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Õd� f�UD�

ا ما يدور عبر وسائل الّتواصل  ُمقِلق وخطير جًدّ
ـ«فيسبوك»  ال وخصوًصا  املختلفة،  االجتماعّي 
منها، من «حروب» افتراضّية/فعلّية، تعّدت لدى 

البعض اخلطوط احلمراء..!
«وجه  بُعنوان  مقالة  ضمن   – تطرّقت  قد  وكنت 
املجتمع احلقيقّي»، في العدد األخير من صحيفة 
والّتحريض  املتفّشية  العنصرّية  إلى   – «حيفا» 
دم  واستباحة  ويهودها،  البالد  هذه  عرب  على 
مغّبة  من  وحّذرت  ا؛  ـً ّي عرب كونه  ملجرّد  العربّي 
الفاشّي  االنفالت  وراء  واالجنرار  االجنراف  وخطورة 
بالّتصرّف  العربّي  املجتمع  وطالبت  والعنصرّي، 

بحنكة وروّية.. ولكن حصل ما كنت أخشاه!
ففي ظّل قصف قطاع غزّة، ضمن عملّية «اّجلرف 
الّصامد»، وألّن األرض كانت مّتقدة واألجواء ُملتهبة 
في أعقاب موجات الّتحريض واالعتداءات، بات 
وكّل  ـ«فيسبوك»،  ال عبر  «بائس»  تصريح  كّل 
هذه  لعرب  ـ«تويتر»،  ال عبر  صغيرة  «تغريدة» 

البالد، غير واضح/ة وال ُمباح/ة(!).
جرائم  مكافحة  وَحدة  إلى  فباإلضافة  نعم.. 
الكمپيوتر الّتابعة إلى هيئة الّتحقيقات «الهڤ 
ّية  جنائ ملّفات  فتح  في  شرعت  اّلتي   ،«433

ومحاكمة بعض احملرّضني؛ تقوم وَحدات إضافّية 
ـ«شاباك»)  (ال العاّم  واألمن  الّشرطة  في  خاّصة 
ـ«فيسبوك»،  مبراقبة كّل «صغيرة» و«كبيرة» عبر ال
االجتماعّي..! الّتواصل  وسائل  من  وغيره 

وكأّنه  يشعر  مؤّخرًا،  ـ«فيسبوك»،  ال يراقب  وَمن 
 – افتراضّية  أّنها  رغم   – طاحنة  حرًبا  يعيش 
الواقع.  أرض  على  الّدامية  احلرب  مع  بالّتزامن 
عضالته»،  الّطرفني «عرض  كال  خاللها،  يحاول، 
كاتبها  يجدها  وعبارات  تصريحات  خالل  من 
ال  نازٍف  أليم  جرح  من  نابعة  ومشرّفة،  وطنّية 
ُمغرضة  اآلخر  الّطرف  يجدها  بينما  يندمل، 

وُمحرّضة وخطيرة، تهّدد «أمنه»!
أّن  يعتقد  َمن  فكّل  أغبياء..  نكون  أّال  علينا 
هناك دميقراطّية ُمطلقة في جميع مناحي احلياة 
فعًال.  وغبّي،  واهم  فهو   – البالد  هذه  في   –

غالبّية  وفي  الّلحظة،  وحّتى  الّدولة  قيام  فمنذ 
احلاالت، تتعامل الّشرطة وأذرعها األمنّية املختلفة 
حديد،  من  بيٍد  األصالنّيني  البالد  هذه  عرب  مع 
حرير.  من  بقّفازات  اليهود  مع  تتعامل  بينما 
نعم.. فقرارات وأحكام محاكم «العدل» املختلفة 
الّصادرة بحّق عرب  ّية منها واألمنّية –  اجلنائ  –
هذه البالد – وللّتهمة ذاتها – تختلف عن تلك 
الّتأّكد  وميكنكم  البالد.  هذه  يهود  بحّق  الّصادرة 

من ذلك مبراجعة ألوف القرارات واألحكام..!
وحَسب هذه املعادلة – وغيرها من املعادالت غير 

املُنصفة – سيختلف تفسير تصريح العربّي عن 
الّتواصل  وسائل  في  اليهودّي  تصريح  تفسير 
على  األّول  ر  فيفسَّ الّشرطة.  لدى  االجتماعّي، 
بينما  الّدولة،  أمن  ويهّدد  وُمغرض  ُمحرّض  أّنه 

ر الّثاني على أّنه وطنّي وحرّ. سُيفسَّ
ومن باب الّتذكير، ال الّدونّية.. وحَسب تصنيف 
ا في  ـً ّي املؤّسسات احلكومّية، سيبقى العربّي عرب
هذه البالد، مهما كان «ُمخلًصا»؛ ضابًطا كان أو 
ا، مسجوًنا كان أو  ـً ا، ُمتعاوًنا كان أو شرطّي ـً جندّي
سّجاًنا.. فسيظّل يتأرجح – في أحسن حاالته – 
وفق  ما بني درجة «ب» وأدنى، ألّنه لن يصل – 
تصنيفاتهم – إلى درجة «أ»! هذا هو الواقع؛ وكّل 

َمن ينكره فهو أعمى البصر والبصيرة.
قامت  موثوقة،  مصادر  من  وصلني  ما  وحَسب 
القاصرين  من  عدد  باستدعاء  مؤّخرًا،  الّشرطة، 
والّشباب (األسماء محفوظة في ملّف الّتحرير)، 
للّتحقيق معهم في أعقاب تصريحات و«تغريدات» 
لهم عبر وسائل الّتواصل االجتماعّي، بل قامت 
بتفتيش بعض املنازل أيًضا، مّدعيًة أّن ما ُنشر 
يدعو إلى الّتحريض ويتعرّض إلى أمن الّدولة(!). 
الكبيرة  اليهودّية  ركات  الشِّ بعض  قامت  كما 
اخلاّصة، غير احلكومّية، بترجمة بعض ما كتبه 
موّظفوها العرب في وسائل الّتواصل االجتماعّي! 
العمل! من  فصلهم  إمكانّية  ا،  ـً ّي حال وتدرس، 

والّسكوت  والّتقوقع  اخلنوع  إلى  أدعو  ال  أنا 
واخلوف، وعدم الّتعبير عن أنفسنا أو عّما يجول 
ٍم وحزن ملا نعانيه  في دواخلنا وخواطرنا؛ من قلق وأل
من متييز عنصرّي وحتريض فاشّي واعتداءات، وملا 
وجتويع  حصار  من  الِفَلسطينّي  شعبنا  يعانيه 
سخطنا  عن  الّتعبير  حّقنا  من  وقتل..  ودمار 
وغضبنا وأملنا، والّتظاهر واملطالبة بحقوقنا، وبحّل 
أزماتنا وبدحر االحتالل وحترير شعبنا وإقامة دولته 
مشرّع  بشكل  ذلك  كّل  املستقّلة؛  الِفَلسطينّية 
عبر  الّتحريض  عن  بعيًدا  وسلمّي،  وقانونّي 
اإلطارات  وحرق  االجتماعّي،  الّتواصل  وسائل 
لبناتنا  نريد  فال  املظاهرات؛  في  احلجارة  ورجم 
وشبابنا،  لشاّباتنا  وفتياننا،  لفتياتنا  وأبنائنا، 
واهية.. واّدعاءات  بُحجج  وأمنّية  ّية  جنائ ملّفات 

مصلحة  في  يصّبان  ال  والّتهوّر  الّتحريض  إّن 
أحد.. وما قد تكتبه – أّيها العربّي – عبر وسائل 
ا، قد  ـً ّي الّتواصل االجتماعّي، وجتده ُمشرًّعا وقانون
 – ذلك  خالف   – األمنّية  وأذرعها  الّشرطة  جتده 
على أّنه قد تعّدى اخلطوط احلمراء(!). علينا عدم 
اخلوف، ولكن علينا، أيًضا، توّخي احلذر بكّل ما 
تشّكل  أن  افتراضّية  لكلمات  نريد  فال  نكتبه؛ 
من  كاتبها  فتنقل  ا،  ـً وواقعّي ملموًسا  دليًال 

ـ«فيسبوك» إلى ما وراء القضبان! ال
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بلدّية  رئيس  أوعز  الّداخلّية،  اجلبهة  واستعدادات 
حيفا، يونا ياهڤ، على حتديث إجراءات التأّهب ورفع 

جاهزّية غرفة الّطوارئ البلدّية.
وقال رئيس البلدّية: «يرجى من اجلمهور عدم تغيير 
وعدم  اليقظة  على  واحلفاظ  اليومّية،  عاداتهم 
الهلع». وأضاف: «إّن اخلبرة اّلتي اكتسبناها تشير 
إلى أّن البلدّية هي الهيئة اّلتي يتوّجه إليها كاّفة 
هذا  ومن  لالستفسار،  الّطوارئ  حاالت  في  الّسّكان 

املنطلق علينا االستعداد والتأّهب».
ُيذكر بأّن غرفة الّطوارئ البلدّية اجلديدة اّلتي ُدّشنت 
العام املاضي، مزوّدة وُمجّهزة بكافة الّتجهيزات اّلتي 
ميكنها توفير خدمات االّتصال والّتواصل مع اجلمهور 

في حاالت الطوارئ.
ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»: 

www.haifanet.co.il

الّشيوعي،  احلزب  قّدم   ≠  åUHO�ò  q�«d*

العدل  محكمة  إلى  التماًسا  اخلميس،  أمس 
ا بإلغاء قرار شرطة حيفا حظر  العليا، ُمطالًب
مظاهرة ضّد احلرب على غزّة، مساء غد الّسبت 
وز) في ِمنطقة مركز الكرمل في حيفا. (12 متّ

وكان سكرتير ِمنطقة حيفا للحزب الّشيوعي 
احلزب  قيادة  وعضو  زعاترة،  رجا  حافّي  الصِّ
رسمّي  بطلب  تقّدما  قد  فلطمان،  أوري  املرّبي 
«مورياه»  جاّدة  من  مسيرة  لتنظيم  أيام  قبل 
إلى جاّدة «هناسيه» في مركز الكرمل، رفضته 
الّشرطة بذريعة «الوضع األمنّي» و«عدم توافر 

قوى كافية». 
احملامي  وفلطمان  زعاترة  باسم  االلتماس  قّدم 
حسن جبارين واحملامي فادي خوري من «عدالة» 
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ّية. العرب األقلّية  حلقوق  القانونّي  املرَكز   -
يخرج  أن  يجب  بالّذات  «اآلن  زعاترة:  وقال 
 - عربّي  ومشترك،  ُمجلجل  واضح،  صوت 
ليس  اإلجرامّية،  احلرب  هذه  ضّد  يهودّي، 
وإّمنا  ّية،  العرب واألحياء  واملدن  القرى  في  فقط 
الكرمل  مركز  قلب  وفي  أبيب  تل  قلب  في 
األحوال،  كّل  في  قائمة  مظاهرتنا  حيفا.  في 
ّية ما قد يترّتب على  ونحّمل الّشرطة مسؤول

هذه اخلطوة القمعّية احلمقاء».
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غالبّيتهم  واليهودو  العرب  من   300 نحو  تظاهر 
ورفعوا  حيفا،  في  الكرمل  مركز  في  اليهود،  من 
الّتحريض  حملة  عن  للكّف  احلكومة  تدعو  الفتات 
ضّد اجلمهور العربّي، والعمل لتحقيق الّسالم وإنهاء 
االحتالل. وّمما جاء في هذه الالفتات: «ال للعنصرّية 
«كفى  إرهاب»؛   = الّثمن  «تدفيع  للحرب»؛  ال   –

للعنصرّية، كفى للعنف»؛ «حيفا ضد العنصرّية»؛ 
«ال نريد احلرب»، وغيرها. وإلى جانب هذه الالفتات 
واإلسرائيلّية  الِفَلسطينّية  األعالم  املتظاهرون  رفع 

q d ~ « eÖd  w  è Ò¹œu N ¹ ≠ è ÒO Ðd Ž Ùd ¼U Eð

من  من  مجموعة  باملقابل  ووقفت  احلمراء.  واألعالم 
اإلسرائيلية  األعالم  رفعوا  اّلذين  اليمني  متظاهري 
ووصفوا املتظاهرين بالّطابور اخلامس، وهتفوا املوت 

للعرب وأنشدوا النشيد الوطني «هتكڤا».
«اجلبهة»:  من  حنني  دوڤ  الكنيست  عضو  وقال 
يصرّون  اّلذين  والعرب  لليهود  هي  املظاهرة  هذه  إّن 
يصرون  كما  البالد،  هذه  في  املشتركة  احلياة  على 
على إحالل الّسالم بني إسرائيل وِفَلسطني، ويصرّون 
مستقبلنا  نبني  أن  مبوجبه  كّلنا  نتمّكن  حل  على 
في  يحدث  أن  مهم  أمر  وهذا  أوالدنا،  ومستقبل 

حيفا.. موجة الّتحريض هذه خطيرة جًدا، إّن كّل من 
ميس إنساًنا لسبب انتمائه للّشعب اآلخر ميّسنا كّلنا. 
علينا جميًعا الصمود في هذه اللحظات العصيبة 
في طريق الّنضال الّسياسي املسؤول ألجل مستقبل 

الّسالم للّشعبني في هذه البالد». 
إّن  للحكومة  أقول  أن  «أوّد  قاًئال:  حنني  وأختتم 
صمتها إزاء موجة الّتحريض والعنصرّية خطير جًدا. 
الكاميرات،  أمام  نتنياهو  ليقف  األوان  آن  وأعتقد 
يقول  أن  العربّي  اجلمهور  ضّد  التحريض  من  وبدًال 
جمهور  وهو  البالد،  هذه  في  اليهودي  للجمهور 
األغلبية، إّن مستقبلنا في هذه البالد، في الّشرق 

األوسط مرهون باحلياة املشتركة لليهود والعرب.»
«إّن  مّخول:  عصام  الّسابق  الكنيست  عضو  وقال 
اّلذي  اليمني  أكاذيب  كشف  هو  األساسي  الهدف 
يظّن أّنه يستطيع أن يطغى على البالد. نعتقد أّن 
الّصوت الّصادر من هنا اليوم هو صوت الّنضال ألجل 
في  للّشعبني  املشتركة  احلياة  ألجل  االحتالل،  إنهاء 
هذه البالد في دولتني – دولة ِفَلسطني ودولة إسرائيل 
في حدود 67 هذه هي الرسالة. ونقول إّن التحريض 
األرعن والفاشي تقوده حكومة إسرائيل، ونحن نعتقد 
أن أهمية اخلروج للشارع اليوم هو لنقول إّن ثّمة صوًتا 
آخر للّشعبني والذي يرفض سياسة االحتالل، يرفض 
الدماء». سفك  سياسة  يرفض  االنتقام،  سياسة 

سنوقف  نحن  للفاشية،  نتصّدى  لكي  هنا  «إّننا 
األخيرة،  األيام  في  يحدث  كما  الفاشي  التهور 

والعنصرية امللتهبة. إننا نعتقد أنه في نهاية املطاف 
بزوال  فقط  أّنه  داخلنا  في  ونذوّت  ندرك  أن  ينبغي 
يؤخذ  أن  يجب  العادل  السلمّي  وباحلل  االحتالل، 
للّشعب  القومّية  احلقوق  في  املساواة  االعتبار  بعني 
الِفَلسطينّي وحقّه باالنعتاق من االحتالل إلى حياة 
وإن لم يحصل هذا سنعيش فقط  حرّة في أرضه – 
العنف  إلى  التحريض  ومن  الدماء،  سفك  على 
رسالة  وهذه  بديل،  ثمة  أن  أعتقد  والعنصرية. 

الّتظاهرة اّلتي انطلقت من هنا من حيفا.»
ظاهرة  هذا وحافظت الّشرطة على الّنظام، وانفّضت الْتّ

دون أي حوادث تذكر.
ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»: 

www.haifanet.co.il
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اّدعت بعض األمهات العربّيات القاطنات في احلّي الّشرقي من مدينة 
حيفا (سوق «تلپيوت»)، أّن عدًدا من الّشبان والّشباب اليهود املتدّينني 
مرّوا باحلّي، وقاموا بإسماع العرب املتواجدين عبارات عنصرّية ُمحرّضة، 
كعبارات «املوت للعرب»، وقد حاولوا، أيًضا، التهّجم على بعض الّنساء.. 
وقالت إحدى السّيدات (االسم محفوظ في ملّف الّتحرير)، واّلتي تقطن 
في حّي الّسوق الّشرقّي، لم يحاولوا خطف ابني البالغ 10 أعوام، بل 
حاولوا كذلك خطف أطفال آخرين في احلّي، ولكّنهم فشلوا في خّطتهم»!

(االسم  احلّي  في  القاطنات  الّشابات  إحدى  أّكدت  ذاته  الوقت  وفي 
احلّي،  في  عادّية  غير  حركة  الحظت  أّنها  الّتحرير)  ملّف  في  محفوظ 
جرّاء تواجد مركبة يستقّلها عدد من الّشبان املتدّينني، اّلذين حتّدثوا مع 
أحد أطفال احلّي، محاولني استدراجه باحلديث خلطفه، إّال أّن الّطفل فّر 

منهم هارًبا.
الّشبان  أّن  الّتحرير)  ملّف  في  محفوظ  (االسم  الّطفل  والدة  وأشارت 
اليهود املتدّينني حاولوا دهس ابنها بعد أن فشلت مساعيهم بخطفه! 

وقال أحد سّكان احلّي (االسم محفوظ في ملّف الّتحرير)، شاهدت مركبة 
يستّقلها أربعة يهود متدّينني يحاولون استدراج أحد أطفال احلّي خلطفه، 

وعندما هرعت باّجتاههم فرّوا على الفور وحاولوا دهس الّطفل».
أشكاًال  يأخذ  بدأ  حيفا  في  العرب  على  الّتحريض  «إّن  وأضاف: 
مختلفة.. لقد ّمت االعتداء علّي مؤّخرًا في حّي «أحوزه» في حيفا، حيث 
تواجدي  أثناء  وذلك  باحلجارة..  ورجموني  بالّضرب  األهالي  علّي  انهال 

لالهتمام باحلصان».

°UM zUM Ð√ n Dš Êu M ¹ Òb ² *« œu N O « ‰ËU Š
UHOŠ w� w�d ÒA�« Òw(« s�  UN Ò�_« iFÐ  «¡UŽÒœ« V�×Ð

Y×³�« bO� Ÿu{u*«Ë ÈuJý .bIð Ò- ∫ÍdL Ò��« UÐu�

الّسمري  لوبا  العربّي،  لإلعالم  إسرائيل  شرطة  بلسان  الّناطقة  وعّقبت 
اختطاف،  محاولة  حول  شكوى  تقدمي  ّمت  بالقول: «لقد  املوضوع،  حول 
وشرعت شرطة حيفا بفحص املوضوع وتقّصي احلقائق، مع عدم احلصول 
حول  وخصوًصا  الّشكوى،  صّحة  يؤّكد  ما  على  اللحظات  هذه  حّتى 
محاولة اخلطف على خلفّية قومّية. ورغم ذلك، تأخد شرطة إسرائيل 
أو  بالغ  بأّي  تستهر  ال  أنها  مؤّكدًة  اجلّد،  محمل  على  الشكوى  هذه 

شكوى تقّدم في ظّل الوضع األمنّي الرّاهن.

ÙÒ—U Š è ÒO ³ K  è¹e F ð
 W ÒO³KI�« Í“UFÒ²�« dŠQÐ ÂÒbI²½

 rO¼«dÐ≈ ‰«u½ WKO�Òe�« v�≈

”dDÐ ‰¬Ë Í—uš ‰¬Ë rO¼«dÐ≈ ‰¬Ë

W�uŠd*« UNðb�«Ë …U�u�

Í—u š  èO IHý
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في لقاء جرى بني رئيس الهيئة اإلدارّية جلمعّية تطوير الّتعليم والّثقافة 
العربّيني في حيفا، جوزيف خوري، ومراسلنا لشؤون الّتعليم، صرّح خوري 

عن اعتزازه وفخره مبا تقوم به اجلمعّية من خدمات في هذا املجال.
هي  وما  تكم،  جمعّي حّققتها  اّلتي  اإلجنازات  هي  ما   -

الّنشاطات اّلتي قمتم بها؟
هنالك إجنازات كثيرة ومثيرة لالهتمام، في ظّل األّيام املتأزّمة والقامتة  
وممّيزة،  كثيرة  فهي  تعدادها  أردنا  فلو  العربّي.  املجتمع  بها  ميّر  اّلتي 
اجلميع  تعرّف  لهدف  كاملًة،  أعمالنا  سنرصد  آخر  لقاء  في  أّنه  أعدك 
كّل  بني  من  الوحيدون  أّننا  ذكره،  اجلدير  ومن  نشاطاتنا.  مجمل  إلى 
بشفافية  والّتعليم  الّتربية  موضوَعي  مع  نتعامل  القائمة،  اجلمعّيات 

وِمْهنّية وامتياز.
- ما هي اجلهات اّلتي تتعاملون معها ضمن نشاطاتكم؟

ذات  اجلهات  جميع  بني  املشترك  للعمل  كبيره  أهمّية  اجلمعّية  تولي 
أكادميّيني،  تربية  اختصاصيي  املعارف،  وزارة  البلدّية،  كـ:  العالقة، 
بني  املشترك  العمل  وفكرة  املختلفة.  اجلماهيرّية  واملؤّسسات  األهالي، 

جميع هذه اجلهات هي فكرة مرَكزّية ومهّمة. 
ومن منطلق إمياننا أّن تطبيق مبدأ املساواة في الّتعليم يقع على عاتق 
القّيمني على موضوع الّتربية والّتعليم، سنعمل على إقامة جلنة توجيه 
ُعليا مبشاركة اختصاصّيني في مجال الّتربية والّتعليم، وناشطني في 
العمل اجلماهيرّي، وممّثلني عن جلان اآلباء وأولياء األمور، لتقوم مبرافقة 

تنفيذ ُخّطة لتحسني جهاز الّتعليم.
- هل ميكنك أن تشير إلى مشروع ممّيز قمتم به هذا العام؟

إّن أهّم مشروع حّققناه هذا العام، إقامة دورة لطّالب الّصف العاشر في 
«مهارات  بُعنوان:  قرطام  أشرف  املدرّب  مع  الّثانوّية  «الكرمة»  مدرسة 
التفوّق والّنجاح». وقد كان مجموع الّطالبات والّطّالب املشاركني 35؛ 

(كل  لقاًء   14 تضّمنت 
ساعات)   4 مّدته  لقاء 
لألهل  لقاءات  وأربع 

واملعّلمني.
تعّلمها  اّلتي  األمور  إّن 
الدورة  هذه  في  الّطّالب 
شخصّية  بتطوير  تتعّلق 
التفكير  في  الّطالب 
اإلبداعّي حلّل مشاكله بدل 
الّتعامل  منها؛  الهروب 
العصر؛  حتّديات  مع 

التدرّب على اخلطابة واإللقاء وزيادة الّثقة بالّنفس، كذلك كيفّية تطوير 
الذاكرة، حيث ميكن الطالب حفظ كتاب بكامله(!)، وهذا الشيء هو أهم 

مهارة للّنجاح في امتحانات البچروت.
كما تضّمنت الدورة مواضيع مهّمة أخرى، مثل: مهارات االّتصال واإلقناع.. 
حيث يقولون إّن أّول 90 ثانية من لقاء القبول لوظيفة ما تقرر القبول أو 
عدمه للوظيفة. كذلك موضوع تنظيم الوقت وعدم تأجيل األمور بحجج 
واهية.. حيث اعتمدت الّدورة على تنفيذ األمور ضمن جدول هامّ/عاجل.
إّن مجمل الدورات التي أقامتها اجلمعّية هدفت إلى إثراء الّطالب لزيادته 
بالّنفس،  الّثقة  لرفع  الذهني  الرابط  تقنّية  على  والعمل  بنفسه،  إميانه 

وكيفّية العمل على حتقيق األهداف.
نحن كجمعّية سنعيد إقامة مثل هذه الدورة وسنعمل على توسيع نشاط 
إلى  طريقهم  في  وهم  الّثانوّية،  دراستهم  أنهوا  طّالًبا  لتشمل  املشاركني 

بناء مستقبلهم.
ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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*åUHO�ò q�«d ≠ نّظمت جلنة حي البلدة الّتحتا، 

يوم اجلُمعة األخير (4/7/2014)،املوافق وألّول مرّة 
الّتطوير  جمعّية  من  وبرعاية  احلّي،  لسّكان  كرنڤال 
املؤّقت»  «املنتدى  من  معنوّي  وبدعم  االجتماعّي، 
والقسم اجلماهيرّي «هدار»، وذلك ملناسبة حلول شهر 
وتضّمن  الدراسّية.  الّسنة  وانتهاء  الكرمي  رمضان 
والّترفيهّية،  اإلبداعّية  احملّطات  من  عدًدا  اِملهرجان 

كألعاب الّنفخ، الرّسم على الوجه، وتفعيل األطفال 
إقبال  كان  حيث  موزي»؛  «فوزي  الفنان  فرقة  مع 
العائالت واألطفال كبيرًا. وقد ابتدأ االحتفال بعرض 

لكّشافة سرّية «البراعم اخلضراء» املارونّية.
وفي حديث خاص أدلى به املبادرون على هذا الّنشاط 
املمّيز، أشار ميشيل مسّلم إلى «أّن هذا العمل من 
مجهود جلنة حّي البلدة الّتحتا، هذا الكرنڤال هدفه 

إسعاد أطفال احلّي وتوثيق العالقة بني سّكان احلّي».
وأضاف عضو جلنة البلدة الّتحتا، شكري يعقوب «أّن 
الكرنڤال هدفه جتميع أطفال احلّي، كي تعرف البلدّية 
أّنه ال يوجد لألطفال أماكن لّلعب؛ ما اضطرّنا إلى 
بهذا  للقيام  اخلاص  املركبات  ركن  موقف  استغالل 

املهرجان، وإعطاء األطفال الفرصة لالحتفال والفرح».
درجات  أّول  هو  الكرنڤال  فقال: «إّن  بّالن  أمير  أّما 
وأّننا  واألهلّي،  االجتماعّي  الفكر  لتغيير  الّسلم 
دون  من  لوحدنا،  عديدة  بأمور  نقوم  أن  نستطيع 
مساهمة البلدّية، ويأتي هذا الّتنظيم رًدا على عدم 
التفات البلدّية لنا، وعدم معاملتنا أسوًة كباقي سّكان 
مدينة حيفا، والكرنڤال خطوة نحو مسيرة طويلة».

الّتحتا،  البلدة  جلنة  وعضو  اجلماهيرّي  الّناشط  أّما 
كرنڤال  أّول  إّن «هذا  فقال  محاميد،  خالد  املهندس 
ألطفالها  يقام  الّتحتا،  البلدة  تاريخ  في  يجري 
غمرت  والّسعادة  كبيرًا  االقبال  كان  وقد  وسّكانها، 
األهل  وجوه  على  ارتسمت  واالبتسامة  الوافدين 
إسعاد  وهو  أحالمنا  أحد  هذا  كان  لقد  واألطفال. 
يوجد  ال  اليوم  هذا  حّتى  اّلذي  والّشباب  األطفال 
مالعب ومرافق ألعاب لألطفال؛ هدف الكرنڤال كان، 
أوًّال، توثيق العالقة بني سّكان احلّي، وإعطاء األطفال 
فرصًة للّترويح عن الّنفس وقضاء أوقاتهم بأجواء من 
الّلهو واملرح. أّما الغاية األسمى اّلتي أردنا توجيهها 

وقضاياه،  باحلّي  االهتمام  فهي  حيفا  بلدّية  لرئاسة 
وللّتأكيد  والّتهميش.  الُعزلة  خانة  في  إبقائه  وعدم 
بأهله  عامرًا  زال  ما  الّتحتا  البلدة  حّي  أّن  على 
وسّكانه وأطفاله اّلذين ما زالوا ينتظرون أن توّفر لهم 
كامل اخلدمات البلدّية من مرافق ومالعب وحدائق».  
(مدير  اغبارّية  حسني  األستاذ  مع  حديث  وفي 
«حيفا»،  لصحيفة  االجتماعّي)  الّتطوير  جمعّية 
فقد عّبر عن بالغ تقديره للقائمني على هذه املبادرة 
أحيائنا،  في  سابقة  تعتبر  اّلتي  املمّيزة  ّية  االحتفال
يقوم بها ناشطون وناشطات من أهل احلّي، غّيورين 
كلل  دون  ويعملون  وأبنائهم  حّيهم  مستقبل  على 
لتوفير ما لم تقّدمه البلدّية، فكّل التحّية والّتقدير 
جلميع الّناشطات والّناشطني في هذا احلّي. ونحن في 
األولى،  الّلحظة  ومنذ  االجتماعّي،  الّتطوير  جمعّية 
ّية  تكاتفنا مع جلنة احلّي لرعاية كّل الّنشاطات احلال
واملستقبلّية القريبة والواعدة، ونقول أّول الغيث قطرة.

احلديث  هذا  محاميد  خالد  املهندس  أجمل  وقد 
بتوجيهه الّشكر ألهالي احلّي واملؤّسسات املشاركة، 
«املنتدى املؤّقت» والّشؤون االجتماعّية وألدلني دالل، 

أميرة مايو، ومبّدا كّيال.
©‰ôœ 5	œ√ ∫d|uB�®

ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»: 
www.haifanet.co.il
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عنصرّيون  مجهولون  قام   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ـ16 من شهر َحزيران  متطرّفون، فجر اخلميس، في ال
وبكتابة  «املسار»  مدرسة  مبنى  باقتحام  املنصرم، 
عبارات عنصرّية بالّلغة العبرّية؛ مثل: «املوت للعرب» 
و«تدفيع الّثمن» وعبارات مسيئة للنائبة حنني زعبي، 
كما قاموا بحرق بعض املزروعات داخل املبنى وبحرق 
أيًضا. املدرسة  من  مقربة  على  مّطاطّية   إطارات 

لإلعالم  الّشرطة  بلسان  الّناطقة  من  وصلنا  وقد 
حتقيقات  أعقاب  في  أّنه  السمري،  لوبا  العربّي، 
مكّثفة لشرطة حيفا، ّمت اعتقال مشتبهني حيفاوّيني 
عاًما)،  و15  عاًما   18) اليهودّي  املجتمع  من 

بتهمة االعتداء العنصرّي، وقد نفى املشتبهان، خالل 
الّتحقيق معهما، ضلوعهما في هذه احلادثة.

ّينات ودالئل راسخة تؤكد ضلوعهما  ولكن للّشرطة ب
األسبوع،  هذا  من  االثنني  يوم  ّمت،  لذا  القضّية.  في 
تقدمي الئحة اّتهام من قبل النيابة العاّمة ضد املشتبه 
األّول بشبهة إضرام النيران وتخريب واجهة البنايات 
عنصرّية  منطلقات  من  «مسار»،  ملدرسة  الّتابعة 
الئحة  تقدمي  الحًقا  وّمت  هذا  وتخريبّية.  حتريضّية 
ذاتها. املنسوبة  بالتهم  الّثاني  املشتبه  بحق  اّتهام 
ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»: 

www.haifanet.co.il
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ا، على بناء  ركة البلدّية «ياِفه نوف»، قريًب *åUHO�ò q�«d ≠ ستعمل الشِّ

جسر للمشاة، يربط بني جامعة حيفا ومواقف ركن املركبات «پارك الكرمل»، 

UH O Š è F Uł w  …UA L K  d ł ¡UM Ð v K Ž q L F « ¡b Ð

ا مئات املركبات املُستخَدمة من قبل الّطلبة. ـً واّلتي تركن فيها يومّي
بلدّية  قبل  من  مموّلًة  شاقل،  ماليني   3 بنحو  اجلسر  بناء  تكلفة  وتقّدر 

رئيس  يكون  وبذلك  الّطلبة؛  واّحتاد  حيفا  جامعة  مع  بالّتعاون  حيفا، 
بلدّية حيفا يونا ياهڤ، قد استجاب ملطلب اّحتاد الّطلبة.

استعداداتها  وبدأت  بناء،  ترخيص  على  نوف»  «ياِفه  ِشركة  وحصلت 
تصاريح  على  للحصول  طلبات  قّدمت  املقابل  وفي  املشروع،  لتنفيذ 
حركة  ترتيبات  جانب  إلى  للجسر،  أرضّية  حتت  نظم  ملالئمة  حفرّيات 
ركة أعمال البناء، واّلتي من  املرور.. وفور تلّقي املصادقات ستباشر الشِّ

املتوّقع أن تستمّر ُقرابة سّتة أشهر.
بتصميم  قام  البيئّي،  للّتخطيط  بلوم»   – «ميلر  مكتب  بأّن  يذكر 

اجلسر اّلذي سيمتّد على طول 50 مترًا، ويقّدر وزنه بنحو 200 طن.
ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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األربعاء،  أمس  أّول  ظهر  ساعات  في  سقط   ≠  UHO�  q�«d*

لساحل  تابعة  مفتوحة  ِمنطقة  في   M-302 نوع  من  صاروخان 
الكرمل، على مقربة من شاطئ «بونيم» وبلدة «زخرون يعقوب»، 
حيث كان الهدف ضرب مدينة حيفا. وقد ُسمعت صافرات اإلنذار 
في «زخرون يعقوب» واملجلس اإلقليمّي ساحل الكرمل. هذا ولم 

يبّلغ عن وقوع أّي إصابات أو أضرار في املمتلكات.
ويذكر أّن هذه اِملنطقة تعتبر أبعد ِمنطقة (نقطة) يصلها صاروخ 
الّصامد).  إيتان» (اّجلرف  حملة «تسوك  بدء  منذ  غزّة،  قطاع  من 
 M-320 وبحسب املصادر األمنّية اإلسرائيلّية، ُيذكر أّن صاروخ

هو من صنع سورّي.
تعليمات               وفق  والعمل  احلذر  توّخي  الّسّكان  من  يرجى 

اجلبهة الّداخلّية.
ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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الّشركات  أصحاب  أو  املواطنني  قبل  من  لها  املستحّقة  الّديون 
واملؤّسسات والعقارات، ديوًنا يسري عليها قانون الّتقادم (أكثر من 
ّية أو جباية  سبع سنوات)؛ بوساطة إجراءات فعلّية؛ كدعاوى قضائ
إدارّية، أو بوساطة جباية «سلبّية»؛ من خالل فرض شروط تعجيزّية 
وإصدار  منح  أو  خدمات  لتقدمي  بشروط  ذلك  إناطة  مع  ومعيقات، 
وثائق ومستندات. فجاء قرار احملكمة ال ليؤّكد تقادم الّدين فحسب، 
ا ويشطبه من مستحّقات البلدّية، من دون أّي شرط  ـً ّي ُيبطله كّل بل ل

مسّبق؛ وبهذا حكمت احملكمة لصالح موّكلي».
واستطرد أسمر، قائًال: «لقد أشارت احملكمة – في قرارها هذا – إلى 
ّي أيادي املواطنني..! حيث إّنها لم متُح  أّن البلدّية تستعمل القوّة ِلَل
الّدين، بل هدفت إلى إبقائه مستفيدًة من الفوائد اجلّمة املتراكمة، 
مستغّلًة صفقة البيع للمطالبة بديونها! إّن البلدّية تغّض الّطرف، 
من  تستفيد  وبذلك  ا،  ـً ّي نسب طويلة  لفترات  الّديون،  عن  أحياًنا، 

الفوائد املتراكمة على الّديون املتراكمة، أيًضا».
ًها وُمحّذرًا: «تخّيل أّن معّدل الفوائد املربوطة  وقال احملامي أسمر منّب
في األسواق على الّديون تصل إلى %4، بينما الفوائد على ديون 
 ،9% إلى   – القانون  مبوجب   – تصل  ّية  احملّل والّسلطات  املجالس 
ألّي  اّدخار  برناَمج  أفضل  هو  وهذا  املعيشة.  غالء  بجدول  مربوطة  
مجلس أو سلطة. وبالّنسبة إلى بلدّيات معّينة، فهي تغّض الّطرف 
عن جباية ماليني الّشواقل، عاملًة على جتميعها كصندوق اّدخار، 
لتفعيل  عقاره  بيعه  حلظة  حّتى  العقار  أو  امللك  صاحب  تنتظر 
بالبلدّية،  يليق  ال  عمل  وهذا  ذلك..!!  والستغالل  عليه  ضغوطات 
فهي تستعرض بذلك «عضالتها» وتشّكل آلة ضغط على البائع. 
ّية، حيث إّن  لذا على كّل صاحب عقار أن يلتفت إلى هذه اإلشكال

كثيرين يقعون في هذا املطّب»!
إّال أّن بلدّية حيفا استأنفت هذا القرار إلى احملكمة الُعليا، ُمستعينًة 
مبحاميها ومستشارها القانونّي، للّدفاع عن «حّقها» بجباية دينها! 
بينما يصّر احملامي وسام أسمر في دفاعه عن موّكله على شطب 

ا. ـً ّي هذا الّدين وإلغائه، نهائ
وعن اجللسات األخيرة الّدائرة في احملكمة الُعليا بهذا الّشأن، واّلتي 
ّية  قد يصدر عنها قرار من قبل سبعة قضاة، قد يشّكل سابقة قضائ
البلدّيات  قبل  من  الّسكن  ضريبة  ديون  بجباية  يتعّلق  ما  بكّل 

«أمّثل  قائًال:  أسمر،  وسام  احملامي  حّدثنا  ّية،  احملّل والّسلطات 
املوّكلني وأدافع عنهم في كّل ما يخّص الّديون املستحّقة للبلدّيات 
ّية منذ أزَيَد من 20 عاًما، وعلى مّر الّسنني ملست  والّسلطات احملّل
ّية االستعالئّي واالنتهازّي  عن قرب تعامل البلدّيات والّسلطات احملّل
جتاه املَدينني، وأحياًنا عديدة، الّتعامل غير األخالقّي وغير القانونّي، 
كذلك. وبخصوص بلدّيات معّينة، فهي تغّض الّطرف عن جباية ماليني 
الّشواقل، عاملًة على جتميعها كصندوق اّدخار، منتظرًة صاحب امللك 
أو العقار إلقدامه على بيع عقاره لتنقّض عليه مفّعلًة ضغوطاتها 
عديدة..  لسنوات  اجلباية  عن  تغاضيها  رغم  احلالة،  ومستغّلًة 
ولألسف، بلدّية حيفا هي إحدى البلدّيات املتمّيزة بهذا األسلوب»!

وأضاف أسمر: «تطالب البلدّيات املَدينني بدفع املستحّقات املتراكمة، 
باّدعاء أّن قانون الّتقادم ال ينطبق على ضريبة الّسكن («أرنونا»)، 
ألّن ضريبة الّسكن أشبه بباقي الّضرائب احلكومّية املستحّقة واّلتي 
حيث  وغيرها..  الّدخل  كضريبة  الّتقادم،  قانون  عليها  يسري  ال 
جلأت البلدّيات إلى جباية الّدين مبوجب قانون انتدابّي قدمي تبّنته 
جباية (פקודת המיסים  دولة إسرائيل، ُيدعى قانون الّضرائب – 
املطالبة  ّية  احملّل للّسلطة  أو  للبلدّية  يكفي  أّنه  معناه  مبا  גבייה)؛ 
بالّدين املستحّق املتراَكم على املَدين من خالل رسالة موّقعة من قبل 
رئيس البلدّية مثًال، تعلمه فيها أّن عليه تسديد جميع مستحّقاته 
من الّديون خالل فترة زمنّية محّددة، وإّال فستقوم بإجراءات جباية 
وحجز بحّقه بدون احلاجة إلى إصدار قرار من احملكمة. ومن هنا بدأت 
ّية باستخدام أساليب وطرائق جباية غير  البلدّيات والّسلطات احملّل
أخالقّية وغير قانونّية أحياًنا، لضمان حصولها على املستحّقات».

ة – في هذه احلالة  ّي ّسلطة احملّل بلدّية أو ال - ولكّن ال
– تكون قد قامت بواجبها مبوجب القانون، وأرسلت 

ا؟ ـً بليغ إنذارّي إلى املَدين مكتوب ت
أسمر: نعم.. ولكّن من باب رفع العتب، فقط(!). إذ من الّضرورّي 
الّديون  بجباية  تقوم  أن   – ا  ـً إنذارّي تبليغ  مكتوب  إرسالها  بعد   –
صدر  سابق  قرار  وفي  املكتوب.  بإرسال  االكتفاء  وعدم  املستحّقة 

q�Uý ÊuOK*« ‚uH¹ ©åU½u½—√ò® sJÝ W³¹d{ s¹œ ¡UG�≈Ë VDý Ò- Ê√ bFÐË ¨W Ò¹e Ó�d*« s� —«dIÐ

©÷u qz«Ë ∫d|uB�®                                   Õd� f�UD�

َمن مّنا ال يعاني عبَء أو شبح ضريبة الّسكن («أرنونا»)، فجميعنا 
يتململ ويتذّمر، ويلعن ويكفر أحياًنا، كّلما وصلته فاتورة الّدفع؛ 
خصوًصا إذا كانت الّديون متراكمة، واألرقام املَُنّضدة (املطبوعة) على 
ا؛ ناهيك عن زيادة ضريبة الّسكن املفروضة على  الفاتورة باهظة جًدّ
سّكان مدينة حيفا لهذا العام (2014) بنسبة %5، وتخطيط من 
قبل بلدّية حيفا ورئيسها، يونا ياهڤ، لزيادة الّضريبة للعام القادم 
(2015) بنسبة %0.75، بعد أن يتّم الّتصديق عليها من قبل 

ّية(!). وزيرَِي الّداخلّية واملال
وكّنا في صحيفة «حيفا» قد انفردنا – منذ أزَيَد من عام مضى – 
بنشر خبر مطّول حول قرار كان قد صدر عن احملكمة املرَكزّية في 
مدينة حيفا، ألغى دين ضريبة سكن طالبت به بلدّية حيفا، كان قد 

تراكم خالل سنوات عديدة، بقيمة تفوق املليون شاقل!! 
سكن  ضريبة  دين  إلغاء  حيفا  في  املرَكزّية  احملكمة  قرّرت  حيث 
حيفا  بلدّية  فرضته  قد  كانت  شاقل،  املليون  فاق  مببلغ  («أرنونا») 
ألحد  بيع  صفقة  إبرامه  ُبعيد  بدفعه  وطالبته  املّالكني،  أحد  على 
ا  ـً العقارات (املباني) اّلتي في حيازته؛ مانعًة إعطاَءه ُمستنًدا هاّم
لهدف متكينه من تسجيل العقار باسم املشتري اجلديد، شرط قيامه 

بدفع املبلغ املستحّق للبلدّية.
إّال أّن احملكمة املرَكزّية حكمت بإلغاء الّدين املستحّق بشكل فورّي، 
اّتخاذ  مخوّلة  غير  البلدّية  أّن  فيه  جاء  سابق،  قرار  إلى  مستندًة 
أّن  ورغم  ديونها.  جباية  لهدف  ّية،  قضائ كدعاوى  فعلّية،  إجراءات 
حاولت  لذلك،  فعلّية  إجراءات  اّتخاذ  على  تقدم  لم  حيفا  بلدّية 

استغالل «قوّتها»، بأساليب وطرائق مختلفة جلبي هذه الّديون..!
ا، حيث كانت احملكمة  وتعود القضّية إلى ما قبل ثالث سنوات، تقريًب
قد أصدرت قرارًا – في حينه – يقضي بعدم استحقاق بلدّية حيفا 
وإن  ّية جلباية دين ضريبة سكن («أرنونا») –  اّتخاذ إجراءات قضائ
كان ُمتراكًما وضخًما – وذلك بنفاذ قانون الّتقادم؛ ما معناه أّن الّدين 
املفروض على صاحب العقار (املبنى) من املفروض أّال جتبيه البلدّية.

بيع  صفقة  إبرام  على  العقار  صاحب  إقدام  وبعد   – البلدّية  أّن  إّال 
للمبنى، ُمستنًدا إلى قرار احملكمة الّسابق، أّنه «معفّي» من دفع 
فطنت،   – القرار  تستأنف  لم  حيفا  بلدّية  أّن  خصوًصا  الّضريبة، 
اآلن، باملطالبة بهذا الّدين مجّدًدا، وهي تعلم أّنه ال ميكنها اّتخاذ أّي 

ّية جلبايته! إجراءات قانونّية وقضائ
وكان احملامي احليفاوّي وسام جورج أسمر، ممّثل املّدعي في احملكمة، 
ضّد بلدّية حيفا، قد صرّح – في حينه – لصحيفة «حيفا»، بالقول: 
«احلديث يدور عن ُملك (عقار) ضخم، تراكمت عليه ديون ضريبة 
سكن («أرنونا») ضخمة؛ وصلت إلى أكثر من مليون شاقل. وكانت 
حيفا  لبلدّية  يحّق  ال  أّنه  مفاده  سابًقا  قرارًا  أصدرت  قد  احملكمة 
ّية تطالب موّكلي – من  اّتخاذ إجراءات فعلّية؛ كتقدمي دعوى قضائ
خاللها – بدفع الّديون املستحّقة، اّلتي يسري عليها قانون الّتقادم. 

وفي حينه، لم تبادر بلدّية حيفا إلى استئناف هذا القرار».
وأضاف أسمر: «لقد توّجه إلّي موّكلي، بناًء على قرار احملكمة األّول، 
فقام – بوساطتي – بإبرام صفقة بيع للعقار، مستنًدا إلى أّن البلدّية 
لن جتبي منه الّديون، حَسب قرار سابق. إّال أّنه – وبعد أن أبرم صفقة 
بيع للعقار وتوّجه إلى بلدّية حيفا للحصول على مستند للّطابو؛ 
أّي  من  إعفائه  من  وللّتأّكد  املشتري،  باسم  العقار  تسجيل  لهدف 
إعطاَءه  مشترطًة  للحالة،  حيفا  بلدّية  استغالل  من  ُذهل   – ديون 
ـ«أرنونا» املتراكمة عليه!! ُمّدعيًة أّنها لم تقّدم  املستند بدفع ديون ال
اتها اإلدارّية املُتاحة جلباية  ّي ّية بحّقه ولم تستنفد إمكان دعوى قضائ
الّدين – كما جاء في قرار احملكمة الّسابق – لكّنها تطالبه بدفع 
الّديون طاملا أّنه يرغب ببيع العقار!! وهكذا وقع موّكلي بني اِملطرقة 
استحقاق  عدم  يؤّكد  سابق  محكمة  قرار  يده  في  حيث  ندان؛  والِسّ
البلدّية جبي الّديون، وفي يده األخرى صفقة بيع العقار، حيث قد 
من قبل املشتري –  يؤّدي اإلخالل بأّي شرط فيها إلى مطالبته – 

بدفع تعويضات، هو في غًنى عنها».
وعن قرار احملكمة املرَكزّية قال احملامي أسمر: «مبوجب قرار احملكمة 
ال ميكنها أن جتبي  أو باألصّح –  هذا، فإّن البلدّية ال تستطيع – 
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عن القاضي سليم جبران، أّكد فيه أّنه ال يكفي للبلدّية أن ترسل 
عليها  بل  إنذار،  مكتوب   – محّددة  فترة زمنّية  كّل   – املَدين  إلى 
ديونها  جلباية  القانونّية  واإلجراءات  اإلمكانّيات  كّل  تستنفد  أن 
املستحّقة.. فال ميكنها حتويل مكتوب الّتبليغ اإلنذارّي إلى قميص 
بدفع  املطالبة  عن  البلدّية  تتقاعس  وعندما  به!  والّتلويح  عثمان 
ضريبة الّسكن املستحّقة واملتراكمة لسنوات، مستغّلًة البند 324 
ّية بحّق املَدين، لدى إبرام صفقة  من قانون البلدّيات أو الّسلطات احملّل
إّياه  بًة  مطال اجلديد،  املشتري  اسم  على  العقار  حتويل  لهدف  بيع 
بتسديد مستحّقاته قبل البيع – رغم الّتقادم – فهي بذلك تخرق 
باألخالقّيات  وُتخّل  واملشتري،  العقار  صاحب  بني  املُبرمة  االّتفاقّية 
املتعارف عليها، ولألسف؛ عدد كبير من املّالكني ُيضطرّون – حتت 

هذه الّضغوطات – إلى دفع مستحّقاتهم، مرغمني!

مستحّقة  ديون  اية  جب حيفا  بلدّية  ل ميكن  كيف   -
متراكمة منذ سنوات؟

بلدّية  أسلوب  أّن  جاء  حيفا  في  اإلدارّية  احملكمة  من  بقرار  أسمر: 
ّي اليدين، هو تصرّف غير الئق  حيفا في جباية الّدين من خالل لَ
ويأتي بنّية مبّيتة غير نظيفة! فطاملا لم ُتقدم البلدّية على جباية 
مستحّقاتها في فترة زمنّية محّددة، ال يحّق للبلدّية املطالبة بديون 
الّديون  هذه  بشطب  أطالب  أنا  بل  الّتقادم،  قانون  عليها  يسري 

ا؛ وعدم االكتفاء بعدم جبايتها! ـً ّي وإلغائها، نهائ

ة االستئناف إلى الُعليا؟ - وما اجلديد في قضّي
أسمر: تقّدمت بلدّية حيفا باستئناف إلى احملكمة الُعليا، مستغّلًة 
ضغوطاتها إلقناع املستشار القانونّي للحكومة، يهودا ڤاينشطاين، 
القانونّي  املستشار  انضّم  وفعًال،  االستئناف؛  هذا  إلى  االنضمام 
للحكومة إلى هذا االستئناف، ممّثًال مبحاٍم من ِقبله، مفّعًال ضغوطات 
سيكون  أّنه  مؤّكًدا  امللف،  هذا  يدرسون  اّلذين  الّثالثة  القضاة  على 
لقرارهم تأثير كبير وأبعاد رهيبة، ُمشيرًا إلى أّن الّديون املتراكمة 
ّية تقّدر مبئات ماليني الّشواقل  املستحّقة للبلدّيات والّسلطات احملّل
ّية بلدّية  وأكثر، وفي حال وافقت الُعليا على قرار املرَكزّية، عدم أحّق
حيفا في جباية الّدين القدمي (مليون شاقل)، فسيشّكل ذلك سابقة 

مأزِق،  في  ّية  احملّل والّسلطات  البلدّيات  باقي  وسُيدخل  ّية  قضائ
وسيمنع وصول املاليني إلى «خزينة الّدولة».

وهنا قرّر قضاة احملكمة الُعليا استشارة رئيس احملكمة، اّلذي قرّر 
هذه  في  للبّت  برئاسته،  قضاة   7 من  مؤّلفة  ّية  قضائ هيئة  تعيني 
القضّية احلاسمة؛ وقد متّت املرافعة، فعًال، أمام هذه الهيئة. ونحن، 
اليوم، بصدد انتظار القرار اّلذي ستكون له أبعاد حاسمة وخطيرة 
ّية، وعلى املَدينني، أيًضا. فقد  ا على البلدّيات والّسلطات احملّل جًدّ
قدمية  ديون  عن  الّتنازل  إلى  ّية  احملّل والّسلطات  البلدّيات  ُتضطّر 
يديها  ويكّبل  ّية  مال أزمات  في  يدخلها  قد  ما  الّشواقل،  مباليني 
ويفتح املجال أمام املَدينني بتقدمي دعاوى للمطالبة بشطب ديونهم 

ا! ـً ّي القدمية وإلغائها كل

بلدّية أّن صاحب العقار يتنّصل  - ولكن قد تّدعي ال
من الدفع عنوًة..

دفع  من  يتنّصل  املَدين  أّن  تثبت  أن  البلدّية  استطاعت  إن  أسمر: 
به  املطالبة  في  احلّق  فلها  عنوًة،  الّسكن  ضريبة  من  مستحّقاته 

البلدّيات  ا،  ـً ّي فعل يتنّصل،  َمن  ولكن  جلبايته؛  اإلجراءات  وباّتخاذ 
والّسلطات احمللّية اّلتي - أحياًنا عديدة - ال تستغّل حقوقها وال 
أيًضا، جندها أّنها  عديدة  تقوم باجلباية لهدف ُمبّيت، وفي حاالت 

تطالب بديون ال أساس لها!!

ّي على  - وهل باعتقادك سيسري قانون الّتقادم املدن
بة الّسكن؟ ضري

(سبع  אזרחית)  (התיישנות  مدنّي  تقادم  قانون  هناك  أسمر: 
سنوات)، وقانون املماطلة اإلدارّية (שהוי מנהלי)، مبا معناه أّن أّي 
مؤّسسة إدارّية من حّقها أن تعمل على حتصيل ديونها، خالل فترة 
زمنّية قد جتدها مناسبة حَسب كّل حالة على حدة، وليس استناًدا 
إلى سبع سنوات لقانون الّتقادم. ويحاول املستشار القانونّي الّتأثير 
على القضاة بالقبول بقانون املماطلة اإلدارّية؛ حيث تكفي، أحياًنا، 
5 أشهر جلباية الّدين املستحّق، بينما في حاالت أخرى 7 سنوات ال 
تكون كافية(!). فسبعة قضاة سيقرّرون في مسألة حاسمة تتعّلق 
بجميع مناحي البناء وشراء العقارات في الّدولة، فهل سُيطّبق قانون 
الّتقادم املدنّي أم سُيطّبق قانون املماطلة اإلدارّية؟!.. وفي اعتقادي، 
في كلتا احلالتني، سيكون القرار لصالح املواطن. فإن أثبتت احملكمة 
أّن البلدّية تنّصلت وماطلت ولم تعمل بشكل فورّي جلباية ديونها، 

فقانون املماطلة اإلدارّية، أيًضا، لن يسعفها!

- ماذا ستكون أبعاد قرار احملكمة الُعليا؟
أسمر: ستكون لقرار احملكمة الُعليا أبعاد رهيبة وستحسم األمر. 
ّي  على أمل أن يصّب ذلك في مصلحة املواطن ومينع البلدّية من لَ

األيادي واستغالل قوّتها.. والكثيرون في انتظار هذا القرار احلاسم.
ال  قائًال:  «حيفا»،  لصحيفة  حديثه  أسمر  وسام  احملامي  واختتم 
ميكن للبلدّية أن تتقاعس عن جباية ديونها رغم توافر اإلمكانّيات، 
على  الّسكوت  وعدم  بديونها  للمطالبة  الفورّي  العمل  فعليها 

«مستحّقاتها» لسنوات.. 
الّديون  على  الفائدة  بخفض  أيًضا،  احملكمة،  أسمر  وطالب  هذا 
الّديون  جباية  بتسريع  ّية  احملّل والّسلطات  البلدّيات  وبإلزام  البلدّية 
َكْيال تتراكم، وفي الوقت ذاته تنفيذ قانون الّتقادم بشطب الّديون 

وإلغائها، وعدم جبايتها في أّي حال من األحوال.
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تبلغ  طفلة  كلَيتي  إنقاذ  ّمت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

وذلك  اجلليل،  قرى  إحدى  من  عمرها  من  الرّابعة 
بعد إخراج كيس ضخم قطره 13 سنتيمترًا مرّبًعا، 
يحوي أكثر من نصف لتر من الّسوائل. وقد ّمت نزع 
اآللي  الرّجل  بوساطة  الكلية  جدار  من  الكيس  هذا 

(الرّوبوت)، وهو األّول من نوعه في البالد.
جراحة  (اختصاصّي  حرداك  رؤوبني  الّدكتور  وقال 
«ثّمة  «رمبام»):  مستشفى  في  ّية  البول املسالك 
كتابات علمّية قليلة عن األوالد بهذه الّسن املبّكرة 
اّلذين يعانون مثل هذه الّظاهرة. ألّن مثل هذا الكيس 
يسحق الكلية ويعرقل عملها، ويشّكل خطرًا عليها». 

اّلتي  العائلة  طبيبة  «بفضل  حرداك:  وأضاف 
منه  الطفلة  تشكو  ملا  وسماعها  ذلك  اكتشفت 
اشتبهت الّطبيبة بأمر ُمريب في ِمنطقة الكليتني، 
على  «ومبام»  مستشفى  إلى  الّطفلة  بنقل  وأمرت 

جناح الّسرعة».
بوساطة  جراحّية  عملّية  للطفلة  أجريت  وهكذا 
وثلث  ساعة  نحو  استغرقت  اآللّي،  «الرّوبوت» 

الّساعة، متاثلت بعدها الّطفلة للّشفاء.

ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:
 www.haifanet.co.il
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*åUHO�ò q�«d ≠ انطلق، بدًءا من مساء األحد 

الّصيفّي  املشروع  وز)،  متّ  6) األسبوع  هذا  من 
الّشبابّي «عشرة بعشرة شواقل»!

بلدّية  بني  ما  تعاون  ثمرة  املشروع  هذا  ويعتبر 
احلرّة؛  املصالح  أصحاب  الّتجار  من  وعدد  حيفا 
نشاطات  بتمويل  البلدّية  إطاره  في  تقوم  حيث 
بعض  ودخول  الّسهر  تشمل  اّلتي  الّشبيبة، 
آب  شهر  من   14 ـ  ال لغاية  الّترفيهّية،  األماكن 
املقبل، بدًءا من الّساعة الّتاسعة مساًء، لشبيبة 
ـ13 و18 عاًما من مدينة حيفا،  تبلغ ما بني ال

مقابل عشرة شواقل فقط!
الّسلطة  قبل  من  لة  املُفعَّ املبادرة  هذه  وتهدف 
على الّتوالي،  للّسنة الّسابعة  البلدّية للّشباب، 
في  عليها  ُمشرَف  ترفيهّية  أجواء  تأمني  إلى 
ساعات املساء ألبناء وبنات الّشبيبة خالل العطلة 
أفالم  مشاهدة  البرناَمج  يتخّلل  حيث  الّصيفّية، 
ـ«كارتينچ»  ال ـ«بولينچ»،  ال كرة  ّية،  سينمائ
«پارك»  الّصغيرة)،  السّيارات  (مسارات 

التحّديات، عروض ساخرة، وغيرها.
أبناء  حيفا: «إّن  بلدّية  رئيس  ياهڤ،  يونا  وقال 
اجتماعّي،  تربوّي  بنشاط  املنشغلني  الّشبيبة 
ينشغلوا  ولن  فراغهم،  أوقات  بذلك  سيمألون 

بالّسهر  وسيلهون  ال-أخالقّية،  أو  ُمخّلة  بأعمال 
والّترفيه عن أنفسهم، ضمن إطار ُمراَقب».

الّال-منهجّية  الفّعالّيات  مرّكزة  مع  حديث  وفي 
في سلطة الّشباب، نوال أبو عيسى، ذكرت بأّن 
الّصيفّي  ببرناَمجها  مستمرّة  الّشباب  «سلطة 
ـ 10 شواقل»، من خالل إتاحة املجال أمام  «عشرة ب
بعّدة  للمشاركة  احليفاوّيني  الّشبيبة  وبنات  أبناء 
فّعالّيات متنوّعة بسعر عشرة شواقل فقط؛ وذلك 
في  املتأّخرة  املساء  ساعات  في  ممتع  وقت  لقضاء 
أماكن ترفيهّية في املدينة خالل العطلة الّصيفّية».

هذا  برناَمج  ميّيز  «وما  عيسى:  أبو  وأضافت 
عرضني   عادًة،  يشمله  ما  إلى  إضافة  الّصيف، 
وفًقا  ّية،  العرب بالّلغة  أپ»  «ستاند  كوميدّيني 
للمواعيد الّتالية: (8/7/2014) عرض للفّنان 
جميل  الّفنان   (14/8/2014) نّحاس؛  أمين 

معيكي على مسرح «بيت الكرمة»».
واختتمت أبو عيسى حديثها بالقول: «إّن املشاركة 
بجميع هذه األنشطة تتطّلب إبراز بطاقة الُهوّية أو 

بطاقة الّطالب أو ملحق بطاقة هوّية األهل».

موقع  ادخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
 www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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*åUHO�ò q�«d ≠ تعرّضت سّيدة من اجلوالن تبلغ 37 عاًما 

للسعة نحلة في أثناء تواجدها في سّيارتها. ولم تكن السّيدة 
تدرك أّنها ُمصابة بحساسّية لُسّم الّنحل، فقد شعرت برّد فعٍل 
إلى  توّجهت  وعندما  املُفاجئة.  وباألعراض  احلساسية  لهذه  حاّد 
طبيب العائلة حاول إسعافها، ثّم وّجهها فورًا إلى املستشفى 
وقد تدهورت حالتها الصحّية، فُنقلت إلى مستشفى «بوريا»، 
أعراض  تتضاعف  ثانية  مرًّة  الّنحل  بُسّم  املُصاب  أّن  وتبّني 
جرى  كما  متاًما  عمله،  وتعرقل  القلب  تصيب  وقد  إصابته؛ 
لهذه السّيدة، ولذا أصبحت حياتها في خطر؛ فاستعان الفريق 
ّي مبستشفى «رمبام». وّمت نقل السّيدة وهي مرتبطة بجهاز  الطّب
ُيستخدم في غرف العملّيات بدًال من القلب والرئتني مع فريق 
السّيدة  استعادت  ليومني  غيبوبة  وبعد  «رمبام».  إلى  ّيّ  طب
وعيها بعد أن تلّقت العالجات الّالزمة في قسم العناية املكّثفة.

في  احلساسية  معهد  (مدير  شاحر  إدواردو  الپروِفسور  وقال   
«رمبام») إّنه تنشط في فصل الّصيف أنواع احلشرات والّدبابير 
كاأللم  لسعاتها  من  أعراض  عّدة  تظهر  وقد  وغيرها،  والّنحل 
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املتواصل واَحلّكة واالنتفاخ، ومنها قد يؤّدي إلى ضيق في الّنفس 
واإلغماء، ما قد يعرّض حياة املُصاب للخطر. ولذا يجب على 

املُصاب التوّجه فورًا إلى الّطبيب لتلّقي العالج. 

WK×ÒM�« WF��

ويقول الپروِفسور إدواردو شاحر، إّن أنواًعا مختلفة من احلشرات 
الّسامة والّضارة (كالّنحل، والّدبابير وغيرها..)، ميكنها أن تؤّدي 
إلى رد فعل حساسّي خطير، وذلك شائع بنسبة تصل ما بني 

%1 و%3 لدى البعض، وتكون أكثر خطورة لدى األطفال.

ووفًقا للپروِفسور شاحر، فإّن احلساسية قد تؤّدي إلى رد فعل 
في  وتورّم  جلدّي  طفح  إلى  أو  والورم)  واحلّكة  (كاأللم  محلّي 
جميع أنحاء اجلسم وصعوبة في التنّفس واإلغماء وذلك يتعّلق 
بالدرجات املتفاوتة للحساسية، وفي حاالت معّينة قد تودي هذه 

الّلسعات باحلياة.
ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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*åUHO�ò q�«d ≠ أطلقت الّسلطة البلدّية للرياضة في مدينة حيفا برناَمج 

العمل  ورشات  من  عدًدا  يشمل  واّلذي   ،2014 لصيف  الرياضّية  أنشطتها 
ـ«پيالتيس»،  ـ«زومبا»، ال والرياضة مبختلف املواقع في املدينة؛ كـ: املشي، ال
جميعها  م  تقدَّ الّطائرة،  وكرة  الرّقص،  العربات،  ـ«يوغا»،  ال تشي»،  ـ«تاي  ال

مّجاًنا للجمهور الواسع.
لدى  الوعي  رفع  إلى  الّساعي  البلدّية  لعمل  كاستمرار  املبادرة  هذه  وتأتي 

ّباع منط حياة صحّي ورياضّي لتحسني جودة احلياة. الّسّكان، وحّثهم على اّت
ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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ّية، اّلتي  مال *åUHO�ò q�«d ≠ أطلقت، بداية هذا األسبوع، ِشركة «دان» الشِّ

ـ«راڤ  ـ«مطرونيت»، خدمًة جديدة تسمح بتعبئة تذكرة ال تفّعل حافالت ال
كاڤ» (متعّدد اخلطوط) عبر «اإلنترِنت». وسيتّم توفير اخلدمة للرّكاب 
حيفا. نفوذ  منطقة  في  العادّية  وباحلافالت  ـ«مطرونيت»  بال املسافرين 
األوالد  أمور  أولياء  من  العديد  ملساعدة  اجلديدة  اخلدمة  هذه  وتأتي 
والّشبيبة في العطلة الّصيفّية، متّكنهم من تعبئة بطاقة «راڤ كاڤ» 

(تذكرة سفر «ذكّية» عبر «اإلنترِنت».
 www.dannort.co.il يتوّجب على طالب اخلدمة اجلديدة دخول موقع
ـ«راڤ كاڤ» اخلاّصة، ومن ثّم اختيار ترتيبات  إدخال تفاصيل بطاقة ال

(مسارات) الّسفر، والدفع بواسطة بطاقة االعتماد.
ـ«راڤ  ال تذكرة  مترير  يجب  ـ«مطرونيت»،  ال أرصفة  إلى  الوصول  وعند 

كاڤ» مباكينة الّتذاكر، حّتى يتّم حتميل اخلدمة.
مة في هذه  جتدر اإلشارة إلى أّن اخلدمة جتريبّية، وبالّتالي فإّن اخلدمة املُقدَّ

املرحلة هي بالّلغة العبرّية فقط!
ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il

 ÆÆ…b¹bł W�bš
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 WHO×B� b¹«“ ‰UL� ÊU ÒMH�«
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 v�≈  `LD¹  ÊU�½ù«   błu�  ¨U¼dOžË  r(  XOÐË  UJ¹d�√Ë

 w½œuIð  W ÒO½U�½ù«  W ÒOÝUÝ_«  rOI�«   U¼U ÒM³²¹  w²Ò�«  rOI�«

 qO¦L Ò²�«Ë  rO½d Ò²�«Ë  vIOÝu*«  ”—U�√   ÒwMH�«  wKLŽ  w�

 UM Ò½√   błË   sHK�  wÒ³Š  s�  U Î�öD½«  ¨ ÒwzULMO Ò��«Ë  ÒwŠd�*«

  t ÒM�Ë  t²OÐdðË  t²�UIŁË  ÊU�½ù«  w�  dL¦²�½  ô  lL²−L�

ثّم  الداخلّية،  وزارة  في  وعمل  حيفا  إلى 
سافر إلى الواليات املّتحدة إلمتام دراسته في 
املسرح والّسينما، وعمل على عّدة أفالم في 
مدرًّسا  ليعمل  حيفا  إلى  ورجع  هوليوود، 
من  عدد  في  واملسرحّية  املوسيقّية  للفنون 

املدارس.

بيت  في  نشأت  أّنك  مبا   -
فلماذا  املوسيقى،  يشّجع 
ّسينما؟ توّجهت إلى املسرح وال

أيًضا؟  الفنون  من  والّسينما  املسرح  أليس 
كما ذكرت في مقدمتك بأّني أحّب ال بل 
تأّثرت  فقد  صغري،  منذ  املوسيقى  أعشق 
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ولد الفّنان كمال زايد في حيفا، وهو كبير 
يشّجع  بيت  في  ونشأ  اخلمسة،  إخوته 
املوسيقى، حّتى أّن والده ابتاع له آلة العود 
وهو في الّصف اخلامس، وكان العود أكبر 
في  والّثانوّية  ّية  االبتدائ درس  منه.  حجًما 
أثناءها  وعمل  الّناصرة،  راهبات  مدرسة 
إلياس  والفّنان  خوري  إدوار  األستاذ  مع 
اّلتي  املسرحّية  األعمال  تقدمي  على  عّبود 
انتقل  ويخرجها.  يعّدها  إدوار  األستاذ  كان 
مواضيع  في  دراسته  ملواصلة  القدس  إلى 
بعدها  عاد  واالقتصاد.  واملسرح  املوسيقى 

كان  اّلذي  خوري  إدوار  باألستاذ  أيًضا 
بدأناها  اّلتي  املسرحّيات  ويخرج  يكتب 
ثّم  املدرسّية،  الّتخريج  حفالت  ضمن 
للجمهور،  الكبيرة  املسرحّيات  نقّدم  أخذنا 
الفّنان  وزميلي  صديقي  جانبي  إلى  وكان 
الفّنانة  وزميلتنا  عّبود،  إلياس  املوهوب 
يشركنا  إدوار  األستاذ  وكان  سيرافيم،  إميان 
عشقي  ولكن  الّنصوص.  كتابة  في  معه 
توّجهت  ولذا  أبًدا،  يتوّقف  لم  للموسيقى 
لدراسة  القدس  في  العبرّية  اجلامعة  إلى 
موضوًعا  واخترت  املسرح،  مع  املوضوع 
أستطيع  لعّلي  االقتصاد  هو  ا  ـً ّي إضاف
كسب رزقي بطريق فنّية أو غير فنّية. فلم 
تكن الّظروف مهّيأة أو ُمتاحة لكي يحصل 
فّنه  ميارس  وهو  محترم،  راتب  على  الفّنان 

باحتراف واختصاص.

الّدراسة  بني  ربطت  كيف   -
والّتطبيق؟

اجلامعة  في  للموسيقى  دراستي  كانت 
دروًسا  خاللها  وتلقيت  األوّپرا.  مجال  في 
العزف  وتعّلمت  املوسيقى،  في  خصوصّية 
شاهني،  حكمت  األستاذ  من  العود  على 
مارون  واألستاذ  رضوان  سهيل  األستاذ 
موسيقّي  ألبوم  إنتاج  واستطعت  طّنوس. 
بُعنوان «أبانا رئيس الّسالم»، وبعد سنتني 
يديك».  «بني  بُعنوان  آخر  ألبوًما  أصدرت 
من  عدد  في  بالّتمثيل  شاركت  كما 
املسرحّيات في القدس ورام الّله، وفي عدد 
ّية، احمللّية والعاملّية.  من األفالم الّسينمائ
األمريكّي  اإلعالمّي  املرَكز  مع  عملت  وقد 
«سي.بي. إن». وعندما تخرّجت من اجلامعة 
في القدس عام 1994 باشرت العمل في 
في  احمللّية  الّسلطات  على  الرّقابة  قسم 
وزارة الّداخلّية! ستسألني ملاذا؟ لكي أحصل 
على راتب أعتاش منه. وعملت مّدة سنتني.

عّدة  أمريكا  في  أمضيَت   -
سنوات، فماذا فعلت؟

جامعة  في  للدراسة  منحة  على  حصلت 
أمريكا.  في  يونيڤرسيتي»  «ريجنت 
والتحقت مبوضوع املسرح، إضافة إلى اإلخراج 
واملونتاج الّسينمائّي. أحببت العمل خلف 
الكاميرا أيًضا كما هو احلال أمامها. وبعد 
(املاجستير)  الّثاني  الّلقب  على  حصولي 
عام 2002، توّجهت إلى هوليوود وعملت 
املسيحّية  اإلعالمّية  للّشبكة  مراسًال 
ّية  الّسينمائ األفالم  نخرج  وأخذنا  هناك، 
من  عدد  مع  وعملت  والطويلة.  القصيرة 
األصدقاء املتموّلني في هوليوود على أفالم 
شاركت مبهرجانات شهيرة، وفاز أحد أفالمنا 
بجائزة اِملهرجان في والية ڤيرجينيا لألفالم 
بالرسوم  لفيلم  باإلعداد  وبدأنا  ّية.  الرّوائ

املتحرّكة.

إلى  عودتك  وبعد  يوم  وال  -
بالد، هل ال زلت حتمل األفكار  ال
التي  ة  واملسرحّي ة  ّي ّسينمائ ال

اختبرتها؟
بكّل تأكيد، فقد توّجهت أوًّال عام 2008 
للعمل في كلّية بيت حلم للكتاب املقّدس، 
أربع  فيها  اإلعالم  لقسم  مديرًا  وعملت 
الّتعليمّية  البرامج  هناك  وأعددنا  سنوات، 
والّتعليم  الّتربية  ووزارة  الّسويد  من  بدعم 
حلقة   100 حوالي  وأنتجنا  الِفَلسطينّية. 
على  وعرضت  جديدة»،  «رؤيا  بُعنوان 
الّشاشات العاملّية، واليوم ال يزال البرناَمج 
وتعالج  «مًعا».   تلفزيون  في  ُيعرض 
للحّد  االجتماعّية  القضايا  احللقات  هذه 
العائلّية  املشاكل  واستعراض  الفقر،  من 
عن  وثائقّية  أفالًما  أنتجنا  كما  وغيرها. 
األماكن املقّدسة، وأخرجنا فيلًما عن األطفال 

في مصر واألردن وِفَلسطني.
 

فكرة  نشأت  كيف   -
َنَمسرح»؟ «سي

الّتلفزيونّية  وخبرتي  املسرحّية  دراستي  إّن 
أن  منذ  ذهني  في  بقيت  ّية  الّسينمائ أو 
في  أفّكر  وأخذت  أمريكا.  في  درست 
ولذا  مًعا،  الفنّيني  األسلوبني  دمج  كيفّية 
عدت  حني  الفكرة  هذه  تطبيق  حاولت 
بتعليم  وبدأت  هنا،  وأقمت  حيفا  إلى 
واملؤّسسات  املدارس  من  عدد  في   املسرح 
تطبيق  في  جنحت  وأخيرًا  الّتعليمّية. 
مسرحّية «ناتان  ضمن  فكرة «سيَنَمسرح» 
احلكيم» اّلتي أخرجتها في مدرسة «حوار» 
واإلبداع. للفنون  البديل  للّتعليم  الرّسمّية 

ة  - سنتحّدث عن هذه املسرحّي
ولكن  إخراجها،  وأسلوب 
أخرى  أفكاًرا  معك  حملت 

حاولت تطبيقها هنا..
صحيح. ال بّد أن تتضّمن األعمال الفنّية 
اإلنسانّية  القيم  من  عدًدا  فّنان  لكّل 
والعقائدّية والفكرّية اّلتي يحاول تطبيقها. 
وأسعى من خالل املسرح مثًال الّتركيز على 
اآلخر  يحترم  اّلذي  لآلخر،  اُحملّب  اإلنسان 
ويساعده ويسانده في عمل اخلير، أرّكز على 
املسامحة واحملّبة اّلتي هي أساس املعاملة 
إّن  تعالى.  والّله  البشر  وبني  البشر،  بني 
العالقة مع اخلالق هي عالقة روحانّية نابعة 
من القلب، فالّله ينظر إلى قلوبنا ألّنه حيٌّ 
طريق  عن  هذه  أفكاري  عن  وعّبرت  فينا. 
ناحية  ومن  والّترانيم.  واملوسيقى  الغناء 
اّلذي  ومجتمعنا  شعبنا  أّن  الحظت  أخرى 
وكأّن  ُمحبط،  شبه  هائلة،  بقدرات  يتمّتع 
وعندما  وتقّدمه،  تطوّره  يعرقل  ما  شيًئا 
والّطاقات  والقدرات  املواهب  نكتشف 
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الكامنة في املجتمع جندها ال تبلغ أهدافها 
وال تتعّمق باجلوهر، بل تكتفي باستثمار 
لألسف.  ُمحبط،  وهذا  للمواهب،  سطحّي 
وميكننا أن نستثمر في هذه املواهب ونحّقق 
مكاسَب ثقافّية، تربوّية، فنّية، اقتصادّية، 
روحّية وغيرها. ولذا يجب أن يتّم االستثمار 

بالدراسة والتعّمق واجلهد.

- كيف عّبرت عن أفكارك هذه 
ة «ناتان احلكيم»؟ في مسرحّي

االنفتاح  وإدارتها  مدرسة «حوار»  في  رأيت 
أّنها  كما  والبديل،  املختلف  عن  والبحث 
حتمل الرؤية الواضحة والّصريحة بتشجيع 
أّن  لي  وتبّني  القدرات.  واستغالل  املواهب 
هذه املدرسة، من خالل جتربتي فيها، تضّم 
في صفوفها كنوزًا من املواهب اّلتي لم يتّم 
استغاللها. وعندما عرضت مسرحّية «ناتان 
احلكيم» على مديرة املدرسة أميرة حايني، 
واآلخر»،  «أنا  املوضوع  طرح  على  اّتفقنا 
القيمة  هذه  املسرحّية  تتضّمن  بحيث 
الّتربوّية. ورصدت اإلدارة اإلمكانّيات املادّية 
املُتاحة لإلنتاج، فلمعت فكرة «سيَنَمسرح» 
الّديكورات  وأعددنا  أخرى،  مرّة  رأسي  في 
األبعاد،  ّثالثي  ّي  الفّن والّتصوير  الّالزمة 
وشاشات العرض املالئمة، وتبّني أّن الّطّالب 

املوهوبني في املدرسة أحّبوا هذا األسلوب.

«ناتان  عن  قليًال  حّدثنا   -
احلكيم»..

املعروف  األملاني  للكاتب  مسرحّية  إّنها 
القرن  في  عاش  مفّكر  وهو  ليسينچ، 
ّية  عرب ترجمة  إّال  أجد  ولم  عشر.  الّتاسع 
الّسورّي  للكاتب  وهي  للمسرحّية،  واحدة 
إلى  الّترجمة  تاريخ  ويعود  حداد،  إلياس 
سنة 1917 وقد ترجمها شعرًا. ولذا أعدنا 
الّطّالب  يتمّكن  بحيث  الّنص  صياغة 
فهي  للجمهور.  الئقة  بصورة  تقدميه  من 
مسرحّية تعود إلى عهد البيزنطّيني أثناء 
وتعالج  البالد،  هذه  في  الّدين  صالح  حكم 
أبناء  بني  والّتعايش  الّطائفّية  املشاكل 
األديان. واستخدمنا املؤّثرات الفنّية املختلفة 
باحلاسوب،  وتخطيط  ورسم  چرافيكا  من 
بني  والّتواصل  الّتكنولوجّية،  والّتقنّيات 
الديكور على املسرح والّشاشات، وظهر لدينا 
والّسينما،  املسرح  بني  بالّدمج  يسّمى  ما 
ولذا أطلقنا على الفكرة الفنّية غير املألوفة 
في مسارحنا اسم «سيَنَمسرح». وهي فكرة 
الفّنانون  سيستحسنها  أعتقد  جميلة 

واجلمهور.
موقع  ادخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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«خدمة   ≠  åUHO�ò  q�«d*

هذا  املطالب»،  أسمى  الّطالب 
هو الّشعار اّلذي تعمل بكّل جّد 
ّية  الّطّالب احلركة  كتل  واجتهاد 
واملعاهد  اجلامعات  في  «ِاقرأ» 
الواقع،  أرض  على  تطبيقه 
فانطالًقا من هذا الّشعار استقبل 
جامعة  في  «ِاقرأ»  كتلة  أعضاء 
الّطّالب  املاضي،  األسبوع  حيفا، 
املتقّدمني المتحان البسيخومتري 
اإلرشاد  شمل  وقد  اجلامعة،  في 
توزيع نصائح وأدعية االمتحانات، 
وّجه  وقد  رصاص.  أقالم  وكذلك 
نحو  الّطّالب  الكادر  أعضاء 
غرف االمتحان اّلتي صّنفوا فيها 

واالستعداد لالمتحان.
في  «ِاقرأ»  كادر  أّن  يذكر 
على  يدأب  حيفا  جامعة 
املتقّدمني  الّطّالب  إرشاد 
موعد. كّل  في  للبسيخومتري 
ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا 

موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il

«مساواة»  مرَكز  طالب   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الّشرطة، من خالل بيان أصدره يوم االثنني من هذا 
األسبوع، بوقف االعتقاالت والّتحريض احلكومّي 
إعتداءات  ذلك  في  مبا  ّية  العرب اجلماهير  على 
سنة  من  أكثر  منذ  تتواصل  حيث  جسدّية.. 
عشرات اإلعتداءات على املجتمع العربّي في ما 
يسّمى عملّيات «تدفيع الّثمن»، وسط تقاعس 
حكومّي. ووصلت اإلعتداءات إلى ذروتها، األسبوع 
املاضي، في إعقاب الكشف عن جثث املخطوفني 
الّثالث، حيث تعرّض الّشاب محمد أبو خضير 
إلى اخلطف والقتل، وهاجم ألوف اليهود املدنّيني 
وّمت  والّشوارع،  والقطارات  الباصات  في  العرب 
ا، وسط تساهل وتشجيع  ـً االعتداء عليهم يومّي
مع  بالّتعاطف  الّشرطة  قامت  حيث  حكومّي. 
سراح  وأطلقت  العرب،  على  املُعَتدين  الفاشّيني 
عناء  تتكّلف  أن  دون  اليهود،  املعتقلني  بعض 

تقدمي لوائح اّتهام أو االعتقال الفعلّي. 
واملؤّسسات  احملامني  «مساواة»  مرَكز  وناشد 
عن  الّدفاع  في  التحرّك  واالجتماعّية  احلقوقّية 
عملّيات  على  إحتجاًجا  خرجوا  اّلذين  املعتقلني 
اجليش والّشرطة في داخل اخلّط األخضر واملناطق 
الِفَلسطينّية احملتّلة عام 1967. ُيشار إلى أّن 
أكثر من 100 معتقل قد ّمت توقيفهم منذ اندالع 
ّية؛  العرب واملدن  القرى  في  الفعل  رّد  مظاهرات 
يتّم  كما  اعتقاالهم،  متديد  على  الّشرطة  وتصّر 
وقد  اإلعتقال.  خالل  ا  ـً جسدّي عليهم  اإلعتداء 
أبناء  حركة  سكرتير  إعتقال  في  الّشرطة  قامت 
البلد رجا اغبارّية بحّجة الّتحريض، وتنوي متديد 
اعتقاله. ُيشار إلى أّن قيادّيني يهود قد حرّضوا 
علي العرب لم يتّم الّتحقيق معهم أو اعتقالهم. 
قتل  على  احملرّضني  ألوف  صور  مشاهدة  وميكن 
في  العرب  على  االعتداءات  ومشاهد  العرب 

الّشبكات االجتماعّية.. 
امللّثمني  ظاهرة  من  «مساواة»  مرَكز  وحّذر 
املسّلحني، منّفذي اإلعتداءات على َمدنّيني ُعزّل 
مع املَدنّيني اليهود، معركتنا  «معركتنا ليست 
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مع التّيار العنصرّي اّلذي يسيطر على السياسة 
احلكومّية». ُيشار إلى أّن الّشرطة قد أزالت يوم 
األحد أمر الّنشر عن إعتقال مشتبه عربي بقتل 
لهدف  ُمستعجل  بشكل  دادون  شلي  الّشابة 
أبو  محّمد  الّشاب  قتل  عملّية  على  التغطية 
خضير، حيث عقد قائد لواء الّشمال في الّشرطة 
ا ُمستعجًال أعلن فيه عن إعتقال  ـً ّي مؤمترًا صحاف
مواطن من إعبّلني بتهمة قتل دادون. ورفض مرَكز 
«مساواة» محاولة بعض السياسّيني وقوى األمن 
دادون «نستنكر  ملف  في  أمنّية  حجج  إلصاق 
ّية  جنائ عملّية  ونعتبرها  دادون  قتل  عملّية 
قومّية.  قضّية  إلى  حتويلها  محاوالت  ونرفض 
نعلم أّن هناك قوى سياسّية فاشّية وأجهزة أمنّية 
حتاول منذ (1/5/2014) جتيير القتل البشع 
لدادون خللفّيات سياسّية»، وقد نّفذت إعتداءات 
ُنّظمت  عنصرّية  مظاهرة  خالل  عرب  على 
دادون.  مقتل  أعقاب  في  العفولة  مدينة  في 
ُيشار إلى أّن أجواء اإلحباط الّسياسّي واالقتصادّي 
الّسيطرة  فقدان  إلى  تؤّدي  العربّي  املجتمع  في 
تغيير  في  أمل  يرى  ال  اّلذي  الّشباب  على 
سياسة احلكومة جتاه الّشعب الِفَلسطينّي عاّمًة 
وجتاه األقلّية الِفَلسطينّية في البالد خصوًصا. 
تشبه  العرب  ضّد  حتريض  عملّيات  من  ونحّذر 
ّية،  أجواء الّتحريض اّلتي سبقت العملّية اإلرهاب
اّلتي نّفذها اجلندي نتان زادة في مدينة شفاعمرو 
عام 2000. «على ما يبدو لم تتعّلم احلكومة 
جلنة  تقرير  من  املستفادة  الّدروس  اإلسرائيلّية 
اإلحتالل  وإستمرار  لسالم  أفق  وغياب  «أور» 
والّتمييز وعملّيات «تدفيع الّثمن» والّتحريض 
تؤدي إلى إنهيار في عالقات مؤّسسات الّدولة 
مع الّشباب العرب». مطلوب أن تطرح احلكومة 
يخرج  واقتصادّي  سياسّي  أفق  اإلسرائيلّية 
لسبب  دخلتها  اّلتي  األزمة  من  اِملنطقة  شعوب 

سياسة الّتمييز واالحتالل والّتحريض. 
موقع  ادخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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*åUHO�ò q�«d ≠ استمرارًا للجّو املشحون بالعنصرّية والكراهَية 

ّية في الّداخل الِفَلسطينّي، وتصاعًدا لوتيرة  جتاه اجلماهير العرب
الّتحريض واالعتداءات على الوجود العربّي الِفَلسطينّي في البالد، 
وخصوًصا جتاه الّطّالب اجلامعّيني العرب في اجلامعات والكلّيات 
األكادميّية، بشّتى أنواع االعتداءات، الّلفظّية والكالمّية والّترهيبّية 
وغيرها؛ ّمت االعتداء، مؤّخرًا، على طالبتني عربّيتني تدرسان في 
حملاولة  تعرّضتا  حيث  («تخنيون»)،  الّتطبيقّية  العلوم  معهد 
وعندما  يهودّية؛  امرأة  تقودها  إسرائيلّية  مركبة  قبل  من  دهس 
وانهالت  السيارة  شباك  من  رأسها  املرأة  أطّلت  احملاولة  فشلت 
مبسّبات غير الئقة ووقحة وفّظة بحّق الّطالبتني وبصقت عليهّن.

احلادثة،  حول  الّشرطة  في  شكوى  بتقدمي  الّطالبتان  وقامت 
مطالبتان بفتح حتقيق باألمر؛ إّال أّن الّشرطة اّدعت أّنها ستدرس 
إلستكمال  أصًال  حاجة  هناك  كانت  وإن  احلادثة،  حيثّيات 

اإلجراءات القانونّية!
في  وكتلتها  «ِاقرأ»  ّية  الّطّالب احلركة  مبرافقة  الطالبتان  وتوّجهت 
معهد «الّتخنيون» ملرَكز «ميزان» حلقوق اإلنسان ملتابعة األمر، 
ومعاجلة  الّتحقيق  إجراءات  الستكمال  الّشرطة  على  والّضغط 

ا. ـً ّي املوضوع قانون
العرب  الّطلبة  جلمهور  ّية «ِاقرأ»  الّطّالب احلركة  توجهت  وقد  هذا 
بأخذ احليطة واحلذر في تنّقالتهم مع محاولة االستمرار باحلياة 
إلى  بالوصول  الّشرطة  «ِاقرأ»  حركة  وطالبت  طبيعّي،  بشكل 
الّشرطة  فإّن  وإّال  بحّقا،  القانونّية  اإلجراءات  واّتخاذ  املعتدية 

ّية أّي اعتداء قادم على الّطلبة العرب. تتحّمل مسؤول
ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:

 www.haifanet.co.il
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*åUHO�ò q�«d ≠  تؤّكد مجموعة من الّصور اّلتي ّمت التقاطها مؤّخرًا، بعدسة 

الستقبال  جاهز  حيفا،  مدينة  جنوبي  عوفر»،  «سامي  استاد  بأن  روچر،  تسڤي 
موسم املباريات القادم (2014/2015).

ا حديًثا ومطوّرًا في البالد، وذلك  وللّتذكير.. يعتبر استاد «سامي عوفر» ملعًب
نظرًا لتجهيزاته احلديثة ومساحته، حيث ّمت تخطيطه وإعداده وبناءه وفًقا ألعلى 
ألف   30 امللعب  ويشمل  األوروپّي.  االّحتاد  متطّلبات  وبحسب  ّية،  الّدول املعايير 
مقعد، ويعتبر أّول ملعب «مسقوف» في البالد، تصل مساحة سقفه إلى نحو 

27 ألف متر مرّبع.

ا لكرة القدم واأللعاب والفّعالّيات الرياضّية املختلفة، القطرّية  وعدا عن كونه ملعًب
ّية، فهو مصّمم أيًضا الستضافة أحداث تربوّية وترفيهّية ضخمة. منها والّدول

www.haifanet.co.il :«ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت
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عام 1982، ألوف العرب  األولى  األّول حلرب لبنان  وقف، في األسبوع 
الفلسطينّيني في وسط تل أبيب، ووقف إلى جانبنا بضع مئات من 
اليهود وتظاهرنا مًعا ضّد احلرب. بطشت فينا قوّات الّشرطة وتعرّضنا 
للّضرب والبصق والّشتائم من قبل العنصرّيني املوالني حلكومة مناحيم 
بيچن. وواصلنا الّتظاهر من بلد إلى آخر، وانتقلنا من مستشفى إلى 
ـ«أر.پي.جي» واملخّيمات، ونقف إلى  مستشفى آخر، نستقبل أطفال ال
جانبهم، حلني وصلتنا أخبار مجزرة صبرا وشاتيال. خرج ألوف الّشباب 
إلى الّشوارع وأغلقوها، فحدثت مواجهات عنيفة مع الّشرطة أّدت إلى 

مئات املعتقلني، إلى أن حترّك اليهود في تل أبيب.
مليون  نصف  وقف  احلرب.  ضّد  الكبرى  أبيب  تل  مظاهرة  إلى  وصلنا 
نعم  املظاهرة!!  من  طردونا  ولكّنهم  اآلن»،  «الّسالم  شعار  حتت  إنسان 
حاولوا منعنا من املشاركة في أضخم مظاهرة ضّد حرب لبنان، في أعقاب 
مجزرة صبرا وشاتيال. صمدنا وناقشنا وواجهنا جنود حترّروا من اخلدمة 
العسكرّية، وقفوا يتظاهرون في أعقاب مجزرة صبرا وشاتيال. خالل تلك 
األّيام العصيبة تعرفت إلى أغاني املغنية اإلسرائيلّية سي هامين «حروب 
الّنار  و«ونطلق  בחורף)  קורות  לא  (מלחמות  الّشتاء»  في  ُتصنع  ال 

ونبكي» (יורים ובוכים)، واّلتي تتحّدث عن حرق اإلنسان. 
لم تتوّقف احلرب إّال بعد خروج مئات ألوف املتظاهرين ضّد احلرب، وبعد 
أن بدأت حركة رفض اخلدمة العسكرّية، واّلتي آلت إلى استقالة الّضابط 
سابًقا).  حيفا  بلدّية  ورئيس  حالي  كنيست  (عضو  متسناع  عمرام 
وافقت إسرائيل على وقف إطالق الّنار،  بعد أن غادرت منّظمة الّتحرير 
الفلسطينّية أرض لبنان، وبعد أن نّفذ الكتائب أبشع مجزرة ضّد شعب 
املخّيمات الفلسطينّية حتت غطاء إسرائيلّي! ومنذ ذلك اليوم يراودني 
ضحايا  أللوف  احلياة  ومننح  املجزرة  مننع  أن  بإمكاننا  كان  تساؤل: «هل 
االنصياع  رفض  متنساع  إقناع  في  جنحنا  لو  وشاتيال،  صبرا  مجزرة 
لألوامر باجتياح لبنان أصًال، ولو ضغطنا إلخراج عشرات ألوف اجلنود 

اليهود منذ األسبوع األّول لالجتياح».
راودني هذا الّسؤال وعدد آخر من األسئلة، حني زرت عائلة محّمد أبو 
مئات  برفقة  األسبوع،  هذا  من  الّثالثاء  يوم  الّتعازي،  لتقدمي  خضير 
اليهود من حركات مناهضة للعنصرّية إلى العائلة الّثكلى. استقبلت 
العائلة الثكلى الوفود اليهودّية املعزّية بشعور ممزوج بني الغضب واحلزن. 
وتوالت أخبار القصف اإلسرائيلّي لغزة خالل وقت الزّيارة؛ وكان ال بّد لي 
أن أتوّجه إلى هؤالء اليسارّيني وأقول: «استمرّوا في وقفتكم مع شعبنا 
الّدمار  وامنعوا  غزّة،  على  احلرب  ضّد  أمثالكم  وجّندوا  الفلسطينّي، 
والقتل. محّمد أبو خضير لم يكن أّول ضحّية، ولألسف نعلم اآلن بأّنه 

لن يكون آخر ضحّية».
وراودتني من حلظة خروجي من شعفاط إلى حيفا أفكار حول مسؤولّيتي 
كفلسطينّي وطنّي في وقف احلرب على غزّة. نعم.. حرب سيدفع ثمنها 
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الّتربية  وزير  إلى  عاجلة  برسالة  حيادري،  محّمد  املرّبي  العربّي، 
املواقف  تفاقم  من  فيها  حّذر  پيرون،  شاي  الّنائب  والّتعليم، 
العنصرّية واملعادية للدميقراطّية بني الطّالب اليهود، ومن الّتراجع 
وضّد  املشترك،  والعيش  الدميقراطّية  لقيم  الّتربية  في  املتواصل 

العنصرّية والكراهّية في برناَمج عمل الوزارة.

وأضافت الرّسالة أّن ما يزيد الطني بلًة هو منهاج املدنّيات اّلذي 
تعكف الوزارة والسكرتارّية الّتربوية على إعداده في هذه األّيام، 
مكانة  يخّص  ما  وفي  عموًما،  والنقدّي  املدنّي  اخلطاب  يقّلص 
القيم  ويكّثف  خصوًصا،  الِفَلسطينّي  العربّي  املجتمع  وحقوق 

هيونّية ويهودّية الّدولة لنقض هذه احلقوق. الصِّ
ّية  وأّكد رئيس جلنة متابعة قضايا الّتعليم العربّي إّن ثّمة مسؤول
على  للقضاء  والّتعليم  الّتربية  وزارة  وعلى  الوزير  على  كبيرة 
وبلورة  اإلسرائيلّي،  املجتمع  وفي  الّتعليم  جهاز  في  العنصرّية 
واملعادية  العنصرّية  التوّجهات  يلجم  املدنّيات،  ملوضوع  منهاج 

للدميقراطّية في أوساط الّشبيبة والّطّالب.
كما طالب حيادري بإعداد وتفعيل برامج تربوّية شاملة لتوسيع 
املشترك  والعيش  والدميقراطّية،  اإلنسان  حلقوق  ّية  الّترب وتعزيز 
واالحترام املتبادل، والّتشديد على الّتربية ضّد العنصرّية والكراهَية 

في أوساط الّطّالب والّشبيبة.
ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il

الغالّي الّطفل واملرأة والرجل الفلسطينّي. وها أنا أتوّجه إلى كّل إنسان 
صامًتا  يقف  أّال  الواقع،  وهذا  العالم  هذا  تغيير  على  قدرته  في  يثق 
عاجزًا. نحن نستطيع أن نفرض على األغلبّية اليهودّية موقف مختلف. 
نحن ضمير شعبنا وقوّته في اختراق اإلجماع اإلسرائيلّي الّداعم للحرب 
ّية بأن نكتب، أن نتحّدث إلى َمن  على غزّة. تقع على عاتقنا املسؤول
يريد ومن ال يريد أن يسمعنا، علينا الّتظاهر، علينا أن نخترق احلصار 
على غزّة من خالل احلراك املدنّي الفّعال. الّشعور بالعجز في ظّل الدّبابة 
ّية وطنّية بأن  واملدفع والّطائرة هو شعور مخادع. تقع على عاتقنا مسؤول
نحمي شعب غزّة اُحملاَصر من خالل اختراق اإلجماع اإلسرائيلّي الّداعم 
للحرب. إستقطاب األغلبّية ضّد احلرب سيحمي طفًال يحلم بأن يصبح 

ا وفّناًنا.. يجلس اآلن في بيته وينتظر املوت! مهندًسا وطبيًب
ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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وبرود حّتى؟ على كّل حال، هكذا نحن دائًما. متى نبرأ من الّسياسة 
وكرة القدم، الّله أعلم. وقد ال نبرأ حّتى يومنا األخير أيًضا. فقد  بلغنا 

ا، وما زلنا على ما ُفطرنا عليه ماضني! ـً من العمر عتّي
للّثورات  وكّبر  هّلل  اّلذي  أنا  صغيرة.  عيني  كانت  األخير  الّلقاء  في 
دائًما  كان  احلكيم  طبًعا.  الّسورّية  الّثورة  فيها  مبا  األخيرة،  ّية  العرب
بخواتيمها،  األمور  الرّوح.  بطولة  لقاء،  كّل  في  ويطالبني،  يهّدئني 
الّصمت  آثرت  لذلك،  ونرى.  ننتظر  دائًما؛  مسامعي  على  يرّدد  كان 
واإلصغاء بالّذات في الّلقاء األخير. ال أريد الّتذكير مبواقفي العاطفّية 
ّية،  ّية في البالد العرب الفطيرة، غير املختمرة يعني، من الّثورات العرب
وفي سورية بالّذات. كانت فرحتي ال توصف حني افتتح احلكيم نفسه 
احلديث في هذه الّسهرة، وعن الوضع حولنا في إسرائيل بالّذات، بعيًدا 

عن العرب وثورات العرب أيًضا.
بدأ  «مخرّبني»؟  الّثالثة  الفتيان  خطفوا  من  إسرائيل  تسّمي  ملاذا 
احلكيم الّنقاش بالّتساؤل. ألّنهم فلسطينّيون؟ كّل فلسطيني يقاوم 
االحتالل مخرّب «دوز دوغري»؟ فرحت طبًعا بافتتاحه الّنقاش في هذا 
اجلواب  إلى  انبريت  املُجَهضة.  ّية  العرب الّثورات  في  ال  بالذات.  األمر 
ر: كّل َمن ُيشهر سالحه ضّد املدنّيني، أو يخطف  بثوب الّسياسي املنظِّ
ا. ظننت بحكمي  ـً ا كان أو يهودّي ـً ّي أحد املدنّيني هو إرهابّي طبًعا، عرب
الّصارم هذا أّني اهتديت إلى تعريف اإلرهاب. جنحت، قلت في نفسي، 
في تعريف اإلرهاب. جنحت حيث فشل كثيرون، هكذا حسبت. لكّن 
احلكيم ال يرجتل. ال يرمي الكالم دومنا تفكير. كأّمنا انتظر مالحظتي 
تلك. كأّمنا طرح هذه املسألة ليقول ما عنده. أخذ يشرح دومنا فاصلة أو 

نقطة، ونحن جميعنا، الرّجال والّنساء، ُنصغي صامتني.
من  «نظيفة»  احلكيم،  علّي  رّد  حترير،  حركة  كّله  العالم  في  هل 
اإلرهاب متاًما كما حتّدد في تعريفك الّنظري هذا؟ دعك من مانديال؛ 
ثوّار اجلزائر  سّمى الفرنسّيون  ماذا  القاعدة!  يؤّكد  اّلذي  االستثناء  هو 
الواقعّي  ديچول،  بهم  يعترف  ألم  باالستقالل؟  يطالبون  هّبوا  حني 
الّشجاع، ويفاوضهم في آخر األمر لتنال اجلزائر استقاللها: دولة مثل 
حّتى؟  پاريس  في  سفيرها  ولها  املّتحدة،  األمم  في  عضو  الدول،  كّل 
ّية، ألم يكونوا «إرهابّيني» قبل  مال والثوّار الكاثوليك في إيرلندا الشِّ
جلوسهم إلى مائدة املفاوضات مع بريطانيا العظمى ليوّقعوا معها 

اّتفاقّية لوقف الّنار؟
ّمما  واثق  خفيض  بصوٍت  احلكيم  أردف  البحار،  ونقطع  نبعد  وملاذا 
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ّية» قبل جلوس  يقول. منّظمة الّتحرير الفلسطينّية، ألم تكن «إرهاب
يومها  أسموه  مبا  عليها  ويضحكوا  ليفاوضوها  معها،  اإلسرائيلّيني 
قبل  ا»  ـً ّي «إرهاب اإلنچليز  ه  يسمِّ ألم  نفسه  بيچن  الّذاتي»؟  «احلكم 
48؟ وماذا نسّمي دخول إسرائيل لبنان، حتت ستار الّظالم، واختطاف 

الّشيخ عبيد، من غرفة نومه، وإحضاره ليقضي في سجونها سنوات؟
موقفه،  تلخيص  في  احلكيم  تابع  الّناس،  صنع  من  الّتسميات 
ُيستقَبل  األّيام،  قابل  في  دولة  رئيس  نتعرّفه  قد  اليوم  و«إرهابّي» 
في كّل احملافل، ويخطب على كّل املنابر، مبا فيها األمم املّتحدة في 
واشنطن  أيًضا. بذلك ختم احلكيم أقواله، ونحن نهّز رؤوسنا ُمعَجبني، 
صامتني: أنا «الواقعّي»، وصديقنا «املتشائم» املزمن، والّنساء الّلواتي 

شاركَن في الّنقاش الّسياسي، بهّز رؤوسهّن دومنا كالم!

البعيدة:  املدرسة  أّيام  من  أصدقاء  ضّيقة.  أصدقاء  سهرة  في  كّنا 
هذه  كاتب  و«الواقعّي»  الّنظر،  البعيد  «احلكيم»  املُزِمن،  «املتشائم» 
الّسطور؛ سكرتير اجللسة وضابط الّنظام، حني حتمى األمور، فال ُيراعى 
الّنظام في الكالم!  نلتقي مرّة كّل عشرين ثالثني يوًما، لكن نبدو ملن 
يراقبنا، أو يتابع نقاشاتنا، كأّمنا كّنا مًعا أمس في سهرة سابقة. دائًما 

نفس الّنقاش، ونفس املواقف إلى حدٍّ  بعيد.
حّتى  احلياة.  نواحي  كّل  أحاديثهّن  في  يتناوْلَن  الّسهرة  في  الّنساء 
الّسياسة أحياًنا. ال أعرف ملاذا لم ُيَصْنبَ مثلنا بداء الّسياسة، وال بداء 
ّية» فحسب؟  كرة القدم.. هل هذه «األمراض»، ُترى، هي أمراض «رّجال
هل الّنساء ألصق مّنا، نحن معشر الرّجال، بالواقع؟ ملاذا نحرق دمنا، 
نحن الرّجال، في الّسياسة وكرة القدم، ويتناولن هّن األمور بواقعّية، 
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ا إلى مكان ما، أو  ـً نقول في حديثنا: ذهبنا سوّيًة، أو سوّي

عملنا سوّيًة عمًال ما.
وصحيح الكالم هو: ذهبنا إلى املكان مًعا. ألّن كلمة سوّية 
هي مؤّنث كلمة سوّي، وهي األرض املستوية الّسطح. فذهبنا 
ا تعني سرنا على أرض مستوية، بال صعود وال هبوط.  ـً سوّي
كما تعني اإلنصاف والعدل. ونقول قّسموا األمالك سوّيًة أو 

سواء أي باإلنصاف والعدل. 
ومن هنا الّسيان أي اِملثالن والواحد سّي.

ونقول هذه قضّية متّت تسويتها، أي االّتفاق بشأنها بالعدل 
واإلنصاف بعد أن تنازع الّطرفان عليها. 
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كّلما هلَّ علينا الّشهر الفضيل، تستوقفني قّصة واقعّية حدثْت 
قبل  لندن،  جامعة   في  الّدكتوراة  لرسالة  إعدادي  فترة  إّبان  لي 

نحو 33 عاًما.
هناك في أروقة اجلامعة، تعرّفُت إلى شاّب مصرّي قّدم نفسه إلّي 
أولى،  سنة  للدكتوراة  طالب  وهو  احلسينّي،  اإلمام  يوسف  باسم 
متزوّج يقيم في لندن مع أسرته: زوجة وأطفال ثالثة أكبرهم أقّل 
ة لطّالب  من ست سنوات. تقاسمُت مع يوسف إحدى الغرف املَُعدَّ
الدكتوراة. كانت غرفتنا، كمعظم غرف زمالئنا، ضّيقة، وبالكاد 
تّتسع لطاولة كلٍّ مّنا ومكتبته اخلاّصة. باب الغرفة يؤّدي إلى 
ممّر داخلّي طويل، وشبابيكها طويلة ومرتفعة تالمس الّسقف، ّمما 

جعلنا نطلق عليها اسم الزّنزانة.. على سبيل الّدعابة.
كان يوسف أسمر البشرة، خفيف الّظل، حاضر البديهة، كما كان 
متدّيًنا حريًصا على تأدية الّصالة في مواعيدها، حّتى في ظروف 
غير مريحة. كان يفترش للّصالة في غياب الّسجادة أو البساط، 
ـُستعَمل آنذاك،  أشرطة احلاسوب الورقّية العريضة، اّلتي كانت ت
تعديٍل  بعد  «زنزانتنا»  في  املُتاح  الضّيق  باحلّيز  يكتفي  وكان 
تكتسب  غرفتنا  كانْت  وهكذا  والّطاولة.  الكرسّي  ملوضع  آنّي 
ا ممّيزًا، لتصبح ُمصّلى مؤّقًتا، باإلضافة إلى  ـً ا ُبعًدا وظيفّي ـً يومّي
كونها غرفة دراسة ومستودًعا للمراجع، وزاوية مسامرة حتتضن 
جلسات استراحة قصيرة  نفرُضها على أنفسنا. كّنا ننتزع تلك 
الّدقائق املعدودة من برناَمج يومّي ُمثقل بالّدراسة اجلاّدة، الحتساء 
القهوة أو الّشاي وتبادل األحاديث والّنكات. ومبدى ما كان يوسف 
ُمبدًعا  كمعظم إخوتنا املصرّيني، في رواية الّنكتة، فقد كان ال 
أقّل إبداًعا في فّن اإلصغاء والّتجاوب، مقهقًها مع نكتة جديدة 

وَه َأوِي وَالّلِه».. يسمعها: «ِحْلوَه، ِحْل
ا  ـً يومّي روتيًنا  لنا،  بالّنسبة  أصبحت،  تلك  االستراحة  جلساُت 
يخّفف من توّتر األعصاب املُصاِحب عادًة  لطّالب الّدكتوراة، وال 
سّيما األجانب منهم، في جامعاٍت كجامعة لندن، حتترم نفسها 
أصبح  كما  شهاداتها.  وهيَبة  خرّيجيها  مستوى  على  وحترص 
لتلك اجللسات  طقٌس ثابت: إذ حوالي الّساعة العاشرة صباًحا، 
كّنا  كما   - القهوة»  أو  الّشاي  «عّدة  إخراج  إلى  أحُدنا  يبادر 
نسّميها - من خزانة صغيرة في زاوية  الغرفة، ثّم يقوم بتسخني 
املاء، وصّب فنجاَنْني، واحد له واآلخر لزميله، إيذاًنا بافتتاح حديث 
مسامرة، طوله عادًة كطوِل الوقت الكافي الرتشاف كلٍّ مّنا، ما 
ننتظره  نّفًسا  متـ اليومّية،  جَلساتنا  غدْت  وهكذا  فنجانه.  في 

بشوق.
رمضان  شهر  علينا  أطّل  حّتى  املنوال،  هذا  على  احلال  استمّر 
يوسف  توّقف  نهاره.  ساعاُت  طالْت  صيفّي،  فصٍل  في  املبارك 
أنا  وتوّقفُت  املعهوَدين،  الفنجاَنْني  إعداد  عن  صيامه  بحكم 
احتراًما ملشاعره وعدم إثارة شهّيته وإزعاج صيامه، عن تناول أّي 

مأكل أو مشرب في غرفتنا إّياها.
بدا لي يوسف متماسًكا في األّيام األولى لصيامه، بالرّغم من 
تثاؤب  عبر  املتسّللة  الّتعب  عالمات  بعض  لكن  الّنهار،  طول 
إنتاجه  وعلى  عليه  أقلُق  جعلْتني  الّصيام،  قبل  لديه  آلفه  لم 
ّية   ا وكيًفا. وألّني كنُت أرى في يوسف موهبًة عرب ـً األكادميّي، كّم
مرّد  يكون  أن  من  خشيُت  وألّني  مصر،  حدود  تتخّطى  واعدة 
عدِم تراجعه عن الّصيام، إحساس باحلرج أمامي، قررُت أن ُأريح 
ضميري وأعرض أمامه  وجهة نظري املنطلقة ّمما أعرفه عن اإلسالم 
كديِن تسامح وديِن ُيسر ال عسر،  ودين «ال يكّلف الّله نفًسا  
إّال وسعها»؛ ال سّيما وأّن يوسف يتحّمل اآلن، وفي بالد الغربة 
أسرة  كرّب  جّمة،  حتّديات  ويجابه  جساًما،  مسؤولّيات  بالّذات، 
وكباحٍث وُمعّد لرسالة الّدكتوراة في مجاٍل اعتبرناه آنذاك، فتًحا 

جديًدا في الّتربية العلمّية. 
واالستفاضة،  باالستطراد  يغريني  كاد  حلديثي  يوسف  إصغاُء 
لكّني ما لبثُت أن استدركُت نفسي لئّال أبدو، وأنا أحتّدث عن 
يبيُع  كمن  املثّقف،  املتدّين  الّشاب  يوسف  أمام  اإلسالم  سماحة 

املاء في حارة الّسّقائني. لذلك، قررُت أن أغّلف حديثي بدعابة، 
فقلُت ليوسف: «قّلما يتسّنى لَك  يا عزيزي سماع فتوى من 
ابن اخلوري إلى ابن اإلمام. أليَس كذلك؟!». ضحك يوسف ملء 

رئتيه، شاكرًا إّياي على اهتمامي به ومقدرًا قلقي عليه.
اخلزانة  نحو  يتقّدم  الّتالي،  اليوم  صبيحة  في  يوسف  رأيُت 
إلّي  يتوّجه  ثّم  الفنجانني،  وُيعّد  الّشاي  عّدة  هناك  من  ليتناول 
لي: «هذا  قائًال  اليسرى،  كتفي  على  اليمنى  يده  كّف  واضًعا 
املوقف يذّكرني بنكتة الكنافة والّليمونادة اّلتي كنَت يا حامت، قد 
رويتها لي قبل أشهر قليلة.. أال تزال تتذّكرها؟».  قلت لنفسي: 
«ال بّد أّن يوسَف يعني قّصة ذلك الرجل الذي اعتاد، طيلة شهر 
احللويات  لبيع  محلٍّ  إلى  اإلفطار،  بعد  ا  ـً يومّي املجيء  رمضان، 
ّي  يأتيه بوجبَت أن  مرة من الّنادل  كّل  في  كان يطلب  الّشرقّية. 
كنافة شريطة أن تكون كّل وجبة في صحٍن ُمنفرد مشابه متاًما 
للّصحن اآلخر، كما كان يطلب أيًضا كأَسي ليمونادة متشابَهني 
متاًما. إستغرَب الّنادُل هذه الّظاهرة؛ فسأل الزّبون: «ملاذا يا سّيدي 
ال تطلب صحًنا واحًدا فيه وجبًة ُمضاعفة، وكأًسا واحدة كبيرة من 
الّليمونادة؟». أجاب الزّبون: «كان لي صديق عزيز ُمغرًما مثلي 
ا  ـً بالكنافة والّليمونادة، وكّنا في الّسنوات األخيرة نترافق يومّي
محالت  أحد  إلى  الفضيل،  الّشهر  امتداد  وعلى  اإلفطار،  بعد 
احللويات الّشرقّية، حيث يتناول كّل مّنا وجبة واحدة من الكنافة 
وكأس ليمونادة. ثّم هاجر صديقي من الوطن وأنا  كما ترى، بقيُت 
لصديقي». وتقديرًا  احتراًما  الوجبتني  تناول  على  حريًصا  هنا 

في الّسنة الّتالية، ومع بداية الّشهر الفضيل، الحظ الّنادُل أّن 
الزبون العزيز وقد وصل للتّو إلى احملل، لكّنه طلب منه (أي من 
الّنادل) أن يأتيه بوجبة واحدة فقط من الكنافة وبكأس ليمونادة 
واحد أيًضا.أثار هذا الّتغيير فضول الّنادل، فسأل الزّبون: «هل 
جرى لصديقك مكروه ال سمح الّله؟»؛ فأجاب الزّبون: «صديقي 
املخبرّية  الفحوُص  دّلت  كما   - أنا  أّما  العال،  عال  احلمد  ولّله 
لذا  الّسّكر (الّسّكري).  بداء  ُمصاٌب  مؤخرًا -  لي  أُجريْت  اّلتي 
من  يوسف  ضحك  فال».  صديقي  أّما  احللوى،  أكل  عن  توّقفُت 
قام  ثّم  مرّة،  ألّول  الّنكتة  هذه  يسمع  وكأّنه  أخرى،  مرّة  أعماقه 
ّي الّشاي أمامي على الّطاولة قائًال لي بابتسامته  بوضع فنجاَن
احلمد!!  ولّله  صائم  لكّنه  عزيزي،  يا  بخير  «صديقك  املعهودة: 
أستحلفك بالّله أن تشرب الفنجاَنْني»، وُمضيًفا بلهجته املصرّية 

املوسيقّية: «طّيب أنا صامي وإنَت َذنبك ِإيه؟».
الّصائمني  ولكّل  له  أمتّنى  يوسف.  صديقي  إلى  احلارّة  حتّياتي 
صياًما مقبوًال، ُمتوًّجا بعيد الفطر الّسعيد؛ وكّل عام واجلميع  

بألف ألف خير..
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ضمن التّطورات احلاصلة، وفي أيامنا 
وحديثة،  جديدة  طرًقا  نستخدم  هذه، 
نقّدم  عابرة،  موضة  مجرّد  وليس 
خاللها حلوًال ذكّية لعدد من املشاكل 
على  احملافظة  إحداها  الّتجميل؛ 
إلى  يعيدنا  ما  ونِضر،  شبابّي  مظهر 
من  نحّسن  وبذلك  خَلت،  زمنّية  فترة 
مظهرنا اخلارجّي ونعلو بجودة حياتنا.

عديدة  حلوًال  احلديث  الّطب  يقترح 
عملّية  إلجراء  احلاجة  دون  الوجه  لشّد 
دون  ومن  يذكر  ألم  أّي  دون  جراحّية، 
تخدير، بطريقة جديدة تستخدم فيها 
(اجللد)،  البشرة  حتت  ُتضع  خيوط 
ّية  واّلتي حتّول البشرة إلى نضرة وشباب
جرّاء  أيًضا  ومنتعشة  ومشّعة، 

اكتسابها الرّطوبة املرجوّة.
هذه الّطريقة تعيد البسمة على وجوه املعاَجلات واملعاَجلني، وتهبهم 

ا وحتّسن من جودة حياتهم. ـً ّي مظهرًا جمال
هذه الّطريقة العالجّية ُتستخدم في الّدول املتقّدمة في العالم منذ 
بضعة سنوات، فأصبحت أكثر تطوّرًا واستخداًما ألّنها تقّلل من 
إمكانّيات إجراء عملّيات جتميل للوجه. وهذه الّطريقة العالجّية 
تناسب كاّفة األجيال وتالئم جميع أنواع البشرة، وتناسب الّنساء 

والرّجال على حّد سواء.
ّية، الّنتائج ممتازة، األسعار زهيدة، وتذّكروا دون  طريقة العالج إيجاب

عذاب أو آالم.
قبل  من  للعالج  تخضعون  استيتيكس»  «كرمل  عيادات  في 
اجلمال  مجال  وفي  اجللد،  جراحة  مجال  في  اختصاصّيني  اء  أطّب
على  عياداتنا  في  احلصول  ميكنكم  حيث  أيًضا.  والّتجميل، 

االستشارة املناسبة والّنصائح مّجاًنا، ومن دون أّي التزام.
لتعيني موعد استشارّي يرجى االّتصال على: 0775102030

عيادات  مديرة  الّتجميل،  عملّيات  مجال  في  (اختصاصية 
آتا»،  «كريات  حيفا،   - الكرمل  بفروعها:  استيتكس»  «كرمل 

العفولة، و«مودعني»)  
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لقد اعتاد الكثير من الّناس إخراج زكاة مالهم في 
شهر رمضان زيادًة للبركة املرجوَّة في هذا الّشهر، 
إّنها  حيث  الزّكاة؛  شروط  من  شرًطا  يكن  لم  وإن 
أن  وهو  الّنصاب،  بلوغ  األّول:  بشرطني.  توجب 
يصبح املال بقيمة 85 غراَم ذهب. والّثاني: حلول 
احلول، وهو أن يبقى هذا املال ملّدة سنة هجرّية مع 

بعض الّتفصيالت عند الفقهاء. 
الركن  وهو  اخلمسة،  اإلسالم  أركان  أحد  والزكاة 
حيث  لألّمة؛  االقتصادّي  اجلانب  في  ُيعنى  اّلذي 
اإلنسان  خاللها  من  يتقرّب  ّية  مال عبادة  يعتبر 
إلى رّبه؛ ثّم ُيعنى في اجلانب اإلنسانّي للّتكافل 
االجتماعّي بني الّناس؛ األمر اّلذي يضمن احملّبة بني 
العباد، ألّن الّنفس البشرّية حتّب َمن أحسن إليها.

األمر  ولي  على  الّشرع  أوجب  الركن  هذا  وألهمّية 
وهذا  عنوًة.  ولو  الّناس  من  الزكاة  أخذ  للمسلمني 
ما فعله أبو بكر الّصّديق بعد موت الرّسول (ص)، 
الزكاة،  دفع  عن  امتنعت  القبائل  بعض  إّن  حيث 
فاعتبر ذلك نقصان للّدين، فقال: «أوينقص الّدين 
وأنا حّي، والّله لو أّنهم منعوني عقال بعير كانوا 
يؤدونه لرسول الّله لقاتلتهم عليه». وقد جاء األمر 
ِمْن  {ُخْذ  (ص):  محّمد  لرسوله  تعالى  الّله  من 

يِهْم ِبَها}.  ْم وَُتزَِكّ رُُه َأْموَاِلِهْم َصَدَقًة ُتَطِهّ
والزكاة ال ُتعتبر تفّضًال من األغنياء على الفقراء، 
إّمنا تعتبر حّق لهم. وفي أداء الزكاة يكون توزيع 
دون  للّضعفاء،  العيش  لقمة  يضمن  مبا  الّثروات 
الزكاة  مصارف  الكرمي  القرآن  بّني  وقد  وذّل.  قهر 
رَاِء  ِلْلُفَق َدَقاُت  الَصّ َا  {ِإَمنّ فقال  (مستحّقيها)؛ 
وَِفي  وُبُهْم  ُقُل َفِة  وَاْملُؤَلَّ ْيَها  َعَل وَاْلَعاِمِلَني  وَاْملََساِكِني 
يِل  ِب الَسّ وَاْبِن  ِه  الَلّ يِل  َسِب وَِفي  وَاْلَغارِِمَني  الرَِّقاِب 
وجتب  َحِكيمٌ}،  يٌم  َعِل ُه  وَالَلّ  * ِه  الَلّ َن  ِمّ َفرِيَضًة   *
القابل  أو  الّنامي  املال  من   2.5% مبقدار  الزكاة 
واّلذي  عمل)،  أو  جتارة  في  استغّل  (إذا  للّنماء 
بلغ نصاب الزكاة. مثل: الّنقدين: الّذهب والفّضة، 
وما يقوم مقامهما من األوراق الّنقدّية. ودليل ذلك 
وََال  َة  وَاْلِفَضّ َهَب  الَذّ َيْكِنزُوَن  ِذيَن  {وَالَّ تعالى  قوله 

يٍم}. رُْهم ِبَعَذاٍب َأِل ِشّ َب يِل الّلِه َف ُينِفُقوَنَها ِفي َسِب
ّممن  يكن  لم  ماله  زكاة  أّدى  إذا  عّباس:  ابن  قال 
يكنزه. قال رسول الّله (ص): «ما من صاحب ذهب 
أو فّضة ال يؤّدي حّقها إّال إذا كان يوم القيامة، 
في  عليها  فأحمي  نار،  من  صفائح  له  صفحت 
نار جهّنم، فُيكوى بها جبينه وظهره، كّلما بردت 
أعيدت له، في يوم كان مقداره خمسني ألف سنة، 
إلى  إّما  سبيله  فيرى  العباد،  بني  يقضى  حّتى 

اجلّنة وإّما إلى الّنار». 
ويستثنى من الّذهب حلّي املرأة، إّال إذا كان زائًدا 
يقارب  ما  وهو  البالد،  في  الّساري  العرف  عن 
الزروع  من  الزكاة  جتب  كما  كيلوغرام.  نصف 
من  كانت  إذا  والّتجارة  أنواعها  بكّل  واملواشي 

احلالل واملُباحة للبيع في اإلسالم. 
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ن يعول  وهي مبلغ من املال يخرجه رّب كّل أسرة عمَّ
قبل صالة العيد، لتكون طعمة للمساكني  وطهرة 

للّصائم من الكالم غير الّالئق. 
لشهر  الفطر  «زكاة  اجلرّاح:  بن  وكيع  عنها  قال 
نقصان  جتبر  للّصالة،  الّسجود  كسجدة  رمضان 

الّصوم، كما يجبر الّسجود نقصان الّصالة».
وقال ابن عّباس: «فرض علينا رسول الّله (ص) 
والرّفث،  الّلغو  من  للّصائم  طهرة  الفطر  زكاة 
فهي  الّصالة  قبل  أّداها  من  للمساكني.  وطعمة 
زكاة مقبولة، ومن أّداها بعد الّصالة فهي صدقة 

من الّصدقات».
وفي رواية «جتب زكاة الفطر من رمضان صاًعا من 
متر أو صاًعا من شعير على العبد واحلر والذكر 

واألنثى الّصغير والكبير من املسلمني».
جتب زكاة الفطر على املالك مبقدار صاع يزيد عن 
نفسه  عن  جتب  وليلًة  يوًما  عياله  وقوت  قوته 
وعّمن تلزمه نفقته كزوجة وأوالد. أّما إذا لم يكن 
جمهور  ذهب  وقد  عليه.  شيء  فال  شيًئا  ميلك 
الفقهاء من الّشافعّية واحلنابلة واملالكّية، إلى أّن 
البلد.  قوت  غالب  من  صاع  هي  الفطر  صدقة 
والّصاع عبارة عن أربعة أمداد، واملّد مقداره حفنة 
و176  كيلوغرام   2 وزَن  وتساوي  الرّجل،  بيد 
نقًدا  ذلك  قيمة  إخراج  العلماء  وأجاز  غراًما. 
بالّسعر اّلذي تكون فيه. ومبا أّن غالب قوت البلد 
يعادل  مبا  املقدار  هذا  قيمة  فيخرج  الّدقيق،  من 

15 شاقًال عن الفرد، وجتوز الزّيادة. 
املال  بزكاة  الّناس  يفعله   أن  ميكن  ما  وأفضل 
املختّصة  الّلجان  إلى  دفعها  هو  الفطر  وزكاة 
إذا  إّال  بالّتساوي؛  مستحّقيها  على  لتوزيعها 
الفقراء  من  أّنهم  يعرف  أقارب  له  الّشخص  كان 
األخوة  مثل:  لهم،  يدفعها  أن  فأولى  واملساكني، 
والعّمات،  األعمام  واخلاالت،  األخوال  واألخوات، 
ونحو ذلك ّممن تفرّع عنهم، لقول الرّسول (ص): 
«الّصدقة على املسكني صدقة؛ وعلى ذي القرابة 

اثنتان: صلة وصدقة». 
وما لم يجزه الّشرع إخراج الزّكاة وزكاة الفطر من 
فرع  وهو  البنه،  األب  من  واملساكني  الفقراء  باب 
منه وال من االبن ألبيه، فهو أصل له ألّنه ال يجوز 

أن يحتاج األب أو االبن واملرء مالك للمال.
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ما أن نخرج من حرٍب حّتى يكون الّتحضير قد 
بدأ للحرب اّلتي تليها في هذه املنطقة املجنونة، 
املتعّطشة للّدماء دائًما.. قتل، تفجيرات، ضحايا، 
طفولتهم  فقدوا  أطفال  تبكي،  أّمهات  أشالء، 
ومارسوا لعبة احلرب والقتال منذ نعومة أظفارهم. 
يستمّر  أن  ميكن  هل  اجلنون؟!..  هذا  ُيعقل  هل 
الرؤساء وأصحاب القرار بغطرستهم املبنّية على 
وهم، أال يدركون أّن هنالك شيء اسمه «الّسالم»، 
وهذا قائم في الكثير من املناطق في بقاع األرض 
أثبت  سالًما  يسّموه  اّلذي  الّشيء  وهذا  كّلها، 
جناعته في بالد أخرى؛ فلّما ال ُجنرّبه، فرمبا ينجح 

عندنا أيًضا.
كوابيس  مجرّد  ليس  اليوم  أكتبه  ما  إّن  نعم، 
اليوم  أكتبه  ما  إّن  أحالم،  أضغاث  أو  وكلمات 
ليس مجرّد كالم عابر، إّمنا أردت أن أصرخ، أن 
من  يجري  ما  ُيعقل  هل  مرتفع:  بصوت  أفّكر 
الّسيناريو  هذا  يستمّر  أن  ُيعقل  هل  حولنا؟ 
برًّا  غزّة  الى  «ندخل  نسمعه؟!  أن  اعتدنا  اّلذي 
أم نكتفي بضربهم من اجلوّ؟»؛ «قمنا باالنتقام 
العسكرّيون  قاسًيا»،  درًسا  لقّناهم  منهم، 
االستعدادات  عن  اإلعالم  وسائل  عبر  يتحّدثون 
عن  يتحّدثون  وكأّنهم  خوضها  وكيفّية  للحرب 
فراغهم،  أوقات  في  ميارسوها  «أتاري»  لعبة 
واعتزاز،  بفخر  ّية  احلرب الّترسانة  عن  يتحّدثون 
تصّديها  وجناعة  احلديدّية  القّبة  منظومة  وعن 
امليزانّيات  عن  غزّة،  من  ُتطلق  التي  للصواريخ 
لشراء األسلحة املتطورة واحلديثة،  ال يتحّدثون ال 
هم وال غيرهم من املتحّدثني عن ويالت احلروب، 
اّلتي  البيوت  األطفال،  األشالء،  الّضحايا،  عن 
ممكن أن ُتهدم. هل ُفقدت املشاعر، هل أصبحنا 
عبيدًا لآللة احلربّية؟ أال يستطيع هؤالء الّتفكير 
من إمكانّية اخلروج من هذه الّدوامة، هل فقدوا 

األمل بالّسالم؟!
يخدع  االنتقام، هو  عن  مسؤول  يتحّدث  عندما 
يرضي  بل  حًال  ليس  االنتقام  أوّالً،  شعبه  أبناء 
عقوًال مريضة لُبرهة من الزّمن، لم يطرح أحدهم 
حًال لألزمة، لم يذكر املَخرج من هذا الوضع. هناك 
وهناك  جديد،  من  غزّة  اجتياح  فكرة  يطرح  َمن 
ُسئلوا:  وعندما  احتاللها،  بإعادة  يطالب  َمن 
«ال  ببساطة  قالوا  يجيبوا..  لم  بعد؟!  وماذا 
يوجد من مننحه املفاتيح». هم يعطون ويأخذون، 
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يوزّعون املفاتيح على من يشاؤون ومينعونها عّمن 
ّية بحّد ذاتها، ولكّنها  يشاؤون. إّنها العربدة الدول
بال أفق، بال حلول جذرّية.. فإلى أين يّتجهون؟!

اإلعالم  وسائل  تتوارده  ما  بالفعل  املقلق  من 
من  بّد  هنالك  يكون  لن  بأّنه  اإلسرائيلّية، 
سالح  ينهي  أن  بعد  غزّة  إلى  برّية  قوّات  إدخال 
كتبته  ما  فهذا  مهّمته،  اإلسرائيلّي  الّطيران 
في  اخلميس،  أمس  يوم  فيشمان،  أليكس 
أشارت  بينما  أحرونوت».  «يديعوت  صحيفة 
يوم  الّصادر  عددها  في  «معاريڤ»،  صحيفة 
غزّة  على  إسرائيل  حملة  بأّن  اخلميس،  أمس 
سوف تستمر ملّدة أسبوع على األقل، ولم تنِف 
العسكرّية  احلملة  اّتساع  إمكانّية  الّصحيفة 
أن  املمكن  من   - تعبيرها  حّد  على   - اّلتي 
على  وأّكدت  القادمة؛  القريبة  األّيام  في  تتوّسع 
ال  غزّة  داخل  إلى  برّية  قوات  دخول  احتمال  أّن 
تزال على الّطاولة، ولكّنها لم حتّدد حجم الدخول، 

ولكّنها أّكدت بأّن كّل االحتماالت واردة. 
االحتماالت  غالبّية  فإّن  الّتوّقعات  وبحسب 
أّن  خاّصًة  العسكرّية،  العملّية  توسيع  ترجّح 
رئيس  على  الّضغوطات  يواصلون  اليمني  وزراء 
على  الهجمات  بتصعيد  نتنياهو  احلكومة 
اإلسرائيلّي  اليسار  صوت  يبدو  ما  وعلى  غزّة، 
العسكرّية،  العملّية  توسيع  بعدم  ومطالبتهم 
صرخة  وستبقى  القرار،  أصحاب  إلى  تصل  لن 

هزيلة في الواد.  
وهذا ال يفاجئني، خاّصًة في ظّل تزايد االنفالت 
تزايد  وحّتى  البالد،  في  العرب  جتاه  العنصرّي 
الكراهَية من قبل اإلسرائيلّيني لكّل من ال يغرّد 
داخل الّسرب، وأستذكر اآلن وأنا أكتب هذا املقال 
اّلتي  يهودّي  أصل  من  اإلسپانّية  الكاتبة  تلك 
ّية،  األدب الّلقاءات  إحدى  في  لندن  في  التقيتها 
مجلس  في  عضو  والدها،  عن  حدثتني  عندما 
في  أّنه  كيف  إسپانيا،  في  هيونّية  الصِّ احلركة 
الّسماح  يجب  بأّنه  قال  عندما  املؤمترات  أحد 
ودون  املستقلة،  دولتهم  بإقامة  للفلسطينّيني 
ُيدَع  لم  بعدها  كيف  الّسالم،  يتحّقق  لن  ذلك 

والدها على اإلطالق ألّي مؤمتر أو اجتماع.
الوضع هو هو.. التطرّف اليميني هو هو.. بل 
على العكس، الوضع يزداد سوًءا، وال يوجد أّية 

بارقة أمل في األفق.
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والَعجب!  احليرة  إلى  تدعو  أمور  فعًال  إنها 
خالل  الوزن  زيادة  من  َيشكو  مّنا  كبير  فعدد 
شهر رمضان، رغم كّل االحتياطات واحملاوالت 
والّلذيذة..  الّشهّية  األطباق  لتفادي  اليائسة 
وزنه  معّدل  في  انخفاًضا  يعاني  من  ومّنا، 
عاجزًا  ويقف  رمضان،  شهر  خالل  الّطبيعّي 
عن التحّكم بهذا الوضع. واحملّير أّن كّل واحد 

منهما يتمّنى أن يكون مكان اآلخر.
في الواقع، قد يؤّثر الّصيام على الوزن، إن لم 
تكن كمّية الّطعام املتناولة خالل الفترة املمتّدة 
لتغّطي  كافية  الّسحور  حّتى  اإلفطار  من 

احتياجات اجلسم األساسّية من الّطاقة.

 ‰öš Ê“u�« Ê«bI� V ÒM& tOKŽ s Ó�

øÂUOB�« …d²�

إذا كنت نحيًفا/نحيفة، مبا معناه أّن وزنك على 
حافة الوزن الطبيعي أو أقّل من ذلك، فعليك 
خسارة  ألّن  الوزن؛  فقدان/خسارة  تتجّنب  أن 

الوزن في هذه احلالة تعتبر غير صحّية.
ّية ملعرفة ما إذا كان وزنك  هنالك معادلة حساب
ضمن املعّدل الّطبيعّي أو كنت تعاني/تعانني 
من الّنحافة. أوًّال، عليك أن حتسب كتلة دليل 
على  وزنك  تقسم  أن  أي   ،(BMI) اجلسم 
مرّبع طولك، فإذا حصلت على نتيجة 18.5 
في  خسارة  أّي  إلى  تنتبه  أن  عليك  أقّل  أو 
طولك  كان  لو  مثاًال،  لنأخذ  وتتجّنبها.  الوزن 
معّدل  فإّن  كغم   49 ووزنك  م   1.64 يساوي 

كتلة جسمك يساوي:
18.5 = (1.64x1.64)ر÷ 49 
وأّي خسارة في الوزن في هذه احلالة قد يعرّضك ألن 
تصبحي دون الوزن الطبيعّي، وهذا غير محّبذ.
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إّنها 13 ساعة أو أكثر من الّصيام! خالل هذه 
إلى  أي  الوقود،  إلى  يحتاج  جسمك  الفترة، 
سليم.  بشكل  مبهامه  ليقوم  الضرورّية  الّطاقة 
هذه الّطاقة هي عبارة عن الچلوكوز أو الّسّكر 
يكفيك  قد  الّصحّي.  طعامك  في  املتوافر 
الّسّكر ملّدة ال تتعّدى 5 ساعات بعد الوجبة. 
مخزونه  حرق  إلى  اجلسم  يلجأ  ذلك،  بعد 
اّلتي  الّطاقة  على  يحصل  لكي  الّدهون  من 
يحتاجها. وهذا ما ينتج عنه خسارة الوزن، إذا 
تناول  خالل  من  املخزون  هذا  تعويض  يتم  لم 
فترة  خالل  املناسبة  الّصحّية  الّطعام  كمّية 

اإلفطار والّسحور.
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نتناول اإلفطار على مرحلتني: قد يشعر بعض 
لطة والّشوربة،  الّناس بالّشبع ملجرّد تناول السَّ
وكمّية بسيطة من الّطبق الرّئيسي. قد ينتج 
عن هذا األمر عدم تناول سعرات حرارّية كافية، 
بالّتالي يؤدي هذا األمر إلى خسارة الوزن. لكي 
تتجّنبي حدوث هذا األمر ميكنك تناول إفطارك 
والّشوربة  الّتمر  بتناول  نبدأ  دفعتني.  على 
بعدها  املغرب؛  صالة  بأداء  نقوم  ثّم  والّسلطة 
نكون  الّطريقة  بهذه  الرّئيسي.  الّطبق  نتناول 
قد أحتنا مّتسًعا من الوقت للمعدة الستقبال 

الّطبق الرّئيسْي.

بالّشبع  تشعرون  كنتم  إذا  نصيحة..  خير 
بسرعة، عليكم شرب املاء بني الوجبات وليس 
خاللها كي ال متتلئ املعدة باملاء. ميكنكم تناول 
بعض  ننتظر  اإلفطار،  بدء  عند  املاء  من  كوب 
الوقت ومن ثّم نتناول اإلفطار. وبعدها ميكنكم 
تقسيم احتياجاتكم من الّسوائل إلى 6 أو 7 
أكواب ما بني فترة اإلفطار والّسحور، وتذّكروا 

أن تشربوها بعد ساعتني من تناول الّطعام.
احلرارّية  بالّسعرات  األطباق  نغني 
ة: نضيف املزيد من الّسعرات احلرارّية  الصحّي
الّصحّية إلى أطباقنا. نضيف املزيد من زيت 
الزّيتون  نتناول  مثًال،  الّسلطة  على  الزّيتون 
مع الّسمبوسك باجلبنة املخبوزة. ميكننا أيًضا 
احللويات  على  املكّسرات  بعض  نضيف  أن 

الرمضانّية.
ة ُمغّذية بني اإلفطار  ّي نتناول وجبة إضاف
هذه  خالل  املنزل  خارج  كّنا  والّسحور: إذا 
الفترة، فكرة لذيذة أن نتناول منقوشة مع كوب 
من  كوب  مع  احلّمص  من  طبق  أو  الّلنب  من 
ميكننا  ببساطة  أو  الفاكهة؛  كوكتيل  عصير 
تناول ساندويتش من اجلبنة وكوب من احلليب. 
تذّكروا.. تناولوا هذه احللويات بعد هذه الوجبة 
الصحّية  ّية  الغذائ املواد  من  تستفيدوا  لكي 

في هذه الوجبة.
الّسحور: ال  وجبة  تناول  على  اِحرصوا 
على  حتصلوا  أن  ميكنكم  أّنه  أبًدا  تتخّيلوا 
وجبة  خالل  من  ّية  الغذائ احتياجاتكم  جميع 
واحدة. هذا ما يجعل الّسحور وجبة في غاية 
األهمّية. اِحرصوا على أن تكون وجبة متوازنة 
خالل  سليم  غذائّي  منط  على  حتافظوا  لكي 
من  طبًقا  مثًال  تناولوا  الفضيل.  الّشهر  هذا 
الفول املدّمس مع كمّية وافرة من زيت الزّيتون، 
ورغيًفا من اخلبز األسمر وبعض حّبات الزّيتون 
الفاكهة  سلطة  من  وطبًقا  احلليب،  من  وكوًبا 
مع نكتار الفاكهة، لكي مند اجلسم باملزيد من 

الّطاقة اّلتي نحتاجها خالل الّنهار.
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اجلدد اّلذين كانوا - وملّا يزالوا - ميّيزون بني جنس 
أدبّي وآخر، خاّصًة عندما يؤمن القارئ بدور األدب 
عادًة  عنه  وينتج  نتج  اّلذي  الواقع،  محاكاة  في 

تفاعل القارئ مع الّنص ووضع توّقعاته عنه.
املسرح  في  القارئ  يعرف  املثال  سبيل  فعلى 
ألّن  الّنهاية،  في  سيقضى  البطل  أّن  الرومانّي 
هذه  لكّن  اإلغريقّية،  التراجيديا  ُعرف  هو  هذا 
النسجام  القراءة،  في  ُمتعته  ُتفسد  لم  احلقيقة 
بالّشوق  القارئ  يصيب  اّلذي  واّتسامها  احلبكة 

للوصول إلى نهاية العمل األدبّي.
وإللقاء األضواء أكثر على منهج أرسطو ال بّد من 
 «Catharsis» احلديث عن مصطلحي الّتطهير

.«Mimesis» واحملاكاة
يولد  بأّنه  نقول  الّتطهير  لعنصر  فبالّنسبة 
يؤّدي  ّمما  الّنص،  لغة  تنتجه  اّلذي  الّتآلف  من 
القبول  حالة  إلى  يفضي  القارئ  تفاعل  إلى 
من  انتهائه  بعد  بُكّليته  القارئ  تكتنف  اّلتي 
القراءة ليشعر بالرّضى حّتى حني تكون الّنهاية 
مأساوّية؛ كما يحدث للقارئ بعد قراءته ملسرحّية 
بالرّضى،  يشعر  فهو  لشكسپير،  «مكبث» 

بالرّغم من موت البطل وزوجته.
أّما احملاكاة فهي ال تعني مجرّد انعكاس للعالم 
اخلارجّي، كما زعم أفالطون - تلميذ أرسطو - 
وال هي نسخة مطابقة «Reblica» عن الواقع، 
كما اعتقد الواقعّيون في القرن الّتاسع عشر، ألّن 
تساويه. فهي  ّية توازي الواقع وال  احملاكاة األدب
تقّدم واقًعا مشابًها بدًال من أن متّثل الواقع املاّدي 
كما هو، وذلك لكونها ُعصارة الّتجربة اإلنسانّية.

الّصدد  هذا  في  ونحن  الّضروري،  ومن  هذا، 
قيل  ما  بأّن  األدبّي،  الّنقد  عن  احلديث  من 
احلداثة  بعد  بعد  ما  أدب  على  ينطبق  ال 
بدأ  اّلذي   ،«Post Postmodernism»
تالشت  حني  العشرين،  القرن  تسيعنّيات  بعد 
أهمّية اجلنس األدبّي لصالح الّتركيز على الّنص 
بفضل  ّية  األدب األجناس  فتداخلت   ،«Text»
الرّواية اّلتي استطاعت امتصاص باقي األجناس، 

ملا تتمّتع به من مرونة بارزة.
اّلذي  أرسطو  منهج  على  يؤّثر  لم  هذا  أّن  إّال 
بقي صاًحلا ملا أعطاه أيًضا من امتيازات للّنص 
(ب)  متناسًقا؛  كياًنا  (أ)  اعتبره:  اّلذي  األدبّي 

صنعًة متينًة..
وهذا ما شهدناه يتجّسد في الرّواية الحًقا..
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في كتابه «فّن الّشعر» وضع املعّلم األّول، رّمبا من 
حيث لم يقصد، أرسطو (322 - 384 ق.م.)، 
قبل  «ما  مبنهج  ُعرف  ا  ـً ّي أدب ا  ـً نقدّي منهًجا 
حني  وقتئذ  فيلسوفنا  به  قام  ما  برغم  الّنقد»، 
دوّن فيه فقط «مالحظاته» عن األدب اإلغريقّي، 
ومن ثّم ليقوم «أتباعه»/«املّشاؤون» بجمعها في 

الكتاب اّلذي يحمل الُعنوان أعاله.
في  نقدّي  كنوع  أرسطو  نقد  إحياء  أّن  واملعروف 
شيكاغو  مدرسة  يد  على  ّمت  العشرين،  القرن 

حتت اسم «األرسطوطاليسّية اجلديدة».
أّنه  أدركوا  شيكاغو  مدرسة  نّقاد  ألّن  ملاذا؟! 
نقد  أّي  في  أرسطو  منهج  حتاشي  الّصعب  من 
أدبّي، ألّنه يفي بحاجتهم إلى تبّني نقًدا شامًال 
ُيشّكل انسجاًما ما بني الكاتب والّنص والقارئ 
الّنقد  على  فعل  كرّدة  يأتي  كما  (أو اجلمهور)، 
الّتقليدّي اّلذي يرّكز على الكاتب، وكذلك على 
ُجّل  يصّب  اّلذي  والّشكالنّي  البنيوّي  الّنقد 

اهتمامه على الّنص فحسب..
إًذا، ميكننا القول إّن مدرسة شيكاغو، حّتى بعد 
العشرين،  القرن  ستينّيات  في  بريقها  انطفاء 
ـ: الّنقد احلداثّي وما بعد  مّهدت الّطريق وعّبدته ل
يؤّدي  ّمما  للقرّاء،  اهتمامه  يعير  اّلذي  احلداثّي، 
بالّنتيجة إلى خلق املعاني املتعّددة اّلتي ال تنشأ 
اتها  طّي في  حتمل  بل  الّنص،  مع  تزامًنا  فقط 
تشّكل  قد  مؤّجلة،  ومكنونات  متأّخرة  دالالت 
املكان،  واختالف  الزّمن  مرور  مع  مختلًفا  وعًيا 
وهذا ما عرّفه جاك دريدا «Differance»، وهو 
مصطلح بالغ األهمّية في الّنقد ما بعد احلداثّي..

قضّية  جعل  الّنقد،  مبجال  اخلاّصة  احلقيقة  هذه 
بشكل  ولو  ا،  ـً ضرورّي أمرًا  أرسطو  إلى  الرّجوع 
غير مباشر، حسبما ذهب إليه األرسطوطالّيون 
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األروع  ديوانه  من  املعّلقات»  أجل  من  «قافية 
«ملاذا تركت احلصان وحيًدا»، تعبيرًا أوفى عن 
حقيقة أّن اإلنسان، عموًما، هو كائن لغوّي، 
أو  الِفَلسطينّي  العربّي  أو  العربّي  أّن  وعن 
الِفَلسطينّي العربّي، خصوًصا، هو لغُته...». 
ا عن سؤال ألقاه علّي، مؤّخرًا،  ًيّ فجواًبا إضاف
أحد مريدي هذه الزّاوية اّلذين بهم أشرف وأعتزّ، 
ْيِك  بَّ في شأن تغيير ُعنوانها؛ حيث أصبح «لَ
يا ُلغتي!»، أقول: إّنه من فرط ما أنا ُلغتي.. 
ُلغوّي  (َعوَج)  َحَنف  من  حولي  ما  فرط  ومن 
أستصرُخني   – ُلغتي  أنا   – رأيُتني  ّي،  وُكّل
ْيِك يا ُلغتي».. حيث يظّل ُعنوان  بَّ وأقول: «لَ
«أنا ُلغتي..!» هو األصّل، وحيث تظّل تتفرّع 
منه الفروع.. أو عساه جاء هذا الّتغيير مرحلًة 
ألكون  أنا  فمن  مّني؛  الّتواضع  من  متقّدمًة 
وحارُسها  وسادُنها  خادُمها  إّال  أنا  إْن  ُلغتي؟ 
هؤالء  ألكون  أسعى  سأظّل  أو  وحاميها، 
ُلغتي؟!  أيا  منزلتي،  ُترضيِك  فهل  جميًعا، 
وقد تكون لذلك أسباب أخرى، ال محالة؛ ال 

ْيها، في حال.. تنفي سابَق
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!
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ويا  أدباءنا  ويا  أكادميّيينا  يا  األلف..  للمرّة 
ويا  معّلمينا  ويا  ِصحافّيينا  ويا  كّتابنا 
طّالبنا ويا بناتنا ويا أبناءنا، ويا كلَّ من استّل 
قلًما أو سيًفا أو لساًنا، ويا... قولوا: الواقع 
ملاذا  املُعاش»..  «الواقع  تقولوا:  وال  املَِعيش، 
املجرّد «عاش»  الّثالثّي  الفعل  ألّن  عرب؟  يا 
احلياة أو الواقع أو ما شئت، اسم الفاعل منه 
وألّن  «َمِعيش»؛  منه  املفعول  واسم  «عائش» 
فالًنا  َجَعل  ومعناه:  «أعاش»،  املزيد  الفعل 
أو حيواًنا يعيش، اسم الفاعل منه «ُمعيش» 

واسم املفعول منه «ُمعاش».
وال  اقتات؛  مبعنى  على،  عاش  وقولوا: 
ا  قاموسًيّ وجود  فال  من»؛  «اعتاش  تقولوا: 
في معاجم  حّتى الّساعة –  لهذا الّتعبير – 

العرب، قدميها وحديثها.
أّما عن الفعل «َتواَجَد» فحّدث وال حرج. إّنه 
في األصل، قدًميا وحديًثا، صرًفا وأدًبا أصيًال 
ووُّد؛  ُحّب  أو  حزن  من  الوَْجد،  إبداُء  وقاموًسا، 
استعماله  حظي  وقد   – فقط  حديًثا،  أّما 
يفي،  فبات   – معجمّي  بتوثيق  هذا  احلديث 
هذا  دام  ما  احلضور،  أو  الوجود  مبعنى  أيًضا، 
ا؛  فردًيّ ال  ا  جماعًيّ فعًال  احلضور  أو  الوجود 
(على  أصًال  مشاركة،  فعل  الفعل  إّن  حيث 
من  بفضل   – لكم  ّينُت  ب فها  تفاعل).  وزن 
الله علّي – دقائق األشياء، فاحرصوا على ما 

تقولون وتكتبون، برجاء..
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

وحديثنا، أبًدا، عن ُلغتنا وَنْحن!
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املصطلح  نقرأ  أو  نسمع  ما  قليًال  أو  كثيرًا 
 – أّيام  قبل   – ُسئلُت  وقد  املُْنَتهى»،  «ِسْدرَة 
مبا تيّسر  من َفوْري –  عن معناه، فأجبُت – 
تقليب  على  وقوّة  علم  من  ساعتها،  لي، 
الّذاكرة. لكن ظّلت هناك إضافة واجبة. فمن 
أجل  ومن  اخلمرّيتْني،  سائلَي  عينّي  أجل 

عيونكم أنتم، أيًضا، أضيف.
ا – وهو ما كّنا به أجبنا  ِسْدرَة املُْنَتهى، معنوًيّ
اّلتي  األسمى  الرّوحانّية  املكانة  تلك  هي   –

ميكن أن يصلها بشر في قربه األُْخرَوِّي من رّب 
العزّة سبحانه، فهي أعلى مراتب اجلّنة، عند 
القرآن:  عظيم  في  جاء  حيث  الرّحمن؛  عرش 
املُْنَتهى،  ِسْدرَِة  ِعْنَد  أُْخرى،  َنزْلًَة  رَآُه  «وَلََقْد 
وهو ما به،  ا –  ِعْنَدها َجّنُة املأوى». أّما ماّدًيّ
اآلَن، ُجنيب – فهي شجرة ِسْدر عظيمة فائقة 
احلسن واجلمال في الّسماء الّسابعة من اجلّنة، 
وقيل جذورها في الّسماء الّسادسة، والله – 
ْدر،  السِّ واحدة  هي  ْدرَة  والسِّ أعلم.   – تعالى 
وط)،  لُّ َب (ال َبق  النَّ أو  ْبق  النِّ شجر  هو  ْدر  والسِّ
وِّيد؛ واملُْنَتهى – ههنا  نديان أو السُّ أو هو السِّ
هذه  حضورها،  لها  واألقصى.  األبعد  هو   –

اإلسالمّية  الّدينّية،  امليثولوجيا  في  الّشجرة، 
واملسيحّية واليهودّية؛ حيث ُيروى، مثًال، أّن 
قد  عليه الّسالم –  إكليل سّيدنا عيسى – 
ُضفر من شوكها. ومن الّالفت أّنها في العبرّية 
العالقة   – قارئَي   – فتبّنيْ  (אֵלָה)،  «إاله» 
في  ومقابله  (الله)  اجلاللة  اسم  وبني  بينها 
ُيرى  كما  (אֱלהים)..  «إُلوِهيم»  العبرّية 
مسّمياتها  مبختلف   – الّشجرة  هذه  حضور 
في  ياتها وِكناياتها، وبكامل معانيها –  وُكْن
ّية  الرّوائ وخصوًصا  املختلفة،  ّية  األدب األعمال 
منها أو القصصّية، وفي القلب منها، األدب 

العربّي احلديث.
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!
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املشوار،  هذا  منشي  أن  قرّرنا  قد  كّنا  حني 
ّي؛  الُكّل وجودنا   – الّلغوّي  وجودنا  خدمة  في 
اإلعالمّي  اِملنبر  هذا  صفحات  عبر  أيًضا 
ُعنوان «أنا  الرّكن  لهذا  اخترنا  وغيره،  الفتّي 
من   – ذلك  تأويل  في  قلنا  وقد  ُلغتي..!»، 
إطاللة  أّول  في   – كثير  وهو  قلناه  ما  جملة 
«أنا  سنوات:  أربع  نحو  قبل  الزّاوية،  لهذه 
أن  اخترنا  اّلتي  الزّاوية  اسم  هو  ُلغتي..!» 
من   – األحّبة!  أّيها   – معكم  بها  نتفاعل 
درًسا  وأدًبا؛  لغًة  الكلمة،  ميدان  في  جديد، 
ا،  وحضارًيّ ا،  ًيّ ثقاف وميراًثا؛  تراًثا  وإبداًعا؛ 
وقد  ْعًدا.  وبَ ْبًال  َق ا  ًيّ وإنسان ا،  وقومًيّ ا  ًيّ ودين
في  األّول  العرب  وشاعر  العصر،  ملتنبّي  كان 
درويش،  حسني  سليم  محمود  احلديث،  الزّمن 
أن يصوغ بوعيه احلادّ، وبُعمق بصيرة الّشاعر، 
وإحساسه العالي بالّلغة، في قصيدته الرّائعة 
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بأحّر  الكرام  القرّاء  إلى  أتوّجه  املبارك  رمضان  شهر  حلول  مبناسبة 
للجميع  وأمتّنى  مبارًكا،  شهرا  الّله  يجعله  أن  ًيا  متمّن الّتهاني، 
صوًما مقبوًال وإفطارًا هنيًئا، أعاده الّله علينا بالّصحة والعافية. 

وتغييرات  ازدهار  فترة  اإلسالمّي  احلكم  فترات  خالل  بالدنا  عرفت 
سياسّية واقتصادّية. وقد تأّثرت البالد اّلتي حكمها املسلمون - 
كنظيراتها - بتأثيراتها احلضارّية من حيث األدب، الفنون والعلوم 
اجلامع  مبنى  الفترة  تلك  خالل  تطوّر  وقد  املعمارّية.  الفنون  وحّتى 
راز املعمارّي على فترات  اّلذي عرف تغييرات من حيث الّشكل والطِّ

زمنّية مختلفة.
املسجد  ببناء  تتعّلق  املقاالت  من  بسلسلة  العدد  هذا  في  نبدأ 
وتطوّره على مّر العصور، من حيث الفّن املعمارّي، لنتوّقف عند أهّم 

املساجد الّتاريخّية واألثرّية في بالدنا.
l�U'«Øb−�*« ∫WOL� Ò²�«

وليس  املسلمني،  لدى  للّصالة  معّد  مكان  هو  اجلامع  أو  املسجد 
هنالك فرق بني املسجد واجلامع سوى في حجم املبنى. فاجلامع هو 
املكان اّلذي يجمع الّناس أو يجتمعون فيه لتأدية الّصالة؛ واملسجد 
هو مكان الّسجود لّله. والفرق بينهما أّن اجلامع أكبر حجًما من 

املسجد، فإذا كان مكان الّصالة كبير احلجم يسّمى جامًعا. 
كذلك هنالك مصّلى وهو عادًة أصغر حجًما، وهو مبنى ُيستخدم 
دين. ميكننا أن جند املصّليات في  لتأدية فريضة الّصالة مبكان وزمن محدَّ
املدارس، ِشركات العمل، الّطرقات أثناء الّسفر، املستشفيات وغيرها؛ 
ا ما يلجأ الّناس للمصّلى لتأدية الصالة في وقت الّصالة. إذ غالًب

—uBF�« Òd� vKŽ Á—ÒuDðË b−�*« vM³�

كان املسجد األّول، بيت الرّسول (ص) في املدينة املنوّرة، حيث كان 
من  له  شبيهًة  األولى  املساجد  ُبنيت  وقد  الّشكل؛  بسيَط  املبنى 
الّشكل  على  تغييرات  طرأت  ما  سرعان  أّنه  إّال  الّشكل.  حيث 
وأصبح املسجد أكثر فخامة. كان الهدف من الّتغييرات في املبنى 
الّصالة  لتأدية  املؤمنني  ملساعدة  وسهولة  راحًة  أكثر  املكان  جلعل 
على  طرأت  اّلتي  والّتغييرات  التطوّرات  ورغم  الّدينّية.  والّشعائر 
شكل املبنى، إّال أّن ثّمة مكوّنات أساسّية جندها مشتركة جلميع 

املساجد واجلوامع، منها:
ا ما يتكّون املبنى الرئيسّي للّصالة  بنى أو قاعة الّصالة: غالًب امل
من قاعة مستطيلة الّشكل فيها صفوف من األعمدة، وخالية من 
الرّسومات. وقد تظهر فيها الزخارف اّلتي تتأّلف من آيات كرمية أو 

زخارف نباتّية أو كليچرافّية متنوّعة.
املِئذنة: وتسمى أيًضا في املغرب العربّي «الّصومعة». وهي عبارة 
عن برج عاٍل يناَدى منه على املؤمنني للّصالة خمس مرّات في اليوم. 
ولم تشمل اجلوامع واملساجد األولى املآذن العالية كما نعرفها اليوم؛ 
كما لم يشمل بيت الرّسول (ص) املئذنة، بل كان املؤّذن ينادي إلى 
الصالة من على أحد الّسطوح العالية املجاورة. وسرعان ما تطوّرت 
املئذنة إلى برج عاٍل لتصبح رمزًا للمسجد، ويدّل الّناس من بعيد 
كانت  التي  املنارة  تشبه  احلالة  هذه  في  وهي  الّصالة.  مكان  على 
مبثابة الّدليل للقادمني من بعيد. كما هي اجلرسّية أو مكان اجلرس 
في الكنيسة املسيحّية. بدايًة كان املؤّذن ينادي إلى الّصالة بصوته 
مكّبرات  استخدام  أصبح  التقنّي  والّتطوّر  الزّمن  مرور  ومع  فقط، 

الّصوت شائًعا. 
حقبات  في  متّيزها  صفات  ذات  وكانت  املئذنة  شكل  تطوّر  وقد 
مختلفة. فخالل احلقبة األموّية، كانت املئذنة مربَّعة الّشكل، بينما 
كانت  األحيان  بعض  وفي  دائرّية،  العّباسّية  الفترة  في  أصبحت 
ُتبنى على شكل طوابق أو بشكل لولبّي (مثل املنارة في سامرّاء - 
العراق). وخالل الفترة الفاطمّية (القرن العاشر امليالدّي) أصبحت 

»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

ا. حاذر  ـً ّي ا أو عدائ في حلظة معّينة تبدو غاضًب
اخلالف. ال ميكنك االنتصار على نفسك وعلى 

خصمك. من أسوأ أّيام الّشهر.

�u— (21 نيسان - 20 أيار)	«

حاذر التخّلي عن واحباتك ومسؤولّياتك. باكر 
كن  الوالدين.  أحد  بشأن  تقلق  العمل.  إلى 

حذرًا. تعالج مسألة معّقدة ومثيرة للجدل.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)

تختفي  النفراج.  وتفرح  معنوياتك  تتحّسن 
حتسني  حاول  هواجسك.  وتطمئن  الهموم 

العالقات العاّمة وقف إلى جانب أحبائك.

�ÊU (22 حزيران - 22 متوز)d�	«

نّسق بني الواجبات املهنّية والّشخصّية كي ال 
تّتهم بالالمباالة أو الّتقصير. قد متارس عملك 

في املنزل كما تالزمك الضغوط الشخصّية.

»_�b (23 متوز - 22 آب)

تتمّيز  ًيا  حال فأنت  األوضاع،  لتطوّر  ترتاح 
عن اآلخرين. تتمّتع بسرعة خاطر وقدرة على 

الّتفاوض واإلقناع، رغم صعوبة املوقف.

»	cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)

تناقش أسباب فشل أو تراجع خطة ما، وذلك 
االمتحان  في  تنجح  األخطاء.  تصحيح  لهدف 
وتقّدم أفكارًا المعة. ستجري اّتصاالت ناجحة.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

جتد حلوًال ملشاكلك وتكون مقداًما وتنطلق من 
نظرتك  تتغّير  األخطاء.  تصحيح  بعد  جديد 

للحياة وحتّضر لتغيير الّنمط واألسلوب.

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

إرجع  الّسلبّية.  واألجواء  الّصخب  عن  ابتعد 
إلى ذاتك لدرس دقيق لألحداث. ال تراهن على 
احلظ. تشعر ببعض الفراغ أو الّتراجع املعنوي.

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

املناخ  ويصبح  الطارئة  الّظروف  بعض  تفاجئك 
إّنها  روعك  من  هّدئ  ا.  ـً ّي نسب ضاغًطا  العام 

فترة مشحونة ببعض املتاعب والتوّتر.

»	b	u (20 كانون الثاني - 18 شباط)

قد تسافر أو توّقع على عقد أو تروّج ملواهبك 
باملواقف  ترتبك  ال  جريًئا!  كن  واهتماماتك. 

املهّمة والّصعبة واثبت طاقاتك وجدارتك.

»)u� (19 شباط - 20 آذار)

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

حتصد  قد  ووعودة.  لصداقاتك  مخلًصا  كن 
أنت  ارتباطاتك.  كّثف  به.  بأس  ال  تأييًدا 

بحاجة إلى تعاون اآلخرين معك هذه الفترة.

مثل  دائرّي،  شبه  شكلها  بقّبة  تنتهي  وعالية  جًدا  رفيعة  اِملئذنة 
عالية  املئذنة  فصارت  املماليك  فترة  خالل  أّما  األزهر.  جامع  مآذن 

ّية أو هندسّية محّددة. جدا وليس لها أشكاًال بنائ
املنبر: وهو عبارة عن منّصة مرتفعة يتلو منها اإلمام خطبته أمام 

املصّلني. وعادًة يتواجد املنبر إلى ميني اِحملراب. 
احلائط  في  تتواجد  دائرة)  (نصف  مشكاة  عن  عبارة  اِحملراب: 
نحو  القبلة  كانت  بدايًة  «القبلة».  الّصالة  اجتاه  إلى  يشير  اّلذي 
الّنبي  جعل  العام،  ونصف  عام  ُقرابة  مرور  وبعد  الّشريف،  القدس 
العديد  وصلتنا  وقد  املكرّمة.  مكة  إلى  القبلة  اجتاه  (ص)  محّمد 
من املعلومات عن «القبلة» واملساجد عاّمًة من خالل كتابات ابن 
اسحاق (املتوفى عام 761 أو 767 ميالدّي)، واّلذي وضع مؤّلفاته 
عن حياة الرّسول (ص). ويجدر بالّذكر أّن الكتابات األصلّية إلبن 
مثل  مؤرخني  خالل  من  منسوخة  وصلتنا  بل  تصلنا  لم  اسحاق 

الطبرّي (838 – 923 ميالدي) وغيره. 
błU�*« Ÿ«u½√

ميكننا أن نصّنف املساجد من حيث الفّن املعمارّي إلى عّدة أصناف 
والقّبة  البناء  في  الّشكل  حيث  من  بينها  فيما  وتختلف  تتمّيز 

ومكوّنات هندسّية أخرى.
فنجد املسجد العربي أو املُعمد، وهو املبنى اّلذي يرتكز سقفه على 
عن  عبارة  كان  اّلذي  الرّسول (ص)  بيت  بنائه  في  يشبه  األعمدة، 
املسجد األّول. عادًة يكون شكل املبنى ُمستطيًال مع ساحة أمامّية. 
وقد انتشر هذا الّطراز من املساجد في سورية والعراق. ويختلف عنه 
املسجد العثمانّي من حيث الّشكل ألّنه ميتاز بقّبة كبيرة وبارزة، اّلتي 
بّدلت الّسقف العربّي املسّطح، كما أصبحت املئذنة عالية جًدا ورفيعة.

املعمارّي  بالّطراز  فيّتصف  إيران،  في  واملنتشر  األيوان،  اجلامع  أّما 
الفارسّي، وهو يشبه في شكله األساسّي املسجد املرّبع أو املعّمد، إّال أّنه 
يشمل أيواًنا ذا أقواس، كما جند في الّساحة األمامّية أربع غرف، لكّل 
منها ثالثة جدران فقط، وهي تّتجه نحو مكان وجود املاء في الّساحة. 

UN�b�√Ë błU�*« Òr¼√

ويقع  (ص)،  الرّسول  بناه  اّلذي  «قباء»،  مسجد  هو  املساجد  أقدم 
اليوم نحو 5 كم إلى اجلنوب من املدينة املنوّرة. حيث كان بسيط 

الّشكل عند بنائه، وبلغ طول جداره 70 مترًا.  
عام  الرّسول (ص)  بناه  مسجد  ثاني  هو   – النبوّي»  «املسجد 
622 ميالدّي قرب منزله في املدينة املنوّرة. كانت مساحته آنذاك 
1000 متر مرّبع، أّما اليوم فهو واحد من أكبر اجلوامع إذ تصل 
حيث  من  مسجد  ثاني  وهو  مرّبع،  متر   98000 إلى  مساحته 

األهمّية للمسلمني.
تتوّسطه  املكرمة،  مّكة  في  مسجد  وهو   – احلرام»  «املسجد 
الكعبة املشرّفة اّلتي بناها آدم وفًقا للعقيدة الّدينّية. ولم يبَق منها 
شيء في العصور القدمية، فأمر الّله إبراهيم ببنائها من جديد، ففعل 
مع ابنه إسماعيل. يصل ارتفاع مبنى الكعبة املشرّفة إلى 15 مترًا 

وطول أضالع جدرانها 12X10 مترًا.
من  الهاّمة  واملساجد  اجلوامع  من  العديد  فهنالك  بالدنا  في  أّما 
الكبير  اجلامع  القدس،  في  الّصخرة  وقّبة  األقصى  املسجد  بينها: 

واجلامع األبيض في مدينة الرّملة، ومسجد اجلزّار في عّكا.  
وسنوافيكم مبعلومات إضافّية عن تاريخ تلك اجلوامع وآثارها في 

مقاالت قادمة.

 – واحملراب  املنبر   (1)
مدينة  في  اجلامع  صورة 

اللد.

حسن  مسجد   (2)
بيك في تل أبيب

©1®

©2®

قد تضطر إلى إجراء بعض الّتعديالت على جدول 
أعمالك. اتبع الّتعليمات. متيل إلى الّتفاوض 
واالّتصاالت. الرحالت  وتنشط  واملساومة 



55 2014 “u Ò9 11 WF ÔL'«



562014 “u Ò9 11 WF ÔL'«



57 2014 “u Ò9 11 WF ÔL'«



582014 “u Ò9 11 WF ÔL'«

W ? ? Ò�UŽ  U�öŽ

ÆÆb¹bł  ÆÆb¹bł  ÆÆb¹bł  ÆÆb¹bł ÆÆ b¹bł

åq¹“«dÐ êOÐ UâO�ò

 s�  b¹bł  dÇ—uáL¼  å“b�U½Ëb�U�ò  rŽUD�  WJ³ý  XIKÞ√  ¨‰U¹b½u*«  W³ÝUM0

 w�UŽ  uJ¹d²½«Ë Ÿö{√ dÇ—uáL¼ ¨åq¹“«dÐ êOÐ UâO�ò ∫åUJ¹d�√  êOÐò WK�KÝ

ÆåuOJÐ—UÐòË å‰U¹Ë—ò WBKBÐ ¨…œu'«

 ¨”U�Jð  ∫—UO²šö�  WHK²��  WLFÞ√  WF³Ý  åUJ¹d�√  êOÐò  WK�KÝ  qLAð

 °q¹“«dÐ  UC¹√  ÂuO�«  s�Ë  ¨”UâOÑ  ”ôË  Í«ËœËdÐ  ¨w�UO�  üžUJOý  ¨„—u¹uO½
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 VM& •  ÆtK¹uÞ  UŽU�� wLCN�«  “UN'« qLŽ ÂbŽ V³�Ð p�–Ë dNA�« «cNÐ tFzUý d³²Fð w²�«  „U��ô«

 ÆÊœUF*«Ë   UMO�U²OHK�  U¼dI�Ë  Âu¹œuB�«  s�  …dO³�  WOL�  vKŽ  UNz«u²Šô  …e¼U'«   UBKB�«Ø UÐ—uA�«

 ·UO�ôUÐ  UNM� WOMG�«  qC�Ë ¨U¼dOžË e³)« ¨  W½ËdJF*«¨  “—_«  q¦�  «—bO¼uÐdJ�«  ‰ËUM²Ð  ◊«d�ô«  VM& •
  UÐËdA*«Ë W¹“UG�«  UÐËdA*« VM& • ÆU¼dOžË  UO�uI³�« ¨WJ¹dH�« ¨q�UJ�« `LI�« s� e³)« q¦� WOz«cG�«

 ÂUFD�« „öN²Ý« r�IM¹ dNA�« «cNÐ Ê√ V³�Ð • ÆW¹—«d(«  «dF�K� „dO�uð `O²¹ U2 ¡U*« qOCHðË ¨…ö;«

 WOLJ�« UML�' d�u½ Ê√ qł√ s� —UD�ô« W³łË w� VOK(«  U−²M� Z�œ V−¹ ¨ jI� 5²O�Oz— 5²³łË v�«

 ¨ `¹Ë«d²�« …ö
 bFÐ U� v�≈ w�Ozd�« o³D�« qOłQð ÊuKCH¹ s¹cK�« ’U�ýú�  •  ÆÂuO��UJ�« s� WO�UJ�«

 ¡U�(« v�≈ W�U{ùUÐ ¨ dL²�« s� …dOG
  U³Š 3 l� 4% U�uMð  —užu¹ ”Q� WO�Ë√ WOłu� ‰ËUM²Ð v
u¹

Æ w�Ozd�« o³D�« ‰ËUMð …öB�« ¡«œ√ bFÐË

øÊUC�dÐ q�_« w�  ◊«d�ù« lM/ Ê√ sJ2 nO�

 w�U²�UÐË ÆW³�«d� dOžË ÁdO³� tOL� ‰ËUM²� ‰uO� „UM¼ p�c� ¨ WONA�«  ôu�R*«Ë ‚U³Þ_« œbF²ð ÊUC�— w�

 œbFð  w�  —UB²šô«  t�ËU×�  V−¹  •  ∫  Ád¼UE�«  Ác¼  lM/  wJ�Ë  ÆŒUH²½ô«Ë  tŠ«d�«  ÂbŽË  WL�²�UÐ  —uFA�«

 vKŽ ‚U³Þô«  s� b¹bF�«  „UM¼ ÊU� u�Ë v²ŠË ÆÊUHM
 Ë√  bŠ«Ë nM
 œ«bŽ«Ë  ö³I*«Ë  ôu�R*«Ë ‚U³Þô«

 WI¹dÞ s� qOKI²�«Ë Êu¼b�UÐ WOMG�«  ôu�R*« ‰ËUMð VM& V−¹ • ÆUNFOLł UNM� ‚Ëc²½ ô Ê√ ‰ËU×½  ̈…bzU*«

 bFÐ qB×¹ l³A�UÐ —uFA�« Ê√ XOŠ ¨ ¡j³Ð ÂUFD�« ‰ËUMð v
u¹ •  Æe³)« Ë√ ¡«uA�«  WI¹dÞ wM³ðË wKI�«

  U¹dG*« sŽ bF²Ð«Ë …bzU*« s� iN½« • Æq�_UÐ ◊«d�ô« lM/ ¨ d¦�√ ¡j³Ð ÂUFD�« UM�ËUMð ULKJ� ¨ WIO�œ 20
ÆXF³ý U� bFÐ q�_UÐ dL²�ð ôË

 VM−²½ w� w½UL�'« bN'« VM−²Ð v
u¹ ÂuB�«  UŽUÝ w� • øÊUC�— w� w½UL�'« ◊UAM�«  sŽ «–U�

 sJ1 ô w²�« …—uB�UÐ Âb�« w� ©dJ��«®“u�uKG�« s� …dO³�  UOL� ‚«d²Š≈ Ë√ r�'« w� qz«u��« ‰bF� hI½

 w� qz«u��«Ë ¡U*« hIMÐ UN²HOþË dŁQ²ð w²�« vKJ�« nzUþË vKŽ …dýU³� dŁR¹ U2 ÂuB�« ¡UMŁ√ UNC¹uFð

 tKLF� wLCN�« “UN'« qLŽ …œUF²Ýô ©ö¦� wA*«® w½b³�« ◊UAM�« WÝ—UL0  v
u¹ —UD�ô« bFÐ U�√ • Ær�'«

Æ¡«cG�« s� …bL²�*« …bz«e�« W¹—«d(«  «dF��« s� hK�²�«Ë Êu¼b�« WÐ«–ù ¨ q�U� —UN½  U³�Ð ÊU� Ê√ bFÐ

©ÆŸÆŸ®                                                Æ UONýË UO×
 «—UD�«Ë ¨ öNÝË ôu³I� U�u
 ¨  UŽUD�« rJM�Ë UM� tK�« q³Ið

 W�œUI�« WKŠd*« v�« q¼Q²�« w� dO³� ÍË«dB½ —uCŠ

 XL 2014   UOHBð s�

 ¨…d
UM�«  bLŠ«  ÂUL¼Ë  ¨U½U�  w�u¹Ë  ¨…d
UM�«  UÐuÞ  …œULŠË  ¨…d
UM�«  ”u²MO�u¹  ‚d�  XŽUD²Ý«

 ÂuO�«  ÂU²š  w�  p�–Ë  xl2014  ”Q�   UOHBð  s�  W�œUI�«  WKŠd*«  v�«  q¼Q²�«  s�  ¨…d
UM�«  »U³ýË

 —uC×Ð p�–Ë …d
UM�« W�U¹ «  VFK� vKŽ 5MŁô« f�√ Âu¹ ¡U�� XLO�Ô√  w²�«Ë  UOHB²�« s� lÐ«d�«

…d
UM�« ¡UC�  «bKÐ s� ÂbI�« …d� w³×� —uCŠ v�« W�U{≈ eOL²� ÍË«dB½ —uNLł

 o¹d� »U�Š vKŽ W�œUI�« WKŠd*« v�« q¼Q²�« s� …d
UM�« bLŠ« ÂUL¼ o¹d� ŸUD²Ý« v�Ë_« …«—U³*« w�

Æ Æ 1≠3 W−O²M�UÐ tOKŽ “U� Ê√ bFÐ …d
UM�« ÂöŠô«

 ŸœË Íc�«Ë …d
UM�« ”ULO� o¹dHÐ …d
UM�« ”u²MO�u¹ o¹d� XFLł w²�« …«—U³*« X½U� ŸË—_« …«—U³*«

Æ …dO¦� …«—U³� w� 2≠3 W−O²M�UÐ ”u²MO�u¹ o¹d� “U� Ê« bFÐ W�uD³�«

 UM�dH�  b�«u�«  U�—«uý  o¹d�Ë  U½U�  w�u¹  o¹d�  5Ð  U�  W¹u�Ë  …b¹bý  W��UM�   bNý  W¦�U¦�«  …«—U³*«

 d{UŠ t½« t�öš s� —Uý« ‰UŽ Èu²�� dNþ« Íc�«Ë U½U� w�u¹ o¹d� UNL�Š ÍËUM� wÐ—œ …«—U³� w�

ÆÈu²�*« lO�— ¡«œ« ‰öš s� qD³�« VI� qO½ vKŽ W��UMLK�

 “U�  Ê√  bFÐ  …d
UM�«  W�U¹  »U³ý  o¹d�  »U�Š  vKŽ  q¼Q²¹  Ê√  …d
UM�«  UÐuÞ  …œULŠ  o¹d�  ŸUD²Ý«Ë

Æ 1≠4 W−O²M�UÐ tOKŽ

 W��UM�  bNý …«—U³� w� …d
UM�« ÊöO� d²½« o¹dHÐ …d
UM�« »U³ý wI¹d� XFL−� …dOš_« …«—U³*« U�√

 5I¹dH�« 5Ð W��UM*« XL�Š b�Ë ¨t(UB� ¡UIK�« r�×¹ Ê« ULNM� q� ‰ËUŠ 5I¹d� 5Ð WO�UŠË W¹u�

Æ …d
UM�« »U³ý o¹dH� …«—U³*« w� rO²¹ ·b¼ s�

 …dL²�� å“Už «d�O�√ò WIÐU��

 Z�b� “Už ÊdHÐ Ê«“uHð s¹—U³ł —U¼œ“«Ë fO�«uł bL×� .d�

 ’U�ýô«  «dAŽ „—Uý b�Ë ¨ WKOK� ÂU¹« q³� wÐdF�« jÝuK� tBB�*« “Už«d�O�√ WIÐU�� XIKD½«

 s�  Z�b�  “UGÐ  “uH�UÐ  s¹—U³ł  —U¼œ“«  ¨fO�«uł  bL×�  .d�  –  s�  q�  XMJ�  w²�«  WIÐU�*«  w�

Æ ¡«uý Êu½U� «u×Ð— bI� ”U³Ž bOFÝË t(UB� bL×� Âœ« U�√  “̈Už«d�O�√

 WONý   ôu�Q�  …dH��  Á—u
  l�—  5�—UA*«  vKŽ  UN�öš  s�  ¨  07Ø14  v²Š  ÁdL²��  WIÐU�*«

 UNÐU×
« `ÐdO� ÊUðdHÝ rJ(« WM' —U²�²Ý Âu¹ q� Æ—UD�ô« W³łu� U¼dOC% - ‚U³Þô« WŽuM²�Ë

 qB×O� d³�ô« ezUH�«  —UO²š« r²OÝ WIÐU�LK� dAŽ ÍœU(« ÂuO�«  w� Æ  ¡«uý Êu½U� Ë√  Z�b� “UGÐ

 ÆrÝ 90 wM³� Êd� vKŽ

 øÊËdE²Mð «–U�

 Ê« sJ1Ë  wwwÆamisragaz≠ramadanÆcoÆil w�U²�« Ê«uMF�« vKŽ WIÐU�*« W×H
 v�« «uKšœ«

Æs¹ezUH�« s� «u½uJð

©ÆŸÆŸ®

—U−¹û�

 Êu�U
Ë Âu½ ·dž 3 s� WHÒ�R� W¦ ÒŁR� —«œ
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