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العيد بحّد ذاته مّتسع من وقت نحن اّلذين منأله مبا 
نريد. وهو املناسبة اّلتي ال يتحّدد مضمونها إّال بنا.  
معنى  فأّي  معناه.  نعطيه  اّلذين  نحن  العيد حدث 

نريد لعيد الفطر الّسعيد؟!
بالعيد،  وشعبنا  أهلنا  لنهّنئ  الفرصة  ننتهز  ـ  أوًّال 

آملني أن يعود بأكثر ما يكون من مباهج.
ّية فال جند ما  العرب والرّبوع  ربوعنا  ننظر حولنا في 
يسرّ، وننظر إلى إرادتنا وإلى أمانينا لشعبنا وأهلنا 
ائنا فال جند سوى األحلى اّلذي نشعر به ألجلهم.  وأحّب
نرى املشاهد املروّعة فندرك ماذا ُميكن أن يكون العيد 
للّنازح والّالجئ أو للعائلة اّلتي فقدت بيتها ورزقها 
وأعّز ما متلك وأناًسا منها! ماذا ُميكن للعيد أن يعني 
لّلذي  أو  وخربت!  أوطانهم  ضاعت  لّلذين  بالّنسبة 
يعني  العيد هنا ال  بيته؟!  أو هدموا  صادروا أرضه 
شيًئا وهذا ما يحّز في الّنفس أّننا نرى وال نستطيع 

املساعدة وتقدمي العون إّال نادرًا!
العيد  ــور  ن ــة  رؤي من  لنا  ــّد  ب ال  ـ  ثانية  ناحية  من 
ال  وفرحه.  العيد  على  للقادرين  بالّنسبة  ومباهجه 
ُميكننا سوى أن نتمّنى لهؤالء أبهج عيد وأروع األوقات 
اء واألقرباء واألهل. ننظر إلى هؤالء فنحزن  برفقة األحّب
لهم.  وننعهم  لهم  فنفرح  أولئك  إلى  وننظر  ونأسى 
حّتى  متشائلني  عيد،  وكّل  العيد،  هذا  في  فنحن 
ألم  من  ومجتمعاتنا  عاملنا  في  ما  نعرف  الّنخاع. 
ونعرف ما في مجتمعاتنا توق إلى الفرح والبهجة. 
فلنكن متشائلني في العيد، نفرح مع اّلذين يفرحون 
من  املنكوبني  مع  ونأسى  ونحزن  الفرح،  ويستحّقون 
مليئة  حياتنا،  كبقّية  والعيد  مواقعهم.  في  أهلنا 
بهذا وذاك. ونحن حيالها مفعمون بإرادة اخلير والفرح 
لنا وألهلنا ومجتمعاتنا في كّل مكان! فينا األسى 
وفينا الفرح وفينا اإلرادة في أن نصنع خيرًا ولو كلمة 

طّيبة نقولها هنا وهناك!

°t½ËRý …—«œ≈ w� —uNL'« „«dý≈
بلدّية  ِقَبل  من  جلنة  إقامة  عن  غيرنا  مثل  سمعنا 
حيفا ملتابعة قضايا حّي عّباس ـ حدث إيجابّي بحّد 
بضرورة  اعتقادنا  منطلق  من  فإّننا  هذا،  ومع  ذاتــه! 
إشراك اجلمهور املعنّي في إدارة شؤونه، كّنا نأمل لو 
أّن هذه الّلجنة ضّمت في عضوّيتها ممّثلي أهل احلي. 
وهم منّظمون في جلنة احلّي ـ لهم أسماء ووجوه ولهم 
رصيد وجتربة واألهم، لهم معرفة وتخّصص في قضايا 

احلّي وشؤونه!
وتتشارك  تتشاور  بأن  البلدّية  تهتّم  أن  نتوّقع  كّنا 
من  يأتون  ألّنهم  احلّي  قضايا  متابعة  في  هؤالء  مع 
متثيل  في  اليومّي  العمل  ومن  وقضاياه  احلّي  قلب 
أهله وسّكانه. أتى اهتمام البلدّية بحّي عّباس بعد 
الّتظاهرة اّلتي نّظمتها جلنة احلّي والّنشطاء، مؤًخرًا، 
العالقة  القضايا  بعض  بتسوية  البلدّية  مطالبني 
املجاالت.  من  العديد  في  الّسّكان  احتياجات  وسّد 
نائب  عنها  أعلن  اّلتي  املتابعة»  «جلنة  أّن  نفترض 

ــة، د.  ــدّي ــل ــب ــس ال ــي رئ
ستهتّم  أسعد،  سهيل 
بالقضايا اّلتي ترفعها 
احلّي  جلنة  سنوات  من 
إلى  ُيصار  ال  فلماذا  ـ 
أعــضــاء جلنة  ــــراك  إش
ــي عــمــل جلنة  ـــّي ف احل
في  نرى  إّننا  املتابعة! 

ذلك أضعف اإلميان!
املتابعة  للجنة  نتمّنى 

الّتوفيق في معاجلة قضايا الّسّكان، ونتمّنى عليها 
إشراك الّسّكان في متابعة قضايا أحيائهم فال تكون 
ملّف  إغــالق  أو  حاصل  حتصيل  أو  تشريفات  جلنة 
أن  وملطالبهم  ُحتّل  أن  الّسّكان  لقضايا  نريد  ألّننا  ـ 
ُتستجاب وملمّثليهم أن يشاركون في بلورة القضايا 

وحّلها!

° —UÞ u� …eM ÓŽ
وكذلك  عقيًما،  العام  املشهد  لي  يبدو  ملرّة  مرّة  من 
الّسجال بني هذا وذاك أو بني وجهة نظر وأخرى. فقد 
وتنجلي  املعطيات  وتّتضح  احلقائق  تبان  أن  يحصل 
ال  لكّنه  ذاك،  أو  الّطرف  هــذا  أمــام  عاريًة  احلقيقة 
انعكاًفا  يزداد  إّمنا  نظره،  وجهة  أو  موقفه  من  يغّير 
ّية  وانغالًقا حّتى ينعكس ذلك على عالقاته اإلنسان
ة مع مَن يأتون باالتّصال معه . قد ُتثبت  واالجتماعيّ
حملدّثك بالّدليل القاطع أّن موقفه خاطئ، لكّنه يصّر 

على موقفه هذا على نسق ـ عنزة ولو طارت! 
وقد تأتي التحوّالت حولنا بحقائق وإثباتات أّن وجهة 
نظر معّينة لم تعد صاحلة أو نافذة وأّن الوقائع على 
األرض نسفتها متاًما ـ ومع هذا ستجد َمن يتمّسك 

بها ـ عنزة ولو طارت!
فكيف  جرّبها!  َمن  لكّل  ُمقيتة  احلــاالت  هذه  مثل 
منبسطة  األرض  ــأّن  ب االّدعـــاء  مثًال  أحدهم  يواصل 
سيكون  والّتجارب!  العلوم  كّل  أمام  كروّية  ليست 
صادفته.  إن  نظرك  في  ُمقيًتا  هــذا  مثل  شخًصا 
سّفاح  مجرم  عن  ُيدافع  اّلذي  الّشخص  مثله  ويكون 
تبرئة االحتالل من جرائمه وممارساته  اّلذي يحاول  أو 
اليومّية بدعوى أّنه أفضل للخاضعني لالحتالل من 

احلرّية!
للوقت  ومضيعة  عندما  عقيًما  الّنقاش  يصير 
وآخر يسير على  إنسان عقالنّي  بني  عندما يصير 
متنع  احلالة  هــذه  مثل  بل  طـــارت»!  لو  «عنزة  نهج 
احلوار وتبادل احلقائق وتغيير املواقف ملا فيه صالح 
حياتنا  ستكون  املختلفة.  االجتماعّية  العالقات 
لو  بعضنا  من  وسنتعّلم  الّظاهرة،  هذه  بدون  أفضل 
عن  دفاًعا  والوقائع  احلقائق  إنكار  عن  امتنعنا  أّننا 
وجهة نظر نحملها. سُنكسب حياتنا جودة ونوعّية 
ينا عن مثل هذا الّسلوك مع معارفنا  في حال تخّل

وأصدقائنا، ومع الّناس عموًما!
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أن  املُنصرم،  األسبوع  نهاية  «صاحبنا»،  ــرّر  ق
ُقبالة  املُزدحم،  الّشارع  وسط  في  مرَكبته  يركَن 
ماركت»)  («سوپر  الّتجارّية  احملاّل  أحد  مدخل 
اته؛ وفي املناسبة ذاتها إلجراء بعض  لشراء حاجّي
ومعارفه،  أصدقائه  مع  «الّسريعة»  الّدردشات 
غير آبٍه لكّل أولئك املنتظرين داخل مركباتهم؛ 
عن  يتوّقفا  أن  عليهما  واملكان  الزّمان  ــأّن  وك
احلركة والّسير، إكراًما وإجالًال لسعادة صاحبنا 

«احملترم»!!
الّتصرّف،  كم هو ُمخجل  وُمزعج وُمقيت هذا 
على  ـــدّل  ي ــه  ــإّن ف شـــيء  ــى  عــل دّل  إن  ــــذي  واّل
اآلخرين  مبشاعر  واستهانة  وسفاهة،  ّية  استعالئ
ُمقنع  سبب  أّي  يوجد  ال  إذ  احترامهم،  وعــدم 
وخلق  الّسير  حركة  وتعطيل  اآلخرين  لتأخير 

ِازدحامات مرورّية، سوى حضرة «احملترم»!
ولعنات  وصــراخ  وزميرها،  املركبات  صفير  إّن 
الّسائقات والّسائقني، والّطابور الّطويل، وزحمة 
لم حترّك  االنتظار،  هذا  نتيجة  احلاصلة  الّسير 
رفض  اّلذي  «احملترم»  الّسّيد  هذا  لدى  ساكًنا 
عناء  يضنيه  َكْيال  ُخطوات  بضع  يخطَو  أن 
املركبات  بعشرات  احلائط  ُعرض  الّسير، ضارًبا 
اّلتي اضطّر أصحابها إلى انتظاره حّتى يقضَي 

غرَضه.
قد  كنت  ُمشابهة  مبقالة  املشاكس  هذا  ذّكرني 
نشرتها في األسابيع األولى من والدة صحيفة 
«حيفا»، قبل أزيد من سّتة أعوام َمضت، وُمذ 

سّتة أعوام بات اَحملاُل ُمحاًال!
فبدل أن تقف يا «صاحبنا» وسط الّشارع وتغلق 
«حتتّل»  وكأّنك  الّسير،  حركة  وتعّطل  الّطريق 
اِملنطقة وما حولها؛ لن ينوبَك أّي نائبٍة أو مكروٍه 
لو  أّيها «احملترم»،  ُتهان كرامتك  أو سوء، وال 
لصّف  املخّصص  املوقف  في  مركبتك  رّكــنــَت 
املركبات، بعيًدا عن وسط الّشارع؛ ألّن امتالكك 
لشوارع  امتالكك  ــا  ــوًب وج يعني  ال  للمركبة 

مدينتنا، أيًضا.
وفي سياق مّتصل؛ صادفت قبل ليلتني، في 
إلى  عودتي  طريق  في  ــا  وأن احلبيب،  كرملنا 
تهّز  مركبًة  لي،  وزمــالء  زميالت  برفقة  بيتي، 
تقّل شباًبا في  الّشارع،  وترّج وتضّج في وسط 
ا أو  ـً العمر.. فال داعي أن أكون فهلوّي مقتبل 
ا أو أن أملك موَهبًة بارعًة خاّصة، كي  ـً عبقرّي
أخّمن من بعيد، قبل مروري بجانب هذه املركبة 
 – مالَكها  أّن  الّضاّجة،  الرّاقصة  املوسيقّية 

غالًبا - من العرب!
فعًال، لدى اقترابي من املركبة تأّكدت وزمالئي، 
يرقص  كان  حيث  أصيلة»(!!).  ّية  «عرب أّنها 
ويصّفقون  ــون  يــغــّن مــعــه،  ـــاب  ـــرّّك وال سائقها 
الّدبكة  أنــغــام  على  ويتقهقهون  ويتمايلون 

الِفَلسطينّية («رّب الوطنّية»!). فلم أسمع سوى 
أصوات موسيقى الّدبكة الّصاخبة املُنبعثة من 
داخل  ّية  اإللكترون واألجهزة  الّسّماعات  أحدث 

هذه املركبة.
موسيقى وصَل صداها وإزعاجها إلى أبعد ما 
بيوتهم  أولئك اجلالسني في  آذان  ليصّم  ميكن، 
حّتى، ال املارّين في الّشوارع واملستمعني رغًما 

عنهم ملا يسمعه هذا الّسائق العربّي.
أو  فتاة  مرّت  فكّلما  كّله،  ذلك  على  ونكايًة 
شاّبة أو سّيدة ال تشوبها شائبة، بجانب مركبة 
يلّي املتنّقل، ِاشرأّبت إليها  «الپاب»/الّنادي الّل
أعناق شبابنا عبر نوافذ املركبة، وعال زعيقهم 
ُمستهجنني  الحًقا،  نتساَءل  ثّم  وصفيرهم!.. 
العربّي  مجتمعنا  في  تكثر  َم  ِل وُمستغربني: 
ــرق  الــّط وحــــوادث  ــيــر  ــّس ال ــط  ضــواب مخالفات 
اجلنسّية  والّتحرّشات  الّطرقات  على  ــوت  وامل
أّيها  املركبة ومثيالتها،  واالعتقاالت؟! ألّن هذه 

األعزّة، تشّكل أمنوذجات!
أنفسنا ومجتمعنا،  بحّق  ًأصبحنا «إرهابّيني» 
نعيش فوضى الّشوارع، فوضى احلرّية، فوضى 

احلياة وفوضى احلواّس جميعها!
آمل أن تكون أّيها الّسائق - وأّيتها الّسائقة، 
ّية  أيًضا - على قدٍر كاِف من الوعي واملسؤول
الئق،  بشكل  تتصرّف  أن  عليك  املجتمعّية؛ 
فّكر  املركبة.  ِمقود  وراء  جالس  ــت  وأن حّتى 
متلك سوى  فأنت ال  احلواس.  تفقد  وال  بغيرك، 
متلك  أن  فحاول  حضرتك،  تقودها  اّلتي  املركبة 

حسَن الّتصرّف واحترام اآلخرين، كذلك.
وأن  باألخالق،  تتحّلى  أن  الّسائق  أّيها  عليك 
والّتقّيد  العمل  ّية  مسؤول عاتقك  على  تأخذ 
بجميع قوانني الّسير، ال أن تتصرّف كما يحلو 
الوقاحة، مبكاٍن ما، أن تفرض ما ال  لك. فمن 
ترضاه لنفسك على اآلخرين.. أليس كذلك يا 

«محترم»؟!
الّسوّية؛  والّتوعية  الّتربية  نفتقد  نحن  نعم.. 
تُعد  فلم  األخالقّيات،  ــى  إل نفتقر  وأصبحنا 
لدينا ُمحرّمات أو أدبّيات أو حّتى ممنوعات في 
مجتمعنا، ال في الّشوارع وال حّتى في البيوت!





42015 “u9 16  fOL)«

 åUHO�ò q�«d* 
وسط أجواء احتفالّية َمهيبة، وبحضور أهل احملتفى بهم، واألصدقاء 
واملعارف، كّرمت بلدّية حيفا  مؤّخًرا، 12  شخصّية حيفاوّية فّعالة، 
من  أطيافه،  كاّفة  على  احليفاوّي  املجتمع  أجل  من  سعت وعملت 
ماغي  والّنسوّية  االجتماعّية  عودة، والّناشطة  موسى  املربّي  بينهم 

طوبي – كركبي.
حّي  (ابــن  عــودة  موسى  احليفاوّي  املربّي  على  االختيار  وقع  وقد 
املجتمع والّتطّوع  خدمة  معيار  ضمن  الّلجنة،  قبل  من  الكبابير)، 
والعمل على ترسيخ وتوطيد العالقات املبنّية على الّتسامح وتقّبل 

اآلخر.
فقد  كركبي،   – طوبي  ماغي  والّنسوّية  االجتماعّية  الّناشطة  أّما 
عملت على مدى عقود، على متكني املرأة وتعزيز حقوقها في املجتمع 
الّدميقراطّيات،  الّنساء  روضة  مؤّسسات  إحدى  كانت  فقد  العربّي، 
وعملت فيها حّتى عام 1991، وناضلت في صفوف حركة الّنساء 

الّدميقراطّيات واحلزب الّشيوعّي واجلبهة.
وأشار رئيس بلدّية حيفا يونا ياهف إلى أهمّية هذا الّتقليد احليفاوّي، 

اّلذي يعّزز الكوادر املعطاَءة خدمًة للمجتمع احليفاوّي.
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أّيام اجلُمعة  بخالف عاداتي   – املُنصرم  يوم اجلُمعة  َظهيرة  ُقبيل  قصدت، 
- محّطة حافالت (باصات) «إيچد» القابعة في شارع اخلوري في قلب 

حّي وادي الّنسناس احليفاوّي، ألستقّل حافلًة رقم ٢٨ إلى هدفي املنشود.
مضت أزيد من عشرين دقيقة، ولم متّر أّي حافلة بجوار هذه احملّطة؛ لكّن 
احلافالت؛  محّطة  بجوار  الّطويلة،  العشرين  الّدقائق  بعد  مــّرت،  عجوًزا 

التفتت صوبي وأكملت سيرها، ثّم رجَعت أدراجها، وسألتني مستفسرة:
- «هل تنتظر احلافلة يا بنّي؟».

- «نعم»؛ أجبتها بكّل ثقة. 
وسألتها بدوري: «هل حتتاجني أّي مساعدة يا حاّجة؟».  

أجابتني مبتسمة: «ال. أشكر لك لطفك. لكّني أوّد إعالمك بأّن احلافالت 
ال متّر من هنا بعد الّثامنة صباًحا من أّيام اجلُمعة!».

سألتها مستغرًبا: «هل أنت متأّكدة؟». 
واستطردُت قائًال: «ال يوجد أّي إشارة أو الفتة أو إعالن ُيشير – كما هو 

مّتبع – إلى عدم مرور احلافالت من هنا، فكيف ذلك؟».
أومأت رأسها احلاّجة، وقالت بكّل أدب ولطف: «صحيح كالمك. ولكّن 

ـًا بأّن احلافالت ال متّر من هنا أّيام اجلُمعة». األغلبّية باتت تعلم شفهّي
شكرتها وغادرُت محّطة احلافالت ألقصَد محّطة أخرى تعمل أّيام اجلُمعة، 

على مقربة من بيتي.
ُتلفت  أو  تعّلق الفتة  أو  تنصب  أن  للحافالت،  من واجب ِشركة «إيچد» 
من  الّثامنة صباًحا  بعد  احلافالت  مرور  عدم  إلى  املسافرين/الّركاب  نظر 
أّيام اجلُمعة في محّطتها هذه. فال ُيعقل أن ُيعلن املاّرة للّناطرين ويزّفوا لهم 

«بشرى» عدم عمل محّطة احلافالت.
محّطة  أستخدم  أن  لي  يتسنَّ  لم  الّنسناس،  عقر وادي  في  فرغم وجودي 
األخير؛  األسبوع  إّال  اجلُمعة  أّيــام  اخلــوري،  شارع  في  «إيچد»  حافالت 
وعدائد هم أمثالي أو حّتى «غرباء» ال يعلمون أّن هذه احملّطة «ُمعّطلة» 
أّيام اجلُمعة، قد ينتظرون فترة زمنّية طويلة، وكأّنهم «في انتظار چودو».

فهل كانت الشِّركة ذاتها ستصرف الّنظر عن نصب إعالن أو تعليق الفتة 
على محّطة حافالت ال تعمل في ساعات معّينة، داخل حّي يهودّي، مثًال؟! 
ـًا إلى رون  وفور عودتي مساء اجلُمعة إلى البيت، أرسلت بريًدا إلكترونّي
جرى وطالبته  مبا  فيه  أعلمته  «إيچد»)،  لِشركة  اإلعالمّي  (الّناطق  رتنر 

مرور  عدم  إلى  املسافرين/الّركاب  نظر  ولفت  احلاصل،  الُغنب  بتصحيح 
احلافالت عبر محّطة اخلوري أّيام اجلُمعة بعد الّثامنة صباًحا، حيث ال ُيعقل 

أن ينتظر الّركاب فترة زمنّية طويلة دون إعالن أو الفتة ُتشير إلى ذلك.
وََردني، بداية األسبوع، تعقيب رون رتنر، وقد جاء على الّنحو الّتالي:

«مطانس فرح - صحيفة «حيفا»؛
«إّن خّطّي احلافالت رقم ٢٨ و٣٧، ال ميّران من شارع اخلوري، أّيام اجلُمعة 

بدًءا من الّساعة الّثامنة صباًحا، منذ أزيد من عشر سنوات؛
الفحص وسيتّم  قيد  املوضوع  احلافالت،  محّطة  في  الّالفتات  «بخصوص 

تصحيح الُغنب في أقرب فرصة؛
«مع أطيب التحّيات؛

رون رتنر – الّناطق اإلعالمّي باسم ِشركة «إيچد»».
(تصوير: وائل عوض)سنتابع ونفحص..



IKEA SALE
19.7 ����� 

�������	�
���� �������	�  ������������������	��������!�"#$%&�'()*�+�	�,��-.��/���01�23�4�56�7��	�8/����89�:�	
����	���;!�<=>.�?��;@�
�!�A�8=B6�� ��������	�
�>.���C=D;��	��!�@.�<D4�
�����	�  E
��=F����/��G�	�;@?

�H-I6F�5����	�J>.!H�0��K6=L �M��F ��	
����	����
��� ���	�
�/N>�H&"��7=4�O/NP��=Q	.D/�
6D�67����������� �
���
�
�������  (*35832) ��� � ��R��=�/	�SQ�T�8!�A��EU6�VG��=@��@�8=���W�	�8;����	�H�X=�6��N�7!���
�����
�����Y=:�9�M��F
�Z[D�	�\?NA����8;=���%&�]Z[D�	�8/�^@�H 1]__R0&]__�8��`�	�H0_]__R"%]__�a=�b�	�H0_]__R"0]__�c����	�R��4�	�]5�[;���	

 ar.ikea.co.il�]���6��	�,��d?Jb��	 564���D7��e����"$]__�3�4?

�
���� | �	
����	��� | �������� 



62015 “u9 16  fOL)«

å Òw½Ëd²J�ù« bK'«ò

p�U� ÂU�� —u� �Ëdá� b�b� w	u
 Ÿ«d��«
UHO� q�«d*

قام الپروِفسور حسام حايك وفريقه في معهد العلوم 
يضع  آخر،  جديد  باكتشاف  «الّتخنيون»  الّتطبيقّية 
اجللد  بتطوير  العصر  هــذا  واجهة  في  الّنانو  تقنّية 

 .(Electronic Skin) اإللكترونّي
وهو اختراع جديد قد يضع حجر األساس لتطبيقات 
ُمستحدثة جديدة وال-نهائّية في كّل جانب من جوانب 
الّتشخيص  فحوصات  من  ابتداًء  اليومّية،  حياتنا 
ــروًرا  ــراض، م الــّداخــلــّيــة واخلــارجــّيــة وعــالجــات األـم
وانتهاًء  البيئة،  ومظاهر  البضائع  جودة  باختبارات 

برصد ومراقبة قضايا أخرى.
باستخدام دقائق ضئيلة من الّذهب ونوع من الّراتنج 
(القلفونة) Resin (مواد هيدروكربونّية من الّنبات/

صمغ نباتي)، متّكن فريق من العلماء في «الّتخنيون» 
- معهد إسرائيل للّتكنولوجيا - من اكتشاف طريقة 
اّلتي ميكن أن  املَرنة  صناعة نوع جديد من املجّسات 
 .e-skin اإللكترونّي  اجللد  في  ما  يوًما  تندمج 
وحني يتعّلم العلماء كيف يلصقون اجللد اإللكترونّي 
ذوو  ـراد  األـف يتمّكن  فقد  االصطناعّية،  بــاألطــراف 
استشعار  على  القدرة  استرداد  من  املبتورة  األطراف 

الّتغّيرات في بيئتهم من جديد.
ـران من  ظــهــرت هــذه الــّنــتــائــج فــي عــدد شهر َحــزـي
ــّي لــلــمــواّد ــك مــجــّلــة املــجــمــع الــكــيــمــيــائــّي األمــري

والواجهات الّتطبيقّية.

W½d*«  U Ò�−*«
يكمن الّسر في قدرة املجّس على حتّسس ثالثة أنواع 
من البيانات في آن واحد. وفي حني ال حتّس األنواع 
احلالّية من اجللد اإللكترونّي إّال بالّلمس، فإّن اختراع 
والرطوبة  الّلمس  حتّسس  «ميّكنه  «الّتخنيون»  فريق 
واحلرارة مًعا، متاًما كاجللد احلقيقّي» - كما يقول قائد 
فريق البحث العلمّي، الپروِفسور حسام حايك. إضافًة 
بعشرة  حساسية  «أشــّد  اجلديد  الّنظام  فهذا  لذلك، 
أضعاف على األقل جتاه الّلمس، مقارنًة بأنظمة اجللد 

اإللكترونّي احلالّية القائمة على الّلمس».
لقد كان الباحثون مهتّمني منذ وقت طويل باملجّسات 
تكييفها  ــي  ف مــشــاكــل  املـَــرنـــة، ولــكــّنــهــم واجــهــوا 
لالستعماالت الواقعّية. ولكي يشّق طريقه خالل عموم 
الدافعة  على  يعمل  أن  املرن  املجّس  فعلى  املجتمع، 
يتوافق  بحيث  املنخفضة،  (الـڤولتّية)  الكهربائّية 
يقيس  املعاصرة،  النّقالة  األجهزة  في  البّطاريات  مع 
قياس  من  بأكثر  ويقوم  الّضغوط،  من  واسًعا  مدى 
ووجود  الّضغط،  احلرارة،  يتضّمن  مبا  مّرة،  كّل  واحد 
الكيماوّيات. إضافًة لذلك، فمن الّضرورّي أن تكون 

صناعة هذه املجّسات سريعة، سهلة، ورخيصة.
هذه  كّل  «الّتخنيون»  فريق  طوّره  اّلذي  املجّس  ميتلك 
املواصفات. والّسر هو استخدامهم لدقائق نانو مغّلفة 
أحادّية الّطبقة، يبلغ قطرها 5-8 نانومتر فقط! وهي 
ُتعرف  رابطة  بجزيئات  وُمحاطة  الّذهب  من  مصّنعة 
دقائق  تصّور  «ميكن  الواقع،  في  بالـ«ليچندات». 

هو  الّزهرة  مرَكز  يكون  حيث  أزهــاًرا،  بوصفها  الّنانو 
دقيقة الّنانو الّذهبّية أو املعدنّية، وبتالتها هي الّطبقة 
حتميها  اّلتي  العضوّية  الـ»ليچندات»  من  الواحدة 

بشكل عاّم» - كما يقول پروِفسور حايك.
كما اكتشف الفريق أّنه حني توضع دقائق الّنانو هذه 
فوق طبقة أساس مصنوعة هنا من لدائن الپولي إثيلني 
تيريفتاالت – PET، نفس نوع الّلدائن (الپالستيك) 
قام  الّناجت  املرّكب  فإّن  الّصودا،  قناني  في  املستخدم 
على  اعتماًدا  مختلف،  بشكل  الكهرباء  بتوصيل 
الّطّي  فحركة  الّطبقة.  هذه  بها  ُتطوى  اّلتي  الكيفّية 
تقّرب بعض الّدقائق من بعض، لتزيد بالّتالي من سرعة 

مرور اإللكترونات فيما بينها.
وهذه اخلاصّية الكهربّية تعني أّن هذا املجّس يستطيع 
ــغــوط، مــن عــشــرات  ــّض ــن ال حتــّســس مـــدى واســـع م
املليچرامات إلى عشرات الچرامات. «إّن هذا املجّس 
مستقّر جًدا، وميكن لصقه بأّي شكل مسّطح مع حفاظه 
پيلد  نير  د.  يقول  كما   - الوظيفة»  استقرار  على 
(رئيس مرَكز البحوث والكشف عن الّسرطان الصدرّي 
في مرَكز «شيبا» الّطبّي في إسرائيل)، اّلذي لم يكن 

مشارًكا في البحث.
وعبر الّتالعب بسمك هذه الّطبقة، إضافًة للماّدة اّلتي 
هذا  حساسّية  مــدى  تعديل  للعلماء  ميكن  تكّونها، 
املجّس. وألّن هذه املجّسات قابلة للّتفصيل، فيمكنها 
في املستقبل أن تؤّدي الكثير من املهام املتنّوعة، مبا 
عن  والكشف  اجلسور  في  اإلجهاد  مراقبة  ذلك  في 

الّشقوق في املكائن.

b¹bł ·UA²�«
ـــإّن تــطــويــر اجللد  ف پــيــلــد: «بــالــفــعــل،  ويــكــمــل د. 
االصطناعّي كمجّس حيوّي من قبل الپروِفسور حايك 
وفريقه هو اكتشاف جديد آخر يضع تقنية الّنانو في 

واجهة هذا العصر الّتشخيصّي».
بار   - سيچف  ميطال  أيًضا،  البحث،  فريق  تضّمن 
ُعليا  دراســات  طّالب  من  شوستر، وهما  وچريچوري 
في معهد «راسل پيري» لتقنّية الّنانو بـ»الّتخنيون»، 
نير-شاپيرا، وهما  الندمان ومعيان  ألڤيچايل  إضافًة 
طالبتان لدراسات أولّية في قسم الهندسة الكيميائّية 

في «الّتخنيون».
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®
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قّدمت بلدّية حيفا، صباح أمس األربعاء، التماًسا 
للّدولة  الّسماح  الُعليا مفاده عدم  العدل  حملكمة 

بتوسيع مطار املدينة!
البلدّية، رًدا على قرار املستشار  التماس  ويأتي 
«املظّلة  املطارات  سلطة  مبنح  للحكومة  القانونّي 
القانونّية»، لهدف توسيع مطار حيفا، باّدعاء أّن 
الّتوسيع لصالح وقوف/صّف الّطائرات هو نشاط 

داعم للّطيران.
بناء  مخالفة  القرار،  هذا  في  حيفا  بلدّية  وترى 
القانوني  مينع املستشار  املقابل  وفــي  خطيرة؛ 
للحكومة من البلدّية طرح هذه القضّية في إطار 
اإلجراءات القانونّية املنصوص عليها ضمن قانون 

الّتخطيط والبناء.
حيفا  بلدّية  قــرّرت  الّتطوّرات  ضوء هذه  وعلى 
اإلسرائيلّية،  املطارات  التماس ضّد سلطة  تقدمي 
ووزارة املواصالت واملستشار القانونّي للحكومة، 
لهدف منع توسيع مطار حيفا لهدف نقل نشاط 

الّطائرات اخلفيفة من مدينة هرتسلّيا إلى حيفا.
وأّكد رئيس بلدّية حيفا، احملامي يونا ياهڤ: أّنه 
ال ميكن للّدولة نسخ كاّفة األنشطة املُقلقة واخلطرة 
ملدينة حيفا؛ إذ وصف هذه اُخلطوة بالوقحة. وأردف 
قائًال: «إّن الّدولة ُتغلق املطارات في «دولة» تل 

لصالح  وهرتسلّيا  «دوڤ»  مطار  وُتخلي  أبيب 
الفناء  ليست  واخلليج  فحيفا  العقارّية،  املشاريع 
أن حتّل مشاكل  إسرائيل، وال ميكن  لدولة  اخللفّي 
العقارات في تل أبيب على حساب جودة ونوعّية 

احلياة واألمن لسّكان حيفا وخليجها»!
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‰uB� ÊU Ò��
األمريكّية  الوطنّية  األكــادميــّيــة  بيانات  مــن  يستدّل 
العلوم  معهد  في  العاملني  الباحثني  أّن  لالختراعات، 
املاضي  العام  سّجلوا  حيفا،  في  «تخنيون»  الّتطبيقّية 
(2014) 65 براءة اختراع («پاتنت»)، متفّوقني بذلك 
على معاهد وجامعات شهيرة راقية، مثل جامعة «ييل» 

و«ديوك» األمريكّيتني، وجامعة طوكيو في اليابان.
املعهد  األمريكّية  األكادميّية  أدرجــت  ذلك  على  وبناًء 
اإلسرائيلّي املذكور في املرتبة 31 ضمن القائمة العاملّية 

لالختراعات املُصّدق عليها في الواليات املّتحدة.
تل  جامعة  على  القائمة  هذه  في  الـ«تخنيون»  وتقّدم 
للعلوم  «وايــزمــن»  معهد  وعلى   (43 (املرتبة  أبيب 
 MIT معهد  القائمة  تصّدر  بينما  52)؛  (املرتبة 

الّتكنولوجّي في «ماساتشوستس» – أمريكا.

ÆÆ UŽUM ÒB�«Ë UO1œU�_« 5Ð
استحدثها  اّلتي  واالبتكارات  االختراعات  بني  ومن 
من  علبها  الّتصديق  وّمت  الـ«تخنيون»،  معهد  باحثو 
قبل األكادميّية األمريكّية: منظومة ملراقبة ومتابعة جريان 
الهواء في الّرئتني، منظومة للمحاكاة الّسريعة لشبكّية 
ومنظومة  الهواء،  عن  األكسجني  لفصل  جهاز  العني، 

للّتشخيص املبّكر لألورام في األمعاء الغليظة.
وعن هذا املوضوع قال الپروِفسور فوين كاپالن (نائب 

رئيس معهد الـ«تخنيون» لشؤون األبحاث): إّن تسجيل 
براءات االختراع هو مبثابة «هدف إستراتيجّي للمعهد، 
والّصناعات»؛  األكادميّية  العالقة  توثيق  إلى  يصبو 
سعًيا  الغرض،  لهذا  ضخمة  املعهد موارد  ويستثمر 
الّتكنولوجيا تطوير  فــي  ــحــاث  األب مــن  لــالســتــفــادة 

و مردودها للّصالح العام.»
املصالح  تطوير  (مدير  سوفير  بيني  قال  جهته،  ومن 
بــراَءات  قسم  تضّم  واّلتي  الـ«تخنيون»)،  معهد  في 
إّمنا  املعهد  حّققه  اّلذي  الكبير  اإلجناز  «إّن  االختراع، 
هو تعبير عن مدى انفتاحه على كّل ما هو جديد، وعن 
احلرص على روح املبادرة والّتمّيز األكادميّي والبحثّي» – 

على حد توصيفه.

Òw�U*d��« UMK�«d*
ناقشت جلنة الّداخلّية البرملانّية، يوم أمس األربعاء، 
بهلول  عودة والّنائبني زهير  أمين  الّنائب  من  بطلب 
البيوت  بيع  في  الّتمييز  قضّية  فريج،  وعيساوي 
للمواطنني العرب في معلوت - ترشيحا، وبالّتحديد 
لِشركة  إسكانّي  مشروع  في  بيت  بيع  منع  قضّية 
إيهاب مزلبط. وشارك  للمواطن  «اجلليل مغورمي» 
بلدّية معلوت - ترشيحا شلومو  في اجللسة رئيس 
بوحبوط وأمين شناتي (نائب رئيس البلدّية)، وممّثلة 
دائرة أراضي إسرائيل، وعدد من أعضاء الكنيست 

من الكتل املختلفة. 
وقال الّنائب أمين عودة إّن قضّية األخ إيهاب مزلبط 
في  إسكانه  مغورمي»  «اجلليل  اّلذي رفضت ِشركة 
للّتمييز  حقيقية  حالة  متّثل  ترشيحا»   - «معلوت 
الّالحق باملواطن العربّي، في البحث عن تأمني أهّم 
املأوى واملسكن،  في  احلّق  اإلنسانّية، وهو  احلقوق 
وما فعله إيهاب بعد شّكه العميق بأّن رفضه ينبع 
ـًا، بإرسال صديقة يهودّية وقبولها، يعّزز  لكونه عربّي
احلقيقة بأّن الّتمييز هو حالة مستمّرة وعميقة حّتى 
يسكنها  اّلتي  ترشيحا،   – معلوت  مثل  بلد  في 

العرب واليهود مًعا. 
العام  بشكلها  العنصرّية  مــوضــوع  عــودة  ــرح  وط
وتساَءل عن إغالق أماكن الّترفيه العاّمة في ِمنطقة 
لغالبّية  العطلة  يوم  األحد، وهو  أّيام  في  الّناصرة 
الّسّكان العرب في اِملنطقة! ووّجه له املشاركون في 
اجللسة الّسؤال إذا كان يرضى بأّن يسكن يهود في 

القرى العربّية؟ فقال لهم عودة، أهًال وسهًال ولكن 
هل سيأتي يهود حًقا للّسكن في أماكن تعاني من 
الّضائقة الّسكنّية والّتمييز، في القرى العربّية التي 

كّلها باطون نتيجة للّتمييز؟!
وقال الّنائب د. يوسف جبارين، إّن اّدعاءات الشِّركة 
أمام الّلجنة غير ُمقنعة وإّن احلديث ليس عن توجه 
فردّي، وإّمنا عن عّدة توّجهات من املواطنني العرب، 
األمر اّلذي يدّل على وجود سياسة إلقصاء املواطنني 
العرب من الّسكن في هذه املشاريع الّسكنّية. وتوّجه 
مطالًبا  إسرائيل  أراضــي  سلطة  ممّثلة  إلى  جبارين 
صالحّية  واستعمال  املوضوع  في  بالّتحقيق  إّياها 
لهذه  الّسكنّية  العطاءات  بإلغاء  األراضــي  سلطة 
صالحّيتها  واستعمال  العنصرّية،  لسبب  الشِّركات 

بفرض غرامة مالّية على هذه الشِّركات.
الّنقاش  امسالم حتويل  دافيد  الّلجنة  وحاول رئيس 
إلى مناقشة قضايا أخرى، كقضّية فتح مناقصات 
تسويق األراضي من قبل دائرة أراضي إسرائيل في 
البلدات العربّية لكّل من يرغب في التقّدم ملناقصة 
كرئيس  صالحّيته  واستخدم  البلد.  ألهــل  وليس 
اجللسة ملنع أعضاء الكنيست من الّتحدث وتقدمي 
ادّعاء اتهم ضّد الشِّركة وضّد الّتجاهل الّسلطوّي لهذه 
القضّية، واملرور مّر الكرام بدون اّتخاذ أّي إجراءات 
وبدون معاقبة الّشركة على متاديها في منع املواطنني 

العرب من الّسكن في هذا املشروع اإلسكاني.
عن  خاًصا  تقريًرا  بثت  قد  العاشرة  القناة  وكانت 
هذه القضية تضمنت اقواًال  للموظفة املسؤولة عن 

التسويق: ال نقبل أبناء العم!
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شارك، مؤّخًرا، احليفاوّي د. سيزر حكيم (اختصاصّي 
برلني  فــي  ُعقد  دولـــّي  مؤمتر  فــي  عــيــادّي)  نفسانّي 
 Beyond Babel – On Sameness» (أملانيا)، بُعنوان
للعالج  األوروبــيّ  لالّحتاد  تابع  and Otherness»؛ 
 European Federation) الّتحليلّي  الّنفسانّي 
ضمن  for Psychoanalytic Psychotherapy)؛ 
محاضرة أّكد فيها حكيم أّن «الّطفل بحاجة إلى إنسان 
أّن  له  يعلنوا  كاألهل واملعّلمني، كي  حياته،  في  آخر 
االختالف  ليكتشف وجه  به،  خاّص  داخلّي  له وجدان 
والّتشابه مع اآلخرين من حوله، كي يشعر بأّنه فاعل 

وليس مفعوًال به في بيئته!».
أسئلة عديدة ُطرحت خالل املؤمتر: ما اّلذي يحافظ على 
الّتشابه  عن  ماذا  ذلك؟  يهّدد  اّلــذي  وما  الّتواصل، 
لنا  املختلف؟!.. كيف  الّشبيه واآلخر  بني  يقف  اّلذي 
الّتعامل مع صعوبات الّتواصل في مجتمع فقد ركيزته 
املختلفة؟!   والّلغات  األلسنة  بني  واخللط  املشتركة، 
وحضارات  بلغات  غنّي  عالم  في  الّتعامل  لنا  كيف 

وأديان منّوعة. 
نظرّيات  هنالك  ذاتـــه،  الّنفسانّي  العلم  فــي  حّتى 
علينا  الّصعب  من  مختلفة،  وأخالقّيات  وتوّجهات 
إيجاد لغة مشتركة بينها. كّل هذا قد يؤّدي حتًما إلى 
الّشخصّي،  القيم والتمّيز  فقدان  من  الّتشّتت والقلق 

لدى االلتقاء مع اآلخر املختلف!

اليومّي  عملنا  من  رئيس  جزء  هي  اإلشكالّية  «هذه 
كمعاجلني ومحّللني نفسانّيني» - يقول د. سيزر حكيم. 
حيث ُيشّدد في محاضرته على املعنى الفلسفّي للعالج 
الّنظر عن نوع العالج أو التوّجه أو  الّنفسانّي، بغّض 

الّنظرّية أو األخالقّية اّلتي يأتي منها املعالَج. 
بتعريف  أقوم  أن  مّني  ُطلب  «إذا  حكيم:  د.  ويقول 
الهدف من العالج الّنفسانّي، بغض الّنظر عن الّثقافة 
بسيطة  كلمات  سأعتمد  كنت  العالجّي،  الّتوّجه  أو 
وقوّية، بأّن «هدف العالج الّنفسانّي هو اإلعالن لآلخر 
على أّنه موجود وله كيان خاص، وأن يساعد املعالج 
شخصّيته  بني  واالختالف  الّشبه  وجه  بإيجاد  املُنتفع 

واآلخر، وأن يعيش بتجانس مع املختلف عنه.» 
يعيش  «عندما  محاضرته:  في  حكيم  د.  ويضيف 
واقــع،  أو  بيت  أو  مدرسة  معّينة،  بيئة  في  الّطفل 
حياته  في  يحدث  ما  على  سلطًة  له  ليس  أّن  يشعر 
وعلى اختياراته، يشعر وكأّنه مفعول به وأّن األحداث 
والّصدمات تتراكم عليه أو تهاجمه، وأّنه في كّل حلظة 
من  احلياة  ملجريات  والّتخطيط  التوّقع  يستطيع  ال 

حوله. لذا قد يبدأ في مسار اضّطرابات نفسانّية». 
بحاجة  الّطفل  «إّن  بالقول:  محاضرته  في  واستطرد 
إلى إنسان آخر في حياته، كاألهل واملعّلمني، ليعلنوا 
ليكتشف وجه  به،  اخلاّص  الداخلّي  الوجدان  له  أّن  له 
االختالف والّتشابه مع اآلخرين من حوله، كي يشعر 

بأّنه فاعل وليس مفعوًال به في بيئته!».
ُعقد املؤمتر في مدينة برلني، املدينة اّلتي تقع في وسط 

بثقافة  غنّية  عظيمة  تاريخّية  مدينة  وهــي  أوروّبـــا، 
وحضارة. 

الباردة  أثناء احلرب  الّثانية، وفي  العاملّية  بعد احلرب 
ّمت بناء جدار فاصل بني شرق برلني وغربها حّتى عام 
اّلذي  املكان  برلني  من  1989. وقد جعل هذا اجلدار 
على  املــقــدرة  دون  الــغــرب،  مع  الــّشــرق  فيه  يصطدم 

الّتواصل فيما بينهما.
ومنذ أن ُوّحدت أملانيا عام 1999، عادت برلني لتتمّيز 
كعاصمة للّشباب واإلثارة، الّثقافة، العلوم والّصناعة.

وبوجود هذه الّذاكرة الّتاريخّية احلافلة، برلني هي املكان 
لالنقسام  كمترادفة  بابل»  «فكرة  ملناقشة  األمثل 

والّتشّتت املتناَقض مع الّتجانس الّثقافّي والّلغوّي.
وقد قام أيًضا د. حكيم بعرض أمثلة حلاالت عيادّية 
(كلينيكّية) من خبرته وجتربته الّشخصّية، وقد القت 
قبل  من  تفاعًال  املُستعرَضة  العيادّية  احلــاالت  هــذه 
لطفل  عالجه  سيرورة  عرض  عند  خاّصًة  املشتركني، 
على  احلرب  أثناء  االنتخابات وفي  فترة  في  يهودّي 

غّزة. 
أّن  على  بالّتأكيد  محاضرته  حكيم  سيزر  د.  واختتم 
اآلخر،  مع  الّتجانس  جتربة  خوض  بعد  يُولد  ز  «الّتميُّ
واملساحة  املــجــال  ُيخلق  االخــتــالفــات  قــبــول  وعــنــد 
ُميكن  الّنفسانّية  املساحة  هذه  في  ز؛  للّتمُيّ الّنفسانّية 
الّرجال والّنساء، وبني  بني  ُتبنى  اّلتي  اُجلــدران  حتطيم 
الّنضوج  سيرورة  فتبدأ  ــان،  واأل دي املختلفة  الشّعوب 

نحو قبول اآلخر/املختلف.»
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dOB� ¡«b�
العلمّي في  البحث  في جتربة فريدة من نوعها، وفي توّجٍه نحو 
شّتى املواضيع واملجاالت، قام طّالب صفّي الّرابع واخلامس خالل 
العام الّدراسّي بدراسِة عّدة مواضيع، وعلى مدار أسبوعني تقريًبا 
معتمدين بذلك على قّصتّي مطالعة، كان قد قرأها الّطّالب، في 

حصص الّلغة العربّية. 
هذا، وهدفت الّتجربة - املشروع الوليد - إلى توجيه الّطّالب، 
نحو الّتعّلم ذو معنى من خالل املطالعة والّتعّلم بواسطة البحث، 

باالعتماد على أحداث لقّصتني أدبّيتني ذات توّجه علمّي. 
وقد بدأت الفكرة كوحدة تعليمّية، قام من خاللها طّالب صّفّي 
الّرابع واخلامس مبطالعة قّصتني وهما: «جنان وفؤاد» و»أحجّية 
استطاع  ــذي  واّل دعيم،  عزيز  الكاتب  لألستاذ  حديقتنا»  في 
رؤية  مع  األطفال  أدب  مقّومات  دمج  القّصتني  هاتني  من خالل 
عرضت  حيث  ــّطــّالب،  ال ــاق  آف توسيع  من  تقّدمه  ملا  علمّية، 
حصص  في  املطالعة  بعد  موّجهة  أسئلة  خــالل  من  أحداثهما 
القّصتني  أحداث  مع  ذاتهم  الّطّالب  سافر  فيما  العربّية،  الّلغة 
الّطّالب  ذّوت  الّرياضّيات واحلوسبة والّتربية وفيها  حصص  في 
معرًضا  العلوم  حصص  بالقّصة. وكانت  صلة  ذات  تربوّية  قيًما 
للبحوث، فيها تدّرب الّطّالب باالعتماد على أحداث القّصتني، 
على كتابة سؤال بحث، وفرضّية بحث وخّطة وسير البحث وأدوات 
البحث واالستنتاجات اّلتي تترّتب على البحث املفترض، إضافًة 
يتوّجب  اّلتي  الّطّالب، واملصادر  لدى  متوّقعة  أخرى  أسئلة  إلى 
االعتماد عليها وفًقا للبحث املفترض، واستخراج العوامل املؤثّرة 
طّالب  التقى  فيما  املعطيات؛  جلمع  جدول  وتخطيط  واملتأثّرة 
الّرابع واخلامس مع مؤّلف القّصتني األستاذ عزيز دعيم، واّلذي 

للّطّالب أحداث القّصتني من خالل منظار ثقافة الّسالم،  أظهر 
اّلذي تعتمده املدرسة، وذلك بطرح أفكار وتوّجهات في القّصتني 
ترتبط بعناصر ثقافة الّسالم، كحّق اإلنسان في العالج، والقيادة 
اخلادمة ملا قام به بطال قّصة «جنان وفؤاد»، الّلذين أقدما على 
بناء مشروع ملساعدة اجلّدة العجوز املريضة، كذلك األمر في لقائه 
مع طّالب الّصف اخلامس وقّصة «أحجّية في حديقتنا»، كحّق 
اإلنسان في العيش ببيئة نظيفة وجميلة، والّتربية الّصحّية اّلتي 
جتّلت في موضوع الّنباتات واألعشاب الصحّية املعاجلة لألمراض 

واّلتي حتّدث عنها شخصّيات القّصة بإسهاب. 
قّصة  ألحداث  وعرضها  بتجّليها  العام،  لهذا  الّتجربة  وانتهت 
«جنان وفؤاد» أمام طّالب البساتني واملرحلة االبتدائّية، حيث قاَم 
األستاذ نبيل عويضة مبسرحة النّّص القصصّي، فيما درّبت معّلمة 
إضافًة  األحداث،  متثيل  الّرابع على  جمانة خوري طّالب  الفنون 
إلى جتسيد الّشخصّيات على شاكلة رسومات ومجّسمات ذات 

أبعاد فنّية جميلة، ازدانت بها زوايا املدرسة. 
هذه  خاضوا  اّلذين  واملعّلمني  الّطّالب  انطباعات  أّن  إلى  ُيشار 
الّتجربة، كانت إيجابّية ورائعة، ورأوا أّنها جتربة فريدة من نوعها 

وحّبذوا إعادتها مّرة أخرى. 
هذا، وتدور أحداث قّصة «جنان وفؤاد» حول عالقة الّطفلني جنان 
إنتاج  خالل  من  ملساعدتها  فيسعيان  املريضة،  بجّدتهما  وفؤاد 
إصدار  من  مادّيـًا.  مــردوًدا  ورائه  من  يتلّقيان  علمّي،  مشروع 
مرَكز الكتاب واملكتبات في إسرائيل، 2012. أّما «أحجّية في 
حديقتنا» فهي عن مجموعة أصدقاء يزوران صديقهما سمعان، 
علمّية  أسئلة  مجموعة  وُتثار  حديقته،  في  يستضيفهما  اّلذي 
املتوافرة هناك. من إصدار مكتبة «كّل شيء»،  الّنباتات  حول 

2013، ومؤّلفهما األستاذ عزيز دعيم.

 ÆÆUNŽu½ s� …b¹d� WÐd& w�
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اجلماهيرّي  الــّنــادي  في  األخير،  اخلميس  يــوم  أقيم 
إفطار رمضانّي  اِجلمال،  وادي   – ليئوِبك  (متناس) 
من  ــا،  ــشــارًك مــشــاركــة وم  70 مــن  أكــثــر  بحضور 
إفطار  طاولة  حــول  واليهود،  واملسلمني  املسيحّيني 

رمضانّية جمعت جميع الّطوائف وأطياف املجتمع.
اجلماهيرّي  الّنادي  مدير  اإلفطار  هذا  إلى  بادر  وقد 
”ليئوِبك“ في وادي اِجلمال، يوآف يغول، ومدير الفرع 
بلدّية  في  الّثقافة  قسم  ورئيس  عّباسي،  نور  املؤّقت 

حيفا، أوري بلوم.
الّدينّية  الشخصّيات  من  عــدد  اإلفطار  حضر  وقــد 

أبو  رشــاد  الّشيخ  بينهم  مــن  نذكر  واالجتماعّية، 
الهيجاء (إمام مسجد اجلرينة) واألب وليم أبو شقارة 
(كاهن رعّية الروم الكاثوليك) والكاهنة سيغال آشر، 
إضافًة إلى عدد من الّشخصّيات االعتبارّية وطاقم من 

إدارّيي ومسؤولي املراكز.
علي  احملامي  الّرمضانّية  األمسّية  عرافة  توّلى  وقد 
جميع  بني  العالقة  في  املشاركون  أشــاد  رافــع. وقد 

سّكان مدينة حيفا والّتعايش وحسن اجلوار.
عن  املسؤولة  عيسى  أبــو  نــوال  عّباسي  نــور  وشكر 
على  حيفا  بلدّية  في  العربّي  للمجتمع  الّتربية  قسم 

مساهمتها في إجناح هذا اإلفطار.

åUHO�ò q�«d* 
«حيفانت»  وموقع  «حيفا»  صحيفة  مكاتب  وصل 
العربّي، لوبا  الّشرطة لإلعالم  الّناطقة باسم  بيان من 

الّسمري، جاء فيه:
«في أعقاب نشر «ستاتوس» حالة/منشور في موقع 
املجتمعّي «فيسبوك»، مرفقًة بصورة شاّب  الّتواصل 
داخل حافلة عمومّية، على صفحة فتاة حيفاوّية، وبعد 
تقدميها شكوى في الّشرطة أيًضا، مفادها إقدام شاّب 
ـًا، خالل سفرهما  على التحّرش بها وبصديقتها جنسّي
هذا  من  األحــد  نهار  حيفا،  في  عمومّية  حافلة  في 
 39) للمشتبه  الّتوصل  االثنني  مساء  ّمت  األسبوع؛ 

عاًما) من سّكان طيرة الكرمل، واعتقاله».

هذا وقد ّمت يوم الّثالثاء األخير متديد اعتقال املشتبه به 
في محكمة الّصلح، على ذّمة الّتحقيق، في أعقاب 
الفتاة  قامت  اّلتي  لتلك  مماثلة  أخرى  شكاوى  تلّقي 

احليفاوّية بتقدميها.
وفي بيان جديد أصدرته الّناطقة باسم الّشرطة لإلعالم 
العربّي، لوبا الّسمري، جاء أّنه «ّمت تسّلم 4 شكاوى 
اجلنسّي  بالتحّرش  لقيامه  به،  املشتبه  ضّد  جديدة 
األمر  هذا  أّن  علًما  أخريات.  وصبايا  شاّبات  بحّق 
مركز  في  الّساحل  شرطة  حتقيقات  أعقاب  في  جاء 
قاصرتان  فتاتان  بها  تقّدمت  اّلتي  بالّشكوى  حيفا، 
بهما  حتــّرشــه  جـــّراء  بــه  املشتبه  بحّق  عــاًمــا)   17)

احلافلة العمومّية.

åUHO�ò q�«d*
لوبا  العربّي،  لإلعالم  الّشرطة  باسم  الّناطقة  عّممت 
الّسمري، بياًنا على وسائل اإلعالم، وصلت صحيفة 

«حيفا» وموقع «حيفانت» نسخة عنه، جاء فيه:
مدينة حيفا، في  األخير في  األحد  ليلة  فجر  «قُرابة 
تعّرض  احلّليصة،  حّي   - عتصيون»  «غــوش  شــارع 

حيث  للّدهس؛  املدينة  سّكان  من  أعــوام)   3) طفل 
أصيب بجراح بالغة اخلطورة، أحيل على أثرها للعالج 
في مستشفى «رمبام»، بينما قامت الّشرطة باعتقال 
الّسائق املشتبه به، من سّكان بلدة إعبّلني، للّتحقيق 
ملعرفة  مستمّرة  الّتحقيقات  ــت  زال ومــا  هــذا  معه. 

مالبسات احلادثة.
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رفضت الّلجنة الوزارّية في الكنيست، يوم 
األحد من هذا األسبوع، اقتراح القانون اّلذي 
قدمه الّنائب عيساوي  فريج («ميرتس»)، 

إلقامة مرَكز للّتراث العربّي في إسرائيل.
وفي  تعقيبه على ذلك، قال الّنائب فريج: 
نتنياهو  القيصر  حكومة  لنا  تثبت  «بذلك 
املجتمع  احتضان  تُريد  ال  أّنها  جديد،  من 
أن  تــريــد  بــل  ثقافته،  ــتــواء  الــعــربــّي واح

تطمسها وتدفنها ببطء شديد.»
تفعل  ريچڤ  ميري  ــوزيــرة  «ال وأضـــاف: 
الّثقافة  إخفاء  أجــل  من  بوسعها  ما  كــّل 
مراكز  ميزانّيات  تسلب  جهة  من  العربّية. 
االعتراف  ترفض  أخرى  الّثقافة، ومن جهة 
بالّثقافة العربّية وتراثها. رغم أّنها أعلنت 
من البداية أّنها ستسعى للمساواة في كّل 
ما يخّص تقسيم امليزانّيات، إّال أّن ميزانّية 
على  اليوم  تقف  العربّي  للمجتمع  الّثقافة 

نحو %3 فقط.»!
واستطرد فريج بالقول: ”الّدوله اّلتي أقامت 

وتدعم مرَكز لتراث عضو الكنيست الّسابق 
بترانسفير  ــادى  ن اّلــذي  زئيڤي،  رحبعام 
تراث  تتجاهل  ذاتــه  الوقت  وفي  العرب، 
سّكان  ُخمس  تشّكل  اّلتي  العربّية  األقلّية 
ـــة صــاحــبــة وجـــه قبيح  ــي دول ـــة، ه ـــّدول ال

وعنصرّي.»
مــؤّكــًدا:  تعقيبه،  فريج  الّنائب  واختتم 
إن  أبائنا وأجدادنا  تراث  على  «سنحافظ 

شاَءت ميري ريچڤ أم أبت..!».

 `O�I�« t�u�« t Ò�≈ò ∫Z�d	
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بإشراف  الوزارّي،  الّتوجيه والعمل  توّصل طاقم 
بلورة  إلى  أردان،  چلعاد  الّداخلّي،  األمن  وزير 
كاّفة الّشروط اّلتي تتعّلق بالعطاء الّرامي لرفع 
مستوى عمل املروحّيات الّتابعة للّشرطة وإطفاء 
احلرائق، وذلك استخالًصا للعبر من حريق الكرمل 

2010، اّلذي أودى بحياة 44 شخًصا.
ــوز ِشــركــة «إلبيط  ــذا الــّتــحــّول مــع ف ويــأتــي ه
توسيع  إلى  تهدف  اّلتي  باملناقصة  لألجهزة»، 
القدرات الّتشغيلّية اِملهنّية لهيئة الّطيران واإلبحار 
مبا  اإلسرائيلّية،  الّشرطة  جلهاز  الّتابعة  اجلــوّي 
الــقــّوات  نقل  مهّمات  فــي  إدماجها  ذلــك  فــي 
الّناطقة  قالت  كما   - واإلطفاء  واإلنقاذ،  ا  جــّوً
العربّي،  لإلعالم  اإلسرائيلّية  الّشرطة  بلسان 

لوبا السمري.
الّداخلّي،  األمن  لوزارة  الّتابعة  املناقصات  جلنة  وأعرب رئيس 
الــوزارة  بني  ما  الّتعاون  مستوى  من  عن رضاه  ليڤي،  يوئيل 
يشّكل  الفائزة  الّشركة  مع  االّتفاق  أّن  على  مؤّكًدا  والّشرطة، 
ـًا في تطوير هيئة الّطيران اجلوّي بالّشرطة اإلسرائيلّية. معلًما هاّم

كما اعتبر قائد هيئة الّطيران واإلبحار اجلّوّي في جهاز الّشرطة 
املروحّيات  منح  شأنها  من  استراتيجّية  ُخطوة  هي  «هذه  بأّن 
الّشرطّية تعزيزا لقدراتها الّتشغيلّية اِملْهنّية واإلنقاذّية وتطويًرا 

لها وتعزيًزا لكافة مناحي ونواحي الّنشاطات اجلوّية».
الّداخلّي، فسيتّم في غضون  لتوّقعات وزارة األمن  هذا ووفًقا 

الّتابعة  القدمية،  الّست  املروحّيات  استبدال  الّسنة  سنة ونصف 
للهيئة اجلوّية بالّشرطة واّلتي تبلغ األقدم فيما بينها من العمر 
اجلديدة،  احملّلقة  الهليكوبتر  طائرات  بينما  عاًما.   31 نحو 
وتشمل اثنتان من ضمنها محّرك مزدوج متّكنها من االستجابة 
الّسريعة ومتنحها القّوة خالل تنفيذها لكافة مهامها، وبالّتالي 
املسؤولّيات  توسيع مجاالت  من  ميكنها  القدرات،  تعديل  فإّن 
ونطاق العمل والّنشاط، كما ميكن قادة املروحّية الّتابعة للّشرطة 
لألنشطة  توجيه مشترك  مًعا مع  الّتحليق  احلرائق من  وإطفاء 
واملهام الّتنفيذّية من اجلّو، جنًبا إلى جنب، علًما أّن املروحّيات 
املعّدلة واملتطوّرة ستكون قادرة على إخماد ألسنة الّنيران جًوًا 

وفي أماكن فريدة من نوعها.
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الّتاسعة مساًء في الّساعة  قُرابة   سقطت، مؤّخًرا، 
أللنبي، شجرة، بشكل ُفجائّي، على مقربة  شارع 
 من ممّر للمشاة، وحلسن احلّظ لم يتواجد أّي من املاّرة

في تلك اللحظة، ما منع وقوع كارثة مؤّكدة.
الّشجرة اّلتي كانت تركن حتت هذه  أّن املركبة   إّال 
 مباشرًة، تضرّرت جّراء هذا الّسقوط. إّال أّن صاحب

في وال  املنزل  في  يتواجد  لم  احليفاوّي،   السّيارة 
املكان حينها.

اإلسعاف سّيارة  احلادثة  مكان  إلى  هرعت   وقد 
الّشرطة وسّيارة  احلمراء»،  داود  لـ»جنمة   الّتابعة 
 وسّيارة أخرى تعود لبلدّية حيفا، حيث قام طواقمها
بإغالق الّشارع، ومن ثّم إخالء الّشجرة من املكان.
ُيذكر أّنه لم تقع أّي إصابات بشرّية حلسن احلّظ.

÷u� qz«Ë
انقلبت شاحنة محّملة حاوية، يوم اجلُمعة الفائت، في 
طريقها من الّشمال باّجتاه ميناء حيفا؛ وعلى ما يبدو 
كان سائقها ُمسرًعا ما أّدى إلى انقالب الّشاحنة عند 

منطعف شارع 22.
وقد انقلبت الّشاحنة على جدار ما أّدى إلى انهياره 

وسقوطه على سّيارة تسير في املكان.
وجّراء هذا احلادث أصيب سائق الّشاحنة، ما اضطّر 

نقله إلى مستشفى «رمبام» لتلّقي العالج.
وحلسن احلّظ لم تقع أّي إصابات فادحة باألرواح.

إلى  أّدى  ما  لساعات  الّشارع  إغالق  ّمت  أّنه  يذكر 
كانت  وعدستنا  املكان..  في  الّسير  حركة  تعطيل 

للحادثة في املرصاد.

W�d Ò��« ¡« Òd	 WM
U� »öI�«
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اجلماهيرّي  املرَكز  في  رمضانّي  إفطار  مؤّخًرا،  أقيم، 
”األخّوة“ في حّي وادي الّنسناس، بالّتعاون مع جلنة حّي 
وادي الّنسناس وقسم الّثقافة في بلدّية حيفا، و“بيت 
احلّي وخارجه؛  سّكان  من  كبير  عدد  حضره  الكرمة“، 
املركز  في  ُيقام  ـًا  سنوّي نهًجا  اإلفطار  هذا  بات  حيث 

اجلماهيرّي.
وقد تواجد بني احلضور عدد من الّشخصّيات االعتبارّية 
ورجال دين من جميع الّطوائف الّدينّية، وأعضاء بلدّية، 

بحضور الّنائب أمين عودة (رئيس القائمة املشتركة).
كما أقيمت حفلة لألطفال أحياها ”فوزي موزي توتي“، 
حيث شارك فيها املئات من أطفال احلّي اّلذين تفاعلوا 
وشاركوا،  أدخلت هذه الفّعالّيات البهجة والّسرور إلى 
قلوبهم. وفي نهاية احلفل ّمت توزيع الهدايا على األطفال 

املشاركني.
إفطار  الّرمضانّية  الفّعالّيات  ضمن  جرى  أّنــه  ُيذكر 
الّناشط  إليه  بادر  ”األخّوة“  اجلماهيرّي  املركز  لشبيبة 

املجتمعي ومرّكز الّرياضة في املرَكز، عادل خاليلة.
فكتور  الّنسناس،  وادي  حّي  جلنة  لرئيس  كلمة  وفي 
يعّم  أن  وأمتّنى  احلضور  بجميع  ”أرّحب  قال:  حّجار، 

اخلير والّسالم قلوَب الّناس ليعّم في املنطقة أيًضا.“
وأشار حّجار في كلمته إلى أهمّية النسيج املجتمعّي 
والعالقة األخوّية الوطيدة بني أبناء املجتمع الواحد اّلذي 

يجمع على طاولة رمضانّية واحدة املسلم واملسيحّي.
ومتّنى حّجار أن تزول هذه الغيمة الّسوداء اّلتي تكتنف 
أفضل.  أفضل وحياة  مجتمع  أجل  من  العربّي  شرقنا 

وملنع سفك الّدماء.
وفي اخلتام هّنأ حّجار احملتفلني بالعيد ومتّنى أن تسود 

احملّبة والوئام مدينتنا احلبيبة.
هذا وشكر مديرة املركز اجلماهيرّي سعاد شحادة وعادل 
اّلذي  املركز) على املجهود  الرياضة في  خاليلة (مرّكز 

بذله من أجل إجناح هذه الفّعالّيات الرمضانّية. 

 W ÒO�UC�— �«—UD�«
”UM� ÒM�« Íœ«Ë w� �U ÒO�U ÒF�Ë









262015 “u9 16  fOL)«

ملراسل خاّص
بعد جولة عروض في البرتغال، اختتمت فرقة «مينا» الِفَلسطينّية 
- البرتغالّية جولتها في افتتاح مهرجان «حّي» في القاهرة، يوم 
الّسابع والعشرين من شهر َحزيران املنصرم، وسط جمهور كبير 

جاء من أنحاء مختلفة في مصر.
روي  البرتغالّيون:  موسيقّيني؛  خمسة  من  «مينا»  تتكّون 
برتغال،  صوفيا  كويلو واملغّنية  كوستا، ريكاردو  هلدر  فيريرا، 
عام  منذ  اجتمعوا  اّلذين  تريز سليمان،  احليفاوّية  والِفَلسطينّية 
الّتراث  العمل على مجموعة من أغاني  البرتغال واختاروا  في 
املنسّية في العالم العربّي والعالم، وتقدميها في إعداد موسيقّي 
عوالم  من  موسيقّيني  كمجموعة  سوّيًة  عليه  يعملون  جديد، 
مختلفة، ويبحرون بها من جديد، مّتكئني على القيمة اجلمالّية 
اّلتي حتملها، وطامعني بالّسفر بها إلى مساحات جتريبّية مغايرة 

تقودهم إليها جتاربهم املوسيقّية الّالفتة.
«مينا»  عرض  جتربة  حول  سليمان  تريز  املغّنية  مع  حديث  في 
في  اّلتي  الغّصة  بقهر  القاهرة  «جنحت  قالت:  القاهرة،  في 
داخلي، واستبدالها بضحكة كنت اعتقد بأّننا أضعناها. جتربة 
القاهرة أّكدت لي من جديد بأّن هنالك ناس، رغم احلزن اّلذي 
بإبتسامة.  الوجع  الفرح ومواجهة  تعّلمنا  في عيونها، ال زالت 
هذه جتربة جتعلك تقف قليًال وتعيد الّنظر بكّل ما هو حولك». 
وتضيف: «رغم اإلحباط واحلزن املتراكم واالنكسارات املتتالية، 
ـًا بقلوب الّناس  ال زال هنالك أمل كبير، األمل اّلذي سيبقى حّي

اجلميلة اّلتي تعرف كيف حتّب».
من اجلدير بالّذكر أّن «مينا» كانت قد أصدرت قبل فترة فيديو 
قصيًرا يضّم مقاطع من األغاني اّلتي تعمل عليها وتقّدمها في 
عروضها املتنّوعة، ومن ثّم أصدرت فيديو ألغنّية «بّتي سهرانة» 

الّتراثّية الّتونسّية القادمة من تراث منطقة الكاف.
صوفيا  البرتغالّية  املغنّية  أيًضا  حّدثتنا  القاهرة،  عرض  حول 
اّلتي  الّتجارب  أكثر  من  القاهرة واحدة  «كانت  قائلة:  برتغال 
باملشاهدة،  جدير  كبير  عالم  هناك  هذا.  يومنا  حّتى  أغنتني 
العديد من البشر اجلميلني اّلذين يستحّقون كّل ما نحارب من 
أجله من خالل موسيقانا في حيواتنا». وأضافت: «كّل عرض 
موسيقّي هو جتربة جديدة، مكان جديد، مع جمهور جديد وطاقته 
اجلديدة اّلتي كنت سعيدة مبشاهدتها، ومشاهدة صمت اجلمهور 
وتركيزه واهتمامه مبوسيقانا، حّتى عندما لم يفهم كلمات بعض 

األغاني!».
ألبومها  جتهيز  على  األّيــام  هذه  تعمل  «مينا»  فرقة  أّن  ُيذكر 
املوسيقّي األّول، بدعم من صندوق املورد الّثقافّي ومجهود أفراد 
طاقمها املكّون من: مهندس الّصوت ميخائيل جيرا، املصّممة 
سنا جمالّية، منّسقتا اإلعالم رشا حلوة وأسماء عزايزة، واملُترجمة 
القاهرة بعدسة املصّور  آية حجازي، وتصوير عرض «حّي» في 

املصريّ حسن أمني. 

åUMO�ò W�d� W�—UA0
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شو مشاوي عالعيد؟!
توفير أكبر وجودة أكتر أكيد
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البالد، األربعاء  إلى  أبو عقصة  الفّنانة احليفاوّية ڤالنتينا  عادت 
املنصرم من كيپ تاون (جنوب إفريقيا)، بعد أن سّطرت فصًال جديًدا 
في مسيرتها الفنّية والّنضالّية، ُبعيد إطالق كتاب مسرحّيتها «أنا 
حّرة»، في احتفالّية خاّصة على أرض سّجلت في الّتاريخ أسطورة 
نضال املعتقلني الّسياسّيني في حتقيق الّتحّرر، وعلى رأسهم الّزعيم 

املناضل نيلسون مانّديال. 
وقد حملت احتفالّية إطالق كتابها - في كيپ تاون حتديًدا  - 
الّسياسّيني  املعتقلني   نضاالت  عن  حقيقّية  صورة  يجّسد  اّلــذي 
الِفَلسطينّيني في أقبية سجون اإلحتالل اإلسرائيلّي، أبعاًدا وإجناًزا 
قضايا  حمل  في  مساهمتها، وباستمرار،  في  عقصة  أبو  ملشروع 
حّد  على   - واجلــســورة»  املتأّلقة  «الفّنانة  وهي  شعبها،  وهموم 
تعبير املناضل د. أحمد قطامش في مقّدمته للكتاب؛ وهي «خير 
الفّنانة  كلمة  بحسب   - رؤية ومسيرة»  وصاحبة  للموضوع  سفيرة 

الِفَلسطينّية إميان عون في كلمتها عن «أنا حّرة» أيًضا. 
جولة من جوالت الّتحقيق في أقبية  وأتت مسرحّية «أنا حّرة» – 
مجّلد  في    - حّية  قصص وشهادات  من  اإلسرائيلّية،  الّسجون 
بالّلغتني العربّية واإلنـچليزية يحوي أراًء ونقًدا  حول الّنص والعمل 
الّصعيد  على  اإلعالمّيني والفّنانني واحلضور،  من  لعدد  املسرحّي 
للمناضل  مطّولة  مقّدمة  يحوي  كما  والعاملّي،  والعربي  احملّلّي 
قطامش،  شهادة نيلها اجلائزة العاملّية لألدب املسرحّي («إيتيل 
عدنان») في ستوكهولم، صوًرا توثيقّية للعرض املسرحّي، ومقّدمة 
الكاتبة في ثالثة أبواب؛ ويعّد هذا املجّلد وثيقة أدبّية تسهم في 
الِفَلسطينّيني في املكتبة  إثراء أدب املقاومة وتثّبت جتربة األسرى 

العربّية والعاملّية.
عقد  اّلذي  املسرحّيات،  للكاتبات  الّدولّي  املؤمتر  فّعالّيات  وضمن 
دورته العاشرة في جامعة كيپ تاون، ّمت في األّول من متّوز احلالي 
أواخر  في  صدر  اّلــذي   - للكتاب  األولــى  الّنسخة  على  الّتوقيع 
حول  دول  عّدة  من  باملؤمتر  املشاركني  بحضور عشرات  َحزيران -  
العالم، نذكر منهم:  بريطانيا، فرنسا، الواليات املّتحدة، الّسويد، 
مصر، أستراليا، كندا وإيطاليا. وقد تصّدر حفل إطالق الكتاب 
بأبي عقصة  ُمعّرفًة  اّلتي رّحبت  كارين جينيس  املؤمتر  مديرة  كلمة 
 – املسرحّية  نّص  قراءة من  تلتها  بنشأتها ومسيرتها،  وبإسهاب، 
املُترجم لإلنـچليزية -  قّدمه ثالثة من املمّثلني الّناشئني من جنوب 
إفريقيا؛ ثّم ُعرض مقطع من املسرحّية ُمترجًما؛ واختتم احلفل قبيل 
احلضور  بعض  أّن  وغير  عقصة.  أبو  لڤالنتينا  بكلمة   الّتوقيع 
احلضور،  من  لعدد  ـًا  شخصّي عقصة  أبو  أهدته  الكتاب،  اقتنى 
ومنهم املكتبة الوطنّية في جنوب إفريقيا ولفروعها، ملكتبة جامعة 
كيپ تاون، للمخرج  ليف بيرسون في املسرح الوطنّي الّسويدي، 
أستاذة األدب اإلنـچليزي في جامعة اإلسكندرّية د.أماني الّسّيد، 

وللّشاعرة والفّنانة اإلفريقّية املعروفة نابو موشيني.
من اجلدير ذكره أّن العمل  املسرحّي واملجّلد أيًضا، هو من إنتاج  
املؤّسسات  خاّص ومستقّل، دعم وساند أبوعقصة فيهما عدد من 

ورجال األعمال الِفَلسطينّيني.
ويتّم الّتحضير حالًيا لتوقيع الّنسخة األولى في ِفَلسطني، املرتقبة 
في  توما  إميل  معهد  يستضيفها  باحتفالّية  املقبل  آب   12 في 
أيلول  الّرابع من  الله  في  الّتوقيع في رام  احتفالّية  تليها  حيفا، 
أمكنة  قائمة  عن  بعدها  «عشتار»، وسُيعلن  مسرح  يستضيفها 

توّفر الكتاب في البالد وحول العالم.
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Òw�U*d��« UMK�«d*
عقدت جلنة مكانة املرأة واملساواة اجلندريّة، يوم االثنني  
من هذا األسبوع في الكنيست، جلسة حول املعطيات 
املرحلّية لّلجنة الفرعّية ملدير عام وزارة األمن الّداخلي 
ورئيس الّلجنة الفرعّية للعنف في العائلة، إضافًة إلى 
الّنساء وأطفالهّن من  الفشل في حماية  تناول قضّية 

تهديدات أزواجهّن الّسابقني.

°WK¹bÐ  UÒ¹u¼Ë dDš
تعانني من  امرأتني  قّدمتهما  أتى في شهادتني  حيث 
إلى  اضطّرت  قد  األولــى  أّن  حياتهّن  على  دائم  خطر 
االنتقال 3 مّرات إلى 3 مدن مختلفة لسبب الّتهديد 
الّنقل وخرق  مّرة تكّلفت تكاليف  على حياتها، وكّل 
عقد اإليجار واملزيد دون مساعدة أو دعم من أّي جهة 
شاركت  فقد  الّثانية  املــرأة  أّما  رسمّية،  أو  حكومّية 
اخلدمات  مكتب  ــأّن  ب الّلجنة  جلسة  في  احلاضرين 
االجتماعّية في بلدتها - ويوم واحد فقط قبل إطالق 
أّنهم ال  ُيبّلغها   - الّسجن  من  العنيف  طليقها  سراح 
ابتداًء  ابنتها  وسالمة  سالمتها  ضمان  يستطيعون 
لم  منزل،  لدّي  يعد  «لم  أّنه  الغد! وأضافت  يوم  من 
استأجرتها،  أّي شّقة  إيجار  بدفع  أّي جهة  تساعدني 
اضطررت للعودة إلى منزل أهلي وهو بيئة عنيفة بحّد 
ذاته أيًضا – وعندما أبلغت العاملة االجتماعّية بذلك 
وقلت   – حاضنة  لعائلة  مّني  ابنتي  تأخذ  بأن  هّددت 
قد  بها  احلاضنة  العائلة  متّولون  اّلتي  امليزانّية  إّن  لها 
تساعدني أنا أكثر!». وُيذكر أّن االمرأتني قد اضطّرتا 
بديلة خوًفا على  بُهوّية  أسمائهن والعيش  تغيير  إلى 

حياتهما. 

W�ËÒb�« V	«d�  UO
uð cOHM²Ð W³�UD*«
«املعطيات قائمة. الهدف من هذه اجللسة هو الّتعّمق 
 - عنف»  ضحايا  تكّرر وقــوع  منع  احللول وفي  في 
قالت رئيسة الّلجنة، الّنائب عايدة توما - سليمان في 
رّدها على محاوالت الّلجنة بني - الوزارّية عدم تقدمي 
معطيات وتوصيات واضحة لعملها؛ وأضافت: «في 
نهاية الّتسعينّيات كنت عضًوا في جلنة بني – وزارّية، 
حول  مرّكزة  معلومات  مصادر  الّلجنة  لهذه  أّن  وأعلم 
أيًضا كّل ما  ُتظهر  العالم  إّن األبحاث في  املوضوع. 
نعلمه منذ سنوات نحن الّناشطات في احلقل، وتوّقعت 
أن أتلّقى اليوم تقريًرا ُمفّصًال أكثر من الّلجنة الوزارّية 
احلالّية ملنع العنف في العائلة، توّقعت سماع اقتراحات 
حول احللول. رغم العمل املكّثف والّنقاشات املتواصلة 
املختلفة  ــوزارات  ال في  الُعليا  املناصب  أصحاب  مع 
– تأتون اليوم دون توصيات أو اقتراحات. حاًال مع 
مكانة  جلنة  ستدعو  للكنيست،  القادمة  الّدورة  بداية 
كامًال  تقريًرا  الوزارّية  الّلجنة  فيها  تقّدم  جللسة  املرأة 
مراقب  توصيات  بتنفيذ  نطالب  زلنا  ما  وتوصيات. 
اجلهود وتضمن  كّل  جتمع  سلطة وطنّية  إقامة  الّدولة 

سريان املعلومات ومزامنة جميع اجلهات املعنّية.»

WÞd ÒA�« —ËœË ‰UHÞ_«Ë ¡U�ÒM�« vKŽ dDš
ــوزارة  ل الــعــاّم  املدير  نائب  ــاوم،  ــب روزن إليعزر  وأّكــد 
«لقد  العنف:  ملنع  الوزارية  الّلجنة  ورئيس  الّداخلّية 
الّسابقة،  الّلجان  توصيات  من  ُنّفذ  اّلذي  ما  فحصنا 
وسنعمل على أّال نصل إلى وضع ال يجري فيه تنفيذ 

قسطها  بتنفيذ  وزارة  كّل  وسنلزم  مجّدًدا،  توصيات 
لتقدير  الوسائط  أّي  متأّكًدا  لست  املسؤولّية.  من 
اّلتي  تلك  األصّح،  هي  الّضحايا  على  اخلطورة  مدى 
 – الّصحة  وزارة  أم  الّرفاه  وزارة  أم  الّشرطة  تضعها 
املعايير.  لتوحيد  مختّصة  جهة  بتعيني  سنوصي  لذا 
سيشمل الّتقرير الّنهائّي ُمعطيات من الّشرطة، الّرفاه 
متضرّري  حول  استطالع  االجتماعّي والّصّحة، وأيًضا 
املخالفات. لم نأِت اليوم بتوصيات وتقرير جاهز كونه 
ما زال هناك خالف حول بعض املعطيات، ّمما يستوجب 

املعاجلة واحلّل».
من  غلؤون،  زهاڤا  الّنائب  أقــوال  على  تعقيبه  وفي 
حاالت  من  العديد  في  أّنه  اّدعــت  اّلتي  «ميرتس»، 
للّشرطة  معروًفا  القاتل  يكون  العربّيات  الّنساء  قتل 
إّمنا ال يتّم اعتقاله، قال العميد مئير بركوفيتش أّنه: 
«ليس هناك توّجه مقصود لعدم حّل اجلرائم في املجتمع 
عائالت  جرائم  في  الّتحقيق  أيًضا  فيجري  العربّي، 
10 سنوات.  قبل  اّلتي وقعت  القتل  اإلجرام وحاالت 
قبل وحدات حتقيق خاّصة  الّتحقيقات جترى من  هذه 
مع وسائط تنفيذّية واسعة احليلة. في جميع اجللسات 
نحن  نخطئ  أين  تخبروننا  أن  طلبنا  الّلجنة  هذه  في 
حتصل  أّنه  إلى  هنا  أنــّوه  أن  يهّمني  كذلك  كشرطة. 
توصية  قمنا  قد  كّنا  ونحن  قضائّية  أخطاء  أحياًنا 
بحث  طاولة  إلى  بعد  يصل  لم  اّلــذي  قانون  القتراح 

الكنيست». 

%19 ∫◊d ÒA�UÐ WÒOÐdF�« dO¼UL'« WIŁ »u�M�
كما قّدمت نائلة عّواد - راشد، مديرة جمعّية «نساء 
ضّد العنف»، عّدة معطيات منها أّن %60 من الّنساء 
الّدولة يخشني  املواطنات في  الِفَلسطينّيات  العربّيات 
املؤّسسات األمنّية. وتساَءلت حول ما تقوم به الّشرطة 
 19% أّنه «فقط  اجلمهور، وأضافت  مع  الّثقة  لبناء 
الّدولة  في  املواطن  الِفَلسطينّي  العربّي  اجلمهور  من 
لديه ثقة في الّشرطة - فما العجب أّال جتدها الّنساء 
ضحايا  الّنساء  على  هذا  الّثقة  انعدام  يؤّثر  ُعنواًنا؟ 
للجمعّيات واملؤّسسات  الّتوّجه  يفّضلن  الّالتي  العنف 
والقضائّي.  النفسّي  العون  بتقدمي  املختّصة  الّنسوّية 
واؤّكد هنا أّن اخللل هو أيًضا في مترير املعلومات داخل 
اجلهاز الواحد – حيث ُقتلت امرأة بناًء على فشل في 

مترير املعلومات من شرطة حيفا لشرطة الّلد». 
هذا، وّخلصت الّنائب توما - سليمان، رئيسة الّلجنة، 
الــّدورة  بدء  مع  إضافّية  جلسة  عقد  يتّم  بأن  الّنقاش 
لالّطالع  األّول،  تشرين  شهر  في  للكنيست  القادمة 
على الّتقرير الكامل والّتوصيات لّلجنة الوزارّية بناًء 
على الّنقاش اّلذي جرى في الّلجنة، واملالحظات حول 

عملها ومعطياتها املرحلّية.
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الفطر هو أّول أعياد املسلمني واّلذي يحتفلون  عيد 
ثّم يليه عيد  أّيام شهر شّوال،  فيه في أّول يوم من 
األضحى في شهر ذي احلّجة واملعروف بالعيد الكبير. 
ويحّل عيد الفطر بعد صيام شهر رمضان، ويكون 
أّول يوم يفطر فيه املسلمون بعد صيام شهر كامل، 

ولذلك سّمي بعيد الفطر. 
اإلسالم  في  املسلمون  فيه  احتفل  فطر  عيد  أّول 
صيامهم  بعد  للهجرة،  الّثانية  الّسنة  فــي  كــان 
يبدأ  فقط،  واحد  يوم  شرًعا  ومّدته  شهر رمضان. 
من شهر  األخــيــر  الــيــوم  الّشمس في  بعد غروب 
من  األّول  لليوم  الّشمس  بـغروب  رمضان، وينتهي 
شهر شّوال. ويتمّيز عيد الفطر بأّنه آخر يوم ميكن 

قبله دفع زكاة الفطر الواجبة على املسلمني. 
شــروق  بعد  العيد  صباح  فــي  املسلمون  ويـــؤّدي 
ويلتقون  العيد  صالة  تقريًبا  ساعة  بثلث  الّشمس 
ما  األهل واألقــارب، وهذا  وزيــارة  الّتهاني  لتبادل 
ُيعرف بصلة الّرحم، كما يعطفون على الفقراء. وقد 
بأن  اإلسالمّية  البلدان  من  كثير  في  العادة  جرت 
الّتمرات أو كعك  العيد بعض  املسلمون في  يأكل 

العيد احملشّو بالّتمور، وغيرها.

bOF�«
بعد  يعود  اّلــذي  اليوم  يعود، وهو  عاد  الكلمة  من 
الّشمس.  أمتّت األرض دورانها دورة كاملة حول  أن 
فيه  يفطرون  املسلمني  الفطر ُسّمي كذلك ألّن  وعيد 

بعد صيام رمضان.
 bOF�« w½UF�

باملعاني  املباركة  األعــيــاد  كسائر  العيد،  يّتسم 
تقّرب  اّلتي  االجتماعّية  الّسامية، واألبعاد  الرّوحّية 
البشر واملؤمنني بعضهم لبعض، ولذا تأتي الّصلوات 
بالعيد  مرتبط  أّنه  املؤمن  جماعة ومشاركة. ويشعر 
ـًا، ويتعامل فيه مبا يرافقه من عادات  ارتباًطا شخصّي
بالفرح واالبتهاج،  توحي  أصيلة وتقاليد وأعــراف، 
على  أســرة، وحّتى  بيت وكّل  كّل  في  الّنعم  وحلول 
الّدينّي  الُبعد  يصبح  وهــكــذا  ــفــردّي.  ال الّصعيد 
تعّم  بحيث  االجتماعّية،  النّواحي  على  ُمنعكًسا 
ينظر  أن  املؤمن  على  يتوّجب  ّمما  األفراح واملّسرات، 
إلى أخيه في اإلنسانّية، وإلى الفقير واحملتاج ليمّد 
له يد العون. ولئّال تفوت الفرحة العائالت املستورة 
وجد لها اإلسالم الفطرة والّزكاة اّلتي متنح قبل العيد 
لهذه العائالت، وقد تكون على شكل مؤونة أو نقود 

أو ما يعادلها من هدايا. 
العادات  بعض  املختلفة  اإلعالم  في وسائل  ورأينا 
في  الــّســودان  في  القبائل  من  عــدد  تّتبعها  اّلتي 
رمضان استعداًدا للفطر، بحيث يتجمهر الّناس على 
واحلافالت  الّسيارات  ويعترضون  الّرئيسة  الّطرقات 
وجبات  أو  اإلفطار  ويشاركونهم  رّكابها  ينزل  لكي 

العيد. 
اّلتي  الّتهاني واألمنيات  يتبادلون  العيد  هذا  وفي 

املديد  الّصّحة والعافية، والعمر  لدوام  مبّشًرا  تعتبر 
من  عــدد  معايدة  استطلعنا  واخلــيــرات واملــســّرات. 
اإلسالمّية  الّدينّية،  نواحيهم  كاّفة  على  حيفا  أبناء 

واملسيحّية على حّد سواء.

UM³FA� WK�UJ�« WÒ¹d(« vÒM9√ ∫ÁÔb³Ž
وجاء في معايدة املهندس هشام عبُده (رئيس كتلة 
”اجلبهة“ الّسابق في بلدّية حيفا، وناشط اجتماعّي): 
أهّنئ كّل أبناء شعبنا في البالد وخارجه ملناسبة عيد 
الفطر، وأمتّنى أن يعود العيد في املّرة القادمة وشعبنا 
يتمّتع بحرّية أكثر، ال بل حرّية كاملة لشعبنا. وأن 
بالّسالم والهدوء والّطمأنينة.  كّلها  عائالتنا  تتمّتع 
ملناسبة  األوسط  الّشرق  ِمنطقة  نهّنئ  أن  ننسى  وال 

الّتوقيع على االّتفاق الّسلمّي مع إيران.

‰UŠ s�Š√ w� ÊuJ½ Ê√ q�√ vKŽ ∫”uDMž
ال  جتميل):  معهد  (صاحبة  غنطوس  مرڤت  وقالت 
أجمل من القول كّل عام وأنتم بخير، فهذا يعني أن 
يعود العيد في العام القادم ونحن في أحسن حال، 

وأوضاعنا أفضل، ونتمّنى الّسعادة والهناء للجميع.

5LK�*« q³� 5ÒO×O�*« TÒM¼√ ∫v�OŽ
أما مدّرب كرة القدم سمير عيسى فهّنأ قائًال: ملناسبة 
عيد الفطر الّسعيد أهنئ املسيحّيني قبل املسلمني، 
وخاصة بعد اإلفطار املفتخر جًدا، واّلذي أطلق عليه 
في  أقيم  دينّية  ناحية  من  احملّبة، وهو  إفطار  اسم 
اّلذي رفع  الكاثوليكّية واألذان  إلياس  مار  كنيسة 
في  الّسائدة  األخــّوة  على  يدّل  الكنيسة، وهذا  في 
تصبح  الله  شاء  وإن  احليفاوّي،  االجتماعّي  املناخ 
كان  كما  القريب،  املستقبل  في  مشتركة  األعياد 
أبناء  بني  الّتآخي  على  يترّكز  حديثي  وإّن  دائًما. 
هذه املدينة الواحدة مبسلميها ومسيحّييها، ألّنه من 
ومحّبة  بسالم  مًعا  كّلنا  نعيش  أن  مبكان  األهمّية 
االحترام  يسودها  البالد  في  كأقلّية  وأخــّوة. ونحن 
املتبادل والّتعامل املبني على أسس أخوّية، وتستمّر 
من  إنسان  أّي  ُهوّية  الّنظر عن  بغّض  الــّدوام،  على 

ناحية دينّية. 
الّسالم  يتحّقق  أن  أمتّنى  األمنيات  صعيد  وعلى 
والوئام في الّدول العربّية، وخاّصًة سوريا الّشقيقة، 
ويشمل الّسالم الّشرق األوسط بكامله، ويحّل الّسالم 

بني إسرائيل والّدول العربّية، حّتى نستطيع أن نعّيد 
الّسوريون والّلبنانّيون  دمشق ويأتي  لبنان وفي  في 
بيننا  االجتماعّية  العالقات  وتتوّثق  هنا،  للمعايدة 

وبني األقطار العربّية. 
العنف  عنصر  يهجرنا  أن  احليفاوّية  للعائلة  وأمتّنى 
اّلذي تفّشى في اآلونة األخيرة في بلدنا، ويزيد األمن 
يفرحوا  أن  حيفا  في  األهــل  لكّل  واألمــان. وأمتّنى 

بأوالدهم.
ناحية  من  حليفا  أمتّنى  الّرياضّي،  الّصعيد  وعلى 
القدم  كرة  استفاقة، وتعاد  فيها  تكون  أن  رياضّية 
العربّي  املجتمع  فرق في  بناء  إلى حيفا، ونستطيع 
يقوم  أن  ونرجو  اليهودّية.  الفرق  لتنافس  احليفاوّي 
فريق  بناء  على  تعمل  جديدة  هيئة  أو  جديد  جسم 

عربي ميّثل املجتمع العربّي في حيفا، ويكون الفريق 
بتدريب  أقوم  أيًضا. ويشّرفني أن  للكبار والّصغار، 

فريق كهذا من أبناء بلدي. 

 s�  vÒI³ð  U�  cIMM�  ∫bO�U×� ≠ ‘u�dŽ
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باسم  (الّناطقة  محاميد   - عرموش  سامية  وقالت 

أغتنمها  بــدايــًة  الــعــربــّي):  للمجتمع  حيفا  بلدّية 
فرصة ألتقّدم بأحّر الّتهاني لألّمة اإلسالمّية خاّصة، 
الّسعيد،  الفطر  ملناسبة حلول عيد  عاّمة،  وللبشرّية 
بعد شهر رمضان الفضيل، راجيًة من املولى عّز وجل 
الفتنة، وأن  العربّية جمعاء من  الّشعوب  يحمي  أن 

يدخل الّرحمة في قلوبهم.
أمتّنى أن يكون العيد فرصة للتفّكر، كي نحّقق من 
خالله تعاليم رسولنا العربّي الكرمي ورسلنا جميًعا، 
تعاليم احملّبة والّتآخي واالحتواء والتقّبل والّتسامح 
والرحمة. فنحن بحاجة ملضاعفة هذه القيم. كما نحن 
لننقذ ما تبقى من  بحاجة ألن يحّب بعضنا بعضا، 
مجتمعاتنا، واّلتي تتفسخ وتتشرذم حتت مسّميات 

الّطائفّية.
أينما كّنا، وكيفما ُولدنا. احملّبة  نحن كجسم واحد 
هي أساس اإلنسانّية. برأيي إن لم تتوافر هذه القيم 

في نفس اإلنسان، فما فائدة الّصيام والقيام؟ 
الّصدقات  لتكثيف  اجلميع  أدعــو  أخــرى  جهة  من 
ليعّم  املستورة،  احملتاجني والعائالت  مع  والّتواصل 
اخلير بيوتنا. فهي دائرة متكاملة، من يعطي من ِنعم 
الله، يبارك له الله في نعمه. وكّل عام وأنتم بخير.

«ÎbOFÝ «ÎbOŽ UMzU�b
√Ë UMK¼_ vÒML²½ ∫bOFÝ
بـ»فوزي  املعروف  سعيد  فــوزي  وهّنأ  ــوزي هذا  م
بأحّر  نتقّدم  بالقول:  احملتفلني  توتي» 
لكّل  واملعايدات  والّتبريكات  الّتهاني 

bOF� dD� bO�
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ملناسبة  اإلسالمّية  العربّية  األّمة  ولكّل  احملتفلني، 
أهلنا  لكّل  ونتمّنى  الّسعيد،  الفطر  عيد  حلول 
وأن  خير  بألف  واجلميع  سعيًدا،  عيًدا  وأصدقائنا 
يقضي احملتفلون أحلى األوقات في العيد. ونحن 
نسعى على الدوام إلدخال الفرحة والبهجة في نفوس 
األطفال األحّباء والكبار على حّد سواء، عن طريق 

البرامج والفّعالّيات اّلتي نقّدمها. 
وملناسبة شهر رمضان املبارك أطلقنا « ڤيديو كليپ» 
الشخصّية  الفضيل، واملسّحراتي، وهو  الّشهر  عن 
احملّببة في الّتراث العربّي واإلسالمّي. ووضعنا هذا 
البرنامج في شبكات الّتواصل «يو تيوپ»، ولقي 
إقباًال منقطع الّنظير من اجلمهور، بحيث رآه حوالي 
200 ألف مشاهد خالل 3 أسابيع، ولدينا أعماًال 
«فــوزي  قناتنا  في  نعرض  بحيث  أخــرى،  جديدة 
موزي توتي» في الـ»يو تيوپ»، وهذه نضع فيها 
املواد الفنّية ذات املضامني الهادفة، وحتظى كّل يوم 

مبا يقارب 90 ألف مشاهدة.

lOL'« b¹UF½Ë TMN½ ∫bý«—
سهرة)،  فساتني  بوتيك  (صاحبة  راشد  إجني  أّما 
عطرة  مناسبة  إّنها  بالقول:  طريقتها  على  فهّنأت 
لنتمّنى للمعّيدين وللجميع عيًدا سعيًدا، وأن يعيده 
الله على اجلميع بكّل اخلير والُيمن والبركة. ومبناسبة 
في  الفرحة والبهجة  إلدخال  مّنا  العيد، ومساهمة 

نفوس احملتفلني، فقد قّررنا اإلعالن عن تخفيضات 
محّلنا  في  والقياسات  األلبسة،  كّل  على  كبيرة 
اجلديد، واّلذي افتتحناه في هذه الفترة، باالشتراك 
مع زوجي مّصفف الّشعر املعروف في كّل األوساط 

احليفاوّية.

 W¾OM¼ …UOŠË ‰UÐ …√bNÐ rFMM� ∫wÝUÒ³Ž
إبراهيم  احليفاوّي،  الّشعر  مصّفف  بدوره  هذا وهّنأ 
عّباسّي (صاحب محّل «آفي طال» لتصفيف وتزيني 
شعبنا  يتمّتع  أن  أمتّنى  قائًال:  احملتفلني،  الّشعر) 
بهدأة بال وطمأنينة، وأن يعّم الّسالم نفوسنا على 

أن يحّل اخلير وتعّم البركات على شعبنا ومنطقتنا.
وانتهز إبراهيم عّباسي هذه املناسبة متمّنًيا للجميع 
صّحة جّيدة وحياة هنيئة، مؤّكًدا على ضرورة محّبة 
اآلخر وتقّبله في ظّل الّظروف اّلتي تعصف باِملنطقة.

عّباسّي  إبراهيم  صالون  يستقبل  املناسبة  وبهذه 
األفضل واألجمل  تقدمي  على  عّودهم  اّلذي  زبائنه 
دامغة  بصمًة  ليبقى عمله  الّسعيدة  املناسبات  في 

وممّيزة في مجال تصفيف الّشعر في البالد.

 UMK¼_ vÒML²½ ∫w³Ž“ ≠ ÍbÐUŽ
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عابدي  عرين  «اجلبهة»)  (عن  البلدّية  عضو  أّما 
الّسعيد،  الفطر  بعيد  احملتفلني  فهّنأت  زعبي،   –
مجتمعنا،  االجتماعّية  العدالة  تسود  أن  متمّنيًة 

حقوقه  على  ُمستضَعف  كّل  يحصل  واملساواة وأن 
أسوًة بباقي أفراد املجتمع.

املجتمعّية  الفسيفساء  على  احلفاظ  مؤّكدة ضرورة 
اّلتي متّيز حيفا حتديًدا وشعبنا عموًما، ألّننا أبناء 
مشتركة.  وطن واحد وشعب واحد وهموم وقضايا 
عدم  وضــرورة  موّحدين  بقائنا  أهمّية  إلى  مشيرًة 
الّطائفّية والّداعشّية  االجنرار واالجنراف وراء موجة 

اّلتي تعصف باملنطقة.
واختتمت قائلة: أمتّنى ألبناء شعبي جميًعا، مسلمني 
ومسيحّيني على حّد سواء، عيًدا سعيًدا. وكّل عام 

وشعبنا ووطننا بخير على أن ينعم باحلرّية قريًبا.

U ÎF� vI³MÝË ¨U ÎF� ∫fOLš
بلدّية  في  «التجّمع»  كتلة  مع رئيس  حديث  وفي 
حيفا، جمال خميس، قال مهّنًئا: أنتهز هذه الفرصة 
الواحد،  شعبنا  وأبناء  جميًعا،  احملتفلني  ألعايد 
املسلمني منهم واملسيحّيني، عبر صحيفتكم، بهذا 
املناسبة على أن يعّم الّسكون ِمنطقتنا وننعم بظروف 

أفضل على جميع األصعدة.
آمل أن ينعم شعبنا بطمأنينة وهدأة بال، وأن ننبذ 

ما  ألّن  والّطائفّية،  العنف  وننبذ  الّشائبات  جميع 
يوّحدنا هو وقوفنا مًعا جنًبا إلى جنب ضّد سياسات 
إلى  تهدف  اّلتي  والعنصرّية  والّتفرقة  اإلقــصــاء 

تشتيتنا وشرذمتنا.
وأخّص  هنيئة،  وحياًة  سعيًدا  عيًدا  للجميع  أمتّنى 

سّكان مدينتي وأهلي حيفا األحّبة. 

 UÎ ? ÒOM¹œ ¨WÒOI½ dzULCÐ bÒOFM� ∫ÍbH�
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هذا وهّنأت الّناشطة املجتمعّية والعاملة على مدار 
كاّفة أّيام الّسنة في التطّوع والعمل من أجل الغير، 
لبنى صفدي، جميع احملتفلني بعيد الفطر الّسعيد، 

قائلًة: 
الّصيام.  من  كامل  شهر  نهاية  الفطر  عيد  يأتينا 
يعبر خالله الّصائم جتربة ومعنى اجلوع، ليشعر مع 
زكاء  أداء  املسلم  واجــب  من  واحملتاجني.  الفقراء 
بواجبه  قام  مّنا  كّالً  أّن  أمل  فطرة رمضان، وكّلي 
قبل  الّزكاة  وقّدم  واإلنسانّي،  واالجتماعّي  الّدينّي 
الفقراء واحملتاجني أن  العيد ليستّنى أللوف  صالة 

يعّيدوا وأن يجدوا ما يسّد رمقهم. 
الّزكاة مع والدتها على  وأّكدت صفدي أّنها جتمع 
مدار أّيام شهر رمضان، لترسلها كّل أّيام معدودة 
املؤن واملالبس وما  كما جتمع  عّزة،  في  أهلنا  إلى 

شابه جميع أّيام الّسنة أيًضا، ُمشيرًة إلى أّن شعبنا 

الفلسطينّي في غّزة، من أحوج الّناس وأكثرهم بؤًسا 
وعناًء، ومن واجبنا تخفيف وطأة العناء عنه وتقدمي 

له كاّفة املساعدات.
مّر على  قد  الّصوم  أن يكون  قائلة آمل  واختتمت 
بعدها  ليعّيدوا  وسهل،  سلس  بشكل  الّصائمني 

ـًا. ـًا وإنسانّي ـًا واجتماعّي بضمائر نقّية، دينّي
وكّل عام وشعبنا بألف صّحة وخير وحرّية.

 ¨UÎ ? Ò¹d	� U Î�UO� ÂU� UM³Fý ∫…œuŽ
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أّما الّنائب أمين عودة (رئيس القائمة املشتركة في 
ألّنها  ”حيفا“  لصحيفة  شكًرا  فقال:  الكنيست)، 
عام  كــّل  لهم:  ونقول  أهلنا.  نصل  أن  لنا  تتيح 

وأنتم بخير.
عيٌد لشريحة من شعبنا، هو عيٌد لكّل شعبنا. وهي 
مناسبة ألهّنئ كّل من صام الّشهر الفضيل، وفرحته 

بالعيد فرحة الّراضي اّلذي يتّم واجباته. 
صام  فشعبنا  العاّمة،  إلــى  اخلــاّصــة  احلالة  ومــن 
الّسالم  عن  ا،  جــدً طويًال  وطويًال،  ـًا  قسرّي صياًما 
واملساواة، وسيحني موعد إفطاره وعيده األكبر حني 
العزم  ونشحذ  األمل  ونرّبي  الوطنّية  وحدتنا  نعّزز 
الفلسطينّية  الدولة  نرى  حّتى  املنّظم  الّنضال  على 
عامر بالقدس عاصمتها، وبتحقيق املساواة الّتامة 

والعيش الكرمي في وطن اآلباء واألجداد.
متمّنني  الّشام،  على  وعٌني  هنا  وعٌني  أهلنا  نهّنئ 
الّشام  أطفال  بسمة  مع  القادم  العيد  نحتفل  أن 

منتصرين على أعداء اإلنسان واحلضارة.
رّمبا أثقلت، ولكن شعبنا اّلذي تعب يستحّق العيد 

في ظالل الّسالم والّرفاهَية والعيش الكرمي.
كّل عام وأنتم بألف خير.
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åUHO�ò q�«d*
الّصيف،  هذا  «َمدعتك»،  العلوم  ُمتحف  يعرض 

لزائريه نظرًة خاطفة للممّرات الّسرّية للحياة! 
الفّن  في املعرض اجلديد سيجتمع، للمّرة األولى، 
اّلتي  الّراقصة  والــعــروض  الفيديو  فــّن  واألداء، 
معِرض  إنتاج  لهدف  وجميعها  العالم،  اجتاحت 
ّمت  العالم، واّلتي  في  نوعه  من  األّول  هو  علمّي 
إنشاؤه في إسرائيل خّصيًصا ملُتحف «َمدعِتك». 

 سيتّم افتتاح املعِرض اجلديد يوم االثنني القادم، 
جديدة  مغامرة  لزائريه  لُيعرض   ،20/7/2015

وجتربة من نوع آخر.. 
ُيبنى على  الّراقصة «األلومنيوم» واّلتي  العروض 
أساسها املعِرض، ُعرضت في أكثر من 20 دولة، 
وقد وصفت هيئة اإلذاعة البريطانّية هذه العروض 
بأّنها «إحدى العروض البصرّية املُدهشة»، وعّقبت 
«إّنه  بالقول  املعِرض  عن  أيًضا،  «فوكس»،  قناة 

أمر لم يسبق له مثيل من قبل».
خبرة واسعة  بفضل  العلم والفّن  بني  الّدمج  وجاء 
مع  وبالّتعاون  العلوم،  عالم  في  للـ»َمدعِتك» 
مساحة  فعلى  للّترفيه».  ألومنيوم  «مجموعة 
ينتشر  1000 متر مرّبع.  إلى نحو  واسعة تصل 
.TUBIXوميتّد الّضوء املُنبعث في آخر األنبوب

منها:  متنّوعة؛  تفعيلّية  محّطات  املعِرض  يشمل 
كبير  أنبوب  يوجد  وبداخلها  املتحّركة»  «الّناقلة 
وحّتى  قدميه  أخمس  من  الّزائر  ُيغّطي  وشّفاف، 

تتّم  ليباشر في جولة داخل األنبوب حيث  رأسه، 
عملّية خارجّية لرشقه باملاء واأللوان.

وفي محّطة «عالم الّنبات»، يتّم «هبوط» أنابيب 
من األعلى لتبعث حزمًة من األضواء والّنغمات. 
إلى  ُكرات  بإدخال  الّزائر  يقوم  أخرى،  محّطة  في 
داخل املنفاخ، وبدوره يقوم األنبوب الّشّفاف بنقلها 

عبر متاهة من األنابيب املُعّلقة في الّسقف. 
كما يشمل املعِرض محّطات أخرى، منها: 

كاملة  غابة  الّنبات»:  «عالم   – األوهام»  «غابة 
مبنّية من األنابيب. 

«عالم الّصناعة» – «معمل الُكرات»: زيارة عالم 
كُمصّنف  األنبوب  ُيجّسد وظيفة  اّلذي  الّصناعة، 
واّلذي يقود املواّد األساسّية في كّل سيرورة إنتاج. 
جسم  كّل  األحياء»:  «عالم   – احلياة»  «أنابيب 
حّي ينُبض بفضل مبنى األنبوب؛ هذه احملّطة تدمج 
بني املوسيقى ومعروضات فنّية لتجسيد األنابيب 

اّلتي ُتتيح وجود عالم األحياء. 
الّدخول  الّطبيعة»:  «قوى   – االنسياب»  «ناقلة 
اّلتي  مختلفة  مرافق  عبر  األنابيب،  داخــل  في 
تعمل حول األنابيب وُتشّغل عليهم قوى طبيعّية 
واملزيد االحتكاك  املـــاء،  الــّريــح،  الــبــرد،  مثل: 

و مبرافقة موسيقّية. 
«فضاء علمّي تفعيلّي»: ُيتيح الفضاء اخلوض في 
 – املعِرض  مبادئ  جميع  لتجسيد  تفعيلّية  جتربة 

الّتجربة، املنافسة وألعاب أخرى.
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معاٍن ثالثة  طّياتها  في  حتمل  لكلّيتنا   «زيارتكم  
هما األكادمييا  وعالم  العلم  أّن  أّولها  للغاية:   هاّمة 
انتمائهم اختالف  على  البشر  بني  بني  رابط   أفضل 
كّليتنا أّن   ومشاربهم ومواقفهم ومعتقداتهم، وثانيها 
 تنّفذ ما قالت وما تعّهدت من احترامها والتزامها بفتح
األكادميّية الهيئات  كاّفة  مع  والّتعاون  احلوار   قنوات 
 واالجتماعّية واالقتصادّية في البالد والعالم، ملا في
البحثّية لتوّجهاتهم  وتعزيز  لطّالبنا  منفعة  من   ذلك 
أصبحت كّليتنا  أّن  وثالثها  واألكادميّية،   والعلمّية 
في احلياة  سير  على  باالّطالع  املهتّمني  لكاّفة   قبلة 
املساواة، قدم  املشترك وعلى  العيش   البالد وحتديًدا 
العاملّي  إضافًة إلى كونها مثاًال وقدوًة على املستوى 
 وليس احمللّي فقط» - هذا ما قاله احملامي زكي كمال
 (رئيس الكلّية األكادميّية العربّية للّتربية في حيفا)،
القيادات من  دولة   38 عن  مندوبني  استقباله   خالل 
من ودول  أوروّبــا،  املّتحدة،  الواليات  في   اليهودّية 

العالم زاروا الكلّية هذا األسبوع.
 وأضاف احملامي كمال: «أنتم اليوم في زيارة لنا وقبلها
 كانت وفود أخرى إضافة إلى زيارات قام بها طّالبنا
 ومحاضرونا إلى جامعات أمريكّية وأوروبّية للمشاركة
املُطلق  في مؤمترات علمّية وبحثّية من منطلق اإلميان 
 بأّننا لن نحّقق ما نصبو إليه من التحّول إلى جامعة
 إذا ما اقتصر نشاطنا ونشاط طّالبنا ومحاضرينا على
 الّساحة احمللّية أو حّتى اإلقليمّية، ومن هنا اعتزازنا

مبثل هذه الّزيارات والّلقاءات».
الكلّية وما نقشته إلى مسيرة   وتطّرق احملامي كمال 
من الكلّية  حققته  ما  «رغــم  وقــال:  رايتها،   على 
غيرها، عن  مبنأى  تعيش  ال  فإّنها  وتقّدم   إجنــازات 
إقامة الّضروري ومن واجبها  من  بأّنه  تؤمن  إّنها   بل 
 عالقات بحثّية وأكادميّية مع أكبر عدد من املؤّسسات

حترص وأن  العالم،  في  الّرائدة  واألكادميّية   العلمّية 
الّلقاءات واحلوار وتبادل  على مواصلة نهجها وتعزيز 
 اخلبرات مع جميع اجلهات احمللّية والعاملّية، وأن تقوم
آفاق تفتح  األكادميّية والبحثّية، وأن  اخلبرات   بتبادل 

جديدة للّتعاون مع جميع املؤّسسات العاملّية».
نسبة رفع  إلى  «نهدف  قائًال:  حديثه  خالل   وأشــار 
العلمّية، التوّجهات  وأصحاب  والباحثني   األكادميّيني 
األمر األكادميّية،  املؤّسسات  بني  اخلبرات  تبادل   وإلى 
نسعى كذلك  الــّطــرفــني،  ُيــثــري  أن  شأنه  مــن   اّلـــذي 
الكلّيات مع  والّتعاون  العالقات  شبكة  توسيع   إلى 

  واجلامعات الّرائدة في العالم».
 من جهتهم قال املسؤولون عن املنّظمات: «هذه الّزيارة
األكادميّية الكلّية  عن  نعرفه  ما  إلى  استناًدا   جاَءت 
 العربّية وعن تاريخها ومسيرتها العلمّية والّتعليمّية،
 فهي اّلتي خّرجت عشرات اآلالف من املرّبني واملدّرسني
والّتعليم الّتدريس  مهّمة  عاتقهم  على  حملوا   اّلذين 
 وتربية األجيال، ورغم أهمّية هذه الّرسالة إّال أّنها لم
 تقف عندها بل أرادت لطّالبها أن يبلغوا مراحل جديدة
البحثّية األكادميّية والتوّجهات  والّدراسة  الّتعليم   من 

والّرغبة الّصادقة في التحّول إلى جامعة».
 وشّدد احملامي كمال على الّتعددّية الفكرّية واحلضارّية،
 والعمل لنبذ كّل معالم القّوة والعنف واحتالل الّشعوب
 وعدم إعطائهم احلرّية في تقرير مصيرهم والعمل على
ـًا فكرّي ـًا  اقتصادّي الّشعوب  لتعاون  آلّيات   إيجاد 

ـًا بدًال من احلروب والقتل الفتك اإلنسانّي. وعلمّي
 وأضافوا: «إضافًة إلى ذلك فقد زرنا الكلّية انطالًقا
 من تقديرنا العميق لدورها في دعم أواصر التعددّية
 والعيش املشترك، فهي كلّية في مدينة مختلطة يعمل
طوائف كاّفة  العرب واليهود ومن  من  موّظفون   فيها 
قدوًة تشّكل  فإّنها  املساواة، وبذلك  قدم  على   البالد 

يجب أن حتتذى في هذا املجال».
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ورشات توجيهية

ورشات ترفهية

مرفق استمارة لكل المعنيين بتأمين خاص يشمل إصابات شخصية،
يمكنكم/ن االتصال عبر هاتف وكيل التامين :  0503440088.  

 لالطالع على البرنامج كامال يرجى التواصل مع طاقم الجمعية للهواتف التالية
  0549732502   /     04-8523753   /   04-8507890

cegas.org@gmail.com :أو عبر البريد االلكتروني
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تعلن جمعية التوجيه الدراسي للطلبة العرب، عن بدء التسجيل لبرامج تتضمن ورشات 
وفعاليات فنية توجيهية  بمجاالت مختلفة باIضافة إلى طرح مواضيع جديدة في التوجه الختيار موضوع

التعليم العالي،  من خالل الفعاليات المتنوعة (زيارات ميدانية إلى  المؤسسات والمعاهد اMكاديمية العليا).
البرامج مخصصة  لشريحة شبابنا وشاباتنا العرب بأجيال تتراوح من  15 حتى 18 سنة  ليعززا مكانتهم/ن

التعليمية والتربوية ، كما ويتميزان  بدعمهم/ن وتمكينهم/ن في بلورة الهوية الذاتية ، هذا باIضافة  الحلقات
التوجيهية والتثقيفية التي تطور لديهم/ن  تجربة التعرف والتواصل مع اVخر وتوجيههم/ن لمجاالت العمل

المختلفة واMماكن الخاصة بكل عمل .
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هل نستغرُب ِمن تصرِّف مرّبيٍة، ُتعّري طفًال 
وتقّيُدُه وتصوُّرُه ِمن أجِل ابتزاِز والدْيِه؟ 

حملاولِة  تعّرضْت  كروفورد  سيندي  الّنجمُة 
ابتزاٍز، ِمن خالِل نشِر صوِر ابنِتها العارية؛ 
صديِق  طــريــِق  عــن  ســنــوات،  الّسبع  ابنة 

مرّبيِتها!
ــاِن شباِبها  ــع فــي ري أخـــرى  حــاضــنــٌة  ثــّم 
وجماِلها، تهتمُّ بشؤوِن الّطفِل أثناَء غياِب 
خروِجهما  بعَد  لكّنها  املُوّظفْني،  ِه وأبيِه  أمِّ

أن  إلــى  تتسّوُل،  الّطفِل  مبعّيِة  تخرُج  وجــيــزٍة،  بفترٍة 
اكتشَف أمَر الّطفِل أحُد اجليران، فدعا والَدْيِه لُيصَدَما 

مبرارِة احلقيقِة العقيمة! 
مّدَة وجوِدهم  األطفاِل  تنوِمي  على  تعمُل  أخرى  حاضنٌة 
ال  كــي  األهـــل،  عـــودِة  مــوعــُد  يحَني  أْن  ــى  إل لديها، 
تتكّبَد معاناَة بكاِئهم ومسؤولّيَة رعايِتهم، لكن تشاُء 
الّصدفُة أن ُيكشَف احتيالها، إذ أعطْت أحَد األطفاِل 

جرعًة مضاَعفة!
وهل تكوُن روايُة ”عمارة يعقوبيان“ اّلتي ُتسّلُط الّضوَء 
الفاجَع على طفٍل تعرَّض الغتصاِب خادِمِه املتكرِّر، في 
ا  عتمِة ائتماِن األهِل للخادِم على الّطفل، إّال منوذًجا حّيً
خَدٍم  بعُض  بكارَة طفولِتهم  َيفضُّ  أطفاٍل  ِمن  هائٍل  ِلَكمٍّ 

وأقرباء بغير توّقع!
وماذا عن تزويِج طفالٍت في العاشرِة ِمن أعماِرهّن وما 
بشّتى  احلــال،  ميسوري  ِمن رجــاٍل  ينيف،  ما  أو  دون 

الّزيجاِت متعّددِة الّتسمياِت واألشكاِل والّتبريرات؟
عينْيها  في  تترقرُق  الّدمعُة  كانِت  أّيــاٍم  ــداِر  م على 
الّذليلتْني، تتحاشى نظراِت نزالِء الفندِق، وهَي حتتضُن 
ُتلّقُمُهما  االستقبال،  الّطعاِم ومجلِس  غرفِة  في  طفلْنيِ 
طفولّيٍة،  متمّردٍة  بحركاٍت  فيجيباِنها  العاجَز،  الّصمَت 
يتقافزاِن يتصايحان يتضاحكان ويتباكيان، وال سلطاَن 

لها عليهما. 
أيَن يغيُب والداُهما عنهما كلَّ هذا الوقت؟ كيف ينشآِن 
بكنِف رعايٍة منقوصٍة ِمن فلّبينّية، يثيُر الّشفقَة عْجُزها، 

ويثيُر البؤَس طفالِن ينقُصهما احلنان!
وال زالْت خيوُط عنكبوِتِه عالقًة في ذهِن طفلٍة لم ُتصّدْق 
ما يحدُث، ويرفُض دماُغها الّطفوليُّ الّصغيُر البريُء، إّال 
أن ُيقرَّ بأّن هذا اّلذي رأْتُه، ما هو سوى فعِل خياٍل، أو 
مجّرد فيلٍم ُيعّبِئ وقَت فراٍغ بخياٍل بعيٍد ُبعَد الّسماِء عن 

األرِض ِمْن حيُث الواقع! 
ببتِر  ويشّوهُهم  أطــفــاًال  يخطُف  القلِب  مــنــزوُع  ــٌل  رج
أطراِفهم، وفْقِء عيوِنهم، ثّم ُيجبُرهم على ممارسِة حرفِة 
الّتسّوِل والّسرقِة وبْيِع املخّدرات، بوسائَل مريرٍة ومبنتهى 

القسوِة والّتعذيِب والّتجويع!؟ 
بـــهـــذِه  ـــاٌت  ـــصـــاب ع هــــنــــاَك  تــــكــــوَن  أن  ـــُل  ـــق ـــع أُي

القسوِة والّالإنسانّية؟ 
وهل يلتقي الّنقيضان؛ القسوُة واإلنسانّيُة مًعا؟ 

األغبرُة  ُتغّلُفُه  مركوًنا  وباَت  الّذاكرُة،  طَوْتُه  قاٍس  فيلٌم 
على رفوِف الّنسيان، لكّن الواقَع أبى إّال أن ُيثبَت براءَتُه 

أماَم ذاكرٍة معطوبٍة متعاليٍة، تغطُّ في سباِتها املُلِحِد!
جّثًة  الواقع  صفحِة  على  يطفَو  أن  إّال  األلــمُ  يسُع  وال 
تسّوٍل  بأشكاِل  الّرجسِة  احلقيقِة  مخالُب  حتّرُكها  نتنًة، 
عدٍد  ُيشّغُلها رجٌل مسؤوٌل عن  تسّوٍل  شبكُة  متعّددٍة! 
على  يتحايلوَن  الّطرقات،  على  يوّزُعهم  األطفاِل،  ِمَن 
أو  صوتّيًة  أشرطًة  ليبيعوا  ويستعطفوَنهم،  الّسائقَني 
سجائَر  أو  ورقّية،  ومناديَل  كبريٍت  علَب  أو  مرئّيًة، 

وحاجاٍت خفيفًة ال تخطُر بباِل سائٍق. 
يتزاحموَن  ــّيــاراِت،  الــسّ بَني  يتراكضوَن  األطفاَل  ترى 
بينهم، وكلُّ  فيما  يتصارعوَن ويتشامتوَن  ويتسابقوَن، 
ِمَن  كاهِلِه  على  اّلــذي  ِحمِلِه  ِمن  اخلــالَص  يريُد  واحــٍد 

احلاجّيات بأسرِع وقٍت ممكٍن! 
منهم َمن يعمُل على متسيِح زجاِج الّسّياراِت املاّرِة عنَد 

احلــصــوِل على  مقابَل  املـــرور،  إشـــاراِت 
للمسؤول،  ُيسّلموَنها  املاِل،  ِمَن  الّزهيِد 

لُيعِطَيهم القليَل ّمما حصلوا عليه! 
أن جتَد أطفاًال يتسّولون ما وراَء احلواجِز 
ا،  فذاك أمٌر قد يبدو عادّيا أو اضطرارّيً
شبَه  جعِلِه  في  الّتبريراُت  تتشّفع  وقد 
طبيعيٍّ في ظلِّ االحتالِل وضنِك العيِش 
خاّصة،  املخّيماِت  بأبناِء  احمليِق  والفقِر 
لكن؛ أن تغصَّ مفارُق البلداِن العربّيِة في 
الّشمِس،  عيوُن  أحرقْتها  نحيلٍة،  أطفاٍل  بسنِح  الّداخِل 

واكتوْت أقداُمها بلهيِب الّشوارع! 
إلى داخِل األراضي  بَني  ُمهرَّ كيف يصُل آالُف األطفاِل 
احلدوِد  الّتجّول وإغــالِق  منع  أوقــاِت  في   ،48 احملتلة 

واحلواجز، ولم يتجاوز أكبرهم الـ ١٢ سنة؟ 
هل بلَغ بهم الّنضُج قبَل أواِنِه، فجعَل منهم رجاًال صغاًرا 

يتجاوزون احلدوَد واحلواجَز؟ 
هل هو املوُت بشكٍل آخَر، يدفُعهم إلى املوِت األرحِم في 

الّضّفِة األخرى؟ 
أّيُة جرأٍة تدفُع أحَد األطفاِل املتسّولَني إلى الهجوِم على 
ها ِمن َشْعِرها، ألّنها لم ُحتسْن  امرأٍة تقوُد سّيارَتها، ليَشدَّ

إليِه العطاِء؟
مفرِق  على  أطفاٍل  ثالثُة  أنساُه؛  لسُت  يوًما  ذاَك  كاَن 
الّناصرِة حيفا طبرّيا في ساعٍة متأّخرٍة ِمَن الّليِل، مبّللوَن 
باملطِر، ترجتُف فرائُصهم خوًفا وبرًدا، يقرعوَن على زجاِج 
إّمنا  ماًال  ليَس  ويترّجْون..  يستحلفوَن  الّسّيارِة،  نافذِة 

مأًوى حّتى الّصباح! 
ِق  دمعُة طفٍل جائعٌة للحناِن هَمْت تقوُل: فتاٌت ِمن تََصدُّ

املاّرِة كاَن يْومي!
أماَم  يقُف  جلدِتِه، والقانوُن  ابــَن  يا  أنــَت  تفعُل  مــاذا 
ُتؤويِه  أو  ُتقلَُّه بسّيارِتَك  لَك أن  إنسانّيِتَك، فال يجوُز 
غرامًة  أبسَطُه؛  العقاِب  ــَن  ِم نــالَــَك  وإّال  بيِتك،  في 
بتحقيٍق  الّشرطِة  مالحقَة  أو  ــّدوالرات،  ال بآالِف  مالّيًة 

وجترٍمي وسجٍن؟
في  لتناموا  يأخُذكم  ال  وملـــاذا  ُلُكم؟  ُمشغِّ هــو  ــَن  أي

مخادِعكم املخّصصَة حّتى الّصباح؟ 
لألسف، معاقبون من رئيِسهم، ألّنهم لم يحصلوا على 

احلدِّ األدنى ِمَن املاِل بتسّوِلهم ذاَك اليوم!
املنفّيِة؟  الّطفولِة  بحقِّ  املستخدمة  هذِه  ابتزاٍز  لغِة  أّيُة 

وّممن؟ منك يا ابَن بلدي؟ 
منُذ مراحِل الّطفولِة األولى نلحُظ من خالِل مشاهداِتنا 
ألطفاِلنا حركاٍت طفولّيًة، تتبّدى ألّوِل وهلٍة بسيطًة، كأن 
يقوُم طفٌل بتكويِن شّلة ِمَن األطفاِل يتزّعُمها من خالل 
الّتقليِد واأللعاِب، فيأمُرها وينهاها، وتستجيُب لُه حَني 
ُيسّلُطها على أحٍد ما، وتدخُل اللعبُة في مرحلِة اجلّدّية، 
كأْن يستضعُف طالًبا ما أصغَر منُه أو ُيجايُلُه، فيأخُذ لُه 
حاجاِتِه اخلاّصَة ِمن مصروٍف، أدواٍت قرطاسّيٍة وألعاٍب 
بتحميِلِه  استغالِلِه  إلى  تتطوُّر  بسيطة، وقد  وحاجاٍت 
ِمَن  حاجّياٍت  شراِء  في  تسخيِرِه  أو  املدرسّية،  احلقيبة 
الّدّكان، ثّم املطالبة مببلٍغ أكبَر ِمَن املصروِف، ّمما يضطرُّ 
املستقوي  بطِش  ِمن  لينجَو  الّسرقة،  إلى  املستضَعف 
الّدواِم،  بعَد  بالّضرِب  لُه  تهديِدِه وتخويِفِه  عليه، ومن 
أو  عليه،  األوالِد  إلضحاِك  الّشّلِة  ــاَم  أم تعريِتِه  أو 
مهينٍة  أخرى  بأساليَب  أو  الّليلّي،  بالتبّوِل  ِه  بفضِح ِسرِّ

يتجّنُبها املستضَعُف. 
ِمَن  يحمُل  تربوّيا  لكّنُه  لألهل،  بسيًطا  األمُر  يبدو  قد 
قد  هذا  الّسلوَك  إّن  إذ  القلِق،  على  يبعُث  ما  اخلطورِة 
الحًقا،  سّيئًة  بوادَر  ويتضّمُن  يتبّطُن  ِملا  سلًبا،  يتطوُّر 
في  تستشرَي  أن  قبَل  ها ويوقُفها  َيحدُّ َمْن  جتْد  لم  إن 

استفحاِلها!   
باإلكراِه،  للّتسّوِل  أخرى  طريقٌة  االبتزاُز  هل  وأخيًرا.. 

ا؟  ا وجسدّيً ا وماّدّيً إلرضاِء الّذاِت معنوّيً
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مار  بعيد  األرثوذكسّية في حيفا  الكنيسة  احتفلت 
يوحّنا املعمدان في الكنيسة اّلتي حتمل اسمه، وذلك 
سيادة  ترأسه  إلهّي  بقّداس  املاضي،  الّسبت  يــوم 
املطران عطا الله حّنا وحضره أبناء الكنيسة احملتفلني 

بعيد هذا القّديس.
لم  بأّنه  املسيح  السّيد  وصفه  اّلذي  املعمدان  يوحّنا 
كان  منه،  أعظم  هو  َمن  الّنساء  مواليد  في  يكن 
الله  عطا  املطران  سيادة  ألقاها  اّلتي  الِعظة  محور 

حّنا، متطّرًقا إلى ما ميّر به املسيحّيون في الّشرق.
وقال: القّديس يوحّنا املعمدان بالّنسبة إلينا كرهبان، 
أّول راهب وأّول ناسك  الّرهبانّية،  هو مؤّسس احلياة 
الّنسك  حياة  عــاش  ــذي  اّل املسيحّي،  الّتاريخ  في 
والتقّشف في ِمنطقة نهر األردن، وهو اّلذي قبل أن 
يعّمد الّرب يسوع املسيح في مياه األردن. من يوحّنا 
نكون  أن  يجب  وكيف  الّتواضع،  نتعّلم  املعمدان 
مبّشرين بالكلمة اإللهّية، حّتى وإن كان صوتنا صوًتا 

صارًخا في هذه البرّية. 
انظروا ما يحدث حولكم، وسائل االّتصال بأشكالها 
وألوانها، في كثير من األحيان، جتعل اإلنسان اّلذي 
باملسؤولّية،  يتحّلى  ال  ــذي  واّل بالّنعم،  يتحّلى  ال 
مكان  في  ممكنة  الّسعادة  أّن  ينحرف ويبتعد ويظّن 
ما بعيًدا عن املسيح. وأوّد أن أقول لكم، في كّل 
بعيًدا  الّسعادة  عن  تفّتشوا  ال  املقّدسة  البالد  هذه 
بعيدة عن اإلجنيل،  عن املسيح، ولن جتدوا سعادة 
والقربان، وعن األسرار املقّدسة. ال ميكن لإلنسان أن 
الّرب  إّال أمام  الّطمأنينة والّسعادة احلقيقّية  يعيش 
يسوع املسيح اّلذي يعرف أّننا أناس ضعفاء، خطأة، 

ولكن عنده العالج. 
أنا ال أريد أن أحتّدث عن الّتاريخ، فالّتاريخ نعرفه، 
اّلتي  التحّديات  عن  الواقع،  عن  فلنتحّدث  ولكن 
تراقبون ما يحدث  األّيام، وأنتم  نعيشها، في هذه 
العراق، وفي كثير من  في سوريا، وما يحدث في 
الّدين  ورجــال  ُتهَدم،  العبادة  دور  حيث  األماكن، 

ُيخطفون ويذبحون وُيقتلون، هنالك امتهان 
بدًال  ــاس،  أن هنالك  اإلنسانّية،  للكرامة 
احلياة  ثقافة  في  بارعني  يكونوا  أن  من 
وفــي خدمة اإلنــســان، نــراهــم بــارعــني في 
جديدة  وســائــل  يخترعون  املـــوت.  ثقافة 
في  قبل،  مــن  نعهدها  نكن  لــم  ــا  وأمنــاًط
هؤالء  والّتنكيل،  واإلعــدام  والّذبح  القتل 
هذه  فــي  املسيحّي  حضورنا  يستهدفون 
تركوا  مسيحّي  مليون  نصف  اِملنطقة. 
الــعــراق،  تــرك  مسيحّي  مليون  ــا،  ســوري
جماعات  هنالك  العربّية  اِملنطقة  كّل  وفي 
تستهدف املسيحّيني. تستهدف املسيحّيني 
يتبّنى  ال  َمن  كّل  أيًضا،  املسيحّيني  وغير 
العنصرّية  اإلقصائّية  املتطّرفة  الّطروحات 
اّلتي ينادي بها هؤالء، هو مرّشح في يوم 
ُمتارس  أن  أو  ُيذبح  أو  ُيقتل  أن  األّيام  من 

القيم  عن  البعيدة  ــاط  واألمن الوسائل  أبشع  بحّقه 
احلضارّية واإلنسانّية. أّما عندنا في أرضنا املقّدسة، 
فقد شهدنا إحراًقا لكنيسة الّطابغة، وكذلك استهداًفا 
استهداف  واإلسالمّية،  املسيحّية  مقّدساتنا،  لكّل 
ما  آخر  اإلنسانّية، وكان  للقيم  اإلنسانّية،  الكرامة 
ُحّرر، هو بيانات باسم ”داعش“، املدعّوة ”داعش“، 

في القدس، طبًعا نحن ال نعرف اجلهة اّلتي كتبت 
هذه البيانات، وال نعرف اجلهة اّلتي وّزعتها، ولكن 
مضمون هذه البيانات خطير جًدا، ولذلك ارتأينا، أنا 
الّتحريض،  مع رجال دين آخرين، أن نرد على هذا 
حالة  في  املسيحّيني  إدخال  فقط  ليس  هدفه  اّلذي 
من اخلوف والّرعب على مصيرهم، وإّمنا الهدف اآلخر 
اّلذي ال يقّل أهمّية عن األّول هو تفكيك مجتمعنا، 
العربّي  مجتمعنا  في  والتصّدعات  الفنت  وإثـــارة 
عليه،  نسكت  أن  ميكن  ال  أمر  الفلسطينّي، وهذا 
وال أن نقبله، ولن نستسلم له. ولذلك عاتبنا البعض 
بيانات غير معروفة املصدر، نحن  ملاذا ردينا على 
بالّنسبة لنا املصدر معروف، نحن نعلم وأنتم تعلمون 
َمن املستفيد من الفنت ومن املستفيد من هذه الّلغة 
الّتحريضّية، هذه الّلغة الّدموّية غير املسبوقة، ولذلك 
بكلمات واضحة  البيانات  هذه  على  نرد  أن  أردنا 
لكي نبطل الهدف اّلذي من أجله ُكتبت. وإذا أرادوا 
تفكيك املجتمع وإثارة الّتشرذم والفنت في مجتمعنا 
الفلسطينّي، فإّننا نؤّكد في بياناتنا، بعض احلقائق 
تعرفوها  أن  مبكان  األهمّية  من  اّلتي  الّتاريخّية، 

أنتم أيًضا. 
ليست  بالدنا  في  املسيحّية  أّن  وأّكدنا  قلنا  أّوًال، 
العالم،  هذا  في  مكان  أّي  من  مستوردة  بضاعة 
نحن غير مستوردين، لم نأِت هنا، ال مع احلمالت 
هنا  نحن  احلمالت،  من  غيرها  مع  وال  الّصليبّية 
وفيها  يسوع  ولد  فيها  اّلتي  هي  املقّدسة  وأرضنا 
قّدم كّل ما قّدمه لإلنسانّية، نحن لسنا مستعمرين، 
ولسنا غرباء وال دخالء، ولسنا أقلّيات، وال جالية، 
كما أّننا لسنا ضيوًفا عند أحد. نحن لسنا موجودين 
موجودين.  نكون  بأن  علينا  يتكّرم  غيرنا  ألّن  هنا 
نحن هنا ألّننا ملتصقون التصاًقا بهذه األرض، وال 
نعرف إّال هذه األرض ُعنواًنا لنا. هذه أرضنا، وكّل 
حّبة تراب في هذه األرض تعني لنا الّشيء الكثير. 
فنحن إذن لسنا بضاعة مستوَردة أو غريبة، بل نحن 
أّنه  تعرفوا  أن  يجب  ولكن  األصلّيني.  البالد  أهل 
منذ ألفي عام من هنا انطلق املسيح وانطلق الّرسل 

وانطلق اإلجنيل إلى كّل مكان في هذا العالم. وهذه 
األّيام نتذّكر الكنيسة األولى اّلتي انطلقت من هنا 
إلى كّل أصقاع الّدنيا حيث ُبّشر بالكلمة اخلالصّية 

في كّل مكان. 
الّنقطة الّثانية اّلتي أّكدنا عليها هي أّننا لن نغادر 
في  وال  يهّددون  كما  نهاية رمضان  في  ال  بلدنا، 

نهاية العام وال في نهاية القرن فلن نترك هذه البالد، 
ألّننا لسنا جماعة تترك، حّتى اّلذين تركوا وُهّجروا 
عام 48 يتمّنون أن يعودوا إلى بالدهم. ومن خرج 
نحن  ولذلك  إليها.  العودة  يتمّنى  مثًال  إقرث  من 
جماعة نقّدس العودة إلى الّديار، وليس إفراغ الديار 
قلنا  ولذلك  األصلّيني.  أهلها  ومن  أصحابها  من 
البالد،  هذه  نترك  نغادر، ولن  لن  إّننا  للمسيحّيني 
حتت أّي ضغوطات وأّي ابتزازات من أّي جهة كانت. 
نكون في  نغادر، وأن  أن  يريدوننا  ملن  لن نستسلم 
إلى  ننتمي  ال  ألّننا  الغرب  في  نبقى  وأن  الغرب 
الغرب، بل نحن ننتمي إلى الّشرق. نحن ننتمي إلى 
األّمة العربّية، نحن نصّلي بالّلغة 
انتماء  هو  وانتماؤنا  العربّية، 
يفقد  املسيحّيني  ــدون  وب عربّي، 
هذا املشرق العربّي بهاَءه وجماله 
اِملنطقة  هــذه  جمال  هــذه  وألــقــه. 
تعايش  ــالل  خ مــن  هــو  العربّية 
املوزاييك  هذا  أبنائها، من خالل 
الّرائعة  الفسيفسائّية  اللّوحة  هذه 
املوجودة، حيث يتعايش أصحاب 
ــّديــانــات الــّتــوحــيــدّيــة الــّثــالث  ال
يكمن  هنا  ومحّبة،  وسالم  بوئام 
الّتطّرف  أّمــا  البالد.  هذه  جمال 
والكراهية والعنف والقتل فكّلها 

مرفوضة جملًة وتفصيًال. 
للمسيحّيني  قلنا  الّثالثة،  الّنقطة 
على  أنفسكم،  إلــى  تنظروا  ال 
أّنكم أقلّية. القيمة املسيحّية في هذه البالد ليست 
قيمة عددّية، وليس تتّمة إحصاءات سكانّية، ميكن 
باِملائة،  ثالثة  أو  اثنني  أو  واحد  تكون  نسبتنا  أّن 
ولكن قيمة احلضور املسيحّي في هذه البالد ليست 
في  املسيحّيني  بنسبة  أو  املسيحّيني  بعدد  مرتبطة 
بأهمّية هذه األرض،  املنطقة، وإّمنا هي مرتبطة  هذه 

وباملسيحّي.  باملسيح  املتني  وبارتباطها  وقداستها 
هذه  وكّل  والّناصرة  حلم  وبيت  القدس  لنا  بالّنسبة 
املسيحّيني  قبلة  هي  قبلتنا،  هي  املقّدسة  األرض 
حيثما ُوجدوا. هذه الّنقطة الّصغيرة اّلتي إذا نظرت 
ترى،  ال  تكاد  الّنقطة  بحجم  فلسطني  جتد  إليها، 
ولكن هذه الّنقطة هي مرَكز العالم، وهي املكان اّلذي 
منه انطلق نور اإلميان إلى كّل مكان في هذا العالم. 
عالية  ستبقى  معنوّياتنا  تخافوا،  ال  األحّباء،  أّيها 
بالّرغم من كّل اجلراح، وبالّرغم من كّل اآلالم وبالّرغم 
من كّل املشاكل املروعة اّلتي نراها لن نفقد األمل. 
الّرب يسوع املسيح هو مصدر ذاك األمل الّرب يسوع 
هو مصدر تعزيتنا وقّوتنا ومنه نستمّد القّوة احلقيقّية 
والّرجاء. هذا ما يعّلمنا إّياه يوحّنا املعمدان، هذا ما 

يعّلمنا إّياه الّرسل القّديسون. 
املعمدان،  يوحّنا  القّديس  بعيد  جميًعا  أعايدكم 
كثيرون  املعمدان،  يوحّنا  اسم  يحملون  َمن  وخاّصًة 
يحملون اسم حّنا، نتمّنى لهم أن يحافظوا على هذا 
الكنيسة  قّديسي  من  قّديس  اسم  أن حتمل  االسم. 
هذا يعني أّنك ُمطالب باحملافظة على رسالة القّديس 
حياة  نعيش  أن  جميًعا  لنا  القّديس  دعــوة  وعلى 
أو  تراجع  إذا  املسيحّي  القداسة والبّر. هذا احلضور 
تضاَءل فاخلسارة فادحة ليس فقط للمسيحّيني وإّمنا 
لكّل مقّومات هذه اِملنطقة وهذه البالد. وإن شاء الله 
سنبقى أقوياء باملسيح القائم من بني األموات. كّل 

عام وأنتم بخير. 
كنيسة مار يوحّنا املعمدان األرثوذكسّية في حيفا، 
أبنائها حوالي 6 آالف نسمة، هي  يبلغ عدد  اّلتي 
هذا  اسم  حتمل  اّلتي  اجلليل  في  الوحيدة  الكنيسة 
 25 قبل  فيها  األســاس  حجر  القّديس، وقد وضع 
سنة، وشّيدت عام 2008. وهذه الّسنة األولى اّلتي 

حتتفل فيها الّرعّية بعيد مولد القّديس 
يوحّنا املعمدان.
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اُقيمت،  الّدولة،  رئيس  ريڤلني،  رؤوڤني  من  بدعوة 
يوم 5/7/2015، في بيت الرّئيس، مأدبة إفطار 
ّية، حضرها أكثر  على شرف قيادات جماهيرّية عرب
ّية ورجال دين  من أربعني رئيس سلطة محلّية عرب

وقضاة وشخصّيات اعتبارّية أخرى.
لقد تغّيب جميع أعضاء القائمة املشتركة عن هذه 
مازن  الّسّيد  بحضوره  وبرز  اها  لّب بينما  الّدعوة، 
الّسلطات  لرؤساء  القطرّية  الّلجنة  رئيس  غنامي، 
ّية والقائم بأعمال رئيس جلنة املتابعة  احمللّية العرب

ّية ورئيس بلدّية سخنني. الُعليا للجماهير العرب
كما في العديد من األحداث املتعاقبة، لم نسمع، 
نحن اجلماهير، عن مبرّرات موقف املشتركة، وال عن 
دواعي قرارهم بـ»املقاطعة»، ومسّبباته الّسياسّية 
للمقاطعة  أّن  افترضنا  وإذا  باملقابل،  ــرى.  األخ أو 
شارك  فلماذا  وجيهة،  وطنّية  سياسّية  أسباًبا 
الّسّيد غنامي في هذا اإلفطار، وهو الرّجل الواقف 
اجلماهير  لدى  القيادّيتني  املؤّسستني  رأس  على 
من  ولو  احمللّية،  ّية  العرب القيادة  سّلم  في  واألّول 
ستفهم  وكيف  الّتمثيلّية؟  الّدستورّية  الّناحية 
القائمة  ــم  ودع منها  صــوّت  من  وخــاّصــًة  العاّمة، 
الّسلطات  رؤساء  من  العشرات  مشاركة  املشتركة، 
ورجال  والُقضاة  االعتبارّية  والّشخصّيات  احمللّية 

الّدين وغيرهم؟ 
ــى هذه  إل أتــطــرّق  أّنني  اؤّكـــد،  أوّد أن  ــرى  أخ ــرّة  م
من  وال  شارك  َمن  تأثيم  باب  من  ليس  ّية،  اجلزئ
اخللل  ذلك  إلى  منوًّها  بل  قاطع،  من  إعفاء  باب 
البنيوّي اخلطير اّلذي يرافق عمل القائمة املشتركة 
ّية اّتخاذ قراراتها وكيفّية  منذ انطالقها، وأقصد آل
الّشعبّية،  القواعد  إلى  القرارات  هذه  فحوى  نقل 
الّناس ويتجّندوا حولها أو ضّدها  كي يستوعبها 
عن  ومبنأى  ّية  بعقالن وينتقدوها،  يناقشوها  أو 

الّسطحّية والدمياغوغّية ومشتّقاتهما.
القائمة  قــرار  عــن  نسمع  ــم  ل ــنــا  أّن صدفة  ليس 
ريڤلني  الرّئيس  دعوة  إزاء  موقفهم  وعن  املشتركة، 
لإلفطار، وهو، كما ينشر من حني إلى آخر، يحافظ 
املشتركة  نوّاب  معظم  مع  ّية  إيجاب عالقات  على 
إبقاء قنوات اّتصال ساخنة  ويحرص، كذلك، على 
مع بعضهم، إمياًنا منه بضرورة اعتماد لغة احلوار 
واإلقصاء  االستعداء  لّغتي  بدل  املشترك،  والبناء 
الرائجتني. ولن ينكر أحد أّنه، في اآلونة األخيرة، 
برز في عّدة مواقف وعّبر عن رأي مغاير ملا ساد 
أو  الغوغاء  مستوى  على  اليهودّي،  الّشارع  في 
قادتها، ومن تنكر عينه ضوء هذه احلقيقة، فإنكاره 

من رمد!
ومن املرّجح أّن القائمة لم تعقد اجتماًعا لبحث هذه 
مواقف  في  تداعي  نتاج  كان  حصل  وما  الّدعوة، 
األعضاء منفردين، وكرّها من عضو إلى عضو، حّتى 
ّية وعفوّية، وهما أخطر ما  التأمت «الّال» بانسياب
أن  عليها  قيادة،  دوافــع  ويسّير  يحكم  أن  يجب 
تبحر في بحر من الّظلمات، وتقود مراكب أبنائها 

بحكمة ودراية واستشراف مستقبل.
راهن البعض أّن بدايات العمل املشترك، بني أعداء 
احلال،  بطبيعة  ستكون،  احلاضر،  حلفاء  املاضي، 
والهفوات.  العثرات  بعض  تعتريها  وقد  صعبة 
وأنا أوافق َمن نادى باالصطبار وعدم الّتسرّع، فإذا 
واالستعجال،  للتهوّر  وليدة  دوًما،  الّندامة،  كانت 
ففي واقعنا املعّقد يصبح الّترّيث رأس احلكمة وعني 

العقل.
تشّتي  بدها  «لو  فّالحونا:  قال  باملقابل،  ولكن، 
أّي  نشهد  ــم  ول متضي  ـــام  األّي هي  وهــا  غّيمت»، 

القائمة  مركبات  عمل  آلّيات  في  جوهرّي  تغيير 
املشتركة، تغيير قد يبّشر بالغيث القادم وبركاته. 
مكّلف  رئيس  بــدون  الُعليا  املتابعة  جلنة  فإبقاء 
دليل،  أكبر  لهو  والّشرعّية  الّصالحّيات  بكامل 
وليس الوحيد، على عجز هذه القيادات عن اخلروج 
من عنق الزّجاجة، وانهماكهم في رسم مخّططاتهم 
مقايضات  خالل  من  ّية،  حزب ــوّة  ق مراكز  لضمان 
وتقنّيات  ــة،  ــّي ــوافــق ــّت ال احملــاصــة  عــلــى  مبنّية 
يتكّلمون  القيادّيني  فمعظم  بحّكلك».  «حّكلي 
كأّنها  يعملون  وكّلهم  أبــًدا،  دائمة  املشتركة  وكأّن 

ستموت غًدا.
عتبي، في هذه العجالة، على األحزاب الّسياسّية 
ّية تنظيمّية واضحة وإرث نضالّي  صاحبة ُهوّية حزب
شعبي تلّيد، واّلتي لم ترسم جناحها في االنتخابات 
تودع  ولم  وحّية،  شاّبة  تنظيمّية  بقواعد  األخيرة 
ّية منّظمة، لتؤمن لها  أرصدتها في حسابات ميدان
على  إصرارهم  لقادتها  تبرر  وروافع ضاغطة  ظهرًا 
جماهيرّية  قوى  فبدون  واملنّصات.  الّصفوف  تقّدم 
ّية حقيقّية سيبقى الّتوافق سّيد الّلعبة وحّالل  حزب

كّل أزماتها.
أجسادها  أصــاب  مــا  تستشعر  ـــزاب  األح معظم 
ذكر طرق  آتي على  ولن  ــرض،  وم وهــزال  وهن  من 
مجابهة تلك األحزاب واحلركات لواقعها، فأكثرّيتهم 
حافظت على ما هو قائم، بينما برزت مؤّسسات 
اجلبهة الّدميقراطّية للّسالم واملساواة وكانت مقدامة 
سياسّي  تنظيم  كّل  منه  يخشى  ما  باقتحامها 
انتخب  ــوّقــعــات،  الــّت كــّل  عكس  وعلى  مــؤدلــج، 

أعضاؤها قيادة شاّبة جديدة واعدة.
العمل  ــرص  ف إنضاج  ــروط  ش تكتمل  لم  ولكن، 
احلقيقّية لهذه القيادة اجلديدة، وتشاذباتها مع بواقي 
جيل القيادة الّسابق ما زالت تعوّق انطالقها، كما 
ا، إلى  ـً ّي ّمما أّدى، عمل يفترض لها وينتظر منها، 
واحد  جبهوّي  فرع  ترميم  عن  اآلن،  لغاية  عجزها، 
في قرية أو مدينة، في حني ما زالت مشاهد سقوط 
القالع في تلك املدن والقرى، شاخصة، ودوي سقوط 
أحجارها هادر، وجروح جنودها نازفة، من أم الفحم 

إلى البعنة، فكفرياسيف والّنهاية في الّناصرة.
لقد شهدنا، في الّسنوات األخيرة، ما معنى ضعف 
الّنتائج  تنحصر  ولم  الوطنّية،  واحلركات  األحــزاب 
في احتالل بغاث الّطير ألجوائنا، وال بإحياء نهج 
مخترة «مودرن»، ال تكمن خطورتهم مبا ينّفذونه من 
سياسات غير وطنّية، قصمت ظهور مجتمعاتنا 
في  بنجاحهم  كذلك،  ــا،  إّمن مناعاتها،  وأضعفت 
حّتى  لكثيرين،  وتبليعها  املخترة  هذه  تسويق 
ّية  استذنبت وراَءها، في بعض املواقع، قيادات حزب
مرموقة، أجبرت على جترّع هذا املُرّ، بعد أن أهدرت 

خوابيها احلديدّية، وخرّبت أعشاشها بأيديها.
وأّنها  تصّدعت،  الوطنّية  ُهوّيتنا  بأّن  يقّر  ال  َمن 
فلن  وإمعان،  ــة  ودراي بخبث  يطاردها  ّممن  تعاني 
يذوّت مقدار اخلطر اّلذي َيبعد عن صدورنا أقّل من 
ذراع وبلطة، وما نشهده من حترّش سلطوّي أحياًنا 
أو داخلّي أحياًنا أخرى، ال يتعّدى كونه اختبارات 
لقوّتنا، اّلتي يجب أن تنّظم بسرعة وسالمة، وتقنع 
من يرى أّننا ليس أكثر من حّبات تني فجة، أّننا 
قددنا من فوالذ وعزم وإصرار وال تقرّب جنباتنا وال 

تغمز.
أّن  واعلموا  عــدوّ؟  أم  صديق  ريڤلني  نفهمكم،  لم 
دعوته لن تكون آخر فوازيركم املشتركة، فأخبرونا إلى 

متى سننتظر؟!
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نسَيتها  «أبــيــات  اآلِخـــر،  ليس  األخير  ديــوانــه  منذ 
القصائُد معي»، وحّتى الُهَنْيهة أو حّتى إشعار آخر، 
على  املــروان  الّشعرّي  ِمشواره  أساير  أساير وال  وأنا 
ناصية الّلغة األمان، موِجًسا – في كّل حلظة – خطر 
أن ينزلق – في أّي حلظة – إلى الّشارع العاّم فيصدمه 
في  فيصيبه  الّزحام،  في  عابر  شعرّي  أو  لغوّي  خطأ 

مقتل.
مروان مّخول طاقة شعورّية وشعرّية وشاعرّية وإنسانّية 
حفظ  قانون  عليها  يسري  ــدّوان،  ع فيها  يختلف  ال 
الّطاقة، فهي ال تقبل الفناء، وإّمنا – في أسوأ أحوالها 
– تتحّول من بقاء إلى بقاء. هذا وقد منّت مقابلته في 
شاشة  على  زاهي وهبي  مع  القصيد»  «بيت  برناَمج 
امليادين – من جديد – عن كّل – أو، تقريًبا، كّل – 
ما يجب أن يتزّيا به من َمَلكات ويكنزه من ُممتَلكات 
– في املستوى الّشخصّي، حيث سنأتي على اإلشارة 
جناح مشروع شاعر:   – العاّم  املستوى  إلى ذلك في 
الّلغوّية  الّثقافة  اإلبداعّية،  الّطاقة  الّشعرّية،  املوهبة 
والّذكاء.  الّشجاعة،  اإلنسانّية،  املعرفة  واألدبــّيــة، 
وما كان هذا كّله على شاعرنا بجديد، وقد كان على 
معرفتي إّياه بتليد، وإّمنا قد يكون الّشيء الوحيد اّلذي 
جّدده وحّدده لي مروان مّخول في تلك املقابلة املطّولة، 
املثيرة واملثرية، في آٍن مًعا – إذا ما غضضنا الّطرف 
عن بعض زّالت الّلسان واإلنسان – هو عمق ارتباطه 
ولرّمبا اإلستراتيجّي، أيًضا، في  العفوّي واإلنسانّي – 
مرحلة متقّدمة، وليس في ذلك من حرج بل فيه من 
عنه  سيترّتب  ما  لبنان. وهو  اآلخــر،  بنصفه   – فرج 
القريب  األمدين  في   – االرتباط  هذا  حتًما،  وعليه، 

والبعيد – من كثير وجدير وخطير.
إّنه من نافل القول أن نتحّدث عّما للمرء مّنا، عموًما، 
به  يتحّلى  أن  وعّما المرٍئ كمروان مخّول، خصوًصا، 
 – آنًفا  إليها،  املشار  الّشجاعة  تلك   – شجاعة  من 
املعّرف في جميع  لبنان  لبنان؛  ُيقِدم على زيارة  كيما 
على  زيارته  محظورة  ا  عدّوً بلًدا  اإلسرائيلّية  األعراف 
مواطني إسرائيل، أو بتعبير أدّق: على حاملي بطاقة 
الوطن  فمفردة  األزرق؛  سفرها  الزّرقاء وجواز  ُهوّيتها 
مبشتّقاتها الّصرفّية الّلفظّية واملعنوّية الّداللّية إشكالّية 
ال  اّلتي  الّشجاعة  إّنها  والّسباق.  الّسياق  هذا  في 
ا، وال أن  ميكن بدونها أن يكون الّشاعر شاعًرا حقيقّيً
ا، وال أن يكون  ا كان – فّناًنا حقيقّيً يكون الفّنان – أّيً
ا كان دينه – وإن كان دينه اإلحلاد – مؤمًنا  املؤمن أّيً
ا، وال أن يكون اإلنسان، مطلًقا، إنساًنا كامل  حقيقّيً
ُضرب  ال بغيرها –  اإلنسانّية. فإّمنا بها الّشجاعة – 
املثل، مثًال، بأمثال سقراط والّسموأل واحلّالج؛ األّول 
جتّرع الّسّم دون أن يتنازل ِقيد ُأمنلة عن شيء أو بعض 
ُيقتل  أن  الّتالي  آثر  فكره وتعاليمه، وقد  من  شيء 
ولده على أن يفّرط في وفائه، واألخير مأساته معروفة 
للّصغير قبل الكبير، حّتى صاروا جميًعا في مصاّف 
اخلوالد واألساطير. فما حّب الّسالمة – أّيها األعّزة – 
إّال ما قيل فيه: «حّب الّسالمة َيثني عزم صاحبه / 
عن املعالي وُيغري املرء بالكسل». وتعبيًرا عن الفكرة 
لسان  على  الّشاّبّي  القاسم  أبو  الّتونسّي  قال  عينها 
أّمنا األرض: «أبارك في الّناس أهل الّطموح / ومن 
يستلّذ ركوب اخلطر / وألعن من ال مياشي الّزمان / 
ويقنع بالعيش عيش احلجر». وهو احلجر نفسه – يا 
القاسم  أبــي  حجر  بني  شّتان  شّتان  ولكْن   – إخــوان 
الّشاّبّي الّتونسّي وحجر الّسورّي ممدوح صبري ُعدوان: 
«إْن شئت أن حتيا كرًميا كاحلجر / فُكن حجْر / واقبض 

حجْر / واضرب حجْر».
إّمنا أّسس ويؤّسس مروان مّخول في هذه الّزيارة خصوًصا، 
وسابقاتها والحقاتها إلى عواصم عربّية وأجنبّية أخرى 
حيث  وعريضة،  عميقة  جديدة،  جلماهيرّية  عموًما، 
بها – هذه اجلماهيرّية – إذا ما اجتمعت إلى العامل 
الّشخصّي اخلاّص باملََلكات واملُمتَلكات املفّصل أعاله، 
وإلى عامل توافر الّرعاية املؤّسساتّية واإلمكانّية املاّدّية 
لالنصراف إلى املعنوّية – أعني الّتفّرغ لكتابة الّشعر 
بنجاح  الكفيلة  الّثالثة  املعادلة  عناصر  تكتمل   –
مشروع شاعر. هذا ومن نافل القول، أيًضا، إّن عشمنا 
في مروان مّخول أّال تصرفه هذه اجلماهيرّية اّلتي هو 
أّال تصرفه عن االلتفات،  لها أهل بال أدنى ريب – 

ـًا. أبًدا، إلى تطوير صنعته الّشعرّية، كيًفا وكّم
الفكرة  الّتساع  األعــّزة،  أّيها   – أعــاله  جاء  ما  أرى 
 – قريب  عّما   – أوفى  نواة حلديث   – العبارة  وضيق 
بقبس  الّشاعر وسيرورته، ضارًبا  يتناول صيرورة هذا 
الّتأّمل والّنقد والّتشريح والّتحليل.  ُعرض  شعره  من 
كّلنا منتَدبون حلماية ورعاية  وحّتى ذلك احلني وبعده 
هذه الّظاهرة الّشعرّية واألدبّية املروانّية، الفتّية الِبْكر، 
الّالفتة والفريدة؛ فشاعر هذه بداياته ما له من نهايات.
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األستاذ  أبي،  أرقب  وأنا   – لفتني  ما  في   – لفتني 
موسى أسعد عودة، وهو يلّم بعض سًنا من فيض نور 
قلبها،  على  عزيًزا  حيفا  العزيزة  وسمته  إذ  عطائه، 
الّرحب ُزّناًرا؛ ملا أعطى  فناًرا  العالي  قّدها  إلى  قريًبا 
كالهما كليهما من فيض جودهما – لفتني ما جاء في 
كلمة رئيسة الّلجنة الختيار عزيز حيفا، نائبة والقائمة 
بأعمال رئيس البلدّية، «عميد/بريـچـادير االحتياط» 
 – نعيش!  مفارقة  من  كم  يا رفــاق!  لَلمفارقة  يا   –
ِحْدڤـا أْملوچ («بهجة مرجان») إلى عوائل املكرَّمني، ما 
ترجَمته بتصّرف: «حّتى اليوم، أنتم، فقط، ومن حظي 
بعطائهم – كنتم على علم مببارك نشاطهم. أّما اليوم 

فنرى جميع أعمالهم احلسنة يراها اجلميع».
العاّم  الّصعيد  على  منطقه  لقّوة  الكالم  هذا  لفتني 
كنت وال  حيث  اخلاّص،  الّصعيد  على  حقيقته  وعمق 
ال   – أرجله  إحدى  ا وفًتى وشاّبًا وكهًال،  صبّيً أزال، 
رجليه – أبي، إلى مواطن العطاء تلك، إذ أعطى ما 
أعطى وغرس ما غرس وحفر ما حفر بحروفه ال بألوفه 
ما هو غير مألوف في قلوب وعقول األلوف من طّالبه 
وُمريديه، فأّلف مبا أّلف – وال يزال ولن يزال – معّلًما 
ا. ا – ميدانّيً ومرّبًيا ومبدًعا ومترجًما وناشًطا جماهيرّيً

اّلذي رفعته جلنة  الّشعار  لفتني –  كم  لفتني –  كما 
ترجَمته  ما  ــل،  ِب ـــراَهــم  چ أللكسندر  مقولة  الــوســام، 
ّمما  وكثير  معه،  يولد  ّمما  قليل  «اإلنسان  بتصّرف: 
يصنعه من نفسه» أو «اإلنسان صغير مبا يولد معه، 
أْي أبي  وكبير مبا يصنعه من نفسه». فطوبى لك – 
ُولدت  قليًال/صغيًرا  َذْيِنك؛ ُصنت  بني  جمعت  إذ   –
معه وحفظت كثيًرا/كبيًرا صنعته من نفسك، رغم أْن 
ُحّملت في شيخوختك ما ال ُتطيق وال ُنطيق. هذا وما 
كان ذاك القليل عندك بقليل أو ما كان ذاك الّصغير 
بْرد وسالم،   – الله  شاء  إن   – دربك  بصغير.  لديك 
ومشروعك األبقى إمتام ما لم حتبّره بعُد يُد إنسان من 
 – الّساعة  حّتى   – القرآن، صدر منها  ملعاني  ترجمة 
أمنوذجان رشيقان، إلى لسان ِخراف بني إسرائيل/بيت 
إسرائيل. وهذا و«إّن األبرار لفي نعيم، وإّن الفّجار لفي 

جحيم» ولو بعد حني. 
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بدايًة أقّدم أحّر الّتهاني للجميع.. كّل عام وأنتم 
بخير وتقّبل الله منكم الّطاعات. 

لندخل  الفطر  عيد  يأتي  واألخــوات  األخوة  أّيها 
الّناس  من  نحّب  من  وقلوب  قلوبنا  في  الّسرور 
بعد  الّدين  فسحة  فيه  ونظهر  العيد،  بفرحة 
الّناس  فمن  والّصدقة.  والقيام  الّصيام  عبادة 
الله  ا  داعًي ُمستغفرًا  مسّبًحا  لياليه  أحيا  َمن 
أن يتقّبل أعماله الّصاحلة ويغفر له ذنوبه. وهذا 
الرّجاء يتحّقق بإذن الله عند صالة العيد حيث 
بتهليل  ُمصّبحني  املساجد  ــى  إل الّناس  يأتي 
منهم  إعالًنا  مترات  تناولوا  وقد  ومتجيد  وتكبير 

بانتهاء الّصيام. ويشهدون صالة العيد.
الفطر  ــداة صــالة عيد  غ كــان  إذا  ــه  أّن وقــد ورد 
بعث الله املالئكة يهبطون إلى األرض ويقومون 
جميع  يسمعه  بصوت  فينادون  الّسكك  في 
أّمــة  يــا  يقولون:  ـــس  واإلن ــّن  اجل إّال  الــلــه،  خلق 
اجلزيل  يعطي  كــرمي  رّب  ــى  إل أخرجوا  محّمد.. 
مصالهم  إلى  برزوا  فإذا  العظيم،  الّذنب  ويغفر 
عمل؟  إذا  األجير  جزاء  ما  للمالئكة:  الله  قال 
فيقولون: جزاؤه أن يوفى أجره. فيقول سبحانه: 
ومغفرتي.  رضــاي  ثوابهم  جعلت  ــي  أّن أشهدكم 
(وَِلُتْكِمُلوا  تعالى:  لقوله  فيه  الّتكبير  ويشرع 
ُكْم  َعَلّ وَلَ َهَداُكْم  َه َعَلى َما  الَلّ رُوا  َة وَِلُتَكِبّ اْلِعَدّ
من  الفطر  لعيد  الّتكبير  ويكون  ــرُوَن)؛  َتــْشــُك
غروب الّشمس إلى دخول اإلمام في صالة العيد؛ 

لتظهر البهجة والّسرور. 
قال رسول الله (ص): «زّينوا أعيادكم بالّتكبير». 
الّناس  جميع  يشهدها  أن  العيد  لصالة  ويسن 
حّتى األوالد والّنساء ويسن أن يأتي املصّلي إلى 
املسجد من طريق، وأن يعود من أخرى. أّما إذا 

جاء العيد يوم اجلُمعة يجمع بني الّصالتني. 
فعن زيد بن األرقم، قال: اجتمع عيدان على عهد 
العيد  فصّلى  واحــد.  يوم  في  (ص)  الله  رسول 
أّول الّنهار، وقال: يا أّيها الّناس إّن هذا يوم قد 
يشهد  أن  أحّب  فمن  عيدان،  فيه  لكم  اجتمع 
ينصرف  أن  أحــّب  ومن  فليفعل،  اجلُمعة  معنا 

فليفعل. 
في  يأتي  بالعيد  واالحتفال  الّصالة  إلى  اخلروج 
أن  علينا  يجب  لذلك  والعبادة؛  الّدين  موسم 
نظهر بني األقارب واجليران واألصدقاء في لباس 
ألّن  ــالح.  والــصّ الّتقى  ومبظاهر  والوقار  احلشمة 
مبادئ  من  بالّتحرّر  يكونان  ال  والغفران  القبول 
الله (ص)  الّطبراني عن رسول  الّدين؛ فقد أورد 
أّنه قال: «إذا كان يوم عيد الفطر وقفت املالئكة 
فــنــادوا أغــدوا يا معشر  ــرق.  ــّط ال أبــواب  على 
يثيب  ثّم  باخلير.  ميّن  كرمي،  رّب  إلى  املسلمني 
فقمتم،  الّليل  بقيام  أمــرمت  لقد  اجلزيل،  على 
رّبكم.  وأطعتم  فصمتم.  الّنهار  بصيام  وأمرمت 
فاقبضوا جوائزكم. فإذا صّلوا نادى مناٍد. اّال إّن 
رّبكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إلى رحالكم. 
فهو يوم اجلائزة. ويسّمى ذلك اليوم في الّسماء 

يوم اجلائزة». 
وقد ثبت أّنه كان لألنصار في اجلاهلّية عيدان أو 
يومان يلعبون فيهما. فلّما جاء اإلسالم أبدلهم 
الله بهذين العيدين أو اليومني بيومني آخرين. 
لله  يوما شكر  وهما  ويوم األضحى.  الفطر  يوم 

واخلوض  الّشهوات  إنطالق  مع  الّشكر  يقبل  وال 
باملعاصي. 

ظاهرة  زماننا  ــي  ف ــاد  ــي األع ــور  ص أبشع  ــن  وم
الّتعرّي من لباس احلشمة واستعمال املفرقعات. 
فاملفرقعات محرّمة شرًعا للّضرر اّلذي يصحبها 
األطفال  بعض  عند  لألصابع  وبتر  ــروق  ح مــن 
املفرقعات،  هذه  حتدثه  ــذي  اّل الكبير  واإلزعــاج 
ناهيك عن الّتبذير في شراء ما ال ينفع؛ وهذه 
رِيَن  املفرقعات ال نفع منها والله يقول: (ِإنَّ اْملَُبذِّ
ِه  رَبِّ ِل ْيَطاُن  الشَّ وََكــاَن   * اِطِني  َي الشَّ ــوَاَن  ِإْخ َكاُنوا 

َكُفورًا). 
بّي  الّن العيد حرص  بفرحة  اجلميع  يشعر  وحّتى 
رجــاًال  العيد  بصالة  اجلميع  يشارك  أن  (ص) 
ونساًء. قالت أم عطّية: إّن رسول الله (ص) كان 
يخرج األبكار والعوائق وذوات اخلدور واحليض في 
العيدين. فأّما احليض فيعتزلن املصلى ويشهدن 

دعوة املسلمني.
والفقير  الغنّي  اجلميع،  تعّم  أن  يجب  الفرحة 
على حّد سواء، فال ُيعقل أن تكون فرحة العيد 
الفقراء.  ويحرمها  املال  أصحاب  على  مقصورة 
الغني بطنه ويضحك ِمأل فمه  ال يصّح أن ميأل 
ويلبس أفخر مالبسه وبجواره فقراء ومساكني ال 
يجدون قوت يومهم! ولهذا فرض رسول الله (ص) 
زكاة الفطر طهرة للّصائم من الّلغو والرّفث طعمة 
زكاة  فهي  الّصالة  قبل  أّداهــا  فمن  للمساكني، 
مقبولة، ومن أّداها بعد صالة العيد فهي صدقة 

من الّصدقات. 
وكان يقول إسعاًفا حلالهم: «أغنوهم عن الّطواف 
يتجوّلوا  أن  حتوجوهم  ال  أي  اليوم»؛  هذا  في 
أن  يجب  بل  للّناس،  أياديهم  ميــّدون  ــة  األزّق في 
وتوصلون  عنهم  تبحثوا  وأن  إليهم  ــادروا  ــب ت
إليهم الّصدقات والزّكاة إلى بيوتهم؛ مع ضرورة 
بعًضا  بعضهم  يهّنئ  وأن  الّناس،  بني  الّتواصل 
«تقّبل  يلقوه:  من  لكّل  داعني  بينهم  ويتزاورون 

الله مّنا ومنكم الّطاعات». 
املتنّبي  كلمات  ــرّدد  ن أن  إّال  يسعنا  ال  وأخيرًا، 
اجلرح  أمام  وإحساسنا  مشاعرنا  عن  تعّبر  اّلتي 

الّنازف في العالم العربّي واإلسالمّي: 
عيٌد بأّي حال ُعدَت يا عيُد     

مبا مضى أم ألمٍر فيَك جتديُد 
أّما األحّبة فالبيداء دونهم 

فليت دونك بيًدا دونها بيُد 
فاألّمة منكوبة والّدماء ُتسفك واجلرح عميق، وال 
يسعنا إّال أن ندعو الله أن يرفع هذه الغّمة وأن 
يرّد بالد العرب إلى احلّق، وأن يعّم الّسالم ربوعنا.

يحمل  ا»،  ـً «سماوّي كان  ما  وخصوًصا  دين،  كّل 
ــرى.  األخ ـــان  األدي نفسه، وصــورة عن  ــورة عن  ص
ا، مصدر نزاع  ـً ا ما كانت هذه الّصور، تاريخّي وغالًب
املسيحّيني  الّالهوتّيني  فبعض  متبادل.  وتكفير 
يرى  فيما  الكنيسة»،  خارج  خالص  «ال  أّن  يرى 
الفقهاء املسلمني أّن اإلسالم وحده  بعٌض آخر من 
«دين احلّق»، فُيقصي عن الفوز باجلنة كّل ُمخالف 

ا.  ـً ّي ومختلف دين
™™™™™

ليس في املسيحّية عقيدة رسمّية حول «األديان»، 
ــان  أدي بني  ـــَدْت  وُِج املسيحّية  الكنائس  أّن  مع 
عبر  معها  وتواجهْت  مختلفة،  إميانّية  وتراثات 
مقولة  ذاتها،  في  ــان»،  «األدي مقولة  إّن  العصور. 
حديثة في الفكر املسيحّي. هناك طبًعا مواقف 
مسيحّية الهوتّية كالسيكّية من بعض األديان. 
اليهودّية  عن  الّتقليدّي  املسيحّي  املفهوم  ولعّل 
حيال  املتطوّرة  املسيحّية  املفاهيم  أكثر  من  هو 
هذا إذا صّح تعبير «دين آخر» على  دين آخر – 
اليهودّية (القدمية)، كونها تشترك مع املسيحّية 

في األسفار املقّدسة. 
كما أّن هناك مواقَف مسيحّية الهوتّية قدمية من 
وقبل  املسيحّي.  الّشرق  في  خصوًصا  ــالم،  اإلس
بني  ا  ــّدً ج مهمٌّ  الهوتّي  تعاٍط  هنالك  كــان  ذلــك، 
الّدينّية  الفلسفّية  واالّجتاهات  املسيحّي  اإلميــان 
ّية  نستّية، كاألفالطون لبعض املدارس الفكرّية الهلِّ
كّل  لكن  وغيرها.  والرواقّية  والغنوصّية  احلديثة 
هذا ال ينفي الّتأكيد أّن الّالهوت املسيحّي حول 
حقيقة األديان األخرى واخلالص فيها هو من َنتاج 

العصر احلديث.
آخرين  بشرًا  ثّمة  بأّن  اجلّدي  املسيحّي  الوعي  إّن 
مون حياتهم بُطرُق مثيرة لإلعجاب، ويسعون  ينظِّ
تلك  ضمن  اخلــالص  إلى  ويتوقون  احلقيقة،  إلى 
لم  العهد.  حديث  ــٌي  وع هو  ـــان،  األدي أو  الّطرق 
ل  تكن األديان األخرى، قبل العصر احلديث، تشكِّ
سياًقا أو خلفّية مهّمة لالَّهوت املسيحّي. لم يكن 
أخرى  ــان  أدي وجود  أّن  يشعر  املسيحّي  الالَّهوت 
ذاتها.  املسيحّية  لفهم  بالّنسبة  حتّدًيا  ل  يشكِّ
االستكشاف  رحالت  بعد  ر  يتغيَّ بدأ  األمر  لكّن 
ّية في القرنني الّسادس عشر والّسابع عشر،  األوروب
وبعد اإلرسالّيات املسيحّية إلى الّشرَقني األقصى 
الّتاسع  القرن  واألوسط، وبعد تطوّرات فكرّية في 
بشرّي،  فكر  كّل  ّية  تاريخان وعَي  َيْت  َعِن عشر، 
ًيا، وعي  بل كّل حدث وواقع وظاهرة بشرّية، وتال
تها. هناك فرع الهوتّي اليوم اسمه «الهوت  نسبيَّ
املسيحّية  عالقة  حــول  مسائل  يعالج  األديـــان» 
خارج  حقيقة  ثّمة  هل  فيسأل:  األخــرى،  باألديان 
املسيحّية،  خارج  احلقيقة  عالقة  ما  املسيحّية؟ 
ثّمة  وبالكنيسة؟ هل  املسيح  بيسوع  وُِجَدْت،  إْن 
خالص في األديان األخرى أو بواسطتها؟ هل ميكن 
أم  ــرى  أخ ــان  أدي بشرعّية  املسيحّية  تعترف  أن 

تتعامل مع أفرادها فقط؟
في  كبرى  أساسّية  مــواقــف  ثالثة  متييز  ميكن 
ــــان  ــر حـــول «األدي ــاص ــع ـــوت املــســيــحــّي املُ الـــّاله
األخرى»، هي: املوقف اَحلْصري، واملوقف التعّددي، 

واملوقف الّشمولي.
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كونه  مــن  تسميَته  ــري  ــْص اَحل ــوقــف  امل يكتسب 
ــان  اإلمي املسيحّية.  ــي  ف واحلـــقَّ  اخلــالص  يَحْصر 
املسيحّي هو احلّق، وكّل األديان األخرى والّتراثات 
اإلميان  من  يتأّتى  اخلالص  باطل.  األخرى  ّية  اإلميان
بيسوع وحده، وال خالص إّال به. ألم يعلن الرّسول 
ليس  ألّن  اخلالص،  غيره  بأحد  أّنه «ليس  بطرس 
به  الّناس  بني  أُعِطَي  قد  الّسماء  حتت  آخر  اسم 
 .(12  :4 الرّسل  (أعمال  نخلص.»  أن  ينبغي 
الكتاب  وهناك أقوال وأفكار كثيرة مشابهة في 
تعبيرات  هناك  أّن  كما  ا.  ـً َحْصرّي ُتفّسر  املقّدس 
تاريخّية لهذا املوقف اَحلْصري، أشهرها عبارة «ال 
د الفت  رْت بتشدُّ خالص خارج الكنيسة»، اّلتي ُفسِّ
من جانب باباوات ومجامع كنسّية. أورِد منها ما 
أعلنه مجمع فلورنسا (1438-1445) من أّن 
م  ّية املقّدسة تؤمن وتعترف وتعلِّ الكنيسة الرّومان
أّنه ال يستطيع البشر أن ينالوا احلياة األبدّية إْن 
فقط  وليس  الكاثوليكّية؛  الكنيسة  خارج  بَقوْا 
الوثنّيون بل أيًضا اليهود والهراطقة واملنشّقون – 
هم مصيرهم إلى «الّنار األبدّية املَُعّدة إلبليس  فكلُّ
وا إلى  ومالئكته» (مّتى 41:25)، إّال إذا انضمُّ

الكنيسة قبل مماتهم.
تعبيرات  له  اَحلْصري  املوقف  أّن  األمر  في  املهمُّ 
على  يقتصر  ال  وهو  الّتاريخ؛  عبر  كالسيكّية 
أيًضا  هم  األصولّيون  واإلجنيلّيون  واحدة.  كنيسة 
في  واحلــقّ  اخلــالص  اَحلْصرية:  الّنظرّية  أتباع  من 
والّطرق  ــان  األدي وكّل  فقط،  ّية  الكتاب املسيحّية 

األخرى باطلة وتؤّدي إلى الهالك.
في الّنظرة اَحلْصرية هناك حذر شديد – إن لم نقْل 
ا – لالنفتاح على األديان األخرى أو  ـً ّي رفًضا مبدئ
احلوار معها – إّال إذا كان الهدف تبشير اآلخرين 
الهدف  هذا  بغير  وحوار  انفتاح  وكّل  لتنصيرهم. 
املسيح،  يسوع  في  الله  لكشف  خيانة  هو  إّمنــا 
ومساومة على احلقيقة، ألّن ذلك يفترض أّن ثّمة 
حقيقة خارج املسيح أو الكنيسة، أو ثّمة ما ميكن 
مه من اآلخرين. املوقف اَحلْصري املتشّدد شائع  تعلُّ
قوّته  ولعّل  الّطوائف؛  جميع  من  املسيحّيني  بني 
املسيح.  يسوع  ّية  لنهائ املُطلق  والئه  في  تكمن 
لكّنه موقف لم يعد قادرًا أن يقف في وجه الّنقد 

الّالهوتّي والكتابّي له.
هذا املوقف ال ميّيز بني يسوع املسيح – كشف الله 
الّنهائّي – وأفكار البشر وتعبيراتهم عن املسيح؛ 
والوسائط  اإللهّي  الكشف  محتوى  بني  ميّيز  ال 
ّية الّتاريخّية اّلتي بواسطتها يأتينا ذلك  اإلنسان
ولكن  ّية؛  الّنهائ احلقيقة  هو  فاملسيح  الكشف. 
صياغة  أو  ــدة،  واح معادلة  في  يؤَسر  ال  املسيح 
أو  كتاب  أو  عقيدة  أو  واحــد،  تعبير  أو  ــدة،  واح
مؤّسسة واحدة، بحيث نستطيع الّسيطرة عليه، 
ا. ثّم إّن في الكتاب املقّدس  ـً ّي واّدعاء امتالكه كل
بال  نفسه  يترك  ــم  «ل الله  أّن  على  عــّدة  شواه د 
كلمة  وأّن  العالم،  في   (17:14 (أعمال  شاهد» 
ينير  اّلذي  الّنور  هو  يسوع  في  اّلذي جتّسد  الله 

كّل العالم وكّل إنسان (يوحّنا 9:1).
(يتبع)
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العمل  مــن  ســمــان  ــوات  ســن سبع  بعد 
الكثير  اكتنفها  ــوات  ســن ـــداعـــّي..  اإلب
كانت  والغموض  ّية  الضباب من  الكثير 
اجليوكوندا.  األشهر  الفنّية  الّلوحة  والدة 
ا املوناليزا،  ـً ّي املعروفة باسمها الّذائع عامل
البسمة   – ضاُدنا  عليها  ُتطلق  اّلتي 

اخلالدة..
ليوناردو  الكبير  ــام  ــرّس ال وكــان  هــذا، 
العمل االستثنائّي  ُمبدع هذا  دافينشي 
املمّيز هو نفسه اّلذي أطلق على لوحته 

عنقود  يزل  ملّا  اُحجيًة  للعالم  وأهداها  اجليوكوندا،  اسم 
لها،  وشقيقة  «للوَدَع»  قارئٍة  إلى  بحاجة  أسرارها  من 

قارئة الفنجان.
ففي عام 1503 بدأ رّسامنا برسم صورة لسّيدة تدعى 
لتاجر  الّثالثة  الزّوجة  وهي   – انتينو  دي  ليزا  مادونا 

احلرير فرانسيسكو ديل جيوكوندا.
وُيحكى أّنه كان صديًقا مقرًّبا لدافينشي، وهو َمن طلب 
مجرّد  فهو  ذلك  بعد  حدث  ما  أَما  الّلوحة.  رسم  إليه 
منطقّي  تصوّر  لوضع  جتميعها  ّمت  تاريخّية  ــات  رواي
وبشكل  ق،  اخلــالّ ّي  الفّن العمل  بهذا  اخلاّصة  لألحداث 

محّدد االبتسامة الباهتة على وجه صاحبة الّتصوير.
وفي هذا الّصدد ُيروى أّن دافينشي اعتاد قراَءة مشاعر 
َمن يرسمهم.. وكان قد عرف أّن مادونا تزوّجت من الّتاجر 
ا آخر يختبئ وراء نظرة األلم على  ـً رغًما عنها، وأّن حّب

وجهها..
الّطرق أن  فما كان من دافينشي إّال أن يحاول بشّتى 
يقتنص حلظة خاّصة من عمر هذه الّسّيدة، وأن يدفعها 
لإلبتسام ولو ملرّة واحدة، ليسّجل هذا احلدث في لوحته 

غير املكتملة.
وبعد مجهود طويل ارتسمت شبه ابتسامة على وجهها، 
الّتاريخّية  الّلحظة  هذه  التقاط  إلى  دافينشي  فسارع 
بريشته وألوانه الّداكنة.. ولم يكن أحد ليعلم حينها، أّن 
العالم  حّير  اّلذي  الّلغز  ليزا ستكون  الّسّيدة  ابتسامة 

طويًال...
كان  اّلتي  الّتقدير  بنظرة  يحَظ  لم  دافينشي  لكن 
ينتظرها ليراها ترتسم على وجه صاحب الّلوحة.. حيث 

قام الّتاجر فرانسيسكو وزوجته ليزا 
عن  باالختفاء  غامضة  ظــروف  وفي 

األنظار!
من  ــرب  ه بــأّنــه  الّشائعات  ــّســرت  ف
من  أكثر  قيل  ثــّم  ــون..  ــّدي ال بعض 
الّسّيدة مادونا  أّن  ذلك، حيث ترّدد 
انتحرت، أو توفيت في أثناء عملّية 

االجناب.
في عام 1516 سافر دافينشي إلى 
امللك  على  الّلوحة  وعــرض  فرنسا، 
فرانسيس األّول اّلذي أُعجب بها كثيرًا؛ فقام بشرائها 

وعّلقها على أحد جدران قصر «شاتوفو».
رحلتها  ــي  ف  – ــيــزا  ــونــال امل انطلقت  املــلــك  وفـــاة  بعد 
الّتاريخّية – فكانت محّطتها الّتالية في قصر فرساي، 
ثّم في حجرة نوم نابليون بونابرت.. حّتى استقرّت في 
قبعت  جدرانه  أحد  فعلى  باريس..  في  اللوفر  ُمتحف 
تلك االبتسامة الغامضة. لتبدأ رحلة البحث عن الّسرّ، 
وحّتى يومنا هذا، يعجز – رغم ما سّجلناه أعاله – نعم! 
اجلدل  حسم  عن  الفّن  وعّشاق  والباحثون  اخلبراء  يعجز 

حول هذه الّلوحة الفريدة.
حّتى أّن عشرات الّنظرّيات اندفعت خالل العقود املاضية 
دافينشي  بأّن  فقيل  األحجّية..  هذه  لفّك  محاولة  في 
قد رسم نفسه في هيئة امرأة.. أّما آخرون فذهبوا بأّنه 
ِمْثلّي اجلنس، فقام دافينشي عندها برسم اجلانب  كان 

األنثوّي من شخصّيته.
أّما الّسياسّيون فقالوا بأّن الّلوحة جتسيد للماسونّية، 
تظهر  أطرافها  ومبطابقة  هرمّي،  بشكل  رُسمت  لذلك 

جنمة داود.
مهما قيل ومهما سُيقال، ال شّك أن دافينشي برائعته 
اخلالدة هذه مات وترك سرّها خلفه.. لتبقى تدور حولها 

كوكبة من الّتساؤالت واألسئلة؛ خاّصًة:
وأسرار غامضة  خاّصة  طبيعة  ذات  لوحة  املوناليزا  هل 
لوحة  مجرّد  أّنها  أم  خافتة..؟!  ابتسامة  وراء  تختبئ 
عادّية، أصّر وُيصّر العالم، على قراَءتها بلغة األلغاز..؟!

آمل أن ال يجد أحد اجلواب كي تبقى هذه املوناليزا ُحتفًة 
فنّية خالدة ُمريدوها كنجوم الّسماء عَدًدا..!

أنادي وجهكِ اململوءَ طُهرًا 
أناجي الّنوَر في عينيِك

َعلَّ النوَر ُيْحِييني

وأجثو عند أقداٍم
هي اجلناُت حتضنني

وحتميني 

وأصرُخ ملَئ ُحنجرتي وأوردتي
بَحقِّ احلبِّ

يا أّمي أجيبيني

وإْن أعياِك هذا املوُت عْن َرٍد
إليِك إليِك

يني نحو املوِت شدِّ

ُقني نيوب املوت تقُتلني ُمتزِّ
وصوٌت منك ُيسعفني

يناجيني
فرّدي عليَّ باسم احلبِّ

في شغٍف
ونحو الّصدِر نحو القلِب

ُضّميني
 

يهون عليِك جمُر الّدمِع يحرقني
يهوُن عليِك

سهم الُبعد يدميني

فكيَف أعيُش يا أّمي
نيا ببسمتِه بال ثغٍر هو الدُّ

نيا وكيَف أعيش في الدُّ
بال صدٍر ِمَن األنواِء َيحميني؟!

 
اه ما عادت أيا أمَّ

ُبعيَد رحيلِك القاسي
نيا وما في الكوِن رؤى الدُّ

ُيغريني

وإْن َسِمعْت بلفِظ األمِّ أوردتي
َتُشبُّ الّناُر في كبدي

َكألـِهَبِة  البراكِني

حباها اهللا باإلخالص مذ ُولدت
واودَع في مالمحها

ُنبّوات لها عطر
كأنسام الّرياحِني

وأوقَد فوقها نوًرا
ودثَّرها بأزهاٍر لها أنفاُس نسريِن

فإنَّ األمُّ َقد ُوسمت بنور اهللا
مذ بدء الّتكاويني

وإنَّ األُم َقْد ُخِلَقْت
ِمَن الّنعناِع والنجوى

وما ُخلقْت ككّل الّناِس 
من ماٍء ومْن طِني

نيا تظلُّ َتَظلُّ زاِئَلًة هَي الدُّ
ويابسًة كأوراٍق ِمَن الّتِني

فبعُض الّناِس يختُم عمرُه طفًال
َوبعُض الّناِس يقضي

في الّثمانِني

وبعُض الّناِس يقضي الَعيَش في َرَغٍد
وكْم َيشقى بريًئا في الّزنازيِن

وبعُض الّناِس ُيفعُم كوننا خيًرا
َوبعُض الّناِس

َميْلُك ناَب تّنِني

وال يبقى ِمَن  اإلنساِن يا ُأّمي
سوى الّذكرى

وما أسداُه ِمن بٍر 
إلى فقراِء دنيانا املساكِني

وذكراِك اّلتي ُحفرْت 
على الّشرياِن في قلبي
لتنساني إذا اندملت 

شراييني

ستبقى فّي ذكرِك
إلى يوٍم

مالُك املوِت يأتيِني

وَيحملني
إَليِك إليِك َيْحمُلني
وفي الفردوِس ألقاِك

َوَتلقيني

فإنَّ اهللا يغفر كلَّ أخطائي
ألجلِك أنِت يا أمي

بيوم الّديِن
ت موازيني إْن َخفَّ
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في  شعب  أّول  هو  الفلسطينّي  الّشعب 
العالم يتعرّض للّتهجير والّطرد من بالده، 
بقوّة  الفلسطينّي  الوطن  تقدمي  أجل  من 
بهم  بعث  يهود،  مهاجرين  إلى  الّسالح 
لهم  لتكون  فلسطني،  أرض  إلى  الغرب 
إسرائيل.  اســم  عليه  أطلقوا  لهم  وطًنا 
ّية،  اإلرهاب وتنظيماتهم  املهاجرون  وهؤالء 
ـــرن»)  ـــي ــــاه») و(«شـــت مــثــل: («هــــاغــــان
و(«إرغون») عاثوا في األرض الفلسطينّية 

فساًدا، فقتلوا وارتكبوا املجازر وهّجروا ودّمروا، واستولوا على الوطن، 
وعيون األمم املّتحدة والعالم تنظر إليهم بعطف، على اعتبار أّنهم 
«ضحايا الّنازّية». ولم يأبه العالم ولم يكترث بالّضحايا اجلدد، ولم 
يهتّم مبا سيحصل للفلسطينّيني من مآسي وآالم وتشريد، وكأّن العالم 

لم يعد له عيون. 
ا في قوله  ا وصائًب ـً الرّئيس الفلسطينّي الرّاحل ياسر عرفات كان محّق
ارين». نعم نحن كذلك. فالّنكبة اّلتي حّلت  املشهور «نحن شعب اجلّب
تفتيت  أيًضا  منها  الهدف  1948، كان  الفلسطينّي عام  بالّشعب 
أماكن  في  ّية  العرب املجتمعات  في  وتذويبه  الفلسطينّي  الّشعب 
ا على اعتبار «أّن الكبار ميوتون  ـً ّي الّلجوء، ونسيان اسم فلسطني كل
والّصغار ينسون» كما اعتقد قادة الّصهاينة في ذلك الوقت. لكن كّل 

توّقعات الّصهاينة باَءت بالفشل.
لكّنهم  رحلوا،  قد  الفلسطينّيني  من  الكبار  املواطنني  أّن  صحيح 
عقول  في  وجغرافّيتها  وتاريخها  فلسطني  اسم  زرعوا  رحيلهم  قبل 
األبناء، واألّمهات الفلسطينّيات أرضعن أطفالهن حليب عدم نسيان 
فلسطني والتمّسك باألرض وحليب العودة، فكبر الّطفل الفلسطينّي 
وفي عقله وقلبه فلسطني، وترعرع وهو يحفظ عن ظهر قلب تاريخ 
فلسطني، تاريخ القدس واألقصى وكنيسة القيامة واحلرم اإلبراهيمّي، 
وكرملها  حيفا  وتاريخ  فيها،  البرتقال  ّيارات  وب وبحرها  يافا  وتاريخ 
واملناضل  القسطل،  وتاريخ  وكنائسها،  الّناصرة  وتاريخ  وشواطئها، 
محّمد  الّثالثة  وأبطالها  عّكا  وتاريخ  احلسيني،  القادر  عبد  الرّاحل 

جمجوم وفؤاد حجازي وعطا الزّير، وتاريخ كّل الّتراب الفلسطينّي.
ارين اّلذين صمدوا في وجه  صدق الرّاحل أبو عّمار، فنحن شعب اجلّب
ّية، واّلذين صمدوا ودافعوا  كّل محاوالت اإلبادة، مبا فيها محاوالت عرب
عن الكرامة الفلسطينّية في كاّفة أماكن تواجدهم. صمدوا في مخّيم 
املخّيم  إبادة بيوت  بيروت عام 1976، رغم  بالقرب من  الزّعتر  تّل 
على أيدي القتلة املتآمرين، وصمدوا في مخّيم صبرا وشاتيال املالصق 
ّية، وبقوا فيه رغم املجزرة الفظيعة اّلتي تعرّض لها  بنان للعاصمة الّل
فاشّية  ميينّية  عناصر  أيدي  على   ،1982 العام  في  املخيم  سّكان 
صبرا  مجزرة  أّن  ذكــروا  املؤرّخني  أّن  حّتى  إسرائيلّيني،  جنود  وبدعم 

وشاتيال هي إحدى أفظع املجازر اّلتي مت ارتكابها بحّق الّشعوب. 
وفي العراق اّلذي تتحّكم به امليليشيات الّشيعّية بعد سقوط نظام 
صّدام حسني، صمد الفلسطينّيون رغم طردهم من بيوتهم في بغداد، 
طائفّية. وصمد  ميليشيات شيعّية  قبل  من  الّشوارع  في  ورميهم 
الفلسطينّيون في مخّيم نهر البارد شمالّي لبنان في العام 2007 
بنانّي. ولم يسلم مخيم  رغم تدمير بيوت املخّيم من قبل اجليش الّل
فقتلوا  ّية،  إرهاب عناصر  من  والّتدمير  القتل  عملّيات  من  اليرموك 
حاالت  ا  ـً يومّي يشهد  املخّيم  هذا  يزال  وال  ونهبوا.  ــرّدوا  وش وعّذبوا 
أّنهم فلسطينّيون. واحلديث يطول ويطول عن  قتل لسّكانه وذنبهم 
فلسطينّيي غزّة ونضالهم وصمودهم ومقاومتهم الّشرسة ضّد جيش 
االحتالل اإلسرائيلّي. فرغم حروب اإلبادة اّلتي تعرّضت لها غزّة، لكّنها 

لم تستسلم ولم تخضع وفشل اإلسرائيلّي وانتصر الفلسطينّي. 
قدر  يحاول  فإّنه  الفلسطينّي،  بها  ميّر  اّلتي  املآسي  هذه  كّل  ورغم 
اإلمكان أن يعيش حياة طبيعّية، وهذا يذّكرني في أّيام العيد أيًضا، 
وليس في أّيام الّصمود فقط، مبا قاله الرّاحل أبو عّمار: «إّننا شعب 

ارين». وكّل عام والفلسطينّي بخير. اجلّب
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توّفي يوم اجلمعة املاضي، 10/7/2015، املمّثل الّسينمائّي 
وصل  اّلذي  العربّي  املصرّي  الفّنان  هذا  الّشريف،  عمر  العاملّي 
للعاملّية، فحّقق شهرًة عاملّية ُملفتة للّنظر، فأبهر املشاهدين في 
ّي املتمّيز وحضوره وتأّلقه،  كاّفة أنحاء العالم، من خالل أدائه الفّن
ليصبح أحد رموز الّسينما في العالم. كيف ال ونحن نذكره من 
خالل أروع أفالمه: ”دكتور جيفاغو“، ”لورنس العرب“، ”الّثلج 
الهندي»،  الّتمر  ــذور  «ب الّصفراء»،  رويس  ”الرولز  األخضر“،  
و»احملــارب  مجّدًدا»،  يضرب  ــوردّي  ال «الّنمر  األخير»،  ــوادي  «ال
في  «صراع  ّية:  العرب بالّلغة  أفالمه  خالل  ومن  عشر».  الّثالث 
القصر»،  احلّب»، «سّيدة  «نهر  أنام»،  «األراجوز»، «ال  الوادي»، 
في  ــراع  و»ص احللوة»،  «أّيامنا  «املسافر»،  ومرقص»،  «حسن 
غلوب»  «غولدن  جوائز  ثالث  حصد  اّلــذي  الفّنان  هذا  امليناء». 
حصل  كما  الـ»أوسكار»،  جلائزة  ترشيحه  وّمت  «سيزر»  وجائزة 
الّسينمائّي عن  البندقّية  مهرجان  الّذهبّي»  «األسد  جائزة  على 

مجمل أعماله.
األجنبّية  أفالمه  في  اشتهر  اّلذي  األصيل  الفّنان  هذا  عّنا  رحل 
بشخصّية الرّجل الهادئ والغامض والّلطيف واملُغري للّنساء، وفي 
ّية، ومنها  ّية قّدم الّشخصّيات املتنوّعة، منها الهزل أفالمه العرب
غادر  عندما  وحّتى  والكالسيكّية.  والرومانسّية  اجلــاّدة  األدوار 
مصرّية،  إذاعّية  مسلسالت  في  العمل  عن  يتوّقف  لم  مصر، 

منها: ”أنف وثالث عيون“ و“احلّب الّضائع“. 
غادرنا الّنجم املصرّي العربّي العاملّي عمر الّشريف عن عمر يناهز 
ـ83 عاًما، ُمخّلًدا وراَءه مسيرة فنّية غنّية وحافلة بالّنجاحات  ال
ّي والتأّلق في عالم الّسينما املصرّية والعاملّية. ومع  واإلبداع الفّن
رحيل عمر الّشريف تكون مصر والعالم العربّي قد فقدوا فّناًنا 
قد  نكون  رحيله  ومع  ّية،  الّسينمائ الّساحة  على  ــرز  األب وممّثًال 
فقدنا أعظم جنم في تاريخ الّسينما املصرّية وأرقى رجال الفّن في

 العالم العربّي.     
غّيب املوت الفّنان الرّائد عمر الشريف، حيث توّفي في القاهرة 
اّلتي أحّب، نتيجة أزمة قلبّية، بعد أن قام باجتياز مسيرة فنّية 
غنّية وحافلة أّهلته ألن يقتحم العاملّية بال حدود. وسبق ذلك أن 
األمر  الزهامير،  مرض  مع  قاسية  معاناة  اخلارق  الّنجم  هذا  عانى 
اّلذي اضطرّه إلى االبتعاد عن الّشاشات منذ العام  2012، حيث 

ّي بُعنوان «صخرة القصبة».  كان آخر ظهور له في فيلم مغرب
ولد عمر الّشريف، صاحب الّسجّل الّذهبّي من اإلجنازات الفنّية 

ّية، في اإلسكندرّية، ألب لبنانّي وأم لبنانّية سورّية،  والّسينمائ
ّية املمّثلة املصرّية  تزوّج في العام 1955 من سّيدة الّشاشة العرب
فاتن حمامة، حيث أجنب منها ابنه الوحيد طارق، ولم يتزوّج من 
بعد انفصاله عن فاتن حمامة؛ تنّقل عمر الّشريف لسنوات طويلة 

ّية، حّتى  بعد مغادرته مصر بني العديد من املدن والعواصم األوروب
عاد واستقّر في مصر في مطلع الّتسعينّيات من القرن املاضي. 
كانت بداية عمر الّشريف في الّسينما عندما التقى املخرج الفّذ 
إلى  البطولة  بدور  القيام  فرصة  له  أتاح  اّلــذي  شاهني،  يوسف 
ّية فاتن حمامة، في فيلم ”صراع في  جانب سّيدة الّشاشة العرب
ومن  الّنظير،  منقطعة  وجماهيرّية  بنجاح  واّلذي حظي  الوادي“، 
يومها حتّول عمر الّشريف وفاتن حمامة إلى ثنائّي ال يفترقان. 
فتتالت األفالم بينهما، «أّيامنا احللوة» في العام 1955، ومن 
العام  أنام» في  1956، و»ال  العام  امليناء» في  ثّم «صراع في 
في  احلّب»  و»نهر   ،1958 العام  في  القصر»  و»سّيدة   ،1957

العام 1961. 
للفّنان  على مصراعيها  العالم  أبواب  ُفتحت  الّستينّيات  وفي 
عمر الّشريف، فتحّول من ممّثل سينمائّي عربّي مصرّي، إلى فّنان 
لني،  دافيد  العاملّي  باملخرج  لقائه  االنطالق  نقطة  وكانت  عاملّي، 
حيث اكتشف موهبته في الّتمثيل هذا املخرج وقّدمه في العديد 
ّية، ومن هنا انغمس عمر الّشريف بالعمل  من األفالم الّسينمائ
الّنجومّية،  عالم  في  فغاص  العاملّية،  ّية  الّسينمائ األفالم  في 
الّسينمائّي،  العمل  في  ًا  ـ ّي كل انشغاله  إلى  أّدى  اّلــذي  األمــر 
وبالّتالي أهمل عائلته وزوجته فاتن حمامة، األمر اّلذي أّدى إلى 

انفصاله عنها في منتصف الّسبعينّيات. 
بعد تقدميه فيلم «لورنس العرب» في العام 1962 واّلذي حّقق 
جناًحا ُملفًتا ومنقطع الّنظير، األمر اّلذي جعل األنظار تلتفت إليه 
وتتابع أفالمه بشغف. وبالّتالي استمّر عمر الّشريف في العمل 
ّية  سينمائ أفالم  عّدة  في  ليشارك  لني،  دافيد  ذاته،  املخرج  مع 
أخرى أضيفت فيما بعد إلى سجّل جناحاته، مثل فيلم «دكتور 

جيفاغو» و»الرولز رويس الّصفراء» و»الّثلج األخضر» .
وفي املرحلة األخيرة من حياته اّجته عمر الّشريف إلى الّتمثيل 
ّية منها ”حنان وحنني“، واّلذي ُعرض على  في مسلسالت تلفزيون
الّشاشة في العام 2007. وفي العام 2008 شارك إلى جانب 
املمّثل عادل إمام في فيلم ”حسن ومرقص“، اّلذي قّدم قضّية 
املجتمع  في  البغيضة  الّطائفّية  مواجهة  في  بــارزة  اجتماعّية 
املصري خاّصة، والعالم العربّي عاّمة، مؤّكًدا على ضرورة وأهمّية 

احملافظة على  الوحدة الوطنّية. 
دور  يؤّدي  وهو  الّشريف  عمر  مشاهدة  مؤّخرًا،  لي،  تسّنى  كما 
القّديس بطرس الرّسول، حيث لفت نظري آنذاك كيف جنح هذا 
بضعفه  بطرس  القّديس  شخصّية  بتقدمي  واملُبدع  الرّائع  الفّنان 
كإنسان من جهة، وقوّة إميانه من جهة أخرى وصالبته وشجاعته، 
فقّدم لنا شخصّية القّديس بطرس الرّسول بصدق أبهر املشاهدين. 
مع رحيل الفّنان العاملّي عمر الّشريف تكون مصر، والعالم العربّي 
والّسينما العاملّية فقدت فّناًنا اقتحم العاملّية بال استئذان، وفرض 
ّية  نفسه على الّسينما العاملّية دون أن ُيؤّطر ضمن األدوار العرب
ا ُملفًتا لألنظار، تابعه  ـّ ّي فقط أو الّشرقّية، وبذلك أصبح ممّثًال عامل
عّشاق الّسينما بشغف، ومتّتعوا بأجمل الّلحظات وهم يشاهدون 

أداَءه املمّيز املُبدع.
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إذا نهبتك واجهات املتاجر.. 
فّكر وابحث.. بني الّسطور.

ِاحذر.. من وسيط اخلير
وَمن يعطيك.. الّرصاص و 

اخلناجر. 
هذا وسيط الّدمار.
ال يأخذك باالعتبار 

وتبقى وحدك بني احلوافر.
أو ماسح للكنادر!

تدهن..
سيقان اجلواري

قدر.. 
ما تتكاثر.. الّنعال الّنسائّية

في أحضان اجلنود 
بعد الّنصر.

ال تهرق الّدمع 
واجمد كاحلجر.

وّفر دموعك في املهاجر 
اطلقها..

مع الّشتائم 
على ذيول املماليك 

في ساحة القصر 
حني يرسمون على اخلناجر 

ما يناسب األكابر 
بعد املجازر.

وّفر دموعك قبل الّنور 
كي ال يؤملك.. 
ما خّلفه اجلّزار 

بني الّشجر.

حيث ساد املكر مخالب 
الّدهر.

هذا الفكر..
هو سياسة العصر.

ها هنا العهر..
الفتة للحاضر

أن يكسر..
يد الّضرير 

كي ال تطير!
وسط هذا الّدمار.

ويخسر الّتجار
في سوق مشهور..

بالفرص والفقر.
على األسوار..

جنود
ال يشبهون البشر.

يأسروا من فّر..
من اإلطار.

ويدمغونه باألصفر..
قطيع يكبر

في حظيرة الّسّيد األكبر!
(حيفا/طمرة)

WLF� w��U� ∫œ«b�≈

»U|– r�U�

يبدأ  الوزن)  (تقليل  اجلسم  دهون  إنقاص  أّن  البعض  يعتقد 
بعد مرور نحو نصف ساعة من بدء ممارسة الّتمارين الّرياضّية. 
لكن هذا غير صحيح، ألّنه ال توجد نقطة ثابتة يبدأ عندها 

ذوبان دهون اجلسم. 
ولكن ما هي الّطريقة األمثل حلرق الّسعرات احلرارّية؟

إنقاص دهون اجلسم، وبالّتالي تخفيض/تقليل الوزن ال يبدأ 
بعد مرور 20 أو 30 دقيقة من بدء ممارسة الّتمارين الّرياضّية 

اجلسمانّية.
كما أّنه ال توجد نقطة معّينة ثابتة أثناء ممارسة الّرياضة يبدأ 
االختصاصّية  ترى  ما  وفق  اجلسم»،  دهــون  ــان  «ذوب عندها 
الّطبّية كارولينه فيرك مايستر مديرة مرَكز الّطّب الّرياضّي في 
تنقل  ما  بحسب  األملانّية،  إيبندورف»   – «هامبورغ  جامعة 

وكالة األنباء األملانّية.
الغذائّية  املــواد  من  أساسّي  بشكل  طاقته  يستمّد  فاجلسم 
ز،  القصير واملُركَّ اجلسمانّي  اإلجهاد  حالة  في  الكربوهيدراتّية 
الّرياضّية  الّنشاطات  حالة  في  طاقته  يستمّد  أّنــه  حني  في 
في  الّدهون والبروتني  احتياطيات  من  الّشديدة  الّطويلة وغير 
اجلسم، وفق توضيح كارولينه فيرك مايستر، وتقول: «عملّيات 
الّطاقة في اجلسم تكون متوازية»، ومع ذلك فإّن نوع  توليد 
شّدة  أساسّيني:  عاملني  على  يعتمد  للّطاقة  اجلسم  اكتساب 

ومّدة الّتعّرض لإلجهاد اجلسمانّي.
بعض  وإنقاص  الّدهون  من  الكثير  إحــراق  يريد  شخص  أي 
الكيلوغرامات من وزنه فأفضل ما ينبغي عليه عمله هو أن 

يتحّرك فترة طويلة، بحيث تكون شّدة اجلهد منخفضة.
اجلهد  الوزن هي زيادة  لتخفيف  األمثل  الّطريقة  أّن  وتضيف 
من وقت إلى آخر خالل مرحلة الّتمرين املنخفض الّشّدة، بحيث 
متكّرر،  بشكل  فقط ولكن  قصير  لوقت  اجلهد  تكون زيــادة 

ويسّمى هذا الّنوع من الّتمارين (متارين الفواصل الّزمنّية).
الّطاقة  تخزين  البداية  في  يتّم  طاقته  اجلسم  يكتسب  وحني 
بـ  يسّمى  اجلسم  خاليا  في  موجود  ب  مركَّ في  مباشر  بشكل 
إلى  اجلسم  تعّرض  وعند  الفوسفات»،  ثالثّي  «أدينوزين 
من  طاقته  معظم  يستمّد  فإّنه  ز  قصير وُمركَّ جسمانّي  إجهاد 
الّدهون  أّنه يتّم حرق  الكربوهيدرات، وفي هذه احلالة صحيح 

ولكن بكمّيات صغيرة.
لكن حني ميارس اجلسم نشاطات رياضّية أكثر طوًال وأقّل شّدًة 
فإّن اجلسم في هذه احلالة يستمّد طاقته من احتياطّيات الّدهون 

والبروتني في اجلسم.
من  تختلف  حرقها  الّدهون وكيفّية  حرق  زمن  أّن  إلى  ُيشار 
شخص إلى آخر، بحسب كتلة عضالته والّنظام الغذائّي اّلذي 

ـًا. يتبعه ومستوى اإلجهاد الّنفسّي اّلذي يتعّرض له يومّي
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رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) Í—U� qOL� Æœ   (مدير قسم ال ÊUM � u �√
إلى  الغربّي، حوالي عشرة كيلومترات  أبو سنان في اجلليل  قرية  تقع 
الّشمال من عّكا. تتواجد القرية احلالّية على آثار استيطان من العصور 
الكنعانّية، إّال أّن احلفرّيات األثرّية اّلتي ُأجريت في القرية قليلة جًدا، 

وليس لدينا الكثير ّمما ُنشر عن نتائج تلك الّتنقيبات.
البعض  يقع  األثرّية، واّلتي  املواقع  من  العديد  سنان  أبو  بقرية  حتيط 
اآلخر  احمللّية، والبعض  سنان  أبو  لسلطة  الّتابعة  املناطق  منها ضمن 

مجاور للقرية. 
اليوم  يقع   – سنان  أبو  (شمالي  الكويكات   * املواقع:  تلك  بني  من 
ضمن حدود االستيطان الّتعاونّي «ُاشرات» אושרת)؛ * «تل ميماس» 
(شمال غربّي أبو سنان)، وهو يتواجد ضمن حدود االستيطان احلالّي 
القرية  أنقاض  على  ُبني  اّلــذي  העמק)،  (בית  هعيمق»  «بيت 
ديدبة  خربة   * املوقع؛  في  موجودة  كانت  اّلتي  الكويكات،  العربّية 
الّشرقّية  احلدود  على  تتواجد  ميداب)،   خربة  باسم  ـًا  حالّي (املعروفة 

لقرية أبو سنان.
في هذا العدد سنستعرض أهّم نتائج احلفرّيات لتلك املواقع األثرّية.

WÒO�¹—UÒ²�« —œUB*«Ë rÝô« ≠ ÊUMÝ uÐ√
كما يبدو فإّن اسم القرية يعود إلى قلعة كانت متواجدة في املوقع بناها 
(الواقعة  املونفورت  لقلعة  تابعة  كانت  «بوسنني»،  ُتدعى  الّصليبّيون 

على مقربة من وادي القرن). ورد اسم قرية أبو سنان (واملواقع املجاورة 
لها) في العديد من املصادر الّتاريخّية من الفترة الّصليبّية، حيث كانت 

جزًءا من لواء عّكا. 
الكويكات  الّتالية:  املــواقــع  أسماء  الّصليبّية  املــصــادر  في  فنجد 
 ،(Caferyasi) ياسيف  كفر   ،(Mimas) ميماس   ،(Coket)

 .(Busenen) وأبو سنان
عام  من  نّص  في  الكويكات  ذكر  يرد  احلصر،  ال  املثال  سبيل  وعلى 

1129م. حني أعطى شخص يدعى أرمانوس 
أراضي املوقع إلى احلركة اإلسبتارّية. الحًقا، 
وفي عام 1238م. ُذكر املوقع ضمن اجلدل ما 
بني اإلسبتارية وأسقف عّكا حول دفع ضريبة 

احملصول (الُعشر). في مثل هذه الوثيقة يرد أيًضا ذكر قرية أبو سنان. 
مواقع  خمسة  شملت  عّكا،  ِمنطقة  أّن  إلى  الّصليبّية  املصادر  ُتشير 
كانت  حيث  أعاله،  ذكرناها  اّلتي  الكويكات واملواقع  هي  استيطانّية 
أراضيها تابعة إلى نبالء أو جهات مختلفة. فمثًال الكويكات تابعة إلى 
اإلسبتارية بينما كانت أراضي أبو سنان تابعة إلى الّرهبان الّتبتونّيني 
كان  األراضي  من  البعض  أيًضا.  ياسيف،  كفر  أراضي  اشتروا  اّلذين 
أيًضا مبلكّية الّنبالء أمثال جوسلني أسييار، اّلذي اشترى بعض األراضي 

عام 1200م..
العثمانّية، قليلة  الفترة  أبو سنان، خالل  اّلتي تذكر قرية  إّن املصادر 
جًدا. ونستدّل منها أّنها كانت أكبر قرية في املنطقة آنذاك، من حيث 
الّزيتون  أّن أشجار  إلى  العثمانّية  الوثائق  ُتشير  الّسّكان. كما،  عدد 
بينما  أبو سنان، جولس والكويكات.  املنطقة فقط في  بهذه  تواجدت 

املعصرة الوحيدة كانت في جولس.
الّرحالة فيكتور جيرن، اّلذي زار البالد خالل القرن الّتاسع عشر، يعتبر 
من أهّم األشخاص اّلذين وصفوا قرية أبو سنان، ووّثقها في املصادر؛ 
كما أّنه أشار إلى مصدر االسم: «في الّساعة الواحدة وخمسون دقيقة 
وصلُت إلى قرية أبو سنان، املتواجدة ليس بعيًدا عن قبر الولّي زكرّيا. 
مجّدًدا.  ُبنيت  كنيسة  فيها  تتواجد  نسمة.   400 قُرابة  سّكانها  عدد 
منزل شيخ القرية يتواجد في أعلى الّتّلة، وهو مبنى جديد ُبني بجودة 
عالية. من الواضح أّن قرية أبو سنان مبنّية على آثار قرية قدمية، ذلك 
نسبًة إلى اآلثار البارزة، مثل: آبار املياه املنحوتة في الّصخر وكمّية 
خالل  احلديثة.  املباني  في  واملستعملة  باملوقع  املوجودة  البناء  حجارة 
العصور الوسطى كان اسم القرية Busenen، ولكّني ال أعلم ما كان 

اسمها في عصور قدمية».
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بالوناٌت..»،  «بالوناٌت..   -
َو  َوُه الوناِت  ب اْل بائُع  نادى 
ــَو  ـــوارِِع َوُه ـــّشً ــي ال ــي ف ــش َميْ
َواْحلاراِت  وارِِع  الشَّ ي  ف َميْشي 
َوَيْحِمُل  َوإياًبا،  َذهاًبا  ِة  َواألَِزقَّ
ِة  َي الّزاِه واِنَها  َأْل ِب الوناِت  ب اْل
َرْأِســِه،  ــْوَق  َف ُر  َتَتطاَي ــَي  َوِه
ِه. ْي َت َقَدَم ْقِفُز َحتْ اُلها َي ي َوَخ

بالوناٌت..»؛  «بالوناٌت..   -
ِنداَء  ناُت  َب َواْل األَْوالُد  َسِمَع 
الوناِت، َفَخرَجوا ِمْن  ب باِئِع اْل
واِحٍد  ُكلُّ  َواْختاَر  ْم،  َمناِزِلِه

ُه. ُب ْعِج ْوِن الَّذي ُي بالوًنا ِباللَّ
ــاُء  ْرق ــزَّ ال الوناُت  ب اْل ـــَدأَِت  َب
ـــراُء  ـــْف ـــصَّ ـــــراُء َوال ـــــْض َواْخلَ
ُة  يَّ ْرُتقاِل ُب َواْل ُة  يَّ ِج َس َنْف َب َواْل
اِن  ي ْب ْوَق رُؤوِس الصُّ َتَتماَيُل َف
ظاٍت َبَدأَْت  ْعَد َحلَ ناِت. َوَب َب َواْل
ْرَقُع،  َف َت َت الوناِت  ب اْل َبْعُض 
ي  ف ُر  َيَتطاَي ُر  اآلَخ َوَبْعُضها 
ْم  َل َمساِء  ـ اْل َوِعْنَد  اْلَفضاءِ. 
َق بالوًنا واِحًدا َمَع اْألَْوالدِ؛  ْب َي
َي  ِق َب َف الوناِت  ب اْل باِئُع  ا  أمَّ

ُر اْلَكثيرُ... ي ِه اْلَكث َدْي َل

ُع  باِئ ـــَدَأ  َب ــاءِ،  ــش ــَع اْل ــَد  ــْع َب
بالوناَتُه،  ْنُفُخ  َي الوناِت  ب اْل
ِبَعًصا،  ِمْنها  ــّالً  ُك ــُط  ــْرُب َوَي
ْعِضها  َب ِب اْلِعِصيَّ  ــَط  َرَب مَّ  ُث
ــَرِف  ــَط ِب َتها  بَّ َوَث ــِض  ــْع ــَب اْل

ناَم. َي ، َوَذَهَب ِل يِّ ْرِس اْلُك
ــِذِه  ه ــى  ــل أَْح ــا  م «أوووه!   -
ــُع  ــاِئ ـــاَل ب ــاِت»، ق ــون ــال ــب اْل
ْغِمَض  ُي أَْن  َل  ْب َق الوناِت  ب اْل
ُع  ي ِه، َوأَضاَف: َغًدا َسَأب ْي َن ْي َع

ومِ! َي َر ِمَن اْل بالوناٍت أَْكَث
ناِت  َب َواْل اْألَْوالِد  ُع  َجمي كاَن 

ــاِت  ــون ــال ــب ــاْل ــوَن ِب ــم ــُل ــْح َي
ْضراَء  َواْخلَ راَء  ْف والصَّ راَء  ْم اْحلَ
ْوِم  َي ي اْل ْختاروَنها ف َي تي َس الَّ
أَْو  ْرَقَع  َف َت َت ْن  َل تي  الَّ ي،  الّتال

ِس. الوناِت اْألَْم ب رَُب َك َتْه

 

عُعُ  بباائِئِ أَأَ  ــــــدَدَ
ببااللووننااتَتهُهُ،، 
اا،،  ِبعَعصًصً اا 
ْعضِضهههاا  بَب بِبِ
ــــرَرَفِفِ  ــــطَط بِبِ

نناامَم. يي
ِِ

ِهِ  ــــذِذِ هه ــــىى  
ــــعُعُ  ــــاائئ ــــــــاااتتت االَلَ  بب ــــووووونننننن ــــــاااااللللل ــــببب ـــااللْلْ ــــوونَن بب ــــمم ــــلُلُ ــــحْحْ يَيَ



 Â«dJ�« UNMzU�e� f|—ULK� rFD� …—«œ« ÂbI��
 dDH�« bO� ‰uK	 W
�UM0 �UJ|d
��«Ë wUN��« d	Q�

WO�UF�«Ë W�B�U� rJOK� tK�« ˆœU�« bOF��«
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االرجيلة احلى مع
االرجيلة احلى مع
االرجيلة احلى مع

هتسيونوت 6 (شارع الجبل) 054-2012447

اسعار خاصة
 مبناسبة عيد الفطر 

السعيد

وصلتنا تشكيلة 
واسعة من احدث 
 االراجيل الفاخرة 

ولوازمها 







w� vKŠ« bOF�«
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—u³LÞ W�dý s� WAOF*« W�dG� …eO2 rO�UBð

 ¨‰eM*«  w�  s�U�ô«  r??¼«  s�  w¼  WAOF*«  W�dž  Êô
 WKzUF�« œ«d�« l�  UNO� UMðU�Ë« rEF� wCI½ UM½_Ë
 W�dG�«  Ác??¼ Êu??J??ð  Ê«  r??N??*«  sL� ¨·u??O??C??�«  l??�Ë
 sŽ d??³??F?? Ô²??�  e??O??2Ë d??šU??�  ¨o??O??½«  q??J??A??Ð  WLLB�

Æ·uOC�« UNO� dN³ ÔM�Ë UMðUOB�ý
 ‚dD�«  j�ÐQÐ  rO�UB²�«  qC�«  vKŽ  ‰uB×K�
 W�dA�«  —̈u³LÞ  W�dý  s�  `zUBM�«  Ác??¼  rJO�«  ¨

Æœö³�« w� ¡UM³�« œ«u�Ë Ê«u�ô« ‰U−� w� …bz«d�«
 ∫v�Ëô« WKŠd*«

 —«b'« s� b�Q²�«  rJOKŽ Ê«—b??'« ¡öDÐ ¡b³�«  q³�
 rŽU½Ë  nOE½  —«bł  vKŽ  ‰uB×K�  ÆrŽU½Ë  nOE½
 ÆdÐuÝ  ‰Ë—b??½u??Ð  t�u�Ë  ¨b½uÐ  pOłU�  «u�b�²Ý«
 —«b???'« ¡ö??D??Ð «u???�u???� r???Ł ¨n??−??¹ v??²??Š «Ëd??E??²??½«

4091P Êu� ◊U� q¹d� dÐuÝ Â«b�²ÝUÐ

∫WO½U¦�« WKŠd*«
 ¨Ê«—b??'«  ¡öD� g½«  4  Ë«  g½«3  …Uýd� Âb�²�½
 ¨422CP  Êu� dOLAJ�« W³KŽ w� …UýdH�« fLG½
  U�d×Ð  —«b???'«  vKŽ   Êu??K??�«  WOL�  `�0  Âu??I??½

ÆX qJAÐ WKzU�
W¦�U¦�« WKŠd*«

 fOKL²�  ·U×−*«  Âb�²�½  —̈«b??'«  WODGð  bFÐ
 W¾OK*« s�U�ô« v�« «uN³²½« ÆWK¹uÞ  U�d×Ð  —«b'«
 rJOKŽ  ¡öD�«  ÊöOÝ  „UM¼  t??½«  r²¹√—  «–«  ¨¡öD�UÐ
…U??ýd??�  Â«b??�??²??ÝU??Ð  —«b????'«  fOKL²Ð  —«d??L??²??Ýô«

Æd�Ë— Ë« 
 W¹ƒd�  Èdš_ …d²� s� —«b'« sŽ œUF²ÐôUÐ vu¹

ÆWK�U� …—uB�«
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0547700092

—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

—U��û�
دار لإليجار في حيفا شارع النبي

بدون عمولة
رابع مرممة، منظر  3 غرف، الطابق ال
خالب للبحر، موقف خاص، مصعد

االتصال ابتدأ من يوم االثنني 20.7.2015

 dDH�« bOŽ ‰U³I²Ýô WOz«cž `zUB½ ÀöŁ
W¹uO(«Ë W×B�UÐ

 wðQ¹ Íc�« „—U³*« dDH�« bOŽ ‰U³I²Ýô w�“UM²�« bF�« √bÐ
 WFO³ÞË b??O??Ž«u??� t??O??�  d?? ÒO??G??ð q??�U??
 d??N??ý ÂU??O??� V??I??Ž
 w�  d??³??
_«  WO×B�«  WŽuL−*«  ¨Í—c???ł  qJAÐ   U??³??łu??�«
 ÿUH×K� WO×B�« `zUBM�« r¼√ rJ� ÂbIð åXO�ö
ò œö³�«

∫bOF�« ÂU¹√ ‰öš rJ²×� vKŽ
  

 ∫WO�U²�« WOz«cG�«  UŽuL−*« s� rCN�« WKNÝ WLFÞ√ d²š« ©1
 sŽ bF²Ð«Ë W¹uA*«Ë Wšu³D*«Ë W�uK�*«Ë W¾OM�«   «ËdC)« ‰ËUMð   ∫ «ËdC)«

 ÆUNM� WOKI*«
 ¨WO�u¹ hBŠ ÀöŁ ‰ÒbF0 WHH−*« Ë√ Wł“UD�« UNŽ«u½√ lOL−Ð l²L²Ý« ∫t
«uH�« 

  ÆdOBF�« V ÒM& Ë
 q�U
  `L�  5×Þ  s??�  d?? ÒC??;«  e³)«  q¦�  …—uAI*«  dOž  »u??³??(«  q ÒC�  ∫»u??³??(«

 ÆiOÐ_« “—_«Ë e³)« vKŽ WJ¹dH�«Ë qžd³�«Ë
 ÆtLC¼  qNÝ  ULK
  ¨VOK(«   U−²M�  w�  rÝb�«  iH�½«  ULK
  ∫VOK(«   U−²M�
 ¡«dH�Ë  ¡UCOÐ  ÊU??³??ł√Ë  WM³�Ë  r??Ýœ  1.5%  v²Š  6??�  ¨r??Ýœ  1%  VOKŠ  pKN²Ý«
 …bOL(«  WO(«  rOz«d'«  vKŽ  Íu²×¹   Íc�«  6K�«  Ê√  v�≈  —UA¹Ë   ÆrÝœ  5%  v²Š
 WOKLŽ w� bŽU�ðË ¡«cG�« d ÒL�ð w²�« U¹dO²J³�« Ác¼ s� …dO³
  UOL
 ¡UF�ú� d�u¹
 Ë√ 6K�« o¹dÞ sŽ …bOL(« rOŁ«d'« Ác¼ „öN²Ý« Ê√ v�≈  UÝ«—b�« dOAðË ÆrCN�«
 VOBð w²�« „U��ù«Ë  UšUH²½ô«Ë  «“UG�« s� hÒK�²�« w� «dO¦
 bŽU�¹ ’«d�_«
 bOŽ«u�  w�  ¡vłUH*«  dOOG²�«  V³�Ð  …dýU³�  ÊUC�—  Âu??�  ¡UN²½«  bFÐ  s¹dO¦J�«

         Æ¡«cG�«  UOŽu½Ë
 ÆÍuA*« Ë√ ‚uK�*« q ÒC�Ë tM� wKI*« sŽ lM²�« ∫iO³�«

 ÃUłb�«  Ë√  WOK�«  s�  WO�U)«  ¡«dL(«  WL×K�«  —U²š«  ∫„U??L??Ý_«Ë  s??ł«Ëb??�«Ë  Âu×K�«
 oK��«Ë wA�« q¦� WO Ò×� wNÞ VO�UÝQÐ U¼d ÒCŠ ÆpL��«Ë …bKł ÊËbÐ g³(«Ë

 ÆaO³D�«Ë
 …bÐe�«  sŽ  lM²�«  ¨wLCN�«  “UN−K�  „U??Ð—≈  v�≈  ÍœR¹  Êu¼b�«  „öN²Ý«  Ê_  ∫Êu¼b�«
 s�  WKOK�  WOL
  n??{√  ÆåXMOLA�«åË  s??¹d??ł—U??*«Ë  WO½«uO(«Ë  WOðU³M�«  WML��«Ë
 …dO³
  WIFK�  q
  Ê_  t
öN²Ý«  w�  m�U³ð  ôË  WO�Oz—  W³łË  q
  w�  Êu²¹e�«  X¹“
 `BM¹ ¨ «d�JLK� WHK²�*« W ÒO×B�« bz«uH�« V³�ÐË °Í—«dŠ dFÝ 90 ‰œUFð tM�

 ÆUO�u¹ UNM� 5ðdO³
 5²IFK� ‰ÒbF� „öN²ÝUÐ
 qJA¹ U2 ¨Êu¼b�« s� WO�UŽ WOL
 vKŽ W¹bOKI²�« bOF�«  U¹uKŠ Íu²% ∫ U¹uK(«
 70% Wðôu
uA�« q¦� WO Ò×�  U¹uKŠ —U²š√ ÆwLCN�« “UN'« vKŽ qJA¹ UNLC¼
 ¨VOK×Ð  “—_«  Ë√  WO³KN*«  Ë√  VK×��«  ¨WHH−*«  t
«uH�«  ¨rÝb�«  WKOK�  WþuÐ  Ë̈U
U

 sŽ  «—U¹e�« ¡UMŁ√ —c²Ž« ÆWO Ò×� ‚dDÐ …d ÒC×� WO²OÐ  U¹uKŠ Ë√ ¨t
«uH�« WDKÝ
 UN�ËUMð  Ë√  wLCN�«  „“UNł bN−²Ý UN½√  pAð w²�«  WLÝb�«  bOF�«   U¹uKŠ ‰ËUMð

 ÆWIŠô ÂU¹√ w� UNK
Q²� pF� U¼cš√ VKÞ« Ë√ «bł WKOK�  UOLJÐ
  UÐËdA�Ë  W¹“UG�«   UÐËdA*«Ë  dOBF�«  sŽ  bF²Ð«Ë  ¡U??*«  »dAÐ  r²¼«  ∫qz«u��«
 qCH¹ Y??O??Š  U??³??łu??�« l??� q??z«u??�??�« s??� …d??O??³??
  U??O?? ÒL??
 ‰ËU??M??ð ÚV??? ÒÔM??? Ó Ó&  ÆW�UD�«
 qC�√  u¼  wKG*«  qO³$e�«  Ê√  —UA¹Ë  Æ—dJ²�  jLMÐ  Ë  …dOG�   UO ÒLJÐ  UN
öN²Ý«

Æ «“UG�«Ë ŒUH²½ô«Ë rCN�« ¡uÝ s� hÒK�²K� sšUÝ »ËdA�
∫…œbF²�Ë …dOG�  U³łË ‰ËUMð ©2

  U³łË  l??�  q�UF²�«  s??�  wLCN�«  “U??N??'«  W???Š«—≈  u??¼   U³łu�«  rO�Ið  s??�  ·b??N??�«
 t�ËUMðË  «bOł  ÂUFD�«  mC�  rN*«  s�  ÆrC¼  ¡u??ÝË   «“U???žË  ŒUH²½«  V³�ð  …dO³

 ŸU²L²Ýô« ’d� s� b¹eðË rCN�« WOKLŽ s� q ÒN�ð  UÝ—UL*« Ác¼ Ê√ YOŠ ¨¡j³Ð
 —uFA�« —u� ÂUFD�« ‰ËUMð sŽ n�u²�UÐ `BM¹ ¨WL�²�UÐ —uFA�« VM−²�Ë Æ‚«c*UÐ
 rO�I²Ð r²¼«  ÆWL�²�«  b??Š v??�≈  q??
_«  w??�  —«d??L??²??Ýô«  Âb??ŽË `??¹d??*«  l³A�«  W??ł—b??Ð
 W³łuÐ  bOF�«  Âu¹  pz«cž  √b??Ð«Ë  ¨rE²M�  qJAÐ  ÊUC�—  Âu�  bFÐ  WOz«cG�«  pðU³łË
 WKOK�  WM³ł  Ë√  W�uK��  WCOÐ  q¦�  wMOðËdÐ  —bB�  vKŽ  Íu²%  …dOG�  —uD�
 Ë√ WIFK�Ë d²Ž“ ¨WK�U
 »u³Š s� ŸuMB� e³š ¨ «ËdC)« s� WO�UŽ WOL
 ¨rÝb�«

 ÆÍUA�« q¦� sšUÝ »ËdA�Ë ¨Êu²¹e�« X¹“ s� 5ðdOG� 5²IFK�
∫wz«cG�« rL�²�« V ÒM& ©3

 Wðôu
uA�«Ë  U¹uK(U
  UD�³�« vKŽ ÷dFð w²�« WO³FA�« bOF�« W¹cž√ qJAð
 “u'«   U¹uK(«   «uAŠË  …e¼U'«   UÐËdA*«Ë  dzUBF�«Ë  „ULÝ_«Ë  d
UJ��«Ë
 Ë  fLA�«  WFý_  dýU³*«  UN{dFð  W−O²½  wz«cG�«  rL�²K�  —bB�  dDš√  dL²�«Ë
 Ê√ t³²½«   ÆUN²OŠö� …b� ¡UN²½«  V³�Ð Ë√   «—UO��«  Âœ«uŽË —U³G�UÐ ÀuK*«  ¡«uN�«
 ‚dDÐ UN{dŽ W−O²½ …bÝU� Ë√ WŁuK� Ë√ WOŽuM�« W¾¹œ— ÊuJð W¹cž_« Ác¼ iFÐ
 p²×�  vKŽ  «dDš  qJAð  UN½_  ÊU??
  ·d??þ  Í√  X%  UNz«dý  V ÒM−²�  ¨WO Ò×�  dOž
 …e¼U'«  U³łu�« ¡«dý s� lM²�« ¨p�– v�≈ W�U{≈ ÆbOF�« …d²� ‰öš p�UHÞ√ W×�Ë
 WŁuK�  ÊuJð  b??�  UC¹√  w??¼  UN½_  W�ËdF�  Ë√  W�uŁu�  dOž  —œU??B??�  s??�  WF¹d��«Ë
  U³łu�« ‰ËU²½ vKŽ ’dŠ√ d̈š¬ V½Uł s�Ë  Æwz«cG�« rL�²�« p� V³�� rOŁ«d'UÐ
 «c¼  Ê_  5²ŽUÝ  s�  d¦
√  œ«d³�«  Ã—Uš  UN
d²ð  ôË  U¼dOC%  bFÐ  …dýU³�  WO²O³�«

ÆœU�H�«Ë ÀuK²K� W{dŽ UNKF−¹
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    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�*«

 b¹bł b¹bł   b¹bł

°—UŠ «d²
�«
 «d²
�« “b�U½Ëb�U� w� b¹bł Êô« ø—U(« «u²O³Š
 dł—u³L¼ “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý XIKÞ√ °—UŠ

°—UŠ «d²
�« l� w³
¹d� U−O�Ë U−O�
ø—Ëœ w�Ë 5K−F²
�

°“b�U½Ëb�U� s� b¹b'«  UO³KD�« oO³Dð
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