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ض����م����ن أم�����س�����ّي�����ة اح����ت����ف����ال����ّي����ة مم����ّي����زة

ثالثة  ت��ك��ّرم  »كيميديا« 
م������ب������دع������ن ح�����ي�����ف�����اوّي�����ن

ل��ص��ح��ي��ف��ة »ح���ي���ف���ا«: ول����ي����د ح�������داد  د. 

أرّك���������ز ع���ل���ى س���ب���ل ال���وق���اي���ة 
ملكافحة املخّدرات واجلرمية

زع������ات������رة رئ����ي����ًس����ا ل���ل���ج���ن���ة اإلع�������الم 
ف������������ي جل��������ن��������ة امل��������ت��������اب��������ع��������ة ال�����ع�����ل�����ي�����ا
* م��ح��ّم��د ب��رك��ة ي��ب��رق رس���ال���ة.. ورج���ا زع���ات���رة ي��وّض��ح*

عمري مع الفن..
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جواد بولس 
تصويت الكنيست، قبل عّدة أيام، على قانون شرعنة االستيطان في 
أرجاء  جميع  إلى  واضحة  برسالة  يبعث  احملتلة  الفلسطينية  األراض��ي 
العالم ومفادها أن إسرائيل “اجلديدة” هي في الواقع إسرائيل “القدمية” 
ويذّكر، كذلك، من ظّنوا أّن قناعة املنتصرين في عام النكبة واكتفاءهم 
مبا “لهطوا” من أراٍض، ستغدو النجمة املنيرة لدروب أبناء وأحفاد جدهم 
“اشعيا” الذي تنبأ أنهم “سيطبعون سيوفهم سكًكا ورماحهم مناجل”، 
توهموا وخابوا؛ فحكمة إسرائيل األولى كانت وما زالت “مخافة رّبهم” 
كما  والسامرة،  يهودا  جبال  مذابحه في  وانتشرت  كهنته  الذي سكنت 

روى الّدخان وحّدثتنا الغربان.
سكة هذه الكنيست من الرماح مّدت عارية كالترس ومثله هي صماء 
متاٍد وشيك ألعضائها على  وعنيدة، فمن سيستهجن، مرة أخرى، من 
��ى،  األول الدرجة  في  ع��اج��ًزا،  بل  غبًيا،  يكون  لن  الفلسطينيني  حقوق 
ومتواطًئا مع ما يبدو اليوم واضًحا وحتمًيا في مشوار بدأ عملًيا قبل 
سنوات، ولو بشكل ملتبس وتدريجي، حني لم تلتزم حكومات إسرائيل 

املتعاقبة مبا وّقعت عليه أمام جميع دول العالم وأممها.
األح���زاب  معظم  أّن  جلًيا  ب��ان  األخ��ي��رة  االن��ت��خ��اب��ات  نتائج  ظ��ه��ور  م��ع 
ماضية  الدولة  في  اليهودية  األكثرّية  من  وبدعم  املنتخبة  ة  اإلسرائيلّي
في سبيل ضم أرض الضّفة الغربية احملتلة وإخضاعها لسيطرة القانون 
اإلسرائيلي بشكل رسمي و”مشرعن” وذلك بعد ضّمهم للقدس الّشرقية 
على  محكمة،  وفًقا خلطة  اإلبقاء،  يتّم  وبالّتوازي،  1967؛  العام  منذ 

الفلسطينيون فليسّموه دولة، وحتكم في  »ُكَيني« فلسطيني، إن شاء 
جنباته سلطة وتتحكم، وإن شاء رجالها فلُيكنوا رؤساء أو وزراء أو أمراء 
على  اخلدماتّية  واألمنية  ّية  املدن صالحّياتهم  وليمارسوا  انتقوا،  ما  أو 
وال  كاملة  سياسية  بسيادة  املناطق  تلك  تتمّتع  أال  شريطة  مواطنيهم 

باستقالل ناجز يخلف إحتالاًل منتهًيا.
عّدة  أص��درت  األراض��ي  قانون سلب  على  الّتصويت  نتائج  إع��الن  بعد 
اإلسرائيلّية  بيانات شاجبة هاجم أصحابها اخلطوة  ة  فلسطينّي قيادات 
مقترحات  أي  من  خلت  حريرية  بدبلوماسّية  ُدب��ج  جّلها  واستنكروها. 
جلماهير  أو  الداخلية  الفلسطينية  للساحة  موجهة  وعملية  عينية 
العريضة، وحتى من أتى منهم على ذكر ض��رورة مقاومة هذه  الّشعب 
حتويلها  يضمن  م��ا  ��ى  إل همساته  يصرف  ��م  ل ��ة  ��ّي ال��ع��دوان املستجدات 
رياًحا مقلعة أو مشاريع نضال جدية تكون على مستوى ما يجري من 

اغتصاب لألرض وقمع للبشر. 
اللجنة  رب��ه، عضو  عبد  ياسر  السيد  بيان  يعكس  قد  طفيف  بتمّيز 
التنفيذّية، وجهة نظر مغايرة، وقد تكون منتشرة، لكنها غير معلنة، 
��ام،  األّي هذه  الفلسطينية في  السياسة  كثيرين من صّناع  في صفوف 
فهو يعلن أن »الرد املباشر على هذه اخلطوة يكون من خالل التطبيق 
الفوري للقرارات املؤّجلة منذ سنتني للمجلس املركزي واللجنة التنفيذية 
حتديد  وإع��ادة  األمني  التنسيق  وقف  مقّدمتها  وفي  الّتحرير..  ملنظمة 
إسرائيل  ملقاضاة  طلب  وتقدمي  املجاالت  كافة  في  إسرائيل  مع  العالقة 
ّية ..« البعض يعزو وضوح هذه املطالب  فوًرا لدى محكمة اجلنايات الدول
وعلو سقفها إلى ابتعاد السيد عبد ربه عن 
مع  لكّنها،  املتقّدمة،  القرار  صناعة  مواقع 
ق��وس مروحة  ��رج  ف ذل��ك، تبقى مؤشًرا على 
ميكن  ال  ال��ت��ي  الفلسطينّية  االح��ت��م��االت 
احلسم  ساعات  في  إليها  اللجوء  استبعاد 
أق��وال��ه  أّن  وج��دن��ا  إذا  سيما  وال��ّص��ح��وة، ال 
تتالقح مع ما قاله مثاًل، بلغة أكثر ضبًطا، 
��رك��زي��ة  امل اللجنة  ع��ض��و  ش��ت��ي��ة،  محمد  د. 
عملّيات  ��ى  إل املقربني  وم��ن  »ف��ت��ح«  حلركة 
أك��د: »أّن احلديث عن  ال��ق��رارات، حني  صنع 
مجرد  ّياته  مسؤول الدولي  املجتمع  حتميل 
فيه  نحتاج  ال��ذي  بالوقت  ورق،  على  ك��الم 
الواقع  إلى  إلى إستراتيجّية جديدة تستند 
���والي���ات  ��ي��ل وال ��ي��ه إس��رائ ال����ذي أدخ��ل��ت��ن��ا ف
بتصريحه  أدلى  أّنه  الالفت  ومن  املتحدة«. 
هذا وهو منتدب كواحد من خمسة قياديني 
املالكي،  ري���اض  د.  ع��ري��ق��ات،  ص��ائ��ب  )د. 
اللواء ماجد فرج، د. مجدي اخلالدي( كانوا 
ورقة  بصياغة   2017/1/5 يوم  ُكّلفوا  قد 
تصّورات وتوصيات يتم تقدميها إلى الرئيس 
محمود عّباس وللقيادة الفلسطينية كخطة 
إق��دام  إمكانية  تستشرف  متكاملة  عمل 
إلى  سفارتها  نقل  على  األمريكية  اإلدارة 

القدس.
��ون،  ال��ق��ان ه���ذا  ��ب��ل  ق الفلسطينيني،  وض���ع 
أصعب  يصير  لن  أن��ه  بيد  سهالً،  يكن  لم 
السياسيني  م��ن  ��ي��رون  وك��ث ف��ق��ط،  بسببه 
واملعلقني والنّقاد واملعارضني درجوا، سالكني 
الّسلطة  أركان  املسالك، على حتميل  أهون 
خصيًصا  فتح  ح��رك��ة  وق���ادة  الفلسطينية 
وزر ما آلت إليه أوضاع الثورة وحالة الوطن 
التحرر  في  التاريخي  خيارها  نيران  وخبو 

واالستقالل.

دقتها  وم��دى  ��واق��ف  امل تلك  حتليل  أستهدف  ال 
���ي���ادات تلك  ال���ق ف��ن��دت  وص��دق��ه��ا وال  ك��ي��ف 
االتهامات وصّدتها، لكّنني أقترح على املعنيني 

ًرا، في دراسة بعنوان » قرارات على مستوى  العودة إلى ما نشر، مؤّخ
التحّديات« حملت الرقم 20، قّدمها ونشرها مكتب د. صائب عريقات، 
أمني سر اللجنة التنفيذية ل� »م.ت.ف.«، وقد ذّيلها بتوصيات اللجنة 

اخلماسّية املذكورة أعاله.
حتتوي الورقة على مجموعة من الفصول واملضامني املهمة، لكن متّيزها 
املشهد  تفاصيل  لكل  معّديها  وع��ي  ع��ن  كشفها  ��ي  ف يكمن  األك��ب��ر 
الفلسطيني املركب وتعقيداته وتأكيدهم على ما طرأ عليه من تآكل 
املأل  حّذر على  وهم مثل جميع من  ينتظره من مكائد ومصائب؛  وما 
إسرائيل  أّن  يقّرون  وقياداتها،  السلطة  واتهم  هاجم  أو  وانتقد  وتخّوف 
تخثيرها  أجل   من  ويعملون  محاور  ثالثة  إلقامة  يخّططون  وحلفاءها 
بدون سلطة،  لكّنها  فلسطينّية  وجود سلطة  وهي:  الواقع،  أرض  على 
إستمرار االحتالل اإلسرائيلّي بدون كلفة، واإلبقاء على قطاع غّزة خارج 

إطار الفضاء الفلسطيني.
على هذه اخللفّية استعرضت الورقة 26 توصية، من أهّمها، برأيي، تلك 
التي حتدثت عن »ضرورة البدء بتحديد العالقات األمنّية واالقتصادّية 
والتوصية  ��رك��زي،  امل املجلس  ل��ق��رارات  تنفيًذا  إسرائيل  مع  والسياسّية 
بسحب اعتراف م.ت.ف، بدولة إسرائيل، وتبني خيار املقاومة الّشعبية 
الشاملة وحمايتها ودعمها وتعزيز قدراتها ووضع إستراتيجية متكاملة 
ّية حول االستيطان  لها، وتقدمي طلب إحالة إلى احملكمة اجلنائية الدول

والعدوان على غزة وقضية األسرى«.
الّدراسة  ه��ذه  في  ورد  ما  مع  بجدّية  التعاطي  ع��دم  سيؤثرون  كثيرون 
وجيهة،  تكون  قد  ألسباب  وآخ��ري��ن  املعارضة  ملجرد  بعضهم  الالفتة، 
الهواء، لكّنني  للقهر واخلذالن والظروف دّوارة كطواحني  فالسياسة والدة 
أشير إلى أن توصية واحدة منها، على األقل، قد بوشر العمل بها وذلك 
كما جاء في بيان رسمي صادر، قبل أّيام، عن مكتب د. صائب عريقات 
وفيه يطالب املّدعية العاّمة للمحكمة الدولية »بالشروع فوًرا في اتخاذ 
اإلجراءات املناسبة لفتح حتقيق قضائي في جرائم اإلحتالل وفي مقّدمتها 

جرائم االستيطان االستعماري اإلسرائيلي في أرض دولة فلسطني ..«
كما قلنا فاحلالة الفلسطينية معّقدة وتقف على مفترق خطير أو رمّبا 
على منزلق أخطر، واستباق ما قد يحصل في عصر ما بعد الّترمبية 
تتشكل  ب��دأت  واسعة  دولية  جبهة  ب��أن  علًما  املقامرة،  عناصر  يحمل 
ضد سياسة إسرائيل اجلديدة مما يعطي املوقف الفلسطيني دفعة وازنة، 
موقف  لغياب  أسفي  أخ��رى،  م��رة  أسّجل،  السبب،  لهذا  ورمب��ا  لكنني 
أجهزة  مع  الفلسطينيني  تعاطي  إزاء  جميعها  الفلسطينية  القيادات 
احملاكم اإلسرائيلّية ال سيما في القضايا التي قدمت للمحكمة اجلنائية 

الدولية مثل األسرى واالستيطان.
الّتحرير وهو يسمع في  العالم جدّية نداء منّظمة  فكيف سيستوعب 
قرية   مجلس  رئيس  قّدمها  قضية  ��ي  ف ��رار  ق إص���دار  ع��ن  ��ي��وم  ال نفس 
»ياسوف » الفلسطينية احملتلة وقد توجه ومعه بعض السكان بالتماس 
وحمايتهم  بإنصافهم  به  يطالبها  اإلسرائيلية«  العدل  »محكمة  ��ى  إل
بؤرة  عليها  أقاموا  التي  القرية،  أراض��ي  على  املستوطنني  اعتداء  من 
سلواد  بلدة  رئيس  مثلهم  فعل  كما  أو  معراف«،  »تبواح  باسم  تعرف 

الفلسطينية وبعض أهلها في قضية بؤرة »عمونة«.
سوف تستغل إسرائيل هذه الوقائع وستّدعي أنها تقوم بواجباتها، وفًقا 
إلى فيء عدلها  يلجأ  الدولي، خاصة حني  الشرع  الّتكامل في  لقاعدة 

املواطنون الفلسطينيون طواعية ومؤمنني بإنصاف قضائها وبرحمته!
في محكمة العدل العليا اإلسرائيلّية سبق السيف العدل، فإذا كان نداء 
اإلحالة إلى احملكمة اجلنائية جّدًيا سيبقى موقف القيادات الفلسطينية 
هاًما  الرازحني حتت االحتالل حملاكم االحتالل مؤشًرا  املواطنني  توجه  من 

على حسن النّية وحسن األداء!  

دل ع ال ف  ي ّس ال ق  ب س
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ملراسل »حيفا«

احل��زب  ��ي��ادة  ق عضو  ��رة،  زع��ات رج��ا  الّصحافي  �ّى  تول
ال��ش��ي��وع��ي واجل��ب��ه��ة، م���ؤخ���ًرا، رئ��اس��ة »جل��ن��ة اإلع���الم 
والعالقات العاّمة« في جلنة املتابعة العليا للجماهير 

العربّية في إسرائيل.
»ترّكز  اللجنة  هذه  ف��إّن  الرسمي،  تعريفها  وبحسب 
����رأي ال��ع��رب��ي احمللي  ���ى ال ��ي ال��ت��وّج��ه إل ن��ش��اط��ه��ا ف
ومخاطبة  التواصل  يشمل  مبا  والدولي،  واإلسرائيلي 
اإلسرائيلّية  احمللّية،  اإلقليمّية،  ّية،  الدول احملافل 
��ة، إض��اف��ة إلى  ��رس��م��ّي ��ة وغ��ي��ر ال ��رس��م��ّي ��ة، ال وال��ع��رب��ّي
في  العربّية  اجلماهير  واقع  لنقل  الشعبّية،  األجسام 
حكومة  على  الضغط  وممارسة  والّتمييز،  القهر  ظّل 
للمطالب  واالستجابة  سياساتها  لتغيير  إسرائيل 
الّلجنة  »تعمل  كما  العربّية«.  اجلماهير  املشروعة 
لتبيان  اليهودي اإلسرائيلّي،  املجتمع  على مخاطبة 
الّتحريض  سياسة  وص���ّد  ال��ع��رب  ��واط��ن��ني  امل م��واق��ف 
املنبثقة عن  التسع  اللجان  ضدهم«. وهي واحدة من 
رئاستها  على  تتناوب  والتي  العليا،  املتابعة  جلنة 

مرّكبات جلنة املتابعة. 
ُيذكر أّن زعاترة )مواليد حيفا 1978( هو سكرتير 
وعضو  اإلسرائيلي  الّشيوعي  للحزب  حيفا  منطقة 
��ة ل��ل��ح��زب، وع��ض��و م��ك��ت��ب اجلبهة  ��رك��زّي ال��ل��ج��ن��ة امل
الدميقراطّية للّسالم واملساواة. درس في كلّية احلقوق 
وانُتخب  الطالبّية  احلركة  في  وانخرط  حيفا  بجامعة 
العرب  اجلامعّيني  للطالب  القطري  ل��الحت��اد  رئيًسا 
الفلسطينيني في إسرائيل )2000-2001(. عمل 
 )2011-2004( “االحّتاد”  صحيفة  ��ي  ف م��ح��ّرًرا 
العربي  الّتعليم  قضايا  متابعة  جلنة  بلسان  ناطًقا 
)2002-2015( ومديًرا للحملة اإلعالمّية للقائمة 

من  كان  األخيرة.  ّية  البرملان االنتخابات  في  املشتركة 
قادة االحتجاج االجتماعي عام 2011 وأحد مؤّسسي 
جلنة BDS 48 )مقاطعة من الّداخل( عام 2012، 
والهيئات  األط��ر  من  العديد  في  نشاطه  إلى  إضافًة 
للدفاع عن  الّشعبّية  كاللجنة  والدميقراطّية،  الوطنّية 
اليهودّية  واللجنة  حيفا،  ��ي  ف ��ة  اإلس��الم��ّي امل��ق��ّدس��ات 
الّتصّدي  وفي  العنصرية”،  ضّد  “حيفا  العربّية   -
العرب  الشباب  واس��ت��دراج  ّية  املدن اخلدمة  ملخططات 
من أبناء الطوائف املسيحّية للخدمة العسكرّية في 

جيش االحتالل اإلسرائيلي.

* الّتدويل في مواجهة األبارتهايد
��ي األس��اب��ي��ع األخ���ي���رة، في  ���رة م��ه��ام��ه ف وب��اش��ر زع���ات
واملثلث  اجلليل  في  العربّية  البيوت  هدم  موجة  ظّل 
والفّعالّيات  العليا  املتابعة  جلنة  ونشاطات  والنقب، 
زعاترة  وق��ال  تنظمها.  التي  واالحتجاجّية  الكفاحية 
إّن تدويل قضّية اجلماهير العربّية الفلسطينية في 
أقلّية وطن أصالنية حسب  إسرائيل، والتي تشّكل 
ّية، قد بات حاجًة موضوعيًة ُملّحة،  الّتعريفات الدول
إلى  إسرائيل  ��ي  ف احلاكمة  املؤسسة  ��وّج��ه  ت ظ��ّل  ��ي  ف
تبّني سياسات أبارتهايد صريحة دون أّية مساحيق 
»دميقراطّية«. وهناك قفزة نوعّية في هذا اجلانب على 
القائمة  وكذلك  العليا  املتابعة  جلنة  نشاط  مستوى 
املشتركة، وهذا جهد هام ما زال في طور البلورة وميكن 
إغناؤه باجتهادات عديدة، دون أن ننسى األساس وهو 
الّنضال الّشعبي على أرض الوطن، كما في املظاهرات 
الضخمة األخيرة في عرعرة وقلنسوة والنقب وفي تل 
أبيب أيًضا، وفي مسيرة الّسيارات التي أغلقت شارع 

عابر إسرائيل )شارع 6( قبل أسبوعني. 

توضيح
ًرا، حول  في أعقاب ما جرى تداوله في  اإلعالم، مؤّخ
موضوع رئاسته للجنة اإلعالم والعالقات العاّمة في 
جلنة املتابعة العليا للجماهير العربية، وّضح رجا 

زعاترة ما يلي:
املعلومات والتفاصيل الواردة في البيان صحيحة 
املهمة  بهذه  تكليفي  مّت  فقد   .100% ودقيقة 
واجلبهة  الشيوعي  احل��زب  هيئات  في  ��راره��ا  إق ومّت 
���س���اواة م��ن��ذ ع���ّدة ش��ه��ور،  ��س��الم وامل ال��دمي��ق��راط��ي��ة ل��ل
هذه  اجلديدة  مهمتي  ممارسة  بدأُت  وقد  وباإلجماع. 
سياق  في  األخ��ي��رة،  األسابيع  في  مكّثف  بشكل 
التصّدي جلرائم الهدم وتصعيد التحريض احلكومي 

على اجلماهير العربية.
بعد صدور البيان حاول رئيس جلنة املتابعة العليا 
أكثر  ًيا  تلفون معي  التواصل  بركة  محمد  الرفيق 
داخل  الساعات  ه��ذا  في  كنت  أنني  إال  م��رة،  من 
قاعة محكمة الصلح في بئر السبع )حيث حضرت 
العراقيب  م��ن  ال��ط��وري  ص��ي��اح  الشيخ  محاكمة 
��رّد  ال أستطع  ��م  ول الدولة”!(  أراض��ي  “غزو  بتهمة 
مّت تسريب  فقد  ي��ب��دو  م��ا  ��ى  وع��ل ال��ه��ات��ف.  على 
مراسالت داخلية ليتّم تضخيمها والّتالعب فيها 
ب��ه��دف دّق األس��اف��ني بيني وب��ني رئيس  ��ا،  إع��الم��ًي

املتابعة أو بينه وبني اجلبهة.
بعد خروجي من احملكمة حتدثُت هاتفًيا مع رئيس 

رسالة  ل��ه  وأرس��ل��ُت  األم���ر،  لتوضيح  املتابعة  جلنة 
خطية كتبُت فيها أنه “يبدو أنه حصل سوء تفاهم 
معنّي بالنسبة ملوضوع جلنة اإلعالم. حيث اعتقدت 
للمتابعة.  الداخلية  الهيئات  ُمقّر في  املوضوع  أّن 
أو  باللجنة  م��ّس  أو  التفاف  أي  طبًعا  أقصد  ��م  ول

هيئاتها أو رئيسها«. 
ب��خ��الف ب��ع��ض م��ا ُن��ش��ر، ف��احل��دي��ث ال ي��ج��ري عن 
وظيفة “ناطق رسمي” مبعاش. وإمنا عن رئاسة جلنة 
من اللجان الفرعية للجنة املتابعة، أي عن تكليف 
سياسي يقوم بها املكل�َّف تطّوًعا. ومن يعرف رجا 
ثمن  يدفعون  الذين  الناس  من  أن��ه  يعرف  زعاترة 
مواقفهم، وليس مّمن يقبضون ثمن مواقفهم. ولعّل 
هذا ما يستعصي على نفر من “مناضلي” الشنطات 
فهمه.  األمريكية  السفارة  و”نسويات”  القطرية 
��ي ث��ق��ة ب���أّن ه���ذه ال��زوب��ع��ة س��رع��ان ما  وأخ���ي���ًرا، ك��ل
ستنتهي كسابقاتها، لنعود جميًعا إلى قضايانا 
احلقيقية وإلى التحديات الوجودية التي يواجهها 
احلسابات  تصفية  عن  بعيًدا  العربي،  مجتمعنا 

الشخصية واحلزبية.
باحترام،
رجا زعاترة

سكرتير منطقة حيفا للحزب الشيوعي اإلسرائيلي، 
واملساواة  للسالم  الدميقراطية  اجلبهة  مكتب  عضو 
��ي جلنة  ��ي��س جلنة اإلع���الم وال��ع��الق��ات العامة ف ورئ

املتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل

تفيد  زعاترة:  قال  اليهودي،  املجتمع  مخاطبة  وعن 
واألقلّيات  للّشعوب  الوطني  الّتحّرر  حرمات  جتربة 
متتني  جانب  ��ى  إل عليها،  أّن  واملضطَهدة  املستعَمرة 
وحدتها الوطنية الّداخلّية، أن تسعى لبناء حتالفات مع 
القوى التقّدمّية بني شعوب الّدولة واألنظمة املستعِمرة 
ضّد  وفيتنام  اجلزائر  في  حدث  ما  وه��ذا  واملضطِهدة. 
في  وكذلك  األمريكي،  والغزو  الفرنسي  االستعمار 
جنوب أفريقيا حيث حتالف الّشعب األسود مع القوى 
العنصري.  الفصل  نظام  ضد  البيض  من  التقدمّية 
في  ه��اّم��ة  جت���ارب  العربية  جماهيرنا  راك��م��ت  ول��ق��د 
النضال املشترك منذ أيام احلكم العسكري مروًرا مبرحلة 
يوم األرض وحتى أكتوبر 2000 مع القوى التقّدمية 
وضد  ضدها  واملناضلة  ّية  للّصهيون املعادية  اليهودّية 
وضد  الفلسطيني  الشعب  ضد  العنصرّية  ممارستها 
الندّية  على  احلوار  هذا  ويتأّسس  العربّية.  اجلماهير 
واالحترام املتبادل واجلنوح من واقع االحتالل والعنصرّية 
والّتمييز إلى مستقبل الّسالم العادل واملساواة التاّمة 

والعيش املشترك.
وأشار إلى أّن جلنة املتابعة العليا تعتزم تنظيم مظاهرة 
كبيرة في تل أبيب أو القدس الغربية، في األسابيع 
ال��ّش��ام��ل��ة على  ��ة  احل��ك��وم��ّي الهجمة  ��ة، ض���ّد  ال��ق��ري��ب
اجلماهير العربية، وضّد سياسة هدم البيوت حتديًدا. 

* بركة: الّتعيني غير صحيح! *

هذا وأشار رئيس جلنة املتابعة العليا، محّمد بركة، في 
بيان له إلى أّن »أمر تعيني رجا زعاترة رئيًسا للجنة 
غير صحيح«،  هو  العليا  املتابعة  جلنة  في  اإلع��الم 
ُمشيًرا إلى أّن »البيان الذي مّت من خالله اإلعالن عن 
األمر لم يصدر عن جلنة املتابعة ولم يجِر تنسيقه مع 

رئيس املتابعة«.
وفي رسالة أبرقها بركة إلى رجا زعاترة جاء: “فوجئت 
يعلن عن تعيني رجا  املتابعة  ببيان صادر عن جلنة 
زعاترة مسؤواًل عن اإلعالم )وغيره( في جلنة املتابعة. 
البيان لم يصدر عن جلنة املتابعة ولم يجِر تنسيقه 

قواعد  م��ع  يتنافى  ال��ذي  األم��ر  املتابعة،  رئيس  م��ع 
��رأ  العمل، وأن��ا ال أقبل ب��أي ح��اّل م��ن األح���وال أن اق
م���ّرة«. ألّول  اإلع���الم  وس��ائ��ل  ��ي  ف املتابعة”  <“بيانات 
ع���ّدة سنوات  قبل  ج��رى  أّن���ه  “صحيح  ب��رك��ة:  وت��اب��ع 
توزيع جلان املتابعة على مرّكباتها ليتولى كل مرّكب 
مسؤولية إحدى اللجان، وفي هذا اإلطار جرى تكليف 
اإلسرائيلي  ال��ش��ارع  م��ع  العالقة  ملف  ب���إدارة  اجلبهة 
ومع اإلعالم العبري. كما أعلم أّن اجلبهة كّلفت رجا 
زعاترة بتركيز هذا امللف عنها، قبل فترة وجيزة. لكن 
املفروض بعد ذلك أن يجري طرَح املوضوع في هيئات 
املتابعة وإقرار مجاالت العمل في امللف ونشر األمر 
من خالل رئيس املتابعة أو من خالل بيان صادر عن 

الهيئة، كما جرى في حاالت مماثلة.”
واختتم بركة، مستاًء: “أّما أن يصدر “بيان” دون علم 
السكرتارية،  في  املوضوع  طرح  ودون  املتابعة  رئيس 
منك  أطلب  عليه  اإلط���الق.  على  مقبول  غير  فهذا 
بيان  أّي  ��وًرا عن إص��دار  ف التوّقف  )من رجا زعاترة( 
يتحّدث باسم املتابعة بأّية لغة وفي أّي موضوع حتى 
تنظر السكرتارية في املوضوع في جلستها املقبلة”.
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ملراسل “حيفا”
ّية  أعلن املجلس القطري للّتنظيم والبناء في وزارة املال
عن جتميد املصادقة لتوسيع منطقة مصانع الّتكرير 
اخلّطة  بإعادة بحث  واملصافي في مدينة حيفا، وأمر 

من جديد .
القضائي  املستشار  ��ّرر  ق أن  بعد  االع���الن  ه��ذا  وج��اء 

القضية خاضع لصالحّية  بهذه  القرار  “أّن  للحكومة 
املجلس”.

وقال رئيس بلدّية حيفا، يونا ياهف، إّن احلديث يدور 
��ي تلك  ��ة ج���ّراء األح���داث األخ��ي��رة ف ع��ن خ��ط��وة إل��زام��ّي
املصانع. وأضاف ياهف: “لن نوافق على توسيع هذه 

املصانع بعد اليوم”.

ملراسل »حيفا«
وافقت محكمة الشؤون احمللية في حيفا على طلب 
البلدّية بسحب الترخيص ملصنع حيفا للكيماويات، 
��وع  ���وق���ف ال���ف���وري ل��ت��خ��زي��ن م����واد خ��ط��ي��رة م���ن ن وال
��ي ش���ارع يوليوس  ��واق��ع ف ��ي امل��خ��زن ال ��ي��اك، ف األم��ون
في  الشمالي  الكيماويات  مرسى  حيث  سيمون، 
ميناء حيفا؛ وجاء قرار اإلغالق هذا حّتى يوم األحد 
مبوضوع  م��ج��ّدًدا،  احملكمة،  ستبحث  حيث  ال��ق��ادم، 
سحب الّترخيص والوقف الفوري لتخزين األمونياك. 
تلّقى  البلدية  رئيس  أن  ال��ق��رار  حيثيات  في  وج��اء 
األمونياك،  مخزن  بشأن  مختّصني  جلنة  من  تقريًرا 
عملية  نتيجة  اخلطير  ��وض��ع  ال التقرير  ��ي  ف وظ��ه��ر 
خطًرا  تشّكل  والتي  البالد،  إلى  األمونياك  استيراد 
فادًحا، خاّصة بسفن االستيراد أو حاويات نقل املواد 
الّسامة  ���واد  امل تنقل  ال��ت��ي  ال��ّش��اح��ن��ات  أو  اخل��ط��ي��رة، 
تكمن  الوضع  خطورة  أّن  الّتقرير  وأض��اف  اخلطيرة. 
أيًضا باخلّزان الذي يكاد يتصّدع وينهار فوًرا، ويؤّدي 
إلى أضرار صحّية جسيمة ملئات آالف السكان. كما 

الّتقرير إلى وجود نواقص وأضرار في املخزن  يشير 
مّما يقتضي إيقاف العمل فيه على الفور، وتفريغه 

من محتوياته وجتفيفه.
احملاميني  بواسطة  دعواها  رفعت  قد  البلدّية  وكانت 
وليام شقير، املساعد الرئيسي للمستشار القضائي 
��ي مكتب  ��س��اع��دة ف ب��ن آري امل ��ال  ��ب ��ل��دي��ة، وع��ن ��ب ل��ل

املستشار القضائي للبلدية. 

ب  ح س ًرا ب در أم ص فا ت ي ي ح ّية ف مة الشؤون احملل ك ح م
ات اوّي م ي ك ل فا ل ي ع ح ن ص ص مل ي رخ ت ال

ملراسل »حيفا«
سلطة  بلسان  الّناطق  األخير،  الّسبت  يوم  عّمم، 
وسائل  على  بياًنا  ظاهر  كايد  واإلن��ق��اذ،  اإلطفاء 
“تصاعد من  دّخاًنا كثيًفا  أّن  فيه  اإلع��الم، جاء 
“هنفئيم”،  ش���ارع  ��ي  ف الكرمليت  محّطة  نفق 
وأماكن أخرى، حيث هرعت 8 طواقم من مدينة 
حيفا إلى املكان لتفّحص مصدر الّدخان الكثيف.
ويشار إلى أّن عملية الكشف عن مصدر الّدخان 
اعتبرت معّقّدة وأّن طواقم اإلطفاء واإلنقاذ عملت 
داخل نفق الكرمليت لهدف الوصول إلى مصدر 

احلريق والّدخان.
��ي وق��ت الح��ق وب��ع��د أن مت��ّك��ن ط��واق��م اإلط��ف��اء  وف
��ى مصدر ال��ّدخ��ان داخ��ل  ��وص��ول إل واإلن��ق��اذ م��ن ال
من  ع��دد  ��ي  ف اشتعلت  النيران  أّن  تبنّي  الّنفق، 

ع��رب��ات ال��ق��ط��ار ال��ت��ح��ت-أرض��ي، وق���د عملت 
الّطواقم على إخماد احلريق وسط دخان كثيف.

على  الحًقا،  وإنقاذ،  إطفاء  طاقَم   13 عمل  وقد 
إطفاء احلريق اّلذي شّب في الكرمليت في محّطة 
ح��رق عربة  ��ى  إل وأّدى  )ب��اري��س(  احلناطير  ساحة 
واحدة بأكملها وإحداث أضرار في عربات عديدة، 
الكرمليت عن احتراق 4  كما أسفر احلريق في 

عربات بالكامل.
هذا ومّت تعيني طاقم حتقيق خاص ملعرفة أسباب 
اندالع احلريق، إذ من املرّجح أن يكون الّسبب متاس 
بأعمال  القائم  املكان  ��ى  إل وص��ل  وق��د  كهربائّي. 
قائد سلطة اإلطفاء واإلنقاذ اجلنرال شمعون بن نير 

لالّطالع على األوضاع في املكان.
)تصوير سلطة اإلطفاء واالنقاذ(

ت! ي ل رم ك ي ال ق ف ري ح

فا ي ح ي  ف رول  ت ب ال ر  ري تك ع  ان ص م يع  وس ت د  ي م جت

وليام شقير
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تنويه
في اخلبر اّلذي وصلنا وُنشر في العدد املاضي من صحيفة »حيفا« حتت 
ُعنوان املركز اجلماهيري »األخّوة« يكرّم املتطّوعني والّناشطني، ذكر أّن املركز 
بالّتعاون  بالّتكرمي،  قام  َمن  الّنسناس هو  وادي   – ة«  اجلماهيري »األخ��وّ
مع جلنة حي وادي الّنسناس ورئيسها فيكتور حّجار؛ بينما الّصحيح أّن 
رئيس جلنة حي وادي الّنسناس فيكتور حّجار هو َمن بادر إلى الّتكرمي 

وحّضر وسعى إليه، بالّتعاون مع املركز، وليس كما ورد في اخلبر.
لذا اقتضى الّتنويه.

ملراسل »حيفا«
اجلمعة  يوم  أقيمت  الّتوالي،  على  اخلامسة  وللّسنة  سنوي،  كتقليد 
وبطل  العاملي  الّشطرجن  استاذ  بني  تزامنّية  شطرجن  ��اراة  م��ب امل��اض��ي، 
العالم للعبة الشطرجن لذوي االحتياجات اخلاّصة لعام 2015، أندريه 
للمكتبة  الّتابعة  الّشطرجن  مدرسة  طاّلب  من  نخبة  وبني  غوربنوب، 

واملركز الّثقافي »كلور« - بيت الكرمة والعبي شطرجن من حيفا.
شارك في الّلعبة التزامنّية 55 العًبا من طاّلب املدرسة، إضافًة لالعبني 
بالغني من هواة لعبة الّشطرجن. استمرت املباراة 4 ساعات متتالية، 
الّلعبة حني  الّطالب شربل حّداد في الّصمود حّتى نهاية  برز خاللها 
أعلن انسحابه أمام البطل بعد محاوالته التي طالت 4 ساعات وُتعًد 

فوًزا باهًرا. 
املباريات  ه��ذه  أهمّية  هّمام في حديثه عن  ه��الل  امل���درّب  أع��رب  وق��د 
التزامنّية مع أبطال مختلفني والعبني من حيفا، والتي تشّكل محّفًزا 
ا لدى طاّلبنا لتمنحهم الّثقة في حتّدي اآلخرين، حّتى األبطال  إيجابّيً
منهم. وأضاف أّن أجواء املباراة كانت هادئة وممتعة من جهة، وفي نفس 
ر واحلماس. استطاع طاّلبنا ضبط الّنفس والّتقّيد  الوقت يسودها التوّت

بقوانني الّلعبة والّتركيز بها الّتخاذ اخلطوات والقرارات الاّلزمة.
الّثقافي »كلور« ماهر محاميد،  في حديثنا مع مدير املكتبة واملرَكز 
أشار إلى أّن مدرسة الّشطرجن تسعى دوًما إلى إحضار وانتقاء أبطال 
من عالم الّشطرجن لكي تستقطب املزيد من العبي الّشطرجن العرب، 
ابتداًء من جيل 5 سنوات. كما أثنى على عمل املدّربني هالل هّمام 
وعبد الكرمي هّمام، ومرّكزة املشروع سامية زهر، أصحاب العمل الّدؤوب 
ّرؤية الواضحة والّتواصل املستمر مع أهالي املشتركني، مشيًرا إلى  وال
املكتبة من خالل تضامن طاقمها  أج��واء  يسود  الذي  الّتعاون  أهمّية 

إلجناح املشروع.

ملراسل “حيفا”
فاز الّطالب جورج حّزان الذي يدرس 
في الّصف احلادي عشر في الكلّية 
األرثوذكسّية بحيفا باملرتبة األولى 
ضمن مسابقة »اخلطيب الّشاب« 
واليهودّية  العربّية  حيفا  مل��دارس 
والتي جرت بتاريخ 1/2/2017 

في فندق اجلاردن في حيفا. 
يتم م��ش��روع »اخل��ط��ي��ب ال��ّش��اب« 
���روت���اري،  ب��دع��م وإش�����راف ن���ادي ال

إلى  االرثوذكسّية  الكلّية  بانضمام  خ��وري  ح��امت  الّدكتور  اهتّم  وق��د 
��ا من  ��ًب ��ي اخل��ط��اب��ة لعشرين ط��ال ��ي��ر دورة إرش���اد ف ��وف ه��ذا امل��ش��روع وت
مسابقة  ��ى  إل منهم  ثالثة  وص��ل  ع��ش��رة،  واحل��ادي��ة  العاشرة  الّصفوف 
��ي��س جّن��ار وج���ورج ح��ّزان.  ��ي، وه��م: مهدي علي وأن ال��ّداخ��ل الّتصنيف 
واخلطابة  اإللقاء  مهارات  الكتشاف  الّشاب«  »اخلطيب  برنامج  يهدف 
��ة ل���دى ال���ّط���الب وت��ط��وي��ره��ا. وق���د اخ���ت���ارت الكلّية  ب��ال��ّل��غ��ة ال��ع��ب��رّي
في  لتمثيلها  ح��ّزان  ج��ورج  الطالب  الّتصفيات،  بعد  األرثوذكسّية، 

البطولة املنطقّية. 
تنافس جورج في النهائّيات ضد طالب يهودّي من مدرسة »ليئوبك« 
وتغّلب بدوره على عّدة متنافسني من مدارس يهودّية أخرى في املدينة. 
لواء حيفا  املباراة بني مدارس  الّتالية، وهي  املرحلة  إلى  انتقل جورج 

التي ستعقد في الرّابع عشر من الشّهر احلالي.
للّتعرف أكثر على هذا اإلجناز وعلى طبيعة املسابقة كان لنا الّلقاء 

الّتالي مع الّطالب جورج حّزان:
من  قسم  تبّناه  الذي  الّشاب«  »اخلطيب  مشروع  لنا  صف   -

مدارس حيفا.
جورج: شمل املشروع عّدة لقاءات في املدرسة لفحص قدرات الطاّلب 
واإلقناع، أشرف عليها مرشدون  اإللقاء  وقدراتهم في  العبرية  بالّلغة 

ّية. مختّصون. وقد مّت اختياري لتمثيل الكلّية في املسابقة الّنهائ
- ماذا شملت املسابقة؟

جورج: تطّلب من املتسابقني عرض موضوع واّدعاءات بالّلغة العبرّية 
جسد  لغة  وأي��ًض��ا  ومعطيات  حقائق  خ��الل  من  بها  اجّلمهور  وإق��ن��اع 

مدروسة وُمتقنة.
- ماذا قّدمت خالل املسابقة؟

الّتطبيقات.  موضوع  عن  متتالية  دقائق   5 حلوالي  تكّلمت  ج��ورج: 
بصّحتهما:  اجلمهور  إق��ن��اع  ح��اول��ت  اّدع��ائ��ني  مداخلتي  ��ي  ف عرضت 
الّتواصل البشرّي، والّثاني أّن  األّول أّن التطبيقات توّسع إمكانّيات 

التطبيقات باتت تسيطر على حياتنا. 
- ما هي املهارات التي لديك، والتي برأيك أّهلتك للفوز باملرتبة األولى؟
جورج: بالّطبع اإلملام بالّلغة العبرّية والّتحّكم بها واملقدرة على الّتعبير 
الصحيح من خاللها، وأيًضا استخدام لغة اجلسد ونبرة صوت متقنة.

- ما الذي ساهم في كسبك للمهارات الّسابقة وجعلك تتغلّب 
على طاّلب تعتبر العبرّية لغتهم األم؟

جورج: سبب حتّكمي بالّلغة العبرّية هو ممارستي لها منذ الّصغر في 
أحببت  كما  اليهودّي،  باملجتمع  واالختالط  كاملدرسة  عديدة،  أوساط 

دائًما املشاركة في احلوارات االجتماعّية.
- كلمة شكر ملن تقّدمها؟

جورج: بالّطبع أشكر أستاذ الّلغة العبرّية إدوار حّداد على تشجيعي 
مرشي  ب��ادرة  األستاذة  صّفي  ومرّبية  للمواد،  األخيرة  املراجعة  وعلى 

ومدير الكلّية األستاذ إدوار شيبان على دعمهم املتواصل.

��ى  األول بة  رت امل د  ص ح ي ���ّزان  ح ��ورج  ج
ب الّشاب« ي ولة »اخلط ط ي ب ف

* ج�����ورج ح������زّان م���ن ال��ك��ل��ّي��ة األرث���وذك���س���ّي���ة، 
����ى ف��ي اإلل��ق��اء  ط��ال��ب ع��رب��ّي يحتل امل��رت��ب��ة األول
* اليهود  الّطالب  على  متفوًّقا  العبرّية،  باللّغة 

ّية امل ّية – ع ل ح رجن م ة شط س ناف م
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تقرير خاص بصحيفة “حيفا”
)تصوير: وائل عوض(

حيفا  ��ي  ف للفنون  “كيميديا”  م��ؤّس��س��ة  أق��ام��ت 
وه��م:  م��ب��دع��ني،  لثالثة  ت��ك��رمًي��ا  ّية  احتفال ��ة  أم��س��ّي
الّشاعر رشدي املاضي، الكاتب الدكتور ماجد خمرة، 

الكاتب واإلعالمي نايف خوري.
وتضّمن احلفل الذي توّلى عرافته املصّمم فادي ضو، 
للّثقافة  “كيميديا”  مركز  أس��رة  “باسم  ق��ال:  اّل��ذي 
والفنون الواسعة، إدارة وزميالت وزمالء، نقّدم لكّل 
أخ وأخت منكم باقة ورود من أجمل بساتني اإلبداع. 
��رك��ز ورش��ة  امل ه��ذا  م��ن  الفّنان كميل ض��و  لقد جعل 
دافئة، حتتضن أبناَءنا وبناتنا اّلذين يختزنون طاقات 
تزويده  بعد  منهم،  الواحد  ليمّكن  هائلة،  إبداعّية 
فتح  ال��ع��رب��ي،  اخل��ط  وأس���س  ق��واع��د  مفاتيح  بكل 
عالم  في  طريقه  ليشّق  مصاريعها  على  األب���واب 

احلروفّية والفن.”
���ي حتضير  ف س��اه��م  م���ن  جل��م��ي��ع  اجل���زي���ل  “الّشكر 
بالّذكر  الّثقافي. نخّص  احل��دث  وإع��داد وإجن��اح هذا 
عّباسي،  ���ي  ران األخ  لصاحبها  “حيفا”  صحيفة 
احملامية  ومديرتها  االجتماعي  الّتطوير  جمعّية 
الوادي لألدوات املوسيقّية  جمانة اغبارّية - هّمام، 
الكرمل  ��ة  وج��م��ع��ّي دي���ب  ب��ش��ارة  ال��ف��ّن��ان  لصاحبها 

للموسيقى ومديرها الفّنان ألبير بالن.”
العاملني.  وطاقم  “امليدان”، اإلدارة،  مسرح  “نشكر 

املعروضة  اللوحات  أن  إلى  انتباهكم  نلفت  أن  ��وّد  ن
هي للبيع. نشكركم على دعمكم للمكّرمني، للفن 

وللخط العربي”.
الفّنان   – “كيميديا”  ملركز  الفّني  امل��دي��ر  دع��ا  ��ّم  ث

كميل ضو ليلقي كلمته، الذي قال:
“شرف ملركز “كيميديا” للّثقافة والفنون مشاركتكم 
أهداف  وأح��د  وتكرمًيا.  معرًضا   – األمسية  هذه  لنا 
اخل��ط  ���راث  ت ��ى  ع��ل احل��ف��اظ  ه��و  “كيميديا”  م��رك��ز 
ال��ع��رب��ي. ه���ذا اخل���ط ال���ذي أده���ش اجل��م��ي��ع بروعته 
بل  ال��ت��راث،  ه��ذا  على  احلفاظ  فقط  ليس  وجماله، 
لنا  كبير  حت��ّد  وب��ع��ي��دة.  ج��دي��دة  رؤى  نحو  تطويره 
جميًعا، خاّصًة في عالم احلوسبة، لنستطيع احلفاظ 
على هذا التراث الرائع، وذلك بتعليم أوالدنا قواعد 
اخلط العربي. ثم ندعمهم وندعهم يبدعون من خالل 
احلرف واحلروفّية. ونحن اليوم في هذا املعرض نكرّم 
الّشاعر رشدي املاضي واألديب د. ماجد خمرة واألديب 
اإلعالمي نايف خوري، الذين حتّولت إبداعاتهم إلى 

لوحات حروفّية..”
»ليس باألمر الّسهل على مبدع أن يبدع بعد يوم 
وأتكّلم  والتعليم،  التربية  مجال  في  مضٍن  عمل 
السّيد  ق��ال  كما  ولكن  امل��ج��ال.  ه��ذا  في  خبرة  عن 
املسيح: »مغبوط هو العطاء أكثر من األخذ«، هذا 
املاضي على مدى  والّشاعر رشدي  املرّبي  ما عمله 
��ي أرب��ع��ة عقود م��ن اخل��دم��ة ألب��ن��اء شعبنا في  ح��وال
ويعشق حيفا،  بحيفا  وهو مجبول  التربية.  مجال 

حّتى أّنه يقول: »حيفا حضور تختبئ فيه احلياة«. 
وها هو اليوم في قّمة العطاء واإلبداع.« 

والعمل  والتعليم  الّتربية  عن  احلديث  سياق  »في 
عزيًزا  إنساًنا  أذك��ر  وأن  ب��دّ  ال  املشترك،  اجلماعي 
إنساًنا  وخارجها،  الكثير حليفا  أعطى  قلبي  على 
غاب عّنا ليس من مّدة بعيدة، طّيب الذكر، األستاذ 
لألجيال  مرّبًيا  نذكره  ال��ذي  اغبارّية  حسني  املرّبي 
ومديًرا جلمعّية الّتطوير االجتماعي، حيث زرع زرًعا 
ًدا ووفيًرا. لتكن ذكراه  ًدا لذلك، واحلصاد كان جّي جّي

عطرة.«
»األديب د. ماجد خمرة الذي قّدم الكثير من خبرته 
الّتربوي في مدارس  العمل  ويدعم  يعطي  يزال  وال 
فقد  أمر،  بأّي  علينا  يبخل  لم  ومؤّسساتها،  حيفا 
اًقا في الّدعم واملساندة، ليظهر لنا  كان وال يزال سّب
ألف شكر  له  نقول  والتربية.  للّثقافة  أجمل عرض 
ملدارسنا  املتواصل  ودع��م��ه  وتضحيته  عمله  على 
ومؤّسساتنا. كما توّثق كتاباته تاريخ حيفا وحتفظ 
لنا هذا الّنوع من الّتراث ملدينتنا العريقة. ومقولته 
»العودة  حروفّية:  لوحة  إلى  حّولتها  التي  الرائعة، 

إلى حيفا هي العودة إلى اإلنسانّية«.«
»أّما األديب اإلعالمي نايف خوري فقد أحتفنا على 
مدى عقود ببرامجه الشّيقة ومؤّلفاته الهاّمة وعمله 
في اإلعالم واملسرح واإلذاعة. كما أّنه واكب أعمالي 
لي  داعًما  ك��ان  الّسبعينّيات.  بداية  البداية،  منذ 
ّية  منذ البداية، وقد أّلف كتاًبا عن أعمالي »جمال
احلرف في فّن كميل ضو«، حتليل لّلوحات احلروفّية 
شكر  أل��ف  للفخر.  تدعو  وشّيقة  عميقة  بطريقة 
لك أبا الياس وأدامك الله لنا إعالمّيا المًعا بارًزا. 
املعروضة من خالل معرض  تقول في مقولتك  كما 
احلروفّية والتي حّولُتها إلى لوحة: »الّسعادة تكمن 
بالتقرّب إلى الله وبالّدنو أكثر من أخينا اإلنسان«.
“حيفا مدينتي، وحاراتها مرتعي، جوامعها آذاني، 
جبلي،  كرملها  إخوتي،  أناسها  أجراسي،  كنائسها 
وإنّني ولدت وعشت ومتّ على أنّني باقٍ في حيفا” 
يؤدّيها غناء  ماجد خمرة  للدكتور  الكلمات  هذه   -
الفنان املبدع بشارة ديب الذي سيقّدمها من تأليفه 

املوسيقي. 
أّما الّشاعر رشدي املاضي فولد في مدينة حيفا، وأّما 
جذوره فتعود إلى قرية إجزم املهّجرة واملدّمرة، عمل 
في جهاز الّتربية والّتعليم قرابة 40 عاًما، معّلًما 
مستفيضة  دراس���ات  عنه  ُكتبت  وم��دي��ًرا.  ��ا  ��ًي وم��رّب
إضافة  وأنطولوجيا،  موسوعة شعرّية  من  أكثر  في 

األدبّية.  واملجالت  الّصحف  في  عنه  ُينشر  ما  إلى 
��ة  ��س��ّي ��ة وال��ف��رن ��ي��زّي ����ى: اإلجن��ل ��رج��م��ت ق��ص��ائ��ده إل ُت
 2006 لعام  األدب��ي  اإلب���داع  بجائزة  ف��از  والعبرّية. 
وجائزة القدس للّثقافة واإلبداع لعام 2017/2016. 
كّل  فمي  ��ي  ف “ماحلة  ال��ّش��ع��ري��ة:  مجموعاته  م��ن 
الكلمات”، “تهاليل  ومنازل  الكلمات”، “مفاتيح 
للزمن اآلتي”، “عتبات لعودة زمن اخلروج”، “هدهد 
االنتظار”،  حجر  ��ى  إل “شمال  املطر”،  نبوءة  خ��ارج 
ص��وت  احل�������روف...  “صمت  االنتظار”،  “قنديل 

األلوان” و«قصائد املدينة«.
»أّيها  كلمته:  إللقاء  املاضي  رش��دي  الشاعر  أدع��و 
قصيدة  مسامعكم  على  سأقرأ  واإلخ���وة،  األخ���وات 
وضعتها تكرمًيا للّشاعر الفلسطيني الكبير أحمد 
بعد  م��ّرة  ألّول  حيفا،  ��ى  إل زي��ارت��ه  مبناسبة  دح��ب��ور، 
غيابه القسري عنها.. تذّكرت من يبكي علّي/ فلم 
أجد سواي على جيل الذبيحة باكًيا.. حيفا ميالد 
ون���زوح، احللم وال��ع��ودة، سنتان ب��ني م��ي��الده ون��زوح��ه، 
وبني امليالد والنزوح توافق زمني الفت.. فقد نزح مع 
عائلته بعد سنتني بالّتمام والكمال من يوم والدته”. 
تأخذك  أين  “إلى  بعنوان:  قصيدة  الّشاعر  قرأ  ثّم 

حيفا يا أحمد؟!”
ّية الدكتور ماجد خمرة  واملكرم اآلخر في هذه االحتفال
الذي ولد في حيفا لعائلة حيفاوّية عريقة اجلذور، 
لوم البلغارّية.  أنه�ى رسالة الدكتوراه في أكادميّية الع�
وعاد عام 1990 إلى حيفا ليعمل في معهد إميل 
توما لألبحاث السياسّية واالجتماعّية. ومنذ العام 
تبوأ  حي�ث  ا،  حيف� بلدّية  في  العم�ل  ب��دأ   1992
عّدة من�اصب مهّمة تختص بشؤون الس�ّّكان العرب. 
يعمل اآلن مديًرا لوحدة تطوير الت�ّعليم العربّي في 
في  غ��اروش«.  »م��ار  بُعنوان  كتاًبا  أص��در  البلدّية. 
للّتسامح  الروتاري  ن��ادي  جائزة  تقّلد   2012 العام 

والعيش املشترك. أدعوه إللقاء كلمته:
»ب���ادئ ذي ب��دء أوّد بكل وق��ار وإج���الل ال��ق��ول: هّن 
ثالث، لهّن اإلسهام الكبير في هذا احلفل التكرميّي، 
الفرصة  لنا  أحت��َن  اللواتي  دربنا  ورفيقات  زوجاتنا 
لكّن  وإي��خ(  أو)آخ  كلل  دون  اجل��و  لنا صفو  وه��ي��أَن 

الشكر.«
بالبرهان  الصادقة  الّشهادة  هي  مكّرًما  تكون  »أن 
��ي��ل ل��ن��ج��اع��ة أع��م��ال��ك ون��ش��اط��ك وإس��ه��ام��ك  وال��دل
املجتمعّي في مجاالت متعددة. ويشهد مجتمعنا 
وحّيزنا احليفاوي على األقل في اآلونة األخيرة ظاهرة 
والّناشطة،  والفاعلة  احلّية  شخصّياته  بتكرمي  ممّيزة 

ن فاوّي ي ن ح دع ب الثة م ّرم ث ك ا« ت دي ي م ي »ك
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نابضة القلب وال ينتظر غيابها عن هذا العالم املرّكب. 
فإكرام املبدع احلّي – إكرامه.«

»أن تكون مكّرًما يعني أّنك مراقب ومرصودة خطواتك 
مييًنا  تالزمك  قرينة  وك��أن  مجتمعّي،  وم��راق��ب  مبرقب 
���س���اًرا م��ن غ��ي��ر أن ت����دري. ف��س��ّر ال��ّت��ك��رمي يكمن  وي
بتفاصيل سرّية املواكبة على محورّي الزّمان والعطاء.«

��ة مب��ح��اورت��ك  ��ت��ه ال��ك��ي��م��ي��دّي »إذ ق���ام ك��م��ي��ل وج��م��ع��ّي
املبدع،  أّي��ه��ا  ��ّي  إل تعالى  أن  أذن��ك  ��ي  ف س���ّرًا، وهمس 
واإلع���الم  واألدب  الشعر  ��ي��ت  ح��وان ��ي  ف اص��ط��دت��ك  فقد 
صنيعك،  ��ر  أث واقتفيت  ا  ّيً مل عاينتك  واملوسيقى. 
ووج����دت أّن���ك ج��دي��ر ب��ه��ذا ال��ت��ك��رمي وال��ت��ق��دي��ر، وكفؤ 
وإبداعاتك،  أقوالك  تتالَءم مع نسيج  التي  حلروفّيتي 
النصّية والسمعّية والبصرّية واحلركّية. فاللوحات وهي 
معروضة أيًضا لالقتناء والدعم، عبارة عن جتسيد فّني 

وحروفّي للذات املفكرة.«
ونحن  ِصدتنا،  ألّن��ك  ماهر  صّياد  إّن��ك  حًقا  »كميل، 
بحر  في  نشاطنا،  وقمة  حركاتنا  في  ونتأفعى  نتلّوى 
فهي  مفّصلة  أو  مقتضبة  كانت  وإن  الذاتّية،  سيرنا 
إنتاجّية ومعطاَءة. لك الشكر وسالف االمتنان لصيادين 

آخرين ألسماك جدد«.
»تكرمينا اليوم ال يختزل بشهادة أو درع أو لوحة تعّلق 
الفردي  االل��ت��زام  احل��ائ��ط. فهي ص��ّك االل��ت��زام –  على 
من  للمزيد  املجتمع  أم��ام  وااللتزام  لذاتك  والشخصي 

العطاء دون )آه وإيه(.«
خوري،  فايز  نايف  هو  احتفاليتنا  في  الّثالث  واملكرّم 

كاتب وإعالمي، من مواليد قرية الرامة عام 1950 لعائلة مهجرة من 
العربّية،  والّلغة  املسرح  في  البكالوريوس  شهادة  يحمل  إق��رث،  قرية 
ّية،  ومؤّهل للماجستير في املسرح. عمل في وسائل إعالمّية متعّددة مرئ
احمللّية،  واملجالت  الصحف  من  لعدد  م��ح��ًرًرا  ك��ان  وم��ق��روءة.  مسموعة 
الّتواصل  مواقع  في  ��ة  واألدب��ّي الفنّية  ودراس��ات��ه  النقدية  مقاالته  ُنشرت 
األعمال  م��ن  ع���دًدا  وأخ���رج  كتب  وامل��ج��الت.  الصحف  ��ي  وف االجتماعي 
املسرحّية وساهم بتنظيم عدد من املهرجانات الفنّية. حصل على عدد 
من األوسمة وشهادات التقدير واجلوائز اإلبداعّية. منها جائزة اإلبداع األدبي 

لعام 2006. ترجم عدة كتب من العبرّية إلى العربّية.
��ى م��س��رح احل��ي��اة«،  م��ن م��ؤّل��ف��ات��ه: »ع��دال��ة األم��ي��ر«، »دم للبيع«، »ع��ل
ّية احلرف في فن كميل ضو«، »راجع بعد غياب«، »حفلة عرس«،  »جمال

»مصارحات«، »بكرة العيد«، »تذكار«، »ملاذا أراك غريًبا؟«.
نرى اآلن عارضة محوسبة لسيرة ومسيرة األديب واإلعالمي نايف خوري 
شعرًيا  نصا  املوسيقي  تأليفه  من  ديب  بشارة  الفّنان  سيغّني  وبعدها 

لإلعالمي نايف خوري.
أدعو الكاتب نايف خوري إللقاء كلمته: »أتتجلى األنوار، ويّتفّتق البهاء 
يلة فقط؟ مسرح »امليدان« الذي كان لي  في مسرح »امليدان« في هذه الّل
شرف املشاركة بتأسيسه عام 1995 مع نخبة من املتحرّقني واملصابني 
بداء املسرح، الذي ال يشفى منه.. وها أنا أقف مّرة أخرى أمام جمهور 
منتخب كما وقفت على املسرح ألّول مرة في أّول الشباب، ولكن هذه املرة 
ال ألمثل بل ألتلّقى التكرمي الذي أعتبره لفتة تقديرّية من مؤسسة يتقن 
ا وأدًبا وشعًرا.. أال وهو األستاذ فّنان احلروفّية  صاحبها تقدير املبدعني، فّنً

كميل ضو، ومؤّسسته »كيميديا«..«
»أحّبتي.. على صهوة حصان الّشعر، فوق شموخ كرمل الفن، وعلى منت 
صادفُت  كلما  واملوسيقى..  والّترنيم  الغناء،  بالبل  تصدح  األدب،  قمم 
ا قلت في نفسي ما شاء الله.. ما شاء الله على مبدعينا  احتفااًل تكرميّيً
اّلذين يستحّقون هذا التكرمي، وأصبح عددهم وافًرا غيَر محصور.. وهذا 
العرب ألّننا  باملبدعني  لم نعد نتغّنى  القلب..  الّنفس ويفرح  ما يسعد 
أصبح  لتقليدهم..  نتوق  ألّننا  العاملّيني  باملبدعني  وال  ألمثالهم،  نفتقر 
مبدعونا يحتّلون مرتبة أدبّية مرموقة، ومكانة شعرّية متمّيزة، ومحاّلً 
مضموًنا في دنيا الفن، ومستقّرًا ثابًتا في عالم اإلبداع الذي ينطلق من 
حيفا، وعّكا، والّناصرة، ويافا، والقدس وغّزة ورام الله وسائر املدن والقرى، 
ولم يعد يقتصر على غيرنا وعلى سوانا دوننا.. ها هم مبدعونا في كاّفة 
ًيا  املجاالت واألبواب وامليادين يحرزون قصب الّسبق، تبرز أسماؤهم عال

وتتكّلل أعمالهم باجلوائز وشهادات الّتقدير احمللّية والعاملّية..«
ملن  طوبى  اإلب��داع،  قيمة  يقّدر  ملن  طوبى  مبدعيه،  يكرّم  ملن  »طوبى 
يسهم في صنع الّثقافة، طوبى ملن يسهم في تشكيل احلضارة.. طوبى 
احلروفي،  العَلم  لكيميديا ولكميل  الكرمي، وطوبى  أّيها احلضور  لكم 

وللميدان ولرعاة هذا احلفل.. دمتم بخير«.   
ومسك اخلتام، كان مع الفّنان ألبير باّلن اّلذي أحتفنا مبعزوفة موسيقّية 
الفنان روبرت شهال على الدف والفنان نبيل صليبا على  يرافقه فيها 

األورغ. 
مسرح  ��ي  ف  13.2.2017 االث��ن��ني  ي��وم  حّتى  مفتوًحا  امل��ع��رض  سيبقى 

»امليدان«.

و ل ض ي م لفنان ك د ل دي رض ج ع م
ملراسل »حيفا«

افتتح فّنان احلروفّية كميل ضو معرًضا جديًدا من خالل 
مؤّسسة  احتفلت  ال��ذي��ن  ال��ث��الث��ة  ��ب��دع��ني  امل ت��ك��رمي  حفل 
“كيميديا” للفنون في مسرح “امليدان”. وتضمن املعرض 
23 لوحة للفّنان رسمها خّصيًصا من أقوال املبدعني الذين 

مّت تكرميهم..
����وااًل م��ن ال��ّش��اع��ر رش���دي املاضي  واخ��ت��ار ال��ف��ّن��ان ض��و أق
مثل: ستظّل الّدموع في مآقينا ماحلة، تغلي في قلبي 
اجلراح، ستظّل تغلي، حتى يصحو الفجر، وتعلو زغاريد 
الّصباح. حيفا تفاحة كّلما جرحتها تبتسم. حيفا مطر، 
احلياة.  فيه  تختبئ  حضور  حيفا  مضمر.  شتاء  صحوه 
حيفا ربيع ُمعّتق. مراكب محملة باألوهام عادت/ وأخرى 
بحمولة األحالم ذاهبة/ ضحك البحر ملا رآني/ في زورق 
من ورق/ علق قميصه على أشرعة/ الكلمات تفقد ليال 
أزرار الذكرى/ وأغلقها حتى ال يتسرب امللح/ إلى حليب 
ماجد  الدكتور  أق��وال  وم��ن  ��راي��ا.  امل زج��اج  الصباح/ خلف 
خمرة اختار الفنان ضو األقوال: سر احلياة في استمرارها. 
والّشبابيك  احلجارة  من  املؤثرات  حيفا ستجد  أحياء  في 
الزمان.  التي تروي لك قصة ذاك املكان وذلك  واألق��واس 
ّية. من ال يحترم  العودة إلى حيفا هي العودة إلى اإلنسان
احلياة ال يستحّقها. وأخيًرا يا جدي أطلب منك أن تقف 
املالكني  أم��ام  شامًخا،  متيًنا  قدميك  على  احلساب  يوم 
فقل  دينك؟  وما  اسمك  ما  اللذين سيسأالنك  الرحومني، 
لهما بال جزع أو خوف: حيفا مدينتي، وحاراتها مرتعي، 
��ي،  إخ��وت أن��اس��ه��ا  أج��راس��ي،  كنائسها  ����ي،  آذان جوامعها 
كرملها جبلي، وإنني ولدت وعشت ومت على أنني “باق 
فكانت  خ��وري  نايف  اإلعالمي  الكاتب  أما  حيفا”.  في 
ّية  لوحات أخرى من أقواله: الوطنّية انتماء للوطن ومسؤول
تتجّمع  اإلب���داع،  ج��رن  في  كالقطرات  األفكار  لصيانته. 
��وج��ود واحلضور  ال ��س��ان كامل  إن ��ب��دع. األم  امل ل��ت��روي ظمأ 
والّتفكير  العقل  كامل  وال��ع��واط��ف،  واملشاعر  والكيان 
واإلرادة، كامل الّرغبات وامليول والغرائز، كامل القدرة على 
فعل  بل هي  مجّردة،  كلمة  ليست  ة  احملّب املجتمع.  بناء 
وعمل وجهد وتضحية. السعادة تكمن بالتقرّب إلى الله 
وبالدنو أكثر من أخينا اإلنسان. أّما لوحات الفنان ضو 
اخلاصة به فكانت: غروب، ربيع الكرمل، بلدي احلبيب، 
صيادو حيفا، سالم فوق القدس، حلن جديد، حيفا وادي 
النسناس. وجعل الفنان ضو من هذه األقوال لوحات تعّبر 
لغاية  عن مضمونها، وهي معروضة في مسرح “امليدان” 

األسبوع القادم.
“كيميديا”  مؤّسسة  أق��ام  ضو  كميل  الفنان  أّن  ويذكر 
ونشاطات  واملعارض  الفنّية  األعمال  ترعى  التي  للفنون 

ثقافّية متنّوعة.   
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لقاء أجراه نايف خوري
1970 في شفاعمرو،  عام  ح��داد  وليد  الدكتور  ولد 
بجامعة  التحق  ثم  فيها،  والثانوية  االبتدائية  تعلم 
حيفا لدراسة العمل االجتماعي، وحصل على اللقب 
كضابط  االجتماعي  العمل  نطاق  في  وعمل  األول، 
أحداث في منطقة حيفا. ثم أمت دراسته في جامعة 
موضوع  في  فالدكتوراه  املاجستير  للقب  أبيب  تل 
منذ  يعمل  واجلرمية«.  املخدرات  مكافحة  »سياسات 
25 سنة في مجال تخّصصه في مكافحة املخدرات 
واجلرمية في املجتمع العربي، وعمل معاجًلا للمدمنني 
 13 منذ  وأشغل  املنطقة.  في  اإلدم��ان  في مصّحات 
سلطة  في  العربي  للمجتمع  مفتش  منصب  عاًما 
األم��ن  ���وزارة  ل التابعة  والكحول  امل��خ��درات  مكافحة 
��وق��اي��ة من  ��ي. وه���و م��س��ؤول ع��ن م��وض��وع ال ال��داخ��ل
املخدرات في السلطات احمللية العربية وأطر التأهيل 
والعالج، كما يعمل محاضًرا لهذا املجال في الكلية 
األكادميية في اجلليل الغربي ورئيس ملساق اإلدمان. 

متزوج وله ثالثة أوالد: جول وأرو ومريان.
- ما أكثر ما يقلقك في مجال املخدرات؟

على صعيد مجتمعنا العربي، عملت على تغيير 
سياسة التوّجه ملعاجلة قضية اإلدمان على املخدرات 
والكحول، وأعتبر نفسي مندوًبا عن مجتمعي في 
املؤسسات احلكومّية وليس العكس. ولذا كان هدفي 
تشغل  أن  املمكن  وم��ن  السياسات.  على  التأثير 
طيلة  تغيير  أي  جت��ري  أن  دون  مسؤول  منصب  أي 
سنوات عديدة، فيبقى الوضع على ما هو عليه، لذا 
وضعت نصب عيني أحوال املدمنني وأوضاعهم، وملاذا 
مسألة  ه��ذه  أن  لي  وتبني  ال���الزم،  العالج  يتلقون  ال 

مرهونة بالسياسات. 
- أنت تختص باملخدرات، فما هي سبل العالج 

التي تّتبعها؟
التركيز هو على سبل الوقاية. وأعمل مع نحو 50 
سلطة محلية عربية، باإلضافة إلى املدن املختلطة، 
مثل حيفا ويافا واللد والرملة وعكا والقدس. ويأخذ 
برامج  ضمن  العناية  م��ن  حصته  ال��ع��رب��ي  املجتمع 

الوقاية.
فيها  ي��س��ت��ف��ح��ل  ال��س��ل��ط��ات احمل��ل��ي��ة  ه����ذه   -

اإلدمان؟
��وق��اي��ة وب���ني ال��ع��الج  ��ًع��ا، ول��ك��ن ل��ن��ف��ص��ل ب���ني ال ط��ب

الذي ال  الشاب  إن  القول  واليوم أستطيع  والتأهيل. 
يأخذ جرعة من الوقاية، كما أن الطفل الصغير يأخذ 
جرعة من الوقاية من األمراض املعروفة، يجب أن يأخذ 
جرعات وقاية من املخدرات. وإاّل قد يتعرض لالنحراف 
فيسقط في هذه الهاوية دون أن يعي ما يفعل. وهذا 

ما أثبتته األبحاث والتجارب العاملية ملوضوع.
- م����ا ه����ي ه�����ذه اجل����رع����ات وك���ي���ف ن��ع��ط��ي��ه��ا 

للصغير؟ هل نعرّضه للمخدرات؟
على  وتأثيرها  خطورتها،  على  نعّرفه  بل  ال؛  طبًعا 
على  الصغير  يتعرف  أن  ويجب  احلياتية.  املهارات 
له، واحلزم  يتعرض  قد  ال��ذي  اجلماعي  الضغط  ��واع  أن
في املواقف وعدم الرضوخ لهذه الضغوط التي تغريه 
��م اإلدم�����ان. وه��ك��ذا يكون  وت��غ��وي��ه ك��ي ي��دخ��ل ع��ال
وأن��ا  امل��غ��ري��ات.  ه��ذه  وي��ق��اوم  املستقبل  ��ي  ف محّصًنا 
الذين  والشباب  املبتدئني  الشباب  النوعني:  صادفت 
غاصوا في هذا املستنقع ولم يعرفوا كيف يخرجون 
��ى ه��ام��ش امل��ج��ت��م��ع. وه����ؤالء لم  م��ن��ه، وأص��ب��ح��وا ع��ل
يعرفوا أن يقولوا ال.. ال نريد. ولم أصادف أحًدا لم 
يتعرض ملثل هذه الضغوط، وعلينا توعية الشاب ملا 
قد يقبل عليه. وإذا جنحنا في مسألة التوعية فإن 
ومن  الشباب.  من   90% نصيب  من  تكون  النجاة 
هذه الضغوط أيًضا شّلة األصدقاء، واملجموعات التي 
تشكل ضغًطا، وتعتبر التجربة األولى أنها ملرة واحدة، 
ولكن جتّرها مرات ومرات وجتارب أخرى حتى السقوط 

في هذه اآلفة.
املجتمع من ناحية  اليوم في  الوضع  ما هو   -

التعرض لإلدمان واجلرمية؟
التي  التكنولوجيا  ف��إن  البتة.  مريح  غير  ��وض��ع  ال
تقليص  أو  رده��ا  نستطيع  وال  فائقة  بسرعة  تغزونا 
في  ال��ف��رق  ه��و  امل��ش��اك��ل  م��ن  وج���زء  علينا.  تأثيرها 
واحلقيقة  واألبناء.  األهل  بني  املعلومات  إلى  التوصل 
هي أن الولد يستطيع التعامل بسرعة وبسهولة أكثر 
وه��ذا قد  الذكية،  والهواتف  األه��ل مع احلواسيب  من 

يسّهل عملية االنحراف واالجنراف. 
- أعطنا أمثلة على ذلك..

أقول على سبيل املثال إّن األب يرى ابنه جالًسا في 
غرفته ساعات طويلة، وال يخرج منها ليرافق أصدقاء 
السوء، فال يخشى وال يخاف عليه. ولكنه ال يدري 
التواصل  بواسطة شبكات  يتعرض  قد  الولد  هذا  أن 

كالبيدوفيليا،  واجلرمية  اجلنوح  إلى  هذه  االجتماعي 
أكثر  واملخدرات  اجلنسية  واالعتداءات  التحرش  وهي 
من الولد في الشارع. وهنا تقع املسؤولية على عاتق 

األهل جلهلهم لهذه املخاطر. 
قسًطا  ت��أخ��ذ  اجلنسية  االع���ت���داءات  مسألة   -

كبيرًا اليوم في الوعي اجلماهيري.
املعتدين  مبعاجلة  طالبوا  الذين  العرب  أوائ��ل  من  أن��ا 
في  الشبيبة  ع��الج  وخ��اص��ة  فقط.  الضحايا  وليس 
االعتداء اجلنسي وهذا إدمان أيًضا. واليوم قد يتعرّض 
أن  ويكفي  غرفته،  في  وهو  اجلنسي  لالعتداء  الولد 
��ي أوض��اع  وف ع��اري��ة  ي��ص��ّور نفسه أو نفسها وه��ي 
��رف اآلخ����ر، وه��ذه  ال��ّط ��وج��ي��ه��ات  معينة، وب��ح��س��ب ت
نوع  الصورة ستنتشر حتًما على أوسع نطاق. وهذا 
من االغتصاب، حتى أّن احملاكم ميكنها معاقبة هؤالء 
دون أن حتدث مالمسة بينهما. وهذا يتم بعيًدا عن 
نظر األهل وعلمهم. وكم شاًبا وفتاة تعرّضوا حملاوالت 

انتحار نتيجة ذلك؟ 
- هناك أنواع اغتصابات أخرى تتم في النوادي 

الليلية.
العالقة وثيقة بني ارتكاب اجلرمية وتعاطي الكحول أو 
النوادي  أو  املقاهي  املخدرات. وكثيًرا ما سمعنا في 
الليلة عن عملّيات اغتصاب متّت حتت تأثير مخّدر 
االغتصاب. وهذه هي مادة GHB أو سم االغتصاب 
الفتاة، وه��و سم ال  ه��ذا يضعه املغتصب في ش��راب 
الذاكرة  بفقدان  وتأثيره  ل��ه،  طعم  وال  رائحة  وال  ��ون  ل
يدوم ثماني ساعات، وعلمنا عن طالبات جامعّيات 
ومكان سكناهن بعيًدا عن األهل، مّت االعتداء عليهن 
بهذه الطريقة. وعندما يوضع هذا السم في املشروب، 
ا أو مجرد عصير عادي، فال  ّيً وميكن أن يكون كحول
فتتشّوش  القرار،  اّتخاذ  على  ق��درة  الفتاة  لدى  تعد 
أمورها ويستدرجها املغتصب إلى حيث يشاء وينفذ 
الفتاة تقول ال أذكر  فيها مبتغاه. وبعد أن تصحو 
شيًئا مّما حدث لي ولم أمارس اجلنس معه برغبة أو 
مببادرة مني. كما أّن هذه املادة ال ميكن كشفها بفحص 
البول مثاًل. ولذا يجب أال تشرب الفتاة أي شيء إذا 

لم تراقب شرابها دائًما.     

تقوم  التي  الّتوعية  برامج  انتشار  م��دى  ما   -
بها؟

أقوم بنشاط على مستوى االحّتاد األوروبي، كخبير 
��ي ه��ذا امل��ج��ال، وأق��م��ت كثيًرا م��ن ال���دورات  ���ي ف دول
بعض  خلريجي  االم��ت��ح��ان��ات  وأج��ري��ت  التعليمية، 
��م، وك��ت��اب��ة امل���ق���االت العلمية  ��ي ال��ع��ال اجل��ام��ع��ات ف
واألبحاث التي نشرت في أهم املجاّلت العلمية. في 
مجال مراعاة احلساسية الثقافية في عالج املدمنني، 
ال ميكن عالج مدمنني في مجتمعات شرقية محاِفظة 
في  الفرد  تضع  التي  سلبية،  نفس  علم  بنظريات 
املركز وكل اجلهات حوله، بينما نحن مجتمع مبني 
على العالقة والتعلق مع اجلماعة. وفي الّسنة األخيرة 
��س��ت  ��ي ب��رل��ني وب��وداب ��رات عاملية ف ��ي م��ؤمت ش��ارك��ت ف
وموسكو، وهذه املؤمترات ُتعنى مبعاجلة اإلدمان، وأقول 
ما ل��دي من دراس���ات وأب��ح��اث في ه��ذا امل��ج��ال. هذا 
عدا عن الوفود التي تأتي إلّي، حيث سيزورني وفد 
من أربعني دولة أوروبّية، وسننظم لهم جولة تعليمية 
ليتعرفوا على مراكز الفطام، وعلى سياسة احلكومة 

وتعاملها مع اجلرمية وعالج اإلدمان.
- ما هو الّنموذج الذي تعرّضه لهم؟

أّواًل كّل ما يتعّلق بعالج الشبيبة والقاصرين، ويعتبر 
تطوًرا  البلدان  أكثر  من  البالد  في  القاصرين  عالج 
في العالم. وهو منوذج حتّرري ومنفتح، أي يتم الّنظر 
فيه إلى القاصر ومصلحته أّواًل. فال نتعجل بتجرمي 
القاصر حتى لو تعاطى مخّدرات ملّرة أو اثنتني فقط، 
ويدخل  مجرًما  يعتبر  وال  الّسجون،  في  به  ي��زّج  وال 
عالم اجلرمية. وفي هذه احلالة تغلق الّشرطة امللف دون 
ّية للشاب القاصر. وكذا هو  تسجيل أي سابقة جنائ
األمر بالنسبة للبالغني، حيث متيل الشرطة إلى عدم 
األولى.  الثالث  للمّرات  ّية  اجلنائ املخالفات  تسجيل 
كما ميكن إحالة الشاب إلى مؤسسات خاصة لرعاية 

األحداث قبل إدخاله للسجن.
- هل هناك مؤّسسات للعرب كما هي لليهود؟

نعم ال توجد تفرقة في هذا املجال.

الدكتور وليد حداد:
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- ول��ك��ن أوض�����اع امل��دم��ن��ني وأع���داده���م 
تختلف في الوسط العربي عّما هو 

في الوسط اليهودي..

أوس��اط  ��ي  ف متفّشية  ف��اجل��رمي��ة  تختلف،  طبًعا 
الشباب  مع  كمجرمني  دمجهم  دون  العرب  الشبيبة 
هذه  مثل  وتتوفر  العالجّية.  املؤّسسات  في  اليهود 
املؤّسسات في طمرة وشفاعمرو، ويركا وجولس. ومنها 

للفتيات كما هو احلال للفتيان. 
امل���ت���واف���رة ح���ول تفّشي  امل��ع��ط��ي��ات  - م���ا ه���ي 

اجلرمية في املجتمع العربي؟
من   40% م��ن  أك��ث��ر  السجون  ��ي  ف البالغني  نسبة 
الذين  اجلرمية  ��واع  أن مبختلف  العرب  من  هم  املساجني 
 90% جن��د  وه��ن��ا   20% كمواطنني  نسبتهم  تبلغ 
إّما ألنهم  العرب هم نتيجة املخدرات،  من السجناء 
تعاطوها أو ألنهم ارتكبوا جرمية بسبب املخدرات؛ أما 
بالنسبة للقاصرين فإّن الذين تعاطوا املخدرات حتت 
سن الثالثة عشر باحلشيشة واملاريخوانا وغيرها بلغ 
حوالي %12 من القاصرين، وهم من طاّلب املدارس 
الذين جّربوا هذه املواد ولو ملرة واحدة في السنة األخيرة. 
والذين جّربوا املخدرات الكيماوية تبلغ نسبتهم 9% 

من طالب املدارس.
- وهل الوضع كذلك في املجتمع اليهودي؟

م��خ��درات   4.5% تبلغ  ��ي��ه��ودي  ال املجتمع  ��ي  ف ال؛ 
كيماوّية وحوالي %10 احلشيش واملاريخوانا. فنحن 
نتعاطى املخدرات أكثر من املجتمع اليهودي نتيجة 

عدم الوعي، وعدم إدراك األهل لهذه املخاطر. 
- وماذا بالنسبة للكحول؟

املعطيات  بحسب  ��ى  أع��ل ال��ك��ح��ول  ت��ع��اط��ي  نسبة 
األخيرة لوزارة املعارف، وهذه الزيادة بنسبة %5 في 
في  كانت  عما  العرب  الّشباب  ل��دى  الكحول  ش��رب 
من   22% اليوم  النسبة  وأصبحت  السابقة،  السنة 
من  أكثر  فتبلغ  اليهود  ل��دى  وأم��ا  العرب.  الشباب 

%40 ملختلف أنواع الكحول.

أن  ���ى  إل ب��ال��ّن��ظ��ر  مستهجًنا  األم����ر  ت���رى  أال   -
الدينية  األس��س  على  يعتمد  العربي  املجتمع 

التي حترم املخدرات والكحول؟

إسالمية  بأغلبية  كمجتمع  فإّننا  مستهجن،  طبًعا 
العاّمة  هامة في حياته  الدين مسألة  يعتبر  مطلقة 
واخلاّصة، والكحول محرم متاًما، هذا إلى جانب انعدام 
وش��رب  ال��ع��رب��ي،  املجتمع  ��ي  ف الكحول  ش��رب  ثقافة 
املجتمع  عيون  عن  نائية  أماكن  في  يتم  الكحول 
الغرف  أو  ��ل��د،  ��ب ال أط���راف  أو  األح����راش  ال��ع��ام، مثل 
والكحول  امل��خ��درات  ان��ت��ق��ال  ي��ك��ون  وه��ك��ذا  املُغلقة. 
إلى الشاب أكثر سهولة، إذ يلتقي في هذه األماكن 
يتعاطون  والذين  املخدرات  يتعاطون  الذين  الشباب 

%22 للكحول  التالقي  هذا  نسبة  وتبلغ  الكحول. 
و%12 للحشيشة، وبينما هذه النسبة لدى اليهود 
مخدرات  تعاطي  و4.5%  كحول   40% م��ن  أكثر 

الّشبيبة  أوس���اط  ��ي  ف الكحول  وتعاطي  كيماوية. 
العرب كثيًرا ما يؤدي إلى تعاطي املخدرات. وهكذا 
يكون املجتمع العربي املتدّين، والذي يحرّم الكحول 
واالبتعاد  باجلرم،  يشعر  املتعاطي  يجعل  واملخدرات 

عن الّتقاليد واألعراف الّدينية واالجتماعّية.
- كيف تتواصل مع اجلمهور لنقل رسالتك؟

نحن نعمل عن طريق منّسقني ومرّكزين في املجتمع 
 50 ع��ن  ع��دده��م  ي��زي��د  امل��خ��درات،  ملكافحة  العربي 
مركًزا، ينتشرون في البلدات والسلطات العربّية من 
هؤالء  ووظيفة  اجلنوب.  أقصى  ��ى  إل الّشمال  أقصى 
مناطقهم  مع  يتالَءم  مبا  وتثقيف  توعية  برامج  بناء 
وبلداتهم، ويدمج فيه طاّلب املدارس واملتسّربني واألهل 
واجلمهور العام. وهؤالء ينتشرون في الغالبية العظمى 
في املجتمع العربي. ولكن بالنظر عشر سنوات إلى 
الوراء، كان لدينا 4 منّسقني فقط في املجتمع العربي 

في شفاعمرو، طمرة، الناصرة وأم الفحم. 
الّشبيبة  وم���راك���ز  امل�����دارس  ت�����زورون  وه���ل   -

وغيرها إلدخال التوعية للجمهور؟
نحن جنري عملّية مسح لكل بلد وبلد، ملعرفة عدد 
نعّد  الشبيبة، وه��ك��ذا  ون��ش��اط��ات  وال��ن��وادي  امل���دارس 
برنامًجا سنوًيا يتم تقدميه لسلطة مكافحة املخدرات 
والكحول، وهذا يجب أن يشمل محاضرات وورشات 
وك��ذل��ك  وامل��ت��س��ّرب��ني،  املنتظمني  ل��ل��ط��الب  تثقيف، 
للعاملني االجتماعّيني  أيًضا،  التوّجه،  األهل. ويجب 
واملستشارين التربوّيني واملربني إلرشادهم إلى البرامج 
واجلمهور  للّطالب  عامة  فعالّيات  وهناك  وأهدافها. 
أو  امل��خ��درات،  قضّية  تعالج  التي  املسرحّيات  مثل 

الّندوات الثقافية.
احلشيشة  باستخدام  املسامحة  بشأن  ماذا   -

أو املاريخوانا كعالج طّبي؟
نبات  احلديث عن  أّواًل  ��ى قسمني،  إل اجل��واب  لنقسم 
وامل��اري��خ��وان��ا  احلشيشة  منه  يستخرج  ال���ذي  القنب 
والغراس، وللقنب استعمال للُسُطل والكيف، واآلخر 
باستخدام  مشكلة  أي  أرى  ال  وأن��ا  الطبي.  للعالج 
��ة، وه���ذا ك��م��ن يتناول  امل���خ���درات ل��ل��ع��الج��ات ال��ط��ب��ّي
بتركيبه  ي��ح��ت��وي  ال���ذي  ���ي«  ���ورت ف »األك���ام���ول  دواء 
امليتادول  م��ادة  توزيع  هو  والثاني  الهيروين.  على 
في  مصنعة  ه��ي��روي��ن  ه��ي  امل����ادة  ف��ه��ذه  للمدمنني، 
من  وتبنّي  واآلالم.  األوج��اع  عن  للتخفيف  املختبرات 
األبحاث أن القنب يخفف من معاناة مرضى األعصاب 
وغيرها التي لم تستطع األدوية الطبية األخرى احلد 

منها أو التغلب عليها.
���ي إن����ه سيتم  - ل����ذا ق����ال وزي����ر األم����ن ال���داخ���ل

التسامح أكثر مع املتعاطني للقنب؟
يوجد في البالد 25 ألف إنسان بضمنهم آالف العرب 
وتخفيف  طبّية  أله��داف  امل��ادة  ه��ذه  يتعاطون  أيًضا، 
��س��رط��ان ال��ذي��ن ي��ج��ب فتح  اآلالم. وه��ن��اك م��رض��ى ال
شهيتهم على الّطعام فيضطرون لتناول القنب. وأنا 
ال أوصي باستخدام القنب للُسطل واملتعة، أّما وزير 
األمن الداخلي فقال إّن تعاطي القنب لألمور العالجية 
ال يعتبر جرًما، بل مخالفة وعقوبتها 1000 شيكل.
اخلفيفة  املخدرات  من  الهائل  الكّم  هذا  وإزاء   -

والثقيلة، إذا صّح الّتعبير، من أين مصدرها؟
ا وبّرًا وبحًرا. فمن اجلو،  اجلواب مرّكب، فهي تأتينا جّوً
يحاول املهّربون ابتالع كميات املخدر في اخلارج في 
معداتهم، وإخراجها في البالد، ومن البر، أصبح األمر 
أكثر صعوبة لوضع جدار على احلدود املصرية، بعد 
أن كان املجال شبه مفتوح لتسلل العمال أو فتيات 
فيتم  البحر  ع��ن طريق  أم��ا  امل��خ��درات.  أو  ال��دع��ارة 
التهريب باحلاويات التي تنقل بالسفن إلى املوانئ. 
بعد  احل��اوي��ات  إح��دى  وق��د ضبطت كمية كبيرة في 
تغليفها بأغلفة التمويه. فكيف ميكن الكشف عن 
ا إلى  احل��اوي��ات سنوّيً امل��خ��درات داخ��ل عشرات آالف 
الّشيء وغير  منفلًتا بعض  الوضع  يبقى  لذا  البالد. 

مضبوط من الشرطة.
- م��اذا يجب عمله لضبط األوض��اع واحل��د من 

تفشي املخدرات؟
إّن جت��ارة امل��خ��درات مغرية ج���ًدا. م��ا ال��ذي دع��ا أحد 
الوزراء وهو طبيب أطفال وضابط في اجليش ليتاجر 
باملخدرات؟ واملقصود الوزير الدكتور غونني سيغف. 
محاوالت  احتواء  الّصعب  ومن  ج��ًدا،  خطير  فالوضع 
التهريب كلها. ومحاربة التهريب والترويج والتفشي 
يتم بطريقتني، األولى مواجهة العرض والطلب، متاًما 
البالد،  إلى  إدخاله  منع  التجارة،  في  احل��ال  هو  كما 

واحلد من الطلب بالتوعية وغيرها.
- كيف ترى الوضع في املستقبل على صعيد 

املجتمع العربي؟
ّية كسائر املجتمعات  املجتمع العربي ميّر مبرحلة انتقال
تزداد نسبتها  املجتمعية  الظواهر  العالم، ونرى  في 
لهذا  اجلرمية وغيرها. ونحن غير جاهزين  من تفشي 
مجتمع  ��ى  إل محافظ  تقليدي  مجتمع  من  االنتقال 
آخر يتعاطى املخدرات. أقول يجب أن تأتي الصحوة، 
ألّننا نكاد نعيش ثقافة األحياء الفقيرة في أمريكا 
��رّخ��ص  ��س��الح غير امل ��ي��ا. ألن ظ��اه��رة ال ��ري��ق وب��ل��دان أف
واملخدرات والفساد هي من سمات تلك املجتمعات. 
وجتد الفقير يقود سيارة فخمة وتنقصه لقمة اخلبز في 
الذهبية  بيته، أو يحمل سالًحا واألس��اور والسالسل 

بينما يعجز عن دفع أي ضريبة مفروضة عليه.
- أخيرًا، ماذا تقول للجمهور؟

املخدرات تقف على عتبة كل بيت، وأاّل يقل أحد أنا 
محّصن من آفة املخدرات. ونعرف أن املخدرات دخلت 
والسياسّيني  والقياديني  املثقفني  من  العديد  بيوت 
وأبناءهم  إاّل  يشعروا  ��م  ول الكثير.  وغيرهم  ��رب��ني  وامل
سقطوا في املخدرات. ولذا يجب أن نعطيهم املهارات 
��ي��ة تقع  ��س��ؤول ��ة وال��ت��وع��ي��ة ال���الزم���ة، ألن امل ��ّي احل��ي��ات
كانت عالقتك  وكلما  وآخ���ًرا.  أّواًل  األه��ل  عاتق  على 
الوقوع  بأبنائك متينة أكثر كّلما أخذت احليطة من 
��ي م��ن تعاشر أق��ل ل��ك م��ن أن��ت.  ��ي اجل��رمي��ة. ق��ل ل ف
يجب  بل  املغلقة،  الغرف  في  اخلصوصيات  تنفع  وال 
األبناء  يفعله  ما  على  ���الع  واالطّ والتحدّث  التداخل 
ابنك  ُيخفي  أن  ميكن  فال  تربوّية صحيحة،  بصورة 
املخدرات في غرفته وتقول ال أدخلها لئاّل أعتدي على 
ة ابني. واألمر ال يتوقف على طلبة املدارس  خصوصّي
االبتدائية أو الثانوّية بل على طلبة اجلامعات أيًضا، 

وحتى طالب الّطب الذين سقطوا في آفة املخدرات! 
- نأمل خيرًا، ونشكرك على هذا اللقاء..

عفًوا.
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عمري حسنني
)تصوير: عماد غزال(

ا، يلمع  وسط حالة من الّتزاحم التي تشهدها الّساحة الفنّية الغنائّية حالّيً
العربّية  األغنية  سماء  في  بالقيصر،  وامللّقب  العّكاوي،  عكر  عالء  جنم 
بصوته الّدافئ وأدائه املعّبر وحضوره املتمّيز، مّما جعله يأسر القلوب واآلذان 

ويلفت األنظار..
كّنا معه في هذا احلوار..

بعالء  تغّير  اّل���ذي  فما  ج���ًدا؛  قصيرة  فترة  خ��الل  جنمك  سطع   -
اإلنسان، بعد أن سطع جنمه، وما كان تأثير عائلتك الكرمية؟!

اّياها لكي أحّقق  التي أعطاني  الّنعمة  العاملني على هذه  أّواًل أشكر رب 
الّنجومّية.. أنا  لم أتغّير بتاًتا، وسأبقى ابًنا متواضًعا لعائلتي الكرمية، 
متوّقعة،  غير  بسرعة  جنمي  سطع  لقد  منهم.  إيجابّي  بشكل  وت��أّث��رت 

وأصبحت معروًفا ومشهوًرا في كاّفة أنحاء البالد.
- هل هنالك عقود حلفالت قريبة، من خالل شركات إنتاج؟

حّتى الّلحظة، ال يوجد عقود موّقعة، ولكن هنالك حديث ومشاورات مع 
شركتني سيتّم الّتعاقد مع إحداهما، في القريب العاجل.

الّتواضع، وهذا ما  النجومّية يخبو ضوء  - عندما تسطع أضواء 
جنده لدى غالبّية الفّنانني..

نعم.. ولكّني ال أشمل كّل الفنانني. هنالك فناّنون يتعاملون مع الّشهرة 
والّنجومّية على أّنها أمور مالّية مادّية، ويتغاضون عن الّتواضع.. هذا هو 
اخلطأ بحّد عينه، حسب رأيي. كيف ميكن للفّنان أن يتأّلق وينّجم وهو ال 
يتحّلى بالّتواضع؟! أليست النجومّية جّراء حّب الّناس وعطاء من الله؟ إّن 

اجلمهور هو َمن يصنع جنومّية الفّنان.
- كما قلت، إّن الّنجم يتأّلق مبحّبة اجلمهور، فلماذا عندما يتحّول 
الفّنان إلى جنًما، يبتعد عن اجلمهور ويضع حواجز بينه وبينهم؟

أعتقد أّن الّنجم يتأّلق أيًضا إذا التزم بحدود معّينة تفرض عليه، لهدف 
إكمال مسيرته الّسلمّية، ال أن يضع حدوًدا وحواجز تعجيزّية وكبيرة بينه 

وبني اجلمهور ومحّبيه.
- ما رأيك بالفّن احمللي، وكيف تقّيمه؟ وهل لديك تعاون مع أحد 

من الّشعراء وامللّحنني احمللّيني؟
إّن الفّن احمللي، بحسب رأيي، بدأ يكسر كّل احلواجز إلثبات أّن هنالك 
بعًضا من الفّنانني من مجاالت مختلفة ينافس الّساحة الفنّية العربّية. وخير 
إثبات على ذلك هم سفراؤنا املوجودون واملشاركون في البرامج العاملّية.. 
وبخصوص الّشعراء وامللحنني، نعم فلدّي تعاون مع أحد الّشعراء وامللّحنني 

احمللّيني. 
كيف  اإلن��ت��اج،  وج��ودة  األصيل  الفّن  ب��الد  األرز،  ببالد  مقارنة   -
ترى وضع الفّن في بالدنا؟ وما هي العوامل التي تنقصنا ملنافسة 

العالم العربي؟
لبنان بلد األرز، ويعجز الّلسان عن الّتعبير عن فّنهم.. هنالك فرق شاسع 

بني الفن في العالم العربي والفن في بالدنا، وسبب ذلك يعود لعدم فتح 
ُتعنى  التي  الفنّية  واملعاهد  املؤّسسات  وقّلة  للتقّدم،  املواهب  أمام  املجال 

باملواهب.
واللّحن  الكلمة  أس��اس��ّي��ة؛  مرّكبات  أرب��ع  لألغنية  أّن  م��ع��روف   -
وال��ّت��وزي��ع وإب����داع وت��أّل��ق ال��ّص��وت. مل���اذا ي��ت��ّم جت��اه��ل امل��رّك��ب��ات 

األساسّية، رغم أّنها أساس جناح األغنية؟!
إّن امللّحن والكاتب واملوّزع وتقني الّصوت والعازف، وكّل َمن يعمل على 
إجناح األغنية، مهّم وله قيمة ُعليا. نحن موجدون، اليوم، في زمن ضاع 
فيه الكالم والّلحن، كاّفة الّشركات واملسؤولني عن اإلنتاج الغنائّي يلهثون 
ولألسف  اإلع��الم،  أّن  حّتى  امل��ال؛  ويبحثون عن  الشخصّية  املصالح  وراء 
أقولها صراحًة، يتجاهل فئة على حساب فئة أخرى، يفّرق بني فّنان وآخر.

- بعد انطالقك من احمللّية إلى العالم العربّي، واختراق شاشات 
تواجه  التي  املعيقات  هي  ما  الشهرة!  عن  الّستار  يسدل  التلفزة 

الفّنان للعودة إلى شاشات الّتلفزة، وللحفاظ على االستمرارّية؟
بدايًة يجب االّتكال على رّب العاملني، واالستمرار بالعمل واجلهد واملثابرة، 

وعدم االنكسار أو الوقوع في فّخ الفشل.
- ما هي مشاريعك احلالّية واملستقبلّية؟

»فيديو  تسجيل  من  األخ��ي��رة  امل��راح��ل  وف��ي  مبشاريعي،  حالًيا  م��اٍض  أن��ا 
كليب«، وال أريد ذكر اسم األغنية في الوقت الراهن.. كما أّني أستعّد 

إلحياء حفالت موسم أفراح 2017.
- كلمة أخيرة يوّجهها القيصر عالء عكر..

أشكر اهتمامك، وأشكر إدارة صحيفة »حيفا«، وأفراد عائلتي، وأخّص 
ملسيرتي  ودعمهما  ملساندتهما  الوجود،  في  ما  أغلى  وأبي،  أّمي  بالّذكر 
الفنّية دون تعب أو كلل وبكّل محّبة ورضاهما عّني؛ كما أشكر جمهوري 

العظيم والكبير ومحّبي القيصر عالء عكر، وأحمد الله على كّل شيء.

عالء عكر لصحيفة »حيفا«:

»ن��ح��ن ف��ي زم���ن ض���اع ف��ي��ه ال��ك��الم وال��ّل��ح��ن«!
الفّنانة منال محاميد تترك 

بصمة فنية كبيرة في رام الله

ملراسل “حيفا”
ابنة  محاميد،  منال  الفلسطينية  التشكيلية  الفنانة  تألقت 
في  مدينة حيفا،   في  واملقيمة  معاوية،  الفحم -  أم  مدينة 
املعرض الفردي حتت عنوان “وقُع الغزال”، الذي افتتح يوم 
في مدينة رام،  الثالثاء 07.02.2017 في جاليري “وان” 
وسط حضور جماهيري كبير ومبشاركة لفيف من أهم الفنانني 
وسليمان  عابدي  عبد  الفّنان  مثل  املخضرمني،  الفلسطيننني 
م��ن��ص��ور ون��ب��ي��ل ع��ن��ان��ي وتيسسير ب��رك��ات وب��ش��ار احل���روب 
وحسني رضوان وجواد املاحلي وأحمد كنعان، ومديرة أكادميّية 
الفنون تينا شرويل واملنتج التلفزيوني علي عّباسي، وغيرهم 

الكثيرون من الفنانني واملهتمني باحلركة الفنية والثقافية.
على  وقد أطلقت الفّنانة منال محاميد عنوان “وقُع الغزال” 
املعرض الذي اشتمل على وسائل فنّية متعّددة، منها النحث 
الوساط،  متعددة  والتركيبات  والطباعة  والفيديو  وال��ّرس��م 
وتعود هذه التسمية للمشهد الذي انكشفت إليه الفّنانة خالل 
زيارة حلديقة حيوانات. حيث كتب على الالفتة التي تشير 
إلى الغزال الفلسطيني “وهو اسم علمي أطلقه عالم أحياء 
مختلفة  أسماء  اجلبل”،  غ��زال  على  سنة  ِمائتي  قبل  أملاني 
كتب  واإلجنليزّية  فبالعربّية  ال��غ��زال،  لنفس  مختلفة  بلغات 

“الغزال  فكتب  العبرّية  اللغة  في  أّم��ا  الفلسطيني،  الغزال 
اإلسرائيلي”؛ وما زاد من حالة الّتشويه هذه هو كون يد الغزالن 
كانت مبتورة بسبب مرض أصابها. لتكمل حال التشويه التي 
مير بها هذا الغزال، الذي أصبح في أعمال منال محاميد رمًزا 
والهوّية  الفلسطينية،  الكينونة  به  متّر  الذي  والبتر  للّتشوية 

الفلسطينّية، ولعملّية التشوية واالقتالع والبتر. 
القرى  الغزال هو  “هذا  الفنان احليفاوي املخضرم:  كما عّلق 
املهّجرة واملقتلعة هو الُهوّية والوجود الذي يتعّرض حملاوالت 

تشويه وجتريد”.
القريبة  األشهر  خالل  املعرض  نقل  يتم  أن  املتوّقع  ومن  هذا 
ملدينة حيفا، بالّتعاون مع اجلمعّية العربية للثقافة. حيث كان 
الّتأجيل  مّت  ولكن  حيفا  في  أّواًل  يتمّ املعرض  أن  مخطّطًا 

لظروف مختلفة، كما أفاد قّيم املعرض د. حسني شحادة.

عمري مع الفن
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ملراسل “حيفا”
)“الكرمليت”   – ��ة  ��ّي اإلي��ط��ال تيراسنطة  م��درس��ة  نّظمت 
سابًقا( في حيفا، فّعالّيات شّتى إلحياء يوم الّتراث بعنوان 
8/2/2017، حتت  األرب��ع��اء  أم��س  أّول  وذل��ك  “تراثنا” 
جزيل  املعّلمة  االجتماعّية  التربية  مرّكزة  وتنسيق  إشراف 

مسّلم – حايك.
تخّلل اليوم الّتراثّي عّدة محطات قّيمة، ومنها: فرقة الّدبكة 
بقيادة الفّنان جمال حبيب الله، وعروض موسيقّية بقيادة 
املوسيقّية،  اآلالت  وت��ع��ّددت  خشيبون،  سامي  املايسترو 
العود وكل  حيث كان ع��ازف ِمجوز وع��ازف ربابة وع��ازف 

واحد منهم عزف على أنغام األغاني الّتراثّية. كما كانت 
عّدة زوايا تراثّية تضّمنت الضيافة العربّية كبيع املناقيش 
إلى  إضافًة  الّساخن،  وال��ّش��اي  العربّية  والقهوة  والفطائر 
التراثّية  العربّية  االك��س��س��وارات  لبيع  ��ّي  ��راث ال��ّت امل��ع��رض 
املمّيزة، من تصميم إميان بشارات، كما أقيمت ورشة فنون 
عربّية لرسم احلّنة، وُعرض فيلم وثائقي للّطالب عن العاِلم 
م الفلكي األول عند العرب. واخُتتم  ابن الّشاطر، وهو العاِل
هذا اليوم الّتراثي املمّيز بعرس عربي وزيانة العريس وسط 

أجواٍء من البهجة والّسرور.

ملراسل »حيفا«
 1988 سنة  العربّية  للموسيقى  ترشيحا  فرقة  تأّسست 
الفكرة جمع  وكانت  ترشيحا،  ��راد من  مببادرة شخصّية ألف
إطار  في  البلدة  في  والكثيرة  املتعّددة  املوسيقّية  املواهب 
إط��ار  وي��ش��ك��ل  مهني  بشكل  يعمل  مُم��أَس��س  موسيقي 
موسيقي فني يتبّنى القدرات املوسيقّية ويطورها ويعمل 
إرثنا  تشّكل  التي  العربية  املوسيقّية  الثقافة  نشر  على 

املوسيقي وأساس هوّيتنا املوسيقّية.
ب���أداء األدوار،  أس��اس��ي  ال��ف��رق��ة بشكل  ت��ق��وم  ��ا،  ��ّيً م��وس��ي��ق
الكالسيكية  العربّية  ��ي  واألغ��ان الرحبانّيات  املوشحات، 
املّلحنني  لكبار  موسيقّية  مقطوعات  عزف  إلى  باإلضافة 
في العالم العربي. كما أّنها قامت بعزف مقطوعات من 
رعايتنا  به  اإلش���ارة  جت��در  ومم��ا  الفرقة.  من  أعضاء  تلحني 
ال��ف��رق��ة  ت��ؤدي��ه  ح��ي��ث  الفلسطيني  ��ور  ل��ل��ف��ول��ك��ل اخل��اص��ة 

بتوزيعاتها اخلاصة.
في  بلدان  ع��دة  من  يأتون  عضًوا   45 من  الفرقة  تتكّون 
شمال البالد، املغّنون في الفرقة من ترشيحا بشكل خاص 
وقسم آخر من كّل قرى ومدن فلسطني من محّبي املوسيقى 
العربّية الكالسيكّية. أشرف على تدريب الفرقة وإدارتها 
ا منذ تأسيسها حتى عام 2001 العازف الفنان نسيم  ّيً فن
دكور، ثّم تاله الفنان هاني بحوث حتى عام 2005 حيث 
ليدربها  2011، وع��اد  ح��ّداد حتى عام  خلفه د. تيسير 
واليوم   2016 العام  حّتى  دك��ور  نسيم  واألس��ت��اذ  الفّنان 
يشرف على تدريبها األستاذ اجلامعي الفّنان مهران مرعب.
البالد. كما  أنحاء  بتقدمي عروضها في كّل  الفرقة  تبادر 
والعربّية، وكان  املوسيقّية احمللّية  املهرجانات  تشارك في 
للفرقة حتى اآلن 6 مشاركات في مؤمتر ومهرجان املوسيقى 
بالقاهرة وقدمت عروًضا في مدن  األوب��را  العربّية في دار 
مصرّية مختلفة. وقد القت عروضها استحسان اجلمهور 
وال��ن��ّق��اد ه��ن��اك. م��ع ه��ذا ف��ت��واج��ه ال��ف��رق��ة ص��ع��وب��ات جّمة 
بالوصول للعالم العربي نتيجة للّظروف في املنطقة وقّلة 
للجمهور  املوسيقّية  رسالتها  تختصر  وبهذا  امليزانّيات، 

العربي في مناطق جغرافّية محدودة.

* “بلدّياتي”
بطابعها  املصرّية  األغاني  يعرض  طربي  موسيقي  عرض 
خفيف الّظل من فترات زمنّية مختلفة، ابتداًء من صالح 
عبد احلي وحتى سنوات الثمانني، اختار قائد الفرقة الفنان 
مهران مرعب األغاني املتنّوعة الّشعبّية املرحة، التي تصف 
احلياة اليومّية، وحب الشعب للحياة والفرح، قصص احلب 
والشوق التي سّببتها نظرة من شباك، أهمّية نهر النيل 
الّسلطات  باستغالل  م��روًرا  املستمر  للعطاء  ورمزه  للناس 
بالفعل  كأنه  ال��ع��رض  يحّدثنا  وال��ش��ع��ب.  األرض  خل��ي��رات 

“بلدياتي” )أي شخص ابن بلدي( عن حياة مصر.
ل��ف��راس روب��ي مخرج ال��ع��رض من  أت��ت الفكرة اإلخ��راج��ي��ة 
اسم العرض ومعناه الذي يحوي داخله خاصّية مصر بكل 

مكّوناتها وألوانها ومكانتها في قلوب الناس.
ك���ت���ب ال���ف���ن���ان م����ه����ران م���رع���ب ك����ل ال���ت���وزي���ع���ات ب����روح 
���ي بعض  ���ة وت��ف��اص��ي��ل��ه��ا، وح���اف���ظ ف ���ّي ��وس��ي��ق��ى األص���ل امل
���ري���ب ج������ًدا م��ن  ���ي ق ����وزي����ع م���وس���ي���ق ���ى ت �����ي ع���ل األغ�����ان
��وزي��ع��ات حديثة  ���ي ت ��ي ب��ع��ض األغ���ان األص����ل، وأض����اف ف
��ة.  ��رش��ي��ح��ا ل��ل��م��وس��ي��ق��ى ال��ع��رب��ّي ��رق��ة ت �����أداء ف ب��رؤي��ت��ه وب
رنني  م��رع��ب،  ألبير  الفّنانني:  م��ن  ك��ّل  ال��ع��روض،  ضيوف 

بشارات - إسكندر والراقصات ماريا دلة ومتارة نقوال.
عريفة العروض اإلعالمّية إميان القاسم.

ملراسل »حيفا«
لقاء  العمل إلقامة حفل  ًرا، جلنة  عقدت، مؤّخ
الفن والفّنانني اجتماعها الّتحضيري الثالث مع 
الّلجان املختصة لكّل عمل، وقد انضّمت إلى 
جلنة العمل مجموعة جديدة أخرى من الفّنانني 
من سائر البالد، لكي ميّدوا يد العون واملساعدة 
واملساهمة في إقامة هذا احلفل والّلقاء الضخم 
الذي سيقام بتاريخ 26/2/2017 في قاعة 

“املاس” - عّكا. 
األخير،  اجتماعها  في  الّلجنة،  صرّحت  وق��د 
البالد  خ��ارج  ع��ّزام من  إبراهيم  املطرب  بوصول 
ّية  غنائ وصلة  في  احلفل  ه��ذا  في  للمشاركة 
طربّية، ترافقه فرقة موسيقّية مكّونة من عدد 
الفّنان  بقيادة  والفّنانني  املوسيقّيني  من  كبير 

سامر بشارة.
وقد استمّر أعضاء جلنة العمل في الّتخطيط 
هذا  يحتاجها  التي  األم��ور  جلميع  والترتيب 
وفنّية  تقنّية  ��ات  ��ي��ب ��رت ت م��ن  ال��ض��خ��م  احل��ف��ل 
��ة، وق��د مّت  ��ّي وع��الق��ات ع��اّم��ة وم��ص��روف��ات م��ال
اّتخاذ الكثير من القرارات الهاّمة بالّتصويت 

ال��دمي��ق��راط��ي على أم���ور ع���ّدة إلجن���از املهّمات 
املختلفة لكّل جلنة من الّلجان املختصة.. 

وقد عقد هذا االجتماع، كغيره من االجتماعات 
الّسابقة، في قاعة “املاس” - عكا، وفي نهاية 
االجتماع قّدم جميع الفّنانني كلمة شكر ملدير 
القاعة،  وإلدارة   إب��داح  أحمد  “املاس”،  قاعة 
احتضان  على  العمل  جلنة  ع��اه��دوا  واّل��ذي��ن 
االجتماعات املختلفة والّتدريبات إلقامة احلفل 

الّضخم، “لقاء الفّن والفّنانني”..
وقد ختم جميع الفّنانني هذا االجتماع بأغنية 
نذكر  الكبير..  احلفل  في  سيؤّدونها  جماعّية 
أّن األغنية من كلمات وأحلان الفّنان طه ياسني 
وتوزيع الفّنان عميد خوري، والتي تؤّكد كلماتها 
ة واملوّدة والّتآخي بني جميع الفّنانني. على احملّب
ومن هنا تناشد جلنة العمل إلقامة هذا احلدث 
من  الفّنانني  جميع  البالد  في  واألّول  الّضخم 
شمال البالد إلى جنوبها دون أّي استثناء أو 
ثناء على أحد، للمشاركة واملساهمة وتقدمي يد 
العون إلخوانهم العاملني على إقامة حفل لقاء 

الفّن والفّنانني.

ا« ح ي رش رقة »ت ف ّي ل رب ّي ط ق ي وس رض م ي« – ع ات دّي ل »ب

ّية ال ط نطة اإلي راس ي ة ت درس ي م ّي ف راث وم ت ري ب ن األك فّنان فّن وال قاء ال ل



دّللي نفسِك
في شهر الُحب

في ميخال نـچرين
س��ب��ق وأخ���ب���رت���ِك ع���ن ع��ش��ق��ي ل��ت��ص��ام��ي��م م��ي��خ��ال ن�����چ��ري��ن 
ال���م���م���ّي���زة وال����خ����اّص����ة، وال أس��ت��ط��ي��ع أن أم���ن���ع ن��ف��س��ي من 
مشاركتِك بالهدّية التي إخترت أن أقّدمها لبناتي في عيد 

الُحب من ميخال نچرين!
ف���ي زي���ارت���ي ل��ف��رع م��ي��خ��ال ن�����چ��ري��ن ال��ق��ري��ب م���ن ب��ي��ت��ي في 
ناعمة وجميلة على شكل  إنتباهي سلسلة  الناصرة، لفتت 
أق��ّدم  ب��أن  قلب مرّصع بالخرز األح��م��ر.. وخطرت لي فكرة 
لبناتي هدّية في عيد الحب وأشتري سلسلة ثالثة لي أيًضا!
أنصحِك بزيارة فرع الشبكة القريب من بيتك واالستمتاع 

بالحمالت الخاّصة لعيد الڤ�النتاين وشهر الُحب.

25%
الحمالت الخاصة للڤ�النتاين في ميخال ن�چرين هي:

على جميع قطع األزياء واإلكسسوارات في حوانيت الشبكة 
ب�  كل من تشتري  ذلك،  إلى  باإلضافة  الموقع.  حانوت  وفي 
150 شيكل وما فوق تحصل على عاّلقة مفاتيح من تصميم 

ميخال ن�چرين هدّية.

 * المفعول من 12.02.2017 وحتى 15.02.2017  هذه الحمالت سارية 
خاضع لنظام الحملة * ال يشمل تكستيل البيت * إمكانّية الخطأ واردة.

بإمكان  ال��خ��اص��ة،  الڤ�النتاين  حمالت  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
نادي زبائن ميخال نـچرين االستمتاع بحمالت مميزة وخاّصة 
على   50% تخفيض  وتشمل:  الجاري،  شباط  شهر  طيلة 
من  )األرخــص  البيت  تكســـتيل  يشمل  الثـــــانية  القطعــــة 
بينهما(، ولمن تشتري قطعة واحدة فقط بإمكانها الحصول 

على تخفيض 20%.
هذه الحمالت سارية المفعول حتى 28.2.2017 * خاضع لنظام الحملة 
* يشمل دّكان الديوتي فري * ال توجد إزدواجّية في الحمالت * ال يمكن 
إستغالل النقاط المجّمعة في بطاقة العضوّية * إمكانّية الخطأ واردة.

تخفيض

إگسترا أناقة في فرشاة المسگارة 
الجدي�����دة من گي����������رالي�������ن:
Skinny Bold

سبق وأخبرتُكّن عن عشقي لمسكارة بولد من كيرالين وفرشاتها الصغيرة 
ذات المفعول الكبير. مؤّخًرا أطلقت كيرالين مسكارة جديدة من مجموعة 
ر  بولد: Skinny Bold مس�������كارة ذات فرشاة على ش�������كل "ُبرغي"، ُتطيل وُتدوِّ

الّرموش بمسحة واحدة.
مبنى الفرشاة الرفيع والُمحّزز يُغّطي الرموش ويدّورها بمسحة واحدة، والنتيجة 
-  رموش طويلة ومدّورة. فورموال مس�������كارة س�������كيني بولد مضادة للحساس�������ّية، 
تحتوي على تركيز عاٍل من اللون األســـود النقّي الذي يخلق ســـواًدا داكًنا ويمنح 

رموشي مظهًرا إكســـترا أنيق.
طريقة اإلســـتعمال ســـهلة جًدا، فقط أقوم بدهن طبقة متجانســـة على رموشي 
مـــن القاعدة وباتجـــاه الخارج. وللحصول على رموش بارزة أكثر أُعيد الكّرة مّرة 

أخرى. أنصُحِك بها بحرارة!

Inspirations س��انو مكسيما
غسيلي لم يگن أب��ًدامعّطًرا گم�ا ه���و اآلن!

دائًما أســـتعمل مطّريات الغس�������يل س�������انو مكس�������يما. ومؤخـــًرا قررُت 
أن أجـــّرب روائـــح جديدة، فقمـــت بتجريب المجموعـــة الجديدة من 
 Inspirations مطّريات الغســـيل الجديدة في سانو: سانو مكس�������يما
- مطرّيات غسيل بروائح قوّية، محّفزة للحواس وتدوم لوقت طويل.
المجموعة الجديدة تشـــمل مطّريات غســـيل بتعطير قـــوّي ومتوّفرة 

برائحتين جديدتين ورائعتين:
مطّري الغســـيل سانو مكســـيما Soft Silk المستوحى من نّوار اللوز، 
األجواء الربيعّية والحرير الُمدّلل. ومطّري الغســـيل ســـانو مكســـيما 
Blue Blossom المستوحى من رائحة نسيم الصباح العليل والمنعش، 

المياه الباردة وأزهار الربيع الزرقاء.
المطّريـــات متوّفـــرة بعبوات جديـــدة وملّونة بـــاألزرق الغامق وأزهار 
باللـــون الـــوردي واألزرق الســـماوّي، بســـعة 1 لتر – وتكفـــي حتى 40 

غسلة!
غسيلي لم يكن يوًما معّطًرا كما هو اآلن .. 

أنصحِك به بحرارة!
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املسيحي  التجّذر  ُولدت معها فكرة  الكنيسة  ُولدت  يوم 
في  ا  ومعيشّيً ا  ّيً وثقاف ا  فكريَّ تتفاعل  أن  واستطاعت 
احمليط الذي تنتشر فيه، وأصبح املسيحيون في الشرق، 
في  ب��دأت  التي  العملية  ه��ذه  في  ��ى  األول الساعة  عّمال 

أورشليم حيث ُرِجَم القديس إستفانوس أول الشهداء.
األق��ط��ار  ��ي  ف املسيحيون  تشتت  استفانوس  م��وت  بعد 
املجاورة، كما يذكر كتاب “أعمال الرسل”: ذهب بعضهم 
إلى دمشق،  اآلَخر  وبعضهم  املجاورة ألورشليم،  املدن  إلى 
يهود  قلوب  الرعب في  دّب��ت  قوية  كنيسة  سوا  أسَّ حيث 
��وا ش��اول  ��ى دي��ان��ت��ه��م، ف��أرس��ل ��وا ع��ل ��ي��م ال��ذي��ن خ��اف أورش��ل
كل  على  القبض  ُيلقَي  ل للمسيحية  الشهير  املضَطِهد 

يهودي يعتنق املذهب اجلديد. 
م��ّدت  ق��د  أخ���رى  كنيسة  ك��ان��ت  للميالد،   37 سنة  ��ي  وف
��َي  ُدِع حيث  أنطاكية،  مدينة  في  أتباعها  َر  وَكُث جذورها 
الكنيسة  انتشار  وام��ت��د  مسيحيني.  باملسيح  املؤمنون 
���ى م���دن أخ����رى، ف��ت��ج��ّس��دت م��ع م���رور ال��زم��ن، وبفعل  إل
عاتهم وصلواتهم  الروح القدس، الوحدة والتعددية في جتمُّ

وتنظيمهم.
يخبرنا  إذ  الكنيسة،  مولد  يوم  العنصرة،  يوم  ذلك  حدث 
ثمانية عشر  أورشليم  ُوجد في  أنه  الّرسل  أعمال  مؤلِّف 
“وكان  القدس:  ��روح  ال حلول  وعاينوا  وسمعوا  رأوا  ا  شعًب
ُأّم��ة حتت  ن��ازاًل في أورشليم يهود، رجال أت�قياء من كل 
السماء. فلما سمعوا ذلك الصوت جتمهروا وأخذتهم احليرة 
وقالوا: كيف نسمع، كل مّنا، لغته التي ولد فيها نحن 
البرتيني... وسكان ما بني النهرين وكبادوكية والبنطس... 

والكريتيني والعرب” )2: 11-9(.
هذه التعددّية التي بدأت في أورشليم، ظهرت أيًضا في 
أنطاكية املدينة املترامية األطراف التي كان يعيش فيها 
��روم��ان.  وال واليونان  واليهود  السوريون  جنب  ��ى  إل ا  جنًب
إلى  العرب”  “كنيسة  كتابه  في  كوربون  األب  حمل  مما 
القول: “إّن كنيسة أنطاكية ُوِلَدت حتت عالمة التعددية، 
وما زالت بعد ألفي سنة، تعّددية”. هذا ما جعل قداسة 
في  ألقاه  ال��ذي  اخلطاب  في  يقول  السادس  بولس  البابا 
مدرسة اليونان في 30 آذار سنة 1977، مبناسبة الذكرى 
املئوية الرابعة لتأسيسها: “إن الكنائس الشرقية عاشت 
توثيق  إلى  الداعية  املعاصرة  األبحاث  وسبقت  التعددية 
العالقة بني التبشير باإلجنيل واملدنيات املعاصرة، أي بني 
ا،  ا عقائدّيً اإلميان والثقافة، واستطاعت أن توجد تياًرا فكرّيً

وصوًرا ملموسة لفكرة التعددية والوحدة«.
في  ف��اص��اًل  دوًرا  لعبت  ق��د  اليونانية  اللغة  أّن  صحيح 
حياة الكنيسة، كلغة العهد اجلديد واملجامع املسكونية، 
تكن  لم  ولكنها  والليتورجية،  الكنيسة،  آب��اء  وكتابات 
العامل الوحيد في احلياة الثقافية واللغوية الشرقية. ذلك 
أن الديانة املسيحية التي بدأت باستعمالها قد شّجعت 
في الوقت ذاته اللغات والثقافات القومية في مصر مثاًل 
)األدب القبطي( وفي بالد ما بني النهرين وسورية، حيث 
لغة  ��رُّه��ا  ال مدينة  ��ي  ف املتمركزة  اآلرام��ي��ة  اللغة  أصبحت 
األدب املسيحي، طوال اثني عشر قرًنا. وكذلك القول عن 
جورجيا حيث ظهر األدب القومي بدافع اعتناق شعوبها 
املسيحيون  أرمينيا حيث وضع  وفي  املسيحّية،  الديانة 

أبجديتها، فأصبحت لغة احلضارة والثقافة.
هذا التنوّع اللغوي الثقافي امتّد طبًعا إلى احلقل الديني 

فنشأت في كل مدينة، وفي كل منطقة، عاداٌت طقسّية 
أنطاكية  )مدرستا:  فكرية  وم���دارُس  إداري���ة  وتنظيماٌت 
رها  مبقدار جتذُّ األخ��رى  عن  الواحدة  تختلف  واإلسكندرية( 
التجّذر  اس��ت��ط��اع  احمللّية. وقد  وال��ث��ق��اف��ة  التقاليد  ��ي  ف
املسيحي، في تنوعه اللغوي والثقافي أن ُيثبت وجوده في 
للكنائس  ويعطي  الثقافات،  املتعدد  الشرقي  اإلطار  هذا 

احمللية نوًعا من االستقالل الكنسي .
أينعت في  التي  والتعددية  التجذر  نور عملية  أّن  على 
يخبو في  بدأ  الشهية،  ثمارها  ��ى وأعطت  األول الكنيسة 
ا:  القرن اخلامس وما يليه، لسببني أساسيني ومهّمني جّدً

املسكونية،  اخل��ام��س  ال��ق��رن  مجامع  نتيجة  نشأت  فقد 
الشرقية،  الكنائس  بني  باعدت  تياراٌت كنسية والهوتية 
القبطية  ��ي��س��ة  ال��ك��ن ف��أص��ب��ح��ت  وح��دت��ه��ا،  وض��ع��ض��ع��ت 
ريانية واآلشورية في واٍد والكنيسة امللكية البيزنطية  والسُّ

في واٍد آخر. 
م��واق��ف سياسية جنمت عن  أخ���رى،  جهة  م��ن  ون��ش��أت، 
الفتح اإلسالمي الذي عّم املنطقة في القرن الثامن للميالد 
��ي��ة امل��ن��ت��ش��رة في  ��س احمل��ل ��ى ال��ك��ن��ائ ��س��ط سيطرته ع��ل وب
بالد ف��ارس )إي��ران( وسوريا وب��الد ما بني النهرين ولبنان 
وفلسطني ومصر وتركية الشرقية. فانطوت على نفسها 
ودخلت في عزلة متبادلة بني بعضها، وفي عزلة شبه تامة 
عن الكنيسة اجلامعة. وزادت هذه العزلة سوًءا إثر احلمالت 
الصليبية التي جعلت كنيسة الغرب تتحاور مع كنيسة 
الكنائس  حسابها  م��ن  وتسقط  وح��ده��ا  القسطنطينية 
ا، عن  ا وروحّيً ّيً ثقاف األخ��رى، مما جعلها معزولة  الشرقية 
الكنيسة اجلامعة، وعاجزة عن القيام بأية رسالة تبشيرية.

وقد يكمن الفرق بني نشاط كنيسة الغرب وضعف الكنائس 
السلطة  ش��اط��رت  الغربية  الكنيسة  ك��ون  ��ي  ف الشرقية 
االنسجام  نتيجة  وتفّتحها،  حضارتها  الغربية  املدنية 
الكامل بني البابوية وأباطرة الغرب؛ بينما كانت كنائس 
الشرق بعيدة كل البعد عن مشاركة الدولة اإلسالمية في 
نظامها السياسي واالجتماعي، إذ أعطى الفتح اإلسالمي 
نظامه  عليهم  فارًضا  »ذميني«  صفة  الشرق  مسيحيي 
الديني واالجتماعي والسياسي والثقافي، ومحرًِّما عليهم 

دورهم التبشيري، تطبيًقا للشريعة اإلسالمية.
احِلقبة  ه��ذه  خ��الل  نستشّفها  ال��ت��ي  القامتة  ال��ص��ورة  ه��ذه 
الكنائس  ه��ذه  انتقال  علينا  تعرض  وال��ت��ي  التاريخية 
احلية املنفتحة على العالم وثقافته في حوار يغني جميع 
الوحيد أن  وطوائف هّمها  “ملّية”  األط��راف، إلى كنائس 
حتافظ على بقائها، يعرضها علينا األب أغناطيوس ديك 
بقوله: “إّن كنيسة  في كتابه “ما هو الشرق املسيحي” 
الشرق العربي فقدت دورها الهام الذي لعبته خالل القرون 
الكنائس  ��ر  س��ائ م��ع  عالقاتها  وانقطعت  ���ى  اآلول الستة 
املسيحية، وأصبحت تعيش في العالم العربي وكأمنا في  
Ghetto محرومة من كل نشاط في احلقل االجتماعي، 
الكنائس  زاد  وقد  الليتورجية.«  وظيفتها  في  محصورة 
الشرقية ضعًفا، إنقسامها إلى شرقية أرثوذكسية وغربية 
كنيسة  الكاثوليك،  ���روم  ال كنيسة  )م��ث��ل:  كاثوليكية 
الكاثوليك...(،  ��اط  ��ب األق كنيسة  الكاثوليك،  ريان  السُّ
تعدديتها،  من  نابٍع  زاه��ٍر  م��اٍض  ��ى  إل مشدودة  فأصبحت 

وإلى حاضر قد ال ينسجم متاًما مع تاريخها القدمي.
)يتبع(

الشيخ رشاد أبو الهيجاءاألرشمندريت أغابيوس أبو سعدى  -  رئيس رعّية امللكّيني الكاثوليك
 )إمام مسجد اجلرينة ومأذون حيفا الشرعي( 

ّية)3( اع م ت االج ات  الق ع ال

من أهم العالقات االجتماعّية العالقة بني أبناء األسرة 
داخل  األوالد  حّق  اجلانب  هذا  في  أخّص  وهنا  الواحدة، 
اجل��ان��ب كثيًرا  ه��ذا  ع��ن  ق��د كتبت  األس���رة، وإن كنت 
م��ّرات عديدة،  فيه  الواقع يفرض علّي أن أخوض  فإّن 
وذلك لكثرة التذّمر من سوء معاملة اآلباء جتاه أبنائهم 

وممارسة العنف ضّدهم وعدم العدل واملساواة بينهم إلى حّد بعيد يحّير العقالء وأليي 
اإلبصار، وقد تزداد وتيرة العنف ضّدهم في حال وجود نزاع وشقاق داخل األسرة، حيث 

يقع األوالد ضحّية. 
بّد من  فأقول ال  نعيشه،  الذي  الواقع  مهّمة من وحي  مقالتي جوانب  في  وسأتناول 
ة تربية ورعاية أبنائهم. لقوله تعالى )يا أيها  ّي الّتأكيد على أّن اآلباء يتحّملون مسؤول
الناس واحلجارة عليها مالئكة غالظ  الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها 

شداد ال يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون(. 
الّرسول )ص(:  الّسموات واألرض، كما جاء بحديث  بيننا وهدية من رب  األوالد أمانة 
»أكرموا أوالدكم وأحسنوا آدابهم، فإّن أوالدكم هدّية لكم«. والعاقل يقبل الهدّية ويقبلها 
ويحفظها بأفضل مكان. واملكان الّطبيعي حلفظ األوالد هو البيت الّدافئ الذي يجمع 
أبناءه على احلب والرحمة وحتى ال يحصل بني األبناء شيء من الفرقة. قال رسول الله 
)ص(: »ساووا بني أوالدكم في العطية، فلو كنت مفضاًل أحًدا لفّضلت الّنساء«، أي 
البنات. وقد شهدت مشاكل داخل بعض األسر تّوجت بأبشع صور العنف نتيجة لعدم 
العدل بني األبناء في العطية رغم أّن األهل عليهم أن يساووا بني أوالده��م حتى في 
القبلة وعليهم أن ينتبهوا إلى دورهم األساسي وهو تربية األوالد وإعدادهم ليصبحوا 

أمل املستقبل.
وصلتني شكوى، من أحد يقول: إّن األب عندما يغضب من أوالده ميسك بهم ويضربهم 
ضرًبا مبرًحا حّتى يسقطوا على األرض وهم يتوّسلون ويستغيثون، فال من مجيب! 
أقول ملثل هذا األب وغيره مّمن على شاكلته، ليس على األطفال ُتصنع البطوالت، فدوركم 
ربية على منهج النبّوة. فقد ثبت أّن النبي لم يضرب بيده طفاًل وال خادًما وال  هو الّت
ربية والتوجيه، فيكون باحلسنى.  امرأة، وإن أراد معاقبة أحدهم كان الدافع إلى ذلك الّت
فعن النعمان بن بشير، قال: أهدي للنبي عنًبا من الّطائف، فدعاني فقال »خذ هذا 
العنقود فأبلغه أمك«، فأكلته قبل أن أبلغه إياها. فلما كان بعد ليال قال لي: »ما 
فعل العنقود، هل بلغته أّمك؟«، قلت: ال. قال: فسّماني غدر. وقد يقول قائل هو ولد 
صغير اشتهى العنب فأكله، فليست مشكلة حتى يسأله الّرسول عنه، ولكن الرسول 
)ص( أراد لهذا احلدث أن يترك أثًرا تربوًيا في حياتنا، فهو يعّلم الولد األمانة والّصبر 
وتوصيل األمانات إلى أهلها. فإشفاق الّرسول )ص( على الولد أن يكون أميًنا أكبر 
له الّطفل  وأهم من إشفاقه على بطنه، ولكن التربية كانت بأسلوب سلس سهل يتقّب
الله  »اّتقوا  أمر  أّن��ه  عنه  ثبت  ما  األوالد  بني  األفضل، ومن عدله  إلى  معه  ويتفاعل 
واعدلوا بني أوالدكم«، وذلك لتزول دوافع احلسد والكراهية بني األخوة ويحل محلها احلب 

واأللفة مما سينعكس على معاملة األوالد جتاه آبائهم بالبر وحسن اخللق. 
فقد روى أنس بن مالك أّن رجاًل كان عند رسول الله فجاءه ابن له فقّبله وأجلسه على 
فخذه، وجاءت بنت له فأجلسها بني يديه. فقال النبي “أال سويت بينهما؟”، فالتسوية 
بني األوالد كما قلت بكل شيء في العطاء والقبلة على حد سواء وجاء النعمان بن بشر 
إلى رسول الله فقال: إّني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك 
يا رسول الله. قال: “أعطيت سائر ولدك مثل هذا”. قال: ال؛ قال: فاّتقوا الله واعدلوا 

بني أوالدكم. فرجع في عطّيته. 
وفي رواية )فال تشهدني إذن فإّني ال أشهد على جور( وفي رواية )أال يسرك أن يكونوا 
لك في لبر سواء( وفي رواية )إني ال أشهد على جور، إن لبنيك عليك من احلق أن 
احلب  في  حّتى  أبنائهم  بني  يعدلوا  أن  اآلب��اء  أّن على  ذلك  يفهم من  بينهم(..  تعدل 
القلب فهذا شيء قد ال  الظاهر. فال يقول ألحدهم أحّبك أكثر من أخوتك؛ أّما ميل 

يستطيع التحّكم به. 
روت أم املؤمنني عائشة، فقالت: كان رسول الله يقسم فيعدل، ويقول “الّلهم هذا قسمي 
فيما أملك، فال تلمني فيما متلك وال أملك”.. والشاهد في القرآن بني وجلي من قصة 
ا زائًدا من أبيهم ليوسف كادوا له كيًدا  يوسف )عليه الّسالم( وإخوته ملا رأوا مياًل وحًب
عظيًما حّتى أّنهم خّططوا ودّبروا املكيدة لقتله والتخّلص منه ليخلوا لهم وجه أبيهم. 
ومّما يثير االشمئزاز أّن بعض اآلباء إذا غضب أحدهم على أوالده يدعو عليهم ويشتمهم 
بأقبح الّشتائم متجاهاًل أّنه َمن يعّلمهم ويهّذبهم ويرّبيهم وتصرفه هذا يأتي مخالًفا 
لتوجيه الّرسول )ص( القائل “ال تدعوا على أنفسكم، وال تدعوا على أوالدكم وال تدعوا 
على خدمكم، وال تدعوا على أموالكم، ال توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل 
فيها عطاء فيستجيب لكم”.. ويقول “ثالث دعوات مستجابات ال شّك فيهن، دعوة 

املظلوم، ودعوة املسافر، ودعوة الوالد على ولده«.
H a i f a net

فاوّية ي ار احل ب ألخ د ل ي م األّول واألك ك وان ن ُع

www.haifanet.co.il



وزارة
الثقافة

والرياضة

جمعية بيت الفن المعرفة والثقافة
ترشيحا

ســـعر التذكــرة: 75 ش.ج

نقاط البيع في حيفا:
مطعم فتوش - شارع بن غوريون 5824930-04 | مركز "مساواة" - شارع سانت لوكس 5: 04-8555901 
معهد "سلمى": 4605895-054 | منى أسعد-اندراوس: 2122460-050 | مطعم "ليلي"- شارع سارة 2
052-5816112 ياسمين دالل:   |  04-8674415  :)30 )مسادا   OT HAIR DESIGN&STYLING صالون

www.tzkrte.com للتفاصيل: 2004040-050 |  ممكن الحجز بواسطة بطاقة اعتماد على الموقع

 فرقة ترشيحا للموسيقى العربية - الصفحة الرسمية  

os
sa

m
ad

v.

بلدياتي
العربي����������ة  للموس��يقى   ترش��يحا  فرق������ة  
بقيادة وتوزيع موسيقي االستاذ مهران  مرعب

تق�����دم

السبت | قاعة كريجر - حيفا
18.2.2017
20:30

�ضيوف  الربنــــــامج: 
الفنــــان البري مرعب

الفنانـة رنـني ب�ضارات 
الراق�ضات: متارة نقوال ، مـاريا دله

ت�ضميــم اإ�ضاءة و�ضا�ضات: اإيا�س ناطور
اإخراج :  فرا�س روبي



اجلُمعة 10 شباط 2017 24

اإلعالمي أحمد حازم

وهي  أيًضا،  وسلوكّياته  وطباعه  عاداته  مجتمع  لكل 
العربي  فالرجل  آخ��ر.  إلى  تختلف من مجتمع  أم��ور 
له  ت��ق��ول  عندما  ��س��رور  وال ال��ف��رح  يغمره  ع��ام  بشكل 
)الولد(  وه��ذا  ولد”.  خلفت  مرتك  “مبروك..  املمرضة 
الذي يطلق عليه في مجتمعنا العربي )عريس( يكبر 
ليكون  بالفعل  نفسه  ويحّضر  شاًبا،  ويصبح  وينمو 

ا. لكن األمور ال تسير دائًما بالشكل الذي يتمّناه اإلنسان.  عريًسا حقيقّيً
فهناك حاالت حتدث لم تكن في احلسبان وباألحرى تكون مفاجأة قاتلة.

دّراج��ة  على  أو  سيارة  في  إّم��ا  حياتهم  تنتهي  العمر  مقتبل  في  شباب 
يقولون: )خلص  آخرين  ما نسمع من  وكثيًرا  يعني حادث طرق.  نارّية.. 
عمرو.. هذه مشيئة الله(. نعم هذه إرادة الله وال جدال في ذلك. وكثيًرا ما 
نسمع املرحوم ما انتبه لإلشارة “إنها حمرا”، أو نسمع أّن املرحوم كان (طاير 
في الّسواقة(. واملشكلة أّن املرحوم ال يتسّبب في قتل نفسه فقط، إمّنا في 

كثير من األحيان قتل أشخاص آخرين.
ّية على الّشوارع بألوانها الّثالثة واضحة كل الوضوح. فاملفروض  اإلشارة الضوئ
بالّسائق الذي يحمل إجازة سياقة في جيبه، أن يعي متاًما ملا يفعله، وأن ال 
يغامر مبواصلة السياقة عندما تضيء اإلشارة احلمراء، التي تعني في كل العالم 
“قف” وليس “أسرع وتابع”. لكن املشكلة أّن بعض الّسائقني، وخصوًصا 
الّشباب )الطائش( ونسبتهم ليست قليلة في مجتمعنا العربي، كثيًرا ما 
ينتهكون قانون الّسير وال يكترثون حتى بحياتهم وهم يقودون السيارة.
قبل أيام قليلة ذهبت لتعزية عائلة فقدت ابنها الوحيد الذي لم يبلغ بعد 
سن الّثامنة عشر، وذلك نتيجة حادث سير على دراجة نارية. آملني ذلك 
كثيًرا، وشعرت بشعور والده الذي بنى عليه آمااًل في املستقبل كونه وحيده 
الغالي. وقد عرفت من أقارب عائلة الفقيد أن الشاب لم يكن لديه حّتى 
)رخصة سواقة(. وأّن األب يعرف هذا األمر ورغم ذلك اشترى له الدّراجة النارّية. 
ّية بامتياز. فكيف ميكن ألب واٍع أن يقدم على مثل هذه اخلطوة  عدم مسؤول
القاتلة. فإذا كان االبن  يعيش حالة طيش فمن املفترض باألب أن يردعه 
ّية كبيرة.  وأن ال يساعده في طيشه. واألب في هذه احلالة يتحّمل مسؤول
تقول،  الرسمّية  الّتقارير  أّن  إاّل   ،2017 عام  بداية  في  أّننا  من  وبالرغم 
ولألسف، أّن 14 شخًصا عربًيا لقوا مصرعهم بحوادث طرق خالل الّشهر 
واملعتمدة في  املاضي، وهذا ما يّتضح من معطيات جمعّية “أور يروك” 
األمر  ��رق.  ال��ّط على  لألمان  الوطنّية  الّسلطة  معطيات  على  معلوماتها 
األكثر إثارة للقلق أّن الفترة نفسها من العام املاضي، شهدت مقتل سّتة 
أشخاص من أبناء املجتمع العربي، مّما يعني أن ارتفاًعا حاًدا قد طرأ بنسبة 
133% في عدد القتلى بحوادث الطرق في املجتمع العربي. أمر يدعو 
األهل  ذلك على صعيد  في  اجلدي  الّتفكير  ويتطّلب  كبير  لقلق  بالفعل 

واملسؤولني. 
العرب الفلسطينّيون في هذه الدولة يشّكلون %20 من تعداد الّسكان، 
لكن األمر املخيف حًقا، أّن  ثلث الّضحايا في حوادث السير لعام 2016 
هم مواطنون عرب. فقد أظهرت معطيات صادرة عن جمعّية “أور يروك” 
وسلطة األمان على الطرق، أّن ارتفاًعا كبيًرا بعدد ضحايا حوادث الّطرق 
السكان  عدد  إجمالي  من  عددهم  مع  مقارنة  العربي.  املجتمع  شهده  قد 
العام في البالد، ما يستوجب اجلهات املختصة وضع خطط وبرامج عمل 
العربّية  البلدات  في  التحتّية  البنى  في  أكبر  بشكل  ��وارد  امل واستثمار 

وشوارع البالد، وإضافة دروس تعليمّية للّسالمة واألمان على الّطرق.
حوادث  في  مصرعهم  البالد  في  عربًيا   121 لقي  املعطيات،  وبحسب 
الّطرق خالل العام املاضي. ويستدّل من املعطيات نفسها أّن نسبة مصرع 
رقم  إلى  قاتلة وصلت  ح��وادث طرق  نتيجة  العربي  املجتمع  الشباب في 
يدعو للقلق الكبير، حيث سّجلت املعطيات الرسمّية مصرع  58 سائًقا 

شاًبا دون الرابعة والعشرين من العمر. 
طيش الّشباب ليس السبب الوحيد في مآسي حوادث الطرق. فالسلطات 
ّية كبيرة عن أعداد ضحايا هذه املآسي.  اإلسرائيلّية تتحّمل أيًضا مسؤول
البنى  وإص��الح  في حتسني  املطلوب  بالشكل  تهتم  ال  ��واص��الت  امل ���وزارة  ف
وامل��دن  القرى  غالبية  أّن  حيث  العربي،  املجتمع  في  للشوارع  ة  التحتّي
العربية تعاني من بنية حتتّية متهاوية للشوارع. إضافًة إلى أّن الّسلطات 
اإلسرائيلّية املعنّية بشكل عام  ال تقوم باستثمار جدي في البنى التحتّية 

في البلدات والقرى العربّية، من أجل تقليل عدد ضحايا حوادث الّطرق.

اب  ب د أرواح الّش ص رق حت وادث الط ح
ف ي خ م ل  شك ب ي  رب ع ال ع  م ت ج امل ي  ف

طارق عسراوي
املدينة بابه  ط���رف  ��ي  ف ��واق��ع  ال الكينا  أش��ج��ار  مقهى  يفتح 
��ام  أّي آخ��ر  ��ي  ف ويغلقها  ع��ام  ك��ل  الربيع من  أّول  للّزبائن في 

الّصيف، فكأّنه ميقات يدّل على تعاقب الفصول. 
��وّظ��ف��ني  امل م���ن  أنهم مجموعة  وزب���ائ���ن���ه  رّواده  س���م���ات  وم����ن 

املتقاعدين، أو الذين صاروا أجداًدا بسمة عامة.
ويتشاركون مللهم  يتبادلون صمتهم  ��ي��ه  وف ه��ن��اك،  يلتقون 
الناقص  املاضي  الفعل  كان  حتّدثوا  األخير، يتثاَءبون، وإذا ما 
حاضًرا في كل جملة، فحديثهم دائًما يجتّر ماضيهم وذكرياتهم 

القدمية!
متام  ��ي  ف أب��واب��ه  يفتح  أّن املقهى  ��ى  إل املهم أيًضا اإلشارة  وم��ن 
في متام  إّنه  الّثامنة مساًء، حيث  في  ويغلقها  الّثامنة صباًحا 
باإلمكان  وليس  ال��غ��از  أنبوبة  والنصف مساًء تفرغ  الّسابعة 
املهّذبة  املقهى  طلبات جديدة.. فتلك هي طريقة صاحب  تقدمي 

من أجل كنس الّزبائن إلى بيوتهم.
كانوا  مدّرسني متقاعدين –  يلتقي سبعة  املقهى  ذل��ك  ��ي  ف
ثمانية فيما مضى - تعرفهم املدينة كّلها، فقد عّلموا أبناَءها 
خالل أربعني عاًما اشتغلوها في تدريس أبناء املدينة، ولهم عند 

الناس مهابة املعّلم األصيلة.
بدًءا من أّول أّيام الربيع يلتقون في فيء شجرات الكينا الباسقة، 
التي منت على ضّفة مجرى عني ماء املدينة حتى صنعت سقًفا 
ا للمقهى قبل أن يجّف النبع. كانوا يشّكلون في جلستهم  سماوّيً
صورًة لنصف دائرة، أو شكل قوس متقابلني مع قرص الّشمس 
الربيعّية في ساعات ما بعد الظهيرة؛ وكّلما انحرفت الّشمس 
قلياًل عن موضعها قاموا بتحريك مقاعدهم وإزاحتها مبا يوافق 
الشمس - التي ميضون  اد  عّب ب��ذور  من  ��وا  ورث حركتها، كأّنهم 
فصاروا  اجلينّية،  الزهرة  سمات  ساعاتهم “يفصفصونها” – 
أن تختفي وتغيب فيمضي  إلى  الّسماء  يلحقون زهرة  مثلها 

كّل واحد منهم إلى منزله.
بعد  ع��ادوا  غابوا  وإذا  املجلس،  عن  أحدهم  ليتخّلف  يكن  لم 
بالرّحمة  لسانهم  على  ذكره  واحًدا يحملون  ناقصني  أّيام  ثالثة 

واملغفرة. 
إلى  باالنضمام  ألح��د  تسمح  تكن  ��م  ل ت��ل��ك،  ��اد  ال��ع��ّب وزه���رات 
مجلسهم، وإذا حّياهم أحد من بعيد رّدوا عليه التحّية بأفضل 
دون  من  جالسني،  فصافحوه  وصافحهم  اقترب  إذا  منها، أّما 

دعوته إلى االنضمام إليهم!
أّن��ه في  ��ي مجلس الّشمس رغ��م  ب��ه ف ا  وح��ده زي��اد ك��ان مرّحًب
ويندهونه  به  يرّحبون  بعيد  من  يحييهم  أحفادهم، فحني  عمر 
صديقهم  حفيد  أّن��ه  إلى  يعود  ذلك  في  ملجالستهم! والّسبب 
وإشفاًقا  جلّده  وف��اًء  فكانوا  لسنوات،  الّثامن  املقعد  الذي شغل 
��ي ح��ادث��ة سير  ��ّص��غ��ي��ر ال���ذي ف��ق��د ج���ّده ووال����ده ف ��ى ح���ال ال ع��ل

ليشرب  إليهم  باالنضمام  دعوته  في  واحدة، ميازحوه ويلحفون 
العصير أو يتناول املثّلجات فيجلب مقعده ويجلس في بداية 

القوس.
��ي ح��رك��ة ال-إرادي�����ة ت��ت��ح��رّك امل��ق��اع��د في  ف
أّن  إاّل  اخلجولة،  الّشمس  إيقاع  مع  تناغم 
مقعد الفتى يبقى ثابًتا، فبدا املشهد لرّواد 
املقهى كما لو أّن الفتى هو نقطة االرتكاز 
ولكونه  الّدائرة لصغر حجمه،  لنصف قطر 
فصار  ال����ّدوران،  حالة  ��ي  ف الوحيد  الثابت 
ا ما ُيشار إليه  ًب وغال اسمه “زياد الُنّقطة” 

ب� “الّنقطة” فقط.
واح��ًدا من  أن أصبح  إلى  الّصبي في مجالسة األساتذة  ��ورّط  ت
لسانه  وتغّير  م��ف��ردات��ه  كبرت  فشيًئا  وشيًئا  املجلس،  ���راد  أف
الّصبيان،  من  أقرانه  وبني  بينه  تفصل  حتى وجد هّوة  ووعيه 
بينه وبني جيله إلى أن اضمحّلت  املشتركة  القواسم  وانحسرت 
ا، فبشكل تلقائي أصبح يتحّدث بلغة املاضي، كأن يقول:  ّيً كل
��ورة  ��ي ث ��ب��الد ف ��ة ك���ذا وك�����ذا، أو ك��ان��ت ال ��ب��ل ال��ّن��ك��ب “كّنا م��ا ق

1936..«، ولذا صار كهاًل صغيًرا!
ّربيع اجلديد، عاد األصدقاء إلى مجلسهم بعد شتاء  في بداية ال
وعاد  املنصرم  الّشتاء  في  ثالثة  نقصوا  حيث  بالرّحيل،  اّتسم 
زياد يجلس في أّول الّصف؛ لم يعد بإمكانهم اآلن اّتخاذ شكل 
عن  يتوّقف  لم  قصير  مستقيم  خط  شكل  فاّتخذوا  ال��ه��الل، 

الّدوران، كعادته.
غياب  بعد  ال��ت��ق��وا  ق��د  األحد، كانوا  ���ام  أّي م��ن  ي��وم  ��ي عصر  ف
ثالثة أّيام، بينما هم يتحّدثون عن واقعة حدثت قبل عشرين 
أستاذ الّتاريخ  عاًما، اهتّزت لها املدينة، سأله األستاذ عادل – 
املدينة  الذي جاب  ��ّرج��ل  ال فيما إذا دعاه ذلك   - ��ي��ا  واجل��غ��راف

ليسأل الّناس اتباع نبّوته فيدخلون اجلنة!
قبل  احلكاية  تلك  فقد حدثت  الّسؤال!  من صفعة  زياد  صمت 
مولده بأربع سنوات.. يومها قّرر أن ال يعود إلى ذلك املقهى، 
ا مع أبناء جيله وأقرانه، إاّل أّن هّوة ساحقة  وأن ينساب طبيعّيً
مستنًدا  يحادثهم  كان  أقرانه،  ولسان  لسانه  بني  تفصل  كانت 
إلى الفعل املاضي، كأن يقول: »كّنا ما قبل الّنكبة كذا وكذا، 
أو كانت الّناس في ثورة 1936 مقسومة بني تّيارين..«، بينما 
فيه  والبدايات اجلديدة، فوجدوا  املستقبل  بلسان  يتحّدثون  هم 
لغة حديثة ال  فيهم  ووج��د  يجهلونه،  م��اٍض  من  ا قادًما  صبّيً

يفهمها!
ّربيع املاضي وعندما افتتح املقهى بابه، كان زياد يجلس  في ال
وحيًدا في فيء الكينا يدور مبقعده حول نفسه، تائًها.. يبحث 

عن شمس حاضره!
)جنني(

حكاية العدد

ره! اض ي ح دور ف ُنقطة«؛ ي اد »ال زي

الوجه..  ببياض  يطلع  حتى  بعملها  احملاوالت  كل   **
رئيس   ** يبّيض  تا  يبيض  بدو  شو  ملحق  مش  ولكن 
من  أصعب  وقعة  بوقع  يوم  كل  الرشيدة،  احلكومة 
بفكر   ** والقانون  الّناس  قدام  وجهه  وبسّود  غيرها 
أو  وجهه..  يبيض  يقوم  طب  وجهه  َع  يوقع  ملا  حالو 
هو  يلّحق؟؟  بّدو  شو   ** ايّاه  يبيضولو  حواليه  اللي 
مش مخلص حالو مع الهدايا.. أخذ وعطا.. مع السفر َع 
والثالث  واأللفني..  األلف..  ملّفات   ** الّشركة..  حساب 
آالف.. وآالف اآلالف.. ** اليوم أجا يبيض املستوطنات 
 ** الضعيف  بوكل  القوي  وتشريع  الغاب..  بقانون 
َع حدا..  العالم كله وما رد  ضرب راسو باحليط وحتّدا 
ال أميركا، وال روسيا، وال فرنسا، وال بريطانيا وال حدا.. 

** ملا أجت الّتهديدات مبحكمة العدل العليا.. واحملكمة 
الدولّية في هاغ.. صار يرجف ويعملها حتتو.. ** حّتى 
املستشار القانوني في احلكومي تبّرا من قانون تبييض 
املستوطنات.. وقال اسطفلو.. بترّدو علي أو لطزطوزي.. 
ال  بالّزفة..  الطرشان  مثل  حدا..  َع  فاهم  حدا  وما   **
بسمعو كالم العالم.. وال برّدو َع صديق أو عدو.. يعني 
يشوفهم..  حدا  بعود  ما  بالرمل  راسهم  دفنو  إذا  بفكرو 
** اسمعو من الله ومّني.. خلص طلعت ريحة أعمالكو 
املفطسة.. ارَتّدوا لورا.. وظّبوا قانون التبييض.. ** ما 
في إشي بقدر يبيض وجوهكم غير االعتراف بفلسطني. 

وإاّل.. بدكو تتحّملو ريحة عملتكو! 
)أبو إلياس(       

س ي اب ر   و  دب إب
)بالعامّية واملشبَرح(

ض ي ي ب  ت
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قبل أكثر من ثالث سنوات، مرضْت منيرة، 
فكتبُت لها:  

“كم أنا عاجز! 
ال أعرف من احلياة غير قلم وكتاب.

 لكّن احلياة، كما تبنّي، أكبر.. أكبر بكثير من قلم وكتاب«.
مرضْت ثّم عادت إلى البيت. 

ظننتُ واهمًا خروجَنا دومنا خسائر
 لكّن املرض اللئيم عاد إلينا

فكانت عودته إنذاًرا برحيل ال لقاء بعده! 
***

نعرف كلّنا أّن كّل ما له بداية له نهاية
فلماذا نفاَجأ، مع ذلك، إْذ تأتينا النهاية؟ 

ملاذا ننساها؟ ملاذا ُتغّرر بنا احلياة فننسى؟
***

أكثر من أربعني سنة قضيناها مًعا 
رْكًضا وعَرًقا

أنا في عملي خارج البيت
وهي في البيت صاحبُة البيت 

امللِكة املطلقة في البيت 
فتحنا بيتنا مًعا 

ورّبينا أوالدنا مًعا
وإذ حسبنا أّنا وصلنا محّطة ااِلستراحة،

هاجمْتنا األْوصاب من كّل جانب،
ملاذا؟ ملاذا؟!

***
أفتح اخِلزانة في غرفة النوم عَرًضا

أرى مالبسها هناك كلّها
أقف مشدوًها 

تضربني الدهشة
تشرد بي األفكار

ماذا أفعل مبالبسها هذه كلّها؟
بعضها لبسْته

وبعضها لم مُيهلْها حّظها
تأخذني رجفٌة فرهبة 

أغلق اخلزانة خوًفا وهرًبا!!
***

كانْت في البيت كّل شيء
وأنا ال أعرف من البيت سوى غرفتي

دّلوني كيف أتدّبر في هذا البيت الواسع 
بعدها؟!

***
وقعُت قبلَها 

منُت في املستشفى أّياًما
ملاذا أسرعْت فسبقتني في اخلروج من هذا العالم 

ملاذا تركْتني وحيًدا؟
 ***

في الصباح الباكر أنهض كعادتي 
أعّد القهوة

أقّل من نصف ملْعقة صغيرة من السّكر
هكذا صارْت تشربها في الفترة األخيرة

وكانت حلوًة حتّبها 
أضع على الصينّية فنجاننْي 

ثّم أفطن متأّخًرا 
الفنجان الثاني ليس معي َمن يشربه!

***
ملاذا تركْتني، وهي تعرف أني ال أعرف من 

احلياة حولنا شيًئا؟ 
حّتى غرفتي كنُت أحتاُجها إذا ضاع فيها أحُد 

محتوياتها 
ألسُت أكبَر منها سّنًا؟ 

ملاذا سبقتني إذن في هذا الطريق 
ملاذا؟
***

أنزل إلى السوق 
إلى الدكاكني 

أمّر بها كما كانْت.. 
ال أحَد يعرفني إاّل باإلضافة إليها: 

»زوج منيرة، أّم جبران أنا، منيرة ألله يرحمها!« 
يهّزون رؤوسهم معّزين 

يعترفون بي مرغمني 
راحْت منيرة 

لن تأتَيهم بعد اليوم 
أنا من يأتيهم بعدها 

مضطّرين يعترفون بالعهد اجلديد!!
***

سنوات عشناها لم يدخِل الدواء بيتنا
كيف انقلبت احلال فجأة؟

كيف غدا بيتنا صيدلّية 
حافلة بالزجاجات واملغلّفات والعقاقير؟!

***
أكثر من أربعني سنة ونحن على الطريق مًعا

كيف لي السير وحدي اآلن 
ال دليل وال رفيق؟! 

كّل إنسان مصيُره املوت
مغادرة هذا العالم أعرف 

ملاذا إذن ضرَبْتني املفاجأة 
فال أعرف كيف أتدّبر بعدها؟! 

)كلمة الكاتب في أربعني زوجته منيرة يوم 
)2016/2/3

د؟! ده ه ا ال ه ى أين تأخذ رشدي أّي إل
رشدي املاضي

شيء

في قلِب الهدهد

شيء.. يئنُّ حزيًنا

يسأل 

كسرًة من خير كربالء.. ُتذبح

بني موٍت ُمبهٍم وبئر يباب..

***

ارتديُت

ؤال؛ وأنا موغل في ِعبء السُّ

بعض آالمِه... وناديت:

حّتام آخذني إلى املجهول

اعة ُخطى... حني جتنُّ السَّ

تلتهم ملح الرَّحيل؟!!

***

حّتام؟!!

وأنا لست نبّيًا

يحمل عصا تهّش البنادق

وُتغري الُعمر أن يطول!!!

***

بربِّك ُقل

ُقل بربِّك من أين ابدأ!!!

وأنا... ما عدُت وحدي

املنذور ألحالم

والقدس

تأكُل خبزها معموًدا مباِء اجلرح

لتصحو...

على طفٍل يراها في الذَّبيحة:

رأس كليب ُيْقِرئه الوصّية:

إّن الدِّماء يا ُبنيَّ

ال تسامح

ما دامت النَّار

ال تنزل... برًدا على بردى

وسالًما على قيامة ُجْمعانا اجلريحة!!!

***

ريق   شّجرُت أوجاَع الطَّ

ومشيُت جسًدا

يبتكر سيًرا بال قدم

يصعدني.. أكثر قليال

ثوًبا

يخضرُّ فوق اجلرِح واأللم

***

هدهدي... تبارك مْن أبدعك؛

هناَك... هنا 

اْستِقْم أجنحًة

ال تقرب لهم شمًسا

ة فرٌح وصل فعاد: ثمَّ

َعْذب املاء وعذَب اجلواب

َيْعَشْوشُب في بسمِة طفلة

ر شوقها املكبوت ُيفجِّ

حو حني يصحو الصَّ

وقبَل

واب!!! واُب على الصَّ أْن يغفو الصَّ

***

اآلن اآلن سأدخل

كي ال يضيَق املكان على املكان...

***

سأدخُل... قميًصا

بّرأَ كنعان ذئًبا

َيْسري.. ِمن ذاكرِة البئر

إلى طنِي البداية...

***

أنا يوسف العربّي

؛ أال ال يجهلَن أحد عليَّ

***

هو لي 

ما كان لي؛

وطٌن... كلُّ ما لي

وأد َوْجَه ميدوَس ومجده

وطٌن

ْؤيا يقرأ في الرُّ

رُّ أّني أنا السِّ

الذي سأقتل الطاغوْت

وأنَّني،

ثانيًة، أحيا

وأّنني، ثانيًة، أحيا...

سليمان جبران

ا؟! ده ع ب ر  دّب أت ف  ي ك
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طوني باسيال
��ارزة على م��ّر تاريخ ال��ق��ارة األوروب��ي��ة،  ��ب من جملة األح���داث ال
أحدثت  ألنها  وذل��ك  واملميزة،  اخلاصة  الفرنسية  الثورة  مكانة 
أوروب��ا خالل  في  واالقتصادي  االجتماعي  املبنى  في  حت��ّوالت 
بالد  في  تعددًيا  دميقراطًيا  نظاًما  وول��دت  الّثامن عشر  القرن 
بعد،  فيما  ع��دة دول  منها  ��رت  وت��أّث احل��دود  واجتاحت  اإلف��رجن 
تذّوقت  التي  الدول  تلك  وأملانيا،  وإيطاليا  املتحدة  كالواليات 
طعم احلرّية واألخاء واملساواة، التي غرسها أحفاد شارملان. وما 
ّية  الليبرال األفكار  رسخت  حتى  عشر،  التاسع  القرن  حّل  أن 
العليا  الّنخب  اعتراف  إلى  وه��ذا أدى  األوروب��ّي��ني،  نفوس  في 
واستسالمها لفكرة احلضور اجلماهيري وحلق االقتراع والترشيح، 
هذا غير قانون التعليم اإللزامي واحللقات الثقافّية التي دعت 
كاّفة املواطنني للتنوير واالنتماء فيما بعد. حينها لم تستطع 
نزحت  التي  اجلماهيرّية  القوى  جتاهل  األرستقراطّية  القيادات 
من القرى نحو املدن والتي نقلتهم من حياة االسطبل واحلقل 
إلى بناء حياة حديثة ذات تركيبة عصرّية اشتركت في بلورتها 
املصانع واملقاهي وأهل الثقافة من أصحاب العقول النّيرة التي 
العصرَنة  باجتاه  التقليدّية مبحرًة  الشواطئ  بعيًدا عن  جّدفت 
الوصف أعاله ال  السياسّية واالجتماعّية واالقتصادّية. ولكن 
يعني أن األوتوبيا قد حتّققت، حيث لم تعترف اجلهات العليا 
بحقوق النساء والفئات الّصغيرة إاّل بعد احلرب العاملية األولى، 

ومنهم بعد احلرب العاملّية الثانية.
التعددّية،  الدميقراطّية  والدة  مع  السينمائية  الثقافة  ظهرت 
حتى  العليا  النخب  نظر  في  حقيرة  رخيصة  لبثت  ولكّنها 
احلرب العاملية األولى، حيث لم يتقّبل االرستقراطيون ذلك الفن، 
إمّنا انحصرت ميولهم ورغباتهم في املسرح واألوبرا واملوسيقى 
الكالسيكية والفن التشكيلي ومشتقاته. وأّما احملاوالت لرفع 
شأن الفن السينمائي ملستويات مرموقة فقد باءت بالفشل. 
وبعد أن حتّطمت املساعي باتت األفالم عنواًنا للفئات الّشعبية 
فقط. وهنا أصبحت السينما ترمز للدميقراطّية كونها محوًرا 
حاوًيا للعاّمة، وكذلك ألّن اجلمهور يستطيع أن يرى ويلمس 
املاليني  وأصحاب  االرستقراطّية  الطبقة  وحياة  امللكي  البالط 
الرأسمالّيني، هذه اجلوانب التي لم يتعّرف عليها من ذي قبل، 
واالقتصادي  واالجتماعي  احلضاري  محيطه  عن  بعيدة  كانت 
املتعّثر. وكذلك متّتعوا في مشاهدة  املوّظفني والعمال والطبقات 
السفلى والوسطى الذين حظوا بتمثيل اجتماعي على الشاشة.
طريقه،  ب��داي��ة  ��ي  ف الفيلم،  ��ي  ف القصة  س��رد  طريقة  ��رت  ت��أث
التاسع عشر،  القرن  أواخر  املكتوبة في  القصص  بأسس سرد 
الّتصوير  أّن  حّتى  للجماهير.  متثيل  هناك  كان  البداية  ومنذ 
ّية، كل هؤالء، ناسبوا أنفسهم لعقلية العامة  واللغة السينمائ
وللقدرات واملفاهيم عند العاّمة. بالرغم من تعاطف السينما مع 
الفئات الشعبية، إاّل أّن طريقة عملها، بني اإلنتاج واإلخراج، لم 
تكن شعبّية. أي أّن صّناع الفيلم كانوا من أبناء النخبة املادية 

احتواء  أج��ل  من  ب��ادرت  التي  والثقافية 
من  ولكنها  أفالمها،  في صناعة  العامة 
جهٍة أخرى دمجت في أفالمها ما آمنت 
��ات، بطريقة  ��وج��ّي ب��ه م��ن أف��ك��ار وأي��دي��ول
جناح  وم��ع  مباشرة.  غير  وأخ��رى  مباشرة 
وفًقا  السينما  صناعة  عملت  التسويق 
لقوانني العرض والطلب، فقد أّثر جناحها 
ارتفاع شأنها وعلى إغراء أصحاب  على 

العالم اجلديد، والبرهان على  بالدخول إلى هذا  رؤوس األم��وال 
ذلك هو إقامة شركات إنتاج ضخمة لم يخطط لها ولم يحلم 
بها مؤّسسو الفن الّسابع، األخوان لوميير، منذ بداية طريقهما 
أصالً. ولكن بالرغم من سيطرة األغنياء بيٍد من حديد على هذه 
الصناعة الّشعبية، إاّل أنهم لم يتخّلوا أبًدا عن قواعد اللعبة 
بقيت  بهذا  الفيلم.  في  الشعبي  التمثيل  دور  أب��رزت  التي 
الفيلم،  القصة في  أجواء سرد  الّشعبية مسيطرة على  الروح 
وأّما التنظيم والقيادة واألرباح فكانوا من نصيب األغنياء. هذا 
األمر يذّكرنا بتركيبة النظام الدميقراطي في العديد من الدول، 
أي أن املصالح الشعبية هي التي تلوح في اجلو وتسيطر على 
بشتى  واحلرّيات  واحلقوق  والترشيح  االقتراع  خالل  من  النظام 
مسيطرة  نخبوّية  فئات  هناك  أخرى  جهٍة  من  ولكن  أنواعها. 
على العاّمة وال تستغني عن ضمان وجودها وتوريث أحفادها 

بالطرق الّشرعية و«الدميقراطية«.
جاءت والدة الدميقراطية التعددّية لتكون مماثلة للفن السينمائي 
الذي ُوِلد في نفس الفترة. فإن الّلغة الّسينمائية تعّبر بوضوح 
عن هذه احلالة، خاصًة عندما يأمر املخرج العدسة بأن تصّور 
جمهوًرا، وفجأًة تنتقل للتركيز في وجه شخٍص واحد. هذا يعّبر 
عن أهمية الشخصّية وعن متجيدها، ولكّنه ال ينفي احلضور 
رنا بالعالقة بني احلاكم واحملكوم، وبالذات  العام. هذه احلالة ُتذّك
عندما يقوم احلّكام بإشباع رغبات وتخدير احملكومني بواسطة 
ة ولباقة يحّول طاقاته من أجل  تلبية مطالبهم األساسّية، وبخفَّ

زرع احتياجاته وجمعها في موسم احلصاد.
��ة وأوج����دت مكاًنا  ��ّي��زت ب��ال��ت��ع��ددّي إّن احل��ي��اة اجل��دي��دة ال��ت��ي مت
للشعب، جعلت األنظمة السياسّية تقف أمام مطالب الفئات 
الّشعبية التي سعت ملعرفة األحداث وأحياًنا للمشاركة الفّعالة 
الغربية  الشعوب  كانت  وإذا  ال��ق��رار.  صنع  على  التأثير  في 
املكتوبة  اإلع��الم  وسائل  بواسطة  املواقف  تلك  عن  عّبرت  قد 
ظهور  ف��إّن  ��وق��ت،  ال ذل��ك  في  رضيعة  كانت  التي  واملسموعة 
في  ساهم  الناقد،  والتعبير  الّتوثيق  بني  السينمائي،  الفيلم 
تثبيت ثقافة مواطن الدولة احلديثة آنذاك. ولكن.. علينا أن 
نتذّكر دائًما بأّن قسًما من الّشعوب التي طالبت بحّقها في 
املعرفة في ذلك الوقت وجدت إعالًما ُموّجًها من الّنخب العليا، 
اإلعالم  وسائل  بعض  تربط  التي  بالعالقات  رنا  يذّك ما  وه��ذا 

بالسلطة في عصرنا احلاضر.

ري  ي اه م اجل ر  ي ب ع ّت ل ل لة  ي وس  - ي  ئ ا م ن ي س ال م  ل ي ف ال
وي؟ ب ُنخ يه  وج ت أم 

هاشم ذياب

مؤامرة املماليك

صواريخ )الهاون(

جّتار البارود والغار

رأس املال

أصنام جتّدد اآللهة

مساخر تتعالى.

أضغاٌث..

ُتْطبُق كالقبور..

على رفوف الّتاريخ.

الباحُث.. 

يغادر في غفوته 

الّطويلة.

مُيلي معاواًل..

ال تستحي..

على )الّتويتر(..

في مخازن اللّعاب.

والّصمت..

في اجليوب يسامرني..

على رّف الغياب.

***

فامليَجنا..

صارت سماء الفقير..

تطفو على الّتراث.

وجّنيات البحر..

ترّدد..

حكاية الغروب..

على صمت القلوب..

فال ُتغّني.

***

ها هنا..

املتواضعون..

في املّوال..

فمن يعاني..

بعدما سالت األمطار..

على األقوال.

سلّمنا رايتنا

فاجلراح إعالْن.

)قتلناه ودفّناه(..

على تالل اآلمال.

وأهل القبلتني..

بعد أن تشاجروا..

ْذهُبوا.. وَتَ

على ضفاف الغربة.

صاروا.. 

أسالف املتاهة.

***

أحفادهم..

أركان العْوز..

على باب الهجرة 

اخلاّلقة.

)تسّد ريقهم( بالّدموع.

تساَءلت عيونهم..

عن الّدرب..

وعنوان القبر.

بعد أن ضاعوا..

في سبيل الّرب.

***

اآلخر.. القادر..

يعاني من الّتخمة.

فاألجداد توارثوا 

الّسماء

واألحفاد.. 

تواروا في البنوك.

تفاخروا..

وعنترة فارسهم..

ُيِغيُر..

ميسُك راية عبلة.

والّشعب على سيرته..

ميسك الّتراث من 

ِخناقه

بينما البعث خائر 

األنفاس..

مهاجر حائر.

)حيفا/ طمرة(

ميجنا و بلوز..

لكّل املتواضعن!
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د. كميل ساري - مدير منطقة الشمال في سلطة الآثار

صورة رقم 4

��ى  ��راب��ة 5 ك��م إل ت��ق��ع ع��ني م��اه��ل ق
على  الناصرة،  من  الشرقي  الّشمال 
قرابة  ارتفاع  على  سيخ  جبل  سفح 
��ب��ح��ر.  ����وق س��ط��ح ال ���ًرا ف 550 م���ت
���ة ال��ت��ي ج���رت في  ���رّي األب���ح���اث األث
ورد  ذك��ره��ا  أّن  كما  قليلة،  القرية 
في املصادر املعاصرة لذا فاملعلومات 

األثرّية عنها قليلة جًدا، أيًضا.

* املصادر الّتاريخّية
الّتاريخّية خالل  املصادر  ذكرت في 
���ي سجل  ���س���ادس ع��ش��ر ف ���رن ال ال���ق

الّضرائب العثماني من العام 1596، على أّنها 
تابعة إلى لواء صفد من ناحية طبريا. كما ورد 
بواسطة  الضرائب  في السجل فقد دفع سّكانها 
القمح، الفاكهة، الغنم والعسل. كما وردت في 
خارطة جاكوتني من العام 1799 حتت اسم “عني 

.)Ain el Mahel( ”املاهلة
��رّح��ال��ة فيكتور ج��ي��رن ال��ذي  ال ك��ذل��ك، وص��ف��ه��ا 
عشرة  فيها  ذكر  حيث   ،1875 عام  القرية  زار 
التني  بالّزيتون،  املزروعة  بساتني  حتيطها  منازل 
��ي ع��ام 1881 وصفت خ��الل مسح  ��رم��ان. وف وال

آلثار الذي قامت به جمعّية مسح آثار فلسطني 
)Palestine Exploration Fund(، على 
تّلة  على  تتواجد  احلجر،  من  مبنّية  منازلها  أّن 
مرتفعة، وهي محاطة باألراضي الزراعّية اخلصبة 
يسكنها  والزيتون.  بالّتني  مزروع  منها  والبعض 
200 نسمة وبالقرب منها تتواجد نبعة جميلة.

* األبحاث األثرّية
��ي ع��ني ماهل  ��ة ف ��رّي األب��ح��اث األث
اآلن  ح��ت��ى  ج���رت  إذ  ج����ًدا،  قليلة 
ومتحورت  التنقيبات  من  القليل 
��ة األب����ح����اث ح����ول امل��س��ح  ��ب��ّي غ��ال
��ري. فقد أش��ارت نتائج املسح  األث
ب���داي���ة االس��ت��ي��ط��ان في  أّن  ���ى  إل
����ى ع��ص��ور  امل��ن��ط��ق��ة ق���د ت��ع��ود إل
كما  ع��ام(   4500 )قرابة  البرونز 
 50 طولها  قلعة  فيها  ت��ت��واج��د 

متًرا وعرضها قرابة 50 متًرا، أيًضا.
أجري مسح أثري واسع في املنطقة ما بني األعوام 
1977 – 1980 مببادرة اجلمعّية للمسح األثري 
توثيق  امل��س��ح  خ��الل  مّت  اآلث����ار.  سلطة  بتمويل 
وحولها،  القرية  في  ��ة  ��رّي األث ��واق��ع  امل من  العديد 
القرية  من  الشرقي  اجل��زء  في  منها:  األب��رز  نذكر 
تتواجد سلسلة من اجلدران الزراعّية يصل طولها 
��ي ميكننا  ��رق ��ى اجل��ن��وب ال��ّش ��راب��ة 200 م��ت��ر. إل ق

مشاهدة معاصر الزيتون والعنب. 
القرية مّت تدوين أك��وام من  الغرب من  ��ى  إل أّم��ا 
أّنها  التي من احملتمل  الكلسّية  احلجارة 
تواجد  إذ  الكلس،  لصناعة  معدة  كانت 
بالقرب منها فرن لصناعة الكلس، وإلى 
عن  املسح  فقد كشف  القرية  من  اجلنوب 
بعض القبور املنحوتة في الّصخر اجليري 
رس��م توضيحي ألحد  )ال��ص��ورة رق��م 1 – 
على  العثور  مّت  القرية،  غربي  القبور(ز 
بعض املعاصر املبنية من مسّطح صغير 
مرّت عبره املواد الّسائلة إلى آبار الّتجميع 

)الصورة رقم 2 – أحد املعاصر(.
فقد  القرية،  من  الغربي  اجلنوب  في  أّم��ا 
��س��الس��ل  ��ى ال ������ري ع��ل ���س���ح األث ك��ش��ف امل
منها  البعض  بني  التي  احلديثة  الزراعّية 
على أنقاض تابعة إلى الفترة الّصليبّية. 
الفخار  من  أدوات  على  العثور  مّت  كما 
��راب��ة  )ق ال��ّن��ح��اس��ي  العصر  ��ى  إل تاريخها  ي��ع��ود 
يعود  منها  والبعض  ��ام��ن��ا(  أّي قبل  ع��ام   7000
ّية،  ّرومان ال الفارسّية،  ال��ف��ت��رات:  ��ى  إل تاريخها 

البيزنطّية، وغيرها.
على الرغم من أّن األبحاث قليلة جًدا إاّل أّنه من 
الواضح أّن بداية االستيطان تعود في القرية إلى 

أكثر من 6000 عام.

مارون سامي عزّام

في عصرنا الّصاخب، ُتعتبر السّيارة وسيلة نقٍل 
الّناس  لتنقل  اخلاّصة،  أو  العاّمة  س��واء  ضرورّية، 
إلى حيث يشاؤون، تخدمهم بأمان، يتحّكمون بها 
مبهارة وإتقان، تريحهم من عناء الّسير، كما ُتغريهم 
املقتدرون  فيقتني  املمّيزة،  العصرّية  بتصاميمها 
ّيتهم.  ميزان حسب  مستعملًة  أو  ج��دي��دًة  س��ي��ارًة 
ّية  أشَهُد نهضة نسائ الفترة األخيرة،  أّني في  إاّل 
م  لتعلُّ عفًوا  متأّخرة...  في سن  للّدراسة  حقيقّية 
قيادة السّيارات بأي ثَمن... املهم أن يجلسن خلف 
على  ا  ّيً مبدئ لينتصرن  املباهاة،  أجِل  من  املقَود، 
الّرجل في هذا املجال، وإرضاًء لكبريائهن املتمّرد. 
للسياقة،  مناهضات  كّن  الالتي  السّيدات  بعض 
يتعّلمنها عملًيا،  أن  قبل  نظرًيا،  يدرسنها  بدأن 
الّسياقة!  رخصة  على شرف  احلصول الحًقا  بغية 
وكي يستمتعن أيًضا مبتعة قيادة السّيارات، على 
اعتبار أنه حق شرعي لهن. لكن، لألسف الّشديد 
لهّن  ابتكرَن  قد  احلديثات،  الّسائقات  بعض  جند 
ّية خاّصة، بال حدود أخالقّية،  خريطة طريق نسائ
أو معالم اجتماعّية، هدفها فقط تعطيل عملّية 
يلتزمن  أن  دون  حسبها،  يسرَن  السّيارات!  م��رور 
لدى  تعّلمنها  التي  الرسمّية  ��رور  امل بقوانني  أب��ًدا 

معّلمي الّسياقة.
من أهم معالم هذه اخلريطة، العبارة الّشهيرة جًدا 
Ladies First، األسبقّية للسيدات، أي أنَّ لهن 
املناسبات  ش��يء، حّتى في  ��وي��ة في كل  األول حق 
األناقة  من  كنوع  ّراقّية،  ال املخملّية  االجتماعّية 
ّية اللبقة من الّرجل،  األخالقّية، والشهامة التلقائ
فهمنها  بعضهّن  أنَّ  الِعْلم  مع  الّتعبير..  إذا صح 
بشكل خاطئ، فظننَّ أن لهّن حق األولوّية املطَلَقة 
أيًضا على طرقات املدن والقرى العربّية الضّيقة، 
مبنتهى اجلرأة واجلسارة غير مسبوَقني، لم نعهدهما 

في املاضي، ولكن دون استئذان أو ذوق. 
أثناء تلّقي بعض الفتيات لدروس السياقة؛ كنت 
أراُهنَّ يُقدن السّيارة ببطء مثل السلحفاة، يّتبعن 
ُنُظم السير احلديثة، بكل دّقة، منصاعات إلرشادات 
بنظرهن،  الدكتاتورّية  السياقة  معّلم  وإم���الءات 
عبودّيته،  من  حتّررهن  بعد  لكن  بهّن،  متحّكًما 
أنكر  ال  أّني  مع  قيد،  بدون  بسياراتهن  ينطلقن 
وجود سائقات ماهرات في قيادة السّيارات، بعد 

أن اكتسنب خبرة وجتربة.
ُيِردن  البالغات،  السّيدات  وحّتى  الفتيات  بعض 
��ات ح��ض��وره��ن وم��ه��ارت��ه��ن م��ن خ��الل تعريض  ��ب إث
الطرق، وفي  سياراتهن وسّيارات اآلخرين حلوادث 
ويتمّردن  يصّرخن  نراهنَّ  صغير،  صدام  وقوع  حال 
��ي، وه��ن  ��رف اآلخ����ر، فُيصبح ه��و اجل��ان ��ى ال��ّط ع��ل
م��ن أي ذن����ب.. ال يعترفن  ��ب��ري��ئ��ات  ال ال��ّض��ح��اي��ا 
بخطئهّن! واألدهى أن بعضهن ال ُيحسنَّ الّتصرف 

في مثل هذه املواقف الّصعبة.  
��ى قافلة  ��ّس��ائ��ق��ة أي��ًض��ا إل ال ���رأة  ��ي��وم انضمت امل ال
الزّحام، بعض السيدات والفتيات، ِبنت ُيسّبنب أزمة 
مرورّية خانقة، فإن بعضهن يُقدن السيارة بشكل 
جنوني، دون احلفاظ على آداب القيادة، مندفعات، 
ال  صفاقة،  بكل  الّسائقني  فُيزاحمن  م��ت��ه��ّورات، 

يترّوين أبًدا عند وصولهن 
إلى املنعطفات ومفترقات 
يوقفن  بعضهن  ال��ط��رق، 
يحلو  ك��م��ا  س��ي��ارات��ه��ن 

لهن!! 
متمّرسات  لسن  بعضهن 
���س���ي���اق���ة، ي��داه��م��ن��ن��ا  ب���ال
بشكل فجائي، يتحّديننا 
�����ا ب���ن���ظ���رات���ه���ن  ي�����وم�����ًي

قدرتهن  لعدم  ذعرهن،  نتيجة  وذلك  االستفزازّية، 
ببساطة  ألنهن  السّيارة،  على  الكلّية  بالسيطرة 
شديدة، غير مصّدقات أنهن يُقدن السيارة لوحدهن 
بدون مرافق، فال ُيِعرننا انتباًها، ال يعَتِذرَن لنا، إن 

هذا الّنهج غير املسؤول، يفقد املرأة أناقتها.  
بعض الفتيات الّطائشات منهمكات بحمل جهاز 
الهاتف الّذكي، ليس على آذانهن فقط، بل يحملن 
هذا "الرّضيع الشقي!" بني يديهن، فُيغّنجنه خالل 
"الاليكات"..  ببعض  ويتغّذى  للسّيارة،  قيادتهن 
فيسبوكّية  أخبار  من  فاتهّن  ما  يتفّقدن  ت��ارًة  أو 
ّية، أّما خالل انتظارهن فك ُعقدة عجقة الّسير،  آن
للدردشة مع صديقاتهن،  قلياًل  الفتيات  يتفّرغن 
وُهّن مبتسمات فرًحا أحمًقا! وال يكترثن مِلا يحدث 

على الطريق من طارئ!! 
��ات م��س��رع��ات  ���س���ي���دات ال��ع��ص��رّي ����رى ب��ع��ض ال ت
لتوصيل أوالدهن إلى مدارسهن صباًحا، بعضهن 
ّية  امليدان لسّياراتهن  بقيادتهن  متسرّعات  يُكّن 
الضخمة والفخمة، التي نسميها "جيب"، يحِسنَب 
الّسائقني،  بقّية  ويعتبرن  الّشوارع،  ملكات  أنهن 
ا مرافًقا لهن، ولكن عندما تباغتهن عجقة  ًب َموِك
��ى  أدن ودون  بطيش  ويتصّرفن  يتلّبكن،  الّسير 
انتباه، فقط ُيردن الوصول إلى املكان املطلوب بأي 

ثمن وبشكل التفافي.
الّصغار  الفتيات  من  الّسائقات  ع��دد  ازدي���اد  إّن 
ل��ه م��ي��زة خ��اّص��ة، ت��دل على ب��داي��ة حت��وي��ل تركيز 
إلى  ال��ّدراس��ة،  الكُتب  رؤي��ة  مجال  من  عقولهن، 
مهن السياقة،  الّشوارع، بتعلُّ التركيز مبجال رؤية 
البالغات  السّيدات  بينما تكون اعتبارات بعض 
خاطئة.. إذ يعتبرن قيادة السّيارة نزهة ترفيهّية، 
عالية،  ��ة  اج��ت��م��اع��ّي ��ة  ��ب رت متنحهن  ��رخ��ص��ة  ال ألّن 
أن  يتجاهلن  لألسف  لكن  وقيمًة!  ق��دًرا  تزيدهن 
ا،  جّدً كبيرة  ّية  مسؤول هي  السّيارة  قيادة  مسألة 
في  هام  أساسي  وبند  بها،  االستهتار  عدم  يجب 

دستور أخالقّيات السياقة أيًضا. 
��ي بني  ��س��ي��دات ص���راع داخ��ل ��ي أع��م��اق ال ينشأ ف
كبريائهّن غير املبّرر، أّنه لزام عليهن قيادة السّيارة 
مهما كّلفهن األمر، وبني خوفهّن من مالمسة املقود 
وليس هيكل السّيارة فقط، العتبارات شخصّية 
ّية،  مترّسبة في تفكيرهن، كنوع من الغيرة الّنسائ
ا لهن يجب أن متارسنه،  ا طبيعّيً ويعتبرن السياقة حّقً
املجتمع.  في  ريادًيا  إجن��اًزا  حّققن  أنهن  لتشعرن 
إمّن��ا حسب  السّيارة،  ��رأة  امل تقود  أن  ل��دّي  مانع  ال 
هيكلّية  م��ع  ت��ت��الَءم  بحيث  ّية،  العقالن األص���ول 
ّية  غوغائ مع  يالئمنها  أن  وال  املترّدية،  ال��ش��وارع 
لطيفة،  غير  مسترجلة،  أنثوّية  طريق  خريطة 

تدلهن إلى طريق اخلطر!
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إعداد: نانسي نعمة
الشائعة.  الطبية  املشاكل  م��ن  ���رارة  امل حصى 
وهنالك بعض األعراض التي تدل عليها، مثل 
أو وعكة صحية  البطن  أعلى  في  آالم  ظهور 
صة أو الوجبات  خفيفة بعد تناول األغذية احملمَّ

مرتفعة الدهون.
��ن��ص��ح ب��ال��ذه��اب  وب��ع��د ظ��ه��ور ه���ذه األع����راض يٌ
إلى الطبيب املختص إلجراء معاينة شاملة. إذ 
تتشابه هذه األعراض مع أعراض أمراض أخرى، 
التهاب  أو  عشر  االثني  أو  املعدة  قرحة  مثل 

املعدة. ولذا ُيخضع معظم املرضى لفحص املعدة 
قبل إجراء عملية استئصال املرارة.

��رارة ميكن أن يكون  حجم وشكل احلصى في امل
الصفراء  الكبيرة  احل��ص��ى  وت��ش��ّك��ل  مختلًفا. 
الكولسترول  من  عالية  نسبة  على  احملتوية 

رارة امل ى  ص ح
����رارة. أم��ا احلصى  امل 80 باملائة م��ن حصى  نحو 
حصى  تسمية  عليها  يطلق  وال��ت��ي  ���س���وداء  ال
»بيليروبني« فتشكل نحو 20 باملائة منها، وهي 
األكثر خطورة إذ ميكنها التنّقل داخل املرارة، وقد 

تسّبب اإلصابة مبرض اليرقان »اصفرار اجللد«.
ا عندما متنع احلصى تدّفق السوائل من  ًب االلتهابات في املرارة حتدث غال

املرارة فتتجمع وتظهر البكتيريا، فتلتهب عندئذ املرارة.
املضادات  أو  باملسكنات  ��رارة  امل حصى  عن  الناجتة  اآلالم  ع��الج  وميكن 
ا ما تتضاعف  ًب احليوّية، ولكن ذلك ال يؤدي دائًما إلى حل املشكلة. وغال
اآلالم وتصبح مبرحة في أعلى البطن خاّصًة أو تظهر التهابات في املرارة 
أو يصاب املريض باليرقان. وفي هذه احلالة يتطلب إجراء عملية جراحية 

الستئصال احلصى.
تتم إزالة املرارة بعملية جراحية باملنظار في أغلب احلاالت. ومن النادر 

أن يتطّلب األمر إجراء عملية جراحية تقليدية.

* أهم الّطرق للتخلّص من احلصوات:
- بذرة اخللة: وهي شديدة املرارة، ولكن ميكن أخذها عن طريق الفم مبا 
يسمى بطريقة السف، وتأخذ مبقدار فنجان قهوة، مع غليها مرة واحدة 
الشعبي أن  الطب  يوًما فقط. ويرى بعض خبراء  أربعني  صباًحا، ملدة 
أكل الفلفل األخضر باستمرار مفيد للوقاية من حصوات املرارة؛ الحتوائه 
على فيتامينات وافرة وخاصة فيتامني )C(، ويحول الكولسترول إلى 

حمض الصفراء؛ مما يشكل الوقاية من حصوات املرارة.
- بذرة الكّتان: نبات الكتان عشبي، اجلزء املستعمل منه البذور، وقد 
حتدثنا عنه لعالج الكولسترول وغير ذلك، ويحتوي بذر الكتان على 
الزيت من النوع الثابت، وتشكل نسبة هذا الزيت في البذور 30 إلى 
اللينولينيك،  هو حمض  الزيت  ه��ذا  في  مركب  نسبة  وأكبر   ،40%
اللينولتيك،  %34 حمض  إلى  %50، و23  إلى   36 حيث يشكل 
و%36 هالم، و%25 بروتني، ويستخدم بذر الكتان أو زيت بذر الكتان 
لعالج نوبات مغص حصوات املرارة، وذلك بأخذ ملعقة كبيرة من بذر 
الكتان، وتوضع في كوب، ثم ميأل باملاء املغلي، ويترك ملدة 15 دقيقة، 
ثم يصفى ويشرب مبعدل كوب واحد بعد كل وجبة، كما ميكن استخدام 
احلار إلن��زال حصوات  بالزيت  واملعروف عادة  الكتان،  بذر  زيت عصير 
املرارة إذا كانت صغيرة احلجم، وهي تخرج عن طريق القنوات الهضمية، 
ًيا، على خالف حصوات الكلى واحلالب واملثانة،  لتخرج بعد ذلك تلقائ
التي تخرج عن طريق البول، ويشرب من زيت بذر الكتان أربع مالعق 
في وسط الوجبات الغذائية، وآخر جرعة تكون عند اخللود إلى النوم، 
أي يشرب من الزيت ملعقة واحدة مع كل وجبة، واجلرعة الرابعة عند 
العالجات  أفضل  من  الكتان  ببذور  اخلاص  احلار  الزيت  ويعتبر  النوم، 
إلذابة حصوات املرارة؛ لكنه يحتاج فترة طويلة قد تصل إلى ثالثة أشهر 

إلذابة احلصوات وإخراجها.
- املرمّية مع الّنعناع: ويعتبر هذا خليط صحي جًدا، ملَن أراد التخّلص 
من احلصوات عليه شرب كأسني أو ثالث منه بشكل يومي، ألّنه يعمل 

على إزالة احلصوات وبدون أي أوجاع.
فهو  كبير،  بشكل  ّيته  فعال املشروب  هذا  وأثبت  الّشعير:  مشروب   -
من  اجلسم  يخّلص  كما  ك��ام��ل،  بشكل  احل��ص��وات  ���ة  إذاب على  يعمل 
وأمراًضا  أوجاًعا  وتسّبب  املختلفة،  املناطق  في  تتراكم  التي  السموم 

بشكل كبير.
- زيت الّزيتون: واملعروف عن زيت الزيتون أّنه العالج الفّعال للكثير من 
األمراض املستعصية التي تراكمت في أجسامنا بفعل احلياة القاسية 
التي نعيشها، فزيت الزيتون يعمل على الفتك باحلصوات، وإخراجها 
مع البول من دون الشعور بأّي ألم، مع القدرة الفائقة على تقليل نسبة 
املستقبل. في  أي مشكلة  تسّبب  تعد  اجلسم، حيث ال  في  السموم 
صغير  بفنجان  بأنواعه،  البندورة  عصير  يشرب  البندورة:  عصير   -
ا، ومن املمكن تناول البندورة كما هي، أيًضا، فهي  ثالث مّرات يومّيً

مفيدة جًدا.
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شارع الوادي 10 ت: 04-9570420

بإدارة: الياس خازن

30 ₪     لفة/ باجيت شاورما   
رغيف  ₪ 25 شاورما   

لفة/ باجيت /رغيف    ₪ 30 شقف خاروف  
لفة/ باجيت /رغيف  ₪ 20 كباب   
لفة/ باجيت /رغيف  ₪ 20 برغيت    
لفة/ باجيت /رغيف  ₪ 20 صدر دجاج  
لفة/ باجيت /رغيف  ₪ 20 كبدة دجاج  
لفة/ باجيت /رغيف  ₪ 20 قلوب   
لفة/ باجيت /رغيف  ₪ 20 نقانق/حار  
لفة/ باجيت /رغيف  ₪ 20 شنيتسل بيتي  

خاضع لشروط احلملة

ارساليات 
حتى البيت
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A -  جديد في ماكدونالدز! سلسة األلعاب اجلديدة»وقت املغامرة
»VENTURE TIME

ميل! هابي  وجبة  كل  مع  هدية  ثنائية  لعبة   16
قسمني  من  مركبة  لعبة  كل  اجل��دي��دة!  األل��ع��اب  مع  املغامرة  اب��دأوا 
اللعبة  تزيني  ميكن  وأيًضا  املختلفة،  الشخصيات  بني  تبديلها  ميكن 

املرفقة. امللصقات  مع 
 »ADVENTURE TIME اجمعوا ألعاب سلسة »وقت املغامرة 

مع كل وجبة هابي ميل!
/https://www.mcdonalds.co.il/ar األل��ع��اب   ملشاهدة 

أوالد/ألعاب_الشهر 
www.mcdonalds.co.il/ar في املوقع اجلديد 

ماك رويال ماكدونالدز رقم 1
الهمبورچر املمتاز والصحي في البالد

جاهزين للمغامرة؟
سلسة األلعاب اجلديدة ّ«وقت املغامرة« اآلن 

في ماكدونالدز
!ADVENTURE TIME

חשבון«  23.1.2017 في برنامج »עושות  10، يوم  العاشرة  القناة  نشرت 
عشر  فحص  مت  حيث  الكبير،  الهمبورچر  حتقيق  حشبون(  )ع��وس��وت 
شبكات الهمبورجر في البالد. وقد تبني من خالل التحقيق أن ماكدونالدز 
هي الفائزة الكبرى في تقييم الصحة والطعم! وهي في املركز األول من بني 

10 شبكات الهمبورچر الرائدة في البالد.
وقد تبني نتيجة التحقيق أيضا، أن الهمبورچر املمتاز والصحي في البالد 
وأيضا  صحية  غذائية  قيم  م��ع  م��اك��دون��ال��دز!  روي���ال  م��اك  همبورجر  ه��و 

التشيبس األشهى هو التشيبس البلدي اجلديد من ماكدونالدز
صحتني

ماكدونالدز!
ال��ع��اش��رة:  ال��ق��ن��اة  חשבון«  »עושות  الكبير-برنامج  الهمبورچر  حتقيق 
http://10tv.nana10.co.il/Article/؟ArticleID=1228838

تغذية حكيمة في ماكدونالدز 
https://www.mcdonalds.co.il/ar/تغذية_حكيمة

اجلديد الفرع  إفتتاح 
 لWeShoes في القدس 

م�����ارك�����ة   ! وامل�����ن�����ط�����ق�����ة  ال�������ق�������دس  خ�����ب�����ر س���������ار أله�������ال�������ي 
كنيون  ف��ي  فرعها  إفتتاح  تعيد   Crocs&more  األحذية
W - اسم  حتت    9.2.2017 اخلميس يوم  القدس  في   هدار 

ماركات.  عدة  تضم  التي     Shoes
ل��ل��رج��ال،  ال��ع��ائ��ل��ة:  ل��ك��ل  أح��ذي��ة  ت��وف��ر    WeShoes شبكة

النساء واألطفال في مكان واحد.  
وه��ي امل��س��ت��ورد وامل��س��وق الوحيد ف��ي ال��ب��الد مل��ارك��ات رائ��دة 
 Blundstone، Crocs ،  Desigual، Rocket  :مثل

Dog، Natural World، Moses وغيرهم. 
ه��دار  كنيون  ف��ي  وف��رع��ه��ا  ال��ب��الد،  ف��ي  ع��دي��دة  ف��روع  للشبكة 
جلميع  األح��ذي��ة  م��ن  ومتنوعة  واس��ع��ة  مجموعة  سيعرض 

املناسبات والتي تالئم جميع األجيال واألذواق 
باسعار  واستمتعوا  ه��دار،  كنيون  في  اجلديد  الفرع  زوروا 

وجودة ال مثيل لها.
W Crocs&more و -  املجموعة متوفرة في جميع فروع 
www.weshoes.co.il :وايضاً في موقع اإلنترنت Shoes

ال�ڤ�النتاين مبناسبة 
الرومانسّية  احلمالت  من  إحتفالّية  أيام  أربعة 

ن�چرين في ميخال 
في  إحتفالّية  تخفيضات  حملة  ن�چرين  ميخال  شبكة  أطلقت 

احُلب. عيد  مبناسبة  واملوقع،  الشبكة  حوانيت 
ن�چرين هي: لل�ڤ�النتاين في ميخال  احلمالت اخلاصة 

في  اإلكسسوارات  األزي��اء،  قطع  جميع  على  تخفيض   25%
ذل��ك،  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  امل��وق��ع.  ح��ان��وت  وف��ي  الشبكة  حوانيت 
عاّلقة  على  حتصل  ف��وق  وم��ا  شيكل   150 ب���  تشتري  م��ن  ك��ل 

هدّية. ن�چرين  ميخال  تصميم  من  مفاتيح 
التخفيض:  بعد  األسعار  على  أمثلة 

حلق  شيكل،   289 بدل  شيكل   217 – خوامت دائرّية  وزهور 
بدل  شيكل   337  – أس��اور  شيكل،   275 ب��دل  شيكل   206  –
299 شيكل  و   169 بدل  شيكل   128  – سالسل  شيكل،   449
شيكل،   2290 بدل  شيكل   1717  – فستان  شيكل،   399 بدل 
 1117 – 2490 شيكل، كيمونو  – 1867 شيكل بدل  أوڤرول 

ش������ي������ك������ل ب�������دل 
شيكل.  1490

ه������ذه احل���م���الت 
س������������������اري������������������ة 
امل������ف������ع������ول م���ن 
 12.02.2017
وح������������������ت������������������ى 
 15.02.2017
خ��������اض��������ع   *
ل���ن���ظ���ام احل��م��ل��ة 
ي����ش����م����ل  ال   *
البيت  تكستيل 

اخلطأ  إمكانّية   *
واردة

ن��ادي  ب��إم��ك��ان  اخل��اص��ة،  ال�ڤ�النتاين  ح��م��الت  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
وخاّصة  مميزة  بحمالت  االستمتاع  ن���چري��ن  ميخال  زب��ائ��ن 

طيلة شهر شباط اجلاري، وتشمل:
البيت  تكستيل  يشمل  الثانية  القطعة  على   50% تخفيض 
بإمكانها  فقط  بينهما(، وملن تشتري قطعة واحدة  )األرخص 

.20% احلصول على تخفيض 

خاضع   *  28.2.2017 حتى  املفعول  سارية  احلمالت  ه��ذه 
ل��ن��ظ��ام احل��م��ل��ة * ي��ش��م��ل دّك����ان ال��دي��وت��ي ف���ري * ال ت��وج��د 
املجّمعة  النقاط  إستغالل  ميكن  ال   * احلمالت  في  إزدواج��ّي��ة 

في كرت العضوّية * إمكانّية اخلطأ واردة
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البقرة »كرانش  ُتطلق شوكالطة  عليت من مجموعة شتراوس 
مارنچ نشيكوت  مع  الشتاء  لفصل  ومتأّلقة  خاّصة  بُدفعة  نشيكوت« 

»KISS me«
احملبوبة  الطعمات  إلى  تنضم  مارنچ  “نشيكوت”  قطع  مع  كرانش  البقرة  شوكالطة 
شوكالطة  كرانش  بسكوت،  مع  حليب  شوكالطة  كرانش   : كرانش  البقرة  سلسلة  في 

بيضاء مع بسكوت، كرانش مع قطع بوظة وكرانش مع ُكرات احلبوب
الشابة  امل��ع��روف��ة،  احمل��ب��وب��ة،  املسليات  أح��د  ك��ران��ش«،  ال��ب��ق��رة   « ش��وك��الط��ة  ملسلّيات 
املارنچ  »نشيكوت«  لقطع  اخلاصة  الُدفعة  في  جديد  طعم  إنضّم  عليت،  من  واملدّللة 
الشتاء حصل  الذي أضيف خصيًصا لفصل  الطعم اجلديد  الشوكالطة.  وقطع  بسكوت 
والبسكوت،  املارنچ  نشيكوت  دمج  بفضل  التذّوق  اختبارات  في  ممتازة  عالمات  على 

جًدا.  مقرمشة  ُلقمة  تخلق  التي 
إط������������������������������������الق 
ش��������وك��������الط��������ة 
ال��ب��ق��رة ك��ران��ش 
ن�������ش�������ي�������ك�������وت 
ج��دي��دة،  بعبوة 
م���������ت���������أّل���������ق���������ة 
وخ�������������اص�������������ة، 
ي���راف���ق���ه أي���ًض���ا 
ديچيتال  حملة 
ل��������� »ال�����ُق�����ب�����ل�����ة 
املُ�����رب�����ك�����ة« م��ع 
رزم  ت�������وزي�������ع 

هدايا  .

الفخامة! سّر  املخمل:  أقمشة 
ت���ي���زت م��ج��م��وع��ة ال���ش���ت���اء م���ن »رن������وار« 

املخمل  أق��م��ش��ة  ب��س��ي��ط��رة  ل��ل��م��وس��م احل��ال��ي 
النساء والرجال.  على مالبس 

ليس  املالبس  تصميم  في  املخمل  استخدام 
أق��م��ش��ة  اس���ت���خ���دام  مت  إذ  اجل���دي���د،  ب���األم���ر 
لتصميم  ال��وس��ط��ى  ال��ع��ص��ور  ف���ي  امل��خ��م��ل 
م���الب���س امل����ل����وك وال���ش���خ���ص���ي���ات امل���ه���م���ة، 
ملوكًيا  إحساًسا  مينح  املخمل  وأن  خاصة 
وحضوًرا الفًتا، باإلضافة إلى املظهر البارز 

والفخم.
في  امل��وس��م  ل��ه��ذا  املخمل  أقمشة  ب��رزت  وق��د 
البلوزات،  اجل��رازي،  مثل:  القطع،  مختلف 
ال��ب��ن��اط��ي��ل، ال��ت��ن��ان��ي��ر واجل���اك���ي���ت���ات، أم��ا 
األل���وان ال��ب��ارزة ف��ك��ان��ت: األح��م��ر، األس��ود، 

األزرق واألخضر.
املصنوعة  »رن���وار«  أزي��اء  ش��راء  بإمكانكم 
وفي  الشبكة  حوانيت  في  املخمل  أقمشة  من 

.renuar.co.il اإللكتروني:  موقعها 

بيليفون تعرض

Samsung Galaxy A7   و  Samsung Galaxy A5 

  لزبائن جميع الشركات

فقط في بيليفون 5 سنوات كفالة على اجلهاز في اطار حملة العرض
حصري في موقع بيليفون  - يحصل  اول 100 زبون يقوم بشراءاجلهاز  من موقع الشركة،  
 Type C شاحن  خلفي،  غطاء  زجاجي،  واق  تشمل  شيكل   400 بقيمة  مكمالت  رزمة   على 

64GBMicroSD وبطاقة ذاكرة
ايضا في بيليفون:

: غطاء، واق زجاجي  للجهاز  تخفيض عند شراء رزمة مكمالت مالئمة   ●
وشاحن    بـ 259 شيكل بدال من 309

● ارسالية حتى البيت دون دفع ملن يطلب عن طريق موقع بيليفون
 Samsung Galaxy A5/A7 لشراء   شيكل   1400 حتى  تخفيض   ●

مينح في اطار تريد ان جلهاز سمارتفون سليم، وفق الطراز
مبنية  ذاكرة   ،  FHD جودة  تدعم  كبيرة  شاشات   Samsung Galaxy A5/A7 ألجهزة 
GB32، كاميرا متطورة بجودة 16 ميغا بيكسل، مضاد للغبار ومقاوم للماء، بطارية أكبر مع 
شحن سريع جدا، مستشعر للتعرف على بصمة اإلصبع مبني في الزر الرئيسي ونظام تشغيل 

اندرويد 6 متطور.
األجهزة تدعم شبكة اجليل الرابع السريعة من بيليفون.

سعر األجهزة

> Samsung A5 - 1،999شيكل ملن يدفع نقدا، أو حتى 12 دفعة ببطاقة االعتماد.

 Samsung A7 - 2،499شيكل ملن يدفع نقدا، أو حتى 12 دفعة ببطاقة االعتماد

Galaxy A5Galaxy A7املوديل

حجم الشاشة

 ، Super5.2انش 
AMOLED

Full HD جودة
   3000 mAhبطارية 

مبنية في اجلهاز
   Androidنظام تشغيل

6.01
جيل 4

،  Super AMOLED5.7انش 
 Full HDبجودة

  mAh 3600بطارية 
مبنية في اجلهاز

  Android 6.01نظام تشغيل
جيل 4

الكاميرا

خلفية 16 ميغا بيكسل

أمامية 16 ميغا بيكسل

  FullHDتصوير فيديو 

خلفية 16 ميغا بيكسل

أمامية 16 ميغا بيكسل

FullHD  تصوير فيديو

معالج التشغيل
 1.9GHzثماني النواه

 1.9GHzثماني النواه

ذاكرة داخلية

 32GB ROM 3GB
RAM

يشمل توسيع الذاكرة حتى 
256GB

32GB ROM 3GB RAM
256GB يشمل توسيع الذاكرة حتى

محتوى علبة اجلهاز

جهاز
شاحن

كابل لنقل املعلومات
سماعات لألذن

محول للشحن من خالل 
 microUSB كابل

  64GB –بطاقة ذاكرة
للمشترين األوائل 

جهاز
شاحن

كابل لنقل املعلومات
سماعات لألذن

محول للشحن من خالل كابل  
microUSB

بطاقة ذاكرة 64GB – للمشترين 
األوائل 

ألول 100 مشتري 
من خالل موقع شركة 

بيليفون

رزمة مكمالت هدية تشمل: 
واقي زجاجي، غطاء 

خلفي وشاحن منفذ والعة  
Type C

رزمة مكمالت هدية تشمل: واقي 
زجاجي، غطاء خلفي وشاحن منفذ 

Type C  والعة

حملة  هونيجمان  شبكة  اطلقت  احل��ب  عيد  مبناسبة 
التشكيلة اجلديدة اخلاصة بعيد  خاصة  ومميزة على 

احلب.
املستهلكات   ع��ل��ى  ال��ش��ب��ك��ة  ت��ع��رض  احل��م��ل��ة  اط���ار  ف��ي 
الى  باالضافة  اجلديدة  التشكيلة  على   %20 تخفيض 

هدية لكل من يشتري من املوقع.

  Honigman حملة خاصة بعيد احلب  في 






