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ستحتجب صحيفة «حيفا»، عن الّصدور األسبوع 
القادم، في األّول من شهر آب املقبل، لتعود إلى 

الصدور كاملعتاد في الّثامن منه.
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أوقفوا  احلصار.  إرفعوا  احلرب.  «أوقفوا  شعار:  حتت 
العادل!».  للّسالم  إجنحوا  واملدنيني.  األطفال  قتل 
باجلرائم  املنددة  بالّشعارات  وهتفوا  املتظاهرون  ورفع 
الفلسطينّي،  الّشعب  ضّد  ّية  اإلرهاب اإلسرائيلّية 

ورفعوا األعالم احلمراء والفلسطينّية.
مركز  في  الكبابير  حي  مدخل  على  املظاهرة  جرت 
اليهود  املواطنني  آالف  أمامها  وجتمهر  الكرمل. 
اليمني  حركات  دعوات  لّبوا  الذين  العنصريني 
عنصرّية  شعارات  هاتفني  الفاشّية،  والتنظيمات 
محّمد  النبي  ضّد  وهتافات  للعرب»  أبرزها «املوت 
(ص) وأخرى مؤيدة للحرب والقتل والّدمار في غزة. 
وحاول الفاشيون محاصرة املظاهرة واالعتداء عليها، 
التي  الّشرطة  حماية  حتت  والزجاج،  احلجارة  بإلقاء 

تعاملت معهم بقفازات حريرية.

bFÝ√ Æœ vKŽ ¡«b²Žô«

معظمهم  متظاهرًا،   30 جرح  عن  املظاهرة  وأسفرت 
من  شباب  ثمانية  واعتقال  طفيفة،  بإصابات 
الّشبيبة الّشيوعّية، دافعوا عن أنفسهم في مواجهة 
اليمني. وقد بقيت مجموعة كبيرة من قيادة احلزب 
الّشيوعي و«اجلبهة»، منهم الّنائب محّمد بركة أمام 
مرَكز الّشرطة في «زڤولون» في ِمنطقة «الكريوت» 
حّتى إطالق سراح جميع املعتقلني في اخلامسة من 
فجر األحد. وكان أحد املعتقلني الّشاب عروة غالب 
في  اإلجبارّية  اخلدمة  (رافض  يانوح  قرية  من  سيف 

جيش االحتالل).
أقّلت  التي  احلافالت  من  عدد  على  االعتداء  وّمت 
نشطاء الّشبيبة الّشيوعّية من الناصرة ومن سخنني، 

وذلك حتت أعني الشرطة.
رئيس  نائب  على  االعتداء  ّمت  املظاهرة  بداية  ومع 
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مساء  ويهودّي،  عربّي  متظاهر  ألف  نحو  شارك 
الّسبت املاضي، في املظاهرة ضد العدوان على غزة، 

خالد،  جنله  وعلى  أسعد،  سهيل  الدكتور  البلدّية 
أوقفا  أن  بعد  العنصرّيني،  من  مجموعة  قبل  من 
سيارتهما قرب «السينماتك»، وهّما باملشي نحو 
املظاهرة. وقام خالد بصّد املعتدين، ولم تقم الّشرطة 
باعتقال أي منهم، مع العلم أّن د. أسعد قّدم شكوى 

رسمية في الشرطة في اليوم الّتالي.

 5LO�«   UÐUBŽ  l�   QÞ«uð  WÞdA�«
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واجلبهة  الشيوعي  احلزب  عن  صادر  بيان  وأّكد 
الدميقراطّية للّسالم واملساواة، أن الشرطة اإلسرائيلية 
وأعدوا  تواطؤًا  احلدود»،  ـ«حرس  ب يسمى  ما  وجنود 
مخّطًطا سلًفا بالتنسيق من أعلى املستويات، ومع 
ّية، اّلتي التّمت بألوفها  «عصابات» اليمني اإلرهاب
حيفا  مدينة  في  الكرمل،  جلبل  العليا  املنطقة  في 

واجلبهة  احلزب  مظاهرة  على  لالعتداء  األحد،  مساء 
انتشرت  إذ  غزة،  قطاع  على  اإلرهابي  العدوان  ضّد 
الوصول  قبل  شوارع  عدة  في  اإلرهابّيني  اعتداءات 
إلى موقع انطالق املظاهرة، حتت بصر قوات «األمن» 
مظاهرة  على  االعتداء  سوى  ساكًنا،  حترّك  لم  التي 
احلزب واجلبهة واعتقال ثمانية متظاهرين، وأسفرت 
االعتداءات عن إصابة أكثر من 30 متظاهرًا، وقال 
النائب محمد بركة (رئيس اجلبهة الدميقراطية للّسالم 
واملساواة): نحن نعلم أّننا اخترنا املكان الصعب في 
الوقت الصعب، ولكن هذا هو نهجنا في مناهضة 

كّل حروب إسرائيل.
الدميقراطّية  واجلبهة  الشيوعي  احلزب  كان  وأضاف: 
في  حيفا،  في  يهودّية  ّية -  عرب مظاهرة  نّظما  قد 
ساعة متأخرة من مساء األحد، وقد احتاج استصدار 
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العليا،  احملكمة  إلى  للتوجه  للمظاهرة  ترخيص 
وفقط  كهذا؛  ترخيص  منح  الّشرطة  رفضت  أن  بعد 
قبل جلسة احملكمة بساعات، تراجعت الّشرطة عن 
الشرطة  أّن  إّال  ضّدها،  قرار  لصدور  ا  حتّسًب قرارها، 
اإلسرائيلّية، وبإيعاز من مستويات عليا في حكومة 
بنيامني نتنياهو، منحت عصابات اليمني الفاشّية 
اإلرهابية ترخيًصا ملظاهرة في نفس الّساعة واملكان، 
على  لالعتداء  عناصر اإلرهاب  مع  ثّم تواطأت  ومن 
غزة. في  الدائرة  واملجزرة  العدوان  مناهضة  مظاهرة 

فمنذ ساعات مساء السبت األولى، بدأت «عصابات» 
اليمني تتدّفق على منطقة جبل الكرمل العليا في 
املتظاهرين  وصول  متنع  سير  عرقلة  لتختلق  املدينة، 
شوارع  هذا  وشمل  واجلبهة،  احلزب  مظاهرة  إلى 
مركزية، وشوارع سكنية ضيقة، وما أن بدأت حافالت 
متظاهري اجلبهة واحلزب تتدّفق على املنطقة، حتى 
حجارة  إلقاء  وباألساس  شرسة،  اعتداءات  واجهت 
بشكل كثيف، ما أّدى إلى حتطيم زجاج العديد من 
احلافالت، وتأّخر بعضها في الوصول، كما أّن األجواء 
االرهابية اضطرت عشرات السيارات إلى الوقوف في 
مكان بعيد عن املظاهرة، ومن ثم منع وصول رّكابها 

إلى املكان.
في  املتطرّف  اليمني  لتجمهر  التقديرات،  وحسب 
أعدادهم  فإّن  الكرمل،  منطقة  في  مكان  من  أكثر 
فاقت عشرة آالف عنصري وإرهابي، متت مللمتهم من 
عصابة «كهانا»  من  بدعوة  البالد،  من  مناطق  عدة 
ّية، وساهمت في حملة التجييش والتحريض  االرهاب
في وسائل إعالم إسرائيلّية، على مدى أسبوع كامل.

…d¼UE*« dOÝ

ورغم كّل أجواء «الفاشّية» اّلتي سمحت بها الّشرطة 

وجنود «حرس احلدود»، إّال أّن املظاهرة جرت وبحضور 
العرب  الشيوعي  واحلزب  اجلبهة  ناشطي  من  املئات 
وكان  املكان،  إلى  الوصول  استطاعوا  ممن  واليهود، 
بني احلاضرين قيادات في احلزب واجلبهة، من بينهم 
نّفاع  محّمد  الشيوعي  للحزب  العام  الّسكرتير 

والنائبني محّمد بركة وحنا سويد.
باجلرائم  منّددة  بشعارات  وهتفوا  املتظاهرون  ورفع 
الفلسطيني،  الّشعب  ضّد  ّية  اإلرهاب اإلسرائيلّية 
الطرف  وفي  والفلسطينّية،  احلمراء  األعالم  ورفعوا 
عدا  االرهابيني،  مئات  جتمهر  الّشارع  من  الثاني 
املكان،  من  قليل  بعد  على  جتمهرت  التي  آالفهم 

وكانت وظيفتها عرقلة حركة السير واالعتداء على 
إلقاء  إلى  تعرّضت  املظاهرة  وقت  وطيلة  احلافالت، 
والزجاجية،  الپالستيكية  املاء  وزجاجات  احلجارة 
اإلسرائيلية  األجهزة  حترك  أن  دون  البيض،  وأيًضا 
ساكًنا، وأسفرت هذه االعتداءات عن إصابة ما يزيد 

عن 30 متظاهرًا من اجلبهة واحلزب.
كما منعت الشرطة وصول سيارة إسعاف إلى املكان 
ملعاجلة املصابني، بل عملت على محاصرة وتطويق 
وفي  األربعة،  اجلهات  من  واحلزب  اجلبهة  متظاهري 
مرحلة ما اخترقت املظاهرة لتعتدي على املتظاهرين 
وتعتقل ثمانية، ومن بينهم مصابني، دون أي سبب، 

الدائر،  اإلرهابي  العدوان  الستكمال  مخّطط  سوى 
وكان من بني اّلذين اعتدت عليهم الشرطة بالضرب 
تخليص  إلى  سعى  حينما  بركة،  محمد  النائب 
أحد الشبان الذين انهالت عليهم الشرطة بالضرب 

الوحشي الّشرس. 
البيانات  واجلبهة،  الشيوعي  احلزب  بيان  وأدان 
الصادرة  تلك  وخاصة  إسرائيل،  شرطة  عن  الصادرة 
باللغة العربية، والتي سعت إلى التغطية على جرائم 
مواجهات  وكأّنه  األمر  وعرض  ّية،  اإلرهاب العصابات 

بني متظاهري اجلبهة واحلزب وتلك العصابات.
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الشيوعي  للحزب  حيفا  منطقة  سكرتير  وألقى 
واجلبهة رجا زعاترة، كلمة قال فيها، إّن ما نشهده هنا 
هو مخطط، فكما يبدو أّن الشرطة التي سعت إلى 
منع مظاهرتنا بقرار جائر، واضطرت للتراجع بسبب 
توجهنا إلى احملكمة، عملت على تعطيل املظاهرة، 
واالعتداء على املتظاهرين، وْهًما منها أنها تستطيع 
أن تردعنا، ولكن هيهات ثّم هيهات، فهذه املظاهرة 
ونحن  املكان،  في  جتري  التي  أسبوع  خالل  الثانية 
مستمرّون في حتّدي حالة شبه اإلجماع في الشارع 
رفاق  بيننا  ألن  العدوان،  استمّر  طاملا  اإلسرائيلي 
املناهض  املوقف  حتمل  يهودّية  يسارية  ومجموعات 
للعدوان على غزة، وهذه احلرب الدائرة على شعبنا.

وقال سكرتير احلزب الّشيوعي و«اجلبهة» في حيفا، 
الّصحافي رجا زعاترة: لم تتمّكن الّشرطة من منع 
املظاهرة، بعد أن توّجهنا إلى محكمة العدل العليا. 
فجاء هذا العدوان اإلرهابّي املدّبر الذي يعكس العمق 
احلكومة  تغّذيه  والذي  اإلسرائيلّي،  للشارع  الفاشي 
«راديو  بالذكر  وأخّص  اإلعالم.  وسائل  تغّذيه  كما 
العنصري  بالّتحريض  أسابيع  منذ  املنهمك  حيفا» 

وباحلشد ملظاهرة اليمني. 

nMF�« d¼UE� s¹b¹ í¼U¹

بلدّية  رئيس  قال  «حيفا»،  لصحيفة  تعقيب  وفي 
حيفا  مدينة  «تّتسم  ياهڤ:  يونا  احملامي  حيفا، 
أكثر  مدار  على  املشترك  والعيش  الّسالم  بعالقات 
ّية  العرب املدينة  زعماء  عمل  وقد  سنة،   100 من 
بقيادة حسن شكري آنذاك، على تأسيس هذا الّطابع 

زعماء  جميع  عليه  ويحافظ  حافظ  اّلذي  املمّيز، 
املدينة العرب واليهود املتعاقبني على حّد سواء».

من  نّظمت  حيفا،  في  نّظمت  التي  املظاهرات  «إّن 
حيفا  سكان  نحن  بينما  خارجّية،  عناصر  قبل 
مصرّون على احلفاظ على العالقات اخلاّصة القائمة 
هنا بني جميع فصائل السكان، ولن نسمح لعناصر 

غير حيفاوّية بانتهاكها».
ال  اّلذي  العنف،  مظاهر  جميع  بشّدة  أدين  «أنا 
وخصوًصا  فيها؛  احلياة  ومنط  املدينة  طابع  يعكس 
كالدكتور  محترمة  بشخصّية  يتعّلق  األمر  كان  إن 

سهيل أسعد».

»d(« Òb{ …bŠ«Ë Wšd�

عوفر  د.  واجلبهة  احلزب  في  القيادي  ألقى  كما 
كسيف كلمة قال فيها، نحن هنا يهود وعرب نطلق 
الّصوت  فنحن  والعدوان،  احلرب  ضّد  واحدة  صرخة 
إطالق  من  العصابات،  هذه  تردعنا  ولن  هنا،  اآلخر 
صرخة الغضب على هذا العدوان الذي يحصد حياة 

املئات من األبرياء.
واليهود،  العرب  رفاقي  بني  هنا  أنا  قائًال:  وأضاف 
أولئك  بينما  الكفاح،  في  رفاقي  هم  فهؤالء 
املتجمهرين في الطرف اآلخر من الّشارع هم أعدائي، 

أعداء اإلنسانّية.

VFB�« X�u�«Ë ÊUJ*« w	

وكانت الكلمة للنائب محمد بركة، الذي قال، إّن هذا 
إسرائيل،  وحروب  لسياسة  التصّدي  في  نهجنا  هو 
الصعب  الوقت  في  الصعب  املكان  اختيار  في 
من  عقود  منذ  قائم  النهج  وهذا  صرختنا،  إلطالق 

احلروب اإلسرائيلّية، نتحدى الفاشية في عقر دارها، 
من  والتجنيد  التجييش  حمالت  كل  تردعنا  فلم 
عصابات العنصريني الفاشيني وشاركت فيها إذاعات 

ارة والّشجاعة. محلّية، لنقوم بهذه املظاهرة اجلّب
أكثر  هذه  إّن  القول،  أستطيع  قائًال،  بركة  وتابع 
هذه  أّن  ًيا  وثان البالد،  تاريخ  في  شجاعة  مظاهرة 
برئاسة  الفاشية  قيام  عن  رسمًيا  تعلن  املظاهرة 
غزة،  على  احلرب  في  الفاشية  نتنياهو،  بنيامني 
نحن  ولكن  اإلسرائيلي،  الشارع  في  هنا  والفاشية 
واثقون أّننا في النهاية سننتصر على احلرب ودحر 
فخورون  نحن  لذلك  العادل،  الّسالم  بقيام  الفاشية 
هنا  معنا  وقفوا  الذين  والعرب  اليهود  باملتظاهرين 

اليوم بكل جرأة، لنتحّدى هذه األوباش. 

عليه  مصرون  نحن  احلال  بطبيعة  بركة:  وأضاف 
موّحدين  ويهود،  عرب  هنا  فنحن  به،  ومستمرون 
في إطالق صرخة الغضب، على املجزرة الدائرة في 
غزة، إننا دعونا طيلة الوقت إلى وقف هذا العدوان 
اإلرهابي، الذي يحصد حياة املئات، في غالبيتهم 
ال  التي  والناس  والشيوخ،  والنساء  األطفال  من 

تشارك في أي اشتباكات مسلحة.
األساس  هو  واحلصار  االحتالل  أن  على  بركة  وشّدد 
ذرائع  بأّي  التذرّع  إسرائيل  ينفع  ولن  العدوان،  لهذا 
واهية، حتى لو القت الدعم اإلجرامي من دول كبرى 

في العالم.
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وقال رئيس «اجلبهة» الّنائب محمد بركة: نعلم أّننا 
اخترنا املكان الصعب في التوقيت الصعب. لكن هذا 
إسرائيل،  وحروب  لسياسة  التصدي  في  نهجنا  هو 
الصعب  الوقت  في  الصعب  املكان  اختيار  في 
من  عقود  منذ  قائم  النهج  وهذا  صرختنا،  إلطالق 
احلروب اإلسرائيلّية، نتحّدى الفاشّية في عقر دارها.

البالد،  تاريخ  في  مظاهرة  أشجع  هذه  بركة:  وتابع 
ا عن قيام الفاشّية برئاسة  ـً وهذه املظاهرة تعلن رسمّي
غزة،  على  احلرب  في  الفاشية  نتنياهو،  بنيامني 
نحن  ولكن  اإلسرائيلّي،  الّشارع  في  هنا  والفاشية 
ودحر  احلرب  على  سننتصر  النهاية  في  أّننا  واثقون 

الفاشّية، بقيام الّسالم العادل.

WÞdA�« d¹“Ë W�U�≈

وقال بركة: إّن ما شهدناه من انفالت فاشي إرهابّي، 
هو مؤّشر واضح على سيطرة الرعاع الفاشي الّنازي 
اجلديد على الشارع بحماية حكومة الرعاع، بقيادة 

نتنياهو وليبرمان ويعلون ولبينيت.
وأعلن بركة بعد املظاهرة، عن أّنه سيطالب باسم كتلة 
اجلبهة، بإقامة جلنة حتقيق في تصرّف الّشرطة واألجهزة 
وزير  بإقالة  واملطالب  املظاهرة،  هذه  في  اإلسرائيلية 

أهارنوڤيتش. يتسحاك  (الشرطة)،  الّداخلي  األمن 

WÞdA�« VOIFð

العربّي  لإلعالم  الّشرطة  بلسان  الّناطقة  وعّقبت 

اجلبهة  بيان  في  جاء  ما  على  السمري،  لوبا 
أّن  على  يشار  «عموًما،  قائلًة:  الّشيوعي،  واحلزب 
وحّتى  الرأي،  عن  بالّتعبير  تسمح  إسرائيل  شرطة 
املتظاهرين  كافة  سالمة  على  للحفاظ  تعمل  أنها 
وتأمينهم، إّال أّنها باملقابل ال تسمح بأّي تظاهرات 
ومسيرات واحتجاجات دون ترخيص، وتتعامل معها 

بحزم وصرامة وكل طلب يتم التقدم به للتظاهر، يتّم 
فحصة بصورة دقيقة من جميع املناحي، وتعمل ضّد 
كل من تسّول له نفسه بتجاوز وخرق القانون خالل 
أّي  قبل  ومن  اخلروقات،  هذه  كانت  أًيا  الّتظاهرات، 

كان من املتظاهرين، وخصوًصا محاوالت سّد محاور 
الطرقات، التحريضات من أّي نوع كانت، بضمنها 
رفع الفتات ذات مغزى حتريضّي، إضافة إلى سلوك 
الّتعامل  فيتّم  الّشرطة،  أفراد  من  أّي  جتاه  عنيف 
معها ومعاجلتها بشّدة وبال هوادة، مع العلم أّنه ولهذه 
القانونّية  غير  االحتجاجات  خلفّية  وعلى  املرحلة، 
بالفترة  حصلت  اّلتي  بالّنظام،  اإلخالل  وعملّيات 
األخيرة، في أرجاء شّتى من البالد، ّمت اعتقال أكثر 
من 920 مشتبًها باإلخالل بالّنظام، وسيتّم الّنظر 
القانون». وفق  ّية  قضائ إجراءات  واّتخاذ  باعتقالهم 

وأضافت: «ومبوازاة كّل ذلك، نشير إلى أّن الّشرطة 
وقياداتها تواصل في بذل جهود جّمة بتبادل احلوار 

وشرائح  الفئات،  اجلهات،  قيادات  كاّفة  مع  املفتوح 
كافة  قيادة  مواصلة  بغية  املختلفة  املجتمعات 
القانون،  وفق  املختلفة  املجتمعات  وجمهور  أفراد 
مجّدًدا،  نناشد،  لذا  اجلمهور؛  وأمان  أمن  وحلفظ 
األطر  األحزاب،  الهيئات،  األطياف،  األطراف،  كاّفة 
والقيادات، إلى التحّلي بالصبر، واحلّث على ضبط 
الّنفس واحترام الغير والرأي املغاير بصورة حضارّية، 
ملا يعود به من منفعة على كافة اجلمهور، في مثل 

هذه األّيام العصيبة».

ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»: 
www.haifanet.co.il
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اجلمعة  يوم  الّشرطة،  اعتدت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

املاضي، على عدد من املتظاهرين، وعلى رأسهم نواب 
التجّمع الوطني، جمال زحالقة، حنني زعبي، باسل 
التضامنية  التصّدي»  «يوم  تظاهرة  خالل  غطاس، 
«يوم  عنوان  حتت  حيفا،  مدينة  في  غزة  قطاع  مع 
التصّدي: عن غزة ندافع»، واّلتي دعا إليها احلراك 

الشبابّي الفلسطينّي في الداخل.
انطلقت  قد  غزة  مع  التضامنّية  الّتظاهرة  وكانت 
من دوار املطران حجار في شارع عّباس، حيث رفع 
الهتافات  ورّددوا  الفلسطينّية،  األعالم  املتظاهرون 
والّشعارات املنددة بالعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة.

وبالرغم من سلمية املظاهرة ّمت االعتداء وقمع املظاهرة 
تصريح  استصدار  عدم  بادعاء  الشرطة،  قبل  من 
من  كبيرًا  عدًدا  حشدت  الشرطة  بأّن  علًما  رسمي، 
أفراد الّشرطة واخليالة وقامت بإغالق الّشارع في وجه 

املتظاهرين ومحاصرتهم.
أّن  أعلن  قد  ياهڤ،  يونا  حيفا،  بلدية  رئيس  وكان 
البلدية لن تسمح ملن هم من خارج املدينة «بإفساد 
أجواء التعايش فيها»، قائًال «نرفض دخول جهات 
خارجّية هدفها هدم األجواء، حيفا ترفض أن تكون 

نقطة للمظاهرات..».
اعتدائها  خالل  متظاهرًا   31 الشرطة  واعتقلت  هذا 
على املتظاهرين وّمت اإلفراج عنهم الحًقا، عرف منهم: 
ساهر جريس، أمير جبارين، معتصم زيدان، سهيل 
أمجد  سمعان،  جواد  كّيال،  مارسيل  أحمد،  أبو 
عرّابي، أنس الياس، محمد كبها، آالء خطيب، جول 
يونس،  رامي  يونس،  مراد  محارب،  زكرّيا  الياس، 

°åÍ Òb B ² « ãu ¹ò Íd ¼U E²  v K Ž Íb ² F ð WÞd ÒA «

الوطني  التجمع  عن  الّنواب  غطاس،  وباسل  زعبي 
صّد  محاولتهم  أثناء  الكنيست  في  الدميقراطي 

الّشرطة عن املتظاهرين.
املتظاهرين،  على  االعتداء  بيانه  في  التجّمع  وأدان 
تصّدوا  الذين  والّشابات،  الّشباب  هؤالء  ويحيي 
التظاهر  في  حقهم  على  وأصروا  الّشرطة  العتداء 
اإلرهابّي  العدوان  على  الغضب  عن  والتعبير 
واإلجرامّي على غزة، فإّنه يعرب عن مساندته لكّل 
أبناء  واملناضالت،  املناضلني  واملعتقالت،  املعتقلني 
وبنات شعبنا، الذين اعتقلتهم الشرطة وحتاول إلصاق 
التهم املفبركة بهم، ويدعو اجلميع إلى الوقوف إلى 

جانبهم ومساندتهم إلطالق سراحهم.
وأضاف: «إّننا واثقون أّن جهاز القمع اإلسرائيلّي لن 

اخلط  داخل  اجلديد  الفلسطينّي  اجليل  طالئع  يردع 
األخضر، من مواصلة الّنضال املشروع، والّتعبير عن 
على  العدوان  إلسقاط  كله،  شعبنا  وغضب  غضبه، 

شعبنا وحتقيق احلرّية واالستقالل والكرامة».
وكل  واملعنوي،  املادي  القمع،  «سياسات  أّن  واعتبر 
أشكال االضطهاد الّسافر واملضمر، التي متارس ضد 
ووزن  طاقات  حتييد  هدفها  ـ48،  ال فلسطينيي 
ودورهم في النضال الفلسطيني العادل ضد االحتالل 
تواتر  ولكن  والقتل،  والتهويد  االستيطان  وضد 
األشهر  مدار  على  والشبابي  الشعبي  النشاط  هذا 
املاضية، وتصاعده مؤخرًا يؤّكد على أننا أمام مرحلة 
رعايته  من  بّد  ال  متجّدد،  وسياسي  وطني  وعي 

واحتضانه وترشيده».
إّننا ندعو كّل األطر والهيئات السياسية والشعبية 
والقانونّية إلى عدم التهاون مع هذه السياسات وإلى 
مالحقة قانونّية وإعالمّية لرجال الّشرطة اإلسرائيلّية، 
وعلى  املتظاهرين،  على  بوحشّية  يعتدون  اّلذين 
بهدف  االعتقال،  وخالل  االعتقال  أثناء  املعتقلني 
ترويعهم وتخويفهم وردعهم وردع اآلخرين عن املشاركة».

على  إرهابي  عدوان  هناك  «طاملا  بالقول:   واختتم 
شعبنا، وطاملا هناك احتالل، ونهب، وسطو، وانتهاك 
هناك  وطاملا  اإلنسانية،  وللشرائع  الدولي  للقانون 
حتريض دموي على املواطنني العرب، وعداء، ومتييز 
املختلفة؛  املدنية  بأشكاله  النضال  فإن  منهجي، 
امليدانية والثقافية واإلعالمية واملادية لن يتوقف».

 W½UB(« l	— V−¹ ∫g²OÑu½Ëd¼√
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أهرنوڤيتش،  يتسحاك  الداخلي،  األمن  وزير  وقال 
للحكومة،  القضائي  املستشار  من  سيطلب  إنه 
عن  النائبني  عن  احلصانة  رفع  فينشطاين،  يهودا 
التجمع، جمال زحالقة، وحنني زعبي،  زاعًما أنهما 
تهجما على رجال الشرطة، وقال أهرنوڤيتش خالل 
زيارة ملستشفى سوروكا في بئر السبع: «أنظر إلى 
التي  األولى  املرة  ليست  هذه  اخلطورة.  مبنتهى  ذلك 
تأجيج  ومحاولة  بالتهجم  وزعبي  زحالقة  بها  يقوم 
األجواء». وادعى أن زعبي تهجمت على قائد اللواء 

تامر  مرشي،  أمير  زيدان،  سليمان  صفدي،  حسن 
خليفة، سرحان عثامنة، يوسف نّصار، عالء طه، آالء 
طه، بّشار محمود، باسل ديب، إيهاب حيدر، هيا 
عبيد  ووهيب  دراوشة  أحمد  شواهنة،  ياسر  سالمة، 

وفؤاد جبارة.
وحنني  زحالقة  جمال  على  االعتداء  ّمت  أّنه  ويذكر 
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ـ«الكلب»، مضيًفا: «سأتوجه  في الشرطة، ونعتته ب
إلى املستشار القضائي بطلب رفع احلصانة عنهما"، 
وأكد: "يجب وضع حد لهذه األمور مرة واحدة ولألبد».

وفي وقت سابق توّعد أهرنوڤيتش بأنه سيعمل على 
رفع احلصانة عن النائب حنني زعبي ومعاقبتها، جراء 
ما اسماه «تهجمها على قيادة الشرطة» خالل مظاهرة 
االحتجاج على العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة.

املظاهرة  قمع  إلى  أهرونوڤيتش  يتطرق  ولم 
املتظاهرين  ضد  املفرط  للعنف  الشرطة  واستخدام 
على  اجلسدي  االعتداء  يدن  ولم  السلميني، 
حصل  كما  اجلمهور  ممثلي  وعلى  املشاركني 
زعبي  حنني  والنائبة  زحالقة  جمال  النائب  مع 

املتظاهرين. من  والعديد  غطاس،  باسل  والنائب 
ويأتي هذا الوعيد في ظل حملة تطرف شديدة  في 
الشارع اإلسرائيلي، وفي سياق حملة األجهزة األمنية 
الداخل،  لفلسطينيي  السياسي  النشاط  لتجرمي 
مفاهيم  ضد  تخرج  التي  االحتجاج  مظاهر  وكبت 

اإلجماع الصهيوني العنصرّية. 

 lL²−� W¹dBMŽ ∫”UDž qÝUÐ Æœ

wKOz«dÝ≈

لصحيفة  حديثه  في  غطاس  باسل  النائب  واعتبر 
نظمها  اّلتي  التصّدي»  «يوم  مظاهرة  أّن  «حيفا»، 
احلراك الّشبابي في حيفا كانت ضخمة، نظرًا ألجواء 

الّترهيب التي سبقت املظاهرة واستمرت خاللها. 

صرخة  كان  التصّدي»  «يوم  إّن  غّطاس:  وأضاف 
مدينة  من  انطلقت  اإلسرائيلية،  احلرب  آلة  وجه  في 
ا  وغضًب للعدوان،  واستنكارًا  غزة  نحو  دعًما  حيفا 
القمع  زاولت  الشرطة  قائًال:  وأردف  املعتدي.  على 
على  اعتداء  ّية،  عشوائ اعتقاالت  من  صوره  بأقبح 
املتظاهرين، اعتداء على معتقلني بعد االعتقال، شتم 
زمالئي  وعلى  شخصًيا  علّي  واالعتداء  املتظاهرين 

الّنواب جمال زحالقة وحنني زعبي.

اإلسرائيلي،  املجتمع  عنصرّية  غّطاس  واستنكر 
ُمشيرًا إلى أّنه من يشعل احلرب، عليه أن يحتمل 
التظاهر، ولن نسمح أن يكون قتل أطفالنا في غزة 
في  شعبنا  جماهير  من  الئق  رد  دون  يومّية  حالة 
سنستمّر  قائًال:  واختتم  البلدان.   كافة  وفي  حيفا 
في الّتظاهر إلى أن تتوّقف إسرائيل  عن  ارتكاب 

املجازر في غزة وفك احلصار.
ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»: 

www.haifanet.co.il
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*åUHO�ò q�«d ≠ في ظّل األحداث الدامية اّلتي 

جتري في غزّة، من قبل االحتالل اإلسرائيلّي، وتلبيًة 
لنداء األهل واألطفال في غزّة، أطلقت، يوم الّثالثاء 
من هذا األسبوع، جلنة اإلغاثة والّطوارئ في جمعّية 
وبالّتعاون  الصحّية،  واخلدمات  للبحوث  «اجلليل» 
حملة   - أهلّية  ومؤّسسات  وناشطات  ناشطني  مع 

اإلغاثة الّطبّية ألهلنا في غزّة.
أهل  من  املادّية  التبرّعات  جمع  إلى  احلملة  تهدف 
الداخل،  في  العربي  مجتمعنا  في  والنخوة  اخلير 
تلبيًة لنداء املستشفيات في غزّة، اّلتي تنزف منذ 
ثمانية عشر يوًما، وذلك لشراء مستلزمات صحّية 
الكوادر  قبل  من  قدمت  لقوائم  وفًقا  ملّحة،  وأدوية 

الّطبّية في مشافي غزة. 
من  املستقاة  للعبر  موجز  بعرض  اجللسة  افتتحت 
أجل  من  اإلغاثة  «حملة  اسم  حملت  سابقة  حملة 
أطفال سوريا»، تاله شرح تفصيلّي من قبل القّيمني 
في «جمعّية اجلليل» للفكرة من وراء حملة «حملة 
إغاثة طبّية ألهلنا في غزة»، وأهدافها املتوخاة من 
حيث توفير أكبر حجم ممكن من املستلزمات الطبّية 
امللّحة، خالل سبعة أّيام، وإيصالها ملشافي غزة، وفًقا 
لقوائم قّدمت من قبل الكوادر الطبّية في مشافي 

من  أولوّيات  لسّلم  وفًقا  ترتيبها  ّمت  واّلتي  غزة، 
الّطارئ حّتی الّضروري.

يشار إلى أّن هذه احلملة جاءت بعد إجراء فحوصات 
املستلزمات  توصيل  إمكانّية  ضمان  حول  دقيقة 
الّطبّية، من خالل اّتصاالت مع أصحاب الّشأن في 
ّمت  وقد  وصحّية.  سياسّية  أمنّية،  عّدة:  مجاالت 
ناحية  من  محدودة  احلملة  تكون  أن  على  االّتفاق 
أّول  من  أي  فقط،  أّيام  لسبعة  الزمني،  الّتوقيت 

أمس األربعاء ولغاية األربعاء القادم (7\30). 
ُيشار إلى أّن القّيمني على احلملة حرصوا على أن 
وحيثياتها  احلملة  مالمح  في  الّنشطاء  إشراك  يتم 
فتح  مع  ووضوح  بشفافّية  تنفيذها  يتّم  أن  على 
فاعل  دور  أخذ  في  املهتمني  جميع  أمام  املجال 
جمع  خالل  من  ذلك  كان  سواء  احلملة،  تنفيذ  في 
الطبّية  املستلزمات  لشراء  الّتنسيق  أو  التبرّعات، 

أو اإلشراف على تنفيذ احلملة.. إلخ. 
وصوالت  دفاتر  توزيع  ّمت  الّلقاء  اختتام  وقبيل 
أن  بعد  والّناشطات،  الّناشطني  على  التبرّعات 
التزام  على  ووّقعوا  الّشخصّية،  تفاصيلهم  قّدموا 
من  كل  أّن  إلى  ُيشار  احملّدد.  الوقت  في  إرجاعها 
في  مندوب/ة  مبثابة  هو  وصوالت  دفتر  استلم/ت 

بلده/ا ويستطيع أي شخص أن يتوّجه إليه مباشرًة 
لتقدمي التبرّعات.  

مع انتهاء موعد احلملة، يوم األربعاء القادم(30/7)؛ 
سيتّم جمع دفاتر التبرعات من املندوبني وفحصها، 
لشراء  اختصاصي  كادر  برفقة  التوّجه  ثم  ومن 
أعاله  املذكورة  القوائم  وفق  الطبّية  املستلزمات 
أطباء  «جمعّية  مع  بالّتعاون  غزة  إلى  إلدخالها 
حلقوق اإلنسان» ذوي التجربة في هذا املجال وهكذا 
ظروف. يشار إلى أن جزء من الناشطني في احلملة 
أطباء  في «جمعّية  خبرة  وذوي  ناشطني  أعضاء  هم 

حلقوق اإلنسان».
أخيرًا، نتوّجه إلى كاّفة أبناء وبنات شعبنا العظيم 

باالنضمام  وأجياله،  سكناه،  أماكن  فئاته،  بكل 
تبرعاتكم  خالل  من  احلملة  إلجناح  معنا  والّتجاوب 
ألهلنا  نقّدمه  أن  ميكن  ما  أقّل  فهذا  السخّية، 
الّصامدين في غزة.. فنحن شعب واحد، وأملنا واحد، 
وذلك عن طريق التواصل املباشر مع احد مندوبي/ات 

بلداتكم أو مناطقكم.
بدارنة  سهير  حيفا:  في  املندوبات  مع  للّتواصل 
 ،0522553195 جبر  نورا   ،0546883269

صادر  ميسلون   ،0544420806 بار  ايريس 
0528664046

ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»: 
www.haifanet.co.il
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*åUHO�ò q�«d ≠ أدان التجّمع الوطني الدميقراطي االعتداء الوحشي 

املاضي،  اجلمعة  يوم  الّشبابّي،  احلراك  إليها  دعا  اّلتي  املظاهرة  على 
وحملة االعتقاالت التي نّفذتها وحدات القمع اخلاصة بحق 31 معتقالً، 

من الشباب والصبايا، أثناء تفريق املظاهرة.
كما يدين االعتداء على نواب التجّمع وقياداته؛ النائب جمال زحالقة 
والنائب حنني زعبي والنائب باسل غطاس، وأمني عام التجمع عوض 
عبد الفتاح، الذين شاركوا مع بقّية قيادات التجّمع في هذه املسيرة، 
منهم: مصطفى طه (نائب األمني العام)، ومراد حّداد (عضو املكتب 
ّية)، ويوسف طاطور (عضو  ّية والشباب السياسي ومسؤول احلركة الطالب

اللجنة املرَكزّية).
هذه  في  بوحشّية  اعتقلوا  اّلذين  املعتقلني  أسماء  البيان  واستعرض 
املظاهرة، وهم: ساهر جريس، أمير جبارين، معتصم زيدان، سهيل أبو 
أحمد، مارسيل كّيال، أمجد عرابي، أنس إلياس، محّمد كبها، جول 
الياس، زكرّيا محارب، مراد يونس، رامي يونس، حسن صفدي، سليمان 
زيدان، أمير مرشي، تامر خليفة، سرحان عثامنة، يوسف نّصار، آالء 
طه، بشار محمود، باسل ديب، إيهاب حيدر، آية سالمة، ياسر شواهنة، 
دراوشة. أحمد  عبيد،  مراد  عبيد،  وهيب  جبارة،  فؤاد  سمعان،  جواد 

واملناضالت،  املناضلني  واملعتقالت،  املعتقلني  هؤالء  يحيي  التجّمع  إّن 
أبناء وبنات شعبنا، ويدعو اجلميع إلى الوقوف إلى جانبهم ومساندتهم 
إلطالق سراحهم. ومنهم من طليعة هذا اجليل الفلسطينّي الشاب الذي 

يقف في مقّدمة الصفوف.
كما يحيي املشاركني واملشاركات في حمالت التضامن واالحتجاج ضّد 

أجل  ومن  غزة،  قطاع  في  شعبنا  على  الوحشي  اإلسرائيلّي  العدوان 
وقف العدوان اإلرهابي، وإسقاط احلصار الظالم، وجميع ممارسات وجرائم 

االحتالل وإفرازاته، وكذلك جرائم املستوطنني الّصهاينة.
إّننا واثقون أن جهاز القمع اإلسرائيلي لن يردع طالئع اجليل الفلسطيني 
اجلديد داخل اخلط األخضر، من مواصلة الّنضال املشروع، والّتعبير عن 
غضبه، وغضب شعبنا كّله، إلسقاط العدوان وحتقيق احلرّية واالستقالل 

والكرامة.
الّسافر  االضطهاد  أشكال  وكل  واملعنوي،  املادي  القمع،  سياسات  إّن 
ـ48، هدفها حتييد طاقات ووزن  واملضمر، التي متارَس ضّد فلسطينيي ال
ودورهم في الّنضال الفلسطيني العادل ضّد االحتالل وضّد االستيطان 
والّتهويد والقتل، ولكن تواتر هذا النشاط الشعبي والشبابي على مدار 
األشهر املاضية، وتصاعده مؤّخرًا يؤّكد على أّننا أمام مرحلة وعي وطنّي 

وسياسّي متجّدد، ال بّد من رعايته واحتضانه وترشيده.
إلى  والقانونّية  والشعبية  السياسّية  والهيئات  األطر  كل  ندعو  إّننا 
عدم التهاون مع هذه السياسات وإلى مالحقة رجال الّشرطة اإلسرائيلّية 
وعلى  املتظاهرين،  على  بوحشّية  يعتدون  اّلذين  ا،  ـً وإعالمّي ا  ـً ّي قانون
املعتقلني أثناء االعتقال وخالل االعتقال، بهدف ترويع وتخويف وردعهم 

وردع اآلخرين عن املشاركة لن يتوقف.
ونهب،  احتالل،  هناك  وطاملا  شعبنا،  على  إرهابّي  عدوان  هناك  طاملا 
هناك  وطاملا  اإلنسانّية،  وللّشرائع  الّدولي  للقانون  وانتهاك  وسطو، 
حتريض دموّي على املواطنني العرب، وعداء، ومتييز منهجي، فإّن الّنضال 

بأشكاله املدنّية املختلفة؛ امليدانّية والثقافّية واإلعالمّية واملادّية.

 Òw−LN�« ¡«b²Žô« s¹b½ ÒÍËUHO(« wMÞu�« l ÒL−²�«
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قوات  قبل  من  الهمجي  االعتداء  احليفاوّي  الوطني  التجمع  وأدان  هذا 
الشرطة واليمني الفاشي على املتظاهرين املناهضني للعدوان على غزة 
وجمال  زعبي  حنني  التجمع  نواب  الوطنية،  القيادات  رأسهم  وعلى 
ود.  األملاني،  احلي  في  اجلُمعة  يوم  مظاهرة  في  غطاس  وباسل  زحالقة 

سهيل أسعد في مظاهرة يوم الّسبت في مرَكز الكرمل.
حيفا  عرب  حق  في  خطيرًا  ا  مّسً االعتداءات  هذه  التجّمع  واعتبر 
بالتظاهر والتعبير عن رأيهم والتحامهم مع شعبهم العربّي الفلسطينّي 

ومناهضتهم للجرائم ومجازر العدوان اإلسرائيلّي على غزة. 
مبنع  ياهڤ  تصريحات  وليدة  االعتداءات  هذه  «نعتبر  البيان  وأضاف 
العرب  املتظاهرين  على  الّشرطة  اعتدت  فعندما  حيفا،  في  التظاهر 
الذي  الفاشيني  للمتظاهرين  حماية  وفرت  هي  للعدوان،  واملناهضني 
اعتدوا بوحشّية على د. سهيل أسعد وباقي املتظاهرين في مظاهرة يوم 

السبت في مركز الكرمل».  
وقفة  والوقوف  التعاضد  مجتمعنا  على  أن  احليفاوّي  التجّمع  وأشار 
موّحدة ضد اعتداءات الشرطة واليمني الفاشي، وضد سياسة بلدّية حيفا 

احلاضنة واملوّجهة لهذه العنصرّية. 
ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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*åUHO�ò q�«d ≠ بدعوة من جلان األحياء: احلليصة 

ووادي الّنسناس، ومركز الّشبيبة «يودڤات»، ومركز 
البلدّية  رئيس  وبحضور  اجلماهيرّي،   عّباس 
مختلف  من  املدينة  ووجهاء  دين  رجال  ياهڤ،  يونا 
الطوائف، وأهالي األحياء املختلفة، أقيمت 4 موائد 
إفطار رمضانّية في األحياء املذكورة: وادي الّنسناس/

«الّدنيا  حملة  ضمن   ≠  åUHO�ò  q�«d*

بخير»، وحتت ُعنوان: «ندعم أطفال غزّة بفطرتنا 
الرمضانّية»، قامت ندى صفدي (أم ماهر)، بنصب 
خيمة في ساحة بيتها الكائن في شارع اللنبي 
شعبنا  ألبناء  األدوية  لشراء  األموال  جلمع   ،57

الفلسطينّي في قطاع غزّة اّلذين يعانون من جتويع 
الكثير. وينقصهم  وقتل،  وهدم  وقصف  وحصار 

قطاع  على  اإلسرائيلّي  العدوان  استمرار  فمع 
غزة، وفي ظل املجازر اّلتي ترتكب ضّد األطفال 
لها  يتعرّض  اّلتي  األزمة  أعقاب  وفي  والْنساء، 
عن  اإلعالن  ّمت  غزّة،  في  وشعبنا  وأبناؤنا  أخوتنا 
«الدنيا  شعار  حتت  التبرّعات  جمع  حملة  بدء 
الرمضانّية،  بفطرتنا  غزة  أطفال  ندعم  بخير: 
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بقيمة 15 شيكًال».
التبرّعات  جمع  إلى  احلملة  هذه  وتهدف 
بدًءا  عزّة،  وأطفال  ألهل  األدوية  شراء  ألجل 
يعادل  ما  أي  شيكًال،   15 بقيمة  مبلغ  من 
مببلغ  أو  شيكًال    20 مببلع  أو  رمضان،  فطرة 
املتبرّع. ومقدرة  لرغبة  ووفًقا  شيكًال،   50

كما ميكن التبرّع بالدواء نفسه شريطة أن يكون 
الدواء ضمن قائمة األدوية اّلتي يحتاجونها.

عليه  وبالتبرّع  باالستفسار  يرغب  من  كّل 
رقم:  هاتف  على  صفدي  لبنى  مع  الّتواصل 

.0522670014
موقع  ادخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il :«حيفانت»

عّباس/احلليصة/وسوق «تالپيوت».
بلدّية  رئيس  ّية  االحتفال اللقاءات  من  قسم  وافتتح 
ا باحلضور، ومشيرًا إلى أّن اإلفطار بات  حيفا مرّحًب
واحترام،  مبحّبة  املوائد  حول  يجمع  ا  ـً سنوّي تقليًدا 
يعكس  ّمما  الّطوائف،  مختلف  من  حيفا  أهالي 

الّطابع املمّيز للمدينة.

v�OŽ uÐ√ ‰«u½ .dJð

احلليصة،  حّي  في  الرمضانّي  اإلفطار  وضمن  هذا 
كايد)،  يوسف (أبو  كامل  برئاسة  احلّي  جلنة  كرّمت 
املركز  مديرة  ياهڤ،  يونا  البلدّية  رئيس  وبحضور 
عيسى،  أبو  نوال  الّسابقة،  احلليصة  اجلماهيرّي 
وذلك ملا قّدمته على مدار سنوات طويلة ألهالي احلّي 

ا قاموا بتقدمي درع لها. ـً وأبنائه. فتقديرًا منهم وحّب
وفي حديث مع كامل يوسف، قال: لقد ارتأيناها فرصة 
مناسبة، لسبب حضور عدد كبير من املدعوّين، لنكرّم 
فيها على مرأى ومسمع منهم َمن تستحّق الّتقدير 
فعًال ملا بذلته وقّدمته للحّي وأبنائه، وللعالقة األخوّية 
احلّي. أهالي  بها  يغدفونها  اّلتي  واحملّبة  الوطيدة 

صحيفة  عبر  للقرّاء  ألعلن  الفرصة  هذه  وأنتهز 
«حيفا»، أّننا سنلغي احتفاالت عيد الفطر اّلتي كان 
من املفترض أن ُجترى، وذلك نظرًا لألوضاع السياسّية 
جتويع  من  الفلسطينّي،  شعبنا  أبناء  به  ميّر  وملا 
وحصار ودمار وقتل. لتقتصر االحتفاالت بذلك على 

الشعائر الدينّية.
ّية واإلسالمّية، باسمي وباسم  وأقّدم تهنئة لألّمة العرب
القادم  العيد  علينا  يحّل  أن  أمل  على  احلّي،  جلنة 

وقد عّم الّسالم واألمن وطننا احلبيب.
ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»: 

www.haifanet.co.il
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من  ُثّلٌة  بها  قام  مثمرة  ونقاشات  اجتماعات  بعد   ≠ åUHO�ò q�«d*

رجال الّدين واملفّكرين في حيفا، صدر عنهم البيان الّتالي:
داعش،  جماعة  بها  قامت  التي  الوحشّية  األعمال  بشّدة  ندين  «إّننا 
مع  تتناقض  والتي  املوصل،  في  املسيحّيني  ضّد  التي  تلك  خصوًصا 
الله  خلق  جلميع  إحسانه  في  وسّلم  عليه  الله  صّلى  الرسول  سيرة 

وخصوًصا من أهل الكتاب.
«إّن اإلسالم ال ُيفرّق بني الّناس على أساس العقائد، لذا فإّن املواطنة من 
د عليه الرسول (ص)  القيم اإلسالمّية التي يجب احترامها. وهذا ما أَكّ
بغّض  املواطنني  لكّل  مساويًة  حقوًقا  أعطى  حيث  املدينة،  ميثاق  في 

الّنظر عن دينهم.
ّية الوطنّية التي جتمع بني  حمة العرب «وإّننا نؤّكد على احلفاظ على اللُّ
أبناء الّشعب الواحد والوطن الواحد، عشنا مًعا، ناضلنا مًعا، لم ُيعرَف 
يه ومسلميه، وال نريد إّال كذلك، فال إكراه في الدين،  شرقنا إّال مبسيحِيّ
انطالًقا من املقولة: «الدين لّله والوطن للجميع». فقد بات من املؤّكد 
والّضرورّي أّن نشر ثقافة الّتسامح والّتعايش وقبول اآلخر املختلف هو 
واحلرجة  احلّساسة  الّظروف  هذه  ِظّل  في  وخاّصًة  وُمِلّحٌة  ٌة  أساسّي حاجٌة 
اّلتي منّر بها من كافة الّنواحي اّلتي نحن فيها، ويجب زرع هذه الّثقافة 
في نفوس وعقول اجليل الّناشئ، ألّنها ُتساهم بشكٍل فّعال في خلق 
ّية وقيادة املرحلة القادمة بشكٍل  ل أعباء املسؤول جيٍل واٍع قادٍر على حتمُّ

إيجابّي وسليم.
«إّن االعتراف واإلقرار بثقافة الّتسامح وقبول اآلخر واالعتراف به هو أمٌر 
ٌد ومقبوٌل نظرًيا ولكن يجب العمل والّنضال من أجل ترسيخ قيمة  جّي
هذه الّثقافة وتطبيقها في احلياة اليومّية بشكل يعود بالفائدة على 
اجلميع دون استثناء. من أجل العمل على نشر هذه الّثقافة، ال بّد من 

اّتخاذ بعض اخلطوات العملّية في هذا املجال، أال وهي: 
(1) إقامة ندواٍت فكرّية لشرح النصوص الدينّية التي يراها البعض متنافية 
األديان  بني  وتشجيع احلوار  الديني،  على التمييز  وحاّضة  مع املواطنة 
واملذاهب واحلّث على التحاّب بني األديان مع وجود االختالف العقائدي. 
ل  حتمُّ على  قادٍر  واٍع  جيٍل  إلعداد  جديدة  تعليمّية  مناهَج  وضع   (2)
أعباء املرحلة. (3) إيجاد أدوات إعالمّية متطوّرة على جميع األصعدة.
وحرًصا مّنا على وحدة شعبنا العربّي، وبخاّصة في هذه الظروف العصيبة 
واألليمة التي ميّر بها وتقويًضا النتشار الفكر الّطائفي اإللغائي، نعيد 
تذكير اجلميع بالقيم الدينّية واإلنسانّية التي تدعو إلى احترام عقيدة 
بكرامة،  العيش  في  وحّقه  الدينّية  شعائره  ممارسة  في  وحرّيته  اآلخر 
من  للمسيحّيني  القصرّي  الّتهجير  العبارات  بأقسى  ُمستنكرين 

أوطانهم وأرضهم.
(الصورة بلطف عن موقع عالم اإلسالم)

ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il

q U ÒA « ≠ q~O ÒA «
العمالت  مبوجب  املال  من  مبلغ  عن  نتحّدث  عندما 
يرة  والّل واجلنيه  والّدينار  الّدوالر  نقول:  النقدّية، 
بأسمائها كما هي. فلماذا نقول للّشيكل إّنه شاقل 

وجنمعه على شواقل؟
إّن الّشاقل هي قيمة وزن وليست عملة نقدّية، ولذا ال 

تصّح تسمية الوزن بالّنقود..
على  وجنمعه  باسمه  الّشيكل  نسّمي  أن  يجب 

شيكالت، كالّدوالر واجلمع دوالرات؟
 فالّشيكل وهذا اسمه واجلمع شيكالت. 

©Í—u� n|U®
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سافرت، يوم الّسبت املاضي، مع ثالثة أصدقاء 
طريق  في  ارة  الّسّي ركنت  حيفا،  في  للمظاهرة 
ثواٍن  بعد  املظاهرة.  عن  بعيدة  غير  جانبّية، 
معدودة من خروجنا صادفتنا مجموعة «بهائم» 
الّناحية  من  تقّدموا  عنها.  ُيقال  ما  كأقّل   -
أن  حاولوا  ّية.  بالعرب نتحّدث  وسمعونا  املقابلة، 
إلى  «ستذهبون  هتفوا:  التوّقف،  مّنا  يطلبوا 
املظاهرة؟»، ثّم «املوت للعرب». وفجأة هاجمونا 

وأشبعونا ضرًبا. 
أنا تلّقيت لكمة حاّدة على وجهي وضربًة حاّدة 
لكمة  آخر  صديق  تلّقى  كما  أخي.  كتف  على 
بالهلع،  أصبنا  صراًخا،  سمعنا  عينه،  على 
تأتينا  أن  أمل  على  الّشرطة،  نحو  وأسرعنا 
الّنجدة منها. وكانت الطريق نحو الّشرطة طويلة 
جًدا، وقبل أن ننجح بالّنهوض من هول الّضربات، 
كان أولئك اّلذين رغبوا املتابعة، ال أعلم ما مدى 
املتابعة، تواصل الّصراخ.. لم يتوّقف الرعب، بل 

تزايد وتعاظم، ألقوا علينا أدوات.
لنا  وطلبت  مظاهرتنا  نحو  الّشرطة  أخذتنا 
الّنقاط  أكثر  في  اإلسعاف  توّقف  اإلسعاف. 
ا، في جهّنم لم أستطع وصفها، أثناء مظاهرة  رُعًب
دقائق  أطول  هذه  كانت  الهائج.  الفاشي  اليمني 
في حياتي. ومتكن أحد الفاشّيني من فتح باب 
ارة اإلسعاف وسأل صارًخا: «يهود أم عرب؟».  سّي
حّدقنا.. حّتى صرخ املطّبب الشّجاع وأقفل الباب. 
ضربوا ولكموا أبواب اإلسعاف. هتفوا في اخلارج 
يكتفوا  لم  منوت،  أن  أرادوا  قاسية،  هتافات 
بكسر أنفي، وكتف أخي. أرادوا مزيًدا من الّدم.

°·d F ½ Ü  «u u I ð ô

عيوننا،  أغمضنا  اإلسعاف،  ارة  سّي داخل  ونحن 
ينا فقط أن ينتهي هذا. متّن

هوذا ما أردت أن تعرفوه، أال تقولوا لم تسمعوا 
ولم تعرفوا. 

وماذا بعد؟! يجب التغّلب على الفاشّية، ال مفّر 
من أّننا مًعا ال أحد علينا.

وما هذا إزاء كّل ما يجري في غزّة؟ ال شيء.
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موقع  ادخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
www.haifanet.co.il :«حيفانت»

*åUHO�ò q�«d ≠ عّمم مرَكز «عدالة» بياًنا على 

«حيفا»  صحيفة  مكاتب  وصلت  اإلعالم،  وسائل 
األخير،  األحد  فجر  فيه: «انتهت،  جاء  عنه،  نسخة 
اعتقال  متديد  في  للبت  حيفا  في  الصلح  محكمة 
اإلسرائيلّي  العدوان  ضّد  الّتصّدي»  «يوم  متظاهري 
احملكمة  جلسات  استمرّت  وقد  غزّة،  قطاع  على 
الّسبت/ ليلة  منتصف  بعد  الّثانية  الّساعة  حتى 
فجر األحد، حيث نظرت احملكمة في طلبات لتمديد 
«عدالة»،  محامو  ومتظاهرة.  متظاهرًا   29 اعتقال 
عن  ترافعوا  املتطوّعني،  احملامني  من  عدد  ومعهم 

املعتقلني دفاًعا عن حّقهم في الّتظاهر. 
 17 سراح  احملكمة  أطلقت  معتقًال   29 بني  «من 
منزلّي،  حبٍس  بني  تراوحت  مقّيدة  بشروٍط  معتقًال 
غير  مظاهرات  في  املشاركة  حظر  حيفا،  عن  إبعاد 
ّيتها  ن الّشرطة  أعلنت  وقد  ّية،  مال وكفالٍة  مرّخصة 
من  اثنني  بحق  احملكمة  قرار  على  استئناف  تقدمي 
 12 اعتقال  احملكمة  مّددت  ذاته،  الوقت  في  هؤالء. 
و7  األخير،  األحد  حّتى  منهم   5 ومعتقلة،  معتقًال 

آخرين حّتى االثنني القادم».

 s� dO³� ¡eł vKŽ …b ÒOI*« ◊ËdA�«
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مرَكز  في  احملامني  من  جاء  «وقد  البيان:  وأضاف 
من  كبير  جزء  على  املقّيدة  «الّشروط  أن  «عدالة» 
باألساس  وتهدف  وتعسفّية،  ُمجحفة  املعتقلني 

السياسّية  الّنشاطات  عن  املعتقلني  إبعاد  إلى 
القريبة  الّساعات  في  وسنبحث  االحتجاجّية، 
قرارات  من  عدد  على  إستئناف  تقدمي  إمكانّية 
احملكمة بتمديد االعتقال وبالّشروط املقّيدة، أيًضا.

هذا ويفيد محامو «عدالة» أّن مظاهرة «يوم التصدّي» 
اّلتي انعقدت يوم اجلمعة ٌقمعت عند وصولها إلى 
رجال  من  املئات  اعتدى  حيث  األملانّي،  احلّي  ِمنطقة 
الة،  اخلّي من  وفرق  مستعربون  بينهم  من  الّشرطة، 
بوحشّية على املتظاهرين أثناء سير املظاهرة بهدوء، 
خالل  ومتظاهرة.  متظاهرًا   29 باعتقال  وقاموا 
اإلعتداء على املتظاهرين، ُنقل ثالثة منهم على األقل 
إلى املستشفيات بإصابات متفاوتة، كما ُنقل مساء 
األمس اثنان من املعتقلني، شاب وفتاة، إلى املستشفى 
االعتقال.  أثناء  له  تعرّضوا  الذي  الضرب  أثر  على 
هذا وينضم هؤالء املعتقلني إلى نحو 450 معتقًال 
فلسطينًيا من داخل إسرائيل ّمت اعتقالهم منذ بداية 
املظاهرات األخيرة اّلتي انطلقت بحادثة حرق الّطفل 
ببدء  واستمرت  حًيا،  خضير  أبو  محمد  املقدسي 

العدوان على قطاع غزّة.
ّممن  «عدالة»  محامو  أفاد  «وقد  البيان:  وأردف 
تواجدوا في محطة شرطة «زڤولون» في ِمنطقة حيفا 
مقّدمني  معهم،  الّتحقيق  قبيل  باملعتقلني  والتقوا 
حّتى  ورافقوهم  الالزمة،  القانونّية  االستشارة  لهم 
ساعات الّليل املتأخرة، أّن جميع املعتقلني كانوا قد 
تعرّضوا للعنف الوحشّي خالل االعتقال، وحّتى بعد 

تظهر  كما  املظاهرة،  عن  وإبعادهم  اعتقالهم  ّمت  أن 
على جسد املعتقلني آثار الّضرب واالعتداءات.

متظاهرين   8 الّشرطة  اعتقلت  ذاته،  الّسياق  في 
الّشيوعي  احلزب  نظمها  اّلتي  املظاهرة  خالل 
حيث  حيفا،  في  «الكرمل»  مرَكز  في  اإلسرائيلّي 
نّظم اليمني املتطرّف مظاهرٍة مضادة. وقد مت االعتداء 
على املتظاهرين ضّد احلرب من قبل اليمني املتطرّف 
باحلجارة والزّجاجات الفارغة والغاز املسيل للدموع، 

كما هوجموا بالّضرب املبرّح اّلذي ُنقل على أثره 4 
قد  كان  مرَكز «عدالة»  املستشفيات.  إلى  مصابني 
التمس للمحكمة العليا ضد رفض الّشرطة إعطاء 
عن  الشرطة  تراجعت  وقد  املظاهرة،  لهذه  تصريح 

قرارها على أثر االلتماس».

ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»: 
www.haifanet.co.il
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ومنّظمات  منّظمة «شتيل»  توّجه  على  بناء   ≠ åUHO�ò q�«d*

بالّلغة  طوارئ  خط  تشغيل  ّمت  العدل  لوزارة  املدني  املجتمع  من 
مبوضوع  يتعّلق  مبا  اجلمهور،  وتوجهات  الشكاوى  لتلقي  ّية  العرب
التحريض والعنصرّية على شبكة «اإلنترنت» وشبكات الّتواصل 

االجتماعي.
التوّجهات  على  كرد  والقضاء  العدل  لوزارة  الطوارئ  خط  يأتي 
العنصرّية، أعمال العنف والتحريض املوّجهة ضّد العرب واليهود 
على حّد سواء. حيث باإلمكان تقدمي شكاوى اجلمهور من خالله. 
به   املتعّلقة  واملعلومات  الطوارئ  خط  عن  اإلعالن  ّمت  البداية  في 
العنف  مظاهر  من  الكثير  هناك  أّن  رغم  فقط،  العبرّية  بالّلغة 

والعنصرية املوجهة ضد العرب وخاصة في هذه املرحلة.
ولهذا السبب، ّمت التوّجه من قبل منظمة «شتيل» للمديرة العاّمة 
لوزارة العدل والقضاء إميي بلمور، بطلب كتابة اإلعالن واملعلومات 
ّية بهدف زيادة معرفة اجلمهور  املتعلقة بخط الطوارئ باللغة العرب
الشكاوى.  تقدمي  على  وتشجيعهم  املتاحة  اخلدمة  بهذه  العربي 
أخرى من املجتمع  أّن منظمات  علم  على  إلى ذلك فإّننا  إضافة 
املدني تقدمت للوزارة بنفس الّشأن مما ساعد على معاجلة الطلب 

بشكل فوري.
وخطوة  هامة  خدمة  تعتبر  الّساخن  اخلط  خدمة  تقدمي  أّن  شّك  ال 
مباركة من جانب وزارة العدل، إضافًة إلى ذلك فإّن استجابة املديرة 
العامة لوزارة العدل إميي بلمور وبشكل فوري، على طلب  تعديل 
ّية يعتبر خطوة إيجابية ومباركة تستحق  اخلدمة وإضافة اللغة العرب
الشكر والتقدير. لقد مت تشغيل خط الطوارئ منذ قرابة أسبوعني 
في أعقاب موجة العنصرّية والتحريض ضّد العرب في األسابيع 
الطوارئ  خط  انشاء  بطلب  العدل  وزيرة  بادرت  أن  بعد  األخيرة. 
الستقبال شكاوى اجلمهور من ظاهرة العنصرّية والتحريض, ومنذ 
البدء بتشغيل هذا اخلط ّمت تلّقي املئات من الّتوّجهات والّشكاوي.

مرفق بهذا رابط خلط الّطوارئ
https://www.facebook.com/justice.gov.il

‰bF�«Ë ¡UCI�« …—«“Ë ÊöŽ≈

إقامة «خط طوارئ» للشكاوى وتوّجهات اجلمهور مبا يتعّلق مبوضوع 
الّتمييز والعنصرية. 

في  األخيرة  الّتحريضات  أعقاب  في  بأّنه  انتباهكم  لفت  نطلب 
بإقامة  العدل  وزيرة  أمرت  االجتماعّية،  والشبكات  «اإلنترنت» 
«خط طوارئ» لشكاوي اجلمهور على هذه الّتحريضات في الوزارة.

بوزارة  اخلاص  الهاتفية  اخلدمة  مركز  بإطار  الطوارئ"  "خط  يعمل 
العدل على هاتف 1700706044

.shivion@justice.gov.il
الفور  على  الشكاوى  بتوصيل  تقضي  تعليمات  املركز  تلقى 

للمعاجلة لدى اجلهات املختصة في وزارة العدل والقضاء. 
ّمت تخصيص هذا اخلط كقناة أخرى لبث وقائع حتريض شديدة، من 

أجل تبليغ اجلهات القانونّية املختصة.
نذكركم أنه في السنة السابقة مت افتتاح مركز للشكاوى وتوجهات 

اجلمهور مبا يتعلق مبوضوع الّتمييز والعنصرية.
عالج هذا املركز املئات من التوجهات.

تضع وزارة العدل موضوع مكافحة التحريض والتمييز العنصري 
في سّلم أولوياتها.

ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il
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*åUHO�ò q�«d ≠ تختتم، اليوم، مدرسة «املسار» فّعالّيات مخّيمها 

ّية في مطعم «شترودل» في جادة  الّصيفّي الّثامن، ضمن أجواء احتفال
الكرمل (بن غوريون). يذكر أّن املخّيم بإشراف وزارة الّتربية والّتعليم 

 W ÒO�Ëœ Âb� …d� …«—U³� sL{

UHOŠ wÐUJ*

 W ÒO M O D KH « Âö Ž_« l —
 ÆÆ… Òeſ l  U ÎM UCð W ÒO u J «Ë

°5 ³ Žö « v K Ž ¡«b ² Žô«Ë
*åUHO�ò q�«d ≠ إّن الغضب العارم من العدوان اإلسرائيلّي 

قام  حيث  العاملّية،  القدم  كرة  مالعب  وصل  غزّة،  قطاع  على 
مشّجعون متضامنون مع الفلسطينّيني وما يتعرّضون له من 
عدوان في قطاع غزة، مباراة كرة قدم بني مكابي حيفا و«ليل» 

الفرنسي في النمسا، مساء أّول أمس األربعاء.
حيث إّن املشّجعني اّلذين حملوا أعالًما ِفَلسطينّية وكوفّية، 
تبادلوا الشتائم وحاولوا االعتداء على العبي فريق مكابي حيفا.

الدقيقة  في  إيقافها  إلى  التحضيرية  املباراة  منّظمو  واضطر 
املصدر  وأضاف  النهاية.  صافرة  من  دقائق   5 نحو  قبل   ،86

أّن تدخل رجال األمن كان بطيًئا، قبل أن يدخلوا أرض امللعب 
ويخرجوا املشّجعني ثّم الالعبني من امللعب.

ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il

—U E² ½≈  ‰u Þ  b F Ð  ÆÆå—U *«ò  Ü O
ومرّكز  قّدور،  أميمة  ية  املرّب املدرسة  مديرة  رعاية  وحتت  حيفا،  وبلدّية 

املخيم ميشيل يعقوب. 
تخّلل  حيث  واملرح،  بالفرح  تكّللوا  يوًما   20 مدار  على  املخّيم  استمر 
منها  املمّيزة،  والرحل  النشاطات  الترفيهّية،  الفّعالّيات  من   الكثير 
ـ«سپورتان» و«ليئوبك»، وفّعالّيات رياضّية، مثل ركوب اخليل،  برك ال
من  الّثفاقّية  الفّعالّيات  إلى  إضافًة  وذلك  والبينتبول،  الباولينچ 
(«مداعتك»)،  والفضاء  التكنولوجّية  العلوم  متحف  زيارة  مسرحّيات، 

حديقة احليوانات، املتحف البحرّي، وورشات عمل فنّية.
املدرسة،  مديرة  أشكر  أن  يعقوب: «أحّب  ميشيل  املخيم  مرّكز  ويقول 
موسى،  سحر  الغني،  عبد  فدوى  الّطاقم  وأعضاء  قّدور  أميمة  املربية 
ناديا املر، سوسن موسى، زينة صادر، صبحّية عيسى، إلهام عبيد ومي 
كلمات  وأّلف  ّحلن  الذي  شرقي  أبو  إلياس  بالذكر  أخّص  كما  عثمان. 
أغنّية املونديال اخلاّصة في مدرستنا، املعلمة ومرّكزة التربية االجتماعّية 
ملدرسة «الكرمليت» جزيل مسّلم على عملها وعطائها املمّيز للمخّيم، 
وأخيرًا أشكر طاقم مطعم «شترودل» على االستضافة، والشيف حازم 

حايك على أطباقه املمّيزة والّشهّية». 
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åÂU³�—ò  vHA²��  w	  …Òd�  ‰ ÒË_

 è ÒO Š«dł è ÒO K L Ž
tłu « Òoý Ãö F

«رمبام»  مستشفى  في  اء  األطّب أجرى   ≠  åUHO�ò  q�«d*

فّكه  لتقومي  العمر  من  الّسادسة  يبلغ  لطفل  جراحّية  عملّية 
طابعة  على  اإلشعاعّي  الّتصوير  بوساطة  الفك  عظم  وغرس 

ثالثّية األبعاد. 
ويعاني هذا الّطفل من عاهة منذ الوالدة تعرف باسم شّق الوجه، 
وخاّصة الفك األسفل، وتصاب به واحدة من كّل 5 آالف والدة. وقد 
ولد هذا الّطفل بحيث ظهر عظم الفك األسفل غائرًا في الوجه. 
أّيام،  عّدة  مراحل،  على  متّت  اّلتي  العملّية  إجراء  واستغرق 

وغرس خاللها داعم مالئم لوجه الّطفل.
ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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 ·b N ¹ 5 ÒO U × =B « ·«b N ² Ý« ∫åãö Ž≈ò
W ÒO K O z«d Ýù« W¹U Ž Òb K  „Òd % W ŠU  ` M  v ≈

*åUHO�ò q�«d ≠ يستنكر مرَكز «إعالم»، وبشّدة، االعتداءات اّلتي 

قطاع  في  الّصحافّيني  ضّد  اليمني  وقطعان  والّشرطة  اجليش  ينفّذها 
ُمنافية  االعتداءات  هذه  «إعالم»  ويعتبر  ـ48.  ال وداخل  والقدس  غزّة 

 ÊuÒO	U× =B�«  ™  …Òež  s�  »UNýË  bLŠ  Ú5]O	U× =B�«  q²�  W1d−Ð  œÒbM¹Ë  ™

 vKŽ  qLF�«  ÊU�d³O�  —«d�  ™  °W Ò¹dJ�F�«  q²I�«  W�¬  w	  ÊuÞd�M�  ÊuÒOKOz«dÝù«

 V�UD¹ åÂöŽ≈ò ™ W ÒO½u½UI�« fÝú� dI²H¹ W ÒO�öŽù« WŠU Ò��« s� å…d¹e'«ò Ã«dš≈

 ™ wçO� ÊuŽbÇ q¦� ¨rN�ö�QÐ ÂUF�« ŸULłù« sŽ 5ł—U)« 5ÒO	U× =B�« W¹UL×Ð

™ VODš ”«d	 w	U×B�« vKŽ ¡«b²ŽùUÐ Íb'« oOI×²�UÐ V�UD¹ åÂöŽ≈ò e�d�

للقانون الّدولّي، وتهدف إلى الّترهيب وخلق حالة من الّتعتيم اإلعالمّي 
على املجازر في غزّة، وُتعّد تواطؤًا مع الّتصعيد اإلسرائيلّي، الرّسمّي 

والّشعبّي، ضّد كّل ما هو ِفَلسطينّي.

العامل  حمد،  خالد  حافّي  الصِّ استهداف  بجرمية  «إعالم»  مرَكز  وينّدد 
حافة  كمصوّر في قناة «اجلزيرة»، واّلذي استشهد وهو يضع شارة الصِّ
ويحمل كاميرته! وُيعتبر الّشهيد حمد ثاني شهيد خالل العدوان الّدائر 
منذ 14 يوًما في قطاع غزّة، حيث استشهد اإلعالمّي حامد شهاب في 
ارة كان يقودها وسط مدينة غزة في اليوم الرّابع للعدوان! استهداف لّسّي

أحمد  اليوم»،  «ِفَلسطني  مراسل  على  االعتداء  «إعالم»  ويدين 
البديري،  واّلذي أصيب في ساقه اليسرى جرّاء إطالق الّنار عليه من 
قبل قوّات اجليش اإلسرائيلّي في أثناء قيامه بالبّث املباشر للمواجهات 

بني قوّات االحتالل وشّبان حي العيسوّية – القدس. 
اليمني  نشطاء  شّنه  اّلذي  الوحشّي  االعتداء  «إعالم»  مرَكز  يدين  كما 
املتطرّف على مصوّر تلفزيون ِفَلسطني، أحمد عّباس في حيفا، وموجة 
اإلرهاب اّلتي سبقتها بحّق عشرات اإلعالمّيني اّلذين يقومون بواجبهم 
األخالقّي واِملْهنّي واإلنسانّي، وعشرات وسائل اإلعالم، خاّصًة في غزّة. 

حافّيني  إلى ذلك، يستنكر «إعالم»، وبشّدة، تخّلي عدٍد كبيٍر من الصِّ
اإلسرائيلّيني عن مهنّيتهم اإلعالمّية، وحتوّلهم إلى كتيبة مقاتلة تتحرّك 
ضمن مصلحة احلكومة اإلسرائيلّية، متوّلني بذلك الّدفاع عن مخّططاتها 
وسياستها دون طرح أّي نقد جلدوى العدوان وأهدافه. ويستهجن «إعالم» 
انخراطهم في الّتحريض األرعن على املدنّيني في غزّة، بذريعة تغطية 
تطالب  انفّكت  ما  واّلتي  واألكادميّيني،  واملثّقفني  القيادة  تصريحات 
بالتخّلص من املجتمع الِفَلسطينّي عاّمًة ومن غزّة خاّصًة، نذكر منها 
الّتغطية املوّسعة اّلتي حظي بها تصريح د. مردخاي كيدار، واّلذي دعا 
ـ«إذا رغب بتلقني  في مقابلة مع «صوت إسرائيل» بالّلغة العبرّية اجليش ب
غزّة»! في  املقاومني  وأخوات  أّمهات  اغتصاب  فعليه  درًسا،  «حماس» 

ويطالب «إعالم» القيادة العسكرّية والسياسّية في إسرائيل رفع يدها 
حافّيني، العرب واليهود، احملاولني نقل الوقائع كما هي. ويؤّكد  عن الصِّ
في هذا الّسياق أّن مطلب وزير اخلارجّية اإلسرائيلّي، أڤيچدور ليبرمان، 
بالعمل على إخراج «اجلزيرة» من الّساحة اإلعالمّية، ال يرتكز على قاعدة 
حافّي.  قانونّية، ناهيك على أّنه ميّس بصورة سافرة بحرّية العمل الصِّ
حافّيني اإلسرائيلّيني اخلارجني عن اإلجماع العام،  ويطالب بحماية الصِّ
واّلذين تعرّضوا في اآلونة األخيرة إلى اعتداءات كالمّية وجسدّية، وصلت 
منه،  اخلروج  وعدم  البيت  في  البقاء  اضطرّهم  ّمما  بالقتل،  الّتهديد  حّد 
حافّي چدعون ليڤي، من صحيفة «هآرتس»، واّلذي ّمت االعتداء  مثل الصِّ

عليه وتهديده بالقتل بعد مقاله  «أسوأ الطّيارين».
ويؤّكد «إعالم» في هذا الّسياق أّن كل تلك احملاوالت لطمس احلقائق 
وتشويهها، ومنح فضاء ومساحة حترّك للّدعاية اإلسرائيلّية خللق رواية تفّسر 
االعتداءات واالنتهاكات، لن تنجح في ظّل انتشار وسائل اإلعالم اجلديد، 
واّلذي أوكلت له املهّمة في نقل الوقائع من كاّفة املناطق وبطريقة مباشرة. 
هذا وطالب مرَكز «إعالم»، أّول أمس األربعاء، في رسالة وّجهها إلى وزير 
في  مبتابعة مجريات التحقيق  يتسحاك أهرنوڤيتش،  الداخلي،  األمن 
الشكوى التي ُقدمت في أعقاب اإلعتداء على الّصحافي فراس خطيب.

على  تواجده  أثناء  الّثالثاء،  يوم  خطيب،  على  االعتداء  ّمت  قد  وكان 
ّية  العرب باللغة  «بي.بي.سي.»  لقناة  مباشر،  بث  في  غزة،  مع  احلدود 
حيث يعمل مراسًال. وقام ُمتطرف بدفع خطيب وشتمه،وفقط بعد تدخل 
صحافي في املكان  مت التصدي للمعتدي وإبعاده عن خطيب.  وواصل 
املعتدي بعد ذلك الصراخ وشتم خطيب األمر الذي دفع طاقم التصوير 

قطع البث املباشر.
من  عدٍد  إلى  ُيضاف  خطيرًا  جتاوزًا  اإلعتداء  هذا  «إعالم»  واعتبر 
التجاوزات واإلنتهاكات نفذت بحق الّصحافيني في اآلونة األخيرة، مع 

تصاعد العدوان على غزّة.
التعبير  بحرية  ميس،  فيما  ميس،  التصرف  هذا  مثل  أّن  وأكد «إعالم» 
أّنه،  على  «إعالم»  يؤّكد  كما  املعرفة.  في  اجلمهور  وحق  الرأي  عن 
حافّيني في مناطق الّنزاع  ّية، فإّن الصِّ ووفًقا للمواثيق واملعاهدات الّدول
محمّيون، حيث تنّص املادة 79 من القانون املعّدل من معاهدة «جنيف» 
حافّيني املدنّيني اّلذين يؤّدون مهّماتهم  الرّابعة لعام 49، على «أّن الصِّ
كمدنّيني،  ومعاملتهم  احترامهم  يجب  املسّلحة،  الّنزاعات  مناطق  في 
وحمايتهم من كّل شكل من أشكال الهجوم املتعّمد، شريطة أال يقوموا 

بأعمال تخالف وضعهم كمدنّيني».
ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»: 

www.haifanet.co.il
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*åUHO�ò q�«d ≠ صدر بيان عن اجلبهة الدميقراطّية 

واحلزب الشيوعي، وصلت صحيفة حيفا نسخة عنه، 
الدميقراطية  للجبهة  مشترك  بيان  «دعا  فيه:  جاء 
للتدّخل  العالم  الّشيوعي،  واحلزب  واملساواة،  للّسالم 
العراق  في  «داعش»  جرائم  وقف  أجل  من  السريع 
يواجهون  الذين  العراق،  مسيحيي  وإنقاذ  وسورية، 
حرب تطهير عرقي وحتى إبادة، على يد عصابات 
ظالمّية  سلفّية  وتيارات  ّية،  اإلرهاب تنظيم «داعش» 
ّية متعّددة ضد  أخرى، التي ترتكب أيضا جرائم إرهاب
هو  من  كل  وضد  األخرى،  والطوائف  الديانات  أبناء 
خارج تنظيمهم الضّيق، وهي عصابات تشوّه اإلسالم، 

واإلسالم منهم براء».
«لقد وقفنا دوًما ضّد أي مساس أو تعرّض لألديان 
والعقائد أو ضد كّل أشكال االضطهاد واملالحقة بسبب 
االنتماء الّديني أو العقيدة املتعّلقة بالدين. كما شّدد 
بيان احلزب واجلبهة على أن إنقاذ املسيحّيني كبشر 
أوًّال، وهو واجب إنسانّي وأخالقّي يتجاوز االختالفات 
وقف  في  والتلّكؤ  املذهبية،  أو  القومّية  أو  الّدينّية 
وعاملية  محلّية  قوى  قبل  من  الدائرة  املجزرة  هذه 
احلاكم  النظام  وخاصة  العراقية،  الساحة  في  فاعلة 
هناك، يطرح عالمات أسئلة خطيرة جًدا، حول أجندة 
«داعش» واملستفيد منها، حتى لو كان ثمنها دماء 
الّناس وحياتهم، وبهذا القدر من اجلرائم الوحشّية». 

جزء  هم  العراق،  في  املسيحيني  «إّن  البيان  وأشار 
األصول  ذي  الواحد،  العراقي  الّشعب  من  يتجزأ  ال 
املتعددة، ولكن هم بالذات، امتداد لشعوب تاريخّية 
عرفتها بالد الرافدين على مّر العصور، وبنت حضارات 
من  العراق،  في  ظاهرة  بصماتها  تزال  ما  وأمجاد 
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من  منهم  أن  كما  والسريان،  والكلدانيني  اآلشوريني 
ميثلون طوائف مسيحية قدمية، لها أيضا حضارات، 
يقبل  كمن  هو  الدائرة،  اجلرمية  هذه  على  والسكوت 
ببتر جزء من جسده احلي، كما أن موطنهم هو منبع 

املسيحيني العرب، الغساسنة واملناذرة».
في  األجنبي  للتدّخل  الرافض  املبدئي  املوقف  «على 
الّشؤون الداخلية للدول، ولكن ما يجري في العراق 
لالحتالل  مباشر  إفراز  هو  األخيرة،  السنوات  في 
فوضى  اختلق  الذي  للعراق،  األمريكي  اإلمبريالّي 
عاًما،   11 عن  يزيد  ما  منذ  يتوقف  ال  دم  ونزيف 
في  الطائفي  الطابع  رّسخ  إجرامًيا،  نظاًما  وزرع 
العراق كخطوة متهيدّية لتقسيم البالد، وإضعاف هذا 
األخيرة.  السنوات  في  شهده  مما  أكثر  العربي  البلد 
قلق  أّن  مجّدًدا  يؤّكد  اليوم،  العراق  في  يجري  وما 
ّية العاملّية، وخاّصًة األمريكّية لم يكن في  اإلمبريال
على  وال  العراقي،  واإلنسان  الشعب  على  يوم  أي 
الطبيعّية  الثروات  على  بل  الدميقراطّي»،  «النظام 
من  العراق  حتتل  تزال  ما  اإلمبريالية  وهذه  فيه، 
تتحّمل  وهي  متعددة،  بأذرع  العملية  الناحية 

ّية ما يجري على أرض العراق». مسؤول
WO³Fý WŽUM�Ë W½UBŠ

«إن جرائم عصابات «داعش»، ورغم أّنها تتركز اآلن 
وترتكب  الديني،  انتمائهم  بحكم  املسيحيني  على 
ضدهم جرائم تطهير عرقي وإبادة جسدية جماعية، 
وأيًضا إبادة حضاراتهم ومقدساتهم، إّال أن هذه اجلرائم 
ال تقتصر عليهم، فرأينا جرائم هذه العصابات ضّد 
أبناء الطوائف اإلسالمّية األخرى، وضد كل من ليس 

محسوبا على تفكيرهم الظالمي». 

من  اجلرائم  هذه  استخدام  من  البيان  حّذر  كما 
في  األطراف  جميع  من  عنصرية  طائفية  قوى  قبل 
مجتمعنا العربي في البالد، خدمة ألجندات طائفية 
كان  إن  خطيرة،  املدى  بعيدة  أهداف  لها  بغيضة، 
تأييدا صريحا أو ساكت لتلك اجلرائم، أو رافض لهذه 
طائفي  صراع  الختالق  طائفيا،  واستخدامها  اجلرائم 
الى  للجوء  ودفعهم  الناس  لترهيب  أو  بغيض، 
ويرتكبون  الفلسطيني،  شعبنا  يعادون  من  أحضان 

جرائمهم ضد شعبنا يوميا.
وشدد البيان «على ضرورة أن تبادر القوى السياسية 
إلى  العربي  مجتمعنا  في  والوحدوية،  واالجتماعية 
إصدار موقف صريح وشديد ضد جرائم «داعش»، من 

ًيا ووطنًيا  باب التعبير عن املوقف، إذ أن موقفا مبدئ
كهذا من شأنه أن يعزز في هذا الوقت بالذات وحدتنا 
اإلسرائيلي  العدوان  ضد  املوّحد  ونضالنا  الوطنية 
على شعبنا في غزة؛ وأيًضا من أجل احلفاظ على 
نسيجنا االجتماعي ومتاسكنا الوطني، فعلينا أن ال 
نستخف مبحاوالت استثمار جرائم «داعش» لضرب 
مجتمعنا هنا، حتى وإن بدت هذه احملاوالت حاليا 
وعدم  عليها،  السكوت  ألن  ومحاصرة،  هامشية 
حتصني مجتمعنا وتعزيز مناعته الوطنية، سيجعل 

مثل هذه احملاوالت تتفشى أكثر».
ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:  

www.haifanet.co.il
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(1)
بعبارات  املكتوبة  التعريفات  تفوق  التي  تناقضاتها  للحروب 
السياسة املباشرة. هناك تناقضات تكشف نفسها، أحياًنا، بغير 

قليل من السخرية، ومن املتوهمني بالقوّة بالذات.
بالّدعاية  العالم  سماوات  اإلسرائيلي  االحتالل  حكومة  مألت 
الضحوّية عن «التعرّض لصواريخ اإلرهابيني من غزة على املدنّيني». 
نشطت احلكومة في الترويج لدرجة غّيبت السؤال البسيط: لكن 
أال ترون أن صاروًخا واحًدا في غارة واحدة لطائرة حربية واحدة من 
جيشكم يزرع من املوت والدمار – في الشجاعية وخزاعة مثال - ما 

خلفته كل هذه الصواريخ من غزة مًعا؟
ال وألف ال طبًعا. وكل من يطرح هذا السؤال هو إرهابي أو على 

األقل ال-سامي.
وفجأة جاء االرتباك.

إعالنات متوالية كالدومينو لشركات طيران عن وقف سفرها من 
حكومة  ستقول  ماذا  الصواريخ.  بسبب  غوريون  بن  مطار  وإلى 

نتنياهو اآلن؟ هل أن كل تلك الصواريخ ال تشّكل خطرًا حقيقًيا 
فكيف  هذا،  قالت  وإذا  مطارها؟  إلى  الطيران  عدم  يستدعي 
ستحافظ على حملة الدعاية عن أن «الدولة كلها حتت الّنار»؟ ما 

الطريق للقبض على العصى من طرفيها؟ معضلة!
هناك تناقضات تظهر كصاروخ. بسرعة. كومضة. بشكل مفاجئ. 
إسقاط  مبقدورها  حديدية  قبة  أية  هناك  فليس  دائًما.  وتصيب 

«صاروخ من املنطق».

(2)
األنفاق  سؤال  هناك  أيًضا،  املباشرة  السياسة  عبارات  عن  وبعيًدا 
«مدينة  أو  الّتحتى»  «غزة  تسميها  الرسمّية  إسرائيل  غزة.  في 
األعماق» وجتّهز لها ديكورًا بكل ما طالته يداها من مفردات ورموز 

التخويف وإشعال الرعب.
هناك رواية جميلة للكاتب اللبناني ربيع جابر بعنوان «بيريتوس» 
هربوا  أو  اختفوا  أناس  يسكنها  األرض»،  حتت  عن «مدينة  حتكي 
خالل احلرب األهلّية. وهناك فيلم للمخرج اليوغوسالفي الالمع أمير 
وقصته  فكرته  تتمحور  حيث  األرض»  «حتت  اسمه  كوستريتسا 
املركزية، ويحكي تاريخ بالده منذ االحتالل النازي لها وحتى احلرب 

األهلّية/األجنبّية التي فتتتها.
لكن أنفاق غزة ليست رواية وال فيلًما. ال توجد حتتها مدينة وال 
وسياسّي  دعائّي  االسرائيلي  الهوليوودي  الّتهويل  حارة.  وال  قرية 
األغراض. هدفه تبرير املجازر وجرائم احلرب ضد املدنيني من جهة، 

والّضربات العسكرية النوعية التي يتلقونها من جهة ثانية.
أنفاق غزة كالتالي: هناك قطاع من اليابسة مجاور للبحر. مساحته 
360 كلم مربًعا، طوله 41 كلم وعرضه يتراوح بني 6 و12 كلم. 

كان  لو  واجلو.  والبحر  البر  من  حصار  عليه  ُيفرض  سنوات  منذ 
احلصار برًيا فقط لقلنا إّن أمام أهله إمكانيتني: إما أن يطيروا أو 

يصيروا أسماًكا.. لكّنه حصار مطبق. كغباء املتغطرسني.
املتوقع  األمر  يستنتج  كي  خاصة  عبقرّية  إلى  املرء/أة  يحتاج  وال 
البر  من  عليه  االغالق  يتم  من  كل  أن  وهو  واملنطقي،  والطبيعي 

والبحر واجلو سيلجأ بالضرورة لتحت األرض.. احلياة ال تتوقف.
العقل البشري تخّيل هذا في األدب والسينما. وها هي السياسة 
اإلسرائيلية الوحشية متأل باملضمون ذلك الكالشيه القائل: أحياًنا 

يتفوّق الواقع على اخليال.

(3)
للفاشية.  تغذيًة  املواد  أكثر  هي  احلرب  إسرائيل،  كهذه،  دولة  في 
لهؤالء  مختلفة  يهودية  شرائح  من  واستعالء  كراهية  دائًما  هناك 
لست  ألني  طبًعا  أعّمم  وال  األقليات..  الفلسطينيني،  العرب، 
غبًيا. لكن الكراهية العنصرية قائمة. باّتساع. وكثيرًا ما تصبح 
مرئية. حتى في لعبة كرة قدم «بينهم وبيننا». وهناك عنف كامن. 
واحلرب  ويضرب.  لينفلت  الفرص  أول  ينتظر  محتقن.  شرس  عنف 

هي فرصة هؤالء الدموّية.
 - يهودية   - وعربية  (عربية،  مظاهرات  على  جماعية  اعتداءات 
وطالب  ومواطنني  عمال  على  جبانة،  فردّية،  واعتداءات  يسارية). 
كل  على  همجي  أهوج  وحتريض  سائقني.  أو  سبيل  عابري  ومجرد 
من يقول كلمة ضد احلرب. الّصحافي الشجاع چدعون ليڤي من 
«هآرتس» يتحرك حتت حراسة مشددة. لقد وضعوه على مهداف القتل.

هؤالء يزعقون املوت للعرب واملوت لليسار حتت سمع وبصر احلكومة 
واملؤسسة األمنية اإلسرائيلية. في الوقت نفسه: مسؤولو احلكومة 
واملؤسسة ميّثلون دور من لسعته أفعى فينتفضون بسبب شعارات 

معادية لليهود في العالم. وهم في هذا يحاولون إخفاء حقيقتني:
األولى: إن العداء ينفلت ضد اليهود في مواقع عدة بالعالم، فقط 
حني تقترف دولة إسرائيل حرًبا أو جرمية جديدة. جرائم إسرائيل هي 
ما يهدد يهود العالم. دولة إسرائيل لم تكن وليست ضمانة لسالمة 
األولى. تهديدهم  أسباب  من  إنها  بالعكس.  اليهودية.  اجلاليات 

بالال-سامّية  احلكومة  مسؤولو  يصفهم  من  أن  الثانية:  احلقيقة 
هنا.  موجودون  صحيح.  بكثرة.  موجودون  العنصري،  والتحريض 
أنوف  أمام  يتراكضون  وهم  العرب.  الساميني  ضد  يهود  فاشيون 

مسؤولي احلكومة ويخرجون من عباءاتهم.

(4)
على  وفردًيا،  جماعًيا  اإلسرائيلّيني،  الفاشيني  خطر  عن  ومالحظة 

جماهيرنا العربية:
هذا اقتباس من مقال للصحفية الشجاعة عميره هس في «هآرتس» 
بعد اشتداد اعتداءات عصابات «دمغة الّثمن» االستيطانية على 
قرى ومدن فلسطينية في الضفة الغربية. كتبت (في 1.1.2014) 

إلى الرئيس الفلسطيني أبو مازن ما يلي:
«أصدر أوامرك إلى عشرات آالف ضباط وشرطيي األجهزة األمنّية 
في  فورًا  ينتشروا  بأن  الرئاسي،  احلرس  فيهم  مبن  الفلسطينّية، 
عشرات القرى التي يهاجمها املستوطنون. ضعهم هناك 24 ساعة 
في اليوم. بال سالح (...) ليحملوا املصابيح والعصّي، ليتعّلموا 

الكاراتيه»..
وال  ضباط  لدينا  ليس  بنا.  خاّصة  أمن  أجهزة  هنا،  لدينا،  ليس 
شرطة. ليس لدينا رئيس. (واحلمد لله أقول أنا). ولكن لدينا رؤساء 
بلديات ومجالس. لدينا رؤساء وسكرتيرو أحزاب وحركات سياسية 
 100% الوثوق  يستحيل  أنه  جميًعا  ويتفقون  يعرفون  وشبابية. 
اعتداءات  من  أهلنا  حتمي  بأن  الدولة  مؤسسات  وسائر  بالشرطة 
من  الكاراتيه»  «نصيحة  استعارة  يجدر  هؤالء  وأمام  الفاشيني. 
عميره هس. لنضع على أجنداتنا الوطنية والسياسية بند: تعليم 
في  يوجد  ال  ألّنه  البلد.  عن  والدفاع  النفس،  عن  الدفاع  شبابنا 
من  وال  للعرب»  «املوت  حتريض  يوقف  من  إسرائيل  دولة  حكومة 
«تصورًا  هذا  ليس  فعال.  منفذيه  يصّد  من  وال  زاعقيه  يعاقب 
أحكامها...     للضرورة  لكن  سياسًيا.  برنامًجا  وال  مستقبلًيا» 

واأليام قادمة.   

…eſ  U O Ž«b ð
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املظاهرتني  دخول  مبنع  للّشرطة  بطلب  «توّجهت 
جهات  دخول  نرفض  «نحن  حيفا..»،  إلى 
يرغب  «من  األجواء..»،  هدم  هدفها  خارجية 
االحتجاج فليذهب ملكان آخر».. بعد تصريحات 
واملتوّعدة  الغاضبة  حيفا)  بلدّية  (رئيس  ياهڤ 
املاضيني  والسبت  اجلمعة  يومي  للمظاهرتني 
السالم  يعّم  لم  غزة،  على  للعدوان  املناهضتني 
والشراكة واحملبة في حيفا، بل ّمت االعتداء على 
املتظاهرين والقيادات الوطنّية أعضاء الكنيست 
العرب، د. جمال زحالقة وحنني زعبي ود. باسل 

غّطاس ونائب رئيس البلدّية د. سهيل أسعد. 
حيفا  مدينة  شهدت  املاضي  األسبوع  نهاية  في 
السّكان  بني  القوة  عالقات  في  خطيرًا  منعطًفا 
يعد  لم  اليهودية،  واألغلبّية  والّسلطة  العرب 

األمر كما كان. 
االعتداء على د. سهيل أسعد كمنتخب جمهور 
حيفا  عرب  على  صارخ  سياسي  اعتداء  هو 
حتديًدا، على وجودنا وُهوّيتنا ومواقفنا وحقوقنا 
في بلدنا، ال ميكن الّسكوت عنه، كيف نقبل أن 
يقال «املوت للعرب» في مدينتنا؟ كيف نرضى 
أن ُترسم مساحة التفكير والرأي والهوّية واملوقف 
ُيعتَدى  وقت  في  نسكت  أن  ميكننا  كيف  لنا؟ 

فيه على شعبنا وممّثلينا؟ 
ولكنه  الفاشي،  واليمني  الّشرطة  نّفذته  االعتداء 
املتظاهرين  مبنع  سياسي  وقرار  بتوجيه  كان 
جزيرة  حيفا  وكأّن  حيفا،  خارج  من  أّنهم  باّدعاء 
صاحلون، «مَناح»،  آخر «عرب  جنس  من  ونحن 
املصالح  عرب  مشاكل»..  بعملوش  شاطرين، 

املرهونة برضى احلاكم.
استراتيجية  األخيرة،  اآلونة  في  ُتستخدم، 
السيطرة القدمية، بتقسيم الضحية إلى صاحلني 
يصوّغ  وكأنه  ومتطرفني،  معتدلني  إلى  وسّيئني، 
عنه،  واملرضي  املرغوب  اجلديد،  احليفاوي  هوية 

مبعنى أّن اإلجماع الّصهيونّي، احمللّي والقطرّي، 
هو الذي يحّدد هويتنا احليفاوّية، فاحليفاوي هو 
من ال يعارض املجازر والعدوان، وهو الذي يبقى 
اإلنسان  هو  باملوجود،  يرضى  الذي  هو  صامًتا، 

الذليل الذي يتوّسل لرحمة املقصلة. 
عندما يسألوننا من هو العربي احليفاوي؟ نقول 
وهويته  بانتمائه  يعتّز  الذي  العربي  هو  لهم 
ويلتحم مع قضايا شعبه ويتحرّك من أجل الدفاع 
عن حقوقه ووجوده، هو تاريخ وادي الّصليب وقوّة 
وادي النسناس وصمود حّي احملطة وجمال وادي 

اجلمال ومحّبة الكبابير وعنفوان احلليصة.    
حيفا، «هادئني»  عرب  تريدنا،  وأذنابها  الّسلطة 
املنوط  االستقرار  «االستقرار»،  يستمر  حتى 
السياحة  أجل  من  احملطة  حي  بتهجير 
أجل  من  الّصليب  وادي  هدم  «اجلميلة»، 
وادي  تهميش  اللّماعة»،  واملكاتب  «الفنانني 
والفول»،  احلّمص  «تعايش  أجل  من  النسناس 
ال  حتى  الكنائس  وأجراس  املساجد  أذان  خفض 
«تزعج».. يريدون استمرار «التجارة» وحركة املال 
في ظّل هوّية مشوّهة ومجتمع مشّتت واستمرار 

سياسات اإلقصاء العنصرّية. 
املجتمع  أطراف  على  تقتصر  ال  املسألة 
في  املركزي  التيار  هي  فالعنصرية  اإلسرائيلّي، 
مع  ياهڤ  ائتالف  وفي  اإلعالم  ووسائل  الّشارع 
أّن  صحيح  ليبرمان.  حزب  ممثلة  شطرامي  يوليا 
ولكنها  العدوان،  ظّل  في  اشتّدت  العنصرية 
كامنة يومًيا في صناعة القرار احليفاوي، األمر 
تهميش  ومخططات  قرارات  في  نلمسه  الذي 

األحياء العربية ومنع تطوّرها.
الناس  عن  احلصانة  ومؤيدوها  الشرطة  رفعت 
من خالل نزع حيفاوّيتهم، ووفرّت بيئة عنصرّية 
خصبة لالعتداء علينا، هل يعقل االعتداء على 
هل  حيفا؟  خارج  من  ألّنهم  فقط  املتظاهرين 
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في  واملستقبلي  التاريخي  حّقنا  بانتزاع  نسمح 
أن  نرضى  هل  الوطنّية؟  مواقفنا  بسبب  بلدنا 
يتم التحريض علينا في احلّيز العام؟ هذا غير 

مقبول وغير دميقراطّي.   
نطالب الشرطة الكشف ومالحقة املعتدين، وفي 
الّشرطة  معاقبة  املطلوب  معاقبتهم،  عدم  حال 
ّية، فمن يحمي  والبلدية وحتميلها كامل املسؤول
جانب  إلى  يقفون  الذين  الوطنّيون  هم  الناس 
مصاحلهم  وحتكمنا  حتكمهم  َمن  وليس  احلق 

الّشخصّية.
وال  تشبع  ال  العنصرية  أّن  الّتجربة  وعّلمتنا 
شعبنا  على  العدوان  دعمنا  وإن  حّتى  ترضى، 
يحمي  ما  هو  اخلنوع  فليس  لالحتالل،  وهّللنا 
فهم  والعدوان؛  املجازر  يرفض  من  بل  املصالح، 
والعنصرية.  الّظلم  يرفضون  بالضرورة  الذين 
للمزاج  رهينة  نصبح  أن  هو  مصاحلنا  يضّر  ما 
يعمل  مجتمعنا  مصلحة  يريد  من  العنصري، 

حتقيق  أجل  ومن  حقوقنا  عن  الّدفاع  أجل  من 
طموحاتنا اجلماعّية.

جذورنا  احلبيبة،  الّتاريخّية  مدينتنا  حيفا  هذه 
فيها،  متشّبث  ومستقبلنا  بها  متأّصلة 
والسياسّي  الّثقافي  املديني  املرَكز  حيفا  هي 
من  أكثر  تخدم  والتي  لشعبنا،  واالجتماعّي 
أكثر  وتستقبل  الّشمال،  في  عربي  ألف   750

من ألف ساكن عربي جديد سنوًيا، نريد أن نعزّز 
هذه املكانة لدى شعبنا، فهذه هي مصلحتها.    
املطلوب هو موقف جماهيري رافض لالعتداءات 
السياسي،  الوالء  حدود  ورسم  والعنصرّية، 
املطلوب أن نتكاتف بوجه العنصرّية واملعتدين، 
ا  ونقول لهم، ستبقى حيفا قلعة وطنّية «غصًب
يحملون  وشرفاء  وطنّيني  حيفا  وعرب  عنكم» 

جمرة التحّدي والتصّدي، والّدفاع عن شعبنا.

(مخّطط مدن، ومستشار تنظيمّي، وناشط) 
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إلى  حيفا  مدينة  في  العنصرّية  القوى  بعض  تبادر 
شّن حملة مقاطعة وإعتداءات على العرب في املدينة 
املناهض  ّية  العرب اجلماهير  موقف  بسبب  وخارجها 
للقتل في غزة. وهناك من يحاول أن يحرّض، وبالذات 
في بلدية حيفا، على أهل القرى ألسباب سياسّية، 
ويتطّلب هذا الواقع الذي يرافق عادة حروب وأوضاع 
متوترة أن نقولها بوضوح: العرب في منطقة حيفا 
يجب  إقتصادّية  قدرة  ولديهم  أغلبّية،  هم  واجلليل 
كنيون»  ـ«چراند  ال زبائن  فنصف  فيها  يستهان  أّال 
ـ«كريون» وشارع  ـ«سيتي سنتر» و«عزريئيلي» وال وال
يقاطع  أن  يحاول  ومن  العرب،  من  هم  االستقالل 
اقتصادّية،  ضربة  بنفسه  سيتلّقى  ّية  العرب األسواق 
أن  وميكننا  املؤسسات.  هذه  مقاطعة  العرب  قرّر  إذا 
أوقفت  والتي  «مانو»  الّسفر  شركة  مقاطعة  نأخذ 
حملة إعالمّية للفنانة أورنا بناي بسبب موقفها ضد 
االقتصادّية  العربّي  املجتمع  لقوة  كنموذج  احلرب، 

والسياحّية.
العرب،  على  حتريضّي  بدور  حيفا»  «راديو  يقوم 
يؤّثر  الذي  الّتحريض  هذا  على  نسكت  أّال  ويجب 
هذه  رخصة  فحسب  اليهودّي،  العام  الرأي  على 
في  برامج  احملطة  تقّدم  أن  املفروض  من  كان  احملطة 
ّية، وكان من املفروض أن تشغل صحافّيني  اللغة العرب
عرب، ولكّنها أقالت منذ أكثر من سنة الصحافّية 

ّية الوحيدة التي عملت في احملطة؛ ومن جهة  العرب
ثانية دخل صاحب احملطة ومديرها إلى عضوية بلدية 
ياهڤ.  يونا  البلدّية  رئيس  مع  اّتفاق  ضمن  حيفا 
ينسحب  أن  الثانية  البث  سلطة  مؤخرًا  ألزمته  وقد 
نتقدم  وأن  نتظاهر  أن  ميكننا  البلدّية.  عضوية  من 
علينا  يحرّض  من  مع  بقوة  نتعامل  وأن  بشكاوى 
مستخدًما وسائل اإلعالم بهذا الشكل الذي قد يؤّدي 

إلى مواجهات دامية في الّشوارع.
العربية  للجماهير  التعبير  حرّية  قمع  محاوالت 
خاصة تتناقض مع القوانني األساس في الدولة؛ وكل 
إلى  عاد  اجلمعة  يوم  مظاهرة  خالل  اعتقاله  ّمت  من 
أهله ولن تتمّكن النيابة العاّمة من إدانتهم. وممارسة 
مركزية  مدن  في  العربية  للجماهير  التعبير  حرية 
مثل حيفا وتل أبيب والقدس هي تصرّف طبيعي 
ألي مجموعة أقلّية في العالم فنحن نريد أن تسمع 
األغلبّية صوتنا إلى جانب اإلحتجاج في داخل قرانا 
على  الغضب  أن  اإلّدعاء  ومحاولة  ّية.  العرب ومدننا 
يبث  ملن  فأفضل  القرى،  قضية  هي  غزة  في  احلرب 
بقوا  الذين  العرب  عدد  أن  يتذّكر  أن  األقوال  هذه 
عربّي،  ـ1500  ال يتجاوز  لم  النكبة  بعد  حيفا  في 
في  واملدن  القرى  من  هم  اليوم  حيفا  أهل  وغالبية 
أّن  حيفا  بلدّية  تتذّكر  أن  ويجب  واملثلث.  اجلليل 
حيفا  إقتصاد  أنعش  قد  قرانا  في  اخلدمات  غياب 

ويدخل إليها عشرات آالف العرب يومًيا.
وحول اإلعتداءات اّلتي نّفذت خالل املظاهرة املناهضة 

للحرب، يوم السبت، فسنقوم في مالحقة املعتدين 
وتقدمي  والڤيديوهات  الصور  جمع  مت  وقد  ًيا،  قانون
حيفا  بلدية  رئيس  يقوم  أّال  واملعيب  الشكاوى. 
يونا ياهڤ في عقد جلسة بلدّية طارئة في أعقاب 
د.  نائبه  وعلى  املظاهرة،  على  العنصرّي  اإلعتداء 

سهيل أسعد. 
تصّدى  قد  املظاهرة  في  تواجد  من  أّن  إلى  ُيشار 
شكوى  تقدمي  بصدد  ونحن  وصدهم.  للمعتدين 
للمستشار القضائي للحكومة حول تصرف الّشرطة 
اّلتي سمحت بتنفيذ محاوالت االعتداء، كما سيتم 
تقدمي دعاوى تعويض مالية ضد كّل َمن نفذ اعتداء 

على مواطن عربّي.
منّر جميًعا في أيام عصيبة وعلينا احلذر إلى جانب 
االحتجاج على احلرب. نحن ضمير هذه املنطقة وال 
أال  الطبيعي  ومن  العربي  الّطفل  قتل  في  نرضى 
نبادر  أن  علينا  اليهودي.  الطفل  قتل  في  نرضى 
داخل  املطلوب  التحرّك  لدراسة  اللقاءات  عدد  لعقد 
من  الّتوجهات  عشرات  هناك  أّن  كما  مجتمعنا 
خوض  في  معنية  يهودّية  ومؤسسات  شخصّيات 
املشتركة  احلياة  ومستقبل  احلرب  حول  عميق  حوار 

في حيفا والبالد. 
املدينة  هذه  في  مستقبل  بناء  ّية  مسؤول نتحّمل 
والقتل.  االحتالل  إنهاء  ّية  مسؤول نتحّمل  ولكّننا 
علينا كسكان املدينة املبادرة لطرح موقفنا مع اجليران 
والزمالء في أماكن العمل. نحن لسنا مع قتل اليهود 

موقف  وهذا  إحتاللها،  وإعادة  غزة  قصف  ونرفض 
العربّي. قبل  اليهودّي  يتبّناه  أن  يجب  إنسانّي 

(مدير مرَكز «مساواة») 
ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»: 

www.haifanet.co.il
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«ّمما ال شّك فيه أّننا سنفرح بانقضاء رمضان ألّن 
الله أعاننا على أداء فريضة الصيام فيه، ولقول 
الرّسول محّمد (ص): «وللّصائم فرحتان يفرحهما. 

إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه».
«وستكون فرحتنا أكبر إذا انقطع شالل الدم الّنازف 
في غزة. ألن القلوب تعتصر أًملا وحسرة على ما 
يجري هناك. وفي ظّل هذه األوضاع ال يليق بنا أن 
نظهر مظاهر الفرح والّسرور، وإخواننا ميوتون ُظلًما 
وعدواًنا. إّال مبا يطلبه الشرع من زيارة األرحام وإعانة 
الفقير، وصالة العيد، والّتكبير فيه، مع اإلكثار 
الغّمة.  هذه  يرفع  الله  لعل  والتوّسل،  الدعاء  من 
وتفجير  احلفالت  إقامة  من  الناس  اعتاده  ما  أما 
املفرقعات فال يحق ألي عاقل أن يفعلها، ألّن في 
فعلها دليل تنكر لهذا الشعب. والرسول الكرمي 
يقول: «من لم يهتم بأمر املسلمني فليس منهم»».

 W ÒOFLł d¹b�® W Ò¹—U³ž« 5�Š –U²Ý_«
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«لقد تزامنت ولألسف هذه الّسنة احلرب العدوانّية 
الغاشمة واالعتداءات الوحشّية على أهلنا في غزة 

وسائر أنحاء فلسطني، مع بداية شهر رمضان.
«وقد مضى عليها عّدة أسابيع، وما زال العدوان 
األيام  هذه  في  ونحن  يوم.  بعد  يوًما  يتصاعد 
املباركة واألخيرة لشهر رمضان، والتي تسبق عيد 
الفطر، ما زلنا ال نرى مخرًجا أو رادًعا إليقاف هذا 
العدوان، وسفك الدماء الزكّية والطاهرة ألطفال غزة 

األبرياء ونسائها وشيوخها.
العربي،  والتواطؤ  الّتخاذل  أكثر  يؤملنا  «وما 
العدالة  وغياب  الرسمّية،  األنظمة  من  وخاصة 
ومقارنته  للجالد،  الّسافر  واالنحياز  ّية،  الدول
القهرّي،  احلصار  وطأة  حتت  تئّن  التي  بالضحية، 
والتجويع واملرض وانعدام األمل. مما حدا بهذا املارد 

الفلسطينيه أن يخرج من ُقمُقمه وبوتقة حصاره 
ليقاوم من أجل احلياة واحلرّية والكرامة، واستعادة 

حقوقه اإلنسانّية واحلياتّية األساسّية.
وبكوننا  العصيبة،  الظروف  هذه  ضوء  «على 
ونعتز  نفخر  الذي  الفلسطينّي  شعبنا  من  جزء 
بانتمائنا إليه، نرى أن تقتصر مناسبة عيد الفطر 
القادم علينا بيمنه وبركته، على إقامة الشعائر 
الدينية في أجواء من التواضع واالقتصاد، دون أي 
احتفاالت أو استقباالت ألي شخصيات رسمّية.

«إّننا نعتبر هذا املوقف اإلنساني أضعف اإلميان 
وحّسنا  وضميرنا  واجبنا  علينا  يفرضه  الذي 
هذا  جرائم  وبشاعة  هول  إزاء  الصادق،  الوطني 
العدوان. وأقل ما ميكن أن نقوم به حلشد الوعي 
اجلماهيرّي واجلماعّي واّتخاذ موقف موحد رافض 
أهلنا  مع  تالحمنا  مدى  نؤكد  كما  الظلم.  لهذا 
وتضامننا معهم، نشعر بأملهم ونحمل همهم. وأن 
مجتمعنا العربي في حيفا على كافة انتماءاته 
أهلنا  لنصرة  واحًدا  صًفا  يقف  ومركباته  وطوائفه 

ومساندتهم في شّدتهم. 
«ونؤّكد أن أهلنا في حيفا الذين يشّكلون ثاني 
أكبر جتمع عربي في البالد، هم جزء حي وفاعل 
ّية الفلسطينّية، التي تعيش  من اجلماهير العرب
إّنهم  وأجدادها.  آبائها  أرض  وعلى  وطنها  في 
ينظرون بعني السخط والغضب حملاوالت البعض 
من جهات رسمية وأخرى محسوبة علينا، التي 
جماهيرهم  عن  حيفا  في  العرب  فصل  حتاول 
طبيعّية»  «محمّية  إلى  وحتويلهم  وشعبهم، 

مّغيبة عما يجري من حولها.
«كّلنا أمل أن تالقي دعوتنا هذه تفهما وجتاوًبا 
لدى جميع فئات مجتمعنا، وأن نتنادى جميًعا 
احلرب  تداعيات  من  يخّفف  قد  مبا  مًعا  للعمل 
وأطفالنا  شعبنا  على  السلبية  وانعكاساتها 
ا مع قول الّشاعر «عيد  ـً وعائالتنا املنكوبة. متشّي

بأّية حال عدت يا عيد». 
وعبر  املدينة،  حيفا  من  أرسل  أن  أيًضا  «وأوّد 
«حيفا» الّصحيفة إلى أهلنا في غزّة العزّة حتية 
أعيادنا  تأتي  أن  تعالى  سائلني  وإجالل،  إكبار 
حريته  بليله،  شعبنا  أماني  حتّققت  وقد  القادمة 
غزة  في  أهلنا  على  العدوان  ألّن  كاملة.  وحقوقه 

اغتال مالمح العيد وفرحة األطفال».
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من  ُمنهكة  ونفسّيتنا  العام،  هذا  حزين  وزنا  «متّ
األجواء األليمة التي حتيطنا، وصيامنا هذا العام 

مثقل بالّلوعات.

«من الّصعب االبتهاج. ولذا ما من حتضيرات خاّصة 
لهذا العيد الذي يعتبر فرحة للّصائم بعد صيامه 
زيارات  على  سيقتصر  فعيدنا  رمضان.  لشهر 
ّية األخرى». عائلّية فقط، بعيًدا عن املظاهر االحتفال

 ¨W Ò¹bLŠ_«  W ÒO�öÝù«  WŽUL'«  dO�√
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«االحتفال بالعيد ضروري وواجب دينّي وال يسقط 
فرحة  فرحتان،  للّصائم  الرّسول (ص):  قال  بحال. 
عند فطره وفرحة عند لقاء رّبه. اإلسالم دائًما يربط 
في  مثًال  الروحاني.  اجلانب  مع  الظاهري  اجلانب 
ذلك  غرار  وفي  ذلك.  وغير  الوضوء  وفي  الصالة 
يعّبر املسلم شكره لربه عن طريق فرحته الظاهرة 
أيًضا بينما روحه ترتاح بسبب قيام الليل والّصيام 
األضحى  عيد  عند  نرى  كذلك  الله.  من  ومغفرة 
بتضحية..  املسلم  قيام  بعد  الفرح  يأتي  أيًضا، 
ففي  والتضحية.  اجلهد  يعتبران  واحلج  الصوم 
نهايتهما يستحّق املسلم أن يفرح على نعم رّبه.

وبالنسبة لعيد الفطر، جاء في القرآن ليكبر الله 
على ما هداكم. إذن كيفية فرح املسلم يجب أن 
تكون بتكبير الله وليس عن القيام باللغوّيات. 
صباح يوم العيد يركض املسلم إلى املسجد ويكبر 
صالة  ويصّلي  ركعتني،  خالل  زيادة  مرة   15 الله 

زائدة. االحتفال بالعيد ضروري وواجب ديني».
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في شهر رمضان، شهر اخلير والبركة ابدأ بالترّحم 
من  والشيوخ  والّنساء  األطفال  من  الشهداء  على 
على  احلرب  هذه  واستنكر  وأهلنا،  شعبنا  أبناء 
النساء والّطفل والشيخ، فال ميلك هؤالء إال رحمة 

الله وال حول لهم وال قوة... 
في هذه األيام العصيبة التي متر علينا جميًعا، 
ونحن نترقب مجريات األحداث تساَءلت: أين من 
يدعي حقوق اإلنسان؟ فمن يشاهد القصف والقتل 
املبارك،  رمضان  شهر  الفضيل،  الشهر  هذا  في 
يدرك أن العدل قد انتهى، وأن اإلنسان يتعّمد أن 
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منذ أقّل من شهر هّل علينا شهر الّصيام املبارك، 
بلوغ  على  نوشك  نحن  وها  والبركة،  اخلير  شهر 

نهايته بغضون أّيام قليلة. 
حاالت  نعيش  لكي  رمضان  بحلول  استبشرنا 
لإلفطار  املرافقة  واألجواء  الصيام  من  خاّصة 
انتظار  وأهّمها  والّتراويح،  والّصلوات  والّسحور 
األذان اّلذي ينّبئ الّصائم بإمكانّية تناوله اإلفطار. 
سنوات  منذ  حميدة  ظاهرة  حيفا  في  وانتشرت 
في  املدينة  أبناء  كافة  مشاركة  على  سابقة 
املناسبات املختلفة للّشهر الفضيل، وكثيرًا ما كان 
يجتمع املسلمون واملسيحّيون على موائد اإلفطار 

اجلماعّية في لقاءات االغتباط واالبتهاج.
أجواء  وسط  العام  هذا  رمضان  علينا  أطّل  ولكن 
والقلق،  بالّتوتر  والغضب،  بالعصبّية  مشحونة 
باألسى واحلزن، باحلرقة والّلوعة من هول ما يجري في 
غزّة هاشم، وسائر القرى واملدن في القطاع، كما في 
عدد من املدن الفلسطينّية في فلسطني، كاخلليل 
وبيت حلم وبقّية مدن وقرى احملافظات الفلسطينّية.

كّل فرد منا، نحن أهل هذه املدينة احلبيبة يترّقب 
وينتظر ساعة الفرج، باإلعالن عن وقف إطالق النار 
حلفظ  املجازر،  وإيقاف  الزكية  الّدماء  إراقة  وجلم 

األرواح ومنع التشريد وهدم البيوت. 
وقلنا في مكان آخر من «حيفا» إّن القذيفة ليس 
لها عيون، والرصاصة ليس لها ُعنوان والّصاروخ 
الّتلفزة  شاشات  على  وشاهدنا  أذنان..  له  ليس 
ال  التي  احملروقة  األرض  سياسة  تطبيق  املختلفة 
تبقي وال تذر، تأتي على األخضر واليابس، فتفقد 
الرجل  ويفقد  أطفاله،  األب  ويفقد  زوجها،  الزوجة 
اإلنسان  ويصبح  مستقبله..  الطفل  ويفقد  بيته، 
فال  أعضاَءه،  اإلنسان  ويفقد  قطًعا،  جتمع  أشالء 
وهذه  اليد  هذه  وملن  من؟  رأس  هذا  اء  األطّب يعرف 
هذه  وملن  اللحم،  كومة  صاحب  هو  ومن  الساق!! 
األحشاء املكومة على الطريق!! مناظر تقشعّر لها 

األبدان ويشيب من هولها األطفال!! 
لقد أصبح اإلنسان رقًما، لم يعد هذا فالن وهذه 
فالنة، وذاك فالن، وتلك فالنة، بل حتول املرء إلى 
عدد يحصى مع القتلى، مع اجلرحى ومع املشردين!! 
ّيته، كيانه ووجوده!! ما أقساك أّيتها  فقد إنسان

احلرب، وما أتعسك أّيها املوت!!   
وساءت األحوال واحتدم القتال أكثر وأكثر، فامتألت 
املستشفيات باجلرحى، وازدحمت الثالجات بجثث 
النقطاع  تعمل  الثالجات  تعد  ولم  القتلى، 
الوقود،  النقطاع  توقفت  واملولدات  الكهرباء، 
واألعداد تتزايد، وتتكاثر معها املصائب والّنوائب 
املنكوب،  الشعب  هذا  على  واخلطوب  والنكبات 
والذي يحاول أن يستفيق من حتت الركام، وينهض 
من بني الرماد لكي يستعيد كيانه ووجوده وحياته 

كسائر شعوب األرض.
ليحل  ينقضي  يكاد  الفضيل  الّشهر  هو  وها 
من  أحر  على  بانتظاره  ونحن  العيد «الّسعيد»، 
اجلمر، وبغاية الّشوق، ولكن..!! تشوب فرحة العيد 
دمعة  العيون  وفي  غّصة  القلوب  وفي  الّشوائب، 
وفي األحشاء حسرة، ملاذا ال ميكننا أن نحتفل كما 
يليق بالعيد؟؟ ملاذا ال نستطيع؟؟ فهل نعلو فوق 

اجلراح، وهل نرتقي فوق اآلالم؟؟ 
طرحنا الّسؤال «هل نحن محتفلون بالعيد؟» على 
عدد من الشخصيات، ونحن ننشر ما جاءنا من كّل 
َمن جتاوب ورّد على سؤالنا، ولذا فنحن نضع منبرنا 
التي  اآلراء  هذه  أمام  صحيفة «حيفا»  اإلعالمي، 
تعبر عما يجيش في القلب، وما يدور في الفكر. 
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يتجرّد من اإلنسانّية، وقلبي يعتصر أًملا عندما 
أرى تلك املشاهد من القتل والدمار، وأذرف دمًعا 

عندما تطوى مع طفل صفحة حلمه وآماله... 
االحتفال  موسم  هو  منه  نقترب  الذي  العيد  إّن 
وعيد  اجلائزة،  يوم  هو  الناس  كل  عند  والسعادة 
فللصائم  الدوام  عند  وجهة  فرحة  له  خاصة  الفطر 
ربه،   لقاء  عند  وفرحة  إفطاره  عند  فرحة  فرحتان 
في العيد يجب أن يفرح األطفال ويلبسون اجلديد 
العيد  فإّن  العام  هذا  في  أما  وميرحون.  ويلعبون 
القتل  وساعات عصيبة نرى فيه  بأيام حزينة  مير 
والدماء واألشالء، نرى فيه أّن لغة العنف قد غلبت 
لغة العقل ومنطق االنتقام قد طغى وبالكاد ترى 
أو تسمع عاقًال أو متسامًحا،  فكيف إذا سيكون 

ذلك العيد.. وأّي عيد تريدنا أن نفرح فيه. 
علينا  العيد  يعيد  أن  القدير  العلّي  الّله  أسأل 
ترفع  وأن  واألمان  والسالم  باخلير  ترفل  والناس 
ونحن  عام  وكّل  الّسالم،  شرقنا  في  ويعّم  األحزان 

إلى الله أقرب.
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«لطاملا كان العيد آية من آيات الفرح وسمة لقبول 
صوم الّصائم عند الله، ويوم بهجة وسرور تعيشه 
األّمة اإلسالمّية بعد شهر من العبادة واجلوع والعطش 
تقرًّبا إلى الله في شهر كامل يختتم بعيد الفطر.

«إّال أّن العنجهّية الّصهيونّية أبت إّال أن تثخن 
إال  متّر  سنة  من  فما  وأحزاًنا،  وآالًما  جراًحا  فينا 
إجرامّية  بحملة  اإلسرائيلّية  املؤّسسة  وتفاجئنا 

ويوم  الضّفة  في  ويوم  غزة  في  يوم  وهناك،  هنا 
في لبنان، فآلة القمع دائًما كانت حاضرة لتلبي 

غطرستهم وظلمهم على العباد.
ضد  مسعورة  حملة  اليوم  نعيش  نحن  «وها 
والقدس،  الضفة  في  بدأت  الفلسطيني،  الشعب 
ّية الّصابرة، فقتلت  ورمت بثقلها في غزة العزة األب
وأثخنت اجلراح، فقتلت الّنساء واألطفال والّشيوخ. 
من  اجلرحى  ومئات  القتلى  عشرات  نعد  يوم  كل 

يد  وتنكفئ  غًدا  الكربات  تنفرج  فلعل  املدنّيني، 
العدوان الغادر عن أهلنا في غزة.

في  حاضرًا  وأمسى  أصبح  واملوت  الدم  «مشهد 
ويطيب  نفس  لنا  تهدأ  فكيف  ووجداننا.  قلوبنا 
لنا عيش، ونحن نرى هذه املجازر الوحشّية تتجّدد 
عيد  مشارف  على  ونحن  يوم  بعد  يوًما  وتزيد 

الفطر (الّسعيد)!!!
«ألستم أنتم يا من تغنيتم بطهارة اليد والسالح، 
وادعيتم زورًا وبهتاًنا، ورفعتم شعار «احلفاظ على 
«إنسان»  أي  تخبرونا  لم  ولكن  اإلنسان،  حقوق 
محرقة  على  تباكيتم  القريب  باألمس  قصدمت؟!! 
ذكرى  لتخليد  مركزًا  وأقمتم  «هولوكوست»، 
الظلم  طعم  ذاق  من  أن  نعلم  ونحن  ضحاياكم، 

واكتوى بناره، ما طاقت له نفس لظلم غيره.
«فأطفال ونساء وشيوخ غزة وصمة عار في جبينكم. 
معكم.  تآمر  من  كل  ووجوه  وجوهكم  وسيسوؤون 
فالّشعوب إذا تاقت إلى احلرية نالتها ولو بعد حني. 

«إمنا األمم األخالق ما بقيت     
فإن هُم ذهبت أخالقهم ذهبوا»

هذه  شرف  أنتم  غزة:  في  األهل  إلى  نقول  «ولذا 
األّمة وضميرها الّنابض، فال تهنوا وال حتزنوا، فقد 
رسمتم بدمائكم وصبركم خريطة أمل لهذه األمة. 
ألم تالحظوا أن كل من أراد أن يحصل على شهادة 
شرف أشار إليكم؟ فأنتم قدر الله وستبقون على 

احلّق ظاهرين».

 sŽ UHOŠ W Ò¹bKÐ  uCŽ® ÍbÐUŽ s¹dŽ
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«من الّصعب في ظّل االجتياح اإلسرائيلّي اإلجرامّي 

الفلسطينّي  شعبنا  مع  نتضامن  أّال  غزّة،  على 
اّلذي يعاني من احلصار والتجويع والّدمار والقتل 

واإلرهاب..!!».
غاشم  عدوان  أعنف  شاهدنا  رمضان  شهر  «ففي 
األبرياء  دماء  فيه  سفكت  شعبنا،  أبناء  على 
نشعر  أن  لنا  فكيف  ونساء..  وشيوخ  أطفال  من 
باملعنى احلقيقّي لشهر رمضان طاملا شعبنا ينزف 

ليل نهار».
«ال معنى للعيد طاملا شعبنا يرزح حتت االحتالل 
والتجويع واحلصار والّدمار والقتل.. العيد احلقيقّي 
يأتينا حلظة وقف هذا العدوان ووقف سفك الّدماء.. 

وزوال االحتالل، وقيام الدولة الفلسطينّية».
الّتضامن  علينا  حتّتم  وضمائرنا  ّيتنا  إنسان «إّن 
وعدم االحتفال في العيد في مثل هذه الّظروف..».
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*åUHO�ò q�«d ≠ أصدرت «حملة – املرَكز العربّي 

األخير،  الّسبت  يوم  االجتماعّي»،  اإلعالم  لتطوير 
أثناء  «احلقوق  حول  القصير  التوعوّي  الڤيديو 
استدعاَءه  ّمت  كمن  أو  كمعتقل  سواء  الّتحقيق»، 

للّتحقيق، بُعنوان «حقوقك وقت الّتحقيق».
يأتي إنتاج هذا الڤيديو في ظّل مئات االعتقاالت 
للِفَلسطينّيني والِفَلسطينّيات في الّداخل، واأللوف 
من الّتحقيقات اّلتي جتريها أذرع األمن اإلسرائيلّية 

في اآلونة األخيرة.
أساس  حّق  هو  االحتجاج  أّن  «حملة»  مرَكز  ويؤّكد 
في ظّل الواقع الّسياسّي اّلذي نعيشه، ال بل هو 
اإلسرائيلّي  العدوان  بعد  خصوًصا  علينا،  واجب 
اجلاري على شعبنا في غزّة. وأّن إصدار الڤيديو في 
هذه الفترة، جاء لتمكني املتظاهرين واملتظاهرات من 

معرفة حقوقهم مسّبًقا. 
الڤيديو اّلذي يحمل االسم «حقوقك وقت الّتحقيق»، 
نّصه  كتب  دقيقة،   3:25 إلى  مّدته  تصل  واّلذي 
حلقوق  احملامي نضال عثمان من مرَكز «مساواة – 
اإلستشارة  وكانت  إسرائيل»،  في  العرب  املواطنني 
مرَكز  من  زهر  سوسن  احملامية  من  القانونّية 
ّية  «عدالة -  القانونّي حلماية حقوق األقلّية العرب
عامر  للفّنان  فهي  الّنص  قراءة  أّما  إسرائيل».  في 
للموسيقّي  الّصوت  وهندسة  الّتسجيل  حليحل؛ 
فرج سليمان؛ والّتحريك واإلخراج للمخرج إيلي رزق.

رابط الڤيديو:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e .
c o m / w a t c h ? v = r m a E H 2 9

 g B X k & f e a t u r e = y o u t u . b e
ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»: 

www.haifanet.co.il
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عيد بأّية حال عدَت يا عيد
               مبا مضى أم ألمر فيك جتديد 

بيداء دونهم ة فال أّما األحّب
ًدا دونها بيد  ي                 فليت دونك ب
كلمات تغّنى بها أبو الطّيب املتنّبي على فراق 
األحّبة، ونحن نتغّنى بها على جراح األحّبة وشّالل 
الّدم الّنازف يجري من جراحهم من غزّة إلى املوصل 
الّنطق  عن  الّلسان  يتلعثم  وقد  بالّشام.  مرورًا 
بالكالم، وقد تعجز األيدي أن تخّط ما يدور في 
ذهن صاحبها، ألّن احلليم أصبح حيراًنا أمام هذا 
الواقع املرير، فال يدري ما يفعله وال يدري ما يقول.
املستقبل  يحمل  قد  ما  يتنّبأ  أن  يستطيع  وال 
املئات  حصدت  غزّة  في  فاحلرب  القادمة،  لألجيال 
من األرواح وشّتتت املئات من األسر، ودّمرت األخضر 
والبيوت  اندثرت،  ونساء  أطفال  فأشالء  واليابس. 
ُهّدمت، وعويل الّنساء ارتفع حّتى صّم اآلذان دون 

مجيب، ودون معني إّال الّله.
وهذا  احلسرة  هذه  ورغم  ينزف،  اجلرح  هذا  زال  وما 
األلم نتطّلع إلى فجر جديد، وننتظر نورًا يسطع 
وهذا  الغيمة،  هذه  وتزول  احلالك  الّظالم  فيبّدد 
الكرب وبعدها يعّم األمن واألمان في هذه البقعة 
مثلت  الكارثة  هذه  ظّل  وفي  األرض.  من  الّطاهرة 
واّلذي  الغائر،  بجرحها  الّشام  صورة  عيني  أمام 
ما زالت الّدماء جتري منه ليؤّكد أّن الّشام ليست 
بأحسن حال، وكيف ميكن أن يصلح حال األّمة أمام 
هذا اجلرح الّشامي الّنازف؛ وقد أخبر النبّي (ص) 

أّنه ال خير في هذه األّمة إذا فسد أهل الّشام. 
الّسنوات  هذه  للّشام  ظهره  أدار  بأسره  والعالم 
الّطويلة ليعتبر شريك في هذه اجلرمية، فمنهم من 
شيطان  احلّق  عن  احلق (الّساكت  قول  عن  صمت 
ذاك  أو  الّطرف  هذا  يدعم  من  ومنهم  أخرس). 
بالّسالح والعتاد والرّجال، من أجل ضمان مصالح 
أن  عساهم  وماذا  طائفّية،  أو  ّية  حزب أو  مادّية 
أرضهم،  غير  أرض  على  تدور  فاملعركة  يخسروا، 
تلوّث  اّلذي  وهوائها  تنزف  التي  هي  فالّشام 
وشعبها الذي يذبح وبعض الّدول تقوّي اقتصادها 
على حساب هذا كله، حيث جعلت الّشام سوًقا 
بصدد  لست  هنا  وأنا  املتكّدسة.  ألسلحتها 
لنفسي،  به  أحتفظ  وموقفي  فريق  ألّي  الّتأييد 
أو  مكان  أّي  في  تنزف  قطرة  كّل  أعتبر  ولكّنني 
من أي إنسان فهي حرام ويجب أن حتفظ، ويجب 
عبًثا،  املهدورة  ارة   اجلّب الّطاقات  هذه  تتحّول  أن 
لبناء األمل املشرق لألمم والّشعوب؛ وأن تشعل هذه 

الدماء نور احلرّية والكرامة لبني البشر. 
وفي ظّل انقطاع فكرّي مبا يحصل في غزّة والّشام، 
العلم  عراق  احلبيبة،  العراق  على  عيني  تقع 
آلة  أّن  وكيف  والّثقافة..  الفكر  عراق  واحلضارة، 
احلرب والّدمار ما زالت حتصد األهل هناك. واجلميع 
بحمله للّسالح يّدعي أّنه يفعل ذلك حفاًظا على 
مصلحة األّمة والوطن؛ بل يستغّل الّدين ليعطي 
يقتل  الّدين  فباسم  لعمله..  املسوّغات  منهم  كّل 
اجلار جاره واألخ أخاه، وفي مثل هذا اجلّو املشحون 
العصبّية  تنشط  والتشريد  والقتل  الفساد  من 
«اتركوها  (ص):  الرّسول  عنها  قال  اّلتي  القبلّية 
فإّنها منتنة». وينشط التعّصب الّديني والّطائفّي 

احلياة؛  في  ووجوده  اآلخر  دور  منهم  كّل  ليلغي 
الوطن  أبناء  هذا  يفعل  أن  أيعقل  قلت:  وعندها 
يخالفه  أن  القرآن  قرأ  ملن  يعقل  وهل  الواحد؟! 
في تعاليمه؟! وإذا بنا بدولة اإلسالم في العراق 
اخلالفة  عن  وتعلن  برأسها،  علينا  تطّل  والّشام 
اإلسالمّية، اّلتي يريدونها راشدة على أثر النبوّة. 
فجعتنا  حّتى  خليفتها،  عن  أعلنت  أن  وما 
بكارثة إنسانّية جديدة، إال وهي الّتطهير العرقّي 
لنصارى املوصل، بحّجة أّن اإلسالم أمر بهذا وغفل 
هؤالء عن عهد األّمة اّلذي دوّنه رسول الّله (ص)، 
في املدينة  الكتاب  ألهل  حفظ  من خالله  واّلذي 
أّمة  واعتبرهم  والواجبات،  احلقوق  كامل  املنوّرة 

واحدة مع املسلمني.
وسئلت: هل نصارى املوصل يختلف حالهم عن 
يقاتلوا  لم  فهم  املنوّرة،  املدينة  في  الكتاب  أهل 
املسلمون  فعل  كما   - العراق  في  املسلمني 
ديارهم،  من  املسلمني  يخرجوا  ولم   - بأنفسهم 
مع  كانوا  العرب  الّنصارى  أّن  يشهد  فالّتاريخ 
ا في صياغة  ـً أخوانهم من املسلمني، يعملون سوّي
الّتاريخ، وبنوا مًعا مستقبل األجيال القادمة. ثّم 
هم  ألّنهم  غرباء،  يعتبرون  ال  املوصل  نصارى  إّن 
قبل  العرب  بالد  في  وجودهم  كان  فقد  األصل. 
مبعث النبّي (ص)، وقبل انتشار اإلسالم في هذه 
البالد. وال يفعل مثل هذه األعمال املشينة إّال من 
نسي أو جتاهل قوله تعالى {ال ينهاكم الله عن 
من  يخرجوكم  ولم  الدين  في  يقاتلوكم  لم  الذين 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب 
إّال  الكتاب  أهل  جتادلوا  {وال  وقوله  املقسطني}. 

بالتي هي أحسن}. 
عن  غريبة  أجندة  وفق  يعملون  هؤالء  أّن  وأعتقد 
أصالة هذا الّشعب من أجل تقسيم البالد، أسوًة 
بصيرة  أو  ضمير  صاحب  من  هل  بالّسودان، 
على  والفساد؟!  الّطغيان  لهذا  كفى  يقول: 
أصواتهم  يرفعوا  أن  الّسليمة  العقيدة  أصحاب 

عالية مدوية، ويقولوا كفى! 
ومع ذلك يبقى األمل بالّله أن يهّل علينا العيد 
وقد سطع نور احلرّية والكرامة، وحّل األمن واألمان 

والّسالمة والّسالم.
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أقبض  حني  خلفي  تصبح  ما  سرعان  الّلحظة  ولكن  الّلحظة؟! 
عليها. اآلن لم يُعد اآلن عندما قلُت اآلن، بل أصبح اآلن ماٍض 

بعد ثانيٍة من قولي اآلن. إًذا أنا في ورطة.. ذاتي في ورطة. 
ذاتي تقرّر أن تتمرّد علّي، أن تصبح شيًئا آخر. ذاتي تبحث 
هم،  هما،  هي،  هو،  تختار:  الضمائر  أّي  حتتار  هوّيتها..  عن 
وقع  هي..  أنا.  إّال  شيء  كّل  أنتما..  أنت،  أنّنت،  أنتم،  هّن، 
مجرّد  ليس  االختيار  الغائب،  ضمير  على  أخيرًا  االختيار 

صدفة، والعداء لألنا ليس مجرّد صدفة، أيًضا. 
ا عن األنا، فهي ضمير غائب  ـً ّي هي حتاول أن تثبت أّنها تختلف كل
ومؤّنث. هي ليست أنا، وأنا ليست هي؛ رغم أّن البعض يحاول 
جاهًدا أن يثبت أّن ال فرق بينهما، ألّنهما من ضمن الّضمائر.

ارة وأنا ساهم أفّكر، أشاهد األشجار واألرض  انطلقت بي الّسّي
إلى  أنظر  ينتهي.  ال  اّلذي  والّشارع  األخضر،  بالّلون  املكسوّة 
البعيد، إلى الال-شيء، لعّلي أجد بصيًصا من األمل. أقسى 
شعور ممكن أن حتّس به، أن يكون غير مرغوب فيك، وأين؟! 

في وطنك، مسقط رأسك. ملاذا؟!.. سؤال سخيف! 
ارة رجًال طاعًنا في الّسن، يقف على  نافذة الّسّي أشاهد عبر 
حاّفة الّشارع محاوًال بيع اخليار والبندورة من محصول حقله. 
ا يبحث عن رزقه، بدًال من  ـً ال أدري ملاذا كّلما أرى رجًال ُمسّن
أن يجلس في بيته ومن حوله األبناء واألحفاد وتغمره الّسعادة، 

أشعر أّننا لم نتقّدم قيد أمنلة، وأّن الوطن فقَد معناه. 
اإلنسان  مّنا  يولد  التسّول؟  اعتدنا  ملاذا  ضعفاء؟!  نحن  ملاذا 
وغيرنا  للّشقاء  وُلدنا  هل  ويكدح.  يشقى  وهو  ويشيخ  ويكبر 

للبذخ والرّاحة؟ هل نحن نختلف عن بقّية شعوب األرض؟ 
بطاقة  عادّي..  تفتيش  أمنّي..  حاجز  أمام  ارة  الّسّي تتوّقف 
ميكنكم  متام،  شيء  «كّل  ارة.  الّسّي في  جزء  كّل  نبش  هوّية، 

متابعة سفركم» - قال اجلندي؛ تابعنا سفرنا. 
حواجز، حواجز، حواجز.. البلد أصبح سجًنا كبيرًا ُمقيًتا خانًقا. 
األفق  في  ُيحّلق  خيالي  الّسجن،  هذا  من  أحترّر  أن  أحاول 
البعيد، يجتاز هذا العالم، ينطلق إلى الفضاء اخلارجّي حيث 
ال حواجز وال عقبات وال سجون، عالم ال يعرف إّال احلرّية، احلرّية 

املُطَلقة، ذاتي تشعر أّن لها كيان، كرامة.

◊uOK� nOH� ≠ rK� U| d ÒD�

سّيارات  صّفارات  أصوات  أسمع  أخرى..  مرّة  بالواقع  اصطدم 
االّجتاهات  بكّل  يركضون  أشخاص  وصراخ  واإلسعاف،  الّشرطة 
بدون هدف.. فزع.. خوف.. رعب.. دماء تسيل في كّل مكان، 
بشرّية  حلم  كتلة  يحمل  َمن  وهنالك  ويتوّعد،  ُيهّدد  من  هناك 

مدرّجة بالّدماء، رجال األمن يحاولون الّسيطرة على املوقف.
علينا أن نتوّقف... ّمت إغالق املنطقة ومنع حركة الّسير في هذا 
املوقع. دائًما عندما أخرج من بيتي ال أعرف متى أصل وإلى 

أين سأصل، وهل سأجنح بالعودة إلى البيت؟! 
طال انتظارنا لتحّول ما، قرار معّني، شيء يحدث، ولكن شيًئا 
لم يتغّير. األشخاص يتجّمعون بال هدف، رجال األمن مينعون 
األشخاص املتجمهرين من االقتراب من مكان وقوع االنفجار، 
امرأة تبحث عن ابنها بفزع، تريد أن تعرف مصيره لكّنها خائفة 
أعماق  في  تتمّنى  لكّنها  عنه  تبحث  الّنتيجة،  معرفة  من 
أعماقها أن ال جتده، ال تريد إنهاء عملّية البحث، ألّن إنهاء 
البحث يعني إيجاده، والّصدمة الكبرى التي ال تتمّنى وقوعها 

. ًةً ي أن جتده بحالٍة ال ميكنها أن جتده ثان
أكاد أختنق، انتابني إحساس غريب في تلك الّلحظة، أريد أن 
أخرج من هذا املكان وكفى! أردُت أن أنتزع ذاتي من هذا الواقع 
املعّقد، أردُت أن أشعر بالرّاحة، بالهدوء، بالّال-شيء... هل ميكن 

أن نكون في حالة ال-شيء؟
ارة وسرُت وسَط الزّحام، اقتربُت من الّناس أكثر،  غادرُت الّسّي
ولكّني لم أسمع أصواًتا تنبعُث من بعيد، وهذه األصوات طغت 
أسمعهم،  وال  أراهم  بي.  يحيطون  اّلذين  الّناس  أصوات  على 
كأّني فقدُت حاّسة الّسمع. أركض، أبحُث عن مخرٍج فال أجد 
سوى الّنحيب والبكاء والّدماء، شاهدني البعض أعدو.. أشاروا 
البنادق  بعضهم  صوّب  نحوي،  األنظار  فاّجتهت  باّجتاهي.. 
باّجتاهي، ُذهلت..! ماذا يجري هنا، أردُت أن أفهم، أشرح، لكّن 
يهتزّ،  جسدي  أّن  شعرُت  جسدي،  نحو  أسرع  كانت  الّطلقات 
أفهم  أن  أحاول  أرًضا،  أقُع  شيًئا،  أسمع  ال  ضربات،  يتلّقى 
ماذا يحدث، وملاذا؟! لكّني أفقد القدرة على الّتفكير، الفهم، 

اإلحساس. أشعر أّني ال شيء.. إّني حلظة عابرة!
(حيفا)
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*åUHO�ò q�«d ≠ بادر طّالب الّطب في «رمبام» إلى مشروع جديد 

في قسم األورام لألطفال، يلّقنون مبوجبه األطفال اّلذين يتلّقون العالج، 
الّنظافة  على  واحملافظة  األسنان  بتنظيف  مهاراتهم  حتسني  كيفّية 
ُمسلّية  بوسائل  الّطبّي  الفريق  واستعان  واألسنان.  للفم  الّشخصّية 

ومضحكة لألطفال، للقيام بتنظيف أسنانهم.
وأبناء  األوالد  من  فقط   55% أّن  األورام  قسم  أجراه  استطالع  في  وجاء 
الّشبيبة يحرصون على نظافة أسنانهم مرّتني في اليوم، بينما يهتّم 

%10 فقط على تنظيف أسنانهم بوساطة اخليط املعّقم.
ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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فالّطبيعة أوعى وأقسى من أن تقبَل الفراغ.. 
الّطبيعة – أّيها الّسادة – ال تقبُل الفراغ..

من  القْدر  بهذا   – الّساعة  حّتى   – سأكتفي 
وفي  البالد،  تشهده  ما  إلى  أعاله،  اإلشارة، 
القلب منها غزّة العزّة، من َفرِْط حقارٍة وغباء 
غياب  ومن  العمياء،  القوّة  استخدام  في 
َيم  أدنى مراتب الّتحّلي بصفات البشر من ِق
َيم، حيث ال يتجرّد منها، بطبعه، حيوان،  وِث
ألّن  وآن،  حني  كّل  َيعافها  اإلنسان  ترى  لكن 
ا،  املصلحة – مصلحته الّذاتّية األضيق، غالًب
من ُخرم إبرة أو ُسرْم ذبابة، هي ِمحراُكه وَحراكه 
ومقّدسه، دائًما وأبًدا، شاء أم أبى؛ فهي فطرته 
اّلتي يولد عليها وُيجبل، وبها يحيا وعليها 
ميوت..  كما سأكتفي – حّتى الّساعة – بهذا 
أعاله،  املقتضبة،  الّضمنّية  اإلشارة  من  القْدر 
من  الِفَلسطينّي  جانبنا  في  نشهده  ما  إلى 
عيوب وثقوب، عيب علينا أن نفّصل فيها، 
اآلن، ودم الِفَلسطينّي ُيراق ِمدرارًا غيَر رَقراق.. 

°w²GÔ� U¹ p ÚO ]³ Ó�79

تعتقدون  هل   – اإلحساس!  عدميي   – «أنتم 
صرّح  ما  هذا   – دمنا؟»  من  أغلى  دمكم  أّن 
ا وصورة، الّنائب الّدكتور أحمد  به، مؤّخرًا، نًصّ
العبثّي  امللحمّي  املشهد  سياق  في  الّطيبي، 
ملسرحّية  آِخر؛  من  له  ُيرى  ال  اّلذي  األخير 
حّق  ُحرمِة  انتهاِك  من  فصوُلها  بعُد  تنتِه  لم 
الرّمال  وجه  على  يرسموا  أن  في  األطفال 
َقَسمات وجوههم هم، رؤًى ومشاعر وأمنيات 
يرسموا  أن  في  حّقهم  ُحرمِة  حياة..  ومشاريع 
ِهم  الَنّ اجلاني  العالم  لهذا  هم  عواملهم  مالمح 
العاِلم،  غيِر  القامت  م  العالَ لهذا  الَعَدم..  حّد 
اّلذي كم بات أصغر وأضعف وأجهل وأضّل من 
أن يحمَي ُحْلم طفل ويرعى ِحْلم كهل.. حيث 
كم باتت تلكم الرّمال رمال أطفاٍل رجال أبطال، 
ال أطفاٍل عادّيني وادعني حاملني؛ رماًال ُمثَخنًة 
بالبارود وبالّصمود، وُمَضرَّجًة بُحمرة الّدم اّلذي 
لم ُيفسح لنا سافحوه مجاًال لرؤية دم غيره، 
العاشقني،  وخجل  الّشفق  ُحمرة  عن  عوًضا 

َدَفْني،  وهيهات هيهات مّنا أن نساوي بني الصَّ
القْدر  بهذا  سأكتفي  واجلّالد..  الّضحّية  بني 
ّية  العرب كهف  إلى  وبكم  بي  وأعود  اآلن، 
املروانّي،  املُروئّي  العقالنّي  الّنورانّي  الرّّبانّي 
لكن ليس قبل أن أنقل إليكم قولَها.. ومن 
أحًدا  تقاتْل  ال  «لَعْمرَُك  والّدمار:  الّنار  قلب 

ليس لديه ما يخسره»..
جاء الفصل بضبط الّنّص على شاكلته أعاله، 
مدرّساتنا  إحدى  اّدعاء  في  أبّت  أن  ُسئلُت  إذ 
ّية املقّدسة،  املخلصات املتحّمسات لّلغة العرب
بضرورة رفع «عدميي» في الّتصريح أعاله، خبرًا 

لضمير املخاَطب «أنتم»..
ومن جملة ما جاء به شرحَي املتواضع لضرورة 
وبالغًة،  ونْحوًا  أسلوًبا  الّنّص،  ُيضبط  أن 
«عدميي»  إّن  كان:  االقتباس،  في  هو  كما 
لفعل  االختصاص  على  منصوبة   – ههنا   –

أّن  لنا  كما  أخّص،  تقديره  وجوًبا  محذوف 
محذوف  لفعل  الّنداء  على  منصوبة  نعتبرها 
وجوًبا تقديره أنادي. فالّنصب، إًذا، هو احلالة 
ّية الّصحيحة في هذا الّسياق، وهو ما  اإلعراب
يزيد اجلملة قوّة وعقًال وفصاحة وبالغة. علًما 
أّن الرّفع هنا (عدميو) ال ميكن أن يكون؛ ذلك 
ألّن الّنّص ال ينتهي عند كلمة «اإلحساس»، 
بل يستمّر بغير عطف أو استئناف – بعد أن 
رًا («عدميي  خّص مفعوله أو ناداه، معرًَّفا ال منَكّ
اإلحساس!» وليس «عدميي إحساس!») – إلى 
جملة الّسؤال: «هل تعتقدون أّن دمكم أغلى 
«أنتم  فقط:  اجلملة،  كانت  فلو  دمنا؟».  من 
العدميو  «أنتم  حّتى  أو  اإلحساس!»  عدميو 
والّالم  باأللف  مزدوج؛  (بتعريف  اإلحساس!» 
عند  منتهيًة  معرَّف)  هو  ما  إلى  وباإلضافة 

شيء  وال  الّصحيح  هو  الرّفع  لكان  احلّد،  هذا 
لو  الّصحيح  هو  الرّفع  لكان  كما  غيره؛ 
(الحظ  إحساس!  عدميو  «أنتم  اجلملة:  كانت 
أو  العطف  (والحظ   – (وهل)  فهل  الّتنكير) 
من  أغلى  دمكم  أّن  تعتقدون   – االستئناف) 
دمنا؟». كما لكان الرّفُع هو الّصحيح («أنتم 
وخبر  (أنتم)  مببتدأ  اإلحساس!»)؛  عدميو 
الحقة،  بجملة  متبوَعْني  اإلحساس)  (عدميو 
(«أنتم  ّيتها  بكّل اجلملة  صياغة  كانت  لو 
عدميو اإلحساس! هل تعتقدون أّن دمكم أغلى 
ّية،  العرب غير  بلغة  مصوغة  دمنا؟»)  من 
فلكّل  اإلنچليزّية.  حّتى  أو  مثًال،  كالعبرّية، 

ّية نبضها.. لغة نبض، وللعرب
ضرورة  إلى  الّداعي  أعاله،  بياننا  جاء  هكذا 
تركيبة  خصوصّية  باعتبار  (عدميي)  الّنصب 
جميًعا،  لنا  دعوة  وهي  جاء،  كما  الّتصريح 
مّنا  ّية  العرب وفي  ّية  بالعرب وللمشتغلني 
البصر  وإعمال  الّترّيث..  إلى  خصوًصا، 
فهي  واإلحساس،  واملنطق  والعقل  والبصيرة 
العربّي  الكالم  فهم  إحسان  َمناط  جميًعا 
وباإلحساس  الّسليم  باملنطق  نْحوًا،  وضبطه 
إلى  بالرّكون  الفكرّي  واجلمود  فإّيانا  القومي. 
من  وأرقى  أذكى  هي  بعْينها،  نْحوّية  قواعد 
حالة  العربّي  ْحو  الَنّ فإّمنا  جامدة؛  تكون  أن 
إعجازّية فريدة، من انصهار قواعده كاّفًة في 

بوتقة من اإلحساس باملعنى وإدراك املبنى.
بعد   – العزيزة  مدرّستنا  أّن  أُخِبرُت  وقد  هذا، 
قراءة الّشرح الّسالف الّذكر – «هدأت».. بعد 

فورة غضب أو حماس..
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

وحديثنا، أبًدا، عن ُلغتنا وَنْحن!
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َر اُجلرِح َق غي ب لم ي
غزَّة متوُت خارَج منطق القتِل!!

    
خرَج يا صاحبي!!

احلزُن  وصار  الفرُح  جيوبنا  من  خرَج 
عادتنا

حت أجساُدنا باألرِق متلَّ
عاس ولم نُعد نعثر على النُّ

من أين لنا أن نقول:
بعد قليل سنتثاَءب وننام؟!

    
ال ضوء ُيسعفني غير َدْفق هذا الكالم

يل في ارتياب آخر في زُرقِة الّل
كم أشتهي وال أشتهي..

آٍه من زلزلٍة ُمقبلة!!
    

لكن!!
أأشتهي مكاًنا آخر
واملكان هنا أكبر؟!

    
غّزة محظوظة

ٍد» حترسها من «بهاء اجلحيم» ي «ب
ولن تعتزل احلكاية..

    
حّتى جتيَء ريٌح

حتمل «أخيلوس»
ُتعانُد «اإلله»

رُِّغ زمَن غّزة من هذا «اإلله» وُتَف
موًتا وموًتا وموتا...!

    

°°è¹U~(« Ó̀ ³ Ô� U ¹ … Òeſ
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وحدها
غزَّة تعرف في أّي سطر هي..

َة خجل األسرار.. أسطًرا: ال تصون ِعفَّ
كالمها ليس كاِمتَ صوِت احلكاية
ة لتقرأ «شهرازُد» اُجلمَل االعتراضّي

ُجَمًال قصيرًة تقول كلَّ شيء!!
    

رِّسالة غزَّة طفلة شاحبة في ال
ٍس في االنتظار ْب َة َح تقضي ُمدَّ

ورة مكاًنا خارَج الصُّ
َبحر.. دموًعا تكّرُس عمرها ِلْل

    
قلُت:

بها باح أْكُت هذا الصَّ
يل أكمل صورتها وفي الّل

ال تنتبه إلى وجهها
لة!! هي بني حورّية املاء ومرآٍة معطَّ

    
ماِء مفتوًحا دَْع باَب صمِت السَّ
ًقا في ِستار الغيوِم ق عمي ودقِّ

َة وحيدةً!! كي ال تترك غزَّ
في شارع دوََّخْتهُ:

العيون،  في  األسى  الّشراب،  رائحُة 
َلة، األقمصة، ربطُة العنق،  العقارُب املعطَّ
منديُل  الّصابون،  املطرّي،  املعطُف 
األحذيُة،  ّرطب،  ال املرحاض  ورُق  األنف، 

رائحُة اجلوارب، احلّمامُ، املناشف..
املغمورة  الّلوحُة  الفارغة،  الكتب  خزانُة 
ٍر  ب ِح وال  صوٍت  بال  واأللواُن  بالغبار، 

وِدْفِء ماء...!
    

َق شيَء ب لم ي

شرَّدني صوُتِك
في متاهاِت املوِت

بني نهاٍر 
َي أن ينام ِس ن

ٍل َفَقَد قناديَله. ي ول
غاَب وجهي 

في وجِه الّشهداءِ،
وضاع اسمي

بني األمواِت واألحياءِ.
أَحرَق صوُتك كلَّ القصائِد

كلَّ الكلماِت،
يُل سكَن اللَّ

أوراَقنا
ُمي واستوَطَنِت الدِّ

عيوَننا.
بيضاُء زنابُقنا ال
فقَدْت لوَنها

ر اسُمها. وتَكسَّ
وُر  هَرَب النُّ

من صباِحِك،
فولُة سقطِت الطُّ

ِمَن األطفاِل،
ّرياُح وابتلعِت ال

يابسة. ضحكَة األطفاِل ال
ِبسِت الوروُد َل

ّسواَد، ال
وارتدى األطفاُل
دموَع األّمهات،
صار بكاؤهم

حلًنا
ًة، ي وصمُتهُم أغن

صار اجلرُح 
لوًنا للقَمِر

وعنواًنا للحَجرِ.
صارْت أحالُمنا
طيوًرا سوداَء

أخَذْت ضوَء نهارِنا
ياتنا حلَن أغن

ننا. ي ِم في شراي ولوَن الدَّ
    
غّزة،

أنِت ونحن توأمان
اِة واملوِت، في احلي

ِك نحن ِظلُّ
وصدى صوتِك.

أنت ونحن توأمان
ِتنا نبحُث عن حرِّيَّ
وال نهاب املوَت،

أنِت ونحن
عاصفٌة

من أغاني احلنني،
وفجٌر

ياسمني. من الورد وال
سنشرُق

من ثقوِب املوِت
وننزُل إلى أرِضنا
ميِ، كاملطِر ِمَن الدِّ

ر  ُنكسِّ
يقَة األحزاَن العت
ودموَع القصيدِة

وأصواَتنا احلزينة.
ُنزهر

ًعا في كانون ي رب
مِس، وورًدا على وجِه الشَّ

ي وُنحّي
أسماًء

ماءِ، أزهرْت في السَّ
أحالًما

ُبرت في حضِن املساء، َك
وعاصفًة

ُتغّني لنا كّل شتاء.
    
ي، سأغّن

ٌر فقلبي وَت
ٍة تائهٍة في سمائِك ي ألغن

وصوٌت
مشرٌَّد في أرضي وأرِضِك،

وسأحلُم
سأحلُم من جديد

بطفٍل
يضحُك في حنجرِتِك

بشمٍس
ينيِك َتسقي َع

بورٍد
يلّوُن وجَهِك

ومبطٍر 
يشهُد لِك.
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للخميرة استخدامات ُمذهلة، غير أّنها عامل 
رفع وتخمير للمخبوزات..

َخبز  في  عادًة  اخلميرة  تستخدم  اخلبز: 
ذلك  فى  مبا  الوصفات،  من  متنوّعة  مجموعة 
مجموعة  هناك  والكعك.  واملعّجنات  اُخلبز 
ميزات  مع  املختلفة،  اخلمائر  من  متنوّعة 

مختلفة ميكن استخدامها في اخلبز.
اخلميرة  من  نوعني  هناك  غذائّي:  مكّمل 
اخلميرة  غذائّي؛  كمكّمل  استخدامها  ميكن 

ّية واخلميرة البيرة. الغذائ

Ê“u�« Ê«bI	

هضم  في  اجلسم   ،B ڤيتامني  يساعد 
الكربوهيدرات والپروتني والّدهون، ّمما يؤّدي إلى 
زيادة مستويات الّطاقة. يساعد الكروم اجلسم 
على احلفاظ على مستويات الّسّكر الصحّية 
في الّدم، وبالّتالي يحّد من الرّغبة في اشتهاء 
الّطعام. الپروتني مفيد في احلفاظ على كتلة 

العضالت عند فقدان الوزن.
إّن اخلميرة البيرة - كمكّمل غذائّي - مشتّقة 
من أنواع الفطرّيات وحيدة اخللّية، اّلتي حتوي 
كمّيات عالية من الكروم والپروتني وڤيتامني B؛ 
وهذا يجعل اخلميرة أداًة مفيدة في فقدان الوزن.

منزج ملعقة كبيرة من خميرة البيرة مع طعام 
اإلفطار أو املشروبات كّل يوم.. للخميرة نكهة 
ُمرّة، لذلك فمن األفضل خلطها مع الّطعام أو 
أو  املرّبى  مثل  القوّية،  الّنكهة  ذو  املشروبات 

القهوة. 
البيرة،  خميرة  من  كبيرة  ملعقة  نضيف 
العادّية،  الوصفات  مع  الغداء،  لوجبة  ا،  ـً يومّي
الّسعرات  منخفضة  بحمية  االلتزام  يجب 
بانتظام.  الرياضّية  الّتمارين  وممارسة  احلرارّية، 
لن  ولكن  الوزن،  فقدان  أداة  هي  البيرة  خميرة 
البدنّي،  والّنشاط  اجلّيدة  الّتغذية  محّل  حتّل 
ّمما  احلرارّية  الّسعرات  من  املزيد  حرق  يجب 

نستهلك، إلنقاص الوزن بنجاح.

Ê“u�« …œU¹“

إذا كنِت حتاولني زيادة وزنك، ميكنك االستفادة 
من  كبيرتني  ملعقتني  إلى  ملعقة  تناول  من 
عصير  في  منزجها  ا.  ـً يومّي البيرة،  خميرة 
املكّسرات  مع  أو  عالية  حرارّية  سعرات  مع 
في  اخلميرة  إضافة  أيًضا  ميكن  احملّمصة. 
الّصلصات أو املرقة، وكالهما ميكن أن يساعدك 
تذّكروا  اليومّية.  احلرارّية  الّسعرات  زيادة  على 

مع  الّسعرات  عالية  حمية  اّتباع  عليكم  أن 
املكّمل الغذائّي لزيادة الوزن.

d ÒJ Ò��« v{d�

إّن مرضى الّسّكر (الّسّكري) قد يستخدمون 
منع  على  للمساعدة  غذائّي  كمكّمل  اخلميرة 
التقّلبات الكبيرة في نسبة الّسّكر في الّدم؛ 
اخلميرة  حاسمة..  غير  تزال  ال  األبحاث  ولكّن 
على  وتساعد  الّطاقة  مستويات  من  تزيد  قد 
الّشعور بالّشبع، الحتوائها على نسبة عالية 
على  القدرة  أيًضا،  وللخميرة،  الپروتني،  من 
الّدم  في  الكوِلسترول  مستويات  فى  الّتأثير 

بشكل إيجابّي.
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ولكن  عجينة..  لعمل  اخلميرة  استخدام  ميكن 
مع  جنب،  إلى  ا  جنًب اخلميرة،  استخدام  ميكن 
ميكن  كما  اخلبز؛  على  تدهن  حيث  الزّبدة 
نكهة  إلكسابها  املشروبات  إلى  إضافتها 

خاّصة.
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في املقالة الّسابقة عرضت أمامكم األخطاء اّلتي 
كما  الّسكنّي.  القرض  أخذ  عند  جتّنبها  عليكم 
كيفّية  املقالة  هذه  في  لكم  سأعرض  وعدُتُكم 

ّنب هذه األخطاء. َجتَ
في  الّصفقات  أهّم  من  هو  الّسكنّي  القرض  إّن 
عن  الكثيرون  ميتنع  ذلك  من  وبالرّغم  حياتنا، 
للقرض  ودقيق  مدروس  وتخطيط  ُمسّبقة  دراسة 
ارتكاب  إلى  بنا  ُيؤّدي  قد  اّلذي  األمر  الّسكنّي، 
ثمًنا  تكّلفنا  قد  اّلتي  الّشائعة  األخطاء  أحد 
باهًظا، وتسّبب لنا أضرارًا اقتصادّية فادحة. لذلك 
املُتكرّرة  األخطاء  جتّنب  كيفّية  أمامكم  سأعرض 

في موضوع القروض الّسكنّية.
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عقارّية/ قروض  اختصاصّي  باستشارة  أنصحكم 
سكنّية ِمْهنّي، اختصاصّي، وُمنَفِصل عن البنوك؛ 
ألّنه سيقوم بفحص الّصورة الّشاملة، وببناء خّطة 
عشر  لفترة  لتالئم  الّنواحي،  جميع  من  ّية  مثال
بعني  األخذ  خالل  من  وذلك  األقل،  على  سنوات 
االعتبار كّل االحتماالت الواردة، وليس كما هو 
مّتبع اليوم؛ حيث إّن املُقترضني يخّططون قروًضا 
تالئمهم فقط لسنة أو لسنتني وبأحسن حال لفترة 
خمس سنوات فقط، وُيسّلمون أمرهم الختصاصّي 
لبناء  بتخطيطه  ويكتفون  البنكّي،  القروض 
والّشروط  واألقساط  الّسكنّي  القرض  مسارات 
البنك  اختصاصّي  بأّن  يعلمون  ال  وهم  كّلها، 
هدفه األّول واألخير هو مصلحة البنك فقط وليس 
هو  فالبنك  شرعّي،  أمر  وهذا  الزبائن،  مصلحة 

مصلحة جتارّية. 
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لكم،  األنسب  الّسكنّي  القرض  اختيار  أجل  من 
عليكم بناء ملف شخصّي مالّي خاص، يعكس 
ّية واملستقبلّية  وضع ممتلكاتكم، مدخوالتكم احلال
ّية واملستقبلّية  املَُتوَّقعة، حالتكم االجتماعّية احلال
سيكون  كهذا  ملف  بواسطة  إلخ..  املَُتوَّقعة، 
بإمكانكم تقدير قدرتكم على تسديد األقساط 
ّية،  احلال االقتصادّية  إحتياجاتكم  الّشهرّية، 
وغيرها، وإختيار املسار األكثر ُمالَءمة لكم أنتم 

بشكل خاّص.
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طريقة احلساب املُّتبعة اليوم هي تسديد القرض 
يبلغ  أقصى  بحد  شهرّية،  بأقساط  الّسكنّي 

ا ُثلث الّدخل الّشهرّي الّصافي للزوجني. تقريًب
أوصي زبائني بأّال يتجاوز القسط الّشهرّي لديهم 
أيًضا  يتعّلق  هذا  ولكن  الّشهرّي،  الّدخل  رُبع 
مبستوى الّدخل، املصروفات والعوامل األخرى. لذلك 
للّنفقات  وُمَنّظم  دقيق  حساب  بإعداد  أوصيكم 
والّدخل احلالي وأيًضا إعداد َتوّقع للّنفقات والّدخل 
للّسنوات القادمة. بناًء على ذلك اختاروا القرض 
شهرّي  مبلغ  بتوفير  لكم  يسمح  اّلذي  الّسكنّي 
صغير، حّتى لو كان بضع مئات الّشواقل شهرًيا، 
على  تغيير  طرأ  حال  في  احتياطّي،  كمبلغ 
وضعكم املّادي في املستقبل البعيد أو القريب.
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مجال  في  اختصاصّي  محاٍم  باختيار  أنصحكم 
بفحص  بدوره  سيهتم  اّلذي  واألراضي  العقارات 
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العقارّي،  والبناء  الّتخطيط  وصاحلّية  ُمالَءمة 
باإلضافة إلى الكثير من األمور القانونّية األخرى 
تطرأ  قد  اّلتي  للمشاكل  املُسّبق  املنع  أجل  من 

فيما بعد.
ألخذ  البنك  إلى  الّتوّجه  عند  أّنه  أنصحكم  كما 
قرض سكنّي، من املُهم جًدا استشارة إختصاصّي 
البنك،  عن  وُمنفصل  بكم  خاّص  سكنّية  قروض 
لألمد  ذكّية  مسارات  خّطة  لكم  يبني  لكي 

البعيد، وليس لفترة سنة أو سنتني فقط.
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الّسكنّي  القرض  على  للحصول  الّتخطيط  عند 
عليكم األخذ بعني اإلعتبار، باإلضافة إلى ثمن 
املُلك، الّنفقات الّناجتة عن عملّية شراء املُلك. في 

أغلب األحيان تكون هذه املبالغ عالية جًدا.
علينا أن نضيف إلى َثَمن املُلك املبالغ الّتالية: 
احملامي،  تكاليف  الّتأمني،  تكاليف  الّضرائب، 
نقل  تكاليف  والّسمسرة،  اإلستشارة  تكاليف 
أثاث البيت، تكاليف ترميم املُلك في حال كان 

قدًميا، تكاليف أثاث جديد، وإلخ..
لذلك أنصحكم باستغالل مبلغ القرض الّسكنّي 
الّلجوء  من  بدًال  الّتكاليف،  هذه  جميع  لتغطية 
إلى أخذ قروض أخرى عادّية، بنسب فوائد أعلى.
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وإمتام  الّسكنّي  القرض  على  احلصول  بعد  حّتى 
الّتغييرات  مراقبة  عليكم  املُلك،  شراء  صفقة 
التي ستطرأ على القرض مع مرور الوقت وفحص 
الّسكنّي.  القرض  في  الّتغييرات  إجراء  إمكانّية 
العوامل املادّية اّلتي أخذمت القرض مبوجبها وعلى 
األمر  كذلك  آخر.  إلى  حني  من  تتغّير  أساسها، 
بالّنسبة للّتغييرات اّلتي قد تطرأ على وضعكم 

املّادي والعائلّي.
قد  الّسكنّي  القرض  تكرير  أّن  جًدا  املمكن  من 
عبء  من  وُيَخّفف  املّادي  وضعكم  من  ُيحّسن 
شروط  ُيحّسن  قد  أّنه  حّتى  الّشهرّية،  األقساط 

القرض الّسكنّي.
املعّقدة،  بالعملّية  ليس  الّسكنّي  القرض  تكرير 
وباألخص إذا أُجرَيت في البنك اّلذي حصلتم منه 
حال  في  حّتى  األساس.  الّسكنّي  القرض  على 
ُتعتبر  آخر،  بنك  إلى  الّسكنّي  القرض  حتويل 

ا، سهلة وسريعة.  ـً ّي العملّية، نسب

بديًال  ليست  املقالة  هذه  أّن  بالّذكر  اجلدير  من 
مبثابة  وليست  مؤّهل،  إختصاصّي  إلستشارة 
فحص  ويجب  األشكال،  من  شكل  بأّي  توصية 
كّل حالة بشكل خاّص وُمنَفرِد، وبحسب ظروفها 

اخلاّصة.
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W ? ? Ò�UŽ  U�öŽ

b¹bł      b¹bł       b¹bł

 WÐu³;« »UF�_«  UŽUÝ

Hello kitty & Ben 10    10 sÐË w²O� uK¼

“b�U½Ëb�U� w	 Êü«

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

ÆqO� wÐU¼ò œôË√ W³łË q� l� “b�U½Ëb�U�

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

10 sÐË w²O�

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

°qO� wÐU¼ 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�_«

 Æt²¹cGðË  qHD�UÐ  ÂUL²¼ôUÐ  WIKF²*«   U�uKF*«  s�  dO¦J�  5{dF²ð  l³D�UÐ  X½«  …b�«u�

 …—U²×�  pOI³¹Ë  w�JŽ  ·b¼  v�«  U½UOŠ«  ÍœRð  b�  p�uŠ  s�  WŽuM²J�«Ë  …dO¦J�«   U�uKF*«

 «–U� ¨·dB²½ Ê« UMOKŽ nO� ¨ô UN¹«Ë …bO'« w¼ —u�ô« Í√ ∫pM¼– w	 —Ëbð …b¹bŽ WK¾Ý« l�

ÆU¼dOžË —U²�½ Ê« V−¹

 —«b�  vKŽ  „öOLOÝ  ‰UHÞô«  ÂUFÞ  W³O�dð  W−²M�Ë  ¨”uKÐ  f½U	œ«  „öOLOÝ  W−²M�   uÐ«

 sŽ W�UN�«  U�uKF*« W	U� pKł« s� XFLł r�UF�« ¡Uł—« q� w	 t�u�ðË U�UŽ 90 »—UI¹ U�

 WOŠU½ s� UN¦×ÐË UNK� U¼—U³²š« - »U³Ý« 5 pODFðË ¨qHDK� VOK(« qz«bÐ w	 qO�M�« X¹“

°qO�M�« X¹e� ô w�uI²� ¨WOLKŽ

 «bł  Í—ËdC�«  ÂuO��UJ�«  ’UB²�«  s�  qKI¹  ‰UHÞô«  ÂUFÞ  W³O�dð  w	  qO�M�«  X¹“  Æ1
 vKŽ «ËcGð s¹c�«  ‰UHÞô«  Ê«  ÀU×Ð_«   błË ÆÊUMÝô«Ë wLEF�«  qJON�«  ÂUEŽ —uDðË ¡UM³�

 ¨53%  ?Ð  vKŽ« ÂuO��UJ�«  ’UB²�« rN¹b� ÊU� ¨qO�½ X¹“ ÊËbÐ ”uKÐ f½U	œ«  „öOLOÝ

 wLEF�«  qJON�«  ÂUEŽ  ÆqO�½  X¹“  vKŽ  Íu²%   U³O�dð  vKŽ  ÊËcG²¹  ‰UHÞ«  l�  W½—UI�

°uLM�« qŠ«d� q� w	 qHDK� w�d(« —uD²K� WMO²� …bŽU� w¼ W¹uI�«

 ÆvKŽ« qO�½ X¹“ ÊËbÐ ÂUFÞ W³O�dð vKŽ ÈcG²¹ Íc�« qHD�« r�ł w	 s¼b�« ’UB²�« Æ2
 UC¹«Ë Æw³BF�«  “UN'«Ë ⁄U�b�«  ¡«œ«Ë ¡UM³�  WO�Ozd�«   UłUO²ŠôUÐ œËe¹ s¼b�«  ’UB²�«

 Ê« ÀU×Ðô« X²³Ł« ÆW¹—Ëd{ WOz«cž  U³�d� ’UB²�« vKŽ qHD�« r�ł bŽU�¹ s¼b�« ÊU	

 ¨”uKÐ f½U	œ« „öOLOÝ  u¹“ W³O�dð l� 9.4%?Ð lHð—« b� qHD�« r�ł w	 s¼b�« ’UB²�«

°qO�½ X¹“ vKŽ Íu²%  U³O�dð l� W½—UI�

 sDÐ ŸUłË« v�« ÍœR¹ b�Ë rCN�« WOKLŽ V ÒFB¹ ‰UHÞô« ÂUFÞ W³O�dð w	 qO�M�« X¹“ Æ3
 ÀU×Ðô«  w	  X³Ł«  ¨qO�½  X¹“  ÊËbÐ  ”uKÐ  f½U	œ«  „öOLOÝ  w	   u¹e�«  W³O�dð  Æ„U��«Ë

 VOKŠ qz«bÐ «u�ËUMð s¹c�« ‰UHÞô« Ê« Íd¹d��« Y×³�« X³Ł« ÆqN��« rCN�« vKŽ bŽU�ð UN½«

 q�« X½U� ‰UHÞô« p¾�Ë« Èb� jAI�« W³�½ Æ© «“UG�«® pO�uJ�« s� q�« «u½UŽ qO�½ X¹“ ÊËbÐ

ÆqO�½ X¹“ Íu²%  U³O�dð vKŽ «ËcGð ‰UHÞ« Èb� w¼ U2

 „öOLOÝ  s�   u¹“  W³O�dð  vKŽ  «ËcGð  ‰UHÞ«  Èb�  “Òd³²�«  …dOðË  Ê«  vKŽ  ÀU×Ðô«  XÒ�œ  Æ4
ÆÊuF{d¹ ‰UHÞ« Èb� “d³²�« …dOðË t³Að qO�½ X¹“ ÊËbÐ ”uKÐ f½U	œ«

 W�—UB�«  WO�Ëb�«  dO¹UF*«  Ê«  qO�b�«Ë  ÆqO�½  X¹“  vKŽ  Íu²×¹  ô  l³D�UÐ  Âô«  VOKŠ  Æ5
 ô  UN½U	  «c�Ë  ‰UHÞô«  ÂUFÞ  W³O�dð  w	  ÂU¼  V Ò�d�  t½«  bI²Fð  ô  ‰UHÞô«  ÂUFÞ  W³O�d²�

 ”uKÐ f½U	œ« „öOLOÝ ÆÂUFD�« W³O�dð v�«  pO²LK³�« iLŠ Ë« qO�M�« X¹“ W	U{« VKDð

Æ‰UHÞô« —uDð rŽb¹Ë qN��« rCN�« vKŽ bŽU�¹ t½« UOLKŽ X³Ł«Ë WO�Ëb�«  U³KD²*« w	u²�¹

 rKF�«  vKŽ  bL²F¹  ¨œö³�«  w	  —uD²*«  VOK(«  q¹bÐ  ”uKÐ  f½U	œ«  „öOLOÝ

 wLCN�«  “UN'«  UNłU²×¹  w²�«  WOz«cG�«  bŽ«uI�UÐ  œËe¹  YOŠ  ¨ÀU×Ðô«  w	  X³¦ Ô�Ë

 jOKš  s�  W�Uš  W³O�dð  l�  ¨qHD�«  Èb�  —uD²�UÐ  …cšü«  ÂUEF�«Ë  ⁄U�b�«  ¨

  U�—U�  5Ð  s�  bOŠu�«  u¼  ”uKÐ  f½U	œ«  „öOLOÝ  ÆqO�½  X¹“  ÊËbÐ   u¹“

ÆWŁö¦�«  tKŠ«d�  w	  ¨qO�½  X¹“  vKŽ  Íu²×¹   ô  Íc�«Ë  œö³�«  w	  VOK(«  qz«bÐ

 f½U	œ« „öOLOÝ —UO²šô »U³Ý« fLš

qO�M�« X¹“ vKŽ Íu²×¹ ô Íc�« ”uKÐ

 –rOKŽu³¼  pM³�  lÐU²�«  œö³�«  Ã—U)  UP  oO³Dð
 „uM³�« W	U� szUÐe� U½U−�

 «–Q	  ¨  XOKOŽ  X¹dO�²½  Ÿ  XK�Ë  UÐË—Ë√  “«e²Ž«Ë  d�	  qJÐ

 ·dF½  Ê«  UMOKŽ  r�UF�«Ë  UO�UD¹«  w	  błu¹  «–U�  ·dF½  Ê«  U½œ—«

 X�—U�  dÐu��«  XOKOŽ   dO�²½  ÊËeL¼  “U�d�  w	  błu¹  «–U�

 ·ôô«   «dAŽ  b	«u²¹Ë  b	«uð  YOŠ  ¨  jÝË_«  ‚dA�«  w	  d³�_«

 s� »UÞË c� U� «Ëd²A¹Ë ÊUJ*« WŽË—Ë ‰ULł V¦� sŽ «Ëb¼UAO�

 o½ËdÐË —UE½ú� XHK� qJAÐ W{ËdF*« ÊËeL¼ “U�d�  U¹u²×�

 ‚u³��  dOž  ÂUE½Ë  WFÝUý  WŠU�0  l²L²¹  YOŠ ¨  »öš

 XKLŽ  b�Ë  ÁdN³ðË  Íd²A*«  »c&  w²�«  Ê«u�ô«  d×ÝË  t²�U½UÐ

 dOž   U�bš  szUÐeK�  ÂbI²�  w½UHðË  bN−Ð  ÊË“UL¼  “U�d�  …—«œ≈

 WO�UŽ   UOMIð  vKŽ  eJðdð  w²�«Ë   UFO³*«  ‚uÝ  w	  W�u³��

Æ  U¹u²�*« vKŽQÐ  U�b)«Ë WŠ«d�« dO	u²� ·bNð

 ÕdH¹ lÐd� d²� n�√ 53 nIÝ X% Í—U& e�d� ÊË“UL¼ “U�d�

ÊuOF�« dN³¹Ë VKI�«

  U�eK²�*«  q�Ë  WOz«dA�«   U³KD²*«  q�  d	u¹  ÊËeL¼  “U�d�

 WKzUF�«  t³KDð U� q� ÂbI¹Ë W¹dÝ_« rJðUłUO²Š« w³K¹ WO²O³�«

 UNFC½ WOK×�Ë WO*UŽ tKOJA²Ð WO�eM�  «Ëœ√Ë WOz«cž œ«u� s�

 Ê√ r¼_«Ë »UÞË c� U� q� s� ‚«Ë–_« q� ¡U{—ù rJK�U½√ ‰ËUM²0

 U½—UFý  ¨  »U�(«  l	œ  bFÐ  v²Š  rJ¼ułË  wK²F²Ý  WL�³�«

 ÊËeL¼ “U�d� Ê_ ÊË“UL¼ “U�d� …dÝ√ s� œd	 t½_ ÊuÐe�« ¡U{—≈

 w	 …œuł ¨q�UF²�« w	 WÝöÝ ¨…dO³� WŠ«— u¼ XOKOŽ  dO�²½

 qC	_« —UFÝ_«Ë WM�(« WK�UF*« w	 WL�Ë ÊuLC*«Ë Èu²;«

Æ U¾LK� gOF�« WLI� dO	uð w	Ë œö³�« w	

 ·ôx� l�²ð w²�«Ë …œbF²*«  U³�d*« n�«u0 √b³ð ¨ö¦� ¨WŠ«d�U	

 ôË  szUÐe�«  `¹dð  w²�«  WOzUÐdNJ�«  Ã«—œ_«Ë  bŽUB*UÐ  q�«u²ðË

 d²� n�√ 53 W¹UG� qBð “U�d*« WŠU�� ÊQÐ ULKŽ VF²�UÐ r¼dFAÔð

 U� 66 v�« U¼œbŽ qB¹ w²�«  U³ÝU(« bMŽ WŠ«d�« wN²MðË lÐd�

Æ‰ULK� «d	u�Ë UŠUðd� p²O³� œuFð pKF−¹Ë —UE²½ô« X�Ë nH�¹

 W	UEM�« oOŠU��Ë WOK×�Ë WO*UŽ tKOJA²Ð WOz«cž œ«u�

W	UD� qJÐ W�UF	

 »UÞË  c�  U�  WOz«cG�«  œ«u*«  r��  w	  pO�≈  ÂÒbI½  .dJ�«  UM½uÐ“

 s¾LD�Ë  5F�«  d¹d�  vI³²�  pðdÝ_Ë  p�  Â“ö�«  ¡«cG�«  s�

 ¨WONA�«  ÊU³�_«  ¨”U�Šù«Ë  ‚«c*«  WŽuM²�  ÊU³ł_«  UM¹bK	

 UNLFÞË  UNŽ«u½QÐ  o½UIM�«Ë  Âu×K�«Ë  sł«Ëb�«  r��  ¨ «“u³�*«

 ÊuÐe�«  VKÞ  V�Š  nKGðË  lDIð  ÂuOÐ  Âu¹  q�  Wł“UÞ  ¨lz«d�«

  U�³D�«  5�Q²�  ‰eM*«  WÐ—  ÂeK¹  U�  q� ¨ÊuÐe�«  5Ž√  ÂU�√  Ω

 fO¹UI*«  qJÐ  WFz«—  fOÐUJ*«Ë   öK�*«  r��  ÆÆÆdš¬Ë  UN²KzUF�

Æ ÊuN� Âu¹ q� lłdð Õ«— ÊË“UL¼ e�d� s� …d� UN	Ëcð

 s�  r�UŽ W¹dBF�«  XO³�«  X��  WO�öN²Ýô«  œ«u*«  ÂbI½

 W	UEMK�  W¹Ëœ√Ë  oOŠU��  ¨   «bF�Ë   «Ëœ√  W	UEM�«   U�eK²��

 ÂËb¹  o³ŽË  …dŠUÝ  W�*  p²OÐ  vKŽ  wHCð  W	UD�  qJÐ  W�UF	

 tM�  ÕuH²�  ÊËeL¼  “U�d�  o¹dÐ  d³Ž  d1  rJ²OÐ  ÊUFLK	 ÂËb¹Ë

 ∫‰uI½ s×½Ë ÊU1ù« s� W	UEM�« ∫«u�U� Æ5LÝUO�«Ë dDF�« W×z«—

ÆÊËeL¼ “U�d� s� √b³ð rJðuOÐ W	UE½ Ê√

 qÐ«u²�«  ¨ «—Ëc³�«Ë  UO�u¹  Wł“UÞ  t�«uH�«Ë   «Ë«dC)«

Æ  U�Ë_« qJÐ pKJ×Cð  U¹uK(«Ë

 r��  tz«u²ŠUÐ  ¨ÊËdO¦J�«  t�U�  U�  «c¼Ë  ÊËeL¼  “U�d�  eOL²¹

 tðU¹u²×� Êu� œuł_« qÐ WIDM*« w	 d³�_« t�«uH�«Ë  «Ë«dC)«

 W¹uOŠË  ¡«dCš  …dÝ_«  qš«œ  …UO(«  qF&  WK¹uÞ  …d²H�  ÂËbð

 qO³²ðË d¦�√ l²L²�« -œ—√ Ê≈Ë Æt�«uH�U� WLÝUÐË …uKŠ —̈UC Ô)U�

 qÐ«u²�«  ¡«dý  ÈuÝ  rJOKŽ  U�  …œUFÝË  Õd	   UE×KÐ  rJðUOŠ

ÆrJÐ öNÝË ö¼√ ÆÆÊuOF�« dN³¹Ë VKI�« ÕdH¹ WF²2 WOðUOŠ ≠ WOz«dý WÐd&Ë åX�—U� ‰u	—b½ËËò XOKOŽ  dO�²½ ÊËeL¼ “U�d�

 ÊuK�²²Ý  «cJ¼Ë  r�I�«  «c¼  w	  WOŽuM�«   «—Ëc³�«Ë   «—UN³�«Ë

Æ¡UMF�«Ë  dOJH²�«  ÊËœ  WF²*UÐ  rJðU�Ë√  ÊuK³²²ÝË   «—Ëc³�UÐ

 ÊUL�  UN²�öŽ  “U�d*«  w	  vNI*«Ë  rFD*«  q�√Ë  W×¹—

ÆÆÆ“U²2 w�UD¹ùUÐ

 ÊËeL¼  “U�d�  rFD�  w	  fK&  U�bMŽ  —uFý  s�  tKLł√  U�

 —uFAÐ  wŠu¹  dEM*U	  UNzUMÐ√  5ÐË  pð—UŠ  w	  p½√  dFAðË

 vKŽ pÐ— bL×²� vKŽ_« v�« pÝ√— XF	— «–≈ v²Š ’UšË ¡v	«œ

 qš«b²¹ qOLł dEM� ÂU�√ p�H½ b& ¨t�ËUM²ð Íc�« ÂUFD�« WLF½

 WKOL'«  ·d ÔA�«Ë  WMðUH�«  qOŁUL²�«  ¨W²HK*«  —uB�«  s�  œbŽ  tO	

Æt¹u% U�Ë

 Î«bł  W�u³I�  —UFÝ√Ë  WMO�√  W�bš  ôË√  tMzUÐe�  ÂÒbI¹  UMLFD�

 ‚Ëc�UÐ  WO�UD¹ù«  WI¹dD�«  vKŽ  WLÝœË  …eO2   U³łË  rŁ  s�Ë

 ¨w²OG³��« ¨t�³Þ ·UM�√Ë ÃUłb�UÐ «Î¡bÐ eO�_« ‚«c*«Ë lO	d�«

 WLFÞ_«  lOL−Ð  …eOL*«  Wþu³�«  v�M½  ôË  ¨U�²O³�«  ¨W½ËdJF*«

 sŽ  pONM Ô¹Ë  ‰U³�«  ` Ò¹d¹  Íc�«  —ËU−*«  vNILK�  W	U{≈  Ê«u�_«Ë

 Èu²�*« w�UŽ rFÞË o½Ë— UN� UNðUI²A�Ë …uNI�U	 ‰UGA½« q�

 tF� X−�œ «–≈ W�Uš «—«d� tO�« œuFð pKF−OÝ ÁU�Mð s� U½bMŽ

 WL�³�« rÝ— qł_Ë pKł_ …œułu*«  «c¹cK�«  UJFJ�« s� WJF�

ÆpL	 qš«œË pNłË vKŽ

 WA�—e� t¹dBF�«  XO³�«  X��  WO�eM*«   «Ëœô«  qLł√

 Â«bM¼ qC	√Ë rOLBð qLłQÐ

 œuł_«Ë  r�	_«  d̈�	_«  u¼  t¹u×¹  U�Ë  WO�eM*«   «Ëœ_«  r��

 v�«  dH��«  rÝu�  ¡bÐ  l�

 rOKŽu³¼  pMÐ  dL²�¹  ¨Ã—U)«

 ‰U−�  w	  b¹b−²�«  w	

 Ã—Uš  UP  oKD¹Ë  ÍuK)«

 “UN−Ð  ’Uš  oO³Dð  –  œö³�«

 ÊQý  s�  YOŠ  ¨ÊuHð—UL��«

  UIH½  rOEMð  oO³D²�«  «c¼

 œö³�«  Ã—Uš  v�«  s¹d	U�*«

 ÃËd)«  ÂbŽ  vKŽ  rNðbŽU��Ë

 «u�U�  w²�«  WO½«eO*«  sŽ

ÆU¼b¹b×²Ð

 q¹eM²K�  ÕU²�  b¹b'«  oO³D²�«

 „uM³�«  q�  szUÐe�  w½U−*«

 v�«  s¹d	U�*« q� vKŽ ÷dF¹Ë

 …dO¦� WO½UOÐ WNł«Ë œö³�« Ã—Uš

 UN�öš  s�  rNMJ1  …dJ²³�Ë

 ¡UA½« d̈H�K� rÝ«Ë W�Ëœ —UO²š«

 WO½«eO� b¹b% ¨ U¹d²A� WLzU�

 «c¼  s�  r¼ô«Ë  d̈H�K�  W	ËdF�

  UIHM�«  W	UJ�  Í—u	  oOŁuð

 m�U³�  UNO	  U0  WKŠd�«  ‰öš

Æ…—uB�«Ë l�u*« ¨ ¡«dA�«

 v�«  s¹d	U�*«  ÊUJ�SÐ  «cJ¼

 ≠«—u	Ë–  W	dF�  œö³�«  Ã—Uš

 WO½«eOLK�  W³�M�UÐ  rNF�u�

 rN¹b�  wIÐ  r�Ë  ¨U¼ËœbŠ  w²�«

 W	U� ÆWKŠd�« W¹UN½ v²Š «uIHMO�

 Ã—Uš UP  oO³Dð w	  «—UO)«

 szUÐe�  U½U−�  WŠu²H�  œö³�«

 r¼dHÝ  dOÝ  …—«œù  „uM³�«  W	U�

 sJ1  YOŠ  ¨œö³�«  Ã—Uš  v�«
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