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 t¹u Mð
الّصفحة  على  ُنشر  اّلــذي  اخلبر  في 
ــة فــي الــعــدد األخــيــر من  ــن ــام ــّث ال
ــوان:  ــن ُع حتــت  ــا»،  ــف ــي «ح صحيفة 
األولى  اإلجنيلّي  ماريوحّنا  «مدرسة 
ّية»، وقع  بني املدارس احليفاوّية العرب
نهايته  ففي  اخلبر.  كتابة  في  خطأ 
أحرزت  الرّسمّية،  ــوار»  ««ح أّن  جاء 
الّتقييم  اختبارات  حسب  نقطة   48
(ميتساڤ)،  القطري  الّتحصيلي 
 ،2015 لعام  «مادلني»  مؤّشر  وفق 
وأّنها حتمل صفة أكثر املدارس عنًفا 
وكان  االختبار،  شهر  في  طّالبها  بني 
الــّطــالب،  كــاّفــة  مــن   33% بنسبة 
ــركــل»؛  ال أو  لّلكم  تعرّضوا  ــذيــن  اّل
في  املــذكــورة  املدرسة  أّن  والّصحيح 
«حوار»  هي  هذه  الّتقييم  اختبارات 

األهلّية وليست الرّسمّية.
لذا اقتضى الّتنويه.

مطانس فرح
مؤّسسات  أصــحــاب  مــن  عـــدٌد  ُيتحفنا 
مثّقفو  الوطن،  هــذا  ـوادي  وـن وجمعّيات 
األدبــّيــة  الِفَلسطينّية  الّثقافة  وحـــّراس 
والفنّية واِملْهنّية والّشعبّية، «الوطنجّيون» 
ـــّال-شـــيء  ـــى ال ــاء إل ــم ــت أصـــحـــاب االن
بتفّوهات  شــيء،  كــّل  على  واملعارضون 
ال  فاِرطة  عن وطنّية  تنّم  قانطة،  مناِكدة 
ناقصة  مبتورة  ثقافّية  ُمفرَطة، ومزايدات 
غير مكتملة؛ وذلك لسبب تهميشهم و/

صورهم  حذف  و/أو  أسمائهم  شطب  أو 
من ماّدة إعالمّية ما، أو عدم نشر مواّد 
تلك  أو  الّنادي  لهذا  إعالمّية/إعالنّية 
بحذفها  احلّق  يعود  املؤّسسة،  أو  اجلمعّية 
و/أو شطبها و/أو محوها - أّوًال وأخيًرا 
صاحب  فهو  فقط،  املسؤول،  للمحّرر   -

الّشأن املخّول بذلك! 
البعض،  لدى  املُفرطة  النّرجسّية  ولسبب 
اآلخر،  بعضهم  لدى  بالّدونّية  والّشعور 
جتدهم يوّزعون «شهادات تقديرّية» على 
ويدّرجون  عقائدهم؛  وفق  إعــالم،  وسائل 
ــني»،  ــّي ــني و«أشـــبـــاه اإلعــالم ــّي اإلعــالم
ــحــافــّيــني»،  ــاه الــصِّ ــب ــحــافــّيــني و«أش الــصِّ
الكّتاب و«أشباه الكّتاب» وفق العالقات 
اخلالصة؛  اِملْهنّية  ال  اخلاّصة،  الّشخصّية 
فيكيلون الّتهم ويرشقون اآلخرين بتفّوهات 
سافهة، بعيدًة عن أدب الّثقافة وأصولها، 
معتقدين أّنهم ترّبعوا - منذ مّدة - على 
عرش الّثقافة الِفَلسطينّية، فيحّق لهم ما 

ال يحّق لغيرهم! 
يظن/تظّن هذا/هذه العضو أو ذاك/تلك، 
ّممن يكتب/تكتب شعًرا أو يقرأ/تقرأ روايًة 
رّواد  من  ـًا،  أدبّي ـًا  نّص يحّلل/حتّلل  أو 
واملؤّسسات واجلمعّيات  املقاهي والنّوادي 
الّثقافّية العربّية، أّن باستطاعته/ا فرض 
في  جديدة  طائفّية/ثقافّية/وطنّية  قواعد 
مع  تتآلف وتتوافق  الِفَلسطينّي،  الّداخل 

رؤيته/ا املُضَمرة!
الّثقافة  ُقضاة  أنفسهم  ينّصبون  هــؤالء 
ــحــّدثــني بــاســمــه،  ــت ـوطــن وامل وُحـــمـــاة اـل
َيسرًة وَمينًة،  اجلائرة،  أحكامهم  فيصدرون 
ويدّرجون  أخالقّية  قيم  شهادات  يوّزعون 
الّثقافّية،  واألدبّية  الوطنّية  املستويات 
كأّنهم  الكالم ويتفلسفون،  في  يتشّدقون 
الّشخصّية  املصالح  ـّوار  ـث وهــم  أطــهــار، 

واألطماع الّنفيسة واملزايدات اخلسيسة!
واجب  الِفَلسطينّي،  بالوطن  االعتزاز  إّن 
أساس كاالعتزاز بالّنفس. إّن الّدم العربّي 
الِفَلسطينّي الّساري في عروقنا، والوطنّية 
الّصادقة احلّقة، يحّتمان على الِفَلسطينّيني 
الّداخل  ِفَلسطينّيي  وعلى  عــاّم،  بشكل 
بشكل خاص، البقاء في الوطن، للّدفاع 
كاّفة   – حقوقنا  وحتصيل  أرضــنــا  عــن 
حقوقنا املسلوبة – بال ُمساجلة أو مجادلة، 
امليزانّيات  بكاّفة  املطالبة  وبضمنها 
املالّية،  وزارات:  من  املُستحّق  والّدعم 
والّتعليم،  الّتربية  والــّريــاضــة،  الّثقافة 
تنازالت! أّي  تقدمي  دون  من  وغيرها.. 

َفِلَم هذا الّتهّجم والَعويل واملزايدات الوطنّية 
عمل  و/أو  عــرٍض  ــّل  ك على  الّرخيصة 
ثقافّي و/أو فنّي و/أو رياضّي، استطاع 
أن يحصل على حّقه الّشرعي في الّتمويل 
والــّريــاضــة،  الّثقافة  وزارة  مــن  ــّدعــم  وال
االنقاص  أو  تــنــازالت  أّي  تقدميه  دون 
العمل؟! هــذا  وقيمة  وهــدف  رسالة  من 

زايدوا  احلبيبة،  ِفَلسطني  على  تزايدوا  ال 
في حّب ِفَلسطني..! فكّلنا نحّب ِفَلسطني. 
نحن أصحاب هذه األرض، أصحاب هذه 
ُهوّية  بطاقات  نحمل  أّننا  رغم  الــّديــار، 
 – إسرائيلّية  وجنسّيات  الــّلــون،  ــاء  زرق
ُمرَغمني ال ُمغَرمني (مكره أخاك ال بطل).

املزايدون..  أّيها  الّضّيقة  رؤيتكم  فوفق 
مخّصصات  عــلــى  احلــصــوَل  أّن  أخــــاُل 
من  الّشيخوخة  أو  االعــاقــة  أو  األوالد 
خيانًة  يعتبر  الوطنّي  الّتأمني  مؤّسسة 
في  الــعــرب  نّوابنا  ومتثيل  عــظــمــى(!)؛ 
ُيعّد  اإلسرائيلّي/«الّصهيونّي»  البرملان 
مبيزانّيات  واملطالبة  ُيغَتفر(!)؛  ال  إثًما 
تكون  األهلّية  العربّية  للمدارس  عادلة 
ــا(!)؛ والـــّتـــداوي بــالــعــيــادات  ــًن ــخــوي ت
أليَس  تعاوًنا(!)؛  ُيحَسب  واملستشفيات 
كذلك؟! و.. و.. و.. ِلَم الّتباكي والّتقوقع 
مبكيالني،  الكيل  املقاطعة وسياسة  وشبه 
فإّما أن تكونوا وطنّيني – حسب تعريفكم 

- أو ال تكونوا! 
ــّنــخــاع.  ســأبــقــى ِفــَلــســطــيــنــّيــــًـا حــّتــى ال
ــع، وســأعــمــل عــلــى حتقيق  ــقــوق لـــن أت

املــيــزانــّيــات  الــّتــامــة وحتصيل  ــاواة  ــس امل
ــّدول  ال على  االعتماد  بــدل  املُستحّقة، 
أنتم،  أّما  الّتعاونّية/«املتعاونة»(!!). 
النّواب  قاِطعوا  الــّدولــة..  هذه  فقاِطعوا 
الغذائّية..  املنتجات  قاِطعوا  العرب.. 
املكاتب  قاِطعوا  املــواصــالت..  قاطعوا 
احلكومّية.. قاطعوا، وقاطعوا، وقاٍطعوا.. 
وجمعّياتكم  مؤّسساتكم  داخل  وتقوقعوا 
ونواديكم؛ واقبلوا الّصدقات من اخلليج!!

لنضع الّثقافة فوق كّل اعتبار، فليس كّل 
جملًة  كاتًبا، ونّص  أصبح  حرًفا  كتب  َمن 
أصبح  ــًة  رواي نــاقــًدا، وقــرأ  أصبح  بائسة 
األدب  مبعنى  اجلهل  أساس  ُمحّلًال! وهذا 
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أصبح  اّلــذي  والّنقد،  والكتابة  والقراءة 
بأسماء  ُمترًعا  وبــات  للجهالء  ُمشّرًعا 
وألقاب شكلّية، فقط. فإّنه من املُخجل، 
ومؤّسساتنا  جمعّياتنا  تؤّطر  أن  فعًال، 
إطار  ضمن  العربّية،  الّثقافّية  ونوادينا 
وعلى  رعــوّي.  طائفّي/  فئوّي/  حزبّي/ 
الّثقافية  والـــّنـــوادي  اجلمعّيات  بعض 
الّتافهة/  نقاشاتها  مبستوى  ترتقي  أن 
الّسافهة إلى مستًوى يليق بأن يذّيل اسم 

جمعّيتها أو ناديها بكلمة «ثقافة»!
ــغــاالة  وم ــة  ــّي وطــن ـــدات  مـــزاي تكفيكم 
لهذا  الــكــتــابــة  وتكفيني  ــة..  ــّي ــاف ــق ث

األسبوع، فللكتابة تتّمة.
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عدسة  الــتــقــطــت  ــد  ق كــانــت  أن  بــعــد 
«حــيــفــا»، األســبــوع املــنــصــرم، صــورًة 
لكاميرا منصوبة بشكل «غير قانونّي»، 
في بداية شارع وادي الّنسناس، كانت 
معّلقة على عمود (صندوق) كهربائّي، 
ونشرت الّصحيفة خبًرا، مفاده أّن سّكان 
الكاميرا  كون  من  ُذعــروا  احلّي  سّكان 
مكيدًة، واّدعى البعض منهم أّن البلدّية 
قامت بنصب هذه الكاميرا لهدف رصد 
حركة املرور ولتصوير السّيارات الراكنة 
في  متّت  أصحابها،  وتغرمي  املكان  في 
يوم الّنشر نفسه إزالة الكاميرا املنصوبة.

ال  أّن  صّرحت  قد  حيفا  بلدّية  وكانت 
عالقة لها في املوضوع، وقبل أن ترسل 
مراقبني لفحص املوضوع - كما وعدت 
-متّت إزالة الكاميرا املنصوبة والصندوق 

أيًضا، صباح اجلُمعة املاضي.
ويبقى الّسؤال: ما الهدف من نصب هذه 
الكاميرا؟ وَمن وقف وراء هذه الكاميرا 

مجولة الُهوّية واملعنى؟!
ولكن ما هو أكيد أّن تأثير اخلبر كان 
واضًحا.. فما ال يستطيع فعله، أحياًنا، 
ــورّي،  ف بشكل  واملــســؤولــون  املراقبون 
يستطيع أن يفعله خبر أو تفعله صورة!
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ملراسل «حيفا»

الهيئات  مع  بالّتعاون  أمــًرا  حيفا  بلدّية  أصــدرت 
أجهزة  كاّفة  عمل  بوقف  االختصاص  ذات  احلكومّية 
في  فــاي»  «واي  مبنظومة  تعمل  اّلتي  «اإلنترِنت» 
ملراقبة  احلضانات  هــذه  نصبتها  اّلــتــي  احلضانات 
يشاء  َمن  إلى  الّصور  تلك  وتبّث  األطفال  حتّركات 
األجهزة والتأّكد  هذه  لفحص  ذلك  األهل. وتقّرر  من 
من أّن إشعاعاتها ال تّلحق أي أضرار باألطفال في 

احلضانات املنتشرة في املدينة. وكانت تلك احلضانات 
قد نصبت في غرف األطفال كاميرات ووسائل اّتصال 
األهل  يراقب  كي  األطــفــال،  وذوي  احلضانات  بني 
ويشاهدوا بالبّث املباشر تصّرفات أبنائهم واحلاضنات 
األمور  أولياء  عدًدا من  يعتنَني بهم. ولكن  اللّواتي 
تعمل  الكاميرات  هذه  أّن  من  خشيتهم  إلى  لفتوا 
مبنظومة الـ«واي فاي» اّلتي قد تبّث إشعاعات تؤّدي 

إلى أضرار خطيرة واإلصابة بأمراض الّسرطان. 
وكان تقرير صادر عن مكتب مراقب الّدولة في كانون 
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األّول من عام 2014 قد أشار إلى ضرورة أن تفحص 
اّلتي  األجهزة  اخلاّصة  احملّالت  وأصحاب  الّسلطات 
املراقبة  غير  اإلشعاع  مبنظومة  ُتبّث  بحوزتهم، واّلتي 
في املؤّسسات الّتربوّية. وهذا جعل املسؤولني في هذه 
يسارعون  كاملدارس واحلضانات وغيرها  املؤّسسات، 

لفحص تلك األجهزة ومعاجلة األضرار.  
 وجاء من بلدّية حيفا أّن احلضانات واملؤّسسات الّتربوية 
احلواسيب  استخدام  على  واســًعــا  اعتماًدا  تعتمد 
وتندرج  الّدائمة،  للمراقبة  تخضع  ولكّنها  املتطّورة، 
في إطار املسموح في عملها مبنظومة الـ«واي فاي»، 
خاّصًة أّنه لم تثبت بعد مدى األضرار التي تسّببها تلك 
األجهزة على صّحة اإلنسان عاّمًة، واألطفال خاّصًة. 
أشهر  عّدة  منذ  البلدّية  شرعت  فقد  ذلك  إزاء  ولكن 
املــؤّســســات،  تلك  فــي  األجــهــزة  فحص  بــإجــراءات 
البيئة،  حماية  ووزارة  األمــور  أولياء  مع  بالّتعاون 
مبا  املوثوقة، والعمل  املعطيات  على  احلصول  لهدف 
انطالًقا  وذلــك  االختصاصّيني،  وتوصيات  يتالَءم 
من رؤية احلذر الوقائّي وحّتى قطع تلك األجهزة عن 
العمل، إلى جانب احلرص على ضرورة الّتعليم املتطّور 

والّتقّدم العلمي والّتكنولوجي. 
ومن جهة أخرى تسعى بلدّية حيفا إلى تنظيم مؤمتر 
في الّشهر القادم ملناقشة مسألة اإلشعاع من الهواتف 
على  الوقوف  لهدف  الذكّية،  األجهزة  وسائر  اخللوّية 

مدى خطورة تلك األشعة واستخدامها.   

املسؤولني  مع  باالّتفاق  حيفا  بلدّية   وأوصى رئيس 
فاي»  «واي  أجهزة  كاّفة  بقطع  الّتعليم  جهاز  في 
ويستعّد  اإلشعاع.  قضّية  من  التحّقق  حّتى  فــوًرا 
بديلة  اتصال  خطوط  ملــّد  والّتعليم  الّتربية  جهاز 
املرحلة  في  ذلــك  وسيتّم  ــاي».  ف الــــ«واي  ملنظومة 
الطالب  فيها  يتعّلم  التي  الّصفوف  في  األولــى 
الــبــچــروت،  المتحانات  ويــســتــعــّدون  الــّثــانــوّيــون 
النّقالة  حواسيبهم  الستخدام  سيضطّرون  واّلذين 
ووسائل تكنولوجّية أخرى، وأّال تتضّرر هذه األجهزة 
املعّلمون  وسيقوم  فـــاي».  الـــــ«واي  انقطاع  مــن 
ــت»  ــتــرِن «اإلن ــن  م الّتعليمّية  املــــواد  بتحميل 
ــى إشــعــاعــات ُمــضــّرة.    ــّالب إل ــّط لــئــّال يــتــعــّرض ال
مجال  مرّكزة  نعمة،   - نوفي  منى  الّدكتورة  وقالت 
اإلشعاع في ِمنطقة خليج حيفا في وزارة حماية البيئة 
على  العمل  ينبغي  الوقائّي  احلذر  مبدأ  مبوجب  إّنه 
تقليص التعّرض لإلشعاعات، وبضمنها الّتقليل من 
استخدام الّشبكات الّال-سلكّية، وتفضيل استخدام 
فاي»،  الـــ«واي  منظومة  بدل  الّسلكّية  االّتصاالت 
حّتى لو كان ذلك في نطاق املسموح به. وأضافت 
الّتأثيرات  إلى  تتطّرق  اليوم  القائمة  املواصفات  أّن 
الّصحّية وسخونة األجسام فقط، بينما احلديث هنا 
إلى  تتطّرق  ال  التي  الصحّية  بالّتأثيرات  متعّلق 
ُمنخفضة ولكن  مبستويات  حتدث  الّسخونة، والتي 

لم يتّم حتديدها بعد.

UHOŠ ◊uIÝ ÈdÖ–UHOŠ ◊uIÝ ÈdÖ–

ملراسل «حيفا»

يصادف، اليوم اجلٍمعة، الـ 22 من َنْيسان، الّذكرى 
بأيدي  سقطت  حيث  حيفا،  مدينة  لسقوط  الـ68 
املنّظمات العسكرّية اليهودّية في َنْيسان 2014. 
سياسّية  جّمة،  أحــداًثــا  شهدت  حيفا  أّن  فرغم 
احليفاوية  العربّية  القيادة  نّظمتها  وعسكرّية، 
آنذاك، ملواجهة خطر احتالل حيفا وتهجير سًكانها 
ضّد  املنّظمة  اليهودّية  الــقــّوات  هجمات  وصــّد 
كانت  املؤامرة  أّن  إّال  وسّكانها،  العربّية  األحياء 

كبيرة والّثمن كان باهًظا جًدا.
فقد كان في  حيفا يومها حوالي 70 ألف عربّي 

اشتداد  لسبب  رحلوا  أو  ترحيلهم،  ّمت  ِفَلسطينّي 
املنّظمات  واعتماد  املدينة  أطــراف  على  املعارك 
عبر  األهالي  ترهيب  على  العسكرّية  اليهودّية 
القنص وتفجير البيوت وطرد الّناس من أحيائهم.

ــقــرى  تــعــّرضــت حــيــفــا، كــغــيــرهــا مــن املــــدن وال
الِفَلسطينّية، إلى نكبة وتطهير عرقّي، حيث عاش 
سّكان حيفا العرب األصالنّيني الّنكبة كما عاشوا 
"الهاجاناه"  أمتّت  أن  فبعد  بأنفسهم..  الّتهجير 
بتشريد  غوريون  بن  أوامر  وتنفيذ  حيفا،  احتالل 
نحو  سوى  منهم  يبَق  لم  اّلذين  العرب،  سّكانها 

ثالثة آالف إنسان!
نذكر.. وُنذّكر!
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ملراسل «حيفا»
(«اجلبهة»،  سليمان   - توما  عايدة  الّنائب  حّذرت 
قاضي  تصريح  استغالل  مــن  املشتركة)  القائمة 
في  احلكم  خــالل  جــبــران،  سليم  الُعليا،  احملكمة 
االلتماس اّلذي قّدمه الّشيخ رائد صالح إللغاء إدانته 
األخير،  االثنني  يوم  العنف،  على  الّتحريض  بتهمة 
حملة  إلى  األمر  وحتويل  القاضي،  على  للّتحريض 

عنصرّية ضّده. 
في  موقًفا  اّتــخــذ  قــد  جــبــران  سليم  القاضي  ــان  وك
جلسة احملكمة، بوجوب تبرئة الّشيخ صالح من تهم 
ملعنى  صالح  تفسير  وقبول  العنف  على  الّتحريض 
قاضيني  بأغلبّية  االلتماس  رفض  رغم  االنتفاضة؛ 
عقوبة  بتخفيض  احملكمة  قامت   – ــد  واح مقابل 

الّسجن املفروضة عليه بشهرين. 
وأضافت  عايدة توما - سليمان أّن «االنتفاضة هي 
هّبة شعبّية شرعّية، وذلك رغم أّن املجتمع واإلعالم 
اإلسرائيلّي أّطر كلمة االنتفاضة وحّولها إلى مرادفة 
للعنف في أذهان اجلمهور اليهودّي في البالد؛ إّال أّن 
فعل  هي  بطبعها  هّبة، والهّبة  هي  ـًا  لغوّي االنتفاضة 
شعبّي ونضالّي، وفي سياق تصريحات الّشيخ صالح 
اّلتي حوكم بسببها هي نداء حلماية مكان مقّدس واقع 

حتت االحتالل». 
وأّكدت توما -سليمان أّن االنتفاض ضّد االحتالل هو 
موقف وعمل شرعّي وطبيعّي، وفق املعايير األخالقّية 
ـًا، ووفق املنطق الّسليم والقانون الّدولّي. لذا، ال  عاملّي
يشوب رأي وموقف القاضي سليم جبران أّي شائبة، 

∫Ê«d³ł  w{UI�«  ‰«u??�√  vKŽ  UÎ³OIFð  ¨ÊULOKÝ  ≠  U�uð  VzUÒM�«
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ملراسل «حيفا»
وّجه وديع أبونّصار (مستشار مجلس األساقفة 
في األرض املقّدسة)، يوم الّثالثاء األخير، رسالة 
احتجاج إلى الّسلطة الّثانية لإلذاعة والّتلفزيون 
في إسرائيل (املسوؤلة عن القناتني الّتلفزيونّيني 
عّبر  اللّوائّية)،  اإلذاعــّيــة  ــات  واحملــطّ و10   2
فيها عن استنكاره ألقوال أساف غرانيط، أحد 
(משחקי  الّشيف»  «ألعاب  برناَمج  مقّدمي 
השף)، اّلذي ُعرض مساء االثنني األخير على 
مبؤّيدي  استهزأ  للّتلفزيون، واّلذي  الّثانية  القناة 
االكتفاء باألكل الّنباتي بقوله «إّنها ظاهرة عابرة 

شأنها شأن املسيحّية»! 
ُمهيًنا بذلك الّديانة املسيحّية، وُمقّلًال من شأنها، 

ُملّمًحا إلى زوالها!
من  اّتــصــاالت  تلّقى  بأّنه  أبونّصار  كتب  وقــد 
مسيحّيني وغير مسيحّيني، اّلذين لفتوا انتباهه 
إلى أقوال غرانيط وعّبروا عن امتعاضهم منها، 
وصفه  ما  على  ـًا  ـًا وشفهّي خطّي اعتذاًرا  وطالب 
باستهزاء ليس فقط مبشاعر املسيحّيني مواطني 
حول  املسيحّيني  من  املاليني  مئات  وال  الّدولة، 
يسعى  إنــســان  كــّل  مبشاعر  أيــًضــا  بــل  العالم، 

لضمان احترام معتقدات اآلخرين.

اعتبُره  ما  الدولي.  القانون  بتفاصيل  ُملّم  كحقوقّي 
في  العام  احلكومة والــّرأي  تقوم  أن  هو  طبيعّي  غير 
إسرائيل بإنكار وجود احتالل، وأّنه كما في كّل مكان 
آخر، هناك حّق للّشعب الواقع حتت االحتالل مقاومته 
محاولة  أّي  من  أحــّذر  هنا،  من  عليه.  واالنتفاض 
إلى  منصبه  مبوجب  جبران  القاضي  تصريح  لتحويل 

ُعذر للّتحريض عليه». 
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من  فريدة  وتفاعلية  مميزة  بخطوة  األيام  هذه  في  طاره  محلبة  تقوم 
اجلمهور  خاللها  من  تدعو  عثامنة،  نوف  الشيف  بقيادة  نوعها 
للحصول  اب"  "الواتس  خالل  من  رسالة  وإرسال  فيها  للمشاركة 

على وصفات، نصائح للطهي ومعلومات عن منتجات طاره. 
كيف ننضم ونحصل على الوصفات:

أحفظوا الرقم 0544651363 في ذاكرة الهاتف النقال
 WhatsApp) "بعد حفظ الرقم بالذاكرة ابعثوا رسالة "واتس اب

) مع اسم الوصفة اللي حابني حتصلوا عليها 
- لوصفة كرات الدجاج واجلبنة الصفراء أرسلوا كلمة "دجاج"

- لوصفة سلطه البطاطا والشمينت احلامضة أرسلوا كلمة "سلطة"
"كبة" كلمة  ارسلوا  صفراء  باجلبنة  احملشوة  البطاطا  كبه  لوصفة   -

- لوصفة حتالي الكنافة ارسلوا كلمة "حتالي"
- لوصفة كعكة الباستا ارسلوا كلمة "باستا"

تسويقية  خطوة  مؤخرا  أطلقت  طــاره  محلبة  ان  ذكــره  اجلدير 
ــقــيــادة الــفــائــزة  ــعــربــي ب ــي املــجــتــمــع ال ــن نــوعــهــا ف ــــى م األول
ـــوف عــثــامــنــة، حتــت شعار  ــر شــيــف" ن ــاســت فــي مــســابــقــة "م
 . أكثر"  وطيبة  أكثر  صحية  طــاره-  منتجات  فقط  "ألوالدي 

محلبة طاره ترسل لكم وصفات ومعلومات عن 
 WhatsApp- «منتجاتها عبر «الواتس اپ

بنك لئومي يفتتح فرعا جديدا في مدينة قلنسوة
ينضم فرع قلنسوة لـ 47  فرعا لبنك لئومي املنتشرة في بلدات الوسط العربي

مدينة  في  جديدا  فرعا  لئومي  بنك  افتتح  احتفالية،  أجــواء  في 
املجتمع  في  نشاطه  وتوسيع  لتعزيز  برنامجه  من  كجزء  قلنسوة، 
عن  ممثلون  االفتتاح  في  شارك  فيه.  التجاري  النمو  وتقوية  العربي 
قطاع  رئيس  نائب  عــوض،  محمد  بينهم  من  لئومي  بنك  ادارة 
رئيس  الشارون،  منطقة  مدير  فرميت،  حيزي   ، البنكية  اخلدمات 
فرع  مديرة   ، شواهنه  امال  سالمة،  الباسط  عبد  قلنسوة  بلدية 
قلنسوة  مدينة  من  االعتبارية  الشخصيات  من  ومجموعة  قلنسوة 

واملنطقة.
وينضم فرع قلنسوة الى 47 فرعا لبنك لئومي منتشرة في أنحاء 
الوسط العربي، ليقدم ملواطني املدينة واملنطقة مجموعة شاملة من 
اخلدمات البنكية االكثر تطورا. وسيدار الفرع اجلديد على يد امال 

شواهنة.
محمد عوض، نائب رئيس قطاع اخلدمات البنكية في لئومي قال: 
انتشار  مع  العربي،  املجتمع  في  الرائد  البنك  لئومي  بنك  "أصبح 
اكبر عدد من الفروع،  وهذا ما كنا نصبو اليه و استثمرنا الكثير 
املشاركة   اليوم  يسرني  الهدف. "  هذا  لتحقيق  االخيرة   السنة  في 
لسكان  وسيتيح   سيوفر  الذي  اجلديد  الفرع  افتتاح  احتفالية  في 
قلنسوة واملنطقة الفرصة لالستفادة من اخلدمات املهنية  واملتطورة 
واالزدهــار  التطور  من  جــزء  نكون   وان   ، البنك  يقدمها  التي 

االقتصادي في املدينة". اضاف عوض
حيزي فرميت مدير منطقة  الشارون في بنك لئومي  قال: "افتتاحنا 
لفرع قلنسوة ُأجنز كجزء من خطتنا االستراتيجة لتعزيز  نشاطات 
خاصة  واملنطقة  قلنسوة  ولسكان  عامة  العربي  املجتمع  في  البنك 
واليجاد اللغة الصحيحة التي تخاطب وتالئم  احتياجات  زبائننا".
جميعنا  نتطلع   " قال:  قلنسوة  بلدية  رئيس  سالمة،  الباسط  عبد 
نحو مستقبل اقتصادي افضل ، وانا ارى بهذا اليوم يوما احتفاليا 
خدمات  من  فقط  يستفيدوا   لن  فيه   ، واملنطقة  قلنسوة  لسكان 

للمصالح  عديدة  مميزات  من  ايضا  إمنا   ، ومتطورة  مهنية  بنكية 
من  وكل  لئومي  بنك  ادارة  املدينة". "اهنئ  في  وللصناعة  التجارية 
في املدينة وامتنى لكم عمال  فرع لئومي  افتتاح  ساعد وعمل على 

مثمرا وناجحا". اضاف سالمة 
الختياري  سعيدة  "انا  قالت:  قلنسوة  فرع  مديرة   ، شواهنه  امال 
مديرة للفرع اجلديد في قلنسوة. مت استثمار العديد من املوارد في 
قلنسوة  سكان  منح  اجل  من  اجلهود،  من  والعديد  اجلديد  الفرع 
املتكاملة  البنكية  اخلدمات  من  مجموعة  مع  األفضل  واملنطقة 
واملتطورة جلميع شرائح املجتمع: رجال أعمال، طالب جامعات، 
اكادمييني، متقاعدين وغيرهم". "انتهز الفرصة الهنئ طاقم الفرع 
على اخلدمات املهنية والشخصية ، وأوجه دعوة  لسكان  قلنسوة 

واملنطقة لالنضمام إلى عائلة لئومي". أضافت شواهنه.
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 ملراسل «حيفا»
في  كوهني،  ميخال  الّتربية والّتعليم،  لوزارة  العاّمة  املديرة  قرّرِت 
ُخطوة لتعزيز الّتعليم العربّي، ترقية األستاذ عبد الّله خطيب (مدير 
قسم (أ) للّتعليم العربّي)، لينتقل بذلك إلى مكتب القائمة بأعمال 
املديرة العاّمة چيال ّجنار، وهناك ستوّسع الّصالحّيات املُعطاة له من 
الّتربوّية  اإلدارة  عمل  بني  العربّي، وسينّسق  الّتعليم  تطوير  أجل 

والّسكرتارية الّتربوّية.
املديرة العاّمة ميخال كوهني لألستاذ عبد الّله خطيب  هذا ومتّنت 

مزيًدا من الّتقّدم والّنجاح.
في  لتعيينه  خطيب  األستاذ  «حيفا»  صحيفة  طاقم  يهّنئ  كما 
والّتعليم،  الّتربية  لــوزارة  العاّمة  املديرة  بأعمال  القائمة  مكتب 
متمّنًيا أن يعمل من أجل تطوير الّتعليم العربّي ملا فيه مصلحة 

بنات وأبناء مجتمعنا.
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البحث  إجــراء  مراحل  على  اّطلعوا  كما  البحث،  خالل  من  التعّلم  في 
وتطبيقه في أّي موضوع تعليمّي كان. وقد خاض بعض املعّلمني هذه 
دراسة  على  اعتمدت  تعلمّية،  ومهام  حصص  مترير  خالل  من  الّتجربة 

موضوع معّني من خالل بحث أجراه الّطّالب.
من اجلدير ذكره، أّن املدرسة بإدارتها وطاقمها الّتربوي الّتعليمي تسعى 
إلى الّتوجه نحو هذا الّنمط من الّتعليم ضمن اإلمكانّيات التي متتلكها، 

لتعزيز الّتعّلم ذو املعنى وتطوير مهارات البحث العلمّي. 
الّطالب  ملعاجلة  نتيجًة  يحدث  الّتعّلم، واّلذي  من  الّنمط  هذا  ويسعى 
حيث  جديدة،  معلومات  إلى  يصل  حّتى  املعلومات وتركيبها وحتويلها 
متّكن الطالب من تخمني أو تكوين فرضّيات، يسعى إلى حتقيق الّذات 
لدى الّطّالب، واستحداث أساليب متنّوعة في الّتعليم، جتعلها ممتعة، ّمما 
ترفع دافعّية الّتعّلم لدى الّطّالب، إضافة إلى أهداف أخرى ال تقّل أهمّية. 

ملراسل «حيفا»

شارك طاقم بساتني ومدرسة مار يوحّنا اإلجنيلّي، يوم األربعاء املوافق 
الّتطبيقّية  العلوم  معهد  فــي  دراســـّي  مؤمتر  فــي   ،13/4/2016

(«الّتخنيون»)، واّلذي متحور في األساس حول الّتعّلم من خالل البحث. 
بحيث شمل املؤمتر ورشات عمل متعّددة، إضافة إلى محاضرة للّدكتورة 
متار أملوچ، شرحت فيها بإسهاب وتشويق عن األجيال وتعاقبها وممّيزات 

كّل جيل، وكيف يرغب جيل اليوم أن يتعّلم. 
هذا، ُعقد املؤمتر حتت رعاية مركز «كدار»، وهو املركز اّلذي يتوّلى خوض 

هذه جتارب بحث تعّلمّية متنّوعة في مدارس عّدة في البالد.
وكان طاقم املدرسة قد شارك خالل الّسنة في دورة استكمال: «التعّلم 
من خالل البحث»، بحيث استطاع املعّلمون اكتساب مهارات وأساليب 
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ملراسل «حيفا»
أكد مدير مرَكز «مساواة»، جعفر فرح، على أهمّية 
والهيئات  اخلاص  القطاع  بني  تكاملّية  عالقة  خلق 
احمللّية  والّسلطات  األهلّية  واجلمعّيات  السياسّية 
خالل  االقتصادي، وذلك  الّتطوير  مجال  في  العربّية 
مداخلته التي قّدمها خالل اجتماع القطاع اخلاص مع 

جلنة املتابعة الُعليا للجماهير العربّية. 
وقّدم في مداخلته بعض املعلومات حول فرص الّتطوير 
اخلاص  القطاع  منها  يستفيد  قد  التي  االقتصادي 
من خالل حتصيل الّتمويل بواسطة الّسلطات احمللّية 

واملكاتب احلكومّية.
تديرها  التي  امليزانية  تصل  احمللّية:  الّسلطات 
الّسلطات احمللّية العربية إلى أكثر من 4 ملياردات 
شيكل، غالبيتها تصرف على امليزانّيات العادّية، مبا 
في ذلك أجور أقسام املعارف والّتربية والّتعليم والّرفاه 
احمللّية  الّسلطات  ولكن  النفايات.  جمع  وخدمات 
البنية  في  مباشرة  غير  أو  مباشرة  ميزانّيات  تصرف 
ومنها  املرافق  وبناء  االقتصادي  والّتطوير  التحتّية 
غالبّيتها بواسطة ِشركات  تصرف  الداخلّية،  الّشوارع 
احلكم  شركة  بواسطة  أو  قطرّية  مناقصات  في  تفوز 
احمللي. وأّكد فرح على أهمّية دمج اخلبراء والّشركات 
املواصالت  ــوزارات  ل املناقصات  مجمع  في  العربّية 
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و«مفعال  احمللّي  احلكم  ومركز  والّتعليم  واإلسكان 
هپايس» و«لوتو».

بناء  عملّية  تكثيف  يتّم  أن  املخّطط  من  الّتعليم: 
العربي  املجتمع  في  اليومّية  واحلضانات  ــدارس  امل
مرَكز «مساواة»  رصد  القادمة. وقد  الّسنوات  خالل 
عشرات املشاريع التي حصلت على ميزانّيات، ولكن 
تعانيها  تخطيطّية  مشاكل  لسبب  يتأّخر  تنفيذها 
سلطاتنا احمللّية. واقترح املركز بناء طاقم متخّصص 
قبل  من  الّطاقم  ومرافقة  الّتخطيطّية  املشاكل  في 
بناء  القيادة الّسياسّية واملؤسسات القانونّية لضمان 
املشاريع، خصوًصا في مواجهة دائرة أراضي إسرائيل 

ومؤّسسات الّتخطيط اإلقليمّية واحمللّية. 
بني  مؤّخًرا،  االّتفاق،  ّمت  املنهجي:  غير  الّتعليم 
على  الّتعليم  ووزارة  احمللّية  الّسلطات  رؤساء  جلنة 
حيث  املنهجي،  غير  الّتعليم  خدمات  مستوى  رفع 
أهم  من  والقطرّية  احمللّية  الّتعليم  شركات  أصبحت 
ومن  املقتدرة.  العائالت  تستقطب  التي  الّشركات 
املنهجي  غير  الّتعليم  توسيع  ملرحلة  االستعداد  املهم 
وضمان رصد امليزانّيات من خالل الّسلطات احمللّية، 

مباشرًة إلى املؤّسسات العاملة في مجال الّتعليم.
قرّرت  طلبة:  مساكن  بناء   - العالي  الّتعليم 
احلكومة رصد ميزانّيات خاّصة لبناء مساكن للّطلبة 

عدًدا  أّن  نعلم  والكلّيات.  اجلامعات  في  اجلامعّيني 
في  الّسابق  في  فازت  قد  العربّية  البناء  من ِشركات 
املناقصات لبناء مساكن طّالب في «الّتخنيون» أو 
املعنّية  الّشركات  تستعّد  أن  أبحاث، ونقترح  مراكز 

لصدور املناقصات. 
الّسنة  نهاية  في  ّمت  والّتطوير:  البحث  مراكز 
للمجتمع  املرصودة  امليزانّية  ــادة  زي املاضية  املالية 
البارز  احلضور  ورغم  العلوم.  وزارة  عمل  في  العربي 
غياب  أّن  إّال  معّينة،  مجاالت  في  العرب  للباحثني 
من  متويل  على  احلــصــول  مينع  البحثّية  املــؤّســســات 
مثيل «هوريزون  العاملّية،  البحث والّتطوير  صناديق 
األبحاث  مراكز  أهمّية  إلى  فرح  وأشــار   .«2020
الّتابعة جلمعّية «اجلليل»، كلّية «القاسمي» وحاضنة 
الـ NGT في استقطاب ميزانّيات األبحاث ومن ثّم 

تطوير املنتجات.
وزارة  متاطل  ــّشــوارع:  وال العاّمة  املــواصــالت 
وبني  داخلية  شــوارع  مشاريع  تنفيذ  في  املواصالت 
القرى واملدن العربية مما يؤدي الى تفاقم أزمات السير 
ويسبب ضرر اقتصادي. بلورت وزارة املواصالت خّطة 
املرافعة  مؤّسسات  الّشوارع وتعمل  ملوضوع  خماسّية 
واملؤسسات الّسياسّية على حتصيل هذه امليزانّيات، 
علًما أّن غالبّية مشاريع البنى الّتحتّية متنح لشركات 
الّشركات  مع  بدورها  تتعاقد  والتي  يهودّية  مبلكّية 

العربّية احمللّية. 
جّدي  ارتفاع  فهناك  العامة  املواصالت  مجال  وفي 
واملدن  القرى  إلى  تدخل  التي  الباصات  كمّية  في 
ومنها  عربّية،  مبلكّية  الّشركات  فازت  وقد  العربّية. 
شركة خدمات الّناصرة مبناقصات جديدة، حيث تبحث 

الّشركة على سائقني وسائقات لتشغيل اخلدمات. 
اإلسرائيلّية  احلكومة  تخّصص  والّتجارة:  الّزراعة 
أكثر  بقيمة  الزّراعي  القطاع  دعم  ميزانّيات  غالبّية 
من مليارد شيكل للقطاع الزّراعي املنّظم واليهودي. 
عنه  ومتنع  العربي  الغذاء  قطاع  احلكومة  وتتجاهل 
قطاع  ويستورد  املياه.  مخّصصات  وحّتى  الّتمويل 
الِفَلسطينّية  املناطق  من  اخلام  املواد  العربي  الغذاء 
على  يحصل  أن  دون  1967 واخلــارج  عام  احملتّلة 
احلصر.  ال  املثال  سبيل  على  للخبز  املــقــّدم  الــّدعــم 
يتطّلب الوضع احلالي حترك القيادة السياسية لتغيير 
سياسة الّدعم للغذاء واحملصول الزراعي خصوًصا أّن 
املجتمع العربي يدفع ثمًنا أغلى على منتجات غذائّية 
خصوًصا  االنتاج،  املزارعني وعملّية  دعم  عدم  لسبب 

في منتجات اخلبز والزيت. 
اخلاص  القطاع  في  االستثمار  (صناديق  الّتمويل 
ومــؤّســســات  الــبــنــوك  غالبّية  أّن  نعلم  ــعــربــي):  ال
االستثمار املصرفّية تترّدد في االستثمار في مشاريع 
تشّغل  ال  وتكاد  العربّي،  املجتمع  في  اقتصادّية 
واالستكمال  الّتقاعد  صناديق  في  خصوًصا  عرًبا، 
مواصلة  علينا  الّشواقل.  مليارات  مئات  تدير  التي 
صندوق  ومــســاءلــة  املــؤّســســات  هــذه  على  الّضغط 
اآلن  حّتى  منه  املتوّقع  يستثمر  لم  اّلــذي  «البوادر» 
العربّية.  املجتمع  في  جدّية  اقتصادّية  مشاريع  في 
ــًرا، بــالــّتــعــاون مع  وقــامــت شــركــة «بــابــكــم»، مــؤّخ
«تكوين»  إستثمار  صندوق  أخرى،  خاّصة  شركات 
املعلومات.  تقنّيات  مــجــال  فــي  مشاريع  ملرافقة 
آلّيات  االقتصاد  وزارة  متلك  االقتصاد:  وزارة 
وتقّدم  اإلنتاج  وزيادة  اخلاص  القطاع  لدعم  مختلفة 
لتفتح  ــل»  «إنــتِ مثل  لشركة  املاليني  مبئات  الّدعم 
للّشركات  متويل  وتخّصص  الــبــالد،  في  مصانعها 
العّمال  تشغيل  اقتصادّية وتدعم  مآزق  تواجه  التي 

بناء  في  واالستثمار  الّتخطيط  على  وتعمل  مالًيا 
سياسة  الـــوزارة  هــذه  متــارس  الّصناعّية.  املناطق 
يــؤّدي  مما  العربي  االقتصادي  تطوير  ضــّد  متييزّية 
خروج  ا وإلى  اقتصادّيً العربي  املجتمع  تهميش  إلى 
مصانع ومخازن من املجّمعات الّصناعّية في القرى 
العربّية إلى املجّمعات اليهودّية. وأورد مناذج مختلفة 
عليت»  لـ«نتسيرت  الّتابعة  الّصناعّية  املنطقة  مثل 
الّشركات  مــن  عـــدًدا  حتتضن  التي  «تسيوبرت» 
العربّية مقارنة في املنطقة الصناعّية اجلديدة في قرية 
ا لبلدّية كفر قاسم.  كفر قاسم، والتي تدّر دخًال مهّمً
اإلسكان  سياسة  فشلت  والّتخطيط:  اإلسكان 
أنحاء  كاّفة  في  الّسكن  أسعار  احلكومّية وارتفعت 
ستضطّر  العربي.  املجتمع  في  ذلك  في  مبا  البالد، 
املجتمع  في  الّسكن  مشكلة  معاجلة  إلى  احلكومة 
أسعار  ارتفاع  لوقف  محاولتها  من  كجزء  العربي 
الّسكن عاّمًة، خصوًصا أّن األزواج الّشابة التي تعاني 
أزمَة سكن أصبحت تنافس في املدن املختلطة، مثل: 

حيفا و«نتسيرت عليت» وحّتى العفولة. 
تتطّلب املرحلة القادمة دخول القطاع اخلاص بقّوة إلى 
مجال املبادرات الّسكنّية، حيث تستصعب املجالس 
احلكومّية  ــوزارات  ال مقابل  اجلهود  تنسيق  احمللّية 
بناء  على  الّتخطيط  هيئات  فتصديق  والّسّكان. 
900 وحدة سكن في قرية طرعان سيغّيرها ويساهم 
في خفض أسعار الّسكن في القرى املجاورة؛ ولكّننا 
نعلم أّن تنفيذ مشروع ضخم من هذا الّنوع يتطّلب 
تنسيًقا بني أطراف عديدة لم تعمل بشكل متناسق 

في الّسابق. 
من  اليهودّية  الّتخطيط  شركات  حالًيا،  تستفيد، 
غالبية مناقصات الّتخطيط التي صدرت وقد تصدر 
قرية  تخطيط  ميزانّية  وتصل  القريبة.  السنة  في 
شيكل وغياب  مليون   2،5 من  أكثر  إلى  متوّسطة 
أصبح  املتوّسطة والكبيرة،  العربّية  الهندسة  مكاتب 
حاجًزا أمام التقّدم في مشاريع الّتخطيط الّتفصيلي. 
تعيني  ّمت  عربّية  بلدات   10 اآلن  حّتى  رصدنا  وقد 
هيئات  قبل  مــن  فيها  يــهــودّيــة  تخطيط  مكاتب 

الّتخطيط القطرية. 
الِفَلسطيني  املستوى  على  العالقة  تنظيم 
مرَكز  يؤّكد  والّدولّي:  العربّي  املجتمع  ومع 
وتطويرها  العالقة  تنظيم  أهمّية  على  «مــســاواة» 
ومع  الِفَلسطينّي،  والّسياسي  اخلــاص  القطاع  مع 
الّدول العربّية. واقترح أن تخّصص الّسلطة الوطنّية 
الّتعاون  لتسهيل  مسؤولني  منّسقني  الِفَلسطينّية 

االقتصادي من طرفي اخلط األخضر. 
جلنة  رئيس  مببادرة  «مــســاواة»  مرَكز  مدير  ــب  ورّح
املتابعة الُعليا للجماهير العربّية محّمد بركة لتنظيم 
وبني  بينه  العالقة  وتوطيد  العربّي  اخلــاص  القطاع 

القيادة الّسياسّية واألهلّية والّسلطات احمللّية. 
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املستهلكني جمهور  قبل  من  وجتاوًبا  كبيًرا  جناًحا  حتقق  احلياة»  «طعم  كوكاكوال  حملة 
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ملراسل «حيفا»
حــصــدت مـــدرســـة «األخــــــّوة» 
الّرسمّية في مدينة حيفا، املرتبة 
املدرسّية  املسابقة  في  الّثالثة 
«ميدوزولوچيا  البحثّية  العلمّية 
األحياء  كائنات  (علم   «2016

املؤمتر  في  شارك  البحرّية)، وقد 
من  وطالًبا   طالبًة   350 قُرابة 
البالد وخارجها، في مؤمتر ينعقد 
الّتوالي.  على  الّرابعة  للّسنة 
ــــار مــشــروع  ــــك ضــمــن إط وذل
اختارته منّظمة «يونسكو» عام 
2014 كمثال لتعليم اإلستدامة 

البحرّية في جميع أنحاء العالم، 
واحملافظة على املوارد الّطبيعّية.

ُيشار إلى أّن املشروع تضّمن عدد من الفّعالّيات، واجلوالت والبرامج البحثّية 
الهادفة إلى رفع مستوى الوعي إزاء احلفاظ على البيئة البحرّية. 

وقد شارك طّالب الّصف الّثامن في عرض بحثهم العلمّي أمام جميع احلضور 
البالد،  خارج  من  وفود  ضمنهم  من  العلمّية،  للمسابقة  الّتتويجي  املؤمتر  في 
وبحضور مندوبني من وزارة الّتربية والّتعليم، مبشاركة رئيس البلدّية يونا ياهڤ، 

وشخصّيات ِمهنّية من مجال البيئة البحرّية.  
جانب  إلى  املسابقة  في  شاركت  قد  مدرسة «األخــّوة»  أّن  إلى  اإلشــارة  وجتدر 
عشرات املدارس العربّية واليهودّية على الّسواء، وقد حصلت على املرتبة األولى 

في سنني مضت. 

حققت حملة كوكاكوال "طعم احلياة "التي أطلقتها شركة كوكاكوال إسرائيل 
دعت  فعالية  احلملة  شملت  حيث  اجلمهور،  قبل  من  وجتاوبا  كبيرا  جناحا 
إلى  تفاعلي  انترنت  موقع  عبر  املستهلكني  جمهور  خاللها  من  كوكاكوال 
ومشاركتها  املوقع  على  صورهم  ورفع  كوكاكوال  مع  اللحظات  أجمل  مشاركة 

والفوز بجوائز قيمة.
كما شملت احلملة نشاطات ميدانية مثيرة في إطارها مت دعوة املستهلكني إلى 
االستمتاع بلحظة أخرى لطعم احلياة مع كوكاكوال في مواقع مختارة صممت 

خصيصا لهذا النشاط، وزينت بشعار وألوان احلملة.  
عاملية  حملة  هي  كوكاكوال  أطلقتها  التي  احلياة"  طعم   " حملة   ان  الى  ويشار 
انطلقت بشكل متزامن في أكثر من 200 دولة في العالم، وتعتمد على قصص 
وهم  العالم  حول  املستهلكون  يعيشها  التي  اليومية  احلياة  من  وحلظات  عاملية 

يحتفلون بتجربة ومتعة مشروب كوكاكوال.
هذا وننشر لكم أسماء مجموعة جديدة من الفائزين في حملة كوكاكوال طعم 
قعدان،  نسيم  نصار،  احالم  ُقط،  راني  حسون،  رمي  كبها،  ميس  وهم:  احلياة 

جودي جبران،  والء ابو ليل، شيرين دملخي.

FUZE Tea   تطلق حملة إعالنية منعشة في الوسط العربي 
يقودها للسنة الثالثة العب فريق برايتون لكرة القدم بيرم كيال.

وفعالية  ــرا،  ــت اجنــل ــي  ف تــصــويــره  مت  فــيــديــو  تشمل  ــة  ــي اإلعــالن احلــمــلــة 
ــوز تـــي بــالــلــغــة الــعــربــيــة. ــي تــشــمــل جـــوائـــز فـــي صــفــحــة فــيــســبــوك ف

ملشروب  تسويقية  حملة  األيــام  هذه  في  إسرائيل  كوكاكوال  شركة  تطلق 

حملة يورو 2016 من سونول:
لليورو،  زوجــيــة  رحــالت  سحب على 
شاشات تلفاز كبيرة 48 "انش" وسمارتفون

 
اطلقت شركة سونول حملة في إطارها باإلمكان الفوز مبجموعة 
جوليفير  من  زوجية  رحالت   8 بينها  من  القيمة  اجلوائز  من 
jvc   و20  من  "انــش"   48 بحجم  تلفاز  شاشة   20 لليورو، 

سمارتفون.
كيف نشارك؟

مببلغ  بسونول، نشتري  اخلاصة  االنتعاش  حوانيت  الى  ندخل 
30 شيكل فما فوق، ندخل الكود الظاهر على وصل الدفع  في 
موقع جوليفير السياحي www.gulliver.co.il   ونشارك 

في السحب.
جدير بالذكر انه يتوجب حفظ وصل الدفع  حتى نهاية احلملة، 
الفوز  وعند  السحب،  في  واملشاركة  الشراء  لعملية  كإثبات 
يجب أبراز الوصل كشرط للحصول على اجلائزة. احلملة سارية 
وسيتم   31/5/2016 حتى  ومستمرة   20/4/2016 من 

السحب على اجلوائز وفق شروط وأنظمة احلملة. 
املشاركة في احلملة فقط في حوانيت االنتعاش لسونول املشاركة 

في احلملة. 

 FUZE Tea " :ببطولة الالعب بيرم كيال حتت شعار FUZE Tea
مشروبي داميا" للمستهلكني في الوسط العربي.  

احلملة اإلعالنية تشمل دعاية متلفزة منعشة صورت خصيصا في اجنلترا  
اجنلترا  في  اجلديدة  كيال  بيرم  حياة  عن  صغيرة  حملة  وتعرض  للحملة، 

واملليئة بالعمل، حيث يرافقه مشروب FUZE tea دائمًا.
مت اختيار بيرم للمرة الثالثة ليكون جنم احلملة اإلعالنية للماركة العاملية

FUZE Tea . بيرم كيال هو جنم ذو  شخصية جذابة وناجح عامليا، 
يوحي بالعاملية، باالنتعاش، بالعفوية والذي ينتهج أسلوب حياة نشيط، 
هذه القيم  تتطابق وتتماشى مع  قيم ماركة فيوز تي، املشروب املفضل 

لدى ماليني املستهلكني حول العالم.
وشبكات  الرائدة  االنترنت  مواقع  على  املتلفزة  الدعاية  نشر  سيتم 
الفيسبوك  صفحة  في  تفاعلي  نشاط  سيبدأ  كما  االجتماعية،  التواصل 
في  للمشاركة  املتصفحني  دعوة  وستتم  العربية  باللغة  تي  فيوز  ملاركة 
فعالية "فيوز تي داميًا معي" والفوز مبيني ثالجة, ورمبا تكون الفائز األكبر 

الذي سيحظى بتزويده بـ فيوز تي ملدة سنة كاملة هدية.
اجلدير بذكره أن FUZE tea هو مشروب شاي بارد ُمنتج من خالصة 
ُيسوق   ، الطبيعية  األكسدة  مضادات  على  حتتوي  التي  الطبيعية  الشاي 
العنب  -اناناس،  مانغو  اخلوخ-دايت،  اخلوخ،  مثل:  مختلفة  بنكهات 
زجاجية  قناني  لتر،  نصف  ونصف،  لتر  قناني  في  وتباع   ، واالكزوتي 

بسعة 330 مللتر مسوقة بواسطة شركة كوكاكوال إسرائيل.
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مضامني  من  املُستهلك، وغيرها  مبشاعر  اإلعالمّي»  «الّتالعب 
املرئّي واملسموع،  اإلعــالم  حول  محاضرات  ُطرحت  كما  أخــرى، 

والّتصوير اإلعالمّي. 
وأعربت إدارة املدرسة عن رضاها إزاء املواضيع التي حّثت فضول 
الّطّالب وجتاوبهم الّتام معها، ُمشيرًة إلى أهمّية وحيوّية املشروع 
جانب  إلى  امليدانّية،  باملستحدثات  اإلملــام  تعزيز  إلى  الّرامي 
تعزيز الفكر الّنقدّي في صفوف الّطّالب، كمستهلكني لإلعالم.

بتصديق  حظيت  قد  «الكرمة»،  مدرسة  أّن  إلى  اإلشــارة  جتدر 
من وزارة الّتربية والّتعليم وبلدّية حيفا، قبل أربعة أعوام لهدف 
رسمّية  مدرسة  أّول  «الكرمة»  تكون  وبذلك  املــدرســة،  ــاء  إمن
لتوسيع  وفريًدا  ممّيًزا  برنامًجا  تعتمد  املدينة،  في  نامية  علمّية 
الّطب  عاملَي  على  الّطّالب  كشف  خالل  من  الّتعليمّية،  اآلفاق 
والـ«هاي-ِتك» (الّتكنولوجيا الُعليا)، بالّتعاون مع املركز الطّبي 
«رمبام» وِشركة «إنتل»، إلى جانب تعليمهم املواضيع العلمّية 
وغيرها. واحلاسوب،  البيولوجيا  الكيمياء،  كالفيزياء،  املُنهجة 

 ملراسل «حيفا»

حياتّية  ومهارات  ــأدوات  ب الّطّالب  بتزويد  اإلميــان  منطلق  من 
متنّوعة، استضافت ثانوّية «الكرمة»،  احملاضرة الّثالثة جلمعّية 
كبير.  طّالبّي  تفاعل  اإلعــالم، وذلك وسط  حول  آخر»  «درس 
حيث إّن احملاضرات الّثالث اّلتي قّدمتها كوكبة من اإلعالمّيني 
العرب واليهود على الّسواء، وهي جزء من سلسلة محاضرات، 
تندرج ضمن الّنشاطات املدرسّية الّتربوّية اإلثرائّية الهادفة إلى 
عّدة،  حياتّية  موضوعات  إزاء  الّطالبي  املعلوماتّي  الّرصيد  رفع 
ومتابعة  كاملطالعة  ُمستحّبة..  وعادات  قيم  تذويت  جانب  إلى 
الّطروحات  مع  تفاعلّي  منطلق  من  اليومّية،  احلياة  مجريات 

اإلعالمّية املختلفة.
امليدانّي،  الّصحفي  العمل  استعراض  احملــاضــرات  وتخّللت 
الّناطق  عمل  الّصحفي،  العمل  نزاهة  واملسموع،  منه  املكتوب 
بلسان وأهمّية تواجده في املؤّسسات املختلفة، أهمّية االنتباه إلى 
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ملراسل «حيفا»
حّل الكاتب والفّنان عفيف شليوط، مدير عام مؤّسسة «األفق» للّثقافة 
للمؤّسسة،  الّثقافّية  الّلجنة  رئيس  املاضي،  رشدي  والّشاعر  والفنون، 
االثنني،  يــوم  الّله  رام  في  الِفَلسطينّية  الّثقافة  وزارة  على  ضيوًفا 
18/4/2016، وكان في استقبالهما الّشاعر الِفَلسطينّي عبد الّناصر 

صالح، وكيل وزارة الّثقافة الِفَلسطينّية. 
الّتواصل  أهمّية  على  الّلقاء،  خالل  صالح  الّناصر  عبد  الّشاعر  أّكد 
والّتعاون بني املؤّسسات الّثقافّية الِفَلسطينّية في كاّفة املناطق، وأعلن 
أّن وزارة الّثقافة الِفَلسطينّية هي وزارة لكّل الِفَلسطينّيني. وثّمن عالًيا 
ميكن  «ال  قال:  حيث  الّداخل،  في  الِفَلسطينّيني  األدباء والفّنانني  دور 
جتزئة الّثقافة الِفَلسطينّية، واألدب الِفَلسطينّي، فهنالك ثقافة ِفَلسطينّية 

واحدة وموّحدة». 
وكشف الّشاعر عبد الّناصر صالح عن مشروع تكرمي األدباء والّشعراء 
الّثقافة  وزارة  قبل  من  الّداخل  في  الّراحلني  الِفَلسطينّيني  والفّنانني 
بالّثقافة  الِفَلسطينّية  الّثقافة  وزارة  اهتمام  إلى  ُيشير  ّمما  الِفَلسطينّية، 

الِفَلسطينّية في الّداخل. 
أثنى الّشاعر رشدي املاضي خالل الّلقاء على الّنهج الذي تّتخذه وزارة 
الّثقافة الِفَلسطينّية باالهتمام بأدباء الّداخل؛ وشكر الّشاعر عبد الّناصر 
صالح على حفاوة االستقبال وحميمّية الّلقاء. ثّم أطلعه على نشاطات 
مؤّسسة «األفق» للّثقافة والفنون في املجالني األدبي والفني، داعًيا وزارة 
الّثقافة الِفَلسطينّية إلى دعم ورعاية نشاط «األفق» ومساعدتها في تقدمي 
نشاطها الّثقافي والفّني في رام الّله خاّصًة، واملناطق الِفَلسطينّية عاّمة. 
ثّم حتّدث الكاتب والفّنان عفيف شليوط على أهمّية الّتشبيك بني املؤّسسات 
الّثقافّية في كاّفة املناطق الِفَلسطينّية، داعًيا وزارة الّثقافة الِفَلسطينّية 
إلى رعاية هذا الّتشبيك واملساهمة في إجناحه. كما عرض شليوط العقبات 
تقدمي  في  خاّصًة  «األفــق»  عاّمًة ومسرح  املسرحّية  الفرق  تواجه  اّلتي 
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الِفَلسطينّية  الّثقافة  وزارة  بني  الّتعاون  استمرار  إلى  داعًيا  الّزيارة  هذه 
ومؤّسسة «األفق» للّثقافة والفنون، وأّكد على أهمّية استمرار الّتنسيق 

من أجل تنفيذ املقترحات التي قّدمها الّضيفان.

الّناصر  عبد  للّشاعر  الِفَلسطينّية، وقّدم  املناطق  في  املسرحّية  العروض 
صالح خّطة عمل ُمفّصلة من أجل الّنهوض بالّنشاط املسرحّي الِفَلسطينّي. 
وفي ختام الّلقاء شكر الّشاعر عبد الّناصر صالح األديبني الّضيفني على 
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ملراسل «حيفا»
األسبوع  منتصف  «سيكوي»،  جمعّية  نّظمت 
الّتضامن  ِمهرجان  فّعالّيات  وضمن  اجلــاري، 
ثقافّية  أمسّية  ــســان،  اإلن وحــقــوق  للّسينما 
في  «سينماتك»  قاعات  إحــدى  في  حــاشــدة، 
فيلم «روشميا»  عرض  خاللها  جرى  أبيب،  تل 
للمخرج سليم أبو جبل، وتلته حلقة حوارّية حتت 
ُعنوان «بني املدينة والوادي: املواطنة العربّية في 

حيفا».
من  ُمقتضبة  بتحّيات  األمــســّيــة  افتتاح  ّمت 
القائمني على اِملهرجان والّسينماتك، كما نقلت 
إلى األمسّية حتّيات مخرج الفيلم، اّلذي تعّذرت 
من  جولة  ضمن  البالد  خارج  لتواجده  مشاركته 

عروض الفيلم.
فيلم  املــؤّثــر، وهــو  «روشميا»  عــرض  هــذا وّمت 
وثائقّي حائز على عدد كبير من اجلوائز العربّية 
والعاملّية، ويحمل اسم روشميا، أحد آخر الوديان 
سّكانه  من  يبَق  لم  حيفا، واّلذي  في  الّطبيعّية 
حّسان،  يوسف  اثنني:  مسّنني  غير  األصالنّيني 
آمنة،  وزوجــتــه  الّصليب،  وادي  مــن  الــّالجــئ 
الّالجئة من قرية باسور. حّسان وآمنة عاشا في 
بلدّية  قرّرت  أن  إلى  الّسنوات  عشرات  كوخهما 
قبل  سريًعا  شارًعا  أنقاضه  على  تشّق  أن  حيفا 
عّدة أعوام. الفيلم رصد على مدار سّتة أعوام، 
لقرار  املسنَّْني  هذين  مواجهة  في  الّلحظات  أدّق 

هدم عاملهما، كما يوّثق عملّية الهدم البشعة.
وفي أعقاب الفيلم، أقيمت حلقة حوارّية، شارك 
فيها املؤّرخ واحملاضر د. جوني منصور، والفّنانة 
الّرئيسة  أدارتــهــا  فيما  نــّقــارة،  سلوى  القديرة 
املشاركة للجمعّية العربّية - اليهودّية في البالد 

«سيكوي».
ذاكرته  في  اختزن  ما  منصور،  د.  استعرض 
روشميا وغيره  عن وادي  جميلة  انطباعات  من 
عملت  واّلتي  حيفا،  في  الّطبيعّية  املعالم  من 
عملّية  ـًا كجزء من  كلّي على مسحها  الّسلطات 
حيفا؛ وأّكد  في  العربّية  املعالم واألحياء  مسح 
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أّن حيفا ليست مدينة مختلطة كما يرّوج لها، 
واليهود  الــعــرب  فيها  يعيش  مدينة  هــي  ــا  إّمن
في  الــوادي واليهود  في  العرب  حدة،  على  كّل 
يرغبون  العرب  املواطنني  أّن  وأضــاف  اجلبل. 
بجعل مدينتهم مشتركة لكاّفة مواطنيها العرب 
واليهود، إّال أّن ذلك ال ميكن أن يكون من خالل 
مواصلة سياسة الّتمييز والتنّكر للحقوق املدنّية 
أّن  على  ُمشّدًدا  العرب،  للمواطنني  والقومّية 
االعتراف بالُغنب الّتاريخّي الّالحق بحيفا وأهلها 
نحو  أساس  شرط  إصالحه  على  العرب والعمل 
بني  ما  بالعالقات  جديدة  صفحة  ألّي  فتح  أّي 

املواطنني العرب واليهود في حيفا.
بالفيلم،  البالغ  تأثّرها  تخِف  لم  بدورها  نّقارة 
حيفا  في  املكان  استهداف  أّن  إلــى  وأشـــارت 
املؤّسسة  مــحــاوالت  من  جــزء  معاملها  وتشويه 
تشويه  وبالّتالي  الّذاكرة،  بتشويه  اإلسرائيلّية 
وأشارت  البالد،  في  العرب  للمواطنني  الُهوّية 
إلى عمق الّتمييز الّصارخ في عدد من املجاالت 
الفنّية، ومنها على سبيل املثال، رفض ِمهرجان 
مسرح األطفال في املدينة، بالّتجاوب مع طلبها 
األحياء  فــي  عــروض  بتقدمي  أعـــوام  ــّدة  ع قبل 
املؤّسسة  محاوالت  عند  نّقارة  توّقفت  العربّية. 
على  مشّددًة  الفنون واإلبداع وتدجينها،  بكبت 
الّدور الّريادي للفّنانني العرب في البالد بصيانة 
العرب،  للمواطنني  والّثقافّية  الوطنّية  الُهوّية 
ومشيرًة إلى أهمّية الّتعاون العربّي - اليهودّي 
النّدي على مختلف األصعدة لوضع حّد للكراهَية 

والعنصرّية.
من جهتها، اختارت چوالن أن تلّخص األمسّية 
بالّتأكيد على أهمّية العمل العربّي - اليهودّي 
املشترك، اّلذي تشّكل جمعّية «سيكوي» منوذًجا 
مشّددًة  اآلنّية،  الّتحّديات  جتاوز  أجل  من  له، 
املشترك  اليهودّي   - العربّي  العمل  أّن  على 
والّشجاع هو املفتاح نحو مستقبل آخر، مستقبل 
يعتمد على قيم الّسلم والعدالة واملساواة، ورفض 

الّتمييز والقمع.
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فرناندو  إسرائيل،  ــة  دول لــدى  إسپانيا  سفير  قــام 
مدير  أبونصار،  ــع  وودي عقيلته  ترافقه  كارديريرا 
املركز الدولي لالستشارات، بزيارة، أمس اخلميس، 
إلى حيفا والناصرة استهلها بلقاء مع رونق ناطور، 
في  «سيكوي»  جمعية  مكتب  في  مديرة-مشاركة 
مدينة حيفا، حيث استمع منها إلى شرح عن عمل 
اجلمعية وعن التحديات التي تواجه املواطنني العرب 
في إسرائيل، إضافة إلى شرح مفصل عن امكانية 
تطوير  أجل  من  حكومية  ميزانيات  على  احلصول 

البنى التحتية واخلدمات في املدن والقرى العربية.
حيث  الناصرة  إلى  السفير ومرافقاه  توجه  ذلك  بعد 
السالزيان  راهبات  مدرسة  بزيارة  زيارتهم  استهلوا 
من  القديرات  النساء  من  مجموعة  تديرها  التي 
تقديره  عن  السفير  عبر  حيث  راهبات وعلمانيات، 
املدرسة  في  إسبانية  متطوعة  بوجود  كما رّحب  لهن 
الصداقة  أواصر  توطيد  على  شجعها  حيث  املذكورة 

بني املدرسة التي تخدم فيها ومدارس في إسپانيا.
كزيارة  وذلك  «املطران»،  مدرسة  الوفد  زار  ثم  من 
مجاملة لطلبة املدرسة الذين كانوا قد زاروا السفارة 
االسبانية في تل أبيب قبل بضعة أسابيع، والتقى 
بعض  إلى  إضافة  املعلمني  من  املدرسة وعدد  ادارة 
الطلبة حيث ّمت تبادل احلديث عن فرص الدراسة في 

اجلامعات االسبانية وعن تعاون في مجاالت أخرى، 
السيما التبادل الطالبي.

كما زار الوفد املستشفى الفرنسي في الناصرة حيث 
أقامت الراهبات املسؤوالت عن هذه املؤسسة العريقة 
عدد  وأن  خاصة  السفير،  شرف  على  غــذاء  مأدبة 
منهن من أصول اسبانية، حيث استعرضت الراهبات 
التحديات  وعن  املستشفى  يقدمها  التي  اخلدمات 

التي تواجهه واملشاريع التي يسعى إلى حتقيقها.
غادة  مع  بلقاء  الناصرة  إلى  السفير زيارته  واختتم 
التي  االجتماعية،  والناشطة  االعالمية  زعــبــي، 
الّسفير  عبر  حيث  املختلفة،  مشاريعها  عن  حدثته 
عن رغبته التعاون معها ومع نساء مثلها باألساس 
إسرائيل  في  الدبلوماسيني  سائر  تعريف  خالل  من 

على شخصيات نسائية رائدة من املجتمع العربي.
وعند عودة الوفد إلى حيفا في ساعات املساء، توجه 
الفخري  القنصل  خياط،  سليم  منزل  إلى  السفير 
صحية  لوعكة  تعرض  ــذي  ال حيفا،  في  السبانيا 

مؤخرا، حيث مت االطمئنان على صحته.
هذه  عن  أبونصار  مع وديع  التلخيصي  حديثه  وفي 
اجلولة عبر السفير اإلسپاني عن رغبته بالقيام باملزيد 
من الزيارات امليدانية املشابهة من أجل تعزيز عالقة 

السفارة مع جميع مكونات املجتمع في إسرائيل.
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من اليوم إتبعوا نظام كل ثالثاء فريكة، ليش؟ 
0نو الفريكة غير انها طبيعية وزاكية، هي كمان بتساعد على فقدان الوزن،  

تخفض الدهون، تحسن من صحة البصر وصحة الجهاز الهضمي. 
فريكة مع اللحمة، مع الدجاج، شوربة، سلطة، مفلفلة او بالمحاشي. 

فريكة من نخلة.  طبيعيّة  ومفيدة  ، وزاكية  
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اختارت مجّلة «فوربس» العلمّية، الپروِفسور إبراهيم مطر (مدير قسم 
اجلراحة في مستشفى «بني تسيون» في حيفا)، واحًدا من بني أفضل 

األطّباء اجلّراحني على مستوى إسرائيل والعالم. 
أنهى   ،1958 عام  رأسه  مسقط  نحف  قرية  ابن  مطر،  الپروِفسور 
تعليمه االبتدائّي في قرية نحف، والّثانوّي في الّرامة، ثّم سافر إلى 
إيطاليا لدراسة الّطب، وعاد للّتدّرب في مستشفى «بني تسيون»، 
بجدٍّ  العمل  بدأ   .1993 عام  حّتى  اجلراحة  مجال  في  والّتخّصص 
ومثابرة في غرف اجلراحة، وأخذ يدّرس طّالب الّطّب في معهد العلوم 
الّتطبيقّية («الّتخنيون»). في 1998 أصبح نائًبا ملدير قسم اجلراحة، 
هذه  روا  طــوّ ّممن  2000، وكان  عام  باملنظار  اجلراحة  لقسم  مديًرا  ثّم 
الّطريقة اجلراحّية في الّشمال، واليوم يقيم في حيفا ويجري عملّيات 
شاملة باملنظار في املستشفى. ومنذ عام 2008 ُيشغل منصب مدير 

لقسم اجلراحة في املستشفى.

من  الّلقب  على  حلصولك  نهّنئك  مطر،  پروِفسور   -
مجّلة «فوربس» العاملّية..

شكًرا. هذه املجّلة علمّية وواسعة االنتشار، ولها فروع في معظم دول 
الّطبّية،  املجاالت  في  استطالًعا  املجّلة  ُجتري  عام  كّل  العالم، وفي 
حول قيام األطّباء بواجباتهم حيال املرضى واملستشفى واملجتمع. وهذا 
كجّراح  عملي  في  اجلميع  ظّن  ُحسن  عند  ألكوَن  احلظ  حالفني  العام 
على مستوى إسرائيل والعالم كواحد من أفضل اجلّراحني. وهذا طبًعا 
يسعدني ويشّرفني، ألّن هذا االستطالع جرى دون معرفتي. طبًعا هناك 
أطّباء آخرون من مجاالت طبّية مختلفة اّلذين نالوا هذا الّلقب، ولكن 
أو  عرًبا  كانوا  إن  آخرون،  أطّباء  عليه  يحصل  لم  اجلراحة  مجال  في 

يهوَد أو من العالم.

هذا  على  فيها  حتصل  التي  األولى  املّرة  ليست  هذه   -
الّلقب..

صحيح؛ فقد أدرج اسمي قبل أربع أو خمس سنوات، ولم أعلم باألمر. 
هذه  أّما  جــّراح.  كطبيب  املجّلة  تلك  في  ظهر  اسمي  إّن  لي  قيل  بل 
املّرة فأنا كجّراح ومدير للقسم. علًما أّن مديري أقسام آخرين في هذا 

املستشفى نالوا هذا الّلقب، أيًضا.

- ما هي الّصفات التي يجب أن يتحّلى بها اجلّراح كي 
يعمل بهذه املهنة؟

أّوًال، أنا أحببت املوضوع منذ البداية، أي في عام 1987. يتطّلب 
املوضوع الّتضحية أّوًال، وقبل كّل شيء، ألّن عمل اجلّراح صعٌب للغاية، 
فال  العمل.  هذا  في  أساس  هي  بالوقت وبالّراحة  فاحملّبة والّتضحية 
أوقاتك محّددة، وال مواعيدك االجتماعّية واضحة. ويجب أن تكون 
جراحّية  عملّية  إلجراء  الفور  على  الستدعائك  االستعداد  أهّبة  على 

طارئة أو خطيرة.

- ما هي الّرسالة التي تبّلغها كمحاضر لطّالب الّطب 
واألطّباء املتدّربني، عن اجلراحة؟

يجب أن يعلم كّل طالب طّب أو طبيب متدّرب أّن اجلراحة حتتاج إلى 
الّتضحية واملثابرة بالعمل واجلهد املتواصل دون كلل أو ملل. وبدون 
الّتضحية لن يحرز أّي تقّدم في مجاله، وهي تختلف عن سواها من 
األعمال بأّن متطّلبات اجلراحة، حتّتم العمل في الّليل أو الّنهار، أو أي 
وقت تقتضي الّضرورة لذلك. خاّصًة أّن طبيعة العمل باجلراحة تضطّر 
اجلّراح للحاالت الّطارئة مثًال، وهي حاالت كثيرة جًدا. هذا عالوة على 
املسؤولّية الهائلة التي بني يَدي اجلّراح كي ينقذ أّي مريض أو مصاب.

الّسنوات  في  اجلراحة  مهنة  على  إقباًال  تالحظ  هل   -
األخيرة؟

واألطّباء  الّطب  مجاالت  في  الّطّالب  من  وفــرة  لدينا  وأصبح  نعم؛ 
بل  املوضوع،  هذا  على  إقباًال  جند  ال  اجلراحة  مجال  املتدّربني. وفي 
للّتخّصص  سهولة  أكثر  طبّية  مجاالت  عن  اخلّريجون  األطّباء  يبحث 
تكفي  ال  ألّنه  األذن واحلنجرة، وغيرها.  األنف  العيون،  مثل:  فيها، 
الذي  الّتخّصص  هناك  بل  باجلراحة،  للعمل  العادّية  الّدراسة  سنوات 
ورات  االستكماالت والــدّ عن  عدا  هذا  طويلة.  سنوات  سبع  يستغرق 

اخلاّصة التي جترى في البالد وفي اخلارج. 

- ما أهّم الّصعوبات التي تواجه اجلّراح في عمله؟
واملعّدات  اآلالت  أحدث  استخدام  على  يتدّرب  أن  يجب  جــّراح  كّل 
الّتكنولوجّية واألدوات الّطبّية التي يستخدمها في عمله، فإذا لم يكن 
اجلّراح ُمتمّتًعا بهذا احلّس والّرغبة الّتكنولوجّية، إضافًة إلى إملامه الّتام 

بجسم اإلنسان، فهذا يشّكل صعوبًة وعقبًة أمام تقّدمه.

غرف  في  صعبة  أو  ُمستعصية  حاالت  واجهتك  هل   -
العملّيات؟

طبًعا، حاالت كثيرة. أذكر منها حاالت أنقذنا فيها أشخاًصا من املوت 
صدره أو قلبه،  يأتي شاب وقد غرزت الّسكني في  اُحملّتم. مثل أن 
فيجب إنقاذ حياته فوًرا. أو أّن شخًصا يعاني من األورام الّسرطانّية 
في األمعاء أو املعدة أو أّي مكان آخر في اجلسم، فهذه تعتبر عملّية 
جسم  في  ظهر  الورم  أّن  أو  ساعات.  عّدة  صعبة وتستغرق  جراحّية 
أقصى  أبذل  أن  الّدّقة. ويجب  بغاية  العملّية  فتكون  طفل،  أو  فتى 
أو  الّروتيني  العمل  عن  عدا  هذا  فيه.  هو  ّمما  أنقذه  كي  أستطيع  ما 

االعتيادي اّلذي جنري فيه العملّيات املُخّططة من قبل.

- ما هي العملّيات الّصغيرة أو البسيطة؟
هناك عملّيات بسيطة جنريها إلزالة كيس املرارة مثًال، أو رتق فتق في 
اجلسم أو إزالة الّزائدة الّدودّية من اجلسم، هذا نقوم به بواسطة الّناظور، 

وهذا الّنوع من العملّيات أصبح سهًال جًدا. 

هي  فهل  كبيرة،  كجّراح،  تواجهها  التي  التحّديات   -
دائمة في اجلراحة؟

الّتحّديات يومّية؛ ففي كّل يوم مبجّرد الّدخول إلى غرفة العملّيات هذا 
ُيعتبر حتّدًيا للجّراح كي ينجز مهّمته بنجاح تام. والعمل في اجلراحة 
والّطب ليس كالعملّيات احلسابّية والّرياضّيات، بل كّل حالة هي ذات 
مواصفات ممّيزة لها، وأحياًنا يقوم اجلّراح بعمله على أكمل وجه، ولكن 

املريض يتعّرض ملضاعفات قد تشّكل خطًرا على حياته.

- هل أنت مستعّد للقيام بأّي عملّية جراحّية، إن كانت 
صعبة أو سهلة؟

أقول إّن العملّية اجلراحّية، كما أرشد األطّباء املبتدئني، ال تبدأ عندما 
ميسك اجلراح بالّسكني ويبدأ عمله، بل قبل ذلك بكثير، فتبدأ بالتعّرف 
على املرض اّلذي يعاني منه املريض، وبالّتشخيص الّصحيح للمرض 
أو الورم أو أي شيء يجب عالجه باجلراحة. كما أّنها ال تنتهي مبجّرد 
تشخيص  كان  فإذا  بكثير.  ذلك  بعد  بل  العملّيات،  غرفة  مغادرة 
الّطبيب املعاِلج غير دقيق، فإّن أمهر اجلّراحني ال يستطيعون شيًئا، 

وال ميكنهم إنقاذ املريض. 

- وهذا يفّسر املقولة «إّن العملّية جنحت، لكّن املريض 
مات»؟!

الوجه  على  تشخيصها  هو  العملّية  إلجــراء  شيء  وأهــّم  بالّتأكيد، 
الّصحيح، فيعرف اجلّراح ما هو هدفه وماذا سيعمل. 

- أّي عملّيات تستغرق وقًتا طويًال؟
متواصلة.  ساعات   8-7 بني  ما  أحياًنا  تستغرق  العملّيات  أطول 
وقبل شهر أجريت عملّية كهذه، وهي استئصال مرض خبيث من أمعاء 
املريض  حالة  أو  املرض  بنوعّية  مرتبط  العملّية  املريض. وقضّية وقت 
قد  املــرارة  كيس  استئصال  عملّية  فإّن  املثال  سبيل  الّصحّية. وعلى 
تستغرق خمس دقائق بالّضبط ال أكثر، ولكّنها لدى مريض آخر قد 
تستغرق وقًتا أطول بسبب املضاعفات التي تصيب هذا املريض، ورمبا 

تبلغ ساعتني أو ثالث!

- كم عملّية ميكن إجراؤها باملعّدل اليومي؟
هذا مرهون بالعملّيات نفسها، وما نسّميه عملّيات كبيرة أو صغيرة، 
فقد نقوم بعملّية كبيرة واحدة أو اثنتني فقط، وباملقابل ميكننا أن نقوم 
بسبع أو ثماٍن وحّتى تسع عملّيات صغيرة في اليوم، كما حصل قبل 

أّيام قليلة. 

- أكنَت تقّدم الّنصح ملن يهّمك أمره بالتوّجه لدراسة 
الّطب أو التخّصص باجلراحة؟

املستقبل  كان  فعندما  اليوم.  أجيال  عن  يختلف  جيلنا نحن  ألّن  ال؛ 
أمامنا في سبعينّيات وثمانينّيات القرن املاضي، كّنا نطمح أن ندرس 
الّطب أو الهندسة أو احملاماة. حّتى أصبحنا جند فيًضا من اخلّريجني، 
األطّباء واحملامني واملهندسني، واّجته اجلميع لدراسة هذه املواضيع ألّن 
الوظائف فيها كانت قليلة. أّما اليوم فاآلفاق أكثر انفتاًحا، واملواضيع 
املستقبل.  لبناء  كبيرة  بأهمّية  وكّلها  تنّوًعا،  أكثر  الُعليا  الّدراسّية 
فانظر إلى العلماء العرب في املجاالت الّتكنولوجّية والـ«هاي-ِتك» 
الّشباب  أنصح  احلني. ولذا  ذلك  في  لنا  ُمتاًحا  يكن  لم  ّمما  وغيرها 
بالتوّجه إلى مجاالت مختلفة، وهي كثيرة ومتوافرة في أّيامنا هذه. 
وكّل أسبوع أتلّقى عّدة طلبات ألطّباء عرب يرغبون بالتخّصص عندنا 
أستطيع  فال  متوافرة،  محدودة وغير  املالكات  املستشفى، ولكن  في 
تلبية كّل الّطلبات. وال يكفي أن يتخّرج طالب الّطب بعد دراسة سّت 
من  أكثر  ما  مجال  في  يتخّصص  أن  يجب  بل  اجلامعة،  في  سنوات 

دراسته العاّمة كطبيب. 

للخّريجني  ُمحرجة  املــالكــات  تــوّفــر  عــدم  قضّية   -
واملتدّربني.

ُمحرجة وُمقلقة جًدا، خاّصًة للخّرجني العرب. فتجد أّن غالبّية الّسّكان 
العرب يعيشون في اجلليل، وهنا جتد عدًدا قليًال من املستشفيات، 
وهذه ميكنها استيعاب عدد قليل من اخلّريجني واملتدّربني، ولذا يواجه 
اخلّريج صعوبة قصوى في االنخراط ضمن أّي مستشفى في الّشمال أو 
حّتى في أواسط البالد؛ ألّن املالكات قليلة عموًما، والّطلبات كثيرة، 
فنقف عاجزين في مثل هذه احلالة. ومن ناحية أخرى، صحيح أّن لدينا 
من خيرة األطّباء واحملامني واملهندسني، ولكن على املجتمع أن يتطّلع 
إلى االحتياجات املستقبلّية، وأن يّتجه الّطّالب نحو املواضيع األخرى 

ملتابعة دراساتهم الُعليا والتي تتوّفر فيها املالكات للعمل.

- ماذا تقول للجمهور، خاّصًة لقّراء «حيفا»؟
أّال ُيفهم من كالمي بأّني أدعو إلى عدم تعّلم الّطب، أبًدا ليس األمر 
كذلك. بل هو موضوع بغاية األهمّية وخدمة اإلنسانّية. ولذا أدعو إلى 
الّنظر إلى الواقع بصورة صحيحة، وأّال يضيع من عمر الّشاب سنوات 
ـًا  اجتماعّي نتقّدم ونتطّور  أن  يعمل. ويجب  ما  بعدها  يجد  طوال وال 
فاآلفاق  العالم؛  في  املتقّدمة  املجتمعات  سائر  مثل  مثلنا  ـًا  وعلمّي

واسعة واملجاالت غير محدودة، ونتمّنى لشبابنا الّتوفيق والّنجاح.

- ونحن نهّنئك مّرة أخرى، ونتمّنى دوام العطاء..
شكًرا، وأمتّنى للجميع الّصحة والّسالمة.    
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يعتبر الّدكتور محمود خليفة وكيل وزارة اإلعالم الِفَلسطينّية والقائم 
يكّل وال  ال  بامتياز.  عملّية  ديناميكّية  شخصّية  الــوزارة،  بأعمال 
ميّل من العمل اإلعالمي، الذي يراه في غاية األهمّية خلدمة القضّية 
الِفَلسطينّية. موّظفو الوزارة في عهده يتحّركون بنشاط ال مثيل له 
بناًء على تعليماته. الّدكتور محمود لم يتّم تعيينه في منصبه بسبب 
الِفَلسطينّي  اإلعالم  في  حياته  كّل  أفضى  ألّنه  بل  خاّصة،  عالقات 
في  حّتى  أو  تونس  أو  بيروت  في  ذلك  أكــان  ـًا،  شاّب كان  أن  منذ 
پولندا، حيث قّدم أطروحة الّدكتوراه هناك. وإذا كان أّي وزير أو أّي 
خليفة  فالّدكتور  مكتب (سكرتيرة)،  أمينة  لديه  وزارة  بأعمال  قائم 
ـًا،  لديه إثنتان، ليس لترتيب املواعيد له، ألّن هذا األمر يعتبره ثانوّي
وإّمنا لتنفيذ توجيهاته اإلعالمّية، ألّنه يهتّم بكّل صغيرة وكبيرة في 
مجاله، وهو نفسه يراجع كّل ما يصدر عن وزارته من أخبار. واحلقيقة 
أّن الّدكتور خليفة هو مثال للمسؤول املُلتزم بخدمة قضّيته وشعبه، 

وأمثاله لألسف قليلون.

الِفَلسطينّي  اجلانبني،  بني  احلاصل  اجلمود  ظّل  في   
واإلسرائيلّي، إلى أين تذهب األمور؟

أّي  جناح  جنوم،  بسبعة  إحتالل  الّتصعيد، وتريد  تستدعي  إسرائيل 
اّتفاقّية رهن باحترام األطراف املتعاقدة إللتزاماتها؛ لألسف هذا ما 
ال يتوّفر في االحتالل الذي يريد مفاوضات سالم بشروطه إلى ما ال 
نهاية، وبات الّسالم َرهًنا بتنفيذ إسرائيل لالستحقاقات املترّتبة عليها 
في هذه العملّية، التي لم ُينّفذ منها سوى القليل، ثّم تراجعت بشكل 
منهجّي وعادت الحتالل ما نّفذته. نحن كما قال الّرئيس عّباس ال 
اّلذي  الّتاريخّي  الّظلم  ورفع  لإلستقرار  نعمل ونسعى  القمر،  نطلب 
حلق بشعبنا لعقود طويلة، رغم يقيننا أّن هذه العملّية فيها إجحاف 
فئات  هناك  تاريخّية.  مصاحلة  حتقيق  نحو  ذهبنا  ذلك  ومع  كبير، 
متنّفذه سياسّية ودينّية وحزبّية، عملت جاهدًة لتدمير االّتفاقّيات، ولم 
تكتِف بالّتحريض على الّشعب والقيادة الِفَلسطينّية، بل وعلى قوى 
الّسالم داخل إسرائيل نفسها، وهكذا بدأت قوى الّسالم في املجتمع 
اإلسرائيلّي تتقهقر، وبرزت قوى اليمني املتطّرف أكثر قّوة وحضوًرا. 

هناك  هل  نفسه؛  يطرح  ــذي  اّل األهــم  الّسؤال  إًذا   
شريك حقيقّي في إسرائيل لصناعة سالم تاريخّي؟!

في  عدم رغبتها  يؤّكد  االحتالل  سلطة  نهج  إستمرار  العكس،  على 
إسرائيل  في  حقيقّي  شريك  وجود  عدم  يعني  وهذا  الّسالم،  حتقيق 
إسرائيلّية  حزبّية  قوى  هناك  الّنقيض.  على  بل  الّسالم،  لصناعة 
متطّرفة وحكومة تقود هذا الّتطّرف وتسعى إلى تفجير الوضع بشيطنة 
اآلخر، وكّل رئيس وزراء في سلطة االحتالل يأتي ليبرهن أّنه األكثر 
ميينّية، وكّل واحد منهم يتفاخر بتنّصله من تنفيذ االلتزامات، فأين 
هو الّشريك؟ ونتذّكر ما قاله رئيس وزراء االحتالل الّسابق يتسحاق 

ووزير  «العمل»  حزب  وزعيم  شيًئا؛  أعطي  ولن  سأفاوض  شامير: 
ممّثًال  و«الليكود»  شيًئا؛  ينّفذ  فاوض واّتفق ولم  براك  إيهود  احلرب 
واضح  بشكل  واستهدف  املدفع،  فّوهة  عبر  فاوض  شــارون  بأريئيل 
ياسر  الّرمز  الّراحل  ورأسها  الِفَلسطينّية  الّسلطة  مؤّسسات  وُممنهج 
 - اآلن  ويستهدف   - سابًقا  استهدف  نتنياهو  وبنيامني  عرفات؛ 
حتريض  مؤّسسة  «نتنياهو»  واألخير  بكامله،  الِفَلسطينّي  الّشعب 
داخل  هائج  بفيل  سوى  حكومته  وصفه وأركان  ميكن  متناغمة، وال 
غرفة زجاجّية، يكذب ويّتهم القيادة الِفَلسطينّية بالكذب، ويواصل 
في  أصــوات  بوجود  نعلم  الِفَلسطينّية.  البيوت  ويهدم  االستعمار 
املجتمع اإلسرائيلّي مغايرة لهذا الّنهج، ونطالبها برفع صوتها أكثر 

إلعادة احلياة واألمل وبناء املستقبل.

الّسالم  عملّية  صعيد  على  مستجّدات  هناك  هل   
واملفاوضات مع إسرائيل؟

تأزمي  في  مقترحات، ويبرعون  أّية  يرفضون  سلطته  نتنياهو وأركان 
ِفَلسطينّي  سياسّي  حراك  هناك  باالنفجار،  مهّدًدا  بات  اّلذي  الوضع 
ا، ورّمبا الّتفاعل  ـًا جاّدً لشرح خطورة الوضع، وهذا يتطّلب حتّرًكا دولّي
لها، وتواَجه  الّدعم  حلشد  العمل  يجري  التي  الفرنسّية  األفكار  مع 
مبمانعة إسرائيلّية. وسلطة نتنياهو تسابق الّزمن في عملّية فرض األمر 
الواقع في القدس والبناء االستعمارّي في كّل األرض الِفَلسطينّية، 
سلطة  بذلت  فلو  شيطانّية.  حتريض  حملة  وتشّن  اجلرائم،  ترتكب 
عليه  شعبنا والّتحريض  شيطنة  في  تبذله  الذي  ذاته  اجلهد  نتنياهو 
وعلى القيادة واحلكومة الِفَلسطينّية لقطعنا شوًطا كبيًرا في عملّية 
الّسالم؛ املجتمع الّدولّي مطالب بالّتفاعل مع الّدعوات الِفَلسطينّية 
لعقد مؤمتر دولّي يعيد احلياة واألمل، وممارسة دور حقيقّي لفرض األمن 
واالستقرار في املنطقة، ومتكني الّشعب الِفَلسطينّي من بناء مؤّسساته 

ودولته ومستقبله. 

القادة  وتصريحات  الِفَلسطينّية  اإلعــالم  وسائل   
دولــة  بأّنها  دائــًمــا  إسرائيل  تصف  الِفَلسطينّيني 
«أپارتهايد». كيف ميكن للجانب الِفَلسطينّي استئناف 
املفاوضات مع هكذا دولة بهذه األوصاف.. هل هناك 

ضغوط معّينة يخضع لها اجلانب الِفَلسطينّي؟ 
الّضغط الوحيد هو ضغط الوقت، يجب أن يكون واضًحا للجميع، أّن 
احلفاظ على مصالح شعبنا هي فوق كّل اعتبار، ونرفض أّية أجندات 
غير ِفَلسطينّية، نفهم أّن سلطة االحتالل متتلك ترسانة عسكرّية قوّية 
وهي دولة نووّية، أيًضا. كما نفهم متاًما أّنها تسعى بكّل أساليبها لدفع 
شعبنا الِفَلسطينّي نحو مرّبع «العنف» اّلذي تفهمه عقلّية االحتالل 
اإلعالم ويّتهم  أمام وسائل  اإلرهاب واجلرمية  ميارس  االحتالل  جّيًدا، 
اإلعالم الِفَلسطينّي والعربّي والّدولّي بالّتحريض، نظرة فوقّية لالحتالل.

كّل ما أشرت له في سؤالك صحيح. سلطة االحتالل تواصل البناء 
في املستعمرات، ويبني جدار الّضّم والّتوّسع، تعيق حركة الِفَلسطينّي 
ومتّس منط حياتنا. حاول أن متّر يوًما عبر حواجز االحتالل في قلنديا 
أو زعترة أو حّوارة لترى سياسة «األپارتهايد» احلقيقّية. حيث ُتغلق 
الّطرق في وجه الِفَلسطينّي في ساعات الّذروة ُميَنع من احلركة، وتُرفع 
الّنهاية  في  أّنه  نحن واقعّيون ونعلم  املستعمرين؛  أمام  احلواجز  كّل 
سيجلس األعداء على ذات الّطاولة للّتفاهم، اّتفاقّيات الّسالم ُتبَرُم 
عدّونا  اإلسرائيلّي  االحتالل  الّلحظة  حّتى  األعــداء،  بني  العادة  في 
وصفها  ميكن  ال  إحتاللها وجرائمها  مواصلة  ظّل  عدّوه، وفي  ونحن 
جاهزًة  إسرائيل  تكون  عندما  ذلك.  منها  ننتظر  الوديع، وال  باجلار 

للّسالم واالنسحاب من حياتنا، ميكن احلديث بلغة أخرى. 

 املطلب الِفَلسطينّي واضح، وهو إقامة دولة ِفَلسطينّية 
على حدود 67 وعاصمتها القدس الّشرقّية، واجلانب 
أمام  عراقيل  يضع  باألحرى  أو  مياطل،  اإلسرائيلّي 

ذلك، فهل يوجد بعد جدوى من هذه املفاوضات؟
درويش  محمود  املُبدع  قاله  ما  فنحن وفق   األمــل،  نفقد  أّال  يجب 
«مصابون بأمل ال شفاء منه». قال نتنياهو قبل أّيام إّنه يجب إشعار 
الِفَلسطينّيني بانعدام األمل، ألّنه يرى أّن حلم الّطفل تدمير إسرائيل 
االتفاقّيات  خرق  عن  يتوّقف  لن  أّنه  أعلن  االحتالل. ويَعلون  سلطة 
والّتدّخل في عمل املؤّسسات الِفَلسطينّية حّتى في املناطق املُصّنفة (أ) 
حسب االتفاقّيات، واّلتي تخضع بالكامل للّصالحّيات الِفَلسطينّية؛ 
لن نشعر باإلحباط ولن نستكني، وسنبقى في مواجهة ميدانّية سلمّية، 
وحراك سياسّي متواصل حّتى حتقيق األهداف الوطنّية، وعلى نتنياهو 
ويَعلون االختيار إّما أن يكونوا شركاء في بناء املستقبل، وإّما أن 
يبقوا في مربع  االحتالل. وأقول ما قاله الّرئيس عّباس من على منّصة 
األمم املّتحدة: صامدون هنا.. باقون هنا.. قاعدون هنا.. ولنا هدف 

واحد.. أن نكون، وسنكون.

 األمم املّتحدة بشكل عام مع حّل الّدولتني. لكن هذا 
يبدو أّنه مجّرد كالم مع وقف الّتنفيذ بسبب مناهضة 
باّتخاذ  املّتحدة  األمم  تبادر  ال  ملــاذا  لذلك.  إسرائيل 

إجراءات مقاطعة دولّية ضّد إسرائيل؟  
حراكنا  مواصلة  وعلينا  متغّيرة،  الّدولّية  واملــعــادالت  الّتحالفات 
اإلجنــازات  وحتقيق  والّتأييد  الّدعم  وحشد  اجلمود  لكسر  الّسياسّي 
القرارات  من  مرجعّية  لدينا  الفراغ،  تقبل  ال  الّسياسة  ومراكمتها. 
الّدولّية تتطّلب تفعيلها، ودولة ِفَلسطني ّمت االعتراف بها من اجلمعّية 
العامة لألمم املّتحدة وفق القرار رقم 19/67 الّصادر عام 2012، 
بحدودها احملتّلة في الّرابع من َحزيران عام 1967؛ وهذا االعتراف 
القيادة  حتقيقها  على  عملت  سابقة  واعترافات  خطوات  نتاج  جاء 
املصير  تقرير  في  شعبنا  بحّق  اعُترف   1974 عام  في  الِفَلسطينّية. 
واالستقالل والّسيادة على األرض الِفَلسطينّية مبوجب «قرار اجلمعّية 
الّتحرير  مبنّظمة  االعتراف  ّمت  كما   .«3236 املّتحدة  لألمم  العاّمة 
الِفَلسطينّية باعتبارها املمّثل الّشرعي والوحيد للّشعب الِفَلسطينّي، 
املرجعّية  القرارات  تلك  كّل  املّتحدة.  األمم  في  مراقب  صفة  ومنحها 
الِفَلسطينّي  شعبنا  جتاه  مسؤولّيات  املّتحدة  األمم  كاهل  على  تضع 
وإقامة دولته التي كان يجب أن ُتقام وفق قرار الّتقسيم رقم 181. 
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مطلوب حتّرك دولّي عاجل، األمم املّتحدة وروسيا االحتادّية والواليات 
املّتحدة واالّحتاد األوروپّي، باعتبارهم رعاة عملّية الّسالم، مطالبون 
بالتحّرك حلماية األمن والّسلم واحلياة، حماية شعبنا الِفَلسطينّي من 
سياسات حكومة متطّرفة تبذل كّل وقتها لشيطنة الّطفل الِفَلسطينّي، 
أرفض  أنا  الّسالم.  لتحقيق  اجلهد  من  شيء  لبذل  مستعّدة  وليست 
في  عقبة  االحتالل واعتباره  عقلّية  نفي  يجب  «مقاطعة»  مصطلح 

طريق األمن واالستقرار. 

 توجد جلنة تابعة ملنّظمة الّتحرير الِفَلسطينّية، يطلق 
من  هل  اإلسرائيلي،  املجتمع  مع  الّتواصل  جلنة  عليها 
ـًا  نتائج ملموسة ّمت حتقيقها على صعيد الّتواصل رسمّي
أعضاء  باستثناء  الّداخل  في  الِفَلسطينّي  املجتمع  مع 

عرب في الكنيست؟ 
حّتى أكون ُمنصًفا أقول: صحيح قرار تشكيل الّلجنة جاء في شهر 
كانون األّول/ديسمبر 2012 - إن لم تخن الّذاكرة صاحبها - ولكن 
تواصلنا مع شعبنا داخل اخلط األخضر لم ينقطع يوًما، وأذكر في هذا 
املجال املرحوم فوزي الّنمر الذي أخذ على عاتقه هذه املهّمة فور إنشاء 
عّمار).  اخلالد (أبو  الّشهيد  من  بدعم وإسناد   1994 عام  الّسلطة 
وعبر أربع سنوات مضت قامت هذه الّلجنة بحراك متواصل مع كاّفة 
مكّونات شعبنا وليس فقط مع أعضاء الكنيست العرب، ألّننا نرى 
أّن كّل مواطن قادر على أن يشّكل فرًقا في احلراك والّتأثير كل من 
موقعه، والتقت وفود كثيرة مع األخ الّرئيس (أبو مازن)، واستمعوا 
الهوة  َجسر  مهّمة  عاتقه  على  أخذ  منهم، وبعضهم  استمع  كما  منه 
اإلسرائيلّي  املجتمع  من  لفئات  الِفَلسطينّي  املوقف  حقيقة  وإيصال 
اّلذين لم يستمعوا له من قبل؛ ألّنهم ولفترة طويلة بقوا أسرى رواية 
من  للتهّرب  املَُمنهج  اإلسرائيلّي  الّرسمي  املتطّرف والّتحريض  اليمني 

التزاماته جتاه عملّية الّتسوية الّتاريخّية. 
 

املجتمع  مع  احلديث  هدفها  هــذه،  الّتواصل  جلنة   
اإلسرائيلي ليأخذ دوره كي يقتنع ويؤّثر على القيادة 
اإلسرائيلّية للوصول إلى سالم ُمشترك، كما يرى رئيس 
إيجابّية،  مؤّشرات  هناك  فهل  املدني،  محّمد  الّلجنة 
مبعنى هل حدث تغيير ما في املوقف اإلسرائيلّي، بعد 
مضي حوالي أربع سنوات على تأسيس هذه الّلجنة؟

َمن يعمل في هذه الّلجنة أخذ على عاتقه مسؤولّية وطنّية كبيرة، فيها 
بعض اجلدل، وقبل أن أجيبك على هذا الّسؤال أسرد لك هذه القّصة، 
قبل نحو شهر تقريًبا التقى السّيد الّرئيس بترتيب من هذه الّلجنة، 
مجموعة من الناشطات الّنسوّيات في املجتمع اإلسرائيلّي. بعد الّلقاء 
نقل لي أحد األخوة أّن واحدة منهّن قالت له إّنها تصل رام الله للمّرة 
هذه  منكم؟!  يخيفونا  فلماذا  مثلنا،  بشر  أنتم  األولى، واستطردت: 
القّصة إجابة مختصرة على سؤالك. املجتمع اإلسرائيلّي تركناه لفترة 
طويلة، وقوى الّسالم اإلسرائيلّي تقهقرت للوراء أمام اليمني املتطّرف، 
وحتديًدا بعد مقتل رابني، ألّنها لم تكن من وجهة نظرى مؤمنة بالّسالم 

الّتاريخّي، وقد أكون ُمخطًئا في ذلك.
املتوّسط  املــدى  على  وتأثيًرا  فرًقا  ستحدث  وغيرها  الّلقاءات  هذه 
والبعيد، يجب أن نبذل جهدنا إليصال صوتنا، وأن ال نتقوقع حول 
أنفسنا، أو أن نخاطب أنفسنا وأن يخاطبوا أنفسهم. نحن ال نتحّدث 
إّتفاق  إبرام  بعد  إّال  يكون  لن  األمر  هذا  ألّن  العالقات  تطبيع  عن 
الّرابع  في  احملتّلة  األراضــي  كاّفة  من  إسرائيل  تاريخّي، وانسحاب 
من َحزيران عام 1967. عامل الّزمن مهّم، وأّتفق معك أّنه بعد أربع 
سنوات ال بّد من جردة حساب ملعرفة أين أصبنا حّتى نستمر، وأين 

أخفقنا حّتى نصّوب املسار، هذا أمر مهّم وصحّي.

و«حماس»  حركتي «فتح»  بني  الِفَلسطينّية  املصاحلة   
بدأت منذ سنوات، ولغاية اآلن دون نتائج عملّية. ملاذا 
ال يتّم مصارحة الّشعب الِفَلسطينّي وكشف األسباب 

احلقيقّية اّلتي تعيق الوصول إلى اّتفاق نهائّي؟ 
انقالب  عن  الّناجم  االنقسام  حالة  استمرار  من  الوحيد  املستفيد 
متذّرعًة  التزاماتها  كاّفة  من  تتهّرب  التي  إسرائيل،  هي  «حماس» 
كّل  فوق  الوطنّية  املصلحة  أّن  ونؤّكد  ُقلنا  و«حماس».  باالنقسام 
اعتبار، ومصلحة شعبنا وقضّيتنا تتطّلب حتقيق املصاحلة بأسرع وقت 
ممكن، أّما االرتباط بأجندات خارجّية فلن يصب في مصلحة شعبنا. 
فقد ضاع عقد من الّزمن من عمر قضّيتنا ومستقبل أجيالنا، وال بّد 
مسؤولة  مراجعة  إلجراء  حركة «حماس»  في  عقالء  هناك  يكون  أن 

لنتائج هذا االنقسام على مستقبل قضّيتنا وشبابنا في قطاع غّزة. 
الّرئيس (أبو مازن) حريص على حتقيق املصاحلة، ولم يترك نافذة أمل 
إّال وسلكها إلعادة اللُّحمة وتقوية دعائم املشروع الوطنّي الِفَلسطينّي. 
إلى  تصل  أن  نأمل  مكان،  غير  في  حالًيا  جتري  مشاورات  هناك 
نتيجة تخّفف معاناة شعبنا في القطاع، ولن نخوض في الّتفاصيل 
ما  لكن  غّزة،  في  الِفَلسطينّي  املواطن  يعانيها  اّلتي  املؤملة  الكثيرة 
نأمله أن ُتغلب حركة «حماس» املصلحة الوطنّية على املصلحة احلزبّية 
الفئوّية، وأن تسحب عناصرها األمنّية وتترك املصلحة الوطنّية فوق 
كّل اعتبار،املجال لعمل املؤّسسة وإعادة عجلة احلياة والّتنمية والعمل 
واألمل، كما تترك للحكومة أن تقوم على واحدة من وظائفها األساسّية 
إعادة اإلعمار من جّراء احلرب اإلسرائيلّية الّظاملة على شعبنا أّوًال، 
والّتحضير لالنتخابات القادمة ثانًيا، حّتى ُيتاح للمواطن حرّية اّتخاذ 
القرار ويبقى صندوق االنتخابات هو احلَكم في العملّية الدميقراطّية. 

 رئيسة بلدّية پاريس أصدرت قراًرا تدين فيه حمالت 
غير  واملستوطنات  فــورّي  بشكل  إسرائيل  مقاطعة 
وبسبب  ــال،  احل بطبيعة  اُخلــطــوة  وهــذه  الّشرعّية، 
حساسّيتها، لم تأِت من فراغ، بل بتنسيق مع جهات 
فرنسّية ُعليا، فهل نحن أمام تغيير ُمفاجئ في املوقف 

الفرنسّي؟
هل تذكر أخي أحمد زيارة الّرئيس الفرنسّي للقدس في تشرين األّول/
أكتوبر عام 1996. حصل وقتها تدافع بني الّرئيس شيراك واألمن 
الپروتوكول؛  لقواعد  ُمخالًفا  اإلسرائيلّي  الّتصّرف  اإلسرائيلّي. وكان 
ألّن عقلّية االحتالل أبت أن تغادر أصحابها، فأزعجها هذا املوقف، 
املُنتقدة  ــة  ــّي واألوروپ الفرنسّية  املــواقــف  من  الكثير  تزعجها  كما 
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ومواقفها  الّدائمني  األمن  مجلس  أعضاء  أحد  فرنسا  ملمارساتها. 
فيما يتعّلق باحلقوق الِفَلسطينّية واضحة وُمعلنة تتضّمن وجوب إنهاء 
االحتالل، ومتكني الّشعب الِفَلسطينّي من إقامة دولته كُخطوة أساسّية 
إلحالل الّسالم في املنطقة. السّيدة بيدالچو (رئيسة بلدّية پاريس) 
لم حتد عن هذا املوقف بتأكيدها مطلع َنيسان/أپريل احلالي، وجوب 
اإلسرائيلّية.  االحتالل  منتجات  ومقاطعة  ِفَلسطني  بدولة  االعتراف 
يوجد  ال  واستعماره.  االحتالل  لسياسة  مناهض  ذاتــه  بحّد  وهــذا 
تغيير مفاجئ في املوقف الفرنسّي، ومع ذلك نعتقد بضرورة تكثيف 
الّلقاءات الِفَلسطينّية مع كاّفة ُمكّونات املجتمع الفرنسّي احلكومّية        

واحلزبّية واألهلّية. 

 ما ُدمنا في احلديث عن فرنسا، هل هناك تطّورات في 
هل  مبعنى  الّدولتني،  حّل  صعيد  على  األوروپّي  االّحتاد 
بامللف  يتعّلق  فيما  الّنظر  وجهة  في  اختالفات  يوجد 

الِفَلسطينّي؟
الّرئيس  قــاده  الــذي  الّسياسّي  واحلــراك  الِفَلسطينّية  الّدبلوماسّية 
من  الكثير  حّققت  األخيرة  الّسنوات  في  مكوكّية  جوالت  في  عّباس 
اإلجنازات لصالح االعتراف باحلقوق الِفَلسطينّية والّدولة الِفَلسطينّية. 
غير  دولة  ِفَلسطني  قبول  لصالح  الُعمومّية  اجلمعّية  تصويت  وبعيد 
لتفعيل  صعيد  غير  على  الِفَلسطينّية  الّدبلوماسّية  نشطت  عضو، 
هذا االعتراف وحّققت الكثير من الّنجاحات على هذا الّصعيد. ومن 
في  ـًا  حقيقّي شريًكا  باعتباره  األوروپّي  االّحتاد  إلى  ننظر  أّننا  املؤّكد 
هذا  على  األوروبّية  فقط، واملواقف  له  ممّوًال  الّسالم، وليس  صناعة 
الّصعيد واضحة داعمة للحقوق الِفَلسطينّية وُملتزمة بحّل الّدولتني، 
لكّنها ضاقت ذرًعا بتصّرفات سلطة االحتالل اإلسرائيلّي، ما دعاها 
الّتخاذ موقف أكثر وضوًحا جتاه ممارسة خطوات ضاغطة على سلطة 
االحتالل، تلتزم مبوجبها إسرائيل بتنفيذ االلتزامات املترّتبة عليها جتاه 
عملّية الّسالم؛ بل واّتخذ البرملان األوروپّي عّدة قرارات حتّذر سلطة 
االحتالل من مواصلة البناء االستعمارّي. دول االّحتاد األوروپّي تطّبق 
سياسة خارجّية وأمنّية مشتركة، لكن بالّتأكيد ثّمة فروق في مواقفها 
حيال الّتعامل مع القضّية الِفَلسطينّية، لكّنها تعلن جميعها دعمها 
اّلتي  فرنسا  لتطبيقه، ومنها  دولة  كّل  الّدولتني، وتسعى  حّل  ملبدأ 
الّسياسّية،  العملّية  لتحريك  مبادرة  سبق وأشرت -  كما  أطلقت - 
ومملكة الّسويد التي اعترفت بالّدولة الِفَلسطينّية في تشرين األّول/

أكتوبر 2014، واليونان التي اعترف برملانها، نهاية العام الفائت، 
بالّدولة الِفَلسطينّية.

è Ò¹ËUH O (« —U ³ šú  b O Ö_«Ë ‰ ÒË_« Ü ~½«u M ÔŽ
www.haifanet.co.il



2016 ÊU�O½ 22 WF ÔL'« 22

ملراسل «حيفا»
«الكرمل  جلمعّية  الفّني  (املدير  بّالن  ألبير  األستاذ  البالد،  إلى  األسبوع،  هذا  عاد، 
للموسيقى»)، بعد أن متّت دعوته إلى مدينة فرانكفورت األملانّية، حيث ّمت االّتفاق بينه 
وبني مدير املعهد املوسيقّي DAS-NEUE على عمل موسيقّي مشترك لعام 2017. 
وقد جاءت هذه الّدعوة إلى األستاذ بّالن لتقدمي كونسيرتات موسيقّية تتضّمن موسيقى 
جمعّية «الكرمل  في  املوسيقى  طّالب وأساتذة  مبشاركة  أملانّية وكالسيكّية،   - عربّية 

للموسيقى» مع جوقات وفرق موسيقّية أملانّية.
وفي حديث مع األستاذ بّالن، قال: ستزور هذه الفرق البالد في َشهَرْي آذار ونيسان من 
بعمل  للموسيقى»  فرقة «الكرمل  الفرق  هذه  ستشارك  حيث  القادم (2017)،  العام 
مشترك سيقّدم في حيفا، وفي شهر آب من العام 2017 سيقّدم العمل في أملانيا. هذا 
املوسيقّية،  املقطوعات  املوسيقّي واختيار  البرنامج  على  الّدعوة  هذه  خالل  االّتفاق  وّمت 
كتابة برامج الكونسيرتات؛ كما متّت زيارة الكاتدرائّية والقاعات التي سيتم فيها تقدمي 
هذه األعمال املوسيقّية. سيشارك الفرق املوسيقّية األملانّية في البالد نحو 78 عازًفا 
ومغّنًيا، إضافًة إلى طّالب من مدرسة «حوار» الّرسمّية – املدرسة العربّية األولى للفنون.

للموسيقى»  جمعّية «الكرمل  معّلمي وطّالب  من  نخبة  ستشارك  مّتصل،  نطاق  وفي 
ـًا في فنلندا في آواخر الّشهر اجلاري، حيث ستغادر الفرقة  في 13 كونسيرًتا موسيقّي
املوسيقّية البالد برفقة األستاذ ألبير بّالن والفّنان اخلّطاط كميل ضو، اّلذي سيشارك 

مبعرض للوحاته الفنّية.

مطانس فرح
احليفاوّي،  الفرنسّي  الكرمل  في  «كريچر»  قاعة  غّصت 
مساء األحد الفائت (17/4) باملئات، اّلذين أتوا من حيفا 
وخارجها، خّصيًصا لالستماع إلى فرقة ترشيحا للموسيقى 
العربّية، بقيادة الفّنان نسيم دكور، واالستمتاع بحفل موسيقّي 
فنّي راٍق وممّيز حتت ُعنوان «لعيونك يا شام»؛ هذا العرض 
اّلذي نقل حضارة الّشام وأصالة الفّن وجماله، في أمسّية 
شامّية/حلبّية – حيفاوّية حملت أعذب األصوات وأطربها، 
وأسنى األحلان وأرّقها في أمسّية موسيقّية طربّية في غاية 
الّروعة واجلمال، القت استحسان احلضور وتفاعلهم الّالفت. 
ويأتي هذا احلفل خطوًة مباركًة وكرميًة من املنّظمني والقائمني 
على هذا العرض الّرائع، حتّيًة لوطن األصالة والعروبة والفّن 
الّراقي اجلميل، لسورية احلبيبة ملا تعانيه من مآٍس وويالت، 
العربّية  للموسيقى  ترشيحا  فرقة  وذكــرت  تذّكرت  حيث 
بلفتة  الفّنّي واملوسيقّي،  بحضارته وإرثه  العظيم  البلد  هذا 

تستحّق مّنا كّل الّتقدير.
على مدار نحو ساعة وربع الّساعة بل أزيد، من الّزمن اجلميل، 
حّلقت بنا الفرقة بجميع عناصرها، من مطربني وعازفني بقيادة 
الفّنان نسيم دكور إلى عالم موسيقّي راٍق؛ فارتقينا معها 
باألصوات واألحلان والعزف، وشَعرنا بسحر دمشق من خالل 
املوسيقّي  الّشام والرقّي  لنلمس  احللبّية  املوّشحات والقدود 
احلضور.  استحسان  نــال  حفل  في  ــّتــراث،  وال واحلــضــارة 
العربّية،  للموسيقى  ترشيحا  فرقة  قّدمت  العرض  هذا  في 
املوّشحات  من  ومزيًجا  األغاني  أجمل  من  منّوعة  باقاٍت 
والقدود احللبّية بأداء آسٍر فاتن، حلًنا وغناًء. حيث صدحت 
الفرقة  متّيزت  وأطــربــوا.  فأبدعوا  الفرقة،  أعضاء  حناجر 
الفًتا، رائًعا  كان  ام  عــزّ ماجد  املطرب  صوت  فعًال، ولكن 
بارًعا وُمحكًما جًدا، إضافًة إلى متّيز صوت املطرب إلياس 
معيكي اّلذي كان جّباًرا وقديًرا، عالوًة على امتياز صوت 
رنا جبران. كما أجاد كّل من: بّشار عودة، يحيى سليمان، 
مّيادة عبّليني، لولو عبّليني، ليلى صّباغ األداء االنفرادّي.

الّسوري  اجلوالن  ابن  اإلعالمّي  احلفل وقّدمه،  عرافة  توّلى 
ـًا  سورّي عبيًرا  أضفت  سورّية  بُلكنٍة  حلبي،  نادر  احملتّل، 
روعًة وجماًال،  العرض  زاد  العرض. وما  هذا  على  ورونًقا 
رميا  الفّنانة  تصميم  من  الّتراثّية  الّشامّية  األزيــاء  أيًضا، 
عليه  أشرفت  اّلتي  الّتزيني)  (فّن  املسرح  وديكور  خوري، 
على  سحًرا  اإلضــاَءة  أضفت  كما  صّباغ.  لوريت  املهندسة 
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العرض وزادته إشراًقا.
حظينا بحفل موسيقّي فنّي متمّيز رائع وُمتقن، فتحّية إلى 
عازفني  من  الفرقة  أعضاء  إلى  العمل،  هذا  على  القائمني 
ومنشدين، إلى الفّنان نسيم دكور (قائد الفرقة) وإلى ألبير 
إندراوس (املدير اإلداري لفرقة ترشيحا للموسيقى العربّية)، 
على هذا احلفل الّراقي اّلذي جّسد أصالة اإلبداع والفّن، وهذه 
الّلفتة لسورية احلبيبة، واّلتي تستحّق مّنا كل الّثناء والّتقدير.

شمل العرض األغاني واملوّشحات والقدود احللبّية اآلتية: «شام 
ذا يا الّسيف» (الفرقة)، «جسر العودة» (الفرقة)، «مال 
األحلان»  «شادي  معيكي)،  إلياس  (الفرقة/  الكاسات» 
معيكي)،  إلياس  (الفرقة/  الِعطاش»  «ِاســِق  (الفرقة)، 
«هّيمتني»  عـــودة)،  بّشار  (الفرقة/  فـــؤادي»  «ملكتم 
(الفرقة)، «جاني حبيبي أبو احللقة» (بّشار عودة)، «كنت 
فني» (الفرقة)، «قّدك املّياس» (يحيى سليمان)، «حالي 
حالي حال» (الفرقة)، «آه يا حلو» (ميادة عبّليني)، «أّول 
ِعشرة محبوبي» (املجموعة)، «ليموني» (الفرقة)، «قلولي 
صّباغ)،  (ليلى  لّيا»  ال  ال  «هال  عبّليني)،  (لولو  ِكن» 
جبران)،  (رنا  التجّني»  مّر  «موّشح  الهيال»،  «عالهيال 
بلولو»  عــّزام)، «لولو  جبران وماجد  «ليالي ومــّوال» (رنا 
(أحلــان  ســوزنــاك»  «سماعي  عـــّزام)،  جبران وماجد  (رنــا 
عّزام). ماجد  (الفرقة/  الّشام»  مال  و«يا  دكور)،  نسيم 

العازفون: وسيم بشارة، عبد الله فتالي، حسن بكري، لؤي 
نّداف، علي بكري، أشرف خوري، ندمي مّخول، كرم مّخول 
(كمان)؛ لؤي خليف، فيليب شاهني (عود)؛ جريس حّداد 
(قانون)؛ مطانس نّحاس (بزق)؛ جميل بشتاوي (ناي)؛ 
أبو  نابغ  بــشــارات،  (أكــورديــون)؛ رمــزي  خــوري  إيهاب 
نقوال، هيثم بشارة (إيقاعات)؛ عادل جبران، سمير ياسني 

(تشيّلو)؛ هشام خوري (كونتراباص).
شادي  معيكي،  إلياس  عّزام،  ماجد  (الّشباب)  اإلنشاد: 
فادي  سليمان،  يحيى  عيد،  شادي  جبران،  جليل  دكــور، 
خوري، بّشار عودة، لؤي خوري، لويس دكور، ماجد بربارة. 
(الّشابات) مبادة عبّليتي، لولو عبّليني، كاتيا دوحا، يارا 
بشارة، هناء أبو عقصة، ليلى صّباغ، رنا جبران، جوانا أيّوب، 
شّماس. افروسينا  أيّوب،  سعد، رانية  صول  مّخول،  عرين 

ُيذكر أّن حفل «لعيونك يا شام»، حتت رعاية جمعّية بيت 
الفّن املعرفة والّثقافة – ترشيحا، ووزارة الّثقافة والّرياضة.

(تصوير: وائل عوض)
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ملراسل «حيفا»

يستمّر شاطئ العزازّية («دادو») في حيفا، باحلفاظ على مكانته الّدولّية، وذلك 
بعد فوزه للّسنة الّثالثة على الّتوالي، بـ«العلم األزرق»، ما يضمن مكانته بني 

أفضل الّشواطئ في العالم،  واّلتي تتمّتع برمز االمتياز الّدولّي.
ـًا للّشواطئ التي تقف باملعايير الّدولّية الّصارمة  هذا وُمينح «العلم األزرق» سنوّي
للبرناَمج؛ حيث تتّم مراقبة الّشواطئ من قبل جلنة تتأّلف من ممّثلني عن املكاتب 
الّلجنة  صندوق  مقّر  إلى  الّلجنة  توصيات  اخلضراء؛ وُحتال  احلكومّية واملنّظمات 

الّدولّية في كوپنهاچن، املُعتمدة ملنح الّشاطئ «العلم األزرق».
ومن املؤّشرات التي يتّم فحصها: االلتزام مبعايير دولّية متقّدمة في كّل ما يتعّلق 
بجودة مياه االستحمام وتوفير اخلدمات على الّشواطئ، أنشطة الّتعليم البيئي، 
الّنظافة  الّشاطئ،  على  العاملة  (اإليكولوجّية)  البيئّية  الّنظم  عن  معلومات 
والّسالمة والّصيانة، عدد املنقذين على الّشاطئ، وإنشاء مسارات خاّصة لذوي 

االحتياجات اخلاّصة.
وجدير بالّذكر أّن مشروع «العلم األزرق»، تأّسس في فرنسا في عام 1985، ويتّم 
ـًا في العشرات من البلدان في جميع أنحاء العالم من قبل املؤّسسة  تشغيله حالّي

الّدولّية للّتربية البيئّية.
وقال رئيس بلدّية حيفا، يونا ياهڤ: اختيار شاطئ «دادو»، للّسنة الّثالثة على 
الّتوالي لرفع العلم األزرق، مؤّشر إلى الّدرجات العالية اّلتي حتظى بها شواطئ 

املدينة، ما يدّل على اجلهود البلدّية الّرامية إلى مواصلة الّتحسني والعطاء.
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اني والعشرين من شهر نيسان من عام الَنّكبة، التي ما زال  في الَثّ
ان مدينة حيفا  شعبنا يعيشها، وبينما كان عشرات اآلالف من سَكّ
، ومن قضائها  العرب، التي كانت تعُدّ نحو ثمانني الف مواطٍن عربٍيّ
املوت  من  للخالص  الفرج)  (باب  مينائها  ابة  بَوّ إلى  يهرع  ايًضا، 
د الذي كتبته لهم عصابات صهيون "الهجناة"، وحلفاؤها في  املؤَكّ
املنطقة والعالم، حيث لم يبَق في حيفا سوى ما بني الف وخمسمائة 
الًفا  ثمانني  وا  عُدّ الذين  اليهود  عن  فضًال   ، عربٍيّ آالف  ثالثة  إلى 
عصبة  شباب  من  الواعني  الُنّجباء  األبطال  من  ُثَلّة  آثرت  يزيد،  أو 
ارع وُجتُسّ نبضه وتضع  يوعي)، ان حتمل هَمّ الَشّ ر الوطني (الُشّ حُرّ الَتّ
ها فداًء للوطن وعَزّته، وتدعو األهل إلى عدم  روحها ودمها على أكِفّ
او  الف وخمسمائة  بقي  حيث  حيفا،  في  بقي  من  الَرّحيل، وحتمي 

ات حول العدد.. ، اذ اختلفت اإلحصائَيّ ثالثة آالف مواطن عربٍيّ
اني من أَيّار من عام الَنّكبة، التي ما زال شعبي يعيشها،  ففي الَثّ
ومنًعا للُنّزوح عن البلد ولدرء خطر تصفية الوجود العربِيّ في حيفا 
"عصبة  باسم  منشور  بصياغة  طوبي  توفيق  فيق  الَرّ قام  وقضائها، 
اعر عصام العَبّاسي على ورق الستناسل  ه الَشّ " وخَطّ ر الوطنِيّ حُرّ الَتّ
عب املنكوب،  ة الَشّ وزيع بعدها على جميع عاَمّ لُتطبع منه الُنّسخ للَتّ
هم، في  مقِرّ  فيق يوسف عبده واضعني دَمهم على أكِفّ وبحضور الَرّ
درج  في  العرب)  ال  العَمّ ات  وجمعَيّ نقابات  ــاد  اِحتّ (مقر  الُعصبة 
اهبات وشارع ستانتون)،  ة عشر (الواقع بني شارع الَرّ املوارنة رقم سَتّ
ان حيفا العرب إلى عدم  نادي "إميل توما" اليوم، يدعون فيه سَكّ

الَرّحيل وترك بلدهم للقَوّات اليهودَيّة (كما جاء في املنشور)..
ة،  فاق الِنّداء على جميع األهل في كِلّ مناطق حيفا العربَيّ لقد وَزّع الِرّ
في  اههم  ر اِجتّ تغِيّ كلمات املنشور  عَلّ  امليناء،  في منطقة  خصوًصا 
آخر حلظة مصيرَيّة من حياتهم، ليختاروا البقاء في الوطن، كذلك 
ا والّناصرة،  ار إلى عَكّ فاق بنقل املنشور حتت احلديد والَنّ قام بعض الِرّ
لتوزيِعِه، لكبح جماح املأساة والَنّكبة. وفي نفس الوقت وَزّع رفاقنا 
هذا املنشور في ميناء بيروت لألهل الذين وصلوها عبر البحر هاربني 
طوبي.. (توفيق  ة  هيونَيّ الَصّ العصابات  وظلم  وإرهــاب  قصف  من 

هم على العودة الى ديارهم حاًال..  مسيرته ص ٥٦) وُحتُثّ
ر الوطنِيّ حيفا وكانت خامتته،  حُرّ كانت فاحتة البيان باسم عصبة الَتّ

عة باسم العصبة..  كذلك، موَقّ
راع  لقد بَنيّ املنشور في بدايته نهج سياسة املستعمر في تأجيج الِصّ

قسيم:  القومِيّ حَتّى ال يبقى لشعب فلسطني من حٍلّ اال الَتّ
إَنّ الكارثة املؤملة التي حَلّت بكيان املجتمع العربِيّ في حيفا وقضائها، 
ا. هي من سلسلة مآٍس رمى  كارثة أرادها االستعمار وسعى إليها جاًدّ
األمم  مة  منَظّ عليه  أجمعت  ما  إلغاء  إلى  سعى  أن  منذ  بالَدنا  بها 

ة. حدة من إنهاء االنتداب وجالء اجليوش األجنبَيّ املَتّ
ويتابع املنشور:

االستعمار  يحيكها  التي  املؤامرات  هذه  إلى  دائًما  حزبنا  نَبّه  وقد 
ُميليها  سياسة  وراء  فلسطني  في  ة  الوطنَيّ احلركة  قادة  اجنرار  وإلى 
بني  القومِيّ  راع  الِصّ تقوية  على  تقوم  سياسة   ، البريطانُيّ االستعمار 
راع  قسيم، وما دروا أَنّ الِصّ العرب واليهود باعتبارها وسيلة ملنع الَتّ
ن مصلحة املستعمر  قسيم وُيفرضه بشكل يؤِمّ ا ُيثِبّت الَتّ القومَيّ إَمنّ
مة  ويسلب أهل البالد ذلك االستقالل الذي كان ميكن أن تضمنه منَظّ

ة فيها. ميقراطَيّ حدة بتأييد القوى الِدّ األمم املَتّ
إلى  فلسطني،  أهل  حيفا وقضائها، وكذلك  أهل  املنشور  دعا  لقد 
أمالكهم وارزاقهم وبيوتهم ومدارسهم،  ديارهم،  إلى  الفورَيّة  العودة 
والى املزاولة الفورَيّة ألعمالهم قبل أن "يقع الفأس بالرأس"، وبذلك 
وا من أطماعه في ابتالع  ريق على احملتِلّ وَحُدّ يكونوا قد قطعوا الَطّ

مصالح العرب حَتّى مينعوا عنه إمتام سيطرته على حيفا وقضائها:
ان حيفا العرب  م على سَكّ إَنّ مصلحة عرب حيفا وعرب فلسطني حتِتّ
ال  العَمّ مصلحة  إَنّ  أعمالهم ومصاحلهم،  إلى  مدينتهم  إلى  الُرّجوع 
فيها  يعملون  كانوا  التي  املراكز  ليحتلُّوا  يعودوا  أن  تقضي  العرب 

—u????????????????????????????AM*«

فة  املتطِرّ اليهودَيّة  مات  للمنَظّ املجال  يفسحون  فال  منها  ويرتزقون 
لتنفيذ سياسة احتالل العمل واألرض. إَنّنا نهيب مبن نزحوا عن حيفا 
وقضائها من العرب الُرّجوع ليستمرُّوا في نضالهم في سبيل وحدة 

فلسطني واستقاللها. 
لقد خاطر رفاقنا بحياتهم حني قاموا بتوزيع منشور البقاء في الوطن، 
في أحياء حيفا وقبل أن ميخر الجئوها عباب اليِمّ على سفن بحرَيّة، 
اه اخلارج  اه واحد هو االِجتّ ضمنتها لهم بريطانيا لنقل عرب البالد باَجتّ
فلسطني أو لركوب اليابسة الى ما وراء الوطن، إلى خارج فلسطني، 
اٌه  حيث ارسل امللك عبد الله حافالته حَتّى يضمن أن مسارها هو اِجتّ
واحٌد، اللجوء، وقد خاطر رفاقنا، ايًضا، بحياتهم حني وَزّعوا املنشور 
ون من املركبات إلى أرض  ذاته في ميناء بيروت حني نزل الفلسطينُيّ

مات اللجوء..  امليناء ومنها إلى مخَيّ
الم  عة وقوى الَظّ ِيّ ة أداة االستعمار الَطّ ة العربَيّ جعَيّ لقد هاجم املنشور الَرّ
ة وعصابات بني صهيون على انواعها املتآمرة على مصالح  البريطانَيّ
ة البقاء في  ة العربَيّ جعَيّ ، حيث اعتبرت الَرّ شعبنا العربِيّ الفلسطينِيّ
ُح املنشور تواطؤ االستعمار مع اعوانه من  الوطن خيانة كبيرة، ويوِضّ
ليحصلوا  قسيم  الَتّ مشروع  تنفيذ  في  شعبنا  على  اليهود  الُزّعماء 
ولة اليهودَيّة وُيكمل  ة في مناطق الَدّ ة ومالَيّ على امتيازات استراتيجَيّ

فضحه للمؤامرة على شعبنا، وفضح سياسَة امللك عبد الله:
ا آخر، ففي الوقت الذي يتابع فيه  إال أَنّ للعبة االستعمار هذه شًقّ
ة في فلسطني يقوم أولئك  وكالؤه نشاطهم الذكاء نار احلرب القومَيّ
االستعمار  عميل  الله  عبد  امللك  نحو  العربِيّ  العام  الــَرّأي  بتوجيه 
من  ة  العربَيّ اجلامعة  متطِوّعي  وُينقذ  فلسطني  "لُينقذ"  البريطانِيّ 
الورطة العسكرَيّة التي وجدوا أنفسهم فيها واألمور جتري في هذه 
ة نحو امللك  هت اجلامعة العربَيّ الَنّاحية كما يريدها االستعمار فقد اَجتّ
بب وحده زاره رئيس الهيئة  عبد الله ليقوم بعمل حاسم، ولهذا الَسّ
ما  عني  هو  فلسطني. وهذا  من  عديدة  العليا وأيًضا وفود  ة  العربَيّ
حنيك  أبي  بقيادة  العربُيّ  اجليش  دخول  وهو  اال  االستعمار  يريده 
حنيك  أبي  جيش  يحتَلّ  بأن  ستتُمّ  االستعمار  لعبة  إَنّ  لفلسطني. 
م  ائية وبعض أقسام من فلسطني حتَتّ بعض املستعمرات اليهودَيّة الَنّ
انها اليهود  ل بسَكّ الوكالة اليهودَيّة بإدخالها في نطاق دولتها وُينِكّ
ة هذه توطئة الحتالل  موِهًما العرب بأَنّه منِقَذهم وأَنّ أعماله البطولَيّ
ان العرب، إال أَنّ جيش امللك عبد  َكّ فلسطني بأكملها وتسليمها للُسّ
نة له وعندئٍد سيجد االستعمار البريطانُيّ  الله سيقف عند حدود معَيّ
دور  ل  ميِثّ إذ  الله  عبد  امللك  ا  أَمّ عمالئه.  بني  يعقدها  لهدنة  سبيًال 
"املنقذ" فإَنّه يأمل باحلصول على ترحيب عرب فلسطني األمر الذي 
قد  يكون  التي  األجــزاء  في  فلسطني  في  ا  نهائًيّ البقاء  له  ل  ُيسِهّ
دولة  بإقامة  البريطانِيّ  االستعمار  لعبة  تتُمّ  جيشه. وهكذا  احتَلّها 

ة وامتيازات  ن مصاحله وما يطمع به من مراكز إستراتيجَيّ يهودَيّة تؤِمّ
ة، وفي الوقت نفسه يضُمّ القسم العربَيّ إلى شرق األردن حيث  بترولَيّ

يرتبط مليكها مبعاهدة رٍقّ وعبودَيّة.
حيح  اه الَصّ ويطالب رفاق العصبة في املنشور شعبنا أن يأخذ االِجتّ
على  الفرصة  لتفويت  فلسطني  َيّة  فلسطني وحِرّ أجل  من  نضاله  في 

العابثني بها:
من  األلوف  عشرات  تها  ضحَيّ التي وقع  حيفا وقضائها  مأساة  إَنّ 
يجب  نساء وأطفال  من  القتلى واجلرحى  دة ومئات  املشَرّ العائالت 
حيح  الَصّ الِنّضال  طريق  ليسلك  العربِيّ  عب  الَشّ أعــني  تفَتح  أن 
من زعماء  أعوانه وُأَجرائه  سياسة  ضَدّ  االستعمار ومؤامراته،  ضَدّ 
عب العربَيّ إلى الَقيد. إَنّ هذه املأساة  ون الَشّ سياسِيّني وعسكرِيّني يجُرّ
ذوا رغائب االستعمار  ليست من صنع الغالة الّصهيونِيّني الذين نَفّ
فحسب بل ويساهم فيها أيًضا أولئك الُزّعماء بقسٍط وافٍر إذ قادوا 

عب العربَيّ إلى هذه  الَشّ
املجازر التي ال تخدم إال االستعمار.

عب العربَيّ إلى عدم االنخداع بتصريحات العمالء  ويدعو املنشور الَشّ
إلى  شعبهم، ويدعوهم  مآسي  من  املأجورين والعابثني واملستفيدين 

عب وعن    الذود عن الَشّ
الوطن وعن األرض والى الِنّضال:

يجب أن ال ننخدع بتصريحات أولئك املأجورين الذين يستفيدون من 
عب العربِيّ وآالمه لتثبيت أقدامهم وأقدام املستعمرين. لن  مآسي الَشّ
انها املباِشر في  ام االستعمار وعمالؤه بل نضال سَكّ ُينقذ فلسطني خَدّ

َيّة واالستقالل واجلالء. سبيل حتطيم قوى االستعمار ألجل احلِرّ
وكانت خامتة املنشور: 

إَنّ ذلك االستعمار الذي ساعد القَوّات اليهودَيّة على احتالل حيفا 
املجاورة،  يرة والقرى  الِطّ من  ة  العربَيّ الَنّجدات  عنها  مبنعه  وقضائها 
ويسيطر في الوقت نفسه على حركات اجليش األردنِيّ وسكناته، لن 
ن الوكالة اليهودَيّة منها. يسمح لهذا اجليش باحتالل حيفا، التي مَكّ

ه ضربتنا إلى صميم  فلنقف أمام االستعمار ومؤامراته وأعوانه ولنوِجّ
املستعِمر البريطانِيّ ألجل حرية فلسطني واستقاللها ووحدتها.

لو قرأ شعبنا املنشور، الِنّداء، لفهم من بني سطوره املأساة التي حتيط 
ة  جعَيّ الَرّ نس،  الَدّ الوث  الَثّ له  يحيكها  التي  املؤامرة  عمق  به، وفهم 
وقع  انه  شعبنا  وألدرك  واالستعمار،  صهيون  وعصابات  ة  العربَيّ

ة مؤامرة رمت الى تشريده وتهجيره من وطنه!  ضحَيّ
لكَنّ املؤامرة كانت وما زالت أكبر، وما زال هناك من يقبل بان يذَرّ 

انة.. ماد في عيونه، ويبقى في مساره مثل حمير احلَنّ الَرّ
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ملراسل «حيفا»

على  القبض  إلقاء  إلى  املواطنني  أحد  يقظة  أّدت 
ملستخدمني  محافظ  ثــالث  نشل  من  متّكن  نّشال 
يعملون في محّل لبيع أدوات االّتصال، كالهواتف 
وغيرها، في شارع پال يام في البلدة الّتحتا. وشعر 
املستخدمون الّثالثة بذلك عندما افتقدوا محفظاتهم 

وبطاقات ُهوّياتهم وبطاقات اعتمادهم اخلاّصة. 
التي  الّشرطة  املستخدمون  استدعى  الفور  وعلى 
احلـــادث، وأخــذت  مكان  إلــى  الــفــور  على  هرعت 
املتجر،  في  املنصوبة  املراقبة  كاميرات  تتفّحص 
بخّفة  احملفظات  ينتشل  كيف  الــّنــّشــال  وشــوهــد 

ُمدهشة! 
وقال أحد رّواد املتجر إّنه الحظ هذا الّنّشال يتجّول 
مكان وجوده،  على  الّشرطة  املكان، ودّل  في  فعًال 
سنوات  في  أّنه رجل  فوًرا، وتبّني  عليه  القبض  وّمت 

اخلمسني من العمر، ومن سّكان حيفا.
في  ضلع  الّنّشال  لهذا  كــان  إذا  الّشرطة  وحتّقق 
عملّيات نشل وسرقة أخرى جرت، مؤّخًرا، في حيفا.  
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ملراسل «حيفا»
أجنبت رنني سواعد من شفاعمرو أربعة توائم في شهر شباط املاضي، في 
مستشفى «روت» ضمن املركز الطّبّي «رمبام». وكانت رنني قد وضعت توائمها 
اخلّدج 3 بنات وصبّي واحد، وهي في األسبوع الّسابع والعشرين من حملها. 

عملّية  إجراء  غرام. وبعد   900-550 بني  بنات  ثالث  أوزان  وراوحت 
صّحتهم،  اكتملت  حّتى  احلاضنة  إلى  األربعة  ج  اخلــدّ نقل  ّمت  قيصرّية 

وغادروا املستشفى مع ذويهم إلى البيت.
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«تراحيل  أســدي  ميسون  للكاتبة  اجلديدة  الــروايــة  صــدور  ننتظر  لم 
األرمن»، حّتى نعطيها شهادة األممّية بكفاءة؛ فمعظم كتاباتها الّسابقة 
في جميع املجاالت: إن كانت للكبار أم للصغار، دّلت وبجدارة على 
أممّيتها احلقيقّية.. ولم تنتظر الكاتبة نفسها هذه الّشهادة، فهي ُتبدع 

دون أن تفّكر بذلك، وجميع أفكارها تنبع من مبدئّيتها احلّقة.
رغم كّل ما ذكرناه، يبقى هناك سّر وراء اختيار كاتبتنا لألرمن، ملاذا 
اجلديدة  روايتها  تدور  أخرى  األمر وأمــور  هذا  عن  بالّذات؟!  األرمــن 

«تراحيل األرمن».. ومع الكاتبة ميسون أسدي، أجرينا هذا الّلقاء..

آخر  في  عــادًة  ُيسأل  اّلــذي  الّسؤال  من  معك  سأبدأ   -
كّل لقاء.. بعد روايتك األخيرة «تراحيل األرمن»، ماذا 

تعّدين لنا اليوم، أو ماذا في جعبتك من إبداع أدبّي؟
حوادث  على  اعتمدت  قصصّية  مجموعة  كتابة  من  مؤّخًرا،  انتهيت، 
جرت لي ولبعض املُبدعني، وتتلّخص في معاناة املبدعني جتاه املجتمع 
الّلمسات  أضع  الوقت  نفس  وفي  ــداع..  اإلب ترعى  التي  واملؤّسسات 
املتعارف  غير  جديد  بأسلوب  لألطفال،  قصص  مجموعة  على  األخيرة 

عليه في أدب األطفال.

- ماذا تعني الكتابة لك؟
الكتابة ممتعة املذاق، وأنا مجتهدة ومهووسة بها. فالكتابة متنّوعة كأنواع 
القهوة ومذاقها. أمتّتع وأنتشي وأحّلق عالًيا مع الكتابة. فعملّية الكتابة 
عندي مثل احتساء فنجان قهوة قبل طلوع الّصباح، وأنت تستمتع لصوت 
أخرى. متع  أّي  تضاهيها  ال  متعة  عندي  فالكتابة  العصافير،  زقزقة 

- لنعد إلى روايتك اجلديدة «تراحيل األرمن»، وهي ثاني 
رواية بعد «مثّلث توت األرض».. الحظنا أّنك في الّرواية 
األولى ذهبت بعيًدا إلى ِمنطقة املثلث، هذه املنطقة التي 
لم ترد في األدب احمللي.. وها أنت اليوم، تبتعدين أكثر 
عن  االبتعاد  سّر  هو  فما  األرمني،  الّشعب  مع  وتبحرين 

واقعك احلقيقّي؟
في احلقيقة أنا ال أبتعد عن واقعي احلقيقّي، فأهل املثلث هم جزء من 
شعبي الِفَلسطينّي، وال يوجد سّر في اختياري لألرمن. كّل ما هنالك، 
أّن البعض ال ينظر خارج دائرة رسمها لنفسه، وهي إّما تكون طائفّية أو 

عائلّية، على اعتبار أّننا مجتمع قبلّي، ال يرى القبائل األخرى. 
في البناية التي أسكنها، تعّرفت على أّول امرأة أرمنّية، ومن خاللها 
تعّرفت على عائلتها ومن ثّم على العديد من األرمن في حيفا وخارجها، 
وقد ملست الّتمّيز لهذا الّشعب الذي يعاني من الّلجوء والّترحال الّدائم، 
مثل الّشعب الِفَلسطينّي متاًما، ومن قصص الّترحال هذه، نسجت قّصتي، 
التي تدور أحداثها احلقيقّية خالل 24 ساعة في حيفا.. وحتديًدا في يوم 
احتفال «مباركة العنب» لدى األرمن، ومن خالل هذا االحتفال، ننطلق 

إلى جميع أماكن تواجد األرمن وقصص جناحهم وانتكاسهم..! 

- هل يعني هذا أّن الّرواية هي توثيقّية، حسب رأيك؟
القّصة األساسّية وعمودها الفقرّي، هما من بنات أفكاري. وهذا ال ينفي 

اعتمادي على بعض القصص احلقيقّية والّتاريخّية في بعض األحيان.

- ماذا تقصدين بالعمود الِفَقري؟
في كّل قّصة أكتبها، أبحث عن قالب جديد وُمبتكر، ألضع من حوله 
ومن خالله حلمة القّصة، وهذا األمر ليس بالّسهل، فإذا لم يكن العمود 
الِفَقري ثابًتا ومتيًنا، لن تكون هناك قّصة، أو رمبا ستكون قّصة مفّككة 

ومهرولة.

- ما هو املمّيز في هذه الرواية؟
ال أدري إن كان األمر ممّيًزا أم ال؟ لكن عندما طرقت الفكرة باب قلبي 
وعقلي، أخذت أجمع العديد من القصص حول الّشعب األرمني، وقد 
أخذ مّني هذا األمر أكثر من أربع سنوات، وباكتمال الّصورة، أو عندما 
اعتقدت بأّن ما جمعته أصبح كافًيا. شعرت بسعادة كبيرة، من مجّرد 
معرفتي لهذه القصص، وأردت أن أشارك قّرائي بهذه الّسعادة، وبصراحة 
كنت خائفة من نفسي، وعدم جناحي بنقل نفس املتعة املعرفّية والعاطفّية 
التي أخذتها أنا للقّراء، إلى أن وجدت القالب املناسب، وهو ما أسّميه 
العمود الِفَقري، وخرج األمر بشكل جديد.. وهذا ما أعتبره املمّيز بهذه 
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الرواية، فأنا لن أّدعي بأّنني أّول َمن كتب عن الّشعب األرمني بشكل 
قصصّي بالّلغة العربّية، فقد سبقني الكاتب الّسوري الكبير حّنا مينا 

بروايته «الفم الكرزي»، ورّمبا آخرون.

- هل يوجد بطل لهذه الرّواية، أم أّن الّشعب األرمنّي هو 
مركز احلديث؟

 األمران موجودان، فهناك بطل رئيسي للرواية ومن خالله نتعّرف على 
جميع  في  األرمني  الّشعب  على  أكثر  نتعّرف  األبطال، وطبًعا  جميع 
أماكن تواجده.. واألمر األهم هو أّن القارئ يتعاطف مع هذا الّشعب 
بكل حتّوالته وجميع تراحيله، إن كان ذلك في جناحه أم في جناحه، 
فبعد أن يغوص القارئ في الرّواية، يصبح جزًءا منها، وكأّنه أحد أفراد 

هذا الّشعب وليس غريًبا عنه.

- وهل بطل الّرواية هو شخص حقيقّي أم هو من بنات 
أفكارك، أيًضا؟

بصراحة، بطل الرّواية هو شخص حقيقي، وهو جزء من العمود الِفَقري، 
يكمن  عليه وحوله، وهنا  مرّكبة  معظمها  األحــداث  لكن  بنيته،  الذي 
جمال هذه الرّواية؛ فلو قرأ البطل نفسه هذه القّصة، سُيصاب بدهشٍة 
كبيرة. فكثير من األحداث ال يعرفها، أو رّمبا يعرفها لكّنه لم يرِوها لي، 
واملدهش واملفاجئ أكثر، هو كونه جزًءا من هذه األحداث اّلتي لم يرِوها!

- إًذا، نحن بصدد رواية شّيقة وممتعة؟
أمتّنى ذلك..
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صوب  ُتشير بيدها  الهّزاز،  اخليزران  مقعد  على  سّيدٌة  جلست 
بصوت  تقول  اسمنتي،  بجدار  مغلقة  طريق  نحو  الّشمال، 

خفيض: طريق حيفا القدمية!
وصفها،  في  متّهلت  حيفا،  عن  احلديث  بــدأت  ما  إذا  كانت 
وعّددت األماكن وأسماء الّشوارع بدّقة متناهية، وحني متّر على 
ذكر سوق الَهَدار، تتذّكر فستانها احلرير، سّيد الفساتني، أّيام 
تناولت  قلبها،  لساحل  احلنُني  شّدها  ما  وإذا  الّصبا..  مْيعة 
تفيضان  بعينني  جسدها، وعادت  دوالبها وألبَسْته  من  الّثوب 
األملاني وجامع  الّنسناس واحلي  ووادي  الكرمل  لذاكرة  باملوِج، 
الفستان  موطن  نواس،  أبو  الّصليب وشارع  ووادي  االستقالل 

املرّصع باألزهار الّذهبّية.
تصريح  في  ودّقــق  الكرمل،  حافالت  محّطة  جندّي  استوقفه 
معاملها  يحفُظ  مدينة  في  األولــى  خطوته  يضُع  الــّزيــارة، وهو 
وأسماَء شوارعها، وقرى جبل الكرمل القريبة، وقبل أن تلِمس 

أصابعه خّد احملار على شاطئها!
وبعد تفتيش مالمحه العربّية، سار خارج احملّطة في أّول عناق 

له مع جّده الكرمل.
كأّنه  ذاكرته،  في  عميق  صوت  يرشده  ماشًيا،  املدينة  جاب 
«جي. بـ  يعرف  بات  ما  أو  للمواقع  الّصوتي  اإلرشــاد  نظام 

پي.إس»، يلتقط املدينة صوًرا للمفارق واملوج، وملّا وقف عند 
دّوار «اليونسكو» عند باب حديقة الكرمل (البهائّيني)، غمرته 
األزرق  صوب  صعوًدا  املعّلقة  اخلّالبة، واجلنائن  الــورود  ألــوان 
العالي، حّتى بدت القّبة الّذهبّية كأّنها ثرّيا تدلّْت من الّسماء.

هناك سمع صوتها تقول «يطير الّدوري صعوًدا إلى قّبة عّباس، 
وبعدها يختفي! كأّن ما بعد القّبة عالم الغيب!».

احملاذية  الّطاولة  على  ماء  وكــوب  قهوة  فنجان  الّنادل  وضع 
للّرصيف، وكانت زينة أشجار امليالد متنح شارع عّباس طابًعا 
تعتريه  التي  الّدهشة  وصف  في  عيناه  استرسلت  حني  فريًدا، 
زاوية  لكّل  صوًرا  يلتقط  تراقبه  وهي  االبتسامة،  آثرت  لفتاة 

وواجهة محل.
ليس  خضراء، وأّنه  ذاكرة  يتتّبع  أّنه  عرفْت  للّنادل  سؤاله  ومن 
بغربة  كفيلة  كانت  غيابه..  سنوات  أّن  إّال  املكان،  عن  غريًبا 
األماكن وتبّدل أسمائها سارا مًعا يستعيدان ذاكرته، ويحّدثان 

مفردات حيفا بحكايته املتجّددة.   
لم يعد ما يشّده للمدينة ذاكرة َسلِفه فحسب، بل ذابت حكايته 
اخلصوصّية في متاٍه بديع مع لوحة الكرمل املنقوشة في ذاكرته، 
فصل  املدينة وأشجارها، وله  طرقات  في  يخّصه  ما  له  وصار 
لصوت  استكماًال  َيُقّصها  الكرمل،  جليسة  حكاية  في  خاص 

املرأة في صدره، وارتبط أمس املدينة بحاضرِه ومستقبله.
ففي حيفا، بّلل البحر شفتيه وظّللت َصنَْوبَرٌة على طريق امليناء 
مذاق قبلته املرتبكة، وحني صعد احلافلة؛ جلست امرأة لم جتد 
الّنظر  تسترق  هوّيتها،  على  يــدّل  أو  يشبهها  ما  املدينة  في 
لصبّيني صغرت البالُد على يديهما، وانردم اجلدار على املسافة 
والّزمن الفاصل بينهما، وهالها حني بدا الكرمل بينهما عالًيا..
(جنني)

من القضايا التي استظهرها اإلعالن عن حزب «الوفاء واإلصالح» 
كانت  ظهرانينا،  بني  سينشط  برملاني  غير  إسالمي  سياسي  كحزب 
واحلركات  األحــزاب  ودور  مبكانة  املتعّلقة  والّتساؤالت  األسئلة  تلك 
بركة،  محّمد  ذلك  عن  عّبر  كما  أو  البالد،  في  العربّية  الّسياسّية 
رئيس جلنة املتابعة الُعليا، في كلمته التي ألقاها في املؤمتر الّصحفي 
هناك  «هل  مباشر:  بشكل  تساَءل  حني  اجلديد،  للحزب  الّتأسيسي 
حاجة حلزب جديد؟ هذا الّسؤال هو سؤال هام، وهو ليس سؤاًال موّجًها 

فقط للقائمني على حزب الوفاء واإلصالح، إّمنا لكّل مجتمعنا..».
الّسؤال،  ذلك  على  إجابته  معرض  في  حّذر،  حني  بركة  أصاب  لقد 
األحزاب  عمل  السياسي ومن  العمل  من  الّتنفير  صناعة  «ظّل  من 
حالة  نشاهد  فكّلنا  العام»،  الهم  الفردانّية وخصخصة  إلى  والدعوة 
عزوف شعبي جارف عن هموم الّسياسة العاّمة، ونشاهد كذلك أفواج 
هجرة جماعّية من أحضان األحزاب الّسياسّية العربّية، وأهّمها اجلبهة 
الّدميقراطّية للّسالم واملساواة وحزب التجّمع الوطني؛ ومن الواضح أّنه 
االنهيارات  تلك  عن  مسؤولّياتهم  من  األحزاب  قادة  إعفاء  ميكن  ال 
هوّيتنا  خاصرة  وخدشت  الوطنّية  مجتمعنا  وحصانة  بنى  التي هّزت 
ثوبها  على رتق  الوطنّيون  الّسياسّيون  آباؤنا  عكف  التي  الوطنّية، 

املنكوب وتوثيق عراها املهلهلة بالّتضحيات اجلسام.
انحسار دور األحزاب واحلركات الّسياسّية الوطنّية أصبح واقًعا يلقي 
بظالله الّثقيلة على قدرات مجتمعنا الّنضالّية ونتائج ذلك تتفاعل، 
من يوم إلى يوم، بوتائر متصاعدة ووفًقا ملتوالية هندسّية لئيمة وخطيرة. 
فاملؤّسسة اإلسرائيلّية تعمل، بوسائل  وأدوات متنّوعة، من أجل تعميق 
الهوة بني اجلماهير وقياداتها الوطنّية، وهي تستغّل في معركتها هذه 
كثيًرا من عكاكيزها، وكذلك بعض اخلراطيش والفقاقيع التي يلقيها، 
بغير مسؤولّية، بعض القادة العرب وجنودهم في حقولنا وعلى بيادرنا 
وفي مشهد متكّرر، طاملا سّهل مهمة العنصري الذي ال ينام قبل أن 
ُكسرت. قد  الّصدري  قفصنا  ضلوع  من  آخر  ضلًعا  أّن  على  يطمئن 

لم يكن سًرا أّن كثيرين مثلي من مصابي املاضي العاجز استبشروا خيًرا 
بعد حالة الّتقهقر العام والّدجل املتفّشي، إذ استقدموا الفجر بعد انتخاب 
محمد بركة رئيًسا للمتابعة، فعقدنا على قيادته آماًال، واستمطرنا 
غيوم الورد والبركات. فهل ما زال ذاك األفق رحًبا والّربيع طلًقا؟   

الفقهاء  أّن  املعروف  الّصائغ، فمن  عند  الّصيغة واحلرفة  في  احلكمة 
الّسؤال  صيغة  أولوا  النص وفّنه،  الكالم وفلسفة  علم  في  والعلماء 
األهمّية القصوى واحلاسمة، ألّن اإلجابة تولد دوًما ابنًة لتلك احلكمة 
وزينتها، فمن الّطبيعي أال يختلف عاقالن على أّن «وجود أحزاب 
أقّر، وبحق،  كما  مجتمعنا»،  حياة  في  جًدا  مهم  أمر  هو  سياسّية 
بركة في معرض إجابته على سؤاله املذكور، ولكّنني أرى أن الوضع 
ذلك  حضروا  الذين  اإلعالمّيون  أو  بركة،  اختار  لو  مغايًرا  سيكون 
املؤمتر، طرح الّسؤال بصيغة مغايرة، مثل: هل هنالك حاجة لتأسيس 
في  أصّح وأنسب  الّصيغة  فهذه  جديد؟  برملاني  غير  إسالمي  حزب 
مناسبة مخصصة لإلعالن عن تأسيس حزب إسالمي جديد سيعمل 

من خارج الكنيست.
تردد قادة األحزاب الوطنّية واحلركات الّسياسّية أو حتّسسهم من وضع 
ومواجهة األسئلة الّصحيحة في عّدة قضايا مصيرّية وجوهرّية، كان من 
أهم مسّببات ضعف هذه األحزاب وتراجع تأثيرها في املجتمع؛ فطيلة 
سنوات خلت متّنعت القيادات من اخلوض في: معنى ومضامني الوحدة 
العربّية احمللّية، دور األحزاب واحلركات الّدينّية وحاجة مجتمعنا إليها، 
عالقة مؤّسساتنا الوطنّية مع الّدينّية وكّلها مع الّدولة ومؤّسساتها، 
وسائل الّنضال، أهدافه املرجّوة وساحاته، تعريف وتشخيص  للمخاطر 
وأولوّيات مواجهتها، تصنيف ملعسكرات األصدقاء واحللفاء واألعداء، 
خارجّية،  حكم  بأنظمة  وقيادات  أحــزاب  من  ارتباط  موقف  حتديد 
بعض «جيوب»  في  الّسياسي والّديني  املال  ضّخ  من  موقف  حتديد 
مجتمعنا وما لصق به من مؤثّرات تسّربت وتسّببت،أحياًنا، في شّل 
أدمغة الفقراء احملتاجني وحتجيم حرّيات نخب متمّكنة ومتسّيدة في 
اإلخفاء التي  قّبعة  القضايا التي ردمت حتت  مواقعها، وغيرها من 

أسماها القادة جزاًفا: الوحدة. 
لذي احللم تقرع العصا!

كّتابنا  من  قّلة  سنجد  فإّننا  املقال،  هــذا  في  هّمنا  إلــى  وبالعودة 
يؤّدي  قد  احلارقة وملا  القضايا  تلك  ألهمّية  تنّبهت  قد  وصحافّيينا 
إليه، مثًال، االعتراف شبه الّطبيعي من قبل اجلميع بحّق مجموعة 
بشرّية تعيش بيننا بإنشاء حركة أو حزب إسالمّي سياسي سينشط 
بهدي الّشريعة املسّيسة ويعمل من أجل إقامة دولة اخلالفة، وما قد 
يستجلبه هذا اإلعتراف، بالنزاهة واملثلية، من وجوب إعتراف مقابل 
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فهل،  سياسية؛  دينية  أحزاب  بإنشاء  أخرى  دينية  مجموعات  بحق 
جماهيرنا  وقيادات  بركة  كان  اإلشكالية،  هذه  توضيح  سبيل  على 
الوطنّية واإلسالمّية، سيشاركون، مثًال، في مؤمتر صحفي تبادر إليه 
مجموعة مسيحّية معروفة مبواقفها املُعلنة على املنابر والـ«يوتيوب»، 
وذلك من أجل إعالنها عن تأسيس «حزب العشاء الّسري»، في حني 
يؤّكد قادته أّنه حزب سيعمل مبنظومة مسيحّية وبهدي شريعة املسيح 

وتعاليم رسله األكارم؟
ال أتذّكر كثيرين قاموا مبواجهة هذه املعضلة «الديليما»، فاملجتمع 
وبقصور  مريب  بصمت  اإلشكاالت  تلك  جميع  بلع  احمللي  العربي 
صارخ، إّال أّنني تذّكرت، وأنا أكتب اليوم، ما كتبه الّصحافي األستاذ 
محمود أبو رجب، وهو  كاتب وصحافّي متمّيز، تشّدك جرأته إلى ما 
يكتب، ويجبرك وعيه مبسؤولّيته على احترام وتقدير قلمه، فهو، مع 
قّلة نادرة، تطّرق إلى إشكالّية األحزاب الّدينّية واشتباك صنانيرها في 

شباك حيزاتنا الّسياسّية، وحسم أمره من فوائدها ملجتمعنا.
في  الّنصراوّية،  األسبوعّية  «األخبار»  جريدة  في  نشرها  مقالة  ففي 
كتب:  الّدينّية والّسياسة»،  «احلركات  عنوان  2014  حتت  نيسان 
باب  من  ولكن  الّدينّية  احلركات  من  يــزال  وال  كــان  موقفي  «هــذا 
اإلنصاف والعدل والّنزاهة ومن باب من ساواك بنفسه فما ظلم أيدت 
إقامة حزب مسيحي، لكن هذا ال يعني أّنني أوّيد الّتفرقة الّطائفّية..

إّمنا يعني الّتأكيد على أّن إقامة أحزاب سياسّية على أساس ديني 
غير صحيح وليس مبصلحة اجلماهير العربّية في هذه البالد.. ومن هنا 

يجب إبعاد الّدين عن الّسياسة».
صدق أبو رجب في إجابته وكان قد أصاب قبلها بوضع صيغة سؤاله، 
فهو وأمثاله نّبهوا سادة املجتمع من غير تأتأة، ولكّنهم فعلوها دون 
اخليمة  القبيلة وحماية  كوانني  دفء  آثروا  قياديينا  فمعظم  جدوى، 

ونسوا لـ«َمن كانت ُتقرع العصا». 
لقد أجاب بركة في ذلك املؤمتر الّصحفي على سؤاله الّثاني فيما إذا 
كانت األحزاب العربّية القائمة في مجتمعنا تكفي أو ما إذا بقيت 
هوامش وحاجة لوالدة أحزاب جديدة؟ وفي معرض إجابته عّدد املبررات 
املوجبة لتأسيس حزب سياسي مقبول ومستساغ؛ لقد كان استكشافه 
متماشًيا مع هواجس اجلماهير العريضة وتساؤلهم األعوص؛ فهل فعًال 
الوطنّية؟  تؤّدي وظائفها  بيننا  الفاعلة  الّسياسّية  األحزاب  ما زالت 
وهل يسّد وجودها احلاجة املجتمعّية ويغني عن إقامة أحزاب جديدة؟  

إجابة بركة كانت صحيحة وكذلك ما عّدده من مبرّرات، لكّنها إجابة 
خلقت لدينا إشكاًال مزدوًجا، فمن جهة، ال ينطبق ما ساقه كمبرّرات 
على حزب سياسّي ديني أًيا كان، فهذه األحزاب بطبيعتها البنيوّية 
جهة  ومن  اآلخــر،  قبول  على  منفتحة  وغير  وفئوّية  إقصائّية  تكون 
املجتمع  في  القائمة  األحزاب  أّن  نستنتج  مببرراته  ندّقق  حني  ثانية، 
العربي كادت تفقد مصداقّياتها وأسباب وجودها، مما يضع قياداتها 
نُظمهم  بناء  يعيدوا  أن  فإّما  اثنني:  من  خيار  أمــام  ومؤّسساتها 
خيار  إلى  اجلماهير  جلوء  يتوقعوا  أن  ومنظوماتهم وتنظيمهم، وإّما 
إلى  سياسًيا وفكرًيا، ويتحّدث  حّيًزا  «يغطي  أكثر  أو  حزب  إقامة 
االنتماءات  كّل  ومن  املناطق  كّل  ومن  ونساًء،  رجاًال  الّناس  جميع 
االجتماعّية، وأن ال يكون مطية ملآرب شخصّية أو فئوّية أو إقصائّية 
على أّي أساس كان» وذلك وفق رزمة املواصفات التي سّماها بركة 

باملبرّرات املطلوبة إلقامة حزب سياسّي مقبول.
نحن في مرحلة سياسّية حرجة وعلى عقالء مجتمعنا أن يذّوتوا فداحة 
احملافظة  من  أكبر  املتابعة  جلنة  فمسؤولّية رئيس  مّنا،  اخلطر وقربه 
على وحدة عرجاء ال حتمي عظام أفرادها وال مراعيهم، ومحمد بركة، 
وهو اجلبهوي الوطني، ما زال ميّثل عنواًنا ألمل الكثيرين وإلميانهم أّنه 
سيحمي، بوحدة كفاحّية وطنّية واقعّية حقيقّية، سقف الوطن وحرمات 
بيوتنا؛ وعليه، وهو الّسياسي احلاذق واملجّرب والقادر، أن يتنّبه، وهو 
اليوم  تعيش  العرب  أّن  على  املشترك»،  ذلك «القاسم  وراء  يسعى 
واقًعا تتهادى حدوده على شفرات نصف رغبته األّول: فواقعنا قاصم 
ومشطور وغمدنا حارق واحللم مفقوء، أّما ذاك «املشترك الّسحري» 
فلسوف يبقى الغائب املشتهى، وقد جتدونه في أثداء الّسماء وغيومها 

الّسوداء، أو مختبًئا في عباءات امللل أو نائًما حتت عمائم الّنحل.
قاسم العرب، اليوم، هو قاصم يا رفيقي، وهو بئر وصحراء غاضبة، 
تعويذة وناهد وبطر، ال شيء يجمعهم، وال بينهم ِبر وال مشترك إّال 
الكفر وبكاء العني على جدودها العرب، وبعضهم  كان قد تعّلم من 
صدق الّسراب وتنّبه من حكمة الّرمل، فنجوا وقالوا: لذي احللم ُتقرع 

العصا!.                            
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هو  شهر رجــب. رجــب  نصف  نتجاوز  نحن  ها 
الّشهر الّسابع من األشهر القمرّية حسب الّتقومي 
بن  عمر  الّثاني  اخلليفة  الذي وضعه  اإلسالمي 
رجب  شهر  هــالل  علينا  هــّل  فكّلما  اخلــّطــاب. 
كّلما الحت أمامنا ذكريات عظيمة في تاريخنا 

وشعرنا بقرب رمضان. 
الّتاسعة  الّسنة  في  تبوك  غزوة  كانت  في رجب 
للهجرة، وفيه ّمت حترير القدس سنة 593 هجري، 
التي  النبي  معجزات  أعظم  إحدى  كانت  وفيه 
في  األحــداث  مجريات  على  كبير  أثر  لها  كان 
«اإلســراء واملعراج»،  معجزة  أال وهي  الّتاريخ، 
َمن  الــّنــاس  فمن  الكثير.  عقول  حّيرت  التي 
أنكرها جملًة وتفصيًال رغم ورودها في القرآن، 
وقسم آخر قال إّنها رؤيا رآها الّنبي (ص) في 
منامه، والقسم الّثالث قال مبا ُيفهم من الّنصوص 
من  به  أسري  النبّي  إّن  املطّهرة  القرآنّية والّسّنة 
املسجد احلرام إلى املسجد األقصى، ثّم عرج به 
إلى الّسماء بقدرة الّله ومشيئته التي ال يحّدها 
شيء، وال مينعها أّي مانع ألّن أمره بني الكاف 
والنون إذا أراد شيًئا، فإّمنا يقول له كن فيكون. 
أحــداثــه، وهو  في  متمّيز  شهر  شهر رجــب  إًذا 
متمّيز من ناحية تاريخه، فهو من األشهر احلرم 
ُهوِر ِعنَد  َة الُشّ األربعة اّلتي قال عنها رّبنا ِإَنّ ِعَدّ
َخَلَق  يـَـْوَم  الّلِه  ِكَتاِب  ِفي  َعَشَر َشْهًرا  {اْثَنا  الّلِه 
(حّددت  ُحُرٌم}..  أَْربََعٌة  ِمْنَها  َماَوات َواألَرَْض  الَسّ
هذه اآلية عدد األشهر  عند الّله وأمر تدوين هذا 
في  شهًرا  عشر  احملفوظ (إثنا  الّلوح  في  القرار 

كتاب الّله). 
واألرض،  الّسموات  خلق  يوم  كان  القرار  وهذا 
فــرد وهــو رجب،  حــرم واحــد  أربعة  منها  فجعل 
وثالثة سرد وهي: ذو القعدة وذو احلجة ومحّرم. 
فال يجوز الزيادة عليها وال يجوز الّتالعب في 
ترتيبها الذي رّتبه الله منذ أن فرض احلج على 
ما  ابتدعوا  اإلسالم  قبل  العرب  ابراهيم. ولكن 
يسّمى بالنسيء. فأهل النسيء من العرب اّلذين 
جاوروا الكعبة التي كانت عظيمة في نفوسهم. 
ولتعظيم العرب لها أوحوا لهم ضرورة تعظيمهم 
جــوارهــا، وأّن  الكعبة ومــن  أهــل  مــن  ــهــم  ألّن
تعظيمهم أمر الزم. فقبل الّناس بذلك ففرضوا 
على القادمني للحرم أّال يطوفوا حول الكعبة إّال 

مبالبس من النسيء (خّطة اقتصادّية).
الفقراء  أّن  منها  سّيئة  آثار  كانت  القرار  ولهذا 
اّلذين قدموا للكعبة ولم يجدوا ما يلبسونه من 
الكعبة  حول  للّطواف  اضطرّوا  النسيء  مالبس 
وهم عراة، ومع مرور الّزمن أولئك اّلذين أصدروا 
وهم  الكعبة  حول  يطوفون  أصبحوا  القرار  هذا 
عراة. واستمّر هذا احلال إلى أن فتح الّرسول مّكة 
املكّرمة وأمر بأّال يطوفوا حول الكعبة عرياًن. وما 
استجاب الّناس قبل اإلسالم ألهل النسيء إّال 
ألّنهم وصلوا إلى قناعة أّن كّل أمر يصدر عن أهل 

مخالفته.  يصّح  ال  ا  دينّيً قراًرا  يعتبر  النسيء، 
الّشهور  في  الّتالعب  النسيء  أهل  فعله  وّممــا 
حياتهم  طبيعة  ذلــك  ليالئم  مكانها  وتغيير 
َا النَِّسيُء ِزَياَدٌة ِفي اْلُكْفِر  القبلّية. قال تعالى:{ِإَمنّ
ُموَنُه  َوُيَحِرّ َعامًا  ُيِحلُّوَنُه  َكَفرُوا  الَِّذيَن  ِبِه  يَُضلُّ 
ُه} حيث إّن القبائل  َم الَلّ َة َما َحرَّ َعامًا ِلُيَواِطئُوا ِعدَّ
العربّية كان من أحد مصادر رزقها الغزو، ومن 
مّدة  هي  متتالية  أشهر  فثالثة  الّثأر.  عاداتهم 
في  الّتالعب  فقّرروا  احلركة،  من  متنعهم  طويلة 

مكان هذه األشهر. 
ورغم كثرة ما حّرفت العرب من دين ابراهيم، إّال 
أّنهم استمّروا في تعظيم األشهر احلرم، وخاصة 
الــذي  احلــج  مبــوســم  الرتباطها  الــســرد  الثالثة 
ـًا  ثقافّي ـًا، ومحًال  مهّم ا  اقتصادّيً مصدًرا  يعتبر 
مّكة،  أهل  احلجازّيني، وخاّصًة  حياة  عليه  تقوم 
يضمن  احلرم  األشهر  هذه  في  القتال  حترمي  ألّن 
الّسالم الّشامل، ّمما يتيح للّناس الّتجارة والتنّقل 

بسهولة. 
التي  املعتقدات  هذه  تغيير  النسيء  أهل  أراد 
في  ذلك، وتالعبوا  في  فنجحوا  العرب  تناقلها 
احلقيقي  مكان رجب  أصبح  حّتى  احلرم  األشهر 
في غير مكانه ومكان شهر ذو احلجة في غير 
ذي احلجة. قال مجاهد «كان رجل من بني كنانة 
يأتي كّل عام إلى املوسم على حمار له، فيقول: 
أّيها الّناس إّني ال أعاب، وال أخاب، وال مرد ملا 
أقول، إّنا حّرمنا احملرم، وأّخرنا صفر. ثّم يجيء 
العام املقبل بعده، فيقول: إّنا حّرمنا صفر وأّخرنا 

احملرم (ليواطئوا عّدة ما حّرم الّله». 
لّله  الّتشريع  فــي  ــّق  احل وجعل  اإلســـالم  فجاء 
تعالى وحده. فلّما حّج رسول الّله حّجة الوداع، 
الّنسيء زيادة  «إّمنا  خطبته  في  قاله  فيما  قال 
عاًما  يحلّونه  كفروا  الذين  به  يضّل  الكفر  في 
ويحّرمونه عاًما، ليواطئوا عّدة ما حّرم الّله. وأّن 
الّزمان قد استدار كهيئة، يوم خلق الله الّسموات 
عشر  إثنا  الله  عند  الّشهور  عّدة  واألرض، وإّن 
شهًرا في كتاب الله يوم خلق الّسموات واألرض،   
فرد:  وواحــد  متواليات  ثالث  حرم  أربعة  منها 
بني  اّلذي  احملرم، رجب  احلّجة،  ذو  القعدة،  ذو 
جمادي وشعبان (أال هل بّلغت، الّلهم فاشهد).

يستدّل من ذلك أّن ترتيب األشهر عاد كما أراد 
الله منذ خلق الّسموات واألرض، وقد اختار الّله 
رجب من بني األشهر احلرم ليسري عن نبّيه في 
ظّل الّظلم واالضطهاد والقتل ألصحابه ومطاردته 
واملطالبة بقتله، وكأّن احلال يقول للّنبي محّمد: 
إذا ضاقت عليك األرض مبا رحبت، فإّن الّسماء 

ترّحب بك.

بعد أن يتعَرّف اإلنسان على موهبته، يبقى عليه 
أن يعرف أهم ما يجب عمله نحوها، وهو تنميتها 
كي يتعايش معها، وتبقى حية في اعماقه. هناك 
والنمو  والتدريب  التعليم  هي:  أساسية،  نــواٍح 

واملثابرة والعمل بها في املجتمع.
الّتعليم: هو أن يكتسب العقل قدًرا من اخلبرة 
واملعرفة عن املوضوع الذي يحبه ومييل ملمارسته. 
من  عليهما  احلصول  ميكن  واملعرفة  اخلبرة  هــذه 
املعاهد النتخصصة ان كانت املوهبة حتتاج لدراسة 
آخرين  افــراد  من  أو  معني،  منهاج  لها  مطولة، 
لديهم اخلبرة الدراسية ليقوموا باعطاء ما لديهم 
من معرفة وخبرة ملن يطلبها منهم، سواء عن طريق 
اإلشراف عليه في تدريبه عليها وفي تقدمه فيها، 
الشخصي،  بجهده  املعرفة  على  حصوله  في  أو 
باطالعه على االعمال الفنية التي تتعلق مبوهبته 
ان كانت فنية، أو قراءة االعمال االدبية ان كانت 
تتعلق مبوهبة أدبية، أو األبحاث التي يقوم بها 
عنها..  احلياة  في  مناذج  على  باالّطالع  بنفسه 
األيام  تصقله  أن  يجب  املوهبة  فصاحب  وهكذا 

في دراسة معينة.
احلركة  بالتدريب،  يقصد  والّتنمية:  الّتدريب 
تنفيذ  في  العملية  باخلطوات  للقيام  النشاط  أو 
العمل الذي يتعلق باملوهبة في أي مجال علمي 
القيام  الفرد  يحاول  اجتماعي، وفيه  أو  فني  أو 
وفقًا  الصحيحة  بالطريقة  العمل  هذا  بخطوات 
وفي  منتظمة  بصفة  لــه،  االساسية  للمبادىء 
أوقات محّددة. في هذه املرحلة غالًبا ما يحتاج 
له  نشاطه، ويكشف  على  يشرف  من  إلى  الفرد 
الّتنفيذ،  أو  العمل  في  الّصحيح واخلاطىء  عن 
وعن كيفّية تفادي اخلطأ وكيفّية األداء الّصحيح 

من أجل الوصول إلى كفاءة في األداء.

املثابرة: املثابرة تعني االستمرار في التقّدم رغم 
العقبات حّتى بلوغ الغاية. إّن املثابرة هي أساس 
ممن  كثيرون  عنها  حتّدث  مجال.  أّي  في  الّنجاح 
البشرية،  أفــادت  التي  اإلجنــازات  أروع  حّققوا 
والذين بلغوا القمم في مختلف املجاالت، والذين 
قهروا أشّد املصاعب، فمن يريد أن يعرف موهبته 
بدّقة، عليه أن يثابر في محاولة التعّرف عليها 
أو  غــيــره،  مبعاونة  أو  لــه،  متاحة  وسيلة  بكل 

باستشارة املتخّصصني، حتى يعرفها.
تسجيل اخلواطر: يؤمن صاحب املوهبة تلقائًيا 
مبوهبته، ويهتم بها، وتأتيه اخلواطر عنها من أجل 
الّتجديد أو الّتطوير أو اإلبداع فيها. ليس هناك 
عاطفة  أو  عقل  تطرق  التي  للفكرة  معّني  وقت 
من  وقــت  أّي  في  تأتيه  إّنها  املوهبة.  صاحب 
يومه، أو في أّي مكان يكون فيه. ولذا يجب أن 

يسّجلها حّتى ال تهرب منه.
قال:  أّنه  بيكون  فرنسيس  الفيلسوف  عن  روي 
«من احلكمة أن يحتفظ املرء بقلم وورقة في جيبه 
التي  األفكار  إّن  تأتيه».  التي  األفكار  ليدّون 
تأتي من غير مشّقة، هي في الغالب أفضل ما 
ال  ألّنها  فوًرا  تدوينها  الذهن، وينبغي  به  يأتي 

ترجع مّرة أخرى.
واحملّبة  العمل  عن   : احلــبّ خالل  من  العمل 
يقول الدكتور عادل صادق: بالعمل واحلّب سوف 
يكون حلياتك معنى، فهذه هي الّسعادة احلقيقّية 
حلياتك،  احلقيقي  املعنى  عن  البحث  سعادة   –

واكتشاف دورك اخلالد في احلياة.
إّن دورك في احلياة أن تعمل وُحتِّب، وهكذا ُحتّقق 
الغاية من وجودك. فمن خالل العمل واحلب تشعر 
بالوجود، وتزول حيرتك، وتختفي أحاسيس الّدوار 

والّضياع واالغتراب.

فرحة العيد مبيالد  بقايا العام الفائت –  فرحنا – 
وليد جديد، فرحنا بخبر إجناز ابن طرعان اجلليل، 
األستاذ صبحي علي عدوي، ترجمة القرآن الكرمي 
"הקוראן  ُعــنــوان  حتــت  العبرّية،  الّلغة  إلــى 
بتكليف  أخرى)  بلغة  (القرآن  אחר"  בלשון 
وهي  ـــّي.  األردن «بّينات»  مرَكز  من  و«متــويــل» 
العاجل  في   – ستخضع  الّترجمات  من  كغيرها 

واآلجل – ِملجَهر الباحثني وِمبَضع الّناقدين.
فرحنا رحنا  إن  ما  حيث  متّت؛  ما  لفرحة  يا  لكن، 
نوّضح للّناس كاّفة أّنه لألمانة العلمّية واألخالقّية 
أعاله  عدوي  األستاذ  ترجمة  أّن  ُيّدعى  أّال  يجب 
أّول  فإّمنا  عربّي،  و/أو  ملسلم  األولى  الّترجمة  هي 
من «اْلَتَكَش واَتّْعَتش» – أي اهتّم واعتنى – من 
العرب و/أو املسلمني بترجمة القرآن الكرمي بلسانه 
العربّي الّرصني إلى الّلسان العبرّي شبه املبني هو 
األستاذ موسى أسعد عودة، الكبابيرّي احليفاوّي. 
نحو  قبل  الّنور  هذه  ترجمته  من  أجزاء  وقد رأت 
بالكمال  أعــوام  سّتة  وقبل  عاًما  وعشرين  سبعة 
ا،  ا ورقمًيّ والّتمام، وبطبعات تتلوها طبعات، ورقًيّ
كما من املفروض أن تصدر ترجمته لنحو %60 
من نّص آي الّذكر احلكيم قبل رمضان هذا العام، 
الكمال  وما   – الكاملة  الكاملة  ترجمته  لتتلوها 

القريبة  الّسنة  غضون  في   – الله َوحــَده  لوجه  إّال 
اإلسالمّية  عن اجلماعة   – الله العزيز  شاء  إن   –
منذ أزيَد من  األحمدّية العاملّية، اّلتي تضطلع – 
بترجمة القرآن الكرمي إلى شّتى  قرن وربع قرن – 
ألسنة الكون، وهي بذلك وبغير ذلك ستظّل رائدة 
إلى  الّدعوة  تكون  كيف  الّناس  تعليم  في  سّباقة 
الله، وبَْلَه – أي ودعك من – ممارسات آل سعود 
دود  سعود،  آل  وغير  سعود  آل  ما  أدراك  ومــا 

العود، في شبه جزيرة العجم.
أعاله  عــودة  األستاذ  أّن  إلى  اإلشــارة  جتدر  كما 
الله  لوجه  خالًصا  اجلــّبــار  العمل  بهذا  يضطلع 
تعالى، وكّل من تعّلم وعّلم يعلم أّنه يكّلف مئات 
األلوف. وقد ُمِنح – قبل صيف – على ذلك وغير 
ذلك من َجهده الّدؤوب – منذ أزيَد من نصف قرن 
في   – القلوب  تأليف  دروب  في   – اُحلقوب  من 
شّتى ميادين الّتربية والّتعليم والّتثقيف والّتمكني 

– وسام «عزيز حيفا».
بَجهده   – جديد  مــن   – ــدوي  ع األســتــاذ  نهّنئ 
احملمود، لكّننا نربأ به عن أن يّدعي بعلم أو بغير 
علم ما ليس من حّقه. وإّمنا البقاء، أبًدا، لألصلح 
الّلهّم  بّلغت؟  هل  أال  واألجــود.  ولألجّد  واألملح 

فاشهد!
جناس  شبه  ــدوي»  و«ع بني «عــودة»  هذا ويظّل 
ناقص غير تاّم، فال عدمت رجالك يا بالد الّشام!

°p Ë –U²Ý√ U¹ pO  tK « „—UÐ
°è ÒOI³Ý_« Ÿ Òbð ô  ¨s~ Ë

    …œu� v�u	 bF�√ 
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املُعاِد  /وأنــا  نازحون  احلقيقة  في  املدائن  أهل 
الّلغات/  كَلّ  تغتالني  البشر../  من  املُعاد  بن 
من  براح  في  املسافر  أنا   /... إلــَيّ لغتي  ترّدني 

غناء فاسمعوني..
مطلع لقصيدة الّشاعر (الّنازحون) التي يظهر فيها 
بالقلق  ألٍَم وُشعور  من  املبدعة  ذاُته  ُتعانيِه  ما  مدى 
بحالتِه  املتعّلق  الّتيه  هذا  عن  املتوّلدة  املأساة  وُعمق 
الّنفسّية وبني الّنازحني من أهل املدائن.. مستغًال هذا 
االستهالك كي َيبّث شْكواه من خواء الّتيه الّنابع مع 

عمق الّشعور بالغربة.
عالء  الّشاعر وليد  عن  أحتّدُث  أنا  أعاله  وبكلماتي 
»، الذي على جتربة  الّدين وديواِنِه «ترّدني لغتي إلَيّ
اآلخر،  ــِه وعلى  ذاِت على  الّشاعر  فيها  ثار  واضحة 
أجل  من  لكن  عليه،  اخلــروج  أو  تغييره  من  ليس 
الّتعبير عنه وإظهار مرارته، عبر ذلك اجلنس الّشعري 
املتحّرر من قيود الّصوت والّصورة املقيدين، واملُّتجه 
نحو جتسيم احلالة الّشعورّية للّذات الّشاعرة واآلخر، 
بني  جلّي  مزٍج  عن  الّتعبير  إلى  تنحو  إيجازّية  بلغة 

مأساة األنا/الّشاعر واآلخر.
وهو ما حدا بالّشاعر إلى تصوير حالة من الّتيِه في 
أشعارِه عّبر من خاللها عن مدى شعورِه مبأساة األنا 
واآلخر من ناحية، وحّقق من ناحية أخرى، أحد أهم 
إلى  خاللها  من  يسعى  التي  تلك  الّشعر،  وظائف 
االهتمام باإلنسان، والّتعبير عن مواقفه املتباينة من 

احلياة ودروبها.
واملقصود بالّتيِه في هذا الّسياق هو هذه احلالة وهذا 
اإلبداعّيتني  واملخّيلة  الــّذات  يجتاح  الذي  الّشعور 
عدم  مــن  ُمعانًيا  معها  يضّحي  والــتــي  للّشاعر، 
وهي  اخلــاص،  والوجداني  الكّلي  الّذاتي  اإلستقرار 
حالة نابعة في األساس من اإلحساس بالغربة، التي 
تتبلور كاستجابة لتحّديات الّشاعر لعالم مشلول.. 
وهذه  بكلماته  العالم  يجتاح  والّشاعر  البدء  فمنذ 
البّوابات  يلج  الذي   – اإللهّي  الَنّفس   – الكلمات 
آدم  يولد  أن  أجل  من  دهاليزها..  ليضيء  الكونّية 

جديد في قصيدة، نتيجًة لتجّلي غربة الّشاعر.
وال يخفى على قارئ الّديوان من الغالف إلى الغالف 
على  ُتدّلل  التي  املشاعر  تلك  من  الّشاعر  ُه  بََثّ ما 
مدى الّتعّمق في حالة الّتيِه التي شعر بها فلم يلبث 
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منذ أن تبدأ الطائرة بالهبوط، تشعر أّنك ستهبط 
ُمنّمق  تشاهده  شيء  فكّل  مختلفة،  مدينة  في 
وهندسّي، مناظرها ساحرة تشّدك للهبوط إليها، 
تغّنى  ملدينة  ممّيزة  أجــواء  بصدد  أّنــك  لتكتشف 
مببانيها  والفّنانني،  ــاء  واألدب الّشعراء  بجمالها 
التي  وكنائسها  الفاخرة،  وقصورها  اجلميلة، 

تعانق الّسماء، وطبيعتها الّساحرة.   
ڤيينا، وسبق وأن  إلى  سفري  بقرار  علم  َمن  كّل 
قام بزيارة تلك املدينة الّساحرة، أّكد على ضرورة 
هذا  سبب  أعــرف  «شونبرون»، ولم  قصر  زيــارة 
القصر  هــذا  بزيارة  قمُت  أن  بعد  إّال  اإلصـــرار، 
الّتاريخي االمبراطوري، وشاهدُت معامله األثرّية، 
األزهار  أنواع  بأجمل  والغنّية  الواسعة  وحديقته 
للّدهشة،  مثير  بنظام  ُغرست  والتي  واألشجار، 
االرتفاع  شاهقة  جــدران  تشاهد  أن  ميكنك  حيث 
طويًال  جتلس  أن  تتمّنى  مدهشة،  أشجار  من 
زقزقة  وسماع  جمالها  مبشاهدة  لتستمتع  بقربها 
نسمات  مبالطفة  والّتمّتع  حولها،  من  العصافير 
الريح جلبينك، فتشعر بنشوة ما بعدها نشوة.    

1638م،  الــعــامــني  بــني  القصر  هــذا  بــنــاء  ّمت 
و1843م، إّال أّنه تعّرض لتدمير كبير في أثناء 
حصار اجليش الّتركي لڤيينا في العام 1683. وفي 
العام 1687 قّرر القيصر ليوپولد األّول إمتام بناء 
القصر. في العام 1743م، في عهد االمبراطورة 
ماريا تريزا، ّمت إمتام بناء القصر، حيث استخدم 
الّنمساوّيني.   للقياصرة  صيفّي  كمقّر  القصر  هذا 
عندما شاهدُت العدد الهائل من الزّوار الذين كانوا 
ينتظرون في طابور طويل لشراء تذاكر الّدخول، 
على  األربـــاح  من  القصر  هــذا  ــّدر  ي كم  أدركـــُت 
في  ويتجّولون  ينتظرون  كانوا  فاملئات  الّنمسا، 
الّشاملة  الّدخول  القصر وحدائقه، وتذكرة  أرجاء 
األمر  (يــورو)،   55 تبلغ  القصر  مواقع  لكاّفة 
اّلذي يجعلك تفّكر بأهمّية هذا املعلم الّتاريخي 
والّسياحي حتى من الّناحية االقتصادّية باإلضافة 
ـًا واّلذي يعتبر  ـًا، ومعلًما أثرّي لكونه إرًثا حضارّي

أشهر املعالم الّسياحّية في ڤيينا وأجملها.  
وفي حديقة القصر تصادف خالل جتوالك قاعات 
زجاجّية ُمغلقة، عندما تدخل إلى رحابها، تشعر 
فيه.  كنت  اّلذي  العالم  غير  عاًملا  تدخل  وكأّنك 
ففي داخل هذه القاعات الّزجاجّية تشاهد نباتات 
مناخ  إلــى  حتتاج  التي  النباتات  منها  نـــادرة، 
تتساقط  التي  واملياه  باحلرارة  فتشعر  استوائي، 
كاألمطار. كما ميكنك اجللوس على مقاعد ُوضعت 
خّصيًصا للّزائرين داخل تلك القاعات الّزجاجّية، 
تلك  مبشاهدة  اجللوس والّتمّتع  من  يتمّكن  حّتى 
الفريدة، ومشاهدة  األزهار  و  النباتات واألشجار 

الّطيور الّنادرة وسماع تغريدها.   
بعد جولة طويلة وممتعة ومثيرة في قصر «شونبرون» 
وحديقته الواسعة الغنّية بأنواع األشجار واألزهار 
الّنادرة والقاعات الّزجاجّية املغلقة، ميكنك الّدخول 
حيوان  «حديقة  إلى  الفاتن،  املوقع  هذا  بجوار 
هكتاًرا،   16 مساحة  على  متتّد  التي  شونبرون» 
وهي أقدم حديقة للحيوانات، ال تزال قائمة. وقد 
اختيرت، وألربع مّرات، كأفضل حديقة حيوانات 
في أوروپا. وهذه احلديقة تقع في اجلزء اجلنوبّي 
الّشرقي للقصر، والتي ّمت افتتاحها للمّرة األولى 

في العام 1752م. 
لدى جتوالك في احلديقة، ميكنك أن تشعر مبتعة 
املكان بعّدة أبعاد، فهنالك جسور خشبّية، لدى 
سيرك عليها ميكنك مشاهدة احليوانات واألشجار 

األشجار  أغصان  فتشاهد  مرتفعة،  ــة  زاوي من 
احليوانات  وبعض  والّطيور  قــرب،  عن  املرتفعة 
في  تسير  وكأّنك  األشجار،  تلك  تتسّلق  التي 
املائّية  الكائنات  تشاهد  األدغال. وأحياًنا  عمق 
عبر الّزجاج وكأّنك في أعماق البحار. وأكثر ما 
لفت نظري في أثناء جتوالي في أقسام احلديقة، 
أّن احليوانات سعيدة وتتجّول بحرّية، حيث ُحّددت 
بحّرّية.  الّتحّرك  لها  تتيح  مساحات واسعة  لها 
فهنالك على سبيل املثال منطقة املنشآت اجلديدة 
التي حتمل اسم «فرانز يوزيف الند»، والتي تبلغ 
مساحتها 1700 متر مرّبع موّفرة للّدببة البيضاء 
كما  وتتحّرك،  لتمرح  كافًيا  مكاًنا  العمالقة 

تشاء، وتتيح لها الغوص في املياه، أيًضا.
بعد أن تقضي يومني على األقل في منطقة قصر 
«شونبرون» وحديقته وحديقة احليوان، ميكنك أن 
تغادر تلك املنطقة الهادئة التي جتمع بني جمال 
العريق،  الّتاريخ  وعبق  الّساحر  الّطبيعة  وهدوء 
ساحة  في  الّصخب واالزدحام  أجواء  إلى  لتنتقل 
«ستيڤنبالتز»  في وسط ڤيينا القدمية، لتشاهد 
الكنيسة  وهي  ستيڤنس»،  «سانت  كاتدرائّية 
ببنائها  تتمّيز  ڤيينا، والتي  أساقفة  لرئيس  األم 
هذه  تتمّيز  الوسطى.  القرون  وهندسة  القوطي 
وأحجارها  زخارفها  بروعة  العظيمة  الكنيسة 
اخلارجّية  األسطح  على  خاّصًة  األلوان،  املتعددة 
للكنيسة ّمما جعلها أحد أبرز معالم ڤيينا ومحّل 

استقطاب الزّوار.
من أشهر مأكوالتها الـ«شنيتسل» املقلي، حيث 
يتّم دّق قطعة الـ«شنيتسل» إلى أن تصبح كبيرة 
صحن،  على  لك  فيحضروها  جًدا،  جًدا ودقيقة 
قطعة  ألّن  الّصحن،  مشاهدة  ميكنك  ال  أّنــه  إّال 
املقلي)  املقرمش  الّدجاج  (صدر  الـ«شنيتسل» 
تغّطي الّصحن بأكمله. ففي األزّقة الّضّيقة قرب 
«فيغلمولر»  مطعم  لك  يقّدم  «ستيڤانبالتز»، 
شرائح  وبجانبه  فقط،  الكبير  الـ«شنيتسل» 

البطاطا وسلطة اخلس.
الفّنانة  مضيفتي  أصّرت  رحلتي  أختتم  أن  قبل 
ميسون باكير، املقيمة في ڤيينا، أن أزور محل 
للبوظة باسم تيشي، وحّدثتني عن هذا املكان بأّنه 
يقصده الّسّكان من كاّفة أنحاء املدينة، وأصبح 
طعم  ليتذّوقوا  أيًضا،  الّسائحون،  يقصده  مكاًنا 
منها  البندق، وعلمت  من  املصنوعة  البوظة  هذه 
أّنه ُعرض على صاحب هذا احملل عروًضا مغرية 
والّنمسا  املدينة  أرجــاء  في  له  ــروع  ف الفتتاح 
بأسرها، إّال أّنه يرفض كل تلك العروض املُغرية، 
ويحتفظ بأسرار إنتاج تلك البوظة لنفسه وألفراد 
أسرته. بدأ صاحب هذا احملل مشروعه في العام  
1952، حيث كان يبيع البوظة التي ينتجها على 
عربة يجّرها بواسطة دّراجة، إلى أن أصبح اليوم 
مكاًنا يقصده الّناس من كاّفة املناطق وينتظرون 
في طابور في خارج احملل، إلى أن يتوّفر مكان 
في الّداخل، فيدخلون ليتذّوقوا طعم تلك البوظة. 
ال أدري ملاذا عندما تذّوقت هذه البوظة وسمعت 
ــى ذهــنــي بوظة  ــادرت إل ــب ــذا احملـــل، ت قــّصــة ه
شفاعمرو، رّمبا للّتشابه الكبير بني القّصتني.    

غادرُت هذه املدينة وأنا بشوق لزيارتها من جديد، 
وألمتّتع  أشاهدها،  لم  التي  معاملها  ألكتشف 
وحدائقها  الفخمة  وقصورها  الّساحرة  بطبيعتها 

الغّناء وناسها الّطّيبني.
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التي َرّمبا  البَْوح،  أقاليم  بني  الّشاعرة،  ذاتُه  يجد  أن 
يجد فيها مالًذا للهرب من الّتيه املُستقّر في وجدان 

الّشاعر املعّذب...:
أقاليم  عبر  تفّرْقُت  وِهْمُت.../  ُوِجدُت...  ملّا 

َبْوح/ وجْدُت بروح.../ وُروْحُت..
من  مبجموعة  إلــّي»  لغتي  «ترّدني  ديــوان  اهتَمّ  لقد 
بقضايا  الّشاعر  وعي  مدى  عن  الكاشفة  القضايا 
اإلنسانّية عموًما وقضايا ِتيِه الّذات املعّذبة خصوًصا.

تيهِه  دمج  إلى   – الّديوان  بداية  منذ   – سْعيُه  فبدا 
بتيِه اآلخر عبر جتربة الّنزوح الّشعورّية، فانتقل فيها 
من احلديث عن الّذات إلى احلديث عن اآلخر/ الّنازح 

دون أن ُيفارقه الّشعور مبأساة الّتيِه..
أنا نازح

قّضت مضاجعُه اجلنود
وميمت منه القصائُد وجهها شطر الهموم

توّزعته قواعد الّلغة احلرون..
والّنازحون:

رون غيابهم ُهُم اّلذين ُميَِرّ
َجْمًرا

على َسَفر
كأَنّ الّريح َتْسُكُنُه...

تاَه شاعرنا وليد في دروب احلياة وتاهت َمَعُه ذاُتُه، 
بكّل ما َمتِلك  وارتبطت في تيهها باآلخر، ساِعيًة – 
االنزالق  من  خّلص  الَتّ إلى   – امكانّياٍت وَمقدرة  من 
ها إلى ذاتها  في هذا الّتيه، راجيًة من الّلغة أن ترَدّ
الّشاعرة، عّلها جتد فيها اخلالص ِممّا عانتُه من وْقع 

الّتيِه في عذابات ولذاذات احلياة. 
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مَحن الّسماء واألسماء
تنعس..

على َمن في اخلبر.
نشّد الّرحال هجرانا

ُيبحر اخلبر في الغدر.
يعّذبهم األمن جهاًرا

نذرفهم في سماء احلّب.
نعّلمهم معنى االسم
ِملن حمل اسم الّرب.

نخاف وال نتعب.
حرب الوجع رعْب.

َبّر األمل..
يعوم في الّسبب.
َثُقَلت األحمال..

وبريق احلّل..
شريْد.

يغرق في احلبْر.
َمن حّلل الّسوء واألسوأ.

تفّر اخليل..
بال حرْب.

مّل اّهللا..
بطل حكايتنا

وتركنا..
نتسّلل من البحر..

في معبر القهر.
بني اجلّنة والكذب.

™™™

ماذا يقول اخلبر
وما توالى من احملن؟

ال رأي للمكان..
في بعد الّزمن.

الّضباع صحراء الّنفس
والقلم خان قضّيتنا

ال ُيرجئ احملاسب الّنهم
شطب الطباشير للّنسب

فاألصنام..
فاجعة الكثرة

سدوٌد ال تعرف احلب.
(يا.. رّبنا)

(يا.. زعيمنا)
(يا.. شفيعنا)

َمن كتب هذا الّشرع؟
َمن يهتم؟

َمن قفل كفاف الفم
ملاذا محومت..

من نواميسكم..
أحالم احلرّية..
ربيع الوطن؟!

واالحساس باألساس..
أفراح الّناس.

كُبرت بطونكم..
من بطٍر..

باع أركان الّدرب.
سرائركم..
َفَضَحتها..

ِركاب الّنهب..
ومجون الغباء..

والغياب.
آباركم.. مهد الغْش.

آذانكم.. ال تسمع الّنافْع.
إّال من الغريب والَغرْب.

بديل القلب واحلْب.
ماذا صرمت..

أسياد هذا الّشعب؟
نحن موتاكم..
نفنى ونهلك..
باسم الّصفقة..
نغادر بال ذنب!

(حيفا/طمرة)
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بعد أن قّدمت في العدد الّسابق حملًة عاّمة عن االكتشاف األثرّي الهام 
(أفران الّزجاج) في خربة «عسافنة» (ما بني مفترق الياجور ومفترق 
هعمكيم)، أقدم في هذه املقالة حملة عن أهم احلفرّيات األثرّية التي 
إلى وجود  أشارت  هاّمة،  اكتشافات  شملت  املوقع، والتي  في  جرت 
استيطان يعود تاريخه إلى قرابة 8000 عام - العصر احلجري األخير.

احلفرّيات األثرّية
تتواجد خربة العسافنة على مقربة من مفترق اجللمة (إلى الّشمال من 
كيبوتس الياجور) على املنحدر الّشمالّي من تّلة صغيرة (42 متًرا 
فوق سطح البحر)، عليها تواجدت قرية اجللمة في بداية أربعينّيات 

القرن املاضي.
نعيم  بــإدارة   1941 عام  املوقع  في  األولــى  األثرّية  احلفرّيات  جرت 
مّخولي؛ قبل البدء بأعمال بناء مركز للّشرطة. الحًقا، قامت البعثة 
للّزجاج  جامعة «ميسوري» ومتحف «كورنيننچ»  قبل  من  املشتركة 
(املتواجد في مدينة نيويورك)، بإجراء حفرّيات بني األعوام 1964-

 .1971 ،1968
خالل ستينّيات القرن املاضي أجري مسح أثرّي في املنطقة بدعم من 
إسرائيل (تأّسست  في  األثرّي  للمسح  اجلمعّية  اآلثار ومبادرة  سلطة 
أجرتها  التي  احلفرّيات  أّما  حيفا).  مدينة  في   1964 عام  اجلمعّية 
في  فجاءت  و2015،   2011 العامني  في  املوقع  في  اآلثار  سلطة 

أعقاب أعمال تطويرّية في املنطقة.

نتائج احلفرّيات
داخل واحد  احلفرّيات،  خالل  الّزجاج  من  مصنوعة  أدوات  على  ُعثر 
تلك  بحث ودراسة  استمّر  فيها.  الّتنقيب  مت  اّلتي  الكهوف  بني  من 
جامعة  من  بعثة  أجرتها  اّلتي  احلفرّيات  خــالل  الحًقا،  األدوات، 
العثور  خاللها  يتّم  اّلتي  األولى  احلفرّيات  تلك  "ميسوري"، وكانت 
على أفران لصناعة الّزجاج (في هذا املوقع). ّمت حتديد تاريخها وفًقا 

للعمالت الّنقدّية اّلتي تعود إلى األعوام 325–365 ميالدّي (الفترة 
الّرومانّية والبيزنطّية). 

خالل حفرّيات جرت عام 2011 (بإدارة الباحث عبد الّسالم سعيد، 
الّتابعة  املنازل  من  جزء  على  العثور  ّمت  اآلثــار)،  سلطة  قبل  من 
استيطان  بقايا  الّرومانّية والبيزنطّية، وبعض  الفترة  من  لالستيطان 

تابعة للفترة اإلسالمّية األولى (القرن الّسابع والّثامن ميالدي). 
أّما حفرّيات عام 2015 فقد كشفت عن استيطان يعود إلى حقبات 
العصر  إلى  استمراًرا  احلجرّي،  العصر  بداية  من  مختلفة،  زمنّية 

الّنحاسّي وحّتى العصر البرونزّي األوسط. 
ّمت الكشف عن جزء من مباٍن مستطيلة الّشكل، تعود إلى العصر 
إلى  تاريخها  يعود  مماثلة  مباٍن  الكلسي.  احلجر  من  مبنّية  احلجرّي، 
الفترة ذاتها ُعثر عليها في هضبة اجلوالن. ّمت حتديد تاريخ املباني 

إلى 6000 عام قبل امليالد. 
حتفظ  لم  إذ  الّنحاسّي،  العصر  إلى  املباني  أرضّيات  بعض  تعود 
اجلدران بسبب دمار جزء من املوقع خالل أعمال بناء حوض ماء في 

اخلمسينّيات من القرن املاضي. 
هذا ولم يبَق إّال القليل من آثار تعود إلى العصر البرونزّي األوسط، 
في اجلزء الّشرقّي من املوقع، حيث شملت بعًضا من حجارة البناء، 

جنهل ماهّية استعمالها.

الّصورتان املرفقتان (بلطف من سلطة اآلثار):
1) جزء من أرضّية املباني اّلتي ّمت الكشف عنها خالل حفرّيات عام 
2011.                 2) أدوات صّوان تعود للعصر احلجرّي األخير.

إّن املاء عنصر رئيسّي من عناصر احلياة، وأحد أهم العناصر الغذائّية 
التي يحتاجها اجلسم لبناء خالياه وعضالته، واحلفاظ على الصّحة 

العاّمة.
لكن بعض السلوكّيات اخلاطئة التي نّتبعها أحياًنا تؤّثر على استفادة 
جسدنا من هذا العنصر الهام، مثل إهمال الّشرب، أو جتاهل شرب 
املياه واالستعاضة عنها بالعصائر وسواها، ما يؤّثر على أجهزة اجلسم 

كّلها.
عملّية  في  اخلاطئة  بسلوكّياتنا  املتأثرة  هي  وحدها  الكلى  وليست 
الّشرب، بل كذلك الكبد والعضالت، عالوًة على البشرة اّلتي تفقد 

نضارتها ورونقها ورطوبتها.
وإذا كنت ّممن يهملون الّشرب بقدر كاٍف من املياه، فإليك عالمات  

خطيرة ينّبهك بها جسمك إلى أّنه يحتاج إلى املياه.. 
فانتبه إليها واشرب قدًرا كافًيا من املاء للحفاظ على صّحتك.

ÁUO*« w  U ÎBI½ w½UF¹ pL ł ÒÊ√ v ≈  dOAð  U öŽ
الفم اجلاف - العالمة الرئيسّية لنقص املاء في اجلسم هي جفاف 
الفم الّشديد ال حتاول حل املشكلة مبشروبات سكرّية، فهي حّل مؤّقت 
تترّتب عليه مشكالت أكبر، بل تناول كوًبا كبيًرا من املاء، ما يرّطب 

األغشية املخاطية في الفم واحللق.
بجفاف  اإلصابة  عالمات  أولى  هو  اجللد  جفاف   - اجلاف  اجللد 
جتّنب  حاول  بها.  ُيستهان  ال  خطيرة  إصابة  اجلسم، وهي  في  كامل 
هذا بشرب كمّيات كافية من املاء، وتذّكر أن قّلة املاء تقّلل من إفراز 
العرق، ما يؤّدي لتراكم األوساخ والّسموم في جسمك وعدم خروجها.

العطش املفرط - إذا كنت تشعر بعطش مستمّر مفرط، فهذه إشارة 
استغاثة حاّدة جًدا من جسمك باحتياجه للمياه، فال تتكاسل.

العيون اجلاّفة - بدون ماء كاٍف في اجلسم، جتّف القنوات الّدمعّية 
في عينيك وتعجز عن إمتام عملها بكفاءة، ما يؤّدي لظهور األوردة 

احلمراء الرفيعة في عينيك بشكٍل سّيئ. 
آالم املفاصل - الغضاريف التي تفصل بني املفاصل حتوي كمّية من 

املاء بنحو ٪80، وهي الوسيلة الوحيدة التي 
حتفظ عظامنا وفقراتنا من طحن بعضها بعًضا خالل حركتنا. 

جسمك  تعّرض  عند   - واإلرهــاق  بالّتعب  املستمر  الّشعور 
املوجودة  املياه  سحب  في  يبدأ  املياه،  شرب  قّلة  عن  الّناجم  للجفاف 
نسبة  النخفاض  يؤّدي  ما  الّدم،  مثل  مكان،  أي  في  مخَزّن  بشكل 

األكسجني اّلذي ينقله الّدم للخاليا.
مؤملة،  لدرجة  جائًعا  الّليل  منتصف  في  تستيقظ   - اجلوع  آالم 
اجلفاف  عالمات  إحدى  هذه  بسرعة.  لتأكله  ما  شيء  عن  وتبحث 

ا كافًيا من املاء، فوًرا. القوّية، ويجب أن تشرب قدًرً
مشاكل اجلهاز الهضمي - يحتاج املاء للحفاظ على قوة وكثافة 
مخاط املعدة، ما يسمح ألحماضها بالعمل على هضم الطعام بشكل 

مالئم، لتفادي حرقة املعدة وعسر الهضم.
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…dOG� …uN� WÒ³Š ‰uŠ …dO³� W ÒB�

øUNMŽ t
dF½ Íc�« U� sJ� ¨ÕU³� Òq� …uNI�« »dA½ s×½

 ø…uNI�« W ÒB� w¼ U� ÆWłUŠË nGý …uNI�« ¨UNð«– Òb×Ð WÐd&Ë WF²� wN
 ¨U Î−²M� …uNI�« Êu� sŽ «bŽ

øtK� r�UF�« bOF� vKŽ WO³Fý Í– Ì»ËdA* X� Òu% nO�Ë UMO�≈ XK�Ë nO�

…uNI�« »u³ŠË eŽU*« sŽ

 dB²�«  qÐ  ¨„UM¼  UÎO�u¹  UÎÐËdA�  sJð  r�  v²Š  ¨UO?áuOŁ√  w
  UÎ³¹dIð  WMÝ  1000  q³�  …uNI�«  XÓH AÔ²�≈

 ¨…œU³F�« rÝ«d�Ë ”uIÞ ‰öš …uNI�« »u³Š mC� «ËœU²Ž« bI� Æ5O?áuOŁ_« s¹b�« WMN� vKŽ UN�öN²Ý«

Æ5EI¹ rNzUIÐ w
 r¼U�Ôð …uNI�« »u³Š Ê√ «uHA²�« YOŠ

 UO?áuOŁ√ WOýU� wŽ«— Ê≈ ‰uIð …—uDÝ_« sJ� ¨…uNI�« »u³Š ÊuJKN²�¹ WMNJ�« √bÐ nO� ·dF¹ bŠ√ ô

 ÂU� ¨wŽ«d�«  «– ÆU ÎÞUA½ UN×ML²
 “dJ�« »u³×� Ëb³ð UÎÐu³Š q�Qð X½U� U¼UŽd¹ w²�« eŽU*« ÊQÐ kŠô

 X� Òu%  UNBOL%  s�  YF³Mð  X½U�  w²�«  W³ÒOD�«  W×z«d�«  ÆÁ—UM�  Ìœu�u�  W³O−F�«  “dJ�«  »u³Š  lL−Ð

 …uNI�« »u³Š ‰Ušœ≈ vKŽ dA³�« √ Òd& ∫a¹—U²�« w
 dš¬ ¡wý qJ� ¨W¹dA³�« …—UC(«  dÒOž …√dł v�≈

ÆWIDM*« ¡Uł—√ w
 —UA²½ùUÐ …uNI�«  √bÐ «cJ¼Ë ÆrN¼«u
√ v�≈ WBÒL;«

 „UM¼Ë  ¨sLO�«  v�≈  ‰u�u�UÐ  ¨UO?áuOŁ√  w
  UN�öN²Ý«  dB²�«  w²�«  …uNI�«   √bÐ  ¨UÎ³¹dIð  1300  ÂUŽ  w


 WÒ¹—uÞ«d³�ù« ‰ö²Š« bFÐ ¡Uł »u³(« qÒIMðË ‰u�Ë Æ»dA�« v�≈ mC*« s� UN�öN²Ý≈ WI¹dÞ «ËdÒOž

 v�≈ …uNI�« XK�Ë «cJ¼Ë ‰u×JK� q¹bÐ »ËdAL� …uNI�« wÒM³²Ð ÊuLK�*« ÂU� YOŠ ¨WIDMLK� WO�öÝù«

ÆWOÐdF�« …d¹e'« t³ý

 UN²Ž«—“ —«dÝQÐ «uEH²Š« 5ÒOMLO�«  Ê√  ô≈  ¨WOÐdF�«  …d¹e'« t³ý w
 X� Òu& WBÒL;« …uNI�«  Ê√  rž—

 ·«b¼_ —bB*« «cNÐ ÿUH²Šô« «Ë—d�Ë UÎ³KÞ d¦�_« W²³M�« WŽ«—“ w
 WÒ¹œUB²�ù« … ÒuI�« «uLN
 bI
 ÆrN�H½_

 lD� s� « Î¡bÐ  ¨UÎOÝU� UÎÐUIŽ ‰U½  WBÒL;« dOž …uNIK�  t³¹dNð ¡UMŁ√  tOKŽ i³I�«  wI�√  s� Òq� ÆWÒ¹—U&

ÆÂUŽ 400 …Òb* sLO�« w
 Òd��« ÓkH ÔŠ –  UÐuIF�« Ác¼ V³�ÐË ¨ u*« WÐuIŽ v²ŠË ¡UCŽ_«

UÐË—Ë√ v�≈ …uNI�« ‰u�Ë

 ±μ  ?�«  ÊdI�«  w
  ÆWHK²��  oÞUM�  w
  WL�U(«  WLE½_«   dÒOGð  UNF�Ë  Ÿôb??½ù«  w
  »Ëd??(«   ÒdL²Ý≈

 X×³�√ ¨‰ö²Šô« bFÐ ÆsLO�« v�≈ ôu�Ë UOI¹d
√Ë UOÝ¬ s� WFÝ«Ë  UŠU�� vKŽ ÊuO½UL¦F�« v�u²Ý≈

 ÊuO½UL¦F�« ÊuKðUI*« nÒ�uð ÆUÐË—Ë√ v�≈ UÎIŠô XK�ËË WÒ¹—uÞ«d³�ù« ¡Uł—√ lOLł w
 WÐuKD� …uNI�«

 ¨WM¹b*« —«uÝ√ Ã—Uš WBL;« …uNI�« ”UO�√ «u�dð „UM¼Ë ¨rN²1e¼ ¡UMŁ√ UMOO?Ñ WM¹b� ·—UA� vKŽ

Æ«uÐd¼Ë ¨WÒOÝË—á?�« WJKL*« s� « Î¡eł XOIÐ w²�«

 ¢„—U?á?Ý u½UÝ¢ wK'« qz«uÝ WŽuL−�

wK'« qz«uÝ W¾
 w
 2016 WM�� ÂUF�« Z²M� …ezU−Ð …ezUH�«

 WM�� ÂUF�« Z²M� w
 b¹b−²�«Ë —UJ²Ðù« …ezU−Ð …ezUH�« w¼ ¢„—U?á?Ý u½UÝ¢ wK'« qz«uÝ WŽuL−�

 ÆwK'« qz«uÝ W¾
 w
 2016
 WM��  ÂUF�«  Z²ML�  U¼Ë—U²š«  „—U???á???Ý  u½UÝ  wK'«  qz«uÝ  WŽuL−�  «u??Ð Òd??ł  Íc??�«  5JKN²�*«  ·ô¬

 `M9 w²�«Ë ¨q�_« vKŽ 24• eO�d²Ð ¨WÒ¹u�Ë W�U ÒF
 œ«u� vKŽ Íu²% w²�« UN²³O�dð qCHÐ p�–Ë ¨2016
 nEMð „—U?á?Ý u½UÝ WŽuL−� w
 wK'« qz«uÝ Æœö³�« w
 UNOKŽ vKF¹ ô …œu−Ð ¨ÊUF*Ë W
UE½  «Ëœ_«

 lÐ—QÐ  …d
u²�  WŽuL−*«  ÆW??�« Òd??ÐË  WHOE½  Êu×B�«  „d²ðË  W�uN�Ð  W³FB�«  Êu¼b�«  q¹eð  ¨WŽU−MÐ

 WMOMIÐ  …d
u²�  UNFOLłË  ¨“uK�«  —« Òu½Ë  wJOÝöJ�«  ¨lz«d�«  —b½Ñö�«  ¨gFMÔ*«  ÊuLOK�«  ∫WHK²��  `z«Ë—

Æd²� 1¨5 dO
uð WMOMIÐË ‰ULF²Ýû� W×¹d� W�C� l� d²� 1 WMOM� ¨q� 700
 …bz«d�« W�dA�« UN½uJÐ d�²Hð u½UÝ W�dý¢ ∫‰uI¹ ¨d³Ýb½ô ‰U?Ñu¹ bO��« ¨u½UÝ W�dA� ÂUF�« d¹b*«

 wK'« qz«uÝ WŽuL−� «uÒ³Š√ s¹c�« 5JKN²�LK� dJA�UÐ ÂÒbI²½ s×½ ÆUNðU−²M� w
 —UJ²Ðù«Ë b¹b−²�UÐ

Æ¢…ezU'UÐ “uH�« U½u×M�Ë „—U?á?Ý u½UÝ

 u½UÝ  ÂuIð  Æ‰eM*UÐ  W¹UMF�«Ë  nOEM²�«  œ«u??�  ‰U−�  w
  œö³�«  w
  …b??z«d??�«  W�dA�«  w¼  u½UÝ  W�dý

 …œu'« …—«œ≈Ë W¾O³�« vKŽ ÿUH(« ¨ÊU�_« ◊Ëdý …UŽ«d� l� ¨ ôU−� …ÒbŽ w
 œ«u� o¹u�ðË lOMB²Ð

 Ærz«œ qJAÐ …QłUH*«Ë b¹b−²�« vKŽ ’d%Ë

 w
 W�Ëœ 31 w
 ÂUF�« Z²M� ez«uł l¹“u½ r²¹ ¨ÂuO�« ÆU�½d
 w
 WMÝ 29 q³� XIKÞ√ ÂUF�« Z²M� …dJ


 Æez«u'« l¹“uð UNO
 r²¹ w²�« w�«u²�« vKŽ …dAŽ W¹œU(« WM��« Ác¼ d³²Fð qOz«dÝ≈ w
 ¨r�UF�« ¡U×½√

 s� WFÝ«Ë WKOJA²�  rNLOOIðË rN¹√—  «uDFO�  pKN²�� 2000  q³�  s� X¹uB²�«  - ¨U ÎC¹√  WM��«  Ác¼

 ¨UN²OÐ–Uł  dO¹UF�  V�×Ð   U??�b??)«Ë   U−²M*«  «uLÒO�  ÊuJKN²�*«  Æ…b??¹b??'«   U??�b??)«Ë   U−²M*«

 q� w
  U�öŽ ‰bF� vKŽ√ vKŽ qBŠ Íc�« W�b)« Ë√ Z²M*« ÆUN�ULF²Ý« sŽ r¼U{— Èb�Ë ¨UN²Ł«bŠ

 Æt�U−� w
 2016 ÂUF�« Z²M� ÓÃ Òu Ôð ¨W¾


 WKLŠ  ¨¢WOFO³D�«  …UO×K�  dš¬  qŠ  p�UM¼  fO�  –  WO¼«dJ�«  u×/¢

 wKOz«dÝù« lL²−*« v�≈ qš«b�« w
 wÐdF�« lL²−*« s� oKDMð …b¹bł

 ¢w²G�  g¹UF²�«¢  …—œU³�  s�  ¡eł  w¼  WKL(«  ¨«œuN¹Ë  UÎÐdŽ  W�UŽ

 w
 ¨…d??O??š_« d??N??ý_« ‰ö??š œö??³??�« w??
 l???Ý«Ë qJAÐ  d??A??²??½« w??²??�«

 vKŽ  Èd³J�«   U²
ö�«  w
Ë  wŽUL²łô«  q�«u²�«  l�«u�  w
Ë  l�«u*«

Æ «bK³�« qš«b�

 …dOš_« dNý_UÐ Ídł√ r�{ ¡U²H²Ý« vKŽ  bL²Ž« …b¹b'« WKL(«

 …dOš_«   «—u??D??²??�«  s??�  wÐdF�«  lL²−*«  w??
   U
u�²�«  Ê√  dNE¹Ë

 lL²−*«  s�  •∏μ  ÊQÐ  dNE¹  U�  UNM�Ë  ¨dO³�  qJAÐ  XFHð—«  dðu²�«Ë

 ¨ÍœuNO�«  lL²−*UÐ  W¹dBMF�«  W³�½  ŸUHð—«  s�  Êu
u�²¹  wÐdF�«

 ‚u�²K�  ÃËd????)«  s??�  Êu??
u??�??²??¹  w??Ðd??F??�«  l??L??²??−??*«  s??�  •∑∏ Ê√Ë

 dðu²�«  Ê√  ÊËb??�R??¹  wÐdF�«  lL²−*«  ¡U??M??Ð√  s??�  •∏¥  Ê«Ë  ÁeM²�«  Ë√

Æ„d²A*« —«u(« WO½UJ�≈ s� VFBOÝ

 qzUÝË  w??
  WL�{   U??½ö??ŽS??Ð   b??�??&  v???�Ëô«  UN²KŠd0  WKL(«

 WOŽUL²łô«  UI³D�« ·ö²š« V³�Ð Æ»ËdA*« „öN²ÝUÐ «Ë√bÐË WM¹b*« ÊUJÝ ‰uC
  —UŁ√ ”UO�_«

 ¡UMÐ√ r¼ – 5OMLO�« s� UNz«dýË …uNI�« „öN²ÝUÐ t�HM� ÕUL��« t²ŽUD²ÝUÐ ÊU� s� ÊS
 ¨ ôušb*«Ë

 Êu�ÒbI¹ «u½U� rN½√ YOŠ ¢…“u³�*« WJFJ�«Ë …uNI�«¢ …œUFÐ «Ë√bÐ s� r¼ U Ò0— ¨rKF¹ s�Ë Æ¡ö³M�« WI³Þ

ÆWOŽUL²łù«  U³ÝUM*« w
 “u³�*« pFJ�« l� …uNI�«

 w
 d¼œe*« qÐ«u²�« ‚uÝ w
 –uH½ »U×�√Ë 5O�Oz— « Î—U Ò& «u½U� s¹c�«Ë ¨Êu¹bM�uN�« ¨…d²H�« fH½ w


 ÂU�Ë Æ«bM�u¼ v�≈ sLO�« s� …uNI�« —ËcÐ V¹dN²Ð ÂuIO� ÃU Ò−(« bŠ√ …uý— w
 «u×$ ¨‚dA�« WIDM�

 w
 ¨UN²Ž«—e� W�¡ö�Ë U ÎŽU�ð≈ d¦�√ s�U�√ v�≈ UNKI½ - „UM¼ s�Ë W�Ëb�« ¡Uł—√ w
 UN²Ž«—eÐ Êu¹bM�uN�«

 ¨q¹“«d³�« w
 …uNI�« —ËcÐ «uŽ—“ ÊuO�UGð—á?�« ∫q¦� ¨Èdš√ ‰Ëœ XKF
 p�c�Ë ¨UNÐuMłË UJ¹d�√ e�d�

 lOLł  w
  WÐuKD�Ë  W
ËdF�  X×³�√  …uNI�«  ÆUOI¹d
√  w
  ÊuO�½dH�«Ë   …—UI�«  e�d�  w
  ÊuO½U?á?Ýù«

Ær�UF�« ¡Uł—√

Òw*UŽ Èu²�� vKŽ w³Fý »ËdA� v�≈ ÍbOKIð »ËdA� s�

 rFD�« ∫lOL'« Èb� UÎÐu³×� UÎÐËdA� …uNI�« s� qFł Íc�« V³��« u¼ U� j³C�UÐ ·dF½ Ê√ UMMJ1 ô ¨« Î–≈

øUÎÐuKD� tKFł U� u¼ ◊UAM�«Ë WEIO�UÐ WL¼U�*« w
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 ÆÊu�Ë Ìjš ÍQÐ rJ×²�« s� pM ÒJ9 – W¾¹dłË W½ ÒuK�

 ∫s¹b¹bł ÊuOŽ wLK� oKDð s¹ôdO�

dŠUÝ w�U²� ÍœU�— ≠ 115
ZKŁ iOÐ√ ≠ 116 

 j)«  Êu�  —UO²š«  p½UJ�SÐ  ÊuJ¹  YOŠ  ¨rKI�«  ·d??ÞË  r�ł  Êu�  5Ð  ‚ÒdH¹  b¹b'«  dNE*«

Æ…¡U{≈ ·dþ Í√ w
 p� VÝUM*«

 b¹b%Ë  r??Ý—  s�  pMÒJ9  …dO³J�«  b¹b×²�«  Âö??�√  WKOJAð  –  »«c??'«  w??ł—U??)«  qJA�«  «b??Ž

 W³O�d²�«  rCð  ÆWK¹uÞ   UŽU��  ÂËb??ðË  s¹b¹dð  Íc??�«  pL ÒÔ��UÐ  ¨WÒ¹dBŽ  Ê«u??�Q??Ð  ÊuOF�«

 Æq¹uÞ X�u� ÂËbðË ZÒON²�« VÒ³�ð ô WO�UŽ …œuł  «– œ«u� ¨W¹u� UÎ½«Ë√ …b¹b'«
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 ÊuLOK�«  «œu�Ë «œuB�« Æ«œuB�«  UÐËdA* W¹u�Ë …b¹bł WKLŠ w
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 l??O??L??ł …b???¼U???A???� r??J??½U??J??�S??Ð
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  «b−²�*«

wwwÆmc≠  WOÐdF�«  WGK�UÐ

donaldsÆcoÆilØar
 lOLł w??
 …b??ł«u??²??� »U??F??�_«

 œUH½  v²Š  “b�U½Ëb�U�  ŸËd??


ÆÊËe�*«

°“b�U½Ëb�U� w
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 ¨e−M¹Ë „U�≠¸ McWINGS  ∫b¹bł ÃUłœ Z²M Ô� «dšR� “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý XŠdÞ

ÆwNý w²½UJOÐË rFÞË g�dI� ·öGÐ ÃUłœ W×Mł√

Æ»ËdA�Ë f³OAð ¨WA�dI� ÃUłœ W×Mł√ 5 qLAð W³łËË lD� 5 Ë√ 3 » e−M¹Ë „U*« ŸU³Ôð
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ÆÃÆ‘ 46.90 ∫e−M¹Ë „U� 5 W³łË dFÝ
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