

"���U�*���7D�IC��T�R:�
"J����19�HR/������	f�2��cZ����Kd����� ]��

"Vcaps������U����	f�2�gh������:�3 �9����`
"'d3����i,.�@8�����R �N���4���&�����:�4JV�7�������\�19�3 �9���

C%H�EF�;8����!" �e���-�]�f��!-�>9Y-�E]N�Z�*I]
��`���`���`����cB&�




4�K��

����

No.7

www.No7.co.il  cNO.7�
��g�h��7H�f��B&�9A��.

&�
U�K�� ��!-
�@�(��� ?��

i�����������jR�

�����������������
�� ������ ���
!�" �#$��%&'��(�

i� WH� $����� W� k��	� ��:�"9�:���� W�3�@� $C�[.
�4�>@�����,��[�E�*�1���9�1���	�	P��Q=@����'�D��N/P
�G��O��BY $�� �-��1






8Y��" -����F�� 
b�8����






K��������	-
�L>��#����@:�"J�������GV +���Q=@����4T�! �R���%, C��'�D

"3,�&�,���Qj2�
���O �&����C����Q=@��19�� AR���*���*�U����������	]����;���	
"T�������OY�3:�3���k�`��l�4m������:�H3 �9����"��,.������

!9�� l�!-�MULTI EFFECT
5��
4���*���1 �(��d��B�����m�B�






4�]�1]-�n�-�19�6N�1 $ ]��

c��S�Gn�5��3j2-�o�7+����d�3���H3�7���� !�19�H3�����T-�o�3�����5���"pF&���H.�3�:�3�\-��-R:
JMULTI EFFECT�c!9�� ��!-�B>9>?��19�6���1N��?-�����	-��U-�4q� �

�"1 �O $8��rO8����:��;�3�����:��,�@����5��HR/����2�5 �����!9�� ��!-�o�" �9F�	��-o��,�@�����������	
��:�� �3���5��AB�R�:( –�b�\�3;=��'�D��=9�O������,V�3I������ �23����H3�����r@�������������+�@��E�*
���� �23���:�AB�;�U���� ��\P����s����V�3d-�E@����,��/����=@��� ���C��1������� �23���:�� AV�3��4��� ��7�����/�� C���

"H3 ��� C�������,3�����Z�6���������D�%����1����tuI����3�������v��U-�w�:�E@���1�����Y �R; C���
J! 6 ���C9����� ]��C9���#&��6��C9���c��4��1N��?��



2016 ‰Ë_« s¹dAð 21 WF ÔL'« 16

åUHOŠò qÝ«d*
ورشة  في  واخلــارج  البالد  من  الفلسطينّيني  الفّنانني  من  عدد  التقى 
مببادرة  الورشة  وأقيمت  هنغاريا،  في  كو  تشوكا  بلدة  في  جرت  فنّية 
من د. ًامير عابدي (رئيس جمعّية «أنتركولتي» لتعميق احلوار وتبادل 
الّثقافات)؛ والّدكتور أمير عابدي هو جنل الفّنان املعروف عبد عابدي. 
وشارك في هذه الّندوة كّل من الفّنانني: سليمان منصور، نبيل عناني، 
عبد عابدي، أسد عزي، تيسير بركات، إبراهيم هزمية وسمير سالمة. 
ويذكر أّن هذا هو الّلقاء األّول اّلذي يجمع بني الفّنانني من الّداخل، ومن 
في  للفلسطينّيني  كتمثيل  سابًقا  عّكا  ومن  سابًقا،  صفد  ومن  غزّة 
الّداخل واخلارج. وأجنز كّل فّنان عدًدا من الّلوحات في الفنون البصرّية، 
رًا باألجواء اجلميلة لهذه البلدة، وبالّذكريات واحلكايات الفلسطينّية  متأّث

التي رافقت الفّنانني في أعمالهم.
وقال الفّنان العاملي عبد عابدي إّن القرية الهنغارّية تشوكا كو تقع في 
كم،   80 مسافة  بودابست  العاصمة  عن  وتبعد  هنغاريا  غرب  شمال 
وهذه القرية أتاحت بيئة حاضنة للمشاركني في هذه الورشة، وإّن املجلس 
احملّلي هناك قّدم الّدعم الّالزم للفّنانني، بوضع املدرسة واملركز الّثقافي 
ا على شرف  ّيً حتت تصرّف الفّنانني، كما أقام رئيس البلدّية حفًال تكرمي

الفّنانني الفلسطينّيني.
جاءت  نوعها،  من  األولى  وهي  املبادرة،  هذه  أّن  عابدي  الفّنان  وأضاف 
ضمن لقاء املبدعني الفلسطينّيني الروّاد في الفّن الّتشكيلي البصري، 
في  والعمل   انطباعاتهم،  تبادل  لهدف  وطنهم  شتات  في  واملوزّعني 
أجواء بلد أوروّبي. وأقام الفّنانون الفلسطينّيون معرًضا لهم في صالة 
عرض في مدينة بودابست بعنوان «ملح األرض»، مبشاركة أبناء اجلالية 
انتباه  لفتت  أعماًال  وقّدموا  هناك.  ّية  العرب واجلاليات  الفلسطينّية 

احلضور ومّثلت مناذج من الفنون الفلسطينّية.  
وأمضى الفّنانون 16 يوًما في هذه الورشة، التي تركت صدى كبيرًا، 
ا في وسائل اإلعالم الهنغارّية والّتلفزيون الهنغاري.  وأثارت اهتماًما خاّصً
لهذا  وثائقي  فيلم  إلخــراج  يعّدون  الّسينمائّيني  من  نخبة  أّن  وُيذكر 

الغرض.

 X � �«œu � w � w *U F �« ·U ÒAJ K � åÂö Ò� �« q �—ò d 9R � w � „—UA � ”b O �
 ™ pO�uŁUJ�« ·U ÒAJ�« WL ÒEM� w� œUý—ù«Ë V¹—b Ò²�« ÷ÒuH� ”bOÐ U ÒMŠ ™

“UHOŠ” qÝ«d*
شارك، مؤّخرًا، قائد اإلرشاد حّنا بيدس، ممّثًال عن االّحتاد الكشفي في 
البالد، في مؤمتر ”رسل الّسالم“ للكّشاف العاملّي، إلى جانب مندوبة 

عن الكّشاف العبري.
وقد جاءت مشاركة بيدس في املؤمتر في إطار تأهيل ”سفراء ” للمشروع 
الّدولي الكشفي ”رسل الّسالم“، من قبل مكتب الكّشاف العاملي، 
الذي يدعم املشاريع الكشفّية احمللّية التي تشّجع دعم الّتقارب بني 

الّشعوب، ومبادرات احترام وتقّبل اآلخر.
الّسالم“،  ـ“رسل  ل الرّسمّية  العنق  بيدس على ربطة  حّنا  وقد حصل 
الّسالم“  ”رسل  برامج  وتعميم  ونشر  تطوير  على  مصادقة  وشهادة 

الكشفّية على مستوى قطري.
ّي لتأهيل ”سفراء ملشروع  ومن اجلدير ذكره أّن هذا هو أّول برنامج دول
الذي يدعم ويشّجع املشاريع اجلماعّية والفردّية  رسل الّسالم الّدولّي“ 

اإلنسانّي  الفسيفساء  واحترام  البشر،  بني  القلوب  وتقريب  للّتواصل 
الفريد.

وقد شارك في املؤمتر 57 مشارًكا من شّتى أرجاء العالم، إضافًة إلى 
الّطاقم اإلداري والّتدريبي ملكتب الكّشاف العاملي.
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أصدرت رابطة أهالي املدارس األهلّية، مؤّخرًا، بياًنا، دعت فيه أهالي الّطّالب في 
املدارس األهلّية الكنسية حلوار مفتوح صريح وشجاع من أجل اخلروج مبوقف موّحد 
ورسالتها  واستقاللها  مدارسنا  تهّدد  باتت  حقيقّية  مخاطر  ملواجهة  اإلمكان  قدر 

الّسامية. 
وجاء في البيان: ”في الوقت اّلذي نشّدد فيه على ضرورة رّص الّصفوف وتنظيم 
عملنا وتوحيد مبادراتنا من أجل الّنهوض مبدارسنا، نحّذر من العبث بوحدتنا ومن 
محاولة دّق األسافني بني أهالي الّطّالب واألمانة العاّمة ومدارسنا، فالقضّية أكبر 
مّنا جميًعا وحتّتم وحدة حقيقّية مبنّية على الّثقة واِملْهنّية، إذ نواجه اليوم مؤّسسة 
جّيدة الّتنظيم تتمثل بوزارة الّتعليم وطواقمها املختلفة، التي عقدت العزم على 
الّسيطرة على مدارسنا. فمهّمتنا اآلن هي إفشال تلك املخّططات بالّتكاتف والعمل 

املنّظم واملدروس.“ 
وأضاف البيان: ”ال يخفى على أحد أساليب الّسلطة لهدف تفريقنا، إّال أّن وعينا 
وإدراكنا خلبايا األمور يقف سًدا منيًعا أمام سياسة ”فرّق تسد“ إّياها، فال مكان 
لها بيننا وفي بيتنا الواحد. معادلة الّنجاح واضحة بثالثّيتها احلتمّية: األهل –

الّطّالب – املدارس، وحفاظنا على وحدتنا وتطويرها واستثمارها كفيل بصّد جميع 
املخّططات اخلبيثة، كي نرسو بسفينتنا إلى بّر األمان.“

واختتم البيان بضرورة «فتح حوار صريح يتناول جميع القضايا املعّلقة وامللّحة، كما 
يليق بحوار بني أفراد البيت الواحد، حّتى نتفرّغ جميعنا ملواجهة اخلطر األكبر بثقة 

ومبهنّية عالية وبخّطة مدروسة.. مًعا نصنع املستحيل.“
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ببدء  املشتركة  القائمة   
دبلوماسّية  لقاءات  جولة 
برلني،  مدينة  في  ورسمّية 
أملانيا. ضّم الوفد كّل من 
املشتركة  القائمة  رئيس 
الّنائب  عودة،  أمين  الّنائب 
ــرة  ــود غــنــامي، مــدي ــســع م
والّناشطة  الّطفولة  مركز 
االجتماعّية - الّسياسّية، 
نبيلة اسبنيولي، احملاضرة 
ــة  ــط ــاش ــّن ـــة وال ـــســـارّي ـــي ال

”روزا  مؤّسسة  اجلولة  نّظمت  وقد  رعنان.  يعيال  د.  السياسّية 
لوكسمبورغ“ ومديرها تسفرير كوهني.

وقد ابتدأ الوفد جولته والتي ستمتد على مدار أسبوع كامل، 
بعدد من الّلقاءات الرّسمّية مببنى البرملان األملاني (البوندستاغ)، 
من  األملاني  البرملان  نوّاب  من  العشرات  مع  الوفد  التقى  حيث 
وجماعّية،  شخصّية  لقاءات  بسلسلة  واألحــزاب  الكتل  جميع 
”دي  حــزب  من  ليبيش  ستيفان  الّنائب  مع  اجتماع  ومنها 
حزب  من  اخلارجّية  العالقات  ــواب  ن مبجموعة  لقاء  لينكي“، 
اخلضر ورئيس املجموعة الّنائب يورن بوما، لقاء مجموعة نواب 
املجموعة  ورئيس  لينكي“  ”دي  حزب  من  اخلارجّية  العالقات 
الّنائب وولفاجن جريكة، لقاء مع احلزب اإلشتراكي الدميقراطّي، لقاء 
الدميقراطّيون“  ”املسيحّيون  قيسوطر من حزب  رودريخ  بالّنائب 
احلاكم في أملانيا، كما عقد الوفد محاضرة واسعة أمام أكثر من 
60 عضَو برملان من حزب ”اليسار“ عرضوا فيها الّتجربة الفريدة 

للقائمة املشتركة ونضالها العادل أمام الّسياسات احلكومّية.
البرملان  رئيس  نائب  مع  ورفيع  رسمي  بلقاء  الوفد  التقى  كما 
األملاني، الّنائب بترا باو من حزب ”دي لينكي“، األملاني حيث 
عبرت باو عن سرورها بلقاء وفد القائمة املشتركة، حيث قالت: 
وخوضها  املشتركة  القائمة  إنشاء  مسار  كّل  بشغف  ”تابعت 
ُيعّد  دعم  ومن  ثقة  من  القائمة  عليه  حصلت  وما  لإلنتخابات 

إجناز كبير نسبًيا».
على  باو  الّنائب  شكر  حيث  الّلقاء  عودة  الّنائب  افتتح  بــدوره 
لقاء الوفد هي وجميع طاقمها، وقال: ”ميكننا أن نتعّلم دروس 
تاريخّية عّدة من أملانيا، ومنها االعتراف بأخطاء املاضي والعمل 
على تصحيح ومواجهة األخطاء“. واستمّر الّنائب عودة حديثه: 
التي  مبنطقتنا،  ا  ّيً استثنائ مشهًدا  ُتشّكل  املشتركة  ”القائمة 
القائمة  فتأتي  مختلفة،  انتماءات  حول  وأكثر  أكثر  تنقسم 
املشتركة وُتشّكل مثاًال للوحدة واإللتفاف حول اجلوهر املشترك“، 
الّتغيير  ــداث  إح في  املشتركة  القائمة  دور  عن  شرحه  وأكمل 
وصعب،  قاٍس  سياسي  واقع  وداخل  باملنطقة  واحلقيقي  العميق 
ّية،  وقال: ”نتنياهو يعي متاًما الوزن والقوّة الكامنة لألقلّية العرب
معاداتِه لها نابعة ليس فقط من أيديولوجيا وفكر عنصري بل 
من رؤية سياسّية، أيًضا، مبا يعني أّنه يعمل على نزع الّشرعّية 
ّية وقيادتها السياسّية ليتمّكن من احلفاظ  من اجلماهير العرب

على حكم اليمني في إسرائيل».
وافتتح الّنائب مسعود غنامي، (القائمة املشتركة) حديثه قائًال: 
حركات  عّدة  ُمتّثل  والتي  املشتركة  القائمة  بتجربة  نعتّز  ”إّننا 
وتتفّهم  مشتركة  نقاط  على  تلتقي  مختلفة  إيديولوجّيات  مع 
اإلختالفات فيما بينها، وهذا توّجه يهدف إلى إحداث تغيير من 
أجل دميقراطّية حقيقّية للجميع وليس لألغلبّية فقط، كما هو 

احلال اآلن في إسرائيل“. 
عرض  إلى  نهدف  ”نحن  قائًال:  حديثه  غنامي  الّنائب  واستمر 
في  والتي  قومّية  ألقلّية  ممّثلني  العالم،  أمام  وواقعنا  قضايانا 
األكبر  الّصراع  حول  والّتمركز  جتاهلها  يتّم  األحيان  من  الكثير 

دون اإلكتراث لهذه األقلّية».
د. يعيال رعنان عرضت رؤيتها كداعمة يهودّية وناشطة بالقائمة 
املواطنني  تهميش  املستمرّة في  أرى احملاوالت  ”إّنني  املشتركة: 
وميكننا  الدميقراطّية  األسس  كّل  بهدم  ميّر  املسار  وهذا  العرب، 
املشتركة  القائمة  جتاهل  يريد  من  هناك  عــّدة.  بطرق  هذا  ملس 
وهو  متاًما  العكس  هو  منكم  أطلبه  وما  إسرائيل  داخل  ووزنها 
القائمة ورّد اعتبارها، ألّنكم بهذا ال تدعمون فقط حقوق  دعم 
املواطنني العرب في إسرائيل بل املفاهيم الدميقراطّية احلقيقّية».

وبدورها حتّدثت الّناشطة السياسّية، نبيلة اسبنيولي: ”القائمة 
رأس  وهي  الكنيست  في  اليوم  كتلة  أكبر  ثالث  هي  املشتركة 
إسرائيل  داخل  اليوم  نعيشه  فما  الدميقراطّية،  أجل  من  احلربة 
بامتياز  املركزي  ولرّمبا  ومركزي  هاّم  دور  لنا  إتنو-دميقراطّية.  هو 
املّس  يتّم  املدني، ولذا عندما  الّسالم وحركات املجتمع  بحركات 

والّتضييق حول هذه احلركات نحن أّول َمن نشعر بهذا».
كما تناول الوفد مسألة االعتراف بإسرائيل كدولة يهودّية، أمر 
الذي ّمت تداوله في املؤّسسات األملانّية، حيث طالب الوفد بعدم 
االستجابة لهذا املطلب اإلسرائيلّي وهو مطلب غريب وفريد من 
نوعه كون الّدول تعترف بالّدول وليس بطوابعها، فهذا شأن خاص 
وداخلي يقرّر به مواطني الدول. نتنياهو اخترع هذا املطلب لهدف 
وضع عراقيل إضافّية أمام الّسالم، وأنهى الوفد حديثه بتعبيره 
عن التخوّف احلقيقي من استغالل هذا املطلب وهذا اإلعتراف من 

شرعنة الّتمييز ضّد املواطنني العرب في إسرائيل. 
وانتهى الّلقاء بكلمة الّنائب باو، معّبرًة عن سرورها بلقاء الوفد 
حيث اختتمت وقالت: ”إّنني أعّبر عن الرّأي العام داخل البرملان 
ّية تدعم حّل الّدولتني والوصول إلى  األملاني، فكل الكتل األملان

الّسالم، وتدعم حّقكم كأقلّية تستحق املساواة الّتامة».
أجرى  األملاني  البرملان  أعضاء  مع  العديدة  الّلقاءات  جانب  وإلى 
ّية  للحكومة األملان لقاءات دبلوماسّية مع ممّثلني رسمّيني  الوفد 
في وزارة اخلارجّية األملانّية ومكتب املستشارة (الرّئيسة األملانّية) 
حيث التقى الوفد مع املدير العام لوزارة اخلارجّية، يينس بلوتنر 
لشؤون  ميركل  أجنيال  األملانّية  الرّئيسة  مستشار  مع  واجتماع 

الّشرق األوسط والعالقات اخلارجّية، فرانك هرمتان.
في  ــرة  ــؤّث وم عــديــدة  أبــحــاث  معاهد  ــًضــا،  أي ــوفــد،  ال زار  كما 
ومقابالت  لقاءات  الوفد  أعضاء  وعقدوا  األملانّية،  الّسياسات 
واقع  خاللها  من  عرضوا  املواضيع،  بشّتى  مختلفة  صحفّية 
ّية والّتمييز الذي يجري بحّقها ونضالها الّدميقراطّي  األقلّية العرب

من أجل الّسالم واملساواة في البالد.

åUHOŠò qÝ«d*
في أعقاب توّجهات عديدة وصلت ملكتب الّنائب د. يوسف جبارين من الّطّالب 
العرب اّلذين ينوون التقّدم المتحان البسيخومتري في موعد شهر كانون األّول، 
حيث يصادف موعد االمتحان يوم 25 من الّشهر، وهو عيد امليالد املجيد؛ توّجه 
املسؤول عن  والتقييم  القطري لالمتحانات  املركز  إلى  الّنائب د. يوسف جبارين 
المتحان  جديد  إضافّي  موعد  حتديد  على  االّتفاق  وّمت  البسيخومتري  امتحان 

البسيخومتري في يوم 23 من كانون األّول.
هذا وقد أّكد الّطّالب العرب في توّجهاتهم بأّن عدم وجود موعد إضافّي ميّس بهم 

ويشّكل عائًقا أمامهم باالحتفال بعيد امليالد مع عائالتهم.
وقد أّكدت إدارة املركز القطري عن جتاوبها مع مطلب الّنائب جبارين، وأّن املوعد 

اجلديد ساري املفعول ومبقدور الّطّالب اختيار أحد املوعدين لالمتحان.
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الّدكتوراة  منار محمود حاصلة على شهادة  الّدكتورة 
في العلوم الّسياسّية من جامعة تل أبيب، تختّص 
الّسياسة  بــني  العالقة  الّسياسّية،  الّنظرّية  ــي  ف
والقانون والّسياسة املقارنة. وكتبت رسالتها للّدكتوراة 
في  واملصاحلة  الّدستور  بناء  عملّيات  ”سياسة  حول 
ثالث  دراستها  في  وتناولت  املتنازعة“  املجتمعات 
وبلجيكا.  وكندا  إفريقيا  حاالت مختلفة هي جنوب 
وتعمل على تطوير بحثها من خالل حتليل حالَتي 

مصر وتونس.
البحث  عوالم  في  منار  الــّدكــتــوراة  حتّلق  أن  وقبل 
في  فلسطينّية  ّية  عرب ِامــرأة  أّول  لتكون  األكادميي، 
الّسياسّية؛  العلوم  الّدكتوراه في  البالد حتصل على 
في  فتعّلمت  الّنسناس،  وادي  من  مشوارها  ــدأت  ب
في  الّثانوّية  املرحلة  وتابعت  يوحّنا“،  ”مار  مدرسة 
األّول  الّلقب  وحــازت  األرثوذكسّية.  ّية  العرب الكلّية 
والّتربية  الّسياسّية  العلوم  ــي  ف ــوس)  ــوري ــكــال (ب
الّثاني  الّلقب  ثم   ،2003 عــام  حيفا  جامعة  من 
ومن  امتياز،  بدرجة  اجلامعة،  نفس  من  (ماجستير) 
ثّم درست لّلقب الّثالث في جامعة تل أبيب، حصلت 
خاللها على عّدة جوائز أكادميّية. وبدأت العام املاضي 
اجلامعة  في  ّية  الّدول العالقات  قسم  في  بالّتدريس 
”بوست  منحة  على  حصلت  كما  بالقدس.  العبرّية 

دكتوراة“ خاّصة من جامعة ”أوكسفورد». 
وكان لنا معها هذا احلوار:
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بالفعل دراستي باملرحلة الّثانوّية لم يكن لها عالقة 
مرحلة  فــي  بــه  التخّصص  أخــتــرت  ــذي  ال باملوضوع 
القسم  فــي  كنت  ــي  أّن علًما  ــة،  ــّي األكــادمي ــي  دراســت
ذلك،  مع  كيمياء.  بتخّصص  الّثانوّية  في  العلمي 
ّية، وفي  شيًئا ما كان يجذبني دائًما للمواضيع األدب
خالل  من  التخّصصني  بني  أجمع  أن  حاولت  البداية 
به  أقوم  كنت  االجتماعّية،  العلوم  مجال  في  بحث 
الفكرة  عن  تنازلت  ولكّني  املعارف   وزارة  قبل  من 
العلمي.  تخّصصي  في  أبقى  أن  وفّضلت  فترة  بعد 
لكن عند توّجهي لدراستي اجلامعّية اخترت املوضوع 
األقرب إلّي ومن هنا كانت بدايتي مع موضوع العلوم 

الّسياسّية. 
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بالعملّية  يتعّلق  ما  بكّل  أساسّيان  توّجهان  هناك 
العملّية  أّن  ــرى  ي كالسيكي  ــه  ــوّج ت ــة،  ــورّي ــت ــّدس ال
اليومّية  السياسة  عن  تتعإلى  أن  يجب  الّدستورّية 
الّسياسّية  العملّية  من  جزء  أّنها  يرى  توّجه  مقابل 
بينها،  فيما  والّتوازن  القوى  وبعالقات  بها  وتتأّثر 
التحّول  حاالت  في  خاّصًة  وضروري  صّحي  أمر  وهو 

الّدميوقراطي. ومن خالل رسالة الّدكتوراة حاولت أن أطوّر 
ا أسميته «عملّية بناء دستور تصاحلي»  منوذًجا نظرّيً
تتحّول  أن  الّدستور  بناء  لعملّية  ميكن  كيف  يفّسر 
من مجرّد كونها عملّية لها باألساس طابع قانوني، 
تاريخّية  صراعات  إنهاء  ميكنها  ووسيلة  أداة  ــى  إل
والوصول إلى مصاحلة تاريخّية بني مجموعات تعيش 
في دولة واحدة، ولكن العالقات فيما بينها تتمّيز 
بالعداء، قد يصل في بعض األحيان إلى عداء عنيف، 
في  خاّصة  كثيرة،  ومجتمعات  دوًال  ميّيز  الذي  األمر 

الّسنوات األخيرة.
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الّتجديد هو على أكثر من جانب، بدايًة تناول مسألة 
ّية باألساس، وذلك كون العملّية الّدستورّية هي  قانون
األسس  ووضــع  تعريف  هدفها  ّية  قانون عملّية  أوًّال 
عالقات  ــاســّي،  ــي ــّس ال الــّنــظــام  عليها  يبنى  الــتــي 
حقوقها  ُهوّيتها،  املختلفة،  املجموعات  بني  القوى 
بشكل  األمر  هذا  يعود  أن  ميكن  وأحياًنا  وواجباتها. 
سلبّي على املجموعات املهّمشة ويشّكل أداة للمّس 
بحقوقها، خاّصًة في احلاالت التي ال تكون فيها هذه 
املجموعات شريكة في العملّية الّدستورّية. ما أّدعيه 
هو أّنه ال ميكن فصل العملّية الّدستورّية عن الّنص/

الوثيقة الّدستورّية، وإّمنا يجب الّتعامل مع الّدستور 
ومبادئها  أسسها  لها  تراكمّية  عملّية  ــه  أّن على 
وذلك مع األخذ بعني االعتبار اخلصوصّية الّتاريخّية، 
الّثقافّية والّسياسّية لكّل واحدة من املجموعات. هذا 
األمر له أهمّية خاّصة في احلاالت التي يسودها نزاع 
أطرحه  الذي  الّتجديد  من  آخر  جانب  وهذا  تاريخّي. 
الدستور  (بناء  مختلفني  عمَلْني  بني  ما  الرّبط  وهو 
واملصاحلة) وصياغتهما في إطار نظرّي واحد. طبًعا 
مجالي  من  نظرّيات  بني  والّدمج  االعتماد  خالل  من 
بحث مختلفني هما العلوم الّسياسّية والقانون. املهم 
أن  مبساعدته  حاولت  أّنني  النظري  الّنموذج  هذا  في 

أحّدد عدًدا من الّشروط الّالزمة، والتي من الّضروري أن 
تترافق مع العملّية الّدستورّية من أجل الوصول إلى 
الهدف املنشود، وهو إنهاء صراعات وحتقيق مصاحلة 

تاريخّية.
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من  مجموعات  خمس  أطرح  الّنموذج  هذا  خالل  من 
الّشروط الّالزمة حتى تتحّول عملّية بناء الّدستور إلى 
عملّية بناء دستور تصاحلي. املجموعة األولى تتعّلق 
السياسي  الّنظام  ميّيزان  أمرين  في  جــذري  بتغيير 
الّسائد في مجتمع ما، وهنا أعني تغيير في طبيعة 
نظام احلكم وحتوّله من كونه نظام مهيمن وإقصائي 
يعتمد مبدأ الّتفضيل ملجموعة معّينة بينما يقصي 
املجموعات األخرى من خالل املّس بحقوقها وحتوّله إلى 
نظام حكم احتوائي يعمل على أساس املساواة الفردّية 
واجلماعّية للمجموعات املختلفة. األمر يتطّلب أيًضا 
من  وحتوّلها  الّسائدة  الّسياسّية  الّثقافة  في  تغيير 
املجموعة  وعادات  مفاهيم  قيم،  على  تعتمد  ثقافة 
املهيمنة وحتوّلها إلى ثقافة جامعة تشمل أيًضا قيم 
وتطّلعات املجموعات األخرى. املجموعة الّثانية تتعّلق 
املختلفة،  املجموعات  بحقوق  الّدستورّي  باالعتراف 
احملفاظة  على  والّتأكيد  اجلماعّية  احلقوق  وباألساس 
املجموعة  ا.  ّيً عمل لتطبيقها  الفرصة  ومنح  عليها 
املشاركة  ــرورة  ض على  تؤّكد  ــروط   ــّش ال من  الّثالثة 
الفّعالة للمجموعات في عملّية بناء الّدستور سواء 
من خالل مشاركتها في الّنقاشات الّدستورّية واملجلس 
صياغة  على  القّييمني  من  جزء  كونها  الّدستوري، 
الّدستور، وأيًضا كقضاة في احملاكم الّدستورّية، وليس 
أم ال في االستفساء  بنعم  فقط من خالل تصويتها 
الّدستوري الذي عادًة يرافق نهاية العملّية الّدستورّية. 
دون ذلك، يعتبر الّدستور غير شرعّي. ورابًعا، ضرورة 
لتحقيق  آلّيات  مع  الّدستورّية  العملّية  تترافق  أن 

املصاحلة الّتاريخّية، وهنا احلديث عن ضرورة الّتعامل 
مع تاريخ الّنزاع من خالل اقامة جلان حقيقة ومصاحلة، 
من  ّمت  الذي  الّتاريخي  الغنب  عن  الرّسمي  واالعتذار 
الغنب  هذا  تصحيح  وأيًضا  املَُهيمنة.  املجموعة  قبل 

ّية كالّتعويض أو اإلرجاع. من خالل آلّيات قانون
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على  تطبيقه  املمكن  ومن  ا،  ّيً خيال أمرًا  ليس  األمر 
في  درستها  التي  احلــاالت  خالل  ومن  الواقع.  أرض 
مختلفة  حاالت  أعرض  أن  حاولت  الّدكتوراة،  رسالة 
ناجحة  الّدستورّية  العملّية  نتائج  كانت  ملجتمعات 
مثًال،  إفريقيا  جنوب  ففي  تنجح.  لم  أخرى  مقابل 
الوصول  في  أيًضا،  ساهمت،  الّدستورّية  العملّية 
إلى مصاحلة تاريخّية بني األغلبّية الّسوداء واألقلّية 
العنصري (األبرتهايد)  الفصل  البيضاء، وإنهاء نظام 
صارًخا  مًسا  الّسنوات  عشرات  خــالل  انتهج  الــذي 
املستويات.  جميع  على  الّسوداء  املجموعة  بحقوق 
الّدميوقراطي،  الّتحّول  عملّية  جنحت  فقد  ذلك،  مع 
التي  الّدول  أهم  من  واحدة  إفريقيا  جنوب  وأصبحت 
الّدول  أكثر  ورّمبا  دستورّية،  دميوقراطّية  كدولة  تعرّف 
املرتبطة مع فكرة املصاحلة من خالل إقامة جلنة احلقيقة 
البيضاء  األقلّية  قّدمته  الــذي  واالعــتــذار  واملصاحلة 
على  اعتمادها  خالل  من  وذلك  الّسوداء،  لألغلبّية 
في  الّضرورّية  ّية  االنتقال العدالة  وسياسة  مفاهيم 

حاالت كهذه.
باملقابل نرى أّن احلالة الكندّية مثًال هي حالة خاّصة 
والتي  ّية،  األصالن املجموعة  مع  تعاملها  حيث  من 
تطالب على مدار مئات الّسنني باالعتراف بحقوقها، 
هنا  احلديث  طبًعا  املصير.  تقرير  في  حّقها  وخاّصًة 
عن واحدة من أهّم وأعرق الّدول ”الدميقراطّية“، لكن 
باالّضطهاد  تتمّيز  املجموعة  هــذه  مــع  سياستها 
من  وجتريدها  الّثقافّية  ُهوّيتها  لطمس  ومبحاولة 
خاّصة  أراضيها.  على  حقوقها  وباألخّص  حقوقها، 
من  مجموعات  أّن  أي  مهاجرين،  دولة  هي  كندا  أّن 
املهاجرين قدموا من أماكن مختلفة وأقاموا دولة على 
أراٍض كانت تعيش فيها املجموعة األصالنّية. بكل 
األحوال، نضال هذه املجموعات لنيل حقوقها مستمّر 
وجدت  األسباب  من  ولكثير  الوقت  مع  هذا.  ليومنا 
سياستها  لتغّير  مضطرّة  الكندّية  احلكومة  نفسها 
نحو مزيد من االعتراف الدستوري بحقوقها. وكما في 
أقيمت  فقد  منها  بتأثير  ورّمبا  إفريقيا،  حالة جنوب 
من  الكندّية  الّدولة  واعتذرت  ومصاحلة  حقيقة  جلنة 
بعد  تنجح  لم  املصاحلة  أّن  إّال  ّية،  األصالن املجموعة 
املجموعة  أهّمها مطالبة  أسباب،  لعّدة  ألمور كثيرة 

ّية بحّقها في تقرير املصير. األصالن
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لذلك.  مــثــال  ــي  ه بلجيكا  ــبــع؛  ــالــّط ب
العملّية  فيها  فشلت  حالة  متّثل  فهي 

°œ—u H � �√ v �≈ ”UM � ÒM �« Íœ«Ë s � ÆÆœu L � � —UM � Æœ
 X??Ý—œ ÆW?? ÒO??ÝU??O?? Ò�??�« Âu??K??F??�« w??� …«—u???²???	Òb???�« v?? K??Ž q??B??% W?? ÒO??Ðd??Ž …√d?????� « ‰ ÒË√ ¨œu??L??×??� —U??M??� …—u??²??	Òb??�« l??� Ò’U???š —«u???Š ™
 q??ðË UHOŠ w??²??F??�U??ł w??� W?? ÒO??1œU??	_« U??N??²??Ý«—œ X??K??L??	√ Òr???Ł s???�Ë ¨W?? ÒO??�??	–u??Ł—_« W?? ÒO??Ðd??F??�« W?? ÒO??K??J??�«Ë U?? ÒM??Šu??¹ —U???� W??Ý—b??� w??�
 `?? Òýd?? Ò²??�« Íu??M??ð q??¼ øW?? ÒO??ÝU??O?? Ò�??�« Âu??K??F??�« v??? �≈ U??N??Ðc??ł Íc???�« U??� ™ ”b??I??�« w??� W?? Ò¹d??³??F??�« W??F??�U??'« w??� Âu??O??�« ”Ò—b????ðË V??O??Ð√
 W ÒO�UI²½ô«  W�«bF�UÐ  W Ò¹—u²ÝÒb�«  W ÒOKLF�«  W�öŽ  U�  ø ÒwKOz«dÝù«  ≠  ÒwMOD�KH�«  Ÿ«d?? ÒB??�«  w�  h ÒB�²ð  r�  «–U??*  øX�OMJK�
™  ø U??F??L??²??−??*« w??� W?? ÒO??Þ«d??I??1Òb??�«  ôÒu??×??²??�« q??B??% n??O??	Ë øf??½u??ðË d??B??� w²�U×Ð U??N??¹√— U??� øW?? ÒO??�??¹—U?? Ò²??�« W??(U??B??*«Ë





2016 ‰Ë_« s¹dAð 21 WF ÔL'« 22

مصاحلة  ـــى  إل بــالــوصــول  ـــة  ـــورّي الـــّدســـت
وهما:  املــتــنــازعــتــني،  املجموعتني  ــني  ب
احلالة  هذه  تشّكل  إذ  والفالون.  الفليمينج 
مثال لكيفّية إدراة الّصراع بني مجموعات متنازعة 
من خالل تسويات متواصلة على الدستور ومزيد من 
لكن  املجموعات،  من  واحدة  لكّل  متنح  التي  احلقوق 
البحث  دون  وباألساس  جذرّية،  تغييرات  إجــراء  دون 
في حقيقة هذا الّصراع وماهيته. على العكس متاًما 
فقد أّدت الّتعديالت الّدستورّية املستمرّة إلى أزمات 
سياسّية، إلى احلّد الذي تطالب به بعض املجموعات 

باالنفصال عن الّدولة وإقامة إقليم ذاتي.
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نعم. فأهمّية املصاحلة تكمن في الّتغيير اجلذري في 
طبيعة العالقات التي تتمّيز بالعداء بني املجموعات 
التي تتصارع فيما بينها واالّتفاق على مبادئ وقيم 
جديدة.  ملرحلة  بداية  تشّكل  أن  شأنها  من  مشتركة 
وهذا ليس باألمر الّسهل، ولكّنه ممكن إذا ّمت من خالل 
الّتاريخي.  الغنب  من  عانى  من  تاريخ  يحترم  حوار 
عن  االبتعاد  هو  املنظومة  هذه  في  أساسي  تغيير 
فكرة أّن اآلخر هو العدو املركز للهوّية املجموعة وتقبل 
ُهوّيته وشرعّية روايته الّتاريخّية دون احلاجة للموافقة 
الّتامة معها. الّتغيير يجب أن يطمح للوصول خللق 
إلى  املوجودة  اخلالفات  على  تتعإلى  مشتركة  ُهوّية 
املجموعات.  من  واحدة  بكّل  اخلاّصة  الهوّيات  جانب 
ال أقصد هنا الّتنازل عن هوّيتها اخلاّصة، وإّمنا إضافة 
ّية  لها خلق مساحة مشتركة لالّتفاق على مبادئ أول
دميقراطي.  مجتمع  وإرساء  املصاحلة  حتقيق  من  متّكن 
بكّل األحوال، الّنقاش األكادميّي حول موضوع املصاحلة 
هذا  ــي  ف كتابتي  ــي  ف أعتمد  ــا  وأن ــًدا  ج ــع  واس هــو 
املوضوع على حتليل مختلف ومركب نوًعا ما أستقيه 
مع  مباشر  بشكل  تتعامل  ال  نظرّيات  مفاهيم  من 
و“الّدستورّية  الّدستورّية“  كـ“الوطنّية  املصاحلة  فكرة 
الدميقراطّية“ إلى جانب نظرّية العدل االنتقالي، التي 
وتطبيق  بقراءة  يتعّلق  ما  كّل  في  نوعّية  نقلة  تعد 

املصاحلة على أرض الواقع.
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عالم  من  تأتي  نظرّية  هي  ّية  االنتقال العدالة  نظرّية 
القانون، تتطرّق بشكل واسع ملعنى وتطبيق القانون 
الــّدميــقــراطــي وتعتبر مــن أهم  الــتــحــّول  ــرات  فــت ــي  ف
النظرّيات في الّنقاشات حول موضوع املصاحلة. سؤال 
للّدول/ ميكن  كيف  هو  الّنظرّية  هذه  تطرحه  مركزي 

الّتاريخي  الغنب  مظاهر  مع  تتعامل  أن  املجتمعات 
التي سادت في املاضي. االنتقال هي عملّية سياسّية 
يجب أن ُتبنى على احلوار والّتغيير، ”االنتقال“ يبدأ 
االنتقال  لكن،  نظامني.  بني  السياسي  الّتغيير  مع 
ا  قيمّيً أو  ا  معيارّيً تغييرًا  أيًضا،  يحمل،  أن  ممكن 
األنظمة  حاالت  في  الّدميقراطّية  من  أكبر  درجة  نحو 
املهم  أستراليا.  أو  كندا  مثل:  العريقة،  الّدميقراطّية 
أّنها   باملصاحلة  يتعّلق  ما  بكل  الّنظرّية  هــذه  في 
توّفر آلّيات عينّية لتحقيقها، أهّمها جلان احلقيقة 
واملصاحلة واالعتذار عن الغنب الّتاريخي. وأّنها تعرض 
مفاهيم مختلفة تتعّلق باملغفرة واملسامحة واالبتعاد 
عن العدل العقابي. مبعنى أّن حتقيق العدالة ملجموعة 
مجموعة  حساب  على  يكون  أن  يجب  ال  معّينة 
أن  الضحّية  من  أيًضا،  يتطّلب،  األمر  وهذا  أخــرى، 
تتخّلى عن الفكرة املطلقة أّنها اجلانب ”اجلّيد“ ألّنهم 
هم َمن عانوا من الغنب، وذلك ألّن الّتعامل مع احلقيقة 
جلميع  مؤملة  جتربة  هو  الّتاريخي  والغنب  الّتاريخّية 
ّية عن غنب املاضي  األطراف. االعتذارهو حتّمل املسؤول
واالعتراف مبردودات أثاره، وهو أيًضا جزء من الّتعامل 
الّتأكيد  بالّذنب. االعتذار يعني، أيًضا،  الّشعور  مع 
بوسائل  الغنب  مظاهر  عن  الّتعويض  ــرورة  ض على 

ودون  شكلّية  مسألة  االعتذار  يبقى  وبدونه  مختلفة 
قيمة. 
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حّتى  الّسياسّية  األحــداث  وأتابع  يهّمني  بالّتأكيد 
مهّم  أمــر  وهــذا  حولي،  ــدور  ي مبا  معرفة  على  ــون  أك
املختّصة  بعني  أتابعها  ولكّني  عملي،  لطبيعة 
”املتابع  مع  هنا  أختلف  وقــد  الّسياسّية  بالعلوم 
التي  باملفاهيم  وأحّللها  أقرأها  أّني  مبعنى  العادي“. 
أن  ممكن  بعضها  البحّثي،  املجال  هذا  من  أستقيها 
ال  ذلك،  مع  ما.  لبحث  كسؤال  أو  كحالة  يجذبني 
تنبع  البحثّية  اهتماماتي  إّن  ــول  أق أن  أستطيع 
في  التي جتري  اليومّية  األحداث  من  مباشر  بشكل 
اإلسرائيلّي  بالّصراع  تتعّلق  التي  تلك  أو  محيطنا 
الّسياسّية  الّنظرّية  هو  اختصاصي  الفلسطينّي.   -
والقانون بشكل  الّسياسة  والعالقة بني  بشكل عام، 

ّية  خاّص. فمثًال الّتغييرات التي حصلت في دول عرب
في الّسنوات األخيرة كانت انطالق لبحث جديد أعمل 
عليه. إذ أحاول أن أطّبق الّنموذج الّنظري الذي طوّرته 
في رسالة الّدكتوراة على حالَتي مصر وتونس وكيف 
بعد ما  احلالتني،  الّدستورّية في هاتني  العملّية  متّت 

يع العربي“. ـ“الرّب يسّمى ب
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حالَتا مصر وتونس تختلفان من حيث إدارة عملّية 
الّدستورّية.  العملّية  وبضمنها  الّدميقراطي  التحّول 
به  عمل  الذي  الّدستور  ترك  كان  القرار  تونس  ففي 
من قبل الّنظام الّسابق والبدء بصياغة دستور جديد. 
وقد متّت العملّية الّدستورّية على مرحلتني، بداية مع 
وهو  ّية،  االنتقال املرحلة  إدارة  هدفه  انتقالّي  دستور 
الّتحّول الدميقراطّي. ورغم أّن  أمر ضرورّي في حاالت 
حزب الّنهضة وهو حزب إسالمّي استطاع أن يحصل 
ّية،  االنتقال الفترة  في  االنتخابات  في  أغلبّية  على 
واملجموعة  األحزاب  االحتواء جتاه  مبدأ  انتهج  أّنه  إّال 
األخرى وتشّكلت حكومة تتأّلف من القوى الّسياسّية 
املختلفة. هذا األمر ساهم في جناح العملّية الّدستورّية 
على  كبير  حد  ــى  إل مقبول  دستور  ــى  إل ــوصــول  وال
الّتطّلعات  بني  والّتسوية  الّتوازن  خالل  من  اجلميع 
بشكل  جنزم  أن  نستطيع  ال  أّننا  صحيح  املختلفة. 
قاطع بالّنسبة لنجاح الّتجربة الّتونسّية، خاّصًة أّنها 
وهو  الّسياسي،  االستقرار  عدم  من  تعاني  زالت  ما 
ولكّني  الّدميقراطّي  الّتحّول  حاالت  في  طبيعي  أمر 
يتعّلق  ناجحة على األقل في كّل ما  أعتبرها حالة 

بالوصول إلى دستور تصاحلي. 
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املصرّية  احلالة  ففي  متــاًمــا.  يختلف  ــه  أّن أرى  نعم، 
مع  بداية  قصيرة،  بفترة  جــذرّيــة  تغييرات  شهدنا 
سقوط نظام مبارك وصعود اإلخوان املسلمني إلى سّدة 
الّسيطرة على كاّفة نواحي احلياة  احلكم ومحاولتهم 
وإقصاء  الّدستورّية  العملّية  وبضمنها  الّسياسّية، 
هذه  كانت  إذ  ــرى.  األخ الّنظر  ووجهات  املجموعات 
العملّية مبثابة ساحة نزاع بني اإلخوان املسلمني وباقي 
باملطالبة  األمر  وصل  أن  إلى  املصري،  الّشعب  فئات 
بسقوط هذا الّنظام؛ وكّلنا نعرف كيف جرت األحداث 
إلى أن وصل الّسيسي إلى احلكم. املشكلة أّن الّنظام 
وبخالف  إقصاء.  سياسة  أيًضا،  هو،  ينتهج  اجلديد 
احلالة الّتونسّية التي استغّلت الّدستور كفرصة جديدة 
خللق اّتفاق على األقل على أسس ومبادئ متّكن من 
بناء مجتمع دميقراطّي من خالل نقاش وحوار مستمرّين 
مع متثيل للجميع؛ في احلالة املصرّية الّدستور الذي 
الّسابق (دستور 1971) كان نقطة  الّنظام  به  عمل 
االنطالق للّنقاشات الّدستورّية، وهو أمر غير 
الّدميقراطّي،  االنتقال  مبفهوم  ويضّر  صّحي 
والقانون  القيم  تكريس  بالّضرورة  يعني  ألّنه 
الّنظام  ــزت  ــّي م الــتــي  الــعــالقــات  ومنظومة 
استدعت  التي  األسباب  من  وكــان  الّسابق، 

الّتغيير الّسياسي. 
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من  ــدة  واح ُتعّد  الّدستور  فمسألة  صحيح، 
املجتمع  في  واخلالفّية  ّية  اإلشكال القضايا 
اإلسرائيلي. وحّتى يومنا هذا ال يوجد دستور 
لدولة إسرائيل، وإّمنا يتّم الّتعامل مع قوانني 
ا واحدة من نقاط  ّيً األساس كأّنها دستور. عمل
داخل  اخلالف  باألساس  هو  األساسّية  اخلالف 
والَعلمانّيني  املتدّينني  بني  اليهودّية  األغلبّية 
وليس  والّدولة،  الّدين  بني  ما  العالقة  تعريف  حول 
العالقة بني األغلبّية اليهودّية واألقلّية الفلسطينّية 
أو حقوق األقلّية، ألّنه ببساطة هناك استثناء لألقلّية 
في كّل ما يتعّلق بالّنقاش الّدستوري. ورغم احملاوالت 
من قبل جهات مختلفة في املجتمع املدني اإلسرائيلي 
القتراح لوضع دستور، إّال أّنها أيًضا استثنت األقلّية 
«وثائق  باملقابل،  الّنقاشات.  هذه  من  الفلسطينّية 
الّتصور املستقبلي» والتي صدرت من قبل مؤّسسات 
ا على ذلك. ورغم  في املجتمع الفلسطيني كانت رّدً
أهمّية هذه احملاوالت إلثارة الّنقاش في هذا املوضوع 
بكّل ما يتعّلق بحقوق األقلّية الفلسطينّية، إّال أّنها 
أّما  ما.  نوًعا  ونخبوّي  أكادميّي  نقاش  مبثابة  بقيت 
فأّية  الّدستورّية،  العملّية  جتاه  موقفنا  يخّص  فيما 
األقلّية  تكون  أن  يجب  دستور  لوضع  جاّدة  محاولة 
فّعالة وممّثلة فيها بشكل الئق  الفلسطينّية شريكة 
ومناسب. خاّصًة أّنه ال ميكن فصل العملّية الّدستورّية 
عن الّنص الّدستورّي وما يضمنه من حقوق وتعريفات 
من شأنها أن تؤّثر عليها. مع ذلك، لست واثقة أّن 
هذا األمر ممكن أن يتّم في الوقت الرّاهن، فكما قلت 
مسألة وضع الّدستور يجب الّتعامل معها على أّنها 
قانونية»  «وثيقة  لسّن  فقط  ليس  تاريخّية  حلظة 
اليهودّية  األغلبّية  مع  للمصاحلة  فرص  أيًضا  ــا  وإّمن
وهو أمر مرهون بإنهاء الّصراع الّتاريخي مع الّشعب 

الفلسطيني.
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الــّصــراع  ــي  ف مباشر  بشكل  أبحث  ال  ــا  أن ا  عملًي
بناًء على احلاالت  الفلسطينّي، ولكن  اإلسرائيلّي – 

إّن  القول  ميكنني  عليها،  أّطلع  والتي  أدرسها  التي 
جًدا،  ا  يبدو صعًب الرّاهن  الوقت  املصاحلة في  حتقيق 
خاّصًة في ظّل الّتباعد الّشديد في وجهات الّنظر من 
قبل الّطرفني. ورغم أّن احلّل املطروح منذ فترة طويلة 
ا  مجتمعّيً حراًكا  نشهد  أّننا  إّال  الّدولتني،  حّل  هو 
ألّنــه  إيجابي  ــر  أم ــذا  ه ــي  ــرأي ب بديلة.  حلول  لطرح 
يخلق نقاًشا حول هذه املسألة. بعض هذه الطروحات 
ملسألة  فقط  وليس  املصاحلة  ملسألة  أهمّية  تولي 
تسوية  أّن  إلى  أنوّه  أن  يجب  هنا  الّصراع.  «إنهاء» 
هدفه احملافظة  مرحلّي  أمر  هو  بطرق مختلفة  الّنزاع 
تغيير  مع  كوو)   - (الستاتوس  القائم  الوضع  على 
كاّتفاق  الّطرفني،  بني  العالقة  منظومة  في  طفيف 
بالّضرورة  يعني  ال  وهو  املثال،  سبيل  على  أوسلو 
حتقيق مصاحلة تاريخّية.  حتقيق املصاحلة الّتاريخّية 
بني  يتّم  ال  مستمّر  واجتماعي  سياسي  مشروع  هو 
ليلٍة وضحاها، ويجب أن يشارك به املواطنون وليس 
ومبساعدة  ومفاهيم  أسس  على  وُيبنى  فقط،  الّنخبة 
آلّيات معّينة كإقامة جلنة حقيقة ومصاحلة واالعتذار 
عن الُغنب الّتاريخي والّتعامل مع مردوات هذا الغنب، 
فال  الفلسطينّية  األقلّية  يخّص  فيما  أّما  وغيرها. 
يكفي احلديث عن مصاحلة فقط وإّمنا يجب أن يترافق 
ذلك مع صياغة لدستور تكون األقلّية الفلسطينّية 
به. رّمبا يكون حتقيق هذا األمر  شريكة فاعلة وممّثلة 
الّصراع  لهذا  أّن  شّك  وال  ا،  صعًب الرّاهن  الوقت  في 
حتقيق  ألّن  ــرى،  أخ ــاالت  ح عن  تختلف  خصوصّية 
املصاحلة يجب أن يتّم مع الّشعب الفلسطيني كاّفة 
ننسى  أّال  يجب  الفلسطينّية.  األقلّية  فقط  وليس 
الّسياسّية على  القوى  بقدرة  كثيرًا  يتعّلق  األمر  أّن 
حتقيق ذلك، وبالّطبع للّضغط اخلارجي تأثيره أيًضا. 
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بالفعل، املشاركة في املؤمترات األكادميّية هي جزء من 
عملنا، ورغم أّنها تتطّلب منا جهًدا إّال أّنها ضرورّية 
لعرض أبحاثنا واالستفادة من خبرات وجتارب الزّمالء. 
باملقابل، أترّدد كثيرًا في الّظهور اإلعالمي، علًما أّنه 
اإلعالم  وسائل  من  العديد  ّي  إل توّجه  األخيرة  بالفترة 
ّية، لكّني أفّكر  ّية، املكتوبة منها واملرئ العبرّية والعرب
كثيرًا قبل املشاركة. ال أحّبذ الّظهور ملجرد الّظهور. 
قضايا  فهم  في  املساهمة  هو  الهدف  لي،  بالّنسبة 
أّنني  إلى  إضافة  الّظهور.  مجرّد  وليس  بها  أختّص 
رمبا أخشى أن تفهم مشاركتي في اإلعالم على  أّنني 
«محّللة سياسّية» وأنا ال أرى نفسي كذلك. أريد دائًما 
أن أحافظ على كوني مختّصة في العلوم الّسياسّية 
وأستاذة جامعّية، ميكن أن تكون مساهمتي في فهم 
قضايا أو مسائل معّينة وليس كمعلقة على األحداث 
الّسياسّية اليومّية. ال أقول إّن هذا األمر غير صحيح 
ا،  ّيً أو غير مالئم، ولكّنه ال يناسبي على األقل حال
في  كأفضلّية  ا  إعالمّيً ظهوري  مسألة  أضع  ال  فأنا 
سّلم أولوّياتي وأفّضل أن أرّكز على عملي وأبحاثي 

ومقاالتي العلمّية. 
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كثيرًا ما أواجه هذا الّسؤال، ورّمبا تكون هذه رّدة الفعل 
ّية عندما أعرف نفسي على أّنني مختّصة في  األول
بني  أفصل  لي  بالّنسبة  لكن   الّسياسّية،  العلوم 
ّية  إمكان الّسياسّية وبني  العلوم  كوني مختّصة في 
وهو  الّسياسّي،  العمل  في  فعلّي  بشكل  انخراطي 
أمر غير وارد متاًما. هذا ال يعني أّنني ال أرى بالعمل 
أمر  ــه  أّن أرى  العكس  على  بل  أهمّية،  الّسياسي 
متييز  من  تعاني  كأقلّية  حالتنا  في  خاّصة  ضرورّي 
ا  سياسّيً حراًكا  نرى  األخيرة  الّسنوات  وفي  صــارخ. 
ًدا، خاّصًة في األوساط الّشابة التي بدأت تظهر،  جّي

وبرأيي يجب أن تأخذ فرصتها.
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 حاز الفيلم ”أمور شخصّية“ على شبه إجماع نّقاد الّسينما العاملّيني، 
وقد تتوّج هذا اإلجماع باملشاركة في أغلب املهرجانات العاملّية، مثل: 
البرازيل،   - باولو  ساو  كونغ،  هونغ  زيوريخ،  آيسلندا،  وارســو،  كان، 
الهند، تورينو - إيطاليا، بروكسل ومهرجانات أخرى حول العالم، كما 
تعاقد الفيلم على توزيعه في دور الّسينما الفرنسّية، البلجيكّية، 

الّسويسرّية والّتركّية.
”أمور شخصّية“ هو أحد هذه األفالم الفلسطينّية التي تنفذ إلى قلب 
الواقع الفلسطينّي االجتماعّي والّسياسّي، عن طريق قضايا العائلة. 
يصوّر ”أمور شخصّية“ معيشة كّل جيل من بني األجيال الّثالثة بعد 
الّنكبة، أزمته اخلاصة، والتي ال ميلك لها حًال أو ال يقوى على حّلها. 
وتدخل الّشخصّيات كّلها إلى مرحلة من زمن ما، معّلق أو ضائع بني 
الثبات، واملراوحة في املكان  املاضي واحلاضر، مساحة قائمة في هذا 
املقفل، متاًما كما اجلّدة التي لم تعد قادرة على مغادرة البيت، مساحة 
األمان الوحيدة املتبّقية لها. إّن املشاهد سيكون أمام فيلم يعّبر من 
دون صراخ بعيًدا عن هستيريا اخلطاب الّسياسّي املباشر، عن املشاعر 

الفلسطينّية املرتبكة.
الفيلم ”أمور شخصّية“ بطولة عامر حليحل، دريد لّداوي، ميسا عبد 
الهادي، محمود شواهدة، سناء شواهدة، حنان حلو وزياد بكري، إنتاج 

مجدل لألفالم - باهر اغبارّية/ إيهاب عسل وإخراج مها احلاج.
ّية في البالد ضمن مهرجان حيفا  على شرف باكورة العروض االحتفال

لألفالم، أجرينا هذا اللقاء مع مخرجة الفيلم مها حاج.
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الّتحّديات  مواجهة  ُسُبل  عن  مختلفة  صورة  لتقدمي  يطمح  الفيلم 
مواجهة  ُسُبل  الفلسطيني،  املجتمع  داخل  والّسياسّية  االجتماعّية 
الفيلم  عليه.  العنف  وسيطرة  العام  املشهد  ّية  غوغائ أمام  ّية  إنسان
الّصراع  ظّل  في  اآلن  إلى  حّيزًا  تأخذ  لم  على قصص  الّضوء  يسّلط 
لالحتالل  إضافًة  الفلسطينّي،  املجتمع  يواجه  اإلسرائيلّي.  العربّي 
الّتشديد على  والّتغييب، حتّديات داخلّية كثيرة، وأنا أومن بأهمّية 

ّية هذا املجتمع، بعيًدا عن الّتسطيح اإلعالمّي.  إنسان
ørKOH�« UNOKŽ e Ò�d¹ w²�« W¹«ËÒd�« w¼ U� ≠

حول  الّسائدة  للرّواية  وبديلة  مختلفة  ــة  رواي لعرض  يسعى  الفيلم 
اإلنسان الفلسطينّي. الرّواية األحادّية اجلانب التي تسيطر، ومفادها أّن 
ز على األنا  الفلسطينّيني شعب واقع حتت االحتالل، فقط. الفيلم ُيركِّ
لإلنسان الذي لم يستطع االحتالل والّتغييب دثره والذي يقول إّن بني 

الّصراع هناك ”أمور شخصّية“ تدفعنا للمواجهة والعيش.
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أبطالها  يرّكز  االحتالل،  متداخلة حتت  أربع قصص  الفيلم عبارة عن 
الفيلم  الّشخصّية.  األمور  وحتقيق  البسيطة  األحالم  لنيل  جهودهم 
صراعات  خالل  الفلسطينّي  املجتمع  في  الّشخصّيات  حالة  يصف 
داخلّية، في ظّل انتمائهم ملجموعات جيل مختلفة، األّول جيل الّنكبة 

واآلخر، اجليل الّثالث بعد الّنكبة.
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أبناء  أّما  والوحدة،  العذاب  من  كثيرًا  حياته  في  يعيش  األّول  اجليل 
اسمه  الفيلم مثل  احلياة.  بالّطاقات وحّب  امتألوا  فقد  الّثالث  اجليل 
على  تسيطر  التي  الّشخصّية  األمــور  في  للخوض  املساحة  يعطي 
املشهد الفلسطينّي العام، بينما نتساَءل: هل يستطيع أبطال الفيلم 
حتقيق أمورهم الّشخصّية أم فشلوا؟! وال بّد من حدوث هذا الّتداخل 
بني الّشخصّيات. ولذا ال يوجد في الفيلم أبطال باملعنى الكالسيكّي 
العاّمة، وغالبّية املجتمع  للّتركيز على  الّدائر. وكان توّجهي  للّصراع 
السياسّيني  عن  أولوّياتهم  سّلم  يختلف  الذين  البسيط،  والّشعب 
قّمة  تبلغ  الفيلم  أبطال  كما  الّشخصّيات،  هذه  الــّصــراع.  وأبطال 

سعادتها حني تستطيع حتقيق أحالمها ونيل األمور الّشخصّية.
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سجون وحظر جتوال وحواجز واقتحامات عسكرّية، كّلها باتت أسباًبا 
غير كافية للّشكوى والّتذّمر بني الّناس. هذا التعوّد ليس دليًال على 
القوّة  نقاط  أحد  للقوة.  مؤّشر  العكس  على  بل  عبودّية،  أو  ضعف 

للُمضطَهد قدرته على االستهزاء بالقوي، واستعداده وتصميمه على 
الرّد مهما طال الزّمن. خالل كل فترة الّصبر هذه يعيش املضطَهد بكّل 
حواسه شغوًفا للحياة والرّد. املُضطَهد يتمّسك بأصغر املُتع املُتاحة، وال 
ا. املضطَهد  ّيً ا وجسمان يفوّت أي فرصة كي يحّب ويلهو ويزهو نفسّيً
شغوف بأحالمه حتى تلك السرّية منها كما اجللّية، مهما كانت غريبة 

ونادرة وصعبة املنال.
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ا، أصحاب  ّيً الّشعوب احملتّلة رّمبا أكثر شعوب األرض إحساًسا إنسان
جهوزّية عالية للفرح واحلب رغم الّصورة الّنمطّية التي رسمها اإلعالم 
بأخبار احلروب وصور القتل والدم املستقاة من األفكار املسّبقة. اإلعالم 
وقوافل  املدّمرة  البيوت  إطار  خارج  عّنا،  شيًئا  يعرف  ال  الكالسيكّي 
الّشهداء، كال لم نختر ألن نكون هكذا، وفي الفيلم جئت ألقول ما لم 

يسمعه العالم.
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من  ا  قريًب جعلته  التي  هي  لّغته  وبساطة  الفيلم  بساطة  أّن  أعتقد 
وحتليالته  قراءاته  وتعّدد  عمقه  فإّن  الوقت  نفس  وفي  املُشاهد.  قلب 
البساطة  الوجهني:  فالفيلم يحمل  به.  النّقاد  نيل إعجاب  إلى  أّدى 
والعمق. أمر آخر هو أّن كّل مشاهد، أينما كان، يستطيع أن يتعاطف 
ويتماهى مع شخصّيات الفيلم وقّصته وأحداثه، بغّض الّنظر إن كان 

ا أم ال. ّيً فلسطين
 Èb� ÒÍ√ v�S
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في  كما  املوقف  عن  ينتجان  والبكاء،  الّضحك  ونقيضه،  الّشعور 
أتعّمد  أن  وال  الفّن،  في  العواطف  اســتــدرار  أحــبّ  ال  متاًما.  احلياة 
إضحاك املشاهد أو إحزانه. نرى اكتئاب الّشخصّيات نتيجة إحباطها 
تعامل  فإّن  ذاته  الوقت  وفي  اآلخــر.  إلى  وحاجتها  ووحدتها  ويأسها 
تلك الّشخصّية اُحملبطة واملكتئبة مع عاملها وواقعها بهذه الّسخرية 
(sarcasm) ومع تركيبة وتعقيد احلالة الفلسطينّية، هو ما يثير 
الّضحك. فالفكاهة في الفيلم هي فكاهة موجعة أو هي من فئة ”شّر 

البلّية ما يضحك“، إن أردت.
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الفيلم ال يعطي األجوبة ألّني أنا أيًضا ال أملك األجوبة على القضايا 
املطروحة في الفيلم، وحّتى لو كان لدّي جواب أو رأي فإّني ال أقّدمه وال 
أفرضه على أحد. اآلراء واإلجابات هي قضّية خاّصًة جًدا، وتختلف من 
شخص إلى آخر ومن قراءة إلى أخرى. أنا أومن بذكاء املشاهد واجتهاده 
ّية ُملقاة على كتفه وحده، وليس من  لتحليل ما يرى، وهذه مسؤول
حّق أحد، مخرج أو كاتب، أن يلّقنه أو يفرض عليه أو يطعمه فلسفته 
اخلاّصة ورؤيته وحتليله. ووظيفة الفن هي أن يثير األسئلة ويشير إلى 

ّيتها دون محاولة ترتيبها. الفوضى ويبرز جمال
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عفوًا.
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احلرّية»  «نساء  الفيلم  ــارك  ش
فئة  ضمن  ــّداد  ح زيبق  لعبير 
مهرجان  في  الوثائقّية  األفــالم 
هذا  ّية  الّسينمائ لألفالم  حيفا 
يــروي  عبير:  وتــقــول  ــوع.  ــب األس
الّنساء  قّصة  ــة»  ــرّي احل «نساء 
الّلواتي قتلتهّن يد الغدر حتت 
شعار «شرف العائلة»، والّنساء 
الّتهديد  حتت  يعشَن  الّلواتي 
جنوَن  الّلواتي  والّنساء  بالقتل، 
وحّتى  قتلهّن،  مــحــاولــة  ــن  م
ندمه.  عن  ــرب  أع قاتل  قّصة 
وقعت  التي  البغيضة  واجلرمية 

تركت في  امرأة شاّبة،  وراحت ضحّيتها  الّناصرة،  في  43 سنة  قبل 
مدينة  ــي  رأس مسقط  ــى  إل ــود  أع الّسنني.  تلك  طيلة  قلًقا  نفسي 
الّناصرة ألبحث في املوضوع، أسافر في طول البالد وعرضها ومناطق 
الفكرة  ومشاهد  واالعترافات  األحاديث  ألتقط  الفلسطينّية،  الّسلطة 
ّية، وأحاول الكشف عن املبنى االجتماعّي والّسياسي الذي  الّسينمائ
يبيح القتل، وأستوضح املصطلح اإلشكالي «القتل على خلفّية شرف 
الّظاهرة.  لهذه  القبيح  الوجه  على  بالتسّتر  يسمح  والذي  العائلة» 
ألّنه ال شرف في القتل «لم نولد لنعيش في اإلهانة» تصرخ الّنساء 

الّشابات في نهاية الفيلم «نحن نساء احلرّية».  
œ«bŠ o³¹“ dO³Ž ™™

كلّية  في  املسرح  ملوضوع  ومحاضرة  ممّثلة  مخرجة،  حّداد  زيبق  عبير 
«بيت بيرل». ولدت في الّناصرة، وتقيم في يافا، حتمل الّلقب الّثاني 

(املاجستير) في الفنون املسرحّية من جامعة تل أبيب.
التي فازت  املسرحّيات، مثل: «اخلالة رمي»  انتجت ومّثلت عدًدا من 
بثالث جوائز في مهرجان حيفا ملسرح األطفال، أنتجت وكتبت ومّثلت 
حيفا  مهرجان  في  جوائز  بأربع  فازت  والتي  «شوكوالطة»  مسرحّية 
مسرحّية ملمّثل واحد، «مسييه  لألطفال أيًضا. أنتجت املونودراما – 
«هبيما»،  ملسرح  تياترونيتو  مهرجان  في  القرآن»،  وبراعم  إبراهيم 
وفازت باجلائزة األولى في مهرجان مسرحيد في عكا. كتبت البحث 
عن االعتداءات اجلنسّية على الّنساء في  وأنتجت الفيلم «دمى» – 
الرسمّية  املسابقة  في  الفيلم  شارك   .2011 لعام  العربّي  املجتمع 
ّية في رحوفوت،  ملهرجان «دوك» في تل أبيب، ومهرجان األفالم الّنسائ
الوثائقّيني».  املبدعني  «منتدى  مهرجان  في  للمسابقة  مرشًحا  وكان 
فاز الفيلم «دمى» بجائزة الفيلم الوثائقي في املهرجان األورباني في 
مدريد عام 2012، كما عرض في بومبي، هولندا، بلغراد، مولدوفا 
أنتج  واجلامعات.  العربي  والوسط  البالد  في  السينماتيك  دور  وفي 
الفيلم بدعم الّصندوق اجلديد للّسينما والّتلفزيون والّسلطة الّثانية، 

وشارك في مشروع «غرين هاوس» في كوفرو.
«دمى» أّول فيلم وثائقي في العالم العربي حول االعتداءات اجلنسّية. 
ويشير إلى ميل جديد في الّسينما الفلسطينّية، يّتجه نحو عرض 

الّذات ومكاشفتها. 
اليونان في سياق استعراضه  ويقول قيس قاسم من تسالونيكي – 
للفيلم: «دمى» يطلق صرخة صاخبة في وجه الهيمنة الذكورّية وكسر 
حاجز الّصمت والقمع داخل مجتمعنا العربي. وُيحسب لعبير زيبق 
حداد الدور األهم في أخذ منحى هام في الّسينما الفلسطينّية،   –
اّلذي يسّلط الّضوء على العالم النفسي لإلنسان العربي وعلى قضايا 
حّساسة بقيت في نطاق ُمغلق مظلم. املخرجة عبير زيبق حّداد ترافق 
وتوّثق مسيرة خمس نساء عربّيات من مراحل عمرّية مختلفة تعرّضن 
نفسّية  أضــرارًا  لهّن  سّببت  عّدة،  بأشكال  جنسّية  العتداءات  سابًقا 
وجسدّية، تظهر تداعياتها في حياة كّل واحدة منهّن، وقرّرن أن يكسرن 

حاجز الصمت.
تتحّدث املشاركات عن صيرورتهّن بكل جرأة، ويأملن بأن يرتفع الوعي 
اتها من ثقٍل  في املجتمع العربي ملا حتمله االعتداءات اجلنسّية في طّي
على املُعَتدى عليها. وتكون املخرجة بذلك قد أطلقت من خالل رحلة 
البحث هذه صوًتا لطاملا أخرسته الهيمنة الّذكورّية واخلوف من آليات 

القمع املجتمعّية.
 

∫ÃUŠ UN� Włd*«
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جديد،  مرّقدي بألبوم  ــوري  ي بناني  الّل الفّنان  يعود 
بعد غياب دام 9 سنوات، بحضور قوّي. ويقول: لن 
أغيب عن الّساحة الفنّية بعد اليوم، ولن أبتعد عن 
جمهوري احلبيب، اّلذي يطالبني دائًما بكّل جديد..

 .Æb¹bł s� ÓpÐ ÊU ÒLŽ UMFL& w¼ U¼ ≠
عّمان جتمعنا دائًما. هذه أّول مرّة أغّني بها في البحر 
الفنّية،  الّساحة  عن  غيابي  وقبل  (األردن)،  املّيت 
كنت بشكل شبه أسبوعّي أحيي احلفالت في عّمان. 
اليوم يثبت لي أّن جمهوري، ورغم  وها هو احلضور 

الغياب الّطويل، لم ينَس يوري مرّقدي. 
 åwHðU¼ r�— «c¼ò WOMž√ ¨b¹b'« p�u³�√ w� ≠
 Ò- n??O??J??� ¨«Îb????¹b????ý U?????? Îł«Ë— X?????�ôË  d??N??²??ý«

øUN� dOC×Ò²�«
لم أخّطط مسّبًقا لنجاح هذه األغنّية. كتبتها بكّل 

عفوّية وصدق والقت رواًجا كبيرًا.
ø„b¹bł u¼ U� ¨…œuF�« bFÐ ≠

ا على إصدار أغنّية ”سينغل“  يَّ أعمل حال
جديدة؛ بعد األلبوم األخير.

 s� «Îd??O??³??
  «Îœb?????Ž  p??�U??M??¼ ÒÊ√  r??K??F??ð√  ≠
 ‚U?? ÒA??Ž s???� l????Ý«Ë —u??N??L??łË 5??? Ò³???;«

 ø5D�K� w� Íb Ò�d� Í—u¹
فلسطني  مــن  كثيرون  ذلـــك.  ــم  أعــل نــعــم، 
حفلة  بإحياء  ويطالبونني  معي  يتواصلون 
في فلسطني. كم هو مؤلم هذا الوضع اّلذي 
مينعك من ذلك، يصعب علّي دخول فلسطني 
وإحياء حفلة في هذا البلد اجلميل ولشعبه 

البطل وجمهوري احلبيب.
 W�d�  ¨Êœ—_«  w??�  W ÒO�U(«  p²KHŠ  ≠

ÆÆpOÒ³×� …U�ö*
حفًال  فيها  أحيي  اّلتي  ــى  األول ــرّة  امل إّنها 
باألردن بعد غياب طويل، ومضي 6 أشهر 
استعدت  لقد  األخير.  ألبومي  صدور  على 
املغرب،  إلى  دعيت  الفّني.  نشاطي  مؤّخرًا 
وسأحيي حفالت في تركيا والّسويد وتونس 

وإسبانيا..
 v�≈ „bOF¹ b??¹b??'« Âu??³??�_« u??¼ U??¼ ≠

ÆÆ…ÒuIÐ W ÒOMH�« WŠU Ò��«
صحيح، ولكن محّبي يوري مرّقدي يذكرون 
ّية“  ويرّددون أغاني قدمية، مثل: ”املرأة العرب
ألذّكر  أعــود  اليوم  أنا  وها  أنا“.  و“عربي 

احملّبني بكّل ما هو جميل.
 ¨ «u??M??Ý 9  Â«œ  q??¹u??Þ »U??O??ž  r???ž— ≠
 w½Už√ œÒœd¹ lOL'« ‰«“ UL� …ÒuIÐ œuFð
 UMŁÒb%  Ê√  p�  q¼  ÆÆUNEH×¹Ë  Íb Ò�d�

ødB* …—ÒdJ²*« pð«—U¹“ sŽ
 بعد صدور األلبوم، زرت مصر 8 مرّات. فلدّي هناك 

جمهور كبير وأنا على تواصل دائم معهم.
 WÐd& ¨5½U ÒMH�« s� dO³
 œbF
 ¨XCš bI� ≠  

.ÆqO¦L Ò²�«
بصدد  وأنا  ترك،  حنان  مع  بفيلم   مّثلت  لقد  نعم، 

دراسة عرض للمشاركة مبسلسل.
øÂuO�« W ÒOMH�« WŠU Ò�K� pLOOIð u¼ U� ≠

يبقى  فاجلّيد  الّتمييز.  يعرف  واملتابع  املستمع  إّن 
والّسيء سيكون مشواره الفّني قصيرًا. أنا أحّبذ أن 
يكون لكّل فّنان أسلوبه الفّني اخلاّص، وهوّيته اخلاّصة 
اجلمهور  ألّن  سعيد  اليوم  أنا  وها  بهما.  ليتمّيز 
ورقص  وتفاعل  واحلديثة،  القدمية  األغاني  معي  رّدد 

øW Ò¹—«dL²ÝôUÐ U½bFð ≠.وفرح
كّل  لتقدمي  وسأستمّر  وسأجتهد  سأواظب  بالّطبع، 

جديد.
 WDI½  u??¼  ÒwMOD�KH�«  „—u??N??L??ł  ÒÊ√  X??K??�  ≠

ÆÆpHF{
نعم، هذا صحيح. ويؤملني فعًال أّني ال أستطيع زيارة 

فلسطني.
ø5D�K� w� pOÒ³; ‰uIð «–U� ≠

إّن  الفلسطينّيني..  بحّق  مقّصرون  الفّنانون  نحن 
ّية  العرب ــة  األم ميّثل  البطل  الفلسطينّي  الّشعب 
العربّي  عاملنا  بينما  واملقاومة،  والكفاح  بالّنضال 

يستغّل القضّية ملآرب سياسّية وخاّصة..
ÆÆÊü« bŠ«Ë ‚bMš w� Í—u Ò��« VF ÒA�«Ë ≠

أيًضا  اليوم،  يعاني  الّسوري  الّشعب  إّن  صحيح؛ 
منذ  يعاني  الفلسطينّي  الّشعب  ولكن  الكثير.. 

عقود، لألسف.
 Włu� jÝË ¨ÊUM³� w� ÒsHK� pLOOIð u¼ U� ≠
 q�«u Ò²�« l�«u� d³Ž ¨l¹d Ò��«Ë qN Ò��« —UA²½ô«

øwŽUL²łô«
يكون  أن  فبدل  فّني.  انحطاط  مبرحلة  لألسف،  منرّ، 

ينشر  اجلميع  بات  للّشعوب،  ــرآة  وم حضارّي  الفّن 
له دون  الّتواصل واإلنترنت كّل ما طاب  عبر مواقع 
واألعمال  لألغاني  نستمع  كّنا  سابًقا  بينما  رقابة، 
الفنّية عبر الرّاديو أو التلفزيون، واليوم كّل الوسائل 
ُمتاحة ومشرّعة، ورغم ذلك سيمّيز املتلّقي بني الغّث 

والّسمني، وسيبقى اجلّيد في الّنهاية.
øÂuO�« Íb Ò�d� Í—u¹ …œUFÝ Èb� U� ≠

أنا سعيد جًدا في حياتي املهنّية والفنّية والزّوجّية. 
ا حّبي لزوجتي وأوالدي وعائلتي.. يكبر يومّيً

øU ÎŠu²H� U ÎÐU²
 p�H½ d³²Fð q¼ ≠
ال، لست كتاًبا مفتوًحا. فأنا أحافظ على خصوصّية 
أمر  فاخلصوصّية  الفّني،  املجال  عن  بعيًدا  حياتي، 
مقّدس وضرورّي. ال أسمح ألحد التدّخل في حياتي 
اخلاّصة، حيث يجب الفصل بني حياة الفّنان اخلاّصة 

ومسيرته الفنّية.

∫Íb Ò�d� Í—u¹ ÊU ÒMH�«
5D � K � …—U �e � r K �√Ë ¨ Òr � � Ê√ ¡UI ÒK 	« «c N 	 Òb � ô

 rÝUI�« `OLÝ dO³J�« dŽU ÒA�« Èd
c� Î¡UOŠ≈
 ÷Ëd 
 W	u � w � Êu � �“ —b O � WU ÒMH 	«

°�Ëd O � v 	≈ tK 	« Â«— s �
“UHOŠ” qÝ«d*

تنظيم  على  والقائمون  زيــتــون  سيدر  الفّنانة 
 – ”فالكونز“  مكتب  مع  بالّتعاون  ــعــروض،  ال
عّمان، القائم بإدارة أعمال الفّنانة، يعملون بكّل 
عروض  جلولة  استعداًدا  ــام،  األّي هذه  ونشاط  جّد 
حتت  الله،  رام  في  الّثقافة  بقصر  ــدًءا  ب فنّية، 
عرض  يليها  الفلسطينّية،  الّثقافة  وزارة  رعاية 
عرافته  ستتوّلى  حيفا،  في  ”كريجر“  قاعة  في 
قاعة  في  ثّم عرض  ومن  القاسم،  إميان  اإلعالمّية 
مار يوسف في الّناصرة، يتوّلى عرافته اإلعالمي 
فادي زغايرة، ومن بعده عرض ضخم في العاصمة 

بنانية - بيروت. الّل
سترافق الفّنانة في عروض رام الله، حيفا والّناصرة 
الفرقة املوسيقّية بقيادة الفّنان سامر بشارة، وفي 
املايسترو  بقيادة  لبنانية  فرقة  سترافقها  بيروت 

القدير إحسان املنذر.
وستقّدم الفّنانة سيدر زيتون في عروضها، أغانيها 
اشتياًقا“،  ”أعيش  األخير  ألبومها  من  اخلاّصة 
الفّنانة  اختارتها  قصائد  من  مجموعة  ضّم  اّلذي 

واّلتي  القاسم،  العروبة سميح  من كلمات شاعر 
الّلبناني  املايسترو  أمثال:  الفّنانني،  كبار  ّحلنها 
إحسان املنذر، الفّنان الّشامل مروان خوري، والفّنان 

احليفاوي رامي زيتون.
نشير إلى أّن األلبوم صدر في شهر أّيار املنصرم، 
وقد  بيروت،  إطالقه في حفل خاص في  ّمت  وقد 
من  والعديد  والفّنانني،  الّنجوم  كبار  فيه  شارك 

ّية. سفراء الّدول العرب

åUHOŠò qÝ«d*
عاد إلى البالد املنتج علي عّباسي، بعد أن شارك 
وساهم في أمسّيتني فنّيتني فلسطينّيتني هاّمتني 
الُعمانية مسقط، وذلك بعد أن قام  في العاصمة 
مع  باالّتصال  ــرا،  األوب مدير  ح،  املــالّ الّدكتور عصام 

املنتج علي عّباسي لتنسيق هذه األمسّيات.
احلضور  كــان  لقد  ــال:  ق عّباسي،  مع  حديث  وفــي 
للّنظر  ملفًتا  األمسّيتني  هاتني  في  الفلسطينّي 
الّنجاح  حتقيق  حيث  من  الوقت،  نفس  في  وهاًما 
بحضور  خــاّصــًة  الُعماني،  اجلمهور  ــام  أم الباهر 
وقد  العربي،  والعالم  الفلسطينّي  الفن  عمالقة 
أوبرا  في  ــى  األول كانت  فنّيتني.  أمسّيتني  قّدمنا 
العمانية  املرأة  يوم  ملناسبة  مسقط،  الّسلطانّية/ 
يوم اخلميس 06/10/2016، حيث شاركت فيها 
مسقط،  في  ّية  النسائ ــرا  األوب وفرقة  ّية  إيران فرقة 
محّمد  الفلسطيني  ستار  السوبر  األمسية  وأنهى 
الله»  رام  وفرقة «فنونّيات  العرب)  (آيدول  عّساف 

في وصالت وأغاٍن فلسطينّية وفولكلورّية.
ويضيف عّباسي: في األمسّية الّثانية، والتي كان 
عنوانها «ليلة فلسطينّية»، قّدم الفّنان الفلسطيني 
محّمد عّساف روائع أغانيه، مبرافقة فرقة األوركسترا 
ا بقيادة املايسترو  املكوّنة من (34) عازًفا أمريكّيً
وتخّللها  ــزّام.  ع نبيل  د.  العاملي   - الفلسطيني 
رام  ”فنونّيات  فرقة  قّدمتها  فولكلورّية  لوحات 
اجلمهور  إعجاب  األمسّية  هذه  القت  الله“، وقد 
املتعّطشة  الفلسطينّية  واجلالية  الــذوّاق،  الُعماني 
في  عّساف  وأنهى  الفلسطيني،  والفّن  للفولكلور 
بالّدبكة  احلضور  وقــام  الكوفّية»،  ”عّلي  أغنية 

والّتصفيق احلار. 
الّسفير  ــام  ق ــروض،  ــع ال انتهاء  وبعد  أّنـــه،  ُيــذكــر 
الوفد  بدعوة  رمضان  عّباس  أحمد  الفلسطيني 
الفلسطينّي ومرافقيه لوجبة عشاء في بيته، كما 
را بتنظيم يوم سياحّي مع مرشد  قامت إدارة دار األوّب
سياحي للتعرّف على معالم العاصمة العريقة مسقط.
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- جتديد عهد احملّبة بني الله واإلنسان بعد قطيعة وابتعاد. 

- اإلقامة والّسكنى في بيت اآلب. 
- خّطة الله حلياتك، وهي الهدف من وجودك. 

متعالي)  متسامي  إله  القدمي:  العهد  (خبرة  تنازل  الله 
من  دوًما  يبادر  الذي  والرأفة،  الرّحمة  إله  أّنه  لنا  وكشف 

تلقاء ذاته ويغفر ويصالح شعبه الذي نقض عهده.
الله أحّبنا منذ البدء (خلقنا على صورته ومثاله) حّب بال 
للّدخول في شركة حياته  حدود، أعطانا كّل شيء، دعانا 
وهكذا  احلب،  هذا  رفض  لله  بعصيانه  واإلنسان  األبدّية، 

حدثت القطيعة واالبتعاد. 
إًذا، َمن هو املسؤول عن كسر العالقة ووضع احلواجز، هل 

هو الله أم اإلنسان؟ 
ئ البشر إلمتام املصاحلة  منذ العهد القدمي والله ُيِعّد وُيهيِّ
املتكرِّر وجتديد  َعْفوه  مع اإلنسان، وذلك من خالل إظهار 
عهوده مع البشر، فكشف بذاك أّنه إله الرّحمة والرّأفة الذي 
يتنازل من تلقاء ذاته ويتكّلم بالّسالم لشعبه، وفعًال متّت 
املصاحلة الكاملة بواسطة ابنه الوحيد يسوع املسيح،على 
حسب تعبير القّديس بولس في رسالته الّثانية إلى أهل 
مصاًحلا  املسيح  في  كان  الله  بأّن  قائالً: ”ذلك  كورنثس، 
للعالم وغيَر محاِسٍب لهم على زّالتهم، ومستوِدًعا إيانا 
رسالته  في  جاء  ما  وأيًضا   ،(19  :5) املصاحلة“  كلمة 
واحٌد،  الله  ”ألن  قائالً:  تيموثاوس،  تلميذه  إلى  ــى  األول
الله والناس واحٌد، وهو إنسان، أي املسيح  والوسيَط بني 
 1) ” الناس  جميع  عن  فداًء  بنفسه  الذي ضّحى  يسوع 

تيمو 2: 6-5). 
إّن سّر مصاحلتنا مرتبٌط بسّر محّبة الله العظمى وأمانِته 
ورحمِته الفائقة. يقول القّديس بولس في رسالته إلى أهل 
الذي  الشديد  ه  حلبِّ الرحمة،  الواسع  الله  ”ولكن  أفسس: 
املسيح  مع  أحيانا  بزّالتنا،  أموًتا  كّنا  أّننا  مع  به،  أحّبنا 
وأقامنا معه وأجلسنا في الّسماوات في املسيح يسوع“ 

.(6-4: 2)
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ال يعود الله يحسب على البشر زالتهم، كما ذكرنا سابًقا، 
ه خلًقا جديًدا، إذ تقتضي املصاحلة  بل األكثر من هذا َيُعدُّ
جتديًدا كامًال ِملَن ينتفعون بها. هذا ما أّكده القّديس بولس 
”فإذا كان  قائالً:  أهل كورنثس،  إلى  الثانية  في رسالته 
أحٌد في املسيح، فإّنه َخْلٌق جديد. قد زالت األشياء القدمية 

وها قد جاءت أشياُء جديدة“ (5: 18-17).
وتتضّمن املصاحلة التبرير والّتقديس: ”ولكّن الله برهن عن 
ْعُد خاطئون.  محّبته لنا بأّن املسيح مات من أجلنا ونحن بَ
فكم باألَولى اآلن بعدما تبرَّرنا بدمه أن َنْخُلص به من غضب 
الله. وإذ كان الله صاحلنا مبوت ابنه ونحن أعداؤه، فكم باألَولى 
أن َنْخُلص بحياته ونحن متصاحلون“ (رومة 5: 10-8)، 

بأفكاركم  وأعـــداَء  الله  عن  غرباَء  كنتم  مضى  ”وفيما 
وأعمالكم السيئة، وأّما اآلن فصاحلكم في جسد املسيح 
حضرته  في  ليجعلكم  ــوت  امل إلى  أسلمه  حني  البشري 

يسني بال عيٍب وال لوم“ (كولوسي 1: 22-21). قدِّ
واآلن نحن قادرون أن نفخر بالله الذي جعلنا في حضرته 
بالله،  نفتخر  أيًضا  نحن  ولوٍم، بل  عيٍب  بال  يسني  قدِّ
والفضل لربنا يسوع املسيح الذي به نلنا اآلن هذه املصاحلة.

لكن هل لإلنسان دور في املصاحلة مع الله؟
ًة في: ّي إّن لإلنسان دورًا ومسؤول

أوّالً: قبول اإلنسان مصاحلة الله (االهتداء) 
على  لكن  للمصاحلة،  والرئيسيُّ  األول  العامُل  الله  إّن 

اإلنسان أن يقبل عطية الله املجانية. 
لإلنسان مسئوليٌة جتاه مصاحلة الله هي االختيار احلر بني 

قبول عطية الله املجانية (املصاحلة) أو رفضها. 

قبول مصاحلة الله لنا في يسوع املسيح هو االهتداء، أي العزُم 
على اتخاذ قراِر الرجوع لله، تغييٌر جذريٌّ في حياتنا. وهنا 
ستتم املصاحلة مع الذات وستكون مسيرة مع الله طوال احلياة. 

”فنسألكم باسم املسيح أن َتَدُعوا الله ُيصاحلكم“ (2 كور 
.(20 :5
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”في  بذبيحته  أمتّها  الذي  يسوع  هو  األساسّي  صانعها 
باتها  متطلَّ على  ــز  ركَّ ــن  َم أّول  ــو  وه البشري“  جسده 
م  العميقة: فاخلاطىء الذي صاحله الله ال يستطيع أن ُيقدِّ
إليه عبادًة مرضيًة إن لم يذهب أوًّال ليتصالح هو نفُسه 
مع أخيه. يقول الرّب يسوع في إجنيل متى: ”فإذا كنَت 
عليك  أّن ألخيَك  هناك  وذكرَت  املذبح  إلى  قربانك  ُتقرِّب 
شيًئا، فَدْع قربانَك هناك عند املذبح، واذهب أوًّال فصاِلح 

أخاك، ثّم ُعْد فقرِّب قربانك“ (5: 24-23).
W(UB*« W�bš ∫U Î¦�UŁË

إّن عمل اخلالص قد ّمت فعًال وال يزال في مرحلة التحقيق 
في عاملنا حتى ظهور املسيح في مجده. ولهذا فإّن النشاط 
املصاحلة. إّن  خلدمة  حتقيًقا  ُيعتبر  أنواعه  بكّل  الرسولي 
باحلّب  ه  والتوجُّ ــذات  ال من  ــروج  اخل تعني  املصاحلة  خدمة 
باملسيح  صاحلنا  الذي  الله  من  ه  كلُّ لآلخر. «وهذا  اإللهّي 
 ،(8  :5 كور   2  ) املصاحلة»  إعــالن  خدمة  إلينا  وَعَهَد 
«فنحن سفراء املسيح، وكأّن اللَه َيِعُظ بألسنتنا. نناشدكم 

باسم املسيح أن تتصاحلوا مع الله» ( 2 كور 5: 20). 
فاملبادرة  املصاحلة،  ســّر  ا  حّقً د  ُيجسِّ الّضال  ــن  االب َمَثل 
باملصاحلة كانت من األب وليس االبن، ألّن األب كان ينتظر 
ُيبنيِّ  وهــذا  رحيله،  منذ  ابنه  ــوع  رج الّطريق  قارعة  على 
هو  به  يرغب  ما  فكلُّ  ــن.  االب جتاه  لألب  النقية  الدوافع 
ياع، دوافعه هي احلّب املجاني  احتضاُن ابنه وإنقاُذه من الضَّ
والرحمة الفائقة. األب يحترم حرّية االبن فال يفرض نفسه 
عليه وال يحاول أن ُيعيده باَجلبر، األب ال ميلك أن يفعل 
شيًئا سوى االنتظار على قارعة الطريق بكّل صبٍر ورجاٍء 

ه يرجع يوًما فيقطف من شجرة احلياة. َعلَّ
حياة  جــرَّب  بعدما  أبيه  من  املصاحلة  مبادرة  ِبَل  َق ــُن  االب
َينُتج عنها سوى الفشل  احلرية بعيًدا عن األب والتي لم 
ِبَل املصاحلة أوًّال عندما اتَّخذ قرارًا بالرجوع  وخيبة األمل. َق
ميلك  كان  ألّنه  نقية،  غير  دوافعه  كانت  مهما  أبيه  إلى 
ْتها املجاعة،  ر البالد التي أصابَ اختيارًا آخر وهو أن ُيغيِّ
ا للمشكلة وهو اإلقامة داخل سور  لكّنه اختار حّالً جذرّيً
بيت األب حتى ولو كأجيٍر عند أبيه: «قد نتخّلى نحن 
عن ُبُنوّتنا لله، لكّن الله، مهما كانت الظروف واألسباب، 
األحيان،  الكثير من  لنا». في  ُأبوّته  أبًدا عن  يتخّلى  ال 
ل عبًئا  م فينا، فُتشكِّ نسمح للظروف اخلارجّية أن تتحكَّ
آخر فوق ما نحمله من مشاكَل نفسّية وجسدّية وروحّية.

م  صالََح االبُن ذاَته عندما عانقه أباه، هذه الّلحظة التي سلَّ
وال  تكاُبر  دون  جديد  من  خلقه  لُيعيد  األب  بيد  نفسه 
ِعناد، ألِبسوه أفخر ثياب، وَضُعوا في يده خاًمتا، واذبحوا 
وا املائدة لنفرح مًعا. أدرك االبُن حلظَتها  ن وأعدُّ العجل املسمَّ
م لم ُيشفى إّال بحنان أبيه، وبقبول املصاحلة  أّن قلبه احملطَّ

ضمَن التبرير والتقديس.
الرّّب يسوع يقلب املوازين بإعطائنا َمَثل االبن الضال من 
ناحية نظرتنا للخاطىء واخلطيئة، يسوع يفتح أمامنا آفاق 
املرأة  مع  زّكا،  مع  هو  فعَل  (كما  والغفران  والرحمة  احلّب 
التي دخلت بيت  الزانية  الزانية، مع  املرأة  السامرّية، مع 

سمعان األبرص الفرّيسّي...)، فيقول لنا:
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َمن يحرص على  كّل  إلى  رسالة  أعتبرها 
نفسه وأهله وأبناء مجتمعه في ظّل حتّول 
الّناس،  مع  الّتعامل  وأساليب  مفاهيم 
أو  احلياة  ظلمة  في  شمعة  تنير  لعّلها 
تنّبه غافًال أو حترّك وازَع اإلميان القائل نحن 
نستحّق حياة طّيبة خالية من كدر العيش 
وصعوبتها. أقول: علينا أن نسلك طريًقا 
لّني اجلانب وحسَن احلوار وأن نترك مظاهر 
العناد وقسوة الرّأس التي ال ميكن أن تؤّدي 
إلى اخلير والتي بسببها ُتثكل كّل يوم أّم 
يّتم األطفال وتفارق العقالء  وُترّمل ِامرأة وُي

ار عنيد).  الّسعادة (وخاب كّل جّب
بالله،  يكّفر  الرّأس  وقسوة  العناد  بسبب 
وتتشّتت  البيوت  ُتخرب  العناد  وبسبب 
أن  بها  الله  أمر  التي  الرّحم  وُتقطع  األَُسر 
الكثير  أوردت  ـــرّأس  ال فقسوة  ــوصــل..  ت
جاء  ذلك  وكّل  الهلكة،  مــوارد  الّناس  من 
عناده.  على  املصّر  للمعاند  وفاًقا  جــزاًء 
الله  قّصه  ما  للعناد  الّنماذج  أوضح  ومن 
علينا في القرآن من قصة ابني آدم (وَاْتُل 
اًنا  رْبَ ا ُق رَّبَ قِّ ِإْذ َق ْي آَدَم ِباْحلَ َأ اْبَن َب َن ِهْم  ْي َعَل
اْآلَخِر  ِمَن  ْل  بَّ ُيَتَق ْم  وَلَ أََحِدِهَما  ِمْن  َل  بِّ َفُتُق
ِمَن  ُه  اللَّ ُل  بَّ َيَتَق َا  ِإمنَّ َقاَل   * َك  َألَْقُتَلنَّ َقاَل 
ِلَتْقُتَلِني  َيَدَك  يَّ  ِإلَ َسطَت  بَ لَِئن   * ِقَني  اْملُتَّ
ي  ِإنِّ  * ِألَْقُتَلَك  ْيَك  ِإلَ َيِدَي  اِسٍط  َب ِب َأَنا  َما 
ُبوَء  ي ُأرِيُد أَن َت َه رَبَّ اْلَعاَملَِني * ِإنِّ أََخاُف اللَّ
اِر  النَّ َأْصَحاِب  ِمْن  َفَتُكوَن  وَِإْثِمَك  ِبِإْثِمي 
َفَطوََّعْت لَُه َنْفُسُه  اِملَِني *  * وَذِلَك َجزَاُء الظَّ
 * اِسرِيَن  اْخلَ ِمَن  َفَأْصَبَح  َفَقَتَلُه  يِه  أَِخ َقْتَل 
ُيرَِيُه  ِل ْبَحُث ِفي اْألَرِْض  َي ُه ُغرَاًبا  اللَّ َعَث  َب َف
َلَتا  وَْي َيا  َقاَل   * يِه  أَِخ ــوَْءَة  َس ــوَارِي  ُي ْيَف  َك
َفُأوَارَِي  اْلُغرَاِب  َهَذا  ِمْثَل  أَْن أَُكوَن  أََعَجزُْت 

اِدِمنيَ)..  َسوَْءَة أَِخي * َفَأْصَبَح ِمَن النَّ
تشير القّصة إلى أّن قابيل قّدم قرباًنا لله 
ولم يتقّبله الله منه حيث كان من املعتاد 
كما يقول أهل العلم إذا ما تقّبل القربان 
ّينة. فكان  ب أن تنزل نار فتأكله وهذه آية 
عنده اليقني أّن الله لم يتقّبل عمله، وعليه 
أن يغّير أسلوبه في الّتعامل مع الله ومع 
العباد، وأن يتوب وأن يرتدع عن غّيه، وأن 
رأسه  وقسوة  عناده  ولكن  نفسه..  يلوم 
بقوله (ألقتلّنَك)  إلى تهديد أخيه  دفعته 
ألّن الله قبل منه قربانه. ولم يقف به احلال 
أّن  مع  عمل  إلى  حوّله  بل  الّتهديد  عند 
يدك  إلّي  بسطَت  (لئن  بقوله  قابله  أخاه 
لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليَك ألقتلَك 

إّني أخاف الله رّب العاملني). 
البشر  بني  جرمية  أّول  على  قابيل  فأقبل 
من  مــا  بسببها  والــتــي  األرض  ــى  عــل
قال  كما  منها،  كفل  وله  إّال  ُتقتل  نفس 
بني  جنــده  العناد  هــذا  ومثل  الله.  ــول  رس
ــرّأس  ال قسوة  أّن  حّتى  مجتمعنا،  أبناء 
بالعظمة  والّشعور  املناصب  وحّب  والعناد 
إلى  البعض  تدفع  باخللق  واالستخفاف 
احلّق  وضــوح  مع  البشعة  اجلرائم  ارتكاب 
أعظم  الّذنب  يجعل  ّمما  الباطل،  ومعرفة 
ظهور  بعد  وخيمة  والعواقب  أكبر  واجلرم 

احلق وبيانه. سيكون مصير املعاند الهالك 
وغضب الله ففي سورة املائدة قّص علينا 
عيسى  نبيهم  سألوا  احلواريني  أّن  القرآن 
أن  رّبــك  يستطيع  (َهــل  الّسالم):  (عليه 
اّتقوا  قال  الّسماء  من  مائدة  علينا  ينزل 
الله إن كنتم مؤمنني * قالوا نريد أن نأكل 
منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أّن قد صدقتنا 
ونكون عليها من الّشاهدين * قال عيسى 
ابن مرمي اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من 
الّسماء تكون لنا عيًدا ألوّلنا وآخرنا وآيًة 

منك وارزقنا وأنت خير الرّازقني). 
عيسى،  الله  نبي  من  الّدعاء  هذا  فبعد 
إّني منزّلها عليكم  الله  قال تعإلى (قال 
فَمن يكفر بعد منكم فإّني أعّذبه عذاًبا 
ال أعذبه أحد من العاملني)؛ مبعنى من رأى 
البراهني وعاش الواقع ثّم عاند واّتبع هواه 
فال بّد أن يحّق عليه الهالك والّدمار وقد 
علينا  يخفى  وال  يديه  على  ذلك  يكون 
الرّأس  قسوة  أّن  على  الّدالة  البراهني  أّن 
واّتباع الهوى واالنصياع إلى الباطل بكّل 
من  الهالك،  إلى  سيؤّدي  إليه،  يدعو  ما 
كثرة املعاصي واإلصرار عليها.. (َسَأْصرُِف 
ْيِر  رُوَن ِفي اْألَرِْض ِبَغ َي الَِّذيَن َيَتَكبَّ َعْن آَياِت
رَوْا  رَوْا ُكلَّ آَيٍة الَّ ُيؤِْمُنوا ِبَها وَِإن َي قِّ وَِإن َي اْحلَ
رَوْا  َي وَِإن  يًال  َسِب ِخُذوُه  َيتَّ َال  الرُّْشِد  يَل  َسِب
ُهْم  ذِلَك ِبَأنَّ يًال *  ِخُذوُه َسِب يَل اْلَغيِّ َيتَّ َسِب

ُبوا ِبآَياِتَنا وََكاُنوا َعْنَها َغاِفِلنيَ).  َكذَّ
ال ميّيزون بني طريق الهداية وطريق الّظالل 
وال  يبصرون،  وال  يسمعون،  ال  وكأّنهم 
يعتبرون  وال  حولهم  من  يدور  ما  يدركون 
ُقُلوٌب  (لَُهْم  تعإلى  وقال  أسالفهم..  من 
ْبِصرُوَن ِبَها  ال َيْفَقُهوَن ِبَها وَلَُهْم أَْعُنيٌ ال ُي
ْسَمُعوَن ِبَها ُأولَِئَك َكاألَْنَعاِم  وَلَُهْم آَذاٌن ال َي

بَْل ُهْم أََضلُّ ُأولَِئَك ُهُم اْلَغاِفُلوَن). 
الكثير  أّن  واألخوات  األخوة  أّيها  واحلقيقة 
تبقيه  بأسماء  عناده  ويسّمي  يعاند  مّنا 
على عناده، مثل أن يسّمي العناد االعتداد 
بالرّأي والّشخصّية، عزّة الّنفس وكرامتها، 
الّثبات على الرّأي والقول.. فيبقي العاق 
لوالديه يحسن صورة العقوق واملسيء في 
معاملته لزوجته يراه حق وسليطة الّلسان 
احلق  عن  ــاع  دف ذلــك  تعتبر  زوجها  على 
يعتبره  عليهم  والتعّدي  ــران  اجلــي ــّب  وس
البعض واجب، وال جند عند املعاند.. (وََال 
اْدَفْع ِبالَِّتي  َئُة *  يِّ َسَنُة وََال السَّ َتْسَتوِي اْحلَ
َعَداوٌَة  َنُه  ْي وَبَ َنَك  ْي بَ الَِّذي  َفِإَذا  أَْحَسُن  َي  ِه

يٌّ َحِميٌم).  ُه وَِل َكَأنَّ
ولذلك أقول ال يصّح أن حتتقر من املعروف 
شيًئا، بل بادر إلى اخلير وسامح وكُن لّني 
اجلانب واعُف عّمن ظلمك وأعِط من حرمك 

واستجب ألمر رّبك تكن من الفائزين.
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واجلامعة  األمريكّية  اجلامعة  بزيارة  مؤّخرًا،  قمُت، 
املفتوحة في جنني برفقة البروِفسور فيصل عزايزة، 
نائب رئيس جلنة التخطيط وامليزانّيات في مجلس 
في  والّتعليم  الّتربية  وزارة  في  العالي  الّتعليم 
إسرائيل، والّشاعر رشدي املاضي، رئيس مجلس 
إدارة مؤسسة األفق للثقافة والفنون، تلبيًة لدعوة 
عطوفة محافظ جنني اللواء إبراهيم رمضان، حيث 
رفيع  وفــٍد  برفقة  بالغة  بحفاوة  باستقبالنا  قام 
القّسام،  أحمد  السّيد  بينهم  من  كان  املستوى، 
مدير  ب،  ــرّ ال أبو  عزّت  السّيد  احملافظ،  مساعد 
الله  عبد  واألستاذ  احملافظة،  في  الثقافة  قسم 
بركات ومديرة العالقات العاّمة واإلعالم سناء بدوي. 
بعد استقبالنا في مكاتب احملافظة، انتقلنا إلى 
بناية اجلامعة املفتوحة في جنني، ومن ثّم اجلامعة 
هناك  استقبلنا  حيث  احملافظة  في  األمريكّية 
اجلامعة  رئيس  زهــري،  أبو  زيــدان  علي  بروِفسور 
األمريكّية في جنني، حيث قمنا بجولة في أرجاء 

اجلامعة وأقسامها وبناياتها. 
حّتى  فرحُت  نفسي،  أمتالك  لم  اجلولة  هذه  خالل 
فرًحا عظيًما، كيف ال وأنا أرى  الثمالة، فرحُت 
أمام عينّي جبًال كان في منطقة نائية، حتّول إلى 
والطالبات  بالّطّالب  تعّج  أكادميّية عصرّية،  قرية 
لينهلوا  العلمّية  الواحة  هذه  إلى  قّدموا  الذين 
قاعة  عصرّية،  بنايات  واملــعــرفــة.  العلم  منها 
رياضّية تّتسع خلمسة آالف شخص ُمجّهزة بأحدث 
غّناء حتيط  حدائق  العصرّية،  واألجهزة  التقنّيات 
لتلقي  للطالب  مريحة  ــواء  أج لتوّفر  بالبنايات 
واالعتزاز،  للفخر  املثير  ومن  وشوق.  بنهم  العلم 
بطاقات  فأكثر  أكثر  اإلميان  لدّي  عزّز  الذي  األمر 
وتطّلعهم  العطاء  على  وقدرتهم  شعبي  أبناء 
ملستقبل ُمشرق، ما أخبرنا به رئيس اجلامعة بأّن 
بنايات  عليها  ُبنيت  التي  الّشاسعة  املساحات 
بهدف  املنطقة  سكان  أحد  من  تبرّع  هي  اجلامعة 
فهم  املشروع  بتمويل  قام  َمن  أّما  إنشاء جامعة، 
املشروع  هذا  في  أموالهم  استثمروا  أعمال  رجال 

كشركة مساهمة. 
لطّب  كلّية  فهنالك  ُمدهشة،  علمّية  أقــســام 
ال  الــذيــن  لطالبنا  املــجــال  تتيح  التي  ــان  األســن
يتلّقوا  أن  اإلسرائيلّية،  اجلامعات  في  ُيقبلون 
العلم هنا في جنني، فشروط القبول سهلة حيث 
على  لكن  البسيخومتري،  المتحان  حاجة  ال 
الطّالب عندما يشرعون بالتعّلم هنا في اجلامعة 
األمريكّية أن يدرسوا بالّلغة اإلجنليزية، وأن يبذلوا 
ليضمنوا  النجاح  يحّققوا  حّتى  كبيرًا  مجهوًدا 

تلّقي  في  االستمرار 
العلم في هذه اجلامعة. ففي هذه الكلّية برنامج 
أكادميي متطوّر يؤّهل الطالب للحصول على درجة 
البكالوريوس في طّب وجراحة الفم واألسنان، وبكل 
فخر واعتزاز بهذا الّصرح العلمي أقول إّن اجلامعة 
األمريكّية في جنني جنحت بتخريج أطباء أسنان 
مؤهلني وعلى درجة عالية من الّتعليم والتدريب، 
تؤهلهم لتقدمي رعاية صحّية الئقة للمرضى وعلى 
أكمل وجه. وكما علمت فإّن خرّيجي هذا القسم 
جنحوا جميعهم في امتحانات وزارة الّصحة في 

إسرائيل وباشروا عملهم.   
التي  املساندة  الطبّية  العلوم  كلّية  هنالك  كما 
تقّدم عّدة برامج أكادميّية ترتكز على التخّصصات 
علمت  وكما  الطبّية.  والّتكنولوجيا  املهنّية 
فهنالك اهتمام خاص في مجال البحث العلمي. 
املعلومات،  وتكنولوجيا  الهندسة  كلّية  وهنالك 
الّدفعة  بتخريج  رئيسّية  خطوة  اجلامعة  فخّطت 
 ،2004  /2003 ــي  ــدراس ال الــعــام  فــي  ـــى  األول
جديدة  دفعات  ُتخرّج  واجلامعة  الوقت  ذلك  ومنذ 
من الّطالب وسوق العمل يقوم باستيعابهم فور 
تخرّجهم نتيجة حاجة املجتمع الفلسطيني لهذه 
إضافة  هذا  املجال،  هذا  في  املتخّصصة  الكوادر 
ّية، العلوم  إلى كلّية احلقوق، العلوم اإلدارّية واملال

واآلداب، وغيرها من األقسام والكلّيات. 
إجراءات  سهولة  هو  فأكثر،  أكثر  أثارني  ما  أّما 
تواكب  عصرّية  وكونها  اجلامعة  في  الّتسجيل 
االلتحاق  يــوّد  الــذي  الــّطــالــب  فيقوم  العصر. 
اإللكتروني  االلتحاق  طلب  بتعبئة  باجلامعة 
وحتميل الوثائق املطلوبة، ورأيُت بأم عيني كيف 
االلتحاق  طلبات  بتعبئة  يقومون  الطالب  كان 
وحصولهم الفوري على اإلجابة ورسوم التسجيل، 
الّطالب  بطاقة  على  ويحصلون  الرسوم  يسّددون 

اجلامعي بشكٍل فوري مذهل. 
كما قمنا بزيارة فرع جامعة القدس املفتوحة في 
البناء والّتأسيس،  جنني، والذي ال يزال في طور 
أّن  إّال  ُمستأجرة،  غرًفا  تــزال  ال  اجلامعة  فبناية 
إسماعيل  محمود  عماد  الدكتور  الفرع  مدير 
اجلامعة  ملبنى  الّتخطيطات  على  أّطلعنا  ــزّال  ن
احتياجات  كاّفة  على  يجيب  والذي  املستقبلي، 

الطالب والطالبات. 
بعدها  ما  بسعادة  أشعر  وأنــا  حيفا  إلى  عــدُت 
التي  البناء  مسيرة  ملست  وأنا  ال  كيف  سعادة، 
واملشرق  املزهر  املستقبل  أرى  وأصبحُت  انطلقت، 

بعيًدا عن اإلحباط واليأس.   
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العاصفة اّلتي ثارت في أعقاب تصريحات الّنائب أمين عودة بشأن 
الفعلّيني  املَهندسني  آخر  بيرس،  شمعون  جنازة  في  مشاركتِه  عدم 
إسرائيل  دولة  ُحلُلم  الفعلّيني  واحلرّاس  اجلديد،  أوسط  الّشرق  ملشروع 
بعيد  أو  قريب  من  لها  عالقة  ال  الّنهر،  ــى  إل البحر  من  املمتّدة 
إحراجات  من  إخراجها  يتّم  أن  املناسب  ومن  بالواجب،  وال  بالّضرورة 
من  ولننطلق  واملتسائلني.  املتدافعني  جمهور  لدى  واملساَءلة  العتب 

فرضّية تقول، ال استحقاقات لرجال الّدولة علينا كانوا َمن كانوا. 
والّناخب اّلذي قرَّر منَح صوِتِه للقائمة املشتركة قبل سنتني من اآلن، 
من حّقه أن يبدي رأًيا، لكن، ليس من حّقِه املطالبة باستعادِة صوِتِه، 
ِت في حلظاِتِه األخيرة. ال  ُه انحاَز للميِّ وال بتمثيِلِه في جنازٍة ملجرِّد أنَّ
قيمة أخالقّية حتُكُم أطراف هذه املعادلة، أصوات = خدمات مبستوى 
ُبها بالبراءِة  تنازالت قيمّية أبًدا. واألصواُت اّلتي ال تزاُل عالية ُنطاِل

من ِذّمِة الّصراخ، ومن منطق اإلدانة واإلّتهام.
لن نتوّقف طويًال لنعترف، أّنُه أسبوُع األحداث الغريبة، وّمما ال يجوز 
الّلحم  من  هائلة  أعداد  دفِن  في  ا  سبًب كان  رُجٍل  في  ُنعزّي  أن  فيِه 
فلسطيني،  أّنُه  ملجرّد   ،1996 أبريل  لبنان،  قانا  في  الفلسطيني 
كي يبنَي ِجسرًا يعبُر منُه لرئاسِة اُحلكومة، وفشل. كّل ذلَك يحدُث، 
في خضّم معمعٍة واسعة يحتلُّ فيها احتجاج الوزيرة ميري ريجف 
على قصيدة محمود درويش وخروجها من موقع صوِتِه وكالِمِه، موقع 
الّصدارة. في أجواء عنصرّية كهذه، وبرعايِة حكومة ميينّية بامتياز، 
ِم الّدولة يطالبوننا  عنصرّية بامتيازات، تشرُّع كّل ما يخدُم والءها ُحلُل

بتأبني الرّجل!
شاهداِت  على  غاٍر  أكاليل  لوضِع  طريقنا  في  ونحُن  الرّجل،  ميوت 
ّيتها  قبوٍر لشهداء كانت سياسة العنِف البوليسي، والقتل املتعّمد آل
الفاعلة مع فلسطينّيي الّداخل. سياسة ذهب ضحّيتها في أكتوبر 
2000 ثالثة عشر شاًبا من املثّلث واجلليل. فلَم ذاكرتنا قصيرة إذن؟ 
لَم منلُك ذاكرة دجاجة تنسى وجَع احلبِّ بعد أن يعبَر من منقارها إلى 

مريئها؟
ال أملُك تفسيرات كثيرة ملا نحن عليِه اآلن! أهَي ضمائرنا اّلتي تهّب 
فجأة كي ُتعِلَن رهبًة حقيقّية من جّالدها، أم أّنه عشقنا الّالمتناهي 
للّتراُجِع واخلّفة، وفرض واقِع الّسالِم الوهمي بيننا وبينهم؟ واقٌع نريُدُه 
ا ينافُس محّطات انكسارِنا، وهزميتنا في دولة ال تريد أن تعترَف  زاهًي
نحن،  وتقزّمنا  أّنا شركاء أصلّيني في أرض نهضت عليها، وكبرت 

ا، ُحُلًما، وواقًعا.. ّيً تاريًخا وُجغراف
ودعوني ال أسترسل كي ال أحشر جميع املفاصل الّسوداء في واقعنا 
سالًما،  يصنع  أن  حاول  رجل  بطلها  ضّيقة  عروة  في  الفلسطيني 
أضيُف  ال  ودعوني  وخسر.  تقّدم  ــّم  ث ــدم،  ون تراجع  ما  حلظة  ــي  وف
مشاركة الرّئيس الفلسطيني محمود عّباس لسلبّيات هذه املداخلة، 
الّسلطة  في  الّصعب  الفلسطيني  الواقع  إمــالءات  أفهم  ألّني  ذلك 
تتحرّك وفقه سياسة هذه  اّلذي  الّدقيق  الفلسطينّية، وأفهم اخليط 
الّسلطة ورئيسها. ليس في نّيتي انتقاد خطوته وال إدانتها، لكّني 
تركته  اّلــذي  الضّيق  الرّصيف  ضمن  خياراته  هي  بها.  أحتفي  لن 
احلكومة اإلسرائيلّية للّسلطة الفلسطينّية وسط وابل األزمات اّلتي 
ترعفها عليها. وأنا على يقني أّن اّتخاذ قرار كهذا تكتيك يخّص 
الرّئيس وحده وسياسته الّذاتّية جتاه شكل تدوير العالقة بينه وبني 
ّية والفلسطينّية اّلتي  شريك ُمر. وعليه لم أحتِف بردود الفعل العرب
أدانت مشاركة أبو مازن، بل ومّثلت فيها على نحو بشع ال يرتقي 

ياقة والرّد في أحلك ظرف.  ألخالقّيات شعب يعرف أصول الّل
اّتهام  حّد  ّية  العرب الّصحافة  والّداني  القاصي  تنويحات  فلحت  لقد 
الرّئيس الفلسطيني بالعمالة واخليانة، ما ال أستسيغه، وال أقبله 

ّيا وفلسطينّيا، ودون حق.  ّية عرب معيارًا لعالقاتنا الّثنائ
الّنائب عودة  املزاوجة بني موقف  وعودة على بدء، لن أحتفي بفكرة 
كرئيس للقائمة املشتركة الرّافض للمشاركة، وموقف الرّئيس عّباس 
عن  توّقفنا  لو  حّبذا  كامل.  وفد  تركيبة  ضمن  فيها  شارك  اّلــذي 
كامل  بوعي  نتأّمل  كي  اخللف  إلى  قليًال  وعدنا  اإلدانــات،  مشروع 

صورة ما كان عليه الّشارع األسبوع املاضي لنفهم أبعاد ما حدث!
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رئيس الوزراء اإلسرائيلّي بنيامني نتنياهو، 
للحّق  ونكرانه  اليمينّي  بنهجه  املعروف 
سياسّية  ضربات  يتلّقى  الفلسطينّي، 
األمم  صعيد  على  األخـــرى  ــَو  تــل واحـــدة 
أّن  على  قاطعة،  بصورة  يدّل  ّمما  املّتحدة، 

الّسياسة التي ينتهجها نتنياهو إزاء الفلسطينّيني هي سياسة 
ّية.  مرفوضة من املنظومة الّدول

في الّثالثني من شهر سبتمبر/أيلول العام املاضي ّمت رِفع العلم 
الفلسطينّي فوق مقّر األمم املّتحدة في نيويورك، بعد أن تبّنت 
اجلمعّية العاّمة لألمم املّتحدة، قرارًا حول رفع علم فلسطني مبوافقة 
ّية،  الّدول املنظومة  في  األعضاء  ــّدول  ال غالبّية  أي  دولــة،   119
وقد  املّتحدة،  والواليات  إسرائيل  بينها  من  دول،   8 وعارضته 
ضربة  يعتبر  الذي  القرار،  هذا  بسبب  صوابها  إسرائيل  فقدت 
األمم  لدى  إسرائيل  بسفير  دفع  ّمما  نتنياهو،  حلكومة  موجعة 
إلى األمني  اعتراض على ذلك  تقدمي  إلى  بروسور،  املّتحدة، رون 
دورة  رئيس  كوتيسا،  سام  األوغندي  وإلى  مون،  كي  بان  العام 

اجلمعّية العاّمة في العام املاضي.  
شهر  مــن  عشر  الّثاني  ــي  ف وبالّتحديد  بسنتني،  ــك  ذل قبل 
لفلسطني  مشاركة  أّول  اليوم  هذا  شهد  الّثاني،  نوفمبر/تشرين 
اليونسكو،  ملنظمة  العام  للمؤمتر  والّثالثني  الّسابع  املؤمتر  في 
والّثقافة  للّتربية  املّتحدة  األمم  مبنّظمة  العضوّية  كاملة  كدولة 
والعلوم ”يونسكو“. وقد ّمت انتخاب فلسطني العضو 195 في 
وهي  نفسه،  العام  من  األّول  أكتوبر/تشرين   31 في  اليونسكو 
أّول وكالة في منظومة األمم املّتحدة توافق على انضمام فلسطني 

كدولة عضو. 
ولم يتوّقف األمر عند هذا احلد في توجيه ضربات للدبلوماسّية 
اإلسرائيلّية ونتنياهو. فقبل أّيام انفجرت قنبلة سياسّية جديدة 
في وجه الّسياسة التي تنتهجها حكومة نتنياهو. فقد صادق 
صلة  ينفي  قرار  على  ”يونيسكو“  ملنّظمة  التنفيذي  املجلس 
تبّني  بعد  وذلك  القدس،  في  باليهود  الّشريف  القدسي  احلرم 
أو  عالقة  أّي  ينفي  قرارًا  ـ“يونسكو“،  لل الّتابع  املدراء  مجلُس 
مدينِة  واليهودّية في  لليهود  ثقافٍيّ  أو  دينّي  أو  تاريخّي  رابط 

القدس احملتّلة واملسجد األقصى املبارك.
التي  ّية  للصهيون ضربة  أكبر  شــّك،  ــدون  ب يعتبر،  القرار  هذا 
حاولت بشّتى الّطرق إقناع العالم باإلّدعاء بأّن ما يسّمى ”هيكل 
موجود في القدس حتت املسجد األقصى، وأّن نبوخذ  سليمان“ 
امليالد.  قبل   587 سنة  القدس  حصار  بعد  ــره  دّم الّثاني  نّصر 
ا الرّواية  ّيً وقد ألغى القرار الّتاريخي الذي اّتخذته ”يونسكو“ كل

اليهودّية وكذبها. 
اإلسرائيلّية  احلكومة  وزراء  صــواب  أفقد  ـ“يونسكو“  ال ــرار  ق
ورئيسها. ولذلك سارع  وزير الّتربية والّتعليم اإلسرائيلّي نفتالي 
الّلجنة اإلسرائيلّية  بينيت، الذي يشغل، أيًضا، منصب رئيس 
املسؤولة عن العالقات مع منّظمة ”يونسكو“، إلى اإلعالن عن 
الوقف الفوري لكّل نشاط مع هذه املنّظمة الّثقافّية األممّية. األمر 
املُضحك الذي يدعو للّسخرية من قرار بينيت، أّن إسرائيل لم 
دولي  قانون  مؤّسسة  أّي  مع  أو  ”يونسكو“،  مع  يوًما  تتعاون 
تابعة لألمم املّتحدة، بل على العكس متاًما من ذلك، فهي ترفض 

قراراتها وال تعيرها أي اهتمام.
نقطة أخرى ال بّد من اإلشارة إليها، وهي أّن منّظمة ”يونسكو“ 
أصدرت  مجموعة قرارات منذ عام 1982، لم تطّبق إسرائيل منها 
ـ“يونسكو“ من األراضي  أّي قرار، بل على العكس، طردت بعثة ال
الفلسطينّية احملتّلة وحتى من داخل إسرائيل. كما أّن املعلومات 
ـ“يونسكو“  ـ ال لبعثة  تسمح  لم  إسرائيل  أّن  تؤّكد  املتوافرة، 
الفلسطينّية  الّسلطة  تأسيس  بعد  احملتّلة  األراضــي  بدخول 
اآلن. حّتى  منها  بعثة  أّي  استقبال   وتــرفــض   ،1994 عــام 

ـ“يونسكو“ هو في احلقيقة صدمة كبيرة  ـ على أّي حال، فإّن قرار ال
حلكومة نتنياهو، الذي سيبقى لفترة في حالة تخّبط وعدم وعي، 
نتيجة هذا القرار الّتاريخي الذي يكّذب مزاعم إسرائيل والّصهيونّية 
املبارك. األقصى  واملسجد  بالقدس  يتعّلق  فيما  العاملّية، 
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التزامه  ليعّبر من خاللها عن  األسطورة في شعره،  الّشاعر  يوّظف 
يصطلح  وما  والكتابة،  الّشعر  قضايا  من  يصاحبه  ما  وكّل  الفّني 
الّشاعر  ُميّكن  ما  وهذا  شعر..   – بامليتا  النَّقد  في  تسميته  على 
عر  الشِّ هموم  من  بعًضا  ِشعره  في  األسطورة  من خالل  ُيشّخص  أن 

لطات احلاكمة. والكتابة.. كفعل الرّقابة من قبل السُّ
وامليتا – شعرّية مصطلح يشير إلى الوصف أو الكالم على الّشعر 
تسميته:  على  اصطلح  ما  أو  نفسه؛  عري  الشِّ العمل  إطار  ضمن 

”الّشعر على الّشعر“ (باختالف الّنوع الّشعري ومنط كتابتِه).
الّشاعر  لدى  القدمي  اليوناني  األدب  في  مرّة  ألّول  املصطلح  وظهر 
الرّوماني هوراس، الذي لعب دور الّناقد األدبي، ووّجه فيه مالحظاتِه 

للكّتاب واملسرحّيني حول كيفّية كتابتهم..
وعليه، امليتا – ِشعر ظاهرة قدمية، يتحّدث فيها الّشاعر عن نفسه، 
عرية، عن هموم الكتابة، موضوعاتها، لغتها  عن مراحل الكتابة الشِّ

وأساليبها..
وقد ظهر امليتا – شعر بعد ذلك في أدبنا اجلاهلي القدمي، فمثًال نقرأ 
عند الّشاعر اجلاهلي طرفة بن العبد (538-564م) صاحب املعّلقة 

املشهورة حني قال:
وإن أحسن بيت أنت قائُلهُ/بيٌت يقال، إذا أنشدته صدًقا 

ففي هذا البيت يتحّدث طرفة عن الّشعر الّصادق، ليؤّكد أّن أفضل 
في  استمرّت  شعر   – امليتا  ظاهرة  أّن  واملعروف  أصدقُه...  الّشعر 
العصور اإلسالمّية.. فنقرأ لدى املتنّبي (915-965م) من العصر 
يقول في  مفاخرًا،  نفسه  فيها  ميدح  التي  األبيات  العباسي، بعض 

عتاِبِه لسيف الّدولة:
أنا الذي نظر األعمى إلى أدبي/ وأسمعت كلماتي من بِه صمم  

وفي موضع آخر يقول:
أناُم ِملَء جفوني عن شواردها/ ويسهر اخللق جرّاها ويختصم 

 – ميتا  مبعاٍن  نفسه  مدح  في  الّشاعر  ُيغالي  األّول  البيت  ففي 
ِة عذوبتِه.  ِشعرّية، حيث يقول: إّن األعمى واألصّم يسمعان ِشعرُه ِلِشدَّ
ُه  َأنَّ عليه،  بغريب  ليس  وهذا  املتنّبي،  يقول  الّثاني،  البيت  وفي 
اآلخرون  عراء  الشُّ بينما يختصم  العني،  قرير  وينام  يكتب قصيدتُه 

في تداولها وتفسيرها.
ونقرأ في العصر العّباسي، أيًضا، الّصوفي احلسني بن منصور احلالّج 

(858-922م) الذي ُيوّظف امليتا – ِشعر، حيث يقول:
إن كتابي – يا أنا/ عن فرط سقم وضنى

وعن فؤاد هائم/ وعن ُسقام وعنى
فنا وعن بكاء دائم/ جرى فأجرى السُّ
وعن جفون أرقت/ فما تذوّق الوَسنا

الكتابة  عذابات  عن  ج  اّحلــالّ يتحّدث  الّشعرّية،  األبيات  هذه  ففي 
الّشعرّية الّصوفية، التي يكتبها حملبوبِه (الله)، وهي كتابة حزينة 

متأّملة..
وهذا أبو العالء املعرّي (973-1075م) ُيخّصص في رسالة فلسفّية 
احج“  نثرّية، مواطن للميتا – نثر، في رسالته ”رسالة الّصاهل والشَّ
والتي تدور موضوعاتها عبر حوار فلسفي بني حمار هو الّشاحج، 
وبني حصان هو الّصاهل، وتبدأ املُشاحنه بني الّطرفني، ومن خالل ذلك 

طرّق لكّل مناحي الفكر واحلياة. وفي أحد املقاطع نقرأ: يتّم التَّ
الرّوي  زّلة، إذ جاء  ُتفتقد معها  ٌة ال  عر فخلِّ ”وأّما دعواك نظام الشِّ
القافية سّميت قافية، ألّنها تقفو اجلاهل  إّن  قَل  الِغوُي ولو  َفِضَح 

ا من القول“... بها، أي ُتعيبه لكان ذلك مذهًب
عر ليس مجرّد  ففي هذا احلديث على لسان الّشاحج، ما يؤّكد أّن الشِّ
وأعمال  جهًدا  يحتاج  بل  وروّي،  كالم  نظم  مجرّد  أو  قــواف،  عرض 
املعرّي  تطرّق  نالحظ  املعرّي  رسالة  من  كثيرة  أماكن  وفي  ــاء...  ذك

ملستويات ميتا – نثرّية اُخرى.
الهمذاني  كمقامات  العّباسي،  العصر  في  جــًدا  كثيرة  واألمثلة 

واحلريري وأحاديث ابن دريد، وغيرها...
أّما في عصرنا احلديث فقد تنامت الّظاهرة بشكل واضح، وأصبحت 
ّية، فيها ُيعّبر الّشاعر عن عامله الّشعري  ِسمة من سمات احلداثة األدب
صدقي  جميل  عند  ِشعرّية   – امليتا  فنقرأ  احلداثة..  تقنّيات  بكّل 
الوهاب  عبد  البارودي،  سامي  محمود  عبُده،  طانيوس  الزّهاوي، 

البياتي وسعدي يوسف، وآخرين.. 
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تّلة  على  البّطوف  سهل  فــي  ــانــة  رّم قرية  تتواجد 
مقربة  على  البحر،  سطح  فوق  مترًا   194 ارتفاعها 

الّصورة  في  (اخلارطة  الهيب  وعرب  عزير  قريتي  من 
رقم 1). 

ّية على أنقاض استيطان قدمي امتّد  ُبنيت القرية احلال
على التّلة ومنحدراتها.  

W Ò�UŽ W;
أثبتت احلفرّيات األثرّية إلى أّن بداية االستيطان في 
القدمي،  البرونز  عصر  إلى  يعود  رّمانة،  قرية  موقع 

بينما اختلف الباحثون في آرائهم حول مصدر االسم: 
هنالك من رّجح كون القرية تعود إلى قرية رّمانة التي 
ذكرت في الّتوراة الّتابعة إلى سبط «زفولون»، بينما 
اقترح آخرون أّنها قرية «جات رميون» التي ُذكرت في 
يشوع  (سفر  الّالويني  قرية  أّنها  على  أيًضا،  الّتوراة، 
21، اإلصحاح 35). اقتراح آخر بني األثرين رّجح أّن 
املوقع حافظ على اسم املدينة «رومة» التي ذكرت في 
الّتوراة (سفر امللوك)، بينما افترض آخرون على أّنها 
املدينة «أرومة» التي ُذكرت في سجّالت امللك «جتّالت 
بالسر الثاث» (ملك آشور بني األعوام 745 – 727 

ق.م).
أّية من  تثبت  لم  اآلن  حّتى  أّنه  الّذكر،  يجدر 
تتوافق  لم  إذ  اإلطــالق،  على  النظرّيات  تلك 
املكتشفات األثرّية مع إحدى الفرضّيات التي 
ُذكرت أعاله، بينما مييل البعض إلى الّترجيح 
أّن املوقع األثري املجاور لقرية رّمانة، واملعروف 
ــور في  ــوقــع املــذك ـــا» هــو امل ــة روم باسم «خــرب

الّنصوص القدمية.
ــي خــارطــة «جــاكــوتــني» حتت  ف القرية  ـــرت  ُذك
(خــارطــة   «Roumani  - «رومـــانـــة  اســـم 
جاكوتني - تعود إلى فترة حملة نابليون على 
مصر: واحدة من بني 47 خريطة وضعها بيير 
جاكوتني بأمر من نابليون ملصر، ليبيا وأرض 
إسرائيل، وهي تصف العديد من القرى واملدن، 
نابليون.  جيش  فيها  مّر  التي  تلك  خاّصًة 
جلبه  طاقم  مــن  ــد  واح جاكوتني  بيير  ــان  وك

نابليون خّصيًصا لهذا الهدف).
الرّّحالة  عند   1875 العام  القرية خالل  ذكرت  الحًقا، 
ضمن  ذكرت  كما  جيرن،  فيكتور 
ملسح  للجمعّية  ـــــرّي  األث ــســح  امل
في   :1881 ــعــام  ال مــن  فلسطني 
في  منحوتة  وكــهــوف  ــار  آب القرية 
من  مباٍن  وبقايا  اجليري،  الّصخر 

عصور قدمية. 

UN−zU²½Ë W Ò¹dŁ_«  U Ò¹dH(«
(سهل  للمنطقة  ــــري  األث ــســح  امل
املسح  جمعّية  ــــإدارة  ب ــطــوف)  ــب ال
ــري ودعم سلطة اآلثــار، فال زال  األث
احلفرّيات  أّمــا  اآلن.  حّتى  ــا  ــارًي ج
في  البعض  جــرت  فقد  ـــة،  ـــرّي األث
القرية ابتداًء من تسعينّيات القرن 
املاضي، وال زالت جارية حّتى أّيامنا. في عام 1998، 
ّمت  طرق،  شّق  أعقاب  في  القرية  في  حفرّيات  جرت 
خاللها الّتنقيب عن بقايا موقع استخرجت منه حجارة 
البناء خالل الفترة الرّومانّية (في القسم الّشرقي من 

منحدرات القرية). 
فوق  بني  املتأّخرة،  ّية  الرّومان الفترة  وخــالل  الحًقا، 
احملجر مبنى كبير احلجم. بني املكتشفات الّصغيرة، 
ّمت العثور على أدوات فخار يعود تاريخها إلى عّدة 
ق.م)،   2900  –  3500) القدمي  البرونز  عصور: 
والفترة  ا)  تقريًب ق.م   800  -  1000) ــدّي  احلــدي
على  عثر  كما  ميالدي)،   3  –1 (القرون  ّية  الرّومان
بعض القبور من الفترة الفارسّية (القرن 6 – 5 ق.م). 
رقم  (الصورة   2014 عام  جرت  اّلتي  احلفرّيات  أّما 
3)، التي أدارتها سلطة اآلثار، (الباحثة نوريت فايغ) 
فقد كشفت عن  بقايا منزل يعود تاريخه إلى الفترة 
فّخار  أدوات  وبقايا  ق.م)،   5  –  6 (القرن  الفارسّية 

تابعة للعصر احلديدّي (القرن 10 – 8 ق.م). 
رّمانة من عصر  قرية  في  االستيطان  فإّن  يبدو  كما 
البرونز القدمي كان عبارة عن مستوطنة زراعّية استمّر 
أيًضا.  ــدّي،  ــدي احل العصر  خــالل  فيها  االستيطان 
احتالالت  جرّاء  تتضرّر من  لم  القرية  فإّن  يبدو،  كما 
واستمر  ق.م.   841 عام  «شلمناصر»  األشوري  امللك 
االستيطان فيها خالل الفترة الفارسّية، أيًضا (القرن 
اخلامس ق.م).  حينها، كانت القرية جزًءا من املنطقة 
التي قامت على  الفينيقّية  للمدن  الّتابعة  الزّراعّية 
وغيرهما،  الّسمك  وتّل  عّكا  مثل:  الّشاطئ،  امتداد 
ملنطقة  املمّيزة  الفّخار  أدوات  ــى  إل استناًدا  ــك  وذل
أيًضا  عليها  عثر  والتي  الفترة،  تلك  في  الّشاطئ 

في قرية رمّانة. 

W�U Ò� Ô— W�d �
د. كميل ساري - مدير منطقة الشمال في سلطة اآلثار

5 r�— …—u�

—U ÒB½ 5¼Uý
”املوضوع ِمش موضوع ميزانّيات، املوضوع هوّية 
إذا  ممكنة  الفلسطينّية  الثقافة  ووحــدة  شعب.. 
ــاس،  ــي إي ــدى مقوالت أب أردنـــا» - هــذه هي إح
األستاذ سلمان ناطور، سادن الذاكرة الفلسطينّية 

وناطورها، الذي رحل عّنا قبل أشهر قليلة.
عمل أبو إياس سنني طويلة على تخليد هذه اجلملة 
الفلسطيني  ميثل  فكان  حياته،  في  وتطبيقها 
يكون  أن  ورافًضا  الّتطبيع  رافًضا  جوارحه،  بكل 
”العربي الطّيب“ الذي تستخدمه إسرائيل كورقة 
ومهرجاناتها  الّثقافّية  أنشطتها  بعض  في  تني 
مؤلًفا   2005 عــام  ــي  ُدع فحني  ّياتها،  وفعال
ا للمشاركة مبهرجان األفالم في حيفا، رفض  ًي جزائ
املشاركة ألّنها تطبيع، ورفض أن يكون ورقة تني.

لكّنه أصّر دوًما بحّقنا كشعب وأقلّية أن نحّصل 
التي  إسرائيل  دولة  نعم  الّدولة،  من  ميزانّيات 
اإلسرائيلّية  الوزارة  وأحرج  فرًضا..  علينا  ُفرضت 
مركز  ــي  ف أطــلــق  ــل  ب مناسبة،  مــن  ــر  أكــث ــي  ف
”مساواة“ مشروع ”الّثقافة الفلسطينّية – حقوق 
الفلسطينّيني  حّقنا  يقصد  وبذلك  وفضاءات“، 
باسم  ُيعرف  ما  حدود  وطنهم ضمن  في  الباقني 
إلنتاجنا  متــويــل  على  احلــصــول  ــي  ف ــل،  ــي ــرائ إس
متويًال  تتلّقى  الّثقافي دون شروط من مؤّسسات 
ذاته  اآلن  وفي  مباشرة،  الوزارة  من  أو  الّدولة  من 
مع  العربي،  العالم  مع  الثقافي  بالّتواصل  حّقنا 

بيروت ودمشق وبغداد والقاهرة.
لم يكن لديه التباس بالُهوّية. نحن فلسطينّيون 
ونتاجنا الثقافي واألدبي فلسطيني بحت! ولكن 
يحق لنا كما يحق لكّل دافع ضرائب أن يحظى 
مشروع  انطلق  والّثقافي.  األدبي  لنتاجه  بتمويل 
ناطور  سلمان  لدى  والسياسي  الثقافي  الّتحرير 
على  وقــدرتــه  شعبه  ــروايــة  ب وثقته  قناعته  من 
محاورة اآلخر من منطلق الندّية. نحن أبناء العالم 
وسنحاور اليهودي من منطلق الّتحرير. حتّدث في 
الّلغة العبرّية عن الّنكبة والذاكرة ولم يترك منّصة 
يهودية إّال ووقف عليها مرّدًدا ”هذا واجبنا جتاه 

شعبنا، هذا موقعنا وهذه مكانتنا“.
ÊËd�U×� s×½ ™

بني  والسندان.  املطرقة  بني  الفلسطينّية  ثقافتنا 
يرغب  ومــن  ا  ّيً كل عليها  بالقضاء  يرغب  من 
”إسرائيل“  اسم  حتمل  أّنها  بحّجة  بتهميشها 

املفروض علينا.
ثقافتنا الفلسطينّية حّققت العديد من اإلجنازات 
رغم شّح التمويل وامليزانيات احمللّية، وال أقصد 
القادمة من صندوق الّسينما اإلسرائيلي فحسب. 
ولكن العديد ال يزال يصّر على أّنه ال يحّق لنا أن 
نحصل على متويل من دافعي الّضرائب خاّصتنا 

أي الفلسطينّيني من أمثالنا، أبناء شعبنا.
غير،  ال  فقط  منطلقني  مــن  ـــور  األم ــرض  ع إّن 

االضّطرار أو احلق، مغلوط.
بالّنسبة للبعض املطالبة باحلقوق تعتبر اندماًجا! 
هو  هــؤالء  يبغاه  ما  ــه،  ذات بحّد  تطبيع  هي  بل 
أن نرى أنفسنا كجزء من احملتّلني. وكأّننا لسنا 
موقعنا  من  جتريدنا  يحاول  هو  ها  أصالنيني، 
املمّيز، يرانا مبنظار االندماج مع احملتل والّتماهي 
معه، ألّننا ندفع الضرائب، ألّننا نطالب باملساواة 
مسألة  حــدود  يتعّدى  الّنقاش  بندّية.  ّية،  املدن
متويل نتاج ثقافي معّني فحسب؛ املسألة جوهرّية 

ووجودّية بالّنسبة لنا.
Y�UŁ —UOš ™

ــرًا،  مــؤّخ ُطرحت  بتحليالت  بنيوي  خلل  يوجد 
عن  الّتنازل  إلى  حاجة  هناك  أّن  يرى  فالبعض 

وطننا  في  وصمودنا  بقائنا 
ــــي، أو  كــشــعــب أصــــالن
”اندماجنا“  ــوه  أســم كما 
ـــل، لــصــالــح  ـــي ـــرائ ـــي إس ف

”االندماج“ في الفضاء العربي!
ــة الــتــي عــاشــهــا  ــعــضــل ــا امل ــّيً ــل ــم ـــي ع هــــذه ه
مأزق  إّنها  ــا.  دوًم إسرائيل  في  الفلسطينّيون 
الُهوّية الذي ال ينفك يؤرقنا ويالحقنا أينما ذهبنا، 
هذا  وليس  نفعله.  ما  كّل  وفي  توجّهنا،  أينما 
فحسب، بل إّما يتّم تخويننا ألننا إسرائيلّيني، 
أو كجزء من االحتالل، أو يرغبون بأّال ُننتج من 
الرّجعّية  جانب  ــى  إل يصطّفون  ــؤالء  ه أســاســه. 
ا  ّيً فلسطين تكون  أن  ”إّما  ويقولون  ّية  العرب
أن  ــا  وإّم إسرائيل  حــدود  خــارج  وتعيش  خالًصا 

ا“ وال خيار ثالث لهما.  ّيً يل تكون إسرائ
كتب األستاذ رائف زريق وهو خبير حقوقي في 
صحيفة ”الّسفير“ بضرورة خلق خيار ثالث. وهو 
ُحملّق. وهذا ما حاول أبو إياس فعله، خلق خيار 
الّثقافة  لدعم  تطوير صناديق  علينا  نعم  ثالث. 
عن  نستغني  أن  يعني  ال  هذا  ولكن  احمللّية، 
حّقنا باحلصول على متويل لنشاطاتنا الّثقافّية أيٍّ 

كانت من البلدّية أو صندوق دعم الّسينما.
ال  أن  مّنا  تطلبون  هل  املُغرضني،  ألولئك  ســؤال 
ّية  مننع بلدّية حيفا من دخول شوارع األحياء العرب
ّية؟ هل نطلب منها  باملدينة ألّنها متّثل هيئة احتالل
مبهرجنات  للمشاركة  العرب  فّنانينا  دعوة  عدم 
اإلسرائيلّية  الثقافة  وزيرة  ترغب  كما  تنّظمها، 
ميري ريغف، والتي طالبت بحظر مشاركة تامر 

نّفار في مهرجان ”نافيه يوسيف“؟!…
شعبنا  ـــراد  أف بعض  ــرى  ن أن  حًقا  املــؤســف  مــن 
يصطّفون إلى جانب اليمني اإلسرائيلي في هذه 
املسألة التي تطلب عزلنا عن شعبنا الفلسطيني 
عن  وعزلنا  اإلنــتــاج)،  (بعدم  احمللي  وجمهورنا 
الفضاء العربي الواسع الذي ننتمي إليه (برفض 

مشاركتنا بسبب التمويل).
الّثانية  لبنان  حرب  خالل   2006 عام  في  أذكر 
مبظاهرة  بحيفا  الــعــرب  املــواطــنــون  ــرج  خ عندما 
حينها  هتفنا  لبنان،  على  احلرب  بوقف  مطالبة 
أّن  رغم  اللبنانّية،  للمقاومة  ودعًما  الله  حلزب 
صواريخ حزب الله وقعت على بعد بضعة مئات 
األمتار مّنا في حي وادي النسناس وقتلت اثنني 
من أبناء شعبنا. هذا لم مينعنا من دعم املقاومة، 
ضحّية  فنحن  أيــًضــا.  ضحاياها،  من  كّنا  وإن 
 ،67 أو   48 كانت  إن  احلــدود  يهم  وال  االحتالل 

نحن الضحّية!
فيلم  مشاركة  رفض  اللبنانية  للّسلطات  يحّق 
اعتباره  على  نلومهم  ال  شخصّية“،  ”أمور 
االعتبارات  عن  الّنظر  بغض  ا،  ّيً يل إسرائ فيلًما 
ــوّاب  ــن ال مجلس  نطالب  لكّننا  ــة.  الــســيــاســّي
سمحت  فكما  ”استثناء“..  بخلق  بناني  الّل
الّسلطات لعدد ليس بقليل ّممن يحملون بطاقة 
ُهوية زرقاء (إسرائيلّية) وجوازات سفر إسرائيلّية، 
ـ“زيارة“  ب بيروت، عليها أن تسمح أيضا  بزيارة 

أفالمنا. هذا هو اخليار الّثالث الذي نطلبه.
ّية  ُنشارك رغم وضعنا االستثنائي كأقلّية أصالن
فلسطينّية تعيش في نظام جيو-سياسي يدعى 
”إسرائيل“، في مهرجانات وفّعالّيات ثقافّية في 
تونس ومصر واملغرب وفي أوروبا وأمريكا، نذهب 
الفلسطينّية  للّثقافة  كممّثلني  اجلوائز  ونحصد 
يحّق  أفال  وعــازفــني)..  ــاء  وأدب (كمغنني  جامعة 
أيًضا  تكون  أن  احمللّية  الفلسطينّية  للّسينما 

ممّثلة للثقافة الفلسطينّية جامعة؟!
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يا راسم الّسياسات..
والهّم راية.

يا غاصب املدى للكل..
في حكاية..

قامت من رمادها.
ألوانها متخر لسانكم..

في نصٍّ على قلم.
وأنتم.. 

مالذ قيامتي.
غدٌر يأوي الّثوابت..
في محّطات لؤمكم.
كواليس الّطغيان..

قبيح احلدود وسجونه.
زمانكم هو قدري

***
حنني البشر للّطقوس..

في الّسفر.
مأوى الّسهر..

في قصص الّذاكرة.
يستجدون البداية..

في فلسطني
ينشدون (عتابا) حزينة.

يغادرون خاملني..
خرة.. مع عّمال السُّ

في مزادات العال.
مسعى البدن يغرق فيه.

بني صّفارات اإلنذار..
وأحالٍم قدمية بانتظارك

في رأٍس يبايع الّلحد
يبارك الّثورة في صباه
يغزل اخلريف ُجمْل.

ينير الّطريق (للهبل).
يرفع علًما..

على أّمة إرادة اهللا
فمن يسمعه.

***

الّزمن واحلجارة..
في مسارات القّوة.

إشارة..
لّلذين ناموا في املتاهة.

***
رّمبا.. 

سمعْت آذانكم بعيونكم..
ما قاله ديننا..
ما قاله دينكم.

فلماذا تناسيتم.
إّن امللوك متوت..

في هذا العالم.
***

رّمبا.. ضحكْت..

طاقية ( اإلخفا).
فما حاجتكم..

إن تناسيتم..
أّن امللوك تبيعكم.

***
ال راحة..

بعد األمل..

في املسيرة.
توافدوا..

مع الّصبر إلى الّصبر.
هي صرخة للّسماء..

تذكر األسماء.
ح.. ليلى وابن املُلوَّ
في مسيرة العّشاق
واّلذين تقادموا..

عروبتكم. 
©…dLÞ ØUHOŠ®
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ُبنّية  بذور  على  داخله  في  الّتّفاح  يحتوي 
الّلون، وحتتوي هذه البذور على نسبة قليلة 
جًدا من ماّدة ساّمة، ولكن لهذه البذور عّدة 

فوائد، وهي:
ّية،  - تعمل على منع تكوين اخلاليا الّسرطان
الّسرطان  مبرض  اإلصابة  فرص  من  تقّلل  لذا 

بأنواعه املختلفة.
- احتواؤها على نسبة عالية من األلياف يؤّدي إلى إذابة الّدهون 

وتخفيض مستويات الكولسترول في الّدم.
- تقوّي جهاز املناعة في اجلسم، وتقي من اإلصابة باألمراض.

- حتافظ على صّحة اخلاليا العصبّية للّدماغ، ومتنع اإلصابة مبرض 
الزهامير، وتقّلل من أعراض مرض الزهامير للمصابني به، وتقوّي الّذاكرة، 

حّتى إّن شرب عصير الّتّفاح مفيد جًدا ملرض الزهامير.
- متنع اإلصابة مبرض الّسّكري، حيث إّن الّتّفاح يحتوي على مواد 

حتارب تغّير مستويات الّسّكر في الّدم.
على  تساعد  ألّنها  لألمعاء،  ًنا  ّي مل وتعتبر  اإلمساك،  من  تقّلل   -
الهضم؛ وتناول الّتّفاح يخّفف من آالم البطن، الحتوائه على األلياف.

- تعمل على إزالة الّسموم في الكبد، وتنقية الكلى والكبد من 
الّسموم.

- األشخاص اّلذين يتناولون الّتّفاح بكثرة، هم األقّل عرضة لإلصابة 
مبرض الساد أو الكاتاراكت (املاء البيضاء).

قد  الّتّفاح  بذور  تناول  فعند  الكثيرون،  يدركها  ال  معلومة  هنالك 
نالحظ الّطعم املّر في هذه البذور، وهذا الّطعم املّر داللة على وجود 
كمّية قليلة من الّسّم في البذور، عند بلع البذرة دون مضغها هذا 
ال يشّكل خطرًا أبًدا، والّشخص البالغ يحتاج إلى تناول كمّية من 
البذور حّتى يعمل مفعول الّسّم في اجلسم، أّما األطفال فإّن تناول 3 

أو 4 بذور يكفيها لبدء العمل مبفعول الّسّم داخل اجلسم.

VMF�« —ËcÐ bz«u� ™
- تعمل بذور العنب على تنظيم ضغط الّدم وعالج ارتفاعه حيث 
نسبة  تقّلل  ألّنها  الّضغط  تخّفض  فيها  األكسدة  مــضــاّدات  إّن 
الكولسترول الّضار في الّدم، واّلذي يتسّبب عادًة في إتالف األوعية 

ّية. الّدموّية وحدوث اجللطات الفجائ
- احتواء بذور العنب على نسبة عالية من مضاّدات األكسدة يجعل 
والفيروسات  البكتيريا  من  اجلسم  حماية  في  كبيرة  أهمّية  لها 
مشاكل  مــن  يخّفف  كما  ــة،  ــّي اخــل الــدّ وااللتهابات  واالحتقانات 

احلساسية.
قوّية  مرّكبات  على  العنب  بذور  احتواء  احلديثة  األبحاث  أثبتت   -
ّية، إذ لها قدرة على إيقاف انتشارها في  مضاّدة لنمو األورام الّسرطان
اجلسم، خصوًصا سرطانات املعدة والرّحم والّثدي والقولون والبروستاتا، 
كما حتمي الكبد من الّتلف جرّاء تناول عالجات الّسرطان الكيماوّية.

- بذور العنب حتّد من بعض مظاهر الّشيخوخة وحتمي من اإلصابة 
مبرض الزهامير وضعف الّذاكرة اّلذي عادًة ما يصيب الكبار.

- تعمل بذور العنب على تقوية الّنظر وحتسني الرّؤية التي قد تنتج 
عن اإلجهاد البصري أمام الّشاشات، كالتلفاز والكمبيوتر.

- تعالج االستسقاء، أي أّنها تزيل التورّمات واالنتفاخات الّناجتة عن 
العملّيات اجلراحّية، وخاّصًة عملّيات استئصال األورام.

الّدم وتنّظمها، كما متنع اإلصابة  الّسّكر في  - حتافظ على نسبة 
األوعية  وهشاشة  الّشبكّية  كاعتالل  اخلطيرة،  الّسّكري  مبضاعفات 

الّدموّية وفقدان البصر أحياًنا.
وتلّني  مرونتها  حتسني  على  وتساعد  املفاصل  التهابات  تعالج   -
جدران األوعية الّدموّية وتقوّيها، كما تعالج القصور الوريدّي املُزمن، 
دوالي  عالج  على  قدرتها  إلى  إضافًة  املؤملة،  األعراض  من  وتخّفف 

الّساقني.
ا  - تفيد بذور العنب في عالج البواسير الّشرجّية التي تنتج غالًب

عن اإلمساك.
- تخّلص بذور العنب اجلسم من الّسموم الّناجتة عن تخّمر األغذية 

أو األحماض أو اخلاليا البكتيرّية.
- للبذور فائدة كبيرة للبشرة، حيث تؤّخر ظهور الّتجاعيد وحتّسن 

مظهر البشرة، وجتعلها أكثر شباًبا وتأّلًقا.
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في الّسابعة صباًحا صحوُت أركض صوب اجلسر، عائًدا إلى رام 
الله؛ إّنه أسوأ يوم للّسفر بني ضّفتي الّنهر، سبت اَحلْشر – كما 
هذا  أّيام  غالبّية  كما  باكرًا،  املعابر  ُتغَلق  حيث   - عليه  أطلق 

األسبوع الذي يصادف به مرور أعياد رأس الّسنة العبرّية. 
كّلما توّجهت للجسر تذّكرت الّشاعر خليل حاوي في قصيدته 
اجلسر، ورحت أدندن ”يعبرون اجلسر في الّصبح خفافا.. أضلعي 
امتدت لهم جسرًا وطيد“. ولكّنني للحقيقة، أعبر اجلسر ُمثَقًال 
باألحمال هذه املرّة، بحقيبتني مكّدستني بالكتب واجلميد والهدايا. 
بني اجلسرين، وقبل دخول قاعة القادمني أتعاون مع عامل األمتعة 
في حمل احلقائب الّثقيلة إلى حزام الّتفتيش اإللكترونّي، فينتبه 
لنا مجند احلراسة الواقف في زاويٍة كاشفة للمسافرين، يختارني 
دون مئات املسافرين ليسألني: ماذا حتمل في حقائبك؟ أقول له، 

ا!  بنبرة حاسمة: جميًدا وكتًب
تقول احلكاية الّشعبّية: إّن ملك مؤاب الّذبياني طلب من رعايا 
للّتعاليم  خالًفا  معّني  يــوم  في  الّلحم  مع  الّلنب  طهي  مملكته 
اليهود  وجه  في  جانبه  إلى  شعبه  وقوف  من  ليتأّكد  اليهودّية، 
نّفذ  اّلذين كانوا في حالة نقض للعهود مع تلك اململكة. وحني 
بنسف  قــام  اليوم،  ذلــك  في  ملكهم  رغبة  ذبيان  مملكة  شعب 
االّتفاقات والعهود مع اليهود، ولذلك حملت الوليمة هذا االسم، 

فهل يكون اجلندي قد أدرك مغزى جلبي اجلميد؟! 
الّطويل  العائدين  القادمني، وأخذت دوري في طابور  قاعة  دخلت 
على شّباك اجلوازات، حيث مجّندة جتري حديًثا مع أخرى جتلس 
تعيد جمع شعرها في  ثّم  هاتفّية،  إلى جانبها، وجتيب مكاملة 
رباط الّشعر، وبني كّل ذلك تدّقق في أوراق املسافرين على مهل 
أو  أمامك عائلة  تقف  أن  العاثر.  احلّظ  قبيل  ويعتبر من  قاتل، 
الّتدقيق  من  يعني نصف ساعة  فذلك  مثًال،  أطفالها،  مع  امرأة 
ا واحًدا يجعلهم ال يركضون في القاعة  بوجه أطفال ال يجدون سبًب
ا للّجري خلفهم وإحضارهم واحًدا واحًدا  الواسعة، ّمما يدفعك فطرّيً

أمام املجّندة الختصار الوقت!
واملتمرّس بعادات اجلسر يحمل حقيبة صغيرة على كتفه يضع 
فيها كتاًبا ينفع في قتل الوقت وهّش الّذباب الّسمج. وللكتاب 
مثلبة بني فوائده العّدة في وقت اجلسر، فحدث أن سألتني مجّندة 
ذات عبور عن الكتاب الذي أحمله بيدي، وملّا عرفت أّنني في 
ا، شاَءت أن تعّذبني بسوط القراءة. فقالت، وابتسامة  نصفه تقريًب
مكر على وجهها: ”أقعد على كرسي عشان تخّلص الكتاب“، 
وثائق  خاللها  احتجزت  الّتأخير  من  ساعات  لثالث  ذلك  وامتّد 

سفري!
الذي  الكتاب  بها  أخفي  حقيبة  يومها  من  بيدي  أحمل  صرت 
اجلنود  لعداء  تفادًيا  اجلوازات،  أمن  لشّباك  قبيل وصولي  أحمله 

جتاهه.
الكتب  فيها  احلقائب وأضع  أجّهز  وبينما كنت  ليلة أمس،  في 
ا كتابك األخير كي ترافقني حكايتك  التي اقتنيتها، وضعت جانًب
الّطريق احملكومة بشمس األغوار احلارقة، وانتظار احلافالت اخلانق 

فوق نهر األردن.
فّكرت حينها، ماذا لو وضعتك مثل شمس ساطعة على حاّفة 
نافذة املجّندة، وأمام عينيها مباشرًة؛ وبقصد، أجعلك، هذه املرّة، 
تقّلب  وهي  أراقبها  ا  جانًب أقف  بينما  معها،  لالشتباك  عرضًة 
الغزيرة  مفرداتك  تتعإلى  بينما  حاجبيها،  وتقطب  الّصفحات، 

على فهمها، فال متّس منك أّي معنى!    
تناولت الكتاب مجّدًدا، وعدت أقرأ من حيث انتهيت، فبزغ وجهك 
من بني املفردات، وبات ملمس الورق ناعًما مثل ملمس البرقوق، 
أمرق من  املدينة،  في  احلثيثة  إيقاع خطواتك  أسير خلف  ورحت 

زقاق الّسوق، أصعد درجات املرسم، ألهُث في ظّل شجرة الّتوت.
حينما نّبهني الواقف خلفي لنداء املجّندة، كانت أصابعي تالمس 
وجنتك، ولهفتي تلحف خلف ضحكتك املبحوحة. صّدقيني لقد 

تلعثمت كثيرًا حني سألتني املجّندة: ماذا تخفي خلف ظهرك؟!
(جنني)
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 TROLLS e�Ëdð v�Ôœ  8
“b�U½Ëb�U� w� r�—UE²½UÐ

“b�U½Ëb�U� w� «dOš√Ë
r�{ ÍbKÐ f³OAðË qBÐ  UIKŠ

 f³OAðË  qBÐ   UIKŠ  ∫s¹b¹bł  5−²M Ô�  «dšR�  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý  XŠdÞ
 qB³�«  UIKŠ ŸU³ Ôð  ÆÂËb¹Ë ÂËb¹ ÒwNý rFÞË eO2 qJAÐ b¹bł f³OAð ∫r�{ ÍbKÐ
 12.90 ∫qBÐ  UIKŠ dFÝ  ∫» U¼bŠu� Ë√ W³łuK� W�U{S� r�C�« ÍbK³�« f³OA²�«Ë
 2.90  ∫W³łu�« w� f³OA²�« q¹b³ð bMŽ Ë√ ₪ 19.90 ∫r�{ ÍbKÐ f³OAð dFÝ Æ ₪

W¹œUŽ W³łË w�  ₪ 5.90 Æ…dO³� W³łË w� ₪ 3.90 Æ WL�{ W³łË w�  ₪

pO²Ý sJOAð U−O�Ë sJOAð w³
¹d� U−O�
°ÃUłœ d¦�√ %50

 

 sJOAð  U−O�Ë  Úg�ÚdÓIÏ*«  sJOAð  w³
¹d�  U−O�≠“b�U½Ëb�U�  s�  WONA�«  ÃUłb�«   U³łË
 ÂÒbI Ô� ¨dšUH�«  ÃUłb�« —b s� 100%   °ÃUłœ d¦�√ 50%  l� ¨r×H�« vKŽ ÒÍu ÚAÓ*«  pO²Ý

—UO²šö�  UBK W²Ý l� ¨…—ËbMÐË fš W�U{SÐ ¨WÒ¹dÞ e³š …dODAÐ

 uÐ«
‰Ułd�« …UOŠ 5
×²� WOz«cž `zUB½ 5 ÂÒbIð 

 ‰uŠ —Ëbð UNM� dO¦J�« ¨UM¹b� WLN*«  U¹u�Ë_« rKÝ V
Š UMðUOŠ …—«œSÐ UMFOLł ÂuI½
 XO½Ë— ‰uIð ¨WOB�A�« UM²× q¼U−²½ U Î³�Už UM½« ô« Æs¹dšüUÐË WKzUF�UÐ ÂUL²¼ô«

Æ„öOLOÝË ”uKÐ —uA½« W−²M� ¨ uÐ« w� WOLKŽ …d¹b� ¨nO¹Ëœ
 d³�√ ‰UL²Š« rN¹b�Ë ¨¡U
M�« s� q�√ ‰Ułd�« s� 24% WO{U*« WM
�« ‰öš ¡U³Þô« —«“
 qLŽ  w�  —uB�  »UIŽ«  w�  vHA²
*«  w�  XO³*UÐ  ¡U
M�«  ‰UL²Š«  s�  28%  W³
MÐ
 ÷d*  b??�ô«  WK¹uÞ   «bOIFð  »UIŽ«  w�  vHA²
*«  w�  XO³LK�  d¦�√  32%  Ë  VKI�«
  U�bšË W×B� wJ¹d�ô« r
IK� W×B�« …œułË ÀU×Ðô« W�U�Ë V
Š «c¼Ë ¨ÍdJ
�«

ÆÊU
½ô«
 wðQð UNF�Ë ÆWUš WO×  U³KD²� …bŽ ‰UłdK� Ê« `{«u�« s� ¨ÁcN� ÂU�—√ œułË l�
 r�UŽ ¨MD¨ PhD¨ MS¨ MPH ¨Í“U−Š XF�— ‰uI¹ ¨WUš W¹cGð  U³KD²� U ÎC¹√
 WLK� w¼ W¹cG²�«åÆ„öOLOÝ U ÎC¹√ —u�«  …bŽ 5Ð s� Z²Mð w²�«Ë ¨ uÐ«  w� VO³ÞË

ÆåWO× …UO×Ð l²L²�« w� —ULŽ_« W�U� w� ‰Ułd�« …bŽU
� w� d
�«
 WOz«cG�«Ë WO×B�«  U³KD²*« vKŽ qC�« qJAÐ ·dF²�« w� r�bŽU
ð ‚dÞ 5 rJO�«

Æ «uM
�« —«b� vKŽ pÐ WU)«
p¹b� 5ðËd³�« „öN²Ý« s� d ¦�√ ≠ 1

 bFÐ t½« d�–Ë¨ Í“U−Š ‰uI¹ ¨W�UF�« W×B�«Ë  öCF�« d¹uDð vKŽ 5ðËd³�« qLF¹
Æ «uMÝ 10 q� w� rN¹b� WKCF�« WK²� s� 8% v²Š ‰Ułd�« bIH¹ b� ¨40 qOł

 Àb×¹ Íc�«Ë ¨WKCF�« WK²� Ê«bI� ÂbŽË VM& w� q�UŽ r¼« u¼ W¹cG²�« w� 5ðËd³�«ò
 ÆÍ“U−Š ‰uI¹ å d̈LF�UÐ UM�ÒbIð ULK�

 v�≈  ‰uu�UÐ  Í“U−Š  wu¹  ¨ öCF�«  rŽb²Ý  w²�«Ë  p²¹cGð  5
%  q??ł«  s�
  U−²M�Ë  iO³�«  ¨r??Ýb??�«  WKOK�  Âu??(  ¨„U??L??Ýô«  UNO�  U0  q�UJ�«  5ðËd³�«  —œUB�

ÆWOz«cž  U�U{« d³Ž 5ðËd³�« vKŽ ‰uB(« pMJ1 ÆVOK(«
E Ë C 5�U²O� s� b¹e*« vKŽ qBŠ√ ≠ 2

 W�Q
� UMF{Ë «–«Ë ≠‰Ułd�UÐ dCð w²�« bŠ«Ë r�— ÷«d�ô« WŽuL−� w¼ VKI�« ÷«d�«
 Í“U−Š  ‰uI¹  ¨÷«d�_UÐ  p²ÐU«  ‰UL²Š«  vKŽ  …dO³�  …dDOÝ  p¹bK�  ¨U Î³½Uł  WŁ«—u�«
 ¨‰UIðd³�«  “̈u??'«  q¦�  ¨E  Ë  C   UMO�U²OH�UÐ  WOMG�«  WLFÞô«  ‰ËUMð  vKŽ  ’d??Š«Æ
 pðUłUO²Š«  ‰uŠ  p³O³Þ  l�  ÀÒb%Ë  ¡«dC)«  WO�—u�«   «Ë«dC)«Ë   Ëd�  V¹d'«

ÆVKI�« W× qł« s� WU)«
WO× „ULÝ« W³łuÐ l²9 ≠ 3

 w??? ²???�«Ë 3 U???G???O???�Ë« s????¼b????�« ÷U????L????Š«
 tOKO� w???�  w??F??O??³??Þ q??J??A??Ð  b??ł«u??²??ð
 W¹dOB� d³²Fð pI³Þ vKŽ ÊuLK
�«
 W??ł—œ  s??�  qOKI²�«  vKŽ  WE�U;«  w??�
 qO*UÐ  U?? ÎC??¹«  oKF²¹ Íc???�«Ë ¨»U??N??²??�ô«
 Ÿu½ s� ÍdJ
�« ¨·d)« ¨WML
�« v�≈
 q¦� „ULÝô« «uKC� ÆVKI�« ÷«d�√Ë 2
 s¹œd
�«Ë  U½uD�«  ¨q¹—UJ*«  ¨ÊuLK
�«

ÆŸu³Ýô« ‰öš 5ðd�
WFMB*«  «—bO¼uÐdJ�« sŽ ‰“UMð ≠ 4
 ”U??Ý√ v?? K??Ž  «—b??O??¼u??Ðd??� ‰«b??³??²??Ý«
 qÐUI�  lOMBð  WOKLFÐ   Òd???�  »u??³??Š
 q????�√Ë® d???¦???�√ W??¾??O??K??� »u???³???Š —U???O???²???š«
 Ê“u??Ð  rJ×²K�  ÕU??²??H??*«  w??¼  ©WFMB�

Æ⁄U�b�« ¡«œ√ rŽb� v²ŠË 2 Ÿu½ s� ÍdJ
Ð WÐUô« ‰UL²Š« s� qOKI²K� ¨r
'«
 ¨WDO
³�«  U¹dJ
�«Ë WFMB*«  «—bO¼uÐdJ�« „öN²Ý« s� qOKI²�UÐ Í“U−Š wu¹

Æ…ö;«  UÐËdA*«Ë U²ÝU³�« ¨iOÐ_« e³)« ¨iOÐô« “—_U�
p¹b� D 5�U²O�  U¹u²
� h×�« ≠ 5

 ¡«dł  Z²M¹  UML
ł  w�  D  5�U²O�  rEF�  ÆåfLA�«  5�U²O�ò  vŽb¹  t½«  U Î¦³Ž  fO�
 Æ«ÎdNþ 15 v²Š 11  UŽU
�« 5Ð —̈UNM�« nB²M� w� WUš ¨fLA�« WFý_ ÷dF²�«
 Èd³� WLO� p�UM¼ ¨Ã—U)« w� dO¦J�« X�u�« ÊuCI¹ ô s¹c�« ’U�ýô« bMŽ «c¼ l�
 „ULÝô« ¨iO³�« —UH ¨wMG�« VOK(« qLAðË D 5�U²OHÐ WOMG�« WLFÞô« „öN²Ýô
 w� bŽU
¹ D 5�U²O�ò ÆvK¦*« W×B�« vKŽ WE�U×LK� Í—Ëd{ D 5�U²O� ÆWOM¼b�«
 ¨å «uM
�«  —«b??�  vKŽ  U Î¹u�  pzUIÐ«  qł«  s�  ÂUEF�«Ë   öCF�«  W×  vKŽ  WE�U;«

ÆÍ“U−Š ‰uI¹

 WHK²��Ë  WÐöš  Ê«u??�√Ë  rO�UB²Ð  rK�  l�  e�Ëdð  v??� Ôœ  8  Ÿ“u??ð  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý
 WBI�« À«bŠ√ —Ëbð qO� wÐU¼ W³łË q� l� W¹b¼–  TROLLS  …œËœu??�«Ë WÐu³;« v�ÔbK�
 dNE¹ Âu¹  «–Ë ¨UNÐ WDO;« oÞUM*« w� VFK�«  œU²Ž« w²�« …œËœu�«Ë WÐu³;« v�Ôb�« ‰uŠ
 »UF�_« lOLł …b¼UA� rJ½UJ�SÐÆqO� wÐU¼ W³łË q� l� TROLLS  »UF�√ 8 Êü« «uFLł«

WOÐdF�« WGK�UÐ X½d²½ô« l�u� w�
HYPERLINK åhttp∫ØØwwwÆmcdonaldsÆcoÆilØarò wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar 

ÆÊËe�*« œUH½ v²Š qO� wÐU¼ W³łË q� l� “b�U½Ëb�U� ŸËd� lOLł w� …bł«u²� »UF�_«

° KENZO X H&M ? � „uÐ „uK�« —u sŽ nAJ�«

÷dFð Â—U�uLÝu� W�dý 
∫̀ z«ËdÐ Milk nO � WŽuL−� s� ÂUL×²Ýù«  U³K×²
�

—b½Ñ?K�«Ë qO½U ?Ñ?�«Ë bMN�« “uł

 W�dý  l�  ¡U²A�«  q³I²
½  ¨WM
�«  Ác¼
 ÂU??L??×??²??Ý≈ Òw??³??K??×??²??
?? Ô�Ë Â—U??�u??L??Ýu??�
 W¹u²ý `???z«Ëd???Ð V??O??K??(« ”U????Ý√ v?? K??Ž
 ∫Milk nO� WŽuL−� s� WLŽU½Ë W¾�«œ
 bMN�«  “uł  W×z«dÐ  ÂUL×²Ý≈  VK×²
�
 W×z«dÐ  ÂUL×²Ý≈  VK×²
�Ë  qO½U ?Ñ?�«Ë

Æ—bM ?Ñ? K�«
 nO�  ÂUL×²Ýù«   U³K×²
�  WŽuL−�
 WÒOMž  W³O�d²Ð  ¨WÐuÞÒd�UÐ  W ÒOMž  Milk
 n ÒEMð  ¨W??¹U??M??F??�«Ë  nOEM²K�  W???K??? Ò�b??? Ô�Ë
 …dA³� …Ë«dD�«Ë WÐuÞd�« `M9Ë  nDKÐ
 b??K??'« Ÿ«u?????½√ l??O??L??' W??L??zö??� ¨r???
???'«

Æ…dC½Ë W Ò¹dÞ ¨WHOE½ pðdAÐ „d²ðË
 ‰U−0 œö??³??�« w??� …b??z«d??�« ¨n??O??� W??�—U??�

 ‰Òu% w²�«Ë ¨…œu'« WO�UŽ  U−²M*« s� WFÝ«Ë WKOJAð ÷dFð ¨ÂUL×²Ýù«  U−²M�
ÆW�UD�UÐ W¾OK�Ë WHOHš ¨WK�b� WÐd& v�≈ ÂUL×²Ýù« WÐd&

 ¨qO½U ?Ñ?�«Ë  bMN�«  “uł  ¨ÍÒd³�«   u²�«  ¨U¹U ?áU ?á ?�«  “̈uK�«  ¨q
F�«  ∫W×z«dÐ  U ÎC¹√  d Ò�u²�
œö³�« w� o¹u
²�«Ë Â—UH�«  UJ³ý w� d Ò�u²�  Æ—b½Ñ?K�«

 °WBI�« q� u¼ ŸUłd²Ýù«
 ÂUF� WOÝ—b*« UNðUO�UF� ÂbIð åô≈ò d¹Ëb²�« …œUŽ≈ W�dý

2017Ø2016
 u¼  ŸU??łd??²??Ýô«  vKŽ  WOÐd²�«  e¹eFð
 W�dý  UNOKŽ  ÂuIð  v²�«  rzUŽb�«  b??Š√
 l¹—UA� œuIð w²�« ªåô≈ò d¹Ëb²�« …œUŽ≈
 q� w??�  ŸU??łd??²??Ýô«Ë lL−K�  Z??�«d??ÐË

 Æœö³�« ¡U×½√
 WO�öŽ≈  œ«u??�  rJ¹b¹√  5??Ð  lC½  s×½
 r�bŽU
ð  ·u??Ý  WŽuM²�   U??�u??Ý—Ë
 vKŽ  WE�U;«Ë  WOÐd²�«  e¹eFð  vKŽ
 lłd²
½ °b??O??H??�  ŸU??łd??²??Ýù«  ÆW??¾??O??³??�«
 lL$Ë  WOM¼d�«  WLO�  vKŽ  qB×½Ë

 ønO� °U¹«bN�« —U²�½Ë ◊UI½
 dC×½  UO½UŁ  ¨l²L²
½Ë  »dA½  ôË√
 Wž—UH�«  «u³F�«Ë w½UMI�« ŸUłd²Ýö�
 w½UM�  ¨ UÐËdA�  VKŽ  “dH�UÐ  ÂuI½Ë
 lL$  U??¦??�U??Ł  ¨W??O??łU??ł“Ë  WOJO²ÝöÐ
  U??ÐËd??A??�  …u???³???Ž  600  q?????�_«  v?? K??Ž
 vKŽ  szUÐe�«   U??�b??š  e�d0  qB²½Ë

  «u³Ž  lL−Ð  ÂuIð  åô≈ò  d??¹Ëb??²??�«  …œU???Ž≈  W�dý  U??F??Ð«—  ¨1≠700≠700≠310  nðU¼
 ÆWMŠUý WDÝ«uÐ ŸUłd²Ýö�  UÐËdA*«

 °d³�√ UN²LO�  UÐËdA*«  «u³Ž 
ÆÃÆ‘ 30 Ω  UÐËdA� …u³Ž 100 Æ …—už√ 30 Ω »ËdA� …u³Ž 1

 vKŽ qB%Ë ◊UIM�« lL$ ¨p�– v�≈ W�U{ùUÐË ÆÃÆ‘ 300 Ω  UÐËdA� …u³Ž 1000
ÆU¹«bN�«

 ° ‰Ë_« ÊUJ*« w� UM¹b� W¾O³�« 
 w�— s� ôbÐË Æ U¹UHM�«  W'UF* ‚dD�« bŠ√ u¼ ŸUłd²Ýô«Ë Æ U¹UH½ Z²M¹ bŠ«Ë q�
 ÃU²½ù ÂUš …œUL� UN�«b�²Ý«Ë U¼d¹Ëbð …œUŽ≈Ë UNŽUłd²Ý« sJ1 ≠ W�ULI�« v�≈ œ«u*«
 WOłUłe�« w½UMI�«Ë ÆÂU)« jHM�« s� Z²M� w¼ WOJO²Ýö³�« w½UMI�«  Æ…b¹bł  U−²M�

 ÆWHK²�� ÊœUF� s� VKF�«Ë ¨q�d�« s� WŽuMB�
 Æ1≠700≠700≠310 nðU¼ vKŽ szUÐe�«  U�bš e�d0 ‰UBðô« vłd¹ WO�U{≈ qOUH²� 
 ◊ËdA� ÷UšË ÊËe�*«  œUH½  v²Š™  W¹uÐdð  W
ÝR� qJ�  …b??Š«Ë W¹ËU( œËb×�™

  WLE½_«

 WOÐU³ý  WKOJAð  ¨«d??šR??�  s??¹ô  Íe??¹d??�  ≠œö??³??�«  w??�  WOzU
M�«  ¡U???¹“_«  WJ³ý  XIKÞ√
  «uMÝ s� “!Ëd'«Ë p½UH�«”  vIOÝu� wŠuÐ XLL “wAðu�”  W�—U* W¹dBŽË
 Æ…b×²*«   U¹ôu�«  »dž≠‰ULý w� WOÐU³A�«  „Ëd�«  ‚d� ¡UCŽQÐ  √b²Ð«  w²�«Ë 90? �«
 WJ³A� ¡U²A�« ¡U¹“√ WKOJAð ‰öš s� …uIÐ qšb²� «œb−� œuFð w²�« vIOÝu*« Ác¼

ÆÂUF�« «cN� s¹ô Íe¹d�
 WLŽU½Ë WOMž  Ułu
M� ¡U²A�« «cN� “wAðu�” W�—U� s� …b¹b'« WKOJA²�« Z�bðË
 ¨ÍœU�d�«  ¨œu??Ý_U??�  W½uK�  W−
½_  W�UOŠ  ¨qO²½«b�«Ë  bK'«  Z??�œ  UNM�  b??Š«Ë  Ê¬  w�
 ¨WÐuI¦*«   «d²
�«  WKOJA²�«  sLC²ð  p�c�  W??�U??{≈  Æw�UIðd³�«Ë  fMOł  ¨wK×J�«
 ¨l Òd�  l�ô  bKł  XO�Uł  ¨f�«—u�   U×ýË  l�  ÊUBL�  ¨ UFÐd*«  WAIMÐ  5ðU
�

ÆU¼dOžË uJ¹dð 5ðU
�
 WO*UF�«Ë …dUF*« rO�UB²�« VO�UÝ« 5Ð X−�œ 2017  ¡U²ý WKOJAð Ê« v�≈ —UA¹
  U³KD²�  l�  VÝUM²ðË  …√d??�«  q�  Â¡ö??ð  dBFK�  W³�«u�  WOÐU³ý   WKOJAð  X−²½«Ë

Æ…œu'« WO�UŽ ‘ULI�«Ë  UBI�« …œuł vKŽ b¹bA²�« l� ¨WO�uO�« …UO(«
 wÐdF�«  lL²−*«  w??�  s???¹ô  Íe??¹d??�   U??J??³??ý  lOLł  w??�  …d??�u??²??�  !Ëd????'«  WKOJAð

52≠38  UÝUI0Ë

 KENZO X ? � „uÐ „uK�« —u
 …—U²��   U�u�  ÷dFð   H&M
 s�  b¹bF�«  …œUOIÐ  ÊËU??F??²??�«  s??�
 Æ 5??Ðu??¼u??*«Ë 5??Žb??³??*« ¡«d??H??
??�«
 ÁeO1  ULŽ  d Ò³F Ô¹  ¨rNM�  bŠ«Ë  q�
 åtK¹U²Ýò w� UNK¦1 w²�« r ÒOI�«Ë

 Æ wB�A�«
 „u??K??�« ÊËœu???I???¹ s??¹c??�« ¡«d??H??
??�«
 w1« W??D??ýU??M??�«Ë W??K??Ý«d??*« ∫„u???Ð
 ü??� Êu???ł !u???¹ —u??? ÒB???*« ¨‰U????Ý
 U½UO�uł  åw??ł  Íœò  ‰«Ë  WK¦L*«
 u�Ë√ wIOÝu*« ÊUMH�« ¨q³²
�U¼
 W{u*«Ë  ¡U??¹“_«  …—d×�  ü³�uÐ√
 W???O???zU???B???š√ ¨w??????½—U??????Ñ s?????¹—U?????¼
 ¨g??²??½d??� U???¹U???L???
???¹« q??O??L??−??²??�«
 U??½¬  WOIOÝu*«  ¨b??¹d??â??½≈  WK¦L*«
 ¡U?????¹“_« ÷—U?????Ž ¨ ‰U???L???A???�« s???�
 v??�≈  W??�U??{ùU??Ð   LE16  d???Ä«d???�«Ë
 ËU??¼ ¨”d???H???� U??¹U??� ∫ U???{—U???F???�«
 Âu???ð ¨X?????Ý—u?????� U??M??O??K??Ý Ë̈U????O????�
 dOOÄË  f½U½UÐ  UO�uł  ¨5J
ł

  Æœu¼U
²MO�
   KENZO X H&M   WKOJAð
  s� d??¦??�√ w???� …d??�u??²??� Êu??J??²??Ý
 w�  H&M  WJ³A� ÎU½U�œ ≠250
 w�  U?? ÎC??¹√Ë  r�UF�«  ¡U??×??½√  lOLł
 ¨w?? K??O??z—e??Ž w??�  H&M   u??½U??Š

 Æ w½U¦�« s¹dAð 3 s� Î¡«b²Ð«

 

 WKOJAð vKŽ «œb−� ·eFð p½UH�«Ë !Ëd'« vIOÝu�
s¹ô Íe¹dJÐ 2017 ¡U²ý fÐö�
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