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لو أّن «داعش» فزّاعة العصر ظّلت ظاهرة محدودة في مكان، 
ّية اجتثاثها. لو أّن «داعش» ظاهرة  ألمكننا الّتفاؤل حيال إمكان
هزميتها.  على  العقالنّية  القوى  قدرة  على  راهّنا  لكّنا  بذاتها 
لكن هذه األّيام نكشف حقيقتني ال مجال بعد اليوم لالستهانة 
بهما. األولى ـ هناك أكثر من شكل لداعش وأكثر من مستفيد 
من ظهور الّظاهرة. ومن هنا فإّن هناك أكثر من طرف يستعملها 
ويناور بها ضّد أطراف أخرى. فالّنظام الرّجعّي الرّسمّي في الّدول 
ّية يستعمل «داعش» ضّد معارضيه وضّد كّل َمن يخالف  العرب
أمره. وهناك َمن يتاجر بالغاز مع «داعش» وبالّنفط. وهناك من 
يريدها رأس َحربة في حروبه مع اآلخرين. أّما احلقيقة الّثانية ـ 
إلى داخل مجتمعنا،  أّن «داعش» منهج فكرّي يتسرّب  فهي 
كأّنه  وباإلكراه  وبالعنف  ّيته  بأصول ينافح  من  فهناك  أيًضا. 
الّناموس والقانون واُحلكم الّنهائّي على الّناس. ال أحد يستطيع 
جتاهل هاتني احلقيقتني وأثر املنهج الّداعشّي وأجوائه علينا في 

مجتمعاتنا العنصرّية. 
الّتفكير  ــي  ف املاضوية  نلمس  بــدأنــا  فقد  مثًال  حيفا  ــي  ف
للمجتمع  وتفرقة  صرامة  ينعكس  اّلــذي  والتزمت  والّسلفّية 
ا وحتريًضا على كّل من ينشط من أجل الّتكافل  ـً الواحد ودّس

والوحدة املجتمعّية بني مرّكبات مجتمعنا كاّفة.
البعض مستفيدين من  له  يروّج  هناك خطاب طائفّي بغيض 
قوّة الّدفع الّداعشّية ومن الّنموذج العدمّي اّلذي متّثله الّظاهرة. 
يبدو لي أّن هناك «خاليا نائمة» بيننا حتمل الفكر الّداعشّي 
وتسلك مبوجبه وهي املسؤولة عن البّث الّطائفّي البغيض اّلذي 
يفّتت املجتمع ويهدر طاقاته ويزّجه في خانان التعّصب والفتنة.

من هنا أهمّية التحّلي بأعلى درجات الوعي. والوعي املطلوب 
أمامنا.  املاثل  الّتحدّي  بحجم  يكون  أن  ينبغي  اّلذي  ذاك  هو 
علينا بالعمل على تشكيل قوّة مجتمعّية مضاّدة للّداعشّية. 
وأشير إلى حقيقة أّن العيش املشترك وأّن العيش الكرمي واحلّر 
والّتآخي والّتعاون ـ كّلها قيم بحاجة إلى تدّخلنا كي تترّسخ 
فعل  إلى  بحاجة  نحن  وسلوكّيات.  اجتماعّية  أجواء  وتصير 
يتعّدى الكالم وإبداء الرّأي ـ ومن هنا أدعو إلى طاولة مستديرة 
الّتطوير  جمعّية  وستأخذ  نفعله.  أن  ُميكن  فيما  للّتباحث 
من  ُمستديرة  طاولة  وتنظيم  الّدعوة  عاتقها  على  االجتماعّي 
املهتّمني في حيفا للّتشاور في كيفّية تعزيز العيش املشترك 
الكرمي  الّشهر  انتهاء  فور  ذلك  سنفعل  املجتمعّية.  والوحدة 

وعيد الفطر.
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العبارة  هذه  طبع  درويش  محمود  الكبير  شاعرنا  أّن  صحيح 
لكن  الرّاقي.  الّشاعرّي  بأسلوبه  ولّغتنا  وجداننا  في  بوضوح 

كالمه ُميكن أّال يبقى شعرًا أو مجرّد نّص نقتبسه ونرّدده. 
ونصيحة  توصية  هو  ما  بقدر  ــرًا  أم ليس  ـ  بغيرك!  فّكر 
اتنا اليومّية، وليس في حاالت األحداث  تنسحب على سلوكّي

الّدراماتيكّية فحسب.
فّكر بغيرك! إذا أردت أن توقف سّيارتك ـ فأوقفها في مكان 
مناسب فال تعّطل الّسير أو تسّد مدخًال، وامتثل لشارة املرور 

واهتّم باملشاة لئّال تصيبهم بأذى.
تترك  جارحة  كلمتك  تكون  أّال  على  تكّلم  بغيرك!  فّكر 
العمل ــالء  زم أو  أسرتك  ــراد  أف من  محّدثيك  روح  في  ــا  ُنــدًب

أو رفاق درب.
أو  منصب  من  ما  عمل  أو  مبهّمة  تقوم  وأنت  بغيرك!  فّكر 

مشاعرهم  واحفظ  معك،  هم  من  بحقوق  ــسّ  مت لئّال  وظيفة 
وتطّلعاتهم وساعدهم في حتقيق أحالمهم وأمانيهم.

في  يكون  لئّال  خطاًبا  تقول  أو  تكتب  وأنت  بغيرك!  فّكر 
كالمك افتراء أو إشاعة أو تضليل وكن صادًقا أمام مجتمعك 

وُمريديك ما استطعت.
فّكر بغيرك! وأنت جتلس على مائدتك وبني أحضان أسرتك 
ماليني  بل  اآلالف  هناك  أن  وتذكر  الّنوم  إلى  ترقد  عندما  أو 
املعوزين واحملتاجني من أبناء شعبك والعالم بأسره يفتقدون هذه 

الّسويعات من عمرهم ويعيشون بألم وشظف عيش.
الّتفكير  مع  يتناقض  ال  فهذا  بغيرك  فّكرت  إذا  بأّنه  تذّكر 
الّثقة  وضرورّية.  بل  حميدة  خصلًة  بالّنفس  االعتداد  بنفسك. 
محترًما  اإلنسان  كان  كّلما  ــه  أّن نعتقد  بل  أيًضا.  بالّنفس 
الغير الحترام  استعداًدا  أكثر  كان  كّلما  بها،  ُمعتًدا  لذاته 

والّتفكير بهم. 
فُكن معتًدا بنفسك وُكن واثًقا بها، إضافًة إلى الّتفكير بالغير 
واترك  ومصيرك  نفسك  عن  ّية  مسؤول ُخذ  عاّمة.  وباملجتمع 
ّية جعل  ُفسحًة لنفسك كي تفّكر باآلخرين وأن تتحّمل مسؤول

حياتك وحياتهم أفضل.
فّكر بنفسك وفّكر بغيرك وِجد نقطة الّتوازن بني احلالتني، 
كي تصير حياتك وحياتنا أفضل في احلّي والّشارع، وحيثما 

ذهبنا.

°“Ëe� s� W ÒM� X�O� WMÞ«u*«
ّية،  مواطنتنا ليست مّنة من أحد وال هي مسألة دستورّية أو قانون
وقبل  الّدولة  وقبل  مزوز،  يرون  الوزير  نائب  قبل  هناك  فنحن 
قوانينها. لكن ما العمل ما دام للّضرورة أحكام وما دام الفكر 
فمزوز  إسرائيل؟  في  الّسياسّية  الّساحة  سّيد  العنصرّي صار 
ا  ـً ّي جل اّتضحت  رّمبا  وعنصرّيته  وحيًدا.  ليس  جديد  نائب  وهو 
وقياداتها  احلكومة  تنتهجها  جماعّية  عنصرّية  على  كمثال 
وتعّبر عنها في سيل من اقتراحات القوانني العنصرّية، التي 

تستهدف مجتمعنا هنا. 
ُتطالبنا،  اليهودّية  القيادات  كّل  أّن  الزّمن  هذا  مفارقات  ومن 
باألمور  ُنعنى  وأن  ا  ـً ّي مدن خطاًبا  نتبّنى  بأن  مساء،  صباح 
بشكل  تلجأ  ــي  ه بينما  ــة،  ــاري اجل ــاجــات  ــي واالحــت اليومّية 
تصعيدّي إلى إنشاء خطاب قومّي هوّيتي بغيض يقوم على 
فرضّية عنصرّية قائلة بأّن الّدولة ومؤّسساتها وقوانينها ينبغي 
تبدأ  هنا  من  ّية!  العرب على  اليهودّية  املجموعة  تفّضل  أن 
أقوى،  وأّنهم  أفضل،  أّنهم  وأمثاله  مزوز  يعتقد  حني  املشكلة 

وأّنهم إّمنا ُيسدون لنا معروًفا!
نحن سّكان أصالنّيون جاَءت الّدولة علينا ال نحن عليها. هذه 
عنه  نرضى  ولن  وحّر  كرمي  عيش  طّالب  وبقينا  احلقيقة.  هي 
ّية تتحّدث وتنّص على هذه احلقوق ومنها  بديًال. املواثيق الّدول
الفردّية ومنها اجلماعّية. ونعتقد أّنها أكثر ثباًتا واستقرارًا من 

حكومة مزوز. وهي اّلتي نعّول عليها. 
وكنُت أقترح على الّدولة قبل كّل انتخابات تشريعّية، تنظيم 
ّية في  دورة في املواطنة محورها التعرّف إلى املجتمعات األصالن
هذه البالد، وعلى رأسهم الّشعب العربّي الفلسطينّي، صاحب 
األرض، الوطن، الّشجر واحلجر. ليتعّلم مزوز وجماعته أّن منذ 
عامرة  ووطًنا،  أرًضــا  فلسطني  زالت  وما  كانت  الّسنني  مئات 
فلسطني  خلت  أن  الّتاريخ  في  حلظة  متّر  ولم  وشعبها  بأهلها 

من أهلها. 
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واملغادرة  منكم  لالستئذان  مضطرٌّ  «أنا 
قال   - املــوعــد!»  ــرب  ــت اق فقد  ــــورًا،  ف

صديقنا، وغادر املكان َعِجًال.
استغربُت أمَر الّصديق، واستفسرت عن 

سبب مغادرته الُفجائّي.
ابتسم صديق آخر، وقال ضاِحًكا: «أال 
أن  أوَشــكــا  الّساعة  ْي  عقرَبَ أّن  تعلم 
أوشَك  لذا  عشرة؟!  احلادية  عن  ُيعلنا 

صاحبنا على املغادرة.»
َم احلادية عشرة، حتديًدا؟» سألته: «وَِل

«موعد «باب احلارة».» – أجابني.
صديق  من  أتوّقع  لم  جــواُبــه؛  فاجأني 
املجلَس  يغادر  أن  «الّثقافة»  يّدعي 
أتفه  مسلسل  على  ــه  ــان إدم لسبب 

من الّتافه(!).
الّتالية،  يلة  الّل وإلشباع فضولي، ففي 
تسّمرُت  عشرة،  احلادية  في  ــًدا  وحتــدي
الفضّية  الّشاشة  ُقبالة  مكاني،  في 
املليون  اجلزء  حلقات  من  حلقة  ألشاهد 
– أقصد الّسابع – من مسلسل «باب 
ُيشغل،  زال  وما  أشغل،  ــذي  اّل ــارة»  احل
من املاليني  مئات  بل  املاليني  عشرات 

 العرب املُدِمنني!
إضافة   - احللقة  هــذه  خــالل  ألكتشف 
إلى عدٍد ضئيٍل جًدا من حلقات األجزاء 
ملعرفة  لي رؤيتها  اّلتي تسّنت  األولى، 
احلارة»؛  «باب  مبسلسل  املاليني  شغف 
أّن  ألســتــشــّف  ــة  ــي وواف كافية  كــانــت 
كرامتها  وُيهني  املرأة  يحتقر  املسلسل 
وُيدّنس رسالتها ويستخّف بها وُيشعل 
الواحد  الّشعب  حارات  أبناء  بني  الفنت 
ــعــاَد  األب يفتقد  ــابــع  ــّس ال ـــزَءه  ج أّن   -
الّسياسّية والوطنّية، أيًضا، ما يجعله 

أتفه من أسالفه الّتافهني!
ّية  وفي ِخضّم سوق املسلسالت الرّمضان
 - ــة  ــدّي ــي والــكــوم منها  ــة  ــّي ــدرّام ال  -
ــرّديــئــة  وال الهابطة  بــني  مــا  املتأرجحة 
واجلّيدة؛ يهّل علينا «باب احلارة»، كّلما 
الّسابع  جزئه  في  ويأتينا  رمضان،  هّل 
 – فُيعيدنا  وثقافتنا؛  بعقولنا  ليتاجر 
والّتخّلف  اجلهل  عصر  إلى   - ُمجّدًدا 
الفكرّي. حيث ما زال يلعب  والّتقهقر 
جًدا  ًئا  وسّي ا  ـً ّي سلب دورًا  املسلسل  هذا 
في صقل وبلورة فكر وشخصّية املتلّقي 
املجتمع  هــذا  ــرّاهــن،  ال مجتمعنا  في 

املريض واملُهَترئ واملُتآكل أساًسا.
في  ّية  العرب عائالتنا  جتتمع  حيث 
ــطــار،  اإلف ــد  ــوائ م على  ــضــان  رم شهر 
العظمى  غالبّيتها  تتسّمر  ــّم  ث ومــن 
املسلسالت  ملشاهدة  الّشاشات  ــام  أم
مقّدمتها  وفي  املختلفة،  ّية  الرّمضان
هذا  احلــارة»،  «باب  املتخّلف  املسلسل 

ال  ــذي  اّل الّتافه،  الّسطحّي  املسلسل 
يساهم في ترسيخ الّتكافل املجتمعّي 
في  ــل  ب  - ــون  ــّدع ي كما   – ــــرّي  واألس
وزعــزعــة ــه  ــت ــرذم وش املجتمع  ــريــق  تــف

 الرّوابط األسرّية! 
يشرّع هذا املسلسل «العظيم» (معبود 
على  ــال  ــرّج ال تسّلط  ــني)  املــالي مئات 
الّنساء؛ انصياع املرأة األعمى وخنوعها 
الزّوجة ومعاقبتها  لزوجها؛ ضرب  الّتام 
القوّي  الّذكر  سيطرة  األسباب؛  ألتفه 
الزّوجات  تعّدد  الّضعيفة؛  األنثى  على 
الذكرّية  الغريزة اجلنسّية  إّما إلشباع   -
لــهــدف إجنــاب  ــدة أو  ــوال ال أو إلرضـــاء 
الّذكر فقط؛ يكرّس «أدبّيات» الّتخّلف 
الّنزاعات  على  ويحّث  مًعا،  جميعها 
واخلالفات والفنت، ال املصاحلات والوحدة.

ــاٍض  ـــى م يــعــيــدنــا «بــــاب احلـــــارة» إل
إلى  ــنــني،  ــّس ال مــئــات  ــى  إل متخّلف، 
عصر بعيد عن عاملنا وعصرنا احلالّي. 
زمنّية  ِحَقب  عن  يتحّدث  أّنه  صحيح 
يتقهقر  مجتمعنا  أّن  إّال  معّينة، 
نحوها كالقطيع، ويخنع ألفكار وعقول 
وتصرّفات أفراد مجتمعات تلك اِحلقب 
نشهده  ما  هــذا  ولــألســف،  الزمنّية..! 
مؤّخرًا، من جرّاء إدمان أفراد مجتمعنا، 
كبارًا وصغارًا، نساًء ورجاًال، على مثل 
هذه األعمال املتخّلفة اّلتي تعيدنا إلى 
الوراء.. فبدل أن نهرب منها إلى واقع 

أفضل نلجأ إليها هاربني من واقعنا!
ا  ـً ّي يل ل مجتمعنا  أفراد  يتسّمر  وطاملا 
الّنساء منهم قبل  في شهر رمضان – 
واألخ،  األخــت  ــن،  واالب االبنة   – الرّجال 
ملشاهدة  واألب،  األم  ــــزّوج،  وال ــة  ــزّوج ال
بتخّلفه  احلــــــارة»  ــــاب  «ب مــســلــســل 
بتحقيره  ونزاعاته،  بنازعه  وخالفاته، 
بتعزيزه  للمرأة،  واستغالله  وإهانته 
الّتخّلف الفكرّي والّثقافّي، باستخدامه 
«لغة» الّتهديد والوعيد والعنف؛ نشرّع 
بذلك املسلسل.. لذا فال عجَب أن نشهد 
وصراعات،  وخالفات  نزاعات  ا  ـً يومّي
وعملّيات طعن وقتل بني أبناء الّشعب 
والزّوجة  األخت  وإهانة  وحتقير  الواحد، 
يسّمى  ما  بُحّجة  وقتلها  واألّم،  واالبنة 
العائلة»؛ وغيرها من مخّلفات  «شرف 

وتخّلفات «باب احلارة» ومجتمعنا.
وفي كّل عام – بخالف باقي املجتمعات 
– يزداد ِحقُدنا وعنُفنا وُجهُلنا، وتقهقرنا 
واألخالقّي  والّتربوّي  والّثقافّي  الفكرّي 

وتندثر الرّوابط والقيم املجتمعّية..! 
تدّق  عشرة  احلــاديــة  الّساعة  هي  فها 
وتذّكرنا  املوعد،  عن  لُتعلن  جديد،  من 

بجهلنا وغبائنا وتخّلفنا!
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األسبوع  بداية  حيفا،  في  الّصلح  محكمة  أفرجت 
الكنيسة  موّظف  عن  مقّيدة،  شروط  اجلاري، حتت 
بتهمة  أسبوعني  نحو  قبل  اعُتقل  اّلذي  حيفا،  في 
بعد  احملكمة  عنه  أفرجت  املّخدرات. وقد  استيراد 
أن طلبت الّشرطة ذلك، ألّنها لم جتد له أّي عالقة 

بالّتهمة اّلتي وّجهتها إليه. 
وعلمنا أّن الّشرطة حاولت بالّتحقيق مع املّتهم أن 
تصل إلى اجلهة اّلتي أرسلت هذه املخّدرات واجلهة 
اّلتي كانت ستتسّلمها، ولكن تبّني أّن هذا املوّظف 
تلّقى هذه الرزمة من البريد ولم يفتحها ألّنها ليست 
له وال علم له مبا فيها، بل قام بواجبه جتاه مكان 
اسم  أّن  حّتى  تبّني  الّتحقيق  تكّثف  ــا  وملّ عمله، 

إلى  الّرزمة  هذه  استغالًال إلرسال  اسُتغّل  املطرانّية 
سيكون  وصولها  بأّن  ظنّوا  املُرِسلني  وأّن  ُعنوانها، 

آمًنا إذا أرسلوها إلى ُعنوان املطرانّية. 
رت  وقــرّ املوّظف،  ببراَءة  احملكمة  اقتنعت  وهكذا 
ـًا، وكذلك  إغالق القضّية وتبرئة ساحة املوّظف كلّي
املطرانّية اّلتي ال عالقة لها مبا حصل، ال من قريب 
وال من بعيد. وتقّرر إعادة املوّظف إلى عمله ملزاولة 

مهامه كما كان من قبل.
للبحث  جارية  الّتحقيقات  زالت  فما  علمنا  وكما 
لالجتار  املطرانّية  اسم  استغالل  في  املشبوهني  عن 
رزم  أو  طرود  وصول  إمكانّية  باملخّدرات، وفحص 
بذلك  مستغّلني  ذاتها،  بالّطريقة  للمطرانّية  سابقة 

اسم ومكانة املطرانّية، لتنفيذ مآربهم.
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أصدرت وزارة الّصحة، يوم االثنني من هذا األسبوع، 
املستشفى  في  العملّيات  غــرف  لكاّفة  إغــالق  أمــَر 
«حيفا» صحيفة  وصــلــت  حــيــفــا؛  ــي  ف ــّي  ــطــال اإلي

نسخة عنه.
پــروِفــســور شموئيل ِرشــفــون (مدير  قــرار  فــي  ــاء  وج
غرف  أّن  الّصّحة)،  وزارة  في  حيفا  ِمنطقة/إقليم 
العملّيات في املستشفى اإليطالّي، تنتهج سلوًكا غير 
خطًرا  املُعاَجلني، ويشّكل  صالح  في  يصّب  ال  سليم، 

على حياتهم.
متعّدد  طاِقم  زيارة  أعقاب  في  القرار  هذا  جاء  وقد 
املستشفى  إلى  الّصّحة  االختصاصات من قبل وزارة 
لهدف  املنصرم،  َحــزيــران  شهر  منتصف  اإليــطــالــّي، 
إصدار رخصة تفعيل جديدة لغرف العملّيات املذكورة!

وإخفاقات  عيوب  وجــود  تبّني  الــّزيــارة  أعقاب  وفــي 
خطيرة في غرف العملّيات تشّكل مخاطر على سالمة 
املرضى املُعاَجلني وصّحتهم! وتترّكز معظم هذه العيوب 
واألعطاب – حسب تقرير وزارة الّصحة – في الُبنى 
التحتّية لغرف العملّيات، وفي طريقة إدارتها وعملها.

هذا وّمت توثيق اإلخفاقات والعيوب في تقرير مفّصّل، 
قسم  رئيسة  أعّدته  املنصرم،  َحزيران   21 في  صدر 
الّطّب العام ومديرة َوحدة املراقبة في وزارة الّصحة في 

القدس.
وفــي الــيــوم الــّتــالــي، 22 
پروِفسور  أرســل  َحــزيــران، 
ــــــى مـــديـــر  ِرشـــــفـــــون إل
في  اإليــطــالــّي  املستشفى 
إلياس  ــســور  پــروِف حيفا، 
طوبي الّتقريَر، مرفًقا بدعوة 
قبَل  سماع  جلسة  حلضور 
إصدار قرار اإلغالق. إّال أّن 
حلوًال  قّدم  طوبي  پروِفسور 
اإلخفاقات  حلّل  فقط  جزئّية 
خالل  الّتقرير،  في  املذكورة 
يــقــّدم حلوًال  اجلــلــســة، ولــم 
وإخفاقات  ملشاكل  ــة  جــذرّي
موضوعّية وعينّية جاءت فيه 
وزارة  مــن  ورَد  مــا  حسب   –

الّصّحة.
أّن  الّصّحة  ـــوزارة  ل واّتــضــح 
أجــوبــة پــروِفــســور طــوبــي لم 
رًدا  ُتعِط  ولم  باملطلوب،  تِف 
الّتقرير؛  في  جــاء  ملا  كافًيا 
لم  پروِفسور طوبي  أّن  معتبرًة 
يِعر اهتماًما للمخاطر اُحملدقة 
واملُــعــاَجلــني.  املــرضــى  بصّحة 
العيوب  بعض  أّن  إلى  ُمشيرًة 

اّلتي ُوجدت لم تتّم معاجلتها حّتى انعقاد اجللسة.
وجاء في قرار پروِفسور ِرشفون، أّن األعطاب والعيوب 
لم ُتعالَج كما يجب، وأّن طلب إعطاء إدارة املستشفى 
ُمهلة شهر ونصف الّشهر لدراسة اإلخفاقات وتصليح 

األعطاب غير مقبولة وال معقولة. 
غرف  بإغالق  األخير،  االثنني  يوم  أمــًرا،  أصــدر  لذا 
صّحة  ُمفّضًال  اإليطالّي،  املستشفى  في  العملّيات 
املرضى واملُعاَجلني، عن مصلحة املستشفى الّتجارّية! 

–  كما جاء في القرار.
الّثالثاء  يوم  العملّيات،  لغرف  الفعلّي  اإلغالق  وّمت 
من  الّتالي  اليوم  في  املنصرم)،  َحزيران   30) األخير 

صدور القرار.
 ô  U??N??F??O??L??ł   ôU????J????ýù«  ÒÊ≈  ∫f???½U???D???�  Æœ
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غرف  بــإغــالق  الــّصــّحــة  وزارة  قـــرار  على  رّد  ــي  وف
عّقب  حيفا،  في  اإليطالّي  املستشفى  في  العملّيات 
د. يوسف مطانس (نائب مدير املستشفى اإليطالّي، 
مكّثف  عالج  اختصاصّي   - العملّيات  غرف  ومدير 
نشرته  ما  إّن  بالقول:  «حيفا»،  لصحيفة  وتخدير) 
وزارة الّصّحة حول األعطاب واإلخفاقات اّلتي ُوجدت 
في غرف العملّيات ُمبالَغة. إّن اإلشكاالت جميعها، 
اّلتي وردت بالّتقرير، سببها رداَءة/سوء الُبنى التحتّية 
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ِمْهنّية  إلى  صلة  بأّي  متّت  املستشفى، وال  في  القدمية 
ونزاهة وعمل الّطاِقم الّطبّي أو إلى إهمال من قبله.

وأضاف: هذا املستشفى قائم منذ أزيد من ِمائة وثمانية 
أعوام، فمن الَبَدهّي أن جتد فيه بعض اِخلالل، فهو ليس 
حديَث العهد. إّن غالبّية األعطاب اّلتي ُذكرت بتقرير 
وزارة الّصّحة ال تشّكل خطًرا وال تهّدد حياة املرضى، 
ـًا نعمل على إصالحها، ال دخل  إّنها أمور بسيطة نسبّي
لها بالّطب، وحتًما ال تهّدد حياة املُعاَجلني وال تستوجب 

إغالق غرف العملّيات.
وأّكد د. مطانس أّن املستشفى اإليطالّي في حيفا ميلك 
كاّفة التقنّيات واالختصاصّيني اِملْهنّيني، ُمضيًفا: نحن 

جنري منذ أزيد من 25 عاًما ألوف العملّيات اجلراحّية 
وفاة  حالة  الفترة  هذه  كّل  خالل  حتصل  ولم  الّناجحة 
واحدة داخل غرف العملّيات، حّتى أّن نسبة الّتلّوثات 
وااللتهابات داخل غرف العملّيات شبه معدومة، مقارنًة 

بباقي املستشفيات. 
واستطرد د. مطانس قائًال: بدأنا بترميم وتصليح الُبنى 
الّتحتّية، وفق ما جاء في الّتقرير، باّدعاء ضرورة إغالق 
نافذة هنا أو ترميم مكّيف هوائّي هناك، لهدف االنتهاء 
من األعمال خالل أسبوعني، وفتح غرف العملّيات من 

جديد أمام اجلمهور.

 ÷u� qz«Ë∫d|uB	

f
½UD

� n
Ýu

¹ Æœ

‚öžù« —«d� sŽ WO�«dÇuJ½“ …—u�



�������	
��
�����

������	����
���	��

�
����������� ���������
��
����	� ����	�������	�������	
��	��	������

����������� ��!�����"#
$%���&'��� ��(��)��*+
� #
����,�-.�/�

�������	���� 	��!��"�	#!�$	�����	
��	��%��&'
�	�(!	)���*+	�� ��	,�-&	�.	/�	0���!1
��23�	4��	�56��	7�	,8�	9+%�:;!	����2

�9� �����	<=+�� 	>(�	/�	0�8�&1
�8&1	?@A	B1	/�	8C.1	7����	<=�D�	E8�:	�������	
��	)F!	��*$



62015 “u9 3  WFL'«

Î UC|√ ÊUC�— w� W�ö?��« r?JI�«d� �b?O	u
�

v?�UF� v?I��Ë v?�UF� Êu?J��
w�B�« a�D*«WLOK	�« W|cG��« ‰UH
_« V
 WO�UC�— W{U|—

— ÒuB� w�� Z�Ud� ‰ö� s�
»uO�uO�« w� �bO	u
� s� Y��« Ë√ œuJ�« `��≈

“UHO�” q�«d*
اّلتي  الّدعم  بإلغاء جتميد ميزانّية  بلدّية حيفا  قامت 
تقّدمها ملسرح "امليدان"، بقيمة أكثر من مليون شيكل 

ـًا. سنوّي
وكان املجلس البلدّي في حيفا قد شّكل "جلنة فحص" 
قبل نحو شهرين، في أعقاب مطالبات بإلغاء امليزانّية 
أثارت  واّلتي  املــوازّي"  "الّزمن  مسرحّية  عرض  عقب 
امليزانّية  جتميد  إلى  أّدى  ما  الّتحريض،  من  عاصفة 

بشكل مؤّقت.
على  بناًء  الّتجميد،  إلغاء  ّمت  املطاف  نهاية  وفــي 
أعضائها  أحد  كان  واّلتي  الفحص،  جلنة  توصيات 
د.  حيفا  بلدّية  رئيس  ونائب  "اجلبهة"  كتلة  رئيس 

سهيل أسعد.
°WÒOÝUOÝ WÐU�— ÒhI�Ë WÒOŽ«bÐ≈ WÒ¹dŠ

وقد وصل مكاتب صحيفة "حيفا"، تأكيد من مصادر 
موثوقة، أّن قرار إلغاء جتميد ميزانّية مسرح "امليدان" 
عمل  بــأّي  البلدّي  الّثقافة  قسم  تدّخل  عدم  اشترط 
فّنّي أو مسرحّي يقّدمه املسرح، بينما يحّق له مراقبة 
ومتابعة الّنشاطات والّندوات الّسياسّية اّلتي ُيجريها 
ويحتضنها املسرح، ومنعها إن اقتضت احلاجة لذلك.. 
ــقــرار..(!).  ال هــذا  على  الفحص  جلنة  صّوتت  وقــد 
الّرقابة  ملقّص  ونعم  اإلبداعّية  الفنّية  الّرقابة  ملقّص  ال 

الّسياسّية!
 rŽœ  q�«uMÝË  ÆÆ Òo??Š  WÒO½«eO*«  ∫bFÝ√  Æœ

 WÒO�uJ(« W−DK³�« ÂU�√ Õd	*«
القّصة  هذه  ألّن  سعداء  نحن  أسعد:  الّدكتور  وقــال 
حّق  هي  اّلتي  امليزانّية  ورائنا، وعادت  من  أصبحت 
نأمل  املدينة.  في  الّدولة وكسّكان  في  كمواطنني  لنا 
أن حتذو وزارتا املعارف والّثقافة حذو بلدّية حيفا، وأن 
حتترما حرّية اإلبداع وتتراجعا عن سياستهما التعسفّية 
واملُعادية للدميقراطيّة. وأضاف: سنو  اصل دعم املسرح 
في املعركة القطرّية أيًضا، ضّد هذه البلطجة احلكومّية.

 k
U×¹  Ê√  ÒÍ—Ëd ÒC�«  s�  ∫w³Ž“  –  ÍbÐUŽ
 WÒO
UIÒ¦�«  t²ÒO�öI²Ý«  vKŽ  ¢Ê«bO*«¢  Õd	�

WÒOŽ«bÐù«Ë
هذا وعبّرت عضو بلدّية حيفا، عرين عابدي – زعبي، 
عن تأييدها لقرار البلدّية حتويل ميزانّية املسرح بشكل 
فورّي، مؤّكدًة على أهمّية أن يحافظ مسرح «امليدان» 

ورفضت  ــة؛  ــداعــّي واإلب الّثقافّية  استقاللّيته  على 
من  الّثقافّية  ملؤّسساتنا  الّسياسّي  االبتزاز  محاوالت 

خالل استخدام الّتمويل. 
حول  االلتفاف  تكثيف  إلى  - زعبي  عابدي  ودعت 
املؤّسسات الّثقافّية واملبدعني العرب وعلى نشر الّثقافة 
واإلنتاج املسرحّي، من خالل استغالل الّسّلة الّثقافية. 
كما أّكدت على أهمّية تراجع وزارتي الّثقافة والّتعليم 
الّثقافّية،  واملؤّسسات  «امليدان»  مسرح  مالحقة  عن 

ألسباب سياسّية.

Ÿ«bÐù« WÒ¹d( —UB²½« ∫…dðUŽ“
و"اجلبهة"  الّشيوعّي  احلزب  سكرتير  قال  جهته  ومن 
القرار  هذا  نبارك  الّصحافّي رجا زعاترة:  حيفا،  في 
الّشجاع، ونعتبره انتصاًرا لنا وللمسرح وحلرّية اإلبداع 
سياسّية وتدجني  فرض رقابة  أراد  َمن  على  والّتعبير 
العربّية. وندعو  الفّنانني وعلى اجلماهير  املسرح على 
إلى حتويل هذا االنتصار إلى رافعة في الّنضال ضّد 

الهجمة العنصرّية الّراهنة وسياسة كّم األفواه.

°bFÐ t²Mð r� UM²�dF� ∫”U ÒDž
التجّمع  (سكرتير  غّطاس  إبراهيم  عّممه  بيان  وفي 

احليفاوّي)، جاء: «إّن إعادة متويل بلدّية حيفا ملسرح 
اجلماهيرّي  لاللتفاف  مباشرة  نتيجة  هو  «املــيــدان» 
«الّزمن  وملسرحّية  «امليدان»  ملسرح  الّشعبّي  والّدعم 
املوازي»، وللحضور الفعلّي والّتجاوب العارم لدعوتنا 
أّن  نرى  املسرحّية واملسرح. ونحن  احلصار عن  لكسر 
إليجاد  البلدّية  على  األكبر  األثر  الّشعبّي  للّتحدي 
مخرج من هذا املأزق وللنزول عن الّسلم العالي اّلذي 
امتطوه. فقد أدى حتّدينا لتراجع البلدّية عن سياساتها 
اّلتي تستهدف املسرح والفّن واستقاللّية حرّية تعبيرنا 

عن رأينا. كما نرى بهذا الّتراجع إجناًزا لشعبنا بأسره، 
ولكّل املؤّسسات واألطر الفاعلة في القضّية. وكذلك 

تأكيًدا على جدوى الّنضال في سبيل ما نؤمن به؛
بتجميد  موقفها  عن  تراجعت  البلدّية  أّن  «صحيح 
جتاه  سياساتها  تغّير  لم  ولكّنها  للمسرح،  الّتمويل 
أطر  ضّد  بل وّجهتها  احليفاوّية،  الِفَلسطينّية  األقلّية 
ِفَلسطينّية محلّية أخرى. ولهذا علينا أن نعيد دراسة 
كيفّية الّتعامل مع البلدّية. وعليه ندعو لتثبيت متويل 
متويله،  وزيادة  البلدّية  ميزانّية  في  «امليدان»  مسرح 
أسوًة بباقي املسارح املوجودة مبدينة حيفا، كدليل من 
البلدّية على أّنها أهل ثقة للّشراكة في إدارة البلدّية؛ 
الّتعبير ومن  بحرّية  «لقد كان نضالنا من أجل حّقنا 

أجل حّقنا بحرّية اإلنتاج كمواطنني وكأقلّية قومّية. وقد 
املالّية  باإلدارة  ثغرات  بإيجاد  البلدّية  محاولة  كانت 
وبعد   - اآلن  ولكّنهم  الّتمويل.  لتثبيت وقف  قناًعا 
فشل احملاولة - اشترطوا إعادة متويل املسرح بوضعه 
حتت رقابة قسم الّثقافة في البلدّية من خالل استئذان 
مستقّلة،  أخرى  جلهات  القاعات  تأجير  قبل  البلدّية 
املتمّثلة عادًة باألحزاب الّسياسّية واجلمعّيات األهلّية؛

الــّشــرط  بــهــذا  احلــيــفــاوّي  الــوطــنــّي  التجّمع  «ويـــرى 
من  واحلـــّد  الفكرّية،  الــّرقــابــة  لسياسة  اســتــمــرارّيــة 
قاعات  هل  للّتساؤل،  يدعو  الّشرط  فهذا  احلرّيات. 
ومسارح أخرى بحيفا بحاجة الستئذان من هذا الّنوع 
قبل تأجير قاعاتها؟ وال ننسى بالتجّمع احليفاوّي أن 
مدى  نرى  نحن  فها  القضّية،  هذه  من  العبر  نستقي 
أهمّية تََوفُّر مرَكز ثقافّي وقاعات ألحزابنا ومؤّسساتنا 
ووصاية    عن رقابة  بعيًدا  مواقفها وآرائها  عن  لتعّبر 

 البلدّية؛
ـًا إلى  «لقد آن األوان أن نقيم قصر ثقافة ومركًزا ثقافّي
جانب املسرح ليكون ُعنواًنا لالجتماعات والّنشاطات 
السياسّية؛ فليس املسرح وحده املُستهدف، بل شعبنا 
بأسره ُمستهدف، بكاّفة مؤّسساته. فدائًما وأبًدا كانت 
مؤّسساتنا  على  اخلناق  لتضييق  محاوالت  وستبقى 
ومحاوالت من دولة إسرائيل أن تسترجع وصاية احلكم 

العسكرّي على شعبنا ومؤّسساته؛
«ويأتي الوضع الّراهن ليفضح نوعّية وماهية العراقيل 
والّصعوبات اّلتي تضعها بلدّية حيفا أمام جمعّية الّثقافة 
العربّية في مشروعها لتأسيس مرَكز ثقافّي مستقّل.

معركتنا على املسرح لم تنتِه بعد، وعليه فإّن االلتفاف 
الّشعبي واجلماهيرّي حول املسرحّية واملسرح هو احلصانة 

الوحيدة لهما؛ 
هي  ــة  ــّي احلــال املــعــركــة  ـــإّن  ف حيفا  صعيد  ــى  ــل «وع
جلمعّية  الّتابع  العربّية  الّثقافة  مرَكز  تأسيس  على 
جمعّياتنا  وجتنيد  جماهيرنا  وحشد  العربّية  الّثقافة 
ومؤّسساتنا وأطرنا الّسياسّية واملدنّية حولها، فهذا هو 

واجبنا األّول.»

°…d¼UE*« wGKð ¢Ê«bO*«¢ Õd	� …—«œ≈
ووصلنا أّنه في أعقاب إلغاء جتميد امليزانّية، قرّرت 
الّلجنة(!)،  بقرار  االحتفال  "امليدان"،  مسرح  إدارة 
مبنى  أمــام  ُتقام  أن  املُقّرر  من  كان  مظاهرة  وإلغاء 
البلدّية يوم الّثالثاء القادم، في الّسابع من شهر متّوز 

اجلاري (موعد جلسة البلدّية).

…bÒOI� ◊Ëdý Òqþ w
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متّكن احملامي وسام أسمر من إقناع احملكمة املركزّية 
(«أرنــونــا»)  سكن  ضريبة  إلغاء  بضرورة  حيفا  في 
اّلذي  املباني في شارع ِصهيون في حيفا،  على أحد 
املبنى كان مهجوًرا، ولذا  بأّن  يحمل سّكانه تصديًقا 
يتوّجب على البلدّية عدم جباية ضريبة «أرنونا» عن 

هذا املبنى. 
سّكان  به  تقّدم  التماًسا  ناقشت  قد  احملكمة  وكانت 
املبنى، بواسطة احملامي أسمر، ودعوتهم إللغاء دين 
العقار  ألّن  نظًرا  شيكل،  ألف   214 البالغ  البلدّية 
كتب  البلدّية  مراقب  للّسكن. وأّن  قدمي وغير صالح 
في تقريره أّن املبنى مهجور ويجب البحث عن أصحابه 

في مكان آخر! 
الّسكن  ضريبة  بدفع  طالبت  قــد  البلدّية  وكــانــت 
ـًا  («أرنونا»)، ألّن الّساكن هناك لم يبّلغ البلدّية خطّيـ
بأّنه هجر املبنى، رغم ِعلمها فعًال بأّنه هجره؛ خاّصًة 
وأّن الّساكن كان يدفع الّضريبة لِشركة اجلباية، وهذه 

الّشركة لم حتّول املبلغ للبلدّية.
بلدّية  أّن  مرافعته  خالل  أسمر  احملامي وســام  وأّكــد 
حيفا، حاولت حتصيل الّدين دون أن ُتثبت تسّلم املَدين 
أّي إنذار بذلك. وكان مراقب البلدّية قد أشار مّرات 

املنزل»،  في  يتواجد  ال  األمر  «صاحب  أّن  إلى  عّدة 
و»املبنى يبدو مهجوًرا». في هذه احلالة يتوّجب على 
البلدّية،  في  العقارّية/الّسكنّية  الّضرائب  مسؤولي 
الّتأّكد من صّحة األمر وعدم االستمرار بإرسال أوامر 

جلبي الّدين.
وفي تصريح لإلعالم، قال احملامي أسمر: أنا سعيد 
بهذا القرار، فال ميكن لِشركات اجلباية ومؤّسساتها أن 
تهّدد املواطنني وتُرهبها بجباية مبالغ َدين تقادم مبئات 
آالف الّشواقل. على أمل أن تغّير البلدّية نهجها وأن 
تستخلص العبر بكّل ما يتعّلق بجباية ضريبة الّسكن.

’U� q�«d*
الّتجنيد جليش  (داعي  نّداف  جبرائيل  األب  رفع 
إلى  دعوى  الّناصرة،  من  اإلسرائيلّي)  االحتالل 
محكمة الّصلح في الّناصرة، يطالب فيها باحلصول 
على تعويضات بقيمة 50 ألف شيكل ّممن وصفه 
نّداف  األب  محامي  إلسرائيل. وقال  عميٌل  بأّنه 
في  يتحّدث  كان  عليه  املّدعى  إّن  احملكمة  في 
دردشة في أحد املواقع اإللكترونّية وعلى صفحة 
الـ «فيسبوك»، قائًال إّن األب نّداف كان الّناطق 
فترة  في  األرثوذكسّية،  البطريركّية  في  الّرسمّي 
عن  يدافع  وكــان  إيرينيوس،  الّسابق  البطريرك 
الِفَلسطينّي،  للّشعب  املساندة  البطريرك  مواقف 
ولكن بعد فترة كان واضًحا للجميع أّن نّداف كان 
عميًال حلكومة إسرائيل، وأّن البطريرك إيرينيوس 
وقع في فّخ حكومة إسرائيل مبساعدة األب نّداف. 
ولذا ميكن اعتبار هذا الوصف بأّنه يعني اخليانة، 
ويقصد من ورائه اإلهانة، ويندرج في إطار القذف 
نّداف ولذا فهو  ّمما يشّوه سمعة األب  والّتشهير، 

يطلب من احملكمة مقابل رّد االعتبار.
ومن جهته قال احملامي سامر زهر، اّلذي دافع عن 
املّدعى عليه، إّن موّكله اّلذي وصف األب نّداف 
بالّضرورة صفة سلبّيًة وتهدف  يقصد  بالعميل ال 
إذا رجعت  ــه  أّن كما  مــا،  إلــى شخص  اإلســـاَءة 
احملكمة إلى املعاجم الّلغوّية ترى أّن ترجمة كلمة 

«عميل» عن العبرّية غير دقيق، ولم ُتذكر كلمة 
اخليانة ضمن هذه املعاني. بل كلمة عميل حتمل 
أكثر من داللة، وميكن أن يكون العميل وكيًال أو 
البيع  يتعامل في مسائل  أو  يتعاون  أّي شخص 
والّشراء وغيرها من املعاني. خاّصًة أّن األب نّداف 
كتب في كثير من املواقع أّنه يخدم مصلحة الّدولة 
في  واجتماعاته  لقاَءاته  من  العديد  في  وميّثلها 

البالد وخارج البالد.
هذه  ورّدت  زهــر  احملامي  رأي  احملكمة  وقبلت 
الّدعوى دون أن يدفع املّدعى عليه أّي غرامة أو 

حّتى رسوم الّدعوى، بل أبدى أسفه من ذلك.
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قاعة  في  ــوز)،  متّ  8) املُقبل  األربعاء  مساء  ُيقام، 
«األوديتوريوم» في مرَكز الكرمل حفَل منح عدٍد من 
الّشخصّيات احليفاوّية وسام «عزيز حيفا»، نذكر من 
بينهم: ماغي طوبي – كركبي، عيدنا زاريتسكي – 

طوليدانو واملرّبي موسى عودة.

 Âb??????š ÆÆ…œu???????????????????Ž v???????Ýu???????�
V¹dIð w??�  r??¼U??ÝË l??L??²??−??*«

dEÒM�«  UNłË 
عودة  موسى  احليفاوّي  املرّبي  على  االختيار  وقع 
(ابن حّي الكبابير)، من قبل الّلجنة، ضمن معيار 
خدمة املجتمع والتطّوع والعمل على ترسيخ وتوطيد 

العالقات املبنّية على الّتسامح وتقّبل اآلخر.
حياته  جــّل  كــّرس  عـــودة،  موسى  املــرّبــي  أّن  يذكر 
خاّصة،  األحمدّية  اإلسالمّية  اجلماعة  خدمة  في 
شغل  عاّمة.  املجتمعات  وباقي  العربّي  ومجتمعنا 

عودة عّدة مناصب، من أهّمها: مرّكز الّتعليم والّتربية 
اجلماعة  عن  ممّثًال  سكرتيًرا  عمل  كما  طويلة،  لسنني 
ـًا،  حالّي متقاعٌد  عاًما.   14 ملّدة  األحمدية  اإلسالمّية 
في  العبرّية  الّلغة  إلى  الكرمي  القرآن  لترجمة  ومتفّرغ 
والّدين  احلضارة  وعرض  الّنظر  وجهات  تقريب  سبيل 
تفّهم  للمساهمة في  اليهودّي  املجتمع  اإلسالمّي على 

اآلخر وتقّبله.

 ∫w³Ž“ ≠ ÍbÐUŽ s¹dŽ WÒ¹bK³�« uCŽ
 ¡U??�?? ÒM??�« u???Žb???½Ë U??M??O??²??I??O??�d??Ð e?? Ò²??F??½

ÒÍd??O??¼U??L??'« q??L??F??�« w??� ◊«d??
??½ö??�
وقالت عضو البلدّية عرين عابدي - زعبي («اجلبهة»): 
نعتّز برفيقَتينا وبعطائهما وبالّنموذج اّلذي قّدمتاه على 
مدار عشرات الّسنني؛ فالّرفيقة ماغي (أم خالد) كانت 
الّدميقراطّيات، وعملت  الّنساء  إحدى مؤّسسات روضة 

حركة  صفوف  في  وناضلت   ،1991 عام  حّتى  فيها 
و«اجلبهة»،  الّشيوعّي  واحلزب  الّدميقراطّيات  الّنساء 
لم  اّلتي  للّتحقيقات واملضايقات  ورفيقاتها  وتعّرضت 

تثنهّن عن مواصلة نضالهّن الوطنّي واالجتماعّي. 
أّما الّرفيقة عيدنا فكانت عضو بلدّية على مدار عشر 
العربّي وجميع  اجلمهور  قضايا  فيها  خدمت  سنوات، 
الّرفاه  جلنة  رئاسة  توّليها  عند  خاّصًة  املُستضَعفني، 
البلدّية، وهي ناشطة منذ عشرات الّسنني في حركات 

و«محسوم  بالّسواد»  «نساء  مثل  الّنسائّية،  الّسالم 
اّلتي تكافح ضّد االحتالل  ووتش» وغيرها من األطر 

ومن أجل الّسالم العادل بني الّشعبني.
وأضافت عابدي: الّنساء هّن األكثر تضرًّرا من احلروب 
أشكال  وكاّفة  االستغالل  ومن  والعنصرّية  واالحتالل 
الّظلم والقهر، الّسياسي واالقتصادّي، لذا ندعو الّنساء 
لالنخراط في العمل اجلماهيرّي من أجل مجتمع عادل 

للجميع.
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الّدكتور  حيفا،  بلدّية  رئيس  نائب  ومتابعة  مببادرة 
سهيل أسعد، تشّكلت هذا األسبوع جلنًة مهنّية خاّصة 

ملعاجلة مشاكل املواصالت في حّي عّباس.
ومدير  أسعد  د.  مــن  كــّل  مبشاركة  اجتماع  وُعــقــد 
ورزق  كوهني  أفيشاي  ـوف»  ـن «يافيه  ِشــركــة  عــام 
إيهاب  واملهندس  إسحق،  روبير  والّدكتور  سعيد، 
من  عدد  ورؤســاء  ظاهر،  موسى  الفاهوم، واملهندس 

أقسام البلدّية.
وقال د. أسعد: قضّية حّي عّباس موجودة على جدول 
املواصالت  قضّية  وخصوًصا  سنوات،  منذ  أعمالنا 
أللوف  بالّنسبة  وكذلك  للّسّكان  بالّنسبة  واألمــان 
املختلفة.  ـــدارس  امل فــي  يتعّلمون  ــذيــن  اّل ــّالب  ــّط ال
وطرح  إيجاد  هو  الّلجنة  هذه  تشكيل  من  والهدف 
احللول اِملهنّية لرفع املعاناة اليومّية عن أهالي احلّي، 
بشكل َمنهجّي ومثابر ومدروس، بعيًدا عن االرجتال 

والفرقعات اإلعالمّية!

åUHO�ò q�«d*
أعلنت شركة «كرملتون» اّلتي ُتعنى بأنفاق الكرمل 
أّن رسوم الّسفر عبر األنفاق ارتفع، ابتداًء من مطلع 

متّوز اجلاري! 
من  بــدًال  شيكل   8.66 واحــد  ملقطع  املبلغ  وأصبح 
للمركبات  ــا  أّم اخلــاّصــة.  للمركبات  شيكل   8.55
فالّرسوم  ــاب  رّك  10 من  أكثر  حتمل  اّلتي  الكبيرة 

وكذلك  شيكًال.   25.68 من  بدًال  شيكًال   25.98
األمر بالّنسبة ملركبات الّشحن أو الّنقل الّثقيل، واّلتي 
ال تزيد حمولتها عن 4 آالف كغم، فأصبحت الّرسوم 

43.29 بدًال من 42.80 شيكًال.
وأفادت إدارة ِشركة «كرملتون» أّن هذا االرتفاع هو 
وفًقا  ويأتي  الغالء،  بجدول  سنوي  الّربع  لالرتباط 

الّتفاق االمتياز مع الّدولة، وغير مرتبط 
بارتفاع األسعار!
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åUHO�ò q�«d*
استمعت الّلجنة البرملانّية األوروبّية 
تقرير  إلى  إسرائيل،  مع  للعالقة 
حـــول سياسة  «مـــســـاواة»  ــز  مــرَك
احلكومة اإلسرائيلّية جتاه اجلماهير 
العربّية، في أعقاب نتائج انتخابات 

الكنيست اإلسرائيليّة.  
«مــســاواة»  مــرَكــز  مــديــر  والتقي 
جعفر فرح، أكثر من 25 عضًوا في 
البرملان األوروبّي وطالبهم بالتحّرك 
لوضع حّد ملالحقة مسرح «امليدان»، 
واالعتداءات على املجتمع العربّي 
مساجد  مثل  املقّدسة،  واألماكن 
سلسلة  وعلى  الّطابغة،  وكنيسة 
القوانني اّلتي متّس في حياة العائلة 
ــون املــواطــنــة،  ــان الــعــربــّيــة مــثــل ق
الكنيست  فــي  متــديــده  ّمت  ـــذي  واّل

األسبوع املاضي.
وخـــــالل جــلــســة االســـتـــمـــاع في 
فرح  استعرض  ـــّي  األوروب البرملان 
في  إعــداده  ّمت  ـًا  تفصيلّي تقريًرا 
املنازل  هدم  حول  «مساواة»  مرَكز 
وقــــرار احملــكــمــة الــعــلــيــا إخــالء 
العراقيب؛  وهــدم  احليران  أم  قرية 
الّدينّية  للحرّيات  تــعــّرض  كما 
مالحقة  واســتــعــرض  والــّثــقــافــّيــة 
سهى  واملخرجة  «امليدان»  مسرح 
من  بكري،  محّمد  واملمّثل  عــّراف 
العنصرّي.  اليمني  جمعّيات  قبل 
القوانني  سلسلة  فــرح  واستعرض 
اّلتي ّمت سّنها في الّسنوات األخيرة 

اجلماهير  حــقــوق  فــي  ّمت  ــي  ــت واّل
العربّية، ومنها متديد قانون املواطنة 
مصادرة  وقــانــون  الّنكبة  وقــانــون 

األوقاف اإلسالمّية.
إلى  البرملانّية  الّلجنة  واستمعت 
األوروبّية  املفوضّية  قّدمته  تقرير 
العربّي  املجتمع  مع  تعاملها  حول 
حيث  إسرائيل.  في  الِفَلسطينّي 
بقلق  تتابع  أّنها  املفوضّية  أّكدت 
ــي متــــاَرس جتــاه  ــت ــّســيــاســات اّل ال
تؤّدي  قد  واّلتي  العربّي،  املجتمع 
إلى خلل جدّي في املبنى الدميقراطي 
للّدولة. وأّكدت املفوضّية أّن قرارات 
احملاكم اإلسرائيلّية والّتقارير اّلتي 
وأّنها  تقلقها،  إسرائيل  من  تصل 
املمارسات  من  موقفها  عن  تعّبر 
احلكومّية من خالل حوارها املستمّر 
مع احلكومة اإلسرائيلّية. وأصدرت 
ـًا  خاّص تقريًرا  األوروبّية  املفوضّية 
شملت  إسرائيل  مع  العالقة  حول 
مواد حول وضع اجلماهير العربّية.

البرملان  أعضاء  مع  فــرح  وناقش 
اّلــتــي  املــواضــيــع  ملتابعة  خــطــًطــا 
يــزور  أن  املخّطط  ومــن  طرحها. 
البرملانّية  الوفود  من  عدد  البالد 
وبــيــنــهــا جلــنــة حــقــوق اإلنــســان. 
بتنظيم  «مساواة»  مرَكز  وسيقوم 
للوفود  ولقاءات  ميدانّية  زيــارات 
للجماهير  الّسياسّية  القيادة  مع 
ــســات األهــلــّيــة  الــعــربــّيــة، واملــؤّس
العاملة في قضايا حقوق اإلنسان.

åUHO�ò q�«d*
اّلذي  اإلطارّي،  االّتفاق  على  إسرائيل  أراضي  مجلس  صادق 
يونا  حيفا  بلدّية  ورئيس  كاحلون  موشيه  املالّية  وزيــر  وّقعه 
املدينة،  في  احلديدّية  الّسّكة  تسوية  تضّمن  ــذي  واّل ياهف، 
وخلق تواصل ما بني املدينة والبحر، بتكلفة قدرها 1.3 مليار 
شيكل. باإلضافة إلى ذلك، تضّمن االّتفاق املوافقة على بناء 

7700 وحدة سكنّية في جميع أنحاء مدينة حيفا.
موافقة  إلى  االّتفاق  الّدولة  حّولت  املوّقعة،  لالّتفاقّية  ووفًقا 
توقيع  عليه. وسيتّم  صادق  إسرائيل، واّلذي  أراضي  مجلس 

اّتفاق مفّصل، قريًبا، وبعد ذلك سيبدأ حتقيقه. 
ُيشار إلى أّن خطط تنفيذ مشروع «تسوية الّسكك احلديدّية» 

في هذه املرحلة، هي قيد الّتخطيط.
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باختتام موسم كرة القدم لهذا العام، لوحظ أّن الفريق 
شاپيرا»،  روبي  «هپوعيل  فرهود،  حّنا  يدّربه  اّلذي 
الّثالثة  الّدرجة  من  الفريق  بصعود  جناًحا  حّقق  قد 
قام  ما  جهًدا وجناًحا  يقّل  الّثانية. وال  الّدرجة  إلى 
ارتقاء فريقه  اّلذي أّدى إلى  به املدّرب أمين خاليلة 
الّدرجة  إلى  الّثانية  الّدرجة  من  إكسال»  «هپوعيل 

األولى. 
فرهود وخاليلة  املدّربَْني  مع  أجرناه  اّلذي  لقائنا  في 

وقفنا على بعض من أسباب الّنجاح.

 w??ÐË— q??O??Žu??á??¼ò o??¹d??� » Ò—b????� œu??¼d??� U?? ÒM??Š
UHOŠ ≠ å«dOÄUý

 XIÒIŠ p???? Ò½√  …d???O???š_« W?????½Ëü« w???�  U??½b??N??ý ≠
ÆV¹—bÒ²�« ‰U−� w�  UŠU$

فرهود: احلمد لله، أنا اليوم مدّرب لفريق «هپوعيل 
روبي شاپيرا» - حيفا، وهذا الفريق مع املشّجعني، 
خاّصة أّنه غير مفهوم ضمًنا أّني العب عربّي يدّرب 
فريًقا ليس من الوسط العربّي، وهذا إجناز بحّد ذاته؛ 
صعد الفريق إلى مستوى الّدرجة الّثانية، وفي الّسنة 
للّدرجة  الغربّية  باقة  فريق  مع  صعدت  قبلها  اّلتي 
اّلتي  الفرق  مع  أصعد  موسم  ثاني  وهذا  الّثانية، 
هپوعيل   » فريق  مع  مستمّر  املوسم  وهذا  أدّربها، 
أجل  مــن  فريًقا  وأبــنــي  حيفا،   - شاپيرا»  ــي  روب
فرصة  أعطوني  األولــى. وهم  الّدرجة  إلى  الوصول 
هپوعيل   » لفريق  أيًضا،  املوسم،  هذا  في  الّتدريب 
روبي شاپيرا»، ّمما يدّل على تقديرهم لنجاحي وجناح 

ُخّطة العمل اّلتي أقوم بها، واؤكد، أّنه ليس مفهوم 
ـًا يدّرب فريًقا من اليهود.  ضمًنا أّن مدّرًبا عربّي

 V¹—bÒ²�«  ‰U−�  w�  bNF�«  ÓY¹bŠ  X��  X½√  ≠
 ÊU??	Ë ¨V??Žö??	 pðUOŠ  √b??Ð  bI� ¨W??{U??¹ Òd??�«Ë
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الرياضّية  مسيرتي  أواصـــل  أنــا  صحيح،  فــرهــود: 
كمدّرب؛ وآمل أن أكون مدّرًبا ناجًحا كما كنت العًبا 
أكون  أن  الّصحيح، وأمتّنى  الّطريق  في  ناجًحا، وأنا 
كذلك في املوسم القادم، وأمتّكن من الّتدريب بأعلى 

املستويات في البالد.

 l� X½√ U¼Ë W
UÐ o¹d� l�  bF� X½√ Ê–≈ ≠
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فرهود: أنا أدّرب الفرق منذ ثالثة مواسم؛ في املوسم 
مع  املوسم  الغربّية، وهذا  باقة  فريق  مع  كنت  األّول 
معه  أنا  القادم  واملوسم  شاپيرا»،  روبــي  «هپوعيل 
أيًضا، وهذا أمر غير سهل، واحلمد لله أقوم مبهّمتي 
الّدرجة  من  بالفريقني  وارتقيت  وجــه،  أحسن  على 
القادم  للموسم  الّثانية. وأخّطط  الّدرجة  إلى  الّثالثة 
إلى  الّثانية  الّدرجة  من  الفريق  رقّي  في  االستمرار 
خّطة  على رضاهم عن  أخرى  مّرة  يدّل  األولى. وهذا 
املدّربون وال  ينقص  أمارسها. وطبًعا ال  التي  العمل 
تنقص امليزانّيات للفرق، وبإمكانهم الّتعامل مع أّي 
مدّرب آخر. ولكن احلمد لله ما أقوم به حّقق جناًحا.

øpðU³¹—bð l� o¹dH�« »ËU−²Ð  dFý nO	 ≠

الــّتــجــاوب معي على أفــضــل حــال،  ــان  فــرهــود: ك
بكّل  املتابعة  على  يشّجعني  أجده  اّلــذي  واالحترام 
هذا  وراء  يقف  اّلـــذي  اجلمهور  وخــاّصــة  الــّنــشــاط، 
مناسبات عديدة  أعربوا في  فقد  اإلدارة،  الفريق مع 
عن ثقتهم بقدراتي كمدّرب، والّشهادة اّلتي يحصل 
عليها املدّرب هي متاًما كالّطالب اّلذي يحصل على 
يعمل  الّدراسّية؛ واملــدّرب  الّسنة  نهاية  في  شهادته 
الّنهاية،  في  بالّنجاح  جهده  ويتكّلل  املوسم  طيلة 

ويتمّثل ذلك بالّصعود مع الفريق إلى درجة أعلى.

 ÂœUI�« rÝu*« w� o¹dH�« «c¼ l� vI³²Ý q¼ ≠
ødš¬ o¹d� v�≈ qI²M²Ý Â√

فرهود: قد وّقعت اليوم على اتفاقّية مجّددة مع فريق 
«هپوعيل روبي شاپيرا» لهدف الّصعود بالفريق إلى 
كبيرة،  ميزانّية  أيدينا  األولى، وبني  الّدرجة  مستوى 
أدائهم  مبستوى  معروفني  العبني  سّتة  وأحــضــرت 
الّدرجة  إلى  بالفريق  سننتقل  الله  شاء  وإن  الّرفيع، 
األولى. وهذا ليس باألمر الّسهل، بل يعني الّصعود 
مع  الّتوقيع  كان سابًقا. وقبل  كما  أعلى  إلى درجة 
الّدرجة  فرق  لي ثالثة عروض من  الفريق كانت  هذا 

األولى، ولكّني لم أتخّل عن هذا الفريق.

øWÒOÐdF�« ‚dH�« l� q�UF²ð nO	 ≠
فرهود: أتعامل مع الفرق العربّية بصورة جّيدة جًدا، 
ولكن سيأتي يوم ألدّرب فيه فرًقا عربّية، هذا أكيد؛ 
ولكن اليوم أنا مع فريقي هذا، وكّل طاقتي وجهدي 
الّنجاح ويبلغ أعلى  له  الفريق ألحّقق  سأضعها بهذا 

املستويات. 

ø»dŽ Êu³Žô pI¹d� ·uH� w� VFK¹ q¼ ≠
ديبي  مارادونا  الّالعبان  فريقي  في  يلعب  فرهود: 
وحّمودي بشتاوي من حيفا، وحارس املرمى عنان فّرو 

من عسفيا.

   .ÕU−ÒM�«Ë oO�u²�UÐ ≠

å‰U�	≈ qOŽuá¼ò o¹d� »Ò—b� WK¹öš s1√
أمين خاليلة، مدّرب فريق «هپوعيل إكسال»، وكان 
قبلها مدّرًبا للفريق وصعد به من الّدرجة الّثانية إلى 
الّدرجة األولى، وقبل سنة صعد مع مجد الكروم من 

الّدرجة الّثانية إلى األولى. 

 ‚dH�«  l� t³łu0 qLFð Íc??Ò�«  d Ò��«  u¼ U�  ≠
ø UŠU$ oÒI%Ë

خاليلة: أّوًال يجب أن يكون العمل صحيًحا، يجب 
أن يكون املدّرب في بعض األحيان أًبا وأًخا لّالعبني، 
أّن مستوى  خاّصًة  يعرف مشاعرهم ونفسّيتهم،  وأن 
الّتدريب اّلذي أمارسه مع الفريق عاٍل جًدا، وهو أعلى 
أن  فيجب  الّثانية،  الّدرجة  األولى ومن  الّدرجة  من 
الّطاعة  ذلك  على  وزد  عالية.  بلياقة  الفريق  يكون 
نراعي  ونحن  الفريق،  أعــضــاء  بها  يتحّلى  اّلــتــي 
االحترام املتبادل مع الفرق ومع األعضاء. وحّتى لو 
كنَت تلعب في درجة غير محترفة فإّني أطالب الفريق 
الّدرجة  في  العب  يتصّرف  أن  يصّح  باالحترام، وال 
أو أن  الّثانية،  الّدرجة  الّالعب في  األولى أسوأ من 
يعيش حياته الّرياضّية كالعب غير مسؤول؛ إضافة 

بالّدعم  ترافقني  كانت  اّلتي  احلكيمة،  اإلدارة  إلى 
جند  امليزانّية، وهكذا  ناحية  من  األمور  كّل  وتهيئة 

أّن الفريق سينجح. 

 vKŽ  ·dBð  wJ�   UÒO½«eO�  p�   dÒ�uð  q¼  ≠
øtŠU$ v�≈ ÍÒœRðË o¹dH�«

خاليلة: لم تكن ميزانّيات وفيرة، ولكن مبيزانّية 450 
امليزانّية  الّنجاح، وهذه  ألف شيكل استطعنا حتقيق 
للّصعود  باملتطّلبات  قارّناها  ما  إذا  جــًدا  ضئيلة 
الفريق وقد  تسّلمت  ألّني  أعلى،  درجة  إلى  بالفريق 
املرتبة  في  أّوًال  للغاية، وكان  محرج  في وضع  كان 
اخلامسة ويبعد عن املرتبة األولى ما يقارب 11 نقطة. 
ولم يكترث بنا أحد من فرق الّدوري، حّتى أّن كثيرين 
قالوا سُيكتب للفريق الفشل املؤّكد. ولكن عن طريق 

الـ «پالي أوف» صعدنا وحّققنا املرتبة الّثانية.

øÂœUI�« ÂUFK� p−�U½dÐ u¼ U� ≠
«هپوعيل  فــي  سأبقى  الــقــادم  الــعــام  فــي  خاليلة: 
ـًا ويحسب له حساب،  إكسال»، وقد أصبح الفريق قوّي
العام  في  الفرق؛ وهدفنا  لكّل  نًدا  يكون  أن  وميكنه 
القادم ليس الّصعود إلى الّدرجة األعلى، بل سنعمل 
الّدرجة  ذات  مرموقة في  على احملافظة على مكانة 

األولى وبشكل ُمشّرف.

 ¨ÂËd??J??�«  b−� o??¹d??�  l??�  Îô ÒË√  XM	 p??? Ò½√  U??0 ≠
 5Ð ‚dH�«  XEŠô qN� ¨‰U�	≈  l� Êü«  X½√Ë

ø5I¹dH�«

 ÆÆWK¹öš s1√Ë œu¼d� UMŠ

ÂbI�« …d� r�U� w� ÕU$ v�≈ ÕU$ s�
 ÷u� qz«Ë∫d|uB�
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خاليلة: الفرق بني الفريقني هو أّن فريق مجد الكروم كان 
عليه  متعّلًقا بشخص واحد ويعتمد  اإلدارّيــة  الّناحية  من 
وهو سمير مّناع، اّلذي صرف من أمواله اخلاّصة وكّرس وقته 
األموال  رؤوس  أصحاب  من  دعًما  يتوّقع  وأعماله، وكان 
للفريق من أهل مجد الكروم،  والّرعاة والّداعمني اآلخرين 
األعلى،  إلى  ليرتقي  بالفريق  الّنهوض  على  ويساعدونه 
ولكن لألسف الّشديد لم يجد الّتجاوب وال اإلمكانّيات، 
من  جًدا  الفريق  فتضعضع  احمللّي،  املجلس  من  حّتى  وال 
الّناحية املادّية، وأخذ الّالعبون ينسحبون من الفريق، كما 
انسحبت أنا منه، ولم يبَق هناك أّي شيء ُيذكر، وكثيرون 
الوضع  فكان  إكسال  في  أّمــا  للفريق.  الّدمار  يتوّقعون 
اإلدارة وجمهور  دعموا  ّممن  كثيرون  هناك  متاًما،  ُمعاكًسا 
الفريق،  عن  يتخّلى  ال  اّلذي  الواسع، واملجلس  املشّجعني 
متوّفرة  اإلمكانّيات  وكاّفة  جّيدة،  ميزانّيته  فإّن  وهكذا 

بصورة جّيدة. 

ø‰U��≈ l� V¹—bÒ²�UÐ WÐuF� XNł«Ë q¼ ≠
الّسنة،  طيلة  صعوبات، ونواجهها  هناك  بالّطبع  خاليلة: 
كّلهم  تعاونوا  واإلدارة  اجلمهور  ولكن  جــًدا؛  كثيرة  وهي 
اجلانب  على  تسير  األمور  أّن  يظّن  عليها، ومن  للتغّلب 
املريح فهو يوهم نفسه. ولذا يجب على املدّرب أن يتوّقع 
أبــًدا. وها  ينجح  لن  الّصعوبات والعقبات ويذّللها، وإّال 
القوانني واألنظمة وترتيب  العقبات وحّددنا  جتاوزنا  نحن 
األمور، ألّن الفريق لم يكن يعمل بنظام معّني وال بفروض 
كّل  أّوًال وقبل  الّطاعة  األنظمة وفرضُت  فوضعُت  الّطاعة، 
الّلعب، وقبل  قبل  الّنجاح  مسّببات  من  هذه  ألّن  شيء، 
الّصعود إلى الّدرجة األولى، والحظت جتاوَب اجلميع مع هذا 
الّنظام، حّتى لو انسحب منه هذا الّالعب أو ذاك. املهم هو 

حتضير الفريق للعام القادم. 

 w²�« Wł—Òb�« w	 ¡UI³�« u¼ ÂUF�« «c¼ rJ	b¼ Ê–≈ ≠
 ÆÆUNOKŽ r²½√

خاليلة: بالّضبط، ففي العام املاضي بنينا الفريق من أجل 
الّصعود إلى الّدرجة األولى، في املوسم القادم، ولكن حّققنا 
هذا الهدف هذا العام. وسنحافظ على مرتبتنا هذا املوسم. 
والّالعبون في الفريق من إكسال وخارجها، هم من العرب 
أكمل وجه. ولم  على  بواجبنا  نقوم  يهود،  العبني  وثالثة 
تعد الفرق تعتمد على العبني من ذات البلد، أو ما ُيعرف 
بالعبني من البيت، املهم هو رفع مستوى الفريق ومستوى 
الّلعب فيه، ونحن هذه األّيام جنري اّتصاالتنا مع الّالعبني 

ـًا للفريق. اّلذين سينضّمون نهائّي

 ÒwÐdF�«  jÝu�«  w	 ÂbI�«  …d??�  l??{Ë Èd??ð  nO� ≠
øÂUŽ qJAÐ

- لو حتّدثت معي قبل سنة لقلت لك إّن الوضع غير مريح 
البّتة، ومييل إلى الفشل، ألّن كثيًرا من الفرق هبطت من 
يــدّل على االنهيار، ولكن  أقــّل، وهــذا  إلى درجــة  درجــة 
املوسم  هذا  بها، وكــان  بأس  ال  نهضًة  شهدنا  العام  هذا 
إلى  عليه  كانت  ّمما  فرق  عّدة  ارتقت  بحيث  أكثر  ُمثمًرا 
صعد  اّلذي  كّنا»  كفر  «هبوعيل  فرق  مثل  أعلى،  درجة 
من الّدرجة الّثالثة إلى الّثانية، وباقة الغربّية و«هپوعيل 
العربّي،  للوسط  باخلير  يبّشر  وهــذا  وغيرها.  إكسال»، 
ونأمل أن تتحّسن األوضاع املادّية وتزداد امليزانّيات، في 
كّل البالد، وأكبر مثال على ذلك «مكابي نتانيا»، اّلذي 
كان في الّدرجة الُعليا، ولم يتقاَض الّالعبون فيه رواتبهم 

طيلة أربعة أشهر. 

ÆÆÂœUI�« rÝuLK� l{u�« s� qzUH²� pÒ½√ Ëb³¹ ≠
خاليلة: مقارنة مع املوسم املاضي وما ينتظرنا في املوسم 
الّتفاؤل  هذا  يزيد  أن  وأمتّنى  فعًال،  متفائل  فأنا  القادم، 

للمستقبل، وليس لسنة واحدة أو ملوسم واحد. 

 w²Ò�«  ·«b¼_« oOI%Ë ÕU−ÒM�«Ë oO	uÒ²�«  vÒML²½ ≠
                     ÆUN²F{Ë
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åUHO�ò q�«d*
من  عــدًدا  يضّم  «احملّطة»،  حّي  في  لألطفال  ملعب  إقامة  مؤّخًرا،  ّمت، 

املنشآت الّرياضّية والّترفيهّية، بتكلفة حوالي 600 ألف شيكل.
بجولة  قام  اّلذي  أسعد،  سهيل  الّدكتور  حيفا،  بلدّية  رئيس  نائب  وقال 
تفقدّية إلى املكان مع مجموعة من مسؤولي البلدّية، وسّكان احلّي: نبارك 
لألهالي هذا امللعب، اّلذي طالبوا به منذ سنوات. نريد ألهالي «احملّطة» أن 
يبقوا في احلّي ويربّوا أطفالهم هنا، وأن يحظى أبناء وبنات احلّي باخلدمات 

واحلقوق األساسّية.

كانت  حيث   ،2015 العام  ميزانّية  في  ُمجدَول  املشروع  هذا  وأضــاف: 
العربّية  األحــيــاء  في  األطــفــال  مالعب  وترميم  إنشاء  أولوّياتنا  إحــدى 
واملُستضَعفة، لتكون حديثة وآمنة وعصرّية لكي جتتذب األطفال من أمام

 احلاسوب والّتلفزيون.
خاّصة  القضّية،  طرح  في  احلّي  أهالي  مثابرة  على  أسعد  الّدكتور  وأثنى 
الفّنان جورج اسكندر، مؤّكًدا أّن الّتعاون وتوحيد اجلهود بني جلان األحياء 

ومنتخبي اجلمهور يؤتي ثماره في خدمة قضايا ومصالح الّناس.
هذا، وُيذكر أّنه سيتّم افتتاح امللعب بشكل رسمّي في 20 متّوز اجلاري.

åUHO�ò q�«d*
جمعّية  نّظمتها  اّلتي  املهنّية  الّتدريب  ورشة  مؤّخًرا،  أجنزت، 
األحياء  جلان  ونشطاء  وأعضاء  لرؤساء  االجتماعّي  الّتطوير 
قام  واّلتي  العنف.  مظاهر  مناهضة  موضوع  حــول  العربّية 
حيث  جرايسي،  عامر  د.  الّنفسّي  االختصاصّي  بتوجيهها 
التقت املجموعة املشاركة من األحياء العربّية: احلليصة، البلدة 
الّتحتا، وادي اِجلمال، عّباس، الكبابير، احلّي الّشرقّي ووادي 

الّنسناس على مدار ثالث لقاءات.
للمشتركني  العمل  الوسائل وآلّيات  توفير  إلى  الورشة  هدفت 
عبّرت  وقد  العنف،  ظواهر  مع  للّتعامل  القدرات  وإكسابهم 
ملثل  القوّية  اهتمامها ودوافعها  مدى  عن  املشاركة  املجموعة 

هذه األنشطة الضرورّية.
في  مواضيع  عّدة  املجموعة  في  والّنقاش  العرض  تناول  وقد 
كاملدرسة  الّتربوّية  املؤّسسات  في  كالعنف  العنف،  مجال 
ضّد  والعنف  العائلّي  والعنف  اجليران  بني  والعنف  والّنادي، 

املرأة واألطفال القاصرين.
الوقاية  نذكر  احملاضر  بها  أوصى  اّلتي  الوقاية  ومن وسائل 
البيئّية، الوقاية التربوّية، الوقاية اجلماهيرّية والوقاية من العنف 
مختلفة  سياقات  ُفجائّي وفي  بشكل  يحدث  اّلذي  الوضعي 
دون سابق إنذار. ناقش املشاركون املقترحات املطروحة ملواجهة 
الّظاهرة، وتوّقفوا عند بعض منها نذكر على سبيل املثال وليس 
احلصر تنظيم دورّيات أهل للمراقبة بحيث تأتي مبردود إيجابّي 
وفورّي، ويقّلل من تفاقم املشكلة في حالة حصولها، إلى أن 
يتّم استدعاء األهل أو اجلهات الّرسمّية للتدّخل وحّل القضّية.

األحياء  في  عمل  خطة  املشتركون  وضع  الورشة  نهاية  ومع 
املختلفة للّتثقيف وتقليل ظاهرة العنف سوف تطّبق في الفترة 
القريبة، ومن هذه األنشطة برامج فنّية، معرض صور، تشجيع 
التطّوع من قبل األهل زراعة أشتال وورود في األحياء حول 

البيوت وفي األماكن العاّمة لتجميل احلّيز املكانّي. 
جتدر اإلشارة إلى أّن إدارة اجلمعّية والهيئات األهلّية األخرى، 
املجموعة  اعتبار  على  توافقت  األحــيــاء،  وجلــان  كــاملــدارس 
مختلفة  بــأدوار  تنشط  مجتمعّية  توجيه  جلنة  بأّنها  املشاركة 

عندما يتطّلب األمر. 

qJOý n�√ 600 WHKJ²Ð

 q�dJ�« W ÒD�� Òw� w� ‰UH�ú� VFK� W�U�≈
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اجلماهيرّي املرَكز  احتفل  الفرح والبهجة،   بأجواء من 
 عّباس مع أطفال وأهاليهم من احلّي واملناطق املجاورة

بقدوم شهر رمضان الكرمي وبداية العطلة الّصيفّية.
 حيث قام الفّنان نعمة خازم وفرقة «فانتازيا» بإحياء
 االحتفال، بتقدمي العديد من العروض الّشائقة اّلتي
 القت استحساَن احلضور، مبرافقة عدد من شخصّيات
كما العمالق.  «باندا»  ودّب  احملبوبة،   «ديزني» 

حيث املنّوعة،  املوسيقی  أنغام  علی  األطفال   رقص 
سادت أجواء املرح والّسرور أرجاء املكان.

 وقد اختتم مدير املرَكز بّسام ريناوي االحتفال بكلمة
 عّبر فيها عن سعادته باملشاركة الكبيرة ألهل احلّي
كرًميا وعطلًة للجميع رمضاًنا  االحتفال، ومتّنی   بهذا 
االحتفال خالل  ووّزعــت  هذا  للجميع.  آمنة   صيفّية 
ختام فــي  األطــفــال. وأعــلــن ريــنــاوي  علی   الهدايا 

االحتفال عن بدء الفّعالّيات الّصيفّية في املرَكز.

åUHO�ò q�«d*
مدرسة  طّالب  شارك  وممتعة،  فّعالة  أجواء  وسط 
بسلسلة  اخلــاّصــة،  للّتربية  احليفاوّية  «املــســار» 
املدينة)،  (جنوب  الّسّياح  وادي  في  فّعالّيات 
املعّلمني،  وطاقم  يعقوب  ميشيل  املرّبي  بإشراف 

وذلك ضمن مخّيمهم الّصيفّي.

تخّلل هذا اليوم جولة تعرف معالم اِملنطقة وآثارها، 
سباحة في نبع وادي الّسياح، ركوب اخليل مبرافقة 
إميلي أبو شملة وولَديها هالل وبالل اّلذين قّدموا 

هذه الفّعالّية تبّرًعا منهم لرفاهية الّطّالب.
واختتم هذا اليوم بتكرمي وشكر أم أيّوب أّبو عّباس 
لسخائها وكرمها لفتحها باب بيتها وحتضير فطور 

سخّي للّطّالب.
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الّسبت  البديلة، يوم  للّتربية  احتفلت جمعّية «حوار» 
األخير، بتخريج الفوج الّرابع من طّالب الّصف الّثامن، 
والّطاقم  اخلّريجني،  الّطّالب  عائالت  بحضور  وذلك 

الّتربوّي، وعدد من أعضاء عائلة «حوار» األهلّية. 
قام الّطالبان أسيل بدارنة وسما شّماس بعرافة احلفل 
الّطّالب فقّدمها  أّما كلمة  بخّفة دم وحماس مهّذب؛ 
الّطالبان ساهر روحانا ودين أبو كياس. وعن األهالي 
حتّدث عبُده بدارنة مستعرًضا مسيرة مدرسة «حوار» 
األهالي،  واجهها  اّلتي  والعراقيل  تأسيسها  منذ 
على  احلفاظ  أجل  من  باملسيرة  املُضّي  على  مصّرين 
إدارة  شكر  كما  وتطويرها،  ودعمها  املدرسة  وجــود 

اجلمعّية وطاقمها الّتربوّي. 
شّماس عن قّصة والدة   – لوسّيا  بينما حتّدثت راوية 
«حوار»، اّلتي امتزجت بتزامن مع والدة ابنتها. كما 
الّثانية،  ابنتها  والدة  مع  باملدرسة  االعتراف  تزامن 
ما أّكد أّن «حوار» هو مشروع حياة وإميان، فحّركت 
بدورها مشاعر الغبطة والفرح واإلجنازّية مع كّل فوج 

يتخّرج. 
الّصف،  مرافقة  فقّدمتها  الّتربوّي  الّطاقم  كلمة  أّما 
الّطّالب  خصوصّية  عن  عبّرت  حيث  فــارس،  نيفني 

واألشواق اّلتي تكّنها لكّل َمن تخّرج من «حوار».. 
وكلماته  بأسلوبه  منهم  كّل  عّبر  فقد  اخلّريجني  أّمــا 
في  فبرزت  له،  تعنيه  املدرسة وعّما  في  جتربته  عن 

خطاباتهم الّروح احلوارّية النّدية اآلمنة والواثقة.
فنّية  فــقــرات  تخّلل  احلــفــل  أّن  ــى  إل ـــارة  اإلش جتــدر 
قام  حيث  بأنفسهم،  اخلّريجون  بأدائها  قام  متنّوعة، 
شّماس  الكمان وسما  على  سويدان  أنطوني  من  كّل 
على األورغ بتقدمي معزوفتني بشراكة وتناغم لطيفني. 
أغنّيتني  حبيب  ورميــا  حيدر  نور  الّطالبتان  وقّدمت 
عربّية وأجنبّية بتوزيع موسيقّي ُمدمج مثير لالهتمام.

كما لم ينَس الّطّالب االمتداد اّلذي يشّكلونه حلضارتهم، 
فقاموا بعرض رقصة دبكة لطيفة، ورقصوا رقصة من 
تصميم املدّربة لينا مشعور من معهد «سلمى» للفنون 

االستعراضّية لصاحبته فريال خشيبون.
ُيذكر أّن الفّنان الكوميدّي نضال بدارنة قام متطّوًعا 
بعرض مقطع كوميدّي ساخر، تناول من خالله مواضيع 
اجتماعّية مختلفة، كان انطالقها من الّتربية والتعّود.

كما كّرم الّطّالب طاقمهم الّتربوّي بكّل دفء وتقدير. 
بعد  شهاداتهم  داود  إميان  املدرسة  مديرة  لهم  فقّدمت 
كلمة مؤثّرة جًدا، فدعت الّطّالب وأهاليهم إلى تتويج 
وكّل  اإلنهاء  بشهادات  حوار  في  احلوارّية  مسيرتهم 

احملبّة.  
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 - الِفَلسطينّية  للّدراسات  توما  إميل  معهد  أقام 
جلسًة  األخير،  الّسبت  يوم  حيفا،  في  اإلسرائيلّية 
الّطائفّية والّطائفّية  موضوع  في  للّتباحث  تشاورّية 

املضاّدة، بحضور مجموعة من املفّكرين العرب.
 u¼ ÒwHzU ÒD�« ŸËdA*« ∫‰u Ò��

ÒwÝUOÝ ŸËdA�
معهد  ورئيس  الّسابق،  الّنائب  مّخول  عصام  وقال 
إميل توما، إّننا نسعى لبلورة مشروع وطنّي تقّدمي 
في مواجهة مشاريع الّتصعيد الّطائفي على الّساحة 
ظهرت  أّنه  البالد. وأضاف  في  العربّية  اجلماهيرّية 
مبادرة معهد إميل توما والّلجنة الّشعبّية للّتضامن 
مع الّشعب الّسوري وقيادته الوطنّية لطرح ومعاجلة، 
ورّمبا توجيه نداء لكّل القوى الوطنّية ملعاجلة قضّية 
املّد الّطائفّي اّلذي نشهده ونشهد تصعيده في الفترة 
األخيرة. ومضى يقول إّن نقطة االنطالقة اّلتي نقودها 
الّطائفّية. فاملشروع  الفتنة  الوقوع في  تأتي خشية 
الّطائفّي هو مشروع سياسّي ويجب أن يواَجه مبشروع 
وتفكيك  وطنّي  تفتتيت  مشروع  ــه  ألّن سياسّي، 
أوطان. ولذلك يجب أن يكون الرّد عليه من خالل 
وحدة صّف وطنّية تشمل اجلميع، وقضّية الكنيسة 
املسؤولّية  وتتحّمل  فاشّيني  قبل  من  ُحتــرق  اّلتي 
إسرائيل، واّلتي  في  احلاكمة  املؤّسسة  إحراقها  عن 
املجرمني  على  يدها  أجل وضع  من  شيًئا  تعمل  ال 
ذلك  في  مبا  جتري  اّلتي  واالستفزازات  احلقيقّيني، 

الــقــدس،  فــي  ـــش»  «داع منشور 
ــذا االّجتـــاه  املــشــبــوه؛ تــدفــع فــي ه
وتعميق  الفتنة  تعميق  أجــل  من 
الّتناقض بني أبناء الّشعب الواحد. 
ليس  هو  الّنهج  هــذا  على  والـــّرد 
مشروع  ببناء  إّمنا  بديلة،  بطائفّية 
القوى  كــّل  يجمع  بــديــل  وطــنــّي 
أن  لشعبنا  تريد  اّلــتــي  الّشريفة 
يعيش حياًة طبيعّية، ويناضل من 
بقائه.  يدافع عن  أجل حقوقه وأن 
ليست  هي  الكنيسة  عن  الّدفاع 
قضّية املسيحّيني وحدهم، والّدفاع 
عن حقوق الّدروز هي ليست قضّية 

املساجد  املسجد وإحراق  عن  فقط، والّدفاع  درزّية 
هي ليست قضّية إسالمّية فقط. هذه قضايا وطنّية 
في ظروفنا في إسرائيل، ونحن نريد أن نبني اآللّيات 
اّلتي ُيفترض أّنها كانت قائمة في املاضي، أن نعيد 
إليها احلياة وأن نؤّكد أّن الّطائفّية هي مرض فّتاك، 
إن لم نقِض عليه فهو سيقضي علينا ونحن ال نريد 

أن ُيقضى علينا. 
pOJHÒ²�«Ë WÒOHzU ÒD�« l Ò−Að qOz«dÝ≈

العملّية  اخلطوات  عن  يقول  املعهد  مدير  ومضى 
االنفالت  أّوًال يجب حتديد طابع  الوضع:  إزاء هذا 
عن  نابع  الّطابع  هذا  عنه،  نتحّدث  اّلذي  الّطائفّي 
نريد  نحن  اِملنطقة،  في  اإلقليمّية  العاّمة  الّصورة 

للمواجهة  احلقيقّي  املفهوم  نرّسخ  أن  املرحلة  هذه  في 
ووطنّي  سياسّي  مفهوم  هو  املفهوم  الّطائفّية، وهذا  مع 
ووطنّية. ونحن  سياسّية  أدواته  ولذا  األولى،  بالدرجة 
مبشاركة  الّتشاورّي،  االجتماع  هذا  في  اليوم  نتداول 
على  معنا  تلتقي  منّظمات  عــّدة  من  تأتي  قوى  عــّدة 
هذا الّطرح، ونلتقي معها على قراَءة املّد الّطائفّي لدينا 
هنا، في سياق عملّيات الّتفتتيت والّتفكيك اّلتي جتري 
في املنطقة، وتدمير الّدول وما إلى ذلك. وسنضع ُخّطة 
عمل في صلبها قضّية الّتوعية ملفهوم وطابع هذا املّد 
تثقيفية  كانت  إذا  للمواجهة  آلّيات  واقتراح  الّطائفي 
إلى  اخلروج  خالل  من  احتجاجّية  كانت  توعوّية، وإذا 
الّشارع، ودعوة كّل الّناس إلى أخذ دورها في املواجهة 
الّطائفّية وهذا  هذه  يشّجع  ملن  احلقيق  الُعنوان  وحتديد 

الّتفكيك وهي حكومة إسرائيل. 
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تربة  لها  الّطائفّية  أّن  إلى  نّفاع  الكاتب محّمد  وأشار 
على  العرب  تأتي ضّد  البالد، وهي  في  عندنا  خصبة 
الّدوام، وفي محاولة مستمرة من أجل شّق الِفَلسطينّيني 
هنا إلى طوائف متناحرة ومتقاتلة، ولذا هي تربة خصبة 
للعنف. وعندما نقرأ في كّل مكان املوت للعرب، فهذا 
أجل  ومن  العنف  ضّد  ونضالنا  العنف.  ويزيد  يخلق 
نصاعة انتمائنا إلى شعبنا، إلى أّمتنا وإلى إنسانّيتنا. 
جرت  اّلتي  املظاهرات  عن  اآلن  مثًال  أعطيك  أن  أريد 
في القرى العربّية الّدرزّية، مظاهرات طائفّية، وبتقديري 
أن كّل هذا موّجه، ألن بعض اجلمل قيلت بحذافيرها، 
دور  عن  الّنقمة  المتصاص  وّجهها  من  هناك  ولذلك 
العنف  التطّرف، وقضّية  قضّية  في  إسرائيل،  حكومة 
قرانا  في  العنف  قضّية  ولألسف  العنصرّية،  وقضّية 
على نطاق القرية الواحدة، على نطاق الّشعب الواحد، 
يجب،  ّمما  أكثر  أطنابها  هذه  تضرب  أن  جًدا  ومؤسف 

وكذلك في ِمنطقة الّشرق األوسط بكامله. 
لألسف  أشخاص،  لدينا  قائًال:  نّفاع  الكاتب  ومضى 
الّشديد بخالء بإبراز موقفهم، مثل املثّقفني، الذين لهم 
دور ومكانة. إّنهم بخالء بإدانة التطّرف، وإدانة العنف، 
ـًا ولكّنه صامت،  أنا أتأّلم جًدا عندما أرى إنساًنا تقّي
ساكت. فبتقديري هذا له مصلحة معّينة من فئات ليس 
العنصرّية.  التطّرف وهذه  هذا  لتصعيد  أّي رادع،  لها 
هناك  هذا رأيي،  بصراحة،  دنسة، وأقولها  أموال  من 
أحزاب،  نطاق  نظم، وعلى  نطاق  على  يشترونها  من 
مؤمتًرا  نعقد  ألن  األوان  وآن  أشخاص.  نطاق  وعلى 
موقف  تنقل  تقليدّية  لقوى  مؤمتًرا  أريد  ال  جلماهيرنا، 
غيرها كالّببغاوات، بل أريد مؤمتًرا ألشخاص متنوّرين 
األمر.  هذا  ملثل  للتصّدي  فعًال  انتماء وجرأة  وعندهم 
ـًا  أوسطّي شرق  اِملفصل،  على  الّسّكني  أصبحت  اليوم، 
ـًا هنا، ما حدث في الّطابغة، أنا رأيت هناك،  ومحلّي

نادًرا من جتد جرمية أبشع من ذلك، رد الفعل لم يكن 
على قدر اجلرمية في الّطابغة!
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وحتّدث الّدكتور حسام مصاحلة من كفر قرع – املثّلث، 
على  مرفوضة  الّطائفّية  احلــركــات  هــذه  طبًعا  ــال:  وق
جميع أشكالها وتشّكالتها الفكرّية والعملّية، بحسب 
الّسياسات اّلتي تتبعها، وهي مسيئة جًدا، وبعيدة جًدا 
عن مبادئ األديان. وإّني أشعر منذ مّدة طويلة باحلاجة 
ينبع  ما  كّل  مع  الّتعامل  في  الفكرّية  الّرؤية  لوضوح 
نوع من  هناك  اِملنطقة.  في  األديــان  أّي واحد من  من 
الّضبابّية ّمما أّدى إلى إشكالّيات، عدم وضوح، وعدم 
الّثورّية والّتقدمّية  احلركات  بني  للعالقات  مبدئّي  فهم 
كاّفة  الّدينّية من  احلركات  تعاملها مع  أو  وارتباطها، 
اليوم  العربّية  العلمانّية  أن  برأيي  الطوائف واألديــان. 
من  وبالّتالي  فكر  أزمــة  من  تعاني  طبًعا،  مــّدة  منذ 
املبادئ،  الّتفكير في األسس، في  نعيد  أن  الّضرورّي 
وفي االنطالق جتاه بناء حركة علمانّية عربّية، تضمن 
حّق الّناس في اإلميان وفي العقيدة وفي املعتقد، أعني 
تعطي  عنها كي  منفصلة  تكون  األديــان، ولكن  حرّية 
حلوًال جذرّية ملشاكل مجتمعاتنا العربّية كاّفة، وتكون 

مبعزل عن الّطائفّية.
وأضاف، لذلك االعتداء على األماكن املقّدسة مرفوض، 
أّي أساس دينّي، هذه أمور ال متّت لألديان  له  وليس 
أو  املسلمني  من  املسيحّيني  لعداء  ضــرورة  بصلة، وال 
لهذا  تدعو  ال  نفسها  األديـــان  العكس.  أو  اليهود 
العداء، ولكن أدجلة األديان في صالح حركات سياسّية 
هي التي تؤّدي لهذا املؤّدى. مشكلة املجموعة هنا هي 
أّن فكرنا غير مبنّي على أساس عقائدّي دينّي، وإّمنا 
أجزاء  وأصبحنا  َعلمانّي،  تقّدمّي  فكرّي  أساس  على 
بيننا  تالحم  هناك  العربّي، وكأّن  الوطن  مناطق  بكاّفة 
وبني حركات دينّية. يجب أن يكون وضوح في الطرح، 
وأن يكون هناك فصل. الّدول واملجتمعات مرّكبة غير 
تابعة لدين واحد أو طائفة واحدة، وبالتالي احللول يجب 

أن تكون من خارج األديان. 
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الِفَلسطينّية -  للّدراسات  توما  إميل  أّن معهد  ويذكر 
الّساحة  على  يجري  ما  يحّلل  أن  يحاول  اإلسرائيلّية، 
الِفَلسطينّية وعلى الّساحة اإلسرائيلّية، وفي هذا العام 
يحيي الّذكرى الّثالثني لرحيل املفّكر إميل توما. وتعّد 
إدراة املعهد العّدة ملؤمتر كبير حول القضّية الِفَلسطينّية. 
الِفَلسطينّية  القضّية  مؤّرخ  يعتبر  توما  إميل  أّن  كما 
االجتماعّية  احلركات  دراسة  في  طويلة  باع  أّوًال، وله 
في اإلسالم، في دراسة الّصهيونّية، في دراسة احلركة 
القومّية العربّية، والوحدة العربّية ومشاريع مختلفة، وله 

خمسة عشر كتاّبا في هذه املجاالت. 
مبا في  املواضيع  كّل هذه  املعهد على مالمسة  ويعمل 
ذلك حتليل الّتطوّرات البنيوّية والّسياسّية واالجتماعّية 
الّساحة  وعــلــى  اإلسرائيلّية  الــّســاحــة  على  اجلــاريــة 
قّوة  إلى  اجلماهيرّي  الوعي  الِفَلسطينّية، وآفاق حتويل 
ومؤمترات  بدراسات  القيام  جانب  إلى  هذا  سياسّية. 
ابتداًء من موضوع شرق أوسط خاٍل من األسلحة الّنووّية، 
إلى موضوع تراث حيفا، وانعكاس الّتطوّرات الطبقّية 
العشرين  القرن  بداية  في  فلسطني  على  جــرت  اّلتي 
إلى ووصوًال  هنا،  نشأت  اّلتي  الّسياسّية  الُبنى  على 

 القضايا األدبّية. 
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ود.  عــودة  أميــن  احملــامــي  الّنائبان  التقى 
يوسف جبارين سفير االّحتاد األوروبــيّ في 
البالد الرس فوبرغ أندرسن في مكتبه في 
رمات غان، لعرض قضايا املجتمع العربّي 
الّسياسّية  القضايا  حول  أمامه، والّتباحث 

العاّمة في البالد.
عمل  عن  ُملّخًصا  عودة  أمين  الّنائب  وقّدم 
األحــزاب  بني  والّتعاون  املشتركة،  القائمة 
والقضايا  املشتركة،  القائمة  تشكل  اّلتي 
املعترك  تــواجــه  اّلــتــي  العاّمة  الّسياسّية 
منها،  املشتركة  القائمة  الّسياسّي، وموقف 
ومتّسكها بخيار الّسالم العادل وإقامة الّدولة 
القدس،  وعاصمتها  املستقّلة  الِفَلسطينّية 
واملساواة القومّية واملدنّية للمواطنني العرب. 
وتطّرق عودة إلى ما جرى في الكنيست من 
النّواب واملواطنني العرب  تهّجم خطير على 
املدعّو مزوز،  الّداخلّية  وزير  نائب  قبل  من 
عن  تعّبر  اخلطيرة  األقــوال  هذه  أّن  مؤّكًدا 
ثبت  وقد  احلقيقّية،  نتنياهو  حكومة  نوايا 
مــزوز  هــجــوَم  نتنياهو  تابع  أن  بعد  ذلــك 
عقالنّي  موقف  أّي  إبداء  رافًضا  العنصرّي 
اّلتي  املتطّرفة  األجــواء  من  خشية  مّتزن، 
يغّذيها داخل «الليكود» وحكومته احلالّية.

وأّكد الّنائب جبارين على الّدور الهاّم اّلذي 
ــّي في دعم مشاريع  االّحتــاد األوروب يقّدمه 
ومؤّسسات حقوق اإلنسان، وأهمّية تعميق 
في  املستمر  الّتراجع  ظّل  في  العمل  هذا 
وتسّلط  اإلنسان،  حقوق  قيم  مع  الّتعامل 
املزيد  نحو  يقود  اّلــذي  العنصرّي  اخلطاب 
من الّتشريعات العنصرّية. وقال جبارين إّن 
القائمة املشتركة تعمل من أجل إحقاق حقوق 
األقلّية العربّية في البالد، بروح الّتعاون بني 
كاّفة مرّكباتها، وإّنها تسعى لتشريع قوانني 
احلــقــوق. وتطّرق  هــذه  إحــقــاق  فــي  تساهم 
جبارين إلى قانون اجلمعّيات اّلذي ستسعى 
احلكومة إلى تشريعه لهدف احلّد من عرض 
اّلتي تفضح مدى عنصرّية  وكشف احلقائق 
املجاالت،  شّتى  في  إسرائيل  وانتهاكات 

بُحّجة الّتمويل األجنبّي.
مؤّكًدا  الّزيارة  هذه  أندرسن  الّسفير   وقّيم 
هذه  مثل  عقد  في  االستمرار  ضرورة  على 
القائمة  بني  العالقات  وحتسني  الّلقاءات، 
عاّم.  بشكل  األوروبــيّ  ــاد  املشتركة واالّحت
لقاءات  عقد  ضــرورة  على  الطرفان  واّتفق 
ــة مع االّحتــاد األوروبــّي وعلى تنظيم  دورّي
املشتركة  القائمة  ممّثلي  بــني  قريب  لقاء 

وسفراء االّحتاد األوروبّي.

Òw�U*d��« UMK�«d*
مكانة  جلنة  سليمان، رئيسة  توما -  عايدة  الّنائب  شاركت 
الُعليا، صباح  جلسة احملكمة  في  اجلندرّية،  املرأة واملساواة 
الّشعبّية  الّلجنة  التماس  لبحث  األسبوع،  هذا  من  االثنني 
ملناهضة الّتعذيب في إسرائيل، اّلذي ُقّدم باسم 6 فقط من 
أصل 9 نساء مشتكيات، وذلك لسبب عدم قيام املستشار 
شكاويهّن واملماطلة  على  الفورّي  بالرّد  للحكومة  القضائّي 
املبالَغ بها في عالج قضاياهّن، ما أّدى بـ3 منهّن إلى الّتنازل 

عن الشكوى.
قامت  الّتعذيب،  ملناهضة  الّشعبّية  الّلجنة  نضال  من ضمن 
أشكال  جميع  حــول  واملعلومات  احلقائق  بتجميع  الّلجنة 
و/أو  اإلنسانّي  غير  و/أو  البشع  الّتعامل  و/أو  الّتعذيب 
ّمت  الّالتي  الِفَلسطينّيات  الّنساء  لها  تعّرضت  اّلتي  املُهني 
محّققون   – «الّشاباك»  محّققي  قبل  من  معهّن  الّتحقيق 
هم جميعهم من الّرجال. وكانت أجرت محامّيات في الّلجنة 
الّشعبّية مقابالت مع 29 أسيرة ِفَلسطينّية – أي ما نسبته 
85% من مجمل الّنساء األسيرات واملعتقالت في تلك الفترة 
(2009-2011)، حيث أظهرت نتائج الفحص أّن محّققي 
أساليب حتقيق  يستخدمون  منهجّي،  «الشاباك»، وبشكل 
إضافًة  نساًء،  كونهّن  أساس  على  بهّن  الّنساء ومتّس  تؤذي 

الستعمال الّدين والّثقافة ضدهّن في أساليب الّتحقيق. 
وجاء في نّص االلتماس املقّدم من قبل جلنة مناهضة الّتعذيب، 
إلى  أشرَن  الّنساء  من  الّساحقة  األغلبّية  كون  أّن: «حقيقة 
غير  و/أو  بشع  تعامل  و/أو  تعذيب  من  مشابهة  أساليب 
لدينا شكوك  أثار  ُمهني (أي: «الّتنكيل»)  إنسانّي و/أو 
الِفَلسطينّيات  الّنساء  مع  للّتحقيق  خاّص  إجراء  حول وجود 
واّلذي يستخدم كونهّن نساء ضدهّن لهدف حتصيل املعلومات 

عن طريق الّتسّبب باأللم واملساس بكرامتهّن أو الّتهديد بهذه 
اإلساءة على األقل. من املهم اإلشارة هنا إلى أّن هذا املسح 
اّلذي قامت به احملاميات سّلط الّضوء على أساليب حتقيق 
معها،  اُحملّقق واُحملّقق  بني  جسدّي  قرب  خلق  محاولة  مثل 
إّمنا يكون  بالّضرورة،  إلى متاس جسدّي  واّلذي قد ال يصل 
إضافًة  لديها،  والتوّتر  االرتياح  بعدم  شعور  خللق  كافًيا 
الِفَلسطينّيات  الّنساء  مع  الّتحقيق  يرافق  ما  عادًة  أّنه  إلى 
األسيرات واملعتقالت تهديدات وشتائم ذات طابع جنسّي ومن 
ضمنها الّتهديد باملساس بأبناء عائالتهّن، إضافًة إلى منع 
وسائل ومستحضرات الّنظافة الّنسائّية خالل فترة الّتحقيق، 
االستهزاء بعقيدتهّن الّدينّية، اشتراط وضعهن لغطاء الرأس 

في غرفة الّتحقيق مقابل توفيرهّن للمعلومات». 
املعلومات  «هذه  أّن  سليمان   - توما  عايدة  الّنائب  وعّقبت 
املجتمع  شرائح  أكثر  من  هــّن  نساء  على  الــّضــوء  تسّلط 
شهادة  وجتلب  واستضعاًفا،  ضعًفا  اُحملــتــّل  الِفَلسطينّي 
إضافّية لألوجه البشعة لالحتالل وطرق استخدامه ألساليب 
احملكمة  تقوم  أن  صدفًة  ليس  «حتقيق».  يسّمونها  تنكيل 
بتوبيخ االّدعاء لعدم توفيره أّي إجابات حول قضّية اثنتني 

من األسيرات – منذ 3 سنوات!». 
وأّكدت توما – سليمان أّن محاوالت املّس بالّنساء وأجسادهّن 
اّلتي  اجلرائم  إحدى  القذرة هي  األساليب  بهذه  ومعتقداتهّن 
يتفّنن االحتالل باختراعها مّرة تلَو األخرى لزيادة ألم ومعاناة 
شعبنا الِفَلسطينّي. وأضافت: «لقد قامت الكنيست األسبوع 
أّي  توثيق  بعدم  الّساعة  أمر  متديد  بالّتصويت على  املاضي 
من الّتحقيقات مع األسرى واملعتقلني الّسياسّيني – ّمما يؤّكد 
أّن أساليب الّتحقيق هذه ال يقبلها أّي عرف قانونّي محلّي 
أو دولّي غير إسرائيل اّلتي تشرعن نظام االحتالل وممارساته 
البشعة بحّق األطفال والّنساء والعجزة، وكّل ما هو بشر!».
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االجتماعّي،  الّتطوير  جمعّية  بادرت 
بالّتعاون مع إدارة مدرستي مار إلياس 
الّتربوّية  برامجها  ومرَكزة  األسقفّية 
الكرمليت  ومــدرســة  جبيلي،  عاليا 
ومرّكزة برامجها الّتربوّية جزيل مسّلم؛ 
تربوّية إلكساب  تدريب  بتنظيم ورشة 
ــّالب  ــّط ال ملجلس  قــيــادّيــة  ــارات  ــه م
ورؤســــاء جلـــان الــّصــفــوف فــي كلتا 
مواضيع  تضّمنت  واّلتي  املدرستني، 
لدى  الّذاتّية  القدرات  بتنمية  تتعّلق 
القرارات، تأثير  اّتخاذ  املشاركني في 
احلوارّية  الّلغة  املجموعة،  على  الفرد 

وطرق حّل الّنزاعات. 
شارك في الورشة عشرة طّالب من كّل 
مدار  الورشة على  مدرسة، واستمّرت 
أربع لقاءات. أدارت الورشة ووّجهتها 
من قبل جمعّية الّتطوير االجتماعّي، 
مرّكزة البرامج الّتربوّية، فيحاء عوض.

قالت  وأهدافها،  الورشة  سير  وعــن 
عـــوض لــصــحــيــفــة «حــيــفــا»: لقد 
األّول  شّقني،  إلى  الّلقاءات  تفّرعت 

ُقـــّدمـــت خالله  ــــًـا حــيــث  كـــان نــظــرّي
بأمناط  نظرّية  مداخالت  للمشاركني 
القيادة، التحّديات اّلتي تواجه القائد 
وتــأثــيــره على األفــــراد؛ أّمـــا الــّشــّق 
خالله  فتوّزعت  (العملّي)،  الّثاني 
صغيرة  عمل  فــرق  إلــى  املجموعات 
ـــدار كـــّل الــّلــقــاءات، حيث  عــلــى م
فّعالّيات  املجموعات  هــذه  اجتازت 
األدوار وتقسيم  توزيع  وأنشطة، وّمت 
الّتعبير  عــلــى  للّتشجيع  املــهــام، 
نهاية  وفي  البّناء،  للحوار  واملبادرة 
سير  املجموعات  ناقشت  فّعالّية  كّل 

الفّعالّية وكيفّية عملها كمجموعة.
الّشهادات  الّلقاءات ُوّزعت  ختام  في 
في  للمشاركني  هدّية رمزّية   وُقّدمت 
الورشة، بعد أن ّمت تقييم الورشة من 

قبل املشاركني.
 هذا وعبّرت إدارتا املدرستني ومرّكزتا 
جلمعّية  شكرهم  عن  الّتربوّية  البرامج 
تقديرهم  وعن  االجتماعّي،  الّتطوير 
اّلتي أبدعت في أداء  لفيحاء عوض 

املهام وتوجيه الورشة.

åUHO�ò q�«d*
اجلديد  كتابه  وضع  سعدى  أبو  أغابيوس  األرشمندريت  أجنز 
بُعنوان «املسيحّية العربّية واملشرقّية.. دراسة تاريخّية». ويقع 

هذا الكتاب في 512 صفحة من القطع املتوّسط. 
ويستعرض األرشمندريت أبو سعدى في كتابه األصول الّتاريخّية 
إلى  بالّتاريخ  املشرقّيني، ويعود  للمسيحّيني  العميقة  واجلذور 
سنة 30 ميالدّية، حني حّل الّروح القدس على الّتالميذ، وكان 
العرب من بني الّسّكان اّلذين عاشوا في هذه البالد منذ تلك 
الفترة. وميتّد استعراض الكتاب للوجود املسيحّي العربّي حّتى 

عام 2014 دون انقطاع. 
الّساعة  في  الّسبت  غد  يوم  األمسّية،  هذه  إقامة  املقّرر  ومن 
إلياس  مــار  كاتدرائّية  قاعة  في  مساًء،  والّنصف  الّسابعة 
أمين  الّنائب  من  كّل  فيها  وسيتحّدث  الكاثوليك،  للملكّيني 
الله  عطا  املــؤّرخ  والّدكتور  املشتركة)،  القائمة  (رئيس  عودة 
قبطي، واألرشمندريت أغابيوس أبو سعدى، وسيديرها الكاتب 

واإلعالمّي نايف خوري.

åUHO�ò q�«d*
يختارون  «رمبام»  طــوارئ  في  العالج  لتلّقي  يتوّجهون  ّممن   61%
العالج فيه برغبتهم اخلاّصة، بدًال من التوّجه إلى مستشفيات أخرى 

بديلة. 
أّن  املاضي،  أّيار  شهر  في  ُاجري  اّلذي  االستطالع  هذا  من  ويستدّل 
بناًء على طلب  للعالج  املتلّقني  املختلفة أحضرت  اإلسعاف  سيارات 
هؤالء املرضى. وأّن %66 من املتعاِجلني توّجهوا إلى غرفة الطوارئ 
نتيجة مرض ألّم بهم، بينما كانت %34 من احلاالت نتيجة صدمات، 
اإلسعاف  سّيارات  بواسطة  وصلوا  املتعاجلني  من   78% أّن  خاّصة 

الّتابعة لـ «جنمة داود احلمراء».
عدد  بلغ  أّيار،   – الّثاني  كانون  األشهر  خالل  أّنه  املعطيات  وتفيد 
متلّقي العالج في «رمبام» حوالي 40 ألف شخص، مبا يعادل 265 

مريًضا كّل يوم. 
حيفا  في  املستعَجل  الّطّب  مؤمتر  سياق  في  املعطيات  هذه  وجــاءت 
وجوارها، واّلذي عقد في نهاية األسبوع املاضي، وطرحت خالله حلول 
املستشفيات  في  الّطوارئ  غرف  في  املرضى  استيعاب  ألزمة  عديدة 
في  ــّطــوارئ  ال وغــرف  والبلدّية  الّصحة  وزارة  عــن  ممّثلني  بحضور 

مستشفيات البالد.

∫X³ Ò��« bž Âu¹
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العمر 47 عاًما،  يبلغ من  احملامي سامي أبو وردة، 
ُولد في عّكا لعائلة من كفر برعم، وبعد قدوم العائلة 
إلى حيفا عام 1975 درس االبتدائّية في مدرسة مار 
يوحّنا في حيفا، ثّم الّثانوّية في الكلّية األرثوذكسّية، 
وبعد تخّرجه التحق باجلامعة العبرّية في القدس لدراسة 
احملاماة، وعاد محامًيا عام 1990. تدّرب في مكتب 
محاماة يختّص باألضرار اجلسدّية، مّدة ثماني سنوات. 
فتح مكتبه اخلاّص عام 1998 وال يزال يزاول ِمْهنته.

من رميا،   1992 عام  منذ  متزّوج  وردة  أبو  احملامي 
سمر  أوالد:   3 ”الكرمليت“، وله  مدرسة  في  مرّبية 

وشربل وإلياس.

 b�  WÒ¹b�'«  —«d??{_U??Ð  p³²J�  h ÒB�ð  ÒÊ≈  ≠
ÆÆUÎIÒO{ ‰U−*« qF−¹

كّال، فاملجال ليس ضّيًقا، بل هو تخّصص. فال أحد 
ميكنه اإلملام بكاّفة مجاالت القانون والتعّمق به، ومن 
يظّن نفسه سابًحا بكّل القوانني فهو يعوم على سطح 
املاء وال يعلم ما في األعماق. ومجال األضرار اجلسدّية 
القانونّية  املواضيع  مجمل  مــن  فقط   5% يشّكل 

املتداولة في شمالّي البالد.

øUN½u'UFð w²Ò�« W Ò¹b�'« —«d{_« w¼ U� ≠
الطّبي،  باإلهمال  تتعّلق  اّلــتــي  اجلسدّية  األضـــرار 
احلوادث - حوادث العمل والّطرق وغيرها، واالمراض- 

األمراض الّناجمة عن املهنة.

 vÒ²Š « Îe??łU??Ž h??�?? ÒA??�« Êu??J??¹ Ê√ V??−??¹ q??¼ ≠
 øełUF�« u¼ s�Ë øi¹uFð VKDÐ ÂÒbI²¹

العاجز ال يعني حتًما أّنه بلغ درجة عدم القدرة على 
يستحّق  قد  البسيط  العجز  بل  العمل،  أو  احلركة 
أّنه ال  ورغم  بيدك،  ندًبا  لديك  أّن  تعويًضا. ولنفرض 
يضايقك في عملك، لكّنه يعتبر عجًزا بنحو 10%. 
أو مشكلة  أذنيك  في  أو صفير  بضجيج  تشعر  وقد 
في البصر، ّمما ال مينعك عن العمل، ولكن هذا عجز 
بنسبة 10 – %20. وغيرها من األمور اّلتي قد يظّن 
املُصاب أّنها طفيفة وال تستحّق العناية، ولكن القانون 

مينحه حّق الّتعويض. 

ø‚d ÒD�« Àœ«uŠ vKŽ d�_« o³DM¹ q¼Ë ≠
مبجّرد وقوع حادث طرق أو عمل أو الّسقوط في حفرة 
باحلوادث  واملُصاب  حادًثا،  هذا  يعتبر  الّشارع،  في 
إذا لم يتوّجه للّطبيب لتلّقي العالج، فهو ال يستحّق 

تعويًضا. 

ø Òw³ ÒD�« ‰UL¼ù« sŽ «–U�Ë ≠
تتلّقى  فعندما  تعقيًدا؛  أكثر  الّطبّي  اإلهمال  موضوع 
العالج لدى الّطبيب أو في املستشفى وتكون الّنتيجة 
عليك  يشتّد  أو  عاجًزا،  تصبح  أن  أي  مرضّية،  غير 
املسألة قضاًء وقدًرا، بل هي قضاء  املرض، فال تقل 
وعدالة وقانون ثّم قدر. فيجب أن يأخذ القضاء مجراه 
قَدرك جاء  أّن  العدالة في احملكمة. وصحيح  وتظهر 
نتيجة إهمال هذا الّطبيب بعالجك، ولكن هناك قضاء 

من جّراء هذا اإلهمال.

 w
  UN½u'UFð  w²Ò�«  U¹UCI�«  W³�½  w¼  r�  ≠
ø ÒwÒ³ ÒD�« ‰UL¼ù« ‰U−�

إّن هذه القضايا تتزايد، ال ألّن اإلهمال الّطبّي ازداد، 
أّن  بل ألّن اجلمهور أصبح أكثر وعًيا وإدراًكا. ورغم 
هذه القضايا صعبة ومعّقدة، إّال أّن نسبة الّنجاح فيها 

عالية.

 Ë√  ÊËdÒ²�²¹  s¹cÒ�«  ¡UÒ³Þ_«  …d¼UEÐ  p¹√—  U�  ≠
øUÎ ? ÒO³Þ qÓLNÔ*« rNKO�“ sŽ ÊuF
«b¹

صحيح. وهذه الّظاهرة ليست مجّرد شك، بل يقني. ومبا 
أّن األطّباء يعرفون بعضهم، وإذا كنت بحاجة لتقرير 
طّبّي بشأن اإلهمال فإّنك تتوّجه إلى طبيب اختصاصّي 
أو  مقربة  أو  صلة  على  يكون  قد  ــذا  وه ومــعــروف. 
من   90% املجال. ولكن  بهذا  األطّباء  بسائر  عالقة 
املستشفيات في البالد تابعة لوزارة الّصّحة أو صندوق 
املستشفيات  أحد  ضّد  دعــوى  ُقّدمت  وإذا  املرضى، 
فيجب احلصول على تقرير من مستشفى من املجموعة 
طبيب  من  الّتقرير  على  للحصول  فتضطّر  األخــرى. 

متقاعد أو خاّص.

 Â√ V??O??³?? ÒD??�« ¨W??? ÒO???C???I???�« Êu???F???
d???ð s???? Ó� Òb????{ ≠
 ‰U??L??¼ù«  W?? ÒO??�ËR??�??�  q ÒL×²¹  s??? Ó�Ë  øvHA²�*«

ø ÒwÒ³ ÒD�«
اّلتي تقف  الّتأمني  حتًما ضّد املستشفى، وضّد ِشركة 
طبيب.  كّل  وراء  تقف  اّلتي  وتلك  املستشفى،  وراء 
ُتدعى  حكومّية  ِشركة  لها  احلكومّية  فاملستشفيات 
البالد.  في  احلكومّية  املستشفيات  وتؤّمن  ”ِعنبال“ 
فيها  نذكر  ال  الّطبّي،  اإلهمال  مبجال  دعوى  وبتقدمي 
الّصّحة،  ووزارة  املستشفى  اســم  بل  الّطبيب،  اســم 
الّتأمني  ِشركة  وبــني  احملامي  بني  يصبح  والّتعامل 

واحملامني العاملني فيها. 

øÈuŽÒb�« s� ¡UÒ³Þ_« vM¦²�Ô¹ «–U* ≠
فهذا  بعمله  إهمال  أّي  ارتكب  إذا  الّطبيب  إّن  أّوًال، 
غير مقصود وليس بدافع اإلساَءة، ألّن الّطبيب يرغب 
الّطبيب  كان  إذا  خاّصًة  املريض،  وشفاء  باملساعدة 
الّدوام  مثل  للغاية،  وصعبة  قاسية  ظروف  في  يعمل 
في وردّيته ليوم كامل أو يومني متواصلني، فهذا قد 
يعّرضه للوقوع في اإلهمال أو اخلطأ. وهكذا تتحّمل 
املسؤولّية.  هذه  والــوزارة  واملستشفى  الّتأمني  ِشركة 
ومن الّناحية املبدئّية فال يريد اإلساءة أو املّس بسمعة 
الّطبيب. وهكذا فإّن املتضّرر يحصل على تعويضاته 

من ِشركة الّتأمني دون إحلاق أّي ضرر باألطّباء. 

 Àœ«u??ŠË ‚d?? ÒD??�« Àœ«u??Š w
 ‰U??(« u¼ UL� ≠
øqLF�«

الّتعويضات.  تدفع  اّلتي  هي  الّتأمني  فِشركات  نعم، 
إضافًة إلى الّتأمني الوطني اّلذي يدفع مخّصصات منذ 

الوالدة وحّتى الوفاة.

 Òw??M??Þu??�« 5??�Q?? Ò²??�« W??�?? ÒÝR??� w??D??F??ð ô «–U????* ≠
øWK�UJ�« t�uIŠ —uNL'«

مؤّسسة الّتأمني الوطنّي كثيًرا ما تعمل بحسب القول: 
بَضحك  ُشفتني  ما  وإن  معك،  بَضحك  ُشفتني  ”إن 
عليك“. علًما أّن قانون الّتأمني الوطنّي يتأّلف أكثر 

من 400 بند، وهو واسع وغير سهل. والّتأمني الوطنّي 
مستحّقاتكم  هــذه  ويــقــول  اجلمهور  خلف  يجري  ال 
تفضلوا خذوها. بل يجب على اجلمهور أن يركض وراء 
حقوقه ليحّصلها من الّتأمني، وإذا طالب الّشخص مبا 
يستحّق فإّنهم يتعاملون معه كالكاذب، املُنافق، اّلذي 
أتى ليسلب تعويًضا ال يستحّقه، ويشّكون في كالمه، 
لها وال  أّول  ال  اّلتي  باملستندات والوثائق  ويطالبونه 
آخر، وكأّنك ستدخل في معركة مع مؤّسسة ال ترحم 

وال ترأف. 

 r�Ò²¹ ÒwMÞu�« 5�QÒ²�« l� q�UFÒ²�« ÒÊ√ kŠö½ ≠
ÆÆWKÞUL*UÐ

ومحامون  موّظفون  لديها  املؤّسسة  هذه  إّن  صحيح، 
أنت  تيأس  كــي  أحياًنا  عــمــًدا  يتباطؤون  ــاء  وأطــّب
كمطالب ومتّل، وتقول حسًنا هاتوا ما عندكم وال داعي 
للمطالبة. وأنت كمواطن تطالب أّول مّرة وثاني مّرة، 
وتراسلهم وتكتب ما تشاء، فإّما أن يرّدوا عليك وإّما 
الّدفاع  في  احملامي  دور  يأتي  بتاًتا. وهنا  يــرّدوا  لن 
عنك، ألّن االحتمال أن حتصل مبفردك على حقوقك من 

الّتأمني منخفض جًدا.

ø ÒwMÞu�« 5�QÒ²�« s�  UB ÒB�*« Òo×²�¹ s Ó� ≠
الّتأمني الوطنّي يالزمك منذ ما قبل الوالدة وحّتى ما 
بعد الوفاة. وما قبل الوالدة بحيث حتصل املرأة احلامل 
ـوالدة،  اـل منحة  ثــّم  احلمل،  حفظ  مخّصصات  على 
الولد  الوالدة، ومخّصصات األوالد، وإذا كان  وإجازة 
عاجًزا حّتى سن 18 عاًما، حتصل األم على بدل العجز 
عاًما، يحصل على   18 سّن  بعد  واإلعاقة، والعاجز 
في  بحادث وهو  أصيب  وإذا  الكاملة،  اإلعاقة  بدل 
من  اإلعاقة  مخّصصات  على  فيحصل  للعمل  طريقه 
العمل. وحني يبلغ املرء سّن الّشيخوخة، يحصل على 
مخّصصات الّشيخوخة، وبعد وفاته حتصل زوجته على 
بالدنا  في  أحد  الّدفن. وال  الوفاة، ومصاريف  منحة 
الّتأمني  مع  يتعامل  وال  املمات،  حّتى  ويعيش  يولد 

الوطنّي لعّدة مّرات في حياته.

øqLF�« ÷«d�√ Ë√ WMN*« ÷«d�√ sŽ UMŁÒbŠ ≠
إّن أمراض املهنة أو أمراض العمل ال يعرفها اجلمهور 
رجل  مثًال  عاجلناها  اّلتي  القضايا  من  ولكن  كّله، 
أصيب مبرض سرطانّي في اجللد نتيجة العمل ساعات 
طويلة حتت أشّعة الّشمس، وميكن العودة إلى مسّببات 
املرض حّتى قبل 50 سنة، كما هو احلال في سرطان 
الّرئة الّناجم عن استنشاق غبار األسبست. فهذا الّرجل 
سنة  ثالثني  طيلة  يعمل  كان  اجللد  بسرطان  املُصاب 
موّظًفا في ِشركة الكهرباء، وكان عمله داخل املكاتب 
ما  في  حتّققنا  الّشمس. وعندما  ألشّعة  يتعّرض  ولم 

عمل قبل ثالثني سنة تبّني أّنه كان يعمل مراقًبا من 
طيلة  والّطرقات  الّشوارع  في  ويتجّول  البلدّية،  قبل 
خمس سنوات، وهو كان قد نسي تلك الفترة، فانتبهنا 
إلى أّن هذا الّنوع من العمل حتت أشّعة الّشمس احلارقة 
بالّتعويضات  له  وطالبنا  اجللد.  بسرطان  يتسّبب  قد 

وكسبنا القضّية.

øÊUÞd Ò��« ÷«d�√ vKŽ d�_« dB²I¹ q¼ ≠
الّرعاشّي  االرجتــاج  بأمراض  مصابون  هناك  بل  كّال، 
املعروف بالباركنسون، أو الزهامير، كما حصل ملصاب 
احملكمة  من  املكّلف  الّطبيب  أقــّر  املــرض، وقد  بهذا 
بأّن هناك عالقة بني مرضه بالزهامير وبني عمله اّلذي 
األمــراض  من  ذلك  لألشّعة. وغير  فيه  يتعّرض  كان 
يستحّق  بالّسرطان  مريض  املُزمنة والّسرطانات، وكّل 
مخّصصات العجز أو اإلعاقة الّتاّمة، ولكن إذا كان 
املرض نتيجة املهنة فتصبح املخّصصات نتيجة إصابة 

العمل.

 sŽ  nK²�ð  W Ò�UF�«  W??�U??Žù«   UB ÒB��  q¼  ≠
øqLF�« W−O²½ ÷d*UÐ WÐU�ù«  UB ÒB��

نعم؛ ألّن األمر يتعّلق بالّراتب اّلذي كان يتلّقاه املريض 
من قبل، فإن كان مرتفًعا فاملخّصصات مرتفعة، وتأتي 
لتعويض املريض عن راتبه، بينما مخّصصات اإلعاقة 
طبًعا  املــرض؛  قبل  بالّراتب  تتعّلق  وال  ثابتة  العاّمة 
فقط  نوع واحد  من  املريض على مخّصصات  يحصل 

إّما إعاقة من العمل أو إعاقة عاّمة. 

ø‚d ÒD�« Àœ«uŠ w
 ‰U(« u¼ nO�Ë ≠
تلّقي  أهمّية  يدرك  اجلمهور  أّن  يبدو  املجال  هذا  في 
العمل.  وحــوادث  الّطرق  حوادث  نتيجة  الّتعويضات 
املماطلة  سياسة  تنتهج  الّتأمني  ِشركات  أّن  نالحظ 
مبلّفات الّتعويضات، ومتتّد القضايا بهذا الّشأن ألشهر، 
وأحياًنا سنوات، حّتى يشعر املُصاب بامللل واملضايقة، 
مبلغ  بأّي  القضّية  ننهي  هّيا  الّتأمني،  لِشركة  فيقول 
تقّدمونه حّتى ولو كان زهيًدا. ولكن نحن نّتبع أسلوًبا 
كفى  تقول  بحيث جنعلها  الّتأمني  مع ِشركات  ُمغايًرا 
مطالبًة وكفى دعاوى للمحاكم وكفى رفع قضايا، هّيا 

لنعطيكم ما تطلبون أو ما يقارب ذلك.

 UNOKŽ q??B??×??¹ w???²??? Ò�«  m??�U??³??*« W?? ÒO??L??� w???¼ U???� ≠
ø UC¹uF²� ÊË—ÒdC²*«

فترة  وقبل  املاليني.  وحّتى  اآلالف  من  املبالغ  تــراوح 
الّطبّي بثالثة ونصف  أنهيت ملًفا في مجال اإلهمال 
إلى  وصلت  قد  حامل  سّيدة  وكانت  شيكل.  مليون 

الوالدة  غرفة  وُأدخلت  لتنجب،  املستشفى 
وبدأوا يجّهزونها للوالدة بينما كانت ُمصابة 

∫åUHOŠò WHO×B� —«uŠ w
 ¨…œ—Ë uÐ√ w�UÝ w�U;«

°—bI�« Òr� Îô ÒË√ ¡UCI�«
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إعطائها  مــن  وبـــدًال  ـــّدم،  ال تخّثر  بحالة 
ّمما  اإلجنــاب  بعملّية  باشروا  للّدم  مسيًال 
قيصرّية  عملّية  فاضطّروا إلجراء  لوفاتها.  أدى 
فقلنا   .100% بنسبة  معاًقا  وكــان  اجلنني  وأخرجوا 
للمستشفى لو أعطيت املرأة مسيًال للّدم ملا توّفيت، 
بعد  األهل  جاء  حيث  الولد،  باسم  دعوى  ولذا رفعنا 
أكثر من سبع سنوات، وتلّقوا املاليني. ومؤًخًرا أنهينا 
مستشفى  ضّد  داون“  ”متالزمة  مبجال  أخرى  قضّية 
العائلة املقّدسة في الّناصرة وصندوق املرضى ”مكابي“ 
بقيمة مليونني وِمائة ألف شيكل. وهناك قضايا أخرى 
تتعّلق بعدم الّتشخيص الّدقيق للمرأة احلامل إذا كان 
الّطفل وهو  فيولد  خطيرة،  مشكلة  من  يعاني  اجلنني 
الّطبيب أن يكتشف  عاجز كلًيا، في حني كان بوسع 
الّطفل بسهولة. وكذلك قضايا تتعّلق بعملّيات  حالة 
يريد  كما  العملّية  نتيجة  تكون  ال  وقد  الّتجميل، 
الّشخص، بحيث يعتقد اجلميع أن هذه العملّيات سهلة 
وبسيطة، لتحسني الوجه أو الّصدر أو األنف وغيرها، 
ولكن حّتى هذا الّنوع من العملّيات يتّم حتت الّتخدير 
بدًال  مشّوًها  األنف  يظهر  ذاتــه، وقد  بحّد  خطر  وهو 
من تقوميه وإصالح مظهره، وعلى عكس صورة األنف 

اجلميل اّلتي عرضها الّطبيب قبيل العملّية.

ø ÒÍ—U−Ò²�« lÐU ÒD�UÐ r�Ò²ð qOL−Ò²�«  UÒOKLŽ q¼ ≠
بكل تأكيد، فعندما تذهب إلى طبيب الّتجميل تطلب 
أن يجعل لك مظهًرا معّيًنا غير اّلذي أنت عليه، فيقول 
الّنتيجة،  ستكون  عليه وهكذا  ستحصل  ما  هذا  لك 
وإذا وافقت فإّنك تدفع نقودك وتشتري ”الّسلعة“ اّلتي 

هي نتيجة مرجّوة للعملّية. 
 w??Žu??�« …œU?????¹“ s???Ž —u??N??L??−??K??� ‰u??I??ð «–U?????�Ë ≠

øtðUC¹uFðË t�uI×Ð t²³�UD�Ë
عدم  يجب  القدر،  قبل  يأتي  القضاء  إّن  ثانيًة  أقول 
التوّجه  يجب  بل  للُمصاب،  األليم  للواقع  االستسالم 

للقضاء أّوًال. فإذا كان املرء مصاًبا بعجز نتيجة إهمال 
تقل  فال  حادث  أّي  أو  العمل  نتيجة  مبرض  أو  طّبّي 
هذا قدري وتستسلم، بل يجب املطالبة بالّتعويض من 
الّتأمني الوطنّي أو ِشركة الّتأمني. والحظنا أّن الوعي 
اليهودّي  املجتمع  عن  يقّل  ال  العربّي  املجتمع  في 
مبوضوع احلوادث، لكّنه يقّل بكثير في مجال أمراض 
العمل ومجال اإلهمال الّطبّي. والقضايا األكبر عدًدا 
أطّباء  ضــّد  قضايا  هي  الّطبّي  اإلهــمــال  مجال  في 
باملبالغ هي  قيمة  األكبر  الّتعويضات  األسنان، ولكن 

قضايا احلمل والوالدة، وتراوح الّتعويضات فيها ما بني 
1- 8 ماليني شيكل إذا اعتبرنا األّم واجلنني املُعاق أو 
العجز مدى احلياة وغيرها. وفي مجال حوادث الّطرق، 
فإّن نسبة العرب %20 لكن نسبة املُصابني العرب من 
القتلى بني األوالد  %40 ونسبة  مجمل احلوادث هو 
العرب نتيجة هذه احلوادث هي أضعاف عدد القتلى 
شخص  كّل  تصيب  فقد  املهنة  أمــراض  أّمــا  اليهود. 
بأّي مجال يعمل به، ولكن املجتمع العربّي يعاني من 
هذا املوضوع كثيًرا، ألّن معظم األعمال اّلتي ميارسها 

العرب هي باألشغال العاّمة والّشاّقة، وهذا قد يؤدي 
والّظهر  املفاصل  أو  البصر  أو  الّسمع  في  تلف  إلى 
العمل  واجللد والعيون والّرئتني والّسرطانات، وخاّصة 
في البناء، في الباطون، ألّن اإلسمنت يحوي رماًدا قد 

يؤّدي إلى سرطان في الّرئة.
واملطالبة  القضايا  بتقدمي  الــوعــي  ــإّن  ف وبــاإلجــمــال 
أّن  اجلميع  ــدرك  ي أن  ونرجو  يتزايد،  بالّتعويضات 
الّتعويض حّق يجب أّال يتنازلوا عنه وأّال تُقل قضاء 

وقدر بل ُقل القضاء أوّالً ثّم القدر.
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åw�«Ëœ ‚—Ëò

wN ÒD�« Òs�Ë ‚Ë Òc�« w� W ÒL� ÆÆqO�√ Òw�d� rFD	
Òw??Ðd??F??�« w???N??? ÒD???�« Êu???M???� ‘d????Ž v??K??Ž l??? ÒÐd???²???¹Ë t??�U??³??ÞQ??Ð w??I??ðd??¹ Ê«u???K???Ž d??L??Ž n??O??A??�«

(مادة إعالنّية)

 sL{ W???ýU??? ÒA???�« d??³??Ž Ê«u???K???Ž d??L??Ž n??O??A??�« X???�d???Ž
»ån??O??A??�« »U???F???�√ò W??I??ÐU??�??� w??� t??�«d??²??ý ®משחקי 
 tðU�*Ë tONÞ Òs� v�≈Ë ¨UÎ¦¹bŠ ¨tO�≈ X�ÒdFðË ª©השף
 ‰öš l??O??� Òd??�« Òw??Ž«b??Ðù«Ë Òw??�??(« t???�Ë–Ë W?? ÒO??Ž«b??Ðù«
 ¨åעלה גפןò – åw�«Ëœ ‚—Ëò b¹b'« tLFD* wð—U¹“
 t�U³Þ√ ‚ ÒËcð YOŠ ¨åUHOŠò WHO×
 s� wzö�“ WI�dÐ
 U ÒLŽ UNLFÞË UN½uLC�Ë UNKJAÐ nK²�ð w²Ò�« ¨…eÒOL*«

ÆWÒO*UŽË WÒOK×� aÐUD� ‚U³Þ√ s� t²� ÒËcð
 ¨Y¹b(«Ë .bI�« Ãe1 ÍcÒ�« tLOLB²Ð rFD*« „dN³Ô¹
 ÆÆW1bI�« WÒOÐdF�« aÐUD*«Ë rOLBÓ²�« Òs� v�≈ „cšQ¹Ë
 wzö�“ l� X�Kł b¹“√Ë s�Òe�«  s� WŽUÝ —«b� vKŽ
 Òc� U??�   Óu???Š …b??zU??� ‰u??Š Ê«u??K??Ž nOA�« V??½U??ł v??�≈
 WÒOÐdŽ  ôu??�Q??* …c??¹c??�Ë W?? ÒO??N??ý ‚U??³??Þ√ s??� »U???ÞË
 ÊU??I??ð≈ Òq??J??Ð W??I?? Ò�??M??�Ë åW??Ýb??ÓM??N?? Ô�ò ¨W??Ž Òu??M??� W??K??O??
√
 U ÎF� Êu−�b¹ ¡«u????ł_«Ë ÊU??J??*«Ë ‚U??³??Þ_«  ¨“U??O??²??�«Ë
 ª‚ËÒc????�«Ë w??N?? ÒD??�« Òs???�Ë W??Ł«b??(U??Ð W?? ÒO??Ðd??F??�« W??�U??
_«
 s� Èu??²??�??*« «c??N??Ð « Îe?? ÒO??2 U ÎLFD� b??ł√ Ê√ l?? Ò�u??ð√ r??�
 … ÒœUłò sŽ «ÎbOFÐ ¨WÒ¹—U& Ò‰U; lÒL−� jÝË Òw�Òd�«
 Á ÒdÝ ÓqN& rFD*« qšbð ô U*UD� ÆÆ…œuNF*« årŽUD*«

ÆÁd×ÝË
 WÒOÐdF�« t�U³ÞQÐ eÒO2 wK
√ rFD� ≠ åw�«Ëœ ‚—Ëò
 Ê√  ŸUD²Ý«  Íc??Ò�«  ¨Ê«u??K?? ÔŽ  dLŽ  nOA�«  Ÿb³Ô*«  W�*Ë
 Ê√Ë  WÒOÐdF�«  UM�U³Þ√  — Òu??D??¹Ë  Ÿ Òu??M??¹Ë  Ÿb??³?? Ô¹Ë  œÒb−¹
 UNKB¹  ULÒK�  V??ð«d??�  v??�≈  ¨v??K??Ž√  v??�≈  t�U³ÞQÐ  uL�¹
 Ê√  lOD²�¹  t??? Ò½√  lOL−K�  b?? Ò�R??O??�  ¨ Òw??Ðd??F??�«  UM�³D�
 s� WO*UF�« aÐUD*«Ë ÒwN ÒD�« ÊuM� ‘dŽ vKŽ lÒÐd²¹

ÆdO¦Ô*«Ë Ÿ ÒuM*«Ë ÒwMG�« ÒwÐdF�« UM�³D� ‰öš
 WÒOÐdF�«  UMðU�³ÞË  UMðö�√  qIM¹  Ê«uKŽ  dLŽ  nOA�«
  U³łË v�≈ WÒONý WÒ¹œUŽ s� UN� Òu×O� vKŽ√ W³ðd� v�≈

Æ© ÒsH�«Ë ‚ËÒc�« w� W ÒL�® WÒ¹dBŽ tO�—uÇË …dšU�
 w�  W Ò
Uš   U?? ÒO??�¬Ë   UÒOMIð  Ê«uK ÔŽ  nOA�«  Âb�²�¹
 WK¹u ÒD�«  tðd³š  ‰öš  s�  UN³�²�«  ¨ ÒwÐdF�«  t�³D�
 W?? ÒO??*U??F??�« a??ÐU??D??*« Êu??M??� t?? ÒL??K??F??ðË w??N?? ÒD??�« r??�U??Ž w??�
 ¨ Òw�UD¹ù«Ë  Òw�½dH�«  ∫5�Ó³D*U�  ¨WHK²�*«  Èd??š_«
 ¨eÒOL*«Ë  ’U)«  tÐuKÝQÐ  U ÎF�   «d³)«  Ác¼  ÃeLO�
 vKŽ ¨“UO²�UÐ  b¹bł ÒwÐdŽ »uKÝQÐ ÊuÐÒeK�  UN�ÒbI¹Ë

°V¼– s� o³Þ

ÆÆWF¹d Ò��« Wýœ—Òb�« Ác¼ UM� X½U� Ê«uK ÔŽ nOA�« l�Ë

 dš¬ ÒwÐdŽ rFD� ÕU²²�« vKŽ „—«d
≈ V³Ý U� ≠
 rŽUD* dI²H½ qN� ¨WÒOÐdF�« UMLŽUD� v�≈ ·UCÓ¹

øWÒOÐdŽ
 ÂÒb�√  ô  U½√  ÆÆUMBIMðË  UMBIMð  ∫ ÎözU�  Ê«uKŽ  r�²³¹
 »√œ√ qÐ ¨WÒONý ‚U³Þ√ œ Òd−�Ë WÒ¹œUŽ WÒOÐdŽ  U³łË
 v�≈ szUÐ Òe�«Ë q�_UÐ v�dð  U³łËË ‚U³Þ√ .bIð vKŽ

ÆWÒOÄË—Ë_«Ë WÒO*UF�« rŽUD*« w¼UCð  U¹u²��

 aÐUD*« w�UÐ sŽ ÒwÐdF�« p�³D� eÒO1 ÍcÒ�« U� ≠
øWÒOÐdF�« rŽUD*«Ë

 d³²�²� p�HMÐ ‚U³Þ_« ‚ ÒÓËc??ð ∫—«d??
≈Ë WIŁ ÒqJÐ Òœ—
 wKLŽ ÒÊ≈ ∫·U??{√Ë ÆÆp??�– s� b Ò�Q²ðË ‚ËÒc??�«Ë WNJÒM�«

 ¨W Ò
Uš  UÒO�¬Ë  «—UN� wM³��√ rŽUD*« s� œbŽ w�
 WÒO�½dH�«  aÐUD*«  w�  œö³�«  Ã—U??š  włU�b½«  ÒÊ√  UL�
 UL¼dOžË  U�½d�Ë  UO½U*√  w�  Íbł«uðË  ¨WÒO�UD¹ù«Ë
 ¨ Òw??Ðd??F??�«  a³DLK� w??I??A??ŽË ¨W??? ÒO???ÄË—Ë_« ‰ËÒb????�«  s??�

ÆqC�_« .bIðË eÒOL²�« vKŽ …—bI�« w½u×M�

 ¨ ÒwÐdF�« a³D*«  UÝUÝ√ ÂÒbIð ULO� bL²Fð q¼ ≠
øjI�

 W?? ÒO??Ðd??Ž w??�U??³??Þ√ lOL−� Æ”U?????Ý_« ·b??N??�«  u??¼ «c???¼
 WÒOM�  WÒOŽ«bÐ≈  W�*  nO{√  Æ“UO²�UÐ  WÒ¹dBŽ  WÒOK
√
 dO¦�Ë  ÒwMž  ÒwÐdF�«  UM�³DL�  ÆWŽ ÒuM*«  w�U³Þ√  v??�≈
 vKŽ Æ…Òb????Ž a??ÐU??D??*  U???ÝU???Ý√ t??O??� b??& Ê√ p??M??J??1Ë
 s×M� ¨eÒOL*« ÒwÐdF�« UM�³D� ·ÒdFð WÒO*UF�« aÐUD*«

 eÒOL²½ qÐ aÐUD*« w�UÐ sŽ WÒOL¼√Ë « Î—b�Ë ÎWLO� ÒqI½ ô
 Òw³K(«Ø Òw�UA�« ÒwÐdF�« a³D*« bL²F¹ w�³D� Æd¦�√

ÆÆ…d¹UG� WÒ¹dBŽ …dE½Ë W�LKÐ ¨qO
_«

 w�UÐ  sŽ  UÎ½uLC�Ë  ÎöJý  p�U³Þ√  nK²�ð  Ó ,  ≠
øWÒOÐdF�« ‚U³Þ_«

 wÐuKÝQÐ t³O�dð b??O??Ž√Ë ÆÆb??¹b??ł s??�  Óq???�_«  ”b??M??¼√
 Òr²¼√  Æd??š¬  vÎMF�Ë U ÎLFÞË ÎöJý t×M1 U�  ¨’U??)«
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رّمبا كان من الّطبيعي أن أكتب اليوم قّصة ذلك اخلضر 
بداية  منذ  عليها،  شهدت  كما  فلسطني،  من  اّلــذي 
حتّديه للقهر وحّتى حلظة انتصار احلّق على الباطل. 
بالّتدوين  ــرة  اجلــدي باحملّطات  ــألى  وم ُمثيرة  القّصة 
واحلفظ. والرّحلة كانت شاّقة وطويلة ورافقتها مفارقات 

كثيرة ومتناقضات الفتة. 
ومبواقفه  العظم،  حّتى  احلقيقة  جرّد  بكفاحه،  فخضر 
فيها،  تسّترت  وجوه  عّدة  عن  الّنقاب  كشف  احلــاّدة 
وأسقط كثيرًا من أقنعة الزّيف والعهر. لكّنني سأترك 
األربعني  اليوم  عن  هنا  وأكتب  املناسب،  للوقت  ذلك 
كما  خضر،  ــى  إل تعرّفت  وفيه  امللحمة،  تلك  في 
وحّدثني  لساعتني  جلسنا  حني  قبل،  من  أعرفه  لم 
عن  وآماله،  أحالمه  عن  اإلنسانّية  البسيطة  بلّغته 
أشواقه وآالمه. في ذلك اليوم حتّدث اإلنسان  املجرَّد 
عّما يوجعه ويستفزّه، وفي ذلك اليوم تيّقنت أّنه لن 
ينكسر، ألّنه - هكذا فهمت - يحتقر املوت ويعشق 
احلرّية الّصافية النقّية، وكالعاشق األبدّي يعيش عند 

حاّفة األمنية.
أكره مشاهدة شاشات الّتلفزيون في ساعات الّصباح، 
فأنا أحّب صباحي عارًيا، ينسّل إلى غرفتي أبيَض 
للمكائد  حّماٌل  ــرص،  أب الّنهار  أّن  ليذّكرني  يقًقا، 
وجّالب مصائب، ال يتّم فيه سرور وال تكتمل فرحة.

ملن  فالّنوم،  الّشباب،  يفيق  كــان  كما  ليس  أفيق 
فواتير  حساب  على  راحــة  ويكون  مضيعة  بسّني، 
على  أجلس  مقيت.  بتسارع  يتقاصر  مستقبل 

في  األربعني  التبريزي  شمس  قواعد  ألكمل  كنبتي 
توّقفت  والّثالثني  الّثانية  إلى  وصلت  وحني  العشق، 
الصوفّي  الرومّي، ذلك  الّدين  ُمستحضرًا عالم جالل 
«تعّلم  قــائــًال:  ــاس  والــّن صديقه  يعّلم  ــو  وه اجلليل، 
تصنع  أّال  على  اِحرص  ولكن،  يا صديقي،  احلقيقة، 
اّلتي تتكّون لديك أوثاًنا»، فالله يريدنا  من احلقائق 

أن نكون معتدلني ومتواضعني. 
 في احلارة سكون غير مألوف. لوهلة تبدو  البيوت 
أمامي مهجورة، والّشوارع لم تِفق من ليلها، سوادها 

رخيم،  ــؤّذن  م صــوت  أسمع  بعيد  من  نعس.  حالك 
وعلى حاّفة شرفتي تتهادى حمامة وتقف على بعد 
ذراعني مّني، تتقافز بقلق، وأشعر أّنها تعرف بوجودي، 
كانت  تهدأ،  ال  وتنوح.  صوبي  طوقها  تدير  فكانت 

تتمايل بوجع، كأّنها على ميعاد أخلفه وليفها. لم 
أحزن مثلها، فلقد طارت حني سمعت صدى بعيًدا ملا 
ضعيف  وقلب  خارقة  ذاكرة  وللحمام  الّطلقة،  يشبه 

ال يجازف.
في الّتاسعة ما زال الّنهار يفّتش عن أصحابه، ففي 
يصاهرونه،  والعباد  الكسل  العبادة  تصادق  رمضان 
دواء  كبسوالت  مــن  حفنة  جتــرّعــت  كأّنها  ــاة،  ــي واحل
إلبطاء الّنبض وإخفاض الّضغط في شرايينها. معظم 
أستمع  سّيارتي  في  وأنا  مغلقة،  زالت  ما  احلوانيت 
وياك  «أنا  احلمامة:  ولتلك  لسعيدها  تشدو  لفيروز 
وأسافر صوب  نبكي».  رَح  ورد  يا  وحدنا  وياك  ..أنا 
مستشفى «أساف هروفيه»، ألقابل، للمرّة العشرين 
في هذين األسبوعني، اخلضر اّلذي عاد ليصارع الّتنني. 
كان زادي في الّطريق، اّلذي صار يألفني، ورد سعيد 
ــي تركت على  أّن عقل وصــرّة من شوق وخــوف، رغم 
يلة املاضية، مالَكني طفلني يحرسانه  أجفانه، في الّل

ويهّلالن كي ينام بال أذّية.
أدخل إلى القسم اّلذي بات العاملون فيه يعرفونني 
ويبادرني  ببسمة  يقابلني  القسم  رئيس  ــًدا،  ــّي ج
يضيف،  واآلن  مستقرّة،  صديقي  حالة  أّن  ُمَطمئًنا 
صارت أفضل من حالته في الليل حيث  قضاه يتقّيأ 
ويتوّجع. يستفسر عن حّل أحمله ألّنهم يخشون من 
ّية  األسوأ، فكّل املؤّشرات تؤّكد أّن خضرًا يواجه احتمال

املوت املُفاجئ في كّل يوم. 
يبدو  سّجانني،  ثالثة  غرفته  باب  على  يستقبلني 
عليهم الّتعب ووجوههم فيها عبوس يؤمن لي سياًجا 
وُبعًدا ضروريني، يكملون إجراءات إدخالي إليه، ألجده 
واضحة  رغم صفرة  من شوك.  فراش  على  ُمستلقًيا 
تطير  ــوجــهــه،  ل صفحة  مــن  ذقــنــه  أبقته  ــا  م على 
في  وتستقّر  للّصباح،  الّنرجس  كابتسامة  ابتسامة، 
قلبي، فأطمّئن وأعرف أّن هذا الفارس ما زال كالرّيح 
تترّبع على صهوة الوقت. الرّسالة وصلت: ال تخَش يا 

أخي فنحن على ميعاد مع احلرّية.
ُأسمعه موجزًا عن أخبار متفرّقة، وجنري مًعا تقييًما 
لقضّيته. يسمع بإصغاء العاقلني ولطفهم وال يقاطع، 
كالفراش،  ــادئ  ه عنيد،  ومثله  كاحلّق  صبور  فهو 
بصوٍت  يكّلمني  متعَبتني  شفتني  من  ومتواضع. 
خافت، ويأخذ بني املقطع واملقطع جرعًة من هواء وحياة. 
أحّس أّن كالمه يترك، في الغرفة، أثرًا ال يزول. واضح 
عن  لّني  ومحاور  وموقف  برأي  مقتنًعا  يكون  عندما 

اقتدار، ومستعّد لالقتناع برأي أصوب من رأيه. 
ـــداف  األه ــى  وعــل الّتفاصيل  معظم  على  اّتفقنا 
وقضايا  عوالم  عن  للحديث  وانتقلنا  والّتكتيك، 
أخرى. حتّدثنا عن احلياة بني اعتقالني وجتربتني؛ تلك 

أضرب  حني   2012 العام  في  خضر  خاضها  اّلتي 
ورافقته ملّدة خمسة وسّتني يوًما، وحّقق وقتها، ما أراد، 

وعن هذه الّتجربة اّلتي كّنا في ذروتها. 
لقد مرّت أربع سنوات مثيرة على خضر. أصبح فيها 
وِنَعمه،  الله  كرم  من  ناله  ما  ونــال  أوالد  لسّتة  ــا  أًب
ما  أشّد  ولكن  وقمعه،  االحتالل  من  عانى  وباملقابل 
يؤمله كان ظلم ذوي الُقربى، وهنا حتّدث مبرارة واضحة 
وبتفاصيل ألحداث ما زالت جروحها نازفة في ذاكرته. 

واملالحقات؟»  املضايقات  هــذه  كــّل  ــاذا  مل ــرف  أع «ال 
ولم  يوًما  الّسالح  أحمل  لم  «أنا  ُمستطرًدا:  تساَءل 
أعتد على أحد، أومن مبا أومن به وكّل ما أرجوه أن 
يقبلني اآلخر كما أنا، ولتبَق بيني وبني اآلخر، مهما 
اختلفنا، الكلمة واحلّجة والرّأي واإلقناع واملوّدة»؛ كان 
عن  يتوّقف  أن  منه  فطلبت  ُمرهًقا،  وصــار  ا  ُمتعًب
ا  قريًب بيته  في  رّمبــا  نكمله،  أن  وتواعدنا  احلديث، 

عندما ُيفرج عنه.
الّنجاح.  خرجت من عنده أكثر إرادًة وتصميًما على 
فيها  رفض  يوًما،  أربعون  إضرابه  على  مضى  لقد 
إجراء أّي فحوصات طبّية وأصّر على شرب املاء خاٍل 
األنظمة  بها  سمحت  اّلتي  حّتى  مدّعمات  أّي  من 
ا، كامللح وغيره. معه ثالثة سّجانني في  ـً ّي املقبولة دول
غرفة معّدة الثنني، وحّتى في الّليل ينام أحدهم على 
الّسرير، وأثنان يحرسون أحالمه كي ال تطير وَتعدي 
ويتعّمدون  الّسرير،  في  ويده  ساقه  يربطون  اآلخرين. 
ربط ساقيه حّتى عندما يحتاج إلى الّدخول للحّمام.

قبل خروجي من عنده، نظر إلّي ورفع كّفه ُمستقدًما 
كّفي، وقال:»دعهم يتفّننون بقمعهم، فهم ال يعرفون 
أّنني ازداد صالبًة كّلما زادوا قمًعا»، وضحك بصوٍت 

عاٍل، امتزج بفرقعة كّفينا في الهواء.
بإنقاذ  سننجح  وأّننا  قريبة  الّنهاية  بأّن  مؤمًنا  كنت 
خضر اّلذي سيحظى مرّة أخرى بحرّيته املُكّللة بالعزّة 
والكرامة. بدأت، في طريق عودتي، بترتيب أفكاري 
وقائمة ما يجب أن أتابعه. قمُت ببعض االّتصاالت 
وكــان  خضر  افتقدها  فلسطينّية  شخصّيات  مــع 
يتوّقع صوتها لصالح قضّيته وأخرى انتظر حضورها 
الكنيست  أعضاء  بعض  مع  فتحّدثت  جانبه،  إلى 
وشخصّيات أخرى، وطمأنت عائلته اّلتي صارت منذ 
من  أكثر  قبل  صفد  في  الفجر  ذلك  على  صحونا 

ثالثة أعوام، مثل عائلتي.
شوارع  متأّخرة.  مساء  ساعة  في  ُعــدت  بيتي  إلى 
القدس خالية، وكأّن البلد في حالة منع جتّول ُمحَكم. 
على كنبتي جلست وأكملت قواعد العشق األربعني 
وحزنت، فكثيرون ال يعترفون أنّ الله  أرادنا أن نكون 

معتدلني ومتواضعني.
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الزّكاة ركن من أركان اإلسالم اخلمسة، والتي علمت 
من الّدين بالّضرورة. تناقل هذا الفهم اخلاص والعاّم؛ 
اعتاد  ولقد  والسّنة.  الكتاب  في  ثبتت  فرضّيتها 
الكثير من الّناس على إخراج زكاة مالهم في رمضان 
بخالف  كان  وإن  بذلك  بأس  وال  الفطر.  بزكاة  أسوًة 
املطلوب؛ ألّن املطلوب شرًعا هو إخراج زكاة املال حني 
يحول احلول على نصاب الزّكاة، وهذا يتحّقق في كّل 
شهور الّسنة. ولكن اهتمام الّناس بالزّكاة يزداد في 

شهر رمضان إلقبال نفوسهم على الّطاعات. 
لبعض  التعرّض  من  بّد  فال  كذلك،  األمــر  أّن  ومبا 
في  الّناس  إلرتباك  بالزّكاة  تتعّلق  اّلتي  القضايا 
هذا املجال.. مثال ذلك، جاء رجل يسأل فقال: بلغ 
نصاب الزّكاة عندي العام املاضي وحال عليه احلول، 
الّسنة  مــدار  على  علّي  دخل  ما  إحصاء  فحاولت 
فوجدته مبلًغا طائًال، وأّن الزّكاة من هذا املبلغ أمر 
مفهوم  هذا  له:  فقلت  أفعل؟!  فماذا  مستحيل. 
خاطئ؛ إّمنا جتب الزّكاة فيما تبّقى من املال إذا كان 
بالغ للنصاب. فقال: هذا أمر يسير. مبعنى أّنه إذا 

صدقت الّنوايا فإّن الزّكاة أمر سهل.
ِمْن  ــْذ  (ُخ تعالى  بقوله  الزّكاة  فرضية  ثبتت  وقد 
وبقول  ِبَها )؛  يِهم  وَُتزَكِّ ْم  رُُه ُتَطهِّ َصَدَقًة  َأْموَاِلِهْم 
أّن  ُبني اإلسالم على خمس، شهادة  الرّسول (ص): 
ال إله إّال الله وأّن محّمًدا رسول الله، وإقامة الّصالة 
وإيتاء الزّكاة، وصوم رمضان وحّج البيت ملن استطاع 

إليه سبيال. 
وهو الرّكن املالي اّلذي ال يجوز ملؤمن التخّلي عنه. 
ألّنه من الّنظام املالّي االجتماعّي اّلذي يكفل للفقراء 
زكاة  األغنياء  أخــرج  إذا  الكرمية؛  احلياة  واملساكني 
اّلذي  االجتماعّي  الّتكافل  بذلك  يضمنون  مالهم 
بني  والّتراحم  الغذائّي  األمــن  ضمان  على  يساعد 

العباد. 
ــال دون أداء  ــرآن الــكــرمي مــن كنز امل الــق ــّذر  ــد ح وق
َة وََال  وَاْلِفضَّ َهَب  (وَالَِّذيَن َيْكِنزُوَن الذَّ فقال  الزّكاة؛  
يٍم * َيوَْم  رُْهم ِبَعَذاٍب َأِل َبشِّ يِل الّلِه َف ُينِفُقوَنها ِفي َسِب
اُهُهْم  َب ِج ِبَها  َفُتْكوَى  َم  َجَهنَّ َناِر  ِفي  ْيَها  َعَل ُيْحَمى 
َفُذوُقوْا  ألَنُفِسُكْم  َكَنزُْمتْ  َما  َهَذا  ْم  وَُظُهورُُه وَُجنوُبُهْم 
ْم َتْكِنزُوَن)؛ ولهذا بّني أيًضا مصارف الزّكاة،  َما ُكنُت
وَاْلَعاِمِلَني  وَاْملََساِكِني  ِلْلُفَقرَاِء  َدَقاُت  الصَّ َا  (ِإمنَّ فقال 
وَاْلَغارِِمَني وَِفي  الرَِّقاِب  ُقُلوُبُهْم وَِفي  وَاْملُؤَلََّفِة  َها  ْي َعَل
يٌم  ُه َعِل ِه وَاللَّ يِل َفرِيَضًة ِمَن اللَّ ِب ِه وَاْبِن السَّ يِل اللَّ َسِب

َحِكيٌم).
فمانع الزّكاة في الّنظام اإلسالمي تؤخذ منع عنوة. 
الزّكاة  الّناس  بعض  منع  (ص)  الرّسول  وفاة  فبعد 
فقاتلهم اخلليفة أبو بكر، وقال: «والله لو منعوني 
عقال بعير كانوا يؤّدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه 
أو ينقص الّدين وأنا حّي». وملا استهان الّناس بالزّكاة 

أصبحنا نرى حاالت الفقر الكثيرة واّلتي ال جتد لها 
أن  من  خوًفا  مالهم  زكاة  البعض  منع  وقد  ُمعيًنا. 
به وملثل  الله واإلميان  اليقني على  ينقص، ولضعف 
مال  نقص  الله (ص): «ما  بقول رسول  نقول  هؤالء 
من صدقة». ذلك ملّا يخرج الغني زكاة ماله للفقير 
من  وسيشتري  الّشراء  من  سيتمّكن  الفقير  فــإّن 
الغنّي باإلضافة إلى أّن الله يبارك باملال املزّكى؛ قال 
َدَقاتِ). والزّكاة هي  رِْبي الَصّ ُه الرِّبا وَُي َحُق الَلّ تعال: (َميْ
الله  إّن  للفقراء في مال األغنياء حيث  حّق خالص 
استودعهم إّياه ومبنع الزّكاة يكون الغنّي متعدٍّ على 
األغنياء  أّن  ولو  احلاجة  واملساكني وأصحاب  الفقراء 
منهم  بقي  وملا  الفقراء  لوسعت  مالهم  زكاة  أخرجوا 

محتاج؛ وهذا ما أّكده علي (كرّم الله وجهه). 
بالزّكاة نفس  العلماء:  املفاهيم قال أحد  وحول هذه 
املزكي تزكو، وماله يزكو، ويطهر ويزيد في املعنى. 
على  ليسا مقصورين  والّطهارة  «الّنماء  آخر:  وقال 
بل  الزّكاة.  معطي  نفس  إلى  يتجاوزانه  بل  املــال، 
ــاة».  الــزّك منع  بسبب  األرض  في  الفساد  ويظهر 
فقالت:  املفهوم،  لهذا  النبوّية  األحــاديــث  ــارت  وأش
«ما منع قوم الزّكاة إّال ابتالهم الله بالّسنني (جمع 

سّنة)»، وهي املجاعة والقحط. 
وفي حديث آخر «ولم مينعوا زكاة أموالهم إّال منعوا 
وفي  ميطروا»،  لم  البهائم  ولوال  الّسماء  من  القطر 
حديث آخر «ما خالطت الّصدقة – أو قال الزّكاة – 
يحصي  أن  املال  فعلى صاحب  أفسدته»،  إّال  ماًال 
ماله املوجود في البنك أو في البيت أو ديون ُيرجى 
هو  واحلاصل   % ـ2.5  ب املبلغ  يضرب  ثّم  سدادها، 
املؤّجرة  ــّدور  ال زكاة  أّما  إخراجه.  يجب  اّلــذي  املبلغ 
فيخرجها صاحب الّدور عند قبضه ألّي مبلغ كان، 

قياًسا على زكاة الزّروع.
َحــَصــاِدِه)، وأّمــا جتارة  ــوَْم  َي ُه  َحَقّ ــوا  قال تعالى (وَآُت
احملال الّتجارّية فعلى صاحبها أن يحصي البضاعة 
ويقيمها بسعر الّشراء في الّسوق ثّم ينقص الّديون 
على  له  اّلتي  ــون  الــّدي ويضيف  عليه  املستحّقة 
ال  اّلتي  الّديون  أّما  قبضها.  ُيرجى  واّلتي  الزّبائن 
وإذا  زكــاة،  عنها  صاحبها  يدفع  ال  سدادها  ُيرجى 
كّل  والزّكاة جتب في  املبلغ،  يدفع عن هذا  قبضها 
حيازته  إمكانّية  ــران  أم فيه  توافرت  ــذي  واّل املــال 
ّية االنتفاع به على وجه املعتاد، وهو يشمل  وإمكان

كّل ما منلكه من أرض أو حيوان أو متاع أو نقود.

عقود،  منذ  واإلسالمّية  ّية  العرب املجتمعات  تشهد 
إليه  تلجأ  بالّتكفير،  االّتهام  وتيرة  في  تصاعًدا 
كما  الّسياسّي،  املنحى  ذات  الّدينّية  احلــركــات 
مع  يتوافق  َمن ال  كّل  الّدين ضّد  رجال  يستخدمه 
إلى  تدعو  سياسّية  تّيارات  وجه  في  أو  آرائهم، 
الفصل بني الّدين والّدولة، أو ذات اّجتاهات سياسّية 

مناهضة لهذه احلركات. 
احلركات  لتطال  بالّتكفير  االّتــهــام  ــرة  دائ تتوّسع 
واحدة  كّل  اعتبار  ظّل  في  بينها،  فيما  الّدينّية 
تقبع األخرى  املُطلقة، فيما  نفسها مالكة احلقيقة 
وثيًقا  يرتبط  الّتكفير  وألّن  والــّنــار.  الّضالل  في 
يرى  حيث  الّدينّي،  وباملقّدس  واحتكارها،  باحلقيقة 
الله،  وتعاليم  املقّدسات  خالف  اآلخر  أّن  مّتهم  كّل 
فإّن الّنتيجة املباشرة لذلك تؤّدي إلى تبرير استخدام 
ا مقّدًسا  العنف وتشريعه، فيصبح قتل الكافر واجًب

ا».  ـً ا «إلهّي ومطلًب
الــقــدمي منه  ـــّي،  ــّي واإلســـالم الــعــرب ــاريــخ  ــّت ال حفل 
والقضايا  الّتكفير  من  كثيرة  مبنوّعات  واحلديث، 
ــالت واســعــة  ــي ــا صــــدرت حتــل ــا، كــم ــه ــي طــال ــت اّل
ــوجــوه،  ــّدد ال ــع ــت ــذه الــّظــاهــرة مــن مــنــظــور م ــه ل
ــّي. ــوج ــول ــك ــي ــّس ــّســيــاســّي وال ــّي وال ــاع ــم ــت االج

صحيح أّن حركات اجلهاد اإلسالمّي وسائر احلركات 
الّتكفير  يقع  أيديولوجّيات  اليوم  حتمل  ّية  األصول
هــذه  ــي  ف ــــاس  األس ــكــّن  ل عقيدتها،  صــلــب  ــي  ف
اّلذي  الّدينّي  الفكر  جوهر  إلى  يعود  األيديولوجيا 
يتمّثل مبا تدعو إليه الّديانات الّتوحيدّية، صاحبة 

اليقني واحلقيقة املُطلقة، والّداعية إلى اخلالص. 
متلك  وحدها  أّنها  دين  لكّل  املقدسة  الكتب  تّدعي 
احلقيقة اخلاّصة بالله والكون واحلياة، وأّن تعاليمها 
لها  مخالفة  وأّي  البشرّية،  إلى خالص  املؤّدية  هي 
من  املصير.  وبئَس  جهّنم  في  بصاحبها  سترمي 
اّدعاء احلقيقة واحتكارها والتعّصب لها، ينجم رفض 
اآلخر، وهو رفض يحمل دوًما طابع الّنبذ وبالّتالي 

الّتكفير، بوصفه أسهل الّطرق ملقارعة اخلصم. 
واملسيحّي  العربّي   – ــّي  اإلســالم الــّتــاريــخ  يــقــّدم 
ّي مناذج عن الّصراعات اّلتي نشبت بني أتباع  األوروّب
الّديانتني حول احلقيقة املُطلقة وافتراض كّل دين أّنه 
الّديانتان  وحده اّلذي ينطق بها، وهو صراع شهدته 
وطوائف  فرق  إلى  تــذرّت  عندما  منهما  كّل  داخل 
الّتكفير أهّم األسلحة في مقارعة  ومذاهب، فبات 
الهرماسي  إليه  يشير  ما  وهو  لألخرى،  فرقة  كّل 
أنتج  اّلذي  احلقل  هو  الّنزاع  هذا  مثل  «إّن  بالقول: 
ظاهرة الّتكفير كعنف أو عنف مضاّد رمزّي، يهّيئ 
للعنف املاّدي ويشرّع له، ويّتجه نحو كّل من يرفض 
للنّص  املعنّية  اجلماعة  تأويل  أو  املُطلقة  احلقيقة 

املقّدس». 
اليوم  تشهد  املسيحّية  املجتمعات  كانت  إذا 
انخفاًضا كبيرًا في استخدام ظاهرة الّتكفير، خالًفا 
عائد  ذلك  فإّن  اإلسالمّية،  املجتمعات  في  نراه  ملا 
إلى كونها دفعت أثماًنا باهظة من احلروب األهلّية 
ومن الّنزاع مع الكنيسة سقط فيها مئات اآلالف من 
والّدولة،  الّدين  بني  الفصل  لتتمّكن من  الّضحايا، 

ومتنع هيمنة الكنيسة على الّسياسة واملجتمع. 
وكأّنها  اإلسالمّية  املجتمعات  تبدو  املقابل،  في 
متقوقعة في ماضيها وتراثها والعودة إلى البدايات 
األولى لنشوء الّدعوة، بل إّن ما شهده بعضها من 
«قشرة حداثّية» سعت إلى وضع الّدين في مكانه 
اإلنسانّي والرّوحّي واألخالقّي، بعيًدا عن الّسياسة، 
احلركات  صعود  وهج  حتت  يوم  بعد  يوًما  يتالشى 
ّية وفكرها الّداعي إلى إعادة الّدولة  اإلسالمّية األصول
اإلسالمّية كما عرفها عهد اخللفاء الرّاشدين، وعلى 
اعتبار أّن «اإلسالم هو احلّل» ملعضالت مجتمعاتنا. 
في عودة لتتّبع ظاهرة الّتكفير، ال بّد من مراجعة 
إلى  وخصوًصا  وممارسة،  ا  ـً نّص اإلسالمّي،  ــوروث  امل
النّص التأسيسّي أي القرآن، اّلذي جرى تقدميه عند 
الرّاهن،  الزّمن  حّتى  الّتاريخ  امتداد  وعلى  الّدعوة، 
على كونه يحمل القول الفصل والقاطع «بخصوص 
املعنى الّصحيح للوجود وطبيعة عالقة الله بالكون 
املصّحح  الرّساالت  خامت  بكونه  وأيًضا  والكائنات، 
لالنحرافات، واملوّضح ملراد الله ومقاصده وتوجيهاته 

إلى خلقه وأوامره». 
الّشروط  أحــد  املطلقات  على  الّتشديد  هــذا  كــان 
الّضرورّية إلعطاء الّدين اجلديد قوّة دفع في مواجهة 
العقائد الّسائدة آنذاك، والّتشديد على متّيزه وتفوّقه 
في  الكفر  تعبير  استخدام  وكان  جميًعا.  عليها 
اّلذين رفضوا تصديق  األقوام  بإدانة  يّتصل  البداية 
ّية، ومعها الرّساالت الّسابقة، أو اّلذين  الرّسالة احلال
بعبادة  املتمّسكني  أو  اإللهّية،  بالّنعمة  جحدوا 
لكّن  محّمد..  نبوَءة  رفض  على  واملصرّين  األصنام 
عندما  خطيرًا،  حجًما  بعد  ما  في  اّتخذ  الّتعبير 
الّدين  ــى  إل ينتسب  ال  ــن  َم ــّل  ك بتكفير  ــبــط  ارت
اإلسالمّي على اعتبار «أّن الّدين عند الله اإلسالم».

وتطوّر األمر الحًقا بعد وفاة الرّسول ونشوب الّصراع 
القبائل  الّسلطة واخلالفة، واندالع احلروب بني  على 
بني  اخلالفة  حــروب  إلى  ــرّدة  ال حــروب  من  ّية،  العرب
مفهوم  اّتخذ  حيث  بينهما،  ومــا  ومعاوية  علّي 
وعلى  العدوّ،  تعيني  في  ا  ـً مركزّي موقًعا  الّتكفير 
قاعدة املساواة بني الّتكفير ونقص اإلميان من جهة، 

ولتبرير القتال من جهة أخرى. 
(يتبع)
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ال نتخّبط
ال نّدعي

ال نثور
ال نتسّلط
ال نحتفي

كّل هذا الّدوار
بانتظار..

قطار يسبقنا
على أرصفة ينام سّكانها..

في الهداية.
ها هو القطار
يغادر الّنذور
مثل قّواد..

يسافر.. وال يسيطر.
ها هو االنهيار..

بال إنذار.
يختفي الّصغار

في جيوب الكبار
باسم االزدهار
قبل االنفجار!

فَمن يغّير؟!
™™™™™

ها هنا اخللود..
في القبور.

والعدالة مكرمة..
للّصبر.

فمن يتوّلى األمر؟
تراه على املنبر

يكّبر.
إّن أهل اهللا في خطر.

يأّلب ويثور على الّشيطان..
األكبر.

يتواتر القتل
على امللل..
من عرب..

وبربر.
صار الّتأويل..

والّتفسير..
هو املصدر.

هنا الّدوالر..
يبّشر عن سماحة..

احللف واحملور.
بنى للفتوة داًرا

كّل العهر فيها..
وهو راعيها..

األكبر!
(حيفا/طمرة) 
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ــادة  ــال وق الــوطــن يصنعه رج تــاريــخ 
أجل  مــن  يعمل  ومــن  مخلصون، 
في  الوطن  تاريخ  يحتضنه  الوطن، 
أبناء  ــرة  ذاك في  ويبقى  صفحاته، 
الوطن. والفلسطينّيون في الّشتات 
ا  ًي عال فلسطني  اسم  رفع  من  منهم 
ومنهم  الّسياسي،  الّصعيد  على 

اّلذين عملوا وال يزال يعملون باختصاصات غير سياسّية 
وجنحوا بها بامتياز، أثار إعجاب املسؤولني والّناس في 
املجتمعات اّلتي يعيشون فيها، وهؤالء تفتخر بهم أيًضا 

فلسطني. 
تشرّدت  اّلتي  ــالدي،  ب ابنة  شبلي  سوسن  الفلسطينية 
ّية  عرب أّول  هي  ــى،  األول الّنكبة  في  لبنان  إلى  عائلتها 
في تاريخ أملانيا، تتوّلى منصب املتحّدث الرّسمّي لوزارة 
باسمها هذه  املتحّدث  لن يكون  اّلتي  ّية،  األملان اخلارجّية 
ا  ـً ّي عرب اسًما  بل  ا،  ـً ّي أوروب أو  ا  ـً ّي أملان اسًما  يحمل  املرّة 
ا  ـً ا، حيث ستكون هذه الفلسطينّية وجًها مهّم ـً ّي فلسطين

ّية.  للخارجّية األملان
ّية، فال بّد لي من  وما دمنا في احلديث عن الّسياسة األملان
اإلشارة إلى سياسي أملانّي شاب من أصول  فلسطينّية 
اسمه رائد صالح، أثار إعجاب املجتمع البرلينّي لسبب 
احمللّي.  الّصعيد  على  يتبعها  اّلتي  احلكيمة  الّسياسة 
وقد استطاع الّشاب أن يطوّر نفسه من عامل في مطعم 
همبورغر، إلى صانع سياسة قوي، يتداول اسمه الوسط 
الّسياسّيني  أبرز  أحد  ألّنه  برلني،  في  األملانّي  الّسياسّي 

في احلزب االشتراكّي األملانّي (SPD) في برلني.
رائد صالح الّشاب الفلسطينّي اّلذي وصل إلى برلني فًتى 
ّية، يرأس اليوم  كتلة  ا يافًعا من الّضفة الغرب ـً ّي فلسطين
احلزب االشتراكّي الّدميقراطّي في برملان برلني، اّلتي تعتبر 
أحياء  في  واسعة  بشعبّية  ويتمّتع  ّية،  األوروب املدن  أهم 
واسعة في العاصمة برلني، حيث يعرفه أيًضا الكثير من 
املبادرين  أحد   كان  اّلتي  أنديتها،  في  القدم  كرة  العبي 

إلى إقامتها.
ّية رائد صالح، العضو في  صانع الّسياسة احمللّية األملان
حتت  الّسياسّية  الّصراعات  يعيش  واّلــذي  برلني،  برملان 
منصب  ــى  إل الوصول  هــدف  عينيه  نصب  وضــع  قّبته، 
الّنشاطات  نتيجة  يتمّناه،  كان  ما  له  فتحّقق  سياسّي، 
على  انقطاع  ــدون  ب يعمل  ــان  وك بذلها،  اّلتي  واجلــهــود 
العرب، إلبعادهم  سّيما  املهاجرين، وال  الّشباب  مساعدة 

عن طرق االنحراف وارتكاب اجلرائم.
ومن الّسياسة إلى رياضة املالكمة، اّلتي يتأّلق فيها شاب 
أبو  الرّحمن  عبد  اسمه  الّشباب  مطلع  في  فلسطينّي 
لبدة، استطاع لغاية اآلن رغم صغر سّنه، أن يفوز مرّتني 
يفوز  وأن  ـ75)،  ال وزن  (حتت  املالكمة  في  برلني  ببطولة 
ببطولة أملانيا. والّشيء اّلذي يدعو إلى الفخر واالعتزاز، 
في  أملانيا  لتمثيل  اختياره  ّمت  الرّحمن  عبد  الّشاب  أّن 
كازاخستان.  في  آخرها  وكان  للمالكمة  عاملّية   بطوالت 
وكم كنت فخورًا به وبأقواله، عندما قال لي عبد الرّحمن، 
إّنه في كّل مرّة يصعد فيها إلى حلبة املصارعة يفّكر في 
ا في  ـً فلسطني. فهكذا ترّبى هذا البطل الرّياضّي سياسّي
بيته، وهكذا ميارس حياته الرّياضّية وفلسطني في قلبه.

بقي علّي القول، إّن هذا الّشاب الفلسطينّي املالكم البطل 
الرّحمن، شارك في حوالي خمسني مباراة مالكمة،  عبد 

فاز بغالبّيتها. فتهانينا  لكم جميًعا يا أبناء بالدي.
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نحو  مّتجهًة  بالهبوط  ــرة  الــّطــائ بــدأت  أن  مــا 
بالغ وغبطة ما  بتأّثر  أثينا، حّتى شعرت  مطار 
بعدها غبطة، كيف ال واليونان هي رمز للّثقافة 
ّية  األصيلة، واّلتي وضعت األساس للحضارة الغرب
الّثقافات في جميع أنحاء جنوب غرب  وشكّلت 
القدمية  اإلغريق  فحضارة  إفريقيا؛  وشمال  آسيا 
أثرّت تأثيرًا هائًال على الّلغة والّسياسة والفلسفة 

والعلوم والفنون، وعلى رأسها املسرح واألدب.  
واحلــوارات  سقراط،  سفسطة  يقرأ  لم  مّنا  فمن 
الفلسفّية ألفالطون، وكتاب بويطيقا (فّن الّشعر) 
البحث  ــول  اّلــذي وضــع من خالله أص ألرســطــو، 
طالب  أو  باحث  ألّي  ميكن  وال  ـــّي،  األدب والّنقد 
جامعّي أن يدرس األدب دون أن يطّلع وبعمق على 

هذا الكتاب. 
للّشاعر  ــســا  واألودي ــاذة  ــي اإلل يذكر  ال  مّنا  ومــن 
اإلغريقّي العظيم هوميروس، تلك امللحمة الّشعرّية 
والّدميقراطية  طـــروادة.  حــرب  قّصة  حتكي  اّلتي 
األثينّية، فمصطلح الّدميقراطّية هو باألساس ذو 
وكراتوس  شعب،  تعني  فدميوس  يونانّي:  أصل 
دميقراطّية  مصطلح  يصبح  وبهذا  سلطة،  تعني 
سلطة الّشعب. وأشهر مناذج الّدميقراطّية ذلك اّلذي 
عرفته أثينا، خاّصة خالل القرنني اخلامس والرّابع 
األثينّية  الّدميقراطّية  قامت  حيث  امليالد،  قبل 
على مبادئ رئيسّية ثالثة: املساواة السياسّية، 

واملساواة االجتماعّية، وحكومة الّشعب.
ذاتها.  بحّد  العراقة  فهو  اإلغريقّي،  املسرح  أّما 
كيف ال ورغم الفاصل الزّمنّي البعيد بيننا اليوم 
األلفني  يتعّدى  اّلذي  اإلغريقّي  املسرح  نشأة  وبني 
نقرأ  هذا  يومنا  حّتى  نزال  وال  عام،  وخمسمائة 
نزال  تزال تعرض، وال  مسرحّيات سوفكليس وال 

اليونانّي  فاملسرح  ومشاهدتها،   بقراَءتها  نتمّتع 
القدمي نشأ من خالل الّطقوس الّدينّية في عبادة 

إله اخلمرة ديونيسيوس. 
وأنا في  أثينا،  الّطائرة على أرض مطار  هبطت 
قّمة الّتأّثر، أن تطأ قدمّي ذات األرض اّلتي وطأها 
بحضارة  أعمالهم  خّلدوا  واّلذين  العظماء،  هؤالء 
غنّية أغنت حضارات كاّفة الّشعوب. كنُت شغوًفا 
متلّهًفا لزيارة كّل األماكن واملعالم األثرّية، وكنت 
بسواحلها  اخلّالبة،  بطبيعتها  للتمّتع  متلّهًفا 
وفور  الّشامخة.  وجبالها  املُبهرة  وجزرها  الّساحرة 
وصولي ميّمُت شطر لوتراكي، اّلتي تقع في جنوب 
الّشرقي  لـخليج  الّساحل  على  اليونان،  وسط 
كورنث، في ظّل جبل غيرانيا املرتفع. بلدة هادئة 
وادعة كوداعة اليونان وشعبها األصيل، طقسها 
باألمان،  ويشعرك  مريح  فيها  والّتجوال  جميل 
فبعد أن تزورها للمرّة األولى ُيخّيل لك أّنك تقيم 

فيها منذ زمن طويل. 
كورينث،  قناة  باّجتاه  سافرت  الّتالي  اليوم  وفي 
تلك القناة اّلتي تربط خليج كورنث ببحر إيجه. 
ُتعتبر تلك القناة من أهم معالم مدينة كورينث، 
حيث كانت فكرة حفر القناة من قبل االسكندر 
العمل  بدأ  كاليجوال.   قيصر  يوليوس  األعظم 
في  العمل  توقف  م،  ق.   67 العام  في  بالقناة 
اليوناني.  القيصر  وفاة  بسبب  م  ق.   69 العام 
اليونان  حكومة  كّلفت  عشر  الّتاسع  القرن  وفي 
وبعد  القناة؛  وبناء  بحفر  فرنسّيني  مهندسني 
املعالم  ــّم  أه من  أصبحت  حفرها  من  االنتهاء 
السياحّية في اليونان. يبلغ طول القناة 6343 
مترًا وعرضها من 21 – 25 مترًا وارتفاعها 90 

ـ8 أمتار. مترًا وعمق املياه فيها يقّدر ب

وعندما زرُت مدينة أثينا، بحثُت عن مبنى مسرح 
يبحث  كمن  عنه  أبحث  كنُت  ديونيسيوس، 
وأخــذت  ـــدرّج  امل وســط  فــي  جلست  عــن ضاّلته، 
املسرح،  زاوية وكّل جانب في هذا  كّل  إلى  أنظر 
وأخذت أتساَءل كم من العظماء مثّلوا هنا، وكم 
أوديب»  «امللك  مسرحّية  شاهدوا  األشخاص  من 

و»انتيجوني»؟. 
بعد أن غادرت املسرح، وجتوّلت في شوارع أثينا 
واملعابد  ــة  ــرّي األث املعالم  أشاهد  كنُت  وأزّقتها، 
املاضي؛  عراقة  أشاهد  كنُت  الفنّية،  والّتحف 
لكّني فجأة شاهدُت منظرًا غير مألوف. شاهدُت 
العشرات من الّناس يقفون مقابل أجهزة الّصرّاف 
هذا  سبب  حــول  ــّســؤال  ال عليهم  طرحُت  ــّي،  اآلل
في  البنوك  تفتح  «لن  أحدهم  لي  فقال  املشهد، 
النهيار  خطر  هنالك  أسبوع،  ملّدة  أبوابها  البالد 

الّنظام املالي للدولة». 
ــان قــامــت بسحب  ــون ــي ــًفــا: «ال ــي ُمــضــي قـــال ل
وقد  ّية،  األوروب اإلنقاذ  محادثات  من  مفاوضيها 
ملساعدة  استعدادهم  إلى  باإلشارة  األوروبّيون  رّد 
الّسياسّية  باملواقف  تبدل  حصول  شرط  اليونان 
املتوّقع أن  اليونان من  أّن  أيًضا  ألثينا». علمُت 
تخرج من نظام االّحتاد األوروبّي، وبالّتالي كان الرّد 
ــّي لن يقّدم أّي  البنك املركزّي األوروب أّن  ــّي  األوروب

ّية.  دعم طارئ جديد للبنوك اليونان
العظيم  ــونــان  ــي ال ــخ  ــاري ت حلم  مــن  استيقظُت 
اليونانّيني  الغنّية، إلى محاولة تركيع  وحضارته 
تخرج  أن  أمل  وكّلي  ـــّي،  األوروب ــاد  االّحت قبل  من 
الّنظام  انهيار  ألّن   ، بسالم  أزمتها  من  اليونان 
لها  ستكون  العريق  البلد  هذا  في  االقتصادّي 

نتائج وخيمة ليس فقط في اليونان فحسب. 
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ـــذور مــن نبات  ــو ب ــب ه احملــلَ
نفضّية،  أوراقه  معّمر،  شجرّي 
ينتمي  متشابكة،  أغصانه 
إلى جنس البرقوق من فصيلة 
في  بكثرة  ـــزرع  ُي ـــات،  ـــوردّي ال
ـــاردة  ـــب ــة وال ــعــتــدل ــاطــق امل ــن امل
واجلبلّية، حيث إّنه ال يحتمل 

درجات احلرارة املرتفعة. 
ــي معظم  ــاره ف ــج تــتــواجــد أش
بالد الّشام، وكذلك في املغرب 
العربّي؛ أّما عن مناطق زراعته 
ــّي فهو  ــرب ــع ــن ال ــوط خــــارج ال

يتواجد في كّل من بلجيكا وتركيا وأملانيا وفرنسا. 
ُتستخدم أشجاره بشكل أساسّي في تطعيم أشجار الّلوزّيات 
وعلى رأسها الكرز، لذا ُيعرف أحياًنا بكرز احمللب أو الكرز 

البرّي.
إلى  ُيضاف  لذيذ،  وطعم  جًدا  وزكّية  نّفاذة  رائحة  للمحلب 
يضيف  حيث  كاملعمول؛  واحللويات،  املأكوالت  من  العديد 
العديَد  احمللب  بذور  وشهّية. حتوي  ممّيزة  نكهًة  إليه  احمللب 
من املواّد واملرّكبات الهاّمة، مثل: ڤيتامني A (أ) وڤيتامني 
والّسكروز،  والفركتوز  اجللوكوز  مثل:  وسكرّيات،  (ج)؛   C
الطرطريك  مثل:  املفيدة،  األحماض  من  مجموعة  إلى  إضافًة 
األساسّية،  املعادن  من  عــدًدا  احمللب  يحوي  كما  واملاليك. 
والّنحاس  والپوتاسيوم  والكالسيوم  واحلديد  الفوسفور  مثل: 
دهنّية  ومواد  الپروتينات  إلى  إضافًة  الكالسيوم؛  وبيكتات 
عديدة. كما يحوي احمللب عدًدا من املرّكبات، مثل: أمجدالني 

وإمالسني وفوسفاتايد.
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- يعالج نبات احمللب مختلف أنواع االضطرابات في األمعاء، 

كالغازات وعسر الهضم.
على  يقضي  فهو  التنفسّي،  اجلهاز  ملشاكل  نافع  احمللب   -

الّسعال املؤّقت أو املُزمن.
- يساعد احمللب في تفتيت حصى الكلى واملثانة.

- يقوّي البدن ويخّلص اجلسم من اإلحساس بالّتعب واإلرهاق، 
فهو منّشط عاّم للجسم.

نظرًا الحتوائه  الّدم،  بفقر  يعرف  ما  أو  يعالج «األنيميا»   -
على نسبة عالية من املعادن والڤيتامينات واملرّكبات املفيدة 

للجسم.
- يعالج مشاكل األوتار الّصوتّية، مثل بّحة الّصوت.

من  يعانون  لّلذين  ــوزن  ال ــادة  زي في  احمللب  بــذور  تساعد   -
الّنحافة املُفرطة.

- ُيستخدم احمللب في خلطات مفيدة للّشعر لزيادة كثافته 
وطوله وملعانه وحيوّيته.

- يعالج مشاكل حساسّية البشرة.
- يعالج هشاشة العظام.

- يسّكن آالم الّظهر املُزمنة.
- ُمعالج لداء النقرس (مرض مؤلم يحدث في مفاصل القدم 
وفي إبهامها أكثر، وُيسّمى داء امللوك، وأعراضه أن يتورّم إبهاُم 

ا أًملا شديًدا – احملرّر). ًب القدم مسّب
- يعالج بعض أنواع أورام املفاصل ويخّفف من التهاباتها.

- يعالج مشكلة خفقان القلب وينّظم ضرباته.
- خافض للحرارة وطارد لألمالح.

- يساعد احملَلب على ضبط مستوى الّسّكر في الّدم.
- يفيد في عالج احتقانات األنف وُنزالت البرد.

نافذة
ُقْلُت:

هَو الكرمل أَحد

ُثمَّ
َعَلْلُتِك بواِحَدٍة

فثانية.. فثـ.....الثة
ودخلُتِك

ال ليل – ال بكارة
ال دم يبكيِه َصليٌب َعلى 

رير. السَّ

نافذة
حيفا!!

أنا أشّم شهوة اجلنون
ألظلَّ

وأنا فيِك إليِك عائًدا...

نافذة
َيتساقُط الكرمُل

فوَق طاِوَلٍة
تارًكا

أصابَعُه ترشح ماًء
صاَر َنبيًذا كاَحلرير..

نافذة
حيفا

كرِمٌل أْصَعُدُه
وال درج

حيفا
َوَتٌر أعِزُفُه

وال عود..!

نافذة
ُاْنِزُل الّنجوَم
أحِمُل واِحدًة

أرُكُب
احلجاَرَة كاَحلصى

َألعثر
على مفاتيَح

إلى َكرملي عائدًة...

نافذة
أروي لكرملي

قصَص املستحيل
كي أراُه

يلمُّ الَغَد
حصاًدا

ُيباِركُه اإلله...

نافذة
وأنا

أَتوّكُأ على َقَلِق كرمة
شرعُت

بشرح صدِر املكان
نهًرا ضّيًقا

تعبرُه  أْن  لتستطيع 

ِبَقْفَزٍة.

نافذة
ُكّلما يعوُد كرِمٌل

أِجُدُه
إلى الَكرمِل عائًدا...

نافذة
عاَشْرُت

حقيَبًة تشتهي أصاِبَعُه
كي ال ُتراِوُدُه

خروًجا وَسَفْر...

نافذة
ُيخّلي الكرمُل

أْشياَءُه
كي َيقَطع الُفْلُك الِبحاَر

َة وقٍت فليَس َثمَّ
ينتظُر فيه احلمامة...

نافذة
ُر الكرِمَل فاِكَهًة ُاَقشِّ

وَأسألني:
ملاذا ُيداهمني اسُمُه

طيًفا غاِمًضا
ُتّفاَحُة  ريِر  السَّ في  يزرُع 

األْحالُم؟!

نافذة
!! ال َتْنُظرنَّ هكذا إليَّ

أنا
ال أبَحُث عن َكْرِمٍل

ضاَع ِمّني..
أنا

لم ُاغاِدْرُه َبْيًتا
ولن ُاغاِدْرُه «مكاْن»..

ال ِلَشْيٍء
سوى

َألْحِملُه ُبْرتقالًة
من بّيارِة اإلله...

نافذة
ريعانُة نافذتي

تغزُل
ما ترى بينلوُب

عوليَس
يشتهي غابُتها

نهًرا َسيْقتلُه الُبعاُد
.....

تستحضُر
ما ُتريُد،

إيثاكا
إذا أتعب االنتظار

متثالها
لزال... ُتوبُِّخ تأّخر الزِّ
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تقع الّطابغة على شاطئ بحيرة طبرّيا. تتواجد في 
والّسمك،  اخلبز  كنيسة  ــى  األول كنيستان:  املوقع 
كنيسة  وهي  منها،  مترًا   150 بعد  على  والّثانية 
الرّعاية ملار بطرس؛ وألّن هاتني الكنيستني معروفتان، 
جًدا،  عاّمة  بلمحة  املقال  هذا  في  إليهما  سأشير 
محاوًال أن أبرز احلفرّيات من العام 2009، تلك اّلتي 

أجرتها سلطة اآلثار، وهي غير معروفة للجمهور.
W Ò�UŽ W;

ــة  ــّي ــان ــون ــي ــة ال ــغ ــّل ـــى ال ــــم يــعــود إل مــصــدر االس
ومعناه:   (Heptapegon  - («هيپتابغون» 
«الينابيع الّسبعة»، وذلك نسبًة إلى سبعة ينابيع 
خمسة  فقط  منها  (بقي  آنذاك  املوقع  في  تواجدت 

ينابيع ّحتى أّيامنا هذه).
اّلذي  ووفًقا للعقيدة املسيحّية، فإّن هذا هو املوقع 
اّلتي  والّسمك،  اخلبز  تكثير  أعجوبة  حدثت  فيه 
وردت في األناجيل (مّتى 14 – 13، مرقس 6 – 
30 ويوحّنا 1 – 6)، كما أّن في هذا املوقع أعطى 

املسيح لبطرس رئاسة الكنيسة (يوحّنا 4-21).
ذُكر املوقع في  العديد من املصادر الّتاريخّية، بدًءا 
واستمرارًا  َمتتياهو،  بن  يوسف  الرّومانّي  املؤرّخ  من 
القرن  في  املوقع  زار  اّلذي  جيرن،  فيكتور  للرّحالة 
الّتاسع عشر. فعلى سبيل املثال، تصف أثارية اّلتي 
الرّابع ميالدّي كنيسة  القرن  أواخر  املوقع في  زارت 
«اخلبز والّسمك»، وتصف الّصخرة اّلتي وضع عليها 
إّنها  وتقول  باألعجوبة  قيامه  خالل  اخلبز  املسيح 

موجودة حتت َمذبح الكنيسة.
من  الكنيسة  ُهدمت  ميالدّي  الّسابع  القرن  خالل 
فيكتور  الرّحالة  وصف  هنا  من  الساسانّيني،  قبل 

فقط  فيه  تتواجد  املباني،  من  ًيا  خال املوقع  جيرن 
ينابيَع املياه.

WGÐU ÒD�« U²�OM�
اخلبز  تكثير  (كنيسة  ـــى  األول الكنيسة  ُبنيت 
والّسمك) في املوقع، خالل القرن الرّابع ميالدّي (كما 

الّساسانّيون  الفرس  هدمها  م.).   350 عام  يبدو 
مهجورًا.  املوقع  وبقي  ميالدّي،  الّسابع  القرن  خالل 
في عام 1933 ّمت الكشف صدفًة عن آثار الكنيسة 

البيزنطّية، خالل إجراء أعمال زراعّية في املوقع. 
أرضّيات  بقايا  عن  األثرّية  احلفرّيات  كشفت  حيث 
بينها  من  البيزنطّية،  الكنيسة  من  الفسيفساء 
أّنها  كما  ــّســمــك،  وال اخلبز  رسمة  حتمل  ــة  أرضــّي
الّصخرة  وحتته  الكنيسة  َمذبح  موقع  عن  كشفت 
أّما  الرّابع.  القرن  من  أثارية  الرّاهبة  وصفتها  اّلتي 
ّية فقد ُبنيت عام 1980 على أنقاض  الكنيسة احلال

الكنيسة األثرّية.
على ُبعد 150 مترًا من كنيسة «اخلبز والّسمك»، 
تتواجد كنيسة «الرّعاية»، اّلتي ُبنيت وفًقا للعقيدة 
املسيح  فيه  ظهر  ـــذي  اّل املــكــان  ــي  ف املسيحّية 
حدثت  وهنالك  األموات،  من  قيامته  بعد  لتالميذه 
أعجوبة الّسمك الّثانية؛ حيث أشار لهم إلى املكان 
اّلذي يجب أن يلقوا شباكهم فيه، فاصطادوا حينها 
مع  حتّدث  األكل  بعد  معهم.  وأكل  وأكلوا  الّسمك 

بطرس وأوكل له رعاية الكنيسة.

الّصخر  في  منحوتة  أدراج  آثار  املوقع  في  نشاهد 
في  أثارية  وصفت  وقد  البحيرة؛  مياه  إلى  تصل 
وقف  اّلذي  املكان  أّنها  على  األدراج  تلك  مذّكراتها 

عليه السّيد املسيح 
إلى  حتـــّدث  حينما 
ــرًا  ــشــي ــذه، ُم ــي ــالم ت
إلقاء  لهم عن مكان 
ليصطادوا  الّشباك 

الّسمك. 
ــســة  ــي ـــــل الــكــن ـــــا داخ أّم

فتتواجد الّصخرة اّلتي أفطر عليها السّيد املسيح 
مع تالميذه. 

أشارت احلفرّيات األثرّية إلى أّن الكنيسة األولى في 
املوقع ُبنيت خالل القرن الرّابع ميالدّي، واّلتي بقيت 
عامرة حّتى القرن الّتاسع. كما يبدو كانت كنيسة 
احلفرّيات  خالل  العثور  يتّم  لم  إذ  جــًدا،  متواضعة 
داخل  كانت  زخرفات  أو  فسيفساء  أرضّيات  على 

الكنيسة. 
خالل  ــرت  ُدّم كنيسًة،  املوقع  في  الّصليبّيون  بنى 
معركة حّطني.. عام 1933 قام اآلباء الفرنسيسكان 

ّية. ببناء الكنيسة احلال

2009 ÂUŽ  U Ò¹dHŠ
جرت احلفرّيات األثرّية األولى في املوقع عام 1932، 
التنقيبات خالل  والحًقا عام 1937. وقد استمرّت 
العامني 1967 و1970 حيث ّمت الكشف خاللهما، 

عن آثار الكنيسة من الفترة البيزنطّية.
 ،2009 عام  ــار  اآلث سلطة  أجرتها  أثرية  حفرّيات 
في املوقع املُعّد لبناء قسم إضافّي على مقربة من 
دير الرّهبنة البندكتّية في املوقع. حفرّيات بسيطة، 
موازية جلدار الكنيسة تهدف إلى كشف أجزاء من 
الكنيسة األثرّية، اّلتي لم يتّم العثور عليها خالل 

احلفرّيات الّسابقة.
مرحلتني من  بقايا  احلفرّيات عن  الّتنقيب خالل  ّمت 
البناء، لم ُيحفظ منهما الكثير حّتى أّيامنا؛ ويعود 
خالل  جــرت  أعمال  من  املوقع  تضرّر  لسبب  ذلــك 

العصور احلديثة حني ُحفرت قناة لتصريف املياه.
في املرحلة األولى تعود بقايا األرضّية املصنوعة من 
الّطني وبقايا حجر دائرّي، رّمبا جلزء من أحد األعمدة. 
جدارًا  الباحثون  رّجح  البناء  من  الّثانية  املرحلة  في 
غرب)  البازلتّي (محوره شرق –  ا من احلجر  ـً ّي مبن
من  للكنيسة  الّداخلّية  اجلدران  من  واحًدا  يكون  أن 

الفترة البيزنطّية.
الفترات  املوقع تضرّر خالل  أّن  تبّني خالل احلفرّيات 
املعاصرة، ما صّعب مَهّمة الّتنقيبات ودراسة املوقع. 
اجلدار  بأّن  الّتحديد  من  الباحثون  متّكن  ذلك،  ورغم 
للقرن  تابعان  عنهما،  الكشف  ّمت  اّلتي  واألرضّية 
تاريخ  من  الّثانية  املرحلة  وهي  ميالدّي،  اخلامس 
الكنيسة، إذ بعد بنائها في القرن الرّابع ّمت ترميمها 
ا  ـً ّي وتوسيعها خالل القرن اخلامس، وقد ُهدمت نهائ

خالل القرن الّسابع ميالدّي. 

رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) Í—U� qOL� Æœ   (مدير قسم ال WG�U ÒD�«
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ي  ف وَْحَدُه  ُس  َيْجِل ّطاُط  النَّ األَْرَنُب 
ريُد  ُي ِبُأموٍر  ُر  ُيَفكِّ غيرِ،  الصَّ ِتِه  ْي َب
ٍة،  يَّ ْسرَِح َم َكإْخراِج  َذها،  َنفِّ ُي أَْن 
َعلى  َيِقُف  َبَطُلها؛  ــَو  ِه َيكوُن 
ًا،  ـ ُمِهّم َدْوًرا  ـــَؤّدي  َوُي َمْسرَِح  ـ اْل
ْلَعَب  َي أَْن  أَْو  ضورُ،  اْحلُ ُه  َل ُق  َوُيَصفِّ
َهَدًفا،  ُق  َوُيَحقِّ َقَدٍم،  َرِة  ُك ريِق  َف َمَع 

ميُع. ُه اْجلَ ُل َل َهلِّ ُي َف
ــِب  األَْرَن باَل  َيْشَغُل  كاَن  ما  لِكْن 
َرٍة  ي ُمث َحْفَلٍة  ــُة  ــاَم إِق ــَو  ُه ا  ًب غاِل
َجميَع  ها  ْي إَل ــو  ــْدع َي ــٍة  ــَب َوصــاِخ

أَْصِدقاِئِه.
َم َحْفَلًة  َر األَْرَنُب أَْن ُيقي رَّ ْوٍم َق ذاَت َي

بوِع... ِة األُْس ي ِنهاَي ف
َقها  َوَعلَّ َة  يَّ َوَرِق اْل اْلَقناديَل  َصَنَع 
الوناِت  ب اْل َنَفَخ  ِتِه.  ْي َب ِذ  واِف َن َعلى 
َق  َعلَّ َمْجموعاٍت،  َمًعا في  َوَرَبَطها 
أَْنحاِء  ِع  َجمي في  ــواِء  األَْض اَل  ب ِح
َخ  َب َز َوَط َب ِت. َخَلَط َوَعَجَن َوَخ ْي َب اْل
َمْأكوالِت  ـ َرًة ِمَن اْل ي واًعا َكث َز أَْن وََجهَّ
َر َمْجموَعًة  َة. َحضَّ يَّ ِه َلوى الشَّ َواْحلَ
َرِة  َكْث ــْن  َوِم ــاِب..  ــع اَألْل ــَن  ِم ًة  َع راِئ
ْحضيرِ،  ِبالتَّ َواالْنِشغاِل  االْنِفعاِل 
أَْصِدقاَءُه  َو  َيْدُع أَْن  ــُب  األَْرَن َي  ِس َن
ى  ى ذِلَك َحتَّ ْه إل ِب َت ْن ْم َي ْلَحْفَلِة، َوَل ِل
ْفَلِة. ْوِعِد اْحلَ َل ساَعٍة واِحَدٍة ِمْن َم ْب َق

َبْنيَ  ْقِفُز  َي ــُب  األَْرَن ــَذ  أََخ ْرَعٍة  ُس َوِب
َو َيْلَهُث  يوِت أَْصِدقاِئِه األَراِنِب َوُه ُب

َوَيقوُل:
ّووَن  ْم َمْدُع ُت لوا! أَْن لوا، َتَفضَّ - َتَفضَّ
ِمْن  ــِت.  ــْي ــَب اْل ي  ف ِعــْنــدي  ٍة  ْفَل ِحلَ
َي  َتِه ْن َت أَْن  َل  ْب َق رِعوا  أَْس ْم  َفْضِلُك

ْفَلةُ! اْحلَ
صاَح األَراِنُب:

راِفُقَك  ُسُن َســالم،  يا  َســالم،  يا   -
حاًال!

يوُنُهم  ِق األَراِنُبُ ما َرأَْت ُع ْم ُيَصدِّ َل
ًتا  َوْق َوَقَضْوا  َوَمْأكوالٍت،  ٍة  زيَن ِمْن 
َت  َحتْ ْمرَحوَن  ـ َوَي َيْأَكلوَن  ًال  َجمي

ُكّالً  اْختاَر  َكما  موِع،  الشُّ ــواِء  أَْض
ــُه،  ــَب ــَج أَْع ــذي  الَّ ــوَن  ــال ــب اْل ُم  ِمْنُه
َمها  َصمَّ تي  الَّ ِباَألْلعاِب  وا  ب ِع َوَل

ّطاُط. األَْرَنُب النَّ
األَراِنــبُ  َر  َشَك ْفَلِة،  اْحلَ ِة  ِنهاَي ي  ف
روا  بَّ وَع ّطاَط،  النَّ األَْرَنَب  ْم  َصديَقُه

ِه َلُهْم. َوِت َدْع ْم ِل َعْن َسعاَدِتِه
ّطاِط َخَجًال،  رَّْت َخّدا األَْرَنِب النَّ اِْحَم

ْمراءِ، َوقاَل: َوْرَدِة اْحلَ َحْت َكاْل َب َوأَْص
ْم  َسعاَدُتُك َتِصَل  أَْن  ِكُن  ُميْ ال   -
ًرا َجزيًال  ى ِنْصِف َسعاَدتي. ُشْك إل

ِتُكْم. ْم َوُمشارََك ِئُك َمجي ـ ِل
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 b²L²Ý  w²�«Ë  W¹uM��«  WOHOB�«  WKDF�«  Ÿu³Ýô«  «c¼   √bÐ
 Æ„—U³*« ÊUC�— dNý l� UM�«eð p�–Ë 5K�U� s¹dNý —«b� vKŽ
 …œbF²�  o�«d�  w�  ⁄«dH�«   U??	Ë«  ¡UCIÐ  …d²H�«  Ác??¼  eOL²ðË
 ¨WŠU³��«  „d??Ð  ¨W??�U??F??�«  o??z«b??(«  ¨‰e??M??*«  5??Ð  U??�  WHK²
�Ë

 ÆWFO³D�« ÊUCŠ√ w�Ë d×³�« TÞ«uý
  UÐU�ù  “ÂdODÐ”  WLEM�  UNðb�—  w²�«   UODF*«  V�ŠË

 œułË 5³ð bI�  ÂdBM*« ÂUF�« s� WOHOB�« WKDŽ ‰öš ‰UHÞô«
 s� WOHOB�« WKDF�« ‰ö
� Æ…bLF²*« dOž WÐU�ô« W−O²½ ‰UHÞô«  UO�Ë œbŽ vKŽ ÿu×K� ŸUHð—«
 lL²−*«  s�  ‰UHÞ_  W�UŠ  16  UNMOÐ  s�  W�UŠ  30  v??�«  ‰UHÞô«   UO�Ë   ôU??Š  XK�Ë  ¨  2014  ÂU??Ž

ÆÁU�Ë W�UŠ 23 q−Ý bI� 2012 U�√Ë ÁU�Ë W�UŠ 18 q−Ý Íc�«Ë 2013 ÂUFÐ W½—UI� ¨wÐdF�«
 ÂUŽ ‰ö
� Æ‚dG�«  ôUŠ UN³³Ý ÊU� ‰UHÞô«  UO�Ë Ác¼ s� d³�ô« ¡e'« Ê«  UODF*« s� `C²¹ UL�
 WOHOB�« WKDF�« ‰öš X½U� UNM� W�UŠ 11 ¨ÁU�u�UÐ XN²½« b	Ë ‰UHÞ_ ‚dž W�UŠ 17 XK−Ý 2014
 Àœ«u×Ð W½—UI� WIKI�  UODF*« Ác¼ d³²Fð «cNÐË ÆWKDF�« W¹«bÐ q³	 Ê«d¹eŠ dNý ‰öš  ôUŠ ≠6Ë
 WKDF�« ‰öš ‚dG�« W−O²½ ‰UHÞô« ÁU�Ë  ôUŠ XK�Ë 2013 ÂUŽ wH� ¨WIÐUÝ  «uMÝ s� ‚dG�«
 ‰öš W�UŠ 11 v�« q�Ë Íc�«Ë ÂdBM*« ÂUF�UÐ W½—UI�  ôUŠ 8 v�«  2012 ÂUŽ w�Ë  ôUŠ 4 v�«

ÆWKDF�« qO³	 XŁbŠ w²�«Ë  ôU(« w	UÐ sŽ pO¼U½ jI� WKDF�«
 WO�UŽ W³�MÐ lHðdð …d²H�« Ác¼ ‰öš œôËô«  UÐU�« œbŽ Ê« ÂdOD³� W¹uM��«  UODF*« b�RðË «c¼
 —U³²Žô« 5FÐ cš_« UMOKŽ ¨q¼Q� UM²O�ËR�� oKDM� s�Ë «c� ¨ ¨WM��« s� Èdš√  «d²� l� W½—UI�
 «c¼  w??�Ë  ÆUNFM*  W??�“ö??�«   «u??D??)«  –U??
??ð«Ë  …d²H�«  Ác??¼  ‰ö??š  UMzUMÐQÐ  W	b;«  dÞU
LK�  t³M²�«Ë
 WM�√ WOHO� WKDŽ ¡UC	 qł√ s� W�U� q¼ú�  UO�u²�« iFÐ “ÂdODÐ”  W�ÝR� XLLŽ ‚UO��«

rNzUMÐ√Ë rN�UHÞ_
∫ WŠU³��« ¡UMŁ√

 ÁUO*« m¹dHð Æ WŠU³��« ÷uŠ qš«œ rNŁuJ� ¡UMŁ« rz«œ qJAÐ  «uMÝ 5 qOł v²Š ‰UHÞ_« W³	«d�
 Æ ‰UHÞ_« Íb¹« sŽ «bOFÐ UNM¹e
ðË UN¹uÞË UN�ULF²Ý« bFÐ W
H²M*« „d³�«Ë WŠU³��« ÷«uŠ« s�

 Æ WK¼R� dOž s�U�« w� WŠU³��« ÂbŽ
 ‰eM*« WŠUÝ

 …eNłQÐ  œËe??²??�«  Æf???¼œ  WOKLF�  UFM�  Ÿ—U??A??�«  s??Ž  ‰e??M??*«  W??ŠU??Ý  qBH¹  e??łU??Š  œu???łË  s??�  b�Q²�«
 w	«Ë —«bł œułË Æ nK)« v�« Ÿułd�« bMŽ …—UO��« nKš ’U
ý« œułË ÂbŽ s� t³Mð WO½Ëd²J�«
 s� WI¹b(« Ë√ WŠU��« uKš Æ WFHðd� s�U�√ s� ◊uI��« s� qHD�« W�öÝ sLC¹ ©s�¬ s¹eÐ«—œ®
 ÀUŁ« sŽ Y¹b(« ÊU� «–« W�Uš VFK� ‰UHÞ_« UNKLF²�¹ b	  «bF� W¹« Ë« WÐU�ô« V³�ð b	  ô¬

 UNKš«œ ‰UHÞ_« T³²
¹ b	 w²�« Wž—UH�«  «œ«d³�« Ë«  ôU�G�U� W1b	 WOzUÐdN�  «bF� Ë« .b	
∫…—UO��« w�

 ‰UHÞú� ÊU�ô« wÝd� ‰ULF²Ý« ≠ ÆÊU�_« W�eŠ√ jÐ— rNOKŽ …—UO��« w� s� lOLł Ê« s� b�Q²�« ≠
 rN½UO�½  Ë«  …—UO��«  q??š«œ  ‰UHÞô«  „dð  ÂbF�  t³M²�«  ≠  ÆdO��«  ÁU??&«  l�  tF{ËË  …—UO��«  q??š«œ
 ‰ušœ ÂbŽ s� b�Q²�«Ë »U�d�« s� U¼uKš bFÐ …—UO��« ‰UH	« ≠ Æ UN�UH	« q³	 …—UO��« uKš s� b�Q²�«Ë

ÆÂUF�« «c¼ WFHðd� …—«dŠ  Uł—œ qþ w� UNKš«bÐ «uIKF¹ Ê« WO½UJ�ô U³�% UNO�« œôËô«W½uM−� WKLŠ w� p¹d²JO�« rJOýu − w ¹d O r O

 dO³� ÍdO¼ULł —uCŠ jÝË WFz«— WO�UH½d� WO{U¹— ¡«uł«  XL Í—Ëœ s� v�Ëô« WKŠd*«  bNý
 Í—Ëb??�«   U¹—U³�  ‰ö??š  s�  ÂU??Ž  q�  Èd??½  Ê«  U½b²Ž«  bI�  ¨  wÐdF�«  jÝu�«  Êb??�Ë  Èd??	  nK²
�  s�

 Æ ·dA� ¡«œ«Ë WFO�—  U¹u²��
 W³O³A�« bŽU�O�Ë U�Uš UI½Ë— qOCH�« dNA�« vKŽ wHCO� ÊUC�— w� ÂUŽ q�  XL Í—Ëœ oKDM¹ 

Æ ÂbI�« …dJ� rNHGýË rN²¹«u¼ WÝ—U2 vKŽ
 —uC(« V	dð jÝË w�u−N�« VFK�«Ë wJO²J²�« ¡«œô« s� ‰UŽ Èu²�� W�—UA*« ‚dH�«  dNþ√ b	Ë

 Æ…eO2 W¹Ëd� WO½UC�—  UO��QÐ «uF²9 s¹c�«
∫ Í—Ëb�« w� 5�—UA*« 5³Žö�« iFÐ t�U	 U� rJO�« Í—ËbK� 16 ≠‰« WKŠd*«  U¹—U³� W	öD½« l�Ë

  UOHB²�« s� W�œUI�« WKŠd*« tI¹d� ⁄uK³Ð tðœUFÝ sŽ »dŽ« …dOD�« wK¼_« o¹d� VŽô rÝU	 ¡«dÐ
 lO�— ¡«œ√Ë …dO³�  U¹—U³� UM�b	 l{«uð qJÐ å∫ rÝU	 ¡«dÐ ‰U	Ë Æ  o¹dH�«  w³ŽöÐ Ád
� sŽ «d³F�
 …«—U³*« v�« U½œuIOÝ tK�« ¡Uý Ê« ¡«œô« «c¼ ¨ ÊU�“Ë ÊUJ� q� w� UNÐ d
²H½ WOÐU³ý —œ«uJÐ Èu²�*«
 p�UM¼  Ê«  X²³Ł«  w²�«  UM³¼«u�Ë  UMð«—bIÐ  UM½U1«  ‰öš  s�  UM³OB½  s�  ÊuJOÝ  ”QJ�«Ë  WOzUNM�«

Æå…—UŽ Íœ«ËË YK¦*« w� …eOL²� WOÐU³ý W¹u	 V¼«u�Ë —œ«u�
 s� ułË WO{U¹— ¡«uł« w� W�—UA*« w� U½bFÝË U½—dÝ bI� q¼Q²K� W�U{«ò özU	 rÝU	 ¡«dÐ ·U{√Ë
 UM¼ s�  UOHB²�« w� W�—UA*« ‚dH�« w³Žô lOLł q³	 s� Í—UC(« w{U¹d�« f�UM²�«Ë ”UL(«
 qJ�Ë UN� WO% n�Q� wÐdF�« lL²−*« w� W{U¹d�«Ë »U³AK� UNLŽbÐ …dL²�*« XL W�dA� dJý n�«

Æò W�uD³�« Ác¼ ÕU$« w� r¼U�¹ s�
 —uNL'«Ë  o¹dH�«  w³Žô  lOLł  Ÿd	dH�  w{U¹d�«  ÍœUM�«  V??Žô  WAOŽ  u??Ð«  b¹UŽ  UOŠ  t³½Uł  s�
 WKŠdLK�  tK¼QðË  o¹dH�«  ÕU??$  qO³Ý  w??�  Áu??�b??	  Íc???�«  ÍuMF*«  r??Žb??�«  vKŽ  o¹dH�«  o???�«—  Íc???�«
 ‰öš  s�  lOL−K�  X³¦MÝË  q¼Q²�«  Ÿd	dHJ�  „Ëd³�  å∫  özU	  WAOŽ  u??Ð«  b¹UŽ  ·U??{«Ë  ¨  W�œUI�«
 UMðU	UÞË U½—œ«uJÐ s�R½ UM½«Æ “«e²Ž«Ë d
� qJÐ Ÿd	dH� w� …œułu*« WOÐU³A�« —œ«uJ�UÐ UM²�—UA�
 «dJý  ¨  t??łË  qC�«Ë  s�Š«  vKŽ  …—U??Ž  Íœ«Ë  w�  WOK;«  WOÐU³A�«  —œ«u??J??�«Ë  …dJ�«  q¦L²Ý  w²�«Ë
 Ác¼  ‰ö??š  s??�  ÊU??C??�—  W??ŽË—  gOŽ  w??�  W�dH�«  UM×M�Ë  W1dJ�«  W¹UŽd�«  Ác??¼  vKŽ XL W�dA�

ÆåWFz«d�« WO{U¹d�«  UO��ô«

 …eO2 W¹Ëd� WO½UC�—  UO��√
 XL 2015 Í—Ëœ ‰öš s�

WKzUF�« VO³Þ u¼ …UO(« …œuł d¹uDð sŽ ‰ËR�*« VO³D�« Ê« ÎUOLKŽ X³Ł√
 WO×B�« WŽuL−*« XIKD½√
 ¨åXO�ö�ò œö³�« w� d³�_«
 W??O??L??¼_ W???O???Žu???ð W??K??L??×??Ð
 WO×B�«  W??�U??(«  W??³??�«u??�
 qJAÐ  WKzUF�«  VO³Þ  l??�
 X³Ł√  Y??O??Š  «c???¼Ë  ¨rE²M�
 l??�  q???�«u???²???�«  Ê√  ÎU??O??L??K??Ž
 t???ð—U???¹“Ë W??K??zU??F??�« V??O??³??Þ
 q?????	_« v??? K???Ž …b?????????Š«Ë …d??????�
 p??�– w???� U???0 ¨W???M???�???�« w???�
 WO×B�«  —u??�_U??Ð  t²MK²Š
 W???Ý—U???2 ¨W???¹c???G???²???�« q???¦???�
 WO�HM�«  W�U(«  ¨W{U¹d�«
 s??� ¨W???¹b???�???'« W????�U????(«Ë
 qJAÐ  s??�??×??¹  Ê√  t???½Q???ý
 sLC¹Ë …UO(« …œuł dO³�
 d??¦??�√ w???×???� …U???O???Š j????/

 Æq³I²�*UÐ ÎUC¹√
 ‰öš s�  XO�ö� rJ� ÂbIð

 WO×� …UO×Ð «uLFMð v²Š WKzUF�« VO³Þ l� q�«u²�UÐ oKF²ð w²�« W¹e�d� `zUB½ fLš WKL(«
 ∫ÎUC¹« q³I²�*« w�Ë ÂuO�« d¦�√

ÆWO×B�« p²�UŠ WFÐU²* XÐUŁ WKzUŽ VO³Þ «Ë—U²š≈
Æ UNÐ Êu�uIð WO Ò³Þ …uDš q� sŽ ÁuGKÐ√
 Æq	_« vKŽ WM��« w� …d� tð—U¹eÐ «u�u	

ÆtO Ò×B�« rJðUOŠ ZN½ sŽ ÁËd³š√
 Ædš√ h
ý Í√ s� d¦�√ w×B�« rJF{Ë ·dF¹ WKzUF�« VO³Þ ÊQÐ «uIŁ

 Ë√ uCŽ qJ� błu¹ YOŠ ¨r�'« ¡UCŽ√ s� uCŽ qJ� WO³D�«  UBB
²�« d¦Jð ¨ÂuO�« U½dBŽ w�
 VO³Þ ¨…d−M(«Ë Ê–_«≠n½_« ¨ÂUEF�« ¨ÊuOF�« ¡U³Þ√ q¦� ¨UNłöF� h²
� VO³Þ WO{d� W�UŠ
 q�U�  b�−�  U½«d¹  Íc??�«  jI�  b??Š«Ë  VO³Þ  „UM¼  sJ�  ¨ UBB
²�«  s�  U¼dOžË  ‰UHÞú�Ë  ¡U�MK�

 ÆWKzUF�« VDÐ h²
� VO³Þ u¼Ë q�Uý qJAÐ UM²×BÐ r²N¹Ë
 ÃöF�« .bI²� WO�UJ�«  U�uKF*« WKzUF�« VO³D� Êô WKzUF�« VO³Þ l� rz«œ qJAÐ q�«u²�« Î «bł rN�
 Ê√ t²ŽUD²ÝUÐ UL� ¨WO�uO�« …UO(« ‰öš 5M�R*« UNNł«u¹ b	 w²�« WO{d*«  ôU(« WO³�UG� w�Ë_«

 Æ5M�RLK� d¦�√ w×� …UOŠ j/ dO�u²� WO×B�« W�U(« V�×Ð tF½U*«  UłöF�« V�½√ ÂbI¹
 UM½u� UM³ł«Ë s� t½√  Èd½  s×½ ò ∫wÐdF�«  jÝu�«  w� XO�ö� o¹u�ð d¹b� ÍËb³�«  Z¹d� bL×�
 UN½Qý s� w²�«Ë  åWF½U*«  UłöF�«ò ‰uŠ  U�uKF*« d�u½ Ê√ œö³�« w� d³�_« WO×B�« WŽuL−*«
 WKzUF�« VO³Þ …—U¹“ Ê≈  å∫·U{√ YOŠ Æq³I²�*« w� qC�√ W×�Ë …UOŠ …œuł 5M�RLK� sLCð Ê√
 wL×¹ Ê√  t½Qý s� Íc??�«Ë  ÃöŽ —UDM	 s� ÏdOš W¹U	Ë r??¼—œ ≠ wÐdF�«  qK¦LK�  oO³Dð u¼ ÎU??¹—Ëœ

 åÆq³I²�*« w� Î «bOIFð d¦�«Ë VF�√ WO×� q�UA� WNł«u� s� 5M�R*« s� WMOF�  UŽuL−�

ÆÆWKzUF�« VO³Þ
 Î «bž qC�√ W×B� ÂuO�« tF� q�«u²½ 

ÆW½uM−� WKLŠ ¨WOzUÐdNJ�«  «Ëœô« lOÐ w� …bz«d�« WJ³A�«  ̈“p¹d²JO�« rJOý” WJ³ý XIKÞ«
  UCOH
ðË  ¨W??łËœe??�   öL×Ð   U−²M*«  nK²
�  ¡«d??ý  WJ³A�«  rJOKŽ  ÷dFð  WKL(«  —U??Þ«  w�

ÆW�œUI�« …ËdA�« ¡«dł« bMŽ …ËdA�« WLO	 s� %40 v²Š w�U� ŸUł—«Ë WłËœe�
9.7.2015 fOL)« Âu¹ v²Š 1.7.2015 ¡UFÐ—ô« Âu¹ s� ‰uFH*« W¹—UÝ WKL(«

lOLł  w�  …dA²M*«  ŸËdH�«  v??�«  W�U{ôUÐ  ¨UHOŠ  ¨W�uHF�«  ¨U¹d³Þ   ∫WKL(«  w�  W�—UA*«  ŸËdH�«
œö³�« ¡Uł—« 

 ¨¡U²A�«Ë nOB�« w� ÎU¹uMÝ 5ðd� ÂUI¹ Íc�«  ÍuM��« UNðUCOH
ð bOKIð q�«uð œö³�«  w� UOJ¹«
 nOB�«  UCOH
ð Æ50% v²Š qBð  UCOH
²Ð lK��« ·ôPÐ ŸU²L²Ýô« UNMzUÐ“ vKŽ ÷dFðË

Æ u½U(« ÂU�	« W�U� s� WFKÝ 2000 s� d¦�« l� “u9 19≠2 5Ð ÊuJ²Ý WM��« Ác¼
 XO½«uŠ  3  l�  2015  nO�  `²²H½  Ê«  U½Òd�¹ò  ∫œö³�«  w�  UOJ¹ô  ÂUF�«  d¹b*«  ¨f²MK�u�  w�uý
 ¨ UCOH
²�« sL{ WFKÝ 2000 s� d¦�« ÷dŽË ÊuO�²� ÊuA¹—Ë UO½U²½ ¨Uð¬  U¹d� w� WJ³AK�
 UJO²�OłuK�«Ë  W�b)«  WLE½«  p�c�Ë  ÎUO�u¹  s¹dz«e�«  ·ô¬  ‰U³I²Ýô  ÂUð  œ«bF²Ý«  vKŽ  XO½«u(«
 ÂUF�« d¹b*« VzU½ ¨XAOý —UÐ w�¬ ÆåUM¹dz«e� WF²2 …—U¹“ WÐd& .bIð s� s ÒJL²½ Ê« qł« s� UM¹b�
 v²Š  qBð   UCOH
ð  UMMzUÐ“  vKŽ  ÷dF�«  U½Òd�¹  ò  ∫œö³�«  w�  UOJ¹«  w�   UFO³*«Ë  WKOJA²K�
 ¨aÐUD*« ¨ÂuM�« ·dž ¨”uK'« ·dž ÂU�	« w¼ ÂUF�« «cN�   UCOH
²�«  w�  …bz«d�«   U¾H�«  Æ50%
 ÂU�	«  W�U�  w�  `ML Ô²Ý  ÷ËdF�«  ÊU�  U½d�–  UL�Ë  t½«  ô«  UM¹b�  oz«b(«  ÀU??Ł√Ë  …¡U??{ô«  ¨WAL	ô«
 ORRSTA  ¡UDž  l�  bŽUI�  WŁö¦Ð  W³M�  KIVIK  ∫WKL(«  w�  W�—UA*«  lK��«  5Ð  s�  Æå u??½U??(«
 LAGLIG  XÐUŁ  bO−Mð  l�  W³M�  STRANDMON  ÆÃÆ‘  2495  s�  Îôb??Ð  ÃÆ‘  1795  ?Ð  #U�  ÍœU??�—
 dH�« ØiOÐ« ¨ÍœU�— Ø iOÐ« Ê«u�QÐ V²� W½«eš BILLY ÆÃÆ‘ 1495 s� ÎôbÐ ÃÆ‘ 895 ?Ð œuÝ«
 ÃÆ‘ 895 ?Ð rÝ 210≠155 ‰uÞ ¨`²HK� WKÐU	 W�ËUÞ NORDBYN ÃÆ‘ 345 s� ÎôbÐ ÃÆ‘ 195 ?Ð
 ÎôbÐ ÃÆ‘ 29 ?Ð ¨w�UIðdÐ ¨œdH� bzUÝu�«Ë d¹d�K� ¡UDž rIÞ ODESTRAD ÆÃÆ‘ 1595 s� ÎôbÐ
 ÆÃÆ‘ 65 s� ÎôbÐ ÃÆ‘ 39 ?Ð ¨Ê«u�« …bŽ d̈²� 16 ¨¡UDž l� W�ULIK� u�œ   KNODD Æ ÃÆ‘ 59 s�
 95  s� ÎôbÐ 59  ?Ð √bBK� qÐU	 dOž ÊbF� s� WFD	 30  Ø 5�UJÝË „uý¨oŽö� rIÞ MARTORP

   W�ËUÞ ASKHOLMEN ÆÃÆ‘ 15 s� ÎôbÐ ÃÆ‘ 9  ?Ð  ¨lD	 6  ·UHý ÃUł“ ”U� VANLIG ÆÃÆ‘
ÆÃÆ‘ 195 s� ÎôbÐ ÃÆ‘ 95 ?Ð ¨wMÐ – ÍœU�— Êu� ¨wDK� WKÐU	

 ÆÃÆ‘  145  s??�  Îôb??Ð  ÃÆ‘  75  ???Ð  ¨wMÐ  –  ÍœU???�—  Êu??�  ¨wDK�  qÐU	  wÝd�  ASKHOLMEN
ÃÆ‘ 295 s� ÎôbÐ ÃÆ‘ 175 ?Ð ¨Ê«u�ô« v²AÐ wÝd� BRAKIG 2014

wwwÆikeaÆcoÆil ∫UOJ¹« l	u� «Ë—Ë“ qO�UH²�« s� b¹e*

 ‰u???Š U???N???M???zU???Ð“ 5????Ð U???Žö???D???²???Ý« Âu???J???K???Ý W???�d???ý  d??????ł«
 w�  Ÿö??D??²??Ýô«  -  b??	Ë  ÆÊU??C??�—  dNý  ‰ö??š  rNðöOCHð
 ÊUC�— W¹b¼ l¹“uð WO�UF� s� ¡e−� ÂuJKÝ W�bš e�«d�

Æ‰eM*« 5¹e²�
 Êu??K??Ýd??¹ W??�d??A??�« s??zU??Ð“ l??O??L??ł Ê√ Ÿö??D??²??Ýô« n??A??�Ë
 WKzUFK�  ÊU??C??�—  d??N??ý  W³ÝUM0   U??J??¹d??³??²??�«Ë  w??½U??N??²??�«
 SMS¨  q??zU??Ý— Êu??K??Ýd??¹ rNM� 34• 5??Š w??� ¡U??	b??�_«Ë
 Êu??K??C??H??¹  20•  ¨U??O??B??
??ý  «Ëb??¹U??F??O??�  Êu??K??B??²??¹  31•
 WDÝ«uÐ  WOI³�«Ë  V¹UJÝ  Ë√  »«  fð«u�«  WDÝ«uÐ  W¾MN²�«

Æ„u³�OH�«
 dNý ‰ö????š ÂU???F???D???�«  «œU??????Ž U???C???¹√ Ÿö???D???²???Ýô« h??×??�
  U³łuÐ  oKF²¹  ULO�  ¨p??ý  öÐ  Íe�d�  Ÿu{u�  ¨ÊU??C??�—
 vKŽ W??K??C??H??*«  ‚U???³???Þ_« Ê« 5???³???ðË Æ—u???×???�???�«Ë —U???D???�ù«
 Âu×K�«  ∫WO�Oz—   U¾�  W??F??Ð—√  v??�«  r�IMð  —U??D??�ù  …b??zU??�
 W¹bOKI²�«  ‚U³Þ_«  ¨©%24®  wýU;«  ¨©%34®  „ULÝ_«Ë
 q¦�   ö³I�Ë  ¨©%22®  U¼dOžË  WO�U³�«Ë  WOšuK*«  q¦�

Æ©%17® “—_«Ë hL(«Ë  UDK��«
 ô  5??L??zU??B??�«  s??�  %17  —̈u??×??�??�«  W??³??łu??�  W³�M�UÐ  U???�√
 —u×��« W³łË ÊuK�Q¹ Íc�« U�« —u×��« W³łË Êu�ËUM²¹
 WOŠU³B�« —uDH�« W³łu� WHOHš  U³łË ‰ËUMð ÊuKCH¹
 d²Že�«  U??C??¹√Ë  XMOLA�«  ¨WM³K�U�  ÊU??³??�_«   U−²M�  l??�

 ÊuKCH¹  %22  ¨©%29®  WOMO×D�«  …Ëö???(«  Ë√  ©%31®
ÆXÝu²�«Ë «e²O³�UÐ ÊuF²L²¹ %13Ë t�«uH�«

 Êu¹eHK²�«   UýUý  ú9  w²�«  WO½UC�d�«   ö�K�*«  u??¼Ë  d??š√  w�Oz—  Ÿu{u�  h×�  -
 «≠WO½UC�d�«  ö�K�*« …b¼UA� ÊËœu¹ %80 Ê√ `Cð«Ë ¨ÂuB�« s� U�u¹ 5ŁöŁ —«b� uKŽ

Æå…—U(« »UÐò s� lÐU��« rÝu*« b¼UA²Ý vLEF�« WO³�UG�
 dNý  W¹b¼  vKŽ  «uKBŠ«Ë  ÂuJKÝ  W�bš  e�«d�  v�«  «uŽ—UÝ  –  dL²��  ÊUC�—  U¹«b¼  l¹“uð
 ÆÊUC�d� …b¹UF� l� fO� w� W�bI� XO³�« 5¹e²� Âu$Ë ‰ö¼ l� …¡UC� bOŽ WM¹“ ∫ÊUC�—
.d� ÊUC�—
ÂuJKÝ WKzUŽ

 lL²−*«  w??�  U??M??M??zU??Ð“  s??�  •98  ∫Âu??J??K??Ý
ÊUC�— dNý w� ‰eM*« ÊuM¹e¹ wÐdF�«

“u9 19≠2 5Ð nOB�«  UCOH
ð `²²Hð UOJ¹«
 2000 s� d¦�« vKŽ iOH
ð 50% v²Š

 u½U(« ÂU�	« q� s� WFKÝ

    b¹b'« sAO/ô« rKO� »UF�√
 Minions

“b�U½Ëb�U� w� Êü«

 “b??�U??½Ëb??�U??�  w???�  j??I??�Ë  Êü«
 s??A??O??L??O??½ô« r???K???O???� »U?????F?????�«

 Minions   W³Ýu;«
 w??ÐU??¼ W???³???łË q???� l???� Ÿ“u?????ð
 10 W??Žu??L??−??*« q??L??A??ð Æq???O???�
  UOB
ý s� WHK²
� »UF�√

ÆrKOH�«
 »U??????F??????�√  Êü«  «u???????F???????L???????ł«
 W??³??łË  q???�  l???�  Minions

ÆqO� wÐU¼
 »UF�_« lOLł …b¼UA� rJ½UJ�SÐ
 W??G??K??�U??Ð X????½d????²????½ô« l???	u???� w????�
wwwÆmcdonaldsÆ  WOÐdF�«

coÆilØar
 lOLł w??� …b??ł«u??²??� »U??F??�_«
 q� l???� “b???�U???½Ëb???�U???� ŸËd?????�
 œUH½  v²Š  qO�  w??ÐU??¼  W??³??łË

ÆÊËe
*«

  WO{U*« WOHOB�« WKDF�« ‰öš öHÞ 30 ÁU�Ë
 WKDF�« ‰öš  UÐU�ô« œbŽ ŸUHð—« s� —c% ÂdODÐ
„—U³*« dDH�« bOŽË ÊUC�— dNý l� UM�«eð WOHOB�«

 WKDF�« ‰öš wÐdF�« lL²−*« s� ‰UHÞ_ ÁU�Ë W�UŠ 16 
2014 ÂUŽ WOHOB�«

—U��û�
محّالن لإليجار 

ًرا مرّبًعا  مبساحة 25 مت
ًرا مرّبًعا و45 مت

في منطقة وادي الّنسناس
يصلحان ملصلحتني جتارّيتني

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

0544264934

0505369888

 W??�—U??*«  ¨f³OKO�  W??�—U??�  XMKŽ«
 “̈UHK²�«  ‰U−� w� UO*UŽ  …œU¹d�«
 sŽ ¨ …¡U??{ô« ¨LED  ? �«   UýUý
  UýUý vKŽ …eO2 WKLŠ ‚öÞ«

ÆLED Amblight ? �«
 ¡«d??ý rJMJ1 W??K??L??(« —U???Þ« w??�
 qJOý  3¨990   ????Ð  ‘‘48 WýUý
 5¨990   ??????Ð  ‘‘55  ?????? �«  W????ýU????ýË

ÆqJOý
 b??O??Šu??�«Ë Íd???B???(« œ—u???²???�???*«
 W??�d??ý w???¼  f??³??O??K??O??�  U??−??²??M??*

Æ «d²J�«

f³OKO� s� WÐ«cł —UFÝQÐ LED Amblight  UýUý





للحجز تلفون:  
شارع اللنبي 56 - جادة االلمانية، حيفا

قاعة الضيعة
لمناسباتكم السعيدة

ألهلنا في حيفا والمنطقة نبشركم بافتتاح قاعة الضيعة (�
	��������� سابقا)
حيث نوفر لكم قاعة خاصة لمناسباتكم تتسع حتى 140 شخص 

بأجواء ساحرة مع وجبات طازجة ومقبالت شهية
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