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أهلنا احليفاوّيني الّطّيبني

أن  وكبارًا،  صغارًا  جميًعا،  وباسمكم  لي،  اسمحوا 
تيّمًنا  البوصلة،  هذه  رسائل  في  وردات  ثالث  نقّدم 
أخّط  وأنا  ويحضرني  وآمنة.  كرمية  بحياة  واستشراًقا 
هذه الكلمات ما قاله أحد احلكماء: «أن تضئ شمعًة 

واحدة خيٌر من أن تلعَن الّظالم ألف مرّة».

`�U� Ò²�« …œ—Ë
الّتسامح  ــوم  ي ـــار،  أّي  29 اجلُمعة،  اليوم  ــصــادف،  ُي
املجتمعّي اّلذي بادرت إليه هيئات مجتمعّية ناشطة 
ومهتّمة بالّشأن العاّم املجتمعّي. وقد برزت، وبشكل 
اّلتي  اليوم  هذا  عن  اإلعالنات  شاشات  على  واضح، 
الّنشاط،  لهذا  املنشودة  الغاية  أحياؤنا  بها  ــت  ازدان
واّلتي ُتوّجت بالّنهج احلياتّي اّلذي نسعى إليه، وهو 
«أن الّتسامح طريقنا للعيش املشترك»، وأّن «احملّبة، 
الّتعابير  وأّن  قيمنا»،  هي  والّصداقة  الّتفاهم  األخوّة، 

الّلطيفة: «شكرًا معذرة تفّضل لطًفا هي لّغتنا».
املناسبة  أهلنا جميًعا، - وفي هذه  أمتّنى على  كنت 
الّسمحاء - لو أّن كّل مّنا بادر بذاته إلى تقدمي وردة 
هدّية لشخص ما في حياته أو في حّيزه، رمزًا للمحّبة 
أو رغبًة في الّصفح والّتصالح أو هكذا ملجرّد الّتقدير 
واحملّبة اخلالصة. لو أّننا في هذا اليوم – ونحن قادرون 
على ذلك، أن منأل حياة غيرنا بالكالم الّطّيب واملشّجع 
بالّطاقات  ويغني  اِملزاج،  ويعّدل  املعنوّيات  يعزّز  اّلذي 

ّية. املعنوّية اإليجاب
تطوير  كجمعّية   - ــاه  أعــلــّن ـــذي  اّل الّتسامح  ــوم  ي

اجتماعّي، بالّتعاون مع قوى وفّعالّيات وجلان وهيئات 
تنشط معنا وتتعاون ـ يأتي في إطار ُجهدنا املدروس 
وقت  في  والّتآخي،  احلوار  مغايرة جلهة  أجواء  إلشاعة 
والّتوّترات  والعصبّيات  اخلالفات  شّقة  فيه  تّتسع 
تقليًدا  سنجعله  هنا  ومن  مختلفة.  خلفّيات  على 
رمز  ــى  إل نحوّله  احليفاوّي،  مجتمعنا  في  ا  ـً سنوّي
حاضر في احلّيز العاّم، يدّلنا دائًما على وجود خيار 
اجتماعّي آخر، يقوم على املشاعر الّنبيلة وعلى احلوار 

والّتسامح. 
إّن مظاهر الّتوّتر والعنف ليست قدرًا مكتوًبا علينا، 
من  بل هي  احلياة  إلى  نظرتنا  في  واقعّيني  كّنا  وإن 
أوتينا  مبا  أمكننا  واجلماعة.  الفرد  اإلنــســان  صنع 
نتغّلب  وأن  منها  نقّلص  أن  عــاّم  ــي  ووع معرفة  من 
الطّيبة  بالكلمة  أمكننا  االجتماعّية.  أضرارها  على 
الّدفء  مواقع  منّكن  فيه.  ما  بكّل  واقعنا  نواجه  أن 
واحملّبة ونطرد من حياتنا مظاهر العنف. وقد يكون 
وأقّل  ليونة  أكثر  فنجعلها  بلّغتنا  نبدأ  أن  بنا  حرّي 
خشونة. سيتغّير شيء ما لو أّننا حرصنا مثًال على 
لغة احلوار وعلى كلمات «شكرًا» و»عفوًا» و»املعذرة» 
و»آسف» و»إذا سمحت» و»إذا بتريد» و»حّقك علي» 
أجواء  مجتمعًة  تشّكل  كلمات  كّلها  شابهها.  وما 
ّية  اجتماعّية أفضل، وُتنتج أمناط تعامل أكثر إنسان
الّتسامح  يوم  في  ليس  املطلوب..  وهو  وحضارّية، 

فقط، بل طيلة أّيام الّسنة. 
اجلُمعة،  اليوم  يافا،  ــارع  ش ــى  إل العائالت  ستأتي 
لتحتفل مع أبنائها وبناتها بيوم الّتسامح. ال نعدهم 
احملّبة  من  وبكثير  الّطّيبة  بالكلمة  ســوى  بشيء 
ما  وكــّل  ــا.  ــراًق وإش أمــالً  احلياة،  متأل  اّلتي  واملشاعر 
نريده منهم أن ينقلوا إلى غيرهم الفرح باحلياة وهذا 
الّطيبة  جلهة  الواقع  تغيير  على  قادرون  بأّننا  األمل 
العصبّيات.  على  ّية  املعقول فيها  تسود  لغة  وجلهة 
هو يوم نعتبره بداية مسار يسري به مجتمعنا إلى 
مواقع العيش الكرمي وإلى عالقات داخلّية تقوم على 

العيش املشترك.
وهيئات  كأفراد  ّية  املسؤول قدر  نكون على  أن  آملني 

مؤّسسات أن نحمل هذه الرّسالة وننشرها. 
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األفــراح  مواسم  أّن  يع،  الرّب مطلع  ومنذ  الّالفت،  من 
اتنا، وأّن الّسعادة  واألعراس قد بدأت عند شبابنا وشّب
ومن  يسعنا،  ال  أحياَءنا.  عّمت  قد  املالح  يالي  والّل
صميم قلوبنا، إّال أن نقّدم وردًة معّطره برياحني احملّبة 
لعرائسنا جميًعا، راجني لهم الّتوفيق واحلياة الرّغيدة. 
اّلتي  احلميمة  مشاعري  عن  ــوّه  أن أن  وبصدق،  أوّد 
غمرتني في حفل عرس «حّنا» و»روان»، وهو واحد من 
حيث  بها.  باملشاركة  تشرّفت  اّلتي  األعراس  عشرات 
إلى  وبتواضع،  أسبوع،  قبل  املمّيز  العرس  هذا  حتّول 
الرّوح  زفافّي ُمشرق  عرس حيفا. فقد عكس بشكل 
احليفاوّية اّلتي ال ُتقيم فارًقا بني دين ودين أو إنسان 
الّشخصّية  باخليارات  يّتصل  ما  كّل  في  وإنسان، 
لألفراد. لقد غّصت قاعة «اجلليل» باملئات من األهل 
املجتمعّي  طيفنا  مختلف  من  واحملّبني  واألصــدقــاء 
ارة للحياة  ليزّفوا العريسني، مؤّكدين هذه الّطاقة اجلّب
ّية اّلتي تتجاوز كّل اخلطوط  العابرة للحدود ولإلنسان
هذا  أن  نفسي  في  قلُت  الّلحظة  تلك  في  الفاصلة. 
ا لعروسني متحابني بل  ـً العرس لم يعد ُعرًسا شخصّي

ا له دالالت أبعد. ـً صار ُعرًسا مجتمعّي
ال أريد أن أسرق من العروسني حلظات فرحهما وانعقاد 
حبال حياتهما مًعا ـ كّل ما أريده هو أن أشير إلى 

ّية العيش  احليوّية اإلنسانّية في مجتمعنا وإلى إمكان
صورة  بأعمق  مًعا  والّلقاء  مًعا،  واالنصهار  املشترك 
الّتعّصب  ضّد  واضحة  ورسالة  ألهلنا  درس  إّنه  ُممكنة. 
واالنغالق وضّد الّطائفّية البغيضة وخطاب الّتفرقة. بل 
إّنه عرس ميّثل انتصار اإلنسان على كّل هذه الّنزعات 
التّدميريّة. لقد قال لنا  «حّنا» و»روان» ما نسيناه، وهو 
ّية أوًّال وأّنها قبل كّل شيء، وأّن اإلنتماءات  إّن اإلنسان

هي جزئّيات ثانوّية ليس إّال.
خلدمة  جاَءت  واألديان  املعتقدات  كّل  أّن  افترضنا  فإذا 
اإلنسان، فإّن اإلنسان ينبغي أن يبقى األهّم واألغلى. 
فينا  ــذي  اّل اإلنسان  لرقّي  جتسيد  هو  العرس  وهــذا 
اته غير احملدودة في حتقيق ذاته. إّنها رسالة  ّي وإمكان
من شاّبني يافعني لنا، نحن املجتمع، أّنه بإمكاننا أن 
نختار اجلانب املُشرق من احلياة وأن نبني فيه حياتنا 
اجتراح  على  ــادرون  ق بأّننا  ذّكرنا  عرس  وُمستقبلنا. 

مساحات خضراء في وقت صعب.     
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لست نبيَّ غضٍب ولم أكن، وإن كنُت قلًقا «محروًقا» 
على مجتمعي وأهلي. ال أفّكر بيومهم وماضيهم بل 
ـ  مكانها  حدود  في  بهم  أفّكر  ال  أيًضا.  مبستقبلهم 
حيفا وأحيائها فحسب، بل أفّكر بهم فيما يتجاوز 
املكان الّصغير إلى املكان األوسع ـ إلى مساحة الّشرق 

بكامله. ومن هناك يأتيني القلق هذه املرّة.
سيما  ال  سورية،  في  الــّدمــار  مشاهد  جميًعا  رأينا 
الّتكفيرّية  اّلتي رسمتها أيادي «داعش» والقوى  تلك 
منطقّي  غير  ما  شــيء  ــرًا.  مــؤّخ َتدمر،  في  العدمّية 
ُيخرجنا عن طورنا ويجعلنا نشّكك في كّل شيء، وفي 
كّل طرف وِجهة. رّمبا أّن الفاعل أرادنا أن نصل إلى هنا 
وأنا  العدمّية.  هذه  وإلى  بالعجز  الّشعور  هذا  إلى  ـ 
قلق على أهلي من هذه املشاهد وما حتمله من دالالت 
أكثر  املشهد  هذا  متّدد  قلقي من  أخفي  وتأثيرات. وال 
باّجتاه مواقع أخرى، ليس في سورية وحدها، بل في كّل 

الّشرق حّتى ساحل املتوسط.
هناك  يحدث  ما  وأّن  بعيد  اخلطر  أّن  للبعض  يبدو 
يحدث هناك فقط بعيًدا عّنا. لكّنني غير مّتفق مع 
هذا االعتقاد ألّن احلرب إذا بدأت فال أحد يعرف كيف 
ألّي  تنصاع  ال  قوى  بشأن  هو  األمــر  أّن  طاملا  تنتهي 
قانون أو ُعرف. فهي عدمّية مبعنى أّنه إذا حترّكت فال 
شيء يضبطها أو يكبح جماحها كما نرى في سورية 

والعراق، وغيرهما من مواقع.
أخشى على شعبي العربّي وأهلي هنا من غائلة هذه 
أقلق  واحلجر.  للبشر  املدّمرة  دفعها  قوّة  ومن  القوى، 
بصدق مستذكرًا أّن في مجتمعنا بعض نزعات عدمّية 
في  عنيفة  تكفيرّية  قوى  وبعض  ما  مستويات  في 
سلوكها وفي رسالتها، حتاول أن تفرض باإلكراه والقوة 
معتقدها املتناقض ليس مع روح العصر فحسب، بل 

مع مصالح أهلنا وتراثهم.
أين  إلى  لألهل  تؤّشر  جماعّية  بوصلة  من  هنا  بّد  ال 
الّسير  بوصلة جماعّية تضبط  لنا من  بّد  املسير. ال 
وتنّظم العالقات وتقترح نظاًما ما ألوقات األزمة اّلتي 
أمتّنى أال تكون من نصيبنا. ال بّد لنا من قدرات جديدة 
على العمل املشترك والّتنسيق واحلرص على إرثنا من 
العيش املشترك وحتصينه في وجه األزمة. ال أريد لنا 
تضرب  الّتمييز  سياسات  نار  ـ  نارين  بني  نصير  أن 
من خارجنا، ونار العدمّية تنهش بنا من داخلنا. أريد 
الّتاريخ على  لنا حكمًة جماعّية متنع وقوعنا في فّخ 
هذا الّنحو. ونحن أصًال نطلب الّسلم األهلي والعيش 

الكرمي مبحّبة وأخوّة ورؤوس مرفوعة إلى العالي.

سياسات حكومات إسرائيل املتعاقبة لسلب حقوق 
وأراضي عرب هذه البالد األصالنّيني، ال تستثني 
مدارسنا األهلّية، أيًضا. فهي تسلبها حّقها األساس 
في احلصول على متويل تاّم من قبل وزارة الّتربية 
الرّسمّية  غير  اليهودّية  باملدارس  أسوًة  والّتعليم، 
ّي األيادي،  املُعترف بها؛ ُمستخدمًة الّضغوطات ولَ
ُمشترطًة الّتمويل بانضمام هذه املدارس األهلّية إلى 
الوزارة  أطلقته  اّلذي  اجلماهيرّي»  «الّتعليم  برناَمج 
لهدف حتويلها إلى مدارس ممّيزة – حسب اّدعائها. 
اجلماهيرّي»  «الّتعليم  برناَمج  إلى  االنضمام  فهل 
سيمّيز مدارسنا األهلّية املسيحّية - املمّيزة أساًسا 
وُيلغي  ــرّائــد  ال ــا  دوره ــه سيطمس  أّن أم  فعًال؟   –
والوطنّي  الّتاريخّي  ــا  دوره ويقزّم  اتها  خصوصّي

العريق والّتربوّي املشرّف منذ أزيَد من ِمائة عام. 
لوزارات الّتربية والّتعليم املتعاقبة، في اعتقادي، 
نّيات مبّيتة ومواقف واضحة للّنيل من هذه املدارس 
وتربوّية  تعليمّية  صروًحا  ُتعتبر  اّلتي  األهلّية 
على  األخير  العقد  خــالل  عملت  حيث  ووطنّية؛ 
اقتطاع ما نسبته %45 من الّدعم املُقّدم لها، ما 
َدفع املدارس املسيحّية إلى رفع األقساط الّشهرّية 

اّلتي أثقلت كواِهَل األهالي.
على  الّسيطرة  تريد  يبدو،  ما  على  ـــوزارة،  ال إّن 
مدارسنا القائمة على هذه األرض منذ أزيد من ِمائة 
هذه  فعمر  أساًسا؛  إسرائيل  دولة  قيام  قبل  عام، 
الّسنني..!  بعشرات  الّدولة  عمر  عن  يزيد  املدارس 
ــدارس  امل دور  وتطمس  متحو  تسيطر،  حــّق  فبأّي 
كما  أبنائنا؛  وتوعية  وتربية  وتثقيف  تعليم  في 
اعتادت أن تسيطر ومتحو وتطمس معاملنا األخرى؟!

لن نقبل أسلوَب لّي األيادي واشتراط احلصول على 
«الّتعليم  ــى  إل باالنضمام  ـــوزارة  ال من  ــاّم  ت متويل 
بل حّق  الوزارة  ِمّنة من  ليست  فهذه  اجلماهيرّي»، 
ُمّنة  ُتشّكل  املسيحّية  األهلّية  فمدارسنا  وواجب، 

ال ُيستهان بها.
علمّية،  صــروًحــا  األهلّية  مدارسنا  تبقى  ولكي 
تقّدم  اتها،  خصوصّي لها  ووطنّية،  ثقافّية  تربوّية، 
العربّي  مجتمعنا  وأبناء  بنات  لكاّفة  خدماتها 
للحفاظ  مًعا  نناضل  أن  علينا  املختلفة؛  بأطيافه 
على مكانة هذه املدارس، وأن نقف باملرصاد لوزارة 
للحّج  املشرّعة،  الوسائل  بكاّفة  والّتعليم،  الّتربية 

عن سياستها. 
األهلّية  مدارسنا  لكاّفة  تاّم  بتمويل  املُطالبة  جتب 
العربّية  وُهوّيتنا  ُهوّيتها  على  احلــفــاظ  لهدف 
الوطنّية في هذه البالد، وعدم اُحلكم عليها باملوت 
البطيء، وإثقال كاهلنا بأعباء نحن في غنى عنها؛ 
املشرّع  مّيز  الّتشريع؛  ُأقرّت ضمن  معايير  لسبب 

ّية واملدارس اليهودّية. خاللها بني مدارسنا العرب
في  وأبنائنا،  بناتنا  وحّق  حّقنا،  عن  الّدفاع   علينا 
فــاع  والــدّ مبجتمعنا،  يليق  تعليم  على  احلصول 
والّتربوّية  التعليمّية  األهلّية،  مدارسنا  دور  عن 
ومستقبل  ــة،  ــّي ــوطــن وال والّتاريخّية  ــة  ــّي واألخــالق

طالباتنا وطّالبنا.
وهذه بداية الّصرخة..!

 W	«b 
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إخالء  اإلسرائيلّية،  أحزكوت»  «كيرور  ِشركة  طلبت 
الّشيخ  بلد  في  اإلسالمّية  القّسام  مقبرة  من  جــزٍء 
(«نيشر»)، على مقربة من مدينة حيفا، وإعادة دفن 

املوتى في أرض أخرى بديلة.
وتّدعي الّشركة امتالكها جلزء من األرض املُقامة عليها 
املقبرة منذ أكثر من 50 عاًما، وتطالب بتنفيذ اّتفاق 
وّقعته الّدولة مع «جهات إسالمّية ذات عالقة»، عام 

1970 – حسب اّدعائها.
بديلة  ــي  أراض سّلمت  الــّدولــة  أّن  الّشركة  وتضيف 
للمقبرة جلهات مسؤولة عن إدارتها، ويفترض أن يتّم 
البديلة  األراضي  في  املوتى  دفن  وإعادة  القبور  نقل 

اّلتي سّلمت لهذه اجلهات.
سنوات  منذ  املقبرة  في  الدفن  عملّيات  توقف  ورغم 
طويلة، إّال أّن الّشركة طلبت إصدار أمر قضائّي مؤّقت 
مينع دفن املزيد من املوتى في املقبرة، في حني يؤّكد 
احليفاويون أّن ُملكّية األرض تعود لألوقاف اإلسالمّية، 
وإخالء  املقبرة،  تدنيس  ا  ـً تاّم رفًضا  بذلك  ويرفضون 

قبور أجدادهم.
في  و»اجلبهة»  الّشيوعّي  احلزب  سكرتير  وأّكد  هذا 
لصحيفة  حديث  في  زعاترة،  رجا  الّصحافّي  حيفا، 

«حيفا»، أّن الّتصّدي حملاولة شركة «كيرور أحزكوت» 
لوضع يدها على جزء من مقبرة الّشيخ املجاهد الّثائر 
هو  («نيشر»)  الّشيخ  بلد  في  القّسام  الّدين  عّز 

قضّية كّل مواطن عربّي، وكّل إنسان دميقراطّي.
حيث تزعم الّشركة أّنها استأجرت إحدى قسائم املقبرة 
وتريد وضع يدها عليها ونبشها 30 قبًرا لغرض إقامة 
عاجل  بطلب  الّشركة  تقّدمت  وقد  جتــارّي.  مشروع 
ستبّت فيه محكمة الّصلح في ”الكريوت»، األسبوع 

املقبل.
جامَعْي  ـــاف  أوق متوّلي  هيئة  دور  زعــاتــرة  وثــّمــن 
األوقــاف  عن  الدفاع  و“اجلرينة“ في  ”االستقالل“ 
نهب  لعملّيات  تعّرضت  حيفا، واّلتي  في  اإلسالمّية 
أّن  إلى  وأشــار   .1948 العام  منذ  مستمّرة  وسلب 
نحو  قبل  أحبطت  قد  الوطنّية في حيفا كانت  القوى 
حيث  املقبرة،  من  جزء  إلزالــة  مخّطًطا  سنوات  عشر 
كان من املخّطط أن ميّر شارع رئيسي في املقبرة، وّمت 
التوّصل في الّنهاية إلى حّل يقضي بإقامة جسر ومنع 

املساس باملقبرة وهي وقف إسالمّي خالص.
وأشار: كّل القوى السياسّية واألهلّية في حيفا مجّندة 
فيها  يتضافر  اّلتي  اجلديدة،  احملاولة  هذه  إلحباط 
الّسماح  ميكن  فال  الرأسمالي.  القومّي واجلشع  الّظلم 

بنهب املزيد من األوقاف.
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منع مرَكز «مساواة» عملّية مالحقة وطرد ملجموعة 
من سّكان نابلس على شواطئ مدينة حيفا، نّفذها 

مراقبو بلدّية حيفا ورجال الّشرطة. 
وكان مدير مرَكز «مساواة»، جعفر فرح، قد وصل 
قبل  من  عديدة  توّجهات  أعقاب  في  املوقع  إلى 
املناطق  من  زوّار  مالحقة  ــول  ح حافالت  سائقي 
قبل  مــن   ،1967 ــام  ع احملّتلة  الِفَلسطينّية 

مفّتشي البلدّية. 
الّشرطة،  رجــال  مع  املوضوع  فحص  أعقاب  وفي 
املتواجدين في املكان اّتضح أّن مراقبي البلدّية قد 

صادروا ُهوّيات وتصاريح عدد من رّكاب احلافلة. 
وطلب مدير «مساواة» من رجال الّشرطة ومراقبي 
البلدّية وقف مالحقة الزوّار، وشرح لهم أّن تصرّفهم 
غير قانونّي وغير أخالقّي، وأّن الّتطهير العرقّي 
لشواطئ املدينة غير قانونّي، خصوًصا أّن تصاريح 
الّساعة  حّتى  املفعول  سارية  للمجموعة  الزّيارة 

العاشرة ليًال. 
هذا واّتصل سائق احلافلة مع أعضاء كنيست حيث 
مع  باالّتصال  طيبي  أحمد  الكنيست  عضو  قام 

رئيس بلدّية حيفا، وطالبه بوقف مالحقة الزوّار. 
ووصلت إلى مرَكز «مساواة» عشرات الّصور اّلتي 
وأّن  كاذبة  البلدّية  مفّتشي  اّدعـــاَءات  أن  تبرهن 
الّنساء املشاركات في الزيارة تعرّضن لعملّية إذالل 

وإهانة بدون سبب.
أحمد  ود.  «مــســاواة»،  مرَكز  تدّخل  أعقاب  وفي 
املكان  والبلدّية  الّشرطة  سّيارات  غادرت  طيبي، 
زيارتها  في  الِفَلسطينّية  العائالت  واستمرّت 
بتوجيه  «مساواة»  مرَكز  مدير  وقام  املدينة.  إلى 
شكوى إلى رئيس بلدّية حيفا يونا ياهف، وطالبه 
بالّتحقيق في تصرّفات مراقب البلدّية اّلذي تواجد 

في املكان.
UHOŠ W Ò¹bKÐ VOIFð

حيفا  ــة  ــلــدّي ب ــيــس  رئ بلسان  الــّنــاطــقــة  ــبــت  وعــّق
محاميد،   – عرموش  سامية  العربّي،  للمجتمع 
عّما ورد في اخلبر أعاله بالقول: «احلديث يدور عن 
اّلتي وصلت مساء أول أمس  الزّوار  مجموعة من 
إلى شواطئ حيفا، افترشت املكان حيث اصطحب 
مناطق  في  الّشّي،  ومناقل  األراجيل  منهم  عدد 

ُيحرّم استخدامها.
مفّسرين  املجموعة،  إلى  البلدّية  مراقبو  فتوّجه 
القوانني والّترتيبات املّتبعة في شواطئ حيفا. فدار 
جدال حاّد بني الّطرفني، وبعد أن اّتضح للمراقب أّن 
متلك  الّضفة،  مناطق  من  وصلت  اّلتي  املجموعة 

تصريًحا للّتواجد في مدينة عّكا فقط.
االنصياع  ـــرورة  وض املّتبعة  للّترتيات  ــاًعــا  ــب وت
اّلذين طالبوا  الّشرطة  للقوانني، ّمت استدعاء رجال 

الزّوار مبغادرة املكان.
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فجر  طبريا،  سّكان  من  عاًما)   16) فتى  تعرّض 
االثنني، إلى طعنات بالّسكني، خارج ناٍد ليلّي في 
تواجدوا  قاصرين  بني  جرى  حاد  شجار  خالل  حيفا، 

في املكان.
وقد وصلت إلى مكان احلادث سيارة اإلسعاف املكّثف 
طاقمها  قام  حيث  احلمراء»،  داود  لـ»جنمة  الّتابعة 
ّي للُمصاب، اّلذي تعرّض  ّي بتقدمي العالج األول الطّب
نقله  الّسفلي جلسده، حيث ّمت  القسم  لطعنات في 

بحالة متوّسطة الستكمال العالج في املستشفى.
الّشرطة إلى مكان احلادث وألقت  كما وصلت دورّية 
ّمت  اّلذي  عاًما)،   15) بالّطعن  املّتهم  على  القبض 
الّتحقيق معه في  الّشرطة الستكمال  اقتياده ملركز 

مالبسات الّطعن.
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 بدًءا من هذا األسبوع، ّمت تفعيل أربع دورّيات تابعة لوزارة البيئة في جميع
 أرجاء مدينة حيفا، لهدف إجراء فحوصات «ُفجائّية» النبعاث امللوّثات من
وزارة استجابت  قد  بهذا  وتكون  املدينة.  شوارع  في  تسير  اّلتي   املركبات 
 البيئة لطلب رئيس البلدّية يونا ياهف، بالعمل على تطبيق قانون احلّد
الهواء وتنقية  احلياة  جودة  حتسني  أجل  من  ومحاربته،  الهواء  تلوّث   من 

في املدينة.
 وقال رئيس البلدّية، يونا ياهف: نحن مصرّون على مواصلة العمل من أجل
 زيادة حتسني جودة الهواء بكّل وسيلة ممكنة والعمل للحّد من أّي مسّبب

ا إلى جنب الّنضال اّلذي تقوده البلدّية ضّد املصانع امللوِّثة. للتلوّث، جنًب
 وأضاف ياهف: إّن فحوصات الّتراخيص اّلتي ُجترى مرّة واحدة في الّسنة،
 واّلتي تشمل فحص النبعاث امللوّثات، ال تكفي؛ لذا قرّرنا الّتعاون مع وزارة
 البيئة لتطبيق القانون واحلّد من تلوّث الهواء املنبعث، أيًضا، من املركبات.

وسيتّم تطبيق القانون دون هوادة ضّد املركبات املسّببة للتلوّث.

 هذا وسيتّم الّتركيز، بوجه خاّص، على الّشاحنات الّثقيلة اّلتي تعمل وفق
 محرّكات «ديزل»، واّلتي تعتبر الّسبب الرّئيس للتلوّث الّناجم عن املركبات.
 وفي إطار قانون «الهواء الّنظيف» اّلذي يهدف إلى حتسني نوعّية وجودة
 الهواء؛ تكون بذلك وزارة البيئة مخوّلة لتحديد كمّية امللوّثات املنبعثة من

املركبات، اجلديدة منها والقدمية، لهدف إصدار ترخيص سنوّي للمركبة.
 سيتم إجراء الفحوصات باستخدام أجهزة مماثلة لألجهزة املتواجدة في مراكز
الفحوصات ومخوّلني املركبات، من قبل اختصاصّيني في مجال   ترخيص 
اخلاّصة املركبة  صاحب  على  املفروضة  الغرامة  وستكون  القانون.   بتطبيق 
العمومّية املركبات  أصحاب  على  سُتفرض  بينما  شيكل،   500  امللوِّثة 
التلوّث نسبة  كانت  حال  وفي  شاقل.   1000 بقيمة  غرامة   والّشاحنات 

كبيرة، سيتّم إيقاف املركبة وإلغاء الّترخيص.
 وتؤّكد مصادر في وزارة البيئة أّن العامَلْني األساسّيني لتلوّث اجلّو ناجتان عن
 املصانع ومركبات الّنقل. مشيرًة إلى أّنه، وبعد أن ّمت خفض نسبة التّلوث

 الّناجت عن املصانع في ِمنطقة حيفا بشكل ملحوظ في الّسنوات

åUHO�ò q�«d*
ـــوارئ في الـــّط ــى قسم  إل ــل   وص
لألطفال، ــيــر»  «مــائ  مستشفى 
«رمبام»، الّطّبي  للمرَكز   الّتابع 
ثمانية العمر  مــن  يبلغ   طفل 
بحالة أصــيــب  أن  بعد  ــر،   أشــه
 اختناق شديد جرّاء ابتالعه لقطعة

 حلم صغيرة.
 هذا وجنح - بعد جهد جهيد -
 الّطاقم الّطبّي في قسم الّطوارئ،
أذن ــف،  أن أطباء  مع   بالّتعاون 
الّطفل حياة  إنقاذ  من   وحنجرة، 

اّلتي كانت مهّددة باخلطر!
حالة في  وصل  الّطفل  أّن   ُيذكر 
أن بعد  املستشفى،  ــى  إل  حرجة 
التنّفس بشكل القدرة على   فقد 
 طبيعّي، حيث قام الّطاقم الّطبّي
 بــتــقــدمي الــّتــنــفــس االصــطــنــاعــّي
ّي للّطفل، ومن ثّم ّمت  والعالج األول
 نقله إلى غرفة العملّيات لهدف
العالقة الّلحم  قطعة   استخراج 
 في مجرى الّتنفس، اّلتي منعت
اليمنى لدى للرّئة  الهواء   تسرّب 

الّطفل.

 وقد صرّح بروِفسور بيني جنريس
ــت مــعــّقــدة ــان ــة ك ــّي ــعــمــل ــــأّن ال  ب
ا حيث ّمت استخراج أجزاء ـً ّي  نسب
تفّتت ــي  ــت اّل الّلحم  قطعة   مــن 
من وكــــان  االخــتــنــاق،   نتيجة 
بشكل اِملنطقة  تنظيف   املفروض 
 تاّم للتأّكد من عدم بقاء أّي جزء
 كان، خاّصة وأّن املريض هو طفل
 صغير ورئتيه صغيرتان كذلك.

أّنه اّتضح  األهــل  مع  حديث   في 
 ّمت إطعام الّطفل بينما كان شبه
املتحرّك كرسيه  ــي  ف  مستلٍق 
اء األطّب يحّذر  لذا   «ترامبولينا»؛ 
 مــن خــطــورة إطــعــام األطــفــال في
 وضع االستلقاء. وأّكد كّل من: د.
روزمبلوم إيهود  ود.  دجيني   آدم 
شبه ـــم  وه األطــفــال  ــام  ــع إط  أّن 
 مستلقني أو ُمستلقني متاًما َخِطٌر
شديًدا اختناًقا  يسّبب  قد   جــًدا، 
 ما قد يؤّدي إلى الوفاة، ُمشيرين
االستلقاء شبه  وضعّية  أّن   إلى 
من متّكننا  ــام  ــّت ال االستلقاء   أو 
 إطعام الّطفل طعاًما سائًال فقط،

كاحلليب.
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حيفا  في  العربّي  الّثقافّي  املركز  ساحة  مدرج  امتأل 
باجلمهور الذي وصل مساء االثنني املاضي، 25 أّيار 
2015، حلضور أمسية «قصص في الهواء الطّلق» 
لــألدب  فلسطني  الحتفالية  الثامنة  ـــدورة  ال ضمن 
ّية، ألّول  العرب الّثقافة  جمعّية  استقبلت  (بالفست). 
ا في الّساحة، ضمن عملها، وذلك  ًيّ مرّة نشاًطا ثقاف
هذه  وحتويل  املركز  بترميم  مسارها  تبدأ  أن  قبل 

الساحة إلى حديقة ثقافّية.
في الهواء الطّلق وحتت سماء مساء حيفا الربيعّي، 
جمعّية  مدير  من  ترحيب  بكلمة  األمسية  افتتحت 
حتدث  الذي  برغوثي،  إياد  الكاتب  ّية،  العرب الّثقافة 
وبالكّتاب  بفلسطني،  بــاألدب،  االحتفال  أهمية  عن 
والناقد  الكاتب  منهم  اخلارج،  من  القادمني  الضيوف 
سنان  العراقّي  ــّي  ــروائ ال حديدي،  صبحي  ــورّي  ــّس ال
أنطون، الّشاعرة الفلسطينّية نتالي حنظل وغيرهم.. 
وبالثقافة  باجلمهور  االحتفال  أهمية  إلى  باإلضافة 
عموًما، متطرًقا إلى العالقة الوطيدة ما بني اجلمعّية 
واالحتفالية التي بدأت منذ التواصل األول، في العام 
أهداف سويف،  د.  املصرّية  الكاتبة  بني  ما   ،2011
الذكر،  وطّيبة  «بالفست»  أمــنــاء  مجلس  رئيسة 
عن  أثمرت  والتي  الله،  عطا  بشارة  روضة  الدكتورة 

تعاون سنوّي مثمر ومستمر. 

vIOÝu�Ë Õd�� ¨hB� ¨bzUB�
االسم  ّية  العرب الّثقافة  جمعّية  اختارت  قد  كانت 
ألمسيتها،  عــنــواًنــا  الطلق»  ــواء  ــه ال ــي  ف «قصص 
لتسليط الضوء على أهمية القّصة في سرد حكاية 

املكان وناسه وكمكّون أساسّي في كّل أشكال الكتابة 
ّية والشعرّية والفنّية. بدأت األمسية مع الّشاعرة  األدب
أسماء عزايزة، والتي قرأت بعض القصائد من ديوانها 
ولدتني  «كما  بعنوان  ا  قريًب سيصدر  والذي  القادم، 
قرأ  الــذي  خــوري  ــراس  ف ّي  الّسينمائ تالها  اللدية»، 
قّصة قصيرة بعنوان «رسالة اجلنني املُجَهض - خروج 
أبو العالء املعري من اجلنة»، وهي رسالة من سلسلة 
اعتلت  ثم  من  كتابتها.  على  خوري  يعمل  رسائل 
املنّصة الفنانة رنا خوري برفقة املوسيقّي عالء بشارة 
(عود)، والتي بدأت فقرتها املوسيقّية بأغنية «طريق 
النحل» للسيدة فيروز، من ثم تهليلة «يا جنم الصبح 
حبيب  املوسيقّي  أحلــان  من  الفلسطينّية  تيهي» 

شحادة حّنا، واختتمت مع أغنية «ميّا مويل الهوا». 
بعد الفقرة املوسيقّية، استمرت القراءات مع الباحثة 
د. سهاد ضاهر ناشف، التي قرأت قّصتني باللهجة 
النشر  قيد  قصصّية  مجموعة  ضمن  من  العامّية 
ــــوات»، حتكي  ــوات أم ــي ــٌر مــن ح ــي حتمل ااســـم «س
خلفية  على  ُقتلت  امرأة  لسان  على  قّصة  إحداهما 
ما ُيسمى «شرف العائلة»، سردت فيها معاناة املرأة 
من  واالستعمار  جهة  من  الذكورّي  املجتمع  ظّل  في 
جهة أخرى، أما القصة الثانية فعلى لسان قتيل في 
صراع عائلّي. تلتها الكاتبة السريالنكّية رو فرميان، 
خالل  سيرالنكا  في  طفولتها  عن  قّصة  قرأت  التي 
الثورة وتأثيراتها على حياتها الشخصّية وعائلتها. 
بعدها، قرأ الكاتب الّصحفّي ربيع عيد قّصة قصيرة 
الالجئني  قصص  خاللها  من  تناول  جلــوء»،  بعنوان» 
العرب في أوروبا، قضيتهم ومعاناتهم اليومّية. وكان 
خاصة  العرب،  الالجئني  إلى  القّصة  عيد  أهدى  قد 
الذين غرقوا في البحر ولم ينجحوا في أن ُيصبحوا 

قّصة  قرأ  والــذي  مطر،  سهيل  الكاتب  تاله  الجئني. 
أيًضا  تتحّدث  التي  يوكالي»،  عن  «البحث  بعنوان 

عن محاولة رجل من 
بر  في  «يوكالي»  جزيرة  إلى  الوصول  اجلنوبّي»  البّر 
الشمال عبر البحر ومخاطره. من بعده قرأت الكاتبة 
ّية بريجيد كينان قّصة من سيرتها الذاتّية  البريطان
بلغة  عنها  تتحدث  والتي  دبلوماسي،  رجل  كزوجة 
عامر  الفنان  مع  األمسية  واختتمت  ساخرة.  ّية  أدب
حليحل، والذي قّدم مقطًعا من مسرحية «طه»، التي 
حتكي سيرة وقصائد الّشاعر الراحل طه محمد علي.

هي  لألدب  فلسطني  احتفالية  أّن  بالذكر  اجلدير  من 

احتفالية دورية سنوّية، تقام هذا العام للمرة الّثامنة، 
العمل  وورش  األمسيات  من  سلسلة  خاللها  تنّظم 
نابلس،  حلــم،  بيت  الله،  رام  من  كــّل  في  املفتوحة 
القدس، اخلليل وحيفا، حيث منذ بدأ قرار االحتفالية 
بإقامة أمسية في الداخل الفلسطينّي، كانت جمعّية 
تنّظيم  في  الشريكة  اجلهة  هي  ّية  العرب الّثقافة 
وترتيب األمسية. ونظرًا للحصار املستمر على غزّة، 
فعاليات  أقيمت  القطاع،  إلى  الوصول  واستحالة 
فعاليات  مع  بالتزامن  غزّة  في  لالحتفالية  منفصلة 

باقي املدن الفلسطينّية.
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األخير  االثنني  يوم  األرثوذكسّية،  الكلّية  استضافت 
بّالن،  شادي  اإلعالمّي  خرّيجها   ،(25/5/2015)
يدرسون  اّلذين  العواشر  صفوف  طّالب  التقى  حيث 

موضوع اإلعالم.
ينّظمها  لنشاطات مختلفة  استمرارًا  الّلقاء  جاء هذا 
آفاق  توسيع  لهدف  الكلّية  في  اإلعالم  فرع  ا  ـً سنوّي
في  العمل  جتربة  على  كثب  عن  وتعريفهم  الّطّالب 

امليادين اإلعالمّية، على خصائصها وحتّدياتها. 
الّطّالب  حــاور  حيث  ـــوارّي،  احل الّطابع  الّلقاء  اّتخذ 

في  الطويلة  اخلبرة  صاحب  ــّالن،  ب شــادي  ــّي  اإلعــالم
 - ومسموعة  ومكتوبة  ّية  مرئ  - إعالم  وسائل  عّدة 

متسائلني حول طبيعة العمل اإلعالمّي. 
عمله  بدايات  حــول  مبعلومات  الــّطــّالب  ــّالن  ب أغنى 
في اإلعالم احمللّي، واّلتي كانت من خالل الّصحافة 
املكتوبة بالّلغة العبرّية، وحّدثهم عن مّيزات وشوائب 
لها،  بالّنسبة  آماله  وعــن  احمللّية،  ــالم  اإلع وسائل 
يقّدمها  التي  اإلذاعّية  برامجه  عن  أيًضا  وحّدثهم 
ّية، مؤّكًدا  العرب بالّلغة  ًيا في «صوت إسرائيل»  حال
لهم أّن مجال العمل في احلقول اإلعالمّية مفتوح أمام 

الرّاغبني بخوضه.

åUHO�ò q�«d*
«إن جينا نحكي بحرّية.. عن ِصّحتنا اجلسمّية.. اجلسم 
الّلي ِبنما منيح.. بِتنما منيح العقلّية».. بهذا الّشعار 
وشعارات أخرى متنوّعة، حملها طّالب وأهالي ومعّلمو 
الّثالثة  للّسنة  األسقفّية،  اإلجنيلّي  يوحّنا  مار  مدرسة 
على التوالي، سائرين نحو شاطئ البحر في حيفا، وفي 

نفوسهم الّتمّيز وهدأة البال.
اجلُمعة  ــوم  ي عصر  كانت  واّلتي  املسيرة،  هــذه  وتأتي 
تعّمدت  اّلتي  الّسالم»  «ثقافة  منهجّية  ضمن  األخير، 
بيئتها  خــالل  ــن  م مكوّناتها  ــت  وجتــّل ــة  ــدرس امل بها 
املجتمعّية املصّغرة، على مدار سنوات، إذ هدفت إلى 
مشاركة فعلّية لكاّفة أطياف املدرسة، ُمعلنني على املأل 
في  املدرسة  بها  تقوم  اّلتي  الّتربوّية  الّتجربة  مضامني 
نحو  وبتوّجهها  الّستة  بعناصرها  الّسالم  ثقافة  مجال 
الّتمّيز وهدأة البال. وهي رؤية متّيزت بها املدرسة ورائدها 

مدير املدرسة، األستاذ عزيز دعيم. 
عليها  أشــرف  اّلتي  املسيرة،  تخّللت  قد  وكانت  هــذا، 
منّظمون من معّلمني وأهاٍل، فّعالّيات رياضّية متنوّعة 
بتوجيه من قبل األستاذ املرّبي داود أشقر، عرض فكاهّي 

ّية.  ممّيز، إضافًة إلى مشاركات طّالب
ويشار إلى أّن املسيرة املذكورة عبارة عن اختتام أسبوع 
الّصحة والّسالمة اجلسدّية والّنفسّية، واّلذي قد ّمت متريره 
أُطلق  أسبوع  مدار  على  متنوّعة،  فّعالّيات  خالل  من 
حملاضرات  االستماع  فيه  ّمت  الّصّحة»،  «أسبوع  عليه 
توعوّية في الّصّحة  للفئات العمرّية املختلفة، حصص 
رياضّية،  فّعالّيات  إلى  إضافًة  تعّلمّي،  صحّي  بطابع 
جماعّية حتمل  فطور  ووجبات  الفّعالة،  الفرصة  منها  

مكوًّنا من مكوّنات الهرم الغذائّي. 
ُيذكر أّن املسيرة املذكورة، كانت قد متّت حتت إشراف مرّكزة 
ية عبير عودة، وطاقم الّصّحة املصّغر، اّلذي  الّصّحة املرّب
عمل على تخطيط وترتيب املسيرة، بتعاون ومشاركة 
الّطاقم الّتربوّي، وعلى رأسهم مدير املدرسة األستاذ عزيز 
دعيم، اّلذي قام بفّعالّيات توعية وإرشاد شملت كتابة 

شعارات مناسبة للمسيرة. 
يجدر اإلشارة إلى أّن جميع املشاركني في املسيرة كانوا 
قد ارتدوا بلوزات مدرسّية موّحدة واعتمروا قّبعات حملت 
شعار «الّسالم مسيرة»، وقد قّدمت للجميع قناني ماء 
للجميع بكّل سخاء أحد أولياء أمور الّطّالب مشكورًا. 

÷u� qz«Ë ∫d|uB�
حّي  فــي  احلـــاج»  الرّحمن  «عبد  مــدرســة  قامت 
احلليصة احليفاوّي، بتتويج يوم الّلغة اإلجنليزّية، 
يوم  اإلجنليزّية، من خالل  الّلغة  مببادرة من طاقم 
حافل بالفّعالّيات حتت ُعنوان «الّطعام الّصحّي».

الّصفوف  حتوّلت  ــى،  األول الّثالث  احلصص  وخالل 
انتقل  اإلجنليزّية،  بالّلغة  شائقة  محّطات  إلى 
كّل  مّدة  كانت  املختلفة.  الّصفوف  طّالب  بينها 
انتقل  بعدها  ومن  دقيقة،  عشرة  خمس  محّطة 

الّطّالب إلى احملّطة الّتالية. 
وفنّية  تفكيرّية  ألعاب  احملــّطــات  هــذه  تخّللت 
ورياضّية، مثل لوحات الكلمات املتقاطعة، لوحات 
كلمة الّسر، إصابة الهدف، لعبة الفواكه بالّساحة، 
رقص رياضّي على أنغام أغاٍن تعليمّية، وغيرها 
انعكست  اّلتي  واملمّيزة  املتنوّعة  الفّعالّيات  من 
املدرسة،  في  الّسائد  اجلّو  على  ّية  إيجاب بصورة 

والقت استحسان الّطّالب. بعد ذلك انتقل الّطّالب 
اإلجنليزّية» إلجراء  الّلغة  «يوم  من  الّثانية  للفقرة 

ورشات عمل داخل الّصفوف.
وما متّيز به هذا اليوم هو مالَءمة جميع الفّعالّيات 
ساهم  ما  املختلفة،  العلمّية  الّطّالب  ملستويات 
يستمتعون  الّطّالب  وجعل  اليوم  هذا  إجناح  في 
ات، حيث  حّقق «يوم  يّ ال ويتفاعلون مع كافّة الفعّ
جسر  مثل:  ــرجــوّة،  امل أهدافه  اإلجنليزّية»  الّلغة 
والّلغة  الّطّالب  بني  ما  اخلوف  حاجز  وكسر  الهوة 
اإلجنليزّية، اّلتي تعتبر مبثابة لغة ثالثة أو رابعة 
حّتى بالّنسبة لهم، وتعزيز وتقوية ثقتهم بأنفسهم 

عن طريق القيام باملهام املختلفة واملتنوّعة.
احلــاج»،  الرّحمن  «عبد  مدرسة  مدير  أشــاد  وقد 
األستاذ محّمد عوّاد بنجاح هذا اليوم املثري، ملا 
بالفائدة  حواه من فّعالّيات متنوّعة وممّيزة عادت 

على الّطّالب.
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من اليوم إتبعوا نظام كل ثالثاء فريكة، ليش؟ 
2نو الفريكة غير انها طبيعية وزاكية، هي كمان بتساعد على فقدان الوزن،  تخفض 

الدهون، تحسن من صحة البصر وصحة الجهاز الهضمي. 
فريكة مع اللحمة، مع الدجاج، شوربة، سلطة، مفلفلة او بالمحاشي. 

فريكة من نخلة.  طبيعيّة %100 ومفيدة %200 ، وزاكية 300% 
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Ò’U� q�«d*
املاضي،  اجلُمعة  يوم  قاعة مسرح «امليدان»،  غّصت 
واجلليل  حيفا  في  العربّي  املجتمع  من  باملئات 
والّنقب، من قيادات وطنّية ومجتمعّية وأدباء وشعراء 
وباحثني وفّنانني ومرّبني وطّالب ورفاق درب، في حفل 
والّشخصّية  األجيال  مرّبي  موّدعني  مهيب  تأبني 

الوطنّية االجتماعّية، األستاذ عيد سويطات. 
والكاتب  األديب  من  كّل  الّتأبني  حفل  في  وحتّدث 
حنا  أبو  حّنا  والّشاعر  واألديب  طه  علي  محّمد 
ية شريفة عمري والّشيخ  والكاتب فراس مّخول واملرّب
عروة  واالبن  عودة  أمين  والّنائب  الهيجاء  أبو  رشاد 
األسير  من  وبرقّيات  العائلة،  عن  نيابًة  سويطات 
وصديق  فرح  ناجي  واألديب  والكاتب  مّخول،  أمير 
املهجر.  في  املتواجدين  الّصلح  توفيق  د.  املرحوم 
وتوّلى عرافة احلفل نائب رئيس البلدية، د. سهيل 

أسعد. 
بالل  الفّنان  بعزف  فنّية  فقرة  الّتأبني  حفل  وتخّلل 
املرحوم  لروح  خّصيًصا  كتبها  وقصيدة  بدارنة 
إضافًة  نعامنة،  محمود  الّشاب  وألقاها  سويطات، 
إلى عرض فيلم ممّيز ومؤّثر ّخلص سيرة حياة الرّاحل 
الّتربوّية  ومسيرته  سويطات،  عيد  الفاضل  املرّبي 

ّية املجتمعّية والوطنية. والّنضال
األستاذ  الفّنان  رسمها  لوحة  عن  صورة  توزيع  وّمت 
كميل ضوّ، جلملة مقتبسة عن املرحوم «الّدفاع عن 
واإلميان  اإلميان  جوهر  واالخالق  األخالق  بوصلة  احلّق 
كما  اإلنسان»،  من  يبقى  ما  وهذا  األعمال  بطيب 
لغرسها  احلضور  على  الزّيتون  من  أشتال  وُزّعت  

ذكراه  لتبقى  الفقيد  روح  على 
حّية وطّيبة. 

 U½bOI�  U ÒMŽ  qŠ—ò  ∫bFÝ√  Æœ
 vKŽ  tðULBÐ  U Î�—Uð  w�UG�«

å ÒÍËUHO(« lL²−*«
الّتأبني،  حفل  عريف  وافتتح 
أسعد  سهيل  د.  العائلة،  صديق 
(نائب رئيس بلدّية حيفا)، مرّحًبا 
اليوم  «جنتمع  قائًال:   باحلضور، 
الغالي  فقيدنا  تأبني  حفل  في 
املرّبي الفاضل عيد سويطات (أبو 
نايف)، اّلذي رحل عّنا تارًكا ورائه، 
بصماته على املجتمع احليفاوّي، 
خادًما  األجيال،  عشرات  على 
ا لها.. نتذّكره مًعا في هذه  ـً ومحّب
وحاضرًا  بجسده  ا  غائًب األمسّية، 

بروحه، ونشتاق إليه». 

 i³Mð  p³K�  w�ò  ∫tÞ
åU Î¹Òb%Ë «ÎœuL� WÐËdF�«

واألديب،  الكاتب  حتّدث  وثّم 
طه،  علي  محّمد  العمر،  صديق 

قائّال: «غادرتنا تارًكا فينا محّبة، 
غارًسا فينا ابتسامة ال تهرب أبًدا من على سمرة 
فينا  أودعت  أن  بعد  عّنا  ورحلت  العروبّي،  وجهك 

صداقة ووفاء مزّمرين بوثاق من حرير.. كنَت صديًقا 
صدوًقا في زمن نفتقد فيه الّصداقة، كنت مدرًّسا 
وطنّية  رسالة  الّتدريس  في  ترى  ُمخلًصا  ا  ًي مرّب
وتغمر طالباتك وطّالبك مبطر احملّبة في زمن صار 
غير.  ال  رزق  مصدَر  الكثيرين  عند  فيه  الّتدريس 
في قلبك كانت تنبض العروبة صموًدا وحتّدًيا وفي 
لسانك  وعلى  وفاء،  البداوة  تعّشش  كانت  صدرك 
ففاجأتنا  رحيلك  في  أسرعت  ونظافة.  طهارة 
ال  وصداقات  عريًضا،  إرًثا  وراَءك  وتركت  وأحزنتنا، 

َتنسى وال ُتنسى». 
 W ÒO½U	½ù«  W¹ƒÒd�«  VŠU�  X½√ò  ∫U ÒMŠ  uÐ√

åW³�U Ò¦�« W ÒOMÞu�«Ë
رافق  اّلذي  حّنا،  أبو  حّنا  واألديب  الّشاعر  حتّدث 
مديرين  كانا  عندما  سويطات  عيد  األستاذ 
ّية  العرب الكلّية  الفترة، األّول في  ومربّيني في ذات 
األرثوذكسّية، والّثاني في مدرسة مار يوحّنا، فقال: 
حافلة  بالعطاء،  عامرة  حياة  ذكرى  عند  «نقف 
بإحكام نسيج احملّبة واألخاء وفتح العيون واألذهان 
على املعرفة والعلم. األستاذ عيد سويطات اإلنسان 
اإلنسانّية،  األخوة  بعطر  أفقنا  عّطر  اإلنسان، 
فالّصلة الوطنّية هي اّلتي تربط أبناء شعبنا. أذكر 
ذاك الّظرف اّلذي احتاجت فيه مدرسة مار يوحّنا إلى 
مدير وكان اجلدير باملنصب األستاذ عيد سويطات، 
اّلذي عرفت إدارة املدرسة وطّالبها األستاذ عيد وكان 
سؤال  هناك  يكن  لم  املنصب،  لهذا  عليه  اإلجماع 
الواحد..  الّشعب  أبناء  فنحن  الّدينّي،  االنتماء  عن 
اإلنسانّية  الرّؤية  صاحب  فأنت  معذرة،  ذكراك  إلى 

الوطنّية الّثاقبة، وأنت كما عرفناك صاحب الرّسالة 
الوطنّية». 

 e¹eF�«  Œ_«Ë  .dJ�«  ÊU	½ù«ò  ∫‰u Ò
�  Æ√
å Òw�u�« o¹b ÒB�«Ë

وثّم حتّدث الكاتب األستاذ فراس حّنا مّخول، صديق 
طفولة لألستاذ عيد سويطات، واّلذي افتتح حديثه 
مّخول  أمير  األسير  أخيه  من  تعزية  رسالة  بقراءة 
الغالي..  «عروة  فيها:  جاء  «اجللبوع»،  سجن  من 
لوفاة  املواساة  ومشاعر  الّتعازي  بأحّر  إليكم  أبعث 
العزيز  واألخ  الكرمي  اإلنسان  والدك عيد سويطات، 
علّي  ويعّز  واأللم  احلزن  أشارككم  الوفّي.  والّصديق 
أن ال أكون معكم في وداعه وفي محنتكم بفقدانه، 

ولكن قلبي معكم ومع هموم العائلة الكرمية..». 
 U ÎM�R�  ¨ΔœU³*«Ë  n�«u*«  qł—ò  ∫‰u Ò
�  Æ·

 åUN½Ëœ U ÎÐ—U×�Ë tð«—UO
Ð
واستمّر الكاتب فراس مّخول في كلمته قائًال: «كان 
اليافع  الّشاب  كان  الرّصني،  الهادئ  الفتى  عيد 
أنت  تبادر  لم  –وإن  اّلذي  املستقيم،  الّدمث  اجلاد 
إلى احترامه - فرض احترامه عليك فرًضا. احترمته 
طواعَية، وأكبرته عن قناعة، وأنزلته من نفسي منزلة 
دت فيما بيننا موّدة صافية  األقرَبني. فتآخينا، ووطَّ
عّنا،  الرّاحل  عيد  كان  األّيام.  على  دامت  صادقة، 
الباقي فينا ومعنا رجل املواقف ورجل املبادئ، مؤمًنا 
بخياراته، متمّسًكا بها، محارًبا دونها، صامَدا أمام 
الّتحّديات ومحاوالت كسر الّشوكة، تارًكا البصمات 
الّناصعات في أكثر من مجال، وفي غير ميدان..».

 “«e²Žô«Ë Òo(« »—œ w� WÝ—b� ÊU�ò ∫ÍdLŽ 
å ÒwÐËdF�«

واّلتي  عمري،  شريفة  الفاضلة  ية  املرّب وحتّدثت  هذا 

رافقت األستاذ عيد في الّتربية والّتعليم في مدرسة 
مار يوحّنا اإلجنيلّي، في مسيرة عطاء استمرّت على 

مدار ثالثة عقود وأكثر، صامدين مع املدرسة في وجه 
ضغوطات الّسلطة بفصلهما والّتحّديات الّناجتة عن 
ذلك. قائلًة: «األستاذ عيد كان أستاًذا في درب احلّق 
والكبرياء  والُهوّية  االنتماء  وفي  العروبّي  واالعتزاز 
الوطنّي والوجدان، طمح إلى بناء مجتمع أفضل من 
القضايا  في  ا  ـً حيادّي يكن  لم  اإلنسان،  بناء  خالل 
وصاحب  املواقف  رجل  هو  شعبه.  تخّص  اّلتي 
املبادئ، يرفض الّنفاق وميقت الّظلم ويعشق العمل، 
وكان  واإلخالص.  األمانة  على  القائم  البّناء  العمل 
الّنموذج احلّي الّنادر لرجل الّتربية والّتعليم والعامل 
املتفاني في عمله والعطاء الّصادق دون انتظار اجلزاء 
ّية، فعّلمني أّن قّمة الفضائل  ودون تقاعس وعشوائ
ثباًتا  ونزيدهم  نكسبهم  بذلك  الّطّالب،  محّبة 
وصالبة، عّلمني أّن الّنزاهة هي طريق الّسعادة، وأّن 
أبناَءنا طّالبنا هم رأسمالنا الغالي وعمادنا وثروتنا. 
أنت القائل إّن العلم بوصلة ومفتاح نهضة الّشعوب 
والّطريق نحو احلرّية في الفكر، كنت العني اليقظة 
تقّدم  ومستقبلهم،  طّالبه  مصلحة  على  الّسهرانة 
وانعكاًسا  مرآة  باعتبارهم  راحته  على  مصلحتهم 

لنا».
 “t�öš≈Ë tðdOÝ w� tÐ Èc²× Ô¹ ÎôU¦�” ∫Õd�
وزميل  صديق  فرح،  ناجي  واألديب  الكاتب  وأبرق 
األستاذ عيد سويطات في مدرسة مار يوحّنا، كلمته 
الّتأبينّية من املهجر في كندا، وجاء فيها: ”عالقتي 
عالقة  وأضحت  الرّوتينّية،  الزّمالة  جتاوزت  معه 
الّصديق بالّصديق واألخ باألخ. التحق بالّتعليم في 
هذه املدرسة، ألّنه رأى أّن لهذه املدرسة بالّذات دورًا 
الّدعم  تستحّق  ورسالًة  ا،  ـً ّي وطن
لّنيَ  عيد  كان  فيها..  واإلسهام 
عزيز  املعشر،  طّيب  العريكة، 
ظروٌف  به  مرّت  وقد  الّنفس، 
صعبٌة في بداية حياته املهنّية، 
بنفسه  إميانه  بقوّة  فتجاوزها 
ًيا  غال ثمًنا  دفع  وقد  ومببادئه، 
أن  فأبى  ذلك..  سبيل  في 
يحني هامته أمام تلك الوقائع. 
في  به  ُيحتذى  مثاًال  وكان 
وإخالصه.  وأدائه  وخلقه  سيرته 
املعّلمني  أولئك  وكان من رعيل 
اّلذين يستحّقون أن يقف الّناس 
وإجالًال  واحتراًما  تبجيًال  لهم 

تقديرًا لعطائه“. 
 W¹ƒ—  VŠU�ò  ∫̀ K ÒB�«
 WK×ÒM�U�  qLŽË  W×{«Ë

å¡«u{_« sŽ «ÎbOFÐ
توفيق  د.  الّصديق،  أبرق  كما 
من  تأبينّية  كلمة  الّصلح، 
الّتشيك،  بالد  في  املهجر 
بأشّد  ونحن  عّنا  «رحل  قائًال: 
باخللق  يتمّتعون  لرجال  احلاجة 

الّنبيل، لهم رؤية واضحة يعملون كالّنحلة، 
لقد  واملكريفونات.  األضواء  عن  بعيدين 

 ‰U O �_« w �d * V O N � 5 �Q� qH � w � �U 	 *«
 �U D 
u � b O � W ÒO M u �« W ÒO B � ÒA�«Ë
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نفسه  سويطات  عيد  الّذكر  طّيب  نذر 
قدوة  وكان  وثّقف  عّلم  وشعبه  للوطن 
لطّالبه وحمليطه، دأب في تهذيب الّنفس 
عادآل  خلوًقا،  لبًقا  ا  ـً عصامّي ُمحترًما  والّسلوك، 
ومع  الّصديق  مع  تعامل  هكذا  للمظلوم..  ُمنصًفا 
يقيموا  أن  وجعلهم  خصومه  احترام  فكسب  الّند. 
تكره  كنت  اآلراء..  اختالف  على  اعتبارًا  ملواقفه 
التحّيز والتعّصب على جميع أنواعه، أحببت الّسلم 
املجتمعّي، وبحثت بفتيل خافت وبسراج ساطع عن 
مصاف  إلى  أمنلة  قيد  ولو  يقدمنا  أمل  شعاع  كّل 

ّية احلّقة». احلضارة اإلنسان
 ŸU�Òb�« w� „bNŽ vKŽ ÒdL²�MÝò ∫¡U−ON�« uÐ√

 å÷—_«Ë ·U�Ë_« sŽ
الهيجاء (إمام مسجد «اجلرينة»)،  الّشيخ رشاد أبو 
رافق عيد سويطات في الّسنوات األخيرة في مسيرة 
حيفا،  في  اإلسالمّية  ّية  العرب األوقاف  عن  الّدفاع 

من خالل جلنة متوّلي وقف االستقالل واجلرينة «قّدم 
هّمه  كان  كثيرًا،  شيًئا  حيفا  في  لنا  عيد  األستاذ 
احلفاظ وإعادة ما ُدّمر من األوقاف اإلسالمّية في حيفا 
األستاذ  إبعاده.. عمل  رغم محاوالت  خاّص،  بشكل 
عيد على ترميم وإعادة إعمار الوقف وإلغاء مخّطط 
هدم مسجد اجلرينة وإلغاء مصادرة أرض تابعة لوقف 
االستقالل، والتصّدي لتصريحات يوليا شطرامي اّلتي 
نادت بضرورة إسكات األذان في حيفا، ُمعتبرًا 
القضّية قضّية وطنّية من الّدرجة األولى، وقضّية كّل 
يدافع عن وجوده وكيانه. فعمل  أن  يريد  حّر  إنسان 
عن  للّدفاع  شعبّية  جلنة  تشكيل  على  أخوانه  مع  
األوقاف وجلنة شعبّية ضّد العنصرّية، موحّدة ومكوّنة 
من كاّفة اإلنتماءات الّسياسّية خلدمة قضّية واحدة، 

وهي قضّية العرب». 
 ‚öš_«Ë  ¡UL²½ù«  t¹b¹  vKŽ  XLÒKFðò  ∫…œuŽ

 åW�œU ÒB�« W ÒOMÞu�«Ë

 وثّم حتّدث الّنائب أمين عودة (رئيس القائمة املشتركة)، 
واّلذي كان تلميًذا لدى األستاذ عيد سويطات، قائًال: 
اليوم  في  يوحّنا  مار  مدرسة  إلى  ذهبت  «عندما 
مدرسًة  كان  سويطات؛  عيد  األستاذ  عّلمني  األّول 
واألخالق  االنتماء  يديه  على  فتعّلمت  الّتربية،  في 
ًيا  ومرّب وصديًقا  وأًخا  أًبا  كان  الّصادقة،  والوطنّية 
ا لهم فأّثر فينا.  ـً صاحب رسالة، داعًما لطّالبه وُمحّب
وشعبنا كّله يسّجل ملدارسنا األهلّية وللمرّبني كمربّي 
األجيال االستاذ عيد، الّنهضة القومّية األولى بالرّغم 
من هجمة الوزارة البشعة عليها. ونتعّهد أن نبذل كّل 
ما في وسعنا للتصّدي إلى هذه الهجمة ضّد تعليمنا 
من  تعّلمته  ما  وهذا  وسننتصر..  وتطوّرنا  وثقافتنا 

األستاذ عيد، ونحن على أّمت وفاء». 
 W ÒO³Fý  WM'  ÓqOJAð  sKF½ò  ∫ UD¹uÝ
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واملستشار  املدن  مخّطط  الّتأبني،  حفل  واختتم 
لوالده  رثاء  كلمة  في  سويطات،  عروة  الّتنظيمّي 
ا ُمنتصب القامة في  الرّاحل، قائًال: « إّننا نراك ماشًي
اَجلهوِر في  أزّقة حيفا، ونسمُع صوَتَك  زقاٍق من  كلِّ 
خشوِعك  من  ونستلهم  يوحّنا»،  «مار  مدرسة  أرجاِء 
م تذهْب بعد..!  الّصادق في مسجد «اجلرينة».. كأّنك لَ
بَتها، فاحَتَضْنَتها  نراك في األجياِل اّلتي أحّبتَك وأحَب
َتنا بالّدفاِع عن احلقِّ مؤّكًدا لنا  واحَتَضَنتنا َمعك. أوَصْي
بالّتَمُسِك بعَمِل اخليِر  َتنا  أّنه بوصلُة األخالِق. أوصَي
أوصيَتنا  واإلبتسامِة،  والفخِر  الّنفِس  بعزِّة  والعطاِء، 
وصيانِة  األوقاِف  عن  ِدفاِعك  مسيرِة  في  باالستمراِر 

تاريِخها». 
وجمعية  الوقِف  متوّلي  جلنِة  وباسم  سويطات  وأعلن 
الوَطنّية  القوى  مع  وبالّتعاوِن  االجتماعية،  الّتطوير 
جلنٍة  تشكيِل  بصدد  أّنهم  حيفا،  في  واملُجَتمعّية 
ٍة لتأسيِس ُمتَحِف وأرشيِف األوقاف في حيفا..  ّي شعب
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تعمل جلنة حّي عّباس، في األسبوعني األخيرين، على تنظيم 
وقفة احتجاجّية ُقبالة مكاتب بلدّية حيفا، وذلك يوم الّثالثاء 
والّنصف  اخلامسة  الّساعة  متام  القادم (2/6/2015)، في 
مساًء، ُقبيل جلسة املجلس البلدّي املقرّرة في املساء ذاته. 

إيجاد حلول  البلدّية في  نتيجة تقاعس  اُخلطوة  وتأتي هذه 
والُبنى  والّسير  املواصالت  ملشاكل  مناسبة  تخطيطّية 
الّتحتّية املترّدية في احلّي، رغم مطالب الّلجنة منذ سنوات 
ووعود البلدّية - بأقسامها املختلفة - حلّل هذه اإلشكالّيات.

ُيذكر أّن جلنة احلّي، بالّتكاتف مع سّكان وناشطني، وبالّتعاون 
مع مكتب الّنائب د. سهيل أسعد، ومن خالل مساعدة من 
جمعّية الّتطوير االجتماعّي ومرَكز «مساواة»، استطاعت أن 
توقف قبل نحو نصف عام محاولة البلدية بإقرار بيع األرض 
في حّي عّباس، واملعروفة بـ»حاكورة البّسة»، لصالح بناء 48 
ا شامًال  ـً وَحدة سكنّية، حّتى تضع البلدّية برنامًجا تخطيطّي
الّسّكان؛ ولكن حّتى كتابة هذه  للحّي، يتالَءم واحتياجات 
الّسطور، لم يتّم وضع برنامج عمٍل أو جدوٍل زمنّي أو إشراك 

أعضاء الّلجنة وسّكان احلّي باحللول املُقترحة.  
وفي حديث مع أعضاء جلنة حّي عّباس، أشاروا إلى األهمّية 
القصوى لتجديد الُبنى الّتحتّية في احلّي وحّل أزمات الّسير 
تستقطب  فيه  مدارس  أربع  بوجود  خصوًصا  واملواصالت، 
مئات الّطّالب من جهة، وواجب بلدّية حيفا في حتديث الُبنى 
الّتحتّية في حّي عّباس القدمي ومالءمتها للّظروف العصرّية 

ّية للحّي من جهة أخرى.  اآلن
ومدينة  خاّصًة،  احلّي  تكاتف سّكان  إلى  الّلجنة  تدعو  كما 
أجل  ومن  املشروعة،  املطالب  حتصيل  ُبغية  عاّمة،  حيفا 
إسماع األًصوات املُطالبة منذ سنوات بالعمل الفورّي لتحسني 

ظروف العيش في حّي عّباس احليفاوّي.
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     04-8333365 054-4553438 للتفاصيل واالستفســـار: 
ملهى دجدوجيم ترشنخوفســـيك 69 حيفا ( بجانـــب كلية جوردون ) 

زورونا «ملهى دچدوچيم» 
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من الساعة 8:00 حتى 14:00
1300 شاقل للشهر 

من الساعة 8:00 حتى 16:00
1500 شاقل للشهر 

التسجيل حتى 15.6.2015
االماكن 
محدودة 

العاب مائية 
عرض مع فوزي موزي وتويت 
ورشة تصوير وسينام 
ورشة الرفق بالحيوان 
مرسح دمى 
دورة عجني السكر 
اشغال يدوية 
ساعة قصة ومرسح 

دورة االت موسيقية 
مكان امن ومكيف 

ابتداء من تاريخ 1.7 حتى 31.7 (شامل)
ومن 2.8 وحتى 28.8 (شامل) ال يشمل ايام السبت 
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اخلشب، جرت  لتعتيق  فنّية  ورشة  في  الّطّالب  مؤّخرًا، عشرات  شارك، 
في مرَكز «الكرمة» اجلماهيرّي في مدينة حيفا، بإشراف وإرشاد شيرين 

كسابري.
وتعّلم الّطّالب، خالل هذه الورشة، طريقة تعتيق اخلشب وهدف ومعنى 
قام  الورشة  ختام  وفي  للعمل.  جديدة  أدوات  كما تعرّفوا  الّتعتيق. 

الّطّالب بتعتيق وتزيني صناديق خشبّية خاّصة بهم.
بأّن  ذكرت  ريّناوي،  هزار  اجلماهيرّي،  املرَكز  مديرة  مع  لنا  حديث  وفي 
ورشة «تعتيق اخلشب» أتت ضمن سلسلة لقاءات وورشات فنّية إبداعّية 
امتّدت على مدار عام دراسّي بأكمله، وتناولت موضوعات فنّية مختلفة، 

اكتشف خاللها الّطّالب عوالم فنّية جديدة.

å…d�UÒM�«  U³¼«—ò WÝ—b� w� ¨w�«u Ò²�« vKŽ WO½U Ò¦�« WM Ò�K�
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على  الّثانية  وللّسنة  األخير،  اجلُمعة  يوم  الّناصرة،  راهبات  مدرسة  أقامت 
حيفا،  في  األهلّية  للمدارس  الّثانوّية  القدم  كرة  منتخبات  دوري  الّتوالي، 
مدرسة  الكرمل،  مدرسة  الّناصرة،  راهبات  مدرسة  من:  كّل  فيها  شــارك 

الكرمليت ومدرسة مار إلياس األسقفّية.
ّية في مدرسة راهبات  وفي حديث مع منّظم هذا الّدوري، معّلم الرّياضة البدن
الّناصرة، األستاذ شربل دكور، بدعم من مدرسة راهبات الّناصرة، قال: لقد 

خّيمت أجواء املنافسة األخوّية بني أربعة فرق كرة القدم املشاركة. وقد متّيز 
هذا اليوم مبستوى رياضّي رفيع.

املرتبة  الّناصرة  وراهبات  ــى،  األول املرتبة  الكرمل  مدرسة  فريق  حصد  وقد 
فريق  وجاء  الّثالثة  املرتبة  الكرمليت  مدرسة  فريق  حصد  بينما  الّثانية، 

املدرسة األسقفّية في املرتبة األخيرة.
وفي نهاية اليوم الرياضّي وزّع مدير مدرسة راهبات الًناصرة الّثانوّية، األستاذ 

باسم جّمال، امليدالّيات والكؤوس على الفائزين.
هذا وشكر األستاذ شربل دكور جميع من ساهم في إجناح هذا اليوم الرياضّي.

åUHO�ò q�«d*
للّتعليم  الّثامن  القطرّي  املؤمتر  في  مؤّخرًا،  املوهوبني،  مرَكز  شارك 
املؤمتر  وتناول  «حولون».  في  املُقام  إسرائيل،  في  الّتمّيز  أجل  من 
هذا العام موضوع «مساحات اإلنتماء والّتأثير». إذ كشفت املراكز 
املختلفة عن مناذجها الّتعليمّية املتنوّعة والهادفة إلى خلق مبادرات 

تعزّز مفاهيم وأمناط سلوكّية لهدف احلفاظ على البيئة.
منوذََج  مطر،  مريانا  حيفا،  مدينة  في  املرَكز  استعرضت مديرة  وقد 
املرَكز أمام احلضور، وأشارت إلى أّن الّنموذج الّتعليمّي «مراسلون 
شباب من أجل البيئة»، يصف عملّية الّتعّلم من خالل الّتجربة 
والعمل امليدانّي واملبادرة خللق بيئة أفضل؛ إذ يعمل الّطّالب على 
دراسة بيئتهم، يطرحون مشكلة بيئّية محّددة، ويقترحون احللول؛ 
هذا إلى جانب نشر عملهم من خالل وسائل اإلعالم إلحداث تغيير 

في وعي املجتمع اّلذي يعيشون فيه.
قطرّية،  جوائز  بعّدة  فاز  قد  املوهوبني  مرَكز  أّن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
في  التوعوّي  البيئّي  لعمله  نظرًا  ّية،  دول مسابقات  في  وشارك 

مدينة حيفا.
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قّدم نادي «إينرويل» - ستيّال ماريس، 
ملؤّسسة  ا،  ـً ّي مال دعًما  املاضي،  األسبوع 
«قلب يسوع» في حيفا، بحضور راهبات 
احملّبة، البروِفسور يائير ليفشيتس – 
إدارة جمعّية «قلب يسوع»، وأورنا غان 
نوادي «إينرويل» في  تسفي (مديرة   –
«قلب  جمعّية  مدير  عّبر  وقد  البالد). 
ــة عــن شكرهم  ــات احملــّب ــب يــســوع» وراه

وتقديرهم لنادي «إينرويل».
هذا وهدَف الّنادي،  قبل نحو أسبوعني، 
تقدمي عرض مسرحّية «مَصيفني»، من 
متثيل: أمين نّحاس، شادن قنبورة، شادي 
فخر الّدين وخولة إبراهيم، ليعود ريعه  
راهبات   - يسوع»  «قلب  مؤّسسة  إلى 

احملّبة في حيفا. 
نسائّي  ــاٍد  ن هــو  ــرويــل»  أّن «إيــن ُيــذكــر 
في  تطوًّعا  ــوادي  ــّن ال أكبر  من  عاملّي، 
العالم، تأّسس عام 1934 في إجنلترا، 
ّي   ومنذ ذلك الوقت أُعلن عنه، كناٍد دول

له فروع في مختلف دول العالم. 
ودعم  اخليرّية،  واألعمال  التطوّع  تشجيع  «إينرويل»  نــادي  أهــداف 
بني  الّتفاهم  جسور  وبناء  العالقات  وتوطيد  ّية،  الّدول العالقات 

الّشعوب. 
واليهودّي.  العربّي  املجتمعني  في  نواٍد  ثمانية  بالدنا  في  تتواجد 
حيث تأّسس في َحزيران من العام املنصرم (2014) نادي «إينرويل» 
– ستيال ماريس بإدارة جنوى سويدان، وهو فرع من «اينرويل» العاملّي.

وتنّضم إلى نادي «إينرويل» عادًة، نساء أعضاء «روتاري»، لكن مؤًخرًا، 
أجريت تعديالت وأصبحت تنّضم إلى نادي «إينرويل» نساء ليست 
تقّدم  الّشهر، حيث  نادي «الروتاري»، يجتمعَن مرّة في  أعضاء في 

لهّن محاضرات تثقيفّية، توعوّية، اجتماعّية، واستشارات وحوارات 
حول برامج مستقبلّية.

ومن أبرز الّنشاطات اّلتي قام بها الّنادي، تقدمي هدايا ألوالد وفتيات 
صّفورية»،  «راهبات  دير  يسكنون  اّلذين  اجتماعّية،  ضائقة  في 

وفّعالّيات مختلفة في مأوى الّنساء املُعّنفات في مدينة حيفا.
وقد جنح نادي «إينرويل» - ستيّال ماريس، بتقدمي دعم مادّي ملؤّسسة 

«قلب يسوع»، في أّول مشروع  لهدف  خدمة املجتمع.
ُيذكر أن اسم «إينرويل» (Inner Wheel) يعني الّدوالب الداخلّي 
ويرمز للتقّدم واحلركة واالستمرارّية، إضافًة إلى أّن رئاسة الّنادي تتبّدل 

كالدوالب كّل سنة.
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والرّهبان  الكهنة  الكاثوليك وعدد من  األساقفة  شارك 
والرّاهبات واملديرين واملعّلمني وطلبِة املدارس املسيحّية 
في البالد، أّول أمس األربعاء، في مظاهرة أمام مكاتب 

وزارة املعارف في القدس.
وزير..  يا  حقنا  «حقنا  تقول:  الفتات  املتظاهرون  ورفع 
انظلمنا سنني كثير»، «مدرسة تراسنطا منذ 1620»، 
تهميش»،  بــدون  الكّل  مثل  تعيش  ِبدها  «مدارسنا 
«ِمش مهّم بنت وال ولد مدارسنا أساس البلد»، «ِارفعوا 
للتضييق على  املسيحّية»، «ال  املدارس  أيديكم عن 
بالّلغات:  الّالفتات  من  وغيرها  املسيحّية»،  املدارس 
املعارف  وزارة  مبعاملة  تنّدد  واّلتي  واألجنبّية،  ّية  العرب

للمدارس املسيحّية.
للمدارس  ــة  ــعــاّم ال ــة  ــان األم مــن  خــاّصــة  جلنة  وكــانــت 
مع  اجتماعات  عّدة  عقدت  قد  البالد  في  املسيحّية 
كبار املوّظفني في الوزارة، وعلى رأسهم املديرة العاّمة، 

ّمت فيها مناقشة أوضاع املدارس األهلّية. 

°øeOOL Ò²�« «–U* ∫w½uFIÐ Ê«dD*«
امللكّيني  (مطران  بقعوني  جــورج  املطران  سيادة  وقــال 
الكاثوليك في اجلليل): إّن الّلجنة اّلتي متّثل املدارس 
تطالب  والرّاهبات،  األساقفة  قبل  من  الكاثوليكّية 
مبوعد مع الوزير منذ ثالث سنوات، لعرض  الّصعوبات 
اّلتي تواجهنا ولتقدمي مطالبنا، ولم يعّني لنا أّي موعد 
معنا؛  بالّتعاطي  الّتمييز  عــّدم  نطالب  ونحن  معه. 
كما يتّم الّتعامل مع املدارس األهلّية اليهودّية، كذلك 
نطالب بالّتعامل مع املدارس املسيحّية الكاثوليكّية، 
فلماذا الّتمييز؟! وكّل الّطّالب في مدارسنا هم من أوالد 
البلد، وملاذا يكون «ناس بسمنة وناس بزيت» في نفس 
املفاوضات ولم تثمر عن أّي شيء، بل  البلد. وأجرينا 
بالعكس فإّن الوضع يّتجه نحو األسوأ، والّتمييز أكثر 
عن  الّتخفيف  هو  هدفنا  كّل  باملخّصصات.  بخصم 

أولياء الّطّالب. 
البالد سبعة  ويبلغ عدد املدارس املسيحّية األهلّية في 
ألف  ثالثني  من  أكثر  تضّم  مسيحّية،  مدرسة  وأربعني 
طالب، ويعمل فيها نحو ثالثة آالف ُمستخدم، بلغت 
طريًقا مسدوًدا في املفاوضات اّلتي جتريها األمانة العاّمة 
ذلك  وإزاء  اإلسرائيلّية.  املعارف  وزارة  مع  املدارس  لهذه 

تقرّر اخلروج بهذه املظاهرة أمام مكاتب وزارة املعارف. 
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الكاثوليك  األساقفة  مجلس  وكان 
ملعاجلة  متابعة  جلنة  شــّكــل  ــد  ق
الكاثوليكّية  ــــدارس  امل ــة  قــضــّي
ماركوتسو  بولس  املطران  برئاسة 
في  لــّالتــني  البطريركّي  (الــّنــائــب 
الّناصرة)، واّلذي قال: نحن حاولنا 
أو  بالوزير  نلتقي  أن  سنني  مــن 
فال  ــوزارة،  ال في  املسؤولني  بكبار 
رُفض  فقط(!)؛  نلتقي  أن  فائدة، 
هذا الّطلب عّدة مرّات حّتى ملجرد 
أن  ــدارس  امل مكتب  وحــاول  الّلقاء. 
احمللّيني  املسؤولني  بعض  يفاوض 
ــة لـــلـــمـــدارس وهــــم من  ــســب ــّن ــال ب
أعلى  على  ليس  ولكن  ـــوزارة،  ال

املستويات. ومع ذلك فالّنتيجة كانت صفرًا مع األسف 
الّشديد! نحن نريد أن نتعاون مع الوزارة، نحن نريد أن 
نقوّي هذا البلد عن طريق الّتعاون مع اخلّطة الّتعليمّية 
الوقت نطلب أن  البلد. ولكن في نفس  الّتربوّية لهذا 
ُحتترم تربيتنا املسيحّية اخلاّصة، وهذا في صلب تقليد 
وحقوق اإلنسان في إسرائيل، منذ تأسيس هذه الّدولة 
هناك احترام لتعددّية الّتربيات، الّتربية لكّل مجموعة 
املسيحّية  الّتربية  احــتــرام  نريد  فنحن  اجتماعّية. 
س، أن  ملدارسنا. ولكن نطلب في نفس الوقت أن تؤسَّ
تغّطي الوزارة املصاريف الّتعليمّية لهذه املدارس. مبا أّن 
الّضريبة مثل كّل املواطنني في  أهالي طّالبنا يدفعون 
هذه الدولة. ولذا نحن نتوّقع أن يتأّثر املسؤولون بهذه 
املظاهرة ومبعاني هذه املظاهرة وأن يستخرجوا كّل املعاني 
املاضية واحلاضرة واملستقبلّية لهذه املظاهرة، وأن تكون 
هنالك مساواة في الّتعامل مع مدارسنا. نحن ال نطلب 
املعجزات، نطالب باملساواة في الّتعامل مع مدارسنا. 
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وشارك في هذه املظاهرة عدد من نوّاب الكنيست العرب 
الكنيست  عضو  وأشــار  املشتركة.  القائمة  ء  أعضا 
املدارس  متّيز  إلى  املشتركة)  القائمة  أمين عودة (رئيس 
هذه  أّن  ًا  ـ تاريخّي كشعب  نذكر  نحن  وقــال:  األهلّية، 

املدارس هي اّلتي انتشلت شعبنا من ُظلمات في نهاية 
القرن الّتاسع عشر والحًقا، وهي ما زالت تفيد شعبنا، 

ولكن ليس فقط شعبنا. هي تفيد مجمل املواطنني. 
تشّكل  املـــدارس  هــذه  اجلامعات،  خرّيجي  ــى  إل انظر 
من  أكثر  فإّن  وباملقابل  الّثانوّية،  املدارس  4-%5 من 
هم  العرب  املواطنني  من  اجلامعات  %30 من خرّيجي 
خرّيجو هذه املدارس األهلّية. هي كنز ملجتمعنا ولكّنها 
أن  من  وبدًال  كّلهم.  للمواطنني  بأسره،  للمجتمع  كنز 
تشكر احلكومة هذه املدارس ألّنها حتمل عنها الكثير 
ا ترّبي الّناس والّطلبة، وبدًال  ـً ّي من األعباء، فهي عمل
من أن تعطيها املزيد من الّدعم أسوًة باملدارس اليهودّية 
املتدّينة فهي تأتي اليوم باالّجتاه املعاكس متاًما، تأتي 
من أجل تقليص هذه امليزانّيات، هذه ضربة حلضارتنا 
حّتى  مًعا،  سنناضل  للّتعليم.  ضربة  لثقافتنا،  ضربة 
منع هذا التوّجه لالنتقاص من املدارس األهلّية. سنعمل 
وبني  املدارس  هذه  بني  واملساواة  املعادلة  أجل  من  أكثر 

املدارس اليهودّية املتّدينة.

WÒOC
 »U×�√ UM Ò½≈ ∫ÊULOKÝ – U�uð VzU ÒM�«
أتينا  لقد  سليمان:   – توما  عايدة  الّنائب  وقالت 
ألّننا  بل  للّتضامن  ال  املظاهرة  هــذه  في  للمشاركة 
بالّنسبة  أهلّية  مدرسة  كخرّيجة  أنا  قضّية.  أصحاب 
باملدارس  والّتعليم  الّتربية  وزارة  تلحقه  ضرر  أّي  لي 
واحدة  بكوني  القادمة،  األهلّية هو ضرر على األجيال 

اّلذي  واالستثمار  الّتدريس،  قيمة  يعرفن  الّلواتي  من 
تستثمره هذه املدارس بأبناء شعبنا. بالّطبع نحن بادرنا 
إلى طرح هذه القضّية في الكنيست، ونسعى لتحويل 
هذا الّنقاش إلى نقاش معّمق أكثر في جلنة املعارف، 
ولكن أيًضا نحن سنبادر إلى جلسات مع وزارة الّتربية 
والّتعليم للّضغط من أجل وقف هذه اإلجراءات والعودة 
املدارس.  هذه  تستحّقها  عدالة.  أكثر  ميزانّيات  إلى 
محاولة  من  واضــح  موقف  لديها  ـــوزارة  ال أّن  وأعتقد 
تعليًما  صرًحا  تعتبر  اّلتي  ــدارس  امل هذه  من  الّنيل 
ا. وهدفها ضرب هذه املدارس، كون 34%  ـً ّي وصرًحا وطن
وزارة  املــدارس،  هذه  خرّيجو  هم  العرب  األكادميّيني  من 
الّتربية والّتعليم تريد، واآلن أكثر من أّي وقت سابق 
هذه  ضرب  العنصرّية،  مبواقفه  املعروف  بنيت،  بزعامة 
املؤّسسات. ولكن وحدة األهالي ووحدة شعبنا وراء هذه 
هذه  تدير  اّلتي  الكنسّية  املؤّسسات  ووحدة  املؤّسسات 
وهذه  التطرّف  هذا  جماح  تكبح  أن  شأنها  من  املدارس 

الّسياسة. 
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راهبات  مدرسة  (مدير  جّمال  باسم  األســتــاذ  ويقول 
على  ـــوزارة،  ال صرّحت  حيفا):  في  الّثانوية  الّناصرة 
أهلّية  مدارس  لوجود  حاجة  أّنه ال  طويلة،  مدى سنني 
تعليًما  كّله  الّتعليم أن يكون  البالد، وعلى  في هذه 
ا، فال حاجة لوجود مثل هذه املدارس. ولكن هذا  ـً رسمّي
خصوصّية  ميحو  اتنا،  خصوصّي ميحو  الّشديد  لألسف 

هذه املدارس القائمة منذ مئات الّسنني.
منذ  قائمة  حيفا  في  مدرستنا  املثال  سبيل  فعلى 
املدارس  فهذه  عاًما،  وسّتني  ِمائة  حوالي  قبل   1858
يتبّوؤن  اّلذين  اخلرّيجني  من  اآلالف  عشرات  خرّجت 

املناصب الهاّمة في املجتمع. 
يتوّجهون  اّلذين  الناجحني  الطّالب  عــام  كــّل  ونخرّج 
للجامعات وميألون اجلامعات بأروع املواضيع. وأهم من 
صاحلة  تربيًة  للمجتمع،  صاحلني  أبناًء  نخرّج  هذا  كّل 
هذه  يريدون  األهل  الّطّالب.  لهؤالء  معّلمونا  يعطيها 
لوجودنا  رمز  ألّنها  املدارس  لهذه  بحاجة  نحن  املدارس، 
كما  القائمة،  املسيحّية  املدارس  هذه  البالد.  هذه  في 
اآلالف  فيها عشرات  يتعّلم  الّسنني،  مئات  منذ  قلت 
من الّطّالب، ليس بالّضرورة مسيحّيني فقط، إّمنا نعّلم 
طّالًبا مسلمني ودروز وبهائّيني وغيرهم، فهذه املدارس 

تخدم املجتمع بكاّفة أطيافه. 
لهذه  جتريها  اّلتي  بالّتقليصات  الوزارة  استمرّت  وإذا 
إلى  املــدارس  سيوصل  فهذا  عام،  بعد  عاًما  ــدارس،  امل
بني  املــوازنــة  تستطيع  لن  وعندها  اجلفاف،  من  حالة 
بأن  الوزارة  اليوم  نطالب  نحن  واملصروفات.  املدخوالت 
متّول مدارسنا متويًال كامًال أسوًة باملدارس األخرى، ذات 
الوضع الرّسمّي اّلذي يسّمى مدارس معترف بها غير 
رسمّية في البالد. فهذه املدارس في املجتمع اليهودّي 
املدارس الّدينّية متّول متويًال كامًال %100، أّما مدارسنا 
توفي  أن  تستطيع  وال   65% بنسبة  ــّول  مت فبالكاد 

باالحتياجات.
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األمور  أولياء  وأحد  كّنا  كفر  (من  داموني  فايز  وقال 
املتضامنني): نحن قادمون على أساس احملافظة على 
أنا  فيه تسامح بني األديان.  اّلذي  املجتمعّي  الّنسيج 
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كمسلم أوالدي يتعّلمون في مدرسة مسيحّية، وأوالدي 
ترّبوا أحسن تربية وتعّلموا أحسن تعليم. ونحن من 
تدمير  هو  املــدارس  هذه  تدمير  أّن  نشعر  املوقف  هذا 
مجتمع كامل. لذا نحن لن نتنازل، وسنطالب بحقوقنا 
ّية. ولن نهاب املطالبة بحقوقنا.         في الّسبل القانون
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ملكتب  العاّم  (األمني  فهيم  املسيح  عبد  األب  ويقول 
املدارس املسيحّية في البالد): قمنا باملفاوضات منذ 
طريق  إلى  الّنهاية  في  وصلنا  ولكن  سنة،  من  أكثر 
ــوزارة  ال فيه جتري  نطالب  اّلــذي  الوقت  وفي  مسدود، 
تقليصات في امليزانّيات وتعامل غير صحيح وغير 

متساٍو بالّنسبة ملدارسنا، طّالبنا ومعّلمينا. 
الّتلخيصّي  البيان  املسيح  عبد  األب  ألــقــى  ــّم  ث
املسيحّية  املــدارس  إّن  فيه:  جــاء  واّلــذي  للمظاهرة، 
تربوّي  أسلوب  ولها  قدمية،  ورسالة  خاّصة  رسالة  لها 
وتنتمي  كياننا.  على  نحافظ  نحن  ولذا  بها،  خاّص 
هذه املؤّسسات إلى قائمة املدارس «املعترف بها غير 
الرّسمية» واّلتي حتصل مبوجبها على متويل جزئّي من 

ّية فيتّم حتصيلها من  الوزارة، أّما سائر مواردها املال
األقساط اّلتي يدفعها األهالي.

وعلى  باستمرار،  والّتعليم  الّتربية  وزارة  وقــامــت 
املخصّصة  ّية  امليزان من  أجزاء  باقتطاع  سنوات،  مدى 
للمدارس املسيحّية، حيث ّمت اقتطاع ما نسبته 45% 
املــدارس  دفــع  وهــذا  املاضية.  العشر  الّسنوات  خــالل 
أثقل  ّمما  األهالي،  على  األقساط  رفع  إلى  املسيحّية 
على كاهلهم. وقامت الوزارة في العام املاضي بإصدار 
املسيحّية  ــدارس  امل قدرة  فيها  قّيدت  جديدة  أنظمة 
على حتصيل األقساط من األهالي، وإّن اجتماع هذين 
العاملني أضحى مبثابة احلكم باملوت على هذه املدارس.

مع  مفاوضات  جلنة  املسيحّية  املــدارس  مكتب  وعّني 
وتقّدمت  أشهر،  ثمانية  ملّدة  والّتعليم  الّتربية  وزارة 
ــاقــتــراح يقتضي حتــويــل املـــدارس  ب ــــوزارة  ال ــاَءهــا  أثــن
مالكو  ونظر  عاّمة.  حكومّية  مدارس  إلى  املسيحّية 
االقتراح  هذا  إلى  وأديــار،  كنائس  من  املــدارس،  هذه 
على أّنه نهاية املؤّسسات الّتربوّية املبنّية على القيم 
املسيحّية  لألقلّية  شديدة  ضربة  إّنه  بل  املسيحّية، 
املــدارس  رت  ــرّ ق ذلك  ضوء  وعلى  املقّدسة.  األرض  في 
املدارس  هذه  مالكي  وإّن  الوزارة.  مع  املفاوضات  إنهاء 
وإجنلترا  وأملانيا  الفاتيكان  العالم،  أنحاء  كّل  في 
تاّم  وعي  لعلى  املّتحدة  والواليات  واسكتلندا  وفرنسا 
بهذه األزمة وهم يتابعونها باهتمام شديد. ولذا يطالب 
للمدارس  الكامل  الّتمويل  ـــوزارة  ال من  املتظاهرون 
األخرى،  الّتربوّية  الّشبكات  تفعل  كما  املسيحّية، 
فهذا سيزيل حمًال عن كاهل األهالي، ويلغي حاجتهم 
لدفع األقساط. كما نطالب بأن يكون نظام الّتعليم، 
مثل «أفق جديد» متوافر في مدارسنا أسوًة باملدارس 
األخرى، وحتقيق مطالب املعّلمني من استكماالت وأّيام 
ّية، تتساوى مع املدارس األخرى  مرضّية ملعّلمي االبتدائ

واملعّلمني اآلخرين.  
وإزاء األمل الّضئيل باالستجابة للمطالب فمن املتوّقع 

تستجب  لم  إذا  ــرى،  أخ تصعيدّية  بُخطوات  القيام 
الوزارة ملطالب هذه املدارس، وسيعلن عنها في حينه.   
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الّناطق الرّسمّي  وفي بيان إعالمّي صادر عن مكتب 
رّد  ورد  عطيلة،  كمال  األستاذ  املعارف،  وزارة  بلسان 
الوزارة على مظاهرة املدارس املسيحّية: وزارة الّتعليم 
تقود سياسة لدعم وتعزيز الّتعليم اجلماهيرّي، ومعناه 
تكافؤ  ومنحهم  وطالبة  طالب  لكّل  الّتعليم  توفير 
تشّجع  ــوزارة  ال فإّن  الّسياق  هذا  وفي  حقيقّي.  فرص 
الرّسمّية،  غير  بها  املعترف  الّتعليمّية  املؤّسسات 
يتمّكنوا  حّتى  اجلماهيرّي،  الّتعليم  إلى  لالنضمام 
كباقي مؤّسسات الّتعليم الرّسمّية، من احلصول على 
متويل بنسبة 100%. وإّن دمج هذه املؤّسسات املعترف 
بها وغير الرّسمّية في جهاز الّتعليم اجلماهيرّي، تتم 
مع األخذ بعني االعتبار احملافظة على اخلصوصّية لكّل 

مدرسة ومدرسة.
وهنا ال بّد من الّتوضيح بأّن انضمام املؤّسسات املعترف 
بها غير الرّسمّية للّتعليم اجلماهيرّي تتّم أيًضا بناء 

على رغبة املؤّسسة نفسها.
بالّنسبة للمدارس املسيحّية نشير إلى أّن املديرة العاّمة 
وباألمس،  املاضي  في  أجرت  كوهني،  ميخال  للوزارة 
لقاءات مشتركة مع األمانة العاّمة للمدارس املسيحّية، 
لهدف اإلصغاء ملطالبهم وإعطاء احللول. وبناًء على ما 

ذكر طرحت املديرة العاّمة البدائل الّتالية: 
مؤّسسات  كونها  املــدارس  هذه  مكانة  على  احملافظة 
معترف بها وغير رسمّية، مع فحص إمكانّية حتويلها 
إلى مدارس لها مّيزاتها اخلاّصة (בתי ספר ייחודיים). 
وبناء على ذلك تقوم الوزارة بدعم هذه املؤّسسات متاًما 
كما هو احلال في باقي املدارس املمّيزة واخلاّصة، اّلتي 

تخضع للّتعليم املعترف به وغير الرّسمّي.
وتخصيص  اجلماهيرّي  للّتعليم  ضّمهم  إمكانّية 
ّية لهم بنسبة 100% مع احلفاظ على الّطابع  ميزان

العاّم للمدرسة.
Òw�U(« UNF{uÐ ”—«b*« qOFH²Ð —«dL²Ýô«

رفضوا  الّتعليمّية  املؤّسسات  ممّثلي  بأّن  تؤّكد  الوزارة 
أمامهم  ُعرضت  اّلتي  والبدائل  االقتراحات  هذه  كّل 
بأّن  الّتوضيح  من  أيًضا،  ــّد،  ب وال  الــّلــقــاءات.  خــالل 
املدارس املسيحّية، متاًما مثل باقي املؤّسسات املعترف 
بها وغير الرّسمّية في الدولة، حتصل على متويل بناء 

على معايير أقرّت في الّتشريع (سّن القوانني).
املؤّسسات  هذه  أجبرت  ــوزارة  ال بأّن  لالّدعاء  بالّنسبة 
(املدارس املسيحّية) بأن تتحّول إلى حكومّية، فإّن هذا 
بأّي صلة.  للحقيقة  الّصّحة وال ميّت  االّدعاء عاٍر عن 
اتها،  وبخصوصّي ــدارس  امل بهذه  وتعترف  تقّر  ــوزارة  ال
عليه  نّص  ما  وفق  متويل  بأّنها حتصل على  مؤّكدين 
املــدارس  وجميع   .%75 إلى  تصل  بنسبة  الّتشريع 
ّية. املعترف بها وغير الرّسمّية حتصل على هذه امليزان

”معيان“  ”مركز  الّدينّية  املدارس  لتمويل  بالّنسبة  أّما 
للّتعليم الّتوراتّي ومركز الّتعليم املستقل“، فُيشار إلى 
أّن هذه املدارس مموّلة وفق «قانون أسس ومبادئ امليزانّية».
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آخ..
هذا الكون بليد

ًة ألواُنه شاحب
كمن على منّصة جّالد

ة ّي بل أن يعتمر طاق ق
نا ُتخفي

وكّل الغير موجودين..
نهبط على قوس
نختصر اجلسور 

مثَل الّذباِب
ما بني منيمة شائعة

وحلمة نهد..
معّمدٌة باآلهات

وازاِة أثقاٍل متدحرجة ِمبُ
يجّرها احلالم..

ى ما كان عليه إل
ياٍت على إيقاع أمن

وتعاويذ مكّررة
َبُطَل مفعولها

بارود بني لعلعة ال
*****

صورة..
ينام الّشارع.. 

في وعوده.
حني ميضي.. 

آخر طارئ
على أنغاٍم..

تنأى به
عن كدر الّزمان.
يلة تنكرّية في ل

حيث ُتدّلُل العاهات

بالّضحك واالستهانة.
يها.. بطُل ف ال

رأٌة اِم
يلبسها خيال 

ّساهرين ال
***

عورة..
ة ّي ضياء سن

بّشر باملُجن واجلنون ت
في كّل علبة..
أطراف معروضة

على األعداء املُعجبني.
ها هي املساحات

باحة للخيانة املُ
ِسنٌة فالتة من عقالها أل

على سروج تأكل 
املسافات

ال َتْزَور وال ترتوي
كأّنهم يختلسون من 

عالم
ال ميّت بألوانه الّصاخبة

لهذه الفاجعة 
املُستدمية.

(حيفا/طمرة)

ÆÆl �Ë
Àö � �U �¬Ë البسيوني ضيًفا على األستاذ محمود شريف  املنصرم،  األسبوع  في  حّل، 

مبقر  األحد  يوم  مساء  عّباس،  محمود  الرّئيس  استقبله  حيث  فلسطني، 
ّية  ّية الّدول ّية املّتبعة في احملكمة اجلنائ الرئاسة، واستمع منه لشرح حول اآلل
عبد  املستشار  مع  البسيوني  اجتمع  كما  إليها،  امللّفات  تقدمي  وكيفّية 
الغني العويوّي الّنائب العاّم الفلسطينّي وأعضاء النيابة العامة في مدينة 

رام الله. 
جاءت زيارة البسيوني إثر دعوة من جامعة القدس، اّلتي ألقى فيها محاضرة 
رئاسته  كما انعكست من  الّطويلة  جتربته  في  محّطات  عن  فيها  حتّدث 
ّية ودوره الرّيادّي في صياغة  ومشاركته في العشرات من جلان الّتحقيق الّدول
العنصرّي،  الّتمييز  مناهضة  اّتفاقّية  مثل  الهاّمة،  املواثيق  من  العديد 
ّية. ّية الّدول واّتفاقّية مناهضة الّتعذيب وميثاق روما اخلاّص باحملكمة اجلنائ

بل،  احلديث  العصر  في  الّدولّي  القانون  فقهاء  أهّم  من  البسيوني  يعتبر 
ّي الّدولّي املعاصر»، كما وصفته صحف عديدة وأقرّت به  «أبو القانون اجلنائ
محافل عاملّية احتفت بعطاَءاته وكرّمته على ما قّدمه خالل مسيرة عقود 
ّية  والقضائ الّتعليمّية  األكادميّية  احلياتني  في  رفيعة  مناصب  فيها  شغل 
ّية، فلقد عمل محاضرًا في العديد من جامعات العالم، وعميًدا لكلّية  الّدول
املعهد  أّسس  وفيها  لعقود،  شيكاغو  في  بول»  «دي  جامعة  في  احلقوق 
الّدولّي حلقوق اإلنسان في العام 1990، ووقف على رأسه لسنوات، كما 
ّية ومقرّه في مدينة  ّي للّدراسات الُعليا في العلوم اجلنائ أنشأ املعهد الّدول

سرقوسة في صقلية. 
قبل حوالي ثالثة عقود دعاني مع عشرات من احلقوقّيني واملثّقفني العرب 
للمشاركة بسلسلة لقاءات استشارّية بادر إلى عقدها في مدينة سرقوسة 
متهيًدا لوضع مشروع «ميثاق حقوق اإلنسان والّشعب في الوطن العربّي». 
ّية،  ّي للعلوم اجلنائ ال أعرف ملاذا اختيرت جزيرة صقلية مقرًا للمعهد الّدول
لكّنني ما زلت أذكر ذلك «الّشريف» وهو يعتني، كمهندس إنسانّي بارع، 
ويعامله كصديق شخصّي  العرب  أقطار  من  وافد  وبكل  الّتفاصيل،  بأدّق 
ومبنتهى االحترام والّتقدير؛ فهناك على مقربة من كهوف، يجزم الصقّليون 
الفيزياء  في  عبقرّيته  ثمار  البشرّية  أهــدى  ومنها  أرخميدس  أّنها آوت 
والهندسة والرّياضّيات وغيرها، تشرّفت، على مدار ثالث دورات متعاقبة، 
بالّتعرّف على َمن مع الّسنني صار لي صديًقا وكان دوًما قدوة ومعّلًما.           

تواعدنا أن نلتقي في العاشرة مساًء في فندقه في رام الله. انتظرته دقائق 
ووصل برفقة الّدكتور رفيق أبو عّياش من جامعة القدس، في العاشرة متاًما، 
فهو يعشق الّدّقة باملواعيد؛ فهمت أّن يومه كان حافًال وطويًال، وعلى الرّغم 

من تعبه، قابلني ببسمته الرّاقية وبذراعني أحاطاني كطوق من ياسمني. 
حّدثني عن انطباعاته بعد يومني في فلسطني وأجابني أّنه لم يزر مصر منذ 
ا. أحسست ببعض من مرارة في حديثه وبعدم رضا، وشعرت  سنتني تقريًب
دورّي  بشكل  زيارتها  وتعّمد  أحّبها  اّلذي  وهو  يزعجه  اليوم  حال مصر  أّن 

ومتواصل.
افترقنا على وعد أن آتيه في الّصباح لنذهب مًعا إلى مكاتب نادي األسير 
وطاقم  املسؤولني  لقاء  ويوّد  املؤّسسة  هذه  بزيارة  يرغب  ألّنه  الفلسطينّي، 

العاملني فيها. 
زيارة  من  تأّثره  األسير،  نادي  مجلس إدارة  رئيس  فــارس،  قــدورة  يخف  لم 
والرّسائل،  املعاني  من  كثيرًا  زيارة حتمل  فهي  الّنادي،  ملكاتب  البسيوني 
بدون  وهي،  الفلسطينّيني،  األسرى  بقضّية  الّضيف  اهتمام  مدى  وتعكس 
في  األثر  بالغ  له  وسيكون  لألسرى  مساند  موقف  تأتي تعبيرًا عن  شك، 
نفوسهم. كانت املعلومات اّلتي أوجزها قدورة فارس على مسامع الّضيف 
كافية الستدعاء مداخلة هاّمة، عّبر فيها البسيوني عن مشاعره جتاه قضّية 

األسرى والوضع العاّم الّسائد في فلسطني، من جهة، وفيما يسّمى باحملافل 
ّية، من جهة أخرى.     واملؤّسسات الّدول

في الّلقاء كان كالمه واضًحا ورأيه حاسًما، فهو على يقني بأّن ملّف األسرى 
اجلانب  يعكف  اّلتي  امللّفات  قائمة  يتصّدر  أن  يجب  االحتالل  في سجون 
احملكمة  إلى  الفلسطينّي  اجلانب  من  لتقّدم  جتهيزها  على  الفلسطينّي 

ّية. كان يتحّدث بشفافّية مقنعة ومبهنّية خالصة. ّية الّدول اجلنائ
في  ّية  القانون الوحدة  في  العاملني  بطاقم  ُمحاًطا  الّساعة،  قرابة  جلس 
نادي األسير، اّلذين كانوا، ككّل طالب يحّقق ومضًة من حلمه بضربة قدر 
عرضّية، في حالة فرح بكرّي وزهو؛ أّما هو، وكأّن الّسنني زادته وقارًا على 
وبتفاؤل  قلًقا،  يخفي  أن  دون  بهدوء،  إلينا  حتّدث  تواضًعا،  واملعرفة  وقار، 
تساقط مخلوًطا بعرق خيبات الّتجارب، فشرح، بإسهاب عن ماهّية الفوارق 
وفي  املاضي  في  بحّقهم  املقترفة  اإلسرائيلّية  واملخالفات  األسرى  ملف  بني 
ّية منها، وعّما ميّيزها عن سائر القضايا  هذه األيام، وعن موقف املواثيق الّدول
الفلسطينّيون  اختارها  اّلتي  املواضيع  من  وغيره  كاالستيطان  ــرى،  األخ
ّية  اجلنائ للمحكمة  ما يتقّدمون به  األسرى أّول  ملف  وليس  هي  لتكون 
وزر  هوامشها  حتتمل  وال  التباس  يوجد  ال  األســرى  قضّية  «في  ّية.  الّدول
روايات إسرائيلّية ُمضادة،  فإذا قامت املؤّسسات احلقوقّية ذات االختصاص، 
ما  بترتيب  األسرى،  شؤون  في  العاملني  احلقوقّيني  طواقم  مع  وبالّتنسيق 
رصد من معطيات ومعلومات وتقارير جمعت على مدار سنني، وضبطت 
ًيا، يصبح، عندها، باب  تلك املعلومات وفًقا للمعايير املهنّية املطلوبة دول
ّية مشرًعا لهذا امللف، واجلرائم اإلسرائيلّية، كما وّثقتها تلك  احملكمة الدول
أو  مواربة  بدون  ّية،  الّدول للمساَءلة  خاضعة  تصبح  أعّدت،  اّلتي  الّتقارير 
تعطيل أو غمغمة أو متييع»، ما أن أنهى مداخلته، اّلتي قالها بلغة اخلبير 
الواثق والّناصح األمني، حّتى نظرت إلى وجوه أفراد الّطاقم، فكانت مألى 
بأثر هّم خفيف، والّشفاه منفرجة عن بسمات من رضا، فها هو املعّلم يطمئن 
طّالبه، بأن ما يقومون به شيء عظيم وأّن جزاَءهم سيحسب في صفحات 

احلرّية ويخّط بريشات من ضوء الفجر.        
كانت زيارته هذه املرّة إلى فلسطني قصيرة، كما في مرّات سابقة، وعلى 
الرّغم من أهمّية ما  برأيي، على أحسن وجه، فعلى  لم تستغل،  قصرها 
أجراه من لقاءات، كانت هنالك حاجة وضرورة ألن تسعى اجلهات الرسمّية 
املكّلفة مبلف املفاوضات وطاقم ُمعّدي امللّفات املوّجهة إلى محكمة اجلنايات 
اّلتي  واملؤّسسات  يستطيع  وّمما  خبرته  من  واالستفادة  لقائه  إلى  ّية،  الّدول
األسير  نادي  في  نحن  جهتنا،  من  الطواقم؛  لهذه  تقدميه  من  فيها  يعمل 
الفلسطينّي، وعدناه، على الرّغم من شّح املصادر والّطاقات، أن ُنبقي ملّف 
األسرى في صدارة اهتماماتنا اليومّية، وأن نبذل كّل ما في وسعنا ومقدورنا 
من أجلهم. وّدعنا بحرارة وشعرنا أّنه غادر الّنادي، وهو أكثر تفاؤًال وراحة 

من قبل.    
لم تكن زيارة البسيوني هذه لفلسطني زيارته األولى، وهو، كما عرفته، ليس 
الّسماء حني تكون رمادّية، بل يسعى دوًما وراء  يلعنون  اّلذين  من أولئك 
نرجسة مهملة حزينة، ليرعاها كي تصير بحرًا من عطر وعبق، فحني كنت 
أوّدعه وهو يغادر رام الله ذّكرته بدعوته قبل عقدين من قبل إحدى املؤّسسات 
حينها  فلسطني.  عن  قانونّي  مؤمتر  في  ليشارك  الفلسطينّية  األكادميّية 
وصل مطار «بن غوريون» ولم ينتظره أحد من املنّظمني، اّتصل معي وهو ال 
ا إّياه إلى  يعرف إلى أين يّتجه، فُذهلت وخففت إلى املطار وعدت مصطحًب
القدس ومعتذرًا باسم الفوضى في فلسطني؛ ضحك بطيبة إبن حّتة مصري، 
وهمس وأنا بني ذراعيه، في أذني: معِلش يا جواد.. هي فوضى الّشرق يا 

أخي، ولكن ال تيأسوا، فالغالي، من أجل احلرّية، رخيص.
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من الّثاني  (القولون)،  الغليظة  األمعاء  سرطان   يعتبر 
 حيث انتشاره في البالد بني الرّجال والّنساء. ويتّم في كّل
 سنة تشخيص نحو 4000 مريض في البالد، حيث أّن
 ألًفا منهم يتّم تشخيصهم في مرحلة متأّخرة من املرض.
احتماالت فإّن  مبّكرًا،  القولون  سرطان  اكتشاف  ّمت   فإذا 

 الّشفاء منه ستكون كبيرة جًدا وناجعة.
سيتم جديد،  نظام  «مكابي»  املرضى  صندوق  في   ُطوّر 
 بحسبه استعمال ُمعطيات فحص الّدم العادّية لتشخيص
 مرضى ضمن دائرة اخلطر لإلصابة بسرطان األمعاء الغليظة

(القولون) واملستقيم.
 تتّم طريقة الكشف عن هذا الّنوع من الّسرطان، اليوم، من
 خالل فحوصات دم عبر البراز أو من خالل تنظير القولون
من «مكابي»  ملؤّمني  ُجترى  واّلتي   («كولونوسكوبيا»)، 
ـ50، ّممن لديهم احلّق بإجراء الفحوصات ضمن  فوق جيل ال
 الّسلة الّصحّية، حيث يتهرّب الكثيرون منهم من إجراء

تنظير القولون لسبب صعوبة الفحص!
ّية خاّصة،  من خالل فحوصات دم عادّية ومعادالت حساب
اخلطر ــرة  دائ في  املتواجدين  املرضى  تشخيص   سيتيح 
مرحلة في  (القولون)  الغليظة  األمعاء  لسرطان   املتزايد 
 مبّكرة أكثر، وسيتّم بعدها توجيههم، بشكل عاجل، إلى
 فحص تنظير القولون («كولونوسكوبيا»)، وضمنه سيتّم
 احلصول على الّتشخيص الّنهائي - هذا ما  توّصل إليه
 باحثون وعلماء من صندوق املرضى «مكابي» - خدمات
 صحّية وِشركة «مديال». ولذا فإّنه من املتوّقع أن ُتنقذ هذه
ومئات البالد،  في  املرضى  مئات  حياة  اجلديدة   الوسيلة 

آالف املرضى في أرجاء مختلفة من العالم.
ا – كما ذكرنا أعاله - تشخيص نحو 4000 ـً  يتّم سنوّي
 مريض جديد بسرطان األمعاء الغليظة (القولون)، و1300

 شخص يتوّفون جرّاء هذا املرض. يتّم، اليوم، تشخيص رُبع
 املرضى في مرحلة متقّدمة من املرض، األمر اّلذي يقّلل من

احتماالت شفائهم.
 سيتّم العمل بنموذج «كولون سكور» في صندوق املرضى
 «مكابي» بعد نحو 3 أشهر. وسيتّم عرض الفحص في
أعمارهم تراوح  ألشخاص  «مكابي»  مؤّمني  على   البالد 
يأملون اخلطر، ومستقبًال  دائرة  في  عاًما،  و75   50  بني 
 في صندوق املرضى بخْفض جيل الفحص إلى 40 عاًما.
 سيتنّبأ منوذج «كولون سكور» عن وجود سرطان القولون،
فحص ــراء  إلج عاجل  بشكل  توجيههم  حينها   وسيتّم 
 تنظير القولون («كولونوسكوبيا»)، للّتشخيص النهائّي،

 وعــنــد الــّضــرورة ســيــتــّم، أيــّضــا،
استئصال األورام املشبوهة.

ّية  الـ»كولون سكور» معادلة حساب
فحوصات نتائج  تختبر   مرّكبة 
عــادي بشكل  تتم  ــي  ــت اّل  الـــّدم 
 وتشّخص املتعاِجلني املتواجدين في
 خطر اإلصابة بسرطان القولون. إّن
 الّنموذج اّلذي ّمت تطويره من قبل
ــي» – ــى «مــكــاب ــرض ــدوق امل  صــن
 خدمات صحّية، وِشركة «مديال»،
أرجاء في  كبير  باهتمام   يحظى 
العالم، ويتواجد في  مختلفة من 

الواليات في  الّصحة  سلطات  أمام  الّتسجيل  ــراءات   إج
ّي  املّتحدة (ADF)، بعد أن حصل على الّترخيص األوروّب
(مستلزمات البالد  في  الّصّحة  وزارة  ومصادقة   (EC) 

وأجهزة طبّية).
 ّمت تطوير الّنموذج بعد أن قام الباحثون برئاسة بروِفسور
 فاردا شليف في «مكابي» باختبار نتائج فحوصات الّدم

 ملتعاجلني ّممن قد ّمت اكتشاف سرطان القولون لديهم. حيث
الّدم  الحظ الباحثون عالقة مشابهة بني مكوّنات فحص 
 لدى كّل هؤالء املرضى، ونشرت «مكابي» نتائج البحث في
ّية رائدة. في هذه املرحلة ّمت االّتصال مع ِشركة  مجّلة أوروب
معّقدة. رياضّية  مناذج  تطوير  في  املتخّصصة   «مديال» 
 قامت الّشركة والباحثون في «مكابي» ببلورة املعطيات
املستوى على  اخلطر  تشخيص  يتيح  منــوذج   وتطوير 
وبارزة بني مرّكبات لقد وجدوا عالقة واضحة   الّشخصّي. 
يعانون اّلذين  األشخاص  لدى  الّدم  فحوصات  في   شّتى 
للّنموذج، فحص  أجري  املرحلة  هذه  في  القولون.   سرطاَن 
أكثر لدى  دم  فحوصات  نتائج  فحص  منه  ُطلب   حيث 
 من ِمائة ألف متعاِلج آخر، وجنح في
 حتديد املرضى من بينهم. وقد أُثبت
على اعتماًدا  أيًضا،  البحث،   جناح 

معطيات كثيرة من بريطانيا.
 هذا الّنوع من األبحاث ُيدعى «بحث
بنيل ُملزم   معطيات»، وعليه فهو 
املطلوبة، والتأشيرات   الّتصاريح 
 وعليه الّتصرّف وفًقا لقوانني محّددة.
 مثًال يحظر في أّي إجراء استخدام
تعرّف عن متعاِلج معّني  ُمعطيات 
من سرّية  معلومات  نقل   ويحظر 

داخل «مكابي» إلى اخلارج.
«مكابي»): املرضى  صندوق  عام  (مدير  ساعر  ران   وقال 
تكتشف اّلتي  الّصّحة  منّظمة  نكون  أن  جًدا  املثير   من 
في يستخدمه  َمن  أّول  ونكون  الّدرجة،  بهذه  ا  ـً هاّم  أمرًا 
األشخاص آالف  مئات  حياة  ننقذ  أن  نوشك   العالم. 
الّطّب بني  الرّبط  ا.  ـً سنوّي العالم  من  مختلفة  أرجاء   في 
 والّتكنولوجيا، الرّبط بني هيئة عاّمة وِشركة جتارّية، دمج

اء اختصاصّيني من «مكابي» مع  علماء رياضّيات  أطّب
 وباحثني آخرين، ووحدات تكنولوجّية تتجّلى بهذا املُنتج،

ونحن فخورون جًدا بهذا اإلجناز.
ِتك»، «مكابي  (مديرة  شاليف  ــاردا  ف بروِفسور   وقالت 
الرّياضّيات الرّبط بني  إّن  العائلة):   اختصاصّية في طّب 
 والّطّب هو األمر القادم في البحوث الّطبّية. هذا الّنجاح
 ُمثير جًدا وسيؤّثر أوًّال على مؤّمني «مكابي»، وفيما بعد
يعتبر الّنموذج  هذا  عائلة،  كطبيبة  والعالم.  البالد   في 
احملافظة في  يساعدني  هاّمة،  إضافّية  وطريقة  ا  ـً ّي  مثال

على صحّة املتعاجلِني لديّ. 
ا أمام كّل ـً  الكشف املبّكر عن سرطان القولون يعتبر حتدّي
يهتّمون ال  أشخاص  هنالك  العالم.  في  الّصّحة   أنظمة 
 بإجراء فحوصات دم في البراز ونسبة اإلقبال على الفحص
 ال تزداد مع مرور الوقت. إّن ميزة هذا الّنوع من الّسرطان،
تنذر تطوّره،  بداية  في  للمرض  عــوارض  ظهور  عدم   هو 
 املريض بوجود مشكلة ما. الّنموذج اجلديد له القدرة على

تشخيص خطر وجود سرطان القولون وكشفه.
 وعّقب أوري جيفع (مدير عام «مديال») بالقول: الّنموذج
ًدا كيفّية استعمال املعلومات  اّلذي قمنا بتطويره ُيتقن جّي
 املتواجدة في تاريخ املعطيات، ويكفينا أيًضا فحص دم
 واحد من أجل اكتشاف ُمصابني في دائرة اخلطر.. شعورنا
 لم ُيصف عندما تلّقينا اّتصاًال من «مكابي» يؤّكدون لنا

فيه جناعة هذا الّنموذج.
اء  وأضاف: إّن التوّصل إلى اختراع خاّص بنا يساعد األطّب
 في جميع أرجاء العالم على إنقاذ حياة اآلخرين، لهو أمر
 ال ُيصّدق وذو أهمّية كبرى. إّننا نشهد إجنازًا من نوع آخر
 للمرّة األولى؛ ال شّك لدّي أّن هذه هي البداية فقط، وهذا
والبشائر االكتشافات  من  واملزيد  املزيد  سيجلب   الّدمج 

والّثورات العلمّية العديدة ُمستقبًال.
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اإلخــوة  من  مجموعة  ــى  إل اجتمعت  لقد 
املتكرّرة  القتل  ــاالت  ح مــوضــوع  لبحث 
هذه  فهم  وحاولنا  العربّي،  مجتمعنا  في 
تكمن  اّلتي  ــع  ــّدواف ال هي  ومــا  الّظاهرة 
القيم  أّن  على  الكل  أجمع  وقد  خلفها. 
أبناء  بــني  مفقودة  أصبحت  اإلنسانّية 
مجتمعنا، فال صفح وال عفو وال تسامح، 
رغم دعوة الّسماء املتكرّرة ملثل هذه القيم. 
ِإنَّ  ــْح  وَاْصــَف َعْنُهْم  َفاْعُف   { تعالى  قال 
َعَفا  }َفَمْن  وقال  ِسِنَني{.  ْ اْحملُ ُيِحبُّ  َه  اللَّ

أّن  أدركنا  وقد  ه{.  رُُه َعَلى الَلّ وََأْصَلَح َفأَْج
حاالت القتل املتكرّرة لها مقّدمات كثيرة، 
(احلسنة تتبعها احلسنة والسيئة تتبعها 
ــوّي.  ق الّشيطانّي  والــّضــغــط  السيئة) 
ْيَطاُن  رِيُد الشَّ َا ُي والقرآن الكرمي يحّذرنا {ِإمنَّ
وكّل  ْغَضاَء}.  َب وَاْل اْلَعَداوََة  َنُكُم  ْي بَ ُيوِقَع  أَن 
دور  غياب  مــع  وغيرها،  العوامل  ــذه  ه
األهل تصبح عوامل ضاغطة نحو اجلرمية. 
وقد عّبرت عن دور األهل في اجلرمية تلك 
القّصة اّلتي مفادها أّن امرأًة كان لها ولد 
وحيد، عاد إليها في يوم من األّيام وهو 
وجهها،  وتهّلل  فزغردت  بيضًة،  يحمل 
ا  ـً وقالت: احلمد لله لقد أصبح إبني شاّب
ُيعتمد عليه. ولم تسأله من أين لك هذا! 
ما دفعه للّتمادي في الّسرقة حّتى أصبح 
لص محترف. وذات يوم أراد أن يقتحم بيًتا 
يعترضه،  البيت  بصاحب  وإذا  ليسرقه، 
البيت فأرداه قتيًال. وألقي  طعن صاحب 
فحكمت  للقضاء،  ــّدم  وق عليه  القبض 
وقت  حان  فلّما  باإلعدام.  عليه  احملكمة 
تنفيذ احلكم طلب من القاضي أن يحضر 
أّمه ففعل؛ فلّما مثلت أمام القاضي، قال 
تقطع  أن  قبل  القاضي  يا فضيلة  الولد: 
فلوال  ــي،  أّم لسان  تقطع  أن  أرجو  رأسي 
لسان أّمي ملا حكمتم علّي بقطع رأسي. 
مع  الّسليمة  الغير  التربية  أن  ُيفهم 
ّية  املسؤول في  ــم  دوره عن  األهــل  تخّلي 
مجتمعنا  في  الفوضى  أسباب  أهّم  من 
العربّي؛ وحّتى يتغّير هذا احلال على كّل 
الّتربية  في  دوره  يأخذ  أن  مربٍّ  وكّل  أب 
وجوهرها  الله،  معرفة  أساسها  يكون  وأن 
على  األوالد  فتربية  القيم.  على  الّتربية 
أنفسهم  في  له  ومراقبتهم  الله  معرفة 
اجلــازم  اإلعتقاد  مع  ــه،  ب ــرّاســخ  ال واإلميـــان 
واجلزاء  للحساب  أمامه  سيمتثلون  أّنهم 
من  كبيرة  كــّل  وعلى  صغيرة  كــّل  على 
أعمالهم ال بّد أن يثنيهم عن االنحراف.

ُه  وَالَلّ ُسوُه  وََن ُه  الَلّ أَْحَصاُه   } تعالى  قال 
احلديث  في  وجاء  َعَلى ُكِلّ َشْيٍء َشِهيدٌ}. 
تكن  لم  فــإن  ــراه  ت كأّنك  الله  تعبد  (أن 
تراه فإّنه يراك)؛ وحّتى تكون كلمة األهل 
مسموعة ال بّد أن يرّبوا أوالدهم منذ نعومة 
واإلحسان  وبرّهم  احترامهم  على  أظفارهم 
ُهَما ُأٍفّ وََال  لَّ }َفَال َتُقل  حّد  إلى  إليهم 
وال  ــا{؛  ــرًِمي َك ـــوًْال  َق ُهَما  لَّ ــل  وَُق َتْنَهرُْهَما 
راٍع.  دون  ــة  الــّضــاّل كــاألنــعــام  يتركونهم 
فمن يترّبى على اإلميان بالله وبّر الوالدين 

واحترام الكبير ورحمة الّصغير؛ فال ميكن 
أن يخالف أوامر أهله إن طلبوا منه عدم 
لهم: سمعنا  يقول  إّمنا  األشــرار.  مصاحبة 
إبراهيم  كحال  حاله  تــرّدد  دون  وأطعنا 
ي َأرَى  َيّ ِإِنّ وإسماعيل. قال تعالى {َيا ُبَن
َترَى}،  َفاْنُظرَْماَذا  ي أَْذبَُحَك  ِفي اْملََناِم َأِنّ
َأبَِت اْفَعْل َما  َيا   } اسماعيل  رّد  فكان 
رِيَن}.  اِب ُه ِمَن الَصّ الَلّ يِإْن َشاَء  َسَتِجُدِن ُر  ُتؤَْم
فمن ترّبى على بّر والديه واحترام اإلنسان 
اًقا لكّل فضيلة. من  كإنسان ستجده سّب
عاتق  على  املُلقاة  ّية  املسؤول املنطلق  هذا 
الوالدين كبيرة جًدا، وال ميكنهم أن يقّدموا 
ألوالدهــــم أفــضــل مــن خلق حــســن. كما 
لولد  والــد  نحل  «ما  (ص):  الرّسول  قال 
فيرّبوا  من نحل أعظم من خلق حسن»، 
البشرّية  الّنفس  ــرام  ــت اح على  ـــم  أوالده
{وَلََقْد  القائل  خلالقها  تعظيًما  وتقديرها 
في  جّل  احلّق  كان  فإذا  آَدمَ}.  َكرَّْمَنا بَِني 
ــان فــلــمــاذا يــهــون عند  ــس ـــرّم اإلن ــاله ك ع
أو  منه  الّسخرية  أو  بقتله  ــا  إّم البعض 
والله  وعــرضــه  ماله  فــي  عليه  ــداء  االعــت
َخَلْقَنا  {وَلََقْد  فيقول  اإلنسان  خلق  يصف 
َجَعْلَناُه  ّم  ُث ِطٍني،  ّمن  ُسَاللٍَة  ِمن  اِإلْنَساَن 
الّنْطَفَة  َخَلْقَنا  ّم  ُث ّمِكٍني،  رَاٍر  َق ِفي  ُنْطَفًة 
َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْملُْضَغَة 
َأنَشْأَناُه  ّم  ُث مًا  َحلْ اْلِعَظاَم  َفَكَسوَْنا  ِعَظامًا 
اِلِقني}.  اْخلَ أَْحَسُن  الّلُه  ارََك  َب َفَت آَخَر  َخْلقًا 
إذا كان خلق اإلنسان بهذه العظمة وبهذه 
يحترم.  أن  بّد  فال  العظيم  ــإرادة  وب الّدقة 
أهون  الكعبة  «لهدم  (ص):  الرّسول  قال 
ووضع  مؤمن».  ــرء  إم قتل  من  الله  عند 
الرّسول منهج عملّي للّتعامل بني الّناس، 
أحدكم  يؤمن  «ال  قــال:  املنهج  هــذا  فمن 
لنفسه».  يحّبه  ما  ألخيه  يحّب  حّتى 
على  املؤمنون  أّمنه  من  «املــؤمــن  وقــال: 
يحّل  «ال  ـــال:  وق ــم».  ــه ــوال وأم أنفسهم 
ملسلم أن يشير إلى أخيه بنظرة تؤذيه». 
يهم  وإذا أردنا ألبنائنا العلياء ال بّد أن نرّب
على الّتواضع؛ ولهذا قال لقمان إلبنه «وال 
األرض  في  للّناس وال متشي  خّدك  تصعر 
مرًحا إّن الله ال يحّب كّل مختال فخور». 
وقال الرّسول (ص): «إّن الله تعالى أوحى 
إلّي أن تواضعوا حّتى ال يفخر أحد على 
ــد لله إّال  ــا تــواضــع أح أحـــد». وقـــال: «م
رجًال  رجل  يرمي  «ال  وقــال:  الله».  رفعه 
لم  إن  عليه  ــّد  ارت إّال  الكفر  أو  بالِفسق 
يكن بصاحبه كذلك». وقال: من الكبائر 
أن يشتم الرّجل والديه؛ فقيل: وهل يسّب 
الرّجل والديه؟! قال: نعم. يسّب الرّجل أبا 
أّمه. فيسّب  أباه،  الرّجل  فيسّب  الرّجل، 
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«جزًءا  كونها  من  انطالًقا  ــرّّب»  ال «أّم  الكنيسة  تفهم 
في  دوًما  وفاِعلًة»  حاضرًة  ا  ـً و»ُأّم الوحي»  من  ا  ـً حيوّي
الفكر  فتاريخ   .(14:1 أعمال  (راجع  الكنيسة  حياة 
الّالهوتّي يشهد على أّن الكنيسة تؤمن، في ما يتعّلق 
مبرمي، بدورها األساس في تدبير الله اخلالصّي. وألّن مرمي 
حتتل موقًعا ممّيزًا في تدبير الله اخلالصّي، بأّنها ُأّم ابن 
الله املتجّسد وبكر اخلليقة املفتداة، نشأ في الكنيسة 
ما ُيسّمى «بالّالهوت املرميّي»، علم كغيره من العلوم، 
يبحث لُيظهر احلقيقة ويوضح أمامنا صورة مرمي، شارًحا 
له  الّالهوت  لها. وهذا  الله  أراده  اّلذي  موقعها  وُمثبًتا 
ده: الكتاب  مرجعّيته اّلتي تعطيه حيوّيته وقوّته وجتدُّ
يتورجيا.. بحيث ينطلق  س، والّتقليد املقّدس، والّل املقدَّ
فهم  من  وأشمل  أعمق  بطريقٍة  الثيوطوكس  سّر  فهم 
أن  أراد  فَمن  البشرّية.  ودعــوة  والكنيسة  املسيح  سّر 
يتكّلم عن مرمي، يجب، قبل أّي شيء، أن ُيعلن عظائم 
الرّّب ومحّبته لإلنسان، كّل إنسان، وحضوره في وسط 
الله  ل  لتدخُّ الّثمرة األنضج واألشهى  أبنائه. فمرمي هي 
قبلت  اّلتي  اإلنسانة  وهي  شعبه،  وسط  في  وحضوره 
مسيرته  في  رافقته  اّلتي  ــي  وه حياتها،  في  ـــرّّب  ال
وَيْحلو  يطيب  مرمي  عن  م  فالتكلُّ لإلنسان.  اخلالصّية 
وينضج متى تكّلمنا عنها وهي تتفاعل مع تدبير الله 

اخلالصّي.
يتعّلق  ما  كّل  أّن  البيزنطّية  الكنيسة  فهمت  وهكذا 
سّر  ففي  باملسيح؛  مّتصًال  يكون  أن  من  بّد  ال  مبرمي 
املسيح فقط يظهر سّر مرمي بوضوٍح تاّم. مبعرفة مرمي، 
النعمة، مصيرها  برسالتها  بأصلها،  الكنيسة  تعترف 
إلى املجد وحّجها اإلميان اّلذي تقود إليه. ُتشبه العذراء 
مرمي مرآًة تعكس عظائم الله، اّلتي يعمل الّالهوت على 
أهمّيته  املرميّي  الفكر  يستمّد  وتفسيرها.  توضيحها 
القيمة  من  املسيح)،  (علم  اخلريستولوجيا  أهمّية  من 
ڤـماتولوجّية  نيـ والپـ (الكنسّية)  اإلكليزيولوجّية 
ا املسيحّية، ومن  (الروحّية)، ومن معنى األنثروبولوجّي
اإلسَختولوجيا، وهي جزٌء ال يتجزّأ منها، ألّن املاريولوجيا 
(الّالهوت املرميّي) ليست اختصاًصا مستقًال أو منغزالً، 
أّن  فكما  بامتياز.  اختصاٌص الهوتّي عالئقّي  بل هي 
مرمي، في واقع الّنعمة والّطبيعة هي امرأة عالقٍة وحوار، 
الّتالقي،  اختصاص  كـ املاريولوجيا  اعتبار  ميكن  كذلك 
ة املختلفة. فعندما  هوتيَّ وكنقطة لقاء االختصاصات الالَّ
حياة  يطبع  فهو  صحيح،  بشكٍل  مرمي،  تكرمي  ُيفَهم 
العقائدّي  الُبعد  بالّتحديد  بأكملها؛ هذا هو  الكنيسة 
هذا  إّن  واإلكليزيولوجّي.  اخلريستولوجّي  ــوّي،  ــَتــَق وال
اّتصاٍل  في  اليوم  واضًحا  يكون  أن  إلى  بحاجٍة  الُبعد 
شيٍء  عن  ُتعّبر  فاملاريولوجيا  البشرّية.  مشكالت  مع 
أساسّي للحياة املسيحّية نفسها، لالختبار  املسيحّي 

في العالم.
هوت  قد تبدو ُندرة الفكر الّالهوتّي للبعض نقًصا في الالَّ
البيزنطّي. فكيف ميكن للكنيسة البيزنطّية، التي ال 
ي أبًدا لله اآلب أو ليسوع املسيح دون أن تشير في  ُتصلِّ
صلواتها إلى مرمي، التي تعتبرها «أكرم من الشيروبيم 
وضع  تتجاهل  أن  السيرافيم»،  من  قياٍس  بال  وأمجد 
هوتّي  ز العقل الالَّ نظاٍم الهوتيٍّ خاصٍّ بها؟ ملاذا لم ُيركِّ
البيزنطّي على هذا اجلانب الهاّم جًدا من حياة الكنيسة 

وعبادتها؟
الفكر  غياب  ــى  إل ُينَظر  البيزنطّية،  العقلّية  فــي 
في  مرمي»  «سّر  من  يتجزّأ  ال  جزًءا  باعتباره  الّالهوتّي 
اختبار الكنيسة. فلقد تطوُّر الفكر املرميّي في التقاليد 

إطــار  ــي  ف الليتورجّي  الــّتــكــرمي  ــالل  خ مــن  الّشرقّية 
التطوُّر  يتبع  أّنه  يعني  وهذا  ُتصاحبه.  اّلتي  األعياد 
فإّن  لذا،  د.  بالتجسُّ الكنيسة  وتأّمل  اخلريستولوجّي 
مرتبطًة  تبقى  والشعبّية،  الليتورجّية  املرميّية،  التقوى 
ا مع سّر املسيح؛ وقد كان هذا دوًما هو القاعدة  ـً عضوّي

واملعيار.
املكان  الّليتورجيا  البيزنطّي كانت  الروحّي  الّتراث  في 
والليتورجيا،  العبادة  ُتشّكل  للماريولوجيا.  األساسّي 
ُينَظر  فال  قصوى.  ًة  أهمّي الّشرقّية،  للمسيحّية  وفًقا 
املسيحّية،  باجلماعة  يختّص  كعمٍل  الليتورجيا  إلى 
بل كمدخٍل للحقيقة االسختولوجّية (األُخروّية) مللكوت 
الله. إّنها مكان االجتماع بني هذا العالم وملكوت الله، 
في  ّمت  حلدٍث  ذكرى  ليست  العبادة  بالكامل.  يتحّقق 
املاضي؛ إّنها اشتراٌك أحداث اخلالص نفسها، ألّنه، وعلى 
أيًضا  أّنها حتدث  إّال  ا،  ـً تاريخّي وقعت  أّنها  من  الرغم 
خارج الزّمن األرضّي؛ فالكنيسة وفًقا للّتقليد الّشرقي 
ليست مؤّسسًة أو جماعة فحسب، ولكّنها أيًضا سّر 
الّسياق  هذا  في  اخلالص.  ا ألحداث  ّيً جتّل كونها  مبعنى 
لتعبير  طريقٍة  من  الّليتورجيا  بالّتحديد، تتحّول 
احلقيقة  في  املؤمنني  اشتراك  إلى  إميانها  عن  اجلماعة 
الكنيسة مكاًنا  ّمما يجعل  األبدّية لألحداث اخلالصّية، 
للحياة اجلديدة في املسيح تتجّلى في الفرح، والّشركة، 
ا  واحملّبة، والّسالم والّتأليه، فُتصبح بدورها عبورًا أبدّيً
من القدمي إلى اجلديد، ومن هذا العالم إلى ملكوت الله.

يصعب حتديد هذه احلياة، ولكّن أولئك الذين يعيشونها، 
التعبير  هي  مــرمي  أّن  ــدركــون  ُي ناقصة،  كانت  مهما 
الكامل واحلركة ذاتها. فكما أّن مرمي كخليقٍة جديدٍة هي 
أيقونة املسيح كذلك فإّن الكنيسة هي عروس العريس. 
إّن االختبار احلّي للكنيسة نفسها يكشف هذا التحديد 
حياة  عن  عينه  الوقت  في  ر  وُيعبِّ مرمي  مع  للكنيسة 
الكنيسة في إشارٍة إلى مرمي، وتكرمي مرمي في إشارٍة إلى 
الكنيسة. فالّتقوى في الكنيسة البيزنطّية هي تقوى 
التقوى، صورتها،  لغاية  هي جتسيٌد  مرمي  ألّن  مرميّية، 
اّجتاهها وحركتها. مرمي هي األرحب من الّسموات التي 

تعيش أبدّية احلياة في املجد والعطاء الذاتّي.
نتيجة  تأتي  ال  ني،  الّشرقيِّ بحسب  الله،  معرفة  إّن 
هوت. فقط في العبادة  مها الالَّ احلجج املنطقّية التي ُيقدِّ
يستطيع اإلنسان احلصول على معرفة الله. هذه املعرفة 
وصوفّية. فاّحتاد  ٌة  لّي تأمُّ إّنها  منطقّية؛  معرفًة  ليست 
الّتام مع املسيح دّمر موتها. فيها، جزٌء من هذا  مرمي 
اليوم  «فجر  منها  جاعًال  وَتَألَّه،  بكلّيته  متّجد  العالم 
السرّي للملكوت»: «إّن السّر اخلفّي منذ األزل واملجهول 
عند املالئكة، قد ظهر للذين على األرض، بِك يا والدة 
اإلله، وهو اإلله جتّسد باّحتاٍد ال اختالط فيه...» (أناشيد 
حر، اجلمعة مساًء وَسَحر السبت).  السّيدة للغروب والسَّ
األرض.  على  ابنها  حياة  ــرار  أس ارتبطت بكّل  فمرمي 
احلزن  سيف  اخترق  وقــد  الّصليب،  ــدام  أق عند  وقفت 
جميًعا. لذلك  لنا  ا  ُأّمً املصلوب  ابنها  فجعلها  قلبها، 
األسبوع  من  وجمعة  أربــعــاء  كــّل  البيزنطّيون  ر  يتذكَّ
ليب ووالدة اإلله في سّر أملها وحزنها. فمرمي، ومن  الصَّ
كّل  وحياتها،  قلبها  في  حملت  املصلوب،  ابنها  خالل 

املعاناة واملأساة اإلنسانّية. 
في هذا الّصدد مرمي هي أيقونة الكنيسة كأّم. فالّالهوت، 
ق من الليتورجيا ويخضع لها،  ني، يتدفَّ بحسب الشرقيِّ
والبحث الّالهوتّي يعتمد دوًما على الليتورجيا، وُميكن 

أن ُيفَهم  وُيختَبر فقط في سياق عبادة الكنيسة.
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يُدُه  وشّيدته  بنتُه  ما  ُيدّمرون  الله..  براها  ــا  أرواًح يزهقون 
اجلليلّية، فأّي قاٍع سيرضى بعد هذا بإيوائهم؟!

لكّن اليمن باٍق، سعيًدا على األرض، ما بقيت جّنة اخلالق 
في الّسماء.. نعم! باٍق سعيًدا جميًال، رغم أنف الكارهني..!

أليس هو َميَن بلقيس؟!
بني  جمعت  ــرأًة  ام والوسيط  القدمي  الّتاريخ  يذكر  ال  اّلــذي 
جمال اِخللقة ورّقة األنوثة، مع قوّة الّشخصّية وحزم الرّجولة.. 
هي بلقيس ملكة سبأ اّلتي حباها الله جماًال نادرًا.. بشرة 
ليلة  البدر  كأّنه  الوجه  مستديرة  باُحلمرة،  مشربة  بيضاء 

متامه، حوراء العينني واسعتهما، فارهة الّطول..
امللوك  مع  خاضتها  اّلتي  املعارك  معظم  في  فانتصاراتها 
والّشعوب خير شاهد على حزمها وقوّة شخصّيتها.. هذا 
ناهيك على أثرها في الّنفوس.. حّتى أّنه ُيقال بأّنها غّيرت 
اليمن  فبلقيس  لذلك  سليمان..  الّنبّي  حياة  في  وجوًها 
ّية اّلتي ذاع صيتها في  ُتعّد من أبرز الّشخصّيات الّنسائ

الّتاريخ اجلاهلّي.
لم  مبا  أحطت  }..فقال  الكرمي:  القرآن  في  ذكرها  ورد  وقد 
امرأة  وجدت  إّني  عظيم،  بنبأ  سبأ  من  وجئتك  به،  حتط 
وجدتها  عظيم،  عرش  ولها  شيء  كّل  من  وأوتيت  متلكهم 
وقومها يسجدون للّشمس من دون الله، وزّين لهم الّشيطان 

أعمالهم فصّدهم عن الّسبيل فهم ال يهتدون{.
ِحْمير  دولة  من  الّثانية  الّطبقة  ملوك  من  بلقيس  وتعتبر 
امللك  هذا  وّســع  وقد  يرعش،  شمر  امللك  أوّلها  كان  اّلتي 
العاصمة  وانتقلت  ومينات،  فضّمت حضرموت  رْقعًة  دولته 
إلى ظفار.. ثّم غلب اسم مينات على اململكة كّلها، وأصبح 
اليمن،  أو  مينات  يسّمى  اجلزيرة  شبه  من  العسير  جنوب 
وهناك من يذهب إلى أّنها كانت على ميني الكعبة الّشريفة.  
ُتسّجل املصادر أّن بلقيس توّلت املُلك بعد أبيها شرحبيل 
الهدهاد.. استمرّت  من حمير، وبعد زوجها عمرو، وأخوها 
في  معظمها  قضت  سنة،  عشرة  خمس  ُقرابة  احلكم  في 
الكفاح من أجل احلفاظ على استقالل بالدها وهزم األعداء 

وإعالء كلمة العرب في الّشمال واجلنوب.
بلقيس  أّن  األثرّية  والّنقوش  الّتاريخّية  املراجع  وتفيدنا 
ها لم تستسلم  حاربت عمرو بن أبرهة األذعار، فهزمها، لكنَّ
كعادتها. فعادت ثانيًة إلى محاربته، فهزمته ووليت أمر 
اليمن كّله.. ثّم قصدت بابل وفارس، ومن ثّم عادت إلى 

اليمن واّتخذت سبأ قاعدة مللكها.
واملعروف وفق ما وردنا أّن أهل اليمن في عهد هذه امللكة 
كانوا أهَل مدن وأصحاب قصور وهياكل، وأثاث ورياش.. 
ّية الّذهب والفّضة..  فلبسوا اخلّز وافترشوا احلرير واقتنوا آن

كذلك اغترسوا احلدائق والبساتني.
ويكفى دولة بلقيس أّنها أنشأت َسّد مأرب، أعظم سدود 

بلقيس  وحضارة  ازدهار  عهد  ففي  وأشهرها..  العرب  بالد 
اليمن  إلى  أرســل  ــذي  اّل احلكيم  سليمان  الله  نبّي  ظهر 
عن  وينهى  الواحد،  اإلله  الله،  عبادة  إلى  يدعو  واحلجاز 
عبادة األوثان.. فلّما جاَءت بلقيس رسالُة سليمان، بالّدعوة 

إلى اإلميان، استفتت رجال دولتها في أمر الدعوة.
واملعروف أّن تفصيل قّصة سليمان مع بلقيس جاَءت في 
فالقه  هذا  بكتابي  }اذهب  مل:  النَّ في سورة  الكرمي  القرآن 
أّيها  يا  قالت  يرجعون.  ماذا  فانظر  عنهم  توّل  ثّم  إليهم 
امللؤا إّنى ألقى كتاب كرمي. إّنُه من سليمان وإّنه بسم الله 
قالت  وأتوني مسلمني..  تعلوا علّي  أال  الرّحيم..  الرحمن 
يا أّيها امللؤا افتوني في أمري ما كنت قاطعة امرًا حّتى 
تشهدون. قالوا نحن اولو قوّة واولو بأس شديد واألمر إليك 

فانظري ماذا تأمرين{.
أن  بعد  سليمان،  برّب  بلقيس  آمنت  كما  اليمنّيون  آمن 

كانوا يعبدون األجرام الّسماوّية، وبخاّصة الّشمس.
كانت  ما  }وصد~ها  وتعالى:  سبحانه  الله  يقول  هذا  في 
لها  قيل  كافرين،  قوم  من  كانت  إّنها  الله  دون  من  تعبد 
ة وكشفت عن ساقيها  ادخلي الّصرح فلّما رأَْتُه حسبته ُجلّ
قالت إّنُه صرح ممرد من قوارير. قالت رّب إن ظلمت نفسي 

وأسلمت مع سليمان لله رّب العاملني{.
وتتحّدث املصادر أّن بلقيس تزوّجت الّنبّي سليمان وأقامت 

معه سبع سنني، ثّم ماتت فدفنها بتدمر..
امللك، اكتشف  الوليد بن عبد  وفي عهد اخللفية األموّي، 
ملكة  بلقيس  تابوت  إّنه  قيل  تابوت،  فعًال  تدمر  مبدينة 
أّنه كان يحتوي على كتابة منقوشة عليه  سبأ. وأضيف 

تثبت هوّيتها..
فأمر الوليد أن ُتبنى على الّتابوت مقبرة ُيدوّن عليها اسم 

بلقيس، وما تزال املقبرة موجودة حّتى اليوم..!
قليًال  ِغْبِت  بل  لم متوتي..  الزِّباء.. أنت  توأم  يا  بلقيس!! 

تسرّحني شعرك قبالة مرايا الّتاريخ..
كم ”ُمشتاق“ أنا لك..

أعرف أنَّك لن تتركي أحفاَدك يقاتلون وحدهم.. 
من  وأفاعية  وحشّية   ببوصلٍة  يهتدي  غول  اَخلْطب  فداحة 

اّجلحيم كثيرٌة كثيرة.. 
الّطاووس  لُتسّفهي  قادمة  القريب  البعيد  أراِك من  أنا  ها 

الّطاغية وُتعيديِه إلى حجمِه..
بعد أن تنّتفي ريشُه امللّون!! ومتنعيه من حتويل الوطن إلى 

كسور عْشرّيٍة مبقياس طائفّي..
معك سيمسح شعبك الغبار عن كلمة ”ال“.. ويدّق عنق 

املقصلة
ليظّل اليمن احلّي الّسعيد..

نعم!! يظّل لكّل شتاء ولكّل صيف هو الرّحلة الرّحلة..! 

w{U*« Íb�—
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أحمد شوقي - ندمي الباذجنان
(الّشوقّيات، القاهرة 1964، املجّلد الّثاني، ص.131)

كان لسلطان  ندٌمي   واِف
يعيد  ما  قال  بال اختالِف

وقد يزيد  في  الّثنا  عليِه
إذا  رأى  شيًئا  حال  لديِه

ُم وكان مواله  يرى،  ويعّل
 ويسمع  الّتمليق،  لكْن يكتُم

فجلسا  يوًما على اِخلواِن
 وِجيء في  األكل   بباذجناِن

فأكل الّسلطاُن منه  ما أكْل
وقال هذا في املذاق كالعسْل

قال الّندمي: صدق الّسلطاُن
ال  يستوي  شهد  وباذجناُن

هذا اّلذي غّنى به «الرّئيُس»
 وقال  فيه الّشعر «جالينوُس»

ُيذهب ألف عّلة وعّله 
ويبرد الّصدر، ويشفي  الُغّله

قال: ولكْن عندُه مرارْه
وما حمدُت مرّة آثارَْه

ُه قال: نعم، مرّ، وهذا عيُب
ُه مْذ كنُت يا موالي ال أحبُّ

هذا اّلذي مات به «بقراُط»
وسّم في الكأس به «سقراُط»

فالتفت الّسلطان فيما حولَُه
وقال: كيف جتدون قولَهُ؟

قال الّندمي: يا مليك الّناِس
ُعذرًا فما في فعلتي من باِس

ُجعلت كْي أنادم الّسلطانا
ولم أنادم  قّط باذجنانا!

Ê«d�� ÊULOK�
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وأُعجبت  مرّة،  غير  وأنا صغير،  والدي،  املرحوم  من  سمعتها  املذكورة  احلكاية 
بها أّميا إعجاب. طبًعا لم يكن والدي يتلوها شعرًا. كان «ينثر» القصيدة في 
احملكّية، وبأسلوبه هو. ويوم كبرت رغبت في البحث عن احلكاية الّطريفة تلك، 
فلم أجدها إّال في ديوان شوقي. نعم في ديوان شوقي «شاعر األمير» بالّذات! 
على كّل حال، ال ينكر ُمنصف الّسبق لشوقي في كتابة املسرحّية الّشعرّية، 

وأضيف هنا: وفي شعر األطفال أيًضا! 
ا أّنها من شعر شوقي  قصائد كثيرة، وأبيات كثيرة، نرّددها اليوم ناسني غالًب
بالّذات. شوقي كان موهبًة شعرّية كبرى، لكّن ظروفه ظلمته. قصائده الكثيرة 
بعد عودته من املنفى في األندلس، إّبان احلرب العاملّية األولى، ما زالت أبيات 

منها نرّددها اليوم ناسني أحياًنا أّنها من شعر شوقي بالّذات..
الغريب أّننا فّتشنا عن أصل قدمي رّمبا لهذه احلكاية الفّذة فلم جند. إذا كان شوقي 
هو مبتكرها أيًضا فأجره أجران. ليست هذه «احلكاية» ونظيراتها «شعرًا» جاًدا 
في نظر شوقي. لذا فقد حشرها ناشروه، بعد وفاته طبًعا، في آخر اجلزء الرّابع 
من «الّشوقّيات»، وسموّها «احلكايات»، ص. 120–186. لكّنها في نظرنا 

نحن ليست أقّل شأًنا من قصائده اجلاّدة املعروفة!       
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َدْوًما  َتتباهى  رَمية  َك جاَجُة  الدَّ كاَنِت 
ــداِر  َم َعلى  َتَضَعُه  ــذي  اّل ِضها  ْي َب ِب

َنِة. السَّ
ـــَدأَِت  َب يِع،  رَّب ال ــْصــِل  َف ــوِل  ُحــل ــَع  َم
ِد  عي في  ُر  ُتَفكِّ ــرَميــة  َك ــُة  جــاَج ــدَّ ال
ي  ف ــْت  ــاَل َوق ِد،  َمجي ـ اْل ــِح  ــْص ــِف اْل
ْم  َل ــَض  ــيَ األَْب يضي  َب إنَّ  ِسها:  َنْف
يًضا  َب أََضَع  أَْن  أُريُد  ني،  ُب ُيْعِج ُعْد  َي
ــذي  الَّ ِض  ْي َب َكاْل ــا،  ًن ــوَّ ــل َوُم ًال  َجمي

ِد. ي ُرُه أَْرَنُب الْع ُيَحضِّ
ها  ُعشِّ َنْحَو  ًة  ْسرَِع ُم رََكَضْت  ــمَّ  ُث
يُض ذِلَك  ب ها َت َعلَّ ًة َل َي ْتُه ِخْف َن الَّذي َب
َجميَع. ـ وََّن، َوُتفاِجُئ اْل ُمَل ـ يَض اْل ب اْل

ها،  داِخَل ُعشِّ رَمية  َك جاَجُة  الدَّ َرَقَدِت 
ًضا  ْي َب يُض  ب َت ها  َأنَّ ِب ُل  يَّ َتَخ َت ــَي  َوِه

َر  َوأَْصَف َر  أَْحَم يِع؛  رَّب ال َكَأْزهاِر  ًنا  وَّ ُمَل
ا.. ـً ّي ِج َس َنْف ا َوَب ـً ِرّي َوَزْه

َوَضَعْت  َلَقْد  أََمِلها،  ِة  َب ْي ِخلَ يا  لِكن، 
ْلِج. ْثَل الثَّ َض ِم َي ًضا أَْب ْي ًة أُْخرى َب رَّ َم

اْكَتَشَفْت  حَني  رَمية  َك َتضاَيَقْت  ْم  َك
جاجاُت ِسرَّها. َصديقاُتها الدَّ

َتِطْع أَْن  ْس ْم َت ِسها َوَل َخِجَلْت ِمْن َنْف
َبْل  ًئا،  ْي َش َتقوَل  أَْن  أَْو  َرْأَسها،  ْرَفَع  َت
ُه  َي ُتْخِف ِل ِض  ْي َب اْل َعلى  راِقَدًة  ْت  َي ِق َب
ي  ُتَصّل َوأََخـــَذْت  َصديقاِتها،  ــْن  َع
ُن  وَّ َتَل َوَي ٌة  أُْعجوَب َتْحُدَث  ِل ها  ِب َقْل ي  ف
ُحلوِل  َل  ْب َق ِع  ي رَّب ال واِن  َأْل ِب ُضها  ْي َب

ِد. َمجي ـ ِد اْلِفْصِح اْل عي
ــِت  زاَل ما  ــُدْث،  ــْح َي ــْم  َل ًئا  ْي َش لكنَّ 
ــُد  ــي ــــَي، َوع ــا ِه ــم ــاُت َك ــض ــْي ــَب اْل

َوصديقاُتها  ــواِب،  األَْب َعلى  اْلِفْصِح 
ي انِتظارِها. جاجاُت ف الدَّ

ْم  ني َل َأنَّ رُِف ِب - آٍه، يا إلهي، َهْل أَْعَت
وٍَّن؟! ٍض ُمَل ْي ي َوْضِع َب ْح ف أَْجنَ

أَنَّ  رَمية  َك جاَجُة  الدَّ َرِت  َشَع ْجَأًة  َوَف
ــَت  َحتْ ُر  ِس َتْنَك ْيضاِت  َب اْل ــدى  إْح

ريِشها الّداِفِئ.
َضٌة أُْخرى. ْي ُر َب ِس كواك.. َوَتْنَك

ى  َحتَّ كواك  كواك..  كواك..  كواك.. 
ها. ْيضاُت ُكلُّ َب َرِت اْل انَكَس

كاَنت  جاجاِت  الدَّ ي  باق ُوصوِل  وَمع 
رُوؤَســهــا  ــرُِج  ــْخ ُت ٌة  ناِعَم صيصاٌن 
ـــِل  ـــْن داِخ ــَرَة ِم ــي ــغ ــصَّ ــراَء ال ــْف ــصَّ ال

ْيضاِت. َب ال
جــاجــاِت  ــدَّ ــَأُة ال ــاَج ــف ــْت ُم ــاَن ــْم ك َك

الّصيصاَن  َرأَِت  ِعْنَدما  ديقاِت  الصَّ
ِم. ِر الّناِع ِر األْصَف َوَب َي ُمَغّطاٌة ِباْل َوِه

َكاَنْت  رَمية  َك جاجِة  الدَّ ُمفاَجَأَة  لِكنَّ 
َسعاَدٍة  ِب ــَرْت  ــَع َوَش ٍر،  ي ِبَكث ــَر  ــَب أَْك
َسِمَعْت  ِعْنَدما  ًة  خاصَّ توَصُف،  ال 

جاجاِت: َتساُؤالَت َصديقاِتها الدَّ
َكرَمية!  صيصاَن  َوأَْروََع  ى  أَْحَل ما   -

َجٌة ُمْذِهَلٌة. ي ِن َنت وَّ ُمَل ـ ِض اْل ْي َب ْل ِل
ٍر: رَمية ِبَفْخ قاَلْت َك

ِض  ْي َب ْل ِل اْلَفْضُل  َيعوُد  َبْل  َكــّال،   -
َض. َي األَْب

ُض  ْي َب اْل َح  َب أًْص ــْوُم  ــَي اْل ــَك  ذِل َوُمْنُذ 
جاَجِة  الدَّ ِعْنَد  ِل  ُمَفضَّ ـ اْل ُض  َي األَْب
َنِة،  السَّ أَّياِم  ِمْن  ْوٍم  َي ُكلِّ  في  َكرمية 

ِد اْلِفْصِح. ي أَّياِم عي َوف

يا من َطغت الهيجاء على سحنتها
وأغرقتها، بعد أن رزحت، في هجوعها
يل بأنغامها تلك اّلتي شّنفت آذان الّل

ومألته أحلاًنا أّخاذة فاتنة بسحرها
يا من لها أحاك رداء القهر زمانها

وأغمسها في حمأة الّتعسف وأسلمها 
ألعدائها

هي اّلتي نسجت ألبنائها الّدفىء من 
فؤادها

يوتهم بحجارة من مقلع  وبنت ب
عطفها

يا َمن لم يثقل جفنها ولم َتذق الَكَرى 
عينها

يها أّن صغيرها  ى شاهدت مبقلت حّت
حظي ككبيرها 

وأخمدت لظى عطشهم بصفاء 
مناهلها

يا جبال شاهقة باسقة مبجدها
بحر برصانة  يا سفينة مخرت عباب ال

تاريخها
لو كانت تدرك من احلديث ألخرجت 

شكواها
رة عن أوجد أّيامها يوم فراقها معّب

ًرا كوامن سخطها ي مث
يران عذابها موقًظا ن

باسًطا سكينة الوحدة أمام أّمتها
صورة واضحة لعري ذاتها

إّن الدمع ال ينفّك واملآقي تذرف سيلها
اًقا على أّمها ي ًنا واشت ي حن

على أرض أجدادها
على تراب أسالفها

على زمردة الّزمان وضياعها
على بالدي، ومن يكون سواها؟!
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الله  إلى  العالم  في  الّناس  ماليني  يتضرّع 
ماليني  وميوت  يومهم،  قوَت  ليرزقهم  ا  ـً يومّي
آخرين من اجلوع، في الوقت اّلذي يتّم فيه كّل 
عام، رمي ماليني األطنان من األغذية الّصاحلة 
أّن  حّتى  الُقمامة.  براميل  في  لالستهالك 
منّظمة األمم املّتحدة لألغذية والزّراعة (الفاو) 
ذكرت في تقرير لها، أّن ثلث جميع املنتجات 
ّية في العالم بقيمة تريليون دوالر يتّم  الغذائ

رميها. 
البيئة  حلماية  ــة  ــّي أوروب مؤّسسات  تقارير 
اّلتي  الغذاء  إّن آالف أطنان  تقول  والّطبيعة، 
أملانيا،  في  الُقمامة  حاويات  في  بها  ُيرمى 
ميكن أن ُتطعم مواطني دول فقيرة، وترى هذه 
املؤّسسات أن رمي الّطعام ظاهرة منتشرة في 

الّدول الغنّية.
وفي الوقت اّلذي يكافح فيه املاليني للحصول 
على رغيف خبز، إلنقاذهم من املوت جوًعا في 
بعض بلدان العالم، فإّن الّشركات الّدامناركّية 
ّية  ُتتلف نحو 303 آالف طًنا من املواد الغذائ
ألف   237 املواطنون  ُيلقي  ا، في حني  ـً سنوّي
خبراء  ويؤّكد  القمامة.  في  الّطعام  من  ا  ـً طّن
دامناركّيون من جامعة «آرغوس»، أّن ما يتّم 
الّنفايات، يكّلف على  رمُيه من الّطعام في 
األقل حوالي مليار وربع املليار دوالر أمريكّي.

للحضارة  منوذًجا  ُتعتبر  اّلتي  الّدولة  فرنسا، 
ّية بحملة ضّد  ّي، بدأت كأّول دولة أوروب والرّق
يرمي  فرنسّي  كّل مواطن  الّطعام، ألّن  إهدار 
في  الّطعام  من  كيلوغراًما  عشرين  عام  كّل 
إجمالّي  يصل  مــا  ــو  وه الُقمامة،  براميل 

تكلفته إلى 22 مليار دوالر.
وقد أقرّت فرنسا قانوًنا جديًدا في إطار قوانني 
الّطاقة والبيئة، يحظر على املطاعم الكبرى 
في  برميه  املُباع  غير  الّطعام  من  التخّلص 
املطاعم  على  يتعّني  القانون  ووفق  الُقمامة. 
400 متر مرًبع،  تزيد مساحتها على  اّلتي 
العام  من  وز  يوليو/متّ بحلول  عقود  توقيع 
والّصالح  املُباع  غير  بالّطعام  للتبرّع  القادم، 
ــة أو  ــرّي ــي ــســات اخل ــؤّس ــى امل لــالســتــهــالك، إل
كسماٍد  أو  احليوانات  إطعام  في  الستخدامه 
زراعّي. وتصل عقوبة مخالفة الّتشريع اجلديد 
ّية قدرها  إلى الّسجن ملّدة عامني، وغرامة مال

75 ألف يورو.
للبيئة  حّبه  عنه  معروف  الفرنسّي  املجتمع 

تدعو،  جمعّيات  هناك  أّن  حّتى  وحمايتها، 
الّطعام بشكل  بقايا  للّتعامل مع  باستمرار، 
وهذا  املجتمع.  في  اُحملتاجة  الفئات  يخدم 
حاجته  توفير  ــى  إل فرنسّي  بشاّب  دفــع  ما 
ومهَمالت  الُقمامة  صناديق  من  الّطعام  من 
املطاعم واملتاجر فقط، خالل رحلته عبر دول 
ّية، بدًءا من  ّية على منت درّاجته الهوائ أوروب
فرنسا ومرورًا بكّل من لوكسمبورغ وبلجيكا 
وهولندا وأملانيا والّسويد، وصوًال إلى بولندا.

توعية  حملة  شــّن  الفرنسّي،  الّشاب  وأراد 
ورميها  الّنافعة  ّية  الغذائ ــوارد  امل إهــدار  ضّد 
املاليني  يوجد  بينما  القمامة،  صناديق  في 
الغذاء،  نقص  مشكلة  يواجهون  العالم  حول 
فقرّر تناول وجباته من صناديق الُقمامة طوال 

رحلته.
رحلته،  انتهاء  بعد  أعلن  الفرنسّي  الّشاب 
خاللها  وقطع  أسابيع،   10 استغرقت  اّلتي 
كيلومترًا،  آالف  ثالثة  ــى  إل تصل  مسافة 
على  طعامه  يقتصر  أن  يتوّقع  يكن  لم  أّنه 
وأّنــه  ــام،  أّي  4 من  ألكثر  القمامة  مخّلفات 
أّنه  واملفاجأة  الّطعام..  شــراء  إلى  سيضطّر 
أسابيع   10 ملّدة  وتزيد  تكفيه  كمّيات  وجد 

متواصلة.
بقي علينا القول، إّن أكثر من مليار شخص 
ــّي،  الــّدول للبنك  تقرير  وحسب  العالم،  في 
إفريقيا  زالت  وما  ُمدقع،  فقر  في  يعيشون 
اّلذين  العالم  سّكان  ُثلث  من  أكثر  تشّكل 
تشملهم دائرة الفقر، وتليها منطقة الكاريبي 
اّلتي تعاني من احلروب، مثل سوريا  والّدول 

واليمن.

منذ فترة طويلة وأنا منشغل مبتابعة مجّددة ملا كتبه 
املفّكرين  كبار  بفكره  أشغل  اّلـــذي  سعيد،  إدوارد 
«ما  متسائالً:  العالم،  أنحاء  كاّفة  في  واألكادميّيني 
فلم  املجد؟».  كّل هذا  ُيحرز  إدوارد سعيد  اّلذي جعل 
يحَظ مفّكر معاصر مبثل ما حظي به إدوارد سعيد، 
مالمح  أبرز  ولعّل  للتأّمل،  قابلة  ظاهرة  يشّكل  فهو 
إلى  الفردّية  ذاته  حّول  سعيد  إدوارد  أّن  الّظاهرة  هذه 
وارتقت  بفلسطني وقضّيتها،  التحمت  ذات جماعّية، 
إلى أسمى درجات الّتمثيل، فلم تعد فلسطني مجرّد 
قضّية الجئني ُشرّدوا من وطنهم، وال هي فقط فلسطني 

بحدودها اجلغرافّية وبتاريخها. 
ارتبط اسم إدوارد سعيد باالستشراق، وهو الكتاب ذائع 
الّصيت، فيمثل هذا الكتاب جزًءا من ثورة جديدة في 
الّدراسات اإلنسانّية،  حيث يكّون مفهوًما جديًدا في 
أشكالها،  بكّل  ّية  اإلنسان العالقات  سياسّية  مفهوم 
خالل  من  سعيد  إدوارد  استطاع  البحث.  وسياسّية 
كتابه هذا أن يفضح تورّط املثّقفني في أيديولوجّيات 
سائدة وفي اختالقات تخدم سلطة ال شرعّية لها.  لهذا 
املثّقفني  أوساط  في  هائلة  الكتاب صدمًة  هذا  أحدث 
أكثر  العالم، ورغم مرور  أنحاء  كاّفة  واألكادميّيني في 
من ربع قرن على صدور هذا الكتاب، إّال أّنه ال يزال 
فإلى جانب  نقدّية مختلفة؛  يثير ردود فعل وقراءات 
شديدة  انتقادات  إلى  سعيد  إدوارد  تعرّض  اإلعجاب، 
دّقة  بعدم  اّتهموه  وبعضهم  ونّقاد،  مفّكرين  قبل  من 
الفكر  انتقاء  وانتقدوا منهجّيته في  لديه،  املعلومات 
العنصرّية  املبالغات  على  ــز  رّك وبأّنه  االستشراقّي، 
الّنّقاد  بعض  ورأى  املستشرقني.  كتابات  في  والعداء 
بأّن إدوارد سعيد لم ميّيز في كتاباته وأبحاثه بني أنواع 
املستشرقني، واّتهمه البعض بأّنه غير موضوعّي في 

كتاباته، وأّن كتاباته نابعة من االميان بالّذات. 
ذلك  يّتهم  «االستشراق»  كتابه  في  سعيد  إدوارد  إّن 
املستشرق القادم إلى الّشرق إلجراء أبحاثه عن الّشرق، 
وأّن  ــّي  الــّشــرق ضــّد  ومتييز  للغربّي  بامتياز  يشعر 
مثل  الّشرقّي  أن  فكرة  داخله  في  يرفض  املستشرق 
الغربّي متاًما، فكما يقول كيبلينغ «الّشرق شرق والغرب 
املستشرقني  سعيد  إدوارد  ويّتهم  يلتقيا».  ولن  غرب 
ّية، أو متييزًا  بعدم املوضوعّية إّما لنظرتهم االستعالئ

للّذات أو عجزًا عن الّشهادة احلرّة الكاملة. 
العاشق  ذلك  بأّنه  املستشرق  يصوّر  أن  الغرب  حاول 
للّشرق وثقافة الّشرق، إّال أّن إدوارد سعيد يصوّر لنا 
هذا املستشرق بأّنه يفتقر إلى الّنزاهة مبعناها الكامل، 
التفوّق  لنفسه  مرّة عندما زعم  بل هو منحاز مرّتني، 
ومرّة  لدراسته،  موضوًعا   اعتبره  اّلــذي  ّي  العرب على 

الغلبة  مشروع  يدري  ال  أو  يدري  حيث  من  خدم  ألّنه 
احلضارّية، واّتهمهم بأّنهم يسّهلون مهّمة املستعمرين 
الّطامعة  االستعمارّية  مشاريعهم  ويشرّعنون  الغربّيني 

بالّشرق.
أّما الكتاب الّثاني اّلذي سأحتّدث عنه اليوم للكاتب 
الثاني   الكتاب  ُيعتبر  واّلــذي  سعيد،  إدوارد  واملفّكر 
«االستشراق»،  كتاب  بعد  األهمّية  حيث  من  الدوارد 
هو كتاب «الّثقافة واإلمبريالّية». فهذا الكتاب مبثابة 
تناول االستعمار كامتداد طبيعّي للتوّسع االستعمارّي 
الغربّي وعالقتها باآلخر. فبينما رّكز إدوارد في كتابه 
«االستشراق» على العالقة املباشرة واملترابطة بني العمل 
كتاب  في  فإّنه  االستعمارّي،  والتوّسع  االستشراقّي 
«الّثقافة واإلمبريالّية» يتعرّض، باإلضافة ملا تعرّض له 
الّشرق العربّي واإلسالمّي من قهر ومتييز عنصرّي من 
ّية الغربية، لتلك املمارسات في  قبل األنظمة اإلمبريال

الّشرق اآلسيوّي والقارة الهندّية واإلفريقّية.
ا اّلتي يطرحها هنا إدوارد  ـً ّي ومن املفاهيم اجلديدة نسب
في  احلاسمة  ودالالتــهــا  ــصــادرة  امل مفهوم  هو  سعيد 
تكوين أدب العالم الّثالث، فإدوارد سعيد يؤّول رواية 
في  أي  مبصطلحاته،  طباقًيا  تأويًال  الّثالث  العالم 
سياق العالقة بني طرفّي املزدوجة االستعمارّية، ال في 
سياق تاريخ منفصل معزول للّثقافة أو املجتمع. فعلى 
الهجرة  «موسم  رواية  في  صالح  الّطيب  املثال  سبيل 
إلى الّشمال» هي مبثابة مصادرة لشكل روائّي غربّي 
استخدمه الغربّيون للقيام باكتساح الفضاء اجلغرافّي 
بهدف  له  واستغالًال  وبلعه،  واستعماره  اآلخر  للعالم 
تشكيل حركة مضادة تقتحم الفضاء اإلمبريالّي وتغزوه 
وتقلب األدوار فيه بلغة جديدة وأبطال منتقمني بهدف 

خدمة ُكّتاب العالم الّثالث. 
سياق  في  تدخل  الّتصورّية  املصطلحات  هذه  فكّل 
ّية  اإلمبريال بني  العالقة  فهم  في  سعيد  إدوارد  منهج 
واالستعمار وضحاياهما، أي فهم العالم اّلذي نعيش 
هذه  ولتنصهر  ّية،  اإلمبريال َصَنَعته  عالم  ألّنه  فيه، 
املقومات لتشّكل منهجه في الّتعامل مع الّنص األدبّي.
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 Æ UÝ«—b�« dš¬ vKŽ …bL²F�Ë
 l�  q??¼_«  tłu²¹  w²�«  WOÝUÝ_«  lO{«u*«  Ê≈  ¨XO�ö�   UODF�  V
×Ð
 5'UF�  v??�«  «uNłuð  25%  ∫X??½U??�  2013  ÂU??F??�«  w??�  UN²'UF*  rN�UHÞ√
 ¨UOÐ«dOðËeOH�UÐ 5'UF* 23% ¨lL
�«Ë oDM�« 5'UF* 25% ¨qOGA²�UÐ
 s�  …—UA²Ý«  «uIKð  9%Ë  qHD�«  —uDð  w�  h²��  VO³D�  «uNłuð  17%

 Æw
H½ VO³Þ Ë« wŽUL²ł« q�UŽ
 ËåÊu???H???¹ô«ò  …e??N??ł√  v?? K??Ž  W??¹d??³??F??�«  WGK�UÐ  d??�u??²??�  q??H??D??�«  —u??D??ð  oO³Dð
 b¹  vKŽ  oO³D²�«  ¡U??A??½√  -  ¨XO�ö�  wM�R*  ÎUBOBš  —u??? ÒÞË  b??¹Ë—b??½ô«ò

 ÆåœuH�—Uýò W�dý

 w²MÐ« wDŽ√ Ê√ W³O³D�« wM²×B½ò
 …dOB� …d²� ‰öšË  —uH�u� „öOLOÝ
åhG*« sŽ "UM�« ¡UJ³�« sŽ U¹U½ XH Ò�uð

 W??−?? ²??M??�  u?????Ð« W???�d???ý
 X???I???K???Þ√ ¨„ö????O????L????O????Ý
 d¦�√ q??³??�Ë œö??³??�« w??�
 „öOLOÝ  5²MÝ  s??�
 W³O�dð  ¨  Comfort
 ‰U?????H?????Þú?????� ÂU????????F????????Þ
 ¨VOK(«  vKŽ  bL²Fð
 ÎU??O??z«c??ž Îö????Š `???M???9Ë
 s¹c�«  ‰U??H??Þú??�  Îö??�U??�
  «“U??G??�« s??� Êu??½U??F??¹
 ¡«Òd???ł s??D??³??�« ŸU?????łË√Ë
 Ær???C???N???�«  U????Ðu????F????
 w??? �U???²???�« ¡U????I????K????�« w????? �
 ÒÃUŠ w½UÐ l�  UMŁÒb%
 w??¼Ë W??? Ò�«d???�« s??� r??$
  —u??H??�u??� q??L??F??²??
??ð
 UM� ÍËd???²???�  U??N??²??K??H??D??�
ÆW ÒU)« UN²Ðd& sŽ

 sŽË p
H½ sŽ UMOŁÒbŠ
 U¼dLŽË U¹U½Ë dNý√ WFÐ—√Ë 5²MÝ ÁdLŽ œu' Â√ ÎU�UŽ 33 ÍdLŽ ∫p²Ðd&
 lD²Ý« r� b¹bA�« nÝú� Æ5K³Ž w� WOŽUL²ł« WK�UŽ U½√Ë d̈Ný√ WFÐ—√
 wJ�  w²KHD�  VÝUM�  ¡«c??ž  sŽ  Y×³K�   —d??D??{«  «c??�Ë  ¨w²KHÞ  ŸU??{—≈
 w²KHÞ Æl{d¹ qHD� ÎU�U9 —uD²ðË uLMðË WK�UJ�« W¹cG²�« vKŽ qB%
 ¡U
*«  UŽUÝ w� ¡UJ³�« sŽ n�u²ð r� U¼dLŽ s� ‰Ë_« dNA�« w� U¹U½
 ÎU�U9 rN�« r� UNMOŠ Æ «“UG�« s� w½UFð q�Qð U�bMŽ U Î�Ëœ X½U� ÆqOK�«Ë
 Îö¹uÞ  wJ³ð  w²�«  WKHD�«  ¡«“≈  r??�_«Ë  e−F�UÐ   dFýË  UN−Že¹  Íc�«  U�
 ržd�«  vKŽË  ¡wý  Í√  UNBIM¹  r�Ë  WFzUł  sJð  r�  UN½√  s�  ržd�«  vKŽ
 wM²×B½  w²�«  W³O³D�«  v??�≈  UNðcš√  U¼bMŽ  Æ¡UJ³�UÐ   dL²Ý«  «c??¼  s�
 W−O²½  ÊuJ¹  b�  ¡UJ³�«  Ê√  w�  XŠdýË   —uH�u�  „öOLOÝ  UNODŽ√  Ê√

ÆÂUFD�« V³
Ð sD³�« ŸUłË√Ë  «“UG�«
 Íu²×¹  Íc??�«Ë   —uH�u�  „öOLOÝ  sŽ   √d??�  W³O³D�«  l�  Y¹b(«  bFÐ
 w� ‰UHÞ_« Èb� …œułu*« WÐuFB�« s� qOKI²K� WB ÒB�� W³O�dð vKŽ
 ‰öšË XEŠô  —uH�u� „öOLOÝ U¹U½ XODŽ√ Ê√ bFÐ ÆwLCN�« “UN'«
 U¼“«d ÔÐ `³√Ë ¡UJ³�« sŽ WKHD�« XH Ò�uð d̈O³J�« ‚dH�« «bł …dOB� …d²�
 WKHÞ X×³√ bI� ¨UC¹√ U½√ wðUOŠ  dÒOGðË U¹U½ …UOŠ  dÒOGð bI� ÆÎUM ÒO�

ÆUC¹√ U½√ bO�Q²�UÐË «bOł ÂUMð ¨wJ³ð ôË X�u�« ‰«uÞ WL
²³� WFz«—
 W³O�dð  ‰ËUM²Ð  √bÐ  t½«  –«  WNÐUA�  X½U�  œuł  dJ³�«  wMÐ«  l�  w²Ðd&
 w½UF¹ √bÐ Ê√ bFÐ sJ� vHA²
*« w� U¼U¹≈ ÁuDŽ√ w²�« w¼Ë Èdš√ ÂUFÞ
 t×M0  UC¹√  W³O³D�«  wM²×B½  ¨„U
�ô«  s�Ë  rCN�«  w�  q�UA�  s�
 X¹“ vKŽ Íu²×¹ ô „öOLOÝ Ê√ w� XŠdýË ”uKÐ f½U�œ« „öOLOÝ
 qLF²Ý«  √bÐ «c�Ë Æ‰UHÞ_« Èb� rCN�« V ÒFB¹ qO�M�« X¹“ Ê«Ë ¨qO�½

 ÆqHD�« W�UŠ XM Ò
% qFH�UÐË ”uKÐ f½U�œ« „öOLOÝ
 XFLÝ  U�bMŽ   d ÒJ�  «–U??0  ¨ u??Ð«  W�dýË  „öOLO
�  p²�dF�  ‰öš  s�

ø —uH�u� „öOLOÝ sŽ …d� ‰Ë_
 ÀU×Ð√Ë WK¹uÞ  «uMÝ …d³š UN¹b�Ë W¹Ëœ√ W�dý w¼  uÐ« Ê« ·dŽ« U½√
 ÊuJ¹ sK� rCN�« ‰U−� w� ÎU−²M�  uÐ« X�Òb� «–« t½« WIŁ«Ë U½√Ë …b¹bŽ
 ÀU×Ð_« tOKŽ X¹dł√Ë tB×� Ò- …œu'« w�UŽ Z²M� t½« pý v½œ√ Íb�
 w½UF¹  wð«uK�«   UN�_«  q�  wË√  U½√  Æw²KHÞ  …bŽU
�  qFH�UÐ  tMJ1Ë
 qHD�«  …U½UF�  n?? Ú�ËË  dšQ²�«  ÂbFÐ  sD³�«  ŸU??łË√Ë   «“UG�«  s�  sN�UHÞ√

 ÆsJ2 X�Ë ŸdÝQÐ  —uH�u� „öOLOÝ t×M0

 Ác¼Ë wÐdF�« jÝu�« l� WLz«œ t�öŽ vKŽ s×½
 —uNL'« «c¼ nOC²
ð Ê√ W�dA�«  —d� …d*«

«ÎbOFÝ U Î�u¹ Ád³²F½ Íc�«Ë ’Uš Âu¹ w�
 Ÿd� d³�_ ’Uš ÕU²²�« qHŠ WO*UF�« U¹bM�u¼ W�dý XLE½
 d²� 3000 tŠU
� vKŽ b²1 YOŠ ¨ UHOŠ WIDM� w� UN�
 WO&«d²Ýö� å„—Uýò W�dý qH(« rOEM²Ð X�U�Ë ÆlÐd�

ÆÍËbŽ ‰U³�≈ U¼d¹bð w²�«Ë W ÒOI¹u
²�«
 W�dAK� …b??¹b??'« W??O??−??O??ð«d??²??Ýô« s??L??{ q??H??(« «c???¼ ¡U???ł
 wÐdF�«  —u??N??L??'«  t??O?? ÒL??¼√  ‰u???Š  e�dL²ð  w??²??�«Ë  U???N???ð—«œ≈Ë
 WO*UF�«  U¹bM�u¼  W??�d??ý  ÒÊ√  d�c�UÐ  d??¹b??'«  s??�Ë  ¨t??O??�—Ë
Ær�UF�« w� …œuł vKŽ_«Ë r��_« Âu ÒM�« WLE½QÐ tB ÒB�²�

 ‰UMOýU½d²½« U¹bM�u¼ W�dý p�U�Ë ÂUŽ d¹b�  UÝUÝdÐ wÑ√
 ÂuIð ÂuO�«  «c¼ò w� t Ò½√  »dF�«  l�u* `{Ë√ ¨ÂuM�«  ·dG�
 »dI�UÐ  dAO½  WM¹b�  w�  b¹b'«  ŸdH�«  ÕU²²�UÐ  W�dA�«
 wÐdF�«  jÝu�«  s� ’Uš —uNLł …uŽœ Ò- b�Ë ¨UHOŠ s�
 vKŽ rN Ò½QÐ ÂUF�« d¹b*« ·U{√Ë Æå‰UL ÒA�« w� sJ
¹ Íc�«Ë
 Ê√ W�dA�«  —d� …d*« Ác¼Ë wÐdF�« jÝu�« l� WLz«œ t�öŽ
 U Î�u¹ Ád³²F½ Íc�«Ë ’Uš Âu¹ w� —uNL'« «c¼ nOC²
ð
 s¹b�«uK� ÕdA�«Ë WFz«d�« vIOÝu*« ŸULÝ ‰öš s� «ÎbOFÝ
 WHK²�� Ÿ«u½QÐ  t�bI½ Íc�«Ë lz«d�«  ÂuM�«  W�dž d¹dÝ sŽ

Æ…dO¦� ‰UJý«Ë
 ÂUM¹  Ê√  b¹d¹  tÒK�  —uNL'«  ÒÊ√  vKŽ   UÝUÝdÐ  w??Ñ«  e??�—Ë
 ÊuJð  Ê√  V−¹  d??�_«  «c??¼  vKŽ  qB×¹  wJ�Ë  ¨„u??K??*«  q¦�
 q ÒN
M� t�ÒbI½ U� «c¼Ë d³�_«Ë q¦�_« d¹d
�«Ë WýdH�« t¹b�

Æ qOK�«  UŽUÝ w� vK¦*« …—uB�UÐ ÂuM�« rNOKŽ

 n O C� � � U �bM �u � W�d 	
 w 
d F �« j �u �« s � U N M zU 
“

d A O  w � U N �d � w �

°“b�U½Ëb�U� w� b¹bł
  NERF

 WI¹b×K� WOK
� »UF�«
 Ÿ“u??ð  “b??�U??½Ëb??�U??�  rŽUD�  WJ³ý
 œôË√ W³łË q??� l??� …b??¹b??ł »U??F??�√
NERF ·dO½ »UF�« ∫åqO� wÐU¼ò

 »U??F??�« W??�—U??� ·d??O??½ »U??F??�« b??F??ð
  UMOF³
�«  cM�  W³³×�Ë  …dONý
 WOK
�  »U???F???�«  ”U????Ý_U????Ð  w????¼Ë
 …u???ž— l???� »U???F???�« q??¦??� W??I??¹b??×??K??�
 w??Ðe??¹d??� ¨…d?????� »U???F???�« ¨Êu????ÐU????
 »U??F??�_«  WK
KÝ  qLAð  U??¼d??O??žË
 Êü«  «u??F??L??ł«  Æ  WHK²��  »U??F??�«  8
 «uF²9Ë  NERF  »U??F??�«  WK
KÝ

°qO� wÐU¼ œôË_«  U³łË s�
 »UF�_«  lOLł  …b¼UA�  rJ½UJ�SÐ
  «b−²
*«  lOLł  vKŽ  ·dF²�«Ë
WOÐdF�« WGK�UÐ X½d²½ô« l�u� w�

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar
 ŸËd� lOLł w� …bł«u²� »UF�_«

ÆÊËe�*« œUH½ v²Š “b�U½Ëb�U�

‚UDM�« WFÝ«ËË …eÒOL²� WKLŠ w� w?ç ?
ð  «dOÞ
åw�«“ b−MŽ w?ç ?
ð  «dOÞ ö¹bðd�å—UFý X%

 ¨w???? ? ç ?????
????ð  «d??????O??????Þ
 oKDMð  ¨U??? ?Ñu???M???ð  s???�
 W???F???Ý«Ë W???K???L???Š w?????�
 —UFý X??% ‚U??D??M??�«
  «d????O????Þ ö?????¹b?????ðd?????�ò
 Æåw�«“ b−MŽ w?ç ?
ð
 W???K???L???(« —U?????????Þ≈ w??????�
  «d??O??Þ W??�d??ý u??Žb??ð
 U???N???M???zU???Ð“ w???? ? ç ?????
????ð
 l???�u???*« ‰u???????šœ v?????? �≈
 w??M??O??�ò ?????? �« d??? ÒG???B???*«
 s??L??C??²??¹Ë åX?????¹U?????Ý
 ¨ UA¹ËbMÝ   UHË
  «dOÞ  sŽ   U�uKF�
  U??−??²??M??�Ë w??? ? ç ????
???ð
 r?????²?????½« ÆW????????�d????????A????????�«
 ‰u??šœ v??? �≈ ÊËu???Žb???�
 åX???¹U???Ý w???M???O???�ò ?????? �«
wwwÆ  Ê«uMF�«  vKŽ

tiratzvi≠arabÆ
coÆil

 WKL(«  sL{  p??�c??�Ë
 r??K??O??� ‚ö??????Þ≈ r??²??O??Ý
 r²OÝ  dOB�  —Òu??B??�

 dOŁ√ d³Ž åq?â?MOłò WOMž√ YÐ r²OÝË UL� …Ò—bB²*« l�«u*« w�Ë »uOðu¹ …UM� d³Ž t{dŽ
 …bz«d�« lO³�« ◊UI½ s�  «dAŽ w�  UFO³*« Z¹Ëd²� ◊UA½ WO½öŽù« WKL(« o�«dOÝ Æu¹œ«d�«
ÆW�—ULK� …“U²L*«  U−²M*« ‚ ÒËc²Ð ’U�ý_« s� œbŽ d³�_ WŠUðù« ·bNÐ ¨wÐdF�« jÝu�« w�
 ¨U�«d²
?Ä∫Âu×K�«  U−²M� o¹u
ðË ÃU²½≈ d̈¹uDð w� …bz«d�« ¡«cG�« W�dý w¼ w?ç ?
ð  «dOÞ
 —«b� vKŽ WKzUF�« o�«dð W�dA�«  U−²M� Æ…œu'« WO�UF�« Âu×K�«  U−²M�Ë o½UI½ ¨ö¹bðd�

Æ¡UAF�«Ë —uDH�«  U³łË w� WUš ÂuO�«
 WO�Ëb�«  dO¹UF*«  w�u²
ðË  …œu'«  WÝUOÝ  vM³²ð  ¨U ?ÑuM²�  WFÐUð  W�dA�  ¨w?ç ?
ð   «dOÞ

Æ…œbA²*«
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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

 r????ŽU????D????� W?????J?????³?????ý X??????I??????K??????Þ√
 WþuÐ  ÍbMÝ  ZOÐ  “b??�U??½Ëb??�U??�
 r−×Ð  W³³;«Ë  WONA�«  ÍbMÝ

dO³�
 WLFÞ√ W??F??Ð—« l??� Íb??M??Ý Z??O??Ð
 ¨W??ðôu??�u??ý ¨ u???ð ∫r??�—U??O??²??šô

 U−M�Ë qO�«d�

∫“b�U½Ëb�U� w� b¹bł
ÍbMÝ ZOÐ

 Êü« WONA�« ÍbMÝ WþuÐ
dO³� r−×Ð

ŒU � �  »u K D �
 ¨…d³š l� qCH� ¨UHOŠ w� rFD�Ë vNI*

WK�U� WHO{u�
 iFÐ  UŽUÝ w� qLFK� W�UE½ …Øq�UŽ

W×¹d� qLŽ ◊Ëdý ¨dNE�«
0522694343
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ø UMO�U²OH�« ‰ËUM²� X�u�« ÊUŠ t½« ·dF½ nO�
 qL²×¹ – W¹uO(«  «œUC*« Êu�ËUM²ð Ë« 5Mšb� ¨5OðU³½ r²M� ¡«uÝ

 tłU²×¹ U� r�'« v�« bOF½ nO� Æ UMO�U²OH�UÐ hI½ s� Êu½UFð rJ½«
…—UA²Ýô« UM� Êu�bI¹ Â—U� ≠dÐuÝ ¡«d³š øW×B�« vKŽ WE�U×LK�

 W{U¹d�« WÝ—U2 WK� d̈ðu²�« ¨W½e²*« dOž W¹cG²�«
 UC¹« ÍœRð Ê« UNMJ1 WŁö¦�« 5Ð U� Z�b�« W�UšË
 nFC�UÐ  —uFA�«  v??�«  …œU??Ž  ¡U??×??�«  ’U�ýQÐ
  UMO�U²OH�«  nK²��Ë  WOz«cG�«   öLJ*«  ÆVF²�«Ë
 nO�  sJ�  —«d???{_«  hOKIð  w??�  WL¼U�*«  UNMJ1
 ≠dÐuÝ ¡«d³š øqFH�UÐ UN� ÃU²×½ UM� Ê« ·dFMÝ
  hO�A²� …bŽU�*«Ë …—UA²Ýô« UM� Êu�bI¹ Â—U�
 ‰«uŠô« q� vKŽ ÆWKLJ²�« VKD²¹ UNÐ w²�«  ôU(«
 w�bOB�« l� WOB�A�« …—UA²Ýô« vKŽ «u�dŠ«

ÆWOz«cG�«  öLJ*« ‰ËUMð q³� VO³D�« Ë«
 rJ½« ÊËbI²Fð r²M� Ê« v²Š ∫Âœ  U�u×� «Ëdł«
 b�R*«  s�  fO�  ¨w�U¦�  Ê«eðUÐ  ÂUFD�«  Êu�ËUM²ð
 …bF� tłU²×¹ U� q� vKŽ qB×¹ rJL�ł Ê« bFÐ
 Æ UMO�U²OH�«  ’U??B??²??�«  W??Ðu??F??�  ö??¦??�  ¨»U??³??Ý√
  U�u×�  WDÝ«uÐ  h�«uM�«  iFÐ  h×�  sJ1
 «uN³²½«  ÆD  5�U²O�Ë  B12  ¨b¹b(U� –  W¹œUŽ Âœ

 ŸU??łË«  ¨VF²�«  ∫WO�HM�«Ë  W¹b�'«  ÷«d??Žô«  v??�«
 ≠Âb�« dI� v�« dOAð Ê« UNMJ1 WONA�« Ê«bI�Ë ”«d�«
 Ë«  ØË  ¨pO�uH�«  iLŠ  w�  hI½  ¨b¹b(«  w�  hI½
 sJ1  jGC�«Ë  dðu²�«  B12Æ    5�U²O�  w??�  hI½
 w�  hIM�«  ¨  B   UMO�U²O�  w??�  hI½  s??�  l³M¹  Ê«
 ¨ U{U³I½ô«Ë  öCF�« ŸUłË« V³�¹ b� Âu¹eOMG*«
 Æp½e�«  w� hI½ vKŽ ‰b¹ Ê«  tMJ1 dFA�« j�U�ð
 w²�u� ∫5??�U??²??O??� w??²??�u??� ‰ËU???M???ð W??O??½U??J??�« W?????Ý«—œ
 ÊœUF*«Ë  UMO�U²OH�« WO³�UG� WL²²�« wDF¹ 5�U²O�
 Ær???z«œ  qJAÐ  U??N??�ËU??M??ð  s??J??1Ë  ¨r�−K�  W??¹—Ëd??C??�«
 qL(« …d²� w� ¡U�M�« ÷dF²ð ∫d¦�« w³þ«Ë øq�UŠ
 ¨ UMO�U²OH�UÐ  hIM�«  v??�«  d??³??�«  qJAÐ  ŸU????{—ù«Ë
 ‰uBŠ s� b�Q²�«Ë W³�«dLK� ŸuC)UÐ v�u¹ «c�Ë

ÆtłU²×¹ U� q� vKŽ r�'«
 W�U{SÐ Íd??J??� øq??L??(« l??M??� »u??³??Š 5??�ËU??M??²??ð q??¼
 qL(« lM� »u³Š ‰ËUMð bMŽ UC¹« ∫pO�uH�« iLŠ
 WHK²�*«  ÊœU??F??*«Ë   UMO�U²OH�UÐ  h�«u½  Àb??%  b�
 «Ëu�  ÆpO�uH�«  iLŠË   B2 ¨ B12  UMO�U²O� UNM�
 ·UA²�«  5M�*«  Èb�  r²¹  ∫s��«  w�  dO³J�«  r�'«
 ÃU²×¹ w²�«  «uM��« w�  «c�UÐ h�«uM�« s� dO¦J�«
  ¨b¹b(UÐ hI½ ö¦� ¨ W¹uI²�«Ë rŽb�« v�« r�'« UNÐ

ÆU¼dOžË B12
 «u????−????�œ« øW????¹u????O????(«  «œU??????C??????*« Êu???�ËU???M???²???ð q????¼

 “UN'«  w�  WI¹bB�«  rOŁ«d'UÐ  UC¹«  W¹uO(«   «œUC*UÐ  ÃöF�«  dC¹  b�  ∫UJOðuOÐËd³�«
 d�ô«  ≠q³N*«  w�  WI¹bB�«  rOŁ«d−K�  —dCÐ  V³�²�«  v²Š  ¨sD³�«  ŸUłË«  V³�¹Ë  wLCN�«
 ‰ËUMð  Z�œ qCH¹ W¹uO(«  «œUC*«  ‰ËUMð  bMŽ Æ¡U�M�«  Èb�  ÍdD� ÀuKð Àb×¹ b�  Íc�«
 qLJ*«  ‰ËUMð  5Ð  qBH�«  V−¹  ÆWI¹bB�«  rOŁ«d'«  qLŽ  w�  bŽU�²Ý  YOŠ  UJOðuOÐËd³�«

ÆW¹uO(«  «œUC*« ‰ËUMðË wz«cG�«
  «œUC0  W½UF²Ýô«  hš_UÐ  5Mšb*«  W×¹dAÐ  v�u¹  ∫—«d???{_«  s�  «uBÒK�  –  5Mšb*«
Æ5šb²�« —«d{« s� U� bŠ v�« qOKI²�« qł« s� W�ËU×� w�  E ̈  C ̈  Q10 5�U²O� q¦� …b��_«
 ÊœUF*« Ë«  UMO�U²OH�UÐ hIM�« VM& qł« s� ∫W×O×B�«Ë WŽuM*« W¹cG²�« vKŽ «u�dŠ«
 Ë«  WOðU³M�U� W�U)« W¹cG²�«  ÆW×O×� W¹cGð vKŽ ’d(« l³D�UÐ rN*«  s� r�'« w�
 ŸuC)« ’Uš qJAÐ 5¹dC�K� v�u¹ Ær�'« w� WMOF� h�«u½ V³�ð b� W¹dC)«

Æ WOz«cž  öLJ0 WłU(« bMŽ W½UF²Ýô«Ë W³�«dLK�
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