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عّمم اليمني العنصرّي، نهاية األسبوع املنصرم، دعوًة عبر موقع 
على  «نحارب  فيها:  جاء  («فيسبوك»)،  االجتماعّي  الّتواصل 
مقر  أمام  اإلسرائيلّي،  للجيش  دعم  مظاهرة  ضمن   - بيتنا 
«اجلبهة» في احلّي األملاني. فمنذ زمٍن جتاهلت حكومة إسرائيل 
موضوع األمن الّداخلّي، ونتيجًة لذلك ينّفذ عرب البالد (أصحاب 
دماء  سفك  إلى  تهدف  تخريبّية،  عملّيات  الُهوّيات «الزّرقاء») 
أبناء شعبنا اليهودّي. فعليه قرّرنا أّال نسكت بعد اليوم، وأن 
نخرج إلى الّشوارع لالعتراض والّتظاهر. علينا الّتظاهر في ِمنطقة 
«الّتعايش»، حيث ُترفع في املنطقة من على أسطح البيوت أعالم 
داعش ومنّظمة الّتحرير الِفَلسطينّية (ِفَلسطني)، ويحرّضون ليل 
نهار على الّشعب اليهودّي.. لذا يجب أن تكون الّتظاهرة أمام 

مقّر «اجلبهة» في حّي األملانّية».
على  واملغرض  الّسافر  والّتحريض  الّدعوة  هذه  أعقاب  وفي 
أسعد،  سهيل  د.  حيفا،  بلدّية  رئيس  نائب  أجرى  «اجلبهة»، 
بخصوص  وإعالمه  ياهڤ،  يونا  حيفا  بلدّية  رئيس  مع  اّتصاًال 

الّدعوة والّتحريض، لتوضيح خطوات البلدّية بهذا اخلصوص.
للّسالم  الّدميقراطّية  اجلبهة  عاّم  (أمني  عودة  أمين  احملامي  وكان 
واملساواة)، قد صرّح بأّن اليمني املتطرّف والعنصرّي وضع «اجلبهة» 
ّية - اليهودّية  في خانة العدو رقم 1، وذلك بعد املظاهرات العرب
الغاشم على غزّة في مدينتي حيفا وتّل  املشتركة ضّد العدوان 
أبيب، واّلتي قّضت مضاجع احلكومة اليمينّية وكشفت عورتها، 
وشّكلت إزعاًجا لليمني.. وفي حال ّمت االعتداء على مقر «اجلبهة» 

من قبل اليمني الفاشي سنتصّدي لهم بأجسادنا.
ا مع أمني عاّم اجلبهة الدميقراطّية للّسالم  ـً (اقرأ لقاًء مطوًّال وحصرّي

واملساواة، أمني عودة - ص18 و20 و22).

وتصّدع  تدهور  أعقاب  في   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ّية  العرب واألقلّية  اليهودّية  الغالبّية  بني  العالقات 
الّساحة  في  يدور  عّما  وقلّقه  حيفا،  مدينة  في 
احليفاوّية؛ قام عضو البلدّية الّسابق عن «اجلبهة»، 
الّناشط اجلبهوّي املهندس هشام عبُده، فور وصوله 
رئيس  إلى  شخصّية  رسالة  بكتابة  البالد،  إلى 
بلدّية حيفا، احملامي يونا ياهڤ، سرد من خاللها 
أهالي  مصير  على  وقلقه  الّشخصّية  انطباعاته 

مدينة حيفا، جاء فيها:
عّدة،  ومعارف  أصدقاء  مع  عديدة  محادثات  «بعد 
توّجهوا إلّي، مؤّخرًا، مستائني من تدهور العالقات 
ّية في حيفا؛  بني األغلبّية اليهودّية واألقلّية العرب
وكمواطن اعتيادّي دؤوب على مصلحة البلد، أعّبر 
عن أسفي الّشديد ملا آلت إليه العالقات اليهودّية 
لها  سلبّية  مبشاعر  مشوب  تدهور،  من  ّية  العرب  -

تأثيرات خطرة على املدى البعيد!
وسائل  لتصرّفات  شديًدا  نقًدا  جعبتي  في  «أحمل 
رأسها  وعلى  بتاًتا،  اِملهنّية  غير  احمللّية  اإلعالم 
حتريضّية،  وسيلة  إلى  حتّول  اّلذي  حيفا»،  «راديو 
كما مستاء من تصرّفات بعض القيادين في إدارة 
أو  املناسب  الوقت  هو  هذا  ليس  ولكن  البلدية، 

املكان املالئم لبحث ذلك!
«أبارك اخلطوة اّلتي قامت بها حيدڤا أملوچ، عندما 
قامت بزيارة تضامنّية ملطعم «ندمية» في قلب وادي 
الّنسناس برفقة احملامي عنان جبران، نشرتها على 
ـ«فييسبوك».. رغم أّنها  املأل في «ستاتوس» عبر ال

ا! ّيً خطوة صغيرة ال تكفي، وقد أتت متأخرًّا نسب
البرنامج  ضمن  مطوّلة  مقابلة  في  مّني  «ُطلب 
بالّلغة  إسرائيل»  «صوت  في  «أجندة»  الّشعبي 
ّية (مع اإلعالمي تامر أبو نادر) حتديد معالم  العرب
األزمة في حيفا أمام مستمعي البرنامج. فجاءت 
شديدين،  وألم  بحزن  مشوبة  وتفسيراتي  كلماتي 
ملا آلت إليه هذه العالقات، دون اإلنزالق إلى إّتهام 
شخص معّني (مع أنني مدرك متاًما حقيقة األسباب 

اّلتي أّدت إلى هذه األزمة املقلقة).
البلدّية،  رئيس  أمامكم،  اآلن  العينّي  «إقتراحي 
األعياد»  «عيد  لبرنامج  وشامل  تام  استغالل  هو 
القريب، ليس فقط لالحتفاالت في وادي النسناس 
هام  هذا  أّن  رغم  واملقاهي،  املطاعم  في  واألكل 
حلقات  إلنشاء  ولكن  الّتجارّية،  املصالح  إلنعاش 
وصريح  مفتوح  نقاش  إلى  تدعو  جماهيرّية  مهنّية 
بني املواطنني العرب واليهود في كاّفة أحياء مدينة 

األزمة  هذه  أسباب  عن  خاللها  نتحّدث  حيفا، 
احللقات  لهذه  الّتحضير  ويجب  احلقيقّية.  وجذورها 
من  قديرين  عرفاء  وتعيني  وجّيد،  مدروس  بشكل 
اليهود والعرب إلدارة الّنقاشات، بحيث تفيد وتغني 

وحتّسن هذه العالقات «احلّساسة» واملتدهورة.
«إّن املقاطعة املفروضة من قبل البعض، والعالقات 
وزيادة  الوضع  تأجيج  في  تساهم  املتدهورة 
االستقطاب، ولكن ميكننا مًعا رأب (إصالح) الصدع 
وجتاوز هذه األزمة من خالل عملّية حثيثة ومستمرّة 
من البلدّية واملجلس البلدّي واجلمعّيات املختلفة».

©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®
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والّناشط  املدن  ملّخطط  «حيفا»،  لصحيفة  خاّص  تعقيب  وفي 
والّتهديد  األخيرة،  حيفا  أحداث  حول  سويطات،  عروة  احليفاوّي 
والوعيد واالعتداءات على عرب حيفا األصالنّيني، قال: «تهدف 
احلدود  ورسم  وردعنا،  ترهيبنا  إلى  املتطرّفة  العنصرّية  العقلّية 
جبناء  يريدوننا  شعبنا.  وقضايا  ُهوّيتنا  عن  ونزعنا  لعملنا 
ملشاهد  مبالني  ال  احلّق،  عن  ساكتني  َخنوعني،  هادئني،  خائفني، 

الّظلم والعدوان».

وأضاف: «يجب الّتصّدي للمعتدين.. ال يعقل أن نتجاهل ومنّر على 
هذا االعتداء العنيف واحلملة العنصرّية املوّجهة ضّد عرب حيفا 
مّر الكرام، فإذا سمحنا لهذه األمور أن متّر مّر الكرام، فسنصبح 
رهينة للمزاج العنصرّي اّلذي ترعاه السلطة، وحتميه الّشرطة».

وأشار إلى أّن الهجمة العنصرّية «حتاول أن تصّمم ُهوّية املكان 

واحلّيز العام، وأن تبني - بحسب مفهومها ومنظورها - ُهوّية 
الِفَلسطينّي  العربّي  الّصوت  إّن  لنا  لتقول  املستقبلّية،  حيفا 
احلّيز  دخول  من  ممنوع  والعدوان،  للعنصرّية  املناهض  واإلنسانّي 
العاّم، ممنوع من دخول الّشوارع واملدارس واملقاهي واألسواق وأماكن 

العمل ومراكز املدينة»!
العمل  علينا  بالذات،  «اآلن  بالقول:  تعقيبه  سويطات  واختتم 
العنصرّية  ضد  حيفاوّية  شعبّية  جلنة  خالل  من  موّحدين  مًعا 
والّتربوّية  والّسياسّية  املجتمعّية  املستويات  على  املستشرية 
واالقتصادّية؛ أن تعمل مًعا كاّفة القوى السياسّية وجلان األحياء 
ّية والقوى األهلّية،  واجلمعّيات والتّجار واملدارس واحلركات الشباب
لتثبيت وجودنا في بلدنا وتأكيد ُهوّيتنا ووقوفنا إلى جانب احلّق 
ورفضنا للعنصرّية وتعريض مستقبلنا إلى الّترهيب واخلطر، هذه 

ّية تاريخّية أمام األجيال القادمة».  مسؤول
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األسبوع،  هذا  انطلقت،   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الّدفعتان األولى والّثانية من الّشاحنات احملّملة 
باألدوية واملستلزمات الّطبّية الّطارئة ألهلنا في 
في  والّطوارئ  اإلغاثة  جلنة  خالل  من  غزّة،  قطاع 
جمعّية «اجلليل» للبحوث واخلدمات الصحّية، 
تسّلمها  ّمت  حيث  سالم»،  أبو  معبر «كرم  عبر 
من قبل ممّثلي وزارة الّصحة الِفَلسطينّية هناك، 
واّلتي تقّدر قيمتها بأكثر من مليون وِمائة ألف 

شيكل.
ويشار إلى أّن هذه احلملة هي الّثانية، بعد حملة 
جمعّية  أطلقتها  اّلتي  سورية»،  أطفال  «إغاثة 
خالل  الّصحّية،  واخلدمات  للبحوث  «اجلليل» 
الّسنة األخيرة. وكسابقتها سرعان ما استقطبت 
العشرات من الّنشطاء واملئات من أهل اخلير من 
كاّفة القرى واملدن الِفَلسطينّية في الّداخل وفي 
اجلوالن الّسورّي احملتل، اّلذين هّبوا ملد يد العون 
أهلنا  آالم  من  بالّتخفيف  قليًال،  ولو  واإلسهام، 

في غزة.
انطلقت هذه احلملة بدعوة عاّمة من جلنة اإلغاثة 
ذوي  الّناشطني  من  وعدد  «اجلليل»،  جمعّية   -
خبرة في املجال، امتّدت على مدار سبعة أّيام، 
و30   23 بني  ما  الواقعة  الفترة  في  وحتديًدا 
وز املنصرم، وترّكزت في جمع التبرّعات املادّية  متّ
القتناء األدوية واملستلزمات الّطبّية امللّحة، وفًقا 
القت  وقد  غزّة.  مشافي  قبل  من  ُقّدمت  لقوائم 
جمع   ّمت  حيث  الّنظير،  منقطع  إقباًال  احلملة  
أكثر من مليون شيكل خالل أسبوع واحد فقط.  
متّيزت احلملة بكونها أرسلت املستلزمات واألدوية 
من  املرسلة  القوائم  وبحسب  الّضرورّية،  الّطبّية 
لهذه  يجعل  مما  غزة  في  الّصحة  وزارة  قبل 
املساعدات قيمة وفائدة طبّية كبيرة، كما أشار 
مصدر رفيع املستوى في وزارة الصّحة في غزّة، 
بقوله: «بخالف حمالت اإلغاثة األخرى - حّتى 
ّية منها - فإن حملة جمعّية «اجلليل» متيزت  الدول
بأّنها أحضرت املطلوب والّطارئ بحسب طلبنا».

وخالل احلملة ّمت االستعانة بطاقم ِمْهنّي استشارّي 
للمساعدة في حتديد نوعّية األدوية الّطارئة من 

وليد  الپرِفسور  من:  تكوّنت  املرسلة،  القوائم 
حسن  الّصيدالنّي  سعيد،  عمر  د.  صليبا، 
خاليلة واملمرّض توفيق بدارنة، اّلذين توّجهوا مع 
الّطبّية  اإلغاثة  حملة  ومتطوّعي  إدارة  من  وفد 
مناطق  في  األدوية  مستودعات  بعض  لزيارة 
ورام  القدس،  نابلس،  جنني،  ومنها:  مختلفة، 
وأسعارها،  الطبّية  املستلزمات  لفحص  الله، 
والنظر في آلّيات الّشحن والّنقل، حيث حرصت 
إدارة احلملة على الّتقييم واملقارنة بني العروض 
من  األنسب  اختيار  ثّم  ومن  املقّدمة،  واألسعار 

ناحية الّنوعّية، الكمّية واألسعار.
ُيشار إلى أّنه من أكثر األمور الّالفتة خالل احلملة، 
التي  املؤثرة  القصص  من  مجموعة  توارد  كان 
(إحدى  بدارنة  سهير  من  علمنا  وقد  رافقتها.. 
يبلغ  بطفل  التقت  إّنها  احلملة)  على  املشرفات 
من العمر أربع سنوات، والذي كان من املتابعني 
الّتلفزة  شاشات  خالل  من  غزّة  في  يحصل  ملا 
واملظاهرات الّشعبّية، كان قد توّجه إليها بقوله: 
هم  مصاري..  (احلّصالة)  بالقّجة  معي  «َخالتى 
لسّكان  الّدواء  لشراء  أعطيهم  بّدي  كتار  مش 

غزّة.. بجمع كمان شوي وبعطيِك!». 
جلمعّية  العام  (املدير  عواودة  بكر  وتوّجه 
جلنة  طواقم  لكاّفة  اجلزّيل  بشكره  «اجلليل») 
إدارة  وأعضاء  مندوبني  من  والّطوارئ،  اإلغاثة 
اخلير،  أهل  من  املتبرّعني  جانب  إلى  احلملة، 
أهالي  لنصرة  املبارك  وعطائهم  تفانيهم  على 
اإلغاثة  حمالت  أهمّية  «تكمن  وقال:  غزّة. 
بكونها تؤّسس إلى حالة مجتمعّية من الّتكافل 
والّتعاون الّشعبّي املنشود؛ فهذه احلمالت تغيثنا 
حالة  من  ُتخرجنا  ألّنها  أخواننا،  تغيث  أن  قبل 
ّية، من خالل العطاء  اخلمول والرّكود، إلى اإليجاب
وتقدمي املساعدة. هذه احلملة أعطت املجال ألهلنا 
أقل  وتقدمي  واملشاركة،  للمساعدة  الّداخل  في 

الوّاجب املطلوب جتاه أهلنا في غزة».

موقع  ادخلوا  والصور،  األخبار  من  ملزيد 
www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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الدميقراطّي، د. باسل غّطاس، رئيس الّلوبي «لتطوير 
الكتلة  مع  بالّتعاون  العربّي»،  االقتصاد  وتعزيز 
ا بُعنوان «استراتيجّيات دعم  ـً البرملانّية، يوًما دراسّي
ّية، في ظّل دعوات ملقاطعة  االقتصاد واملصالح العرب
متام  في  آب)  الّسبت (16  غد  يوم  وذلك  العرب»؛ 
الّساعة الّثالثة، في جمعّية «اجلليل» – شفاعمرو.

ويأتي هذا اليوم الدراسّي في أعقاب تزايد األصوات 
العربّي  للمجتمع  االقتصادّية  للمقاطعة  الّداعية 
وشعبنا  أهلنا  مع  وقوفنا  لسبب  وذلك  الّداخل،  في 
في غزّة خالل العدوان الغاشم، واحلرب الّشرسة على 
تصريحات  العنصرّية  األصوات  هذه  رافقت  القطاع. 
سياسّية رسمّية من أعضاء كنيست ومّتخذي قرار 
العربّي  املجتمع  مبعاقبة  نادت  واّلتي  إسرائيلّيني، 
ا، واّلتي وصلت أوجها في تصريح للوزير  ـً اقتصادّي
املصالح  ملقاطعة  مباشر  بشكل  دعا  اّلذي  ليبرمان 
ّية في أعقاب إعالن اإلضراب، احتجاًجا على  العرب

مجزرة الّشجاعّية.
على ضوء هذه الّتطورات يبادر الّلوبي لدعم وتطوير 
أبعاد  ملناقشة  دراسّي  يوم  إلى  العربّي،  االقتصاد 
واالجتماعّية  الّسياسّية  وإسقاطاتها  املقاطعة  هذه 
واالقتصادّية على املجتمع العربّي في البالد. ويهدف 
اليوم الدراسّي إلى بحث وبلورة استراتيجّيات عمل 
الّصغيرة،  املصالح  وخاّصًة  العربّي،  االقتصاد  لدعم 
وحماية العامل العربّي في مؤسسات وأماكن العمل 
وإسقاطاتها  العنصرّية  األجواء  ظّل  في  اإلسرائيلّية، 

عليه.
القائم  للوضع  استعراض  األولى  اجللسة  ويتخّلل 
هذه  في  يشارك   للمقاطعة؛  القانونّية  واألبعاد 
اجللسة جعفر فرح (مدير مرَكز «مساواة»)، واحملامية 
عبير بكر  واحملامية مها شحادة (عنوان العامل)،  
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وطارق شحادة.  ويدير اجللسة احملامي خالد تيتي. 
املقاطعة  دعوات  فستناقش   الّثانية  اجللسة   أّما 
املجتمع  على  واالجتماعّية  الّسياسّية  وأبعادها 
مسعود  هذه  اجللسة الّنائب  يشارك  في  العربّي؛ 
في  الباحث  الكاتب  سويد،  حنا  د.  والّنائب  غنامي 
والباحث  شلحت،  أنطوان  اإلسرائيلّية  الّشؤون 
وديع  الّصحافّي  اجللسة  شحادة. ويدير  مطانس 
تستعرض  األخيرة  فسوف  اجللسة  أّما  عواودة.  
التحّديات أمام االقتصاد العربّي في ظّل املقاطعة 
إلى  املقاطعة  أزمة  لتحويل  استراتيجّيات  وبلورة 
فرصة للّتطوير االقتصادّي؛ يشارك في هذه اجللسة 
د. سليمان اغبارّية (مدير جمعّية «اعمار»)، وخولة 
ريحاني (مديرة جمعّية الّتمكني االقتصادّي للّنساء)، 
وپروِفسور يوسف جبارين (معهد العلوم الّتطبيقّية 
الغرفة  (رئيس  صالح  وعامر  «تخنيون»)،   -
أرملي. نبيل  االقتصادّي  اجللسة  الّتجارّية)، يدير 

على  العمل  في  استمراره  غّطاس  الّنائب  وأكد 
حتويل  ميكننا  وأّنه  العربّي،  االقتصاد  تطوير 
خاللها  من  نعمل  فرصة  إلى  االقتصادّية  املقاطعة 
والّنهوض  احمللّي،  العربّي  اقتصادنا  تنمية  على 
أن  علينا  أّنه  أضاف  كما  الّتجارّية.  مصاحلنا  في 
تتعرّض  اّلذي  الِفَلسطينّي  للعامل  حماية  نوّفر 
حقوقه لالنتهاك، بسبب ُهوّيته ومواقفه الّسياسّية 
والوطنّية، خالل عمله في املؤّسسات اإلسرائيلّية.   
ويهدف الّلوبي «لتطوير وتعزيز االقتصاد العربّي»، 
اّلذي أطلقه الّنائب غّطاس في شهر شباط املنصرم، 
قطاعات  وتدعيم  العربّي،  االقتصاد  تطوير  إلى 
والّسعي  العربّي،  املجتمع  في  واالستثمار  األعمال 
على  وسيعمل  وطنّية،  اقتصادّية  رؤية  بلورة  نحو 
قطاعات  جميع  تنمية  في  ملموس  تغيير  إحداث 

في املجتمع الِفَلسطينّي في الداخل.
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هذا  خالل  واملساواة،  للّسالم  الدميقراطّية  اجلبهة  من  وفد  زار 
مطراًنا  تعيينه  ومبارًكا  مهّنًئا  بقعوني،  جورج  املطران  األسبوع، 
حيث  شّقور،  إلياس  للمطران  خلًفا  الكاثوليك،  امللكيني  للرّوم 
التقى الوفد املطران بقعوني في دار املطرانّية في شارع الكرمة 

(«هچيفن») في مدينة حيفا.
وقد ضّم  لتقدمي الّتهاني،  يأتي  ُيذكر أّن هدف الزّيارة األساس، 
الوفد اجلبهوي: الّنائبني محّمد بركة (رئيس كتلة «اجلبهة» في 
الكنيست)، د. حّنا سويد، د. عفو اغبارّية، احملامي أمين عودة 
(سكرتير اجلبهة القّطرية)، د. سهيل أسعد (نائب رئيس بلدّية 
حيفا)، د. عصام زين الّدين، د. خالد داود (عضو قيادة احلزب 
في حيفا)، باإلضافة إلى عدد من املطارنة والكهنة اّلذين كانوا 

في استقبال الوفد. 
ا باحلضور، ُمشيًدا بجهودهم  افتتح الّلقاء املطران بقعوني، مرّحًب
املبذولة من أجل العمل على قضايا شعبنا الِفَلسطينّي. وحتّدث نيابًة 
عن «اجلبهة» الّنائب محّمد بركة، مبارًكا تعيني املطران بقعوني، 
ًيا له الّنجاح في مهامه ملا فيه مصلحة أبناء مجتمعنا. متمّن

ّية الّسائدة في اِملنطقة، مشّددين  فيما تناقش احلضور األوضاع احلال
على أهمّية وحدة الّصفوف اّلتي تشمل جميع الّطوائف. وعرض 
األب فوزي خوري اّلذي تواجد في االجتماع قضّية املطران جبرائيل 
اخلطيرة  املشكلة  هذه  إلى  ُمشيرًا   - الّتجنيد  خوري   - نّداف 
كون جبرائيل يتحّدث باسم الّطائفة املسيحّية، مشّدًدا على أّن 
جبرائيل غير مخّول للّتحدث باسم الّطائفة ألّن الّطائفة  جهة 
رسمّية ووحدها هي املخوّلة للّنطق بإسم الّطائفة باألراضي املقّدسة.

وشّدد الّنائب حّنا سويد على أّن الروم امللكّيني لم يكونوا جزًءا 
من تلك الّلعبة.. لكن، وبضغوط من أشخاص معّينني، فإّنهم 
رّد  فكان  مطلقة.  بحرّية  بالّتحّدث  جلبرائيل  املجال  يتيحون 
املسيحّيني،  جتنيد  قاطًعا  رفًضا  ترفض  الكنيسة  أّن  بقعوني 
وأّنه سيسير على مبدأ من سبقوه من املطارنة واّلذي ينّص على 

عدم التطرّف ونبذ الّطائفّية.
وأّكد األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى (كاهن رعّية مار الياس 
الّتجنيد  لظاهرة  الّتصّدي  ضرورة  حيفا)  في  الكاثوليك  للروم 
املسيحّي   - اإلسالمّي  العمل  أهمّية  إلى  ُمشيرًا  اخلطيرة. 
مقترًحا  االحتالل،  جيش  صفوف  في  االنخراط  ملنع  املشترك، 
ا، للّتباحث بآخر الّتطوّرات  عقد مؤمتر إسالمّي - مسيحّي، قريًب

وإصدار بيان مشترك.
أّما د. سهيل أسعد (نائب رئيس بلدّية حيفا عن «اجلبهة»)، 
ارة جتمع رجال الّدين  فطالب خالل الّلقاء بإجراء مظاهرة قطرّية جّب

من شّتى األديان، لدحض ظاهرة الّتجنيد لدى كّل الّطوائف. 
وقال بركة إّن جميع األحزاب الّسياسّية بشكل عام عملت على 
محاربة ظاهرة الّتجنيد اّلتي تفّشت في اآلونة األخيرة، ُمشيرًا 
إلى ضرورة إيجاد برامج سياسّية واجتماعّية وتوعوّية للّتحذير 

من مخاطر الّتجنيد وتداعياته. 
وفي اخلتام أّكد املطران بقعوني أّنه سيعمل جاهًدا على خدمة 

مصلحة املواطن، وتطبيقها على أرض الواقع.

ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il
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اخلميس  يوم  الدميقراطّي،  الوطنّي  التجّمع  من  وفد  قّدم   ≠  åUHO�ò  q�«d*

املنصرم، الّتهاني لسيادة املطران جورج بقعوني (راعي أبرشية اجلليل اجلديد)، 
ملناسبة تعيينه رئيًسا ألساقفة عّكا وحيفا والّناصرة وسائر اجلليل للروم امللكّيني 

الكاثوليك، وذلك في دار املطرانّية في مدينة حيفا.
وقد ضّم الوفد الّنواب: جمال زحالقة، حنني زعبي وباسل غّطاس، ونائب األمني 
العام للتجّمع مصطفى طه، عضو املكتب السياسّي مراد حّداد، وسكرتير فرع 

حيفا كميل صادر، وكوادر من فرعي حيفا وشفاعمرو. 
بكل  الِفَلسطينّي  الّشعب  أبناء  بني  الّتواصل  تعزيز  أهمّية  على  الوفد  وأّكد 
أبناء  الِفَلسطينّيني  جتنيد  مشروع  مناهضة  وضرورة  اراته،  وتّي وطوائفه  أطيافه 
تفتيت  إلى  الرّامية  الّسلطة  مشاريع  وكل  االحتالل،  جليش  املسيحّية  الّطائفة 

شعبنا في الّداخل، وتقسيمه إلى طوائف متنافرة، وزرع الفتنة بني أبنائه.
وعلى  الّتهاني،  لتقدمي  زيارته  على  التجّمع  وفد  بقعوني  املطران  شكر  وبدوره، 
نشاطه في سبيل احلفاظ على وحدة الّصف، ومحاربة مشاريع شرذمة املجتمع 
وحدة  تعزيز  في  أسالفه  درب  على  الّسير  بقعوني  وتعّهد  ومذاهب.  لطوائف 
املجتمع، والعمل طبًقا ملواقف الكنيسة، حسبما جاء في بياناتها بخصوص 
موضوع الّتجنيد. ووعد بخدمة األراضي املقّدسة وخاّصة اجلليل، وأن يهتم بقضايا 
املسيحّيني في األراضي الِفَلسطينّية. كما عّبر املطران عن سروره بالعودة إلى 

مسقط رأس أهله في حيفا.
www.haifanet.co.il :«ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت
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טוש גשם

ח
,,
 490 ש

מונובלוק חרסה

ח
,,
 490 ש

مركز الكراميكا شفاعمرو
بادارة: كمال مشيعل وأوالده

 أكبر المعارض للكراميكا  غرانيت بورسالن واألدوات الصحية في المنطقة

الشارع الرئيسي شفاعمرو- طمرة (بناية قاعة الجليل) 04-9501950

05
44

86
49

87
ي 

ص
صق

ع ق
ربي

كراميكا مشيعل يحطم األسعار

מקלחון פינתי 2 דלתות

ח
,,
 590 ש

מקלחון 80/80

ח
,,
ח 490 ש

,,
3900 ש גרניט פורצלן 60/60 סוג א

ארון אמבטיה 65 ס,,מ

ח
,,
 490 ש

ארון אמבטיה 80 ס,,מ

ח
,,
 990 ש

ארון תלייה

ח
,,
חקרמיקה 33/33 490 ש

,,
 2900 ש
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ولهذه  العاملّي.  الّشباب  يوم  اجلاري،  آب  شهر  من 
«بلدنا»،   - العرب  الّشباب  جمعّية  ُتوّجه  املناسبة 
حتّية تقدير وإجالل للّشباب الِفَلسطينّي في جميع 
كاّفًة؛  تواجده  مناطق  في  ونضاله  صموده  أماكن 
الِفَلسطينّية  واملخّيمات  ـ48  وال ـ67  ال أراضي  في 
هذه  حتّيتها  َتُخّص «بلدنا» في  الّشتات. كما  في 
أرض  في  يصمدون  ّممن  غزّة  في  وشاّباتنا  شبابنا 
إلغاثة  ُمستنفرين  بصدورهم،  ويحمونها  القطاع 
أطفالها وعائالتها، في حني تقصف غارات االحتالل 
عائالتهم/ن  تًة  ُمَشتِّ املياه  وخزّانات  واملدارس  املنازل 
للّشباب  الّتحّية  ُجّل  فالتحّية  وشريد،  شهيٍد  بني 

الَغزّّي واملجد واخللود لشهدائنا األبرار.
وقد سبق وأن أشدنا في مناسبات عديدة سابقة، وها 
نحن نعود لنشيد في هذه املناسبة بالّذات، باحلضور 
ساحات  على  الِفَلسطينّي  الّشباب  يفرضه  الذي 
الّسنوات  في  واالجتماعّي  السياسّي  الّتغيير 
ومتّثل  بقوّة،  ا  ـً ّي محل برز  اّلذي  هذا احلضور  األخيرة. 
وشابات  شباب  ويؤديه  أّداُه  الذي  الفّعال  بالدور 
وفي  «پراڤر»،  مخّطط  مواجهة  في  ـ48  ال أراضي 
حلم  أعاد  الذي  رَتني،  وبرعم املهجَّ إقرث  إلى  العودة 
الّداعم  للّنضال  إنتقاًال  الواقعّية،  حّيز  إلى  العودة 
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حمة في شوارعنا مع أبناء  لألسرى، وصوًال لفرض اللُّ
شعبنا في الّضفة والقدس وغزّة. 

في  الِفَلسطينّي  للّشباب  واحلراكات  الّتجارب  هذه 
شهادة حّية  عاّمًة، هي  تواجده  أماكن  الّداخل، وفي 
اته  ّي مسؤول حتّمل  على  وقدرته  الّشباب  إرادة  على 
قضاياه.  ونصرة  أوضاعه  حتسني  أجل  من  واملبادرة 
اإلسرائيلّية  املؤّسسة  محاوالت  كّل  من  بالرّغم  ذلك 
وترهيب  لتخويف  ّية  القضائ ومنظومتها  القامعة 
ضّد  االحتجاجّي  نشاطهم/ن  عن  وثنيهم/ن  شبابنا 
بطش هذه املؤّسسة بأبناء شعبنا وعزلهم بني حصاٍر 
َة املعتقلني من شبابنا.  وأسٍر وأسرلة. فال ننسى حتّي

احلركات  َتشّنها  اّلتي  الّشرسة  الهجمة  ظّل  في 
العليا،  املعاهد  في  وطّالبنا  شبابنا  ضّد  الفاشّية 
اختالفها،  على  والّتجارّية  احلكومّية  واملؤّسسات 
الّدعوات  هذه  مع  بدورها  املؤّسسات  هذه  وجتاوُب 
من  وذلك  شبابنا،  من  للّنقمة  الفاشّية  العنصرّية 
أو  العمل  أماكن  في  عليهم/ن  الّتضييق  خالل 
في  معهم/ن  والّتحقيق  منها،  إقالتهم/ن  حّتى 
ال  املختلفة؛  األكادميّية  املؤّسسات  في  الّطاعة  جلان 
حّق  على  نؤّكد  أن  إّال  جمعّية «بلدنا»  في  يسعنا 
وبنات  كأبناٍء  الوطنّي  إنتمائهم  ممارسة  في  شبابنا 
الّتعبير  في  حّقهم/ن  وعلى  الِفَلسطينّي،  للّشعب 

عن هذا االنتماء، مع الّتنويه إلى ضرورة هذه املمارسة 
ّنبهم/ن االستغالل من ِقَبل  بطريقة حكيمة وواعية َجتَ

هجمات القمع العنصرّية.
احتواء  محاولة  في  اإلسرائيلّية  املؤّسسة  تنفّك  ال 
خالل  من  وانتمائهم  لُهوّيتهم  الّشبابّي  الوعّي 
الّتجنيد  رأسها  على  املختلفة،  األسرلة  مشاريع 
واخلدمة «املدنّية»، سعًيا منها لتشويه الُهوّية لدى 
علينا  مما يفرض  الّداخل،  في  الِفَلسطينّي  الّشباب 
هنا  من  ومستمرّة؛  منّظمة  بصورة  لها  الّتصدي 
تستمّر جمعّية الّشباب العرب - «بلدنا»، من خالل 
املشاريع  لهذه  التصّدي  إلى  وحمالتها،  مشاريعها 
حتفيز  إلى  تسعى  كما  ملخاطرها،  شبابنا  وتوعية 
الّشباب الِفَلسطينّي في الّداخل على أخذ دور أكبر 
ّية في احتواء الّظواهر الّسلبّية اّلتي جتتاح  وأكثر فّعال
العنف  آفة  ضّد  ًيا  عال صوته  يرفع  وأن  مجتمعنا، 

ّية.  عاّمًة، وأشكال الّتمييز املجحف بحّق املرأة العرب
وإلى جانب إجنازات الّشباب الِفَلسطينّي وتوّقعاتنا 
في  لنا  بّد  ال  يتحّملها،  اّلتي  واملسؤولّيات  منه، 
إلى  االلتفات  بأهمّية  نذّكر  أن  املناسبة  هذه 
دعمه  على  والعمل  وقضاياه،  الّشباب  احتياجات 
وتلبية احتياجاته.. وفي هذه املناسبة تدعو جمعّية 
الّشباب العرب األحزاب الوطنّية واملؤّسسات األهلّية 
والّتغيير،  القرار  صنع  في  الّشباب  إشراك  إلى 

وإعطائه الّدور القيادّي اّلذي يستحّقه بجدارة.
ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»: 

www.haifanet.co.il
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األكادميّي،  للّتوجيه  مشروعها   ،(6/8/2014) الفائت  األربعاء  
واّلذي كان خالل الّسنة الدراسّية األخيرة، بلقاء شمل ورشة وتكرمي 

املرشدين املتمّيزين، وتوزيع املنح املخّصصة للمرشدين.
ا باحلضور ومبارًكا  افتتح الّلقاء العريف الّطالب مهّند كيوان، مرّحًب
جهودهم، ثّم كانت قراءة آليات من الّذكر احلكيم، تاله الّطالب خليل 
جهود  فقرا  دعاء  الّطالبة  املشروع  مرّكزة  شكرت  وبعدها  عكري. 

القائمني على املشروع، وأثنت على دور املرشدين.
تال ذلك محاضرة لألستاذ زياد دهامشة (مدرّب الّتنمية البشرّية، 
ورئيس مرَكز «رؤية» للّتنمية والّتطوير اإلدارّي)، حيث تناول موضوع 
الّذات البشرّية وتطويرها مستدًال بالقدرات واملعتقدات لكّل إنسان، 

وما يواجهه من حتّديات ومعوقات وكيف يجب أن يطوّر ذاته.
كما تخّلل الّلقاء تكرًميا للمرشدين املتمّيزين، حيث ّمت منحهم درًعا 
ا، تقديرًا وعرفاًنا لهم ملا قّدموه. وجاء مسك اخلتام بتوزيع  ـً ّي تكرمي

املنح والّدفعة األخيرة منها على مرشدي املشروع.
هذا ويعتبر مشروع الّتوجيه األكادميّي املشروع اخلدماتّي األّول اّلذي 
تقوم فيه كتلة «ِاقرأ» حيفا، واّلذي يتعّلم فيه طّالب الّسنة األولى 
الّنفسانّي  والّتوجيه  اإلرشاد  تقدمي  إلى  إضافًة  أكّفاء،  مرشدين  مع 

واملعنوّي للطالب خالل عامه األّول في اجلامعة.
ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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يوحّنا  القّديس  قاعة  في  األرثوذكسّية  الكنيسة  جلنة  استضافت 
في  د. جوني منصور،  مساء اجلُمعة األخير، املؤرّخ احليفاوّي  املعمدان، 
معرضه املتجّول، حتت ُعنوان «حيفا والبحر»، استعرض من خاللة عدًدا 
من الّصور الفوتوچرافّية من حيفا القدمية، بحضور عدد من أبناء حيفا.

وقد افتتح األمسّية جريس خشيبون (رئيس جلنة الكنيسة األرثوذكسّية)، 

كما  املشاركة،  دعوة  تلبيته  على  منصور  جوني  الّدكتور  شكر  حيث 
شكر احلضور أيًضا.

قّدم الدكتور جوني منصور خالل األمسّية، شرًحا وافًيا عن تاريخ حيفا 
ومسار احلياة فيها، كما وّثقها العديد من سّكانها ضمن صور نادرة 
وممّيزة، كانت لكّل صورة منها حادثة ووقفة خاّصًة؛ إذ سردت كّل صورة 
فوتوچرافّية حادثة أو مشهًدا، عكست مشاعر وأجواء تلك الّلحظة اّلتي 

خّلدتها الّصورة الفوتوچرافّية.
ّية، بتمويل  كما عرض د. منصور خارطة خاّصة ملدينة حيفا بالّلغة العرب
من جمعّية الّتطوير االجتماعّي، ظهرت فيها مسارات من املزمع القيام 
الّتاريخّية  املعالم  قرب  عن  ونلمس  نتعرّف  لكي  وذلك  ا،  قريًب بها 

ا.  ـً ّي املتبّقية في املدينة، واّلتي يحاولون تدميرها وإخفاَءها كل
وفي نهاية األمسّية الّشائقة، وزّع الّدكتور جوني منصور نسخًة من خارطة 
حيفا اخلاّصة على احلضور، وشكرهم على تفاعلهم وانسجامهم واهتمامهم 
العريقة. حيفا  مدينة  مبعالم  عرّفتهم  اّلتي  األمسّية  ضمن  احلوار  في 

ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il
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 الطريقة ا�سرع 	زالة الشعر
 Motif Hair Removal بطريقة   

 تقنية إزالة الشعر بالليزر ل�بد وبدون أوجاع
 آمنة وفعالة لجميع أنواع البشرة والشعر 

 عناية وجمال 
 تجديد البشرة 

 عالج التهاب الظفر الفطري 
 مكياج مهني 

 تصميم الحواجب 
 پديكور / منيكور جل

مـايـا چـودايـڤـا  |  لـيـزر بوتـيك
14، حيفا 04-6563335 تشيرنيحوڤسكي 
mayagodiva1@gmail.com       mayagodiva

و
             m

للنساء والرجال

 بمراقبة طبية     طاقم ذو خبرة 10 سنوات

ّية األكادميّية للّتربية في حيفا،  *åUHO�ò q�«d ≠ «من الكلّية العرب

وعلى رأس وفد كبير ومختار، جئناك اليوم يا سيادة املطران، من جهة 
مهّنئني مباركني باملنصب اجلديد، اّلذي نؤّكد فيه أّنك أهل له، بل وأكثر، 
خلدمة  األقصى،  احلّد  والّشفافّية  واملضمون  الفحوى  من  ستمنحه  أّنك 
رعّيتك أوًّال، ومعها املجتمع العربّي وبنفس املقدار؛ لكّننا من جهة أخرى 
جئنا لنقول إّننا نلمس لديك، ومن منطلق معرفتنا بك وبسيرتك، القدرة 
والرّغبة في توسيع حدود وآفاق هذا املنصب، لتصبح - عبر املمارسة 
ا  اليومّية - أوسع من احلدود الّدينّية اإلميانّية والرّعوّية، وجعله منصًب
أي  واالقتصادّية؛  والسياسّية  االجتماعّية  احلياة  مناحي  كاّفة  يصيب 
حتويله إلى منصب يشّكل جسرًا بني فئات املجتمع، وهمزة وصل بني 
ّية  العرب الكلّية  (رئيس  كمال  زكي  احملامي  قاله  ما  هذا   - اجلميع» 
جورج  للمطران  تهنئة  كلمة  سياق  في  حيفا)،  في  للّتربية  األكادميّية 
للروم  اجلليل  وسائر  والّناصرة  وحيفا  عّكا  أبرشّية  (مطران  بقعوني 

الكاثوليك)، باسم وفد كبير من الكلّية وأصدقائها. 
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وأضاف احملامي كمال: «سيادة املطران، ال أدري ما إذا كان األمر صدفًة 
أم أّنها صدفة حتمل الكثير من املعاني، فتوّليك مهام منصبك يجيء 
ّية في اِملنطقة، ورّمبا  في فترة تزداد فيها خطورة احلركات الّدينّية األصول
في البالد أيًضا، وهي في نظري حركات ال متّت للّدين بصلة، بل إّنها 
واإلميان  الّدين  عن  وأبعد  والبطش،  اإلرهاب  إلى  أقرب  تكون  حركات 
هنا  ومن  األسمى.  القيمة  ومنحها  اإلنسان  حياة  وتقديس  والّتسامح 
رجال  على  فترة  في  منصبك  زمام  تسّلمت  إّنك  نقول  املطران  سيادة 
الّدين فيها، ومن كاّفة الطوائف، أن يقولوا كلمتهم دون خوف أو وجل 
وبصوت واضح، ال لبس فيه وال خجل، وأن يعملوا على أّال تقتصر 
مناصبهم وممارساتهم على أكناف كنائسهم أو مساجدهم أو خلواتهم 
أو كنسهم، بل أن تخرج من هناك لتالمس كاّفة نواحي احلياة، ولتتطرّق 
إلى كاّفة القضايا، فمن هنا يبدأ اإلميان، ومن هنا ينطلق الّسالم في 

أنفسنا أوًّال، وفي غيرنا بعد ذلك». 
للّتربية  ّية  العرب الكلّية  أّن  مؤّكًدا  حديثه،  كمال  احملامي  وواصل 

األكادميّية ستواصل نهجها وعملها الّداعم لكاّفة مبادرات احلوار والّتفاهم 
ومحاوالت  وظواهر  مظاهر  لكّل  ومحاربتها  بل  ورفضها،  والّتسامح، 
واإلقصاء  الّتهميش  ومحاوالت  والعقائدّي،  والفكرّي  الّديني  الّتقوقع 
على خلفّية العرق واجلنس والّدين أو املبدأ العقائدّي والّسياسّي. وأضاف 
واالجتماعّية  الّدينّية  الهيئات  كاّفة  مع  للّتعاون  مستعّدة  الكلّية  أّن 
وغيرها، لتعزيز نهج وتوّجهات التعددّية واالنفتاح في املجاالت الفكرّية 

والّسياسّية والّدينّية والعقائدّية. 
بالكلّية  اعتزازه  وأّكد  املهّنئ،  الوفد  بقعوني  املطران  شكر  جهته  من 
األكادميّية ودورها الرّائد في تأهيل املعّلمني واملرّبني، ودعم أواصر احلوار 
انتماءاتهم  كاّفة  على  العربّي  املجتمع  أبناء   بني  واحلوار  والّتفاهم، 
االجتماعّية والّدينّية واجلغرافّية، دون تقوقع أو انغالق أو رفض أو إقصاء. 
على  سيعمل  وأّنه  الّتعاون،  دعوات  يثّمن  أّنه  بقعوني  املطران  وأّكد 
تنفيذها، انطالًقا من إميانه بأّن دور رجال الّدين يجب أن يكون أوسع من 
حدود دور العبادة وأوسع من حدود الّطائفة أو الرّعّية، لتصل إلى حدود 
املجتمع العام والعربّي خاّصة والدولة، سعًيا إلى عالم يسود فيه الّتفاهم 
واالنغالق.  والعنف  القوّة  لغة  على  واملنطق  العقل  فيه  ويغلب  واحلوار، 

ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»: 
www.haifanet.co.il
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اجلُمعة  يوم  الّتحتا،  البلدة  حّي  جلنة  أقامت   ≠ åUHO�ò q�«d*

األخير، مبشاركة شؤون الرّفاه االجتماعّي - فرع «هدار»، واملنتدى 
ّية خاّصة، لصنع احللوّيات مع امبّدا كّيال، حيث شارك  املؤّقت فّعال
ّية  ّية أطفال وأهالي البلدة الّتحتا، حيث القت الفّعال في هذه الفّعال
وجوههم. على  البسمة  ورسمت  واملشاركني،  األطفال  استحسان 

وقال املهندس خالد محاميد (أحد أعضاء جلنة البلدة الّتحتا)، إّن 
ّية كانت ممّيزة، حيث استطاع األطفال من صنع احللوى  هذه الفّعال

ّية. مبشاركة األهل. وقد كان اإلقبال كبيرًا على هذه الفّعال
جديدة  فّعالّيات  تقدمي  في  مستمرّة  الّلجنة  أّن  محاميد  وأّكد 
واحلفاظ  احلّي،  أهالي  وتوحيد  تفعيل  إلى  تهدف  وممّيزة،  ومثرية 
سّكان  إلسعاد  املشتركة،  الفّعالة  واحلياة  املجتمعّي  الرّباط  على 

احلّي ورسم االبتسامة على وجوه أطفالنا.
ّية،  هذا وشكر خالد محاميد كّل َمن ساهم في إجناح هذه الفّعال
كّيال،  امبّدا  منهم:  نذكر  الفّعالّيات،  سائر  إجناح  على  والعمل 

إدلني دالل، أمير بّالن، شكري يعقوب، وميشيل امسّلم.
ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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الفرعّية  الّلجنة  قّدمت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

برئاسة  حيفا،  خليج  في  والّتخطيط  للبيئة 
الّنائب دوڤ حنني («اجلبهة») توصياتها ضمن 
في  والبيئّية  الّداخلّية  الّشؤون  للجنة  اجتماع 
الكنيست، دعت من خاللها إلى العمل بشكل 
حازم وفورّي ملنع الّتلوّث اخلطير في خليج حيفا، 

واّلذي يهّدد حياة الّسّكان.
وقال دوڤ حنني، اّلذي يرأس الّلجنة الفرعّية وقام 
توصيات  تنفيذ  يجب  الّشامل،  الّتقرير  بإعداد 
عمل  خّطة  وبناء  فورّي،  بشكل  الفرعّية  الّلجنة 
شافية لهدف تغيير الوضع. فعلينا أن نسعى 
للحّد الفعلّي اخلطير من تداعيات هذا الّتلوّث.

إليها  توّصلت  التي  النتائج  إلى  نظرًا  وأضاف: 
معّدل  أّن  إلى  أشارت  واّلتي  الّصحة،  وزارة 
وعّكا،  حيفا  ِمنطقتي  في  بالّسرطان  اإلصابات 
من أكثر املناطق إصابًة وأعلى من املعّدل القطرّي 
اّلذين  األطفال  نسبة  وأّن   ،16% إلى  ـ11%  ب
أعلى  هو  حيفا  مدينة  في  الرّبو  من  يعانون 

بضعفني من املستوى القطرّي في البالد!
وفي أعقاب هذه النتائج اخلطيرة، أّكد حنني أّن 
تنتجه  اّلتي  الّتلوّث   زيادة  منع  ليس  املطلوب 
الپترول  تكرير  ومعامل  ّية  الكيميائ املفاعل 
املواد  من  اجلو  تنقية  على  العمل  بل  فحسب، 
الغازّية اخلطرة والّسامة اّلتي تصدر من املفاعل 
وحتسني  حيفا،  خليج  في  العديدة  الصناعّية 

جودة حياة الّسّكان، حفاًظا على صّحتهم.
واقترح حنني أن تنظر الوزارات املسؤولة، بالّتعاون 
مع بلدّية حيفا، على ضرورة العمل الفورّي للحّد 
ّية الّسامة  من هذه التلوّثات ونقل املواد الكيميائ
في  كبيرة  بكمّيات  تتواجد  واّلتي  واخلطيرة، 
منطقة خليج حيفا، إلى مناطق أخرى وتخزينها في 

قامت عليها 
مالحم! W³J�« Êdł

أماكن آمنة، ال تشّكل خطرًا على حياة الّسّكان.
خّطة  إلى  تقريره  في  حنني  دوڤ  تطرّق  كما 
إلى  مشيرًا  حيفا،  مدينة  في  جديد  ميناء  بناء 
«إمكانّية فحص بديل أفضل، أقّل ضررًا على 
الّتخطيط  خالل  الّسّكان،  صّحة  وعلى  البيئة 

على توسيع قدرات املوانئ في البالد».
من  الّتقرير  دراسة  ضرورة  إلى  الّلجنة  وأشارت 
قبل كاّفة اجلهات احلكومّية املسؤولة ذات الّصلة، 
والعمل بكّل جدّية وِمهنّية إليجاد حلول فورّية 

للوضع املزري واخلطير في خليج حيفا.

UHOŠ W Ò¹bKÐ VOIFð

من الغريب واملؤسف، قبل الّتحقق من صّحة ما 
ورد في الّتقرير، الوصول إلى أّن بلدّية حيفا لم 

ا حلل املوضوع. ـً تعمل جاهًدا وجدّي
تعمل بلدّية حيفا، خالل العقد األخير، حلل جميع 
اإلشكالّيات ضمن هذا املضمار، وذلك من خالل 
جميع الّسبل املتاحة أمامها، وبضمنها الّسبل 
ّية، وراء الّسعي املستمر للحّد  القانونّية/القضائ
من الّتلوّث في خليج حيفا. وتشهد على ذلك  
البيانات الّصادرة عن شركة حماية البيئة (אגד 
آراء  جانب  إلى  הסביבה),  להגנת  הערים 

اختصاصّيني.
وفي الوقت ذاته، فإن جلنة البيئة والّتخطيط في 
خليج حيفا لم تقدم بعد استنتاجاتها الّنهائية، 
كما لم تتلقَّ بلدية حيفا، حّتى هذه الّلحظات، 
پروتوكوالت اللجنة..  لذا فليس هناك أّي مجال 

للّتطرّق إلى هذه «الّشائعات»!
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®

موقع  ادخلوا  والصور،  األخبار  من  ملزيد 
www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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قدم  على  نوف»  «يافيه  ِشركة  طواقم  تعمل 
الكرمل  شاطئ  متنزّه  إقامة  إلمتام  وساق، 
«دادو»  ْي  متنزَّه بني  الرّابط  هكرمل»)،  («حوف 
و«ِشكمونا» في مدينة، قبل موعده املقرّر؛ حيث 
سيشّكل املتنزّه استمرارّية للرّبط ما بني املتنزّهني 

املشار إليهما أعاله.
 450 مسافة  على  الكرمل  شاطئ  متنزّه  وميتد 
متر.   40 إلى  املتنزّه  مسار  عرض  ويصل  مترًا، 
بتصميمه،  بلوم»   - «ميلر  مكتب  قام  وقد 
بتكلفة بلغت نحو 6 ماليني شيكل، مساهمة 

من ِشركة الكهرباء.
مسارات  مشي،  مسارات  املتنزّه  وسيشمل 
وركوب  الزّوارق،  وركوب  والّصيد،  للّدراجات 

األمواج، وغيرها من الفّعالّيات والّنشاطات.
وقد عّقب رئيس بلدّية حيفا، يونا ياهڤ بالقول: 
بارزًا  حدًثا  سيكون  املتنزّه  على  العمل  إمتام  إّن 
حيفا،  شواطئ  سيربط  ألّنه  املدينة،  تاريخ  في 
الرؤية  حتقيق  في  الزّاوية  حجر  مبثابة  وسيكون 

الّساعية إلى حتويل حيفا إلى مرَكز سياحّي.
موقع  ادخلوا  والصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il :«حيفانت»

*åUHO�ò q�«d ≠ انتهت بلدّية حيفا، مؤّخرًا، من 

إقامة حديقة ُمغلقة للكالب في حي «بات چاليم»، 
وذلك بعد جناح فكرة احلديقة املشابهة، اّلتي أقيمت 
الّسّكان،  أمام  يتيح  ما  إلعيزر»؛  حّي «كريات  في 
أصحاب الكالب، حترير كالبهم للهو والّلعب، ضمن 
الغرض،  لهذا  ُصّممت   ومحمّية،  خاّصة  مساحات 

دون إزعاج للجمهور!
ومتّتد احلديقة اجلديدة على مساحة نصف دومن، وقد 

وصلت تكلفتها إلى 100 ألف شيكل(!!).
الوقت  في  مماثلة،  أخرى  حدائق  إقامة  املقرّر  ومن 

القريب، في أحياء مختلفة من املدينة.
ّية عديدة تفتقر  للكالب حظوظ.. فهناك أحياء عرب

حّتى حلديقة ألعاب لألطفال!!
ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il
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كل ايام االحد من 31.8 حتى 28.6 ابتداء من الساعة 8:00 حتى 16:00 
من جيل 

٣-٧ سنوات 

االماكن 
محدودة 

جدا 

 معلامت ومساعدات من قبل وزاة املعارف 
كل يوم وجبة افطار، وجبة فاكه/ وجبة غذاء 

(طبيخ عريب) 
العاب نفخ، ورشات عمل، فعاليات ترفيهية، 

دورات ملس حيوانات اليفة
٥٠٠ مرت من االلعاب واملالهي الطفالكم 

مكان امن ومؤمن
ipad,Xbox,playstation العاب

مرشوبات خفيفة  وباردة 

Sharbel Elias 0507213007

650 شاقل
حتى الساعة 16:00 
(وجبتان ووجبة غذاء 

طبيخ عريب ) 

التكلفة لشهر كامل 
500 شاقل

حتى الساعة 14:00
(يشمل وجبة افطار، 

ووجبة فاكه)

للحجز واالستفسار: وسام خوري 5377229-054 / فوزي سعيد  054-3137047     
عنوان املخيم: ملهى دچدوچيم ترشنخوڤسيك ٦٩ الكرمل الفرنيس
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بشكل مغاير، من دون تزيني أو جتميل. تبّدلت 
واألهلّي،  املجتمعّي  الّنسيج  فتأّثر  األمور، 
وتلّطخ مفهوم احلياة املشتركة. واملجتمع العربّي 
ا، ومنقسم على  احليفاوّي األصالنّي مستاء جًدّ
تصرّف  عدم  باألصّح،  أو   – تصرّف  من  ذاته 
عن  ويتساَءل  البلدّية،  في  العرب  ممّثلينا   –
مصير احلياة املستقبلّية في ظّل هذه األجواء 
والّظروف املتوّترة، واخلالفات الّدائرة داخل فروع 

ّية في مدينة حيفا..! األحزاب العرب

احملامي  حتاور  أن  «حيفا»  صحيفة  ارتأت  لذا 
احليفاوّي أمين عودة (أمني عاّم اجلبهة الّدميقراطّية 
للّسالم واملساواة، ومرّشحها لنيابة البرملان، مطلع 

العام) لتستوضح منه بعض األمور..

ة  ّسياسّي ال العاّمة،  رؤيتك  هي  ما   
ّساحة  ة، إلى ما يدور في ال واالجتماعّي

يوم؟ احليفاوّية، ال
ا، هي جزء من محيطها، وإن  ـً عودة: حيفا، جوهرّي
كانت لها مقوّمات لفسحة من األمل أفضل من غيرها، 
ألسباب عّدة.. أحدها كونها مدينة وليست قرية..

بأّن  القصد  ما  متسائًال،  أقاطعه،   
مقّوماتها أفضل ألّنها مدينة؟

عودة: تستّمد املدينة قوّتها من الفرد؛ فللفرد ذاته 
ّية لكونه فرًدا، ال ألّنه ينتمي إلى  في املدينة أهّم
أّي عائلة أو طائفة أو مجموعة، فهذه هي املدينة. 
وهذا ليس حكرًا على حيفا، فهكذا هي القاهرة 
ولندن وغيرهما من املدن. ولكن في القرية ما زالت 
في  اجلماعّية  فالرّوح  لذا  لالنتماء.  ّية  أهّم هناك 
القرية هي القوّية واملسيطرة، بينما في املدينة الرّوح 
ا. الفردّية هي القوّية، وهذا ما متتاز به املدن، غالًب

املدنّي  احلّيز  هو  حيفا  مدينة  في  العربّي  واحلّيز 
إسرائيل.  في  للعرب   – اإلطالق  على   – األوضح 
مدينة حيفا مدينة ميناء، فمدن امليناء هي مدن 
على  ومنفتحة  واحلضارات  الّثقافات  متعّددة 
العالم، لذا جتد سّكانها أكثر انفتاًحا وتسامًحا، 
ولذا فالعالقات بني العرب واليهود في هذه املدينة، 
قبل قيام الدولة، كانت أفضل من غيرها بكثير.

 ولكن – عزيزي – هذه العالقات لم 
تُعد كما كانت عليه..!

مبّطنة  عنصرّية  لوجود  وذلك  صحيح..  عودة: 
في مدينة حيفا على مدار كّل أّيام الّسنة. ولكن 

هذه العنصرّية تبرز بشكل أكثر تطرًّفا وجالًء في 
العدوان  إّبان  مؤّخرًا،  حدث  كما  األزمات،  أوقات 

الغاشم على غزّة.
إّن ما حدث في حيفا، إّبان العدوان، يشّكل خلًال 
العمل  مستوى  على  دائًما،  وسُيذكر،  واضًحا، 
تقود  حيفا  في  مرّة  ألّول  إّنه  حيث  الّسياسّي، 
ّية  عرب  – يهودّية  سلمّية،  مظاهرة  «اجلبهة» 
كّل  يقبلها  أن  يستطيع  بشعارات  مشتركة، 
إنسان إنسان؛ يقوم – خاللها – ألوف الفاشيّني 
باالعتداء علينا، بتحريض من مؤّسسات إعالمّية 
وتخاذل  الّشرطة  من  واضح  وبتواطؤ  حيفا،  في 

بلدّية حيفا.
ُتعتبر هذه سابقة خطيرة في مدينة حيفا ومؤّشرًا 
ًئا! لذا سيّتخذ فرع «اجلبهة» في حيفا عّدة  سّي
ُخطوات لتجاوز األزمة الّصعبة؛ ومن بينها جلسة 
ا «قاسية» (يوم األحد القادم) مع رئيس  قريبة جًدّ
 – خاللها   – سنضع  ياهڤ،  يونا  حيفا،  بلدّية 
مطالبنا  أمامه  وسنضع  احلروف،  على  الّنقاط 
األخيرة!  لتصرّفاته  الرّافض  موقفنا  ونسمعه 
ولكن  املشترك،  العيش  هو  مبتغانا  أّن  صحيح 
لكي نعيش بكرامة يجب أن تكون الّشراكة مبنّية 
الرّأي،  عن  الّتعبير  وحرّّية  الكاملة  احلقوق  على 
ّية واليهودّية. واملساواة الّتاّمة بني القومّيتني، العرب

االعتداء  أعقاب  في  أّنه  تعتقد  أال   
بلدّية، د.  ّسافر على نائب رئيس ال ال
سهيل أسعد، كان يجب االنسحاب 
كخطوة  االئتالف،  من  الفورّي 

ة؟! احتجاجّي
«اجلبهة»  فرع  توّجه  احلادثة  هذه  بعد  عودة: 
عن  الّتراجع  لهدف  ياهڤ  يونا  إلى  حيفا  في 
صريًحا،  موقًفا  يصدر  أن  أجل  ومن  مواقفه، 
في  العرب  بحّق  فيه،  تلعثم  ال  صّداًحا، 

لم  ذلك  ولكن  الّتعبير؛  حّق  وبحّق  املدينة  هذه 
القرارات  سُتّتخذ  ذكرت،  وكما  لألسف.  يحدث، 
مع  املرتقب  الّلقاء  بعد  املناسبة  واإلجراءات 
نتائج. من  عنه  سيتمّخض  ما  وبعد  ياهڤ، 

نحن موجودون، اليوم، ضمن توازنات.. علينا أن 
ننتقد يونا ياهڤ، ولكن نحن نعلم علم اليقني أّن 
ا، بل سيكون  ـً بديل يونا ياهڤ لن يكون يسارّي
ّيتان: إّما أن  ا، بدون أدنى شّك. لدينا إمكان ـً ّي ميين
نبقى في االئتالف، وعندما يخطئ ياهڤ ننتقده 
جهارًا، ونحاول تغيير األمور؛ وإّما االنسحاب في 
حال عدم الّتوّصل إلى تسوية أو إجنازات لصالح 
املُستضعفة  وللقوى  احليفاوّي  العربّي  مجتمعنا 

ّيتان واردتان! عموًما.. واإلمكان

 االنسحاب قريب..؟!
عودة: كما ذكرت سالًفا، اإلمكانّية واردة.

غّض  يوم،  ال ميكننا،  ال  ولكن   
ة  ّي الّداخل اِجلّدّية  اخلالفات  عن  الّطرف 
الّدائرة داخل فرع «اجلبهة» في حيفا؛ 
أو  بقاء  بال يتعّلق  يما  ف وخصوًصا 
واّلذي  االئتالف،  من  االنسحاب 
يعتبره عدد كبير في الّشارع احليفاوّي 

بلدّية(!). مجّرد ورقة تني لرئيس ال
عودة: إّنها ليست خالفات بل نقاشات تؤّكد أّن 
«اجلبهة» تدرس وتناقش قراراتها بشكل دميقراطّي 
بأّن  واثق  وأنا  إمالءات.  أّي  فرض  بدون  داخلّي 
مراجعة األمور ومحاسبة الّنفس ستكونان البوصلة 
بخصوص  الّصحيح  القرار  إلى  سترشدنا  الّتي 
البقاء أو االنسحاب من االئتالف، بعيًدا من أن 

نكون ورقة تني لستر عورات رئيس البلدّية.
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في أعقاب العدوان الهمجّي األخير اّلذي شّنته 
في  شعبنا  على  اإلسرائيلّي  االحتالل  قوّات 
قطاع غزّة، وراح ضحّيته مئات األطفال والّنساء 
أّدت  كثيرة،  مزّيفة  أقنعة  سقطت  والّشيوخ؛ 
إلى كشف بعض «املستور» من حقائق دنيئة، 
مبّيتة، محرّضة، ُمغرضة، مسيئة، عنصرّية، 
اإلسرائيلّي  املجتمع  وجه  فتبّدل  وفاشّية.. 

ليظهر على حقيقته.
وما زاد الّطني ِبّلة أّن ُطغمة من أبناء مجتمعنا 
العربّي، من املسيحّيني واملسلمني – ولألسف 
أن  بعد  حقيقتها،  على  ظهرت   – الّشديد 
جاهرت وفاخرت باالنتماء إلى جيش االحتالل؛ 
أبناء  على  الغاشم  باالعتداء  ورّحبت  فهّللت 
االستقطاب  زيادة  في  وساهمت  شعبنا، 
خادمًة  واملجتمعّي؛  والّطائفّي  العائلّي 
لها،  واإلخالص  الوالء  «واجب»  مؤّديًة  الدولة، 
على  رضاها،  ستكسب  ما  يوًما  أّنها  واهمًة 
حساب أبناء عائلتها ومجتمعها وشعبها..!!

كما لعبت – في هذه الفترة – غالبّية وسائل 
واملقروءة  واملسموعة  ّية  املرئ العبرّية،  اإلعالم 
في  وفاضحة  وواضحة  بارزة  أدورًا  منها، 
األصالنّيني؛  البالد  هذه  عرب  على  الّتحريض 
األمنّية،  وأذرعها  الّشرطة  تعامل  إلى  إضافة 
مع  حريرّية  بقّفازات  والعنصرّي،  املبّيت 
حديدّية  وبأياٍد  اليهود،  الفاشّيني  املتظاهرين 

مع املتظاهرين العرب!
مرَكزّية  بؤرة  إلى  حيفا  مدينة  حتوّلت  وقد 
نشاطات  فزادت  واملظاهرات..  لالحتجاجات 
وتغّيبت  فيها،  الّسياسّية  احلركات  بعض 
فشارك  الّساحة!  عن  أخرى  سياسّية  حركات 
في  البلدّية  في  العرب  ممّثلينا  من  قسم 
املظاهرات واالحتجاجات الّسلمّية، والّنشاطات 
وتهّمش  تغّيب  بينما  واملدنّية،  املجتمعّية 
على   – وبقوّة   – برزت  كما  آخر(!).  قسم 
فاشّية  عنصرّية  حركات  احليفاوّية  الّساحة 
على  واالعتداء  بالّتحريض  قامت  ميينّية، 
إسرائيل،  شرطة  وحماية  بتواطؤ  حيفا،  عرب 
مغايرة  صورة   – شّك  أدنى  بدون   – أظهرت 
ملدينة حيفا، صورة حقيقّية مبّطنة! وساهمت 

في تأجيج األوضاع.
األمس..!  حيفا  عن  تختلف  اليوم،  حيفا،  إّن 
فوجه حيفا «املشرق اجلميل»، يظهر لسّكانها 
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اّلتي  ّسهولة  بال ليست  األمور  إّن   
تصّورها..! فقد وصلني – من مصادر 
اخلالفات  أّن   – بها  وموثوق  مّطلعة 
ِجّدّية  ضغوطات  وهناك  أوجها،  في 
االئتالف؛  من  الفورّي  لالنسحاب 
عرين  بلدّية،  ال عضو  تلوّح  حيث 
حال  في  باالستقالة،  زعبي   – عابدي 
لعدم  وذلك  االنسحاب،  يتّم  لم 
بلدّية،  رضاها عّما يجول داخل أروقة ال
يائها من املشهد احليفاوّي العاّم،  واست

ا! ـً ّي ا ومجتمع ـً سياسّي
مصلحة  هو  وأخيرًا،  أوًّال  يهّمنا،  ما  إّن  عودة: 
مجتمعنا العربّي والعمل من أجل حتصيل حقوقه 
ذلك  حتقيق  نستطيع  وطاملا  اإلجنازات،  وحصد 
من داخل االئتالف فال ضير في ذلك. وفي حال 
اّتخاذ  في نهاية املطاف –  عدم حتقيقه سيتّم – 
القرار بشكل دميقراطّي، واجلميع سيسير وفقه. أنا 
لست من أنصار اّلذين يجدون ُضعًفا في اخلالفات 
والّنقاشات الّداخلّية داخل أّي إطار سياسّي، برأيي 
هذا نقاش إنسانّي ودميقراطّي ويجعل الّناس تشارك 
في الّنقاشات الّسياسّية داخل إطار سياسّي هو 
وقد  حيفا،  مدينة  في  ّية  العرب للجماهير  األكبر 
حصل على الّنسبة األكبر على اإلطالق. من حّق 
وآراء  داخلّية  نقاشات  هناك  أّن  يعلم  أن  الّشارع 

متعّددة داخل هذا اجلسم الكبير.

خلط  أعقاب  في   – تعتقد  أال   
بوصلة  ال وضياع  بالّنابل  احلابل 
املرَكز  إلى  يهودّي  ال يسار»  «ال واّجتاه 
 – املتطرّف  ّي  ن يمي ال بل  ّي،  يمين ال
قد  يهودّية  ال  – ة  ّي العرب الّشراكة  أّن 

فشلت، ولم جتِن ثمارها؟!
عودة: ال أوافقك الرّأي؛ فأنا أعارض متاًما ما تّدعيه 
جلماهيرنا  أفضل  طريق  ال  أّنه  أعتقد  صديقي.. 
ّية القومّية  ّية – مع احلفاظ على الُهوّية العرب العرب
– سوى الّشراكة بني العرب واليهود الدميقراطّيني، 

أجل  من  وجناعة  إنسانّية  أكثر  طريق  توجد  فال 
خوض نضال عادل.

وال   – اؤمن  فأنا  القومّية،  الُهوّية  إلى  بالّنسبة 
أحتّدث بلغة شاعرّية، بل بلغة علمّية دقيقة – بأّن 
ّية (لغة القرآن) هي أثبت وأمنت وأقوى  الّلغة العرب
أبي  (لغة  ّية  العرب الّلغة  وبأّن  دميونا؛  مفاعل  من 
ّي) هي أقوى وأكبر وأثبت من وجود  الّطّيب املتنّب
ا بل  ـً الكنيست اإلسرائيلّي. هذا ليس كالًما شاعرّي
إّنه كالم علمّي سيثبته الّتاريخ. لذا فأنا ال أعيش 
ُعقدة الُهوّية القومّية وكأّنها ُمهّددة باالندثار، بل 
خالف ذلك متاًما؛ ففي اخلمسينّيات والسّتينّيات 
من القرن املاضي، عندما كّنا في عزلة عن العالم 
وقومّيتنا  ُهوّيتنا  على  احلفاظ  استطعنا  العربّي، 
واليوم،  واالنتماء؛  الُهوّية  فعزّزنا  ّية،  العرب ولغتنا 
ستبقى  والفضائّيات،  واالنفتاح  العوملة  ظّل  في 

ُهوّيتنا القومّية راسخة بدون أّي تهديد.
هناك ُبعد آخر للُهوّية، وهو الّتفاعل مع الّشعب 
اليهود  مع  فالّشراكة  الِفَلسطينّي..  العربّي 
مبنّية  ألّنها  تنجح  أن  إّال  ميكنها  ال  الدميقراطّيني 
احلقيقّية،  والّسالمّية  الّدميقراطّية  ثوابت  على 
الِفَلسطينّي  الّشعب  حقوق  ضمان  رأسها  وعلى 
أصالنّية  ومجموعة  قومّية  كمجموعة  وحقوقنا 
نبني  نحن  الطبقّية.  القضايا  وسائر  البالد،  في 

شراكتنا بناء على هذه األسس.

َم هذه الّشراكة ضرورّية؟!  وِل
ا، حّتى خالل العدوان  عودة: هذه الّشراكة مهّمة جًدّ
بفضل  أساًسا،  يتحرّر،  شعب  فكّل  غزّة.  على 
اّلتي  املختلفة  بأشكالها  املقاومة  األّول:  عاملني. 

فأّي  الّنضال،  هذا  خلوض  ناجعة  إنسانّية  طريق 
إّن  الفشل.  نهايته  مشاركة  بدون  وحدوّي  نضال 
«اجلبهة» حتافظ على كّل الّثوابت املدنّية والوطنّية 
والقدس  الّدولة  عن  تستغني  فال  الِفَلسطينّية، 
والقومّية،  الوطنّية  على  تساوم  وال  الّالجئني،  وال 
وفي الوقت نفسه تبني شراكة حقيقّية مع قوًى 

دميقراطّية يهودّية.

حمة  اللُّ على  احلفاظ  ميكننا  كيف   
ظّل  في  الّصّف،  ووَحدة  ة  املجتمعّي

هذين الّتخّبط والّتشرذم؟
يؤّثر  العربّي  العالم  في  يحدث  ما  إّن  عودة: 
ا يشّكل  ـً علينا، ال محالة. فجعل الّصراع طائفّي

ضربة قاصمة جلماهيرنا هنا، ضمن ثالثة أبعاد.
األّول، هو إضعافنا عن طريق تشتيتنا وتقسيمنا 

إلى طوائف.
الّثاني، العقبة الكؤود (صعبة املرتقى) أمام يهودّية 
ّية متماسكة.  الّدولة، هي وجود مجموعة قومّية عرب
 – ا»  ـً «رسمّي لذاتها،  تعريفها  حَسب   – فالّدولة 
هي  الواقع  أرض  على  بينما  يهودّية،  دولة  هي 
ّية القومّية! فمدينتنا اجلميلة حيفا، كما  دولة ثنائ
اجلليل والّنقب ومرَكز البالد (يشمل املثّلث) كّلها 
إذا  يهودّيتها  ستعزّز  وإسرائيل  القومّية.  ّية  ثنائ
اليهودّية؛  هي  داخلها  الوحيدة  القومّية  إّن  قالت 
تقوية  وكّل  قومّية،  كمجموعة  بنا  تعترف  ال  لذا 
مباشرة. احلاكمة  املؤّسسة  تفيد  الّطائفية  للّنزعة 

اإلستراتيجّية  إسرائيل  أهداف  أحد  إّن  الّثالث، 
دينّي؛  إلى  سياسّي  من  الّصراع  حتويل  هو 
فالّشعب الِفَلسطينّي له حقوق مشروعة ومكفولة 
القدس  حول  خصوًصا  ّية،  الّدول الهيئات  في 
فالرّواية  دينّية  القضّية  كانت  إذا  أّما  الّشرقّية. 
ا حول القدس، باعتبار  الّدينّية اليهودّية قوّية جًدّ
وهذه  القدس!  في  كانوا  إسرائيل  بني  أنبياء  أّن 
بعد  خصوًصا  للِفَلسطينّيني،  ضعيفة  معادلة 
11 أيلول/سپتمبر، وما ُيسّمى بصراع احلضارات 

تسعى  إسرائيل  ودولة  واإلسالم»!!  «الغرب  بني 
القدس،  من  رون  ُيهَجّ اّلذين  املسيحّيني  لتحييد 
من أجل أن تقول إّن املعركة على القدس هي بني 
والّشعب  االحتالل  بني  وليس  واملسلمني،  اليهود 

الِفَلسطينّي، كما نريد نحن.
لذلك فالوَحدة الوطنّية لدى أبناء شعبنا، باإلضافة 
هي  جرًّا،  وهلّم  وثقافة  ولغة  انتماًء  حقيقتها  إلى 
مصلحة وطنّية من الّدرجة األولى، تخدم أبناء شعبنا.

تخّطط  «اجلبهة»  أّن  علمت   
ارة،  جّب حيفاوّية  قطرّية  ملظاهرة 
«داعش»  حركة  ضّد  األلوف،  مبشاركة 

ة»..! و«الّداعشّي
عودة: هذا صحيح، فبعد مشاورات مع الكوادر 
ارة، مبشاركة  املختلفة، تقرّر إجراء مظاهرة قطرّية جّب
أن  نريد  مجتمع  أّي  «في  ُعنوان:  حتت  األلوف، 
العيش  نريد  نحن  الّسؤال.  هو  فهذا  نعيش؟».. 
في مجتمع موّحد بكّل أطيافه اجلميلة، مجتمع 
مجتمع  الكرمية،  احلياة  أجل  من  ومناضل  وطنّي 
جميًعا،  نتصّدى،  أن  علينا  متنوّر.  حضارّي 
«سايكس  وملخّططات  و«الّداعشّية»  ـ«داعش»  ل
كرامتنا  منلك،  ما  أعّز  أجل  من  اجلديدة،  پيكو» 

ّيتنا ووَحدتنا الوطنّية. وثوابتنا وإنسان

 ومتى من املقّرر أن جتري املظاهرة؟
القادم (23  الّسبت  يوم  املظاهرة  ستجري  عودة: 
مساًء،  اخلامسة  الّساعة  متام  في  اجلاري)،  آب 
في مدينة حيفا، نبدأها من دوّار عّباس (املطران 
واألحياء  واجلبل  عّباس  شوارع  لتجوب  حّجار)، 
ولتنتهي  الّنسناس،  وادي  بحّي  مرورًا  ّية،  العرب

والّثاني:  االحتالل؛  حتت  الواقع  الّشعب  يختارها 
الرّأي العاّم داخل الّدولة اّلتي متارس االحتالل. هذه 

حقيقة لدى كّل الّشعوب..
ففي ڤيتنام، مثًال، جاءت املقاومة باألساس، والرّأي 
العاّم األمريكّي اّلذي تطوّر خالل احلرب كان عامًال 
بنانّية وعلى  مسانًدا. وفي لبنان كانت املقاومة الّل
الّتسعينّيات  نهاية  في  الله»،  «حزب  رأسها 
إسرائيل  في  ذلك  ووازى  الّثانية؛  األلفّية  وبداية 
الّنساء  ومظاهرات  إنسان،  ألف  ـ400  ال مظاهرة 
بالّسواد، وحركات االحتجاج، لدرجة أّن براك وضع 
في برنامجه االنتخابّي – في نهاية الّتسعينّيات 
– االنسحاب من لبنان. ويسري األمر كذلك على 
اجلزائر (بلد املليون شهيد)، حيث قامت مظاهرات 
پول  جان  رأسها  وعلى   – فرنسا  في  دميقراطّية 
جميعها  اجلزائر».  في  صرخ: «عارنا  اّلذي  سارتر 
كانت عوامل مساعدة لدحر االحتالل وحترير البالد 

وحتصيل احلقوق.

ّرأي  ال على  الّتأثير  نستطيع  أال   
العاّم وحتصيل حقوقنا مبفردنا؟!

عودة: ال نستطيع أن نتظاهر ونؤّثر على الرّأي 
مدننا  في  نتظاهر  فأْن  وحدنا..  اإلسرائيلّي  العاّم 
ّية هذا واجب وحّق وأمر ضرورّي، ولكّننا  وقرانا العرب
ضّد  مشترك  يهودّي   – عربّي  نضال  إلى  بحاجة 
العدوان. وانتبه – أخي العزيز – أّن اليمني منزعج 
اليهودّية املشتركة داخل  ّية –  من املظاهرات العرب
املدن املختلطة، أكثر من انزعاجه من املظاهرات في 
قبل  من  االعتداء  كان  لذا  ّية.  العرب والقرى  املدن 
قوى اليمني املتطرّف الفاشي على املتظاهرين في 
مدينتي حيفا وتّل أبيب، بتواطؤ ودعم من شرطة 

إسرائيل وأذرعها األمنّية، وتخاذل البلدّيتني.
مقّر  إلى  مؤّخرًا،  املتطرّف،  اليمني  جاءنا  وقد 
في  غوريون»)  («بن  الكرمل  جاّدة  في  «اجلبهة» 
أّن  شّخص  ألّنه  والوعيد،  للّتهديد  حيفا  مدينة 

«اجلبهة» هي العدّو رقم واحد.

 ملاذا؟!
املدن  في  ليس  الّنضال،  على  تصّر  ألّنها  عودة: 
ّية، فقط – رغم أّننا أّول من خرج في  والقرى العرب
لفضح جرائم  مظاهرة ضّد العدوان في سخنني – 

وحيفا،  أبيب  تّل  في  دارها،  عقر  في  احلكومة 
وغيرهما من املدن املختلطة. نحن نرى أّن الّنضال 
مشترك  يهودّي   – عربّي  نضال  ضمن  يكتمل 
حكومة  يزعج  ما  أكثر  إّن  الرّئيسّية.  املدن  في 
العدوان ويقّض مضاجعها أْن تصوّر وسائل اإلعالم 
ضّد  وحيفا  أبيب  تّل  عقر  في  مظاهرة  األجنبّية 
رئيس احلكومة، نتنياهو. وهذا له تأثير أكبر من 
ّية،  املظاهرات اّلتي جتري داخل قرانا ومدننا العرب
في  املظاهرات  وضرورة  ّية  أهّم على  تأكيدي  رغم 
ّية  كّل مكان. إّن املظاهرات في املدن والقرى العرب
بينما  والقومّية،  الُهوّية  تعزيز  األساس  هدفها 
على  ا  جًدّ مهمة  املركزّية  املدن  في  املظاهرات 
ونحن  االنتماء،  فقط،  وليس،  الّتأثير،  مستوى 

بنضالنا نريد االنتماء والّتأثير، مًعا.

أّن  تعتقد  أال  ذلك،  رغم  ولكن،   
برز  ي فذلك  سوداوّية؟!  العاّمة  الّصورة 
ّي احليفاوّي.. ا في شارعنا العرب ـً ّي جل

أضيَق  ُبها/ما  أرُْق باآلماِل  الّنفَس  أُعّلُل  عودة: 
متشائًما  لست  أنا  األمِل..  فسحُة  لوال  العيَش 
تّتقد  العدوان  أوقات  في  أّنه  مدرك  ألّني  ا،  ـً ّي كّل
ستعود  وجيزة  فترة  بعد  ولكن  وتتوّتر..  األمور 
املساواة  شبه  حقيقة  إلى  نصابها،  إلى  األمور 
حيفا  وفي  عموًما  البالد  في  والّدميقراطّية، 
خصوًصا؛ حيث على أرض الواقع ال توجد مساواة 
للّدميقراطّية  هامش  بل  تاّمة،  ودميقراطّية  جوهرّية 
أن  واجبنا  من  ولكن  ُمبّطنة.  لعنصرّية  ومستنقع 
نواصل مساعينا ونناضل ونشارك في صنع القرار، 
وأّال ننعزل ونتقوقع، في أّي حال من األحوال. ففي 
ا  ـً نهاية املطاف، الّنضال املشترك املثابر، مجتمعّي
ا، سيؤتي ثماره مهما طال املدى. ـً ا وسياسّي ـً ّي ومدن

يهودّي   وماذا بالّنسبة إلى الّشارع ال
«الّدميقراطّي» في مدينة حيفا؟

ومسؤول..  مّتزن  بعقل  نفّكر  أن  علينا  عودة: 
العقالنّية  القوى  بني  جسورًا  نبني  أن  علينا 
قضايانا  وتدعم  تساندنا  اّلتي  الّدميقراطّية 
ونضاالتنا، ال أن نهدم جسورًا. نحافظ من خاللها 
على مواقفنا بالّنسّبة إلى القضّية الِفَلسطينّية 
فهذه  إسرائيل.  داخل  ّية  أقّل كمجموعة  وحقوقنا 
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عند مؤمتر العّمال العرب في وادي الّنسناس، على 
وخطابات  بكلمات  توما،  إميل  شارع  من  مقربة 
املظاهرة  في  وسيشارك  وعمالئها.  «داعش»  ضّد 
عدد كبير من رجال الّدين بأطيافهم وانتماءاتهم 
املختلفة، كما سيشارك عدد كبير من الّناشطني 
لوَحدة  املخلصني  وألوف  والفاعلني  الّسياسّيني 

شعبنا.. ونحن نريدكم إلى جانبنا.  
وسنوافيكم بتفاصيل أوفى عن املظاهرة في العدد 

القادم من صحيفة «حيفا».

 كيف تعرّف «داعش»..؟!
عودة: أنت تتحّدث عن جرح ينزف بشكل يومّي. 
والبائس  املُشني  الوضع  هذا  من  ا  جًدّ حزين  أنا 
بكّل  اليومّي  اإلجرام  هذا  جرّاء  من  واملترّدي، 
يعانيه  ملا  الّدولّي،  الّصمت  وشبه  مقاييسه، 
شعبنا العربّي من انحطاط وتخّلف وتقهقر فكرّي 
وأخالقّي. إّن «داعش» حركة فاشّية بامتياز، بل من 
أبشعها. ال طريق لنا ملواجهة «داعش» إّال بوَحدة 
كّل الوطنّيني والّتقّدميني من كّل شرائح مجتمعنا، 
من أجل أن ندوس على هذه الّطحالب اّلتي منت 
على مستنقعات البؤس والفقر والّديكتاتورّيات، 
أّال  يجب  ولكن  ّية.  الغرب الّدول  من  خفّي  وبدعم 
نعفي أنفسنا كشعب مسؤول، من وجود مستنقع 
الّطحالب  هذه  استقطاب  استطاع  لدينا،  ننت 

واجلراثيم القاتلة إلى مجتمعنا.
شعبنا  من   90% من  أكثر  أّن  واثق  لكّني 
يرفضون «داعش» و«الّداعشّية»، جملًة وتفصيًال، 
فتقشعّر أبدانهم وينزف جرحهم كّلما شاهدوا – إن 
استطاعوا، أساًسا – هذه اجلرائم الوحشّية البشعة 
اّلتي  والّال-دينّية،  والّال-أخالقّية  الّال-إنسانّية 

يقوم باقترافها أوباش «داعش».

 وهل تعتبر أّن براعم «داعش» األولى 
خطير،  مؤّشر  عن  ارة  عب بالدنا  في 

ة؟! ّي ة – الوطن حمة الّطائفّي يهّدد اللُّ
عودة: إّن ما يجري في العالم العربّي يؤّثر علينا 
مباشرًة، ال محالة.. توجد لدينا هنا وهناك – وعلى 
مستوى أفراد في البالد – بعض «الّدواعش». لذا 
رغم  بدايتها،  من  الّظاهرة  لهذه  الّتصّدي  علينا 
وتشّكل  وخطيرة،  جارفة  أجدها  ال  ا،  ـً ّي حال أّني، 
نحن  والّطائفّية.  الوطنّية  وَحدتنا  على  تهديًدا 
نريد أن نعيش في مجتمع موّحد ووطنّي ومحّب 
ومن  حقوقه.  أجل  من  ومناضل  بعًضا،  لبعضه 
أجل أن نعيش في مجتمع كذلك ما زلنا نخوض 
العنصرّية  احلكومات  ضّد  األمد  طويلة  معركة 
املتعاقبة، وفي املقابل نخوض معركة ضّد الّتخّلف 
أن  اآلن،  اإلنسانّي  واجبنا  هو  وهذا  والّتعّصب، 
نتصّدى لفكر «داعش» ومننع تغلغله ونقطع دابره.

في  احلاّد  اختالفنا  ورغم   – املناسبة  وبهذه 
«اجلبهة» مع بعض احلركات اإلسالمّية في الرؤى 
اّلذي  البيان  أحّيي  أن  أريد   – واأليديولوجّيات 
أصدره الّشيخ رائد صالح (رئيس احلركة اإلسالمّية)، 
واّلذي هاجم – من خالله – حركة «داعش» بشّدة، 
ا،  ـً مهّم البيان  هذا  كان  وقد  ونهجها.  وفكرها 
من  عاّم  إجماع  شبه  يوجد  أّنه  على  ليؤّكد  وجاء 
قبل جميع احلركات ضّد «داعش» و«الّداعشّية».

قد  املظاهرة  أّن  البعض  يّدعي  قد   
ة.. تّتسم بالّطائفّي

 – شعبنا  عهدها  كما   – «اجلبهة»  إّن  عودة: 
سقف  حتت  جتمع  «اجلبهة»  هذه  أمان..  ِصَمام 
واحد كّل الّطوائف الّدينّية واالجتماعّية والعمرّية، 
على  العمل  لهدف  واحد  سقف  حتت  يجتمعون 
الّسالم واملساواة والعدالة االجتماعّية والّدميقراطّية 
شعبنا.  أبناء  جلميع  الفّعالة،  الفعلّية  واملشاركة 

إلى  ا  جنًب وكهنتنا  شيوخنا  املظاهرة  سيتصّدر 
طائفّية،  وحدوّية  مظاهرة  تكون  لن  هذه  جنب. 
الّشرائح  جميع  جتمع  ارة  جّب مظاهرة  ستكون  بل 
الوطنّية واإلنسانّية والقومّية. فأجدها فرصة ألدعو 
عبر صحيفتكم املوّقرة –  جميع سّكان حيفا – 
إلى املشاركة في املظاهرة من أجل مجتمع أفضل.

سمعنا،  مّتصل..  سياق  وفي   
أصحاب  من  عدد  من  ًرا  تذّم ًرا،  مؤّخ
ئة  ّي ّس ال األوضاع  عن  الّتجارّية  احملاّل 
جّراء  من  محاّلهم،  يها  إل آلت  اّلتي 
في  وخصوًصا  األخيرة،  املظاهرات 
أال   – غوريون»)  («بن  الكرمل  جاّدة 
بشكل  اجلارية  املظاهرات  أّن  تعتقد 
ر، فعًال، وتضّر مبصاحلهم؟ دورّي تؤّث

واملقاهي  الّتجارّية  احملاّل  أصحاب  إّن  عودة: 
الّنسناس  وادي  أو  الكرمل  جاّدة  في   – واملصالح 
– هم أهلنا، أوًّال وأخيرًا. من واجب احلركة الوطنّية 
أن حتمي مصلحتهم. من واجبنا دعم وإجناح احملاّل 
هّم  حتمل  ال  اّلتي  الوطنّية  احلركة  ألّن  الّتجارّية.. 
الوطنّية  واحلركة  الّناس؛  عنها  سيتخّلى  الّناس 
اّلتي ستتعالى على الّناس سيرفشها الّناس. من 
خالل مظاهراتنا في جاّدة الكرمل («بن غوريون») 
بعض  بخالف  به،  نخّل  ولم  الّنظام  على  حافظنا 
عن  وخرجت  منّظمة  تكن  لم  اّلتي  املظاهرات 
الّسيطرة وأّثرت على احملاّل الّتجارّية. أنا متأّكد 
من أّن أصحاب احملاّل الّتجارّية واملقاهي وطنّيون 
ومشاركون فعلّيون في الّنضال، وفي الوقت ذاته ال 
بّد لنا أن نطلق صرخة ونعمل من أجل حماية أهلنا 

ومصاحلنا الّتجارّية وعدم اإلضرار بهم.

بخصوص  وماذا  عودة؟  أمين  أين   
عقر  في  بافتتاحه  وعد  اّلذي  املكتب 

ملنتخبيه؟! خدمة  حيفا؛  مدينة 
عودة: هذا األمر سينّفذ بحذافيره ال محالة! كما 
ذكرت في لقاء حصرّي سابق في صحيفة «حيفا». 
وبخصوص عدم افتتاح املكتب حّتى اللحظة، فأنا 
وأنا  الكنيست،  دخولي  حلظة  بافتتاحه  وعدت 

عامل على ذلك، في الوقت القريب.

برملان  ال دخولك  املقّرر  من  ومتى   
ا؟ ـً ّي ّي، فعل يل اإلسرائ

عودة: قرّرت «اجلبهة» أن يأتي الّتناوب بعد ُمضّي 
سنتني من االنتخابات، مببادرة من الّنائبني، محّمد 
بركة ود. حّنا سويد. وستلتزم «اجلبهة»، طبًعا، مبا 
وعدت به. وفي حينه كّل ما قلناه في صحيفتكم 
 – حيفا  مدينة  أهالي  مشاكل  حّل  على  والعمل 
قْدر املستطاع – سننّفذه.. وسيكون ذلك في شهر 

شباط من العام القادم (2015).

 كلمة أخيرة..
وبطبيعتها،  بأهلها  جميلة  حيفا  مدينة  عودة: 
خالل  من   – أريد  الّطّيبة.  للعالقات  منوذج  وهي 
صحيفة «حيفا»، هذه الّصحيفة املشرّفة، الوطنّية، 
واملتمّيزة، واّلتي نعتّز بها جميًعا – أن أهيب بكّل 
أهلنا في حيفا، في أحيائنا املختلفة: احلّليصة، 
البلدة  «هدار»،  عّباس،  اللنبي،  الّنسناس،  وادي 
بألوفهم،  يأتوا  أن  الكبابير..  الكرمل،  الّتحتا، 
بأطفالهم ونسائهم وشيوخهم وشاّباتهم وشبابهم، 
أخالقّي،  وموقف  صّداحة  صرخة  إطالق  أجل  من 
ومجتمع  موّحد،  شعب  أّننا  خاللهما  من  نؤّكد 
والّتطرّف  والفاشّية  الّتخّلف  ضّد  نعمل  حضارّي، 
والعنصرّية، جميعنا ضّد «داعش» و«الّداعشّية». 
وأنا على يقني بأّن مظاهرة «اجلبهة» بألوفها في 
حيفا ستكون صرخة مدوّية ضّد «داعش»، تنطلق 

من حيفا.
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املرَكزّية  الّلجنة  جلسة  متحورت   ≠ åUHO�ò q�«d*

يوم  انعقدت  واّلتي  اإلسرائيلّي،  الّشيوعّي  للحزب 
اجلُمعة األخير (8 آب 2014) في مدينة حيفا، في 
احلرب العدوانّية اّلتي شّنتها حكومة نتنياهو على غزّة.
األمني  قدّمه  سياسّي  ببيان  اجللسة  افتتحت 
احمللي  الّسياق  حول  نّفاع،  محّمد  للحزب،  العام 
من  جديدة  حلقة  شّكل  واّلذي  للعدوان،  واإلقليمي 
العربّي  الّشعب  حقوق  تصفية  محاوالت  سلسلة 
العام،  األمني  ّخلصه  نقاش،  وجرى  الِفَلسطينّي. 

اّتخذت في ختامه جملًة من القرارات.
WOÞ«dI1Òb�« vKŽ WL−¼Ë …Òež vKŽ Ê«ËbŽ

العدوان  الّشيوعّي  للحزب  املرَكزّية  الّلجنة  اعتبرت 
على غزّة خطوًة استراتيجّية مخّططة ومبّيتة، قام بها 
رئيس احلكومة اإلسرائيلّي بنيامني نتنياهو، محاوًال 
عادل  كنضال  الِفَلسطينّي  الّنضال  ماهّية  تشويه 
من أجل كنس االحتالل وحتقيق االستقالل الوطنّي، 
محاوًال تضليل الرّأي العام احمللّي والعاملّي، بادعاءات 
األنفاق».  «هدم  أو  الّصواريخ»  إطالق  «وقف  حول 
إّن لهذا العدوان أهداف سياسّية، منها تكريس االنقسام 
الّضفة  عن  غزّة  قطاع  فضل  وتكريس  الِفَلسطينّي 
حكومة  وضرب  احملتلة،  الّشرقّية  والقدس  ّية  الغرب
حركتا  تدعمها  اّلتي  الِفَلسطينّية  الوطنّي  الّتوافق 
ّية حكومة  «فتح» و«حماس»، والّتعمية عن مسؤول
نتنياهو، عن إفشال املفاوضات اّلتي استمرّت تسعة 
الِفَلسطينّية.  الّتحرير  ومنّظمة  إسرائيل  بني  شهور 
غزّة،  على  العدوان  خالل  من  نتنياهو  سعى  كما 
والّتصعيد اّلذي سبقه في الّضفة، إلى حرف أنظار 
العالم عن إضراب األسرى الِفَلسطينّيني عن الطعام.

على  املُبّيتة  اإلجرامّية  اإلسرائيلّية  العدوانّية  إّن 
الّضفة  في  وقبلها  غزّة،  في  الِفَلسطينّي  الّشعب 
ّية والقدس الّشرقّية، ليست معزولة عن الهجمة  الغرب
الّشرق  شعوب  على  الّشاملة  والرجعّية  ّية  اإلمبريال
األوسط، ومن محاوالت تفتيت دول مرَكزّية، ال سّيما 
سورية والعراق. إذ تلوّح حكومة إسرائيل منذ فترة 
بالّتطوّرات اإلقليمّية لتبرير انعدام اجلدوى من الّتقّدم 
في احلّل الّسياسي للقضّية الِفَلسطينّية، وتسعى 
في  اجلديد  الّنظام  عالقة  في  الّتطوّرات  الستغالل 
مصر بجماعة «اإلخوان املسلمني» وحركة «حماس» 
ومع  الِفَلسطينّي.  الّشعب  على  عدوانها  لتأجيج 

وجود  عدم  على  إسرائيل  حكومة  شّددت  فقد  ذلك، 
نّية لديها في إسقاط حكم «حماس» أو تصفيته.
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إسرائيل  بني  ظهرت  اّلتي  الّتكتيكّية  اخلالفات  إّن 
الّتحالف  طابع  من  تغّير  ال  املّتحدة  والواليات 
العظمى  ّية  اإلمبريال القوة  بني  االستراتيجّي 
ووكيلتها في اِملنطقة. فالواليات املّتحدة ال تعارض 
تبرّر  إّنها  بل  غزّة،  على  البلطجّية  إسرائيل  حرب 
إّنه  إسرائيل.  بها  وتقوم  قامت  التي  احلرب  جرائم 
خالف داخلّي في معسكر مؤّيدي احلرب، حول ُهوّية 
اِملنطقة،  في  عليها  االعتماد  يجب  اّلتي  الرجعّية 

والتي مبستطاعها ابتزاز الّشعب الِفَلسطينّي أكثر.
إّن العدوان الهمجّي على غزّة هو الّثالث في غضون 
خمس سنوات، ولكّنه األكثر دموّية. حيث قتل في 
الّنساء  من  نصفهم  إنسان،   1800 من  أكثر  غزة 
واألطفال. هذا إضافًة إلى ألوف اجلرحى الرّاقدين في 
في املواّد الّطبّية،  نقًصا  تعاني  املستشفيات اّلتي 
التي  بيوتهم  من  القطاع  سّكان  ربع  تهجير  وإلى 
صاحلة  مياه  توفير  في  حاد  نقص  وإلى  ُقصفت، 

للّشرب وفي الكهرباء.
حكومة  تّتهم  الّشيوعي  للحزب  املرَكزّية  الّلجنة  إّن 
إسرائيل بارتكاب جرائم حرب: بإطالق الّنار املتعّمد 
بحت،  مدنّية  حتتّية  بنى  وقصف  املواطنني؛  على 
كاملستشفيات ومحّطة الكهرباء؛ وتهجير نحو 500 
للمرّة  الجئني  إلى  منهم  جزء  حتّول  ِفَلسطينّي،  ألف 

الّثانية أو الّثالثة.
إّن هذا العدوان ال يخدم املصالح احلقيقّية للّشعب في 
إسرائيل. فقد اضطّر مئات ألوف املواطنني اإلسرائيلّيني 
وحتت  اإلنذار،  وصّفارات  املالجئ  واقع  في  للعيش 
خطر الّصواريخ وقاذفات الهاون. إّن احلزب الّشيوعي 
ويحّمل  األبرياء،  باملدنّيني  املّس  ويعارض  عارض 
الّتدهور  عن  األساسّية  ّية  املسؤول نتنياهو  حكومة 
وعن معاناة السّكان املدنيني في غزة وفي إسرائيل.

العنصرّية  تعاظم  هو  العدوان،  لهذا  اآلخر  الوجه  إّن 
انعكس  والذي  اإلسرائيلّي،  املجتمع  في  والفاشية 
في ازدياد حوادث االعتداء على العرب في الّشوارع 
من  عرب  عاملني  فصل  العاّمة؛  املواصالت  وفي 
عملهم؛ الّدعوات ملقاطعة احملال الّتجارّية؛ محاوالت 
ِصحافّيني  عن  الّشرعّية  ونزع  واإلخراس  الّترهيب 

ناقدة؛  مواقف  عن  يعّبرون  ومثّقفني  وأكادميّيني 
بوق  إلى  الّتلفزة  ومحّطات  اإلعالم  وسائل  حتويل 
اجليش  بلسان  الّناطق  مقوالت  يجتّر  الّلون  أحادّي 
اإلسرائيلّي ويدعم احلكومة بال حتّفظ؛ جتّند أحزاب 
واالمتناع  العدوان  عن  للّدفاع  هيونّية  الصِّ املعارضة 
عن االحتجاج اجلماهيرّي ضّده؛ واعتداءات الّنشطاء 
الكهانّيني وغيرهم من نشطاء اليمني املتطرّف على 
املظاهرات ضّد احلرب، أمام أْعُني الّشرطة في أحياٍن 
املجتمع  في  تعميق  بتغيير  يؤذن  هذا  إّن  كثيرة. 
احلّيز  في  وخطير  كبير  تقليص  نحو  اإلسرائيلّي 

الدميقراطّي وتعاظم خطر الفاشّية.
WÒO�UI²½ô«  ôUI²Žö� ô

من  الّشيوعي  للحزب  املرَكزّية  اللجنة  حتّذر 
خالل  الّشرطة  بها  قامت  التي  االعتقاالت  موجة 
عن  تعبيرًا  فيها  وترى  احلرب،  ضّد  املظاهرات 
البالد.  في  الدميقراطّي  للحّيز  املتزايد  الّتهديد 
معظمهم  املتظاهرين،  مئات  اعتقال  ّمت  لقد 
إّن  طويلة.  لفترات  اعُتقل  وبعضهم  عرب،  شباب 
ال  املعتقلني،  أيدي  على  يشّد  إذ  الّشيوعّي  احلزب 
ويدعو  الّشيوعّية،  والّشبيبة  احلزب  رفاق  سّيما 
احلبس. رهن  ظّلوا  من  جميع  عن  فورًا  اإلفراج  إلى 

النيابة  مطلب  بشّدة  يرفض  الّشيوعي  احلزب  إّن 
ويحّذر  اإلجراءات،  انتهاء  حّتى  املعتقلني  بحبس 
من اجنرار جهاز القضاء وراء األجواء االنتقامّية ضّد 

معارضي احلرب على غزة.
ÒwÝUO Ò��« qBH�« s� ‰ULF�« sŽ ŸU�ÒbK�

املوجة  تعاظم  من  وكجزء  غزة،  على  احلرب  خالل 
املجتمع  في  للدميقراطّية  واملعادية  املكارثّية 
معظمهم  العاملني،  من  العديد  ُفِصل  اإلسرائيلّي، 
من العرب، لسبب تعبيرهم عن رأيهم على مواقع 
الّتواصل االجتماعّي ضّد جرائم احلرب وضّد احلكومة.

كتلة  قرار  الّشيوعي  للحزب  املرَكزّية  الّلجنة  تثّمن 
طوارئ  مركز  بفتح  الهستدروت  في  «اجلبهة» 
ملساعدة هؤالء العاملني، ويحّيي جناحات الكتلة في 
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منع فصل وطرد عاملني على خلفّية عنصرّية.
lL²−*« dOL{ r¼ ‰ö²Šô« uC�«—

الّشباب،  الّضمير  رافضي  الّشيوعي  احلزب  يحّيي 
اّلذين يرفضون الّتجّند في صفوف جيش االحتالل، 
املسجونْني  الرافضْني  عن  الفورّي  لإلفراج  ويدعو 
أوريئيل فوريرا وأودي سيچال. لقد شارك رفاق احلزب 
أمام  الرّافضني،  تظاهرات  في  واجلبهة  والّشبيبة 
مكتب الّتجنيد في حيفا وأمام سجن 6 العسكري 

في «عتليت».
االّتهام  لوائح  بإلغاء  الّشيوعي  احلزب  يطالب  كما 
في  املشاركة  رفضا  الّلذان  العربّيني  الطّبيبني  بحّق 

العدوان على غزّة.
»d(« sLŁ ÊuF�b¹ ÊuK�UF�«

للعام  الّدولة  ميزانّية  في  املداوالت  مباشرة  مع 
فاتورة  جلباية  تسعى  احلكومة  أّن  يّتضح   ،2015
العدوان من املواطنني في البالد، من العاملني األجيرين 
والعاطلني عن العمل واملتقاعدين والّنساء والّشباب.

يدعو احلزب الّشيوعي إلى تقليص حاد في املوارد 
العسكرّية، وحتويل مليارات الشواقل اإلضافّية إلى 
وزارات الرّفاه والّصحة والّتربية والّتعليم واإلسكان، 

وليس إلى وزارة «األمن».
wzUM¦²Ýô« d9R*« u×½

للحزب  االستثنائّي  للمؤمتر  الّتحضيرات  إطار  في 
الّشيوعّي، وفي إزاء األوضاع في البالد واِملنطقة، تقرّر 
والّتعاطي  الفاشّي  اخلطر  حول  دراسّية  دورة  تنظيم 
املؤمتر. مواد  من  جزًءا  ملّخصاته  ستكون  معه، 

قطرّي  اجتماع  تنظيم  املرَكزّية  الّلجنة  قرّرت  كما 
يخّصص  اجلاري،  آب  أواخر  في  احلزب  ألعضاء 

ملناقشة الّتطوّرات الّسياسّية.

(من إحدى املظاهرات املناوئة للعدوان في حيفا - ّمتوز، 
2014. بعدسة: خلود خميس)

ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»: 
www.haifanet.co.il
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ا  ـً ّي ميين انفالًتا  غزّة،  على  األخيرة  احلرب  أفرزت 
ا، لم تشهد البالد مثيًال حلّدته،  ـً ا عنصرّي ـً فاشّي
ولم تشهد البالد تبريرات كاّلتي شاهدناها في 
تلك املرحلة؛ بل حتوّلت إلى أجواء عاّمة لكبت 
احلرّيات والّتعّدي على كّل َمن يخالف رأي هؤالء 
االعتداءات  لهذه  الّشرعّية  ومنح  بل  املتطرّفني، 
على كّل َمن يعارض هذه احلرب ويطالب بوقفها. 
ولم تتورّع تلك القوى عن تنظيم االعتداءات على 
تصّدوا  اّلذين  اليهود،  من  واليسارّيني  العرب 
لوقف هذه احلرب، حيث قام «زعران اليمني» في 
والعرب  اليسارّيني  على  باالعتداء  حيفا  مدينة 
ّية، بحضور  وأشخاص قيادّيني من األحزاب العرب
رجال األمن اّلذين لم يحرّكوا ساكًنا. بل قام رجال 
عرب،  قيادّيني  على  باالعتداء  أنفسهم  األمن 
ومن ثّم تقدميهم للمحكمة وشّن حمالت حتريض 
مسعورة عليهم واّتخاذ إجراءات ضّدهم. كّل هذا 
بحّجة أّن الوقت غير مالئم لتوجيه االنتقادات 

للجيش في ظّل هذه الظروف العصيبة. 
ومن الّظواهر اخلطيرة اّلتي تهّدد القيم واملفاهيم 
وتهديد  عرب  عّمال  بفصل  القيام  الدميقراطّية، 
لشيء  ال  عملهم،  من  بفصلهم  آخرين  عّمال 
سوى لقيامهم بالّتعبير عن آرائهم حول األحداث 
الّتواصل  شبكات  مراقبة  متّت  حيث  األخيرة! 
ـ«فيسبوك»، ومراقبة ما ينشروه  االجتماعي كال
هناك. والّسؤال الذي ُيطرح هنا: هل ّمت معاقبة 
للعرب»؟!؛  «املوت  مظاهراتهم  في  صرخوا  َمن 
شبكات  في  حرّضوا  من  مالحقة  متّت  وهل 
ومقاطعة  العرب،  على  االعتداء  على  الّتواصل 

العرب وعدم الّتعامل معهم؟! 
جتاهل  ّمت  املشحونة  األجواء  هذه  ظّل  ففي 
فرص  تكافؤ  تضمن  اّلتي  اإلسرائيلّية  القوانني 
قبل  من  العامل  ضّد  الّتمييز  وعدم  العمل 
معتقداته  أو  القومي  انتمائه  بسبب  ل  املُشغِّ
قانون  عن  وماذا  الّسياسّي.  وانتمائه  وآرائه 
حرّية الّتعبير، الذي ينّص على أّنه حق أساسي 
لكّل فرد؟! وماذا عن قانون عدم الّتحريض على 

العنف والّتحريض العنصرّي؟!
وتشير البيانات الّصحافّية أّن العامالت والعمال 
«سلكوم»  «پليفون»،  شركات:  في  العرب 
عرضًة  العرب  العمال  أكثر  كانوا  و«هوت»، 
اليهود..  الزبائن  قبل  من  العنصرّي  للّتحريض 
فماذا فعل «ُحماة» القانون في هذه احلاالت، وما 
حملة  ملواجهة  اّتخاذها  ّمت  اّلتي  اإلجراءات  هي 

الّتحريض العنصرّي تلك؟!
حملة  ملواجهة  ونصرخ  نقول  أن  ميكننا  ماذا 
العرب،  املواطنني  على  العنصرّي  الّتحريض 
نار  إشعال  يريدون  اّلذين  هؤالء  مبعاقبة  ونطالب 
فوزير  عربي؛  هو  ما  كّل  على  والكراهية  احلقد 
حملة  إلى  ينضّم  بذاته  اإلسرائيلّي  اخلارجّية 
الّتحريض، بدعوته إلى مقاطعة املصالح الّتجارّية 
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أولئك  وخصوًصا  إسرائيل،  داخل  في  للعرب 
اّلذين شاركوا في اإلضراب اّلذي دعت إليه جلنة 
البالد.  في  ّية  العرب للجماهير  العليا  املتابعة 
عشرات  هنالك  بأّن  «هآرتس»  صحيفة  ونشرت 
دعت  املتطرّفة  اليهودّية  العنصرّية  املجموعات 
االجتماعّي إلى االنتقام  عبر شبكات الّتواصل 
املستوطنني  مقتل  خلفّية  على  العرب  من 
إسرائيلّيني  جلنود  صور  نشر  ّمت  كما  الّثالثة؛ 
لهم  املجال  بفتح  العسكرّية  القيادات  يطالبون 

لقتل العرب وإبادتهم! 
املاضي،  األسبوع  نهاية  وفي  أيًضا،  حيفا،  وفي 
مقابل  تظاهرة  اإلسرائيلّي  الفاشي  اليمني  نّظم 
مقر اجلبهة الدميقراطّية للّسالم واملساواة في جادة 
على  باالعتداء  حتريًضا  شملت  غوريون»،  «بن 
الّتظاهرة  خالل  وّمت  حيفا،  في  «اجلبهة»  مقر 

إطالق شعارات معادية للمواطنني العرب. 
استدعاء  ّمت  األسبوع،  هذا  من  االثنني  يوم  وفي 
مركز  في  معها  للّتحقيق  زعبي  حنني  النائب 
الّشرطة في الّلد بتهمة إهانة شرطّي والّتحريض 
الّتصعيدّية  اخلطوة  هذه  وتأتي  العنف.  على 
الّسياسّية  املالحقات  لسلسلة  استمرارًا 
ّية في إسرائيل،  والّتحريض على اجلماهير العرب
شّن  بعد  وخاّصًة  الّسياسّية،  قياداتها  وعلى 
احلرب على غزّة. وقد سبق ذلك تكبيل الّنائب 
زعبي باألصفاد، واالعتداء عليها من قبل رجال 
كونها  رغم  الكنيست،  عن  وإبعادها  الّشرطة، 

منتخبة جمهور.  
واّتخاذ  زعبي  حنني  النائب  مع  الّتحقيق  يتّم 
للّتهديد  تعرّضت  أّنها  رغم  ضّدها،  اإلجراءات 
أّن  حّتى  ضّدها،  العنصرّي  والّتحريض  بالقتل 
بعض الوزراء وأعضاء الكنيست شاركوا في هذه 

احلملة املسعورة، والّشرطة لم حترّك ساكًنا.
إزاء كّل ما يجري، ومن خالل متابعتي للبرامج 
الّتلفزيونّية على القناتني العاشرة والّثانية، اّلتي 
واكبت األحداث األخيرة، شعرت بامتعاض وقلق 
وغضب مما كنُت أسمعه وأشاهده من شخصّيات 
إسرائيلّية ضّد كّل من تظاهر وكتب وعارض هذه 
احلرب على غزّة. وقد ّمت شّن حملة مسعورة ضد 
خارجة  مقاالت  نشرت  ألّنها  صحيفة «هآرتس» 
وأكثر  إسرائيل.  في  الوطنّي»  «اإلجماع  عن 
املقاالت اّلتي أثارت عاصفة هوجاء من الّتحريض 
على الّصحيفة والكاتب اليساري چدعون ليڤي، 
اّلذي انتقد أسلوب طّياري سالح اجلو اإلسرائيلّي 
في هذه احلرب، حيث كتب مقاًال جريئًا بعنوان 
«أسوأ الطّيارين». ولم يتّم االكتفاء بالّتحريض 
على الّصحيفة وكاتب املقال، إّمنا حاولوا ضرب 
املواطنني  من  املئات  فقام  ا،  ـً اقتصادّي الّصحيفة 
صحيفة  في  اشتراكاتهم  بإلغاء  اإلسرائيلّيني 

«هآرتس».
وكان هؤالء احملرّضني يبرّرون اعتدائهم على حرّية 
ميكن  وال  مناسب،  غير  الوقت  أّن  بحّجة  الرأي 
انتقاد احلرب واجلنود يحاربون على اجلبهة. وهنا 
أوّد أن أوّجه سؤاًال لهؤالء: إذا أردُت أن أعّبر عن 
معارضتي حلرب ما، وإن كنُت ال أعتبر هذه احلرب 
صادقة مثلكم - فحسب منطقكم - هل علّي 
املجازر  وارتكاب  احلرب  انتهاء  حّتى  أنتظر  أن 
وبعدها فقط ميكنني أن أعّبر عن رأيي وأتظاهر؟! 
فائدة  فما  احلرب  أوج  في  كلمتي  أقل  لم  إذا 
الّصراخ بعد انتهائها، وطاملا لم أتظاهر لوقفها، 
ما معنى كّل خطوة احتجاجّية من بعدها. ولكن 
في الواقع هنالك تخطيط مسبق لالعتداء على 
ّية  العرب اجلماهير  على  والّتحريض  الدميقراطّية، 
التصّدي  على  تتجرّأ  ال  كي  وقمعها،  وإرهابها 

ألّي مخطط ضّدها مستقبًال!   
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كوميديا  ليقّدم  «أرنب»  شخصّية  وراء  يختبئ  أن 
ُمبتكرة،  بطريقة  العائلة،  داخل  العنف  عن  سوداء 
من  بُعنوان «زووم»،  جديد  مسرحّي  عمل  خالل  من 
تأليفه وإخراجه. يشاركه في الّتمثيل الفّنانة ملينا 
ّجنار، حيث سيشاركان في مهرجان «مسرحيد» اّلذي 
سينطلق في 25 آب اجلاري في مدينة عّكا القدمية.

عن  سوداء  كوميديا  عن  عبارة  «زووم»  مسرحّية 
أرنوبة (اسم دلع) تتزوّج من أرنوب (اسم دلع) رغًما 

عنها، مع أّنها حتّب َسنجوب (اسم دلع). هل ستحرق 
عنيفة؟  بأعمال  للقيام  وتدفعه  أرنوب؟  الغيرة  نار 

الّلعنة!! ما لهذه القصة ولعالم األرانب؟!
شّماس؛  حّنا  وإخراج:  وكتابة  فكرة  من  املسرحّية 
نردين  ومالبس:  ديكور  حّداد؛  أكرم  موسيقى: 
مسرح  إنتاج:  خمرة؛  نزار  وصوت:  إضاءة  سروجي؛ 

«كواليس البلد»؛ متثيل: ملينا ّجنار وحّنا شّماس.
ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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آخر  معزًيا  فيعطيكم  اآلب  من  أطلب  {وأنا 
ال  اّلذي  احلّق  روح  األبد.  إلى  معكم  ليمكث 
وال  يراه  ال  ألّنه  يقبله،  أن  العالم  يستطيع 
يعرفه. وأّما أنتم فتعرفونه، ألّنه ماكث معكم 
{وأّما   .(17-16  :14 (يوحنا  فيكم}  ويكون 
املعزي الروح القدس الذي سيرسله اآلب باسمي 
فهو يعّلمكم كّل شيء ويذّكركم بكّل ما قلته 
املعزّي  جاء  {ومتى   .(26  :14 (يوحنا  لكم} 
احلّق  روح  اآلب،  من  إليكم  أنا  سأرسله  اّلذي 
لي}  يشهد  فهو  ينبثق،  اآلب  عند  من  اّلذي 
احلّق  لكم  أقول  {لكّني   .(26  :15 (يوحّنا 
ال  أنطلق  لم  إذا  ألّنه  انطلق.  أن  لكم  خير  أّنه 
يأتيكم املعزّي. ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. 
ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى 
ال  فألنهم  خطّية  على  إّما  دينونة.  وعلى  ّر  ب
إلى  ذاهب  فألّني  بر  على  وإّما  بي.  يؤمنون 
فألن  دينونة  على  وإّما  أيًضا.  ترونني  وال  أبي 
-7:16 (يوحّنا  دين}  قد  العالم  هذا  رئيس 

ولكن  لكم.  ألقول  كثيرة  أمورًا  لي  {إّن   .(11

ال تستطيعون أن حتتملوا اآلن. وأّما متى جاء 
ذاك روح احلق فهو يرشدكم إلى جميع احلّق، ألّنه 
ال يتكّلم من نفسه بل كّل ما يسمع يتكّلم به 
ويخبركم بأمور آتية. ذاك ميجدني ألّنه يأخذ مما 
{لكّنكم   .(14-12:16 ويخبركم} (يوحّنا  لي 
عليكم  القدس  الروح  حّل  متى  قوّة  ستنالون 
كّل  وفي  أورشليم  في  شهوًدا  لي  وتكونون 
اليهودّية والّسامرة وإلى أقصى األرض} (أعمال 
1: 8). {وال تسكروا باخلمر اّلذي فيه اخلالعة 

بل امتلئوا بالروح} (أفسس 5: 18).

ستنالون قوة
هل خطر ببالك يوًما بأّن في احلياة املسيحّية 

أفضل ّمما حتياه اآلن؟
لك  (أي  لهم  لتكون  أتيت  {لقد  يسوع:  قال 
لهم  وليكون  حياة،  املسيحّيني)  وجلميع  ولي 
ا  ـً ا عادّي ـً أفضل}. ومع ذلك، فإن كنت مسيحّي
فإّنك تقول: ال شّك، أّنه يوجد شيء أفضل في 
أحد  ال  ولكن  أشهد،  أن  أحاول  إّنني  حياتي. 
الّشكوك  سوى  أجد  ولست  أقوله،  مبا  يحفل 
ال  بالّتأكيد،  واالنهزام.  واملفشالت  واملخاوف 
بّد أّن للحياة املسيحّية صورة أفضل من هذا، 

ولكّنني ال أجد الّسبيل إلى تلك الّصورة.
وإّنني أرغب، لتشجيعك، أن أحّدثك عن بعض 
من كانت اختباراتهم مماثلة الختباراتك، إلى أن 

اكتشفوا سّر الّله للّنصرة والقوّة.
كتبت هذا املقال لألعضاء العاملني في احلملة 
ّممن  الّطّالب  من  وأللوف  للمسيح،  اجلامعّية 
ونظرًا  األمريكّية.  اجلامعات  في  بينهم  نعمل 
من  وجدت  بالكرازة،  اجلامعّية  احلملة  الهتمام 
أعضاء  كّل  القدس  بالرّوح  ميتلىء  أن  الّضرورة 
هيئة احلملة اجلامعّية وقادة الّطّالب ّممن نعمل 
ا من أجل خدمة  ـً معهم، هذا إذا كّنا نسعى حّق

فّعالة للمسيح في اجلامعات.
للمسيح،  اجلامعّية  احلملة  مدير  وبصفتي 
الّطّالب  إلوف  إلى  التحّدث  امتياز  لي  كان 
في كّل سنة في حوالي خمسني جامعة. وفي 

من  مسؤول  فريق  إلى  تكّلمت  املرّات  إحدى 
عن  «برنستون»  جامعة  في  املسيحّيني  قادة 
وفي  اجلامعة.  في  للمسيح  الّشهادة  أهمّية 
نهاية رسالتي جاءني شاب مكرّس، واالهتمام 
الّشديد باٍد عليه، الفتقاره إلى «الّثمار» في 
شهادته. قال: لقد حاولت أن أشهد، ولكن لم 
خلوة  فترة  أقضي  إّنني  نتيجة.  على  أحصل 
روحّية كّل يوم، وأقرأ الكتاب املقّدس وأصّلي 
ّية، وأحضر كّل اجتماع  وأستظهر اآليات الكتاب
مسيحّي ُيعقد في اجلامعة. ومع كّل هذا، لم 
ثّم  للمسيح..  شخًصا  أربح  أن  من  أمتّكن 

سألني: هل اخلطأ فّي؟
جاؤوني  لكثيرين  مثال  هي  القّصة  هذه  إّن 
والَعلمانّيون  اجلامعات.  في  لالستشارة  ا  طلًب
أسئلة،  يسألون  سواء،  حّد  على  والرّعاة 
في  اخلطأ  «ما  العبارات:  هذه  مثل  ويقولون 
سطحّي  املسيحّي  اختباري  «إّن   - حياتي؟» 
وغير فّعال» - «إّنني خجول، أترّدد في إخبار 
باحلرَج  أشعر  «إّنني   - املسيح»  عن  اآلخرين 
في اّطالع اآلخرين على اختباري املسيحّي» - 
«سيسخر اآلخرون مّني أو يظّنون أّنني شاذّ» 
 - للمسيح»  خاضعة  ليست  حياتي  «إّن   -
«لدّي خطط حلياتي وأخشى أن يبّدلها الّله» 

- «ليست لدّي قوّة داخلّية حني أبّشر».
جاء وقت في اختباري في خدمتي املسيحّية، 
حثثت فيه املسيحّيني أن يشهدوا، وأن يحيوا 
القداسة للمسيح، ولكّن الّنتائج كانت مخّيبة 
لألمل، حيث إّنني بدأت بتكريس معظم وقتي 
وطاقاتي للّتبشير، فظهرت بركة الّله مع مزيد 
الّسنون  كانت  بينما  كل،  على  الّثمار..  من 
مترّ، ساعدني الرّوح القدس ألرى الّطاقة احملتملة 
العظيمة الكامنة في املسيحّيني «الفاترين»، 
املسيح.  خلدمة  وإعدادهم  إيقاظهم  ّمت  ما  إذا 
«الفاتر  املسيحّي  بأّن  اآلن  مقتنع  وإنني 
اجلسدّي»، ميكن أن يتحّول إلى شاهد نشيط 
بالرّوح  وامتأل  للمسيح،  إرادته  أخضع  إذا 
أمامي  الّله  يضع  مرّة،  بعد  ومرّة،  القدس. 
الّتباين العظيم ما بني كنيسة املسيح اليوم، 

وكنيسته في القرن األّول.
اّلتي  الغريبة  الوصفة  هي  ما  الفرق؟  هو  ما 
أّن  حني  في  اآلخر  عن  يختلف  شخًصا  جتعل 
كليهما مسيحّي؟ أهو مقدار الّتكريس؟! يقول 
بعض الّالهوتّيني: نعم، ومع ذلك فهناك قلوب 
وفي  بل  البالد  هذه  أرجاء  في  جائعة  كثيرة 
العالم، تصرخ إلى الّله، مكرّسة نفسها للرّب 
مهزومة.  عاجزة  تظّل  ولكّنها  آخر،  بعد  يوًما 
{طوبى   (6:5 (مّتى  في  لنا  يقل  ألم  ملاذا؟! 
للجياع والعطاش إلى البّر ألّنهم يشبعون}؟

عن  احملبوب)،  (الّتلميذ  يوحّنا  يقتبس  ألم 
املسيح في رسالته األولى (1: 5-7)، قوله 
بأّن الّله نور وليس فيه ظلمة البّتة، وإّننا إن 
سلكنا في «الّنور»، فلنا َشرِكة مع اآلب واالبن؟
(يتبع)
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صفة  وكأّنها  والّذكورة،  الرّجولة  بني  الّناس  يربط 
على  بينهم  الّتفاضل  لتجعل  الّناس،  بني  متّيز 
أساسها، متجاهلني أّن الرّجولة لها مستحّقاتها. 
من  جتد  فقد  ذَكر،  كّل  على  ُتطلق  أن  ميكن  وال 
من  ال  الرّجولة،  بصفات  يّتصف  ال  من  الّذكور 

قريب وال من بعيد. 
وال  مظلوًما  ينصر  وال  مكروًبا  يعني  فال  فاّلذي 
اته في بيته،  ّي يستر عورَة أخيه وال يقوم مبسؤول
من الّنفقة وحسن املعاشرة، فكيف ميكن أن نقول 
عنه إّنه رجل؟! فالرّجولة احلقيقّية هي أن يقوم املرء 
بالواجبات املُلقاة عليه، قبل أن يطالب باحلقوق 
اّلتي له.. وأكثر من ذلك، فالرّجولة احلقيقية أن 
فال  عليه،  ونعمة  فضل  له  َمن  مع  املرء  يصدق 
يتجاهل شكر نعمته عليه وفضله دون تقصير 

أو تهاون في عهده معهم. 
َن اْملُؤِْمِنَني رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا  قال تعالى {ِمّ
وَِمْنُهم  ُه  َنْحَب  * َقَضى  ن  َمّ َفِمْنُهم   * ِه  ْي َعَل َه  الَلّ
هو  فالرجل  ِديًال}.  ْب َت ُلوا  َدّ بَ وََما   * َينَتِظُر  ن  َمّ
فيؤّدي  عليه،  الّله  عاهد  ما  على  يبقى  اّلذي 
وال  وأّمته،  أهله  وحّق  رسوله  وحق  الّله  حّق 
وال  األمور،  معالي  إلى  ينظر  وهو  بشيء  يبّدل 
يتحّشر  كأن  دناياها.  إلى  وال  سفاسفها  ينظر 
فيفسد  الّطاهرات،  العفيفات  بالفتيات 
ونشر  املستور  بكشف  ذلك،  كّل  عليهّن 
الفاحشة  لتشيع  ـ«فيسبوك»  ال عبر  األخبار 
األولى..  رفضته اجلاهلّية  اّلذي  األمر  بني الّناس. 
الرّسول  بيت  اقتحام  جهل  أبي  من  طلب  فقد 
محّمد (ص) لقتله، فقال لقومه: أتريدون أن نطلع 

على عورات بنات عمومتنا. 
ولكن الكثير من شبابنا فقدوا هذه املعاني، فال 
يراعون حرمة جلار أو قريب أو صديق إلى من رحم 
ربي. فالرّجل اّلذي ينظر إلى معالي األمور يعزّه 
الله في احلياة الّدنيا، ويكرمه في اآلخرة، ألّنه لم 
تشغله الّدنيا مبا فيها عن الّسمو إلى العلياء. 
َعْن  ْيٌع  بَ وََال  ارٌَة  ِجتَ ُتْلِهيِهْم  َال  {رَِجاٌل  تعالى  قال 
أن  قبل  اّلذي  هو  احلقيقي  فالرّجل  ِه}.  الَلّ ِر  ِذْك
يقول حّقي على اآلخرين يقول ما هو واجبي اّجتاه 
اآلخرين، وقبل أن يقول لي على فالن كذا.. يقول 
علّي لفالن كذا وكذا. ومبعنى أوضح، أن تنصف 
وال تنتصف، وأن تكون من أهل الّصالح والّتقوى 
ذكر  «إذا  القائل:  قول  منهم  الواحد  حال  اّلذين 
ليخرج  قيل  ما  وإذا  وتف،  لي  فأف  الّصاحلون 

أسوأ َمن في املسجد لبادرتكم في اخلروج». 
كّل  في  احلسنة  القدوة  لنا  كان  (ص)  فالرّسول 
عنده  مظاهرها  ومن  رجولته،  في  حّتى  شيء، 
أصدقائه.  عن  التمّيز  عن  يبحث  يكن  لم  أّنه 
فقد قالت له امرأة حني رأته يجلس على األرض. 
يأكل  كما  ويأكل  العبد،  يجلس  كما  يجلس 

العبد، فقال: نعم العبد أنا. 
الّناس،  على  فضل  لنفسك  ترى  أّال  الرّجولة  إًذا 
األخالق  مكارم  الّناس  مع  تستعمل  أن  هي  إّمنا 
الرجل  مع  والّصغير  الكبير  مع  األدب  فتحسن 

لهذا  منهجك  املسلم.  وغير  املسلم  مع  واملرأة، 
الّطريق كتاب الّله وسّنة رسوله؛ وهذا أفضل من 

كثير من العلم. 
قال عمر بن اخلّطاب: «تأّدبوا ثّم تعّلموا».. وقال 
الرّجال:  عن  يبحث  وهو  املبارك،  بن  الّله  عبد 
«طلبت العلم، فأصبت شيًئا منه، وطلبت األدب، 

فإذا أهله قد بادوا». 
صاحبه  يزّين  لم  إذا  العلم  أّن  كالمه  من  يفهم 

باألدب، فال ميكن أن يلحقه علمه بالرّجال. 
متنع  اّلتي  احلقيقّية  الرّجولة  إلى  نحتاج  نحن 
صاحبها من االنشغال بالبحث عن زّالت الرّجال، 
والّضغينة.  واحلسد  احلقد  قلبه  حشى  وقد 
أقحمها  حني  نفسه،  بحّق  أجرم  أنه  يتذّكر  إّمنا 
املعاصي، فيسعى لقضاء حوائج الّناس وسترهم،  
ودعوتهم إلى احلق. بعد أن التزم به، وهو يشعر 

أّنه دون الّناس أو مثلهم.
وقد أخبر الّنبّي (ص) أّن الّناس يوم القيامة يقول 
يقول:   هو  إال  نفسي،  نفسي  منهم:  واحد  كّل 

«أّمتي أّمتي».
حلماية  الرّجل  يسعى  أن  هي  احلقيقّية  الرّجولة 
املعاشرة،  وحسن  الرّعاية  بحسن  وبيته،  أسرته 
(ص):  الرّسول  قول  مرّدًدا  والّتعليم.  والّتربية 

«خيركم خيركم ألهله، وأنا خيركم ألهلي».
الرّجولة ال تكون بثوب يرتديه املرء أو قّصة شعر 
جتعل  اّلتي  هي  الرّجولة  إّمنا  فارهة.  ارة  سّي أو 
ويسعى  وأّمته،  شعبه  على  يحرص  صاحبها 

إلنقاذها من الهالك. 
(خائًفا  مصر  من  يخرج  موسى  الّله  نبّي  فهذا 
يترّقب)، ال يعتّز بعضالته الفّتاكة، وال بعنترّيات 
ال قيمة لها، قد تفسد وال تنفع. ولكن رجولته 
إلى  وصل  فلّما  له.  الح  حني  يقّدم اخلير  جعلته 

مدين وورد على املاء. 
ًة ِمَن  ِه ُأَمّ ْي َّا وَرََد َماَء َمْدَيَن وََجَد َعَل قال القرآن {وََمل
َتُذوَداِن  اْمرَأََتْنيِ  ُدوِنِهُم  ِمْن  وَوََجَد  ْسُقوَن  َي اِس  الَنّ
ُيْصِدَر  ى  َحَتّ َنْسِقي  َال  َقالََتا  ُكَما  َخْطُب َما  َقاَل 
ْيٌخ َكِبيرٌ}.. فماذا فعل موسى؟!  الرَِّعاُء وََأُبوَنا َش
الّله  مع  أدب  وكّله  انصرف،  ثّم  للفتاتني  سقى 

ملؤه الرّجولة. 
ي ِملَا  ِلّ َفَقاَل رَِبّ ِإِنّ ى ِإلَى الِظّ وَلَّ َمّ َت قال القرآن {ُث
ٍر َفِقيرٌ}.. وأخيرًا؛ الرّجولة ليست  ْي َيّ ِمْن َخ َأنزَْلَت ِإلَ
مرتبطة بالّذكورة، فإّن املرأة إذا كانت صاحبة رأي 
عائشة  السّيدة  وصفت  فقد  بذلك.  مدحت  وعلم 

(رجلة الرّأي)، أي عندها رأي سديد وعلم وفير. 
فتعالوا بنا نّتصف بصفات الرّجولة، حّتى يعّم 
من  بصمًة  ونترك  بعًضا،  بعضنا  ويسعد  اخلير 

اخلير، يبقى أثرها إلى يوم القيامة.
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بعيًدا عن األخذ بأسباب الّلغة الّشعرّية املنّمقة، 
املبّطنة باملخمل واملغّلفة باحلرير، واملعّطرة مباء الورد، 
ا من اإلغراق في األسطورة والّترميز،  وليس قريًب
وقبل احلديث العلمّي املوضوعّي الَبْحت؛ احليادّي 
واملتأّني، عن الّظاهرة اإلجرامّية الّظالمّية، وحّتى 
الّالحيوانّية املُسّماة، جورًا وزورًا وبهتاًنا، «الّدولة 
اإلسالمّية في العراق والّشام»، ومن باب الّنْحت 
الّلغوّي أو االختصار – «داعْش» («ِوْشكاْلها»)، ال 
ها عليهم أفراًدا وجماعات،  بّد من هذه الّنار.. أُصبُّ
واضحات: وإشاراٍت  ُمستِعرات  استعاراٍت 

من أنتم «داعْش» من أنتم؟
ِة من أنتم؟ رِّّم أبناَء ال

أو «جبهَة ُنْصرْة» من أنتم؟
ْسرْة» بل جبهُة «ُخ

يا أنتم
ِة من أنتم؟ رِّّم أبناَء ال

ا» من أنتم؟ يا «جيًشا حًرّ
ِة من أنتم؟ رِّّم أبناَء ال

قاطرَة املوِت
ٍر ومن َقَط
يا أنتم

ِة من أنتم؟ رِّّم أبناَء ال
أنظمَة فساٍد من أنتم؟
ِة من أنتم؟ رِّّم أبناَء ال
يا أيَّ ظالٍم من أنتم؟
يا كلَّ ظالٍم من أنتم؟
ِة من أنتم؟ رِّّم أبناَء ال

تّبت يُدكم
تّبت يُدكم

من أنتم ُكًالّ من أنتم؟
من أنتم بعًضا من أنتم؟
ا من أنتم؟ ًرّ من أنتم َب

من أنتم بحًرا من أنتم؟
ا من أنتم؟ من أنتم جًوّ
ِة من أنتم؟ رِّّم أبناَء ال

تّبت يُدكم
تّبت يُدكم

رْة أنتم – واِهللا – الَكَف
أنتم – واِهللا – الَفَجرْة
َسْحنُة شيطاٍن أنتم
َصنعُة دّجال أعوْر

ّبحكم حُه اُهللا وق بَّ ق

من  الّنوع  هذا  مثل  ألّن   - وأكثر  بل   - هذا 
نظرك  وجهة  حتويل  على  أيًضا  يعمل  احلوارات 
في اّجتاه مختلف داخل حلبة الّنقاش.. وهذا ما 
يوصلنا إلى حالة االعتراف املتبادل بيننا كأطراف 

متحاورة، نتأّثر ونتغّير ونؤّثر وُنغّير في آن.
نسّجل هذا، لنحّذر من استمرار ما هو موجود 
احلوار   - احلوار  نفي  على  اّتفقنا  فنحن  اليوم، 

في مجتمعنا!

كيف؟! انظروا.. ثروا، مدى إفراطنا في االستعانة 
فرض  ثّم  ومن  اجلاهزة..  والتصوّرات  بالّصور 
نعتمده.  اّلذي  احلوار  في  الّتوجيهي  الّشرط 
وهذا ما أّدى بطبيعة احلال إلى انتشار الّنمطّية 
الّتصوّرات  وهيمنة  اجلاهزة،  والّصورة  والقولبة 

والقوالب املتداولة بني الّناس وعن الّناس.
اآلخر  ملعرفة  تعطيل  شبه  النتيجة  فكانت 
ولوجوده، وكذلك تعطيل ملعرفة الّذات ووجودها.. 
ما دام الّسفر إلى الذات يبدأ من اآلخر، ومعرفة 
الذات تبدأ من معرفة اآلخر؛ ألّن عبر اآلخر ترى 

الذات ذاتها، كما يدرك اآلخر ذاته أيًضا.
الّناس  بني  العالقات  طبيعة  أّن  يبرز  هنا  من 
قضّية متداخلة، ُيلزمنا أن نعتمد أسلوب احلوار 
أن  على  اجلاهزة  الّصور  عن  البعيد  الّصحيح 
اآلخر،  وذات  ذاتنا  بسياق  وعينا  داخل  ُنبقيه 
وجود  إلغاء  تتجّنب  كي  وحتوّالته،  وحتوّالتنا 

اإلنسان باملعنى الفلسفّي واإلنسانّي.
ّية األنا واآلخر العربّي،  اتنا، ُثنائ ّي وبهذا تبقى ُثنائ
عن  بصدق  تعّبر  األجنبّي،  واآلخر  األنا  ّية  وثنائ

حضور هذا «اآلخر» في فضاء وعينا..
ا  فال يصرخ هو.. وال أصرخ أنا: غًدا سأكون غريًب

في وطني!
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تتناسل  آراء  فيه  ُملتبس،  َجّد  الزّمني  مكاننا 
وما  يجب  ما  حول  كالم  حروَف  تتوالد  ومواقف 

ال يجب..
بع لواقع احلال  وال يخفى على املتابع واملتتّبع واملتَّ
تتوالد  األعظم»  في «سوادها  واملواقف  اآلراء  أّن 

من «رحم» األحاديث «البيزنطّية».
في  طواعية  بنفسها  ألقت  قد  بهذا  تكون  إًذا، 
دوّامة ما ُيعرف بلعبة الفراغ.. وهي لعبة تضع 
في  تضعه  نعم!  أبى،  أم  ذلك  شاء  اإلنسان، 
اّتفق  ما  إلى  به  يؤّدي  وُملتبس  ُمرتبك  موقع 
وجودّية  حالة  وهو  بالّال-موقف،  تسميته  على 

ّية.. إشكال
ا على عنصر الّتواصل بني األفراد،  وهذا يؤّثر سلًب
نوع  عادًة  ُيحّدد  اّلذي  الكالمّي  حضورها  خاّصًة 
وطبيعة احلوار في املجتمع، كما يعكس مبرآته 

مستوى وعي األفراد بعضهم ببعض.
إلى  الّذات  إصغاء  عدم  واقع  يكرّس  ألّنه  ملاذا؟! 
املعرفة  حتقيق  بذلك  فيغّيب  األخرى،  الّذات 

املوضوعّية بينهما..
واملعروف أّن املفّكر الروسي ميخائيل باختني عّبر 
عن ذلك بصدق حني محور اهتمامه ورّكزه على 
مفهوم احلوار اّلذي أراده أن يكون قائًما على نوع 
احلوار اّلذي يعترف به الواحد مّنا باآلخر، يعترف 

به باعتباره وجوًدا.
ألّن احلوار الذي تطّلع إليه مفّكرنا ليس مجرّد 
تبادل كالم، بل هو أعمق بكثير من ذلك؛ لكونه 
وجهة  باعتباره  اآلخر،  بوجود  اإلميان  على  ينبني 
يؤّثر  بالّنتيجة  احلوارّي  حضوره  يجعل  ّمما  نظر، 

في وجهة نظرك أحياًنا..
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من أنتم «داعْش» من أنتم؟

ِة من أنتم؟ ِرّّم أبناَء ال
تّبت يُدكم
تّبت يُدكم

باسم اإلسالم أكّفركم
باسم اإلسالم أحّقركم
باسم اإلسالم أسّفهكم
باسم اإلسالم أقاتلكم
باسم اإلسالم سأقتلكم
يا «داعْش» إّني داعُسكم

تّبت يُدكم
تّبت يُدكم

لكم الّلعنْة
لكم الّلعنْة

يا وجًها من لعناِت األّمْة
يا داَر خراْب
باْب يا أرَض ي
وسماَء رُهاْب

لعبُتكم كم باتت مفضوحْة
يا جرثومَة أرٍض مذبوحْة

ا كما األوراْم َي فاعت في الّدن
ّرايَة واألعالْم دّنسِت ال
نعًال في قدم األمريكاْن
ُم الّطاعوْن فاألمريكاُن ُه
ُم الّطاعوْن األمريكاُن ُه
وغًدا سنراكم تنقلبوْن
وغًدا سنراكم تنقلبوْن

من أنتم «داعْش» من أنتم؟
ِة من أنتم؟ ِرّّم أبناَء ال

تّبت يُدكم
تّبت يُدكم

وأنا
إّني اإلسالْم
إّني القرآْن
إّني اإلنساْن
وراْن إّني الُنّ
عماْن إّني الُنّ
رِّضواْن إّني ال

وجٌه من وجِه الرّحمْن
إّني «داعْش» داعُسكم

من أنتم «داعْش» من أنتم؟
ِة من أنتم؟ ِرّّم أبناَء ال

تّبت يُدكم
تّبت يُدكم

أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!
وحديثنا، أبًدا، عن ُلغتنا وَنْحن!
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الّصحيح  ولكن  رسالًة،  استلم  فالن  عادةً:  نقول 

هو أن نقول فالن تسّلم رسالة.
احلّجاج  يّمن  ت ونقول:  ّبل،  وق ملَس  تعني  استلم 
أي  املشّرفة،  الكعبة  في  األسود  احلجر  باستالم 

لوا احلجر األسود. بَّ ق
ّرسالة فتعني تناولها أو أخَذها. أّما تسّلم ال

ويسّرني أن أتسّلم رسائلكم!
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 —u� l�— ¨  HD  …œu−Ð u¹bO�  UŁœU×� ü¹bO� Âö�√ …b¼UA� UNMOÐ s�  «eÒO*«  s� b¹bF�UÐ

  ÆWKzU¼ WŽd�Ð WKOIŁ X½d²½≈ l�«u� `HBðË …dO³	  UHK� qOL% ¨WŽd�Ð

 ©ÆŸÆŸ®

 

©ÆŸÆŸ®



35 2014 »¬ 15 WF ÔL'«



362014 »¬ 15 WF ÔL'«

WLF� w��U� ∫œ«b�≈

وملاذا  فوائده؟  هي  وما  ّي»؟!  ات ب الن «الّلحم  هو  ما 
سّمي، أساًسا، بهذا االسم؟!

أو  الفطر  على  ُيطلق  اسم  النباتّي» هو  «الّلحم  إّن 
«املشروم»! وسمّي بهذا االسم الحتوائه على نسبة مرتفعة 
من الپروتينات اخلالية من الّدهون  والكولسترول، لذلك 
ليتزوّدوا  للنباتّيني  املناسبة  األغذية  من  يعتبر  فهو 

بالپروتينات الّالزمة للجسم. 
فوائد الفطر:

وهو  املاء،  من   90% إلى   80% على  الفطر  يحوي   •
قليل الّسعرات احلرارّية، لذلك فهو مناسب ألولئك اّلذين 
ّية لتخفيض الوزن. • يعتبر الفطر  يّتبعون حمية غذائ
ا ملرضى الّسّكر (الّسّكري)، حيث إّن كمّية  ـً ّي غذاًء مثال
على  يحوي  أّنه  كما  جًدا؛  قليلة  فيه  الكربوهيدرات 
«تكسير»/«حتليل»  على  يساعد  طبيعّي،  إنسولني 
ّية، كما يعمل، أيًضا،  الّسكر أو الّنشا في املواد الغذائ
إّن %8 إلى   • وتدّفقه.  اإلنسولني  تكوين  حتفيز  على 
على  تساعد  ألياف،  عن  عبارة  الفطر  وزن  من   10%
خفض مستوى الكوِلسترول في الّدم، فبالّتالي يعتبر 
اخلضار  هو  الفطر  إّن   • القلب.  ملرضى  ا  ـً ّي مثال غذاًء 
إنتاج  حتفيز  يتّم   ،(D) ڤيتامني  يحوي  اّلذي  الوحيد 
ڤيتامني (D) بتعريض الفطر لألشّعة فوق البنفسجّية 
الفطر  إّن   • االصطناعّية.  األضواء  أو  الّشمس  من 
للعظام،  اجلّيد  كالكالسيوم  املعدنّية،  باألمالح  غنّي 
الّدم،  ضغط  خفض  في  يستهم  اّلذي  والپوتاسيوم 
والّتقليل من خطر اإلصابة بالّسكتة الدماغّية؛ والّنحاس 
املضاد للبكتيريا والّذي يساعد في احلماية من أمراض 
للحديد،  ًدا  جّي مصدرًا  يعتبر  الفطر  أّن  كما  القلب؛ 

 …œu� 5L�U|

تقنّيات  أحدث  من  اجلذعّية  اخلاليا  عالجات  تعتبر 
وأكثرها  األخيرة،  اآلونة  في  الّطبّية  الّتجميل 
جمالها،  للبشرة  تعيد  إّنها  حيث  وفاعلّية،  أماًنا 
تواجهها. التي  املشاكل  كّل  من  وتخّلصها 

على  تقوم  وفّعالة  آمنة  طريقة  هي  اجلذعّية  اخلاليا  إّن 
للجلد.  الّنضارة  إلعادة  عديدة  أماكن  في  اجلسم  حقن 
إّن هذه الّتقنية أصبحت رائدة في عالج البشرة والوقاية 
من الّشيخوخة، من خالل تنشيط وحّث اخلاليا اجلذعّية 
اّلتي  اجلزئّيات  وهي  الّنمو،  عوامل  طريق  عن  البالغة، 
لتجديد  محّفزات  مبثابة  وتعمل  اخللّية  تكاثر  تنّظم 
األنسجة، وتساعد البشرة على التجّدد، وإعادة الّشباب 

وتشكيل أنسجة جديدة.
تتحّلى  اجلذعّية  باخلاليا  عالجها  مت  اّلتي  البشرة  إّن 
بالّنضارة وبزيادة الكوالجني الذاتي، واستدعاء خاليا أخرى إلى مكان احلقن للمساهمة 
في دعم هذا الهدف بعد عملّية منو أوعية داخلّية جديدة، تساعد على تورّد البشرة. 
الّتجاعيد،  من  والّتخفيف  للبشرة،  الّشباب  إعادة  في  تساهم  الّتقنية  هذه  إّن 

وحّتى عالج بعض أنواع اجللد امللتهبة جًدا.

والّنصائح  املناسبة  االستشارة  على  عياداتنا  في  احلصول  ميكنكم 
مّجاًنا، ومن دون أّي التزام. لتعيني موعد استشارّي يرجى االّتصال على: 

0775102030

استيتكس»  «كرمل  عيادات  مديرة  الّتجميل،  عملّيات  مجال  في  ة  (اختصاصّي
بفروعها: الكرمل - حيفا، «كريات آتا»، العفولة، و«مودعني»)  

 …—UC½  b O F ð  åè ÒO Žc'«  U ¹ö )«ò
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فقر  حاالت  عالج  في  الّضرورّي 
إّن الفطر يحوي مضادات   • الّدم. 
مكافحة  في  تساعد  أكسدة 
مهم  مصدر  وهو  الّسرطان،  مرض 
مضاًدا  يعتبر  اّلذي  للسيلينيوم 
لألكسدة. وقد أثبتت الّدراسات أّن 
ضعف  يستهلكون  اّلذين  الّذكور 
من  ا،  ـً يومّي بها،  املوصى  الكمّية 

بسرطان  لديهم  اإلصابة  نسبة  انخفضت  السيلينيوم، 
يتوافر  ما  وعادًة  ا  تقريًب  65% بنسبة  الپروستات 
ميكن  فلذلك  ّية،  احليوان الپروتينات  في  السيلينيوم 
احلصول  لهدف  للنباتّيني  خيار  أفضل  يكون  أن  للفطر 
 (B) غنّي  بڤيتامني  الفطر  إّن   • السيلينيوم.  على 
لتقوية  ا  ـً مهّم غذاًء  يجعله  واّلذي   ،(C) وڤيتامني 
متنع  حيوّية  مضادات  على  الفطر  يحوي   • املناعة. 
اإللتهابات الفطرّية اجلرثومّية، وتساعد في التئام اجلروح. 

وهو مهم جًدا لتقوية املناعة ومكافحة العدوى.
يجب الّتحذير من أّن معظم أنواع الفطر ليست صاحلة 
لألكل، وميكن أن تؤّدي إلى التسّمم والوفاة! لذا ال حتاول 
غابات  من  أو  آمنة  غير  مناطق  من  الفطر  قطف  أبًدا 
من  الفطر  شراء  املفّضل  من  مختلفة.  زراعّية  ومناطق 
ومضمونة.  مخوّلة  جتارّية  ومحّالت  وشركات  أسواق 
وقيء  غيبوبة وغثيان  يسّبب  أن  ميكنه  الّسام  فالفطر 
إلى  يؤّدي  قد  خاّصة  حاالت  وفي  وتسّمم،  وتقّلصات 
الوفاة. لذا جتّنب تناول الفطر غريب الّشكل، أو اّلذي ال 

لون له أو يحوي صفات غريبة غير معروفة.
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يعتبر اجلامع الكبير واحًدا من بني اجلوامع الهاّمة في مدينة الرّملة، 
بني  من  املبنى  ويعتبر  الّصليبّية.  الفترة  إلى  املبنى  تاريخ  ويعود 
القالئل اّلذين ُحفظوا بشكل شبه كامل حّتى أّيامنا من تلك الفترة.

بنى: امل
الفن  حيث  ومن  ميالدّي،  عشر  الّثاني  القرن  خالل  املبنى  ُبني 
املعماري جند تالئًما ما بني شكل املبنى وميزات الفترة الّصليبّية. 
من  صّفان  يتوّسطها  الّشكل  مستطيلة  قاعة  من  املبنى  يتكّون 
األعمدة لتقّسمها إلى قاعة مرَكزّية، وعلى جانبيها يتواجد رواقان. 
جًدا،  نادر  وهو  مبنى «بازيليكا»،  يسّمى  املباني  من  الّنمط  هذا 

ويستعمل لبناء املساجد. 
أيًضا  نرى  أّننا  إّال  املكرّمة،  مّكة  إلى  املبنى  في  احملراب  يشير 
املشكاة الكبيرة التي كانت في اجلدار الّشرقّي، وهي تعود للفترة 

التي كان املبنى فيها عبارة عن كنيسة من الفترة الّصليبّية.
أّنه  إّال  الّصليبّية،  الفترة  خالل  كنيسًة  ليكون  املبنى  ُبني  بدايًة، 

حتّول إلى جامع عام 1266، بعد االحتالل اململوكّي.
هي  الرملة  مدينة  أّن  املسيحّيون  افترض  الّصليبّية،  الفترة  خالل 
في  املسيح  جثمان  دفن  اّلذي  الرامة،  من  يوسف  مدينة  «الرامة»، 
قبره. من هنا، كانت الرملة موقًعا لزيارة احلجاج أّبان الفترة الّصليبّية 
املعمدان.  يوحّنا  اسم  حتمل  كبيرة  ّية  كاتدرائ فيها  ُبنيت  حيث 
مترًا   60 بنائها  لدى  ّية  الكاتدرائ في  الرئيسّية  القاعة  طول  كان 
وعرضها 20 مترًا، تقّسمها صّفان من األعمدة، في كّل صّف كانت 

هنالك 8 أعمدة ُمزخرفة بتيجان ممّيزة من الفترة الّصليبّية. 

»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

حاذر  مهنّية.  أو  شخصّية  استفزازات  تظهر 
فرصة  سمعتك.  تشويه  حاذر  أو  الّتفاهم  سوء 

إلثبات حضورك ومؤّهالتك.

�u— (21 نيسان - 20 أيار)�«

مؤمترات  وحضور  سفر  بني  تنّقالتك  تنشط 
وتقدمي امتحانات. تتلّقى مكافأة أو خبرًا سارًا 

وتنتعش العواطف وتتّم املصاحلة.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)

تسوية.  إلى  تصل  أو  عقد  على  توّقع  قد 
عليك  يتوّجب  لكن  ا  ـً ّي نسب الّظروف  تتحّسن 

اإلصغاء إلى آراء اآلخرين والتكّيف معها.

»��d�ÊU (22 حزيران - 22 متوز)

ال تواجه الفعل برّدة الفعل. ابتعد عن املشاكل 
لسالمتك  منتبًها  كن  املشحونة.  واألجواء 

ولهدوء أعصابك. اجلو متوّتر جًدا.

»_�b (23 متوز - 22 آب)

أخطاء  هنالك  األرجح  فعلى  عملك،  في  دّقق 
سترتكبها هذه الفترة. ال تّتكل على الصدف 

كي ال تتفاجأ مبعارضة أو فشل.

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)

تعيش حلظات مطمئنة. يطمئن بالك وترّفه عن 
رومانسي  يوم  اء.  واألحّب األصحاب  مع  نفسك 

اء. واجتماعّي. قلق حول أحد األحّب

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

تتبّدل املعطيات اّلتي جتعلك تشعر بالتوّتر، 
تشعر  الّشخصي.  الصعيد  على  سّيما  ال 

باحلاجة إلى الرعاية وتفّضل أحضان العائلة.

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

لتقّدم  بنجاح  وتناقش  املهّمة  املواضيع  تكثر 
وقدرة  بديهة  بسرعة  تتمّتع  النتائج.  أفضل 

على اإلقناع وطرح األفكار مبهارة.

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

حاذر الوصول متأّخرًا إلى عملك. جتّنب اخلالف 
الّصحي  استقرارك  إحِم  واألهل.  املسؤولني  مع 

ا. ـً ّي ا وعائل ـً واملهنّي. قد تنشغل إدارّي

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)

في  نقًصا  وتعاني  ا،  ـً ّي نسب وتيرتك  تتراجع 
احلماسة والّتفاؤل. ال توّقع على عقد أو تبدأ 

ورشة عمل جديدة. جتّنب املنافسة.

»)u! (19 شباط - 20 آذار)

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

أو  املال  من  مبلغ  خسارة  أو  املشاكل  حاذر 
الوقوع ضحّية التحّديات. ال ترضخ لشروط ال 

تعجبك. ناقش أمورك بثقة وال تستسلم.

ّية من ساحة املسجد ميكننا مشاهدة املدخل من الفترة  في الزاوية الغرب
أبواب.  ثالث  من  مكّون  وهو  أّيامنا،  حّتى  ُحفظ  اّلذي  الّصليبّية 
نافذة،   14 على  منها  األعلى  اجلزء  في  فتحوي  املبنى  جدران  أّما 

ينفذ الّنور من خاللها إلى القاعة الرئيسّية.
 

اجلامع:
بعد احتالل الرّملة بيد املماليك عام 1260، ّمت حتويل املبنى إلى 
جامع. وقد أجرى املماليك بعض الّتعديالت والّترميمات في املبنى، 

اّلتي هدفت إلى مالءمته ملواصفات اجلامع. 
بدايًة  ّمت  املبنى؛  في  أجريت  اّلتي  والّتعديالت  الّتغييرات  بني  من 
األصلّي.  املدخل  من  بدًال  الّشمالي  احلائط  من  املبنى  مدخل  فتح 
في القسم اجلنوبي من املبنى (مباشرة أمام املدخل)، ُبني احملراب. 
كما أضيف للمبنى، على مقربة من احملراب، املنبر اّلذي منه يتلو 

اخلطيب خطبته أّيام اجلُمعة. 
القائد  تذكر  كتابات  جند  ّية،  الّشمال األبواب  عارضات  على  من 
اململوك بيبارس، يعود تاريخها إلى 666 و692 (هجري)/ 1268 
رُصفت  كبيرة  ساحة  بناء  ّمت  اجلامع،  جانب  إلى  ميالدي.  و1298 

اتها باحلجارة، متاًما كما هو مّتبع في املساجد. أرضّي
كتابة أخرى جندها من على مدخل اجلامع، ُتشير إلى أن املأذنة، اّلتي بنيت 
مع حتّول مبنى الكنيسة إلى جامع، ّمت ترميمها عام 1314 ميالدّي. 

مساعدة  أو  بالرأي  تبخل  وال  وحيًدا،  تبَق  ال 
ترضخ  وال  تاّمة،  وحرّية  ومبرونة  ناقش  أحد. 

لشروط ال ترضيك. فترة انسجام وحتالف.

ÆW ÒO³OK ÒB�« …d²H�« s� …bLŽú� …—u� ©1®

ÆÂuO�« d̈O³J�« l�U'« WNł«Ë ©2®
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∫d|œUI*«

4 قطع من الفيليه املقّطعة إلى شرائح دقيقة.

∫WKO	���« d|œUI�

2/رأسان من البصل كبير احلجم.

2/رأسان من الفلفل أو الشّطة (حسب الرغبة).

القليل من امللح والفلفل.
3 حّبات من الليمون.

1 ملعقة صغيرة من اخلل.

القليل من القرفة والزّعتر.

∫…uA(« d|œUI�

150 غراًما من جبنة الشيدر.

150 غراًما من النشون الّدجاج املدّخن أو النشون حلم البقر 

أو النشون عادي.
100 غرام من الزيتون األسود أو األخضر، مقطع (حسب الرّغبة).

100 غرام من الفطاريش (الفقع) (حسب الرغبة).

∫wKIK�

عيدان أسنان لتثبيت الّدجاج امللفوف.
2/بيضتان.

1 ملعقة كبيرة من احلليب.
القليل من امللح والفلفل للبيض.

1 كوب من الّدقيق.

2/كوبان من اخلبز اجلاف املطحون.

كمية وافرة من زيت الّذرة.

∫dOC��« WI|d�

نفرم البصل باخلّالط على أقصى درجة مع الفلفل.
نعصر البصل املفروم مع الفلفل، ونستخدم العصير للتتبيلة.

نضع ماء البصل في وعاء عميق، ومن ثّم نضيف امللح 
والفلفل والليمون املعصور وباقي مكوّنات التتبيلة.

ملّدة  فيه  الدجاج  قطع  ونضع  ًدا،  جّي اخلليط  هذا  نقّلب 
ا. ساعتني تقريًب

مستٍو  سطح  أّي  على  دّقها  بعد  الّدجاج  قطعة  نفرد 
لتسهيل عملّية الّلف. 

ثّم  النشون  شريحة  ثّم  الشيدر  اجلنب  من  قطعة  نضع 
على  الدجاج  قطعة  ونبرم  املقّطع،  الزيتون  من  قطعتني 
املكونات اّلتي بداخلها، ونغلق اجلانبني املفتوحني بعيدان 
كّل  منتصف  في  أسنان  عود  نضع  ولالحتياط  األسنان، 

قطعة كي ال ُتفتح في أثناء القلي.
على  ثّم  ومن  أوًّال،  الّدقيق  على  بلو»  ـ«كوردون  ال يدحرج 

البيض واحلليب، واخلبز اجلاف املطحون.

يتم تسخني زيت الّذرة على نار عالية.
نخفض  ثّم  ومن  الزّيت،  داخل  بحرص  الّدجاج  قطع  نضع 

الّنار بشكل فورّي.
قبل أن ننتشل قطع الّدجاج من الزيت، نرفع درجة حرارة 

الّنار ثانيًة، للحصول على قطع مقرمشة لذيذة.

è F ÞUI ²    U L KÖ
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∫ ÒwI�√

1. أّول من أعلن نسخ القرآن.
2. سائل أحمر مهم - هّبة ريح ساخنة - سائل قاتل.

3. بورصة مشهورة - جزء من طابرور.
4. زحام واختالط - أمازيغ.

5. للّتعريف - ملع.
6. أداة توجيه الزّورق - الفّن الّسابع (معكوسة).
7. انتزاع الشيء من أصله - مكان االستحمام.

8. فيلسوف شهير - هرب.
9. طوف - في العراق - فتح.

10. سّيدة مصرّية - علم احلكمة - ضمير.

11. غذاء اللواحم - يدخله الّلصوص.

∫ ÒÍœuLŽ

1. خصم - حد الّنظر - قبض وسجن.
2. قوم غابر، ُذكر في القرآن - حراثة.

3. الرافعة (مبعثرة).
4. ظروف االمتالء.

5. نسحق وندّمر - جمع.
6. بهتت من الفزع - في يد القاضي لتهدئة احلضور.

7. ثمرة برازيلّية - ثبتا.
8. الم - يرحم - من الّتضاريس.

9. من األزهار - املاء اجلاري.
10. مأول اخليول - سكان أوروپا.

11. وسادة صغيرة يّتكأ عليها - نبتة بحرّية ُذكرت في القرآن 

الكرمي.

w KI *« ÃUł Òb « ÆÆåu K Ð Êœ—u Öò
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W ? ? Ò�UŽ  U�öŽ 

b¹bł      b¹bł       b¹bł

 WÐu³;« »UF�_«  UŽUÝ

Hello kitty & Ben 10    å10 sÐòË åw²O	 uK¼ò

“b�U½Ëb	U� w� Êü«

 rŽUD�  WJ³ý  w�  Êü«  œôËú�  10  sÐË   UM³K�  w²O	  uK¼  b¹   UŽU��  …b¹bł  WK�KÝ

ÆåqO� wÄU¼ò œôË√ W³łË q	 l� “b�U½Ëb	U�

 uK¼ WÐu³;« ÊuðdJ�«  UOBý s� WHK²� rO�UB²Ð  UŽUÝ 8  UŽU��« WK�KÝ qLAð

10 sÐË w²O	

Hello kitty &Ben 10  UŽUÝ WK�KÝ Êü« «uFLł«

°åqO� wÄU¼ò œôË_«  U³łË s� «uF²9Ë

 X½d²½ô«  l�u�  w�   «b−²�*«  lOLł  vKŽ  ·dF²�«Ë   UŽU��«  lOLł  …b¼UA�  rJ½UJ�SÐ

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar WOÐdF�« WGK�UÐ

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

∫wÝ«—b�« ÂUF�« »«d²�« W³ÝUM0

 qJOý 300? Ð ‰UHÞ√ W¹cŠ√ Íd²A½

°jI� qJOý 200 l�b½Ë f	Ëd	 s�

 VBð WOHOB�« WKDFK� WOI³²*« ÂU¹ô« pKð w�Ë ÆWÝ«—b�« bŽUI� v�« W³¹dI�« lOÐUÝô« ‰öš UMÐöÞ œuF¹

 ¨WHK²*« Â“«uK�«Ë V²J�UÐ q¦L²ð w²�«Ë WOÝ—b*«  «eON−²K� …dOšô«  U�LK�« l{uÐ w�U¼ô«  U�UL²¼«

Æ̀ ¹d�Ë VÝUM� ¡«cŠ —UO²šù W�U{«

 …eO2  WKLŠ  sŽ  ÊöŽùUÐ  WJ³A�«  X�U�  »öD�«  UMz«eŽ√  WŠ«dÐ  f	Ëd	  ÂUL²¼«  oKDM�  s�Ë  «c¼

 œôËô«  W¹cŠ«  WKOJAð  s�  Íd²A¹  s�  qJ�  Æœb'«  5LCM*«Ë  f	Ëd	  szUÐ“  ÍœUM�  jI�  WBB�Ë

 WJ³A�« ŸËd� lOLł w� 31.8.2014 v²Š ‰uFH*« W¹—UÝ WKL(« ÆjI� qJOý 200 l�b¹ qJOý 300?Ð

ÆeO½ôUÐ Ÿu½ s� ‰UHÞô« W¹cŠ« qLAð ô WKL(« Ê« UL	 ¨iz«uH�« W¹cŠ« r��Ë iz«uH�« XO½«uŠ «bŽ U�

 WMO� œ«u� s� UŽuMB�Ë ÂU�_« s� lÝ«Ë rzö� ¡«cŠ —UO²šUÐ  q¼ô« f	Ëd	 WJ³ý `BMð p�c� W�U{≈

 c³;« s� UL	 ÆÂbI�« W	dŠ q�dFð WOÝU� œ«u� s� WŽuMB*« W¹cŠô« Ê_ WzuN²K� »uIŁ vKŽ Íu²%

 –≈ ¨ ÂuO�« W¹UN½ w�Ë WK¹uÞ i	— Ë« wA� WOKLŽ s� ¡UN²½ô« bFÐ b¹b'« ¡«c(« ”UO� WOKLFÐ ÂUOI�«

ÆöOK� 5�bI�« WH	 ŒUH²½ô ÍœR¹  —UNM�« WKOÞ i	d�« Ë« wA*« Ê«

 WOÝ«—œ WMÝ ¡«eŽô« UMÐöD� f	Ëd	 XO½«uŠ WJ³ý vML²ð b¹b'« wÝ«—b�« ÂUF�« ‰uKŠ »«d²�«  l�Ë

ÆWzœU¼Ë  WI�u�

¢œö³�« Ã—Uš d�UÝ« r� 5MÝ 10 s�¢
°5�dÐ v�« nOB�« «c¼ d�U�OÝ ÍËbÐ œUF�

°…dL²�� “b�U½Ëb	U� w� nO� WKLŠ

 ≠—UG*«  s�  ÂUMž  ÊUMŽË  ËdLŽUHý  s�  WOÐdÞ  ÍœUý  ¨hLB�  s�  W¹—U³ž«  q�√  ¨œUF*  „Ëd³�

UÐË—Ë« v�« WOłË“ Â“dÐ Ÿu³Ý_« «c¼ s¹ezUH�«

°“b�U½Ëb	U� l� nOB�« «c¼ UÐË—Ë√ v�« s¹d�U�*«Ë s¹ezUH�« v�« UC¹√ r²½« «uLC½«

X�Ð«œu³� WOłË“ WKŠdÐ ÊËezUH�«

ËdLŽUHý ¨tOÐdÞ ÍœUý ¸ ”bI�« ¨w×³� bL×� ¸ UMŠ d¹œ d̈LŽ ÊUOÐ  ¸ bNA*« ¨`�U� bOFÝ

U�Ëd� WOłË“ WKŠdÐ ÊËezUH�«

 ¸  WŽ—e*«  ¨œË«œ lOÐ— ¸  VOÐ«  qð ¨bðË ‰UÐ— ¸  W³OD�«  ¨vO×¹ ÃUŠ 5� ¸    …u�MK� —̈uÞU½ bL×�

WH�“ ¨W¹—U³ž« bL×�

X¹dJ� WOłË“ WKŠdÐ ÊËezUH�«

 ¨…œuŽ  …œuŽ  ¸  YK¦*«  …dOÞ  —̈uBM�  «bOł  ¸  UHOŠ  ¨…e¹eŽ  uÐ√  W�«ež  ¸  U	d¹  ¨nÝu¹  uÐ√  X�dO�

  U×Oýdð

”ËœËd� WOłË“ WKŠdÐ ÊËezUH�«

 ¸  sł  XOÐ  d̈Oš  qÝUÐ  ¸  VFý  ¨œu¼b¼  bL×�  ¸   …dOD�«  ¨”UŽœ  bLŠ√  ¸  ”bI�«  ¨…b¹uŽ  d�U½

 —UG*« ¨ÂUMž ÊUMŽ ¸  …d�UM�« W�U¹ —̈U$ w½uÞ

Ã«d³� WOłË“ WKŠdÐ ÊËezUH�«

 bL×�  ¸  U−ON�«  uÐ√  V	u	  ¨U−O¼  ÂöO½  ¸  WFOI³�«  d̈Oš  W³¼  ¸  …d�UM�«  ¨w�¹«dł  f¹dł

wKŽ ”«— ¨W¹d�uÝ

5�d³� WOłË“ WKŠdÐ ÊËezUH�«

 rO¼«dÐ≈  ¸  f¹b¹dH�«  ¨5�Š wKŽ ¸  nÝu¹ sðU� ¸  sł XOÐ d̈Oš —«e½ ¸  —UG*«  ¨wAÐ«dÞ X�√—

hLB� ¨W¹—U³ž« q�« ¸ XOKŽ  dO�²½ ¨ÍËbÐ œUF� ¸ d1“ ¨…—«u�

q¹“«d³�« v�« WKŠdÐ …ezUH�« UJŽ s� tÞ ¡UMN� „Ëd³� U ÎC¹√Ë

ø«uM²�²Ð uý °“b�U½Ëb	U� w� r	—UE²½UÐ UÐË—Ë√ w� s	U�√ …bF� WOłË“ Â“—

 °V×��« «uKšœ«Ë ¨‚u� U�Ë ÆÃÆ‘ 1990
 ?Ð «Ëd²ý« ø„d²A½ nO	

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

ÆÆrJO�« V¹dI�« “b�U½Ëb	U�

©WKL(« ÂUEM� l{Uš®                                                                       °lOL−K� ÕU−M�UÐË s¹ezUHK� „Ëd³�

 WO�U*« d¹—UI²�« dAMð „eOÐ WŽuL−�

2014 ÂUŽ s� w½U¦�« lÐdK�

 w�  l¹uM²�«  qCHÐ¢̈ „eOÐ  fOz—  ¨g²O�u�«  ‰ËƒUý

 WO�U*«  W½UB(«  „eOÐ  WŽuL−�  dNEð  ¨UNÞUA½  ‰U−�

 Æ…b¹«e²*« W��UM*« s� …d²� rCš w� «c¼Ë ¨WOKOGA²�«Ë

 WO²×²�«  vM³�«  d¹uDð  w�  —u×L²�«  w�  ÊËdL²��  UM½«

 1.3  s�  d¦	«  dL¦²�½Ë  ¨…—uD²*«   ôUBðô«   U�bšË

 „eOÐ  WŽuL−�  ÆW¹uM��«   U×KDB*UÐ  q�Uý  —UOK�

 w�  ¨  WOłu�uMJ²�«   «dOOG²K�  w�U¦�  qJAÐ  …bF²��

 w²�«Ë  ¨‚u��«  w�  WK�U(«  WOLOEM²�«Ë  ‰ULŽô«  ŸUD�

 w²�« ’dH�« UNKš«œ w� sLC²ð UN½« ô« ¨ U¹b×²�« lCð

Æ¢szUÐe�«Ë WŽuL−*« W×KB* qLF²Ý

 W	dA�«  q�«uð¢∫„eOÐ  w�  W�UF�«  …d¹b*«  d̈�bM¼  öO²Ý

 B≠Fiber  ¨WOzuC�« WO²×²�«  WOM³K�  l¹d��«  —UA²½ô«

 ¨œö³�« w� W×KB�Ë XOÐ n�« 800 w�«uŠ v�« qBð w²�«Ë

 ÀÒb×½Ë  WO�U(«  WO²×²�«  WOM³�«  —uD½  UM½S�  qÐUI*UÐ

 u×MÐ „eOÐ  «—UL¦²Ý« hK²ð ÆszUÐeK� ◊uD)« WFÝ

 W½UJ�  w�  W	dA�«  lCðË  ¨ ôušb*«  qL−�  s�  20%
 d�bM¼  X�U{«  ¢WO*UF�«  W½—UI*UÐ  włu�uMJ²�«  —bB²�«

 q�«u²*« —UL¦²Ýô« ÆWOKOGA²�« dO¹UF*« WO³�Už w� dL²�*« 5�×²�« „eOÐ ÷dFð¢ UC¹«

 l¹d��«  œU¹œ“ô«  —«dL²Ý«  w�  fJFMð  W�b)«Ë  ÊuÐe�«  WÐd&  w�  ¨WO²×²�«  vM³�«  w�

Æ¢jI� …dOšô« WM��«  w� ·ô« 106  v�«  q�Ë Íc�«Ë ¨W	dA�«  w� X½d²½ù«  szUÐ“ œbŽ w�

 l� W½—UI� q�Uý ÊuOK� 207 w�«u×Ð XBKð 2014 ÂUŽ s� w½U¦�« lÐd�« w�  «—UL¦²Ýô«

 w� uLM�« Æ11.3% u×MÐ ŸUHð—« ¨w{U*« ÂUF�« s� w½U¦�« lÐd�« w� q�Uý ÊuOK� 186 u×½

 X½d²½ô« szUÐ“ œbŽ w� l¹d��« œU¹œ“ô« —«dL²Ý« s� l³M¹ X½d²½ô«  U�bš s�  ôušb*«

 œbŽ w� n�« 19» ŸUHð—« Æ…dOšô« WM��« ‰öš ÊuÐ“ n�« 106 u×MÐ U/ Íc�«Ë W	dA�« w�

ÆÊuOK� 1.31 w�«u×Ð lÐd�« W¹UN½ w� hKð Íc�«Ë ¨W	dAK� X½d²½ô« ◊uDš

 «c¼Ë ¨WO½U¦�« w� X¹UÐ UGO� 21.9 u×M� `HB²�« jÝu²� WŽdÝ w� ŸUHð—« √dÞ lÐd�« ‰öš

 UGO�  15.2 w�«uŠË ¨2014 ÂUŽ s� ‰Ëô« lÐd�« w� WO½U¦K� X¹UÐ UGO� 20 u×½ l� W½—UI�

 r−Š  w�  Íd¼uł  œU¹œ“«  q−Ý  UC¹«Ë  Æw{U*«  ÂUŽ  s�  w½U¦�«  lÐd�«  w�  WO½U¦K�  X¹UÐ

 w�©ARPU®  ÊuÐ“  s�  ‰ušb*«  jÝu²�  ÆW	dA�«  w�  X½d²½ô«  szUÐe�  WŽd��«   U¦¹b%

 lÐd�«  w� q�Uý 82  u×½ l� W½—UI� q�Uý 84  u×MÐ hKð 2014  ÂUŽ s� w½U¦�«  lÐd�«

Æ2014 ÂUŽ s� ‰Ëô«

 2.214 u×½ l� W½—UI� ÊuOK� 2.205 v�« q�Ë 2014 —«–¬ W¹UN½ w� nðUN�« ◊uDš œbŽ

 ‰bF�  Æw{U*«  ÂUF�«  s�  w½U¦�«  lÐd�«  w�  2.224  w�«uŠË  2014  ÂUŽ  s�  ‰Ëô«  lÐd�«  w�

 W½—UI� q�Uý 63 u×½ v�« q�Ë 2014 ÂUŽ s� w½U¦�« lÐdK�©ARPL® j) ÍdNA�« qšb�«

Æ2014 ÂUŽ s� ‰Ëô« lÐd�« w� q�Uý 64 u×½ l�

∫w�u¾OKMOÐ „eOÐ ZzU²½

 ÆÍ“«u*« lÐd�« l� W½—UI� 2% u×MÐ œU¹œ“« ÷dFðË q�Uý ÊuOK� 360 ‰«  ôušb*« vD²ð

 ©DATA®   UODF*«  ôUBð« ‰uKŠ ◊UA½ s� W	dA�«  ôušb� w� 13%  u×MÐ ŸUHð—«

  ôUBðô« ‰uKŠ ◊UA½ s� W	dA�«  ôušb� w� 4% u×MÐ ŸUHð—« ÆÍ“«u*« lÐd�« l� W½—UI�

 …œU¹“ ÷dFðË ¡U*« X% b²L*« qÐUJ�« e¹eFð q�«uð ÆÍ“«u*« lÐd�« qÐUI�©ICT® ‰ULŽú�

 szUÐ“  œbŽ  w�  8%  u×MÐ  ŸUHð—«Ë  W	dAK�  X½d²½ù«   U�bš  s�   ôušb*«  w�  3%  u×MÐ

 u×½Ë rz«b�« ◊UAM�« s� W¹bIM�« W�uOÝ w� 18% u×MÐ ŸUHð—« ÆÍ“«u*« lÐd�« qÐUI� ¨W	dA�«

 `�UB*«Ë 5KI²�LK� b¹bł Z²M� ¨  BIGGER  XIKÞ« Æ…d(« W¹bIM�«  W�uO��«  w� 33%
ÆW×KBLK� ÊöŽô«Ë o¹u�²�« …—«œù …dJ²³� WO�U²OG¹œ WBM� ¨…dOGB�« W¹—U−²�«

 w� l¹uM²�«  w� b�−²¹ w�u¾OKMOÐ „eOÐ ‚uHð¢w�u¾OKMOÐ „eOÐ ÂUŽ d¹b� `OK*«  wÞu�

 qÐUJK� WO²×²�« WOM³�« vKŽ szUÐeK� lz«d�« bOM−²�« WK�«u�  ̈X½d²½ô« w� ÆUNÞUA½  ôU−�

 ‰ULŽô« ŸUDI� ‰UBðô«Ë W³Ýu(« ‰uKŠ  UFO³� w� ŸUHð—«¨ÃU�b½ô« w� Æ¡U*« X% b²L*«

 UNÞUA½ oOLFð WO−Oð«d²Ý« s� ¡e−	 ¨ «—œU³*«  w� ÆWO�Ëb�«   U	dA�« qÐUI�Ë œö³�«  w�

 WLOI�«  oKš  w�u¾OKMOÐ  „eOÐ  q�«uð  ¨X½d²½ô«  ”UÝ«  vKŽ  lK��«Ë   U�b)«  ‰U−�  w�

 `�UB*«Ë ‚u��« w� 5KI²�*« W×¹dý v�« UNNłuð w� ¨œö³�« w� szUÐe�« —uNL' UOKF�«

Æ¢rN(UB� lOÝuð vKŽ r¼bŽU�¹ ¨©Bigger® dJ²³� Z²M� l� …dOGB�« W¹—U−²�«

 5²MÝ —Ëd0 qH²% Â—U� dÐuÝ

¢ SUNDAY ¢ XO³�UÐ W¹UMF�« W	—U� vKŽ

 w� WJ³A�UÐ W�U)« XO³�« W	—U� –  SUNDAY  Z²M� ‚öÞ« vKŽ 5²MÝ —Ëd0 Â—U� dÐuÝ qH²%

  U³KD²� WO³Kð ·bNÐ 5²MÝ q³� UN�öÞ« - ¨Íb½UÝ  U−²M� WŽuL−� ÆW�UEM�«Ë XO³�UÐ W¹UMF�« ‰U−�

 30%  u×MÐ  hš—ô«Ë  …œu'«  WO�UŽ   U−²M�  l�  W�UEM�«Ë  XO³�«  W¹UŽ—  ‰U−�  w�  Â—U�  dÐuÝ  szUÐ“

 v�«  10  s�  W	—U*«   U−²M�  œbŽ  lHð—«  5ðdOšô«  5²M��«  —«b�  vKŽ  Æ‚u��«  w�  …bz«d�«   U−²M*«  s�

 W³Þ— q¹œUM� ¨XO�«u²�« ‚—Ë ¨‚U³Þô« qO�G� qz«uÝ ¨qO�G�«  U¹dD�Ë oOŠU�� qLAð w¼Ë 30 u×½

 w� XK�Ë Â—U� dÐuÝ w� nOEM²�«  U−²M� W¾� qL−� s� Íb½UÝ  UFO³� WBŠ ÆU¼dOžË nOEM²K�

 Íb½UÝ qJAð ‚U³Þô« nOEMð qz«uÝ ‰U−� w� ÆwL	 22%  Ë  w�U� 15%  v�«  …dOšô« W²��«  dNýô«

  Z²M� Íd²A½ ∫W�U)« WKL(« Æ50% u×½ W³�½ v�« qB¹ UJO�u½u	ô«  UFO³� qL−�Ë W¾H�« s� 44%
 ¨XO�«u²�«  ‚—Ë  qLAð  ô  ¨15.8  v²Š  dL²�²ÝË  ¨WKL(«  ®  W¹b¼  WŽuL−*«  s�  w½U¦�«  vKŽ  qB×½Ë

Æ©UJO�u½u	ô« qłË s¹e²�« VKŽ ¨qO�G�« oOŠU��

 vKŽ  ‰U³�ô«Ë  »ËU−²�«  -  t�öÞ«  WE(  cM�¢∫Â—U�  dÐuÝ  w�  n¹ô  d¹b�  —̈U³MŽ  dO�Ë«  ‰«u�«  V�ŠË

  U−²M*«  nK²�  WÐd−²�  r¼œ«bF²Ý«  sŽ  «ËdÒ³Ž  s¹c�«  Â—U�  dÐuÝ  szUÐ“  5Ð  b¹bý  ”UL×Ð  Íb½UÝ

 qLF½Ë 5−²M*« qC�« l� qLF½ UM½« Æ U−²MLK� W×¹d*« —UFÝô«Ë …œu'« d̈NE*« qCHÐ «c¼Ë …b¹b'«

 WLLB� WO�—Ë ”UO	«Ë c�«uM�« nOEM²� ŒUÐ oKD½ ÂU¹ô« Ác¼ w� ÆW	—ULK� ÷dF�« …œU¹“ qł« s� U�Ëœ

Æ¢”—«b*« v�« …œuF�« W³ÝUM*

∫WO�U²�«  U−²M*« —u�« …bŽ 5Ð s� qLAð Íb½UÝ  U−²M� WŽuL−�

 w�U²�¹dJ�« lOLK²�« W³O	dð  «– wK'« qz«uÝ ≠ UOCLŠ Ë« —bM�ô Ë« WOJOÝö	 W×z«dÐ wK−K� qzUÝ

ÃÆ‘ 10.20 ÆdF��« Æq� 750 ∫WF��« Æs¹bO�« …dAÐ vKŽ WE�U×LK� —U³B�UÐ WOMžË

 ÍdD�  s�  ·UF{«  3  ?Ð  e Ò	d�  ≠¡UCO³�«  œË—u�«  Ë«  lOÐd�«  —U¼“«  ¨…—œu³�«  W×z«dÐ  e	d�  qO�ž  ÍdD�

 W¾O³K� ÍœË ¨WAL�ô« q	Pð s� wL% WDA½ œ«u� vKŽ Íu²×¹ ¨WK�ž 35 v²Š wHJ¹ ¨ÍœUF�« qO�G�«

ÃÆ‘ 14.10 ∫dF��« Æd²� 1 ∫WF��« ÆqK×²K� qÐU�Ë

 ¨…dA³�«  W¹UL(  ©—U³B�«®  «dO�u�ôUÐ  wMž  ¨WLŽU½  …—œuÐ  W×z«—  Ë–   ≠  BABYnH�  qO�ž  ÍdD�

 2  ∫WF��« ÆqK×²K� qÐU�Ë W¾O³K� ÍœË t�Ðö�Ë qHD�« …dAÐ l� VÝUM²ð œ«u� s� eO	dð vKŽ Íu²×¹

ÆÃÆ‘ 15.30 ∫dF��« Æd²�

 …dAÐ ZONð lM* –  U1e½« ÊËbÐ WLŽUM�« ‰UHÞô« …dAÐ VÝUMð W³O	dð Ë– – BABY qO�ž ‚u×��

ÃÆ‘ 15.30 ∫dF��« ÆWK�ž 25 v²Š wHJðË rG	 1.25 ∫WF��« ÆWLŽUM�« …—œu³�« W×z«dÐË qHD�«

 W¹u� W×z«— Ë– ÆUNOKŽ Íu²×¹ w²�« …b�	R*« œ«u*« qCHÐ lI³�« VF�« UC¹« Z�UF¹ – qO�ž ‚u×��

 ÆWK�ž  25  v²Š  wHJ¹Ë  rG	  1.25  ∫WF��«  ÆW�U�G�«  W¹UL(  fKJ�«   ö¹e�  vKŽ  Íu²×¹Ë  WHOD�Ë

ÃÆ‘ 12.20∫dF��«

 ¨Ê«d�ô« ∫̀ DÝô« Ÿ«u½« q	 nOEM²� WO�UŽ nOEMð …u� Ë– e	d� dC×²�� ≠ ôULF²Ýô« œbF²� nOEMð qzUÝ

ÃÆ‘ 17.40 ∫dF��« Æd²� 2∫WF��« ÆÊuLOK�« W×z«dÐ  U¼dOžË U²ÝËdOM�« ¨ UOHM(« ¨UJO�«dJ�« ¨ÊöÝ—u³�«

 ’UB²�« …—b�  «– d³¹U�ËdJO*« ◊u� Â“— s� Ÿ«u½« 3 –   UO{—ô«Ë ÂUF�« nOEM²K� d³¹U�ËdJO� ◊u�

 …œbF²� ◊u� 9 s� W�“— d³¹U�ËdJO� ∫ 60 v²Š …—«dŠ Wł—bÐ qO�GK� WKÐU�Ë q¹uÞ X�u� ÂËbð ¨WO�UŽ

 ?Ð   75™50  r−×Ð   UO{—ú�  d³¹U�ËdJO�  W¹d×��«  WÞuH�«  ¨ÃÆ‘  13.10  ?Ð  Ê«u�«  3   ôULF²Ýô«

ÃÆ‘ 13.10 ?Ð Ê«u�« 3 ?Ð g¹UAK� d³¹U�ËdJO� ◊u� s� WOŁöŁ W�“— ¨ ÃÆ‘ 16.20
ÃÆ‘ 14.10∫dF��« Æd²� 4 ∫WF��« ÆÊuLOK�« W×z«dÐ …dDF� UJO�u½u	«

 ÃÆ‘ 13.20∫dF��« Æq� 750 WF��« ÆÊuLOK�« W×z«dÐ dDF�Ë e	d� UJO�u½u	« qł
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 »öD� W¹cG²�« ‰uŠ `zUB½ ÂbIð fO� U�U�

”—«bLK� rNðœuŽ qO³� ”—«b*«

 ‰U(« u¼ UL	 UMCF³� W³�M�UÐË ¡b³�« vKŽ WOÝ«—b�« WM��« pýuð

 w�  W¹cGð  WOzUBš«  qLŽ«Ë  ‰UHÞ«  WŁö¦�  Â«  ¨f½u¹  fO�  U½«  ÍbMŽ

 ‰UI²½«  sŽ  —Ëb¹  Y¹b(«  XOK³�u	  —uýU¹bÐ  W−²M�  ¨ uÐ«  W	dý

 d¦	«  UŽUÝ ÊuCIOÝ œôËô« Ê« Í√ ¨WÝ—b*« v�« W{Ëd�« s� U½œôË«

 ÆWOŽUL²łô«   «—bI�«  d¹uDðË  eO	d²�«  s�  dO¦J�«  Vłu²�¹  d�ô«Ë

 …d²H�«  Ác¼  qO³�  œôËú�  WLOKÝ  q	«   «œUŽ  5IKð  «bł  rN*«  s�  «c�

 wKIF�« ¨w½UL�'« —uD²�« w� WLOK��« W¹cG²�« r¼U�ð wJ� ¨UN�öšË

∫U½œôË_ wŽUL²łô«Ë

∫WŽuM²� W¹cGð

 W×� w� r¼U�ð ≠ WOz«cG�« ·UO�_UÐ WOMG�« WN	UH�«Ë —UC)« ‰ËUMð

 WK�UJ�«  »u³(«  ÆWK¹uÞ  …d²H�  WŽUM*«  “UNł  ÍuIðË  wLCN�«  “UN'«

 ÆW�“ö�«  W�UD�UÐ  œËeð  ≠ d³²Fð  ≠  pO�uH�«  i�UŠË  b¹b(«  ¨  C  5�U²OHÐ  WOMG�«   ôu	Q*«

 bŽU�ðË W�UD�UÐ r�'«  UOM¼b�«Ë  «—bO¼uÐdJ�« œËeð ÆÁu/Ë b�u�« —uDð qł« s� W¹—Ëd{  U³	d�

 ¡UMÐ  w�  5ðËd³�«Ë  ÂuO��UJ�«  r¼U�¹  ÆrOKÝ  qJAÐ  U¹ö)«  ¡«œ√Ë  ¨…dA³�«  W×�  vKŽ  WE�U;«  w�

Æ öCF�«Ë ÂUEF�«

 rJ²OÐ  w�   U³łu�«  ÊuJð  Ê«  vKŽ  «u�dŠ«Ë  …œb×�   U�Ë«  w�¨ÂuO�«  w�  WLE²M�   U³łË  3  «u�Òb�

 qCH*«  —UC)«  Ÿu½  ∫b�u�«  UNKCH¹  WO×�  W¹cž«  vKŽ  Włö¦�«  Íu²%  Ê«Ë  WŽuM²�Ë  WO×�

ÆUN�ËUM²Ð l²L²¹ WM³ł Ÿu½¨UN³×¹ WN	U�¨t¹b�

 W Ò−F�«  ¨WM³'U	  W¹cG�  …dODAÐ  ÁËœËeð  Ê«  vKŽ  «u�dŠ«  ∫WÝ—bLK�  W¹cG�  …œ«Ë“  b�u�«  l�  «uKÝ—«

 l²L²¹ YO×Ð WF ÒDI� —UCšË WN	U� «uF{ ¨»u³Š W�U{SÐ q�UJ�« `LI�« s� e³)« «uK ÒC� ÆtÐUý U�Ë

Æt�U�— l� UN	—UA¹ Ê« v²ŠË  UŠ«d²Ýô« w� UN�ËUM²Ð b�u�«

 qJAð  w²�«  …bz«e�«  WML��«  lM�  w�  ÊuL¼U�²Ý  rJ½S�  w�U²�UÐË  ≠…—UC�«   U¹dJ��«  WOL	  «ËœbŠ

 ÂuO�« dNEð w²�«Ë ¨lHðd*« ‰Ëd²��uJ�«Ë ÍdJ��U	 q	UA� ÀËbŠ dDš qKIðË rN²×� vKŽ «dDš

Æ…dJ³� —ULŽ« w�Ë

 UM½uK�Q²¹ rN½S� ¨…UO(«  ôU−� W�U	 w� UM½ËbKI¹Ë UMÐ ÊËdŁQ²¹ U½œôË« Ê« U0 ≠WOBý …Ëb� «u½u	

  U�Ë«  w�  UC¹«  t½«  d	c²½  Ê«  qCH*«  s�  Æt�ËUM²½  ô  U�  v�«  UC¹√Ë¨t�ËUM²½  U�  v�«  «bOł  ÊuN³²M¹Ë

∫WLOKÝ q	«  «œUŽ œôËô« 5IK²� WOzUN½ ô ’d� WLŁ ⁄«dH�«

 ‰b³²�½¨WÞôu	uA�«  s�  ôbÐ  WŠUHð  ‰ËUMð  —U²½  U�bMŽ  UC¹«  …Ëb�  rN�  W³�M�UÐ  qJA½  UM½«

ÆÆÆUNŽ«u½« vKŽ WOKI*« UÞUD³�« ‘—UI½ ‰ËUMð sŽ lM²/Ë ¡U*UÐ …uK(«  UÐËdA*«

  «—UN�   U³łu�« ¡UMŁ« U½œôË« —uD¹∫WOŽUL²ł«  «—UN� WOLMð vKŽ „b�Ë bŽU�²Ý WLOK��« W¹cG²�«

 b�u�«  ¡U�b�« «uŽœ«  ÆW¹—ËdC�«  ‰UBðô«   UOMIðË ¨»«œü«  rNLKFð WO�uO�«   U³łu�«ÆWLN� WOŽUL²ł«

ÆUC¹« ¡UAF�« W³łË ‰ËUM²� ¡UI³K� dNE�« bFÐ tF� VFK� ÊuðQ¹ s2

 Íc�« œö³�« w� tŽu½ s� ‰Ë_« Z²M*« XOK³�u	 —uýU¹bÐ W−²M�  uÐ« W	dý s� W�bI� `zUBM�« Ác¼

 t½« vKŽ UOLKŽ X³¦*« bOŠu�«Ë ¨q	_« w� 5OzUI²½« ÊËd³²F Ô¹ s¹c�« œôËú� W½“«u²�Ë WK�U	 W¹cGð `M1

 ‚«c0 ¨»«dý qJAÐ pKN²� Ô¹ ¨WOz«cž WKLJð  Z²M� u¼ XOK³�u	 —uýU¹bÐ ÆuLM�« vKŽ ‰UHÞ_« bŽU�¹

 W�UJ� Ê“«u²�Ë q�U	 Z�œ vKŽ Íu²×¹ XOK³�u	 —uýU¹bÐ Æ”QJ�UÐ »dAK� hB�Ë qO½U�Ë u	uý

 ·UO�√Ë  UJOðuOÐËdÐ  ¨ÊœUF�Ë  5�U²O�  28  ¨   UOM¼œË   «—bO¼uÐd	  ¨ UMOðËdÐ  –  WOz«cG�«  d�UMF�«

 UNÐ v�u*«  UOLJK� UI�ËË Á—uDðË Áu/ ¨qHD�« Èb� WŽUM*« “UNł rŽœ qł« s� WÐuKD*«Ë –  WOz«cž

 Æw�uO�« „öN²Ýö�

©ÆŸÆŸ®

W�“ö�« W�UD�UÐ œËeð ≠
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 04≠6578080  nðU¼  ¸  ©v²×²�«  bK³�«®  UHOŠ ≠  2  …—UÝ Ÿ—Uý
qOK�«  nB²M�  v²ŠË  ÎUŠU³�  7∫30   WŽU��«  s�  Ÿu³Ýô«  ÂU¹√  q�

رواق... وسهرة بأجواءرواق... وسهرة بأجواء

خذيلك نفس.. واستمتعيخذيلك نفس.. واستمتعي
ارچـيلة مع خلطة“ ليلى“ الفاخرة

ارچـيلة مع راس ”Fresh“ الفاخر

فقط بـ 25 ش.ج

فقط بـ 30 ش.ج
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