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الدراسّي  العام  بداية  أبوابها  املــدارس  كاّفة  تفتح  لم 
اجلديد. فاملدارس األهلّية أقفلت أبوابها احتجاًجا على 
اتها وإنصافها. ّي جتاهل احلكومة ملطالبها مبساواة ميزان

ــراءات  اإلج آخر  البعض هو  انتقده  اّلــذي  إّن اإلضــراب 
صانعي  على  الّضغط  في  استخدامها  ُميكن  اّلتي 
القرار. وحصل من قبل أن أضربت املدارس أو كّل مرافق 

مجتمعنا في إطار نضاالت لتحصيل احلقوق. 
رمزّيته  أو  تأثيره  قوّة  اإلضــراب  من  ننزع  أن  ُميكن  ال 
الفاعلة. وتعطيل بعض األّيام الدراسّية ليس كارثة وال 
هو كثير على مجتمع ُيريد أن ينهض وينتزع حقوقه. 
إّنه ليس تضحية ال ُميكننا كمجتمع الّصمود فيها. 
األخوة لإلضراب  انتقادات بعض  أّن  هنا شعورنا  ومن 

ًيا بعض الّشيء. كان في غير محّله أو متجّن
وال  واحــدة  تعليم  ساعة  يخسروا  أن  ألبنائنا  نريد  ال 
أحد ُيريد ذلك، ومع هذا فلنجعلهم شريكني في الهّم 
املواطنة  في  درس  ــى  إل اإلضـــراب  ولنحّول  اجلماعّي 
تتحّول  ــاالت  احل هــذه  مثل  االجتماعّية.  والفاعلّية 
في مواضع أخرى من العالم إلى ماّدة تدريس هاّمة. 
وأمكننا في مدارسنا أن جنعل من اإلضراب وأسبابه، 
ومن القضايا املُرتبطة به، ماّدة تدريسّية ألسبوع كامل. 
احلوارّي،  الّتعليم  يكون  وهكذا  الّتربية  تكون  هكذا 
الّتربوّية.  للعملّية  اإلضافّية  القيمة  تكون  وهكذا 
تقّل  ال  قضايا  هناك  لكن  ــاّم،  ه الّتدريسّي  املــقــرّر 

أهمّية، واإلضراب وأسبابه ومالبساته واحدة منه.
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بأّننا كمجتمع عربّي في حيفا وفي  ينتابني شعور 
الّدولة نهّب ثّم نخبو، ننشط ثّم نرتاح ونهدأ، وأعتقد 
الكبير  ــل  األم أعقبت  الــهــدوء  من  مرحلة  في  أّننا 
الوَحدة  من  نوع  وحتقيق  املشتركة  القائمة  بتشكيل 
ومن اإلرادة اجلامعة. وكذلك في حيفا، العمل البلدّي 
أّن  أو  الوضع حسًنا ونحن ال ندري  هادئ. قد يكون 
نضاالتنا الّسابقة أثمرت عن حتّسن في حيفا وغيرها 
من بلداتنا وُقرانا. لكّني أرّجح أّننا بشر يغلبنا الرّوتني 

ومشاغل احلياة ونسّلم أمرنا ملا يحصل. 
فكرتنا هنا هي األفعال املنّظمة واإلرادّية، كي ال تبقى 
بالّسلطات  بعالقتنا  يّتصل  فيما  ّية  تلقائ أفعالنا 
املختلفة والبلدّية وأقسامها. فحذاِر من الّتراخي في 
واخلدمات  واحلقوق  العاّمة  واملسؤولّيات  العام  الّشأن 
مكان.  كّل  وفي  األحياء  في  احلياة  شــروط  وحتسني 
ّية َمن أخذ على عاتقه متثيل الّناس بعد  إّنها مسؤول
الهيئات  ّية  أيًضا مسؤول ثقتهم. وهي  احلصول على 

االجتماعّية ومؤّسسات املجتمع املدنّي.
في  خاّصًة  بالهدوء،  ُنصاب  قد  أّننا  ــدرك  ُن أن  جّيد 
شهرَْي الّصيف، حيث الّناس في إجازاتها أو في تدّبر 
حال أطفالها وترتيبات العطلة الّصيفّية الطويلة. وها 
هي انتهت العطلة وال حّجة لنا في املرحلة املقبلة. بل 
هناك الكثير ّمما ينتظرنا. ملّفات كثيرة مثل تطوير 

الّتعليم والّنهوض به، تطوير األحياء وحتديثها، قضايا 
والّتنظيم،  والبناء  الّسكن  قضايا  واجلرمية،  الُعنف 

قضايا اجليل الّشاب والُفقر، وما إلى ذلك.
كّلها قضايا هاّمة تستوجب من الفاعلني في امليدان 
متابعة  وإلى  الّنشاط  إلى  الّتراخي  فترة  من  اخلــروج 
القضايا اجلارية املذكورة، وفي كّل حّي وبلدة قضاياها 

اخلاّصة اّلتي تستدعي حلوًال ومتابعات. 
ا إلى العمل! فهّي
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ونطوّرها.  الرّسالة  هــذه  نحمل  ونحن  سنوات  منذ 
وثيقة العرب في حيفا ـ هي محاولة مّنا في جمعّية 
نّص مؤّسس على أساس  لوضع  االجتماعّي  الّتطوير 
جتربة مجتمعنا في املدينة وفي الّدولة، وعلى أساس 
هادية  حلياته  ناظمة  ونصوص  ــة  رواي من  أنتجه  ما 
هو  كهذا  ا  ـً نّص أّن  املتواضع  وباعتقادنا  وموحية. 
ضرورة في هذه املرحلة ومن شأنه أن يشّكل أداة متكني 
في  جديد  من  نفسه  َموْضعة  في  تساعده  ملجتمعنا 

احلّيز املدينّي وبشكل عام.
 350 من  أكثر  أّن  حقيقة  إلى  واعتزاز  بفخر  نشير 
حيفا  من  ا  ـً ّي عرب ومواطًنا  ا  ـً وقيادّي ومثّقًفا  ناشًطا 
أو  عليها  مالحظاتهم  وقّدموا  الوثيقة  على  اّطلعوا 
أقرّوها وأثنوا على اجلهد في تطويرها. ُنشير إلى هذا 

ليس  متاًما  ناضجة  الوثيقة في مرحلة  بأّن  ُمعتقدين 
كنّص فقط، بل كتجربة جماعّية بدأناها في اجلمعّية 
اته كي ُيعطي رأيه  وعرضناها على املجتمع بكّل مركّب
فيها. وهو ما حصل فعًال، فاغتنت الوثيقة وتطوّرت 

كُمنَتج جلهد جماعّي.
نطرح املوضوع من جديد آملني تعاون مجتمعنا على 
جتديد إطالق الوثيقة وتعميمها. نطرحها كنّص ناظم 
وُيطلق  والبلدّي  األهلّي  العمل  ــاق  آف يفتح  وجامع 
إليه  يتطّلع  ما  حتقيق  في  والفّعالّيات  ــادرات  ــب امل
وفرصه  حياته  وجــودة  مواقعه  حتسني  من  مجتمعنا 
املجتمع  مــع  تــاّمــة  مــســاواة  مــن  كجزء  اته  ّي وإمكان
ّية مثلما هي  اليهودّي في املدينة. فتكون املدينة عرب
يهودّية مفتوحة للمجتمع العربّي مثلما هي مفتوحة 
في  جنترحه  فيما  يكون  وقد  اليهودّي.  للمجتمع 
املدينة منوذًجا لسائر مجتمعنا ومبادرة تتطوّر  حيفا 
منها مبادرات مماثلة في مواقع أخرى. رأينا أن نكون 
ألهلنا  نريده  وبسيناريو  وتطّلعاته  بشعبنا  ملتصقني 
كثيرة،  وهي  اإلمكانّيات  على  ونؤّشر  األفق  لنفتح 

تخّص الوثيقة وتخّص مجتمعنا!
لقّرائنا  نعلن  «حيفا»،  لصحيفة  حصرّي  وبشكل 
األعّزاء أّننا سننشر، في العدد القادم من الّصحيفة، 
يّطلع عليها اجلمهور  ل يقة كامًال وشامًال  الوث نّص 

احليفاويّ.    
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مفهوم ضمًنا وضرورّي أن أتطّرق في مقالتي األسبوعّية هذه إلى نضال 
مدارسنا األهلّية العادل، وأرفع صرختي اّلتي أطلقتها منذ بداية الّنضال 
من   275 العدد  راجع   – الّصرخة»  «بداية  ُعنوان  حملت  مقالة  ضمن 
صحيفة «حيفا» – احتجاًجا على سياسات حكومات إسرائيل املتعاقبة 
مدارسنا  تستثني  ال  اّلتي  األصالنّيني،  البالد  هذه  عرب  حقوق  لسلب 
األهلّية، أيًضا؛ حيث تسلب احلكومة حّق مدارسنا األهلّية األساس في 
الّتربية والّتعليم، أسوًة باملدارس  احلصول على متويل تاّم من قبل وزارة 
اليهودّية غير الّرسمّية املُعترف بها؛ ُمستخدمًة الّضغوطات ولَّي األيادي، 
«الّتعليم  برناَمج  إلى  األهلّية  املدارس  هذه  بانضمام  الّتمويل  ُمشترطًة 

اجلماهيرّي» اّلذي أطلقته الوزارة.

لوزارات الّتربية والّتعليم املُتعاقبة نّيات مبّيتة ومواقف واضحة للّنيل من 
مدارسنا األهلّية اّلتي ُتعتبر صروًحا تعليمّية وتربوّية ووطنّية؛ حيث تريد 
الّسيطرة على مدارسنا القائمة على هذه األرض منذ أزَيَد من ِمائة عام، 
قبل قيام دولة إسرائيل أساًسا؛ فعمر هذه املدارس يزيد عن عمر الّدولة 
بعشرات الّسنني..! فبأّي حّق تسيطر وتسّطر، متحو وتطمس دور املدارس 
في تعليم وتثقيف وتربية وتوعية أبنائنا – كّل أبنائنا؛ كما اعتادت أن 

تسيطر وتسّطر ومتحو وتطمس معاملنا األخرى؟!
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ثقافّية، ووطنّية،  تربوّية،  األهلّية صروًحا علمّية،  تبقى مدارسنا  ولكي 
مجتمعنا  وأبناء  بنات  جميع  إلى  خدماتها  تقّدم  خصوصّياتها،  لها 
مكانة  على  للحفاظ  مًعا  نناضل  أن  علينا  املختلفة؛  بأطيافه  العربّي 
هذه املدارس، وأن نقف باملرصاد لوزارة الّتربية والّتعليم، بكّل الوسائل 

املشّرعة واملشروعة، لتعدل عن سياستها.
على  احلفاظ  لهدف  األهلّية  مدارسنا  جلميع  تاّم  بتمويل  املُطالبة  جتب 
عليها  اُحلكم  وعدم  البالد،  هذه  في  الوطنّية  العربّية  وُهوّيتنا  ُهوّيتها 
باملوت البطيء، وإثقال كاهلنا بأعباء نحن في غًنى عنها؛ لسبب معايير 
ُأقّرت ضمن الّتشريع؛ مّيز املشّرع خاللها بني مدارسنا العربّية واملدارس 

اليهودّية.
تعليم  على  احلصول  في  وأبنائنا  بناتنا  حّقنا، وحّق  عن  الّدفاع  علينا 
التعليمّية والّتربوّية  األهلّية  مدارسنا  دور  عن  مبجتمعنا، والّدفاع  يليق 
َكْيال  وطّالبنا؛  طالباتنا  ومستقبل  والوطنّية،  والّتاريخّية  واألخالقّية 
ُيطمس دورها الّرائد وُتلغى خصوصّياتها وُيقّزم دورها الّتاريخّي والوطنّي 

العريق والّتربوّي املشّرف منذ أزَيَد من ِمائة عام.
الّطائفّيات  واملُبحرون،  املُبحرات  ويتشاحن  يتناحر  الّشديد،  ولألسف 
و«املثّقفني»،  «املثّقفات»  أشباه  املرّبيات واملرّبني،  والّطائفّيون، وبعض 
فيما  «فيسبوك»  االجتماعّي  الّتواصل  موقع  عبر  واجلَهلة،  األغبياء 

بينهم، في خضّم نضال املدارس األهلّية احملتَدم، فيشعلون نار الّطائفّية 
تسمية  ضــرورة  حول  والّتافه،  والعنصرّي  الّسخيف  بنقاشهم  والّتفرقة 
مدارسنا األهلّية مدارس مسيحّية، أو تذكيرنا بذلك، بدل الّتناحر مًعا 

على طريق الّنضال الوحدوّي العادل.
األهلّية هي مدارس  املدارس  أّن  للجميع  معهود ومعروف وبائن وواضح 
مسيحّية، فِلَم علينا الّتذكير بذلك؟ ما اجلدوى من وراء ذلك، وما هو 
أّيها  «املثّقفات»  أّيتها  املرّبون،  أّيها  املرّبيات  أّيتها  املنشود  الهدف 

«املثّقفون»؟!
منذ عقود ونحن منّيز بني مدارسنا احليفاوّية على أّنها مدارس حكومّية 
ومدارس أهلّية، وفي حاالت عّدة كّنا نسّمي املدارس بأسمائها: راهبات 
الّناصرة، الكرمليت، مار يوحّنا، الكرمل.. وما إلى ذلك، بدون احلاجة 
إلى تذييل االسم بكلمة مسيحّية. إّال أّن «الِبدعة» الّضاللة املُستحَدثة 
بالّذات، وفي  الّتوقيت  لتحويل تسمية املدارس إلى مسيحّية، في هذا 
ة الّنضال العادل ملدارسنا األهلّية، ُتقّزم الّنضال وتشرذم املجتمع وتصّب  ُجلّ
في صالح سياسة حكومة إسرائيل (فّرق تسد) وال تصبو إلى شيء، سوى 

الّتضليل والّتفرقة بني أبناء الّشعب الواحد!
«مدارسنا مسيحّية، والّلي ِمش عاجبه..»؛ «أصحاب الّنفوس الّضعيفة 
تسمية  من  «للمنزعجني  باسمها..»؛  األمور  تسمية  حتّب  ال  واجلاهلة 
مدارسنا باملدارس األهلّية عندهم مشكلة مع حالهم، ألّن املدارس األهلّية 
كل عمرها مسيحّية..»؛ «في ناس صعب عليها تعترف إنها موجودة 
حتت جناحنا عندهن مشكلة..»؛ «من امبارح واحنا منحاول نقنع الّناس 

«مدارسنا  الغلط»؛  وين  فاهمي  مش  مسيحّية..  ــدارس  امل هاي  إّنــو 
ييجي  ما  منزعج  ويّلي  والّثقافة واحملبة  التربية  العراقة  هي  املسيحّية 
مش  مدارس ولي  مليانه  البلد  يقبلولو والدو..  يترّجى راهباتنا وآبائنا 
عاجبه يشرب من بحر غّزة..»؛ «سّلملي عالعلمانّية، والّلي بدو مدرسة 
كّرست  املسيحّي  الّدين  باسم  «مدارس  عحسابو»؛  يعملها  دينو  باسم 

الطبقّية في مجتمعنا..»..!!
هذا غيض من فيض اجلمل والّتعليقات والّتعقيبات، العنصرّية والّطائفّية 
والّتافهة، اّلتي «زّينت» صفحات موقع الّتواصل االجتماعّي «فيسبوك» 
خالل اليومني املنصرمني – ُأوردها كما ُكتبت، بأخطائها الّنحوّية والّلغوّية 
الفاضحة – تدّل على رًؤى ضّيقة ُتشتّم منها رائحة العنصرّية والّتعّصب 
أن  املفترض  من  أشخاص  عن  صادرة  ألّنها  الّنتنة، وُتصِدم  والّطائفّية 
الّطائفّية  الَوحدة والّتآخي ال  أبناَءنا وبناتنا على  يعملوا ويعّلموا ويربّوا 

والّتفرقة.
ما رأيكم أن نلقَي ألقوالكم «الّنّيرة» باًال، ونذّيل أسماَءنا، أيًضا، حَسب 
انتمائنا الّطائفّي، لنفّرق بذلك بني سمير املسيحّي وسمير املسلم، مثًال؟! 
في  االستماتة  بعدم  عودة  أمين  الّنائب  الّصدوق  صديقي  نطالب  أن  أو 
الّدفاع عن املدارس األهلّية (املسيحّية)، أو الّنائب زحالقة بعدم الّتدّخل 
ألّن املدارس مسيحّية؟! وهل يجب على املسلم – حَسب رؤيتكم الفّذة – 
املشاركة في االعتصامات واملظاهرات الّتضامنّية مع املدارس األهلّية؟!

ما يصّرح به البعض عبر صفحات الّتواصل االجتماعّية ُمخجل وُمعيب 
وَمعيب وذميم وشائن ومستهَجن، ينّم عن تخّلف وجهل وعنصرّية وطائفّية 
مرّبية ألجيال  أو  الّتصريح على لسان مربٍّ  إذا جاء  وتفرقة.. خصوًصا 

ـًا! مستقبلّية؛ فمستقبلنا حتًما سيكون كارثّي
بئس الّنضال وعَدمه هذا اّلذي تتحّكم به وتستحوذ عليه لغة الّطائفّية، 

وبئس املعّلمة واملعّلم اّلتي/اّلذي تقف/يقف وراَءه!
آمل أن يكون كالمي جامًعا مانًعا كمدارسنا األهلّية اجلامعة، وأن تصل 
صرختي اّلتي أطلقتها منذ مّدة، هذه املّرة، مدّوية حّد الغيوم وأبعد، ال 
لتصّم اآلذان بل لتجد آذاًنا صاغية ونفوًسا سليمة، ال عليلة، تلعب على 

وتر الّطائفّية والّتفرقة.
أن حترق  «املثّقفني»  الّناس  من  الّشرذمة  هذه  طائفّية  لنيران  نسمح  لن 
مدينتنا احلبيبة حيفا، وتفّرق بني أبناء البلد والّشعب الواحد.. وسنناضل 
مًعا إلى جانب مدارسنا األهلّية – ُقلت األهلّية! – لتبقى أهلّية جامعة 

بامتياز يا جماعة. 
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إلى  واجلرينة  االستقالل  وقف  متوّلي  هيئة  بــادرت 
كفار  املقبرة اإلسالمّية في  تنظيف وصيانة  مشروع 
يوم  تطّوعي  عمل  يــوم  إلــى  الّلجنة  سمير. ودعــت 
عيد  يسبق  ألّنه  أيلول،  من  عشر  الّتاسع  الّسبت، 
األضحى املبارك، واّلذي سيحّل في 23.9 هذا العام. 
خالد  الّتطوعّية مع احملامي  احلملة  هذه  حتّدثنا عن 
االستقالل  جامَعي  متوّلي وقف  جلنة  (عضو  دغش 

واجلرينة). 

 w??� W???? ÒO????�ö????Ýù« …d???³???I???*« W????�U????Š w????¼ U????� ≠
ødOLÝ —UH�

ناحية  من  املقبرة  هذه  في  ُمزرية  حالة  نشهد  إّننا 
اخلدمات  وتنقصها  والّترميم.  والّنظافة  الّصيانة 
املوتى.  كرامة  على  للمحافظة  والّالزمة  الّضرورّية 
خاّصة أّن التذّمر شديد من وضع املقبرة، حيث نرى 
وجوانب  القبور  تغمر  واألشــواك  العالية  األعشاب 
مقارنتها  ميكن  وال  للغاية،  ُمهملة  وهي  الّطرقات، 
بسائر املقابر في كفار سمير. وإذ نحن بانتظار عيد 
من  فقد رأينا  أسبوعني  نحو  بعد  املبارك  األضحى 
املناسب أن تكون املقبرة بأفضل حال الستقبال الزّوار 
العيد. ونحن  هذا  في  موتاهم  قبور  يفتقدون  اّلذين 
كمتوّلني للمسجَدين وجدنا من املناسب القيام بحملة 
تنظيف وزراعة األزهار والورود، ونستقبل فيها عيد 

األضحى كما يليق.

ÆÆbOŽ Òq� w� r¼Uðu� —u³� ÊË—Ëe¹ w�U¼_« ≠
صحيح، فالّزيارات تتّم قبل يوم أو في وقفة العيد، 
العام فاق احلّد، ولم يعد  الوضع هذا  أّن  ولذا رأينا 

ُيطاق. 

 ¡U????M????Ð_ d????ÐU????I????*« d????zU????Ý l???????{Ë u?????¼ U?????� ≠
øÈdš_«  U½U¹Òb�«

إّن املقابر املجاورة للمقبرة اإلسالمّية، وخاّصًة املقبرة 
اليهودّية، نظيفًة، ُمصانة، فيها طرقات بني القبور، 
فيها،  ــورود، واملياه جارية  األزهــار وال فيها  زُرعــت 
ومساحات خضراء واملباني مرّتبة ومنّظمة. وذلك ألّن 
امليزانّيات  املقابر يحصلون على  املسؤولني عن تلك 
العكس  على  وجتميلها.  مقابرهم  لصيانة  اخلاّصة 

متاًما من املقبرة اإلسالمّية.

 ÊuJ¹ Ê√ V−¹ w²Ò�« WÒOLÝÒd�« WN'« w¼ s� ≠
øUNðdDOÝ X% …d³I*UÐ ÂUL²¼ô«

اإلســالمــّي،  الوقف  أمناء  جلنة  مسؤولّية  من  هــذا 
حلارس  كممّثلة  هذه  األمناء  جلنة  تعّني  فاحلكومة 
أمالك الغائبني، وهذه الّلجنة من املفروض أن تتابع 
اإلسالمّي  الوقف  أمالك  معظم  ألّن  املقابر.  قضّية 
عن  غائبني  املسلمني  ــأّن  وك  1952 منذ  مــصــادرة 
أرضهم. واملسلمون في املدن املختلطة ال ميلكون أّي 
إطار للعناية باألوقاف، فكّلها حتت سلطة احلارس. 
وهذا دليل صارخ لإلجحاف بحّق املسلمني في حيفا 

منذ الّنكبة.

 «–ULK� ¨¡UM�_« WM' Ò5Fð w²Ò�« w¼ W�uJ(« ≠
 q¦0 ÂUOIK�  UÒO½UJ�ù«Ë  UÒO½«eO*« UNODFð ô

ø‰ULŽ_« Ác¼
احلكومة تعّني هذه الّلجنة وال تعطيها املجال وال املال 
للقيام بواجبها، وهي بالّتالي عدمية الّصالحّية، وحّتى 
املال اّلذي تعطيه احلكومة هو فتات وال يعّول عليه. 
نبادر  أن  أجل  من  متوّلني  كلجنة  دورنــا  جاء  ولــذا 

للقيام مبشروع كهذا. 

øUNÐ Êu�uI²Ý w²Ò�«  «uD)« w¼ U� ≠
هذه  عن  لإلعالن  العام  الــّرأي  إلى  نخرج  إّننا  أّوًال 
املبادرة، ونطلب من كّل شخص ميكنه املساعدة أو أن 
ميّد يد العون أن يّتصل بنا ليشاركنا في هذه احلملة 

التطوعّية في الّتاسع عشر من هذا الّشهر. 

øUNMŽ ÀÒb×²ð w²Ò�« 5Ò�u²*« WM' w¼ s Ó� ≠
هي جلنة من وجوه املدينة، وأخذت على عاتقها فتح 
إيجاد  أجل  من  الّصعبة  وامللّفات  املُغلقة  امللّفات 
ولكن  منه،  نعاني  ما  أكثر  ليست  فاملقبرة  حلول. 
لدينا  تكن  ولم  الفورّية،  العناية  يتطّلب  وضعها 
هناك  أّن  نعلم  ونحن  باملشروع.  للقيام  اجلاهزّية 
قبل،  من  باملوضوع  تالعبت  مستفيدة، وقد  جهات 
من  كّل شخص  أمام  امللف  هذا  لنفتح  الوقت  وجاء 

حيفا، وندعو اجلميع أن يأتوا لإلّطالع على ما نقوم 
بل  غير رسمّية  جهة  هي  الّلجنة  هذه  أّن  علًما  به. 
املقبرة  على  صالحّيات  لنا  وليست  شعبّية،  جلنة 

بشكل مباشر.

 øWM−ÒK�« Ác¼ w� ¡UCŽ_« r¼ s� ≠
عيد  املــرحــوم  معنا  ـــان  وك ــضــاء.  أع خمسة  كــّنــا 
الّشيخ  وهــم  أشخاص  أربعة  وأصبحنا  سويطات، 
احملامي  قمير،  أبو  فؤاد  احلاج  الهيجا،  أبو  رشاد 
آخرون  محامون  معنا  ويعمل  وأنا.  شريف،  سامي 
ومخّطط  حسني،  فريد  احملامي  مثل  كمستشارين 

املدن عروة سويطات.

v??K??Ž  —u????N????L????'«  s?????�  q???F???H???�«  œËœ—  U?????�  ≠
ø…—œU³*« Ác¼ 

اإليجابّية واملشّجعة  الفعل  من ردود  الكثير  تلّقينا 
هناك  تكون  أن  الّطبيعي  ومــن  باملشروع،  للقيام 
اإلجابات  نعطي  أن  نحاول  كثيرة، ونحن  تساؤالت 
في  األهالي  من  كبيًرا  جتاوًبا  هناك  ولكن  عليها، 
حيفا، رجاًال ونساًء. وعدد كبير من الشباب اّلذين 
أن  يريد  من  فمنهم  العمل،  في  للمشاركة  استعّدوا 
يأتي للعمل بيديه، أو اّلذين سيقّدمون مواد العمل 
مــواّد  أو  األعــشــاب  مــواد رّش وإبـــادة  أو  كالّدهان 

الّتنظيف والتبّرع بالورود وزرعها في املقبرة. وحتتاج 
املقبرة إلى ميزانّية لترميم اجلدار واملباني والّطرقات 
الّطرقات، وهناك من  لتنظيم  ونحتاج ألدوات عمل 
يرغب بالتبّرع، ونحن فتحنا باب التبّرع. كما يسّرنا 
استقبال أصحاب املهن، للعمل معنا، أو على األقّل 

لتقدمي املشورة لنا في كّل مجال ومجال.

øŸËdALK� …—ÒbI*« WÒO½«eO*« w¼ U� ≠
املبلغ 100 ألف شيكل، كمرحلة  احلقيقة قد يفوق 
ذلك  يشمل  املــوجــودة، وال  األضــرار  لتصليح  أولــى 
من  سنتمّكن  الّرجال  بهّمة  الّدائمة. ولكن  الّصيانة 
تنفيذ املشروع، وكّل َمن يتبّرع حّتى بخمسني أو ِمائة 

شيكل فهو مشكور. 

 W?? ÒO??L??ÝÒd??�«  U??N??−??K??� Êu??N?? Òłu??²??²??Ý q????¼Ë ≠
øÈdš√ U¹UC� `²� Ë√ WÒO½«eO� vKŽ ‰uB×K�

إلى  بالفعل، وسنتوّجه  أخرى  قضايا  نفتح  قد  نحن 
بلدّية حيفا أّوًال، ثّم إلى بعض املكاتب، ولن يسلم 
ملعاجلة  ماّسة  احلاجة  ألّن  املــوضــوع،  هــذا  من  أحــد 
القضايا العالقة، وبحاجة لكي يتجّند كّل األشخاص 
واألطراف. وال نتحّدث بلّغة التذّمر والّشكوى فقط، 
بل لدينا الكثير ّمما ميكن عمله. ولن نقول إّن احلكومة 
ال تعطينا ونقف مكتوفي األيدي، بل سننهض كّلنا 
ونقف وقفة رجل واحد ونشّمر عن سواعدنا، ونخدم 

أنفسنا ومقبرتنا بصورة مباشرة.

øUN{—√ Ë√ …d³I*« vKŽ  «¡«b²Ž« „UM¼ q¼ ≠
نعم؛ فقد الحظنا من ناحية الـ«سبورتان»، وهي من 
واملياه  املجاري  أنابيب  أّن  اجلنوبّية،  الغربّية  اجلهة 
العادمة تصّب في ِمنطقة املقبرة، وقد انتشرت على 
مساحة واسعة. ولذا نحن نطالب إدارة هذه املؤّسسة 
تنظيف  على  العمل  وثــّم  أّوًال  األضـــرار  بإيقاف 
إلى  نتوّجه  العادمة، وقد  املياه  القاذورات وجتفيف 
القضاء بهذا املوضوع كما سنتوّجه إلى وزارة البيئة 

وغيرها من املكاتب احلكومّية.      

  WM�d'«Ë ‰öI��ô« n�Ë w Ò�u�� W�O	
W ÒO�ö�ù«  …d
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مع طنجرة الّضغط) - أكثر محور/شارع مكتّظ في 
حيفا - برعاية بلدّية حيفا».

والّتشديد  الّتحذير  املركزّي  الّشعار  هذا  من  والهدف 
وأهاليهم  الّطّالب  حتيط  اّلتي  الكبيرة  املخاطر  على 
والّسائقني في احلّي املكتظ، لسبب عدم وجود أرصفة 
آمنة لطّالب املدارس خاّصة، واملشاة عاّمة، وأّن حالة 
الُبنى الّتحتّية   للّشوارع رديئة جًدا، أكل عليها الّدهر 
على  جــاّدة  خطورة  يشّكل  املنعطف  أّن  كما  وشــرب، 

حياة الّطّالب واملاّرة!
يوم  عــّبــاس،  حــّي  جلنة  أعضاء  من  عــدد  هــذا ونّظم 
الدراسّي،  العام  بداية  األسبوع، مع  الّثالثاء من هذا 
أهالي  مستقبلني  الّشعار،  حاملني  احتجاجّية  وقفة 
أبنائهم،  برفقة  احلّي،  مدارس  إلى  الوافدين  الّطّالب 

وطرح املشكلة أمام اجلميع.

وستنّظم الّلجنة تظاهرة مشابهة في األسبوع القادم، أيًضا.

 U??N??�U??C??½ w?????� W???M???−???ÒK???�« Òd???L???²???�???²???Ý ∫V???O???³???Š
UN³�UD� oÒI×²�

وفي تعقيب لرئيس جلنة حّي عّباس، املهندس إيهاب 
حبيب، عن هذه الفّعالّيات قال: إّن ”جلنة احلّي، ومنذ 
أكثر من عشر سنوات ُتطالب بلدّية حيفا بتخصيص 
ميزانّيات مالئمة من أجل حتسني جذرّي للُبنى الّتحتّية 
في احلّي، للّشوارع واألرصفة واملرافق اجلماهيرّية اّلتي 
لم يجِر حتسينها وجتديدها منذ أزيد من أربعني عاًما، 
ولم تعد مناسبة الحتياجات احلّي اّلذي أقيمت  فيه 
الّسكنّية  الوحدات  من  واملئات  جديدتان،  مدرستان 

اجلديدة“. 
خطًرا  يشّكل  الــّراهــن  الوضع  ”إّن  حبيب:  وأضــاف 
ـًا على سالمة الّسّكان وجلنة احلّي اّلتي طرحت  حقيقّي
البلدّية  أقسام  أمام  إقتراحاتها وأفكارها  مّرات  عّدة 

املختلفة حول املشاريع اّلتي يجب تنفيذها. وستستمّر 
بحّي  ولتنهض  مطالبها  لتحّقق  نضالها  في  الّلجنة 

عّباس إلى وضع أفضل وآمن.“

° Òw(« w� WLÒ²×�Ë …b Ò�R� WŁ—U� lIð b� ∫ÁÔb³Ž
األسبق،  البلدّية  وعضو  الّلجنة  لعضو  تعقيب   وفي 
حالًيا  القائم  «الوضع  قــال:  عبُده،  هشام  احملاضر 
يشّكل خطًرا على أبناء شعبنا من الّطّالب في مدارس 
«املتنّبي» و«الكرمة» (أ) و (ب) وراهبات الّناصرة! 
سيتفاقم الوضع سوًءا أكثر فأكثر لدى عودة الّطّالب 

للّتعّلم في مدرسة راهبات الّناصرة.»
وأضاف عبُده: إّن «الهدف األساس من هذه اُخلطوات 
املدروسة واملكّثفة هو دّق اخلّزان أمام الّسلطة احمللّية 
لتطوير البنى الّتحتّية بشكل جذرّي وشامل في احلّي، 

قبل وقوع كارثة مؤّكدة ومحّتمة في احلّي! خاّصة أّنها 
طّالبها  عدًد  ستزيد  املدارس  أّن  مؤّكدة  أخبار  تصلنا 

اّلذين يتوافدون إليها.»
حّي  جلنة  تضامن  عن  للّتعبير  الفرصة  عبُده  وانتهز 
عّباس التاّم والّشامل ملطالب املدارس األهلّية العادلة.

œb Ôł ¡UCŽ√
قامت جلنة حّي عّباس بعقد جلستني متتاليتني برئاسة 
أعضاء  لقبول  حبيب،  إيهاب  املهندس  الّلجنة  رئيس 
جدد من أبناء احلّي، وذلك بالّتعاون مع جمعّية الّتطوير 
االجتماعّي، ومع املؤّسسة الّنسوّية «كيان»، وجمعّية 
«بلدنا»، حيث ّمت قبول أعضاء جدد للّجنة؛ هم: سحر 

خوري وعالية جبيلي وسما توتري وأمير طعمة.
وفي اخلتام تتقّدم جلنة حّي عّباس بأسمى الّتبريكات 
جلميع طّالبنا ومعّلمينا، وتتمّنى أن تكون هذه الّسنة 

الّدراسية مثمرًة وآمنة، ومكّللة بالّنجاحات.

åUHO�ò q�«d*
قامت جلنة حي عّباس بعّدة فّعالّيات وُخطوات مكّثفة 
بتعزيز  املُزمنة؛ وقامت  احلّي  مشاكل  طرح  أجل  من 
والّرجال،  الّنساء  من  جدد  بأعضاء  الّلجنة  صفوف 
«كيان»  جمعّية  مع  بالّتعاون  والّشباب،  الّشابات 

وجمعّية الّتطوير االجتماعّي و«بلدنا».
وقد كّثفت، مؤّخًرا، الّلجنة من فّعالّياتها حيث نّظمت 
تطّوعًيا  يوًما  املنصرم،  الّسبت  يوم  عّباس،  حّي  جلنة 
ألعضاء الّلجنة مع مرّكز مجلس األحياء في جمعّية 
حملت  الفتات  لنصب  هدفت  االجتماعّي،  الّتطوير 
شعارات عن أزمة احلّي املُزمنة، في أماكن استراتيجّية 
املنعطف  حّجار، وفي  املطران  شارع  طول  على  بارزة 

اخلِطر في شارع عّباس.

ورّواده  احلّي  لسّكان  الّشعارات حتذيرات  وحتمل هذه 
من طّالب املدارس األربع املتواجدة في مساحة ال تزيد 

عن كيلومتر مرّبع واحد..
بدون  طالب؛   2600 احلّي  إلى  يقدم  يوم  كّل  «في 
أرصفة في الّطريق إلى املدرسة!»؛ «كفى لالختناق»؛ 
امليزانّيات  في  و»شراكة  تتنّفس!»؛  الّسّكان  «دعوا 
وليس فقط في الكلمات!».. وغيرها من الّشعارات. 
برعاية  كانت  الّشعارات  أّن  إلى  هنا  اإلشــارة  وجتدر 

جمعّية التطوير االجتماعي.
وقد قامت جلنة احلّي، االستعانة برازي ّجنار لتصميم 
شعار مركزّي لها، سيرافق فّعالّياتها بالعبرّية: ”ציר 
בחסות   – בחיפה  צפוף  הכי  הציר  עבאס,   - לחץ 
עיריית חיפה“ (محور ضغط (تتناغم أيًضا بالعبرّية 
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Õd� f�UD�
األرثوذكسّية  الكلّية  ــّالب  ط ــور  أم أولــيــاء  وصلت 
العربّية، بعد ظهر الّثالثاء األخير (األّول من أيلول)، 
من  املختلفة،  البرمجّيات  عبر  قصيرة  نصّية  رسائل 
إدارة الكلّية، حتّث األهالي على إرسال أبنائهم وبناتهم 
وصلت  اّلتي  الّنصّية  الّرسالة  في  الكلّية؛ وجاء  إلى 

األهل ما يلي:
«حضرة ولّي األمر احملترم، قّررت الكلّية األرثوذكسّية 
العودة إلى الّتعليم كاملعتاد، وافتتاح الّسنة الّدراسّية 

يوم غد األربعاء».
على  لالّطالع  برابط  املُرسلة  الّنصّية  الّرسالة  وُذّيلت 

البرناَمج الّدراسّي ليوم األربعاء.
كبير  عدد  انتفض  الّنصّية،  الّرسالة  هذه  تداول  وفور 
من أهالي طّالب باقي املدارس األهلّية، اّلذين يقفون 
على  باحلصول  العادلة  ــدارس  امل مطالب  جانب  إلى 
املدارس  بباقي  أســوًة  املُستحّقة،  املالّية  املخّصصات 
اليهودّية «غير الّرسمّية» واملعترف بها، حيث ُقّلصت 
بنسبة  األهلّية)  (املــدارس  لها  املمنوحة  املخّصصات 
سابقة،  سنوات  في  عليه  كانت  عّما   45% تعادل 

املالّية  الّتكلفة  كامل  من   29% نحو  إلــى  لتصل 
للمدارس األهلّية االبتدائّية.

ولصّد هذه الهجمة الهوجاء على املدارس األهلّية تقّرر 

إعالن اإلضراب املفتوح بدًءا من األّول من أيلول؛ إّال 
أّن الكلّية األّرثوذكسّية العربّية اّلتي أعلنت اإلضراب 
الّثاني  اليوم  من  ــدًءا  ب كسره  قــرّرت  الّثالثاء،  يــوم 

(األربعاء).
املتوّقعة،  املُستهَجنة، وغير  اُخلطوة  وملعرفة سبب هذه 
الكلّية، األستاذ إدوار شيبان.  حاولت االّتصال مبدير 
نصّية،  برسالة  إلّي شيبان  االّتصال، عاد  تعّثر  وبعد 
تفتتح  أن  املعارف  جلنة  «قــّررت  يلي:  ما  فيها  جاء 
الّسنة الّدراسّية، وعدم االستمرار ياإلضراب. بإمكانك 
الّلجنة  رئيس  مطلق،  ذيــاب  الّدكتور  إلــى  الّتوّجه 

للحصول على تعقيب».
وفي حديث لي مع الّدكتور ذياب ُمطلق (رئيس جلنة 
كسر  سبب  عن  ُمستفسًرا  األرثوذكسّية)،  املعارف 
األهلّية،  مدارسنا  باقي  مع  الّتضامن  اإلضراب وعدم 

أوضح د. ُمطلق األمر قائًال:
نحن  أهمّيته،  ونـــدرك  اإلضـــراب  ونــؤّيــد  «نتضامن 
نقف إلى جانب املدارس األهلّية، ألّننا جزء ال يتجّزأ 
تقليص  اإلضـــراب  لهذا  الّرئيس  الّسبب  إّن  منها. 
وبصفتنا  االبــتــدائــّيــة،  األهلّية  املـــدارس  ميزانّيات 

مدرسة ثانوّية أهلّية فإّن هذا الّتقليص ال ُيطال كلّيتنا 
بشكل مباشر».

اإلضراب،  مع  تضامّنا  أن  «بعد  مطلق:  د.  وأضاف 
م.ف.)، وتابعنا ما يجري في  اليوم (يوم الّثالثاء – 
املجلس  مع  الّتشاور  وفي  املختلفة؛  اإلعــالم  وسائل 
املدارس  الّتركيز على  أّن  تداركنا  األرثوذكسّي،  املّلي 
االبتدائّية، لذا قرّرنا العودة إلى الّتعليم جّراء ضغوطات 
من قبل أولياء أمور الّطّالب، بصفتنا مدرسة ثانوّية ال 

نعاني مشاكل االبتدائّيات األهلّية ذاتها».
وأّكد د. مطلق في حديثه ملوقع «حيفانت» وصحيفة 
مدرسة  كونها  من  تتنّصل  ال  الكلّية  أّن  «حيفا»، 
األهلّية  املدارس  مطالب  جانب  إلى  تقف  أهلّية وهي 
فهي حتصل  ثانوّية  كونها  أّن  إّال  العادلة،  االبتدائّية 
على امليزانّيات املخّصصة؛ ومبا أّن أولياء أمور طّالب 
أبنائهم  وحّق  حّقهم  فمن  األمر،  هذا  يدركون  الكلّية 

احلصول مّنا على مقابل.
واستطرد د. مطلق قائًال: «صحيح أّننا نحصل على 
امليزانّيات املخّصصة، لكّننا نعاني مشاكَل أخرى، من 
في  واالكتظاظ  للكلّية  الّرديئة  الّتحتّية  الُبنى  حيث 
الّصفوف وباحات الكلّية.. طالبنا رئيس بلدّية حيفا، 
يونا ياهڤ، بإيجاد قطعة أرض بديلة للكلّية وبصيانة 
صاغية  آذاًنـــا  جند  لم  أّننا  إّال  وتوسيعها،  الكلّية 

ملطالبنا، بل قوبلت توّجهاتنا بتعّنت من قبله».
امليزانّيات  على  نحصل  ال  أّننا  «صحيح  وأضــاف: 
ذاتها اّلتي حتصل عليها املدارس اليهودّية «املتدّينة»، 
لكّننا نحصل كمدرسة ثانوّية على ميزانّيات كمثيالتنا 
أّننا نصبو دائًما  اليهودّية، رغم  الّثانوّية  من املدارس 
فيه  ملا  املزيد  امليزانّيات والّتحسني وطلب  زيادة  إلى 

مصلحة أبنائنا وبناتنا».
اّلتي  املستقبلّية  اُخلطوات  حول  ســؤال  على  رّد  وفي 
ستّتخذها الكلّية تضامًنا مع إضراب املدارس األهلّية، 
في حال استمراره، أجاب: «لقد تضامّنا، اليوم، مع 
سندرس  املسؤولني.  مع  دائم  بتواصل  اإلضراب، وأنا 
وسنّتخذ  األهلّية،  املــدارس  إضــراب  يومًيا  ونتدارس 
ــي حــال استمّر  ــة، وف ــّالزم اإلجــــراءات الــّضــروريــة ال
اإلضراب، سنجد الّطرق واألساليب املناسبة للّتضامن 
مع هذا اإلضراب العادل، من خالل عقد ندوات لألهل 
بإعالن  أو  مثًال،  اإلضــراب،  أهمّية  حول  والــّطــّالب 
اإلضراب ضمن يوم تضامنّي آخر أو أكثر، حسب ما 

تقتضيه احلاجة والّضرورّيات».
الكلّية جزء ال  أّن  د. مطلق خالل حديثه على  وأّكد 
وأكّرر  «أعيد  بالقول:  األهلّية،  املــدارس  من  يتجّزأ 
تضامننا مع املدارس األهلّية، فنحن نؤيد نضالهم ونقف 
مثًال،  تستمّر،  أن  للكلّية  ميكن  فكيف  جانبهم،  إلى 
لوال فشلت مدرسة مار يوحّنا اإلجنيلّي بنضالها، وعدم 
وقوفنا إلى جانبها وجانب باقي املدارس للحصول على 
املناسبة  واألساليب  الّطرق  سنجد  العادلة.  مطالبها 

لدعم هذا اإلضراب والوقوف إلى جانبه، دائًما».
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وفي أعقاب الّتطوّرات األخيرة، وعدم تقّدم املفاوضات 
بني احلكومة والقّيمني على املدارس األهلّية االبتدائّية، 
من  يومني  العربّية، وبعد  األرثوذكسّية  الكلّية  قّررت 
أبواب  اخلميس، إغالق  الّتعليم، صباح أمس  مداولة 
تضامنّي  إضراب  عن  اجلُمعة، واإلعالن  اليوم  الكلّية 

مع املدارس األهلّية ليوم واحد.
ُمطلق (رئيس جلنة  ذياب  للّدكتور  وفي حديث خاّص 
هذا  حول  «حيفا»  لصحيفة  األرثوذكسّية)  املعارف 
«نعيد  قال:  احتجاج،  كُخطوة  الّتضامنّي،  اإلضراب 
ومشاكل  هموم  ومشاركتنا  الــّتــاّم  تضامننا  ونــؤّكــد 
املدارس األهلّية االبتدائّية، ووقوفنا جنًبا إلى جنب مع 
أبناء شعبنا للّتصّدي لسياسة احلكومة الّتمييزّية بحّق 

مدارسنا األهلّية غير الّرسمّية واملعترف بها».
املفاوضات  تعّثر  بعد  املناسب،  من  «وجدنا  ُمضيًفا: 
وعدم  األهلّية،  املــدارس  على  والقّيمني  احلكومة  بني 
ليوم واحد  إضراب  عن  اإلعالن  اّتفاق،  إلى  الوصول 
(اجلُمعة) تعبيًرا عن مساندتنا لنضال املدارس األهلّية 

االبتدائّية».
واختتم د. ذياب حديثه بالقول: «هذا اإلضراب يعتبر 
الكلّية  قــّررت  اّلتي  الّتصعيدّية  اخلطوات  من  جــزًءا 
األرثوذكسّية العربّية اّتخاذها، في الوقت احلالي، حيث 
ستغلق الكلّية أبوابها نهار اجلُمعة ليوم واحد، وسنستمّر 
باُخلطوات  الحــًقــا  وسنعلمكم  املــســتــجــّدات  مبتابعة 

الّتصعيدّية املستقبلّية في حال دعت احلاجة لذلك».
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مظاهرة  عن  األهلّية  املدارس  في  الّطّالب  أمور  أولياء  جلان  أعلنت 
حيفا،  بلدّية  مكاتب  أمام  اخلميس،  أمس  يوم  احتجاجّية،  ووقفة 
احلكومة  تطالب  الفــتــات  املتظاهرون  ــع  ورف الــعــشــرات.  حضرها 
مبا  لها  املالّي  الّدعم  وتقدمي  األهلّية،  املــدارس  ملطالب  باالستجابة 
يكفي النتظام الّدراسة، وللّتخفيف من عبء األقساط املدرسّية اّلتي 

يدفعها األهالي كّل شهر.
ومن ناحية ثانية دعت األمانة العاّمة ملكتب املدارس املسيحّية في 
احتجاجّي  اعتصام  إلى وقفة  حيفا  في  األهلّية  واملــدارس  إسرائيل 
أمام كنيسة الّالتني الّساعة احلادية عشرة من صباح اليوم اجلُمعة، 
وذلك ضمن سلسلة االحتجاجات واإلجراءات اّلتي تقوم بها املدارس 

واألهالي حّتى االستجابة لطلبات املدارس.    
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دعا احلزب الّشيوعّي واجلبهة الّدميقراطّية في حيفا، في بيان 
خاّص أصدراه، إلى دعم وتصعيد نضال املدارس األهلّية في 
مواجهة اإلجحاف احلكومّي، وتعزيز اإلضراب املفتوح بُخطوات 

احتجاجّية ميدانّية، حّتى نيل املطالب العادلة.
وجاء في البيان أّن سياسة خنق املدارس األهلّية هي جزء من 
سياسة الّتمييز والّتهميش جتاه الّتعليم العربّي عموًما، وجزء 
من سياسة الّتمييز القومّي ضّد املواطنني العرب الِفَلسطينّيني 

في إسرائيل.
الّنشاطات  في  املشاركة  إلى  الّشيوعّي واجلبهة  احلزب  ودعا 
لتتحّمل  املعارف  االحتجاجّية والّضغط على احلكومة ووزارة 

مسؤولّياتها جتاه 33 ألف طالب عربّي في هذه املدارس.
اخلميس،  أمس  صباح  شهدت،  حيفا  مدينة  أّن  هذا، ويذكر 
اليوم اجلُمعة  بلدّية حيفا.. وستشهد  تظاهرة احتجاجّية أمام 
أمام  تضامنّية  اعتصام  عشرة وقفة  احلادية  الّساعة  متام  في 

مدرسة الكرمل الّثانوية العربّية (شارع همغنيم 80).

åUHO�ò q�«d*
ُنقل، ليلة األربعاء األخير، الّنائب أمين عودة (رئيس القائمة 
عني كارم في  العربّية املشتركة) إلى مستشفى «هداسا» – 

القدس، بعد أن شعر بآالم في صدره.
األطباء  قّرر  حيث  الطبّية،  الفحوصات  لبعض  عودة  وخضع 

إبقائه في املستشفى حتت املراقبة الستكمال الفحوصات.
هذا وقّرر الطاقم الّطبّي، صباح أمس اخلميس، قُرابة الّساعة 
العاشرة والّنصف صباًحا، وحتت تخدير موضعّي، إجراء عملّية 
الّتاجّية  الّشرايني  أّن  خاللها  من  تبّني  عودة،  للّنائب  قسطرة 
سليمة، حيث نفى الّطاقم إمكانّية تعّرض عودة لنوبة قلبّية، 

باألمس (ليلة األربعاء).
هذا وّمت تسريح الّنائب عودة إلى بيته في ساعات متأّخرة من 

مساء أمس اخلميس، في حالة جّيدة.
وعّبر عودة عن شكره العميق للّطاقم الطبّي اّلذي عاجله، وكّل 

َمن اّتصل لالطمئنان عليه خالل مكوثه في املستشفى.
الّسريعة  والعودة  العاجل  الّشفاء  عودة  أمين  للّنائب  نتمّنى 
ملزاولة عمله اجلماهيرّي والّنضالّي والسياسّي ملا فيه مصلحة 

جماهيرنا العربّية في البالد.
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من القمة نرى الحياة أفضل ما يكون

� حيفا, عىل قمة جبل الكرمل,  � أعاىل� وادي الجمال ىڡ� ىڡ�
ه. � بنينا من أجلكم منطقه سكنيه ممرى�

بيوت 5 غرف/ مصيف | حديقة خاصة لكل بيت | برندات واسعه | مفتوحه من 3 جهات | موقف خاص
معايرى� بناء راقيه: 

كوم, تلفزيون وأشياء إضافية اخرى معايرىG بناء راقيه: أبواب داخليه فخمه, بالط جرانيت بورسالن, خزائن حمام, انرى>
عجاب! من أجل جودة حياة أفضل ما يكون. مخططه بشكل يثرى� اال7

ابتداء من 2,000,000 شيكل
ام: H تيب جلسه من دون أي الرى> 2402788-053من أجل الحصول عىل معلومات إضافية ولرى>

عىل البحر  قمة مطلة 
وع ريادي  Kمرس

� البحر � حي عںى� ىڡ�
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اّلتي تهدف في نهاية املطاف إلى إحباط املبادرات املجتمعّية، 
وذلك من أجل عدم تطّور وتقّدم مجتمعنا الفلسطينّي. ناضلنا 
طويًال وعلى مدار سبع سنوات، إلى أن جنحنا بانتزاع الّرخصة 
لم  اآلن  حّتى  مبدرستنا، ولكن  الّتربية والّتعليم  وزارة  واعتراف 
عن  عبارة  ذاتــه  بحّد  هذا  ــادّي.  م دعم  أو  متويل  على  نحصل 

انتقاص وهضم حلقوقنا كشعب ومواطنني؛
لتوّفر  جديدة  مدارس  إلقامة  تبادر  ال  والّتعليم  الّتربية  «وزارة 
ذلك،  عن  فضًال  خدمات.  من  يستحّقونه  ما  ألطفالنا وطّالبنا 
ومتارس  واالجتماعّية،  الّتربوّية  مؤّسساتنا  محاربة  على  تعمل 
شّتى الّطرق من أجل إحباط مبادراتها اّلتي تسعى إلى تطوير 
وتقّدم مجتمعنا. إّن وزارة الّتربية تعي متاًما أّن ال غنى لها عن 
املدارس األهلّية، وأّنها لن تتمّكن من سّد الفجوات اّلتي ستنتج 

إثر إغالقها؛
«إّننا في عائلة «حوار»، نؤّيد مطالب املدارس األهلّية، ونؤّكد 
على أهمّية وجودها، ونشّد على أيادي اإلدارة، األهالي والّطّالب 
مطالبهم  وحتصيل  الّنجاح  لهم  متمّنني  العادل،  نضالهم  في 

ليتمّكنوا من متابعة طريق الّنجاح والّتأّلق.»    
(إدارة جمعّية ”حوار“ للّتربية البديلة)
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الوطني  التجّمع  عن  البلدّية  قام عضو  الّصيفّية،  العطلة  خالل 
ألف   200 قدرها  ميزانّية  بتحصيل  خميس،  جمال  احليفاوّي، 
شيكل، لرحالت ترفيهّية لألوالد العرب وذويهم، بتمويل كامل 

من بلدّية حيفا.
جـــاء ذلـــك بــعــد أن 
خميس  جمال  وصل 
مماثلة  ميزانية  أّن 
للمتدّينني  ُتخّصص 
ـــع  ـــم ـــجـــت مـــــــن امل
وعليه  ــهــودّي؛  ــي ال
بطلب  خميس  تقّدم 
في  الّثقافة  لــدائــرة 
بلدّية حيفا للحصول 
مماثلة   ميزانّية  على 
ــعــرب  ــان ال ــّك ــّس ــل ل
مختلفة  أحياء  من 

حيفا. وقد  مدينة  في 
تلّقى خميس املوافقة من رئيس البلدّية يونا ياهف، بتخصيص 

امليزانّية عبر مكتب الّثقافة البلدّي.
األحياء  بني  التنسيق  منّظمة  أبو عيسى،  نوال  مع  وفي حديث 
ومرافقة املشروع من قبل بلدّية حيفا، أّكدت على جناح املشروع 
من ناحية تنظيمّية، وعلى تفاعل املراكز اجلماهيرّية في أحياء 

حيفا العربّية، حيث ّمت توزيع امليزانّية فيما بينهم.
األهالي  قبل  من  كبيًرا، وإقباًال  استحساًنا  املشروع  القى  وقد 
واألوالد في األحياء العربّية احليفاوّية. حيث خرجت حافالت من 
الكرمل  الّتحتا واحلّليصة ومحّطة  البلدة  في  اجلماهيرّية  املراكز 

ووادي اِجلمال والكبابير ووادي الّنسناس. 
 19 في  4 حافالت  تسيير  اإلجناز  هذا  املقّرر، ضمن  هذا ومن 

أيلول اجلاري من حّي وادي الّنسناس إلى «نافيه يام».
وفي حديث مع جمال خميس، أّكد أّن واجب البلدّية تخصيص 
من  بغيرهم  أسوًة  حيفا،  مدينة  في  العرب  للّسّكان  امليزانّيات 
الّسّكان. وشكر خميس جتاوب البلدّية ملطلبه، ودعا لتحويله إلى 
مشروع ميزانّية سنوّي، كحّق أساس من حقوق الّسّكان العرب 

الّذين يدفعون الضّرائب أسوةً بباقي السّكّان. 
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وسائل  على  بياًنا  البديلة  للّتربية  العربّية  اجلمعّية  ”حوار“  عّممت 
اإلعالم، وصلت صحيفة ”حيفا“ نسخًة عنه. 

وجاء في البيان:
”لقد ُحرم اآلالف من طّالبنا  وأطفالنا بهجة وفرحة بداية الّسنة الّدراسّية 
اجلديدة، باقني في بيوتهم نتيجة اإلضراب املفتوح اّلذي أعلنه مكتب 
اإلجحاف  سياسة  على  إحتجاًجا  البالد،  في  الكاثوليكّية  املــدارس 
عملت وما زالت  اّلتي  املــدارس  هذه  على  الّسلطة  سيطرة  ومحاوالت 

تعمل من أجل االرتقاء مبستوى الّتعليم العربّي في البالد؛
”إّننا في ”حوار“، عانينا وال زلنا نعاني من هذه املمارسات الّسلطوّية 
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مفتوًحا  إضراًبا  البالد  في  األهلّية  ــدارس  امل أعلنت 
في مطلع شهر أيلول، بعد أن جتاهلت وزارة املعارف 
أمام  للمدارس  العاّمة  األمانة  طرحتها  اّلتي  املطالب 

كبار املوّظفني في الوزارة.

V�UD*« WÒ�U� sŽ rN½«–¬ «u ÒL�
األسقفّي  (الّنائب  ضو  إلياس  اإليكونيموس  وقــال 
لألسف  الكاثوليك):  للملكّيني  ـــدارس  امل لــشــؤون 
كأّنها  الّدولة  هذه  في  ُتفهم  احلــوار  لغة  أّن  الّشديد، 
لغة ُجنب وضعف. وبالّتالي فإّن احلوار كّلما طال أصبح 
لصالح الّطرف األقوى، وبهذه احلالة هي طرف الوزارة. 
إلى  الّرؤية  العقلّية وفي  في  الفرق  عن  مثاًال  ُأعطي 
األمور، عندما خرجنا في مظاهرة في آخر شهر أّيار 

أو  املظاهرة  حلماية  واحــد  شرطّي  يكن  لم 
فكانت  العاّمة.  الّسالمة  على  للمحافظة 
املظاهرة على مستوى حضارّي والئق، فأين 
جتد هذا في دولة إسرائيل؟! املظاهرات في 
باحلجارة أو  البوليس  يرافقها رشق  إسرائيل 
الّشوارع  الّسّيارات وإغالق  بإحراق عجالت 
احلضارة.  هذه  من  لسنا  نحن  طبًعا  وغيره. 
كأّننا  املستوى  بهذا  رأوا  الّشديد،  لألسف 
ومنضي  منهم  نضحك  أن  ميكننا  أشخاص 
لألمام. كان احلوار مع الوزارة على مدار سنة 
وأكثر، واالّتصاالت كانت قبل ذلك بكثير، 

تقريًبا.  وشهرين  سنة  منذ  املباشرة  املفاوضات  ولكّن 
حتويل  الهدف  كــان  البداية  منذ  الّشديد،  ولألسف 
عّدة  يعني  هذا  مدارس رسمّية.  إلى  األهلّية  املدارس 
حتويل  املعّلمني،  تعيني  املديرين،  تعيني  أّوًال  نقاط، 
حول  يسكن  َمن  أي  جغرافّية،  مناطق  إلى  املــدارس 
للمدرسة،  الّتسجيل  في  األسبقّية  حّق  لهم  املدرسة 
وكّل مدرسة هي بجانب كنيسة الّرعّية. وهذا من حّقنا 
وصقل  ُهوّيتنا  على  نحافظ  أن  والّطبيعّي  الّشرعّي 

شخصّيتنا. 
زمنّية  لفترات  املباني  تأجير  هــي  األخـــرى  الّنقطة 
لعشرات الّسنوات إلى املجلس احمللّي أو إلى البلدّية. 
وتكون لهم سلطة تاّمة على املباني وعلى الّساحات، 
وهذا  شــاؤوا.  وقت  أّي  في  استعمالها  ويستطيعون 
غير مقبول، ألّن هذا سيكون بني مساكن الّرهبان أو 
”تيراسنطة“  املثال  سبيل  الكنيسة، وعلى  أو  الّرعية 
فكيف  البشارة،  كنيسة  هناك  حيث  الّناصرة،  في 
اّلتي هي متالصقة متاًما،  ميكن تأجير مباني املدرسة 
للكنيسة أو للّدير. من هنا لم تستطع وزارة املعارف 

تفّهم واستيعاب صعوبة املوضوع. 
اآلذان،  إلى  تصل  لم  بحثناها  اّلتي  األخــرى  الّنقاط 
بل صّموا آذانهم عن كاّفة املطالب. وعالوًة على ذلك 
جًدا،  طويلة  سنوات  خالل  تراكمت  اّلتي  الّتقليصات 
من  فقط   29% حوالي  اليوم  الّدعم  أصبح  بحيث 
الّتكلفة العاّمة. من يدفع الباقي؟ األهالي، الكنيسة، 
فهل  اخلــارج،  من  التبّرعات  بعض  على  حصلنا  إذا 
اّلذين  الّدولة  هذه  في  املجتمع  أبناء  خدمة  أّن  ُيعقل 
يدفعون ضريبة ويحترمون قوانني الّدولة، فهل ميكن أن 
نعاملهم بهذا األسلوب؟ أنا أستغرب حقيقة. أسلوب 
احلوار، األسلوب احلضاري، نعرف أّن املدارس املسيحّية 
األهلّية ُتعطي نفس املستوى الّتعليمّي العالّي جًدا، إّمنا 
أيضا تربوّي وأخالقّي، تسعى إلى احلوار بني األديان. 
املسيحّية في إسرائيل جندها  األقلّية  إلى  نظرنا  وإذا 
أقّل مجموعة ذات صلة بعالم اإلجرام. ما هو الّسبب؟ 
الّتربية، األخالق. فهذه األمور يجب أن نحافظ عليها. 

ونحن لسنا مقتنعني باملستوى اّلذي نعطيه، نريد أكثر 
وأكثر، ألّن الّتحّديات أصبحت اليوم أكبر بكثير من 
الّسابق، وبالّتالي علينا أن نعطي هذا املجتمع زخًما 
من األخالق ومن القيم. فلألسف الّشديد وصلنا إلى 
وضع أّن الوزارة صّمت آذانها وال تريد أن تتجاوب إلى 
اإلضــراب إلسماع  إعالن  حّل غير  لنا  يبَق  فلم  اآلن. 

صرختنا.
املشكلة هنا أّننا لسنا قّوة سياسّية كبيرة، ألّن نسبة 
إلى  فقط  وتــصــل  ضئيلة،  ــة  ــّدول ال فــي  املسيحّيني 
وبالّتالي،  انتخابّية؛  سياسّية  قّوة  ليست  فهي   2%
املختلفة،  األحــزاب  كّل  في  مشرذمون  فاملسيحّيون 
ـًا.  وليس لهم قّوة سياسّية وال يشّكلون تهديًدا إنتخابّي
والّتربية  األخــالق  عالم  في  نتحّدث  نحن  هل  ولكن 
يّتجه  أين  إلى  والّتعليم مبصطلحات حزبّية سياسّية؟ 

املجتمع؟
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مدرسة  (مــديــر  ســّنــي  أبــو  سمعان  ــاذ  ــت األس وقـــال 
أيلول  من  األّول  ُيعتبر  الّناصرة):  في  ”الواصفّية“ 
بالّنسبة لنا ولسائر املدارس في إسرائيل يوم عيد. وأنا 
أنظر إلى طّالب الّصف األّول، في مشهد مؤّثر جًدا. 
األّول،  الّصّف  إلى  لدخولهم  الّتحضيرات  أجرينا  وقد 
ولكّننا منعناهم، منعنا هؤالء األطفال من الّدخول إلى 
مدارسهم وحرمناهم من االحتفال بهذا العيد. املدارس 
األهلّية، لها فضل كبير على مجتمعنا، وعلى املجتمع 
اإلسرائيلّي بشكل عام، نحن نتحّدث عن مدارس قائمة 
منذ عشرات الّسنني، خّرجت طّالًبا يعملون في املجتمع 
املجتمع. وإذا  الهاّمة، ويفيدون  املناصب واملراكز  في 
الّتحصيلّية، جندها  الّناحية  اعتبرت هذه املدارس من 
في  ”البجروت“  في  نسبة حتصيل  جًدا وأعلى  راقيًة 
نهاية كّل عام، وطّالبها يلتحقون في املعاهد الُعليا. 

من ناحية ثانية نحن نشتغل على قضّية القيم الرّوحّية 
واألخالقّية، فقضّية هذه املدارس األهلّية القائمة منذ 
عشرات الّسنني في املجتمع اإلسرائيلّي تعطي وتخدم 
املجتمع. وهي تخدم كّل الّطوائف في املجتمع، عندنا 
ال  فنحن  ـــّدروز.  وال واملسلمون  املسيحّيون  الــّطــّالب 
لدينا  ولكن  فقط،  للمسيحّيني  مدارس  عن  نتحّدث 
واحد.  مجتمع  فكّلنا  مجتمعنا،  أبناء  لكّل  رسالة 
اّلتي  اإلنسانّية واألخالقّية  القيم  هذه  تقّدم  واملدارس 
مستقبًال  نخلق  ألّننا  املجتمع.  على  بالفائدة  تعود 

أفضل لطّالبنا. 
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وقال الّدكتور رياض كامل (مدير مدرسة مار يوسف 
في الّناصرة): يؤسفني جًدا أن أرى طفًال صغيًرا عمره 
خمس سنوات في بيتي يبكي ويصرخ، ألّنه يريد أن 
يذهب كبقّية األطفال إلى املدرسة، ورأيت صورًة مؤملة 

لطفل يصل إلى أبواب مدرسته في الّرامة، فيجد أّن 
نوّجهها  أن  يجب  هذه رسالة  ُمغلقة.  املدرسة  أبــواب 
مباشرًة إلى وزير املعارف، وإلى املديرة العاّمة وإلى كّل 
ـًا لطّالبنا  مسؤول في هذه الوزارة ليعرف أّن هناك حّق
يجب أن يحصلوا عليه. طّالبنا هم جزء ال يتجّزأ من 
البالغ  وطّالبنا  اليوم  دراستهم  بــدأوا  طالب  مليوني 

عددهم 33 ألف طالب محرومون من هذا احلّق.    
تعّثر  نتيجة  ــان  ك اإلضــــراب  لــقــرار  اّتــخــاذنــا  وإّن 
املعارف، وجتنيد  وزارة  مع  فتحناها  اّلتي  املفاوضات 
على  للّضغط  والّشخصيات  الوسائل  مــن  العديد 
املسؤولني في الوزارة وخارج الوزارة كي حتّل مشاكلنا. 
األولى  رئيسّيتني،  قضّيتني  في  تتمحور  ومشاكلنا 
ألّننا  الوزارة.  من  عليه  نحصل  اّلذي  الّتمويل  قضّية 
نحصل فقط على %29 ّمما يحصل عليه الّطالب في 
صيغة  جند  أن  البالد. وحاولنا  في  الّرسمّية  املــدارس 
قــانــونــّيــة حلـــّل هـــذا اإلشــكــال 
 100% عــلــى  نحصل  لــكــي 
الّرسمّية، وأسوًة  باملدارس  أسوًة 
املتدّينة  الــيــهــودّيــة  ــدارس  ــامل ب
املدارس  مع  ونحن  البالد.  في 
الّدينّية اليهودّية ُنسّمى مدارس 
بها، وهذه  معترف  غير رسمّية 
االّتفاق  املدارس حصلت حسب 
مليارات  األخير على  احلكومي 
به  نطالب  مــا  كــّل  الــّشــواقــل. 
نحن اليوم يساوي 200 مليون 

شيكل، وحتّل كّل مشاكلنا. 
في  باملعّلمني  حــق  الــالّ الغنب  هو  الّثانية،  القضّية 
برنامج  بدخول  ملعّلمينا  ُيسمح  ال  أّوًال  مدارسنا. 
”أفق“ جديد، وهذا يعني ارتفاًعا في أجرة املعّلم من 
املدرسة  في  يبقى  الّطالب  ثانية  ناحية  ومن  ناحية، 
وزارة  جتّند  البرنامج  هذا  بحسب  ثالًثا،  أطول.  مّدة 
املعارف مبالغ طائلة خدمًة للمعّلمني وتطوير مهاراتهم. 
نحن محرومون من هذه اخلدمات كّلها. نريد خدمات 
للّطّالب وخدمات للمعّلمني. ومن ناحية ثانية يطلبون 
األهل، واألهل  من  طائلة  مبالغ  بجباية  نقوم  أن  مّنا 
عندنا ال يحتملون هذه املبالغ اّلتي تصل، كما طلبت 
مبالغ  الّطالب، وهذه  6,900 شيكل من  مّنا  الوزارة 

طائلة ال يحتملها األهل. 
نقطة ثالثة، وهي أّن الوزارة اقترحت علينا أن نتحّول 
مدارس رسمّية  إلى  حتويلنا  إّن  مدارس رسمّية.  إلى 

ُهوّية  على  القضاء  ـــدارس.  امل هــذه  مــصــادرة  يعني 
منذ  بل  عشرات  منذ  القائمة  املسيحّية  املــدارس  هذه 
هذه  أهمّية  على  نؤّكد  أن  يجب  نحن  الّسنني.  مئات 
املدارس وعلى رسالة هذه املدارس الّتربوّية واإلنسانّية 
وجميع  الّناس،  جلميع  مفتوحة  مدارسنا  واألخالقّية. 
الّطوائف ولم يقتصر طّالب مدارسنا على فئة واحدة، 
أن  ــدة، ونرفض  لفئة واح ــدارس  امل تكون  أن  ونرفض 
رسمّية  مــدارس  إلى  حتويلنا  لذلك  لألغنياء.  تكون 
املدارس  هذه  ألّن  وكنائسنا.  مدارسنا  مصادرة  يعني 
قائمة على أديرة وكنائس، وهذا طلب مرفوض ُمطلًقا. 
والّطلب الّثاني أن نتحّول إلى مدارس أغنياء فقط هذا 
رفضناه أيًضا. كّل ما نطلبه أن تزيد احلكومة دعمها 
على  املدرسّية  األقساط  عبء  نخّفف  لكي  ملدارسنا 

األهل. 
والّنقطة األخيرة اّلتي ذكرتها الوزارة، أّنهم يريدوننا أن 
نتوّجه إلى كنائسنا العاملّية، نحن دائًما على اّتصال مع 
كنائسنا العاملّية، ونحن جزء من مبنى عاملّي فيه 250 
ألف مدرسة متواجدة في أنحاء العالم. ونحن جزء من 
أّن  اجلميع،  تعلم، ويعلم  العاملّي. وكما  الّتنظيم  هذا 
الڤاتيكان غاضب جًدا من هذه اُخلطوات اّلتي تّتخذها 
الوزارات اإلسرائيلّية املتعاقبة. والكنيسة مهتّمة اليوم 
بأحوال املنكوبني واملشردين من سوريا والعراق وغيرها 
من البالد. فلماذا تقوم الكنيسة مقام وزارة املعارف 

اّلتي من واجبها االهتمام مبواطنيها؟ 
الكاثوليكّية جرت  املدارس  وإلى جانب اإلضراب في 
ُخطوات احتجاجّية عديدة، كاملظاهرات اّلتي جرت في 
القدس وحيفا والّناصرة، حيث احتشد املئات في باحة 
كنيسة البشارة لّالتني وألقيت الكلمات اّلتي أشادت 
عدم  الكاثوليكّية وشجبت واستنكرت  املدارس  بدور 
استجابة وزارة املعارف ملطالب هذه املدارس. كما أّن 
الكنيست عقدت جلسة خاّصة ملناقشة أوضاع املدارس 

الكاثوليكّية.
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ُعقد أمس اخلميس،  اّلذي  هذا وفي ختام االجتماع، 
في مدينة القدس مع ممّثلني عن املدارس األهلّية العربّية 
في البالد، ومسؤولني كبار من وزارة الّتربية والّتعليم، 
البالد  في  املسيحّية  للمدارس  العاّمة  األمانة  أعلنت 
والّتعليم،  الّتربية  وزارة  مع  املفاوضات  فشل  عن 
واستمرار اإلضراب املفتوح حّتى إشعار آخر في جميع 
مدارسها، اّلتي تضّم أكثر من 33 ألف طالبة وطالب.
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هاتف الّنائب أمين عودة (رئيس القائمة املشتركة)، 
الّدولة  ورئيس  نتنياهو  بنيامني  احلكومة  رئيس 
للمدارس  الفورّي  بالّدعم  ُمطالًبا  رؤوبني ريڤلني، 
األهلّية، مؤّكًدا أّن هذه املدارس قّدمت للمجتمع 
شهرّية!!  أراٍض ومباٍن وأقساط  تعليًما وأخالًقا، 
األراضــي واملباني  توفير  الّدولة  من واجب  وكان 
لهذه  مدينٌة  فالّدولة  أقساط شهرّية، ولهذا  بدون 
عودة  الّشواقل!! وأضاف  ماليني  مبئات  املــدارس 
املدارس  من   4% تشّكل  اّلتي  املــدارس  هذه  أّن 
اجلامعّيني  الّطّالب  ُثلث  طّالبها  يشّكل  العربّية، 

(«هاي  الُعليا  التكنولوجيا  عاملي  من  و80% 
– ِتك») العرب!

وطالب عودة باالستجابة الفورّية ملطالب املدارس 
األهلّية. وعّقب عودة بأّن هذه االّتصاالت والوعود 
ستبقى غير مؤثّرة بالّشكل الكافي من دون نضال 
شعبّي ومن دون اإلجراءات الكفاحّية اّلتي قامت 
من  (األّول  الّثالثاء  يوم  األهلّية،  ــدارس  امل بها 

أيلول)، وستواصلها حّتى حتقيق املطالب.
الّتمثيلّية  بالهيئات  باالّتصال  عــودة  وقــام  هذا 
بــإجــراءات  القيام  أجــل  مــن  الــعــرب  للمواطنني 
كفاحّية دعًما للمطالب العادلة للمدارس األهلّية.     
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من اليوم إتبعوا نظام كل ثالثاء فريكة، ليش؟ 
2نو الفريكة غير انها طبيعية وزاكية، هي كمان بتساعد على فقدان الوزن،  تخفض 

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

فريكة من نخلة.  طبيعيّة %100 ومفيدة %200 ، وزاكية 300% 
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بلدّية  رئيس  نائب  شــارك 
كتلة  ـــس  ـــي ورئ حــيــفــا، 
سهيل  الّدكتور  «اجلبهة» 
املاضي،  األسبوع  أسعد، 
االحتجاجّي  الّنشاط  في 
اّلذي بادرت لعقده جمعّية 
منع  ضـــّد  ـــــــروت»  «زوخ
عرض أفالم عن الّنكبة في 

الّسينماتك في مرَكز الكرمل.
وأّكد د. أسعد دعمه لنضال «زوخروت» ضّد سياسة 
كّم األفواه، ُمشيًرا إلى أّن عرض الرّواية الِفَلسطينّية، 
الّنضال  من  جزء  هو   ،1948 العام  نكبة  سّيما  ال 
ومن الّتربية من أجل الّسالم العادل والعيش الّنّدي 
املشترك واملساواة بني الّشعبني في حيفا وفي البالد 

عموًما.
ياهڤ،  يونا  البلدّية،  رئيس  إلى  الذًعا  نقًدا  ووّجه 
مؤّكًدا أّن املطلوب هو مواجهة اليمني وليس الّتواطؤ 
على  الفاشّية  هجمته  أمام  الــّرأس  طأطأة  معه وال 

الّثقافة وعلى حرّية الّتعبير.

åUHO�ò q�«d*
بعد ُمضّي أقّل من عام على عملّيات الّترميم والّتجهيز، يفتتح مسرح «خشبة» 
أكتوبر/تشرين من  األّول  عند  يبدأ  عــرض  مبوسم  أبوابه  حيفا  في  املستقّل 

 األّول 2015.  
جاء  املهّجرة،  الّصليب  ِمنطقة وادي  في  مبنى عثمانّي  في  يقع  اّلذي  املسرح، 
اّلتي بدأها «انسمبل خشبة»  الفنّية  كُخطوة استراتيجّية وملموسة في املسيرة 
اّلذي تأّسس عام 2011 مببادرة مجموعة من املسرحّيني الِفَلسطينّيني الّشباب 
اّلذين  الِفَلسطينّيني  وبالفّنانني  بالفرقة  اخلــاّص  البيت  ليكون  جاء  حيفا.  في 
سيجدون فيه مساحة للّتجريب واخللق والبحث، ولعرض أعمالهم بحرّية؛ ساعًيا 
انخراط  الّسائدة وتعّزز  الّتقاليد  تتحّدى  جديدة  فنّية  حركة  تشكيل  إلى  بهذا 
الفلسطينّيون  الفّنانون  فيه  يطّور  بيًتا  يكون  أن  فيها، وإلى  احمللّي  املجتمع 
أشكاًال وأساليب جديدة ومغايرة في املسرح والفنون؛ لينتج عن ذلك رؤية فنّية 

حديثة، تعتمد على الّتعاون والّتجريب والّدعم املشترك. 
يختار مسرح «خشبة» لكّل موسم عروض موضوعة عاّمة، على أن يقوم بتركيز 
بحثه وإنتاجه فيها.. مدينة حيفا هي ُعنوان موسمه األّول، وذلك انطالًقا من 
اّلذي  املجتمع  الّثقافّي معه ومع  العمل  باملكان، وتالحم  الُهوّية  إميانه بتالصق 
يسكنه. وبعد البحث اّلذي أقامه أعضاء «انسمبل خشبة» في «حيفا» وفي 
ذاكرتها وتاريخها وقصصها، سيخرج املسرح بعملني مسرحّيني: «ست باألّفة» 

و»سنة الّثلجة» ومعرض فّني للفّنان هيثم حّداد.  
إلى جانب هذه اإلنتاجات، يعمل املسرح على الّتبادل الفّنّي مع فرق صديقة، 
في  عروًضا  موسمه  يستضيف  كما  جديدة.  بإنتاجات  لتخرج  بيته  ستدخل 
فنّية  حقول  من  ُمنتقاة  عمل  ورش  إلى  باإلضافة  هذا  مختلفة.  فنّية  مجاالت 
متنّوعة. على أن يتّم تكثيف إنتاجاته والعروض اّلتي يستضيفها في موسم من 
سّتة أشهر، يسهم في حتويل احلراك الفّنّي الفردّي والّتلقائّي إلى حراك جماعّي 

مدروس، له تأثير أكبر على املجتمع.

خارج دائرة الّتبعّية للمؤّسسة والّدولة، يتأّسس في قلب وادي الّصليب مسرح 
مستقّل، بجهود ودعم محلّي وعاملّي، ما يؤّسس بالّنسبة لطاقم ”خشبة“ إلى 
استقاللّية فنّية وثقافّية هي البوصلة األهّم واألجدى في مواجهة االحتالل الفكرّي 

وزعزعة الُهوّية.  
ُيذكر أّن تفاصيل العروض للموسم األّول ستتوّفر في ُكتّيب مطبوع، وستكون 

ُمتاحة على ”اإلنترنت“ وشبكات الّتواصل االجتماعّي.
رابط «ڤيديو» افتتاح املوس م على «يوتيوب»:

https://www.youtube.com/watch?v=fU7-qA4_
oj0&feature=youtu.be
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أّكد عضو البلدّية جمال خميس وباسم التجّمع احليفاوّي، على دعم 
املدارس  هذه  بدور  الوطنّية، وأشاد  األهلّية  املدارس  لنضال  التجّمع 
في دعمها للمجتمع العربّي ككل، وبتثقيف أجيال كاملة من أبناء 

شعبنا العربّي.
وقال خميس إّنه يستغرب موقف الوزارة املتناقض اّلذي يدعو لتطوير 
الّتعليم باملجتمع العربّي على مستوى اخلطاب، ولكّن الوزارة ذاتها 
حيث  الباهر؛  جناحها  الوطنّية، رغم  األهلّية  املدارس  ُحتبط وُتفشل 
يدرس فيها غالبّية الّطّالب العرب %76، ونسبة الّنجاح فيها تفوق 

الّنسبة في املدارس احلكومّية.
وقد أّكد خميس على حّق هذه املدارس باحلصول على دعم كامل أسوًة 
باملدارس املماثلة لها في املجتمع اليهودّي. ونّوه إلى اخلطر الكامن 
الّتربوّي  للمشروع  إفشال  إلى  يؤّدي  قد  ما  املدارس،  هذه  بإضعاف 

والّتنموّي في مجتمعنا.
وفي سياق مّتصل أشار خميس أّنه يضع على سّلم أولوّياته موضوع 
الّرسمّية. وأّكد  ملدرسة «حوار»  متابع وداعم  الّتربية والّتعليم، وهو 
جمال على أّن قضّية مدرسة «حوار» الّرسمّية وقضّية املدارس األهلّية 

وقضّية الّتعليم في املجتمع العربّي، على سّلم أولوّياته. 

åUHO�ò q�«d*
العام االبتدائّية،  الّرسمية  «األخـــّوة»  مدرسة   افتح 
الفرح من  احتفالّية  بأجواء   2016-2015  الدراسّي 
يونا حيفا،  بلدّية  رئيس  ومشاركة  بحضور   والبهجة 
راحيل املعارف  وزارة  في  حيفا  لــواء  ومديرة   ياهڤ، 
الــوزارة والبلدّية. وقد رّحبت من   ِمتوكي، رافقها وفد 
مديرة املدرسة، املرّبية ميري سعادة - اخلل بهذه الّزيارة.
مختلفة فّعالّيات  احلافل  اليوم  هــذا  برناَمج   تضّمن 
لطّالب رقصة  منها  األّول،  الّصّف  ب  طــالّ  الستقبال 
 الّصّف اخلامس، عرض كشفّي، وكلمات خاّصة باملناسبة
 ملديرة املدرسة، ورئيس بلدّية حيفا، ومديرة لواء حيفا،

وكلمة للّطالبة إيناس اخلوس.
 هذا واختتم اليوم بإطالق بالونات كتب عليها الّطّالب

أمنياتهم للّسنة الّدراسّية اجلديدة، عّلها تتحّقق.
بالعمل ــه  أّن «األخـــّوة»  مدرسة  على  القّيمون  ــد   وأّك
األحالم املنشود وحتقيق  الهدف  إلى  سنصل   واملثابرة، 
الوحيد الباب  هو  والعلم  الّنجاح،  ونيل   والّطموحات 
 لالنطالق والتقّدم، ومًعا سنرسم مستقبًال مثمًرا ومشرًقا

ألجيال نفتخر بها.
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في  العالج  يتلّقون  اّلذين  األطفال  عشرات  بدأ 
اجلديدة  الّدراسّية  سنتهم  ”رمبام“  مستشفى 
في  بها  يتعّلمون  اّلتي  اخلمسة  الّصفوف  في 

املستشفى. 
يرتدون  وهم  صفوفهم  إلى  الّطّالب  وصل  وقد 
املالبس املمّيزة للمستشفى، ويتلّقون عالجهم في 
طّالب  الّصفوف  هذه  في  ويتعّلم  نفسه.  الوقت 
من مختلف األوساط والفئات والّثقافات، اّلذين 
اجلراحة،  األورام،  أقسام  في  عالجهم  يتلّقون 
والَغْسل الكلوّي. ويبلغ عدد هؤالء الّطّالب نحو 
100 طالب وتراوح أعمارهم بني 3 – 18 سنة 
في الّتعليم العادّي، وباألعمار ما بني 3 – 21 

سنة في الّتعليم اخلاّص. 
الـــّطـــّالب:  يتعّلمها  اّلــتــي  ــع  املــواضــي ومـــن 
الرّوبوتيكا، العلوم. أّما املعّلمون اّلذين يقّدمون 
املستشارون،  املعاجلون،  فمنهم  الّتعليمّية  املواد 
اِخلدمات الّذاتية واخلاّصة، املدّلكون، إلى جانب 
فريق من الّناطقني بلغات مختلفة، حيث يتلّقى 
الّطالب املواّد الّتعليمّية بلغته اخلاّصة، مبا فيها 

الّلغة العربّية.
يتعّلمون  الّطّالب  إّن  املدرسة  هذه  مديرة  وقالت 
تلقيهم  وألوقـــات  الّصحّية،  ألوضاعهم  وفًقا 
العالج الّالزم، أو اّلذين يعانون من أمراض مزمنة 
يتلّقى  ــذي  اّل الّطالب  فيشعر  مستعصية،  أو 
جانب زمالئه  إلى  املستشفى وكأّنه  في  العالج 
املواد  أّن  كما  العادّية،  املدرسة  في  الّصّف  في 
الّطّالب  يتعّلمه  ما  ملتابعة  تساعده  الّتعليمّية 

العادّيون في املدرسة.
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 أعلنت جلنة أولياء أمور الّطّالب في ابتدائّية «حوار»
 الّرسمية في حيفا، عن إضراب إنذارّي ملّدة أربعة أّيام؛
حّتى ُمغلقة  «حــوار»  إبتدائّية  أبــواب  ستظّل   حيث 
العودة الّطّالب  على  وسيتعّذر  القادم،   يوم االثنني 
جاء اإلضــراب.  فترة  خالل  الّدراسّية  مقاعدهم   إلى 
 قرار اإلضراب، ُقبيل ساعات قليلة من افتتاح الّسنة

الدراسّية.
 وأّكدت الّلجنة في بيانات سابقة لها «أّنها لم ترغب
املتواصلة منذ فترة  بإعالن اإلضراب، لكّن اخلالفات 
 زمنّية طويلة، بني بلدّية حيفا ووزارة الّتربية والّتعليم،
آخر جديد  مبنى  إلى  مدرسة «حوار»  نقل   بخصوص 

غير املبنى املتواجد في شارع صهيون».
 وأشارت جلنة أولياء األمور إلى «أّن مدرسة «حوار»
 الّرسمّية، ال تعاني من مشكلة وعود بالّنقل أو عدمه،
 بل تعاني كذلك اكتظاًظا في الّصفوف، حيث هنالك
 وعود يتلّقاها أولياء األمور منذ سنني من بلدّية حيفا،

لكن األمور لم حتّرك ساكًنا».
 وعلمنا أّنه كانت قد ُعقدت بعض اجللسات بخصوص
أّي يصدر  لم  لكن  املدرسة،  بنقل   اإلضراب والّتداول 

قرار جدّي عن هذه اجللسات.
 ُيذكر أّن املدارس اّلتي افتتحت أبوابها، صباح الّثالثاء
 من هذا األسبوع، للّطّالب في مدينة حيفا، هي املدارس
 الّرسمّية اليهودّية، «عبد الّرحمن احلاج» – احلليصة،
الّرسمّية، «الكرمة»  الّرسمّية،  «األخــّوة»   ابتدائّية 
املدارس إضراب  ظّل  في  البلدّية،  «املتنّبي»   وثانوّية 

األهلّية املسيحّية، احتجاًجا على شّح امليزانّيات.
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مؤّخًرا، اختتمت،  ممّيزة،  احتفالّية  أجواء   وسط 
البستان»، واّلتي في  احتفاالت «حار   سلسلة 
الّتوالي ضمن على  اخلامسة  للّسنة   تنّظم 
حيفا، لبلدّية  الّصيفّية   الفّعالّيات والّنشاطات 

القسم اجلماهيري - دائرة الّثقافة.
 «حار في البستان» أو بتسميته العبرّية «حام
في ينّظم  لألطفال،  خاّص  برنامج  هو   بَغان»، 
املختلفة، الّسكنّية  املناطق  القريبة من   احلدائق 
 ويلقى إقباًال واسًعا واستحساًنا كبيًرا. ويشمل
رياضّية، نشاطات  الفنّية،  العروض   عشرات 
ورشات إبداعّية، مسرحّيات لألطفال، وغيرها.
العربّية الّثقافة  ملّف  حاملة  مع  حديث   وفي 
قالت: عيسى،  ــو  أب ــوال  ن حيفا،  بلدّية   فــي 
 «أجرينا نشاطات «حار في البستان» مبختلف
العاّمة في مبا في ذلك احلدائق  املدينة،   أرجاء 
 األحياء العربّية: محّطة الكرمل، عّباس، وادي
واحلــّي اِجلــمــال،  وادي  احلّليصة،   الّنسناس، 

 الّشرقّي – «هدار»».
 وأضافت أبو عيسى: «تخّللت الفّعالّيات ورشة
 إيقاعات، ألعاب بالونات كبيرة من الّصابون،
ألعاب ورقّية،  طّيارات  إعداد  يدوّية،   أشغال 
طاقم قّدمها   – علمّية  وجتـــارب   وأحجيات 
من وغيرها  «مداعِتك»،  العلوم  ُمتحف   من 
فنّية كمسرحّية جانب عروض  إلى   الفّعالّيات. 
الــكــرمــة»، عــرض عّمو مــن «بيت   «الكـــي» 
 رامي زيدان، وغيرها من العروض.. وّمت خالل
(الفوشار)، الّذرة  توزيع  والفّعالّيات   العروض 
 سّكر البنات (غزل البنات)، ومشروبات خفيفة
األطــفــال واألهــالــي.. وقد على  مّجاًنا  ــاردة   ب
 القت هذه الّنشاطات استحساَن وجتاوب األهل

واألطفال».
«بهذه بالقول:  حديثها  عيسى  أبو   واختتمت 
 األجواء الفرحة وّدعنا العطلة الّصيفّية من خالل
والّشائقة، املمتعة  الّنشاطات  من   مجموعة 

لنستقبل الّسنة الّدراسّية بطاقات إيجابّية».
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«حيفا»  صحيفة  من  األخير  العدد  في  ُنشر  اّلــذي  املقال  أعقاب  في 
حتت ُعنوان «ثالثون عاًما.. هل ُينسى الكبار..؟!»، واّلذي أثار ضّجة 
إعالمّية كبيرة، جّراء تهميش ذكرى رحيل الكبير، املؤّرخ الوطنّي، د. 
الّشيوعّي واملعهد؛ وصلت مكاتب صحيفة  إميل توما من قبل احلزب 
رسالة من عصام مّخول (مدير معهد إميل توما للّدراسات الِفَلسطينّية 

واإلسرائيلّية)، جاء فيه:
صادفت األسبوع املنصرم، الذكرى الّثالثون لرحيل القائد الوطنّي الكبير 
العاصمة  في  احلياة  فارق  اّلــذي  توما،  إميل  د.  املؤّسس  والّشيوعّي 
من  الّسابع والعشرين  في  عاًما،  ستة وسّتني  عن  بودابست  الهنغارّية 
آب 1985، فاهتّز له شعبه وحزبه وشركاؤه في الّنضال، وجرت له جنازة 
شعبّية تاريخّية في حيفا، مبشاركة أكثر من عشرين ألًفا في اخلامس من 

أيلول مبرور أسبوع على رحيله.
وبهذه الّذكرى دعا معهد إميل توما إلى زيارة ضريحه في مقبرة الّروم 
لذكراه  ضريحه وفاًء  على  الورد  باقات  ووضع  حيفا،  في  األرثوذكس 
اّلذي ما  ولتراثه الكفاحّي والوطنّي املتمّيز وعطائه الفكرّي والّسياسّي 
الوطنّية والّتقدمّية،  القوى  نعتمده وتعتمده  ارتكاز وُمنطلًقا  نقطة  زال 
ـًا، في مشوارنا/ها الكفاحّي املتواصل، وسط أعقد  ـًا وإقليمّي ِفَلسطينّي
الّظروف وأحلك الّتطوّرات اّلتي متّر على ِمنطقتنا؛ وذلك مبشاركة الّلجنة 

الّشيوعّي، وهيئة جريدة «االّحتاد» ومحّبي إميل توما  للحزب  املركزّية 
وأقربائه، في الّثالثة من بعد ظهر غد الّسبت 5.9.2015.

كما أعلن معهد إميل توما عن برنامج واسع احتفاًء بهذه املناسبة املمّيزة 
القضّية  توما حول  إميل  بعقد «مؤمتر  تنتهي  االستثنائّي،  القائد  لهذا 
الّراهن»، واّلذي  الِفَلسطينّية 2015 - من جذور القضّية إلى مأزقها 
ُيعقد عشّية يوم الّتضامن العاملّي مع الّشعب الِفَلسطينّي في 28-27 

من كانون األّول (نوڤمبر) هذا العام. 
ويشهد األسبوع اّلذي يسبق املؤمتر عرض معرض عن حياة إميل توما 
في بناية «االّحتاد»، اّلتي كان مع رفيقه القائد الّراحل توفيق طوبي، 
 .1944 العام  منذ  األّول  املسؤول  وصاحبها  حتريرها  ورئيس  مؤّسسها 
تنّوع  وفــي  املختلفة  مراحلها  في  توما  إميل  حياة  املعِرض  ويتناول 
والعاّمة،  الّشخصّية  والكفاحّية،  اإلنسانّية  بأبعادها  عطائه،  أشكال 
الفكرّية  املتنّوعة  اهتماماته  مجاالت  في  نشرها  يتّم  لم  ومخطوطات 
والّسياسّية والّثقافّية، ترافقها لقاءات يتحّدث فيها محبّوه عن جوانب 
الّناشئة  لألجيال  ذخًرا  لتبقى  الكبير،  الّشيوعّي  القائد  هذا  من مالمح 

اّلتى لم يتسّنى لها تعّرف إميل توما وعطاءه الهائل. 
كما يجري اإلعداد لسلسلة من الّندوات، بالّتعاون مع األطر الّشعبّية 
واملنّظمات الّتقدمّية ومجالس الّطّالب وفروع ومناطق احلزب الّشيوعّي 

واجلبهة، لنشر موروث إميل توما وإحياء ذكراه .

dNý q³� t� j ÒD Ôš lÝ«Ë Z�U½dÐ sL{

 Èd� Òc�« wO�� U�u� qO�≈ bNF�
U??�u??� q???O???�≈ q??O??	d??� 5???
ö???�???�«

 „uM��« s� œb vK uD Ò��U� t��A� ‰UI�«
åUHO�ò q�«d*

عّممت الّناطقة الّرسمّية بلسان شرطة إسرائيل لإلعالم العربّي، لوبا 
الّسمري، بياًنا على وسائل اإلعالم، وصلت مكاتب صحيفة «حيفا» 

نسخة عنه، جاء فيه:
«متّكنت شرطة الّساحل، يوم األربعاء، من اعتقال مشتبه ُمشّرد بال 
على  سطو  عملّية  تنفيذه  بعد  عمره،  من  األربعينّيات  في  مــأوى، 
الّنقود، وفاًرا  من  مبلًغا  سارًقا  يام»،  «كريات  في  بريد  بنك  فرع 
من املكان، حيث قامت القّوات اّلتي عملت باجلوار مبطاردته وإلقاء 

القبض عليه.»
املشتبه  أّن  على  يستشّف  للّشبهات  ووفًقا  «هذا  البيان:  وأضــاف 
على  سطو  عملّيات  عّدة  بتنفيذ  األخيرة،  الفترة  خالل  قام،  املُشّرد 
فاق  مببلغ  و«الكريوت»،  حيفا  مدينة  في  البريد  لبنك  بنوك وفروع 

إجمالّي قدره عشرات ألوف الّشواقل.»

4 ‰UI�«Ë ¨UHO	 WIDM � w� ‰“UM� ÂU���«
åUHO�ò q�«d*

عّممت الّناطقة الّرسمّية بلسان شرطة إسرائيل لإلعالم العربّي، لوبا 
الّسمري، بياًنا على وسائل اإلعالم، وصلت مكاتب صحيفة «حيفا» 

نسخة عنه، جاء فيه:
الّثالثاء من هذا األسبوع،  الّساحل في حيفا، يوم  «اعتقلت شرطة 
أربعة مشتبهني (3 من العرب ويهودّي)، اّلذين تراوح أعمارهم بني 
ملنازل مواطنني في سفوح  اقتحامهم  بالّضلوع في  30 و50 عاًما، 

جبل الكرمل في حيفا، وبلدتي عسفيا ودالية الكرمل.»
تفتيش  ّمت  املشتبهني  على  القبض  إلقاء  «ومــع  البيان:  وأضــاف 
على  يشتبه  مختلفة،  ممتلكات وأغراض  بداخلها  فُضبطت  منازلهم 
أّنها مسروقة، وقد ّمت متديد اعتقال املشتبهني يوم األربعاء في محكمة 

الّصلح في حيفا الستكمال الّتحقيق.»

ÆÆW ÒOzUM� —U��√
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Â“U� bL�√ U�«d�√ WK�UI�
©UO�U*√ ‰UL	 ≠ ⁄—u�MO�®

 wýË—Uł  rO¼«dÐ≈  ÒwMOD�KH�«  »U ÒA�«  d³²F¹
 5Ð  r¼dNý√  sJ¹  r�  Ê≈  ¨5�ËdF*«  dNý√  bŠ√
 W¹ôË w� ⁄—u³MO½  WIDM� w� 5LOI*«  »dF�«
 w�  rOI¹  uN�  ÆU??O??½U??*√  w??�  vKH Ò��«  UO½u�JÝ
  dA²½«  b???	Ë  ¨1986  ÂU???Ž  c??M??�  WIDM*«  Ác???¼
 ÒwŽUL²łô«  tÞUA½  V³��  WIDM*«  w�  tðdNý
 t�ÒbI¹  U*  ¨ ÒwÐdF�«Ë  Òw??½U??*_«  s¹bOF ÒB�«  vKŽ
 »d??F??�« 5??M??Þ«u??L??K??�  «b??ŽU??�??�Ë  U??�b?? š s??�
 »Ëd(« s� UÎÐd¼ ¨UO½U*√ v�≈ 5�œUI�« 5¾ł Òö�«
 V³��Ë ÆU??O??³??O??�Ë W??¹—u??Ý ∫q??¦??� ¨r??¼œö??Ð w??�
 ¨ŸU??L??łùU??Ð  ¨t??ÐU??�??²??½«  Ò-  Òw??ŽU??L??²??łô«  tÞUA½

 Æ⁄—u³MO½ WIDM� w� WÒOÐdF�« WO�U−K� U Î�Oz—
 b−�LK� …dO³ …—u� błuð t²OÐ Êu�U� w�
 ÀÒb×²¹ ÊU ÆÊ«—b'« bŠ√ vKŽ WIÒKF� vB	_«
 v??�≈ Èd?????š_«Ë W??M??O??H??�« 5??Ð Ê«d??E??M??ð ÁU??M??O??ŽË
 b�uL t²OÐ w� wMK³I²Ý« wýË—Uł ÆvB	_«
 v??�≈  “X½UHOŠ”  l???	u???�Ë  “UHOŠ”  W??H??O??×??�

ÆÆWKÐUI*« Ác¼ tF� X¹dł√ b	Ë ¨UO½U*«

 W??? ÒO???Ðd???F???�« W???O???�U???'« f???O???ÝQ???ð V???³???Ý U????� ≠
ø⁄—u³MO½ w�

من  العديد  وضواحيها  نينبورغ  مدينة  في  يعيش 
فهناك  اجلنسّيات،  مختلف  من  العرب  املواطنني 
ولبنانّيون  وسورّيون  فلسطينّيون  املثال  سبيل  على 
وأردنّيون ومصرّيون وعراقّيون وأيًضا ليبّيون، وتوجد 
عالقة جّيدة بني الكثير منهم. وقسم من هؤالء قدموا 
أملانيا هرًبا من احلروب في بالدهم. وقد خطر  إلى 
على بالي منذ فترة طويلة فكرة تأسيس جالية عربّية 
تدور في  الفكرة  هذه  املنطقة، وظّلت  على مستوى 
بعض  مع  استطعت حتقيقها. حتّدثت  حّتى  رأسي، 
مثل  االجتماعّي،  الّصعيد  على  املعروفني  الّشباب 
يدي وشّجعني  على  فشّد  العوا،  عصمت  الّدكتور 
الفكرة، وهكذا تأّسست  على االستمرار في حتقيق 
اجلالية العربّية، وّمت انتخابي، باإلجماع، رئيًسا لها. 
وأنا أفتخر بأّني الفلسطينّي اّلذي يرأس أّول جالية 
عربّية شاملة في منطقة نينبورغ األملانّية، وهذا يعود 
اجلالية،  في  الّزمالء  إّياها  منحني  اّلتي  الّثقة  إلى 
جمع  اجلالية  تأسيس  مــن  الّرئيس  الــهــدف  حيث 

شمل العرب.

 ÒÂUŽ qJAÐ Ë√ UNzUCŽ_ WO�U'« qFHð «–U� ≠
øWIDM*« w� »dF�« 5MÞ«uLK�

منطقة  في  العرب  املواطنني  من  فئات  ثالث  هناك 
نينبورغ. توجد فئة حتمل اجلنسّية األملانّية وتعيش 
حتمل  أخرى  وفئة  طويلة،  سنوات  منذ  املنطقة  في 
تنتظر  أي  مصيرها  تنتظر  الّثالثة  والفئة  إقامة، 
دعم  إلى  دائًما  بحاجة  الفئة  وهــذه  اإلقامة،  منح 
يتعّلق  فيما  الّرسمّية  الّدوائر  لدى  املراجعات  في 
أّن  ذلك  إلى  أضف  مهّمتنا.  هي  وهذه  بالّترجمة، 
الّالجئني اجلدد اّلذين يتّم فرزهم إلى املنطقة بحاجة 
ماّسة إلى َمن يرعاهم، ونحن نقوم بذلك بالّتعاون مع 
الّدوائر  إلى  مبرافقتهم  نقوم  املسؤولة، حيث  اجلهات 

املعنّية إلمتام معامالتهم.

 WO�U'« ¡UCŽ√ 5Ð W	öF�« UM� nBð nO ≠
ørNMOÐ ULO� WÒOÐdF�«

في احلقيقة توجد عالقة أخوّية متينة تربط أعضاء 
باستمرار  نلتقي  فنحن  البعض،  ببعضهم  اجلالية 
احمللّي  الّصعيدين  على  املستجّدات  عن  ونتحّدث 
والّدولّي، ونقوم بتنظيم لقاءات ألعضاء اجلالية مع 
عائالتهم ونتحّدث عن األوضاع بشكل عاّم. مبعنى 
أّننا نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا العربّية في كّل 

ذكرها، وهي  يجب  مهّمة  نقطة  وهناك  املناسبات. 
أّننا نتعامل مع بعضنا كمواطنني عرب فقط بغّض 
الّنظر عن املنشأ والّدين، ونكّن الوّد لبعضنا البعض 

ونساعد كّل َمن يحتاج مساعدة.

 d¦√ pÒ½√ »dF�« 5MÞ«u*« iFÐ s� X�dŽ ≠
 p�Ë ¨ ÒwŽUL²ł« ◊UAMÐ ÂuIð WÒOÐdŽ WÒOB�ý

øWÒOLÝÒd�« dz«ËÒb�« w� …bÒOł WFLÝ
أنا أقوم بواجبي جتاه أبناء جلدتي فهم إخوة لي، وال 
اسمي  أصبح  عربّي وآخر، ولذلك  بني  عندي   فرق 
مبا  عملي  أمارس  فأنا  األســاس،  هذا  على  معروًفا 
ألهــداف  عملي  أستغّل  وال  ضميري،  علّي  ميليه 
الله أن يوّفقني لتقدمي املزيد  شخصّية، وأطلب من 
أخبرك  أن  أريد  العرب. وهنا  إلخواني  العطاء  من 
استلمت  لقد  لي.  بالّنسبة  األهمّية  غاية  في  نقطة 
أكبر  ثاني  نيدر ساكسن،  رسالة من حكومة والية 
بتاريخ  لتكرميي  موعًدا  تتضّمن  أملانيا،  في  والية 
شتيڤان  احلكومة  قبل رئيس  من   ،14/9/2015
ڤايل، لسبب نشاطي االجتماعّي في مدينة نينبورغ 
اّلتي تنتمي للوالية، وباألخّص نشاطي فيما يتعّلق 
وللجالية  لي  فخًرا  أعتبره  أمــر  وهــذا  بالّالجئني. 

العربّية، وفخًرا لي كفلسطينّي.

 W?? ÒO??Ðd??Ž  U?? ÒO??F??L??ł l??�  U??	ö??Ž r??J??¹b??� q??¼ ≠
øÈdš√

بدون شك هناك عالقات تربطنا مع جمعّيات أخرى، 
نشاًطا  تبذل  اّلتي  الّسورّية،  اجلالية  مع  سّيما  وال 
كبيًرا في خدمة الّالجئني الّسورّيني. وأنا أعتقد بأّن 
العالقات بني اجلاليات العربّية فيما بينها يجب أن 

تكون قوّية، ويجب أن تتطّور باستمرار.

 wÒOMOD�K�  l??�   U??	ö??Ž  rJ¹b�  b??łu??ð  q??¼  ≠
ø48 ?�« wÒOMOD�K� l� Í√ ¨qš«Òb�«

نعم. فلسطينّيي الّداخل أخوة لنا، فنحن جزء منهم 
ألّننا شعب واحد، وغالبّية الفلسطينّيني عندنا يعود 
أصلهم إلى الّداخل الفلسطينّي. لقد استقبلنا الّشهر 
لكرة  نادي «الّنهضة»  فريق  املاضي كجالية عربّية 
في  نينبورغ  ملدينة  خالل زيارته  الّناصرة  من  القدم 
غداء وأمضينا  حفل  للفريق  تدريبّية، وأقمنا  دورة 
نهاًرا جميًال. وأمتّنى أن تكون لنا لقاءات أخرى مع 
وفود من مناطق أخرى من الّداخل الفلسطينّي، وال 

سّيما من مدينة  حيفا.. ونحن جاهزون لذلك.

∫åUHOŠò WHO×B� W Ò�Uš WKÐUI� w� ¨©WÒO½U*_« ⁄—u³MO½ WM¹b� w� WÒOÐdF�« WO�U'« fOz—® wýË—Uł rO¼«dÐ≈

åUHO� s??� U??M??K??�√ …—U???�e???� V??? Ò�d???�ò
 w�  »dF�«  qLý lLł ”U??Ý_«  UM�b¼ ™ »dŽ »U³ý WŽuL−� s� Wd²A� …—œU³0 WÒOÐdF�«  WO�U'« X� ÒÝQð  ™
 ™ »dF�« 6¾ł Òö�« W�bš w� ÒwŽUL²ł« jýUM w1dJð sŽ XMKŽ√ s�UÝ —bO½ W¹ôË W�uJŠ ™ ⁄—u³MO½ WIDM�

 ™ 48 ??�« uÒOMOD�K� UMK¼√ l� WÒ¹u	 UM²	öŽ ™ …d�UÒM�« s� Âb	 …d b�Ë UMK³I²Ý«
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¡U�ON�« u�√ œU�— aOA�«
 ©w�dA�« UHO� ÊË–Q	Ë WM|d'« b�
	 ÂU	≈®

اإلميــان  أهــل  في  ــروا  ي أن  الــّنــاس  اعتاد  لقد 
اخلير،  على  كلمتهم  جلمع  محّل  والعباد 
إلدراكهم أّن املؤمن يجمع وال يفرّق؛ يوّحد وال 
وال  الّناس  بني  الّنظر  وجهات  يقرّب  يشّتت؛ 
ُيباعد بينها؛ ييّسر أمور الّناس ويكون عوًنا 
لهم ال يعّسر عليهم معيشتهم وال ُيكثر من 
هّمهم. ويسعى بكّل جهده إلى منع الّنزاعات 
واخلصومات بني الّناس، يفعل ذلك لعلمه أّن 
االعتصام بحبل الله واجتماع الكلمة والُبعد 
عن الفرقة والّتنازع أساس الّتآلف ولّب الّنصر 

الّنجاح،  وطريق  ــوّة  الــق ــوان  ــن وُع ــعــزّة  ال وقلب 
ِه  ِل اللَّ ُمسترشًدا بقوله تعالى (وَاْعَتِصُموا ِبَحْب
ْيُكْم  ِه َعَل رَُّقوا وَاْذُكرُوا ِنْعَمَت اللَّ َجِميًعا وََال َتَف
ْحُتم  َفَأْصَب ُقُلوِبُكْم  ْنيَ  بَ َفَألََّف  أَْعَداًء  ُكنُتْم  ِإْذ 
اِر  َن النَّ ِبِنْعَمِتِه ِإْخوَاًنا وَُكنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفرٍَة مِّ
ُكْم  َعلَّ ُه لَُكْم آَياِتِه لَ ُ اللَّ َبنيِّ ْنَها َكذِلَك ُي َفَأنَقَذُكم مِّ
ِر  ْي ى اْخلَ ٌة َيْدُعوَن ِإلَ نُكْم ُأمَّ َتْهَتُدوَن * وَْلَتُكن مِّ
ُم  وََيْأُمرُوَن ِباْملَْعرُوِف وََيْنَهْوَن َعِن اْملُنَكِر وَُأولَِئَك ُه
رَُّقوا وَاْخَتَلُفوا  اْملُْفِلُحوَن  * وََال َتُكوُنوا َكالَِّذيَن َتَف
َناُت وَُأولِئَك لَُهْم َعَذاٌب  يِّ َب ُم اْل ْعِد َما َجاَءُه ِمن بَ
يِن َما  َن الدِّ َعِظيٌم )؛ وقوله تعالى (َشرََع لَُكم مِّ
َنا  ْي ْيَك وََما وَصَّ َنا ِإلَ ْي ى ِبِه ُنوًحا وَالَِّذي َأوَْح وَصَّ
يَن  الدِّ يُموا  َأِق أَْن  وَِعيَسى  وَُموَسى  يَم  رَاِه ِإْب ِبِه 

يِه).  رَُّقوا ِف وََال َتَتَف
يدرك أهل اإلميان أّن االختالف والّتنازع والّتقاتل 
ُعنوان لكّل شّر وهزمية وفشل ونتائج كّل ذلك 
(وََال  تعالى  قــال  املعنى  هــذا  ــي  وف اخلــســارة. 
ِإنَّ  وَاْصِبرُوا  رِيُحُكْم  وََتْذَهَب  َفَتْفَشُلوا  َتَنازَُعوا 
يعملون  ذلك  أجل  ومن  رِيَن)؛  اِب الصَّ َمَع  َه  اللَّ
جماعات  ــى  إل املجتمع  تفّكك  منع  على 

وأحزاب.
َيًعا  رَُّقوا ِديَنُهْم وََكاُنوا ِش قال تعالى (ِإنَّ الَِّذيَن َف
ُثمَّ  ِه  اللَّ ى  ِإلَ ْم  َأْمرُُه َا  ِإمنَّ َشْيٍء  ِفي  ِمْنُهْم  ْسَت  لَّ

ُئُهم ِمبَا َكاُنوا َيْفَعُلوَن).  بِّ ُيَن
املجتمع  أّن وحدة  يقني  احلقيقّي على  فاملؤمن 
كما  ــس،  واإلن اجلّن  شياطني  هزمية  على  تعني 
يقول رسول الله (ص): «اثنان خير من واحد، 
وثالثة خير من اثنني، وأربعة خير من ثالثة، 
من  الــّذئــب  يأكل  فــإّمنــا  باجلماعة،  فعليكم 
الغنم القاصية»، فيعمل على ترسيخ قواعد 
أهله  توّجهات  بكّل  الّصف في محيطه  وحدة 
القرآنّي  للّتوجيه  بذلك  ا  مستجيًب املختلفة 
اْقَتَتُلوا  اْملُؤِْمِنَني  ِمــَن  َطاِئَفَتاِن  (وَِإن  القائل 
َعَلى  ِإْحَداُهَما  َغْت  بَ َفــِإن  َنُهَما  ْي بَ َفَأْصِلُحوا 
ى  ِإلَ َتِفيَء  ى  َحتَّ ْبِغي  َت الَِّتي  َفَقاِتُلوا  ــرَى  اْألُْخ
ِباْلَعْدِل  َنُهَما  ْي بَ َفَأْصِلُحوا  َفاءْت  َفِإن  ِه  اللَّ ِر  َأْم
َه ُيِحبُّ اْملُْقِسِطنيَ). ويفعل ذلك  وََأْقِسُطوا ِإنَّ اللَّ
ا ملرضاة الله عنه وعن مجتمعة املتحاب،  طلًب

ألّن وحدَة الّصف يحّبها الله. 
لكم  يرضى  الله  «إّن  (ص):  الله  رســول  قال 
أن  لكم  فيرضى  ثــالًثــا،  لكم  ويكره  ثــالًثــا، 
تعتصموا  وأن  شيًئا،  به  تشركوا  وال  تعبدوه 
بحبل الله جميًعا وال تفرّقوا، ويكره لكم قيل 
وقال وكثرة الّسؤال وإضاعة املال».. وأمام هذه 
يقف  أن  يجب  الواضحة  الّصريحة  الّنصوص 
ا يده  املؤمن رافًعا رأسه مشّمرًا عن سواعده، ماّدً

لكّل طالب مساعدة، فإن عجز تبقى الكلمة 
الطّيبة هي اّلتي جتمع القلوب وتؤّلفها. وحّتى 
تتحّقق الوحدة بني الّناس وخاّصًة العباد منهم 
مسجد  في  جماعتني  إقامة  من  الّدين  نهى 
واحد، في وقت واحد في مكان واحد، وخاّصة 
بوجود إمام راتب، بل وحّث على رّص الّصفوف 

لتكون متراّصة.  
قال رسول الله (ص): «رّصوا صفوفكم وقاربوا 
بيده  نفسي  فواّلذي  باألعناق،  وحــاذوا  بينها 
الّصفوف  تدخل من خلل  الّشياطني  إّني ألرى 
كأّنها اخلذف».. ومنًعا ألّي فرقة، حّث الرّسول 
(ص) املسافرين إذا كانوا فوق ثالثة أن يؤمروا 
أحدهم. فقال الرّسول «إذا خرج ثالثة في سَفٍر 
فليؤمروا أحدهم». لذلك عمل الّصحابة على 
عدم الِفرقة حّتى َمع من خالفوهم في توّجههم 

الفقهّي. 
ابن  زمن  في  عمر  البن  «قيل  قال  نافع  عن 
ير (رضي الله عنهما) واخلوارج واخلشبّية،  الزّب
يقتل  وبعضهم  هؤالء،  ومع  هؤالء  مع  أتصّلي 
الّصالة  على  ــّي  ح ــال  ق ــن  َم فــقــال:  بعًضا؟! 
أجبته، وَمن قال حّي على الفالح أجبته، وَمن 
قلُت  ماله،  وأخــذ  أخيك  قتل  على  حّي  قال 
اإلميان  ألهل  رسالة  هو  الكالم  هذا  وكــّل  ال». 
حالهم  من  ويصلحوا  مواقفهم  يقيموا  ــأن  ب
ويعودوا إلى احلّق وأن يعملوا على أن يكونوا 
مشاعل هداية ورُشد ال أن يكونوا ُدعاة ِضالل 
وظالم، يهوون بأنفسهم ومبجتمعهم في هاوية 
ّية والفقهّية.   الّنزاعات والّتعّصب لآلراء األصول
هذه  نتاج  العربّي  عاملنا  في  اليوم  ــراه  ن وما 
ُفهم  إذا  عنها  الّتخّلي  ميكن  اّلتي  الّصراعات 
الرّأي  في  فاالختالف  صحيح.  بشكل  الّدين 
أمر محمود وُيثري ما لم يؤّدي إلى نزاع وفرقة، 
ويا ليتنا نعرف آداب االختالف وقواعده اّلتي 

ّينها الفقهاء بنقاط واضحة، ومنها ما يلي: ب
بعضنا  ويعذر  أن نّتحد فيما اّتفقنا عليه   *
التعّصب  عدم   * فيه  اختلفنا  فيما  بعًضا 
الفقهاء  مذاهب  من  ملذهب  األعمى  والّتقليد 
 * املذهب  أو  الرّأي  في  عدم إلزام املخالفني   *
اجتناب اإلنكار على اآلخذين برأي فقيه، وإن 
أو  بالفسق  اّتهامهم  من  واحلذر  كان ضعيًفا، 
ببطالن عبادتهم * الّسكوت عن املسائل اّلتي 
عند  خاّصة  الّناس،  بني  والقالقل  الفنت  ُتثير 
واالعتراف  للحّق  الّتواضع   * والهزمية  الوهن 
يعرف  وإّمنا  بالرّجال،  احلّق  يعرف  ال   * باخلطأ 
الرّجال باحلّق * إذا اجتهد املجتهد فأصاب فله 

أجران، وإذا أخطا فله أجر.  

ال ريب في أّن عاملنا الرّاهن يسوده تناٍم َمرضّي للتطرّف 
الّدينّي، وليس ثّمة ديانة تخلو من املتطرّفني. فالوباء 
ُمعٍد، والّتطرّف ينادي الّتطرّف ويسكب على ناره زيًتا 
على زيت. وهذا الّتطرّف له وجهان: وجه عنفّي متارسه 
أو  الّدين  في  يخالفها  َمن  كّل  ضّد  اجلماعات  بعض 
بظاهر  التمّسك  على  يقتصر  سلمّي  ووجــه  املذهب، 
جلّي  إهمال  مع  والّشعائر  والّطقوس  والقوانني  الّشرائع 
في  يجري  ما  ظّل  في  إًذا،  نشهد،  وجوهرها.  لروحها 
بالدنا من حوادث وتطوّرات، هيمنة للتّيارات املتشّددة 
على املساحات الوطنّية والّسياسّية واالجتماعّية. أّما 
ما ينجم عن ذلك فقلٌق لدى َمن ال حول لهم وال قوّة، 
لدى  يؤّدي  هذا  املصير.  وعلى  املستقبل  على  وخوف 
قضايا  واالنعزال عن  الــّذات،  على  الّتقوقع  إلى  هؤالء 
الوطنّية  املشاركة  عن  واالنكفاء  ــاس،  ــّن وال املجتمع 
الُهوّية  سقف  حتت  احلصرّي  واالنــضــواء  والّسياسّية، 

الّدينّية أو الّطائفّية. 
الوباء،  هذا  من  منأى  في  ليسوا  العرب  املسيحّيون 
إلى  فثّمة «سلفّية» مسيحّية، سلمّية  التشّدد.  وباء 
الُهوّية  على  احملافظة  باسم  ظهرانينا  بني  تنمو  اآلن، 
الفرّيسّية،  الرّوح  الّسلفّية من  الّدينّية. وال تخلو هذه 
أي الّتمّسك بحروفّية الّنصوص الّدينّية الّتراثّية، من 
ّية وأقوال رهبانّية، من دون  كتاب مقّدس ومؤّلفات آبائ
اإلميانّية،  ومقتضياتها  الّنصوص  هذه  مبقاصد  األخــذ 
اّلتي  االجتماعّية  والّظروف  الّتاريخّية  وبالّسياقات 
سمات  من  األجيال.  من  جيل  كّل  على  ذاتها  تفرض 
واملعرفة  احلقيقة  احتكار  الّناشئة،  «الّسلفّية»  هذه 
الّدينّية والّتقوى والغيرة على اإلميان والّتفسير الوحيد 

الّصحيح للكالم اإللهّي. 
جاحد  فهو  «الّسلفّية»  اآلراء  بعض  يخالف  َمن  أّما 
باحلقيقة، ويحيا في الباطل، وال يقارب الّتقوى، ويفرّط 
كافر  هو  الّصحيح..  الّتفسير  عن  وينحرف  باإلميان، 
غارق في الّضالل املَبني، وغير مهتٍد بنور الّنهج األمني. 
من هنا، يأتي احلديث عن االنفتاح األصيل البعيد عن 
املتجّذر  االنفتاح  هذا  واالنفالت.  واملساومة  الّتراخي 
الّتحّديات  مواجهة  من  يخشى  ال  ــذي  اّل ــان  اإلمي في 
واملصائر بعزم قوّي وإرادة صلبة. فالّشهادة املسيحّية، 
من  واملزيد  التشّدد  عبر  تتحّقق  ال  العرب،  ديار  في 
الكاذب.  الّتلفيق  أنواع ممجوجة من  التزّمت، وال عبر 
فاألمانة لألصالة تعني الّدعوة إلى قبول التنوّع والتعّدد 
في  الكبرى  القيمة  اإلنسان  احترام  وإلى  واالختالف، 
اخلليقة. وهي ال تعني التقّيد بظاهر الّشرائع والّشعائر 
والّسالم  والرّحمة  احملّبة  مبوجب  الّسلوك  بل  وحسب، 

والّتآخي؛ والتزام قضايا الوطن واملجتمع واإلنسان. 
الّلجوء  املُعاصرة، وبال ريب،  الّسلفّية  من مظاهر هذه 
القّديسني وجعلهم مقاتلني، وإلى زياحات  إلى تشويه 
وقداديس تخلط ما بني الّدينّي والّسياسّي، وإلى الّتفاخر 
بأكبر صليب في الّشرق، أو بأكبر متثال للعذراء مرمي 
أو للمسيح.. إّنها أزمة ُهوّية دينّية عميقة يلجأ فيها 
والّتفاخر  واالنعزال  الّتقوقع  من  مزيد  إلى  املسيحّيون 
بالقشور على حساب جوهر وجودهم في الّشرق، وهو 
أن يكونوا ملحه اّلذي من دونه ال نكهة له وال نكهة 
ا من نهاية القرن  ـً لهم، أيًضا. سوف نستحضر اآلن نّص

ديوغنيطس»،  إلى  «الرّسالة  ُعنوانه  امليالدّي،  الّثاني 
وهي رسالة دوّنها كاتب مسيحّي مجهول الُهوّية وّجهها 
ا في األمبراطورّية  ـً إلى شخص وثنّي يحتّل موقًعا مهّم
الرّسالة  كاتب  من  طلب  ديوغنيطس  اسمه  ّية  الرّومان
تعريفه  وبخاّصة  واملسيحّيني،  باملسيحّية  تعريًفا 
ال  وملــاذا  املسيحّيون؟  يجّله  وكيف  املسيحّيني،  بإله 
أسلوب  يفيدنا  إميانهم؟  سبيل  في  للموت  يكترثون 
بالّلغة  وضالًعا  كبيرًا  ُمثّقًفا  كان  كاتبها  بأّن  الرّسالة 

ّية والبالغة واخلطابة باإلضافة إلى الّالهوت.  اليونان
األوائل  املسيحّيني  عالقة  بوصف  الرّسالة  هذه  تقول 
الّناس  سائر  عن  املسيحّيون  يتمّيز  «ال  بأوطانهم: 
ُمدًنا  يقطنون  وال  بالّلباس.  وال  بالّلغة  وال  بالبلد،  ال 
ّية غير عادّية.  لغة محّل بهم، وال يستخدمون  خاّصًة 
يتوزّعون  وهم  متييز...  أّي  فيه  ليس  عيشهم  ومنط 
لكّل  ُقسم  حسبما  البربرّية  أو  ّية  اليونان املــدن  في 
في  املرعّية،  ّية  احملّل والعادات  يتكّيفون  وهم  منهم. 
هم  فيما  املعيشة،  وأسلوب  واملأكل  امللبس  يخّص  ما 
اخلاّصة  ا  حًقّ املألوفة  وغير  الغريبة  بالّشرائع  يجاهرون 
ولكن  وطنه،  في  كــّل  ويقيمون  ــّي،  ــرّوح ال مبلكوتهم 
كغرباء مستوطنني ويؤّدون واجباتهم كاملة كمواطنني، 
ويتحّملون كّل األعباء كغرباء. فكّل أرض غريبة هي 

مبثابة وطن لهم، وكّل وطن هو مبثابة أرض غريبة». 
في وصفه للّشهداء وشجاعتهم يتابع كاتب الرّسالة إلى 
ديوغنيطس قائالً: «أال ترى كيف يرمون باملسيحّيني 
(املسيح)  الّسّيد  نكران  على  يرغموهم  كي  للوحوش 
فال ينغلبون؟ أال ترى أّنه كّلما كُثر الّشهداء زاد عدد 
يتعّذبون ألّنهم  ّممن  املسيحّيني؟ لسوف حتّب وتعجب 
الله. عندما تعلم ما هي احلياة  ال يريدون أن ينكروا 
احلقيقّية، عندها حتتقر ما نسّميه، على هذه األرض، 
أن  من  املسيحّيني  ليخيف  ــوت  امل يكن  لم  ــوت».  امل
وكان  وببسالة،  بإقدام  واجهوه  لذلك  عددهم،  ينقص 
لسبب  االضطهادات،  من  الرّغم  على  ــزداد،  ي عددهم 
الفادي.  بإلههم  ورجائهم  إميانهم  بصدق  الّناس  اقتناع 
صحيح أّن «الرّسالة إلى ديوغنيطس» عمرها ثمانية 
هذه  مسيحّيي  أيًضا،  تخاطب،  لكّنها  قرًنا،  عشر 
الّتاريخ.  عبر  وأجدادهم  آباءهم  خاطبت  كما  ــام،  األّي
بحسب  عاشوا  الرّسالة،  وفق  ــون،  األوّل فاملسيحّيون 
الرّّب غير خائفني  مقتضيات اإلجنيل، وسلكوا دروب 
من االستشهاد وتقدمي ذواتهم قرابني في سبيل اإلميان. 
وفي الّظروف اّلتي متّر بها بالدنا هم مدعّوون إلى حفظ 
األمانة والّشهادة حيث شاء الله أن يولدوا ويكونوا. في 
أوّج أزمنة الّضيق واالضطهادات، لم ينكفئ املسيحّيون 
ذاتها  على  منغلقة  غيتوات  في  أنفسهم  يعزلوا  ولم 
ومنقطعة عن محيطها وبيئتها، بل انخرطوا في قضايا 
أّدوا  وهواجسهم.  مواطنيهم  وتقاسموا هموم  أوطانهم، 
واجباتهم جتاه مجتمعاتهم، ولم يطالبوا بحّق لهم سوى 
ّية واالعتراف  احلّق في وجودهم وممارسة اقتناعاتهم اإلميان
بحّق ديانتهم في الوجود إلى جانب ديانات اإلمبراطورّية 
ّية عددّية رفضوا الّتصرّف  املُعترف بها. ومع كونهم أقّل
األقّلوّي  الّشعور  وما  كاملني.  مواطنني  بكونهم  إّال 
الّشركاء  عن  واالنعزال  الّطائفّية  الُهوّية  إلى  واالنكفاء 

باملواطنة سوى سّم زعاف وانتحار جماعّي.
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اإلسرائيلّية  احلكومة  بــني  األخــيــرة  املــواجــهــة  كشفت 
البالد  فــي  الــعــرب  للمواطنني  التمثيلّية  والهيئات 
اخلليقة  تكون هي  املألوفة، وقد  املالمح غير  كثيًرا من 
والّطبيعية في تنظيم عالقات دولة مع مواطنيها، بيد أّن 
اجلميع في حالتنا، دأبوا على تشويشها وطمرها بأسمال 
الّضرورة  ساعات  في  حقيقتها وأظهرتها،  على  غّطت 
واحلاجة، مشّوهًة أحياًنا، ومقنَّعة بألف قناع وقناع في 

معظم األحيان. 
بعيًدا عن تفاصيل اخلالف املُزمن بني األقلّية الفلسطينّية 
املواطنة في إسرائيل، وبني حّكام إسرائيل، وبعيًدا عن 
إجنازات  من  يحّصلوه،  لم  أو  القادة،  حّصله  ما  حقيقة 
مادّية عينّية أو وعود «نتنياهوّية» مجّربة، لن يقنعني 
من  الفاحت  في  جــرى  ــذي  القصير، واّل الّلقاء  أّن  أحــد 
ورئيس  مجتمعني  املشتركة  القائمة  أقطاب  بني  أيلول، 
جهة،  من  العربّية،  احمللّية  للّسلطات  القطرّية  الّلجنة 
وبني بنيامني نتنياهو وبعض مساعديه، من جهة ثانية، 
حّقق املُعجزة وشفى اجلسد العربّي املُعّذب من سياسات 
إسرائيلّية رسمّية أصابته ببرص ُمزمن، أو أّنه عافى رئتني 
مسلولتني عاجزتني ملجتمع سقيم، وذلك، مع احترامنا، 
في  أيلول/سپتمبر  من  الفاحت  يعنيه  ملا  العرب،  نحن 
أهمّية  الّلقاء  لهذا  برأيي،  يبقى،  هذا  أّمتنا! ومع  أّيام 
ذكرى  كثيرون،  يرّجح  كما  تصبح،  قد  البرعم،  بحجم 

للتنّدر والوجع.
رّب صورة خير من ألف مقال،

ذلك  عقب  ُنشرت  اّلتي  اليتيمة  الّصورة  تلك  وأقصد 
االجتماع، ويقيني أّن لناشريها مقاصد وغايات. فالّلقاء 
مستديرة  طاولة  وسطها  في  صغيرة،  غرفة  في  يتّم 
متواضعة، حتّلقتها سبع كنبات ُصّفت ُمتقاربة، وضمنت 
قوقازّي  بساط  يكمله  ـًا،  حميمّي ـًا  عائلّي جًوا  جلالسيها 
احلائط،  وعلى  اجلسور،  القرمزّي  الّلون  عليه  يغلب 
للّرسام  تكون  قد  لوحة،  تبرز  العرب،  للنّواب  املقابل 
الّزيتون،  اإلسرائيلّي «روبني»، تتصّدرها بعض أشجار 
األسوار  بني  من  الّشرقّية  القدس  تتراقص  اخللفّية  وفي 
الّصدر  في  القدسّي؛  احلرم  منطقة  معاملها  من  واألبــرز 
الّضيوف، يبدو ضاحًكا  نتنياهو، وهو، بخالف  يجلس 
برصانة، ال تليق بعدم لبسه ربطة عنق وضحكات مألت 
وجوه القادة العرب وجمعت كّل من أحاطوه، من ميمنة 
كّنا  مبا  ذّكرتني  سعيدة واحدة،  نفسّية  بحالة  وميسرة، 
نردده صغاًرا، أنا وأترابي في لعبة كانت الزمتها، «إحنا 
اقتضاء  مع  وطبًعا  الَهوا..»  عامود  متل  سوا  الّتالته 

استبدال الّتالته بالّزعامة، لتالئم احلال واحلالة.
قد  نتنياهو،  أوساط  في  أحدهم،  يكون  أن  أستبعد  ال 
خّطط إلخراج هذا املشهد، كما قد تعكسه تلك الّصورة، 
وذلك للنيل من مصداقّية َمن شارك من قادة املشتركة 
ثقافة  ثمن  اليوم  يدفعون  االجتماع، وبعضهم  في ذلك 
حرفة  يجيدون  كانوا  يوم  أحزابهم،  أروقــة  في  ســادت 
والّتقريع  عليهم  واملزايدة  الّسياسّيني  غرمائهم  مناكفة 
بصدق وطنّيتهم، بأمناط لم تعرف حدوًدا ولم تبق لرهانات 
املستقبل هامًشا أو ملفاجآت الّدهر كّوة وال لنوائب الواقع 
الّشباب، أزعجتهم  مسرًبا، فكثيرون، خاّصًة من جيل 
مع  يتفاعلوا  أبــصــارهــم، ولــم  ــّصــورة، وأعــمــت  ال تلك 
بعضهم  املتعّددة.  معانيها  مع  اجللسة، وال  تلك  أبعاد 
عن  يعّبر  وبعضهم  صبيانّي،  واندفاع  جهل  عن  يزايد 
املعروفة  املعهودة  الّرجل وسياساته  إزاء  شعوره احلقيقّي 
خاّص،  بشكل  نحن  وجتاهنا  عــاّم  بشكل  العرب  جتاه 
وبعضهم تصّرف بشكل طبيعي كروبوت لقن في أروقة/

مختبرات حزبه وُأقنع من قادته بوجوب الّردح كّلما شاهد 
مع مسؤول  يجتمع  مغاير  ـًا من حزب  ـًا وطنّي قائًداعربّي
رسمّي إسرائيلّي، ال سّيما إن كان وزيًرا أو رئيس وزراء.

ــع  القيادات  دواف بني  تفاوًتا  هنالك  أّن  الواضح  من 

أو  اخلطوة  هذه  في  بعضها  انخراط  ومسّببات  العربّية 
إسرائيل  قــادة  أّن  الواضح  اآلخــر، ومن  بعضها  غياب 
الواحدة واالّتفاق  الوقفة  هذه  فشل  على  يراهنون  اليوم 
أن  يــدوم وال  أن  له  ميكن  مجابهة واقــع ال  كيفّية  على 
يتفاقم ويستمّر، ومن الواضح أّن عناصر من املشتركة ما 
زالت تتلّمس مصابيحها، في مساٍع لالستنارة واملضي 
في شعاب لم تطأها أقدامها في املاضي، ومن الواضح 
أّن من استّفز من لقاء نتنياهو له ذلك ولكن، باملقابل، 
ناضًحا من  املشهد سيجده  لهذا  قراءة مغايرًة  يريد  من 
غير  معادن  من  قــّدوا  عرب  قادة  كذلك:  الّصورة  تلك 
متشابهة، ورغم مواقف بعضهم املعادية سابًقا ملثل هذه 
الّلقاءات، جاءوا للقاء رئيس وزراء الّدولة، باسم أقّلّية 
على  يبقوا  أفرادها  أن  عزم  إسرائيل، وقد  في  تعيش 
أرضهم/وطنهم بكرامة من غير ذّل ومذّلة، وأن يكافحوا 
واملوقف  والِعلم  الوحدة  وسالحهم،  حقوقهم،  أجل  من 
احلكيم الّصلب؛ شجعان، إذا أمكنتهم الفرص، وإذا رأوا 

عجيبًة صبروا لها، «فالّدهر قد يأتي مبا هو أعجب»!
احلكومة  برئيس  الّلقاء  انتهاء  بعد  املشهد  كــان  لقد 
ضعيًفا، وغير ُمقنع، فعالوًة على وجود هّوة سحيقة بني 
أهداف  لم حتّدد  القادة،  به  يقوم  الّشعب وما  يعرفه  ما 
شرطّية علنّية واضحة للقاء نتنياهو ولم تعرض أّي وثيقة 
جتمل ما توصل الفرقاء إليه من تفاهمات مع رأي موثوق 
يطمئن الّناس عن أبعاد هذه الوعود ومكانتها القانونّية.

لقد أعلن القادة عن تعليق إضرابهم في مشهد تخّللته 
للّدميقراطّية  جتّلًيا  وصفها  بعضهم  آثر  حــاّدة  نقاشات 
أثارته  مما  الّرغم  بينهم، وعلى  سائدة  صحّية  وكظاهرة 
بإخفاء  تفلح  لم  وضّجة،  فوضى  من  الّنقاشات  تلك 
قضّية  عن  القادة  تخّلي  من  كثيرين وامتعاضهم  خيبة 
ـًا، على فصلها عن سائر  املدارس األهلّية واملوافقة، عملّي

قضايا العرب! 
موقف القيادة خطير، والّضرر منها قد رسب في الفضاء 
العاّم وفي الّنفوس، ومهما حاول القادة، كما نشهد في 
هذه  في  هوة  من  حفر  ما  جسر  من  األخيرين،  اليومني 
الّساحة واطلقوا من بيانات مساندة وداعمة، اعتقد أّنهم 

أخطأوا وأساؤوا لألمانة اّلتي أوليت بهم.  
كان على القيادة أن تتحّلى بُبعد نظر وحساسّية فائقة 
لهذه املسألة وأن تصّر على إبقاء قضّية املدارس األهلّية 
في حضنها وعلى جدول أعمالها لضمانها قضّية وطنّية، 
حّتى لو تلكأ بعض املسؤولني الكنسيني في مواقفهم أو 

تصّرفوا مبا قد يعارض تلك املكانة واملفاهيم. 
لتنكأ  املسألة  هذه  استغالل  اجلهات  بعض  حاولت  لقد 
جرًحا ال وقت لنكئه، وبعض املُغرضني اندفعوا مطالبني 
من  إداراتــهــا،  املــدارس ومواقف  بعض  تاريخ  محاسبة 
باب زّجها في تهمة الّطائفّية واالنغالقّية وما إلى ذلك 
من محاور كان األجدر إرجاؤها إلى غير زمن ومحّطة، 
اّلتي  احملنة  هذه  مواجهة  في  اجلهود  بتأمني  واالكتفاء 
تهّدد مستقبل أهّم صروح وطنّية أعطت لعقود طويلة، 
األقلّية  تاريخ  في  كثيرة  أحــزاب وحركات  تعطه  لم  ما 

الفلسطينّية في إسرائيل. 
يبقى  ذلك  إلى  نعود  أن  قريب، وإلــى  لناظره  غــًدا  إّن 
الّتخطيط ملا يتلو هذا الّلقاء وصّية وواجًبا، االستعداد، 
وماضينا مرشد ومعّلم، للخيبة أمر الّساعة وفرض الزم، 
فنحن في زمن نفّتش فيه على قيادة، تنتصر لرأيها، وال 
جتازف إّال بحساب وعقل، ونحن بحاجة إلى َمن يقود 

بعزمية وشجاعة من دون أن يهادن. 
وأخيًرا، ال حتّملوا املشهد أكثر ّمما حمله إّنه لقاء برعم، 
ملن  فقضّيتنا،  أكثر،  أقّل وال  ووزنه وال  بحجمه  يؤخذ 
احلرب  في  تسمن  جماعة  مع  وستبقى  كانت  نسي، 
وصبًرا  جلًدا  تزيدنا  قوًما  فلنكن  الّسلم،  في  وتهزل 

قسوة السّلطا ن.
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منصبه   مــن  زيـــدان  محّمد  استقالة  بعد 
للجماهير  الُعليا  املتابعة  جلنة  كرئيس 
الفترة  في  حّتى  أو  إسرائيل،  في  العربّية 
ــيــرة قبل إعـــالن االســتــقــالــة، واجــه  األخ
الّرئيس املُستقيل انتقادات متعّددة شديدة 
في  بالّتقصير  أصحابها  يّتهمه  الّلهجة، 

أداء مهامه. 
لكن كلمة حّق يجب أن ُتقال، إّن املشكلة 
في  إّمنــا  نفسه،  محّمد زيــدان  في  تكن  لم 

الّدعم  منها  يتلقَّ  لم  ألّنه  املتابعة،  للجنة  املُنتمية  األطر  بعض 
الكافي ألداء مهامه، وكأّن هذل البعض كان يريد له الفشل قصًدا. 
وهناك أمثلة كثيرة على ذلك، لدرجة أّن املوّظف الوحيد اّلذي كان 
يتلقَّ راتبه  لم  زيداني،  نايف  الّزميل  الّلجنة  شؤون  بتنظيم  يقوم 
عاٍر  وصمة  ألّنها  ذكرها  العيب  من  أخرى  عديدة، وأمور  لشهور 

على جبني الّلجنة.
من  سنوات  ثماني  بعد  أي   ،1982 عام  املتابعة  جلنة  تأّسست 
 .1974 عــام  العربّية  احمللّية  الّسلطات  ــاء  رؤس جلنة  تأسيس 
للعرب  الّسياسي  العمل  تركيز  لهدف  املتابعة  جلنة  تأّسست  وقد 
فيها،  املشاركة  األطر  بني  والّتنسيق  إسرائيل  في  الفلسطينّيني 
العرب  الكنيست  العرب وأعضاء  احمللّية  الّسلطات  رؤساء  وهي 
من األحزاب اّلتي متّثل القضايا العربّية وممّثلني عن أحزاب سياسّية 

وتنظيمات عربّية غير برملانّية.
ومنذ تأسيس جلنة املتابعة قبل ثالثة وثالثني عاًما، ترأسها ثالث 
شخصّيات قيادّية، هم: املرحوم إبراهيم منر حسني (أبو حامت) وخلفه 
املهندس شوقي خطيب، ثّم محّمد زيدان (أبو فيصل).  ولم حتصل 
الّلجنة على اعتراف رسمّي من إسرائيل، رغم الّتعامل معها بشكل 
غير رسمّي ككيان له أهمّيته، وهذا األمر ظهر واضًحا بعد مجزرة 
احلرم اإلبراهيمّي في اخلليل، وخالل انتفاضة أكتوبر 2000  حيث 

جرت اجتماعات بني احلكومة اإلسرائيلّية وجلنة املتابعة.
ـًا جلنة املتابعة الُعليا لشؤون اجلماهير  إّن املرحلة اّلتي متّر بها حالّي
العربّية في إسرائيل، هي مرحلة ُمقلقة للغاية بسبب الّصراع العلنّي 
الّدائر على رئاسة هذه الّلجنة. حّتى أّن األمر وصل بأحد املرّشحني 
إلى رفع دعوى قضائّية ضّد عدم قبوله كمرّشح، على اعتبار أّن 
هذا املرّشح يجب أن يكون منتمًيا ألحد األطر املشاركة في الّلجنة، 
ّمما يعني أّن أّي شخصّية وطنّية مستقّلة غير مؤّطرة ال يتّم قبول 
ـًا، كما يرى ذلك  ترشيحها، وهذا موقف خاطئ وغير مقبول نهائّي

كثيرون.
ترّشح  عندما  محّمَد زيدان  أّن  األمر،  يهّمهم  من  ّأكر  أّن  وأريد 
لرئاسة جلنة املتابعة، لم يكن منتمًيا ألّي إطار سياسّي، بل كان 
مستّقًال، وّمت انتخابه باإلجماع رئيًسا للجنة املتابعة دون وجود 
منافس له، رغم أّن أصواًتا ّمت سماعها في ذلك الوقت بضرورة 
وجود منافسة حّرة على منصب الّرئاسة؛ لكن محّمَد زيدان أصّر 
انتخابه باإلجماع دون منافس،  الوقت على أن يكون  في ذلك 

وإّال لن يرّشح نفسه، وهكذا حصل!
مستقّلة؟! ترشيح شخصّية  الّلجنة  ترفض  إًذا  فلماذا 

يوجد لدينا في املجتمع العربّي َمن يريد فعًال العمل على خدمة 
تقوم  جهات  عندنا  وتوجد  جًدا؛  قليلون  وهم  العرب،  املواطنني 
املتابعة. واملشكلة  جلنة  عن  بعيًدا  العربّي،  املواطن  خدمة  على 
هناَك من يريد االستفادة من منصب رئاسة جلنة املتابعة ألغراض 
املثل، وهؤالء  يقول  كما  يعقوب“  نفس  في  و“حلاجة  شخصّية، 
الّناس يجب مواجهتهم والعمل على إبعادهم عن جلنة املتابعة. 
(أبو  حسني  منر  إبراهيم  الّراحل  وبني  بيني  جرى  لقاًء  أتذّكر 
الّسلطات  جلنة  ورئيس  العربّية   املتابعة  جلنة  رئيس  حــامت)، 
احمللّية العربّية األسبق، اّلذي بقي سنوات طويلة رئيًسا مستقّالً 
ُينتخب باإلجماع دون منافس؛ حيث قال لي: ”يا ِابني، شعبنا 
بّدو مصداقّية في الّتعامل معو ومش أنانّية، وبّدو قيادة سليمة 

تعّبر عن إرادتو“..
رحمك الله أبو حامت، كم كنت رجَل مواقف.
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ما ِمن أحد ينكر دور املدارس األهلّية وما 
قّدمته من ِخدمات لطّالبنا ولثقافة شعبنا 
العربّي قرابة قرٍن كامل، فلهم مّنا جميًعا 
جزيل الّشكر؛ وعرفاًنا مّنا مبا قّدموه، نقف 
اليوم معهم في خندق واحد لندافع مًعا عن 
حقوقنا كشعب يضع نصب عينيه موضوع 

الّتعليم والّثقافة كهدف أّول.
ــّد مــن وضــع الــّنــقــاط على احلــروف  وال ب
وإيــضــاح بعض األمـــور األســاســّيــة، من 

الواجب فهمها ومراعاتها في هذه الّظروف اّلتي منّر بها، وهي:
قانون الّتعليم اإللزامّي املجانّي الّصادر سنة 1949 وكيفّية استغالله. 
واحلّق ُيقال إّننا أسأنا وأهملنا فهمه ونحن جميًعا مسؤولون عن ذلك، 
وبصريح العبارة أّنه في نهجنا هذا نوّفر على وزارة املعارف ماليني 
ـًا، ونعفيها من واجباتها والتزاماتها نحونا. ومن هنا  الّشواقل سنوّي
نستخلص ونستنتج أّنه ليس األمر بغريب، فهناك من ُيجني ثمار 
هذا األسلوب، موّفًرا على نفسه تكاليف عديدة، نخّص بالّذكر منها 
من  بكاملها، والهروب  عمل  طواقم  إعداد  مدارس وجتهيزها،  بناء 
املسؤولّية وإلقائها على كاهل األهل اّلذين يعانون مشاكَل اقتصادّية 

واجتماعّية، وغيرها.
املدارس  إضعاف  تتطّلب  العاّمة  الّسياسة  أّن  أحد  على  يخفى  وال 
الّرسمّية لينتقل اجلميع إلى املدارس األهلّية. وال يخفى على أحد، 
املعّلمني  وكفاءات  نفسها،  احلالتني  في  الّتعليم  مناهج  أّن  أيًضا، 
واإلدارة متساوية تقريًبا، عدا بعض الفروقات اّلتي لن ندخل فيها. 
الّتعليم  قانون  حتقيق  على  نعمل  ال  فلما  كذلك  األمــر  كان  وإذا 
كّل  على  يحصلون  اّلذين  املتدّينني  اليهود  مبدارس  أسوًة  اإللزامّي، 
اّلذي  املالّي  العبء  يتحّملوا  أن  دون  من  احلكومّية،  املساعدات 

نشكو منه.
وهنا ال بّد من أن نسأل أنفسنا عن هذه الّظاهرة املوجودة في مدينتي 
حيفا والّناصرة بشكل مكّثف، حيث تستوعب املدارس األهلّية حوالي 

%75 من أبنائنا.
ال بّد من العودة إلى املاضي في حيفا، عندما قامت مجموعة من 
خيرة هذا الّشعب، ويشّرفني أّني كنت واحًدا منها، متوّجهًة إلى بلدّية 
حيفا ووزارة املعارف، مطالبني بحّقنا في الّتعليم اإللزامّي املجانّي.. 
وبعد نضال مرير استمّر نحو عامني، خضعت وزارة املعارف وبلدّية 
حيفا لكاّفة الّضغوطات ودفعت تكاليف األقساط الّشهرّية بكاملها 
فتح  في  جنحنا  حّتى  األهلّية،  مدارسهم  في  وأبقتهم  أبنائنا،  عن 

مدرسة حيفا (هـ)/»الكرمة»، وّمت نقل أبنائنا إليها.
إّنها املدرسة اّلتي حظيت بسمعة حسنة ومستوى رفيع ونتائج مشّرفة؛ 
في  الّتعليمّية  أوضاعنا  إلى حتسني  احلاجة  أمّس  في  واليوم ونحن 
مدارسنا احلكومّية واألهلّية واّلتي تعاني من شّح اإلمكانّيات وبرامج 
تعليمّية أكل عليها الّدهر وشرب..! أليس من واجبنا أن نّتبع نفس 
الّنهج اّلذي سبق؟ وماذا لو استمّر اإلضراب، فهل سيتّم بناء مدرسة 
من  اآلالف  يبقى  أن  الّسلطات  ستسمح  ليلة وضحاها؟! وهل  بني 

أوالدنا في الّشوارع؟!
إّن هذا املوقف يذّكرني مبقولة عن عنتر عندما سألوه عن سّر بطولته، 
فقال: أعطيك إصبعي لتعّض عليه وأعطيني إصبِعك ألعّض عليه، 
األهلّية  املدارس  موقف  كان  إذا  اخلاسر! وهنا  هو  أّوًالَ  يصرخ  فَمن 

صارًما وحازًما فالّنصر حليفنا.
(جمعّية تطوير الّتعليم والّثقافة العربّيني في حيفا)

لم أتعّلم عنده ولم أعّلم معه، لكّني تعّلمُت منه الكثير الكثير. لقاؤنا 
العملّية  الّتطبيقات  فترة  إّبان  البقيعة،  مدرسة  في  كان  األّول  املباشر 

لطّالب دار املعّلمني العرب في حيفا، سنة 1964. 
كان األستاذ حّنا مديًرا ملدرسة البقيعة، وكنُت أنا معّلًما ُمبتدًئا في دار 
ّني بيننا جَسَره أبو فراس منذ الّلحظة األولى، بلطِفه  املعّلمني. الفارق السِّ
اجلّم وبُحسِن استقباله الّدافئ وبتعاونه البّناء. مالحظاُته الّتربوّية لطّالب 
دار املعّلمني بحضوري، أثرْتني ال أقّل ّمما أثَرت الّطّالَب، ولغُته العربّية 
الّراقية ُنطًقا، تأّلَقت بُحْسِن تعبيٍر، وكتابًة تزّينت واكتملت بخٍط جميٍل 
جّذاب، تركت بصماِتها العميقَة في نفسي. مالحظاُته ولغُته وّفرتا لي 

تُّـه  فيما بعد، منوذًجا ذَوّ
في رؤيتي ووّظْفُته في 
عملي واستلهْمُته في 
مفصّليتني  محّطتني 
العملّية  حياتي  من 
ــيــة  ــّتــرب ــل ال فـــي حــق

والّتعليم.
كانت  األولــى  احملّطة 
عندما   ،1971 سنة 
املعارف  وزارُة  أعلنت 
لوظيفِة  عــطــاٍء  عــن 
ــيــش. رّشـــحـــُت  ــت ــف ت
نفسي وقّدمُت أوراقي 
ـُت  ــة وُدعـــي ــّي ــبــوت ــّث ال
ـــٍة مــن  ــة جلـــن ــل ــاب ــق مل
عرفُت  أعضاء  خمسة 
منهم واحــًدا فقط هو 
األستاذ مئير شماي، 

اّلذي كان آنذاك نائًبا ملدير املعارف العربّية. طـرَحت الّلجنُة علّي أسئلة 
عديدة، منها الّسؤال الّتالي: «أنَت شاٌب صغير الّسن، فكيف ستستطيع 
سّن  في  ولرّمبا  ـًا  سّن منك  أكبر  ومعّلمني  مديرين  مع  كمفتٍّش  الّتعامل 

والدك؟». 
اّلتي  والفائدة  البقيعة  مدرسة  إلى  األولــى  زيارتي  الفور  على  تذّكرُت 
ـًا من مالحظات وتوجيهات األستاذ حّنا مّخول إلى طّالب  جنيُتها شخصّي
دار املعّلمني بحضوري، فأجبُت قائًال: «الّتفتيش حسب رؤيتي الّتربوّية 
ينبغي أن يكوَن إرشاًدا، واإلرشاد ليس بالّضرورة أن يكون باّجتاه واحد، 

إّمنا باّجتاهني: إرشاد واسترشاد في آٍن واحد». 
مئير  األستاذ  الّلجنة، ولكن  على  اإلجابة  هذه  حينه وقَع  في  أدرك  لم 
شماي أفشى لي بعد بضعة أشهر من مزاولة عملي كمفّتش، أّن إجابتي 

ـًا لصاحلي. تلك حسمت املوقَف نهائّي
احملّطة الّثانية كانت عشّية خروجي إلى تقاعد مبّكر من وزارة املعارف 
بعد خدمة استمّرت ثالثني سنة. قمُت بإجمال جتربتي في مجال إعداد 
سبيل  البعض،على  أسماها  مكتوبة  فقراٍت  في  وإرشــادهــم،  املعّلمني 
مّخول  حّنا  األستاذ  من  مُْستلَهٌم  هو  ما  ومنها  «وصايا»،  الّدعابة، 
وعشِقه لّلغة العربّية، حيث كتبُت: «إذا أردَت لطّالبك أن يحافظوا على 
والتزم  عليها،  وحافظ  سليمًة  «عربّيتك»  أّوًال  أنَت  فاحفظ  عروبتهم، 
باستعمالها وسيلَة تواصٍل مع طّالبك، ُنطًقا وكتابًة، كَمْعلٍم بارٍز جًدا من 

معالم إنتمائهم القومّي».
رحمك الله يا معّلًما لم ُيعّلْمني لكّنه عّلَمني.   ÆÆrJO�≈Ë rJM�
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مشرقي، مؤّخًرا، مجموعة شعرّية هي  صدرت للّشاعرة مجدلة حّنا – 
باكورة إصداراتها األدبّية. ولكن هذه املجموعة ليست أّول ما كتبت، 
سنوات.. وتوّسمت  منذ  والّشعرّية  األدبّية  أعمالها  على  اّطلعت  بل 
فيها خميرة الّشاعرة اّلتي ستنطلق يوًما وبجرأة نحو الّنشر واإلصدار. 
وقد تناول أعمالها األستاذ صالح عّباسي صاحب مكتبة ”كل شيء“ 
للّنشر في حيفا، وجعلها في مجموعة أنيقة من 110 صفحات، وظّهر 

لها الّشاعر سامر خير. 
إلى عوالم  املجموعة مبشاعر تنساق معها  الّشاعرة مجدلة هذه  تفتح 
عاطفّية وتراثّية، وتنتبه إلى ماضيها وإلى جذورها. وأكثر ما شّدني 
تعامل مجدلة مع قضّية جتّذرت في عروقها،  املجموعة هو  في هذه 
ـًا،  وهي قضّية إقرث.. إّنها ال تسرد مسار القضّية وال تعاجلها سياسّي
وال تذكر نضال أهاليها ومطالبهم الّدائمة بحّق العودة إليها، بل هي 
والــّذاكــرة، وتتنّفس  الّذكرى  احلــدث، وتعيش  قلب  في  نفسها  تضع 
هذه  في  الّتراب  وتتوّسد  احلجارة  إلى  الهواء، وحتّن  وتعشق  الّتراث 

البلدة احملبوبة. 
وتتضّمن املجموعة الّشعرّية عدًدا من القصائد اّلتي حتمل الّطابع اآلنّي 
واحلدث القريب، فتنظر إلى واقع احلياة واملوت، وتأسف لفراق األحّبة، 

وتعتمد ما بقي من األثر والّذكرى اّلتي تفوح عطًرا وعبًقا.
وهذا ما تقوله في مقّدمتها: ”حاولت أن أقسم أفكاري إلى فصول، 
يستمتع كّل فصل منها بعزلة املعاني. أن يكون للوطن املكان ذاكرة 
تلد، تصارع مخاض احلنني وفراق األّم على األرض. وأن يكون للوطن 

الّزمان، كّل الّذات في رحلتها من الوالدة إلى املوت“.
وتعود الّشاعرة إلى طفولتها اّلتي قضتها على أطالل إقرث بلد اآلباء 
الّطريق  القائمة، وشّق  الكنيسة  في  البناء  أعمال  واألجــداد، وتشهد 
املؤّدي إلى الكنيسة، وأعمال بناء املقبرة وأضرحتها، وهي تشير إلى 

ذلك قائلة: 
يــجــّفــف ــــــن  احلـــــصـــــى/ وم يـــجـــمـــع  مـــــن  بـــــني  فــــــــرق/  ”ال 

يديه بالّثرى“. 
فالّشباب  إقرث،  أرض  على  العمل  أثناء  احلال  هذا واقع  كان  فعًال 
والّرجال والّنساء، كّلهم يًدا واحدة، يعملون على حتديد مالمح بلدتهم، 
كنيستهم ومقبرتهم، ميّدون إليها أنابيب املاء ويغسلون أيديهم بعرق 

جباههم وينّشفونها بالّتراب. 
وهي تؤّكد: 

”ال مفّر/ ملن يخال الغابات مرقًدا/ ويفرش الّشوك سريًرا،/ ال مفّر/ 
ملن ينصب للخيال سماء“. 

ميضون  اليوم  الّشباب  زال  وال  لياليهم،  إقــرث  أهالي  أمضى  هكذا 
امليس  لياليهم على شوك اخلرفيش، والقندول والعوسج، وحتت ظالل 

والزنزخلت، وبني الّسماء والّطارق.
وتخّصص مجدلة قصيدة بُعنوان: ”هنا إقرث“ عن الهجرة والّتهجير، 
وعن الّدموع والّذاكرة، وتتطّرق إلى معاكسات دائرة األراضي احلكومّية 
وهذه  ُعنوًة،  مصادرتها  بعد  إقرث  أرض  عن  املسؤولّية  توّلت  اّلتي 
املعاكسات اّلتي تهدف إلى اقتالع األهالي من أرضهم، وإبعادهم عن 

كنيستهم. ونذكر كّلنا محكمة البصل اّلتي ُأجريت جلّد الّشاعرة ألّنه 
ارتكب خطيئة زرع بعض قنانير البصل في مسكٍب بجوار الكنيسة، 
فجاء هذا املوّظف الّلئيم واقتلع البصالت، واقتاد اجلّد اّلذي يحّب أرضه 
إلى احملكمة.. فتقول الّشاعرة: هنا إقرث، هنا منارس مجوَن الّسمر،/ 

في  الّذاكرة/  حلم  املهاجرون  ينهش  هنا/  الّشجر/  شّم  خطيئة  منارس 
حضرة احلذر..“. 

وصادف أّن أحد األهالي رغب االحتفال بإكليله في الكنيسة، ولكّن 
واجلنود  والّدّبابات  باملجنزرات  الّليلة  تلك  احملتفلني  حاصر  اجليش 
االحتفال، وكأّن  هذا  منع  األسلحة، وحاولوا  أنواع  مبختلف  املدّججني 
يسكبون  اّلتي  سلوكهم وتصّرفاتهم  من  ذنًبا وإثًما  يقترفون  األهالي 

فيها كّل ما يستطيعون ليزدادوا تعّلًقا وتشّبًثا بترابهم.
إلى  باالنتماء  الّشعور  فيها  غّذت  اّلتي  َجّدتها  الّشاعرة  وتخاطب 
جميع  بآبائها وأجدادها، واّلتي حلقها  اّلتي حلقت  اَجلّدة  إقرث، وهي 

املتوّفني من أبناء بلدها إلى تراب الوطن: 
حنني  بني  املوت  شرف  امتلكت  َجّدتي؟/  يا  أنِت  أين  أنــِت؟/  ”أين 
النّوى/ اكتبي لي../ علَّ جتاعيد الّصبا في عينيِك/ حتبط شيخوخة 
قلبي/ فأنا/ تنازع على شفتي األسئلة/ كيف بتنا يا َجّدتي؟/ نتعّكز 
على رصيف الّذكرى/ وما زلنا/ في مقتبل القلم/ في أوراقنا وعد.. 

وعهد/ كيف؟“
وتتناول مجدلة مواضيَع عائلّية وشخصّية في قصائدها، فتتحّدث إلى 
الّلغات بني  اختراق  نظراتها احلريرّية، وكيفّية  اّلتي سلبتها  صغيرتها 
بكّفيها  ”أمتّعن  الّطفلة:  هذه  يَدي  بني  عاطفة  الّطفلة وأّمها، وتذوب 

الّصغيرتني/ أتقوقع فيهما كطير يئّن/ يحّرر جناحيه..
بُعنوان:  قصيدة  فيها وتضع  تعيش  اّلتي  حيفاها  مجدلة  تنسى  وال 
كعب  على  ”حيفاَي../أمرتفعة  فيها:  وتقول  قصيدتي“  ”حيفا 
تناسل  يعانق  املتمّرد/  املدى  سماء  إلى  جبًال/  بها  يعلو  األرض/ 
املتدّربات  كّل  غليها  تهرع  شامخة/  كأنثى  صــدره/  فوق  الّنجوم/ 

على اخللود“.
القريبة والبعيدة، وحاالت  حياتها  جوانب  كاّفة  إلى  الّشاعرة  تتطّرق 
يؤّثر  أتراحه وأحزانه، في كّل ما  أفراحه وأعياده، في  مجتمعها في 
اجلّياشة،  والعاطفة  املُرهف  احلّس  يجمعها  ولكن  به،  وتتأّثر  عليها 
لها،  يحلو  كما  جتري  األمــور  تدع  فال  الّتهّور واإلجنــراف،  ويردعها 
بل حتاول أن تفرض رأيها وسلوكها على مجريات األحداث. وال تقف 
مكتوفة األيدي إزاء آرائها ومواقفها، بل تعمل ما بوسعها، وتخطو 

نحو األمام في سبيل حتقيق رغباتها وأهدافها. 
واقعها  إلى  تنتبه  بل  عنها،  لتكتب  األحــداث  مجدلة  تترّصد  وال 
بأجمل  ذلك  فتعّبر عن  أكثر،  أو  طفلة،  أجنبت  أّنها  ترى  وتعاجله.. 
العبارات،  أحلى  فيها  فتسكب  فارقتها  أّن صديقتها  الكالم، وترى 
وترى أّن حماتها توّفيت صغيرة الّسن، فتعّبر عن تأثّرها البالغ، وترغب 
بأن تصبح استمراًرا لها. وترى ما يحّل بشعبها عموًما، فتقول رأيها 
بهدوء ولكن بكامل الّصدق والوعي، وتظهر اجلوانب اّلتي كان اجلميع 

يجهلونها لُتضفي على ذلك رونًقا ومتّيًزا. 
تواجه  عادّية،  غير  جتعلها  العادّية، ولكّنها  حياتها  الّشاعرة  تعيش 
بتجارب  متّر  ممّيزة،  جتعلها  ولكّنها  البشر،  كسائر  عادّية  محّطات 
احلنني  بتجارب  احلرقة والفراق،  بتجارب  األفراح،  بتجارب  األمومة، 
واملكانّي،  الوجدانّي  واحمليط  االنتماء  بحاالت  واملـــروَءة،  والّشوق 
ولكّنها تعرضها أمامنا كقضايا ذاتّية ينبغي أن تلتفت إليها.. وتطرح 
املقيت في وجوه َمن يحمله، وتدعو إلى الّتفاؤل واالستمتاع باحلياة، 
وتدعونا لننظر إلى أوضاعنا فُنصلح ما يجب إصالحه، ونتبع ما هو 

مفيد وصالح.
مجدلة  أعمال  باكورة  هي  اّلتي  الّشعرّية،  املجموعة  هذه  باإلجمال، 
والّدكتور  الّلغوي،  الّتدقيق  في  عــّراف  صفاء  املرّبية  إلى  استندت 
إلياس عطا الله في املراجعة الّلغوّية، ونختتم مبا فتحت به، إذ قالت: 
”تسّربت إلى قلمي في دائرة الفصول إنسانيتي، املتمّردة على الّتقاومي 

واألمكنة، على أغلفة الّروح املتشّبثة في سراديب احلياة“.
قريب  بأّني  أشعر  ألّني  كتاباتها،  في  الّتوفيق والّنجاح  ملجدلة  أمتّنى 

جًدا ّمما تكتب.
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آخر ومكان  في زمان  لكن  هي،  هي  تتكّرر،  املأساة 
الهروب  آخر. فكم من شخٍص لقى حتفه وهو يحاول 
من الواقع اّلذي يعيش فيه، ليلقى مصيًرا أسوأ. متاًما 
حاولوا  كّلما  حيث  اإلغريقّية،  الّتراجيديا  أبطال  مثل 
الهرب من تنفيذ نبوَءة العّرافة، والتمّرد على مصيرهم 
احملتوم والّثورة على قرارات اآللهة، ّمت الّتسريع أكثر 

في حتقيق الّنبوَءة. 
الّشمس“  في  ”رجال  روايــة  أبطال  مع  حصل  كما 
للكاتب الفلسطينّي الّراحل غّسان كنفاني، حصل ذات 

اّلذين  الّسوريني  الّالجئني  األمر مع 
لنقل  شاحنة  داخـــل  حتفهم  لــقــوا 
الّدواجن املثّلجة في الّنمسا. فبينما 
فلسطينّيني  الجــئــني  ثــالثــة  كـــان 
يحاولون اجتياز احلدود بطريقة غير 
شرعّية بواسطة أحد املهّربني، ولقوا 
حتفهم اختناًقا في خّزان الّشاحنة، 
ـًا حتفهم داخل  لقي 71 الجًئا سورّي

شاحنة لنقل الّدواجن.  
أعود  جعلني  املأساوّي  احلدث  هذا 
في  ”رجال  لــروايــة  أشعر  أن  دون 
الّشمس“ مّرة أخرى، رّمبا ألّن املأساة 
تتكّرر، وكتبت هذا املشهد املسرحّي 
القصير املستوحى من تلك الرّواية، 
لعّل الّصرخة تصل.  كتبت املشهد 
على  ُمتّثل  لعّلها  احملكّية  بالّلغة 

خشبة املسرح، ولتصل إلى الّناس، كّل الّناس.  
(أبو اخليزران يقفز على مكان مرتفع في املسرح وينظر 

إلى البعيد مراقًبا)..
ببطء  يسيران  قيس وأسعد  أبو  املسرح  إلى  (يدخل 

تعبني في الّصحراء).
أبو قيس: هّياني قّدامك يا شّط العرب، سمعت عّنك 
كثير، سمعت عن جمالك، وعن خيراتك، فرجيني هاي 
اخليرات! من شان خاطرك تركت وطني. (صمت، يهّز 
رأسه) يا ترى شو عم تعمل إّسا أم قيس؟ وقيس الّلي 

ترك املدرسة. أكيد ِمش راح يسامحني. آه... 
(يستلقي على األرض ناظًرا إلى الّسماء).

وبتشوف  الّشط  هذا  ورا  بتطلع  أنت  (يقاطعه)  أسعد: 
في  املصاري  بتشوف  انت  منها،  انحرمت  الّلي  األشياء 
عينيك. بس هناك فش أشجار، ما في أشجار في الكويت. 

آخر  مرتفع)  بصوت  نفسه  إلى  (يتحّدث  قيس:  أبو 
عشر سنوات ما عملت إشي غير االنتظار. كنت بحاجة 
لعشر سنوات طويلة عشان أصدق أني خسرت شجراتي 
وبيتي وشبابي وبلدي كلها... في هاملّدة الطويلة كتير 
ناس  انتبهوا حلالهن وأنا مكرسح زي الكلب العجوز 
في بيت حقير، شو كنت أستّنا؟ إنه ينزل علي الكنز 
كرمي  رجــل  هــه!  بيتي؟  (يتذّكر)  بيتي؟  سقف  من 
هون! سكنت. وبعد  اسكن  لي:  غرفة وقال  أعطاني 
أكياس  فحّطيت  الغرفة،  نّص  أعطيني  لي:  قال  سنة 

مرقعة من اخليش بيني وبني اجليران اجلداد.
(يقترب منهما أبو اخليزران يقود سيارة).

أبو اخليزران: أهًال أهًال، أنا في خدمة األوادم. 
أبو قيس: بدنا نسافر للكويت.

أبو اخليزران: للكويت مرة واحدة... مني راح يسمحلك 
شي  وكل  أهربكوا...  بقدر  أنا  عالكويت...  تفوت 

بحسابو... اتفضلوا. 
(يشير للسّيارة)

أسعد: حلظة، الزم نّتفق باألّول. وإّال شو رايك عّمي 
أبو قيس؟

أبو قيس: الراي رايك.
أسعد: إذن الزم نختصر الوقت، الّظاهر إّنه العم أبو 
هذه  في  قدمي  أنا  عاملقارعة..  خــّالق  مالوش  قيس 

الّصنعة، شو رأيك أنا أتفاوض معه؟ 
أبو قيس: موافق..

أسعد: (ألبي اخليزران) إحنا من بلد واحدة. احنا بدنا 
نترّزق وإنت بدك تترّزق، عشان هيك الزم نتفق قبل.. 

الزم تقولنا بالّتفصيل كيف بّدك تهّربنا، وقديش بّدك 
مصاري، وأكيد احنا مش راح نعطيك املصاري إّال بعد 

ما نوصل للكويت ومش قبل هيك. 
أبو قيس: األخ أسعد بحكي جواهر. آه عّمي الزم كل 
أّولو شرط  الّلي  شي يكون واضح، وعلى قول املثل: 

آخره سالمة. 
أبو اخليزران: ال حبوب... كل واحد منكوا الزم يدفع 

أّول إشي 10 دنانير.. موافقني؟
أسعد: بس بعد ما نوصل، زي ما حكيت. 

تدبرو  كيف راح  تشوف  معكوا..  الله  اخليزران:  أبو 
حالكو (يستعد لالنطالق بالسّيارة).

أبو قيس: على مهلك. الّدنيا أخذ وعطا، وال أل. 
أبو اخليزران: عّمي، الّدفع قبل الّرفع، قبل ما تفوتوا 

على اخلزان.  
ــذا ماخذنا أســعــد: (ألبـــي قــيــس) مــا تــوافــقــش، ه

على موتنا.  
أبو اخليزران: انتوا بحاجة للمصاري، الزم تشتغلوا، 
أبو  عّمي  شو  وال  لبالدكو...  وترجعو  غّلة  جتمعو 

قيس؟!
أبو قيس: بالدنا... هو ضل بالد نرجعلها؟ خدعونا، 
ضحكوا علينا.... أنا رّجال عجوز (ألسعد) ما عاد 
فّيي أستنا قّدام  وكالة الغوث علشان آخد الطحني.. 
شواالت  وتعّبي  قمح  تزرع  تغدر  راح  اخليزران:  أبو 
عرق  اكــم  وتشتري  قيس.  ابنك  تعّلم  راح  طحني.. 

زيتون، وميكن تبنيلك شي غرفة. 
(أسعد يتقّدم إلى األمام نحو أبو قيس)

بإجريك  رايح  إنت  قيس،  أبو  عّمي  عمهلك  أسعد: 
لنهايتك. فّكر منيح! أنت عم حتفر قبرك بإيدك 

البعيد)  إلى  ناظًرا  نفسه  إلى  (يتحّدث  قيس:  أبو 
أحسن ما  يحفرولي إّياه.

بني  مستقبلك  بستّناك،  ُمستقبلك  اخلــيــزران:  أبــو 

إيديك، شغل، مصاري، أوالد، عيلة. 
(يتقّدم أبو اخليزران نحو أسعد)

أبو اخليزران: (ألسعد) ليش بّدك تسافر للكويت؟ 
أسعد: (يتحّدث إلى نفسه) بّدي أشتغل، الكل بعرف 

كيف بتمشي األمور هناك.
أبو اخليزران: يالله، ما في وقت، الزم تفوتوا ع اخلّزان 

قبل ما تقفل احلدود. 
اخليزران؟  أبو  مصاري  بّدك  عماك..  الّطمع  أسعد: 

املصاري بتزغلل العيون، ال؟!
ال  (مــتــرّدًدا)  اخليزران:  أبو 
ثروة  جتمع  ممكن  مش  عّمو، 

من الّتهريب. 
ــك تــربــح،  ــّق ــس: ح ــي ـــو ق أب
وتترّيح بحياتك.. انت أكيد 

تعبت.. ِمش هيك؟!
حّقي  من  آه  اخلــيــزران:  أبــو 
صار  حّقي،  من  آه،  أترّيح، 
الوقت الّلي أترّيح فيه. يالله 
فوتوا في اخلّزان، يا الله! يا 

الله فوتوا!
(يدخل أبو قيس وأسعد إلى 

داخل اخلّزان)
أسعد: حياتنا هون في خطر.

ومستقبلكم  اخلــيــزران:  أبــو 
في خطر.

أقدر  أنا مش راح  أختنق.  عم  حالي  حاسس  أسعد: 
أكّمل في هاي الّلعبة.

أبو اخليزران: في هذه احلالة راح تخسر كل شي. 
أبو قيس: يا الله يا عّمي فوت، خّلصنا. 

أسعد: وقف، قلتلك وّقف، وّقف هاي الّلعبة اللعينة.
ــف الــزمــن أو أبـــو اخلـــيـــزران: ِمـــش راح تــقــدر تــوّق

ترجعه لورا. 
أسعد: قلت وّقف، وّقف وّقف. 

أبو قيس: جبان، غبي، يّال فوت وخّلصني. 
(يدخل أبو قيس وأسعد إلى داخل اخلّزان)

ـًا  ـًا ُيعّبر عن اختناقهما تدريجّي (يقّدمان مشهًدا متثيلّي
داخل اخلّزان)

بعد ــارة،  ــســّي ال قــيــادة  فــي  يستمّر  ــزران  ــي اخل (أبـــو 
ذلك يتوّقف) 

أبو اخليزران: استراحة تنّفس. 
(يخرجان، يتنّفسان ثّم يعودان إلى داخل اخلّزان)

(أبو اخليزران يستمّر في قيادة السّيارة) 
(خروج من يسار املنّصة)

ُيقرع  يده...  في  ـًا  مطوّي علًما  يحمل  ضابط  (يظهر 
الباب.. تخرج امرأة كانت تخيط املالبس.. تفهم أّن 
الّضابط  تنهار ومتوت..  املعركة..  في  ُقتل  قد  ابنها 

يغّطيها بالعلم)
ـّر قرب  ـــو اخلــيــزران يــدخــل مــن ميــني املــنــّصــة، ـمي (اب

حاجز  آخر)
(يتوّقف ويفتح باب اخلّزان)

يّلال،  ِاطلعوا،  وصلنا...  هّيانا  يّلال  اخليزران:  أبو 
اتفّضلوا. 

(يقترب من اخلّزان، يخرج جّثتهما من داخل اخلّزان، 
يرمي اجلّثتني في الّصحراء ويتابع سفره)

- انتهت -
الّنهاية هي هي، صرخ أبو اخليزران في رواية كنفاني 
لم  اخلّزان  باب  لكن  لم تقرعوا باب اخلّزان؟“،  ”ملاذا 
ُيقرع، وال يزال أبو قيس وأسعد ميوتان خنًقا، مّرة من 
شّدة حرارة الّصحراء، ومّرة من شّدة برودة الّثلج. أّما 
”ملاذا  املعهودة:  هنا صرخته  يصرخ  فلم  اخليزران  أبو 
لم تقرعوا باب اخلّزان؟“؛ ألّني أراه مجرًما قاتًال، بال 

مشاعر وهو كذلك. 
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»U|– r�U� w{U*« Íb�—

ال أفقه
من الّصناعة

سوى آالت الّرحيل.
حني أعاشرها..

في الّسفر.
تستحضر الغياب.

أكتب
عن هيبّية أغيب 

عنها..
ألراقصها ثانيًة

على شاطئ 
الّدخان..
بال دليل!

™™™
متايلُت برفٍق..

على مواجع آهاتي

على فٍم
يجيدني معنى 

للّرحيل.
تهدهد أوصالي..

بهّزة رسن.
تدّب..

على داللها..
اخليل!
™™™

وما يقوله الّليل؟
غزلُت لكم من 

عتمتي
عباءًة..

يلتّف حولها 
األحباب

مهاجع للحّب..

ال للّدخيل!
***

الّدخيل مثّلث.. 
بال قلب.

األثداء في مراصده 
موائد..

يأكل في شعابها
األطفال.

™™™
األطفال زّوار..

في مراجل الّنسيان
مالئكة..

في خرق صوفّية
تبحث..

عن مواطئ الّزمن 
اجلميل

™™™
اجلمال

سعادة..
الّصفحة البيضاء..

ترى فيها وجوًها
صديقة.

في عيونها سفر
ال يزورها امللل..
(حيفا/طمرة)

t¹uMð

(1)
طريقي إلى..

ما ال أعرف إليه تاريًخا 
للوصول 

طريقي إليه.. جباٌل لزجٌة 
زلقة

فوددُت
لو أعطي خلَوابي الّصبر

نخيًال (خلاصرة) االنتظاِر
وشمًسا من ”سورِة الكهف“

مّلت ذاتها
ُحلًما ُينعِوُس، ونافذًة 

مغلقة!!
(2)

تساقطت
وقد خرجْت مّني

ُحلًما غاضًبا
وصفصافًة بذاكرِة الّندى 

ُمترَعة..
(3)

أرخيُت لها العناَن
فعلَّقتني أسفاري فوَق 

شّماعاِتها 
مدينًة

لم أُعد أدري، وأنا أالعُب 
ِشعابها

أهي املقتولُة،
أم هي مدينٌة قاتلة؟!!

(4)
ظّلت أيامي جتري

وأرصفتي تتَدحرُج
وَتتوُه عن ُخطاي..

(5)
فاحترَق!!

احترَق في مواقِد الّثلج 
حطبي
وأمام

أمواج عتباِت الوصوِل
َرِت الّريُح ”عصاي“!! كسَّ

(6)
”استراحة“ الّسكوِت في 

ِمهرجاِن مِوتنا
يا حورّيتي

مساحٌة فادحٌة شاسعة!!

ومنذ ”نسياني القاسي“
وفراشتي، ابنُة قنديلي

جتدُّ
وتقضُم أقفاَلها احملكمات!!

(7)
صوُتِك

يرى صناديق الّصمِت قد 
أينعْت؟!

أخرجيه ليأتي
***

على جناحي يقِني الوصوِل
”بْعًال“ أصابعه قاطفات 

جائعات...
(من ديوان ”شمال إلى 

حجر االنتظار“/شعر عربّي 
معاصر - 2012)

°°ød O �_« �u *« ÊU �d N � s � ÕU � �°qK *« ·d F 	 ô q O 
Òd �« Ô�U �¬

في العدد األخير من صحيفة «حيفا»، وقع خطأ 
في الُعنوان خالل تصميم زاوية هاشم ذياب؛ فعند 
تبويب ُعنوان القصيدة األخير «رفيقان حّتى ينام 
القدر»، لم ُيشطب حرف اجلّر من ُعنوان األسبوع 

ينام  حّتى  «على رفيقان  الُعنوان  فجاء  املاضي، 
القدر» بدل «رفيقان حّتى ينام القدر»..

لذا اقتضى الّتنويه.
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WLF� w��U� ∫œ«b�≈
ـًا للكثيرين مّنا، ولكّنه  قد يكون اخلبُز طعاًما أساسّي
ا آلخرين! ويعود سبب  قد يكون كذلك مؤذًيا بل ضاّرً

ذلك إلى القمح اّلذي يحوي پروتيًنا يسّمى الچلوتني، 
باجلهاز  يضّر  حيث  «چليادين»،  يسّمى  ــذي  واّل منه،  اخلــاّص  الّنوع  وخصوًصا 

الهضمّي.

øe³)« sŽ œUF²Ðô« s�×²�¹ v²�
إّن املأكوالت اّلتي يعجز اجلسم عن هضمها، ميكن أن متّر عبر اجلدار املَعوي، وقد 
تتحّول إلى «سموم» جتري في الّدم؛ لذا من املهّم واحملّبذ جتّنب مثل هذه املأكوالت، 
كي يتسّنى للكبد التخّلص من املواد الّسامة املوجودة أساًسا في اجلسم. ومبا أّن 
إزالة الّسموم تبدأ من اجلهاز الهضمّي، فمن الّضرورّي االستغناء عن اخلبز ضمن 
الّنظام الغذائّي املبنّي على إزالة الّسموم من اجلسم. ولكن، مبا أّننا ال نتفاعل مع 
القمح بالّطريقة ذاتها، فقد يكون من غير الّضروري أن نتجّنب القمح واخلبز بعد 

إنهاء هذا الّنوع من البرامج الغذائّية العالجّية.
تكون القنوات الهضمّية لألشخاص اّلذين يتحّسسون من القمح غالًبا ملساء، ألّن 
النتوءات الّصغيرة اّلتي ُتدعى الّزُغب وتشّكل مساحًة واسعة من املعدة واألمعاء 
تزول مع مرور الوقت، وتسّمى هذه احلالة املرضّية بـالـ»سيلياك»، وتصيب شخًصا 

واحًدا من بني ِمائة شخص.

ø`LI�«  U−²M�Ë e³)« —d{ W�dF� pMJ1 nO�
يعاني الكثيرون - قد تكون أنت من بينهم - من حساسّية خاّصة للقمح واخلبز، 
أو عدم القدرة على هضمه أو حتّمله. وهنالك طريقتان للتأّكد من ذلك، ومعرفته:

خــاّص  دم  فحص  إجـــراء   (1)
القمح  (2) جتّنب  للحساسّية؛ 
الّنتائج،  ملراقبة  أسبوعني  ملّدة 
ــني إن  ــبــوع ـــي نــهــايــة األس وف
شعرت بتحّسن قد تكون هنالك 
إن  ذلك،  من  وللتأّكد  عالقة. 
شــعــرت بــســوء بــعــد تــنــاولــك، 
مجّدًدا، منتجات القمح، عليك 

أن تخضع لفحص دم.

 5ðuKâK� WÒOÝU�×K� WFzU ÒA�« ÷«dŽ_« Òr¼√
- داء الكرون (إلتهاب األمعاء املُزمن) أو إلتهاب القولون.

- قّلة الّتركيز وتشّوش الّدماغ.
- مشاكل في اجليوب األنفّية.

- اإلسهال/اإلمساك.
- اإلرهاق والّتعب.
- تقّرحات في الفم.

- انتفاخ البطن.
- االكتئاب.
- فقر الّدم.

©qÒLJ*« ÒV ÒD�«Ë WLOK Ò��«Ë WÒO× ÒB�« W¹cGÒ²�« ‰U−� w� qLFð ªW¹cGð WÒO	UB²š«®

©™®”U ÒD� – u{ U1—

‰UH �ú � »U F �_« —U O � �« W ÒO H O �Ë V F ÒK �« W ÒO L �√

°rK̂FÒ²�«Ë VFÒK�«

كلما تعّرف األطفال على املزيد من أشكال الّلعب املختلفة (من ألعاب 
االكتشاف مروًرا بألعاب اإلدراك، ومن ألعاب البناء والّتركيب وألعاب 
الّظالل ومتثيل األدوار، ومن الكثير من ألعاب احلركة واملوسيقى حّتى 
مقدرتهم  ازدادت  احليوّية)  املشاهد  متثيل  األساطير وألعاب  ألعاب 

على الّلعب، وبالّتالي مقدرتهم على التعلُّم.
االندفاع  يشّكل أساَس  الّطفولة  مرحلة  في  الّلعب  من  اإلكثار  إّن 
والّتركيز وحّب الّتعّلم واملعرفة، اّلذي ينّمي الّطفل من خالله إمكانّية 
تشكيل وتخزين وعي مهّم بالّذات يأخذ شكل صوٍر ذهنّية وحوارات 
ذاتّية وتطبيقات عملّية. وهذه تشّكل بدورها أساًسا ألفكار مجّردة، 

باعتبارها نقطة االنطالق لتنمية الّتفكير والّتحفيز على الّتعّلم. 
الّتعّلم والّتعليم، فهو  لعملّيات  الّشروط األساسّية  الّلعب من  يعتبُر 
يعّزز الّتّطور الّذهنّي واالجتماعّي والعاطفّي واحلركّي واإلبداعّي لدى 
األطفال، األمر اّلذي يعجز أّي برناَمج تعليمّي عن تقدميه مهما بلغت 

جودته.

  «d³š lL' ‰UHÞ_« l�bð w²Ò�« VFÒK�« Ÿ«u½√Ë ‰UJý√
 rÒKFÒ²�« w� «Îbł …eÒOL²�

الّلعب وإمكانّيات  أشكال  كتنّوع  متاًما  الّلعب،  أدوات ومواّد  تتنّوع 
تعبير األطفال، كألعاب الّتعبير بالوجه مثًال، أو مختلف مواد البناء 

واألشغال اليدوّية الالزمة لصنع األلعاب، أو 
األشجار  أو  األدوار،  لتمثيل  الّتنّكر  لوازم 
األطــفــال  تــدعــو  الــتــي  الكبيرة  واحلــجــارة 
لألطفال  ميكن  كما  احلركة؛  للتسّلق وألعاب 
أللعاب  مــتــداخــًال  مــوقــًعــا  يستخدموا  أن 
االختباء أو اخليم واملغارات باعتبارها قالع، 
إلجراء  قدمية  كهربائّية  معّدات  يفّككون  أو 
تثير  موسيقّية  آالت  يصنعون  أو  جتــارب، 
أو  للّرسم  أقــالًمــا  يستخدمون  أو  اخلــيــال، 

لتشكيل خلفّيات أللعاب الّتمثيل. 
إّن األشياء املتنّوعة املُستخدمة في احلياة اليومّية هي ما تثري الّلعب؛ 
وال حاجة إلى مواّد أو وسائل لعب جاهزة دائًما، إّمنا ال بّد من توافر 
موضعها وتغييرها  غير  في  ذكرناها  اّلتي  املواّد  استخدام  إمكانّية 

إلثارة فضول الّطفل وحتفيز مخّيلته في الّلعب. 
في  الكمبيوتر  ألعاب  أو  ستيشن»  الـ»بالي  تعتبر  ال  (مالحظة: 

املفهوم الكالسيكّي لّلعب ألعاًبا، بل أدوات لهو).

UN²HK Ô�Ë ‰UHÞ_« »UF�√
يترّدد الكثير من األهل بشأن األلعاب األفضل ألطفالهم، يبحثون عن 
ألعاب تثري عاملهم باجلوهر وتساعد على تطوير الّطفل.. ولكن هل 

الّلعبة األغلى تكون األفضل دائًما؟! ليس بالّضرورة.
األصوات واألضواء،  ُتصدر  البّراقة، واّلتي  األلوان  ذات  األلعاب  إّن 
غالًبا ما تكون ُمكلفة؛ واأللعاب املُقّلدة تكون أرخص غالًبا، ولكّنها 
 ،(Lead) ال تصمد لفترة طويلة، وهي قد حتوي أيًضا على الّرصاص

وهو معدن ساّم ُيستخدم لطلي األلعاب.

∫WHKJÔ*« dOž »UF�_« iFÐ
W³K ÔŽ qš«œ WM¹Òe�«  «d Ô� ◊UIÝ≈ ≠

ُنحدث فتحًة في ُعلبة شراب الّشوكو البالستيكّية، مثًال، ونتيح للّطفل 
أن ُيسقط من خاللها إلى داخل الُعلبة كرات الّزينة، خرزات كبيرة، 
أو مكّعبات خشبّية. سقوط األغراض في الُعلبة يصدر صوًتا محّبًبا، 
واستخدام األلوان املختلفة للمجّسمات يساهم في جتميل الّلعبة. ميكن 

أيًضا مّصاصات من العصير إلى داخل قنينة ماء فارغة، أيًضا.
هذه الّلعبة تساهم في حتسني الّتناسق بني العني واليد، وتساهم في 
كّف  الّصغيرة (عضالت  العضالت  تطوير  على  تعمل  األلوان،  تعّلم 

اليد).

 WO�U³�« W�³�_«Ë WAL�_« s� ‰UHÞ√ »UF�√ WŽUM	 ≠
األطفال  إّن  كــو»؟!   - «كو  الـ  لعبة  يحّب  ال  طفًال  مــّرًة  هل رأيتم 
يحّبون جًدا هذه الّلعبة، فبالّنسبة لهم هذا يعتبر سحًرا، حيث يختفي 
ميكن  فجأة.  الّظهور  إلى  قماش ويعودان  قطعة  وراء  األّم  أو  األب 
اإلمساك  على  األطفال  قدرة  تطّور  أن  لألقمشة  أيًضا 

باألشياء، والتعّرف على نوعّيات امللمس املختلفة.

dO³� ‚ËbM	 ≠
هل اشتريتم، مؤّخًرا، جهاًزا كبيًرا؟ ال تتسّرعوا برمي 
الُعلبة الكرتونّية الكبيرة. فليس فقط األلعاب البّراقة، 
الّصاخبة واملُضيئة ُجتذب األطفال، فاأللعاب «الكبيرة» 
اّلتي تشّكل حّيًزا لدخول وخروج الّطفل منها، قد تشّد 
في  يساهم  االلعاب  من  الّنوع  هذا   انتباهه وجتذبه. 
والّرجلني،  اليدين  وخصوصصا  الّطفل،  عضالت  تقوية 

كما يساهم في تطوير تخطيط احلركة للفّعالّية.

 UL Ò�−*« W³F� ≠
فمنها  الّطفل،  لدى  مختلفة  مجاالت  تنمية  في  املجّسمات  تساهم 
تنمية اخليال لدى الّطفل، وتطّور القدرات العقلّية، إقامة البناء وهدمه 
تشبع غريزة الّسيطرة والهدم. وسيلة لتنمية الّلعب االجتماعّي ولتطوير 
الّتعبير الّلغوّي، لتنمية القدرات اجلسدّية لدى الطفل، تنمية الّتناسق 

بني حركات اجلسم الكبيرة وكذلك عضالت اليد.

 ÆqHÒD�« —ÒuD²� …—UA²��Ë …býd� WI�«d� ©™®

  «—UN*« 5�% w� r¼U�ð UL� ¨WÒOEHÒK�«Ë WÒO�(« qH ÒD�«   «—b� 5�% vKŽ ‰UHÞ_« »UF�√ r¼U�ð
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رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) Í—U� qOL� Æœ   (مدير قسم ال gO�d�

 WKOł—«
 W¹—uÝ

 jI� …dšU�
q�Uý 100

 WKLŠ
Ÿu³Ýô«

ÆÆÆ…d³š
ÆÆÆW�bš
W½U�¬Ë

qOł«—_« w� ÊËbz«—

من  الغرب  إلى  كم   5 قُرابة  األعلى،  اجلليل  في  حرفيش  قرية  تقع 
َسعسع، على تّلة يصل ارتفاعها إلى 700 متر فوق سطح البحر. 

تأّسست القرية احلالّية قبل نحو خمسِمائة عام، إّال أّن احلفرّيات األثرّية 
األّول  القرن  إلى  تعود  املوقع  في  االستيطان  بداية  أّن  إلى  أشــارت 

ميالدّي، أي الفترة الرومانّية.

WÒO�¹—UÒ²�« —œUB*«
ليست هنالك الكثير من املصادر الّتاريخّية القدمية اّلتي ُذكرت فيها 
الّتراث  قصص  ترويه  ّمما  املعلومات  من  جــزًءا  نستمّد  حرفش.  قرية 
الّشعبّية عن املوقع، والقسم اآلخر من مصادر تعود إلى القرن الّسادس 

عشر وما بعد.
لقاءات مع  اّلتي أجرته سلطة اآلثار، ّمت إجراء  املعمارّي  خالل املسح 
بعض سّكان القرية. وفًقا ملا رواه الّسّكان، يعود بناء القرية إلى الفترة 
القادة قريتني: قرية حرفيش وقرية رميش.  بنى أحد  الرّومانّية، حيث 
وخالل القرن الّتاسع عشر ّمت بناء قرية سبالن في املوقع اّلذي يتواجد 
فيه قبر الّنبي سبالن، وقد ُهّجرت القرية عام 1948 ويسكن غالبّية 

سّكانها اليوم في حرفيش.
الباحث  العام 1594 (اّلتي ُنشرت آنذاك في كتاب  وفًقا للوثيقة من 
العمر  ظاهر  فترة  خالل  عائلة.   41 من  القرية  فتأّلفت  ديتر)؛  وولف 

ّمت توسيع حدود أراضي القرية. ووفًقا 
لسجّل الّضرائب من الفترة العثمانّية، 
لإلمبراطورّية  الّضريبة  الّسّكان  دفع 

العثمانّية على املواشي والزّواج. 
عشر،  الّتاسع  القرن  خالل  املوقع  زار 
الّرحالة ڤكتور چيرن، ووصفها بأّنها: 

العنب  بالّزيتون،  مزروعة  منحدراتها  تّلة،  على  القرية  «تتواجد 
للمسيحّيني  ـًا.   والّتبغ. يسكنها ثالثِمائة درزّي وخمسون مسيحّي
القرية  في  جريس».  «مار  القّديس  اسم  على  جًدا  صغيرة  كنيسة 
حوض ماء كبير ومن حوله آثار ملباٍن مهدومة؛ حيث أشير إلى أّن 
القرية كانت في العصور املاضية أكبر حجًما. خالل الفترة الّصليبّية 

.«Horfeis ُسّميت القرية

UN−zU²½Ë WÒ¹dŁ_«  UÒ¹dH(«
هذه  1970، وال زالــت  عــام  حرفيش  في  ــى  األول احلفرّيات  جــرت 
ّمت  هذه. وقد  أّيامنا  حّتى  متقّطعة  فترات  على  مستمّرة  احلفرّيات 
خالل هذه الفترة إجناز عشر حفرّيات أثرّية، ّمت خاللها الكشف عن 
آثار تاريخها من الفترة الّرومانّية وحّتى الفترات اإلسالمّية األولى.

إضافًة إلى احلفرّيات األثرّية، أجرت سلطة اآلثار عام 2006، مسًحا 
ـًا في القرية، ّمت خالله توثيق املباني الّتاريخّية والقرية القدمية.  معمارّي
جاء هذا املسح ضمن مشروع دولّي بالّتعاون مع االّحتاد األوروّبي، 

اّلذي هدف إلى وضع برنامج أولّي لصيانة الّتراث في القرية.
من بني احلفرّيات األثرّية الهاّمة، نذكر تلك اّلتي جرت عام 1974، 
ّمت خاللها الكشف عن قبر منحوت في الّصخر، يعود تاريخه إلى 

الفترة الّرومانّية. 
اآلثار حفرّيات على مقربة من ساحة  ذاته، أجرت سلطة  العام  في 
اخللوة، ّمت الكشف خاللها عن بقايا حّمام عمومّي يعود إلى الفترة 
الكشف عن  ّمت  احلّمام،  أنقاض جدران  الّرومانّية والبيزنطّية. حتت 
أرضّية فسيفساء تابعة إلى مبنى كبير احلجم ُمزخرفة بالفسيفساء 

امللّون، وقد حملت بني زخرفتها رسمة زوج من الّصنادل.
اخللوة في مركز  إلى اجلنوب من  احلفرّيات  ُأجريت   1977 في عام 
الفارسّية  الفترة  من  املباني  بقايا  عن  الكشف  خاللها  ّمت  القرية، 
(القرن الّسادس ق.م.)؛ واستمراًرا للفترة العثمانّية. تكمن أهمّية 
في  استيطان  إلى وجود  تشير  اّلتي  األولى  لكونها  احلفرّيات  تلك 
أّن بداية  الفارسّية، إذ ساد االعتقاد حّتى آنذاك  الفترة  املوقع من 

القرية تعود إلى الفترة الّرومانّية.
 هذا وجرت حفرّيات أخرى في العام ذاته، على مقربة من الكنيسة 
الكاثوليكّية احلالّية، أشارت نتائجها إلى وجود مباٍن يعود تاريخها 

إلى الفترة البيزنطّية (القرن الّرابع واخلامس ميالدّي).
القرية، ّمت  الّتحتّية في  للُبنى  في عام 1985، وخالل أعمال حفر 
العثور على قبرين، احتوت املكتشفات داخلهما على احللى املصنوعة 
من البرونز وعمالت نقدّية يعود تاريخها إلى القرنني الّثاني والّثالث 

ميالدّي.. وهي عمالت عليها صور مدينتي عّكا وقيسارية.
من أبرز احلفرّيات كانت تلك اّلتي جرت عام 1995 حيث ُعثر على 
العشرات من  إلى جانب  ـًا،  احتويا أحد عشر هيكًال عظمّي كهفني 
أدوات الّزجاج، حلّي من الّذهب، أساور مصنوعة من البرونز، عمالت 
نقدّية وغيرها. ويعود تاريخ املكتشفات إلى الفترة الّرومانّية ما بني 

القرنني الّثاني والّثالث ميالدّي.

ÆÊö³Ý w³ÒM�« d³� vM³�

Æ1974 ÂUŽ UNOKŽ d¦ ÔŽ ≠ ¡U	HO	H�«  UÒO{—√





422015 ‰uK¹« 4  WFL'«

ÔW ÓŠułÚ—Ô_«
©8≠3 ∫sÝØ‰UHÞ√ »œ√Ø‰UHÞú� WÒOBB� WŽuL−� ≠ åÕÓd ÓH Ú�« UO½Ôœò ∫sŽ®

 WK�KÝ ™™ wšËœ ÍR� ∫rÝ— ™™ ÊU Ò¹— ≠ wŽd� .d� Æœ ∫nO�Qð ™™
™™ 2015 ¨UHOŠ ≠ å¡wý Òq	ò W³²J� ∫dýUÒM�« ™™ åÊu²¹Òe�« rŽ«dÐò

َرِة َزْيتوٍن. ّقٌة ِبَشَج ِعْندي أُرْجوَحٌة ُمَعلَّ
«أَْعِطني َشْوًطا، أُْعطيَك َشْوًطا..»

ماِء الزَّْرقاء، ّراِكَضَة في السَّ َمَة ال ْي َغ رى اْل ِلَن
ي اْلَفضاءِ، َوأَْغصاَن اْألَْشجاِر الّشاِهَقَة ف

ماءِ. َقَة في السَّ لِّ َ َة اْحملُ َل مي َر اْجلَ ي َواْلَعصاف
ا ًي ُعَك عاِل ِعْنَدما أَْدَف

ْيضاءَ! َب رى اْلغيوَم اْل ى َت َسَتطيرُ، َوَتطيرُ، َوَتطيرُ، َحّت
ا، ًب َوِعْنَدما أِّقُف جاِن

شاِئَش  اْحلَ رى  َت أَْن  ى  إل ُط،  ُب َوَتْه ُط،  ُب َوَتْه ُط،  ُب َسَتْه
ْضراَء... اْخلَ

َرِة َزْيتوٍن، َقٌة ِبَشَج أَنا ِعْندي أُرْجوَحٌة ُمَعلَّ
ي ِبَهناٍء َوُسرور! َأَتَأرَْجُح ِبها َمَع أَْصِدقائ

  …bOH� Âu½  «œUŽ d¹uD²� `zUB½
ÕUMOLŽ ∫ W¹UŽdÐ

 fHMÐ  ÎU??L??z«œ  p Ò�L²½  s×½
 ¨v??I??O??Ýu??*« ¨ÂU??F??D??�« Ÿ«u?????½«
 UM¹b� Æ U??¹«u??N??�«Ë ¡U??�b??�ô«
 U??N??Ý—U??/  «œU??????ŽË ”u???I???Þ
 Y??¹b??(« b??M??Ž s??J??�Ë ÆÎU???�u???¹
 ÁU³²½ô«  ”dJ½  ô  Âu??M??�«  s??Ž
 d??¹u??D??ð W???O???L???¼_ V???ÝU???M???*«
 «c¼ w� UC¹√ WNO³ý  «œUŽ

Æ ‰U−*«
 ÂuM�«   «œU???Ž  ÊU??�  qFH�UÐË
 lMBð  Ê«  UNMJ1  ¨W??²??ÐU??¦??�«

ÆUM�u½ …œuł w�  «e−F*«

 `???zU???B???M???�« i???F???Ð r???J???O???�«
 ∫ rJ�u½ …œuł 5�×²�

 q³�  U??�  wMOðË—  j??/  wM³ð
ÂuM�«

 s� wzU−H�«Ë œU(« dOOG²�«
 W??D??A??½ô« s???� W??H??¦??J??� W??�U??Š
 s	U��«  œU�d�«  v??�«  …b¹bF�«
 U??M??O??I??³??¹  b?????� d???¹d???�???�« w????�
 …d²H�  nI��«  w??�  5??�Òb??×??�
 —UE²½ô« w� ¨…dOBIÐ X�O�
 s�  Æ”UFÒM�«  ÂËbI�  j³;«
 ‰UI²½ô«  «c??¼  ¡«d???ł≈  VFB�«
 «c�Ë  Æ5²�U(«  5Ð  l¹d��«
 j??/ d???¹u???D???ð q??? ÒC???H???*« s????�

 Íc????�«Ë Âu???M???�« q??³??� w???M???O???ðË—
 qCH*« s??� ÆÂu??M??�« X??�Ë ÊU??Š b??� t??½« ⁄U??�b??�« v??�« dOA¹
 ÆåÂuO�«  ‰UH�«åË —u�ô«  W�U	 ¡UN½ù WŽUÝ lÐ— hOB�ð
 qKI¹ ◊UA½ w??�  UNOCI½ o??zU??�œ  …b??Ž  W??�U??{«  UC¹«  U??0—
 sJ�®  …¡«dI�U	  ¨UM²zbNð  vKŽ  qLF¹Ë  dðu²�«  Èu²��  s�
 r	—uFý  w�  ŸÒd�ð  …¡«d??I??�«  X½U	  Ê«  ô«  d̈¹d��UÐ  fO�
 Ë«  “̈UHK²�«  …b¼UA�  ¨vIOÝu*«  v�«  ŸUL²Ýô«  ¨©”UFM�UÐ
ÆÕËd�«Ë r�'« vKŽ …bzUH�UÐ œuF¹ qÒ�b� ÂU ÒLŠ qLŽ v²Š

W²ÐUŁ Âu½ – ÿUIO²Ý« …—Ëœ
 r	  d̈??šP??Ð  Ë«  qJAÐ  ·d??F??¹Ë  tL�ł  ·d??F??¹  h�ý  q??	
 w�  ÎU??ŠU??ðd??�Ë  ÎUDOA½  iNM¹  wJ�  ÂU??M??¹  Ê«  V−¹  W??ŽU??Ý
 sL�  d ÒOG²¹  ô  vDFÔ*«  «c¼  Ê«  U0  Æw�U²�«  ÂuO�«  W×O³�
 W³þ«u*«Ë  ¨W²ÐUŁ  ÿUIO²Ý«Ë  Âu½   UŽUÝ  b¹b%  q ÒCH*«

ÆŸu³Ýô« WKOÞ UNOKŽ
—UNM�«  UŽUÝ ‰öš ÂuM�« V ÒM&

 —̈UNM�«  ‰ö??š  Èd??š√  WŽUÝ  w�  Ë«  ¨…dONE�«  w�  W�uKOI�«
 ô« ÆÂuM�«  UŽUÝ ‰ULJ²Ýô WFz«— WI¹dÞ ÊuJð Ê« sJ1

 tł«u¹ s* åw??ð«– ·b??¼ò ÊuJð Ê« sJ1 W�uKOI�«  Ác¼ Ê«
 l�«b�« ∫jO�Ð oDM*« ÆqOK�«  UŽUÝ w� ÂuM�« w� WÐuF�

Æ‰uÞ« …d²H� 5EIO²�� UMOIÐ ULK	 Èu�« ÊuJ¹ ÂuMK�
W×¹d�Ë WFÝ«Ë fÐö�

 qJAÐ  Âu??M??�«  vKŽ  W??×??¹d??*«Ë  W??F??Ý«u??�«  f??Ðö??*«  bŽU�ð
 fÐö� œu????łË Âb???Ž s??� b??	Q??²??�« q??C??H??*« s??� «c???� Æq??C??�√

Æ‰UJýô« s� qJý ÍQÐ o¹UCð Ë« jGCð
°d¹d��« «u	dð« øÂuM�« ÊuFOD²�ð ô

 W³ÝUM�  WOF{Ë  sŽ  ÎU¦×Ð  Èd??š«  v??�«  WNł  s�  VÒKI²�«
 u¼  Àb??×??¹  Ê«  sJ1  Íc???�«  bOŠu�«  d???�ô«  ÆÎUFH½  Íb??−??¹  ô
 Æt�u½  ‰ö??š  UM³½U−Ð  r??zU??M??�«  d???šü«  h�A�«  WI¹UC�
 s�  «uMJL²ð  r�  ÆÂuMK�  W�uIF�  …b�  d³²Fð  WŽUÝ  nB½
 ÍUý »dA	 ¨ΔÒbN� ¡wAÐ «u�u�Ë d¹d��«  «u	dð«  øÂuM�«
 ÆqCH*«  rJÐU²	  w??�  w??�U??{«  qB�  …¡«d???�  Ë«  ¨»U??A??Ž_U??Ð
 v??�« «Ëœu????Ž V??F??²??�U??Ð —u??F??A??�U??Ð ÊËƒb???³???ð U??�b??M??Ž j??I??�Ë

Æb¹bł s� ÂuM�« «u�ËUŠË d¹d��«



`��  ö¹eMð  WKLŠ 

 Îö¼« Îö¼«
ÎöNÝËÎöNÝË
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 WKLŠ …œu'« WO�UŽË WOFO³D�« dzUBF�« ÃU²½«  w�  …bz«d�«  W�dA�«¨  Uâ¹dÐ  W�dý XIKÞ√
 …d¹b²�� WMOM	 w� b¹bł s� WHOH)«  UÐËdA*« o¹u�²Ð W�dA�« ÂuI²Ý U¼—UÞ« w� ¨…eO2
 rFD�« fH½ vKŽ ÿUH(« l� ¨ W×¹d� WI¹dDÐ WLLB�Ë ¨W¾O³K� WI¹b
Ë Â«b�²Ýô« WKNÝ ¨

 Æ»u³;«Ë ·ËdF*«
 d¦�√ —«b� vKŽ å∫‰U	 ÊuDOÐ tOýu�  Uâ¹dÄ W�dý w� o¹u�²�« ÊËRA� ÂUF�« d¹b*« VzU½
 rFD�«Ë …—UO³�« W×z«—Ë t�«uH�« ∫ t³×½ Íc�« rFD�« ÃU²½UÐ  U−¹dÐ W�dý X�U	 U�UŽ 70 s�
 —«dL²Ýô« UM� «bł rN*« s� ¨ «uM��« s� b¹bF�« cM� tF³²½ Íc�« bOKI²�« s� ržd�« vKŽ ÆwK;«
 oKD½  Ê«  U½d�¹  ò  ÆåWF²�  qC�«  rN×M/  Ê«Ë  5KJN²�*«   UłUO²Š«  ·dF½  Ê«  ¨b¹b−²�UÐ
 dNE0Ë W¾O³�« o¹b
 ¨ d¹b²�� qJAÐË b¹bł rOLB²Ð w½UMIÐ W�ËdF*«  U−¹dÐ  UÐËdA�
 …b¹b'«  w½UMI�UÐ  gFM*«  rFD�«  fH½  s�  lL²L²�UÐ  5JKN²�*«  dL²�¹  Ê«  q�Q½Ë  ¨ÍdBŽ

 ÊuDOÐ ·U{√ Æå…d¹b²�*«Ë
 WOJOÝöJ�« dzUBF�« UNM�  ̈WN�UH�« s� WŽuMB*«  UNJM�« s� WFÝ«Ë WKOJAð ÂbIð “ U−¹dÐ
 ÆU¼dOžË X¹«b�«  dzUBŽ ¨WN�UH�«  lD	 l� dzUBŽ ¨ ¨WHK²�� WN�U� Z�œ s� W½uJ� dzUBŽ¨

Æm³
 Ê«u�« ÊËbÐË WE�UŠ œ«u� ÊËbÐ WŽuMB�  Uâ¹dÐ  U−²M�
  U−¹dÐ sŽ …c³½

 WKOJAð  ÂbIð  ¨WO�UF�«  …œu??'«   «–  WOFO³D�«  dzUBF�«  ÃU²½«  w�   …bz«d�«  W�dA�«   U−¹dÐ
 WLFÞQÐ Z�bÐ dzUBŽ¨ WOJOÝöJ�« dzUBF�« UNM� ¨ WN�UH�« s� WŽuMB*«  UNJM�« s� WFÝ«Ë
 WŽuMB�  Uâ¹dÐ  U−²M�  ÆU¼dOžË X¹«b�« dzUBŽ ¨WN�UH�« lD	 l� dzUBŽ  ̈¨WHK²�� WN�U�

Æm³
 Ê«u�« ÊËbÐË WE�UŠ œ«u� ÊËbÐ
 dzUBF�« ÃU²½«Ë WŽUM
 qŠ«d� lOLł w� WI³D*« ¨…œu'« sŽ ‰“UMð ô WÝUOÝ  œbŠ W�dA�«
 …d³š V�Jð Ê√ W�dA�« XŽUD²Ý« b	Ë Æl¹“u²�«Ë ÃU²½ô« d̈BF�« ¨nOMB²�« WKŠd� s� ¡«b²Ð«
 «c¼ w� b¹b−²�«Ë —UJ²Ðö� wF��«Ë WO�UF�«   U−²M*«  …œuł vKŽ ÿUH(« l� W�dF�Ë …dO³�

ÆqLF�« s� U�UŽ 70 s� d¦�« —«b� vKŽ ‰U−*«

°…d¹b²�� WMOMIÐ rFD�« fH½
  UÐËdA*« WK�KÝ  ∫WAFM� …uD�Ð  U−¹dÐ
 ∫…d¹b²��Ë …b¹bł WMOM	 w� Êü« s� WHOH)«

W¾O³K� o¹b
Ë qNÝ ¨`¹d� rOLB²Ð
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CLOSE THE LOOP

∫W¾O³�« vKŽ ÿUH×K� UN²L¼U�� —UÞ≈ w�

 WŽuMB� …b¹bł fMOł Ã–U/ ÷dFð H&M
…œÒb−� WAL�√ s�

 œUF*«  sDI�«  s� XFM Ô
 w²�«  fMO'« ‘UL� s� U ÎFD� ¨Í—U??'« dNA�«  ‰öš ¨  H&M  ÷dFð

 ¨‰UłdK�  lDI�«  ÆfÐö*«  lOL−²�  w*UF�«  ŸËdA*«  —U??Þ≈  w�  UNFLł  -   Ułu�M�  s�  Ád¹Ëbð

 lOMBð – WJ³A�« t� `LDð Íc�« ·bN�« v�« ‰u
uK� WO�U{≈  «uDš qJAðË œôË_«Ë ¡U�M�«

Ær�UF�« ¡U×½√ lOLł w� UNFOÐË …œÒb−� WAL�√ s� fÐö�

 …b¹bł  lD�  lOMBðË  fÐö*«  d¹Ëbð  …œU??Ž≈  ò  ∫‰uI¹  H&M   ÂU??Ž  d¹b�  ¨ÊuÝdO�  ÊU¼u¹  ‰—U??�

 UN½≈ ô≈ ¨ Ułu�M*« —b¼ hOKIð vKŽ jI� dB²Ið ô  WOKLF�« Æ…b¹b' W1bI�« fÐö*« q¹u×²�

 fÐö*« WŽUM
 sŽ W&UM�«  …ÒdCÔ*«  «dOŁQ²�«Ë WOFO³D�« œ—«u*« v�≈ WłU(« d̈O³� qJAÐ ¨qÒKI Ôð

ÆåWO{—_« …dJ�« vKŽ

 s� Ã–U/ 3 qLAðË ÍuCF�« sDI�«Ë Ád¹Ëbð œUF*« sDI�« s� WŽuMB� …b¹b'« fMO'« lD�

 XO�Uł  ¨‰u�G*«  åGirlfriendòv²Š  åwMOJ��«ò  ?�«  WB�  s�  Î¡«b²Ð«  ¨¡U�MK�  fMO'«  qOÞUMÐ

 ¨»U Ò×Ý  l�  fMOł  XO�Uł  rOLBð  -  ‰UłdK�Ë  ÆfMOł  ‰Ëd???ÑË«Ë  WFÝ«Ë  qOÞUMÐ  ¨fMOł

 œôË_«  lD�  ÆWO{U¹d�«  fMO'«  qOÞUMÐ  s�  ÃË“Ë  åXO�  rOKÝò   U ÒBIÐ   U�MOł  WKOJAðË

 åX¹UÄò  “dš  l�  g²¹d²Ý  fMOł  V½Uł  v�«  ¨ U½«uOŠ  Ê«–¬  l�  åÊuAðuá�ò  XO�Uł  qLAð

Æ‰u�G� fMOłË q¹U²Ý X¹d²Ý  «“uKÐ ¨5²³�d�« vKŽ

 WO¾O³�«  «dOŁQ²�« qOKIð qł√ s� ¨U¼b¹b&Ë W1bI�« f�Ðö*« d¹Ëbð …œUŽ≈ v�≈ vF�ð  H&M

  vKŽ ÿUH(«Ë  U¹ËU(« v�≈ qBð w²�«  U¹UHM�« WOL� s� Òb(« WDÝ«uÐ ¨fÐö*« WŽUM
 W−O²½

Æ…b¹b'« WAL�_« lOMBð w� Âb²�ð w²�« WOFO³D�« œ—«u*«

 ÍQÐË W�—U� W¹√ s� ¨UN½Ëb¹d¹ ô w²�« fÐö*« rOK�ð H&M szUÐ“ ÊUJ�SÐ `³
√ ¨2013 ÂUŽ cM�

 d¦�√ lLł - ¨Êü« v²Š t½√ U ÎLKŽ ¨fÐö*« lOL& ŸËdA� s� ¡e−� ¨WJ³A�« XO½«uŠ v�≈ ¨l{Ë

Ær�UF�« ¡U×½√ lOLł w� sÞ 14¨000 s�

 ¨UNFOL& - WAL�√ s� Ád¹Ëbð œUFÔ*« sDI�« s� 20%  w�«uŠ Â«b²Ý« lOD²�ð H&M  ¨ÂuO�«

 ·b¼  Æ‘ULI�«  …œu'  —dCÐ  V³�²�«  ÊËbÐ  W ÒB(«  Ác¼  …œU¹e�  …b¹bł  UOłu�uMJð  dL¦²�ðË

 …œÒb−*« WAL�_« s� 20%  s� ¨q??�_«  vKŽ ¨WŽuMB*« lDI�«  WOL� …œU??¹“ u¼ 2015  ÂUF� H&M

Æ2014 ÂUFÐ W½—UI� 300% W³�MÐ

∫WO�U{≈  U�uKF�

 ŸËdA� w�  Ułu�M*« s� sÞ 100  w�«uŠ lLł - 2014 “u9 dNý dš¬ v²Š qOz«dÝ≈ w�

Æd¹Ëb²�« …œUŽ≈

ÆŸËdA*« w� „—UAð qOz«dÝ≈ w� WJ³A�« XO½«uŠ lOLł

 ¡«dý  WLO��  sŽ  …—U³Ž  w¼  ¨ŸËdA*«  w�  5�—UA*«  szUÐeK�  qOz«dÝ≈  w�  vDFÔð  w²�«  W¹bN�«

 fÐö�  fO�  q�  vKŽ  ¨‚u??�  U??�Ë  150  mK³0  ¡«dA�«  bMŽ  UN�«b²Ý«  sJ1  qJOý  20  WLOIÐ

 Æ u½U(« w� ÊuÐe�« t�ÒbI Ô¹ WKLF²��

 ∫l�u*« jÐ«— v�≈ ‰ušb�« rJMJ1  H&M w� d¹Ëb²�« …œUŽ≈ Ÿu{u0 WO�U{≈ qO
UH²�

 http∫ØØaboutÆhmÆcomØenØAboutØsustainabilityÆhtml
∫v�≈ tłu²�« sJ1 WO�U{≈ qO
UH²�

≠074≠7155573 zivÆqueen@matchretailÆcoÆil qO²¹— gðU�H&M   ≠s¹u� í?¹“

 04≠6568766 ≠  ∫Âö?????Žù«Ë  W??¹U??Žb??K??�  ÍË«e????�  V²J�  w??�  H&M  n??K??�  …d??¹b??�  ≠V??O??¼ÓË  s??¹œU??½

Nadine@Mazzawi≠adv

WO½uðdJ�«  UOBA�« dNý_ b¹  UŽUÝ

“b�U½Ëb�U� w� Êü«

  UOBA�« dNý_ b¹  UŽUÝ “b�U½Ëb�U� w� b¹bł

 ¨w²O� uK¼ ¨ÊU�dÐuÝ ∫ UM³�«Ë œôËú� WO½uðdJ�«

Ær¼dOžË ÊU9UÐ

 wÐdF�« lL²−*« w� w½U¦�« p²¹UN�« d9R� bIŽ

œUB²�ô« d¹“Ë W�—UA0 q³I*« fOL)«

 …d
UM�«  w�  «“ö??Ð  ‚bM�  w�  wÐdF�«  lL²−*«  w�  w½U¦�«  p²¹UN�«  d9R�  œUB²�ô«  …—«“Ë  bIFð

 w�  „—U??A??¹Ë  Æ15∫30≠9∫30   U??ŽU?? Ò�??�«  5??Ð  10.9.2015  q³I*«  fOL)«  Âu??¹  p???�–Ë  ¨UOKF�«

 öOł  ¨WÒOŽUL²łô«  …«ËU�*«  …d??¹“ËË  ¨w??Ž—œ  tO¹—¬  ¨qOK'«Ë  VIM�«  d??¹“ËË  œUB²�ô«  d¹“Ë  d9R*«

 ÍœUB²�ô« d¹uD²�« WDKÝ d¹b�Ë ¨Êu�Š w�¬ ¨œUB²�ô« …—«“Ë w� w�Ozd�« r�UF�«Ë ¨qO¾OKLł

 5�ËR�*« —U³� v�≈  W�U{ùUÐ ¨ÂöÝ wKŽ ¨…d
UM�«  W Ò¹bKÐ fOz—Ë ¨nOÝ s1√ ¨ UÒOK�_« jÝu�

Æ‰U−*« «c¼ w� s¹dL¦²�*«Ë 5B²*«Ë

 …—œU³*«  d¹uD²�  WKŽUH�«   UN'«Ë  5�ËR�*«  W�U�  l�  »dF�«  s¹—œU³*«  lLł  v�≈  d9R*«  ·bN¹Ë

 »dF�« s¹—œU³*« ÂU�√ W
dH�« ÕU²²ÝË ¨wÐdF�« lL²−*« w� p²¹UN�« ‰U−� w� qOGA²�«Ë …œU¹Òd�«Ë

  «Ëœ_«Ë  dÞ_UÐ  5�—UA*«  n¹dFð  v??�≈  p�c�  d9R*«  ·bN¹Ë  ÆdýU³�  qJAÐ  s¹dL¦²�*«  ¡UIK�

 …dO¦�  öON�²Ð vE×¹ wÐdF�« lL²−*« ÒÊ√  «c�UÐ ¨w�Ozd�« r�UF�« Ê«u¹œ U¼d�u¹ w²�« WŽÒuM²*«

ÆÍœuNO�« —uNL−K� WŠU²� dOž ¨WHK²*« w�Ozd�« r�UF�« Z�«dÐ w�

 p²¹UN�« ÕU$ q�«uF� …ÒbŽ lO{«u� g�UMðË ÕdD²Ý w²�«  «ËbM�« s� b¹bF�« d9R*« qLAOÝË

  U�dA�«  u/  wŽÒd��  ¨W Ò¹bOKI²�«   UŽUMB�«  w�  d¹uD²�«Ë  Y×³�«  Z�«dÐ  ¨wÐdF�«  lL²−*«  w�

 w�Ëb�« ÊËUF²�«Ë p²¹UN�« w� ¡U�M�« ¨p²¹UN�« ‰U−� w� qOGA²�« ¨WJzö*« s¹dL¦²�*« ¨W¾ýUM�«

ÆdOOG²�« À«bŠ« v�≈ vF�ð W×łU½ Ã–U/ ÷dŽ v�≈ W�U{ùUÐ ¨w�Ozd�« r�UF�« Ê«u¹œ w�

 ÃU Ò−×K� W Ò�U¼ W ÒO×
  UO
uð ÂÒbIð XO�ö�

r¼dHÝ q³�

 pÝUM� ¡«œü r¼dHÝ q³� ÃU Ò−×K� ÂÒbIðË ¨Z(« rÝu� W³ÝUM0 UNOM Ò�R� —uNLł TÒMNð XO�ö�

 ÷«d�QÐ tÐU
ù« dDš s� qOKI²�« w� r¼U�ð w²�«Ë ¨W ÒOL¼_« W¹Už w� W ÒO×
  UO
uð ¨Z(«

 WÒOðUO(« qO
UH²�« W�UJ� UN²I�«d�Ë UN²³�«u� —UÞ≈ w� p�–Ë ¨Èdš√ W ÒO×
  UÐU
≈ Ë√ W¹bF�

 ÆÎUC¹√ œö³�« Ã—Uš r¼Ë rN� vK¦*« W ÒO×B�« W¹UŽd�« dO�uðË ¨UNOM Ò�R� —uNL'

 ¨U¹U×��« »UN²�« b{ rOFDð ¨UNML{ s�Ë ¨WÐuKD*«  ULOFD²�« w ÒIKð  UO
u²�« Ác¼ qLAðË

 ÎUC¹√  p�UM¼Ë  ÆdH��«  bŽu�  s�  ÂU??¹√  10  q³�  tOIKð  s¹d�U�*«  W�U�  vKŽË  w�«e�≈  rOFDð  u¼Ë

 ÷«d�√ Ë√ …UO(« œbNð ÷«d�QÐ ÈËbF�« V ÒM& v�≈ ·bNð w²�«Ë UNÐ v
u� WO�U{≈  ULOFDð

 ¨A  Ÿu½  s�  dHB�«Ë  ”uM²½  ≠U¹d²�œ  rOFDðË  ©‰UHÞ_«  qKý®  uO�uÐ  rOFDð  qLAðË  ¨W³F


 q³²I� w� ‰UłdK� hš_UÐË ¨s¹d�U�*« W�UJ� Î «Òbł tÐ v
u¹ Íc�«Ë B  Ÿu½ s� dHB�« p�c�Ë

 v
u*«Ë 5²zd�« »UN²�« b{ rOFDð v�≈ ÎUC¹√ W�U{ùUÐ Æ”√d�« oKŠ pÝUM� V³�Ð p�–Ë d̈LF�«

 ©WO�UJM�«  bG�«® ·UJM�«  W³B(« b{ wŁöŁ rOFDð ÎUC¹√Ë 65  qOł ‚u� —U³JK� ÎUBO ÒBš tÐ

Æ©¡«dOL(«® WO½U*_« W³B(«Ë

 s� t Ò½√  d�c¹Ë ÆW³¹dI�« …œUOF�« w� WHK²*«  ULOFD²�« wIKð ÊUJ� sŽ ÕUCO²ÝôUÐ v
u¹Ë

 tłu²�« bMŽ oÐU��« w� UNO ÒIKð Ò- w²�«  ULOFD²�« Íu²% w²�«  ULOFD²�« W�UDÐ —UCŠ≈ rN*«

 ÆWJ� v�≈ dH��« Íb�  ULOFD²�« W�UD³� …—uB� W�MÐ œÒËe²�« UC¹√ rN*« s� ÆrOFD²�« wIK²�

 w� sJ� ¨qL(« s� ‰Ë_« YK¦�« w� ÎW
Uš d̈H��« ÂbFÐ v
uO� ¨q�«u(« ¡U�M�UÐ oKF²¹ ULO�Ë

 v{d*« U Ò�√ Æ Z�UF*« VO³D�« …—UA²Ý« rN*« s� ¨p�– s� ržd�« vKŽ dH��« q�UŠ …√d�«  œ«—√ ‰UŠ

 œËe²�« rNOKŽ V−O� ¨U¼dOžË VKI�« ÷«d�√Ë w�UF�« Âb�« jG{Ë ÍdJ��« q¦� WM�e� ÷«d�QÐ

 ÆdH��« …d²H� Ì·U� rzö� W¹Ëœ√ ÊËe0

 rz«b�« q
«u²�« vKŽ b Ò�√ ∫wÐdF�« jÝu�« w� o¹u�²�« d¹b� Z¹d� bL×� bO��« l� Y¹bŠ w�Ë

 ¡«dłSÐ Z¹d� v
u¹Ë UL� ¨ U³ÝUM*«Ë œUOŽô« lOLł w�Ë tM��« —«b� vKŽ XO�ö� wM�R� l�

 Z(«  WC¹d�  ¡«œ¬  ÊULC�  dH��«  bŽu�  s�  q??�ô«  qŽ  5Žu³Ý√  q³�  W Ò
U)«   «dOC×²�«  Ác¼

ÆÎ«—uJA� ÎUOFÝË Î«—Ëd³� ÎU−ŠË ÎUI�u� Î «dHÝ ÃU−×K� vML²½ ∫·U{√Ë Æs�¬Ë w×
 qJAÐ

∫—U??F??ý X???%  w??Ðd??F??�« j???Ýu???�« w???� “ô«” W??O??F??L??' …b???¹b???ł W??
U??š W??K??L??Š

å°w½UAŽ w½UMI�« wFłd²Ý«ÆÆÆÆU�U�”
 nB½Ë d²� w½UM� ŸUłd²Ý« WOL¼_ wŽu�« ”dž qł« s� W¦O¦(« UNOŽU�� “ô«” WOFLł q
«uð

 wFłd²Ý«ÆÆÆÆU�U�”  Ê«uMŽ  X%  W¹uŽuð  WO½öŽ«  WKL×Ð  …dýU³*«   —d??�  –«  wÐdF�«  jÝu�«  w�

ÆœôËô« vKŽ …d*« Ác¼ ¡«u{ô« jOK�ð r²¹ –« ¨åw½UAŽ w½UMI�«

 s� √e−²¹ ô «¡eł ÊuJð Ê« Vłu²¹ ŸUłd²Ýô« WOKLŽ ÊUÐ WIOI(« fJF²� Xð« WO½öŽô« WKL(U�

 q¦� WOÝUÝô« WO�uO�«  U�UL²¼ô« 5Ð  U½—UI*« vKŽ eO�d²�« r²¹ –« œôËô« W×
Ë q¼ô« ÂUL²¼«

 WO�uO�«  nzUþu�«  œ«b??Ž≈Ë  r�'« W�UE½ vKŽ ÿUH(«

 q??žU??A??*« s??� ¡e??−??� w??½U??M??I??�« ŸU??łd??²??Ý« »u????łË 5???ÐË

ÆœôËú� qC�« w¾OÐ q³I²�� qł« s� WO�uO�«

 ¡UO�Ë√Ë œôËô« vKŽ ¡«u{ô« jOK�²Ð “ô«” —«d� wðU¹Ë

 w� ¡«dHÝ dOš «u½uJ¹ Ê«  rN½UJ�SÐ œôËô« Êô r¼—u�«

 ŸUłd²Ýô«  WOKLFÐ ÂuIð  w�  özUFK�  „d;«Ë XO³�«

 jÝu�« s� W�ËdF�  özUŽ …bŽ WKL(« w� „d²AðË Æ

 s� Êu²¹“ WKzUŽË …d
UM�« s� Í—«u¼ WKzUŽ s� wÐdF�«

 s� v�OŽ WKzUŽË UOH�Ž s�  «dO−Š WKzUŽË UM� dH�

ÆrÝU� dH�

 œö³�« Ê« v�«  —Uý« 5½Ë— U�U×½ “ô«” WOFLł W�Oz—

 ŸU??łd??²??Ýô«  ‰U??−??�  w??�  «dO³�  U�bIð  ÂU??F??�«  «c??¼  XIIŠ

  UÐË—Ë√Ë …b×²*«  U¹ôu�« vKŽ X�uHð –« V�M�«  U¾0Ë

  U¹ôu�«  w�  jI�  fO�Ë  pO²Ýö³�«  w½UM�  d¹dJð  w�

 ‰U−� w??� …b??z«d??�« ‰Ëb???�« WL� l??�  ËU??�??ð –« …b??×??²??*«

 —UL¦²Ýô«  sŽ  "U½  ‚uH²�«  «c¼  Ê«  Æw½UMI�«  ŸUłd²Ý«

 ö�UŽ  œôËô«  qF−¹  U??�  W½UC(«  w??�  r??¼Ë  œôËô«  w??�

 dGB�« cM� w½UMI�« ŸUłd²Ý« WOKLŽ aOÝdð w� ULN�

 ÆWOKzUF�« nzUþu�« ‰«b³²Ý«Ë

 nB²M� v²ŠË  ‰uK¹« dNý W¹«bÐ s� WKL(« oKDM²Ý

  UD�UO�√  vKŽ  œö³�«  ¡U×½«  lOLł  w�  ‰Ëô«  s¹dAð

 »uOðuO�«  w�  ÷dF¹  rKO�Ë  X½d²½ô«  l�«u�  ü??¹œ«d??�«

ÆWOÐdŽ Z�«dÐË WK�KÝ YÐ v�« v�U{«

 Xperia™ M4 Aqua b¹b'« ÊuHð—UL��« v�« qI²M½ 

w½uÝ s�

 w½uÝ”  WK¦2  ¨“«d²J�«  ”dÐ”  W�dý  XIKÞ√

 …e??N??ł«  s???�  W??Žu??L??−??�  œö???³???�«  w???�  “q¹UÐu�

 Æw??½u??Ý W??�d??ý s???�  …b????¹b????'« Êu??H??ð—U??L??�??�«

 W�dA�« rJOKŽ ÷dFð  …e??N??łô« Ác??¼ 5??Ð  s??�

 Z??�b??¹  Íc????�«  Xperia™ M4 Aqua  “U??N??ł

 w²�«  …œu??'«  w�UŽ  d¹uB²�«  WOłu�uMJð  5Ð

 dLŽË oO½_« rOLB²�« ¨w½uÝ W�dý UNÐ “U²9

 VÝUM� dF�Ð «c??¼ q??�Ë  ¨q??¹u??D??�«  W??¹—U??D??³??�«

ÆlOL−K�

 …dO³� WýUý   Xperia™ M4 Aqua  “UN'

 W??�ËU??I??� Ë W??F??½U??� W??O??łU??ł“ ¨g????½« 5 r??−??×??Ð

 “UN'«  u??¼Ë  ¨©8ØIP65  —UOF�  V�Š®¡ULK�

 vKŽ Íu??²??×??¹  Íc????�«  w??½u??Ý W??�d??ý s??� ‰Ëô«

 v�« qBð b� WŽd�Ð qLF¹ Íc�«Ë ¨   Qualcomm Snapdragon 615   …«uM�«  w½UL ÔŁ  Z�UF Ô�

ÆGhz1.5
 ¨sŠUý ÊËbÐ 5�u¹ v�« qB¹ Íc�« q¹uD�« W¹—UD³�« dLFÐ Xperia™ M4 Aqua “UNł “U²1

 ?�«  oO³DðË  W¹—UD³�«  dLŽ  W�UÞ«  w�  r¼U� Ô¹  Íc??�«  STAMINA  oO³Dð  vKŽ  Íu²×¹  t½«  UL�

Æs×ý ÊËbÐ Ÿu³Ý« …b* “UN'« qLŽ sLC¹ Íc�« Ultra STAMINA
 «dO�U� vKŽ Íu²×¹ “UN'U� ∫œuN−� Í« ÊËbÐ WK¼c� —u
 ◊UI²�« WO½UJ�« UC¹« “UN'«  «eO� s�

 w²�«Ë  ¨  W�dA�UÐ  W
U)«  RSTM  Exmor   U�−�  WDÝ«uÐ   qLFð  w²�«   13MP    WOHKš

 W³�M�UÐ d�ô« p�c� ¨WOHK)« «dO�UJ�« UL�  ÆISO 3200   WOÝU�ŠË F2.0  WÝbŽ vKŽ Íu²%

 bŽU�ð ¨Wł—œ 88  v²Š «bł WFÝ«Ë WÝbŽ  vKŽ Íu²% w²�«  ¨5MP  WO�U�ô«  wHK��«  «dO�UJ�

 WO�U²O−¹b�« «dO�UJ�«  WOMI²Ð qLF¹ “UN'« Ê« UL� ¨ —UÞô« w� s¹œułu*« qJ� …—u
 ◊UI²�ô« w�

 ·dF²�« w� «dO�UJ�« ‰u Ò Ô¹ Íc�« ¨ Superior Intelligent Auto ? �«  l{Ë l� W¹uI�« W−�b*«

 …¡U{« l� —uB�« qC�« vKŽ ‰uB×K� d¹uBð bNA� 52 v²Š wJOðU�uðË« qJAÐ bNA*« vKŽ

ÆWO�UŽ …¡U{« Ë√ WCHM�

 136   t½“Ë  ¨b¹Ë—b½√ qOGAð ÂUEMÐ qLF¹Ë ’Uš rOLB²Ð rLB� ¨¡ULK� ÂËUI� b¹b'« “UN'«

  ÆwCH�«Ë dLŠô« ¨ wJOÝö� œuÝ«Ë iOÐ« ∫Ê«u�« …bFÐ d�u²� u¼Ë  ¨Â«dž

WI¹dÞ qC�QÐ tłu�« nOEM²� `zUB½ 3

Â—U� ≠dÐuÝ ∫W¹UŽdÐ

 UMNłË q�GÐ UMK¼« UMOKŽ Ò̀ K¹ U�bMŽ d̈G ÒB�« s� «c¼ √b³¹

 o�«dð  YO×Ð  ¨WI¼«d*«  qOł  w�  dL²�¹  ¨«¡U��Ë  ÎUŠU³


 w�Ë ¨ tłu�« ÊuÐUB� …bŽU��  U�eK²�� q�G�« WOKLŽ

 5??ðË—  s??�  √e−²¹  ô   ¡e??ł  `³B²�  …œU??F??�«  —uD²ð  d³J�«

 nOH)« q�G�UÐ wH²Jð …√d??�«  XM� ¡«uÝ ¨ «–«  Æ  W¹UMF�«

 V½U−Ð 5EH²% XM� ¡«uÝË r�'« ÊuÐU
 l� …dA³K�

 nOEM²�  …dO³�    «dC×²��  WOLJÐ  ÂUL×²Ýô«  ÷uŠ

ÆUN¹d�c²ð Ê« pOKŽ WOÝUÝ« bŽ«u� 3 pO�« ¨tłu�«

ÆdðU� ¡U� l� U�Ëœ «c¼ wKF�« Æ1
 Êu
u¹ UL�® «bł «œ—U??Ð fO� UC¹« sJ� ¨«bł Î«—U??Š fO�

 Ë«  «bł  œ—U³�«  ¡U*«  ULMOÐ  ¨oLŽô«  nOEM²�«  qł«  s�  ÂU�*«  `²�  vKŽ  bŽU�¹  dðUH�«  ¡U*«  Æ©U½UOŠ«

Æ—«dLŠô« œU¹œ“«Ë ·UH'« v�« ÍœR¹ b� «bł sšU��«

ÆwzU�*«Ë wŠU³B�« nOEM²�« 5Ð ÍeÒO� Æ2
 V−¹ ¡U�*« w� t½U� ¨nOEM²�« qł Ë« ÊuÐUB�« l� nOH)« q�G�UÐ ÕU³B�« bMŽ wH²J½ ULMOÐ

 V−¹ Æ—UNM�«  ‰öš t� UM{dFð Íc�«  ¡«uN�«  ÀuKðË ÃUO�U*«  U¹UIÐ s� oLŽ« qJAÐ tłu�« nOEMð

 W³Þd�«  q¹œUM*«  v²ŠË  nOH)«  qzU��«  s??�®  VÝUM*«  ÃUO�U*«  q¹e�  WDÝ«uÐ  ÃUO�U*«  q�  W??�«“«

ÆqOK� ÍcG�Ë W¹UMŽ .d�Ë ÂËdOÝ l� ¡UN½ô«Ë ¨tłu�« ÊuÐU
 l� WOKLF�« ÂU9« V−¹ ¨©WO³FA�«

ÆW¹dz«b�«  U�d(« vKŽ w
dŠ« Æ3
 q�  vKŽ  «c¼  wKF�«Ë  ¨nOD�  qJAÐ  p�H½  5JÒ�bð  p½«  U�Ëœ  wK ÒOð  ¨pNłË  5HEMð  nO�  rN¹  ô

 p�c�Ë nOEM²�« dC×²�� WŽU$ s� o ÒLFð  U�d(« Ác¼ ÆWHOHš W¹dz«œ  U�d×Ð tłu�« ¡«eł«

 s¹dFAð XM� Ê« Æ…dA³�« ‘UF½« …œUŽ« vKŽ «bł bŽU�¹ Íc�« d�ô« ¨tłu�« w� Âb�« o�bð j ÒAMð

 ÂuI²Ý w²�«Ë tłu�« nOEM²� …«œQÐ e ÒN−²�« U�Ëœ pMJ1 ¨p� Íb% UNÐ WIÝUM²*«  U�d(« Ác¼ Ê«

Æn¹ô s� b¹b'« d�MOK� fO� ö¦� ¨pM� ôbÐ W¹dz«b�«  U�d(UÐ

 r???ŽU???D???� W????J????³????ý  √b??????????Ð

 l???¹“u???²???Ð “b?????�U?????½Ëb?????�U?????�

 q� l??� …e??O??2 b??¹  U??ŽU??Ý

 qLAð Æq??O??� w??ÐU??¼ W??³??łË

  U????ŽU????Ý  8  W????Žu????L????−????*«

   ÆWIK²� Ê«Ëô«Ë rO�UB²Ð

  UŽUÝ  vKŽ  Êü«  «uKBŠ«

 l�  WKCH*«  rJ²OBý

ÆqO� wÐU¼ W³łË q�

 WKOJAð …b¼UA� rJ½UJ�SÐ

 l???�u???� w??????�  U??????ŽU??????�??????�«

WOÐdF�«  WGK�UÐ  X½d²½ô«

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar

 ŸËd�  lOLł  w�  …bł«u²�

 W³łË  q�  l�  “b�U½Ëb�U�

 œU??H??½ v???²???Š q???O???� w????ÐU????¼

ÆÊËe*«

‹10  » 10› nO
 WKL×Ð œb−²ð …—u¦�«

 GB10  X½d²½« `HBð l� ‰uLA� qJ�« W�“—

jI� dNAK� ₪ 10 ≠»

 qIOý 99 Ë 59 W�“dÐ szUÐeK� ◊uDš 5 v²Š w½U¦�« jK�

  

 10 » 10 nOB�« WKL×Ð 30.8 » Xłdš ¨W¹uOK)« nð«uN�« …—u¦Ð X�U� w²�«Ë ¨ÂuJOKð Êôuł

 ¨UGOł 10 ‰ X½d²½« `HBðË ¨·b¼ 56 ‰ WO�Ëœ  UŁœU×� ¨WOB½ qzUÝ— ¨ UŁœU×� wDFð w²�«Ë

 …b* dNAK� qIOý 10 dF�Ð ©◊uDš 6 qL−*UÐ ® ◊uDš 5 v²Š w½UŁ j) ‚u³�� dOž dF�Ð

ÆWMÝ

 ≠rNð“u×Ð w²�« WOHðUN�« ◊uD)« vKŽ WÐ«cł W¹dNý  UF�œ ÂuÝdÐ WOMF*«  özUF�« Âbð W�“d�«

ÆWKzUF�« qJ� ‰uLA� qJ�« Â“d� U¹dNý jI� qIOý 89  l�œ lOD²�ð ’Uý« 4  » WKzUŽ ∫ ö¦�

 qIOý 99  Ë qIOý 59  W�“dÐ ¨œb??'«Ë 5LzUI�«  szUÐeK� dNAK� qIOý 10  » w½U¦�«  j)« W�“— 

 szUÐeK� bF Ô� Æ12∫00 WŽU��« 2.9.2015 v²Š dL²�ðË …dýUF�« WŽU��« s�  √bÐ WKL(« ÆU¹dNý

Æ 12∫00 WŽU��« 7.9.2015 v²Š W×¹dA�« qOFHð sJ1 ¨v�«bI�«Ë œb'«

 ¨UN²�dÝ  Ë√  U??N??½«b??I??�  b??F??Ð  W??×??¹d??ý  V??K??Þ  qLA¹  ô  ®  W???�“—  Øj???š  V??K??Þ  b??M??Ž  o×²�ð  WKL(« 

 p??�– b??F??Ð ¨«d???N???ý 12 ‰ u???¼ e?? ÒO??L??²??�« Æ©b???¹b???ł j???š V??K??Þ ÊËb????Ð ‰U???Š q???�Ë …—U??O??�??K??� W??×??¹d??A??�«

Æ‰uLA�  qJ�«  “ÂuJOKð  Êôu??ł  ”  W??�“—  ◊ËdAÐ  sK²×¹Ë  dNAK�  qIOý  99  ‰  sK²×²¹  U¼dFÝ

  wwwÆgolantelecomÆcoÆil ∫jÐ«d�« w� …œułu*« WK�UJ�« WKL(« qO
UH²�

∫ÂuJOKð Êôuł ‰uŠ  

 ¨ ôUBðô« ‚uÝ w� «b¹bł UDš XFM
Ë ¨œö³�« w� W¹uOK)« nð«uN�« …—uŁ œuIð ÂuJOKð UM�uł

ÆWBOšd�« WHKJ²�«Ë WO�UHA�«Ë WÞU�³�« vKŽ rzUI�«

 qLAð  w²�«Ë  d̈NAK�  qIOý  99  mK0  “ÂuJOKð  Êôu??ł  W??�“—  ”  ∫5??²??�“—  ÷dFð  ÂuJOKð  Êôu??ł

 55  q�  WO{—«  nð«uN�  WO�Ëœ   UŁœU×�Ë  X½d²½«  —U×Ð«  —̈u??
  qzUÝ—  ¨WOB½  qzUÝ—   UŁœU×�

 Ã—Uš  s�  WOB½  qzUÝ—   UŁœU×�  ¨b¹b%  ÊËb??Ð  ©UC¹«  W�UIMK�  «bM�Ë  …b×²*«   U??¹ôu??�«®  W??�Ëœ

Æb¹b%  ÊËb??Ð  ≠œö??³??�«  Ã—U??š  SMS ו≠    UŁœU×�  wIKðË  UGOł  6  `HBðË  —U×Ð«  ¨œö³K�  œö³�«

 ÂuJOKð Êôuł W�“—Ë ©WO½œ—ô«  UJ³A�« rCð ® WOMOD�KH�« WDK�K� dNA�« w� WŁœU×� WIO�œ 100
 nð«u¼ «bM�Ë …b×²*«  U¹ôu�«® W�Ëœ 55 q� WO�Ëœ  UŁœU×� rCð WŁœU×� WIO�œ 100 ≠ qIOý 9 »

 ÂULC½ô« ÆdNAK� ₪ 9.90 w�ULł« mK³0 ´b¹b% ÊËbÐ  SMS´ `HBð Mb 100 ´  ©UC¹« W�UI½

ÆqC�« …UO(Ë W¹uOK)« nð«uN�« ‚uÝ w� WO�œUB*«Ë ¡UDF�UÐ UOFL²−� ÂeKð  ÂuJOKð Êôu'

 ∫   wwwÆgolantelecomÆcoÆil WO�U{« qO
UH²�






