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H a i f a

Õd� f�UD�

يوم الّثالثاء القادم – ولألسف الّشديد – في يوم احلسم واحلساب، 
ألحزاب  حيفا  مدينة  في  ّية  العرب األصوات  مئات  سًدى  ستذهب 
ِصهيونّية – متلوّنة، متطرّفة، فاشّية، ودينّية – تلك األحزاب اّلتي 
ّية  تعاملت وتتعامل وستتعامل مع عرب البالد األصالنّيني باستعالئ
كنفهم  حتت  يشعر  العربّي  ليبقى  وفوقّية،  وفاشّية  وعنصرّية 
العربّي  يقوم  كيف  واالستهجان،  والعجب  للغرابة  ويا  بالّدونّية!! 
ِصهيونّي  حزب  ألّي  بالّتصويت  العرب»(!!)  أّنه «رّب  يّدعي  اّلذي 
كان؟! وكم باحلرّي عندما تسّول له نفسه الّتصويت حلزب ِصهيونّي 
متطرّف، وصف «قائده» عرب هذه البالد الّشرفاء – كّل العرب من 
ـ«الّصراصير  ب  – أصحاب «الوالء»  وبضمنهم  طبًعا،  استثناء  دون 
واحلشرات املؤذية الّضارّة واألفاعي»!! فهذا هو – حَسب وجهة نظرهم 

– مستوى وقْدر العربّي «األفضل» في هذه البالد(!!).
لألحزاب  يتمّلقون  اّلذين  أولئك   – يتناسى  باألصّح  أو   – ينسى 
هيونّية و«يلّحسون» لها ليل نهار، لهدف الفوز – إن استطاعوا  الصِّ
اجتهدوا  مهما   – سيبقون  أّنهم  هناك،  وظيفة  أو  هنا  مبرتبة   –

نظر  في  أقّل،  حّتى  أو  «ز»  الّدرجة  من  مواطنني   – و«أخلصوا» 
أبناء  نظر  في  باحلرّي  فكم  اليهودّي،  املجتمع  في  «أصدقائهم» 
مجتمعهم العربّي؟! ما فائدة أن يتمّلق العربّي ألّي حزب ِصهيونّي 
وحّبه       املتفاني،  وإخالَصه  ووفاَءه  والَءه  يعلن  أن  معنى  ما  كان؟ 
الّال-متناهي، حلزب ِصهيونّي يحتقر العرب أساًسا، أو حلزب آخر 
الّشعور  فهل  متطرّف؟!  فاشّي  عنصرّي  حلزب  أو  أعداًء،  فينا  يرى 

واملطامع  واملصالح  املآرب  عدا  ذلك..  إلى  الّدافع  هو  بالّدونّية 
أّن  ِصهيونّي  حلزب  املصوّت  الّداعم  أّيها  تعتقد  فهل  الّشخصّية؟! 
رصيدك املعنوّي وقيمتك وشأنك سترتفع لدى املؤّسسات احلكومّية، 
إن  حّتى  بالّتأكيد..  ال،  للّدولة؟!!  وإخالصك  والَءك  يعلمون  عندما 

أردت أن تؤّكد لهم أّنك منهم وإليهم، وتذّكرهم بذلك ليل نهار.
نفسه  له  تسّول  من  على  غضبي  جام  صّب  عن  االمتناع  حاولت 
ويسمح له ضميره بالّتصويت حلزب ِصهيونّي، لكّني لم أفلح؛ ألّن 
كّل من يصوّت حلزب ِصهيونّي يعلم علم اليقني بأّنه مهما تلّون 
ا،  ـً ّي عرب ا  ـً ّي عرب ا  ـً ّي عرب فسيبقى  هيونّي  الصِّ حلزبه  وأخلص  وتفّنن 
وهو يعلم – ضمن ما يعلم – بأّنه لن يحّصل جميع حقوقه، ولن 
ينال بذلك املساواة الّتاّمة! – «واللي ِبفّكر غير ِشِكل، ِبضحك َع 
حاُلو قبل ما ِبضحك َع غيرو» – وقد يّدعي بعض «املتفلسفني» 
أّنه ال ينقصنا في هذه الّدولة شيء، حالنا أفضل بكثير من حال 
ولكن في حاالت  في حاالت معّينة –  عرب باقي الّدول.. رّمبا – 

كثيرة ينقصنا القليل من الكرامة في هذه البالد.
إّن يوم االنتخابات هو أحد األّيام املفصلّية؛ فيه نعّبر عن موقف 
سياسّي وأخالقّي واجتماعّي. منارس فيه واجبنا وحّقنا، وفيه نؤّثر 
فْلنحّكم  أولوّياتها.  من  نغّير  أن  ونحاول  احلكومة  سياسة  على 
ًدا  ضمائرنا، وْلنقف وقفة صادقة مع أنفسنا، وْلنراجع حساباتنا جّي
ونحن نقف وراء الّستار، َكْيال يصيبنا ما يصيب غالبّية من يصوّت 
حلزب ِصهيونّي، افترش له األرض بوعود زهرّية وأحالم وردّية، لتجده 

يتذّمر ويبكي ويتباكى الحًقا، على وعد قد طار أو أمل انهار..!

دعونا نحّكم عقولنا وضمائرنا فعًال، فقد حانت ساعة احلسم.. ورغم 
اخلمول اّلذي يلّف البعض واخلبل اّلذي يسيطر على بعضنا اآلخر، 
يجب علينا أن نخرج من تقوقعنا ونذهب جميًعا لإلدالء بأصواتنا، 
ّية؛ تلك اّلتي حتمل قضايانا  بكّل فخر وكرامة وعزّة، لألحزاب العرب
ومشاكلنا وتشعر بهّمنا وأملنا ووجعنا؛ ألّنها تعيش نبض شارعنا – 
حّتى إن فشلت حيًنا أو تقاعست أحياًنا – فستبقى في «أسوأ» 
حاالتها أفضل بكثير من أّي حزب ِصهيونّي، ال يرى إلى العربّي 
ا، يضيفه إلى رصيد كراسيه؛ حيث ال  إّال صوًتا مدفوَع األجر، غالًب

تعنيه، بتاًتا، قضايا العربّي وال تهّمه مشاكله!!
والعشرين  الّثاني  في  أّيام،  أربعة  بعد  القريب،  الّثالثاء  ويوم 
ضميري،  وسُيلزمني  كرامتي،  علّي  ستحّتم  اجلاري،  الّشهر  من 
وسيدفعني الّدم األحمر اجلاري في عروقي إلى الّتصويت – كنهجي 
– للجبهة؛ ألّول وأفضل َمن دافع عن وجودنا وبقائنا، ومنع مصادرة 
أراضينا وتشريدنا، وعمل على حتصيل حقوقنا وحفظ لنا كرامتنا.. 
فهو احلزب الوحيد اّلذي ميكنه أن ميّثلني ويتحّدث باسمي، من دون 
شعارات رّنانة أو طّنانة؛ وقد أثبت على مدار سنوات أّنه فاعل من 
أجل حتصيل حقوقي، حامًال همومي وعامًال على حّل مشاكلي، هو 
ُعنوانَي الّدائم – ليس خالل أسبوع انتخابّي مشمشّي، فقط – بل 
هي  اجلبهة  قائمة  إّن  األعوام..  مدار  على  وبيننا  معنا  موجود  هو 
املستضَعفة،  والّطبقات  ّية  العرب اجلماهير  مصالح  ميّثل  َمن  أفضل 
يهودّية (يسارّية) فعلّية، ال  ّية –  عاملًة ضمن نضال وشراكة عرب
وهمّية أو افتراضّية، بعيدة عن املصالح الّشخصّية اخلاّصة والّتطرّف 
الّسياسّي   – الّنضالّي  مشوارها  مدار  على  أّنها  واألهّم  الّدينّي.. 

والعّمالّي واالجتماعّي، لم تغّير مبادئها ولم تبّدل نهجها.
الّتطرّف  تغلغل  لسبب  سابقاتها؛  عن  مغايرة  االنتخابات  وهذه 
العنصرّي والفاشّي والّدينّي في املجتمعني اليهودّي والعربّي، ولذلك 
كّل صوت عربّي واٍع صادق وشريف ووطنّي وأمني سيؤّثر على   –

الّنتيجة، ال محالة..!
وفي إطار مّتصل، ال يسعني إّال أن أمتّنى ألخي وصديقي الّصدوق، 
وابن مدينتي، الّشاّب أمين عودة، املثابر واملناضل واملجتهد واملثّقف 
ملل،  أو  كلل  دون  من  مجتمعه  أبناء  أجل  من  والعامل  والواعي 
ميّثل  َمن  أفضل  سيكون  حتًما،  ألّنه،  والّنجاح؛  الّتوفيق  كّل 
فهو  موقعه،  من  محالة،  ال  القرارات  اّتخاذ  على  وسيؤّثر  شبابنا 
ومصوّتيه       محّبيه  تفي  وعوده  عّل  الكنيست،  في  وأملنا  هدفنا 

وداعميه حّقهم.
أكثر،  أو  أخرى  مرّة  حساباتكم  أعيدوا  بأصواتكم،  اإلدالء  قبل 
في  ومعكم  جانبكم  إلى  كان  َمن  وتذّكروا  ضمائركم..  وحّكموا 
امليدان في أصعب الّظروف وأحلكها، عندما لم يكن هناك صوت 
آخر يصرخ باسمكم في البرّّية.. موعد احلسم قد اقترب، حيث لن 

ينفعكم بعده الّتذّمر أو الّتباكي أو الّندم يا عرب!!
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- ما هو أهم ما تريد قوله ألهالي 
حيفا؟

من  للّتصويت  يهّبوا  أن  جميًعا  أدعوهم 
أجل حّقنا في الّتعبير عن مواقفنا، والّدفاع 
عن حقوقنا ومبادئنا، ومن أجل مساهمتنا 
تبلغ  ّية  عرب كجماهير  الفاعلة  املؤّثرة 
ـ18 باملائة من الّسكان، في منع اليمني  ال
املتطرّف من تشكيل احلكومة أو على األقل 
إضعافه.. هذا واجب وطنّي كبير، ال سّيما 
احلكومات  أكثر  هي  ّية  احلال احلكومة  أّن 
وشرّعت  سّنت  العرب،  على  حتريًضا 
عن  ناهيك  ضّدنا؛  عديدة  عنصرّية  قوانني 
معها  حتمل  اّلتي  االقتصادّية  سياستها 
الّسنة  في  مؤملة  مهولة  اقتصادّية  ضربات 
السياسّية  القضايا  من  وغيرها  القادمة، 

ا. ـً واالجتماعّية اخلطيرة حّق
أتِعُد أهل حيفا بأمور خاّصة، عندما 
سنة  بعد  بالّتناوب،  ا  ًب نائ ستصبح 

ّسنة؟ ونصف ال

عالقة «اجلبهة» مع حيفا هي عالقة وطيدة 
«ِعْشرِة  ومتجّذرة،  راسخة  عالقة  ومتينة، 
ُعُمر».. أعدك وأعد أهلي في حيفا، بأّني 
حيفا،  في  ا  ـً خاّص ًيا  برملان ا  مكتًب سأفتح 
استقبل فيه الّناس،  ألكون عنواًنا مباشرًا 
ا منهم.. ألحمل بذلك مشاكلهم  لهم، قريًب
لها.  حلول  إيجاد  على  وأعمل  وهمومهم، 
كما أّني سأعقد جلسات تشاور مع عشرات 
االختصاصّيني احليفاوّيني مباشرًة بعد انتهاء 
والّتعاون،  االستشارة  لهدف  االنتخابات، 
الئًقا،  ليكون  البرملانّي  أدائي  لتحسني 
الّناس. لقضايا  وُمشرًّفا  وُمخلًصا  ا،  ـً ّي مهن

- هل أنت مستعّد، إًذا، إلعطاء رقم 
نّقالك ألهالي حيفا؟

طبًعا!
- ومن اآلن؟!

اآلن، ودائًما يا رَجل.. وهذا هو رقم نّقالي: 
.0509004067
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Ò’U� q�«d*

مع اقتراب موعد االنتخابات، يوم الثالثاء القادم 
في  الشعبّي  االحتضان  يتعاظم   ،22.1.2013

احليفاوّي  وملرّشحها  للجبهة،  ّية  العرب األحياء 
احملامي أمين عودة.

وتتحّول احللقات البيتّية إلى اجتماعات ضخمة، 
والّشابات  الّشبان  من  العشرات  فيها  يشارك 
والرّجال والّنساء. ويشهد اليوم اجلُمعة لقاًء لرابطة 
«اجلبهة»  مرّشح  مع  «الكرمل»  مدرسة  خرّيجي 
احملامي أمين عودة، الّساعة الّسابعة مساًء، في 
مقّر «اجلبهة» االنتخابّي على دوّار إميل حبيبي 

(مطعم اسكندر سابًقا). 
كما يجري في الّسابعة من مساء الّسبت ذاته، 
في نفس املكان، اجتماع شبابّي مفتوح. ومساء 
احلزب  مقر  في  للّناشطني  اجتماٌع  سُيعقد  األحد 
الشيوعي (نادي مؤمتر العّمال العرب) في وادي 

النسناس الّساعة الّسابعة مساًء، أيًضا.
رجا  حيفا،  في  الّشيوعي  احلزب  سكرتير  وصرّح 
جتاوًبا  قائًال: «نلمس  لصحيفة «حيفا»،  زعاترة 

اخلميس  مساء  انعقَد،   ≠  åUHO�ò  q�«d*

حّي  في  جًدا  كبير  إنتخابّي  إجتماع  الفائت، 
أسعد،  سهيل  الّدكتور  بيت  في  حيفا،   – عّباس 
واملرّشح  سكرتير «اجلبهة»  املتحّدثني:  من  كًال  ضّم 
رئيس  عودة؛  أمين  احملامي  للكنيست،  احليفاوّي 
كتلة «اجلبهة» في بلدّية حيفا هشام عبُده؛ القائد 

العّمالي املخضرم بنيامني چونني.
وقد غّص بيت الدكتور أسعد بجمهور احلّي الغفير 
من أهل حّي عّباس العريق، اّلذي أتى ليشارك في 
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كبيرًا من األهالي في مختلف أحياء املدينة، ّمما 
الكبير».  ورصيدها  «اجلبهة»  مصداقّية  يؤّكد 
وأضاف: «نتوّقع زيادة قوّة «اجلبهة»، كما نأمل 
الّشارع  في  الّتصويت  نسبة  زيادة  على  ونعمل 
بإمكان  أّنه  االستطالعات  تؤّكد  حيث  العربي. 
ّية منع ائتالف اليمني من الوصول  اجلماهير العرب
للحكم، ومترير ضربات اقتصادّية جديدة ومواصلة 

سياسة احلرب واالستيطان».
القريب  الثالثاء  يوم  يبدأ  الّتصويت  أّن  ُيذكر 
الّتصويت  وميكن  صباًحا،  الّسابعة  الّساعة  من 
جواز  أو  سياقة  رخصة  أو  ُهوّية  بطاقة  بواسطة 
سفر ساري املفعول. أّنه بإمكان كّل مواطن معرفة 

مكان الّتصويت عبر األرقام الّتالية:
1800200132 ّية  باللغة العرب
1800200131 بالّلغة العبرّية 
1800200137 رد آلّي  

048624392 مقّر «اجلبهة»: 
 —u²�Òb�«  ‰eM�  w�  ŸUL²łô«  s�  ∫…—u ÒB�«  w�®
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اجتماع احلّي الذي كان أشبه مبهرجان، إذ راوح عدد 
احلضور ما بني 60 و70 ساكًنا من أهل حّي عباس 
كبير  عدد  تواجد  احلضور  بني  متّيز  وقد  لوحده! 
إلى  لالستماع  أتوا  اّلذين  والّشباب  الّشابات  من 
واجلبهة! الشيوعّي  احلزب  قيادات  من  املتكّلمني 

وقد افتتَح اإلجتماع عضو البلدّية في مجلس بلدّية 
حيفا، املهندس هشام عبُده، فسرَد باختصار على 
العديدة  «اجلبهة»  كتلة  إجنازات  الكبير  اجلمهور 
في األربع سنوات األخير في مجلس بلدّية حيفا 

ّية، منها:  في كاّفة املجاالت، وفي جميع األحياء العرب
رصد ميزانّية مليوني شاقل لترميم املرَكز اجلماهيرّي 
في حّي عّباس، وذلك بالّتعاون الّتاّم مع جلنة احلّي 
رصد  السابق؛  العام  في  ترميمه  من  واإلنتهاء 
ميزانّية متعّددة الّسنني، مؤّخرًا، مببلغ يصل إلى 7 
ماليني شاقل للعام 2013 حلّي عّباس؛ إلغاء ِمنطقة 
الّدفع لركن السّيارات في األرض املصاَدرة من مدرسة 
«همچينيم»،  شارع  في  املدرسة  مبحاذاة  «الكرمل» 
املدرسة  معلمي  كّل  بشّدة  منها  يعاني  كان  اّلتي 
وإدارتها ورجال الّدين في دير الالتني؛ تنظيم إشارات 
مرورّية بجانب مدرسة «الكرمل» للحفاظ على أمن 
مرّة  ألّول  واّلتي «تتكّلم» -  واألهل،  الّطّالب  وأمانة 
ّية باإلضافة إلى العبرّية؛  في حيفا - بالّلغة العرب
احلليصة  حّي  في  املوت»  «شارع  قضّية  متابعة 
اّلتي  اإلجنازات  من  الكثير  وغيرها  آمًنا؛  جلعله 
ًيا، بالّتعاون مع جلان األحياء النشطة.  متّت، وتتّم حال
بقوّة  «اجلبهة»  كتلة  تصّدي  إلى  عبُده  تطرّق  وقد 
(إسرائيل  بيتينو»  «يسرائيل  وكتلة  الفاشّية  ضد 
كتلة «اجلبهة»  ورفضت  بل  ال  املجلس،  في  بيتنا) 
تبوّء منصب نائب رئيس بلدّية حيفا مرًّة ثانية، بعد 
مستمّر  بخرق  بيتينو»  «يسرائيل  كتلة  قامت  أن 
وأرعن التفاقّية مناهضة العنصرّية في حيفا وداخل 
البلدّية! وفي اخلتام سرد عضو البلدّية عبُده كلمة 
انتخاب  أهمّية  عن  سياسّية   - ّية  أدب قصيرة 

«اجلبهة» بالّذات في الكنيست القاِدمة وللبلدّية!
وابن  «اجلبهة»،  سكرتير  الّثاني  املتحّدث  وكان 
الّسادس  (املرّشح  عودة  أمين  احملامي  حيفا،  مدينة 
عودة  افتتَح  وقد  قائمة «اجلبهة»؛  في  للكنيست) 
دائًما  شعبًيا  ا  مكتًب سيفتتح  أّنه  وأعلن  كلمته 
الّتاريخّي  النسناس  وادي  حّي  قلب  في  للكنيست 
جميع  يخدم  لكي  للكنيست،  دخوله  فور  والعريق 

سّكان وأهل حيفا! 
سكرتارّية  في  مشاريعه  شديد  بإسهاب  وعرض  هذا 
واجتماعّية  سياسّية  مجاالت  عّدة  في  «اجلبهة» 
خطر  ومواجهة  ُمقاومة  منها:  ذكر  هاّمة،  ووطنّية 
اخلدمة «القومّية»/«الوطنّية» على شبابنا وشاباتنا 
للّشباب،  املدنّية  للخدمة  بالّنسبة  ا  وأمـّ العرب. 
التطوّع  في  والّسباقة  الرّائدة  دائًما  كانت  فاجلبهة 
ّية عديدة، ولكن الّلجنة  األهلّي في مدن وبلدات عرب
اّلتي عّينتها احلكومة كانت تضّم ممّثلني عن حركة 
األسبق،  ـ«موساد»  ال ورئيس  بيتينو»،  «يسرائيل 
ـ«شاباك» الّسابق، من دون وجود أّي ممّثل  ورئيس ال
هكذا  مع  اجللوس  مجرّد  «اجلبهة»  فرفضت  عربّي؛ 
جلنة اّلتي بحكم تركيبتها تنظر إلى شبابنا العرب 

من منطلق أمنّي مرفوض.
كما حتّدث عودة عن مشروع هاّم قام به في تقريب 
منطقتي  إلى  فيه،  املهّددين  العرب  وأهلنا  النقب 
صمود  يدعم  الوطنّي  العمل  فهذا  واملثّلث.  اجلليل 

أهلنا في النقب؛ وكيف ّمت مشروع  توأمة البلدات 
ّية  ّية في النقب مع أخواتها البلدات واملدن العرب العرب

في اجلليل واملثّلث!
ّية  العرب األسماء  مشروع  عن  باعتزاز  حتّدث  كما 
مثل  حيفا،  ومدينة  ّية  العرب البلدات  في  للّشوارع 
في  ّية  عرب بلدة  في  حّجار  املطران  شارع  تسمية 
الناصرة،  في  اخلالد  زّياد  توفيق  وشارع  اجلليل، 
وشارع توفيق طوبي في حيفا، وغيرها من األسماء 

ّية الهاّمة. الوطنّية العرب
كتلة  إجنازات  عن  عودة،  للكنيست  املرّشح  وشرَح 
الكبير  ونشاطها  الكنيست  في  ّية  احلال «اجلبهة» 
تعليم  مثل  هاّمة،  إجتماعّية  قوانني  مترير  في 
فوق  وما  سنوات  ثالث  جيل  منذ  لألطفال  مّجاني 
اّلتي تبنّتها جلنة «طراختنبرچ»، وغيرها من القوانني 
دوڤ  الكنيست  وعضو  الرفاق  بدور  وأشاد  الهاّمة. 
حنني في الهّبة االجتماعّية اّلتي قامت في قلب تل 
مال.  ّية في املرَكز والشِّ أبيب والبلدات اليهودّية والعرب
وكانت الكلمة األخيرة في اإلجتماع للقائد العمالي 
بنيامني چونني الذي شرح  وشّدد على مخاطر احلرب 
على إيران اّلتي يتأّهب نتنياهو وحكومته القادمة 
املتضرّر  وأّن  النووي،  الّسالح  بحّجة  شّنها  إلى 
وفي  إيران  في  الّشعبني  هو  احلرب  هذه  من  األّول 
إسرائيل! وأّن علينا كّلنا مواجهة هذا اخلطر الّشديد 
بشوق  وحتّدث  الكنيست.  في  للجبهة  بالّتصويت 
وحنني إلى لقائه األّول في أملانيا في بيت الطالب 
آنذاك سهيل أسعد، مع أبي عّمار (الرئيس الرّاحل 
عرفات) وكيف كان هذا اللقاء السياسّي لقاًء هاًما 
مع رئيس منّظمة حترير فلسطني! وكيف أّنه التقى 
أبو عّمار مرّات عديدة بعد ذلك في تونس، وغيرها.

وفي ختام االجتماع اإلنتخابّي، اّلذي امتّد على مدار 
تَح املجال أمام اجلمهور لطرح  ـُ ثالث ساعات ونّيف ف
األسئلة على املتكلمني؛ فطرحت العديد من األسئلة 
اّلتي أجاب على جميعها املرّشح للكنيست عودة. 
اّلذي  أسعد،  سهيل  الدكتور  اإلجتماع  ّخلص  وقد 
يواجه  «إّنه  قائًال:  الناجح،  االجتماع  هذا  استضاف 
اإلنتخابات  ملقاطعة  عّدة  مواقًفا  حيفا  في  مؤّخرًا 
للكنيست، ألسباب عّدة، منها نابع عن يأس ومن 
اليمني،  لصالح  محسومة  القادمة  اإلنتخابات  أّن 
الظاهرة  هذه  من  وحّذر  الواهية؛  احلجج  من  وغيرها 
ودعا اجلميع إلى الذهاب في يوم اإلنتخابات اّلذي 

هو يوم عطلة رسمّية، للّتصويت إلى «اجلبهة».
وجتُدر اإلشارة هنا إلى مشاركة كّل من نائب رئيس 
فوراني،  فتحي  واملرّبي  الكاتب  األسبق  البلدّية 
حبيب،  إيهاب  املهندس  عّباس  حّي  جلنة  ورئيس 
وبعض أعضاء جلنة احلّي في اإلجتماع. كما حضر 
موسى  املهندس  هاّمة  مبُداخلة  فيه  وشارك  اإلجتماع 
وادي  حّي  جلنة  في  وفّعال  (عضوناشط  ضاهر 
النسناس)، وغيرها من الّشخصّيات البارزة في احلّي.
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اختيار  ّمت  ماركر»،  مجّلة «ذي  أجرته  جديد  واسع  استطالع  في 
 – التطبيقّية  العلوم  معهد  من  حايك  حسام  الپروِفسور 
ـ«تخنيون») ضمن قائمة «أملع 50 عقًال في الّدولة». هذا وقد  (ال
ّمت تعليل اختيار الپروِفسور حسام حايك لسبب أفكاره الثورّية 
الّالمعة وإجنازاته العلمّية والطبّية الرائدة على الصعيد العاملّي، 

واّلتي أصبحت تشّكل مجال علم في حّد ذاته.  
يشار إلى أّن هذه القائمة يتّم اختيارها من خالل أكثر من 6000 
مرّشح من قبل مجموعة قضاة اختصصاصّيني. كما ُيشار إلى 
ّية.  أّن الپروِفسور حسام حايك حاصل على 42 جائزة علمّية دول
هو واحد من أفضل 35 عاًملا شاًبا على مستوى العالم، وحامل 
لقب فارس في األكادمييا من قبل احلكومة الفرنسّية، وهي جائزة 
أّسسها ناپليون بوناپرت عام 1808. ويقود حايك فريق أبحاث 
ّية، ولديه حّتى  ّية وثالث شركات أوروب من خمس جامعات أوروب
األوروّبي،  االّحتاد  في  قاض  مشروعه،  في  اختراع  براَءة   28 اآلن 

ويبلغ من العمر 37 عاًما فقط!
عّدة  مرّات  حايك  پروِفسور  اختيار  ّمت  اجلوائز،  هذه  إلى  إضافًة 
«الّشباب  قائمه  البالد»،  في  علماء  أربعة  «أفضل  لقائمة 
املتمّيزون»، قائمه «أهّم 50 شخصّية في البالد»، قائمة «أكثر 

عشر شخصّيات مؤّثرة في البالد»، وغيرها..
الپروِفسور  يقود  ـ«تخنيون»)،  (ال معهد  في  عمله  نطاق  وفي 
حملة  من  وباحثة  باحًثا   32 من  مكّون  أبحاث  فريق  حايك 
الّدكتوراة، واّلذي يعّد من أكبر وأقوى فرق األبحاث في املعاهد 

العلمّية احمللّية والعاملّية. 
أبحاث الپروِفسور حايك تتمحور حول اختراع تقنّيات نانومترّية 
ّية  لتشخيص األمراض السرطانّية وأمراض أخرى في مراحلها األول
بطرق غير اجتياحّية - األمر اّلذي يبعث األمل في نفوس الّناس 
بشكل عام واملرضى بشكل خاّص، يوفر للمستشفيات إمكانّية 

إعطاء العالج املناسب، ويرفع نسبة الّشفاء من األمراض.

åÊ«b O *«ò Õd  ‹ l ÒL−² K  b ýU Š ÊUłd N
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الدميقراطّي  الوطني  التجّمع  دعوة  حيفا  مدينة  أهالي  من  املئات  لّبى 
بجوٍّ  «امليدان»،  مسرح  في  ُعقد  اّلذي  الضخم  املهرجان  في  للمشاركة 
واملرّشح  زعبي  وحنني  زحالقة  جمال  النائبني  ومبشاركة  كبير،  حماسّي 
من  العديد  حضور  وسط  غّطاس،  باسل  د.  التجّمع  قائمة  في  الّثالث 

الشخصّيات احليفاوّية، برز من بينها الّشاعر الكبير حّنا أبو حّنا.
افتتح املهرجان بنشيد «موطني»، ومن ثّم بالترحيب من قبل الناشطة 
قائلًة:  فرح،  مرمي  «التجّمع»  قائمة  في  الّتاسعة  املرّشحة  التجمعّية، 
«من هنا، من حيفا الكرملّية، نرّحُب بكم حضورَنا الكرمي في مهرجاننا 
ا  ـً ّي عرب صوًتا  الدميقراطَيّ  َيّ  الوطن التجّمَع  ِلُنْعِلَن  الشعبّي،  احليفاوّي 
وادي  هنا  حيفا،  هنا  تاركينها»!  مش  «اِحنا  مجّدًدا:  ولنقول  واضًحا، 
الّنسناس، هنا حّي احلليصة، هنا حّي احملطة الصامد، هنا شارع عّباس، 
الوطنّي  التجّمع  ّية،  العرب حيفا  أحياء  من  هنا،  من  اجلمال،  وادي  هنا 

الدميقراطّي يرّحب بكم».
ّية،  وقّدمت مجموعة من الّشباب احليفاوّي من مختلف أحياء املدينة العرب
حتّيات باسم الّشباب للّتجمع، مستعرضني أمام اجلمهور سبب وجودهم 
«نقولها  الّشباب:  باسم  صادر  ميسلون  الّناشطة  وقالت  بالتجّمع، 
بوضوح، ال مساواة في دولة تعرّف نفسها دولة يهودّية أو حّتى يهودّية 
دميقراطّية، ترى في الّدين قومّية وفي القومّية مواطنة. ال مساواة في 
دولة تّتبع سياسة االقصاء والتمييز ضدنا نحن السكان األصليني لهذا 
الوطن بينما االندماج فيها يعني أن نكون «عرب إسرائيل» وأن نتخّلى 
عن ُهوّيتنا الوطنّية والقومّية واإلنسانّية، والتخّلي بذلك عن أنفسنا».
وحتّدث إبراهيم غّطاس (مرّكز عمل فرع حيفا) عن العمل املتواصل في 
مدينة حيفا من أجل زيادة قوّة التجّمع في املدينة، وأّكد خالل كلمته 
على الّدور الريادّي للتجّمع في طرح قضايا عرب الّداخل، ضمن برنامج 
ودميقراطّي،  قومّي  أساس  على  ّية  العرب اجلماهير  لتنظيم  وطنّية  ورؤية 
متحّدًيا كّل العقبات اّلتي تضعها املؤّسسة اإلسرائيلّية أمامه، ومتحّدًيا 

العقبات داخل املجتمع العربّي.
وأنشدت الفّنانة بوران سعدي باقة من األغاني الوطنّية امللتزمة، مبرافقة 
الفّنان فؤاد عبد الفّتاح اّلذي أبدعت أنامله على العود، والعازف شادي 

عبد الفّتاح على اإليقاع.
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الوطنّي  التجّمع  مشروع  عن  زعبي  حنني  الّنائب  حتّدثت  كلمتها  وفي 
الدميقراطّي، وقالت: «التجّمع يستمّد القوّة من مشروعه السياسّي، لكّن 
القوّة األكبر يستمّدها منكم ومن دعمكم واحتضانكم املتزايد للتجّمع، 
احلرّية  قافلة  لنا  فبالنسبة  نحملها،  كبيرة  ّية  مسؤول نعتبره  واّلذي 
موجودة في كّل شخص فينا، لفّك احلصار اّلذي حتاول إسرائيل فرضه 
علينا من خالل تشويه ُهوّيتنا وحتديد قواعد الّلعبة السياسّية وسقف 
خطابنا ومشروعنا، ومن خالل فرض احلصار من قبل اإلعالم اإلسرائيلّي 

على نشاطنا في قضايا الّناس، ومحاولة تصويرنا كمتطرّفني».
الّناس،  هموم  مع  بالسياسة  يتعامل  التجّمع  «إّن  زعبي:  وأضافت 

وإسرائيل تريد لنا مواطنة دون انتماء، لكّن التجّمع أبدع في القبول 
باملواطنة لكن ليس كما تعرّف إسرائيل املواطنة، بل كما نعرّفها نحن 
من  إسرائيل  ُيغضب  ما  وهذا  البالد،  لهذه  أصلّيني  كسّكان  ونعرفها 
على  يستند  بالكبرياء  مليئ  فخطابنا  السياسّي،  ومشروعه  التجّمع 
قيم العدالة ودولة املواطنني، فنحن نحمل مشروًعا سياسًيا وليس فقط 
مطالب سياسّية، من خالل كوننا احلزب الوحيد اّلذي يطرح بديًال لواقع 

الدولة اليهودّية وليس فقط معارضة الدولة اليهودّية».
Òw�uO�«Ë Òw�uI�« 5Ð jÐÒd�« w¼ UM²K
uÐ ∫”U ÒDž Æœ

ومن ثم حتّدث املرّشح الّثالث في قائمة التجّمع د. باسل غّطاس، قائًال: 
برنامجه  فقط  ليس  هو  غيره  عن  ومتّيزه  التجّمع  جناح  سّر  أّن  «نؤمن 
الذاتي  احلكم  تستحّق  قومّية  كأقلّية  ألنفسنا  ورؤيتنا  ومشروعه، 
واليومّي،  القومّي  الهّم  بني  ما  والرّبط  املستمّر  االتقان  وإّمنا  الثقافّي، 

بني هّم اإلنسان العادّي اليومّي، وبني احللم والهّم واملشروع اجلماعّي».
وال  للحزب،  مستمرًا  حتدًيا  يشّكل  االتقان  «هذا  غّطاس:  وأضاف 
أثبته  ما  وهذا  بوصلة،  لديك  كان  إذا  إّال  بينهما  الرّبط  تستطيع 
التجّمع، ونحن عندما نتحّدث عن االقتصاد ال ننزلق الى األسرلة، كما 
يفعل غيرنا، فيما لو قرأمت رؤيتهم االقتصادية بالّلغة العبرّية، كما 
أّننا ال نرّكز فقط على القضايا الوطنية القومّية ونبتعد بذلك عن هموم 

الّناس اليومّية.. متّيزنا هو اتقان الرّبط املستمر دوًما».
WÒOÐdF�« rz«uI�« 5Ð s� qC�_« l ÒL−²�« WLzU� ∫WI�UŠ“

وكانت الكلمة األخيرة لرئيس الكتلة البرملانّية للتجّمع النائب د. جمال 
زحالقة اّلذي قال: «إذا نظرنا الى القوائم االنتخابية لألحزاب العربية، 
فاننا نرى وبشكل واضح ان قائمة التجمع هي األفضل، فهي تعكس كّل 
أبناء شعبنا، إذ حتوي املرأة والرجل، املتدّين وغير املتدّين، حتوي الّشباب 
من كّل الديانات، ال ُتقصي أحًدا على أساس طائفّي، وبعكس أحزاب 
للكنيست(!).  امرأة  تاريخها  في  تدخل  ولم  املرأة  عن  تتحّدث  أخرى، 
قائمة التجّمع الوطنّي الدميقراطّي هي مرآة شعبنا، فالغالبّية العظمى 

من شعبنا ليس حركة إسالمّية وليس شيوعًيا».
وأضاف زحالقة: «علينا أن نفرّق بني األحزاب، فليست جميعها عملًة 
على  اجلميع  يظهر  احلقيقية،  املواقف  وفي  اجلد  يجد  وحني  واحدة، 
احلزب  هو  فالتجّمع  ذلك:  على  األمثلة  من  العديد  وهنالك  حقيقته، 
الوحيد اّلذي لم يذهب ويتفاوض مع «براڤر»، وكان دائًما معارًضا لكّل 
وجنيڤ،  أوسلو  مثل  الفلسطينّية،  للقضّية  العادلة  غير  االّتفاقّيات 
في الوقت اّلذي باركت أحزاب أخرى هذه االتفاقّيات وصّفقت لها؛ وفيما 
اّلذي  مخّطط «وينسكونسني»  عارضنا  اإلجتماعّية،  بالقضايا  يتعّلق 
وافقت عليه بلدّية الّناصرة، وناضلنا حّتى إفشاله؛ كما عارضنا مشروع 
«دوڤرات» خلصخصة الّتعليم، في حني دعمه غيرنا؛ كما أّننا ال نعمل 

على سّن قوانني لنفوز بجوائز صهيونّية».
وفي اخلتام دعا زحالقة اجلمهور للعمل بشكل مكّثف وعينّي لهدف 
عدم  من  ستستفيد  اّلتي  اليمينّية  القوى  وصّد  الّتصويت  نسبة  رفع 
تصويت املواطنني العرب، داعًيا إلى ترجمة االلتفاف اجلماهيرّي الكبير 

للتجّمع إلى أربعة مقاعد في صناديق االقتراع.
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الطبيب كمال حلبي من كالليت ينقذ حياة 
ام وجدت لديها حساسية لدواء

كمال  بالدكتور  اخلاصة  العيادة  الى  وصلت 
مدير  ايضا  وهو  الكرمل،  دالية  في  حلبي 
امرأة  حيفا،  كالليت  في  الطفل  تطور  مركز 
وزوجها،  هي  اتت  عاما   30 العمر  من  تبلغ 
في  وصعوبة  قوي  التهاب  من  عانت  وقد 
وسوء في حالتها، جراء تناولها دواء  التنفس 
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الّتواصل  مشروع  ضمن   ≠  åUHO�ò  q�«d*

وبعد  حيفا،  بلدّية  في  االجتماعّي   - التربوّي 
االجتماعّية،  الّتربية  مرّكزي  بني  لقاءات  عّدة 
ّية  وبناء خّطة عمل مالئمة جلميع املدارس االبتدائ
ممّثلي  بني  األّول  الّلقاء  جرى  حيفا؛  في  الرسمّية 
من  طّالب   4 فيه  اشترك  حيث  املدارس،  طّالب 
كّل مدرسة لتكوين مجلس طّالب بلدّي ابتدائّي؛ 
ا وطالبة من املدارس: «األخوة»،  فاجتمع 16 طالًب
الرسيّمة،  «حوار»  احلاج»،  الرّحمن  «عبد 
احلاج»  الرّحمن  «عبد  مدرسة  في  و«األحمدّية»، 
في حّي احلليصة، بحضور مفّتش املدرسة فريد 
غنامي، ود. ماجد خمرة (مسؤول الّتعليم العربي 
وحدة  (مديرة  عيسى  ونوال  حيفا)،  بلدّية  في 
الّشباب في بلدّية حيفا)، حيث أّكدوا جميعهم 
والّتعليمّي  الّتربوّي  الّتواصل  أهمّية  على 
لتقوية  وذلك  حيفا،  مدارس  بني  واالجتماعّي 

العالقات بني املدارس وتعزيزها. 
وسيقوم مجلس الطالّب بإجراء عّدة لقاءات يتّم 
فيها حتضير ورشات عمل مترّر في املدارس، حتت 
املدارس  في  االجتماعّية  الّتربية  مرّكزات  إشراف 
املشتركة، املعّلمات: ابتسام بّالن، أماني سالمة، 
جيزيت طبراني، وإقبال قصني، وبإرشاد املرشدة 

ّية رميا الياس. الّلوائ

 UH O Š WM ¹b  s  5 ÐUý ‰UI ² Ž«
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بيان  «حيفا»  صحيفة  مكاتب  وصل   ≠  åUHO�ò  q�«d*

شرطة  «قوّات  أّن  فيه  جاء  الّساحل  شرطة  بلسان  الّناطق  من 
شاّبني (18  اعتقلوا  متطوّعني،  دورّية  مع  وبالّتعاون  «زڤولون»، 
وقاداها  نارّية،  درّاجة  استقّال  حيفا،  مدينة  من  عاًما)  و20 
بهات في ِمنطقة «حوتسوت همفراتس» في  بطريقة مثيرة للشُّ
الّشرطة  لهما  أشارت  أن  بعد  بالفرار  الذا  حيث  حيفا،  خليج 
بالّتوقف، وبعد املطاردة ّمت توقيفها في ِمنطقة «كريات حاييم».

ّية تشير إلى شبهات تدور  وأضاف البيان بأّن «التحقيقات األول
في  الّصلح  محكمة  مّددت  فيما  مسروقة،  نارّية  درّاجة  حول 
ـ«كريوت» طلب متديد اعتقالهما» - كما جاء في بيان الّشرطة. ال

 Òw L O K F ð Z Ó U ½d Ð
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املعامالت  هي  ما  البنك؟  هو  ما   ≠  åUHO�ò  q�«d*

البنكّية؟ ماذا يعني اّدخار األموال؟.. لهذه األسئلة وللعديد 
الرّابع   الّصف  طّالب  يتلّقاها  ثرّية  معلوماتّية  أجوبًة  غيرها 
في مدرسة «الكرمة» الّنامية في حيفا، من قبل مرشدين 
مع  بالّتعاون  وذلك  آخر»،  «درس  جمعّية  من  اختصاصّيني 

بنك (العّمال) – «هپوعليم» في املدينة.
ويشمل هذا البرنامج التعليمّي اجلديد واملمّيز، 10 لقاءات 

ستتوّج في جولة إلى فرع  بنك العّمال في املدينة.
وجدير بالّذكر أّن البرناَمج يقام خالل اليوم الدراسّي، وهو جزء 
من باقة برامج ومشاريع هاّمة في املدرسة، تهدف إلى متكني 
الطّالب وتعزيزهم باملهارات واألدوات اّلتي من شأنها توفير 

املعرفة ملواجهة املجريات احلياتّية.

 ŸËd A*« s L { ¨è ÒO L Ýd « ”—«b *« 5 Ð ‰ ÒË√ ¡UI
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*åUHO�ò q�«d ≠ منح رئيس بلدّية حيفا، يونا ياهڤ، مدرسة 

«حوار» الرسمّية للّتعليم البديل، مؤّخرًا، شهادة تكرميّية، ضمن 
مدرسة  رتبة  على  حصولها  بخصوص  الّنطاق،  واسع  مؤمتر 

اقة في جتنيد التبرّعات ملرضى الّسرطان. متمّيزة وسّب
والرين  عثامنة  آية  الّطالبتني  من  كّل  املؤمتر  في  شاركت  وقد 
كلمتها  اخلامس)  (الّصف  آية  الطالبة  ألقت  حيث  طوابشة، 
أجنزته  اّلذي  والنجاح  املمّيزة،  املهّمة  هذه  حول  واملؤّثرة  املعّبرة 
املدرسة  ومديرة  الطالبتان  دعيت  كما  املضمار.  بهذا  املدرسة 
من قبل مكتب رئيس البلدّية وجمعّية «إيالن» للمشاركة في 
تكرمي املدرسة مع مدرسة الّتعليم اخلاص – «أوفاكيم»، تكرًميا 
على هذا اإلجناز، واستعداد مدرسة «حوار» الّدائم ملساندة الطّالب 

ذوي اإلعاقات اخلاّصة واملرضى.
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تعرّضوا  اّلذين  األوالد  عدد  بلغ   ≠ åUHO�ò q�«d*

ّية أو حوادث السير  لإلصابات نتيجة احلوادث املنزل
حوالي 7 آالف، خالل العام 2012، واّلذين توّجهوا 
لتلّقي العالج في مستشفى «رمبام». وهذا يشكّل 
نحو ثلث عدد األوالد اّلذين يتلّقون العالج في قسم 
ارتفاع  على  يدّل  أّنه  كما  املستشفى،  في  الطوارئ 
بنسبة %5 على عدد األوالد املصابني باحلوادث من 

العام 2011.
االختصاصّية  املؤّسسات  إحدى  أعّدته  تقرير  وأشار 
نسبة  على  ارتفاع  طرأ  أّنه  إلى  األوالد،  بسالمة 
في  احلوادث  نتيجة  األوالد  أوساط  في  الوفّيات 
مع  مقارنة   2.9 الزّيادة  بلغت  حيث  البالد،  شمال 
عدد الوفّيات من اِملنطقة الوسطى. بينما بلغ  العدد 
ِمنطقة  في   8 كانت  بينما  وفاة،   32 الّشمال  في 
فهي  العربي  الوسط  في  األوالد  وفّيات  أّما  املرَكز. 
أعلى بنسبة 2.3 أضعاف مقارنًة مع األوالد اليهود.

كان   2012 عام  في  أّنه  على  املعطيات  دّلت  كما 
عدد األوالد املصابني 4800 ولًدا تلّقوا العالج نتيجة 
كسور، جروح أو سقوط، وتنوّعت هذه اإلصابات بني 
الّسقوط عن الّنافذة أو الشرفة، وسقوط األطفال عن 
األطفال  إبقاء  عدم  جًدا  الضرورّي  من  ولذا  أسرّتهم. 

واألوالد دون رقابة البالغني.
كما تشير املعطيات إلى اختالف أسباب اإلصابات، 
وكانت أكثرها حوادث الطرق، وتليها ابتالع أغراض 
بدرجات  باالكتواء  اإلصابة  على  عالوة  هذا  حاّدة، 
القارس.  والبرد  الشتاء  فترة  في  وخاّصة  متفاوتة، 
األسبوع  في  حاّدة  أداًة  ابتلع  قد  األطفال  أحد  وكان 
املاضي؛ وآخر تعرّض لالكتواء مع أمه نتيجة املياه 

الساخنة جًدا.
الطوارئ  قسم  (مدير  شاڤيط  إيتاي  الدكتور  وقال 
إّنه  «رمبام»)  في  «مائير»  مستشفى  في  لألوالد 

اخلاّصة  العيادة  إلى  وصلت   ≠ åUHO�ò q�«d*

(مدير  الكرمل  دالية  في  حلبي  كمال  بالّدكتور 
مرَكز تطوّر الطفل في عيادة «كالليت» - حيفا)، 
سّيدة تبلغ من العمر 30 عاًما برفقة زوجها، وهي 
ا وصعوبة في التنّفس، وسوء  ـً تعاني التهاًبا قوّي
(مضاّد  «أوچومانتني»  دواء  تناولها  جراء  عاّم، 
املساء  ساعات  في  السّيدة  وصلت  وقد  حيوّي). 
املتأخرة إلى عيادتها فكانت مغلقة، ما اضطرّها 
حلبي  الّدكتور  عيادة  إلى  بسرعة  الوصول  إلى 
اخلاّصة، الطبيب املعاِلج ألطفالها الّثالثة، حيث 
كانت تعلم بأّن يعمل في عيادته حّتى ساعات 

املساء املتأّخرة.
وفور وصول السّيدة وزوجها العيادة، الحظ د. حلبي 
أّن املرأة تعاني أزمة تنّفس حاّدة، وتبّني من خالل 
الفحص وجود فتحة هواء مقّلصة للرئتني، حيث 
حتّول لونها إلى األزرق وساَءت حالتها الصحّية؛ 
وفورًا اشتبه الدكتور حلبي بأّن سبب احلالة هي 
رّدة فعل جرّاء حساسّية لدواء معّني، فاحلساسّية 
الّشخص. حياة  تهّدد  وقد  بسرعة  تتفاقم  قد 

طبيب  عيادة  وصلت  أّنها  السّيدة  حظ  وحلسن 
بعربة  مزوّدة  خاّصة  وعيادة  كبيرة،  خبرة  صاحب 
إنعاش. وفورًا قام د. حلبي بتزويدها باألدرينالني 
من خالل االستنشاق، وبعالج مهدئ في الوريد، 
وأنقذ   بتحريرها  وقام  حالتها  حتّسنت  أن  إلى 

بذلك حياتها.
ـ«نتان»  وعندما وصلت سيارة اإلسعاف الّتابعة ل
وّمت  حالتها،  في  كبير  حتّسن  لوحظ  (נת"ן) 
حتويلها إلى املستشفى الستكمال العالج، وهناك 
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ويقظته  حلبي  الطبيب  براعة  أّن  اء  األطّب قرّر 
أنقذت حياة السّيدة. 

ُيشار إلى أّنه تبّني الحًقا أن السّيدة لم تعلم أّن 
لديها حساسّية لألدوية، خاّصًة وأّنها املرّة األولى 
اّلتي تتناول بها هذا النوع من األدوية. هذا وشكر 
الزوجان الطبيب على العالج الّسريع والفّعال الذي 

انقذ من دون شك حياة الزوجة.

بهذا  واحلذر  احليطة  وسائل  أقصى  اّتباع  يجب 
الصدد، وخاّصًة اتباع ما يلي:

1. ممنوع شرب السوائل الساخنة أبًدا والطفل محمول 
على اليدين.

يد  متناول  عن  الساخنة  الّسوائل  إبعاد  يجب   .2
األطفال، وحّتى جهاز إطالق البخار الّساخن.

3. التدفئة يجب أن تتم بالدّفايات اآلمنة فقط.
4. يجب وضع كاشف للّدخان خشية اندالع أّي حريق.

5. يجب أن يرتدي الّطفل والولد الثياب الدافئة مبا 
يكفي، حلمايته من البرد القارس.                                

دنيز  الولد  ذوو  يصّدق  لم   ≠  åUHO�ò  q�«d*

بوريسالڤ البالغ 7 سنوات من أوكراينا، والبنت 
صوفيا البالغة 5 سنوات من روسيا، أّن الولدين 
على  السير  يستطيعان  وال  زحًفا  يزحفان 
أقدامهما. فقد وُلدا بتشويه في أطرافهما، األمر 
اّلذي حال دون استخدام أطرافهما بطريقة عادّية. 
وهكذا امتنع الولدان عن ممارسة أّي نشاط، إن كان 
باجلري أو الوثب أو املشي واللعب وحّتى الكتابة 

كسائر أبناء جيلهما. 
واستمّر احلال على ما هو عليه حّتى قبل ثالثة 
مستشفى  إلى  صوفيا  أُحضرت  حني  أشهر، 
إجراء  األطباء  فقرّر  الطبّية؛  للمعاينة  «رمبام» 
ساقيها  لتقومي  الالزمة  اجلراحّية  العملّيات 
الّشكل.  ومشوّهة  ملتوية  كانت  اّلتي  وقدميها 
واستغرقت العملّية اجلراحّية ُقرابة سّت ساعات، 
قسم  (مدير  أيدملان  مارك  الدكتور  أجراها  وقد 
العظام لألوالد في «رمبام»)، وّمت تقومي الفخذين 
العملّية  وتكّللت  والقدمني،  والركبتني  والّساقني 
بالّنجاح املنشود، ومكثت صوفيا في البالد ملّدة 
إلى  العائلة  خالله  انتقلت  للمراقبة،  آخر  شهر 
باألوالد  واخلاص  «أكيم»  الّتأهيلي  املستشفى 
صوفيا  عادت  ثّم   ومن  القدس،  في  املعاقني 

بعدها مع ذويها إلى روسيا.
التقى  فقد  الّثالثة،  إخوته  بني  البكر  دنيز  أما 

 ÕU−M Ð  ÒÜ ² ¹  œôËú  ÂU E F «  Ü ¹u I ð
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وكان  العام،  ونصف  عام  قبل  أيدملان  الدكتور 
حينها يجّر جسمه جرًا ويسحب أطرافه املشوّهة 
ا حاًدا في أطرافه، وال  ًب جًدا، فقد كان يعاني تصّل
يستطيع ثنيها. وملا افتقرت ِمنطقة سكناه في 
أسرعت  نظير «رمبام»،  مستشفى  إلى  أوكراينا 
حيفا،  في  اء  األطّب على  دنيز  لعرض  العائلة 
وهكذا أدخل املستشفى وخضع لعملّيات جراحّية 
في رجليه ويديه، ومتّكن ألّول مرّة في حياته من 
الّلعب بالكرة والسباحة وكتابة فروضه املدرسّية. 
وعندما جاءت العائلة إلى الطبيب املعالج لكي 
يفحص نتيجة العملّية اجلراحّية، رسم دنيز صورة 
فنّية وقّدمها هدّية شكر وتذكار للدكتور أيدملان.
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بـ

بـبـ

بـ

أرز صانوايت ”شقحة“ 5 كغم 

محدود بـ 4 وحدات - عند 
الشراء بـ 100   وما فوق

نقانق دجاج ”يحيعام“ 900 غم

محدود بـ 4 وحدات - عند 
الشراء بـ 100   وما فوق

محدود بـ 2 وحدات - عند 
الشراء بـ 100  وما فوق

سكر ”أورجينال“ 1 كغمزيت ذرة ”شقحة“ 3 لتر

بـ

بـ بـ

محدود بـ 2 وحدات - عند 
الشراء بـ 100  وما فوق

محدود بـ 9 وحدات - عند 
الشراء بـ 100  وما فوق

محدود لوحدة واحدة عند 
الشراء  بـ 100   وما فوق

حمص ”تسابار“ 850 غم

تشكيلة معكرونة/سباغيتي 
”اوسم“  500 غم

بمبا ”اوسم“ 80 غم

تشكيلة قوالب شوكوالطة
 ”عيليت 100 غم

فتافيت  مخبوزة ”أوسم“شعيرية ”أوسم“ 500 غم
 500 غم

شاي ”ليبتون“ 200 كيس

الحمالت بين التواريخ 24.01.13 -  17.01.13  أو حتى نفاد المخزون (السابق من بينهما). شبكة مركاز همازون تحفظ 
لنفسها الحق بتغيير و/أو إنهاء و/أو تحديد الحمالت في أي وقت. ال يوجد بيع بالجملة. الخطأ وارد.

ورق تواليت «موليت» 48 قطعة جيل غسيل ”أوكسجين“ 4 لترآل صابون ”فاميلي“ 1 لتر

مفتوح

∑
أيام في ا�سبوع

±∞
أقساط متساوية

عند الشراء بـ 500 ₪ وما 
فوق ببطاقة إعتماد

نحترم
الشيكات 

بشروط

فرع يركا – م.ص. يركا
هاتف 04-906-9600

محدود بـ 4 وحدات - عند 
الشراء بـ 100   وما فوق

تشكيلة عصائر ”بريمور“
2 لتر

و ب ر

الب ق ة

حليب ”تنوفا“  1.5 لتر

تنزيالت بجنون
في مركاز همازون
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إلى  الّناخبون  يتوّجه  حيث  احلسم،  يوم  عن  تفصلنا  أّيام  أربعة 
لإلدالء   ،(22/1/2013) القادم  الّثالثاء  يوم  االقتراع،  صناديق 
ا،  ـً فكرّي الّناخب  ميّثل  اّلذي  احلزب  واختيار  لدعم  بأصواتهم 
في  الّسائدة  االنتخابات  أجواء  أّن  ونالحظ  ا.  ـً واجتماعّي ا،  ـً سياسّي
ّية،  الّشارع العربّي فاترًة، عدا عن حلقات بيتّية، ومهرجانات خطاب

ّية هنا وهناك.  وإعالنات انتخاب
وقد ارتأت صحيفة «حيفا» إجراء لقاءات هاتفّية، وطرح أسئلة على 
سياسّية،  شخصّيات  من  العربّي  احليفاوّي  اجلمهور  من  شريحة 
على  أجاب  من  فمنهم  وأهلّية،  وفنّية،  وتربوّية،  واجتماعّية، 
أسئلتنا ومنهم من امتنع عن اإلجابة، ومنهم َمن تعّذر االّتصال به. 
وقد طرحنا هذه األسئلة:  ماذا يعني لك يوم االنتخابات؟  هل 
ستدلي بصوتك أم ستقاطع، وما الّسبب؟  هل ستصوّت إلى حزب 
عربّي، وملاذا؟  هل ستدلي بصوتك علًنا عبر الّصحيفة؟  وما 

رأيك في األجواء الّسائدة؟! 

 b¹U�  uÐ√  ≠  nÝu¹  q�U�  

 ∫©WBOK(«  ÒwŠ  WM'  fOz—®

أشّجع كّل إنسان على االقتراع؛ فهذا يوم 
للمواطن كي يدلي بصوته للحزب اّلذي 
االنتخابات  يوم  بصوتي  سأدلي  يريده. 
ألّن صوتي سيفيد احلزب الذي سأدعمه. 
أبوح  لن  أؤّيده  اّلذي  للحزب  بالّنسبة 
وشخصّية،  خاّصة  مسألة  فهذه  باسمه، 
ال أرغب باإلدالء بها عبر الّصحيفة. من 
املؤّكد بأّني سأدلي بصوتي حلزب عربّي، 
وليست  فاترة  فهي  لألجواء  بالّنسبة  أّما  ملَن.  أصرّح  لن  ولكّنني 
ّية. فكّل األحزاب مرّوا مّر الكرام، وأشعر  ساخنة في األحياء العرب
أّن الّناس غير متحّمسني، ولكن كّل إنسان ذي ضمير يجب أن 

يصوّت حلزب عربّي.
  

 Íe�—  uÐ√  ≠  —U Ò−Š  —u²JÑ  
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يوم  في  نحاول   ∫©”UM� ÒM�«

االنتخابات أن تظهر لنا قوة في البرملان 
للمطالبة  («الكنيست»)  اإلسرائيلّي 
أن  يجب  ألّنه  بصوتي  سأدلي  بحقوقنا. 
وصوتي  بحقوقنا.  تطالب  أحزاب  متّثلنا 
وهو  عربّي،  ألّني  عربي  حلزب  سيكون 
حزب «اجلبهة»، وأعلنها صراحة إّنه حزب 
في  ملساعدتنا  إليه  نتوّجه  ونحن  ميّثلنا 
يلوّثوا  أّال  وأطلب  جّيدة،  فهي  لألجواء  بالّنسبة  أّما  املشاكل.  حّل 
ّية  العرب األحزاب  أّن  كما  ّية.  االنتخاب والدعايات  بالّالفتات  البيئة 

تكّثف نشاطها باالجتماعات والّلقاءات البيتّية.
 

 WDýU½®  włËdÝ  ÈËb�  
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حّق  هو  االنتخابات  يوم   ∫©U ÎIÐUÝ

دميقراطّي للّتصويت. سوف أدلي بصوتي 
بني  الّسالم  على  يعمل  اّلذي  للحزب 
الطرفني. بالّنسبة لألجواء فهي مشحونة، 
بعض  من  الئقة  غير  تصرّفات  وهناك 
أالحظ  ال  ملنطقتنا  بالّنسبة  األحزاب. 
عن  عدا  باالنتخابات،  ا  ـً خاّص اهتماًما 
اإلعالنات املنتشرة على اجلدران وفي بعض الّصحف. كما أّن الّناس 

يشعرون أن يوم االنتخابات هو يوم عادّي من دون اكتراث خاّص.
 

 d¹b�®  W Ò¹—U³ž«  5�Š  
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تعفيني  أن  أرجو   ∫©UHOŠ  »dF�

من اإلجابة عن هذا املوضوع؛ ال أريد أن 
أدخل في موضوع االنتخابات بتاًتا.

 WM' fOz—® VO³Š »UN¹≈ 

هو  االنتخابات  يوم   ∫©”UÒ³Ž  ÒwŠ

عليه  اّلذي  الدميقراطّي  للحّق  ممارسة 
ناحية  من  ألّنه  سأقترع  سؤال!  عالمة 
سًدى  أصواتنا  ستذهب  اإلحصاء 
الّتصويت  أريد  اليمينّية.  لألحزاب 
«اجلبهة».  حزب  وهو  يسارّي،  حلزب 
أّما األجواء فهي عادّية هادئة، وال توجد 

توّترات بني األحزاب.
  

 e Ó�d�  d¹b�®  Õd�  dHFł  

å…«ËU��ò©∫ يوم االنتخابات هو أحد 

جتاه  موقف  عن  وتعبير  الّنضال  أّيام 
سياسة احلكومة وأولوّياتها بالّنسبة لنا 
حّق  ممارسة  يوم  أعتبره  فال  كمجتمع. 
دميقراطّي إّمنا ممارسة الّتأثير على سياسة 
احلكومة، واألولوّيات اّلتي تقرّر في هذه 
الّتأثير  أريد  ألّنني  سأصوّت  الّدولة. 
على قرارات عديدة منها كيف ُتصرف 
على  والّتأثير  أدفعها،  اّلتي  الّضرائب 
واالجتماعّي.  السياسّي  القرار  اّتخاذ 
أموالي  ُتصرف  أين  أقرر  أن  سأحاول 
األحزاب  ألحد  سأصوّت  صرفها..  وأولوّيات  وكيف،  الضرائب،  من 
الوطنّية، وهذا قرار شخصّي. بالّنسبة لألجواء هناك اهتمام متزايد 
وتطرح  الشباب،  جيل  بني  تتحّسن  واألجواء  األخير،  األسبوع  في 
تساؤالت يجب اإلجابة عليها يوًما بعد االنتخابات. وأالحظ نشاًطا 

ّية. كبيرًا لألحزاب اّلتي متّثل اجلماهير العرب
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åU½bKÐò©∫ هذه االنتخابات ال تعني 

البرملان  في  لوجودنا  صوت  من  أكثر 
يؤثر  اّلذي  (الكنيست)  اإلسرائيلّي 
مقموعة  أقلّية  فنحن  حياتنا.  على 
ونحن  القرار.  باّتخاذ  ومهّمشة 
ّية  بأصواتنا نحافظ على األحزاب العرب
القرار.  اّتخاذ  على  الّتأثير  من  أكثر 
وطنّية  أحزاب  وجود  لسبب  سأصوّت 
حلزب  صوتي  وسيكون  صوتنا،  ترفع 
عربّي وطنّي ميّثلنا، وواضح أّننا سنصوّت ألحزاب وطنّية ال ألحزاب 

صهيونّية أو متصهِيَنة(!).

 d¼U{  vÝu�  ”bMN*«  

 VzU½  ¨ ÒwŽUL²ł«  jýU½®

 Íœ«Ë  ÒwŠ  WM'  fOz—

االنتخابات  يوم  في    ∫©”UM�M�«

اّلتي  الدولة  في  حّقه  املواطن  يثّبت 
يعيشها، ليختار الطريق ألربع سنوات 
حّقي  هو  هذا  ألّن  سأصوّت،  قادمة. 
اّلذي  للحزب  سأصوّت  الدميقراطّي. 
يناسبني ويالئمني برنامجه اإلنتخابّي، 
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فاترة،  فالناس  هادئة،  اإلنتخابات  أجواء  واالقتصادّي.  السياسّي 
ألّن األحزاب تهتّم مرّة كل أربع سنني وتكّثف صالتها وارتباطاتها 
أّنني  «حيفا»،  املوّقرة  صحيفتكم  عبر  أعلن  الّشعبية.  بالقاعدة 
ّية - يهودّية في  سأصوّت حلزب اجلبهة ألّنه يتحّدث عن شراكة عرب
هذه البالد، وشراكة في الّنضال ألجل حقوق املواطنني العرب واليهود، 

وإيجاد احلّل السياسّي املالئم. 

 WK²�  fOz—®  Áb³Ž  ÂUA¼  

 ∫©UHOŠ  W¹bKÐ  w�  åWN³'«ò

وطنّي  واجب  يوم  هو  االنتخابات  يوم 
الواقع  من  نغّير  فيه  للّتصويت 
ومن  كمواطنني،  نعيشه  اّلذي  الّصعب 
شعبنا  يعيشه  اّلذي  االحتاللّي  الواقع 
والقطاع  الّضفة  في  الفلسطينّي 
سأدلي  بالّطبع  الّشرقّية.  والقدس 
القائمة  ألّنها  اجلبهة  لقائمة  بصوتي 
اإلسرائيلّي  املجتمع  في  الوحيدة 
اجلماهير  مصالح  متّثل  اّلتي  والعربّي 
مع  وتتخاطب  وجه،  أّمت  على  ّية  العرب
الّشارع ومع الّشعب اليهودّي. بالّنسبة لألجواء، فنحن بحاجة إلى 
ّية ال تقوم بالّسجاالت واملشاحنات. كّل  حماس أكبر، فاألحزاب العرب
صوت يقرر في االنتخابات ويجب أن تصوّتوا، وأن تعطوا صوتكم 

للقائمة اّلتي متّثلكم، وأنا متّثلني «اجلبهة».

 uCŽ®  b³F�«  qO�≈  
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األحزاب  تعزّز  االنتخابات  يوم  في 
ومتثيلها  الكنيست  في  مكانتها 
اجلماهيرّية،  املطالب  حتقيق  أجل  من 
والوطنّية.  السياسّية  مواقفها  وعرض 
أنا ّممن يدعون للّتصويت، وأحاول بكّل 
وأشّجعه  يصوّت  ال  من  إقناع  الّسبل 
الّتصويت  فعدم  الّتصويت،  على 
ّية. مبا أّني فّعال  يضعف األحزاب العرب
وطنّي  قومّي  حزب  فهو  التجّمع،  في 
ّية. وطرحه هو األحدث بني األحزاب  يعّبر عن تطّلعات اجلماهير العرب
ّية، فهو يطالب بدولة جميع املواطنني للحصول على املساواة.  العرب
األخيرين  األسبوعني  وفي  فاترة،  كانت  أسبوعني  قبل  حّتى  األجواء 
ّية جّيدة، وأحّث اجلماهير  بدأت تسخن، واألجواء بني األحزاب العرب
املصوّتني،  نسبة  ولرفع  ّية،  العرب لألحزاب  بأصواتها  اإلدالء  ّية  العرب
لكي يدخل الكنيست أكبر عدد من األعضاء العرب. وكنت أفّضل 
الّتصويت للتجّمع ولكن َمن لم يقتنع حّتى اآلن بالّتصويت للتجّمع 

فليصوّت للجبهة وأمتّنى أن تقول اجلبهة الشيء نفسه.

 WDýU½®  Ëb³Ž  d×Ý  

 Ÿu{u� w� W Ò
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ال  االنتخابات  يوم   ∫©ÈdÝ_«

من  جزء  فهو  شيًئا،  لي  يعني 
متّثلني  ال  اّلتي  الّصهيونّية  الّلعبة 
حياتي  كل  باسمي.  تتحّدث  وال 
فنحن  علًنا،  املقاطعة  مع  وأنا  أقاطع 
هذا  نشرعن  وتصويتنا  بانتخابنا 
أرضنا.  على  الّصهيونّي  الكيان 
أعلى  هو  الصهيونّي  فالبرملان 
أن  يجب  للكيان،  تشريعّية  مؤّسسة 
يكون وجودنا خارج البرملان. فاألحزاب 
ّية موجودة في البرملان منذ 65 عاًما، ولم تقم بأّي إجناز ُيذكر  العرب
ّية، ولكّننا  من أجلنا داخل البرملان. فنحن لسنا ضّد األحزاب العرب
نطالبها بأن تكون خارج البرملان من خالل إعادة بناء جلنة املتابعة 
هذا  لتجميل  صورة  هو  البرملان  في  فوجودنا  ّية.  العرب للجماهير 
الكيان بأّنه دولة «دميقراطّية». بالّنسبة ألجواء االنتخابات، فيسود 
شعور بأّنها لعبة مناصب، حيث اكتشف الّناس أّن ال هدف لوجودنا 

داخل البرملان، وهناك نسبة مقاطعة مرتفعة نسبًيا.

 ∫© ÒwŽdý  ÌÂU×�Ë  »dD�®  ÊULOKÝ  ‰UL�  ÊU ÒMH�«  

له  تقّدم  وال  العربّي،  للمواطن  تعني  ال  االنتخابات  نتيجة  طاملا 
والتعليمّية  الّتربوّية  وخاّصًة  األساسّية،  اخلدمات  من  خدمة  أّي 
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نواحيها،  بجميع  والثقافّية 
املجتمع  تخدم  اّلتي  واملؤّسسات 
لي  تعني  ال  فاإلنتخابات  العربّي؛ 
عربّي،  حلزب  بصوتي  سُأدلي  شيًئا. 
املقاطعة،  أؤيد  ال  ملَن.  أصرّح  ولن 
أن  عربّي  كمواطن  واجبي  من  حيث 
ما.  وانتماء  ما،  حلزب  بصوتي  أدلي 
بالنسبة  الّتصويت  عدم  من  فالضرر 
الّتصويت  فائدة  من  أكبر  هو  للعرب 
واالنتمائي  القومي  فواجبنا  ذاته. 
حلزب  فقط  الّتصويت  علينا  يحّتم 
عربّي. كنت أفّضل أن تّتحد األحزاب 
ّية، ليكون لنا نحو 13 عضوًا  العرب
في البرملان اإلسرائيلّي (الكنيست)، لكّنا ُندلي جميعنا بأصواتنا 
لهذا احلزب العربّي املوّحد. بالنسبة لألجواء فآمل أن تكون النتيجة 
دافئة من وراء هذه املعركة احلامية.. فال ميكن تقدمي كامل العطاء إذا 

لم يفّكر أّي حزب باملصلحة العاّمة قبل اخلاّصة. 

 W ÒOFLł d¹b�® Ê ÒöÐ dO³�√ 

يوم   ∫©vIOÝuLK�  åq�dJ�«ò

املساواة  يوم  لي  يعني  االنتخابات 
البالد.  هذه  في  تعيش  كأقلّية 
سوف أصوّت حلزب عربّي، ألّن الوضع 
يتطّلب ذلك، وواجب علّي كأقلّية أن 
أصوّت حلزب عربّي. األجواء فاترة وال 
أجد حتّمًسا من قبل الّناس، كما أّن 
تفتقر  ّية  العرب لألحزاب  اإلعالنات 

ملضمون يجذب املواطن.

 W Ò¹ËUHO(«  W½U ÒMH�«  

االنتخابات  يوم   ∫«ÒuŠ  w�½U½

أصوّت  جًدا،  وهاّم  مصيرّي  يوم  هو 
إليه،  وأميل  ميّثلني  اّلذي  للحزب 
عربّي.  حلزب  أصوّت  سوف  وأكيد 
أالحظ  فأنا  لألجواء،  بالّنسبة  أّما 
ولكّنني  ّية،  حزب حترّكات  هناك  أّن 
الّناس  من  عدد  من  كثيرًا  سمعت 
ولن  االنتخابات  سيقاطعون  أّنهم 
يصوّتوا، وذلك لعدم اكتراث اجلمهور 
بشكل  السياسة  أو  باالنتخابات 
املرّشحني  عن  الرضى  لعدم  أو  عام، 

والقوائم.

 ∫W Ò¹—U³ž«  ÊUM�√  WO ÒÐd*«  

في يوم االنتخابات منارس حّقنا في 
ميّثلوننا  اّلذين  مرّشحينا،  انتخاب 
ًيا  في البرملان، ليرفعوا صوتنا عال
ويعملوا على حّل مشاكل شعبنا 
في جمع املجاالت. سأدلي بصوتي 
مع  الوطني،  التجّمع  حلزب  طبًعا 
 115 رقم  مرّشحة  أّنني  العلم 
فسحنا  حيث  القائمة،  في 
لالنخراط  الّشباب،  جليل  املجال 
أومن  وأنا  البرملانّي،  العمل  في 
«التجّمع».  حزب  في  بالّتجدد 
أجواء االنتخابات احلالية أجدها حماسّية ونشطة، وعلينا أن نحارب 
اليأس لدى اجلمهور العربّي. ال أفهم اإلنسان اُحملبط اّلذي لم يناضل 

من أجل حقوقه، ألّنه من دون نضال ال ميكن حتقيق أّي شيء. 

 WK�UŽ®  ‰uBÐ  ‰U¹d�  
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يوم   ∫© U Ò¹ËUHO(«  ¡U� ÒM�«

االنتخابات هو يوم تقرير املصير، 
جًدا.  مهّم  وهذا  الّتغيير،  يوم 
سوف ُأدلي بصوتي وأّشجع الّناس 
إبداء  جًدا  املهم  ومن  للّتصويت 
عربّي  حلزب  أصوت  سوف  الرّأي. 
ألّنه أقرب لتفّهم مشاكلنا ووضعنا 
ّية فاترة  في البالد. األجواء االنتخاب
وعدم  الّشارع  في  تذّمر  وهناك 

اكتراث، وتنعدم روح االنتخابات رمبا بسبب عدم توحيد األحزاب.
  

 WDK²�*«  Êb*«  w�  UÐU�²½≈  e Ò�d�® ÍœUM¼ dLŽ 

حيث  هاّم،  يوم  هو  االنتخابات  يوم   ∫© ÒwÐdŽ dOž »eŠ sŽ

يقرّر مستقبلنا، ومستقبل أوالدنا، ولدينا فرصة للّتغيير. سأصوت 
وأدعو للتصويت كذلك. يجب اختيار احلزب اّلذي يعّبر عن آرائي، 
فليس لدّي أّي ميول ألّي حزب عربّي. أجواء االنتخابات باردة حيث 
و«كاذبة».  فاشلة  القيادة  ألّن  اإلنتخابية  احلركة  من  الّشوارع  تخلو 
أدعو العرب أن يصوّتوا، على أن يصوّت كّل شخص للحزب اّلذي 

يجده أنسب له.

 UH¹dFð

الّثالثاء  يوم  ـ19،  ال الكنيست  انتخابات  جتري 
القادم، املوافق 22 من كانون الّثاني 2013، حيث 
والدوائر  املؤّسسات  في  رسمّية  عطلة  يوم  يكون 
اجلامعات،  واألهلّية،  احلكومّية  املدارس  احلكومّية، 
صناديق املرضى، وأماكن أخرى. هناك  مرافق تعمل 
كاملعتاد، مثل: املواصالت العاّمة، حوانيت األغذية، 

املطاعم، وغيرها.

انتخابات  تخوض  ّية  حزب قائمة   34 هناك   
في  مقعًدا   120 على  للّتنافس  ـ19  ال الكنيست 

الكنيست.
(االقتراع):  الّتصويت  حّق  أصحاب  عدد   

.5,656,705

 تبّني من استطالع أجرته جمعّية «دعم» وتطوير 
نسبة  أّن  حيفا،  جلامعة  الّتابعة  الدميقراطّية 
 50.7% تبلغ  قد  العربي  الوسط  في  الّتصويت 
أّن  كما  ناخب.  ألف   800 مجموع  من  فقط(!!) 
«اجلبهة  حلزب  سيصوّتون  املستطلعني  من   29%

ـ«القائمة  ل و31%  واملساواة»،  للّسالم  الدميقراطّية 
 17% سيصوّت  فيما  للّتغيير»،  ّية  والعرب املوّحدة 
وللخجل  الدميقراطّي»،  الوطنّي  «التجّمع  حلزب 
إلى  عربنا  من   23% سيّصوت  الّشديد،  ولألسف 

أحزاب صهيونّية. 
الدميقراطّية  «اجلبهة  قائمة  في  األوائل  السّتة   
د.  سويد،  حّنا  د.  بركة،  محّمد  واملساواة»:  للّسالم 
اسپنيولي،  نبيلة  د.  اغبارّية،  عفو  د.  حنني،  دوڤ 

احملامي احليفاوّي أمين عوَدة.  
الوطنّي  «التجّمع  قائمة  في  األوائل  السّتة   
الدميقراطّي»: د. جمال زحالقة، حنني زعبي، د. باسل 
غّطاس، جمعة الزبارقة، عبد الرحيم فقرا، هبة يزبك. 
ّية  ّية املوّحدة والعرب  السّتة األوائل في قائمة «العرب
للّتغيير»: إبراهيم صرصور، د. أحمد طيبي، مسعود 
غنامي، طلب أبو عرار، طلب الّصانع، محّمد كنعان. 
إلى  دعت    - كعادتها   - البلد»  «أبناء  حركة   
شكًال  ًيا،   مبدئ اإلسرائيلّية  االنتخابات  مقاطعة 
ومضموًنا، اقتراًعا وترّشًحا، باعتبار الكنيست ميثل 
رأس الكيان الكولونيالّي االستيطانّي الّصهيونّي، 
أساس  على  املبنّي  وشرعّيته،  تشريعه  ومصدر 
اليهود  ودولة  يهودّية،  كدولة  بإسرائيل  االعتراف 

أينما وُجدوا.  
تشّكل  لم  الّشمالّي):  (الّشق  اإلسالمّية  احلركة   
تعتقد  حيث  االنتخابات؛  في  تشارك  ولن  قائمة 
الّصهيونّي،  املشروع  أصول  من  أصل  الكنيست  أّن 
وقد حرص من َهندس قواعدها أن تبقى في أحسن 
األحوال منبرًا احتجاجًيا بالّنسبة للمجتمع العربّي 

الفلسطينّي في الّداخل.
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*åUHO�ò q�«d ≠ شاركت، مؤّخرًا، مديرة مدرسة 

ناصر،  أميرة  البديل،  للّتعليم  الرسمّية  «حوار» 
في حلقة نقاش جرت في كلّية «چوردون» للّتربية، 
حيفا،  وبلدّية  الكلّية  قبل  من  دعيت  حيث 
حلقة  في  شريكة  لتكون  املعارف  وزارة  ومبشاركة 
حوار مع 5 مديرين آخرين، يديرون مدارس متمّيزة.
مجال  في  الّثاني  الّلقب  لطّالب  احللقة  ووّجهت 

 q ¹b ³ « Ü O K F Ò² K  å—«u Šò è Ý—b  Ùd ¹b
 ‰u Š ‘UI ½ èI K Š ‹ „—UAð

è Ò¹u Ðd ² « …—«œù«
عن  تعرّفوا  اّلذين  الكلّية،  في  الّتربوّية  اإلدارة 

كثب على مدرسة «حوار» وإدارتها.
ومتّيزت مداخلة ناصر عن بقّية املديرين املشاركني 
اإلدارة  نهج  في  املذوّتة  وبالقيم  املهنّية،  بلغتها 
احملاضرة،  في  املشتركني  كّل  شّجع  ّمما  املدرسّية 
وحّثهم على الّتخطيط لزيارة املدرسة في األسابيع 
جناحاتها. من  التعّلم  لهم  ليتسّنى  املقبلة، 

فأنت  «بادر  ُعنوان  حتت    ≠  åUHO�ò  q�«d*

نّظمت  ّية،  الّطّالب «ِاقرأ»  حملة  وضمن  قادر»، 
ّيتها  كتلة «ِاقرأ» في جامعة حيفا، مؤّخرًا، فّعال
لهدف حّث الّطّالب على املبادرة والتفوّق الّدراسّي 
ّية  ولتغرس فيهم الهّمة والقدرة. استهّلت الّفعال
للحضور،  سليمان  محّمد  العريف  من  بترحيب 
وافتتحت بتالوة عطرة آليات من الّذكر احلكيم، 
تالها الّطالب رياض بنات. بعد ذلك ُقّدم عرض 
الّتفوّق  حول  موضوعه  متحور  قصير  ڤيديو 
واإلبداع، تخّلله توزيع استمارة تقييم لنشاطات 

«ِاقرأ» في الفصل األّول وهدّية لكّل طالب.

å—œU� X½Q� —œUÐò Ê«uM ÔŽ X%

  «—œU ³ *« è ÒO L ¼√ “ Òe F ð UH O Š ‹ å√d «ò
l L ²−L K  è ÒO ÐU ³ A «
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 ”uHÒM�«  ·UF{ s�  uOÐ «Ëd²A¹ «Ë—b �  Êö³N�«  

 UM¹d²ý«  UMŠ≈  «u�uI¹  «Ë—U
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ÆÆ‰Ëc¼Ë ‰Ëc¼ d̈šüUŽ Êö³ Ô¼ ¨UM{—√

 ¨sÞu²�* t{—√Ë t²OÐ lO³¹ bŠ«Ë Í√ sJ2 nO� 

 sŽ  t�UŠ  lDI¹Ë  tFL²−�  ¡UMÐ√  5Ð  ·ÒdD²�  s ÒÞu¹Ë

°øqÒ³N²OÐ Òô«Ë q³¼√ ÆÆtFL²−�

 Í—UB� fÐ UO½b�«  u Ò½≈  «ËbI²FÐ Êö³ Ô¼  dO²� w� 

 ÷—_«  ¨©°°®wK
«Ë  ”U½  rNM�  dO²�Ë  ¨Í—UB0

 ¨Í—UB0  sÞu�«Ë  ¨Í—UB0  ÷dF�«Ë  ¨Í—UB0

°°w�«d ÒB�UÐ  j�  sN�“ô  ÆÆÊö³¼  ÆÆÍ—UB0  W�«dJ�«Ë

          ©”UO�« u√®

©WÒO�UF�UÐË ÆÆÕd³A*UÐ®8

÷u	 qz«Ë

دور  عن  ممّثل  أفضل  جائزة  على  عيسى  نورمان  الفّنان  حصل 
مسلسل  من  الّثالث  اجلزء  في  «أمجد»   العربّي  حافّي  الصِّ
«شغل عرب» اّلذي بّث عبر القناة الّثانية، وذلك في حفل جوائز 
الّتلفزيون، اّلذي أقيم يوم اجلُمعة املاضي. كما حصدت املمّثلة 
كالرا خوري جائزة أفضل ممّثلة عن دورها باملسلسل ذاته أيًضا. 
وقد حصد املسلسل جائزة أفضل مسلسل كوميدّي، كما حصد 
الكاتب سّيد قّشوع على جائزة أفضل كاتب سيناريو، كما فاز 
مخرج املسلسل، شاي كوفمان، بجائزة أفضل مخرج.. ليحصد 

املسلسل بذلك، أكبر عدد من اجلوائز لهذا العام. 
نشير إلى أّنه يتّم في هذه األّيام تصوير حلقات اجلزء الرّابع من 
مسلسل «شغل عرب»، مبشاركة أبطاله العرب: نورمان عيسى، 

كالرا خوري، سليم ضو، ميرا عوض، سلوى نّقارة، وغيرهم.

°°U ÎC ¹√ qC _« Í—u š «—öÖ è Ò¹ËUH O («Ë qC _« v O Ž ÊU —u ½ ÒÍ ËUH O («



21 2013 w½U Ò¦�« Êu½U� 18 WF ÔL'«



222013 w½U Ò¦�« Êu½U� 18 WF ÔL'«

 —U ˜¬u| ∫d|dI�

ÍdL	 ≠ w�	“ ¡U�— ∫WL�d�

بادرت جمعّية «حراك حيفا»، مؤّخرًا، إلى عقد 
ندوة ثقافّية - سياسّية، في مقّر نادي «حيفا 
الغد» في قلب حّي وادي الّنسناس العريق الّنابض، 
لالستماع  واليهود،  العرب  عشرات  بحضور 
وشّيقة  ُمثرية  ُمثيرة  ندوة  في  واملشاركة  إلى 
پاپيه. إيالن  الپروِفسور  احلضور  على  ألقاها 

پاپيه: «من  الپروِفسور  ندوه  في  ورد  ما  وأهم 
يكّف  يوًما،  سنشهد  كّنا  إذا  التنّبؤ  الصعب 
عن  والغرب،  الّشرق  في  «الواقعّيون»  فيه 
مطالبة الِفَلسطينّيني مبزيٍد من الّتنازالت، على 
الرّغم من أّنه لم يعد في جعبتهم رصيد ميكن 
يتطابق  جديدة  وطنّية  ملصلحة  عنه..  الّتخلي 
فيها تعريف الّشعب مع تعريف جغرافيا الّدولة 
خيار «االنتحار  إّال  أمامهم  يبَق  ولم  املوعودة. 
اكتساب  على  قيادتهم  أصرّت  إن  اجلماعّي» 

صفة «االعتدال» بأّي ثمن!». 
في  الدولّي  املجتمع  يفّكر  أن  اآلوان  حان  «لقد 
اإلسرائيلّيون  كان  إذا  فيما  ويدّقق  آخر،  مكان 
ميتلكون أّي عقل، حّتى مبقاييس رعاة الّتسوية 
ومؤّيديها. حان الوقت ملراجعة حّل الّدولتني اّلذي 
بتحقيقه،  أمل  أي  دون  من  به  التغّني  يتّم 
احلّل  لتناسب  ميكن  كان  إذا  ما  في  وللّتدقيق 
مع عنصرّية احملتّل أن يقّدم سالًما دائًما.. اليوم 
حتوّالت  فهناك  ممكًنا،  الّتفكير  هذا  أضحى 
املجتمعات  من  العديد  في  حصلت  ُملفتة 
الفلسطينّية،  القضّية  بخصوص  ّية  الغرب
مقاطعة  حملة  نشاطات  منّو  في  ذلك  ويظهر 
على  ّية،  مال الشِّ وأمريكا  أوروّبا  في  إسرائيل 
رغم اإلهمال الرسمّي الفلسطينّي لها، بل قل: 

رغًما عن اإلرادة الفلسطينّية الرسمّية».
«أّن  على  محاضرته  في  پاپيه  پروِفسور  وأّكد 
الفرص اّلتي من املمكن أن يتيحها الواقع ُمهملة 
(في أقّل تقدير) من قبل «الواقعّيني»، ومحّل 
يتبارون  اّلذين  «الشوفينّيني»  قبل  من  عداء 
لدى  للغرب.  العداء  على  املتعّددة  اراتهم  بتّي
هؤالء «ال يأتي من الغرب ما يسّر القلب»، وهم 
بهذا يدعمون أندادهم من العنصرّيني الغربّيني 
املؤّيدين إلسرائيل، وبالّتالي يدعمونها، ويثبتون 
قوى  مقاومة  ميكن  ال  أّنه  كيف  األلف  للمرّة 
األسس  تبّني  فيه  يتّم  اّلذي  الوقت  في  القهر، 
كّل  رغم  على  عليها.  تقوم  اّلتي  العنصرّية 
ذلك، قّلة قليلة من األكادميّيني (أساتذة وطّالب) 
مع  تتشابك  فلسطينّيني  دميقراطّيني  وناشطني 
التّيار املتضامن مع الّشعب الفلسطينّي وتراكم 
قبل  من  ُمحاصرة  قّلة  أّنها  إّال  ممّيزة؛  إجنازات 
تّياري التطرّف (التطرّف باالستسالم، والتطرّف 
باعتماد أيديولوجيا وأساليب شوفينّية)، وهي 
محاربة بضراوة من قبل إسرائيل اّلتي انتقلت 
إلى موقع الهجوم على املتضامنني مع الّشعب 

 V F ÒA « Òo Š s  è ÒO Þ«d I 1b «ò
°åU Î? C ¹√ ¨ Òw M O D ÓK H «

 åbG�« UHOŠò ÍœU½ vKŽ U ÎHO{ Òq×¹ tOÄUÄ Êö¹≈ —u� �ËdÄ

åUHOŠ „«dŠò W ÒOFLł s� …uŽbÐ ¨”UM�M�« Íœ«Ë ÒwŠ w�

«أصدقائها  من  مدعومًة  ا،  ـً ّي دول الفلسطينّي 
الكبار» - كما تسّميهم - حيث بدأت بتنفيذ 
كّل  أجلها  من  استنفرت  منّظمة  عمل  خطط 
يهود  (من  العالم  في  هيونّية  الصِّ املؤّسسات 
عنها،  الّشرعّية  نزع  حملة  حملاصرة  و«أغيار») 

في أوروّبا والواليات املّتحدة». 
وأضاف پاپيه: «وفي حال جنحت إسرائيل في 
الوصول لغايتها، فلن يكون ذلك إّال ألّن الّنظام 
تلَو  مرّة  يساعدها،  الفلسطينّي  السياسّي 
األخرى، في القضاء على الفرص اجلّيدة للّشعب 
بجهود  تبنى  اّلتي  الفرص  تلك  الِفلسطينّي، 

كبيرة، فتزهر فعًال مبادرًا وخّالًقا». 
الپروِفسور  قال  الفلسطينّي،  املشهد  وعن 
محمود  يدعم  كيف  مراقبة  ميكن  «ال  پاپيه: 
عّباس بالصورة اإلعالمّية أصدقاء إسرائيل في 
الواليات املّتحدة وفرنسا، من دون الّشعور باملرارة 
للخدمات اّلتي «تقّدمها» قيادة سياسّية ألعداء 
شعبها الناشطني؛ وليس من قبيل الّصدفة أن 
فلسطني  أجل  من  ناشطني  منازل  مداهمة  تتّم 
اّلذي  نفسه  الوقت  في  املّتحدة،  الواليات  في 
حميم  اجتماع  في  الّصهاينة  عّباس  يصافح 
بحّق  اعترافه  عن  فيه  يعرب  نيويورك،  في 
«الّشعب اليهودّي بأرض إسرائيل»، واستعداده 
إسرائيل»».  دولة  ـ«يهودّية  ب لالعتراف 
للّشعب  ««الدميقراطّية  قائًال:  واستطرد 
الفلسطينّي أيًضا» نداء ينال تأييًدا ُمتزايًدا في 
أركان األرض األربعة، لكّنه ال يكاد يثير اهتمام 
العديد  إّن  بل  الفلسطينّية؛  السياسّية  احلالة 
ألسبابها  منها  كّل  الفلسطينّية،  القوى  من 
الّسلطة  إّن  الّصريح..  العداء  تناصبه  اخلاّصة، 
الفلسطينّية في رام الّله تخشى من كّل الّطرق 
اّلتي ميكن من خاللها للّشعب أن يقول كلمته، 
وهي محّقة في خوفها، فمن املعلوم أّن آلّيات 
وهياكل ينتظم فيها الّشعب، ويتمّكن عبرها 
الّطريق  قطع  ستعني  السياسّية،  املشاركة  من 
على الّنهج السياسّي السائد. أّما حركة حماس 
فمشغولة البال بتكريس سلطتها، وهي ال حتب 
من الدميقراطّية إّال حلظة حصولها على الّسلطة، 
أّما باقي الوقت فتفضل حتويل الّناس جلمهور 
لُيحصي  يجتمعون  مهرجان،  أو  مظاهرة  في 

اآلخرون مقدار قوتها».
واختتم الپروِفسور إيالن پاپيه ندوته، قائًال: «إّن 
الدميقراطّية للّشعب الفلسطينّي تعني بالّنسبة 
للكثير من املتضامنني املُخلصني التخّلص من 
يظّنها  منهم  فيه  يستهان  ال  وعدد  االحتالل، 
إقامة دولة دميقراطّية في فلسطني، من الّنهر إلى 
لم  إن  ُمستحيلة  املعاني  بكّل  ولكّنها  البحر؛ 
تنطلق من الّلحظة الراهنة للّشعب، ومن عالقته 
اختيار  على  قدرته  ومن  السياسّية،  قواه  مع 
ممّثليه السياسّيني، ومن إنشاء مؤّسسات متّكنه 
من املشاركة في تقرير مصيره، ومتكّنه من ضبط 
حركة قيادته السياسّية من خالل تنظيم عقد 
وطنّي بينه وبني َمن ينتخبهم، وإنشائه آلّيات 
الّثقة  عنهم  أو يحجب  مينحهم  قيادته،  ملراقبة 
الفلسطينّي،  للّشعب  الدميقراطّية  خاللها.  من 
على  للقضاء  فاعلة  حركة  إيجاد  أيًضا  تعني 
العنصرّية في صفوفه، واّلتي نتجت عن الوجود 
وصوًال  وممارسًة،  فكرًا  العنصرّي،  هيونّي  الصِّ
رمزًا  أصبحت  نبيلة  قضّية  بني  الّتالقي  إلى 
عاملًيا للمواجهة بني اإلنسانّية والعنصرّية، وبني 
رؤية  اتها  طّي في  حتمل  نبيلة  دميقراطّية  ثقافة 

سياسّية، تبّشر بوطن العدل واملساواة».

 tOÄUÄ Êö¹≈ —u� �ËdÄ tOÄUÄ Êö¹≈ —u� �ËdÄ
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مؤّخرًا،  غادر،   ≠ åUHO�ò q�«d*

عزّام  عالء  احليفاوّي  الفّنان  البالد 
إلى  عّباسي  علي  املنتج  برفقة 
تونس اخلضراء، إلحياء سلسلة من 
احلفالت هناك ملناسبة ذكرى الّثورة؛ 
وسيقّدم املطرب عالء عزّام األغاني 
خّصيًصا    كتبت  اّلتي  اخلاّصة 

لهذه املناسبة. 
هذا وسيلتقي املنتج علي عّباسي، 
مبديري  اخلضراء،  تونس  في 
وخصوًصا  الصيفّية،  املهرجانات 
مبدير مهرجان قرطاج، وذلك إلعطاء 
فرصة  احمللّيني  املطربني  من  نخبة 
واالنكشاف  املهرجان،  في  املشاركة 
التقى  كما  العربي.  العالم  على 
(املدير  جلبان  أبو  بطارق  عّباسي 
الّثقافّي ملدينة املهدّية) في تونس.

*åUHO�ò q�«d ≠ حصل األستاذ الفّنان ألبير بّالن 

على الّلقب الّثاني من جامعة تل أبيب بامتياز 
وترّية،  آالت  اختصاص  املوسيقى،  موضوع  في 
التّشيلو،  الڤيوال،  الكمان،  آالت:  تشمل  واّلتي 
بّالن  األستاذ  اختيار  ّمت  حيث  والكونترا-باص؛ 
كاملة  منحة  على  حصلوا  ا،  طالًب  13 بني   من 
اجلامعّية،  الدراسة  فترة  انتهاء  وحّتى  سنتني  ملّدة 
وقد برز ألبير من بني الّطّالب اّلذين ّمت اختيارهم، 
ونال  واملعنوّي،  املادّي  الّدعم  على  حصل  حيث 

احترام أساتذة اجلامعة على مدار الّسنتني. 
ُيذكر أّن هذا هو الفوج األّول من نوعه في البالد 
مبجال اآلالت الوترّية، واّلتي احتضنته جامعة تل 
تدريس  ّمت  حيث  البالد.  في  جامعة  كأّول  أبيب 
أساليب جديدة بتعليم اآلالت الوترّية من جيل  4 
سنوات، كما ّمت  تبادل األساليب والطرق اجلديدة 
بتعليم وتدريس هذه اآلالت من قبل اختصاصّيني 
مصادر هائلة في  والكشف عن  من خارج البالد، 
املوضوع، من وثائق وكتب تدريسّية تفتقر إليها 

مكاتبنا املوسيقّية. 
الّنجاح  بنشوة  شعوره  عن  بّالن  األستاذ  وحّدثنا 

والّثقة الذاتّية اّلتي تزداد مع كل خطوة يخطوها، 
وفي كّل مشروع ورسالة يقّدمهما إلى أبناء وطنه.

يذكر أّن الفّنان ألبير بّالن، حيفاوّي من مواليد عام 
1966، متزوّج ووالد لولدين وبنت، صاحب خبرة 

26 عاًما في مجال املوسيقى، حاصل على الّلقب 

والّلقب  «ليڤنسكي»،  كلّية  من  بامتياز  األّول 
الّثاني بامتياز من جامعة تل أبيب.

«راهبات  مدرسة  في  املوسيقى  ملوضوع  مدرّس 
وجمعّية  للفنون،  «حوار»  ومدرسة  الكرمليت»، 
مؤّسسي  من  حيفا.  في  للموسيقى  «الكرمل» 
عام  حيفا،  في  للموسيقى  «الكرمل»  جمعّية 
ملّدة  للجمعّية  كرئيس  عمل  حيث  1995؛ 

ّي  الفّن املدير  منصب  يشغل  واليوم  سنوات،   10

بعنوان  موسيقّية  كتب   5 أصدر  للجمعّية. 
لفرق  ّية  غنائ ألبومات   7 أصدر  «كرملّيات». 
املهرجانات  من  بالعديد  شارك  مختلفة،  وجوقات 
العاملّية، كما أّنه استطاع تقدمي طّالب المتحانات 
وَحدات،  بخمسة  ّية  العرب باملوسيقى  «بچروت» 
وما زال يحّضر ويدرس طّالب لتقدميهم مستقبًال 

ّية.  ـ«بچروت» باملوسيقى العرب المتحانات ال
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°ÆÆw Þu ÓÝ ÆÆw ðu Ó�
وط أعاله، ُعنواًنا لهذه  ملّا خطر لي تزويج الّصوت إلى السَّ
احلْلقة اّلتي تتوّج يوبيل هذه الزّاوية الّذهبّي (خمسون حْلقًة 
كأّنها خمسون عاًما)، سارعت إلى محرّك البحث «چوچل» 
باحًثا عّمن من املمكن أن يكون قد خرج عن صمته، فزوّج 
مبقال ما في مقام ما صوَته إلى َسوطه، فعثرت على حالتني 
ال أكثر، كّل في سياق مختلف وبقرائن مختلفة؛ حيث لم 
وعلى  علمي  حّد  على   - بعد  وط)  والسَّ (الّصوت  يأتيا 
بشيٍء  ففرحُت  واملباشرة.  احلّدة  بهاتني   - «چوچل»»  «ذّمة 
من االبتكار وُّفقت له؛ ليس مبتَذًال؛ فإّنه لَطاملا يحضرني، 
قِلًقا، عنترُة بُن شّداِد العبسّي اّلذي قال، قبل نحو أربعَة 
عَشَر قرًنا من الزّمان واملكان واإلنسان: «هل غادَر الّشعراُء 
أن  يريد  األبعد -  معناه  في  بذلك -  وهو  م...»؛  ُمَترَدَّ من 
يقول، متسائًال: هل ترك اإلنسان شيًئا لم يُقْله، أو وصًفا 

لم يبتِدْعه؟
أّما بعد، فالّصوت، إًذا، خروج عن الّصمت.. والّصوت َسوط 
أن  ُبّد  ال  َسوط  غًدا،  وصوتنا،  إجماًال..  وط،  السَّ من  َيقي 
يقَينا َسوَط جّالدنا، ذلك إذا ما أحسّنا ممارسة حّقنا في ما 
يَح لنا من هذه الّلعبة الّدميقراطّية احملدودة الّضمان؛ وهي  أُت
كذلك - محدودة الّضمان - ألّنه ليست الّدميقراطّية - في 
معناها األرقى - هي حّق األكثرّية في احلكم، بل هي ضمان 
ّية. وفي يوم االنتخاب يكون كّل واحد  األكثرّية حلقوق األقّل
ال  اإلرادة  شريًفا طليَق  ُحرًّا  كان  ما  إذا  نفسه -  سّيد  مّنا 
ّية  أسيَر احلاجة - بعد أن كان - خالل املسرحّية االنتخاب
املشهد  هو   - يزال  وال  ممّثليها،  وأدوار  فصولها  بشّتى 

األعلى، الّسّيد املُرَجتى، اّلذي عنده األمر والبّت والفصل.
ا، صوتي ألبي الّطّيِب أميَن ابِن َعودَة احملامي؛  وأنا، شخصًيّ
فذلك َدين قدمي، وقد آن أوان توفيته، كما هو حّق له علّي، 
أًخا وصديًقا وابن بلد وشريك هدف ورفيق أمل. لكن ليس 
صوتي له لذلك فحْسب، وما كان ليكون له هذا احلّق عندي 
لوال أّنه يستحّق؛ فأميُن بشبابه األصيل، وبذكائه العالي، 
وبعمق  وِكياسته،  وبلباقته  ِفراسته،  وبقوّة  احلادّ،  وبوعيه 
تناوله،  وبُحسن  مثابرته،  وبدوام  ثقافته،  وباّتساع  درايته، 
وببذله  الّنضالّي،  وبرصيده  جأشه،  وبرَباطة  خبرته،  وبحكم 
اختلفنا  وإن   - اختاره  اّلذي  وبالّطريق  وعطائه،  وسخائه 
في بعض مكوّناته - أكتفي بالقول إّنه َيِعد بخير كثير 
ويشفي  َيِعد  ما  أميُن  ُينِجزنا  أن  ورجائي  اجلماهير.  لهذه 
أْي               - تأّكد  لكن  وََعد.  ما  رٌّ  ُح أَجنَز  وقد  د؛  َجتِ ّمما  أنفسنا 
لك؛  باِملرصاد  سأظّل  ُكّلي،  وهي  ِبُلغتي  أّنني  صديقي! - 

بُقْل.. وال تُقْل.. فصديُقك َمن َصَدَقك!
الكفُّ  يا  َجذوة،  اِجلذر  عروق  في  َسرَيتم  َمن  يا  فاخرُجوا.. 
اّلتي تلِطُم ِمخرَزًا، يا اجلرُح اّلذي ينزف قوّة... (ُينَظر حّنا 
أبو حّنا) أخرُجوا عن صمتكم.. أدلوا بصوتكم - اضربوا 
بَسوطكم؛ لتأمنوا َسوط جّالدكم! واللُه من وراء قصدي، وهو 

موالَي وحْسبي، ودوَن اليأس رجائي، وإليه كّل والئي.
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

  
وحديثنا، أبًدا، عن لغتنا وَنْحن!

ة،  ّي الكاتب دارس عاشق لّلغة العرب
مترجم ومحّرر لغوّي

info@assadodeh.net
www.assadodeh.net
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ـ19،  ال اإلسرائيلّي  الكنيست  انتخابات  ستجري  قليلة  أّيام  بعد 
ّية  وكالعادة سمعنا خالل الفترة املاضية عن «إجنازات» األحزاب العرب
اّلتي تخوض املعركة لدخول قّبة البرملان الصهيونّي، وعن «خطورة» 
ّية املشاركة، ألّن أصواتنا عندئذ «ستذهب  عدم الّتصويت لألحزاب العرب
لليبرمان واليمني املتطرّف»، وكأّن اليسار الّصهيونّي حمامة سالم! 
لكن املتنافسني ال يقولون لنا إّنهم سيلتزمون بالوالء لدولة إسرائيل 
في  ألّن  خارجًيا  إسرائيل  صورة  سيجّملون  وأّنهم  لهم،  صوّتنا  إذا 
برملانها عرًبا يصيحون ويشتمون؛ لكّنهم في الوقت ذاته ال يغّيرون 
شيًئا من القرارات املصيرّية واملهّمة لشعبنا، ال سّيما قرارات احلرب 

ا وساروا باإلبل». والسلم، فيطّبقون املثل القائل: «أوسعتهم سًب
فإذا كان يجوب بعض أعضاء الكنيست العرب العالم ليثبتوا أّن 
إسرائيل دولة «أپارتهايد» (فصل عنصري) وغير دميقراطّية، إًذا ملاذا 
ومينحونها  ويجّملونها  الكاذبة،  الّدميقراطّية  لعبتها  في  يشاركون 
الشرعّية؟ فيا لها من «دولة دميقراطّية» بالنسبة للعالم، بعد ثرثرة 

العرب في برملانها! 
أعضاء  أحد  قال  إسرائيلّية،  قناة  على  له  تلفزيونّية  مناظرة  في 
الكنيست العرب املشهورين «إّني أصنع لكم (اإلسرائيليني) معروًفا 
بجلوسي داخل الكنيست»، وهو تصريح يستحّق قدرًا من االنتباه 
أم  لشعبهم  املعروف  ليصنعوا  البرملان  هؤالء  يدخل  فهل  واحلذر، 
هاينة؟ أم أّن هناك أشياء ال يعرفها املرء حّتى يدخل الكنيست؟.  للصَّ
دان  الشهير  اإلسرائيلّي  والّصحافي  املذيع  ذكر  املناظرة  ذات  في 
مارچاليت «إّن عدم متثيل عرب الداخل (48) في الكنيست أمر 
مروّع وُمحرج جًدا للدولة اليهودّية»! وكما يستحق قول صاحبنا أعاله 

االنتباه، فقول األخير يستحّقه كذلك.
أحد مظاهر القلق اإلسرائيلي األخرى من مقاطعة العرب انتخابات 
يوم  افتتاحّيتها  في  «هآرتس»  صحيفة  نشر  كان  الكنيست 
ّية  ّية(!) حتت ُعنوان «اجلماهير العرب (15/1/2013) مقاًال بالعرب
العرب  مشاركة  في  االنخفاض  فيه: «إّن  جاء  وصوّتوا»،  أخرجوا   –
في التصويت، والدعوات الداعية ملقاطعة االنتخابات بني اجلمهور 
العربي، هي مظاهر ُمقلقة. إّن السبب األساسي للّتراجع في نسبة 
الّتصويت بني العرب هو الّشعور بأّن العمل البرملانّي لم ُيسهم في 

حتسني ظروف معيشتهم.»
لست بصدد املزايدة على أعمال أعضاء الكنيست العرب ووطنّيتهم، 
املنطقة  تشهدها  اّلتي  واملصيرّية  الّتاريخّية  املتغّيرات  ظّل  في  إمنّا 
دخولهم  مبرّرات  ويراجعوا  حساباتهم  يعيدوا  أن  عليهم  بّد  ال  كان 
الكنيست اإلسرائيلّي، مقّر التشريع والشرعنة للحركة الّصهيونّية، 
ويراجعوا الّتاريخ والنضال داخل الكنيست ومقارنته بالّنضال خارجه، 

هل يستويان؟.
ّية سمعنا كالًما  ّية األخيرة لألحزاب العرب في ظّل احلمالت االنتخاب
كثيرًا عن إجنازات في السياق االجتماعّي، تتبّناها أحياًنا أكثر من 
ّية، وهو ما يثير الّسخرية. امللفت في عرض «اإلجنازات»  جهة حزب
ّية داخل الكنيست هي أّن بعض تلك األحزاب تعرض  لألحزاب العرب
نضالها  عرض  سياق  في  الكنيست  خارج  اجلماهيرّي  نضالها 
ودعم  ومحاربتها،  النقب  أراضي  مصادرة  قضّية  مثل  البرملانّي، 
باألصل،  شعبّيْني  ونضال  جهاد  خالل  من  متّت  اّلتي  أهلها،  صمود 

فيستغّلون قضايا متّت خارج الكنيست لتدخلهم إليه.
يزعم أعضاء الكنيست العرب واملتنافسون على دخوله أّنهم يحاربون 
األسرلة ويسعون لترسيخ الُهوّية الوطنّية ألبناء الّشعب الفلسطينّي 
في األراضي احملتّلة عام 1948، ويطلب بعضهم باملساواة في جميع 
االنتماء  يشوّهان  واألمن «ألّنهما  اخلارجّية  عدا  ما  الوزارّية  احلقائب 
الوطنّي» - بحسب قول صاحبنا الّثاني. إن كنتم حتاربون األسرلة فأهم 
وأكبر معاملها دخول الكنيست الصهيونّي، وإن كانت وزارَتي األمن 
علم  حتت  طوًعا  الوقوف  فهل  الوطنّي،  االنتماء  تشوّهان  واخلارجّية 
إسرائيل في الكنيست بعد االلتزام بالوالء لها يشرّفكم أو يشرّف 
من انتخبكم مثًال؟ وهل استالم أّي وزارة من الوزارات اإلسرائيلّية 
تشويه  خاللها  من  يتّم  واّلتي  ويهودّيتها،  لصهيونّيتها  املرّسخة 
املعالم واحلقائق والّتاريخ ُيعّد بطولة وطنّية؟ ما لكم كيف حتكمون؟!

ÊbM� ≠ …œu	 `�U� œuL��

اإلسرائيلّي»  يصنع «العربّي  اإلسرائيلّي  الكنيست  إلى  دخولنا  إّن 
بامتياز وال يخدم القضّية الفلسطينّية بأّي شكل من األشكال، بل 
يشوّهها ويضرّها. فإن كّنا نريد أن نخدم شعبنا اجتماعًيا فبإمكاننا 
كانت  وإن  أكبر،  بصورة  امليادين  بشّتى  الكنيست  خارج  ذلك  فعل 
هناك تفاصيل ال تتم إّال بالدخول إلى الكنيست فواجبنا البحث 
عن بدائل بصورة جدّية ودراستها بتمّعن. كما علينا درء املفاسد قبل 
جلب املصالح، واملقارنة بني املفاسد الصغرى اّلتي قد تتم إن لم ندخل 
الكنيست – اّلتي بإمكاننا حّلها بوسائل أخرى من خالل مؤسسات 
املجتمع املدنّي واجلمعّيات األهلّية – واملفاسد الكبرى التي تتمثل 
بدخولنا إلى الكنيست، اّلذي يعطي صورًة للعالم بغربه وشرقه أّننا 
جزء من هذه املنظومة اّلتي احتّلت أرضنا وقتلت وشرّدت شعبنا، وما 

زالت تفعل ذلك. فتصبح معاييرنا مزدوجة ورؤيتنا مشوّهة.
خارج  املصيرّية  القضايا  جتاه  بواجبه  قام  شعبنا  أّن  بالّذكر  جدير 
الداخل  وقرى  مدن  من  اليومّية  الرحالت  األرض..  يوم  الكنيست؛ 
إلى القدس واألقصى إلحيائهما.. دعم أهل العراقيب.. اإلضرابات 
في  وجودنا  ينفعنا  لم  بينما  إلخ.  الشعبّية..  املظاهرات  العاّمة.. 
الكنيست شيًئا جتاه القضايا املصيرّية؛ لم يوقف حرًبا وال استيطاًنا 
وال تهويًدا وال سّن قوانني عنصرّية جديدة، ناهيك عن عدم حتقيق 

أبسط قدر من العدالة االجتماعّية واملساواة(!).
العرب  الكنيست  أعضاء  الّسادة  معظم  أّن  سوًءا  املشهد  يزيد  ما 
يوافقون على حّل الّدولتني، اّلذي أصبح اليوم نكتة غير مضحكة 
من  مزيٍد  ونهب  املستوطنني  عدد  وزيادة  املستوطنات  لتوّسع  نظرًا 
اليومّية  واالعتداءات  االغتياالت  غير  هذا  الفلسطينّية،  األراضي 
ومعونة  بتعاون  تتّم  اّلتي  االحتالل  وجيش  املستوطنني  لقطعان 
عّباس.  محمود  بقيادة  ّية  الغرب الضّفة  في  الفلسطينّية  الّسلطة 
ّية اّلتي توافق على حّل الدولتني  املصيبة األكبر هي أّن األحزاب العرب
ـ«األحزاب الّصهيونّية»، ولم تدرك بعد أّنها  تدعونا لعدم الّتصويت ل
جعلت من نفسها «أحزاًبا صهيونّية» ألّنها تعترف بحّق الّصهاينة 

بحيفا ويافا والقدس وعسقالن.
وإن  يعرفوننا،  وال  بنا  يعترفون  ال  العرب  إّن  نقول  كّنا  السابق  في 
كانوا يعرفوننا فإّنهم يعتبروننا خوَنة وصهاينة. اليوم انتهت بشكل 
شبه تام هذه املسألة بسبب اإلعالم املفتوح والشعبّي، ولم يعد يصلح 
 - الكنيست  إلى  للدخول  البعض  قبل  من  احلّجة  هذه  استخدام 
تسد»  «فرّق  سياسة  ترّسخ  ألّنها   - السابق  في  مبررًا  يكن  ولم 
اّلتي يسعى احملتّل لتحقيقها. ثّم إّن رايات فلسطني تظهر على 
الّشاشات من قلب سخنني في اجلليل وأم الفحم في املثلث وحيفا 
ويافا في الساحل، وغيرها الكثير من مدن الداخل، وماليني البشر 
يشاهدونها ويعلمون أّن هناك فلسطينّيني جتّذروا في أرضهم، رغم 

أنف الّصهاينة، ولم يتنازلوا عن ُهوّيتهم.
واإلسالمّية  ّية  العرب وأّمتنا  لشعبنا  وانتمائنا  وطنّيتنا  مقياس  إّن 
يكون بقدر وعينا وعملنا، إضافة إلى خدمة هذا الشعب وقضاياه 
من خالل مؤّسسات خارج الكنيست اإلسرائيلّي، حينها نحافظ حًقا 
على ُهوّيتنا وانتمائنا، وندرأ عن أنفسنا الشبهات وخبائث املؤّسسة 
وفق  ال  أعمالهم،  وفق  ممّثلينا  محاسبة  ستتّم  عندها  اإلسرائيلّية. 
ثرثرتهم اّلتي ال تغّير من واقع املؤّسسة الّصهيونّية شيًئا، سوى أّنها 
جتّمل وجهها القبيح أمام العالم، ومتنحها مزيًدا من الشرعّية والوقت 

لكي تستمّر في جرائمها بحّق شعبنا وأّمتنا.
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حّل حفيد رئيس بلدّية شفاعمرو األّول، الكاتب 
األسبوع  في  تلحمي،  إميل  داود  واملفّكر 
املاضي، ضيًفا على مدينة شفاعمرو (مسقط 
رأس والده)، كما قام بزيارة مدينة الّناصرة اّلتي 

ولد فيها، وهذه هي أّول زيارة له للوطن. 
في  الّناصرة  مدينة  في  تلحمي  داود  ولد 
الهندسة  شهادة  على  حصل   ،1943 العام 
من  الصلبة  املواد  فيزياء  وماجستير  املدنّية 
للعمل  انضّم  فرنسا،  في  پاريس  جامعة 
العام  منذ  الفلسطينّي  والوطني  النقابّي 
الوطني  املجلس  في  عضوًا  وأصبح   ،1965

الفلسطينّي في العام 1977. عمل في مركز 
األبحاث الفلسطينّي في بيروت، ودائرة اإلعالم 
الفلسطينّية  الّتحرير  منّظمة  في  والّثقافة 
الّدراسات  من  العديد  أصدر  ومجّلة «احلرّية»؛ 
في        واألبحاث  للكتابة  تفرّغ  واألبحاث، 

العام 2005.
إّن زيارة داود إميل تلحمي أعادتني إلى تاريخ 
شفاعمرو الّناصع، إلى الصفحات املشرفة من 
جّده  توّلي  فترة  إلى  العريق،  البلد  هذا  تراث 
شفاعمرو،  بلدّية  رئاسة  تلحمي  سليمان  داود 

رئيس بلدّية شفاعمرو األّول. 
عندما قرّرت أن أوّثق تاريخ شفاعمرو، بحثت 
تلحمي،  سليمان  داود  عن  مكتوبة  مادة  عن 
جًدا  احملدودة  املعلومات  بعض  سوى  أجد  فلم 
ووليد  جميل  قريباه  لي  رواها  واّلتي  عنه، 
تلحمي. أردت أن أحصل على صورة له لدى 
أقربائه في شفاعمرو فلم أجد، استمريت في 
البحث حّتى توّصلت إلى أقربائه في عّمان، 
فحصلت منهم على صفحات مشرقة من تاريخ 
هذا اإلنسان اّلذي كان يتمّتع باحلّس الوطني 
ملجتمعه  والّتضحية  العطاء  وحّب  الّصادق 
لهذه  نادرة  صورة  على  أيًضا  وحصلت  وبلده، 
الشخصّية الشفاعمرّية، اّلتي ال أزال أحتفظ 
مدينة  عن  خاص  كتاب  في  سأنشرها  بها، 

شفاعمرو، أقوم باإلعداد له منذ سنوات عّدة.
في  شفاعمرو  من  تلحمي  سليمان  داود  ولد 
حلم،  بيت  من  تنحدر  لعائلة   1856 العام 
ابن  هو  عشر.  الثامن  القرن  في  منها  هاجرت 
لعائلة شفاعمرّية ثرّية، ولكّنه في الوقت ذاته 
ففي  بنفسه.  نفسه  كّون  إذ  عصامًيا،  كان 
لبيع  حانوًتا  أنشأ  احلياة  في  انخراطه  بداية 
اخلضراوات والفواكه، ومن ثّم جمع بعض املال 
فحّول حانوته إلى دكان لبيع احلبوب، وبعدها 
بعدها  ليصبح  األقمشة،  لبيع  حانوًتا  أنشأ 
أصبح  إذ  واألقمشة،  احلبوب  ّجتار  كبار  من 
حيث  وبيروت،  دمشق  من  األقمشة  يستورد 
كانت ُتنَقل البضائع بواسطة املراكب الّشراعّية 
الصغيرة إلى ميناء عّكا، ومن ثّم يتّم نقلها 

إلى شفاعمرو بواسطة اجلمال. 
وهكذا أصبح داود بكّده وجّده من كبار وجهاء 
املدينة  أهل  مع  طّيبة  عالقات  وأقام  املنطقة، 
ومحيطها، مبا في ذلك قبائل البدو اّلتي كانت 
للّسعي  دعاه  اّلذي  األمر  اجلوار،  في  ُمقيمة 
لدى الّسلطات الّتركّية في تلك احلقبة، بهدف 
جنحت  وبالفعل  شفاعمرو.  بلدّية  تأسيس 
مساعيه، وّمت اإلعالن عن قيام بلدّية شفاعمرو 
في العام 1910، وانتخب داود رئيًسا للبلدّية 
ومتتالية  عّدة  مرّات  انتخابه  وأُعيد  اجلديدة، 
وبهذا   ،1932 العام  في  املنّية  وافته  أن  إلى 
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يكون قد شغل منصب رئاسة بلدّية شفاعمرو 
ملّدة 22 عاًما. 

مّدة  طوال  شفاعمرو  تلحمي  داود  خدم 
مقابل.  بدون  شفاعمرو  بلدّية  رئاسة  يه  توّل
يه رئاسة البلدّية كبار  استضاف داود خالل توّل
الشخصّيات، من ضمنهم: مصطفى أتاتورك، 
اّلذي كان قائًدا للجيش العثماني، وكان مقرّه 
في نابلس، وكان مسؤوًال عن جبهة فلسطني 
ليستعرض  شفاعمرو  يزور  وكان  بأكملها، 
ُمعسكرًا  كان  اّلذي  الّتركي  اجليش  قوّات 

بالقرب منها.
وبعد احلرب العاملّية األولى استضاف تلحمي 
في العام 1918 كبار رجال اإلدارة البريطانّية، 
البريطانّي  الّسامي  املندوب  رأسهم  وعلى 
رؤساء  كّلف  اّلذي  صموئيل،  هربرت  السير 
سنتني  ملّدة  بلداتهم  شؤون  بإدارة  البلدّيات 
صالحّيات  إّياهم  مانًحا   ،1920–1918

تلحمي  داود  أصبح  وبهذا  العسكرّي،  احلاكم 
منطقة  أمن  عن  ومسؤوًال  للبلدّية،  رئيًسا 

شفاعمرو وما حولها. 
ومن األحداث املؤّثرة اّلتي حصلت لداود تلحمي، 
ما حصل في العام 1919، حيث ّمت تكليف 
مسلمي  ميّثل  وفد  قبل  من  تلحمي  داود 
اإلسالمّي  الوقف  وكالة  ليتسّلم  شفاعمرو 
وذلك  مسيحًيا،  كونه  رغم  شفاعمرو،  في 
ولكاّفة  لبلده  وإخالصه  ونزاهته  ألمانته  تقديرًا 
األوقاف  أمر  فضبط  شفاعمرو.  في  الطوائف 
في شفاعمرو، وأنشأ الدكاكني الّتجارّية مبحاذاة 
اجلامع، وساهم مباله اخلاص لبناء هذه الّدكاكني، 
تأمني  إلى  اخلطوة  هذه  وراء  من  يهدف  وكان 
كان  ذلك  إلى  باإلضافة  للجامع.  ثابت  دخل 
ا لإلمام واملؤّذن من ماله اخلاص أيًضا،  يدفع راتًب
واستمّر داود تلحمي في توّلي وكالة األوقاف 
في     وفاته  حّتى  شفاعمرو  في  اإلسالمّية 

العام 1932. 
شفاعمرو،  بلده  خدم  اّلذي  الرّجل  لهذا  وتكرًميا 
رئيًسا  كان  واّلذي  ومحّبة،  إخالص  وبكّل 
اسمه  أطلق  الطّيب،  البلد  هذا  لسّكان  وأًبا 
املرَكزي  املكتب  عند  املدينة،  شوارع  أحد  على 
للبريد في املدينة، ليذكر أبناء شفاعمرو بهذه 
الشخصّية اجلليلة، وأّما زيارة حفيده للمدينة 
جعلتني أستذكر اجلّد داود تلحمي من جديد، 
تاريخ  توثيق  أهمّية  جديد  من  لي  ولتؤّكد 
ّية،  العرب ومدننا  ُقرانا  كاّفة  وتاريخ  شفاعمرو، 

وحفظها قبل فوات األوان.  
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معتقدات  أّن  الباحثون  يرى 
اإلجابة  لتحاول  ظهرت  «املايا» 
الكبيرة  األلغاز  بعض  عن 
اإلنسان؛  تواجه  اّلتي  احملّيرة 
تصبح  املعتقدات  هذه  بدأت  ثّم 
فوة،  للصَّ وُملكًا  تعقيًدا  أكثر 
وسيلة  أو  كذريعة  يستعملونها 
الّشعب؛  على  نفوذهم  لبسط 
تكاُفؤ  عدم  على   وللحفاظ 
أصبح  وهكذا  اجتماعّي، 
الّتقديس،  من  قريبني  حّكامهم 
من   جزًءا  أنفسهم  واعتبروا 

العالم الكونّي.
سطح  عن  عبارة  الّدنيا  أّن  يعتقدون  املايا  وكان 
مرّبع ينقسم إلى خمسة أقسام لها ِصلة بألوان 
الّطبيعة، فاألحمر كان ُميّثل الّشرق، واألبيض هو 
مال، واألسود هو الغرب، واألصفر هو اجلنوب،  الشِّ

واألخضر هو املنتصف أو الوسط.
يدحض هذا ما حاول ويحاول املستعمر األبيض 
أرًضا  كانت  األمريكّية  القارة  بأّن  زورًا،  تكريسه 
بورًا وخالية من الّسكان، وأّنها لم تعرف إشعاع 
احلضارة في تاريخها إّال مع قدوم ُسفن كولومبوس، 
الّتاريخ  ألّن  البيض،  الرّجال  من  أفواج  وبعدُه 
الّصادق والّنزيه واملوضوعّي، يؤّكد أّنهم قدموا إلى 
عالم مأهول ذي حضارة عريقة كان ميتّد بعضها 
امليالد. قبل  سنة  آالف  خمسة  من  أكثر  إلى 

والفنون  العلوم  مختلف  في  أصحابه  برع  عالم 
ولم  واملعمار،  والرياضّيات  والفلك  الّطب  مثل 
يكن هؤالء جهلًة ومتوّحشني، كما حاولت وجنحت 
تصويرهم،  ّية  األوروب الكتابات  كبير  حّد  إلى 
وحّتى  النهضة  عصر  منذ  الّتاريخ  أّن  فاملعروف 
فيه،  وتتحّكم  أوروبا  تكتبه  كانت  قبلها،  ما 
الرهيبة  مجازرها  إخفاء  في  حّتى  جنحت  لذلك 
اّلتي ارتكبت باسم كّل ما هو نبيل في الّضمير 

اإلنسانّي!!!
شغلوا  اّلذين  املايا،  حضارة  عن  فاحلديث  وعليه 
العالم وأفزعوا الّناس قبل فترة وجيزة، ُيبرز دومنا 
مجانبٍة للحقيقة، بأّن األوروّبي الغازّي في ذلك 
الزّمن الرّديء لم يكن ميلك سوى ضمير واحد، هو 

الّتجارة ونهب ثروات وخيرات الّشعوب...
فاملايا، قارئاتي قرّائي، قاموا حضارًة على أنقاض 
في  وانتشرت  ظهرت  لهم،  سابقة  حضارات 

لفادور. املكسيك وچواتيماال والهوندوراس والسِّ
وهي حضارة ممهورة بالعديد من األسرار وعناصر 
ُتطرح  الّتساؤالت  زالت  وما  والغرائب،  الغموض 
وسادت،  وترعرعت  نشأت  لكونها  حولها، 
يتوّصل  لم  لذلك  غريبة،  ظروف  في  بادت  ثّم 
هذه  بعض  عن  اإلجابة  معرفة  إلى  العلماء  بعد 
الّتساؤالت احملّيرة، اّلتي لم جتد حّتى اآلن أجوبًة 

شافيًة وُمقنعة لها. من هذه الّتساؤالت مثًال: 
الكبرى  وحواضرهم  مدنهم  أهم  أصبحت  ملاذا   -
قد  حضارتهم  كانت  اّلذي  الوقت  في  مهجورًة، 
بلغت أوًجا عظيًما؟ كما لم يعرف كيف أمكن 
املفاهيم  تلك  بلوغ  إلى  يتوّصلوا  أن  للمايا 
أو  املتطوّرة؟  والهندسّية  املعمارّية  والّتصاميم 
بوغ في ميدان العلوم والّطب  كيف حّققوا ذلك النُّ
إلى  بالقياس  والفالحة،  والفلك  والرياضّيات 
زمنهم الغابر، حيث سبقوا عصرهم وبزّوا سواهم 
من املجتمعات املعاصرة لهم في هذا القبيل؟

زر اليسير عن سّر  كما ال يعرف العلماء إّال الَنّ
ودوافع اختياراتهم وعاداتهم اجلماعّية الغريبة؟

عندهم؟  الكتابة  ظهرت  ومتى  وملاذا  كيف  ثّم، 
ذ واملستعَمل  وملاذا ظّل نظامهم الكتابّي هو احملَبّ
لعّدة قرون في رقعة شاسعة من «العالم اجلديد»؟ 
حرك  رحل والَتّ زت حضارتهم بالتنّقل والَتّ وملاذا متيَّ

من مكان إلى آخر؟

وترامت  توّسعت  كيف  وأخيرًا، 
الواسعة  امبراطورّيتهم  أطراف 
املكسيك  شملت:  حّتى 
وچواتيماال، وبليس والهوندوراس 

لڤادور؟ والسِّ
زميلتي  عذرًا،  أستميحك  وأنا 
زميلي إذا «بَّشرتك» أّن الكثير 
وعالمات  الّتساؤالت  هذه  من 
االستفهام احملّيرة، قد غدت رماًدا 
الرّاهب  ألّن  ملاذا؟!  الرّياح!!  تذروه 
اإلسپانّي بيچو دي الندا، أحرق 

معظم كتبهم ومخطوطاتهم.
املؤملة،  احلقيقة  هذه  ُنسّجل 
حقائق  من  لنا  ُترَك  مبا  لنرضى 

حول هذه احلضارة العريقة، ومنها:
قبل  سنة  آالف   5 منذ  انطلقوا  حضارًة،  املايا، 
امليالد، وخالل عهدهم الكالسيكّي اّلذي يبتدئ 
من 250 سنة بعد امليالد إلى 750 سنة، عرفت 

عندها حضارتهم عهد انحطاطها.
احلضارة  هذه  أّسست  ازدهارها،  عهد  في  أّما 
املدن واحلواضر، وكانت كّل مدينة يحكمها حاكم 
ُيسّمى: «هاالشي يونيك»  واعُتبر ملًكا ينحدر 

من أصول أسطورّية.
هذا ومتّيزوا بنظام وراثة العرش للّذكور، وبالبنية 
اإلقطاعّيني،  النبالء  ة:  الطبقَيّ االجتماعّية 
والكتابة،  والبناء  بالّتجارة  املكّلفني  الكهنة، 
اإلجتماعّي  الّنظام  على  باحلفاظ  واملكَلّفني 
فالعّمال واملدنّيني والقروّيني، وحرَّموا على املرء أن 

يبرح املكان اّلذي وُلد فيه.
إلى:  اإلجتماعّية  بنيُتهم  بذلك  فتقّسمت 
والكهنة  واحلّكام  الّنبالء  «املينونوب»: 
عب  الشَّ ـ«الشيمبال»:  ف والّتجار،  واحملاربني 
وأخيرًا  والفّالحني؛  والعّمال  التقليدّيني  والّصّناع 
«البينتاكوب» العبيد؛ ويشير الباحثون ومنهم 
املايا  أّن  روسيل،  روبيو  كارلوس  املكسيكّي 
فوا قصورًا ذات جمال ال ُيضاهى، وهي بنايات  خَلّ
لم تكن عفوّية، بل هي ذات مفاهيم روحّية ال 
الباحث  أّما  يدركها؛  أن  الغربّي  لإلنسان  ميكن 
«داڤيد روبيرتوس» فيرى أّن حضارة املايا فاقت 
حضارة «األزنيك» (املكسيك) وحضارة «األنكا» 
(البيرو) – هذا وأجنزوا في مجال الّنحت متاثيل 
ّية رائعة، زّينت العتبات العليا  ومجّسمات جمال
اختراعاتهم،  أعظم  الكتابة  تظّل  لكن  واملذابح، 
للوجود  الّسابق  الوحيد  الّشعب  هم  فاملايا 
مفاهيم  عن  ُيعّبر  أن  أمكنُه  اّلذي  الكولومبّي، 
وعلمّية  وشعرّية  وفلسفّية  واجتماعّية  دينّية 

بواسطة الكتابة.
وبالّنسبة عن تطوّراتهم عن نهاية العالم واّلتي 
ما  على  مبنية  كانت  فقد  بها،  الّدنيا  شغلوا 
توّصلوا إليه من حساب الزّمن بفضل تقّدمهم في 
باخلصوص،  العدد  وعلم  والرّياضة  العلوم  ميدان 
فهم اخترعوا مفهوم الّصفر، قبل ألف سنة من 
العرب   نقله  حيث  الهندّية،  احلضارة  في  ظهوره 
به  ننهي  ِمسك  وأطيب  أوروبا.  إلى  وأدخلوه 
قصيدة  العبقرّية،  احلضارة  هذه  عن  كالمنا 
الوحيدة»  «األنقاض  بينيتز  فرنناندو  الباحث 
عندما زار ألّول مرّة مدينة املايا «كباه»: الّطيور 
ّية  الزرق على قمم األشجار تزقزق زقزقتها الغرب
مساحات  نقطع  نحن  كّنا  بينما  انقطاع،  بدون 
تتراقص  اّلتي  احلشائش  من  أخضر  بساط  من 

بفعل هبوب الرّياح اخلفيفة عند األصيل.
ثم رأينا آبار املايا اّلتي كانت تغّص في املاضي 
لطة  مباء الّذهب الّسائل اّلذي منحهم الثورة والسُّ

والّنفوذ والقوّة.
ّية، الّطارفة منها  صباح اخلير لك، حضارتنا العرب
والّتليدة، اّلتي ستظّل تسكننا إبداعات خّالّقة 

في كّل مجاالت احلياة.
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ودائًما، بأدوات تتجاوز العقل ذاته..
ّية.. ة مساحة َضباب َمّ • بني الّتقديس والّتدنيس َث

مع  العقل  ينسِجم  الطبيعّي  اإلنسان  عند   •
الغراِئز، ويسيران َمًعا بتناُغٍم، في عملّية االرتقاء 

الطبيعّي..
النقدّي  العقل،  جانب  إلى  أُخرى  وسائل  ة  َثمَّ  •
إلى  املرء  توصل  قد  واإلستنباطّي،  واالستداللّي 

ُتخوم احلقيقة، وفي مقّدمتها اِحلّس الغريزّي..
َقْت  َق عقله وترقَّ رَقَّ َق اإلنساُن املعاِصر بعدما َت رَقَّ • َت

َقْت ُحرّيته وحياته.. ثقافته، حّتى ترقَّ
• ُهنالك َمْن َيّدعي العقالنّية والواقعّية، كتبريٍر 

ِضْمنّي للعجز واإلنهزامّية..
الظاهرّي،  م  والعالَ احلقيقّي  م  العالَ بني  الفارِق   •
احلقيقّي     أّن  حني  في  حقيقًيا،  َيبدو  الظاهرّي  أن 

يبدو ظاِهرًا..
ل ليس حالة ما-وَرائية، إّمنا هي قراَءة ما  • الّتَأمُّ

ْم ُيقرأْ.. لَ
لٍّ إلرادة القوّة، فإّن  • إذا كان العقل هو أعظم َجتَ

اإلقتدار هو أعظم َمتَْظُهر إلرادة احلياة..
ة إرادة قوّة، وفي إرادة القوّة  • في إرادة احلقيقة َثمَّ

كثيٌر من احلقيقة، إْن لم يكن ُجّلها..
• ما أعظم أن يكون اإلنسان قاِدرًا على أْن ينفذ 
ماهّية  إلى  اخلارجّية  ّية  املرئ الُقشور  خالل  من 

األشياء والظواهر الباِطنّية الّداخلّية..
• إّن العجز واجلهل واخلوف والّضجر من أهم ُمَكوِّنات 
احملسوس،  الواقع  وَراء  ما  م  عالَ اآلخر»،  م  «العالَ
م».. العالَ ّية  «ُثنائ وَْهًما  ُيسمى  أْمسى  ما  وهو 
جتسيٍد  سوى  يوًما،  «اآلِلَهة»  ِفكرة  كانت  ما   •
م،  ة العالَ َيّ للعالم املا-وَرائّي وُعنوان افتراضّي ِلُثنائ
اإلنسانّية  احلياة  على  لإلعتراض  ال-عقلّي  وتبرير 

الواقعّية احلقيقّية..
َعّل الوقت قد حان َقْطًعا، لكسر هذا الّتحالف  • لَ
بني  والعقل،  ّية  املا-وَرائ بني  الّال-معقول  الّتاريخّي 

الوَهم والعلم، بني الّدين واحلياة..
البشرّية،  الّذات  في  وتنوُّعها  الَقناعات  د  تعدُّ  •
كتعّدد األقنعة وتلوّنها في الّصورة اإلنسانّية، من 

أَْحَلك أشكال الدونّية..
واقعه  لتضاريس  صورة  هو  العادّي  اإلنسان   •
حلياته..  باِئسة  وِمرآة  ومجتمعه،  وجغرافّيته 
بيئته  ابن  ُمَجرّد  اإلنسان  يكون  أن  أْبأس  فما 

واستنساًخا لها..
دان  ُحتدِّ وبيئته  اإلنسان  حياة  وقائع  كانت  إذا   •
َة ما هو أرقى، عندما ُيحّدد تفكيُر  تفكيرَه، َفَثمَّ

اإلنساِن وإراَدُته وقائَع حياِتِه ُمتجاوِزًا بيئته..
• من اجلدير اإلنتباه: إّن ُمعظم الفالسفة وأعظمهم، 
قد  اإلنسان،  وإحياء  احلياة  فلسفة  رموز  سّيما 
احلياة،  ممارسة  وفي  أفكارهم  جتسيد  في  أخفقوا 
في شرق الغرب كما في غرب الّشرق، في شمال 

البوصلة كما في جنوبها..
ة َمْن  • هنالك َمْن يبحث عن «الّله» خارجه، وَثمَّ

وَجده داخله..
أن  حني  في  ُحضورًا،  الغاِئبني  أكثر  هو  • «الّله» 

اإلنسان هو أكثر احلاِضرين ِغياًبا..
شرط  القوّة  لكن  القوّة،  من  َمدى  أبعد  اإلرادة   •

َضرورّي من شروط إقتدار اإلراَدة..
• الّسجن احلقيقي هو ما يخنُقَك ال ما ُيقّيدَك..
• احلقيقة ُحترّرَك والّصدق مع الّذات ُيعيد إنطالقَك..

اإلنسان  حلركة  اإلقتصادي  املاِدّي  الّدافع  ْنيَ  بَ  •
(الّلبيدو)،  اِجلنسّي  والّدافع  القوَّة  ودافع  والّتاريخ، 

ة دافع نوعّي أْشَمل وهو دافع اإلقتدار.. َمّ َث
• إّن ماهّية العالقات بني األشياء واألفراد والّشعوب 
واَحلضارات وحّتى األفكار، في احلياة، إمنّا هي في 
إّنها  وَتْخصيب،  إْخصاٌب  وتلقيح،  تالُقح  جوهرها 

ة.. عملّيات جنسَيّ
• الّشعوب واألُمم اّلتي تعرف احلروب وُتتقنها هي 

هي اّلتي تدرِك كيفّية اإلقدام على احلياِة رِكابا..

األُمم      ُأفول  َمعايير  أهّم  من  ونتائجها  احلروب   •
أو إرتقائها..

هرة وإغواَءاتها من ألَدِّ أْعداء  • الّتهاُفت نحو الشُّ
الَعَظَمة وإْشراقاتها..

هرة وما أسهلها، وما أْثَقل الَعَظَمة  • ما أخّف الشُّ
وما أصعبها..

• املوسيقى: هي أكثر الفنون جتريًدا وجترًُّدا، وهي 
جتسيد صوتّي َجمالّي ملعنى احلياة ذاتها..

• في املوسيقى تتجّلى َعَظَمة الّتناُغم والّتكاُمل 
بني الّتناقضات والّتباُينات والتنوُّع..

• ما عاَد اإلعالم املُعاِصر ُيشّكل مصدرًا معرفًيا 
َأْمسى  إمنّا  للَعَظمة،  َسبيًال  وال  ومعلوماتًيا، 
ّية  َصوْت وُفّقاعات  ة  وهمَيّ جنوم  إلنتاج  َمْصَنًعا 

واحتالل الوعي وِصناعة ُشهرٍة إفتراضّية..
• يزداد ُبؤس السياسة حني تغّيُب الّسياسات..

َلع  • في َمساحة ُمثّلث َدِنس تكون أضالعه: السِّ
املعاِصرَة  الّسياسة  متُكث  واإلستهالك،  واألسواق 

وثقافتها، حيث ُيْفَتَقد املعنى وَتغيُب احلياة..
هي  واالجتماعّية،  االقتصادّية  الّسوق،  ثقافة   •
واّجتاهاتها،  الّسياسة  معاِلم  ّدد  ُحتَ باتت  اّلتي 
السياسة  َغَدْت  حّتى  ورِجاالتها..  َمضامينها 
واإلعالم  املال  وَسْطوَة  وَْطَأة  حتت  َتِئّن  املعاِصرَة 

لطة الوهمّية.. والسُّ
الّتعبير  هي  العسكرّي،  دها  جتسُّ في  القوّة،   •

األكثر بالغًة في القيمة السياسّية..
َضحايا   - زاال  وما   - كانا  والّتاريخ  اُجلغرافيا   •

السياسة، لكّنهما بقيا في جوهر كينوَنِتها..
• ال ميِكن ِملَْن ينجح في سرقة اجلغرافيا أن ينجح 

بالّضرورَة في سرقة الّتاريخ..
(الدينّية)  الثيولوجّية  احملاوالت  ماهّية  إّن   •
لتوصيف «الّله» وطبيعته، ما هي في حقيقتها 
ِسوى اجتهاد ال واٍع لتشخيص اإلنسان وَطباِئِعِه..

• َمنظومة «الّثقافة السماوّية» مبثابة خيانة لثقافة 
احلياة اإلنسانّية..

• احترام حّق اآلخر في اإلعتقاد والّتفكير ال يعني 
بالّضرورة احترام فكره..

زات اإلنسان، أّنه حيواٌن كاِذب.. يِّ • ِمْن أبرز َم
• عندما يتقّدم اجلوهر يتراَجع املَْظَهر..

من  األولى  الّدقائق  بعد  َدوْر «الّشكل»  ينتهي   •
اللقاء، سّيما بني الرجل واملرأة..

وينظر  فوقها،  ما  إلى  الطبيعّية  املرأة  تنُظر   •
الرّجل العادّي إلى ما حتته..

• ال ُميِكن للّنسيان أن يختزَِل أسماء الّنساء..
ن العدالة الطبيعّية، في حني يقوم  • التطرُّف ُيَحصِّ

وَأِدها.. اإلعتدال باختزاِلها، وتسعى الّتسويات ِل
• العدالة ال حتتِمل وال ُتْنِصف َمْن ينتظرها..

األعاصير  َفوَاِجه  ُبّد،  املُواَجَهة  ِمَن  يكْن  لم  إذا   •
والعواِصف وال تقف عند حدود الرّياح..

الطبيعة  َمناخ  من  ينُفرون  الّناس  أكثُر   •
فون خاِضعني لُبؤس        وطقوسها وَتضاريسها، ويتكَيّ
وتلوّث  البشرّية  املجتمعات  وُطقوس  تضاريس 

َمناخها وُنفوسها..
شيء  ولكّل  شيء  ألّي  الّلدود  العدّو  هو  الَفراغ   •

له معنى..
• التبعّية ألّي شيء وفي أي شيء إّمنا هي درب من 

دروب اخلضوع والرّكود واملوت..
خرية، وفي كّل  • في كّل شيء ِجدّي شيٌء من السُّ

شيء ساِخر شيء من اِجلدّية..
• ِصناعة األمل أصعب من ِصناعة األلم، ألّن األمل 

من ُصنع اإلِرادة، بينما األلم من ُصنع العجزِ..
ل األلم أحياًنا ُملِهًما وَمْصدرًا  • في املَأساة ُيَشكِّ

وداِفًعا لصناعة األمل..
• على اإلنسان أن يتحرّك وُيْقِدم على احلياة بقوّة 

يزيفّية.. َدفع ديونيزّية، دون أن َيخشى السِّ
وَقلَّت  «األحياء»  فيه  َر  َكُث عصرًا  نعيُش  إّننا   •

فيه احلياة..

احلياة،  ِد  ْي َق على  هم  مبوتى  حياتنا  َتزَْخر  ْم  َك  •
وبأقزام على صورِة َعَماِلقة..

غير  هي  احلروب،  على  القاِدرَة  غير  الّشعوب   •
قاِدرَة على احلياة..

• احلّق األساس لألغبياء والّضعفاء هو في اختيار 
طريقة املوت..

ّية تزداد احلاجة  • في العصور والظروف االستثنائ
ْيَسْت كّل  ّية.. ولكن: أوَلَ إلى الشخصّيات االستثنائ

العصور والظروف هي في حقيقتها استثنائّية؟!
• تقتضي اِحلكمِة أن َتْسَأل أفضل وأكثر ّمما ُجتيب، 

لكن اإلجابة تبقى ِمقياس اِحلْكَمة وِنتاجها..
• الُقدرَة واإلقتدار هما مصدر القوانني واألخالق..

وال  صاحبها،  لنفس  ِمرآة  هي  الفيسيولوجيا   •
الّتجّلي  واقع  بني  ما  الّتضليل،  من  أحياًنا  تخلو 

وحقيقة املُتجّلي..
• ليس مكان وجودَك إّمنا قيمة وجودَك هي اّلتي 

ُحتّدد قامَتَك..
ما ارَتَفَع صوُتَك قلَّ ِصْدُقَك.. • تنبيه: ُكَلّ

وعندما  أفضل،  تسمُع  عينيَك  ُتغِمض  عندما   •
ُتصغي ترى أكثر..

بقيمة  والّشخوص  األشياء  رُني  ُتذكِّ ما  ا  ًب غاِل  •
الّنسيان..

تنتظر  وال  املُراوََحة،  حّد  الوراء  إلى  تنُظر  ال   •
ْيبوبَة.. املستقبل حّد الَغ

ا وَنوًْعا، إزداد  ـً ما ازداَد َمنسوُب املقاوَمة، كّم • ُكَلّ
ًة.. َمنسوُب احلياة واحلرّية، ماهَيّ

• هنالك َمْن ُيخيفه اإلنتصار، بل وُيزعجه احتمال 
اإلنتصار، ألّنه من أبناء ثقافة الهزميَة..

عندما  وأخطرها،  اإلنحطاط  َدالالت  أْبَلغ  من   •
يكون سقف املثّقف مبستوى سقف السياسّي..

• عجبُت من بشرّية اإلنسان، كيف ال يبحث عن 
جذور إنتماِئِه في املستقبل، بينما يواِصل البحث 

عنه في رُكام املاضي..
ومصادره  أشكاله  بكلِّ  الَبَشرّي،  الّضجيج   •
البيئة  َتَلوُّث  أشكال  وأحقر  أخطر  من  ياته،  وجتّل

والّطبيعة احلياتّية..
• ما أعجب أمر الكائن البشرّي: فهو يرفع صوته مدوًيا 
مت في قول احلقيقة.. حني يكذب، وُيخِفضه حّد الصَّ
في  اإلنسان  َيوِّية  َح ُيعيد إنتاج  كان اخلطر  إذا   •
احلياة، فإن أخطر ما يحتاجه اإلنسان املعاِصر هو: 
الَقَناَعة واإلبداع والّصدق والّشجاعة، مبعنى أن يكون 

إنساًنا طبيعًيا حقيقًيا..
«أنا  عبارة  معنى  ُأريد»  «أنا  ِعبارَة  حتِمل  قد   •
رة ال حتمل بالضرورة معنى  ر»، لكن األنا املُفكِّ ُأفكِّ

إرادة األنا..
ّي.. • الَعَمى القارِئ أرقى من الّنظر األُم

د  تعدُّ فإّن  َمداها،  ومحدودّية  احلياة  ِلضيق   •
وتنوّع َمسارات ممارستها، بالّتوازي ودون انفصام أو 

تناقض، شكٌل من أشكال ُمواَجَهتها، من األماِم..
• اجلدُل عقيم حني يجري مع غبيٍّ او عقٍل عاِقر، 

وما أكثر هؤالء..
َفَقة، هو الّشفقة على الّذات.. • ِمْن أْبأس أشكال الشَّ

وكيف،  ملاذا  ترُفض،  ماذا  تعرف  أن  يكفي  ال   •
بل عليَك أن تعرف أيًضا ماذا تريد، ِملاذا وكيف..
ًعا وطبيعة.. ْنبِ َطْب • ُمواَصلة الهروب يجعل من اجلُّ
• اإلباء واإلقدام واملُوَاَجَهة هي الطرق البديلة للّنجاة..

َتنَسوْا  وال  تخشونها،  وال  احلياة  أِحّبوا   •
استحقاقاتها ومعاركها الُكبرى..

• املُؤمنون باحلياة ال َيْخَشْوَن املوت، لكّن املُؤمنني 
باملوت َيْخَشْوَن احلياة..

لكن  املوت،  َضراوَة  من  أجمل  احلياة  َضرورات   •
َضراوَة املوت من ضرورات احلياة..

• الّطبيعة والّطبائع: هو الكتاب األّول اّلذي َقرأته 
ولم أُكمله، وهو الِكتاب األخير اّلذي قرأته دون أن 

َيْنَتهي بَْعد..!؟
(اجلليل - كانون الثاني/يناير - 2013)
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وبعد  وجودي،  أسباب  استكمال  ُتخوِم  على 
احترافي احلياة واحتواء ُجّل َمعانيها، وإْن كان بزمٍن 
فإّنني  بة،  ُمرََكّ وإمكانات  وبظروف  نسبًيا،  قصير 
وَضْبط  الّنهايات  رسم  على  جاِهٍد،  غير  أعكف، 

إيقاع الرّحيل، بحيوّية عاِشٍق للحياة..
الرسائل،  من  َفَقة  الَدّ هذه  َعْبر  الِطّل،  وأعود 
ّية ما بعد وجودّية، مبعنى  الت إغتراب باعتبارها َتأمُّ
أّنها جتاوزت األسئلة الوجودّية في طريق بحثها عن 
وتْأسيًسا  محورها  وفي  واملوجود،  الوجود  ة  ماهيَّ

ّية الوجود اإلنسانّي.. لها، ماِه
في  جديدة،  إْنِشطارِّية  ُعنقودّية  قنابل  باقة  إّنها 
صورة أفكار.. فكّل فكرة من هذه األفكار َتَتوَاَصل 
لها وتتكامل معها..  مع األُخرى، تكتِمُل بها وُتكمِّ
من  الّنصوص،  هذه  معاني  ِبَتالبيب  واإلْمساك 
َدة واحملدوَدة ومن حيث  حيث َمرْجعياتها غير احملدَّ
ِفهم  من  بالكثير  اإلحاطة  يتطّلب  إّمنا  َمراميها، 
الَدّالالت املعرفّية والثقافّية لتكوُّنها وإنبِثاقها، ِمبا 
أو  التجّني  اإلنبهار،  أو  اإلندهاش  ُمَجرّد  يتجاوَز 

فور.. االّتهام، الرّفض أو النُّ
ه أساًسا ِملَْن يحتفي باحلياة، ال  وهذه الوَصايا ُتوََجّ
نقيَضها..  اختاَر  ِملَن  وال  وفيها،  بها  يحتفل  ِملَْن 
اتها  وعدم القدرة على تفكيك رُموزها ورؤية خلفّي
واستيعاب وِْجَهِتها، وال استشعار نسبة املتفّجرات 
ًدا  اّلتي تضمرها حيًنا وتعلنها أحياًنا، ال يعني أبَ
انتهاء فترة َصالحّيتها أو َنفاد حاجتها، بل ازدياد 
لإلكِتواء  احلاجة  وَمدى  ضرورتها،  على  الّتْأكيد 
بلهيبها، بَحًثا عن احتماٍل آخر ومختِلف للحياة 
عقلًيا  سُتقرَأْ،  هذه «املادة»  أّن  ثقة  وُكّلي  وفيها.. 
ومعرفًيا ونفسًيا وفكرًيا، إْن لم يكن ُهنا فهناك، 

وإْن لم يكن اآلن َفَغًدا..
اإلرْث  أَنّ  سّيما  وِملَْن،  أكُتب  ملاذا  ِمرارًا:  وتساَءلُت 
اإلنسانّي كّله آيل لُالفول؟! وهل أكتب ملجرّد البقاء 
الَعظَمة  تعنيني  وماذا  ُمْحَتَمل؟!  خلوٍد  عن  ْحًثا  بَ
أّنني  أْم  حياتّية؟!  ضرورَة  هي  وهل  حاجتها،  وما 
انتَصبْت  ما  فسرعان  ونقدها؟!  ذاتي  ِلقراَءة  أكتب 
ْسُت  َفَتلمَّ اإلهتزاز..  على  أْوَشكْت  بعدما  أفكاري، 

سبيَل اإلجاباِت بحواٍس َسْبع..!! 
فهذه النُّصوص حتِمل أكبر ّمما يبدو، وحتتمل أكثر 
ّمما هو ممكن، وترنو إلى أبعد ّمما ُيرى، وَتصبو إلى 
يواجهه  ما  رغم  صاحَبها،  لكن  املستحيل،  جتاوُز 
من ِحصار األرَق واملَرارَة واَحلْسرَة، لم ُيولَد أو يحيا 
ليكتب، بل يكتب ليزداد حياًة وَحيوّية.. وما هو 

ِسوى فكرة في صورة إنسان..
ذاتها     الفكرة  ألّن  للفكرة،  ِنهائّي  نّص  يوجد  ال   •

ّية.. ال-ِنهائ
درجة  إلى  واألفكار،  األفراد  تقديِس  من  َحذاِر   •
َمنح األموات وِصاية على األحياء، وحتويل احلاضر 

واملستقبل رهينة للماضي..
جعل  وال  ُتراث،  إلى  اإلرث  حتويل  ينبغي  ال   •
القيمة عقيَدة، وال الّتعامل مع اإلعجاب كِعباَدة..

إليه      إذهب  تنقيبًيا،  بحًثا  العلم  عن  إبحْث   •
وال تنتظره..

بل  فحسب،  عمٍل  وسيلة  العلم  من  جتعل  ال   •
َمسار إرتقاء وَمسيرة حياة..

ة ِعالقة طردّية وتناُغمّية بني احلقائق والعلوم.. • َثمَّ
• األصل املوضوعّي للعالقة بني الفلسفة والعلوم 
لقيح.. القي وَمساحة الَتّ ز الَتّ ِيّ هو الطبيعة، فهي َح

َدوْرًيا  وبنائه  العقل  ِصياغة  إعادة  من  ُبّد  ال   •
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لكن هذا «االنعطاف» اّلذي تكّلمنا عنه سابًقا، 
نسّميه  موقف  بعد  للمعمودّية،  يدعونا  وكان 
الّلحظة  هذه  احلياة،  وجهة  تبديل  أي  توبة، 
املفّصل من احلياة لم تعد واضحة اليوم، وذلك 
بسبب من ضعف في تربيتنا املسيحّية. وقد 
يطرحوا  أن  لكثيرين  ذلك،  من  بسبب  يحّق، 
أن  يجب  أال  األطفال؟  تعّمدوا  كيف  الّسؤال 
ننتظرهم حّتى يأخذوا هذا لقرار بأنفسهم؟ ألّن 
هذا املنعطف ضرورّي جًدا من أجل جّدة احلياة.

طبًعا إّن موضوع معمودّية األطفال هو مسألة 
أجابت عليها الكنيسة منذ بداياتها، وعمدْت 
األطفال. لكن اخلطأ يكمن حني تغدو املعمودّية 
هناك  املسيحّية.  والعادات  بالفولكلور  أشبه 
حركات في املعمودّية هاّمة جًدا وقد ال نعيرها 
موقف،  أّي  منها  نستخلص  وال  انتباه  أي 
نلعن  أن  القسم  أي  اإلستقسامات،  ومنها 
الغرب  من  واالّجتاه  أعماله،  وكّل  الّشيطان 
إلى الّشرق، أي من احلياة القدمية إلى املسيح 
«مشرق املشارق». وهذه هي الّتوبة اّلتي يجب 
معمودّية  كانت  وإذا  املعمودّية.  تسبق  أن 
وال  الشخصّية  اخلبرة  بهذه  تسمح  ال  األطفال 
بإدراك كّل هذه احلقائق، فهذا ال يلغي أمرين. 
نقل  يتحّملون  والعائلة  العرّاب  أن  األّول  األمر 
هذه اخلبرة إلى الّطفل، وهم ينقلون له كّل شيء 
في احلياة ويخّططون من أجله حياتهم وحياته 
في أدّق تفاصيلها. واألمر الّثاني أّن معمودّية 
الزواج  عند  العائلة  قرار  متاًما  تعني  األطفال 
أوالدها،  بعماد  ذلك  وتعلن  اإلجناب،  وحلظة 
الشرق،  إلى  الغرب  من  تسير  العائلة  كّل  أّن 
وأّنها تصطحب معها مولودها اجلديد إلى عالم 
خالل  ومن  الرؤيا  هذه  حتت  أجنبته  ولقد  الّنور، 
هذا الرجاء. لذلك ال ضرورة لالنتظار. علًما أّن 
رفض هذه املسيرة ممكن ألّي شاب يريد ذلك في 

أّية حلظة فيما بعد.
هنا يظهر دور الّتربية املسيحّية، اّلتي بدونها 
مغزاها،  من  الكثير  الكثير  املعمودّية  تفقد 
خاّصًة في حالة معمودّية األطفال. ما هي الّتربية 
في  املسيحّية  زرع «الّصورة»  سوى  املسيحّية 
حياة وأحالم ورجاء الطفل، وهي صورة «املسيح» 
اّلتي يجب أن يلبسها في حياته، وقد أعطي 
له ذلك في املعمودّية. أي أن نزرع في أوالدنا 
ألّنه  للحياة!  كغاية  الرّغبة  وهذه  املثل  هذه 
ديناميكّية  ألّية  ميكن  ال  الرّغبة  هذه  دون  من 
العكس  على  بل  ال  توجد،  أن  األعلى  نحو 
فإّن ما هو هابط سوف يهبط بأوالدنا «دون» 
ما يجب أن يكونوا عليه، ونعود على صورة 
اإلنسان الّساقط وال نذهب إلى صورة املسيح.

ألّننا  املعّمد.  شعر  املعمودّية  في  نقّص  لهذا 
جّندناه ليهتّم لسّيده (املسيح)، وليس لهموم 
منسح  ولهذا  الرّسول.  بولس  يقول  كما  أخرى، 
املعّمد بامليرون املقّدس، إعالًنا أّنه صار كاهًنا 
احلياة  حلبة  دخل  وأّنه  للرّب،  مكرًّسا  ملوكًيا 
الرّغبات  أثقال  من  للتحرّر  الّصراع  هذا  في 
والّتحليق في حرّية الروح. ولهذا ينفخ الكاهن 
جديدة  حياة  يعطيه  ألّنه  املعتمد،  وجه  في 
في  الّله  نفخ  كما  فقط،  اجلسد  حياة  ليست 
آدم في الفردوس، فصار نفًسا حّية، أي عارمة 

باحلياة الروحّية.
أي  الروحّية.  حياتنا  نبدأ  املعمودّية  حلظة  من 
توّقف ال يعني أبًدا استراحة لكن هو خسارة، 

«اجلهاد  هذا  يبدو  قد  وخيانة.  وتراجع  بل  ال 
الروحّية»،  «احلياة  نسّميه  ما  وهو  الرّوحي»، 
قد يبدو سلبًيا من وجهة نظر خارجّية. لكّنه 
«التجّلي»،  نسّميها  ّية  إيجاب حياة  باحلقيقة 
بشكل  فينا  الباهتة  الّله  صورة  تتجّلى  أي 
أوضح يوًما بعد يوم، تتجّلى حياة الّله فينا. 
ّيتنا اخلزفّية. كّل  ويكون لنا هذا الكنز في آن
يوم ميضي دون صالة، هو يوم ضائع من احلياة، 
الصورة  هذه  وتعميم  الرهبانّي؛  األدب  يقول 
في  ونكرّر  املسيحّية.  حياتنا  كّل  يشمل 
صلواتنا وطلباتنا دوًما «وكّل حياتنا للمسيح 
ضائعة  حلظة  أّية  أن  متاًما  يفّسر  هذا  اإلله»! 
من زمن منوّنا الروحّي ومسحتنا هي «خطيئة»، 
ألّننا سرقناها من زمن الرّوح القدس اّلذي يأتي 

ليعمل معنا ما نريده ويريده فينا.
روحّية؛  حياة  زمن  هو  بالضرورة  ليس  فالزّمن 
إّال إذا عشنا في الّسهر كي ال يسرق الّشيطان 
ليعمل  موافق  وقت  «ها  خالصنا،  وقت  مّنا 
للرّب»! إذا لم يرتبط الزمن بالّتقديس ينقلب 
زمًنا للّشيطان وتاريًخا خلطايانا. ولهذا قامت 
الكنيسة - ليس فقط على بنية تعليمّية - 
تقديسّية.  ليتورجّية  بنية  على  باألحرى  وإّمنا 
فالّصلوات حتيط بساعات الّنهار كّلها، وحتمي 
كّل حترّكات وأعمال اليوم. واملائدة املقّدسة تنّظم 
حياتنا على درب االستعداد والّشكر. بني هذين 
القطبني يشّد املسيحّي شراع حياته كّل حلظة. 

حينها يحيا في الّسالم والفرح والّشكر.
حاملها،  اإلنسان  إرادُة  يوًما  خانت  ما  وإذا 
وخارت  الّسجود  عن  اخلاشعة  الركُب  وترّددت 
قواها أو خانتها قواها! فهذه ليست الّنهاية. 
وحني  يّذكرنا،  ننسى  وحني  حنون،  الرّب  إّن 
املخّلعة  الركب  يقوّي  وهو  ينتظرنا،  ننكره 
بسّر االعتراف والّتوبة. يكفي أن نثبت الّنظر 
الّسقوط  واقعني.  للحظة  كّنا  ولو  الّشرق  إلى 
لفظنا  يوم  من  لكن  املسير،  طبيعة  من 
أّنه  أقسمنا  املعمودّية  في  «استقساماتنا» 
سقوط  أو  نهوض  من  احلياة  في  طرأ  مهما 
ال يبّدل فينا وجهتنا وال يعكس نظرتنا نحو 
بعد  الطريق،  على  الّسقطات  تصير  احلياة. 
حني وحني يشتّد فينا «احلنني إلى الّله احلّي»، 
احلياة  ديناميكّية  تلهب  أكبر  طاقًة  تصير 
الروحّية، وجتعل القلب في سهر أكثر، والّسهر 
له  يجعل  يأتي  حني  واخلنت  اخلنت،  يستقبل 
فصحه  ونتعّشى  معه  فنأكل  مسكًنا،  عندنا 
من  ممدودة  مائدًة  إلهًيا،  ودًما  جسًدا  السرّي، 

حّبه، فتغدو «كّل حياتنا» مع املسيح اإلله.

©2®è ÒO ŠËd « ÙU O (« s “

¡U�ON�« u√ œU�— aOA�«

©w	dA�« UHO� ÊË–Q�Ë WM|d'« b��� ÂU�≈®

يا فوز من صّلى عليه فإّنه
                يحوي األماني بالّنعيم السرمدي

إن شئت من بعد الّضاللة تهتدي
صّلي على الهادي النبي محّمد

وا عليه لتظفروا          يا قومنا صّل
بالبشر والعيش الهني األرغد

ويخصكم رب األنام بفضله
                            والفوز باجلّنات يوم املوعد

صّلى عليه اهللا جّل جالله
                         ما الح  في اآلفاق جنم الفرقد

نعيش في هذه األّيام بظّل مولد الرّسول محّمد، 
مناقبه  بعض  على  نقف  جتعلنا  الذكرى  هذه 
الوقوف  نستطيع  وال  بعثته؛  من  املستوحاة 
عليها مجتمعة لكثرتها وعظمتها. ألّن مولد 
أخرج  اّلتي  رسالته  مولد  هو  احلقيقّي  الرّسول 
الّله بها الّناس من ظلمات اجلاهلّية إلى نور 
الهداية، واإلميان بالّله، مع كّل ما حتتويه هذه 
لغير  العبودّية  من  الّناس،  حترير  من  الكلمة 
رفع  اّلذي  األمر  وحده.  الّله  ليعبدوا  الّله، 
بكرامتها.  اإلنسانّية  ليعش  اإلنسان  مكانة 
البعثة،  بعد  من  اجلديد  الواقع  ندرك  وحّتى 
علينا أن نتفّحص حال املجتمع قبل البعثة، 
وانتشر  الّسماء،  هدي  عن  ابتعد  أّنه  وسنجد 
فيه الفساد اخللقي، وقانون الغاب اّلذي يأكل 
مالمح  فيه  وتختفي  الّضعيف،  القوي  فيه 
القيم اإلنسانّية حتت ستار القبلّية، والزعامة، 
والّسلطان. وأكثر من ذلك كانت تثور احلروب 
بني القبائل استجابًة لنزوة الزعامة وشهواتها، 
{َأْو  احلال  فكان  اجلاهلّي،  الفكر  والنتشار 
يٍّ َيْغَشاُه َموٌْج ِمْن َفوِْقِه  ّ ْحٍر ُجلِ َكُظُلَماٍت ِفي بَ
ْعُضَها َفوَْق  ُظُلَماٌت بَ َموٌْج ِمْن َفوِْقِه َسَحاٌب * 
ْم  لَ وََمْن   * رَاَها  َي َيَكْد  ْم  لَ َدُه  َي رََج  أَْخ ِإَذا  بَْعٍض 

ُه لَُه ُنورًا َفَما لَُه ِمْن ُنورٍ}.  َيْجَعِل اللَّ
ألمراض  الّشفاء  وبعثته  الرّسول  مولد  فكان 
اجلاهلّية، والّنور اّلذي بّدد القهر والظلم بالعدل 
َمًة  رَْح إالَّ  َأرَْسْلَناَك  {وََما  واحملّبة..  والرّحمة 
يتغّنى  اّلذي  املجتمع  هذا  فحوََّل  ِلْلعاملَني}. 
واخلصومات  واحلقد  والّطغيان  والّظلم،  باخلمر 
إلى  حياته،  واقع  وفي  أشعاره  في  اجلاهلّية، 
عضو  منه  اشتكى  إذا  الواحد،  كاجلسد  أّمة 
والسهر.  باحلّمى  اجلسد  باقي  له  تداعى 
بكلمة  يأمترون  متآخني  متحابني  فجعلهم 
تشّتت  العصبّية  كانت  أن  بعد  واحد،  رجل 
واخلزرج  األوس  فيتحّول  صّفهم.  ومتزّق  كلمتهم 
احلرب  رحى  دارت  أن  بعد  الّله،  في  أخوة  إلى 
بينهم لسنني عجاف. ذلك ألّن الّنبي صاغ من 
دستور  لها  عادلة،  قوّية  أّمة  القبائل  شتات 
تنتظم وفقه وهو القرآن الكرمي، مّتحدين خلف 
الرّسول محّمد، ُمنطلقني بثقة ويقني، لينشروا 
القرآن  آيات  ألّن  بأسره.  العالم  إلى  دعوتهم 
ظلمات  من  حرّرتهم  محّمد  على  أنزلت  اّلتي 
بقهر  العالم  ليسودوا  الّتفكير،  وعفن  اجلهل 
احلوار  ذلك  ويؤّكد  العدل.  ونشر  الطواغيت 
الذي دار بني يزد جرد (ملك الفرس)، حني قابل 

األسدّي،  زرارة  بن  املغيرة  اجلليل  حابي  الصِّ
حيث ترأس وفد املسلمني ملقابلة يزد جرد قبل 
معركة القادسّية. قال يزد جرد: «إّني ال أعلم 
أسوأ  وال  عدًدا  أقّل  وال  أشقى  األرض  في  أّمة 
ذات بينكم، وكنتم تفرشون األرض وتلتحفون 
أن  في  تفّكر  وال  فارس،  تغزوكم  وال  الّسماء، 
تقدموا عليها». فرّد عليه املغيرة: «أّيها امللك، 
أسوأ  كان  فما  احلال  سوء  من  ذكرت  ما  فأّما 
حاًال مّنا، وأّما جوعنا فقد كان يدفعنا إلى أكل 
العقارب واحلّيات. وأّما منازلنا فإّنها هي ظهر 
الواحد  وإّن  بعًضا،  يقتل  بعضنا  وكان  األرض. 
مّنا كان يدفن ابنته وهي حّية، وأّما اليوم فقد 
خرجنا من ضيق الّدنيا إلى سعة اآلخرة، ومن 
عبادة العباد واألصنام إلى عبادة رّب العاملني، 
ومن جور األديان إلى عدل اإلسالم». وهذا املبدأ 
اإلسالمّي اّلذي جاء به رسول الّله القائم على 
فال  احلّق،  أمام  سواسية  الّناس  جعل  العدل، 
اعتبار للون وال لّلغة وال جلنسّية وال لقبيلة، 
إّمنا خاطب الرّسول الّناس جميًعا «أّيها الّناس 
على  لعربّي  فضل  وال  واحد،  رّبكم  إّن  أال 
ألسود  وال  عربّي،  على  لعجمّي  وال  عجمّي، 
على أحمر، وال ألحمر على أسود، إّال بالّتقوى؛ 

إّن أكرمكم عند الّله أتقاكم». 
وهذا العدل اّلذي قامت عليه شريعة محّمد لم 
يترك بني الّسطور، إّمنا حتّول إلى واقع عملّي 
في حياة املجتمع اإلسالمّي، وفي حياة القائد 

األّول محّمد، اّلذي طّبقه على نفسه. 
ففي غزوة بدر كان الّنبي يسوّي الصفوف وفي 
خارج  وكان  غزية،  بن  بسواد  فمّر  سهم،  يده 
يا  «استوي  وقال:  بطنه،  في  فوخزه  الّصف، 
سواد». فقال سواد: «يا رسول الّله أوَجعتني، 
وقد بعثك الّله باحلّق والعدل». وقال: «أقدني 
(أي اجعلني أوجعك كما أوجعتني بالضرب)». 
«استقد».  وقال:  بطنه،  عن  الرّسول  فكشف 
فاعتنق سواد بطن الرّسول وقّبله. قال الرّسول: 
«ما حّملك على هذا يا سواد»؟ قال: «يا رسول 
الّله، حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد 

بك أن ميّس جلدي جلدك». 
ا  وعلى هذا الطريق يقسم الرّسول، ملا وقف خطيًب
«أّما بعد أّيها الّناس، فإّمنا هلك الّناس إّنهم 
كانوا إذا سرق فيهم الّشريف تركوه، وإذا سرق 
فيهم الّضعيف أقاموا عليه احلد، واّلذي نفس 
محّمد بيده، لو أن فاطمة بنت محّمد سرقت 
لقطعت يدها». كان مبعث الّنبي حياة للعالم 
العدل  لنشر  ا  وسبًب الَتيه،  من  لألّمة  وإنقاًذا 
والعداء.   واجلور  الّظلم  بدل  والفضيلة  واحملّبة 
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االمتناع  تتضمن   حمية 
أشعر  احللويات  تناول  عن 
أستمّر  ال  ولذلك  باالكتئاب، 
احلمية.  في  طويلة  لفترة 

øq(« u¼ U�

تبدأ  السليمة  البداية 
اّلتي  الطبيعّية،  بالرّضاعة 
الوليد  احتياجات  تؤمن 
حيث  ونفسًيا،  ا  ـً بيولوجّي
باألمن  الّشعور  لديه  تعزّز 
والدته.  أحضان  بني  والرّاحة 
فرائحة األّم وملَمسها وضّمها 
لديه  تعزّز  الرّضاعة  أثناء  له 
احلاجات  تأمني  الّشعور.  هذا 
مراحل  في  لألطفال  النفسّية 
الطفولة املبّكرة (من 2 إلى 6 
عاطفًيا  وتغذيتهم  سنوات)، 
بدائل  على  يعتادوا  ال  كي 

عاطفّية.
حيث  وأخطرها،  املراحل  أهّم  من  املراهقة  إّن 
يعوّض فيها املراهق افتقاده للرعاية، واالهتمام 
املساعد  والعامل  الّطعام.  تناول  في  باإلفراط 
الّسريعة  األطعمة  وتنوّع  توافر  هو  ذلك  على 
اّلتي ميكنه تناولها في أّي وقت، دون االلتزام 
الّطابع  ذات  الّتقليدّية  الّطعام  وجبة  بطقوس 
االجتماعّي واألسرّي. لذلك يكون التزام األسرة 
هاًما  عالًجا  الّطعام  طاولة  على  باالجتماع 
وداعًما لالرتباط األسرّي، ومساعًدا على حتديد 

موعد ونوع الّطعام.
حتت  الّطعام  تناول  في  بالرّغبة  الّشعور  عند 
مؤّثر عاطفّي، حاول االمتناع عن ذلك، وتذّكر 
أّن معظم حاالت اجلوع العاطفّي مّدتها 20 أو 

30 دقيقة.

عند الرّغبة في تناول الّطعام - وبشكل ُملّح 
املاء  شرب  إلى  إجلأ  باجلوع،  الّشعور  دون   -

بكمّيات كبيرة. 
في  نفسك  إلى  انظر  هو،  كما  جسدك  أحب 
املرآة وتقّبلها حّتى يتقّبل عقلك واقع جسدك، 
والشكل  النفس  مع  والّتصالح  الّتفاهم  هذا 
يساعد على اّتخاذ خطوات جادة نحو األفضل 

خلسارة الوزن دون معاناة. 
مارس الرياضة يومًيا ملّدة 25-30 دقيقة حّتى 
لو كانت املشي، فهي تساعد اجلسد على إفراز 

هورمون حرق الدهون املوجودة في اجلسم. 
ال تتوّقف عن تناول  وجبة الفطور، الوجبة األهّم 

في اليوم. 
عندما ترغب بتناول الشكوالطة اختر شكوالطة 
ّية  حتوي سّكر أقّل وحليب أقل، وفائدتها الغذائ
أكثر بكثير من الشكوالطة املمزوجة باحلليب، 
كما أّنها ذات تأثير إيجابّي في رفع املعنوّيات 

واإلحساس بالّسعادة (%70 شوكوالطة). 
على  اإلنسان  تساعد  اّلتي  الوسائل  أهّم  من 
التغّلب على اجلوع العاطفّي هو وجود الّدعم من 
شخص حتّبه وتثق به ويهتم ملصلحتك؛ فتلجأ 
إليه في كّل مرّة حتتاج فيها إلى دعم ومقاومة.
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تشعر  أن  دون  من  تأكل  هل 
الّطعام  تتناول  هل  باجلوع؟ 
أو  سعيد  أّنك  ملجرّد  بشراهة 
خبراء  قلق..؟!  أو  حزين      
يقّسمون  الغذائّي،  الّسلوك 
اجلسدّي،  نوعني:  إلى  اجلوع 

والعاطفّي.
∫ ÒÍb�'« Ÿu'«

احتياج  نتيجة  يحدث  وهو 
وهو  الّطعام  إلى  اجلسم 
ذلك  يأتي  الطبيعّي.  األمر 
ثم  خفيًفا  يبدأ  بالّتدريج.. 
فتشعر  بالّتدريج،  يشتّد 
خفيفة  ـ«قرصة»  ب أحياًنا 
يأتي  معدتك،  في  وخواء 
بعد مرور زمن طويل عن آخر 
وجبة، تتناوله وتنهض لتباشر 

أعمالك بطريقة معتادة.
∫ ÒwHÞUF�« Ÿu'«

اجلوع العاطفّي هو الرّغبة في تناول الّطعام من 
دون حاجة جسدّية.. يأتي ذلك فجأة وبقوّة ومن 
املضيف  وكأّن  مزعًجا.  ويكون  مقّدمات،  دون 
يحلف أغلظ اإلميان أن تأكل.. ويرافقه اشتياق 
وقت  له  ليس  بالّذات.  للكربوهيدرات  شديد 
وجبة  تناول  بعد  حّتى  به  تشعر  وقد  محّدد، 
متكاملة أو أحياًنا بعد ساعة من تناول وجبة 
شيء  دسمة. جميل أن تشعر بالرّغبة لتناول 
والرضا  بالرّاحة  الّشعور  يليه  وهكذا  حلو.. 
نفسّيتك  وتتعّدل  عروقك،  في  يسري  اخلفي 

نوًعا ما.
ال  باجلوع  إحساس  كّل  هو  العاطفّي  فاجلوع 
الّطعام.  تناول  في  حقيقّية  رغبة  عن  يعّبر 
العاطفي  اجلوع  أّن  الّنفس  علم  دراسات  وتؤّكد 
الّطعام،  تناول  في  الرّغبة  مظاهر  عن  مسؤول 
إذ يتحّول هذا األخير إلى وسيلة للهروب من 

املشاكل اليومّية واحلياتّية..
أعراض اجلوع العاطفي أّنه ال يكون مصحوًبا 
يشعر  العكس  على  بل  الّسابقة،  باألعراض 
الشخص برغبة في تناول الّطعام دون اإلحساس 
الفراغ.  أو  بامللل  إحساس  ويصاحبه  باجلوع، 
لدى  للفرد،  النفسّية  احلالة  تكون  ما  ا  وغالًب
احلزن  من  تتأرجح  العاطفّي،  باجلوع  إحساسه 
ما  ا  وغالًب الّتوتر.  أو  القلق  إلى  الّسعادة  إلى 
الّطعام  عن  يبحث  الفرد  احلاالت  هذه  جتعل 

للتخّلص من هذه األعراض.
وإذا  طبيعّية،  استجابة  طبيعّي  مثير  لكّل 
لفترة  الطبيعّي  باملثير  رطي  الشَّ املثير  أحلقنا 
فإّن املثير الّشرطي سينتج عنه استجابة  ما، 

طبيعّية وتكون رابًطا.
هذه  لدينا  تنشأ  قد  الّصغر  منذ  أّنه  مبعنى 
العادة حّتى تتحّول مع مرور الوقت إلى عادة، 
فمثًال: عندما كان والدي يوّبخني في الّصغر 
بسبب سلوك خاطئ، كان يجلب لي في اليوم 
الّتالي احللوى، ومع الّتكرار نشأ لدّي رابط بني 
الّشرطي،  املثير  وهو  األب،  توبيخ  من  احلزن 
أّي  ومع  اجلوع،  هو  الطبيعّي  املثير  إّن  حيث 
احللويات  إلى  أجلأ  فإّنني  أواجهها.  مشكلة 
حّتى أشعر بتحّسن. وفي املقابل كّلما اّتبعت 

بعد أن ّمت مسح «مخطوطات قمران» وعرضها 
سلطة  تعرض  ـ«إنترِنت»،  ال شبكة  على 
جميع  إطالق  يتضّمن  جديًدا  مشروًعا  اآلثار 
شبكة  على  اآلثار  أرشيف  في  املوجودة  املواد 

ـ«إنترِنت». ال
وفي نطاق مشروع ممّيز، وبالّتعاون بني مكتب 
حوسبة  متّت  اآلثار،  وسلطة  احلكومة  رئيس 
جميع الوثائق في أرشيف اآلثار وإطالقها على 
الهواء لتصبح مبتناول اليد. وّمت متويل برنامج 
احلوسَبة هذا في سياق مشروع «الّتراث»، اّلذي 

يديره مكتب رئيس احلكومة.
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لدولة  اآلثار  أرشيف  اليوم  اآلثار  سلطة  تدير 
إسرائيل، إّال أّن بدايته تعود إلى فترة االنتداب 
اآلثار  كقسم  الحًقا  واستمّر  البريطانّي. 
اإلسرائيلي، الّتابع لوزارة املعارف قبل تأسيس 
وبعد   ،1990 عام  من  ابتداًء  اآلثار.  سلطة 
تأسيس سلطة اآلثار أصبحت هي اّلتي تقوم 

بإدارة األرشيف واالهتمام به.
يقع األرشيف في متحف «روكفيلر» في القدس. 
وقد بدأ البريطانّيون بجمع املعلومات وتوثيق 
منذ  االحتالل،  بعد  مباشرًة  األثرّية،  املواقع 
االنتداب  حكومة  تأسيس  وبعد   .1918 عام 
شمل  اّلذي  اآلثار  قسم  تأّسس   ،1920 عام 
بضمنه األرشيف. وعام 1948 تأّسس أرشيف 
ّمت  وقد  اإلسرائيلّي.  اآلثار  لقسم  الّتابع  اآلثار 
واإلسرائيلّي  البريطانّي  األرشيف  بني  الّتوحيد 
عام 1967، بعد أن أصبح متحف «روكفيلر» 

هو املكتب الرئيسّي لّسلطة اآلثار.
فترة  من  املواد  وخاّصًة  اآلثار،  أرشيف  يعتبر 
لدراسة  هاًما  مصدرًا  البريطانّي،  االنتداب 
بسبب  ذلك  األخيرة،  عام  املائة  خالل  اآلثار 
ال  األرشيف  هذا  قيمة  يحويها.  اّلتي  املواد 
نوعه  من  الوحيد  يعتبر  إذ  تقديرها،  ميكن 
وميكننا  أيًضا.  العالم  في  ورّمبا  إسرائيل،  في 
أكثر  عن  معلومات  يضّم  األرشيف  إّن  القول 
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من 30000 موقع أثرّي في إسرائيل. وتشرف 
سلطة اآلثار على تلك املواقع وعلى املكتشفات 
املعلومات  جميع  منها.  القادمة  األثرّية 
متوافرة  املواقع  تلك  عن  والعلمّية  اإلدارّية 
اآلثار. سلطة  تديره  اّلذي  اآلثار  أرشيف  في 

ŸËdA*«

للجمهور  مفتوح  األرشيف  أن  من  الرغم  على 
الّطّالب،  الباحثني،  (من  فئاته  بجميع 
اآلثار)  مجال  في  العاملني  حّتى  أو  املهتّمني 
حوسبة  الضروري  من  أّنه  الّسلطة  رأت  فقد 
جميع مواد األرشيف ووضعها على الشبكّية 
ألكبر  املواد  تلك  كشف  لهدف  ـ«إنترِنت»)  (ال
جزء من اجلمهور ولتكون مبتناول يده متى شاء.

اإلسرائيلّي  اآلثار  أرشيف  حوسبة  مشروع 
تنفيذ  اآلن  حّتى  وّمت  مراحل.  عّدة  من  يتكّون 
املرحلة األولى منه، اّلتي تشمل مسح وحوسبة 
وتاريخها  واخلرائط،  والصور  الوثائق،  آالف 
تشمل  وهي   .1919-1948 األعوام  بني  ما 
معلومات عن مدينتي القدس وعكا. هذه املواد 
اإلنچليزّية)  بالّلغة  غالبيتها  كتبت  (واّلتي 
وبوسع اجلمهور منذ اآلن مشاهدتها على موقع 
أرشيف سلطة اآلثار، في الشبكة على الرابط:

 http://www.iaa-archives.org.il
تتطّلب حوسبة املواد الّتاريخّية القّيمة املوجودة 
ا، لذا ّمت االستعانة  ـً في األرشيف تدبيرًا خاّص
 ،(IMAGESTORE) بشركة «أَمچيستور» 
اّلتي أمّدت سلطة اآلثار بالوسائل الالزمة ملسح 
العادّية  الوسائل  أّن  كما  وحوسبتها.  الوثائق 
املتوافرة لدى سلطة اآلثار ال تالئم مسح وثائق 
قدمية وحّساسة جًدا لّلمس اليدوّي، مثل تلك 
على  واملطبوعة  اآلثار؛  أرشيف  في  املوجودة 

أنواع مختلفة من الورق القدمي.
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رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) (مدير قسم ال
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الدوري  متصّدر  ميونيخ»  نادي «بايرن  أعلن 
عن  األخير،  األربعاء  يوم  القدم،  لكرة  األملاني 
تعاقده مع جوسيپ چوارديوال، املدرّب الّسابق 

لبرشلونة اإلسپانّي.
وسيتوّلى چوارديوال (41 عاًما) منصب املدير 
الفّني للّنادي الباڤاري الّصيف املقبل، بعقد ميتّد 
على مدار ثالثة أعوام، بدًال من املدرّب احلالي 
يوپ هاينكس اّلذي ينتهي عقده في حزيران 
املقبل، واّلذي أعلن أّنه سيعتزل عالم الّتدريب.

مجلس  (رئيس  رومينيچه  هاينز  كارل  وقال 
له:  بيان  في  ميونيخ»)  «بايرن  نادي  إدارة 
في  املدرّبني  أجنح  أحد  چوارديوال  «بيب 
العالم». وأضاف: «نحن سعداء بنجاحنا في 
الفوز بخدمات اخلبير الكروّي بيب چوارديوال، 
اّلذي ّمت مفاوضته ومخاطبته من قبل العديد 

من األندية الشهيرة».
مع  نوعها  من  فريدة  جتربة  چوارديوال  وعاش 
برشلونة بني عامي 2008 و2012، حيث قاد 
لقب  إحراز  بينها  من  ا  لقًب  14 إلحراز  الفريق 
دوري أبطال أوروپا مرّتني ولقب مونديال األندية 
مرّات..   3 اإلسپانّية  الليچا  وبطولة  مرّتني 
املوسم  في  الّتدريب  من  عطلة  أخذ  ولكن 
احلني. ذلك  منذ  نيويورك  في  وعاش  احلالي 

چوارديوال  تلّقى  ميونيخ»  «بايرن  وبجانب 
اإليطالي  «ميالن»  جانب  من  اّتصاالت 
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وأيًضا  الفرنسّي،  جيرمان»  سان  و«پاريس 
سيتي»  و«مانشستر  «تشيلسي»  من 

اإلنچليزيّني.
نادي  وأغنى  أجنح  ميونيخ»  «بايرن  ويعد 
ـ«بوندسليجا»  في أملانيا، حيث فاز بلقب ال
ا في كأس  ـ15 لقًب 22 مرّة بجانب تتويجه ب

أملانيا، وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، 
كأس    وفي  األندية  كأس  في  وحيد  ولقب 

االّحتاد األوروبي.
ـ«بايرن ميونيخ» العديد  ويضّم الفريق احلالي ل
من املواهب الّالمعة مثل الهولندّي آريني روبن، 
باستيان  واألملان  ريپيري،  فرانك  والفرنسّي 
شڤاينشتايچر وتوماس مولر والقائد فيليپ الم.

وجاء نبأ تعاقد «بايرن ميونيخ» مع چوارديوال، 
في نفس اليوم اّلذي حتّدث فيه چوارديوال عبر 
ـ150 لتأسيس االّحتاد  الڤيديو في الذكرى ال
يعتزم  أّنه  مؤّكًدا  القدم،  لكرة  اإلنچليزّي 
في  املمتاز  اإلنچليزّي  الدوري  في  العمل 
مرحلة ما، وعلى األغلب فإّن إنچلترا ستكون        

محّطته القادمة.
سينجح  هل  نفسه:  يطرح  اّلذي  والّسؤال 
«بيب» أن يقود «بايرن» إلى نفس الّنجاحات 
پويول،  أنييستا،  تشاڤي،  مع  حّققها  اّلتي 
سننتظر  بارسا؟!..  جنوم  وباقي  ميسي، 

بشغف لنعلم.
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وتعادل  الثقيل،  العيار  من  مفاجأة  ماالچا  فّجر 
مع برشلونة بالّنتيجة (2-2) في ذهاب دور ربع 
ملعبه  أرض  على  إسپانيا،  ملك  كأس  نهائّي 
ـ«كامپ نو»، ليمحو بعض آثار الهزمية الثقيلة  ال
اّلتي تعرّض لها منذ ثالثة أّيام في الدوري بثالثة 

أهداف لهدف على ملعب «الروزاليدا».
من  ماالچا)  وسط  (العب  أيتورا  الّنتيجة  افتتح 
خطأ دفاعّي لبرشلونة في الدقيقة 26، ثّم تعادل 
وبعدها   ،29 الّدقيقة  في  فردّي  مبجهود  ميسي 
طريق  عن  الّثاني  الهدف  برشلونة  سّجل  بدقيقة 

وسكنت  بالعارضة  ارتطمت  رأسّية  من  بويول 
الّشباك فيما تعادل ماالچا في الّدقيقة األخيرة، 
عن طريق كماتشو، بعدما تركه خّط دفاع برشلونة 
وحيًدا داخل من ِمنطقة اجلزاء. ولعب ماالچا بعشرة 
العبني بعد طرد مدافعه مونريال في الّدقيقة 75 

من اللقاء.
هجومّية  بتشكيلة  املباراة  ڤيالنوڤا  تيتو  بدأ 
وأنييستا  تيو  وكريستيان  ميسي  أشرك  حيث 
االحتفاظ  فّضل  فيما  سانشيز،  وألكسيس 
فابريچاس  وسيسك  هيرنانديز،  تشاڤي  بالّثنائي 

الّتغييرات  من  عدد  وأجرى  البدالء  مقاعد  على 
على خط دفاعه بإشراك پويول وأدريانو ومونتويا 
ولعب  اخلط  هذا  في  العبني  بثالثة  مكتفًيا 

مباسكيرانو وسونچ في وسط امللعب.
املهاجم الّتشيلي اليطسيس سانشيز كان البطل 
التراجيدّي في املباراة، إذ أهدر مرّتني على الّتوالي، 
فرصتني ثمينتني لتسجيل هدفني أمام شباك خالية!

وهذا الّتعادل قد يدخل برشلونة في فّخ كبير قبل 
عليه  ويجب  القادم،  األسبوع  في  اإلياب،  مباراة 
أن يفوز على ماالچا أو أن يتعادل معه بنتيجة 
االرتقاء  بطاقة  على  ليحصل  فوق،  وما   (3-3)
على  سينتظره  وهناك  الّنهائي،  نصف  دور  إلى 
األولى  املباراة  في  فاز  اّلذي  مدريد،  ريال  األغلب 

على ڤالينسيا، بالّنتيجة املرضية (0-2).
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1 خّسة متوّسطة احلجم (مقّطعة).
1 كوب من الزّيت النباتي.

1 حّبة من الباذجنان كبيرة احلجم (مقّشرة ومقّطعة).
1 حّبة من البندورة الكبيرة (مقّطعة).

2/حّبتان من اخليار متوّسط احلجم (مقّطعتان).

1 حّبة من البصل متوّسط احلجم (مقّطع إلى شرائح).
½ كوب من الّنعناع املفروم.
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1 فّص من الّثوم.
1 ملعقة كبيرة من دبس الرّمان.
3 مالعق كبيرة من زيت الزّيتون.
1 ملعقة كبيرة من اخلّل األبيض.

1 ملعقة صغيرة من الّسماق.

القليل من امللح (حسب الرّغبة).
رغيف متّوسط احلجم من اخلبز املقّطع إلى مرّبعات صغيرة.
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ا؛ ثّم ُتقلى قطع  ُيقلى الباذجنان بالزيت ويصّفى منه، ويترك جانًب
اخلبز أيًضا.
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وعاء  في  والّسماق  واخلّل  وامللح،  الزّيت،  مع  الرّمان،  دبس  يخلط 
عليه  وُيضغط  هرسه،  دون  اخلليط  في  الّثوم  فّص  ويوضع  صغير، 

ويوضع في الصلصة للّنكهة.
عليها  ويوضع  الّسلطة  طبق  في  وتوضع  كّلها  اخلضار  ُتقّطع 

الباذجنان بعد أن يبرد.
ُتضاف الصلصة بعد أن ُيزال منها فّص الثوم.

وأخيرًا، ُتضاف قطع اخلبز وُتخلط املقادير جميعها وُتقّدم.
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5 شرائح متوّسطة احلجم من ستيك البقر.
1 حّبة من البصل الكبير (مقّطع إلى قطع متوّسطة).

پيرييه البطاطا والزّهرة (القرنبيط).
خضار مسلوقة للّتقدمي (حسب الرّغبة).
½2 كوب من الفطر املقّطع إلى شرائح.

½2 كوب من مرق اللحم.

3 مالعق كبيرة من الّدقيق.
½2 مالعق كبيرة من زيت الزّيتون.

القليل من امللح والفلفل (حسب الرّغبة).
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بالّدقيق  وتغّطى  اجلهتني،  من  والفلفل  بامللح  اللحم  شرائح  ُتتّبل 
ًدا، مع العمل على التخّلص من الّدقيق الزائد. جّي

ُيسّخن الزيت على نار متوّسطة، وُحتّمر شرائح اللحم ملّدة 5 دقائق من 
ا. كّل جانب، أو حّتى ُيصبح لونها مائًال للبّني، ومن ثّم ُترفع جانًب

ُيضاف البصل في نفس الوعاء وُيحّمر إلى أن يصبح لونه مائًال 
إلى الّذهبي.

ُيضاف الّدقيق وُيقّلب مع البصل حّتى ال يكون هناك أثر للّدقيق 
ويتغّير لونه، ثّم ُتضاف املرقة مع الّتقليب حّتى تتجانس املكوّنات.

ُيضاف الفطر (الفقع) وُتعاد شرائح اللحم؛ وعند بدء الغليان ُيغّطى 
اخلليط وُتخّفف احلرارة وُيترك ملّدة 15 إلى 20 دقيقة أو حّتى متام 
الّنضج، وُتصبح الصلصة غليظة القوام مع الّتقليب من حني إلى آخر.

ُتوضع شرائح اللحم في طبق الّتقدمي وُتغطى بالّصلصة، وُتقّدم مع 
پيرييه البطاطا والقرنيط والبروكولي املسلوق.

واحدة،  مرّة  اللحم  قطع  كّل  لتحمير  الوعاء  اّتساع  عدم  حال  في 
ا بحيث  ميكن حتميرها على مراحل حّتى متام الّنضج، وُحتفظ جانًب

تظّل دافئة.

d DH «Ë  d I ³ «  p O ² Ýd DH «Ë  d I ³ «  p O ² Ý

»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

»�!u— (21 نيسان - 20 أيار)

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)

�ÊU (22 حزيران - 22 متوز)d��«

»_�b (23 متوز - 22 آب)

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)

»)u" (19 شباط - 20 آذار)

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

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

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

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

منزلك  في  التجديد  خالل  الوقت  قضاء  ميكنك 
والتغييرات التي يتم تقديرها. ال تسمح لآلخرين 
حالة  في  اخلسائر  من  الكثير  تواجه  بلومك. 

تعاملك اخلاطئ. أسعد أيامك هو يوم األربعاء.

لكي تتفادى أي مشكالت صحّية بسيطة عليك 
أال جتهد نفسك. حاول أن تضع بعض الترتيبات 
أفضل  بنتائج  تأتي  العمل  رحالت  أصدقائك.  مع 

من املتوقع. أسعد أيامك هو يوم األربعاء.

في  سيساعد  األمر  كان  إذا  االستشارة  عن  ابحث 
توحيد األسرة. سفرك يكون مجدًيا، ولكن كن حذرًا 
عندما  باالرتياح  شعور  يراودك  االستراحة.  أثناء 

متحي الذكريات. أسعد أيامك هو يوم اخلميس.

ال  املشكالت.  بعض  تثير  العنيدة  شخصيتك 
تتردد في طلب مساعدة األصدقاء واألقارب إلنهاء 
وظيفة  إلى  حتتاج  منزلك.  مبحيط  ضخم  عمل 
تتمتع مبنصب أكبر. أسعد أيامك هو يوم األربعاء.

تصرّف مفاجئ يسّبب خالفات بني األقارب. استعد 
بداخلك  تكبح  أن  حاول  التغيير.  من  بنوع  للقيام 
أي شعور بالغيرة عندما جتد شريكك يتحدث مع 

شخص آخر. أسعد أيامك هو يوم اجلمعة.

قد تقوم ببعض التغييرات التي حتسن كثيرًا من 
مظهرك. اعمل بجهد من أجل مساعدتهم ولكن ال 
تهمل عائلتك. إذا كنت تنعم اليوم بحالة مزاجية 
جيدة فاخرج من املنزل. أسعد أيامك هو يوم االثنني.

تسوق قليًال لشراء احتياجاتك. ال تدع ردود فعل 
اآلخرين تؤثر عليك. ال تخف من مواجهة املواقف 
تتمكن  كي  املاضي  عن  ابتعد  حتب.  مبن  املتعلقة 

من التقدم. أسعد أيامك هو يوم الثالثاء.

تتسرع  ال  املصادمات.  لتجنب  التنفيذ  قبل  فكر 
في توقيعك على أي وثائق. تأتيك بعض الفرص 
بعض  هناك  وضعك.  خاللها  من  حتسن  التي 

اإلحباط. أسعد أيامك هو يوم األربعاء.

فّكر  تقوله.  مما  تتأكد  أن  بعد  إال  أحًدا  تتهم  ال 
جيًدا قبل التحدث. السفر أكثر متعة مما تتخيل. 
كتابة  في  ابدأ  ثم  الكتابية  أعمالك  من  انتهي 

وقراءة الرسائل. أسعد أيامك هو يوم االثنني.

أن  أو  الكثير  يكلفوك  أن  حتبهم  ملن  تسمح  ال 
يستغلونك. ال تدعهم يتعاملون مع األمور بأكثر 
من حجمها. لديك رغبة شديدة في السفر. أسعد 

أيامك هو يوم األحد.

ابهرهم بحديثك العاقل والرزين. ميكنك قضاء وقت 
ممتع إذا التقيت ببعض أصدقائك. من األفضل أن 
حتتفظ بشعورك بالضغينة لنفسك. االستثمارات 

العقارية مربحة. أسعد أيامك هو يوم اخلميس.

السفر يشعل بداخلك الرغبة في التجديد. ميكنك 
قم  اآلخرين.  إبهار  في  العقلية  قدراتك  استغالل 
حتسني  على  تساعدك  التي  التغييرات  ببعض 
وضعك. أسعد أيامك هذا األسبوع هو يوم األربعاء.

ÊU$–U ³ « ‘u Ò²ÊU$–U ³ « ‘u Ò²
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 W�dA�« l� X½√ ≠ Orange Ultranet
MBps42 v²Š œö³�« w� ŸdÝ_«

 q¹eMð  ¨n�uð  ÊËœ  u¹bOç�«  5�UC�  …b¼UA�

 —̈u
  ∫UNM�  ¨WIzU�  WŽd�Ð  WKOIŁ   UHK�  qOL%Ë

ÆÆÆ UIO³D²K� l¹dÝ s×ýË vIOÝu� ¨»UF�√ ü¹bOÑ

 WF²2  WO�Š  »—U&  d¹dL²Ð  Î «dO³�  Î «œuN−�  Orange  W�dý  qLFð

 ¨lÐ«d�«  qO−K�  W¹e¼Uł  l�  WO*UŽ  WJ³ý  Î«dšR�  XIKÞ«  YOŠ  ¨UNMzUÐe�

 WOJKÝô W�bš ¨WO�UB�«  HD Voice  …œu−Ð WOðu
  U*UJ� p×M9

 w�  ŸdÝ_«  MBps42  v²Š  `HBð  WŽd�Ð  l²9Ë  ¨‚UDM�«  WFÝ«Ë

 W�u³��  dOG�«  WOłu�uMJ²�«  …—u¦�«  Ác¼  w�  Orange  dL¦²�ð  Æœö³�«

 “UNł v�« ‰uL;« nðUN�« ‰u×²O� lÐ«d�« qO'« W¹e¼Uł l� n�uð ÊËœ

 ‰u%  qJAð  w²�«Ë  vB�√  WŽd�Ð  qLF¹  W³²J�Ë  Êu¹eHKðË  dðuO³L�

 nðUN�« WJ³ý d³Ž X½d²½û� rN�«b�²Ý« WI¹dÞ w� szUÐe�« bMŽ Í—cł

 œö³�«  w� ŸdÝ_«  MBps42  v²Š ŸdÝô«  `HB²�«  qþ w�Ë  Æ‰uL;«

 ¨WJ³A�« d³Ž WOKŽUHð »UF�« ¨Âö�√ …b¼UA�Ë  U½UOÐ l�—Ë q¹eMð pMJ1

Æ…œu'« WO�UŽ WŽdÝË Õu{uÐ  U¼dOžË WOŽUL²łô«  UIO³D²�« Â«b�²Ý«

  ŸöD²Ýô«  w�  —Uý«  ¢‘«b×¼  ‰UG¼¢  ÀU×Ð_«  bNF�  Ê√  d�c�UÐ  d¹bł

  ŸU²L²Ýô« s� UNMzUÐ“ sJ9 Orange ultranet  WJ³ý Ê« v�« ¨ÍdD�

 …b¼UA�  v�≈  W�U{≈  Æœö³�«  w�  ÈuBI�«  WŽd��UÐ  X½d²½ô«  `HBð

 ¨WIzU� WŽd�Ð WKOIŁ  UHK� qOL%Ë q¹eMð ¨n�uð ÊËœ u¹bOH�« 5�UC*«

 Æ UIO³D²K� l¹dÝ s×ý ¨U¼dOžË vIOÝu� ¨»UF�√ ü¹bO� —̈u
 ∫UNM�

 ÂuI¹  ¨w½U−�  oO³Dð  u¼Ë   SPEED TEST  oO³Dð  q¹eMð  rJ½UJ�SÐ

 Â«b�²Ý«Ë  UHK*«  qOL% o¹dÞ sŽ WJ³AK� ÈuBI�«  WŽd��«  h×HÐ

ÆÈdšô«  UJ³A�UÐ ÎU²½—UI� pÐ W
U)« WJ³AK� WŽdÝ vB�√

 r�UŽ  w�   «—u¦�«  d³�«  œuIð  X�«“  U�  Orange  ÊQÐ  Ád�–  d¹b'«  s�

 `HB²�«  WŽdÝ  ¨ÀbŠ_«  UOłu�uMJ²�«  v�≈  Îôu
Ë  ¨ÁbFÐ  U�Ë   ôUBðô«

 ◊ËdA�« W�U� szUÐe�« ¡UDŽù p�–Ë ‚öÞù« vKŽ ÀbŠ_« WJ³A�« ¨qC�_«

Æ ôUBðô« r�UŽ ‚uHð UNŽu½ s� …b¹d� »—U& s� ŸU²L²Ýö� W�“ö�«

  U*UJ*«  WÐd&Ë  ¨œö³�«  w�  ŸdÝ_«  WJ³A�«  sŽ   U�uKF*«  s�  b¹eLK�

 …—U¹“  vłd¹  ¨  MBps42  v²Š  `HBð  WŽd�Ð  HD  …œu−Ð  WOðuB�«

 w½Ëd²J�ù«  l�u*«  …—U¹“Ë  Orange  ?Ð  W
U)«   lO³�«Ë  W�b)«  e�«d�

 http∫ØØorangeÆcoÆilØar¢    ∫w�U²�«  Ê«uMF�«  vKŽ  W�dAK�  wLÝd�«

orangeÆcoÆilØar
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°jI� ÂU¹√ WŁö¦� dF Ò��« nB½                                  °U Î³¹d� √b³ð W Ò¹uM��« ÀUŁ_« WO�UH²Š«

ÀUŁú� ÍuM��« caliaitalia ÷dF�

19≠21.1.13 ∫a¹—«u²�« 5Ð ¨WAL�_«Ë œuK'« s� WŽuMB*« ¨…dšUH�« ”uK'« rIÞ√ lO³� r�{ ÷dF�

                                     ¨jI�  ÃÆ‘  5990  ∫s�  Î¡«b²Ð«  ¨wFO³D�«  bK'«  s�  3´2  ¨w�UD¹≈  lÔ ?M Ô
  ”uKł  rIÞ

 ÆW¹ËU�²�  UF�œ 10 ?Ð

∫÷dF*« `²�  UŽUÝ

 ÆqOK�« nB²M� v²ŠË ¨WŽU�Ð X³��« ÃËdš bFÐ ¨19.01.2013 X³��« ¡U��

Æ22∫00≠10∫00  UŽU��« 5Ð ¨20.01.2013 bŠ_« Âu¹

Æ16∫00≠10∫00  UŽU��« 5Ð ¨21.01.2013 5MŁô« Âu¹

”uK'« rIÞQÐ w�UD¹ù« hB�²�« s� WMÝ Caliaitalia– 45
 ÊUM�Ë —U Ò$ ¨UO�U� ËeMOA²O� u¹—u³O� UN�Ý√ b�Ë ¨1965 ÂUŽ åUO�UD¹≈ UO�U�ò W�dý X� ÒÝQð

Æ5Ðu¼u*« 5½UMH�« s� …b¹bŽË …b¹bł ‰UOł√ v�≈ t²FM
 —«dÝ√ Y¹—u²Ð ÂU�

 …UO(«  »uKÝ_  UN²�¡ö�  5Ð  ¨åUO�UD¹≈  UO�U�ò  UN−²Mð  w²�«  …dšUH�«  Êu�UB�«  rIÞ√  Z�bð

 rIÞ√  œU−¹≈  ÊUJ�ùUÐ  Æw�UD¹ù«  rOLB²�«  VO�UÝ√Ë   UG�  nK²��  Â«b�²Ý«  5ÐË  ¨…d
UF*«

ÆWAL�_«Ë œuK'« s� WŽuMB*« ¨…dšUH�« ”uKł

Âd²;« r ÒLB*«Ø”bMN*«

 Ê√  ¨WO�UD¹ù«  W�—U*«  ÁcN� qOz«dÝ≈ w� ÍdB(« œ—u²�*«Ë CaliaItalia  W�dý w� UM�dA¹

  ÆU¼d�u½ w²�« …dšUH�« ”uK'« rIÞ√ sŽ ŸU³D½ô« cš√Ë —uC×K� „uŽb½

 bK'UÐ  …b−M*«  Êu�UB�«  rIÞ√  s�  WFÝ«Ë  WŽuL−�  WOMG�«  UM²KOJAð  pOKŽ  ÷dFð

 W�U{SÐË  UÝUILK� UI�Ë W�¡ö*«Ë VO�d²K� WKÐUI�«  ö¹œu*«Ë rO�UB²K� W�U{ùUÐ ¨‘ULI�«Ë

 ÆW
Uš  «—«u���≈

 Æ¡«dA�« bMŽ 5% W³�MÐ U
UšË UO�U{≈ UCOH�ð rJ×M� r²OÝ ¨÷dF*« —UÞ≈ w�

 v²ŠË ¨w�Ë_« jOD�²�« WKŠd� s� Î¡«b²Ð« ¨UNÐ Êu�—UAð w²�« l¹—UA*« w� rJI�«d½ Ê√ U½bF�¹

 Æö�U� ŸËdA*« ¡UN²½«

Âd²;«  U¹d²A*« ‰ËR��

 Ê√  ¨WO�UD¹ù«  W�—U*«  ÁcN� qOz«dÝ≈ w� ÍdB(« œ—u²�*«Ë CaliaItalia  W�dý w� UM�dA¹

  ÆU¼d�u½ w²�« …dšUH�« ”uK'« rIÞ√ sŽ ŸU³D½ô« cš√Ë —uC×K� „uŽb½

 ¨pz«—_«  ¨©wÐuK�«®  ‰U³I²Ýô«   UŽUI�  UŁUŁ√  ¨WOMG�«  UM²ŽuL−�  ‰öš  s�  rJOKŽ  ÷dF½

 s�  U¼dOžË  ¨«d¹dÝ  `³B²�  UN×²�  ÊUJ�ùUÐ  w²�«   U�uB�«  ¨”uK'«  U¹«Ë“  ¨ U�uB�«

 ‰Ë«błË wÝbMN�« rOLB²� UI�Ë W
Uš W�¡ö0 ¨WAL�_«Ë bK'UÐ …b Ò−M*« WFÝ«u�« WKOJA²�«

ÆUNÐ Êu³ždð w²�« WOMH�« qO
UH²�«

Æw�Ë_« jOD�²�« WKŠd� s� Î¡«b²Ð« ¨UNÐ Êu�—UAð w²�« l¹—UA*« w� rJI�«d½ Ê√ U½bF�¹

©ÆŸÆŸ®

W�Ëb�« ÕU²& W�¬

 ÀœUŠ 700 u×½ ‰bF*UÐ lI¹ ¨ÂUŽ q� w� ∫¢„Ëd¹ —Ë√¢  UODF* UÎI�Ë

 ¨‰bF*UÐ UMÞ«u� 18 UNO� q²I Ô¹ ¢̈»d¼Ë »d{¢

dš¬ h�ý 1000 u×½ »UB¹Ë

 vK²�  œbFÐ  25%  u×½  mK³ð  W³�MÐ  tK¼U&  sJ1  ô  ÷UH�½UÐ  2012  WMÝ  XN²½«

 ¨2012 ÂUF�« ‰öš ¨U½bNý UM½S� ¨bO'« “U$ù« «c¼ s� ržd�« vKŽ sJ� Æ‚dD�« Àœ«uŠ

 Æ u*« v²Š Êu�eM¹ ‚dD�« Àœ«uŠ wÐUB� „dð UNO� -  ôUŠ …bŽ

 wMOŽ ÂU�√ t�¼œ - Íc�« ©tK�« tLŠ—® „dOÝ Êö¹≈ q¦� ¨ ôUŠ …bŽ v�≈ …—Uýù« ÊUJ�ùUÐ

 Íc�« ‚dD�« ÀœUŠ p�c�Ë Æt�¼œ Íc�« ozU��« j³{ ÂuO�« v²Š r²¹ r�Ë ¨bK�« w� t²łË“

 Ÿ—UA�« Ê«d³Fð U²½U� 5Š ·uMOÐË— «—b½U�J�√Ë nO¹œu−¹ U½ö²O³Ý s� q� tO� XK²�

 ÆUO½U²½ w�

 q� w� lI¹ ¨qOz«dÝ≈ WÞdý  UODF� vKŽ …bL²F*« ¢̈„Ëd¹ —Ë√¢ WOFLł  UODF* UI�Ë

≠2000® ¢»d¼Ë »d{¢ Àœ«uŠ UN½√ vKŽ UNO�≈ ‚dD²�« r²¹ ‚dÞ ÀœUŠ 700 u×½ ÂUŽ

 Àœ«u×Ð  ÂUŽ  q�  w�  ‰bF*UÐ  ÊuK²I¹  UB�ý  18  Ê√   UODF*«  s�  `C²¹Ë  Æ©2010
 Ædš¬ h�ý 1000 u×½ »UB¹Ë ¢̈»d¼Ë »d{¢?�«

 ÈbŠ≈ w¼ ©»d¼Ë »d{® ?�« Àœ«uŠ¢ ∫„Ëd¹ —Ë√ WOFLł ÂUŽ d¹b� ¨·«uÐ√ qOzuLý ‰uI¹

 h�A�« —U²�¹ ô ÆdO��«  UH�U�� qL−� 5Ð s� ‚öšú� …U�UM�Ë …—uDš d¦�_«  UH�U�*«

 »UB*« h�AK� …bŽU�*«  ÂbI¹Ë n�u²¹ Ê√  s� ôbÐ tMJ� d̈OÝ ÀœU×Ð ◊—u²¹ Ê√  UM�

 ÆtzU�bÐ ÃdC²¹ »UB*« „d²¹Ë ÊUJ*« s� »dN¹ Ê√ —U²�¹Ë —dI¹ t½S� ¨·UFÝù« VKÞË

 e¹eFð qł√ s� ¨©»d¼Ë »d{® ?�«  UH�U�� w³Jðd�  UÐuIŽ œbAð Ê« r�U;« vKŽ V−¹

Æ¢ÀœU(« ÊUJ� s� »dN�« s� ÈËbł ô – …œÒb×�Ë W×{«Ë W�UÝ— ‰UÝ—≈Ë Ÿœd�«

 UIzUÝ 50 u×½ s� …œUOI�« hš— V×�Ð  ö
«u*« …—«“Ë X�U� ¨2012 ◊U³ý dNý w�

 w�  p�–Ë  ¨ «uMÝ  fLšË  ÀöŁ  5Ð  ÕË«d²ð  …b*  ¨rz«œ  qJAÐ   UH�U�*«  Êu³Jðd¹  s2

 d¹“Ë  bŽË  b�Ë  ÆfðU�  qOz«d�¹   ö
«u*«  d¹“Ë  tOKŽ  l�Ë  b¹bł  ÂUE½  ÷d�  »UIŽ√

  Æ¢ UH�U�*« »UJð—UÐ Êu�uI¹ s¹c�« s¹dšü« 5IzU��«  «dAŽ hš— V×�Ð  ö
«u*«

 ‰öš «bł …dODš dOÝ WH�U�� 30  «uFLł ¨5Lz«œ  UH�U�� w³Jðd� sŽ Àb×²½ s×½

 o¹dÞ sŽ  u*UÐ V³�²�« ¨‰u×J�« dOŁQð X% W�«u��« ∫q¦� ¨…dOš_« fL)«  «uM��«

 …d²�  ‰öš  W�«u��«  ¢̈»d¼Ë  »d{¢  Àœ«uŠ  ¨¡«dL(«  WOzuC�«  …—Uýù«  lD�  ¨‰UL¼ù«

 WŽd�Ð W�«u��«  ¨WBš— ÊËœ W�«u��«  ¨‚dÞ ÀœU×Ð q²I�UÐ  V³�²�«  ¨WBšd�«  V×Ý

 Æ UH�U�*« s� U¼dOžË ¨”Ør� 40 ?Ð UNÐ ÕuL�*« WO½u½UI�« WŽd��« sŽ b¹eð

 `O²¹ Íc�« ¨√ 212 ÂUEM�«Ë ©56 r�—®  ö
«u*« d�_ UI�Ë WBšd�« V×Ý ÊUJ�ùUÐ `³
√

 w� s¹—U*« vKŽ …—uDš rN²�«uÝ WI¹dÞ qJAð s¹c�«¢ 5IzU��« hš— V×Ý WDK�K�

 ÆŸUL²Ý« W�Kł ¡«dł≈ bFÐ p�–Ë ¢̈o¹dD�«

 w�  ¢»d¼Ë  »d{¢  ÀœUŠ  w�  ozU�K�  ÈuBI�«  WÐuIF�«  ÊS�  –  Êu½UI�«  q¹bF²�  UI�Ë

 s�  WMÝ  14  w¼  ¨WKðU�  W−O²M�«  ÊuJð  U�bMŽ  Ë√  WLO�'«  —«d{_UÐ  V³�²�«   ôUŠ

 b×�Ë ¨W³�d*« w� s¹d�U�*« WOIÐ vKŽ WO�ËR�*UÐ Êu½UI�« wIK¹ p�c� ÆwKFH�« s−��«

 ÆwKFH�« s−��« s�  «uMÝ 7 v�≈ qB¹ vB�√

  U�dD�« vKŽ rNð«—UOÝ ÊËœuI¹ «u�«“ U� s¹c�« 5IzU��« s�  U¾*« p�UM¼ ¨qOz«dÝ≈ w�

 W�Ëc³*« œuN'« s� b¹eð Ê«  UDK��« vKŽ V−¹ Æ5MÞ«u*« …UOŠ vKŽ …—uDš ÊuKJA¹Ë

 ÆÊ«Ë_«  «u� q³� Ÿ—«uA�« sŽ rN�«e½≈Ë ¨5Lz«b�« Êu½UI�« wH�U�� vKŽ i³I�« qł√ s�

©ÆŸÆŸ®

rJKł_ —ÒuD²¹Ë œb−²¹ U�d¹ åÊË“UL¼ “U�d�ò

°b¹bł d̈�Ë√ ¨ŸË—√ ¨vKŠ√

 WF²� v�≈ r�uŽb¹ ¨U�d¹ ÊË“UL¼ “U�d� ¨W³ÝUM*« ÁcNÐ

dš¬ ÊUJ� Í√ w� U¼Ëb& s� WOIOIŠ ‚Òu�ð

WO�UH²Š« —UFÝ√Ë ÆÆÆ…b¹bł WMÝ

ÊË“UL¼ “U�d� w� W½uM−�  ö¹eMð

 WŠ«Òd�UÐ  l ÒL−*«  v�≈  qš«b�«  dFAO�  ¨«bł  eO2  VOðdðË  W�UE½Ë  ŸU�ðUÐ  rJK³I²�¹

 ¨UNłU²×¹  w²�«   U�b)«  q�  e�d*«  w�  ÊuK�UF�«  t�  ÂbI¹  Ê√  bFÐ  U
uBš  ¨…b¹bA�«

 W�U{≈ ÆÆÆU¼dOžË WOz«cž œ«u� s� ¨tðU�eK²�� lOLł pKN²�*« b−¹ UL� ÆW�U ÒF� …—uBÐË

ÆUÎO�u¹ Wł“UD�« Âu×K�« Ÿ«u½√ lOLł pKN²�LK� d�uð WL×K� qLA¹ d−²*« Ê√ v�≈

 …dO³� WŽuL−� tO�Ë ¨«ÎdšU� U ÎLFD�Ë vNI� p�c� sLC²¹ l ÒL−*« Ê√ d�Òc�UÐ d¹b'« s�

Æœ«ËÒd�«Ë szUÐÒe�« —uNL' WŠ«Òd�« qzUÝË nK²�� s�

 ‰Òu×²OÝË ¨‰ULA�« w� Í—U& lL−� d³�√ u¼ מרכז המזון ירכא ¢U�d¹ ÊË“UL¼ “U�d�¢

 Ã—Uš ‰Ë_« b¹b'« ŸdH�« ÕU²²�« r²OÝ YOŠ ¨XO½«uŠ …bŽ s� n�Q²ð WJ³ý v�≈ U Î³¹d�

 …d
UM�« w� `²²HOÝ Íc�« e�d*« ÒÊ√ d̈�c�UÐ d¹błË ¨«bł U³¹d� ¨…d
UM�« WM¹b� w� U�d¹

©ÆŸÆŸ®                                                              ÆjÝË_« ‚dA�« w� tŽu½ s� lL−� d³�√ ÊuJOÝ

 

°lz«d�« åwÄU¼ò r�UŽ «uHA²�«Ë «u�UFð

°…œËb×� W��MÐ åwÄU¼ò W³F� 20
 ÆåqO�  wÄU¼ò  W³łË  q�  l�  …b¹bł  »UF�√  WKOJAð  l¹“u²Ð  å“b�U½Ëb�U�ò  rŽUD�  WJ³ý   √bÐ

 åqO� wÄU¼ò?�« œôË_« W³łË W³KŽ qJAÐ åwÄU¼ò W³F� 20 Ælz«d�« åwÄU¼ò r�UŽ «uHA²�«Ë «u�UFð

°…œËb×� WF³DÐ å“b�U½Ëb�U�ò w� Êü«

 ¨ÂUÝd�«  ¨Ÿ—«e*«  q¦�  åwÄU¼ò   UÒOB�A�  …eO2Ë  WFÝ«Ë  WKOJAð  WK�K��«  Ác¼  qLAð

Æb¹e*« U¼dOžË ¡UCH�« qł— ¨wÞd ÒA�«

ÆåqO� wÄU¼ò W³łË q� l� wÐU¼ WK�KÝ Êü« «uFLł«

©ÆŸÆŸ®                                                                                               ÆÊËe�*« œUH½ v²Š ™ …œËb×� WOLJ�« ™

Private Backup  ? �« W�bš ÀÒb% åw�RKMOÐ „eOÐò

 œö³�« w� X½d²½ôUÐ 5×ÒHB²*« W�U� vKŽ ÷dFð

U Î½U−� – X¹UÐ UGOł 5 r−×Ð W�b)«

http∫ØØwwwÆbezeqintÆnetØ¢   `łUM�« wJOðU�uðË_« rŽb�« W�bš ‚öÞ≈ s� dNý√ 10 w�«uŠ bFÐ

 W�dý   ¨Êü«  v²Š  5�d²A*«  ·ô¬   «dAŽ  l�Ë  PageÆaspxøccΩ01010116¢ Private Backup
 – X¹UÐ UGOł 5 r−×Ð rŽœ W�“— ∫œö³�« w� X½d²½ô« szUÐ“ W�UJ� dO³� “UO²�« sŽ sKFð w�ËROKMOÐ „eOÐ

 bL²FðË W�b)« ÂuO�«Ë szUÐe�« W�UJ� U½U−� X¹UÐ UGOł 2 r−×Ð W�“— W�dA�«  œË“ ÂuO�« v²Š °°°U½U−�

ÆÂU�_« v�≈ …uDš ÂbI²ð – œö³�« w� 5O
uB)« szUÐe�« —uNL' WBB��Ë ¢V×��« W³ÝuŠ¢ vKŽ

 2  r−×Ð  W�b)UÐ  5�d²A*«  szUÐe�«  W�UJ�  wJOðU�uðË√  Y¹b%  W�dA�«   —d�  …uD)«  Ác¼  s�  ¡e−�

 “uH�«  vKŽ  l²L²�«  szUÐeK�  sJ1  «cJ¼Ë  ÆU½U−�  –  X¹UÐ  UGOł  5  r−×Ð  …b¹bł  W�“—  v�≈  ¨X¹UÐ  UGOł

ÆW�b)« e�d� v�≈ tłu²�« Ë√ qO−�²�« v�≈ —«dD{ô« ÊËbÐ “UO²�UÐ

 s�  http∫ØØwwwÆbezeqintÆnetØPageÆaspxøccΩ01010116¢ Private Backup¢  ?�«  W�bš

 ÆrN¹b� W�UN�«  UHKLK� wJOðU�uðË√ rŽœ ¡«dł≈ szUÐeK� `O²ð ¨ Trend Micro WO*UF�« W−�d³�« W�dý

 vKŽ UOJOðU�uðË√ UNLŽœ r²OÝ ¨Èdš_« WLN*«Ë WOB�A�«  U�uKF� q�Ë WOKzUF�« Âö�_« ¨ UHK*« —̈uB�«

 w�b�²��  qł«  s�  W�dA�«  UN²�U�  WBB��  WÐU×Ý  W¾OÐ  w�  ¨w�ËROKMOÐ  „eOÐ  w�  WM�ü«  Âœ«u)«

ÆW�b)«

http∫ØØwwwÆprivatebackupÆ¢   s�ü«Ë —uD²*« 5�d²A*« l�u� W�bš szUÐe�« W�b) W�dA�« lCð

 l�u*« ÆÂuO�« «œbAð d¦�_«  U�uKF*« WÝ«dŠ dO¹UF� w�u²�¹Ë ÆcoÆil¢ wwwÆprivatebackupÆcoÆil
 s�Ë ‰uN�Ð sJ1 «cJ¼Ë wB�A�« tÐuÝUŠ s� ÊuÐe�« UNLŽœ w²�«  UE�U×K� UM�¬Ë U×¹d� UJK�� `O²¹

 ÆdýU³� qJAÐ U¼dOžË vIOÝu*«  UHK� v�≈ ŸUL²Ýô« ¨ u¹bOH�« Âö�√Ë ¨ UHK*« —̈uB�« …b¼UA� ÊUJ� Í√

 ¡U�b
_« l� r−(« YOŠ s� «bł …dO³J�« VzUI(«Ë  UHK*« W�—UA�Ë qOL×²�« ÊUJ�ùUÐ «c¼ v�≈ W�U{≈

ÆU¼dOžË dO²¹u²�« ¨„u³�OH�« d³Ž W�—UA*« ¨w½Ëd²J�ô« b¹d³�UÐ jÐ«— ‰UÝ—≈ d³Ž ·—UF*«Ë

 XIKÞ√ ¨ÊUJ� Í√ s� W�uŽb*«  U�uKF*« v�≈ tłu²�« WŠUð≈Ë bŠ vB�√ v�≈ W�b)UÐ WF²*« …œU¹“ qł« s�

 `O²¹  oO³D²�«  ÆWOŠuK�«  VOÝ«u(«Ë  WO�c�«  …eNłú�  oO³Dð  UC¹√  W�b)«  szUÐe�  w�ËROKMOÐ  „eOÐ

 d³Ž  UHK*«  W�—UA�Ë …b¹bł  UHK�  qOL% `O²ð  UN½S�  «c¼ v�≈  W�U{ùUÐ  UNðb¼UA�Ë  UHKLK�  UJK��

©ÆŸÆŸ®                                                                                                         ÆWOŽUL²łô«  UJ³A�« Ë√ w½Ëd²J�ô« b¹d³�«

 ‰Ë_Ë  UÑuMð  s�  b¹bł

∫VOK(« WłöŁ w� …d�

2% Ã“UÞ VOKŠ

 ¨  VOK(«   U−²M�  ‚uÝ  w�  …bz«d�«  ¨UÑuMð  XMKŽ«

 ¨2%  …b¹bł  rÝœ  W³�MÐ  Ã“UÞ  VOKŠ  ‚öÞ«  sŽ

Æd²� 1.5 r−×Ð Êuðd� …u³Ž w�

 „öN²Ý«  UM�  qJ�  `O²¹  2%  Ã“UÞ  VOKŠ  ‚öÞ«

 s�  ‰b²� Ô¹  Æt�  W³ÝUM*«  rÝb�«  W³�MÐ  VOK(«

 q(«  q ÒJA¹  2%  VOKŠ  Ê«  U�uMð  UNðdł«  ÀU×Ð«

 1%  rÝb�«  qOK�  VOK(«  wJKN²�*  ¡«uÝ  jÝu�«

 VOKŠ  wJKN²�*  Ë«  d¦�«  wMž  ‚«c�  sŽ  5¦ŠU³�«

 w²�«  rÝb�«  V�½  qOKI²Ð  5³ž«d�«Ë  rÝœ  3%
 v½œô«  b(UÐ  ‰“UMð  d³Ž  VOK(«  w�  UN½u�ËUM²¹

Æ‚«c*« vKŽ

 WOLJÐ  œËeð  d²�  1.5  Êuðd�  …u³Ž  ¨«c¼  v�«  W�U{«

 WOLJ�« Ác¼ VÝUMðË d̈²� 2  Ë d²� 1  5Ð ¨WDÝu²�

 s�  …dO³�  W³�M�  WDÝu²*«   U¹d²A*«  WKÝ

 UNð«–  b×Ð  W�“d�«  Ê«  sŽ  öC�  VOK(«  wJKN²��

ÆVB�«Ë qL(« YOŠ s� W×¹d�

ÆÃÆ‘ 9.11 ∫pKN²�LK� tÐ v
u*« 2% VOKŠ dFÝ

©ÆŸÆŸ®
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è ÒO ðU ÒM ÐË  è ÒO zU ½

papaya qLAð ¨W¹cŠ_« lOLł vKŽ W ÒOðUMÐË W ÒOzU�½ WKLŠ
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