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أمس.  ليلة  عليك  بالتعرف  سعدت  تامر،  ”العزيز 
وذلــك   “٤٨ ”مفرق  لفيلم  مشاهدتي  مــن  ــرت  تــأث
أتناولها  ســوف  ألسباب  وهامة  الفتة  جتربة  بكونه 
من  قرّبتني  جتربتك  على  واالنكشاف  لقاؤك  الحًقا. 
فضاءات كنت أجهلها وعشت عنها بعيًدا رمبا بسبب 
يشغل  ما  أِع  فلم  مغايرة،  واهتمامات  السن  فوارق 
بال األجيال الناشئة، وكيف يحاولون مواجهتها. على 
جميع األحوال فلقد قضينا معكم ليلة مميزة، وأملي 
الغافي  ــوّد  ال وتربية  احلديث  إلمتــام  ا  قريًب نلتقي  أن 
بيننا“. كان هذا نص رسالة بعثتها إلى الفنان تامر 
والذي   ،“٤٨ ”مفرق  لفيلمه  مشاهدتي  بعد  نفار 
صندوق  مبادرات  ”جمعية  القدس  في  استضافته 
إبراهيم“ وعرضته أمام عشرات من ضيوفها الوافدين 
إدارة  فيها  تعمدت  ليلة  في  أجنبية،  دول  عدة  من 
الصندوق إطالعهم على فيلم يروي قصة فرد، عائلة، 
مدينة ووطن بلغة تشبه أهل املدينة ومثلهم بسيطة 
وخالية من تنميقات البيان املفرط، وزركشات البديع 
تتحرك  وبألوان  وأهلها،  احلارات  تلك  تعرفه  ال  الذي 
من قتامة موجعة إلى حمرة صادمة فبياض مستفز 
ومبٍك، لكنها ال تتركك بدون بقع ضوء وأمل مرجتَفني، 
يتحدث عنها مع اجلمهور بعد العرض بطال الفيلم، 

املمثالن تامر نفار وسمر قبطي. 
في احلقيقة لم أكن أعرف تامرًا بشكل شخصي من 

أسمع  كنت  أنني  مع  الفني،  نتاجه  أتابع  ولم  قبُل 
املتخصصة بغناء ”الراب“  باسمه وباسم فرقة ”دام“ 
الصورة  لكن  وأصحابهم،  أوالدي  لقاءات  في  يتردد 
اختلفت بعد أن استهدفته نيران ميري ريغف، وزيرة 
الثقافة في حكومة إسرائيل، التي شنت عليه حملة 
شعواء، ونادت بوجوب مقاطعة أعماله وعروضه، بحجة 
مستشهدة  اليهود،  ويعادي  الدولة  على  يحرّض  أنه 
على  و“جترئه“  االحتجاجية،  أغانيه  كلمات  ببعض 
أنا  ”سجل  القدمية  الدرويش  محمود  صرخة  ترديد 
عربي“، وما تالها من وجع الروح والقسم في وجه من 
ليجبرهم  أهله  ويجوّع  ذليال،  احملمود  يبقي  أن  أراد 
الشرق مالًذا، عندما وقفت  اختاروا  اللحاق مبن  على 

الريح على ذلك املفرق في العام ١٩٤٨.  
في القاعة جتّمع عشرات من الشخصيات اليهودية 
بفئات عمرية مختلفة، والداعمني لتلك اجلمعية التي 
تهدف إلى إحداث تغيير إجتماعي، وتعمل في اجتاه 
الدمج واملساواة بني الشعبني، مواطني دولة إسرائيل، 
بعض  وحضر  وعـــادل.  ــن  وآم مــزدهــر  مجتمع  وبــنــاء 
العرب، منهم أصدقاء لثابت أبو راس املدير املشارك 
في جمعية إبراهيم، الذين لّبوا دعوته وشاركوه تلك 

األمسية اجلميلة. 
الذي  كــذاك  صمت،  القاعة  ويسود  الفيلم  ينتهي 
يصاحب الصدمات، فمن الصعب أن تخرج كمشاهد 
الذي يضعك عليه كتاب  وتتحرر من ذلك ”املفرق“ 
”كرمي“  القصة  فبطل  الفكرة،  وأصحاب  السيناريو 
اليومية  حياته  في  يواجه 
لفنه  ـــه  حـــّب ــل  ــي ــب س ــــي  وف
أعداءه الكثيرين وميضي في 
التحدي، حتى شفا الهاوية، 
من  يخلو  ال  بإمياٍن  عنيًدا 
محسوبتني  وطيبة  سذاجة 
العشاق  يتقن  كما  وصارًما 

واملبدعون . 
قريبة  الفيلم  ــي  ف قصته 
ــر الــلــداوي  ــام ــصــة ت مــن ق
تصريحه  ورغــم  احلقيقي، 
ــه أدخـــل عليها  أن أمــامــنــا 
لكنها  التغييرات،  بعض 
شبيهة  النهاية  في  تبقى 
وتعيشه  ــه  عــاشــت ـــواقـــع  ل
بالنجاة  تفلح  ــم  ل ــال  ــي أج
شاب  ولسيرة  اجلحيم،  من 
ـــي، اســتــطــاع أن  طــمــوح ذك
رغم  ــســقــوط،  ال مــن  يفلت 
أحاطت  التي  النيران  تلك 
وهي  وبعائلته؛  بطفولته 
مدينة  الــلــد  قصة  كــذلــك، 
ــا، من  ــه ــوات ــأخ ســقــطــت، ك
بعضها  لكن  وطــن  خــارطــة 
ذلك  من  باخلروج  ينجح  لم 
بقي  من  عانى  بل  املفرق، 
ــن نــســيــان األشــقــاء  ــيــه م ف
وإهمالهم ومن ظلم األغراب 

اجلدد الذين وطأوها وعاملوها كمحظية لهم، والباقون 
ضفاف  على  تعيش  ذوات  مجرد  كانوا  أهلها  من 
سكة حديد تقتل قطاراتها أطفالهم، وصفيرها يذكر 
الصاحني منهم بأن ”املفارق“ ما زالت تنتظر رحيلهم 

إلى تخوم الصحراء أو سقوطهم في الغيم .
ــن شكل  ــه م ــي ف ــيــس  ل ــرح  ــس امل ــني  ــى مي يجلس عــل
ساقه  ــا  واضــًع حنطيته،  إال  حصرًيا  الفلسطيني 
الفنان  مشهد  تكِمل  حركة  في  يسراه  على  اليمنى 
إنسان  بشخصية  وتشي  احملسوب،  ــدوره  ل الواعي 
اهتماًما  اخلــارجــي  مظهره  يعير  ال  ناضج،  مجرب 
القبعة،  تشبه  قماش  بقطعة  مغطى  رأســه  خاًصا، 
كاألخضر  لونها  شعره،  يلّم  كيس  إلى  أقرب  لكنها 
املوِحل متاًما كلون ياقة بلوزته الرمادية، وجهه جميل 
رغم ما يغّطيه من شعر ذقن خفيفة، يذّكر بشعراء 
يستبدلها  الفتة  سهوة  وتعلوه  الوسيمني  البادية 
محكر  أزرق  جينس  بنطاله  واثقة.  ببسمة  أحياًنا 
ببياض فوضوي ينتهي عند حذاء رياضي بلونني. كان 
على  إجاباته  في  واثًقا  اخلاطر  سريع  البديهة  حاضر 
بشائر  احملامية    بها  حاورته  التي  األسئلة  جميع 
الفاهوم، وتلك التي وجهها اجلمهور. وكان يتنقل بني 
اإلنكليزية والعربية والعبرية بخفة، ووفق ما تطلبته 
الضرورة واحلاجة من دون أن تبدو عليه عالمات حرج 
أو ضيق أو تردد. فهو فلسطيني بال مساءلة، ويغني 
من شعور داخلي ضد القهر والقمع واالضهاد، مؤكًدا 
وال  الطبيعي،  البسيط  مبعناها  سياسي  غير  أنه 
يغني باسم التعايش فهذه ليست وظيفة املضطهدين 
الذين يسعون من أجل تأمني بقائهم على قيد احلياة 

والنجاة من اجلحيم.             
بجانبه جتلس سمر حبيبته في الفيلم وشريكة أحالمه 
متأل  مليحة  سمراء  الناصرة  من  فتاة  الشاشة.  على 
األسئلة  بسمتها ساحرة جتيب على  كرسيها ضوًءا، 
العزة  على  ترّبت  نفس  متليه  وبوضوح  تأتاة  دون  من 
تبعد  كأنها  بغنج  يسراها  فتحرك  ــدام،  واإلق والثقة 
الناعستني، وتضحك  جنمات تساقطت من عينيها 
كما لم تستطع أن تضحك في نهاية الفيلم، عندما 
هددها أوالد عّمها باألسوأ إذا ما أصرت على مشاركة 

حبيبها، كرمي، الغناء في حفلته الكبرى.
واحترام  واضحة  آدمية  بحرارة  لهما  احلضور  صفق 
الهوليوودي  االحتفاء  ــرودة  ب يشبه  ال  مميز  إنساني 
سفيرين  خير  كانا  لقد  الزائفة.  بهرجته  وال  الباهت 
زمن  في  ومضهدة  مقموعة  مقهورة  وألقلية  ألهلهما 
”الترامبولينا“،  على  كالالعبني  قادتها  يتخبط 
رقعتها،  على  ويحّطون  ًيا  عال الهواء  في  يقفزون 
فترمي بهم إلى األعلى. هكذا من دون وجهة مدروسة 
بلغة  يتحدثوا  لم  وسالمة.  هدى  غير  ومن  محددة 
السياسيني اللعوب أحياًنا واملنّفرة أحايني، بل كانوا 
بسطاء كالوجع، حقيقيني كاجلمر، رقيقني كاحلمام. 

واقع  هو  كما  متاما  صادمة  الفيلم  قصة  كانت  لقد 
ولد  التي  األحياء  تلك  الفقيرة،  العربية  اللد  أحياء 
فيها تامر ابن فوزي النفار وسط عائلة متوسطة احلال، 
وحتت رعاية  أب يضحي كي ال يشعر أبناؤه بنقص 
أو بعوز، وأم أحاطته باحلنان والدفء وبالشدة فمنعت 
سقوطه وسقوط اخوانه في حقول األلغام املنتشرة في 

محيطه؛ كانت رقابة 
أمان  الوالدين أحزمة 
ــافــظــت  وســـالمـــة ح
يبقى على  أن  على 
اجلمر،  مــن  مسافة 
متاًما  يصَح  لم  لكنه 
سقط  ــا  ــدم ــن ع إال 
صديقه حسام بنيران 
ــش  ــي ــط اجلــــرميــــة وال

”اللّخة  مــن  حــالــة  تعيش  كــانــت  فاللد  والــعــبــث، 
والسلطة الدامية“، عندها قرر أن يطلق حنجرته في 

وجه الظلم واخلفافيش.
الذي  العبث  محاور  معظم  الفيلم  قصة  مست  لقد 
بجرأة  استعراضها  مت  ولقد  مواقعنا،  في  نعيشه 
مآسينا  بواطن  بسهولة  نتبني  أن  متكننا  مشهودة 
في  تبقيان  وسياساتها  فالدولة  األهــم،  ومفاعيلها 
وأهله  ”كرمي“  ـ  ب حلق  عما  ومسؤوليتها  ــصــدارة  ال
وجيرانه من تشرد وتهجير وفقر ومالحقة وقمع  واضح 
ال لبس فيه، وكذلك استفحال اجلرمية والعنف واالجرام 
قرانا  تعيشه  متشظ  لواقع  مرايا  فكلها  املنظم، 
ومدننا، وتبقى الدولة هي املسؤولة األولى عنه، لكن 
مجتمعاتنا ليست بريئة منه. وأما املرأة بيننا، فهي 
املوبوءة  واملفاهيم  القهر  ذبيحة  الضحايا،  ضحية 

والتخلف املعتق . 
هذه وغيرها من القضايا استعرضها فيلم ”مفرق ٤٨“ 
بصنعة راقية ومبشاركة عربية يهودية لفنانني سّخروا 
الفن ومهاراتهم من أجل رسالة إنسانية عظمى. لم 
يسعفنا الفيلم بحلول جلميع ما استعرضته القصة 
لهذه  احللول  أن  يعون  فصّناعه  ومسائل،  قضايا  من 
اإلشكاالت واملعضالت ال تتحقق في فيلم مهما كان 
دقيًقا ومحكًما، لكنهم استكفوا بأن يضعوا أمامنا 
عسى  ونيرانه،  وندبه  بجروحه  واقعنا  لنرى  مرايانا 
النيران حوله كما حاول  ليطفئ  يفيق كل واحد منا 

كرمي/ تامر النفار أن يفعل.
لكن  العاملية  اجلوائز  بعض  على  الفيلم  حصل  لقد 
من  سُيحرم  العربية  الــدول  في  السينما  جمهور 
مشاهدته على األغلب، فعلى الرغم من إصرار تامر 
دور  الفيلم  في  جسدت  التي  نقارة  وسلوى  وسمر 
فعل  وهكذا  كفلسطينيني،  تعريفهم  على  كرمي،  أم 
جميع من مّثل معهم من العرب، وعلى الرغم من أن 
الفيلم يتحدث بالعربية وعن مشاكلنا نحن األقلية 
العربية، إال أن مخرجه يهودي وكذلك املشارك بكتابة 
احلقيقة  وهذه  وغيرهم،  املوسيقى  ووضع  السيناريو 
لهذا  وسيحظره  فلسطيني  كفيلم  تصنيفه  ستمنع 

السبب العرب في بالدهم .
ومرة أخرى جند أنفسنا بني نارين: بني مطرقة العرب 
املضاعفة؛  اإلقصاء  وسياسة  ريغيف  ميري  وسندان 
فنحن عرب العرب ما زلنا نتلقى ضربات القمع من 
مضطهدينا وطعنات اجلهل من املزايدين علينا، لكننا 
ـ ٤٨،  رغم ذلك وذاك، سنبقى صامدين على مفرق ال
تامر  دعاني  كما  ونحميها،  وأخواتها  اللد  وسنزور 

ووعد أن يبقى البيت بيتنا واللد ستبقى لّدنا.

¥∏  ‰« ‚—UH� 
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%750 من نسبتها في بريطانيا مثالً. إذ ُيقتل في 
إسرائيل 11.53 من بني كل 100 ألف عامل في 
ويعزو  بريطانيا.  في  فقط   1.6 مقابل  البناء،  فرع 
وغياب  إلى ضعف  إسرائيل  في  الواقع  هذا  اخلبراء 
ما  وهو  ــردع،  وال والتحقيق  واملراقبة  اإلرشــاد  آليات 

يشير إلى سياسة إهمال حكومية متعّمدة.
الشيوعية،  للشبيبة  حيفا  فــرع  سكرتيرة  وقالت 
اإلهمال  هذا  أن  الواضح  من  منصور:  لينا  الطالبة 
وعنصرية،  إجرامية  سياسة  بل  صدفة،  مجرّد  ليس 
العرب  العّمال  من  العمل“  ”شهداء  معظم  أن  ذلك 
احملتلة.  األراضي  من  الفلسطينيني  ومن  البالد  من 
وقصة  اســم  منهم  فلكل  شفافني،  ليسوا  العّمال 

وعائالت تعاني األمرّين من غياب احملاسبة.
وأضافت: يولي حزبنا الشيوعي واجلبهة أهمية كبرى 
لهذه القضية، وتعمل كتلة ”اجلبهة“ في الهستدروت 
وقد  املستضعفني.  العاملني  هؤالء  صوت  رفع  على 
شهرين  قبل  حيفا  في  الشيوعية  الشبيبة  نظمت 
ساحة  في  املوضوع  هذا  حول  شعارات  رفع  تظاهرة 
في  املشاركة  ــى  إل اجلميع  وندعو  التحتى.  البلدة 
املظاهرة غًدا إليصال صرخة العائالت واملطالبة بوقف 

هذا السياسة اإلجرامية.
ومن املقرر أن تبدأ املظاهرة الساعة السادسة والنصف 
ليفي،  وشبتاي  األنبياء  شارعي  تقاطع  عند  مساًء 

مقابل فرع البريد.
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الشيوعية  الشيوعي واجلبهة والشبيبة  ينظم احلزب 
مساء يوم غد السبت تظاهرة قطرية في حيفا، حتت 
على  احتجاًجا  رخيص“،  مش  العّمال  ”دم  عنوان 
فرع  في  سيما  ال  القاتلة،  العمل  ــوادث  ح تواصل 

البناء.
وتشير املعطيات إلى سقوط أكثر من 500 ”شهيد 
عمل“ منذ عام 2010، منهم 40 عامًال على األقل 
في العام احلالي 2016. وتبلغ نسبة العّمال العرب 
البناء  ــرع  ف ويشّكل  القتلى.  من   80% من  أكثر 
األكثر خطورة وفتًكا بالعّمال، حيث سّجل ما نسبته 
األعوام  في  العمل  حوادث  في  الوفيات  من   53%

.2014-2010
تقصير  من  املجال  هــذا  يعاني  املنظمني  وبحسب 
وزارة  تشّغل  إذ  عّدة مستويات:  حكومي شديد في 
العمل،  ـــوادث  ح ــي  ف فقط  محققني   4 االقــتــصــاد 
ولديها 5 مركبات فقط مخّصصة للمراقبني، ويبلغ 
في  ورشـــة   13500 ــي  ــوال ح العمل  ـــات  ورش ــدد  ع
ا فقط. وتبلغ  البالد يراقبهم 17 مراقًب شتى أنحاء 
إدانة  ومتت  احملاكم  إلى  وصلت  التي  امللفات  نسبة 

املسؤولني فيها مبوت العّمال %8 فقط. 
وقياًسا باملعّدالت الدولية تعتبر إسرائيل من األكثر 

البناء  فرع  في  العمل  حــوادث  مجاالت  في  إهماًال 
بني الدول املتطوّرة. وتبلغ نسبة القتلى في إسرائيل 
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زوجني  منزل  إلى  املاضي  األسبوع  الشرطة  رجال  دخل 
في حيفا، وقاما بتصوير مرأة وهي عارية في منزلها 
دون إذنها. املرأة، 31 عاما، أكادميية من سكان مدينة 
الشقة،  في  حياتها  شريك  مع  نائمة  كانت  حيفا، 
من  وإخراجهما  شقتها،  الشرطة  اقتحمت  عندما 
مت  أنه  الشرطة  بحسب  احلجة  عاريان.  وهما  الغرفة 
بأن  واالشتباه  الشقة  هذه  من  عن ضجة  بالغ  تلقي 

جرمية «عنف أسري» ُترتكب داخلها.
محامي املرأة، رأفت أسدي، قال: «دخل أفراد الشرطة 
إلى املنزل، ووجدا الزوجني نائمني في الغرفة، فأخرجا 
عنوة. وأصرّت الشرطة على جباية شهادة من املرأة وهي 
الشرطيني،  أسماء  معرفة  طلبت  املرأة  ولكن  عارية. 
تصوير  زميلها  من  املرافقة  الشرطية  طلبت  عندها 
احلدث، فأخرج هاتفه وقام بتصويرها وهي عارية داخل 
حينها  الشقة  في  تواجد  والذي  الزوج،  أما  منزلها». 

وّثق احلدث بكاميراته اخلاصة أيضا. 
ــاك سافر  ــه ــت ان ـــذا  ه أن  أســــدي  ويــؤكــد احملــامــي 
ألجل  قــوة  بكل  جتّندت  الشرطة  وأن  للخصوصية، 
اعتقال شخص قام بنشر صورتني ملذيعة شهيرة من 

قبل، واآلن ها هي ترتكب اجلرمية ذاتها.
وتساءل أسدي: «بأي حق تصوّر بهاتفك الشخصي 

امرأة بهذه الوضعية وهي في حرمة منزلها».
ويؤكد أنه تقدم بشكوى إلى قسم التحقيق مع رجال 
الشرطة باسم موكلته، وطالب بإتالف الهاتف الذكي 
الذي استخدم للتصوير، ومحو الشريط املصوّر من أي 
جهاز مت نقله إليه. وأكد أنه بعد أن ينتهي التحقيق 

ــة  ــرط ــش مــــع رجــــــال ال
الــضــالــعــني بــاحلــدث 
بدعوى  التقدم  يــنــوي 
ــبــة  خــــاصــــة، واملــطــال
للضرر  ــضــات  ــوي ــتــع ب
النفسي والصدمة التي 
ــادث  احل فيها  تسبب 
أنها  مــؤكــدا  ملوكلته، 
لعدة  شقتها  تغادر  لم 
من  حالة  وتعيش  أيام 
الشديد.  واخلجل  الهلع 

الشرطي قد عمم  إذا كان  يعرف  أنه ال  إلى  ويشير 
هذه الصور أم ال.

ويختتم أسدي: «ال يوجد أي قانون مينح احلق للشرطي 
بتصوير شخص عاٍر داخل منزله، وال أي قانون مينع 
وال  اخلــاص،  منزله  في  عاريا  السير  من  أي شخص 
يحق ألي شخص أو شرطي أيا كان أن يقوم بتصوير 

موكلتي بهذا الشكل داخل منزلها».
إن  بالقول  احلادثة  على  الشرطة  عقّبت  جانبها  من 
«رجال الشرطة استدعوا الى املكان عقب وصول بالغ 
حول سماع صيحات من الشقة. بعد أن لم ُيستجاب 
الشرطة  رجال  اضطر  الباب،  يفتحوا  ولم  لدعواتهم 
التأكد أن احلديث ال يدور عن  الشقة ألجل  القتحام 
حادثة عنف أسري. رغم طلبات رجال الشرطة رفضت 
الشابة ارتداء مالبسها، وبعد أن اتضح أنه لم ترتكب 
غادر  شكوى،  تقدمي  الزوجان  ينوي  وال  مخالفة  أي 

رجال الشرطة املكان».
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ُيقام في الساعة اخلامسة من مساء اليوم اجلمعة، 
في قاعة مسرح امليدان، احلفل التأبيني للمربي 
واملبادر االجتماعي األستاذ حسني إغبارية مؤسس 
خالل  من  االجتماعي  التطوير  جمعية  ومدير 
ورُؤاه. املرحوم  رسالة  بروح  ثقافية  فنية  أمسية 

التحضيرية  واللجنة  التطوير  جمعية  من  وُعلم 
للحفل التأبيني أنهما استكمال وضع اللمسات 
األخيرة على التحضيرات، ال سيما إجناز فيلم 
تسجيلي عن املرحوم، واجلمعية التي وقف على 
رأسها ألكثر من ثالثة عقود. وكان قد ّمت تعميم 
والفعاليات  الهيئات  مختلف  على  ــوة  ــدع ال
والشخصيات االعتبارية واالجتماعية في حيفا 
والبالد، خاصة على أولئك الذين ارتبطوا مبشاريع 
عمل، وبعالقات صداقة وزمالة ورفاقية مع املرحوم.

بالن  ألبير  الفنان  التأبيني  احلفل  في  ُيشارك 
ــب عـــدد من  ــان ـــى ج ــس إل ــرق ـــل م ــة أم ــان ــفــن وال
املتحدثات واملتحدثني ومن بينهم رئيس القائمة 
املشتركة النائب أمين عودة واألب د. فوزي خوري 
عن مطرانية عكا وحيفا وسائر اجلليل، واملطران 
ميعاري  محمد  السابق  والنائب  حنا،  الله  عطا 

ود. جوني منصور وآخرون.
وُعلم أن املنظمني سيوزعون في ختام احلفل كتاب 
عقود“  ثالثة  في  األهلي  العمل  ”فسيفساء 
وهو الكتاب الذي عمل عليه املرحوم حتى يوم 

وفاته وأجنزته اجلمعية وفاء جلهده ورسالته. كما 
وفاء“  ”كتاب  بعنوان  التأبني  كتاب  سيوزعون 
وفيه أكثر من ثمانني كلمة وداع ورثاء للمرحوم، 
في  وشركاؤه  ــالؤه  وزم وأصــدقــاؤه  معارفه  كتبها 
على  املشاركات  هذه  أّكدت  وقد  األهلي.  العمل 
ومنهجه  للمرحوم،  الوحدوي  االجتماعي  ــدور  ال
القائم على اعتبار التعددية غنى وثراء وامتياز 
ملجتمعنا، تضيف إلى الهوية اجلامعة وال تنتقص 
منها. وأشارت الكلمات إلى التزام املرحوم بدعم 
املجتمع العربي في حيفا وإعادة بنائه بروح احلوار 

واالنفتاح ونبذ التفرقة والتعصّب والطائفية. 

 åUHOŠò qÝ«d*
زار رئيس القائمة املشتركة النائب أمين عودة اجلامعة 
العربية األمريكية في جنني برفقة عضو مجلس األمناء 
وليد العفيفي. وكان في استقبالهم رئيس اجلامعة أ.د. 
علي أبو زهري ورؤساء األقسام والكليات املختلفة. 
وبعد اجلولة في اجلامعة، التقى النائب عودة مع الطالب 
وألقى محاضرة بعنوان «الهوية واالنتماء» تطرق فيها 
إلى ثبات الهوية الفلسطينية برغم من كل محاوالت 
طمسها تاريخًيا. وقال عودة إن الشعب الفلسطيني 
االحتالل،  عن  رغًما  الــدولــة  مؤسسات  ببناء  جنح 
واجلامعات هي جزء من هذه املؤسسات ومنها اجلامعة 
واحد  شعب  أبناء  إننا  قائًال  عودة  وتابع  جنني.  في 
وقضية واحدة ليس مبفهوم املاضي فقط، بل مبفهوم 
الفلسطينية  القضية  يتناول  حل  فكل  املستقبل، 
بني  العالقة  ذلك  على  ومثال  جميًعا،  علينا  يؤثر 
استمرار االحتالل وبني العنصرية ضد املواطنني العرب 

تعميق  عن  إسرائيل  تكف  وعندما  إسرائيل،  في 
إنهائه، ستستثمر  االحتالل واالستيطان وجتنح نحو 
إنهاء  ولذلك  االجتماعية،  للقضايا  أكثر  ميزانيات 
اجلميع.  على  إيجابي  تأثير  له  سيكون  االحتالل 
واحــد  لشعب  االنتماء  منطلق  املنطلق،  ــذا  ه ومــن 
وقضية واحدة، يجب أن يكون تقاسم وظيفي حتى 
فاعل  بدور  الفلسطيني  الشعب  من  جزء  كل  يقوم 

إلنهاء االحتالل.
للطالب  عودة  النائب  استمع  احملاضرة  انتهاء  وعند 
الذين طرحوا قضاياهم وعرضوا الّتحديات والصعوبات 
هذه  يتابع  أن  الطالب  عــودة  ووعــد  تواجههم،  التي 
القضايا وأن يتعاون معهم من أجل التجسير على 
احلواجز واملعيقات واملساهمة في مسيرة تقّدم وتطوّر 
مجتمعنا من خالل العلم. ويذكر أن نحو 5000 طالب 
اجلامعة. في  يتعلمون  إسرائيل  مواطني  من  عربي 
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األربعاء،  أول أمس  ــي،  األوروب البرملان  اإلنسان في  ناقشت جلنة حقوق 
احلكومة  مــن  ــازل  ــن وامل ــرى  الــق ــدم  ه سياسة  ــاواة،  ــس م مركز  ــادرة  ــب ومب
اإلسرائيلية في النقب. واستعرضت احملامية راوية أبو ربيعة سياسة 
الهدم في النقب، وطالبت بتدخل االحتاد األوروبي لوقفها. وشرحت عن 
سياسة تركيز البدو وهدم قرية العراقيب، وقرار إخالء قرية أم احليران، 
وهدم املنازل في بير هداج. وقدمت عددا من التوصيات حول املطلوب 
لتغيير  إسرائيل  حكومة  سياسة  على  للضغط  ــي  األوروب االحتاد  من 
سياسة األراضي وهدم املنازل في النقب. وستشارك منسقة قسم املرافعة 
الدولية في مركز مساواة، سمر حويال واحملامية أبو ربيعة في عدد من 

اجللسات مع ممثلي االحتاد األوروبي خالل هذا االسبوع.
يشار إلى أن بروفسور عليان القريناوي قدم مداخلة أمام جلنة البرملان 
مشيرا  اإلسرائيلية،  احلكومة  عن  يدافع  أنه  منها  يستدل  ــي،  األوروب
النقب في السنوات األخيرة،  للبدو في  إلى «ميزانيات كبيرة ترصد 
وأن بعض املنازل في رهط أفضل من تلك في كريات مالخي»! ودعا 
وجتاهل  والبدو»،  اإلسرائيلية  احلكومة  بني  التفاوض  «إلى  القريناوي 
سياسة مصادرة األراضي وهدم القرى واملنازل، وحتدث عن التحسن في 

مستوى التعليم لدى البدو في النقب.
يشار إلى أن ممثلة سفارة إسرائيل في االحتاد األوروبي قد ردت على 

املداخالت واتهمت االحتاد األوروبي بالتحيز ضد إسرائيل!
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ّجنار،  ليلى  املربية  اإلجنليزية  اللغة  مركزة  دأبت 
ورمي  مويس  كميليا  املعلمتني  مع  بالتنسيق 
على  احلالي  الــدراســي  العام  مطلع  منذ  سابا، 
اليونيسيف  منظمة  نظمته  ــروع  ــش م ــه  رعــاي
العاملية التابعة لألمم املتحدة حتت عنوان «أكبر 

درس عاملي».
شمل املشروع حتضيرات صّفية وكتابة مواد ذات 
األعمال  تتويج  يوم  ّثم عرضها في  عالقة، ومن 
الطالبية، من خالل صفحة فيسبوك متّت إقامتها 
هذا  في  شــارك  املعارف.  وزارة  برعاية  خصيصا 
من  قطرّي  صعيد  على  ــدارس  امل مئات  املشروع 

الوسطني العربي واليهودي.
وقد مت اختيار مدرسة راهبات الناصرة في حيفا 

لتشارك  املرتبة األولى  الثالث في  املدارس  ضمن 
في توجيه خطاب من على منصة الكنيست.

ميخال»  «يوسي  للمشروع  القطري  املرّكز  أعرب 
مدرسة  من  املشاركني  الطالب  بأداء  إعجابه  عن 
راهبات الناصرة في املشروع عامة، وقد ّمت دعوة 
خالل  الكنيست  ــي  ف خــطــاب  ــاء  ــق إلل ــطــالب  ال
القادم،  الشهر  في  املنعقدة  االحتفالية  اجللسة 
منظمة  إقامة  على  عاما  سبعني  مــرور  مبناسبة 
عن  املــدرســة  إدارة  أعــربــت  كما  اليونيسيف، 
فخرها مبثل هذا اإلجناز الرائع للطالب املتمّيزين، 
وأكدت على دعم املدرسة املتواصل جلميع البرامج 
الهادفة إليصال صوت املساواة وحقوق الطفل على 

املستوى احمللي والعاملي.  
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اغبارية  حسني  ــاذ  ــت األس عــرفــت 
قبل أكثر من عشر سنوات. ففي 
نضاًال  حيفا  شهدت   2004 عام 
توسيع  مخطط  ضــد  جماهيرًيا 
شارع اجلبل. والذي قضى، آنذاك، 
حوالي  ــؤوي  ت منزًال   (54) بهدم 
دور  عني  ــارع  ش من  عائلة،  مائة 
ومن  الكرمة،  شارع  حتى  صعوًدا 
شارع اجلبل غرًبا حتى شارع الفرس. 
وكان الهدف حتويل هذا الشارع إلى 
من  الوصول  يسّهل  «أوتوستراد» 
الكرمل  مركز  إلى  التحتى  البلد 
حقوق  حساب  على  وبالعكس، 

أهالي احلي ورفاهيتهم. 
هذا  ضد  حملة  شّن  على  وعملنا 
املخطط، والذي رأينا فيه استهداًفا 
ومستقبله،  وتاريخه  وأهله  للحي 
ــض وجنمع  ــرائ ــع ال ــم  نــنــّظ ــا  ــن ــرُح ف
الفعاليات  وننظم  ــراضــات  االعــت
هذا  ضد  االحتجاجية  اجلماهيرية 
ــا، في  ــًي املــخــطــط. وجنــحــنــا، جــزئ
البيوت  عشرات  وإنــقــاذ  إفشاله 
على  التوسيع  واقتصر  العربية، 
(مقابل  الشارع  من  السفلي  اجلزء 
حصول  مع  الكاثوليك)،  كنيسة 
بدائل  على  املتضرّرين  السّكان 

وتعويضات الئقة.
وكنت أترّدد على مكاتب «جمعية 
شارع  في  االجتماعي»  التطوير 

مار يوحنا، والتي كنت أعرفها من 
فترة طفولتي في احلي وفي شارع 
للنشاط  كمركز  ــًدا،  حتــدي ياقوت 
االجتماعي، وعيادة أسنان، ودروس 
املدارس  لطالب  واحلاسوب  التقوية 
ولفتت  اخلـــدمـــات.  ــن  م ــرهــا  ــي وغ
ُكتب  الفتة  ــردهــة،  ال في  نظري، 
«خير  الــشــريــف  ــث  احلــدي عليها 
ــذي  وال للناس»،  أنفُعهم  الــنــاس 
التي رّصعت  الكرمية  يحاكي اآلية 
«االحتــاد»  جريدة  من  األول  العدد 
فيذهب  الزبد  1944: «وأما  عام 
ُجفاًء، وأما ما ينفع الناس فيمكُث 
فالتقينا على هدف  في األرض». 
الناس، والبقاء في األرض،  منفعة 

في الوطن، وفي حيفا حتديًدا.

ــــراس كــان  ـــا ف ــس ســــرًا أّن أب ــي ل
(في  ــوطــنــي  ال نشاطه  ــاشــر  ب قــد 
ــي)  ــاض ـــرن امل ــات الـــق ــّي ــن ــي ــان ــم ث
منافس،  ــاســي  ســي ــار  ــي ت ضــمــن 
األحايني،  بعض  في  وُمخاصم  بل 
للحزب الشيوعي واجلبهة. ولكننا 
الوطني  الهّم  تغليب  في  جنحنا 
على  املشترك،  والعمل  املشترك 
النظر.  ــهــات  وج ــي  ف التباينات 
فأكثر  أكــثــر  عالقتنا  ــدت  ــوّط وت
للحزب  سكرتيرًا  انتخابي  بعد 
حيفا.  ــي  ف ــهــة  واجلــب الشيوعي 
ــرور  ــر مــع م ـــرؤى أكــث وتــقــاربــت ال
الزمن، إذ كان راحلنا يدرك أهمية 
التحالف مع القوى الدميقراطية في 
الشارع اليهودي، املؤيدة لقضايانا 

جتربته  وبحكم  العادلة.  ومطالبنا 
الطويلة في العمل اجلماهيري كان 
بلدية  في  «اجلبهة»  ملمثلي  يكّن 
األخيرة  الثالثة  العقود  في  حيفا 
غنام  ــد  ــم وأح ــوال  ــق ن عيسى   –
واسكندر عمل وأمين عودة وعيدنا 
فوراني وهشام  زريتسكي وفتحي 
تقديرًا واحتراًما كبيرين،  عبدو – 
املبدئي  العنوان  فيهم  يري  وكــان 
مختلف  ــي  ف حيفا  ــي  ف ــر  واملــثــاب

القضايا.
في  فشيًئا  شيًئا  بصره  ضعف 
ــرض.  امل بفعل  ــرة  ــي األخ السنوات 
وقبل  نافذة.  ظلت  بصيرته  لكن 
للبلدية  ـــرة  ـــي األخ ــات  ــاب ــخ ــت االن
مع  ـــوم  ـــرح امل ــى  ــع س  (2013)

لطرح  الشخصيات  من  مجموعة 
مبادرة خلوض االنتخابات بقائمة 
جتَمع شمل «اجلبهة» و»التجمع» 
في قائمة مشتركة، بهدف زيادة 
بلدية  ــي  ف والتأثير  التمثيل 
حيفا. وقطعنا فعًال شوًطا كبيرًا 
لم  األمر  أّن  إال  االجتــاه،  في هذا 
يتسن في نهاية املطاف، ألسباب 
يعرفها اجلميع. ورغم خيبة أمله 
املنشود،  الهدف  حتقيق  عدم  من 
نسبة  رفــع  على  بإخالص  عمل 
العربي  الــشــارع  ــي  ف التصويت 
ــه وعــالقــاتــه  ــصــاالت ــن خـــالل ات م
ــة.  ــي ــاع ــم ــت ــة واالج ــي ــشــخــص ال
مــع عضوي  ــاون  ــع ــت ال ــــل  وواص
سهيل  د.  اجلبهويني  البلدية 
ــي،  ــدي زعــب ــاب ــن ع ــري أســعــد وع
تعزيز  مستوى  على  سيما  ال 
أولياء  وجلــان  ــاء  األحــي جلــان  أداء 
للمخططات  والــتــصــّدي  ـــور  األم
وغيرها  والتمييزية  العنصرية 
من املجاالت التي نشطت وتنشط 

فيها اجلمعية.
كان راحلنا مسكوًنا بعشق حيفا 
حتى النخاع، فكان له وللجمعية 
حضور دائم في ساحات متعّددة، 
عن  والدفاع  العنف  مناهضة  من 
اإلسالمية  واملــقــّدســات  ـــاف  األوق
ــا  ـــــى قــضــاي ـــة، إل ـــســـيـــحـــي وامل
الهيكلية  واخلــارطــة  التخطيط 
املناطق املستهدفة  وتعزيز صمود 
كحي احملطة وشارع يافا وغيرها. 
وكان يرى في حماية طابع املدينة 
التاريخية  معاملها  على  واحلفاظ 
مهمة  الفلسطينية  ــيــة  الــعــرب
اجلمعية  فأصدرت  له،  أساسية 
من  العديد  السنني  ــدار  م على 
وتاريخها  حيفا  عــن  املــؤلــفــات 
من  هاًما  جزًءا  ستظّل  ومعاملها، 

أية مكتبة حيفاوية.
ــيــة  ــا لــلــغــة الــعــرب ــًق ــاش ــــان ع وك
ـــان يــحــب اســتــخــدام  أيــًضــا، وك
ــث  ــادي األح ــي  ف حتى  الفصحى 
ــه  أّن ـــر  وأذك ــة.  ــادي ــع ال اليومية 
«مواعيدك  بالقول  ميازحني  كان 
إذا ما ضربنا  يا رجا»،  عرقوبية 
ولكنك،  عليه.  وتأخرُت  موعًدا 
ــــراس، أنــت  ـــا ف ــا أب ـــرة ي هـــذه امل
لك  ــرحــيــل.  ال استعجلَت  الــذي 
أن  عهد  بعدك  من  ولنا  الرحمة 

ننفع الناس.

W�—U � �« 5 � � X �d � «c J 	













2016 w½U¦�« s¹dAð 11 WF ÔL'« 18

 ∫WOIOÝu*« ÂuKF�« w� —u²�œ V¹œ …—UAÐ ÍœU�

»u?? F?? A??�« W??�U??I?? �?? �Ë d?? B?? F?? K?? � “«d??? �≈ w?? � v?? I?? O?? �u?? *«
÷uŽ qz«Ë ∫d¹uBð       Í—uš n¹U½ l� ¡UI�

وترعرع  حيفا،  في  ولد  ديب  بشارة  فادي  الدكتور 
في  تعلم  ديب.  بشارة  الفنان  والده  الناصرة،  في 
مع  انتقل  ثم  الناصرة،  في  يوسف  مــار  مدرسة 
ذويه إلى حيفا. حصل على اللقبني األول والثاني 
التابعة  املوسيقى  أكادميية  من  املوسيقى  مبوضوع 
منحة  على  القدس. حصل  في  العبرية  للجامعة 
للقب  دراسية من صندوق فولبرايت إلمتام دراسته 
الثالث في ستوني بروك في أمريكا، وحصل على 
واختص  املوسيقية،  الفنون  في  دكــتــوراه  شهادة 
بالعزف على آلة البيانو. حتدثنا مع الدكتور ديب 

حول دراسته وعروضه الفنية.
 „b�«uÐ  «dŁQð  vIOÝu*«  W??Ý«—b??�  X³¼–  q¼
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رمبا.. كان اهتمامي باملوسيقى منذ الصغر بسبب 
البيت موسيقية. كان والدي  والدي. واألجواء في 
يغني، ونسمع على الدوام فيروز ووديع الصافي. 
وأعتقد كان لهذا تأثير على نفسي. وهكذا بدأت 

أتعلم املوسيقى بدروس خصوصية.
 d�u²ð ô√ øUJ¹d�√ w� p²Ý«—œ XL9√ nO�Ë
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والثاني  األول  اللقبني  تعلمت  فقد  تتوفر،  طبعا 
كانت  املاجستير  أجنـــزت  وعــنــدمــا  ــالد.  ــب ال ــي  ف
اختياراتي محدودة. وفي عام 2009 وبعد إجناز 
اللقب الثاني، سافرت إلى نيو يورك ودرست في 

أحد املعاهد الكبرى هناك، والتقيت بأساتذة لهم 
وعندما  املوسيقى.  مجال  في  املرموقة  مكانتهم 
والعزف  التدريس  في  عملت  البالد  ــى  إل عــدت 

املوسيقي. 
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يتطلب  عليها  احلصول  ولكن  باملنحة،  علمت 
وأجريت  وطويلة.  كثيرة  واستعدادات  حتضيرات 
مقابالت وتقدمت الختبارات متعددة. وقبلوا طلبي 
إلمتام دراستي املوسيقية للقب الثالث في الواليات 

املتحدة. 
 W�PÐ  fO�Ë  u½UO³�UÐ  p�UB²š«  ÊU�  «–U??*

øU¼dOž WOIOÝu�
إنها األلة التي تدربت عليها من قبل. وأعتقد أن 
شيئا مني تعلق بالبيانو، فأحببت نوع املوسيقى 
لو تعلمت على  البيانو.. ورمبا  الذي أعزفه على 
الكمان ألحببته أيضا. ورغم استماعي للموسيقى 
لكني  بها  واستمتاعي  ـــدوام  ال على  الشرقية 
أحببت املوسيقى الغربية وخاصة البيانو. وأشعر 
من  نوع  على  حتتوي  الكالسيكية  املوسيقى  أن 
التحدي والروحانيات التي جتذبني بشكل خاص.
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سأستمر في العزف واملشاركة في الكونسيرتات، 
معظم  في  عزفت  وقــد  اجلمهور.  مع  والتواصل 
دول العالم من أمريكا إلى كندا إلى الصني إلى 
أقل.  بوتيرة  لكن  البالد،  في  هنا  وطبعا  ــا،  أوروب
وكان العزف منفردا ومع الفرق املوسيقية. وأتلقى 
الدعوات للعزف هنا وهناك في أنحاء العالم. وبعد 

أسبوعني بانتظاري كونسيرت في أمريكا. 
 øWO
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وعمليا  بالغربية،  وأنا مختص  عادية..  عالقتي 

تدخل  أن  يجب  ــره  ــي وغ ــي  الــشــرق ــزف  ــع ال عند 
كما  والتحّدي.  والعواطف  والتراث  بالروحانيات 
الذي  الصافي،  الراحل وديع  املطرب  احلال مع  كان 
وغنائه،  موسيقاه  في  الروحانيات  يدمج  كــان 
ويعطي كل كلمة وزنها وحّقها في التعبير واللفظ 
والنغمة. فعندما غنى الله يرضى عليك يا ابني 

جتده يقولها صادقا بكل جوارحه وعقله وقلبه. 
ÆWOÐdG�« vIOÝuLK� W³�M�UÐ d�_« p�c�Ë

أو  ــســارت  ــوت م ــعــزف  ت فعندما  ــا،  ــام مت صحيح 
فهي  النوتات،  تعزف  أن  يكفي  فال  بيتهوفن، 
وراء  ما  املهم هو  الورق. ولكن  كتابة على  مجرد 
النوتات ألنه يجب العازف أن يولي أهمية خاصة 
إلى  يحتاج  ثانية  ناحية  ومن  التفاصيل،  لكل 

الصورة الكاملة. 
øUN²�b
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ـــدد مــعــني من  ــارة عــن ع ـــة عــب ـــروح ــت األط ــان ك
مبفردي  معزوفات  مجموعة  بتقدمي  الرسيتاالت، 
على البيانو، والعزف مع آخرين. ولم يكن التركيز 
على كتابة مادة بحثية مطولة، بل كتابة مقدمة 
مقطوعات  عزفت  عندما  فمثال  عــام.  ومضمون 
عن  بحثا  كتبت  ــان  شــوب أو  شــومــان  أو  ــاخ،  ــب ل
نواحيها،  كل  من  لها  وحتليال  املقطوعات  تاريخ 
ثم يطرح أعضاء جلنة البحث اجلامعي عدة أسئلة 
عن املعزوفات، وهكذا نلت إعجابهم وحصلت على 

العالمات التي أهلتني للقب الدكتوراه.
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إنني أعّلم املوضوع في جامعة بير زيت، وأساهم 
ببناء قسم املوسيقى فيها، كما أدرّس في بيت 
عامر  األســتــاذ  ـــإدارة  ب شفاعمرو،  في  املوسيقى 
نخلة، كما أعمل في معهد إدوارد سعيد في رام 
عملي،  من  جزءا  املوسيقى  تعليم  وأصبح  الله. 

إضافة إلى العزف واملشاركة في احلفالت والعروض 
املوسيقية. 
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الشعوب.  ولثقافة  للعصر  ــراز  إف هي  املوسيقى 
ولذا جتد املوسيقيني والفنانني أو املبدعني عموما 
نحو  واالنفتاح  الرقابة  وعدم  االستقاللية  يحبون 
عوالم إبداعية. فعندما كتب بيتهوفن معزوفات 
اتسمت بالتجديد والكفاح، حيث كان اجلو العام 
عن  عدا  احلني.  ذلك  في  سائدا  الفرنسية  للثورة 
بيتهوفن  عن  يختلف  بداياته  في  بيتهوفن  أن 
مرحلته  عن  يختلف  كما  املتوسطة  فترته  في 
والقتال  ــروب  احل ــا  أوروب واجهت  وعندما  املتأخرة. 
كان املوسيقيون كمن يبدلون جلدهم ليأتوا بفكر 
وهذا  ــرى،  أخ ــاال  وآم طموحات  ويطرحون  جديد، 
تظهر  وهكذا  بيتهوفن.  موسيقى  في  جنده  ما 

املوسيقى بأنها فكر وفلسفة ونهج حياة. 
øp�– vKŽ WK¦�√ „UM¼ q¼

طبعا، فإن موتسارت عندما وضع أحلان املسرحية 
وكان اخلادم فيغارو الذي  الغنائية ”زواج فيغارو“ 
ومن  سيده  من  يسخر  النبالء،  أحد  عند  يعمل 
الثورة  قبل  موتسارت  وكتبها  عموما.  النبالء 
في  آخر،  ومثال  فقط.  قليلة  بسنوات  الفرنسية 
تظهر  عشر،  التاسع  القرن  أي  الرومانسية  الفترة 
السمات الوطنية بشكل أبرز في املوسيقى، كما 
أملانيا  في  فاغنز  وكذلك  دفورجاك  موسيقى  نرى 
وشوبان. وكذا جرى في روسيا، حني طغى الشعور 

بالوطنية على أنحاء أوروبا. 
ø…d�UF*« vIOÝu*« vKŽ fJFM¹ «c¼ q¼Ë

اليوم نحن في عصر العوملة والسرعة، وإذا قمت 
بالتفكير  فورا  تبدأ  منه،  وانتهيت  ما  بعمل 
بالعمل القادم. كلنا منشغلون جدا جدا.. فمن  V¹œ ÍœU� W³ODš Ëuð ÊËd½Uý
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فاغنر؟  إلى  ليستمع  ساعات  أربع  اجللوس  ميكنه 
ألننا  ونصف؟  ساعة  طيلة  ملاهلر  سيمفونية  أو 
والبال  الكافي،  الوقت  إلى  ذلك  لسماع  نحتاج 
عام  وبشكل  والتركيز.  والصبر  واالستقرار،  الهادئ 
كان لدى اجلمهور من قبل متسع من الوقت أكثر 
مما هو اليوم، فيسمح املبدعون ألنفسهن أن يقدموا 

أعماال طويلة.
 „UM¼ q¼ ¨WOIOÝu*« W�d(« eO1 «–U� ÂuO�«Ë
øÂUF�« u'« vKŽ vGD¹ Ë√ œu�¹ Ò5F� —UOð

واحــدا.  تيارا  وليس  اليوم  متعددة  تيارات  هناك 
في القرن التاسع عشر كنا نتحدث عن التيار أو 
املدرسة  أو  الفرنسية،  املدرسة  أو  األملانية،  املدرسة 
الكثيرة، وهي  التيارات  فنرى  اليوم  أما  الروسية. 
والعشرين،  والواحد  العشرين  القرن  مقومات  من 
بحكم العوملة واالنفتاح. ولم يعد األمر محصورا في 
منطقة جغرافية معينة، بحيث نرى سترافنسكي 
وهو ملحن روسي مشهور يكتب موسيقى تختلف 
أو  آخــر  ــي  روس ملحن  شستاكوفتش،  كتب  عما 
بروكوفيف زميلهما، وكلهم عاشوا في فترة زمنية 
واليوم  مختلف.  أحلانهم  طابع  لكن  تقريبا،  واحدة 
العالم  أصبح  اإللكترونية  التواصل  وسائل  ومع 
الطائرة  قرية صغيرة، أين ترغب أن تتواجد تركب 
وفي ساعات تصل من أقصى األرض إلى أقصاها. 
في  األسلوب،  ــذات  ب نفكر  جعلنا  العوملة  وعصر 
احلياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية، وبالطبع 

على الفن بألوانه واألدب والفكر.
 b& q¼ ¨vIOÝu*«  rOKFð W�Q�� v�≈  œuF½
øvIOÝu*« rKFð vKŽ »öD�« s� ÂuO�« ôU³�≈

نعم، واإلقبال واسع، مثال يتعلم 300 طالب في 

املعهد الوطني وبيت املوسيقى 
أعلم،  حيث  شفاعمرو  ــي  ف
وغزة  نابلس،  في  فرع  وهناك 
وأرى  ـــم.  حل ــت  ــي وب والـــقـــدس 
بتوسيع  الطالب  اهتمام  مدى 
آفاقهم وشغفهم لدراسة أصول 
املواضيع  ــر  ــائ وس املوسيقى 
ـــدا عن  ـــذا ع ــة، ه ــي ــق ــي ــوس امل
األهل الذين يهتمون مبا يتعلم 
الظروف  لهم  ويهيئون  أبناؤهم 

املالئمة لدراستهم. 
 dO³�  —Ëœ  q???¼ú???�  U??F??³??Þ
 rKF²�  rNzUMÐ√  lO−A²Ð

ÆvIOÝu*«
أساسية،  مسألة  ــل  األه دور 
ومتابعة  أبنائهم  مراقبة  في 
الــضــروري  ـــن  وم تعليمهم. 
األهــل  ــني  ب الــتــواصــل  يتم  أن 

واملدرسني. 
 —u???D???²???�U???Ð o???K???F???²???¹ U??????�Ë
 r???�U???F???�« w????? 	 w??? I???O???Ýu???*«
 W¹UŽd�UÐ  p¹√—  U�  ÆwÐdF�«

ø„UM¼ WOIOÝu*«
ــة  ــوي ــأول ــيــســت ب ــى ل ــق ــي ــوس امل

معظم املسؤولني أو أصحاب رؤوس األموال العرب. 
جتاريا،  تعامال  الفنون  مع  يتعاملون  وغالبيتهم 
ــات  ــوي واألول خــســارة.  أو  ــح  رب فيها  ــارة  جت مسألة 
حياتنا  ألن  الهرم.  أعلى  في  ليس  والفن  كالهرم، 
وال  املستقبل،  نعرف  ال  آمنة،  غير  الشرق  في 

السياسية  فاالهتمامات  الغامض،  املجهول  نأمن 
تستحوذ على كل شيء. 

øwB
A�« Èu²�*« vKŽ qFHð «–U�Ë
أنا وخطيبتي شانرون توو، التي تعد للدكتوراه في 
أمريكا  في  لعرض  نستعد  الكمان،  على  العزف 

بعد أسبوعني، وسنقدم الديو لبيانو والكمان. وهذا 
أول كونسيرت رسمي لنا كديو. 
 ÆÕU−M�«Ë oO	u²�« p� vML²½

شكرا.
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åUHOŠò qÝ«d*
ّية،  األرثوذكسّية العرب الكلّية  قاعه  في  أقيمت 
في  ــرّة  م وألول  الفائت  اجلمعة  ــوم  ي حيفا،  ــي  ف
مجتمعنا العربي في البالد أمسية لعبة التريفيا 
مسابقة  لعبة  عن  عبارة  هي  والتريفيا  العاملّية. 
معلومات عامة، وجتري عادًة في إطار اجتماعي. 
على  بينها،  فيما  تتبارى  ــرَق  ِف بني  تتّم  اللعبة 
اإلجابة عن أسئلة في املعلومات العامة في شتى 
املواضيع، من األدب العربي إلى اجلغرافيا والتاريخ 
والفيزياء والطب والرياضيات والرياضة وغيرها من 
مخصصة  طاولة  حول  فرقه جتلس  كل  املواضيع. 
لها، وتبحث معا في اإلجابة عن كل سؤال وسؤال، 
وتسّجله على ورقه اإلجابات املخصصة لكل فرقه. 
وهناك 9 جوالت من األسئلة، وفي كل جولة 11 
اإلجابات  ورقة  تقّدم  جولة  كل  نهاية  وفي  سؤاال، 
 99 هو  األسئلة  أّن مجمل عدد  أي  اجلولة.  لهذه 

سؤال. 
وُعقدت هذه األمسية الثقافية املميزة برعاية رابطة 
وبالتعاون  ّية،  األرثوذكسّية العرب الكلّية  خريجي 
مع رابطه اخلريجني العرب، من جامعات الواليات 
ت نحو  املتحدة األمريكية AAAUSU))، وَضمَّ
فيما  تبارت  ــرق،  ِف عشر  كوَّنوا  مشتركاً،   105
الدكتور  الرابطة  رئيس  األمسية  وافتتح  بينها. 
أنور جّمال فرّحب باجلمهور الغفير من املشاركني، 
وأعلن عن نشاطات قادمة للرابطة، وأولها تنظيم 
بعنوان:  يافا  مدينة  إلى  للخريجني  قادمة  رحلة 

”بني حيفا ويافا“, في شهر كانون األول القادم.
كل  وإعــداد  وجتهيز  األمسية  تقدمي  على  وأشرف 

أمير خوري وهو عضو في  الدكتور  لها،  األسئلة 
إدارتي الرابطتني املذكورتني. 

ُيشار إلى أن التريفيا هي لعبة اجتماعّية ثقافية 
واسعة االنتشار في أمريكا وأوروبا، حيث تقام مثل 
هذه األمسيات الفكرية االجتماعية والثقافّية، في 
أُطر اجلامعات واملؤّسسات االجتماعية والتربوّية. 

ومن اجلدير بالذكر أّن الفرق املختلفة قامت مسبقًا 
بتنظيم أعضائها لالشتراك باملسابقة، مبا في ذلك 
بها  ترغب  التي  التضّيفات،  أو  الطعام  إحضار 
ملجموعتها. وهكذا أصبحت األمسية املميزة ليس 
اجتماعيا  حفًال  بل  فحسب،  تربويًا  حدثًا  فقط 
فكريا رائعًا. متت املباراة بروح عاليًة من احلماس، 
رياضَية  ــروح  وب طّيبه  بــأجــواء  الفكرّية،  واملتعة 
لها.  مميزا  اسًما  لها  اختارت  فرقة  وكل  ُمشرِّفة. 
املكان األول فرقة اخلريجات واخلريجني  وفازت في 

التي اختارت اسم ”الرابطة“ ملجموعتها.
وقد القى هذا العمل استحسان جميع املشاركني 
بالتريفيا وأبدى العديد رغبتهم في تعميم مثل 
هذه الفعالية في أطر أخرى في مجتمعنا العربي 

في البالد.
وقد عّقب الدكتور جوني خرعوبة عضو إدارة رابطة 
اخلريجني، عن فرحه بهذا النجاح الكبير ألمسية 
التريفيا األولى من نوعها، والتي اقترحها ونفّذها 
النجاح سوف  الدكتور أمير خوري. وأ ّن هذا  بدقة 
من  ودائــمــا  سنويا  تقليدا  األمسية  من  يجعل 
الهاّمة  واالجتماعية  الثقافية  الرابطة  فعاليات 

جدا.

 W ÒO L K F �« W ÒO L �d �« W Ò�u �U Ò� �« W�d J �« W �—b �
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تطبيقّية  خـــطـــوة  ـــي  ف
بني  ما  العمل  لتوافقّية 
كّل  ودور  والبيت  املدرسة 
لــآلخــر،  ــل  ــّم ــك املُ منهما 
 - املتنّبي  مدرسة  أقامت 
حيفا لقاًء مع أولياء أمور 
الطّالب  وبحضور  الطّالب 
التربوّي  اإلدارّي،  والطاقم 

والتدريسّي في املدرسة.
تقّييم  بعملّية  اللقاء  بدأ 
على  املدرسة  تدأب  ذاتّية 
ــوّي  ــرب ت كنهج  ــاعــهــا  ــب ات

تعليمّي ُمغاير؛ إذ كان الهدف من هذا اللقاء تقّييم 
حتقيقها  كان  ما  وإذا  املدرسة،  في  العمل  آلّيات 
الصحيحة  وبالوتيرة  السليم،  النحو  على  يسير 
ّية إجراء تغّييرات ممكنة على األجندة  وفحص إمكان
التربوّية والتعليمّية في املدرسة، وهي املتنّبي التي 
في  والتعليمّي  التربوّي  العمل  بديناميكّية  تؤمن 

أروقتها منذ تأسيسها. 
وفي سياق اللقاء عرضت املدرسة آفاًقا جديدة ورحبة 

أمام طّالبها خاصة، وجمهور الطّالب عاّمة، بفتح

لطرق  كمقّدمة  الفرنسّية،  اللغة  لتدريس  أبوابها 
بالتعاون  الفرنسّية،  واجلامعات  األكادميّيات  أبواب 
لفكرة  تتويًجا  إّال  هذا  وما  الفرنسّية.  السفارة  مع 
أّن عالقة املتنّبي بطّالبها لم تكن في يوٍم ما عالقة 

موسمّية أو مرحلّية إّمنا عالقة تكامل وتوّحد. 
وّمت في نهاية اللقاء تقدمي كشف مرحلّي لتحصيل 
عن  معهم  واحلديث  ــره،  أم لولّي  وطالبة  طالب  كّل 
في  الــقــوّة  نقاط  تعزيز  وكيفّية  التحسني  ــات  ــّي آل

املواضيع املختلفة. 

åUHOŠò qÝ«d*
 استضافت مدرسة الكرمة 
يوم  الرسمية  ــويــة  الــثــان
شركة  ــي  ــاض امل ــاء  ــالث ــث ال
الكيمياء  ــي  ف ــوم  ــل ــع ال
مــداع   – بسيطة  «عــلــوم 
فعالّيات  ضمن  باشوط» 

التمّيز في املدرسة.
محاضرة  الــعــرض  تخّلل 
ـــب  ـــواك ـــة عــــن ك ـــم ـــّي ق
ــة، أشــار  ــان ــّب ــّت مــجــرّة ال

كوكب  كــّل  ميّيز  مــا  ــّم  أه ــى  إل املتخصصون  فيها 
كثيرا  احملاضرة  هذه  في  وقدموا  املجرّة.  كواكب  من 
إلى  خاّص  بشكل  متطرّقني  املفيدة،  املعلومات  من 
وقام الكواكب.  تلك  على  انتشارا  األكثر  الغازات 

 املختّصون بعرّض مثير وهادف للعديد من الّتجارب 
تعرّف  ومبشاركتهم.  الطّالب  أعني  أمام  ّية  الكيميائ
ّية  الكيميائ التفاعالت  على  أثــنــاءهــا  ــطــالب  ال

لتلك الغازات.
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األديان رساالت سماوية حتمل السالم للعالم وأتباع 
األديان ينشرون السالم فيمن حولهم، ورجال الدين 
ميكن  الكالم  هذا  السالم.  برسالة  إّال  يتحدثون  ال 
أريد  اليوم  ولكن  فولكلوري،  وبشكل  مراًرا  قوله 
األسباب  عن  والتفكير  العقل  بلسان  أحتدث  أن 
باسم  اليوم  نعيشها  التي  العنف  لظاهرة  احلقيقية 
الدين واألديان. لو كنت مقتنًعا بأن اجلواب سهل، 
بأن العالقة عرضية وليست عضوية، ملا كان للسؤال 
من معنى. أما مبررات السؤال فهي ليست تاريخية 
فحسب، بل حتمل أيًضا أبعاًدا فكرية وأيديولوجية. 
ولكي نقارب املوضوع بشكل جريء، وأعتذر مسبًقا 
األسئلة  نطرح  أن  علينا  ـ  ووضوحي  صراحتي  عن 

احلقيقية بهدف الوصول إلى نتائج إيجابية..
لألسباب  الدين والعنف  بني  أساسية  عالقة  هناك 

التالية:
السبب األول: اعتبار البعض لألديان بأنها املصدر 
الوحيد للحقيقة وانحصار احلقيقة بكل دين، وهذا 
أقول  فعندما  املُعلن.  غير  العنف  درجات  أقصى 
بسبب  الناس  من  لفئة  صة  األبدية مخصَّ احلياة  إن 
بعض  أقصي  أنني  يعني  هذا  الديني،  انتمائهم 
هؤالء،  بعض  بحق  وعنف  إجحاف  وهذا  الناس، 
فكل ديانة تعّد أتباعها بأنهم ”شعب الله“. الفكر 
اإلقصائي مرتبط بشكل كبير باألديان الشمولية. 
واملشكلة أن اآلخر الذي ال ينتمي إلى شعب الله أو 
كنيسة الله أو دين الله، ُمدان من قبلنا، إن بطريقة 
تعاملنا معه أو من خالل تصنيفنا له. إذن، هناك 
مشكلة مع كل دين شمولي، فالكثير من صراعات 
األديان حصلت بسبب هذا الفكر اإلقصائي ما أدى 

إلى استعمال العنف املادي لتوسيع كل دين.
السبب الثاني: يرتبط بالبعد التكفيري (وهو غير 
اجلماعة  داخل  يتم  أن  ميكن  فالتكفير  اإلقصاء)، 
الواحدة؛ التكفير موجود داخل كل دين وداخل كل 
مؤملة  مواقف وتصريحات  نسمع  جماعة، ولألسف 
التكفير  جماعة.  كل  داخل  التكفير  تبرر  وقاسية 
موجود عند اجلميع. فكل دين شمولي يحمل نوازع 
التكفير، وكل مؤسسة دينية تسعى للحفاظ على 
موقعها ودورها كمدافعة عن احلقيقة، مما يجعلها 

حتمل نزعة التكفير.
ألن  اُألخروي،  باجلانب  يتعلق  الثالث:  السبب 
الدين يتكلم عن ”نهاية ما“ للعالم أو حكم نهائي 
للبشرية، وتنوع املقاربات حسب األديان لهذا اجلانب 
األخروي. ولكل مجموعة دينية شعورها عن املرحلة 
األخروية، وهذا أيًضا مدخل الرتباط الدين بالعنف. 
ومن منوذج هؤالء الصهاينة املسيحيني الذين يؤمنون 
بعودة السيد املسيح على أرض فلسطني ولذلك هم 

يعملون لدعم الكيان الصهيوني.
بالسلطة،  الدين  ارتباط  مسألة  هو  الرابع  السبب 
وهذه  مؤسساتية،  جماعة  هي  دينية  جماعة  وكل 

السلطة الدينية تستمد سلطتها من الله. 

للعنف  تؤدي  التي  األربعة  األسباب  هذه  ومبواجهة 
باسم الدين، كيف ميكن أن نعالج هذه املشكالت؟ 
كل رسالة دينية تتضمن مفارقة معينة، بني كونها 
ذات بعد إلهي وسماوي وديني، وفي الوقت نفسه 
لها بعد بشري واجتماعي ومحدودية الواقع البشري. 
نستكمل  ذاته، ولكي  بحد  مفارقة  هو  دين  وكل 
املشهد، علينا احلديث عن اجلوانب األخرى لألديان. 
فكل دين له بعد سماوي وروحي وإمياني وُرحماني، 
وهذا أوسع من خبرة البشر، مما يجعل الدين منفتًحا 
على كل األديان األخرى واألفكار األخرى. فقد يجد 
الدين في ذاته طريًقا يفتح الباب لآلخرين للوصول 
أتباع  على  فقط  ينطبق  ال  األمر  الله، وهذا  إلى 
األديان السماوية، بل حتى على الدعوات الفكرية 
واألخالقية غير السماوية. كما أن التعدد والتنوع 
مواجهة  أمام  الطريق  يفتح  األديان  تقّره  الذي 
تبرير  ميكن  للدين  املنطق  ضمن  ومن  التكفير، 

التعددية والتنوع.
أما  َعَرضية؟!  أم  عضوية  بعالقة  والعنف  الدين 
على صعيد اجلانب اُألخروي الذي يؤدي إلى العنف 
أمام  الباب  يفتح  فإنه  األديان،  أتباع  بعض  لدى 
اخلالص لآلخرين، إذا قلنا انطالًقا من هذه األديان، 
الدينية  القيم  اكتملت  إذا  تكتمل  الرسالة  بأن 
واالجتماعية وال يقتصر األمر على فئة دون أخرى. 
وأما على صعيد السلطة، فيقابلها في كل ديانة 
البسيط، وليس  الولي  أو  املتواضع  القديس  صورة 
الديانات،  ميّثلون  من  هم  السلطة  أصحاب  فقط 
بل من يعمل خلدمة الناس ويساعد الفقراء. فاألم 
أي  وليس  حقيقي  بشكل  املسيحية  متثل  تيريزا 

شخصية سياسية أو فكرية.
إذن، هناك في داخل األديان ما يؤدي إلى العنف 
وفيها ما يؤدي إلى السالم، واليوم نعيش في زمن 
فيه مفارقة أخرى حيث ينتشر التخلف من ناحية، 
وهو الذي يدفع الناس ملمارسة العنف باسم الدين، 
وفي الوقت نفسه ينتشر الوعي الذي يدفع الناس 
لالبتعاد  ويدعو  الدين  باسم  يتحدث  من  ملواجهة 
السني  بني  ليس  اليوم  الطريق. والصراع  هذا  عن 
املستنير  بني  بل  واملسيحي،  املسلم  أو  والشيعي 
لصالح  دائًما  يكون  الصراع  وهذا  واملتخلف، 

املتخلف وهذا ما يخيفنا اليوم.
علينا  لكن  للمتخلفني،  اليوم  الساحة  تبقى  قد 
إّن  أقول  أن  من  اليوم  أخشى  ذلك. وأنا  مواجهة 
دين  الدين  فطاملا  بالدين،  ا  عضوّيً يرتبط  العنف 
البشر، فإنه ال يزال مرتبًطا بالعنف، وواجب املتديِّن 
ر الدين من العنف، ذلك أن الدين في جوهره  أن ُيحرِّ
أما  فقط،  الله  عند  هو  بل  البشر،  عند  يوجد  ال 
الدين لدينا نحن البشر فيتحول إلى واقع اجتماعي 
له.  إلهي  ُبعد  مع وجود  وسياسي وفكري وبشري 
االرتباط  من  الدين  املؤمن  يحرر  أن  والتحدي 
بالعنف لكي نصل من خالل هذه املسيرة إلى جوهر 

الدين احلقيقي.
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أكتب حتت هذا العنوان مرة أخرى لكثرة التذمر 
من سلوك الناس ومخالفة أقوالهم ومعاملتهم 
ذّكرني  مما  باالستقامة،  يوحي  ــذي  ال حلالهم 
بقوله تعالى: (فاستقم كما أمرت) بهذه اآلية 
يأمر الله رسوله محمد باالستقامة، وفق مراده 
جل في عاله، مع أن نفس النبي كانت تواقة 
لالستقامة، راضية مبا أنزل الله، طامعة برحمته 
ورضوانه، ومع ذلك فعلت األفاعيل برسول الله. 
قال ابن عباس: (ما أنزل على رسول الله في 
عليه  أشق  وال  أشد  كانت  آية  القرآن  جميع 
الشيب في رأسه  اآليــة)، حيث ظهر  من هذه 
وحليته، فقال له أحد أصحابه: قد أسرع إليك 
الشيب يا رسول الله، فكان جوابه، (شيبتني 
هود وأخواتها). الواقعة واحلاقة وسأل سائل وعم 
يتساءلون وإذا الشمس كورت. ملا لهذه السور 
من وقع شديد على نفس املؤمن، فهي تشتمل 
القيامة وأهوالها. واالستقامة  على أحوال يوم 
وبقدر  الله،  ألمر  االستجابة  قدر  على  تكون 
طاعة اإلنسان لربه وفق مراد الله. لذا يفهم من 
معرفته  كملت  من  أمرت)  (كما  تعالى  قوله 
مبواله عظم عنده أمره ونهيه، وعلم علم اليقني 
أنه مطالب باالستقامة التي تليق بجالل الله 
وعظمته. من هذا املنطلق كان لهذه اآلية األثر 
العظيم في نفس النبي محمد، ألنه كان أكثر 
له  خشية  أكثرهم  وكــان  بربه،  معرفة  الناس 
أراد  له. فمن  له وأكثرهم طاعة  وأكثرهم حبا 
الولوج عن طريق األنبياء  الوصول فال بد من 
والرسل والتخلق بأخالق األنبياء، ألن املستقيم 
ال يتبع هواه وال يحرف أمر الله، وال يبتدع في 
الران،  ويعتليه  قلبه  يعمى  أن  خشية  الدين 
فيصبح ال مييز بني الدين والضالل، وال يفرق 
بل  والشر،  اخلير  بني  وال  والباطل،  احلق  بني 
يصعب حاله أكثر حني يرى الشر عني اخلير، 
هداية  الضاللة  ويرى  الهداية،  عني  والضاللة 
كوصف القرآن: (ومن أضل ممن اتبع هواه بغير 
هدى من الله. إن الله ال يهدي القوم الظاملني). 
أن  يجد  الله وأصحابه،  بحال رسول  واملتمعن 
في  شامة  جعلتهم  الله  أمر  على  االستقامة 
خد التاريخ، حيث حالهم مع االستقامة أصبح 
كاجلبال، ال يؤثر فيها احلر وال يضرها البرد، 
مكانها  من  بها  يذهب  وال  الريح  يحركها  ال 
السيل العرم، مع ما حل برسول الله وأصحابه 
من مصائب لم يؤثر فيهم مرّها، ولم يحولهم 
في  متيزوا  بل  املصائب،  صدمة  ثباتهم  عن 
اقتديتم  بأيهم  كاألعالم  (فكانوا  أحوالهم  كل 
االستقامة  طريق  نطلب  كنا  فــإذا  اهتديتم). 
جوارحنا  على  تظهر  أن  بد  فال  وإشــاراتــهــا، 
وفي معامالتنا بني الناس، باحلكمة واملوعظة 
احلسنة ولني اجلانب ولو مع اخلصم. قال أحدهم 
ــارص  ــارد الــقــول وق ــب ــد ب ــاء إليه أح (فـــإذا أس
الشتم، ال يتشوش منه بل يتجاوز عنه، ويعّده 
عدما ويهمله بل يقابل اإلساءة باإلحسان (وإذا 

مروا باللغو مروا كراما) ويدفع السيئة باحلسنة 
أن  كما  الرسول.  توجيه  عن  يتحول  أن  دون 
عن  االنشغال  من  صاحبها  حتفظ  االستقامة 
يكون  فال  وزخرفها،  الدنيا  مبتاع  الله  طاعة 

للهوى وشهوة النفس سلطان عليه. 
ملن  واخلير  السعادة  ــواب  أب يفتح  املستقيم 
ملصالح  راعيا  عــادال  حاكما  كان  فإن  حوله، 
ومدرسا  ُمربيا  كان  وإن  شعبه،  صلح  شعبه 
كان  وإن  تالمذته،  يديه  بــني  سعدت  صاحلا 
كان  وأن  فربح،  صنعته  أتقن  حرفة  صاحب 
تاجرا يزن بالقسطاس املستقيم، وإن كان أبا أو 
أّما استقامت ذريتهم، ومتى استقامت األسر 
باستقامة األفراد استقامت األمة. مبعنى أوضح 
السير  بقدر  بيوتنا  وتسر  الدنيا  في  نسعد 
املستقيم  تفوت  قد  املستقيم.  الصراط  على 
الدنيا  ألن  املــتــع،  بعض  الدنيا  ــاة  احلــي ــي  ف
أمنا  ذلك  سيعوضه  الله  ولكن  املؤمن.  سجن 
واألرض  السموات  عرضها  جنة  في  وسالما 
للمتقني. ألنه حرم نفسه من شهواتها  أعدت 
لذلك  للحق،  وتعظيما  لله  طاعة  وحضوضها 
ثم  الله  ربنا  ــوا  قــال الــذيــن  (إن  تعالى:  ــال  ق
يحزنون).  هم  وال  عليهم  فال خوف  استقاموا 
ال يحزنون ألنهم (أولئك أصحاب اجلنة خالدين 
فيها جزاء مبا كانوا يعملون). لهذا الطريق وجه 
الرسول أصحابه. فعن سفيان بن عبد الله قال: 
قلت يا رسول الله قل لي في اإلسالم قوال ال 
أسأل عنه أحدا غيرك؟ قال (قل آمنت بالله ثم 
استقم). فاالستقامة امتثال أمر الله واجتناب 
ما نهى عنه بعزم وقوة دون تردد ودون خجل، 
ويعوّد نفسه على مراقبة الله في نفسه عند 
كل عمل موقنا أن الله تعالى يراه، كما جاء 
في حديث رسول الله ملا سئل عن اإلحسان، قال 
(اإلحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراع فإنه يراك). فمن استجاب لهذا التوجيه 
النبوي سهل عليه أمر االستقامة، فإن سولت 
له نفسه أن يأتي مبعصية تراجع عنها لشعوره 
بأن الله يراه ويراقبه وأن هناك مالئكة تسجل، 
وأن الله قادر على أن ينتقم منه ألن الله يعلم 
السر وأخفى، وهو القائل: (ألم تر أن الله يعلم 
ما في السموات وما في األرض، ما يكون من 
جنوى ثالثة إال هو رابعهم وال خمسة إال هو 
هو  إال  أكثر  وال  ذلك  من  أدنى  وال  سادسهم 
يوم  مبا عملوا  ينبئهم  ثم  كانوا.  أينما  معهم 

القيامة أن الله بكل شيء عليم). 
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أشرب  تضمني،  حيطان  أربعة 
ــرب  ـــس ق ــيــل، أجـــل ــب الــل ــخ ن
زيتونة  لون  عن  اُحّدثُه  القنديل، 
ُتسرّع  التي  حيفا  وعــن  املساء 
ــف أذرع  ــي ـــوء... وك ـــض ال شــعــر 
إال  أحمل  ال  داخلها،  ــوارع  ــّش ال
احلنني وخبز الصبر... أمدُّ بساط 

البعيد  ارتدى ذّياك  الّشوق، عسى يكون اإلياب قد 
من خلف غابات الغياب!!!

بديًال  بيتًا  لغتي،  قلب  فــي  ــف  واق ــي  أنــّن نسيت 
داخله!!! وهــو  الوطن  عن  املنفي  األول،  البيت  عن 

بطبعك  الّشاعر  أّيها  أنَت  فذّكرتني:  أحزاني،  مللمت 
عابر للهويات، وبيتك األول هو مبثابة عتبة في رحلة 
تلك  جتتاز  حّتى  مبخيلتك  تسافر  أن  ما  املغامرة... 
العتبة، ُتسافر وأنت ال تزال في بيت طفولتك... في 

حيفا التي وُلدت فيها من زمان بعيد...
من هنا يبدأ انفصامي الوجودي ومتزّقي املرير بني أن 
اُطيل اإلقامة في هناي كي أظلَّ على اُهبِة حّتى وبني 

فر والرحيل في اآلفاق!!! نداء السَّ
تفاحُه  ُمشتهيا  مدينتي  ــوس  طــق بــحــر  ــضــُن  أح
كري... ثم أعود منهمكا أكتب بالطباشير على  السُّ
جدران البيوت: قصيدتي ُمجّنحة األسطر والكلمات 
هي بيتي في هذا العالم، وحرّيتي خندقي، الذي ال 

أخرج من طْقسِه اّال غمامًا أزرق ونشيدا...
من  مناقص  ال  انتبهُت؛  نفسي  زلــت  ال  الــذي  ــا  وأن
إذًا بني معنيني، معنى االنتماء إلى املكان  الفصل، 
ومعنى االنتماء إلى لغتي قصيدتي التي ملّا تزل تنام 

في احملطات متوّسدًة كتف االنتظار...
بيتي،  العالم  أن  اعتبار  على  نفسي  اُدرِّب  ــدأُت  ب
عارفًا أّنني بذلك ال ولن أقدر على أسِر حواسي ورؤاي 
الشعرية في مكان أول، ألّن القصيدة مغامرة، رحلة، 
في  مسافة  وكل  البيت،  عن  ابتعاد  هي  رحلة  وكّل 
الرحلة والدة جديدة... ذكرني هذا مبا هتف به أبو متام: 
ِه فاغترب  ْي املرِء في احلّي مخلٌق لديباَجَت وطول مقام 
تتجّدد...!!! وهنا أجدني مضطرا إلى مراسلتِه روحيا: 
عباَءة  في  الظهور  من  احلنني  خيط  مينع  لْن  هذا  أّن 
ملغامرة  األعلى  األيقونة  أوديسيوس  ورحلة  الشاعر!!! 
فر بعيدا عن الوطن ولعذابات رحلة العودة إليه  السَّ

هدهدًا عاد بئر إيتاكا بئرا غير مهجورة...
أكتب هذا دون أن أنسى مرًّة اُخرى أّن الشاعر ساكن 
على  نافذة  هي  األرض  وكــل  األرض،  كل  هي  أرٍض 
بي  تضيق  وال  ــروادة  ط تبكيها  ال  حجرًة  الوجود... 

عائدا...
وفي هذا ميكن معنى أن أقيَم في لغتي وُتقيم معي 
فيها أيضا قصيدتي ِممّا يجعلني كما الّصوفي أرى 
واُعيد  ليب  الصَّ مسامير  وألمُّ  واحداً،  والقرب  الُبعَد 

تشكيل القيامة...
هي  التي  حيفا  في  احللمي  مكاني  يا  منزًال  ِطْبَت 
أرض حرّيتي، وتقدمتي قصيدتي، أنِت ِسدرة املنتهى 
بوصفك قطعة من الفردوس املفقود ومعادله اجلمالي 
الذي ملّا أزل وال أني اُغامر مع اللغة ألصل اليه...... 

حيفا حتى االحتراف...  
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ة  َيّ ِن ْي مدينة اسطنبول املعروفة تاريخياً باسم بيزنط ة والُقْسَطْنِط
واألِستانة وإسالمبول، هي أكبر املدن في تركيا وخامس أكبر 
مدينة في العالم من حيث عدد السكان. وهذه املدينة التي 
تقع على مضيق البوسفور وحتيط باملرفأ الطبيعي املعروف 
باسم ”القرن الذهبي“  تعتبر مركز تركيا ثقافيًا واقتصاديًا 
األوروبي  اجلانب  طول  على  اسطنبول  مدينة  ومتتد  ومالياً. 
من مضيق البوسفور، املعروف باسم ”تراقيا“ وعلى اجلانب 

اآلسيوي، وهي بذلك  املدينة الوحيدة في العالم التي تقع في قارتني. 
كانت هذه املدينة عاصمًة لعدد من الدول واإلمبراطوريات عبر تاريخها الطويل، 
واإلمبراطورية  البيزنطية  واإلمبراطورية  الرومانية  لإلمبراطورية  عاصمة  فكانت 
الفترات  تلك  في  اسطنبول  إن  املعلومات،  وتقول  العثمانية.  والدولة  الالتينية 
كانت لها أهمية دينية كبيرة عند سكانها وسكان الدول املجاورة. فكانت هذه 
أن  بعد  للمسيحيني،  مهمة  مدينة  التاريخية،  املصادر  في  جاء  كما  املدينة، 
اعتنقت اإلمبراطورية البيزنطية الديانة املسيحية، قبل أن تتحول لتصبح عاصمة 

اخلالفة اإلسالمية من عام 1517 حتى انهيار الدولة العثمانية عام 1924.
مدينة اسطنبول املعروفة كإحدى أحسن وأشهر مدن العالم سياحياً، يطلق عليها 
من  وليس  اجلديدة.  ورومــا  املــآذن  ومدينة  السبع،  التالل  ومدينة  الكنوز،  مدينة 
املستغرب أن يتم اختيارها عاصمة مشتركة للثقافة األوروبية لعام 2010، وكانت 
معاملها التاريخية قد أضيفت في عام 1985 إلى قائمة مواقع التراث العاملي 
األممية. حتى أن الفرنسي نابليون بونابرت قال ذات  التابعة ملنظمة ”يونسكو“ 
مرة: ” لو خّيرت في اختيار عاصمة للعالم كله الخترت اسطنبول عاصمة لي“. 
ويعتز األتراك، بأن اسطنبول مدينتهم العريقة تاريخياً، يوجد فيها طراز معماري 
يجمع بني األبنية احلديثة والقدمية، واملساجد ذات املآذن املرتفعة، ويكفي اسطنبول 
فخرًا أنها مشهورة بكونها مدينة األلف مئذنة. وما دمنا نتطرق إلى املآذن فال 
التاريخية  واملساجد  مسجداً،   3190 على  حتتوي  املدينة  هذه  إن  القول  من  بد 
العالية،  مبآذنه  شامًخا  معظمها  يزال  وال  اسطنبول،  أرجاء  في مختلف  منتشرة 
وقبابه الفخمة الواسعة، واملالحق والساحات التابعة له. ومسجد ”السلطان أحمد“ 
على  املساجد  أشهر  وهو  منارات،  ست  له  األزرق“  ”اجلامع  أيًضا  يسمى  الذي 
اإلطالق، ويأتيه السياح من كل أنحاء العالم لرؤية روعة هندسته املعمارية وسحر 
تصاميمه. وهذا املسجد الذي بناه السلطان أحمد، توجد أمامه مباشرة كنيسة 

”آيا صوفيا“ وهو مشهد يجسد التعايش املسيحي اإلسالمي.
والسائح الذي يزور اسطنبول، ال بد له من زيارة قصر ومتحف ”دوملا بهتشه“، 
وهذا القصر املتحف، وكما يقول التاريخ، بلغت تكلفة بنائه ما يعادل 35 طنًا 
من الذهب، وعاش فيه ستة سالطني عثمانيني وكذلك أول رئيس جلمهورية تركيا 

اجلديدة. 
مدينة بغداد كان لها مكانة في التاريخ العثماني، إذ يوجد شارع يحمل اسمها 
في اسطنبول، حيث يعتبر شارع بغداد األكثر شهرة بني شوارع القسم اآلسيوي 
ويعود   .  kadıkoy كاديكوي  منطقة  في  كلم   6 مسافة  على  وميتد  وأطولها، 
تاريخ االسم إلى العهد العثماني، حني استولى السلطان مراد الرابع على بغداد 
واألغراض  للتجارة  يستخدم  كان  الذي  الشارع  فسمي  عشر،  السابع  القرن  في 
السنة  رأس  عيد  مثل  السنوية  املناسبات  وغالبية  املدينة.  باسم  العسكرية 
واألعياد الوطنية، جترى لها مراسم خاصة في شارع بغداد وتختلف عما يجرى 

في األماكن األخرى. 
اللغة العربية عادت لتأخذ مكانها على الشواخص واإلشارات العامة في شوارع 
وهذه اخلطوة تعد  اللغتني التركية واإلجنليزية,  اسطنبول، كلغٍة ثالثة إلى جانب 
األولى منذ قيام الرئيس التركي األسبق مصطفى كمال أتاتورك، بتغيير حروف 

اللغة التركية إلى حروٍف التينية في العام 1928.
واحلديث يطول عن مدينة اسطنبول وعظمتها التاريخية ومعاملها من قصور ومتاحف 
ومساجد. وال بد في النهاية من احلديث عن ”حديقة يلدز Yıldız Parkı“ التي 
تقع على ضفاف البوسفور في منطقة بشكطاش Beşiktaş بالقرب من قصر“ 
السلطان  الفخم، أو قصر النجمة، ألن شكله كالنجمة، الذي عاش  فيه  يلدز“ 
املائية واألنهار  بالنوافير  لفترة طويلة. وتتميز هذه احلديقة  الثاني  عبد احلميد 
الصناعية اجلارية والبحيرات. وتعتبر حديقة يلدز جنة مليئة بالزهور واألشجار 
والنباتات، التي مت جمعها من مختلف أنحاء العالم حيث حتتوي احلديقة على 
العثماني،  العصر  إلى  بعضها  يعود  األشجار  من  نوعًا  وعشرين  مائة  حوالي 

وتعتبر محاولة ملا يشبه حدائق فرساي الفرنسية، أو تيفولي اإليطالية.
الشعب التركي بشكل عام طيب ولطيف املعشر، ويحب بلده بشكل ال يتصوره 
عند  مميزة  مكانة  لها  فلسطني  أن  وهي  حق،  كلمة  قول  من  لي  بد  وال  العقل. 
األتراك. وعندما يعرف التركي أن محدثه هو فلسطيني يلقى مزيدًا من الترحيب 

واالحترام، وأول شيء يسأله التركي: ” كيف حال املسجد األقصى“.
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اغبارية،  حسني  األستاذ  جانب  إلى  عملت 
حيفا  في  االجتماعي  التطوير  في جمعية 
ملدة عامني، بني 2012-2014، وخالل هذه 
به أكثر عما كانت  الفترة توثقت معرفتي 

من قبل. 
منذ اليوم األول ملست في األستاذ حسني ذلك القلق الدائم والتفكير 
املتواصل في أهل حيفا العرب وشؤونهم، وكيفية تطوير أحيائهم 

ودعم مؤسساتهم، وتنظيم حياتهم ومستقبلهم.
لقد عملت معه في عدة مساقات شغلت باله وأفرد لها اهتماما 
أوال  إمنا  االجنــازات،  وتسجيل  والعمل  اخلدمة  ملجرد  ليس  كبيرا، 
وأخيرا من منطلق تعزيز املجتمع العربي احليفاوي، وتدعيم حضوره 
وتعزيز  العربية  األحياء  القضايا،  أولى  كانت  فقط.  وجوده  وليس 
عن  حيث جنح  جديدة،  جلان  وإقامة  األحياء،  جلان  عمل  ومساندة 
بينها،  التنسيق  وحتقيق  اللجان،  عدد  بزيادة  املشروع  هذا  طريق 
حقوق  انتزاع  أجل  من  املستقل  الوحدوي  العمل  نحو  بها  والدفع 

األهالي.
تنّبه األستاذ حسني وفي وقت مبكر إلى مسألة العنف، قبل أن 
يستشري على النحو الذي نراه في مجتمعنا، وقرأ أبعاد أعمال 
العنف املبكرة التي وقعت في حيفا، وأغضبته جرمية قتل الشاب 
محروس زبيدات إلى حد كبير، جعلته يتبنى قضيته، ويقف إلى 
جانب ذويه، ودعمهم في خطواتهم ومرافقتهم معنويا وماديا. ومن 
خالل عملنا في دائرة املجتمع اآلمن، نّظم بالتعاون مع مؤسسات 
أخرى، وحراك شبابي وشخصيات مستقلة، أكبر مظاهرة شهدتها 
أحياء حيفا العربية، غضبا على اجلرمية واستنكارا للعنف. وواصل 
ويتشاور  ينسق  ويتصل،  يعمل  بالنهار  الليل  حسني  األستاذ 
للتوصل إلى إصدار ميثاق مكافحة العنف، والذي مت توزيعه على 
املدارس، يحمل توقيع مدرائها ومعلميها. كما وّقع اجلمهور عليه 
في  أقيمت  واجلرمية،  العنف  على  احتجاجية  فنية  فعالية  ضمن 

حي األملانية مببادرة جمعية التطوير االجتماعي.
رأى األستاذ حسني ومن خالل نظرته الثاقبة لواقع مجتمعنا، ما 
ومجتمعنا،  مدارسنا  في  خاصة  والعربي  عامة  املعلم  مبكانة  حّل 
ودوره  ملكانته  االعتبار  وإعادة  املعلم،  مكانة  تدعيم  على  فعمل 
التربوي واالجتماعي، فكانت مبادرته إلقامة «يوم املعلم العربي» 
في حيفا، والتي حتوّلت إلى مناسبة سنوية، تقوم فيها اجلمعية 
مدارسهم،  في  واملعلمات  املعلمني  على  واحللوى  ــورود  ال بتوزيع 
وإقامة أمسية عامة ملعلمي املدارس بهذه املناسبة، هذه الفعالية 
التي رافقتها نشاطات في عدة مدارس برعاية اجلمعية، تؤكد على 
املعلم  مكانة  تعزيز  في  ساهم  مما  وأهميته،  ودوره  املعلم  مكانة 
بني  العالقة  منط  في  انعكس  ــذي  وال الطالب،  بني  ذلك  وتذويت 

الطالب واألهل واملدرسة.
من خالل قربي منه تعرفت إليه أكثر وكنا نتبادل األفكار واآلراء 
ونعقد النقاشات العفوية، من خالل لقاء طاقم اجلمعية حول مائدة 
أرى  أخرى، وكم كنت  ولقاءات  مناسبات  أو في  الغداء  أو  الفطور 
صدقه من خالل حرارة كلماته وتعابير وجهه ويديه في شأن يعاني 
الطائفية وانتشار  منه مجتمعنا وشرقنا بأسره، وهو االنقسامات 
دعوات التكفير حيث عمل على محاربتها بكل ما لديه من قوة. 
لقد كره األستاذ حسني التقسيم الطائفي ومقت الطائفيني واشمأّز 
من القوى الظالمية والتكفيرية.. كان حريصا على وحدة الشعب 
العربي برمته، وآمن باالنتماء القومي والرابط القومي لهذا الشعب 
كضمانة لسالمته ووجوده، لكنه أبدى امتعاضه وضيقه الشديدين 
مبا آلت إليه القومية أو باألحرى حال القيادات املتنابذة واملتشتتة 
وابتعادها عن الطريق القومي، مما أتاح للقوى الظالمية واملتخلفة 
اجتماعيا وحضاريا أن تنتشر وتنشر أفكارها وجتد التربة اخلصبة 
نفسه  في  ويحز  يؤمله  كان  ما  وهذا  والفقر،  اجلهل  خالل  من  لها 

كثيرا.
تطوير  على  وأمانة  إخــالص  بكل  عمل  الــذي  فقيدنا،  الله  رحم 
مجتمعه، والذي كان صاحب مواقف ال يساوم عليها وال يواريها 

وينافح عنها بكل ما أوتي من قوة وارادة.    
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د. كميل ساري - مدير منطقة الشمال في سلطة اآلثار

تقع بئر املكسور على قمة تلة يصل ارتفاعها إلى 
البطوف  البحر، في سهل  226 مترا فوق سطح 
 12 وقرابة  الشاطئ،  من  الشرق  ــى  إل كم   20)
املواقع  إلى  إضافة  الناصرة).  من  الغرب  إلى  كم 
بير  من  الشرق  إلى  يتواجد  القرية،  داخل  األثرية 
واملعروف  اخلالدية»  «خربة  األثري  املوقع  املكسور 
بتقرير  سأوافي  (יפתחאל)  ”يفتاحئيل»  باسم 

الحق عنها.
W�UŽ W;

مصدر االسم ليس واضحا، كما يبدو فهو نسبة 
مكسورة  كانت  التي  املوقع  في  ــار  اآلب أحد  إلى 
من  الغربي  اجلــزء  في  تتواجد  بئر  وهي  حاّفتها 
القرية، وال تزال مياهها تستعمل حتى أيامنا هذه 
التاسع عشر  القرن  املواشي. ذكرت خالل  لسقاية 

في املسح الذي أجراه الباحثان كيندر وكيتشنر.
من  تلة  على  املكسور  بئر  فــي  اخلــربــة  تتواجد 

الصخر اجليري، التي متتد إلى القسم الغربي من 
العثور فيها على  القرية. خالل املسح األثري مت 
حجارة بناء مبعثرة في أنحاء التلة، آبار للمياه 
أقدم  أما  اجليري.  الصخر  في  منحوتة  وكهوف 
العصر  تاريخها  املوقع،  في  األثرية  املكتشفات 

احلجري القدمي (250,000 عام قبل أيامنا)، كما 
عثر بالقرب من الشارع الرئيس على آثار موقع، 
اكتشاف  قبل  ما  األخير،  احلجري  العصر  تاريخه 

الفخار (8500 – 7500 ق. م.). 
عام  املوقع  في  ــى  األول األثرية  احلفريات  أجريت 
2008 بإدارة سلطة اآلثار ومتويل الشركة القومية 
 .79 ــم  رق الــشــارع  توسيع  أعــقــاب  فــي  للطرق، 
آال  (الباحثة   2009 عام  حفريات  أجريت  الحقا 
أبو  ــادي  ف ـــإدارة  (ب  2010 ــام  وع يروشيفيتش) 

زيدان) من سلطة اآلثار. 
 U¹dH(« ZzU²½

على  العثور  مت  املنطقة،  في  األثري  املسح  خالل 
تاريخها  الــصــوان،  من  املصنوعة  األدوات  بعض 
العصر احلجري القدمي (قرابة 250,000 عام قبل 
فعاليات  وجود  إلى  األدوات  تلك  تشير  أيامنا). 
اإلنسان القدمي في املنطقة، غير أننا لم نعثر على 

االستيطان ذاته. 
الحقا، خالل احلفريات من العام 2008، مت العثور 
على بعض األدوات من حجارة الصوان (الصورة رقم 
2) وأدوات أخرى كانت مدفونة في أحد القبور إلى 
الهيكل العظمي (الصورة رقم 3). تاريخ  جانب 
ما  األخير  احلجري  العصر  إلى  يعود  املكتشفات 
قبل الفخار (8500 – 7500 عام قبل امليالد). 
عن  كشفت  فقد   2009 العام  من  احلفريات  أما 
العصر  مرحلة  من  املوقع  وبقايا  الصوان  أدوات 
احلجري القدمي (250000 – 50000 عام قبل 
أيامنا: الصورة رقم 1)، حيث تعتبر تلك مرحلة 
صناعة  من  متكن  قد  فيها  القدمي  اإلنسان  كان 
األدوات من حجر الصوان، وفقا لتخطيط مسبق 
قبل تكسيرها. هذه الطريقة من التخطيط وصناعة 
 Levallois) لفلوا»  «صناعة  سميت  األدوات 
technique)، نسبة إلى املوقع املتواجد جنوب 
ألول  العثور  مت  هنالك  حيث  فرنسا،  في  باريس 

مرة على أدوات الصوان املصنوعة بتلك الطريقة.
العثور على   2010 عام  احلفريات من  ومت خالل 
مغارة لدفن املوتى نحتت في الصخر اجليري، قد 
سّدت فتحتها بحجر دائرية كما كان متبعا خالل 
الفترة الرومانية والبيزنطية (الصورة رقم 4). أما 
داخل املغارة فلم يتم العثور على مكتشفات مما 

يشير إلى أنها لم تستعمل على اإلطالق.
كبرى  أهمية  املكسور  بئر  في  األثرية  للحفريات 
العصر  خاصة  التاريخ،  قبل  ما  عصور  لدراسة 
الفخار، إذ يعتبر  احلجري األخير، مرحلة ما قبل 
املوقع من املواقع القليلة جدا من تلك الفترة في 
كامل  بشكل  عنها  التنقيب  مت  والتي  اجلليل، 
أ ن تساهم في  املكتشفات  تلك  تقريبا. من شأن 
العصر  خالل  اجلليل  في  االستيطان  تطور  دراية 

احلجري األخير.

 ◊uOKý nOHŽ – rK� U¹ d ÒDÝ

حزبه  على  تغّلب  ــرامــب  ت ــد  ــال دون أّن  املــفــاجــأة 
التي  حزبه  داخل  في  القيادات  كّل  وجتــاوز  أوًّال 
انتخابات  منعه من خوض  استماتت في سبيل 
رئاسة الواليات املتحدة عن طريق احلزب اجلمهوري. 
احلالي-  املتحدة  ــات  ــوالي ال رئيس  أّن  املــفــاجــأة 
السابق أوباما وزوجته جتّندا لدعم مرّشحة احلزب 
معهما  وجتــّنــد  كلينتون،  ــيــالري  ه الدميقراطي 
واإلعالم  احلزب  وقيادات  السياسيني  من  العديد 
هؤالء  كل  يصارع  ترامب  كان  بينما  األمريكي، 
هذا  كّل  ورغم  عنه،  تخّلى  حزبه  وحّتى  لوحده، 
األمريكيني  فاجأ  نصٍر  حتقيق  في  ترامب  جنح 
والعالم بأسره ووسائل اإلعالم واستطالعات الرأي 
التي تنّبأت جميعها بفوز هيالري، إّال أّنه قهرهم 

جميًعا وفاجأهم جميًعا. 
املفاجأة أن املؤسسة الرسمية في الواليات املتحدة 
متهوّر،  بأّنه  وصوّرته  وهاجمته،  ترامب  حاربت 
الدميقراطي.  باحلسم  يسّلم  وال  منضبط،  غير 
وكّلما هاجموه أكثر كانت شعبيته تزداد وتزداد، 
وكأّن األمريكيني أرادوا أن يوصلوا رسالة حاّدة إلى 
املؤسسة احلاكمة، أّن الشعب يبحث عن شخٍص 
ضد النظام، شخص ثائر على النظام، ولهذا رفضه 
بشكل  انقلبت  األمور  لكّن  البداية،  في  اجلميع 

مفاجئ ليحدث ما لم يتوّقعه أحد. 
اخلامس  الرئيس  تــرامــب  ــالــد  دون يصبح  وبــهــذا 
بعد  األمــريــكــيــة،  املتحدة  ــواليــات  لــل ــني  ــع واألرب
مرارًا  وردده  كرره  الذي  بشعاره  ناخبيه  سحر  أن 

وتكرارًا ”إعادة العظمة ألمريكا من جديد“.
التي  التحديات  كل  ورغم  النجاحات،  هذه  إزاء 
النجاح، ولكي  واجهت ترامب، سأحاول فهم هذا 
أفهمه، من املفروض أن أفهم كيف ُيفّكر املواطن 
األمريكي. خالل اللقاءات التي أجريت مع مواطنني 
خرجوا لإلدالء بأصواتهم، قال أحدهم أنا سأنتخب 
ترامب ألنني ال أريد هيالري. وقالت سوزان، شابة 
ستنتخب  إّنها  لإللكترونيات  شركة  في  تعمل 
ترامب ألّن الباقي مجرّد متحدثني، فنحن نعاقب 
ا رفض  ّيً السياسيني الذين ال يفعلون شيًئا. عمل
املؤسسة،  متّثل  ألّنها  الناخبني  قبل  من  هيالري 
هو الذي دعاهم النتخاب ترامب، على األّقل في 
حتّدث  فترامب  احلالتني،  لهاتني  املماثلة  احلاالت 
للشعب األمريكي باللغة التي يحب أن يسمعها. 
وهكذا حقق ترامب الفوز بفضل األغلبية الغاضبة 

على النظام املتمثل بهيالري، فالشعب األمريكي 
النظام  استمرارية  ميثلون  الذين  السياسيني  مّل 

الفاسد.
بتحويل  جنح  ألّنــه  االنتخابات  في  جنح  ترامب 
نقاط  ــى  إل كلينتون  هيالري  منافسته  ميزات 
ترامب  النقاط. جنح  بهذه  مبهاجمتها  قام  ضعف 
بناء  سيعيد  أّنه  األمريكي  للشعب  أوضح  ألّنه 
فاملواطن  ـــى،  أول كأولوية  األمريكي  االقتصاد 
األمريكي ال يهمه احلديث عن السياسة اخلارجية 
رأسها  وعلى  الداخلية  بالشؤون  اهتمامه  بقدر 
االقتصاد. جنح ترامب ألّنه وعد مبكافحة االرهاب 
عن  عــاجــزة  منافسته  ــه  أّن لألمريكيني  ــبــت  وأث
اجلهاز  يتجزّأ من  فهي جزء ال  االرهاب  مكافحة 

احلاكم، فلماذا لم تفعل شيًئا في هذا املضمار؟
االنتخابية  حملته  ــي  ف ــرامــب  ت عــداء  أن  كما 
للغرباء وللعرب واملسلمني والسود لم مينع جزًء ال 
يستهان به من املواطنني العرب من التصويت له، 
فعلى سبيل املثال مناصري النظام السوري ال بد 
املتعلقة  ترامب  بتصريحات  مرتاحني  كانوا  أّنهم 
بالقضية السورية، فهو الذي قال بأّنه غير مؤّيد 
لألسد، ولكّنه ُيّقر ويعترف بأّن بّشار األسد يحارب 
الواليات  مصالح  يخدم  وهــذا  سوريا  في  داعــش 
املتحدة. ويعترف بأّن األسد أقوى ّمما تخيلنا، وبأّن 
العقبة الوحيدة في التقارب األمريكي الروسي هو 
مؤشر  هي  التصريحات  هذه  كل  السوري،  امللف 
بالنسبة  كلينتون  من  أفضل  ترامب  بأّن  واضح 

ملناصري النظام السوري.   
ــات  ــوالي ال ــي  ف ــة  ــي إســالم شخصيات  ــالــك  وهــن
العدائية  تصريحاته  رغم  ترامب  دعمت  املتحدة 
للمسلمني، منهم مؤسس مجموعة ”مسلمون من 
أمريكي  تارار، وهو مواطن  ترامب“، ساجد  أجل 
من أصل باكستاني، فهو يؤيد مقترحات ترامب 
القادمني  لالجئني  قوية  فحص  آلية  إيجاد  بشأن 
أمريكي  ”أنا  يقول  فــتــارار  عربية.  بلدان  من 
األميركية  املصلحة  نضع  أن  يتعّني  أّنه  وأعتقد 
في املقدمة. وال أؤيد قدوم أحد إلى هنا والقيام 

بأعمال ضد مصالح أميركا“.  
أّن  ألثبت  فقط  هنا  ذكرتها  التي  النماذج  هذه 
البعض  متنع  لم  لألقليات  العدائية  تصريحاته 
ونتائج  كثيرة  واألمــثــلــة  انــتــخــابــه،  مــن  منهم 

االنتخابات أثبتت ذلك. 

 …Q�UH�  sJ�  r�  w	�«  …Q�UH*«
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∫÷dFð s¹ôdO�
2016Ø17 ¡U²ý – n¹dš dNE�

Mix Matt
 oL ÔF�« UN×M9 Ê«u�√ …ÒbŽ Z�b¹ YOŠ ÁUHA�« “d³ Ô¹ V¹dI�« ¡U²AK� s¹ôdO� dNE�

 ZO�MÐ ÁUHA�« Âö�√ ÆW ÒOÐ–U'«Ë
 r�UŽ w	 åW{u� dš¬ò w¼ ◊U*«
 Æ…d???O???š_« W??M??�??�« w???	 ÃU???O???J???*«
 – W??Žu??L??−??� s???¹ôd???O???� X??I??K??Þ√
 ÁUHý  d??L??Š√  –  Color Matt
 `M1Ë  ”u�Ç?�U�  s¼b Ô¹  qzUÝ
 Æ ÌÊ«u??Ł  ‰ö??š ◊U??� dNE� ÁUHA�«
 …dJ²³�  W³O�dð  ◊U??�  —u??�u??�  ??? �
  UŽU��  W¹uI�«  Ê«u???�_«  XÒ³¦ Ôð

 ¨s¹ôdO� w	 ÃUOJ�Ë rOLBð dO³š ¨·UÝ√ d �uŽ Æ·UH'UÐ V³̂� Ò²�« ÊËœ WK¹uÞ
 U ÎL−Š ÁUHA�« `M1 Ê«u�√ 3 – 2 Z�œ ∫Ê«u�_« Z�œ WDÝ«uÐ åW{u� dš¬ò r ÒL
 fO� dNE*« «c¼ vKŽ ‰uB(« ÊS	 ¨·UÝ√ d �uŽ ‰«u�√ V�×Ð ÆW ÒOÐ–UłË UÎIL ÔŽË
 rÝd� o�UG�« ÊuK�« qLF²�½ ÆWI�UG�«Ë W%UH�« Ê«u�_« wKLF²Ý≈ jI	ò ∫U Î³F
 ¨W�U²�«  W Ò�b�«  vKŽ ‰uB×K� ÆU¼e�d� w	 W%UH�«  Ê«u??�_«  s¼b½Ë ¨ÁUHA�«  —UÞ≈

ÆåZ�ÒbK� 06 r�— s¹ôdO� …Uýd	 w�b�²Ý≈
 Z�b¹ dNE*« ÆÃ«e� q�Ë Âu¹ q� rzö Ôð U Î½u� 11 ◊U� —u�u� WŽuL−� w	 ≠ ÁUHA�«

∫WO�U²�« Ê«u�_«
 —u�u� Æ Òw�uK� dLŠ√ –  24  ◊U� —u�u� Æl�U	 w−�HMÐ –  27  r�— ◊U� —u�u�
 Òd�¹ ¨s¹ôdO� s� b¹b'« ¡U²A�« dNE� l� –  ÊuOF�« Æl�U	 UOýu	 –  30  ◊U�
 WŽuL−*  rCMð  w²�«  …b¹b'«  …—UJ�*« –  Skinny Bold  ÷dFð  Ê√  W�dA�«
 ¨w�– wÝbM¼ vM³�  «– ¨wžd ÔÐ qJý vKŽ …UýdHÐ “U²9 …b¹b'« …—UJ�*« Æb�uÐ
 W³O�dð  ÆÍdBŠ  —UJ²ÐU�  WK Ò−� Ô�  w¼Ë  …b??Š«Ë  W×�0  ‘u�Òd�«  qOD ÔðË  — =Ëb?? Ôð
 ÊuK�«  s�  Ì‰UŽ  eO�dð  vKŽ  Íu²%  ¨WÒOÝU�×K�  …œUC�  b�uÐ  wMOJÝ  …—UJ��

Ær×H�U� U ÎM�«œ «Îœ«uÝ oK�¹ Íc�« ÒwIM�« œuÝ_«

WUš WO× WOHOI¦ð WO��√ rOIð ‰ULA�« ¡«u� XO�ö�
 W× ‰uŠ WLN�  UODF� ÷dF¹ nÝu¹ w½uŽ Æœ
  WK�Uý ‰uKŠ ÂbI¹Ë œö³�« ”√ w	 wÐdF�« lL²−*«
 ÍËU�ð wÐdF�« lL²−*« s� ÍdJ��« v{d� W³�½

  ÍœuNO�« lL²−*« Èb� rN²³�½ nF{

 ‰ULA�« ¡«u� XO�ö� UNO�«  —œUÐ WOHOI¦ð WO��√ ÂdBM*« ¡UŁö¦�« Âu¹ ¡U�� bIŽ
 .bIðË wÐdF�« lL²−*« h�ð w²�«Ë WOL¼_« W¹Už w	  UODF� ÷dŽ ·bNÐ
 s�  w½UF¹  Íc??�«  wÐdF�«  s??Þ«u??*«  Èb??�  w×  …UOŠ  j??/  d¹uD²�  qLŽ  WDš
 w²�«  ÷«d??�_«Ë  WÞdH*«  WML��«  ¨ÍdJ��«  q¦�  r�UH²�UÐ  Ác??š√  WO×  q�UA�

 ÆWKOł—UM�« 5šbðË 5šb²�« UN� V³�¹
 e�«d�Ë   «œUOF�  WO³D�«  r�«uD�«Ë  ¡U³Þ_«  s�  …dO³�  tŽuL−�  WO��_«  dCŠ
  UOB�A�« s� dO³� œbŽ dCŠ UL� ¨…dUM�«Ë d�UŽ sÐ« Ãd� WIDM� s� WO³Þ
 ÂöŽô« s� …“—U??Ð   UOB�ýË f�U−� ¡U??Ýƒ— p�– w	 U0 lL²−*« w	 …dŁR*«
 VDK�  XO�ö�  …d??U??M??�«  Ã«d???Ð√  e�d�  d¹b�  nÝu¹  w½uŽ  Æœ  Âb??�  UL�  wÐdF�«
 ‰uŠ  WMK²;«   UODF*«Ë   U�uKF*UÐ  WOMžË  WIOý  …d{U×�  wBB�²�«
 12% ‚u	 U�Ë ÂUŽ 21 dLŽ s� »dF�« 5¹dJ��« W³�½ Æ wÐdF�« lL²−*« W×
 ‰öš s� w½uŽ Æœ b�√ Æ6.2%  vKŽ nIð ÍœuNO�« lL²−*« Èb� rN²³�½ ULMOÐ
 ÍdJ��«  ÷d�  s�  dO¦JÐ  d³�√  qJAÐ  w½UF½  wÐdŽ  lL²−L�  UM½√  tðd{U×�
 W{U¹d�« WÝ—U2 ÂbŽ UNM� ¨W×BK� …dC� W³�²J� …b¹bŽ  «œUŽ V³�Ð «c¼Ë
 W¹cž_«  ‰ËUM²½  UN�öš  s�  w²�«  …b¹bF�«   U³ÝUM*«Ë  ”«d???Ž_«  ¨rEM�  qJAÐ

 Æ»U³Ý_« s� U¼dOžË …dšQ²*« qOK�«  UŽU�Ð rÝb�« …dO¦�
ÍœuNO�« jÝu�« s� rN²³�½ dO¦JÐ X�U	 5Mšb*« »dF�« ‰Ułd�« W³�½

 œuNO�«  ‰U??łd??�«  W³�½  nF{  s??�  d¦�QÐ  vKŽ√  5Mšb*«  »d??F??�«  ‰U??łd??�«  W³�½
 XCH�½«  ULMOÐ  wÐdF�«  lL²−*«  Èb�  ŸUHð—ôUÐ  Ácš√  W³�M�«  Ê√  UL�  ¨5Mšb*«
 nO¦JðË  e¹eF²�  V³Ý  ÊU??�  U??2  ¨Íœu??N??O??�«  lL²−*«  Èb??�  …d??O??š_«   «uM��UÐ
 oÞUM*UÐ   «œU??O??F??�«  w??	  XO�ö�  UN�  —œU??³??ð  w²�«  5šb²�«  s??Ž  Ÿö???�ù«   U???ý—Ë
 lL²−*« VÝUMð b� ‰uK(  UŠ«d²�« w½uŽ Æœ Âb� …d{U;« ‰öš s�Ë  ÆWOÐdF�«
 d�UŽ sÐ« Ãd�Ë …dUM�« WIDM� w	 XO�ö� UNÐ ÂuIð  UO�UF	 ÷dŽË wÐdF�«
 wzUBš√  l�   «d{U×�Ë  WO×   U??ý—Ë  ‰ö??š  s�  ‰U??łd??�«Ë  ¡U�M�«  WOŽu²�
 WOLŠ o¹dÞ sŽ ÷d*« s� W¹U�u�«Ë ÍdJ��« v{d* Ê“«u²�« WOL¼√ ‰uŠ W¹cGð
 wð«uK�«  UOÐdF�« ¡U�M�« W³�½  Æw�u¹ qJAÐ W{U¹d�« WÝ—U2Ë WO× W¹cGð
 WML��«  Æ U¹œuNO�«  ¡U�M�«  W³�½ nF{ s� d¦�√  WÞdH*«  WML��«  s� 5½UF¹
 lL²−*«  Ê«  ¨Íd??J??�??�«  ÷d??0  WÐUû�  …d??ýU??³??*«  »U??³??Ý_«  Èb??Š√  w??¼  WÞdH*«
 s�  ¡U�M�«  Èb??�  WUš  WKJA*«  Ác??¼  s??�  oKI�Ë  “—U??Ð  qJAÐ  w½UF¹  wÐdF�«
 w	 W¹uŽuð Z�«dÐ …bFÐ ÂuIð XO�ö� Ê√ nÝu¹ w½uŽ Æœ `{Ë  Æ64≠45 dLŽ
 WOL¼_ wŽu�« l	— ·bNÐ ‰UHÞú� WONO	dð  UO�UF	 ‰öš s�Ë WIDM*« ”—«b�
 w	   ÆW{U¹d�« WÝ—U2Ë WLOK��« W¹cG²�« ‰öš s� w× …UOŠ j/ WÝ—U2
 WLK�   uł  ‰U�O�  …bO��«  XO�öJ�  ‰ULA�«  ¡«u�  …d¹b�  XNłË  WO��_«  W¹UN½
 W×BÐ  «uL²N¹  v²Š  bN−Ð  ÊuKLF¹  s¹c�«  ¡U³Þú�Ë  WO��_«  w	  5�—UALK�
 UL�  ¨5�—UA*«  r²½√  rJÐ  d�²	√  UM½«  ¢  ∫…dUM�«Ë  —užUA�«  WIDM�  w	  w�U¼_«
 qLFð  r�«uD�«  Ê√  rJ�  b??�Ë√Ë  ¨W�uHF�«Ë  …dUM�«  ¡«uK�  w³D�«  r�UD�UÐ  d�²	√
 w²�«  UODF*« dOOGðË wÐdF�« lL²−LK� qC	_« .bIð qł√ s� q«u²� qJAÐ
 lL²−*UÐ  5Mšb*«  W³�½Ë  ÍdJ��UÐ  v{d*«  œbŽ  hOKI²�  w½uŽ  Æœ  UN{dŽ
 W�—UA*«  vKŽ  r??�d??J??ý√  ÆÈd???š√  …b??¹b??Ž  WO×  l??O??{«u??0  ÊuL²N¹Ë  w??Ðd??F??�«
 d¹b� nÝu¹ w½uŽ Æœ  Ê√  d�c¹ ¢ÆrJMþ s�Š bMŽ ÎULz«œ  vI³MÝ UM½√  r�bŽË√Ë
 w³Þ  e�d�  u??¼Ë  XO�öJ�  lÐU²�«  …dUM�«  Ã«d??Ð√  w	  wBB�²�«  VD�«  e�d�
 …dO³� WŽuL−*  U�bš ÂbI¹Ë h²�� VO³Þ 150  rC¹ YOŠ l??Ý«ËË q�Uý
 8  ¨WO½UÞd��«  Â«—Ë_«  ÷«d??�√  ÃöF�  e�d�  UNM�  WO³D�«   UUB²šô«  s�  Î «bł
 ÃöF� r�� ¨WOKš«b�«  ÷«d�ú� r�� ¨…√d*«  W×B� e�d� ¨‰UHÞú�  UBB�ð
 W³FA²*«   U�b)«  s�  U¼dOžË   UOKLŽ  ·d??žË  Δ—«u??Þ  ÂU��«  ¨VKI�«  ÷«d??�√

 Æ…—uD²*«Ë

 s¹ô  Íe??¹d??�  ≠WOzU�M�«  ¡U????¹“_«  WJ³ý  oKDMð
 w	  p??�–Ë  UNMzUÐe�  WUš  WKL×Ð  Ÿu??³??Ý_«  «c??¼
 w	  U0  œö³�«  w	  …dA²M*«  WJ³A�«  ŸËd	  lOLł
 jÝu�« w??	 b??ł«u??²??ð w??²??�« ŸËd??H??�«  «d??A??Ž p??�–
 30%  WLOIÐ iOH�ð WKL(« sLC²ðË ÆwÐdF�«
  U²O�UłË rŽUM�« ·uB�«  «“uKÐ  WKOJAð vKŽ
 ÆwK_« dF��« s�  2017 ¡U²A� “ÊU−¹œ—UJ�«”
 W¹UG� ‰u??F??H??*« W???¹—U???Ý W??K??L??(« Êu??J??²??ÝË «c???¼

Æ12.11.2017
 WOzU�M�« ¡U¹“ô« WJ³ý ≠s¹ô Íe¹d� Ê« v�« —UA¹
  UŽd qC	_ ’Uš o½Ë—  «– rO�UB²Ð eOL²ð
 ‚Ë– —U³²Žô« 5FÐ cšô« l� …œu'« WO�UŽ W{u*«
 Â¡ö²ð   ULOLB²Ð  vMFð  w²�«Ë  ¨WOÐdF�«  …√d??*«
 …d	u²� UNFOLłË ÆWŽuM²� WAL�QÐË UNðU³KD²�Ë

 Æ52≠38 s�  UÝUI0 WJ³A�« ŸËd	 w	
  ö???L???(« w????	 W??????O??????ł«Ëœ“« ô t??????½« v?????? �≈ —U????A????¹
 l??D??� q???L???A???ð  ô W????K????L????(«Ë ¨ U???C???O???H???�???²???�«Ë

Æ“u�Ëd³�«”

 ·uB�«  «“uKÐ WKOJAð vKŽ 30% WLOIÐ iOH�ð
s¹ô Íe¹d� WJ³ý w	 åÊU−¹œ—UJ�«ò  U²O�UłË rŽUM�«

 ¡«cž W³O�dð U²¹dÐU�  Kabrita   œö³�« w	 UC¹« «dOš«
ÆeŽU*« VOKŠ ”UÝ« vKŽ bL²F*« bOŠu�«

ÆwG sD³� WHOD� W¹cGð
 œö???³???�«  w?????	  …d??????�  ‰Ë_
 W³O�dð® תמ"ל   ‚u??�??¹
 bL²F*«  ©‰U??H??Þú??�  ¡«c???ž
 V??O??K??Š ”U?????????Ý« v???? K????Ž
 U²¹dÐU�  Kabrita  Æe??ŽU??*«
 ¡«c????G????�« W???³???O???�d???ð u?????¼
 W�dý ÃU²½« s� ‰UHÞú�
 Hyproca Nutrition
 ÈdGB�«  W�dA�«  w??¼Ë
 ¡«cG�«  W�dA�  ©X??M??³??�«®

 ‚u�ðË U�UŽ 75 cM� ‰UHÞú� ¡«cž lMBð w²�«   Ausnutria Hyproca W¹bM�uN�«
 Æ Ær�UF�« w	 ‰UHÞ_« 5¹ö* 1938 ÂUF�« cM� UNðUłu²M�

  UMO�U²OH�UÐ  WOMžË  …—uD²�  ¡«c???ž  W³O�dð  l??�  —u??Þ  U²¹dÐU�  ‰U??H??Þô«  ¡«c???ž
 ‰UHÞô«  W¹cGð ‰U−� w	 WMK²;«  UO{dH�«Ë ÀU×Ðô«  d¦�«  V�×Ð ¨ÊœUF*«Ë
 eŽU*« VOKŠ Ê« ÀU×Ðô« dOAð Æb¹b'« œu�uLK� —uD²�« qŠ«d� l� VÝUM²¹ U�Ë
 Íu²×¹  UC¹«Ë  Æ’U)«  5ðËd³�«  W³O�dð  …bŽU�0  rCN�«  WOKLŽ  w	  bŽU�¹
 ÆWOFO³D�«  œ«u??*«Ë   UMO�U²OH�«  s�  WFÝ«ËË  …b¹bŽ   UOŽu½  vKŽ  eŽU*«  VOKŠ
 r�−K� W¹uO(« ÊœUFLK� rCN�«Ë ’UB²�ô« …—b� Ê« ÀU×Ðô« dOAð W	U{ùUÐ
 l�  W½—UI�  eŽU*«  VOK×Ð  d¦�«  …bOł  ÂuOKO��«Ë  ”U×M�«  ¨p½e�«  ¨b¹b(«  ∫q¦�
 W³O�dð  nMBð  qOz«dÝ«  w	  WE	U;«  ¡«cG�«   U³O�dð  W¾	  w	  ÆdI³�«  VOKŠ
 YF³¹  Íc???�«Ë  wIOIŠ  —UJ²Ð«  t½UÐ  e??ŽU??*«  VOKŠ  ”U??Ý«  vKŽ  ‰UHÞú�  ¡«c??G??�«
  UOŽu½ Ê« W	dF� s� «ËQłUHð WO³�UG�« Ê« YOŠ s� q¼ô« »uK� s¾LD¹Ë W−N³�«
ÆdI³�« VOKŠ 5ðËdÐ vKŽ fÝR� bL²F� ÂuO�« WŽU³*« תמ»ל W¹—U&  U�öŽ s�
 Ê« —Uý« ©2015 d³L�¹œ w	® Â« 50 5Ð wŽu½ Y×Ð  Ipsos ÀU×Ðô« W�dý XLE½
 WUš ‰UHÞú� V�½ô«Ë W× d¦�ô« VOK(« u¼ eŽU*« VOKŠ Ê« Êu�—b¹ q¼ô«
 tłu²�«  «c¼ ÆeŽU*«  VOKŠ w	 Èdš«  UM�Š V³�Ð UC¹«Ë rCN�«  qN�¹ t½_
 Æö« eŽU*« VOKŠ ”UÝ« vKŽ WFMB*«  Ułu²M*« „öN²Ý« w	 ŸUHð—« VÝUM¹

 «ËbłË 1938 tMÝ cM� ‰UHÞ_« W¹cž√ lMBðË —uDð w²�«   Hyproca Nutrition ?Ð
 p�c�  Æ‰UHÞú�  UC¹«  WOz«cG�«   U³KD²*«  VÝUM¹  eŽU*«  VOKŠ  Ê«  w¦×Ð  r??Žœ
 WÐuKD*« W¹cG²�«  UłUO²Š« q� œËeð w²�«Ë ‰UHÞ« ¡«cž WK�KÝ W�dA�«  —uÞ
 U�  «c¼  ¨WFO³D�«  “uM�  s�  …œUH²Ýô«Ë  rCN�«  W�uNÝË  w×Ë  rOKÝ  —uD²�
 »U×«  s�  w¼Ë  wFO³D�«  q¹b³�«  VDK�  ÆPhÆD  ÊuA×½  wð«  —u²�b�«  t�uIð

ÆqOz«dÝ« w	 U²¹dÐU� …œ—u²��Ë בייבי גוט הולנד bM�u¼  uł w³OÐ W�dý
  Kabrita  w	  W¹cGð  WÝbMN�Ë  W�dA�«  »U×«  s�  UC¹«  w??¼Ë  »Ëd??�  f¹d¹«
 WOFO³D�«  bz«uH�«  s�  œbŽ  vKŽ  Íu²%  ‰UHÞú�  ¡«cG�«  W³O�dð  Ác¼  Ê«  ‰uIð
 bL²F¹  Íc???�«Ë  —uD²�Ë  wMž  ¡«c??ž  t??½«  v??�«  W	U{ùUÐ  Æe??ŽU??*«  VOK×Ð  …œu??łu??*«
 X¹“ Íu% w²�«  DigestX ’U)«  u¹e�« jOKš ∫q¦� W	dF�Ë rO¼UH� vKŽ

Æ©rCN�« qN�¹Ë bŽU�¹  u¹e�« s� ŸuM�« «c¼® בטאפלמיטט
 ©Z²M*«  qŠ«d�  qJÐ  vMG�«  «cNÐ  …eOL*«Ë  …bOŠu�«  ¡«cG�«  W³O�dð  w¼  U²¹dÐU�®
 ’UB²�«Ë  ÂuO��UJK�  bOł  ’UB²�«  Ë–Ë  rCN�«  qN�¹  t??½«  X²³Ł«  w²�«Ë
 UJOðuOÐ «dÐ ∫tÐ Áœułu� Èdš« “uM� v�« W	U{ùUÐ ¨WO�UF�« W�UDK� UC¹« lz«—
 » ‰UHÞú� ¡«cG�« W³O�dð p�c� ÆqŠ«d*« qJÐ 6Ë 3 U−O�Ë_«  U	U{«Ë ©Fos¨ Gos®

ÆrKF�«Ë WFO³D�« vKŽ X�u�« fH½ w	 bL²F*« Íbł —UJ²Ð« bFð U²¹dÐU�
 ¨…b×²*«   U??¹ôu??�«  ∫rNMOÐ  s??�  r�UF�«  ¡U???ł—«  w??	  W??�Ëœ  54  w??	  ‚u�ð  U²¹dÐU�
 q� Æ  U¼dOžË 5B�«Ë UOÝË— ¨UO	U½bMJÝ«  ¨«b½ö¹“uO½  ¨U�½d	  ¨«d²KJ½«  ¨«bM�u¼
 ¡UN²½«  v²Š «bM�u¼ w	 W�dA�« q�UF� w	  Uu×H�«  «dAF� lC�ð Áu³Ž
 UN³KDð  w²�«  W�—UB�«   U³KD²*«  qJÐ  Âe²K¹   U²¹dÐU�  Æ  UNI¹u�ðË  U¼U−²½«
 w	  UC¹«Ë  Ær�UF�UÐ  Èdš«   UDKÝË©EFSA®  WOÐ—Ë_«  ¡«cG�«  W�öÝ   UDKÝ
 s� v�Ëô« WKŠd*« ∫qŠ«d� Àö¦Ð U²¹dÐU� ‚u�ð Ê« W×B�« …—«“Ë  d�« qOz«dÝ«
 qOł s� W¦�U¦�« WKŠd*«Ë dNý 12≠6 qOł s� WO½U¦�« WKŠd*«Ë d̈Ný« 6≠0 qOł

Æ‚u	 U�Ë 12≠
 5½«u� vKŽ «œUM²Ý« ÆXO³�« v²Š Z²M*« vKŽ qB×½Ë W�dA�« l�u� s� Íd²A½
 ¨qOz«dÝ«  w	  UM¼  q¼ö�  „öN²Ýö�  WF³²*«  WÝUO��«Ë  œö³�«  Ã—U�Ð  W�dA�«
 W�dA�«  l�u�  w	  s??¹ô  ÊË«  UC¹«  U²¹d³�  ‰UHÞú�  ¡«cG�«  W³O�dð  ¡«d??ý  sJ2
 v²Š ‰UHÞô« ¡«cž W³O�dð Z²M*« qB¹ Ê« Âe²Kð U²¹dÐU� ÆXO³�« v²Š UMKB¹Ë

 Æ25≠18 W³�«d� …—«dŠ Wł—œ w	 ÊuÐe�« XOÐ
 tJ³ý  w	  Z²M*«  ¡«d??ý  rJ½UJ�SÐ  œö³�«  w	  wÐdF�«  lL²−*«  w	  b¹bł  UC¹«

 ÍË«bNA*« XO½«uŠ
 œö³�« ¡U×½« w	 Èdš« XO½«uŠ w	Ë ©© KING STORE

Æl	œ Íc�« mK³*« ÊuFłd²�ð ørJÐU−Ž« vKŽ e×½ r�
 s�  100%  ŸUł—ô  …bF²��  w¼  p�c�Ë  UNðUłu²M�  …œu−Ð  WO�UŽ  WIŁ  U²¹dÐUJ�

ÆqHD�« l� VÝUM²¹ r� Z²M*« Ê« W�UŠ w	 l	œ Íc�« mK³*«
Æ…u³Ž qJÐ 30cc …dOG WIFK�

 WOLJ�«  ‰ULF²Ý«  s�  sJ9  …dOG  ”UO�  WIFK�  ÊËb??&  U²¹dÐUJ�  …u³Ž  qJÐ
  ÆÈbÝ Z²M*« —cÐ lM9Ë W³ÝUM*«Ë WÐuKD*«

 WFÝu�Ë …—uD� W��½ ‚öÞ« sŽ sKF¹ w�u¾� pMÐ
 `O²¹ ÊuHð—UL��« d³Ž  UJOA�« Ÿ«b¹« oO³Dð s�
oO³D²�« WDÝ«uÐ Èdš_« „uM³�« s�  UJOý Ÿ«b¹«

d³L	u½ dNý ‰öš …d	u²� ÊuJ²Ý W�b)«
 Y¹b×²Ð  w??�u??¾??�  p??M??Ð  dL²�¹
 WO�U²O−¹b�«   U�b)«  WŽuL−�
 dNý  ‰ö???š szUÐeK�   ÷d??F??¹Ë
 WFÝu�Ë …—uD� W��½ d³L	u½
 “ÍuOK)« w	 pOý” oO³Dð s�
  UJOý Ÿ«b¹« UC¹« qLAð w²�«Ë

Æw�u¾�  UJOý v�≈ W	U{ùUÐ Èdš√ „uMÐ s�
 ÷dFÐ ¨r�UF�« w	 qz«Ë_« 5ÐË ¨œö³�« w	 ‰Ë_« pM³�« ÊU� w�u¾� pMÐ Ê« d�c Ô¹

ÆoO³D²�« ‰öš s� pOý Ÿ«b¹« W�bš
 WDÝ«uÐ  Èd??š«  „uMÐ  s�   UJOý  Ÿ«b??¹«  s�  szUÐe�«  sJL²Ý  d�–  UL�  W�b)«Ë
 Â«b�²Ý« v�≈  WłU(« ÊËœ ¨w�u¾� w	 wB�A�«  »U�×K� …dýU³� ¨oO³D²�«
 ‰UI²½UÐ …dOš_« …d²H�« eOL²ðË ÆŸdH�« v�≈ ‰uu�« Ë« WO�U²O−¹b�« W�b)« ◊UI½
 w¼Ë  ¨‰U²O−¹b�«  vKŽ  bL²Fð  w²�«  WOJM³�«   U�b)«  v�«  szUÐe�«  s�  b¹bF�«

ÆW¹bOKI²�« W¹“«u*«  U�b)« s� qC	√ WHKJ²ÐË ÊuÐeK� …d�O²�Ë …d	u²�
 v²Š  ¨b??Š«u??�«  ‰ULŽ_«  Âu??¹  w	   UJOA�«  s�  œb??Ž  Ÿ«b??¹«  WO½UJ�«  `O²ð  W�b)«
 ô  YOŠ  d̈NA�«  w	  qJOý  n�√  60  v²ŠË  ¨qJOý  n�√  24  mK³¹  w�ULł≈  mK³�
 5OuB)« szUÐeK� …d	u²� W�b)« ÆqJOý ·ô¬ 10 sŽ pOý q� WLO� b¹eð

Æ5¹—U−²�« szUÐeK�Ë
 œbAð w²�« ¨w�u¾� ◊UA½ WO−Oð«d²Ý« ‚UOÝ w	 wðQ¹ W¦¹b(«  W��M�« ÷dŽ
  UłUO²Š« o	Ë pM³�« UN�bI¹ w²�« WO�U²O−¹b�«  U�b)« lOÝuðË e¹eFð vKŽ
 w	  ÍbI½”  ¨ÍuOK)«  w	  dOð«uH�«  l	b�  “l	œ«Ë  —u”  ∫UNMOÐ  s??�Ë  szUÐe�«
 ¨“w�U²O−¹b�«  bŽU�*«”  ¨“SMS  w	 ÍbI½”  ¨“WE( w	 bOd�«”  ¨“ÍuOK)«

ÆU¼dOžË “‰U²O−¹œ ‰Uðuð w�u¾�”

HELLO WINTER
17≠2016 ¡U²A� nÞUF*« WKOJAð oKD Ôð å—«u½—ò …bz«d�« ¡U¹“_« WJ³ý

 ¡U²A?� nÞUFL?�«  WKOJAð å—«u??½—ò oKD Ôð ¨…—«d??(«  Uł—œ ÷UH�½« l� U ÎM�«eð
  —u??³??�??�«  5??Ð  ÕË«d??²??ð  WŽuM²�  n??ÞU??F??�  WKOJA²�«  ÷d??F??ðË  Æ17≠2016
 lÝ«u�«  —uNL'«   U³KD²�  WO³Kð  ‰öš  s�  ¨X½UâO�ô«Ë  WL ÒLB*«  ¨W¹œUF�«Ë

ÆWOLÝu*« å «b½d²�«ò vKŽ b¹bA²�«Ë
 W¹dBF�« ¡U¹“_« dzUAÐ ÈbŠ≈  ¨åd³�u³�«ò W{u� “d³ð WHOH)« nÞUF*« W¾	 w	
 5Ð  ÕË«d²ð  ¡U�M�«  ¡U¹“√  w	  åd³�u³�«ò  nÞUF�  WKOJAð  Æ¡U²A�«  «cN�  Èd³J�«
 ÆWMD³�  ÊuK¹U½  nÞUF�Ë  ÊU²ÝË  ÊuK¹U½  s�  W½UDÐ  ÊËb??Ð  WHOHš   U²O�Uł
 Z�bÐ bK'U?Ð WNO³ýË ÊuK¹UM ?�« s� WŽuMB� Ã–U/ ÊËb& ‰Ułd�« ¡U¹“√ w	
 U�—U ?Ä?�«  nÞUF�Ë  WOJOÝöJ�«  dJO³�«  W ÒB�  v??�≈  W	U{ùUÐ  Æd??ðu??	Ë  wÝdOł

 W	U{≈  l??�  ¨r??Ýu??*«  «c??¼  U?? ÎC??¹√  dL²�ð  w²�«  W¹dJ�F�«
 X	ö�« dNE*« u Ò³×� Æ…b¹bł œ«u� Z�œË W¹dBŽ qOUHð
 ·uB�« nÞUF� s� WFÝ«Ë WKOJA²Ð »uKD*« ÊËb−OÝ
 eÒO1 U� ÆW³�d�« ‚u	 U� v�≈ UN�uÞ qB¹ w²�« WL ÒLB*«
 sJ Ô1  w²�«  qOUH²�«  iFÐ  UNO	  Ê√  nÞUF*«  iFÐ
 W³�  Ë√  í???¹d??�«  W³�  l�  ÊuK¹UM�«  W½UDÐ  q¦�  –  UN²�«“≈
 WOJOÝöJ�«  nÞUFLK�  W	U{ôUÐ  ÆwŽUMB�«  ËdH�«  s�
 nÞUF�Ë  U²�OH�«  s� WFÝ«Ë WŽuL−� œU−¹≈  UMMJ1
 ·uB?�« ëMO'« ‘UL� s� WŽuMB*« g¹d�«Ë  åŒuá�«ò

 ¡U²A�«  ÂU??¹_  ö�UJ²�  öŠ  wDFð  w²�«  ¨ò  ·U×K�«ò   UOMIð  …bFÐ  ÊuK¹UM�«Ë
 ₪  999.9≠149.9  5Ð nÞUF*«  —UFÝ√  ÕË«d²ð  °W�U½√  qJÐ  r�'« W¾	bðË …œ—U³�«

RENUARÆCOÆIL l�u*« w	Ë WJ³A�« ŸËd	 w	 …d	u²� .

∫ ·u	Òd�« vKŽ b¹bł
q??š«b??�«  s??�  Î «b??O??ł  «Î—u??F??ý  p×M1  Òw??1d??�Ë  Òw??M??ž  ZO�MÐ  UOçO²�√   —u??žu??¹
°vC� X??�Ë Í√ s??� v??N??ý√Ë V??O??Þ√ Êü« ¨r??�U??F??�« w??	 U ÎFO³� d??¦??�_«  —u??žu??O??�«

 w	  …b??z«d??�«  ¨”Ë«d??²??ý  V�U×�
 ¨qOz«dÝ≈ w??	   —u??žu??O??�«  ‚u??Ý
 W??F??Ý«Ë r??O??Ýu??ð W??K??L??Š o??K??D?? Ôð
 d??O??O??G??ð q???L???A???ðË ¨U???O???ç???O???²???�_
 UOçO²�√   U−²M�  lOLł   «u³Ž
 ‚ö??Þ≈  - ¨p??�–  v??�≈  W	U{ùUÐ Æ
 t�«uH�« W¾	 w	 …b¹bł  U−²M�
 ¨Œu??š rFÞ W??	U??{≈ X?? Ò9 YOŠ
 w	  s??¹b??¹b??ł  5−²M�  W??	U??{≈Ë

Æ  —užuO�« W¾	
  ULFD�« s� WKOJAð UOçO²�_

 ¨ÊU	uý  gLA�  ¨WHH−�  t�«u	  ¨WHH−�  WO�ËdÐ  ¨ u??ð  ¨ÍÒd??Ð   uð  ¨Œu??š  ∫
 Ê«b¹bł ÊU−²M� ÒrC½« Êü«Ë Æ©WHH�� …ËöŠ® nÒH��  ¨ôu½«dÇ ¨ÊU	uýË q�Ž
 ∫ZO�M�«Ë  rFD�«  WOŠU½  s�  WKÒ�b�   U−²M�  w¼Ë  ¨n ÒBM*«   —užuO�«  W¾H�

Æ åUOAðò l� ôu½«dÇ UOçO²�√Ë “uK�«Ë —Ëc³�« W	U{SÐ ôu½«dÇ l� UOçO²�√
 ÊQÐ  «Ëb�√  ôu½«dÇ  l�  UOçO²�√  «u�ËÒcð  s¹c�«  wÐdF�«  jÝu�«  w	  ‚ ÒËc²�«  ¡«d³š
 s�  VOÞ√Ë  vNý√  ÂuO�«  u¼Ë  ¨qÒ�b�Ë  ÒwMž  ¨ Òw1d�  ZO�½  Ë–  UOçO²�√   —užu¹

 ° vC� X�Ë Í√
 wÐdF�«  Ëd²�O³�«  rFD�  –  …dUM�«  w	  s¹dAð  rFD�  nOý  ¨W	uKý  ‰u??ł
 UOçO²�√   —užu¹ ‚ËÒc??ð  tM� UM³KÞ U�bMŽ  Æ  ‚ ÒËc??²??�«  ¡«d³š b??Š√  u??¼Ë –  ‰Ë_«
 ¨qÒ�b*«Ë wMG�« tLFÞ ·UA²�ô 5²IKG� 5MOFÐ tLH� WIFK*« »Òd� ¨b¹b'«
 Ê√ U ÎÐdG²�� fO�ò ∫‰U�Ë UOçO²�_« W³KŽ v�≈ ÁbOÐ w²�« WIFK*« ‰UšœSÐ ÂU�Ë
 ZO�½ Ë– t½_ …c� d¦�√ Êü« u¼ Ær�UF�« w	 U ÎFO³� d¦�_«  —užu¹‰« u¼ UOçO²�√

 Æ åqš«b�« s� «ÎbOł «Î—uFý wM×M1 Òw1d�Ë d¦�√ wMž
 nOý u¼Ë ¨ÍUA¹  U�— w	 Ëd²�OÐ ö¹œ√ rFD� VŠU – bLŠ uÐ√ »UN¹≈
 ÃU²M²Ýô XKË åUOAðò ?�«Ë ôu½«dâ�« l� UOçO²�√ XÐÒdł U�bMŽò ∫‰U� ¨‚Ëc²�Ë
 XOÐ  s�   —užu¹‰«  W�—U�  ¨UOçO²�√  Æå‰«b??ł  „UM¼  W×z«d�«Ë  rFD�«  vKŽò  rN�
  —užu¹  WK�KÝ  oKD ÔðË  WKÒ�b�Ë  WOMž  q�√  WÐd&  pKN²�*«  `M9  ¨”Ë«d²ý
 ?�« l� ôu½«dÇ UOçO²�√Ë “uK�«Ë —Ëc³�« W	U{SÐ ¨wMžË Òw1d� ZO�½  «– …b¹bł
 rFÞ sŽ Êu¦×³¹ s¹c�« 5JKN²�LK� tłu²ð WK�K��« ¨w¹√— V�×ÐË Æ åUOAðò

 Æå —užuO�« w	 w²�« WO× ÒB�« U¹«e*« sŽ ‰“UM²�« ÊËbÐ ¨’Uš ZO�½Ë
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