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العالم  من  كبيرة  ــزاء  أج ومعه  ــّي  األرمــن الّشعب  أحيى 
اِملائة  ــرى  الــّذك املــاضــّي،  األســبــوع  وحكوماته،  بقياداته 
األرمنّي  الّشعب  لها  تعرّض  اّلتي  اجلماعّية  للمجازر 
أتراك تلك احلقبة. وراح ضحّية هذه املجازر نحو  بأيدي 
مليون ونصف املليون من الّشعب األرمنّي، ومعهم مئات 
َمن  ــا  أّم ا.  تركّي وجــنــوب  ــرق  ش مسيحّيي  مــن  اآلالف 
له  توّفرت  حيث  إلى  موطنه  هاجر  فقد  املجازر  من  جنا 
ِفَلسطني  األرمن  وصلها  اّلتي  املواقع  بني  ومن  احلماية. 
الّناجون على قدر  اندمج  الّتاريخّية ومدينة حيفا حيث 

ما يستطيعون باحلياة فيها.
واألرمن جالية تعيش بيننا منذ وصلت أصابها ما أصاب 
ِفَلسطني وأهلها، بعد أن جنوا من حمالت اإلبادة ضّدهم 
تنا  في موطنهم. ومن هنا تداخلت قضّيتهم هناك بقضّي
ِفَلسطني.  في  األرمنّي  بالوجود  املّتصل  اجلــزء  في  هنا 
فكثيرون منهم اضطرّوا إلى أن يرحلوا عن ِفَلسطني مع 
من  هرًبا  وطنهم  عن  نزحوا  كانوا  أن  بعد  ُهّجروا  اّلذين 
املوت. حّقهم علينا أن نذكر معهم ما تعرّضوا له في درب 
اآلالم وأن نعّبر عن كبير تضماننا معهم/معنا. فهم في 
منزلة األهل واألخوة اّلذين يجب علينا أن نحتضن أملهم 
وذكرى مأساتهم كجزء من وعينا إلى جرحنا الِفَلسطينّي 

وإلى مآسي شعوب مثلنا.
املــأســاتــني،  تفاصيل  ــي  ف اخــتــالف  هــنــاك  أّن  صحيح 
في  هنا  متداخلتان  لكّنهما  واألرمنّية،  الِفَلسطينّية 
جمع  اّلــذي  املفصل  من  حيفا  في  العربّي  مجتمعنا 
فيه  أخــوّي  اجتماع  ــو  وه حيفا.  مدينة  في  أبناَءهما 
احتضان متبادل وتفّهم لقسوة الّتاريخ خاّصة وأّن نضاالت 
من عقود يخوضها أخوتنا األرمن من أجل اعتراف عاملّي 

في  أفلحوا  أّنهم  األخيرة  الّسنوات  في  وبدا  باملجزرة. 
العاملّي.  األعمال  جدول  على  ومأساتهم  قضّيتهم  وضع 
وقد يكون في هذا الّتطوّر فاحتة لتصحيح ُغنب تاريخّي 
بيننا في حيفا  حلَق بهم وبذكرى ضحاياهم. وما داموا 
حّقهم علينا أن نتذّكر ضحاياهم ونترّحم عليهم جميًعا 
ونقف وقفة إجالل لذكراهم ووقفة صمت لسماع أحزانهم 

الّدفينة.
وال بّد لنا أن نشير إلى صالبة الّنضال األرمنّي ومتّسكهم 
عن  ــراجــع  الــّت أو  الــّتــنــازل  ــدم  وع الّثابتة  حقوقهم  فــي 
ا يستحّقون كّل الّتقدير ليكونوا منوذًجا  ـً مواقفهم.. فحّق

ُيحتذى به.   
åXO³�«ò …d¼UE�

اإلضراب اّلذي أعلنته جلنة املتابعة احتجاًجا على سياسة 
هدم البيوت وحرمان مجتمعنا العربّي من حقوقه الكاملة 
ارة  في مجال الّتنظيم والبناء، توّجته جماهيرنا مبظاهرة جّب
أهلنا خاّصًة  أبيب. اآلالف من  في ساحة رابني في تل 
من مواقع منكوبة بسياسات الهدم مثل: الّنقب واملركز 
رابني  ساحة  إلى  تقاطرت  واجلليل  دهمش)  حّي  ـ  (الّلد 
تعاضدها قوى دميقراطّية يهودّية غفيرة في مظاهرة، رأى 
املنظمون أن تكون في تل أبيب قلب إسرائيل الّنابض 

وعلى مرمى احلوار مع املجتمع اليهودّي.
أمكننا أن نعتبر املظاهرة في شكلها وحجمها وشعاراتها 
هدم  موضوع  وضــع  وهــي  رسالتها،  أّدت  قد  ووقائعها 
ْيسان)  َن شهر  في  بيًتا   30 (حوالي  ّية  العرب البيوت 
وسياسات الّتنظيم والبناء املُجحفة على جدول األعمال 
العاّم خاّصًة، وأّن اإلعالم العبرّي ال يستطيع أن يتجاهل 
تظاهرة آالف مؤّلفة في قلب ساحة رابني! بل إّن إصرار 
إطارها  في  املسألة  جعل  على  نضالّي  وبذكاء  املنّظمني 
املجتمع  إلى  الرّسالة  مترير  على  ساعد  املدنّي  احلقوقّي 

اإلسرائيلّي وقياداته.
البيوت  آالف  تهّدد  مسألة  الهدم  قضّية  أّن  واّتضح 
ّية فقط حظيت بخرائط  ّية وأّن ثلث البلدات العرب العرب
هيكلّية ناجزة، فيما البلدات الباقية تعاني من غياب 
الّتخطيط ومن أوامر الهدم وفرض غرامات باهظة على 

َمن تعتبرهم الّسلطات مخالفني لقوانني البناء.
القانون  فرض  إلى  متيل  الّسلطات  أّن  إلى  أشرنا  وكّنا 
وتطبيق أحكامه على املواطنني فيما هي متساهلة جًدا 
مع كّل اجلهات اّلتي من املفروض أن تكون ضالعة في 

هذا  ّية.  العرب للبلدات  مخّططات  وإجناز  اخلرائط  توفير 
للّتخطيط، أعاد على مدار  القطرّي  ناهيك عن املجلس 
ّية معيقات للخرائط الُقطرّية  عقود اعتبار البلدات العرب
من  كبيرًا  ــزًءا  ج إّن  بل  املخّططات.  هــذه  ضمن  وليس 
وعلى  ّية،  عرب أراٍض  على  تخطيطه  ّمت  الُقطرّية  املشاريع 
أّن  كما  ومنوّها.  تطوّرها  وُفرص  ّية،  العرب البلدات  حساب 
ّية  عرب بلدات  لتحاصر  جاءت  القومّية  املتنزّهات  قوانني 
ألف   60-50 حوالي  أّن  كانت  احملّصلة  توّسعها.  ومتنع 
وأّن  خاّصة،  أراٍض  على  ترخيص  بدون  أقيم  عربّي  بيت 
ّية،  الدولة لم تعترف بعشرات التجّمعات الّسكنّية العرب

ال سّيما في الّنقب.
باحلّق  املرتبطة  األرض  بقضّية  املرتبطة  البيت  قضّية  إّن 
في مسكن ومأوى ـ تشّكل هاجًسا كبيرًا لعشرات آالف 
ّية. وقد فعلت جلنة املتابعة وقيادة القائمة  العائالت العرب
بهذا  القضّية  بطرح  البدء  قرّرتا  عندما  خيرًا  املشتركة 
نواقص  عن  ويفّتش  ينتقد  أن  اختار  َمن  هناك  الّشكل. 
العائالت  على  تبقى  عيوننا  لكن  واملظاهرة،  لإلضراب 
ببيتها  يحيق  أو  سكن  ضائقة  تعيش  اّلتي  ّية  العرب
ّية  خطر الهدم أو تلك اّلتي تتعرّض كّل عام لغرامة مال
بدعوى البناء غير املرّخص. هذه هي القضّية وعلينا أن 
نظّل متمحورين حولها. قد نختلف حول شكل الّنضال أو 
اته، لكن علينا أن نظّل موّحدين في متابعة  استراتيجّي
هذا امللف باعتباره من أهّم القضايا اّلتي تشّغل أهلنا في 

قراهم وُمدنهم.
WÒO�ËdF*« WHzU ÒD�« sŽ

أشير بدايًة إلى أّنني عملت في سلك الّتربية بني أخوتي 
أبناء الّطائفة املعروفّية حوالي عقدين من الزّمن. وهي مّدة 
ومشارًكا  وزميًال  صديًقا  بصفتي  عنهم  ث  ألحتــدّ كافية 

للعيش وامللح معهم.
شعيب  الّنبي  زيارة  موسم  أّيام  املاضية  األّيام  كانت  لقد 
في حّطني اّلتي اكتسبت معانَي مختلفة من فترة ألخرى. 
وشعيب (عليه الّسالم) نبّي أتت على ذكره كّل الكتب 
الّسماوّية. وكان داعيًة سالم وحوار وتعايش. ويبدو لي أّن 
رسالته هذه أخذت تّتضح من موسم زيارة إلى آخر. عادت 
املناسبة إلى أصلها، للّتذاكر والّتباحث في شؤون الّطائفة 
وهمومها، وهي كثيرة هذه األّيام في لبنان وسورية. وكانت 
املناسبة قبل العام 1948، عام الّنكبة مناسبة جتمع بني 
في  تواجدهم  أماكن  املعروفّية من مختلف  الّطائفة  أبناء 

الّشرق األوسط. اصطلحوا على هذه الفترة الزّمنّية أواخر 
نيسان ألّنها مناسبة للمشتغلني باألرض واملعتمدين على 

مواسمها.
في  كما  ِفَلسطني  في  املعروفّية  الّطائفة  أبناء  كان  لقد 
للعروبة  ُعنواًنا  احلديث،  سيما  ال  الّتاريخ،  وعبر  غيرها 
وقضاياه.  الوطن  سبيل  في  والّتضحية  وللّنضال  الّصرفة 
كما  وهــكــذا  ــة،  ســوري ــي  ف األطـــرش  باشا  سلطان  هكذا 
جنبالط في لبنان وهكذا أهلنا هنا. ومن الّالفت هذا الكّم 
الهائل نسبًيا وعددًيا من املبدعني أبناء الّطائفة املعروفّية 
ولنا  لِفَلسطني،  الوطنّية  الرّواية  صياغة  في  املشاركني 
الّشعراء  فمنهم  الِفَلسطينّية.  ّية  العرب األقلّية  أبناء  هنا 
والّناشطون  الّتشكيلّيون واملوسيقّيون  والفّنانون  والكّتاب 
وهناك  الوطنّية.  األطــر  في  واالجتماعّيون  الّسياسّيون 
خرّيجي  اإللزامّية  العسكرّية  اخلدمة  رافضي  من  أجيال 
ّية  العرب ُهوّيتهم  على  ــصــرّون  امل العسكرّية  الّسجون 

الِفَلسطينّية وانتمائهم وتاريخهم.
هذا جزء من الّصورة مييل بعضنا إلى نسيانه أو جتاهله. 
فاألخوة املعروفّيون جزء مّنا ومن مجتمعنا العربّي في هذه 
الّديار ومن ثقافتنا وحّيزنا الّشرق أوسطّي حّتى لو جنحت 
الّسلطة في حتييدهم أو االستفراد بهم. فإّن وعينا الوطنّي 
واالجتماعّي والفكرّي يحّتم علينا أّال نغفل هذه املجموعة 
من شعبنا وأن نظّل على تواصل معها، في مناسباتها وأن 
نقيم معها عالقات الوّد والباب املفتوح. فنحن لم نصل 
علينا  وما  للّتحّول.  قابل  والوضع  الّتاريخ»  «نهاية  إلى 
املعروفّية  الّطائفة  ألبناء  وعقولنا  صدورنا  نفتح  أن  سوى 
ومنّد لهم جسور الّتآخي. وهو ما فعله الكثيرون مّنا في 
موسم الزّيارة األخير. فرأينا قيادات مجتمعنا تشارك في 
مع  احلميم  الّتواصل  وفي  الّتهاني  وفي  املناسبة  إحياء 
اُحملتفلني. وسمعنا أقواًال هاّمة تعّبر عن األخوة وعن وحدة 
احلال بني أبناء املجتمع الواحد. إّنها رسالة شعيب (عليه 
الّسالم) كما نفهمها وكما أوصلها لنا تاريخ هذا الّنبّي. 
وهي الرّسالة اّلتي نعتمدها ـ رسالة بناء املشترك واحتواء 

املجتمع ألبنائه ومجموعاته على خصوصّياتهم.
الّسنوّية،  الزّيارة  مبناسبة  املعروفّية  الّطائفة  أبناء  نهّنئ 
ونؤّكد أّننا حريصون مثلهم على رسالة الّتسامح والعيش 
املشترك. وأعترف أّن مكوثي بينهم على مدار عقدين ترك 
لدّي أثرًا عميًقا من الّتقدير واحملّبة وأّنه مّدني بصداقات 

ا. ـً ّية ستبقى معي ما دمُت حّي ال-نهائ
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بالّنجاح  ــادًة  إش ــدء،  ب ذي  ــادئ  ب نسّجل،  أن  املهّم  من 
املتابعة  جلنة  وبجهود  البيت“  ”يوم  إلضــراب  الّنسبّي 
أبيب.  تل  واملظاهرة  اإلضراب  ومرّكباتها إلجناح  الُعليا 
وأن نسّجل إشارًة، باملقابل، إلى بعض َمواطن الّضعف 
املوضوعّية، كاملُدن املختلطة وطلبة اجلامعات والعاملني 
مواطن  بعض  وإلى  ّية،  العرب واملدن  القرى  خارج  العرب 
العار، غير املوضوعّية البّتة، كعدم جتاوب بلدّية أكبر 

ّية مع اإلضراب. مدينة عرب
أكثر  يبدو  ولكّنه  بجديد.  أعاله  املطروح  الّسؤال  وليس 
ّية  العرب اجلماهير  فيها  تواجه  فترة  في  اليوم،  إحلاًحا 
حتّديات متعّددة ومرّكبة وخطيرة، على عّدة جبهات مًعا، 
قياًسا  متدنيْني  سياسّي  وتنظيم  كفاحّية  وبجهوزّية 
مبرحلة يوم األرض وما بعده؛ وفي ظّل تغّيرات هائلة في 

ُبنية املجتمع العربّي االقتصادّية، وتركيبته الّطبقّية.
ونّيف  عام   3000 قبل  الّتاريخ حدث  في  إضراب  أّول 
في أرض الكنانة، حني أضرب العّمال املصرّيون القدماء 
أشهر  الّثالث،  رمسيس  امللك  عهد  في  العمل  عن 
عدم  على  احتجاًجا  العشرين،  ّية  الفرعون األسرة  حّكام 
تلقيهم قوت يومهم، فعلًيا وليس مجازًيا، لعشرة أّيام 

حّتى  يومني  دام  بإضراب  إثرها  على  شرعوا  متتالية، 
استخدام  ــدأ  وب مطالبهم.  لبعض  الفراعنة  استجاب 
الّثامن عشر،  القرن  أواخر  باإلجنليزّية  ”إضراب“  مفردة 
وشّل  الّسفن  أشرعة  حّل  لندن على  بّحارة  أقدم  عندما 
حركتها في امليناء، تأييًدا ملظاهرات اندلعت في املدينة 
العّمالية. وهناك طبًعا اإلضراب العّمالي الّشهير في 
شيكاغو عام 1886 للمطالبة بيوم عمل من ثماني 
للّطبقة  األممّي  الّتضامن  يوم  إلى  واّلذي حتّول  ساعات، 

العاملة - األّول من أّيار.
إًذا، فمن الواضح أّن اإلضراب، بكونه توقًفا عن العمل 
وضرًبا ملصالح طبقة معّينة، يعكس في جوهره صراًعا 
بالّضرورة،  ا  ـً عمودّي ا –  ـً طبقًيا - أفقًيا، وليس قومّي
ّية،  على مّر الّتاريخ. وقد يكون ”شغف“ اجلماهير العرب
إن جاز الّتعبير، باإلضرابات، منذ الّنجاح املزلزل إلضراب 
بني  املوضوعي  الّتقاطع  مرّده   ،1976 عام  األرض  يوم 
املجتمع  كان  فقد  املرحلة.  تلك  في  والقومي  الّطبقي 
عاملني  من  الّساحقة  بغالبّيته  مؤلًفا  ــذاك  آن العربّي 

وفّالحني،  اليهودّية،  والّتجّمعات  ــدن  امل في  أجيرين 
فقد  وبالّتالي،  املثّقفني.  من  نسبًيا  ضئيلة  وشريحة 
وطنّية  شعبّية  إرادة  عن  القومّية  األقلّية  إضراب  عّبر 
لهيبة  ملموس  جماعّي  ضــرب  خــالل  من  وسياسّية، 

ًيا. املضّطِهد أوالً، وجليبة طبقاته املستفيدة ثان
وأفضت الّتغّيرات الكمّية اّلتي راكمتها العقود األخيرة 
ّية وعلى مجتمعها واقتصادها  على حال اجلماهير العرب
مقال  أو  مقام  هذا  ليس  كبيرة،  نوعّية  تغّيرات  إلى 
اجلدّية  من  قدر  على  ولكّنها  غمارها.  وخوض  رصدها 
لتستوقفنا، وتستوجبنا أن نلحظ، على سبيل املثال، 
احتجاج  ّية  آل األحيان من  أّن اإلضراب حتّول في بعض 
ونضال موّجهة نحو املضطِهد، إلى ممارسة يكاد يكون 
أثرها داخلًيا ومقصورًا على املجتمع املضطَهد فحسب، 
وقد تضحي في بعض احلاالت ضرًبا من ضروب اإلقصاء 
في  والعاملون  العامالت  يقف  يوم  من  وحتّول  الّذاتي؛ 
ّية تأخذنا  طليعته إلى عبٍء عليهم، ومن محًطة نضال
املسدود.  ــق  األف ــة  أزم في  مراوحة  ــى  إل ما  مكان  ــى  إل
اإلضراب  يتحّول  األحايني،  بعض  ففي  ذلك:  وأكثر من 
متظهرات من  واحد  إلى  سياسّية،  إرادة  عن  تعبير  من 

العجز الّسياسّي.
بها  ُيستهان  ال  تربوّية  قيمة  لــإلضــراب  تكون  وقــد 
بالّنسبة للّشباب وطّالب املدارس. ولكن هذه القيمة ال 
تعبوّية تشحذ  بتوافر حالة  إّال  أن تكون ُمضافة  ميكن 
بالّظلم وبضرورة مجابهته، وتصقله على شكل  الوعي 
طاقات سياسّية موّظفة في مشروع واضح املعالم، وحتول 

ومدعاة  ”عطلة“  مجرّد  ــى  إل ــراب  اإلض يــوم  حتــّول  دون 
وطّالبنا  لشبابنا  القيمة  هذه  إكساب  وميكن  للّتسّكع. 
من خالل نشاطات منهجّية أو ال-منهجّية في املدارس

أو خارج جدرانها.
سالح  من  الكفاحّية  ترسانتنا  لنزع  دعوة  هذه  ليست 
من  استالله  إجادة  إلى  وإّمنا  والّشامل،  العام  اإلضــراب 
غمد اإلرادة الّشعبّية املختمرة، والّتلويح والّضرب به عند 
احلاجة وعند املقدرة، وعند استشعار الّلحظة الّسياسّية 
ّية  نضال آلّيات  في  اجلاّد  للّتفكير  إّنها دعوة  املواتية. 
جتارب  ومن  جتربتنا  من  مستنبطة  أو  مبتكرة  جديدة، 
أخرى،  مضطَهدة  قومّية  وأقلّيات  ومجموعات  شعوب 
ّية اإلضراب، بل إلى جانبها ونحوها ومتهيًدا  ليس بدل آل

لها، على نحو تدريجّي وتصاعدّي. 
وهي، باألساس، دعوة للتخّلي االستراتيجّي عن اجلواب 
األوتوماتيكّي، في اجتماع قادم للجنة املتابعة الُعليا، 
بكرا  نعلن  ”يّال  ـ  ب نعمل؟“،  بدنا  ”شو  ســؤال  على 

إضراب“!
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يوم  أو  أّيار، عيد  من  األّول  اجلُمعة،  اليوم  ُيصادف 
ُيقام  اّلــذي  السنوّي  االحتفال  هذا  العاملّي؛  العّمال 
عطلة  يوم  وهو  بالعمال.  احتفاًء  عديدة  دول  في 
مصدر  ويأتينا  ـــدول.  ال مــن  العديد  ــي  ف رسمّية 
ــات  ــوالي (ال مــن شيكاغو  ــوم  ــي ال ــهــذا  ب االحــتــفــال 
ّية  عمال نزاعات  نشبت  األمريكّية)، حيث  املّتحدة 
«هاميلتون»  في  العمل  ساعات  لتخفيض  تهدف 

ساعات»! «الثمان  بحركة  تعرف  اّلتي  احلركة  في 
الّشيوعّية  والّشبيبة  احلــزب  دعــا  املناسبة  ولهذه 
اجلميع إلى املشاركة في املظاهرة القطرّية في الّناصرة، 
خاللها  من  ليطلقوا  الّسبت،  غٍد  يوم  سُتقام  اّلتي 
والعنصرّية،  الّتمييز  سياسة  ضــّد  مدوّية  صرخًة 
جماهيرنا  جتاه  اإلسرائيلّية  احلكومة  متارسها  اّلتي 
العّمال  حقوق  إجــحــاف  ــي  ف وتنعكس  ّية،  العرب
االحتياجات  في  الكبيرة  والّنواقص  البطالة  وزيادة 
ّية. الّضرورّية في البلدّيات والّسلطات احمللّية العرب

©nOý—_« s� …—u
®





62015 —U¹¬ 1  WFL'«

����� �� ���� �� �	
��
 ������

.	�
�� ���� ��� ��
���� �
�� � ������ �
���� �!�"  –   ��#$��#$

UHOŠ WM¹b� w� ÂUŽ t³ý »«d{≈

°»«d {ùU � X �e� �≈ WO �d F �« ”—«b *« » Òö � W ÒO � �U	
åUHO�ò q�«d*

ــوع، 28 نيسان  ــب الــّثــالثــاء مــن هــذا األس ــوم  ي شهد 
كانت  ّية،  العرب للجماهير  عاًما  ــا  إضــراًب املنصرم، 
سياسة  على  احتجاًجا  الُعليا،  املتابعة  جلنة  أعلنته 
«البناء  زُورًا  ُيسمى  ما  ة  بحَجّ ّية  العرب البيوت  هدم 
من خمسني  أكثر  اليوم  يوجد  حيث  ص»؛  املرَخّ غير 

د بالهدم! ّي ُمهَدّ ألف بيت عرب
الهدم ليست مقتصرة على ِمنطقة معّينة  فسياسة 
دون سواها، فقد جرت عملّيات هدم في الّنقب واملثّلث 
واجلليل، وكذلك في مدن الّساحل كالّلد والرّملة، قد 
معرّضة  العائالت  ألوف  إن  حيث  حيفا،  في  حتدث 
لإلخالء وخسارة منازلها (في وادي الّنسناس واحلليصة 
الكرمل)  الّتحتا وحّي محّطة  والبلدة  الّشرقّي  واحلّي 

وحّتى للهدم (في وادي الّسياح.

واضح  صوت  إيصال  إلى  ــراب  اإلض هذا  هدف  لذلك 
القرارات  من  أقوى  املسكن  في  احلّق  بأّن  للحكومة، 
احلّق  هــذا  عن  الــّدفــاع  في  مــوّحــدون  وبأّننا  الّظاملة، 
الّطبيعّي وضّد سياسة هدم البيوت ومصادرة األراضي 
واملدن  القرى  نفوذ  ومنطاق  مسّطحات  توسيع  ومنع 
ّية، ومن أجل تخطيط عادل في املدن املختلطة.  العرب
ّية،  العرب حيفا  مــدارس  طّالب  غالبّية  التزم  وبذلك 
الرسمّية منها واألهلّية، باإلضراب، بناًء على موقف 

جلنة متابعة قضايا الّتعليم العربّي، اّلتي دعت جميع 
املدارس العربية إلى اإلضراب في «يوم البيت».

البيت»،  «يوم  مظاهرة  في  شاركوا  األلوف  أّن  ُيذكر 
دين  ُموَحَّ أبيب،  تل  في  الّثالثاء  يوم  ظهر  بعد  من 
ّية في البالد، لرفع بطاقة صفراء بوجه  كجماهير عرب
جتاهنا،  وسياساتها  اليمينّية  اإلسرائيلّية  احلكومة 
ووجودنا  بقاَءنا  تستهدف  اّلتي  ممارساتها  ونحو 

وتطوّرنا في وطننا.
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ــة في  ــاّم ــع ــابــة ال ــي ــت الــن ــّدم ق
ـــوم األحــــد من  ــفــا، ي ــي ــــواء ح ل
ــهــام  ــحــة اّت ـــوع، الئ ـــب هـــذا األس
وطلب  الــّصــلــح،  محكمة  ــي  ف
االنتهاء  حّتى  اعتقال  متديد 
ضّد  ّية،  القضائ ــراءات  اإلج من 
وعرّابة  حيفا  من  أشخاص   3
عمرهم،  من  العشرينّيات  في 
الّتآمر  تهمة  إليهم  ُتنسب 
لهدف  الّتزييف  جرمية،  لتنفيذ 
احلصول على غرض في ظروف 
خطيرة، وانتحال شخصّية آخر 
والغّش واخلداع بواسطة بطاقات 
ـــروف خطيرة  ظ ــي  ف ــان  ــم ــت االئ
ومخالفات أخرى، بحسب بيان 
احملكمة اّلذي وصل نسخة منه 

لصحيفة «حيفا».
أّن  االّتهام  الئحة  من  ويستدّل 
املّتهمني تآمروا، في شهرَي آذار 
للحصول  املنصرَمني،  ْيسان  وَن
ائتمان  بطاقات  تفاصيل  على 
ونسخها  لالستعمال،  صاحلة 
إلى بطاقات مزّيفة واستخدامها 
احلصول  أجــل  مــن  كبطاقات 
اخلــّش  طــريــق  عــن  بواسطتها 
مختلفة  ــراض  أغ على  ــداع  واخل
مختلفة  ـــة  جتـــارّي ــال  ــح م مــن 
بذلك  منتحلني  ــالد،  ــب ال ــي  ف
شخصّيات أخرى، ومستخدمني 

بطاقات ُهوّية مزّيفة.
أّن  احملكمة  ــان  ــي ب ــي  ف ـــاء  وج
ــني أقـــامـــوا نــظــامــني  ــم ــه ــّت امل
تفاصيل  تقدمي  في  أساسّيني 
الّنحو  بطاقات االعتماد، على 

الّتالي.. 
ّية  إلكترون مواقع  إقامة  األّول: 
توهم املتلّقي أّنها مواقع تابعة 
وإرســال  ــايــس»،  هــب لـ»مفعال 
ألجهزة  قصيرة  نصّية  رسائل 
ــواطــنــني،  ــوّي مل ــي ــهــاتــف اخلــل ال
مادّية  بجائزة  بفوزهم  تبلغهم 
ــى  ـــودة إل ـــع ـــال ــم ب ــه ــه ــي ــوج وت
لهدف  أقاموها  اّلــتــي  ــواقــع  امل
وبالفعل  اجلائزة.  على  احلصول 
ــواطــنــني  ــن امل ــد م ــعــدي ــر ال ــح أب
وسّجلوا  املواقع  بهذه  الّضحايا 
بطاقات  ومنها  تفاصيلهم، 
اخلاّص  الّسرّي  والرّقم  االعتماد 
نسخ  والّثاني:  البطاقة.  في 
االعتماد  بــطــاقــات  تفاصيل 
اّلتي ّمت استعمالها في محّطة 
وقود عمل فيها أحد املّتهمني.

املّتهمون  حصل  الّطريقة  وبهذه 
على  واخلــداع  الغّش  طريق  عن 
ــرات بــطــاقــات  ــش تــفــاصــيــل ع
بشراء  واستخدموها  االعتماد، 
أموال وصلت  منتجات وسحب 
إضافًة  شيكل،  ألف   62 إلى 
حملاوالت شراء منتجات وسحب 

نقود مببلغ 27 ألف شيكل.
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خميس،  جمال  «التجّمع»،  عن  البلدّية  عضو  قّدم 
التلوّث  بخصوص  حيفا  لبلدّية  استجواب  طلب 
في  وخصوًصا  حيفا،  ِمنطقة  في  املتفّشي  البيئّي 
خاّصة  محّطة  برصد  ا  مطالًب منها،  ّية  العرب األحياء 
لفحص التلوّث البيئّي اخلطير. وجاء هذا على خلفّية 
مبرض  اإلصابة  ــادة  زي ربط  اّلــذي  الصّحة  وزارة  تقرير 
الّسرطان عاّمًة، ولدى األطفال خاّصة، بالتلوّث البيئّي 

املنتشر في ِمنطقة حيفا.
وكان سكرتير «التجّمع»، إبراهيم غّطاس، قد أصدر 
بياًنا، األسبوع املنصرم، حّمل من خالله بلدّية حيفا 
البيئّية  الكارثة  على  الكاملة  ّية  املسؤول واحلكومة 
الفورّي  العمل  ا  ُمطالًب حيفا؛  ِمنطقة  في  والصحّية 
على إغالق املصانع املسّببة لتلوّث البيئة في حيفا، 
ومحّذرًا من مغّبة نقل املصانع امللوِّثة من اِملنطقة إلى 
«فينيتسيا»  مع مصنع  كما حدث  ّية،  العرب القرى 
اّلذي ّمت نقله إلى كفركّنا. ُمستهجًنا  سياسة تراشق 
الّتهم بني بلدّية حيفا واحلكومة، كبديل لوضع ُخّطة 
وزارة  وطالب  الوضع.  هــذا  ملواجهة  مفّصلة  ــوارئ  ط
ووضع  منكوبة،  ِمنطقة  حيفا  ِمنطقة  إعالن  البيئة 
خطة عملّية سريعة ملواجهة الوضع املزري، ُمعتبرًا أّن 
ّية أسوأ بكثير لسبب اإلهمال  وضع أحياء حيفا العرب

وسياسات الّتمييز 
بإعطاء  تراجعت عن قرارها  البلدّية  أّن  بالّذكر  جدير 

أوامر بإغالق املصانع امللوّثة بخليج حيفا. وفي ظّل 
اّلتي صدرت  املتضاربة  والبيانات  اإلعالمّية  البلبلة 
وعضو  «التجّمع»  مختلفة، يؤّكد  جهات  قبل  من 
لرصد  ة  محطَّ لوجود  احلاجة  خميس  جمال  البلدّية 
ّية حلرصه على صّحة  التلوّث البيئي في املناطق العرب

اجلمهور العربّي.
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مليون   3.7 مببلغ  حيفا  ميناء  البيئة  وزارة  غرّمت 
غير  بطريقة  الّسفن  بضائع  تفريغ  لسبب  شيكل، 
البيئة  للقانون. وأّكدت وزارة حماية  مشرّعة ومنافية 
بأّن إدارة ميناء حيفا جتاهلت على مدى أشهر متواصلة 
وامللوّثات  الغبار  بانتشار  وتسّببت  املكتب،  أحكام 
اجلوّية إلى حدود أبعد من حدود امليناء املسموح بها، 
املأهولة؛  السّكنّية  املناطق  إلى  التلوّث  وصل  حيث 
ويدور احلديث عن جسيمات يشّكل استنشاقها خطرًا 
جهازهم  اخترقت  إذا  خصوًصا  الّسّكان،  صّحة  على 

التنّفسّي! 
باّتخاذ  امليناء  إدارة  طالبت  قد  البيئة  وزارة  وكانت 
الهواء  تلوّث  من  واحلــدّ  ملنع  الّالزمة  الّتدابير  جميع 
في امليناء، مبا في ذلك تركيب تقنّيات خاّصة للحّد 
الّسفن.  البضائع من  أثناء تفريغ  الغبار  انبعاث  من 
والّتدابير  اإلجراءات  باّتخاذ  امليناء  إدارة  تقم  ولم  هذا 

الّالزمة، للعمل بحسب متطّلبات وزارة البيئة.
يذكر أّن وزارة البيئة حّذرت املسؤولني ووّثقت املخاطر 
األعالف  من  احلاويات  محتويات  تفريغ  عن  الّناجمة 
حاويات  داخل   - املّتبعة  لإلجراءات  خالًفا   - ــّذرة  وال

مفتوحة، ما أّدى إلى إحداث ُسحب ُغبارّية.
يسكن  مواطن  من  شكوى  البيئة  وزارة  وصلت  وقد 
مدينة حيفا، يقيم على مقربة من ميناء حيفا، بأّن 
جسيمات وجزيئات غبارّية صفراء الّلون غّطت منزله، 

ضوء  وعلى  واالختناق.  التنّفس  في  بضيق  فشعر 
الوزارة  قرّرت  البيئة  وزارة  لتقرير  األخيرة  االنتهاكات 

فرض عقوبة مالية باهظة على ميناء حيفا.
وأكد مدير عام وزارة البيئة على املُضّي بالعمل على 
نسبة  من  للّتقليل  إضافّية  توعوّية  وبرامج  مشاريع 
الفوضى،  من  واحلــّد  حيفا  ِمنطقة  في  البيئة  تلوّث 

حفاًظا على صّحة الّسّكان.
الّنظيف»  «الهواء  قانون  أّن  حيفا  ميناء  من  وجــاء 
حيفا  «ميناء  ــواء.  ــه ال ــوّث  تــل منع  لضمان  يهدف 
اجلوّي  امليناء  مراقبة  اإلطــالق.  على  الهواء  يلوّث  ال 
أّن  على  تدّل  األخيرة  الفحوصات  ونتائج  مستمرّة، 
أّن  امليناء..! هذا يعني  إلى  املدينة  يأتي من  التلوّث 
الّنشاط في جميع أنحاء ِمنطقة خليج حيفا ومدينة 

حيفا يلوّث امليناء وليس العكس!»



b|Ë—b�_U� d�u������
 !���	
��  ŸuML� lO��«

ÊËœ u� sL� 
18 ?�« s�  Æ W{U|d�« w� �UMNJ	�« fK
� WLE�_ ÎUI�ËÆV�M�« w� �«dOOG √dD b�

ø“uHO� s�
sOM�� ¡UM�√

‰œUF

œËb�√ ÍœU�

·«b�√ 0-1

·«b�√ 2-3

d�√ Ë√ ·«b�√ 4

ø“uHO� s�

‰œUF

U|—Ëb��U�

”u�MÑu|

3.05

��������
��

�������

2.20

�������
��

����� ����

2.90

2.65

2.70

1.80

3.10

3.00

1.95

ø“uHO� s�ø“uHO� s�

øU�b� r�

‰œUF

b�|U�u| d��A�U�

g�O�Ëd� X�|Ë

1.25

 4.30

7.00

‰œUF

WOKO��≈

b|—b� ‰U|—

3.50

3.30

1.70

������� �������
��

"����� #��

4.30

3.30

1.40

$��� �$��     ��  %��	� &����

øWOM�— r�
�UOM�— 0-82.85
WOM�— 9-112.50

d�√ Ë√ WOM�— 122.00

ø‚—U� ÍQ�
d�√Ë sO�b� ‚—UH� “uH| sOM�� ¡UM�√

·b� ‚—UH� “uH| sOM�� ¡UM�√
œËb�√ ÍœUM� “u� Ë√ ‰œUF


øWOM�— r�
�UOM�— 0-83.00
WOM�— 9-112.50

d�√ Ë√ WOM�— 121.95

Æ�ö|u�	�« qLA| 151701  —Ëb�« r�—

'''..(((((((((((((('.( )���*+ +,-
'.(  500,000  ����/
+ 012�3
+

øU�b� r�
·«b�√ 0-13.30
·«b�√ 2-31.80

d�√ Ë√ ·«b�√ 42.55

4�56
�7��8 ���9
+ ��$ :;



102015 —U¹¬ 1  WFL'«

Í—u� n|U� Òw�ö�ù« —̂ËU�
÷u� qz«Ë ∫d|uB�

الدولّي  املــرَكــز  (مدير  نّصار  ــو  أب ــع  ودي استضاف 
لالستشارات)، سفير إسپانيا لدى إسرائيل فرناندو 
العام في تل  والقنصل اإلسپانّي  كاردريرا، وزوجته 
أبيب، في زيارة ملدينة حيفا هذا األسبوع. وأجرينا 
مقابلة حصرّية مع الّسفير مبناسبة زيارته. ويشغل 
الّسفير منصبه هذا منذ عامني فقط، وهو ذو خبرة 
طويلة في العمل الدبلوماسّي، حيث عمل سفيرًا 
زيارته  وهذه  ــة.  ــّي األوروب ــّدول  ال من  في عدد  لبالده 
األولى للّشرق األوسط، وقد حاول االّطالع عن كثب 

- قدر املستطاع - على األوضاع في إسرائيل.

øqOz«dÝ≈  błË nO�
إسرائيل بلد يتأّلف من عّدة أوساط، أو جماعات؛ 
وهي دولة معّقدة ومثيرة، وذات وجوه متعّددة. وهي 
دولة غير عادّية، بل تتشّكل من عّدة فئات عرقّية 
ّية،  العرب األقلّية  فلديك  متنوّعة؛  وإثنّية، وشعوب 
اّلتي تشّكل %20 من الّسّكان، إلى جانب نحو 
مليون مواطن قادم من روسيا، عالوة على الّتركيبة 
ودروز  ويهود  ومسلمني  مسيحّيني  من  الّدينّية 

وبهائّيني، فهي تأليف ممّيز في مكان واحد.

øb ÒIF*« l�«u�« «c¼ l� q�UF²²Ý nO�
نستطيع  عديدة  ومــجــاالت  أبعاد  هناك  بالّطبع 
أّنهم  خاّصة  البالد،  هذه  سّكان  مع  بها  الّتعامل 
في  أقلّيات  أّنهم  رغم  متنوّعة،  قطاعات  ميّثلون 
ونحاول  أوضاعهم،  ميّيز  ما  وهذا  الواحدة.  الّدولة 
ّية،  العرب األقلّية  مع  خاّصًة  اجلميع،  مع  الّتعامل 
اليهود األرثوذكس أو األشكناز، ومع السفاردمي  أو 
بسلسلة  بــدأنــا  ــد  وق واملسيحّيني؛  ــني،  ــّي والــّشــرق
ما  وهذا  العربّي،  املجتمع  مع  واّتصاالتنا  زياراتنا 
سيساعدنا في تدعيم عالقاتنا بالّدولة. فقد قمنا 
بزيارة إلى الّناصرة في الّشهر املاضي، واليوم إلى 
”بيت  ومؤّسسة  البلدّية،  برئيس  لقاء  ولنا  حيفا، 
الالتني  رعّية  وكاهن  ”مساواة“،  ومرَكز  الكرمة“، 
األب عبدو عبدو، وهؤالء ميّثلون قطاعات أو شرائح 

املواطنني في حيفا. 
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إّن العالقات اإلسپانّية - اإلسرائيلّية هي عالقات 
عّدة  جتمعهما  صديقتني،  بني  كعالقات  ــزة،  ــّي مم
وحافل،  مشترك  تاريخ  فلدينا  مشتركة.  عوامل 
إسپانيا، ومن هناك  السفاردمي في  اليهود  لوجود 
وهم  اإلسپان،  أي  بالسفارادمي،  تسميتهم  جاءت 
مجتمع خاّص في إسپانيا، اضطرّوا ملغادرة البالد 
في نهاية القرن اخلامس عشر، وحفظ هؤالء ثقافتهم 
عالقتهم  على  وحافظوا  واقتصادهم،  ولغتهم،  

بالّتراث واملوروثات اّلتي أتوا بها من إسپانيا. ونحن 
نعترف بذلك منذ القرن الّتاسع عشر. ومن الّناحية 
إسپانيا  تربط  اّلتي  احلديثة،  العالقات  ــرى  األخ
الّسياسة  على  فيها  الّتركيز  ونحاول  بإسرائيل، 
الّتجارّي،  والّتبادل  والّصناعة  واالقتصاد  والّثقافة 
القضايا  ممتازة، رغم  بل  بينهما جّيدة،  والعالقات 
واألوضاع اّلتي مير بها البلدان في الّسنوات الّثالثني 
أو األربعني املاضية. وأصبحت إسپانيا دولة رائدة 
املالحة  حركة  مثل  عديدة،  صناعّية  مجاالت  في 
اجلوّية، حيث ُتدار %40 من حركة املالحة اجلوّية في 
ّية  اإلسپان ركات  والشِّ ّية،  إسپان ِشركات  من  العالم 
مّكة  بني  الّسريع  القطار  ببناء خطوط  ا  ًي حال تقوم 
في  تعمل  أخرى  وِشركات  املنوّرة،  واملدينة  املكرّمة 
في  هيثرو  مطار  ُتدير  غيرها  وِشركات  أستراليا، 
الّصناعات  تتصّدر  عديدة  أخــرى  وِشركات  لندن، 
ّية  األمريكّية في الواليات املّتحدة، وشركات إسپان
تشّغل قناة «پنما» الّشهيرة بني األمريكّيتني. هذا 

إضافة إلى مجاالت الّصحة والبيئة. 
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مستوى  وعلى  البعيد،  املــدى  على  صحيح  هــذا 
العالقات االقتصادّية والّثقافّية، في العالم. لدينا 
مليون  خمسِمائة  بها  ينطق  ولغة  غنّي،  اقتصاد 
اإلجنليزّية،  بعد  العالم  في  الّثانية  وهي  نسمة، 
ا  وقريًب ”اإلنترِنت“،  في  متداولة  لغة  أكثر  وهي 
ستصبح الّلغة اإلسپانّية شائعة على معظم ألسنة 
ّية متجّذرة في  سّكان األمريكّيتني. والّثقافة اإلسپان
الغالبّية العظمى من دول أمريكا الّالتينّية، ولدينا 
ّية،  هناك ِمائة ألف معّلم إسپانّي في أمريكا اجلنوب
وأوضاعها.  اليوم  إسپانيا  حالة  يوضح  ما  وهــذا 
الرّائدة  املصانع  نرى  حيث  الّصناعّي  احملور  ولدينا 
ولدينا  إسرائيل.  مع  والّتجارّي  الّصناعّي  والّتبادل 
البحار  عــرض  في  ُتبحر  سفينة   6500 حوالي 
الــّدوام. وتنتشر في  يتزايد على  العالم، وهذا  في 
إسرائيل والعالم صناعة املالبس، وخاّصة تلك اّلتي 

حتمل االسم أزياء «زارا».
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من املتوّقع أن تبقى العالقات جّيدة، ونحن نتعامل 
مع أّي حكومة تفرزها االنتخابات، فهذا أمر داخلّي 
على  ذلك  يؤّثر  ولن  اإلسرائيلّي،  املجتمع  يخّص 
قيادته  انتخب  فاجلمهور  البلدين.  بني  العالقات 
هذا  مبثل  ترغب  حكومة  أّي  مع  سنتعاون  ونحن 
الّتعاون مع احلكومة اإلسپانّية. ونحن نسعى إلى 
مزيد من التطوّر والتقّدم في املجاالت االقتصادّية 

والّثقافّية والعلمّية والّتكنولوجّية.

 Òw??ÝU??O?? Ò�??�« b??O??F?? ÒB??�« v?? K??Ž —Ëœ „U??M??¼ q???¼
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نحن على استعداد للتدّخل بأقصى ما نستطيع، 
ألّن الّنزاع الّشرق أوسطّي هو من أطول ما حدث في 
الّتأثير  بالّصبر ومحاولة  الّتحّلي  وعلينا  الّتاريخ، 
على الّطرفني للّتفاوض، ألّنه بدون الّتفاوض لن يطرأ 
تقّدم نحو احلل. إن كان ذلك من اجلانب اإلسرائيلّي 
املشتركة  القواسم  جند  أن  ويجب  الفلسطينّي.  أو 
بينهما. وكّنا قد استضفنا احملادثات  للمفاوضات 
في مدريد عام 1991 واّلتي نتجت عنها معاهدة 
غير  املعاهدة  ــذه  ه باتت  لألسف  ولكن  ــو.  أوســل
مطروقة، ونحن على استعداد إلعادة جتديدها. وفي 
ًنا  الوقت ذاته، فإّن االّحتاد األوروبّي يّتخذ نهًجا معّي
عالقات  على  ويحرص  األوســط،  الّشرق  أزمة  إزاء 
الفلسطينّية  األطــراف،  كاّفة  مع  وسليمة  متوازنة 

واإلسرائيلّية.

  U ÒO�U ÒF	  Ë√  ÊËUFð  ÒÍ√  U Î³¹d�  kŠöMÝ  q¼
 ‚UD½  w	  ¨œö³�«  w	  W ÒO½UáÝù«  …—UH Ò��«  l�

ø ÒwÐdF�« lL²−*«
أعتقد أّننا بدأنا بهذه العالقة، عن طريق الزّيارات 
اّلتي أقوم بها إلى املدن املختلفة، وخاّصًة األماكن 
العرب، وفعًال نحاول  املواطنون  فيها  اّلتي يعيش 
تنظيم فّعالّيات ثقافّية لتكثيف نشاطاتنا في هذا 

إسپانيا  فإّن  الّسياحّي  الّصعيد  وعلى  املجتمع. 
 45 نحو  البالد  أّن عدد سّكان  رغم  بلد سياحّي، 
سائح  مليون   63 نستقبل  ولكّننا  نسمة،  مليون 
في  سياحّية  دولة  أكبر  ثالث  وإسپانيا  ا.  ـً سنوّي
العالم. ولذا نحن على استعداد الستقبال اآلالف، 
وإسرائيل  إسپانيا.  زيارة  يوّدون  اّلذين  املاليني  بل 
ّية،  تعتبر سوًقا ناجحة للمرافق السياحّية اإلسپان
فاجلمهور يحّب إسپانيا وجمهورها وسّكانها، على 
جتد  الرياضّية،  الّناحية  إلى  وانظر  صعيد؛  كّل 
آخر  بلد  أّي  من  أكثر  ّية  اإلسپان الفرق  مشّجعي 
في العالم، إن كان بتأييد فريق برشلونة أو مناصرة 

لفريق ريال مدريد.

 d³Ž »d??F??�«  UHOŠ w??�U??¼_ ‰u??I??�«  Òœu???ð «–U???�
ø“UHOŠ” WHO×�

ولديهم  لهم،  صديقة  إسپانيا  بأّن  يشعروا  ان  أوّد 
الــزوّار  يحّبها  دولــة  وإسپانيا  ــا،  أوروب في  شريكة 
العربّي واليهودّي. نظرًا  والّسياح، من املجتمعني: 
للّتاريخ العريق لليهود السفاردمي والعرب املسلمني 
ويجد  قرون.  لبضعة  امتّد  واّلــذي  سواء،  حّد  على 
اليهود  من  لكّل  وعــة  ــرّ وال اجلمال  مجاالت  الزّائر 
أكثر  إسپانيا  تكون  أن  نحّب  ونحن  ــرب.  ــع وال
من  مزيًدا  نريد  إّننا  حيفا  ألهالي  ونقول  أهمّية. 

الفّعالّيات والّنشاطات املشتركة. 

نشكركم ونتمّنى لكم طيب اإلقامة..           

∫åUHOŠò WHO×� l� ÒÍdBŠ ¡UI� w	 ¨«d¹—œ—U� Ëb½U½d	 ¨qOz«dÝ≈ w	 UO½UáÝ≈ dOHÝ
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ò
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åUHO�ò q�«d*
َحزيران  األخير من شهر  الّنصف  العام شهر رمضان في  يصادف هذا 
امتحانات  مــع  يتزامن  بهذا  ــو  وه ـــوز.  متّ شهر  مــن  األّول  والّنصف 
«البچروت» في هذه الفترة، مما سيصّعب على الّطّالب الّصائمني من 
الّتحضير الكامل المتحانات «البچروت»، وفي يوم االمتحان أيًضا 
احلّد  شروط  أحد  «البچروت»  امتحان  ويعتبر  الّصيام.  مشّقة  بسبب 
األدنى من أجل دخول مؤّسسات الّتعليم العالي، األمر اّلذي يتطّلب 

تدّخل الوزارة من أجل الّتسهيل على الّطّالب. 
العاّمة لوزارة  بالّتوّجه إلى املديرة  الّنائب د. يوسف جبارين  وقد بادر 
ا باحترام خصوصّية الّطّالب  الّتربية والّتعليم، ميخال كوهني، ُمطالًب
العرب خالل شهر رمضان، وذلك من خالل اّتخاذ ترتيبات خاّصة من 
أجل الّتسهيل على الّطّالب العرب في امتحانات «البچروت» خالل 

شهر رمضان. 
هذا  في  املبارك  رمضان  شهر  حلول  «يتزامن  الرّسالة:  في  جاء  وقد 
يحّل  كما  الّثانوّية،  للمدارس  «البچروت»  امتحانات  فترة  مع  العام 
شهر رمضان في ظروف الّطقس احلار، ّمما يصّعب على الّطّالب إجراء 
االمتحانات في ظّل الّصيام نظرًا لظروف للّطقس، باإلضافة للّصعوبات 
اّلتي ترافق عملّية الّتحضير لهذه االمتحانات". وبناًء على ذلك فقد 
طالب جبارين باّتخاذ كاّفة اإلجراءات املناسبة والّترتيبات اخلاّصة ”من 
أجل الّتسهيل على الّطّالب، وخاّصًة فيما يتعّلق بزيادة وقت إضافّي 

للممتحنني للبچروت“.

åUHO�ò q�«d*
ستنطلق، يوم الّسبت القادم (9/5/2015) في متام الّثامنة صباًحا، 
في  الله  عبد  احلاج  مسجد  من  الرّحال»  «شّد  ُعنوان  حتمل  مسيرة 
حّي احلليصة احليفاوّي إلى مسجد األقصى في القدس، سيرًا على 
اخلميس  يوم  األقصى  املسجد  أن تصل  املخّطط  األقــدام؛ حيث من 

املوافق (14/5/2015). 
مهجة،  وموسى  طه  سندباد  احليفاوّيان  املسيرة  فكرة  وراء  يقف 
حيث عرضا الفكرة على إدارة احلركة اإلسالمّية احليفاوّية، اّلتي قامت 
بعرضها على اإلدارة القطرّية للحركة اإلسالمّية، واّلتي تبّنت الفكرة 

برحابة صدر وبدأت الّتحضيرات لها.
استعداده  اإلسالمّية)  احلركة  (رئيس  صالح  رائد  الّشيح  وأبدى  هذا 
للمشاركة في إنطالق مسيرة «شّد الرّحال» من حيفا إلى األقصى، 

من مسجد احلاج عبد الله في حّي احلّليصة.
ّية  ستنطلق املسيرة من مدينة حيفا عبر وادي عارة والقرى واملدن العرب
بالّتنسيق مع اإلدارات احمللّية  املجاورة. وسيتّم استضافة املشاركني 

في البالد اّلتي ستمر بها املسيرة، أو املبيت فيها.
املنّظمني  بحسب   – املسيرة  هذه  وراء  من  الرّئيس  الهدف  ويأتي 
املسجد  ــى  إل ــال»  ــرّح ال «شــّد  ــأّن  ب وتوعوّية  هاّمة  رسالة  إيصال   -
أسبوع  في  وخصوًصا  ــّذات،  ــال ب الفترة  هــذه  في  ضـــرورّي  األقصى 
الّنكبة، كما في كّل وقت، لتأكيد بقائنا واحلفاظ على املقّدسات، 

 رأسها األقصى.
مرفق رابط صفحة املسيرة:

https://m.facebook.com/sindevad?ref=bookmark
الّتواصل مع  املسيرة ميكنكم  وللمشاركة في  الّتفاصيل  للمزيد من 

الّناشط سندباد طه على الرّقم 0507310897
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مرّكزة  وحتضير  بإشراف  «الكرمليت»  مدرسة  بادرت 
في  بفّعالّيات   ــادر،  ص فيوليت  املعّلمة  العلوم، 
موضوع الفلك والفضاء ملّدة أسبوع، حيث شارك في 

هذه الفّعالّيات طّالب صفوف الرّابع حّتى الّتاسع.
«الروبوتيكا  هي:  محّطات،  عّدة  الفّعالّيات  شملت 
املنظومة  ــرار  «أس والفضاء»؛  «الفيزياء  والفضاء»؛ 
اإلنسان  وصل  «كيف  الكون»؛  «أسرار  الّشمسّية»؛ 
بالّشرح  قام  صــاروخ».  إطالق  عرض   – الفضاء  إلى 
«الثريا  شبكة  من  مرشدين  طاقم  احملّطات،  وعرض 

للّدراسات الفلكّية والعلمّية».
ومن احملّطات اّلتي القت استحساًنا وإعجاًبا كبيرَْين 
الّنجوم)   (قّبة  «املفلك  محطة  كانت  الّطّالب  لدى 
Planetarium»، وهي عبارة عن قّبة متّثل القّبة 
بشكل  ُبنَي  محوسب  جهاز  داخلها  وفي  الّسماوّية، 
وأمور  الكواكب  املــجــرّات،  الّنجوم،  ليعرض  خــاّص 
العروض  جميع  أّن  هو  املفلك  هــذا  ميّيز  ما  ــرى.  أخ

ثالثّية األبعاد، مع ألوان، وحركة. 
في  ُمحّلق  بأّنه  الّطالب  يشعر  ّية  الفّعال هذه  في 
بشكل  الكون  هذا  ُمرّكبات  على  ويتعرّف  الفضاء، 

ممتع وشّيق. 

والفضاء  الفيزياء   – علمّية  «جتــارب  محّطة  وفــي 
اخلارجّي»، ّمت عرض جتريبّي لتأثير ضغط الغاز على 
جسم اإلنسان، فتّم عرض تأثير الّضغط على الّضوء، 
الّصوت، البالون واملاء. من خالل العرض يتّم ربط هذه 
بالفراغ  يتمّيز  اّلذي  اخلارجي،  الفضاء  مع  الّتجارب 
(ضغط غازّي صفر). فمثًال، ماذا يحدث لرائد الفضاء 
كان  العرض  كذلك  ببذلة فضاء؟  مــزوًّدا  يكن  لم  إذا 

شّيًقا جًدا وممتًعا.
ـــــوت والـــفـــضـــاء –  ـــــروب ـــة ال ـــّط ـــح ــــي «م ــــــا ف أّم
روبوًتا  للّطّالب  ُعرض  فقد   ،«AstroRobotics
يقوم مبهام معّينة. وخالل العرض ّمت تعريف الّطّالب 
ميكانيكّي،  نظام  عن  عبارة  بأّنه  ــروبــوت  ال على 
ُمبرمج ليقوم بواحدة أو أكثر من املهام اّلتي يحّددها 
بفّعالّيات  القيام  على  ــادرة  ق ــة  اآلل وهــذه  املُبرِمج، 
ُمبرَمجة سلًفا. ويقوم الروبوت بإجناز تلك الفّعالّيات 
إّما بإيعاز وسيطرة مباشرة من اإلنسان أو بإيعاز من 

ّية.  برامج حاسوب
ُمرّكباته  الرّوبوت،  بأقسام  الّطالب  تعريف  ّمت  كما 
علم  تطوّر  على  والوقوف  به،  املوصولة  واِملجّسات 
الفضاء  أبحاث  بسبب  كبير  بشكل  الرّوبوتيكا 

واستكشاف الفضاء اخلارجّي.

åUHO�ò q�«d*
ـــــدول» فــائــزيــه  ــت أي ــي ــل ــرم ــج «ك ــاَم ــرن ــــوّج ب ــقــد ت ل
ــصــرم  ــن امل اجلــٌمــعــة  ــــوم  ي  2015/2014 لـــعـــام 
باحتفاٍل  الكرمليت  مدرسة  في   ،24/04/2015
بهيٍج، وذلك بحضور كّل من: أهالي الّطّالب املوهوبني، 
أقربائهم وأصدقائهم، حضرة املفّتش الّدكتور ميشيل 
سليمان وكرميته، مديري ومرّكزي الّتربية االجتماعّية

ملدارس حيفا. 
وعزف  غناء  رقص،  متثيل،  مقاطع  البرناَمج  تضّمن 
اّلذين سبق وشاركوا في  الّطّالب  فيها جميع  شارك 
املراحل الّسابقة للبرنامج. كما ّمت عرض العروضات 
ّية  الّنهائ للمرحلة  تأّهلوا  ا  طالًب املباشرة الثني عشر 
املمّثلة  من  املؤلفة  الّتحكيم  جلنة  لتقييم  وخضعوا 
الّشرقي  الرّاقص  احليفاوّية رنني بشارات - اسكندر، 
سمير سليمان، املطربة احليفاوّية ناديا ّجنار وأستاذ 

املوسيقى إيهاب خوري. 
بعد مرحلة الّتقييم وُزُّعت شهادات تقدير على جميع 
املشاركني والّطاقم اّلذي عمل بجهد إلجناح البرناَمج، 
داود  راغدة  ّية  االبتدائ املدرسة  مديرة  بالّذكر  ونخّص 
(مرّكزة الّتربية االجتماعّية)، ومرّكزة البرناَمج املربية 

البرناَمج  ومقّدمة  حّداد،  أزهار  ية  املرّب مسّلم،  جزيل 
ية رميا أبو وردة وجلنة الّتحكيم.  املرّب

فور توزيع الّشهادات ّمت إعالن أسماء الفائزين باملراتب 
الّثالث األولى في كّل مجال من املجاالت: في مجال 
العزف حصل الّطالب مارتن خوري على املرتبة األولى، 
والطالب  الّثانية  املرتبة  على  قاسم  ناهدة  الّطالبة 
ميشيل نخلة على املرتبة الّثالثة. في مجال الرّقص 
الّطالبة سلمى  املرتبة األولى من نصيب  فقد كانت 
الّثالثة ملراد  الّثانية لكورال املّر واملرتبة  بّالن، املرتبة 
ألبيرتو  الّطالب  الّتمثيل حصل  مصري. في مجال 
على  سعد  حّنا  الّطالب  األولى،  املرتبة  على  زيناتي 
املرتبة  على  خوري  كارولني  والّطالبة  الّثانية  املرتبة 
الّطالب اليكس  الّثالثة. وأخيرًا مجال الغناء حصل 
الّطالبة سيلني ضو على   خوري على املرتبة األولى، 
املرتبة  على  نخلة  نيكول  والّطالبة  الّثانية  املرتبة 

الّثالثة. 
بشكر  البرناَمج  ومــرّكــزة  املدرسة  إدارة  وتتقّدم  هــذا 
الّطاقم والهيئة الّتدريسّية لدعمها الّداعم وشكر جلنة 
احلكم على جهودهم إلجناح البرناَمج؛ آملني الّلقاء في 

املوسم القادم. 

 Z Ó	U d � s 	 W ÒO zU N ÒM �« WK �d *«
å‰Ëb �√ X O K 	d J �«ò





نصيحـــة إلــكــو... 
ملحمة بمبينو  
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Í—u� n|U� t� vI��«
على  يتكّون  الّشعر  أّن  الّطبّية  املعلومات  تفيد 
األوليني  الّشهرين  جنني، خالل  وهو  اإلنسان  جسم 
من عمره، ويترّكز في احلواجب والوجه والرّأس، وفي 
الّشهر الرّابع يظهر على سائر أنحاء اجلسم على 

شكل زوائد پروتينّية تنمو بصورة متفاوتة. 
الّثدييات  معظم  أجسام  على  الّشعر  ويظهر 
من  وأجزاء  احلّية  غير  اخلاليا  بعض  من  ويتأّلف 
اإلجمالّي  العدد  ويقّدر  باجلسم.  ضارّة  مكوّناتها 
ألف   150 إلى  ألف   100 بني  ما  الرّأس  لشعر 
شعرة، بينما يقّدر عددها على سائر أنحاء اجلسم 
بنحو 5 ماليني شعرة. ويخسر اإلنسان عدًدا كبيرًا 

ا مبعدل 90 – 190 شعرة. ـً من الّشعر يومّي
لون الّشعر أبيض، أو أّنه غير ملّون، ولكن توجد 
مواّد صبغّية في ُبصيالت الّشعرة تعطيها الّلون 
اّلذي تظهر به، وهذا نراه في شعر اجلنني، ألّنه ال 
هو  بل  «الجنو»،  باسم  يعرف  لّب  على  يحتوي 
كالزّغب،  يصبح  الوالدة  وبعد  للغاية،  ناعم  شعر 
ويحتوي  وخشن  طويل  فهو  الّنهائّي  الّشعر  وأّما 
األبيض،  الّلون  إلى  الّشعر  ويتحّول  الّلب.  على 
اّلتي  امللوّنة  الّصبغّيات  قّلة  نتيجة  الّشيب،  وهو 

ا.  ـً يفقدها الّشعر تدريجّي
واحدة حقائق عديدة عن  ما تكشف شعرة  وكثيرًا 
فيها،  عاش  اّلتي  البيئة  مثل  اإلنسان(!)،  حياة 
اجلسمانّي  الّنسيج  وهو  ومشروباته.  ومأكوالته 

الّثاني األكثر منوّا بعد نسيج نخاع العظام. 
يغّطي  عر  والشَّ اإلنسان  يولد  العاّمة،  احلالة  في 
رأسه ويشّكل حواجب العني بصورة بسيطة. ويظهر 
أماكن  بعد البلوغ في  اإلنسان  عر على جسم  الشَّ
حياة  في  فّعال  دور  وللّشعر  الرّأس.  غير  أخرى 
مراحل  مدار  على  باستمرار  يتغّير  فهو  اإلنسان، 

منّو اإلنسان. 

عر العادي - هو وسط  عر بأنواعه: الشَّ ويعرف الشَّ
عر  الشَّ اجلاّف.  والّشعر  الّدهنّي  الّشعر  بني  ما 
الّدهنّي - هو الّشعر اّلذي تظهر فيه الّدهون أو أّنه 
عر اّجلاف - هو الّشعر  يفقد تسريحته بسرعة. الشَّ
ملعانه.  ويفقد  غسله  بعد  للجفاف  يتعرّض  اّلذي 
بزيادة  يتمّيز  اّلذي  عر  الشَّ هو   - املختلط  عر  الشَّ

الّدهون في فروة الرّأس وقّلة الّدهون باألطراف، وهذا 
يحتاج إلى عناية فائقة.

عر نتيجة اإلجهاد والقلق  كما نالحظ تساقط الشَّ
يحدث  قد  كما  القاسية،  احلمية  أو  الّشديدين 
نتيجة للغذاء غير املتوازن، مثل نقص الپروتينات 
يتزايد  وقد  و(ب).  (أ)  وفيتامني  والزّنك  واحلديد 
هذا الّتساقط نتيجة اإلصابة ببعض األمراض، أو 

املشاكل والّضغوط الّنفسّية.
األعمال  برجل  التقينا  عر  الشَّ عالم  إلى  للّدخول 
 Pier Jouliet پيير أبو حليس (مدير عام ِشركة

عر. ملستحضرات الّتجميل)، وخاّصًة الشَّ

 w²Ò�«  ¨W Ò¹—Ëd ÒC�«   «dC×²�*«  w¼  U�
ødF ]A�« UNłU²×¹

عر،  الشَّ هناك مستحضرات عديدة جًدا، يحتاجها 
مثل حّمامات زيت، صابون خاّص، كرميات، وكّل ما 

عر. يتعّلق بالشَّ

ø «dC×²�*« Ác¼ s¹√ s�
منها املستورد، ومنها ما نصّنعه هنا عندنا، ومنها 
عر  الشَّ ملتطّلبات  مالئًما  وجنعله  فيه  نبحث  ما 

عندنا. 

 UN½u'UFð  w²Ò�«  dF ]AK�  q�UA�  „UM¼
øW Ò�Uš …—uBÐ

عر  عر عديدة جًدا، إن كانت للشَّ طبًعا؛ مشاكل الشَّ
اجلاّف أو العادّي أو املصبوغ، أو املجّعد، أو املالس.

ø «dC×²�*« œ«bŽ≈ Òr²¹ nO�
لدينا مختبر، ويعمل فيه مختّص في هذا املجال؛ 
املستحضرات  على  الّالزمة  الّتجارب  فيجري 
اّلذي  املصنع  ثّم  ومن  عر،  الشَّ على  وتأثيرها 
في  احلّالقون  يستخدمه  واّلذي  املستحضر  ينتج 
في  باستخدامه  يرغبون  اّلذين  أو  الّصالونات، 
املطلوبة،  واألبحاث  الّدراسات  ُجنري  ونحن  البيت. 
عر.  للشَّ الّالزمة  بناًء على االحتياجات واملتطّلبات 
اّلذين  البالد  أنحاء  في  ينتشرون  وكالء  ولدينا 
يلفتون الّنظر إلى ما هو مطلوب، فنقوم بتحضير 
واألقنعة  الّصبغات  مثًال  ذاك.  أو  املُسَتحضر  هذا 
واملساحيق اّلتي ّمت إعدادها حّتى اليوم كّلها جاَءت 

بعد الّتجارب، ونتيجة اخلبرات.

øU ÎC¹√ dF ]A�UÐ W Ò�Uš  «Ëœ√ œ«bŽ≈ Òr²¹ q¼
ّية  نعم. هناك األمشاط، واملشابك، واألدوات الكهربائ

كما  وتسريحه  عر  الشَّ معاجلة  على  تساعد  اّلتي 
والعتاد  األدوات  وكذلك  أو صاحبته.  يريد صاحبه 
واألجهزة اّلتي يحتاجها احلّالقون، كالكرسّي، واملرآة 

واملغسلة وماكينات احلالقة، وغيرها. 

øtłU²×¹ U0 —uNL'« —UFA²Ý« Òr²¹ q¼
يحتاجه  مبا  دائم  اّطالع  على  نحن  تأكيد.  بكّل 

الّسوق، ولذا نلّبي طلباته على أكمل وجه.

øW�“ Òö�« Òœ«u*«Ë  «ÒbF*« lOLł rJ¹b� q¼Ë
إن  املتطّلبات،  تلبية  على  نحرص  ولكّننا  ال؛ 
حيث  من  اخلارج،  من  األدوات  هذه  باستيراد  كان 
هنا  نعّدها  أّننا  أو  العالم،  دول  في  متوفرة  هي 
املستحضر  أّن  جند  وقد  ومصنعنا.  مختبرنا  في 
ونحّضره  نعاجله  ولذا  باملطلوب،  يفي  ال  املستورَد 

حّتى يلّبي الّطلب.

ør�d³²
� w� Áœ«bŽ≈ Ò- dC×²�� Òr¼√ u¼ U�
هناك مستحضرات عديدة، وأهّمها ما ُيعتبر عالًجا 
عر. مثل حّمام الزّيت اّلذي يزداد عليه الّطَلب  للشَّ
يوًما بعد يوم، وخاّصًة الّنساء. وهو عبارة عن غطاء 
بعد  البيت،  أو  احلالقة  في صالون  يوضع  عر  للشَّ
بالّشامپو،  شعرها  غسلت  قد  السّيدة  تكون  أن 
ثّم يوضع هذا املستحَضر حّتى يغمر الّشعر كّله.

 w²Ò�«   u¹Òe�«  Ÿ«u½√  vKŽ  bL²F¹  «c¼  q¼Ë
ø Îö¦� Êu²¹Òe�« X¹e� ¨UN�dF½

الزّيتون،  الّطبيعّية كزيت  الزّيوت  فإّن  كّال؛ 
أو املواّد األخرى كالبيض وسواها، هذه تضّر 
تنفعه. نحن نعمل  ّمما  عر أكثر  الشَّ وتؤذي 

∫fOKŠ uÐ√ dOOÄ ‰ULŽ_« qł—

t� Ò�u O �Ë tI �Ë— s L C � t� �U �ËË ÊU � �ù« d F A � W�UM F 	«



المكتبة والمركز الثقافي كلور
االحد 10/5/2015

17:00
«الشيء االخر» ساعة قصة ضمن برنامج سلسلة حكايات

السبت 16/05/2015
17:00

افتتاح معرض االطفال القطري «خدي كالورد»
(فقرة فنية لالفتتاح)

الثالثاء 19/05/2015
17:00

«عصفورة النفس» ساعة قصة ضمن برنامج سلسلة حكايات

الخميس 28/05/2015
17:00

«برهان» ساعة قصة ضمن برنامج سلسلة حكايات 
الدعوة عامة

برنامج مهرجان أيام الثقافة العربية
حول محور الثقافة والصحافة العربية

الخميس2015 /7/5 
19:15 - 21:00

افتتاح مهرجان أيام الثقافة العربية
برنامج فني: ربيع خوري في عرض كوميدي ساتيري،

عالء عزام ومنى ميعاري في عرض موسيقي
(باللغة العربية مع ترجمة فورية إلى اللغة العبرية)

الخميس 7/5/2015
16:00 - 21:00

مؤتمر الصحافة العربية
باشتراك صحافيين وإعالميين

(باللغة العربية مع ترجمة فورية إلى اللغة العبرية)
قاعة مسرح الكرمة. الدعوة عامة

الجمعة 8/5/2015 
افتتاح معرض- نظرة صحافية- غاليريا بيت الكرمة  12:00

لقاء مصورين- غاليريا بيت الكرمة  12:30
حوار مفتوح بين الجمهور- غاليريا بيت الكرمة  13:30

أيام األحد- الخميس 15:00 - 10:00 ساعات المعرض:  
أيام الجمعة والسبت 14:00 - 10:00    
يستمر المعرض حتى 30 تموز 2015    

الثالثاء 12/5/2015
19:00

«مشروع 2» - لقاء ثنائي اللغة لألدب والشعر الشاب والراهن، 
عدي  حليوى،  شيخة  والمترجمين  والكتاب  الشعراء  باشتراك 
إغبارية،  رشيد  سعدي،  نمر  بيهار،  ألموغ  سرحان،  أنوار  سورك، 
بروريا هوروفيتس، عناق مواسي، يهودا ابن حاييم، رجاء ناطور 

وغيرهم. عرض موسيقي

برنامج لالوالد  الثالثاء  12/05/2015   
17:00

افتتاح معرض رسوم «الطبيعه مدرسة الحياة»
0لطالب مدرسة «حوار» - الدعوة عامة - مسرح بيت الكرمة  4 - 8 5 2 5 2 5 2 لالستفسار والتفاصيل:

www.beit-hagefen.com
��� ���� Beit Hagefen بيت الكرمة 

معرض الكتاب العربي   7 - 17 أيار 2015
بين الساعات 20:00 - 16:00

قاعة بيت الكرمة، شدروت هتسيونوت 33

مائة عام من الصحافة في حيفا
لقاء مع الكاتب والصحافي سلمان ناطور

السبت 9/5/2015
11:00

غاليريا بيت الكرمة (باللغة العبرّية)

الثالثاء 12/5/2015
17:30

مركز األخوة- وادي النسناس (باللغة العربّية)

األربعاء 13/5/2015
19:00

المركز الجماهيري عين هيام- وادي الجمال (باللغة العربّية)
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اّلتي  وأثيرّية،  طبيعّية  زيتّية  مستحضرات  على 
ا. ـً عر وتعاجله ومتنحه رونًقا خاّص تغّذي الشَّ

 Â«b�²Ý« …√d�« Ë√ qł— ¨ÊU�½≈ ÒqJ� sJ1 q¼Ë
 ødF ]AK� «c¼ X¹Òe�« ÂU ÒLŠ

وأصحاب  حّالقني  من  للمختّصني  معّد  هذا 
العظمى  الغالبّية  الّصالونات، وقسم كبير، ال بل 
ّمما نعّده هنا من مساحيق وغيرها ال ُتباع في الّسوق 
املفتوحة، وال في املتاجر الكبيرة كالّسوپر ماركت. 
بل لصالونات احلالقة، أو لّلذين يعملون في مجال 
عر. واحلّالق هو اّلذي يعرف كيف يفّسر للسّيدة  الشَّ

ما يصلح لشعرها وما ال يصلح من مستحضرات.

ø‰U−*« «cNÐ ÂUL²¼ô« -√bÐ v²� cM�
العثور  في  خبرًة وجتربة  واكتسبنا  عاًما؛   22 منذ 
وإعداد  أو حتضير  العالم،  في  املستحضرات  على 
مستحضراتنا، وحّتى تسويقها. وأصبحت سلسلة 
وإقباًال من  مرغوبة  األكثر  املستحضرات «كراتني» 

عر. اجلمهور، وهي ُتستخدم كقناع أو غطاء للشَّ

ødC×²�*« «c¼ qFH¹ «–U�
عر، ويسّد تقّشر الّشعرة،  هذا املستحضر ميّلس الشَّ

جافة  أّنها  تبّينها  اّلتي  بالقشور  ُتصاب  فالّشعرة 
أو  الزائدة  الرّطوبة  نتيجة  وذلك  ملساء،  وغير 
عرة لكي  اجلفاف الزائد، وهذا املستحضر يساعد الشَّ
تصبح ملساء وحيوّية، وأقّل تضرّرًا من جرّاء عوامل 

الّطبيعة.

øÂU Ò¹_« Ác¼ rJÞUA½ Òr¼√ u¼ U�Ë

املستحضرات،  أنواع من   10-9 نستورد  أصبحنا 
ولكّل  االستعماالت،  من  سلسلة  يعتبر  نوع  كّل 
إّما في مجال  له دور ووظيفة وتأثير معّني،  منها 
املتقّشر؛  أو  املصبوغ،  عر  الشَّ أو  اجلاّف،  عر  الشَّ

عر األجعد بحاجة إلى عناية فائقة. والعناية بالشَّ

 W�öÝË  …œuł  vKŽ  WÐU�—  rJ¹b�  q¼  «ÎdOš√Ë
ø «dC×²�*« dOŁQð

بأّي  الّسوق  إلى  نخرج  ال  نحن  تأكيد.  بكّل 
والّثقة  الّتأكيد  بكّل  نتأّكد  لم  إن  مستحضر 
احلاجة  بحسب  استعماله  وسالمة  صّحته  من 
االستعمال،  لهذا  الّصحيحة  والّطريقة  الستعماله، 
ولذا تأتي الّنتائج جّيدة وتشهد إقباًال من اجلمهور.

ÆÆoO
u Ò²�« rJ� v ÒML²½Ë „dJA½
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Õd� f�UD�
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كّنا في صحيفة «حيفا» قد انفردنا – قبل أزَيَد من 
بنشر خبر مطّول حول قرار كان قد صدر  عامني – 
دين  ألغى  حيفا،  مدينة  في  املرَكزّية  احملكمة  عن 
ضريبة سكن طالبت به بلدّية حيفا، كان قد تراكم 

خالل سنوات عديدة، بقيمة تفوق املليون شاقل!!

سنني  منذ  حيفا  بلدّية  مع  القضائّي  الّصراع  ويدور 
تأجيره  ّمت  عقارّية،  لِشركة  تابًعا  كان  عقار  على 
لفترة طويلة األمد، ولسنني َطويلة كانت ُتدَفع ضريبة 
املستأجر، وصدفًة علم  قبل  الّسكن («آرنونا») من 
بلدّية  تقم  لم  جًدا  متقادم  دين  عن  العقار  صاحب 

حيفا باّتخاذ أّي إجراء جلبايته.

دين  إلغاء  حيفا  في  املرَكزّية  احملكمة  قرّرت  حيث 
شاقل،  املليون  فاق  مببلغ  («أرنونا»)  سكن  ضريبة 
املّالكني،  أحد  على  حيفا  بلدّية  فرضته  قد  كانت 
ألحد  بيع  صفقة  ــه  ــرام إب ُبعيد  بدفعه  وطالبته 
العقارات (املباني) اّلتي في حيازته؛ مانعًة إعطاَءه 
العقار  تسجيل  من  متكينه  لهدف  ا  ـً هاّم ُمستنًدا 
املبلغ  بدفع  قيامه  ــرط  ش ــد،  اجلــدي املشتري  باسم 
املستحّق  الّدين  بإلغاء  للبلدّية. فحكمت  املستحّق 
بشكل فورّي، مستندًة إلى قرار سابق، جاء فيه أّن 
البلدّية غير مخوّلة اّتخاذ إجراءات فعلّية، كدعاوى 
بلدّية  أّن  ــم  ورغ ديونها.  جباية  لهدف  ّية،  قضائ
لذلك،  فعلّية  ــراءات  إج اّتخاذ  على  تقدم  لم  حيفا 
حاولت استغالل نفوذها و»قوّتها»، بأساليب وطرائق 

مختلفة جلبي هذه الّديون..!

ا،  تقريًب سنوات،  أربع  قبل  ما  إلى  القضّية  وتعود 
في حينه  حيث كانت احملكمة قد أصدرت قرارًا – 
– يقضي بعدم استحقاق بلدّية حيفا اّتخاذ إجراءات 
ّية جلباية دين ضريبة سكن («أرنونا») – وإن  قضائ
كان ُمتراكًما وضخًما – وذلك بنفاذ قانون الّتقادم؛ 
العقار  صاحب  على  املفروض  الّدين  أّن  معناه  ما 

(املبنى) من املفروض أّال جتبيه البلدّية.

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

ّية جلبايته! اّتخاذ أّي إجراءات قانونّية وقضائ

وكان احملامي احليفاوّي وسام جورج أسمر، ممّثل املّدعي 
في احملكمة، ضّد بلدّية حيفا، قد صرّح – في حينه 
– لصحيفة «حيفا»، «أّنه مبوجب قرار احملكمة هذا، 
ال ميكنها  أو باألصّح –  فإّن البلدّية ال تستطيع – 
املواطنني  قبل  من  لها  املستحّقة  الّديون  جتبي  أن 
ديوًنا  والعقارات،  واملؤّسسات  الّشركات  أو أصحاب 
يسري عليها قانون الّتقادم (أكثر من سبع سنوات)؛ 
ّية أو جباية  بوساطة إجراءات فعلّية؛ كدعاوى قضائ
فرض  حيادّية؛ من خالل  جباية  بوساطة  أو  ــة،  إدارّي
بشروط  ذلك  إناطة  مع  ومعيقات،  تعجيزّية  شروط 
ومستندات.  وثائق  وإصدار  منح  أو  خدمات  لتقدمي 
فجاء قرار احملكمة ال ليؤّكد تقادم الّدين فحسب، 
ا ويشطبه من مستحّقات البلدّية،  ـً ّي ُيبطله كّل بل ل

احملكمة  حكمت  وبهذا  مسّبق؛  شرط  أّي  دون  من 
لصالح موّكلي».

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

ا. ـً ّي شطب هذا الّدين وإلغائه، نهائ
وتقّدمت بلدّية حيفا باستئناف إلى احملكمة الُعليا، 
القانونّي  املستشار  إلقناع  ضغوطاتها  مستغّلًة 
إلى  االنــضــمــام  ڤاينشطاين،  ــودا  ــه ي للحكومة، 
القانونّي  املستشار  انضّم  وفعًال،  االستئناف؛  هذا 
للحكومة إلى هذا االستئناف، ممّثًال مبحاٍم من ِقبله، 

مفّعًال ضغوطات على القضاة.

ـ15 من َنيسان املنصرم قرار نهائّي  وقد صدر في ال
ِمائة  من  أكثر  على  مفّصل  الُعليا  احملكمة  عن 
بلدّية  قبل  من  املقّدم  االستئناف  يرفض  صفحة، 
حيفا، ويغرّمها بدفع أتعاب بقيمة 30 ألف شيكل 

وبشطب َدين يفوق املليون شاقل!
وعن هذا احلكم اّلذي توّقعه احملامي احليفاوّي وسام 
صحيفة  راجــع   – املّدعي)  قبل  من  (موّكل  أسمر 
كّل  ــم  «رغ ــال:  ق  –  2014 ــوز  متّ  11 في  «حيفا» 
احملاوالت والّضغوطات املفّعلة على احملكمة الُعليا 

أصل  من  أربعة  رفــض  االستئناف،  لقبول 
سبعة قضاة استئناف بلدّية حيفا؛ وألزموها 
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ا وشطبه من مستحّقات  ـً ّي بشطب الّدين لتقادمه، وإبطاله كّل
البلدّية، من دون أّي شرط مسّبق؛ ويشّكل هذا القرار سابقة 
قبل  من  الّسكن  ضريبة  ديون  بجباية  يتعّلق  ما  بكّل  ّية  قضائ

ّية». البلدّيات والّسلطات احملّل

وبحسب قرار من احملكمة اإلدارّية في حيفا جاء أّن أسلوب بلدّية حيفا 
ّي اليدين، هو تصرّف غير الئق ويأتي بنّية  في جباية الّدين من خالل لَ
مبّيتة غير نظيفة! فطاملا لم ُتقدم البلدّية على جباية مستحّقاتها في 
فترة زمنّية محّددة، ال يحّق للبلدّية املطالبة بديون يسري عليها قانون 

الّتقادم. 

سابقة  يشّكل  رهيبة،  وأبعاد  كبير  تأثير  القرار  «لهذا  أسمر:  ويقول 
على  ضغوطات  وتفعيل  القانونّي  املستشار  تدّخل  لسبب  ّية  قضائ
ّية موّسعة مرّكبة من سبعة قضاة. إّن هذا  القضاة، إضافة إلى هيئة قضائ
ّية في مأزِق، وسيمنعها  القرار سُيدخل باقي البلدّيات والّسلطات احملّل

من جبي ديون ضريبّية تقادمت مباليني الّشواقل والّتنازل عنها! ما قد 
ّية ويكّبل يديها ويفتح املجال أمام املَدينني بتقدمي  يدخلها في أزمات مال

ا»! ـً ّي دعاوى للمطالبة بشطب ديونهم القدمية وإلغائها كل

إّن هذا القرار يصّب في صالح املواطن، حيث أثبتت احملكمة أّن البلدّية 
تنّصلت وماطلت ولم تعمل بشكل فورّي جلباية ديونها، فقانون املماطلة 

اإلدارّية، أيًضا، لن يسعفها!

وأضاف احملامي أسمر: «ال ميكن للبلدّية أن تتقاعس عن جباية ديونها 
رغم توافر اإلمكانّيات، فعليها العمل الفورّي للمطالبة بديونها وعدم 
ما  ليؤّكد  القرار  هذا  ويأتي  لسنوات..  «مستحّقاتها»  على  الّسكوت 
أكيد  ألّني  إّياه  متوّقًعا  كنت  القرار  أخَش  لم  سابق..  لقاء  في  ذكرناه 
بأّن احملكمة الُعليا حريصة على احلفاظ على حقوق املواطن في البالد، 
احمللّية  الّسلطات  وهيمنة  احلاصلة  لالنتهاكات  مدركة  أّنها  خصوًصا 
مدى  على  والّتقاعس  اإلهمال  تتعّمد  اّلتي  ــاّم،  ع بشكل  والبلدّية 

سنوات طويلة».
املواطن على  ينطبق  اّلذي  الّتقادم  قانون  «إّن  بالقول:  أسمر   واستطرد 
البلدّيات الّنفوذ،  أصحاب  على  وصــاعــًدا  اآلن  من  ينطبق   الــعــادّي 
 والّسلطات احمللّية أيًضا.. وهذا ينطبق على باقي أنواع الّضرائب وليس
 فقط ضريبة الّسكن («أرنونا»)، فما الفرق بني ضريبة الّسكن وضريبة

الّشراء..؟!»

 إّن قرار احملكمة الُعليا يسري مفعوله منذ حلظة اّتخاذه فصاعًدا، وعن
 ذلك حّدثنا أسمر قائًال: «ستجد البلدّيات والّسلطات احمللّية إشكاالت
 جّمة في حال حاولت جبي ديون تقادمت باّدعاء أّن قرار احملكمة يسري

املفعول ابتداًء من اليوم فصاعًدا..».

يوم اّتخاذ  واختتم احملامي وسام أسمر حديثه قائًال: «إّن هذا اليوم – 
 القرار – يعتبر عيًدا لكّل َمن يطالب بحقوق املواطن، ووضعها فوق أّي
 اعتبار كان، وتفضيل مصلحة املواطن عن مصلحة البلدّيات والّسلطات

أّن هذا  بقرارها  احملكمة  لتؤّكد  ــى،  األول املكانة  في  ووضعها   احمللّية 
الّسلطة، قوّة  مدى  عن  الّنظر  بغّض  القانون،  أمام  سواسية   اجلميع 
 وبأّنها ليست رهينة بأيدي الّسلطات اّلتي عليها أن تتصرّف بحسن
على االعتماد  وعدم  ممكن  وقت  بأسرع  ديونها  بجبي  تقوم  وأن  ّية   ن
 الفوائد اجلّمة وخيانة األمانة.. فواجب األمانة اإلدارّية جتاه املواطنني يحّتم
القانون وعدم استغالل العمل وفق  البلدّيات والّسلطات احمللّية   على 
نفوذها وقوّتها، ومن هذا املنطلق فّضلوا حقوق املواطن على الّصندوق

 اجلماهيرّي العام».
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ندوة  ّية،  العرب النسوّية  احلركة   - ”الّسوار“  أقامت 
يوم  وذلك  جبران،  سلمى  الّشاعرة  مع  كتاب  توقيع 
في   ،2015 نيسان   26 ــوع،  األســب هــذا  من  ــد  األح
بإصدارها  إحتفاًء  وذلك  حيفا.  في  الكائن  مكتبها 
”الجئة  ــوان  ُعــن حتــت  ـــى  األول الّشعرّية  ملجموعتها 
من تتكّون  شعرّية  سيرة  ــي  وه احلداد“،  وطــن  في 

أربعة فصول.
هذه املجموعة الّشعرّية لسلمى تشّكل خالصة جتربة 
حلياة امرأة واجهت مباني اجتماعّية صلبة، ساومتها 
أحياًنا وقاومتها في كثير من األحيان، فكانت فعل 

مقاومة للموت اّلذي طلب منها أن حتياه.
قّدمت الّندوة فاتنة جوالني - أبو يونس (عضو إدارة 
في ”الّسوار“)، كما تخّللت الّندوة مرافقة موسيقّية 

من قبل الّشاب سامر عساقلة.
وقد حضر األمسّية لفيف من متطوّعات ”الّسوار“، 

ومن املهتّمات واملهتّمني بالّشعر.
تــكــرًميــا  ــة  ــّي ــس األم ـــذه  ه ”الّسوار“  ــتــضــافــت  اس
لصالح املجموعة  هــذه  إلهدائها  وتقديرًا  للّشاعرة 

نشاطات اجلمعّية.
املجموعة  من  نسخ  ”الّسوار“  مكتب  في  تتوّفر 

الّشعرّية، وُتباع كتبرّع لصالح نشاطات اجلمعّية.

åUHO�ò q�«d*
جمع مستشفى «رمبام» في حيفا 17 مشترًكا من 
العالم وذلك من أجل إقامة  الّدول في  مجموعة من 
دورة تعليمّية متتّد على مدار أسبوعني عن موضوع 
«الكوارث العاملّية» وكيفّية الّتعامل معها، وباألخّص 
الكوارث اّلتي حتمل معها أعداًدا كبيرة من الّضحايا.

وشارك في هذه الّدورة ثالثة أشخاص من دولة نيبال، 
من ضمنهم مدير مستشفى، رئيس جامعة وطبيبة 

صاحبة خبرة طويلة، اّلذين وصلوا إلى إسرائيل قيبل 
حدوث الكارثة في نيبال بساعات قليلة.

األنظار  لفتوا  قد  نيپال  الّثالثة من  وكان األشخاص 
العديد  في جعبتهم  كانت  الّندوة، حيث  في  إليهم 

من األفكار واملشاركات الفّعالة في الّدورى.
مستشفى  في  ج  اخلــدّ األطفال  قسم  مدير  أّن  ويذكر 
مع  متوّجًها  مؤّخرًا،  البالد،  غادر  قد  كان  «رمبام» 
تقدمي  لهدف  وذلــك  نيپال،  إلى  اإلسرائيلّي  الوفد 

املساعدات الطبّية للّضحايا هناك.
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ـــوع، في  ــن هـــذا األســـب ـــد م ــســاء األح افــتــتــح، م
الكرمل  جـــاّدة  فــي  سنتر»  «سيتي  ـــ  ال مجّمع 
«البيك»،  مطعم  حيفا،  في  ــون»)  ــوري غ ــن  («ب
املنوّعة  ــذة  الــّلــذي بوجباته  ــز  ــّي ومم خــاّص  مطعم 
وعّشاق  املتذوّقني  جميع  ُترضي  اّلتي  الفاخرة 
أيًضا. بتصميماته  يبهر  كما  املمّيزة،  الوجبات 

بهيجة،  ّية  احتفال أجواء  وسط  االفتتاح،  وحضر 
إلى  واألحّبة،  واملعارف  األصدقاء  من  كبير  عدد 
االفتتاح  حضر  كما  واألقــــارب.  األهـــل  جــانــب 
ــيــر مــن رجــال  الــقــنــصــل الــســويــدّي وعــــدد كــب

ــيــهــودّي. وال العربّي  املجتمعني:  مــن  ــال  األعــم
املوسيقّية  ــام  ــغ ــاألن ب ــور  ــض احل اســتــمــتــع  وقـــد 
الفرقة  قّدمته  اّلــذي  التركّي،  والــعــزف  املنوّعة 
شرقّية.  راقصة  مبرافقة  ــاز»  س «ديــوان  الّتركّية 
قّدمها  اّلتي  اخلــاّصــة  الّتضييفات  القــت  كما 
استحسان  ــاح  ــت ــت االف خـــالل  املــطــعــم  ــاب  أصــح
ونكهات  مبـــذاقـــات  ــزت  ــّي مت ــيــث  ح ــن،  ــري ــاض احل
أيًضا. ّية  جمال فنّية  وبلمسة  وخــاّصــة  طّيبة 

«البيك»،  مطعم  صاحبا  شكر  املناسبة  وبهذه 
نايف راشد وإبراهيم البيم، جميع احلضور مؤّكَدين 
أّن املطعم سيحرص دائًما على تقدمي األفضل، من 
وجبات وخدمات، لينال إعجاب ورضى كّل الزّبائن.
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”الرواد“  وجمعّية  ”مساواة“  مرَكز  وتنظيم  مببادرة 
املنصرم  ــعــة  اجلــُم ـــوم  ي أفــتــتــح  ــون،  ــن ــف وال للّثقافة 
ــام،  أّي ثالثة  وملـــّدة  الــلــه،  رام  فــي   (24.4.2015)
لتعزيز  األّول  الِفَلسطينّي  الّثقافّي  الّلقاء  فّعالّيات 
ضمن  املشترك،  واإلنتاج  الِفَلسطينّية  الّثقافة  وحدة 
وفضاَءات“  حقوق   - الِفَلسطينّية  ”الّثقافة  مشروع 
الِفَلسطينّيني  املبدعني  من  العشرات  بحضور  وذلك 
والّداخل  ّية  الغرب الّضفة  مناطق  في  الّثقافة  ونشطاء 
هذا  افتتاح  حفل  وحضر  ثقافّية.  مؤّسسات  وممّثلو 
الّلقاء كّل من عضو الّلجنة املركزّية في حركة ”فتح“ 
الِفَلسطينّية  الّثقافة  وزارة  ووكيل  املدني،  محّمد 
الّشاعر عبد الّناصر صالح، وممّثل االّحتاد العام لألدباء 
والكّتاب صافي صافي، ومدير مرَكز ”مساواة“ جعفر 
فرح، ومدير جمعّية ”الرواد“ الدكتور عبد الفّتاح أبو 
اّحتاد  ناطور، ورئيس  والروائّي سلمان  والكاتب  سرور 

الكّتاب الِفَلسطينّيني في الّداخل سامي مهّنا.
 افتتحت اجللسة األولى عرين عابدي - زعبي (مرّكزة 
مشروع الّثقافة في مرَكز ”مساواة“، عضو بلدّية حيفا 
على  فيها  أّكــدت  ترحيبّية  بكلمة  ”اجلبهة“)  عن 
أهمّية وحدة الّثقافة الِفّلسطينّية و ضرورة متكني راوبط 
الوحدة والّتعاون بني احلركة الّثقافّية في ِفَلسطني 48 
ّية وقطاع غزّة . وبني احلركة الّثقافّية في الّضفة الغرب

من جهته أّكد مدير مرَكز ”مساواة“ جعفر فرح، على 
ضرورة بناء نشاط وتخطيط مشترك ملؤّسسات الّثقافة 
من  الرّغم  على  احلقيقّي  احللم  لتمّثل  الِفَلسطينّية 
احلدود اجلغرافّية، وأن تعيد هذه األنشطة بناء حاضر 
الِفَلسطينّي على أسس حضارّية  الّشعب  ومستقبل 
ثقافّية وطنّية وحدوّية، ضمن نظام سياسّي ومؤّسسة 
الِفَلسطينّي،  الّشعب  عن  تعّبر  لِفَلسطني  سياسّية 
وأن تستطيع اّتخاذ قرار ثقافّي ِفَلسطينّي واقتصادّي 

مستقل.
استطعنا  الّداخل  ِفَلسطينّيي  ”نحن  فرح:  وأضــاف 
وأن  ّية،  العرب والّلغة  الِفَلسطينّية  الّثقافة  نثبت  أن 
الّثقافة  نشر  خالل  من  مستمرّة  اإلبداعّية  العملّية 
كّل  رغم  ا  ـً ّي ومحل ا  ـً ّي عامل والِفَلسطينّية  ّية  العرب
كّل  وأّن  الّصعبة،  والّسياسّية  االقتصادّية  الّظروف 
الّثقافّي  املشهد  استمرار  لدعم  تأتي  ــوارات  احل هذه 
الوطن،  ــي  ف ومؤّسساته  ــره  أط بكل  الِفَلسطينّي 
لبنة  هو  الِفَلسطينّي   - الِفَلسطينّي  الّتواصل  وأّن 
لتعزيز الّثقافة الِفَلسطينّية ووحدتها، ليستطيع أَي 
إبداعه،  وليصل  ُيبدع  أن  مكان  أّي  في  ِفَلسطينّي 
ويعّبر عن ثقافته سواء في املخّيم أو القرية أو املدينة.

وقال عضو الّلجنة املركزّية حلركة «فتح» محّمد املدني: 
ال شّك أنَّ الّثقافة الِفَلسطينّية لعبت دورًا كبيرًا في 
من  معركته  في  الِفَلسطينّي  الّشعب  ونضال  تاريخ 
الوطنّية  البقاء، ومن أجل احلصول على حقوقه  أجل 
الّثابتة، وفي خضّم معركة حماية الُهوّية ودعم فكرة 
وثقافة  املقاومة  أدب  ظاهرة  ولدت  واملقاومة  الّصمود 
القضّية  خصوصّيات  من  ذلــك  واعتبر  الّصمود. 
الّثقافة  توحيد  في  املثّقفني  دور  حول  الِفّلسطينّية 
ّية  الِفَلسطينّية في الّداخل الِفَلسطينّي والضّفة الغرب

وقطاع غزّة والّشتات.
وكيل وزارة الّثقافة الِفَلسطينّية الّشاعر عبد الّناصر 
صالح وّجه حتّية للّثقافة واملثّقفني والفّنانني والّشعراء 
في  وذلك  وأفــراد،  مؤّسسات  والروائّيني،  واملسرحّيني 
زياد  الّدكتور  الّثقافة  وزيرة  عن  نيابًة  قّدمها  كلمة 
أبو عمرو، حيث أّكد صالح حرص وزارة الّثقافة على 
املثّقفني  وبني  جهة  من  بينها  الواصل  اجلسر  متتني 
واملؤّسسات وأفراد املجتمع من جهة أخرى، من خالل 
سلسلة أهداف استراتيجّية حتّدد سياستها القطاعّية، 

للقطاع  رؤيتها  مالمح  الّثقافة  وزارة  استقت  حيث 
هذه  مقولة  حتّقق  كي  ّية  احلال مرحلته  في  الّثقافّي 
ّية دميقراطّية  ّية إنسان املرحلة وهي ”ثقافة وطنّية عرب
ُمبدعة ومتجّددة تصون التعددّية الفكرّية والسياسّية 

ّية، وتعزّز الّنسيج االجتماعّي“. والّدينّية واجلمال
وفي رسالة وّجهتها جمعّية ”الرواد“ للّثقافة والفنون 
توضح دور املشروع في تعزيز احلقوق الّثقافّية وتعميق 
حيث  املشترك،  واإلنتاج  الِفَلسطينّية  الّثقافة  وحدة 
قّدم رئبال الكردي الكلمة ممّثًال عن مدير عام جمعّية 
أّن  مؤّكًدا  ســرور،  أبو  الفّتاح  عبد  الّدكتور  ”الرواد“ 
العمل اّلذي يتّم خالل املشروع هو بداية لفتح األبواب 
اّلتي نأمل أن تبقى مفتوحة في االجتاهني. وأضاف 
ونعمل  ّية،  املسؤول هذه  قدر  على  لنكن  ســرور:  أبو 
لنستطيع  أوًّال  بيننا  جسورنا  بناء  أجل  من  ا  ـً سوّي
متوّحدين بناء جسور أمنت وأقوى مع العالم، وليكن 
هّمنا واحًدا، لوطن واحد وثقافة وُهوّية واحدة، وِفَلسطني 

أكبر من كّل األحزاب وكّل التمزّقات واالنفصامات.
ولهذا نحن هنا للمطالبة بحّقنا من ناحية النتاجات 
وليس  الِفَلسطينّية،  األولوّيات  هّمها  ِفَلسطينّية 
إمالءات مموّلني ُتبعدنا عن أولوّياتنا وهمومنا املشتركة. 
حّتى  ــّالزم  ال تعمل  بــأن  الرّسمّية  اجلهات  ومطالبة 
ّية ما  ّية الّثقافة والّتعليم أكبر من ميزان تكون ميزان
الِفَلسطينّي  املواطن  يحمي  ال  اّلذي  باألمن  يسّمى 

في أّي مكان كان على هذه األرض الِفَلسطينّية أمام 
سياسات االحتالل العنصرّية واإلجرامّية.

 5Ð W�œUF*« rN� w� ∫—uÞU½ ÊULKÝ
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األديب الرّوائي سلمان ناطور، قّدم احملاضرة االفتتاحّية 
لهذا الّلقاء حول مفهوم الّثقافة الِفَلسطينّية، مؤّكًدا أّن 
متّيز ثقافتنا هو بأّنها تقوم على الوحدة رغم التمزّقات 

السياسّية واجلغرافّية، وعالقات توّتر موضوعّية بني 
الوطن واملنفى، ولكن هناك إصرار باحلفاظ على وحدة 
بحدود  حتاصر  ال  الّثقافة  ألّن  الِفَلسطينّية،  الّثقافة 
القضّية  عدالة  إّن  كذلك  ـــدارات،  ج وال  حواجز  وال 
الِفَلسطينّية وأخالقّيتها، وكذلك ثقافتها الرّاقية من 
قبل الّنكبة ورغًما عنها وعن االحتالل املتواصل لكّل 
ِفَلسطني، رغم كّل هذه املعيقات فإّن ثقافتنا أصبحت 
والّسالم  اإلنسان  وكرامة  احلرّية  بقوة عن رسالة  تعّبر 
معركته  في  الِفَلسطينّي  الّشعب  يحملها  اّلتي 
أشكال  كــّل  ومسح  االستقالل  أجــل  من  املتواصلة 
االحتالل. وتوّقف عند العالقة بني الوطن والّدولة قائًال 
إّن َمن يعتبر هذا املكان وطنه ال يشرّد أهله وال يقطع 
اّلتي  فاملعادلة  جباله،  يقصم  وال  وزيتونه  سنديانه 
هنا  لنا  الِفَلسطينّيني  نحن  أّننا  هي  الّصراع  حتكم 
وطن وليس لنا دولة وأّن اإلسرائيلّيني الّصهاينة لهم 

هنا دولة وليس هذا املكان وطنهم. 
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في اليوم الّثاني توّجه املشاركون في الّلقاء الّثقافّي 
وذلك  والّتلفزيون،  لإلذاعة  العاّمة  الهيئة  مقّر  إلى 
للحديث حول دور اإلذاعة والّتلفزيون في نشر وتعزيز 

الّثقافة الِفَلسطينّية.

احلسن  ــاض  ري ــر  ــوزي ال املشاركني  استقبال  في  كــان 
(رئيس مجلس إدارة هيئة اإلذاعة والّتلفزيون) وعدد 
قــّدم  حيث  الهيئة،  فــي  العاملني  ــني  ــّي اإلعــالم مــن 
من  والّتوصيات  املقترحات  من  مجموعة  املشاركون 
وخاّصة  الِفَلسطينّية،  الّثقافّية  الوحدة  تعزيز  شأنها 
قناة  إطالق  الهيئة  ّية  ن ظّل  في  الِفَلسطينّي  للكّل 

فضائّية حتت ُعنوان ”ِفَلسطني 48».
بتنفيذ  البدء  احلسن  الوزير  وعد  الّلقاء  نهاية  وفي 
أن  آمًال  املقبل،  الّشهر  من  اعتبارًا  الّتوصيات  هذه 
وجهات  الّثقافّية،  املؤّسسات  من  جلنة  اعتماد  يتّم 
الّنهج اإلعالمّي لهيئة اإلذاعة  أخرى، ملتابعة وتطوير 
الّشهيد  ضريح  بزيارة  املشاركون  قام  ثّم  والّتلفزيون، 

الرّئيس ياسر عرفات.
وعاد املشاركون لعقد ورشَتي عمل تخّصص كّل منها  
األدب  مجاالت  ــى  األول وناقشت  محّدد،  مسار  في 
الفنون  والّثانية  األطفال،  وأدب  والّتراث  واملكتبات 
الورشتان  وخرجت  والّتشكيلّية،  ّية  واملرئ ــة  ــّي األدائ
مبجموعة من الّتوصيات سيتّم اإلعالن عنها الحًقا .

املشاركة في افتتاح أسبوع الكتاب الِفَلسطينّي ”دار 
الشروق“

العاملّي  باليوم  االحتفال  «أسبوع  ّية  فعال إدارة  قامت 
للكتاب وحقوق املؤّلف»، أو ما بات يعرف اختصارًا 
ملتقى  وينّظمه  ِفَلسطني»،  في  الكتاب  بـ«أسبوع 
ِفَلسطني الّثقافّي للّسنة اخلامسة على الّتوالي، في 
مقر دار الّشروق للنشر والّتوزيع (مقر امللتقى) مبدينة 
رام الله، بتكرمي الّشاعر الِفَلسطينّي سعود األسدّي، 
صاحب الّتجربة املتمّيزة والطويلة. وقد حضر املشاركون 
إلى  توّجهوا  ثم  االفتتاحّية  األمسّية  هذه  الّلقاء  في 
ُمتحف محمود درويش للمشاركة في افتتاح معرض 
مع  اّلتي وصلت  باكير،  ميسون  الّتشكيلّية  الفّنانة 
لتعرضها  الله،  رام  إلى  مباشرًة  فيينا  من  لوحاتها 
للمرّة  ِفَلسطني  تزور  أّنها  علًما  شعبها،  أبناء  أمام 
من  ُشرّدت  حيفاوّية  عائلة  إلى  تنتمي  وهي  األولى، 
وادي الّنسناس عام النكبة وستزور بيت أهلها اّلذي 
ال يزال قائًما كما ستستضيفها بلدّية شفاعمرو في 

مركزها اجلماهيرّي وتعرض أعمالها.
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في اليوم الّثالث واألخير عقدت جلسة حول الّتطبيع 
عمر  فيها  ث  ــدّ حت الّثقافي،  والّتمويل  واملقاطعة 
عن  إلياس  وألبير  املقاطعة،  معايير  عن  البرغوثي 
إشكالّيات املواطنة، واألديب  سلمان ناطور عن أهمّية 
ثغرات  تفتح  وال  ومحّددة،  واضحة  املسألة  تكون  أن 
حتّدث  كما  احلسابات؛  وتصفية  والّتخوين  للمناكفة 
مصادر  من  الّتمويل  أهمّية  عن  خلف  زياد  الّدكتور 
الّتمويل  ونزاهة  الّثقافة  لدعم  وِفَلسطينّية  ّية  عرب

ووضع مقاييس موضوعّية له.
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والفّنانني  املثّقفني  مــن  مجموعة  خرجت 
واملؤّسسات الّثقافّية والفنّية واإلعالمّية 
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ــل  ــّداخ ــن ال ــني م ــدع ــب وامل
 1948 ــّي  ــســطــيــن الــِفــَل
مببادرة  ّية  الغرب والضّفة 
الِفَلسطينّية  الــّثــقــافــة  ــاذ  ــق إلن
ووحدتها، وذلك باجتماعهم مع الوزير 
د. رياض احلسن (رئيس هيئة اإلذاعة 
ليدّقوا  الِفَلسطينّية)  والّتلفزيون 
تنبيه  ويوّجهوا صرخة  اخلطر  ناقوس 
للرّئيس محمود عّباس (رئيس دولة 
لضرورة  ــوزراء  ال ومجلس  ِفَلسطني) 
للّثقافة  األساسّي  الّدور  وتعزيز  دعم 
ومساندة وزارة الّثقافة وزيادة حّصتها 
ّية إلتاحة الفرصة أمامها للقيام  املال
روح  لتعميق  ــة  ــّي ــاس األس مبهامها 
أعمال  وإلنــتــاج  ــة،  ــوّي ــُه وال االنتماء 
وإلعطاء  وإعالمّية،  وفنّية  ثقافّية 
واملعنوّي  ـــادّي  امل لالستقالل  غطاء 
واملثّقفني  والفّنانني  املسرحّية  للفرق 
والُهوّية  االنتماء  تعزّز  أعمال  إلنتاج 

والّصمود الِفَلسطينّي .
تطوير  آلّيات  املشاركون  وناقش  هذا 
والعمل  الِفَلسطينّية،  الّثقافة  وحدة 
رسمّية  هــيــئــات  اســتــقــطــاب  ــى  عــل
تطوير  ملناقشة  وإعالمّية  ووطنّية 
الّثقافّي في قطاعات املسرح  املشهد 
الّتشكيلّية،  والفنون  واملوسيقى 
ودور  واملكتبات  والّسينما  والّتراث 

الّنشر .
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توجيه رسالة رسمّية لرئيس ومجلس 
زيادة  بضرورة  الّثقافة  ــر  ووزي ــوزراء  ال
ّية وزارة الّثقافة * توجيه رسالة  ميزان
إقامة  بضرورة  الّثقافة  لوزارة  رسمّية 
 * الِفَلسطينّية  للّثقافة  صــنــدوق 

العمل على تنفيذ منهاج ِفَلسطينّي 
توحيد  على  يعمل  مــوّحــد  ثقافّي 
الِفَلسطينّية  الّثقافّية  املفاهيم 
ـــات  إقــامــة ورش ــم *  ــّظ بــشــكــل مــن
ثقافّية إبداعّية مشتركة تشمل كاّفة 
املجاالت الفنّية والّثقافّية واإلبداعّية 
بني  الّشراكة  تطوير  على  العمل   *
األفراد واملؤّسسات الّثقافّية من خالل 
العروض  مجال  في  الّتعاون  تطوير 
العمل  ّية *  الفنّية والّثقافّية التبادل
املؤّسسات  بني  ــارات  زي تنفيذ  على 
إيجاد   * دورّي  بشكل  الّثقافّية 
وسيلة مشتركة من أجل نشر األعمال 
تأسيس   * فــاعــل  بشكل  الفنّية 
ـــراد  ــة األف ــّي ميــّثــل كــاّف ــون جسم قــان
(الفّنانني، املبدعني، الكّتاب، األدباء) 
واملؤّسسات الّثقافّية، ويشّكل حاضنة 
الِفَلسطينّي  للفّنان  ــم  ــّدع ال ــر  ــوّف ت
مختصة  دوريـــة  ــاءات  ــق ل تنفيذ   *
باملجال الثقافّي * العمل على زيادة 
الِفَلسطينّية  للفرق  الفنّية  العروض 
ــة،  ــّي ــة الــغــرب ـــل الــضــّف ــن 48 داخ م
الِفَلسطينّية  العالقة  لتوطيد  وذلك 
الِفَلسطينّية * إعالن مدينة للّثقافة 
العمل   * عام  كّل  في  الِفَلسطينّية 
بترجمة  ُتعنى  مؤّسسة  إيجاد  على 
على  العمل   * الِفَلسطينّي  األدب 
ــســروقــة من  ــة الــكــتــب امل ــاّف جــمــع ك
العام  منذ  اإلسرائيلّي  االحتالل  قبل 
1948 * العمل على إعادة تفعيل 
املجلس األعلى للّثقافة الِفَلسطينّية 
الّثقافة  آذار  رسمًيا عن   اإلعــالن   *
ليس  الِفَلسطينّية  للّثقافة  شهرًا 
فقط في الّداخل، بل في كاّفة مواقع 

الّشعب الِفَلسطينّي.
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أطلقت شركة «أوراجن»، مشروعًا جديدًا مخّصصًا للمجتمع العربي 
تقّدمها  التي  اخلدمات  لتحسني  سعيها  من  كجزء  إسرائيل،  في 
واملبيعات  اخلدمة  مراكز  خالل  من  وذلك  العربي،  للجمهور  الشركة 
Orange in the city.  سيتم جمع وتركيز كافة اخلدمات التي 
بينها:  من  املتاجر،  هذه  في  األجنــع  بالشكل  املستهلك  يحتاجها 
خدمة الزبائن، خدمات التصليح خالل ساعتني وبيع جميع املنتجات 

واخلدمات املتخّصصة.
ّية  ًا في عدد كبير من البلدات العرب ّي وقد أطلقت هذه اخلدمة ميدان
مثل رهط، صورباهر، شارع الزهراء في القدس، شعفاط في القدس، 
الطيرة، الطيبة، الناصرة، أم الفحم، سخنني، دالية الكرمل، طمرة، 
مراكز  افتتاح  سيتم  القريبني  الّشهرين  وخالل  قرع.  وكفر  شفاعمرو 

إضافية  في بلدات أخرى.
سالم شرقية، مدير تسويق Orange في املجتمع العربي، أّكد أنه: 
الشركات  وزبائن  زبائننا  أوساط  في  بها  قمنا  عميقة  دراسة  «بعد 
االخرى، وعلى إثر احتدام املنافسة في األسواق، وجدنا أّنه من األجدى 
كافة  جتميع  في  تتمّثل  ّية  واستثنائ حصرّية  فكرة  تطوير  واألجنع 
املهنية  التصليح  خدمة  من  بدءًا  واحد.  مكان  في  للزبائن  اخلدمات 
اخلدمات  املتخصصة،  اخلدمات  بيع  وحتى  واملضمونة،  واملوثوقة 

املتطورة، االكسسوارات واألجهزة مع كفالة كاملة».
وأضاف شرقية: «يبحث الزبائن عن منتجات بجودة عالية وبسعر 
مناسب. ميكن اليوم شراء جهاز خلوي بسعر منخفض، ولكن الزبائن 
ومهنية  موثوقة  وخدمة  عالية  جودة  ذي  منتج  عن  كذلك  يبحثون 

وقريبة من املنزل. فعندما يرغب الزبون، على سبيل املثال، بتصليح 
اجلهاز، فهو يفّضل التوجه ملن يحافظ على محتوى اجلهاز ومن يقدم 
له كفالة على التصليح مع أفضلّية أن يتوّفر ذلك قريبًا من املنزل 

وبأسعار مناسبة ومدروسة.»
عجلة  حتريك  في  واملشاركة  العاملة  اليد  تشغيل  موضوع  وحــول 
في  وكمؤسسة  كشركة  مسؤولية  «لدينا  شرقية:  أضاف  االقتصاد 
تطوير املجتمع. رؤيتنا ال تقتصر على االستمرارّية كشركة اتصاالت 
العربي  املجتمع  الحتياجات  ومالئمة  خاصة  خدمات  تقدم  ــدة  رائ
وبالقرب من أماكن سكناه فحسب، بل تتعدى ذلك لنكون شريكًا 
ومشغًال لليد العاملة واملساهمة في تطوير املجتمع العربي اقتصادّيًا 
عمل  مكان   100 حوالي  ستوفر  اجلديدة  اخلدمة  نقاط  اً.  واجتماعّي
جديد من خالل عشرات نقاط اخلدمة اجلديدة التي مت افتتاحها وتلك 

التي سيتم افتتاحها خالل العام القادم».
وادي  في   Orange in the city مركز  مدير  ــوض،  ع جوني 
في  العمل  من  سنوات  بعد  «يسعدنا  يقول:  حيفا،  في  النسناس 
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أوراجن  خدمات  بتوفير  اآلن  نقوم  أن  األخص،  على  املبيعات  مجال 
أجل  من  بعيدا  للسفر  داعــي  ال  اليوم  من  حيفا.  مدينة  لسكان 
احلصول على خدمة زبائن، أو تصليح جهاز أو أي أمر آخر.  كل شيء 
أصبح قريبًا وفي متناول اليد. وأنا سعيد بكوننا الشركة األولى التي 
النسناس خاصة وحيفا  تقوم بذلك وأنا على يقني بأن سكان وادي 

ًدا». عامة سيقدرون ذلك جّي
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وأّكدنا لنشاطنا،  حدود  ال  أّن  رايتنا  على   «نقشنا 
الّتعريفات أو  الّضيقة  للّتسميات  نسمح  لن   أّننا 
لنا احلدود واملضامني.  والعناوين املختصرة أن ترسم 
الُعليا، العدل  محكمة  رئيس  مبنح  اليوم   احتفالنا 
الــّشــهــادة ــذه  ه شمجار  مئير  املتقاعد   الــقــاضــي 
 الفخرّية، ومنح الكّتاب الكبار: عاموس عوز وأ.ب.
إّال الكلّية،  أعزّاء  لقب  غروسمان  ودافيد   يهوشواع 
ّية في إسرائيل  الّتأكيد على ذلك..! لسنا كلّية عرب
 بل كلّية إسرائيلّية للعرب واليهود على حّد سواء،
 محاضرين وإدارّيني وعاملني وطّالًبا» - هذا ما قاله

ّية  احملامي زكي كمال (رئيس الكلّية األكادميّية العرب
 للّتربية - حيفا) في كلمته باحلفل املهيب لتكرمي
 القاضي املتقاعد شمجار، والكّتاب عوز وغروسمان

ويهوشواع.
 وأضاف احملامي كمال: «نكرّم اليوم أربع شخصّيات
 تركت كّل منها بصماتها في تاريخ وحياة هذه الّدولة
 ومواطنيها على اختالف انتماءاتهم، نكرّمهم لنؤّكد
 استمرار سيرنا على نهج االنفتاح وتعزيز توّجهات
لطّالبنا نرسل  بهذا  إّننا  لنقول  االّجتاه،  بهذا   طّالبنا 
 رسالة مفادها أّن عليهم - بل من واجبهم األكادميّي

 واإلنسانّي واملجتمعّي - أن يّطلعوا على إسهامات
 الكّتاب املكرّمني وقرارات وسيرة حياة القاضي شمجار،
من نريد  جامعة،  وإنسانّية  تاريخّية  أبعاد   ففيها 
 طّالبنا أن يكونوا جيًال يعرف حضارة وتراث الّشعوب
املدارك، وتوسيع  االستطالع  حّب  منطلق  من   األخرى، 
الّتنازل عن ثقافتهم وحضارتهم، بل  وليس من باب 
 الّتوفيق بينهما وبني احلضارات والّثقافات القريبة منه

والبعيدة..».
الّسابق العليا  العدل  قال رئيس محكمة   من جهته 
الّشخصّيات تكرمي  في  شــارك  ــذي  اّل ــراك،  ب ــرون   أه
وانفعال، واعتزاز  بفخر  أمامكم  هنا  «أقــف  ــع:   األرب
 وأقول إّن هذه اخلطوة تؤّكد أّنكم في املجتمع العربّي
 جزء ال يتجزأ من حياة هذه الّدولة وأّنه على احلكومة
للمواطنني الّتامة  ــســاواة  امل إحقاق  على  تعمل   أن 
 العرب، فاملساواة ليست مّنة من أحد بل حّق أساسّي
ّمما إّنها جزء  والّتشريعات؛  القوانني واألعراف   تضمنه 
لتكون الوقت  حان  للمواطنني.  الدميقراطّية   تضمنه 
دون واحد  آن  في  ودميقراطّية  يهودّية  دولة   إسرائيل 
أن ودون  الّدولة،  يهودّية  من  الدميقراطّية  تنتقص   أن 
الكلّية هذه  الّدولة،  يهودّية  من  الدميقراطّية   تنتقص 

وهذا الّنشاط فخر للّدولة عاّمًة «.
 وقال القاضي مئير شمجار: «أشعر بالفخر والغبطة
 وأقول إّنه يحّق لهذه الكلّية اّلتي تعمل منذ عشرات
املعّلمني من  تنتهي  ال  ــوادر  ك تأهيل  على   الّسنني 
واحملاضرين واخلــاّص،  العاّم  القطاعني،  في   واملوّظفني 
يضّم تعليمًيا  صرًحا  تشّكل  واّلتي  اجلامعات،   في 
أن واليهود،  العرب  احملاضرين  من  ِمائتني  من   أكثر 
لي شرف  الّتكرمي  اجلامعات،  كباقي  جامعة   تكون 

ودليل تقدير كبير منكم».
قاعة إلى  «أنظر  فقال:  يهوشواع،  أ.ب  الكاتب   أّما 
 الّتكرمي اّلتي تغّص باحلضور من العرب واليهود، ومن
وأتساَءل والّسياسّية،  الّدينّية  االنتماءات   مختلف 
 بألم: ملاذا ال يكون احلال في بالدنا كما هو هنا في
 القاعة؟! تعددّية وتفاهم ومحّبة وتعاون واحترام متبادل
ا  وسعي مشترك للّسالم ولتحقيق رفعة البالد أكادميًي
األساس وهو  به،  ُيحتذى  منوذج  هنا  أراه  ما  ا،  ـً ّي  وأدب

واملدماك األّول في العيش املشترك وحتقيق الّسالم».
 الكاتب عاموس عوز، قال من جهته: «أسأل نفسي:
 ماذا كنت سأشعر لو كنت مكانكم أو لو كنت أنتم؟!
كيف والقصصّية،  ّية  األدب الكتابة  أساس  هو   هذا 
استيقظ مثلكم  أو  مكانكم  كنت  لو  سأشعر   كنت 
 كّل يوم وأشعر بأّنني مواطن غير متساٍو في احلقوق
ا وغير مرغوب فيه،  بل أّن هناك من يعتبرني غريًب
 أقول لكم أّن مساواتكم الّتامة هي حّق لكم وواجب

على احلكومة».
ختام في  اآلن  قال: «نحن  دافيد غروسمان،   الكاتب 
العملّية واملآسي،  بالهموم  وُمثقًال  ا  صعًب كان   عاّم 
وانتخابات املــاضــي،  الّصيف  ــزّة  غ في   العسكرّية 
املواطنني على  الّتحريض  من  خطيرة  موجة   شهدت 
 العرب واليسار في إسرائيل، لكن أفضل ما متّخضت
في العرب  املواطنني  جناح  هو  االنتخابات  هذه   عنه 
دعمكم ــى  إل بحاجة  نحن  ـــدة،  واح بقائمة  ـــاد   االّحت
 لتحقيق الّسالم مع الفلسطينّيني، وأريد أن أقول إّن
 املفتاح للّسالم هو أن يكون باستطاعتي سماع رواية
 ومواقف ومعاناة الّطرف اآلخر، وفهم هذه املعاناة دون
مواقفي إلغاء  ودون  الّتاريخّية،  روايتي  عن   الّتنازل 

وشطبها أمام موقف الّطرف اآلخر».
العمل أهمّية  كمال  زكــي  احملامي  ــد  أّك جهته   من 
نقاط عن  البحث  بدل  املشتركة  القواسم  تعزيز   على 
الفترة في  قيل  ّمما  أقتبس  «دعوني  وقال:   اخلالف، 
أو هم، ومنقت إّما نحن  مبدأ  نرفض  وأقول:    األخيرة، 
 الّتصنيف على نحو «نحن وهم». وأقول بصوت عاٍل
تؤّكد وحدة  كامل،  بشكل  «نحن»  وحدة  نريدها   إّننا 
 اجلامع واملشترك والقواسم املشتركة وليس ما يفرّق أو

ما يبرز نقاط اخلالف».
 ُيذكر أّن حفل الّتكرمي أُجري بحضور قضاة من محكمة
رجاالت وكبار  القضاة  من  كبير  وعدد  الُعليا   العدل 
والّشخصّيات واألكادمييا  واالقتصاد  واإلعــالم   األدب 
محلّي إعالمّي  باهتمام  وحظي  البالد  في   الّدينّية 
طّالب من  مئات  حضره  كما  مسبوق؛  غير   وعاملّي 
اإلدارّي وطاقمها  ومحاضريها  ــة  ــّي األكــادمي  الكلّية 

ولفيف من املدعوّين.
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åUHO�ò q�«d*
عشر  الّثاني  الّصف  وطالبات  طّالب  قام 
من املدرسة الّصناعّية «عتيد موتسكني» 
عر،  الَشّ وتصفيف  باملاكياج  املتخّصصون 
إلضفاء  ــام»  ــب «رم مستشفى  في  بحملة 
الّلواتي  األّمــهــات  على  اجلمال  من  ملسة 

أجنَنب اطفالهّن. 
ــهــات  األّم شعر  بتسريح  الــّطــّالب  ـــام  وق
الّتجميل  ومساحيق  باملاكياج  وتزيينهّن 
واّتخذ  املدرسة.  في  تخّصصهم  نطاق  في 
ــوالــدات  ال قسم  في  مواقع  ــّدة  ع الــّطــّالب 
لتقدمي هذه اخلدمة للّنساء. وقد استجابت 
األّمهات لدعوة الّطّالب وخضعَن لتزيينهّن 

وجتميلهّن.

 
åUHO�ò q�«d*

املعارف  قسم  ومبشاركة مفّتش  ُملفت،  وسط حضور 
اخلاّص،  والّتعليم  املدارس  مديري  عيادات،  عرسان 
يات رياض األطفال، مديري  معّلمني ومعّلمات، مرّب
جمعّيات  واحلليصة)،  (عّباس  اجلماهيرّية  املراكز 
شبيبة،  مراكز  وخارجها،  حيفا  من  وثقافّية  تربوّية 
عن  وممّثلني  مجاالتها،  مبختلف  البلدّية  أقــســام 
الّتربوّي «من  افتتح املشروع  أكادميّية.  مؤّسسات 
مدرسة  ــوّي،  ــرب ــّت ال للحّيز  الّنضوج»  حّتى  ـــوالدة  ال

«املتنّبي» واالبتدائّيات الرّسمّية.
ورّحب د. ماجد خمرة (مدير وَحدة الّنهوض بالّتعليم 
العربّي في بلدّية حيفا) باحلضور، مؤّكًدا على ضرورة 
االنتقال إلى مرحلة العمل والّتطبيق للرؤية الّتربوّية. 
اجلماعات  الّتربوّي»  «احلّيز  مصطلح  يشمل  حيث 
املختلفة الّشريكة في تربية أبناء وبنات املدينة من 

األحياء املختلفة من الوالدة حّتى الّنضوج.
افتتح مدير ثانوّية «املتنّبي» في مدينة حيفا ومدير 
استعرض  اّلذي  عمري املؤمتر  الّتربوّي» رائف  «احلّيز 
الّتربوّي القّيم، من خالل مداخلة أّكدت  هذا املشروع 
الّشخصّي  وااللتزام  اإلميان  دافع  من  العمل  أهمّية 
نسبة  ارتفاع  إلى  وأشار  «املتنّبي».  ثانوّية  لتطوّر 
وذلك  «البچروت»،  شهادة  على  احلاصلني  الّطّالب 
ؤوب،  ــدّ وال اِملْهنّي  واملعّلمني  املعّلمات  عمل  بفضل 

وبدعم حقيقّي من مجموعات األهالي احلريصة.
تاله پنحاس ڤاكمان (رئيس جهاز الّتربية والّتعليم 
في بلدّية حيفا)، اّلذي أثنى على الّشراكة املباركة ما 
بني وزارة الّتربية والّتعليم وقسم الّتربية والّتعليم في 
العمل اجلماهيرّي  بلدّية حيفا، ووظيفتها في دعم 

مبفهوم الّتنظيم الّذاتّي.
في  املرسى  تشّكل  الّتربوّية  املؤّسسات  بأّن  وأضاف 
الّسيرورة للعمل اجلماهيرّي بقيادة  املجتمع، وتقود 
الرّؤية  لتذويت  بالّنسبة  أّما  الّتربوّي.  احلّيز  مدير 
الّتربوّي،  احلّيز  في  املشاركني  كاّفة  بني  وتطبيقها 
العمل  مهام «جماعات  ضــمــن  ــن  م فسيكون 

اجلماهيرّية»، واّلتي بدورها ُتنشئ وتطّبق البرامج.
عمل  وورشــــات  حــــوارات  على  ــر  املــؤمت تخّلل  ــد  وق
ِعدنا پاشر  من: د.  كّل  إذ وّجهت احلوار  مصّغرة، 
تنظيمّيتان  ــان  ــشــارت ــت ــس (م وحاية چولدمان 

åÃu C ÒM �« v Ò� � …œôu �« s �ò ÒÍu �d Ò� �« ŸËd A*« ÕU� � �«

5 � 	 M
 5 � q L �_« X √

للبرنامج)، وفريهان صفدي (املنشئة اجلماهيرّية
والّتربوّية للرّؤية).

الرّؤية «من  (مديرة  وّخلصت الّلقاء أورلي چافني 

أهمّية  بتأكيدها على  الّنضوج»)،  الوالدة حّتى 
أو  املرحلة  في  الّتطبيق  أهمّية  وعلى  املبادرة 

احملّطة القادمة في سيرورة العمل.





402015 —U¹¬ 1  WFL'«

◊uOK� nOH� ≠ rK� U| d ÒD�

سرّني أن أشارك في نهاية األسبوع املاضي، في لقاء 
اجلمعّيات الّثقافّية الفلسطينّية في رام الله بهدف 
ترسيخ الوحدة الّثقافّية وتعميق الّتعاون املتبادل، 
من  مجموعة  ــام  أّي ثالثة  مدار  على  التقى  حيث 
األدباء والفّنانني ومدراء مؤّسسات ثقافّية من الّضفة 
ـ 48 . في احلقيقة أدهشني هذا  ّية ومناطق ال الغرب
وتفّهم  انفتاح  من  ملسته  مما  صــدري  وأثلج  الّلقاء 
وتقّبل للفلسطينّيني في مناطق الّسلطة الوطنّية 
ألخوتهم الفلسطينّيني في الداخل، وإصرارهم على 
بني  وتعميقها  الّثقافّية  ــوحــدة  ال توثيق  ــرورة  ض
والّشتات  الّداخل  في  كانوا،  أينما  الفلسطينّيني 
القاطع  ورفضهم  الوطنّية،  الّسلطة  مناطق  وداخل 
ملقاطعة الفلسطينّيني الذين يسكنون في إسرائيل 
واضح  بشكل  وقالوا  «الّتطبيع»،  مسمّيات  حتت 
ال يقبل الّتأويل، أّن الّتعاون بني الفلسطينّيني من 
أدباء وفّنانني ومؤّسسات ثقافّية هو أمر حتمّي ال 

جدال فيه. 
ألصــوات  سماعي  بالفعل  أذهلني  اّلـــذي  واألمـــر 
في  رفيعة  مناصب  أصحاب  منها  فلسطينّية 
الّسلطة الفلسطينّية ومؤّسسات مركزّية في احلياة 
تعارض  وال  تتفّهم  اّلتي  الفلسطينّية،  الّثقافّية 
من  فلسطينّية  ثقافّية  مؤّسسات  حصول  قطعًيا 
من  مشروط  غير  مادّي  دعم  على  إسرائيل  داخل 
مؤّسسات رسمّية إسرائيلّية، وقالوا بشكل واضح 
احلصول  حّقكم  من  الّضرائب  عليكم  ُتفرض  كما 

على ميزانّيات ملؤّسساتكم الّثقافّية.   
من ضمن اّلذين حتّدثوا في هذا اللقاء والزمنا طوال 
فترة انعقاد املؤمتر الّشاعر عبد الّناصر صالح، واّلذي 
تسّلم منصب وكيل وزارة الّثقافة الفلسطينّية قبل 
انعقاد املؤمتر بأّيام معدودة، فاحتفلنا سوّية بتسّلمه 
هذا املنصب، فرحني بهذا الّتعيني الّصائب، حيث إّن 
عبد الناصر صالح ساهم في إثراء املشهد الّثقافّي 
الفلسطينّي من خالل إبداعه األدبي وتعزيز الّتواصل 
الّثقافّي مع شعراء وأدباء الّداخل الفلسطينّي. لهذا 
استمرارًا  بل  ُمفاجئة،  املؤمتر  في  كلمته  تكن  لم 
وزارة  حرص  على  كلمته  في  فأّكد  النهج؛  لــذات 
الواصل  اجلسر  متتني  على  الفلسطينّية  الّثقافة 
بينها من جهة، وبني املثّقفني واملؤّسسات الّثقافّية 
هي  املرحلة  هذه  أّن  إلى  ُمشيرًا  ــرى،  أخ جهة  من 
ّية والدميقراطّية اّلتي  مرحلة الّثقافة الوطنّية اإلنسان
حتترم التعددّية الفكرّية والسياسّية والّدينّية وتعزّز 

الّنسيج االجتماعّي.
الهيئة  مبنى  زيارتنا  لدى  كانت  الكبرى  واملفاجأة 
رام  في  الفلسطينّي  والّتلفزيون  لإلذاعة  العاّمة 
الله، أدهشني املبنى العصرّي، األجهزة والّتقنيات، 
واملفاجأة الكبرى كانت لقاءنا بالسّيد رياض احلسن، 
الوزير الفلسطينّي  املشرف على اإلعالم الرسمّي، 
بسلسلة  احلضور  مفاجًئا  بحفاوة،  استقبلنا  حيث 
بيانات عن إجنازات ُمذهلة للتلفزيون الفلسطينّي. 
أبدأ  هل  البشرى،  بزّف  أبدأ  أين  ومن  أبدأ  كيف 
القمر  عبر  الفلسطينّي  الّتلفزيون  بّث  بدء  بنبأ 
ّية  االصطناعّي، أم بنبأ إنشاء عّدة محّطات تلفزيون
ـ48. وقد قالها  فلسطينّية، منها قناة فلسطني ال
ليست  القناة  هــذه  بوضوح،  الفلسطينّي  الوزير 
موّجهة من قبل الّسلطة الفلسطينّية لفلسطينّيي 
الّداخل لشرح مواقفها وسياستها، بل هي ستكون 
مبثابة صوت الّداخل إلى العالم، صوت الّداخل إلى 
الّداخل، وهذا ما كّنا نحلم به، قناة تعبر عّنا وعن 
ّية  واألدب الفنّية  وإبداعاتنا  فّننا  تعرض  همومنا، 
والعلمّية والفكرّية. وأجمل ما قاله لنا هذا الوزير 

عرب  لنا،  الّنافذة  مبثابة  ستكون  القناة  هــذه  إّن 
ـ48، للعالم العربّي وللعالم قاطبة.   ال

شك  ــى  أدن ــدون  ب سيعزّز  ــر،  املــؤمت الّلقاء،  هــذا  إّن 
وما  املشترك،  واإلنتاج  الفلسطينّية  الّثقافة  وحدة 
على  ــواب  األب فتح  نحو  ــى  األول االنطالقة  إّال  هو 
مصراعيها ملؤّسساتنا وفّنانينا وُمبدعينا من أدباء 
وشعراء، من أجل بناء اجلسور وتعزيز وحدة ثقافتنا 

الفلسطينّية.
ّمت  والّتمويل،  الّتطبيع  عن  احلديث  جرى  وعندما 
الّتأكيد مجّدًدا من كاّفة املشاركني في هذا اللقاء، 
أّن املؤّسسات الفلسطينّية في داخل اخلط األخضر 
من حّقها أن حتصل على الّتمويل والّدعم احلكومّي، 
وهذا األمر يجب أن ال يؤّثر على الّتعاون مع هذه 
الصناديق  بعض  هنالك  ــه  أّن خاّصًة  املؤّسسات، 
املؤّسسات  تدعم  ال  اّلتي  ّية  والعرب الفلسطينّية 
حصولها  ــال  ح ــي  ف ــل،  ــداخ ال ــي  ف الفلسطينّية 
اإلسرائيلّية  الّصناديق  من  وميزانّيات  دعم  على 

واملؤّسسات الرسمّية اإلسرائيلّية.
اعتبارها  واّلتي ميكن  املشتركة  املشاريع  من ضمن 
منوذًجا للعمل املشترك الفلسطينّي – الفلسطينّي،  
من  وفلسطينّيني  اخــل  الــدّ من  فلسطينّيني  بني 
مناطق الّسلطة الوطنّية، ما قام به الّناشر احليفاوّي 
صالح عّباسي صاحب دار نشر مكتبة «كّل شيء»، 
حيث بدأ مؤّخرًا بتنظيم معارض كتب في العالم 
من  فلسطينّية  نشر  دور  مع  باالشتراك  العربّي 
داخل املناطق الفلسطينّية، وبهذا كان هنالك جناح 
خاّص بدور الّنشر الفلسطينّية، وبهذا فرضوا واقًعا 
جديًدا على القرّاء وزوّار هذه املعارض. كما تشهد 
حيفا، مؤّخرًا، سلسلة نشاطات ثقافّية تتناغم مع 
الّثقافّية في  لقاء اجلمعّيات  اّلذي كان في  الّطرح 
رام الله. فيوم أمس اخلميس، استضافت مؤّسسة 
من  تشكيلّية  فّنانة  والفنون  للّثقافة  «األفـــق» 
الّنمسا،  في  مغتربة  فلسطينّية  فّنانة  الشتات، 
عّدة  لتمكث  حيفا  مدينة  في  باكير،  ميسون 
الّثقافّية  الّنشاطات  من  سلسلة  فيها ضمن  أّيام 
والّلقاءات الفنّية. كما سيتّم مساء اليوم اجلمعة، 
افتتاح معرضها في قاعة دار الّثقافة والفنون في 
شفاعمرو. وفي األسبوع القادم سيعقد لقاء الّتوائم 
الّنجاح  جامعة  ستلتقي  حيث  حيفا،  مدينة  في 
الوطنّية من نابلس ونادي حيفا الّثقافي ومؤّسسة 
«األفق» للّثقافة والفنون، في لقاء الّتوائم الّثالثة، 
لقاء الّثقافة، املعرفة والفنون، حيث سيتم استضافة 
كوكبة من كبار محاضري جامعة الّنجاح الوطنّية 
في مدينة حيفا، البروِفسور إحسان الّديك، د. نادر 

قاسم، و د. غامن مزعل.  
في  كبرى  أهمية  الّثقافّية  الّنشاطات  لهذه  إّن 
أن  يجب  واّلتي  الّثقافّية،  الوحدة  وتعزيز  تدعيم 
لتنتقل  الّنشاطات،  يتّم  تطوير هذه  تستمر، وأن 
املشاريع  مرحلة  إلى  الّثقافّي،  الّتبادل  مرحلة  من 
املشتركة، فنحن شعب واحد، ثقافة واحدة وموّحدة.

 W ÒO �UI Ò� �« …b �u �« a O �d � u � 	
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املاضي  ألقاب  نحتمل  هــذا  عصرنا  في  نعْد  لم 
شوقي  كان  إذا  األدب.  في  حّتى  كّلها،  ومفاهيمه 
شاعرًا كبيرًا، وهو كذلك دومنا شّك، فلماذا نلّقبه في 
عصرنا هذا أيًضا ”أمير الّشعراء“؟ ملاذا ال ندعوه 

كبيَر أو زعيم الّشعراء املصرّيني أو العرب؟
”أمير  املصرّيون  اإلخوة  لّقبه  أيًضا  الّتونسي  بيرم 
عن  يكون  ما  أبعد  كان  والرّجل  املصرّي“،  الزّجل 
األمراء وامللوك، واحلّكام أيًضا. لذا، فإّننا نسّميه في 
مقالنا هذا ”رائد الزّجل املصرّي“، ال ”أميره“، كما 
لّقبه املصرّيون، خشية شكواه مّنا في قبره. فالرّجل 
كان أبعد ما ميكن عن األمراء، حياًة وشعرًا! على كّل 
حال، ليس الّتونسّي أّول من كتب شعر الزّجل في 
مصر. كثيرون سبقوه في ذلك، لكّنه أشهر األوائل 

رّمبا.
الّشاعر أحمد فؤاد  بّد لي من االعتراف أوًّال أّن  ال 
جنم، وفاته بالّذات، كانت نافذتي الواسعة إلى عالم 
الزّجل املصرّي. لم يكن بيرم التونسّي اسًما غريًبا 
كتبها  اّلتي  أغانيه  تكفيني  طبًعا.  ــي  أذن على 
انصرفت  جنم  الّشاعر  وفاة  بعد  لكّني  كلثوم.  ألّم 
املقال  الّشاعر وشعره، فكان  تقّصي حياة هذا  إلى 
اّلذي كتبته عنه. وبفضل جنم تعرّفت، أيًضا، على 
شعراء مصر الكبار في احملكّية، سابقيه والحقيه، 
وعلى رأسهم الّشاعر بيرم التونسّي  طبًعا. وأقول 
البحث  من  جديدة،  حياًة  اليوم  بدأت  لو  ُمخلًصا: 
والّدراسة، جلعلت الزّجل بالذات، في مصر أو لبنان، 

مجال اهتمامي ودراساتي! 
قبل تناول حياة هذا الّشاعر الفّذ، ال بّد لي من طرح 
مسألة عاّمة لفتت نظري أيًضا. ما هو الّسبب في 
وحديثه،  قدميه  املصرّي،  الزّجل  على  الوطنّية  غلبة 
بحيث ميكن اعتبارها أبرز ملمح مضمونّي في هذا 
الّشعر؟ ملاذا انصرف الزّجل اللبنانّي، في معظمه، 
للقرية وحكايات  إلى رومانسّية طاغية من وصف 
فيروز  ــي  ألغــان ميكن  بحيث  ومواسمها،  أهلها 
في  يرغب  ملن  مرجًعا  تشّكل  أن  وحدها  والّصافي 
حني  في  نواحيها،  بكّل  احلياة  هذه  على  الّتعرّف 
إلى  الوطنّية في مصر على شعر احملكّية  غلبت 

حّد بعيد؟
قد يكون الّسبب املركزّي في هذا االختالف املضمونّي 
البّني، بني شعر احملكّية في هذين القطرين املركزّيني 
ّية“  ”الليبرال هو  ــة،  ــّي واألدب الفكرّية  الّنهضة  في 
التي كانت في ظّل احلكم اإلجنليزي في  الّنسبّية 
الّتركي اجلائر املتخّلف في  مصر، إذا قورن باحلكم 
بالد الّشام. ألم يهاجر كثير من اللبنانّيني، مفّكرين 
وأدباء وشعراء وصحافّيني ومترجمني، إلى مصر في 
أواخر القرن الّتاسع عشر وبداية العشرين، فيشّكلوا 
ّيا؟ رافًدا هاّما في نهضة مصر احلديثة، فكرّيا وأدب

 شعر الفصحى في مصر، على كّل حال، لم يعرف 
في ذلك العهد هذا املنحى الوطنّي الواضح. أحمد 
احلــرب  للقصر حّتى  ــا  مــالزًم ــان  ك مــثــًال،  شــوقــي، 
العاملّية األولى. بل افتخر أيًضا بأّنه ” شاعر األمير 
وما / بالقليل ذا اللقُب“. فقط، بعد عودة شوقي 
الوطنّية  قصائده  كتب   ،1920 عــام  املنفى  من 
إلى  الفصحى  شعر  انصراف  لعّل  بل  ّية.  والعرب
أحد  بالّذات  كان  اخلديوي،  ــواب  أب على  التسّكع 
احملكّية.  شعر  في  اجلهير  الوطنّي  املنحى  عوامل 
حّتى حافظ إبراهيم، وكان أقرب في حياته وشعره 
من الّناس، لم يكتب الّشعر الوطنّي الّصريح الذي 
غلب على شعر احملكّية. إّنها مسألة كبرى، على 
كّل حال، ال ميكن تقّصيها في مقالنا هذا: ملاذا الزم 

احلّكام،  بالط  معظمه  في  الفصيح  املصرّي  الّشعر 
احلاكمة،  املؤّسسة  الغالب  الزجل في  بينما عارض 

في صراحة وجرأة نادرتني. 
إذا رجعنا إلى بيرم الّتونسي، موضوعة مقالتنا هذه، 
فهو مصرّي املولد والنشأة والوفاة، رغم ”التونسّية“ 
وفاته  وبعد  حياته،  طوال  اسمه  الزمت  التي  هذه 
إلى  تونس  من  هاجر  من  هو  جّده  أن  ذلك  أيًضا. 
مصر، حيث تزوّج وأجنب أوالًدا ثالثة من بينهم كان 
والد بيرم. أّما بيرم نفسه فقد وُلد في مصر وفيها 

عاش حتى آخر أّيامه. 
ولد بيرم في اإلسكندرية، مثل املوسيقار املبدع سّيد 

درويش البحر، املعروف باسم سّيد درويش (1892 
– 1923). بل كان بني االثنني زمالة وتعاون فّني 
أيًضا، إذ كتب له بيرم أّول قصيدة وطنّية، ورواية 
شهرزاد أيًضا. يقول بيرم في ذلك: ”الزمت الّشيخ 
عن  بعيًدا  شهرزاد  ــة  رواي له  وأّلفت  ــش  دروي سّيد 
األّول  رحيلي  بعد  عرضها  وّمت  السياسّي،  الّنشاط 
ا إلى اخلارج. وكان االسم اّلذي اقترحناه للرّواية  منفّي
هو شهرزاد إشارة إلى شهوات العائلة احلاكمة، ولكّن 
سعد:  (كمال  فعّدلته.  االســم  ذلك  منعت  الرّقابة 
بيرم التونسّي، عاصفة من احلارة املصرّية، القاهرة، 

1993، ص. 42).
نفي بيرم من مصر غير مرّة، بسبب مواقفه الوطنّية. 
فقد نفي في املرّة األولى إلى تونس بسبب قصيدته 
الّسلطاني“،  والقرع  امللوكي  ”البامية  الّساخرة 
وبسبب مقالة ضّد زوج األميرة ”فوقّية“، ابنة امللك 
فؤاد. ومن تونس سافر إلى فرنسا، إلى مرسيليا 
لينتقل  ــام،  أّي سوى  فيها  البقاء  يحتمل  لم  اّلتي 

بعدها إلى باريس اّلتي كتب فيها:
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ومن باريس انتقل إلى ليون حيث عمل في مصانع 
الّشقاء  حياة  بيرم  يصف  الويالت.  والقى  احلديد، 
واجلوع في مدينة ليون قائًال: ”كنت أثناء اجلوع أمّر 
مبراحل ال يشعر بها غيري من الّشبعانني. كنت في 

ذاكرتي:  في  وأستعرضها  األشياء،  أتصوّر  البداية 
هذا طبق فول مدّمس، وهذه منجاية مستوية.. وهذه 
ثّم  تنبعث من عند اجليران،  بفتيك  يا ربي رائحة 
أصل بعد ذلك إلى مرحلة التشّهي، أثناَءها تتلوّى 
أمعائي، ويبدأ املغص، ويطوف الّظالم حول عيني، 
وأمتّنى من الله أن ينقلني إلى اآلخرة، فهي أفضل من 
هذا العذاب األليم.. وأخيرًا تبدأ مرحلة الّذهول وخّفة 
اّلذي يغّطيني،  الّلحاف  الّنظر إلى  العقل، فأطيل 
بذرة  عن  أبحث  أو  قطنه  آكل  أن  نفسي  وحتّدثني 
للغذاء حتتوي على زيوت. وكان ال ينقذني من تلك 
احلال سوى معجزات، عندما أنهض كاملجنون أبحث 
في كّل أركان الغرفة عن أّي شيء فأعثر بالّصدفة 
على كسرة خبز، أو بصلة مهجورة.. (كمال سعد، 
املصدر الّسابق، ص. 59). ولم تنته غربته هذه إّال 
بالعودة إلى مصر بجواز سفر مزوّر. وإذ ألقي عليه 

القبض نفي ثانية، إلى فرنسا مباشرًة هذه املرّة.
ينل  لم  أّنــه  بيرم  حياة  في  الغريبة  املفارقات  من 
ورغم  في مصر،  مولود  أّنه  رغم  املصرّية،  اجلنسّية 
سبيلها،  في  وتضحياته  فيها  وأشعاره  لها  حّبه 
الناصر، في سنة  الرّئيس جمال عبد  إّال في عهد 
1960. لم يحصل على اجلنسّية املصرّية، رغم أّنه 
وخديواتها،  ملوكها  جميع  من  أكثر  وطنّي  مصري 
ورائد الزّجل الوطنّي فيها. فهو كما كتب عنه فاروق 
ا لكّل هؤالء املبدعني اّلذين  ًي شوشة ”األب الروحي فّن
(محّمد  العاّمية“  تسمية شعراء  كتاباتهم  حملت 
رامز: الّتونسّي في عيون اآلخرين، القاهرة، 2010، 

ص. 18).
وفي سنة 1963 توّفي هذا الّشاعر الوطنّي الكبير 
الّتونسي، شاعر  بيرم  الرّبو، األتسما. توّفي  مبرض 
احملكّية اّلذي قال فيه أحمد شوقي: ”ال أخاف على 

الفصحى إّال من أزجال بيرم“!
بهذا  للّتعريف  قصيرة،  قصائد  ثالث  أدنــاه  ننشر 

الّشاعر العظيم، وبشعره خفيف الّدم.
مالحظة تقنّية: واضح، بهذه املناسبة، ما في كتابة 
ظلم  من  وعالماتها  الفصيحة  بحروف  احملكّية 

للمحكّية ”عريق“!
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إّن اإلنسان السوّي ال بّد له من أن يضمر اخلير 
للجميع؛ ويبقى ثابًتا على ذلك.. وانطالًقا من 
يغدر  أن  أو  يغش  أن  له  يصّح  ال  الّتوّجه  هذا 
ُتظهر  ذميمة  أخــالق  هــذه  ألّن  ــد.  أح يخون  أو 
صاحبها بأقبح الّصور. فاإلنسان السوّي يعمل 
الّصالح.  والعمل  بالّتقوى  نفسه  ليزّكي  جهده 
يتالعب  كان  إذا  تظهر صورته  أن  ميكن  فكيف 
للّناس؟  نصيحته  ــي  ف أو  العيش  لقمة  ــي  ف
ومن أجل صياغة هذا اإلنسان األمني كان الرّسول 
محّمد (ص) يتابع الّتجار والبائعني في األسواق، 
الّتجار،  أحوال  ليتفّقد  الّسوق  إلى  ينزل  فكان 
وليرشد الّناس إلى سبيل احلّق واخلير، اّلذي فيه 
يضمن األمن الّنفسّي واألمن الغذائّي لهم. فذات 
يريد  طعام  من  كومة  معه  تاجر  على  مّر  ــرّة  م
في  الّشريفة  ــده  ي (ص)  ــول  ــرّس ال فأدخل  بيعه 
بلًال.  يده  فتصيب  أسفله  إلى  ليصل  الّطعام 
وما  الغضب  وجهه عالمات  عندها ظهرت على 
كان يغضب إّال للحّق. وسأل: ”ما هذا يا صاحب 
”لقد  اخلجل:  عاله  وقد  الرّجل  فرّد  الّطعام؟“. 
أصابته الّسماء يا رسول الله (املطر)“. فقال له 
الرّسول (ص)، برفق: ”أفال جعلته فوق الّطعام“. 
مّنا“.  فليس  غّشنا  ”َمن  للّناس  يعلنها  ــّم  ث
فليس  ــّســالح  ال علينا  حمل  )مــن  روايـــة  ــي  وف
منه  ــا  ــالًن إع ــا)  مــّن فليس  غّشنا  وَمـــن  ــا..  ــّن م
ــســّي  ــّي والــّنــف ــذائ ــغ ــر األمـــن ال ــي ــوف بـــضـــرورة ت
هذه  على  يحافظ  ال  ومــن  للّناس،  ــســدّي  واجل
ًا.  ـ غاّش يكون  مبادئه  ــد  أح ويجعلها  القيم 
ولألسف الّشديد جند اليوم ألواًنا كثيرة من الغّش 
املنتشرة بني الّناس. فمنهم َمن يغّش الّناس ببيعه 
بضاعة فاسدة أو بأن يجعل البضاعة اجلّيدة من 
أعلى، والبضاعة الفاسدة من أسفل؛ أو أن يخلط 
أنواع الّطعام اجلّيدة والفاسدة مًعا ويبيعها على 
أّنها األجود من أجل زيادة الرّبح منهم من يروّجون 
سلعتهم اّلتي انتهت صالحّيتها من أجل متاع 
يًال ُثمَّ  ُعُهْم َقِل قليل، متجاهلني قوله تعالى }ُمنَتِّ
في  ثروتهم  تزداد  يٍظ{.  َغِل َعَذاٍب  ى  ِإلَ ْم  َنْضَطرُُّه
لقوله  ينتظرهم،  الّشديد  العذاب  ولكّن  الّدنيا 
َيْعَمُل  ا  َعمَّ َغاِفًال  الّلَه  ــَنبَّ  ــسَ َحتْ وََال   { تعالى 
يِه األَْبَصارُ{.  َيوٍْم َتْشَخُص ِف ْم ِل رُُه َا ُيؤَخِّ اِملُوَن ِإمنَّ الظَّ
فالغاّش خائن ال عهد له، بعيد عن اإلميان معاند 
َها الَِّذيَن آَمُنوا َال َتُخوُنوا  لنداء احلّق القائل }َيا أَيُّ
َتْعَلُموَن{.  ْم  وََأنُت َأَماَناِتُكْم  وَالرَُّسوَل وََتُخوُنوا  َه  اللَّ
فيما  الّنبّي (ص)  أصحاب  تناصح  الّنداء  لهذا 
بينهم وضربوا مناذج يقتدى بها. فهذا الّصحابي 
الله البجلي أرسل عامله  اجلليل جرير بن عبد 
أخذ  بالبائع  الغالم  التقى  فلّما  فرًسا،  ليشتري 
يساومه على ثمن الفرس حّتى اّتفق معه على 
ثمنها بقيمة ثالثِمائة درهم. عندها قال الغالم: 
وصل  فلّما  ثمنها.  ليعطيك  سّيدي  إلى  تعال 
للبائع:  جرير  ــال  ق جــريــر،  ــى  إل والــغــالم  البائع 
البائع  فعجب  ــم؟!  دره بأربعِمائة  فرسك  أتبيع 
بستِمائة  أتبيعه  جرير:  فقال  ُمندهًشا.  وسكت 
درهم؟! عجب البائع وسكت. فقال جرير: أتبيعه 
أم  أنت  أبائع  البائع:  فقال  ــم؟!  دره بسبعِمائة 
إّال  املبيع  ثمن  يزيد  مشترًيا  رأيت  ما  ُمشترٍ؟ 
رسول  بايعت  لقد  جرير:  قال  شأنك؟  فما  أنت 
أّني  فلو  مسلم،  لكّل  الّنصح  على  (ص)  الله 

أخذتها بأقّل من ذلك لغششت عهد رسول الله. 
هو  ــار  ــّج ــّت ال ــن  م الكثير  عند  ــغــّش  ال ولــكــن 
ال  ومــن  الّناجحة،  والّطريقة  الرابحة  الّتجارة 
للبيع.  يصلح  املكر ال  يتقن  وال  الغّش  يحسن 
فاملعيب  والغّش،  باحليلة  الّناس  أموال  فيسلب 
الغالي  بثمن  والرّخيص  الّسليم  بثمن  ُيباع 
ُيباع  مقداره  في  والّناقص  جّيد،  بثمن  ــرّديء  وال
بصورة الوافي. وإذا راجع املشتري البائع ال يتورّع 
ال  بالقرآن.  والقسم  اليمني  حلف  من  البائع 
البيع  في  فقط  يكون  الغّش  أّن  ذلك  من  ُيفهم 
السلوكّيات.  من  جملة  إلى  يتعّداه  بل  والّشراء 
فاملجالس أمانة، فمن أفشى سّر إخوانه وفضحهم 
فهو خائن لهم. ومن زّين للّناس العمل القبيح أو 
زّين لهم الّشّر والفساد ليوقعهم فيه، فهو غاّش 
لهم. ومن علم أمرًا نتيجته خبيثة فاسدة وظاهره 
الّظاهر  في  ويرتكز  الّنتائج  يكشف  ولم  جّيد، 
ليوقع الّناس في املفاسد، فهو غاّش لهم. ومن 
تكلّم بكالم معسول يظهر فيه خالف ما ُيضمر 
من شّر أو يّسر لهم كالًما تغريرًا بهم وخديعة، 
املرء  أمــوال  إفساد  تعّمد  ومن  لهم.  غاّش  فهو 
والّنميمة  فيه  بالوقيعة  وأوالده  عليه  زوجته  أو 
فهو غاّش لهم. ومن عاهد على حفظ نفس أو 
مال أو كتمان سرّ، ثّم يخونه ويغدر فهو غاّش. 
وكّل ذلك جاء بيانه في الّنصوص الّشرعّية؛ قال 
ُئ ِإَالّ ِبَأْهِلِه{. وقال  ِيّ َسّ ُر ال تعالى }وََال َيِحيُق املَْك
رسول الله (ص): ”من خبب - أفسد – زوجة إمرء، 
أو مملوكه – خادمه – أو عامله فليس مّنا“. بل 
يعتبر الغّش من أحد صفات املُنافقني. قال رسول 
الله (ص): ”أربع من كّن فيه كان ُمنافًقا خالًصا، 
ومن كان فيه ُخصلة منهّن كان فيه خصلة من 
حدث  وإذا  خان..  اؤمتن  إذا  يدعها:  حّتى  الّنفاق 
فجر“.  خاصم  وإذا  ــدر..  غ عاهد  وإذا  ــذب..  ك
وعن عياض املجاشعي أّن رسول الله (ص)، قال: 
”وأهل الّنار خمسة. ذكر منهم: ورجل ال يصبح 
وال ميّسي إّال وهو يخادعك عن أهلك ومالك“. 
والغّش يترك األثر السّيئ في حياة الّناس. فقد 
ان  لّب ”كان  فقال:  قّصًة،  ــوزي  اجل إبــن  لنا  ذكــر 
جاء  يوم  وذات  ربحه،  ليزيد  باملاء  الّلنب  يخلط 
سيل فأهلك غنمه، فجعل الّلبان يبكي؛ ويقول: 
قطرات  أي  سيًال“.  فصارت  القطرات  إجتمعت 
املاء اّلتي أضافها إلى الّلنب أهلكت ماله جميًعا. 
نفخ“.  أوكتا، وفوك  ”يداك  يناديه  اجلزاء  ولسان 
إمتدح  رجل  قول  على  الغزالي  اإلمــام  عّلق  وقد 
قوًما، فقال: ”شغفوا برعي األمانة، فال يغدرون 
تعلق  ــم  ول حرمة  ملؤمن  ينتهكون  وال  ــة،  ــذّم ب
اّلذين  هؤالء  فقال:  أمة“..  خير  وهم  مذّمة  بهم 
في  ــَر  ن فلم  انقرضوا،  قد  ــّي  ــراب اإلع أمتدحهم 
قائل: وأنشد،  ثياب  في  ذئاًبا  إّال  األزمــان  هذه 

مبَن يثق اإلنسان فيما ينوبه
ومن أين للحّر الكرمي صحاب 

وقد صار هذا  الّناس إّال أقلهم
ذئاب على أجسادهّن ثياب

هما   واخلــداع،  الغّش  دام  ما  القول  هذا  يصّدق 
ــرّد. ال يكون  أن  يجب  فكيف  املوقف.  سّيدا  
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َمْن يجهل ”دراكوال“، هذا ”الّشخص“ األسطورّي اّلذي شغل 
طوال أعوام ولم يزل، املخّيلة اجلماعّية والفردّية في العالم؟

هذا  عرفها  التي  الهائلة  الّشهرة  هذه  رغم  على  ولكن 
عالم  غــزوه  بعد  األطـــوار،  وغريب  الغامض  ”الّشخص“ 
الّسينما واملسرح، فما برح الكثيرون يجهلون أّن مبتدع 
هذه الّشخصّية هو الكاتب اإليرلندّي الكبير برام ستوكر.

عنوانًا  حملت  اّلتي  هذه  روايته  كتابة  أنهى  اّلــذي  وهو 
نشرها  بعد  جنحت  وقــد   ،1897 عــام  ”دراكوال“  هــو 
قبل  مجهول  ِشبه  كــان  ــذي  اّل كاتبها  شهرة  ُتطلق  أن 
ــي العالم  ـــدة ف ـــرّائ ـــروايـــة ال نــشــرهــا. كــمــا أصــبــحــت ال
ـــذا، ألّنــــُه نشر  ــول ه ـــرُّعـــب. نــق ــــارة وال روائــــع أدب اإلث
.1890 ــام  ع الّثعبان“  ”درب  ـــى  األول ــتــه  رواي قبلها 

”دراكوال“،  برواية  الُقرّاء رّحبوا  الّنّقاد ومعهم  أّن  صحيح 
اّلتي  ــرار  األس عن  األسئلة  طرح  عن  يتوانوا  لم  ولكّنهم 

يختزنها..  اّلتي  واأللغاز  ــا،  وراَءه تكمن 
وهاجسها  الغريب  طابعها  عن  وبخاّصة 
شخصّية  جتــّســدهــمــا  ــن  ــذي ــّل ال الـــدمـــوّي 
”دراكوال“ مّصاص الّدماء. فكان ال ُبّد من 
البحث عن املصدر اّلذي جاَءت منه فكرة 
الرّواية  الّشخصّية ومالمحها. وكانت  هذه 
مثار سيل من املقاالت ُكتبت في إيرلندا 
إلى  أصحابها  سعى  ــع..  ــم أج ــم  والــعــال
متّثل  ما  الّشخصّية واإلضــاَءة على  تأويل 
ملتبسة  شخصّية  بحّق  ألّنها  رمــوز،  من 
والرُّعب،  الفانتازي  الُبعد  بني  جًدا، جتمع 
ــيــب. ــرَّه ال والّتخييل  ــة  ــّي ــب الــغــرائ وبــني 

هذه احلمالت الّنقدّية جعلت كاتبنا ستوكر 
في  االستمرار  إلى  ُمضطرًّا  نفسه  يجد 
والغموض.  الرّعب  ملؤها  ــات  رواي كتابة 
”جوهرة  روايـــتـــه   1902 عـــام  ــأصــدر  ف

الّنجوم الّسبع“، اّلتي جترى أحداثها في مصر، ثّم رواية 
عام  األخــيــرة  روايــتــه  ــّم  ث  ،1909 عــام  اخلمار“  ”سّيدة 
1911 - قبل رحيله بعام - ”مخبأ الّدودة البيضاء“.

هذا الرّحيل اّلذي كتب عنه حفيده دانيال فيرسون مؤّكًدا 
ُه غريب األطوار، مات ُمصاًبا بحال من الّشلل العام  أّن َجدَّ
املرتبط بنوع من اجلنون املرضّي اّلذي كان ال يزال في بدايته.

ودراسات  ِسير  بنشر  ذلك  أعقبوا  الّدارسني  بعض  أّن  إّال 
اختلفت في مضمونها مع ما قاله اَحلفيد، بل ناقضتها، 
حيث ألقت أضواًء جديدة على سيرة ستوكر وأسراره فأّكدوا 
”دراكوال“،  َجّسدُه  ــذي  اّل والــّدمــوّي  الغريزّي  امليل  على 
ًتا في  مّي الّنهار  اّلذي يعيش خالل  الّدماء  وهو مّصاص 
ينقّض  ضحايا  عن  بحًثا  الّليل  في  ويستيقظ  تابوت، 
الّساخنة! دمائهم  من  ليتغّذى  ويلة  الطَّ بأنيابه  عليهم 

تدور  أحداثها  أّن  نعرف  ــة  ــرّواي ال َمــنت  ــى  إل العودة  ــي  وف
طابع  حتمل  وُبنيتها  عشر،  الّتاسع  القرن  نهاية  في 
جوناثان  واسمه  ــرّاوي  ال البطل  يسردها  اّلتي  ــرات  املــذّك
الّذهاب  مبهّمة  تكليفه  يتّم  شــاب  محاٍم  ــو  وه هــاركــر، 
قلعتِه  فــي  ـــوال  دراك الكونت  للقاء  ترانسلفانيا  ــى  إل
رسمّية  أوراق  إلجنــاز  وذلــك  نائية..  ِمنطقة  في  املعزولة 
بريطانيا. ــي  ف ــدة  اجلــدي ُملكّيته  بتسجيل  تتعّلق 

الرّواية ما أسبغه ستوكر على شخصّية  نّص  ويبرز في 
وكأّنه  العمل،  في  قة  والدِّ العقلّية  الرَّزانة  من  الكونت 
يدفع القارئ إلى أن يطمئّن قبل أن ُيصدم به وبتصرّفاته 
لديه  احملــامــي  ميضي  أن  بعد  واملُستهجنة..  الغربية 
الكونت  تــصــدر عــن  ـــام  األّي ــذه  ه فــخــالل  ـــام.  أّي بضعة 
ال  الّضيف  احملامي  أّن  ــى  إل إضافة  غريبة،  تصرّفات 
يجد طعاًما في املنزل وال ماًء، وال يجد أمراة في حياة 

كّله. الّنهار  طوال  الكونت  غياب  على  عالوًة  ُمضيفه. 
”مينا“  هــي  ثالثة،  شخصّية  ــة  ــرّواي ال ــي  ف تظهر  ــّم  ث
خطيبة احملامي هاركر، وسرعان ما ُيغرم بها ”دراكوال“، 
مّصاص  بطلها  ُمنتظرة،  غير  ــّب  ُح قّصة  تبدأ  وهنا 
”مينا“  صديقة  مــع  جــرائــمــُه  يستهّل  ـــذي  اّل ــاء.  ــّدم ال
دماء“! ”مّصاصة  ــى  إل ــًضــا  أي ــا  ــدوره ب تتحّول  ــي  ــت اّل

نبيش في سيرة ستوكر نكتشف أّن املدرسة  وفي احلفر والتَّ
لَتُه كانت القصص اّلتي طاملا  األولى اّلتي أُخصبت ُمخّي
ومريًضا،  هزيًال  طفولته  في  كان  فقد  والدته..  له  روتها 
حيث  مبكرة..  سّن  في  ميوت  أن  يتوّقعون  اء  األطّب وكان 
واجللوس  املشّي  عن  عاجزًا  جعله  طفولّي  بشكل  اُصيب 
إلى  تبقى  أن  االُّم  دفع  ما  وهــذا  أحــد.  يساعده  أن  دون 
القدمية. واألساطير  احلكايات  له  لتروي  ــا  ــًم دائ جانبه 

أّما أسطورة ”دراكوال“ فقد استوحاها، كما ذكر هو نفسه 
أكثر من مرّة، من صديق له كان 
ــي جــامــعــة بــودابــســت  ــــدرّس ف ُي
قصًصا  له  فسرد  هنغاريا..  في 
الّدماء،  مّصاصي  أساطير  عن 
ترانسلفانيا،  في  رائجة  كانت 
ذاكرته. في  وخّبأها  بها  فتأّثر 

ــى  إل يختلف  راح  ــدن  ــن ل ـــي  وف
الــّدراســات  عن  بحًثا  املكتبات 
ــة حــــول مــّصــاصــي  ــّي ــخ ــاري ــّت ال
عن  طويلة  دراســًة  فأعّد  الّدماء. 
دييات  الثَّ من  وهو  اخلّفاش  طائر 
ــا لــلــّدمــاء  ــاًص ــّص ــّد م ــع ــــذي ُي اّل
ــريــكــا. ــوب أم ــن ــي ج ويــعــيــش ف

لهذه  بالّنسبة  وأكثر،  بل  ــذا،  ه
دّلت  فقد  الغريبة.  الّشخصّية 
استوحى  ستوكر  أّن  ــاث  ــح األب
األمير  هي  حقيقّية  شخصّية  من  ”دراكوال“،  فكرة 
الرّومانّي ”فالد دراكوال“، اّلذي كان حاكًما على مقاطعة 
ـ18؛ وقد اشتهر بعنفه  ّية في القرن ال ترانسلفانيا الرّومان
الَقْتل  في  الرّهيبة  وطرائقه  تعامله  ووحشّية  وقسوته 
والّتعذيب. وُيقال إّنه أعدم 100 ألف شخص خالل حكمة!!

بشكل  ــبــت  ــث ُت ــم  ل األبــحــاث  أّن  إّال  ــول،  ــق ن ــا  م ـــم  رغ
ــة  ــر اســتــوحــى شــخــصــّي ــوك ــت ـــــأّن س قـــاطـــع ومـــؤّكـــد ب
ــر. ــي األم هـــذا  ــة  شــخــصــّي مـــن  ـــة  ـــّي ـــرّوائ ال ”دراكوال“ 

”مّصاص  أسطورة  أنَّ  امليل  إلى  الباحثون  يذهب  لذلك 
ــا..  أوروّب شرق  به  ُعــرف  اّلــذي  املخزون  من  هي  الّدماء“، 
سببه  األســطــورة  هــذه  نشوء  أّن  املــؤرّخــني  بعض  ويعتقد 
انتشار مرض ُسمّي آنذاك مبرض ”بورفيريا“، اّلذي عجز 
اآلالف.  مئات  على  فقضى  له.  دواء  إيجاد  عن  األطّباء 
يصيب،  ما  الّشَبه  بعض  تشبه  عوارضه  أّن  والــّالفــت 
أيًضا، مّصاص الّدم.. شحوب في الوجه، حتّدب االُذنني، 
احتمالها. على  ُقــدرتــه  لعدم  ــوء  ــّض وال ــوجــه..  ال جتّعد 

وملَّا  شغلت،  ”دراكوال“  أّن رواية  العارفني  ال يخفى على 
والفّنانني...  والّسينمائّيني  واملؤرّخني  والّنقالة  القرّاء  تزل، 
واألســـطـــورّي،  ــفــنــتــازي  وال الّتخّيلي  لطابعها  تبًعا 
وقد  هذا  املعّقد،  واُسلوبها  وامللّغز  الّسرّي  ومضمونها 
كاتبنا  عّدله  ثّم  املّيت“..  ”آون  األصلّي  ُعنوانها  كان 
املُبدع ستوكر إلى ”دراكوال“، قبل أسابيع من نشرها..!

قرًنا   – وبحّق   – ُوسمت  أّنها  سّجلنا  إذا  نغالي  وال 
ـــرن احلـــــروب واملـــجـــازر  ــــ 20، ق كـــامـــًال هـــو الـــقـــرن ال
اّلتي  العميقة  ــحــوّالت  ــّت ال ــرن  ق ــًضــا  وأي ــات..!  والــّنــكــب
كذلك  كونه  ــى  إل إضــافــًة  هــذا  واجلماعة،  الفرد  شملت 
وسقوطها.. بنهوضها  واأليديولوجّيات،  األفــكــار  ــرن  ق
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انتشرت في املجتمع العربّي في الّسنوات 
ّية،  األخيرة ظاهرة انتشار املواقع اإللكترون
صحفّية  ــواقــع  م نفسها  تسّمي  ــي  ــت اّل
مثل  لكثرته  أصبح  وانتشارها  إخبارّية، 
انتشار الفطر «الفقع» في الّشتاء، والفارق 
له فوائد كثيرة،  أّن «الفقع»  بني االثنني، 
لكن غالبّية املواقع (متل قّلتها) ال فائدة 

منها.
حاولت أن أقنع نفسي مبا يّدعيه البعض، 
وجود  على  دليل  هو  املواقع  انتشار  بأّن 
أرضّية ثقافّية خصبة في املجتمع، لكّني 

إلى رشدي أسأل نفسي: كيف  لم أستطع؛ وعدت 
ا  ًي إلكترون موقًعا  يؤّسس  أن  ما  لشخص  ميكن 
ا، دون أن تكون له أّي عالقة باإلعالم. واّلذي  ـً إخبارّي
جرى - وال يزال يجري حّتى اآلن - هو تفّشي هذه 
الّظاهرة في املجتمع العربّي، دون حسيب أو رقيب.  
البالد،  في  ّية  اإللكترون املواقع  غالبّية  تصّفحت 
واخترت مناذج معّينة من كّل املناطق. ويا لهول ما 
رأيت وما قرأت: صياغة (بتخزي) أخطاء قواعدّية/

منصوًبا  الفاعل  كان  ما  فكثيرًا  ولغوّية،  نحوّية 
(أن)  بعد  يأتي  عّما  واحلديث  مرفوًعا،  واملــجــرور 
غاب عن أذهان اّلذين يتعاملون مع اخلبر! حّتى أّن 
استخدام (كان وأخواتها) لم ميّر على بعض املشرفني 
ّية، أو  على املواقع أثناء دراستهم في املرحلة االبتدائ

أّنهم لم يتمّكنوا من إنهاء هذه املرحلة.
بعض  يسخر  ما   غالبا  اّلتي  ّية،  العرب الّدول  في 
فيها  اإلعالمّية  املؤّسسات  ترفض  منها،  مواطنينا 
حافة، إذا لم  توظيف أّي شخص ملمارسة مهنة الصِّ
يكن على عالقة بهذه املهنة من خالل دراسة مباشرة، 
أو دراسة موضوع قريب منها؛ وذلك احتراًما للمهنة. 
وما يحدث عندنا في املجتمع العربّي هو العكس 
متاًما. لدرجة أّن موقًعا يعتبره الّناس رائًدا، وصلت 
ال  بشكل  حافة  الصِّ مهنة  إهانة  بصاحبه  الوقاحة 
مثيل له(!) إذ نشر إعالًنا عن طلب مراسلني، ووضع 
شرًطا أساسًيا، وهو: أن يكون عند املتقّدم سّيارة، 
حافة.  متاًما  بدًال من أن يكون الّشرط خبرة في الصِّ
لطبيب،  حاجتها  عن  تعلن  طبّية،  مؤّسسة  مثل 
شرط أن يكون لديه ”مريول أبيض“. أليَست هذه 

إهانة للّصحافة؟!
ألقيت قبل فترة محاضرة عن اإلعالم في املجتمع 
العربّي، وتطرّقت إلى الكثير من األمور فيما يتعّلق 
حافة واحترامها. وفي نهاية احملاضرة تقّدم  مبهنة الصِّ

ــي على  ــي شــاب وشــكــرن مــّن
حافة،  الصِّ مهنة  عن  دفاعي 
سائق  يعمل  بــأّنــه  وأخبرني 
شاحنة في ِمنطقته. وأخبرني 
ــأّن موقًعا  ب الــّشــاب، أيــًضــا، 
بطاقة  عليه  عــرض  معروًفا 
للّتعاون  ــيــرا  وكــام صحفّية 
يراه  ما  لتصوير  املوقع   مع 
كسائق  عمله  خالل  مناسًبا 
في ِمنطقته. تصوّروا إلى أّي 

حافة.  حّد ُتهان مهنة الصِّ
ــة  ــاري ــب ـــع االخ ـــواق ــل مـــع امل ــام ــع ــّت ــح ال ــب ــقــد أص ل
هذه  أصحاب  من  للكثير  بالّنسبة  ّية،  اإللكترون
والعديد  الرّبح،  هدفها  جتارّية  سلعة  مجرّد  املواقع، 
حافة  الصِّ أّن  ا  ــدً أب يعرفون  ال  املواقع  أصحاب  من 
هي بالّدرجة األولى رسالة سامية، وهي مهنة مثل 
الّطّب واحملاماة والهندسة وغير ذلك من املهن، وهم 
حافة هي سلطة رابعة في  ال يعرفون، أيًضا، بأّن الصِّ
الّدول اّلتي حتترم نفسها، وكّل ما يعرفونه هو فقط 

كيفّية جمع املال من خالل املوقع.
اإلخبارّية  املواقع  انتشار  ضد  لست  شخصًيا  أنا 
في املجتمع العربّي، لكن بشرط أن ”ُيعطى اخلبز 
ازه“، مبعنى أن يكون صاحب املوقع إدارًيا فقط،  خلّب
األمر  وهذا  املوقع.  على  باإلشراف  إعالمّيني  ويوكل 
ّية. فأنا أحترم  ينطبق على أصحاب الّصحف املجان
جًدا صاحب الّصحيفة اّلذي يتوّلى الّشؤون اإلدارّية، 
واألمور التحريرّية األخرى يتركها لذوي االختصاص، 
وموقع  ”حيفا“  صحيفة  ذلــك  على  مثال  وخير 

”حيفانت“ .
وهي  مجتمعنا،  في  ملستها  خطيرة  أخــرى  ظاهرة 
في اإلعالم،  مبعنى أّن  ظاهرة حملة لقب ”دكتور“ 
ّية متوّفرة حلمل  لقب ”دكتور“ في اإلعالم  اإلمكان
خالل وقت قصير مقابل صفقة معّينة، وأّن الّدكتور 
الّدكتوراة  شهادة  ”ُيبروِز“  أن  بإمكانه  ”الّطازة“ 
ويعّلقها على أحد جدران صالون بيته، ثّم ”يطبع“ 
يتّم  وكّل شيء  ”دكتور“،  كـ  اسمه  بطاقات حتمل 
ّية.  احتيال ّية  قانون وبطرق  تاجر“  ”على عينك يا 
واألنكى من ذلك أّن هؤالء ”الّدكاترة؟!“ ال يستحون 

وال يخجلون من عرض أنفسهم كخبراء إعالم.
شرف  عن  والّدفاع  منهم.  املجتمع  حتذير  واملفروض 
الّدخالء  من  اغتصابها  وليس  حافة،  الصِّ مهنة 

عليها.
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 20 االثــنــني  مــســاء  تقاطر 
ــى  ــفــا، إل ـــى حــي ــيــســان إل ن
وحيفا  عّكا  أبرشّية  مركز 
والّناصرة وسائر اجلليل للرّوم 
عاصمة  ــى  إل الكاثوليك، 
العربّيني،  والفكر  الّثقافة 
ومحّبي  أصدقاء  من  املئات 
ــق  ــب ـــران األس ـــط ـــادة امل ـــي س
املعّلم  ــرس  ــط ب ــة  ــّي ــرش ــألب ل
املوّقر، للمشاركة في أمسّية 

الّتكرمي اخلاّصة اّلتي بادر إليها فرع اجلليل 
الّدينّية والّتراثّية في  للّدراسات  الّلقاء  ملركز 

األرض املقّدسة.
ا  تقريًب ساعات  ثالث  على  امتّدت  أمسّية 
 - استثنائّي  وبشكل  العادة  غير  على   –
اُحملتفى  وشخصّية  شخص  ــول  ح متــحــورت 
فكرّية   – ثقافّية  أمسّية  كانت  لكّنها  به، 
التقت  بامتياز،  مجتمعّية   - تربوّية   –
الّسماوّية،  ملعتقداتنا  الّدينّية  األفكار  بها 
ّية  العقالن الّسياسّية  األفكار  مع  ومتازجت 
ملجتمعنا،  الّتربوّية  الّنظرات  مع  وتالقحت 
واّتفقت على إحياء القيم االجتماعّية لضبط 
منظومة العيش املشترك، وصيانة مجتمعنا 

من اآلفات اّلتي حتيط به.
معرفًة  املعّلم  بطرس  املطران  أعــرف  لم  ــا  رّمب
له  قرأت  لكّني  الّسنوات،  تلك  في  عميقة 
والتقيت به وحتاورت مع َمن يحاوره، وخاّصة 
على هامش أعمال مؤمترات مرَكز «الّلقاء» في 
بيت حلم، وعرفته من قبل لفترة قصيرة أثناء 
الكاثوليكّية  للكنائس  السينودس  مسيرة 
في األرض املقّدسة، قبل عقد ونصف العقد 
من الزّمان. عرفته ولم أعرفه، واكتشفت أثناء 
الّتحضير لألمسّية ولعرافتها حيث شرّفني 
مرَكز «الّلقاء» بهذه املهّمة مع األخت احملامية 
بادرة خوري - خورّية. وعدت إلى كتبه وإلى 
هذه  وسمو  أهمّية  مــدى  واكتشفت  سيرته 
الّشخصّية اّلتي لم ننتبه لها مبا فيه الكفاية 
منذ أن عاد إلى أرض الوطن (وحسبته لفترة 
أّنه لبنانّي)، عام 1998 ليرأس أبرشّية الرّوم 

الكاثوليك.
سلفه  روى  وكما  بطرس  املــطــران  عن  ــرف  ُع
في  الّصمت  التزامه  شّقور  إلياس  املطران 
كان  مما  احلرجة،  املواقف  وفي  األحيان  أغلب 
يثير أعصاب من حوله بهدوئه وأناته. وهذا 
الله  عطا  األب  قدس  أيًضا،  إليه،  أشار  ما 
«إّني  جوليان  لسان  على  له  قائًال  مّخولي 

ــد من  ــزي ــك مب ــي ــمــع إل أســت
تقوله  ــا  م ألّن  ــاه،  ــب ــت االن
هو  كم  الّصمت».  من  آٍت 
جميل ذلك الّصمت املعّبر، 
اته  طّي ــي  ف يحمل  ـــذي  اّل
ــذي  واّل الكالم  من  الكثير 
بصدقه  الكالم  ا  غالًب يفوق 

وعمقه.
فاجأ  كلمته  نهاية  وفــي 
اجلمهور،  ــران  ــط امل ــادة  ــي س
الّشهادات  وبعد  الّطويل  العمر  هذا  وبعد 
في  لهم  رسالته  بإعالن  فيه،  ُقّدمت  اّلتي 
نصمت  ال  أن  لكم  «رسالتي  األمسّية  تلك 
بعد اليوم». وتوّجه إلى الدكتور جريس سعد 
خوري (مدير مركز «الّلقاء») واعًدا إّياه بأّنه 
وخالل  أيًضا،  املستقبل  في  منه  سيسمع 
احلاّد بشكل  والّنقد  الّنقد  «الّلقاء»،  مؤمترات 
ا من اجلميع عدم الّصمت بتاًتا  خاًص، طالًب
عّما يجري من موبقات في شرقنا ومن جرائم 
بحّق اإلنسانّية من بشر وحجر وثمر وحضارة 
عصابات  يد  على  عريق،  ــراث  وت متكاملة 
بتعّصبها  واملــغــول  التتار  فاقت  إجرامّية 
الّترحيب  إّال  يسعني  وال  وحقدها.  وجهلها 
بهذه االنتفاضة الفكرّية اجلديدة عند صاحب 
أشبه  أراهــا  واّلتي  املعّلم،  بطرس  السّيادة 
بانتفاضة معّلمه السّيد املسيح – له املجد 
- في الهيكل على الباعة والصيارفة اّلذين 
حوّلوا بيت الله إلى بيت لصوص، وصحبت 
الّطاوالت  فيها  قَلب  انتفاضة  تلك  صرخته 
واخلداع  الّشر  فانهزم  رؤوسهم،  على  واملقاعد 
والّتواضع  اخلير  انتفاضة  أمــام  واالحتيال، 

والقداسة. 
نعم، نحن نحتاج اليوم إلى انتفاضة فكرّية 
شجاعة، تتصّدى للفكر الرّجعّي، الّتكفيري، 
الّظالمّي، واّلذي يجد له بذورًا في كّل بقعة 
موجودة  لكّنها  بعيدة،  أّنها  نظّن  وحيث 
بالفكر  في داخلنا وبيننا، ويجب مقاومتها 
ينتفض  إنسان عاقل أن  ــرّأي. وعلى كّل  وال
يؤكل  أن  وقبل  الغد  قبل  اليوم  رأيه  ويعلن 
إنسان  من  دعــوة  هي  األبيض.  الّثور  مثل 
نترك  أّال  وعلينا  واعـــظ،  مــجــرّب   حكيم 
القاعات،  جدران  بني  صداها  يترّدد  صرخته 
بل لنفتح لها األبواب والقلوب، ولتنتشر في 
احلقول واجلبال والوديان، في احلارات والّشوارع 

وامليادين، في البيوت واملدارس واملعابد.
(شفاعمرو - اجلليل)
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ارچـيلة مع خلطة“ ليلى“ الفاخرة

فقط بـ 25 ش.ج
ارچـيلة مع راس ”Fresh“ الفاخر

فقط بـ 30 ش.ج

"رواق... وسهرة بأجواءرواق... وسهرة بأجواء
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رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) Í—U� qOL� Æœ   (مدير قسم ال

أّيام  إّال  هي  وما  الّصيف،  موسم  اقترب  قد  ها 
لتناول  فنحتاج  الّشديدة  بحرارته  يأتينا  حّتى 
الكثير  لتعويضها، وكذلك  الّسوائل  الكثير من 
من األمالح والفيتامينات واملعادن املفقودة، وبدًال 
ومنها  الباردة،  املشروبات  من  الكثير  تناول  من 
الفاكهة  تناول  فعلينا  ــّســكــرّيــات،  وال الغازّية 

وعصير الفاكهة الّطبيعّي لتعويض ذلك.
يحتاجه  ما  متطّلبات  تناسب  فصل  كّل  فواكه 
الّشتاء غنّية  اإلنسان فيها، فكما تكون فواكه 
بفيتامني C لتعزيز املناعة ومقاومة نزالت البرد، 
الّصيف، ما يحافظ على حرارة  لنا فواكه  تقّدم 
أجسامنا معتدلة ويعوّضها باملاء واألمالح املفقودة 

بسبب احلّر الّشديد والتعرّق.

∫U¼bz«u�Ë nO ÒB�« t�«u�
ا هذه الفاكهة، فهي  املاجنو: يعشق اجلميع تقريًب
عصيرًا.  أو  فاكهة  كانت  ــواء  س الّطعم  لذيذة 
الحتوائها  جّمة  فوائد  على  املاجنو  ثمار  وحتتوي 
األلياف  عن  فضًال   ،Cو  A فيتاميَني  على 
من  العديد  وكــذلــك  ــاك،  ــس اإلم لــعــالج  املفيدة 

املعادن، مثل: املغنسيوم واحلديد.
من فوائد املاجنو، أيًضا، أّنها حتّسن من عملّية 
ولذلك  األكسدة،  مضاّدات  على  وحتوي  الهضم 

فهو يعتبر من واقيات اإلصابة بالّسرطان.
من  الكثير  على  احتوائها  فقط  املاجنو  يعيب 
األمالح، لذا يفّضل تقليل تناولها ملن يعاني من 
زيادة في األمالح، وتناول الكثير من املياه خالل 

األربع ساعات الّتالية لتناولها.
الّتني  ــواء  س الرّائعة  الفواكه  من  الّتني  ــّتــني:  ال
مع  جميًعا  نتناوله  واّلــذي  املجّفف  أو  الــّطــازج 
من  العديد  على  يحتوي  وهو  خاّصة،  اخلّشاف 
من  يحتويه  ملا  احلالتني،  في  العظيمة  الفوائد 
والفوسفور  احلديد  منها:  ومعادن،  فيتامينات 
واملنغنيز والبوتاسيوم، وكذلك الّسّكرّيات.. ولهذا 

فهو ميّد اجلسم بطاقة كبيرة.
يساعد الّتني، أيًضا، على زيادة الّتمثيل الغذائّي 
وحرق الّدهون, وكذلك تنظيف اجلسم من الّسموم.

لذا  ــدة،  واح فصيلة  من  وهما  والبرقوق:  اخلــوخ 
الفائدة.  حيث  من  البعض  بعضهما  يشبهان 
بسيطة  حرارّية  سعرات  والبرقوق  اخلوخ  يحويان 
ذلك  مع  ويحويان  حرارّية،  سعرة   30 تتعّدى  ال 
الكثير من الفيتامينات واملعادن الهاّمة للجسم، 
جهاز  تقوية  على  ويساعدان   . كالبوتاسيوم 

املناعة وحماية خاليا اجلسم من الّتلف.
سريعة  سّكرّيات  على  العنب  يحتوي  العنب: 
االمتصاص وسهلة الهضم، سّكر اجللوكوز وسّكر 
وُينصح  كبيرة،  طاقة  العنب  مينح  ولذا  الفركتوز، 
بتناول القليل منه ملرضى الّسّكر. يحوي العنب، 
إلى  باإلضافة   ،Cو  B فيتاميَني  على  أيًضا، 
معادن البوتاسيوم والكالسيوم والّصوديوم. ولهذا 
خاّصة  العظام  هشاشة  لتجّنب  بتناوله  ينصح 
ــوازن  الــّت يختّل  إذ  ــيــأس،  ال ســّن  في  للسّيدات 

الهرمونّي فيؤّثر على العظام.
يحتوي، أيًضا، على مادة ريزفيراتول واّلتي لها 
الكولسترول  نسبة  تقليل  في  ملحوظ  تأثير 
وبالّتالي فهو مفيد ملرضى القلب والكولسترول، 
فهو  ولذلك  األكــســدة  مــضــادات  ــى  إل باإلضافة 

مطّهر ومزيل للّسموم ومضاد للّسرطان.
فواكه  من  والشّمام  الّبّطيخ  يعتبر  البطيخ: 
اجلميع،  يحّبهما  إذ  والهاّمة،  الّضرورّية  الّصيف 
ويحّسن  العطش  يروي  ألّنه  الّبّطيخ  وخصوًصا 
من  عالية  نسبة  على  الّبطيخ  يحوي  املـــزاج. 
غناه  ــى  إل باإلضافة   ،Cو  Bو  A فيتامينات 

ّية، واألمالح، كالبوتاسيوم. باأللياف الغذائ
ومن فوائده أّنه يساعد الّدماغ على أداء وظيفته 
ملا يحويه من فيتامني B6، وملا يحويه من نسبة 
مكوّناته،  من   91% ـ  ل تصل  ــاء  امل من  عالية 
اجلسم  حــرارة  على  للحفاظ  جّيد  فهو  وبالّتالي 
ومنع جفافه. أّما فيتامني A فهو مهّم للعيون 

وصّحتها وقوّة البصر.
الليكوبني  مــاّدة  على  أيًضا،  الّبّطيخ،  ويحوي 
حتّسن  واّلتي  املهّمة)  األكسدة  مضادات  (إحدى 
اجلهاز املناعي وتقوّيه، وتعمل على حماية اجلسم 

من الّسرطان.
ألم  على  الّتغّلب  على  أيًضا،  الّبّطيخ،  يساعد 
تساعد  اّلتي  السترولني  ماّدة  بسبب  العضالت 
على حتسني وظائف الّشرايني وخفض ضغط الّدم. 
يساعد،  ماء  من  يحويه  ما  مع  فهي  وبالّتالي 

أيًضا، على خفض الوزن وحرق الّدهون.
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للعنب يعود تاريخها  العثور، مؤّخرًا، على بذور  ّمت 
للفترة البيزنطّية. ويأتي هذا االكتشاف املمّيز، ضمن 
احلفرّيات واألبحاث اّلذي يديرها البروِفسور جاي بار 
عوز من قبل جامعة حيفا، والباحثة د. تالي جيني 
في  األثرّية  حالوتسا  مدينة  في  ــار،  اآلث سلطة  من 
الّنقب. يهدف هذا البحث إلى دراسة األسباب اّلتي 
أّدت إلى تدهور وضع املجتمع في الّنقب خالل الفترة 

البيزنطّية. 

·UA��ô«
إلى  يعود  صدفًة،  عليها  ُعثر  اّلتي  البذور  تاريخ 
أّيامنا)،  ا قبل  البيزنطّية (1500 عام تقريًب الفترة 
الّنقب  وهي إلحدى أنواع العنب اّلذي كان ينمو في 

آنذاك، إّال أّنه لم يدم منوّه حّتى أّيامنا هذه.
العثور على هذه البذور، أثاَر الفضول عند الباحثني 

ومحاولة  البذور،  هذه  زراعة  استرجاع  ّية  إمكان حول 
الّتعرّف على نوع العنب وجودته.  

خالل الفترة البيزنطّية، اعتبر نبيذ الّنقب واحد من 
أهّم أصناف الّنبيذ الفاخر، اّلذي ُصنع من العنب اّلذي 
متّت زراعة دواليه في الّنقب.  يجدر الّذكر أّن أنواع 
في  هذه  أّيامنا  في  زرعها  يتم  اّلتي  العنب  ــي  دوال

ّية مستوردة. النقب، هي من أصناف أوروب
وُعرف  الّتاريخّية،  املصادر  في  الّنقب»  «نبيذ  ُذكر 
أيًضا باسم «نبيذ غزّة» وكان الّنبيذ واحًدا من أنواع 
الّنبيذ املفتخرة وغالية الّثمن واجلودة في اإلمبراطورّية 
البيزنطّية. ومبا أّنه لم يدم حّتى أيامنا هذه، فنحن ال 
نعلم ميزاته وما هي األسباب واخلواّص اّلتي جعلته 
نبيًذا ممّيزًا وفاخرًا. خالل احلفرّيات األثرّية اّلتي أُجريت 
في املاضي، ّمت العثور على املواقع الزراعّية اّلتي ّمت 
فيها زراعة دوالي العنب وعلى مخازن الّنبيذ فقط. 

حفر  إحدى  داخل  العثور  ّمت  األخيرة  احلفرّيات  خالل 
احملروقة  البذور  على  البيزنطية)،  (الفترة  الّنفايات 
في  الباحثون  به  صــرّح  ملا  ووفًقا  العنب)..  ــذور  (ب
ُحفظت  الّنفايات  حفرة  في  املكتشفات  فإّن  املوقع، 
الفّخار  ألدوات  ووفًقا  الّصيانة.  من  جًدا  جّيد  بحاٍل 
إلى  تعود  فهي  احلفرة،  تلك  من  الّنقدّية  والعمالت 
القرن الّسادس والّسابع ميالدّي، حينها كانت املدينة 
في أوّج ازدهارها. بني املكتشفات األثرّية كانت أدوات 
لتخزين  املستعملة  تلك  بينها  من  اّلتي  الفّخار 
من  والقوارير  الّطبخ،  وقدر  أدوات  أطباق،  الّنبيذ، 
بني  أّمــا  للّنبيذ.  استعمالها  ّمت  اّلتي  غــزّة  صناعة 
اّلتي  األسماك  من  ــواع  أن على  العثور  فتّم  العظام 
اّلذي  الّصدف  من  ــواع  وأن األحمر  البحر  في  تعيش 
مستوى  إلى  يشير  مما  املتوّسط،  البحر  من  جلب 

املعيشة لسّكان املوقع.

cO� ÒM�« Ÿu� vK� ·ÒdF��«
أدنى  للباحثني  يكن  لم  الهام،  االكتشاف  هذا  قبل 
الّنقب  في  زراعته  متت  ــذي  اّل العنب  نوع  عن  فكرة 
في  اشتهر  ــذي  اّل الّنبيذ  ُصنع  منه  واّلــذي  آنــذاك، 
الفترة  من  العنب  كــروم  أّن  إذ  الّتاريخّية،  املصادر 

البيزنطّية لم تدم حّتى أّيامنا هذه. 
اّلتي تطرح: هل كان هذا صنًفا من  من بني األسئلة 
ّية، كما  العنب احمللّي أم أّنه مستورد من الّدول األوروب

هو احلال في أّيامنا هذه في الّنقب. 
استخراج  األبحاث  من  القادمة  املرحلة  فإّن  هنا،  من 
الــنــووّي  احلمض  لفحص  ــذور  ــب ال تلك  مــن  عّينات 
على  التعرّف  للباحثني  ميكن  هنا  ومن  (DNA)؛ 
إنباتها/ اّلذي استعمل آنذاك، ومحاولة  العنب  نوع 

زرعها من جديد. 
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قم يا ناصرّي.. 
من الّضباب.

ِصغ من احلديد.. قصيد.
ُعد..

ّسواد. يا ناصر ال
يعاد. ألرض العذاب.. وامل

إّن الرّعب ال ُيعدي.. 
الّشهيد.

*****

م يا ناصرّي.. ُق
سّدد..

على احلدود.
كراماتك.

وازرع في العيون..
ى جديد. معًن

*****

غرسوك في األيقونات..
مجًدا.

باسمك صاغوا األرزاق..
ألقاًبا.

رّفلوا.. بالعهد اجلديد. وت
*****

م يا ناصرّي.. ُق
أَسروا احلّب..

عد. ُب ي ال ف
بوه في الّلحد.. غّي

ًفا. رصي
حتت نعال اجلنود.

*****

م يا ناصرّي.. ُق
رّجاء... بال

حّرر العقل.. والفؤاد.

في مسالك الّدخان..
والتهديد.

*****

م يا ناصرّي.. ُق
واخفق من َجديد

إّن الّنساء.. 
يرموك.. في ال

تلد..
بارود. على أنغام ال

وما عاد..
يد. بكاء عنواًنا للول ال

 *****

م يا ناصرّي.. ُق
يد.. ُخذ ال

يد. بال
واشفع للجسد..
بارد. في املوت ال

ِبلسان للحب.. 
أكيد.. أكيد!

(حيفا/طمرة) 

ÒÍd �U ÒM �« q O �«d �
ÆÆ —U Ò�√ w �

 g� «c¼Ë XOÐ «c¼ wMF¹ tO� ÆÆwÐdF�« XOÐ dOž ÍœuNO�« XOÐ
 XOÐË ÆÆÊu½UI�« ÓŸ ‰U²×¹ ËbŽU�Ð ÍœuNO�« XOÐ  °øÆÆXOÐ
 VÞ  ÆÆW³OA�ð  ÊU??�  u�  v Ò²Š  ÂbN�UÐ  tOKŽ  uLJ×Ð  ÒwÐdF�«
 XOÐË ÆÆu�≈ g� ÷—√ ÓŸ d�UŽ ÒqCÐ ÒÍœuNO�« XOÐ  °øtO�
 XOÐ   °øtO�  VÞ  ÆÆu??{—√  ÓŸ  v Ò²Š  d�UŽ  qCÐ  U�  wÐdF�«
 «u�bNÐ wÐdF�« XOÐË ÆÆWÒK²×� ÷—√ ÓŸ ÁU Ò¹« t� «ËdLFÐ ÍœuNO�«
 ÆÆu�bNÐ «bŠ U� ÍœuNO�« XOÐ  °øtO� VÞ ÆÆu{—√ ÓŸ ÁU Ò¹« t�
  °øtO�  VÞ  ÆÆËb??¹S??Ð  u�bN¹  tOKŽ  «uLJ×Ð  wÐdF�«  XOÐË
 U¹ wÐdF�« XOÐË ÆÆW	—U
 g� WBš— öÐ ÊU� «–≈ ÍœuNO�« XOÐ
 XOÐ  °øtO� VÞ ÆÆW	—U
 dO²� WBš— öÐ ÊU� «–≈ uK¹Ë q¹Ë
 ÆÆW�uJ(« UNLÝd²Ð wK�« WOKJO¼ WÞ—Uš UŽ ÁËdLFÐ ÍœuNO�«
 g� UN½_ WOKJON�« WÞ—U)« UŽ ËdLF¹ —bIÐ U� wÐdF�« XOÐË
 ÆÆËÒb??Ð  s??¹Ë  ËdLFÐ  ÍœuNO�«  XOÐ   ÆtO�  ÆÆö???�√  …œu??łu??�
 °øtO�  VÞ  ÆÆWBšÒd�«  ÓŸË  l�  ËdLF¹  —u³−�  wÐdF�«  XOÐË
 wÐdF�« XOÐË ÆÆ—ULŽ WBšd� WłU×Ð g� ÍœuNO�« XOÐ 
 d³²F¹ ÍœuNO�« XOÐ  °øtO� VÞ ÆÆ—ULŽ WBšdÐ Òô≈ ÂuIÐ U�
 VÞ  ÆÆÍÒb??F??ðË  ¡«b??²??Ž«  d³²F¹  wÐdF�«  XOÐË  ÆÆ—u??D??ðË  l ÒÝuð
 XOÐË ÆÆW�uJ(« Í—UB� s� wM³� ÍœuNO�« XOÐ  °øtO�
 ÍœuNO�«  XOÐ  °øtO� VÞ ÆÆU²MJA*« Í—UB� s� wÐdF�«
 ÆÆw??�u??J??(« u??�b??N??²??Ð  w??Ðd??F??�«  X??O??ÐË ÆÆw??�u??J??(« tOL×²Ð

°øtO� VÞ
   ©”UO�≈ uÐ√®

f O �U �œ  Ë   d �≈

“X O �” Ë “X O �ò
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—U��û�
محّل لإليجار 

ًرا مرّبًعا مبساحة 25 مت
في منطقة وادي الّنسناس

يصلح ملصلحة جتارّية

Í—u� rOK� Ò²�«
∫vKŽ ‰UB Òðô« ¨qO�UH Ò²K�

0544264934
0505369888

 åø W³FB�« l{d�« ‰UHÞô«  UŽUÝ ò l� q�UF²�« sJ1 nO	
—u�_« qON�²� „öOLOÝ s� q¼ú� `zUB½

 —uH�u	 „öOLOÝ W−²M� ¨ uÐ« w� WOLKŽ …d¹b� ¨nO¹Ëœ XO½Ë— ∫rKIÐ

 …œôË  b??F??Ð  v????? �Ë_«  d???N???ý_«  Ê√  UMFOLł  r??K??F??½
 W??³??�??M??�U??Ð W???Ðu???F???� d????¦????	_« w????¼ b???¹b???ł q???H???Þ
 ‰«e??¹ ô U??N??Ð w??²??�«Ë …d??²??� s??Ž Y??¹b??(« Æq??¼ú??�
 l�  rK�Q²K�  ‚d??D??�«  s??Ž  Y×³¹  lO{d�«  qHD�«
 w??�U??¼_«  WO³�Už  r²�QÝ  Ê≈   Æw???ł—U???)«  r??�U??F??�«
 Âu??O??�« w??� s??¹e??	d??� p??�U??M??¼ Ê√ r??J??½Ëd??³????O??�??�
 bFÐ U??�   U??ŽU??Ý …œU??Ž  UL¼Ë ¨V??F??�_« Ê«d³²F¹
  «“U??G??�« s??� q??H??D??�« U??N??Ð w??½U??F??¹ Y??O??Š d??N??E??�«
 qHD�«  UNÐ  VFB²�¹  YOŠ  ¨q??O??K??�«   U??ŽU??ÝË
 r²½«  rJ³Fð rCM¹ —u???�_«  Ác??¼  q??	  v??�≈  ÆÂu??M??�«

 ¨tKL	QÐ U�u¹ tÐ UMOM²Ž« Ê√ bFÐ qHD�« l� öO� 5EIO²�� ¡UI³�« qN��« s� fO� – q¼Q	
 dOžË wJ³¹ rJKHÞ ÊU	 «–≈ W�Uš ¨qLF�« v�≈ bG�« W×O³� w� ÷uNM�« Vłu²¹ U�bMŽ Ë√

Æ¡wý qF� vKŽ —œU�
ød¼«uE�« Ác¼ WNł«u� w� UMKHÞ …bŽU��Ë —u�_« qON�ð «–≈ UMMJ1 nO	

 Àb×¹ Ê√ sJ1 ÆWKNÝ  U�Ë√ X�O�  «“UG�«  UNÐ Àb% w²�«  U??�Ë_« ¨   «“UG�UÐ √b³M�
 WGK�UÐ ÆqHD�«  UJÝ≈ VFB�« s�Ë b¹bA�« ¡UJ³�« tI�«d¹Ë ¨o¹dD�« jÝË w� …Q−� «c¼
 dNEð w²�« ¨sD³�« ŸUłË√  UÐu½ …d¼Uþ v�≈ pO�uJ�« ‚dD²¹Ë ≠pO�u	 vL�¹ «c¼ WOMN*«
 dNý_«  w� WFzUý …d¼Uþ w¼ pO�uJ�«  Æq�«u²*«Ë b¹bA�«  ¡UJ³�«  UNI�«d¹Ë ¨…Q−� …œUŽ
 w� …œU??Ž  …d¼UE�«  Ác¼ √b³ð  Æ«b??ł 5ÝU�Š ‰UHÞ√  błu¹ YOŠ ¨‰UHÞ_«  dLŽ s� v??�Ë_«
 wJ³¹ qHD�« ÊU	 Ê≈ ÆdNý√ 3  sÝ bFÐ ‰Ëe??ðË ¨qHD�« dLŽ s� v??�Ë_« 6≠3  ? �«  lOÐUÝ_«
 WO×� WKJA� sŽ Y¹b(« ÊU	 «–≈ U� h×H½ Ê√ V−O� ¨qO'« «c¼ bFÐ tÐ m�U³� qJAÐ
 ¡UJ³�«  tI�«d¹  ¨¡U�*«  Ë√  dNE�«  bFÐ  U�   UŽUÝ  w�  …Q−�  …œU??Ž  pO�uJ�«  dNE¹   ÆÈd??š√
 ÆUI¼d� qHD�« `³B¹ Ê√ v�≈ ¨ UŽUÝ …bF� —«dL²Ýô« tMJ1 t½« v²ŠË q�«u²*«Ë b¹bA�«

Æd�_« …bŠ s� nOH²�« w� bŽU�¹  «“UG�« Ë√ “«d³�« Ã«dš≈ ÊU� Ëb³¹ UL	Ë
 øpO�uJ�« e ÒO/ nO	

 3  s� d¦	√  ¨UO�u¹  UŽUÝ 3  s� d¦	_ v�UF*«  qHD�«  wJ³¹ U�bMŽ w¼ wMN*«  n¹dF²�«
 o�«dð Ê√ UNMJ1 Èdš√ WOł—Uš  U�öŽ Æq�_« vKŽ bŠ«Ë Ÿu³Ý√ …b* ¨Ÿu³Ý_« w� ÂU¹√
 s¹bO�«   UH	Ë sD³�«  ÁU&UÐ …œËbA� qł—√ ¨ŒuHM� sDÐ Ò̈dL×� tłË qLAðË …d¼UE�«

ÆW�uLC�
 ¨Ÿu'«  ∫?Ð  oKF²ð  b�  UN½√  Ëb³¹  ‰UHÞ_«  iFÐ  Èb�  Ê√  ô≈  ¨·ËdF�  dOž  …d¼UE�«  V³Ý
 sJ1 nO	 ÆÂUFDK� W??O??ÝU??�??(«Ë ◊d??H??*« ÂU??F??Þù« ¨¡U???F???�_«Ë …b??F??*« v??�≈ ¡«u???¼ Ÿö??²??Ð«

øpO�uJ�« …d¼Uþ s� nOH²�«
 ∫WDÝ«uÐ  …d¼UE�«  s�  nOH²�«  W�ËU×�  sJ1  ¨lłU½Ë  ·ÒdF�  ÃöŽ  pO�uJK�  błu¹  ô
 wKH��« dNE�« pO�bð ¨Z�UF*« hA�« c� vKŽ tMDÐ ÊuJ¹ YO×Ð ÂUM¹ qHD�« qFł
 5ðË— dOOGð ¨WHAM0 W�uHK� W¾�«œ  ¡U�  WMOM�  Ë√  W¾�«œ  …œU??ÝË Ë√  T�«œ  ÂULŠ ¨qHDK�
 ÂUFÞù« VM& V−¹ ¨ÂUFÞù« ¡UMŁ√  dšü 5Š s� ¡«uN�«  Ã«dš≈ vKŽ ’d(«Ë ¨ÂUFÞù«
 “̈«e¼  wÝd	  vKŽ  qHD�«  l�  ”uK'«  WDÝ«uÐ  nOH)«  eN�«  ¨ÂUFD�«  ’UI½≈  Ë√  ◊dH*«
 Æ  W??zœU??N??�«  vIOÝu*«  t??ŽU??L??Ý≈Ë  ÊU???�_«  wÝd	  w??�  qHD�«  ”ö??ł≈  l??�  …—UO��UÐ  dH��«
 U½UOŠ√Ë qHD�« ¡Ëb¼ ÂbŽ s� WFÐUM�«Ë ¨qOK�« ‰öš 5EIO²�� ¡UI³�« w¼ WO½U¦�« …d¼UE�«
 qHD�« Èb� wLCN�« “UN'« ‰«e¹ ô …d²� Ác¼ w� Ê√ „—b½ Ê√ rN*« s� ÆÆÆUC¹√ tzUJÐ V³�Ð
 qB×¹ U� bFÐ `{«u�« s� fO�Ë bFÐ ÂöJ�« sI²¹ ô UMKHÞË ¨¡j³Ð —uD²¹Ë «bł ”U�Š
 ¨l³A�UÐ  dFA¹  UOKLŽ  t½«  ô≈  ¨lzUł  t½«  UM�  Ëb³¹  U½UOŠ√  ÆÆÆs ÒL½  UM�H½√  b$  «c�  Æt�
 WNł s�Ë ¨WŠ«d�« ÂbŽ t� V³�¹ Íc�« d�_« ÂUFD�UÐ tðbF� vKŽ ‰UIŁùUÐ ÂuI½ U¼bMŽË
 Ê√ rN*« s� ÆpÐd� «c¼ Ê√ pý ôË – åW¹UH	 q	√ò b� t½« bI²F½Ë UFzUł U½UOŠ√ ÊuJ¹ Èdš√

ÆqOK�« v²�Ë —UNM�« u¼ v²� rNHO� X�u�« qHD�« VKD²¹ t½« „—b½
 qHD�« Ê“Ë Ê√ U*UÞË ¨…dO¦	  UŽU�� v�Ë_« ÂU¹_« w� qHD�« ÂUM¹ ∫«–≈ —u�_« V Òðd½ «u�UFð
 t�UFÞù qHD�« ÿUI¹≈ rJM� Êu³KDOÝ UCHM� t½“Ë ÊU	 Ê≈ ÆtþUI¹≈ v�≈ WłUŠ ö� bOł
 w� t½« wMF¹ «c¼Ë ¨w�u¹ ‰Ëbł qLFÐ ¡b³�« UMMJ1 lOÐUÝ√ …bŽ bFÐ Æ UŽUÝ 4≠3 q	
 ÊuJð Ê√  WKJA� ôË ¨WLKE� dOžË …¡U{≈ UNÐ W�dž w� ÊuJOÝ —UNM�«  ‰öšË ÕU³B�«
 qCH¹ d̈OG� d¹dÝ t¹b� ÊU	 Ê≈ ÆÃ—U)« w�  U¼e½ v�≈ ÃËd)« l³D�UÐË  ̈W−{ t�uŠ
 s� nOH²�« sJ1 ¨ÂuM�« X�ËË ¡U�*« WOAŽ Æ”uK'« W�dž v�≈ ÂuM�« W�dž s� tKI½
 ÂuMK� ΔœU¼Ë nOD� uł oKš – WzœUN�« vIOÝu*« qOGAð ¨ qHDK� ÂU ÒLŠ qLŽ ¨…¡U{ù«
 ¨l³A�«  Ë√  Ÿu−K�  W³�M�UÐ  ÆåqOK�«  X??�Ëò  v??�≈  qI²M½  UM½√  X??�u??�«  l??�  eOOLO�  qHDK�
 WMOMI�« Ë√ WLK(« sŽ tÝ√— d¹b¹Ë l³A�UÐ qHD�« dFA¹ v²� «ËeO9Ë «u�dFð Ê√ «u�ËUŠ
 v�≈  t¹b¹ qšb¹ Ë√  ÂUFD�«  sŽ Y×³¹ sL	 «—«dJðË «—«d� tL� `²HÐ ÂuI¹ v²� qÐUI*UÐË
 s¹—u³� «u½uJð Ê√ rJOKŽ Ê√ ÊU³�(UÐ «Ëcš ¨WŠ«d�« ÂbŽË öO� ¡UJ³K� W³�M�UÐ ÆtL�
 qHD�«  sŽ nOH²�«  sJ1 …d²H�«  Ác¼ w� Æ«dO¦	  qHD�«  ÊuKL×²Ý v??�Ë_«  dNý_«  w�Ë
 r�ł √bN¹ fLK�« d³Ž Æ…bOł dOž  «œUŽ vKŽ Áb¹uFð s� ·u)« ÂbŽË tKLŠ WDÝ«uÐ
 l� ÆtK¼√Ë qHD�« 5Ð ‰UBðô«Ë ¡ËbN�« vKŽ bŽU�ð  U½u�d¼ “«d�SÐ ⁄U�b�« ÂuI¹ ¨qHD�«
 ¨rF½ ÆrJ� UC¹√Ë rJKHD� W³�M�UÐ W¹œUŽ `³B²Ý —u�_« Ê≈ ÊuHA²J²Ý X�u�« —Ëd�

°—UE²½ô« o×²�¹ U� p�UM¼

 …√dLK�  U�bš WŽuL−� d³	√ d�uð XO�ö	
 WO�uLýË WOMN0  qHDK�Ë

 åXO�ö	ò œö³�« w� d³	_« WO×B�« WŽuL−*«
 WM¹b� w� wBB²�« VDK� e	«d� hBÔð
 lÝË√ rC¹ Íc??�«  …√d??*«  W×� e	dL	 ¨W³OD�«
 q??Š«d??� lOLł w??� …√d??L??K??�  U??�b??š W??Žu??L??−??�
 Íc??�«  qHD�«  —uD²ðË  W×B�  e??	d??�Ë  UNðUOŠ
 lOLł s??L??{ W??O??×??B??�« q??H??D??�« W??�U??Š l??ÐU??²??¹
 nIÝ  X%  UNFOLł  ¨W??�“ö??�«   U�UB²šô«

 ÆbŠ«Ë
 WFÐU²�Ë …√d*« W×BÐ W¹UMF�«  ôU−� w� wBB²�« VDK� e	d� 80 d�uð åXO�ö	ò 
 WO×B�«   U�b)«  lOLł  eO	dð  ·bNÐ  ¨œö³�«  ¡U×½√  lOLł  w�  qHD�«  —uDðË  W×�
 …√dLK� V�½_« ÃöF�« .bIð r²¹ w	 ¨WK�Uý WO³Þ e	«d� w� WHK²*« WO³D�« r�«uD�«Ë

ÆWB²*« ¡U³Þ_« s� r�UÞ b¹ vKŽ qHD�«Ë
 WOBB²�«  WO³D�«   U�b)«  s�  WŽuM�  WŽuL−�  W³OD�«  w�  …√d??*«  W×�  e	d�  d�u¹
 d¹uBð  ¨ÍuM*«  qzU��«  qOK%  ¨WÐuB)«   UłöŽ  e	d�  ¨WOzU�½  ÷«d??�√  VÞ  ∫q¦�
©  5??M??'«  W??³??�—  WO�UHý® uš«dF�   «d??O??J??Ý©  5??M??'«  ¡U??C??Ž√  `��  ¨åb??½ËU??Ý«d??²??�Ë«ò
 WFÐU²�  ¨q??L??(«  WFÐU²�  ¨W??O??Ł«—Ë  …—U??A??²??Ý≈  ¨WOMOł   U�u×�  ®̈X??O??�—u??Ž   uHOJý
 U�   U�u×� d̈³²�  U�bš —̈u²O½u� ¨qL(« …d²H�  WOBý WI�«d� d̈Dš w� qLŠ
 …—Ëœ  ¨…œôu??�«  dOC×²�  …—Ëœ  ®̈WOÐuJÝu³�u	  ©rŠd�«  oMŽ  dOEMð  …œUOŽ  ¨qL(«  q³�
 Y¹bŠ w�  ÆdO¾� vHA²�� l� „«d²ýôUÐ  UOKLŽ WM'Ë WŽU{d�« ‰U−� w� …—UA²Ýö�
 w½bF�¹ å∫WKzU� XŠd� W³OD�« w� …√d*« W×� e	d� …d¹b�≠ w³OÞ vM1 …—u²	b�« l�
 ÂuI½ w²�«   U�u×H�«  lOLł lÐUð√Ë ¨»d� sŽ ÒsN'UŽ√ wð«uK�«  ¡U�M�«  W�UŠ lÐUð√  Ê√
 v�«  …œUOŽ s� qI²Mð Ê√  v�«  …bO��«  ÃU²% Ê√ ÊËœ …√d??*«  W×� e	d� w� UNFOLł UNÐ
 ¨UNðUOŠ qŠ«d� W�U	 ‰öš …√dLK� WO³D�«  U�b)« s� Î «bł …dO³	 WŽuL−� UM¹bK� ¨Èdš√

 Æå Î «bł w�UŽ Èu²�0Ë
 v²ý w� WO³Þ  U�bš qLA¹ Íc�«Ë Î̈UC¹« qHD�« W×� —uDðË W¹UŽd� e	d� W³OD�« w�
 …—UA²�� ¨‰UHÞú� W¹cG²�« uOzUBš√ d̈³²*«  U�bš ¨WŠ«dł ¨‰UHÞ√ VÞ ∫q¦�  ôU−*«
 W×BK� …œUOŽ e	d*« rC¹ UL	 ¨WO�bO�Ë ¡UG�ô«Ë eO	d²�«  UÐ«dD{« Z�UF� ¨WŽU{—
 ÁUM�QÝ U�bMŽ ¨qHD�« W×� e	d� d¹b�≠w³OÞ q{U� —u²	b�« Õd� Æ‰UHÞú� WO�HM�«
 .bIð ZNM� …b¹bŽ  UOÐU−¹≈ „UM¼ å∫ÎözU�  U�b)« .bIð w� ZNM�« «c¼  UOÐU−¹≈ sŽ
 u¼  r??¼_«  sJ�Ë  s�RLK�  WŠ«d�«  dO�uð  UNML{  s�  ¨WK�Uý  WO³Þ  e	«d�  sL{   U�b)«
 V�×Ð W�U(« q¹u% r²¹ YOŠ ¨i¹d*« W×� WFÐU²� qł√ s� q�U	 r�UD	 qLF½ UM½√
 UN½√  X³Ł√  b�Ë  «c¼  ¨WFÐU²*«Ë  ÃöF�«  WI¹dÞ  w�  ‰Ë«b²K�  5B²�  ¡U³Þ√  …bF�  WłU(«

ò Æw�uLýË wMN� d¦	_« qJA�UÐ v{d*« W�UŠ WFÐU²* vK¦*« WI¹dD�«
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 »U???F???�√ Ÿ“u??????ð “b????�U????½Ëb????�U????� r???ŽU???D???� W??J??³??ý
 “qO�  wÐU¼”  œôË√  W???³???łË  q????�  l????�  …b????¹b????ł
 LITTLE PET SHOP  »U??F??�√  …d???*«  Ác???¼Ë

Êu�u×²*«  TRANSFORMERS≠Ë
  WHK²�� »UF�√ 8 qLAð »UF�_« WK�KÝ

 LITTLE PET  »U??F??�«  WK�KÝ  Êü«  «u??F??L??ł«
 «uF²9Ë  TRANSFORMERS≠Ë  SHOP

°qO� wÐU¼ œôË_«  U³łË s�
 vKŽ ·dF²�«Ë »UF�_« lOLł …b¼UA� rJ½UJ�SÐ
 WGK�UÐ  X??½d??²??½ô«  l??
u??�  w??�   «b−²�*«  lOLł

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar WOÐdF�«
  “b�U½Ëb�U�  ŸËd??�  lOLł  w�  …bł«u²�  »UF�_«

ÆÊËe�*« œUH½ v²Š Ë√ qO� wÐU¼ W³łË q� l�

°“b�U½Ëb�U� w� …b¹bł ÈuKŠ
WþuÐË …dOD�

 r�UŽ w� …bz«d�« ¨  ÕUMOLŽ W�dý ©21.4® ¡UŁö¦�« Âu¹ X�U
√
 rFD� w??� ¨ UOH×� «d??9R??� ¨œö??³??�« w??�   U??ýd??H??�«Ë Âu??M??�«
 …b¹b'« UN²KLŠ ÷dF²�  p??�–Ë d̈²MÝ ÃœËœ w� ¨2  s¹dAð
 p�–Ë ¨wÐdF�« jÝu�« w� szUÐe�« —uNLł Èb� ”«dŽ_« rÝu*
 W�U�  s??�  —U³J�«  5OH×B�«Ë  5??O??�ö??Žù«   «d??A??Ž  W�—UA0
 WKL'« —U Ò& v�≈ W�U{≈ wÐdF�« jÝu�« w� WO�öŽù«  «uMI�«

ÆÂuM�« r�UŽ s� »dF�«
  U??½ö??Žù«  V²J�  V??ŠU??�Ë  fOz—  ¨W??¹œU??B??Š  vÝu�  bO��«
 WLK�  vI�√  ¨w½U²�³�«  “—u²JÝ  ¨wÐdF�«  jÝu�«  w�  bz«d�«

ÆqH(« rNH¹dAð vKŽ UFOLł ·uOC�« dJýË d9R*« sL{
 r�UŽ w??� …b??z«d??�«  W??�—U??*« ÂU??Ž d¹b� ¨f??ð—U??H??ý w??½Ë— bO��«
 5�—UA*«  W�U�  dJýË  ¨VOŠdð   ULK�  vI�√  ¨ÕUMOLŽ  ≠ÂuM�«

  «uM�K� UN²¹ƒ—Ë ¨ÕUMOLŽ W�dý sŽ qOBH²�UÐ ÕdýË UL�
 —uNL−�  ¨w??Ðd??F??�«  j??Ýu??�«  v?? K??Ž  ¡u??C??�«  ÎUDK��  ¨W??�œU??I??�«
 ¨ÕUMOLŽ   Uýd�  tKOCH²�  ¨w�c�«Ë  w�u�«  ¨qCH*«  szUÐe�«
 vKŽ œö³�« w� ÂuM�« r�UŽ ‚uÝ w� …œu'« WO�UF�«  UýdH�«

ÆWK¹uÞ  «uMÝ —«b�
 w� ÕUMOLŽ sŽË …b¹b'« WO½öŽù« WKL(« sŽ UC¹√ ÕdýË

ÆwÐdF�« jÝu�« w� Õ«d�_« rÝu� …d²�
 d¹uD²� «b¼Uł ‰ËU% ÕUMOLŽ W�dý ” ∫ t²LK� w� özU
 d�–Ë 
 ¨ wÐdF�« pKN²�*« UNMŽ Y×³¹ w²�« …œu'UÐ wIðd²� UN�H½
 ¨“„Ëd³�” rÝUÐ ÊUÝdFK� …dJ²³� Wýd� ‚öÞSÐ «dšR� UML

 ‘UL
  s??�  WŽuMB�  UN³K
  v??? �«  W??łU??Š  ô   W??O??×??�  W??ýd??H??�«

Æ” …œu'« w�UŽ ZO�MÐ

 Î «d9R� rOIð  ¨ UýdH�«Ë ÂuM�« r�UŽ w� …bz«d�« W�—U*« ¨ÕUMOLŽ
2 s¹dAð rFD� w� ÎUOH×�

 W�ËdF*« ÕUH²�« …dOD� ÆWþuÐË …dOD� UNŽËd� w� …b¹bł ÈuKŠ o¹u�²Ð  √bÐ “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý
ÆÃÆ‘ 14.90 » WþuÐ l� ÂuO�« ŸU³ð WONA�«Ë

 œôËú� …b¹bł »UF�«
 UM³�«Ë

°“b�U½Ëb�U� w� Êü«





قامت عليها مالحم!

نصيحـــة إلــكــو... ملحمة بمبينو  

 ÂËdH*« r×K�«
 X% UOÝËd� w�uG*« ÕUO²łô« ¡UMŁ√ ÂËdH*« r×K�« √b³� —uNþ tB� √b³ð

 qIM²�« …dO¦� ‘uO'« X½U� ¨ÊUš eOJMł w�uGM*« —uÞ«d³�ô« …œUO�

 œU−¹ù r¼dD{« U2 a³DK� rN¹b� X�Ë ôË WKI²M� ULz«œ UNð«dJ�F�Ë

 lD� cšQÐ «ËdJH� ‰uO)« vKŽ qIM²�« ¡UMŁ√ ÁbŠ«Ë bOÐ q�Qð  U³łË

 UNK�√ rŁ s�Ë ÂdHðË 5K²� Ãd��« X% UNF{ËË rMG�« Ë√ ÍdI³�« r×K�«

Æ©a³Þ ÊËbÐ® W¾O½

džd³�UN�«
 UMLOð �—Uðd²�« pO²Ý� rÝUÐ WOÝËd�« rŽUD*« v�≈ W³łu�« Ác¼ XKI²½«

 X½U� ÍœöO*« dAŽ lÐU��« ÊdI�«  U¹«bÐ w�Ë ÆWO�uG*« —Uðd²�« ‘uO−Ð

 WOÝËd�« T½«u*« v�≈ w½U*_« Ã—u³�U¼ ¡UMO� s� qI²Mð WO½U*_« sH��«

 pO²Ý� rÝô« fHMÐ WO½U*_« Ã—u³�U¼ WM¹b� v�≈ W³łu�« Ác¼ «ËcšQ�

 WŠö*« W�dŠ X½U� dAŽ lÝU²�«Ë dAŽ s�U¦�« ÊdI�« w� Æ�—Uðd²�«

 „UA�_« X×²H� ¨„—u¹uO½ ¡UMO�Ë w½U*_« Ã—u³�U¼ ¡UMO� 5Ð …dO¦�

 �Ã—u³�U¼ pO²Ý� rÝUÐ W³łu�« Ác¼ ÂbI²� „—u¹uO½ ¡UMO� w� …dOGB�«

 UNOKŽ oKDO� Ã—u³�U¼ s� 5�œUI�« 5O½U*_« …—U×³�« »«c²łô p�–Ë

 Ædžd³�U¼ rÝ« bFÐ ULO�

 »U³J�«
 dONA�« w³K(« a³D*« v�≈ tK�√ lłd¹Ë WO�«—¬ WEH� q�_UÐ »U³J�«

 s� dO¦� w� dA²½« Íc�«Ë »U³J�« dCŠ s� ‰Ë√ ÊuO³K(« ÊU� YOŠ

ÆW�U)« t²NJ½ tO�« VFý q� ·U{√ Ë Ê«bK³�«

 W1bI�« W¹—u��« WO�«—ü« �uÐU³�� WLK� v�≈ »U³J�« rÝ« lłd¹ Ê√ sJ1

 WLKJ�« XKLF²Ý« ¨dAŽ lÐ«d�« ÊdI�« w�Ë Æ�rO×Hð�Ë �‚dŠ� wMFð w²�«Ë

 ÆÍËd� qJý vKŽ ÂËdH*« r×K�« ÍuA� WI¹dD�« vKŽ ‰b²�

Âu×K�« W�dH�


