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دولة فلسـطين

السـلطة القضــائـيـة 

قرار إمهال

283/2019جنـايات

صادر عن محكمة بداية نابلس
الى المتـهم: 1 ‑ جهاد اسماعيل توفيق دراغمه  هوية رقم: 906238936

يقتضي عليك تســـليم نفسك إلى الســـلطات القضائية خالل مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغك 
قرار األمهال بالطريقة المبينـــه وذلك في القضية ذات الرقم أعاله والمقامه عليك من قبل الحق 

العام وعلى تهمة
 الخيانة خالفًا ألحكام المادة 111 و 112 ع لسنة 60

وأمر بالقبض عليك من قبل مأموري الضابطة العدليه وتســـليم نفسك إلى القضاء وعلى كل من 
يعلم مكان وجود المتـهم المذكور اعاله االخبار عنه واذا لم تقوم بتســـليم نفســـك خالل المدة 
المذكورة اعاله، ســـتجري محاكمتك غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة وذلك عمال بأحكام المادة 

291 من قانون اإلجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
كما أقرر تبليغك هذا القرار في الجريدة الرسمية أو إحدى الصحف المحلية و بالتعليق على لوحة 

اعالنات المحكمة وعلى اخر مكان اقامة  علما ان القضية معينة يوم 14‑11‑2019الساعة 9:00
هيئة القاضي

دولة فلسـطين

السـلطة القضــائـيـة

قرار إمهال

297/2019  جنـايات

صادر عن محكمة بداية نابلس
الى المتـهم: 3 ‑ أحمد خليل ابراهيم سحار  هوية رقم: 919088146

يقتضي عليك تســـليم نفسك إلى الســـلطات القضائية خالل مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغك 
قرار األمهال بالطريقة المبينـــه وذلك في القضية ذات الرقم أعاله والمقامه عليك من قبل الحق 

العام ومحمود يوسف محمود عنتري وعلى تهمة
 التدخل بالسرقة باإلشتراك خالفا ألحكام المادة ) 2/80/د/هـ ( بداللة المادتين ) 1/404 ( و ) 76( 

عقوبات رقم 16 لسنة 1970
وأمر بالقبض عليك من قبل مأموري الضابطة العدليه وتســـليم نفسك إلى القضاء وعلى كل من 
يعلم مكان وجود المتـهم المذكور اعاله االخبار عنه واذا لم تقوم بتســـليم نفســـك خالل المدة 
المذكورة اعاله، ســـتجري محاكمتك غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة وذلك عمال بأحكام المادة 

291 من قانون اإلجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
كما أقرر تبليغك هذا القرار في الجريدة الرسمية أو إحدى الصحف المحلية و بالتعليق على لوحة 

اعالنات المحكمة وعلى اخر مكان اقامة  علما ان القضية معينة يوم 10‑11‑2019الساعة 9:00
هيئة القاضي

دولة فلسـطين

السـلطة القضــائـيـة

قرار إمهال

497/2019 : جنـايات

صادر عن محكمة بداية نابلس
الى المتـهم: 3 ‑ أحمد خليل ابراهيم سحار  هوية رقم: 919088146

يقتضي عليك تســـليم نفسك إلى الســـلطات القضائية خالل مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغك 
قرار األمهال بالطريقة المبينـــه وذلك في القضية ذات الرقم أعاله والمقامه عليك من قبل الحق 

العام وعمر محمد عيسى نوفل وزياد محمد عيسي نوفل وعلى تهمة
 السرقة باالشتراك خالفًا للمادة 404 فقرة 1 والمادة 76 عقوبات لسنة 1960

وأمر بالقبض عليك من قبل مأموري الضابطة العدليه وتســـليم نفسك إلى القضاء وعلى كل من 
يعلم مكان وجود المتـهم المذكور اعاله االخبار عنه واذا لم تقوم بتســـليم نفســـك خالل المدة 
المذكورة اعاله، ســـتجري محاكمتك غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة وذلك عمال بأحكام المادة 

291 من قانون اإلجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
كما أقرر تبليغك هذا القرار في الجريدة الرسمية أو إحدى الصحف المحلية و بالتعليق على لوحة 

اعالنات المحكمة وعلى اخر مكان اقامة  علما ان القضية معينة يوم 06‑11‑2019الساعة 9:00
هيئة القاضي

دولة فلسـطين
السـلطة القضــائـيـة

قرار إمهال
78/2019جنـايات

صادر عن محكمة بداية نابلس
الى المتـهم: 2 ‑ عدي مطيع فايق رزمه  هوية رقم: 854015997

يقتضي عليك تســـليم نفسك إلى الســـلطات القضائية خالل مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغك 
قرار األمهال بالطريقة المبينـــه وذلك في القضية ذات الرقم أعاله والمقامه عليك من قبل الحق 
العام ومحمود مطاوع سليمان عبد الحميد وعماد امين عبد الفتاح المعالى وحمزه محمد فايز ظاهر 

وأحمد صالح مصطفى العبد وعلى تهمة
حيازة نقود مزورة خالفًا للمادة 3/240 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

تداول أوراق بنكنوت مزورة باالشتراك خالفًا للمادة 240 فقرة 1 و76 عقوبات لسنة 1960
وأمر بالقبض عليك من قبل مأموري الضابطة العدليه وتســـليم نفسك إلى القضاء وعلى كل من 
يعلم مكان وجود المتـهم المذكور اعاله االخبار عنه واذا لم تقوم بتســـليم نفســـك خالل المدة 
المذكورة اعاله، ســـتجري محاكمتك غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة وذلك عمال بأحكام المادة 

291 من قانون اإلجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
كما أقرر تبليغك هذا القرار في الجريدة الرسمية أو إحدى الصحف المحلية و بالتعليق على لوحة 

اعالنات المحكمة وعلى اخر مكان اقامة  علما ان القضية معينة يوم 10‑11‑2019الساعة 9:00
هيئة القاضي

دولة فلسـطين

السـلطة القضــائـيـة

قرار إمهال

2/2013 : جنـايات

صادر عن محكمة بداية نابلس
الى المتـهم: 1 ‑ محمد مفيد محمد عبد ربه  هوية رقم: 907972210

يقتضي عليك تســـليم نفسك إلى الســـلطات القضائية خالل مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغك 
قرار األمهال بالطريقة المبينـــه وذلك في القضية ذات الرقم أعاله والمقامه عليك من قبل الحق 

العام واحالم سميح  بعارة وعلى تهمة
 السرقة بالالشتراك خالفا للمادة 404 ف 1 و76 ع لسنة 60

وأمر بالقبض عليك من قبل مأموري الضابطة العدليه وتســـليم نفسك إلى القضاء وعلى كل من 
يعلم مكان وجود المتـهم المذكور اعاله االخبار عنه واذا لم تقوم بتســـليم نفســـك خالل المدة 
المذكورة اعاله، ســـتجري محاكمتك غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة وذلك عمال بأحكام المادة 

291 من قانون اإلجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
كما أقرر تبليغك هذا القرار في الجريدة الرسمية أو إحدى الصحف المحلية و بالتعليق على لوحة 

اعالنات المحكمة وعلى اخر مكان اقامة  علما ان القضية معينة يوم 14‑11‑2019الساعة 9:00
هيئة القاضي

دولة فلسـطين

السـلطة القضــائـيـة

مذكرة دعوى

صادرة عن محكمة بداية نابلس بالقضية االستئنافية الجزائية رقم 2019/412
الى المستأنف : سرور سعيد عبد قاسم 

على عنوانه : نابلس – االرصاد – الجبل الشمالي
 ومجهـــول محل اإلقامة حاليـــا، يقتضى حضورك الى هذه المحكمة يوم 2019/10/30 الســـاعة 
الثامنة صباحا للنظر في الدعوى االستئنافية الجزائية رقم 2019/412 والتي اقامها عليك النائب 
العـــام امام محكمة صلح نابلس بالدعوى الجزائية رقم 2011/3950 الصادر بتاريخ 2014/10/29 

والقاضي حبس المستانف مدة سنة
 ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى. واذا لم تحضر او ترسل وكيال 

عنك تجري محاكمتك حضوريا .
مع االحترام

رئيس قلم استئناف محكمة بداية نابلس

دولة فلسـطين

السـلطة القضــائـيـة

قرار إمهال

236/2019 : جنـايات

صادر عن محكمة بداية نابلس
الى المتـهم: 3 ‑ ساهر فتحي حسن حجاج  هوية رقم: 854907532

يقتضي عليك تســـليم نفسك إلى الســـلطات القضائية خالل مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغك 
قرار األمهال بالطريقة المبينـــه وذلك في القضية ذات الرقم أعاله والمقامه عليك من قبل الحق 

العام والحق العام وعلى تهمة
 تداول أوراق بنكنوت مزورة باالشتراك خالفًا للمادة 240 فقرة 1 و76 عقوبات لسنة 1960

وأمر بالقبض عليك من قبل مأموري الضابطة العدليه وتســـليم نفسك إلى القضاء وعلى كل من 
يعلم مكان وجود المتـهم المذكور اعاله االخبار عنه واذا لم تقوم بتســـليم نفســـك خالل المدة 
المذكورة اعاله، ســـتجري محاكمتك غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة وذلك عمال بأحكام المادة 

291 من قانون اإلجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
كما أقرر تبليغك هذا القرار في الجريدة الرسمية أو إحدى الصحف المحلية و بالتعليق على لوحة 

اعالنات المحكمة وعلى اخر مكان اقامة  علما ان القضية معينة يوم 05‑11‑2019الساعة 9:0
هيئة القاضي

دولة فلسـطين

السـلطة القضــائـيـة

تبليغ بالنشر

صادره عن محكمة الهيئات المحلية بالقضية رقم )2018/15(
الى المتهم )عز الدين محمد فتح الله تمام ( نابلس‑ شـــارع ابن رشـــد  و الذي يحمل رقم هوية 
)942255837(  ومجهول محل اإلقامة حاليا نعلمك انه قد صدر حكم بإدانتك بالتهمة المسندة 
اليـــك والحكم عليك بالغرامة 100 دينار وتنفيذ مضمـــون االخطار على ان تحبس في حال عدم 
دفع الغرامة المفروضه عليك ، في الدعوى التي أقامها عليك )الحق العام ( ممثال بالنيابة العامة 
وموضوعها انشـــاءات مخالفه خالفـــا للمادة 38 من قانون تنظيم المدن و القرى رقم 79 لســـنة 
1966، حكما بمثابة الحضوري صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 2019/5/14.
رئيس قلم محكمة الهيئات المحلية نابلس

دولة فلسـطين

السـلطة القضــائـيـة

تبليغ بالنشر

مذكرة جلب مختصه بالمتهم 

صادره عن محكمة صلح نابلس بالقضية هيئات محلية رقم )2019/9(
الـــى المتهم )محمد عبـــد الكريم عوده برجس   ( من نابلس‑ مجمـــع بلدية نابلس مجهول محل 
االقامة يقتضى حضورك إلى محكمة صلح نابلس يوم 2019/11/11  الســـاعة التاســـعة صباحا 
للنظر بالدعـــوى الهيئات المحلية  المذكورة أعاله والتي أقامها عليك )محكمة بلدية نابلس( من 
نابلـــس وموضوعها تعاطي حرفة بدون رخصـــة خالفًا للمادة 4 من قانون الحرف والصناعات رقم 
9 لســـنة 63 المعدل، ويمكنك الحضور إلى قلـــم المحكمة واإلطالع على تفاصيل الدعوى وخالفا 

لذلك سيتم السير بحقك غيابيا . 
رئيس قلم محكمة صلح هيئات محلية نابلس 

دولة فلسـطين

السـلطة القضــائـيـة

تبليغ بالنشر

صادره عن محكمة صلح نابلس بالقضية الجزائية رقم )2019/158 (
الى المتهم ) حســـان خضـــر صالح عنبتـــاوي  (   نابلس ومجهول محل اإلقامـــة حاليا يقتضى 
حضورك إلى محكمة صلح نابلس يوم 2019/11/7  للنظر بالدعوى الجزائية المذكورة  أعاله والتي 
أقامها عليك ) وســـيم غســـان وديع حنيني ( ممثال بالنيابة العامة ) الحـــق العام (  وموضوعها 
إصدار شـــيك بدون رصيد خالفًا للمادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لســـنة 1960 المعّدلة 
بموجب األمر العســـكري 890 لســـنة 1981  ويمكنك الحضور إلى قلـــم المحكمة واإلطالع على 

تفاصيل الدعوى وخالف ذلك يتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقك .
رئيس قلم محكمة صلح جزاء نابلس

دولة فلسـطين

السـلطة القضــائـيـة

مذكرة دعوى

صادرة عن محكمة بداية نابلس بالقضية االستئنافية الجزائية رقم 2019/209
الى المستأنف : يحيى جمال غانم دراغمه 

على عنوانه   : طوباس – قرب مسجد الشهيد
 ومجهول محـــل اإلقامة حاليا، يقتضى حضورك الى هذه المحكمة يوم 2019/10/30  الســـاعة 
الثامنة صباحا للنظر في الدعوى االستئنافية الجزائية رقم 2019/209 والتي اقامها عليك النائب 
العـــام امام محكمة صلح نابلس بالدعوى الجزائية رقـــم 2017/299 الصادر بتاريخ  2018/12/3 

والقاضي بالحكم على المستانف بالغرامة خمسة دنانير
 ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى. واذا لم تحضر او ترسل وكيال 

عنك تجري محاكمتك حضوريا.
مع االحترام

رئيس قلم استئناف محكمة بداية نابلس

دولة فلسـطين

السـلطة القضــائـيـة

تبليغ بالنشر

صادره عن محكمة صلح نابلس بالقضية الجزائية رقم )2019/76(
الـــى المتهم )محمود بســـام خليل ابو رزق( نابلس‑ جماعين – مقابل عمـــارة ابو رعد حامل هوية 
رقـــم 852034826 ومجهولة محل اإلقامة حاليا يقتضـــى حضورك إلى محكمة صلح نابلس يوم 
2019/12/9   الساعة التاسعة صباحا بالدعوى الجزائية المرقومة أعاله والتي أقامها عليك )عصام 
عبد الكريم احمد بزرة  ( ممثال بالنيابة العامة وموضوعها اصدار شـــيك بدون رصيد خالفا للمادة 
421 عقوبات رقم 16 لســـنة 60 المعدلة باالمر العســـكري رقم 81/890 ، ويمكنك الحضور إلى 
قلم المحكمة واإلطالع على تفاصيل الدعوى وخالف ذلك يتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقك.
رئيس قلم محكمة صلح جزاء نابلس

دولة فلسـطين

السـلطة القضــائـيـة

قرار إمهال

80/2019 : جنـايات

صادر عن محكمة بداية نابلس
الى المتـهم: 1 ‑ مؤمن محمد حسن موسى  هوية رقم: 403912322

يقتضي عليك تســـليم نفسك إلى الســـلطات القضائية خالل مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغك 
قرار األمهال بالطريقة المبينـــه وذلك في القضية ذات الرقم أعاله والمقامه عليك من قبل الحق 

العام وفاطمه محمد أحمد سالمة وعلى تهمة
 الحرق الجنائي باالشتراك خالفًا للمادة 368 بداللة المادة 76 عقوبات لسنة 1960

 خالفًا للمادة 354 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
ّ

التهديد بإنزال ضرر غير محق
وأمر بالقبض عليك من قبل مأموري الضابطة العدليه وتســـليم نفسك إلى القضاء وعلى كل من 
يعلم مكان وجود المتـهم المذكور اعاله االخبار عنه واذا لم تقوم بتســـليم نفســـك خالل المدة 
المذكورة اعاله، ســـتجري محاكمتك غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة وذلك عمال بأحكام المادة 

291 من قانون اإلجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
كما أقرر تبليغك هذا القرار في الجريدة الرسمية أو إحدى الصحف المحلية و بالتعليق على لوحة 

اعالنات المحكمة وعلى اخر مكان اقامة  علما ان القضية معينة يوم 10‑11‑2019الساعة 9:0
هيئة القاضي

دولة فلسـطين

السـلطة القضــائـيـة

تبليغ بالنشر

علــــــم وخــــــــــــبـر و تبليــــــــــــغ

صادره عن محكمة صلح نابلس بالقضية الجزائية رقم )2014/1421(
الى المتهم المســـتانف )غيث نعيم صالح حموضـــه حامل هويه رقم 900417957 ( من نابلس 
الجبل الشـــمالي     ومجهول محل اإلقامة حاليا يقتضـــى حضورك إلى محكمة صلح نابلس يوم 
2019/11/27   الســـاعة التاســـعة صباحا للنظر بالدعوى الجزائية المرقومـــة أعاله والتي اقامها 
عليك المشتكي )محمد زهدي رشاد ابراهيم  ( وموضوعها استعمال عالمة الجوده بقصد الغش 
خالفا الحكام المادة 1/22 بداللة المادة 29 من قانون حماية المســـتهلك  ويمكنك الحضور إلى 
قلم المحكمة واإلطالع على تفاصيل الدعوى وخالف ذلك يتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقك.
رئيس محكمة صلح جزاء نابلس

دولة فلسـطين

السـلطة القضــائـيـة

تبليغ بالنشر

صادره عن محكمة صلح نابلس بالقضية الجزائية رقم )2019/682 (
الى المتهم ) أمجد عمر حلمي شـــاهين (   نابلس ومجهول محل اإلقامة حاليا يقتضى حضورك 
إلى محكمة صلح نابلس يوم 2019/12/09  للنظر بالدعوى الجزائية المذكورة  أعاله والتي أقامها 
عليك ) نمر ياســـر نمر حميدان( ممثال بالنيابة العامة ) الحق العام (  وموضوعها إصدار شـــيك 
بدون رصيـــد خالفًا للمادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لســـنة 1960 المعّدلة بموجب األمر 
العســـكري 890 لسنة 1981  ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واإلطالع على تفاصيل الدعوى 

وخالف ذلك يتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقك .
رئيس قلم محكمة صلح جزاء نابلس

دولة فلسـطين

السـلطة القضــائـيـة

قرار إمهال

استئناف جنايات : 2019/73

صادر عن محكمة استئناف القدس
الى المســتأنف ضده : امين يوسف موسى طقاطقة   هوية رقم852500545

يقتضي عليك تســـليم نفسك إلى الســـلطات القضائية خالل مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغك 
قرار األمهال بالطريقة المبينـــه وذلك في القضية ذات الرقم أعاله والمقامه عليك من قبل الحق 

العام وعلى تهمة  الحرق الجنائي باالشتراك خالفا للمادة 368 / 1 و 76 عقوبات لسنة 60
وأمر بالقبض عليك من قبل مأموري الضابطة العدليه وتســـليم نفسك إلى القضاء وعلى كل من 
يعلم مكان وجود المســتأنف ضده المذكور اعاله االخبار عنه واذا لم تقوم بتسليم نفسك خالل 
المدة المذكورة اعاله، ســـتجري محاكمتك غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة وذلك عمال بأحكام 

المادة 291 من قانون اإلجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
كما أقرر تبليغك هذا القرار في الجريدة الرسمية أو إحدى الصحف المحلية و بالتعليق على لوحة 

اعالنات المحكمة وعلى اخر مكان اقامة  علما ان القضية معينة يوم 05‑11‑2019الساعة 9:00
هيئة القاضي
عبد الجواد مراعبة

دولة فلسـطين

السـلطة القضــائـيـة

تبليغ موعد جلسة في القضية الجزائية رقم )2018/8(هيئات محلية بيت لحم
إلى  المتهم اسامة خليل عبد الكريم ابراهيم من بيت لحم ومجهول محل االقامة حاليا .

 يقتضـــي حضـــورك إلى قلـــم محكمة الهيئـــات المحلية في بيـــت لحم يوم االربعـــاء الموافق 
2019/10/23 الســـاعة التاســـعة صباحًا للنظر في القضية الجزائية المذكورة أعاله التي أقامها 
ضـــدك الحق العام والتي موضوعها عدم تعاطي حرفة مصنفة بدون الحصول على رخصة وذلك 
خالفا للمادة 4 بداللة المادة 9 من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 ، ويتوجب عليك 
الحضور الى المحكمة من تاريخ تبلغك هذا اإلعالن بواســـطة النشـــر في احدى الصحف المحلية 
ويمكنك اســـتالم نســـخه عن الئحة االتهام من قلم محكمة صلح بيت لحم وبعكس ذلك تجري 
محاكمتـــك غيابيا، وعليه وتنفيذًا لقرار ســـعادة قاضي محكمة صلح بيت لحـــم الصادر بتاريخ 

2019/9/25 في القضية المذكورة أعاله جرى تبليغك بالنشر حسب األصول .
رئيس قلم محكمة الهيئات المحلية/ بيت لحم
عيسى الشيخ درة

ظاهرة ثقافية
ألبوم اإلخفاء والموسيقى المستقلة:

الفني واالجتماعي

بقلم: د. فيحاء عبد الهادي

هل يمك���ن أن يقاوم الش���باب ش���روط اليأس التي تحي���ط حياتهم 
كالسوار بالمعصم؟

روا عن أنفس���هم بحرية في عال���م يصادر الحريات،  هل يمكن أن يعبِّ
ف التاريخ؟! م المباح، ويقلب الحقائق، ويزيِّ ر المختلف، ويحرِّ

ِّ
ويكف

وا للحب، في عالم تسوده الكراهية، والحقد، والخوف؟ 
ّ
هل يمكن أن يغن

ش،  أ المرتش���ي، والقاتل، والسارق، والمتحرِّ
َ
م فيه الفاس���د، ويكاف ويكرَّ

وتفقد الكلمات معانيها؟!
���وا للمس���اواة، في عالم يم���ارس التمييز الطبقي والجنس���ي 

ّ
وأن يغن

واإلثني والديني؟ 
ي؟

ّ
 التشظ

ِّ
 الظلم؟ وللوحدة في ظل

ِّ
وللعدل في ظل

هل يمكن استعادة القيم اإلنسانية عبر الفن؟ 
*****

وإذا كانت الموسيقى هي من أكثر الفنون قدرة على التأثير في نفوس 
الناس، وخاصة الش���باب، فماذا عن األلبوم الموس���يقي »اإلخفاء« - الذي 
أنتجته شركة مستقل، وتّم إطالقه في مصر، يوم 23 أيلول 2017، وطاف 
البالد العربية وبعض الدول األوروبية خالل األعوام: 2017- تشرين األول 

2019-؟
ر عن بعض أفكار الشباب العربي؟   هل اس���تطاع مشروع اإلخفاء أن يعبِّ
وهل استطاع التأثير في المش���هد الموسيقي العربي والعالمي؟ حتى 
أنه اس���تحق نيل جائزة أفضل مجموعة في ال���روك اإلفريقي، في جوائز 

الموسيقى اإلفريقية، 2018.
*****

ر الموسيقيون عّما يعتمل في نفوسهم؟  كيف عبَّ
على مهل، وبحرفية عالية، وعلى مدى ثالث س���نوات؛ اجتمعت قامات 
إبداعي���ة عربي���ة، - لكل منها مش���روعه الخ���اص-؛ لتخرج به���ذا العمل 
الموس���يقي الجماعي المتمي���ز، من غناء: مريم صال���ح )مصر(، وتامر أبو 
غزالة )فلس���طين(، وألحان وتوزيع: موريس لوقا )مصر(، وتامر أبو غزالة، 

ومريم صالح، وأشعار كاتب قصائد الشعر العامي ميدو زهير )مصر(.
»يأت���ي كل من مريم صالح وموريس لوقا وتام���ر أبو غزالة من خلفيات 
س���ة في الموسيقى العربية البديلة، لكن دروبهم استمرت  مختلفة مكرَّ
بالتقاطع فعملوا إلى جوار بعضهم البعض مستقين من مصادر اإللهام 

ذاتها، كتقديمهم ترجمات مختلفة لموسيقى المهرجان المصرية«. 
*****

يفاجئنا الموس���يقيون، حين نس���تمع إلى ألبوم اإلخفاء، بموس���يقى 
ت آمالهم وأحالمهم، وتركهم 

َّ
ر عن ألم فت صاخبة، وكلمات حزين���ة، تعبِّ

نهب مشاعر متناقضة؛ سخرية الذعة وألم وحزن. يغنون عذاباتهم على 
إيقاع راقص مجنون، وكأنهم الحبش���ي الذبيح، الذي يرقص من ش���دة 

األلم.
هناك حالة كاملة لألغنية، على حد تعبير »تامر أبو غزالة«.

»الجدي���د في األلب���وم يكمن في اختي���ار الكلمات الحزين���ة واأللحان 
الصاخبة وامتزاج اإليقاعات المبهجة مع المحتوى الكئيب، األلبوم ككل 
حالة غير مفهومة وجديدة وصادمة بالنس���بة للمس���تمع، ولكنه يحوي 
في الوقت نفس���ه مقاطع موس���يقية متنوعة تذهب بك إلى مس���احات 

مختلفة«.
رت »مريم صالح«. وهو ألبوم مخادع إلى حد ما، كما عبَّ

 »فه���و يدعوك لالنغماس والغ���رق فيه، كأنه إل���ى جانبك، لكن هذه 
ليست الحقيقة، ألن كال من الموسيقيين كانت لديه أفكاره الخاصة التى 
تتصارع وتلتوى داخل رأسه، لذلك كان من الطبيعي أن يخرج األلبوم إلى 

النور وهو يحتوي على الكثير من الغموض«.
ويقع في الس���ياق التاريخي للموس���يقى المعاصرة بامتياز، على حد 

تعبير »جورجيت عيسى«:
 »ليس فقط ألنه من ضمن اإلنتاجات الموس���يقية التي تقع في خانة 
»الموسيقى التجريبية المعاصرة«، والموجودة بكثرة وبتنّوع حول العالم، 

لون نموذج الموسيقي المعاصر«.
ّ
ا لكون موسيقييها يمث

ً
لكن أيض

*****
نس���تطيع أن نفّك بعضًا من رم���وز األلبوم، عبر محاول���ة فهم الصراع 
ر عنه الش���اعر بالكلمات،  ال���ذي يعتمل في نفوس الش���باب، وال���ذي عبَّ
والموس���يقيون باأللح���ان، الت���ي تس���تخدم بعض عناصر الموس���يقى 

الشعبية الرائجة، ما يربط الفني باالجتماعي بشكل مبدع:
عِب  لبي ِف الهوي مخاِل���ف/ َوآنا ِم الصَّ

َ
 عقلي بتناِكف/ وق

َ
»نفس���ي ف

آِلف/ َبحاِول بسِّ مش عارف«.
َ
ت

َ
أ

تنب���ع حيرتهم من المعرف���ة وعدم المعرفة في آن: »وأنا ش���ايف/ أنا 
عارف/ بس مش عارف«.

لم تعد تكفيهم اإلجابات الجاهزة، واليقينية، والتفاؤل االستراتيجي؛ 
 على األسماع، والظلم َمشاع، ما دام 

ّ
 يدق

ّ
فاإليقاع مكس���ور، والوهم يدق

أشقاء يوسف ينزلون بهم إلى قاع البئر/ وال من منقذ :
 الَوهم على األس���ماع/ ف الِكدب 

ِّ
»َمكس���ور يا إيقاع أرب���ع ِترباع/ بتُدق

تنا َبطيئ والَعب  اع/ َموِّ
َ

لق َمش
َ
 الُسلطان والخ

َ
لم دراع/ مانت

ُ
ِشيطان ف الظ

لب 
َ
َحاليق والق

َ
َحاليق ز

َ
وغاء والُبّد نِطي���ق/ نِزلنا البير ز

َ
قاِطيق ماحنا الغ

َ
ط

كبير والِصدر يساع«.
وحين يس���تجمع الش���باب ش���جاعته، وقوة قلبه، ليبدي رأيه عالنية، 
ويفضح فنون الغش، والفس���اد، والظلم، واالستبداد؛ يعيق طريقه أقرب 

الناس إليه؛ ليلجم خطواته، وال يعود قادرًا على البوح:  
»كن���ت رايح. كنت رايح/ كنت عازم إني اقول/ كنت طايب كنت صايب/ 

كان في قلبي شوق مهول
فج���أة اعانى من الحبايب/ فجأة يقِفش رجل���ي غول/ فجأة واِقف فجأة 
غاِيب/ فجأة يمتنع الدخول/ رغ���م إني كنت رايح/ كنت عازم إني اقول/ 

يبدو أن الهّم واسع/ يبدو أنى مش َهقول«.
تعلو صوت الموسيقى الصاخبة في بعض أغنيات األلبوم لتزعجنا، كما 

 مضاجعنا.
ّ

أراد لها الفنانون أن تزعجنا، وأن تقض
هونا إلى صخب الواقع وجنونه،  هل أرادوا أن يدقوا ناقوس الخطر؟ وينبِّ

الذي ال نلتفت إليه أحيانًا، ونحن نمارس حياتنا اليومية؟ 
عبر الفن يكس���ر الفنانون/ات القواعد المألوفة، ويمارس���ون التجريب 

الفني. ينطلقون، ويجربون، ويغامرون، ويحلمون، ويتحّررون.
 يقاومون ش���روط قهرهم، ويقاومون األحادية، والس���لطات المطلقة، 
رون به عن أنفس���هم  والقوالب الجاهزة، ويخلقون ألنفس���هم عالمًا يعبِّ

بحرية، ويمارسون فيه إنسانيتهم.
faihaab@gmail.com
www.faihaab.com

ينظمه مركز الفن الشعبي 

انطالق فعاليات مهرجان التراث 
الثاني عشر بمسابقة للدبكة الشعبية

البيرة - "األيام": افتتح مركز الفن الشعبي، أول من 

أمس، فعاليات مهرجان التراث الثاني عش���ر، وللمرة 

الفلسطينية،  الش���عبية  الدبكة  الثانية بمس���ابقة 

بمش���اركة أربع عش���رة فرقة قدمت   عروضها أمام 

1000 مشاهد.

وينظ���م المرك���ز ه���ذا المهرجان س���نويًا لتوفير 

مس���احة للفرق الفنية التراثي���ة الصاعدة لتقديم 

عروضه���ا الفنية أمام الجمهور الفلس���طيني، وفي 

مواقع جغرافية متنوعة ومختلفة. 

بدوره���ا، رحب���ت مدي���رة المرك���ز إيم���ان حموري 

بالحضور، وتطرقت خالل كلمتها إلى أهمية الثقافة 

عموم���ًا والفن األدائي الفلكل���وري خصوصًا في بناء 

الهوي���ة، وأن التراث جزء أصيل م���ن إدراكنا لذواتنا 

وخط دفاع أول عن كينونتنا، ننسج من خالله ذاكرتنا 

الجمعية. 

وف���ي نهاي���ة المس���ابقة، أعلنت لجن���ة التحكيم 

النتائ���ج، وقد فاز بالمرتبة األول���ى فرقة مركز بلدي 

للثقافة والفن���ون من بيت ج���اال، وبالمرتبة الثانية 

فرقة الزبابدة للفنون الشعبية من بلدة الزبابدة في 

جنين، فيما ف���از بالمرتبة الثالث���ة بالتعادل فرقتا 

حنظلة للدبكة الشعبية من قرية صفا قضاء رام الله 

وفرقة القديس برفريوس من غزة. 

وعل���ى هام���ش المس���ابقة، ت���م تقدي���م عروض 

مختلفة لست فرق ناشئة قام مركز الفن بتأسيسها 

وتطويره���ا خ���الل األع���وام الماضية. كم���ا رافقت 

المهرج���ان طقوس تراثية مختلف���ة وزوايا لألعمال 

اليدوية والمطرزات وعرض غنائي تراثي لفرقة زنار 

للتراث الشعبي من بلدة عصيرة الشمالية. 

وتس���تمر فعاليات المهرجان حتى الثاني عش���ر 

من الش���هر الحال���ي بعروض مختلف���ة، تبدأ بعرض 

فن���ي لبراعم فرقة الفنون الش���عبية يس���تهدف 9 

مدارس حكومي���ة وأخرى تابعة لوكال���ة الغوث في 

محافظة رام الله، وعروض فنية لألطفال في البلدات 

القديمة في كفر اللبد، كفر القف، وعرابة بالش���راكة 

مع عدد من المؤسس���ات القاعدية في هذا البلدات، 

كما س���تكون ع���روض حكوات���ي في س���بع مدارس 

حكومية بمحافظت���ي الخليل وبيت لح���م بالتعاون 

مع وزارة التربية والتعليم، باإلضافة ألمسية زجلية 

ف���ي بورين بمحافظة نابلس، وف���ي ختام المهرجان 

ستكون هناك استضافة لفرقة تراثية من سيرالنكا 

وعرض دبكة لمجموعات الدبكة التابعة لمركز الفن 

الشعبي. 

وينظم مركز الفن الش���عبي مهرجان العام الحالي 

بالشراكة مع بلدية رام الله وشبكة الفنون األدائية، 

وبدع���م من الوكالة الس���ويدية للتنمية ومؤسس���ة 

التعاون ومؤسسة منى وباسم حشمة.

"القدس المفتوحة" واألردنية" 
عان اتفاقية تعاون أكاديمي

ّ
توق

عت جامعتا 
ّ
رام الله - "األيام": وق

و"األردنية"،  المفتوحة"  "القدس 

أم���س، مذك���رة تفاه���م تهدف 

المجاالت  التعاون في  إلى تعزيز 

حي���ث  والبحثي���ة،  األكاديمي���ة 

المفتوحة"  "الق���دس  عن  وقعها 

رئيس���ها يون���س عم���رو، وع���ن 

الكريم  عبد  رئيس���ها  "األردنية" 

القضاة.

بموج���ب  الجانب���ان،  واتف���ق 

المذكرة، حس���ب بيان ل� "القدس 

بحوث  إنج���از  على  المفتوح���ة"، 

ودراس���ات مش���تركة ودعمه���ا، 

إضاف���ة إلى تب���ادل أعضاء هيئة 

التدريس لفترات زمنية محددة، 

وتنظيم زيارات ميدانية متبادلة 

للك���وادر األكاديمي���ة والفني���ة 

والطلبة.

كما تنص مذكرة التفاهم على 

التعاون لفت���ح برامج بكالوريوس 

مشتركة،  ودكتوراه  وماجس���تير 

أكاديمي���ة  أنش���طة  وتنظي���م 

وبحثية وثقافية مشتركة تخدم 

ج���ودة التعليم العال���ي، وكذلك 

إقامة مؤتمرات دورية محكمة.

وأكد عم���رو أن مذكرة التفاهم 

الجامع���ة األردنية ليس���ت  م���ع 

األولى في هذا المجال، إنما سبق 

ل� "القدس المفتوحة" توقيع عدة 

اتفاقي���ات ومذك���رات تفاهم مع 

ش���قيقتها "األردني���ة" في إطار 

التع���اون بي���ن الجامعتين خالل 

تمثل  والذي  األخيرة،  الس���نوات 

علمية محكمة  مؤتمرات  بتنظيم 

مشتركة بمجاالت مختلفة، مشيرًا 

إل���ى مكان���ة الجامع���ة األردنية 

العلمية ودورها في إثراء المكتبة 

البحثية العربية.

م���ن جهت���ه، رح���ب القض���اة 

بتوقي���ع المذك���رة م���ع جامع���ة 

أن  المفتوح���ة، مبين���ًا  الق���دس 

فرقًا فنية من الطرفين س���تبحث 

البرامج والتخصصات األكاديمية 

تنفيذها  سيتم  التي  المشتركة 

بما يخدم مصلحة الجامعتين.


