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نضال املدارس األهلّية من أجل املساواة في امليزانّيات 
احلكومّية يظّل ُعنواننا هنا، رغم ما فتحه هذا الّنضال 
غير املسبوق في أهمّيته من نقاشات حيوّية، لكّننا 
نعتبرها ثانوّية في هذه املرحلة. نقول نعم للمناقشات 
الهاّمة اّلتي يطرحها البعض من موقف الغّيور واملُتابع 
واملُخلص ملجتمعه ولقضّية املدارس األهلّية ودورها؛ ومع 
هذا نقول ال يزال موقفنا هو.. الّدعوة إلى الوقوف بكّل 
حزم مع املدارس األهلّية لتحصيل حّقها في ميزانّيات 
مع  وإدراك  وعي  بكّل  نزال  ال  منها!  ُحرمت  حكومّية 
املدارس ضّد اإلجحاف وضّد الّتمييز، وال زلنا معها في 
نضالها من أجل قضّية املساواة والعدل! ولنذكر دائًما 
أّننا لسنا بصدد هيئات أو مدارس أو مؤّسسات نّتفق 
أو نختلف معها بل بصدد أهّم مؤّسسات تربوّية في 
مجتمعنا، خرّجت وتخرّج الّنسبة األكبر من أكادميّيينا 

في اجلامعات احمللّية واألجنبّية!
علينا أّال ننسى مهما تفرّع الّنقاش وتعّددت اآلراء، أّننا 
بصدد نضال من أجل املساواة وأّننا بصدد اآلالف من 
أبنائنا وبناتنا اّلذين يتلّقون خدمًة تعليمّية مفصلّية، 
في الّطريق إلى بناء مستقبلهم الّشخصّي، وأّننا بشأن 

ُنخبة بناتنا وأبنائنا ِعماد مجتمعنا وقياداته العلمّية 
واالجتماعّية والفكرّية والّسياسّية وخيرة مهاراته في 
الّطب والعلوم واحملاماة والهندسة والتكنولوجيا الُعليا 
(«هاي – ِتك»)، وما إلى ذلك! ألّننا بصدد مثل هذه 
القضّية حرّي بنا أن نغّلب األساسي وأن نعطي أولوّية 
كّل  ولنفتح  أوًّال،  الّنضال  لُننجح  الّثانوّي!  على  للهام 
طريقة  بني  العالقة  نــرى  كّنا  وإن  بعدها،  الّنقاشات 

الّنضال وبني نتائجه.
القائدة  والهيئة  مجتمعنا  عقالء  أّن  نفترض  كّنا  فإذا 
فعليها  آنًفا،  ــاه  أوردن ما  على  معنا  تّتفق  للّنضال 
أن تسير في هذا املسار متاًما ـ مسار الّنضال املدنّي 
شعبنا  مخاطبة  خــالل  مــن  واملجتمعّي،  ــّي  ــوم والــق
الكرامة  لغة  ـ  ذاتها  وبالّلغة  ذاته  باخلطاب  واحلكومة 
ومشارًكا  داعًما  كّله  مجتمعنا  وسيكون  واحلقوق. 
وفّعاًال حني تتحّدد أهداف مّتفق عليها وحني نتحّدث 
فينا  ــرد  ف كــلّ  سيكون  االستجداء.  ال  احلقوق  بلغة 
في  شريًكا  يكون  حــني  الّنضال  فــي  بــقــوّة  مشارًكا 
القّيمني  وعلى  الّنضال،  وطريقة  واألهــداف  املنطلقات 
يفهمها  بلغة  شعبنا  إلى  يتحّدثوا  أن  الّنضال  على 

ـ لغة احلقوق.
ونتوّقع أن يكون لقيادتنا الّسياسّية دورها املتعالي عن 

االعتبارات وعن الّنقاشات اّلتي انفتحت على شبكات 
الّتواصل وفي الّصحف. لقيادتنا دورها وتستطيع أن 
تلعبه كقيادة مجتمع وكُمدركة ملصلحة هذا املجتمع 
وملستقبل أبنائه وبناته. ومن هنا نهيب بها أن تكّثف 
كي  تستطيع،  حيث  وضغطها  وِحراكها  اّتصاالتها 
إلى  وصــل  ــه  أّن خاّصًة  الّنضال.  هــذا  من  فجر  يطلع 
طريق ال عودة منها، فإّما الّنجاح وإّما الّنجاح! ال خيار 
آخر لنا في هذه املرحلة. ومن هنا دعوتنا إلى تضامن 
يتجاوز كّل اعتبار، وإلى دعم وإلى مشاركة فّعالة من 
اجلميع، خاّصة اآلالف من أبناء وبنات شعبنا خرّيجي 

هذه املدارس!
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األهلّية  صفتها  املــدارس  منح  تسويغات  يفحص  َمن 
شبه املستقّلة، سيجد أّنها حظيت بهذه املكانة لسبب 
الّديانة  تدريس  في  متّيزها  وهو  تراخيصها  في  مدوّن 
املسيحّية وتعاليمها. وهذه حقيقة تاريخّية ال ُغبار 
عليها. بل إّن تدريس ديانة ما بحّد ذاته ال غضاضة 
الــّدور األســاس  ــإّن  ف هــذا،  ومــع  فيه وال غبار عليه. 
اّلذي اضّطلعت به هذه املدارس في الّلد، الرّملة، يافا، 
دور  هو  اجلليل،  قرى  وباقي  الّناصرة  حيفا  القدس، 
تنويرّي اجتماعّي تربوّي وطنّي. فهذه املدارسـ  وبتفاوت 
الّتدريس مبستوى عاٍل وعلى حتقيق  ـ دأبت على  ما 
إجنازات وحتصيل تعليمّي بأعلى مستويات مبقاييس 

إسرائيلّية.
في إحدى املرّات حّدثني خرّيج مدرسة الرّوم األرثوذكس 
في حيفا، أّن %87 من فوجه اّلذي التقاه بعد عشر 
سنوات من الّتخرّج كان قد حصل على لقب جامعّي، 
وانخرط في دورة العمل واحلياة، وأّن غالبّية اخلرّيجني 
وكانت  ة.  احلـــرّ املهن  أصحاب  من  كانوا  واخلرّيجات 
مقارًنا  بحًثا  أجرت  حليفا  مجاورة  قرية  في  جمعّية 
في  واخلرّيجات  اخلرّيجني  من   90% أّن  منه  اّتضح 
وكانت  اجلامعات.  إلى  يصلون  األهلّية  حيفا  مدارس 
أبحاث أكادميّية في أواخر الّتسعينّيات أفادت أّن نحو 
املدارس  يأتون من  العرب  اجلامعات  %80 من طّالب 
الّدور  تؤّكد هذا  املعطيات وغيرها  األهلّية. مثل هذه 
االجتماعّي املركزّي اّلذي صهر أبناَءنا وبناتنا في بوتقة 
من حصول  بالرّغم  هذا،  عام.  عربّي  إطار  وفي  العلم 
حاالت توّتر اجتماعّي بني الفينة واألخرى. وهذه أيًضا 

حقيقة تاريخّية اجتماعّية ال يختلف فيها اثنان!
حول  ــارًكــا  ــب ُم ًا  ـ حيوّي نقاًشا  اآلن  نشهد  ــذا  ه ــع  وم
ُيثير  ــذي  اّل املسيحّية»،  «املــدارس  تعبير  استخدام 
ا  ـً ّي ووطن ا  ـً تربوّي األقّل  على  جيلني  حساسّية  وبحّق 
فلسطينّيون  عرب  أّننا  على  ا،  ـً وعقائدّي ا  ـً ّي وعروب
وليس مسيحّيني ومسلمني ودروزًا! وأظّنني من هؤالء 
اّلذين ميقتون الّتقسيم الّطائفّي ويرفضون كّل إشاراته 
ومسّمياته. وأعي في الوقت ذاته أّن استعمال «املدارس 
ّية  املسيحّية» قد يكون بالّنسبة للبعض حاجة نضال
لتكريس  البعض  هذا  لبعض  فرصة  أو  تسويقّية  أو 
الُهوّية املسيحّية وخروجها مستقّلة  االنقسام وتوكيد 

ومختلفة عن الُهوّية املجتمعّية الّشاملة.
في  ألغت  جامعة  ثقافة  هنا  أنتجنا  أّننا  إلى  ُنشير 
الّطائفّية  أو  الّدينّية  اخلصوصّيات  األحيان  من  كثير 

سّطحت  ــّثــقــافــة  ال هـــذه  وأّن 
االنخراط  إلى  ودعتهم  األفراد 
اعتبار  دون  اجلامع  الكّل  في 

لشيء. لكّن البديل ال يكون باالنقسام وتكريس نهج 
الواحد.  البيت  داخل  في  متناحرة  ُهوّيات  أو  طائفّي 
يسّد  أو  تعّطل  ما  يبني  وبنهج  مسؤولة  مبراجعة  بل 
ثغرات كانت. واألهّم، أّن أّي نقاش ينبغي أّال يحرفنا 
وحتقيق  الّنضال  إجنــاح  وهو  ــاس  األس هدفنا  عن  اآلن 
مكسب ملدارسنا األهلّية وهي مكسب ألهلنا جميًعا. 
ليمرّر عبرها  نريد ألحد أن يستثمر قضّية عادلة  ال 
األهلّية مسيحّية ألّنها  فاملدارس  رسائل غير عادلة. 
سيرتها  في  وجامعة  أهلّية  لكّنها  للكنيسة،  تابعة 
ما  شعبنا  وفي  الّتراكمي.  نتاجها  وفي  ومسيرتها 
يكفي من ُعقالء كي يحفظوا هذا الّدرس وينقلونه إلى 

أهلنا جميًعا!
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بإمكاننا أن نخرج من نضال املدارس األهلّية بإجنازين 
ميزانّيات  في  حّقها  نحّصل  أن  ـ  األّول  األقــّل!  على 
متساوية ملثيالتها اليهودّية. والّثاني ـ أن نذهب في 
مراجعة جاّدة وُمخلصة لتجربة هذه املدارس في العقود 
اعترى  ما  ضوء  في  ضرورّية  مراجعة  وهي  األخيرة. 
البيئة  في  الّتحوّالت  فرضتها  متغّيرات  من  الّتجربة 

االستراتيجّية اّلتي تنشط فيها املدارس.
عن اإلجناز األّول ُقلنا إّن ال مجال أمامنا سوى الّتقّدم 
املستوى  في  أبنائنا.  وحّق  املدارس  حّق  نحو حتصيل 
الّثاني ـ ُميكن أن تكون هذه اجلولة من الّنضال فرصة 
عالقتها  بناء  إعــادة  في  األهلّية  املــدارس  تستثمرها 
أهالي  سّيما  ال  االجتماعّية،  وبيئتها  مجتمعها  مع 
الّطلبة والّطالبات فيها. نقول هذا في ضوء ما قرأنا 
على  وبــنــاًء  الباب  هــذا  في  وطــروحــات  نقاشات  من 
جتربتنا في جمعّية الّتطوير االجتماعّي في حيفا مع 

هذه املدارس كشريكني لها وداعمني لبرامج فيها.
ّية ُميكن أن نحوّلها إلى فرصة حقيقّية إلعادة  األزمة احلال
بناء عالقات تكاملّية بني املدارس وبني أهلنا في حيفا 
أو سواها. بني هذه املدارس وبني قيادات مجتمعنا على 
القيادات  هذه  معظم  أّن  سّيما  املستويات  مختلف 
كانت تخرّجت من هذه املدارس أصًال. هناك أهمّية ملثل 
هذه املراجعة تتعّدى الوضع الراهن. ومن هنا أهمّية أن 
الكنسّية  واملؤّسسات  املدارس  هذه  في  اإلدارات  ُتبادر 
إلى تنظيم هذه املراجعة والّشروع فيها فورًا. ولدينا ما 
يكفي من خبرات ومهارات مهنّية تعرف كيف تقود 
مثل هذه املراجعة على مستوى املجتمع ككّل، وليس 

على مستوى املدرسة فحسب. 
بإمكاننا أن نخرج أقوياء من هذه األزمة جتاه احلكومة 
هذه  أيًضا.  الّداخلّية،  العالقات  وجتاه  املعارف  ووزارة 

فرصة بل هو واجب علينا أن نقوم به جتاه أنفسنا! 
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في  ــّي  ــرب ــع ال املجتمع  ــيــقــة  وث نــشــر  ــعــدم  ل نــعــتــذر 
الّضوء  لتسليط  ــك  وذل وعدناكم،  كما  العدد   هــذا 
ــا  ــدن ـــّي، وجتــّن ـــل ــّي األه ــرب ــع ــيــم ال ــى ازمــــة الــّتــعــل عــل

للمساندة والّدعم.
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رئيس  عبُده،  هشام  الّناشط  احليفاوّي  املهندس  قام 
مببادرة   - حيفا  بلدّية  في  الّسابق  «اجلبهة»  كتلة 
ذاتّية - وتضامًنا مع نضال املدارس األهلّية العادل، 
بإبراق بُُرًدا (جمع بريد) إلكترونّية، وبعث رسائل عبر 
الّسينات  أعضاء  عشرات  إلى  (الفاكس)  الّناسوخ 
األمريكّية،  الّتعليم  جلنة  في  األمريكّيني  والكونغرس 
الّلهجة  شديدة  احتجاجات  البُُرد والّرسائل  هذه  حتمل 
حول سياسة حكومة إسرائيل العنصرّية جتاه املواطنني 
الّتعليمّية، وعدم  مرافقها  في  حّتى  والّتمييز  العرب 
العمل  املتفاقمة وعــدم  األهلّية  املــدارس  ألزمــة  حّلها 
أّن املستمر رغــم  اإلضـــراب  لهذا  حــّل  إيــجــاد  على 

 الّنضال عادل. 
والضّغط  الــفــورّي  الّتدّخَل  األعضاء  هشام  وطالب 
الّدستورّية  املؤّسسة   - والكونغرس  الّسينات  على 
يعتبر  حيث  األمريكّية؛  املّتحدة  الواليات  في  األولى 
من  السياسّي، ويتأّلف  الّنظام  في  الّتشريعّية  الهيئة 
ومجلس  األمريكّي  الّشيوخ  مجلس  هما:  مجلسني، 
النّواب األمريكّي؛ وكذلك الّضغط على املسؤولني في 
دولة إسرائيل، وباألخّص وزير الّتربية والّتعليم نفتالي 

ِبنيت إلنقاذ املدارس األهلّية من خطر اإلغالق.

املظاهرات  في  شــارك  قد  كان  عبُده  هشام  أّن  يذكر 
االحتجاجّية واالعتصامات في حيفا وغيرها من املدن، 
العادل  األهلّية ونضالها  املدارس  مطالب  مع  تضامًنا 
امليزانّيات  كاّفة  حقوقها وحتويل  كاّفة  على  باحلصول 

أسوًة باملدارس اليهودّية غير الّرسمّية املعترف بها.
ـِن حْـَرق الكنائس إلى خـَنْق  املدارس!“،  وحتت ُعنوان ”مـ
والكونغرس  الّسينات  أعضاء  لعشرات  عبُده  أرسل 

األمريكّيني الّرسالة الّتالية:
”السّيد/ة عضو الّسينات أو الكونغرس األمريكّي
........................................»

من  إسرائيل  لدولة  بسخاء  تتبّرع  دولتكم  أّن  «رغم 
مليارات   3 (حوالي  األمريكي  الّضرائب  دافع  أموال 
ـًا!)، أعلمكم أّنه في األشهر األخيرة أصبح  دوالر سنوّي
وضع املواطنني العرب عاّمًة في الّدولة واملجتمع العربّي 
بشكل  يتدهور  خاّصًة،  املسيحّيني  العرب  واملواطنني 

حاٍد وخطير؛
«فعلى سبيل املثال قبل ثالثة أشهر فقط قام إرهابّيون 
يهود بحرق كنيسة تاريخّية عربّية مسيحّية عريقة على 
كنيسة  األناجيل،  في  املذكورة  طبرّيا  بحيرة  ضفاف 
تكثير اخلبز والّسمك..! ووعد رئيس احلكومة نتنياهو 
عبر وسائل اإلعالم بالقبض على اإلرهابّيني وتقدميهم 

وهذا  – املــقــزّزة  اإلجــرامــّيــة  أعمالهم  جــّراء  للعدالة 
لم يحصل!؛

يــُلَق  لم  اليهود  من  «املتّطرفني»  هــؤالء  أّن  «ورغــم 
القبض عليهم (فمن قبضوا عليه أخلوا سراحه الحًقا. 
هــ.ع.) تأتي اليوم احلكومة اإلسرائيلّية بنفسها وتقوم 
بُخطوة حاسمة قاسمة ضّد املدارس األهلّية املسيحّية/

هذه  لتمويل  حاّد  تقليص  خالل  من  العربّية  الكنسّية 
املدارس األهلّية في كّل أرجاء البالد!؛

ذات  كهذه  كنسّية  عربّية  كبيرة  مدرسة   47 «هنالك 
اُخلطوة  هذه  لسبب  ولكن  مشّرفة.  تعليمّية  إجنــازات 
يقبع  اإلسرائيلّية،  احلكومة  من  والبائسة  املُستهَجنة 
ومسيحّيني  إســالم  (من  عربّي  طالب  ألف   33 اآلن 
مدارسهم  ألّن  الّتعليم،  عن  مـُضربني  ودروز وغيرهم) 
املشّرفة،  والّتحصيالت  اإلجنــازات  ذات  هذه  املمتازة 
اإلسرائيلّي  الّتعليم  وزير  قبل  من  ـًا  فعلّي خنقها  يتّم 
اإلجنليزّية  الّلغة  بطالقة  يتكّلم  اّلذي  ِبنيت،  نفتالي 
- األمريكّية أكثر من العبرّية(!)، واّلذي اّتخذ قراًرا 
 %29 إلى  املــدارس  هذه  في  الّتعليم  متويل  بتقليص 

فقط للّسنة الّدراسّية احلالّية 2015-2016؛
ـــذه املــــدارس  ــك.. ســاِعــد ه ــضــرت ـــى ح ـــه إل «أتـــوّج

على البقاء!؛

«باحترام: هشام عبُده – حيفا؛
عربّية  مــدارس  في  سابًقا  تعّلما  وبنت  لولد  «أب 

أهلّية/كنسّية؛
عضو بلدّية حيفا سابًقا.»

هذا  ــالق  إغ حّتى  فعلّيـًا،  عــبــُده  هشام  وصــل  وقــد 
الّتعليم  من عضو جلنة  أولّيني  خطّيني  رّديــن  العدد، 
في الّسينات األمريكّي (من احلزب الّدميقراطي) تامي 
اجلمهورّي) احلــزب  (من  الّسينات  وعضو  بولدوين؛ 

 جون بوزمان.
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سنة،   12 البالغة  معروف  كارولني  الفتاة  ُدعيت 
”حوار“  مدرسة  في  الّسابع  الّصف  في  والّطالبة 
من ــدد  ع مــع  ميالد  عيد  حفلة  ــى  إل ــة،  ــرّســمــّي ال

طّالب صّفها. 
وكارولني فتاة لطيفة محبوبة دمثة األخالق ومؤّدبة، 
ميّسه  لم  ــذي  اّل اجلميل  الّطويل  بشعرها  وتتباهى 
سم   120 طوله  أصبح  حّتى  والدتها،  منذ  مقّص 
على  ينساب  عندما  خاّصًة  ووجهها،  رأسها  يزّين 

كتفيها وظهرها. 
وقرّر صاحب العيد االحتفال باملناسبة الّسعيدة في 
موقع لّلهو والّتسلية بالّسّيارات (كارتينغ). وحدث 
الّسّيارات،  إحدى  على  كارولني  الّطالبة  ركبت  أن 
في  ويلعبون  يلهون  احملتفلون  الّصف  طّالب  وبدأ 
فرح ومرح. ولكن خالل الّلعب سمع صراخ وهرج ومرج 
ارة اّلتي استقّلتها كارولني، وتبّني أّن  حول تلك الّسّي
شعر كارولني اجلميل والّطويل علق بإحدى عجالت 
فروة  من  قطعة  أّن  حّتى  تستقّلها،  اّلتي  ارة  الّسّي
رأسها اقتلعت من مكانها. فهّب اجلميع لنجدتها، 

وهي تصرخ من شّدة األلم ومن هول ما أصابها!
ــى  ــقــلــت إل ــور، وُن ــف ــى ال ــاف عــل ــع ــي اإلس ــتــدع واس
قطعة  على  املسعفون  وعثر  ”رمبام“،  مستشفى 
شعرها املُنَسلخ مع فروة رأسها، وحملوها معها إلى 
املستشفى. فُأدخلت حاًال إلى قسم العناية املكّثفة، 
وتقرّر إجراء عملّية جراحّية إلعادة زرع فروة الرّأس. 
تنجو من  لكي  إلى حالقة شعرها  اء  األطّب واضطّر 

وضعها  بإعادة  زم  الــالّ العالج  تتلّقى  ولكي  اخلطر، 
أقرب ما يكون إلى حالته الّطبيعّية. 

وما أن عرف والداها باألمر حّتى هرعا إلى مستشفى 
األم  رأت  وإذ  بها،  حّل  وما  ابنتهما  لرؤية  ”رمبام“ 
والّتخدير،  الغيبوبة  من  احلالة،  بهذه  وهي  ابنتها 
ابنتها  مثل  أيًضا  رأسها هي  أن حتلق شعر  قرّرت 
متاًما، وبعد فترة من العالج املكّثف حتّسنت صّحة 
كارولني، وجنت من حالة اخلطر. ولكّنها ستمكث في 
املستشفى لفترة من الوقت حّتى تتماثل للّشفاء، 

ا. ـً ويعود شعرها للّنمو طبيعّي
احلــادث  ــي  ف الّتحقيق  ــوّلــت  ت فقد  الّشرطة  ـــا  وأّم
وُأوقــف  (كارتينغ)؛  الّلعب  مكان  بإغالق  ــرت  وأم
إليه ووّجهت  الّتحقيق،  ــة  ذّم على  احملــلّ  صاحب 

تهمة اإلهمال.
أصحاب  ميــّثــل  اّلـــذي  ـــر،  زه ــر  ســام ــي  احملــام ورّد 
(كارتينغ)، أّنه يتمّنى للفتاة كارولني الّشفاء العاجل 
والّصّحة الّتامة، وأّنه يأسف ملا حصل لها. وقال إّن 
موّكله حصل على كاّفة الّتراخيص الّالزمة لفتح هذا 
احملّل وتشغيله منذ 13 عاًما، واّتخذت فيه جميع 
وسائل احلِيطة واحلذر، وأّن الّسّيارات اّلتي يلهو بها 
فقد  ولذا  األمان،  ومعايير  ملواصفات  األوالد تخضع 

توّجه إلى احملكمة بطلب إعادة فتح (كارتينغ).
أّن  لو  يتمّنون  إّنهم  الفتاة  عائلة  من  مقرّبون  وقال 
وخاّصًة  آمنة،  أماكن  في  ُجترى  هذه  امليالد  أعياد 
ــراف اإلس وعــدم  بالّتواضع  تّتسم  وأن  املــنــازل،  في 

في املصاريف. 
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املسؤول عن الرّحلة، وإلى الّسلطات األردنّية، ولكن املكتب اإلسرائيلّي لم 
يلَق الّتجاوب من اجلانب األردنّي، بل قطعوا االّتصال باملكتب اإلسرائيلّي. 
وّمت االّتصال مبكتب احملامني زهر في حيفا، وأوكلت القضّية إليه. فقام 
إلى  وسافر  املختّصة،  ّية  األردن باجلهات  باالّتصال  زهر  سامر  احملامي 
وبعد  الّتأمني.  وبشركة  احلافلة  عن  املباشرين  باملسؤولني  والتقى  عّمان، 
مداوالت واّتصاالت مكّثفة، متّكن احملامي سامر زهر من إقناع األردنّيني 
ّيتهم عن احلادث، وبالّتالي حصلت الّثقة املطلوبة  على االعتراف مبسؤول
بني احملامي سامر وهؤالء املسؤولني، وزوّدهم باألوراق واملستندات الطبّية 
للحصول  األردنّي  القانون  مبتطّلبات  املتعّلقة  اإلجــراءات  وكاّفة  املطلوبة، 

على الّتعويضات املطلوبة. 
القضّية،  معاجلة  على  سنتني  ــرور  م بعد  ــر،  زه سامر  احملامي  وأفلح 
للقانون األردنّي.  املُصابني وفًقا  لكّل  الّتامة  الّتعويضات  باحلصول على 
زهر  احملامي  بني  العالقات  توّثقت  القضّية  هذه  في  الّنجاح  أثر  وعلى 
ومكتب الّتأمينات األردنّي، خاّصًة أّنه بعد نحو سنة من احلادث - أي في 
اًحا إسرائيلّيني، وعالج  2010 - وقع حادث مشابه آخر حلافلة تقّل سّي

أمر رّكابها بنجاح وحصل لهم على الّتعويضات املطلوبة. 
وقال احملامي زهر في حديث خاّص لصحيفة ”حيفا“ إّن اجلانب األردنّي 
كان يظّن أّن القضّية قد انتهت، وأّن أهالي الّضحايا واملصابني سيتنازلون 
على  أصّر  زهر  احملامي  ولكّن  منه.  جزء  عن  أو  بالّتعويض  حّقهم  عن 
املطالبة بكامل حقوق موّكليه، وحصل بذلك على الّتعويضات الّتامة.          

“UHO�” q�«d*
احتفل، أمس اخلميس، مبنح رودينة خطيب جائزة وزارة املعارف لهذا 
العام، تقديرًا جلهودها وتفانيها في اخلدمة والعطاء. وقد منحت 
مديرة لواء حيفا هذه اجلائزة خلطيب في احتفال خاّص تكرًميا لها 

ولعدد من املفّتشني واملوّظفني في الوزارة. 
مثال  إّنها  قائلًة  خطيب  برودينة  كلمتها  في  ِمتوكي  وأشــادت 
املوّظفة املتمّيزة، والوفّية واملُخلصة في عملها. وأّن خطيب تبرز 
لديها صفات الّدماثة واألخالق الرّفيعة والّتواضع، وتقوم بواجبها 
ّية وإخالص. كما أّنها تتحّلى بصفات  اِملهنّي خير قيام، ومبسؤول
الّتسامح والعالقات احلسنة مع زمالئها ومع اجلمهور، وقد نالت 

هذه اجلائزة تقديرًا وتكرًميا لها.
وُيذكر أّن خطيب تعمل في مجال استيعاب املعّلمني واملوّظفني 
في جهاز الّتعليم، وتهتّم بدرجاتهم الوظيفّية وُمعطيات رواتبهم 

وحقوقهم اخلاّصة.
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قامت مجموعة من املتقاعدين اليهود من ِمنطقة املركز بزيارة 
البترا  مدينة  زيارة  ــرّروا  وق  ،2009 عام  األردن  إلى  سياحّية 
ّية وقع حادث للحافلة عند  األثرّية. وأثناء سفرهم بحافلة أردن
نزولها في طريق ُمنحدرة، ما أّدى إلى مصرع سّتة من الرّّكاب 

وجرح حوالي 40 شخًصا. 
فتوّلى أحد مكاتب احملامني في تل أبيب معاجلة هذه القضّية، 
وبعد حصول هذا املكتب على توكيل من املتضرّرين ومن ذوي 
املتوّفني، بعث بالرّسائل املطلوبة إلى مكتب الّسفرّيات األردنّي 
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åUHO�ò q�«d*
عقد في حيفا، مؤّخًرا، اجتماع مبشاركة رئيس البلدّية يونا ياهف، وممّثلني 
عن الّشرطة والّطوائف املختلفة في املدينة، لسبب تزامن يوم الغفران مع عيد 

األضحى املبارك.
للّديانات  الكبيرة  الرّوحّية  املناسبات  من  الّدينّية،  املناسبات  هذه  تعتبر  إذ 
املختلفة، ففي حني ُيعتبر يوم الغفران/»كيبور» يوًما للّصوم والّراحة، يعتبر 

ـًا وفرًحا. عيد األضحى لدى املسلمني والّدروز عيًدا عائلّي
املساجد)،  عن  (مسؤول  الهيجاء  أبو  اإلمام رشاد  االجتماع  في  وشارك 
للجالية  العام  حيفا) واألمني  في  اإلسالمّية  األوقاف  حسني (ممّثل  وراجي 
يحيئيل  حتسيرا،  ديفيد أبو  احلاخامات  العاملّية جوشع لينكولن،  البهائّية 
شاحر وشاي بيري، نائب رئيس بلدّية حيفا د.سهيل أسعد، عضو مجلس 
البلدّية  شاي بلومنتال، األمني العام للمجلس الّدينّي ديفيد ميتزجر، ممّثلون 
عن شرطة حيفا، وممّثلو مرَكز حيفا للحوار وتسوية النزاعات اّلذي يعمل في 

«بيت الكرمة».
وأعرب اجلميع عن ثقتهم بأّن املناسبات ستجري، كما في العام املادي، وسط 

تفّهم اجلمهور احليفاوّي لتقاليد وعادات اآلخر واحترامه لطقوسهم الّدينّية.
هذا وسيتّم بث رسائل التفّهم والّتفاهم هذه، في املدارس، املساجد والكنس 

اليهودّية، إلى جانب توزيع مناشير على الّسّكان.

åUHO�ò q�«d*
أعلنت ضريبة األمالك أّنها ترفض تعويض كنيسة تكثير 
اخلبز والّسمك في الّطابغة، إثر احلريق اّلذي تعّرضت له 
الكنيسة. وجاء في قرار الّضريبة أّنها تدفع الّتعويضات 
للممتلكات، لقاء األضرار الّناجمة عن االعتداءات اّلتي 
حاالت  مثل  اإلسرائيلّي،   - العربّي  الّنزاع  إلى  تعود 

احلروب أو األعمال العدائّية الِفَلسطينّية. 
ناجت عن  الكنيسة  هذه  في  احلريق  أّن  الّضريبة  واّدعت 
اعتداء على أساس دينّي ال إرهابّي! ولذا يجب أن تتوّجه 

الكنيسة إلى اجلهات اّلتي تعّوضها لقاء ذلك.
اّلذين  احلكومة والوزراء  ورئيس  الّدولة  أّن رئيس  وعلم 
زاروا الكنيسة أو تضامنوا معها أّكدوا أّن اجلناة اّلذين 
ارتكبوا فعلتهم، هم تنظيم إرهابّي. ولكن إدارة الّضريبة 

لم تعترف بذلك. 
تكثير  كنيسة  يديرون  اّلذين  البندكت  الّرهبان  وينوي 
االحتجاجات  ورفع  القضاء،  إلى  التوّجه  اخلبز والّسمك 
بهذه  للتدّخل  احلكومة  ورئاسة  الفاتيكان  مستوى  إلى 

القضّية.

œUOŽ_« »«d²�« V³��
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سنوات،  ثالث  نحو  قبل  حليصة  هبوعيل  فريق  تأّسس 
ولكّنه ال يزال في طور البداية - كما قال مصطفى أبو 
دبّوس من إدارة الفريق. وأضاف: إّننا نستعني بعدد من 
للفريق،  الّالزم  الّدعم  تقدمي  أجل  من  احلّي  شخصّيات 
للّشباب  الّطبيعّي  املكان  الفريق  هــذا  يعتبر  بحيث 
مستقبل رياضّي زاهر.  عن  يبحثون  الّرياضّي، واّلذين 
وقال إّن الفريق يضّم عدًدا من الّشباب، حيث ّمت تسجيل 
الفريق في اّحتاد كرة القدم، ويستعّد خلوض مبارياته مع 

سائر الفرق من الّدرجة الّثالثة.
ويضيف أبو دبّوس قائًال: لدينا أكثر من 15 شاًبا من 
يهودّية  أخرى،  فرق  ضمن  يلعبون  اّلذين  احلليصة  حّي 
وعربّية في حيفا وخارجها، فلماذا ال يكون لدينا فريقنا 

اخلاّص اّلذي ميّثل حّي احلليصة العريق واألصيل؟ 
ويقول أمين يوسف (مدّرب الفريق وعضو إدارته)، إّننا 
من  نتمّكن  لكي  املادّي واملعنوّي،  للّدعم  احلاجة  بأمّس 
ال  االّحتـــاد، ولكّننا  جــدول  في  اّلتي  املباريات  إجــراء 
لتأمني  املال  من  مبلغ  إلى  بحاجة  ألّننا  ذلك  نستطيع 

أعضاء الفريق. وهذا األمر يحول 
املــبــاريــات  ــي  ف انــخــراطــنــا  دون 
أن  معنى  الفرق. وما  سائر  مثل 
عــدًدا  يضّم  فريق  لدينا  يكون 
واّلــذيــن  الّنشيط،  الّشباب  مــن 
رأوا مستقبلهم الّرياضّي في هذا 
قيمة  إلــى  نفتقر  ونحن  املجال، 
يتوّجب  اّلتي  األساسّية  الّتأمني 
الّتأمينات  دفعها، وإجراء  علينا 

الّالزمة ألعضاء الفريق. ويضيف: إّن الّنشاط الّرياضّي، 
وخاّصًة فريق كرة القدم، وإجراء الّتدريبات املُنتظمة من 
واالنحراف،  اجلنوح  عالم  عن  الّشباب  يبعد  أن  شأنه 
في  ناجحني  أعضاء  منهم  والكسل واإلحباط، ويجعل 
واملجتمع  احلليصة  في  الّشباب  أّن  علًما  مجتمعهم. 
عموًما، يعاني من حاالت اجتماعّية بحاجة إلى الّرعاية 
إلى  اليهود  الّالعبني  من  عدًدا  الفريق  والعناية. ويضّم 
كّلنا  احلليصة، ونسعى  حّي  من  العرب  الّالعبني  جانب 
الّشباب  قــدرات  من  واالستفادة  الفراغ،  سّد  أجل  من 

ومهاراتهم ومواهبهم الّرياضّية. 

يوسف  ـــــدّرب  امل ــضــي  ومي
انضمامنا  رغـــم  قــائــًال، 
ــّظــمــة هــبــوعــيــل  إلــــى مــن
أّن  غير  ريــاضــّي،  كفريق 
لنا  تدفع  ال  املنّظمة  هــذه 
مصاريف الّتأمينات هذه، 
ميزانّية  على  نحصل  بل 
تتعّدى  ال  بكثير  ـــّل  أق
20 ألف شيكل، وهذه ال 
استئجار  لقاء  ندفعها  اّلتي  العادّية،  املصاريف  تكفي 
مباراة،   15 سنجري  أّننا  حسبنا  إذا  مثًال،  احلافالت 
ونضطّر الستئجار الباص كّل مّرة بقيمة 1500 شيكل، 
الّتدريب  لــوازم  لشراء  بحاجة  أّننا  أو  سيبقى؟!  فماذا 
قيمة  دفع  للّتدريب. وعدم  القدم  كرات  أو  املالبس  أو 
الّتأمني سيحول دون أن نلعب يوم غد مع فريق «األخّوة» 

في حيفا. 
ويعمل املدّرب يوسف في قسم الّرياضة في بلدّية حيفا، 
ـًا  أسبوعّي ات  مــرّ ثالث  احلليصة  فريق  بتدريب  ويقوم 
من  بالقرب  حيفا،  لبلدّية  الّتابع  «إيتوس»  ملعب  في 

 23  -  17 الفريق  أعضاء  أعمار  «سبورتان». ويبلغ 
للفريق قدرًة  الرياضّية فقد أصبحت  الّناحية  سنة. ومن 
ولياقة  مهارات  األعضاء  واكتسب  للمباريات،  أفضل 
وال  مواسم،  ثالثة  على  الّتدريب  امتّد  حيث  مناسبة، 
يعيق الّنجاح سوى الّناحية املالّية. وقد حصل الفريق من 
بلدّية حيفا على 22 ألف شيكل فقط، وهذا املبلغ ال 

يكفي الفريق من أجل سّد مصاريفه العادّية. 
ويتساَءل املدّرب أمين يوسف عن كيفّية الّنهوض بالفريق، 
الّلعب، وكيف سيتمّكن  الّالعبون من  وكيف سيتمّكن 
وإجــراء  املستقبل،  في  اجلــدد  الّالعبني  استيعاب  من 
املختلفة. وإذا  الفرق  مع  الّالزمة  الّتدريبات واملباريات 
هذا  فكّل  أعلى،  درجــة  إلى  االرتقاء  الفريق  استطاع 
التبّرعات  وتلّقي  وسخائهم،  األهالي  دعم  إلى  يحتاج 
من كّل َمن يستطيع تقدمي ولو 300 – 400 شيكل 
ـًا، وهذا سينقذ الوضع ونستطيع أن ننطلق بالفريق  شهرّي

إلى األمام.
وأهالي  احلليصة  أهالي  من  بالتبّرعات  الفريق  ويرّحب 
ورجــالــهــا حيفا  شــبــاب  هـــؤالء  ألّن  األحـــيـــاء،  ســائــر 

في املستقبل.
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åUHO�ò q�«d*
األماكن  في  املركبات  حيفا، بأّن ركن  بلدّية  قــرّرت 
سيكون  واألزرق،  األبــيــض  باللّونني  إليها  املُــشــار 
ا خالل عطلة عيد رأس الّسنة العبرّية في جميع  مّجانّيً

أنحاء املدينة.
الّسير  ملراقبة  البلدّية  الّسلطة  أّن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
ستستمّر بتحرير غرامات مالّية بحّق املخالفني، اّلذين 
باللّونني  إليها  املُشار  األماكن  في  مركباتهم  يركنون 
األحمر واألبيض؛ ركن املركبات في األماكن املخّصصة 
للّنقل العام، وفي األماكن املخّصصة لذوي اإلعاقات 
اخلاّصة؛ وأخيًرا، سُيخالَف كّل َمن يركن مركبته بشكل 

يهّدد سالمة املاّرة ويعرقل حركة املرور والّسير.
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املطالب اّلتي تطلبها املدارس األهلّية. وأنا أكيد بأّننا سنصل إلى 
نتيجة سعيدة، وكما نحن نريد ألّننا أصحاب حق.

rJ�UC½ s� ¡eł wÒ½≈ ∫í¼U¹
ياهف،  يونا  احملامي  حيفا،  بلدّية  كان رئيس  املشاركني  بني  ومن 
وسنتغّلب  خطأين،  والّتعليم  الّتربية  جهاز  ارتكب  قــال:  حيث 
عليهما. أّوًال، أنا ال أستطيع الّتحّدث هنا بالعربّية، وألقي خطاًبا 
بلغتكم، وهذا خطأ، ونحن في حيفا سنصّححه. سنبدأ بتعليم الّلغة 
العربّية بسن الّثامنة اإللزامّية عندنا. نحن سنتكّلم الّلغتني مثلكم 
بصورة طبيعّية. وثانًيا، االعتداء والّظلم على جهاز الّتربية والّتعليم 
150 سنة، وفيها قوى خارقة غير عادّية،  الباهر، ذات  الكنسّي 
كانت الكنيسة بعيدة الّنظر، وأقامت بشجاعة وجرأة هذه املدارس، 

اّلتي أعرفها وأجتّول وأراها عن كثب، فكيف ميكن املّس بها؟ هذا 
خطأ فادح ال بل جرمية. وقلت للمسؤولني في هذا الّنضال إّني جزء 
من نضالكم منذ اليوم األول. وسأفعل كّل ما ستلقون على عاتقي 
املّس  فقد صوابه وقــّرر  اّلــذي  هو  من  اإلجحاف.  هذا  يتوّقف  لكي 
بجهاز الّتعليم هذا؟ ملاذا يحدث هذا في بالدي، نحن سنعمل كّلنا 
الّتنكيل، وسنعمل ذلك  العظيم لكي نوقف هذا  مع هذا اجلمهور 

مًعا صباًحا ومساًء، وكّلما اقتضى األمر ذلك. وحّبذا لو توّجهنا مًعا 
إلى القضاء، ألّننا لم نتوّجه إليه بعد. 

Êu�Ëd×�Ë Êu½u³G� UM Ò½√ dFA½ ∫w½uFIÐ Ê«dD*«
اجلليل)،  في  الكاثوليك  امللكّيني  (مطران  بقعوني  جورج  املطران 
من  الكثير  سمعنا  لقد  نصّدقكم،  نعد  لم  احلكومة،  أّيتها  فقال: 
واملقابالت  املــقــاالت،  من  الكثير  وكتبت  والــكــالم،  الــّشــعــارات 
نَر شيًئا. هذا كّله ال  الّصحفّية والّتلفزيونّية، وعلى اإلنترنت، ولم 
ُيصرف في املدارس. نريد أن نرى تطبيق القوانني واملساواة باجلميع، 
وأن ننال حقوقنا، ال يضحك علينا وال أحد يسخر مّنا، نحن لسنا 
بإميانه وإميانه  كّل واحد  إميان،  نحن رجال ونساء  سياسّيني، ولكن 
بوطنّيته وبانتمائه لهذا املجتمع، فيريد اخلير للمجتمع. كّنا ننتظر 

أن تكّرمونا ولكّنكم تهينوننا، وتستخّفون بحقوقنا، كنتم تضحكون 
علينا باإلعالم وتقولون سنعطيكم حقوقكم، ملاذا كّل هذه الّضّجة؟ 
ومحرومون  مغبونون،  أّننا  نشعر  ألّننا  اإلضــرابــات؟  هذه  ــاذا  ومل

وينقصنا الكثير.
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كانت  تظاهرة  في  حيفا،  في  الّالتني  كنيسة  أمام  شخص  ألفي  من  أكثر  احتشد 
الــوزراء. وكان  أمام مكاتب رئيس  القدس، وحتديًدا  أكبر في  املقّدمة ملظاهرة  هي 
في مقّدمة املظاهرة في حيفا األساقفة والكهنة والّرهبان والّراهبات ومديرو املدارس 

األهلية في الّشمال، وإمام حيفا. 
وألقيت الكلمات اّلتي أبرزت االحتجاج ضّد الُغنب الّالحق باملدارس األهلّية عاّمًة 
مدار  على  امتدت  اّلتي  املظاهرة  في  كانت  ”حيفا“  صحيفة  خاّصًة.  واحليفاوّية 

ساعتني، وسّجلت أقوال اخلطباء.

ÊuM�UC²�Ë ÊËbŠ Òu� ∫…—UIý uÐ√ »_«
قال األب وليم أبو شقارة (مدير مدرسة مار إلياس األسقفّية في حيفا): نحن هنا 
اليوم، كي نبقى مّتحدين، مسيحّيني ومسلمني، ودروز. متضامنون مع جميع البلدان 
اّلتي تتواجد فيها املدارس األهلّية املسيحّية، اّلتي تعلن عن هذا االعتصام، واّلذي 

بدأ من مدينة البشارة وسوف ينتهي في مدينة القيامة. 

·U×łù« «c¼ q¦0 v{d½ s� ∫¡U−ON�« uÐ√ aO ÒA�«
الهيجاء (إمام جامع اجلرينة في حيفا)، فقال: نحن نقول،  الّشيخ رشاد أبو  أّما 
وبكّل صراحة، إّننا لن نرضى مبثل هذا اإلجحاف بحّق املدارس األهلّية، فيجب أن 
للّطالب  الّدعم  هو  األهلّية  للمدارس  الّدعم  ألّن  الدعم.  اإلجحاف ويأتي  هذا  يُرفع 
بنا  يتقّدم  جيل سوف  إعداد  معناه  البالد  هذه  في  الّطالب  البالد. ودعم  هذه  في 
إلى األمام. فنحن نرفع هذا الّصوت عالًيا، وال متييز بني دين وبني لون وعرق، إّننا 

جميعنا إخوة.

ÂuO�« ÁbB×½ U� UMÐ XŽ—“ ”—«b*« Ác¼ ∫…œuŽ VzUÒM�«
الكنيست)، رغم ظرفه  القائمة املشتركة في  الّنائب أمين عودة (رئيس  وقد شارك 
الصّحّي. وقال الّنائب عودة: ُطلب مّني أن أرتاح في البيت ملّدة أسبوع، ولكّني لم 
أجد من الكرامة ومن األخالق أن أجلس في بيتي وأهلي هنا يتظاهرون، خاّصة أّن 
هذه املدارس زرعت فينا قيم األخالق واحملّبة والّثقافة والِعلم، زرعت بنا معنى الوحدة 
مع شخصّيات  ألتقي  عندما  اليوم.  نحصده  ما  بنا  زرعت  املدارس  هذه  الوطنّية، 
رسمّية، عندما أحتّدث أمام اجلموع، أعرف في داخلي أّن هذا جاء بفضل املدارس 
األهلّية، بفضل هذه املدارس اّلتي زرعت كّل ما خير وطّيب بنا، أريد أن أعود إلى 
األصل، وهذا ما قلته في كنيسة البشارة واإلشارة، قبل ثالثة أّيام، إّن هذه املدارس 
لها فضل على شعبنا ليس فقط في عشرات الّسنوات األخيرة، هذه املدارس انتشلتنا 

من غياهب الّظالم في تركّيا قبل 200 و300 عام. 
ÒoŠ »U×�√ UM Ò½≈ ∫ÃU(« Ê«dD*«

أّما املطران موسى احلاج (مطران الكنيسة املارونّية في حيفا واألراضي املقّدسة)، 
فقال: هناك محاربة للمدارس األهلّية أو للمدارس املسيحّية، اّلتي تضّم في جوانبها 
كّل الّناس من كّل الّطوائف، وهم فخورون أحياًنا أكثر مّنا بأّنهم يتعّلمون ويدرسون 
ويتخّرجون من هذه املدارس. لذلك سوف نبقى في الّساحة حّتى تلّبي احلكومة جميع 
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وأطلقوا  الّتعليم،  في  باملساواة  تطالب  الفتات  املتظاهرون  ورفع 
”مدارسنا  وهتفوا:  بامليزانّيات.  األهلّية  املــدارس  ملطالب  هتافات 
بدها تعيش، مثل الكّل بدون تهميش“.. ”الله معنا فمن علينا“.. 
تطالب  األهلّية  ”املدارس  ألوالدنا“..  أفضل  ملستقبل  ”إضرابنا 
بعدد  التقينا  الهتافات والّشعارات. وقد  من  بامليزانّية“.. وغيرها 

من املتظاهرين: 

w??� ”U??????????Ý_« w?????¼ W????? ÒO?????K?????¼_« ”—«b???????????*« ∫Õd????????�
W×O× ÒB�« WOÐdÒ²�« 

حيفا، لصحيفة ”حيفا“: على مدى  قال اإلعالمّي يوسف فرح – 
هي  األهلّية  املــدارس  األوســط،  الّشرق  في  معروف  هو  ما  الّتاريخ 

عندنا  اإلضــراب  موضوع  ولكن  الصحيحة.  الّتربية  في  األســاس 
اليوم هو ذو ثالثة أبعاد مهّمة: األّول واألهّم، أّن األحزاب العربّية 
اّلتي أخذت ما يحّق لها من احلكومة لم تفطن إلى وجود 35 ألف 
طالب في املدارس األهلّية وهم غير يهود، فلماذا لم تطالب األحزاب 

بحقوقهم؟ أخذوا ما لهم وانصرفوا. 

WÒOK¼_« ”—«b*« l� ÊuM�UC²� UMÒK� ∫œuÒ³Ž
وقالت حّنان عبود – حيفا: نحن كّلنا متضامنون مع املدارس األهلّية في  
حيفا وغير حيفا، آمل أن يسمعونا ويرّدوا على مطالبنا، ألّننا نتحّدث 
عن أوالدنا وعن تعليمهم، وعن مستقبلنا، نأمل خيًرا وأن حتّل القضّية 

بأسرع وقت.
ورؤســاء  األكادميّية  واملعاهد  اجلامعات  أساتذة  من  عــدد  وأعلن 
احتجاجّية،  كتابة رسالة  عن  البالد  في  املستشفيات  في  األقسام 

تعبيًرا عن تضامنهم مع املدارس املسيحّية اّلتي تخّرجوا منها.

 ÊU�  U*  WÒOK¼_«  ”—«b??*«  ôu??�  ∫ÊË—U??�  —u��Ëd³�«
ÒwÐdF�« lL²−*« w� Ì‰UŽ rOKFð

وقالت لصحيفة ”حيفا“ البروفسور منى مارون من عسفيا، واّلتي 
شاركت في املظاهرة احليفاوّية: نحن مجموعة من األكادميّيني العرب، 
خّريجو املدارس األهلّية املسيحّية، وبلغنا مراكز ُعليا في اجلامعات 
اإلسرائيلّية كرؤساء أقسام ومحاضرين وأساتذة ومديرين ألقسام في 
املستشفيات. ونحن نرى أّن املدارس األهلّية هي مركز التفّوق وُعنوان 
األهلّية.  املدارس  هذه  بفضل  بلغناها  اّلتي  املراتب  الّتمّيز، وبلغنا 
ولذا نحن ندعم هذا اإلضراب، ونحّضر رسالة إلى اجلهات الّرسمّية 
في إسرائيل للّرأي العام، للحكومة لوزارة املعارف، ونحّضر الّرسالة 
بحيث سنرسلها إلى الّسفارات اخلارجّية ومراكز األبحاث واجلامعات 

خارج البالد. وتتضّمن الّرسالة ما مفاده أّن اإلضراب ُمحّق وعادل 
ونحن نطالب مبيزانّيات متساوية للمدارس املسيحّية األهلّية، مثل 
املدارس اليهودّية. وهذه الّرسالة واضحة، ونقول فيها: لوال املدارس 
إسرائيل، وإّن  في  العربّي  املجتمع  في  عاٍل  تعليم  كان  ملا  األهلّية 
إغالق املدارس األهلّية بسبب الّنقص في امليزانّيات هو قتل وموت 
للمدارس احمللّية، وقتل للمبادرات العاملّية، وقتل للّتعليم العالي، 
بفضل  هي  اجلامعات  في  املوجودة  العرب  األكادميّيني  نسبة  ألّن 

املدارس األهلّية. 
وترى البروفسور منى مارون إّن العرب احلاملني ألقاب بروفسور في 
فقط  احمللّي  الّصعيد  على  ليس  تأثير  لهم  اإلسرائيلّية  اجلامعات 
األبحاث  بسبب  عاملّي  اسم  ذوو  معظمنا  وأضافت،  العاملّي.  بل 
دائًما إللقاء محاضرات  البالد، ونحن مدعّوون  اّلتي جنريها خارج 
احملّلي  املستوى  على  يقتصر  ال  تأثيرنا  فإّن  لذا  عاملّية،  ومؤمترات 

ولكّنه على املستوى العاملّي. 

 ”—«b???*« Òo???Š w??� Íd??−??¹ U??� ∫p??¹U??Š —u??�??�Ëd??³??�«
 ”—«b??L??K??� j??I??� f??O??� ¨«Îb????ł n??×??−?? Ô� u??¼ W?? ÒO??K??¼_«

tK�UJÐ ÒwÐdF�« lL²−LK� qÐ WÒOK¼_«
أّما البروفسور حسام حايك – حيفا، فقال لصحيفة ”حيفا“: هناك 
قسم كبير من األكادميّيني املوجودين في البالد يعملون كأساتذة كبار 
وكمحاضرين ومحاضرات في شّتى اجلامعات والكلّيات في البالد، 
وينتظمون حالًيا، لوضع رسالة، وّقع عليها أكثر من سّتني شخصا 
حالًيا (حّتى يوم اجلُمعة األخير)، وسيوّقع عليها نحو 150 شخًصا. 
والهدف هو، االحتجاجات من أجل املدارس األهلّية ودعمها، ألّن ما 
يجري في حّق املدارس األهلّية هو ُمجحف جًدا، ليس فقط للمدارس 

األهلّية بل للمجتمع العربّي بكامله.   

 X�«“ ôË X�bš w²Ò�« WI¹dF�«  U� ÒÝR*« Ác¼ ∫‰U ÒLł –U²Ý_« 
‰ Òu9 Ê√ V−¹ ¨Âb
ð

األمانة  مكتب  عضو  الّناصرة،  راهبات  مدرسة  (مدير  جّمال  باسم  األستاذ  وقال 
عميق، ونحن  ألٍم  عن  ناجتة  العالية  الّصرخة  إّن  الكاثوليكّية):  للمدارس  العاّمة 
نتأّلم من أجل مدارسنا ومؤّسساتنا العريقة، من أجل طّالبنا األحّباء وأهالينا ومن 
أجل حاضرنا في هذه البالد ومستقبلنا. هذه املؤّسسات العريقة اّلتي خدمت وال زالت 
تخدم، يجب أن متّول وبحق باملبالغ الّالزمة من وزارة املعارف، هذه امليزانّيات تتضاَءل 
وتتآكل عاًما بعد عام حّتى أّنها وصلت في الّسنوات األخيرة على ما نسبته 29% 

فقط متويل، بدًال من أن تكون 100%. 
في  إضراًبا  ستقّرر  العرب  الّرؤساء  جلنة  كّله،  العربّي  املجتمع  يتحّرك،  الّشارع 
املدارس قاطبًة تضامًنا مع املدارس األهلّية، الّشارع اليهودّي بدأ يفهم مشكلة هذه 

املدارس. املدارس املسيحّية والعربّية اّلتي يتعّلم فيها املسيحّيون وغير املسيحّيني 
من مجتمعنا، هذه املدارس هم املجتمع بكاّفة أطيافه، حّتى أّن املجتمع اليهودّي 
بدأ يفهم أّن هذه املدارس هي اّلتي تخّرج األجيال الّصاحلة للمجتمع بقيم عالية، هذه 

املدارس 33 ألف طالب، هذا ليس شيًئا ال ميكن اعتباره. 
إذا كان يتعّلم %4 من طّالبنا العرب في اجلامعات، األكادميّيون في اجلامعات 33% 

هذا يقول الكثير ألّي نوعّية من الّطّالب تخّرج إلى املجتمع وعماد هذا املجتمع. 
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W ÒO�U���ô« �«¡«d�ù« bOFB� v�≈ U
 ÒdDCO� �U{ËUH*« qA� ÒÊ≈
Í—u� n|U�

أّول  جــرت،  واّلتي  األخيرة،  املفاوضات  جولة  فشلت 
من  الّتفاوض  جلنة  بني  القدس،  في  األربــعــاء،  أمس 
باألب  ممّثلًة  املسيحّية،  املدارس  ملكتب  العامة  األمانة 
عبد املسيح فهيم واألستاذ عوني بطحيش، وبني ممّثلي 
احلكومة،  رئيس  املالّية ومكتب  ووزارة  املعارف  وزارة 
هذه  تسفر  ــوزارات، ولم  ال لهذه  العاّمني  باملدراء  ممّثلًة 
املفاوضات عن أّي جديد في طرح احلكومة ملقترحاتها 

ومحاولة إيجاد حّل ألوضاع املدارس األهلّية.
األمانة  مكتب  مدير  فهيم  املسيح  عبد  األب  وعّقب 
العاّمة للمدارس املسيحّية في حديث لصحيفة ”حيفا“ 
عن  تراجع  بأّنها  وصفها  اّلتي  املفاوضات،  هذه  على 
الّصفر.  نقطة  إلى  عودة  بل  ال  سابقة،  تفاهمات  أّي 
ملكتب  العام  املدير  مكتب  في  اجتمعنا  إّننا  وقــال: 
املالّية واملديرة  الوزراء، وحضره مدير عام وزارة  رئيس 
بدفع  مطلبنا  أمامهم  املعارف، وطرحنا  لــوزارة  العاّمة 
الّتعليمّي  بواجبها  تقوم  لكي  للمدارس  نستحّقه  ما 
والّتربوّي. فقالوا إّن القانون يسمح لنا بإعطائكم 29% 
زيادة  العام  هذا  سنعطيكم  ولذا  تستحّقون.  ّمما  فقط 
بنسبة %5 أي تصبح قيمة املساعدة %34 ابتداًء من 
هذه الّسنة الّدراسّية، وال ميكننا العودة إلى الوراء لندفع 

لكم عن سنوات سابقة. 

تعطوننا  بأّنكم  تصّرحون  املسيح:  عبد  األب  فسأل 
هذا  فقالوا  فقط؟   34% اآلن  أصبح  فلماذا   75%
أعطى  ملــاذا  ثانيًة:  القانون. وســأل  به  لنا  يسمح  ما 
رئيس احلكومة أوساًطا تعليمّية أخرى املاليني دون أّي 
العربّي  البدوّي والوسط  العربّي  للوسط  تعليق، وكانت 
الدرزّي؟ إذن ميكن لرئيس احلكومة اّتخاذ قرار مناسب 
في احلكومة لتخصيص امليزانّية املطلوبة. ولم يكن رّد 
من جانب احلكومة على ذلك، بل أصّروا على موقفهم. 
وأضاف قائًال: إّن كّل طالب يكّلف املدرسة كّل عام 15 
ألف شيكل، واألهل يدفعون ما بني 4 – 5 آالف، فمن 
أين نأتي بالباقي؟ هل من الّدول األجنبّية؟ كيف حتترم 
الّدولة نفسها وتقبل بأن يتوّجه مواطنوها للحصول على 
مساعدات من اخلارج؟ هل نحن نستجدي حّقنا؟ فقالوا 
نحن نسمح لكم أن تأخذوا بقّية امليزانّية من األهالي!!

ورًدا على سؤال صحيفة ”حيفا“، قال األب عبد املسيح 
شخصّيـًا،  الــوزراء  بتدّخل رئيس  نطالب  نزال  ال  إّننا 
ووزيري املالّية واملعارف وإيجاد حّل فورّي لهذه األزمة. 
كما نطالب الكنيست بواسطة جلنة املالية في الكنيست 
أســوًة  املسيحّية،  للمدارس  ـًا  خاّص قانوًنا  تسّن  أن 
باملدارس الّتابعة لـ“شاس“ واملعاهد الّدينّية اليهودّية، 
من   100% بنسبة  ميزانّية  على  حتصل  اّلتي  تلك 

احتياجات طّالبها ومعّلميها.           
املركز  ـًا في  العاّمة مؤمتًرا ِصحافّي األمانة  وعقدت جلنة 

املسيحّي لإلعالم في القدس، فّندت فيه ما آلت إليه 
هذه املفاوضات، وطرحت مقترحات إلجراءات تصعيدّية 

ستّتخذها املدارس حّتى حتقيق مطالبها. 
لصحيفة  حديث  في  ضو  إلياس  اإليكونيموس  وقال 
تصعيد  إلى  سيضطّرنا  املفاوضات  فشل  إّن  ”حيفا“ 

اإلجراءات االحتجاجّية، ومن هذه اإلجراءات:
قسم  إلى  التوّجه  الّطّالب  أمور  أولياء  من  الّطلب   -
املعارف في كّل من بلدّية حيفا وبلدّية نتسيرت عيليت 
لتسجيل أبنائهم في املدارس احلكومّية، لهدف الّضغط 
على هذه البلدّيات ومكاتب املعارف لالعتناء بأوالدنا 

واستيعابهم في مدارسها.
- إقامة خيمة اعتصام أمام مكاتب وزارة املعارف في 
كّل من حيفا ونتسيرت عيليت بحيث يتناوب املعّلمون 
وأولياء األمور باجللوس في هذه اخليمة، ليًال ونهاًرا. 

- إقامة خيمة اعتصام أمام منزل وزير املالّية موشيه 
كحلون بحيث يتناوب املعّلمون وأولياء األمور باجللوس 

في هذه اخليمة، ليًال ونهاًرا. 
- املشاركة املكّثفة في مسيرة عيد رفع الّصليب املقّدس 
الّساعة   13.9.2015 القادم  األحــد  يوم  معليا  في 
من   45 املسيرة  هذه  في  مساًء، وسيشارك  الّسادسة 
الكرادلة واألساقفة اّلذين ميّثلون جميع أساقفة أوروبا.

املسيحّية  املــدارس  أوضاع  لتوضيح  حتضير رسائل   -
الكنيست،  أعضاء  إلى  اإلضراب، وإرسالها  وأهداف 

احمللّية،  الّسلطات  رؤســـاء  ــة،  ــّدول ال مــراقــب  مكتب 
الكونغرس  أعضاء  البالد،  في  األجنبّية  الّدول  سفراء 
ومجلس الّشيوخ األمريكّيني، رؤساء اجلامعات واملعاهد 
في  احلاخامني  إدارة  ومكتب  إسرائيل  في  األكادميّية 

القدس.
ـًا،  ـًا عربّي - إرسال بيان موّقع من أكثر من 150 أكادميّي
احلكومة،  إلى رئيس  باحثني وعلماء ومحاضرين،  من 
اجلامعات  وأهّم  البالد  في  الُعليا  األكادميّية  واملعاهد 

العاملّية في اخلارج.  
اجتماًعا  األهلّية  ـــدارس  امل مــديــرو  عقد  حيفا  وفــي 
”األوديتوريوم“،  قاعة  في  اخلميس  أمس  يوم  طارًئا، 
املدارس، وحتّدث  هذه  في  الّطّالب  أمور  أولياء  حضره 
املفاوضات مع احلكومة اإليكونيموس  فيه عضوا جلنة 
إلياس ضو واألستاذ عوني بطحيش. واستعرض عضوا 
املفاوضات، وتعّنت ممّثلي وزارتي  إليه  الّلجنة ما آلت 
املعارف واملالّية ومكتب رئيس احلكومة، وعدم تفهّمهم 
ملطالب املدارس األهلّية املسيحّية، ورفضهم للمقترحات 
املفاوضات  أثناء  األعمال  جــدول  على  طرحت  اّلتي 

واالّتصاالت الّسابقة. 
الــّطــّالب في حيفا  وقــّرر عــدد من جلــان أولياء أمــور 
وزارة  مكاتب  إلى  أبنائهم  مع  فعًال  التوّجه  والّناصرة 
املعارف لتسجيل أبنائهم في املدارس احلكومّية، لكي 

ـًا لقضّية املدارس األهلّية. جتد الوزارة حّال فورّي

åUHO�ò q�«d*
ُأقيم، يوم اخلميس املاضي، احتفال خاّص في «مايكروسوفت»، اّلذي يقع في مرَكز 
الّصناعات العلمّية «متام» في حيفا، وقد شارك في هذا احلدث ما يزيد عن ِمائة 
مثل  املختلفة،  والكلّيات  اجلامعات  في  يدرسون  اّلذين  العرب  من  طالب وطالبة 
التكنولوجّية («تخنيون»)، جامعة تل أبيب واجلامعة  العلوم  جامعة حيفا، معهد 

العبرّية في القدس. 
هذا هو الّلقاء األّول من نوعه اّلذي يجمع الّطّالب والّطالبات ضمن مشروع «املنتورمي» 

املرافقة اّلذي تديره مؤّسسة «تسوفن» و»معَا-ِتك».
وقال يورام يعقوفي (مدير عام املرَكز الّتطويرّي لـ»مايكروسوفت» في إسرائيل): «إّن 
دمج أكادميّيني عرب في التكنولوجيا املتقّدمة («هاي ِتك») هو الّتحدي الكبير، 

UHO�  w??�  åX??�u??�Ëd??J??U??�ò  e?? Ó�d??�  w??�  ÒwHO�  Òw�u�uMJ�  ‰U??H??�??�«
ـًا جًدا». وأعتبره مهّم

«تسوفن»)،  في  املشارك  (املدير  سعدي  سامي  الّلقاء  افتتح 
«سيسكو»)،  في  الّشركات  ضمان  قسم  (مدير  حتسروني  وجاي 
من  الّطّالب  بني  للّتشبيك  الّلقاءات  هذه  أهمّية  عن  مبادر  ومدير 
عالم الهندسة وبني الّشركات الّرائدة في هذا املجال. وألقى أريئيل 
حيفا)  في «مايكروسوفت»، ومدير مشروع  إدارّي  كاتس (عضو 

على  اجلوائز  توزيع  ّمت  ثّم  الّشركة، ومن  ابتكارات  حول  محاضرًة 
الفائزين في لعبة األحاجي الّتكنولوجّية اّلتى أعّدت خّصيًصا لهذا 
احلدث. وكانت اجلوائز عبارة عن تبّرعات من قبل «مايكروسوفت» 
بدارنة  لنضال  ساخر  كوميدّي  عرض  الّلقاء  تخّلل   .HP وشركة 

وأجواء موسيقّية احتفالّية وبعض الّتضييفات.
مهندسني  قبل  من  ومتابعة  مرافقة  يؤّمن  املرافقني  برناَمج  إّن 
يهوًدا وعرًبا، أصحاب مؤّهالت وخبرات عالية، كداعمني ومساعدين 

للّطّالب العرب اّلذين يتخّصصون في املجاالت الّتكنولوجّية، مثل 
(علوم احلاسوب، هندسة احلواسيب، هندسة الكهرباء)، ومساعدتهم 

إليجاد أماكن عمل واالندماج في سوق العمل.
الّلقاء  هذا  في «أمدوكس»): «كان  فريق  (قائد  كبها  داود  وقال 
لم  اّلتي  للمرافقة واملتابعة،  الّطّالب بحاجة ماّسة  مثمًرا جًدا، ألّن 
كّل  في  إرشــاد ومرافقة  على  احلصول  اليوم،  ميكنهم،  بها.  أحَظ 

التكنولوجيا  في ِشركات  العمل  سوق  لدخول  يؤّهلهم  ما  اخلّطوات 
املتقّدمة».

وصّرحت روتي زمير (مديرة برناَمج املرافقني في «تسوفن») قائلة: 
هذا البرناَمج ميّكن الّشباب العرب من االّطالع عن قرب على صناعة 
التكنولوجيا املتقّدمة («هاي ِتك») وتعّرفها بعمق، واالندماج في 
قدراتهم  يجعلهم يستخدمون  ما  مؤّهالتهم،  تالئم  اّلتي  الوظيفة 

وطاقاتهم بشكل أفضل وأجنع». 



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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ــّدمــاغ  هـــذه الــّتــقــنــّيــة عــمــل ال
البشرّي وطريقة تعّرفه األشياء. 
بعد  الــبــرنــاَمــج  اســتــخــدام  إّن 
والوقت  ــال  امل سيوّفر  تطويره 
إضافة  ــحــّري،  ــّت وال والــبــحــث 
احلواسيب  استخدام  توفير  إلى 
الــّشــركــات  قبل  مــن  الكبيرة 

كبيرة  بكمّيات  صور  لتعّرف  عملها  في  حتتاج  اّلتي  واملؤّسسات 
وبشكل دائم ومتواصل، وحتتاج إلى تصنيفها في قوائم املصّنفات. 
في  متطّورة  تكنولوجيا  أّي  العالم  في  هناك  ليست  اليوم،  وحتى 
املجال قادرة على تعّرف األنواع املتعّددة من الّصور وتصنيفاتها، 

كما سيعمل نظام ِشركة ”إميجري“ بعد إمتام تطويره.  
تأّسست ِشركة ”إميجري“ عام ٢٠١٣ من قبل املبادرين أدهم الغزالي 
(٢٨ عاًما)، يحمل الّلقب األّول في الهندسة احليوّية من جامعة 
املعلومات  نظم  في  الّثاني  األردنّية، والّلقب  العلوم والّتكنولوجيا 
على  عاًما)، وحاصل   ٢٨) جعبة  أبيب؛ وماجد  تل  جامعة  من 
الّلقب األّول في هندسة احلاسوب من معهد وجدي نهاد أبو غربية 

الّتكنولوجّي في القدس.  
عام  مدير  على  فكرتهما  عرضا  قد  كانا  غزالي وجعبة،  املبادران 
في  كبيرة  جتربة  صاحب  فِرْيد، وهو  إيتسيك  «تكوين»،  صندوق 
مجال االستثمارات في الّتكنولوجيا املتقّدمة «هاي ِتك»، واّلذي 
في  االستثمارات  جلنة  على  وعرضها  الفكرة  بدراسة  بــدوره  قام 
صندوق «تكوين»، حيث ّمت إقرار االستثمار في ِشركة «إميجري» 
بقيمة مئات ألوف الّدوالرات كجزء من إميانهم وثقتهم بفكرة الّشركة 

ومتّيز البرناَمج اّلذي تقوم على تطويره.
وتأّسس صندوق االستثمار ورأس املال املغامر، «تكوين»، خالل 
العام األخير مببادرة من  مجموعة رجال أعمال من العرب واليهود، 

تلحمي،  عماد  واملــبــادر  األعــمــال  رجــل  رأسهم  وعلى 
وإيريل  سينترز»،  «بابكم  مجموعة  ومــالــك  مــؤّســس 
 ،JVP املغامر  ــال  امل رأس  صندوق  مؤّسس  مرغليت 
ورجل األعمال حيمي بيرس، وذلك لهدف االستثمار في 
مبادرات جديدة لشباب عرب من البالد ومنحهم الفرصة 
واملرافقة املهنّية في عالم املبادرات الّتكنولوجّية اجلديدة 

والّتكنولوجيا املتقّدمة. 
وكجزء من الّرؤية االقتصادّية واالجتماعّية لرئيس الّصندوق، رجل 
األعمال عماد تلحمي، فإّن الّصندوق يّتخذ من مدينة حيفا مقًرا 
له لهدف إتاحة وتقريب الفرص للمبادرين العرب، خاّصًة وأّن مدينة 
البالد،  في  العربّية  البلدات  غالبّية  من  قريًبا  مركًزا  تعتبر  حيفا 

والوصول إليها أسهل من الوصول إلى مركز البالد.
وفي هذا الّسياق قال أحد مؤّسسي ِشركة ”إميجري“ أدهم غزالي: 
”إّن الفكرة بدأت منذ عّدة سنوات، وقد متكّنا من ترجمة الفكرة إلى 
تطوير برنامج بشكل فعلّي وإقامة شركة مع طاقم مهنّيني؛ وكّلي 
أمل أّننا في الّطريق إلحداث ثورة كبيرة في املجال على الّصعيد 
العاملّي“. وأضاف غزالي: ”ِشركة ”إميجري“ هي ثمار جلهد كبير 
وبحث وتفكير عميق، وأنا اُؤمن أننا في صدد تطوير منتج سيكون 

ـًا في الكثير من الّشركات واملؤّسسات“. ـًا وضرورّي حيوّي
تأسيس  ”منذ  فِرْيد:  إيتسيك  ”تكوين“  صندوق  عام  مدير  وقال 
مبادرات  في  االستثمار  أعيننا  ”تكوين“، وضعنا نصب  صندوق 
لشباب عرب، وقد اخترنا أن نقيم مكاتبنا في مدينة حيفا، لهدف 
وصولهم  عنهم وتسهيل  العرب والبحث  للمبادرين  الفرص  تقريب 
إلينا، خاّصًة وأّن مدينة حيفا فيها ِشركات تكنولوجّية متقّدمة من 
جهة، وأهم معاهد الّتعليم العالي في مجال الّتكنولوجيا؛ وأنا على 
ملبادرين  املمّيزة  الّتكنولوجّية  املبادرات  من  الكثير  هناك  ّأّن  يقني 

عرب، سنبحث عنهم“.

W ÒO�d�  W ÒO�u�uMJ�  W??�d??�  ‰ ÒË√  w??
  dL���  ¨UHO�  w??
  ås??�u??J??�ò
åUHO�ò q�«d* 

أعلن صندوق االستثمارات ورأس املال املُغامر «تكوين» Takwin، الّناشط في 
مجال التكنولوجيا الُعليا (املتقّدمة) ”هاي ِتك“  في أوساط املبادرين العرب في 
البالد، عن االستثمار في ِشركة ”إميجري“ (Imagry) مببلغ قيمته مئات ألوف 
في  الّصندوق  مكاتب  من  للعمل  الّشركة  طاقم  مؤّخًرا،  انتقل،  حيث  ــّدوالرات،  ال

مدينة حيفا.
وتعمل ِشركة ”إميجري“ على تطوير برنامج يعمل على تعّرف الّصور، حيث تستلهم 
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åUHO�ò q�«d*
مبشاركة رئيس بلدّية حيفا يونا ياهف، والقائمة بأعماله حيدفا أملوغ، ُوضع مؤّخًرا 

حجر األساس لبناء أّول فندق في خليج حيفا، على اسم مئير براون.
وسيشمل الفندق اّلذي صّممه املهندس املعمارّي ديفيد ليف، ٩ طبقات و٧٥ غرفة 

فسيحة، قاعات للمؤمترات، شرفة للمناسبات وَكنيس. 
صّحّي  للمناسبات ومنتجع  قاعة  للّطعام،  غرفة  الفندق  سطح  على  سيصّمم  كما 

وحّمام سباحة، وأخيًرا، سيشمل موقًفا ملئات املركبات.
مال.  وسيكون هذا الفندق حلقة رابطة ما بني ِمنطقة حيفا والشِّ

“UHO�” q�«d*
نّظمت مؤّسسة ”األفق“ للّثقافة والفنون، ظهر األربعاء املاضي 2/9/2015، لقاًء 
ـًا في بيت املُّسن في مدينة شفاعمرو، في إطار سلسلة فّعالّيات ثقافّية فنّية  ثقافّي
ُتنّظمها ”األفق“ في هذه األّيام لشريحة املُّسنني لهدف دعم ونشر الّثقافة والفنون 
لدى هذه الّشريحة. وكان الّلقاء األّول مع الكاتب عفيف شليوط، حيث استعرض 
مسيرته األدبّية والفنّية، ُمشيًرا إلى عّدة جوانب منها تأّثر الكاتب ببيئته واملكان 

اّلذي يعيش فيه. 
قرأ الكاتب شليوط للجمهور خالل اللقاء قّصته ”شو معاك يا سّتي“ من مجموعته 
القصصّية ”جرس االنذار“، وقد بدا الّتأّثر واضًحا لدى اجلمهور لدى قراءة القّصة، 
خاّصًة أّنها تستعرض حياة ُمسّنة شفاعمرّية جتاوزت اِملائة عام وكانت تنطلق يومّيًا 
سيًرا على األقدام خارج املدينة إلى البرّية لتحضر الّزعتر واللسينة والّنباتات البرّية 

األخرى، فكانت مصدر إلهام للكاتب ليكتب قّصته تلك. 
أبدى اجلمهور إعجابهم وتأثّرهم بالقّصة، وأخذوا يستذكرون تلك الّشخصّية خالل 
الّنقاش مع الكاتب، ُمعربني عن إعجابهم بأسلوب كتابة القّصة. وفي نهاية الّلقاء 
سياسي“؛  عاهر  ”اعترافات  املشهورة  مسرحيته  من  مقطًعا  شليوط  الكاتب  قّدم 
وقّدمت له إدارة بيت املسّن في شفاعمرو شهادة تقدير وشكر، طالبني منه االستمرار 

في مثل هذه الّنشاطات والفّعالّيات. 
الّطبعة  القراءة، ّمت توزيع نسخ من  الّلقاء، وفي سبيل دعم وتشجيع  انتهاء  بعد 
احلضور؛ وستعمل  على  شليوط  عفيف  للكاتب  اإلنذار“  ”جرس  لكتاب  الّثانية 
املؤّسسة على االستمرار في مثل هذا الّنشاط  مع كّتاب وشعراء لهم إصدارات من 

قبل ”األفق“.        
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القدس  في  داود  امللك  قبر  مقر  في  عقدت 
اليهود  احلاخامات  من  لعدد  صورّية  محاكمة 
أوباما  باراك  من  كّل  إلى  تهمة  اّلذين وّجهوا 
البابا  ــداســة  ق ـــى  ــكــي، وإل األمــري ــيــس  الــّرئ
فرنسيس. ووّجهت هذه احملكمة تهمة القضاء 
أوباما  من  كــّل  إلــى  اليهودّي  الّشعب  على 

والبابا، ولذا فرضت عليهما حكم اإلعدام!!
هذه  أّن  الكنيسة  مــن  املقّربني  أحــد  وعــّقــب 
احملكمة تذّكرنا باحملاكم الداعشّية الّتكفيرّية، 
خاّصًة أّن محاكمات الّسنهدرين كانت شائعة 
اّلــتــي عاش  الفترة  فــي  ــان،  ــروم ال ــن  فــي زم
بالتطّرف  اّتسمت  وقد  املسيح،  السّيد  فيها 
في  هذه احملكمة عقدت  أّن  كما  والعنصرّية. 
إلى  يعيدنا  هــذا  وأّن  داود،  امللك  قبر  مقّر 
اإلنسان  فيها  عــاش  اّلتي  الغابرة  العصور 

مبوجب شريعة الغاب!
وقد نشرت القناة العاشرة وقائع هذه احملكمة 

في أجواء من الهزء والّسخرية.

 VUJ� w� o	d�
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كايد اإلطــفــاء،  سلطة  بلسان  الّناطق   عّمم 
وصلت ــالم،  اإلع وسائل  على  بياًنا   ظاهر، 
جاء عنه،  نسخة  «حيفا»  صحيفة   مكاتب 
 فيه: «شّب فجر أّول أمس األربعاء، حريق في
الّتحتا البلدة  في  املُضافة،  الّضريبة   مكاتب 

في مدينة حيفا».

سلطة من  طواقم  خمسة  إّن  البيان:   وأضاف 
احلادث وجنحت مكان  إلى  هرعت   اإلطفاء، 
سبب أّن  الحًقا  ليّتضح  احلريق،  إخماد   في 

 احلريق متاس كهربائّي.

بشرّية إصابات  أّي  عن وقوع  يبّلغ   هذا ولم 
جّراء هذا احلريق.

‚bM� ‰ ÒË√
UHO� ZOK�  w� 
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ومن  ــاج،  احلــجّ من  املاليني  الستقبال  مّكة  تستعّد 
بينهم ثّلة من مجتمعنا ألداء فريضة احلّج، وهو الرّكن 
اخلامس من أركان اإلسالم. (وحّج البيت من استطاع 

إليه سبيال). 
للعبادات  أّن  جند  كّلها  العبادات  في  نظرنا  ــو  ول
عن  تنهى  الّصالة  (إن  مقصدها  فالّصالة  مقاصد، 
صدقة  أموالهم  من  (خذ  والزّكاة  واملنكر)؛  الفحشاء 
اّلذين  أّيها  (يا  والّصيام  بها)؛  وتزكيهم  تطهرهم 
اّلذين  على  كتب  كما  الّصيام  عليكم  كتب  آمنوا 
من قبلكم لعّلكم تّتقون). وكّل هذه املقاصد مطلوبة 

إلصالح الّنفوس ونقاء اليد. 
ببيت  احلّجاج  ربط  أهّمها  ومن  مقاصد،  له  واحلــّج 
النبوّة، بيت إبراهيم ّمما سيرفع من شأنهم. فارتباط 
نداء  من  يأتي  النبوّة  وببيت  العتيق  بالبيت  احلاج 
الّناس باحلّج  اّلذي وّجهه إليه رّبه (وأذن في  إبراهيم 
فج  كــّل  من  يأتني  ضامر  كــّل  وعلى  رجــاًال  يأتوك 
إبراهيم  كان  عندما  الّتوجيه  هذا  حصل  عميق). 
وابنه إسماعيل يرفعان قواعد الكعبة املشرّفة، وهما 
يدعوان (رّبنا تقّبل مّنا إّنك أنت الّسميع العليم). ثم 
يطلب إبراهيم الّتوجيه من رّبه، فيوّجه إلى أن ينادي 
في الّناس باحلّج متكّفًال رّب العزّة بالّتبليغ، فيقول 
قوم حّجوا)..  يا  الله،  عباد  (يا  ينادي  وهو  إبراهيم 
فيسمع الله نداء إبراهيم للكائنات. وأقبل املوّحدون 
لك  شريك  ال  لّبيك  لّبيك،  الّلهم  (لّبيك  يقولون 
لّبيك، إّن احلمد والّنعمة لك وامللك، ال شريك لك). 

ومنذ ذلك احلني والعباد يؤّدون هذه الفريضة مبقاصدها 
املختلفة، حيث إّنها تتمّيز بلباس احلاج اّلذي يختلف 
عن كّل العبادات. فعند أداء العبادات األخرى يتزّين 
يكون  احلّج  في  ولكن  الّثياب،  وأجمل  بأحسن  املرء 
وهما  أبيضني،  ردائــني  يلبس  القدمني  حافي  احلــاج 
متهيد  احلاج  لباس  إّن  املّيت.  بكفن  يكون  ما  أشبه 
وتذكير للحاج الّطالب أن يعود من حّجه كيوم ولدته 
أّمه، خاٍل من الّذنوب واخلطايا وكأّنه يقول له مثل هذا 
الّلباس ستلبس عند موتك ثّم ُتدفن فيه، وليس لك 
من حطام الّدنيا إّال هذا. فأصلح حالك مع الله ثّم مع 
الّتقوى تؤّهلك  بالّتقوى، ألّن  الله وزّين نفسك  عباد 

للوقوف بني يدي رّب العزّة وقد عال شأنك عنده. 
حّبذا القناعة من دنياك وارض بها       

لو لم يكن لك إّال راحة البدن 
وانظر ملن ملك الّدنيا بأجمعها           

هل سار منها بغير الّطيب والكفن 
العباد،  بني  املساواة  مبدأ  يفرض  األبيض  وبالّلباس 
ترى  فال  والعبد.  امللك  والفقير،  الغنّي  لباس  فهو 
أوسمة شرف على األكتاف وال تيجان على الرّؤوس، 
يؤّدون  بل اجلميع في صعيد واحد في ساعة واحدة 
عبادة واحدة، فال يبقى العّز واجلبروت والّسلطان إّال 
له  وجهه  إّال  هالك  (كّل شيء  وحده..  الّديان  للملك 

احلكم وإليه ترجعون). 
الرّسول (ص) قضى  اّلذي قاده  الرّّباني  الّسلوك  هذا 
فيه على الّتمييز العنصرّي بل وداس عليه باألقدام 
منذ أربعة عشر قرًنا أو يزيد، حيث في ذلك الّصعيد 
يجتمع األبيض واألسود واألحمر واألصفر، فال تفاضل 
أتقاكم)؛  الله  بالّتقوى. (إّن أكرمكم عند  إّال  بينهم 
ففي عرفات يفترشون األرض ويلتحفون الّسماء في 

وقت الّظهيرة والّشمس تضرب برؤوسهم فيفيض الله 
مالئكتي  (يا  ملالئكته  فيقول  رحمته،  من  عليهم 
أنظروا لعبادي أتوني شعثا، غبرًا، ضاحني، أشهدكم 
يا مالئكتي أّني قد غفرت لهم). يغفر للجميع ألّن 
الّتمييز العنصرّي ذاب من بينهم وجمع بينهم احلّب 
واإلخاء والّتراحم، ألّن النبّي آخى بني أبي بكر القرشّي 
وصهيب  ــاروق  ــف ال عمر  بــني  ــى  آخ احلبشّي،  ــالل  وب

الرّومّي، وآخى بني علي وسلمان الفارسّي. 
وفي حّجة الوداع يعلن الرّسول (ص) عن أعظم وثيقة 
دماَءكم  (إّن  ــوح  ووض صراحة  بكّل  اإلنــســان  حلقوق 
يومكم  كحرمة  حرام،  عليكم  وأعراضكم  وأموالكم 
هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا)؛ ثّم يعود ليقول 
لهم (ال ترجعوا من بعدي كّفارًا يضرب بعضكم رقاب 
أنواع  من  نوًعا  الّناس  بني  االقتتال  يعتبر  بعض). 
الكفر بعد أن عرج على قضّية املرأة وحقوقها وضرورة 
بالّنساء  (استوصوا  فيقول  الّنساء،  في  الله  تقوى 

خيرًا)، مبثل هذه الرّوح وهذا الفهم يعبد الله. 
سيقول  ماذا  عاقل  كّل  وأســأل  نفسي  أسأل  ولذلك 
الّدماء  حقن  إلى  سيدعو  هل  عرفة،  يوم  اخلطيب 
والعراقّيني  الّسورّيني  واإلرهاب عن  القتل  ورفع شبح 
يبّيني أم أّنه سيخالف هدى املصطفى  واليمنّيني والّل
كيف  نفسي  وأسأل  الّدماء؟!  من  املزيد  إلى  ويدعو 
الّنقاش في أّيامنا هذه عند لقاء أهل الّشام  سيدور 
وأهل بغداد مع أهل صنعاء وليبيا؟ كيف سيعّبر كّل 
واحد منهم عن هّمه؟ ملَن سيوّجه هؤالء أصابع االّتهام 
إلى  االّتهام  أصابع  سيوّجهون  هل  بهم؟  ــّم  أل عّما 
احلّكام أم إلى الغرب أم إلى أهل الّضالل واالنحراف  
املنصورة  الفئة  بأّنهم  أنفسهم  يعتبرون  ّممن  احلّق  عن 
وغيرهم من أهل الّنار لذلك ال يستحق غيرهم احلياة، 
أم ماذا؟! هل حقيقة سيكون احلّج والوقوف على جبل 
عرفات ولقاء املاليني من البشر في صعيد واحد هو 
كّل  ويحمل  بعض  على  بعضهم  يتعرّف  مؤمترهم  
منهم هّم إخوانه، ثّم يعمل على حّل أزماتهم؟! هل 
ا الله أن  سيرفع كّل واحد منهم يداه إلى الّسماء داعًي
يصلح حال الّناس وأن يحقن دمائهم؟! وال تغيب عن 
أعينهم صورة ذلك الّطفل الّسورّي اّلذي ألقته أمواج 

البحر على شواطئ تركيا.. 
وأخيرًا هل معاني ومقاصد احلّج اّلتي أرادها الّشرع ما 
زالت حاضرة في وجدان أّمتنا أم أّن احلج أصبح عبارة 
ّية  عن طقوس تؤّدى وهي فارغة من املعاني اإلنسان

اّلتي دعى إليها الرّسول الكرمي؟!! 

ُتخفي في  الرّاهن حملًة ال  الوقت  تشهد مدارسنا في 
متطرّفة،  ٍة  ّي ميين سلطٍة  من  مشبوهًة  أهداًفا  اتها  طّي
تسعى من حٍني إلى آخر بافتعال أحداٍث حتمل رسائل 

واضحة للمجتمع العربّي عموًما، وللمجتمع املسيحّي خصوًصا. من بني هذه األحداث، 
ٍة ضّد املسيحّيني على أبواب الكنائس واألديار؛ ناهيك عن ما  كتابة شعاراٍت همجّي
ٍد لكنيسة الطابغة، وصوًال إلى تقليٍص فاضٍح مليزانّيات  رًا من حرٍق متعمَّ حدث مؤخَّ

مدارسنا املسيحّية اّلتي أنبتت الكثير من ُنَخب مجتمعنا العربّي برّمته. 
ر عن  لقد ّمت كّل هذا من ِقَبل مجموعاٍت متطرِّفة إْن حكومّية أو شعبّية، فكالهما ُيعبِّ
إعادة صياغٍة جديدة لشرائح  إلى  اّلتي تهدف  اخلّالقة  الفوضى  حقيقٍة واحدة ال غير: 

املجتمع العربي، مبنية على ”اإلفراغ“.
فماذا فعلت مدارسنا لتلقى هذه املعاملة غير العادلة؟ 

نعم، بكّل تأكيد. لقد فعلت ما ال يستطيعون هم أن يفعلوه: 
 ∫UÎ ? ÒOŽu½ U ÎLOKFð

ٍة هائلة حّتى كان من بني خرّيجيها الكثير من العلماء،  ت املجتمع بطاقاٍت علمّي أمدَّ
اّلذين كانوا وما زالوا طالئعّيي الّنهضة العلمّية والّتكنولوجّية اّلتي طالت كاّفة جامعات 

ومعاهد إسرائيل، حّتى ذاع في كّل املسكونة صيتهم.
 ∫W ÒOŽu½ ÎW ÒO½U�½≈ ÎW ÒOÐdð

يه ومسلميه، فلم ُتفرِّق  حافظت هذه املدارس على ِصَيغ وحدة املجتمع العربّي مبسيحيِّ
يوًما بني عربيٍّ وآَخر، حّتى باتت رمزًا من رموز الّتربية الوطنّية الّصحيحة. ما نظرت ال 
ٍة  ٍة وإلهّي ّي باألمس وال اليوم وال غًدا إلى اإلنسان كشيء، بل نظرت إليه كقيمٍة إنسان

مها اإللهّي يسوع املسيح.  انطالًقا من إميانها بتعاليم معلِّ
ة  املشعَّ بالدنا  منارة  مدارسنا،  بحّق  املُجحفة  املعاملة  هذه  خيوط  َنكتشف  بدأنا  فهل 
ساتنا التربوّية وكنائسنا  رة؟ إّنها أثمن ما منلك، إذ لم يبَق لنا سوى مؤسَّ وأََكَمتها النيِّ
قست مهما  نهجرها  لن  اّلتي  بــالدنــا،  في  مستمرًّا  وجــودنــا  يظّل  حتى  ــا،  ــارن وأدي

 علينا األيام. 
ستبقى القدس منبع نضالنا وإمياننا وعقيدتنا وقوّتنا، فمنها نستمّد االستمرارّية في 
بداية  كانت  املسيح  قيامة  أّن  فكما  واملجتمع.  اإلنسان  بناء  في  املسيحّية  رسالتنا 
البشرّية اجلديدة املفتداة، كذلك ستبقى مدارسنا املسيحّية احلشا واحلشى اّللذين يولِّدان 

ُبناة هذا املجتمع وقيادييه وعلمائه وُخبرائه... 
ا  ّيً وطن نضاًال  يكون  أن  بل يجب  بحًتا،  ا  ا مسيحّيً ّيً نضال ليس  هذا  نضالنا  إّن  لذا، 
تخّص  ًة  ِفَئوِيَّ قضّية  ليست  القضّية  ألّن  العربي،  املجتمع  أطياف  كّل  فيه  تشترك 
رّن أحٌد أّن هذه القضّية ال تعنيه  ٌة بامتياز. ال ُيفكِّ ّي ٌة وطن ني لوحدهم، بل قضّي املسيحيِّ
ا! تّيقظوا واحذروا، ألّن الّتفرقة ُتضعفنا وضياع الهدف ُيشّتتنا عن  ألّنه ليس مسيحّيً

الهدف احلقيقّي من وراء هذه التحرّكات العنصرّية!
أّما اّلذين يقولون إّن هذه الّسياسة تهدف إلى إفراغنا من بالدنا، فأقول لهم: نعم، إّنها 
ٌة وغير مسبوقة. لكّن هذا ال ُيخيفنا، ألّننا نؤمن بربٍّ حّي. هو  خطوة تصعيدّيٌة نوعّي
َن العاصفة اّلتي كادت أن ُتغرق جماعة الّتالميذ في بحيرة طبريا، وقال لهم:  اّلذي سكَّ
”ال تخافوا“؛ هو اّلذي قام منتصرًا على املوت مبوته، ووعدنا بأّنه سيبقى معنا حّتى 

انقضاء الّدهر.
وعليه، فإّني ُأبارك كّل حترّكاتكم العادلة وال ُتخفضوا أصواتكم وال تتواَنوا عن املطالبة 
بحقوقكم كاملة. أعلم أّن آذان الكثيرين ُمغلقٌة عن سماع صوت احلّق، ولكن استمرّوا 
ّية واألمريكّية، وعلى الفاتيكان أن يتدّخل بقوّته  في إسماع أصواتكم للّسفارات األوروب
إّني أقترح  التربوّية، حّتى  ساتنا  الغاشمة ضّد مؤسَّ الّسياسة  الّدبلوماسّية لوقف هذه 
د هذه احلكومة املتعجرفة بسحب الّسفير البابوّي  على قداسة البابا فرنسيس أن ُيهدِّ

من إسرائيل إِن استمرّت في سياستها هذه. 
في  ّية  العرب القائمة  رئيس  عودة،  أمين  العزيز  األخ  من  أتقّدم  أن  إّال  يسعني  ال  وهنا 
ّية مبا يخّص ملف مدارسنا، فأنت يا أبا  الكنيست بجزيل الّشكر على وقفته البطول
ًة عن أصالة مجتمعنا العربي. أّما لقيادتنا الدينّية فأقول:  الطّيب تعطي صورًة حقيقّي
د ونستنكر، فما أحوجنا في هذه الّظروف القاهرة إلى الوحدة ثّم الوحدة  ال يكفي أن ُنندِّ

ثّم الوحدة.
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ال أذكر أّنني عانيت كما عانيت في اليومني 
األخيرين. أتنّفس أخباًرا سوداء ورمًال خبيًثا، 
األطباء  ويشّله.  املريض  صدري  إلى  يتسّلل 
ملَن  أّن  ويجزمون  بيتي،  مغادرة  من  مينعوني 
خسر مثلي، مناعته وشباب رئتيه فليست له 
بيتي  للّتحّدي.  فسحة  وال  للمناورة  هوامش 

حصني، وقلمي ملجأ عجزي. 
ومواقع  األسبوعّية،  مقالتي  أكتب  ــدأت  ب
فشل  خبر  طاغية،  برمادّية  تنقل،  األخبار 
للمدارس  العاّمة  األمانة  بني  ما  املفاوضات 
األهلّية املسيحّية وممّثلي الوزارات اإلسرائيلّية 
املختلفة، حيث جرت يوم األربعاء، الّتاسع من 

أيلول، في القدس.
أحاول أن أهرب ّمما متليه شؤون الّساعة. أسرح 
مع  أمــس،  ليلة  الّزاهي  لقائنا  تفاصيل  في 
حوراني،  فيصل  العتيق  والّصحافّي  الكاتب 
فزاده  جليلنا  على  ضيًفا  أكرمنا، وحّل  اّلذي 

شمًما وعطًرا ووجًعا. 
املناصرة  بيانات  من  عــدًدا  ميلي  يستقبل 
والّتضامن، يعلن مطلقوها عن تأييدهم لنضال 
املدارس األهلّية في إسرائيل، ومعظمهم يؤّكد 
الّتاريخ.  الوطنّي عبر  على دور تلك املدارس 
بالّلغة  مولع  فأنا  الــّنــصــوص،  تغيظني  ال 
ولكّنني  وخصيًبا،  بديًعا  كان  إذا  وباإلنشاء 
كلماتهم  عن  كشطُت  كّلما  باحلزن،  أحسست 
حروفهم  عن  سلخت  كّلما  وباحلسرة،  رقيقًة، 
نقطة أو ضّمة. نحن لغتنا، وليحَي الضياع. 

آمنت دائًما أّن الّصدفة في احلياة ملكة، وهي 
فوق كّل تدبير.

يدّق جرس بابي، فأفتح ليدخل خليل عاصي، 
رجل من سمرة بلدي، في منتصف سبعينّياته، 
دمث رقيق، أعرفه بعيًدا وهو قريب، وأعرف 
املريض. يجلس وفي عينيه  أّنه صديق عّمي 
العنبر  بائع  مرور صوت  ينتظرون  أوالد  بريق 
يقلق  بيتهم، يسألني عن صّحة رفيقه،  أمام 
من جوابي، ويتمّنى له الّسالمة ووافر الّصحة. 
املــدارس  بقضّية  يجري  فيما  رأيــي  يستدرج 
ملاذا  ومستفهًما،  متظّلًما  ويتساَءل  األهلّية، 
فأنا  أهلّية،  مسيحّية  مــدارس  يسّمونها  ال 
وكان  «البّصة»،  قريتنا  مدرسة  في  تعّلمت 
ومنها  الوطنّية»،  األسقفّية  «املدرسة  اسمها 
تخّرج قبل يوم هجيجنا في عام الّنكبة جهابذة 
كما  ويجيبني  أجيب،  وال  أجيبه  فلسطني. 
أجيب، يوّدعني، ويترك بني يدي ظرًفا، وفيه 
إّال  الّدهر  فيها  يبَق  لم  كراريس  مجموعة من 
الغابرة واحلنني  العّزة  من  ألوان، وكنًزا  أشباه 

اّلذي ال يشيخ.     
أعود إلى نفسي. من العسير أن نتكّهن كيف 
ستنتهي هذه األزمة، فعلى الّرغم من عدالة ما 
تطالب به املدارس األهلّية املسيحّية، سيضعف 
بالقريب العاجل، برأيي، موقف إداراتها، إذ 
ال ُيعقل أن يستمّر الّرهان على إضراب يقوده 
ثالثة وثالثون ألف طالب لن يقامر أحد على 
مصير عامهم الّدراسّي، حّتى وإن بدا، اليوم، 
أّنهم، وعائالتهم، على استعداد للمضّي في 

هذه املسيرة والّتضحية بالكثير.
االستلباس  يصير  حيث  الغبار،  زمــن  ــه  إّن

هذه  هي  فما  للبشر.  مخّلصني  واإللتباس 
يتحّدثون عنها، وبعضهم يصّر  اّلتي  املدارس 
فهي،  لدينها،  ُيجزيها  أو  بدينها  يِصمها  أن 
وسطّيون  وآخــرون،  مسيحّية،  ــذاك،  ول لهذا 
على  ينصفوها  أن  يصّرون  ظرفاء،  مرتاحون 
طريقتهم، فهي بعرفهم أهلّية فقط، وغيرهم، 
موضوعّيون، ال يترّددون بتسمية الولد باسمه، 
واخلالصة،  مسيحّية!  أهلّية  كاسمها،  فهي، 
ملن لم يقرأ املكتوب أّن القّصة، على ما يبدو، 
لنا  تقول  كانت  كما  ــانــة..  رّم قّصة  ليست 
جّداتنا، بل قد تكون نهاية/بداية حكاية بير 

الّزيت الفلسطينّية. 
لنهاية  كبداية  األزمــة  هذه  تبدو  قريب  فمن 
ُمّطت فصولها بشكل غرائبّي قد يحّفز  حقبة 
فاملدارس  مفاعيلها ودواعيها،  لسبر  دارسني 
فلسطني  في  نشأت  األولى  املسيحّية  األهلّية 
موجبات  من  حينه  في  كانت  معطيات  في 
عاشتها  طبيعّية،  والدة  وشــروط  الّساعة، 
وعبارًة  فقيرًة  مدارسها  كانت  اّلتي  فلسطني 
عن مؤّسسات موروثة من عهد كان يلفظ آخر 
بدأ في  ُهوّية مجتمع  أنفاسه، ولم تعد تالئم 
العشرينّيات والّثالثينّيات من القرن املاضي، 
يتلّمس عوده الوطنّي ويتحسس وثبته القومّية 

العربّية.
«إّن حق لي أن أشير إلى طابع احلركة الفكرّية 
طابعها  إّن  مترّدد  غير  قلت  فلسطني،  في 
في  اآلن  ففلسطني  والــّتــهــذيــب،  لــلــمــدارس 
طريقها إلى املدرسة.. إن لم تكن قد أصبحت 
حبيب  الكبير  األستاذ  يفتتح  هكذا  فيها»، 
مقالة  األصــل)  في  جاء  (كما  خوري  أفندي 
َعنَوَنها، «املدارس الوطنّية» ونشرها في رسالة 
قرية  مدرسة  دورّي،  بشكل  تصدرها،  كانت 
أّسسها ورعاها مطران  اّلتي  اجلليلّية،  البّصة 
 ،1927 عام  حّجار  حّنا  غريغوريوس  العرب 
الوطنّية»، وكما  وأسماها «املدرسة األسقفّية 
كتب  املدرسة،  أهــداف  سّمى  فصل  في  جاء 
املدرسة  «وغاية  مؤّكدين:  عليها  القّيمون 
صاحلة وطنّية  تربيًة  الّتالمذة  تربية  الرئيسّية 
تكفل لهم أن يكونوا في احلياة رجاًال ُيعتمد 

عليهم في كّل األعمال».  
األهلّية  املسيحّية  املدارس  ماهّية  تختلف  قد 
القائمة اليوم عن أّمهاتها من زمن الّتأسيس، 
وذلك باألساس الختالف احلاضنة اّلتي ولدت 
في حضنها والّدفيئة اّلتي منت في ظّلها تلك 
املدارس قبل عام الّنكبة، واستحالة مقاربتها 
مع ما استجّد بعد عام النكبة؛ مع أّن القّيمني 
األهلّية  املسيحّية  املــدارس  هذه  إدارات  على 
اجلديد،  العهد  في  بعطائها  استمّرت  التي 
األحيان، شخصياٍت وطنيًة  أغلب  في  عّدوا، 
من  أكثر،  يكن  لم  إن  أقــّل،  ليس  تقدمّية، 
العربّية  احلكومّية  املــدارس  أداروا  من  بعض 

اإلسرائيلّية.
خــوري  حبيب  األســتــاذ  مقالة  ــى  إل ــعــودة  وب
ما  أّن  نفترض  أن  نستطيع   1943 عام  من 
ما  ــدارس،  امل هذه  في رحم  وُزرع  قائًما  كان 
تهلكها  ال  كاجلينات  هناك،  مستوطًنا  زال 
«فلقد  األحــوال،  تبّدلت  مهما  الزمن،  عواتي 

ثلث  إلى  مدارسنا  من  األعظم  الّسواد  كان 
أّما اآلن،  ـًا،  أجنبّي أو  ـًا  إّما حكومّي قرن خال 
الّدور  القومي وهو  الدور  تباشير  ظهرت  فقد 
له..»،  تتحّفز  األمة  املعقول وهّبت  الّطبيعّي 
نبكي،  أن  اليوم،  أردنــا،  فإن  أقرأ وأصــرخ، 
فلنبِك على وطن ُذبح ولننْح على أّمة جهلت، 
بالغد  تؤمن  ــت  زال مــا  مـــدارس  على  وليس 

والّزهر والقلم! 
دور  ـــة  األّم حينه  فــي  فهمت  إًذا،  هــكــذا، 
قد  مــا  تعي  كانت  وطنّية  أسقفّية  مــدرســة 
في  فــنــّوهــت  الــتــبــاس  مــن  اسمها  يستثيره 
قانونها الواضح وبالُبنط العريض: «ولئن كان 
أّنها  إّال  طائفّية  أّنها  على  يدّل  املدرسة  اسم 
تعامل جميع تالمذتها على اختالف مذاهبهم 
ومراتبهم معاملة متساوية مشبعة بروح اإلخاء 

وبالّتهذيب الّصحيح». 
أسبوعّي  مــقــال  يتّسع  أن  أرجـــو  كنت  كــم 
تركها  اّلتي  الكنز  الكراريس  تلك  ملراجعة 
في  ألشرككم  يدي،  بني  البّصة  ابن  اخلليل، 
مدرسة  تــكــون  كيف  معي  ـــروا  وت غبطتي، 
وكيف  الّرجال،  الّرجال  لصهر  مرجًال  أسقفّية 
الكبير  القوم مهرجانات فرحها  كان يؤّم سراة 
وينهلوا  ــارًة  ت ويحتفل  الّطّالب  لــيــؤازروهــا 
اخلوري»  رشيد  األستاذ  املفّوه  «اخلطيب  من 
وبعده بعام يتفّقهون على «احملامي القانوني 
قد  حينها  الّشقيري»،  أحمد  األستاذ  الكبير 
وهي  تكن،  لم  القضّية  أن  مثلي  تتّيقنون 
بل  الّلقب،  أو  الوصف  أو  باالسم  ليست، 
به  ينكأ  البشر، وما  عقول  به  ُحتشى  مبا  هي 
دهر جروح بلد ويجود به قدر؛ فاملدرسة كانت 
والّنهاية  البداية  في  كانت  لكّنها  مسيحّية 
اإلنسان  يبني  أن  أقسم  أّسسها  وطنّية، ومن 
مهذًبا  ـًا  عربّي فلسطينًيا  فليكن  وبعده  أّوًال، 
ـًا متسامًحا غيوًرا مستقيًما، وأقسم،  عصامّي
مكانة  في  عندهم  للوطن، وهو  أّنهم  كذلك، 
مهّذًبا  الّدين  كان  مكانة، وقبلها  تدانيها  ال 

ومرشًدا وجسًرا وبانًيا القيم. 
كان  دنيا»  يا  أنا  «كذا  صمتي.  إلى  أعود 
ُعنوان مقالة خّص بها األديب الفلسطينّي أحد 
البّصة األسقفّية. «أكره  أعداد رسالة مدرسة 
أن يخاف اإلنسان ولو سقطت عليه الّسماء»!

وأردف  الّزمن،  ذلك  جيل  الّسكاكينّي  حّض 
اّلذين يزدهيهم شيء». أقول لنفسي،  «أكره 
ويقول:  لطّالبه  كتب  اليوم أكان  تخّيلته  لو 
قد جند ما تختلف به مدارس اليوم املسيحّية 
األهلّية عن مدارس ذلك الّزمن، لكّنها ال تنفرد 
مبا تختلف فيه عن سائر املدارس احلكومّية أو 
األهلّية غير املسيحّية، أو املسلمة أو اليهودّية، 
ولن يستعصي على محّقق جاد أن يجد كثيًرا 
ّمما ميّيز هذه املدارس األهلّية املسيحّية ويزّكيها 
بأّنها أهل لتحمل تاج مدرسة البّصة األسقفّية 
الوطنّية، فلرّمبا ألّنها ما زالت مدارس مسيحّية 
أهلّية ووطنّية، ال يريد لها البعض أن تستمّر 

وتبني ذلك اإلنسان احلّر والوطنّي احلق. 
قلت رّمبا! فكذا أنا يا دنيا.. «وال عاش من 
ميشي على األرض خائًفا أو مزهًوا»، ورحم الله 

زمن السّكاكيني .

نواحي  في  نحو واحــٍد وعشرين ُصبًحا  قبل  أّمي  أّم  قضت 
الّتسعني، قضتها وهي ُتدّلي للّنحل أجراس الياسمني. كانت 
سّتي ساَرة العودة (أم زياد) خير جليس وخير ونيس، حاضرة 
الّذهن والّذاكرة، فكم كّنا نحن – خّريجي جامعات اليوم – 
َنفيد منها، خّريجة نحو أربعة صفوف أّولّية أو أقّل (ال بل 
أكثر بكثير)، في ما كانت ُتعرف، يوًما، املدرسة األحمدّية 
(األهلّية) – «مدرسة الكبابير (الّرسمّية)»، اليوم – حيث 
نتعّلم منها ما غاب عّنا من دروس القرآن واحلديث؛ والّشعر 
ِكّي العاّمّي والعربّي الفصيح، غير ما كان  والّنثر؛ واملثل اَحملْ
ومن  عاّمة،  معرفة  من  القريح  العذب  لسانها  على  يجري 
البالد والعباد..  الّتحريف.. ألحوال  يعرف  تاريخ شفوّي ال 
وعن األجداد واآلباء واألبناء واألحفاد.. وعّما فعله بالّصيد 
الّصّياد في «ملح امليعاد».. وكيف ال وهي األميرة  صلف 
والّسّيدة الّنبيلة (معنى اسمها اآلرامّي أصًال (ساَرة)، دون 

ساّرة العربّي أْي املُِسّرة أو الباعثة على الّسرور)؟
تصوغ  قضتها وهي  الّتسعني،  نواحي  في  أّمــي  أّم  قضت 
من  إّال  يوًما،  الورد،  لوُن  غار  ما  اجلمال والكمال؛  تفانني 
خّديها الّزهرّيني، وما اشتهى زيت الّلوز، يوًما، إّال ضفيرتيها 
اخلّروبّيتني، وما عرف زيُت الّزيتون، يوًما، إّال طّبها الّنبوّي؛ 
تتناول كّل شيء مبَهارة الّنمل وأناقة اخليل األصيلة، كّل ما 
حولها تخاله يتكّلم من فرط ما هو نظيف ورهيف وشفيف 
الّرغيف..  ذلــك  برائحة  مأخوذ  حولها  من  وكــّل  وخفيف، 
املعجون بطيب روحها الّطّيبة، فال َغرَو أّننا كّلما تناولنا لها 
طعاًما أو شراًبا أو شممنا لها ثياًبا كّنا نشعر كأّنا نأكل أو 
نشرب أرواحنا لّذة وطيبة وسخاء، أو نشّم حبًقا أو عبًقا من 

نسيم رياض الّنعيم.
لَُغّصة  ويا   – قضت  الّتسعني،  نواحي  في  أّمــي  أّم  قضت 
وأنا عنها بعيد، بعيد على قرب قريب على بعد،  قلبي – 
لكْن عزائي بأْن ما كنت مشغوًال عنها هناك – في بالد أخرى 
غير البالد – إّال مبا حتّب هي وترضا، وعزائي بأعّزائي.. وقبُل 
وبعُد عزائي بأّني ذاكرها ما حييت وهي تذكرني حّتى أموت.

أحدهم  أخــوال وخالتني،  أّمــي.. وأربعة  لَي  أّمي  أّم  أجنبت 
هو عزيزنا جميًعا، الـپـروفسور ماجد محّمد عودة، اّلذي ما 
غادر املشفى ليلتها، ما غادر سرير أّمه الّرؤوم حّتى غادرتها 
َجّنٍة عالية، ال  ُطهًرا؛ «في  اآلن  إلى حيث هي  الّروح فجًرا 
مرفوعة،  ٌر  فيها ُســرُ جارية،  عٌني  فيها  الغية،  فيها  َتسمُع 

وأكواٌب موضوعة، وَمناِرُق مصفوفة، وزَراِبُيّ مبثوثة».
هذه  كّل  على   – جميًعا  لكم  شكًرا   – األعــّزة  أّيها  شكًرا 
بعزيز،  مكروًها  الله  أراكــم  ال  العزيز،  الفقد  بهذا  املواساة 

ا مثلما صدقتمونا. ورجاؤنا أن نظّل نصدقكم حًبّ

ÆÆw I �b � U � W{ ÓËU F Ô*« w �
بينما جمعتني بصديقي أبي الّطّيب، الّنائب أمين عودة، في 
عيد الفطر األخير َجلسة هي ِجلسة، سألني عن عربّي العبرّي 
يتغّيب هذا  البرملانّيني؛ حيث  لغة  وز») في  «ִקּזּוז» («ِكــزُّ
الّتوازن  إلحداث  ذاك،   – املقابل  في   – يتغّيب  ثّم  الّنائب 
املطلوب في عدد األصوات في هذا الّتصويت أو ذاك. فأجبته 
في هذا الّسياق والّسباق  بعد طول بحث وتفكير: «هي – 
ُأْنــِزَل  ما  «بّلغ  مازًحا:  صديقي»، وحّرضته  يا  املُعاَوضة   –
إليك»! فما رأي مجمعنا املوّقر أو مجامعنا املوّقرة في ومِض 

ذي الفكرة؟
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عام  آب/أغسطس  شهر  من  والعشرين  التاسع  في 
اغتيل  عــاًمــا،  وعشرين  ثمانية  قبل  أي   ،1987
خالد)،  (أبو  العلي  ناجي  الراحل  الفلسطيني  الفّنان 
في العاصمة البريطانّية لندن. وقد قيل وقتها ـــــ وال 
يزال يقال حّتى اآلن ـــــ أّن مجهوًال (؟!!!) أقدم على 
اغتياله في لندن عاصمة الّضباب كما يسّمونها، رغم 
أّن االستخبارات البريطانّية (سكوتالنديارد) معروفة 
الّصعيد احمللّي والّدولّي بكشفها لقضايا كبيرة  على 
اآلن  لغاية  تكتشف  لم  قّوتها،  ومعّقدة، ولكّنها رغم 

(!!!) اجلهة اّلتي كانت وراء اغتيال الّراحل ناجي العلي. 
لقد عرفت الّراحل عن قرب والتقيته مّرات عديدة في بيروت والكويت وآخر مّرة 
في لندن، اّلتي أرغم على الّسفر إليها بترتيب خليجّي مع جهة فلسطينّية. 
كان الراحل يؤمن بأّن الله وحده يعرف الّساعة التي ال مفّر منها، حّتى لو كان 

في أبراج محّصنة. 
قلت له ذات يوم إّن قبوله بالبقاء في لندن حسب اقتراح صحيفة «القبس» 
اّلتي كان يعمل بها في الكويت، كان قراًرا خاطئًا ألّن لندن (مربط  الّدولّي 
تنفيذ  فيها  يسهل  التي  العواصم  إحدى  تعتبر وقتها  كانت  العرب)  خيول 
عملّيات اغتيال. ولذلك، لم يأبه الّراحل لتهديد زعيم فلسطينّي كبير عندما 
هّدده بحرق أصابعه باألسيد، فرّد عليه الّراحل بقوله املشهور: «يا عّمي لو 

قطعوا أصابع يدي سأرسم بأصابع رجلي». 
الثمانينّيات، عملت محرًرا في وكالة  السبعينّيات وطيلة سنوات  أواخر  في 
أنباء أملانّية، وبقيت عالقتي مستمّرة مع الّراحل ناجي العلي، وكنت أعرف في 

باألحرى  أو  إرســال  أّن  داخلي، 
ــي الــعــلــي من  ــاج ـــاد) ن ـــع (إب
الهدف  كان  لندن  إلى  الكويت 
منه. وذات  التخّلص  ورائه  من 
مّرة وكما أذكر في الّنصف األول 
من شهر يوليو/متّوز عام 1987 
قبرص،  جلزيرة  ــارة  زي في  كنت 
ــصــاًال مــع الــّراحــل  ــت اّت وأجــري
إنهاء  أردت  خالد وعندما  أبي 
املكاملة، قال لي: ”مالك يا زملي 
ــدردش  ن خّلينا  مستعجل... 
هاي  تكون  ميكن  شــوي  كمان 
بعض!“.  مع  منحكي  مّرة  آخر 
الّتالي، وبالّتحديد  الّشهر  وفي 
ِشهر  من  والعشرين  الّثاني  في 

آب تعّرض الّراحل لعملّية االغتيال، وكانت بالفعل آخر مّرة حتّدثت بها معه، 
وال أزال ألوم نفسي لغاية اآلن لعدم إطالة احلديث معه. 

الكويتّية،  الّراحل ناجي العلي خلق شخصّية حنظلة في صحيفة ”الّسياسة“ 
أبو خالد  يرى في  الّراحل على رسوماته، وكان  وأصبح حنظلة مبثابة توقيع 
هذا  أصبح  العربّية، ولذلك  األنظمة  في  االنهزام والّضعف  ميّثل  حنظلة رمًزا 
الّرمز يتمّتع بشهرة عربّية وعاملّية مثل صاحبه، يفتخر ويعتّز به بالّدرجة األولى 

الفلسطينّيون في كّل أماكن تواجدهم.
كّل رسم كاريكاتيرّي للّراحل كان يعّبر عن هّم كّل فلسطينّي وكّل عربّي وطنّي 
ُمخلص. كان يرى أّن «مهّمة رّسام الكاريكاتير ليست إعالمّية مجّردة، بل 
مهّمة حتريضّية وتبشيرّية، تبّشر باألمل واملستقبل، وعليها واجب كسر حاجز 

اخلوف بني الّناس والّسلطة».
الّشارع  تأثير سياسّي في  لها  ألًفا،  اّلتي جتاوزت األربعني   كانت رسوماته 
ـًا  العربّي من احمليط إلى اخلليج، وهو الذي كان يستهدف الّتغيير فلسطينّي
ـًا، ولذلك كان يزعج أنظمة عربّية معّينة، وهو الذي استطاع أن يحّول  وعربّي
الّرسم الكاريكاتيرّي من مجّرد رسم ُمضحك، إلى رسم توعية سياسّية، وإلى 

عامل محّفز من أجل الّتغيير، ولذلك أرادوا له أن ميوت. 
الّراحل ناجي العلي توّقع مسّبًقا مصيره، وكان يعرف أّنه لن ميوت موًتا طبيعّيًا، 
ولذلك عندما زرت ألّول مرة ضريحه املوجود في مقبرة بروك وود اإلسالمّية في 
لندن ويحمل الّرقم (230191)،  تذّكرت  قوله الّرائع: «الّلي بّدو يكتب عن 

فلسطني، والّلي بّدو يرسم لفلسطني، بّدو يعرف حالو مّيت». 
رحمة الله عليك يا أبا خالد.
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إّن  قلت  إذا  بجديد  آتــي  أظّنني  ال 
الّلغة العربّية اليوم تعيش فترًة مزرية. 
الفصيحة  بالّلغة  متمّسكني  زلنا  ما 
املعربة، رغم أّن كثيرين مّنا ال يجيدون 
ــذه الــّلــغــة. املــهــّم املــظــاهــر. ال تهّم  ه
والّتصريحات.  املزاعم  املهّم  الوقائع، 
كما في مناٍح كثيرة أخرى من حياتنا!

في هذه األّيام تخوض املدارس األهلّية 
الّسلطة؛ مع  مع  عندنا صراًعا ضارًيا 
في  أرغــب  ال  بــالــّذات.  الّتربية  وزارة 
مع  املسألة.  هــذه  في  برأيي  اإلدالء 
تفضي  أن  قلبي  كّل  أرجــو من  ذلــك، 
انفراج  إلــى  واالّتــصــاالت  املفاوضات 
أهون  شيء  كّل  اخلانقة.  األزمــة  هذه 
من ضياع سنة، أو أسابيع حّتى، على 

أطفالنا.
حافة بالّذات من  نعرف جميعنا ما للصِّ
الّلغة وتطوّرها. لكن يبدو  فضل على 
بالّلغة  تّتصل  ال  عندنا  حافة  الصِّ أّن 
والفكر، ال من قريب وال من بعيد. كّل 
ـًا  َمن يرغب ميكنه إعالن نفسه ِصحافّي
املواقع  االّتصال،  ووسائل  مراسًال.  أو 
اإللكترونّية على وجه اخلصوص، تقبل 
فتنشر كّل ما يصلها. املهّم أن يكون 

بثمن معقول طبًعا!
في  ــه  قــول أردت  مـــا  ــســى  أن ـــدت  ك
أمس  نشر  القصيرة.  املالحظة  هــذه 
اخلميس 10/9/2015، أحد املواقع 
املدارس  إضراب  خبًرا عن  اإللكترونّية 
األهلّية. ِاعفوني من ذكر اسمه. أستر 
الّتربية،  وزارة  قرأت رّد  لي.  له وآمن 

ُمترجًما، فرأيت العجب العجاب:
االجتماع  هــذا  أن:  البيان  «..وقـــال 
هو استمرارا الجتماعات سابقة والتي 

فيها مت طرح حلول...»
«.. احلفاظ على مكانة هذه املدارس 

كونها مدارس معترف بها» 
«وقال البيان أن ..»

«وقال البيان بالقول..»
مدارس  تبقى  أن  تريد  املــدارس  «هذه 

معترف بها..»
من  القليلة  الّسطور  ُمترجم  تظنّوا  ال 
الّضاد. في سطور  لغة  العبرّية يجهل 
نتنياهو  حكومة  «أن  أخبرنا  سابقة 

سادرة في تعنتها». اسمعوا وعوا!
قرأت فحزنت ثّم ضحكت. سمعت أّن 

الضحك يشفي العلل!
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«أبــو صــالح» شخٌص  ِبـ  املُكّنى  صــادق  أمني 
تربطني  عمره،  من  الّسابع  العقد  أواخــر  في 
أبو صالح  عميقة ومتينة.  صداقة  أواصــر  به 
معروٌف بصراحته وصدقه وجرأته وعدم محاباته 
يتحّمل  وال  العديله»  «يبّج  فهو  لآلخرين، 

املايلة وليكن ما يكون. 
التقيُته في أمسّية إجتماعّية بعد انقطاع غير 
في  لي  قــال  أسابيع.  بضعة  استمرَّ  مقصود 
االنتقاد  من  تخلو  ال  حديثنا وبلهجة  معرض 
ملقاالتك  املُبّطن: «الحظُت من خالل متابعتي 
اّلتي نشرَتها في الفترة األخيرة، أّنك تترّكز في 
أموِر مجتمِعنا احمللّي فقط. أال تعنيك قضايا 
العاملّية  القضايا  أو  األوســط  الّشرق  منطقة 

األخرى؟ ملاذا ال تتطّرق إليها؟». 
أكــون  أن  ــد  أري ال  «ألّنـــي  ُمبتسًما:  أجْبُته 
كذلك الّرجل اّلذي قال أثناء احتفاله باليوبيل 
بحياة  ينعمان  وزوجته  أّنــه  لزواجه،  الفّضي 
ــة هــانــئــة، ألّنــهــمــا ومــنــذ زواجــهــمــا قد  ــّي زوج
باألمور  يهتّم  هو  بينهما.  املسؤولّيات  قّسما 
باألمور  وهــي  الكبرى،  األساسّية  اجلوهرّية 
يهتّم  هو  فمثًال  الّثانوّية.  الّصغرى  اجلانبّية 
الكورّيتني  بني  ما  كاخلالف  العاملّية  باألزمات 
والذّرة في إيران وقضّية طالبان في أفغانستان 
والّصراعات الّدائرة في العالم العربّي ومشكلة 
اخلارجّي،  والفضاء  البحار واحمليطات  تلويث 
وغيرها من القضايا املصيرّية بالّنسبة للجنس 
األســرة  بشؤون  ر  ُتقرِّ زوجته  بينما  البشرّي، 
والّتعليم  واملسكن  وامللبس  واملشرب  كاملأكل 
األهل  مع  املتبادلة  ــارات  والــّزي واالستجمام 
ــك من  ــا شــابــه ذل ــيــران واألصـــدقـــاء، وم واجل

الّشؤون احلياتّية اليومّية...».
بدْت على وجه  اّلتي  العريضة  االبتسامة  رغم 
إّال  أعنيه،  ملا  فهَمه  لي  أّكــدت  أمني، واّلتي 
التباس، أضفُت قائًال: «أنا  أّني، ومنًعا ألّي 
ال أريد يا أمني أن ُأشِغَل نفسي واْجِهد قلمي 
الّتأثير  في أموٍر أعرُف سلًفا أّني ال أستطيع 

فيها».
على  إشفاٌق  منها  يطّل  بنظرٍة  أمــني  رمقني 
«ســذاجــتــي»، قــائــًال: «أوتــظــّن يــا حــامت أّن 
الكلمة املكتوبة تغّيُرنا؟ أال تعرف أّننا شعب 
فهو  يَنم  لم  ينام، وإن  فكي  قرأ  يقرأ وإن  ال 
عازم على أن ال يفهم املقروء، ألّن فهم املقروء 
منه  تتطّلب  حتّديات ومسؤولّيات  أمام  يضعه 
هو  ـًا  مادّي بذًال  و/أو  ـًا  وعقلّي ـًا  جسمّي جهًدا 

يبخل به».
لم أمتالك نفسي من أن أقاطعه قائًال له: «أتّتهم 
أدبنا وتاريخنا   بينما  بالبخل،  أمني شعَبنا  يا 
وتقاليدنا وعاداتنا حافلة بقصص الكرم واجلود 
وأضفُت  الّضيف؟!»؛  واستقبال  اليد  وسخاء 
اسم  عزيزي  يا  نسيَت  «هل  ُمداِعبٍة  بابتسامٍة 

حامت الّطائي؟».
لم يتزحزح أمني عن موقفه قيد أمنلة، إذ قال: 
نحن  وأمجاده.  املاضي  من  اتركنا  أخي  «يا 
وكَرُمنا  تعيٌس  وحاضرنا  احلاضر،  في  اليوم 
أنانيٌّ نفعّي. إذا إستضْفُتك اليوم، فالويل لك 
إن لم تستضْفني غًدا». توقَّف أمني عن احلديث 
هنيهة، ثّم تابَع قائًال: «أنا ال أريد أْن أعّمم، 
بعض  تصّدَق  للغاية  جّيًدا وأقــّدُر  أعرُف  ألّني 
آخرين  أفــراٍد  احلــال على  أفــراٍد من ميسوري 
محتاجني، لكن قّلما يكون تبّرُعنا  ملؤسسٍة ما 
العربّي.  للجمهور  ـًا  عاّم ُملًكا  كانت  لو  حّتى 

عطاُء الفرد مهما كبَُر يبقى 
مجّرَد رافٍد محدود الّسيل، 

لكّن عطاء األفراد سوّية يحّوُل اجلدوَل إلى نهٍر 
لكّننا  نكون رائعني،  قد  أفــراد  نحن  متدّفق. 
كفريق نبقى لسبٍب ما، إنفرادّيني مشّتتني وال 

ُنحسُن الّلعب سوّية».
قلُت له: «رويدك يا أمني، أال تعتقد أّن َجلد 
من  الكثير  الكثير  على  ينطوي  هذا  ــّذات  ال

الّظلم والتجّني على مجتمعنا؟». 
لم يبَق أبو صالح مديًنا لي، حيث قال: «أنا 
ال أظلم مجتمعنا العربّي وال أجلد ذاتي وإّياه، 
املشّوه،  واقِعنا  وجــه  عن  القناع  أكشُف  ــا  إّمن
ـًا.  ـًا آنّي وإثباًتا على ذلك سأعطيك مثاًال حّي
قليلة  أسابيع  قبل  بالذات،  أنــَت  نشرَت  لقد 
مقاًال ُمستفيًضا ُمْقِنًعا - من وجهة نظري على 
احلنك  طّق  بني  ما  «امليدان  بُعنوان   - األقــّل 
وطّق اجلزدان» كمحاولٍة منك الستنهاض هّمة 
اجلمهور العربّي لدعم مسرح «امليدان» في هذه 
املرحلة احلرجة جًدا اّلتي يتعّرض فيها «امليدان» 
إلى مؤامرٍة ميينّية حكومّية مفضوحٍة تستهدف 
وجوَده، باعتباره مؤّسسة قطرّية عربّية صرفة، 
اّلذين جتاوبوا  هو عدد  فما  متلكها جماهيرنا. 

فتبّرعوا ولو مببلغ رمزّي؟».
لقد خجلُت أن أقول له، إّن العدد لم يتجاوز، 
ألسفي الّشديد، عدَد أصابِع  يٍد واحدة مقطوعة 
«قالئل  بانكسار:  له  فقلُت  اإلبهام واخلنصر، 
أبــو صالح  تلّقَف  تــبــّرعــوا».  اّلــذيــن  هم  ــًدا  ج
جوابي اخلجول قائًال لي: « أتدري ملاذا؟ ألّننا 
نلعَب  أن  التبّرع والعطاء،  مشهد  في  تعّودنا 
دائًما دوَر املتلّقي األبدّي. فما أن تطفو على 
أموال  جتنيد  قضيُة  االجتماعّية  حياتنا  سطح 
حّتى  مجتمعنا،  تخدم  عاّمة  مؤّسسة  لدعم 
فنتوّجه  متواضًعا،  كان  مهما  دورنــا  نتناسى 
إلى املؤّسسات اخليرّية خارج البالد اّلتي مّدت 
ها  لنا يَد العون في املاضي، معيبني عليها حقَّ
أنتم  ساعْدُمت  هل  الّشرعّي:  سؤالها  طرح  في 
أنفَسكم، كي نستمرَّ نحن في مساعدتكم؟».

(أبو صالح وأنا)،  جدلنا  حديثنا واألصّح  إّن 
أردُت  لذا  بأكمله.  كاد يستهلك وقت سهرتنا 
أن أنهي املوضوع بروح طّيبة، إذ أّن اختالف 
نا قضّية.  وجهات نظرنا ينبغي أن ال ُيفِسد لودِّ
فقلُت: «أتدري يا أمني إّن موقفك من جمهورنا 

العربّي يذّكرني بالّنكتة الّتالية:
ـًا إلى بيت رجٍل  درَج أحُدهم على القدوم سنوّي
ُيعيُنه  املال  من  معّنيٍ  مبلٍغ  كرمي ألخِذ  ُمْحِسٍن 
من  سنوات  ــّدة  ع بعد  أســرتــه.  معيشة  على 
للمستعطي:  احملسُن  قال  املتواصل،  العطاء 
أعطيك  أن  أستطيع  لن  عزيزي،  يا  «آســف 
أكثر». حدَجه املستعطي بنظرِة استغراٍب ُمتّبٍل 
باحتجاج: «ُممْكن أفهم ليش؟!». قال اُحملِْسن 
معتذًرا: «جتارتي تقّلصْت، وأوالدي سيتعّلمون 
هذه الّسنة في اجلامعة، األمر اّلذي سيكلُفني 
قائًال:  املستعطي  فانتَهَره  كبيرة».  مصاريف 
على  اجلامعة  في  والدك  تعّلم  بــّدك  «يعني 

حسابي؟!!».  
لي:  قائًال  الــّدمــع،  حّتى  صــالح  أبــو  ضِحَك 
«يعني أنَت موافٌق على رأيي بالّنسبة جلمهورنا 
«ليس  لــه:  قلُت  كــذلــك؟».  أليس  العربّي. 
متاًما، ولكّني سأحيُل املوضوع كلَّه على القّراء 

إلبداء آرائهم».
 فما رأيكم دام فضلكم أّيها القّراء الكرام؟...

Ê«d�� ÊULOK	
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أسبوعان على  مّر  قد  يكون  ”حيفا“  العدد من صحيفة  هذا  مع إغالق 
اإلضراب املفتوح للمدارس األهلّية في البالد، هذه اخلطوة التي اّتخذتها 
األمانة العاّمة للمدارس املسيحّية، رًدا على التقليص في ميزانّية تلك 
املدارس من قبل وزارة املعارف، واّلذي دفع األمانة العامة لتلك املدارس 
الّسنة  افتتاح  منذ  املدارس  تلك  في  مفتوح  إضراب  عن  اإلعالن  إلى 

الدراسّية احلالية. 
املبّرر  التام وغير  التجاهل  الّشهر،  هذا  مطلع  للدهشة، ومنذ  املثير  من 
من قبل وسائل اإلعالم اإلسرائيلّية لهذا اإلضراب، فقد تابعت النشرات 
افتتاح  موضوع  تابعت  التي  العبرّية  التلفزيون  محّطات  في  اإلخبارّية 
القناة  الّسنة الدراسية بأدّق تفاصيلها، وبكل وقاحة واستهتار ُذكر في 
العاشرة على سبيل املثال أّن افتتاح السنة الدراسية قد ّمت على أّمت وجه، 

اللهم إال مشكلة صغيرة في روضة في الوسط العبري، ولم يتم احلديث 
مطلًقا عن إضراب املدارس األهلّية. 

مت احلديث عن روضة كان من املفروض أن يتعلم فيها حوالي 30 طفًال 
ولم يتّم التطرق إلضراب مفتوح أدى إلى بقاء أكثر من ثالثني ألف طالب 
في بيوتهم من دون أن ميارسوا حّقهم الطبيعي في التعّلم. ولم يتم احلديث 
أيًضا عن اإلضراب التضامني مع املدارس األهلّية ليوم واحد في الوسط 
قبل وسائل  من  الّتجاهل  هذا  آخر.  كوكب  في  نعيش  العربي، وكأّننا 
الّدوائر احلكومّية للمطلب العادل  اإلعالم اإلسرائيلّية يتناغم مع جتاهل 

للمدارس األهلّية. 
فاإلضراب  القلب.  ويفرح  الّصدر  ُيثلج  ما  هنالك  األلم،  ورغم  وهنا، 
أّننا شعب  مجّدًدا  أثبت  برمته،  العربي  املجتمع  أعلنه  الذي  الّتضامني 

متالحم وموّحد، والّدور الذي قامت به القائمة املشتركة ورؤساء الّسلطات 
احمللّية واللجنة القطرّية في دعم اإلضراب، أثبت مجّدًدا أّنه ال بديل عن 
وحدتنا لتحصيل حقوقنا، واالرمتاء في أحضان املأجورين ومغازلة الّسلطة 
لن ُيجدي نفًعا، ولن يحّل أزمة، بل احلل هو احتضان املجتمع العربي 
الّدافئ  احلضن  هو  العربي  فاملجتمع  أبنائه وشرائحه وحمايتهم،  لكاّفة 

واحلصن األمني لكاّفة أبنائه.  
وعودة اآلن إلى اإلضراب وما أدى إلى اإلعالن عنه، فال يكفي الّتقليصات 
في ميزانّيات هذه املدارس، إمنا ّمت منع تلك املدارس من جباية الّرسوم 
أمام  املدارس  إدارات تلك  الّطالب، وبالّتالي وضعوا  املدرسّية من قبل 
خيارين، إّما إغالق تلك املدارس ألّنها ال تستطيع االستمرار في ظّل 
ّمت  ـًا  عملّي حكومّية.  مدارس  إلى  املدارس  هذه  حتويل  أو  كهذا،  وضٍع 
إّال  خيار  أمامها  يعد  لم  حيث  األهلّية  املدارس  على  اخلناق  تضييق 
إعالن اإلضراب املفتوح، ألّن كال اخليارين املذكورين: اإلغالق أو حتويل 
املدارس األهلّية إلى مدارس حكومّية مرفوض كلّيًا من قبل كّل إنسان 
هذه  لتفريغ  مقّدمة  إّال  هي  ما  اخلطوات  تلك  أّن  يدرك  عاقل، واّلذي 

املدارس من خصوصّيتها ومتّيزها. 
باألساس  نشأت  املدارس  هذه  أّن  الذكرى  نفعت  إذا  أذّكر  أن  وأريد 
كمدارس تبشيرّية، لها رسالتها والقضّية ليست قضية مالّية فحسب. 
حّتى  يستحّق  ال  وقح  اقتراح  هو  املدارس  تلك  على  املقترح  والعرض 
املدارس. وأنا  هذه  للقضاء على  مؤامرة ومخّطط  عبارة عن  ألّنه  الرد، 
أناشد إدارات هذه املدارس والهيئة العاّمة لها أن ال يتراجعوا قيد أمنلة 
االحتجاجّية  اخلطوات  تصعيد  إلى  أدعوهم  بل  العادلة،  مطالبهم  عن 
االستمرار  وإما  كاملة  املطالب  حتقيق  فإّما  النهاية؛  حّتى  واالستمرار 
في هذا اإلضراب إلى ما ال نهاية، ألّن الهيئة العاّمة ال متلك خيارات 
أخرى، والقبول بأّي تنازل هو عبارة عن ضرب املسمار األّول في نعش 
املدارس األهلّية. وهنا أّود أن أذّكر بخطاب القائد الفّذ طارق بن زّياد 
عندما قام بحرق أسطول جيشه عندما كان على سواحل إسبانيا، قائًال: 
؟! البحر من ورائكم والعدوُّ أمامكم، فليس لكم  ”أّيها الّناس؛ أين املفرُّ
والله إالَّ الّصدق والّصبر، واعلموا أّنكم في هذه اجلزيرة أْضَيُع من األيتام 
في مآدب الّلئام»، فهنا على املدارس األهلّية أن تناضل حّتى النهاية، 

تناضل من أجل بقائها واستمرارها ووجودها.   
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إذا ِجئِتني..
كما كنِت

سأبادلك الّرد.
ُعنوان احلضور..

يكره الغياب.
نعْيت لعبة الدوران
في رحلة الوحيد.

ها أنا.. اجلديد
كما ترين.
أنِت لي..

هو.. 
ما أريد من اخلوف.

يقيني.. عاجٌز
ميكث..

في.. من.. يرتاب.
أبلُع املدى..

بال حد.
أال ترينني..؟

متهالًكا

فقدت..
صبرت.
غربة..

كّلها عذاب.
أعّول..

على حّيز..
في قلب..

ال يندب حّظي..
املولُع بالّسجون

*
عواطفي..

ليست مدينة 
للّنسيان

وإن تكالبت 
العناوين.

مضت أّيامنا..
طريحة الّشبق.
واألنفاس مراح 

اإلعصار

تعلو مثل طائرة..
تزّودت بنهم 

اجلائعني
حينها..

التحفنا بقماش..
من الّنوم.

كانت أحالمنا..
حبيسة الّشهيق
يتألأل حبورها..

في أْلبوم صور 
احلّب..

ولوحة الّشفق.
حينها..

حّتى اجلماد..
خفق.

*
وَسَرت بي

أشاركها االلتحام.
تنزلُق..

مع االبتسام.
والعيون..

تكّحل العيون.
ُترافقها.. أنغام
تعزفها.. ذاكرٌة

ال تخيفها الّسفن 
احملّملة..

بالّضائع..
من األحالم.

كّل هذا االنبعاث..
وسط الهذيان..

حبيبتي!
(حيفا/طمرة) 

من ُكّوِة الـ“ع“
أنزلِك

ني قضباَن نافذة الفراِق، ليِّ
واصعديني

منِك إلّي...
***

رأيُته سفًرا َصحا؟!
ال توقظي حقيبًة تستريُح

وال جواًزا في ثنايا املِعطِف 
غفا
***

اتركينا نتناَقُط
رذاًذا يحتلمُه املطُر

ألصيَر لِك أزًال
وأنِت

َحتلِّني فيَّ أبًدا!!
***

أناَي!! وأنِت هي مدينتي
حيثك اآلن ُأبقي

َتنّفًسا
يتشاهُق معتصًما بحبِل 

اْصِطباِره
ًبا!! ترقُّ

***
قي انتظاَرك ال تؤرِّ
قيِه قلًقا!!! ال تؤرِّ

َسأصعُدني
هبوًطا إلى ”غاِرهما“
كينِة“ ُمتدثًِّرا بـ“السَّ

***
َبلِّغي ”أسماء“:

روِب َكُثَر الُوشاُة على الدُّ
دي وأكِّ

أن ُتعيَد َرْتَق ”النِّطاَقْني“
وال تأتي به زادا!

***
أّما أنا

سأعيُد
في ”الغاِر“ رسَم روايتي

زمًنا اليوم بدا!!
كي أعيَد صلصاًال كنتُه

طفًال
إلى مهِدِه آبا

ِطفًال يقوُم ”لسبعاها“
دروًبا أخرى وأبواًبا

وُيسِقُط ”مساميَرهم“ ثلًجا
أماَم ”جنمه“ ذابا

حّتى نعوَد مع ”الُبراق“
”سْدرًة“

حتطُّ ألواًحا وأخشابا!!
***

(من ديوان ”شمال إلى 
حجر االنتظار“/شعر عربّي 

معاصر - 2012)
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إّنها فعًال من أروع وأجمل األفكار اّلتي تراودنا، 
ثّم  الــّزائــد!  وزننا  من  نخسر  أن  نتمّنى  عندما 
واجلمال،  واألنــاقــة  الّثقة  في  بزيادة  نستبدلها 
عندما نتخّيل أنفسنا نلبس أجمل الفساتني اّلتي 

طاملا متّنينا أن نتباهى بها بني صديقاتنا.
زمنّية  فترة  في  الهدف  هــذا  حتقيق  أجــل  ومــن 
قصيرة، نلجأ أحياًنا إلى وسائل مختلفة للتخّلص 
من هذه الكيلوغرامات اّلتي تُزيد من الوزن وُتثقل 
احلميات  إلى  مّنا  البعض  يتطّلع  عندها  كاهلنا. 
كغم  و5   4 بني  ما  تعد بفقدان  اّلتي  الّسريعة 

أسبوعًيا، جندها لألسف أّنها وعود كاذبة!

°øl¹dÝ qJAÐ Ê“u�« …—U�š sJL*« s� q¼
رغم إمكانّية خسارة بعض الكيلوغرامات بسرعة 
في األسابيع األولى، فإّنها لن تدوم طويًال. ألّنك 
في  كيلوغرامات   4-5 معّدل  تخسرين  عندما 
بذلك  أّنك خسرت  يعني  ال  هذا  األّول،  األسبوع 
الّدهون املُخّزنة في اجلسم، بل على األغلب تكون 
هذه الكيلوغرامات مكّونة من املاء، اجلليكوجني 

glycogen والبروتني من العضالت. 
الّسريعة،  باحلمية  ــتــزام  اإلل مــن  أســبــوع  وبعد 
فيعّوض  القدمية،  الغذائّية  الــعــادات  تعاودين 
خالل  من  فقدها  اّلتي  الكيلوغرامات  جسمك 
فترة  خالل  خسرها  اّلتي  املهّمة  للعناصر  تخزينه 

احلمية القاسية.

 Êu???¼Òb???�« s???� Ê“u??????�« …—U???�???š Òr???²???ð n??O??�
 øWL�«d²*«

حتدث عملّية خسارة الوزن عندما يستهلك اجلسم 
سعرات حرارّية (أو طاقة)، أكثر ّمما يدخل إليه. 
وزيادة  الّطعام  كمّية  تقليل  بساطة  بكّل  يعني 
الّدهون  من  الــوزن  تخفيف  في  تساهم  الّرياضة 

املتراكمة. 
ومن اخلير أن تعرفي أّنه من أجل خسارة نصف 
 3500 تستهلكي  أن  يجب  الــّدهــون،  من  كغم 
سعرة حرارّية. فإذا قّللتي ما بني 1000-500  
احلــرارّيــة  للّسعرات  مدخولك  من  حــرارّيــة  سعرة 
سعرة   7000  3500- لـ  هذا  سيجمع  ـًا،  يومّي
أقّل  باألسبوع، وبالّتالي خسارة ½1- كغم من 
الّدهون في األسبوع. إّنها املعادلة املتوازنة بني ما 

يدخل إلى جسمك من طاقة وما يخرج منه.
خلسارة  مهّم:  استنتاج  إلــى  يقودنا  هــذا  ــّل  وك
من  أكثر  خسارة  يجوز  ال  اجلسم،  من  الــّدهــون 

في  واحــد  كيلوغرام 
األسبوع!

  «œU??????????????????????????????ý—≈
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ـــا  هـــدًف ضـــعـــي   -
ـــوصـــول  ــك ال ــن ــك مي
كنت  فـــــإذا  ـــه.  ـــي إل

تعرفني وزنك الّصحّي، سيمّكنك هذا من اإللتزام 
بطريقة  الهدف  إلى  ليوصلك  الغذائّي  بنظامك 
ويشّجعك  معنوّياتك  من  فيزيد  وصحّية،  مرنة 

الستكمال الّطريق نحو الهدف الّنهائّي.
لك  ـــزّوده  ت ـًا  صحّي ـًا  غذائّي نظاًما  ِاّتبعي   -
أخصائّية الّتغذية، يعتمد على تخفيض الّسعرات 
احلرارّية بشكل مالئم لك، وال يفتقد إلى أّي من 

املجموعات الغذائّية.
تقّبلي خسارة وزن بطيئة ومنتظمة مبعّدل -1   -
الفترة  في  أســرع  يكون  (قد  باألسبوع  كغم   ½

األولى من اّتباع الّنظام). 
ـًا، كي  - اشربي ما معّدله 8 أكواب من املاء يومّي
يبقى جسمك مرّطًبا، حيث إّن املاء يساعد على 

الّشعور بالّشبع، أيًضا.
- مارسي الّرياضة بشكل منتظم.

- ِاّتخذي عادات غذائّية سليمة لنمط حياتك.
- خّططي لكيفّية احملافظة على الوزن اّلذي ّمت 

فقدانه.
- ال تقلقي إن الحظتي زيادة 1 كغم في الوزن 
بني يوم وآخــر، فهذا قد يكون لسبب زيــادة في 
تناولته  اّلذي  العشاء  وزن  أو  اجلليكوجني  املاء، 

في اليوم الّسابق.
إّن اّتباع حمية قاسية لفقدان الوزن بشكل سريع، 
العضلّية، وهذا  الكتلة  وزن من  سيسّبب خسارة 
اجلسم  فــي  العضلّية  الكتلة  محّبذ، ألّن  غير 
الّطاقة  استهالك  عملّية  تسّرع  اّلتي  الكتلة  هي 
ال  عندما  حّتى  اجلسم،  في  احلرارّية  والّسعرات 

يقوم الّشخص بأّي حركة.
عــن طريق  ـوازن  مـــت غــذائــّي  نــظــام  اّتــبــاع  إّن 
األخّصائّيني، مع ممارسة الّرياضة بانتظام، سيؤّمن 
خسارة وزن منتظمة وصحّية، وتستطيعني بذلك 
احملافظة على الكيلوغرامات املفقودة. لذا حاولي 
اآلن،  صحّي  جلسم  اليوم  حياتك  منط  تغّيري  أن 

وفي املستقبل.

™”U ÒD� ≠ u{ U1— ∫œ«b�≈ 

‰UH �_« q �UA � Òq � W ÒO H O �
ليست كّل مراحل الّطفولة سعيدة، إذ ال بّد أن ميّر الّطفل 
بلحظات عصبّية وعصيبة جتعله أحياًنا يهرب إلى أّمه طلًبا 
البكاء،  إلى  تدفعه  أو  ـًا  سّن للحماية من طفل آخر يكبره 
أو ما شابه ذلك  يلعب معه  أن  يريد  أحَد األطفال ال  ألّن 

من أوضاع.
تعّد القدرة على حّل املشاكل مسألة فطرّية، تبدأ من الّلحظة 
األولى للميالد. يولد األطفال مزّودين بأدوات طبيعّية حلّل 
املشاكل، تسّمى االنعكاسات reflexes، فبعد أقّل من 
حلّل  املــّص  استخدام  في  الّرضيع  يبدأ  الــوالدة  من  ساعة 
االستجابات  تبدأ  النمّو  اجلوع، ومع  مثل  تواجهه  مشكلة 
اإلرادّية حتّل محّل تلك الّردود الّال-إرادية. فاالستكشاف 

املمتع والّتجربة يقود لبداية ظهور مهارات حّل املشاكل.
حلّل  إرادّي  مستوى  نحو  األّول  عامه  بحلول  الّطفل  يسير 
ألخرى  للوصول  معّينة  لعبة  دفــع  فيستطيع  املشاكل؛ 
املشاكل  حّل  في  الواحد  العام  طفل  يبدأ  كذلك  يفّضلها، 
من خالل املالحظة والّتقليد. ومبجّرد أن ينمو الّطفل بعض 
الّشيء يبدأ في اختبار كّل شيء باستخدام طريقة «ماذا 

يحدث لو...؟» حلل املشاكل. 
بحلول العام الّثاني من عمر الّطفل يبدأ في استخدام أداة 
أخرى مهّمة جًدا في حّل املشاكل وهي الّذاكرة؛ فيستطيع 
االستنتاج واملالحظة، ثّم الّتفكير في املشكلة، ثّم تذّكر ما 

رآه وتقليده.
طريق  عن  املشكلة  حّل  إلى  يصلون  الّثالثة  األعــوام  ذوو 
الّتجربة واخلطأ. ولذا رّمبا يستغرق األمر عدًدا من الّتجارب، 
وهو ما ميكنهم بالفعل الوصول إليه بفعل اخلبرة املتراكمة 
التخّيل  يستخدمون  أعــوام  الّثالث  ذوي  الّتجارب.  من 
أيًضا حلّل مشاكله كاستخدام الّطبق اخلاص به كقّبعة، أو 

استخدام علبة العصير الفارغة كميكروفون.
حلول  عن  بالّتنقيب  دائًما  مشغولون  األربعة  األعوام  ذوو 
ملشاكله، وهم أكثر صبّرا من ذوي الّثالثة أعوام، وميكنهم 
املساعدة  بعض  يحتاجون  أّنهم  إّال  مختلفة،  حلول  جتربة 

للّتركيز على املشكلة احلقيقّية.
للّتفاوض  مستعّدون  الّرابعة  سّن  في  األطفال  فإّن  كذلك 
فنمّو  الكبيرة؛  الّلغوّية  حصيلتهم  مستخدمني  غيرهم،  مع 
مًعا واالنخراط  الّتعاون  على  يساعدهم  الّلغوّية  مهاراتهم 
هذه  في  األطــفــال  اجلماعّي.  الــقــرار  لصنع  مجموعة  في 
تعني  اّلتي  املشاكل  خبرات  من  أفضل  يتعّلمون  الّسن 
شيًئا بالّنسبة لهم، تلك اّلتي تظهر في حياتهم يوًما بيوم 

وحلظة بلحظة.
°øtKLŽ UMMJ1 ÍcÒ�« U�

 -أعِط الّطفل مواَد استكشاف.
الّطفل  بدعوة  الّنقدّي واإلبداعّي  الّتفكير  مهارات  عّزز   -

الستخدام املواد بطرق جديدة ومختلفة.
- شّجع الّطفل على طرح االقتراحات واحللول، عّزز العصف 
عمله  ميكنك  اّلــذي  «ما  مفتوحة؛  أسئلة  بسؤاله  الّذهنّي 

بـ....؟ كم طريقة ميكننا بها...؟» واستمع بانتباه ألفكاره. 

- دع الّطفل يجد حلوله اخلاّصة، وقّدم مساعدة حني يبدأ 
في الّشعور باإلحباط؛ ولكن ال حتل مشاكله بدًال منه.

لديهم  تختلف  سنوات  والّست  اخلمس  عمر  في  األطفال 
مــهــارات حــّل مشاكلهم عــن أولــئــك األصــغــر. أحــد أهم 
أمام  االختالفات هي منو قدرتهم على االحتمال والّصمود 
مشكلة  على  يواجهون ويعملون  بينما  اإلحباط،  من  فترة 
صعبة؛ ففي حني أّن الّصغار ميكنهم أن يكفوا عن الّلعب 
أو  مكانها  في  أجزائه  عليهم وضع  يصعب  اّلذي  بالبازل 
أّنهم في مرحلة (5-6 سنوات)  إّال  رّمبا يقطعونها إرًبا.. 
استنتاج  ورســم  املشكلة،  وحتديد  ملالحظة  وقًتا  يأخذون 

لطريقة حّلها.
العاطفّي  الّنضج  فإّن  الّسادس؛  أو  اخلامس  العام  وبحلول 
لدى األطفال ميّدهم بأمان كبير لتحّمل املخاطرة، فال يخاف 
يواجه  وبينما  واخلطأ.  الّتجربة  من  العمر  هذا  في  الّطفل 
األطفال - ما يبدو لنا أحياًنا - مشاكل صغيرة أو تافهة؛ 
فإّنهم ينمّون ويطّورون ويطّبقون مهارات تفكيرّية ومهارات 

اجتماعّية وعاطفّية مهّمة.
إّن املهارات الّلغوّية القوّية ضرورّية ملثل هذا الّتفكير املجّرد، 
وغالًبا ما يكون األطفال في هذه املرحلة لفظّيني، أي لديهم 
يبّسطوا  أن  وميكنهم  تفكيرهم،  ووصف  شرح  على  القدرة 
وميكن  رائعة؛  بتفاصيل  أفكارهم  يشرحوا  أو  يقّدموا  أو 
الّشخصّيات،  ملشاكل  ممكنة  حلوًال  يقترحوا  أن  لألطفال 
بينما يشاركون قصصهم مثًال، ويستمتعون أيًضا بأنشطة 
الّطرق  كّل  إليجاد  الّذهنّي  كالعصف  اإلبداعّي،  الّتفكير 

املختلفة لعمل األشياء.
أكثر  من عمرهم  اخلامس والّسادس  العام  في  األطفال  إّن 
بالّتفكير  يسّمى  ما  وهو  اآلخرين،  الّناس  مبشاكل  وعًيا 
املرحلة، وذلك  هذه  في  لألطفال  ممتعة  العاملّي، وهي صفة 
تبًعا لتحّولهم من الّتفكير والّسلوك املتمركز حول الّذات.. 
على  تؤّثر  كبيرة  مشاكل  تبّني  في  يــبــدأوا  أن  فيمكن 
العالم؛ أو الكوكب. وميكنهم أن يثوروا آلرائهم الّشخصّية 
املنقرضة؛ احلــيــوانــات  كمشكلة  الــعــالــم  مشاكل  ــول  ح

التلّوث؛ احلروب. 
وفّر فرصًا ملناقشة املشاكل االج تماعّية؛ بدًءا من مشاكل 
االجتماعات  وتعتبر  العاملّية.  املوضوعات  إلــى  الفصل 
األسرّية شكًال الختيار وتقليب كثير من املواضيع املتنّوعة 
واملشاركة في األفكار واقتراح احللول. وميكننا احلصول على 
كتب  من  كثير  في  اجلّذابة والّلطيفة  املواضيع  من  العديد 
ومجّالت األطفال والكبار وتسجيالت الفيديو الّتعليمّية. 

أجرتها جامعة «روتشستر»  اّلتي  الّدراسة  من  لوحظ  وقد 
أّنه عندما تزداد كفاَءة الّطفل في حّل مشاكله االجتماعّية، 

تزداد في نفس الوقت قدرته على التحّكم في تصّرفاته. 
©…dÒJ³� W�uHÞ WÒO
UB²š«®
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بال، ْمِس ِمْن َوراِء اْجلِ ِعْنَدما ُيِطلُّ َرْأُس الشَّ
راِش َقْد حاَن، هوِض ِمَن اْلِف رُِف أنَّ َوْقَت النُّ أَْع

اْلَفطوِر  َوَتناُوِل  َوْجِه  اْل ِل  ْس َغ َوْقُت  حاَن  َوَمَعُه 
ْرِك األَْسناِن. َوَف

ماءِ، ي َوَسِط السَّ ْمُس ف ِعْنَدما َتِقُف الشَّ
َوَمَعُه  ى  َأت َقْد  ــدي  األَْي ِل  ْس َغ َوْقــَت  أَنَّ  ــرُِف  أَْع

اْلَغداء،
ِعِب َمَع األَْصِدقاءِ. ي َوْقُت اللَّ ْأت َي ْعَدُه َس َوَب

ْمُس ِبالزَّْحِف َنْحَو اْملَغيِب، َدُأ الشَّ ْب َوِعْنَدما َت
ٍد، َعًة ِمْن َبعي َودِّ ِنها ُم ْي َع ي ِب َوَتْغِمُز ل

رُِف أَنَّ واِلَديَّ ِباْنِتظاري َمَع َعشاٍء َلذيٍذ. أّْع

المُ، ْمُس َمتاًما َوَيُحلُّ الظَّ َوِعْنَدما َتغيُب الشَّ
األّْطفاُل  َجميَع  َوأنَّ  َأتى،  َقْد  َل  ْي اللَّ أنَّ  رُِف  أَْع

يام. ِن
راشي، أّما أنا َفأْرتاُح في ِف

ِسجاٍم! ِس َنْلَعُب ِباْن ْم ُم أّنني َمَع الشَّ أْحُل

W�d�Ë V�d�� ‰UL�√

اعتقل رجال الّشرطة، هذا األسبوع، شاّبني مشتبهني بأعمال تخريب وسرقة 
آثار كنيسة يعود تاريخها إلى الفترة البيزنطّية، واملتواجدة في املوقع األثرّي 

«قصر العاشق». 
وقد ّمت اعتقال الشاّبني (في العشرينّيات من العمر من قرية كسرى) صدفًة، 
إذ طارد رجال الّشرطة سّيارة مشبوهة، وبعد أن أمر الّشرطي سائق الّسّيارة 
بالتوّقف وّمت تفتيشها، كانت املفاجأة ُكبرى، إذ وجد رجال الّشرطة داخلها 

قطًعا من الفسيفساء، عليها كتابة بالّلغة اليونانّية. 
املوجودة في  البيزنطّية  الكنيسة  اقتلعت من  األرضّية  أّن  تبّني  وبعد فحص 
«قصر العاشق» (اّلتي كّنا قد نشرنا عنها تقريًرا مفّصًال في العدد 284 
من صحيفة «حيفا» - 14-08-2015). إضافًة إلى اقتالع الفسيفساء، 
فقد قام الّلصان بأعمال تخريبّية في الكنيسة ذاتها، كان من بينها إسقاط 

األعمدة إلى األرض وتكسيرها! 
هذا وّمت متديد اعتقال املشتبه بهما حّتى االنتهاء من الّتحقيق معهما، حيث 
تطالب سلطة اآلثار بأن يناال أقصى العقوبة اّلتي ينّص عليها قانون اآلثار، 

وهي الّسجن الفعلّي ملّدة خمس سنوات.
°øbFÐ «–U�Ë

أعمال  أفظع  من  العاشق»، واحدة  «قصر  في  هذه  الّتخريب  عملّية  تعتبر 
األخيرة. وال  الّسنوات  اجلليل خالل  ِمنطقة  في  أثرّي  ملوقع  الّتدمير والّنهب 

شّك أّنها واحدة من الّلحظات اّلتي نطرح فيها الّتساؤالت حول مواقع الّتراث 
ومصيرها، ومدى أهمّيتها بالّنسبة لنا؟!

الفرصة واملنّصة  لنا  أتيحت  «حيفا»،  ص حيفة  من  األوّل  العدد  صدور  مع 
وآثار  الّتراث  مواقع  عن  حملة  مستمّر،  وبشكل  األعـــّزاء،  للقّراء  لنعرض 
احلضارات اّلتي سكنت بالدنا واستوطنتها عبر التاريخ. وما كّنا نحاول نشره 
من خالل تلك املقاالت، هو إضافة لقيمة تلك املواقع األثرّية، لهدف دراسة 

ومعرفة ماضي بالدنا وتاريخنا العريق فيها. 
فاألمر ال يقتصر فقط على قانون ينّص مبنع سرقة اآلثار، بل هو ما تعنيه تلك 
لتراثنا وتاريخنا، وقلقنا  لنا من قيم أخالقّية وحضارّية، ومدى حّبنا  اآلثار 
عليه واهتمامنا به، ال بل مدى احترامنا جلميع احلضارات اّلتي سكنت هذه 

البالد وساهمت في بناء هذا الّتاريخ. 
ـًا  نحن على أمل، أن نساهم من خالل تلك األسطر القليلة واّلتي تنشر أسبوعّي
عبر صحيفة «حيفا» الغّراء، بزيادة الوعّي الّثقافّي ألهمّية تلك املواقع، وأن 
تلك  على  احلفاظ  في  للمساهمة  مجتمعنا،  في  املتبّرعني والّنشيطني  حتّفز 

اآلثار من أجل األجيال القادمة. 
«شعب ال يحترم ماضيه، حاضره فارغ ومستقبله غامض» (مقولة عن يجئال 
الّتاريخ واآلثــار)..  تدريس  في  ُتقتبس  التي  املقوالت  من  واحــدة   – ألون 

تذّكروا ذلك!
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 WMÝ —uDF�« r�UŽ WO*UF�« eMOÐ ”bOÝ—U� W�—U� XKšœ
 `³�«  U�  ÊUŽdÝ  ‰UłdK�  «Îe ÒO2  «ÎdDŽ  XIKÞ√Ë  ¨2012
 ¨·ËdF� u¼ ULJ	 ÆÆ—uDF�« r�UŽ ¡ULÝ w	 U ÎFÞUÝ U ÎL$
  U�dA�«  v???
—√Ë  r�	√  s??�  w??¼  eMOÐ  ”bOÝd�  W�dý
 ’U�ý_«  r??zö?? Ôð  WL�	   «—U??O??Ý  Z²M Ôð  w²�«  WO*UF�«

ÆW�U�_«Ë W�U�H�«Ë W
«dF�« sŽ Êu¦×³¹ s¹c�«
 ÎU½«uMŽ  ‰«e??ð  ôË  X½U�  WO*UF�«  Mercedes≠Benz  
 Íc??�«  ¡«œ_«Ë  rOLB²�«  ‰U??−??�  w??	  e??¹U??L?? ??? ²??�«Ë  e ÒOL?²K�
 Â«e??²??�≈   ¡Uł  UM¼  s??�Ë  Æ—U??B??Ð_«  dN³¹Ë  »u??K??I??�«  d×�¹
 WOÐ–U'« 5Ð lL−¹ U� q� .bI²Ð Mercedes≠Benz
 ¨jI	  «—UO��« r�UŽ w	 fO� ¨fHM�UÐ WO�UF�« WI¦�«Ë

Æ—uDF�«Ë ¡U¹“_« ¨W{U¹d�« ‰U−� w	 ÎUC¹√ U Ò/≈Ë
 qLJ ÔðË œÒb& Ê√ eMOÐ ”bOÝd�  Qð—≈ ¨oKDMÔ*« «c¼ s�Ë
 sŽ Êu??¦??×??³??¹ s??¹c??�« ‰U???łd???�« Èb???� „ö??N??²??Ýô« W??Ðd??&
 WOB�ý r??zö??¹ «Îd??D??Ž Z²MðË ¨«Îe??O??9 d??¦??�_«Ë q??C??	_«

 Ë– qł— u¼ ∫eMOÐ ”bOÝd� dDŽ Âb�²�¹ Íc�«  qłd�«
 w	  gOF¹  Ì̈dG Ô�Ë  »« Òc??ł  ¨wJOÝö�  ¨Êd¹œu�  ¨X½UâO�«  ¨q¹U²Ý  eMOÐ  ”bOÝd�  pK1  ¨VBM�

Æ¡wý q� w	 ‰U ? ? ? ? ? ?LJ�«Ë U ? ? ? ? ? ? ? Ołu�uMJ²�«Ë rOLB²�« ÒV×¹Ë W ? ? ? ? ? ?¹dBŽ W¾OÐ
 ÆÆUN� U ÎBK�� `³BOÝ u¼Ë ëMOÐ ”bOÝd� b¹ vKŽ tłU²½≈ - «ÎdDŽ »Òd− Ô¹ Ê√ bF²� Ô� qłd�« «c¼

Æ…UO(« Èb�
 Mercedes ≠Benz eMÐ ”bOÝd� W ? ? ? ? ? ? ?�U�H�« W ? ? ? ? ? ?�—U� s� dO¦�Ë b¹bł dDŽ ‚öÞ≈ - «ÎdšR�
 w{U¹d�« ¨ÍdBF�« q ? ? ? ? ?łdK� …dŠUÝ W×z«dÐ w?HO� dDŽ ≠ VIP≠ Energetic Aromatic

ÆÊUJ� q� w	 ÎU�Ëœ bł«u²¹ Íc�« »U ? ? ? ? ? ? ?A�«Ë
 w	  ‰Ułd�«  vKŽ  dDOÝË  «Îd¼UÐ  U ÎŠU$  oIŠ  Íc�«  ¨Energetic AromaticdDF�«  ‚öÞ≈  bFÐ
 dDŽ  u¼Ë  Mercedes≠Benz Pure Woody  ∫«Îb¹bł  «ÎdD ÔŽ  eMOÐ  ”bOÝd�  XIKÞ√  ¨r�UF�«
 qłdK�  dEM�«  XHK¹  Íu
  Ècý  Ë–  ¨ÊUJ�  q�  w	  qłÒd�«  —uCŠ  “d³ Ô¹  wJOÝö�  ÈcAÐ  w�U Òł—

ÆoO½_«Ë wJOÝöJ�«
  Ëd	 é?¹—â?�« Ècý s� W½ÒuJ� v�Ë_« WI³D�«  ∫Energetic Aromatic dDŽ W×z«— e ÒO1 U�

Æ©”U³¹—® œuÝ_« VKF¦�« VMŽ Ècý tD�U�¹ Íc�«
 ¨”u�O� ‚«—Ë√ W×z«— s� W½ÒuJ*« vDÝu�« WI³D�« WDÝ«uÐ W×z«d�« v�≈ ·UCð WO�U Òłd�« W
U½_«
 VAšË  d³MF�«  ¨UJ½u²�«  —Ëc??Ð  W×z«—  s�  W½ÒuJ�  ©…b??ŽU??I??�«®  WOÝUÝ_«  WI³D�«Ë  “̈—_«  VAšË

ÆUNK¼U& sJ1 ô WOÐU³ýË WAFM� W¹dDŽ W×z«— ÊÒuJ²ð «cJ¼Ë Æ©‰bMB�«® œËu�bM��«
 Íc�«  dCš_«  ÕUH²�«  Èc??ý  s�  W½ÒuJ�  ¨v??? �Ë_«  WI³D�«  ∫wN	  Pure Woody  dDŽ  W×z«—  U??�√
 Ècý  U ÎF�  ÊÒuJð  w²�«  ¨WAFMÔ*«  …dD ÔF�«  —u??¼“Ë  Z�HM³�«  l�  qO³$e�«Ë  qON�«  Ècý  tD�U�¹
 d³MF�« Ècý s� W½ÒuJ� wN	 ©…bŽUI�«® WOÝUÝ_« WI³D�« U�√ Æ©vDÝu�« WI³D�«® v�M Ô¹ ôË «ÎdŠUÝ

ÆW²	ô W
U½√Ë «Î“—UÐ «Î—uCŠ w?HCÔ¹ Íc�«
 ∫tMŽ  ‰U ? ? ? ?
   Íc�«  ¨X½u�dÐ  Í—U??¼  —̈uDF�«  åd²ÝU�ò  qÓ³ 
  s�  Pure Woody   dDŽ  ÃU²½≈  -

Æ¢wK�√Ë r? ? ? ? ? ? ?ŽU½ ¨W ? ? ? ? ? ? M�“_UÐ ·d²F¹ ô ¨gFM� ¨wJOÝö� d ? ? ?DŽ¢

 øozU��« bFI� vKŽ Îö¹uÞ ÎU²
Ë ÊuC9
  VM−²� åXO�ö�ò ¡«d³š s� WO×� `zUB½ rJO�«

WO×B�« q�UA*«
 ”uK'«  r²¹  r�  «–≈  q�UH*«Ë   öCF�«  W�Uš  ¨U½œU�ł«  W×�  vKŽ  dO³�  dOŁQð  UN�  …œUOI�«

 b
 W�dŠ ÍQÐ r²L
 Ë√ ¨`O×B�« qJA�UÐ
 iFÐ rJ� ÷dFMÝ p�c� ÆWKCF�« bN&
 w	 r??¼U??�??ð w??²??�« s??¹—U??L??²??�«Ë `??zU??B??M??�«
 rEF�  UNM�  w½UF¹  w²�«  ŸU???łË_«  VM&

 ∫q¦� 5IzU��«
 ”u??K??−??K??� W??−??O??²??½ Àb???×???¹ ∫d???N???E???�« r?????�√
 Âb??Ž q????ł_Ë ¨w??×??� d??O??G??�«Ë q???�«u???²???*«
  U� Ær??O??K??Ý q??J??A??Ð  ö??C??F??�« ‰U??L??F??²??Ý«
 ‰ULF²Ý«Ë ¨q�UH*«  vKŽ jGC�«  V³�¹
 ÍœR??¹  U??�  WLOKÝ  dOž  …—u??B??Ð   öCF�«

ÆUNHF{Ë UN{U³I½« v�≈
 n²J�« b� V³�Ð Ë« œuI*« sŽ wÝdJ�« bF ÔÐ WLzö� ÂbŽ V³�ÐË ÊUOŠ_« s� dO¦J�« w	 ∫n²J�« r�√
 dOž  …—uBÐ  n²J�«   öCŽ  ‰ULF²ÝUÐ  Êu�uIð  r²½Q	  ÆnK)«  v�«  Ÿułd�«  ¡UMŁ«  nK)«  v�«
 q�UH*« jG{ Ë« ¨WLzö� dOž qLŽ …—uBÐË WO�UŽ …dOðuÐ W²³¦*«  öCF�« ‰ULF²Ý« U�« ¨…bOł

Æ…œU(«  U�d(« V³�Ð
 vKŽ WE	U;« ÂbŽË WO�UŽ …dOðuÐ W³
d�«  p¹d%Ë ¨…dL²�*«  …œUOI�«  W−O²½ Àb×¹ ∫W³
d�«  r�√

Æ öCF�« w	 VKBð Àb×¹Ë r�_« V³�¹ d�_« «c¼ ¨WLzö*« WOF{u�UÐ W³
d�« »UB²½«
 q�«u²� jG{ Z²M¹ b
 …œUOI�« ¡UMŁ« „—u�« wMŁ ÎU½UOŠ«Ë dL²�*« ”uK'« WOF{Ë ∫„—u�« r�√
 —uFA�«  V³�¹  b??
  U??2  WIDM*«  Ác??¼  w??	  …—U???*«  »U??B??Ž_«  iFÐ  v?? K??ŽË  ¨WMOF�   ö??C??Ž  vKŽ

ÆÂbI�« w	 qOLM²�UÐ
 Ê«  Í√  ¨WLOKÝ dOž  U�dŠ Ë«  WLOKÝ dOž  UOF{Ë V³�Ð Àb??% Áö??Ž«  …—u??�c??*«   ôU??(«  Ê«
 dOž …—uBÐ tL�ł ‰ULF²Ý« w	 ozU��« dL²Ý« «–≈ Æq�UH*«Ë  öCF�« qLŽ WO�¬ u¼ V³�*«
ÆWOÐUN²�«  ôUŠ v�« ‰u×²ð Ê« sJ1 ÁöŽ« …—u�c*«  ôU(« ÊS	 ¨WK¹uÞË WK�«u²�  «d²H� WLOKÝ

 ∫‰uK(« iFÐ rJO�«
 s� nOH�²�« vKŽ ÎUOÐU−¹« dOŁQð t� ÊuJ¹ Ê« sJ1 Íc�«Ë dNEK� ’Uš b½UÝ p�UM¼ dNEK� b½UÝ

 Æ…œUOI�« ¡UMŁ« r�'« ‰ULF²Ý« WOHO� W	dF� u¼ rN*« d�_« sJ� d̈NE�« vKŽ jGC�«
 wÝdJ�« bFÐ ÊuJ¹ Ê« rN*« s� ∫tŽUHð—«Ë wÝdJ�« bF ÔÐ …œUOI�« ¡UMŁ« WLOK��« ”uK'« WOF{Ë
 dNE�«  WOF{Ë  vKŽ  dŁR¹  VÝUM*«  bF³�U	  ¨ozU��«  fO¹UI*  rzö�  W??Ý«Ëb??�«  s??ŽË  œuI*«  sŽ
 WOF{u�« w	 UN½u� W�UŠ w	  öCF�« qLFð Ê« V−¹ Æqł—_« q�UH�Ë 5H²J�« p�c�Ë ¨WLOK��«
 Æq¦�_«  wz«b³�«  l{u�«  w	 X½U� q�UH*«Ë  öCF�«  Ê«  W�UŠ w	 ÊuJ¹ VÝUM*«  bF³�«  ¨vK¦*«
 —«dL²ÝUÐ p�– V³�²¹ p�c� WLOKÝ dOž …—uBÐ  öCF�« qLF� V³�ð WO	U{« WOF{Ë qJ	

Æq�UH*« vKŽ jGC�«
 l¹“uð vKŽ qLFð t²�UI²Ý« ¨WOF{Ë q� ”UÝ«Ë W�dŠ q� ”UÝ« u¼ dNE�« Ê≈ ∫dNE�« W�UI²Ý≈
 dFI²�« vKŽ WE	U;« wMFð W�UI²Ýô« Ær�_« lM1 U2 WLOKÝ …—uBÐ dNE�« vKŽ  UÞuGC�«
 dNEK� rOK��« »UB²½ô« dOž WOF{Ë Í√ ÆÂU�_« v�« dNE�« wMŁ ÂbŽË d̈NEK� wFO³D�« »b×²�«Ë
 qLŽ vKŽ dŁR¹ U� ÆÎUC¹« tM� ÍuKF�« r�I�«Ë dNE�« qHÝ« vKŽ WÐužd� dOG�«  UÞuGC�« V³�ð

ÆrOKÝ dOž qJAÐ qLF�UÐ √b³ðË VKB²²�  öCF�«
 dL²�*« Íb¹_« qLF� Î «bł rN� d�« r�'« l� tKÐUIð W¹Ë«“Ë œuI*« WLzö� ∫Á¬d*«Ë œuI*« WLzö�
 r�'«  ‰ULF²Ý«  s�  p�–  UMFM1  t�O¹UI�Ë  r�'«  l�  Á¬d??*«  WLzö�  X9  «–«  ÆWLOKÝ  …—uBÐ

ÆWO×� dOžË …bN−� …—uBÐ
 ÷u(« W�d×	 d̈L²�*« ”uK'« ¡UMŁ« r�'« q�UH� qLŽ vKŽ WE	U;« V−¹  ∫÷u(« W�dŠ
 Ác¼  ¨wKH��«  dNE�«Ë  ÷u??(«  q�UH*  W²³¦*«Ë  WIOLF�«   öCF�«  qOFHð  vKŽ  qLFðË  WLN�
 W�d(« ÆdNE�« r�« nOH�ð vKŽ bŽU�ð s¹—UL²�« Ác¼ p�c� W½Ëd*« vKŽ WE	U×LK� WLN�  U�d(«

ÆdNE�« qHÝ« w	 dFI²�« …œU¹“ rŁ s�Ë wÝdJ�« v�« dNE�« qHÝ« œUMÝSÐ h�K²ð
 rŁ  s�Ë  ¨Ê«u??Ł  …bF�  WOF{u�«  Ác¼  w	  ”√d??�«  XO³¦ðË  W³
d�«  bM��  v�«  W³
d�«  œUMÝ≈  ∫W³
d�«
 qLFð  s¹—UL²�«  Ác¼  ÆW�d(«  ‰U−�  ¡UN²½«  v²Š  —U�O�«  v�«Ë  5LO�«  u×½  W³
d�«  W�d×Ð  ¡b³�«
 qLFð UN½S	 p�c� W	U{ùUÐ ÆW�d(« ‰U−� 5�% vKŽ qLFð p�c� W³
d�«  öCŽ W¹uIð vKŽ

Æ»UB²½ô« W�UŠ 5�% vKŽ
 lM* Î «b??ł rN� ¨U¼b�Ë W³�d�«  wMŁ  ‰öš s� UN½UJ�  s� qłd�«  W??Š«“«Ë  ÂbI�«  WH�  p¹d% ∫ÂbI�« 

ÆÂbIK� XÐU¦�« l{uK� WO³K��«  «dOŁQ²�«
 

 W�U¼  U�uKF� øÎUOKIŽ —ÒuD²�« vKŽ qHD�« ÊËbŽU�ð nO�
„öOLOÝ W−²M� ¨ uÐ« s� nO¹Ëœ XO½Ë— s� W�bI�

 ¨wzUNM�«  tL−Š  l??Ð—  jI	  t??žU??�œ  r−Š  ÊuJ¹  ¨qHD�«  b�u¹  U�bMŽ
 qzUÝË  Æ…b¹bł  «—b
 t�U�«  dNEðË tžU�œ —uD²¹ d̈1 Âu¹ q� w	
 d̈EM�«  ¨l??L??�??�«®t?? ÒÝ«u??Š  w??¼  qHDK�  d	u²ð  w??²??�«  W??O??�Ëô«  rOKF²�«
 i¹dFð  qCH*«  s�  ÆW�d(«  vKŽ  tð—b
Ë  ¨©‚Ëc²�«ØfLK�«  ¨rA�«
 `??z«Ëd??�«Ë   U??
«c??*«  —̈u??B??�«  ¨ZO−C�«  ¨‰U??J??ýô«  s??�  b¹bFK�  qHD�«
 t�  «Ëd²ý«  Ær�UF�«  sŽ  tðUŽU³D½«Ë  tÐ—U&  w	  r¼U�²Ý  w²�«Ë  –
 w²�« WO²O³�« gOš«d)« «u�b�²Ý« ¨UN�* t� ÕU²¹ ‘UL
 s� V²�
 ¨UNÐ  „d×²¹  Áu??ŽœË  XO³�«  w	  WM�¬  W¾OÐ  «uIKš«  Î̈UOð«–  UN½Ëd ÒC%
 Ê« vKŽ «u??�d??Š«Ë  U??
«c??�Ë ‰U??J??ý« …bFÐ ŸÒu??M??*«  ÂUFD�« t??�  «u??�Òb??

 s�  qHD�«  l�  ÀÒb×²�«  rN*«  s�  ¨…b¹b'«   U
«c*«  —«dL²ÝUÐ  »Òd−¹

Æt� ¡UMG�« d̈H� qOł
 W
UDK� ¨tKFH¹ U* W�—b� W¾O³�« Ê« dFA¹ Ê« qł« s� ÎôË« ¨qHD�« ‰UF	« vKŽ q¼_« Òœd¹ Ê« rN*« s�
 VCž «c¼ ÊU� ¡«uÝ ≠t�OÝUŠ«  w	 WJ¹dý UN½«Ë qLŽ q� qł«  s� UNBB�¹ w²�«  œuN'«Ë
 ‰c³¹  U�bMŽ tF� Àb×²�«  d³Ž WOKLF�«  Áu�—UýË tOKŽ «ËÒœ—  Æ◊U³Š«  Ë«  U{d�UÐ  —uFý ¨Õd	 Ë«
 tO�« ÊuGBð r²M� Ê« «bł dJ³� qOł cM� qHD�« dFAOÝ ÆbOFÐ ÷dž v�« ‰u�u�« ö¦� – ÁbNł

ÆwM¼c�« —uD²�« vKŽ dýU³� qJAÐ «c¼ dŁROÝË ¨ÁU³²½ô« t½u×M9Ë
 ¨WMOMI�UÐ „U��ùU� ‰ULŽ« d³Ž WO�öI²Ýô« sŽ dO³F²�« W�uHD�« …d²	 w	 qHDK� `O²½ Ê« rN*« s�
  U½uJ*«  qLAð  WOKLF�  b�u�«  ÷ÒdF²¹  Ê«  rN*«  s�  ÆU¼dOžË  gOš«d)UÐ  ¨W�UB*UÐ  „U��ô«

ÆÕU−M�« ≠Íb×²�« WNł«u�ØbN'« ‰cÐ – …b¹bł WÐd& ∫WŁö¦�«
 Æ…b¹b'«  «—UN*« ÎUO³�½ WŽd�ÐË t�öš s� qHD�« V�²J¹ ¨Èd³� …u
  «– rOKFð WO�¬ u¼ bOKI²�«

ÆWO�d(« …—bI�UÐ oKF²ðË ©ÁbOKIðË U� „uKÝ eOO9®WOKIŽ …—b
 Ác¼
 «u ÒMž Î̈Uð«u�« «Ë—b�√ ≠s¹dšü« ’U�ýô« 5ÐË qHD�« 5Ð XO³�« w	  «ÒeH;« s� —b
 d³�« «uIKš«
 qHD�«  qF−²Ý  —u�ô«  Ác¼  q�  ≠tłu�  ÎUNłË  W³F�Ë  „d²A�  h
—  ¨WOKzUŽ   UOŠd��  ¨w½Užô«
 w�d(« ◊UAM�« 5Ð Z�b�« rN*« s� ÆUNO�« ÷ÒdF²¹ w²�«  «u�ô«Ë dþUM*« bOKIðË WÐd& ‰ËU×¹

Æ5�U−*« w	 WDO;« W¾O³�« bOKI²Ð qHD�« ÂuI¹ YO×Ð ≠Y¹b(«Ë WGK�«Ë
  ôu�Q0 t²¹cGð ¨ŸUD²�*« —b
 ŸU{—ô« rN*« s� ÆÊ“«u²*«Ë ŸuM²*« ÂUFD�« qHD�« vKŽ «u{dŽ«
 ⁄U�b�« —uD²� ”UÝô« d³²Fð w²�«Ë 6 Ë 3 UGO�Ë« Êu¼œ s� ÎUO³�½ Î‰UŽ Èu²�0 ¨b¹b(UÐ W ÒOMž
 ÆU¼dOžË  iO³�«  ¨U½uD�«  ¨…Ëö??(«  ¨Êu²¹e�«  X??¹“  ¨WMO×D�«  Ë̈œU??�u??	ô«  q¦�  ¨»U??B??Žô«  “UNłË
 ¨WN�UH�U� d̈Ož ô ÂUFD�« s� jI	 tOKŽ ‰uB(« sJ1 ≠UML�ł t−²M¹ ô dBMŽ u¼Ë  5¾ðuK�«
 d̈OGB�«  ·uHK*«  ¨…—c???�«  ¨a½U³��«  ¨w�u�Ëd³�U�  —U??C??)«Ë  ‰UIðd³�«Ë  VMF�«  ¨ÍuOJ�«  ö¦�
 W�Uš 5¾ðuK�« ‰ËUM²Ð w¼ WO�u²�« ÆiO³�« —UH�Ë ¡«dL(« UJ¹d³³�« s�Ë ¨UÝuJ�«Ë …—ËbM³�«
 ¡«cž  l�  t�ËUMð  r²¹  U�bMŽ  …—u??�  qC	«  vKŽ  h² Ô1  5¾ðuK�«  Ê«  YO×Ð  ¨WOz«cž  —œUB�  s�

Æ UOM¼œ vKŽ Íu²×¹

 ez«u−Ð «Ë“U	  «dAF�« ¨ …dL²�� XL MUSIC WKLŠ
lÐ«d�« wŽu³Ý_« V×��UÐ WK¼c� WOIOÝu�

 v�« VIP vIOÝu� WKŠ— – Èd³J�« …ezU'UÐ “uH�« rJMJ1Ë WODžô« «uFLł«
WÒKA�« l� UÐË—Ë«

 bL×�  “U??	  XL MUSIC   WKLŠ ‰ö??š s�
 b??ðË  X??L??J??ŠË  ¨beats   U??ŽU??L??�??Ð  Âb??O??�
 bI	 w½«dLF�« d�Uð U�«  ¨  w²OÐ ULMOÝ “UN−Ð

Æ © XOKÐUð ® wŠu� »uÝU×Ð “U	
  “uH�« r²½√ UC¹√ rJMJ1Ë ¨ …dL²�� WKL(«

ÆWK¼c� WOIOÝu� ez«u−Ð
 XL »dý v�« r�uŽbð XL MUSIC WKLŠ 
 WOIOÝu�  ez«u−Ð  “u??H??�«Ë  WODžô«  lLł  ¨
 ¨w²OÐ  ULMOÝ  “UNł  ∫q¦�  WK¼c�  WOŽu³Ý«
 …ezU'«  ÆU¼dOžË   u??�   «dÒ³J�  ¨6  Êu??H??¹¬
 vIOÝu�  WKŠ—  sŽ  …—U³Ž  WKL×K�  Èd³J�«
 WOIOÝu� WF²� ¨WÒKA�« l� UÐË—Ë« v�« VIP
 tzU
b�«  s�  3Ë  ezUHK�  ¨f¹—UÐË  ÊbM�  w	

ÆdLF�« ‰«uÞ U¼u�M¹ s� WKŠ— w	
 5Ð  s�  Êu½uJ²Ý  U??0—Ë  WODžô«  «uFLł«  ø«uM²�²Ð  uý  ¨f�U)«  V×��«  √b³OÝ  «b??ł  ÎU³¹d


°s¹ezUH�«  «dAŽ
 ∫Ê«uMF�« vKŽ X¹UÝ wMO*« ‰ušœ v�« ÊËuŽb� r²½√ ¨WIÐU�*« w	 W�—UALK�Ë qO�UH²�« s� b¹e*

wwwÆxlmusicÆcoÆil

∫…b¹b'« WOÝ«—b�« WM��« ¡bÐ W³ÝUM0
wÐdF�« jÝuK� WOÝ—b*« VzUI(«  «dAFÐ Ÿd³²ð w�u¾OKMOÐ „eOÐ

 WM��« Ác¼ b ÒM−²ð œö³�« w	 …bz«d�« X½d²½ô« W�dý w�u¾OKMOÐ „eOÐ
  özUF�« Ác¼ WIzU{ V³�ÐË ÆWłU²;«  özUF�« œôË« qł« s� ÎUC¹«
 b
Ë  Æ5łU²;«  »öDK�  WOÝ—b*«  VzUI(«   «dAFÐ  „eOÐ  XŽd³ð
 q� «u�cÐË «Ëb ÒM& Íc�« W�dA�« wHþu� l� ÊËUF²�UÐ  UŽd³²�« X Ò9

ÆUNÐ Ÿd³²�«Ë VzUI(« lLł qł√ s� rNFÝuÐ U�
  özUF�«Ë   w�u¾OKMOÐ  „eOÐ  W�dý  5Ð  œuNA*«Ë  dL¦*«  ÊËUF²�«

 qLŽ  w	  W�U¼Ë  WO�Oz—  WLO
  q ÒJA¹  Íc??�«  wŽUL²łô«  qš«b²�«  …dJ	  s�  ¡e−�  b??�ÔË  WłU²;«
 W¹dO¼ULł l¹—UA0 ÂUOI�« vKŽ W�dA�« ÒY% Æ…bz«—  ôUBð«  U�bš W�dA� w�u¾OKMOÐ „eOÐ
 W¾O³�«Ë 5Hþu*« 5Ð U� W
öF�« “eF¹ lL²−LK� Ÿd³²�«  Ê« „«—œô« oKDM� s� 5Hþu*« bOM&Ë

Æ5Hþu*« Èb� wð«c�« ¡UH²�ô«Ë ¡UL²½ôUÐ —uFA�« “eF¹Ë
 å∫W�dA�« w	 W¹dO¼UL'«  U
öF�« …d¹b�Ë w�u¾OKMOÐ „eOÐ rÝSÐ WŁb×²*« ¨n�ËË —U¼Ë“ ‰UÞ—Ë«
 dDC¹Ë  U??¼œôË_  WOÝUÝô«  WOÝ«—b�«   U³KD²*«  dO	uð  w	  WÐuF�   özUF�«  s�  dO¦J�«  b&
 W�dý wHþu0 …—u�	 U½« ÆWÐuKD*«  U�eK²�*« ÊËbÐ WOÝ«—b�« WM��« ¡bÐ v�« œôËô« s� dO¦J�«
 vKŽ tKł« s� ÊËbM−²¹Ë lL²−*« ÁU& rN²O�ËR��Ë rN�«e²�UÐ ÊËdFA¹ s2 w�u¾OKMOÐ „eOÐ

ÆåWM��« —«b�
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 WŽuL−� s� wKOz«dÝô« wÐdF�« pM³�« Ÿd� d¹b�  «d¹uÐ bO−�
 ∫aizone4 qHŠ W³ÝUM0 …dŽdŽ w� w�u¾�

 …uDš  wÐdF�« lL²−*« w� »U³A�« —uNLł o�«d¹ pM³�«
ÕU−M�« o¹dÞ vKŽ …uD�Ð
 —uNLł  WI�«d0  w�u¾�  WŽuL−�  s�  wKOz«dÝô«  wÐdF�«  pM³�«  dL²	¹
 œuN'«  s??�  dO¦J�«  —UL¦²ÝUÐ  dL²	¹Ë  ¨w??Ðd??F??�«  lL²−*«  w??�  »U³A�«
 WO�dB*«  U�b)« qC�« .bIð v�« W�U{ôUÐ ¨rNðUłUO²Šô ‰uKŠ œU−¹ô
  UO�UFH�« Ác¼ 5Ð s� ÆWO�UI¦�«Ë WOFL²−*«  UO�UFH�« W�U
«Ë rN� WLzö*«

 Æaizone 4 qHŠ
 s� w?? K??O??z«d??Ýô« w??Ðd??F??�«  p??M??³??�«  Âu??I??¹  Íc?????�«Ë¨ aizone  4  q??H??Š ÂU???I??? Ô¹
 o�«u*« bŠô« Âu¹ ¨w�«u²�« vKŽ WFÐ«d�« WM	K� tLOEM²Ð w�u¾� WŽuL−�

Æ XOKOŽ  d	O²½ w� “”ôUÐ b½«dž uO½” WŽU
 w� 20.9.2015
 qH(« sŽ Àb%  «d¹uÐ bO−� …—UŽ– …dŽdŽ w�u¾� WŽuL−� s� wKOz«dÝô« wÐdF�« pM³�« Ÿd� d¹b�

Æ“»U³A�« œUFÝô W�d� u¼Ë ¨  «uMÝ 3 cM� oKD½« `łU½ ÍuMÝ ÀbŠ sŽ …—U³Ž u¼ qH(« “∫‰U
Ë
  UłUO²Š« vKŽ ·dF²�« s� sJ9 Íc�« ‰Ëô« pM³�« u¼ w�u¾� WŽuL−� s� wKOz«dÝô« wÐdF�« pM³�« ”
 ·U{« Æ“t�«b¼« r¼« s� u¼ »U³A�« rŽœË ¨ W�Uš »U³A�« —uNLłË W�UŽ wÐdF�« lL²'« w� tMzUÐ“

 «d¹uÐ
 W�Uš ¨»U³AK�  «d{U×� rOEM²Ð XÐUŁ qJAÐ ÂuI¹ w�u¾� WŽuL−� s� wKOz«dÝô« wÐdF�« pM³�« ò
 s�  «¡UIK�«   Ác¼Ë ¨  rNOKŽ UN{dF¹Ë pM³�«  UN�bI¹ w²�«   U�b)« vKŽ rNH¹dF²�  U¹u½U¦�«  »öÞ
 .bIð  ‰öš  s�  q³I²	LK�  r¼dC×½  s×M�  ¨„uM³�«Ë  ·—UB*«  r�UŽ  vKŽ  rNH¹dF²�  ‚dD�«  qC�«
 ÃU�b½ô«Ë WMN� rKFð Ë« w1œU�ô« rOKF²�« ‰UL�« «Ë—d
 ¡«uÝ ¨rN� WBB�*«  «—U	*« ÷dŽË ÷ËdI�«
 W�dH�« rN×MLM�  bz«u�Ë W�uLŽ ÊËbÐ  UÐU	Š »öD�«Ë »U³A�« vKŽ ÷dF½ s×½ ¨qLF�« ‚uÝ w�

åWLN� WOK³I²	� W×¹dA� rNO� dL²¦	½Ë …UO(« w� ÕU−MK�
  «—Ëb� ¨W
«u	�« rKF²� ÷Ëd
 UM¹b� å∫ özU
  «d¹uÐ Àb% W¹u½U¦�«  »öD� W�bI*«  U�b)« sŽË
 UL� ¨  WF�œ 24  —«b� vKŽ UNŽUłd²Ý« r²¹  ¨qJOý 5000  v²Š ÷ËdI�«  s� U¼dOžË Íd²�u�O	³�«
 WŠdAÐ  UC¹«  r²N½  s×½¨ «uMÝ  4  …b*  »U³A�UÐ  W�U)«  œUL²Žô«  W
UDÐ  vKŽ  ‰uB(«  rNMJ1
 qJOý ·ô¬ 5  v²Š ÷ËdILN� ÂbI½ w²�«Ë ¨21≠18  5Ð r¼—ULŽ« ÕË«d²ð s� rCð w²�«Ë ÊuO�UBF�«
 pM³�«  ÊU�  qLF�«  ‚uÝ w� ÃU�b½ô«  w� «u×$ ‰UŠ w�Ë ¨W
«u	�«  Ë«  Íd²�u�O	³�«   «—Ëœ rKF²�
 W×¹d� …œUŽ«  ◊Ëdý l�  W¹dNA�«  rN³ð«Ë— ·UF{« ŸUÐ—«  Ë«  qJOý n�«  25  v²Š ÷Ëd
 rN� ÂbI¹
 U½U−�  UJOý dðU�œ ¨ qJOý ·ô¬ 5 v²Š œUL²Ž« W
UDÐ vKŽ ‰uB(« WO½UJ�« l� WF�œ 60 v�« qBð
  «d¹uÐ ‰U
ÆådýU³� qJAÐ Ë√ nþu*« qÐUI�  ö�UF*« s� q�U� ¡UHŽ≈ ¨‰Ë_« ÂUF�« w� dðU�œ lÐ—√ v²Š
 5OF�U'« »öD�« `M1 w�u¾� WŽuL−� s� wKOz«dÝô« wÐdF�« pM³�« “∫özU
 t¦¹bŠ  «d¹uÐ r²šË
  UłUO²Š« q� ¡«dýË wF�U'« wLOKF²�« j	I�« b¹b	ð vKŽ rNðbŽU	* qJOý n�« 75 v²Š ÷d

 Ë« q�U� ÷dI�« ŸUł—« Ë« ¨WF�œ 36  vKŽË rOKF²�« ¡UN½« bFÐ ÷dI�« œ«bÝ »öDK� sJ1Ë ¨WÝ«—b�«
 ·ô« 4 v²Š œUL²Ž« W
UDÐ vKŽ ÊuKB×¹ rN½« UL� ¨rOKF²�« ¡UN½« bFÐ w½U¦�« r	I�« …œUŽ«Ë tM� r	

 ÊuKŽUH²¹ »öD�« w�U¼√ UC¹√Ë WKŠd*« Ác¼ w� rN½«uMŽ ÊuJM� UM½Ë—U²�¹ »U³A�« WO³�UžË ÆqJOý

Æ“UN�bI½ w²�«  U�b)« “UO²�«Ë WO�uBš vKŽ ‰b¹ «c¼Ë ¨UMF�

 w� tK�« XOÐ ÃU−×Ð w�UH²Š« ¡UI� rEMð åXO�ö� ò
 W Ò�U¼ W ÒO×�  UO�uð ÂÒbIðË W³OD�«

 b
Ë «c¼Ë W³O³D�« w� åU�UN�ò e�d� w� Â«d(« tK�«  XOÐ ÃU−( w�UH²Š« ¡UI� ¨5MŁô« f�ô« Âu¹ bIŽ
 `zUB½ WŽuL−� .bIð ·bNÐ Z×K� dH	�« q³
 U� ÃU−×K� ¡UIK�« «c¼ rOEM²Ð åW³OD�« XO�ö�ò  —œUÐ

 Æt�öšË Z×K� dH	�« …d²� h�ð W�U¼ WO×�  UO�uðË
 w� ÊËd�uý ÊË—U??ý ¡«u??�  …—«œ≈  sŽ »ËbM�Ë dHOŠ …d??z«œ  d¹b� e¹eF�«  b³Ž WFLł Æœ  ¡UIK�«  w� „—U??ý
 w�  åXO�ö�ò  —Ëœ  WOL¼√  vKŽ  b??�√Ë  ÎUO×�Ë  Î«—Ëd³�  ÎU−Š  rN�  ÎUOML²�  5�—UA*UÐ  VŠ—  YOŠ  XO�ö�

 Æd¦�√ WO×� ZŠ …d²�Ë Î «dHÝ rN� s�R²� Z(« bFÐË q³
 rN²I�«d�Ë ÃU−(« W×� WFÐU²�
 WO×� `zUB½ XKLý …d{U×� W³OD�« XO�ö� w� WO�ULA�« …œUOF�« d¹b� …Ë—UB� ËdLŽ Æœ Âb
Ë UL�

 ÆXO³�« v�« W*U	�« …œuF�«Ë WÝbI*« w{«—_« w� w×B�« ÀuJ*« d̈H	�« ‰öšË q³
 ÃU−×K� W�U¼
 WI¹dÞ UN�öš s� ÷dŽ ¨W�U¼ tKš«b� w� nOÝ błU� ©UOÐ«dðËeOH�«® wFO³D�« ÃöF�« wzUBš« „—UýË
 bŽU	ð b
 w²�« W�UN�« `zUBM�« s� U¼dOžË `O×B�« fHM²�« WOL¼√ d̈H	�« ‰öš `O×B�« ”uK'«

ÆZ(« …d²� w� ÃU−(«
 vKŽ ‰uB×K� r¼uŽbðË Z(« v�« dH	�« q³
 U� ÃU−×K� WO×B�« W�U(« lÐU²ð åXO�ö�ò ÊQÐ d�c¹
 q�«u²²� ¨WOÐdF�«  «bK³�« W�U� w� tÐUA�  «¡UI� W�U
SÐ —œU³ðË UL� d̈H	�« q³
 U� W�“ö�«  ULOFD²�«

 ÆW�ö	Ð «ËœuF¹ v²Š W�“ö�«  UO�u²�« rN� ÂbI²�Ë dH	�« q³
 ÃU−(« l�

الضخم  السوبرماركت  أصحاب  يركا،  من  حمود  عائلة 
«مركاز همازون»، تخطط الدخول الى منطقة املركز وذلك 
بإقامة «كول بو» في منطقة ريشون لتسيون. كشف ذلك 

املدير العام ملركاز همازون، سمير حمود. 
حمود قال بأن العائلة في مرحلة متقدمة بالتفاوض على 
امتالك 35 دومن من األراضي الصناعية، على ما يبدو 
لتجارية،  سُتحّول  والتي  لتسيون،  ريشون  منطقة  في 
 55 مساحة  على  طوابق   5 من  بو  كول  سُييقام  وهناك 

ألف متر مربع.
في  أعيننا  نصب  نضعه  الذي  «النموذج  حمود،  ويقول 
الكول بو اجلديد هو KaDeWe األملاني، شبكة كول بو 
مشهورة، يتكون كل فرع فيها من 5 طوابق من مالبس، 
سيحتوي  لدينا  وأيضًا  وغيرها.  أغذية  منزلية،  أدوات 
الطابق األول على أغذية وأدوات منزلية، وسيكون هنالك 
طابق ملستلزمات األطفال واأللعاب، طابق مالبس وطابق 
«فود كورت» (حوانيت أكل سريع) كبير بأسعار رخيصة 

الخ.»
مع  اجنلترا  ايطاليا،  اوروبـــا،  دول  كل  «فــي  وأضــاف: 
بو مبقاييس عالية. حان  اند سبنسر، يوجد كول  ماركس 
الوقت أن املستهلك في البالد يجد كول بو الئق، مثل وول 

مارت، فيه كل شيء وبأسعار رخيصة.»

ÎUC¹√ e�d*« WIDM� ÕU	²�« ÊuDD�¹ ÊË“UL¼ “U�d� »U×�√

W�U�S� ¨ÊU�d��� dO	AL
 W��UM� b�d œuL� WKzU�
 Êu??O??�??�??� Êu?????A?????�— W???I???D???M???� w?????� r???�???{ åu??????� ‰u????????�ò 

H a i f a

ÆÆrJO�≈Ë rJM�
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