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Õd� f�UD�

إّن دعوة املسيحّيني – الّشباب منهم والّشاّبات – 
إلى الّتجّند واالنخراط في صفوف جيش االحتالل 
غالبّية  قبل  من  ا،  ـً ّي كّل مرفوضة  اإلسرائيلّي 
املسيحّيني، الوطنّيني الّشرفاء؛ ألّنها دعوة نِتنة، 
ُمستِفزّة، ومثيرة للغضب؛ فكم باحلرّي إذا أتتنا 
هذه الّدعوة من قبل بعض املسيحّيني أنفسهم.. 
«املخلصني»  املسيحّيني  بعض  قبل  من  نعم، 
لدولة إسرائيل، وخصوًصا ملؤّسساتها احلكومّية 

واألمنّية والعسكرّية!
بدأت   – الّشديد  ولألسف   – األخيرة  اآلونة  ففي 
تطفو على الّسطح أصوات مسيحّية عديدة تروّج 
للّتجّند، وتطالب املسيحّيني أنفسهم باالنخراط 
بُحّجة  اإلسرائيلّي،  االحتالل  جيش  صفوف  في 
هذه  إلى  باالنتماء  والّشعور  احلقوق  حتصيل 
الّدولة.. بل تطرّفت بعض هذه األصوات وذهبت 
إلى أبعد من ذلك، مستخدمًة أسلوب الّترهيب 
أّن  مّدعيًة  املختلفة،  اإلسالمّية  احلركات  من 
ملسيحّيي  واألمان  األمن  سيوّفر  االحتالل  جيش 
هذه البالد «املخلصني»، وسيضمن لهم بقاَءهم، 
جتتاح  اّلتي  اإلسالمّي  الّتطرّف  موجة  ظّل  في 

ِمنطقتنا!
«األوفياء»  املسيحّيني  بعض  إّن  حّتى 
لتأسيس  العّدة  ُيعّد  الّدولة،  لهذه  «املخلصني» 
معركة  خلوض  («ِصهيونّي»)  مسيحّي  حزب 
اإلسرائيلّي،  للكنيست  القادمة  االنتخابات 
جتنيد أبناء الرّعايا  ضمن مطالبه –  يشمل – 
املسيحّية..!! مّدعني أّن من واجبنا تقدمي الوالء 
للّدولة وملؤّسساتها العسكرّية، أيًضا؛ ألّنها توّفر 
فمن  معروًفا؛  لنا  ُتسدي  وكأّنها  حقوقنا..  لنا 
متحّضرة  «دميقراطّية»  دولة  بصفتها   – واجبها 
أن توّفر لنا ذلك، بدون مّنة أو مقابل؛ ألّننا   –

أصحاب هذا البيت، أصًال!
العسكرّية،  واخلدمة  للّتجّند  ترويًجا  كفاكم 
ا على أوتار الّطائفّية والّترهيب من  كفاكم لعًب
كفاكم  للّدولة،  ونفاًقا  تلوًّنا  كفاكم  املسلمني، 
شعورًا بالّدونّية.. يجب عدم خلط األوراق وتشويه 
شئتم أم أبيتم –  صورة املسيحّيني الّشرفاء – 
ترضى  ال  املسيحّية  فاألكثرّية  قّلة؛  ستبقون 
باالنخراط، وال االنصهار األعمى في هذه الّدولة، 
والقومّية  والُهوّية  البوصلة  ُيفقدنا  أن  له  اّلذي 

واالنتماء، ويزيدنا تشرًّدا وتفّكًكا وَضياًعا.
وقتل  شرّد  جيش  إلى  بانتمائكم  فخرًا  كفاكم 
وشبابنا  وشيوخنا  ونساَءنا  أطفالنا  وهّجر 
اقتلع  جيش  إلى  واملسلمني،  املسيحّيني  من 
 – غالبّيتها  وصادر  أراضينا  واحتّل  أشجارنا 
وما زال؛ كفاكم فخرًا بانتمائكم إلى جيش شّن             
ّية، قابًضا  – ويشّن – حروًبا على شعوبنا العرب
مسيحّيني  من  الِفَلسطينّي  شعبنا  حرّّية  على 
ًيا على احتالله؛  ومسلمني، مهيمًنا وباقًيا حال
كفاكم فخرًا بانتمائكم إلى جيش هّجركم – أّيها 
برعم  وكفر  إقرث  قريتي  من   – املسيحّيون(!) 
وباقي املناطق، ومنعكم من العودة إليها! كفاكم 
البالد  هذه  مبسلمي  أملّت  اّلتي  فالّنكبة  فخرًا.. 
من احتالل وقتل وتشريد وتهجير ومصادرة أراٍض 
من     أيًضا،  باملسيحّيني  أملّت  أشجار،  واقتالع 

دون متييز. 
وما يؤملني ويثيرني ويحّز في نفسي أّن الكنائس 
واألرثوذكسّية،  منها  الكاثوليكّية  املسيحّية، 

في هذه البالد «املقّدسة» لم تّتخذ خطوًة مباركًة 
مقّدسة، ولم يقف رجال الّدين املسيحّيون فيها 
وقفة رجٍل واحد ضّد الّتجّند واخلدمة العسكرّية! 
صراحًة، إّن تخاذل العدد األكبر وصمته من رجال 
فسياسة  كثيرًا؛  يفاجئني  لم  املسيحّيني  الّدين 
رجال  ولكّن  للجميع!!  معروفة  منهم  األغلبّية 
الّدين رعاة حَسب تعاليم مسيحهم ومسيحنا، 
ّية احلفاظ  وعلى عاتق كّل راٍع منهم تقع مسؤول
على أبناء رعّيته. من املفترض أن ميشوا حَسب 
فأنا  كذلك؟  أليس  املسيح،  الّسّيد  تعاليم 
متأّكد من أّنه لو وُجد املسيح بيننا الّتخذ موقًفا 
يدعو  فيه،  تلعثم  ال  وصريًحا  وواضًحا  صارًما 
– من خالله – إلى رفض الّتجّند من منطلقات 
سياسّية؛  وحّتى  وأخالقّية  وإنسانّية  مسيحّية 
َم  فهو ال ُيلقي بأبنائه إلى الّتهلكة والّضياع!! فِل
تتنّصل غالبّيتكم من اّتخاذ موقف حاّد وصارم 
أوتيتم  مبا  لها،  والّتصدي  الّتجنيد  مؤامرة  ضّد 
من مرَكز وقوّة تأثير؟ أحفاًظا على ماء الوجه مع 
الّسلطات أم ملآرب ومصالح خاّصة، تعلو على 

مصالح أبناء رعّيتكم أّيها الرّعاة؟!
االّدعاء أّن قرار الّتجّند قرار شخصّي اّدعاء واٍه، في 
اعتقادي؛ وإّن عدم اّتخاذ موقف واضح من قبل 
وتواطؤًا..  تخاذًال  ُيعّد  الّدين  ورجال  املسيحّيني 
ولكن دعوني ألكون منصًفا أيًضا، وأشيد مبوقف 
بعض رجال الّدين املسيحّيني الوطنّيني الّشرفاء، 
اّلذين افتخر لوجودهم بيننا، اّلذين اّتخذوا موقًفا 
ا، بدون ترّدد أو تلعثم،  ـً ّي واضًحا وصريًحا وعلن
على  واخلدمة  الّتجنيد  مؤامرات  جميع  ضّد 
املثال  سبيل  على   – بينهم  من  أذكر  أنواعها، 
واملطران      صّباح  ميشيل  البطريرك   – احلصر  ال 
االحترام  كّل  لهما  أكّن  الّلذين  حّنا،  الله  عطا 

ا من الكهنة. والّتقدير، وقّلة قليلة جًدّ
حتصيل  خاللها  من  ميكننا  عديدة  طرائق  هناك 
وطنّية  تنازالت  تقدمي  بدون  حقوقنا  جميع 
ونفث  املسلمني  من  فالّترهيب  وأخالقّية؛ 
الّسلطات  يخدمان  والعنصرّية  الّطائفّية  سموم 
الّشعب  أبناء  بني  ويفرّقان  فقط،  اإلسرائيلّية 
أن  ا  جًدّ واملُخجل  املُعيب  فمن  الواحد.  العربّي 
االنخراط  إلى  املسيحّي  أخاه  املسيحّي  يدعو 
ا  في صفوف جيش االحتالل اإلسرائيلّي، ترهيًب
من «األعداء» املسلمني، وخنوًعا وطاعًة للّدولة؛ 
حفاًظا على حقوقنا وأمننا وبقائنا؛ إّنها ظاهرة 
ا في ظّل تواطؤ وتخاذل الكنائس  ُمقلقة وُمرعبة جًدّ
املسيحّيني  الّدين  رجال  وغالبّية  املسيحّية 
األعداء  يبدو،  ما  فعلى  اخلصوص..  هذا  في 
الّداخل. من  أعداء  بيننا،  من  يأتون  احلقيقّيون 
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على  باحلكم  الّنطق  قرار  بعد   ≠ åUHO�ò q�«d*

من  جميًعا  وتبرئتهم  الّسبعة  الّشفاعمرّيني  الّشبان 
تهمة محاولة قتل اإلرهابّي نتان زادة عمًدا، وإدانة 
ردود  توالت  عمد،  دون  القتل  مبحاولة  منهم  أربعة 
ّية في البالد  األفعال في صفوف قادة اجلماهير العرب
اجلماهير  قيادة  وأعربت  احلكم.  قرار  بخصوص 
احملكمة  قرار  من  الكامل  امتعاضها  عن  ّية  العرب
والقضائّي  السياسّي  الّنضال  باستمرار  ُمطالبني 

واحلقوقّي لإلفراج الّتام عن الّشبان املّتهمني.
يوم  برأت  قد  حيفا،  في  املركزّية  احملكمة  وكانت 
الّشفاعمريّني  املّتهمني  األسبوع،  هذا  من  االثنني 
الّسبعة من تهمة محاولة القتل عمًدا لعيدان نتان 
عن  القتل  مبحاولة  منهم  أربعة  حني دانت  في  زادة، 
في  بأضرار  بالّتسبب  اثنني  دانت  كما  عمد،  غير 

ظروف خطيرة، وبرأت سابع بشكل قاطع.
من  املئات  احتشد  االثنني  صباح  ساعات  ومنذ 
املتظاهرين أمام احملكمة املرَكزّية في حيفا، احتجاًجا 
بقتل  املّتهمني  الّشفاعمرّيني  الّشبان  محاكمة  على 

اإلرهابي َنتان زادة. 
أعضاء  من  كبير  عدد  الّتظاهرة  بهذه  شارك  وقد 
من  برز  وناشطون،  البلدّيات  ورؤساء  الكنيست 
زعبي،  حنني  الّنائب  بركة،  محّمد  الّنائب  بينهم: 
املهندس  شفاعمرو)،  بلدّية  (رئيس  خازم  ناهض 
الّنائب  الّناصرة)،  بلدّية  (رئيس  جرايسي  رامز 
توما  إميل  معهد  (رئيس  مّخول  عصام  الّسابق 
للدراسات)، الّشيخ كمال خطيب، وغيرهم الكثير 
من الشخصّيات البارزة في املجتمع، باإلضافة إلى 

عائالت الّشهداء وأصدقاء وعائالت املّتهمني.
©ÂU ÒM� Íœu ÒL� ∫d|uB
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*åUHO�ò q�«d ≠ شارك املئات من الرّجال والّنساء 

في   ،(2013 وز  متّ  29) الّثالثاء  مساء  والّشباب، 
السلسلة البشرّية في جاّدة الكرمل («بن غوريون») 
رفض  على  تأكيًدا  حيفا،  في  األملانّي  احلّي  في 
املواطنني  يهّدد  اّلذي  االقتالعّي  براڤر»  «مخّطط 
بيوتهم  وهدم  أراضيهم  مبصادرة  الّنقب،  في  العرب 

وتدمير قراهم وتهجير عشرات األلوف منهم.
الّشعبية  الّلجنة  من  مببادرة  الّنشاط  هذا  وجاء 
واّلتي  براڤر»،  «مخّطط  ضّد  للّنضال  احليفاوّية 
تأّسست األسبوع الفائت، وتضّم مندوبني من مختلف 

5????????FÐ—_«  “U???????? ÒM????łË ”« Òb???
زوج الفقيدة سليم؛ ابنها جبرا؛ بناتها: رميا، 
أخوتها؛  والدتها؛  وڤيڤيان؛  ميرڤت  منال، 
واجلش،  حيفا  في  وبوبان  حّوا  آل  وعموم 
بالد واخلارج وجميع أقربائهم وأنسبائهم في ال

« Òu????????Š  ©ÊU Ðu Ð® q O K š X O ½Uł
©«d³ł Â√®

يوم اجلُمعة املوافق 2013/8/2  وذلك ال
ّساعة اخلامسة مساًء في متام ال

ياس للروم امللكّيني الكاثوليك في كنيسة مار ال
شارع عني دور 23 - حيفا

e¹eFÐ U Î¼ËdJ� tÒK�« r�«—√ ô

lOL−K� W ÒOB�ý …uŽœ WÐU¦0 …uŽÒb�« Ác¼ —U³²Ž« ułd½

يدعونكم ملشاركتهم قّداس وجّناز األربعني 
ية املرحومة راحة لنفس فقيدتهم الغال

 åUHO�ò q�«d*

في  احلمراء»  داود  «جنمة  بلسان  الّناطق  عّمم 
«حيفا»  صحيفة  مكاتب  وصلت  بياًنا  حيفا، 
ذاتي  طرق  حادث  وقع  فيه:  جاء  عنه،  نسخًة 
صباح الّثالثاء األخير، عند املدخل اجلنوبّي ملدينة 
الّشمال،  باجتاه  الكرمل  شاطىء  ُقبالة  حيفا، 
بالغة  بجروح  املركبة  سائق  إصابة  عن  أسفر  ما 
اخلطورة، نقل على إثرها إلى مستشفى «رمبام» 

åd Ñ«d Ð  j ÒD ò  Òb{  UH O Š  w  è Ò¹d A Ð  èK K Ý
 …dLš q�d� W³�U ÒD�«Ë dOš rOÝË ÊU ÒMH�« W�—UA0 w ÒM� Z Ó�U½dÐ ™ «ÎbOŠË fO� VIÒM�« ≠ W×{«Ë W�UÝ— X¦FÐ UHOŠ ∫…dðUŽ“

°t Š«d−Ð « Îd ÒŁQ²  Í—u DM Þ r ¼œ√ »U ÒA « Ÿd B
لتلّقي العالج، حيث انقلبت جرّاء احلادث مركبته 
ُقبالة  حيفا)،  (جنوبّي  «ههچناه»  شارع  في 
له  أجرى  اإلسعاف  طاقم  وأّن  «ليوناردو»،  فندق 
عملّية إنعاش، ومن ثّم ّمت نقله إلى املرَكز الطّبي 

«رمبام» في املدينة الستكمال العالج.
وتابع البيان: «إّن املصاب هو أدهم طنطوري (21 
عاًما) من حيفا، قد توفّي مّتأثرًا بجراحه البالغة، 
وما زالت الّشرطة حتّقق في أسباب وقوع احلادث».

Òwð«– ‚dÞ ÀœUŠ ¡«dł

ّية  العرب األحياء  وجلان  السياسّية  واحلركات  األحزاب 
في املدينة، وناشطني وغيرهم.

الّشارع،  جانب  على  البداية  في  املشاركون  وانتظم 
يتوّسط  اّلذي  الرّصيف  في  واحًدا  صًفا  وقفوا  ثّم 
الّشارع، مرّددين الهتافات املناِهضة لسياسة املصادرة 
والّتهجير، املؤّكدة على وحدة كفاح ومصير اجلماهير 
القوى  كّل  وحشد  البالد،  في  الِفَلسطينّية  ّية  العرب

في مواجهة هذا املخّطط.
ّية السلسلة البشرّية، اّجته املشاركون  وبعد انتهاء فعال
رجا  حافّي  الصِّ حتّدث  حيث  األسير»،  «ساحة  إلى 

وأّكد  احلضور  فحّيا  الّشعبية،  الّلجنة  باسم  زعاترة 
هذا  ضّد  الّنضال  في  هاّمة  محطة  هذه  أّن  على 
املخّطط العنصرّي، إذ بعثت حيفا رسالة واضحة إلى 
مع  ليست  مشكلتها  أّن  مفادها  إسرائيل،  حكومة 
أهالي الّنقب فحسب، بل مع كّل جماهيرنا وجميع 

القوى التقدمّية. 
بالعامّية  قصيدة  خمرة  نزار  كرمل  الطالبة  وقرأت 
القت استحسان احلضور، كما قّدم املمثل وسيم خير 

مقطًعا من مسرحّية «في ظّل الّشهيد».

 UHOŠ w� W ÒO³Fý WM' fOÝQð
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وز)، في مرَكز  وكان قد ُعقد يوم اجلُمعة األخير (26 متّ
مرَكز  بتأسيس  احلقوقّي  الّتربوّي  الّثقافي  «الكرمل 
«مساواة» وجمعّية الّتوجيه الّدراسي»، اجتماع في 
ضد «مخّطط  للنضال  شعبّية  جلنة  لتأسيس  حيفا 

احلزب  عن  مندوبون  فيه  شارك  االقتالعّي،  براڤر» 
الوطني،  والتجّمع  الدميقراطية،  واجلبهة  الّشيوعي 
مؤّسسات  عن  مندوبني  جانب  إلى  البلد،  وأبناء 

ّية. وجمعّيات وجلان أحياء ومجموعات شباب
واّتفق املجتمعون على سلسلة فّعالّيات توعوّية ضّد 
املخطط، لهدف حشد اجلمهور الواسع وتوسيع حلقة 
املشاركة الشعبية في اخلطوات الكفاحّية، ُمجمعني 
على أّن احلديث يجري عن نضال متواصل ومتصاعد.

كفاح  ووحدة  مصير  وحدة  على  احلضور  أجمع  كما 
مخّططات  أّن  وعلى  البالد،  في  ّية  العرب اجلماهير 
أشكالها  اختلفت  وإن  والّتهجير،  واملصادرة  الّسلب 
وأنواعها، جتّسد نفس السياسة االستعمارّية العنصرّية 
والساحل،  واملثّلث  اجلليل  في  كما  الّنقب،  في 
األصالنّيني  البالد  أهل  حقوق  هضم  إلى  وتهدف 
وكرامتهم. وحقوقهم  أراضيهم  اغتصاب  وإلى 
©—uBM� bz«— ∫d|uB
®

شرطة  بلسان  الّناطق  عّمم   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الّساحل بياًنا، وصلت مكاتب صحيفة «حيفا»، 
نسخًة عنه، جاء فيه: «قام قاصران (16 عاًما) 
الّساعة  عند  الكرمل  في  وقود  محّطة  باقتحام 
الّثالثة من فجر أّول أمس األربعاء، وقاما بسرقة 

q d J « w  œu Ë è ÒD ×  ÊU d ¹ Ê«d�U  ÆÆb¹bNÒ²�« X%

الّتهديد،  حتت  طاقة  ومشروب  زجاجتي «ڤودكا» 
والذا بالفرار». وتابع البيان: «لم ُيصب عامل احملطة 
من جرّاء الّسرقة بأّي أذى؛ وعليه قامت قوّات من 
شرطة حيفا بالّتحقيق باملوضوع، وإيقاف قاصرين 
الّتحقيق». إلى  وإحالتهما  بهما،  لالشتباه 
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وكما أُعلن عن إقامة املجلس في شهر شباط املاضي في لقاء انعقد 
في مطعم «الصّياد» في حّي وادي الّنسناس، حضره نحو 70 ناشًطا 
وناشطة من األحياء واملدينة. وّمت الحًقا اختيار ممّثلني من كّل حي - 10 
في  البلدّية  االنتخابات  بعد  ما  إلى  ليعمل  املجلس،  لهذا   - أحياء 
الّتطوير  جمعّية  مع  بالّتعاون  الناشطون،  أعّد  وقد  املقبل.  أّول  تشرين 
ا لتسيير عمل املجلس. وقرّروا أن يستثمروا  ـً ّي االجتماعّي، دستورًا أول
نتائج املسح امليدانّي اّلذي أجرته اجلمعّية في حراكهم كمجلس مقابل 

البلدّية وأقسامها. 
وُيشار إلى أّن نتائج املسح امليدانّي فيما يّتصل باملجتمع العربّي في 
مطلب  هو  والطاقات  القوى  وتوحيد  الوحدة  أّن  إلى  أشارت  قد  املدينة 

الّناس. وكانت استطالعات أخرى للرأي أجرتها اجلمعّية في الّسابق قد 
أّكدت وجود تطّلع كهذا بني أهلنا في مدينة حيفا. ومن هنا فإّن الّدعوة 
املجتمع  تطّلعات  مع  تتماشى  لألحياء  العام  املجلس  عن  الّصادرة 
الّسياسات  صانع  مقابل  الّنوعي  ثقله  زيادة  إلى  تطّلعه  ومع  العربي 

والقرارات في املجلس البلدي.
وُعلم أّن مجلس األحياء سيواصل مناقشة كيفّية العمل مقابل البلدّية 
مسح  إليها  أشار  اّلتي  القضايا  في  االنتخابات  عشّية  وأقسامها 
االحتياجات. وُعلم، أيًضا، أّن جمعّية الّتطوير ستواصل دعم املجلس 
ونشطائه وجلان األحياء في حراكهم العام مقابل البلدّية، مع الّتأكيد 

على تطوير أساليب العمل اجلماهيرّي والبلدّي. 

’U� q�«d*

ّية واملشتركة في لقائه األخير، واّلذي  دعا مجلس العام ألحياء املدينة العرب
كان مقرّرًا عقده يوم اجلُمعة املاضي (26/7/2013)، القوى السياسّية 
إلى  والّذهاب  الوحدة  إلى  و«التجّمع»  سّيما «اجلبهة»  ال  املدينة،  في 
ّية واحدة. واعتبر املجلس خطوة  االنتخابات البلدّية في قائمة انتخاب
ا لقوة املجتمع العربّي في املدينة وخطوة في االّجتاه  ـً كهذه تعزيزًا جدّي
البلدية.  في  والسياسات  القرارات  صانعي  على  للّتأثير  الصحيح 
هذا ناهيك عن إمكانّية زيادة الّتمثيل العربّي واملشترك في املجلس 
البلدّي، األمر اّلذي يصّب في صالح املجتمع واألحياء واملواطنني عموًما.

وكان املجلس انعقد ضمن لقاءات ُعقدت في األسابيع األخيرة وخّصصت 
ملناقشة نتائج مسح احتياجات قامت به جمعّية الّتطوير االجتماعّي 
في حيفا، أجراه مخّطط املدن الّناشط االجتماعّي الّشاب عروة سويطات، 
ّية واملشتركة، ووقفت من  رصدت فيه احتياجات الّسّكان في األحياء العرب
خالله على أهّم املسائل والقضايا اّلتي تهّم الّناس في حياتهم اليومّية. 
ووقف أعضاء مجلس األحياء على كيفّية ترجمة نتائج مسح االحتياجات 
وبعدها. االنتخابات  قبل  البلدّي  املجلس  مقابل  عمل  برامج  إلى 

وقد رأى املشاركون أهمّية وجود تكامل في العمل بني مجلس األحياء 
وجلانها ونشطائها، وبني القوى السياسّية وممّثليها في املجلس البلدي. 
وأشار املتحّدثون إلى أهمّية إقامة حوار متواصل بني مكوّنات املجتمع 
اته ملا فيه صالح املواطنني وقضاياهم. وأّكد املشاركون في الوقت  ّي وفّعال
نفسه على التزامهم الّتام بأحكام دستور مجلس األحياء اّلذي يقضي 
ا مستقًال وغير حزبّي، متخّصًصا  ـً ّي ا مدن ـً ّي ببقاء املجلس جسًما أهل
في متابعة الّشأن العام من زاوية االحتياجات اليومّية والقضايا البلدّية 

لألحياء وسّكانها.
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في  املضروبات  للّنساء  الطوارئ  مقرّات  أعلنت 
ارتفاع  عن  ّية  الّنسائ املنّظمات  من  وعدد  حيفا، 
يتوّجهن  الّلواتي  املضروبات  الّنساء  عدد  في  حاّد 
الّنسوة.  هؤالء  مثل  تستوعب  حيث  املالجئ  إلى 
الّنساء  من  عدًدا  أّن  الصدد  بهذا  صادر  بيان  وأفاد 
ا  ـً العربّيات واليهودّيات، على حّد سواء، يتوّجهن يومّي
ولوحظ  فيها.  استيعابهّن  ويطلنب  املقرّات  هذه  إلى 
أّنه سرعان ما تفرغ إحدى الغرف في هذه املقرات حّتى 
تتسابق عليها عدد من الّنسوة الّلواتي يحتجنها! 
عاًما   20 نحو  منذ  املضروبات  الّنساء  مقّر  ويعمل 

°UH O Š w   U ÐËd C*« ¡U ÒM « œb Ž w  œU Š ŸUHð—«
مع  األمهات  وخاّصًة  الّنساء،  استيعاب  فيه  ويتّم 
والعناية  احلماية  املقرّات  هذه  تقّدم  كما  أطفالهن. 
على  ويساعدنهّن  للّنساء،  الالزمة  واخلدمات 
بعيًدا  املجتمع،  في  صحيحة  بصورة  االنخراط 
تشترك  كما  والّتعنيف.  والّضرب  العنف  أجواء  عن 
وتوجيهّية،  عالجّية  ومجموعات  دورات  في  الّنسوة 

واستعادة ثقتهّن بأنفسهّن.
ويتبّني من البيان الّصادر أّن الّنساء في هذه املقرّات 
عانني على مدى سنوات من العنف األسرّي املتواصل، 
وأّن االعتداء على الّنساء أصبحت ظاهرة ُمقلقة في 

املجتمع. 

 åUHO�ò q�«d*

االثنني  مساء  من  الّسابعة  متام  في  يقام 
«األوديتوريوم»  قاعة  في   ،(5/8) القريب 
في مرَكز الكرمل، حفل منح أربعني شخصّية 

 ∫ÂœUI�« 5MŁô«

بينهم  من  حيفا»،  «عزيز  وسام  حيفاوّية 
القلب،  أمراض  اختصاصّي  هما:  ّيان،  عرب
الّشيوعي  واملناضل  نادر؛  أبي  إدوار  الپروِفسور 
عصام). (أبو  الدين  زين  عّباس  العريق، 

 åUH O Š e¹e Žò ÂU ÝË
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الّتطوير  جمعّية  تعتمدها  اّلتي  والبرامج  اجلهود  ضمن 
االجتماعي في حيفا للم شمل املجتمع وتعزيز حلمته وقدراته، 
التقى ممّثلو وممّثالت مختلف أطياف املجتمع العربّي في حيفا، 
على  حنان»،  «تل   - اجلليل  قاعة  في  األخير،  الّثالثاء  مساء 
مائدة إفطار رمضانّية وسط أجواء من اإلخاء احلقيقّي والّتعاون 
والّتوافق. وقد جرى الّلقاء بتعاون بني اجلمعّية وبني أهالي احلي 
الّشرقي، والعاملة اجلماهيرّية هدى أبو قياس (من قسم الرّفاه 

االجتماعّي في البلدّية).
توّلت عرافة احلفل احملامية جمانة إغبارّية - هّمام (مرّكزة الّدائرة 
إطار  في  واندراجه  الّلقاء  أهمّية  مؤّكدًة  اجلمعّية)  في  احلقوقّية 
مساعي اجلمعّية لتعزيز وحدة املجتمع ومتاسكه وتطوير عالقاته 

الّداخلّية بروح احلوار والّتعاضد والّتعاون. 
افتتح الّلقاء بتالوة آيات قرآنّية بصوت ابن احلّي الّشرقي، خير عّبود.

إغبارّية،  حسني  االجتماعّي،  الّتطوير  جمعّية  مدير  حتّدث  ثّم 
اّلذي قال: «جتمعنا أسرة حيفاوّية موّحدة تأكل من صحن واحد، 
من خالل الّتأكيد على متّسكنا بعيشنا ومصيرنا املشترك في 
أو  طقًسا  ليس  به  نقوم  ما  «إّن  وتابع:  حيفا».  احلبيب  بلدنا 
تشريفات ومجامالت اجتماعّية، بل ممارسة لنهج وموقف ومبدأ 
ضمن  ويندرج  االجتماعّي،  والّتعاضد  والّتفاهم  الوطنّية  الوحدة 
رؤيا وبرامج جمعّية الّتطوير االجتماعّي اّلتي تهدف إلى متكني 

املجتمع وزيادة ُحلمته». 
الوحدوي  العمل  أهمّية  على  كلمته  معرض  في  إغبارّية  وأّكد 
ووّجه  واجلرمية،  العنف  مظاهر  ضّد  مدوّية  صرخة  إلطالق  املنتظم 
في  أكبادها  فلذات  ثكلت  اّلتي  احملزونة  العائالت  إلى  حتّيته 
الّسنة األخيرة، واّلتي تواجدت في اإلفطار، ومنها عائلة املغدورة 
اجلمعّية  أّن  مؤّكًدا  زبيدات،  محروس  املغدور  وعائلة  ضاهر  آالء 
واألمان  األمن  تعزيز  أجل  من  املتواصل  عملها  في  ستستمر 

واحملّبة واحلوار في املجتمع كبديل للعنف والتطرّف. 
وأشار إغبارّية إلى أّن اجلمعّية تعمل بشكل ِمْهنّي وجماهيرّي، 
ّية  وستقف بوجه مخّططات الّتهجير والّترحيل في األحياء العرب
في حيفا، وبالّذات في حي وادي السّياح ومحّطة الكرمل، مؤّكًدا 
ضد  واالقتالع  املصادرة  مخّططات  ذات  هي  املخّططات  هذه  أّن 

شعبنا العربي في النقب.
بعدها، أشار إغبارّية إلى أّن اجلمعّية عملت من خالل برنامج متكني 
ّية في العام املاضي على مسح قضايا واحتياجات  األحياء العرب
املجتمع العربي في حيفا، اّلذي أشرف عليه مخّطط املدن والّناشط 
عليه  بناًء  سيتّم  إّنه  وقال  سويطات.  عروة  الّشاب  االجتماعّي 
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وضع ورقة مطالب العرب في حيفا لتطرح أمام القوى السياسّية 
الّسياسات  مجمل  لتعديل  عليها  للّضغط  القرار  ومّتخذي 
املدينة.  في  العربي  واملجتمع  ّية  العرب لألحياء  املقّدمة  واخلدمات 

والقوى  الّدين  لرجال  حتّيته  إغبارّية  األستاذ  وّجه  اخلتام  وفي 
املجتمعّية املختلفة اّلتي حضرت الّلقاء أو عملت على إجناحه.

في  ّية  العرب األحياء  جلان  ومجلس  اجلمعّية  نداء  إغبارّية  ووّجه 
وحدة  لتحقيق  حيفا  في  السياسّية  الوطنّية  القوى  إلى  حيفا 
ّية بدخول االنتخابات البلدّية املقبلة في قائمة مشتركة،  انتخاب
وتأثيره  قوّته  زيادة  نحو  وتطّلعاته  املجتمع  مطالب  مع  متاشًيا 
مكانة  وتعزيز  البلدّي،  املجلس  في  الّسياسات  صانع  على 

املجتمع في املدينة.
ومأذون  اجلرينة  مجلس  الهيجاء (إمام  أبو  رشاد  الّشيخ  وحتّدث 
حيفا الّشرعي) مبارًكا الّلقاء ومؤّكًدا على أهمّية الّتآخي كشعب 
موّحد في وجه مظاهر العنف األسرّي واملجتمعّي والّتفرقة. وقال: 
«حان الوقت إلى أن نقول كلمة احلّق ونصرخ بوجه العنف، حاملني 

رسالة احلّب والّتسامح ملجتمعنا». 
الروم  رعّية  (رئيس  سعدى  أبو  أغابيوس  األرشمندريت  وحتّدث 
فهذه  أجمل أن نتآلف مًعا،  فقال: «ما  الكاثوليك في حيفا)، 
الوحدة  إلى  يتطّلع  اّلذي  الِفَلسطينّي  العربّي  شعبنا  عادات 
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إلى  وأشار  واحد».  وبلدنا  ومصيرنا  تاريخنا  والقومّية.  الوطنّية 
دور رجال الّدين في تعزيز الرّسالة الوطنّية في الّدفاع عن األوقاف 
الّدؤوب  والعمل   - واملسيحّية  اإلسالمّية   - ّية  العرب واملقّدسات 
الّطائفّية،  الفتنة  زرع  يحاول  َمن  بوجه  املجتمعّي  الّتالحم  في 
ُمشيرًا إلى أّن املسيحي العربّي هو أخ بالعروبة والّتاريخ والّلغة 

واملصير لكّل عربّي آخر». 
وحتّدث األب يوسف يعقوب (كاهن الرعّية املارونّية في حيفا)، 
قائًال: «في زمن الّصوم املبارك نعود إلى اإلنسان واإلنسانّية. في 
زمن القتل والعنف نؤّكد رسالتنا اإلنسانّية.. ال يكفي أن نوّجه 
صوًتا صارًخا ضّد القتل واجلرمية، بل علينا أن نرفع صوتنا من أجل 
والعدالة».  واحملّبة  والّتسامح  اإلنسانّية  والوحدة  والّسالم  األمان 
قائًال: «أبارك  عبُده،  هشام  عن «اجلبهة»  البلدّية  عضو  وحتّدث 
شعبنا العربّي بحلول شهر رمضان، لقد أنهيُت فصًال من حياتي 
اجلماهيرّية كعضو بلدّية، وكانت الّسنوات الّسابقة حافلة بالعمل 
البلدّي والّنشاط اجلماهيرّي، وقد أتيحت لي الفرصة أن أشارك 
بنشاطات وبرامج جماهيرّية نّظمتها جمعّية الّتطوير االجتماعّي 
أخرى،  مجتمعّية  ونشاطات  األحياء،  جلان  برنامج  املعلم،  كيوم 
فأتاحت لي أن أكون شريًكا معها ومع آخرين في تعزيز وترسيخ 
فكرة الّتعاون واألخوّة املجتمعّية». كما أّكد في كلمته على أهمّية 
البلدي.  املجال  في  املشترك  والعمل  والّتنسيق  الوحدة  وضرورة 
ّية لتشكيل  وحتّدث د. حامت خوري اّلذي وّجه نداًء حارًا لألحزاب العرب
الوحدة  أّن  مؤّكًدا  حيفا،  بلدّية  انتخابات  خلوض  مشتركة  كتلًة 
هي قوّة، وهي تضمن الّشراكة في اّتخاذ القرارات في البلدّية. 
أّما فهد عّبود (من جلنة حي وادي جمال)، فقد نوّه إلى الّدور الهاّم 
ّية، اّلذي تأّسس في مطلع هذه الّسنة،  ملجلس جلان األحياء العرب
ضمن برناَمج تدريب نشطاء وجلان األحياء. وقال إّن املجلس وّحد 
قضايا  ورَفع  واحد،  هدف  حول  حيفا  في  والعرب  األحياء  جلان 
األحياء بشكل جماهيرّي ِمهنّي إلى مّتخذي القرار في املجلس 
ّية  البلدّي. وأّكد على دعوة مجلس األحياء املوّجهة لألحزاب العرب
إلى حتقيق الوحدة لتحصيل حقوق املجتمع واألحياء، مؤّكًدا أّن 

الوحدة هي الّضمان الوحيد لزيادة الّتأثير وضمان الّنجاح. 
باحلضور  الّشرقي)  احلّي  جلنة  (من  بشتاوي  رحاب  رّحبت  ثّم 
للحّي  دعمها  على  االجتماعّي  الّتطوير  جمعّية  وشكرت 
الّشرقي، مؤّكدًة أهمّية مّد اجلسور والّتعاون والوحدة بني األحياء. 
وقالت إّنها تشعر باعتزاز بتشكيل جلنة حّي، ألّول مرّة في احلي 
الّشرقي، متّثل قضايا ومطالب الّسّكان. كما توّجهت إلى سّكان 

احلي الّشرقي، داعيًة إّياهم للّتعاون لغرض الّنهوض باحلي. 
ورّحبت رانية جبريل (ناشطة في احلّي الّشرقي) باحلضور، داعيًة 
إلى زيارة احلّي، ومؤّكدة أّن قضايا احلّي الّشرقي عديدة وحتتاج إلى 
دعم املجتمع في نضاله من أجل تطوير احلّي، والّنهوض به وبأهله. 
ثّم حتّدث موّفق زبيدات (والد الّشاب املغدور محروس زبيدات)، 
والّثأر،  الغدر  جرائم  ضحّية  ذهب  محروس  ابنه  أّن  إلى  ُمشيرًا 

رسالة  نشر  أهمّية  مؤّكًدا  االجتماعّي،  والفساد  العنف  وغريزة 
محروس وهي  «محّبة + أمان = حياة»، وإيصالها إلى اإلعالم 
وإلى كّل بيت وفرد في املجتمع في إطار محاربة ظاهرة العنف 
واجلرمية. وطالب أبو محروس إقامة نصب تذكاري لتخليد ضحايا 
القادمة  األجيال  إلى  رسالة  وإليصال  حيفا،  في  والعنف  اجلرمية 

لترسيخ قَيم احملّبة والّسالم واألمان. 
ثّم حتّدث الّشاب عصام حّداد (من حركة شباب حيفا، اّلتي نّظمت 
وضّمت  املنصرم  أّيار  من  الّسابع  في  للعنف  املناهضة  املسيرة 
مسيرة  بعد  حراكهم  في  مستمرّون  الّشباب  إّن  فقال:  األلوف)، 

ّية في حيفا، لتأكيد الُهوّية  األلوف اّلتي أطلقت ثورة جديدة شباب
ّية املجتمعّية، مؤّكًدا أّن مشروع بناء  واالنتماء واحلقوق واملسؤول
جيل واٍع وقيادّي هو مشروع طويل وبحاجة إلى الّثقة والّسند من 

كاّفة القوى املجتمعّية في حيفا.
وفي ختام الّلقاء ّمت تكرمي الّشيخ رشاد أبو الهيجاء (إمام مسجد 
كاّفة  من  واسع  واحترام  عميق  بتقدير  يحظى  اّلذي  اجلرينة)، 
أطياف املجتمع العربّي احليفاوّي، شاكرين له جهوده ونشاطاته 
العربّي  للمجتمع  خدمًة  والّثقافّية،  والّتربوّية  االجتماعّية 
احليفاوّي، والتمّسك مبفاهيم األخوّة والّتعاون املشترك والّتسامح.  
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تسامح  «محّبة..  ُعنوان  حتت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

فرع  اجلماهيرّي «مستوى» -  املرَكز  نّظم  وتواصل»، 
ّية  العرب اجلماهيرّية  املراكز  لشبكة  والّتابع  حيفا، 
إفطارًا  األسبوع،  هذا  من  الّثالثاء  يوم  «مستوى»، 
ا ألهالي حيفا من اليهود والعرب، ووجهاء  ـً جماعّي
حيفا  بلدّية  رئيس  مبشاركة  العربّي،  املجتمع  من 
الكرام،  املدعوّين  من  ولفيف  ياهڤ،  يونا  احملامي 
 - «اجلزّار»  مسجد  (إمام  عاصي  سمير  ترأسهم: 
عّكا) ومحّمد شريف عودة (أمير اجلماعة اإلسالمّية 
األحمدّية)، إضافًة إلى قائد شرطة حيفا الّضابط آڤي 
جمال  الپريچادير  الّساحل  لواء  شرطة  ونائب  إدري، 
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لتسّلمه  األمسّية  بهذه  تكرميه  ّمت  واّلذي  حكروش، 
منصبه اجلديد كنائب قائد شرطة لواء الّساحل.

وتخّلل اإلفطار الرمضانّي اّلذي توّلت عرافته مديرة 
من  عدًدا  خوري،   – دعيم  ماري  «مستوى»،  فرع 
املتحّدثون:  خاللها  من  أشاد  الّترحيبّية،  الكلمات 
ياسر مواسي (رئيس مجلس إدارة املراكز اجلماهيرّية 
ّية - «مستوى»)، احملامي يونا ياهڤ (رئيس  العرب
بلدّية حيفا)، الشيخ سمير عاصي والشيخ محّمد 
شريف، الّضابطان آڤي إدري وجمال حكروش، بأهمّية 
ّية -  اإلفطارات اجلماعّية اّلتي توّطد العالقات العرب
اليهودّية في البالد، حيث أكد املتحّدثون بأّن الّسالم 

احلقيقّي بني أبناء الّشعبني يبدأ بني أفراد املجتمع 
الواحد، وليس بالّضرورة من قبل رجاالت الّسياسة.

جتدر اإلشارة إلى أّن فرقة املسجد األقصى لإلنشاد 
عقب   - قامت  ثلجة  محّمد  املُنشد  بقيادة  الّديني 
دينّية  ابتهاالت  وصلة  بتقدمي   - اإلفطار  وجبة 

إدارة  قامت  أن  بعد  وذلك  احلضور،  احتفت  رائعة 
تأسيس  عن  بالكشف  اإلفطار،  وجبة  خالل  املرَكز، 
فريق كرة قدم لفتيات حيفا، واّلذي يشمل فتيات 
عربّيات ويهودّيات، سيتّم دمجهّن في إطار الّدوري 

اإلسرائيلّي لكرة القدم.
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ياهڤ،  يونا  احملامي  حيفا  بلدّية  رئيس  لّبى   ≠  åUHO�ò  q�«d*

دعوة عائلة حّماد، ملشاركتهم يوم االثنني من هذا األسبوع، في اإلفطار 
الرمضانّي اخلاص، وانضّم إلى ياهڤ نائب الرّئيس حدڤا أملوچ واحملامي 

عنان جبران، وعدد من الّشخصّيات احليفاوّية االجتماعّية املعروفة.
تساؤالتهم  قّدموا  اّلذين  الّشباب  من  عدد  مبشاركة  اإلفطار  هذا  ومتّيز 
حيفا،  مدينة  شباب  يواجهها  عّدة  مشاكل  بخصوص  واستفساراتهم 
ياهڤ  وعد  جهته  ومن  املشاكل،  لهذه  حلول  بإيجاد  ياهڤ  مطالبني 

الّشباب بدراسة املوضوع وإيجاد حلول للمشاكل امللّحة.
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كما عوّدتنا في كّل عام، بدعوة من جلنة حّي وادي 
وبتعاون  حّجار،  ڤكتور  برئاسة  حيفا  في  النسناس 
واملركز  ياهڤ،  يونا  ورئيسها  حيفا  بلدّية  ورعاية 
اجلماهيرّي «األخوّة»، شارك املئات من أبناء املجتمع 
وانتماءاته  وفئاته  أطيافه  بكاّفة  احليفاوّي،  العربّي 
ّية والدينّية، في اإلفطار الرمضانّي  السياسّية واحلزب
مدرسة  ساحة  في  األربعاء،  أمس  أّول  أقيم  اّلذي 

«األخوّة».
من  دين  رجال  املدعوّين/احلضور  بني  من  برز  وقد 

وثقافّية  اجتماعّية  وشخصّيات  الّثالث،  الّديانات 
وسياسّية وناشطني.

تخّلل اإلفطار كلمات شكر وترحيب، وكلمات أخرى 
حتّدثت عن أهمّية شهر رمضان، ودعت إلى الّتآخي 

والتعايش في هذا الّشهر الفضيل.
تناول  الكرمي،  القرآن  من  آيات  تالوة  وبعد  هذا 
مّتسمة  أخوّية  أجواء  وسط  اإلفطار  وجبة  احلاضرون 

باحملّبة.
وصلة  سالمة  لبنى  احليفاوّية  الفّنانة  قّدمت  وقد 

ّية ملتزمة القت استحسان احلضور. ّية طرب غنائ
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ممّيزة،  ّية  احتفال أجواء  وسط   ≠  åUHO�ò  q�«d*

اختتم - مؤّخرًا - املهرجان الّثامن للمسرح اجلماهيرّي 
«ناڤيه يوِسف» في مدينة حيفا.

اته، من نشاطات  ّي وشمل املهرجان اّلذي استمرّت فّعال
وعروض، على مدار ثالثة أّيام متواصلة، ّمت خاللها 
عرض 35 مسرحّية، إلى جانب عشرات الفّعالّيات 
وشعر  من:  املختلفة،  والفنّية  والتربوّية  الّثقافّية 

وموسيقى وأفالم ورسم وغيرها.
مشتركة  مبادرة  جرّاء  جاء  املهرجان  بأّن  اإلشارة  جتدر 

بني قسم املسرح في جامعة حيفا واملرَكز اجلماهيرّي 
احلليصة،  اجلماهيرّي  املرَكز  وبعثة  يوِسف»  «ناڤيه 
لعدد  ملتًقى  اجلماهيرّي  املسرح  مهرجان  بات  حيث 
من الّثقافات املتعّددة، يستقطب العديد من سّكان 
من  اجلماهيرّي  املسرح  فرَق  ويضم  والّشمال،  حيفا 
فنّية  محّطات  يتضّمن  البالد،  من  مختلفة  أنحاء 
واليهودّي  العربّي  اجلمهور  إشراك  لهدف  وإبداعّية، 
ثقافات         على  والتعرّف  معه  والّتفاعل  فيه 

منوّعة، مّجاًنا. 
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ثالث  «رمبام»  مستشفى  في  أُجريت   ≠ åUHO�ò q�«d*

عملّيات جراحّية لألوالد، بوساطة الرّجل اآللّي («الرّوبوت»). 
ـ«روبوتيكا»  وذلك في نطاق مؤمتر علمّي دولّي في موضوع ال

ودورها في جراحة املسالك البولية. 
وحضر هذا املؤمتر فريق طبّي من مستشفى األطفال في بوسطن 
األمريكّية.  «هارڤرد»  جلامعة  التابع  املّتحدة،  الواليات  في 
اء من «رمبام»،  وأجرى الفريق الطّبي، مبشاركة فريق من األطّب
مال يبلغ عامني. كما  عملّية جراحّية دقيقة لطفل من الشِّ
أجرى الفريق الطّبي عملّيتني جراحّيتني لطفلني آخرين. وقال 
الّطبيب املشرف على هذه العملّيات اجلراحّية إّنه من املعتاد 
املألوفة،  بالّطريقة  العملّيات  هذه  مثل  إجراء  الّسابق  في 
أثناء  في  أسرع  بصورة  كهذه  عملّيات  ُجترى  اليوم  ولكن 

اجلراحة وخالل الّشفاء، ما يخّفف األلم عن املريض.
«بوسطن»  مستشفى  أّن  «رمبام»  مستشفى  مدير  وأفاد 
فإّن  ولذا  كهذه.  جراحّية  عملّية   80 نحو  عام  كّل  ُيجرى 
يقوم  «رمبام»  في  ڤينشي»  «دي  باسم  امللّقب  الرّوبوت 
بالعملّيات اجلراحّية بصورة ناجعة حّتى اآلن منذ عام 2010، 
ما يدّل على التقّدم الطّبي والدّقة في العملّيات اجلراحّية.

 œôËú  è ÒO Š«dł  U ÒO K L Ž
 u ÐËd « èÞU Ýu Ð
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في  «الكرمل»  مستشفى  اء  أطّب يحاول   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ا (في  ـً ّي حيفا، مّنذ أّيام، إنقاذ حياة طفلة وُلدت قبل أّيام، منزل
منزل والدتها في مساكن الّطلبة في معهد العلوم الّتطبيقّية 
دون نبض  من  والدتها  رحم  من  خرجت  حيث  - «الّتخنيون»)، 

ونَفس، وقد التّف حبل الّسرة حول رقبتها.
اء املستشفى بإعادة الّنبض والتنّفس إلى الّطفلة،  وقد أفلح أطّب

لكن حياتها ما زالت في خطر!
وكانت الوالدة (28 عاًما) قد بدأت بالوضع وهي في َمسكنها، 
لهذا  استدعت  وقد  إرادتها،  مبحض  الوضع  هذا  اختارت  حيث 
إلى  أشار  «مونيتور»،  بجهاز  استعانت  مؤّهلة،  قابلة  الغرض 
حالة  في  الّنور  إلى  املولودة  وخرجت  ضائقة،  في  املولودة  أّن 
إنعاش،  عملّية  بإجراء  القابلة  فبدأت  والتنّفس،  للّنبض  فقدان 
ممرّضة  باستدعاء  بدوره  فقام  إسعاف،  طاقم  باملقابل  واستدعت 
مناوبة، تقيم هي األخرى في مساكن الّطلبة، فشاركت الّطاقم 
باألدوية  عالجات  شملت  اّلتي  اإلنعاش،  عملّيات  في  والقابلة 

ا. ـً ّي والّتنفس االصطناعّي، إلى أن استقرّت حالة املولودة، نسب
وتوصيًفا لهذه احلالة قال الپروِفسور آڤي روتشيلد (مدير قسم 
األطفال واخلّدج في مستشفى «الكرمل»)، إّنها «بدأت وانتهت 
ّية». وأضاف: إّنه على الرّغم من أّن القابلة استعانت  كوالدة منزل
اجلنني  عن  ّية  إيجاب إشارات  يصدر  أن  يفترض  بجهاز «دوبلر» 
قبل الوالدة بعشر دقائق، فإّنها لم تتوّصل إلى ذلك، ولم توّفق 

في استقراء أّي إشارة كهذه.
وُنقلت الوالدة واملولودة إلى املستشفى، وُعوجلت الوالدة من وعكة 
طفيفة، وهي متكث مبعية زوجها أمام القسم اّلذي تتعالج فيه 
ابنتها، بانتظار أخبار سارّة. فيما قال الپروِفسور روتشيلد: إّنه 
ا،  ـً ال ُيعرف حّتى اآلن ما إذا كانت املولودة قد تضرّرت دماغّي

لكّنه أعرب عن أمله في أن تتعافى.
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كّل  في  كعادتهم   ≠  åUHO�ò  q�«d*

اجلماهيرّي  املرَكز  في  املسؤولون  أقام  عام، 
عّباس، يوم اخلميس الفائت، مأدبة إفطار 
ّية  احلزب الّشخصّيات  من  نخبة  حضرها 
سّكان  من  وعدد  الّناشطة،  واالجتماعّية 

حّي عّباس.
(مدير  بلوم  أوري  احلاضرين  بني  من  وبرز 
املرّبي  حيفا)،  بلدّية  في  الّثقافة  قسم 
حبيب  إيهاب  فوراني،  فتحي  والكاتب 
ريّناوي  بّسام  عّباس)،  حي  جلنة  (رئيس 
افتتح  عّباس).  اجلماهيرّي  املرَكز  (مدير 
احلّي،  وجلنة  أهالي  جمع  اّلذي  الّلقاء 
حيفا  بلدّية  في  «اجلبهة»  كتلة  رئيس 
باحلضور  ا  مرّحًب عبُده،  هشام  املهندس 
وُمشيًدا بعمل مدير املرَكز، بسام ريّناوي، 

وأنطوانيت أبو نقوال.
بشهر  اجلميع  مهّنًئا  ريّناوي  بّسام  تاله 
اإلفطار  أّن  إلى  ُمشيرًا  املبارك،  رمضان 
احلّي  أهالي  يجمع   ا،  ـً سنوّي تقليًدا  بات 
وشكر  مرحة.  أخوّية  عائلّية  أجواء  ضمن 
املرَكز  في  الّنسائي  الّنادي  أعضاء  ريّناوي 
اإلفطار  هذا  إجناح  في  مساهمتهن  على 

الرّمضانّي، وخاّصة أنطوانيت أبو نقوال. 

”U Ò³ Ž  ÒÍd O ¼U L '«  e ÓÖd *«  w  Òw ½UC —  —U D ≈
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أحذية زاهي صليبا، كِإّنك شاري من إيطاليا، بسعر معقول!

ملناسبة الشهر الكريم وعيد الفطر السعيد
حملة عىل أفضل املاركات اإليطالية والعاملية
%60 تخفيض عىل الزوج الثاني يف أقسام:

شفاعمرو - املدخل الغربي (بجانب فوكس) | 04-9862447 

يعععععععىل اااااااللللللللزززززززوووووووججججججج ااااااللللللثثثثثثثااااااننننننيييييييعىل الزوج الثانييىل ععععععععععععععععععىلىلىلىلىلىلىلىل  الرياضة

60% Sconto sul secondo paio di scarpe*
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*åUHO�ò q�«d ≠ قامت جمعّية «عطاء»، املكوّنة 

من مجموعة صبايا وشباب من ِمنطقة حيفا وشمالّي 
البالد، بتنطيم يوم تطوّعي بزيارة مستشفى «رمبام» 
في حيفا، وتوزيع الهدايا على األطفال املرضى. وقد 

القت هذه الزّيارة استحسان أهل األطفال املرضى.
«رمبام»  في  املعاَجلني  األطفال  أحد  والدة  وقّدمت 
رسم  في  ساهم  َمن  لكّل  واالمتنان  اجلزيل  الّشكر 
االبتسامة على وجوه األطفال، متمنّية للقائمني على 

املبادرة دوام التقّدم والّنجاح في عطائهم الطّيب.
وقال املشاركون في هذه املبادرة: لقد قمنا بتنظيم هذه 
املبادرة من دوافع حّبنا للعطاء ونشر احملّبة والسعادة 
تشّكلت  إليها.  احلاجة  بأمّس  هم  من  قلوب  في 
مجموعة «عطاء» على إثر مشاركتنا الّتطوعّية في 

بطاقة  مع  العيد  مستلزمات  ونشتري  نتسوق  العيد  هذا 

مئات  عليك  توفر  بحيث  االئتمانية     Orange One

باإلضافة  الشواقل 

على  الحصول  إلى 

هدية  شيقل   ٧٥

في  مشحونة 

مقدمة من  البطاقة 

بطاقة   .orange

 Orange االعتماد 

من  تمكنك    One

التحكم بمصاريفك 

والسيطرة  اليومية 

خالل  من  الكاملة 

البطاقة  شحن 

بالمبلغ الذي تحدده 

بتخفيض  والتمتع 

أشهر  من   ١٨٪

العالمية  الماركات 

والشبكات الرائدة في البالد. ومن الجدير ذكره أن االنتساب لنادي 

Orange One  مجانًا لزبائن orange  ولزبائن كل الشركات.

وكسب  هو جديد  ما  كل  زبائنها  بمنح     Orange تتصدر

سالم  ويؤكد  جديد،  عمل  كل  في  قبلهم  من  ثقتها 

 Mobile شرقية، مدير تسويق الوسط العربي ومنتجات

السياق  هذا  في   ،  Broadband

توفير  العربية  للعائلة  يمكن  أنه 

مئات الشواقل عند شراء المالبس، 

الهدايا ومستلزمات العيد بواسطة 

حيث     Orange One بطاقة 

يستمتع الزبون بالعديد من المزايا 

احتياجاته.  تناسب  التي  والرزم 

خدمـــة شـخصـــــية!
 Orange زبائن  نادي  يمنحكم 

من  العديد  االنضمام  عند    One

للتواصل  المتعددة  الخصائص 

مسارات  عدة  في    Orange مع 

لك  وتقدم  للزبون،  مالئمة 

orange  «خدمة شخصية» شاملة 

وبكل  وقت  بكل  احتياجاتك  تالئم 

مندوبي  مع  تتواصل  بحيث  تختارونها.  اتصال  وسيلة 

أو    SMS الـ  عبر  مراسلته  أو  به  االتصال  عبر  الخدمة 

التشات. عبر  مباشرة  محادثته  أو  االلكتروني  البريد 

ة ميزات غنّية! 
ّ
سل

العديد    orange one نادي عليكم  يعرض  باإلضافة 

من الخدمات والميزات الوفيرة التي يمكنك االستمتاع 

منها واستعمالها بحيث لدى االنضمام يمكنك التمتع 

نصف  لمدة  هدية  بيتي  وانترنت  بيتي  هاتف  برزمة 

سنة ورزمة ٣ قنوات TV  مجانًا، مكالمات بدون تحديد 

بدون   sms و-  مكالمات  البالد،  خارج  مميزة  ألهداف 

البالد. باإلضافة إلى ميزات أخرى بأسعار  تحديد داخل 

اتصال  رزم  المرئي،  الصوتي  البريد  منها  مخفضة 

البريد  عبر  الفاكس  خدمة  البالد،  خارج  إلى  والتصفح 

باإلضافة   .. وغيرها    HD لعب  مجموعة  االلكتروني، 

.Orange منتجات  على   ٥٠٪ حتى  تخفيض  إلى 

الدخول  يمكنك    orange one نادي  إلى  لالنضمام 

الشخصية  التفاصيل  وتسجيل    orange موقع  عبر 

السمارتفون  عبر    orange one تطبيق  عبر  أو 

في  القريبة  والبيع  الخدمة  نقاط  إلى  التوجه  أو 

.٠٥٤-٠٥٤-١٨٠٠ الرقم:   إلى  االتصال  أو  بلدتكم، 

٧٥ شيقل هــــدية انضمـــــام و ٪١٨ تخفيض 
من كبـــرى الشـــبكات والمـــاركات في البـــالد

هــذا العــيد نستمتع بشـــراء الهــدايا والمــالبس
ــر مئــات الشـواقل

ّ
مع بطــاقــة Orange one ونوف

©ÆŸÆŸ®
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األعمال  من  سنوات  بعد   ≠  åUHO�ò  q�«d*

منظومة  اجلُمعة،  اليوم  تنطلق،  والّتحضيرات، 
املواصالت العاّمة اجلديدة في ِمنطقة حيفا، وفي 

مركزها القطار اخلفيف (املطرونيت).
ا، تغيير في مسار الّسفر  ـً حيث سيجري، تدريجّي
حيفا،  منطقة  في  احلافالت  خطوط  بعض  في 

وذلك لسبب تشغيل القطار اخلفيف؛ إذ ستعمل 
نحو  الكبير،  املواصالتّي  املشروع  هذا  إطار  في 
90 حافلة قطار خفيف («مطرونيت»)، 6 منها 

ـ«ديزل» والّدفع الكهربائّي،  ستعمل على وقود ال
ما  بها،  خاّصة  مسالك  في  احلافالت  وستسافر 
للمسافرين. التنّقل  سرعة  ويضمن  الرّاحة  يؤّمن 

ÂuO�« s� Î¡«b²Ð«

قرية بشمالّي البالد واّلتي نستضيف خاللها أطفاًال 
يحملون أمراًضا مزمنة من شّتى أنحاء البالد، ومن 
هناك خرجنا بفكرة أّننا نستطيع تشكيل مجموعة 
في  العطاء  ومعنى  ملفهوم  الوعي  لرفع  تطوعّية 
إنسانّية  معاٍن  من  يحمل  ملا  العربّي،  مجتمعنا 
طّيبة على الّتعاون والتعايش وغرس مفهوم وواجب 
التطوّع لألجيال الّشابة، ونحن نؤمن بأّن طريق األلف 

ميل يبدأ بخطوة واحدة.
ودعا املشاركون في جمعّية «عطاء» األجيال الّشابة 
للمشاركة ضمن إطار التطوّع ملا فيه فائد للمجتمع 
الذي نحيا به ومردود نفسانّي للمتطوّع ذاته، بصقل 

شخصيته، وإبراز قدرته على العطاء والّتغيير.
©WM�«d w�«—®
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Æ UÒO{U¹— ©1

Æתיב"םØCNC W³Ýu×� WÒOJO½UJO�WLE½√ ©2

Æ©W ÒOzeł WHOþË® W{Òd2 ©3

ÆÆÒd L ²  q «u ý …d A F Ð ån ÒO ÖË n ÒO�ò Z Ó U ½d Ð
بعشرة  وكّيف»  برناَمج «صّيف  يستمر   ≠ åUHO�ò q�«d*

شواقل في حيفا، لغاية منتصف شهر آب اجلاري، ما يتيح 
الفرصة أمام األلوف من أبناء الّشبيبة، بزيارة أماكن ترفيهّية 

مختلفة مقابل عشرة شواقل فقط.
ونذّكر بأّن بلدّية حيفا بادرت إلى تعاون، هو األّول من نوعه 
الّتعاون  هذا  خالل  من  قامت  حيث  احلرّة،  األعمال  قطاع  مع 
نشرات  في  ُمعلن  هو  كما   - الّشبيبة  نشاطات  بتمويل 
آب  شهر  منتصف  لغاية   - الّصيفّية  االحتفاالت  وإعالنات 

اجلاري (15/8/2013)، بدًءا من الّساعة الّتاسعة مساًء.
وللّسنة الّسادسة على الّتوالي، تهدف هذه املبادرة من قبل الّسلطة 
البلدّية للّشباب والّشبيبة، إلى إيجاد أجواء ترفيهّية مسّلية 
وآمنة في آٍن واحد، تضمن ألبناء الّشبيبة، من العرب واليهود، 
الّصيفّية. عطلتهم  خالل  املساء،  ساعات  في  بأمان  الّسهر 

برناَمج  أّن  حيفا)  بلدّية  (رئيس  ياهڤ  يونا  احملامي  وأّكد 
«صّيف وكّيف» املمّيز، ميّكن احليفاوّيني اّلذين يبلغ أعمارهم 
ما بني 13 و18 عاًما، الّسهر والّتسلية والّترفيه عن أنفسهم 

حتت رقابة وإطار آمن.

2012 ÂUŽ ‰öš

 q O ³ Ý Ód ÐU Ž 32 è ÐU�≈
 UH O Š  w  5M *«  s
*åUHO�ò q�«d ≠ أعلنت جمعّية «أور َيروك» (ضوء أخضر) في حيفا 

عن إصابة 32 عابر سبيل (ماشًيا) من املسّنني في حوادث الّطرق خالل 
على  تقريرها  في  اجلمعّية  واعتمدت  منهم.  اثنني  ووفاة   ،2012 عام 

معطيات دائرة اإلحصاء املرَكزّية للّسنتني 2012-2013. 
وتفيد املعطيات أّن املسّنني يشّكلون %10 من مجمل الّسكان، وأّن 
اّلذين لقوا حتفهم من جرّاء حوادث الّطرق في أوساط املسّنني نحو 35%، 
وأّن معظم احلوادث اّلتي يتعرّض لها املسّنون تقع على ممرّات املشاة. 
وتفيد مصادر مسؤولة في اجلمعّية أّنه على احلكومة توعية اجلمهور 

بكاّفة قطاعاته، وخاّصًة املسّنني منهم.
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.UM� W{Ë—

«كانت صافرات اإلنذار تغول دومنا انقطاع، وكانت حيفا تغرق في 
الپترول  مصافي  على  تنقّض  األملانّية  والّطائرات  دامسة  ظلمة 
واالنفجارات  ومينائها،  حيفا  خليج  في  اإلنچليزّية  واملعسكرات 
تتوالى. وكان بيتنا في شارع «البور» بحي القشلة احملاذي لسياج 
امليناء متاًما، يهتّز بشّدة، والزّجاج يتكّسر ويتناثر، وقبل أن ينجح 
والدي بإغالق الستائر وإيقاد شمعة ألّمي اّلتي راحت تعض على 
في  النشاز  املقطع  هذا  إلى  بصوتي  أنضم  كنت  فجأة،  آهاتها 
واشتعلت  حيفا..  فاشتعلت  إليها،  لتوّي  القادم  احلياة  سمفونّية 
ليلة  هي،  الليلة  تلك  وكانت  الّثانية»..  العاملّية  احلرب  معها 

وز عام 1939.. هكذا حّدثتني أمي. الّسادس من متّ
فّياض،  توفيق  الكبير  واملناضل  الكاتب  احلديث  لي  نقل  وهكذا 
خالل محادثتنا الهاتفّية اّلتي أجريتها معه هذا األسبوع من مدينة 
حيفا إلى تونس، حيث يقيم اليوم. بعد أن ُنفي خارج الوطن عام 

1974 نتيجًة لعمل سياسّي لصالح مصر. 

فتحت قبل أربعة أعوام حساًبا على شبكة الّتواصل االجتماعّي 
الّناس  إلى  الّتعارف  ذلك  وراء  من  هدفي  يكن  لم  («فيسبوك»)، 
حياتي؛  واقع  من  أعرفهم  من  مع  الّتواصل  الهدف  كان  بل  فقط، 
ا بدأت أنشر كّل يوم صورة أقوم بتصويرها لبالد الوطن  ـً وتدريجّي
عاّمًة وملدينة حيفا اّلتي أسكنها خاّصًة.. إّنها هواية رافقتني منذ 
ا إلضافته، فعرفت أّنه  الطفولة. وذات يوم أرسل لي ذات فّياض طلًب
كاتب من تونس، ولم أتعمق أو أمتّحص بالبحث عنه، وبعد فترة 
بدأ يكتب تعليقات على الّصور اّلتي أنشرها، وفي تعليقاته عدا 
ّية الرفيعة واجلميلة جًدا، ملست احلنني والذكريات مع هذا  الّلغة العرب
الوطن اجلميل. وقبل أن أحتّدث إليه بدأت أتعرّف على هذا الكاتب 
من خالل أصدقائه ومعارفه من حيفا، مثل األستاذ فتحي فوراني، 
معه،  الهاتفّي  تواصلي  بدأ  هنا  من  وآخرين..  عابدي  عبد  والفّنان 
ألّن ذلك ترك أثرًا كبيرًا علّي وجعلني أصغي ملشاعر مناضل يحّن 
إلى وطنه وهو في املنفى. عرفت أّنني عيونه اّلتي يرى بها الوطن 
من خالل ما أنشره من صور عن حيفا. وكان متعطشا لرؤية بيته 
مسقط رأسه، فأوصلني وعرّفني على عائلة أخته منيرة اّلتي تسكن 
في حّي وادي اجلمال، وابنة أخته الدكتورة كوثر جابر وأخته اّلتي 
تسكن في إكسال، والدة املخرج الّسينمائي سامح زعبي) واّلتي 
تكبره بست سنوات، وقد شاركته أحالم الطفولة، ولعبت معه ومع 
أترابهما في حّي احملطة، اّلتي تنتفخ رئتيها عندما متّر من جانبها. 
أخته  ابن  مع  واتفقت  بيومني،  معه  مهاتفتي  بعد  أخبرتني  هكذا 
املهندس سامر زعبي على أن نذهب إلى حّي احملّطة، بعد أن عرفت 

Êu¼ÒuA*«

وعن روايته األولى «املشوّهون»، والّصادرة عام 1963 واّلتي تعرّضت 
لرفض كبير، وضّجة ساخطة عليه وعلى شخصّياتها، يقول فّياض: 
«كانت هذه الرواية هي أّول رواية تتناول نقد املجتمع الفلسطينّي 
اته اّلتي طغت عليه، وكتبت  من داخله وتسليط الّضوء على  سلبّي
ـ 48 وما خّلفه  عن منط حياة الّشبيبة في فلسطني احملتلة بعد ال
هذا الّتغيير، بل االنقالب في منط وهموم الفلسطينيّني واالرتباك 
في شخصيتهم حتت احلكم اإلسرائيلي. في ذلك الوقت كانت كلمة 
فلسطني ممنوع لفظها، لذلك تطرّقت في الرواية أيًضا إلى الّناحية 
العاطفّية  الناحية  برزت  لذلك  مبّطن.  بشكل  لكن  السياسّية، 
اجلنسّية في الرواية، ما أثار حفيظة القرّاء، رّمبا من الُعرّي اّلذي لم 

يكن مقبوًال حينها». 
وأَضاف: «أصدقائي احلميمني كسميح القاسم ومحمود درويش، لم 
يحرّكا ساكًنا ضّد الّتحريض سوى صديقي الّثالث سالم جبران. وكّنا 
ّية خاّصة في حيفا. الّشاعر  رباعي ال نفترق ألّننا شّكلنا حالة أدب
سالم جبران كان من القالئل اّلذين تصّدوا للهجوم، وكتب في مجّلة 
«الغد» اّلتي كان يحرّرها.. مقالة بُعنوان: «صدق توفيق فّياض.. 

نحن مشوّهون».
   

 ÊU�d� bÐUŽ q�K��

وعن جتسيد شخصّيته في مسلسل «عابد كرمان» اّلذي شاهدناه 
عبر شاشات الّتلفاز في رمضان املاضي، يقول: «جّسدوا شخصّيتي 
في املسلسل بشكل إيجابّي، لكن أقّل بكثير مما عملته. صحيح 
أّنني عملت موّظًفا في قسم اجلمارك في ميناء حيفا ملّدة ثماني 
سنوات. أّما عابد فهو رجل وطنّي وذو أخالق دمثة. املسلسل لم 
ينقل الواقع متاًما، حيث ّمت اعتقالنا أنا وعبد الرّحمن قرمان (عابد 
مّدة  بالّسجن  علّي  وُحكم  سياسّية،  بتهمة   1970 عام  كرمان) 
عشر سنوات، قضيت منها أربع سنوات وأُطلق سراحي بعدها عام 
املسلسل  نهاية  لكن  مصر.  مع  األسرى  تبادل  عملّية  ضمن   74

ُتظهر وكأّننا ُهرّبنا إلى مصر، وهذا غير حقيقّي..». 

sÞu�« Ã—Uš vHM*«

وعن حياة املنفى يقول: «الّشعور صعب لغاية أن ُتنفى من وطنك 
مبثابة  الّشعور  إليه،  تعود  لن  أّنك  تعلم  وأنت  بك،  يعيش  اّلذي 
املوت، لكّن احلياة تستمر.. فقد تنّقلت بني مصر وسورية وبيروت، 
إثر   78 عام  استشهدت  لكنها  املالح،  لينا  من   76 عام  وتزوّجت 
تزوّجت  ثم  كتيبة.  ابننا  ُترضع  وهي  املخيم،  على  أُطلقت  قذيفة 
للّثقافة  ّية  العرب املنّظمة  في  محامية  عملت  اّلتي  هناء  بزوجتي 
والعلوم، وكنت أعمل في هذه املنّظمة في إدارة اإلعالم في تونس 
فقط      متفرّغ  واليوم  ورمي.  إسالم  منها  أجنبت  تعارفنا.  وهناك 

للكتابة وللعائلة».
    

في نهاية حديثي سألته: ماذا تعني لك حيفا؟ 
أّيام  أجمل  يها  ف قضيت  اّلتي  أمي  هي  «حيفا  أجاب: 

عمري»..! 
    

منهم اسم احلي، كوني لم أعرف أين القشلة، ولم يذكر لي احملّطة، 
فكان يقول لي: إّن بيته يقع في البلدة التحتا، في حّي القشلة.

عندما وصلنا، قلت لسامر: «نعم أنا أعرف هذا املبنى»، فهو اآلن 
سّكانه  أخلوا  قد  كانوا  أن  بعد  الّترميم،  وقيد  مبلكّية «عميدار» 
ألّنه آيل إلى الّسقوط ويشّكل خطرًا على حياة الّسّكان. سكنت 
عائلة فّياض الّطابق الّثاني من املبنى، وقال لي سامر: «في مثل 
مسيحّية  عائالت  من  جميًعا،  كّنا  رمضان،  شهر  من  األّيام  هذه 
وإسالمّية، جنتمع لتناول اإلفطار اجلماعّي في الصالون الكبير اّلذي 

كان يقع في الّطابق األرضي من املبنى». 
ّية  جدير بالّذكر أّن توفيق فّياض وُلد في مدينة حيفا، تعّلم االبتدائ
حيفا  بني  تنّقل  لكّنه  يافا،  شارع  في  األملانّية  مدرسة راهبات  في 
وقرية والده (املقيبلة) في مرج بن عامر، وأنهى الّثانوّية في مدينة 
الناصرة. والدته من قرية فسوطة، كانت تعمل ممرّضة في املستشفى 
اسم  بعد  فيما  عليه  أطلق  واّلذي  چاليم»،  «بات  في  احلكومّي 
املسيحّية  الديانتني،  بني  ما  الّتزاوج  وهذا  «رمبام».  مستشفى 

واإلسالمّية، كان له أثر فيما بعد على حياته الرّوحّية.
       

 WÐU²J�« …—uŽU½

قال فّياض: «لقد بدأت الكتابة أوًّال كأمر مألوف لدي، وكنت حينها 
في الّثالثة عشر من عمري، وكان من الّطبيعي أن أبدأها هكذا، 
من دون أن يخطر على بال أّي كان ما كتبته، وسيسّمى فيما بعد 

ا في يوم ما».  بالقّصة القصيرة، وأّنني سأصبح كاتًب
استمّر باحلديث قائًال: «أذكر عندما كنت في الّصف الّسابع، طلب 
إنشاء،  موضوع  نكتب  أن  ورور،  سمير  ّية،  العرب الّلغة  أستاذ  مّنا 
أّي  أن نكتب في  إّننا نستطيع  وقال  يحّدد املوضوع.  أن  دون  من 
موضوع نشاء. وكنت عادًة أحّب هذه املادة جًدا، فلم أفكر كثيرًا فيما 
سأكتبه بل وجدتها الفرصة املناسبة لكي أكتب في أحد املواضيع 
واألحداث اّلتي عايشتها أعوام احلرب. في اليوم الّتالي أعاد األستاذ 
ورور مواضيع اإلنشاء جلميع الّتالميذ إّال لي؛ قائًال إّنه لم يصّححه 
بعد، وطلب مّني أن أخبر والدي بأّنه سيزورنا في املساء، وسيحضر 

موضوع اإلنشاء معه بهذه املناسبة مصّحًحا». 
أّن  لالحتالل  األولى  الّسنوات  في  الّسائد  االعتقاد  «كان  وأضاف: 
معظم املعّلمني اّلذين ترسلهم دائرة املعارف إلى املدارس في القرى، 
ما هم إّال عمالء للحاكم العسكري، وإّال ملا كانوا وّظفوه، ولهذا فقد 
خفت ذلك اليوم واعتقدت أّنه ما هو آٍت لزيارتنا إّال لكي يحّذر 
والدي من مغّبة كالم كهذا أكتبه، فما أن رأيته يّتجه نحو بيتنا 
في املساء حّتى حاولت الهرب من وجهه، والّذهاب إلى جّدتي حّتى 
ينهي زيارته، إّال أّنه حملني من بعيد، فوقف وناداني وظّل ينتظرني 
والدي  وكان  البيت  إلى  ورافقني  يدي  من  فأخذني  وصلت،  حّتى 
ًئا  في استقباله.. وحني استفسر والدي عّما كنت قد فعلته متهّي
كتبت  قد  بأّني  ا  ًب حتّب رأسي  على  يده  يضع  وهو  قال  ملعاقبتي، 
ا.. ولذا فهو يعفيني  موضوع إنشاء رائع، وأّن له ولد سيصبح كاتًب
من موضوع اإلنشاء، على أن أقّدم له في كّل مرّة قّصة مثل هذه 
القّصة اّلتي كتبتها. وكانت هذه أّول مرّة أسمع كلمة «كاتب». إذ 

أّن الكلمة الّشائعة كانت «أديب».

 tðUHÒ�R�

رواية «املشوّهون»، «الّشارع األصفر»، «وادي احلوارث»، «حيفا والّنورس»، 
املأساة  عن  تعّبر  قصصّية  «مجموعات  ميليشيا»،  «حبيبتي 
الِفَلسطينّية بكافة أبعادها»، و«بيت اجلنون» هي عبارة عن مسرحّية 
مونودراما؛ ويعّد فّياض أّول من كتب في املسرح الفردي الفلسطينّي. 
يقول:  الفلسطيني،  الوجع  فيها  يتجّسد  اّلتي  كتاباته  وعن 
ـ48، اّلتي أّثرت علّي كالّنكبة،  «عايشت عّدة حروب، ومنها حرب ال
وكنت ككاتب شاهًدا على ما خّلفته من دمار وظلم ومعاناة شعبّية 

للفلسطينّي حتت االحتالل». 

 °ÆÆåÍd L Ž ãU Ò¹√ q Lł√ U N O  X O C  w ² Ò « w √ w ¼ UH O Šò
∫÷UÒO� oO�uð q{UM*«Ë VðUJ�«

 WD;« ÒwŠ w� lÐUI�« vM³*«

ÆÆ÷UÒO� oO�uð tO� sDI¹ ÊU� ÍcÒ�«Ë



39 2013 »¬ 2 WF ÔL'«

 04-8512312 13



402013 »¬ 2 WF ÔL'«

W|UJ� ÆÆWLI� q�

نقدم حمالت خاصة بمناسبة 
شهر رمضان الكريم

شارع الوادي 21 | 0522611804 | 04-8517054

1 كيلو عجينة فالفل
بدل 22 شيكل
بـ 18 ش فقط

قنينة 1.5 لتر كوكاكوال
هدية

عند شراء 5 أ رغفة فالفل 

 åUHO�ò q�«d*

في  ا  ـً ّي رمضان إفطارًا  األخير،  اجلُمعة  يوم  أقيم 
عامر  املقهى  صاحب  إليه  دعا  «الوادي»،  مقهى 
احلّي  سّكان  من  كبير  عدد  حضره  فضالي،  أبو  
كبير        عدد  بوجود  ومتّيز  واملسلمني،  املسيحّيني  من 

من الّشباب.
يدعو  اّلتي  الّتوالي  على  الّثانية  الّسنة  هي  وهذه 
فيها أبو فضالي سّكان احلّي ملأدبة إفطار رمضانّية 

إمياًنا منه بترسيخ العالقة وتوطيدها بني أهالي احلّي 
من املسيحّيني واملسلمني في هذا الّشهر الفضيل.

وبرز من بني احلضور جلنة حّي وادي الّنسناس، ممّثلة 
أصحاب  من  وعدد  حًجار،  ڤكتور  اللجنة  برئيس 

احملال الّتجارّية.
وشكر عامر أبو فضالي كّل من شارك وتبرّع لهدف 
إجناح هذا اإلفطار. وأّكد أّنه سيحّول هذه الدعوة إلى 

نهج رمضانّي سنوّي. 

åÍœ«u « v N I ò w  Òw ½UC —  —U D ≈
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يومي االثنني واخلميس من كّل أسبوع. وكان في 
صومهم كبرياء ورياء، فوّبخهم يسوع املسيح على 
ة  ذلك. وما كان اليهود يصومون الّسبت وال األَِهَلّ
حفظ  املسيح  أّن  شّك  وال  الرئيسّية.  األعياد  وال 
على  الكتاب  يأِت  ولم  الّشريعة.  بحسب  الّصوم 
ذكر تقّيده باألصوام اّلتي سار عليها اليهود بعد 
السبي، وأخبر عنها زكريا، كما سبق ولم يقل أّنه 
أهملها. ولكن تالميذه لم يصوموا ما دام العريس 
في  بعد  فيما  يصومون  أخذوا  ولكّنهم  معهم، 

مناسبات خاّصة. 
كنيسة  في  البارزين  نرى  الرّسل  أعمال  وفي 
ألنفسهم  يقرّرون  ومعّلمني  أنبياء  من  أنطاكية 
الّصوم  أساس  بذلك  ويضعون  مشترًكا  صوًما 
الرّسل  أعمال  في  املذكور  الّصوم  وأّما  اجلماعّي. 

فكان صوم يوم الكّفارة.
W Ò¹–u³�«

وجبة  بعد  الّطعام  عن  البوذّيون  الرهبان  ميتنع 
الّظهر، وهذا االمتناع هدفه خلق نوع من االنضباط 
للمساعدة على التأّمل والصّحة اجلّيدة، ولكن ال 
يوجد صيام باملعنى املعروف. وكان بوذا، في سعيه 
لبلوغ الّتنوير، قد جرّب االمتناع عن األكل حّتى 
شارف على املوت، ثّم انتهى إلى أّن االمتناع عن 

الّطعام يعيق اإلنسان عن التحرّر.
WÒOÝËbMN�«

يختلف الّصوم في الهندوسّية بحسب املعتقدات 
الشخصّية لكّل فرد، أو بحسب الّتقاليد املّتبعة 
«شيفا»  اإلله  أتباع  فمثًال  ِمنطقة،  كل  في 
يصومون أّيام االثنني، وأتباع «فيشنو» يصومون 
أّيام اخلميس أو الّصيام أثناء االحتفاالت الدينّية. 
عن  االمتناع  بني  ما  الّصيام  أساليب  وتختلف 
الّطعام والّشراب ملدة 48 ساعة، أو االكتفاء بوجبة 
واحدة في اليوم، أو أكل أصناف معّينة من الّطعام 

فقط دون غيرها.
WÒO×O�*«

الّصيام،  من  نوعان  املسيحّية  الديانة  في  يوجد 
عن  املسيحّيون  فيه  ينقطع  األولى  الّدرجة  صيام 
ويكون  اليوم،  في  معينة  ملّدة  والّشرب  األكل 
الّلحوم  عن  االمتناع  يتّم  حيث  نباتًيا  اإلفطار 
ومنتجات األلبان والّسمك. ويندرج حتته «الّصوم 
الكبير» أو «صيام الّتوبة» اّلذي يستمر مّدة 55 
بحسب  آخر  إلى  عام  من  موعده  ويختلف  يوًما، 
تاريخ يوم عيد القيامة، كما يندرج صيام األربعاء 
واجلُمعة من كّل أسبوع حتت صيام الدرجة األولى.

صيام  مثل  فيكون  الّثانية،  الّدرجة  صيام  أّما 
الّسماح  وهو  واحد،  اختالف  مع  األولى  الّدرجة 
بأكل السمك، ويندرج حتت هذا النوع من الصيام: 
«الّصوم الّصغير» أو «صوم امليالد» ويستمر مدة 
ويذكر  العذراء.  وصيام  الرّسل،  وصيام  يوًما،   43

أّن الّصيام ليس فرًضا في املسيحية، بل هو أمر 
اختيارّي بحسب رغبة كّل فرد في العمل مبوجب 

تعاليم الكنيسة. 
وقد أوصى بالّصوم يسوع املسيح، وقال: «ومتى 
وأّما أنت  كاملرائني..  صمتم فال تكونوا ُمعبسني 
لكي  وجهك  واغسل  رأسك،  فطّيب  صمت  إذا 
في  اّلذي  ألبيك  بل  صائم  أّنك  للّناس  يظهر  ال 

اخلفية. وأبوك اّلذي في اخلفية هو يجازيك».
عن  انقطاع  فترة  هو  املسيحّية  في  الصّيام 
الروحّية  والّشهوات  (الّطعام)،  اجلسدّية  الّشهوات 
اجلزء  على  الّتركيز  ويتّم  الّسيئة)  (األعمال 
الّثاني بشكل أكبر من اجلزء األّول. وللصّيام في 

املسيحّية أقسام عّدة بعضها موّحدة بني الّطوائف 
وأخرى، خاّصًة ببعض الّطوائف أو املدن.

ÂöÝù«

عن  اإلمساك  هو  الشرع  اصطالح  في  معناه 
املُفطرات من طلوع الفجر، إلى غروب الّشمس، مع 
نّية التقرّب من الّله بالّشروط اّلتي وضعها الّشرع؛ 
واحلنابلة،  احلنفية  بني  عليه  مّتفق  الّتعريف  وهذا 
آخره  في  يزيدون  فإّنهم  والّشافعّية  املالكّية  أّما 

كلمة «بنّية» فالنّية محّل خالف.
فرض الّله الّصوم على املسلمني في شهر رمضان 
فرضّيته  ثبتت  وقد  للهجرة،  الّثانية  الّسنة  من 
بالكتاب والّسنة، وإجماع األّمة. وقيل إّنه في شهر 
قوله  في  يتجّلى  بالكتاب  فثبوته  منها.  شعبان 
اُم  َي ْيُكم الصِّ َها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَل تعالى: {َيا أَيُّ
ُكم تّتُقون}. َعلَّ ِلُكْم، لَ ْب َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن َق

قول  في  فيتجّلى  النبوّية  الّسنة  في  ثبوته  وأّما 
خمس:  على  ُبني  اإلّسالم  «إّن  الكرمي  الرّسول 
الّله،  رسول  محّمًدا  وأّن  الّله  إّال  إله  ال  أّن  شهادة 
وإقامة الّصالة، وإيتاء الزّكاة، وصيام رمضان، وحّج 
البيت». فهو واجب على كّل مسلم بالغ عاقل، 
ويستثنى من ذلك املريض واملسافر على أن يقضوا 

ما فاتهم الحًقا. 
على  الّنفس  تعويد  منها:  جّمة،  فوائد  وللّصوم 

الّصبر. وترويض الّنفس على الّتعب واملشّقة. 
ويعمل  بها  ويلتزم  بعاداته  يتقّيد  فاإلنسان 
املرء  يصبح  ال  لكي  الّصوم  ويأتي  مبوجبها، 
مجموعًة من العادات، اّلتي تتحّكم فيه إلى درجة 
يغدو معها كأّنه آلة من اآلالت، ويصبح عبًدا لها. 
هذه  من  اإلنسان  لتحرير  الّصيام  الّله  فرض  ولذا 
العبودّية ولتقوية العزمية وتهذيب الّنفس والتدرّب 

على الّصبر.
تنقية  الطبّية،  الّناحية  من  الّصيام،  فوائد  ومن 
احليوانّية  املواد  ألّن  األغذية،  سموم  من  اجلسم 
حتتوي على مواد دهنّية، واإلكثار منها يؤّدي إلى 
إصابة اإلنسان بآفات مرضّية، ومن ثّم فالّصيام 

ذو تأثير بالغ في تنقية اجلسم.
هذا إلى جانب إحساس الغنّي بألم اجلوع، فيرأف 
لألغنياء  الفرصة  وتتوافر  إليه،  وُيحسن  بالفقير 
العطف  ينشر  ما  وهذا  الفقراء.  إخوانهم  ليعطوا 

واملوّدة في أوساط املجتمع.
WGK�« w�

أَيّ  عن  اإلمساك  وْمُ:  الصَّ الوسيط:  املعجم  يقول 
ْوٍل كان. فعٍل أو َق

طلوع  من  املُْفِطرَات  عن  إمساٌك  والّصوُْم (َشرًْعا): 
ّية. الَفْجِر إلى غروب الّشمس مع الّن

وصياًما  صوًما  يصوم  صام  العرب:  لسان  وفي 
وصوّم.  وُصّيام  صوّام  وقوم  صائم  ورجل  واصطام، 
والّصوم هو اسم اجلمع. وهو اإلمساك عن الّشيء 
مقامه  الفرس  مصام  البيعة.  والّصوم  له.  والترك 
إذا  الّنهار  صام  ركدت.  الرّيح  صامت  وموقفه. 
إذا  الّشمس  صامت  الّظهيرة.  قائم  وقام  اعتدل 
وُْم الّصْمُت.  استوت. الّصَيم الّصلب الّشديد. والصَّ

والّصوم هو الركن الرّابع من أركان اإلسالم. 
—uDHK� W×O³*« —«cŽ_«

في  الفطور  تبيح  اّلتي  األعذار  بعض  هنالك 
رمضان على أن يقوم املُفطر بالقضاء، أي أن يصوم 
بدًال من األّيام اّلتي فطرها، ويجب عليه إنهاؤها 
قبل حلول رمضان الّثاني. وال ُيشترط أن يصومها 
عليه  حّل  فإذا  يفرّقها.  أن  له  يجوز  بل  مّتصلة، 
رمضان الّثاني قبل إمتامها فيكون عليه الفدية، 

Í—u� n|U�

املسلمون  يحتفل  بينما  رمضان  شهر  في 
الّطعام  عن  باالمتناع  الّصيام  ويكون  بصيامهم، 
والّشراب لفترة معّينة من الوقت، جند أّن الديانات 
الّسماوّية الّثالث تشمل الّصيام، وحّتى أّن الكثير 
من املعتقدات الدينّية املنتشرة في العالم ال تخلو 
وهو  منه،  الهدف  في  اجلميع  يشترك  ولكن  منه، 

التقرّب إلى الّله.
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صيام  أهّمها  العام،  في  أّيام   6 اليهود  يصوم 
ذلك  ويكون  كّفارة)،   - (كيّپور  الغفران»  «يوم 
في اليوم العاشر من شهر «تشرين» في الّتقومي 
اليهودّي (ويوافق شهر سپتمبر/أيلول أو أكتوبر/

 9 يوم  صيام  األهمّية  في  ويليه  األّول).  تشرين 
آب/أغسطس (ذكرى خراب الهيكل)، وهو صيام 
بتدمير  الرّومانّي)  (القائد  تيطس  لقيام  وحداد 
عن  باالمتناع  الّصيام  ويكون  سليمان.  هيكل 
األكل والّشرب واجلماع وارتداء األحذية منذ غروب 
اليوم الّسابق عليه إلى غروب شمس اليوم الّتالي.  
من  عشر  الّثالث  يوم  أيًضا  اليهود  يصوم  كما 
چداليا»  «صيام  ويسّمى  الّثاني  نوڤمبر/تشرين 
إلحياء ذكرى مقتل حاكم أورشليم اّلذي ُذبح بعد 
هدم الهيكل، وكذلك يوم الّسابع عشر من يوليو/

وز وهو اليوم اّلذي ُهدمت فيه جدران القدس، ويوم  متّ
العاشر من تيڤيت في الّتقومي اليهودّي (املوافق 
الّثاني/ كانون  أو  األّول/ديسمبر  كانون  شهر  في 

يناير) وهو اليوم اّلذي بدأ فيه القائد نبوخذنّصر 
من  عشر  الّثالث  ويوم  أورشليم،  حصار  البابلي 
آذار/مارس ويسّمى «صيام إسِتر»، إلحياء «عيد 
املساخر» (پورمي)، ذكرى خالص اليهود من مجزرة 
وفًقا  أحشڤيروش،  قصر  في  البالط  وزير  هامان 

للّتراث اليهودّي.
اخلمسة،  موسى  أسفار  في  لفًظا  الّصوم  يرد  لم 
ولكن كان يوم واحد معّني للّصوم وهو يوم الكّفارة، 
إذ كان املقصود بتذليل الّنفس في هذه اآلية هو 
الّصوم كما اعتقد كثيرون. وإلى جانب هذا الّصوم 
املفروض كان الّصوم التطوّعي. فقد صام داود راجًيا 
أن يعيش الولد اّلذي ولدته له امرأة أوريا. وقد وردت 
الّصوم  عن  القدمي  العهد  في  أخرى  كثيرة  أمثلة 
أّيام  في  أحياًنا  بالّصوم  ينادى  وكان  التطوّعي. 
الشّدة؛ وكان الغرض منه إذالل الّنفس واالبتهال إلى 
الّله. وأّما صوم اجلماعة فكان يعني أّن وزر اخلطيئة 
ُملًقى على كاهل الّشعب كله، وأّنه يجب أن يذّلل 
اإلنسان نفسه أمام الّله. وأّما الّصوم احلقيقّي فلم 
عن  اإلعراض  بل  فحسب،  خارجًيا  صوًما  يكن 
اإلثم والّلذات احملرمة واإلقبال على عمل الرحمة. 
وفي أّيام زكريا الّنبي كانت هناك أصوام مفروضة 
في الّشهر الرّابع واخلامس والّسابع والعاشر تذكارًا 
العاشر  الّشهر  في  (القدس)  أورشليم  حلصار 
في  الهيكل  وخراب  الرابع،  الّشهر  في  وسقوطها 
اّلذين  واليهود  چداليا  ومقتل  اخلامس،  الّشهر 

كانوا معه في الّشهر السابع.
بتقّشف،  أصوامهم  يحفظون  اليهود  وكان 
الّشمس  ا من غروب  غالًب عن الّطعام  فينقطعون 
على  املسح  يلبسون  وكانوا  الّتالي؛  الغروب  إلى 
ويتركون  رؤوسهم  على  الرّماد  وينثرون  أجسادهم 
مدهونة.  غير  ورؤوسهم  مغسولة  غير  أيديهم 

وكانوا يصرخون ويتضرّعون ويبكون.
املسيح  السّيد  أّيام  في  اليهودّي  الّصوم  وكان 
مجاهدًة روحّية معتبرة، وكان الفريسّيون يصومون 
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والفدية  أفطره.  يوم  كّل  عن  مسكني  إطعام  وهي 
يأكله،  ما  أوسط  من  كاملتان  وجبتان  مقدارها 

ويجوز إعطاء املسكني قيمتها.
بيحة للفطر: وفي ما يلي األعذار امل

- املرض: إذا حلق بالّصائم مرض شديد أو خاف 
أو  املرض  بتفاقم  سواء  صام،  إذا  مرضه  زيادة  من 
زيادة مّدته، فيكون له أن يفطر، ويحّدد هذا األمر 

الّطبيب.
- الّسفر: الّسفر ملسافة ال تقّل عن 84 كم، فإذا 

تضرّر املسافر من الّصيام فله أن يفطر.
- احليض والّنفاس للّنساء.

- الرّضاعة واحلمل للّنساء: إذا كان الّصوم يضّر 
باحلامل أو املرضع أو الّطفل فلها أن تفطر أيًضا 

على أن تقضي أو تخرج الفدية، كما أسلفنا.
أو  الّصيام  العجوز  يطق  لم  إذا  السن:  كبر   -

حلقت به مشّقة فله أن يفطر ويخرج الفدية.
- العمل الّشاق واملضني: للّصائم اّلذي ال يجد 
سبيًال آخر للرّزق، مثل العمل بأشغال شاّقة أو  

أعمال مضنية فله أن يفطر ولكن عليه الفدية.
W
ö)«

فرأى  املدينة،  الّنبي  «قدم  قال:  عّباس،  ابن  عن 
اليهود تصوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم 
من  إسرائيل  وبني  موسى  فيه  الّله  ى  َجنّ صالح، 
مبوسى  أحّق  فقال: «أنا  موسى؛  فصامه  عدوّهم، 
منكم»، فصامه، وأمر بصيامه. وملّا صام رسول الّله 
يوم عاشوراء، وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الّله، 
مه اليهود والّنصارى… فقال: إذا كان  إّنه يوم تعظِّ
العام املقبل، إن شاء الّله، صمنا اليوم الّتاسع».

فاليهودّية واملسيحّية واإلسالم تتعامل مع الّصوم 
ألهداف التقرّب من الّله.

فهذا  الّطعام،  عن   امتناع  مجرّد  الّصوم  وليس 
االمتناع هو مجرّد وسيلة للسيطرة على اجلسد 

إلعالء الرّوح.
فهل أنت في الّصوم تسيطر على جسدك متاًما؟ 

ا؟ ـً وهل تهتّم باإليجابّيات اّلتي تنّميك روحّي
وكما متنع جسدك عن الّطعام، هل ُتعطي روحك 

طعامها؟
ومن هنا كان الّصوم يقترن دوًما بالّصالة، وبالّتأمل 
وبباقي تفاصيل العمل الرّوحي، من قراءة وترتيل 
واجتماعات روحّية، وتدريبات ومحاسبة للّنفس.

وكما يقترن الّصوم بالّصالة، كذلك يقترن بالّتوبة، 
فعلينا أن جنعل صيامنا مقبوًال بالّتوبة، وأعمال 

اخلير والّصالة والتقرّب من الّله.
فصياًما مقبوًال.
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أسس  على  يقوم  أن  بشرّي  مجتمع  ألّي  بَدّ  ال 
فكرّية  وانتماءات  ومبادىء  وقيم  أخالقّية 
متعّددة، لذا ال ميكن ملؤسسات املجتمع وأحزابه 
أن تفتقر إلى أسس كهذه. ولعّل أحد املبادىء 
الرئيسّية لألخالق اّلتي يجب التحّلي بها هو 
تقدمي  سبيل  في  للمبادىء  العملّية  املمارسة 

اخلير للمجتمع.
اّلتي  واملبادىء  القيم  في  األفراد  يختلف  قد 
يتبّنونها، ولكن َمن قام بذلك عن إدراك ووعي 
نظره،  ووجهة  يّتفق  ما  إلطار  وانتمى  واقتناع، 
الّتالعب  ا  أَمّ وفعًال.  قوًال  بهما،  االلتزام  عليه 
بالقيم وباملبادىء، كاملناداة أو الّتظاهر بهما من 
الفرد  قيم  مع  تتناقض  بأعمال  والقيام  جهة، 
ومبادئه من جهة أخرى، فيدّل على عدم اقتناعه 
مبا يقول إّما جهًال منه أو خيانًة لفكره ولذاته. 

ا كانت، أزياًء نتزّين  ـً ليست القيم واملبادىء، أّي
وليست  نشاء،  مّتى  ونخلعها  نشاء  متى  بها 
شعارات فارغة نهتف بها يوًما ونتجاهلها يوًما 
آخر. املبادىء والقيم هي نهج حياتنا، فاملخلص 
ويسير  ومبادىء  قيًما  يتبّنى  َمن  الّصادق 
وفقها، وليس ذاك اّلذي يرمى بها النتهازّيته. 

عنها  االنحراف  أو  والقيم  باملبادىء  اإللتزام  إَنّ 
ُتَترجم مدى رسوخ هذه القيم واملبادىء في الفرد 
نفسه؛ وتطبيقها مينح الفرد احتراًما لذاته، أّما 
احترام  من  فُتنقص  عنها  والتخّلي  االنحراف 
الفرد لذاته، بسبب الّتناقض القائم بني االّدعاء 
واحلقيقة، بني القول والفعل، اّلذي يؤّدي حتًما 
خيانة  نحو  اخليانة،  من  مختلفة  أشكال  إلى 

الكلمة وخيانة املبادىء اّلتي ُينادي بها.
اخلائن َمن يخون وطنه، قومه وحزبه اّلذي دخل 
فيه محض إرادته؛ اخلائن َمن يتالعب باسم احلّق 
اخلائن  الغد؛  وبصوت  األمل  بألوان  واحلقيقة، 
أّنه  يّدعي  َمن  آخر،  وُيبطن  شيًئا  ُيظهر  َمن 
وفقها.  يسير  وال  ومبادىء  قيم  إلى  ينتسب 
دستوره،  ويطعن  حزب  إلى  ينتسب  َمن  اخلائن 
قيمه، واملبادىء اّلتي يقوم عليها؛ اخلائن منافق 
يسعى من أجل مصلحته الّشخصّية، غير آبٍه 

بحزبه ومبجتمعه. 
نحن، في مجتمعنا، نعاني من ظاهرة الّتنظير، 
حديثهم  في  وبالقيم  باملبادىء  يهتفون  فتراهم 
منافقون،  خارجها؛  يسرحون  وهم  وخطاباتهم 
فأعمالهم تخالف أقوالهم. إَنّ املجتمع في حركة 
تتغّير؛  ال  فثابتة  واملبادىء  القيم  أّما  دائمة، 
لكن الطبيعة البشرّية انتهازّية متحوّلة، حتاول 
َيمها  ِق عن  منحرفًة  وهواها  يّتفق  ما  تنال  أن 

عيها. ومبادئها اّلتي تَدّ
االنتهازّية الّشخصّية الفردّية واالنتهازّية الفئوّية 
وينتشر  البعض  عقول  يستوطن  خبيٌث  مرٌض 
ع بعض  معهم، وأقصد باالنتهازّية الفئوّية جتمُّ
توجيه  بهدف  مؤامرات  لتدبير  كفئة،  األفراد، 
تتعارض  كانت  وإن  األحداث،  مجريات  بعض 
فُتصبح  املبادىء.  ومع  القيم  مع  الّدستور،  مع 
اخليانة الفكرّية في خدمة االنتهازّية الفردّية و/

أو الفئوّية. ُتطفىء االنتهازّية نور العقل، فتنمو 
في الفرد صفات التكّلف والتمّلق وتسري في 
روح  نفسه  في  لُيحيي  اُخلبث،  أالعيب  عروقه 
وُيسيطر  فكره  ومن  ذاته  من  يخرج  االنتصار، 
عليه الّنفاق ويحيا بني تناقضات القول والفعل. 

أّيامنا  في  السياسّية  االجتهادات  بعض  إّن 
تقوم على «خيانة» فكرّية، وتنطلق العتبارات 
شخصّية  ومصلحة  واجتماعّية  سياسّية 
ال  االنتهازّي  السياسّي  الّنهج  إَنّ  فئوّية.  أو 
الّتحدّيات  وقيادة  اجلماهير  قيادة  يستطيع 
هذه  أصحاب  يعتمد  سليم.  بشكل  اجلماعّية 
وذلك  العاطفة،  مخاطبة  على  ا،  غالًب الّنهج، 
العقالنّي.  والّتحرّر  السياسّي  الوعي  لفقدان 
وهذا األسلوب املخاِدع سيسقط قناعه يوًما، ألّنه 
يعتمد على اخلطاب العاطفّي ألهداف شخصّية 
فاإلقناع  الفكري.  واإلقناع  العقل  على  ال 
ألّنه  احلقيقة،  لبيان  األجنع  الّطريق  هو  الفكرّي 
يستطيع  سليمة  وأسس  قواعد  على  يعتمد 
الفرد من خالله استنتاج الرّأي الّسليم، بعكس 
الّتحريض الكاذب اّلذي يفتقر إلى هذه األسس، 
والعبارات  األفكار  بعض  يجتّر  بعضهم  فترى 
َيمه  بِق الفرد  التزام  إَنّ  فهم.  دون  والّشعارات 
ومببادئه وإقناع اآلخرين بفكره تقوّي أواصر الّثقة 

بني األفراد.
فيها  يتالعب  لعبًة  ليس  املجتمع  متثيل  إَنّ 
ربح  عملّية  ليست  املجتمع  فخدمة  طرفان، 
من  أكبر  رسالة  املجتمع  خدمة  وخسارة، 
العقول  تدّبرها  اّلتي  اخلاّصة  الّذاتية  املصلحة 
خدمة  االنتهازّية.  وحل  في  الغارقة  املتعّفنة 
الّشعب وخدمة احلزب اّلذي يقوم على املبادىء 
والقيم تتطّلب من الفرد الّتضحية ثم الّتضحية 
اآلخر،  أجل  من  الّذات  ونكران  الّتضحية  ثّم 
املجتمع. ولكن - كما يبدو - يفتقد البعض 
املبادىء  والحترام  اجلماهيرّي  الّتمثيل  لثقافة 
والقيم. فقد أصبحت بعض األطر، االجتماعّية 
ا ضّيًقا يّتسع ملجموعة من  والسياسّية، ملعًب
وحتميل  واخليانة  الّنفاق  غيرها  ُتشارك  الّناس، 
هم، وترمي بنار اخليانة املجتمع اّلذي دعمها  التُّ

وذاك اّلذي ما زال يدعمها.
إلى  أّدت  نفسها  والفئوّية  الفردّية  االنتهازّية 
انتشار القطيعة بني أعضاء احلزب الواحد وبني 
بني  الّثقة  إضعاف  وإلى  الواحد،  املجتمع  أفراد 
الّناس، وجعلت ِمن الكاذب صادًقا، وِمن اخلائن 
أميًنا وِمن املّدعي دليًال، وِمن الّتافه حكيًما. 

و/أو  الفردّية  االنتهازّية  األزمة  ظّل  في  علينا، 
الغبار  ننفض  أن  ذاتنا،  إلى  نعود  أن  الفئوّية، 
بقيمنا  ننهض  أن  علينا  البعض،  عيون  عن 
أن  علينا  ثقافة،  واملبادىء  فالقيم  ومببادئنا، 
اّلتي  اخلادعة  الّسحرّية»  «الوصفة  نحارب 

صّممها البعض.
ميلك اإلنسان حرّية القرار والتحّكم مبصيره، وبذلك 
يختلف عن الكائنات األخرى، واحترام اإلنسان 
دعمه  في  يتمّثل  املجتمع  في  عليا  كقيمة 
املشرّفة،  الوطنّية  املواقف  طرح  في  ومساندته، 
السياسّي  العمل  إَنّ  النقّي.  بالعمل  وااللتزام 
إلى  ال  الّناس،  توعية  إلى  يؤّدي  الصحيح 
إبعادهم، فالهدف من قيادة املجتمع األخذ به نحو 
مستقبٍل أفضل، تتحّقق فيه مطالبه ومصاحله. 
لن نسير في طريق «اخليانة»، لن نركب مركبة 
وأخرى  شخصّية  ألسباب  الهاوية  إلى  تسير 
انتهازّية، لن ننحرف عن الّصراط املستقيم، عن 
السياسّية  والقيم  املبادىء  عن  واحلقيقة،  احلق 

واألخالقّية اّلتي نؤمن بها.
(حيفا)
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يذهب عدد من مؤرّخي األدب العربّي وُنّقاده، أّن الرواية فّن 
لم يكن للعرب سابق عهد به، وإّمنا هو فّن اسُتحدث نتيجة 
أسباب  لعّدة  وذلك  ّية،  الغرب باحلضارة  املباشر  لالّتصال 

اّتفقوا حول حتديد بعضها، واختلفوا حول البعض اآلخر.
أّما باملقابل فقد رفض بعض النّقاد هذا الرّأي، مسّجلني أّن 
للقّصة جذورًا بعيدة في األدب العربّي القدمي ورافقته طوال 
مسيرته منذ العهود اجلاهلّية حّتى العصور احلديثة. وإذا 
كان من تأّثر باألدب الغربّي فهو من ناحية الّشكل الفّني 
ا  للقّصة، وليس من حيث املوضوع اّلذي كان وظّل مستمّدً

من الواقع العربّي.
البحوث  بإجراء  وُتلزم  هاّمة  القضّية  هذه  أّن  شّك  ال 
املوضوعّية واملنهجّية اجلاّدة، حّتى باإلضافة إلى ما جادت 
به أقالم الباحثني حّتى اآلن، وهي عديدة ومتنوّعة؛ وسأترك 
ذلك إلى معاجلات أخرى في قابل األّيام، ألّنني أريد اليوم 
ـ«الرّواية الّتاريخّية في  أن اَُمحور احلديث حول ما ُيعرف ب

األدب العربي احلديث».
األدب  في  الروايات  من  الّنوع  هذا  أّن  الدارسون  يّتفق 
اإلنسانّي كانت بدايته في القرن الّتاسع عشر، وبالّتحديد 

في فترة ُأفول جنم ناپليون بونابرت.
وقد اعتبر الكاتب اإلنچليزي سير وولتر سكوت رائد هذا 
الفّن، حيث أصدر روايته الّتاريخّية األولى عام 1814. وفيها 
واّلتي  الّتاريخّية،  بالرّواية  اخلاّصة  والقوانني  األسس  وضع 
اّتبعت من بعده، ّمما جعله ُيحدث ثورًة بالكتابة الّتاريخّية.

وتقوم طريقة سكوت في تناول الكتابة الّتاريخّية على ترك 
الّشخصّيات الّتاريخّية اّلتي يصعب االبتداع معها، يتركها 
في الّظالم. مبعنى أّنه لم يجعل الّشخصّية الّتاريخّية حتتّل 

املكانة األولى في قصصه.
أّما الكاتب الفرنسي ألكسندر دوماس، فقد عمل على نقل 
الرواية الّتاريخّية خطوة كبيرة إلى األمام، حيث عمل على 
تنمية العنصر القصصّي فيها على حساب اجلانب الّتاريخّي.

إًذا، للّسير سكوت وأللكسندر كان األثر الهام واألساسي 
الغربّي  األدبني  في  الّتاريخّية  الرواية  وتطوّر  نشأة  على 

والعربّي في آن.
املجال  هذا  في  الّتبئير  لنجعل  الغربّي  األدب  اليوم  نترك 
ّية. اإلبداعّي الهام يكون من نصيب روايتنا الّتاريخّية العرب

وُنسارع إلى القول: إّن روايات جرجي زيدان الّتاريخّية شّكلت 
حدًثا جديًدا في القرن الّتاسع عشر. فحّتى كبار الكّتاب 
في حينه استقبلوا هذه الروايات بإعجاب ملحوظ، واعترفوا 
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العديد  وصف  لذلك  األدبّي،  توّجههم  على  تأثيرها  مبدى 
الفّن». هذا  «أمام  بأّنه  احلديث  العربّي  األدب  مؤرّخي  من 

هو  زيدان  «جرجي  كتب  فقد  إدريس  سهيل  الكاتب  أّما 
خالق الرّواية الّتاريخّية عندنا دون منازع»؛ وقد سبقه طه 
حسني بقوله: «جرجي زيدان هو اّلذي نقل إلى األدب العربّي 
ا من مذاهب األدب األوروپّي، هو القصص الّتاريخّي». مذهًب

هذا االعتراف لزيدان بريادته للرّواية الّتاريخّية لم مينع اّدعاء 
األدب  من  الّنوع  هذا  إلى  توجهه  في  الفصل  بأّن  البعض 
بنانّيون  الّل األدباء  أبدعه  مبا  زيدان)  (أي  تأّثره  إلى  يعود 

اّلذين سبقوه في هذا املضمار.
اعتزازنا  «لكّن  يقول:  حسن  الغني  عبد  محّمد  فهذا 
بالّدور العظيم اخلصب اّلذي قام به زيدان هنا، ال يجوز أن 
ينسينا حّق (األولوّية) لسليم البستانّي ابن العّالمة بطرس 
البستانّي اّلذي ظهرت له في هذا املجال روايتان تاريخّيتان 
سبقتا روايات زيدان بأكثر من عشرين عاًما» - ففي سنة 
1871 ظهرت قّصة «زنوبيا» لسليم البستاني، وفي سنة 

1874 تالها ظهور روايته الّثانية «الهيام في فتوح الّشام».

بناًء عليه، يؤّكد مارون عّبود في هذا املوضوع، أّن لسليم 
البستاني كان الّسبق في كتابة الرّواية الّتاريخّية، ولكّنه 
ثّم  ا.  ـً زيدان فّن تكن كروايات جرجي  لم  رواياته  أّن  أضاف 
ُينهي كالمه بقوله: «لعّل سليًما هو أّول َمن كتب رواية 
يوسف  محّمد  الدكتور  ذلك  على  معه  واّتفق  تاريخّية»؛ 
جنم، والدكتور عبد احملسن طه بدر، والدكتور عبد الرّحمن 
ياغي. لكن برغم هذا اإلجماع، كان - وسيظّل - جرجي 
مكانتها  الّتاريخّية  للرواية  أعطى  اّلذي  الرّائد  هو  زيدان 
في األدب العربّي احلديث، وشّد إليها القرّاء على مختلف 

مستوياتهم وانتماءاتهم.
يعرف  أن  الكتابة  من  الّنوع  لهذا  للمتابع  يصعب  وال 
الرّسول  بسيرة  بدأ  اّلذي  الّسيرة»  ـ«فّن  ب زيدان  تأّثر  مدى 
العربي الكرمي (ص)، واستمراره فيما بعد ليشمل الّسيرة 
والرحالت، فكان بال شّك مصدر الوحي واالستلهام لرواياته 
وولتر  أعمال  من  استفادته  إلى  باإلضافة  هذا  الّتاريخّية. 

سكوت وألكسندر دوماس اّلتي اّطلع عليها.
من  زيدان  استفادة  مدى  الرائي  القارئ  على  يخفى  فال 
تكنيك الرّواية عند وولتر سكوت، لكّنه خالفه في تعامله 
رًا باإلحساس القومّي،  مع الّتاريخ. فبينما جند سكوت متأّث
فإّن جرجي زيدان ال وجود لإلحساس القومي وراء كتابته، 
وإّمنا َهَدف من روايته تعليم الّتاريخ بشكل جّذاب، وبذلك 

وّظف الفن القصصّي في خدمة الّتاريخ.
للقصص  األولى  الّتمهيدات  زيدان  روايات  تعتبر  وعليه 
وطابع  الّتعليمّي  الّطابع  لغلبة  وذلك  الفنّي،  الّتاريخّي 

الّتسلية في آن.
هذا، وقد كان لهذه الروايات األثر الكبير على توّجه العديد 
أحمد  الّشاعر  مثل  األدبّي،  الفّن  هذا  نحو  الكّتاب  من 
شوقي وإبراهيم رمزي وعلي اجلارم ومحّمد سعيد العريان 
وطه حسني.. كما أسهمت رواية زيدان الّتاريخّية في نشأة 

الرواية االجتماعّية وتقّبلها.
فمّما ال شّك فيه أّن جرجي زيدان عّبد الّطريق أمام كوكبة 
من املبدعني اّلذين جنحوا في فترات الحقة بجعل هذا الّنوع 
الرّوائي باالزدهار، معتمدين على الفكر الليبرالي والتحرّر 
والّنهضة لبعث املجتمع، بعد كّل غفوة من غفوات الرّكود.
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في  املاضي  األسبوع  في  نشرُت  أن  بعد 
قادة  إلى  نداء  قلم»  يا  «سّطر  زاويتي 
داعًيا  حيفا،  في  العربية  األحزاب 
لتزيد  واحدة  قائمة  في  للوحدة  إّياهم 
في  العرب  البلدية  أعضاء  متثيل  من 
تأثيرهم  ولزيادة  حيفا،  بلدية  مجلس 
اتخاذ  في  البلدي  املجلس  إدارة  على 
القرارات لصالح املواطن العربي احليفاوي 
ردود  صدري  أثلجت  احتياجاته،  ولسد 
الطرح. لهذا  واملؤيدة  الداعمة  الفعل 
ّية  العرب األحياء  مجلس  اجتماع  وفي 
مجلس  انتخابات  بخصوص  األخير، 
بلدّية حيفا، واّلذي ُعقد صباح اجلمعة 
التطوير  جمعية  مركز  في  املاضي، 
االجتماعي في حيفا، تقرّر توجيه نداء 

للسالم  الدميقراطية  «اجلبهة  لقائمتي 
واملساواة» و«التجمع الدميقراطي» بأن تخوضا االنتخابات بقائمة مشتركة من أجل 
زيادة متثيلنا في مجلس بلدية حيفا. كما مت تشكيل جلنة مصّغرة انبثقت عن 
مجلس جلان األحياء العربية، بهدف متابعة املوضوع وإجراء االّتصاالت مع القيادات 
في كال الكتلتني من أجل تسريع خطوة توحيدهما في قائمة واحدة ومشتركة. 
أن  العربية،  األحياء  مجلس  اجتماع  في  النقاش  خالل  آملني  ما  أخرى  جهة  من 
غالبية املتحدثني دعموا الفكرة بدون تردد، ولكن في الوقت ذاته أبدوا تخوفهم 
ذاته  بحد  املوضوع  وهذا  الوحدة.  هذه  حتقيق  بإمكانية  القاطع  يأسهم  حتى  أو 
بحاجة إلى نقاش معّمق، وبحاجة إلى بحث ودراسة، ملاذا هذا التخوف وهذا الشك 
من إمكانية حتقيق هذه الوحدة؟ هل نحن بحجم هذا الُبعد الذي نتحّدث عنه، 
لها  عالقة  ال  اخلالفات  أّن  أم  بينهما،  الّتوفيق  ميكن  ال  الكتلتني  طروحات  وهل 
بالطروحات واملواقف؟ وهنا دعونا نستعيد املاضي قليالً، عندما كنت محررًا في 
في  التقدمية  واحلركة  اجلبهة  بني  املبرر  غير  العداء  فترة  في  «االحتاد»  صحيفة 
حينه، وكيف كان يتبارى بعض حملة األقالم في صحيفة «االحتاد» بشن هجوم 
لهم  الشتائم  بكيل  بعضهم  يتفّنن  وكان  وقادتها.  التقدمية  احلركة  على  كاسح 
وتوجيه اإلهانات واالتهامات لقادتهم، وبعضهم كان يبتكر شتائم لم تكن متوافرة 
في قاموس اللغة العربية. أما أنا رفضت أن أشارك في هذه احلملة املسعورة في 
حينه، وقلت لزمالئي باحلرف الواحد لن أكتب كلمة واحدة ضد احلركة التقدمّية 
ألن ما يجمعنا أكثر مما يفرق بيننا، وهذا ما كان، لم أنشر أي مقال في «هجاء» 
وإذا  أخرى.  جهة  من  قرائي  واحترام  أوًّال  ّية  املسؤول منطلق  من  التقدمّية،  احلركة 
ًدا ما يجري في ميدان صحافتنا احمللية، جند البعض ينتقل من موقع  تأملنا جّي
إلى موقع آخر، وبني ليلة وضحاها يتحّول من شامت إلى مدافع، ومن عدو لدود إلى 
صديق حميم، ولكن َمن ِمَن القرّاء سيصّدق هذا الكاتب أو الصحفي، الله أعلم. 

بالذات،  الّناصرة  مدينة  في  والتقدمّية  اجلبهة  بني  العداوة  تتحّول  كانت  وأحياًنا 
إلى عداوة شخصّية، فأصبح أنصار التقدمّية يقاطعون اجتماعًيا أنصار اجلبهة، 
واجلبهويون يقاطعون أنصار التقدمّية، فال يشاركوهم أفراحهم وأتراحهم، واجلار ال 
يطرح الّسالم على جاره، مما أدى إلى استقطاب غير مبرّر. واليوم تتكرّر املأساة 
بني التجّمع واجلبهة، فمجرد حديث الناس عن صعوبة حتقيق الوحدة بني اجلبهة 
والتجّمع، واحلديث عن حتقيق الوحدة بأّنه أمر مستحيل لم ولن يتحّقق، لهو داللة 

على عمق املأساة وعلى مدى تدهور األوضاع. 
كّلنا يعرف أن اخلالف ليس جذرًيا، بل هو خالف فئوي وحتول في غالبية األحيان 
إلى تصفية حسابات، وعلى حساب َمن؟ على حسابنا، على حساب مصاحلنا 
بحجم  احلزبني  كال  على  اجلماهيري  الضغط  يكون  أن  يجب  وهنا  واحتياجاتنا. 
االستهتار مبصاحلنا، ومبدى إخالص أنصار كل حزب حلزبه، عليه الضغط على إدارة 
حزبه للصالح العام. إّن اخالصنا حلزب معّني يجب أن ال يتحول إلى طاعة عمياء 
لقادته، وأن نوافقهم على نزواتهم وأخطائهم، إال إذا اعتقدنا - ولألسف هنالك من 
يعتقد ذلك - بأن حزبه ال يخطىء، فرمبا هم ُجبلوا من طينة أخرى ال تخطىء. 
بناء على كل ما ورد أعاله، أتوّجه مرة أخرى إلى قادة األحزاب الفاعلة في الوسط العربي 
في حيفا، وأدعوهم إلى توحيد قوى «اجلبهة» و«التجمع» في االنتخابات القادمة. 
وأدعو مجلس جلان األحياء العربية للتحرّك - وبسرعة - من أجل حتقيق الوحدة، 
وأدعوهم للّتعامل بحزم وعدم الّتهاون في هذا املوضوع، فاحترام إرادة اجلماهير حق 

وواجب، ويجب عدم االستهتار بهذا احلق.
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افتقد  إذا  ا  ـً صحّي غذائنا  اعتبار  ميكن  ال 
ّية  الغذائ املجموعات  أحد  فالفواكه  للفواكه! 
للتمّتع  اجلسم  يحتاجها  اّلتي  األساسّية 
من  كبير  لعدد  مصدر  وهي  جّيدة،  بصّحة 
إلى  باإلضافة  الهاّمة،  واملعادن  الڤيتامينات 
بنوعيها:  ّية،  الغذائ لأللياف  مصدر  أّنها 
الذائبة وغير الذائبة واملاء، وقد كثرت االّدعاءات 
ّية حول وقت تناول الفواكه قبل األكل أم  الغذائ
بعده، وطبيعة تناولها، مثل إضافتها مع أنواع 

الغذاء األخرى كالپروتني والنشوّيات.
يّدعي بعضهم أّنه من األفضل تناول الفاكهة 
ولكن  فارغة،  معدة  وعلى  آخر  طعام  أّي  قبل 
ال يوجد أّي دراسة أو بحث علمّي يدعم هذه 
النظرّية، إذ لم ُيثبت أّن تناول غذاء معّني على 
تناول  أّما  للجسم؛  فائدة  يقدم  فارغة  معدة 
الفاكهة قبل الّطعام فهو أمر جّيد، ألّنه يعمل 
ا، ّمما يدفع اإلنسان إلى  ـً ّي على سّد الشهّية جزئ
تناول كمّية أقّل من الّطعام، وهو أمر ينصح به 

ملتبعي حمية تخفيف الوزن.
ّية الّشهيرة بشأن الفواكه  من االّدعاءات الغذائ
مع  الّسكرّية،  األنواع  وخاّصًة  جمعها،  جتّنب 
والپروتينّية.  النشوّية  األخرى،  األغذية  أنواع 
واالنتفاخ،  الغازات  حدوث  إلى  تؤّدي  وأّنها 
على  يساعد  الغذاء  في  السّكر  ألّن  وذلك 
في  البكتيريا  بوجود  األخرى  األغذية  تخّمر 
اجلهاز الهضمي. لكن بالرّغم من صّحة نظرّية 
التخّمر بوجود السّكر، إّال أّنه ال ميكن للتخّمر 
أن يحدث داخل املعدة، حيث يتّم إفراز حامض 
الهيروكلوريك اّلذي يعمل على قتل البكتيريا.

األغذية  مع  الفواكه  جمع  أّن  وهو  آخر،  إّدعاء 
الكربوهيدرات  هضم  من  ُيبطئ  األخرى 
والغازات،  االنتفاخ  يسّبب  ّمما  الفواكه،  في 
يفرز  اجلسم  ألّن  أيًضا،  خاطئ  اّدعاء  وهذا 
هضم  على  تعمل  اّلتي  الهاضمة  اإلنزميات 
الكربوهيدرات والپروتني والّدهون بنفس الوقت. 
هضم  على  قادرة  غير  أجسامنا  كانت  فلو 
الوجبات املكوّنة من أغذية مختلفة، كيف لها 
األغذية  معظم  ألّن  املفردة؟  األغذية  تهضم  أن 

ّية. فمثًال  مكوّنة من مزيج من العناصر الغذائ
يحتوي البروكلي على الكربوهيدرات والپروتني 

في ذات الوقت.
من  فائدة  هناك  هل  البعض:  يتساَءل  وقد 

إضافة الفواكه إلى الوجبات؟
الڤيتامينات  من  العديد  على  الفواكه  حتتوي 
اجلسم،  في  هاّمة  حيوّية  بوظائف  تقوم  اّلتي 
والّتوت  احلمضّيات  في   (C) ڤيتامني  مثل 
امتصاص  زيادة  على  يعمل  اّلذي  واجلوافة، 
اجلسم للحديد املوجود في السبانخ أو اجلرجير، 
كما حتتوي بعض الفواكه على إنزميات هاضمة 
للپروتني، مثل: األناناس والبرتقال اّلذي ميكن 
أو  كالّلحوم  الپروتينّية،  األغذية  مع  إضافته 
الّدواجن، وهو تقليد شائع في املطبخ اآلسيوّي؛ 
خفيفة  بأوزان  متّتعهم  اآلسيوّيني  عن  واملعروف 

وأجسام رشيقة.
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من  يقي  فارغة  معدة  على  الفواكه  تناول 
الّسوداء  والدوائر  الغضب،  الّصلع،  الّشيب، 

حتت العينني املنتشرة لدى النساء.
يجب عدم تناول الفواكه املطبوخة، ألّنها تفقد 
يدّمر  الطبخ  ألّن  فيها،  املفيدة  املغّذية  املواد 

ڤيتامينات الفواكه.
ميكن ممارسة احلمية (الرجيم) ملّدة 3 أّيام بتناول 
الفواكه. وال يتّم تناول أي طعام غير الفواكه، 
بتناول  اجلسم  وتنظيف  تطهير  سيتم  وبهذا 

الفواكه وشرب عصيرها.
مثل:  حمضّية،  بفواكه  يسّمى  ما  يوجد  ال 
الفواكه  جميع  ألّن  وذلك  والّليمون،  البرتقال 

تصبح قلوّية داخل أجسامنا.
تناولنا  الفواكه  من  حّصة  كم  أنفسكم  اسألوا 
في اليوم بغض الّنظر هل كانت مع األكل أم 

بعده أم قبله.
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ُتعتَبر اخلطوبة مرحلًة هاّمًة في حياة الّشريكني 
الزّواج  بسّر  لالحتفال  املباشر  الّتحضير  لكونها 
املقّدس؛ في هذه املرحلة، يتعرّف الّشريكان على 
يدرس  بحيث  أكثر،  بُعمق  البعض  بعضهما 
أحدهما اآلخر دراسًة تفصيلّية تهدف إلى اّتخاذ 
أو  الّشريك  عن  بالّتخّلي  إّما  املناسب،  القرار 

البقاء معه لبناء مستقبل زوجّي مًعا.
إّنها، بالّتالي، ليست عادات وتقاليد فولكلورّية، 
من  تخلو  ال  مرحلٌة  األساس،  في  هي،  بل 
الرّوحانّية، إذ إّن الّشريكني ينويان أن يبنيا بيًتا 
الّصخر  على  أساساته  تكون  أن  يجب  ا  ـً ّي عائل
أّية  أمام  البيت  ينهدم  لئّال  الرّمل  على  وليس 

عاصفة قد تهّب من هنا وهناك.
ويختبر  اإلنسان  فيها  يتعّلم  مرحلة  إّنها  لذا، 
مثال  على  واملضّحي  الباذل  «احلّب»  معنى 
املسيح «اّلذي أحّبنا وبذل نفسه من أجلنا»، إذ 
اإلنسان  يبذل  أن  هذا:  من  أعظم  حّب  من  «ما 

نفسه في سبيل اآلخرين». 
ا، بل هو  ـً ا جنسّي ـً احلّب بني الّشريكني ليس حّب
حبٌّ يدخل في إطار عطاء الّذات لآلخر، واحلياة 
اجلنسّية تكون جزًءا من هذا العطاء املّجانّي. إلى 
«احلوار»  الّشريكان  ُيتقن  أن  يجب  هذا،  جانب 
العالقة  والقضايا  املشكالت  حّل  في  الهادف 
انتقاء  في  والرُّقّي  اإلصغاء  خالل  من  بينهما، 
هة للّشريك اآلخر؛ فإذا شاهد أحد  الكلمات املوَجّ
الّشريكني سلبّية معّينة من الّشريك اآلخر، عليه 

è Ðu D)«

أن يتحاور معه من أجل اإلصالح، ال أن يتركها. 
عاطفّي»  «حبٍّ  عن  للكالم  مجال  ال  هنا  من 
حّب  يكون  أن  يجب  واإلدراك؛  العقل  عن  مجرّد 
املعقلن»)،  («احلّب  أيًضا  ا»  ـً ّي الّشريكني «عقالن

وهو الّضمانة لزواج مستقبليٍّ ناجح ومثمر. 
من  كثير  في  ُيفّكرون،  وشاّباتنا  شبابنا  إّن 
الوقت  أّن  مّدعني  جّياشة،  بعاطفٍة  األحيان، 
أّن  عن  متغافلني  اته،  وسلبّي الّشريك  سُيغّير 
اإلصالح يجب أن يكون في مرحلة اخلطوبة وليس 
بعد الزّواج، حيث ُتصبح األمور أصعب، ألّنهما 
الّسلبّيات  وُتصبح  واحد،  سقٍف  حتت  يعيشان 
ًة  اّلتي تعايشا معها قبل الزّواج معضلًة أساسّي

بني الزّوجني في املستقبل. 
فقبل الزّواج، يسكن كالهما في بيتهما الوالدّي، 
يتغافال  وقد  ا،  ـً يومّي ساعاٍت  بضع  يلتقيان 
حني  ولكن،  أعمى»؛  احلّب  «ألّن  الّسلبّيات  عن 
طوال  مًعا  ويعيشان  واحد  بيٍت  في  يسكنا 
يتحّمالن  يعودا  لم  أّنهما  سيكتشفا  الوقت، 

تلك الّسلبّيات، وتبدأ املشكالت بالّظهور.
يكمن  اخلطوبة  مرحلة  في  أساسّي  آخر  جانٌب 
مرحلة  من  االنتقال  على  الّشريكني  تدرّب  في 
ّية وحرّية، إلى  ّية، حيث العيش باستقالل العزوب
مرحلة احلياة املشتركة. كثيٌر من األزواج الّشابة 
ينسون أّنهم متزوّجون ويعيشون وكأّنهم ما زالوا 
مستقّلني، وهذه معضلٌة أخرى من احلياة الزّوجّية 

املعاصرة.
من  اخلّداعة  باملظاهر  نهتّم  ما  ًرا  ي كث
حفالٍت وسهراٍت ومطاعم وأكل وشرب، 
القيم  الّزواج:  في  ما  أهّم  وننسى 
الكاهن  فندعو  ة،  ّروحّي ال والفضائل 
من  مطعم  في  احملابس  على  للّصالة 
حيث  القاعات،  من  قاعٍة  أو  املطاعم، 
ة اخلطوبة مفقودًة في أجواء  ّي تكون روحان

الفوضى العارمة... 
اخلطوبة  تكون  أن  أقترح  فإّني  لذلك، 
اخلطيبان  يأتي  حيث  الكنيسة،  في 
من  شاؤوا  وَمن  وأصدقاؤهما  وأهلهما 
بركة  ب الكاهن  يقوم  بحيث  املدعّوين، 
ومن   ، وُمصلٍّ ّي  روحان جوٍّ  في  اخلطوبة 
شاؤوا  أينما  ويحتفلوا  وا  فليذهب بعدها 
ة  قدسّي على  حفاًظا  وذلك  ورغبوا، 

ّرباط بني اخلطيبني. ال
(حيفا)

نعيش هذه األّيام األخيرة املباركة من أّيام رمضان، 
اّلتي امتازت بفضلها وبركتها على باقي األيام 
من هذا الّشهر. وإن كان رمضان كّله فضل وبركة، 
الّشهور،  باقي  عن  رمضان  فّضل  الّله  ألّن  ذلك 
وفّضل هذه األّيام عن باقي األيام مليزتها اخلاّصة، 
في  الّله  ذكرها  اّلتي  القدر  ليلة  فيها  أّن  وهي 
َلِة اْلَقْدِر *  ْي كتابه العزيز؛ قال {إّنا َأْنزَْلَناُه ِفي لَ
ٌر ِمْن  ْي َلُة اْلَقْدِر َخ ْي َلَة اْلَقْدِر * لَ ْي وََما َأْدرَاَك َما لَ
ِهم  يَها ِبإْذِن رَبِّ ٍر * َتنزُل املََالِئَكُة والرّوُح ِف َأْلِف َشْه

ى َمْطَلع اْلَفْجرِ}. َي َحتَّ ٍر * َسَالٌم ِه ِمْن ُكلِّ َأْم
ومن خالل مطالعتنا لسلوك الّنبي في هذه األّيام 
جند أّنه كان يجتهد أكثر من األّيام األخرى في 
الّناس  يحّث  وكان  عاله،  في  جّل  لرّبه  عبادته 
على اإلكثار في العبادة استغالًال للوقت اّلذي 
ميّر سريًعا فقد جاء في صحيح مسّلم «إّن النبّي 
كان يجتهد في العشر األواخر ما ال يجتهد في 
غيرها»، وجاء أيًضا «كان النبّي إذا دخل العشر 
أهله».  وأيقظ  ليله،  وأحيا  مئزره،  شّد  األواخر 

وبناًء عليه يجب علينا ما يلي:
بالّصالة  الليالي  هذه  إحياء  على  احلرص   (1)
والّذكر وقراءة القرآن واالعتكاف وسائر القربات. 
فقد جاء عن سفيان الّثوري (رحمه الّله) أّنه قال 
يجتهد  أن  األواخر،  العشر  دخل  إذا  إلّي  «أحّب 
فيه وينهض أهله وولده إلى الّصالة، إن أطاقوا 
في  اإلمام  مشاركة  من  أحدنا  يتلها  وال  ذلك»، 
واحتساًبا  إمياًنا  رمضان  قام  «من  القيام،  صالة 
ليلة  أحيا  «وَمن  ذنبه»،  من  تقّدم  ما  له  غفر 
القدر إمياًنا واحتساًبا غفر له ما تقّدم من ذنبه».

اّلتي  العشر  هذه  في  القدر  ليلة  حترّي   (2)
وهذا  شهر،  ألف  من  خير  العزّة  رّب  عنها  قال 
ثالث  عبادة  يعدل  القدر  ليلة  إحياء  أّن  يعني 
النخعي  اإلمام  قال  أشهر.  وأربعة  سنة  وثمانون 
«العمل فيها خير من العمل في ألف شهر»، 
ويروى أّن سبب نزول هذه الّسورة أّن جبريل (عليه 
إسرائيل  بني  من  رجًال  أّن  النبّي  أخبر  الّسالم) 
شهر.  ألف  الّله  سبيل  في  يقاتل  الّسالح  حمل 
فقال الّنبّي، داعًيا الّله: الّلهم إّنك جعلت أّمتي 
هذه  فنزلت  أعماًال  وأقّلهم  أعمارًا  األمم  أقصر 
القدر  ليلة  يتحرّى  أن  العابد  فعلى  الّسورة. 
في هذا العشر األواخر من رمضان لقول الرّسول 
(ص): «حترّوا ليلة القدر في العشر األواخر من 
ليلة  «حترّوا  قال:  آخر،  حديث  وفي  رمضان»؛ 
القدر في الوتر من العشر األواخر من رمضان»؛ 
العشر  في  «التمسوها  قال:  آخر،  حديث  وفي 
عجز  أو  أحدكم  ضعف  فإن  رمضان،  من  األواخر 
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فال يغلّنب على الّسبع البواقي». وقد ذهب عاّمة 
هي  القدر  ليلة  أّن  اخلاّصة،  من  والكثير  الّناس 
ليلة سبع وعشرين من رمضان. حلديث أبي بن 
كعب، قال: «والّله إّني ألعلم أّي ليلة هي الليلة 
اّلتي أمرنا رسول الّله (ص) وسّلم بقيامها. هي 
ليلة سبع وعشرين».وقد ذهب بعض أهل العلم 
العشر  األّيام  من  الوتر  في  تتنقل  إّنها  بالقول 
األخيرة من رمضان واحلكمة من تعّدد الروايات، 
ذلك ليجتهد العابد املؤمن في التماسها في كّل 
كّل  مستغّالً  رمضان،  من  األخيرة  الليالي  هذه 
ا ملغفرة الّله وأفضل مكان إلحياء  حلظة منها طلًب
ليلة القدر هو املسجد؛ ويجوز إحياؤها على هذا 
الّنحو في البيت ملن عجز الوصول إلى املسجد. 
يلة الّدعاء املأثور عن  وأفضل ما ُيقال في هذه الّل
الرّسول (ص). لقد روت أم املؤمنني عائشة إّنها 
قالت: «قلت يا رسول الّله أرأيت إن علمت أّي 
الّلهم  قال: «قولي  فيها»،  أقول  ما  القدر  ليلة 

إّنك عفو حتب العفو، فأعف عّني».
في  االعتكاف  في  االجتهاد  يجب  كما   (3)
املسجد وهو لزومه للتعّبد، اقتداًء بالرّسول (ص) 
«كان  الّنبي  زوج  عائشة  عن  الصحيحني  ففي 
الّنبّي (ص) يعتكف العشر األواخر من رمضان 
أزواجه  اعتكف  ثّم  وجّل)،  الّله (عّز  توّفاه  حّتى 
من بعده». وعلى املعتكف أن يشغل نفسه بذكر 
الّله واالستغفار وقراءة القرآن والّصالة وأن يجلس 
اّلتي  أعماله  ويقّيم  محاسبة  جلسة  نفسه  مع 
عملها. هل قبلت هذه األعمال أم لم ُتقبل، ثّم 
يجّدد التوبة الّنصوح مع الّله وعليه، أّال يتدّخل 
من  يقّلل  وأن  الّناس  أمور  من  يعنيه  ال  فيما 
كثر  َمن  ألّن  معهم،  الكالم  وكثرة  مخالطتهم 
الّنار  كانت  سقطه  كثر  ومن  سقطه  كثر  كالمه 
إلى  أحمد  اإلمام  إليه  ذهب  ما  وهذا  به،  أولى 
الّناس  مخالطة  إليه  يستحّب  ال  املعتكف  أّن 
األفضل  بل  قرآن،  وإقراء  علم  لتعليم  وال  حّتى 
وذكره  لرّبه  مبناجاته  والتحّلي  بنفسه  االنفراد  له 
اجلائزة  ليلة  العيد،  ليلة  ننسى  وال  ودعائه. 
الرّسول  لقول  بالّتكبير،  تتزّين  أن  يجب  اّلتي 
(ص): «زّينوا أعيادكم بالّتكبير»، حيث تنادي 
إلى  «أخرجوا  لهم  تقول  اإلميان،  أهل  املالئكة 
الذنب  ويغفر  اجلزيل  العطاء  يعطي  كرمي  رّب 
العظيم، فإذا برزوا إلى مصّالهم لصالة العيد، 
عمل؟  إذا  األجير  جزاء  ما  للمالئكة:  الّله  قال 
فيقولون جزاؤه أن يوفي أجره، فيقول سبحانه: 
أشهدكم أّني قد جعلت ثوابهم رضائي ومغفرتي.
(حيفا)

   ÈbF� u�√ ”uO�U�√ X|—bML�—_«

©UHO� ≠ pO�u�UJ�« 5 ÒOJK*« ÂË
Ò
d�« WHzU� fOz—®

ااا ككك ت أأأأأأن الالالال الالالال اإلاإلاإلاإل لللل أأأأأأ ه ااا ت أأأأن

©©

H a i f a net

v Ë_«  UH O Š  èH O ×�
0 4 8 5 2 2 8 2 2



53 2013 »¬ 2 WF ÔL'«



542013 »¬ 2 WF ÔL'«

W{U|—Êu ÒK� q�d� ∫U�—d�|

 —U L O O ½ ÒÊQ Ð l M²I  U ½√ò ∫w ÑUAð
°åw O  V ½U−Ð qC √  Êu J O Ý

أشاد العب خط وسط برشلونة تشاڤي هيرنانديز على مدرب الفريق الكتالوني 
اجلديد، خيراردو «تاتا» مارتينو، مؤكًدا أّنه خالل يومني فقط من الّتدريبات، 

جلب العديد من اخلطط اجلديدة للفريق.
وصرّح تشاڤي بأّن «تاتا يتمّتع بشخصّية متواضعة ونشيطة تسعى لتحقيق 
الفوز. وهو محاور جّيد يريد االّتفاق على كّل شيء. فهو يضيف إلينا الكثير 
من الديناميكّية، وبدأنا بالفعل العمل على بعض البدائل اخلططية املختلفة 
واملتنوّعة؛ وسنحاول الّتأقلم معه سريًعا وآمل في أن يتأقلم هو اآلخر مع الّنادي 

سريًعا».
وفيما يتعّلق برحيل تيتو ڤيالنوڤا، عن قيادة برشلونة بسبب إصابته مجّدًدا 
مبرض الّسرطان، قال تشاڤي «كان نبأ انتكاسة تيتو واحًدا من أسوأ األنباء 
في مسيرتنا الرياضّية، وبسبب هذا الوضع تغّير املدرب، لكّننا نحاول جتاوز 

هذه الصدمة».
ويرى تشاڤي أّن األولوّية لتاتا، تكمن في استعادة ممّيزات العمالق الكتالوني 
اّلتي جعلت منه فريًقا كبيرًا في املواسم األخيرة، حيث قال «نحن نعمل بجد 
على بداية الهجمات، كما نحاول حتسني طريقة الّضغط، واستعادة قوّتتا؛ كل 

هذه اجلوانب التي يعلم اجلميع أّننا فقدناها املوسم املاضي لظروف معّينة».
«بارسا»،  لصفوف  حديًثا  املنتقل  نييمار  الصاعد  للبرازيلي  بالنسبة  أّما 
أوضح تشاڤي أّنه «مقتنع بأّن نييمار سيكون أفضل بجانب ميسي، وميسي 
سيكون أفضل بجانب نييمار. وسنحاول جاهدين أن نساعده في الّتأقلم معنا، 

وأن يكون سعيًدا ليتأّلق كما كان يتأّلق في صفوف سانتوس البرازيلي».
لصفوف  لينتقل  الكتالوني  الفريق  عن  رحيله  وقرار  ألكانترا  تياچو  وحول 
ا ذا موهبة غير عادّية»،  «بايرن ميونخ»، صرّح تشاڤي بأّن الّنادي خسر «العًب

لكّنه فاز أيًضا بتصعيد سيرجي روبرتو من صفوف الّناشئني.
وفي هذا الّصدد، قال «إّنهما العبان مختلفان متاًما. تياچو يتسّلم الكرة أكثر 
بالقدم ويبدأ بالهجمات، وهو بارع في املراوغات. وفي املقابل سيرچي أكثر 
قدرة  وذو  الكرة  على  أفضل  بشكل  ويسيطر  نشاًطا،  أكثر  املرمى،  من  ُقرًبا 
بدنّية عالية، ويدعم بشكل جّيد الّدفاع. فهو العب يجب وضعه في االعتبار، 

كما ظهر عليه في مرحلة اإلعداد للموسم املقبل».
سيسك  مع  بالّتعاقد  يونايتد»  «مانشستر  اهتمام  حول  سؤال  على  ورًدا 
فابريچاس، بدا تشاڤي متشّكًكا في هذا األمر، اّلذي ال يتعّدى بالنسبة له 
لتحقيق  بجّد»  ويعمل  ومتحّمس  «هادئ  سيسك  أن  ويرى  «االفتراضات»، 

الّنجاح في برشلونة هذا املوسم.
وفيما يتعّلق بخصم برشلونة الّلدود «ريال مدريد»، قال: «أنا لم أَر أّي شيء 
من «ريال مدريد» هذا املوسم. أعرف أّنه قد عزز صفوفه بالّتعاقد مع ثالثة 
وكارفاخال)،  وإياراميندي،  (إسكو،  عاًما   21 منتخب  من  واعدين  العبني 

ا أكثر من أّي وقت مضى. ـً وسيكون األمر تنافسّي
يسعى  اّلذي  اإلنچليزي)  «توتنهام»  (جنم  بيل  جاريث  الويلزي  الّنجم  وحول 
«ريال» للحصول على خدماته، قال تشاڤي إّنه ال يعرف إذا كان يستحّق املبلغ 

املطلوب، «ففي حقيقة األمر ال أعرفه، أنا لم أر مباراة كاملة له».
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البرتغالي  الفّني  للمدير  بيل  جاريث  الويلزي  الّنجم  أّكد 
من  الرّحيل  في  يرغب  أّنه  بواش،  فيالش  أندريه  ـ«توتنهام»  ل

الفريق، واالنتقال إلى وصيف بطل إسپانيا «ريال مدريد». 
وتشهد الصفقة تعقيًدا كبيرًا من جانب رئيس نادي «توتنهام» 
دانييل ليفي، الذي رفض أكثر من عرض مت تقدميه من جانب 
«ريال مدريد» اإلسپاني و«مانشستر يونايتد» اإلنچليزي، إّال أّن 

رغبة الالعب ستكون احلاسم األكبر في الّصفقة.
ومن جانبه طالب فيالش بواش ليفي باإلسراع في حسم الّصفقة 
للبحث           للفريق  كاف  وقت  يتاح  حّتى  الرفض،  أو  باملوافقة 

عن بدائل.
وأشارت تقارير أخرى إلى أّن ليفي قد يوافق على الصفقة في 
مدريد  إلى  انتقل  اّلذي  مودريتش  لوكا  الكرواتي  عودة  حالة 
في  ثابت  مكان  على  احلصول  من  يتمّكن  ولم  املاضي  املوسم 

الّتركيبة األولى في عهد مورينيو.
يذكر أّن بيل رفض خوض أي مباراة مع الفريق اإلنچليزي، رغبة 
ليفي  رفض  من  بالرغم  الريال،  صفوف  ضمن  اللعب  في  منه 

للعروض املقّدمة.

ومن اجلانب اآلخر، قال مدرب «ريال مدريد» كارلو أنشيلوتي 
اجلاري،  املوسم  الفريق  صفوف  في  سيبقى  مودريتش  لوكا  إّن 
اّلذي  بيل،  غاريث  الويلزي  النجم  مع  احلديث  بعدم  معترًفا 

يسعى النادي لضّمه.
لوكا  أّن  حقيقًيا  صحافي: «ليس  مؤمتر  في  أنشيلوتي  وذكر 

سيرحل عن الفريق».
وأفاد «جميع الالعبني سعداء للغاية هنا ويؤّدون بشكل جيد. 
لم نتحدث عن رحيل أّي من الّالعبني لدينا، وليس صحيًحا 
لنا.  بالنسبة  للغاية  هام  العب  إّنه  سيرحل.  مودريتش  بأّن 

سيلعب في صفوفنا املوسم اجلاري».
وأضاف أّنه لم يجر أّي اّتصال مع بيل، لكّنه اعترف بأّن «ريال 

مدريد» يتفاوض مع «توتنهام» اإلنچليزي «إليجاد حل».
رحيل  برغم  احلاليني  الالعبني  عن  رضاه  عن  املدرب  وأعرب 

چونزالو إيچواين.
ّيا بقيمة 95 مليون  يذكر أّن «ريال مدريد» قد قّدم عرًضا خيال
نادي  مالك  قبل  من  ا  ـً ّي كل العرض  هذا  رفض  ّمت  لكن  يورو، 

«توتنهام» دانييل ليفي.
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1. ممّثل مصري.
2. أحصى - نوتة موسيقّية.

3. باب عظيم في القاهرة بناه بدر اجلمالي.
4. حرف توكيد - مدينة فرعونّية أثرّية.

5. مدينة في البالد (غير معرّفة) - اسم موصول.
6. االسم الثاني لسياسي فرنسّي - لعن.

7. قرية لبنانّية قضاء كسروان - يبقى.
8. جنون - وجهة نظر.

9. أحد األنبياء - من الّطيور.
10. سورة من سور القرآن الكرمي.

∫ ÒÍœuLŽ

1. بدو في اجلليل األسفل.
واحد   - معرّفة)  (غير  أمريكا  جنوب  في  جبال  سلسلة   .2

باإلنچليزّية.
3. طريق - من الفاكهة الصيفّية.

4. متشابهة - ما ُيكتم.
5. أسبح - جود.

6. جتّمع آهل بالّسّكان - مملكة قدمية في اليمن.
7. أحاط - نوتة موسيقّية - ندى.

8. من حاالت القمر.
9. قرع - للندبة.

10. جتّول في البالد - الكتاب (معكوسة وغير معرّفة)
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ّية في اآلونة األخيرة حروًبا تطالب بالّتغيير اجلذري  تشهد الّدول العرب
في احلياة االقتصادّية والسياسّية فيها. وقد حظيت هذه األحداث 
باسم «ربيع الّشعوب». من احملتمل أّن هذا االسم يصف الّتغيير 
الذي يشهده العالم العربي من الّناحية االجتماعّية واالقتصادّية، 
إّال أّنه ال ينطبق على ما يحصل ملواقع اآلثار والّتراث، بل على 

العكس متاًما، فإّنها حتظى بدماٍر ال مثيل له. 
لكي نبرز مدى األضرار لتلك املواقع سنّتخذ منوذًجا ملا يحدث في 

مصر وسورية على سبيل املثال.
W¦¹b(« …—UC(« bN� – W¹—uÝË dB�

تعتبر بالد مصر وسورية مهًدا للحضارة املدنّية احلديثة، إذ نشأت 
الكتابة  فيها  وتطوّرت  األنهار،  ضفاف  على  القدمية  املدن  فيها 
وحروف األبجدّية القدمية، إّال أن املكتشفات األثرّية تشير إلى أّن 
تاريخ تلك البالد أقدم بكثير؛ فقد استوطن اإلنسان سورية قبل 
استيطان  أقدم  إلى  األبحاث  تشير  بينما  عام،  مليون  من  أكثر 
في مصر قرابة 250 ألف عام قبل أيامنا باملنطقة املعروفة اليوم 
فإّن  يبدو  كما  والّسودان).  مصر  بني  ما  (تقع  الكبرى  الصحراء 
اِملنطقة كانت واحة خضراء آنذاك، إّال أّن الّتغييرات املناخّية واجلفاف 
قبل 35 ألف عام، حوّلت املنطقة إلى صحراء، مما أّدى إلى انتشار 

االستيطان على ضفاف النيل في فترات الحقة.
ا، ونعرف  قامت املمالك األولى في سورية قبل 5500 عام تقريًب
من بينها مملكة ماري (على الّضفة الغربية من نهر الفرات على 
احلدود بني سورية والعراق)، اّلتي ازدهرت بني 2900–1759 ق.م، 
أّما مملكة «إيبال» («تل مرديخ» اليوم)، فازدهرت قرابة 2500 عام 
ق.م بالقرب من حلب. وال ميكننا أن ننسى «أوغاريت» في منطقة 

الّساحل اّلتي نشأت فيها أقدم أبجدّيات العالم.
إضافة إلى تلك املمالك القدمية جند اآلثار من فترات الحقة مثل 
حمص)  منطقة  في  الفرسان  قلعة  بينها  (من  الصليبّية  القالع 
ومواقع الّتراث العاملي مثل مدينة حلب القدمية (وقد أعلنت منظمة 
دمشق،  حلب،  سورية:  في  عاملّي  تراث  مواقع   6 عن  األونسكو 
بصرى، قلعة الفرسان، تدمر، القرى القدمية في شمال سورية). وتعتبر 
دمشق أقدم مدينة في العالم ال زالت مستوطنة حّتى أيامنا، إذ لم 
ينقطع فيها االستيطان منذ أكثر من 5000 عام حّتى أيامنا هذه.

وقد ذكرنا في تقرير سابق حملة عن اآلثار املصرّية الهاّمة، ابتداًء 
من فترة الفراعنة اّلتي ازدهرت على مّر ألوف الّسنني، وانقطعت 
الهاّمة  االكتشافات  نحو  مستمرين  ملصر،  الروماني  االحتالل  إثر 
اّلتي أّثرت على تطوّر علم اآلثار مثل قبر توت عنخ أمون وحجر 

الرشيد ومعابد أبو سمبل.
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األضرار التي تسّببت خالل احلرب كثيرة، منها ما ميكن ترميمه 
بتكلفة مادّية عالية، ومنها األضرار غير القابلة للّتصحيح إطالًقا.

القومي  املتحف  نهب  املصرّية:  لآلثار  األضرار  من  النماذج  بعض 
املصرّي، حيث متّت سرقة مناذج من اخلشب، يعود تاريخها إلى أكثر 
من 4000 عام وليس لها مثيل في العالم. وقد نحتت على تلك 
النماذج اخلشبّية صور تصف بعض الّصناعات القدمية مثل النجارة، 
صناعة البيرة (اجلعة) وغيرها. كما ّمت قطع رأسني جلسمي مومياء 

في املتحف.
مع  القاهرة)  جنوب  كم   20) ممفيس  في  املتاحف  نهب  عن  عدا 
جميع محتويات املخازن الّتابعة لها. كما سرقت القبور في منطقة 

سقارة مبحافطة اجليزة.

األضرار في سورية كثيرة، نذكر أبرزها: قصف مئذنة اجلامع األموّي 
اّلذي يعتبر أقدم جامع ال زال محفوًظا حتى أّيامنا (بني في القرن 
الّثامن ميالدي)، كما أُحرقت أبواب الّدكاكني اخلشبّية في الّسوق 
إضافًة  عام.   900 من  أكثر  إلى  تعود  اّلتي  بحلب،  الّتاريخي 
إلى قصف العديد من املباني الّتاريخّية وقلعة الفرسان من الفترة 
فقد  األّيوبي،  الّدين  صالح  حصار  أمام  صمدت  اّلتي  الّصليبّية 

خضعت اآلن للجنود اّلذين قصفوا املوقع ونهبوا اآلثار منها. 
 —«d{_« W−O²½

ثّمة نتائج سلبّية ملثل تلك األضرار على املستوى العلمّي واملادّي. 
فخسارة اآلثار والّتراث علمّية كبيرة من دون شك، إّال أّنها خسارة 

مادّية جسيمة ال ميكن أن نتجاهلها.
ميكننا  وال  تدميرها،  ّمت  اّلتي  بالّتحف  تتمّثل  العلمّية  اخلسائر 
استرجاعها، مثل األبواب اخلشبّية في سوق حلب، اّلتي احترقت 
ولن يكون من املمكن استعادتها، وفي أحسن احلاالت سيتّم بناء 
أبواب حديثة بديلة لها. كذلك احلال للمومياء املصرّية اّلتي ّمت قطع 

رأسها أو الّنماذج اخلشبّية اّلتي ُسرقت.
أجرى  إسپاني  باحث  مارتني،  الباحثني (رودريچو  أحد  وصف  وقد 
قائالً:  سورية  في  يجري  ما  سورية)  في  احلفرّيات  من  العديد 
كتاب  أخذنا  لو  كما   – الّتالية  احلالة  يشبه  سورية  في  «الوضع 
تاريخ البشرّية ومحونا منه فصًال واحًدا كامًال – هذا هو حال اآلثار 

الّسورّية اليوم».
أّما نسبة لألضرار املادّية فهي كبيرة جًدا بل مضاعفة بحيث تبلغ 
تكلفة ترميم اآلثار اّلتي تضرّرت مئات املاليني من الدوالرات، وهذا 

رًا في خزينة أّية دولة. املبلغ ليس متوّف
وهي  والّتراثّية،  األثرّية  املواقع  تلك  في  تتضاعف  األضرار  أّن  إّال 
فهي  وبالّتالي  البالد،  تلك  إلى  السّياح  جتلب  سياحّية  مواقع 
اّلتي  اإلحصاءات  من  نذكر  احمللّيني.  للّسّكان  معيشة  مصدر 
دخل   2010 عام  سورية:  في  السياحة  عن  مؤّخرًا،  أجريت، 
عام  من  أكثر   40% قرابة  سائح،  مليون   8.5 ُقرابة  سورية  إلى 
فقد  مصر  وفي   .0 السّياح  فعدد  هذه  أّيامنا  في  أّما   .2009
أشارت اإلحصاءات إلى أّنه في عام 2009 زار مصر أكثر من 12 
ّيوم  مليون سائح، أدخلوا إلى خزينة الدولة 11 مليارد دوالر، أّما ال

فالّسياحة وصلت ُقرابة الصفر.
q�_« YF³¹ U�

ال شّك بأّن حماية مواقع الّتراث واآلثار اّلتي يتهّددها خطر احلرب 
والّدمار، يجب أن يبدأ من الّسّكان احملليني مدركني أهمّية تلك 

املواقع لدراسة احلضارات واملاضي العريق لتلك البالد. 
اّلتي  األحداث  أفضل هي  مستقبل  إلى  واألمل  يبعث الرّجاء  وما 
املتحف  نهب  أعمال  بدأت  الّثورة  اندالع  فعند  مصر:  في  جرت 
القومي في القاهرة. كان الّسارقون من حرّاس املتحف اّلذين حاولوا 
املصرّيني  الّسّكان  أّن  إّال  القّيمة.  اآلثار  لبيع  الفرصة  استغالل 
الّسرقة  أعمال  الحظوا  الّشوارع  في  املظاهرات  إلى  خرجوا  اّلذين 
هذه فكانوا الّسّباقني إلى اعتقال بعض الّسارقني، ووقف أعمال 

الّنهب للمتحف.
هذه احلادثة في القاهرة ُتشير إلى وعي 
الّشعب املصري وإدراكه ألهمّية املكتشفات 
األثرّية، والقيمة العلمّية ملواقع الّتراث، 
عليها.  احلفاظ  أهمّية  مدى  هنا،  ومن 
كّلنا رجاء بأن هذا الوعي سيكون احملّفز 
لتاريخ  والّدمار  الّنهب  أعمال  لوقف 
أجيال. وراء  أجيال  به  تفتخر  عريق 

الصورتان املرفقتان:
ة اّلذي تضّرر من  باني الّتاريخّي (1) أحد امل

احلرب في حمص.
القصف  قبل  األموي  اجلامع  ساحة   (2)

(صورة من األرشيف).



57 2013 »¬ 2 WF ÔL'«



582013 »¬ 2 WF ÔL'«

H 
a 

i 
f 

a
ne

t

0
4

8
5

2
2

8
2

2



59 2013 »¬ 2 WF ÔL'«



602013 »¬ 2 WF ÔL'«

W ? ? ? ? Ò�U ? ? ?Ž   U�ö? ? ? ? ?Ž

 ÍbO�uJ�« sA�_« rKO� »UF�√

Despicable Me 2
“b�U½Ëb�U� w� Êü«

 W³Ýu;«  sAOLO½ô«  rKO�  »UF�«  “b�U½Ëb�U�  w�  jI�Ë  Êü«

 qLAð  ÆqO�  wÐU¼  W³łË  q�  l�   Ÿ“uð   Despicable Me 2
ÆrKOH�«  UOB�ý s� WHK²�� »UF�√ 10  WŽuL−*«

ÆåqO� wÄU¼ò W³łË q� l� Despicable Me 2  »UF�√ Êü« «uFLł«

   WOÐdF�« WGK�UÐ X½d²½ô« l�u� w� »UF�_« lOLł …b¼UA� rJ½UJ�SÐ

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar
 wÄU¼ò W³łË q� l� “b�U½Ëb�U�  ŸËd� lOLł w� …bł«u²� »UF�_«

©ÆŸÆŸ®                                                                      ÆÊËe�*« œUH½ v Ò²Š åqO�

33 r�— ezUHK� „Ëd³�

UHOŠ s�  UŠd� ÊuLOÝ Æœ

 ÊuLOÝ Æœ ¨å“b�U½Ëb�U�ò w� åUJ¹d�√ êOÐò WKL×Ð 33 r�— ezUH�« sŽ “b�U½Ëb�U� rŽUD� W�dý XMKŽ√

 Ÿd�  s�  WKCH*«  rNðU³łË  t²KzUF�Ë  t�  Èd²ý«  Íc�«Ë  UHOŠ  s�  U Î�UŽ  42  ÊUMÝ√  VO³Þ  ¨ UŠd�

 ÆUHOŠ d²MÝ w²OÝ “b�U½Ëb�U�

°“b�U½Ëb�U� w� UJ¹d�« ZOÐ WKLŠ l� lOL−K� ÕU−M�UÐË ÊuLO�� „Ëd³�

„—UáÝ XO�dçý …—UOÝ 25 XOIÐ

°Âu¹ q� w� …bŠ«Ë …—UOÝ vKŽ V×Ý

ø„d²A½ nO�

Æ©¡«dA�« WLO� V�Š® d¦�√ Ë√ bŠ«Ë kŠ r�— vKŽ «uKBŠ«Ë UNðUHŽUC�Ë ÆÃÆ‘ ™42.90
 ?Ð «Ëd²ý«

°WHŽUC� “u� WO½UJ�≈ l� bŠ«Ë kŠ r�— vKŽ «uKBŠ«Ë UJ¹d�√ ZOÐ WK�KÝ s� W³łË «Ëd²ý«

  5O�U²�« 5�uO�« ‰öš Ë√ ¡«dA�« Âu¹ w� l�u*« «uKšœ√

 5�% vKŽ UMðbŽU�* …dOB� WK¾Ý√ 3 sŽ «u³Oł√ ¨rJM� VKDÔð WO�U{≈ qO
UHðË k(« r�— «uKšœ√

ÆV¹dI�« V×��«  w� «uKšœ«Ë “̈b�U½Ëb�U� w� …—U¹e�« WF²�

ÆrJO�≈ V¹dI�« “b�U½Ëb�U� Ÿd� «Ë—Ë“ Ë√  wwwÆmcdonaldsÆcoÆil l�u� «uKšœ√ WO�U{≈ qO
UH²�

©ÆŸÆŸ®                                                                                                                                           ÆWKL(« ÂUEM� l{Uš

  «Ëœô«  ‰U−�  w�  …bz«d�«Ë  WO*UF�«   U�—ULK�  bOŠu�«  Ÿ“u*«Ë  qO�u�«  ÷ÆÂ  »Ëdł  w½ULK��  W�dý

 ¢rJzU³ŠQÐ  oOKð  ÊUC�—  U¹«b¼¢  WKLŠ  oKDðË  „—U³*«  ÊUC�—  dNý  ‰uK×Ð  5LK�*«  TMNð  WO�eM*«

 lOLł vKŽ  UCOH�²�«  s� ŸU²L²Ýô« rJMJ1Ë UL� ¨…eOL*«  U¹«bN�«  s� dO³� ŸuMð rJOKŽ ÷dFðË

 TESCOMA Ë TEFAL¨ PYREX¨ LUMINARC  U�—U*«

 ‰UHOð  u³Ýu�dOŁ ¨’«uš …bFÐ “U²9 w²�«Ë a³D�« w½«Ë√ ‰U−� w� …bz«d�« WO�½dH�« W�—U*« ‰UHOð

 …—«d(«  Wł—bÐ  rOK��«  a³D�«Ë  wND�«  sLC¹  ‰UHO²Ð  ’U)«  …—«d(«  dýR�  ©¡«dL(«  WDIM�«®

 vKŽ  ‰uB(«Ë  «Îbł  WKOK�  WOLJÐ  Ë√  ¨X¹“  ÊËbÐ  a³D�«  rJMJ1   NON≠STICK  ¡öÞ  ¨W³ÝUM*«

  ÆWFz«— ZzU²½

 w×
  wND�  W�bI²�  UOłu�uMJðË  œ«u�  5Ð  Z�bð   ôULF²Ýô«  …œbF²�  WOłUłe�«  f�d¹UÐ  w½«Ë√

 qF−²�  ¨s¹e�²K�Ë  ¨5��ð  ëO³š  —̈U�³�«  wNÞ  ¨wNDK�  Æ’U
—  ÊËbÐË  ÂuO�œU�  ÊËbÐ  l¹dÝË

ÆWŽd�ÐË WONý  U³łË dOC% vKŽ „bŽU�ðË qNÝ√ pðUOŠ

 …uI�«Ë ‰UL'« 5Ð lL& w²�« WOłUłe�« rIÞô√ WŽUM
 ‰U−� w� …bz«d�« W�½dH�« W�öF�« ∫„—UMO�u�

  UOMI²�« ÀbŠ√ Â«b�²ÝUÐ

 W¹—UJ²Ð«  «Ëœ« s� UN�³D� w� XO³�« WÐ— tłU²% U� q� lOMBð w� UO*UŽ …bz«d�« W�dA�«  ∫U�uJ�ð

 qLF�« qF−Ð vMFð w²�« UNðUłu²M� s� nM
 2000 s� d¦�« W�dA�« Z²Mð YOŠ Æ U�uJ�²Ð W
Uš

 WO�«d²Š« d¦�«Ë WF²� d¦�« a³D*« w�

         08≠6491155  nðU¼   ÷ÆÂ  »Ëdł  w½ULK��  ∫5D�K�Ë  qOz«dÝ≈  w�  bOŠu�«  Ÿ“u*«Ë  qO�u�«

©ÆŸÆŸ®                                                                                                                                          08≠6482470  f�U�

 ‰uK×Ð rJ¾MNð å»ËdÇ w½ULK��ò

 „—U³*« ÊUC�— dNý

å“b�U½Ëb�U�ò w� ÍdBŠË b¹bł

jI� ÆÃÆ‘ 990
 ?Ð  WOÐdF�« WGÒK�UÐ w½e¹œ s¹uKðË qLŽ  UÝ«d�

 WGK�UÐ  s¹uKðË  qLŽ   UÝ«dJ�  …b¹bł  WK�KÝ  lO³Ð  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý   √bÐ

Æ UM³�«Ë œôËú� WO*UF�« w½e¹œ  W�dý s� WOÐdF�«

  «dO�√ ¨ UOM'« ¨”ËU� wJO� ¡U�b
√ ÍœU½ ∫WHK²��  UÝ«d� 4 WK�K��« Ác¼ sLC²ð

tzU�b
√Ë  wM¹ËË w½e¹œ

 ÆÆU¼dOžË ¨ UI
ô “̈UG�√ ¨ UO�UF� ¨s¹uKð ‚«—Ë√ qLAðË

ÆW³łË ¡«dý ÊËbÐ jI� ÆÃÆ‘ 990
 ?Ð …bŠ«u�« WÝ«dJ�« ŸU³ Ôð

©ÆŸÆŸ®                                                                                                            ÆWJ³A�« ŸËd� w� d�u²�

ÆÆnð«u¼ ÂU�—√ ŸÒ“uð …—u¦�«

 °ø3 vKŽ ‰uB(« lOD²�ð XM� Ê≈ øbŠ«Ë r�dÐ ¡UH²�ô« «–U*

 ÊuKB×¹ åÂuJOKð ÊôuÇò szUÐ“

l�œ ÊËbÐ 5O{«d²�« 5O�U{≈ 5L�— vKŽ

 `M9 Êü«Ë  ̈UNMzUÐe� W�UN�«Ë …b¹b'«  «eO*«Ë —UFÝ_UÐ ‚u��« …œUOIÐ dL²�ð ÂuJOKOð Êôuł

 W�bI� l� 5O{«d²�« 5O�U{≈ 5L�—¨  W�“d�« dFÝ w� dOOGð Í√ ÊËbÐË l�œ ÊËbÐ …b¹bł …eO�

ÆÂuJOKOð Êôuł ÊuÐe� lÐU²�« ÍuOK)« r�d�« v�≈ qBOÝ ULNO�≈ qB²¹ s� YO×Ð 058
  ôUBð« qŠ qJAð w¼Ë ¨ jI� WOBM�« qzUÝd�«Ë  U*UJ*« q³I²�ð …b¹b'« WO{«d²�ô« ÂU�—_«

 ‰UBðô« sJ1 r�—® jI� bŠ«Ë ÁU&UÐ dýU³� jš s� Î¡«b²Ð«  …b¹bŽ  ôULF²Ýô `¹d�Ë w�–

 ©U¼dOžË ö¦� XOÐ Ë« …—UOÝ lOÐ sŽ ÊöŽù« bMŽ ® WOM�“ …d²HÐ …œb×� ÂU�—_ qŠË Æ ©jI� tO�≈

ÆW
UšË W¹dÝ  ôULF²Ý« W¹UG�Ë

 WM��«  w�   «d�  10  W¹UG�  ÂU�—_«  dOOGð  WO½UJ�≈  ÂuJOKOð  Êôuł  wDF²Ý  …eO*«  s�  ¡e−�Ë

 r¼ WO{«d²�ô« ÂU�—_« …eO� s� ÊuF²L²OÝ s¹c�« ÂuJOKOð Êôuł szUÐ“ ÆWHK²��  ôULF²Ýô

ÆjI� ¢œöO*« bOŽ W�“—¢ Ë ‰uLA� qJ�« ¢ÂuJOKOð Êôuł W�“—¢ w� szUÐ“

ÆÆwÐ W
U)« WO{«d²�ô« ÂU�—ú� W�b)« ◊ËdA�Ë WO�U{≈ qO
UH²�

©ÆŸÆŸ®                                                                                                              wwwÆgolantelecomÆcoÆil 

wÐdF�« jÝuK� UNzUDŽ w� dL²�ð XL
XL Í—Ëœ ‰öš s�

 lÐU²½  W¹uI�« WO{U¹d�« W¹bM�«Ë …b¹bA�« W��UM*« U¼œu�ð W
Uš WO�UH²Š« WO�UH½d� ¡«uł√ w�

 X% wÐdF�«  jÝu�«  W³O³ý lL−Ð …dOšô«  «uM��«  ‰öš `$ Íc�«   XL  Í—Ëœ ÂUŽ q� w�

ÆÂbI�« …d� W{U¹d� rN³ŠË rN³¼«u� “«dÐ« »U³A�« lOD²�¹ t�öš s� ·œU¼ w{U¹— ÍuÐdð —UÞ«

ÆwÐdF�« jÝuK�  XL ¡UDŽ sŽ UMŁb×O� qÐ—√ wŽË—  XL  W�UD�« »ËdA� d¹b� UMKÐU�

øwÐdF�« jÝuK� XL  Í—Ëœ rOEMð s� ·bN�« U�

 »U³A�«   «dAŽ   U³KD�  WO³Kð  p�–Ë  „—U³*«  ÊUC�—  dNý  w�   «uMÝ  5  q³�  Í—Ëb�«   oKD½√  

 ¨wÐdF�« jÝu�« w� WOÐU³A�« —œ«uJ�« lO−AðË rŽœË  W¹UŽd�  Ê«uMŽ UM½u� ¨UMO�« «uNłuð s¹c�«

 bFÐË  »U³A�«  VKDÐ  UMLL²¼«  Æ·œU¼  —UÞ«  X%  »U³A�«  lL−O�  d ÒGB�  Í—Ëœ  rOEMð  VKDÐ

 s� ¨wÐdF�« jÝu�« Èd�Ë Ê«bKÐ W�U� s� U�d� lL−O� lÝ«Ë Í—Ëœ rEM½ Ê√ U½—d� WIOLŽ WÝ«—œ

 Æ»uM'«Ë e�d*« ¨‰ULA�«

 …d� w³×� »dF�« »U³AK� W−N³�«Ë —Ëd Ò��«Ë WŠdH�« ‰Ušœ« ·bNÐ Í—Ëb�« ÂUŽ q�  XL  r ÒEMð

 s×½ ¨…eÒOL*«  V¼«u*«Ë  U�UD�«  s� dO¦J�«  ÊuJK1 rN½«  b¹bł s� ÂUŽ q� Êu²³¦¹ s¹c�«  ÂbI�«

Æ ÒwÐdF�« jÝu�« W�b) UNLOŽbðË V¼«u*« Ác¼ —uD½ Ê√ UM³ł«Ë s� t Ò½√ s�R½

øÍ—Ëb�«  U¹—U³� l� ‚dH�« »ËU& Èdð nO�

 WOÐU³A�« Âu−M�« s� ¡vłUH²½ UL� ¨Í—ËÒb�« w� W�—UA*« ‚dH�« qŽUHðË »ËU& s� ¡vłUHð« ÂUŽ q�

 ÂbI²K�  UNLŽb½Ë  UNF−A½  Êô  Í—Ëb�«  «c¼  ‰öš  s�  ·bN½  …dO³�  V¼«u�Ë   «—bIÐ  l²L²ð  w²�«

 Ác¼ q¦� rOEMð ‰UL�« qł√ s� WO�ËR�*« s� b¹e*« UM×M9 V¼«u*« Ác¼ d̈¦�√Ë d¦�√ WO�u−MK�

Æ UO�UFH�«Ë  U��UM*« nK²�� w� wÐdF�« lL²−*UÐ UM²�öŽ rOŽbðË d¹uDð ‰öš s�  «—œU³*«

 w� WHK²�*«  U¹—U³*« ‰öš UNÐ «uF²9 w²�« WO�UF�« WO{U¹d�« ÕËd�« vKŽ ‚dH�« w³Žô wOŠ√

 Æ VIK�« vKŽ …b¹bA�« W��UM*« s� ržd�UÐ Í—Ëb�«

 Èb� b�R¹ —uC(« «c¼ Æ  Í—Ëb�«   U¹—U³� o�«—  Íc�«  dO³J�«  ÍdO¼UL'« —uC(« dJý«Ë UL�

 Æ wÐdF�« lL²−*« V¼«u� wLMðË “eFð w²�«  «—œU³*« Ác¼ q¦* wÐdF�« jÝu�« WłUŠË gDFð

 w� iFÐ l� VFK�Ë ·dF²�«Ë ¡UI²�ô« qO³Ý w� »U³AK� W
Uš W
d� oKš w� Í—Ëb�« `$

 WOŽUL²łô« ¡«ułô«  U¹—U³*« ‰öš s� kŠöO� WOŽUL²ł« UC¹« U/« WO½UC�— jI� X�O�  UO��«

Æ—bB�«  ÕdAðË  ÕdHð  W
Uš  ¡«uł«  w�  ¡U�b
ô«  5Ð   U�KłË  lO−AðË  ·eŽ  s�  WKOL'«

©ÆŸÆŸ®

 ÊUC�— dNý ‰öš rJ²I�«d� q
«uð å bOŠu¾�ò

—ÒuB*« w Ò×B�« Z�U½d³�« d³Ž

 ôU³�≈  ¨qOCH�«  ÊUC�—  dNA�  U ÎBOBš  ¨ bOŠu¾�  tðÒbŽ√  Íc�«  — ÒuB*«  w×B�«  Z�U½d³�«  v�ô

 w×B�«  Z�U½d³K�  …b¹bŽ   «b¼UA�  «uK−Ý  s¹c�«  X½d²½ù«  w×HB²�  q³�  s�  W
Uš  «ÎdO³�

 ¨WO×B�« …c¹cK�«  U³łu�« s� dO¦J�« œ«bŽ≈ tO� b¼UA¹ Íc�« w×B�« a³D*« Z�U½dÐ ¡«uÝ ¨ŸÒuM²*«

 WO½b³�« s¹—UL²�« s� b¹bF�« WO½bÐ W�UO� WÐÒ—b� t�öš ÂÒbIð Íc�« WO½UC�d�« s¹—UL²�« Z�U½dÐ Ë√

 W�U{ùUÐ «c¼ ¨.dJ�« ÊUC�— dNý ‰öš UNÐ ÂUOI�« 5LzUBK� bOH*« s� w²�« WHK²�*« WO×B�«

 WÐUłùUÐ  bOŠu¾� uOzUBš√ t�öš s� ÂuI¹ Íc�« ‰UHÞ_« VÞË WLOK��« W¹cG²�« Z�U½dÐ v�«

  uB�UÐ  p�–Ë  ¨5LzUBK�  WLOK��«  W¹cG²�UÐË  ‰UHÞ_«  W×BÐ  WIKF²*«  WFzUA�«  WK¾Ý_«  sŽ

ÆqOCH�« ÊUC�— dNý ÂU¹√ q� Èb� vKŽ …—uB�«Ë

 l�«u� w� ’uB)« «cNÐ  U½öŽ≈ ¨qOCH�« ÊUC�— dNý W¹«bÐ s� « Î¡«b²Ð« ¨ bOŠu¾�  dA½ b�Ë

 v�«  ‰ušb�«  `HB²*«  lOD²�¹  YOŠ  ¨WOÐdF�«  WGK�UÐ  UNF�u�  w�Ë  W�ËdF*«  WOÐdF�«  X½d²½ù«

 w�  ÊöŽû�  o�«d*«  œuJ�«  `��  Ë√  ÊöŽù«  vKŽ  jGC�«  ‰öš  s�  …—ÒuB*«  WO×B�«  Z�«d³�«

Æ…—u�c*« …—ÒuB*« WO×B�« Z�«d³�« …b¼UA* p�–Ë ¨ÊuHð—UL��« WDÝ«uÐ n×B�«

 ¨UNM�  …œUH²Ýô«Ë  Z�«d³�«  Ác¼  …b¼UA�  WK
«u*  lÝ«u�«  —uNL'«Ë  UNOM Ò�R�   bOŠu¾�  uŽbðË

©ÆŸÆŸ®                                              Æ¢WO½UC�d�« s¹—UL²�«¢ Z�U½dÐË ¢w×B�« a³D*«¢ Z�U½dÐ W
Uš

 ôu� U�u� s� ¢o¹dD�« Ÿ ÕdH�«¢ WMŠUý

 WOÐdF�« ÈdI�«Ë  «bK³�« vKŽ UN²�u−Ð …dL²��

 XK
ËË WOÐdF�« ÈdI�«Ë  «bK³�« w� UN²�u−Ð ôu� U�u� s� ¢o¹dD�« Ÿ ÕdH�«¢ WMŠUý dL²�ð

 …œUF��«Ë ÕdH�«  s� uł XH{√Ë   …u�MK�Ë  «bO$≠ WMOF³�«  —̈UG*« ¨W�«d�«  ¨nOÝU¹ dH� v�«

 ¢‰U�  ÊUFLÝ¢  WO�UF�  w�  W�—UA*UÐ  ÊUJ��«   «dAŽ  ÂU�Ë  ÆWM¹b*«  w�  ÊUC�—  w�UO�  vKŽ

Æ W
UšË …eO2 ez«uł vKŽ «uKBŠË

ør�bKÐ v�« ÕdH�« WMŠUý qBð Ê« ÊËb¹dð

„u³�OH�« vKŽ  WOÐdF�« WGK�UÐ WOLÝd�« ôu� U�u� W×H
 v�« qšb½

 ¨https∫ØØwwwÆfacebookÆcomØcocacolaAs7abøvΩappfl195646697137509
 WLLB*« W³FK�«  w� „—UA½ ¨  WMŠUA�«  UNO�≈  qBð Ê« b¹d½ w²�«  bK³�«  v�≈  oO³D²�«  w�  uB½

 s�  œbŽ  d³�«  vKŽ  qB%  w²�«  bK³�«  Æ  ÕdH�«  WMŠUý  —U��  vKŽ  dŁR½Ë  WO�UFHK�  UBOBš

ÆUNð—U¹eÐ WMŠUA�« ÂuI²Ý  UJ¹ö�«

 q
«u²�« l�u�Ë u¹œ«d�« ¨n×B�« ¨X½d²½ô« l�«u� qLAð …dO³� WO�öŽ≈ WKLŠ WO�UFH�« o�«d²Ý

 qIMÐ  ÂuIðË  …œUF��«  WMŠUý  o�«dOÝ  ¨  qIM²�  dýU³�  YÐ  v�«  W�U{ùUÐ  „u³�O�≠wŽUL²łô«

ÆwÐdF�« jÝu�« w� …bz«d�« X½d²½ô« l�«u� ‰öš s� …œUF��«Ë ÕdH�«  UE(

 ©ÆŸÆŸ®                          Æ10.8 a¹—Uð v²Š 23.7 a¹—Uð s� ‰uFH*« W¹—UÝ …œUF��« WMŠUý WO�UF�



61 2013 »¬ 2 WF ÔL'«



622013 »¬ 2 WF ÔL'«



63 2013 »¬ 2 WF ÔL'«



642013 »¬ 2 WF ÔL'«



65 2013 »¬ 2 WF ÔL'«



662013 »¬ 2 WF ÔL'«



67 2013 »¬ 2 WF ÔL'«



682013 »¬ 2 WF ÔL'«



69 2013 »¬ 2 WF ÔL'«



702013 »¬ 2 WF ÔL'«



71 2013 »¬ 2 WF ÔL'«



722013 »¬ 2 WF ÔL'«

..     

  

    1

 μπππ

24 و25


