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حملُته من بعيٍد وهو ينظر إلى الوشم األسوَد املُخّطِط 
إلى  ينظر  وكأّنه  اليمنى،  يدي  إبرة على ساعد  بغرز 

قنبلٍة موقوتة تكاد أن تنفجر..!
تفتيش  أّي  دون  من  بالعبور،  أشخاص  لثالثة  سمَح 
كـــان يحمل  ــم  ــده ــن، أح ــَل ــع ُي ــر أو اســتــفــســار  ــذك ُي

حقيبًة سوداء..! 
ُمستفسرًا:  وسألني  مذعورًا،  إلّي  فنظر  منه،  ــوُْت  دَن

«أَتتكّلم العبرّية»؟!
وجهي:  تعلو  مراوِغة  وابتسامة  أجبته  إليه،  حّدقت 

«نعم، بالّطبع أتكّلم لغتك العبرّية».
ــتــك»! –  ــوّي ـــي بطاقة ُه ــا، وأرِن ــًب ــف جــان ــد.. ِق ــّي «ج
ــب»، ذو  ــِع ــرَت ــيــهــودّي «املُ ــّي ال ــي احلـــارس األمــن ــال ل ق
نحو مصوًّبا  نظرُه  انفّك  ما  اّلــذي  الّشرقّية،  األصــول 

الوشِم األسودَ.
ــرُت  أث الّذقن  حليَق  لسُت  ــي  «أألّن ُمستفزًّا:  سألته 
ّية املوشومة على ساِعدي  شكوَكك؛ أم أّن اجلملة العرب

أحنَقتَك وأرهبتَك»؟!
ـــذي  اّل ــّي  ــرون ــت ــك اإلل ــه  ــالح س ــى  عــل قبضته  ــم  ــك أح
ُهوّيتك، بطاقة  «ناوِْلني  ُمغتاًظا:  لي  وقال  يتأّبطه، 

وِقف جانًبا»!
حّدق  حافّية.  الصِّ بطاقتي  أرَيُتُه  ثّم  ُهنيهًة  فّكرت 
إشارًة  وأشــار  رأسه  أومأ  ــّي،  إل نظر  ُمطوًّال،  بالبطاقة 

ا مّني الّدخول. خفيفًة بيده طالًب
ا، ثّم قلت له َحرًِدا: «أوّد  لم أرضخ لطلبه، فوقفت جانًب

مقابلة مسؤول هذا املرِفق األمنّي».
ابتسم  مجّدًدا،  الوشم  إلى  نظر  وجهه،  تبّدلت مالمح 
هذه  «جميلة  سفاهة:  بكّل  وقال  صفراوّية،  ابتسامًة 

ّية املوشومة على ساِعدك! و..». اآلية القرآن
قاطعته  كالمه،  املرعوب  األبله  هذا  يكمل  أن  وقبل 
إجنيلّية».  آية  وال  قرآنّية  آية  ليست  «إّنها  قائًال: 
الّنسخ  ثّم أضفت شارًِحا: «إّنها جملة موشومة بخط 

العربّي اجلميل، اّلذي يجمع بني الرّصانة والبساطة».
سكتُت برهًة قصيرًة، وقلت له بإصرار: «ما زلت انتظر 

قدوَم مديرَِك».
«ما خطُبَك من وراء ذلك؟» – سألني.

«أريد أن أستفسر منه عن سياسة الّتفتيش االختيارّية 
األمن  عناصر  ومزاجّية  العاّم،  املَرِفق  هذا  في  املُّتبعة 
بوّاباته  عبر  العابرين  مع  الّال-ُمقِسط  وتعاملهم 

املختلفة» - أجبته. 
قد  عملكم.  ـــب  وأراق «سأجلس  ضاحًكا:  وأَضــفــت 
لتقريٍر  دسمًة  ًة  حتقيقّي ًة  إعالمّي ــاّدًة  م لي  تشّكلون 

ِصحافّي فاضح».
حاول احلارس األمنّي الّتحّدث معي والّتوّدد إلّي، لكّني 

أعرته أذًنا صّماء.. 
ثّم  ساعتي،  ْي  عقربَ إلى  نظرت  عديدة..  دقائق  مرّت 
الوقَت يداهمني؛  له: «إّن  إليه، وقلت  الّنظر  استرقت 
للوقوف عن  العاجل  القريب  لكّني سأعود حتًما في 
وتفتيشاتكم  ّية  االنتقائ استجواباتكم  على  قــرب 
باّجتاه  ثابتة  سريعة  بخًطى  سرت  ثّم  االختيارّية»..  

فناء املرِفق احلكومّي.
«أخي» – صرخ احلارس األمنّي بصوٍت «أخوّي»!

التفتُّ إلى الوراء، نظرت في وجهه عابًسا، وانتظرت 
منه اآلتي.

ّية املوشومة على  العرب ُتترجم لي اجلملة  «هل لك أن 
ساِعدك، لو تكرّمت؟» – سألني مستفسرًا.

«على هذه األرض ما يستحّق احلياة» – قلت له بصوٍت 
جهورّي، وأمضيت الّسير نحو هدفي داخل املرِفق.

ّية وكّل ما ميّت بصلة إلى  إّن رُهاب (فوبيا) الّلغة العرب
ا  ّيً العرب في هذه الّدولة العنصرّية، بات مرًضا نفسان
خطيرًا، يعانيه القسم األكبر من الغالبّية اليهودّية، 
األقلّية  هذه   - الِفَلسطينّية  ّية  العرب األقلّية  فرُهاب 
ثة بأرضها وحقوقها -  املُتأّصلة في هذه الّدولة واملتشّب
يقّض مضاجعهم ويثير شكوك وتخوّف عناصر أذرعهم 

األمنّية، ليَل نهار..!
أو  األسلحة  من  نوع  أّي  املَرِفق  دخولي  لدى  أحمل  لم 
أّي جسٍم مشبوٍه أو أّي حقيبة سوداء داكنة قد تشّكل 
تفتيشي ومساَءلتي،  لهدف  العاّم،  األمن  خطرًا على 
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جهاز  ــا  ــاًس أس ــوري  ــب ع قبل 
الّتفتيش اإللكترونّي.. إّال أّن 
احلارس األمنّي «األمني» على 
يعاني  ـــذي  واّل مهاّمه،  أداء 
الغالبّية  ــي  ــعــان ت ــا  ــم ك  –
ّية،  والعرب الــعــرب  رُهـــاب   –
معايير  ــــق  وَف ــي  ــوقــفــن اســت

خاّصة، ضمن عملّية حتقيق واستجواب تتّم بصورة
ّية واختيارّية.  انتقائ

ّية أو يحمل  نعم؛ فكّل عابر سبيل يتحّدث العرب
ّية، أو يبدو من  ا أو كتاًبا بالّلغة العرب ّيً وشًما عرب
كّل  أو  داكنة؛  سمراء  بشرة  ذي  أو  شرقّية،  أصول 
بة، أو شاّب ُمْلَتٍح، هو أو هي مبثابة قنبلة  امرأة منَقّ
فتثير  واِحلراسة،  األمن  رجال  شكوك  تثير  موقوتة 

االنتباه وتقّض مضاجع املارّة.
املراِفق  في  األمن  رجال  قَبل  من  الّتصرّف  هذا  إّن 
واألماكن املختلفة، يؤّكد، مجّدًدا، سياسة الّتفتيش 
املّتبعة  والعنصرّية  (سلكتيڤيت)،  االختيارّية 
كما   - الّتفتيش  يكون  ال  َم  فِل البالد..  هذه  في 
في  اجلميع  على  املفعول  ــاري  س  - االســتــجــواب 
حاجة  فال  وإالّ،  ّي؛  ِعرْق متييز  دون  من  احلالة،  هذه 

للّتفتيش واالستجواب، أصًال؟!
قد يستوقفني، في املرّة القادمة، حارٌس أمنيٌّ آخر 
بتفتيشي  ويقوم  ّية،  والعرب العرب  رُهــاب  يعاني 
املتواجدين  سالمة  ضمان  لهدف  معي،  والّتحقيق 
أنا سالمتي  لي  يضمن  اّلذي  فما  وأمنهم،  واملــارّة 
خضّم  في  لي  يضمن  َمن  احلالة؟  هذه  في  وأمني 
اَحلَمالت الّتحريضّية ضّد العرب، واألصوات الهائجة 
والعنصرّية واحملرِّضة واملُغرضة اّلتي ُتَلعِلُع في كّل 
الِفَلسطينّيني -  كاّفة  وحماية   – حمايتي  مكان، 

من طعنة أو رصاصة أو بندقّية رُهابّي إرهابّي؟! 

Æ…dHG*«Ë …œU³F�« dNý ÆÆqOCH�« ÊUC�— dNý

åUHOŠò qÝ«d*

قاد سفير إسرائيل في األمم املّتحدة جوقة حتريض 
ضّد الّنائب أمين عودة (رئيس القائمة املشتركة)، 
لألمم  إسرائيل  حكومة  ضــّد  ــوى  دع ــّدم  ق ــذي  اّل
املّتحدة بخصوص قضّية القرى غير املعترف بها. 

العام  قّدمها لألمني  التي  أّكد عودة في رسالته 
لألمم املتحدة بان كي مون، أّن املواطنني العرب في 
إسرائيل يعانون من متييز واضطهاد وعنصرّية في 
مجاالت عّدة، وأنه منذ قيام اسرائيل لم ُتَقم أّي 
ّية جديدة، بينما أقيمت أكثر  مدينة أو بلدة عرب
مخّططات  إلى  إضافًة  يهودّية؛  بلدة   700 من 
االعتراف  وعــدم  احلكومّية،  واالقتالع  الّتهجير 

ّية. بعشرات القرى العرب
ودعى عودة بان كي مون إلى إرسال بعثة رسمّية 

لتقصي احلقائق في الّنقب. 
في  اإلسرائيلي  الّسفير  الضّجة  هذه  أثــار  وقد 
بأّنه  عودة  اّتهم  الذي  دانــون  داني  املّتحدة  األمم 
بالبعثة  عالقاته  طريق  عن  مون  كي  بان  وصل 
إّنها  دنون  املّتحدة، وقال  األمم  في  الِفَلسطينّية 
املرة األولى التي يقوم بها عضو كنيست بتقدمي 
املّتحدة؛  األمم  في  إسرائيل  حكومة  ضّد  دعوى 
األمر اّلذي أّدى إلى غضب إسرائيلّي عارم وإلى 
في  ــوّاب  ون سياسّيني  من  عنصرّية  فعل  ردود 

الكنيست.
 »uKÝQÐ Òw??ÐU??¼—≈òË szUš …œu??Ž ∫Ê“U??Š ™

™ °åΔœU¼
وقد هاجم عضو الكنيست عن (الليكود) أورن 
عودة  أمين  أفعال  «إّن  وقال:  عودة،  الّنائب  حازن 
ّية  اإلرهاب العملّيات  وراء  ك  احملــرّ الّدينمو  هي 
الِفَلسطينّية(!) واّلتي رأينا فظاعتها، مؤّخرًا، في 
عملّية تل أبيب. أنا أرى أّن عودة وزمالَءه هم من 

ّية تخريب عملّية الّسالم. وعلينا  يتحّمل مسؤول
طرد اخلائن عودة وزمالئه من الكنيست، ومن ثّم 
مساعدته االلتحاق بإخوانه الِفَلسطينّيني بأسرع 

وقت ممكن»!
 Èd	 œułË s� «uK−�¹ Ê√ rNOKŽ ∫ …œuŽ ™

™ ¡U�Ë ¡UÐdN� ÊËbÐ
وفي تعقيبه على املوضوع قال الّنائب أمين عودة 
(رئيس القائمة املشتركة): «من نافل القول إّنني 
ألّنها  اإلسرائيلّية،  اخلارجّية  وزارة  مع  أنّسق  لم 
ذهبُت  التي  نتنياهو  حلكومة  التسويقي  الّذراع 
أصًال لتقدمي دعوى ضّدها. ولكن اجلوهر في األمر 
أّن مطلبي لألمم املّتحدة عادٌل بامتياز، وأّنني لم 
عن  ونشرت  لقائي،  عن  نشرت  بل  شيًئا،  أخِف 
ا  ًي الرّسالة لبان كي مون. نحن نخوض نضاًال مدن
لتحصيل أبسط احلقوق، وعلى مندوبي حكومة 
إسرائيل أن يخجلوا من وجود قرى غير معترف 
وكهرباء  ماء  شبكة  دون  من  أطفال  ووجــود  بها، 
بعزمية  العادل  نضالنا  سنواصل  تعليمّي.  وإطار 

قوّية حتى انتزاع حقوقنا».
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منّصة  على  من  بينت  نفتالي  املعارف  وزير  قّدم 
 50 مبلغ  بتحويل  للمماطلة  اعتذاره  الكنيست 
نّصت  كما  ــة،  ــّي األهــل لــلــمــدارس  شيكل  مليون 
االتفاقية املُبرمة بني الوزارة وممّثلي املدارس األهلّية، 
د.  الّنائب  استجواب  على  الوزير  رّد  خالل  وذلك 
يوسف جبارين (عضو جلنة املعارف البرملانّية)، حول 

عدم تنفيذ بنود االتفاقّية. 
قبول  يتم  لم  ملاذا  املعارف  وزير  جبارين  سأل  كما 
”شوشاني“،  جلنة  في  األهلّية  املـــدارس  طلبات 
مكانة  ــول  ح الّتوصيات  صياغة  عــن  املــســؤولــة 

املدارس األهلّية؟!
اخلاّصة  الوضعّية  ”أتفّهم  رّده:  في  بينت  ــال  وق
كّل  من  طّالًبا  تستقبل  التي  األهلّية  للمدارس 
للمدارس  أفضلّية  تعطي  ــوزارة  ال لكن  الّطوائف، 
األهلّية  املدارس  ضّد  موّجًها  ليس  وهذا  الرّسمّية، 
في  الرسمّية  غير  املــدارس  كّل  ضّد  بل  ّية،  العرب

البالد“(!). 
كما تطرّق الوزير إلى توصيات جلنة ”شوشاني“، 
حيث قال إّن ”الوزارة تبذل جهدها من أجل الّتجاوب 
مع طلبات املدارس وأّن املديرة العاّمة للوزارة تواصل 

جهودها بالّتواصل مع ممّثلي املدارس“.
ويأتي استجواب الّنائب جبارين استمرارًا ملتابعته 
بالّتنفيذ  طالب  حيث  األهلّية،  املـــدارس  نضال 
املدارس  ممّثلي  بني  ُأبرمت  التي  لالّتفاقّية  الفوري 

األهلّية ووزارة املعارف.
وأّكد جبارين أّنه ”ال ميكن الّسكوت عن عدم تنفيذ 
بوضوح  يدّل  الذي  األمر  لالّتفاقّية،  املعارف  وزارة 
املدارس  لهذه  الرّيادي  بالّدور  الوزارة  على استهتار 

خصوًصا، وبالّتعليم العربي على وجه العموم“.
بالعمل  استفردوا  ــوزارة  ال ممّثلي  أَنّ  جبارين  وأشار 
في جلنة شوشاني، دون إشراك ممّثلي املدارس األهلّية 
بشكل جوهري، ولهذا فإّن توصيات الّلجنة ما زالت 
ر عن سياسة الوزارة وليس عن مصالح املدارس  تعِبّ

األهلّية وطّالبها“. 
للمدارس  املبلغ  بتحويل  يأمل  أّنــه  جبارين  وأّكــد 
املدارس  هذه  وأّن  خاّصًة  القريبة،  بالفترة  األهلّية 
مسيرتها  تــهــّدد  اقتصادّية  ضائقة  مــن  تعاني 

الّتعليمّية والّتربوّية.
ُيذكر أن في شهر تشرين أّول 2016 ًأبرمت اتفاقّية 
يتّم  مبوجبها  ــوزارة،  وال األهلّية  املــدارس  ممّثلي  بني 
األهلّية،  للمدارس  شاقل  مليون   50 مبلغ  حتويل 
بعد أن خاضت املدارس األهلّية نضاًال ضّد سياسة 
األهلّية  املــدارس  وشهدت  املعارف،  بــوزارة  الّتمييز 

إضراًبا ملّدة شهر كامل.
ــوعــني رســالــة  ــاريــن قــبــل أســب ــب ـــرق ج هـــذا وقـــد أب
الوزارة  ا  ُمستعجلة إلى وزير املعارف بينت ُمطالًب
ّمت  التي  االتفاقّية  بنود  لكّل  ــرّي  جــوه بتنفيذ 
توقيعها، وضمان حقوق عشرات اآلالف من الّطّالب 

اّلذين يتعّلمون بهذه املدارس.

“UHOŠ” qÝ«d*
األربعاء،  أمس  أّول  والّتعليم،  الّتربية  وزارة  أرسلت 
احملاماة  ملكتب  شوشاني“  ”جلنة  تقرير  عن  نسخًة 
جّمال – خورّية، بعد أن تقّدم املكتب والرّابطة بطلب 
رسمي للكشف عن توصيات الّلجنة اخلاّصة بفحص 
واألمانة  ـــوزارة  ال وامتناع  األهلّية،  ــدارس  امل موضوع 
ا ألسباب غير معروفة. ّيً العاّمة عن نشر الّتقرير علن

املدارس  في  الّطّالب  ألهالي  القطرّية  الرّابطة  قامت 
إلى  الّتقرير  توصيات  ملّخص  بترجمة  األهلّية 
في  ــة  ــّي األصــل الّنسخة  عــن  صــورة  ونشر  ّية  العرب
www.facebook.) الفيسبوك  على  صفحتها 

.(com/mdaresafdal
مقّدمة  صفحة   21 في  جاء  الــذي  الّتقرير  تضّمن 
”جلنة  بــأّن  فيه  وجــاء  الّلجنة  عمل  ــول  ح مطوّلة 
شوشاني“ هي الّلجنة املكّلفة بدراسة مطالب املدارس 
الكنسّية في البالد وهي جلنة مشتركة لوزارة الّتعليم 

األهلّية/ للمدارس  العاّمة  واألمانة 
أعقاب  فــي  وتشّكلت  الكنسّية 
املُبرم بني املدارس األهلّية/ االّتفاق 

بتاريخ  الّتعليم  ووزارة  الكنسّية 
أنــهــى  والـــــذي   7/10/2015
يوًما.   27 استمّر  ا  تاريخّيً إضراًبا 
وجاء أيًضا أّن الّلجنة أنهت عملها 
وقّدمت   30/3/2016 بتاريخ 
بتاريخ  للوزارة  تقريرها وتوصياتها 
حصلت  ــيــث  ح  31/3/2016
األهلّية/ للمدارس  العاّمة  األمانة 

الكنسّية على نسخة منه. 
القطرّية  الرّابطة  قبل  من  احلثيثة  احملــاوالت  ــم  ورُغ
على  للحصول  األهلّية  املــدارس  في  الّطّالب  ألهالي 
ــوزارة  ال أّن  إّال  الوقت،  ذلك  منذ  الّتقرير  من  نسخة 
واألمانة العاّمة رفضتا اإلفصاح عنه ّمما اضطّر األخيرة 
إللزامها  املعلومات  حرّية  قانون  وفق  للوزارة  التوّجه 
بتسليمها نسخة من الّتقرير.  في نهاية األمر حصل 
مكتب احملامني ”جمال وخورّية“ من مدينة حيفا على 
الّتقرير، استناًدا إلى قانون حرّية املعلومات. وُيذكر أّن 
الّتقرير لم يتطرّق إلى مبلغ اخلمسني مليون شيكل 
األهلّية/ للمدارس  حتويله  املفروض  من  كان  ــذي  واّل

الكنسّية حّتى موعد أقصاه 30/3/2016.
والتحّديات  املشاكل  متنه  في  الّتقرير  استعرض 
البالد  في  األهلّية/الكنسّية  ــدارس  امل تواجه  التي 
املؤّسسات  بــاقــي  عــن  متّيزها  الــتــي  ــة  واخلــصــوصــّي
الّتعليمّية، إن كان على مستوى نشاطها الّتربوّي، 
عالقتها مع العالم املسيحّي وسياق عملها ووجودها 
ّية املختلفة. وفي الفصل  الّدول في إطار االّتفاقّيات 
التي  ّية  املال املشاكل  تفصيل  ّمت  الّتقرير  في  الرّابع 
الّتمويل  ّية  إشكال وتوضيح  ــدارس  امل هذه  تعانيها 
جهات  ومن  الّدولة  من  عليه  حتصل  الــذي  والّدعم 

أخرى. 
احلال  بطبيعة  الّتقرير  من  األكبر  القسم  كما عرض 
جلميع  االستماع  بعد  شوشاني“  ”جلنة  توصيات 
األطراف، مبن فيهم األهالي، ُممّثلني مبندوبني عن الرّابطة 
القطرّية لألهالي في املدارس األهلّية/الكنسّية، حيث 
ّمت عرض أربع توصيات مركزّية نعرضها فيما يلي 

بشكل مفّصل. 
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من  ّية  االبتدائ الكنسّية  ـــدارس  امل الّلجنة  أوصــت 
إلى  باالنضمام  الّتاسع  الّصف  ــى  إل األّول  الّصف 
جهاز الّتعليم الرّسمي مع احلفاظ على خصوصّيتها 
ــوزارة  ال وستعمل  والّدينّية.  الّثقافّية  ّية،  الرّوحان
األهلّية/الكنسّية  املــدارس  بضّم  اقتراح  تقدمي  على 
أمانة  إلى مكتب  ُيقدم  الرّسمّي  الّتعليم  إلى جهاز 
املدارس األهلّية/الكنسّية في غضون شهرين، حيث 

يشمل أربعة أبواب رئيسّية: تعيني املديرين، تعيني 
املعّلمني، شروط قبول الّطّالب، املباني واملنشآت.

ّمت  إّنه  الّلجنة  قالت  الّتوصية  لهذه  تفسيرها  وفي 
الّسنوات  في  اخلاّصة،  املــدارس  من  العديد  انضمام 
على  احلفاظ  مع  الرّسمي  الّتعليم  جلهاز  األخيرة، 
واحلفاظ  والّتربوّية  الّدينّية  الّناحية  من  ّيتها  استقالل
هذه  جاءت  اخلــاص.  حياتها  وأسلوب  ُهوّيتها  على 
األهلّية/ املــدارس  ّية  ميزان مساواة  لهدف  الّتوصية 

إذ  الرّسمّية  ــدارس  امل مبيزانّيات  اخلاّصة  الكنسّية 
ا املدارس الكنسّية ومدارس  ّيً يظلم القانون القائم حال
دينّية أخرى، وال ميكن مساواتها دون تغيير تعريفها 
الّتعريف  في  الّتغيير  هذا  وُميكن  رسمّية.  كمدارس 
من اعتبار العاملني في هذه املدارس كموّظفي دولة. 
في  تتواجد  املــدارس  أّن  أيًضا،  الّتوصية،  في  وجاء 
مباٍن ليست مبُلكّية الّدولة وال ميكن املساس بحقوق 
سُيمّكن  أعاله  الّتوصية  تنفيذ  للكنائس.  املُلكّية 
املدارس األهلّية/الكنسّية من االنخراط بشكل كامل 

في برامج وزارة الّتعليم مثل «أوفك حداش» واحلصول 
على متويل كامل لساعات الّتعليم.
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بشروط  تلتزم  التي  املــدارس  بتمويل  الّلجنة  أوصت 
بها  يسمح  التي  القصوى  املئوّية  بالّنسبة  الّدولة 
لهذه  الّتفسير  ــي  وف  .75% بنسبة  أي  القانون، 
األهلّية/الكنسّية تستحّق  املدارس  أّن  الّتوصية جاء 

كامل الّتمويل اللتزامها بقوانني الوزارة.
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األهلّية/الكنسّية  ــدارس  امل بتمويل  الّلجنة  أوصــت 
بثالث  عشر  الّثاني  الّصف  ــى  إل األّول  الّصف  من 
سيمّكن  صــف.  لكّل  إضافّية  أسبوعّية  ســاعــاٍت 
خصوصّية  على  والّتأكيد  احلفاظ  من  الّتمويل  هذا 
اخلاص  الّطابع  وعلى  والّدينّية،  الّتاريخّية  املــدارس 
للّسيرورة الّتعليمّية فيها. ستمّكن إضافة الّساعات 
ّية املسيحّية  الّتعليمّية من احلفاظ على القيم الرّوحان
لهذه  تفسير  وفي  لطّالبها.  املدارس  تكسبها  التي 
الّتوصية جاء أّن هذه املدارس تشّكل الّذراع الّتنفيذّية 
املؤّسسة.  هــذه  قيم  ترسيخ  وظيفتها  للكنيسة، 
وأضافت الّتوصية بأّن املدارس األهلّية/الكنسّية هي 
أغلبّية  داخل  عربية  أقلّية  أقلّية»:  داخل  «أقلّية 
من  ُمسلمة  أغلبّية  داخل  مسيحّية  وأقلّية  يهودّية 
بضمان  كفيلة  الّتوصية  وهذه  إسرائيل،  في  العرب 
واحلضارة  واملعتقدات  الّدين  على  للحفاظ  ّية  اإلمكان

املسيحّية في املدارس األهلّية/الكنسّية.
ØW?? ÒO??K??¼_«  ”—«b????*«  5??Ð  W??�ö??F??�«  rOEMð  ≠  4

∫» Òö ÒD�« w�U¼√Ë W ÒO�MJ�«
على  ــي  لــألهــال ممثلّية  بتفعيل  الّلجنة  ــوصــي  ت
منشور  في  ورد  مبا  عمًال  والّصف،  املدرسة  مستوى 
وجود  أهمّية  على  الّلجنة  وتؤّكد  ــوزارة.  ال عام  مدير 
قنوات تواصل ُمتاحة وشّفافة بني املدرسة وبني أهالي 
املوّقع  االّتفاق  من  اخلامس  بالبند  وعمًال  الّطّالب. 
بفحص  الّلجنة  توصي   ،07/10/2015 بتاريخ 
لدفعات  اإلستثناءات  إطار جلنة  في  األهالي  دفعات 
األهالي في وزارة الّتعليم لهدف حتديد معايير خاّصة 

تنّظم حتديد اجلباية من األهالي في املدارس األهلّية/
الكنسّية من أجل متكينها من احلفاظ على مستواها 
قبل  من  متّول  التي  املواضيع  في  العالي  الّتعليمي 

الّدولة في جهاز الّتعليم الرسمي. 
اّلذين  األهــل  أّن  جــاء  الّتوصية  لهذه  تفسير  ــي  وف
األهلّية/الكنسّية  املــدارس  في  أبناَءهم  يسّجلون 
الّطّالب  يتحّملون، طواعية، دفعات ال تسري على 
األهل  مشاركة  توجب  وهــذه  الرّسمّية،  ــدارس  امل في 
بالّسيرورة الّتربوّية بشفافية تاّمة. إقامة جلنة أولياء 
األمور  للحوار في  إطار  في كّل مدرسة يكفل خلق 
املختلفة التي تشغل األهالي ويكفل تطوير خصوصّية 
املدارس األهلّية/املسيحّية وصقل املعتقدات واألفكار 

املدرسّية اخلاّصة.
° UO
uÒ²�« W Ò�U� vKŽ kÒH×²ð W½U_« ™™

الّلجنة حتّفظات  الّتقرير نشرت  في اجلزء األخير من 
األطراف من الّتوصيات، حيث ظهر اعتراض األمانة 
العاّمة للمدارس على غالبّية ما جاء في الّتوصيات 
بتحويل  الّتوصية  رأسها  وعلى 
إلى  األهلّية/الكنسّية  ـــدارس  امل
باحلفاظ  وطالبت  رسمّية،  مدارس 
مالكي  بيد  كاملة  املُلكّية  على 
املدارس  باستثناء  وطالبت  املدارس 
تعليمات  من  األهلّية/الكنسّية 
القانون القائم أسوًة بشبكتني في 
اليهودي  الديني  الّتعليم  جهاز 
األمر  اقتضى  لو  حّتى  (احلريدي) 

تعديل القانون القائم.
أّما بخصوص تنظيم عالقة املدرسة بأهالي الّطّالب 
تشكيل  تعارض  ال  ــدارس  امل أّن  األمانة  اّدعــت  فقد 
تقوم  أن  املمثلّية  هذه  على  ولكن  لألهالي،  ممثلّية 
وفق نظام ُيحّدده مكتب األمانة العاّمة، ووفًقا لطابع 
وال  الكنيسة.  مع  املتينة  وعالقتها  اخلاص  املــدارس 
تعارض األمانة مبدأ الّشفافية بشرط أن يكون جزًءا 
من اّتفاق شامل على جميع األمور التي نوقشت في 

الّلجنة.
وفي موضوع متويل املدارس اّدعت األمانة في معرض 
الّطالب تصل إلى 15000  بأّن تكاليف  حتّفظاتها 
مببلغ  املـــدارس  ـــوزارة  ال ــّول  مت بينما  ا،  سنوّيً شيكل 
سيكون  كيف  وتساَءلت:  ا،  سنوّيً شيكل   5000
خاّصًة  الفارق،  سيغّطي  وَمن  الُهوة  جسر  باإلمكان 
 2500 مبلغ  يحّدد  للوزارة  العام  املدير  منشور  وأّن 
ال  وهذا  األهالي،  من  للجباية  أقصى  كحّد  شيكل 
سمحت  لو  حّتى  أّنه  وأضافت  أعــاله.  الفجوة  يسد 
الفجوة  بسّد  كفيلة  مبالغ  بجباية  للمدارس  الوزارة 

فال ضمان أّن مبقدور األهالي حتمل هذا العبء.
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ا الّتقرير  ّيً أّما رابطة األهالي، فأعلنت أّنها تدرس حال
بياًنا مفّصًال ملوقفها منه. لكن من  وستعّمم الحًقا 
ّية للّتقرير تعّبر الرّابطة عن أسفها لتجاهل  قراءة أوّل
موقف األمانة العاّمة للمدارس بأهمّية احملافظة على 
ّيتها وموقف األهالي الّداعم لألمانة في هذا  إستقالل
الّسياق. إذ عّبر كّل من الّطرفني األخيرين عن أهمّية 
ّية املدارس، سواء بتحّفظ جلنة  احملافظة على استقالل
ار الرّسمي - كما ورد  األمانة من توصية الّدمج بالتّي
بالّتقرير - أو من البيان اّلذي سّلمته رابطة األهالي 

للجنة شوشاني في اجتماعها معها. 
بن اًء على ذلك، تدعو الرّابطة جلنة األمانة إلى البحث 

عن آلّيات عمل بديلة جديدة ناجعة. 
وأعلنت رابطة األهالي أنها تقوم حاليا بدراسة معمقة  
للتقرير على أن تعلن موقفها في بيان مفصل يعمم 
االهل  مشاركة  على  مبنية  بديلة  ومقترحات  الحقا 

وتنظيم مالي ناجع.
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“UHOŠ” qÝ«d*

ّية  العرب للجماهير  الُعليا  املتابعة  جلنة  تباشر 
حيفا،  في  األوقاف  عن  للّدفاع  الّشعبية  والّلجنة 
الوطنّية  الّشعبّية  احلملة  في  ــى  األول خطواتها 
حيفا“  في  أوقافنا  نحمي  ”مًعا  بُعنوان  الواسعة 
جلمع التبرّعات، دفاًعا عن أوقاف حيفا، وخصوًصا 
هجمة  تواجه  واّلتي  االستقالل،  ومسجد  مقبرة 

سلطوّية لتصفيتها ومصادرتها.
ــهــا  ــوات ـــــى خــط ــة أول ــي ــب ــع ــّش ـــدأ احلــمــلــة ال ـــب ت
ــع الــتــبــرّعــات في  ــم ــة، لــهــدف ج ــرّي ــي ــاه ــم اجل
اليوم  تنطلق  إذ  حيفا،  ــي  وف ّية  العرب البلدات 
صــالة  اجلُمعة،  وتستمّر  بعد  ــســاجــد،  امل ــي  ف
ــــكــــرمي،  ـــــداد  شـــهـــر رمـــضـــان ال ـــــت ـــى ام ـــل ع
ـ 16 من  وستكون  هناك  حملة  شعبّية  في  ال
رأســهــا  الّلجان  على  تقف  ــادم،  ــق ال ـــوز  متّ شهر 
ــة في  ــّي ــاس ــي ــّس ــة وال ــّي ــل ــوى األه ــق ــة وال ــّي الــّشــعــب
ّية؛ كما سيتّم الّتوّجه إلى رجال  التجّمعات العرب
األعمال العرب لتقدمي  الّدعم، إضافًة إلى حمالت 
الّشباب  بها  ســيــشــارك  ــي  ــت اّل الباب“  ”أطرق 

ّية. واحلركات الّشباب
ونّظمت الّلجنة الّشعبّية اجتماعات مكّثفة، مؤّخرًا، 
على جمع  يقتصر  ال  شامًال،  برنامًجا  ووضعت 
التبرّعات فقط، بل على رفع شأن قضّية األوقاف، 
وما  نتعرّض له من مخّططات على سّلم األولوّيات 

الوطنّي، إضافًة إلى ضرورة الّتأكيد على دور جلنة 
اّلتي  حيفا،  في  واجلرينة  االستقالل  وقف  متوّلي 
تقود معركة متواصلة لتثبيت وحترير ما أمكن من 
أمالك الوقف اّلتي تسيطر عليها جهات غريبة، 
الّتصفية  ملشاريع  وتتصّدى  تعّسفّي،  بشكل 

واملصادرة.
واجلرينة  االستقالل  وقــف  متوّلي  جلنة  أّن  ويذكر 
الهيجاء  أبو  رشاد  الّشيخ  بعضوّية:  حيفا،  في 
سهيل  األعــمــال  ورجـــال  قمير  ــو  أب واحلـــاج  فؤاد 
بشكار واحملامني: خالد دغش وسامي شريف وفريد 
تقوم  واّلتي  عروة سويطات،  املدن  ومخّطط  حسني 
منذ عقد بجهود مكّثفة وعمل دؤوب بشأن قضايا 
األوقاف في حيفا، وحتديًدا في مقبرة القّسام في 
بلد الّشيخ، حيث نّظمت، مؤّخرًا، مع جلنة املتابعة 
الُعليا معسكَر عمل حلماية املقبرة التي تتعرّض 

ملخّطط للّسيطرة على قسم من أرضها.
ّية  العرب للجماهير  الُعليا  املتابعة  جلنة  وتناشد 
حيفا،  في  األوقاف  عن  للدفاع  الّشعبية  والّلجنة 
كاّفة القوى الوطنّية والّسياسّية واألهلّية والّلجان 
ووسائل  واجلمعّيات  ّية  الّشباب واحلركات  الّشعبّية 
احلملة  مع  والتفاعل  ــم  ــّدع وال املشاركة  اإلعـــالم، 
الّشعبّية للّدفاع عن األوقاف في حيفا، باعتبارها 
قضّية وطنّية من الّدرجة األولى، حتتاج إلى وقفة 

موّحدة للّدفاع عنها وحتريرها.
حيفا،  أوقاف  عن  للّدفاع  الّشعبية  الّلجنة  ومتّثل 

القوى  وكاّفة  واجلرينة  االستقالل  متوّلي وقف  جلنة 
وجمعّية  حيفا،  في  واألهلّية  الّسياسّية  الوطنّية 
جلنة  ــم  ودع رعــايــة  وحتــت  املهّجرين،  عــن  ــاع  ــّدف ال
ّية، إذ ّمت تشكيل  املتابعة الُعليا للجماهير العرب
من  واملنبثقة  العمل،  لقيادة  ميدانّي  عمل  جلنة 
الّلجنة الّشعبّية وجلنة املتابعة، واملكوّنة من عضو 
الدميقراطّية  اجلبهة  (عن  أسعد  سهيل  د.  البلدّية 
التجّمع  (عن  قرطام  ــرف  وأش ــســاواة)،  وامل للّسالم 
خليفة (عن  أحمد  الّدميقراطّي)، واحملامي  الوطني 
(عن  حجازي  أشرف  واحملامي  البلد)،  أبناء  حركة 
شعبان  أبو  جمال  والّناشط  ”صمود“)،  جمعّية 
(عن جمعّية الّدفاع عن املهّجرين)، ومخّطط املدن 
احملامي  املتولني،  جلنة  وأعضاء  سويطات،  عــروة 
احلملة  ويرّكز  قمير.  أبو  فؤاد  واحلــاج  دغش  خالد 
عبد احلكيم مفيد، ممّثًال عن جلنة املتابعة العليا 

ّية. للجماهير العرب
أجل  من  التبرّعات  جلمع  الّشعبية  احلملة  تهدف 
الوقف،  على  املفروضة  ّية  املال احلجوزات  إبطال 
واّلتي تصل إلى 3 ماليني شيكل، جرّاء صفقات 
ـ90 لهدف تصفية  ال أبرمت في سنوات  مشبوهة 
من  وكشفها  إبطالها  ّمت  والتي  االستقالل،  وقف 
خالل نضال شعبّي كبير واّلذي أنتج جلنة متولي 
وقف االستقالل واجلرينة، جلنة وطنّية تعمل من أجل 
صيانة وحترير األوقاف في حيفا واملنطقة والتصّدي 
ملشاريع املصادرة في العقد األخير، أعضاؤها هم: 
احلاج فؤاد أبو قمير واحملامي خالد دغش والشيخ 
رشاد أبو الهيجاء واحملامي سامي شريف وسهيل 
املرّبي  ــوم  ــرح وامل حسني  فريد  ــي  واحملــام بشكار 

الفاضل عيد سويطات. 

 W�öD½ô Òw�U× ÒB�« d9R*« w�  «dAF�« ™
 WKL(«

هذا وعقدت جلنة املتابعة العليا والّلجنة الّشعبّية 
اجلُمعة  يوم  وجلنة  املتولني،  ــاف  األوق عن  للّدفاع 
االستقالل،  مقبرة  في  ا  ّيً صحاف مؤمترًا  املاضي، 
الّشعبّية حلماية  أعلنت خالله عن انطالق احلملة 
رئيس  جلنة  من  باملؤمتر كّل  حتّدث  وقد  ــاف.  األوق
حيفا  بركة، وعضو  بلدّية  محّمد  الُعليا  املُتابعة 
ــاف  األوق عــن  للّدفاع  الّشعبّية  الّلجنة  (عضو 
جلنة  ــو  ــض وع أســـعـــد،  د. سهيل  ــفــا)  ــي ح ـــي  ف
املتولني احملامي خالد  دغش، ومرّكز احلملة األستاذ 

عبد احلكيم مفيد.
وأشار املتحّدثون إلى ضرورة احلفاظ على األوقاف، 
ّية  مسؤول باعتبارها  مصادرة،  أّي عملّية  ومنع 
واملــقــّدســات  ـــاف  األوق حلماية  وواجـــب  تاريخّية، 
عاّمًة، من االعتداء واملصادرة، والعمل على حترير 
ومتّت  اّلتي صودرت  األوقــاف  أمكن حتريره من  ما 

الّسيطرة عليها. 
تنا  قضّي هي  حيفا  أوقاف  قضّية  ”إّن  بركة  وقال 
جميًعا، وقضّية شعبنا وقضّية وطنّية يجب الّدفاع 
عنها والّتصّدي لكاّفة مشاريع الّتصفية واملصادرة 
والبيع، ونحّيي جلنة املتولني على نشاطها ودورها 

ونؤّكد لها أّننا معها في هذه املعركة“. 
وحتّدث د. أسعد قائًال ”على جماهيرنا في حيفا 
العنصرّية  الهجمة  هذه  ضّد  موّحدة  وقفًة  الوقوف 
هي  األوقاف  قضّية  شعبنا،  وأمالك  أوقافنا  على 

وهي  األولى،  الّدرجة  من  وطنّية  قضّية 
واجــب  حيفا،  ــي  ف جميًعا  قضّيتنا 
والوقوف  والّتعاضد  الّتكاتف  علينا 

åUH O � w � UM �U �Ë√ w L � � U ÎF �ò WK L � √b 	 
 W F ÔL '« Âu O �«
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الّسياسّية  القوى  كاّفة  موّحدة،  وقفًة 
ــة، ضّد  ــّي ــجــان الــّشــعــب ــّل ــة وال ــّي ــل واأله
محاوالت تصفية األوقاف ومصادرتها، 
ومن الّضرورة دعم جلنة املتولني في نضالها منذ 

عقد لتحرير األوقاف والّتصّدي للمصادرة“.
وقال مفيد: ”إّننا نقف اليوم أمام امتحان تاريخّي 
ألوقــاف  املــصــادرة  عملّية  منع  واجبه  من  كشعب 
رمزها  مــن  جـــزًءا  تشّكل  التي  حيفا  ومــقــّدســات 
وميراثها الّديني والوطني وُهوّيتها، وهو ما يتطّلب 
جهًدا كبيرًا من اجلميع للوقوف في وجه هذه احلملة 

املسعورة“.
وأّكد مفيد أّن ”املرحلة تتطّلب تضافر كاّفة اجلهود، 
ألّن املخّطط يستهدف املدينة ورموزها، ويتطّلب وقفًة 
ا وعمًال مشترًكا للوقوف في وجه هذه  وموقًفا وحدوّيً

احلملة العنصرّية“.
وجلنة  املساجد  أئّمة  لنداء  لالستجابة  مفيد  ودعا 
الّشهر  ــذا  ه ــي  ف الُعليا  املتابعة  وجلنة  املتوّلني 

الفضيل اّلذي تتضاعف فيه األجور.
وحتّدث احملامي دغش قائًال ”تنطلق احلملة الّشعبّية 
بعد اإلجناز الّتاريخّي للجنة متوّلي وقف االستقالل 
واجلرينة في العقد األخير، واملتمّثل بإلغاء صفقات 
لبيع مسجد اجلرينة ومقبرة االستقالل، والتي هدفت 
لهدمها وإقامة مباٍن جتارّية على أنقاضها، فتندرج 
وقف  بإعادة  وتتويجه  اإلجناز  هذا  لتثبيت  احلملة 
مقبرة االستقالل ألصحابه بشكل نهائّي، من خالل 
تسديد الّديون التي تراكمت عليه نتيجة سيطرة 
الوقف،  أمالك  والّسلطة على  االستثمارّية  الّشركة 

والتي تهّدد باالستيالء عليه“. 
أو  حيفا  في  ــواء  س هــذا،  ”نضالنا  قائًال  وأضــاف 
املقّدسات،  عن  الّدفاع  في  مكان،  أّي  أو  القدس 
اإلسالمّية واملسيحّية أيَضا، هو محاولة مّنا لدفع 
شبح تهويد املكان ومسخ هويّته الّدينّية والوطنّية 

والقومّية. نقف اليوم أمام حتدٍّ كبير، ومًعا موّحدين 
بإمكاننا جتاوزه“.

™ oOI×Ò²K� gžœ w�U;« ¡UŽb²Ý« ™
وفي سياق مّتصل، استدعت الّشرطة، احملامي خالد 
متوّلي  بصفته عضو جلنة  معه،  دغش  للّتحقيق 
وقف االستقالل واجلرينة في حيفا. وُعلم أّن الّدعوة 
بها  تقّدمت  شكوى  أعقاب  في  جــاءت  للّتحقيق 
شركة «كيرور أحزكوت»، وهي الّشركة التي اشترت 
جزًءا من مقبرة القّسام في بلد الّشيخ («نيشر»)، 
في  الكبير  الّتطوّعي  العمل  ــوم  ي خلفّية  على 
مقبرة القّسام مبشاركة املئات، واّلذي نّظمته الّلجنة 
للّدفاع عن األوقاف في حيفا، بدعم من  الّشعبّية 

ّية. جلنة املتابعة الُعليا للجماهير العرب
ُتطالب  أحزكوت“  ”كيرور  شركة  أّن  ــى  إل وُيشار 
بإخالء اجلزء املُشار إليه في املقبرة، وتطالب بنبش 
القّسام،  الّدين  عز  الّشهيد  ضريح  ومنها  القبور، 
عن  حيفا  في  ــاف  األوق متولي  جلنة  علمت  حيث 
صفقة البيع فقط في أعقاب مطالب الّشركة بنبش 
خالد  احملامي  مع  الّتحقيق  موعد  وحتــّدد  القبور. 
الّساعة   19.6.2016 القريب  ــد  األح ــوم  ي دغــش 
شارع  ”زفولون“  شرطة  في  الّظهر  بعد  من  الرّابعة 

حيفا - عّكا 291.

™ “«Î—«d�≈Ë U Î½«uHMŽË …Òu� œ«œeMÝ” ∫ UD¹uÝ ™
الّلجنة  (عضو  سويطات  عروة  املدن  مخّطط  وقال 
الّشعبّية للّدفاع عن األوقاف في حيفا) إّن الّتحقيق 
من  فاشلة  «محاولة  هو  دغش  خالد  احملامي  مع 
اّلذين  املناضلني  وردع  لترهيبنا  والّسلطة  الّشركة 
يعملون ليَل نهار في العقد األخير، من أجل حترير 
بلجنة  باالستفراد  نسمح  فلن  وصيانتها،  األوقاف 
املتوّلني والّتضييق على نشاطها الّنضالي والوطنّي 

والّتصفية  املصادرة  ملخّططات  التصّدي  خالل  من 
والّنهوض بالوقف وحمايته».

والُهوّية  األرض  هو  ــوقــف  «ال سويطات:  وأضــاف 
واحلّق والّتاريخ واإلرث، وهو أيًضا القضّية واملطلب 
وامليراث، علينا أن نحميه ونحافظ عليه لألجيال 
موّحدين  سنبقى  املدينة،  هذه  وملستقبل  القادمة 
أمكن  ما  وحترير  القضّية،  هذه  أجل  من  ومرابطني 

من أمالك شعبنا املسلوبة». 
وأّكد سويطات: ”لن تردعنا هذه احملاوالت البائسة 
أجل  من  وإصــرارًا  وعنفواًنا  وطاقة  قــوّة  تزيدنا  بل 
كاّفة  ــو  وأدع بأوقافنا،  والّنهوض  حقوقنا  حتقيق 

جماهير شعبنا ومجتمعنا في حيفا والقوى األهلّية 
ّية  الّشباب واحلركات  الّشعبّية  والّلجان  واحلقوقّية 
وجلان األحياء بالّتفاعل والوقوف معنا واملشاركة في 
حملة جمع التبرّعات الّشعبّية ”مًعا نحمي أوقافنا 
في حيفا“ وكاّفة نشاطات الّلجنة الّشعبّية للّدفاع 
احلجوزات  لفك  الُعليا،  املتابعة  وجلنة  األوقاف  عن 
مخّططات  ضّد  ا  قوّيً رًدا  ليشّكل  الوقف  وحترير 
املصادرة والّتصفية، وندعو اجلميع إلى الّتواجد أمام 
شرطة زفولون، يوم األحد، احتجاًجا على الّتحقيق 

مع متوّلي األوقاف“. 
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الّطالبة مرينا بشكار والّطالبان إيوان اشتيوي وأحمد 
بستوني، طّالب الّصف الّثالث في مدرسة ”عبد 
الرّحمن احلاج“ في حيفا، طّالب بارزون بتفوّقهم 
األولى  املرتبة  حصدوا  وقد  وطموحهم،  وأخالقهم 
في االمتحان القطرّي في الرياضّيات «الّطالئع»، 
في  الّتقدير  وشهادات  الكؤوس  على  وحصلوا 
الفائت. األسبوع  الّناصرة،  يافة  في  أقيم  حفل 

مراتب  على  أخــرون  ــّالب  ط خمسة  حصل  كما 
مشرّفة باملسابقة ذاتها، أيًضا.

وحتضيرهم  الّطّالب  مبتابعه  املدرسة  قامت  وقد 

ودعمهم  األهـــل  مبــشــاركــة  ــرّي،  ــقــط ال لالمتحان 
ومتابعتهم ألوالدهم، ما يستحّق مّنا الّثناء على 
إّن جناح  وللّطّالب.  والّتقدير لألهل  املدرسة  طاقم 
رائع  حصاد  فهو  ضمًنا،  مفهوًما  ليس  الّطّالب 

جلهود األهل واملدرسة وطموح الّطّالب .
عوّاد،  محّمد  األستاذ  املدرسة،  ملدير  كلمة  وفي 
الرّياضّيات  وطاقم  والطالب  األهــل  على  أثنى 
لتعاونهم وجناحهم، وشّدد على أهمّية إبراز قدرات 
الّطّالب وتشجيعهم على الّتمّيز بكاّفة املواضيع. 
والفائزين،  املمّيزين  للّطّالب  نتمّنى  ــدورنــا،  «ب
ولتكن  بالّنجاحات،  مليًئا  ـــرًا  زاه مستقبًال 
طريقهم مفروشة بالورد واحملّبة ومكّللة بالّنجاح“.

åUHOŠò qÝ«d*
ــرت في  ــي ظــه ــت ــن املــعــطــيــات ال ــســتــدّل م ي
والّتوليد  الّنساء  قسم  يجريها  التي  األبحاث 
”رمبام“،   مستشفى  ــي  ف الّتغذية  وقــســم 
بالّتعاون مع كلّية ”تل حاي“، أّن تسّمم احلمل 
هو مرض متعّلق باملشيمة، وميكن تشخيصه 
للحمل.  ــعــشــريــن  ال ـــوع  األســـب مــن  ـــداًء  ـــت اب
الــّدم،  ارتفاع ضغط  ــرض  امل هذا  ــراض  أع ومن 
ــي  ــبــول، وف ــي ال ــور زالل ف ــه ــتــفــاخــات وظ ان
تتطوّر  أن  ميكن  الّتسّمم  من  خطيرة  حــاالت 
األم  ــاة  ــي ح ــى  عــل ــرًا  ــط خ لتشّكل  ــــراض  األع
ــرض  ــوحــيــد لــهــذا امل ــعــالج ال ــني. وأّن ال ــن واجل
ـــهـــاء احلــمــل. ــني وإن ــن ــيــوم هــو إجنــــاب اجل ال

وسالمتها  مببناها  املشيمة  إّن  اء  األطّب ويقول 
الّلواتي  األمهات  وإّن  األم،  بتغذية  جًدا  تتأّثر 
د  وفيتامني  الكالسيوم  غذائهّن  من  فقدَن 
وأوميجا 3 واملغنيزيوم أصبحَن عرضًة لإلصابة 
.20% بنسبة  غيرهّن  مــن  أكــثــر  ــرض  ــامل ب

أّن  املعطيات  هــذه  ــت  دّل ثانية  ناحية  ومــن 
من  اليوم  يعانَني  البالغات  الّنساء  عدد  ثلث 
واإلجنــاب.  احلمل  على  يؤّثر  وهــذا  الّسمنة، 
عملّيات  يخترّن  ــهــات  األّم ــؤالء  ه من  ــدد  وع
املتعّلقة  الفوائد  ــم  رغ وأّنــه  املــعــدة،  تصغير 
مفيدة  تكون  ال  قــد  فإّنها  العملّية  بهذه 
ـــوّه.  ومن تغذيته  على  ــر  تــؤثّ ــهــا  ألنّ للجنني، 
(تصوير: رعنان طال)
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برئاسة  اجلندرّية  واملساواة  املرأة  مكانة  جلنة  األخير،  الّثالثاء  يوم  أجرت، 
الّنائب عايدة توما -سليمان، جلسًة حول خطر إغالق «الّساحة النسائّية» 
في حيفا، وهي مؤّسسة تعمل منذ 14 عاًما خلدمة الفتيات في ضائقة 
في سّن 14-25 عاًما، والّالتي وجدَن أنفسهّن في ضائقة لوقوعهّن في 
االجتماعّية؛   - االقتصادّية  املكانة  منها:  العوامل،  من  العديد  تقاطع 
قضايا عائلّية شائكة؛ الّتسرب من املدرسة؛ التعرّض للعنف على أنواعه، 

وأسباب أخرى ال تقّل أهمّية أو خطورة. 
افتتحت رئيسة الّلجنة اجللسة قائلًة إّنه وبعد محادثات عديدة وضغوطات 
مكّثفة أجرتها، يسرّها اإلعالن عن حتصيل موافقة وزارة الرّفاه على حتويل 
الّنسائّية»  «الّساحة  عمل  استمرار  أجل ضمان  من  شيكل  ألف   300
إجراء فحص  أجل  من  املؤّسسة  مع  الّتواصل  العام، وضمان  نهاية  حّتى 

ُمجّدد لنموذج عملها. 
شارك في اجللسة العديد من أعضاء الكنسيت، ممّثلو الوزارات وجمعّيات 

ومؤّسسات معنّية، وأيًضا بلدّية حيفا.
في اجللسة أشارت املمّثالت عن «الّساحة»، شاي فيرنر وميريت سيدي، 
إلى أّنه فقط في األربع سنوات األخيرة قامت هذه املؤّسسة مبساعدة أكثر 
من 750 فتاًة وامرأة شاّبة، وأنهّن يتوّقعن من وزارة الرّفاه دعم املؤّسسة 

ا لهّن في هذا املجال.  لكونها شريًكا طبيعّيً
 - توما  عايدة  الّنائب  الّلجنة،  رئيسة  أّكدت  للجلسة  تلخيصها  وفي 
ـ»الّساحة الّنسائّية» هي في مساعدة  سليمان، أّن «املساهمة األساسّية ل
حيث  داخلهّن،  الكامنة  القوّة  اكتشاف  على  الّشابات  والّنساء  الفتيات 
والساحة تساعدهّن على  قالت إنّ « هناك غبار كثير يدثر هذه القوة – 
الوزارة حتويل  بقرار  بترحيبها  نفضه». وأنهت توما - سليمان حديثها 
ّية لهذا العام وأّنها تعتبرها إعالًنا عن نوايا حسنة في هذا الّصدد،  امليزان
و»الّساحة  ــوزارة  ال بني  ما  الّتواصل  ومتابعة  مرافقة  «سأواصل  وقالت 
والّتوّصل  بحسبه،  يعملَن  الــذي  النموذج  وتقييم  لتبّني  ّية»  الّنسائ
الّتفاقات حول امليزانّية حتى شهر آب من هذا العام حتى تدخل ضمن 

ّية العاّمة للوزارة للعام املقبل».  امليزان

W ÒO 
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إلى  االجتماعي  الّتطوير  جمعّية  ــادرت  ب
تنظيم نشاط الفرصة الفّعالة ضمن مشروع 
ّية  «مجتمع آمن» في خمس مدارس ابتدائ
من  األّول  في  افتتحت  حيث  حيفا.  في 
العاملي،  الّطفل  يوم  صادق  واّلــذي  َحزيران، 
الّترفيهّية  الفّعالّيات  من  مجموعة  بعقد 
في مدرسة ”حوار“ للّتربية البديلة. بدايًة، 
اشترك األوالد بأداء فّعالّيات حركّية رياضّية 
الكرة  باستخدام  وحتديًدا  املوسيقى،  مبرافقة 
احلركات  مختلف  وأداء  للّتسلية  كوسيلة 
إلى  انتقلوا  بعدها  باستخدامها؛  الرياضّية 
استخدام  خالل  من  ّية  فّن بورشات  املشاركة 
(عّالقة)  ميدالية  ليصنعوا  ــّون  املــل ــرز  اخل

اختتام  وّمت  اخلــاّص.  لذوقهم  وفًقا  مفاتيح 
التقاط صور مغناطيسّية  الّنهار من خالل 
شخصّية لكّل طالب ُكتب عليها ”تسامح، 
ــره  ــتــذّك ول بــهــا  ليحتفظ  وحوار“  ــة  مــحــّب

بلحظات الّطفولة.
وقد ُنّظمت خالل الّشهر اجلاري ثالث ورشات 
حركّية رياضّية وفنّية في كّل من املدارس: 
”راهبات الّناصرة“، ”األخوّة“، ”عبد الرّحمن 
حاج  نيروز  قّدمتها  و“األحمدّية“؛  احلاج“ 
الّصفوف ومراحل  غّنام لطّالب من مختلف 
عمرّية مختلفة، هدفت هذه الفّعالّيات إلى 
أثارت هذه  الّطّالب.  بني  والًتعارف  الّتقارب 
وأثنى  الّطّالب،  وتفاعل  إعجاب  العروض 
هذا  على  واألهالي  املــدارس  وإدارات  املرّبون 
بالغ  عن  معّبرين  املُلتزم،  املبارك  الّنشاط 

ورغبتهم  ومضامينها  للفّعالّيات  رضاهم 
باملزيد من هذه األنشطة.

في  الّتربوّية  البرامج  ملرّكزة  تعقيب،  وفي 
جمعّية الّتطوير االجتماعّي،  فيحاء عوض، 
اّلتي  الّنشاطات،  هذه   أهمّية  إلى  نوّهت 
تأتي ضمن مشروع ”املجتمع اآلمن“ املعتمد 
منذ  االجتماعي  الّتطوير  جمعّية  قبل  من 
إلى ترسيخ وتذويت  والهادف  عّدة سنوات، 
للعنف،  بديلة  حوار  ووسائل  ومفاهيم  قيم 
سلمّية  بطريقة  الّنزاعات  حلّل  مفتاح  فهي 
ومجتمع  بيئة  على  واحلفاظ  بالعنف،  ال 
تعاون  يسعدنا  كما  اإلمــكــان،  ــدر  ق آمــن 
الّتربوّية،  البرامج  ومرّكزي  املــدارس  إدارات 
واحلفاظ على الّتواصل املستمّر خالل الّسنة 

الّدراسّية إلجناح مثل هذه الّنشاطات.
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“UHOŠ” qÝ«d*
الثمن“  ”تدفيع  جــرميــة  أعــقــاب  ــي  ف
النائب  قال  الناصرة،  يافة  في  اجلديدة 
عمليات  استمرار  إن  جبارين  يوسف 
”تدفيع الثمن“ االرهابية ضد املواطنني 
العرب يدل على تخاذل جهاز الشرطة 
واستهتاره بأمالك وحياة العرب، خاصة 
وأنه في العديد من جرائم تدفيع الثمن 
دون  امللفات  الشرطة  أغلقت  اإلرهابية 
املجرمون دون  اتهام وبقي  لوائح  تقدمي 

أي عقاب. 
لو  ــه  أن نــعــرف  ”كّلنا  ــاريــن  جــب وقـــال 
ضد  موجهة  نفسها  العمليات  كانت 
ولم  الدنيا  لقامت  الــدولــة  مؤسسات 
تقعد حتى تقبض الشرطة على منفذي 
العمليات، أما حني يكون املستهدفون 
ــرب فــتــتــواصــل االعـــتـــداءات  ــع ــن ال م

اخلطيرة دون رادع“.
االعــتــداء  حــادثــة  ــى  إل جبارين  وأشـــار 
ــراق  واح الشباب  ــراق  ع مسجد  على 
مدخله في أم الفحم قبل حوالي عامني 
حيث قررت الشرطة مؤخرًا اغالق ملف 
املجرمني،  إلى  التحقيق دون أن تصل 
ــرغــم مــن وجـــود شريط  ال وذلـــك على 
ويوّثق  االعــتــداء  حلظة  خــالل  تسجيل 

أيًضا سيارة املعتدين.
جهاز  ــي  ف ــاك  هــن إّن  ــن  ــاري ــب ج ـــال  وق
األخضر  الــضــوء  يعطي  مــن  الشرطة 
خالل  من  االجرامية  االعــتــداءات  لهذه 
سيتوجه  وأنه  مواجهتها،  في  التهاون 
إلى مكتب مراقب الدولة للتحقيق في 

قصورات الشرطة في هذه القضايا.

ملراسل ”حيفا:“
فّعالّيات مخيم  ”مساواة“، هذا األسبوع،  اختتم مركز 
التطوّع الّدولي الّثالث بتنفيذ 8 مشاريع تطوعّية من 
بلدة العراقيب ورهط في اجلنوب حّتى قرية عكبرة في 
شمال اجلليل. وغادر البالد غالبّية املشاركني من أوروبا، 
وهم من شريحة الّشباب ما بني 18 و25 سنة وبينهم 
في  وشــارك  ّية.  أوروب برملانات  في  ألعضاء  مساعدين 
البالد  من  والصبايا  الشباب  عشرات  املتجّول  املخيم 
مواقع  وزاروا  محاضرات  إلى  استمعوا  حيث  ــا،  وأوروب
مختلفة وتطوّعوا في عدد من البلدات إلى جانب أهل 
البلدات التي استضافتهم، مبرافقة مرّكز مجموعة  هذه 

املتطوّعني- عماد مّداح. 
انطلق املخيم من مقر مركز ”مساواة“ في بناية ”مركز 
وبينها  اجلمعّيات،  من  عــدًدا  حتتضن  التي  الكرمل“ 
من  متطوعون  املشغل،  ــي،  ــدراس ال الّتوجيه  جمعّية 
لقاء مع طاقم مركز  األّول  اليوم  اإلنسانّية وشمل  أجل 
فرح،  جعفر  املركز،  مدير  قّدمها  ومحاضرة  ”مساواة“ 
القدمي،  الّسوق  في  ابتدأت  حيفا  على  للتعرّف  وجولة 
ثّم زيارة إلى حي  البهائّيني  الكرمل وقّبة  وبعدها إلى 
وادي الّصليب اّلذي يتّم هدم معامله من قبل بلدّية حيفا. 
وزار املخّيم في اليوم الّثاني الناصرة، في البداية كانت 
ومقابلة  الّناصرة  سوق  ــارة  زي وبعدها  البلد  في  جولة 
الّشباب،  تطوّع  اليوم  نهاية  في  األبيض.  اجلامع  أمام 
مؤّسسة  ترميم  في  ”سنبدأ“،  جمعية  مع  وبالّتعاون 
من املؤّسسات الّتابعة ملجلس الّطائفة األرثوذكسّية في 
الّناصرة، وفيها سيتّم تقدمي املساعدة في تعليم طّالب 

مدارس من األحياء الفقيرة في الّناصرة، مّجاًنا.
تطوّع  حيث  ماهل،  في عني  كانت  الّثالث  اليوم  جولة 
وبرعاية  التطوّعي  العمل  ترتيب  ّمت  هناك  الّشباب 
ترميم  من  مختلفة  أربع حضانات  في  احملّلي  املجلس 
وطالء، كما قاموا بزيارة املدرسة الّثانوّية هناك  والتعرّف 
الّطّالب  وضع  حول  اآلراء  وتبادل  الّطّالب  مع  والتحّدث 
عني  قرية  شباب  ونظم  لهم،  ــا  أوروب ونظرة  الّداخل  في 
تبنى  جديدة  مستوطنة  ملشاهدة  ّية  ميدان زيــارة  ماهل 
على أراضي عني ماهل. وفي نهاية اليوم رّحب أهل عني 
ماهل في املتطوّعني ودعوهم إلفطار رمضانّي لتعريفهم 

على أجواء الّشهر الفضيل.
وتخّللت جولة اليوم الرّابع للمخيم زيارة تضامنّية إلى 
وتواجه  الّلد  بجانب  بها  معترف  غير  قرية   - دهمش 
أّنها   رغم  املرّخص  غير  البناء  بحّجة  بيوت  هدم  أوامر 
ـ 48. استقبل الوفد أبو نضال واملهندس  موجودة قبل ال
الّصعوبات  عن  لهم  شرًحا  وقّدما  اسماعيل  عرفات 
البنى  البلدة من أوامر هدم إلى سوء  اليومّية ملواطني 

والفروقات  واملـــاء،  الكهرباء  خدمات  ــّح  وش الّتحتّية 
الّشاسعة بني الّتعامل بني دهمش واملستوطنات احمليطة 
بها. وأردف أبو نضال قائًال:“ألّي حيوان في خارج البالد 
يوجد عنوان، ونحن في دهمش ال يوجد لنا عنوان! نحن 
نفتقر إلى أبسط احلقوق والكيبوتسات احمليطة تتوّسع 
وتتمّتع بكامل احلرّية إّنها تتوّسع“. تخّللت اجلولة زيارة 
إلى مدينة يافا والتعرّف إلى تاريخها وأهّم معاملها قبل 
واستقبلت  ”الصادقة“.  جمعّية  مع  بالّتعاون  الّنكبة، 
قرية اللقّية املشاركني للمبات فيها حيث التقى شباب 

املخيم بطّالب جامعّيني وشباب من ِمنطقة الّنقب. 
املخيم في مدينة رهط  اخلامس من جولة  اليوم  وبدأت 
”مساواة“  املتطوعني وأعضاء مركز  قّدم وفد من  حيث 
هدّية لطالب مدرسة ”دار القلم“، عبارة عن 250 كتاًبا 
وبينهم  ”مساواة“،  مركز  أعضاء  من  بهم  التبرّع  ّمت 
مكتبة ”كّل شيء“ لصاحبها صالح عّباسي، واسمهان 
من  الوفد  استقبال  ّمت  حيث  اسبنيولي،  هالة  ود.  فرح 
قبل مدير املدرسة والّطاقم الّتربوي والّطالب. و كان حوار 
بني مجموعه املخيم وطّالب املدرسة حول أحالمهم وماذا 

ينوون أن يتعّلموا، وكيف ميكن ألوروبا مساعدتهم. 
الّصامدة في  العراقيب  قرية  إلى  التوّجه  ّمت  ومن رهط 
متام  وحتديًدا  اليوم،  نفس  في  كانت  حيث  الهدم،  وجه 
وتهدم  القرية  تقتحم  الهدم  ــوّات  ق صباًحا،  الّسادسة 
املخيم  في  املشارك  الوفد  وقام   .99 ـ  ال للمرّة  بيوتها 
في  ومساندتهم  العراقيب  أهل  صمود  بدعم  الّدولي 

إعادة بناء بعض ما هدم. 
وصفد  اجلرمق  جبل  في  جولة  الّسادس  اليوم  وتخّلل 
عكبرة  قرية  ــارة  وزي الّتاريخّية،  معاملها  إلى  والتعرّف 
ّية وترميم روضتها املدرسّية الوحيدة، بالّتعاون مع  العرب

الّطاقم الّتربوي، وبعض طالب الرّوضة. 
اليوم الّسابع وإضافة لذلك زيارة لكفر برعم املهّجرة في 

عام 52 ، حيث شاهد املشاركون آثار الهدم وإصرار أهل 
القرية على الّصالة فيها. وقام الّشباب بترتيب بعض 
املناطق حول بيوت القرية وزراعة بعض األشتال. ومن ثّم 
انتقل الوفد إلى قرية إقرث التي هّجرت في عام 48 
حيث إّن قصة القريتني متشابهتني ألّن احملكمة سمحت 
للّسكان بالرّجوع، لكن الّدولة أغلقتهما وأعلنت أّنهما 

منطقتني عسكرّيتني. 
حيث  احملتّل،  الّسوري  اجلــوالن  في  كان  الّثامن  اليوم 
تعرّف املتطوّعون على املنطقة وزاروا عني التينة واحلدود 
الّسورّية، ومن ثّم قرية مجدل شمس. وتعرّف املتطوعّون 
إلى معاناة اجلوالنّيني القابعني حتت االحتالل اإلسرائيلي 
من لّم الّشمل مع عائالتهم في سوريا ورفضهم للُهوّية 

اإلسرائيلّية. 
وفي اليوم األخير قامت املجموعة بزيارة املركز اجلماهيرّي 
في حيفا، وطرحوا العديد من األسئلة على  ”ليئوبك“ 
مدير املركز، وخاّصًة في موضع عالقة اليهود والعرب، 
ّية، وما  ومناقشة العنصرّية املتفشّية بوجه األقلّية العرب
هي الّطروحات املُمكنة لبناء واقع ومستقبل أفضل من 

الوضع القائم.
بعد انتهاء اجلوالت اليومّية، جرت ورشات حوار بني املركز 
واملضامني  جولة  كّل  بعد  انطباعاتهم  عن  واملتطوّعني، 
التي تعّلموها وتعرّفوا إليها، وواقع ِفَلسطينّيي الّداخل.

عن  الله،  حبيب  دالل  الّدولي،  املخّيم  منّسقة  وحتّدثت 
زيــادة  ــى  إل أوًّال  املخّيم  هــذا  ”يهدف  قائلًة:  البرنامج 
لدى  املرير  الواقع  حول  أوروبا  في  الّشباب  لدى  الوعي 
فلسطينّيي الّداخل، والتحّديات املختلفة التي تواجههم 
وتوطيد  بناء  ثّم  ومن  اليومّية،  احلياة  في  كمواطنني 
في  الفلسطينّيني  العرب  الّشباب  بني  ما  العالقات 
الّداخل وبينهم، ومّد جسور لتبادل الّثقافات املختلفة، 
القصيرة  املخّيم  فترة  خالل  في  متكينهم  إلى  إضافًة 
الفلسطينّي  شعبنا  وتقاليد  ثقافة  على  الّتعرف  من 
ومحّطاتِه الّتاريخّية، عن طريق زيارة مختلف األماكن، 

واحلصول على شرح تفصيلّي عن كّل مكان. 
”األمر برمته لم يكن ُمجرّد محاضراٍت، بل كان عبارة 
عن سلسلة أعمال تطوّعّية، أحياًنا شاّقة وُمرهقة في 
عدد من القرى واملدن في مجتمعنا العربي، ّمما أضفى 
اجلمود  عن  تخرج  وجعلها  الزّيارات  على  ا  خاّصً رونًقا 
الّتقليدي الذي يتواجد أحياًنا في مثل هكذا مخّيمات. 
أّما فيما يتعّلق بالعالقات داخل املجموعة، فقد فاقت 
جميع التوّقعات، حيُث سادت أجواء من األلفة الرّائعة 
بني جميع األعضاء كعائلة كبيرة من مختلف الّدول.“ 

الّدولّيني  الّتنويه إلى أّنه ّمت دعم سفر املتطوّعني  وجب 
من االّحتاد األوروّبي، كما استضافت مجموعات وعائالت 

زارها الوفد بسخاء وكرم.
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 الطالب في المركز
وجميع الطاقم التعليمي لخدمته..

 بوابة املدير مفتوحة لك - الطالب يف اعىل سلم االولويات
 بيئة تربوية مميزة وجو هادئ

 متابعة لطالب ذوي عرس تعليمي!
 دروس تقوية حسب احتياجات الطالب

 عدد الطالب يف كل صف ال يتجاوز العرشين طالبا

الثانوية المدارس  شبكة 

ثاين عرش /  حادي عرش /  عارش   / التاسع  لصفوف 
كامن بچروت وكامن مهنة

شهادة بچروت كاملة توصلك اىل الجامعة!

إنضم ا�ن للنجاح..

åUHOŠò qÝ«d*
نظرًا ألهمّية تعليم الرياضّيات للجيل املبكر، وإميان إدارة املدرسة 
وطاقم الرياضّيات أّن جناح املوضوع يعود إلى اهتمام الطالب به، 
طاقم  بإشراف  للرياضّيات،  ممّيزًا  يوًما  «الكرمة»  مدرسة  نّظمت 
الرياضّيات ومبشاركة املرشدين وعلى رأسهم ريدان نّفاع، عن طريق 
من  ويحّقق  مبتعة،  الّطالب  ميارسها  وتعليمّية  تفكيرّية  ألعاب 

خاللها تعليًما له معًنى ومغزى.
شمل  وقد  املنطقي،  التفكير  على  كان الّتركيز في هذا اليوم 
البرنامج الّصفوف األولى حّتى الّسادسة، وقد قّسم إلى قسمني: 

أّما  الّساحة،  في  تعليمّية  أللعاب  محّطات  شمل  األّول  القسم 
القسم الّثاني فكان حملّطات تعليمّية داخل الّصفوف.

شملت احملّطات: دوالب الهندسة، هدف ومعادلة، سودوكو، إصابة 
جدول   - «بينغو»  ثقاب،  عيدان  ّية،  حساب متواليات  الهدف، 
لطّالب  ُخّصصت  التي  الكنر،  عن  البحث  ومسابقة  الّضرب، 
وإرشــاد  مبساعدة  احملّطات  تفعيل  ّمت  حيث  ــّســوادس،  ال صفوف 

طالب الّثوامن.
وقد تفاعل الّطالب بشكل رائع مع هذه الفّعالّيات التي منّت لديهم 

الّتفكير الرياضّي ونّشطت أذهانهم.

W ÒO L � Òd �« åW�d J �«ò W ÒO z «b � � « w � � U ÒO {U 	 Òd �« Âu 	 W ÒO zUM
 W ÒO �UH� �« w � ·u �_«

åUHOŠò qÝ«d*
للّسنة الّثالثة على الّتوالي، حتّول شارع «نتانزون»  في البلدة الّتحتا في مدينة 

.J Viewz ّية حيفا، إلى لوحة فنّية متحرّكة بعد استضافة الفرقة الّدول
األجيال  مختلف  من  األلوف  استقطبت  التي  املمّيزة  ّية  االحتفال هذه  وتعتبر 
وز وآب في  واألطياف، جزًءا من االحتفاالت الّصيفّية التي ُتقام خالل شهرَي متّ

املدينة بشكل عاّم، وفي البلدة الّتحتا بشكل خاص.
والّترفيهّية  الفنّية  البرامج  عشرات  الّتحتا  املنطقة  حتتضن  أن  املتوّقع  ومن 
التي ستضفي رونًقا على املكان اجلميل، اّلذي يحوي متاجر ملصّممني، حانات 

ومطاعم ممّيزة، وغيرها.
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تجدونها في نقاط البيع المختارة وفي فروع شبكة سعدي
قريبًا فرع سخنين ����	�����فرع الناصرة ���������� �����	���
فرع كفار باروخ 
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 W�uDÐ  UIÐU��Ë ÊUC�— dNý W³ÝUM0 W�Uš WKLŠ ÊuHOKOÐ W�dý XIKÞ√
Æw{U*« Ÿu³Ýô« W¹UN½  XIKD½« w²�« 2016 UÐË—Ë«

 —UJ²ÐUÐ ÂuIðË wÐdF�« lL²−*« w	 …dOšô«  «uM��« w	 qLFð ÊuHOKOÐ W�dý
 s�«e²¹  WM��«  Ác¼  ÆWO�öN²Ýô«Ë  WO	UI¦�«  tð«eOL*  WLzö�Ë  W�Uš  5�UC�
 w	 dO³� ŸUHð—« v�« ÍœR¹ Íc�« d�ô« ¨ 2016 UÐË—Ë« W�uDÐ l� ÊUC�— dNý
 ‚öÞ«  W�dA�«   —d
 «cN�Ë ¨   U¹—U³*«Ë ÊUC�—  ö�K�� …b¼UA�  UŽUÝ
 WKOJAð s� “UHK²�« b¹b& szUÐe�« vKŽ UN�öš s� ÷dFð …eO2Ë W�Uš WKLŠ

  Æ…b¼UA*UÐ l²L²K� W{ËdF*« Ã–ULM�«Ë  U�—U*«
 qJOý 39.9 s� ¡bÐ  U½u¹eHK²�« s� WŽuL−� W�dA�« ÷dFð WKL(« —UÞ« w	
 ÆjI	 qJOý 999 s� ¡bÐ  U�—U*«Ë  U−²M*« s� WŽuL−�Ë ¨WF	œ 36 ?Ð U¹dNý

 Æ U½u¹eHK²�« vKŽ  «uMÝ 5 W�UH� W�dA�« ÷dFð p�– v�« W	U{ôUÐ
 qB×¹ 30.6 a¹—Uð v²Š lO³�« ◊UI½ s� Íd²A¹ s� q� p�– q� v�« W	U{ôUÐ

Ë—uO�«  U
UDÐ vKŽ V×��UÐ W�—UALK� W
UDÐ vKŽ
ÆWKL(« s� l²L²½ nO�

 ‰ušb�« rJMJ1 UL� http∫ØØgooÆglØr8a5Lv  U−²M*« ¡«dA�Ë qO�UH²K�
 —u¦FK�  ÆwwwÆpelephoneÆcoÆilØServiceCenters  W�dA�«  l
u�  v�«

  UFO³�Ë  U�bš WDI½ »d
« vKŽ

 ôu�≠U�u�  W�dý  XIKKÞ«  ¨„—U??³??*«  ÊUC�—  dNý  W³ÝUM0
 XŽœË  ¨wÐdF�«  lL²−LK�   W�UšË  …dO¦�     UO�UF	  «dšR�
 w	  W�U)«  rNðUE(  W�—UA�  v??�«  5JKN²�*«   U??¼—U??Þ«  w	
 s¹c�«  ’U??�??ý_« l??�  W¹b¼ —U??D??	≈  W³łuÐ “u??H??�«Ë ÊU??C??�—
ÆÁ—UO²šUÐ Êu�uI¹ ÊUJ� Í« w	 nOA�« dOC% s�  rN½u³×¹

 …eO2 WKLŠ ôu�≠U�u� W�dý  XIKÞ« t½« v�« …—Uýô« —b&
 Èu�Ð UN³×²Ð w�« ”UM�« l� ÊUC�—ò —UFý X% …dO¦�Ë
 WKLŠ  dýU³�  qJAÐË  qLJ²�  …u??D??)«  Ác??¼  w??ðQ??ðË  ¨åU??O??½b??�«
 …dOš_«  dNýô«  w	  ôu�≠U�u�   UN²IKÞ«  w²�«  …UO(«  rFÞò

 ÆwÐdF�« lL²−*« w	
 WO−¹Ëd²�«  UO�UFH�« ‰uŠ qO�UH²�«Ë  U�uKF*« s� b¹eLK�
wwwÆcocacola≠ WO�UFH�« l
u� …—U¹“ rJMJ1 WO½«bO*«Ë
 ?Ð W�U)« „u³�OH�« W×H� ‰öš s� Ë«   momentsÆcoÆil

ÆCoca≠Cola as7ab ∫WOÐdF�« WGK�UÐ ôu�≠U�u�

 XOKÐU	  Í“U??N??ł  o??K??D?? Ôð  ÊuHOKOÐ  ∫œö???³???�«  w??	  …d???�  ‰Ëô
 qJ�  W�UH�  ¨W??F??Ý«Ë   U−²M�  WKÝ  l??�  ¨  W¹dG�  —UFÝUÐ

bOOIð ÊËœ “UHK²�« …b¼UA�Ë dLF�«
 ¨GINI  W�U)«  W¹uOK)«  nð«uN�«  W�—U�  WK�KÝ  lOÝu²Ð  ÊuHOKOÐ  W�dý  dL²�ð
 w−Oð«d²Ýô«  ·bN�«  UNMOŽ«  VB½  XF{ËË  ¨UN
öÞ«  cM�  «dO³�  UŠU$  w
öð  w²�«Ë
 W¾	  lOÝuð  sŽ  ÊuHOKOÐ  W�dý  XMKŽ«  Æœö³�«  w	  XKÐUH�«  …eNł«  …—u??Ł  …œUO
  ∫ÂœUI�«

  ∫GINI W�—U� s� XKÐU	 Í“UNł ‚öÞ«Ë XKÐUH�« …eNł«
qJOý 1499 dF�Ð g½« 5.5 r−×Ð WýUý GINI E6

qJOý 1999 dF�Ð g½« 6 r−×Ð WýUý GINI E6 Plus
 U½błË  “∫‰U
  ÊuHOKOÐ  W�dý  w	  o¹u�²�«  ÊËRA�  ÂUF�«  d¹b*«  VzU½  ¨‰U−OÝ  Êö??¹«
 Ê«  YOŠ ¨  œö³�«  w	Ë r�UF�«  w	 XKÐUH�«  Â«b�²ÝUÐ WO*UF�«  …d¼UE�«  5Ð …dO³� …u−	

 r�UF�« w	 ŸU³ð w²�« …eNłô« s� %36
 œö³�« w	 qÐUI*« w	 ¨XKÐU	 …eNł« w¼
 W�dý ¨XKÐUH�« Êu�b�²�¹ %10 jI	
 ¨ Ÿu???{u???*« «c??N??� ö??Š Âb??I??ð Êu??H??O??K??O??Ð
 qN�¹ “U???N???ł v????�«  X??K??ÐU??H??�«  ‰u?????%Ë
 ¨’UšË  ÍdG�  dF�Ð  tOKŽ  ‰uB(«
 Â«b???�???²???Ý« W??F??²??� s????zU????Ðe????�« `???M???9Ë
 “UN'«  ‰ö??š  s�  5�UC*«  …b¼UA�Ë
 …e??N??ł«  v????�«  W	U{ôUÐ”  Æ“b¹b'«
 s??zU??Ð“ ÊU???	 ¨ Ìd??G??� d??F??�??Ð Âu??O??1d??³??�«
 WKÝ  s??�  ÊuF²L²OÝ  ÊuHOKOÐ  W�dý
 l�  ¡«dA�«  bFÐ  v²Š  ¨WK�U�   U−²M�
 5�UC*« …b¼UA� ¨U�UŽ 25  …b* W�UH�
 oO³Dð w	 ÊuHOKOÐ szUÐe� b¹b% ÊËœ
 ¨lÐ«d�« qO'« WJ³ý w	 ¨Super TV
 ÂuI²Ý  UL�Æœö³�«  w	  Ÿd??Ýô«  WJ³A�«
 Íd²A¹  s??�  b??¹Ëe??²??Ð  ÊuHOKOÐ  W??�d??ý
 W??F??Ý«Ë  U??�e??²??K??�??� W??�“d??Ð …e??N??łô«
 k	UŠ qLAð w²�«Ë qJOý 250  WLOIÐ
 “UN−K�  w???�–  wHKš  ¡U??D??ž  ¨W??ýU??A??K??�
 ·U????{«  Æ“ÊuJOKO��«  s????�  ¡U????D????žË

‰U−OÝ
 …e???N???ł« W???L???zö???� W??O??K??L??Ž  s???L???{ s????�
 —u??N??L??'«   U???łU???O???²???Šô    GINI  ?????�«
 ¨W�dA�«  UNÐ  X�U
  w²�«  ¨wKOz«dÝô«
  …b???¹b???'« …e???N???łô« W???N???ł«Ë q??L??A??²??Ý
 W??O??Ðd??F??�« W???G???K???�« w????	 W??O??M??³??� W??�??�??½

ÆW¹eOK$ô«Ë W¹d³F�«¨
 Âu¹  …eNłô«   lO³Ð  ¡b³�«  -  t??½«  d�cÔ¹
 ÍdBŠ  qJAÐË  dNE�«  bFÐ  ¡U??Łö??¦??�«
 s�  Ë«  ÊuHOKOÐ  X??O??½«u??Š   UJ³ý  w??	

 d³Ž “UN'« Íd²A¹ s� q� qB×OÝË ÆwwwÆpelephoneÆcoÆil W�dA�« l
u� ‰öš
ÆXO³�« v²Š “UN−K� WO½U−�  UO�UÝ—« vKŽ wHðUN�«  U�b)« e�d� Ë« l
u*«

 ôu�≠U�u� l� ÊUC�dÐ …UO(« rFÞ WKLŠ —UÞ« w	  W�UšË …dO¦�  UO�UF	 oKDÔð ôu�≠U�u�

 dNA� W�Uš  WKL×Ð oKDMð ÊuHOKOÐ
Ë—uO�«  U¹—U³�Ë ÊUC�—

 999 s� «¡bÐ “UHKð ¡«dý bMŽ W¹dG� WKLŠ
 «uMÝ fL) W�UH� l� qJOý

Í—uš n¹U½
فرقة  مبرافقة  فنّية وعروض  بعد سلسلة معارض  الفّنان كميل ضو  البالد  إلى  عاد 
نسائم الكرمل بقيادة األستاذ ألبير بّالن وباشتراك املطرب بشارة ديب. وعرض الفّنان 
ضو مجموعة لوحات حروفّية وتشكيلّية جديدة، حيث يختص معظمها باملجاالت 
املوسيقّية، وما يتالَءم مع احلفالت املوسيقّية التي عرضت في فنلندا والتي أشرف 

على تنظيمها املصّمم الفّنان فادي ضو.
وأقام مرَكز «كيميديا» في حيفا اّلذي يديره الفّنان كميل ضو هذه املعارض في عّدة 
ّية املقيمة في فنلندا.  مدن فنلندّية، بحضور جمهور من احمللّيني ومن اجلاليات العرب
وتضمن املعرض لوحات كان الفنان قد رسمها مثل لوحة «أعطني الّناَي وغّني»، ولوحة 
«إن نور موسيقاك ينبعث في الفضاء»، ومجموعة من القصائد التي صاغها الفّنان 

عن شعراء عاملّيني، مثل: جبران وطاغور. 
وكان جتاوب اجلمهور املتذوّق لهذا الفن كبيرًا، بحيث أعرب عدد من احلضور عن إعجابهم 
بالّتمازج والّتناغم في الّلوحات بني الّشرق والغرب، في الّشكل واملبنى واملضمون.
ومن املتوقع أن يقيم الفّنان ضو عّدة معارض أخرى في فنلندا خالل األشهر القليلة القادمة.

هناك  الفنلندية «كاليفاال» إلقامة معرض   ة  الشّعبيّ القصّة  متحف  مع  تعاقد  كما 
أعماله،  متّيز  التي  باحلروفّية  الفّنان ضو  كبيرة، وسيرسم  لوحة  يتأّلف من عشرين 

ّية.   القّصة الّشعبّية الفنلندّية، بعد أن ُترجمت إلى الّلغة العرب

q O K'« s � w J O �u �U J �« ·UAJ �« …œU � Z �
W �bI *« w {«—_« v �≈ 

حتت عنوان «الكّشاف الكاثوليكي بيت عامر، 
الّنشاطات  برنامج  خالل  ومن  مؤمنة»،  وعائلة 
الكاثوليكي  الكّشاف  لقادة  املخّطط  السنوّية 
الكاثوليكي  الكّشاف  إدارة  نّظمت  العام؛  لهذا 
يوَمي  حلم  وبيت  القدس  إلى  عائلّية  حج  رحلة 

الّسبت واألحد 2016\6\12-11.
ــا  ــراي ــّس ال ـــادة  ق غالبّية  ــرنــامــج  ــب ال ــي  ف ـــارك  ش
ــكــشــاف  ـــي ال ــة ف ــّي ــكــشــف ـــوعـــات) ال ـــجـــم (امل
الّناصرة،   حيفا،  من:  وعقيالتهم،  الكاثوليكي 
طاقم  جانب  ــى  إل اجلليل،  ــر  وســائ  شفاعمرو، 
(املرشد  جرايسي  سمعان  واألب  اإلداري  املنّظمة 

الروحي للمنّظمة).
تخّلل برنامج اليوم األّول زيارات لدير الكرمليت 
ــواردي  ب ــرمي  م القّديسة  ــر  وذخــائ جــاال  بيت  في 
(قّديسة اجلليل)، ودير مار شربل (قّديس لبنان) 

في بيت حلم، وكنيسة مهد املسيح. وقد خّيمت على األجواء 
املساء  في  أقيمت  كما  والّتراتيل،  والّصلوات  اخلشوع  طاقات 
حلقات حوار أخوّية لعائلة الكشاف الكاثوليكي شاركت فيها 
زوجات القادة بصورة فّعالة، واختتم اليوم األّول بعشاء احتفالّي 

متّيز بالروح الكشفّية العائلّية.
لدعوة  تلبيًة  القدس  مدينة  املجموعة  زارت  الّثاني  اليوم  وفي 
حيث  الّالتني)،  لبطريركّية  العام  (الوكيل  الطوال  عماد  األب 
البطريركّية، وكان في  الّسرايا الكشفّية ضيوًفا في دار  حّلت 
استقبالهم بكّل حفاوة األب الطوال، وقد شارك احلضور بقّداس 
خاص في كنيسة البطريركّية ترأسه األب طوال واألب جرايسي، 
بستان  في  الغذاء  طعام  احلضور  تناول  مباشرًة  القداس  وبعد 
البطريركّية؛ ثّم كرّمت إدارة املنّظمة ممّثلة باملرشد الرّوحي األب 

واملفوّض  مسلم  طالل  القائد  املنّظمة  ورئيس  جرايسي  سمعان 
العام القائد رائد حّداد األب عماد الّطوال صاحب الفضل الكبير 
على كّشافة الشرق األوسط بشكل عام والكّشاف الكاثوليكي 
بشكل خاّص، والذي له عشرات املؤّلفات في التربية املنهجّية 

والّتربية الكشفّية.
وقد زار الوفد كنيسة القيامة وبئر القّديسة هيالنة، واختتمت 
الزيارة بجولة بني أسوار مدينة الّصالة وسوقها العريق. من اجلدير 
ذكره أّن الزيارة متّيزت باألجواء األخوّية العائلّية والرّوح الكشفّية 
رائعة، زادت من تكّتل هذه  التي حملت معها طاقات روحّية 

العائلة الكشفّية الفريدة. 
حنا بيدس – مركز إرشاد الكّشاف الكاثوليكّي
(عن منّظمة الكّشاف الكاثوليكّي)
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بشارات  رنني  املمثلتني  حيفا  في  البلدي  املسرح  إدارة  دعت 
الواحد  «عيب  مسرحيتهما  لتقدمي  حلو،  وحنان  اسكندر 
املسرح  خشبة  على  املقبل  اخلميس  ــوم  ي ــك  وذل يحكي»، 
الفنانتان  أطلقت  العربية.  باللغة  تقدميها  وسيتم  البلدي، 
على مسرحهما اسم «أويا»، واألويا هي احلياكة باملكوك حول 
املنديل الذي تضعه املرأة أو الفتاة على رأسها، أو باألقل هكذا 

كانت تضعه في السابق.  
وقالت رنني بشارات اسكندر: هذه املسرحية، كانت قد عرضت 
أوضاعا  ــروي  ت وهي  البالد،  أنحاء  في  عــروض  سلسلة  في 
مختلفة من حياة املرأة، ومعاناتها اليومية، وإجنابها لألطفال، 

وتربيتهم إزاء معاملة الزوج للمرأة ومتطلباته منها. 
االجتماعية  األوضـــاع  يحكي»  ــواحــد  ال «عيب  وتستعرض 
وساخر.  ناقد  نسائي  منظور  من  وكلها  والنسوية،  الرجولية 
وتتطرق إلى حاالت املرأة في املجتمع، وما تعانيه من أعمال 
وأشغال ومهام تلقى على عاتقها، وكأنها جتعل األعباء املنزلية 
«طابو» لها منذ حلظة زواجها. فما هو دور الرجل في األعمال 
املنزلية؟ سؤال مطروح على مدى املسرحية كلها. واحلديث هنا 
ورمي  واجللي،  والغسل  الطهي  من  املنزلية  املرافق  كافة  عن 
القمامة، والزفاف وممارسة اجلنس وفض غشاء البكارة، واإلجناب 

وتربية األوالد، ومواجهة التطرف وحتى قضية داعش.
برنني، وكالهما  واستعانت  كتبتها حنان حلو،  املواضيع  هذه 
ارجتلت  وقــد  ــني.  رن زوج  اسكندر،  ــورج  ج باملمثل  استعانتا 
في  الضحك  تثير  التي  املشاهد،  من  أجزاء  بعض  املمثلتان 
الساخرة  املشاهد  تكون  أن  البديهي  ومن  اجلمهور.  أوســاط 
احلــرج  وتسبب  والعقل،  القلب  وتــدغــدغ  ــاقــدة،  ون تهكمية 

للحضور، وتضعهم في ذات املوقف املطروح على املسرح.
وتقول حنان حلو: لقد الحظنا ردود فعل اجلمهور أثناء عروض 
بعضهم  رأى  بحيث  متفاوتة،  ــردود  ال هذه  وكانت  املسرحية، 

أنها تتسم باجلرأة في طرح املواضيع، بينما رأى بعضهم اآلخر 
أنها تتعدى حد اجلرأة إلى درجة فضح املساوئ التي يعاني 
منها املجتمع، وأصبحت تقليدا متبعا في مختلف األوساط. 
حبل  على  مطروحة  واملــضــامــني  ــواضــيــع  امل ظــهــرت  وهــكــذا 
الغسيل، وفي هذا دالالت وأبعاد ورموز، ألن تعليق الثياب 
على احلبل، املنصوب في وسط املسرح، جاء كالديكور الذي 
احلبل  هذا  على  ووضعت  النص.  ليخدم  املنصة  على  يوضع 
املالبس التي ترتديها املمثلتان في العرض أمام اجلمهور، فال 
نالحظ أو نعيش الوهم خارج املسرح، ووراء الكواليس، بل هي 
حقيقة الظهور والوجود والكيان، وكل شيء يتم أمام املشاهد 
وقدام ناظريه. وما يوحي إليه حبل الغسيل يتبع املقولة «ال 
غسيلنا  ننشر  «لن  أو  احلبل»  على  الوسخ  الغسيل  تعلق 
الوسخ على احلبل» املهم هو نشر قذارتنا وأوساخنا ومفاسدنا 
على املأل، أمام الناس. وها هي حنان ورنني ال تعلقان الثياب 
والفوارق  والنواقص،  العيوب  تنشران  بل  فقط،  احلبل  على 
املوروثات  وحتى  واألخالقية،  والفكرية  والطبقية  االجتماعية 
واألعراف والتقاليد. نعم، كل هذا في مشاهد قليلة، تظهر 
بواسطتها ما نحن عليه، وكيف نعيش ونتعامل مع األمور 
الصغيرة والكبيرة جلوانب حياتنا، وحياة أبنائنا، وذوينا وحتى 

ذواتنا.
وجنحت الفنانتان بتسخير كافة اإلمكانيات والوسائل إلجناح 
هذا العمل، ووظفتا جميع احلاجيات واملواد خلدمة املسرحية، 
وانتقت كل منهما شخصية جوابية للشخصية احملورية التي 
تظهر على املسرح، فإذا لعبت إحداهما دور املرأة لعبت األخرى 
بإعاقة  عجوزًا  فاألخرى  عجوزًا  هذه  كانت  وإذا  الرجل،  دور 
تختلف عن تلك، وإذا كانت الواحدة ستنجب طفلها فاألخرى 
هي الشخصية الداعمة، وهكذا كما في األغنية واملوسيقى 
األخيرة  النغمة  وبــني  الــقــرار،  والصوت  العالي  الصوت  بني 

والنغمة األولى. 
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åUHOŠò qÝ«d*
دعت أسرة حّي احلليصة، هذا األسبوع، جمهورًا غفيرًا 
تقليًدا  اّلتي غدت  ّية  الرّمضان املأدبة  في  للمشاركة 

ا في احلي. سنوّيً
ّية  واجتمع حول املأدبة التي ُنّظمت في ساحة ابتدائ
ّية  مدرسة ”عبد الرّحمن احلاج“، ضمن أمسّية رمضان
خاّصة، رئيس بلدّية حيفا يونا ياهف، مفّتش املدرسة، 
شخصّيات  حيفا،  بلدّية  من  مختلفة  أقسام  مديرو 

دينّية واجتماعّية، جلنة احلّي، سّكان احلي وغيرهم.
املرّبي  املــدرســة،  مدير  ّية  الرمضان األمسّية  افتتح 
ا  ًي محّمد عوّاد، اّلذي استقبل اجلمهور الغفير متمّن

للجميع رمضاًنا كرًميا ومناسباٍت سعيدة.

تاله في احلديث رئيس بلدّية حيفا، رئيس جلنة احلّي، 
الّتآخي  أهمّية  عن  حتّدثوا  املدرسة، حيث  مفّتش 
في  خاّصة  الواحد،  البلد  أبناء  بني  واحملّبة  والعطاء 

شهر رمضان الكرمي.
شهر  وحــي  من  وفنّية  تراثّية  فقرة  ُقــّدمــت  ــّم  ث من 

رمضان، وبعدها رفع األذان.

“UHOŠ” qÝ«d*
والّسعادة،  الفرح  بأجواء رمضانّية سادتها مشاعر 
احلّي،  أهالي  مع  عّباس  اجلماهيرّي  املرَكز  احتفل 
بحلول شهر رمضان الكرمي، حيث اجتمع اجلميع 
احلي  سّكان  ضّمت  واحــدة،  ّية  رمضان مأدبة  على 
املركز  عن  ومندوبني  دين  ــال  ورج الّلجنة  وأعضاء 

اجلماهيرّي، وجلان األحياء وشخصّيات عاّمة.
يونا  حيفا،  بلدّية  رئيس  املشاركني  بني  من  وبرز 
ياهف، اّلذي ألقى كلمة رّحب بها باحلضور. كما 

أبو  وليم  واألب  الهيجاء  أبو  رشاد  الّشيخ  ألقى 
شقارة كلمتني رّحبا باحلضور مهّنَئني بحلول الّشهر 
الكرمي. كما ألقى املرّبي فتحي فوراني كلمة نيابًة 

عن املركز. 
بّسام  عّباس،  اجلماهيرّي  املركز  مدير  وشكر  هذا 
الرمضانّي،  بإجناح اإلفطار  ريناوي، كّل من ساهم 

ا. ومتّنى للجميع شهرًا فضيًال وإفطارًا شهّيً
(تصوير: وائل عوض)
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قرية  في  ونشأ  حيفا،  في  ولد  كاتب،  خوري  عصام 
الّثانوية في مدرسة يني يني  البعنة، وتلّقى علومه 
لدراسة  مبعهد  والتحق  ياسيف،  كفر  في  الثانوية 
فّنانني  مع  حيفا  في  أقام  ثم  أبيب،  تل  في  املسرح 
آخرين املسرح الناهض في نهاية سنوات الستني، وفي 
محمود  الراحلني  الّشاعرين  مع  لقاءاته  كانت  حيفا 
درويش وسميح القاسم. ثّم انتقل لإلقامة في عكا، 
كان  اليوم.  حتى  هناك  يزال  وال  معليا  إلى  ومنها 
ا جلريدة ”االّحتاد“ لعّدة سنوات، وهو اليوم  مديرًا عاّمً
يدير مؤّسسة محمود درويش في كفر ياسيف، والتي 
املوسيقّية،  ّية،  الثقافّية كاّفة، األدب باملجاالت  تعنى 

الّشعرّية، وسائر حقول اإلبداع.

 øW� ÒÝR*« Ác¼ XLO�√ nO� ≠
رام  في  املأمت  أثناء  ونحن  الكبير،  شاعرنا  وفاة  منذ 
الله، أقمنا بيت عزاء في اجلديدة، ولنا صديق مشترك 
أيًضا هو احملامي والكاتب جواد بولس، فطرحت فكرة 
إقامة املؤّسسة في كفر ياسيف تخليًدا لذكرى وإرث 
ونشأ وعاش  ولد  اجلليل، حيث  الكبير، في  الّشاعر 

ردًحا من الزّمن.

 r??Žœ v???? �≈ ÃU??²??×??¹ Ác???N???� W???�??? ÒÝR???� W???�U???�≈ ≠
ÆÆ…b½U��Ë

فعًال، تضم املؤسسة ثالث هيئات، وهي اإلدارة واملؤّلفة 
ترأسه  الــذي  االستشاري  واملجلس  شخًصا،   11 من 
املرحوم سميح القاسم، واملجلس الّثقافي، ويضم عدًدا 

من األدباء والّشخصّيات الثقافية من أنحاء البالد.

 w�  dł w²�«  U ÒO�U ÒFH�«Ë ‰ULŽ_« r¼√ w¼ U� ≠
øg¹Ë—œ œuL×� W� ÒÝR�

عملنا الكثير، حّتى أّن بعضهم وصفنا بأّننا املؤّسسة 
الفلسطينّي  الّداخل  في  نشاًطا  األكثر  الفلسطينّية 

ا، األولى ويشترك  وفي اخلارج. ونقوم بفعالّيتني شهرّيً
فيها عدد كبير من األشخاص، يقّدر باملئات، والّثاني 
الّثقافّية  أصغر حجًما وعدًدا. وهذه الّنشاطات منها 
يتعّلق  ما  كّل  نعمل  ال  فنحن  االجتماعّية،  ومنها 
يحمل  ثقافّي  مركز  مبثابة  إّننا  بل  درويــش  مبحمود 
اسم درويش، ونبرز إرثه األدبّي والّثقافي واالجتماعي 

من  رمزًا  يعتبر  محمود  ألّن  والّسياسي.  واإلنساني 
رموز شعبنا الّثقافّية، حّتى أّنه من الرّموز األوائل.

 U?? ÎL??�U??Þ V?? ÒK??D??²??¹ U?? Î Ò¹d??N??ý 5??ÞU??A??M??Ð ÂU??O??I??�« ≠
ÆÆ…dO³�  «dOC%Ë

ومتواصل،  ــم  دائ بشكل  نعمل  نحن  لــذا  صحيح، 
ّية، أمسّيات تكرمي، ومن أهداف  لتنظيم أمسّيات أدب
الفلسطينّية،  بالثقافة  الدائم  الّتواصل  هو  املؤّسسة 
وبني  بيننا  ا  تقريًب مناصفة  موزّعة  نشاطاتنا  وإّن 
رام  في  وشعرائنا  وكّتابنا  احمللّيني،  وشعرائنا  كّتابنا 

الله وغيرها.

 œuL×� W� ÒÝR� 5ÐË rJMOÐ ÊËUFð „UM¼ q¼ ≠
øtK�« Â«— w� g¹Ë—œ

األكبر،  الله هي  رام  في  درويش  مؤّسسة محمود  إّن 
وهي صرح فلسطيني ال يستهان به، وتضّم املتحف 
وقاعات االجتماعات، وضريح الّشاعر، ومقر النشاطات 
الفلسطيني  الرّئيس  أصــدر  وقد  والفنية.  ّية  األدب
في  بتعييني عضوًا  خاًصا  مرسوًما  عّباس  محمود 
مجلس أمناء تلك املؤّسسة الكبيرة في رام الله. وأّن 

تعاوننا دائم كما بدأنا وكذا نحن عليه اليوم.

 Èd????š√   U???�??? ÒÝR???�  Ë√   U???N???ł „U???M???¼  q????¼  ≠
øUNF� Êu½ËUF²ð

طبًعا، ونخّص بالذكر معهد «كاترين» للموسيقى في 
ترشيحا بإدارة الدكتور تيسير حداد، الفّنان املوسيقي 
واملبدع. هذا من منطلق أّن اإلبداع يشمل كاّفة النواحي 
العديد  وقّدمنا  وغيرها،  املوسيقّية  والفنّية،  ّية  األدب
من النشاطات املشتركة، مثل مهرجان ”أوتارشيحا“، 
نصوص  على  يعتمد  وهو  ”أسرار“  الكبير  والعمل 
محمود درويش ومقّدم تخليًدا لذكراه، عن طريق أحلان 
املوسيقار تيسير حداد ملجموعة من  جديدة وضعها 
قصائده. وسبق ذلك أمسيتان، األولى لزياد الرّحباني، 

والّثانية ”جاز شرق أوسطي“. 

ÆÆVOÐ√ qð w� …dO³� W ÒO�U ÒF� „UM¼ X½U� ≠
إضافًة إلى معهد كاترين، ساهمنا بعمل فّني جديد 
الكبير  الّشاعر  ميالد  يوم  ففي  مسبوق.  غير  آخر 
درويش احتفلنا بهذه املناسبة في 13 آذار، وكان ملرور 
في  دالل  ــوزان  س قاعة  في  ميالده،  على  عاًما   75
أعداد  إحضار  ننوي  كّنا  أّننا  الّالفت  من  أبيب.  تل 
من املشاهدين حلضور تلك األمسية، ولكّننا فوجئنا، 
مّنا  طلبوا  بيومني  االحتفال  قبل  أّنه  احلظ،  وحلسن 
عدم إحضار أحد من اجلليل، ألّنه لم يعد أي مقعد 
للدخول.  بيع تذاكر  أّنه مت  القاعة، علًما  شاغرًا في 
وهكذا أقيم االحتفال بحضور اجلمهور العبري، الذي 
بلغ نحو 500 شخص، بيوم ميالد محمود درويش 

وبشهر الّثقافة الفلسطيني. 

Æœö³�« Ã—Uš s�  U� ÒÝR� l� ÊËUFð „UM¼Ë ≠
مؤّسسة  مع  ــصــال  واّت تواصل  على  نحن  صحيح، 
األستاذ  يديرها  والتي  بلجيكا،  في  «سوليداريس» 
معروفة  فلسطينّية  شخصّية  وهو  شعبان،  حسني 
توأمة  بعالقة  ترتبط  ومؤّسستنا  واسع.  نطاق  على 
عامني  قبل  وأقمنا  بلجيكا.  في  املؤسسة  تلك  مع 
إقباًال  وشهد  البلجيكّية،  منير  مدينة  في  مهرجاًنا 
ــاء  األدب من  حشد  بحضور  هناك  كبيرًا  ا  جماهيرّيً
والّشعراء والفّنانني وأعضاء برملان، وحّتى وزراء. وجرى 
شعر  من  قرأنا  حيث  درويش،  محمود  لذكرى  إحياء 

ّية وهم قرأوا شعره بالفرنسّية، وكان من  درويش بالعرب
بني الذين قرأوا بالفرنسّية رئيس البرملان البلجيكي 
نفسه. وأذهلنا بقراءته، خاّصًة أّنه أخذ يذرف الّدموع 

رًا وهو يقف على املنّصة.    تأّث

 ¨rJðU ÒO�UF�  s??�  bOH²�*«  —uNL'«  u??¼  s??�  ≠
øÁœbŽ ÊË—ÒbIð r�Ë

جمهورنا واسع جًدا، نظرًا للّنشاط الّشامل واملتشّعب 
اتنا بشغف  ّي الذي نقوم به. واجلمهور ُيقبل على فعال
البالد  أنحاء  في  الفعاليات  هذه  نقدم  ألّننا  وترّقب، 
الفلسطينية  املناطق  وفي  املثلث،  وحتى  اجلليل  من 
كلها. الهدف هو إيصال الكلمة إلى اجلمهور، ونحن 
نذهب إليه حيثما كان، وال يقتصر ذلك على مكان 

محصور أو محّدد. 

øW�œUI�« rJF¹—UA� r¼√ w¼ U� ≠
الكبير  الكاتب  رواية  إشهار  سيكون  القادم  العمل 
يحيى يخلف «راكب الريح»، وأعتقد أّن هذه الرواية 
هي حدث ثقافي، وهي رواية غير اعتيادّية مبستواها 
األدبي واألسلوب الرّاقي للكاتب. وجتري أحداث الرّواية 
االحتفال  على  الكاتب  مع  اّتفقت  ــذا  ول يافا،  في 
أّن  كما  يافا.  في  شهر  نحو  بعد  ــة  ــرواي ال بإشهار 
العرض املوسيقي الذي قّدمناه في ترشيحا سنقّدمه 
في رام الله، ثّم في عّمان، وبعدها في العالم العربي. 
من  أكبر  العمل  لهذه  واإلبداعّية  الفنّية  فالقيمة 
ألّنه  منها.  وننتهي  محلّية  أمسية  مجرد  تبقى  أن 
خمسني  حوالي  املوسيقي  العرض  هذا  في  يشترك 

ا، عدا عن مستواه الفني الرّائع. موسيقّيً

 «c??¼  w??�  „—U??A??²??Ý …Q??łU??H??�  œu??łu??Ð  UMLKŽ ≠
øqLF�«

صحيح، ستظهر معنا في هذه العروض، في العالم 
ستغّني  وهي  خليل،  أميمة  املعروفة  الفّنانة  العربي 

شعر محمود درويش. 

øÊQ ÒA�« «cNÐ qOKš WLO�√ l� b�UFÒ²�« Ò- q¼ ≠
نعم، فقد التقينا مًعا في عّمان، واتفقنا على كاّفة 

الّتفاصيل.

 Êu??�Òb??I??ð n??O??� w??? K???;« b??O??F?? ÒB??�« v??? K???ŽË ≠
ø—uNL−K� rJðU ÒO�UF�

أوّد اإلشارة هنا إلى مالحظة هاّمة، وهي أّننا استضفنا 
الّصفوف  من  عــدًدا  املنصرم  ــي  ــدراس ال العام  خــالل 
من  الطالب  أسبوع  كــّل  في  ــا  زارن حيث  املدرسّية، 
فكر  ــى  إل واستمعوا  ــبــالد،  ال في  املـــدارس  مختلف 
وجود  والحظت  وتراثه.  شعره  ــى  وإل ــش  دروي محمود 
درويش  يحفظون  الذين  الطّالب،  بني  بوفرة  املواهب 
ويرّددونه في املناسبات اخلاصة والعامة. وحتى طالب 
درويش  تعرفون  هل  نسألهم  كنا  ــى،  األول الّصفوف 
أشعاره  بترديد  ويــشــرعــون  ــاإليــجــاب،  ب فيجيبون 
بإلقائهم اجلميل. كما أّن جمهور الزوّار الذين يفدون 
واملعلومات  الوافية  الــّشــروح  على  يحصلون  إلينا 

الكثيرة عن الّشاعر الراحل.

ÕU−ÒM�«Ë oO�u Ò²�« rJ� v ÒML²½ ≠
 شكرًا لكم.
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Í—uš n¹U½

 ∫lMB*« VŠU� – W¹ÒdÝ uÐ√ bOFÝ b Ò¹R� ™
إّن  «عدن»،  مصنع  سرّية، صاحب  أبو  مؤّيد  يقول 
أنواعها،  بجميع  معّلبات  مصنع  هو  املصنع  هذا 
وقد أّسسه املرحوم والدي في مطلع سنوات الّستني، 
وقد بدأ بجوار البيت، ثّم تطوّر العمل مرحلة بعد 
مرحلة، وفي عام 1995 انتقلنا إلى هذا املصنع. 
ثّم  الوسطى  وحّتى  كبيرة  معّلبات  من  وتقّدمنا 
والباذجنان  اخليار  بتعليب  بدأنا  كما  الّصغيرة، 
حّتى أصبحنا اليوم نعّلب كّل شيء، مثل اخليار 
البقولّيات،  ــر  وســائ ـــذرّة  وال والفلفل  ــاذجنــان  ــب وال
وميتاز  وغيرها.  والفاصوليا  واحلّمص  كالبازيالء 
مصنعنا منذ تأسيسه باجلودة، وحرصنا على العمل 
واستوعبنا  ــة.  ــّي الــزّراع املنتجات  أصناف  بأجود 
الّتغذية،  للعمل عدًدا من املختّصني في مجاالت 
واملتطوّرة،  احلديثة  واملعّدات  الّتقنّيات  واستخدمنا 
أو  اجلـــودة،  وعــالمــات  املواصفات  مبوجب  وعملنا 
اإلنتاج».  في  العاملّية  ــودة  اجل ــم  «وس يسّمى  ما 
املواصفات  معهد  مع  وتواصل  اّتصال  على  ونحن 
اإلنتاج  مراحل  ويراقب  يفحص  الذي  اإلسرائيلّي، 
أو  عندنا  احمللّية  املختبرات  ونتائج  املنتج،  وجودة 
الدوام.  على  جودتنا  إثبات  واستطعنا  اخلارجّية، 
جودة  ذات  املُعّلبة  املواد  عندنا  لذلك جتد  ونتيجة 
ما  وكثيرًا  وبنظافتها.  ومبذاقها  بشكلها  عالية 
املستهلكني،  من  جًدا  مشّجعة  فعل  ردود  نتلّقى 
اّلذين يعبرون عن قبولهم ورضاهم ّمما يستهلكون، 
في  العمل  نواصل  كي  وتشجيع  دعم  أكبر  وهذا 
ونحن  مبنتجاتنا.  يستمتع  الــذي  اجلمهور  خدمة 
ومناطق  البالد  أنحاء  جميع  في  منتجاتنا  ــوزّع  ن

الّسلطة الفلسطينّية وغزّة واألردن. ونلفت إلى أّن 
مبواصفات  نعمل  ونحن  واسع،  اإلسرائيلي  الّسوق 
يتقّبلون  ــم  وه اليهودّية،  (احلـــالل)  «الكاشير» 
منتجاتنا بكّل ترحيب. كما أّن «الكاشير» تضّمن 
لليهودي واملسلم واملسيحي على حّد سواء، بأّننا 
نراعي املتطّلبات واألذواق احلالل. ونحن نعمل في 
ومجموع  ورديتني،  في  الصيف  وخاّصة  املواسم، 
العّمال هنا نحو خمسني. ونبتاع بعض املنتجات 
الزراعّية من املزارعني مباشرة وبعضها من التّجار. 
الزراعي  املنتج  كمّية  املزارعني  مع  مسّبًقا  ونحّدد 
التي  واألسعار  زراعته،  قبل  ما  منذ  أيًضا  وثمنه 
ًدا وُمربًحا.  نتحّدث عنها تكفل للمزارع مردوًدا جّي
وكّل منتجاتنا محلّية وليست من اخلارج، ما عدا 
من  نستوردها  التي  الزيتون  من  كمّيات  بعض 

األردن، فنعّلبها ونحافظ على جودتها.

بشكل  املستهلك  ــام  أم منتجاتنا  نعرض  ونحن 
وتصميمها  العلبة  شــكــل  ــن  م ابـــتـــداًء  جــــّذاب 
اّلذي  املذاق  وبعدئذ  املعقول،  الّسعر  ثّم  وألوانها، 
بعد  املنتجات  هذه  شــراء  بإعادة  املستهلك  يقنع 
أن تذوّقها مرّة أولى وجرّبها وراقت له. وجتد هناك 
املصانع التي تنافسنا، ولكن باألسعار فقط، فهي 
ال  منَتجاَتها  ألّن  زهيدة  بأسعار  منتجاتها  تبيع 
تتحّلى بذات الّصفات واجلودة كما هو احلال عندنا، 

ولذا تكاليفها أكثر من املعدل. 
في  وكذلك  مبيعات،  بحمالت  نقوم  رمضان  وفي 
وكي  جّيد،  مبنتج  العائلة  تستفيد  كي  األعياد 
أضف  وجباتها.  في  ومغٍذ  مفيد  بطعام  تستمتع 
من  لكثير  الّتشجيعّية  الهدايا  تقدمي  ذلك  إلى 

اجلهات واألشخاص من املستهلكني.
بعملنا  وسنستمر  حد،  عند  يتوّقف  ال  وطموحنا 

هنا، وقد تتّسع األعمال أكثر وأكثر، ألّننا نبحث 
على الّدوام عن السبل التي نطرق فيها مجاالت 
الّتعليب املعروفة واملألوفة، وكذلك غير املألوفة، فال 
نتوّقف عن البحث عن منتجات أخرى للّتعليب، 
ونحن نتجّدد في كّل مرة لتعليب منتجات أخرى 
عملنا  التالي  اجليل  لنسّلم  نصبوا  وإّننا  جديدة، 
من  نحن  تسّلمناه  كما  متاًما  ناجحة،  بصورة  هذا 

آبائنا، وكّله مرهون بالتوفيق من عند الله.

 ¨lMB*« w??� ÃU??²??½ù« d??¹b??� – .U??M??ž œU???¹“ ™
  ôœUF� w½UÐË ¨wz«cž Ãu�uMJðË ¨wzUOLO	
W¹cGð∫ قال لصحيفة «حيفا»، منذ أن بدأت العمل 
في مصنع «عدن» قبل خمس سنوات، كان مؤّيد 
وأمير أبو سرّية حريصني على العمل في منتجات 
ذات جودة عالية جًدا جًدا. واجلودة تطغى على كل 
املعروضة  العلبة  أّن  ونؤمن  هنا،  العمل  مجال في 
على رفوف احملّالت الّتجارّية هي الوجه الذي نلتقي 
به أوًّال مع املستهلك، وال يقّل ذلك عن اجلودة داخل 
من  أكثر  باجلودة  املصانع  تهتم  ما  ونادرًا  العلبة. 
اإلنتاج، ولذا أتوّقع أن يحتّل مصنع «عدن» مكان 
األّول  فعًال  وهو  البالد.  في  املصانع  بني  الّصدارة 
اجلودة.  من حيث  العربي  الوسط  في  املصانع  بني 
استخدام  عدم  أو  استخدام  عن  احلديث  ومبناسبة 
املواد احلافظة في الّطعام، فاملستهلك ال ينتبه إلى 
بعض األرقام التي تظهر على العلبة، وهي كمّيات 
املواد احلافظة وتراوح بني 220 – 210، حّتى أّن 
بسيطة  كمّية  باستعمال  تسمح  الّصحة  وزارة 
ناحية  من  ولكن  املنتجات،  لبعض  املواد  هذه  من 

ثانية نحن ال نستخدم هذه املواد أبًدا ألّننا 
نتبع طرًقا بديلة للقضاء على اجلراثيم. 
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غير  املصنع  هذا  يشهده  الذي  التطوّر  إن 
جتعل  أن  ميكنك  فمثًال،  األفـــق،  مــحــدود 
تفتحها  شهّية،  وجبة  هنا  علبة  أي  من 
البازيالء،  من  ابتداًء  مباشرة.  وتتناولها 
وِقس  الفول  وإلى  احلّمص  إلى  الــّذرة،  إلى 
لدى  الّسائد  واالعتقاد  الكثير.  ذلك  على 
اجلمهور هو أّن املعّلبات كّلها حتتوي على 
مواد حافظة، ولكن هنا ال توجد مثل هذه 
بديلة  طرًقا  يتبع  املصنع  ألّن  بتاًتا،  املواد 
ومضمونة لصّحة وسالمة املستهلك، وبدون 
أّن  االعتقاد  يسود  كما  حافظة.  مواد  أي 
مواد  بدون  هي  املُجّمدة  أو  املُثّلجة  ــواد  امل
حافظة، ولكّنها حتتوي على عناصر أخرى 
تفقدها من خواصها الّطبيعّية ومن قيمتها 
املبارك،  رمضان  شهر  مبناسبة  ّية.  الغذائ
طعام  لوجبة  وصفًة  يوم  كّل  لزبائننا  نقّدم 
الشيف  ويقّدمها  منتجاتنا،  على  تعتمد 
قصيرة  برسائل  نرسلها  ثّم  علوان،  عمر 
وقد  البيوت،  في  لتنفيذها  الزبائن  إلى 
بتوزيعها  33 وصفة ونقوم  أعّد حّتى اآلن 

في الّشهر الفضيل وما بعده أيًضا.

 ¨W¹cGð  WÝbMN�  –  W ÒM�  u??Ð√  dO³Ž  ™
  √bÐ  ¨2014  ÂUŽ  ÊuOM	Ò²�«  W−¹dš
 ¨åÊb??Žò  ¨ U³KF*«  lMB�  w�  qLF�«

åUHOŠò WHO×B� X�U∫ نحن أكثر ما 
نهتّم به هو اجلودة، وهذا يتضّمن املرّكبات 
املنتج  توصيل  وحتى  للمنتج  األساسّية 
للمستهلك. فاملرّكبات التي نختارها كّلها 
ذات جودة عالية، وكاّفة مراحل تصنيعها 

منذ  عريق،  واملصنع  شــديــدة.  برقابة  ــّر  مت
سنني، وأتلّقى الدعم الكامل من اإلدارة في 
عملي هنا. وإّن موضوع التغذية في العالم 
الّصحة  عالم  في  مرموقة  مرتبًة  يحتّل 
الذي  هو  واملستهلك  الغذائي،  والّتصنيع 
ا  ّيً غذائ منه  يستفيد  الــذي  املنتج  يطلب 
ًيا من  ا، بحيث يريده خال وال يضرّه صحّيً
املواد احلافظة وصبغات الّطعام. ومنّظمات 
الّصحة العاملّية تفرض قيوًدا صارمة على 
أّنها  تبّني  ــي  والــت ـــواد،  امل ــذه  ه استخدام 
مسّببة ألمراض الّسرطان. ونحن في املصنع 
نستبدل هذه املواد احلافظة بعملّيات تعقيم 
أساسّية للمنتج، وهذه العملّيات طبيعّية 
متاًما. ففي مراحل تعليب البقولّيات عندنا 
نطبخ املنتج حتى درجة حرارة 125 ألربعني 
اجلراثيم  ــّل  ك قتل  تكفل  وهــذه  دقيقة، 

في املنتج.

 V??ðU??J??� …d???¹b???� –  ÍËb?????Ð W??L??O??K??Š ™

åUHOŠò WHO×B� X�U∫ بدأت  ¨lMB*«

مبا  18 سنة.  قبل  املصنع  العمل في هذا 
املصنع،  تطوّر  مراحل  كاّفة  واكبت  ــي  أّن
اليوم،  عليه  هــو  مــا  على  أصبح  حتى 
ورأيت كيف كان ينمو رويًدا رويًدا منذ أن 
العم سعيد أبو سرّية  كان مؤّسس املصنع 
وشقيقه يعمالن فيه. واليوم هو بني أياٍد 
يسهرون  اّلذين  أبنائهما  برعاية  أمينة، 
على جناح املصنع. وأنا فخورة مبا ّمت إجنازه 
واملستخدمني  املسؤولني،  إخــالص  بفضل 
جميًعا وحرصهم على التقّدم باملصنع نحو 

األمام.
وينتهزها فرصًة املسؤولون وطاقم العاملني، 
بأعطر  «حيفا»  صحيفة  لقراء  ويتوّجهون 
ــرمي،  ك ــضــان  رم شــهــر  ملناسبة  ــي  ــّتــهــان ال
وإفطارًا  مقبوًال  للّصائمني صوًما  ويتمّنون 

ا. ـً شهّي
ميكنكم االنضمام إلى صفحة «عدن» عبر 
معّلبات   – «فيسبوك»  الّتواصل  موقع 

عدن.
       ÆdO	Ð r²½√Ë ÂUŽ Òq�Ë
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حّل وفد من مؤّسسة «األفق» للّثقافة والفنون، ضيًفا 
في  كان  املاضي،  األسبوع  في  جنني  محافظة  على 
محافظة  محافظ  رمضان،  إبراهيم  الّلواء  استقبالهم 
احملافظ  نائب   - بركات  الله  عبد  ــادة:  ــّس وال جنني، 
الّثقافة  مكتب  مدير   - ــرّب  ال ــو  أب عــزّت  الّسابق، 
العاّمة  في احملافظة، سناء بدوي - مديرة العالقات 
مسؤولة   - بكر  أبو  أصالة  احملافظة،  في  ــالم  واإلع
رئيس   - محفوظ  وأســامــة  احملافظة،  ــي  ف اإلعـــالم 

جمعّية «كفراعي» للّتنمية الّثقافّية. 
الكاتب  والفنون  للّثقافة  «األفــق»  مؤّسسة  وفد  ضّم 
«األفــق»،  مؤّسسة  مدير   - شليوط  عفيف  والفّنان 
الّشاعر رشدي املاضي - رئيس الّلجنة الّثقافّية في 
مؤّسسة «األفق»، يوسف منصور - عضو في مجلس 
جلنة  رئيس   - سّلوم  ومنير  ــق»،  «األف مؤّسسة  إدارة 

املراقبة في مؤّسسة «األفق». 
حتّدث في بداية الّلقاء الّشاعر رشدي املاضي قائًال إّن 
الّتشبيك وتعميق  إلى  الزيارة إلى جنني تهدف  هذه 
العالقة مع أبناء شعبنا في األراضي احملتّلة، من خالل 
وضع برنامج عملي تطبيقي، بحيث تكون مؤّسسة 

«األفق» شريكة في املشهد الّثقافي في جنني.
مؤّسسة  نشاطات  كلمته  في  املاضي  استعرض  كما 
«األفق» التي تأّسست في العام 1996 ومقرّها في 
مدينة حيفا، واّلتي تهتم بكاّفة أنواع اإلبداع الّثقافي 
والفنون والّشعر والّنشر، من خالل بناء اإلنسان العربي 

اجلديد، والذي تؤّهله للّتعامل مع واقعه. 
ـــار املــاضــي  ــــق» أش ــســة «األف وعـــن نــشــاطــات مــؤّس
ــة  ــّي ــــن أدب ــإصــدار دواوي ــســة قــامــت ب ــى أّن املــؤّس إل
ــة  ــّي ـــــروض مــســرح ــرة وع ــي ــص وشــعــرّيــة وقــصــص ق

العام  ـــرّأي  ال اهتمام  تثير  ثقافّية  قضايا  تطرح 
والّتسويق. الــّنــشــر  ــى  إل ــًة  إضــاف ــي،  احملــّل ــّنــقــد  وال

مدير  شليوط،  عفيف  والفّنان  الكاتب  بعدها حتّدث 
مؤّسسة «األفق» للّثقافة والفنون، مؤّكًدا على أهمّية 
كاّفة  في  والفنّية  الّثقافّية  املؤّسسات  بني  الّتشبيك 
مشتركة،  ثقافّية  مبشاريع  والقيام  ــوطــن،  ال أرجــاء 
هذا  حتقيق  أجــل  من  مفّصل  عمل  برنامج  ووضــع 
الهدف. وأشار عفيف شليوط في كلمته أّن مؤّسسة 
«األفق» قامت، مؤّخرًا، بسلسلة نشاطات ولقاءات مع 
مؤّسسات ثقافّية في رام الله، نابلس، اخلليل وبيت 
الفلسطينّي،  الّثقافي  الّنشاط  تعزيز  أجل  من  حلم، 
حيث  املهجر،  في  ضمنها  ومــن  املناطق،  كاّفة  في 
شاركت مؤّسسة «األفق»، مؤّخرًا، في مهرجان ثقافّي 
املهرجان  وخالل  بادوفا،  مدينة  في  إيطالّي   - عربّي 
ّمت عقد جلسات عمل مع مترجمني وناشرين ومديري 
والفن  الّثقافة  ــم  دع ــل  أج مــن  ثقافّية  مــؤّســســات 

ا.  ّيً الفلسطينّي ونشره عامل
أبو  عــزّت  الّثقافة  مكتب  مدير  رّحــب  جهته  مــن 
الّداخل  في  الّثقافّية  املؤّسسات  مع  بالّشراكة  الرّب 
الفلسطيني، فقال: ”وزارة الّثقافة هي احلاضنة لكاّفة 
الّنشاطات الّثقافّية في محافظة جنني، ونصنع الّشراكة 
الّثقافية مع اجلزء األصيل من أبناء شعبنا في الّداخل، 
وحريصني أّال نبعدهم عن نشاطاتنا». وتابع ”نتمّنى 
أن يكون هذا الّلقاء خطوة جتّسد الّشراكة بني اجلانبني، 
خاّصًة ونحن مقبلني على مهرجان مرج بن عامر، وبهذه 
املناسبة ندعوكم مشاركتنا تلك الّتظاهرة الّثقافّية“. 
بعد هذا الّلقاء احلميمي الذي استمّر أكثر من ساعتني 
للّثقافة  «األفق»  مؤّسسة  وفد  دعوة  ّمت  متواصلتني، 
والفنون للمشاركة في األمسية التي نّظمها مكتب 

بالّشاعر  احتفاًء  جنني،  محافظة  في  الثقافة  وزارة 
الفلسطيني القادم من األردن موسى حوامدة، اّلذي كان 
ضيًفا على معرض فلسطني الّدولي العاشر للكتاب. 
ــاء  واألدب الكّتاب  من  عدد  األمسّية  هذه  في  شــارك 
واملنطقة،  الفلسطينّيني من جنني  والفّنانني  والّشعراء 
حيث ّمت عرض نبذة تاريخّية عن حياة الّشاعر اُحملتفى 
ّية، كما تال  ّية والّشعرّية وإصداراته األدب به وحياته األدب
الّشعراء جميل أبو عبيد وحسني حجازي وحنني أمني 
ومدينا  عالونة  وحسن  محاميد  ورشاد  نزال  وفاطمة 
أعمالهم  من  شعرّية  قصائد  جبارين  وأسامة  مرعي 
الّشاعر  بني  وحـــوارات  نقاش  ذلــك  تبع  ــّم  ث ــة،  ــّي األدب

الضيف واحلضور.

هذا ورّحب مدير مكتب وزارة الثقافة في محافظة جنني 
بالّشاعر الضيف وبأعضاء مؤّسسة  عزّت أبو الرب  
«األفق» للّثقافة والفنون في حيفا، وباألسرة الّثقافّية، 
دورًا  والفّنان  والّشاعر  والكاتب  لألديب  أّن  ُمضيًفا 
أّنه  أّال يغيب عنها أو يغفلها، كما  ينبغي  ورسالة 

به. ليس بوسع أحد أن يغيـِّ
ثم ألقى الّشاعر رشدي املاضي كلمة نيابة عن مؤّسسة 
واملسرحي  الكاتب  وقــّدم  والفنون،  للّثقافة  ــق»  «األف
مسرحّيته  من  ا  مسرحّيً مقطًعا  شليوط   عفيف 
«اعترافات عاهر سياسي» احلائزة على جائزة مهرجان 
تأليفه  من  ــي  وه  2002 لعام  عكا  في  مسرحيد 
احلضور.  من  وانسجاًما  تفاعًال  القت  حيث  أيًضا، 
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طبيعّي  حّق  األقصى  املسجد  زيارة  أّن  املشتركة،  القائمة  نوّاب  صرّح 
لباحاته  ودخولهم  األولى،  الّدرجة  من  وقومّي  وطّني  واجب  بل  ودينّي، 
والّصالة فيه، ال ينتظر إذَن أحد وال معروًفا من االحتالل اإلسرائيلّي، 

وأّن استمرار منعهم هو قرار استفزازّي.
وأّكد الّنواب أّن وصولهم أو صالتهم في األقصى لم ولن يكن مرتبًطا 
 - الّسلوكّيات  جلنة  أو  الّشرطة  أو  إدلشطاين  أو  نتنياهو  من  بقرار 

”هكذا كان وهكذا سيكون».
ّية، مبنع  ا على قرار جلنة «الّسلوكّيات» البرملان جاء تصريح الّنواب رّدً
الزّيارة لهم،  العرب من دخول باحات املسجد األقصى، وإتاحة  النوّاب 
بدًءا من آخر أسبوع في شهر رمضان، مقابل منحها تصريح اقتحام 

ألعضاء كنيست يهود بعد العيد.
له  رفضهم  مؤّكدين  املُجحف،  القرار  هذا  املشتركة  القائمة  نوّاب  ودان 
وملبدأ مساواة حّقهم باقتحامات أعضاء الكنيست اليهود االستفزازّية. 
هو  املوضوع  هذا  في  اليهود  النوّاب  وبني  بيننا  املساواة  مجرّد  ”إّن 

استفزاز لنا».
الّطبيعي وواجبهم  أّنهم مصرّون على ممارسة حّقهم  كما شّددوا على 
العنصرّية  وقراراتها  اليمينّية  اإلسرائيلّية  احلكومة  وحتــّدي  الوطنّي 
اليمني  نوّاب  أّما  البيت،  أصحاب  العرب  النوّاب  ”إّن  واالستعمارّية، 
املسجد  ويقتحمون  املكان  بقدسّية  ــّس  امل ــى  إل يسعون  اإلسرائيلّي 
األقصى بقوة الّسالح، وبرعاية رئيس احلكومة نتنياهو، ضمن سياسة 

تقسيم األقصى، وهذا أمر مناٍف للقانون الّدولي».
وأّكد نوّاب القائمة املشتركة أّنهم ال ينتظرون أوامر اجلهات اإلسرائيلّية، 
عّدة  الّدخول  وحاولوا  األقصى،  املسجد  دخول  منعهم  قرارات  إذ حتّدوا 
مرّات، ومنهم من أوقفته الّشرطة اإلسرائيلّية، وقسم جنح في الّدخول 
عن  متاًما  االحتالل  إنهاء  هو  املوجود،  التوّتر  حّل  ”إّن  أيًضا.  والّصالة 

القدس واملسجد األقصى».
الِفَلسطينّيني  ملــؤازرة  ّي  والّدول العربّي  املجتمع  املشتركة  نوّاب  ودعا 
االحتالل  والقدس من  األقصى  املسجد  للّدفاع عن  املقدسّيني،  وخاّصًة 

اإلسرائيلّي.
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وقف  متولي  جلنة  أطلقتها  التي  احلملة  ــوان  عــن ــذا  ه
والّلجنة  املتابعة  جلنة  مع  بالّتنسيق  واجلرينة،  االستقالل 

القطرّية واللجنة الداعمة للوقف.
بالوقف  حلق  الذي  العار  إزالة  احلملة  هذه  من  الغاية  إّن 
اخترنا  الّسنني.  عشرات  مدار  على  حيفا  في  اإلسالمي 
هذا العنوان حتى ال تكون األوقاف محسوبًة على فئة ما 
دون األخرى، ألّن الوقف في حيفا ميّثل لنا الّتاريخ واحلضارة 
وعنوان للُهوّية القومّية والوطنّية لكل من ينطق بالّضاد. 
ومن هذا املنطلق نتوّجه إلى كّل من يشعر بهذه االنتماءات 
أن يساهم مساهمة جاّدة بكل اإلمكانّيات املادّية واملعنوّية 
إلزالة هذا العار الذي حلق بالوقف اإلسالمي بعد اغتصابه 
الّشرع  اّياها  منحه  التي  قدسّيته  عن  بإخراجه  وتدنيسه 
والعرف اإلنساني. وقد يعترض البعض على كلمة العار 
الذي حلق بالوقف اإلسالمي فأقول: ابحثوا لي عن وصف 
لهذا اإلجرام الذي حلق بالوقف أهون من هذه الكلمة، فأنا 

لم أجد.
لألسماء  أتطرّق  لن  بأّنني  أنوّه  أن  أريد  أفصل  أن  وقبل 
وبشكل  بعينها  حالة  وصــف  ــد  أري ولكّني  لــألرقــام،  وال 
شامل.. قد يسأل سائل على أّي أساس بيعت هذه املقابر 

وُدّنست؟! وملاذا فتح هذا امللف اآلن؟ 
على  الدولة  استولت  الّنكبة  بعد  واألخــوات،  األخوة  أّيها 
وعّينت  غائبني؟  أمــالك  واعتبرتها  اإلسالمّية  ــاف  األوق
عليها جلان ظاهرها الرّحمة وباطنها العذاب، فكان االّدعاء 
أن تقوم هذه الّلجان على صيانة األوقاف وقد خّص وقف 
االستقالل بلجنة متوّلي وقف االستقالل. فهذه اللجنة مع 
أو  إّما راغبًة في ذلك  الزّمن ساومت على األوقاف  مرور 
تنقل  بأن  كّلها كفيلة  اّتفاقّيات كثيرة  ُمكرهة. فعقدت 
ُملكّية األوقاف من أصحابها األصلّيني إلى الّدولة أو إلى 
شركات استثمارّية، وكان حّظ مقبرة بلد الّشيخ (القّسام) 
ومقبرة االستقالل ووقف املعارف ومسجد اجلرينة، وغيرها 
من العمارات والّدور وقطع من األرض، التي أصبحت من 
الّتاريخ املاضي ال حاضر لها. وكما أعلم فإّن بعض هذه 
األراضي ال نعلم عنها أّي تفاصيل سوى ما جاء في بعض 

املستندات. 
قرار  اثر  على  جاءت  بصددها  نحن  التي  احلملة  أّن  ومبا 
اشترت  التي  للشركة  ــال  امل من  مبالغ  بإرجاع  احملكمة 
من  بّد  فال  االستقالل،  ملسجد  احملادية  االستقالل  مقبرة 
بيان املراحل التي مرّت بها املقبرة. كان املبرّر لبيع مقبرة 
وحدات  ستبني  شراءها  تريد  التي  الّشركة  أّن  االستقالل 
متولي  جلنة  تّدعي  الغاية  لهذه  الّشابة.  ــألزواج  ل سكن 
األزهــر  من  فتوى  على  حصلت  أّنها  الّسابقة  األوقــاف 
يخدم  ما  إلى  املقبرة  القبور وحتويل  نبش  الّشريف جتيز 
حصلت  التي  الفتوى  هذه  على  وبناًء  العاّمة؛  املصلحة 
عليها جلنة املتوّلني السابقة ُأبرِم اتفاق على بيع املقبرة. 
وكما يظهر فإّن هذه الفتوى املشؤومة كانت عبارة عن ذّر 

الرماد في أعني الّناس. 
ومن الغريب أّن جلنة متولي الوقف هذه أخذت على عاتقها 
وتغيير  آخر،  إلى مكان  ونقلها  القبور من مكانها  إزالة 
صالحّية األرض من مقبرة إلى أرض جتارّية. ولكن األمر لم 
ّية في حيفا والبالد،  العرب يتّم لصحوة ضمير اجلماهير 
التقّدم في  ّمما أعاق  ومتابعة هذا اجليل مللّفات األوقاف، 
للجنة  مبا دفعته  الّشركة  اّتفق عليه. فطالبت  تنفيذ ما 
املتولني، ّمما حدا بهذه الّلجنة الّتوّجه للبنك وطلب قرض 
من املال.. ومن الغريب أّن البنك لم يفحص وضع املقبرة 
والّظروف احمليطة بها، ووافق على أن يقرض الّلجنة املبلغ 

الذي طلبته. ولكن أحد أعضاء هذه الّلجنة تسّلم مبلًغا 
من املال وفّر هارًبا إلى أمريكا وبحوزته أموال أخرى، إلى 

أن مات هناك.
املتوّلني  جلنة  فأبرمت  بحّقها،  تطالب  الّشركة  وبقيت 
وأن  اجلرينة  تبيعها مسجد  أن  الّشركة على  مع  اّتفاقّية 
تقوم هذه الشركة بهدم املسجد وبناء مبنى مكانه، وكّل 
لقّلة  إّال  الّناس  أعني  عن  غائبة  كانت  االّتفاقّيات  هذه 
قليلة من الغّيورين حّتى سنة 2008 عندما انتقلت إلى 
سامي  احملامي  األخ  من  حينها  فطلبت  اجلرينة  مسجد 
شريف واألخ فريد واألستاذ املرحوم عيد سويطات وآخرين 
صدمتنا  فكانت  للمسجد  ّية  القانون الوضعّية  فحص 
الّطابو،  من  االّتفاقّية  من  نسخة  على  حصلنا  عندما 
الّشرعّية  احملكمة  إلى  فتوّجهنا  الوضع  خطورة  فأدركنا 
ّية إلى أن ألغينا هذه االتفاقّية.  وطرقنا كّل الّسبل القانون
ّمما حدا بفضيلة القاضي عدنان عدوي عزل جلنة املتولني 
وحتويل ملّفهم إلى الّشرطة للّتحقيق، وتعيني جلنة جديدة 
اللجنة  تتكّون  أن  فضيلته  واهتّم  االختصاص.  أهل  من 
ا، إمياًنا منه  ا واجتماعّيً اجلديدة من أطياف مختلفة سياسًي

أّن هذا التنوّع سيصب في مصلحة الوقف. 
أنا  اجلديدة:  الّلجنة  هذه  في  الّتالية  األسماء  رست  وقد 
الشيخ رشاد أبو الهيجاء، واحلاج فؤاد أبو قمير، واألستاذ 
املرحوم عيد سويطات، واألخ رجل األعمال سهيل بشكار، 
واحملامي سامي شريف، واحملامي فريد حسني، واحملامي 
انضّم  سويطات  عيد  األستاذ  وفــاة  وبعد  دغــش..  خالد 

لّلجنة األخ عروة سويطات بدعم من احملامني. 
إلى  توّجهت  املقبرة،  تسّلم  عن  الّشركة  عجزت  فعندما 
نعوّض  أن  احملكمة  ــرار  ق فكان  بها،  للمطالبة  القضاء 
ا على أن تعود املقبرة ألصحابها. لذلك حجزت  الّشركة مادّيً
الّشركة على مسجد االستقالل وكّل األمالك الّتابعة لوقف 
االستقالل. وقد متّكنا من فك احلجز بعد أن دفعنا مبلًغا 
وإّال  املستحّقة،  املبالغ  كّل  للّشركة  نسّدد  أن  ا على  ّيً أوّل

سيتّم احلجز مجّدًدا على احلساب املصرفّي واألوقاف.
أّيها األخوة واألخوات إّن املبالغ التي تطلبها الّشركة كبيرة 
في  ونحن  شيكل،  ماليني  ثالثة  مببلغ  طالبت  فقد  جًدا، 
هذا  تخفيض  من  نتمّكن  لعّلنا  معها  مساومة  مرحلة 

املبلغ. وحّتى نغسل هذا العار علينا أن نتعاون مًعا.
يقول الله (وتعاونوا على البّر والّتقوى)؛ ولن تكون هذه 
احملطة األخيرة في غسل هذا العار، إّمنا هذه انطالقة نحو 
من  ونقصد  األوقــاف؛  من  وغيرها  القّسام  مقبرة  حترير 
خالل هذا العمل إغالق هذه امللّفات حّتى ال تشغل اجليل 
القادم ولتكون للجيل القادم آمال وأحالم أخرى يرتقي من 

خاللها؛ واعتبروا ما تقّدمونه صدقًة جارية. 
قال رسول الله (ص): ”إذا مات ابن آدم انقطع عمله إّال 
ولد صالح  أو  به  ينتفع  علم  أو  جارية  من ثالث: صدقة 

يدعو له».

للزَّوِج  اللُه  لها  َط  خَطّ التي  الوحدة  أساُس  هو  الروحَيّ  الُبعُد 
يا  صاُل هو أداٌة من ِخالِلها يستطيُع الزوجاِن أن ُيغِذّ والزوجة. االِتّ
وحَدِتهما.  ُبرهاُن  هو  التالؤُم  أو  واإلنِسجاُم  وحَدَتُهما.  وَيُصونا 
َط لها  التي خَطّ الديناميكي العظيم للوحدة  اُحلُبّ هو اُحملرِّك 

اللُه، عندما أعَلَن أن ُيصِبَح هذاِن االثنان واِحًدا.
للزواج  وَن  اّلذين يسَتعُدّ ٌد أن يطرََحُه األشخاص  ُهناَك ُسؤاٌل جِيّ
َك،  ُبّ ِك أو أُح ُبّ على أنُفِسهم: ”عندما تقوالن واِحُدُكما لآلخر أُح

ي هذه احلاجة أكثَر  ماذا تقُصَداِن ِبَهذا؟ هل تعِني أن لديَك حاجة وأن الشخَص اآلخر ُيلِبّ
يان،  فهل تعِن َك،“  ُبّ ِك أو أُِح ُبّ من أِيّ شخٍص آخر سبَق والتقيَته؟ عندما تقوُالِن، ”أُِح
إن كاَن هذا هو َمفُهوُمُكما للُحِبّ، َفليَس لُكما وُجهة الّنظر  ”أحتاُجِك أو أحتاُجَك؟“ 

ة.“ ة ملعنى كلمة ”ُحّب أو محَبّ َيّ الِكتاب
َك، هل تقُصداِن: أَنّ خيرَِك أو خيرََك هو ُمهٌمّ لي متامًا  ُبّ ِك أو أُح ُبّ عندما تقوالِن، ”أنا أُح

هة باملسيح. ة املُتشِبّ ًا للمحَبّ َيّ ُه ليَس تعريفًا ِكتاِب كخيري؟“ هذا تعريٌف أفضل، ولكَنّ
ة. وبالَعكس، فإَنّ اُحملرِّك أو الداِفع األقوى في الزواج  َيّ املُشِكلة األكبر في الزواج هي األنان
ة، اإلهتمام بالَغير، الُقدرَة على وضِع اآلخر في وسِط الداِئرة، والتفكير  َيّ هو عدم األنان
َيّ للُحّب، سوَف ترون  في طريقِة سِدّ حاجاِت اآلخر. عنَدما َتكَتِشُفوَن الّتعريَف الِكتاِب
َة املسيح  هة باملسيح هي أعَظُم ُمحرٍِّك ديناميكي في الزواج، ألَنّ محَبّ ة املُتشِبّ أَنّ احملَبّ

ني. ِيّ ًا من أن نكوَن غيَر أناِن ُننا حَقّ ُمتِكّ
قاَل يسوُع، ”مغُبوٌط هو الَعطاُء أكثر من األخذ“ (أعمال الرُّسل 20: 35) لقد شاهدُت 
ًا ما يتزوَُّج الّناُس ألَنّهم  ًب َق هذا املبدأ. غاِل ِبّ ا نحَو األفَضل عندما ُط رت جذرّيً زيجاٍت تغَيّ
ُيريُدوَن أن يأُخُذوا من اآلخر ُكَلّ ما يستِطيعون اُحلُصول عليه. ولكن إن كانا ِكالُهما 
األُُمور  أِيّ شيء. ولكن  منُهما على  أحٌد  فلن يحصَل  العطاء،  ويرُفضاِن  األخَذ  ُيريداِن 

ُه ”مغُبوٌط هو الَعطاُء أكثُر من األخذ.“ ُر بشكٍل جذرّي عندما ُيدرِكاِن أَنّ تتغَيّ
م كيَف تضُع اآلَخرين في الوسط، ال ُتنِجْب أوالًدا. فكما أَنّ الدعوَة للزواج  إن لم تتعَلّ
ًة على اإلرشاِد اإللهي، كذلَك ينَبغي على األزواِج األتِقياء أن ال  َيّ ينَبِغي أن تكوَن مبن
ُينجبوا األوالد إلى أن يقوَدهم الرُبّ إلى إجناِب األوالِد في زواِجهم وفي العالم. إن إجناَب 
ِة  ُر أمٍر غير أناني ُميِكُن لزوجِني أن يعماله. فِخالل تربيِتهما ألوالَدهما ملَُدّ األوالد ُهَو أكَث
عشرين أو خمس وعشريَن سنًة، عليهما أن ُيعِطيا وُيعِطيا وُيعِطيا، بدوِن أِيّ ُمقاِبل. 
وُينِجُبوَن  األوالد  هؤالُء  يتزوَُّج  املنـزل،  أوالُدهما  يترُُك  عندما  صاِحلني،  أهًال  كانا  فإن 

ة. َيّ ُب الكثير من عَدم األنان وَن ألوالِدهم. إّن هذا يتطَلّ ِبدورِهم، وُيَضُحّ
ِة اللِه للزواِج  ٍة كانت ُتؤِمُن ِبُخَطّ أنا واِحٌد من األجيال الناِدرة اليوم. لقد بارَكني اللُه بُأٍمّ تقَيّ
ي أحَد عشَر ولًدا فسألُتها ذاَت يوم، لو أَنّها كانت ستبدُأ حياَتها من  والعاِئلة. كاَن ألُِمّ
جديد، هل كانت ستقَبُل أن ُتنِجَبنا نحُن أوالَدها جميعاً؟ فقالت، ”نعم، ولكن قبَل أن 
ي  ة.“ قد يبدَو لَك األمُر غريباً، أَنّ ُأِمّ ُه لن يكوَن لدَيّ أية حياة خاَصّ أفعَل هذا، ُأقرُِّر أَنّ

ة. ة حياة خاَصّ لم تُكْن لها أَيّ
هم بأن يعيشوا  ة، ُهَو حُقّ َمات في القرِن احلاِدي والِعشرين عند األجياِل الّشابَّ أحُد املُسَلّ
لَن الرُجل. وُيصَدُم الرجاُل  ساِء من ِفكرة كوِنهَنّ ُيكِمّ حياَتهم. ِلهذا ُتصَدُم الكثيُر من الِنّ
املسيُح  أحَبّ  كما  أجِلِهَنّ  من  ُنُفوَسُهم  ويبُذُلوا  ِنساَءُهم  وا  ُيِحُبّ أن  عليهم  ُه  أَنّ بِفكرة 
الكنيسَة وبذَل نفَسُه من أجِلها. فكيَف بإمكاِنَك أن تعيَش حياَتَك ِلَنفِسَك، وفي نفِس 

َك لن تستطيَع أن تعمَل هذا. الوقت أن تبُذَل حياَتَك لزوَجِتَك وعاِئلِتك؟ اجلواُب هو أَنّ
َصها.“ (متى 27:  َص آخرين، وأما نفُسُه فال يستطيُع أن ُيخِلّ يَل عِن املسيح، ”خَلّ ِق
وَنَك. لقد  ي ِبحياِتَك من أجِل الذيَن ُيِحُبّ ِة املسيح، عليَك أن ُتضِحّ َبّ مبحَبّ 42) أن ُحتِ
ٌة لَتعيَشها.  ِة املسيح. ِلهذا لم يُكن لها حياٌة شخصَيّ ي زوَجها وأوالَدها ِمبحَبّ ت ُأِمّ أحَبّ
عن  ِكتاٍب  أَيّ  مرًَّة  تقرْأ  ولم  َطويَلًة،  ًة  َيّ زوِج حياًة  عاَشت  ولقد  سعيَدًة.  كاَن  ها  ولكَنّ
ًا سعيَدًة، ألَنّها اكَتَشَفت  س بُكِلّ بساطة. وكانت زَوَجًة وأَمّ الزواج. بل قرأت الِكتاَب املُقَدّ

س. َة زواِجها في الكتاِب املقَدّ ديناِميكَيّ
ة في هذا اجليل. وهذا يتعارَُض  َيّ إّن ُأسلوَب اُحلّب الذي اختارتُه يتعارَُض مَع موِقف األنان
اِئه“  مع قوِل يسوع، ”ليَس ألحٍد ُحٌبّ أعظُم من هذا أن يضَع اإلنساُن نفَسُه من أجِل أحَبّ
َص نفَسُه ُيهِلُكها. ومن ُيهِلك  (يوحنا 15: 13). أو تعليم يسوع، ”فإَنّ من أراَد أن ُيخِلّ
ُصها.“ (ُلوقا 9: 24) كتَب أحُد املُرَسلني الذي إسُتشِهَد من  نفَسُه من أجِلي فهذا ُيخِلّ
أجِل إمياِنه، ”َحكيٌم هو الذي يبُذَل ما ال يستطيُع االحِتفاظ بِه، لَكي يربََح ما ال ُميِكُن 
ان ُكٌلّ ِبحياِتِه من أجِل اآلخر، أو اآلخرين،  َيّ َي الّشريَكان الزوِج أن يخَسرَُه أبًدا.“ فأن ُيضِحّ
هو أعَظُم ُحٍبّ ُهنا. هذا هو نوُع اُحلب الذي نراُه في تعريِف دوِر الرُجل واملرأة اللَذيِن ُجِمعا 

س. َط لُه في الكتاِب املقَدّ معًا في الزواج كما ُخِطّ
ُع  ة التي يتمَتّ ة الوِحَدة في الزواج. باختصار: إّن العالَقة الرّوحَيّ َيّ يِك ي هذا ديناِم أنا ُأسِمّ
صاُل هو األداُة  الوِحَدة. واالِتّ ا وِكالُهما مًعا هي أساُس  الّشريكاِن مَع املسيح فردّيً بها 
ة التي  التي ُتعزُِّز الوِحَدة. واالنسجاُم أو الّتالؤُم هو ُبرهاُن الوِحَدة. واُحلُبّ هو الِديناِميكَيّ

ُحترُِّك الوِحَدةَ.
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القادة  هم  جــًدا  كثيرون 
والــّســاســة، عــرًبــا وغير 
التقيتهم  اّلذين  عــرب، 
الّصحفي  خالل مشواري 
الّطويل، فمنهم ال زالت 
أســـمـــاؤهـــم ومــواقــفــهــم 
مــحــفــورة فــي ذاكــرتــي، 
لسبب اهتمامهم الفعلي 
الفلسطينّية  بالقضّية 
الفلسطيني،  وبالّشعب 
في  مكانة  لهم  وهــؤالء 
معي  ســتــبــقــى  قــلــبــي، 
ـــى آخـــــر يـــــوم مــن  حـــّت
عمري. ومنهم َمن أساء 

الفلسطينّية،  للقضّية 
ــا من  ــًيّ ــائ ــه ـــح، وســقــطــوا ن ـــري ـّب ال ـــم فـــي مـــه ـــــؤالء ذهــبــت ذكـــراه وه
اخلـــريـــف. ـــي  ف الــّشــجــر  أوراق  ســـقـــوط  ــل  ــث م ـــة،  ـــّي ـــالم اإلع ــي  ــات ــي ح

ــّشــوارع  ال أحـــد  يحمل  ــتــي  الــالتــيــنــّيــة، وال أمــريــكــا  فــي  تشيلي،  ـــة  دول
رئاستها  ــت  تــوّل ــَلــســطــني،  ِف اســـم  ســانــتــيــاغــو  عاصمتها  ــي  ف الــكــبــيــرة 
الّشعب  ــهــا  أحــّب بــاشــيــلــي.  مــيــشــال  اســمــهــا  ــدة  ــّي س  2006 ــام  ــع ال ــي  ف
له. نصير  خير  وكــانــت  الفلسطيني،  الّشعب  أيــًضــا  ــت  وأحــّب وأحــّبــتــه، 

ا   لقد احتضنت تشيلي في شهر/إبريل عام  2008 حوالي ِمائة وعشرين فلسطينًيّ
من مخّيم الوليد على احلدود العراقّية - الّسورّية قرب معبر الطنف، طردتهم 
ميليشيات شيعّية عراقّية بتواطؤ مع جهات رسمّية من بيوتهم  في العراق ورمت 
بهم في احلدود الّسورّية، في الوقت الذي رفضت فيه الّدول العربّية استقبال أي 
أحد من املخيم املذكور. وهناك العديد من األمثلة األخرى يشهد الّتاريخ عليها.

التي  اجلنوبية،  أمريكا  ودول  العربية  للّدول  الثانية  القمة  انعقاد  وخــالل 
انعقدت على هامش القمة العربّية عام 2009 في العاصمة القَطرّية الدوحة، 
والتي كنت مشارًكا فيها، أتيحت لي فرصة احلديث لوقت قصير مع رئيسة 
القادة العرب  ا، ومتّنيت لو كان لبعض  تشيلي، فأذهلتني مواقفها فلسطينًيّ
الرائع، عندما سألتني عن جنسّيتي،  أذكر رّدها  أزال  مواقف مشابهة. وال 
أن  «يكفي  فأجابتني:  فلسطينّي،  أصل  من  أملانّي  أنا صحافّي  لها  فقلت 
الفلسطينّية». بالقضّية  اهتماًما كبيًرا  تعير  إّنك فلسطينّي، وتشيلي  تقول 

أعتبرها  كبريانو،  سبيروس  األسبق  القبرصي  الّرئيس  مع  أخرى  حكاية  ولي 
جلزيرة  ــي  ــارات زي إحــدى  فخالل  بفلسطينّيتي.  ــتــزاز  واالع للفخر  مــدعــاة 
األّول  رئيسها  كــان  والتي  عليها،  يطلقون  كما  الّشمس  جزيرة  قبرص، 
لفلسطني والفلسطينّيني،  كبيًرا  احتراًما  يكّن  كان  الذي  مكاريوس،  املطران 
ــار، الـــذي سمعت  ــو عــّم وكــانــت تربطه عــالقــة ممــّيــزة جـــًدا مــع الــراحــل أب
القبرصي.  الّرئيس  مقابلة  فــي  فــّكــرت  العالقة،  هــذه  عــن  ا  شخصًيّ منه 
الرئيس  ملقابلة  بطلب  تقّدمت  للجزيرة،  وصــولــي  مــن  الّثاني  الــيــوم  فــي 
التالي.  اليوم  في  الّلقاء  حتديد  وّمت  فــوًرا  عليه  املوافقة  فتّمت  كبريانو، 
فقال  الّسرعة،  بهذه  بي  االهتمام  على  الرئيس  شكرت  املقابلة  بدء  وقبل 
بك“.  وسهًال  فأهًال  سياستنا،  في  أولــوّيــة  لهم  الفلسطينّيني  ”إّن  لــي: 
أبًدا. فقد  ُينسى  فلقائي معه ال  القربي،  أبو بكر  اليمن،  أّما وزير خارجّية 
التقيته في 11/9/2001، أي يوم تدمير البرجني في نيويورك. وخالل احلوار، 
ملست منه مدى تقدير اليمن والّشعب اليمني، للّنضال الفلسطيني، إذ قال إّن 
الفلسطينّيني ُيعتبرون مثاًال يحتذى به على الّصعيد العربي، واليمن هو الوطن 
الّثاني للفلسطينّيني. وقبل أن أستودعه همس في أذني قائًال: ”يكفيكم فخًرا 
ا“. ا لتمّنيت أن أكون فلسطينًيّ أّن القدس عاصمة بلدكم فلسطني، ولو لم أكن مينًيّ

يتطّلب  فالواجب  الفلسطينّية،  للقضّية  املخّلصني  عن  احلديث  دام  ومــا 
الكبير  الّراحل  والّسياسة،  الّصحافة  في  ومعّلمي  أستاذي  أذكر  أن  مني 
أشّد  مستقًال، ومن  ا  سياسًيّ كان  الذي  احلوت،  شفيق  الفلسطيني  القيادي 
وهو  وتوفي  فقط،  لفلسطني  الراحل  والء  وكــان  أوسلو.  التفاق  املعارضني 
كنت  معه، والتي  الكثيرة  لقاءاتي  أحد  شعبه وقضيته. وفي  هموم  يحمل 
يا  لك  ”وصّيتي  مّرة:  ذات  لي  قال  نصائحه وإرشاداته،  إلى  فيها  أستمع 
تخف،  احلق وال  كفلسطيني، وقل  ضميرك  عليك  ميليه  ما  تفعل  أن  ابني 
واهتم بفلسطني وليس بالّتنظيمات والّزعامات الفلسطينّية، فأنا تعّرضت لـــ 
أكبر منهم“. الله كانت  اغتيال من أجل فلسطني، لكن رحمة  13 محاولة 
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اليقني..  شعر  د  ُمتسِّ العتمة  فراحت 
ـــز أّيـــام  أغــلــقــُت فــمــي بــقــمــاش أزي
بعد  نزًفا  أحتبس  علَّني  الّرصاص، 
نزف، فأنا لم أعد قادًرا على قياس 
قصيدتي  ُعــبَّ  تركت  وقــد  جرحي، 

ُيخّبُئ أبجدّية الفرح!!
املطر  ترتشف  واألض  الّشتاء“  ”إيالف رحلة  لي  أين  من 

املُسّجى بئًرا سرابا؟!
من أين ُاضاهيني بنهار ربيع، ونيسان قاسي البراعم التي 

يُرِعشها عاتي الّرياح..
من  ُأورفــيــوس  بأسفار  موشى  معطًفا  لقصيدتي  جعلت 
أساطير غابرة.. وحملُت ِعزَّتي على َكِتفي معزوفًة ”لوّالدة“ 
ليد.. ِلتقصَّ  متجّولة ُمْلتهبة بتضاريس الوطن الّطارف والتَّ
هوات والغرائز حّتى  علينا املستحيل مستحيًال يبتسُم للشَّ
َدْفقًة  الّنور  مع  تلتقي  أغنيًة  فيتركها  خيلها،  صهيل  ميّر 
بح  الصُّ تِلد  كي  اإلبداع  في  البكارة  نحو  الّريُح  بها  تعدو 

مس واألنبياء! الذي سُيصبُح فجًرا يرفُّ بجناحِه ويلد الشَّ
َة القصيدة، وأنا ملّا أسعى بني الّتعتم  ا.. كيف كسرُت َجرَّ تّبً
ّل، نعم!! كسرتها مجاًزا واستعارة؟! وتركتها تسافر  والظِّ
الغياب!!  تعاشر  مْعتزلها،  في  جتلس  نفسها،  منت  على 
وتواصل خطواُتها صعود ُسّلم اإليقاع وحيدًة تشّدها عناكُب 
دأ إلى رأس ُجلجلة كي تبقى مصلوبًة، على ظهرها لوح  الصَّ
خشبّي تؤملُه احلروُف اِملسمارّية.. حروف ُتصّر أن تْنمو شجرة 

تّفاح مليئة بآثام الهزائم!
حّباُت  جسدي  على زجاج  تضرب  عادت  فسألتني.. وقد 
في  الّركَض  واِصــل  بحرقٍة:  تصرخ  وهي  وحتّثني،  املطر.. 
دوالب احلياة، فال ُعشب في الفكر اليباب!! وأنَت ما زلت 

ِة البدء في نهر هيراقليطس..  في َضفَّ
سنابل  ْحترُت  وراحت  عليَّ  َفَهبطْت  جلفرا  صمتي  اشتكْيُت 

أّيامي العجاف، معنى فمعنى...
مّدت يدها لتأخذني بوصلًة كليمًة ِمَن الّطور، نهرت مواَء 
رر الذي أراد أن ُيباغتني وميأل  املسافات على قارعات الشَّ

أشرعة كلماتي لينهض زمني اجلميل ويرحل..!
على  ني  حطَّ آخر  مجرى  نحو  يدها، وأخذتني َسَفًرا  مّدت 
جسر متّرد في مواجهة لوحات مرورّية ُتشير إلى أّن ”الّسير“ 

ممنوع في كّل االّجتاهات..
”عصافير“  ترتدي  ”فّزاعة“  هي  ”لوحٍة“  كّل  أّن  عرفُت 
عطر  تخدع  شوكة وشوكة..  أْلف  أجنحتها  تفرش  تزل  لم 
ليلكتي، حتّط عليه، ترُشقُه ”بزهرة“ تتسّلق حّتى نافذتي، 
ذاكرة  فقدْت  مرثّية  سوى  يأتي،  وال  يأتي  حلًما،  تتأّبط 
الّرصيف اْنهيال خطواٍت، وأضاعْت ذاكرة ”مهد القيامة“!!

هدأ صبري، حني شّرعت لغًة أنهكها صمٌت شاحٌب، لتخرج 
قصيدًة لَبست عادة احلياة ِلتجيَء يقظًة حتتفي بالّصباح، 

نشوى كمطر الله من السماء.. 
نزل من عليائه، واقًفا  .. وحني وَعْدُتُه بحيفا  هدأ واطمأنَّ
ُمدثّرًة  جبٍل،  بــروح  تسعى  له  بَحصاٍة  ُممْسًكا  رو،  كالسَّ
ال يلتفت إلى الوراء  بالعذرّية.. عذرّية هي ”باب ِعشق“ 
به  تعبُث  مخموًرا  و“لوط“  عاد وثمود،  غابة  تذّكر  كّلما 

حاناُت اخلطيئة!
ز  لن يشعر بعد انتظاري بامللل، وقد أْلقى بّصنارة لُه تطرِّ
بزْقزاٍت راحلة.. فلتسعدي مدينتي، فتحُت من احلياة باب 

أمل: نعم! اسعدي وتأكدي..!
حّتى إن أوصدوا أبواب زنزانتي دوني، وحاصروني وحدي، 
ُاحّبك،  لها:  يقول  حيفا،  صورة  يحمل  ”قميًصا“  سأظّل 
أحّبك... قصيدًة لن تهرم ألّننا كتبناها سوّيًة، قصيدة ُحتِبُّ 
كلَّ الّناس، ُحتِببُّ كلَّ الناس... وستظّل ”مطًرا“ ال ُيترجمُه 
يعرُف  إنساًنا  ِبِه،  باإلنسان وينتهي  يبدُأ  ألنَُّه  ”السَّراب“ 

أْيَن ميضي!
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سمير بوسلحة 
ليس املقصود بالعنوان أعاله أولئك اّلذين أجبروا على 
حمل وزر هذا الّلقب الذي ألصق بهم زوًرا وُبهتاًنا، من 
سّكان الداخل احملتل والذين وجدوا أنفسهم ُمرغمني 
كرًها ال طوًعا على حمل جنسّية إسرائيل وجواز سفرها 

ولعنتها إلى أجل غير مسّمى.
هرولة،  يأتونها  اّلذين  األعراب  أولئك  املقصود  وإّمنا 
الّشاسع  الوطن  هــذا  ــوع  رب كــّل  من  كرًها  ال  طوًعا 

رؤساء  من  املــاء  إلى  املــاء  من  املمتّد   – اخلشب  على  دق   – الواسع 
جمهورّيات الّنعوش وملوك إمبراطورّيات الّسراب ّممن ال جتيد سواعدهم 
غير «قربعة» الكؤوس. من األمراء املخصّيني واحملضّيني وهلّم جرا، ّممن 
أباحوا إلسرائيل أرضهم وكذا عرضهم وبراميل نفطهم وناطحات سحابهم 
وأبراجهم العاجّية والّزجاجّية وحاشيتهم من حرمي وحمير وبغال وماشية، 
أشيائهم.  وكــّل  إميانهم  ملكت  وما  نومهم،  وغــرف  وهوائهم  وملحهم 
لكّل  حرًميا  وصــاروا  حلاهم  باعوا  بالدوالر  ّممن  دينهم  ورجال  وشيوخهم 
لــذاك وتوزيع  الّسجود  ووجــوب  هذا  قتل  بجواز  يفتون  أتاهم  سلطان 
صكوك الغفران على هذا وذاك ويبيحون فعل االنبطاح بحّجة االنفتاح.
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واملواثيق  القوانني  لكّل  املنتهكة  إسرائيل  انتخبت  آخــًرا  وليس  أخيًرا 
واألعراف الدولّية على رأس جلنة الّشؤون القانونّية في األمم املتحدة، 
وهي املرة األولى التي تتوّلى فيها إسرائيل رئاسة جلنة من الّلجان الدائمة 
ومبباركة   .1949 عام  إليها  انضمامها  منذ  املّتحدة  األمم  منظمة  في 
تقارير  ــه  أوردت ما  حسب   - األقــل  على  عربّية  دول  أربعة  وتصويت 
إعالمّية - وليست هذه املرة األولى التي حتظى فيها إسرائيل بتصويت 
بعض «أشّقائها» من العرب، فقد سبق وأن حصلت على تصويت عربّي 
حني ترّشحت لعضوّية جلنة األمم املتحدة لالستخدامات الّسلمّية للفضاء 

اخلارجي.
وإن كان مفهوًما الّدعم الغربي واألمريكي الّال-مشروط إلسرائيل، وعلى 
الذي  إسرائيل والغرب  بني  البيولوجّي  االرتباط  بحكم  األصعدة  جميع 
أجنبها وجاء بها إلى الوجود، وأمريكا التي أخذت على عاتقها واجب 
رعايتها وحمايتها، فإّن غير املفهوم هو توّدد الكثير من األنظمة العربّية 
إلسرائيل وتقدمي فروض الّطاعة لها في الّسر، كما في العلن، ومحاربة 

كّل محاولة لتوحيد الّصف الفلسطينّي في نضاله ضّد االحتالل.
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به»، وتقول  ر  مبشَّ غير  نبّي  «املثّقف  إّن  الــّزاوي  أمني  أستاذنا  يقول 
أستاذتنا أحالم مستغامني في أحد حواراتها «عندما ترفع الّسالح فأنت 
جندّي وعندما ترفع قلم فأنت جيش بعدد قّرائك». وبعباءة النبي غير 
على  مقعده  ومن  واألقطار  األمصار  كّل  من  قّرائه  وبحافل  به  ر  املبشَّ
الّسني ومن أكادميّية اخلالدين وّلى أمني معلوف وجهه شطر إسرائيل عبر 
قناة إسرائيلّية حتسب على حزب «الليكود».. أمني معلوف ليس األّول 
طبًعا، ولن يكون األخير، فالّساحة الّثقافّية العربّية تعّج وتضّج بأولئك 
اّلذين جعلوا إسرائيل قبلتهم. وقد فتح تطبيع أمني معلوف هذا، الّنقاش 
حول املوجة اجلديدة من بعض املثّقفني العرب اّلذين ال يخشون االرمتاء في 
أحضان إسرائيل بحًثا عن جنومّية ومديح زائَفْني وحصًدا للجوائز العاملّية 
التي ال أعتقد أّن أمني معلوف بحاجة إليها – رمبا هوس النّوبل الثانية 
ا كان مبرّره  للعرب بعد تلك املصرّية التي قيل فيها وعنها الكثير – أّيً

فسقطة كهذه ال ُحتسب إّال عليه. 
يا عرب إسرائيل (عرب اخلارج) سقطت جميع أقنعتكم ومعها سقطت 
آخر أوراق الّتوت التي كنتم توارون بها سيئاتكم، سقط القناع وظهرت 
تقاسيم وجوهكم القبيحة واختفت ذكرياتنا اجلميلة عنكم، سقط القناع 
وقومّيني،  ووطنّيني  وسياسّيني  وأدبــاء  ومثّقفني  وفّنانني  إعالمّيني  عن 
زادهم وقوت يومهم الّنفاق واخليانة. سقطت جميع األقنعة فال تلعنونا 
في اخلفاء وتوّزعوا علينا ابتساماتكم العفنة وقبالتكم الّنتنة في العلن 
وتبّذروا شوك األسى في أرضنا الّطاهرة وتزرعوا املزيد من الّسواد في 

قلوبنا الّطّيبة واعلموا أّن لعنة الّتطبيع ال تسقط بالّتقادم.
نفطكم  وبراميل  ومؤّخراتكم  وطوائفكم  دينكم  لكم  إسرائيل  عرب  يا 
ولنا  فيكم،  شيء  كّل  كما  الكاذبة  ورواياتكم  وأقالمكم  وحروفكم 
َدْيًنا في رقابكم،  اّلذي سيظل  األرض والوطن والقدس ووجع األندلس 
لنا أقالمنا وأحالمنا، لغتنا اجلميلة وحروفنا وأوهامنا وغدنا والكثير من 

حكايا األمل.
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منذ أسبوع عاد مهرجان األمم األوروبّية لكرة القدم ليحل ضيًفا على عّشاق 
مرة  كّل  في  املعمورة.  أرجاء  جميع  في  شعبّية  األكثر  الرياضة  تلك  الرياضة، 
أشاهد فيها تلك املباريات بني أبطال الكرة، ممّثلي األمم، على العشب األخضر، 
نفوس  أوروبا على  بني أمم  الدامية  للّصراعات  تأثيرات  هناك  أتساَءل: «هل 
القرن العشرين كان حافًال باحلروب وسفك  العبي وجماهير األمم؟ خاصًة وأّن 
الدماء، منها احلرب العظمى واحلرب العاملّية الثانية واحلرب الباردة أو الّساخنة.. 
وغيرها من حروب حصدت أرواح املاليني، غير الذين قضوا في الوباء وآخرين 
اجلغرافّية واحلدود  احلدود  تذويب  العوملة ومحاوالت  تطبيق  جوًعا. رغم  ماتوا 
احلضارية بني األمم، إّال أّن هناك محّطات تلتقي فيها تلك األمم وتبرز حينها 
الّصدامات، وال سيما الفوارق القومّية، مذّكرًة إّيانا بأّن الواقع حاضر ومستعد 

الستقبال مرارة املاضي بذاكرته ووجدانه. 
املباريات  من  أمثلة  عــّدة  إلــى  نلجأ  أن  بإمكاننا  املوضوع  نستوضح  وكــي 
بأّن  توحي  األمثلة  هذه  األخير.  األسبوع  في  اآلن  التي جرت حتى  واألحــداث 
النفور والفجوات احلضارّية وحتى الكراهية التي نتجت عن ترّسباٍت سابقة ما 
بأّن احلياة كينونة وسيرورة  زالت حاضرة بني اجلماهير األوروبّية، وتثبت أيًضا 
الروس  بني  السوداوّية  للصراعات  إًذا  ميكن  كيف  تتجّزأ.  أن  ميكن  ال  واحــدة 
واإلنكليز عبر القرون الغابرة أن تختفي بواسطة مهندسي العوملة وحكّام األرض؟ 
عندما حاول الرّوس في املاضي الوصول إلى املياه الّدافئة وبسط النفوذ داخل 
أراضي الدولة العثمانية التي لّقبت آنذاك بالّرجل املريض، تصّدى لهم اإلنكليز 
إّما بقوة الّسالح أو بواسطة إستراتيجيات دبلوماسّية وطرائق تفّننّية مختلفة. 
وعندما هّبت الثورة البلشيفّية عام 1917، برزت عندها الفوارق االقتصادّية 
واالجتماعّية بني روسيا االشتراكية والغرب الرأسمالي، وعلى رأسه إنكلترا ومن 
ثّم خليفتها الواليات املتحدة. وما إن ضاق الّسالم على نفوس البشر ونشبت 
برز  عندها  املاضي،  القرن  ثالثينّيات  من  الّتاسع  في  الّثانية  العاملّية  احلرب 
الّشك وانعدمت الثقة بني الطرفني.  بعد انتهاء احلرب التي حصدت أكثر من 
55 مليون شخص من كاّفة أصقاع البسيطة، لّوحت احلرب الباردة بني الغرب 
نحن  علينا،  تطّل  ما زالت  التي  احلرب  تلك  االشتراكي،  الرأسمالي والّشرق 
شعوب االستيراد، بألوانها وموجاتها الّضارية التي تتناسب مع احتياجات الّدول 
إنكلترا  مباراة  بعد  نشاهد شجارات  أن  املستغرب  من  ليس  لذلك،  العظمى. 
وروسيا أو أن نرى حماسة اجلماهير في مهرجان كأس األمم تشتعل لدى غناء 

النشيد الوطني قبل كل مباراة.
في هذا السياق أريد أن أقف عند بلجيكا التي وقفت قبل عشرات الّسنوات 
فقط أمام الذئاب النازّية الثقيلة املهلكة وراحت نساؤها تنوح وتنتحب وأطفالها 
تتشّرد بدون غطاء، أّما شبابها فقد وقفت كاحلصون املنيعة، منتصبًة ضابطة 
التوتاليتارّية (الشمولّية) في  األنظمة  أنواع  أبشع وأشرس  التحرر من  بهدف 

خريٍف لم ُيبِق للحرّية سبيًال.
غابت سنوات الّظالم وُفتحت احلدود بني أملانيا وبلجيكا وبنيت املشاريع املشتركة 
احليثّية  اخلطوات  هذه  املثالي.  الّسمو  إلى  احلضيض  من  لالرتقاء  األمل  مع 
بني البلدين املتجاورين رافقتها برامج عمل جماهيرّية كانت حتاول بناء جسور 
مرارة  اقتالع  لهدف  األملان والفرنسّيون  طّبقها  التي  العمل  كبرامج  للّتواصل، 
املاضي وزرع بذور الّتآخي. هذه اخلطوات التي يقف من ورائها أصحاب احلكم 
والتي حتاول نقل األمم األوروبّية من عواصف الّتجارب إلى امليناء الهادئ.. 
الهيجان  بها  هل ستنجح في احلفاظ على جسور احملّبة، في حلظات يسيطر 
القومي وتشتعل فيه نار الكبرياء، سواء كان في مهرجان رياضّي أو في غيره 

من ِمهرجانات أو محّطات ُمعّرفة بأّنها قومّية بني أبناء الّشعوب؟ 
العديد من التحّركات الّسياسّية والعسكرّية الّشاحنة حصلت بني األوروبّيني قبل 
تنهيدة من الّزمن، واليوم نرى تلك الفئات القومّية تتنافس ضمن دائرة رياضّية 
بأّن هاتني  ينكر  يتنافسون مع سلوفاكيا، ومن  الّتشيكّيون  في بالد شارملان. 
الّسابق.  في  قدم واحد  كرة  دولة واحدة وعلم واحد ومنتخب  شّكلتا  الّدولتني 
إمبراطورّية  األرجاء،  إمبراطورية واسعة  كّونتا  اللتان  والّنمسا  هنغاريا  كذلك 
استبّدت وقمعت وطغت على أقلّيات عديدة بعنفها الذي استشرى في جميع 
هنغارّية  األوسترو-  اإلمبراطورّية  انهارت  األولى  العاملّية  احلرب  بعد  أنحائها. 
واستقّلت بعض األقلّيات بعد نضاٍل مرير. وها هي اليوم، تنافس تلك الّدول 
بعضها البعض في مدينة األنوار وَمن حولها. فهل تسّربت آالم امللحمة من اجلّد 

إلى الولد؟ أم أّننا نعيش عهًدا جديًدا خالًيا من ذكريات املاضي؟
ختاًما؛ بولندا اّلتي جتّزأت في املاضي بني روسيا وأملانيا والتي عافت االستعباد 
وقهر املستِغل للمستَغل، ما زال شعبها يتخّبط في بناء هوّيته القومّية. ميكن 
القول إّن الّلقاء بني البولندّيني مع أحفاد األملان أو مع أنصار الّسوفييت أصبح 
وارًدا. هل ستكون هذه الّسلسلة من الّلقاءات الكروّية واالجتماعّية طبيعّية ومن 
دون موقف؟ أم سيكون هناك مكاٌن للغريزة القومّية التي تراكمت ورسخت في 
الذاكرة اجلماعّية عبر الّسنني؟! هل جنح صانعو الّسالم، اّلذين تأّيدوا بالّرجاء، 
متهيًدا  يعتبر  هذا  أّن  أم  أوروبا؟  في  الّداخلّية واخلارجّية  الّطمأنينة  يزرعوا  أن 
محور  من  الّصراع  نقل  على  أقدمت  التي  احملافظة  الرجعّية  القوى  اللتحام 
القومّية إلى محاور أخرى؟  يطول احلديث في هذا املوضوع وميتد، وقد يستوجب 
إليه  ستؤول  ما  ننتظر  احلني  ذلك  حّتى  املستقبل؛ ولكن  في  مستفيًضا  بحًثا 

مجريات املباريات واألسابيع القادمة.

التأم، ظهر يوم الّسبت الرابع من حزيران املنصرم، 
في كلّية القاسمي في باقة الغربّية، «مؤمتر إطالق 
وذلك  املجتمعّي»،  العنف  مكافحة  مشروع 
مببادرة جلنة املتابعة الُعليا للجماهير العربّية في 

إسرائيل وجلنة مكافحة العنف املنبثقة عنها.
بيانها  العنف  مكافحة  جلنة  استهلت  ولقد 
اخلتامي املنشور بعد انتهاء جلسات ذلك املؤمتر 
بتوجيهها كلمات الّشكر لكّل َمن شارك وخّصت 
(رئيس  بركة  محّمد  الّسادة:  باالسم  بينهم  من 
يوسف  الكنيست:  وأعــضــاء  املتابعة)،  جلنة 
اجلبهة  (عــن  سليمان   - توما  وعايدة  جبارين 
الدميقراطّية) والّنائب مسعود غنامي (عن احلركة 
اإلسالمّية اجلنوبّية)، وكذلك رئيس جلنة الرؤساء 
ورئيس بلدية سخنني السّيد مازن غنامي، وأربعة 
ليصبح  بأسمائهم،  البيان  ذكرهم  آخرين  رؤساء 
ـرآة  حلــضــور جميع مــن ذكـــروا يــاالســم أثــر اـمل
وأبرزوا  كمشًة  حضروا  فلقد  واملكبّرة،  العاكسة 
العربّية  اجلماهير  قيادات  معظم  غياب  حقيقة 
القطرّية والبلدّية واحمللّية، وقد يكون هذا قصد 

من نص ذلك البيان.
يطيب للعرب أن يهنئوا في مثل هذه املناسبات، 
والفشل،  الّنجاح  ومساطر  النتائج  عن  مبعزل 
نقلته  ملا  مــجــاًزا،  استقفائهم،  بــاب  من  وذلــك 
الّسالفني من طيب الكالم، مع أن  األجيال عن 
األصل قد قيل إطراًء في احلّكام والسالطني حني 
يقضون في أمر ما ، فاملبادرون اجتهدوا وأطلقوا 
التوصيات  من  طويلة  بسلسلة  متبوعًة  أمانيهم 
لم  لو  حتى  احملاسبة  يستحقون  لذلك،  وهــم، 
التي جاءوا من أجلها؛ فحجم  يحّققوا األهداف 
في  العربي،  املجتمع  يواجهها  التي  القضية 
الواقع، هي أكبر من حجم مؤمتر صغير استشعر 
باب  من  فأسموه  املتوقعة  مقاساته  ــّداعــون  ال
العني والّلسان،  التواضع والتقية وتفادي صيبة 
«مؤمتر إطالق مشروع..» وآفة العنف املستشري 
يحيط  أن  من  وأعقد  أعمق  وقرانا،  مدننا  في 
قلنا،  كما  كانوا،  حضروا وشاركوا وإن  من  بها 

جديرين بالّتحية ونصف األجرين، ال أكثر. 
جواًبا واضًحا  يجد  لن  اخلتامي  البيان  يقرأ  َمن 
وصريًحا على ما هو العنف الذي جاءوا من أجل 
محاربته وما هي مصادره، وهذا ما أّدى بشكل 
طبيعي ألن ينتهي املؤمتر من غير تقدمي مقترح 
وقابل  والهيكلة  املعالم  واضح  متكامل  عملّي 
«حتصني  مشروع  إطــالق  بشرى  أّمــا  للّتطبيق. 
املجتمع ومكافحة اإلرهاب»، كما زّفها املؤمترون 
للمواطنني والعالم، ستبقى ليس أكثر من شعار 
وزينة ومثل قطعة «الكنافة» العربية التي توزع 

في أفراحنا وأتراحنا على الّسواء.   
أّية محاولة لتفكيك نص البيان وما احتواه من 
ولن  مطمئنة  نتيجة  أليــة  تفضي  لن  توصيات 
تأتي بفائدة. فتوصيات الفصل األّول وّجهت إلى 
«داخل املجتمع الفلسطيني»، لكّنها كتبت بلغة 
البيانات  لغة  تشبه  (سوبرماركتّية)  تعميمّية 
الّشعبية العربية التقليدية تلك التي تقول بلغة 
العاديني  البشر  بلغة  تقول  شيء وال  كل  الطير 

أي شيء.
الثاني  الفصل  في  قد رّكزوا  املقابل جندهم  في 
الفلسطيني  املجتمع  ــني»  ب النشاطات  على 
مقصودة  بحشمة  ذلك  فعلوا  لكنهم  والدولة»، 
وتعوميات توفيقية مألوفة تعكس، في احلقيقة، 
الّسائد، وتسفر  قياداتنا  خطاب  قصور وعبثية 
الهوّية،  هذه  تعيشها  التي  األزمــة  عن  طبيعة 
هذه  تضطر  مـــّرة  كــل  فــي  يحصل  كما  ــا  متــاًم

«الهوية» وأصحابها إلى مواجهة بعض جتّليات 
الكاملة  املواطنة  ملعنى  تعريفاتها  إشكالّيات 
ال  دولــة  فــي  وتطبيقاتها  العربّية  للجماهير 
كاملني،  مواطنني  نحن،  كما  تستسيغ هضمنا، 
يريدونها  لنا  ال  النقيض،  على  مّنا،  وكثيرون 
مرخصًة،  حاضنًة  حتى  أو  دّرة  شرعيًة وال  أًمــا 
لكنهم يطالبونها بأن تعترف بنا أوالًدا لها على 
أن تقبل هي أن تكون دولة جلميع مواطنيها؛ فما 
هي دولة املواطنني هذه وكيف ستكون وقد ولدت 

كبنت لصهيون؟ 

   —«dI�« VŠU� ŒUM*« l½U�
ويصير  الغربّية  باقة  فــي  كــان  مــا  ُينسى  قــد 
يضطر  احملاجر والزيتون، وقد  مرثّية  في  سطًرا 
كانت  وكيف  حصل  ما  مراجعة  إلى  الباحثون 
الّنهايات،  تلك  عن  وبعيًدا  لكّنني  اخلواتيم، 
املجالس  رؤســاء  من  العشرات  غياب  في  أرى 
الكنيست  أعضاء  وأكثرية  العربية  والبلديات 
التي  الكبرى  لألزمة  العواكس  أوضــح  العرب، 
تهّرب من مالمستها محّررو البيان، ومتّنعوا من 
نبشها عاجزين، مع أنها تعصف بقوة في أواصر 

مجتمعنا.  
فكل  والّطاغية،  الفاعلة  املناخات  أزمــة  إّنها 
شيء في احلياة وفي الطبيعة يولد في  مناخ ما 
وبيئة، ومن يتحكم في ذاك ويؤّمن كيف تكون 
األعناق واألرزاق؛  في  يتحكم  تلك ويخّصبها، 
ما  صّناع  من  ريــب،  بال  ومؤسساتها،  فالدولة 
يسود بني العرب من مناخات، والقيادات العربية 
القطرية واحمللية ومؤسساتها هي كذلك، وهيئات 
تكوين  في  شركاء  ومؤسساته  املدني  املجتمع 
للحركات  تبقى  الــوازنــة  احلصة  ــا  أّم بعضها، 
قادتها  ولبعض  ومؤسساتها  الدينية  واألحــزاب 

ووعاظها.
الّساحات  تلك  من  أّي  باختراق  املؤمتر  ينجح  لم 
واألطواق، وفشل، عملًيا، في التمهيد إلى خلق 
مناخ عام منافس قد يشّكل في املستقبل حاضنة 
للّتغييرات املرجتاة كما توخي منه. فما جرى في 
مؤمتر باقة الغربية لم يكن أكثر من قرصة بعوضة 

في جسم فيل ضخم.
املشكلة أّن البعض قد اكتفى بالتوصيف وبّرروا 
العريضة  واجلماهير  الواسعة  القيادات  عــزوف 
وعدم مشاركتهم في املؤمتر بوجود هوة سحيقة بني 
تلك اجلهات واجلموع وبني مؤسساتها القيادية ال 

سيما التي دعت ورعت احلدث.
إلى  ينتبهوا  أن  بــدون  توقفوا  التوصيف  وعند 
الهّوة، وأّنها  تلك  في وجود  تختمر  الكارثة  أن 
في  التي  الصهاريج  أهــم  أحــد  عملًيا  تشّكل 
فيروسات  تتفاقس  أبخرتها  وعلى  جنباتها 
يفشو  وفيها  ضارية،  أمساًخا  وتتوالد  اجلرمية 
املتنفذة  بيننا؛ فالقادة والنخب  العنف ويتمظهر 
البلديات  رؤســـاء  عــشــرات  خاصة  املتغّيبون، 
واملجالس العربّية، هم في الواقع سادة الساحات 
والقابضون  واملنابر  املنصات  وأبطال  والشوارع 
املنفعة  ومراكز  بلداتهم  اقتصاد  مفاتيح  على 
والتوظيف والتعاقد والصرف والقبض، وكثيرون 
يعرفون أّن بعضهم جنح في الوصول إلى موقعه 
في  قالعها  وسقوط  الوطنية  احلصون  دك  بعد 
بلداتهم احلمراء ومثيالتها وما تاله من انحسار 
في دور األحزاب السياسية الوطنّية وما أفضى 
فيه  برزت  جديد  من واقع/مناخ  ذلك  كل  إليه 
ثقافة اجلرمية والعنف والرذيلة وقوامها: االستعانة 
بثلل بشرّية مشبوهة األصول والّدوافع، االعتماد 

في  حتى  بحّكيلك»  «حّكيلي  سياسة  على 
نظام  ومأسسة  ووزاراتها،  الدولة  مع  العالقات 
والرائش  واملرتشي  الراشي  بات  أن  إلى  الرشوة 
أشخاًصا ذوي نفوذ تتقرب إليهم العامة واحلشود 

لتأمني مصاحلها وأمنها ولقمة عيشها.
إّنها دورة املناخات وتقّلباتها في حياتنا العاّمة: 
عهود  لــوالدة  بعناية  مّهدوا  املناخات  فصّناع 
رمادّية جديدة تخلف ما أرساه األوائل في حياتنا 
العامة وسّلموا العهدة لصّناع مناخات جدد، من 
يعيش  كامل  مجتمع  والنتيجة:  ودمنا،  حلمنا 
سينجح  إذن  فكيف  مقتليه.  من  عليه  مقبوًضا 
املناخات  صّناع  من  كثيرون  عنه  غــاب  مؤمتر 
حتصني  في  والــّثــراء  والــبــارود  الّنفوذ  أصحاب 

املجتمع ومكافحة اجلرمية؟    
ومؤّسساتها  الدولة  أّن  على  اثنان  يختلف  لن 
خلق  عن  األقساط واملسؤولّية  بأوفر  يضطلعون 
اجلرمية  تفشي  شــروط  وتوفير  اجلحيم  مناخات 
هذه  على  يجمع  اجلميع  أّن  بيننا، ومبا  والعنف 
بدّق  ينجح  لم  املؤمتر  إّن  القول  أستطيع  احلقيقة 
للتفاعل  فرصة  يخلق  أن  وال  الــدولــة  أبـــواب 
اإليجابي مع أجهزتها ومؤّسساتها ذات العالقة 
الوزارات واجلهات  تلك  طليعتها  والّصلة، وفي 
التي تقع على مسؤولّياتها مهمة تنفيذ ما أوصى 
به املجتمعون في باب بني «املجتمع والدولة». 
بني  املبدئّية  النظر  وجهات  واختالف  املزايدات 
النّوافذ وحتويل  هذه  إغالق  إلى  أّدى  املشاركني 
كل ما قيل وما كتب في هذا الباب إلى مجرد 
شعارات ُمجففة خريفّية باهتة ستسّبب مزيًدا من 

اخلسائر واستمرار التخّبط والتهّرب والعجز.
املجموعات  بعض  دور  املجتمعون  أغفل  لقد 
وفي  املنابر  على  باسمها  يقف  ومــن  الدينّية، 
تكوين  في  بعضهم  وتأثير  وامليادين،  الهياكل 
أدت  متطرفة  متزمتة  أفكاًرا  أنتجت  مناخات 
إلى تصّدع مجتمعاتنا وحدوث بعض املمارسات 

اخلطيرة الضاّرة مبصاحلها.
فظواهر التكفير املتزايدة وتصاعد عملّيات القمع 
ومدننا  قرانا  من  العديد  في  والترهيب  الديني 
اجلــارح  العصبوي  الطائفي  اخلــطــاب  وتفشي 
كلها عناصر ساعدت على خلق مناخ حتت قبته 
مورست ومتارس، جهاًرا أو خفية، أعمال العنف 
على أشكاله: ضد اآلخر املختلف وبينهم املثلّيني 
واملبدعني  بأشكالها  الفنون  وضــد  والــنــســاء، 

والرياضة والرياضّيني والقائمة طويلة طويلة.
كان وما زال  أفــراد  مشاركة  من  املؤمتر  يخُل  لم 
لهم دور في تنمية ذاك اخلطاب املتعصب وفي 
حياتنا  في  طغياًنا  املناخات  أكثر  أحد  تكوين 
املجتمعني  توصية  تكن  لــم  ولــذلــك  الــعــاّمــة، 
العنف  مظاهر  جميع  «برصد  الّثامن  البند  في 
الذي  يستند إلى استغالل الدين وحتريف قيمه 
التي متارس ضّد أفراد أو فئات من نفس الدين أو 
بني األديان....»، أكثر من محاولة بائسة لصبغ 
مواجهة  من  وللتهّرب  واملواربة،  بالّرياء  واقعنا 
ومسؤولية  بروية  تناقش  أن  يجب  هامة  قضية 
القيام  سأحاول  ما  وهذا  كامل.  ونضوج وطني 

به في املستقبل. 
«الدنيا حانوت الّشيطان» قالت العرب! وأّيامهم 
قبل  فأمسنا،  معهود ومشهود وموعود؛  ثالثة: 
مؤمتر العنف، بقاء في الوطن معهود، وحاضرنا، 
مع مؤمتر العنف، حيرة والتباس وترّدد مشهود، 
العباد وأصحاب  أسياد  املناخ هم  ويبقى صّناع 
جنى  مستقبلنا  سيكون  وكيف  فمتى  الــقــرار، 

موعوًدا؟     
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إّني..
صرت ظّلك..

واختفيُت..
في حلمي.

مثل حارس األحراش
يـــســـلـــك الـــغـــابـــة 

متعربًشا..
على حاجتك..

إلى شرفة..
تعرض نظراتك

في مغامرة
تقودها..

صرخة ثائرة
لكّن العطش

هو العطش
يرشدك..
في سرابه
ترمتني..

في نذور الّسحر املتعالي
متائمه  تشحن  اّلـــذي 

الغامضة
منبع األهواء الغريزّية.

أكابد..
سياق هذا الّسحر.

أرتشفك..
ترياق احلق

في محراب اإلمالء..
على الّناحب..

وما يبكي..
من املَُهج.

أتسّول فرصة..
حني يتجّلى طيفك..

في يقظة..
متحّررة..

من خرافة وجتارة
أَسَرت البشر دائما.

أبادلك ضّما
عندما نسمع..

صوتك الغاضب..
يتمّرد..

على ُجمل الّضعف 
ــجــوء  ــّل بـــني بـــراثـــن ال

واإلعالم
***

في الكالم املجاور..
يشتّد العناد

صرخة مدوية
هي بصيص الفرج

بني املشانق..
والعتمة.

تقّلها زوارق أحالمي..
إلى غابة

كّل األنبياء..
نقشوا على أوراقها

سيرة العبور.
وكان أسمك..

على كّل لسان ُمرّدًدا
ِليْنحسر الّسر..

عن البر..
وراء  ــغــيــب  ي اّلــــــذي 

احلدود.
كّل البالد..

صارت مخرًزا
في  ــراوح  ي والّسحاب 

عيني
يغازلك..

حيث حتضنيني..
في مشيب العمر

اّلذي يحّن..
للمتحّررين..

قبل أن تطبق..

بالوعة الّسنني.
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ال  وحــده  الّطعام  أّن  سمعنا  ما  كثيًرا 
يؤّثر على الوزن، ولكن ما اّلذي يجعلنا 
أن  أو  الغرامات  من  املزيد  نكتسب 
نتخّلص من بعضها من دون أن ندرك؟!

هناك العديد من األمور اّلتي تؤّثر على 
لها  أّن  أبًدا  وزننا، واّلتي قد ال ندرك 

تأثيًرا «مباشًرا» على جسمنا.
البيئة  مع  يتفاعل  اإلنــســان  جسم  ــإّن  ف طبيعي  وبشكل 
ا عليه. ا أو سلبّيً احمليطة به ويكون هذا الّتفاعل إّما إيجابّيً

ومن خالل التعّرف على األمور التي تؤّثر على الوزن، ميكن 
أن نكون قادرين على التحّكم بوزننا وبنمط حياتنا بشكل 

عام.
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تؤّثر، وبشكل  املشاعر  أّن  األشخاص  بعض  يدرك  ال  قد 
مباشر على الوزن.

عن  بعيدان  يظهران  قد  النفسّية  واحلالة  اجلسم  أّن  ورغم 
يخضعان  املطاف  نهاية  في  أّنهما  إّال  البعض،  بعضهما 

إلشارات الّدماغ.
من  اجلسم  في  الّتحّكم  على  قادر  اإلنسان  دماغ  أّن  ومبا 
باحلالة  التحّكم  على  أيًضا  وقادر  الفيزيولوجّية،  الّناحية 
على  مباشر  بشكل  تؤثّران  احلالتني  هاتني  فإّن  الّنفسّية، 

بعضهما البعض.
لذلك  فإّن  جّيد،  النفسّية في وضع  احلالة  وفي حال كانت 
الّتأثير  ا على اجلسم، وبالّتالي ينعكس  أثًرا إيجابّيً يكون 

على الوزن.
وقد يلجأ الكثير من األشخاص إلى تناول املزيد من الّطعام 
في حاالت الّتوّتر اّلتي ميرّون بها، كشجارهم مع أحد أفراد 

األسرة أو بعد مواجهة يوم عمل صعب وشاق.
هذا وإّن الّشعور بالّتعب ال يقّل تأثيره الّسلبي عن الّشعور 
الّتعب وامللل، إلى جانب احلزن،  بالقلق؛ حيث إّن مشاعر 
ميكن أن تؤّثر بشكل سلبي على نظرتنا إلى الّطعام وتعاملنا 

معه.
املشاعر  تلك  وعلى  مشاعرنا،  على  التعّرف  خــالل  ومــن 
التي جتعلنا نتوّجه إلى الّطعام يكون بإمكاننا أن نسيطر 
عليها ومننع تأثيرها الّسلبي على وزننا ونحمي أنفسنا من 

استهالك كمّية من الّسعرات احلرارّية غير املرغوبة.
عادات مغلوطة

يكون  التي  العادات  ببعض  األشخاص  من  العديد  يلتزم 
لها تأثير سلبّي على الوزن، من دون أن يدركوا أثرها هذا.

عليه،  تسيطر  أّنها  من  الّرغم  اإلنسان وعلى  عــادات  إّن 
التخّلص  يجب  أّنه  إّال  حياته،  من  ا  أساسّيً جزًءا  وتصبح 
ا على الصّحة بشكل عام. منها في حال كان تأثيرها سلبّيً

وتعّزز  الّطفولة  منذ  الغذائّية  اإلنسان  عــادات  وتتشّكل 
أمًرا  تغييرها  يجعل  ما  الوقت، وهذا  مع  متواصل  بشكل 

صعًبا إلى حّد ما.
وتعتبر ”عادة“ اإلكثار من امللح مثًال عادًة تعّزز لدى املرء 
منذ سنني الّطفولة، إّال أّنها عادة سّيئة ذات أثر سلبّي على 

صّحة اجلسم بشكل عام ويصعب التخّلص منها بسهولة.
ا  وهناك العديد من العادات الغذائّية التي يعتبر أثرها سلبّيً
الّدسمة واحللوة  الغذائّية  املواد  تناول  كعادة  الــوزن،  على 
(الغنّية بالسّكرّيات) أو املاحلة عند مشاهدة التلفزيون في 

ساعات املساء.
السّيئة  الغذائّية  العادات  ”استبدال“  محاولة  خالل  ومن 
الّصحة  على  إيجابّية  تكون  قد  النتائج  فإّن  املفيدة  بتلك 

ا على الوزن، أيًضا. وتؤّثر إيجابّيً
تناول  يفّضلون  اّلذين  األشخاص  بني  من  كنت  حال  وفي 
الوجبات اخلفيفة أثناء متابعة الفيلم في فترة املساء فإّنه 
األطعمة  من  ”السيء“  خيارك  تستبدل  أن  األفضل  من 
أن  احللويات  من  بدًال  فيمكنك  صّحة؛  األكثر  باخليارات 

تختار اخلضار الّطازجة.
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مركز  في  حاد  ألم  عن  يعّبر  طّبي  مصطلح  الّصدرّية  الذبحة 
قد يكون بشكل  الواحدة حّتى ثالثني دقيقة،  الّدقيقة  بني  ما  تراوح  ملّدة  الّصدر 
الّصدر، ومراًرا  الّصدرية ضغًطا على مركز  الّذبحة  متقّطع أو متواصل.. تشّكل 
ما ينتقل الّضغط إلى الّذراع اليسرى، الفك، الكتف أو الّرقبة. وعادًة إضافًة إلى 
آالم الّصدر، نشعر أيًضا ببعض األعراض، كالعرق البارد، ضيق نفس، الغثيان ، 
الّشرايني  الّدوران، والتقّيوء، أحياًنا. والقلب عبارة عن عضلة تتغّذى عادًة عبر 

الّتاجّية التي حتيط بالقلب، واّلتي حتوي على دم ُمشبع باألوكسجني.
ومن املفروض ذكره أّن أّي مجهود جسدّي إضافي يقوم به اإلنسان يحّفز القلب على 
طلب إضافّي لألوكسجني، ليمّكنه القيام بعمله بشكل أفضل، كي يضّخ كمّية أكبر 
من األوكسجني إلى باقي أعضاء اجلسم. إّن الّذبحة الّصدرّية ناجتة عن تضييق في 
 ،plaque -الّشرايني الّتاجّية، الّناجتة عن تراكم الّدهنّيات واملسّماة الّصفيحات
كّلما   .“atherosclerosis العصيدي،  ”التصّلب  مبرض  احلالة  هذه  وتسّمى 
زاد ضيق الّشرايني تكون الّذبحة الّصدرية وعوارضها أقسى وأصعب، وخصوًصا 
املطلوبة  الكمّية  على  احلصول  للقلب  ميكن  ال  فحينها  جسدّي،  جهد  بذل  عند 
انسداد/ضيق  الّدم جّراء  من األوكسجني نتيجة فشل في وصول كمّية أكبر من 
الّشرايني. وتعّبر الّذبحة عادًة عن نقص في األوكسجني لعضلة القلب، وهذا يسّمى 
في  إحداث الّتضييق  في  املساعدة  العوامل  ومن   .“ischemia بـ“اإلقفار- 
قّلة  املرتفعة،  الّدهنّيات  الزائد،  الوزن  املفرط،  الّدم  ضغط  السكري،  الّشرايني: 

الّنشاط اجلسدي، الّتوّتر، الّتدخني، واملشروبات الكحولّية.
إّن الّذبحة الّصدرّية، تنقسم إلى ثالثة أنواع:

املمكن أن حتدث خالل مجهود، وقد  stable angina: حيث من  املستقّرة   -
تختفي عند الّراحة، وفي هذه احلاالت يدرك املريض مدى اجلهد اّلذي قد يؤّدي إلى 
 :unstable angina ”إخمادها“. - غير املستقّرة  الّذبحة وكيفية  ”إشعال“ 
في هذه احلالة تظهر الّذبحة وعوارضها  في وضع الّراحة الّتامة، ومن دون عالقة 
ألي مجهود بدني. - الّذبحة الّتشنجّية prizmental angina: وهي عبارة 
عن وجع في الّصدر، ناجت عن انقباض الّشريان خالل الّضغط النفسي، دون تضييق 
في الّشريان الّتاجي ومن دون تراكم دهني. ولذلك فإّن العالج في هذه احلالة عبارة 
مثًال.  كالقسطرة  احلاالت،  باقي  في  آخر  تدّخل  بدون  للّشرايني  موّسع  دواء  عن 
يجدر الّذكر أّن إحدى مضاعفات الّذبحة الّصدرية هي نوبة قلبّية ناجتة عن تضييق 
كّلّي وكامل للّشرايني total occlusion.. وفي هذه احلاالت جند موًتا خلاليا 

العضلة – necrosis، وهذا يتطّلب تدّخل فورّي عبر القسطرة.
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إّن الّتشخيص األّولي للّذبحة يتّم عبر استجواب املريض، معرفة خواّص األلم (الّضغط 
واإلعصار مبركز الّصدر)؛ املّدة الّزمنّية املتواصلة للوجع، العوارض املرفقة للوجع، 
تزيد وتشعل  التي  العوامل  باجلسم،  أخرى  أماكن  إلى  الصدر  الوجع من  امتداد 
الّتالية: الفحوصات  الّتشخيص بواسطة  يتّم استكمال  وتخمد املرض. بعد ذلك 

 Ergometric stress فحص إجهاد القلب - .Ecg تخطيط كهربائّي للقلب -
testing. - مخّطط صدى القلب Ecocardiogram. - القسطرة الّشريانّية 

צינתור כלילי.
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* تغيير في منط احلياة: عادًة ما يقوم الّطبيب باقتراح حمية غذائّية سليمة، معاجلة 
ضغط الّدم املفرط والّسّكري، والّطموح بالوصول إلى معّدل قيم سليمة خالل العالج 

الّدوائي، إضافًة إلى اإلقالع عن الّتدخني، الّراحة، وتخفيض الوزن.
جزء  أو  العالج،  العقاقير خالل  من  مجموعة  استخدام  ميكن  الّدوائي:  العالج   *
(لتمييع  اإلسبرين  الّدموّية)،  األوعية  (موّسع  النترات  بينها:  من  أذكر  منها، 
 calcium) حاصرات الكالسيوم ،(beta blockers) الّدم)، حاصرات البيتا
channel blockers)، ستاتينات (لتخفيض الّدهنّيات)، ضابطات االنزمي/ 

.(ace inhibitor ) محّول االجنيوتنسني
خالله  يتّم  عالج  عن  عبارة  وهو  פולשני:  טיפול  ”اجلائر“/املتطّفل -  العالج   *
الّدخول إلى الّشرايني، توسيع األوعية الّدموّية، وإدخال الّدعامات (stents) في 

حال اقتضت احلاجة.
كالّتغذية  وسليم،  صحّي  حياة  منط  اّتباع  ضرورة  على  القّراء  أعّزائي  أوصيكم 
الّسليمة، الّرياضة، واالبتعاد عن الّتدخني. وأشّدد على أهمّية مراجعة الّطبيب في 
حال املعاناة من أّي من األعراض املذكورة أعاله.. فدرهم وقاية خير من قنطار عالج.
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 أطلقت جمعّية ”سرد“ احليفاوّية، مشروعها الّصيفي 
الفّني لألطفال حتت ُعنوان ”صيفنا فن“، وهو عبارة 
عن مجموعة ورشات فنّية يومّية مختلفة لألطفال، 

خالل شهر متّوز القريب.
حيث  األولــى،  للمّرة  ُتقام  فكرة  هي  فن“  ”صيفنا 
ا،  يومّيً سنوات   8-5 جيل  من  األطــفــال  يجتمع 
مختلفة:  فنّية  مجاالت  في  عمل  ورشات  ويتلّقون 

مسرح، موسيقى، فنون، سينما وسرد قّصة.
نّحاس:  أمين  املمّثل  للجمعّية،  الفّني  املدير  ويقول 
الفّني  للّتثقيف  تهدف  كجمعّية  إمياننا  من  انطالًقا 
مع  الّتثقيف  هذا  نبدأ  األجيال،  ملختلف  ــي  واألدب
األطفال.. الحظنا غياب الفّعالّيات الّصيفّية الفنّية 
على  فقط  تقتصر  حيث  الّطفل،  عوالم  عن  البحتة 
حاجة  وملسنا  متنّوعة،  وفّعالّيات  صيفّية  مخّيمات 
من األهالي لتواجد أطفالهم داخل إطار يومّي فّني 
وممتع ذو قيمة إضافّية، فقمنا بجمع مجموعة كبيرة 

ورشاتنا،  تخطيط  أجل  من  الفّنانني والفّنانات  من 
وعملنا على بناء برنامج غّني من ساعات الّصباح 
وحّتى الّظهر، يحصل من خالله األطفال على أدوات 
قدراتهم  تنمية  من  متّكنهم  وآلّيات  متنّوعة  فنّية 
للخيال  مساحًة  لهم  وتوّفر  والّتعبيرّية،  اإلبداعّية 

واملتعة.
هناك   ستكون  املطروحة،  الورشات  لبرنامج  إضافًة 
فنّية  مواضيع  فــي  واحـــدة،  ملــّرة  إضافّية  ورشـــات 

مختلفة، كالّرقص واحلركة. 
طاقم املهني العامل على البرنامج يشمل: رنني حّنا 
ورامي نخلة حيث سيقّدمان (منفصلني) ورشات من 
عالم املوسيقى والّتدريب اإليقاعي، وصناعة أدوات 
نّحاس  أميــن  املمّثل  متوافرة.  مــواد  من  موسيقّية 
خاللها  سيقوم  حيث  املسرح  ورشــة  على  سيشرف 
األطفال بألعاب مسرحّية وتعّلم بعض أسس الّتمثيل 
مبشاهد  والقيام  الّشخصّية  تطوير  على  والعمل 
قصيرة. وتقّدم فيتا تنال حليحل ورشة فنون تعتمد 
أساًسا على املواد املُعاد تدويرها. وفي ورشة الّسينما 

فراس  الّسينمائي  عليها  سيشرف  والتي  لألطفال 
خوري بُعنوان ”صوت وصورة“، واّلتي تهدف لتقريب 
األطفال من عالم األفالم الّسحري، ستشمل ممارسة 
احلكواتّية  ومع  سينمائّية.  ألدوات  ُمبّسطة  فعلّية 
القّصة  سرد  بورشة  األطفال  سيمّر  الّزلف  أبو  حنان 
بقصص قصيرة من احلكايات الّشعبّية ليقوموا بأداء 

دور أبطالها.
شارع   – «سرد»  جمعّية  مقر  في  الورشات   سُتقام 
سانت لوكس 5 (مرَكز «مساواة») حيفا، بدًءا من 
  29.7.2016 ولغاية   11.7.2016 االثنني  يوم 
من الّساعة الّسابعة والّنصف صباًحا وحّتى الّثالثة 

ظهًرا. 
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أّن  اّتضح  «اليوتيوب»،  قناة  على  الفحص  بعد 
موزي  «فــوزي  وأغاني  ألفــالم  املشاهدات  عدد 
املالحظ  مليون، ومن   100 الـ  تخّطت  وتوتي» 
أّن عدد املشاهدين في الّدول العربّية في ازدياد 

ُمّطرد وبشكل دائم.
موزي  «فــوزي  لقناة  االنطالقة  أّن  إلــى  يشار 
مع  االتــفــاق  حيفا، وبعد  مــن  بــدأت  وتــوتــي» 
العربّية،  الّدول  إلى  حيفا  تخّطت  «اليوتيوب»، 
ومنها إلى جميع أنحاء العالم، وأصبحت القناة 

تتصّدر جميع القنوات باملشاهدة في كّل يوم.
وفي حديث مع فوزي سعيد، صاحب قناة «فوزي 
قال:  موزي»،  «فوزي  موزي وتوتي» و شخصّية 
أريد أن أهّنئ جميع أعضاء طاقم «فوزي موزي 
وصلنا  فقد  الرائع.  اإلجنــاز  هذا  على  وتوتي»، 
ولهجتنا  بلغتنا  إحنا»  ما  «كيف  العاملّية  إلى 

دون تغّير.

أشكر  أن  أريــد  املناسبة،  بهذه  فــوزي:  وأضــاف 
املسيرة، وشقيقتي سماهر  لدعمها طوال  زوجتي 
املساهمة  على  «توتي»،  شخصّية  تلعب  التي 
الطريق،  بداية  منذ  الّناجح  املــشــروع  هــذا  في 
شخصّية  تلعب  التي  مجدولني  شقيقتي  وكذلك 
جانبنا  إلى  يقفان  الّلذين  وأبي  وأّمــي  مندلينا، 
للفّنان  الكبير  الّشكر  ــّدم  أق كما  ــدود.  ح دون 
أسامة مصري، الذي كتب جميع أغانينا وكذلك 
العديد من املشاهد وقد أخرج وشارك في الّتمثيل 
القديرة رنني  للفّنانة  ببعض منها، وشكر خاص  
اإلخراج  فوزّية) على  (تيتا  اسكندر  بشارات - 
ومتثيل وكتابة نخبة من املشاهد، وشكر للّتوأمني 
للملّحن واملوّزع   ممّيز  خوري، وشكر  عفو وعدي 
معظم  تلحني  عن  املــســؤول  مطر،  كــارم  الفنان 
زهر  هالل  واملــوّزع  امللّحن  أشكر  كما  أغانينا، 
كلبي»  جبلي  «بابا  لنا  أغنّيتني  أّول  ّحلن  الذي 

و«عندي سلحفاة».

“UHOŠ” qÝ«d*
في  ”السراج“  مسرح  انتهى 
حيفا من عمله اجلديد مسرحّية 
علي  املنتج  ”فهمان“، ويقول 
عّباسي، مدير املسرح: إّن هذه 
املسرحّية تتناول موضوع احلذر 
محيطها،  البيوت وفي  داخل 
مثل: الّلعب بالّنار، استعمال 
االقــتــراب  احلــــاّدة،  األدوات 
مــن الــكــهــربــاء، شــرب مــواد 
الّشخصّيات  تقليد  ســاّمــة، 
الّسينمائّية اخلارقة والقفز من 
من  وغيرها  مرتفعة،  أماكن 
حتدث  التي  اخلطيرة  األمـــور 
العربّية،  بيوتنا  داخــل  ا  يومّيً
بكل  نهتّم  مسرحنا  في  ونحن 
قضايا مجتمعنا، ونعمل على 

إظهارها بصورة فّنّية متقنة.
املسرحّية تتحدث عن ولد شقّي 
ُيدعى فهمان، ال يهتّم بنصائح 
يقوم  مباٍل،  غير  الكبار، وهو 
بتصّرفات هوجاء داخل البيت، 
جسيمة..  ألخطار  يعّرضه  ّمما 
تنّبهه  أن  شــقــيــقــتــه  حتــــاول 
بإنقاذه  تنجح  فهل  وتساعده، 

من اخلطر؟!
ويقول مؤّلف املسرحّية ومخرجها، الفّنان أسامة مصري: 
كعادتي في الّتأليف واإلخراج والّتمثيل، أعامل األطفال 
دون استخفاف بعقل الّطفل أو تفكيره، الّطفل بالّنسبة 
ا أكثر منه. دمجت  ا، سأكون شقّيً لي نّد، فإذا كان شقّيً
الشّيقة  املمّثلني واألغاني  مع  الّدمى  املسرحّية  هذه  في 
واحملّببة لألطفال، بحيث خرج العمل ممتًعا جًدا وجّذاًبا، 
دون  أطفالنا،  حلماية  نريدها  التي  األفكار  مرّرنا  وقد 
عافها  والتي  املُمّلة،  الّتعليمّية  األساليب  إلى  الّلجوء 

طّالبنا.

كم         بالقول:  روحانا،  طارق  الفّنان  االنتاج  مدير  وعّلق 
وانسجمت  الكوميدّية،  املشاهد  مع  وتفاعلهم  جاوبهم 

معهم أثناء الغناء. باختصار، كان العمل رائًعا.
أسامة  تأليف وإخراج:  من  ”فهمان“  أّن مسرحّية  ُيذكر 
مصري، من إنتاج: مسرح ”الّسراج“ - حيفا بإدارة علي 
عّباسي، مدير اإلنتاج: طارق روحانا، موسيقى: معني 
روحانا  طارق  تقنّيات:  مروان صّباح،  ديكور:  شعيب، 

وروجيه جبران، متثيل: نضال حّجاج وقمر بدر.
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كانت جّدتي، في سنوات االنتفاضة األولى، غالًبا ما تُرّدد 
قناعتها الّنهائّية حول ما يجري في البالد من أحداث بعبارة 
واحدة «لن نحصد منها سوى إزالة براميل اإلسمنت التي لم 

تكن موجودة في الّسابق».
الكاهن  بحكاية  قولتها  صّحة  إثبات  سبيل  في  ــُر  وُتــذِكّ

جلقان.
- للّتذكير: 

«انتهج االحتالل منذ بداية العام 1987 إغالق الّطرق التي يُرشق منها باحلجارة 
في داخل املدن، وغالًبا ما كانت شوارع حيوّية حيث يتّم إغالقها بواسطة براميل 
مليئة باإلسمنت يصل ارتفاعها إلى أربعة أمتار ويزيد، لتفصل األحياء بعضها 
عن بعض، ومتّزق املدن كواحدة من صور العقاب اجلماعي التي ينتهجها االحتالل 
عموًما، وحني أعاد االحتالل انتشاره في العام 1993 مبوجب اّتفاق أوسلو، قام 
بإزالة هذه الّسواتر اإلسمنتّية قبل انسحابه من مدن الّضّفة الغربّية، وحينها ساد 
إحساس بالبهجة والّراحة لدى الّناس بسبب االّتفاق املذكور للعديد من األسباب، 
منها زوال تلك الّسواتر حيث أعاد االّتفاُق للمدن طرقاتها املغلقة، ولم يعد الّناس 
بديلة لقضاء حوائجهم، كما  الّسير مسافات مضاعفة في طرق  إلى  مضطّرين 

كانوا يفعلون بسبب البراميل اإلسمنتّية“. 
أّما حكاية الكاهن جلقان، فهي للحقيقة حكاية أجدها ما زالت صاحلة ملا نحن 

فيه، ولذا ال بّد لي من سرد احلكاية املوجزة: 
أفــراد، ولألسرة  عشرة  من  أسرته  تكّونت  فقيًرا  بسيًطا،  ُمزارًعا،  أّن  «ُيحكى 
بيت صغير من غرفة ومرافقها، وبالكاد تّتسع ألنفاس العائلة ومتلملهم، ولدى 
األسرة بقرة يشربون من حليبها، وحمار للحراثة والتنّقل، ودجاجات يعتشوَن على 
املنزل كما تبيت  املزارع وزوجه وأبناؤه أرض  الّليل يفترش  بيضها وحلمها. في 
الّشتاء  ليالي  عليهم  متر  املنزل.  داخل  لها  املخّصص  القسم  في  ليلها  الــّدواب 
البقرة  ما حتّركت  إذا  املنزل،  من ضيق  احلراك  فيها  الفرد  يستطيع  ال  اخلانقة، 
األجساد  شخير  صوته  احلمار زاحم  نهق  أوهناك، وإذا  هنا  ينام  جسًدا  رفشت 

املنهكة من فالحة الّنهار. 
لم يحتمل رّب األسرة هذا الضيق، فلجأ للكاهن جلقان، يقّدم له الهدايا التي 
أخذها من أفواه أبنائه اجلائعني، يشكو له قّلة احليلة، ويرجوه العون؛ وبعد أن 
سِمَع الكاهن شكوى ذلك الفّالح املسكني، عهد إليه ببقرة سمينة، داعًيا اّياه إلى 
االهتمام بها وإطعامها، ولتتبارك العائلة فإّنه يحظر حلب البقرة أو تناول لبنها، 
ملا متّثله هذه البقرة على وجه اخلصوص من قدسّية وتبريك. عاد املزارع إلى ليله 
ا، ورأى بالبقرة اجلديدة – التي تأكل وال تنتج  الذي أنقصته البقرة حّيًزا إضافّيً
- كوابيس الّضيق، وانقطاع الَنَفس، فعاد للكاهن يشكو له ما حّل بالعائلة من 
ابتالء حّل بها، عندها قّدم الكاهن للمزارع حمارين اضافّيني طالًبا منه االعتناء 

بهما، ملا يقّدمه احلمار من جهد وخدمات جليلة وأن يبقيهما لديه عّدة أّيام. 
ازداد منزل املزارع ضيًقا، لم يعد أحد من ساكنيه قادًرا على النّوم فيه، وراحت 
الّدواب تتدافع ويرفص بعضها بعًضا، وما أن حّل موعد لقاء الكاهن حتى توّسل 
له املزارع، وناح على بابه طالًبا العون، وأطال في شكواه وتذّمره إلى أن طلب 
منه الكاهن أن يعيد له البقرة واحلمارين، وحني فعل، بدا االرتياح على عائلة 
الفّالح لتخّلصهم من تلك األعباء التي نّغصت عليهم عيشهم، وباتت العائلة 
ليلتها سعيدة متمّتعة في البيت الواسع، فرحة بالوفرة التي كانت تأكلها ماشية 

الكاهن دون فائدة.“ 
لديه  لم يكن  له من كرب وضيق  املزارع ما أحدثه  الكاهن عن كاهل  لقد رفع 
يبني  أن  باملزارع  حرًيا  كان  احلقيقّي،  بالئه  عنه شيًئا من  يخّفف  باألصل، ولم 

وأبناؤه زريبة للدواب يلحقها في فضاء منزله، لكّنه لم يفعل.
أو ما ُيسمى ببوادر  كّلما سمعت خبًرا عن قيام االحتالل بتقدمي ”تسهيالت“ 
حسن نّية كأن يقّرر إزالة بعض احلواجز املنتشرة على طول البالد، أو حني تصدر 
عّدة  من  أكثر  ليست  ”عشوائّية“  مستوطنة  لتفكيك  قــراًرا  االحتالل  محكمة 
صناديق معدنّية مانحة بذلك شرعّية لوجود مستوطنات باتت مدًنا تبتلع آالف 

الّدومنات، أتذّكر تلك البراميل اإلسمنتّية وحكاية الكاهن جلقان.
فماذا لو أعلن االحتالل أّنه سيزيل أجزاًء من اجلدار أو أّنه سوف يتراجع في بناء 

أجزاء منه إلى خط الّرابع من حزيران! كل ذلك لم يكن أصًال. 
ما نعتبره إجناًزا هو باحلقيقة أقّل بكثير من الذي كان بيدنا، ولم نرتِض به ذات 
يوم، فاشتعلت االنتفاضات للتخّلص منه، فهل نعتبر - جلهل رّمبا - ما هو دونه 

إجناًزا ونقبل به! 
أرجو أن نكّف عن سؤال الكاهن قضاء حوائجنا، ونشرع في بناء ما يجعل عيشنا 

كرًميا كي ال يصل االنحدار بإجنازاتنا إلى ما هو أكثر إيالًما وظلًما.
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اإلنسان،  يصل جشع  أن  ميكن  مدى  أّي  إلى  أحياًنا،  أتساَءل 
التجارية؟  البعض لصفقاتهم  وهل هنالك خطوط حمر يضعها 
أن  أرباحه  سبيل زيادة  في  استعداد  على  أصبح  اإلنسان  هل 
املزيد  أجل حتقيق  من  العواقب،  كانت  مهما  أّي شيء،  يفعل 

من األرباح؟!
خطرت ببالي تلك األسئلة عندما قرأت عن إنتاج أرز مصنوع 
من البالستيك في الصني. حيث أشارت بعض الّتقارير الصحفّية 
أّن مصانع صينّية تقوم بإنتاج أرز مزّور عبر خلط كمّية من األرز 
الطبيعي مع أرز من البالستيك، حيث يضيفون على هذا النوع 
من األرز رائحة األرز األصلي، وبالتالي يتّم شحن هذا النوع من 
األرز ليتم بيعه بذات السعر الذي يتم به بيع األرز األصلي. 
ومبوجب الّتقارير التي ّمت نشرها حول هذا النوع من األرز، فإّنه 
العام  في  املغشوش  األرز  من  ماليني   9 من  أكثر  سنوًيا  ُيباع 
أّن جتارة هذا النوع من  الواحد. وذكرت صحيفة ”كوريا تاميز“ 
األرز املغشوش مربحة جًدا، ويباع بكميات كبيرة في كّل من 

الّصني، الهند، سنغافورة وفيتنام.  
حسب التقارير الصحفّية التي اّطلعت عليها تبّني لي أّن تناول 
كيس  تناول  يعادل  األرز،  من  النوع  هــذا  من  أطباق  ثالثة 
بالستيكي كامل، األمر الذي ميكن أن يؤّدي إلى أمراض خطيرة 
في اجلهاز الهضمي وقد تكون قاتلة، خاّصًة إذا ّمت استهالك 

هذا النوع من األرز بشكل يومي. 
املشكالت  من  واحــدة  تعتبر  الغذائّية  املشكلة  أّن  نعلم  نحن 
طاقة  بأن  يعتقد  من  فهنالك  البشرّية،  تواجهها  التي  الكونّية 
كوكب األرض إلنتاج املواد الزراعّية هي محدودة، فبعض اخلبراء 
أّكدوا أّن %78 من سطح الكرة األرضّية غير صاحلة للزراعة، 
وأّن %13 من املساحات الزراعية تعاني من خصوبة متدّنية، 
و%6 ذات خصوبة متوسطة، وفقط %3 ذات خصوبة عالية. 
مساحة  من   11% حوالي  زراعــة  اليوم  يتّم  أّنه  ذلك  على  زد 
األراضــي  مساحة  من   24% استخدام  يتّم  بينما  اليابسة، 

الزّراعّية لتربية املاشية. 
إّن حل املشكلة الغذائّية في العالم يتطّلب بالدرجة األولى خلق 
الظروف املالئمة لزيادة إنتاج املواد الغذائية. وهذا يعني قبل كّل 
شيء إجراء تغيير جذري في موقع البلدان النامية ووضعيتها في 
التقسيم الدولي للعمل وفي التخصص اإلنتاجي، خصوًصا في 
املجال الزراعي، والعمل على تنويع بنية االقتصاد فيها بحيث 

بتطوير  سواء  الغذاء،  من  حاجاتها  تأمني  على  قــادرة  تصبح 
في  الّتصدير  حاصالت  من  األكبر  القسم  بتوظيف  أو  اإلنتاج 
األراضي  في  التوّسع  أيًضا  يتطّلب  الهدف. وذلك  هذا  حتقيق 
الزّراعّية، والعمل على استصالح أراٍض أخرى في بلدان مختلفة 
من العالم، وعلى وقف الزحف العمراني على مساحات واسعة 
العمل  يفترض  أّنه  كما  للزّراعة.  الصاحلة  األراضي  أفضل  من 
من  النامية  البلدان  في  الزراعي  اإلنتاج  إنتاجّية  رفع  على 
خالل إتاحة الفرص لها الستخدام أفضل اإلجنازات العلمّية - 
في  املتقّدمة  الدول  إليها  توّصلت  التي  املعرفّية والّتكنولوجّية 
املجال الزراعي، والتي جعلت من هذه الّدول مصّدًرا للمنتجات 
الّدول  على  العالم،  في  الغذاء  أزمة  حّل  أجل  فمن  الزراعّية. 
املتقّدمة التخّلي عن أنانّيتها، وعن ”سرّية املعرفة وحصرّيتها“، 
زيادة  يتيح  اّلذي  األمر  الزراعي،  اإلنتاج  مجال  في  وحتديًدا 
إنتاجّية الغذاء وحتسني نوعيته وتأمني القوت ملئات املاليني من 

الذين يعانون سوء الّتغذية في جميع أنحاء العالم.
الزراعّية  الّسياسات  في  جوهرّية  تعديالت  إجــراء  من  بّد  ال 
والغذائّية. وينبغي أن ُتنتزع هذه السياسات من أيدي الشركات 
إلى  والبذور  واملــاء  األرض  تعاد  أن  ويجب  الكبرى.  العاملّية 
املزارعني حتى يتاح لهم حتقيق االكتفاء الّذاتي، وبيع منتجاتهم 
في األسواق احمللّية، بدًال من تخصيصها للّتجارة الدولّية. لقد 
كان هذا ما يحصل ولقد أتاح ذلك األمن الغذائي لشرائح واسعة 
من سكان األرض من خالل تنويع احملاصيل واالهتمام باألرض 
واستعمال املياه وخلق أسواق محلّية وأنظمة غذائّية مجتمعّية. 
ال أن نلجأ إلى اخلداع وضرر صّحة اإلنسان باختراعات ُمدّمرة 
يعتبر  األولــى  األمر وللوهلة  كون  ورغم  البالستيكي،  كــاألرز 
بعيًدا عّنا، إّال أّنني طرقت املوضوع لسببني، الّسبب األول طرح 
القضية من اجلانب اإلنساني، فال ميكنني أن أفّكر بأفق ضّيق 
وال أراقب ما يجري من حولي في هذا العالم، وثانًيا إزاء التطّور 
احلاصل ال ميكنني حصر موضوع ما في منطقة ما، فال ميكننا 
حصر ضرر ما مبنطقة ما، فاألمراض اليوم تنتشر من قارة إلى 
من  االنتقال  تطّور وسائل  نتيجة  ُمذهلة وُمرعبة،  بسرعة  قارة 
الّصغير. وكذلك  الكبير  العالم  إلى مكان آخر في هذا  مكان 
األمر مشكلة تلّوث البيئة، الّنفايات، استنزاف األوزون، وغيرها 
أّننا  ننسى  أّال  البشرية جمعاء، فيجب  تهّم  التي  القضايا  من 

نعيش في هذا العالم أيَضا.
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V ÒOD�« w�«  l�  Ã«d�ô«
»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

مهنًيا: ينتقل أحد الزمالء إلى العمل حتت إشرافك، 
وتنتظرك فرص جديدة في مجال عملك وتكون الظروف 

مالئمة لنشر بعض األفكار.
ذلك  لكّن  إليك،  عاطفًيا: عالقة مشرقة في طريقها 
يتطّلب بعض اجلهود، وخصوًصا أّنك متتلك القدرة على 

القيام مبا ُيطلب منك.
صحًيا: قد تسمع بأزمة صحّية تصيب أحد األشخاص 

ا. األعّزاء عليك، لكّنها تكون عابرة وترتاح نفسّيً

»��u— (21 نيسان - 20 أيار)
تعّزز  أن  الّنزاعات والّصراعات، وحاول  جتّنب  مهنًيا: 
الّتواصل  في  ومهاراتك  والفكرّية  اإلبداعّية  طاقاتك 

واالّتصال.
عاطفًيا: يطرأ ما قد يعّزز أوضاع الّشريك أو يجعلك 
أسس  ترسيخ  بغية  مناسبة  عاّمة  ظروف  من  تستفيد 

العالقة ومتتينها.
في  والغازّية  الّطاقة  مشروبات  من  تكثر  ال  ا:  صحّيً

الّسهرات، واكتِف بالقدر القليل منها. 

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)
أّنك  إّال  كاهلك،  عن  سقط  ِحمًال  أّن  تشعر  مهنًيا: 
تبدو أكثر انتقاًدا للمحيط، وتتمّتع بقدرة كبيرة على 

اإلقناع.
عاطفًيا: تقوى الرومانسّية، اعِنت مبظهرك وارتِد أجمل 
الثياب، فقد تلتقي احلبيب إذا كنت خالًيا، وال سّيما 

أّن الوقت قد حان لالرتباط.
صحًيا: تبدو األمور بحاجة ماّسة إلى ممارسة الّرياضة 

بكثافة، بعد ازدياد الوزن كثيًرا.

»��ÊU�d (22 حزيران - 22 متوز)
إلى  ستلجأ  لكنك  جديدة،  باب جتاري  تطرق  مهنًيا: 
املواجهة مع سلطة معينة أو مع مرجعية نافذة وتسيطر 

على األمور.
لترتيب أوضاعك وحتسينها،  ُمهيأة  عاطفًيا: األجواء 
فكر  بل  تنعزل  فال  لوحدتك،  حد  لوضع  الوقت  حان 

جدًيا في الّشريك.
صحًيا: تولي الّشأن الصحي اهتماًما كبيًرا، وال تدع 
أموًرا أخرى تلهيك عن مالحقة كل جديد يفيدك صحًيا.

»_�b (23 متوز - 22 آب)
ا وراقب ما يجري هذا اليوم بهدوء  مهنًيا: ُكن دقيًقا جّدً

ومن دون تدّخل من قبلك في بعض الصفقات.
عاطفًيا: تستريح من بعض الّضغوط وحتّقق ابتداًء من 
اليوم حلًما ما، ميكنك أن تباشر عالقة جديدة وتالقي 

التجاوب.
صحًيا: ممارسة الرياضة على نحو منتظم، واخلروج من 
دائرة العمل والهموم مفيدان للّصحة أكثر من املتوقع.

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)
مهنًيا: ال تكن جلوًجا في بعض األمور، ومن األفضل 
سلًبا  تنعكس  قد  دقيقة وشائكة  مسائل  في  الترّوي 

عليك.
عاطفًيا: ال تستسلم أمام ضغوط الّشريك، فهو يحاول 
دفعك إلى اخلضوع له وتنفيذ مطالبه بغية وضعك أمام 

األمر الواقع لفرض سيطرته عليك.
صحًيا: استسلم كلًيا للّرياضة بدل االستسالم للخمول، 

فاألولى منافعها كبيرة، والثاني العكس متاًما.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)
مهنًيا: يؤّجج هذا اليوم وهج األّيام املاضية، ويجعلك 
بلبلت  التي  اجلــديــدة  احليثيات  بعض  من  تتخّلص 

أفكارك وبددت تركيزك.
لكن  األنسب،  احلّل  هو  يكون  قد  االرتباط  عاطفًيا: 
اختيار الّشريك املناسب هو األهم، وقد جتد نفسك أمام 

خيار صعب لكن احلسم مطلوب سريًعا.
صحًيا: حاول أن تبتعد عن املأكوالت التي حتتوي على 

مكّونات تسّبب لك البدانة.

»�dIF« (24 تشرين األول - 22 تشرين الثاني)
مهنًيا: اجلدّية التي أظهرتها في العمل تنعكس عليك 
إيجاًبا، وهذا ما يساعدك في التعامل مع الزمالء بثقة 

أكبر.
لن  مــا  نــوًعــا  الغريبة  الّشريك  تصّرفات  عاطفًيا: 
أفضل  فهذا  وبينه،  بينك  توّفق  أن  فحاول  ترضيك، 

لكما لئّال تصطدما مبا ال يعجبكما.
صحًيا: تقوم بكل ما في وسعك للتخّلص من الوزن 
ــام  أّي غضون  فــي  املــرجــوة  النتيجة  ــد، وتــعــرف  الــزائ

قليلة. 

»�uI” (23 تشرين الثاني - 20 كانون األول)

املهني،  الّصعيد  على  إيجابّية وجّيدة  عوامل  مهنًيا: 
الهدف  تبلغ  احملّقة، وقد  املالية  مطالبك  مع  مترافقة 

قريًبا.
عاطفًيا: في األجواء عشق وتعّلق وكالم كثير ودعوات 

متراكمة وسحر متارسه أينما حللت.
اكتئاب  حالة  يوّلد  أحياًنا  باخليبة  الّشعور  صحًيا: 

ورغبة في االنزواء واضطراًبا نفسًيا.

»'Íb (21 كانون األول - 19 كانون الثاني)
أمامك  يوضع  اليوم عن مشروع  هذا  يتحّدث  مهنًيا: 
للّتفاوض أو عن عقد تريد أن توّقعه أو اّتفاق تعقده.

عاطفًيا: إذا لم تكن مخلًصا مع الّشريك، من األفضل 
أّال تصارحه مبشاعرك جتاهه وإّال ساءت األمور الحًقا.

فهي  الّرياضّية،  متارينك  تنفيذ  في  تترّدد  ال  صحًيا: 
تفيدك كثيًرا من أجل مستقبل صحّي أفضل.

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)

مهنًيا: تتخّلص من خيبة أمل بسيطة واجهتك أخيًرا، 
املهني  محيطك  في  أكبر  بجدّية  األمــور  وتستوعب 

وتكون املرجع الّصالح.
الّشريك  جتاه  جديدة  بخطوات  القيام  حاول  عاطفًيا: 
طموحاتك  لتحديد  لك  القرار  بــك،  ثقته  الستعادة 

ومشاريعك املستقبلّية معه.
سلًبا  يرتّد  الصّحي  للوضع  املتعّمد  اإلهمال  صحًيا: 

ويسّبب مضاعفات خطرة في بعض األحيان.

»)�u (19 شباط - 20 آذار)

مهنًيا: حلسن احلظ تعود املياه إلى مجاريها، ثم تتطّور 
األمور لكي تعيش يوًما رائًعا تعرف فيه ملّذات كثيرة.

عاطفًيا: قد يلتقيك احلب أو يأتيك زائًرا بعد يوم من 
معه  وتستعيد  بشغف  فتستقبله  واإلحباط،  احلرمان 

الذكريات العاطفّية اجلميلة.
كاٍف  وقــت  تخصيص  املستطاع  قــدر  حــاول  صحًيا: 

ملمارسة الرّياضة، وخصوصًا في ساعات الصباح. 

رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) Í—U� qOL� Æœ   (مدير قسم ال

تقع قرية إبطن على تّلة صغيرة مكّونة من الّصخر 
اجليري، وهي تطّل على سهل عّكا (עמק זבולון) 
واّلذي ُعرف أيًضا في املاضي  باسم ”واد جدرو“. 
قرمان،  إلى عائلة  املعاصرة  القرية  تأسيس  يعود 
بداية  أّن  إلى  أشــارت  األثرّية  احلفرّيات  أّن  إّال 
االستيطان تعود إلى أكثر من 4000 عام قبل 

أّيامنا.

ÀU×Ð_« W¹«bÐË l�u*« ™
ــة فــي إبــطــن الى  ــحــاث األثــرّي تــعــود بــدايــة األب
عام  وكتشنر)  (كيندر  البريطانّي  األثــرّي  املسح 
األعوام  بني  املوقع  في  آخر  أثرّي  1881. مسح 
األثرّي  املسح  ”جمعّية  بإدارة   1972 –  1970
وبدعم سلطة اآلثار. أّما احلفرّيات  في إسرائيل“ 
األثرّية املنتظمة فقد بدأت عام 1994 وال زالت 
غالبّية  ارتكزت  هذه. وقد  أّيامنا  حّتى  مستمّرة 

احلفرّيات في منحدرات التّلة إذ لم جتِر 
قّمة  على  حفرّيات،  هذه  أّيامنا  حّتى 
االستيطان  مركز  تشمل  والتي  التّلة 

القدمي في املوقع.
األثرّي،  احلفرّيات واملسح  إلى  إضافًة 
مدرسة  فــي  املعّلمني  أحــد  عثر  فقد 
قطعة  على   ،1965 عــام  مــجــاورة، 
اليونانّية  بالّلغة  كتابة  حتمل  حجر 
احلد  موقع  إلــى  أشــارت  والّالتينّية، 
خالل  عّكا  لسهل  غربّي   - اجلنوبّي 

الفترة البيزنطّية.

  UÒ¹dH(« ZzU²½ ™
اآلثار  سلطة  بإدارة  حفريات  أجريت   1994 عام 
إلى اجلنوب من القرية، ّمت خاللها توثيق معصرة 

منها  تبقى  اجليري،  الّصخر  في  منحوتة  للعنب 
مسطح العصر وهو مستطيل الّشكل إلى الّشمال 
منه نحتت حفرة جتميع الّسوائل (رسم توضيحي 
قّلة  ولسبب   .(1 صــورة رقم   - املعصرة  لشكل 

املكتشفات، لم يتّم حتديد تاريخ املعصرة.
بأعقاب  صغيرة  حفرّيات  إجــراء  ّمت   1997 عام 
ّمت  احلفرّيات،  خالل  املنطقة.  في  تطوير  أعمال 
إلى  يعود  لرّمبا  مبنى،  أرضّية  آثار  عن  الكشف 
الفترة اإلسالمّية األولى (القرن الّثامن ميالدي). 
قبور  سّتة  فقد شمل  املوقع  األكبر من  اجلزء  أّما 
تراوحت  ألفــراد  العظمّية  الهياكل  على  احتوت 

أعمارهم ما بني سنتني وحّتى خمسني عاًما.
إلى  احلفرّيات،  هذه  خالل  من  االستنتاج  ميكن 
للموقع  مقبرًة  تستعمل  كانت  هــذه  املنطقة  أّن 
البيزنطّية واإلسالمّية األولى (القرن  الفترة  خالل 

الّسادس – الّثامن ميالدي).
بإدارة سلطة   ،1998 حفرّيات هاّمة أجريت عام 
اآلثار إلى الّشمال من القرية، ّمت خاللها الكشف 
عن قبر تاريخه عصر البرونز األوسط (2400 – 

2000 ق.م). ُنحت القبر في الّصخر اجليري، وله 
ثالث غرف (كما هو مبّني في الّرسم الّتوضيحي 

الغرف ّمت  2) استعملت لدفن املوتى. في جميع 
إلى  ُوضعت  التي  الفخار  أدوات  على  العثور 
جانب الهياكل العظمّية، وفًقا لها ّمت حتديد تاريخ 
القبر. كما أّن الّتغييرات في شكل أدوات الفخار 

وزخرفتها، تدّل على أّن القبر كان مستخدًما ملّدة 
طويلة من الّزمن (عشرات أو لرمبا مئات الّسنني).

ارتكزت  فقد   ،2011 العام  من  احلفرّيات  أّمــا 
في املنحدر الّشمالي من القرية، وقد ّمت الكشف 
و4)،   3 سكنّية (صورة  مباٍن  بقايا  عن  خاللها 
وعن بعض معاصر العنب اّلتي رصفت أرضّيتها 

بالفسيفساء األبيض الّلون، وبعض الكهوف. 
من  األولــى  املرحلة  أّن  إلــى  املكتشفات  تشير 
الّرومانّية (القرن األّول)،  الفترة  البناء تعود إلى 
هّزة  أثر  الفترة  لتلك  الّتابعة  املباني  ُهدمت  وقد 
الّرابع ميالدي.  أرضّية ضربت املوقع خالل القرن 
أّما املراحل األخرى من البناء فيعود تاريخها إلى 
الّسادس  (القرون  البيزنطّية واإلسالمّية  الفترات 

– الّثامن ميالدي).
أّن  إلى  أبطن،  قرية  في  احلفرّيات  نتائج  وتشير 
األوسط  البرونز  فترة  إلى  يعود  االستيطان  بداية 
(4000 عام قبل أّيامنا) ليستمّر حّتى العصور 
الوسطى. وقد ارتكز االستيطان واملنازل الّسكنّية 
بينما  التلة،  من  غربّي   – الّشمال  املنحدر  على 
إلى  الّسهل  في  الــزّراعــّيــة،  األراضـــي  انتشرت 

الّشمال من القرية. 
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ÆåÊUC�— dNý

 `zUBM�« p� ÂÒbIð „öOLOÝ s� fO� U�U�
.dJ�« ÊUC�— dNý w�

 fO� U??�U??�  ÂÒb??I??ð  .d??J??�«  ÊU??C??�— dNý ‰u??K??Š W³ÝUM0
 „öOLOÝ W??−??²??M??�¨  u????Ð« W??�d??ý w??� W??¹c??G??ð W??O??zU??B??š«
 q??ł« s??�  U???N???�_«Ë ¡U??
??M??K??� …b??O??H??*«Ë W??�U??N??�« `??zU??B??M??�«
 Òq% ÂUOB�« …d²� Ê« U0 ÆÂuB�« …d²� w� sNOKŽ nOH�²�«
 ¨WO�UF�«  WÐuÞd�«Ë  —U??(«  nOB�«  qB�  w�  WM
�«  Ác??¼
 ÂUFD�«  Ÿu??½Ë  WI¹dD�  «b??ł  5??�—b??�  ÊuJ½  Ê«  rN*«  sL�
 dNý w� dO³� qJAÐ ÒqIð w²�«Ë t�ËUM²MÝ Íc�« »«dA�«Ë
 vKŽ wdŠ« ∫¡U??*«  »dý vKŽ ’d??(« ¡Ułd�«  ÆÊUC�—
 W¹“UG�«  UÐËdA*« sŽ wFM²�« Æqz«u
�« »dý s� —U¦�ô«
 v²ŠË  —UD�ô«  W³łË  bFÐ  ≠  ’U??š  qJAÐ  ¡U??*«  w�ËUMðË

 ÎUI¹dÐ« wIÐ« ¨«c¼ v�« W�U{« Æ¡U*« s� »«u�« 10  v�« 8  5Ð »dA½ Ê« V−¹ fLA�« ŸuKÞ
 ‰ËUMð s� wFM²9 Ê« qCH*« s�Ë UL� ÆqOK�« ‰öš qz«u
�« »dA� ¨„d¹dÝ »d� ¡U*« s�
 Ë√  «d Ò
J*« ¨«dO¦� WKÒ³²*« ¨W(U*«  ôu�Q*« q¦� ¨gDF�UÐ —uFA�« s� b¹eð w²�«  ôu�Q*«
  «—bO¼uÐd� vKŽ Íu²% Wšu³D� W³łË w�ËUMð —u×
�« W³łË w� Æ…ö;«  UÐËdA*«
 s�  dO¦J�«  ¨ÃUłb�U�  …œu??'«  w�UŽ  5ðËdÐ  UN�  wHO{√Ë  ¨UÞUDÐ  ¨“—ôU�¨qK×²�«  W¾ODÐ
 ¡jÐ v�« ÍœRð  «—bO¼uÐdJ�« Ác¼¨ Wł“UD�« WDK
�« s� dO¦J�« UC¹√Ë Wšu³D*« —UC)«
 Wšu³D*« —UC)« ÊU� p�c�Ë l³A�UÐ —uFA�« w�  UMOðËd³�« r¼U
ðË ¨…bF*« m¹dHð w�

Æ…bF*« ¡ö²�UÐ —uFA�«Ë WOz«cG�« ·UO�ô« WOL� …œU¹“ w� r¼U
ð Wł“UD�«Ë
 qCH*« s� d−H�« v²ŠË —UD�ù« …d²� s� Wł“UD�«  «Ë«dC)«Ë WN�UH�« ‰ËUMð s� Íd¦�√
 ÈuK(«  w�b³²Ý«  ÆÊUJ�  q�  w�  …bł«u²�  UN½UÐ  ržd�«  l�  W¹bOKI²�«  ÈuK(«  sŽ  œUF²Ðô«
 b¹b(«Ë  ÊœUF*«  ¨ UMO�U²OH�UÐ  „œËe²Ý  WN�UH�«  Ê«  –«  –   tHH−*«  Ë«  Wł“UD�«  WN�UH�UÐ
 WN�UH�«Ë wLCN�« “UN'« W× vKŽ k�U% w²�« WOz«cG�« ·UO�_«Ë ¨pL
' t¹—ËdC�«
 qCH*« s� q¹uD�«  ÂUOB�« Âu¹ bFÐ ∫¡j³Ð ÂUFD�« w�ËUMð  Æ©rCNK� …bOł w¼Ë® WHH−*«
 b¹e¹Ë ÂUFD�« rC¼ w� bŽU
¹ ¡wD³�« q�ô« ÆUO−¹—bðË ¡j³Ð ÂUFD�« ‰ËUMð v�« …œuF�«

Æ¡wÝ —uFý v�« ÍœR¹ b� ÂuB�« ¡UN²½« —u� ◊dH*« q�ô« Æl³A�UÐ —uFA�« s�
 WFý_ ÷dF²�« w³M& ÆœU²F*« s� d¦�« ÕUðd¹ pL
ł wŽœ ÆdO³J�« bN'« ‰cÐ sŽ wFM²�«

Æ…—U(«  UŽU
�« w� fLA�«
°Î «bOFÝ «bOŽË öNÝ U�u

 å¡«d³)« r�UÞò e�d� v�« tłu²�« sJ1 ‰UHÞô« W¹cGð l{u� ‰uŠ ‰«RÝ Í√ p¹b�  ÊU� «–«
 vKŽ W�uHD�«Ë W�u�ô« W¹UŽ— e�«d� s�  U{d2Ë W¹cGð  UOzUBš« qLA¹Ë „öOLOÝ w�

 ∫w�U²�« Ê«uMF�« vKŽ U�U� „öOLOÝ l�u� v�« Ë« 1≠800≠65≠65≠01nðU¼
wwwÆsimilacmamaÆcoÆil

°W³IF�« ÓŸ øs¹Ë
 W ÒFý√ ¨W³IF�« w� dLŠ_« d×³�« TÞUý vKŽ ÂUL−²Ý≈Ë ¡Ušd²Ý≈ Ÿu³Ý√ w� Óp
H½ qÒO�ð
 UM¹“Ëá?ð  »u�Ë  WÒ³ Ô;«Ë   WÐu³;«  p²KzUFÐ  ◊U×Ô�  ÓX??½√Ë  ¨pNłË  VŽ«bð  W¾�«b�«  fL ÒA�«

ÆÆWKDF�« WKOÞ pŠË—Ë p�u¹ gFMÔ¹Ë „QLþ ÍËd¹ gFMÔ*«Ë œ—U³�«
 WÒ¹œUB²�ù« UN²ÒOL¼√ sŽ ÎöC� ¨WÒO½œ—_« WOŠUO
�« WÞ—U)« vKŽ ‰Ë_« ÊUJ*« W³IF�« ÒÔq²% 
 d³²FðË UL� ÆdLŠ_« d×³�« d³Ž r�UF�« ‰ ÓËbÐ Êœ—_« jÐd¹ Íc�« bOŠu�« Íd×³�« cHM*« UN½u�
 r�UF*«  ·UAJ²Ýù  d×³�«  d³Ž  Êœ—_«  v??�≈  5�œUI�«  ÕUÒO
K�  W Ò�U¼  ‚öD½≈  WDI½  W³IF�«
 WÒOFO³D�«  U½U{  WÒOL×�Ë  Â—  Íœ«Ë  ¨¡«d²³�«  ∫q¦�  ¨Êœ—_«  »uMł  w�  WÒ¹dŁ_«Ë  WÒO�¹—U²�«
 wCI¹ Ê√ ¨dz«eK� W³IF�« 5ÐË UNMOÐ  U�U
*« dB�Ë UNÐd� `O²Ô¹ w²�« l�«u*« s� U¼dOžË

 ‚dG²
ð  ∫ Îö¦�  ÆUNð—U¹“  bMŽ  l²�√Ë  ‰uÞ√  UÎ²�Ë
 Òq�√ Â— Íœ«Ë Ë√ ¡«d²³�« v�≈ W³IF�« s� WKŠÒd�«

ÆWŽUÝ s�
 U¼ƒUMO�  u¼  ¨U ÎC¹√  W³IF�«  WM¹b�  eÒO1  U�  ÒÊ≈
 d×³�« T??ÞU??ý v??K??Ž l???�«u???�« Òr???N???*« Íd??×??³??�«
 ¨nO ÒB�«  w� tšUM� ‰«b²ŽSÐ ·ËdF*«  dLŠ_«
 Æt¾Þ«uý W�UE½Ë tł«u�√ ¡Ëb¼ ¨tzU²ý ¡·œ
 WHK²��  Ÿ«u???½√Ë  ÊU??łd??*«  ÒuLM�  WÒO�U¦�  t²¾OÐ
 5�ôb�U� W?? Ò¹d??×??³??�«   U??M??zU??J??�«  s??� …œb??F??²??�Ë
 gOFð w???²???�«  d??×??³??�«  n???Šö???ÝË …œËœu????????�«
 …—œU??? ÒM???�«  „U???L???Ý_« s??� WHO¦� »«d????Ý√ j???ÝË
 WÒOKOK�«  WÒ¹d×³�«   UMzUJ�«  v�≈  W�U{≈ ¨W½ ÒuK*«
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ÆUNz«cž sŽ UÎ¦×Ð ÎöO� dNEð w²�« ”b¹dI�«Ë
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�« W{U¹— WÝ—UL* WÒO*UF�« l�«u*« qC�√ bŠ√ W³IF�« ZOKš d³²F¹
 œułË v�≈ W�U{≈ ÆWO�UŽ …œu−Ð ’uGK�  «ÒbF�Ë …b¹bŽ ’už e�«d� dÒ�u²� p�– œuF¹Ë
 Ê√ ÊËœ –U Òš_« U¼d×Ð ‰UL−Ð ŸU²L²Ýô« w� Vžd¹ s* W³
ÒM�UÐ U Ò�√ ÆUNO� 5�d²×� 5Ð Ò—b�
 ÂUOI�« ‰öšË WÐ Òö)«Ë WA¼b*« dþUM*« pK²Ð «uF²L²
¹ Ê« rN½UJ�S³� ¨t¼UO� w� ’uG¹
 …b¼UA� UN�öš s� sJ1 W�UÒHý WÒOłUł“  UÒO{—√  «– »—«u� dNþ vKŽ WÒ¹d×Ð  öŠdÐ

Æ…—œUÒM�« W Ò¹d×³�« W³IF�«  UMzU�Ë  U½«uOŠ
 ŸU²L²Ýô«Ë d×³�« TÞUý vKŽ ¡Ušd²Ýô« U Î�Ëœ rJMJ1 ¨WÒ¹d×³�« WKŠd�« s� …œuF�« bFÐ
 lÐU√  5Ð  qGKG²ð  …dŠU
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ÆWÒ¹d×³�«  UMzUJ�«Ë
 ‚«uÝ_«Ë ‚œUMH�«  ∫q¦� ¨…œu'« WO�UŽ  UH«u�  «– o�«d�Ë  U�bš W³IF�«  w� dÒ�u²ð
 WÒOL¼√  Í–  ÒwŠUOÝ  l�u*  UÎO³
½  W�uIF�  —UFÝQÐË  WŽ ÒuM²Ô*«  lÒK Ò
�UÐ  k²Jð  w²�«  WÒ¹—U−²�«

ÆW³IF�U� WO�UŽ WÒ¹œUB²�≈
øW³IF�« w� UM¹“Ëá?ð l� …dŠU Ò
�« bOF�« WKDŽ ¡UC� w� Êu³ždð q¼ ørÔJ¹√— U� Êü«Ë

 d¹uBð  ¨lz«d�«  »ËdA*«  rFDÐ  ŸU²L²Ýô«  ¨UM¹“Ëá?ð  WMOM�  ¡«d??ý  u¼  tKF�  rJOKŽ  U�  q�
 …—uB�«  qOL% ¨…e¼U'« —UD�ù«  …bzU�  vKŽ w¼Ë rJ¹b�  q ÒCH*«  rFD�UÐ  UM¹“Ëá?ð  WMOM�
 ÆÆ  wwwÆtapuzina≠arÆcoÆil  ∫å°UM¹“Ëá?ð  l�  UM²Ò*    ÒuKŠò  WKL×Ð  ’U)«  l�u*«  vKŽ
  öŠ—  10  vKŽ   UÐu× Ò
�«  «uKšbð  Ê√  rJMJ1Ë   «c�UÐ  UM¹“Ëá?ð  -d²š«  «–U*  U½u�—Uý

ÆUM¹“Ëá?ð s� WLÒOI�« U¹«bN�«  «dAŽË ¨W³IF�« v�≈ WÒOKzUŽ
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ÆUÎÐU¹≈Ë UÎÐU¼– dH
�« nO�UJðË
ÆWKL(« ◊ËdA� l{Uš™

 WOz«cž œËdD�  UŽd³ð WKLŠ w� w�u¾� pMÐ uHþu�
ÊUC�— dNý w� WłU²;«  özUFK�

 w�u¾�  pMÐ  wHþu�  s�   «dAF�«  ŸuDð  ¨WO�UH²Š«  ¡«u??ł«  w??�Ë  ¨ÊUC�—  dNý  W³ÝUM0
 wÐdF�« lL²−*« w� WłU²;«  özUF�« vKŽ WOz«cG�« œËdD�« l¹“uðË eON& w� W�—UALK�

Æ„—U³*« dNA�« «c¼ w� rNðuOÐ v�≈ WŠdH�« ‰Ušœù W�ËU×� w�
 ÍuMÝ bOKIð v�≈ X�u% YOŠ ¨Â«uŽ√ …bŽ cM� ÊUC�— dNý w�  UŽd³²�« WKLŠ ÂUIðË «c¼

ÆtO� qLF¹ Íc�« lL²−*« ÁU&≈ Â«e²�ô«Ë w�u¾� pMÐ W¹ƒ— s� ¡e−� ¨w�u¾� w�
 „—Uý ÂUF�« «c¼” ∫ —Uý√ w�u¾� w� W¹dA³�« œ—«u*« ÊËRA� ÂUF�« d¹b*« W³zU½ ¨U½«œ ‰U�O�
 «uLC½« s¹cK�«  ¨ WOÐdF�«  «bK³�« w� …dA²M*« pM³�« ŸËd� w� 5K�UF�«  «dAŽ WKL(« w�
 ¨2016 w½U¦�« Êu½U� dNý w� w�u¾� l� wKOz«dÝù« wÐdF�« pM³�« Z�œ —UÞ≈ w� w�u¾� v�≈
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*«Ë  ¡UDFK�

Æ“…d²H�« Ác¼ w� …bŽU
*« Ác¼ ÃU²% w²�«  özUF�« v�≈ ‰uu�« qł√ s� rz«uI�« eON&
 dOC%” “∫X�U� w�u¾� WŽuL−� w� WOŽUL²łô« W�—UA*« …bŠË …d¹b� ¨fł—« wýuý
 YOŠ ¨ÂUŽ q� w� UNÐ ÂuI½ w²�« …eOL*«  UO�UFH�« s� w¼ ÊUC�— dNý w� WOz«cG�« œËdD�«
 œËdD�« dOC% qł√ s� lL²−*« ·UOÞ√ lOLł s� w�u¾� pMÐ wHþu� s�  «dAF�« b ×]²Ó¹
 wŽUL'« qLF�«” Æ“wÐdF�« lL²−*« ¡U×½√ w� WłU²;«  özUF�« vKŽ UNF¹“uðË WOz«cG�«
 w� r¼U
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