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إّنها الّشعرة الفاصلة ما بني احلرّّيات املنشودة 
واخلصوصّيات املفقودة.. إّنها الّلحظة احلاسمة 
حياتنا  حتّول  قد  حلظة  واخلاّص،  العاّم  بني  ما 

وحياة بناتنا وأبنائنا إلى جحيم..!
في أعقاب املوجة الّال-أخالقّية العارمة األخيرة، 
الّتكنولوجّية  االّتصال  وسائل  واستغالل 
املتطوّرة، والهواتف النّقالة ببرامجها املتنوّعة، 
و«ڤايبر»  أپ»  و«واتس  «إنستچرام»  مثل: 
فقط،  وُمعيب  وُمسيء  مؤٍذ  بشكل  وغيرها، 
منها  اجلنسّية  البعض،  غرائز  إشباع  لهدف 
واملرضّية الّنفسانّية، أصبح من الّسهل فضح 
وأبنائنا  بناتنا  صور  وتبادل  وتداول  أسرارنا، 

الكاشفة الفاضحة عن عوراتهم وعوراتنا..!
حدود  تخّطى  اجلنسّي  واالعتداء  الّتحرّش  إّن 
الّسهل  من  بات  إذ  والّلمس؛  والغمز  الهمس 
استغالل أّي صورة كانت لفتاة أو حّتى فًتى، 
أو  فبركتها  طريق  عن  ال-أخالقّي،  بشكل 
تعرية صاحبتها و/أو صاحبها، لهدف االبتزاز 
نشرها  أو  بتداولها  والّتهديد  واجلنسّي،  املاّدّي 
املتطوّرة،  الّتكنولوجّية  االّتصال  وسائل  عبر 
هذه  مستخدمي  من  عدد  وألكبر  وقت  بأسرع 

االّتصاالت املتطوّرة.
بناتهم  تصرّفات  مراقبة  واجب  األهل  على 
وأبنائهم على الّسواء، األطفال عموًما، واملراهقون 
منهم خصوًصا، حيث بات من الّصعب الّتحّكم 
والّسيطرة على تصرّفات البنات واألبناء، وسط 
ما نشهده من مستجّدات وتطوّرات ومواكبات 
بعيًدا  احلياة،  مغريات  وراء  فيه  نلهث  لعصر 

عن جوهرها.
من  عّدة  سابقة  مقاالت  في  حّذرت  قد  كنت 
بشكل  االّتصال  وسائل  استعمال  خطورة 
املوجعة  الوقائع  من  عدًدا  وعرضت  سلبّي، 
ما  ظّل  وفي  وأبنائنا..  لبناتنا  حدثت  اّلتي 
وتصرّفات  وكالمّي  جسدّي  عنف  من  يحيطنا 
وجدت  يومّية،  جنسّية  واعتداءات  ال-أخالقّية 
من  والّتحذير  مجّدًدا،  الّتوعية  املناسب  من 

خطورة ما يجري.
حّتى الّثقة العمياء واحلرّّية شبه الّتامة الّلتان 
حتّتمان  واألبناء،  للبنات  الوالدان  مينحاِنها 
واألخرى،  الفينة  بني  مراقبتهم  عليهما 

في  يدور  ما  ومتابعة 
دفعت  وقد  أفالكهم.. 
هذه احلرّّية املُفرطة – في 
إلى   – عديدة  حاالت 
قامت  حيث  االجنراف؛ 
بتصوير  ّية  عرب طالبة 

أرخص  ترتدي  وهي  نفسها 
وأهزلها،  الّداخلّية  املالبس 

اّلذي  «عشيقها»  إلى  لترسلها 
بتعميمها ونشرها عبر  قام - بدوره – 
حاالت  وفي  املختلفة.  االّتصال  وسائل 
والِفتية  األطفال  من  عدد  وقع  أخرى 
ضحّية اعتداء وابتزاز جنسّي عبر مواقع 

الّتواصل االجتماعّي. وفي األسبوع األخير، ّمت 
تداول ونشر صور لطالبات عاريات من إحدى 

املدارس اليهودّية احليفاوّية، وغيرها.. وغيرها.. 
وغيرها..!

اختيار  على  احلرص  ضرورة  وأكرّر  أعيد 
االجتماعّي،  الّتواصل  مواقع  عبر  األصدقاء 
واالبتعاد عن نشر معلومات أو صور قد يتّم 
استغاللها ألغراض مسيئة وال-أخالقّية، وعلى 
ومراقبة  األمر  ومتابعة  االستهتار،  عدم  األهل 
وأبنائهم،  بناتهم  وتصرّفات  وصور  محادثات 

األطفال منهم واملراهقون.
ّية،  والّدول ّية  احملّل االستخبارات  أجهزة  تراقب 
العديد  عبر وسائل عّدة –  والّشرطة كذلك – 
االّتصال  وسائل  ومستخدمي  املبحرين  من 
ّية  وجنائ أمنّية  ألسباب  الّتكنولوجّية، 
على  منها  حفاًظا  وتتابع،  فتترّقب  وأخالقّية، 
فلذات  فنترك  نحن،  أّما  ومستقبلها.  أمنها 
كيفما  ويتواصلون  ويغوصون  يبحرون  أكبادنا 
يريدون ومع َمن يريدون، بال رقيب أو حسيب، 
فال نحفظ بذلك، أمنهم ومستقبلهم، خصوًصا 
املتطوّرة  الّتكنولوجّية  الّتقنّيات  أحدث  بوجود 

اّلتي تسّهل عمل الكثير..!
اتنا عاّمة، ال ممنوعات  لقد أصبحت خصوصّي
الّتقّدمّيني  املتحرّرين  ولكّل  محرّمات!  وال 
علينا  يجب  أقول:  املنفتحني،  املتفلسفني 
على   – معّينة  حاالت  في   – الّتعّدي 
خصوصّيات بناتنا وأبنائنا، واحلّد من حرّّياتهم، 
بدل أن يتعّدى اآلخر عليهم، فيحّول، حينها، 
ويستبيح  وَْهم،  ملجرّد  املنشودة  حرّّياتهم 

خصوصّياتهم املعروضة!
(حيفا)

  U ÒO�u B š v K Ž Í Òb F Ò² « UM O K Ž V−¹
°Ü N ðU Ò¹ Òd Š s  Òb («Ë ÆÆUM zUM Ð√Ë UMðUM Ð

 W ÒO×O{uð …—u� WÒO×O{uð …—u�

((shutterstockshutterstock ∫d¹uBð® ∫d¹uBð®

åUHO�ò WHO�B� ’U�

عن  األسبوع،  هذا  اإلسرائيلّي،  البحرّية  سالح  كشف 
جتهيز قاعدة بحرّية جديدة حتت اسم «پولونيوم»، في 
اجلانب الّشرقّي من خليج حيفا (ِمنطقة «كيشون»/ 
من  الّصنع  أملانّية  غوّاصات  ستضّم  املقّطع)،  نهر 
حلمل  خصيًصا  مجّهزة   ،«800 «دولفني  نوعّية 

وإطالق صواريخ طويلة األمد!
في  حيفا  مدينة  الغواّصات  تصل  أن  املتوّقع  ومن 
الّنصف الّثاني من العام اجلاري 2014. وكانت مجّلة 
«ِدر شبيچل» األملانّية قد نشرت حتقيًقا عام 2012 
احلكومة  تقوم  اّلتي  الغواصات  أّن  عن  فيه  كشفت 
أن  ميكنها  اإلسرائيلّي  للجيش  بتزويدها  األملانّية 

حتمل رؤوس صواريخ نووّية.
وبدأت هذه الّصفقة عام 2006 ومرّت مبراحل مختلفة. 
حيث زعمت بعض املصادر العسكرّية اإلسرائيلّية أّن 
هذه الغوّاصات جاءت رًدا على املشروع اإليرانّي وعلى 
خاّصًة  الّله»)،  بنانّية («حزب  الّل املقاومة  قوة  تعاظم 
بعد الهزمية الّنكراء اّلتي أحلقتها بإسرائيل في حرب 
وز 2006، واّلتي تخّللها ضرب غوّاصة «ساتيل». متّ
وكانت بلدّية حيفا قد عارضت مشروع حتويل امليناء 
ورفعت  بحرّية،  قاعدة  إلى  حيفا  في  العسكرّي 
التماًسا إدارًيا عام 2009 ضّد احلكومة لطلب إلغاء 
املشروع، وبعدها بسنوات توّصل الّطرفان إلى اّتفاقّية 
تقضي بتغيير موقع القاعدة، من اخلليج الغربّي إلى 

اخلليج الّشرقّي.
°W	U Ò²
 Àœ«uŠ ™

عديدة  حوادث  وقعت  املاضي،  القرن  نصف  خالل 
العقد  وفي  العالم.  أنحاء  جميع  في  للغواصات 
األخير غرقت واصطدمت عّدة غوّاصات. ففي العام 
2000، غرقت الغواصة النووّية الروسّية «كورسك»، 
كان  اّلذي  الّطاقم  كامل  مبقتل  تسّبب  اّلذي  األمر 

داخلها، واملكّون من 118 شخًصا.
األمريكّية  الغوّاصة  اصطدمت   ،2001 العام  وفي 
«چرينفيل» مع سفينة تدريب يابانّية، ما أدى إلى 

مقتل 9 أشخاص كانوا على منت الّسفينة. وفي العام 
«K-159» املتقاعدة،  الغوّاصة  غرقت   ،2003
عملّية  خالل  الرّوسي  مالّي  الشِّ لألسطول  والّتابعة 
بسبب  وذلك  الّسفن،  إصالح  حوض  إلى  سحبها 
من   9 مقتل  إلى  أّدى  ما  عاصفة،  إلى  تعرّضها 
 ،2009 العام  وفي  داخلها.  العشرة  األشخاص 
أثناء  فرنسّية،  بأخرى  بريطانّية  غوّاصة  اصطدمت 
إبحارهما في احمليط األطلسي، ما أسفر عن تضرّر 
 2012 العام  وفي  متفاوتة.  بدرجات  الغوّاصتني 
الّتابعة  النووّية «ميامي»  الغوّاصة  في  حريق  اندلع 
اّلذي  األمر  صيانتها،  أثناء  األمريكّية  للبحرّية 

تسّبب بجرح 7 أشخاص.
ومن اجلدير ذكره أّن احلديث في كّل هذه احلاالت عن 
غوّاصات «عادّية». وبطبيعة األمر فإّن أّي حادث من 

هذا النوع قد تكون لها عواقب وخيمة.
Òw¾OÐË ÒwM�√ dDš ™

وقال سكرتير احلزب الّشيوعي و«اجلبهة» في حيفا، 
رجا زعاترة، في تصريح خاص لصحيفة «حيفا»: إّن 
هذا املشروع يشّكل مساًسا مبدينة حيفا، ومبكانتها. 
نريد حليفا أن تبقى مدينة سالم ومدينة مناضلة من 

أجل الّسالم، وليس مدينة حتتضن أسلحة دمار.
العسكرّية  باملنشآت  يعّج  خليج  إّن  زعاترة:  وتابع 
والصناعّية اخلطرة، واّلتي تشّكل خطرًا كبيرًا على أمن 
سّكان املدينة وعلى صّحتهم ورفاهّيتهم. واالتفاقية 
التي توّصلت إليها البلدية مع احلكومة تبعد هذه 
القاعدة عن األنظار، ولكّن اخلطر ما زال قائًما، بل 
يتحّول  قد  والذي  اجلديد  املوقع  بسبب  فداحة  يزداد 
إلى «مصيدة» في حال وقوع حرب أو هزّة أرضية.

°ÁbŠË Õö Ò��UÐ fO� ™

العالم  وطائرات  غواصات  «كّل  أّن  زعاترة  وأكد 
حيفا  لسكان  احلقيقي  األمن  ضمان  ميكنها  ال 
دولة  إسرائيل  ظّلت  طاملا  عموًما،  البالد  وملواطني 
محتّلة وُعدوانّية، وطاملا ظّلت املقاول الّثانوي للدول 
االستعمارية في املنطقة. ووحده الّسالم العادل، سالم 
الّشعوب بحق الّشعوب، هو الكفيل بتحقيق األمن 
والرّفاهية لكّل شعوب املنطقة، مبا في ذلك املواطنون 

في إسرائيل».
هذا، وقّدمت كتلة «اجلبهة» في بلدّية حيفا اقتراًحا 
جلدول األعمال حول املوضوع، ومن املقرّر أن ُيناقش في 
جلسة املجلس البلدّي القريبة، يوم الّثالثاء املقبل. 
ومما جاء في االقتراح الذي قّدمه نائب رئيس البلدّية، 
عرين  اجلبهوّية  البلدّية  وعضو  أسعد  سهيل  د. 
املنشآت  البلدّية «جلنة  تطالب  أن  زعبي،  عابدي - 
هذه  بتفكيك  الّداخلّية  لوزارة  التابعة  األمنّية» 
ا  ـً ّي مبدئ موقًفا  البلدّي  املجلس  يّتخذ  وأن  القاعدة، 
يقضي بأّال تكون حيفا مقرًا أو ممرًا ألسلحة دمار. 
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مسجد  حرمة  على  األخير  االعتداء  أعقاب  في 
اجلرينة، من قبل نفر من الّشباب من مدينة حيفا 
وخارجها، والّضجة اّلتي أثيرت حول املوضوع في 
«حيفا»  صحيفة  مكاتب  وصل  اإلعالم،  وسائل 
توضيح من الشيخ رشاد أبو الهيجاء (إمام مسجد 
اجلرينة، ومأذون حيفا الّشرعي)، حول حقيقة الّضجة 
وصلنا. كما  نورده  املوضوع؛  حول  أثيرت  اّلتي 

 ÆÆWM¹d'«Ë tK�« b³Ž ÃU(«
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اجلرينة،  مسجد  في  علينا  مؤسفة  أحداث  مرّت 
كنت  وإن  عنها،  الكتابة  في  كثيرًا  ترّددت  وقد 
أومن أّن من حّق اجلمهور العربّي معرفة األحداث، 
العاّمة.  املصالح  حفظ  في  شركاء  جميًعا  ألّننا 
حاولت احتواء األمر بهدوء، إّال أّنني فوجئت بخبر 
«يسرائيل  العبرّية  الصحيفة  صفحات  على  من 
هيوم» (إسرائيل اليوم)، ومن بعدها في اإلذاعة، 
األمر الذي حّتم علّي الكتابة. ولهذا سأقّص على 
جمهورنا العربّي منذ اللحظة األولى اّلتي عملت  
فيها إماًما في مدينة حيفا، قبل ما يزيد على 
30 سنة، حيث التقيت باحلاج  الفاضل أحمد أبو 

كليب، وتداولت احلديث معه، فُسّر بحديثي وطلب 
مّني احلضور إلى املسجد املجاور لبيته، من أجل 
التدريس فيه واخلطابة. وكان املسجد شبه خراب في 
ًيا من املصّلني، وفعًال هذا اّلذي حصل،  بنائه وخال
األمناء.  جلنة  قبل  من  للمسجد  إماًما  وُعّينت 
احلليصة  حي  في  األهل  كان  الفترة  هذه  وفي 
الدائرة  فقامت  املسجد،  ترميم  على  يعملون 
اإلسالمّية بالّترميم واإلعداد للّصالة، وعندها دّبت 
لي  األولى  اخلطبة  أنسى  وال  املسجد.  في  الرّوح 
في هذا املسجد، حيث كان عدد املصّلني فيه 4 

فقط..!! وبدأت الّترميمات تتوالى. 
اإلمام  عن  ّية  املسؤول انتقلت   1996 عام  وفي 

كإمام  الّتعيني  على  وحصلت  األديان،  وزارة  إلى 
بنصف وظيفة في مسجد احلاج عبد الّله، ونصف 
احلال  هذا  واستمر  االستقالل.  مسجد  في  وظيفة 
حّتى عام 1998 حيث تخرّج الشيخ أسعد قلق، 
ملسجد  أتفرّغ  أن  األديان  وزارة  من  طلبت  عندها 
من  أسعد  الشيخ  يتمّكن  حتى  الّله،  عبد  احلاج 
االنتظام في مسجد االستقالل. وهذا األمر لم يرق 
الذي  حيفا،  في  اإلسالمّية  قادة احلركة  من  لواحد 
جاَءني  شاًبا  أّن  حّتى  واإلزعاج.  بالّتحريض  بدأ 
سيقف  أّنه  وأخبرني  اخلميس،  يوم  في  مرة  ذات 
في خطبة اجلمعة، وسيعترضني!! وفعًال هذا اّلذي 
حصل، ولكّنني إذا اختليت به تعامل معي وكأّني 
صديقه احلميم، أّما في غيبتي فيكيل لي الّتهم 

الباطلة، اّلتي ما أنزل الّله بها من سلطان. 
 2008 عام  حّتى  املنوال  هذا  على  احلال  واستمّر 
أن  بعد  اجلرينة،  مسجد  إلى  االنتقال  فطلبت 
انخرطت في املجتمع احليفاوّي بشكل عام، وأهل 
حي احلليصة بشكل خاّص، ووجدت أّن أهل حيفا 
بكّل انتماءاتهم أناس شرفاء كرام، ويطمعون في 
حياة كرمية. فقد كنت إماًما للمسجد وأًخا وصديًقا 
للجميع، وشاركتهم أمور حياتهم اليومّية. ورأيت 
في أهل احلّي خصوًصا، وأهل حيفا عموًما، صورة 

منيرة ومشرقة، تبعث األمل في الرّوح. 
وما أن دّبت قدماَي في مسجد اجلرينة حّتى التَفّ 
حولي األهل من املصّلني بأعدادهم الكبيرة، وبدأت 
املصّلون  فانقسم  املسجد،  في  تبعث  جديدة  روح 
قسمني، القسم األّول يعمل ليل نهار على مدار 
وترميم  وطالء  الّنساء،  ُمصّلى  إلعداد  الّساعة 
جانب  إلى  يعمل  الكبير  الّشيخ  وكان  املسجد. 
اآلخر  القسم  أّما  ملل.  وال  كلل  بدون  الّشباب 
إلى  املسجد  إلعادة  القضائّي  اجلانب  على  فعمل 
يحاول  كان  الذي  الّشخص  ولكن  الوقف.  ُملكّية 
اجلرينة،  مسجد  إلى  حضر  احلليصة  في  اإلزعاج 
بجوار  غرفة  على  استولى  له  رفيق  وبصحبة 
املسجد، كّنا نعمل على ترميمها، لتكون تابعة 

 èI O I(«Ë ÆÆèM ¹d '«Ë tK « b ³ Ž ÃU(« èI O I(«Ë ÆÆèM ¹d '«Ë tK « b ³ Ž ÃU(«
لبيت العزاء اّلذي رّممت قاعته، وجّهز لهذا الغرض. 
أّنه  الغرفة  هذه  على  االستيالء  من  غايته  وكانت 
أراد أن يفتح فيها ُكشًكا لبيع الّساندويتشات. 
احملكمة  إلى  استدعائه  بعد  إّال  عنها  تنازل  وما 

الّشرعّية. 
وقد آمّنا في مسجد اجلرينة بضرورة احتضان كّل 
َمن يأتي إلينا على مختلف انتماَءاته الّسياسّية 
أو االجتماعّية أو الفكرّية، انطالًقا من إدراكنا بأّن 
املساجد لّله، وأّن االختالف في الرّأي أمر صحّي، 
التعّصب.  إلى  يؤدِّ  لم  ما  الفكرة،  وينجح  ُيثري 
اخلطأ،  يحتمل  صحيح  كالمي  ذلك  في  وشعارنا 
ليبقى  ذلك  الّصواب،  يحتمل  خطأ  غيري  وكالم 
لروّاد  املمّيز  هو  الفكري  التنوّع  مع  الكّل  اجتماع 
مسجد اجلرينة،  وعلى أن ال يؤّدي هذا االختالف 
في الرأي إلى انتهاك حرمة املسجد، أو االعتداء 
على كرامة اإلمام واملؤّذن واملصّلني.. األمر اّلذي أّدى 
ومن  الفئات،  لكّل  مأوًى  املسجد  يكون  أن  إلى 
احتضانهم  حاولت  وقد  الّسلفّية!  احلركة  ضمنها 
باحلسنى،  وحاورتهم  حنون،  كأب  معهم  وتعاملت 
إّال  بطريقهم،  قناعتي  عدم  مع  احلب،  فيها  بروح 
جحيم  إلى  حياتنا  حوّلوا  األخيرة  األشهر  في  أّنه 
ال ُيطاق. فكانوا يعترضون على كّل كلمة، وعلى 
كّل عمل يخدم املصلحة العاّمة، فما من يوم مّر 
يفتعلوا  أن  دون  األخيرة  األشهر  هذه  في  علينا 
مشكلة!! ففي نهاية املطاف حضر زعيمهم، وهو 
يقول  املصّلني  بعض  سمعه  وقد  حيفا،  خارج  من 
املقبلة  املرّة  أّما  لوحدي،  جئت  املرّة  هذه  ألتباعه، 
سأحضر مع عدد كبير، ونفرض األمر الواقع اجلديد 
في املسجد. وعلمت أّنهم يريدون استغالل وجود 
وهذا  غايتهم،  لتحقيق  املثّلث  طيرة  من  شيخ 
الّشيخ يأتينا منذ ما يزيد على 12 عاًما، وهو 
يدور،  مبا  الشيخ  فكّلمت  الّناس.  من  محبوب 
لن  أّنه  الّشيخ  فقرّر  أخرى،  أمور  إلى  باإلضافة 

يعود إلى املسجد للّتدريس فيه. 
وبلغ هذا األمر للّشخص اّلذي كان يحرّض ضّدي 

دون سبب ظاهر لي، وهو أحد أعضاء إدارة احلركة 
افتعال  يبدو  كما  فرّتب  حيفا،  في  اإلسالمّية 
عليه.  الّسيطرة  أجل  من  املسجد  في  املشاكل 
وكما يبدو فإّنه رّتب األمر مع الّسلفّيني..!! ونؤّكد 
هذا األمر من خالل تواجده في صالة الظهر بُصحبة 
أحد شباب الّسلفّية، وتوّعد املصّلني بأّنه سيعود 
عند صالة الِعشاء لفرض نفسه في املسجد، وإلقاء 

الدروس فيه، رغم أنف َمن يقول ال!! 
وفعًال عند العشاء حضر بصحبة كّل شباب احلركة 
 30 يقارب  ما  عددهم  وكان  وإدارتها،  اإلسالمّية 
مجد  من  الّسلفّية  احلركة  زعيم  وحضر  شخًصا، 
الكروم مع مجموعة من الّشباب من املكر وعّكا، 
املجموعات  هذه  وأرادت  ذلك،  مثل  عددهم  وكان 

فرض واقع جديد. 
ولكن انتباه املصّلني في املسجد لهذه التحرّكات 
من  األفراد  بعض  ومضى  ذلك،  من  منعتهم 
صالة،  كّل  في  علّي  والّتطاول  االزعاج  الّسلفّية 
ما حدا برئيس جلنة األمناء أن يستدعي الّشرطة 
املصّلي  يتمّكن  وحّتى  املهزلة،  لهذه  حّد  لوضع 

اّلذي يحضر للّصالة من اخلشوع في صالته. 
وما جاء في صحيفة «يسرائيل َهيوم» غير دقيق، 
تهديد  أّي  مباشر  بشكل  أتلقَّ  لم  إّنني  حيث 
ألسرتي، إّال أّن الّتهديدات كانت تأتي مبضايقتي 
من الشخص احملسوب على إدارة احلركة اإلسالمّية. 
ومع كّل ذلك فموقفي لم ولن يتغّير، فأنا أبتغي 
مراضاة الّله ووجهه.. لذلك أعلنها بأّنني مسامح 
في  احلدود  أحدهم  يتجاوز  ال  أن  على  للجميع، 
التعدّي على حرمة املسجد واملصّلني، وأّال يتعّدى 
اجلرينة. ملسجد  كإمام  صالحّيتي  على  أحد 

راًرا وَتكراًرا، حّتى إغالق العدد  هذا وحاولنا، ِم
قمير  أبو  فؤاد  احلاج  تعقيب  على  احلصول 
ة في حيفا، ولكن تعّذر  ّي رئيس احلركة اإلسالم
من  تعقيب  وصول  حال  وفي  ذلك.  نا  ي عل

ة سنورده في العدد القادم. ّي احلركة اإلسالم
©÷uŽ qz«Ë ∫d¹uBð®
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من  قاسم  جواد  احملامي  أرسل   ≠  åUHO�ò  q	«d*

بلدّية  رئيس  إلى  استنكارّية  رسالة  «مساواة»  مرَكز 
في  أّنه  فيها  يطالبه  ياهڤ،  يونا  احملامي  حيفا، 
تفوّهت  عّما  شترامي  يوليا  النائبة  اعتذار  عدم  حال 
به من عبارات عنصرّية ضّد العرب في جلسة البلدّية 

األخيرة، جتب إقالتها على الفور. 
وكانت شترامي قد صرّحت، من ضمن ما صرّحت به، 
خالل جلسة البلدّية األخيرة، واّلتي تطرّقت إلى صوت 
اخلنازير  أصوات  «يكفينا  يلي  مبا  حيفا  في  األذان 

املزعجة، فال يلزمنا إزعاجات إضافّية»..!
العارم  استنكاره  عن  «مساواة»  مرَكز  وأعرب 
للّتصريحات اّلتي أدلت بها نائبة الرّئيس.. وأضاف 

أّن العبارات واألعمال العنصرّية ضد املجتمع العربي 
وفي  القرار،  مّتخذي  جتاهل  وسط  كبير،  تزايد  في 

أحيان عديدة مع دعمهم. 
وقال احملامي جواد قاسم إّن هذه الّتصريحات ليست 
فقط عنصرّية، بل حتمل دالالت مهّمة عن الشخص 
نفسه حيث إّنه ال ميكن لشخص يعّبر عن آراء عنصرّية 

ا.  ـً ا رسمّي جتاه املواطنني العرب أن يتبوّأ منصًب
في  القرار  مّتخذي  على  يتوّجب  أّنه  قاسم  وأضاف 
الكراهَية  على  الّتحريض  مكافحة  حيفا  بلدّية 
الّدينّية أو العرقّية، والعمل على الّتسامح والّتفاهم 
الّثقافّية،  التعددّية  من  أجواء  على  احلفاظ  أجل  من 

والّتسامح في حيفا.
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*«d	åUHO�ò q ≠ قامت الّلجنة ملناهضة العنصرّية في حيفا، بإرسال 

رسالة إلى رئيس بلدّية حيفا، احملامي يونا ياهڤ، تطالبه فيها 
بإقالة الّنائب العنصرّية، يوليا شترامي، بشكل فورّي، بسبب تفوّهاتها 
العنصرّية الرّهيبة ضد املواطنني العرب في حيفا، وّمما جاء في الرّسالة:

«في جلسة املجلس البلدّي الرسمّية املنعقدة يوم الّثالثاء 4 شباط، 
أطلقت يوليا شترامي في اقتراح على جدول أعمالها وأعمال كتلتها، 
أّن «مشكلة» أصوات املؤّذن، العربي املسلم في حيفا «أسوأ» من 
الپروتوكول  (مرفق  وضجيجها!  املدينة  في  البرّية  اخلنازير  مشكلة 

الكامل للجلسة برسالتنا).
العنصرّية  أقوالها  بسحب  املطالبة  رغم  الپروتوكول،  في  «ورد 
الرّهيبة فورًا، بغاية الوضوح وال لبس فيه، إّن نائب رئيس البلدّية، 
لم  البلدّية،  في  بيتنا)  (إسرائيل  بيتينو»  «يسرائيل  مندوبة 
تتراجع، ولم تسحب أّي حرف من أقوالها العنصرّية الرّهيبة، في 
مدينتنا املشتركة حيفا، ورفضت القيام بذلك وال زالت ترفض حّتى 

هذه الّلحظة.
مباشرًا،  ا  ـً مّس وتشّكل  مضاجعنا  تقّض  اخلطيرة،  األقوال  هذه  «إّن 
مع  اإلنسان  أصوات  ُتقارن  أن  فحسب،  عنصرّية  قضّية  في  ليس 
صخب اخلنازير، فإّنها متّس مباشرًة باحلرّية الّدينّية، حرّية العبادة، 
تنّص  كما  الّدينّية،  شعائره  ملمارسة  إنسان  لكّل  األساسّي  وباحلّق 
عليه قوانني الّدولة! وتأكيًدا على ذلك أّن صوت املؤّذن اّلذي يدعو 

للّصالة هو من أسس وأركان الّدين اإلسالمّي!  

«إّننا نعتبر هذه األقوال مبثابة إهانة علنّية جلمهور كامل في حيفا، 
ال  حيفا.  في  وأجيال  أجيال  منذ  يعيشون  اّلذين  العرب  املواطنني 
يقبلّن أحد أّنه في مدينة حيفا، اّلتي تتباهى حضرتكم بالعالقات 
الّطيبة فيها، بني العرب واليهود، أن يصبح الّتحريض والّتحقير 

ا لقطاع كامل من املواطنني في املدينة. ـً شرعّي
مشاكل  يعانون  حيفا  في  العرب  املواطنني  أّن  جانب  إلى  «وهذا 
الّسكن  وضائقة  الّتطويرّية،  املشاريع  كانعدام  معروفة،  ومضايقات 
الّناحية  من  العميقة  والفوارق  الوقف  أمالك  مصادرة  والّتعليم، 

االقتصادّية والّثقافّية. 
ُعليا  قيمة  بل  املضمون،  من  فارًغا  شعارًا  ليس  الّتعايش  «إّن 
وألسفنا  اختبارها،  ساعة  فهذه  املدينة،  وإدارة  املدينة  موارد  بتوزيع 
الّشديد لم ُيسمع حّتى اآلن أّي تصريح حازم من رئيس البلدّية في 

اإلعالم العربّي والعبرّي، ضّد هذه املقولة العنصرّية لشترامي.  
«لم تفاجئنا أقوال شترامي، مندوبة «يسرائيل بيتينو»، احلزب اّلذي 
بالدهم  من  العرب  للمواطنني  (الّترحيل)  شعار «الترانسفير»  رفع 
وتهجيرهم، لكن ما يثير الغضب هو الّصمت الّصارخ الذي رافق 
للعنصرّية  وتأييد  دعم  هو  الصمت  هذا  العنصرّية،  الّتصريحات 

وشرَعنتها.
األسبوع  من  الّثالثاء،  يوم  جرت  اّلتي  الكبيرة  املظاهرة  رغم  «وهذا 
مبشاركة  حيفا،  في  العربّي  اجلمهور  باسم  البلدّية،  أمام  املاضي، 
مواطنني يهود دميقراطّيني، إلى جانب كاّفة أعضاء البلدّية العرب، 

 åUHO�ò q	«d*

صحيفة  مكاتب  وصلت 
استنكار  رسالة  «حيفا» 
الّشرعّية  احملاكم  من 
بلدّية  لرئيس  موّجهة 
موضوع  حول  حيفا 
صخب األذان في مساجد 
الّنشر  أعقاب  في  حيفا، 
عن اخلبر في العدد 213 
«حيفا»،  صحيفة  من 
القاضي  فيها  يطالب 
(رئيس  زيني  داود 
في  الّشرعّية  احملكمة 
هاشم  والقاضي  القدس)، 
احملكمة  (قاضي  سواعد 
 - حيفا)  في  الشرعّية 
تصريحات  أعقاب  في 
نائب رئيس بلدّية حيفا، 
واّلتي  شترامي،  يوليا 
األذان  صوت  قارنت 
الّصادر من مساجد حيفا 
حيث   - اخلنازير  بصوت 
الرّسالة  هذه  استنكرت 
العنصرّية  الّتصريحات 
هذه  مثل  ألّن  وأدانتها، 
الّتصريحات متّس مبشاعر 
وأنها  خاّصة  العرب، 
رئيس  نائب  عن  تصدر 

البلدّية. 
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منصبها  من  البلدّية  رئيس  نائب  إقالة  وبحق:  ا،  مطلًب رفعوا  وقد 
اّلتي  احتجاجّية  إجراءات  سلسلة  من  جزء  هي  املظاهرة  هذه  فورًا، 
سنقوم بها من أجل الّتوضيح للعنصرّيني أّن العرب في حيفا ليسوا 
اًحا، وال زوّارًا، بل مجتمع مولود ومتوارث وهو جزء من الّتراث  سّي

العريق لهذه املدينة ومستقبلها.
«إّننا نتوّجه إليكم، حضرة رئيس البلدّية، اّلذي نال على مدى ثالث 
املواطنني  أصوات  من  الّساحقة  األغلبّية  متتالية  ّية  انتخاب فترات 
العرب في حيفا، أن تّتخذ اخلطوات اجلريئة؛ إّننا نتوّخى منك املوقف 

النبيل واحلاسم، لكي تقيل شترامي فورًا من منصبها.   
جنة ملناهضة العنصرّية في حيفا (جلنة متولي الوقف  «باحترام، الّلّ
العربّي اإلسالمّي في حيفا، احلزب الشيوعّي – «اجلبهة»، «التجّمع»، 
االجتماعّي)». الّتطوير  جمعّية  البلد،  أبناء  اإلسالمّية،  احلركة 
وقد ّمت إرفاق نسخ إلى: سكرتيرة البلدّية، براخا سيلع؛ مساعد رئيس 
للبلدّية، منرود شاين؛ نائب رئيس البلدّية ورئيس كتلة «اجلبهة»، 
د. سهيل أسعد؛ عضو البلدّية («اجلبهة»)، عرين عابدي - زعبي؛ 
جلنة  رئيس  خميس؛  جمال  البلدّية،  في  «التجّمع»  كتلة  رئيس 
الكنيست  عضو  زيدان؛  محّمد  العرب،  للمواطنني  العليا  املتابعة 
د.  «التجّمع»،  من  الكنيست  عضو  بركة؛  محّمد  «اجلبهة»؛  من 
ّية املوّحدة، إبراهيم  جمال زحالقة؛ عضو الكنيست من القائمة العرب
صرصور؛ رئيس احلركة اإلسالمّية، الّشيخ رائد صالح؛ رئيس حركة 

«أبناء البلد»، رجا إغبارّية.
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تخيّلوا  وجبات بتشهي، نازلة طالعة...
تخيّلوا  لحوم ولحوم بمذاقات اطيب ما يكون... 

تخيّلوا الشوارما الطيبة... والسلطات الزاكية... ع طاولة واحدة... انتو وحبايبكن، 
واجواء مطاعم سميراميس الشهيرة. 

اما الدفع ... وال اشي... ع كل وجبة... قبالها وجبة ببالش.

04≠8501007 “U??????Ð W????D?×� ¨U??????HOŠ
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اشي

يعني يعني 1+11 عنجد اشي بشهي. عنجد اشي بشهي.
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يوم  األرثوذكسّية،  املعمدان  يوحّنا  قاعة  غّصت   ≠  åUHO�ò  q	«d*

العمارات  جلان  وأعضاء  ناشطي  بعشرات  اجلاري،  األسبوع  من  الّثالثاء 
في األحياء املختلفة، جتاوًبا مع مبادرة جمعّية الّتطوير االجتماعّي - 
حيفا، لعقد ندوة وورشة عمل، هي األولى في هذا املجال بُعنوان «أنظمة 
الّسكن في العمارات املشتركة». وقد أجنزت هذه الورشة نتيجة للّتعاون 

البّناء مع «جمعّية ثقافة الّسكن».
افتتحت الّلقاء احملامية جمانة 
دائرة  (مرّكزة  هّمام   - اغبارّية 
جمعّية  في  واملرافعة  احلقوق 
اّلتي  االجتماعّي)،  الّتطوير 
رحّبت باحلضور شاكرًة اهتمامهم 
املصلحة  على  وغيرتهم 
وعطائهم  العاّمة،  املجتمعّية 
الكثير من وقتهم اخلاص اّلذي 
حساب  على  يكون  ما  ا  غالًب

أنفسهم وعائالتهم.
إلى  كلمتها  في  تطرّقت  كما 
اّلذي  الّلقاء  هذا  وأهداف  أهمّية 
املشتركة  احلياة  لتنظيم  يأتي 
واإلجراءات  األنظمة  وتوضيح 
مهام   إلى  أشارت  كما  املشتركة.  العمارات  في  للّسكن  القانونّية 
وصالحّيات جلنة العمارة اّلتي من واجبها أن حتافظ على جودة احلياة 

والعيش املشترك في هذه العمارات، مبوجب القانون.  
أور  لشلومي  املشتركة  املمتلكات  صيانة  طرق  حول  مداخلة  تلتها 
أشار  واّلذي  الّسكن)،  ثقافة  جمعّية  في  مال  الشِّ لواء  عن  (مسؤول 

èÖd ²A*«  «—U L F « w  s~ Ò « èý—Ë w  Êu Ö—UA ¹  «d A F «
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للجان  الّسكن  ثقافة  جمعّية  تقّدمها  اّلتي  اخلدمات  إلى  باإلضافة 
عمارات مقابل رسوم رمزّية.

وحتّدثت ديزي أشقر عن مبادرة الّسكان الّذاتّية لتنظيم أنفسهم لتنفيذ 
إصالحات أو ترميمات في العمارة كما يقتضيه األمر. كما أشارت إلى 
إمكانّية الّتوّجه لوزارة اإلسكان، لطلب املساعدة والّدعم املادّي للمشروع 
ا  ـً ّي ا وِمْهن ـً ا ما يتطّلب ذلك عمًال إدارّي العينّي املنوي القيام به، غالًب

من جلنة العمارة لتوفير كّل املتطّلبات الّالزمة للحصول على الدعم.
ّية) فقد بّينت في  أّما احملامية نتالي بن يعقوڤ (املستشارة القضائ
مداخلتها أسس تشكيل جلنة عمارة وكيفّية إدارتها، مشيرًة إلى أهمّية 
فتح حساب بنك للجنة العمارة، عرض تقرير مالّي لسّكان العمارة كّل 
6 أشهر، االجتماع العاّم لسّكان العمارة مرّة كّل سنة على األقل، كيفّية 

الّلجنة،  مع  الّتعاون  يرفضون  اّلذين  العمارة  في  ساكنني  مع  الّتعامل 
ّية ذات الصالحّية للبت في  ودفعهم املستحّقات املطلوبة، اجلهة القضائ

مثل هذه القضايا.  
املشتركة..  العمارات  في  «الّسكن  كرّاسة  احلضور  على  وُزّعت  وقد 
أنظمة وتعليمات»، اّلتي أصدرتها جمعّية الّتطوير االجتماعّي، وكذلك 
منشورات إرشادّية ومناذج إدارّية ممكن استعمالها من قبل جلنة العمارة.  
الّتطوير  جمعّية  في  األحياء  دائرة  (مرّكز  كّيال  ملبدى  تعقيب  وفي 
االجتماعّي) إلى أّن هذا الّنشاط يأتي ضمن اجلهود والبرامج املتواصلة 
اّلتي تستثمرها اجلمعّية لدى هيئات ومرّكبات طيفنا املجتمعّي، أمًال 

بتحقيق الغاية األسمى في بناء املجتمع املدنّي وعيشه املشترك.
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®



11 2014 ◊U³ý 28 WF ÔL'«

ÆÆ…uN� ÊU−M�
°”«d�« ‰bFOÐ

ÆÆÆ…uNI�« s�
 Í—U� W??��U'« …√d*«ò WŠu� s� wŠuÐ ¨WK�½ t�bIð d??š¬ wM� q??LŽ

Æ©±∏∏±≠±π∑≥® uÝUJOÐ uKÐUÐ w½U³Ýô« ÊUMHK� åe¹dOð
 WE( w� wKš«b�« ‰UL'UÐ WłËe2 wM¼c�« ¡UHB�« W�UŠ q¦9 w²�«Ë
 qON�« WNJMÐ WÞuK�� …u??N WH??ý— l� oLŽ« `³Bð ¨WOIOIŠ q�Qð

Æ”«d�« ‰bFOÐ ÊU−M� WO�UF�UÐ UN�uI½ UL� ¨qO�ô«



122014 ◊U³ý 28 WF ÔL'«

Õd� f�UD�

إّن عملّيات اإلهانة والّتفتيش والّتحقيق اّلتي يتعرّض لها املواطن 
 – مطاراتها  في  وخصوًصا  الّدميقراطّية،  الّدولة  هذه  في  العربّي 
ليس باألمر اجلديد وال املُسَتهجن؛ حيث حتّول  الّداخلّية والّدولّي – 

األمر إلى سياسة شبه ُممَنهجة، طاملا أّن املسافر/ة عربّي/ة. 
إلى هذا املوضوع مرّات  في صحيفة «حيفا» –  وكّنا قد تطرّقنا – 
عّدة؛ فتابعنا أكثر من حالة ملواطنني تعرّضوا لتفتيش ُمهني وحتقيق 
محاولني تسليط الّضوء  وبضمنهم كاتب هذه الّسطور –  مطّول – 
ومنع  احلقيقة،  لفضح  املطارات،  في  وعناصره  األمن  سياسة  على 

َتكرار مثل هذه احلوادث املُهينة.
وها نحن اليوم «نستبشر» مجّدًدا، بعملّية تفتيش ُمهني وُمسَتِفّز 
تعرّضت له املعّلمة احليفاوّية إيزيس شحادة – إلياس، واّلتي تدرّس 
موضوع الّسياحة منذ أزَيَد من 19 عاًما في مدرسة ثانوّية يهودّية 
في طيرة الكرمل، إضافًة إلى كونها مدرّبة قطرّية ومرشدة سياحّية. 
والستيضاح وتوضيح األمر كان لصحيفة «حيفا» معها هذا احلوار..

ينا، بدايًة، عن تسلسل األحداث؟ - هل لك أن حتّدث
رحلة  ضمن  عشر  الّثاني  الّصف  طّالب  من  مجموعة  سافرت  لقد 
مدرسّية سنوّية إلى مدينة إيالت، وفي إطار عملي كمدرّسة ومرشدة 
مجموعة  إلى   – الّتالي  اليوم  في   – االنضمام  قرّرت  سياحّية، 
إلى  إضافًة  إيالت،  معالم  وتعريفهم  إرشادهم  لهدف  الّطّالب، 
االنضمام إلى جولة سياحّية ترفيهّية. وتوفيرًا للوقت، قرّرت الّسفر 

ّد («بن غوريون»). إلى إيالت بالّطائرة عبر مطار اللُّ
دقيق؛  وتفتيش  ُمهني  لتحقيق  تعرّضت  غوريون»  «بن  مطار  في 
وذلك بعد أن كنت قد تسّلمت بطاقة الّصعود إلى الطائرة، حيث 
ُطلب مّني العودة إلى باحة تفتيش األمتعة، بعد أن كانوا قد اّطلعوا 
يبدو،  ما  على   – واكتشفوا  مسّبًقا،  املعّلمني،  ِنقابة  بطاقة  على 
ّية! فقام رجال األمن بتفتيش حقيبة الّسفر  حَسب االسم – أّني عرب
وتفريغها من جميع محتوياتها، على مرًأى من املسافرين؛ وقد كنت 
املسافرة الوحيدة على منت الّطائرة املّتجهة إلى إيالت، اّلتي مرّت 

مبثل هذا الّتفتيش الّدقيق والّتحقيق املُهني.

ولكّن إيزيس شحادة – إلياس، كما تقول، اعتادت الّتفتيش الّدقيق 
والّتحقيق، في كّل مرّة تختار فيها الّسفر للعمل أو الّترفيه، حيث 
معها  فيتعاملون  املطار،  في  األمن  العربّي  اسمها  ويخّض  يقّض 

ية أجيال. كـ«قنبلة موقوتة»، ال كإنسانة مّثقفة ومرّب
أّما بخصوص رحلة عودتها من مطار إيالت إلى مطار «سديه دوڤ» 
قلبها،  يعتصران  واأللم  والغضب  إيزيس  فحّدثتنا  أبيب)،   - (تّل 
قائلًة: إّن ما مررت به في مطار «بن غوريون» كان غيًضا من فيض؛ 
فمنذ حلظة وصولي إلى مطار إيالت دأب أمن املطار على معاملتي 
بعض  وطرح  الُهوّية،  بطاقة  فحص  فبعد  ومهني.  استفزازّي  بشكل 
حقيبة  ومحتويات  إيالت  في  وجودي  سبب  حول  العادّية  األسئلة 
الّسفر، ّمت اقتيادي إلى غرفة تفتيش جانبّية مبصاحبة فتاتني من 
فتيات أمن املطار، ومبرافقة حارس أمن دأب على حراسة باب الغرفة.

َم ّمت اقتيادك إلى غرفة خاّصة؟ - وِل
عينيها،  في  تترقرق  والّدموع  وأكملت  متأّملة،  إيزيس  تنّهدت 
غرفة  إلى  اقتيادي  ا  جًدّ واستهجنت  األمر،  فاجأني  لقد  ُمجيبًة: 
جانبّية. سألتهما عن سبب ذلك، فقالتا بأّنهما مضطرّتان لفحصي 
بشكل دقيق، والّتحقيق معي على انفراد. رغم أّني اُؤّكد لك أّني 
لم «أزّمر» – كما يّدعي أمن املطار – عندما قاموا، مسّبًقا، بتمرير 
جهاز الكشف عن املعادن على جسدي. حاولت أن أشرح لهما أّني 
بطاقة  ِحيازتي  في  وأّن  َمهّمتي،  ألداء  إيالت  إلى  وأتيت  مدرّسة، 
ألبّتة،  حلديثي  تكترثا  لم  ولكّنهما  كالمي.  تثبت  معّلمني  نقابة 

وتابعتا اقتيادي إلى الغرفة.

- وما اّلذي جرى داخل غرفة الّتفتيش هذه؟
قامت فتاتا األمن بتفتيشي بشكل دقيق وُمهني، بدون أّي مسوِّغ 
لذلك أو أّي سبب ُيذكر، حيث قامت إحدى الفتاتني بوضع قّفازات 

مّطاطّية والعبث بشعري لهدف الفحص والّتفتيش! ثّم طلبتا مّني 
– بشكل فّظ وُمهني – خلع غالبّية مالبسي لهدف الّتفتيش. ورغم 
َي  تذّمري وامتعاضي من هذا الّطلب املُهني والّال-أخالقّي، خلعُت عّن
مالبسَي  أرتدي  عارية،  شبه  ووقفت  الّصدر  حّمالة  ونزعت  الِبنطال 
الّداخلّية، فقط..! لقد مررت بهذا الّتفتيش والّتحقيق املُهني ملّدة أقّل 

من ساعة بقليل.

استدعى  اّلذي  الّسبب «اخلطير»  أو  املسوِّغ  هو  ما   -
هذا الّتفتيش الّدقيق والّتحقيق الّطويل؟

ذلك  يستدعي  مسوِّغ  أو  سبب  أّي  هناك  يكن  لم  أّنه  وأكرّر  أعيد 
بتاًتا. أستهجن أسلوب عناصر األمن والّتفتيش في مطار إيالت، 
الّتفتيش  عملّية  ضمن  لها  تعرّضت  اّلتي  اإلهانة  على  وأحتّج 
فطاملا  ّية؛  عرب ألّني  ّية»  كـ«إرهاب معي  والّتعامل  اليدوّي/اجلسدّي 
متلك إسرائيل أحدث آلّيات الّتكنولوجيا األمنّية وأكثرها تطوّرًا في 
َم عليها أن تدوس كرامة اإلنسان وتضرب بحقوقه األساسّية  العالم، ِل

ُعرض احلائط؟!

ًقا، مبثل هذا الّتفتيش األمنّي؟  - هل مررِت، مسّب
لدى  وخصوًصا  والّتحقيق،  الّتفتيش  عملّيات  على  معتادة  أنا 
سفري عبر ِشركات طيران إسرائيلّية؛ مبا في ذلك أسئلة ال عالقة لها 
بالّسفر أو باألمن أساًسا، كسبب اختياري أسماء أبنائي، وغيرها 
من األسئلة «الّتافهة»، إضافًة إلى تفتيش األمتعة وتفريغ احلقائب، 
ولألسف، اعتّدت ذلك. ولكّني لم أمّر مبثل هذا الّتفتيش املُهني اّلذي 

مررت به في مطار إيالت.

ا: هل حاولِت استفزاز أمن املطار؟ - سألتها، مستفًزّ
ِي  لم أفعل ذلك بتاًتا خالل الّتفتيش أو األسئلة، وتعاونت مع فتاَت

األمن وأجبتهما عن جميع األسئلة بدّقة وإيجاز واحترام.

املستفّز  والّتحقيق  املُهني  الّتفتيش  عملّيات  إّن   -
مع العرب في مطارات إسرائيل ليس باألمر الغريب 
هي  ما  ولكن  عادّي..  شبه  نهًجا  وأصبح  اجلديد،  أو 

اُخلطوات اّلتي تنوين اّتخاذها؟
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والّتحقيق  الّتفتيش  فيها  يكون  مرّة  كّل  وفي  صحيح.  كالمك 
معدودة..  ألّيام  العناوين  يتصّدر  احلمراء  اخلطوط  يتعّدى  أو  ُمهيًنا 
وچاي،  أورلي  اإلعالمّيني،  وجود  ولسبب  معي،  حدث  ما  جرّاء  ومن 
إلى  األسبوع،  هذا  بداية  دعوتي،  متّت  املطار،  في  الّتفتيش  حلظة 
العاشرة،  اإلسرائيلّية  القناة  عبر  الّصباحّي  اإلخبارّي  برنامجهما 
إلى  باإلضافة  صحيفة «هآرتس»،  في  املوضوع  عن  الّنشر  ّمت  كما 
محاورتي في اإلذاعة، وتصّدر عدد من املواقع اإللكترونّية العبرّية 
ّية. ومن املفترض أن أشارك في جلنة خاّصة ملناقشة األمر في  والعرب
الكنيست (البرملان اإلسرائيلّي)، خالل األسبوع القادم، بعد أن ُقّدم 

استجواب للكنيست بهذا اخلصوص.

- وعودة إلى اُخلطوات..
اّلذي  والّتحقير  اإلهانة  بتهمة  إيالت  مطار  أمن  ضّد  دعوى  سأقّدم 
كباقي  ونّدّية  مبساواة  معي  الّتعامل  وعدم  املطار،  في  له  تعرّضت 
وحضارّية.  مستنيرة  دميقراطّية،  نفسها  تعتبر  اّلتي  الّدولة،  سّكان 
تفتيش  سياسات  من  يجري  عّما  اآلن،  بعد  الّسكوت،  عدم  يجب 
وإهانات للعرب في مطارات البالد، وخصوًصا إن جاء ذلك من جرّاء 
عدم  ينبغي  األمنّي.  الّتفتيش  ضمن  قومّي،  أساس  على  الّتمييز 
دولة  وأّي  املُهينة.  العنصرّية  الّتصرّفات  هذه  مثل  على  الّسكوت 
هذه اّلتي ال حتترم جميع مواطنيها، وال تعاملهم سواسية كأسنان 
ّيات،  األقّل جميع  حقوق  ضمان  الّدميقراطّية  الّدولة  على  اِملشط؟! 
حمايتهم، واحلفاظ عليهم، أيًضا. أدعو كّل مواطن تعرّض لتمييز 
مشابه أو أّي متييز كان، عدم الّتهاون أو الّسكوت على مّس حّقه 

ّية. يجب عدم الّسكوت بعد اليوم!  وكرامته، وتقدمي دعوى قضائ

- وما هي كلمتك األخيرة عبر صحيفة «حيفا»؟
وساندني،  جانبي  إلى  وقف  َمن  كّل  أشكر  أن  أوّد  اخلتام،  في 
الّتدريسّي  وطاقمها  بإدارتها  الكرمل،  طيرة  مدرسة  رأسهم  وعلى 
وطّالبها؛ رئيس بلدّية طيرة الكرمل، أرييه طال؛ مدير قسم الّتربية 
مال في  والّتعليم في طيرة الكرمل، عامي ڤايس؛ ومديرة لواء الِشّ
وزارة الّتربية والّتعليم، راحيل ميتوكي، اّلذين دأبوا على االّتصال 
ومتابعة املوضوع وعدم غّض الّطرف حلني اّتخاذ اإلجراءات املناسبة. 

كما أشكر لكم اهتمامكم ومتابعتكم للموضوع.

 ö¹≈ —UD� s�√ VOIFð

اّلتي  الّتفتيش  طريقة  إّن  جاء:  إيالت،  مطار  ألمن  تعقيب  وفي 
يتعرّض لها املسافرون ال متّت إلى قومّيتهم بصلة، إّمنا يتعّلق األمر 
مبقاييس أمنّية عّدة. وبخالف ما تّدعيه املسافرة، لم يتّم إجبارها – 
خالل مراحل الّتفتيش جميعها – على خلع مالبسها! إّن الّتفتيش 
األمنّي اجلسدّي يهدف إلى الّتأّكد من أّن املسافر/ة ال يحمل/حتمل 
أّي غرض على جسده أو داخل حقيبته، ميكنه أن يشّكل خطرًا على 

أمن الّطائرة واملسافرين.

 W�ËUÞ  vKŽ  gO²H Ò²�«  Ÿu{u�  ÕdD¹  W Ò¹—U³ž≈
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إغبارّية  عفو  د.  للّنائب  البرملانّي  املكتب  عّمم  مّتصل  سياق  وفي 
(اجلبهة)، بياًنا على وسائل اإلعالم، وصلت صحيفة «حيفا» نسخة 
اجلبهة  كتلة  من  إغبارّية،  عفو  الّنائب  بادر  «لقد  فيه:  جاء  عنه، 
ية  املرّب قضّية  بحث  طلب  طرح  إلى  واملساواة،  للّسالم  الّدميقراطّية 
مطار  في  ُمهينة  معاملة  القت  واّلتي  إلياس،   – شحادة  إيزيس 

إيالت، في الّلجنة البرملانّية لشكاوى اجلمهور».
كما بعث إغبارّية برسالة إلى وزير املواصالت يعرض عليه فيها هذه 
الّتفتيشات  بشأن  تعليمات  إصدار  إلى  ويدعوه  اخلطيرة،  القضّية 

والّتحقيقات املُهينة اّلتي يواجهها العرب في املطارات.
القادم،  األسبوع  خالل  الّلجنة،  ُتعَقد  أن  املتوّقع  البيان: «من  وتابع 
حيث طلب إغبارّية استدعاء ِشركات احلراسة اخلاّصة، وممّثلي ِشركات 

الّطيران واألمن في املطارات».

(تصوير: وائل عوض)
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بادرت جمعّية تطوير الّتعليم العربي في حيفا إلى االجتماع بأولياء 
أشرف  املدرب  بحضور  «الكرمة»،  الّثانوية  املدرسة  في  الّطالب  أمور 
عن  تعريفهم  خالله  ّمت  عيسى،  حمودي  األستاذ  املدرسة  ومدير  قرطام، 
مشروع ممّيز تقوم به اجلمعّية خدمًة ألبنائهم، يتضّمن تطوير أساليب 
استيعاب  على  قادرين  وجعلهم  شخصّيتهم  وتقوية  لدعم  جديدة 
في        تواجههم  اّلتي  الّصعوبات  وتذليل  حتليل  لهدف  العلمّية،  األمور 

حياتهم اليومّية.
افتتح اجللسة جوزيف خوري (رئيس الهيئة اإلدارّية للجمعّية)، قائًال: 
إّن جمعّيتنا، ومنذ أن تأّسست، تسعى لتطوير أوضاع الّتعليم العربي، 
وإّنه على مدار عقد كامل كان لهذا اجلهد األثر في كاّفة الّتغييرات التي 
العربّي  الّتعليم  أوضاع  عن  أجرتها  التي  الّشاملة  الدراسة  وإّن  حدثت، 

أّدت إلى تغيير في قراءة األوضاع من قبل الّسلطات املسؤولة.
مشاكلنا  على  والتعرّف  الّشامل  املسح  هذا  وبعد  إّننا،  خوري:  وأضاف 
الّتعليمّية عن كثب، توّصلنا إلى أّن حّل هذه العقد املتأزّمة واملختلفة 

ميكن تذليلها بتطوير معايير جديدة تناسب كّل مدرسة ومدرسة.
هو  العلمي  التحصيل  في  النجاح  أّن  الّسائد  االعتقاد  إّن  حيث  ومن 
جديد  منوذج  تطوير  علينا  فيتوّجب  مدارسنا،  تقييم  في  هام  مقياس 
من  ركًنا  ليكونوا  الّتعليم،  مسيرة  في  ويتداخلون  األهل،  به  يشترك 
أركان الّنجاح، والهدف األّول واألخير هو أن جنمع كّل العوامل الّتعليمّية 

والّتربوّية لتصّب في مجرى واحد.
ثم حتّدث الّدكتور أمل جبارين (مدير اجلمعّية) عن أهم احملّطات في 
ًيا مزيد من  التغيير اّلتي كان للجمعّية الباع الّطويل بتحقيقها متمّن
الّتعاون واملشاركة الفّعالة ملواصلة املسيرة والوصول إلى الهدف املنشود.

أما املدرّب أشرف قرطام، واحملّفز ملثل هذه الّنشاطات، قال: إّن كل فرد 
إبراز  هو  مّنا  مطلوب  هو  ما  وكّل  واالمتياز،  للّتمييز  طاقة  فيه  مّنا 
هذه الّطاقة الكامنة في كّل شاب وشاّبة، وإعطائه فرصة ليظهرها أمام 

 12 وبعد  الدورة،  نهاية  في  سنتلّقى  وإّياكم  بأّني  وأعدكم  مجتمعه.. 
لقاًء، ستواجهون أبناًء جدد، طموحني، نشيطني.

وفي اخلتام شكر األستاذ حّمودي عيسى (مدير مدرسة «الكرمة»)، كّل 
ًيا لهم الّتوفيق والّنجاح. املبادرين على إجناح هذه الّدورة، متمّن
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الفّنانة   ،(19/2/2014) األربعاء  يوم  اإلجنيلّي، 
ية/ الّشاملة أمل مرقس، حيث قامت بدعوتها املرّب

طّالب  على  ضيفًة  لتحّل  خوري،  ڤيوليت  املعّلمة 
ُهوّيتها  بطاقة  على  تعرفوا  أن  بعد  الّثالث  الّصف 
ّية لّغتنا»، وذلك إلجراء لقاء  من خالل  كتابهم «العرب
معها حتت ُعنوان «مقابلة مع فّنان عربّي من بلدي»، 

بغية الّتعرف عليها عن كثب. 
وكان قد حضر الّلقاء مدير املدرسة األستاذ عزيز دعيم، 
رّحبت  فيما  رستم،  شيرين  املعّلمة  الّصف  ية  ومرّب
أمل  بالفّنانة  اخلامس)  الّصف  الّطالبات (من  إحدى 
مرقس بكلمات معّبرة من تأليفها شاكرًة حضورها، 
الفّنانة  حياة  عن  للّطالب  موضحة  دعوتها،  وتلبية 
الّشخصّية والفنّية؛ ومن جملة ما قالته: «إّن فّن أمل 
مرقس يّتصل بالهّم اإلنسانّي، حيث تستمّد موادها 
املناضل».  شعبنا  قضّية  ومن  املجتمع  من  الفنّية 
بطرح  الّصف  لطّالب  الفرصة  أتيحت  قد  وكان 
حيث  وفناها،  بحياتها  تتعّلق  الضيفة  على  أسئلة 
األسئلة. وطرح  احلوار،  هذا  إدارة  ابّطالب  أحد  توّلى 

هذا، وشارك طّالب الّصف الّثالث الفّنانة أمل مرقس 
عن  تتحّدث  واّلتي  مّني»،  تسخروا  «ال  بأغنّيتها 
تقّبل اآلخر مهما كانت إعاقته. وعرضت فيما بعد 
واملسالط،  احلاسوب  بواسطة  الّصف،  داخل  األغنّية 
مرقس  الفّنانة  منح  الّطالبات  إحدى  اقترحت  فيما 
لقب «عروس األغنّية»، وذلك نسبًة إلى جمال روحها 
وفّنها وعذوبة صوتها. وقد عّبرت الفّنانة عن سرورها 
مار  مدرسة  من  املنطلق  املمّيز  الّلقب  لهذا  وقبولها 

يوحّنا اإلجنيلّي.
للفّنانة،  رمزّية  هدايا  طالبتان  قّدمت  الّنهاية  وفي 
نيابًة عن إدارة املدرسة وطّالب الّصف، معّبرين لها 
وإنسانّيتها،  بفّنها  وتقديرهم  إعجابهم  مدى  عن 
أمل  الفّنانة  وأنهت  احملّب.  املتواضع  وبشخصها 
الّطّالب،  نفوس  في  كبيرًا  أثرًا  تركت  واّلتي  مرقس 
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وقد أنهت الّلقاء بأغنّية: «حجار فوق حجار صاروا 
أمل  على  الّثالث  الّصف  طّالب  وّدعها  فيما  دار»؛ 

لقاء قريب.
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*«d	åUHO�ò q ≠ نّظمت الكلّية األرثوذكسّية، مؤّخرًا، يوًما للّتوجيه 

اِملْهنّي لصفوف الّثواني عشر. اسُتهّل اليوم مبحاضرة ألقاها الپروِفسور 
يوسف جبارين حول «حتّديات الّتعليم والعمل في الّسنوات القادمة». 
البحث  «آفاق  حول  حّنا  يعقوب  الپروِفسور  ألقاها  محاضرة  تلتها 

والعمل في مجال العلوم الّطبّية».
تلت احملاضرات محّطات (منّصات) لقاء مع العديد من ذوي الوظائف 
والّتخّصصات املختلفة: مّثل موضوع الطّب، د. شفيق خوري: صاحب 
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معهد Medika للّتحضير المتحان «מור + מרקם». موضوع 
العالج الوظيفّي عرضته سوسن مزّاوي - حبيب، واّلتي تعمل مرشدة 
العالجّي  املرَكز  في  بالّتشغيل  العالج  قسم  ومديرة  املعارف،  وزارة  في 
متعّدد املجاالت في جامعة حيفا. موضوع مشاكل في االّتصال، والّنطق 
والّسمع عرضته سحر يونس، اّلتي تعمل في مرَكز تابع لوزارة املعارف 
شركة  في  تعمل  واّلتي  شحادة،  مارلني  املرضى.  لصناديق  تابع  ومرَكز 
CSR، عرضت موضوع هندسة الكهرباء والفيزياء. عبير بنيامني واّلتي 

تعمل في عيادات «مؤوحيدت»، عرضت موضوع الّتمريض. موضوع 
 .GE الهندسة الّطبّية احليوّية عرضتها نسمة بشارة، العاملة في ِشركة
موضوع علم الّنفس عرضته تانيا عزّام - كسابري، وهي اختصاصّية 
ـ«بيو- ال موضوع  «چوردون».  كلّية  في  محاضرة  تعمل  نفسّية، 

تكنولوجيا» عرضها سامر عّموري، العامل في ِشركة أدوية מדיניל. 
في  العاملة  أسعد،  دمية  عرضته  واإلعالن  والّدعاية  الّتسويق،  موضوع 
شركة שטרן אריאלי. رلى دياب العاملة  في مدرسة للّصّحة الّنفسّية 
ـ«بسيخودراما». وعرضت ملى خوري موضوع املعاجلة  عرضت موضوع ال
بالفنون. موضوع العمل االجتماعّي قدمته منال شحادة، العاملة في 
ـ«نانو- وَحدة عالج اإلدمان في بلدّية حيفا. موضوع األبحاث في مجال ال
تكنولوجيا» عرضه د. هيثم عمل. موضوع البيولوجيا اُجلزيئّية عرضته 
د. منى روحانا - حبيب. بينما موضوع هندسة احلاسوب عرضته رمي 
دياب، العاملة في شركة Live person. موضوع اإلخراج الّسينمائّي 
عرضه نايف حّمود. عزيز قعدان، واّلذي يعمل في شركة EUD عرض 
موضوع هندسة وبرَمجة احلاسوب. عرضت حنني صادر، العاملة في شركة 
intel عرضت موضوع هندسة الكهرباء. أّما ماهر سعيد، العامل في 
مستشفى «إليشع»، فقد عرض موضوع الفيزوتراپيا. موضوع العمل 
مع ذوي العسر الّسمعّي عرضته منال مطر. وعرض ربيع أشقر، واّلذي 

يعمل في مكتب خاّص في تل - أبيب، موضوع تدقيق احلسابات.
على  فقط  يقتصر  لم  اِملْهنّي  الّتوجيه  برناَمج  أّن  بالّذكر  اجلدير  من 
الدراسّي  العام  بدء  مع  بدأ  فالبرناَمج  سابًقا،  املذكور  اليوم  فّعالّيات 
احلالي بورشات عمل داخل الّصفوف مببادرة املستشارة ومرّبي الّصفوف، 
تناولوا من خاللها مواضيع تتعّلق مبعرفة الّذات، عملّية اّتخاذ القرارات 
وحتديد امليول والقدرات. هذا واستمع الّطّالب حملاضرة من قبل االّحتاد 
واملهني.  الّدراسّي  الّتوجيه  مبوضوع  شحبري  عودة  قّدمها  األكادميّي، 
ويذكر أّن الّطالب قاموا بزيارة اجلامعة العبرّية بالقدس، واملشاركة في 

ا. اليوم املفتوح، ومن املقرّر أن يزوروا معهد «الّتخنيون»، قريًب
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عن  األسبوع  هذا  حيفا،  ميناء 
وصرفت  امليناء  في  احترازي  إضراب 
على  احتجاًجا  املستخدمني 
التشويشات في العمل اّلتي أعلنتها 

جلنة املستخدمني. 
وقالت اإلدارة إّن هذه التشويشات أّدت 
جناعة  في   50% بنسبة  نقص  إلى 
العمل. أّما املستخدمون فأشاروا إلى 
اّلتي  اإلضافّية  الّساعات  تقليص 
يعملون بها، وإلغاء األيام الّترفيهّية 

والرياضّية اّلتي يستحّقونها.
في  املوارد  قسم  مدير  نائب  وحّذر 
مغّبة  من  املستخدمني  كاّفة  امليناء 
التي  االحتجاجّية  إجراءاتهم  مواصلة 
تعرقل العمل املنتظم في امليناء، ولذا 
أعلنت اإلدارة هذا اإلضراب االحترازي.
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*«d	åUHO�ò q ≠ قام الّطاقم اِملْهنّي ملرَكز احلليصة 

إلى  جولة  بتنظيم  حيفا  مدينة  في  اجلماهيرّي 
إثرائّي،           اجتماع  فنّية،  ورشة  تخّللت  البالد،  ِشمال 

وآخر تلخيصّي.
وجاءت هذه اجلولة بعد سلسلة من الورشات اِملهنّية 
لشركة  املنطقّية  املوّجهة  وإشراف  بإدارة  للّطاقم، 
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ملرَكز  العام  واملدير  هامر،  رَعوت  اجلماهيرّية،  املراكز 
عن  تعريًفا  شملت  يفراح،  شمعون  يوِسف»  «ناڤيه 
معنى املرَكز اجلماهيرّي والعمل اجلماهيرّي، وكيفّية 
كطاقم،  العمل  وأهمّية  املرَكز،  أقسام  ميزانّية  إدارة 

والعالقة مع أهل احلّي، وغيرها..
نسرين  اجلماهيرّي،  احلليصة  مرَكز  مديرة  وقالت 

غمرة  وفي  يع،  الرّب فصل  اقتراب  مع  مرقس: 
ضمنها  ومن  العديدة،  للبرامج  الّتحضيرات 
االحتفاالت بيوم املرأة، وتلخيصات برامج والّتحضير 
إلى  بجولة  قمنا  عّدة؛  جديدة  ونشاطات  لبرامج 
شمالّي البالد، بدأناها بلقاء الفّنانة سيسيل كاحلي 
ا  ـً (ترشيحا)، واّلتي تدأب على الّتواصل معنا، حّب
ورشة  كاحلي  قّدمت  املرَكز؛  في  لنشاطاتها  وتقديرًا 
وشارك  استمتع  اّلذي  اجلماهيرّي  املرَكز  لطاقم  فنّية 
وباالّطالع  الّطني،  من  فنّية  أشكال  عمل  خالل  من 

على بعض لوحات كاحلي الفنّية.
املهّجرة،  إقرث  قرية  إلى  جولتنا  واصلنا  وأضافت: 
املقيمني  إقرث  شباب  الّطاقم  أعضاء  التقى  حيث 
القرية  قّصة  على  وتعرّفوا  باِملنطقة  وجتوّلوا  هناك، 
املخّيمات  وعن  ّية  الّشباب املبادرة  وعن  قرب،  عن 
الّصيفّية ألطفال إقرث. وانتهت جولتنا بقرية اجلش 
بوجبة عشاء، وبتلخيص للجولة. واختتمت مرقس 
قولها بأّن هذه الّلقاءات تساهم في توطيد العالقة 

بني الكادر املهنّي، وترفع مستوى اخلدمة والعطاء. 

 åUHO�ò q	«d*

الرّسمّية،  ّية  االبتدائ «األخوّة»  مدرسة  شاركت 
جرى  واّلذي  القطرّي،  املدنّي  الّدفاع  تدريب  في 

يوم االثنني من هذا األسبوع.
صافرات  سماع  بعد  الّتدريب/الّتمرين  انطلق 
اإلنذار، حيث توّجه الّطّالب إلى املالجئ واألماكن 

اآلمنة، برفقة املرّبني وطاقم الّتدريس.

وقام الّطالب بتنفيذ تعليمات األمان واالحتياط؛ 
ومن ثّم شاركوا بورشات عمل مع املربيني، هدفت 
في  التوّتر  حّدة  تخفيف  كيفّية  تعليمهم  إلى 

حاالت الّطوارئ.
الّتدريسّية  الهيئة  ّخلصت  اليوم  ختام  وفي 
األمور  سير  من  رضاها  عن  وأعربت  الفّعالّيات، 

وكيفّية الّتعامل مع املوضوع بوعّي وِجدّية وحذر.
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*«d	åUHO�ò q ≠ وصل مكاتب صحيفة «حيفا»، بيان صادر عن اجلمعّيات 

ّية األهلّية الِفَلسطينّية في الّداخل، جاء فيه: «نحن، مؤسّسات املجتمع  العرب
القابل  وغير  املطلق  الرّفض  على  ُجنمع  إسرائيل،  داخل  الِفَلسطينّي  املدنّي 
واّلذي   ،2014 شباط   24 يوم  الكنيست  سّنته  اّلذي  للقانون  للّتأويل، 
يقضي باستبدال الّتمثيل العربّي في «مفوضّية املساواة في فرص العمل» 
ّية  بتمثيل طائفّي. هذا القانون هو ُخطوة خطيرة نحو تشويه الُهوّية العرب
للِفَلسطينّيني في الّداخل. ورغم الّتأثير الفعلي الهامشّي اّلذي نتوّقعه لهذه 
اخلطوة، إّال أّن الدوافع من ورائه هي دوافع عنصرّية تنذر باملزيد من القوانني 

والّسياسات العنصرّية القادمة، واّلتي يتوّجب على شعبنا الّتصّدي إليها.
«كما أّننا جنمع على رفض احملاوالت األخرى للحكومة اإلسرائيلّية شرذمة 
كّنا  أّننا  ونؤّكد  طائفّية.  خلفّية  على  الِفَلسطينّي  العربّي  املجتمع  وتفرقة 
ا واحًدا موّحًدا على اختالفات االنتماءات الّدينّية والعقائدّية،  وسنبقى شعًب
جزًءا ال يتجزّأ من الّشعب العربّي الِفَلسطينّي. لنا احلّق في تعريف ُهوّيتنا 
ّية ولغتنا وتاريخنا املشترك، ووحدة  الوطنّية اّلتي تتأّسس على ثقافتنا العرب

مصيرنا ومستقبلنا كمجموعة أصلّية واحدة باقية في وطنها.
«إّن الّدوافع السياسّية من وراء هذا القانون، هي دوافع استعمارّية تشبه ما 
ـ«أپارتهايد» في جنوب إفريقيا، وما انتهجه االستعمار  انتهجته حكومة ال
أبناء  شرذمة  تعتمد  سياسة  وهي  أخرى،  كثيرة  ودول  اجلزائر  في  الفرنسّي 
تستبدل  ضّيقة،  وُهوّيات  صغيرة  ملجموعات  وتفرقتهم  األصالنّيني  البالد 

الُهوّية الوطنّية.
«إّن مساعي احلكومة اإلسرائيلّية لنزع الّطابع القومّي اجلمعّي عن األقلّية 
لكسب  اإلسرائيلّية  املساعي  من  يتجزّأ  ال  جزء  هي  الِفَلسطينّية،  ّية  العرب
حقوق  لها  قومّية،  كمجموعة  وجودها  وإنكار  الّدولة،  بيهودّية  االعتراف 
الكامل  متّسكنا  بهذا،  نؤّكد  إذا  وإّننا  وفيها.  األرض  هذه  على  تاريخّية 

بحقوقنا الّتاريخّية، مبا في ذلك حّقنا بالّتعريف والُهوّية، في وطننا.
غير  للقرى  اإلقليمي  املجلس  سدرة،  مساواة،  عدالة،  املوّقعة:  «اجلمعّيات 
ميزان  مرَكز  العربّي،  الّتعليم  قضايا  متابعة  جلنة  النقب،  في  بها  املعترف 
إعالم،  مرَكز  بلدنا،   - العرب  الّشباب  جمعّية  الّناصرة،   - اإلنسان  حلقوق 
 - االجتماعّي  الّتطوير  جمعّية  ِفَلسطينّيات،  مثلّيات  نساء   - أصوات 
جمعّية  نسوّي،  تنظيم   - كيان  اإلنسان،  حلقوق  ّية  العرب املؤّسسة  حيفا، 
للتعّددّية  القوس  املرأة،  مبكانة  للّنهوض  الزّهراء  جمعّية  العنف،  ضّد  نساء 
اجلنسّية واجلندرّية في املجتمع الِفَلسطينّي، نساء وآفاق، جمعّية الّدفاع عن 
جمعّية        الكرمل،  مدى  ّية،  العرب النسوّية  احلركة  الّسوار -  املهّجرين،  حقوق 

ّية». الّثقافة العرب

*«d	åUHO�ò q ≠ حتيي «الورشة - مساحة فنّية» في حيفا، 

مساًء،  الّثامنة  الّساعة  عند   ،(28/2/2014) اجلُمعة  اليوم 
حافّي الّلبناني أنسي احلاج، اّلذي رحل عّنا  ذكرى الّشاعر والصِّ
املرض.  مع  طويل  صراع  بعد  املاضي  األسبوع  من  الّثالثاء  يوم 
مداخلة  في  ناطور  سلمان  الكاتب  اإلحياء  هذا  في  وسيشارك 
حول الّشاعر وتأثيراته على املشهد األدبي العربّي عاّمًة، وعلى 
ّية خاّصة. كما سيقّدم الفنانان عامر حليحل ولنا  القصيدة العرب

زريق مقاطع من قصائد أضاَءت مسيرة الّشاعر الّشعرّية.
ترى «الورشة - مساحة فنّية» أّن ثّمة ضرورة لتنظيم وقفة لرحيل 
الّشاعر احلاج في حيفا، وهي نابعة أوًّال من اعتبارات ثقافّية 
وحضارّية ترى في ما أنتجه الّشاعر قطعة عضوّية من ثقافتنا 
ًيا من اعتبارات شعرّية  ّية اّلتي تنتمي إليها حيفا، وثان العرب
تضع أنسي احلاج في أنقى مراتب الّشعر الكونّي واإلنسانّي، 
الِفَلسطينّي،  الّشعرّي  للمشهد  ومرجًعا  مدرسًة  يشّكل  واّلذي 
كما العربّي، ذاك اّلذي ال يقّل أهمّية عن الّشعراء الِفَلسطينّيني 

ا. ـً اّلذين شّكلوا بالّنسبة لنا تاريًخا ومرجًعا شعرّي

∫W Ò¹ËUHO(« Wý—u�« w
 ¨WF ÔL'« ÂuO�«

ويعتبر أنسي احلاج، اّلذي بدأ بنشر قصصه وأبحاثه وقصائده 
ّية منذ العام 1954 وهو على مقاعد الّدراسة  في املجّالت األدب

الّثانوّية، من روّاد قصيدة الّنثر في الّشعر العربّي املعاصر.
ثّم  «احلياة»  جريدة  مع  اليومّية  حافة  الصِّ عالم  احلاج  دخل 
ّية. وشارك عام  «الّنهار» عام 1956 كمسؤول عن الّصفحة األدب
1957 مع يوسف اخلال وأدونيس في تأسيس مجّلة «شعر»، 

وتوّلى رئاسة حترير «الّنهار» بني عامي 1992 و2003. أصدر 
الرّاحل ديوانه األّول بُعنوان «لن»، وهو أّول مجموعة قصائد نثر 

ّية.  في الّلغة العرب
  ،(1960) «لن»  هي:  شعرّية،  مجموعات  سّت  احلاج  ترك 
اآلتية»  األّيام  و«ماضي   ،(1963) املقطوعة»  و«الرأس 
بالوردة؟»  فعلت  ماذا  بالّذهب؟..  صنعت  و«ماذا   ،(1965)
الينابيع»  حّتى  الّطويل  بشعرها  و«الرّسولة   ،(1970)

(1975)، و«الوليمة» (1994).
لشكسپير  مسرحّيات  عشر  من  وأكثر  ومقاالت  كتب  وله 
ّية. ويونيسكو ودورمنات وكامو وبريخت وسواهم، نقلها إلى العرب
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*«d	åUHO�ò q ≠ قبلت مدرسة «الكرمل» شعار 

بحماس  أنا»،  هو  «اآلخر  والّتعليم  الّتربية  وزارة 
ّية  احلال الدراسّية  للّسنة  لها  كشعار  وتبّنته  كبير 
2013-2014، إذ تعمل منذ سنني مع طّالبها على 

بّث روح احملّبة واألخوّة والّسالم. فعزّزت املدرسة هذه 
السنة مفهوم تقّبل اآلخر كهدّية، إمياًنا منها أّن كّل 

åX ½  Ëœò è ÒO Šd Ë åq d ~ « ◊—Ë√ò è ÒOłu u M~² « è Ò¹u ½U Ò¦ « è Ý—b *«

åãö Ò «  g O Žò ŸËd A Ë ÆÆåq d ~ «ò è Ý—b

شيء ُخلق هدّية محّبة لها، وهي ُخلقت هدّية محّبة 
لآلخرين، وذلك من  خالل فّعالّيات متنوّعة منذ بداية 

الّسنة الدراسّية. 
هي  املدرسة  فيها  شاركت  اّلتي  الفّعالّيات  إحدى 
مشروع «عيش الّسالم» - Living Peace. وهو 
مشروع  عاملّي تشارك فيه أكثر من أربعني دولة، من 

الّسالم»  «عيش  مشروع  في  العالم.  أرجاء  جميع  
املبادئ  والّتطبيق،  النظرّية  بني  وثيق  رباط  هناك 

واألعمال، القيم واخلبرات. 
ـ«عيش  إّن إحدى الوسائل الّتربوّية اّلتي اسُتخدمت ل
اّلذي  والّسالم،  احملّبة  مكّعب  عن  عبارة  الّسالم»، 
يحمل سّت عبارات مختلفة لعيش احملّبة املتبادلة 

ولبناء عالقات سليمة مع اآلخر، وهناك أيًضا صورة 
تساعد على فهم أفضل ملعنى العبارة.

وشملت وجوه املكّعب الّستة، على: 1) «أنا أحّب 
أحّب  «أنا   (3 بعضنا»؛  نحّب  «نحن   (2 اآلخر»؛ 
يسامح  5) «كالنا  اجلميع»؛  أحّب  4) «أنا  أوًّال»؛ 

اآلخر»؛ 6) «أنا أنصت لآلخر».
صّف،  كّل  في  املكّعب  رمي  يتّم  صباح  كّل  وفي 
ويلتزم اجلميع بعيش العبارة الّناجتة اّلتي سترشدهم 
في عيش «اآلخر هو أنا» خالل الّنهار. ثمار عيشهم 
والّسالم  احملّبة  صناديق  في  ُجتنى  املكّعب،  جلمل 
الّطّالب  فيها  يضع  واّلتي  صّف،  كّل  في  املتواجدة 
خبراتهم احلياتّية لكيفّية عيشهم احملّبة  خالل الّنهار. 
متشابكة  بأياٍد   - املشروع  هذا  املدرسة  نّشطت 
الّتدريسّية  الهيئة  أعضاء  جميع  بني  تاّم  وبتعاون 
- إمياًنا مبعانيه الّسامية. ولم يقتصر رمي املكّعب 
واإلدارة  املعّلمني  فيه  شارك  بل  فقط،  الّطّالب  على 
والّسكرتارية، فساَد جّو من األخوّة، احملّبة والّتسامح، 

اّلذي أدخل الفرح والّسرور إلى قلوب اجلميع. 
أخرى،  متنوّعة  فّعالّيات  املشروع  هذا  شمل  كما 
رسومات،  مسابقة  شعرّية،  مسابقة  ألعاب،  من: 
من  لوحات  كبناء  أخرى،  فنّية  وأعمال  عزٍف  أغاٍن، 
والّسالم  احملّبة  مفهوم  حول  ذلك  وكّل  فسيفساء، 
ّية  احتفال مبسيرة  املشروع  هذا  وتوّج  اآلخر.  وتقّبل 
والبالونات   األعالم  شملت  املدرسة،  نّظمتها 
واّلتي  الّطّالب،  إعداد  من  املختلفة،  والّشعارات 
اآلخر.  ومحّبة  الّسالم  حول  جمًال  جميعها  حوَت 
وجتّمع الّطّالب في نهاية املسيرة، وأنشدوا األغاني 
بأعلى صوتهم، ُمعلنني عن إميانهم بالّسالم ومعانيه 
تسامح        محّبة،  عطاء،  احترام،  من  املختلفة، 

وتقّبل اآلخر.

املدرسة  وطاقم  طّالب  قام   ≠  åUHO�ò  q	«d*

حيفا،   - الكرمل»  «أورط  الّتكنولوجّية  الّثانوّية 
في  ِنت»  «دوت  ملسرحّية  رائع  عرض  بحضور 

مسرح «امليدان»، واّلتي رّكزت الضوء على سيطرة 
احلاسوب والّتشات على حياة الّشباب والّشابات؛ 
ترتبط  اآلخرين  مع  تواصلهم  طريقة  يجعل  ما 

إلى  يؤّدي  اّلذي  األمر  والّشاشات،  باإللكترونّيات 
االجتماعّية  الرّوابط  في  كبيرة  فجوات  إحداث 

عاّمة، وبني أفراد العائلة الواحدة خاّصًة. 
الّتقارب،  في  األهل  فشل  على  ترّكز  كما 
االجتماعّية  الروابط  بلغة  واحلوار  الّتواصل 
الّتواصل  في  جلهلهم  والّتعبير  احلديث  ولغة 
الّتكنولوجيا  لغة  طريق  عن  أبنائهم  مع 
خاطئة  استعماالت  إلى  وبالّتالي  احلديثة، 
األهل. مراقبة  النعدام  الّشباب  قبل  من  للبرامج 

نويصر،  لطف  القدير  الفّنان  متثيل  من  املسرحّية 
واملمّثل عبيدة زيد، واملمّثلة ربى بالل. 

حتويه  ملا  الّطالب  إعجاب  املسرحّية  القت  وقد 
وقد  توعوّية.  اجتماعّية  وقيمة  فنّية  فحوى  من 
على  ملشي،  عادل  األستاذ  املدرسة،  مدير  أثنى 
هذه املسرحّية وعلى البرامج الال-منهجّية القّيمة 
اّلتي تهدف إلى رفع الوعي عند الّشبيبة وعلى 
إرشادهم حلياة اجتماعّية أفضل، تعمل على سّد 

الفجوات في العالقات اإلنسانّية.
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بنادي  جعفر  إيهاب  عالء  القدم  كرة  العب  التحق 
مكابي حيفا الرّياضي منذ سن العاشرة، وال يزال 
يتقّدم في صفوف الّنادي حّتى بلغ اآلن مرحلة الّشباب. 
تعّلم  عالء  إّن  عالء):  (والد  جعفر  إيهاب  ويقول 
ّية في مدرسة راهبات الّناصرة، ثّم الّثانوّية  االبتدائ
ّية األرثوذكسّية. واستطاع أن يوّفق  في الكلّية العرب
بني دروسه وجناحه في االمتحانات، وبني هوايته اّلتي 
اكتسبها وتلقى تشجيع العائلة كّلها، وهي لعب 
أختي  من  والّتوجيه  اإلرشاد  تلقى  وقد  القدم.  كرة 
املعّلمة سوزان، اّلتي تخرّجت من معهد «ڤينِچت» 
كما  املعهد،  بهذا  املستقبل  في  يلتحق  قد  وهو 

يطمح اآلن لكي يلعب في صفوف فريق الكبار. 
التقيت بعالء مع والده إيهاب جعفر اّلذي أّكد أّن 
الوقوف إلى جانب عالء جاء ألّنه يستحّق الّدعم، 
دروسه  في  ومثابرًا  وناجًحا  مجتهًدا  كان  وألّنه 
ّية والّثانوّية، ومتّكن من التقّدم من امتحانات  االبتدائ
متّيزه  جانب  إلى  بامتياز،  فيها  والّنجاح  البچروت 
الفريق.  أعضاء  وسائر  له  املدرّبني  وحّب  بالرياضة 
ا  ـً شخصّي جعلني  عالء  إّن  يقول  إيهاب  ومضى 
والعائلة كّلها نلّبي رغباته وهوايته الرياضّية، وكّنا 
على استعداد لتقدمي ما يلزم لكي ينجح في كّل 
ما يسعى إليه. وأدركنا أّنه يحب دروسه ومدرسته 
احلميدة  ألخالقه  نظرًا  اجلميع  وأحّبه  وهوايته، 
وإخالصه في تطبيق وتنفيذ ما يفعل. واحلمد لّله 

جاءت تربيته بالنتيجة املرجوّة، ولم يرافق أصدقاء 
لم  كما  اجلرمية،  أو  اجلنوح  رفاق  يعاشر  أو  الّسوء، 
يجنح إلى آفة املخّدرات والّسّكر والعربَدة، بل حافظ 
على جسمه وصّحته ولياقته وأدبه وأخالقه.. وهذا 
يظهر في سلوكه الّشخصّي ومعاملته مع العائلة 

واألصدقاء والرّفاق واملجتمع بأسره.
حيفا  مكابي  بنادي  التحاقه  عن  عالء  سألت  ثم 
والّصعوبة اّلتي يواجهها هناك، فقال إّنه ال يواجه 
بني  متييز  أو  تفرقة  أو  مشاكل  أو  صعوبات  أّي 
العب والعب، ألّن الّنادي ينظر إلى كّل العب نظرة 
مهارته  وتقّيم  العب  كّل  اإلدارة  وترى  موضوعّية، 
امللعب  في  والّتدريب  اللعب  في  وأخالقه  وقدرته 
الّدور  إلى  اإلشارة  من  بّد  ال  ولذا  امللعب؛  وخارج 
الهام الذي يقوم به املدرّبون واإلدارة، واجلهود اّلتي 
يبذلونها لكي يحافظ الّالعب على لياقته البدنّية 
وصّحته اجلسمانّية. ومن ثّم يستطيع مجاراة سائر 
في  عام  كّل  في  نشترك  ولذا  احملترفني،  الالعبني 
إضافة  وخارجها.  البالد  داخل  تدريبّية  مخّيمات 
ا في  ـً إلى الّتدريبات املتواصلة اّلتي نقوم بها يومّي
املثال  سبيل  وعلى  حيفا.  في  امللعب  أرض  على 
فقد شارك الّنادي مبخيم الّتدريب في پراغ العاصمة 
التشيكّية، وفي أملانيا، وكذلك في الواليات املّتحدة.

جنمه  يسطع  لكي  القدم  لكرة  العب  كّل  يطمح 
وينطلق إلى العاملّية ويقتدي بكبار الّالعبني، وكذلك 
عالء اّلذي يعتبر العب برشلونة داني ألڤيس مثاله 
األعلى في كرة القدم، خاّصة أّن ألڤيس يلعب في 
الّدفاع األمين، وذلك كما يحب عالء أن يلعب. ويقول 
على  الّنجومّية  أو  العاملّية  درجة  الالعب  بلوغ  إّن 
اجلهد  من  كثير  إلى  يحتاج  أوًّال  احمللي  الّصعيد 
الّالعب  تطّلع  إذا  باحلري  فكم  والّتدريب،  ياقة  والّل
اجلهود  بذل  ينبغي  ولذا  العاملي؟  املستوى  إلى 
والالعبني  املدرّبني  أنظار  ولفت  الفائقة  والّتضحية 
باألمر  ليس  وهذا  وموّدتهم،  محبتهم  وكسب 
الّسهل. وقد برهن الّالعبون العاملّيون لياقتهم في 
املشهورة  الفرق  مع  اللعب  استحقوا  حتى  امللعب 
والعاملّية. ولذا تعجبني الفرق العاملّية اّلتي يقف 
خطط  على  ويّتفقون  واحًدا  ا  ـً صّف فيها  الالعبون 
اإلنچليزّية  الفرق  مثل  والّنجاح،  والّتدريب  الّلعب 

واألملانّية واإلسپانّية. 
نحن  قائًال،  عالء  يضيف  احمللّي،  الّصعيد  وعلى 
ّية  العرب الفرق  أفضل  أّنه  سخنني  أبناء  فريق  نرى 
اليوم، وهو يحافظ على مكانته في الّدوري، وقد 
في  للعب  حيفا  مكابي  العبي  من  عدد  انتقل 
سخنني، وهذا يشّجع كاّفة الّالعبني لالنضمام إلى 
هذه الفرق والوصول إلى القّمة. وقد أثبت الالعبون 
يؤّكد  مما  الرياضّية،  املجاالت  في  جدارتهم  العرب 
رياضّي،  مضمار  أّي  في  لالنخراط  قدراتهم  على 
إن كان كرة القدم أو كرة الّسلة أو الكرة الّطائرة أو 

غيرها من مجاالت الرياضة املختلفة.
وسألت عالء عن ظاهرة العنف في امللعب وخاّصة 
فريق  مشّجعي  من  نشاهد  كما  الكالمّي،  العنف 
إّني  فقال  املشّجعني،  من  وغيرهم  القدس،  بيتار 
االنتقاد  أصوات  سمعت  إذا  وامللعب  باللعب  أهتم 
للفريق أو ألحد الالعبني، وأحاول الّتركيز مبا تدرّبت 

عليه. وإذا كان هتاف اجلمهور للتشجيع فإن هذا 
يرفع من املعنوّيات ويبعث على شّد الهمم ملزيد من 
العطاء في امللعب. ومن ناحية عاّمة فإن اجلمهور في 
حيفا قّلما يتفوّه بعبارات بذيئة أو يوّجه الّشتائم 
ا أو يطلق هتافات وعبارات عنصرّية  ـً لي شخصّي
عالم  على  مستبعد  غير  هذا  أّن  مع  غيرها،  أو 
الّتشجيع، وكثيرًا ما شاهدنا اخلصومات واملشادات 
الكالمّية والّشجارات، وحّتى االعتداءات على الفرق 
الرياضّية أو على الرياضّيني أنفسهم، فهذا جزء من 
املشهد العام لكرة القدم، إن كان في أوروپا أو آسيا 
واالعتداءات  اخلصومات  وكأّن  آخر،  مكان  أي  أو 
ينصّب  ولذا  مباراة.  كّل  بعد  منه  بّد  ال  جزء  هي 
اهتمامي باللعب وامللعب وزمالئي الالعبني. وهكذا 
العرب  الّالعبني  يستقبل  حيفا  مكابي  نادي  فإّن 
واليهود بدون أي تفرقة أو متييز بل مبوجب قدرات 
املدرّب. مع  ولتجاوبه  القدم،  لكرة  وحّبه  الّالعب 

ومضى عالء يقول، من الّطبيعي أن أكون بحاجة إلى 
مزيد من الّتدريب، وأنا لم أبلغ بعد تلك الّدرجات، 
إلى  التقّدم  نحو  مفتوحة  تكون  قد  الّطريق  ولكن 
األمام. وهذا ال يعني أّن الطريق مرصوفة بالورود، 

بل قد نضطّر للتغّلب على األشواك والعراقيل. 
ومن ناحية الّتدريب فإّن مدرّبنا يبذل جهوده، وينقل 
الصحيح  اللعب  نقّدم  لكي  واإلملام  املعرفة  إلينا 
مباراة  كّل  في  نكسب  ولكي  امللعب،  أرض  على 
املطيعني  الّالعبني  من  فأنا  لّله  واحلمد  نخوضها. 
فعالقتنا  املدرّب،  منهم  يطلب  كما  يلعبون  اّلذين 
لكي  اإلمكان  قدر  نتفاهم  ونحن  وجّيدة،  سليمة 

أقوم بواجبي مع سائر الّالعبني.
ولفت عالء إلى بعض القوانني اجلديدة اّلتي يتعامل 
الّتحكيم  مسألة  إّن  وقال  امللعب،  حّكام  مبوجبها 
أصبحت أكثر دّقة حيث وضعوا حكمني آخرين في 
امللعب، إضافًة إلى احلكم الرئيسي وإلى احلكمني 
اجلانبيني، وزاد االنتباه في امللعب والقرارات أكثر 

دّقة وموضوعّية.  
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في  القدم  كرة  العب  يدوم  أال  الّطبيعي  من 
سن  حّتى  وال  الشيخوخة،  سن  حتى  فريق  أي 
وضمان  مستقبلك  ترى  فكيف  متقّدمة، 
عالء.  سألت  منها،  تعتاش  كمهنة  معيشتك 
على  اآلن  تطغى  الرياضّية  ميولي  إّن  فأجاب 
إلى  الّنظر  من  بّد  ال  أّنه  وصحيح  اهتماماتي، 
بأّني  أعتقد  وهنا  أيًضا،  البعيد  املستقبل 
لكي  «ڤينِچت»  الرياضي  باملعهد  سألتحق 
ا في املستقبل،  ـً أصبح معّلًما أو مدرًّبا رياضّي
واملدربني  الرياضة  معّلمي  من  كثيرًا  نرى  ونحن 
في مجاالت الكرة املختلفة اّلذين تخرّجوا من هذا 
املعهد وقد انخرطوا في سلك الّتعليم والّتدريب 

في املدارس واملراكز الرياضّية.
وطلبت من عالء أن يصف لنا يومه العادي كالعب 
كرة قدم وما هو جدول أعماله اليومّي في حياته 
العادّية، فأشار إلى أّنه تنازل عن أشياء كثيرة 
ومحترًفا،  محترًما  ا  العًب يصبح  أن  أجل  من 
والّترف  اللهو  حياة  واملجاالت  األمور  هذه  ومن 
بصورة  يومه  أوقات  وتقسيم  ّية،  الّشباب والّسهر 
صحيحة ما بني الّتعليم في املدرسة، طبًعا قبل 
التخرّج، وبني الدروس والوظائف البيتّية واجتياز 
االمتحانات بنجاح، ال بل بامتياز، ثّم االستراحات 
امللعب  إلى  واالنطالق  الّدرس  بعد  القصيرة 
والعودة  الفريق،  مع  للتدرّب  احملّدد  الوقت  في 
يرغبون  اّلذين  بالالعبني،  اخلاص  الّطعام  لتناول 
البدنّية  ولياقتهم  صّحتهم  على  باحملافظة 
متأّخرة  ساعة  حّتى  الّدرس  ومتابعة  الّالزمة، 
من  املبّكر  والّنهوض  طويًال  الّسهر  وعدم  نوًعا، 
الّنوم في اليوم الّتالي بكامل  اليقظة والّنشاط. 
اّلتي  الفرصة  هذه  على  جعفر  إيهاب  شكرت 
كشفنا فيها عن ابنه كالعب يتقّدم في صفوف 
باتباع  قدًما  املضّي  على  عالء  وشّجعت  فريقه، 
الّلعب  في  واإلخالص  والّتواضع  احلميدة  األخالق 
والّتدريب، ومتنّيت له الّنجاح وحتقيق طموحاته.  
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ّمت يوم الّثالثاء من هذا األسبوع، افتتاح يوم الّلغة اإلنچليزّية في ثانوّية 
«چميناسيا الكرمل» للفنون واإلبداع، حيث قام طّالب املدرسة والهيئة 
الّتدريسّية باستقبال الضيوف واملتطوّعني، متحّدثي الّلغة األنچليزّية، 
وآداب  ثقافة  من  مستوحاه  وأمثلة  بعبارات  والّصفوف  املمرات  وتزيني 

الّلغة اإلنچليزّية.

«چميناسيا  ثانوّية  في  اإلنچليزّية  الّلغة  ومرّكزة  معلمة  أعّدت  وقد 
محّطة  شملت:  تربوّية،  إبداعّية  محّطات  صفّية،  ميساء  الكرمل»، 
املتقاطعة،  والكلمات  الّصحف  قراءة  محّطة  األفالم،  محّطة  املفردات، 

ومحّطة البحث عن الكنز.
وفي هذا اليوم حتّدث الّطّالب واملدرّسني بالّلغة اإلنچليزّية فقط فيما 

الّطّالب  استحسان  الكنز  عن  البحث  ّية  فعال القت  وقت  بينهم، 
والّضيوف على وجه اخلصوص. وقالت صفّية: «لقد كانت الفّعالّيات 
مثرية، أدهشني جًدا تفاعل الّطالب والّضيوف مع احملّطات املختلفة. هذا 
اليوم مبثابة مترين عملّي لالمتحان الّشفهّي للبچروت بالّلغة اإلنچليزّية 

للّثواني عشر. أشكر كّل من ساهم على إجناح هذا اليوم اخلاّص».
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*«d	åUHO�ò q ≠ بدأت شركة «يافيه نوف» 

بأعمال البناء إلقامة متنزّه شاطئ الكرمل، 
في  و«شيكمونا»  متنزّه «دادو»  بني  الرّابط 
اجلديد  املتنزّه  سيشكل  حيث  حيفا،  مدينة 

امتداًدا ما بني املتنزّهني.
طول  على  عليه  العمل  املنوي  املتنزّه  وميتد 
350 مترًا، ويصل عرضه إلى 40 مترًا، وقد 

صّمم من قبل مكتب «ميلر - بلوم»، وقد 
شيكل،  ماليني   5 نحو  إلى  تكلفته  تصل 

تأتي مساهمة من ِشركة الكهرباء.
على:  الكرمل،  شاطئ  متنزّه  وسيشمل 
للّدراجات  مسارات  للمشي،  مسارات 
بالزّوارق  واإلبحار  للّصيد  مناطق  ّية،  الهوائ

والّتزلج على األمواج، وغيرها..
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*«d	åUHO�ò q ≠ غادرت املمرّضات وفريق العمل غرفة الّطوارئ في 

األيدي  في  الّنقص  على  احتجاًجا  ساعتني  ملّدة  «الكرمل»  مستشفى 
هذه  وجاءت  الّطوارئ.  غرفة  في  للمرضى  الّشديد  واالكتظاظ  العاملة 
أمام  وتظاهرات  احتجاجّية  إجراءات  عّدة  ضمن  االحتجاجّية  اخلطوة 
املستشفى. ورفعت املمرضات الفتات تطالب بتحسني أوضاعهن فورًا، 
تصعيد اإلجراءات االحتجاجّية بصورة  وإذا لم جتد اإلدارة حال فسيتّم 

أوسع لتشمل أقساًما أخرى في املستشفى.
وجاء من إدارة املستشفى أّنها أضافت عّدة مّالكات أكثر ّمما هو مقرّر 
غرفة  اكتّظت  فقد  ذلك  ومع  للمستشفى،  املخّصصة  امليزانّية  مبوجب 
الطوارئ نظرًا لزيادة أعداد املرضى في هذا الّشتاء والتي فاقت املعّدل 

العام للّسنة.
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*«d	åUHO�ò q ≠ صدرت، مؤّخرًا، عن مكتبة ودار الّنشر «كّل شيء» 

احليفاوّية، لصاحبها صالح عّباسّي، «املوسوعة الّثقافّية ملطابخ العرب» 
 900) ضخمة  موسوعة  عن  عبارة  وهي  مصطفى؛  سفيان  للكاتب 
صفحة من احلجم الكبير)، لتاريخ الّطبخ وأساسه ومصادره؛ ال يشمل 

وصفات لكيفّية إعداد وحتضير األطعمة و/أو احللويات.
إّن أهمّية املطبخ تكمن في أّنه يعرّف على الُهوّية الّتراثّية والقومّية، 
املطبخ  مبوضوع  تتعّلق  اّلتي  الّدراسات  أّن  إّال  الّلغة؛  مع  بهذا  يشترك 
ال تأخذ إّال اليسير من االهتمام، بخالف نصيب الّلغة منها، من هذا 
ّية. املنطلق يأتي لزوم هذه املوسوعة الّشاملة للمطبخ إلثراء املكتبة العرب

W Ò¹ËUHO(« å¡wý Òq	ò W³²J� b¹bł

å»d F «  a ÐU D*  è ÒO UI Ò¦ «  èŽu Ýu *«ò
وتخاطب هذه املوسوعة كّل املهتمني بالُهوّية الوطنّية والّتراث القومّي، وتؤّسس 
ملشروع منهج تعليمّي، للجامعات واملؤّسسات الّتعليمّية، وتفيد األساتذة 
والّطّالب، وأهل «صناعة» الطبخ، والباحثني في أموره، واملهتمني بشؤونه.

املوسوعة غنّية جًدا مبعلومات وتفاصيل قّيمة عن جميع أنواع األطعمة 
وتاريخ املطبخ وتطوّره وانتشاره، ويفّند الكثير من أفكارنا اخلاطئة عن 
«املعكرونة»  أصل  أن  مثًال،  تعلمون،  فهل  الّتراثّية..  األكالت  أصول 

ّية هو عربّي باألساس؟! اإليطال
الكاتب ِفَلسطينّي األصل، ويخّص املوسوعة مبعلومات شائقة وقّيمة عن 

مطبخ بر الّشام، واملطبخ الِفَلسطينّي.

سفيان مصطفى.. 
من مواليد عام 1958، عّمان (األردن)، ألب مقدسّي وأم يافاوّية.

وعمل   ،1962 عام  وتخرّج  (سكوتالند)،  أدنبرة  في  الهندسة  درس 
دولة  في  والّصلب  للحديد  ياباني  مصنع  في  حرارّي  طوب  كمهندس 
 ،1986 عام  نهاية  بريطانيا،  إلى  بعدها  انتقل  أعوام.  خلمسة  قطر 

حيث عمل في شؤون املال قبل أن يقرر أن يختّص باملطبخ.
بدأ حياة املطبخ اِملْهنّية في مدينة الّناصرة حيث أسس مع أمني زياد 
املطبخّية  احلركة  بداية  كان  واّلذي   ،1998 عام  «الزّيتونة»  مطعم 

املعاصرة في املدينة.
«أزكادنيا»  مطعم  في  وعمل   ،2000 عام  القدس  مدينة  إلى  انتقل 
كصاحب املطبخ ملّدة عامني؛ كان خاللها يحرّر صفحة شهرّية عن املطبخ 
.This Week in Palestine الِفَلسطينّي بالّلغة اإلنچليزّية في دورّية

مطابخ  عن  صفحة  فيها  له  وكان  دبي،  من  تصدر  طعام  مجلة  حرّر 
العرب بُعنوان «كالم في الطعام 2004»، ثّم انتقل إلى برشلونة لعام 

واحد، في طريق عودته إلى بريطانيا.
قدم إلى مدينة حيفا هذا العام بناًء على طلب من إدارة مطعم ومقهى 
الشخصّية  وإلضفاء  وأطعمتهم،  طعامهم  تطوير  في  رغبًة  «فّتوش»، 

ّية للمطع. الِفَلسطينّية العرب
ينوي إصدار كتاًبا ملختارات من األطعمة اّلتي عرفها، واّلتي مبعظمها قد 
بنيت على مطبخ ِفَلسطني، واملطبخني الّشامي والعّباسّي الّتاريخّيني.

يسعى إلنشاء مدرسة مطبخّية، تتبّنى مشروع نهضوي، تدرس الّطبخ 
وأمور املطبخ على أساس منهج عربّي خالص. 
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فال  احلافلة،  هذه  داخل  منهم  لكّل  واخلصوصّية 
يريد أحد أن يقتحم حدود مقعده، أو أن يسابقه 
أن  أو  فقط،  هو  يالئمه  مكان  اختيار  على  أحد 
يدع أحًدا يجلس بجانبه دوٍن إذن منه، بل قد يأذن 

له ُمرغًما. 
أكثر  احلافلة  أهل  جتمع  اّلتي  املتشابهة  فاألمور 
عن  تبعدهم  اّلتي  أو  تفرّقهم،  اّلتي  األمور  من 
احلافلة  رّكاب  يعرف  أن  املتوّقع  من  ولذا  بعض. 
بعضهم بعًضا، وقد تكون احلافلة مكاًنا للّتالقي 

واالجتماع وجتاذب أطراف احلديث.

ozU Ò��«

أما الّسائق فهو مبثابة القائد اّلذي يسير باجلميع 
من هذا املوضع إلى ذاك املوضع، ومن هذه احملّطة 
إلى تلك احملّطة، فيقود اجلميع وهو يحرص على 
سالمة رّكابه وراحتهم وأمنهم. ويسعى إلى تالفي 
املخاطر في الّطريق وتفاديها، وفي حالة الّطوارئ 
أو اخلطر كيف يجب أن يتصرّف مع أبناء حافلته، 
وكيف يصون حياتهم ويقيهم شرور الّطريق، من 
قد  تقنّي  خلل  أو  انحراف  أو  تصادم  أو  انزالق 
تتعرّض له احلافلة. ورغم أّن هذا الّسائق هو القائد 
ر لهذه اجلماعة أو املجتمع، ورغم أّن  واملنّظم واملَسيَّ
مسيرتهم بني يديه، ورغم أّنه يتوّلى قيادتهم، فهو 
يوصلهم  لكي  ويسعى  ومدّبرهم  خادمهم  يعتبر 
بأقصر الّطرق وأسرع األوقات وأضمن األحوال. وقد 
يتصرّف الّسائق مبا يتوّجب عليه في كاّفة أحوال 
بتلك  يأبه  ال  وكأّنه  واملناخ،  اجلّو  وظروف  الّطقس 

الّظروف، بل يسّخرها خلدمة حافلته ورّكابه.

eł«uŠ

لكن احلواجز اّلتي يفرضها كّل راكب من الرّكاب 
أن  لآلخر  تدع  ال  محيطه  وعلى  نفسه  على 
في  اآلخر  هذا  فيجلس  يتجاوزها،  أو  يتعّداها، 
تّتسع  وقد  قوّة.  وال  له  حول  ال  صامًتا،  مكانه 
كأّنهم  بينهم  الهوّة  وتتعّمق  الرّكاب  بني  احلواجز 
ال يعرفون بعضهم، أو كأّن اجلالس بجوارهم أتى 
من كوكب آخر. فهو كالغريب والبعيد واملجهول. 
وتبرز احلواجز إذا كان من بني الرّكاب كبير املقام، 
مكانته،  في  متقّدم  أو  مجتمعه،  في  وجيه  أو 
أن  أو  األمامّية  املقاعد  في  باجللوس  فيرغب 
يحافظ على مكانة التقدير واالحترام، وهو يود أن 

يخدمه اجلميع ويلّبون طلباته.

eł«u(« d�	

وإزاء كّل هذا الّتحليل والّتفنيد لألوضاع واملواقف 
دة، وجدنا احملاضر يلقي  لهذه احلافلة الواحدة واملوحِّ
علينا مهّمة جماعّية كدرس عملّي وفكرّي وفنّي. 
وطلب مّنا الّصعود إلى إحدى احلافالت في إحدى 
املدن، وكانت تل أبيب، والّسفر فيها مع الرّكاب 
تكون  أن  شرط  القدس،  وكانت  أخرى  مدينة  إلى 
سبل  وفتح  الرّكاب،  بني  احلواجز  كسر  مهّمتنا 
القضايا  وطرح  واحلوار  واحلديث  بينهم،  الّتعارف 
مواضيع  حول  واألفكار  اآلراء  وتبادل  املشتركة 
في  التصرّف  حرّية  احملاضرة  لنا  وترك  شّتى. 
ومبا  يرغب  مبا  طالب  كّل  يقوم  بحيث  احلافلة، 
في  فيها  يجلس  اّلتي  الّظروف  إزاء  ا  مناسًب يراه 
احلافلة، ثّم يقوم الّطّالب دون تنسيق بينهم ودون 

سابق حتضير بكسر احلواجز بني جميع الرّّكاب. 

» ÒöÞ WF³Ý

مناطق  إلى  احلافلة  وقّسمنا  طّالب،  سبعة  كنا 
اخللفي،  الباب  بجوار  منطقتي  وكانت  جلوس، 
سفر  أثناء  الرّّكاب  بني  احلواجز  أكسر  أن  ويجب 
احلافلة من تل أبيب إلى القدس. وهنا ال بّد من 
إذا  أخّف  أو  ارتفاًعا  أقّل  احلواجز  أّن  إلى  الّتنويه 
كان الرّّكاب من أهل البلد الواحد أو أّنهم مسافرون 
في مهّمة مشتركة؛ ولكن إذا كانت رحلة احلافلة 
ألّن  حواجزها  كسر  مهّمة  يصعب  فهذا  عمومّية، 
لديهم  ليس  الذين  أو  األجنبي  أو  الغريب  بينهم 
أي نّية بالّتعارف أو رغبة بالّتقارب مع اآلخرين، 
طالب  كّل  اّتخذ  وهكذا  غيره.  حيال  االنفتاح  أو 
مبثابة  كان  اّلذي  واحملاضر،  احلافلة،  في  مكانه 
املخرج، جلس في املقعد األمامي يرقب ما يجري، 

وكيفّية تصرّف الّطّالب مع الرّّكاب املسافرين.
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امتألت  وقد  املركزّية،  احملّطة  من  احلافلة  انطلقت 
وبدأ  شاغر،  مقعد  أي  يعد  لم  حّتى  بالركاب 
الطالب مهمتهم بعد مغادرة احلافلة من تل أبيب، 
وملا كنت جالًسا بقرب املقعد اخللفي، فقد أخذت 
ّية، وأرفع صوتي أحياًنا لكي  أدندن أغنّية بالعرب
يستمع إلي اجلالسون على مقاعدهم حولي، وكانت 
أمامي إحدى الفتيات مع والدتها، فالتفتت الفتاة 
أوًّال وفورًا بادرت إلى سؤالها إذا أعجبها صوتي 
أو راق لها ما أغّنيه، فنظرت أّمها نحوي بنظرة 
ثاقبة وهي مقطبة اجلبني وكأّنها تتساَءل ما بال 
نفسي  فوجدت  ابنتي،  حملادثة  يبادر  العربي  هذا 
أخاطب األم وأقول لها إّنها لم تسمع أحًدا يغّني 
ّية من قبل في أّي حافلة، فإذا كان صوتي  بالعرب
ُمنفرًا سأصمت، وإّال ميكنها أن تشاركني الغناء مع 
ابنتها؛ فتدّخل أحد الّشبان اجلالس بجواري وقال 
األغاني  بعض  وأعرف  الّشرقّي،  الغناء  أحّب  أنا 
هذه،  أغنّيتي  إّن  طبًعا  فقلت  األطرش،  لفريد 
وكانت «جينا وجينا»، ال حتتاج إلى صوت مطرب 
بل ميكن أن يؤّديها أّي شخص عادّي في األفراح 
واملناسبات الّسارة. وهكذا أخذنا نتحّدث عن الغناء 
العربّي واألجنبّي والفرق بينهما، وسرعان ما انضّم 
إلينا املسافرون خلفي واملقعد املجاور. ومضى على 
بدأت  أن  وما  الواد،  باب  منطقة  حّتى  احلال  هذه 
جميع  كان  حّتى  القدس  نحو  بالّصعود  احلافلة 
رّكاب احلافلة يتحّدثون، أو يغّنون وكّلهم في َهرج 
وَمرج، وحوارات يقطعها تصفيق أحياًنا أو نكات 
وضحكات تتعالى من شّبان يوّدون الّلهو واملزاح. 
صادف أثناء عملّية الّتعارف هذه أن التقى أحدهم 
يجده  ولم  البالد،  خارج  من  قادًما  كان  له  بقريب 
أخرى  وفتاة  احلافلة،  في  به  التقى  بل  املطار  في 
وهي  به،  سابقة  عالقة  على  كانت  بشاب  التقت 
جلسة  حلضور  مسافرًا  كان  ومحاٍم  متزوّجة،  اآلن 
في محكمة العدل العليا، وكان يتوّقع لقاء موّكله 
في احملّطة املرَكزّية، ولكّنه وجده معه في احلافلة؛ 
أّما احملاضر فكان يتحّدث مع الّسائق اّلذي كشف 
له أّنه يعمل سائًقا منذ نحو عشرين سنة، وهذه 

أكثر رحلة ممتعة له.
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إّن أكثر ما يشّد ويلفت الّنظر إلى العالقات شبه 
اجليران  عالقات  هي  متاًما  املقطوعة  أو  املتقّطعة 
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اّلذين يسكنون في مبنى واحد، فقّلما جند جارين 
باب  منهما  كّل  يغلق  بل  متقاربني،  صديقني 
ال  حّتى  جاره،  وبني  بينه  فتحة  كل  ويسّد  منزله 
يكاد يلقي عليه الّتحّية صباًحا أو مساًء. وكم 
باحلرّي ما جنده في أماكن أخرى حيث يعادي اجلار 
جاره إذا جتاوز حّده في األرض أو تعّدى اجلدار أو 
الّسياج بضعة سنتمترات أو أشبار. فيصبح هذا 
اجلار العدو الّلدود، والّشيطان الرّجيم، يخشاه جاره 
رجعة  ال  أبدّية  مقاطعة  يقاطعه  أو  عنه  ويبتعد 
بدًال  ملاذا  نعيشها؟  اّلتي  احلالة  هذه  ما  فيها.. 
واجلدران،  الّسدود  نقيم  بيننا  احلواجز  كسر  من 
وبدًال من االنفتاح نحو اآلخر نغلق على أنفسنا، 
وبدًال  سوانا،  عن  وننأى  نبتعد  الّتقارب  من  وبدًال 
من الّتفاهم حول ما يؤذينا أو يزعجنا أو يضرّنا 
مصيبته،  نار  على  يتقّلب  اجلار  ندع  كجيران 
ونتركه يتأّلم ونحن ننظر إليه، ونقول: «املهم لست 
أنا». كيف يسمح لك ضميرك أّيها اإلنسان أن 
غيرك،  وعلى  نفسك  على  والقيود  احلواجز  تقيم 

بدًال من تخفيف قيود الّتقارب مع اآلخرين.
وذو  واحدة،  وحضارة  ثقافة  ذو  واحد،  شعب  إّننا 
فولكلور متشابه، ولغة وصلوات متشابهة نرفعها 
إلى رب العباد، هذا يصّلي في مسجده وذاك في 
ا واحًدا. نحن أناس إذا  ـً كنيسته، وكّلنا نخاطب رّب
نظرنا إلى واقعنا جند الكثير ّمما يجمعنا ويؤالفنا، 
واألهواء،  وامليول،  واألزياء،  األذواق،  ذات  فلدينا 
نتذوّق الّطرب األصيل، ونتمّتع بالفنون اجلميلة. 
األفراح  في  نشارك  والّضرّاء،  الّسراء  في  نتآلف 
كّل  فليبتسم  والّتعازي،  الّتهاني  نقّدم  واألتراح، 
اه، أو إذا ساعده،  مّنا نحو اآلخر، وال بأس إذا حّي
أو إذا سأله كيف احلال واألحوال.. فتشعر حينها 

أّنك إنسان أخ لكّل إنسان.
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للمجتمع  انعكاًسا  جندها  احلافلة  إلى  نظرنا  إذا 
ومسارها.  وتركيبها  ومبناها  رّكابها  حيث  من 
وأثناء الدراسة اجلامعّية في سنوات الّسبعني من 
القرن املاضي دار نقاش خالل محاضرة عن املسرح 
احلديث ومسرح األحداث، واملسرح االرجتالّي، كيف 
يؤل  ما  يعرف  وال  االرجتال،  أثناء  ُيبدع  املمّثل  أّن 
إليه املطاف خالل املسرحّية، بحيث تبدأ املسرحّية 
كما ُخّطط لها، ولكّنها قد تنحو نحوًا آخَر ال أحد 

يعرف منتهاه. 
فاالرجتال هو وليد الّساعة ووليد الّلحظة والتطوّرات 
مع  والّشعورّية  العاطفّية  الّتفاعالت  تبرز  اّلتي 
احلدث والنمّو احلركي. وهكذا يندمج أسلوب املسرح 
ووقوع  االرجتال  مع  أخرى  فنّية  بأساليب  احلديث 

احلدث الفعلّي للعملّية اإلبداعّية والفنّية.
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ومبا أّن احلديث ذو شجون فقد تشّعب احلوار واّتسع 
اجلدل في ما نصفه باملسرح أو باحلركة الفنّية أو 
اإلبداعّية، واستقر الرأي، بعد تدخل احملاضر وإيراد 
كاّفة جوانب املوضوع، على أّن املسرح االرجتالّي فعًال 
يدخل في حّيز املسرح احلديث، كما أّن االرجتال في 
الّشعر الفصيح والزّجل يدخل ضمن إطار األدب. 
ونشاهد هذا األسلوب الفّني قد اّتسع انتشاره في 
الّتشكيلّية،  والفنون  املسرحّية  الفنّية  األوساط 
فنشاهد الفّنان يقف أمام لوحة، وهو يستمع إلى 
املوسيقى ويستوحي منها مشاعره وحركات ريشته 
وكذا  ذلك.  عن  تعبيرّية  لوحة  فيرسم  وألوانه، 
ّية اّلتي  األمر مع املسرح، فنشاهد املواقف االرجتال
يقدمها املمثل أمام اجلمهور، ويبني كالمه وحركاته 
وأفكاره على رد فعل اجلمهور والّتفاعل املشترك 
بينه وبني هذا اجلمهور.. وقد يرضى اجلمهور ويقبل 
ما يقدمه الفّنان االرجتالّي أو قد يرفض أو يناقش 

املمّثل في ما يقّدمه.
ووضع احملاضر أمامنا هدًفا بعد استعراض احلاالت 
التي ميكن فيها االرجتال أمام اجلمهور، فقال، إذا 
نظرنا إلى احلافلة جندها متّثل مجتمًعا متماسًكا 
ال بل متراصا، ويجلس الركاب، كّل في مقعده، 
وعلى مساحة مقعده فقط، وفي املكان الّشاغر، ال 
أن يقيم أحًدا لكي يجلس مكانه، ثّم يضع يديه 
وكأّنه  له  أصبح  اّلذي  املقعد  هذا  بأطراف  ممسًكا 
نفسه  مع  ويقعد  مشاع،  أّنه  من  بالرّغم  ميتلكه، 
فيه  يعيش  اّلذي  املجتمع  هذا  إلى  الّنظر  بغض 
بعًضا  رّكابها  مع  سيمضي  واّلتي  احلافلة،  وهو 
من الوقت. فينتابه شعور بالتمّلك واالنتماء، فال 

يتعّداه أحد وال يزاحمه أحد. 
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جميع َمن في احلافلة مّتفقون على االنطالق من 
فالهدف  معّني،  مكان  إلى  والّسفر  معّني  مكان 
واحد.. وقد يلتقي هؤالء الرّكاب قبل ركوب احلافلة 
أو بعدها، وقد جتمعهم ثقافة واحدة، أو بلد واحد، 
واحدة  وديانة  واحدة  ولغة  متشابه،  فولكلور  أو 
ولكّنهم  واحد،  وهدف  واحد  وزّي  واحدة،  وعقيدة 
الفردّية  على  احملافظة  على  جميًعا  يحرصون 
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يشير  املشرقّية  املسيحّية  مصطلح  كان  لئن 
أبعاده  فإّن  معّينة،  جلغرافيا  دينيٍّ  انتماء  إلى 
تتعّدى  له  جغرافّية  مساحًة  املشرق  اعَتبرت  وإِن 
ذلك إلى الُبعد الّتاريخّي واحلضارّي اّلذي خلقته 
املسيحّية  كانت  وإْن  املشرق؛  هذا  في  املسيحّية 
ٌة في األساس، فإّن الّدعوة املسيحّية  هي مشرقّي
ر إلى والدة وعي جديد لهذه  املشرقّية اليوم ُتؤشِّ
دورها  مستوى  على  الّشرق،  في  املسيحّية 

ورسالتها.
إلى  عودٌة  هي  املشرقّية  املسيحّية  إلى  العودة 
جغرافية الينابيع، جغرافية الّتأسيس والّتكريس 
البشرّية  ترقية  في  املتمّثل  احلضارّي  والفعل 
والّنهوض بها إلى سوّيٍة إنسانّية متقّدمة. بكلمة 
الّنسغ  امتّصت  اّلتي  الّنهضوّية  الرّسالة  فعل 
احلضارّي الّنهضوّي من نصوص املسيحّية وريادة 

قّديسيها وشهدائها. 
هذا  في  تغترب  لم  أّنها  املسيحّية  هذه  عظمة 
ومضامينه  روحه  حملت  بل  الّشرق  عن  الّشرق 
وتأّملت  وأمانيه  أوجاعه  وحملت  احلضارّية 
لم  اّلتي  املشرقّية  املسيحّية  هذه  النكساراته. 
من  نبًضا  إّال  تكن  ولم  يوًما  لنفسها  تتعّصب 
هذا املشرق تنهل من منابعه وُتعطيه وتأخذ منه.

من  جعلت  أّنها  املشرقّية  املسيحّية  هذه  عظمة 
املدى  إلى  حدوده  تتجاوز  طاقًة  الّدينّي  الّنّص 
َنهضوّيًة  حالًة  نفسها  ترجمت  بحيث  املدنّي، 
والعلوم  والّلغة  األدب  في  املشرق  هذا  مدى  على 
والّسياسة والعقائد. ويسمح املرء املتابع بأن يقول 
لنفسه إّن املسيحّية املشرقّية انتصرت مرّتني: مرًّة 
ر بها يسوع؛ ومرًّة  في تكريس وجودها كرسالٍة بَشَّ
أخرى في جعل رهٍط من أبنائها بأن يكونوا األوائل 

في حمل الرّسالة الَنّهضوّية في هذا املشرق.
كرسالٍة  وقادته  كديٍن  املشرق  املسيحّية  قادت 
نهوض  رسالة  أبنائها؛  بعض  صاغها  نهضوّية 
شعب بأسره من واقع الّتخلُّف العلمّي واالقتصادّي 
يسوع  بّثها  اّلذي  الّنهوض  روح  إّن  والّسياسّي. 
بفعل  واملسحوق  املغلوب  الّشعب  مجموع  في 
حتالف اليهودّية مع القيصرّية الرّومانّية لم تبَق 
ومناراٌت  أعالٌم  نقلها  بل  الهياكل،  جدران  داخل 
من  كاّفة.  احلياة  نواحي  في  نهوًضا  تكون  ألن 
ويوحّنا  احلمصّي  اجلن  ديك  وقبلهما  اليازجيني 
الّذهبّي الفم إلى أعالم عصر الّنهضة من خليل 
سعادة وجبران خليل جبران وأنطون سعادة وشبلي 
الشميل وفرح أنطون وميخائيل نعيمة وميشيل 
عفلق وجورج حبش، إلى آخر نهضويٍّ يناضل في 

هذا املشرق املُجرَّح.
حركة  في  وازنًة  مساحًة  تأخذ  اّلتي  الوعي  حالة 
تزامنت  والّسياسّية  الّدينّية  املسيحّية  القيادات 
على  حصلت  قاسية  درامية  تداعيات  مع 
إّال  مبكوّناته.  املشرق  هذا  في  الّشعب  مستوى 
أّن طبيعة الّصراع القائم على هذه األرض، أرض 
فيه  املسيحّي  الوجود  ل  يشكِّ واّلتي  املشرق، 
ني جتعل منهما اليهودّية  نقطًة وموضوًعا أساسَيّ
ا بالّنسبة إليها.  العاملّية هدًفا دائًما واستراتيجًيّ
فالوجود املسيحّي في هذا املشرق عامٌل معّطٌل 
لالستراتيجّية الّصهيونّية القاضية بإفراغ املشرق 
على  يقوم  عاملّي  انشطار  خللق  املسيحّيني  من 
غرب مسيحّي وشرق إسالمّي تلعب الّصهيونّية 
بعضهما  على  للفريقني  احملرّض  دور  العاملّية 

البعض لتدميرهما مًعا وإقامة الّسلطة العاملّية 
اليهودّية على أنقاضهما.

ّية لفترة طويلة في حتويل  جنحت الّسياسة الغرب
جزء من املسيحّيني في هذا املشرق رقًما صغيرًا في 
استراتيجّيتها في مواجهة الّشرق، وحتوّلوا بفعل 
على  ّية  غرب جالية  كأّنهم  ليصبحوا  الّدور  هذا 
شاطئ املتوّسط، يتدهورون على حاّفة هذا الّشرق.

املشرقّية  إلى  العودة  هذه  في  املجّسد  الوعي  إّن 
املسيحّية ميّثل االنقالب النوعّي على املسار املُشار 
حدوده  دور  تأسيس  نحو  االّجتاه  وبالّتالي  إليه، 
املادّية هذا املشرق ومفاعليه تتعّدى ذلك بكثير.

املشرق  هذا  في  املسيحّيني  من  املتنوّرين  إن 
ينتظرهم دور تاريخّي في إعادة تقدمي مسيحّية 
الّشعب  هذا  وجود  الوجود،  قضايا  في  ملتزمة 
إلى  تركّيا  ومن  البحر،  إلى  العراق  من  املترامي 
وال  تتفّكك  ال  واحدة  بقضّية  ملتزمًة  اجلنوب، 
تنفصل. وهل سّميت كرسي البطريركّية املارونّية 

مصادفًة بكرسي أنطاكية وسائر املشرق؟!
في هذه اللحظات الّتاريخية يتالزم ظهور الوعي 
املسيحّي املشرقّي مع إرهاصات َتَكّون نظام دولّي 
جديد شّكلت الّشام حلظته وقابلته، وبالّتالي فإّن 
تالزم هذا الوعي مع عملّية بناء هذا الّنظام يشّكل 
ا يسمح بأن تلعب هذه املسيحّية املشرقّية  ـً ّي ثنائ
في  مؤّسس  مسيحّي  وجود  صوغ  وتعيد  دورها، 
أوضح  وبكلمة  املشرق.  لهذا  العامة  الصيرورة 
وجود دور رسالّي نهضوّي ينعكس مبفاعيله على 
إعادة تركيب املجموع العاّم، وبالتالي رفد الّثقافة 
العاّمة مبعطى ذي بعد تاريخّي عرفه تاريخ هذه 
ّية مبا يعود  املنطقة، والّتأثير في أداء السياسة الغرب
باملنفعة على املصالح العليا لشعب هذه املنطقة.

لقد أرست احلرب الكونّية اّلتي شّنتها اليهودية 
الواليات  بقيادة  ّية  الغرب ّية  واإلمبريال العاملّية 
ّية  العرب الرجعّية  من  وبدعم  األمريكّية،  املتحدة 
ا جديًدا،  ـً ّي والقوى الّتكفيرّية، وضًعا إقليمًيا ودول
أعطانا نحن أبناء هذه املنطقة الفرصة ألن نشارك 
في بناء عالم جديد فيه للمسيحّية املشرقّية دور 

نوعّي في رسم بعض مالمحه.
يكفي أن ينقل الوعي باملسيحّية املشرقّية بعض 
الّشرق  حاّفة  على  ّية  غرب طائفة  من  املسيحّيني 

إلى عطر هذا الّشرق الفوّاح.
العودة إلى الينابيع والتموضع في قلب املعادلة 
هما مقدمة أكيدة لسقوط املسامير اليهودّية عن 
جسد يسوع، وقيام عالم مشرقّي يحمل سمات 

القيامة املنتصرة.
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أقراص،  هيئة  على  املتوافرة  املتعّددة  الڤيتامينات  إّن 
تعمل  حقن،  حّتى  أو  مساحيق  سوائل،  كپسوالت، 
املختلفة؛  باملغّذيات  اجلسم  لتدعم  ّية  غذائ كمكّمالت 
نقص  حاالت  من  للوقاية  األحيان  أغلب  في  وتستخدم 

الّتغذية وعالجها.
يعانون  اّلذين  لألشخاص  مفيدة  تعتبر  أّنها  كما 
غير  ّية  غذائ أنظمة  يستخدمون  واّلذين  تغذية  سوَء 
حتوي  ما  عادًة  املتعّددة،  الڤيتامينات  صحّية. 
 ،C ڤيتامني ڤيتامني B املرّكب،   ،A ڤيتامني
البيتا  الفوليك،  حمض   ،K ڤيتامني  ،D ڤيتامني 
الكالسيوم،  الزنك،  النحاس،  احلديد،  كاروتني، 
من  وغيرها  الكروم،  الپوتاسيوم،  املاغنيزيوم، 
اجلسم. لصّحة  األساسّية  ّية  الغذائ العناصر 

خّصيًصا  مصّنعة  ّية  الغذائ املكّمالت  تكون  قد 
أو  للمدخنني،  احلامل،  املرأة  البالغني،  الكبار،  لألطفال، 
جند  قد  ذلك،  جانب  إلى  مماثلة.  أخرى  مجموعات  أي 
باألشخاص  اخلاّصة  ّية  الغذائ املكّمالت  بعض  هناك  أّن 

النباتّيني، أيًضا.

WÒOz«cG�«  ö ÒLJLK� W ÒO×B�« bz«uH�«

اجلسم  منو  على تعزيز  تساعد  ّية  الغذائ املكّمالت 
لألطفال، كما تساعد على الوقاية من الكسور بالّنسبة 
توفير  على  العناصر  تلك  تعمل  حيث  للبالغني. 
الڤيتامينات واملعادن األساسّية لنمو اجلسم، كما تعمل 
فيما  تؤدي  قد  املغذيات، اّلتي  نقص  من  على الوقاية 
بعد إلى الكثير من املتاعب الصحّية واألمراض املزمنة. 
فإّنها تساعد على تسريع عملّية الّشفاء من األمراض.

حتوي CoQ10  مفيدة  التي  ّية  الغذائ املكمالت  تلك 
املختلفة،  القلب  أمراض  مع  الّتعامل  عند  جًدا 
فهي أساسّية لصّحة القلب وإنتاج الّطاقة. CoQ10 هي 
إحدى مضاّدات األكسدة القوّية اّلتي تساعد على الوقاية 
من الّشوارد احلرة اّلتي تؤّدي لتلف اخلاليا، كما تساعد 

.LDL أيًضا على منع أكسدة الكوِلسترول الّضار
املكّمالت  تناول  اء  األطّب فيقترح  ذلك،  جانب  إلى 
العناصر  الوالدة لتوفير  قبل  احلوامل  ّية للّنساء  الغذائ
ّية األساسّية للجسم، وخفض احتماالت تشوّهات  الغذائ
اجلنني. ومع ذلك، فإّن الڤيتامينات املتعّددة قد ال تساعد 
باستثناء االستدعاء  املعرفّية،  الوظائف  حتسني  على 

الفوري للذاكرة.
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في بعض احلاالت الّنادرة، قد يؤّدي تناول كمّيات كبيرة 
لوجود  نتيجة  تسّمم،  حاالت  إلى  الڤيتامينات  من 
املدّخنني  إّن  احلديد.  وخاّصة  السمومّية،  املرّكبات  بعض 
عرضة  األكثر  هم  كاروتني  البيتا  مادة  يتعاطون  ّممن 

لإلصابة بسرطان الرئة.
ّية بشكل منتظم  فإّنه يعتقد أن تناول املكّمالت الغذائ
ليس من احملتمل أن تقّلل من مخاطر اإلصابة بأمراض 
القلب واألوعية الدموية، والسّكري، أو األنواع املختلفة 

من الّسرطان. 
إلى  الڤيتامينات  تناول  في  اإلفراط  يتسّبب  قد  كما 
اإلمساك،  اإلسهال،  التقّيؤ،  كالغثيان،  األعراض  بعض 
شديد،  صداع  الّطمث،  اضطرابات  الشهّية،  فقدان 
تساقط الّشعر، آالم العضالت، الّدم في البول، وغيرها 
من األعراض املختلفة. مع ذلك، فإّن تناول الڤيتامينات 
األساسّية عند احلاجة ال يتسّبب في مثل تلك األعراض.
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األشخاص األصّحاء ّممن يتناولون نظام غذائي صّحي ال 
ّية. ومن  يحتاجون في العادة إلى تناول املكّمالت الغذائ
الّظروف  حتت  احلبوب  تلك  على  االعتماد  عدم  األفضل 
بالعناصر  غنّي  متوازن  غذائي  نظام  اتباع  مع  العادّية 
ّية ال ميكن  ّية قدر اإلمكان. فتلك املكّمالت الغذائ الغذائ

اعتبارها بديل لعادات األكل الصحّية.
املكمالت  تتسّبب  ال  أن  احملتمل  من  فإّنه  ذلك،  ومع 
ّية في أي ضرر طاملا يتّم تناول الكمّيات املوصى  الغذائ

بها دون إفراط.
ّية لألشخاص النباتيني،  وينصح بتناول املكّمالت الغذائ
احلرارّية  الّسعرات  منخفضة  حمية  يتبعون  ّممن  أو 
لضمان احلصول على التغذّية السليمة، ولتجّنب نقص 

.B الڤيتامينات وخاّصة ڤيتامني
وبالّنسبة لألشخاص ممن يتبعون برامج خلسارة الوزن مع 
تناول  فإّن  القاسية،  الّتمرينات  وممارسة  املقّيدة  احلمية 
املكّمالت الغذائية يساعد على احلصول على العناصر 

الغذائية الالزمة لتحسني األداء.
املكّمالت  حبوب  تناول  أّن  الدراسات  بعض  أشارت  وقد 
الّسماح  خالل  من  الوزن  خسارة  على  يساعد  ّية  الغذائ
ألكسدة الدهون. فإّن األشخاص ممن يعانون من اضطرابات 
الپنكرياس،  التهاب  مثل  املغّذيات  امتصاص  في 
(«اإليدز»)  املكتسبة  املناعة  وقصر  القولون،  التهابات 
ّية  وغيرها، فتتطّلب تلك احلاالت تناول املكّمالت الغذائ

بشكل يومي.
ّية يتم تناولها مرّة أو مرّتني خالل  معظم املكّمالت الغذائ
ينصح  كما  الوجبات.  تناول  أثناء  في  ويفّضل  اليوم، 
بعدم تناولها مع احلليب أو منتجات األلبان أو مكّمالت 
الكالسيوم  يساعد  ال  حيث  األخرى،  الكالسيوم 
ّية بشكل فّعال.. عند اختيار  بامتصاص العناصر الغذائ
املغّذيات  عن  البحث  املفّضل  من  ّية،  الغذائ املكّمالت 

احليوّية املتاحة، اّلتي ميكن أن ميتّصها اجلسم بسهولة.
يجب استشارة الّطبيب أو اختصاصّي تغذية  ملساعدتك 
ولنظام  املناسبة لصحتك  ّية  الغذائ املكّمالت  حتديد  في 
غذائك، كي ال تتداخل مع غيرها من األدوية والعقاقير 

اّلتي يتّم تناولها.
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ألستمتع بهواء صحراء  حيفا، هارًبا من رطوبة شاطئها،  مدينة  ضوضاء  غادرت 
النقب، بهدوء صحرائها، بعيًدا عن هموم العمل ومشاغل احلياة اليومّية. سكنُت 
في الصحراء، سبحُت في بحر رمالها املمتدة إلى الال نهاية، غصُت في ذاكرتي 
ألستخرج قصص «مجنون ليلى» وامرؤ القيس وحرب البسوس. جمال الصحراء 
ال يعرفه إّال من سكنها أو عاش فيها لفترة من الزمن. فسحر رمالها سحر ما 
بعده سحر، متوجات كثبانها الرملية آية في اجلمال والروعة، فتموجاتها مبثابة 

لوحة إبداعّية رسمتها الطبيعة بلمساتها السحرية.
عشق  قصة  من  فكم  واألدباء،  للشعراء  وإيحاء  عشق  مصدر  الصحراء،  إنها 
قيس  حب  قصة  القصص  هذه  أشهر  األجيال.  وتناقلتها  الصحراء،  احتضنتها 
لليلى، فقد كانا يرعيان الغنم في الصحراء منذ صغرهما، فأحبها الشاعر قيس 
وأنشد في حبها شعرًا، األمر الذي أدى إلى رفض والدها لزواجه من ابنته ليلى، 
العاشق  لدى  جسدية  مضاعفات  إلى  يؤدي  األمر  شعره.  في  ذكرها  أنه  ملجرّد 
الولهان قيس، الذي مت صده ورفض طلبه، فهام في البراري ينادي على ليلى وال 

يريد سماع اسم إال اسم ليلى.   
كل  ولكن  ليلى،  والد  موقف  تغيير  أجل  من  التدخل  الّناس  من  العديد  حاول 
احملاوالت باءت بالفشل. ولم يكتف والدها بذلك، بل أرغمها على الزواج من رجل 
آخر، األمر الذي أثر تأثيرًا سلبًيا كبيرًا على ليلى، فتدهورت حالتها الصحية 
إلى أن توفيت. أما قيس فهام في الصحراء فاقًدا رشده، ينادي ليلى في كل 
مكان، وعندما علم بخبر وفاة ليلى لم يطق العيش بدون ليلى فمات هو اآلخر. 
وقصص الّصحراء كثيرة ومجاالتها متعددة، فهنالك قصص اجلود والكرم وحفاوة 
استقبال الضيف التي تفخر بها الصحراء. فالكرم من شيم العرب حيث كانوا 
يهدفون إلى سد حاجة العابرين من الطعام، وإشاعة الفرح في النزل واملضارب. 
لم يكن اجلود والكرم من مظاهر املفاخرة أو حتقيق مصلحة كما هو احلال عليه 
اليوم. وطبيعة الصحراء في املاضي تعرض السفر للحاجة للطعام واملأوى، ولذا 
جتد إشعال النار في منتديات املضارب إلرشاد العابرين الرتيادهم. ومنها أسس 
الكرم على حاجة اجتماعية يحرص الناس على جتسيدها إلسداء اجلميل وسد 
حاجة العابرين، ومن كان يلوذ بالبعد عن مقابلة الضيوف يناله الذم والهجاء، لذا 

ا واجلود فضيلة. أعتبر الكرم واجًب
تناقل الناس أخبار املغرمني باجلود ونسبته إليهم، وساهم الرواة في ذلك كما طبيعة 
الروايات الّشفهية، غير أن القصص الشهيرة تظل قيمتها املعنوية محافظة على 
نسبتها إلى أصحابها. ومن ذلك قصة املرتعد العنزي الذي مّر بديار شمر على 
أصدق الروايات، وكان يرأس فريًقا من قومه، وملا كان ذلك في زمن العوز وضيق 
ذات اليد فقد طلب املرتعد من رفاقه أن يتفرقوا بني املضارب وأال ينزلوا جميًعا 
على بيت واحد فيسببوا ألهله احلرج. تفرق القوم وأم املرتعد ونفر معه أحد بيوت 
املضافة  إلى  وأدخلتهم  زوجته  بهم  فرحبت  ا  غائًب البيت  صاحب  وكان  املضارب 
وقدمت لهم احلطب وأواني القهوة وانصرفت. وبعد وقت عادت يبدو عليها احلزن 
واالرتباك إذ ليس لديها ما تقّدمه للضيوف من طعام ولم تسعفها املضارب بشيء 
األمر؟  ما  وسألها:  خرج  وحيرتها  وقلقها  حزنها  املرتعد  الحظ  وعندما  ذلك.  من 
فشرحت له ذلك. قال: ما عليك وأخذ يخفف من أملها وحيرتها وسألها: هل لديك 
وعاء دهن؟ قالت: نعم ولكن ليس به شيء من الدهن. قال: هاته وأخذ يدهن يديه 
ويدي رفاقه. وقيل إنه طلب منها إشعال النار لترى املضارب حفاوتها بالضيوف. 
وكان املرتعد يود أن يستر هذا البيت من شماتة اآلخرين، وكان يهدف أيًضا إلى 
ترسيخ قيم الكرم، وانصرف ورفاقه يظهرون للناس ما وجدوه من كرم في بيت 
الشمري، وعالمة ذلك ما يصدر من رائحة الدهن، ولئن زالت عنهم مشاعر اجلوع حلسن 
تقديرهم للّظروف الصعبة التي قد حتدث في ذلك املجتمع، فإن املرأة عانت كثيرًا 
من هذه احلادثة حسرًة وأًملا لعدم استطاعتها احلفاوة بالضيوف. هذه أخالق البدو 
الكرام، فيها تقدير لعابري الّسبيل، ومحافظة على مشاعر اآلخرين. وملا تسابق 
بعض القبائل على نسبة القصص اجلميلة لهم فتلك شهادة بشهامة أصحابها.

عندما تسير على رمال الّصحراء، تشعر أنك تسير فوق الصحراء كلها،  وتطأها 
بأقدامك لتطبع عليها آثارك، غير مدرك أّن الريح ستهب في كل حلظة، لتمحو 

هذه اآلثار بلحظة، ولكّنها لن متحو من ذاكرتنا قصصها وعاملها.
بعد هذا الغوص في عالم الّصحراء الذي ال ينتهي، كما الرمال وكثبانها التي 
ال تنتهي، شددُت الرحال ألغادر هدوء الصحراء وقصصها، وأعود لصخب مدينة 

حيفا، ورطوبة هوائها، ولهموم احلياة اليومية ومشاغلها.
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ّمت العثور، مؤّخرًا، على قرية يعود تاريخها إلى 2300 عام؛ على 
«طريق  باسم  املعروفة  الطريق  بجانب  القدس،  مدينة  من  مقربة 
لتمديد  شّقها  ّمت  جانبّية  ّية  تراب بورما» - طريق  بورما». «طريق 
في  وذلك   ،1948 حرب  خالل  باملؤن  اإلسرائيلّي  اجليش  قوات 
أعقاب سّد الّطريق الرئيس للقدس، في املقطع الواصل بني اللطرون  
وباب الواد. وقد سّميت بهذا االسم نسبًة لطريق بورما التجارّية، 
واّلتي كانت تشّكل طريًقا إلمداد املؤن ما بني الّصني وبورما، خالل 

احلرب الّثانية بني اليابان والّصني.
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بدأت احلفريات األثرّية خالل شهر آب من العام املنصرم (2013)، 
اجلاري  العام  من  األخير  الّثاني  كانون  شهر  حّتى  واستمرّت 
(2014). وجرت احلفرّيات إلنقاذ اِملنطقة واحلفاظ عليها، من قبل 
الغاز  من  أنابيب  لتمرير  ا  معّدً كان  موقع  في  اآلثار،  سلطة  إدارة 
الّطبيعي  الغاز  شركة  تكّفلت  وقد  القدس.  منطقة  إلى  الّطبيعي 

بتكاليف هذه احلفرّيات.
بدأت شركة الغاز بالتحضير ملشروع مد أنابيب الغاز خالل شهر 
 35 ُقرابة  الغاز  أنبوب  طول  بلغ  وقد  املتصرم،  العام  من  حزيران 
االكتشاف  أعقاب  وفي  القدس.  مدينة  مشارف  إلى  ليصل  كم، 
على  الّطبيعّي  الغاز  وِشركة  اآلثار  سلطة  بني  االّتفاق  ّمت  األثرّي، 
تعديل املخطط، بحيث ميكن  بذلك احلفاظ على املوقع، ليتّم عرض 

املكتشفات األثرّية، الحًقا، على اجلمهور.
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امتّدت احلفرّيات على موقع تصل مساحته 750 مترًا مربًعا، خاللها 
ّمت الكشف عن آثار جزء من قرية تعود إلى الفترة الهيالنّية. ومن 
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إلهة  ِسيس،  ِمنِ وهي  ولويس)،  ندى  (أبو  احلاّج  ُلويس  أنسي  هو 
العدل اإلغريقّية، أولى وأوْلى مواّده اإلبداعّية، اّلتي ضّمنها شعره 

ونثره ونّصه.
عاد أنسي احلاّج، يوم الّثالثاء، الّثامن عشر من اجلاري، ليذّكرنا 
بأّن الكبار، أيًضا، ميوتون، أو – بعبارة أدّق – يغيبون عن مسرح 
الّدنيا صورة وصوًتا وهيئة حّية، ثّم ُيكّثفون حضورهم بكّل ما 

شئت ّمما عدا ذلك.
لم أعلم بخبر وفاته – وقد بات نبأ – والّنبأ هو اخلبر الّتاّم اّلذي 
ال يقبل الّتكذيب، مقارنة مبجرّد اخلبر اّلذي يحتمل الّتكذيب كما 
إّال أمس األّول، األربعاء، وإن دّل ذلك على  يحتمل الّتصديق – 
شيء فإّمنا يدّل على تقصير مّني، ليس إّال؛ إذ ال عالقة لذلك 
– وال ميكن أن تكون لذلك عالقة – بكوني لم أكن – حّتى زمن 
قريب – من أنصار أو مؤّيدي أو مريدي أو مشّجعي أو متذوّقي 
تسميته  على  اصُطلح  ما  قارئي  أحياًنا،  حّتى،  أو  دارسي  أو 
قصيدة الّنثر، اّلتي كان أنسي احلاّج – وسيظّل – أحد أعمدتها 
وبفضل  رعّيني؛ ذلك ألّني –  عرّيني الشَّ لبة، وأحد آبائها الشِّ الصُّ
الله – عّلمتنَي الّتجرِبة واألناة أّن هذا املارد الِعمالق اّلذي ُيسّمى 
األدب، أهّم وأصدق وأخلد ما قد يتفّتق عنه َجهد بشر، هو أكبر 
من أن ُيسجن داخل قالَب أو قانون أو تسمية أو اصطالح جامد، 
ال بل هو املارد املتمرّد على أّي قانون يوضع (وقد قال الغربّيون 
نفسها،  الّنّصّية  املاّدة  وأّن  لُيكسر)،  القانون  ُيصنع  ترجمته:  ما 
ا كان لونها أو نوعها، هي اّلتي حتكم على نفسها بنفسها،  ـً أّي
ا  باألدب أو بقّلة األدب. أو بعبارة أدّق، كّلما كان صانعها أديًب

ا. ا، وضّد ذلك هو الّصحيح، حًقّ ا كانت أدًبا حًقّ حًقّ
باألدب  وعرُف  األدب  عرَف  ا،  حًقّ ا  حًقّ أديب  احلاّج  لويس  وأنسي 
ا وباحًثا  (طابت رائحته به) فًتى لم يعرف بعُد عمر الّشباب، قاًصّ
خّالًقا،  مبتكرًا  محترًفا  ومترجًما  ومنّظرًا  شاعرًا  ثّم  ا،  ـً ّي وِصحاف
إلى جانب أّني لم أعرفه عن كثب، غير أّني قرأت وسمعت عن 

نقائه وثباته في ميادين الّشرف واحلياة، غير قليل.
غاب أنسي احلاّج وما غاب، عن سبعة وسبعني قصيدة؛ فكّل عام 
ّي كان قصيدة عطاء في ميدان الّلغة واألدب،  ِن ّي عمره السَّ من ِسِن
املاّدة األنقى، روًحا ووجوًدا ومسلًكا ومأرًَبا، ال بل إّنها – باختصار 

– ماّدة الّسعادة؛ ضاّلة اإلنسان، في كّل زمان ومكان.
ِابحثوا عنه وستقرأون وتسمعون الكثير، فُتَسرُّون مبا ترَون، كما 

ُسّر املعتصم حني رآها، ساَمرّاء (ُسّر من رأى).
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

وحديثنا، أبًدا، عن لغتنا وَنْحن!
ة، مترجم، ومحّرر لغوّي ّي الكاتب دارس عاشق لّلغة العرب

info@assadodeh.net
www.assadodeh.net
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من  عدد  وجد  املكتشفات،  بني 
املنازل الّصغيرة املبنّية من احلجر، 
وجزء من الّطرقات واألزّقة الّضّيقة 
من  واحد  وكّل  البيوت.  بني  املارة 
يبدو  ما  على  كان -  املنازل  هذه 
ا لعائلة واحدة، حيث شمل  - ُمعّدً
املنزل بعض الغرف وساحة صغيرة.

زيلبربود  إيرينا  للباحثة  ووفًقا 
سلطة  في  احلفريات  (مديرة 

اآلثار)، فإّن غرف املنازل استعملت للّسكن، بينما كانت ُتستعمل 
اليومّية،  البيتّية  لألشغال  للمنازل  املجاورة  الّصغيرة  الّساحات 

وخاّصًة الّصناعات الّتقليدّية منها.
ومن بني املكتشفات الّصغيرة جند أدوات لالستعمال اليومّي، مثل 
البازلت؛  حجر  من  واملصنوعة  والهاون)  احلبوب (املدّقة  لطحن  أجران 
احلياة  في  استعملت  اّلتي  الكلسّي  احلجر  من  مصنوعة  أدوات 
الكبيرة  اجلرار  من  عدد  الفخار،  من  مصنوعة  طبخ  أدوات  اليومّية، 
عملة   60 وُقرابة  والّنبيذ،  الزّيت  مثل  الّسوائل،  لتخزين  استخدمت 
نقدّية يعود تاريخها إلى فترة أنطيوخوس الّثالث (242–187 ق.م.).
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ال نعرف االسم الّتاريخي للموقع األثرّي، إذ لم يحفظ حّتى أيامنا هذه. 
يتواجد املوقع على قّمة تّلة يصل ارتفاعها إلى 280 مترًا من على 
مستوى سطح البحر، وهو يطّل هذا املوقع على األراضي املجاورة اّلتي 
كانت آنذاك مزروعة بكروم العنب اّلتي كانت مصدر رزق لسّكان املنطقة.

الفترة  خالل  توّسعه  قّمة  إلى  وصل  املوقع  أّن  إلى  احلفرّيات  أشارت 
كانت  حينها،  امليالد.  قبل  الّثالث  القرن  خالل  خاّصة  الهيالنّية، 
منطقة يهودا حتت حكم عائلة السيلوقيني، ورثة اإلسكندر املقدون. 
احلشمونائيم  عائلة  فترة  إّبان  املوقع  في  االستيطان  انتهى  وقد 
باملوقع؛  االستيطان  انتهاء  سبب  نعلم  ال  الرومانّية).  الفترة  (إّبان 
الّصعبة  االقتصادّية  الّظروف  بأّن  لالعتقاد  مييلون  الباحثني  أّن  إّال 
فيه. االستيطان  نهاية  إلى  وبالّتالي  املكان،  هجرة  إلى  أّدت  آنذاك 

وفي حديث مع د. يوڤال باروخ (مدير لواء القدس في سلطة اآلثار)، 
قال إّن «ظاهرة هجرة القرى مبنطقة يهودا، خالل نهاية فترة حكم عائلة 
احلشمونائيم وبداية فترة امللك هيرودوس، كانت شائعة جًدا، حيث اّجته 
سّكان القرى إلى القدس بحًثا عن العمل فيها، ال سّيما بسبب األعمال 
هيرودوس». بها  قام  اّلتي  البناء  مشاريع  عن  نتجت  اّلتي  الكثيرة 

الصورتان املرفقتان: 
(1) عملة نقدّية من فترة أنطيوخوس الّثالث. 

(2) صورة جوّية ملوقع احلفرّيات.

1
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قبل احلصول على القرض الّسكنّي، وقبل فحص 
علينا،  عرضها  البنك  ينوي  اّلتي  الفوائد  نسب 
يجب أن َنّتِبع بعض القواعد األساسية والهاّمة، 
ونفحص بعض األمور وجنيب على بعض األسئلة 
الهاّمة؛ وذلك لكي نتمّكن من وضع خّطة ذكّية 
الّسكني  القرض  مسارات  وتخطيط  واختيار 
والّشخصّية  اخلاّصة  املعطيات  بحسب  املالئمة 
البعيد  األمد  في  ُنفّكر  أن  علينا  للُمقَترِض. 
وننظر إلى األمور بُبعد نظر ونفحص مصروفاتنا 
صناديق  أو  األقساط  املُستقبلّية،  ومدخوالتنا 
ُمتوّقعة  تغييرات  أي  أو  منلكها  التي  الّتوفير 

وكيفّية تأثيرها علينا.
لذلك سأطرح فيما يلي وأُعّدد القواعد التي يجب 
أن نّتبعها، واألسئلة التي يجب أن ُجنيب عليها 

قبل احلصول على القرض الّسكنّي:
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علينا أن نسأل أنفسنا كُمقَترِضني: هل نستطيع 
القسط  في  وارتفاع  كثيرة  تغييرات  احتمال 

الّشهرّي، وما هو احلّد األقصى لدينا؟ 
اّلتي  املُجازفة  نسبة  نفحص  الطريقة  بهذه 
نستطيع احتمالها بدون التعرّض لالنهيار املاّدي. 
مسار  مع  ا  ـً ّي سكن قرًضا  أّن  طبًعا  الواضح  من 
فائدة ُمتغّيرة أو مسار فائدة الپرامي سيكون أكثر 
ال  ألّننا  للُمقَترِض،  ُمجازفة  يعتبر  أو  «خطورة» 
ستطرأ  التي  الّتغييرات  وماهّية  كيفّية  نعلم 

على الفوائد في املُستقبل.
ّي ذي مسار فائدة ُمتعّلقة  يار قرض سكن اخت
بجدول غالء املعيشة لفترة 25 سنة يعتبر 
ُمجازفة.. كذلك األمر بالنسبة للقرض ذي الفائدة 
أيًضا  هي  املُتعّلقة  سنة   30-25 لفترة  املُتغّيرة 
بجدول غالء املعيشة. املشكلة هنا هي أّن الغالء 
في اجلدول «سُيضّخم» أيًضا مبلغ القرض األصلي 
األمر  كذلك  األمر.  نهاية  في  أخذناه  الذي  واملبلغ 
في  الّسكني  القرض  بتكرير  نقوم  أن  قرّرنا  إذا 
ُمنتصف فترة القرض فإّننا سنضطّر ملواجهة وضع 
حّتى  أو  ِضعف  الّسكنّي  القرض  فيه  سيكون 
ثالثة أضعاف مبلغ القرض الّسكني اّلذي أخذناه 
في البداية (األمر يتعّلق بجدول غالء املعيشة). 
وفي  الفترة  منتصف  بعد  ا  تقريًب يحصل  وهذا 
 15-12 بعد  مثًال  أعاله،  ذكرتها  التي  احلالة 
سنة تقريباً، لذلك إذا اخترنا قرًضا بفائدة ُمتغّيرة 
فعلينا أن نهتم بأن يتّم الّتغيير في الفائدة بعد 
فترات طويلة جًدا؛ فمثًال إذا كان القرض ملّدة 21 
كان  وإذا  سنوات،   7 كّل  الّتغيير  فليكن  سنة 
بالفائدة  الّتغيير  فليكن  سنة   15 لفترة  القرض 

كّل 5 سنوات ال أقل.
بجدول  املُتعّلقة  غير  املسارات  يار  اخت
الفائدة  أو  پرامي  ال كفائدة  املعيشة  غالء 
غالء  بجدول  املُتعّلقة  وغير  الّثابتة 
فترة  ألطول  يكون  أن  يجب  املعيشة 
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ُممكنة.. هذا االختيار يضمن لنا إعادة أقساط 
عدم  لنا  ويضمن  نسبًيا  ُمنخِفضة  شهرّية 
م مبلغ القرض الّسكنّي األصلي وتضاُعف  تضخُّ
مدى  على  املعيشة  جدول  غالء  بسبب  قيمته، 
املسارات  في  بأّنه  بالّذكر  اجلدير  من  الّسنني. 
التي تكون فيها الفوائد ُمتغّيرة، فإّنه في حال 
تكون  أن  املُفّضل  من  الفائدة  وارتفعت  تغّيرت 
من  كان  أطول  كانت  وكّلما  طويلة،  القرض  فترة 
املُستحسن لنا، ألّنه بهذا الّشكل يكون الّتأثير 
ملحوظ. وغير  قليًال  الّشهري  القسط  على 

بطة  رت وُم ثابتة  فائدة  ذي  مسار  يار  اخت
أو  سنة   15 لفترة  املعيشة  غالء  بجدول 
ا..  ـً ّي نسب وصحيح  حكيم  يار  اخت هو  أقّل 
اّلتي  املسارات  من  كواحد  املسار  هذا  اختيار  إّن 
ُتَكوِّن خلطة/خّطة مسارات القرض الّسكنّي مينع 
االرتفاع في جدول غالء املعيشة من الّتأثير علينا 
القرض  من  كبيرًا  جزًءا  يكون  أن  لنا  ويضمن 
الّسكني ُمتوّقًعا وثابًتا وغير ُمعرّض للّتغييرات.

ـ«محّطات خروج» من القرض الّسكنّي  الّتخطيط ل
هو أمر ذكي وصحيح، ولكن إذا أخذنا جزًءا كبيرًا 
األقصى  (احلد  پرامي  مبسار  الّسكنّي  القرض  من 
هو:  إسرائيل  بنك  بحسب  اليوم  به  املسموح 
القرض  تسديد  دائًما  مبقدورنا  سيكون  33%)؛ 
مادّية  غرامة  أو  جزاء  دفع  بدون  املُبّكر  الّسكني 
وبشكل  ولذلك  للقرض،  املُبّكر  الّتسديد  بسبب 
ُمتغّيرة  فائدة  ذا  مسارًا  نختار  ال  أن  يجب  عام 

لقسم كبير من مبلغ القرض الّسكنّي.
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كّل حالة لها ُمميزاتها اخلاصة وتختلف عن األخرى 
وتتطّلب خّطة خاّصة بها، من أجل احلصول على 
بشكل  للُمقترِض،  األنسب  الّسكني  القرض 
املطلوب  القرض  كان  إذا  حّتى  وخاّص،  شخصي 
ألف   400 مببلغ  مثًال  هو  ُمختلفني  ملُقترِضني 
كّل  يكون  احلاالت  من   90% في  فإّنه  شاقل، 
واحد منهم بحاجة خلّطة ُمختلفة وخلطة مسارات 
أو ثالث مسارات  مسارين  األقل  على  ُمختلفة، 
لكّل  أّن  االعتبار  بعني  األخذ  يجب  ُمختلفة. 
ُمختلفة،  قدرات  مختلفة،  مدخوالت  فينا  واحد 
صناديق  مختلفة،  وُمخّططات  ُمستقبلية  برامج 
غيره  أو  عائلي  إرث  مصدرها  مبالغ  أو  توفير 
ونسبة  نوعّية  ُتقرّر  كّلها  األمور  وهذه  ُمختلفة، 
سنبني  اّلذي  اخلليط  َسُتَكِوّن  التي  املسارات 
شخصي  بشكل  الّسكني  القرض  خّطة  منه 
االستعانة  املُفّضل  من  لذلك  للُمقترض،  وخاص 
عن  وُمنفصل  مؤّهل  عقارّية  قروض  باختصاصّي 
البنك لتمثيلكم أمام البنك ولبناء خّطة خاّصة 

للقرض الّسكنّي لكم.

 5{d�I Ô*«  qO�9  w�  qLF|®  W Ò|—UI�  ÷Ëd�  w�UB��«
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اهتّم مقيمو الّشاهد أن يضعوه في فترة الحقة 
في مكان بارز ومكشوف يطّل على نقطة التقاء 

شارعي «ايستفايت» و«نورث».
وفي «حفل» الكشف على شاهد شاعرنا في 17 
نوڤمبر 1975 اشترك لفيف من الّشخصّيات، 
في مقّدمتهم الّشاعر املعروف والت ويتمان، كما 
عليهم  تعّذر  ّممن  البرقّيات  من  العديد  وصلت 

املشاركة بصورة شخصّية.
هذا وألقيت العديد من الكلمات والقصائد في 

هذه املناسبة، منها ما قاله الّشاعر تنيسون:
ها هو القَدر اّلذي تنّكر له مرًّة

والغيرة اّلتي استهترت به
والّلؤم اّلذي خّيب أمله

كّلهم:
يقيمون اآلن تذكارًا لعظمته ومجده...

ومن اجلدير ذكره أّن شاعرنا إدغار ألن پو تزوّج من 
ڤيرجينيا، وهي ابنة 13 عاًما، وقد رعاها حّتى 
الّسل،  بداء  عمرها  من  ـ24  ال في  وهي  توّفيت 

وُدفنت في نيويورك.
ّية،  جزئ بصورة  املقبرة  انهارت   1883 عام  وفي 
أن  بعد  إّال  زوجها  جانب  إلى  قبرها  ُينقل  ولم 
أحضر رفاتها املؤّلف وليام جيل اّلذي كتب سيرة 
پو الشخصّية، حيث وضع عظامها في صندوق 
خاص، وأحكم إغالقه، ووضعه حتت سرير نومه.

سيرة  نشره  على  سنوات  عّدة  مرور  بعد  وفقط 
ندوق وّمت نقل الرّفات  حياة الّشاعر، اكُتشف الصُّ

لدفنها قرب زوجها في 19 يناير 1885.
ومن الّصعب أثناء احلديث عن موت ودفن إدغار 
ألن پو أن ال نتذّكر بالّشاعر الفرنسي املعروف 
شارل بودلير اّلذي كان له الفضل في نشر اسم 
ُمبدًعا  به،  الفرنسي  القارئ  وتعريف  شاعرنا 
ُحفرت  اّلذي  مالرميه  الّشاعر  ومعه  عظيًما، 

كلماته عن پو على حجر بصورة نافرة وبارزة.
أّما اجلمعّية املعروفة باسم «جمعّية پو» فقد وضعت 
نصب أعينها هدًفا سامًيا يرمي إلى إقامة َنصب 
إيزكيال. الّنحات  مع  بالّتعاون  بالّشاعر،  الئق 

وفي 11 أكتوبر 2009 ُنّظمت جنازة رمزّية من 
شارك  وقد  بلتيمور.  مدينة  في  اجلمعّية  قبل 
عن  تعبيرًا  الّشاعر،  محّبي  من  اآلالف  فيها 
األكثر  قصيدته  قرأوا  حيث  إلبداعاته،  تقديرهم 
شهرًة - «الغراب» - واحملفورة على شاهد قبره، 
وخاّصة كلماته: اتركيني وحيًدا بدمي وحرّيتي..

w{U*« Íb—

الّنظر..  عنه  الكّفاُن  صّد  سَيرهُ..  الّتراُب  انتظَر 
ولم يستمع إلى عواء اجلنازة وصرير الّتأبني أحد.. 
جنازة  احلياة..  أصفاد  أمام  موحش  بارد  موت 

قصيرة وحفنة ُمَشّيعني موّدعني..
في الّتاسع عشر من يناير يوم ميالده، كان زائر 
ا لذكراه في املكان اّلذي ُحّدد  مجهول يرفع نخًب
كونياك  قنينة  ترك  ثّم  فيه،  وُدفن  ُقبر  كمكان 
وثالث ورود، وأحياًنا كان يترك أيًضا رسائل خفّية.

كان  أّنه  الّشائعات  تروي  الزّائر؟!  هذا  هو  َمن 
ُيخفي وجهه مبنديل أبيض وميشي متوكًئا على 
زيارة  عن  توّقف  وقد  فضّية..  قبضة  لها  عصا 

القبر في الّسنوات األربع األخيرة.
حقيقة  في  الوحيد  اّللغز  يكن  لم  الزّائر  هذا 
موت شاعرنا إدغار أِلن پو اّلذي وافته املنّية في 

الّسابع من أكتوبر 1849.
فقد ُعثر عليه قبل ذلك بأربعة أّيام يعاني من 
الهذيان في شوارع بولتيمور، خارج فندق راين في 
شارع لومبارد، أثناء عودته إلى بيته في نيويورك.
نعم! مات هذا الّشاعر املعروف وهو في األربعني، 
قيل  فقد  ملوته،  واحد  سبب  على  ُيّتفق  أن  دون 
هاجموه،  لصوص  قبل  من  أو  مرًضا،  مات  إّنه 
أو مقاولو أصوات في فترات االنتخابات اّلذين 
ثيابه  آخر  ليلبسوا  الّشخص  يقتلون  كانوا 
أّنه  البعض  ذهب  وقد  مرّة..  من  أكثر  ليصوّت 

مات بداء الَكَلب!!
املكروه،  ّكير  بالسِّ يصفه  أن  البعض  يتواَن  لم 
فبعد وفاته بيومني في الّتاسع من أكتوبر 1849 
چريسولد  روفوس  األدبي  الّناقد  خصمه   كتب 
«نيويورك  صحيفة  في  مقاًال  مستعار،  باسم 
على  سيِحّدون  «قليلون  فيه:  قال  تريبيون»، 
موت پو» اّلذي كان يتسّكع في الّشوارع، وبدافع 
من اجلنون كان يهاجم اآلخرين بكالم فّظ، يغضب 

بسرعة ويغار ّممن حوله.
يوم  قبره  على  «عالمة»  وضع  من  الرّغم  وعلى 
دفنه، إّال أّن القبر غاص واختفى حتت األعشاب. 
فما كان من «الّشماس» اّلذي أشرف على دفنه 
بعد عّدة سنوات إّال أن وضع على القبر الرقم 80.

في  وحماته  عّمُته  عاًما  عشر  أحد  بعد  لتأتي 
آن، وطالبت متوّسلة أن يرّمموا القبر.. فلّبى ابن 
اخيه نلسون پو طلبها ووضع عليه شاهًدا بارزًا.. 
خّط  مبحاذاة  كان  الّشاهد  أّن  احلّظ  لسوء  لكن، 
ا. ـً ّي القطار، ّمما أّدى إلى اصطدامه به وحتطيمه كل

وفقط بعد مرور 25 عاًما على وفاة شاعرنا عام 
وقد  كاملة..  بصورة  جديد  شاهد  أقيم   1874

°°å÷U O ³ «ò w  ÔÁ Ôd Ú³ Ó  d ŽUý
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½1 كيلوغرام من الّدجاج.

1 ملعقة كبيرة من ملح الّطعام.
1 عود من القرفة.

ورقة غار.
4 - 5 رؤوس كاملة من الفلفل احللو.

1 بصلة متوّسطة احلجم، مقّطعة إلى أربعة أجزاء.
3-4 حّبات كاملة من الهال.

8 أكواب من املاء.
القليل من الّلوز مقّشر ومقلي.

القليل من الّصنوبر املقلّي.
القليل من الفستق احللبّي املقّشر واملقلّي.

2/كوبان من القمح املقشور.

2/ملعقتان صغيرتان من القرفة.

القليل من كبش القرنفل.
1 ملعقة صغيرة من مسحوق البهار احللو.

القليل من الزّبدة والّسمنة أو الزّيت لقلي املكّسرات.

∫dOC� Ò��« WI|d!

ا باملاء البارد قبل طهوَه. ينقع القمح املقشور مّدة 42 ساعة تقريًب
نار  فوق  املاء  من  أكواب  ثمانية  مع  ويوضع  الّدجاج  يغسل 
العلوّية  الّطبقة  وتزال  يغلي  حّتى  الّدجاج  ويترك  متوّسطة. 
من الزَفرة عنه. ُتضاف إليه ورقة الغار، وامللح، وعود القرفة، 
والفلفل احللو، والبصل، والهال. ُيطهى اخلليط مًعا في طنجرة 

الّضغط أو في قدر عادّية، حّتى ينضج الّدجاج متاًما.
يخرج الّدجاج من القدر وتصّفى املرَقة.

توضع َمرقة الّدجاج في قدر فوق الّنار وُيضاف إليها القمح 
املنقوع. وحني يبدأ املزيج بالغليان، تخّفف الّنار وتترك القدر 
القمح  حّبات  تنضج  حّتى  دقيقة   40 إلى   30 ملّدة  فوقها 
إضافة  ميكن  الهرس.  سهلة  تصبح  أن  دون  من  ولكن  ا،  تقريًب

املزيد من املرَقة في أثناء الّطهو عند احلاجة.
ُتقلى املكّسرات، وُتنزع العظام عن الّدجاج.

ُتذاب الّسمنة أو الزّبدة ويوضع نصف كوب منها مع القمح املطهو.
ُيسكب القمح في طبق الّتقدمي، ويزّين باملكّسرات وحلم الّدجاج. 

ُيقّدم الّطبق ساخًنا مع الّلنب.
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»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

تستعيد إشراقتك وتسحر الكثيرين بحضورك 
الباهر. اجلو مناسب لتلبية الدعوات. الظروف 

مالئمة لعالقة جديدة تبّشر باخلير.

�u— (21 نيسان - 20 أيار)�«

أو  بتصليحات  االهتمام  إلى  تضطّر  قد 
ّية. ال تفقد االّتزان وثقة األحّبة.  تغييرات منزل

قد تقلق بشأن صّحة أجد أفراد العائلة.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)

باستطاعتك  وخاطر.  بديهة  بسرعة  تتمّتع 
جديدة.  أفكار  وطرح  الّصعبة  األمور  مناقشة 

تنّشط التّنقالت واالّتصاالت.

»��ÊU!d (22 حزيران - 22 متوز)

توظيف  إلى  يدفعك  أو  يغّشك  أحًدا  تدع  ال 
قد  تصرّف.  ثّم  املعطيات  في  دّقق  األموال. 

يقلق قسط شهرّي. حاذر من الوعكات.

»_	b (23 متوز - 22 آب)

وركود.  مراوحة  بعد  ملموس،  وتقّدم  انفراج 
عليك التحّلي بحكمة وواقعّية لألمور. تشتد 

عزميتك فترتفع املعنوّيات وحتّقق جناحات.

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)

قد تتذّمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس. 
للقلق  تسمح  ال  جديد.  أي  بدء  من  حاذر 

املسيطر مبنعك من العمل والّنشاط.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

املساعدة  بتقدمي  تترّدد  وال  املساعدة  أطلب 
بدورك حتالف مع الزمالء واألصدقاء واجليران وال 

تبَق وحيًدا. أخرج للقاء الّناس.

»�dIF« (24 تشرين األول - 22 تشرين الثاني)

قّدم أفضل ما لديك لعّلك حتّقق إجنازًا أو حترز 
أو  عائلّية  متاعب  تظهر  قد  ُمفاجًئا.  تقّدًما 

شخصّية واملطلوب منك أن تكون مسؤوًال.

»'Íb (21 كانون األول - 19 كانون الثاني)

كن حريًصا على كلمة أو موقف تّتخذه. ابحث 
مناسبة  فترة  املشتركة.  والقواسم  الّتوافق  عن 

للمصاحلة ولترتيب األوضاع العالقة.

»�b�u (20 كانون الثاني - 18 شباط)

استقرار  على  واحرص  بوظيفتك،  تغامر  ال 
ومرهف  مضّطرًبا  أو  متسرًّعا  تبدو  مصاحلك. 

احلّس. تشعر باالرتباك وتغضب بسرعة.

� (19 شباط - 20 آذار)u(«

الّشيء.  بعض  األجواء  وتتوّتر  الّلقاءات  تتعّثر 
إّنها فترة ضاغطة وقد تضعك أمام جتربة ما، 

وتشعر وكأّنك أمام امتحان. راقب صّحتك.

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

وتهتّم  ا  ـً ّي نسب بالك  يطمئن  نفسك.  عن  رّفه 
بشؤونك  لالهتمام  وقًتا  وتخّصص  بعائلتك 

اخلاّصة. دافع عن حّقك دون ترّدد أو قلق.
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ÆwM ÚðÓb ÓŽÓË UL Ó	

 UN Ó½UB Úž√  ÔX Ú¹Ó√Ó—  ¨UN ÚO Ó�≈  ÔX ÚŽÓd ÚÝÓ√

 ÌbOF ÓÐ  Ús �  w�  ÔÕ=uÓK Ôð  ÓWÓK¹u ]D�«

 ¨Ó¡«d ÚC Óš  ªÌW Ó½]uÓK Ô�  Ì‘UL Ô�  l ÓDI Ð

 ¨UN ÚM �  ÔX ÚÐÓd Ó² Ú� «  ÆÓ¡UCÚO ÓÐÓË  ¨Ó¡«d ÚL ÓŠ

∫ ÌÕÓd
ÓH Ð ÔX Ú×

�ÓË

 w² Ó½u² Ú¹Ó“  U¹  d ÚO Ó Ú)«  ÔÕU³ Ó�

ÆÆÓW Ó	Ó—U³ ÔL ? Ú�«

∫ÔW Ó½u² Ú¹]e�«  ]œÓ—

 Ïd
]D ÓF Ô�  ¨ ÏÊuÐU�  p ÔŠU³ Ó�  ≠

ÆÆÔd
ÓC ÚšÓ√ ÏX Ú¹Ó“ ÓË Ô̈d ÓL ÚÝ√ ÏÊu² Ú¹Ó“ ÓË

 ÓÊÚu Ó�  Úd Ó² Úš« q Ó¼ —̈u½ U¹ wM¹d³ ÚšÓ√

øbOFÚ�« ÊU² Ú�
Ô


∫UNÓ� ÔXÚK Ô�ÓË ¨ ‘UL ÔI Ú�« l ÓD � v�≈ Ô Úd
ÓE Ó½

 Ê«u Ú�Ó Ú_«  q̂ Ô	  tO
  U Î½U² Ú�
Ô
  Ôb¹—Ô√  ≠

 Ús J�  ° p Ô½UB ÚžÓ√  UN Ð  Ô·d Ú
Ód Ôð  w²]�«

 Ód
ÓC ÚšÓ√  U Î½U² Ú�

Ô
  v ÒM Ó Ó9Ó√  ¨ÌW ÓŠ«d ÓBÐ

Æ p ½ÚuÓK Ó	 ÊÚu]K�«

ÆÆÆ s Ú¹Ód ÚN Óý Ób ÚF ÓÐ

 Ós �  ÔX ÚłÓd
Óš  ¨ f ÚL ]A�«  W Ó�«d Úý≈  Ól Ó�

 ÓœułÔË  ÔX ÚE ÓŠô  ¨ÂÚd ÓJ Ú�«  v�≈  XÚO Ó³ Ú�«

 ÚX Ó Ó/  Úb Ó�  Ì…ÓdOG Ó�  ÌÊu² Ú¹Ó“  …Ód Ó− Óý

 Êu² Ú¹]e�«  …Ód Ó− Óý  w²ÓI¹b Ó�  ÓÊUJ Ó�

°Ó¡«d ÚC Ó Ú)«

 ¨w�  Ôr
� Ó² Ú³ Óð  Ô…Ód Ó− ]A�«  X Ó½U	

 ÔX ÚÐÓd Ó² Ú� «  ¨wM¹œUM Ôð  UN ]½Ó √  ÔX Ú� Ó� ÚŠÓ√

 Ó…Ód Ó− Óý  UN =�Ô√  Ôt ³ ÚA Ôð  UN ]Ò½≈  ÆUN ÚM �

 UN Ó�Ó— ÓË  ÔX Ú� Ó�ô  °Ó…ÓdO³ ÓJ Ú�«  Êu² Ú¹]e�«

Æ ÌÕÓd
Ó
ÓË >V Ô× Ð ÓdOG ]B�« Ór

ŽU ÒM�«

 ÔXÚK ]³ Ó�  ¨ XÚO Ó³ Ú�«  v�≈  ÎW ÓŽd Ú� Ô�  Ô Úb ÔŽ

∫ ÔXÚH Ó² Ó¼ÓË ¨ ]ÍÓb �«Ë

 w½U² Ú�
Ô
  ÔfÓ³ Ú�ÓQ ÓÝ  ¨UÐUÐ  ÆÆU�U�  ≠

 Úw
Ó	  ¨ V¹d ÓI Ú�«  bOFÚ�«  w
  Ód

ÓC ÚšÓ Ú_«

 Êu² Ú¹]e�« Ô…Ód Ó− Óý w²Ó³O³ ÓŠ ÔÁÓb ¼UA Ôð

ÆÆ Ô…ÓdOG ]B�« Ô¡«d ÚC Ó Ú)«

Æ XÚO Ó³ Ú�« v�≈ wMÚ²ÓK ÓL ÓŠÓË wMÚ² ÓM ÓC Ó× Ó


∫wJ ÚÐÓ√ U½Ó√ÓË Èd ÚšÔ√ Î…]d Ó� UN Ô² Ú�ÓQ ÓÝ

 Ô…Ód Ó− Óý  w²ÓI¹b Ó�  ÚXÓ³ Ó¼Ó–  Ós Ú¹Ó √  ≠

°Ï…Ód =L ÓF Ô� UN ]½≈ °ø ÚX ÓðU� Úq Ó¼ øÊu² Ú¹]e�«

∫ ÚXÓ�U�ÓË ¨…Óc 
U ÒM�« Ós � w Ò�Ô√ Ú Ód
ÓE Ó½

 Ïd¹Òd
Óý  yh�  UN Ó�Ód ÓÝ  ¨bO	ÚQ ]²�U Ð  ≠

°UN ÓFO³ Ó¹ Úw
Ó	

 Ó»Úu ÓŁ  ÚfÓ³ Ú�Ó √  Úr Ó�  ¨ ÔXÚO ÓJ ÓÐÓË  ÔXÚO ÓJ ÓÐ

 w² Ó½«e š w
 U ÎI]K ÓF Ô�  Ôt Ô² Ú	Ód Óð  ¨bOFÚ�«

 ]ÍÓb �«ÓË  WÓ�ÓËU× Ô�  Ór ÚžÓ— ÓË  ¨…ÓdOG ]B�«

 ‰UH ² ÚŠ ÚôU Ð  wŽUM�ù  wðUI¹b Ó�ÓË

 d¹d ]��« w
 ÎW ÓL
zU½ ÔXOI ÓÐ ¨bOFÚ�U Ð

 w²]�«  ÓWÓKOL Ó Ú'«  Ó UE Ó×]K�«  Ôq ]O Ó� ÓðÓ√

 Ól Ó�  W Ó½u² Ú¹]e�«  =q þ  ÓX Ú Ó%  UN Ô² ÚO ÓCÓ�

 ÔtÔK ÝÚd
Ô½ÓË  U¼Ód ÓL ÓŁ  Ôl ÓL Ú Ó$  ¨ ]ÍÓb �«Ë

 ÔœuF Ó½  ]r ÔŁ  ¨…Ód ÓB ÚF ÓLÚK �  Ì”UO Ú	ÓQ Ð

° X Ú¹]e�U Ð



51 2014 ◊U³ý 28 WF ÔL'«

 W¦�U¦�«  UNðu½UŠ  11.3.14  a¹—Uð  w
  `²²H²Ý  ¨œö³�«  w
  UOJ¹«  WJ³ý

 vKŽ  …b¹b'«   u½U(«  WŠU��  Ÿ“u²ð  ÆUð¬   U¹d	  w
  Uð¬  ‚d²H�  …«–U×0

 qLF²Ý Æq�Uý ÊuOK� 380 w�«uŠ UN²�U�« w
 dL¦²Ý«Ë lÐd� d²� n�« 27
 qš«œ  w
  ¡«dA�«  lL−�  l�  ‰UBðô«  s�  eOL²�  ÂuNH0  …b¹b'«   u½U(«

 s�  ÊuJOÝ  ¨  lL−*«  w
  ÷dF�«   UNł«Ë  s�  t½«  YOŠ  ¨Í—U−²�«  lL−*«

 ¨…b¹b'«   u½U(«  ÕU²²
«  »UIŽ«  w
  ÆfJF�«Ë   u½U(«  …b¼UA�  sJL*«

 qOGAðË q�UŽ 1200  d̈z«“  ÊuOK� 5.4  ∫w¼ 2014  WM�� WJ³A�«   UF�uð

 ‚öÞ«Ë WFKÝ ÊuOK� 25  lOÐ ¨WIDM*« s� s¹œËe*«Ë 5�ËUI*« ‰ULF�«  U¾*

 W¦�U¦�«   u½U(«  WŠU��  ÆœËb×�  —«b�SÐ  …b¹bł  rOLBð  WŽuL−�  14
 ÆlÐd� d²� 80000 w
 h�K²²Ý

 ÕU²²
« WOAŽ ‰UFH½ôUÐ dFA½¢ ∫œö³�« w
 UOJ¹« ÂUŽ d¹b� f²MK
u	 w	uý

 ‰ULA�«  WIDM�  v�«  UOJ¹«  ‰ušœ  ÆUð¬   U¹d	  w
  WJ³AK�  W¦�U¦�«   u½U(«

 œbŽ  d³	_  qC
«  WO�u¹   …UOŠ  WŠUðSÐ¢  UOJ¹«  rKŠ  WO
U{«  …uD�Ð  o³D¹

 ¡UMÐ  rš“  U½bNý   u½U(«  ¡UA½«  qŠ«d�  cM�Ë  Æ¢ÊUJ�ô«  —b�  ’U�ý_«  s�

 »cł dBMŽ Êô« s� q ÒJAð  u½U(«Ë Uð¬ ‚d²H* W¹—U−²�« WIDM*« w
 dO³	

 q ÒJA²Ý …b¹b'«  u½U(« Æ‰ULA�«  WIDM� w
 `�UB� »U×�«Ë s¹—œU³*

 s	U�« ¨Í—U−²�« d¹uD²K� ’d
 oKš v�« ÍœR²ÝË WM¹b*« ÊUJ�� »cł e	d�

Æ¢WIDM*« w
 …—U−²�« WOŽu½ s� s Ò�×²Ý UN½« v²ŠË tO
dðË qLŽ

 …dO¦*«  ÷dF�«  ·dž  s�  b¹e*«Ë  ÂU��ú�  b¹bł  rOLBð

 ¡U×¹û�

 rOLBð b Ò�&  uOÐ 3Ë ÷dŽ W
dž 51 qLAð Uð¬  U¹d	 w
 UOJ¹«  u½UŠ

 w
  ÂU��ô«  VOðdð  ÆWŽuM²�  WOðUOŠ  ŸU{Ë«  l�  VÝUM²ðË   uOÐË  ·dž

 ÀUŁô«  r��Ë ÂuM�«  ·dž l�«u� ‰«b³²Ý«  - ö¦� t½«  YOŠ eOL²�  u½U(«

 fO�Ë  WŠU�*«  jO×�  w
  U¼ƒUMÐ  -   u½U(«  w
  ÷dF�«  ·džË  w³²J*«

Æe	d*« w


 ·dž  ¨ÂUFD�«  U¹«Ë“  ¨aÐUD*«  ÂU��«   UŠU��  …œU¹“  -  «c¼  v�«  W
U{«

 ÷dF�« oÞUM� s� d³	« œbŽ  u½U(« w
 l{ÔË UC¹«Ë  U�UL(«Ë ”uK'«

 W¾¹dł  ¨W½uK�  rOLBð  ‰uKŠ  ÷dŽ  ·bNÐ  ¨W¹—U−²�«  oÞUM*«  w
  WLNK*«

ÆWOKLŽË

 UŽöD²Ý« UOJ¹«  dł« ¨‰ULA�« w
  u½U(« ¡UA½ù  «œ«bF²Ýô« —UÞ« w
¢

  U³KD²� «c¼ s� XBK�²Ý«Ë WOAOF*«  UNŽU{Ë«  WÝ«—b�  WKzUŽ 150  5Ð

 jOD�²�« w
 ŸöD²Ýô«  UłU²M²Ý« oO³Dð - ¨WOKLF�« W¹UN½ w
 ÆszUÐe�«

 s¹e�ð  ‰uKŠ  ÷dŽ  ¨…dOGB�«   UŠU�*«  rOLBð  WDÝ«uÐ   u½U×K�

 VÝUM¹  «bŠË s� ÊuJ� ”uKł rIÞ ÷dŽ ¨XO³�« ·dž v²ý w
 WO
U{«

 UI
Ë  ¨VO�UÝô«Ë  œ«u*«  nK²��  Z�bÐ   «b¹b&Ë  …dO³J�«  W
UC²Ýô«  ·dž

  u½U(« «Ë—Ëe¹ Ê« l�u²*« s� s¹c�« s¹dz«eK� WHK²�*« ‚«Ë–ô«Ë  U³KD²LK�

Æf²MK
u	 ‰uI¹¢

 rOLB²�«  d³Ž  ëOL²�  b¹b−²Ð  vE%   u½U(«  w
  œôËô«  WJK2  UC¹«

 Âb�²� Ôð WL�{ WMOHÝ l{Ë w
 b�−²OÝË w
U½bMJÝô« —uKJKH�« ¡U×¹SÐ

 vKŽ ÷dF²Ý ¨UO½U²½Ë ÊuO�²� ÊuA¹— w
 d�ô« u¼ UL	Ë Æ UÐUÞ W	d³	

 qšb� w
 ULMOÝ WýUý ∫UNM� ¨ U�b)« v²ý œôËô«Ë ‰UHÞô«  «–  özUF�«

 UC¹«  qLAð  WŽU{dK�  ÊU²
dž  ¨ u½U(«  ¡Uł—«  w
  VFK�  s	U�«  ¨ u½U(«

  ö−Ž  ¨WHOHš  ‰UHÞ«   UÐdŽ  ¨W³Þ—  q¹œUM�Ë   U{UHŠ  ¨÷UH×K�  W�ËUÞ

 ÂUFÞ 5��²� ‰UžËdJO� ¨szUÐe�« rFD� w
 »UF�ú� WIDM� ¨œôËö� ‚u�ð

ÆU¼dOžË ‰UHÞô«

 ¨WF¹dÝ l
œ o¹œUM� – v�Ëô« …dLK� ∫qIOÝ —UE²½ô« X�Ë

 UÐdFK� wzUÐdN	 q�U½Ë  U−²MLK� ÍËb¹ `ÝU�

 `M�  qł«  s�   «dOOG²�«  s�  b¹bF�«  ‰Ušœ«  …b¹b'«   u½U(«  ÂUE½  w
  -

 q�U½ ‰Ušœ« - UOJ¹« w
 …d� ‰Ë_ ö¦� Æ u½U(« —«Ëe� WF¹dÝË WK�Uý W�bš

 v�« ÷—ô« X% bł«u²*« n�u*« s�Ë w{—ô« oÐUD�« s�  UÐdFK� wzUÐdN	

 3  UNM�  ¨l
œ  ‚ËbM�  22  ‰Ušœ«  -  «c¼  v�«  W
U{«  ÆWOð«c�«  W�b)«  WIDM�

 oÐUÞ  w
  ULNF{Ë  -  ÊU�ËbM�Ë   U−²M�  5  v²Š  WF¹dÝ  l
œ  o¹œUM�

 qOL×²� ÊU²IDM� ¨W�b�K� c
«u½ 7 l{Ë W�b)« r�� w
 - UC¹«Ë ÆÀUŁô«

 2150  w�«uŠ  ∫ u½U(«  w
  bł«u²OÝ  s¹dz«e�«  W�b)Ë  ¨szUÐe�«  lzUCÐ

 d
u¹ włu�uMJð ÂUE½ VO	dð …d� ‰Ë_ - «c¼ v�« W
U{« Æ «—UO�K� n�u�

Æ u½U(« ¡Uł—« q	 w
 szUÐeK�  ©WiFi® wJKÝö�« X½d²½ô«  U�bš

  U¹d	  u½UŠ v�« XKšœ« w²�«  «dOOG²�« V½Uł v�«¢ Ê« f²MK
u	 d	c¹Ë

 WLE½« VO	d²Ð UML�Ë WJ³AK� q�UA�« ÍdDI�« W�b)« ÂUE½ UC¹« U½—ÒuÞ ¨Uð¬

 W�b)« pOÐU³ý w
 ÊuÐe�« tOłu²� ÂUE½ UNM�Ë «—uDð d¦	ô« s� WOłu�uMJð

 »ËbM� q³� s� ÊuÐeK� WOB�A�« WI
«d*« `O²¹ ÂUE½ —̈UE²½ô« …b� dOBI²�

 l�u� ¨l¹d��« œd�« vKŽ ’d(« ‰öš s� ¨wHðUN�« tNłu²Ð ÂUL²¼ôUÐ ÂuI¹

 l¹d��«  œd�«  `M�Ë ÊËe�*«  h×
  U�bš qLA¹  W�bš e	d� s� X½d²½«

Æ¢U¼dOžË qLF�«  UŽUÝ ¨‰u�u�« ‚dÞ ∫q¦� WFzUý WK¾Ý« vKŽ

 

 q�Uý8  ?Ð  …dŠ  W¾³F²Ð  …uN�  »u	  ∫rFD*«  w
  b¹bł

U�²OÐË

 rFD�Ë VOK(«  U−²M� vKŽ bL²F¹ rFD� qLA¹ UOJ¹«  w
  rŽUD*«  ÂUE½

 lL−�  w
  Æ”uK−K�  ÊUJ�  450  w�«uŠ  UNÐË  ¨Âu×K�«   U−²M�  vKŽ  dš¬

 »u	  ¡«dý  ÊUJ�ùUÐ  ÊuJOÝË  WOð«c�«  W�b)UÐ  …uN�  WM	U�  —UÐ  uÝd³Ýô«

 v�« ‰ušb�« WŽU� vKŽ rŽUD*« qD²Ý ÆjI
 q�Uý 8 mK³0 …dŠ W¾³F²Ð …uN�

 ÆÊuÐ“ 3000 w�«uŠ UO�u¹ U¼œUðdOÝ t½« u¼ d¹bI²�« Ê« YOŠ Í—U−²�« e	d*«

 qLF²Ý ÊuO�²� ÊuA¹—Ë UO½U²½ XO½«uŠ w
 d�ô« u¼ UL	 «c¼ v�« W
U{«

ÆW¹b¹uÝ ÂUFÞ  u½UŠ UNÐ

 Ê«  w¼  ¨¡«dA�«  WÐd&  v�«  W
U{«  ¨WJ³AK�  WO�Ozd�«  ·«b¼ô«  ÈbŠ«¢

 …bŽ  ÷dF½  s×½  ¢Æf²MK
u	  ‰uI¹  WKzUF�«  qJ�  tO
dð  ÊUJL	  Âb�²�ð

 WK¹uÞ …d²H�  u½U(« w
 ¡UI³�« s� «uMJL²¹ wJ�  özUFK� W³ÝUM�  U�bš

Æ¢rNðU³KD²� lOLł WO³Kð ‰öš s�

 

 …b¹bł WŽuL−� 14  ‚öÞ« ¨rOLB²�«Ë WOŽuM�« w
 b¹b&

œËb×� —«b�SÐ

 ÆWOŽuM�«Ë  rOLB²�«  Ÿu{u�  UNOMOŽ  VB½  WO*UF�«  UOJ¹«  XF{Ë  bI�

 WOŽuM�«Ë  rOLB²�«  bł«u²¹  YOŠ  Z²M*«  d¹uDð  qŠ«d�  w
  d�ô«  b�−²¹Ë

 rOLBð  ¨…b¹bł  rOLBð   U¼U&«  WOKLF�«  qLAð  Æ U¹u�Ëô«  rKÝ  ‰Ë«  w


 ¨…b¹bý  WOŽu½   «—U³²š«  ¨Ê«u�ô«Ë  œ«u*«  nK²��  Z�œ  ¨Y¹bŠË  ÍdBŽ

 WOŽuM�« ¨ÂU)« œ«u*« Ÿ«u½_ œö³�« w
 Ë« r�UF�« w
 ¡«uÝ WIO�œ W³�«d� ¡«dł«

 w�öšô« V½U'« vKŽ oO�b²�« ‰öš s� WOŽuM�« h×
 ¡«dł« r²¹ Æ…u³F�«Ë

 ¨WLEM�Ë  WHOE½  qLŽ  W¾OÐ  ¨W�«b²Ýô«  ¨œdH�«  ‚uIŠ  vKŽ  WE
U;«  ∫q¦�

ÆÂU)« œ«u*« vKŽ W�œUB*«Ë h×H�« ¨WOK;« 5½«uIK� ŸUOB½ô«

 UOJ¹«  WJ³ý  oKDð  Ê«  l�u²¹  ¨W³¹dI�«  WM��«  ‰öš  ¨b¹b−²�«  s�  ¡e−	¢

 WO³Kð ·bNÐ «c¼Ë ¨œËb×� —«b�SÐË WLLB� WŽuL−� 14 w�«uŠ s� WKOJAð

 oÝUM²�«  l� XO³�«  YOŁQðË rOLB²�«  w
 ¡U×¹ô« `M�Ë W�U)«  U³KD²*«

Æf²MK
u	 ‰uI¹ ¢lO{«u*« v²ýË WM��« rÝ«u� l�

©dLO�ð® ÂUL−²Ýô« oIý »U×�_ ‰uKŠ ∫‰ULŽô« r��

 ô  s2  ¨sN*«Ë  ‰ULŽô«  »U×�«   UłUO²Š«  w³K¹  UOJ¹«  w
  ‰ULŽô«  r��¢

  «dAŽ v�« qB¹ rNð«Ëdý r−ŠË …bIF� rNðU³KD²� ¨w
UJ�« X�u�« ÊuJK1

 rOLB²�« ‰uKŠ V½Uł v�« ¨r�I�«  U�bš¢̈ f²MK
u	 d	c¹ Æ¢q�«uA�« ·ô¬

 WIDM� w
 ’Uš qJAÐ q�UýË rN� ÷dŽ `M� UNMJ1 UOJ¹« w
 …œułu*«

Æ¢ÂUL−²Ýô« oIýË WOKš«b�« WŠUO��«  U�b�Ð ZFð w²�« ¨ ‰ULA�«

 ¨WOB�ý  WI
«d�  qLAð  ¨2006  w
  TA½«  Íc�«  ‰ULŽô«  r��   U�bš

 ¨s¹ö½Ë«  VKD�«  WO½UJ�«  ¨ U−²M*«  lLł  —̈uB�«Ë  rOLB²�UÐ  …—UA²Ý«

ÆbŠ«Ë nIÝ X%  «ËdA�« W
U	 cOHMðË

WOŽUL²ł« WO�ËR��Ë ¡«dCš  u½UŠ

 -  «cN�  UI
ËË  ¡«dC)«  W�öF�«  pK²1  Uð¬   U¹d	  w
  UOJ¹«   u½UŠ  vM³�

 W³�«d�  “UNł  ¨…—«œô«  VðUJ�Ë  …—U−²�«  oÐUÞ  w
  tO
  ¢bO�¢  …¡U{«  VO	dð

 W¹œUB²�«  nOOJð  WLE½«  ¨wFO³Þ  ¡u{  ‰Ušœ«Ë  ¡UÐdNJ�UÐ  dO
u²K�  w	–

 ¨©¡UÐdN	Ø“Už ® ¡«dC)«  «—UO�K� W�Uš XO½«uŠ hOB�ð - ¨¡UÐdNJ�UÐ

Æ¡U*« dO
uðË d¹dJ²� WO
U{« qzUÝË Z�œ -Ë

 WO¾O³�« WO�ËR�*UÐ Â«e²�ô« UNMOŽ« VB½ XF{Ë WJ³ý UM½u	¢ ∫f²MK
u	

 w
 WJ³A�« XKBŠ ÆrOI�« Ác¼ sL{ qLF�« vKŽ ’d×½ UM½S
 ¨WOŽUL²łô«Ë

 W
U	 XIÒ³ÞË X
u²Ý« Ê« bFÐ ¢qN��« ‰u�uK� W	dA�« W�öŽ¢ vKŽ 13.2
 w¼Ë  ¨W¹—U−²�«  W	dA�«  w
  ‰u�u�«  W�uNÝ  WLE½«  w
  WÐuKD*«  dO¹UF*«

 vM³²ð ¨«c¼ v�« W
U{« ÆVIK�« «c¼ vKŽ qB% œö³�« w
 W¹—U& W	dý ‰Ë«

 ÊuA¹—Ë UO½U²½ XO½«uŠ w
 d�ô« u¼ UL	Ë rO	« WOFLł  «uMÝ 9 cM� UOJ¹«

 s�  U�UŽ«  ÍË– ‰ULŽ Z�œ r²OÝ ¨  Uð¬   U¹d	  u½UŠ w
 UC¹«  ¨  ÊuO�²�

Æ¢rO	« WOFLł

W�UF�«  ö�«u*«Ë ‰u�u�« ‚dÞ

  U¹d	 ©52  UHOŠ o¹dÞ® qOz«d�¹  u�ðuHð Ÿ—Uý w
 UOJ¹«   u½UŠ lIð

 ¨‰ULA�« s� p�c	Ë »uM'« s� 22 o¹dÞ d³Ž …—UO��UÐ ‰u�u�« sJ1 ÆUð¬

 Ÿ—Uý®  Ë—b²�N�« Ÿ—Uý s�  u½U(« v�« ‰u�u�« ÊUJ�ùUÐ «c¼ v�« W
U{«

Æ©Uð¬  U¹d	® œu�O¼ s¹dO	 Ÿ—Uý s�Ë ©4

∫UOJ¹« ‰uŠ

 ŸËd
 WM��« Ác¼ —«“ ÆW�Ëœ 44  w
  u½UŠ 349  WO*UF�« UOJ¹« WJ³ý rCð

 —UOK�  1.2  w�«uŠ  X½d²½ô«  l�«u�  `HBðË  d̈z«“  ÊuOK�  775  WJ³A�«

 v�«  qÝd Ô¹  Íc�«  Ãu�U²J�«  w¼ WJ³AK�  W�U)« o¹u�²�«  WKOÝË Æ̀ HB²�

 ÊuOK� 212 WŽU³Þ WM��« Ác¼ - ÆWHK²�� WO�U²OG¹œ  UBM� d³Ž  uO³�«

 w
  UL−Š  d³	ô«  w½U¦�«  WŽU³D�«  —«b�«  d³²F¹Ë  ¨r�UF�«  ¡Uł—«  w
  Ãu�U²	

Æ…«—u²�« »U²	 bFÐ r�UF�«

 ‚d²H� w
 ∫5ðu½UŠ d³Ž 2001  ÊU�O½ dNý cM� œö³�«  w
 WJ³A�« qLFð

 w
 p¹—uý lL−� w
ËÆ 6.3.2012 w
 «œb−� X×²²
«Ë ¨UO½U²½ w
 ZO�uÐ

 `²²H²Ý W¦�UŁ  u½UŠË  9.3.2010 w
 X×²²
«  u½UŠ ¨ÊuO�²� ÊuA¹—

 d¦	« WJ³A�« ÕU²²
« cM� UF� 5ðu½U(« —«“ Æ11.3.2014 w
 Uð¬  U¹d	 w


Ædz«“ ÊuOK� 31 s�

©ÆŸÆŸ®

 ÊUJ� 450 ÷dF²ÝË ¨lÐd� d²� n�« 27 WŠU�� vKŽ lI²Ý ¨11.3 w
 UNŠU²²
« r²OÝ w²�«  u½U(« ™™

 b¹bł ™™  «—UO�K� n�u� 2000 s� d¦	«Ë …b¹bŽ ¡U×¹«Ë rOLBð oÞUM� ¨÷dŽ W
dž 51 ¨rFD*« w


™™ dJ²³� rOLB²Ð ¢œôË« WJK2¢Ë q�Uý 8 ?Ð …ÒdŠ W¾³F²Ð  …uN� »u	 ∫WKzUF�« qJ� tO
d²�« WÐd& w


 wM×M Ô� œö³�« w
 tŽu½ s� ‰Ë_« ÊuHð—UL��« “UNł ‚öÞ« sŽ  OrangesKFð

 wFÐU²�  —UE½√  XH�  w
  `$  b�Ë  Î«eO2Ë  ÎUHK²��  ÎöJý  t×M�  YO×Ð  WýUA�«

  UOMI²�«Ë  W½d*«  WOM×M*«  WýUA�«  ‰öš  s�  rN�UL²¼«  …—UŁSÐ  UOłu�uMJ²�«

  Æ“UN'« UNÐ l²L²¹ Íc�« …—uD²*«

 —uDð  d¦	ô«  WJ³A�«  rŽ«œ  t½u	  ¨W¹uI�«   UH�«u*«  s�  b¹bF�UÐ  “UN'«  l²L²¹Ë

  U*UJ� W�b) rŽ«œ ¨Mbps 42 v²Š qOL% WŽd�Ð l²L²¹ Orange 4G WŽdÝË

 ¢Self≠Healing  wð«c�«  Õö�ô«¢  vŽbð  WOMI²Ð  WOM×M�  W¹—UDÐ  ¨HD Voice
 s�  W½d�  …dFI�  WýUAÐ  “U²1  ¨q�U	  ÂuO�  Â«b�²Ýô«  WO
U	  ≠‘Ëb)«  s�  w�«u�«

 “UN'« qLF¹ ¨q�JOÐ 720 ×  1280  W�b�«  WO�UŽ g½≈ 6  ”UOIÐ P≠OLED  Ÿu½

 ¨X¹UÐU−Oł  32  WF�Ð  WOKš«œ  …d	«–  ¨Android JellyBean  b¹Ë—b½√  ÂUEMÐ

 2.1Mpixl  W�bÐ  WO�U�√  5ðdO�U	  ¨X¹UÐU−Oł  2  WF�Ð  RAM WOz«uAŽ  …d	«–

 vKŽ  …—bI�«Ë  LED  ‘ö
  ¨q�JOÐUGO�  13Mpixl  W�bÐ  WOHKšË  q�JOÐUGO�

Æ…œu'« ozU
 u¹bO
 qO−�ð

 —Uý√   Orangew
  …—uD²*«   U−²M*«Ë  wÐdF�«  jÝu�«  o¹u�ð  d¹b�  WO�dý  ÂöÝ

 d¦	_«   U−²M*«  ‰öš  s�  UMMzUÐ“  v�«  qC
_«  VK−Ð  ÎULz«œ  r²N½  !«—Ë«  w
  UM½«¢

 UL	Ë ÆWO�UŽ …œuł Ë–  U�b�Ð ÊuÐe�« l²L²¹ 5Š w
 …bz«—  ôUBð« ‰uKŠË Î«—UJ²Ð≈

 wM;« “UN'« Î̈U¹dBŠË …d� ‰Ë_ oKDð Orange  ¨r�UF�«  w
 Ê«bK³�«  s� œbŽ w


 `MLO�  ¨Orange 4G  œö³�«  w
  ŸdÝô«  WJ³A�«  rŽb¹  Íc�«  LG Flex  ‰Ë_«  Êd*«

 Æ¢lÐ«d�« qO'« WJ³A�« ‰öš s� WŠU²*« U¹bOLO²�u� 5�UC0 …b¼UA� WF²�

 wM×M*« “UN−K� U¼—UJ²ÐUÐË  LG W	dý l� UM½ËUF²Ð ¡«bFÝ s×½¢ WO�dý ·U{√Ë

 .bI²Ð s¹dL²�� s×½ ¨orange w
 U¹dBŠ ‚u�¹ ·uÝ Íc�«Ë r�UF�« w
 ‰Ëô«

Æ¢‚öÞô« vKŽ ÎU�bIð d¦	_« WOłu�uMJ²�« ‰uK(«Ë —U³š_«

 szUÐeK� sJ1 YO×Ð œö³�« w
 lO³�«Ë W�b�K�  Orange e	«d� W
UJÐ ÕU²� “UN'«

  «bK³�« w
 Orange w�u�� W
U	 Èb� d
u²� “̈UN'« qLŽ WÐd&Ë …dEM�« ¡UI�«

ÆœUL²Žô« W�UDÐ w
 l
b�« Èb� j�� 12 ?Ð Ë« qJOý 3.999 dF�Ð ŸU³¹ ¨WOÐdF�«

‰ULA�« w
 Y�U¦�« WJ³A�« Ÿd
 `²²Hð œö³�« w
 UOJ¹≈

 q�Uý ÊuOK� 380 WLOIÐ —UL¦²Ý« ∫Uð¬  U¹d	 UOJ¹«

LG Flex Êd*« ÊuHð—UL��« oKDð  Orange ÆÆÆÎU¹dBŠ

4G Orange WJ³A� rŽ«œË WOM×M*« WýUA�« Ë– œö³�« w
 tŽu½ s� ‰Ë_«
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 w
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°̀ Ó� ` � ` Ó�

WÒO�UD¹ù« å“b�U½Ëb	U�ò …uN� l�

W�
UM� ÊËbÐ dF�Ð …œu'« WO�UŽ …uN�

 w
  —uH�«  vKŽ  UNM×Þ  r²¹  …œu'«  WO�UŽ  …uN�  »u³Š  s�  …dšU
  WO�UD¹«  …uN�  tO
U	  „U�

Æ“b�U½Ëb	U� rŽUD� ŸËd
 w
 …uNI�«  UMO	U�

 ?Ð uÝdáÝ« ”Q	Ë jI
  ÆÃÆ‘ 4.90 ?Ð ÍœUŽ uMOAðuÐU	 ”Q	 ∫ W�
UM� ÊËbÐ …uNI�« dFÝ

ÆjI
 ÆÃÆ‘ 3.90
ÆÂUFD�« WLzU� s� dš¬ Z²M� Í√ Ë√ W³łË VKDÐ dF��« «cN� W�öŽ ô Ê√  ¨Ád	– d¹b'« s�Ë

©ÆŸÆŸ®

…ب  Ÿ  ◊  «  ‚     Â       «  Â  ‰  „

©UHOŠØdOÐU³J�«® …œuŽ ‰œUŽ ·dý√ ∫œ«bŽ≈

∫ ÒwI
√

1. من رجاالت الدولة في إيطاليا، أّسس احلزب الفاشي.
ّية. 2. مدينة أمريكّية في كاروالينا الّشمال

3. متشابهان - أرخبيل بركانّي، شرقي جزر فيجي.
4. من الّطيور - خالل - للتعريف.

5. روائي سوڤياتي برع في وصف حياة العّمال.
القسطنطينّية  بطريرك  إلى  تنتسب  مسيحّية  طائفة   .6

(معكوسة).
7. متشابهان - أشّعة من الپروتونات.

8. منتصر.
9. دولة إفريقّية - اسم عائلة لرجل أعمال ورئيس وزراء لبنان 

األسبق (غير معرّفة).
10. لالستثناء - حصن شهير يعود إلى جّد السموأل، ذكره 

شعراء اجلاهلّية.

∫ ÒÍœuLŽ

1. بلدة لبنانّية في قضاء صيدا - ترعرع.
2. شاعر إنچليزي - للّنفي (معكوسة).

3. نعم (باألجنبّية) - ندى (معكوسة) - ارِم (مجزومة ومعكوسة).
4. واحد (باإلنچليزّية) - حرف هجائّي.
ا. ـً ّي ا أو جزئ ـً ّي 5. أكل - إظالم القمر كل

6. يريدون - فّك.
7. محّدث من األئّمة (غير معرّفة) + حرف.

8. يقرع - مدينة ومرفأ متنازع عليهما بني مصر والّسودان.
9. جلبة وصخب احلرب - ممّثل سينمائي إيرلندّي.

10. مدينة في مصر (شرقي الّدلتا).
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ÆÆÆb¹bł ÆÆÆ b¹bł ÆÆÆ b¹bł

ø«u²FLÝ UJ¹dO�√ åêOÐ UâO�ò sŽ

 ¨r�UF�« w
 d³	_« å“b�U½Ëb	U� dÇ—u³L¼ò

°œö³�« w
 jI
 t½Ëb&

 W×łUM�« UJ¹dO�√ ZOÐ WK�K�Ð l ÒÝu²�« w
 dL²�ð “b�U½Ëb	U�

U Î�«dž 275 Ê“uÐ UâO� dÇ—u³L¼ nOCðË

 lOÝuð  “b�U½Ëb	U�  rŽUD�  WJ³ý   —d�  ¨UJ¹d�√  ZOÐ  WK�KÝ  t²�ô  Íc�«  ÕU−M�«  bFÐ

ÆU Î�«dž 275 UJ¹dO�√ ZOÐ U−O� WK�KÝ ∫b¹bł Ê“Ë W
U{≈Ë WK�K��«

 jI
 d
u²�Ë ¨r�UF�« w
 d³	_« “b�U½Ëb	U� dł—u³L¼ u¼ UJ¹dO�√ ZOÐ U−O� dł—u³L¼

 °œö³�« w


 ∫Ê«“Ë√ WFÐ—UÐ d
u²� ¨…œu'« w�UŽ  uJ¹d²½«Ë Ÿö{« dł—u³L¼ ≠ UJ¹d�√ ZOÐ WK�KÝ

 WHK²�� WLFÞ√ X�ÐË ¨U Î�«dž 275 Ê“uÐ ÎUC¹« Êü«Ë U Î�«dž 180Ë  U Î�«dž 90 ¨U Î�«dž 225
©ÆŸÆŸ®                   Æ”UâOÑ ”ôË Í«ËœËdÐ ¨w�UO� üžUJOý ¨„—u¹uO½ ¨”U�Jð ∫—UO²šö�

°“b�U½Ëb	U� w
 b¹bł

  fJOM¹ËË eK¹Ë  u¼ »UF�«

 »UF�« ∫¢qO� wÐU¼¢ œôË√ W³łË q	 l� …b¹bł »UF�√ Ÿ“uð “b�U½Ëb	U� rŽUD� WJ³ý

  fJOM¹ËË eK¹Ë  u¼

 ÍœU½  »UF�√  WK�KÝË  ¨WHK²��  »UF�√  4  qLAð  œôËú�  eK¹Ë   u¼  »UF�√  WK�KÝ

ÆÎUC¹√ »UF�√ 4 qLAð  UM³K� fJOM¹ËË

°qO� wÐU¼ œôË_«  U³łË s� «uF²9Ë fJOM¹ËË eK¹Ë  u¼ »UF�« WK�KÝ Êü« «uFLł«

 l�u�  w
   «b−²�*«  lOLł  vKŽ  ·dF²�«Ë  »UF�_«  lOLł  …b¼UA�  rJ½UJ�SÐ

WWWÆMCDONALDSÆCOÆILØAR          WOÐdF�« WGK�UÐ X½d²½ô«

 œUH½ v²Š Ë√ qO� wÐU¼ W³łË q	 l� “b�U½Ëb	U� ŸËd
 lOLł w
 …bł«u²� »UF�_«

ÆÊËe�*«

©ÆŸÆŸ®

 «dšR� œö³�« w
 XF�Ë Æs�ü« X½d²½ô« ÂuOÐ ◊U³ý dNý w
 b¹b×²�UÐË  «uMÝ 10 cM� r�UF�« qH²×¹

 Ê« W½e;« —U³šô« dOAðË ÆX½d²½ô« WJ³A� W³O³A�«Ë œôËô« `HBð ‰U−� w
 WHO�� ¢À«bŠ«¢ …bŽ

 ¡«uł« w
Ë ÆW³�«d� ÊËbÐ Ÿ—«uA�« w
 ‰u−²�« s� «dDš q�« fO� X½d²½ô« WJ³ý vKŽ U½œôË« bł«uð

 WKLŠ Êô«Ë ÆWM�¬ `HBð W�“— UNMzUÐ“ vKŽ „eOÐ W	dý ÷dFð X½d²½ô« WJ³ý w
 s�ô« `HB²�« dNý

ÆÂ«e²�« ÊËbÐ u¼ WKL(« v�« ÂULC½ô« ÆU½U−� ≠‰Ëô« dNA�« – „eOÐ l�u� w
 5LCMLK� W�Uš

 s� 82% ‰bF*UÐË ¨X½d²½« `HB²� 5¹ö� 5 w�«uŠ œö³�« w
 Ê« „eOÐ W	dý Èb�  UODF� s� `C²¹Ë

 ÊUJ�ùUÐË WKzUF�« w
 W³O³A�« UC¹« wM¦²�¹ ô ÁU&ô« «c¼ ÆUO�u¹ X½d²½ô« Êu�b�²�¹ 5×HB²*« 5Ð

 w
 œôËô« s� 50% s� d¦	« ÆX½d²½ô« Êu×HB²¹ s2 dJ³� qOł s� œôË_ dL²�*« œU¹œ“ô« WEŠö�

 Êu×HB²¹ rNM� 75% Ê« YOŠ ¨UOŽu³Ý«  «d� 4 s� d¦	« X½d²½ô« Êu×HB²¹ 6 12≠ ‰UOł« w
 œö³�«

Æ UŁœU;«  U�uEM�Ë wŽUL²łô« q�«u²�«  UJ³ý d³Ž ¨¡U�b�ô« l� Àb×²�«Ë Âö
ô« …b¼UA� ·bNÐ

 d³Ž   U*UJ*«Ë   Uýœ—b�«  b�—Ë  …—uD²�  l�«u�  WOHBð  `O²ð  „eOÐ  s�  ¢s�ô«  `HB²�«¢  W�bš

 WJ³A�  rJMÐ«  `HBð  bMŽ  5M¾LD�  q¼Q	  rJOI³ðË  œôËô«  wL%  w�U²�UÐË  „u³�OH�«Ë  X½d²½ô«

 d³Ž r¼œôË« WDA½« vKŽ ŸöÞ« vKŽ ÊuJ�UÐ 5³ž«d�« w�U¼ú� WBB�� W�b)« Æ„u³�OH�«Ë X½d²½ô«

 ÷dFÐ ÂuIð w²�« l�«u*« …b¼UA� lM� `O²ð WOHB²�« W�bš Æs�ô« `HB²�« ‰uŠ r¼œUý—«Ë X½d²½ô«

 w²�«  U*UJ*« b�—Ë ¨U¼dOžË  UM¼«d*« ¨nMF�« ¨WOŠUÐô« l�«u*« w
 `HB²�U	 ¨WÐužd� dOž 5�UC�

 vKŽ  ULKJ�« WŽU³Þ lÐU²ð W�uEM� vKŽ bL²F¹  U*UJ*« b�— ÆX½d²½ô« WJ³ý vKŽ œôËô« q³� s� —«bð

  UJ³ýË WO½Ëd²J�« qzUÝ— ¨ U¹b²M� ¨ Uýœ—œ® V² Ô	 U� …b¼UA�Ë WFÐU²*« bFÐ ULO
 `O²ðË »uÝU(«

 œd−*  w²�«Ë  WMOF�   ULK	  n¹dFð  5³ž«d�«  w�U¼ô«  ÊUJ�SÐ  ¨«c¼  v�«  W
U{«  Æ©wŽUL²łô«  q�«u²�«

åX½d²½ù«ò —UDš√ s� W¹U�uK� …—uD²�  U�bš å„eOÐò ÷dFð s�ü« `HB²�« dNý ¡«uł√ w


ÆÂUEMK� —«c½SÐ r¼b¹Ëeð r²OÝ »uÝU(« vKŽ UN²ÐU²	

  öÝ«d*« ‰uŠ SMS ‰«Ë w½Ëd²J�ô« b¹d³�« w
  «—«c½« wIKð rNMJ1 W�b)« w
 Êu	d²A*« w�U¼ô«

 `HB²�«Ë   U¹b²M*«  d̈−MÝU*«  ¨„u³�OH�«  UNO
  U0  ¨wŽUL²łô«  q�«u²�«   UJ³ý  w
  UNÐ  t³²A*«

 …—Uýô« rN*« s� ÆU¼Ë—U²š« WOB�ý  U×KDB� V�×ÐË …œb×�  U×KDB� WLzU� V�×Ð ¨ÍœUF�«

 `O²ð UN½« w
 UC¹« sLJð W�b)« …eO� Ê« v�«

 wŠuK�«  »uÝU(« d³Ž UC¹«  qÐ w²O³�«  »uÝU(« w
 jI
 fO� „u³�OH�«  w
 b�u�«  ◊UA½ W³�«d�

 sJ1 YOŠ —̈UNM�« ‰öš …œb×�  UŽUÝ w
 `HB²�« lM* WO½UJ�« „UM¼ UC¹«Ë ÆÊuHð—UL��« “UNłË

 rJ×²�«  Æm�UÐ  h�ý  W³�«d�  X%  b�u�«  UNÐ  bł«u²¹   UŽUÝË  ¨b�uK�  `HB²�«   UŽUÝ  b¹b%  ö¦�

ÆUðU²Ð oKG� X½d²½ô« `HBð UNÐ ÊuJOÝ WMOF�  UŽUÝ b¹b% UC¹« `O²OÝ bOŽ«u*UÐ

 ‰U−� w
 œö³�« w
 «dšR� XF�Ë w²�« À«bŠô«¢∫Ê« vKŽ b	R¹ ¨„eOÐ w
 o¹u�²�« ŸUD� d¹b� ¨qGOÝ Êö¹«

 ÁbŠu� ÁdOÝ s� «dDš q�« X�O� X½d²½ô« WJ³ý vKŽ W³�«d� ÊËbÐ b�u�« ÀuJ� Ê« vKŽ ‰bð `HB²�«

  «bOOI²�« ‰«e½« ¨ X½d²½ô« `HBð s� tFM� ¨ b�u�« W
Uš« s� ÈËbł ô t½« s� ržd�« vKŽ ÆŸ—«uA�« w


 œUý—ô« Ê« ô« Æt¹b�«Ë ÁU& pA�« t¹b� dO¦²Ý  U
dB²�« Ác¼ Êô ¨«dÝ t�ULŽ« W³�«d� Ë« tOKŽ W�—UB�«

 b�u�« bŽU�²Ý WO�ËR�*UÐ —uFA�« d¹uDðË X½d²½ô« `HBð Èb� W�ö��« 5½«u� vKŽ WE
U;« w
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