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عاد ثالثة وثالثون ألًفا من طلبة املدارس 
بعد إضراب  الّدراسة  إلى مقاعد  األهلّية 
دام ُقرابة شهر. والعودة إلى املدارس مثل 
محتدًما  نقاًشا  أثــارت  باإلضراب  البدء 
ولالّتفاق  للعودة  ومعارضني  مؤّيدين  بني 
كان  واّلــذي  املعارف،  وزارة  مع  ُأبرم  اّلذي 

البوّابة لذلك.
الّنقاش خالل اإلضراب، والّنقاش اآلن حالة 
صحّية في حياة مجتمعنا، تعكس هذه 
واسعة  شرائح  ورغبة  املجتمعّية  احليوّية 
ُنصرًة  الّنضالّي  الفعل  في  املشاركة  في 
لقضّية عادلة. بل تطوّرت الّنقاشات في 
ومبادرات  فعل  إلى  اإلضراب  من  مرحلة 
املطالبة  ــوّة  ق ــزّزت  ع الّطلبة  أهالي  من 

وساندت قيادة اإلضراب.
املطلبّية  الورقة  الّنقاش  تعّدى  وإن  حّتى 
ملّفات  إلى  ّية  املال وقضّيتها  للمدارس 
تّتصل بالّتعليم األهلّي وعالقات املدارس 
باملجتمع وأهالي الّطلبة، فإّن موقفنا لن 
يؤّسس  صّحي  هو  ما  هذا  في  ـ  يتغّير 
ملرحلة جديدة. هكذا رأينا ذلك منذ البداية 
أن  ا،  ـً تدريجّي األمور  تتّم  أن  فّضلنا  وإن 
املدارس  أوًّال وأن حتصل  ينتهي اإلضراب 
فتح  يتّم  ثّم  ومن  ّية  املال حقوقها  على 
أبواب الّنقد البّناء حول القضايا واملواضيع 

العالقة بني املدارس واملجتمع.
ومبا أّن الّنقاش صحّي فيسرّنا أن نهمس 
له  نأمل  ــذي  اّل الّنقاش  هذا  في  مبوقفنا 
األهلّية  وباملدارس  بنا كمجتمع  يأخذ  أن 
من  ونأمل  جــديــدة.  نوعّية  مرحلة  ــى  إل
املساهمني في الّنقاش أن يظّل متمحورًا 
حول املهّم من مسائل وأقّل حول الّثانوي 
منها. وأن يظّل املتناقشون ملتزمني بلغة 
الّتالسن  أو  القطيعة  بعيًدا عن  حوارّية، 

اّلذي ال يأني وال ُيسمن.
ونحن مثل كثيرين كّنا نتطّلع مثًال إلى 
اّتفاق أفضل في نهاية  إجناز أكبر وإلى 
28 يوًما من اإلضراب. وُكّنا نتطّلع إلى 
العاّمة  األمانة  بني  أقوى  ّية  نضال شراكة 
أهالي  وبني  وبينها  مجتمعنا  وقيادات 
الّطلبة في هذه املدارس. وكّنا ـ كغيرنا ـ 
ملسنا التفاف مجتمعنا كّله حول القضّية 
عزّز  ــذي  اّل ــر  األم الّنضال،  مع  وتضامنه 
نحّقق  أن  ُميكن  كان  بأّنه  االعتقاد  لدينا 
بعض  ساَءتنا  هــذا،  ومع  أفضل.  نتائج 
أعلنت  أن  ما  اّلتي  واملواقف  الّنقاشات 
انهالت  حّتى  موقفها  العاّمة  األمــانــة 
عقيمة،  ــشــاءات  وإن ونعوت  باّتهامات 
األمانة  نقد  ُميكن  مضت.  بعهود  تذّكرنا 
العاّمة وموقفها وتوّجهها، لكن ال ُميكننا 
أن نلغي كّل َمن يخالفنا الرّأي أو يعتمد 

أسلوًبا آخر في عمله.
رآها  فقد  متواضًعا  اإلجناز  كان  وقد  أّما 
البعض فرصًة لالقتصاص من األمانة أو 
تصفية حسابات معها ومحاسبة املدارس 
إلى  عقود  أربعة  ـ  ثالثة  على  األهلّية 
الوراء. كأّنهم ضبطوها في حالة ضعف، 
فانهالت األقوال واملطالب وانزلقت سريًعا 

إلى اّتهامات باطلة. 
نشير إلى الّضرر في مثل هذا األسلوب، 
أن  العاّمة  األمانة  على  نقترح  ال  لكّننا 
واّلتي  ارتفعت  اّلتي  األصــوات  تتجاهل 
ضعف  مواطن  إلى  تشير  واّلتي  تنتقد 
اّلتي تقترح حلوًال وخطوات عمل،  وتلك 
عالقات  بناء  تقترح  اّلتي  تلك  خاّصة 
جديدة بني املدارس واملجتمع وجلان أولياء 

األمور حتديًدا.
املدارس  نضال  ينتقل  ال  حّتى  هذا  نقول 
اقتتال  ــى  إل احلكومة  مقابل  ــة  ــّي األهــل
الّنظر  يــحــرف  ــّي وشــحــن وتــالســن  ــل داخ
وخاّصة  العادلة،  املطلبّية  احلقوق  عن 
بخالفات  ويغّطيها  ــة  ــّي املــال القضّية 
داخلّية وصراعات وكالم طائفّي ومزايدات 
ُتعيد  أن  أّي مانع في  نرى  كالمّية. وال 
املجتمع  مع  العالقة  في  الّنظر  املــدارس 
العالقة  هذه  ترميم  من  كجزء  واألهالي 
والّشراكة  الّتعاون  ــروح  ب بنائها  وإعــادة 

لتجاوز  هام  وهذا  والّشفافّية.  احلقيقّية 
اّلتي  التحّديات  وملواجهة  الرّاهنة  األزمة 
غاية  في  وهو  املستقبل.  في  تنشأ  قد 
األهمّية للعالقة ذاتها وللعملّية الّتربوّية 

كما نراها.
وأمانة  ومــدارس  كمجتمع  بقدرتنا  نؤمن 
وأهاٍل على تطوير عالقاتنا بشكل حوارّي 
نحو أفق جديد. ونؤمن أّننا موجودون عبر 
الّنوايا والرّغبات في موضع ال يصّح فيه 
األهلّية  ــدارس  امل جتربة  بناء  إعــادة  سوى 
بروح هذا العصر على أساس من الّشراكة 
وتقّبل.  وبانفتاح  املجتمع  مع  احلقيقّية 
وهو األمر اّلذي نطالب به جميع الّشركاء 
املدارس جزر  الّتجربة. فال تظّل  في هذه 
بني  فاعلة  تربوّية  مؤسسات  بل  معزولة 

طّالبها وفي  املجتمع، أيًضا. 
من هنا أهمّية أن يظّل الّنقاش الّدائر اآلن 
مفتوًحا على ترميم العالقات ال شحنها 
بالكامل.  قطعها  أو  سالبة  بطاقات 
هناك نقاط ضعف ينبغي الّتغّلب عليها 
وهناك نقاط اّتفاق ونقاط اختالف وليس 
صراًعا كما يصوّره البعض. واالختالفات 
تسوّى بالعقل وبالّتفاوض والّسياسة كما 
نفهمها وليس بافتعال صراعات ليست 
قائمة أو بشحن أيديولوجّي ال طائل حتته 
هنا. والعالقةـ  كما نؤمنـ  ُميكن أن تكون 

تكاملّية  حوارّية 
أو  ــة  ــرّي ــاح ــن ت ال 
ــذا  ــة. وه ــّي صــدام
متّتع  ــى  إل بحاجة 

ــاء  ــرك ــّش ــع ال ــي جــم
هنا  ومن  ّية.  املسؤول من  ذاتــه  باملستوى 
بانية  أزمــة  ّية  املال ــدارس  امل أزمــة  فلتكن 
الّتربوّية  الّتجربة  هــذه  لصياغة  وفرصة 

الّتاريخّية بروح جديدة.
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مشروع  ضمن  نوعّية  ّية  ميدان دراسة  في 
مرَكز  ُيديره  ّية  العرب الّلغة  مكانة  تعزيز 
وجمعّية  والّسياسة  للحقوق  ــات»  «دراس
أّن  اّتضح  لير»  «فــان  ومعهد  «سيكوي» 
بالّطّالب  معنّية  ــالد  ــب ال ــي  ف اجلــامــعــات 
أّنها  إّال  الستقدامهم  جهًدا  وتبذل  العرب 
ُتذكر.  أهمّية  أي  ّية  العرب لغتهم  ُتعير  ال 
واتّضح من الدّرا سة واألبحاث املتواصلة منذ 
سنتني أّن اجلامعات ال تقوم إّال فيما ندر 
معامالتها  في  ّية  العرب الّلغة  باستعمال 
هو  ما  وإّن  الفتاتها،  أو  مواقعها  في  أو 
ّية أو فردّية  موجود فبفضل مبادرات طّالب

أو اجتهادات حملاضرين يهود وعرب.
واّتضح من سلسلة االختبارات ضمن هذا 
ّية  البحث املتعّدد الّسنوات أّن الّلغة العرب
نادرة احلضور في حرم اجلامعات وفي احلّيز 
تعليمات  وجود  رغم  هذا،  فيها.  املفتوح 
العالي بهذا  الّتعليم  صريحة من مجلس 
الّنشاطات  على  ينسحب  ــر  واألم الّشأن. 
ــة اّلــتــي  ــّي ــة أو الــفــن ــّي ــّثــقــاف ــج ال ــرام ــب وال
الّطلبة.  منّظمات  أو  اجلامعات  تنّظمها 
للّطلبة  ثقافّية  فّعالّيات  تضّمنت  فقّلما 

العرب وبلغتهم.
وتّتضح األمور أكثر عندما ُتفحص نسبة 
نسبتهم  أو  ـــني  اإلدارّي اجلامعات  موّظفي 
احلضور  أيًضا  هنا  األكادميّي.  الّسلك  في 
نسبة  عن  يزيد  وال  جــًدا  محدود  العربّي 

%2 في أقصى حد!
تريد  ــذي  اّل الوقت  في  ــه  أّن هي  الّنتيجة 
في  العرب  الّطلبة  يأتيها  أن  اجلامعات 
الّتعليم  مؤّسسات  بــني  املنافسة  إطــار 
العالي على جذب الّطلبة، فإّنها ال تبذل 
أّي جهد ُيذكر في سبيل استعمال لغتهم 
بشكل  اجلامعّي  احلّيز  ضمن  إدراجها  أو 
أّنهم ضيوف مرغوب  الّطلبة  لهؤالء  يؤّشر 
بهم وأّن ثقافتهم حتظى باهتمام اجلامعات.

أّما الّشركاء في البحث فيأملون أّن سلسلة 
ونتائجها  بها  يقومون  ــي  ــت اّل ــحــاث  األب
ستثير نقاًشا، وتشّكل ضغًطا على إدارات 
ّية وتعزيز  اجلامعات جلهة احترام الّلغة العرب

مكانتها في احلّيز األكادميّي. 
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يوم  واجلرينة،  االستقالل  أوقــاف  متوّلي  هيئة  ــادرت  ب
كبير  تطوّعي  يوم  إلى  العيد،  قبيل  املاضي  الّسبت 
للمقبرة  واسعة  وتنظيف وصيانة  ترميم،  حملة  شمل 
والّشاّبات  ان  الّشّب من  املئات  مبشاركة  ــة،  ــّي اإلســالم
احليفاوّيني، اّلذين بدأوا العمل منذ الّصباح الباكر بكّل 

جّد ونشاط، حيث قاموا بترميم املقبرة تطوًّعا. 
وسياسّية  أهلّية  أطر  الّتطوّعي  العمل  في  وشــارك 
الّشخصّيات  من  والعديد  حيفا،  في  فاعلة  مختلفة 
دعموا  اّلذين  األعمال،  ورجال  واالجتماعّية  الّسياسّية 
بينهم:  مــن  ــرز  وب احلملة؛  هــذه  ــاح  إجن فــي  وساهموا 
الّسابق  الكنيست  عضو  األمناء،  وجلنة  الرّوم  كّشافة 
عصام مّخول، ونائب رئيس البلدّية د. سهيل أسعد، 
جمال خميس، وعضو  ”التجّمع“  البلدّية عن  وعضو 
عبُده،  هشام  الّناشط  ”اجلبهة“  عن  الّسابق  البلدّية 
وسكرتير  ــي،  ــرغــوث ب إيـــاد  الّثقافة  جمعّية  ــر  ومــدي
واملــدرّب أشرف  إبراهيم غّطاس،  في حيفا  ”التجّمع“ 
حيث  سويطات،  عروة  والّناشط  املدن  ومخّطط  قرطام 

اًنا وصبايا، لتنظيف وترتيب املقبرة وزرع األشتال والزّهور  عملوا مًعا شّب
داخل املقبرة.

ويذكر أّن جلنة متوّلي أوقاف ”االستقالل“ و“اجلرينة“ هي الّلجنة املسؤولة 
على صيانة وحفاظ أوقاف حيفا احملرّرة، واّلتي تعّني من قبل احملكمة 
أبو  فؤاد  احلاج  الهيجاء،  أبو  رشاد  الّشيخ  هم:  وأعضاؤها  الّشرعّية، 
قمير، احملامي خالد دغش، احملامي سامي شريف ورجل األعمال سهيل 

بشكار، وغاب عنها مؤّخرًا مرّبي األجيال الرّاحل عيد سويطات. 
القانونّي  املجال  في  مهنّيون  اختصاصّيون  الّلجنة  جانب  إلى  ويعمل 
حسني،  فريد  احملامي  سويطات،  عروة  املدن  كمخّطط  والّتخطيطّي، 

واحملامي شادي شحادة، وغيرهم من اِملهنّيني. 
ونشير إلى أّن العديد تبرّع إلجناح هذه احلملة، بالعمل واألدوات واملواد 
بلباس  الّتبرّع  ّمت  كما  احلفرّيات،  ومعّدات  والزّهور  كاألشتال  املقّدمة، 
ّية هذا اليوم اّلذي ّمت  وقّبعات موّحدة للجميع. وقد سادت أجواء إيجاب

بنجاح وبهّمة جميع املشاركني مشكورين.
جلنة  تنّظمها  وفّعالّيات  نشاطات  سلسلة  العمل ضمن  هذا  يندرج  إذ 
األوقاف  وترميم  صيانة  لهدف  و“اجلرينة“  ”االستقالل“  وقف  متوّلي 

ّية اإلسالمّية في حيفا واحلفاظ عليها.  العرب

…dO³�  U¹Òb% UM�U�√ ∫gžœ
وفي حديث مع احملامي خالد دغش (عضو جلنة املتوّلني)، قال: «عملنا 
اًنا وشاّبات، رجاًال ونساًء، شيوًخا وأطفاًال بالّتعاون مع  كّلنا موّحدين، شّب
ّية إلجناح العمل التطوّعي الكبير، واّلذي يأتي  كاّفة القوى الوطنّية العرب
ضمن سلسلة نشاطات تقوم بها جلنة املتوّلني للّنهوض باألوقاف والّدفاع 

عنها أمام الّتهميش واإلهمال». 
لصيانة  كبيرة،  حتّديات  املتوّلني  جلنة  «أمــام  دغش:  احملامي  وأضــاف 
األوقاف والرّفع من مكانتها خدمًة لألجيال القادمة، أهّمها مشروع إقامة 
ُمتحف وأرشيف األوقاف في حيفا على اسم رفيقنا الرّاحل املرّبي عيد 
سويطات، واّلذي رحل عّنا وهو يعمل ليل نهار إلقامة األرشيف وهي 

وصّية قطعناها على أنفسنا». 
ا إلى جنب  وأشار دغش «نناشد مجتمعنا احليفاوّي الوقوَف معنا جنًب

لترميم أوقافنا وصيانتها واحلفاظ عليها والّدفاع عنها». 

lL²−*« W�bšË ¡UDF�« W¹«— X% UMF ÒL& ∫n¹dý
وفي حديث مع احملامي سامي شريف (عضو جلنة املتوّلني)، قال: «للعمل 
التطوّعي معاٍن كبيرة، فهو يّتسم بوحدة الّصف والتفاف اجلماهير حول 

 ∫åWM¹d'«åË å‰öI²Ýô«ò ·U�Ë√ Òw�u²� W¾O¼ …—œU³0  ÆÆ åUHOŠò WHO×BÐ ’Uš
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 �U � *«

جلنة املتوّلني، اجلسم الوطّني اّلذي يدافع عن األوقاف، فتمّيز الّنشاط 
واأللفة  العطاء واحملّبة  راية  األلوان جتّمعت حتت  كاّفة  بباقة زهور من 

وخدمة املجتمع». 
 WÒOI ÒM�« bŽ«u Ò	�« Òq� t�uŠ XÒH²�« U ÎÝdŽ ÊU� ∫dOL� uÐ√ ÃU(«

وفي حديث مع احلاج فؤاد أبو قمير (عضو جلنة املتوّلني)، قال: «أتقّدم 
بالّشكر اجلزيل لكّل من ساهم في إجناح املشروع، لقد كان حقيقة عرًسا 
التّفت حوله كّل الّسواعد الّنقّية ولسان حالها يقول: تراب وطني أعّز 
ا حنوًنا استظّلها.  ـً علّي من كنوز األرض كّلها، فكيف إذا كان الوطن أّم
حمة والوحدة واحملّبة، فال بّد إًذا من  وهذا املشهد أرسى فينا معاني اللُّ
تكرار هذه الّتجربة باستمرار لتشمل مشاريع تطوعّية في كاّفة األوقاف 

في حيفا». 

  UMMJ1 ¨ ÒwŽULł qLŽË WFłU½ …—«œ≈Ë ‰U ÒF� jOD�ð l� ∫—UJAÐ
 dO¦J�« “U$≈

وفي حديث لصحيفة «حيفا» مع رجل األعمال سهيل بشكار (عضو 
جلنة املتوّلني)، قال: «مجتمعنا احليفاوّي أثبت أّنه مجتمع موّحد وسخّي 
وكرمي ومعطاء، وأّننا إن عملنا بشكل صحيح، أّي حسب تخطيط فّعال 
وإدارة ناجعة وعمل جماعّي، فبإمكاننا أن نؤّثر ونغّير ونرفع من مكانة 

أوقافنا في حيفا».
وأضاف بشكار قائًال «أمامنا العديد من الّتحّديات اّلتي ورثناها من 
الّتحّديات  هذه  ملواجهة  بالّنهار  الّليل  نوصل  فنحن  املاضي،  أخطاء 
هذه  عليها،  واحلفاظ  األوقاف  لصيانة  وعملّي  ومنّظم  مدروس  بشكل 

ّية في أعناقنا جميعا».  أمانة ومسؤول
 «“U$ù« s� b¹e*« oOI% w� ÒdL²	MÝ ∫5	Š

وفي حديث مع احملامي فريد حسني (املستشار القانونّي للجنة املتوّلني)، 
قال: «نعمل بشكل ِمهنّي وقانونّي وجماهيرّي للّدفاع عن األوقاف في 
ّية  حيفا، من خالل متابعة كّل مبنى ومبنى، وضمن الّنشاطات الّتطوّع
اجلماهيرّية، سنستمّر في العمل اِملهنّي واجلماهيرّي املُنّظم لتحقيق اإلجنازات 

وصيانة األوقاف». 
 W Ò¹u ÔN�«Ë ÷—_« vKŽ ÿUH(« e�—Ë WKu³�« w¼ ·U�Ë_« ∫ UD¹uÝ
وفي حديث خاص مع مخّطط املدن عروة سويطات (املستشار الّتخطيطّي 
ّية في حيفا هي البوصلة ورمز  للجنة املتوّلني)، قال: «إّن األوقاف العرب
احلفاظ على األرض والُهوّية واملجتمع واحلقوق والوجود في وجه سياسات 
جلنة  فتقود  العنصرّية،  والّسيطرة  والبيع  والهدم  واإلهمال  الّتهميش 
املتوّلني نضاًال سيسّجله الّتاريخ احليفاوّي والوطنّي، بدون شعارات رّنانة 
بل من خالل العمل اليومّي اجلّدي واملثابر اّلذي ال يكّل وال ميّل حّتى 
ميراث  على  الباقي  الّشاهد  شعبنا،  وأمالك  األوقاف  بكاّفة  الّنهوض 

وتاريخ وُهوّية الِفَلسطينّيني العرب في حيفا». 
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وملناسبة  الّنضال»،  نواصل  الّذكرى،  «نحمل  ُعنوان  حتت 
اقتراب الّذكرى اخلامسة عشرة لهّبة أكتوبر 2000 وانتفاضة 
األقصى، بادر كّل من مرَكز «عدالة» القانونّي حلقوق األقلّية 
العربّية وحملة املرَكز العربّي لتطوير اإلعالم اإلجتماعّي، إلى 
تعميم حملة إعالمّية عبر الّشبكات االجتماعّية تهدف إلى 
اّلذين  الّصاعد وتذكير اجليل األكبر  بشبابنا  توعية اجليل 
ضّحوا بأرواحهم حني قتلتهم الّشرطة اإلسرائيلّية قبل خمسة 

عشر عاًما.
خرجوا  ــن  ــذي اّل شــهــداؤنــا  منــلــك.  مــا  أعـــّز  هــم  شهداؤنا، 
بينما  أحالمهم،  واغتيلت  فاغتيلوا  غضبهم  عن  للّتعبير 
الّشهيد  على  احلملة  رّكــزت  لــذا  القتلة(!).  ُيحاَسب  لم 
اإلنسان، حيث لكّل شهيد قّصة، وأحالم لم تكتمل، رافضًة 
بذلك أن يكون شهداؤنا مجّرد أرقام، وإّمنا مشروع إنسان لم 

يكتمل نتيجة لقتل متعّمد.
ومتهيًدا  أكتوبر،  هّبة  لذكرى  سابقة  احلملة  هــذه  جــاءت 
حكاية  تروي  ُملصقات  مؤّخًرا،  حيث نشرت،  إلحيائها،  
فيقوم  األخير،  يومه  في  املوت  شهيد، وقّصة  لكّل  احلياة 
أطفاًال حني عايشوا احلدث  كانوا  اّلذين  الّشّبان والّشابات 
بحمل صور الّشهداء، حكاياتهم وذكراهم ليواصلوا الّنضال.

إبــداعــّيــة  مــرافــقــة  احلملة  ــون  ك ــى  إل اإلشــــارة  هنا،  جتدر 
و«كوبيرايتينغ»: فراس نعامنة وروان شوملي في الّتصوير.

 ÆÆå‰UCÒM�« q�«uM� Èd�Òc�« qL×½ò WKLŠ
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åUHO�ò q�«d* 
ضمن مشروع حيفا، تعمل اجلمعّيات: جمعّية الّشباب 
وجمعّية  نسوّي  تنظيم   - «كيان»  «بلدنا»،  العرب 
االنتماء  ِمهرجان  إجنــاز  على  االجتماعّي،  الّتطوير 
األّول من نوعه في حيفا، ِمهرجان «أنا أحّب حيفا»، 
ويأتي هذا العمل على أثر بناء شراكة بني اجلمعّيات 
املجتمع  احتياجات  ودراســة  أعاله،  املذكورة  الّثالث 
والّنساء،  الّشباب  صوت  إسماع  وضــرورة  احليفاوّي 

وأخذ حّيز في املجتمع احليفاوّي. 
مسَح  أعّدت  قد  االجتماعّي  الّتطوير  جمعّية  وكانت 
احتياجات لقضايا عرب حيفا، ومن بعد مداوالت بني 
جلان  «كيان» ومجلس  نساء  حيفا»،  «شباب  حركة 
يحّبون  حيفا  سّكان  أّن  على  أجمعوا  اّلذين  األحياء، 
أحياَءهم ويحّبون مدينة حيفا، ولكن ينتقص االنتماء 
والعمل من أجل املجتمع احليفاوّي، وجدت هناك حاجة 
حلّث وتشجيع الّسّكان على االنتماء والعمل الّتطّوعي 

من أجل األحياء العربّية في حيفا.
اِملهرجان،  هذا  في  العاملني  معظم  أّن  بالّذكر  جدير 
وأيًضا املشاركني/ات من الفّنانني والفّنانات، يشاركون 

تطّوًعا بعد سماعهم عن هدف اِملهرجان.
سُيقام هذا اِملهرجان يوم الّسبت بتاريخ 10.10.2015 
بني الّساعة 16.00 لغاية 19.00 في ساحة الكنيسة 

في حّي احملّطة، ويتخّلل اِملهرجان:
عّزام والفّنانة  عالء  الفّنان  مع  منّوعة  فنّية  فقرات   -

نانسي حّوا.
جوني  د.  للمؤّرخ   – حليفا  تاريخّية  صور  معرض   -

منصور.
- عرض مشروع حيفا، انطالقة حركة «شباب حيفا» 

وعرض اخلّطة اخلماسّية. 
 – بشارات  الفّنانة رنني  مع  تفعيلّية  متثيلّية  فقرة   -

اسكندر.
وسّيارة  الفنون  بــاص  لألطفال:  ترفيهّية  فقرات   -
تتعّلق  شائقة  علمّية  جتــارب  لعرض  الـ»مدعِتك» 

مبوضوع الّتلّوث البيئّي.
فرقة «سلمى» للفنون االستعراضّية  - فقرة دبكة – 

والّشعبّية.
- «مسرحيفا»: مسرح شارع مع الفّنان وسيم خير.

- بسطات تطريز ِفَلسطينّي.

åUHO�ò q�«d*
ألف   700 مبلغ  رصد  على  مؤّخًرا،  البلدّية،  وافقت 
شيكل لترميم وجتهيز ملعب لألطفال في شارع «راف 
حلفون» املتفّرع من شارع «أللنبي»، بعد متابعة كتلة 

«اجلبهة» في بلدّية حيفا.
لسبب وجــود  شهور  لبضعة  املــشــروع  إقـــرار  وتــأّخــر 
تخطيط هندسّي يقضي مبرور شارع من موقع امللعب. 
فاجتمع نائب رئيس بلدّية حيفا الّدكتور سهيل أسعد 
وعضو البلدّية عرين عابدي - زعبي بالقائمة بأعمال 
ِحدفا  الهندسة،  قسم  عن  واملسؤولة  البلدّية  رئيس 

أملوغ، لتذليل هذه العقبة. حيث ُأقّر ترميم امللعب رغم 
في  الّتنفيذ  حّيز  إلى  يخرج  لن  ألّنه  الّتخطيط  هذا 
انقضاء  مع  املشروع  في  العمل  املنظور. ويبدأ  املدى 

فترة األعياد. 
وقالت عابدي: من حّق جميع األطفال أن يكون لديهم 
مالعب عصرّية وآمنة في أحيائهم، ومن واجب البلدّية 
أن توّفر هذه املالعب في األحياء العربّية واملُستضعفة 
كما تفعل في غيرها. ورغم العقبات فعلينا أن نصّر 
على حقوقنا. فكّل ما أجنزناه حّتى اآلن هو حصيلة 

عمل ومتابعة ومالحقة. 

 V??F??K??*  q???J???O???�  n???????√  700
åÊu??H??K??�  ·«—ò  w???�  ‰U???H???�√
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åUHO�ò q�«d*
ّمت، مؤّخًرا، نصب عمود إنارة في مدخل حّي «وادي الّسّياح» 
بها  تعترف  ال  ـــذي  واّل حيفا،  غــرب  سمير  كفار  ِمنطقة  فــي 
الّسلطات احلكومّية والبلدّية. وجاء هذا بعد سنوات من املطالبة 
البلدّية  في  «اجلبهة»  لكتلة  حثيثة  متابعة  األهالي، وإثر  من 

ونائب رئيس البلدّية الّدكتور سهيل أسعد.
وقال د. أسعد: ال ُيعقل في القرن احلادي والعشرين أن يكون 
هناك حّي بدون خدمات أساسّية كاملاء والكهرباء، إّنها حقوق 
أساسّية للّسّكان. وفي هذه احلالة فإّنها تعّزز من صمود األهالي 

وتثّبتهم في بيوتهم اّلتي يقطنونها منذ عشرات الّسنني.
غير  احلّي  أهالي  دعم  على  ثابرت  «اجلبهة»  كتلة  أّن  وُيذكر 
وعلى  اليوميّ ة،  اخلدمات  حتصيل  مستوى  على  به،  املعترف 
مستوى كفاحهم من أجل االعتراف باحلّي والبيوت، حيث توجد 
قومّي»  «متنّزه  إلى  اخلّياط  بستان  موقع  لتحويل  مخّططات 

وإخالء األهالي.

ÊuFK� WÒO½U�½ù« WŁUžù« WM' W� ÒÝR� l� ÊËUFÒ²�UÐË ¨UHOŠ w	 WÒOK;« WÒO�öÝù« W�d(« …—œU³0
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جلنة  مؤّسسة  مَع  عاون  بالتَّ حيفا،  في  احملّلّية  اإلسالمّية  احلركة  َذت  نفَّ
عيِد  يوِم  صباَح  لألضاحي،  مشروًعا َضْخًما  للَعْون،  اإلنسانّية  اإلغاثة 

األضحى املُباَرك، وذلَك يوم اخلميِس األخير (24-09-2015).
ِة العاِملَني جميًعا، باِعًثا في الّنفوِس فََرًحا واْنِتعاًشا في  وَمتَّ املشروع بِهمَّ
هذا اليوِم املُباَرِك، خاّصًة للعائالِت املستوَرِة اّلتي تنَتِظر هذا العطاء ِمن 

أهل اخليِر في ِمْثِل هذا اليوِم.
وَقد فّرَغ أبناء احلركة اإلسالمّية وُمناِصريها بعد االنتهاء ِمْن أداِء صالة 
العيد في مساِجِد حيفا، للَعَمل على هذا املشروِع، إِذ استمّر عطاؤُهم 
ونشاُطُهْم حّتى ساعات ُمتأّخَرٍة دوَن َكَلٍل أو َمَلٍل، تاِركَني بيوَتُهْم وأبناَءُهْم 

في يوِم العيد، ال لشيٍء إالَّ إلسعاِد غيِرِهْم ِمَن اُحملتاجَني.
ثالثَة  العام،  لهذا  اإلجماِلّي لألضاحي  الَعَدُد  بلَغ  فقد  املُْعَطياِت  وِوفَق 
عجوٍل وواِحًدا وِعْشريَن َخروًفا. وقْد ُوّزَعِت الّلحوُم في مدينِة حيفا على 

العائالِت املستوَرِة.
أبو  فؤاد  احلاج  حيفا،  في  اإلسالمّية  احلركة  مسؤوِل  َمَع  حديث  وفي 
العاِم  لهذا  األضاحي  مشروُع  «كاَن  قائًال:  املشروِع  على  َعّقَب  قمير، 
ـًا ِمْن إجنازاِت احلركِة اإلسالمّية قاَمْت بِه مشكوَرًة، بالّتعاُوِن  إجناًزا َحقيقّي
مع املكَتب اَخلَدماتّي املُنبِثِق عْن مؤّسسِة حيفا زهرة الكرمل َمًعا َجَسًدا 
واِحًدا ترَجم على أرِض الواقِع معنى اُألُخّوِة اإلسالمّيِة، مبشاَرَكِة أبناِء هذِه 
الّدعوِة املباَرَكِة ِحرًْصا منهم على إسعاِد الّناِس بتقدِمي حلوِم األضاحي لهم 

لَتْكَتِمَل لهم فرحُة العيِد»<
وقد تقّدم أبو قمير بالّشكِر اجلزيل لكّل َمْن ساَهَم في إجناِح هذا املشروِع، 
وعلى رأسِهم اإلخوة اّلذيَن قّدموا هذه األضاحي، ومؤّسسُة جلنة اإلغاثة 

اإلنسانّية للعون.
وقد عبَّر مديُر املكتِب اَخلَدماتّي الّشيخ عيسى مهجة عن رأِيه باملشروِع 
ُذ فيِه املسِلموَن وصّية  قائًال: «إّن هذا املشروَع مشروٌع َطّيٌب مباَرٌك ُينفِّ
ُمِهّمة هي تقدُمي األضاحي للمسِلمني، فنشكر ُكّل َمْن ساَهَم أو ساَعد 

في إجناِح هذا املشروِع».

عِن  جبارين  مصطفى  حيفا  في  احملّلّية  الّزكاة  جلنة  هذا وحتــّدَث رئيُس 
املشروِع قاِئًال: «مشروُع األضاحي يأتي إلسعاِد الغيِر من العائالِت اّلتي 
ال متِلُك املاَل لِشراِء اللُّحوِم، فيأتي هذا اليوُم املباَرُك بهذا املشروِع املُباَرك 

لُيَلّبي حاجاِت هذِه العائالت املستورة».
وتتقّدم احلركة اإلسالمّية في حيفا بالّشْكِر اجلَزيِل لُكّل َمْن ساَهَم في إجناِح 
هذا املشروِع املُباَرك، سواًء باملُشاركة الَعَمِلّية أو بالتَّصّدِق أو باالّتصاِل.. 
ْكِر: مؤّسسَة جلنِة اإلغاثة اإلنساِنّية للَعْون، واملكتََب اَخلَدماِتّي  وتُخصُّ بالذِّ

املُنَبِثَق عْن مؤّسسِة حيفا «زهرة الكرمل».

“UHO�” q�«d*
(رئيس خميس  جمال  البلدّية  عضو  لطلب   استجابة 
بتحويل واملوافقة  حيفا)  بلدّية  في  ”التجّمع“   كتلة 
ترفيهّية لرحالت  شيكل  ألف   200 قدرها   ميزانّية 
(راجع البلدّي  الّثقافة  عبر مكتب  العربّي،   للمجتمع 
 صحيفة ”حيفا“ – العدد 287/ 4 أيلول املنصرم)
 وبدعم من بلدّية حيفا، وبالّتعاون مع رئيس جلنة حّي
الّسبت يوم  نّظمت  حّجار،  فكتور  الّنسناس،   وادي 
املرَكز لشبيبة  ترفيهّية  رحلة   ،(19.09.2015) 
 اجلماهيرّي «األخّوة»، وأوالد وأهالي احلّي، إلى مدينة

املالهي («لونابارك») في ِمنطقة املركز.
  وقد شارك في هذا اليوم الّترفيهّي الّناجح أكثر من

 300 مشتركة ومشترك، حيث قضوا أسعد األوقات
 واستمتعوا في هذه الرحلة، اّلتي تزامنت مع اقتراب

عيد األضحى املبارك.
حــّي وادي جلنة  (رئــيــس  حــّجــار  فكتور   هــذا وشكر 

ــذا اليوم ــن ســاهــم فــي إجنـــاح ه ــّل َم  الــّنــســنــاس) ك
 الّترفيهّي، ومتّنى في املستقبل زيادة عدد املشتركني،
 حيث توافد العديد لالنضمام إلى هذه الّرحلة ولكن لم
 تتوّفر أماكن كافية للجميع، ووعد حّجار بالعمل على
 زيادة امليزانّيات ملثل هذه الفّعالّيات الّترفيهّية ألهالي

وأبناء احلّي.
اجلماهيرّي املركز  إدارة  (باسم  خاليلة  عــادل   وقــدم 
 «األخّوة»)، شكره لطاقم املرَكز اجلماهيرّي «األخّوة»،
الّترفيهّي اليوم  هذا  إجناح  في  املبذولة  جهوده   على 

وتنظيمه للرحلة.
 كما شكر حّجار وخاليلة املتطّوعني والّناشطات فوزّية
دوامية،  إبراهيم  شلح،  إلهام  عبّاس،  خيريّة   مصري، 
 علي عبد الله وأحمد خاليلة على ما بذلوه من جهود

إلجناح هذا املشروع.
الّترفيهّي، اليوم  نهاية  في  للجميع،  املنّظمون   ومتّنى 

عيًدا مبارًكا.

Êu??�—U??A??�  ”U??M??�?? ÒM??�«  Íœ«Ë  W??�??O??�??�Ë  œôË√ 
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ÍËU��� b|dG�
فندق  قاعة  في  أقيم  نوعه  من  فريد  حفل  في 
أربع  عّمان (األردن)، وبعد غياب  «رويــال» في 
سلطان  الّشامخ،  كاجلبل  وبقّوة  حضر  سنوات، 
الّطرب جورج وسوف، حيث ضّجت القاعة بجمهور 
خّصيًصا  جاء  عاشقي ومحّبي وسوف،  من  غفير 
للقاء وسماع الّسلطان، صاحب كاريزما ال ميلكها 
فّنان آخر وصاحب االسم اّلذي لن يتكّرر. فمحّبة 
يصعب  أمر  العجب،  من  أغرب  أمر  له،  الّناس 

وصفه.
ُيذكر أّن غالبّية احلضور اّلذي جاء لسماع وسوف 
كانت من عرب الّداخل، حيث غّصت بهم القاعة.

الــّطــرب) كانت لي  ومــع جــورج وّســوف (سلطان 
دردشة سريعة، أعربت له خاللها عن مدى إعجابي 
عودته  ملفتة  كانت  وكم  املمّيز.  لفّنه  وتقديري 
لوعكة  تعّرضه  بعد  وبقّوة،  املسرح،  على  للغناء 

صحّية صعبة.
واجلمهور  محّبيه،  للقاء  سعيد  إّنه  وسوف  وقال 
يرافقه في غالبّية حفالته،  اّلذي  العريض والوفّي 

كما أعرب عن سعادته لنجاح هذا احلفل.
ّمما  أفضل  ليعود  الــّتــام  الّشفاء  لوسوف  متّنيت 
كان؛ حاملًة سالم الكثيرين من احملّبني اّلذين لم 

يستطيعوا احلضور.
قال جورج وسوف  املستقبلّية،  وبخصوص أعماله 
إّنه يستعّد جلولة فنّية في أوروّبا، ولدى عودته إلى 
لبنان سيعمل على إعادة توزيع آخر أغنّيتني له، 
سيقوم بتصويرهما على طريقة الـ»فيديو كليب». 
وصــالح  املــوجــي  شــاكــر  امللّحنني  سيلتقي  كما 
قريًبا في  ليختار عمًال جديًدا سيطلقه  الّشرنوبي 

األسواق، هدّية لعّشاقه.

åUHO�ò q�«d*
احتفلت املدارس العربّية الّرسمّية في مدينة حيفا بعيد 
األضحى املبارك، من خالل نشاطات وفّعالّيات تربوّية 
وفّنّية ممّيزة، أثارت تفاعل الّطّالب ونالت استحسانهم.

واختارت املدارس املختلفة استقبال العيد بطرق مبتكرة 
شملت  اّلتي  الّتقليدّية  الّصفّية  الفّعالّيات  جانب  إلى 

شرًحا وأشغاًال يدوّية عن العيد وعاداته. 
أداء  متثيل  احلــاج»  الّرحمن  «عبد  ابتدائّية  اختارت 
البديل  للّتعليم  «حــوار»  طّالب  احلــّج؛ وعمل  مناسك 
والفنون على إعداد خروف العيد من مواد ُمسَترجعة؛ 
أّما ابتدائّية «األخّوة» فقد عرضت مسرحّية خاّصة من 
الفّعالّيات األخرى؛  إلى جانب عشرات  الّطّالب  إنتاج 
وجبة  بإعداد  «املسار»  مدرسة  إدارة  قامت  حني  في 
العيد، والهيئة الّتدريسّية في ثانوّية «املتنّبي» وّزعت 
أغاني  الّطّالب وسط  كاّفة  على  واملثّلجات  احللويات 

العيد اخلاّصة.
هذا وبّث طّالب ثانوّية «الكرمة» العلمّية رسائل احملّبة 
والّسالم إلى العالم أجمعني، من خالل جدارّيات حملت 
جانب  إلى  وغيرها،  والّسالم  واالحترام  احلرّية  معاني 
الّلغة  حــول  الّصفوف  بني  معلوماتّية  منافسة  تنظيم 
فضل  احلّج،  مناسك  العيد،  طقوس  تضّمنت  العربّية، 

أيام العشر، وغيرها.

åUHO�ò q�«d*
تأكيًدا على جدّية املبادرة، واستكماًال لقرار رابطة 
خّريجي مدرسة  «الكرمل» في حيفا، اّلذي أعلنته 
للّنضال  فاعل  بشكل  بدعمها  املاضي،  األسبوع 
العادل للمدارس األهلّية، ومساهمتها في الّتخفيف 
عن األهل وحتّمل جزء من العبء اّلذي يتعّرض له 
األهالي، عن طريق الّتنسيق مع مؤّسسات فاعلة 
خدمة  في  مرافقها وتفعيلها  الستعمال  حيفا  في 
وإيجاد  األهلّية  املــدارس  أوالد  احتضان  مشروع 
منهجّية.  غير  تربوّية  لفّعالّيات  لهم   بديلة  أطر 
قامت الّرابطة، أمس اخلميس، وبالّتنسيق مع إدارة 
مسرح «بيت الكرمة»، اّلتي كان قد ّمت الّتنسيق 
كامل  ليوم  مرافقها  في  الّطّالب  الحتضان  معها 
قبل نهاية اإلضراب، وعليه وبعد نهايته وتأكيًدا 
على جدّية املوقف، فقد قاموا بعرض مسرحّية ذات 
في  «ليلى  باسم  البيئة  نظافة  تربوّية عن   رسالة 
الغابة» مّجاًنا  لطّالب املدرسة في قاعة املدرسة، 
كما قّدم د. كميل ساري (عضو الّرابطة) برنامًجا 
ـًا شائًقا، عن االثار والكنوز األثرّية، تفاعل  حوارّي
آالف  عمرها  حقيقّية  أثــرّيــات  مع  الــّطــّالب  معه 

الّسنني، وانكشفوا على عالم  جديد مثري.
من  فاعل وجزء  أّنها جسم وطنّي  الّرابطة  وتصّرح 

وأّنها  وهمومه،  شعبنا  بقضايا  امللتزمة  رؤيتها 
العادلة والوقوف جنًبا إلى جنب  بالقضّية  التزمت 
الّتربوّي والوطنّي،  لدورها  تقديًرا  األهلّية  املدارس 
مجتمعنا  وعلى  خاص  بشكل  األشخاص  فعلى 
صاحلة  أجــيــال  بناء  مسؤولّية  تقع  عــام  بشكل 
مسيرة  باستكمال  الّرابطة  تلتزم  وعليه  معطاءة. 
ومدرسة  مجتمعنا  خدمة  فــي  ونشاطها  الــّدعــم 

«الكرمل» وقضاياهم.
نقّدم جزيل الشكر لكّل أعضاء الّرابطة اّلذين جتّندوا 
ونخّص بالّذكر د. كميل ساري، الّصيدلّي إبراهيم 
سامر  األعمال  رجل  إبراهيم،  طارق  د.  غّطاس، 
سالمة واملعّلمة تغريد دّباغ ونشكر مؤّسسة «بيت 
وتقدمتهم،  تعاونهم  على  وطاقم  إدارة  الكرمة» 
وأخّص بالّذكر ماهر محاميد وإلهام بيراخ واملمّثلني 
عيسى  نشكر  كما  املركز).  (مدير  رون   وأســاف 

خوري (أبو ربيع)، مدير الّنادي الّرياضي.
طاقًما  «الكرمل»  ملدرسة  الّشكر  بجزيل  ونتقّدم 
وإدارة، وعلى رأسهم املديرة آنا كّرام واملدّرسة داليا 

يعقوب على تعاونهما البّناء.
مع الّتقدير: 

 ”U ÒDž rO¼«dÐ≈
(عضو رابطة خّريجي مدرسة «الكرمل»)
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نحن فرحون بعودة أبنائنا فلذات أكبادنا للمدارس، ولكن 
ينّغص على هذا الّشعور واإلحساس، مرارة عدم حتصيلنا 
ـًا،  لكامل حقوقنا.. وشعور البعض، وبضمنهم أنا شخصّي
أّننا لم نستنفذ كامل وسائل االحتجاج ولم نترجم الّدعم 
وعليه  أكثر،  نحّصل  ولم  للقضّية،  الواسع  اجلماهيرّي 
يوّجه البعض غضبهم وإحباطهم لألمانة وآخرين للمديرين 
واملدّرسني. ولكن بني االجتهاد والّنقاش املوضوعي البّناء 
وحتليل الواقع وبني نعتهم باالنتهازّيني، هؤالء اّلذين نضع 
ـًا على  تربوّي لهم  ندين  اّلذين  أيديهم وهؤالء  بني  أبناَءنا 
مدى مئات الّسنني، فهذا عيب وافتراء. فهم اّلذين يحّتم 
وليس  نضالهم،  ودعم  ودعمهم  حمايتهم  واجبنا  علينا 

وضعهم في خانة الّدفاع عن نفسهم وتخوينهم.
دائًما وأبًدا سياسة الّدولة كانت فّرق تسد، وأنا لم أعّول 
على نوايا الّسلطة احلسنة، ولكّني استمّد قّوتي من الّثقة 
اّلتي تراكمت لدّي من وعي شعبنا على مدار الّنضال ومن 
قبله، وللّنضال تتّمة.. وفي اليوم اّلذي سأفقد هذه الّثقة 

سأفقد ثقتي بجدوى أّي نضال.
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ليس لدينا بدائل عن هذه املدارس، وأقولها جهارًة أرسل 
أكثر،  خدمات  تقّدم  ألّنها  ليس  األهلّية  للمدرسة  ابني 
لكون  ولكن  أكثر،  خدمات  تقّدم  احلكومّية  فاملدارس 
ال  تنافسّية  تربوّية وأجــواء  تبث رسالة  األهلّية  املــدارس 
باإلجنازات  وُتترجم  احلكومّية  املــدارس  بأغلبّية  نلمسها 

اّلتي يحّصلها طّالبنا.
دعونا  ولكن  العاّمة،  األمانة  عن  الّدفاع  بصدد  لست 
مصلحة  أعينها  نصب  ــة  األمــان تضع  هــل  نــتــســاَءل: 
الــّطــّالب؟! واجلــواب بــدون أدنــى شك: نعم! في الوقت 
املعارف والّدولة،  وزارة  عند  املسؤولّية  هذه  تنعدم  اّلذي 
بــات يعرفه كــّل طالب وكــّل ولــّي أمــر. ورغم  وهــذا ما 
اجتهادي بأسلوب الّنضال وأدواته، ولكن حتميل األمانة 
العاّمة مسؤولّية الّنتائج خارج الّسياق الّسياسّي للّدولة، 
أين  هو:  عليه  يرّكز  أحد وال  يقوله  ال  فما  افتراء؛  فهو 
مسؤولّية الّدولة من مصلحة الّطّالب؟! ولكن في الوقت 
الّنقد  تعفيها من  الّنبيلة  األمانة  نوايا  نفسه نسأل: هل 

البّناء وتكون معصومة عن اخلطأ، اجلواب: طبًعا ال.
عندما نقول إّن إسرائيل دولة عنصرّية، تعاملنا كغرباء رغم 
أّننا في وطننا وعلى أرضنا، يهاجمنا املغرضون باّدعاء 
أّننا نعيش في دولة دميقراطّية فيها مساحة من احلرّيات 
(فواقعنا يفسد عليهم جّنتهم من الفتات). ولكن عندما 
ببديهّيات احلقوق،  باملطالبة  أن منارس دميقراطّيتهم  نريد 
نواَجه بالّتعّنت والّترهيب والّتخويف. ال تهاجموا األمانة 
فنحن في سفينة واحدة رغم اختالفنا على اآللّيات، وال 

متّسوا باملدرّسني ألّنهم مرّبو أوالدكم..!
فلنلّخص ما حّصلناه: 

أّوًال: جيل يعي أّن استعمال وسائل االحتجاج في سبيل 
عنصرّي!  نظام  ضّد  ممارسته  واجب  حّق  حقوقه  حتصيل 
الوعي  وزاد  العنصرّية  الّدولة  ممارسات  ُفضحت  ثانًيا: 
ُحلمة  زادت  ثالًثا:  املمارسات!  لهذه  للّشعب  الّسياسّي 
في  الّتجنيد  مشاريع  وُأفُشلت  مجتمعنا  ومتاسك  شعبنا 
املجتمع  في  الّتعليم  قضّية  قرانا ومدننا! رابًعا: رفعت 
العربّي بشكل عاّم ومدارسنا األهلّية بشكل خاّص للّرأي 

العام احمللّي والقطرّي والعاملّي.
خامًسا: وتبًعا للبند األّول فقد بات لنا ثقة أكبر بقدرتنا 
على حتصيل حقوقنا باملستقبل وواجبنا بذلك جتاه أبنائنا 

لنبني لهم مستقبًال أفضل.
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أو  األهلّية  املدارس  إغالق  منع  اإلضراب  هدف  كان  إذا 
سيطرة الّدولة عليها، فاجلواب نعم، ولو بعد حني!

إذا كان الهدف مواجهة سياسة دّس الّتفرقة بني املدارس 
الّرسوم من  املدارس من جباية  منع  واألهالي، عن طريق 
ناحية ومن ناحية أخرى عدم تعويض املدارس بامليزانّيات؟! 

فاجلواب: نعم! وواجبنا أن نحافظ على هذا اإلجناز وعلى 
دعم األهالي ملطالب املدارس؛ فاملعركة لم تنتِه!

مستحيل  فهذا  احلقوق؟  كامل  الهدف حتصيل  كان  إذا 
الّسياق  وخــارج  الّسقف  محدود  املدنّي  الّنضال  ضمن 

الّسياسّي.
كجمهور وكنشطاء وكسياسّيني، لم نرد أن نحّمل املدارس 
لألمانة  وأحتنا  البالد،  في  القومّي  الّصراع  وأثقال  وزر 
متاسك  على  بل وعملنا  ال  العمل،  املساحة وحّيز  كامل 
وإن  وعدالتها،  للقضية  الّدعم  وتقوية  خلفهم  اجلماهير 
ـًا أن أمتادى، فقد كّنا بتعّنتنا هذا  سمحت لنفسي حتليلّي
ورقة مفاوضات رابحة بيد األمانة إن أحسنت استعمالها، 
ولكن ال ميكن جتريد القضّية من سياقها الّسياسّي، قد 
أقبل الّنضال املدنّي تكتيكًيا، ولكن أرفض فّض الّرباط 

ـًا. الّسياسّي لدى الوعي اجلماهيرّي استراتيجّي
في دولة تعتبر نفسها دولة اليهود وتعتبرنا نحن أصحاب 
األرض، غرباء.. حتتّل شعبنا ومتارس االحتالل عن طريق 
والّتخويف  والعنصرّية  بالكراهية  شعبها  وتعبئة  تغذية 
ر الّنظام العنصري لنظام دميقراطّي  لتحشدهم، وما لم ُيغيَّ
حقيقّي، وتتحّول لدولة مواطنني بحسب الّدستور والقانون 
األقلّية  حقوق  ُحتفظ  لم  وما  شــعــارات).  مجّرد  (ليس 
العربّية الفلسطينّية بالقانون والّدستور من بطش األغلبّية 
مستقّلة  ومؤّسسات  ومــدارس  مبسارح  وحّقنا  (مطالبنا 
كامل  نحّصل  فلن  املــيــزانــّيــات)  مــن  محفوظة  ونسبة 
حقوقنا، وسنبقى نقتات من الفتات وسنبقى جنّزأ حقوقنا 

ونهّجن نضالنا.
علينا أن نوّجه اللّوم لصاحب املسؤولّية، لصاحب القرار، 
للّدولة ووزارة املعارف واحلكومة، فهم املسؤولون عن الغنب 
الّتاريخي، ولنضع الّنضال في سياقه الّسياسّي ولنحافظ 

على إجنازاتنا ووحدتنا، فللنضال بقّية..
امتنعنا  أو  يرّكز عليه  نقول ما قيل، ولم  يجب اآلن أن 
األهالي  أين دور  الّنضال وحفاًظا عليه:  عنه في سياق 
ألم يحن األوان  املدارس األهلّية؟!  القرار في  اّتخاذ  في 
لبناء جلان أولياء أمور  منتَخبة لها دور فاعل في احلياة 
الّنضاالت..  للمدارس وللّطّالب، ومستقبًال في  الّتربوّية 
وكيف لعب البعض واجنرف آخرون وراء تعريف املدارس 
األهلّية الكنسّية بتعريفها مبدارس مسيحّية، وهي مدارس 
تربوّية لكّل املجتمع بكامل أطيافه، تنّمي نخًبا ثقافّية 
مع  ّمت  أّنــه  باالّتفاق  ُيكتب  تبرير  ــأّي  وب كهنة.  وليس 
أم  ـًا  طائفّي نضاًال  الّنضال  كان  هل  املسيحّية؟!  الّطائفة 
ـًا؟! أليس للّنضال تتّمة؟ وهل نقبل في  كان نضاًال وطنّي
احلقوق  تشترط  أن  تربوّية  مؤّسسات  عن  الّدفاع  سياق 
بتهجني الّنفوس؟ وملاذا لم تشارك األحزاب املُنتخبة من 
اجلمهور في اّتخاذ القرارات، أال ميّثلوا شعبهم ومواقفه؟! 
اجلماهير  دعم  فقدان  من  احــذروا  آخــًرا،  وليس  وأخيًرا 
الّدولة  نوايا  أّن  واعلموا  الفتنة  من  ــذروا  واح للمدارس 
لونها  ستغّير  فهي  اجلماهير،  تصّدي  مبجّرد  تتغّير  لم 
ومدارسنا  والّثقافّية  الوطنّية  فمؤّسساتنا  وتكتيكها، 
كامل  استغالل  جنيد  أن  وعلينا  ُمستهَدفة،  ومسارحنا 
سياق  في  نبقى  ال  وأن  للّتصّدي؛  مجتمعنا  طاقات 
برنامج  بناء  على  نعمل  بل  الّدولة،  لهجمات  فعل  رّد 
ـًا، يشارك فيه مهنّيون في  نضالّي مدروس، وليس عفوّي
تلعب  فكما  الّتكتيك.  وفي  الّسياسة  وفي  املفاوضات 
الّدولة لعبة الّسياسة ودور اجلّيد والّسيء وجتيد استعمال 
وطموحاتنا  آمالنا  في  لتتالعب  أقطابها،  واستنفاذ 
ومخاوفنا على سبيل تشريع ذاتها وحتويل قضّيتنا لقضّية 
مدنّية محدودة الّسقف، فعلينا أن نعلم ونعي استعمال 
نتصّرف كذلك وأن  أن  أن نكون شعًبا، معناه  طاقاتنا. 
نستغّل كامل القدرات والّطاقات الكامنة فيه، ما دامت 
موّجهة في نفس إطار املصلحة حّتى إن اختلفنا، وهذا هو 
فّن الّسياسة اّلتي لم نصل بعد لوعي إجادة استعماله.. 

ولكّننا على الّطريق الصحيح..
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األهلّية  للمدارس  العاّمة  األمانة  بني  إليه  الّتوّصل  ّمت  اّلــذي  االّتفاق 
ـًا، وال هزمية  واحلكومة، بعد 27 يوًما من اإلضراب، ليس إجناًزا تاريخّي
نكراء. هناك حتقيق جزئّي للمطالب العادلة، وفتح ملسار ال ضمان لثماره 
إّال بالعمل اجلاّد وبأن «نقف على عنزتنا». وُيخطئ َمن يعتقد أّنه في 
الّتامة  املساواة  حتقيق  ميكن  وممارسة،  فكًرا  العنصريّة   في  غارقة  دولة 

دفعًة واحدة.
إّمنا  تقديسها.  العاّمة، وال  األمانة  «صلب»  مبكان  املسؤولّية  من  ليس 
املطلوب هو الّتقييم الّنقدّي واستخالص العبر. فهذه جولة، وهي ليست 
نهاية احلرب، بل رّمبا بدايتها. لكن ال مفّر من ترتيب األوراق قبل خوض 

اجلوالت القادمة.
الّظرف املوضوعّي (احلكومة ومتييزها وعنصرّيتها وحقارتها إلخ) معروف. 

العرب  من  أوســع  قطاعات  لدى  وملموًسا  معروًفا  أصبح  أّنــه  وأعتقد 
ـًا. هذا تطّور  املسيحّيني، كانوا يخالون أّنهم محّصنون من ويالته ولو جزئّي
مدعومة  قوى  هناك  ألّن  مكافح وتقّدمي،  مكان  إلى  دفعه  جّيد ويجب 
ـًا تسعى ألخذه إلى مكان آخر: متقوقع، رجعّي، ومنسلخ باّجتاه  سلطوّي
جهاز  يشّكل  أوسع  معركة  من  جزء  «اآلرامّية». وهذا  بالّنكهة  األسرلة 

الّتعليم واملدارس األهلّية حتديًدا أحد مسارحها.
أّما الّظرف الّذاتّي (أداء األمانة العاّمة من ناحية ِمْهنّية الّتفاوض وإدارة 
ـًا) فيستحّق تقييًما جّدًيا واستخالًصا  ـًا وإعالمّي ـًا وجماهيرّي املعركة سياسّي
دقيًقا للعبر. فعلى إدارات املدارس أن ترى في تسييس املعركة قّوة وقيمة 
وليس نقيصة. وأن ترى فيها قضّية وطنّية ودميقراطّية، وليس قضّية فئوّية 
األهالي والّطّالب  شراكة  في  ترى  أن  املــدارس  إدارات  وطائفّية. وعلى 

وتنّظمهم فرصًة وليس تهديًدا، ال سيما بعد التزام إدارات املدارس بعدم 
األمور  أولياء  جلان  خالل  من  عليه  االلتفاف  ميكن  ــذي  واّل اإلضــراب، 

واملجالس الّطّالبّية.
الّتضامن الواسع كان مثار اعتزاز وبارقة أمل، رغم حالة اإلنهاك والبلبلة 
تتجاوب  أن  مستقبًال،  العاّمة،  األمانة  ـًا. وعلى  ـًا وإقليمّي محلّي العاّمة 
أكثر مع دعم األحزاب واجلمعّيات والّلجنة القطرّية وجلنة املتابعة والقائمة 

املشتركة واجلمهور الواسع.
فكّل الّتحّيات لكّل َمن ساهم في هذا الّنضال، لألهالي والّطّالب واملرّبني، 
أّن  هي  فاحلقيقة  وصرخوا.  خرجوا وتظاهروا واعتصموا وكتبوا  َمن  لكّل 
الّزخم اجلماهيرّي شّكل عامًال مركزًيا في اإلضراب اّلذي راهنت احلكومة 

وعكاكيزها على كسره واستنزافه وبأقذر الّطرق.
لقد عاد 33 ألف طالب إلى صفوفهم ومختبراتهم وساحاتهم. سيتوّجب 
عليهم اآلن تعويض ما خسروه من حصص طيلة أسابيع اإلضراب. ولكّنهم 
ـًا، ال ُيعّوض، حني شعروا أّن الكّف ميكن أن تالطم املخرز،  كسبوا درًسا هاّم
وأدركوا أّن احلقوق ُتتنزع وال ُمتنح. وهذا الّدرس، بحّد ذاته، أهّم من الـ50 

مليون ومن كّل الّلجان!
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ضمن الّتحضيرات للمفاوضات مع  وزارة املالّية حول مطالب اجلماهير 
العربّية من ميزانّية الّدولة للّسنتني 2016-2015 وبلورة ُخّطة خماسّية 
اإلسكان  مجال  في  خبراء  اجتماع  ُعقد  االقتصادي،  والّنمو  للّتطوير 
واختصاصّيني،  ومهندسني  كنيست  وأعضاء  مجالس  رؤســاء  بحضور 
«مساواة»،  مرَكز  احمللّية،  الّسلطات  رؤساء  جلنة  بني  بالّتعاون  وذلك 

«سيكوي» واملرَكز العربّي للّتخطيط البديل. 
البناء  محور  تخّص  اّلتي  األساسَية  املواضيع  نقاش  احلوار  تضّمن  وقد 
واإلسكان والّتخطيط، ومنها: توسيع مسّطحات الّنفوذ للبلدات العربّية 
من  العربّية  للجماهير  أراٍض  وتخصيص  األراضــي  تسجيل  وقضّية 
أراضي الّدولة وبناء أحياء جديدة وترميم أحياء قدمية وقضّية القرى غير 

املعترف بها. 
وعرض الباحث االقتصادّي في مرَكز «مساواة» إياد سنونو، معطيات 
ميزانّية وزارة البناء واإلسكان منذ سنة 2011 حّتى امليزانّية املطروحة 
املواطن  بحّق  تبّني بشكل واضح وعلنّي اإلجحاف  2016 واّلتي  لسنة 
العربّي والّتمييز الّصارخ ضّده، ما يتطّلب إعادة هيكلة ملنظومة البناء 
وتوزيع ميزانّية الوزارة كي تعطي احللول املطلوبة لقضايا املجتمع العربّي.

وأّكد سنونو في مداخلته على الّتكلفة العالية لبند اإلسكان من مجمل 
التضّخم  سنونو  ووّضــح  ــا،  أوروّب مبعطيات  قياًسا  العائلة،  مصروفات 
بتكاليف الّسكن مقابل زيادة بسيطة مبعّدل الّدخل، وكيف أّن هذا ُيترجم 
لزيادة عدد املعاشات املطلوبة لشراء شقق سكنّية. ناهيك على أّن الّدولة 
األخيرة  الّسنوات  في  الّشقق  لشراء  قروض  بإعطاء  املساعدة  خّفضت 
مبعدل %86، وقّلصت املساعدات املقّدمة إليجار الّشقق املستأجرة مبعّدل 
بقضايا  يتعّلق  ما  بكّل  العربّي حرًجا  املواطن  %16، ما يجعل وضع 

املسكن، وخصوًصا األزواج الّشاّبة.



من القمة نرى الحياة أفضل ما يكون

ه. � � حيفا, عىل قمة جبل الكرمل,  بنينا من أجلكم منطقه سكنيه ممرى� � أعاىل� وادي الجمال ىڡ� ىڡ�
بيوت 5 غرف/ مصيف |  برندات واسعه | مفتوحه من 3 جهات | موقف خاص

بورسالن, خزائن حمام,  بالط جرانيت  داخليه فخمه,  أبواب  راقيه:  بناء  معايرى<  راقيه:  بناء  معايرى� 
كوم, تلفزيون وأشياء إضافية اخرى Eانرى

عجاب! من أجل جودة حياة أفضل ما يكون. مخططه بشكل يثرى� اال7

ابتداء من 2,200,000 شيكل
ام: F Eتيب جلسه من دون أي الرى E2402788-053من أجل الحصول عىل معلومات إضافية ولرى

ين 2, حيفا  Nيرمياهو هلرى

عىل البحر  قمة مطلة 
وع ريادي  Kمرس

� البحر � حي عںى� ىڡ�

هز للسكن
وع جا

Kالمرس

ق للبيع
بقي 4 شق
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بالّنسبة للبعض فقد افتتحت الّسنة الّدراسّية في األّول 
املدارس  لطلبة وتالميذ  أيلول/سبتمبر، وبالّنسبة  من 
يوم  الّدراسّية،  الّسنة  افتتحت  البالد،  في  األهلّية 

االثنني املنصرم في الـ28 من أيلول! 
ومع عودة 33 ألف طالب عربّي إلى مقاعد الّدراسة 
األهلّية  املــدارس  خاضته  اّلــذي  اجلّبار  الّنضال  عقب 
الستقبال  خــاص  بشكل  املـــدارس  استعّدت  الـ47، 
من  شهر  فبعد  مًعا.  واألهالي  والّطالبات  الّطّالب 
في  والّنشاطات  املناشير  وتوزيع  واملظاهرات  الّنضال 
خيم االعتصام والّتواصل مع املدرسة عن ُبعد، وعقب 
متابعة املفاوضات على أحّر من اجلمر، وبعد أن كان 
بغية  الّنضال  خلوض  األنسب  الّطريقة  في  لكلٍّ رأيه 
األهالي  مطالب  قبول  والّتعليم  الّتربية  وزارة  إجبار 
املستحّقة، وصلت  الّتالميذ  األهلّية وحقوق  واملدارس 
املفاوضات إلى نهايتها يوم األحد املنصرم، مع إعالن 
األمانة العاّمة للمدارس األهلّية عن انتهاء اإلضراب 
مقاعد  إلــى  (االثــنــني)  الّتالي  الــيــوم  فــي  ــعــودة  وال

الّدراسة.
الّطّالب  مستقبلًة  أبوابها  احليفاوّية  املدارس  افتتحت 
وبالونات  وفّعالّيات  نشاطات  مع  واحللوى،  بالّزهور 
 5000 نحو  املـــدارس..  هــذه  سماء  لتزّين  تطايرت 
طالب عربّي حيفاوّي دخلوا املدرسة بعد غياب عنها 
طوال ثالثة أشهر، شهر إضافي استغّله بعض الّطّالب 
للتفّسح، والبعض للمرح، والبعض اآلخر كان يتمّنى 
العودة ليلتقي بأترابه وأبناء جيله من جديد، أو للمّرة 

األولى.
الكرمليت،  يوحّنا،  مار  األهلّية:  احليفاوّية  املــدارس 
ـــاس، وراهــــبــــات الـــّنـــاصـــرة،  ـــي الـــكـــرمـــل، مــــار ال
حّنة،  القّديسة  وراهبات  احملّبة،  راهبات  وروضــات 
صدر  برحابة  األوالد  استقبلت  جميعها  ــة  ــوردّي وال

واشتياق شديدين.
قد يقول البعض إّن نتيجة اإلضراب واإلجنازات غير 
كمجتمع ومــدارس وأهــاٍل  لّقنتنا  أّنها  األهــم  مهّمة، 
الّنضال،  في  درًســا  احلياة،  في  هاّمـًا  درًســا  وطــّالب 
درًسا في الدميقراطّية، ودرًسا لن ينساه الّتالميذ مدى 
أسباب  بشرح  األهالي  بعض  صعوبة  ورغــم  العمر. 
اإلضراب ألوالدهم، ال بّد من الّتاكيد على أّن املدارس 
ستمأل الفراغ، وستعّوض الّطّالب فترة اإلضراب مبواد 
هذا  وهــدف  ومعنى  حقيقة  لهم  وستشرح  تعليمّية، 

اإلضراب.
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فإذا سألت أعضاء  الّسؤال،  اآلراء حول هذا  تختلف 
األمانة العاّمة يؤكدون لك أّن الّنجاح كان حليف هذا 
الّنضال. وإذا سألت األهالي فبعضهم ال يزال يتساَءل: 
ملاذا خضنا هذا الّنضال أصًال ولم نحّقق منه أّي نتيجة 
باألبيض  األمــور  إلى  البعض  ينظر  فبينما  مرجّوة.. 
بني  ما  محتار  بلون رمادّي،  البعض  يراها  واألسود، 

فشل وجناح هذه املفاوضات!
تواجدت يوم األحد في الـ27 من أيلول املنصرم، في 
الّناصرة،  في  «املخّلص»  مدرسة  في  املعّلمني  قاعة 
األمانة  له  دعت  اّلــذي  الّصحافّي  املؤمتر  ُعقد  حيث 
العاّمة للمدارس األهلّية لإلعالن عن نهاية اإلضراب 
وافتتاح الّسنة الّدراسّية. بكّل بساطة ميكن القول إّن 
جام غضب األهالي انهال على أعضاء األمانة العاّمة 
اّلذين لم يعرفوا كيف يتعاملوا مع رّدة الفعل الغاضبة.

والّتعليم  الّتربية  وزارة  كانت  ذاته  اليوم  صباح  في 
الّطرفني،  بنود االّتفاق بني  قد سّربت لوسائل اإلعالم 
الهشيم على  وانتشرت صور عن االّتفاق كالّنار في 
االنتقادات،  وانهالت  االجتماعّي،  الّتواصل  وسائل 

وذهب البعض حّد الّشتائم.
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إجنازاتها،  العاّمة  األمانة  استعرضت  املؤمتر  هذا  في 
فافتتح األب عبد املسيح فهيم (عضو األمانة) املؤمتر 
الّصحافّي حازًما أّن «هذا االّتفاق هو إجناز عظيم»، 

أّكد فيه «إّننا نرى في  بياًنا  الّصحافّيني  وتلى على 
إذ  ـًا،  مرحلّي كان  ملدارسنا، وإن  إجناًزا رائًعا  االّتفاق 
لم نحصل على مساعدة مالّية ملّرة واحدة فقط، وإّمنا 
مما  القانونّي  الوضع  لتغيير  جلنة  تشكيل  أيًضا  تقّرر 
يتيح لنا العمل بواسطة قرار للحكومة أو تشريع حّل 
اّلذي  الوقت  «وفي  البعيد». وأضاف:  لألمد  أزمتنا 
عاملتنا الوزارة واحلكومة واإلعالم بتجاهل تاّم قبيل 
صفوف  اخترقنا  اجلهود  وبتضافر  لكّننا  اإلضــراب، 
والعاملّي،  اإلسرائيلّي  واإلعــالم  واحلكومة  الكنيست 
ووضعنا موضوع مدارسنا األهلّية على جدول األعمال 

في البالد». 
ورًدا على أسئلة الّصحافّيني، أّكد األب عبد املسيح 
فهيم «سنكمل مع األهل وسنتواصل معهم حول كيفّية 
وتوثيق  األهــل  مع  االّتــفــاق  مع  وسنعمل  الّتعامل، 

العالقة بهم». 
وشّدد األب د. إلياس ضو رًدا على االنتقادات اّلتي 
األمور  أولياء  مطالب  يستوفي  ال  االّتفاق  إّن  تقول 
واألمانة العاّمة من حيث امليزانّيات املطلوبة (األمانة 
طالبت ِمبائتي مليون شاقل وحصلت على 50 فقط): 
ِمائتي  ــال.  امل من  مبلغ  اإلضــراب ألجــل  «لــم نخض 
مليون هي مطلبنا أساًسا على مبدأ املساواة. نضالنا 
من  يحرمنا  جاف وظالم  قانونّي  تغيير  هو  باألساس 
ميزانّيات لطّالبنا وأوالدنا، ومن هنا املعركة الّنضالّية 
هي  عليه  حصلنا  ومــا  القانون،  هــذا  تغيير  كانت 
اإلجناز  هو  القانونّية وهذا  املكانة  تغيير  تدرس  جلنة 
مرئّيني  «شّفافني»/ال  كّنا  البداية  في  األساسّي... 
بالّنسبة للدولة، 33 ألف طالب «شّفاف» يجلس في 
املنزل، اليوم لم نعد «شّفافني». الهدف هو املبدأ الذي 

ــدارس ناضلنا ألجله وألجل احلفاظ على هوّية هذه  امل
ومتّيزها».

على  فجاءت  االّتــفــاق  لبنود  وبالّنسبة 
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الّنحو الّتالي: 
ملّرة  ُتدفع  50 مليون شاقل  املالّية  - تخصص وزارة 
واحدة في الّسنة الّدراسّية 2016-2015 للمدارس 
نهاية  قبل  املبالغ  هذه  وتدفع  إسرائيل،  في  األهلّية 

آذار/ مارس 2016.
برامج  في  األهلّية  املدارس  مديري ومعّلمي  إدراج   -
الّتثقيف اِملهنّي اّلتي ُحرموا منها سابًقا. إضافًة إلى 
تفعيل دورات استكمال للمعّلمني في املدارس األهلّية 

وفي مراكز االستكمال اخلارجّية.
اخلّطة  ضمن  األهلّية  ـــدارس  الــّطــّالب وامل إدخــال   -
اخلماسّية في برنامج «اإلثراء والّتحّدي»، وهي برامج 

كانت هذه املدارس مستثناة منها لسنني طويلة.
- إقامة جلنة رسمّية مؤّلفة من ممّثلني من وزارة الّتربية 
أخرى  جهة  من  العاّمة  واألمانة  جهة،  من  والّتعليم 
تتعّهد  الّطرفني.  مبوافقة  رئيسها  ويتعّني  بالّتساوي 
حّتى  توصياتها  وتقدمي  عملها  بإنهاء  الّلجنة  هذه 
نهاية آذار/مارس 2016. على أن تعمل هذه الّلجنة 
على دراسة تغيير املكانة القانونّية للمدارس األهلّية 
األهلّية  املدارس  لعمل  يتحّدث  اّلذي  القانون  (حالًيا 
من العام 1953) مما سيكون له األثر على متويلها - 

وتقدمي توصياتها للوزير.
- إقامة جلنة مشتركة ثابتة للعمل املشترك بني وزارة 
من  ُتطرح  اّلتي  للمواضيع  العاّمة  واألمانة  املعارف 

قبل الّطرفني. 
- تدفع وزارة الّتعليم املخّصصات الّشهرّية للمدارس 
األهلية كاملعتاد مقابل تعويض املدارس لطّالبها عن 

أّيام اإلضراب.
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(محاضر  حايك  حسام  البروِفسور  أّكــد  جانبه  من 
«التخنيون»،  الّتطبيقّية  العلوم  معهد  في  كبير 
ومخترع األنف اإللكترونّي، ووالد لطالب في مدرسة 

إلى هنا ألقول البني  مار يوحنا اإلبتدائّية): «جئت 
من  يوًما   28 بعد  الّثاني،  الّصف  إلى  يرتقي  اّلذي 
اإلضراب واملكوث في املنزل، إّننا نحّبه ونحب اإلطار 
في  التقّدم  على  يساعده  إطــار  بــه،  يتواجد  ــذي  اّل

احلياة مستقبًال».
وأضاف حايك: «تعّلم ابني ما معنى اإلضراب ألّول 
سعيد  فيه، وأنا  بفاعلّية  شارك  بل  حياته،  في  مّرة 
أّنه أخذ دوًرا فّعاًال كالعديد من الّطّالب اآلخرين في 

هذا الّنشاط». 
وعّبر عن مخاوفه من االّتفاق اّلذي ّمت التوّصل إليه، 
اليوم فرحة ممزوجة باحلزن:  مؤّكًدا أّن شعوره في هذا 
«هذا اّتفاق ُمحزن ملزيد األسى، قبلناه بسبب الّضغط، 
بعد نحو 30 يوًما من املكوث في املنزل. هذا املوجود 
ما  بكثير.  أفــضــل  يــكــون  أن  يجب  املــرجــو  ولــكــن 
نرجوه كمدارس أهلّية هو تعليم مجانّي وإلزامّي كما 
الّتعليمّية  املساواة  إسرائيل.  في  طالب  كّل  يستحّق 
والّتربوّية لكّل أجهزة الّتعليم، وهذه املساواة لم نحصل 

عليها بعد». 
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بعودة  سعيد  أّنه  على  فأّكد  عيسى  أبو  عاطف  أّما 
ابنه إلى مقاعد الّدارسة، وأردف: «أنا سعيد بإصرار 
املدارس األهلّية على مطالبنا احلّقة. ونحن دعمنا هذا 
حتصيل  ألجل  الوقت  طوال  الّنضال  اإلضراب وندعم 
كّلف  اإلضراب،  هذا  أّن  إلى  حقوق طّالبنا». وأشار 
األهالي خسارة ساعات ودفع مبالغ طائلة إليجاد أطر 

مؤّقتة لألوالد حلني افتتاح أبواب املدارس األهلّية».
ألوالدهم  شرحوا  األهالي  أّن  إلى  عيسى  أبو  وأشار 
تتم  وكيف  الّدميقراطّي،  والّنضال  الّدميقراطّية  معنى 
نيلها. مستطرًدا «توّقعنا  باحلقوق وأساليب  املطالبة 
حتصيل أكثر ّمما ّمت إجنازه في هذا االّتفاق. انتظرنا 
أن حتصل  نأمل  اإلضــراب، وكّنا  من  طويًال وعانينا 

املدارس على مبالغ أعلى ألجل أوالدنا».

UM³�UD� w�u²�¹ ô ‚UHÒðô« ∫s�Š

أّما أنور حسن (والد طالب في الّروضة) فأّكد أّنه غير 
راٍض عن شروط االّتفاق كونه ال مينح املساواة للمدارس 
األهلّية وطّالبها، «ال نريد أن نصل إلى وضع نضطّر 

فيه العام املقبل خوض إضراب جديد».
وزارة  تصّرف  على سؤال حول  في رّد  وأضاف حسن 
الّتربية والّتعليم في املفاوضات والّنضال األخير «كان 
تصرفهم مقرًفا جًدا. وزارة تتجاهل 33 ألف طالب.. 
يحّق لي كشخص يدفع الّضرائب احلصول على تعليم 

مجانّي ألوالدي وفق القانون».
تعّلموا في  ــده وجــّده، جميعهم  ووال أّنــه  إلى  وأشــار 
هي  األهلّية  املــدارس  أّن  ُمعتبًرا  يوحّنا،  مار  مدرسة 
سوق  في  لالندماج  طّالبها  تؤّهل  ألّنها  األفضل، 
العمل بنجاح كبير وتعّدهم كما يجب للّدراسة العليا 

وحتقيق الّنجاحات ُمستقبًال. 
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يوحّنا  مار  مدرسة  (مدير  دعيم  عزيز  األستاذ  وعّبر 
اإلجنيلّي) عن سعادته بالعودة إلى مقاعد الّدراسة، 
مرّحًبا بكّل طّالبه، وبشكل خاص طّالب الّصف األّول. 
وأكد دعيم «ال يزال مؤًملا أن ترّحب بطّالبك بعد مرور 
في  الّرسمّي  الدراسّية  الّسنة  ابتداء  موعد  على  شهر 
البالد؛ ُمشيًرا في حديثه إلى أّن الهدف من الّنضال 
كان تخفيض العبء عن كاهل ذوي الّطّالب عموًما، 
وقد أجنز االّتفاق ذلك. آمًال أن تنجح الّلجنة املشتركة 
بني األمانة والوزارة اّلتي سُتقام مبهّمتها وحتّقق املزيد.

املدرسة  في  مسرورون  «نحن  قائًال:  دعيم  واستطرد 
آخر،  مساًرا  خضنا  العادّي.  املسار  إلى  العودة  في 
وتصعيد  نضال  من  بتاًتا،  عليه  معتادين  نكن  لم 
يتحّقق  لم  ما  كّل  بأّن  وصالتنا وإمياننا  ومظاهرات. 
سيتّم  الّسليم  املنطق  اشتغل  إذا  ــه  ألّن سيتحّقق، 

حتصيل كاّفة احلقوق».
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أخي الكرمي.. أختي الكرمية.. 
ال يخفى علينا أّن مجتمعنا يعيش في 
حيرة وهّم، وأّن كّل إنسان مّنا له همومه 
إّن  واّلتي  به،  اخلاّصة  وقضاياه  وعيوبه 
األمور  ووضع  عالجها  وحاول  بها  انشغل 
في نصابها حّقق لنفسه وألسرته الّسعادة 
اّلتي  البّينة  الّطريق  بسلوكه  والّطمأنينة 
حتّط  أين  يدرك  عليها  الّسير  خالل  من 
وُيذهلها  العقول  يحّير  ّمما  ولكن  قدماه. 
أّننا جند هذا حال أغلب الّناس قد انشغلوا 

بقضايا غيرهم، ولو أّنهم انشغلوا بحالهم 
من  ميكنه  ما  الوقت  من  أحدهم  وجــد  ملا 
االلتفات إلى أحوال الّناس ألّن الوقت ثمني 
َمن  جند  ذلك  ومع  ذلــك.  لكّل  يّتسع  وال 
غّم  من  بهم  ألّم  ما  ويترّصد  الّناس  يتابع 
هو  شبهات  في  يدخله  ّمما  وعقبات  ــّم  وَه
الّناس  يريب  مبا  فانشغاله  عنها.  بالغنى 
بل  إليهم  العون  باب اإلصالح ومّد  ال من 
من باب حّب االستطالع املؤّدي إلى جتريح 

الّناس وكشف املستور من عيوبهم.
«دَع  (ص):  الله  رسول  بقول  نقول  ولهؤالء 
الّصدق  فــإّن  يربك،  ال  ما  إلى  يريبك  ما 
طمأنينة، وإّن الكذب ريبة»؛ أي أّن الكذب 
قلق واضطراب. وكّل ما يشبه الكذب من 
قول الزّور والعمل به ريبة ويدخل في ذلك 
تتبع عورات الّناس، فصاحب العقل السوّي 
بل  حياته،  عليه  ينّغص  عّما  يبحث  ال 
يعمل كّل جهده على أن يدخل الّسرور إلى 
نفسه ونفس كّل من حوله من أهل وخّالن. 
وحّتى ال يبقى أّي غموض بقصد رسول الله 
(ص) في هذه الكلمات (دَع ما يريبك إلى 
ما ال يريبك)، عرفها بحديث آخر وهو (من 
حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه)، ولهذا 
عيوب  عن  يتورّع  أن  مّنا  واحد  كّل  على 
ا لتحقيق العبودّية احلّقة لله رّب  الّناس طلًب
العاملني؛ لقول رسول الله (ص): «كن ورًِعا 
تكن أعبد الّناس». والورع عرّفه إبراهيم بن 
وترك  كّل شبهة،  ترك  بقوله: «الورع  أدهم 
ما ال يعنيك، وهو ترك الفضالت، فضول 
االستماع،  وفضول  الّنظر،  وفضول  الكالم 
وسائر  والفكر  واملــشــي  البطش  وفــضــول 
الفضول  ألّن  والباطنة»؛  الّظاهرة  احلركات 
الّناس  قضايا  من  املستور  كشف  ــّب  وح
سيؤّدي إلى الّضرر، إّما للّشخص نفسه أو 
الّناس ومن أجمل ما قرأت من  لغيره من 
القصص في هذا املجال أّن رجًال مّر مبصّحة 
للمجانني، فسمعهم يقولوا 13-13-13 
فقال: ما هذه األرقام؟ فشّده حّب االستطالع 
إلى أن يبحث عن ثقب في اجلدار احمليط 
بتلك املصّحة، وأخذ ينظر من ذلك الّثقب 
ذلك  في  ــوًدا  ع يدخل  املجانني  بأحد  وإذا 
وبعدها  الرّجل،  به عني ذلك  فيفقأ  الّثقب 
سمع هؤالء املجانني يقولون 14-14-14 

ففهم قصدهم حني فات األوان. 
ينشغل  َمن  واقــع  عن  تعّبر  القّصة  وهــذه 

بعيوب الّناس وكأّنه ينظر إليهم من ثقب 
العيوب  كشف  عمله  من  يقصد  ضّيق 
اّلتي  ّية  اإليجاب الكثيرة  األعمال  وستر 
يقومون بها. وهذا يعرّض نفسه للفضيحة 
إّن من اخللق من يتابعه وسيكشف  حيث 
عوراته واجلزاء من جنس العمل وقد أخبرنا 
الرّسول (ص) أّنه َمن تتّبع عورة أخيه تتّبع 
يفضحه  عورته  الله  تتّبع  ومن  عورته  الله 
بالّطاعات  فاالنشغال  داره.  عقر  في  ولو 
مالك  هو  والّتقوى  والورع  الّشبهات  وترك 
الّدين وعصمته. ومن هنا قال أحد الّسلف 
ال  ما  يدع  حّتى  الّتقوى  العبد  يبلغ  «ال 

بأس به حذرًا ّمما به بأس». 
وحّتى يتخّلص اإلنسان مّنا من هذه اآلفة 
عليه أن يعمر قلبه بحّب الله وخشيته ألّن 
يرضيه  مبا  اهتّم  الله  بحب  قلبه  عمر  من 
نفسه  في  يجد  وال  يغضبه  ما  كّل  وترك 
الّنفس  هــذه  يحمي  ــا  ّمم ــواه  س ــى  إل امليل 
بارتباطها  تكبر  واالنحراف.  الّضالل  من 
طاهرة،  عفيفة  كرمية  فتصبح  بالّسماء 
املؤمن يخشاه  لله يجعل  احلّب  أّن هذا  ثّم 
خشّية احلبيب من حبيبه فينقل قلبه من 
الّدنيا الفانية لينزلها في مواطن اآلخرة مع 
الّتدّبر والّتفّكر بكّل ما أنزل الله، ويجعل 
لنا  سّطر  وقد  حياته  منهج  الّتنزيل  هذا 
سلفنا مناذج من الورع بكّل ألوانه وأشكاله. 
فهذا احلّجاج بن دينار، أرسل طعاًما مع أحد 
عّماله ليبيعه في البصرة، وأمره أن يبيعه 
يوم دخوله بسعر ذلك اليوم، ولكّن العامل 
فحبس  منخفض  ــده  ــوج ف ــّســعــر  ال حتـــرّى 
ثّم  باعها،  ثّم  سعرها  ارتفع  حّتى  الّتجارة 
احلّجاج  فكتب  فعله  مبا  للحّجاج  كتب 
إلى عامله: لقد خنتنا وعملت بخالف ما 
أمرناك به، فإذا أتاك كتابي هذا فتصّدق 

بجميع ثمن ذلك الّطعام على الفقراء». 
الّتجارة  له  لقال  زماننا  في  هذا  كان  ولو 
له  ويــقــّدم  الّشغل،  يكون  وهكذا  شطارة 
الّناس  أيدي  عّما في  الورع  ولكّن  مكافأة 
اّلذي  هو  وحقوقهم  أعراضهم  عن  ــورع  وال
الّسلوك  ــذا  وه الّسلوك،  هــذا  ملثل  دفعه 
املكانة  الرّفعة وعلو  إلى  سيوصل صاحبه 
وَمن  يه؛  ومحّب اخلير  أهل  وعند  الله  عند 
األرض  ــى  إل يهبط  ــّســلــوك  ال ــذا  ه خــالــف 
ويلتصق بها، فال تقوم له قائمة تعزّه وترفع 

من مكانته في مجتمعه.

ــزواج،  ال إلزامات  حتديد  املماثلة  بطريقة  ميكن  باملقابل 
املثال  هذا  من  انطالًقا  الزوجية،  احلياة  ُخُلقية  وتوضيح 
هذه  زواج.  كل  وغاية  وسبب  أساس  يبقى  الذي  اإللهي 
منذ  الله  أرادها  كما  واملرأة  الرجل  بني  العميقة  احلقيقة 
التي  هي  والكنيسة  املسيح  احتــاد  في  وحققها  البدء 
ألهمت بولس هنا في كل حتريضاته لألزواج املسيحيني.

بالعودة  حّبهما  حقيقة  لعيش  ــة  فــاألمــان هــنــا،  مــن 
الزّوجني  مينح  املسيح،  حّب  وعلى  احلــّب  كّل  خالق  إلى 
ما  وبــقــدر  ــي.  اإللــه ــّب  احل لسّر  أعمق  ــٍي  وع اكتساب 
يكتسبان هذا الوعي ُيضّحي الزّوجان مؤّهلني ألن ُيحسنا 
لكي  حّبهما  وإلزامات  حقائق  إلى  بالّنسبة  الّتصرّف 
املسيح  حلّب  حّية  كعالمة  عليه  هو  ما  بالعمق  يحّققا 
للكنيسة. ينجم عن ذلك أّن الزّوجني املسيحّيني األمينني 
الله  سّر  يجّسدان  أّنهما  وعٍي  يتحابان  الّلذان  هما  لله 
أولوّيات  من  هو  الّسّر  هذا  الّتعبير عن  هّم  وأّن  احملّبة، 
يتعّهد  حّبهما  أّن  ومقتنعان  متحابان  فهما  دعوتهما؛ 
للكنيسة. يسوع  بحّب  املتجّسد  الله  حّب  آخــر،  ا  ـً حّب

الّتفكير  هذا  من  انطالًقا  نفسه  يطرح  ــذي  اّل فالّسؤال 
البولسّي: هل ميكن للزّوجني املسيحّيني أن يحّققا دعوتهما 
ا لسّر  هذه بأن يكون حّبهما الزّوجّي جتسيًدا وتعبيرًا حّيً
االّحتاد الّسرّي بني املسيح والكنيسة، االّحتاد اّلذي ُيشاركان 
فيه بالّنعمة؟ اجلواب نعم، بقوة ِنَعم سّر الزّواج اّلتي بها 
س بقوّة الرّوح القدس حّبهما الزّوجي  يشفي املسيح وُيقدِّ
والّدميومة،  الوحدة  بختم  ويثّبته  وتسّلط،  شهوة  كّل  من 
ويؤّهله ليرتفع إلى مستوى احلّب اّلذي يربطه بالكنيسة.

أحدهما  فعًال،  أمينني  املسيحّيان  الزّوجان  يكون  لذلك، 
مــا ال يقبالن  بــقــدر  الــلــه لهما  ملــشــروع  ــا  ــر، ومــًع لــآلخ
يقتديا  أن  يقبالن  ما  وبقدر  اإلجنيلّي،  الّتحّدي  هــذا 
بكنيسته. املسيح  يربط  اّلــذي  احلّب  ميّيز  ما  بحّبهما 

من هنا، وبحسب تفكير بولس في هذا الّنص من أفسس، 
باالقتداء  لدعوتهما  أمينني  املسيحّيان  الزّوجان  يكون 
بـ»الّنموذج األصلّي اإللهّي» بقدر ما ُيحّب أحدهما اآلخر 
ألجل ذاته، وملا هو عليه، ويجد سعادته في حتقيق سعادة 
اآلخر. وهذا يبقى مستحيًال دون الّتجرّد من كّل محورّية 
حول الّذات واالنفتاح على اآلخر بحّب فدائّي موّحد خّالق، 
 (Eros) الّطبيعي حّبهما  يقّدس  حّب محّبة (أغابي) 
للّذات،  ّي  كّل كعطاء  األّول  وبهائه  طهارته  إلى  يعيده 
فكما  اآلخر.  وفداء  أبدّي خلالص  والتزام  كاملة  وكتقدمة 
بالّتشّبه  واملرأة  الرّجل  هكذا  الكنيسة،  مخّلص  املسيح 
لبعض. بعضهما  ــالص  خ سبب  ُيصبحان  باملسيح 

والكنيسة  املسيح  بحّب  لالقتداء  األمانة  لهذه  آخر  ُبعٌد 
املسيح لكنيسته  اّلتي نظر فيها  الّطريقة  باعتناق  هو 
وأحّبها: على الرّجل أن يحّب زوجته حّبه جلسده مثلما 
يحّب املسيح الكنيسة جسده، فيطّهرها ويقّدسها ويزّفها 
إليه بال عيب (أفسس 5: 26-27). وعلى املرأة أن جتيب 
على هذا احلّب بخضوعها لزوجها باالّحتاد به وإعطائها 
ذاتها له، مثلما ترتبط الكنيسة باملسيح وتهبه نفسها 
احلبيبة  من  الواثق  االستسالم  هذا  وحرّية.  طواعّية  في 
حلبيبها اّلذي يحّبها أكثر ّمما حتّب ذاتها ويبذل نفسه في 
سبيل خالصها هو ما يدعوه بولس خضوع وطاعة املرأة 
لرجلها كما الكنيسة لرأسها املسيح (أفسس 5:23-

مبخافة  لبعض  بعضهما  يخضعا  أن  وعليهما   .(24
«ليست  املسيح  ومخافة   .(5:21 (أفــســس  املسيح 
بخوف بل هي مهابة مملوَءة باحملّبة، تفيض من قلب عرف 
الّصليب». على  بدمه  املمهور  وخالصه  له  املسيح  حب 

وعلى صعيد وحدة الزّوجني، فعليهما أن يرغبا ويفّتشا 
على أن تنمو هذه الوحدة وتذهب إلى العمق أكثر فأكثر 
يعني،  املسيح وكنيسته. هذا  لتصبح على مثال وحدة 
واحدهما  تربط  ال  وحدة  أجل  من  لعمل  مدعوّان  أّنهما 
ا  باآلخر إلى األبد فقط، بل تطلب منهما أن يحترما وينمّي
فرادة وميزة واختالف شخصّيتهما كعضوين مكوّنني لهذا 
اجلسد. وبقدر ما يتحّلى هذا احلّب بعواطف الرّقة والعذوبة 
الرّوح،  ثمار  من  فضيلة  وكّل  والرّأفة  واملسامحة  والّلني 
بقدر ما يقترب من مثاله األسمى، حّب املسيح لكنيسته 
مختلف  وحتريك  نعمه  بفيض  جسده  منّو  على  الّساهر 
احملّبة. في  ووحدتهم  أعضائه  تناغم  وعلى  اخلدمات، 

املسيح  بحّب  االقــتــداء  في  أيًضا  الّتوّجه  هــذا  وضمن 
يثبتا في  املسيحّيان مدعوّان ألن  فالزّوجان  والكنيسة، 
الّتحّديات  كّل  يتخّطيا  حّتى  فيه  مًعا  وينموا  حّبهما 
واحلواجز التي متنعهما من الوصول إلى كمال دعوتهما: 
الكلّية  بالقدرة  احللم  عن  أيًضا  الّتخّلي  وفي  القداسة. 
للرّغائب، والّتحّلي بالعطاء واألخذ، والتبادل والتواصل، 
ًها باملسيح، يتمّكن الزّوجان من أن  واخلدمة املتبادلة تشّب
ا حقيقة عالقة املسيح احلاضر الغائب في  يعكسا واقعّيً
كنيسته، حضورًا ال انصهار فيه وال ذوبان، بل وحدة متكن 
الكنيسة من أن توجد بفرادتها ومتايزها كشريكة للمسيح.

كما وتقتضي األمانة أن يبقى حّب الزّوجني منفتًحا على 
اإللهي،  اخللق  في  وحرّة  مسؤولة  مشاركة  احلياة،  ِخصب 
املسيح  ــّب  ح خلصب  يشهدا  أن  مــن  ــزّوجــني  ال ليمّكن 
بشكل  يتحّقق  األمر  هذا  األعلى.  مثالهما  والكنيسة، 
الزّوجان باحلب ويحيطان مولودهما  يلد  بقدر ما  خاّص، 
باحلب ويربيانه على احلب. وبقدر ما يتجرّد الزّوجان من 
أن يكونا كّل شيء بالنسبة إلى ولدهما اّلذي هو ثمرة 
حّبهما، ومن أن يتمّلكا كّل شيء لديه، وأن يحال مكانه 
يعيش  ما  وبقدر  عنهما.  مختلف  آخر  بأنه  ليعترفا 
الزّوجان هذا الّتجرّد، فإّنهما يعطيان حلّبهما بأن يصبح 
ا خلصب عهد املسيح والكنيسة، اِخلصب اّلذي  رمزًا حقيقّيً
يلد أوالًدا بالتبّني لله ويحّدد ُهوّية كّل واحد منهم نسبة 
إلى دوره املمّيز واملتكامل في قلب جسد املسيح الّسرّي.

الزّوجني  ــإّن  ف اجلسدّية،  العالقة  مستوى  على  وحّتى 
بأّال  وكنيسته،  للمسيح  انتمائهما  بحكم  مــدعــوان 
يلد  وكما  ـــرّب.  ال يريد  كما  إّال  بأجسادهما  يتصرّفا 
املسيح الكنيسة، والكنيسة األم تلد املسيح في نفوس 
املسيحّيني  الزّوجني  من  واحد  كّل  على  هكذا  أبنائها، 
اآلخر  من  املسيح  يقبل  وأن  املسيح  في  ــر  اآلخ يلد  أن 
ــا. ــم ــى أوالده إل بالنسبة  يــكــون األمـــر  ــه، وكــذلــك  ــي وف

له  وغفرانه  وأمانته  به  والتزامه  شعبه  مع  ــرّب  ال عهد 
اّحتاد  في  مبلئه  حتّقق  ــذي  اّل جتاه  الّالمتناهية  ومحّبته 
لوحدة  ــة»  احلــيّ «األيقونة  يبقيان  والكنيسة،  املسيح 
لقداستهما.  وحيد  كطريق  احلب  في  وازدهارهما  الزّوجني 
اإللهّي  احلّب  بهذا  واالقتداء  األيقونة  بهذه  ه  الّتشبُّ وألّن 
يبقيان أغنى بكثير من أن يستنفد غناه أي حّب بشري، 
فإّن الزّوجني مدعوّان أن يستقيا منه ويعمال طوال العمر 
به. وهنا يكمن سّر جناح وسعادة وقداسة  على االقتداء 
في  وعمًقا  اقتراًبا  االثنان  زاد  كّلما  ــي:  زوج حــّب  كــّل 
بينهما  املسافة  قصرت  كّلما  املسيح،  بأخالق  الّتخّلق 
االثنان  ابتعد  وكّلما  وحدتهما.  وتثبتت  قربهما  وازداد 
عن هذا املثال، كّلما ازدادت املسافة ُبعًدا بينهما. واألمر 
بأوالدهما. وارتباطهما  الزّوجني  حّب  على  ينطبق  نفسه 
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من املرّجح أن يقوم الّنائب الّسابق احملامي سعيد نّفاع، بتسليم 
نفسه إلدارة مصلحة الّسجون اإلسرائيلّية في األّيام املقبلة، وذلك 
الّطلب املُستعَجل،  الّنظر في  الُعليا من  بعد أن تنتهي احملكمة 
قرار  أخيرة إللغاء  عنه، في محاولة  الّدفاع  به طاقم  تقّدم  اّلذي 
احلكم  مؤّخًرا،  فيه،  ثّبتوا  حيث  احملكمة،  تلك  قضاة  من  ثالثة 
الّصادر عن احملكمة املرَكزّية في الّناصرة، وهو يقضي بحبس نّفاع 
تشرين  من  الّسادس  في  يبدأه  أن  املفروض  من  عام، وكان  ملّدة 

الّثاني اجلاري.
ال أعّول على ما ستقرّره احملكمة الُعليا، مع أّنني أتشّوق إلحداثها 
بعدلها،  ّممن فقدوا مثلي ثقتهم  ُتبقي لي ولكثيرين  مفاجأًة، قد 

فسحًة من أمل حّتى وإن كانت أصغر من خرم إبرة.
ـًا  بدخوله الّسجن يكون نّفاع أّول عضو كنيست عربي ُيسجن فعلّي
وملّدة طويلة، بسبب نشاط سياسّي مارسه وهو نائب في الكنيست.      

العام  مطلع  فــي  عملّيـًا،  نــّفــاع،  سعيد  قضّية  فصول  ــدأت  ب
املأساة  عناصر  من  تكتنز مجموعًة  بتداعياتها،  2010، وهي، 
اّلتي تعيشها اجلماهير العربّية في إسرائيل مبحوّريها األساسّيني: 
عالقة مؤّسسات الّدولة بهذه اجلماهير، وعالقة مؤّسسات اجلماهير 

وتنظيماتها الّسياسّية واالجتماعّية بأفرادها.
معه  والّتحقيق  نّفاع  مبالحقة  اإلسرائيلّية  األمنّية  اجلهات  قرار 
مواطني  من  كبير  مبشاركة وفد  سوريا  إلى  بها  قام  زيــارة  حول 
ـًا، وال هو نتاج نزوة تلّبست ذلك املسؤول  الّدولة لم يكن عرضّي
أو تلك اجلهة، ولذلك فهو يشّكل قفزة نوعّية في سياسة الّدولة 
اجلماهير وخصوًصا  هذه  ينتظر  ملا  العرب، وعّينًة  مواطنيها  جتاه 
قادتها، ال سّيما من سيتمّرد منهم على القائم والّسائد واملألوف 
تفترض  اّلتي  الّترويض والّتهريج والّتصويت والفرقعة  أنظمة  من 
واملروَّضني  حدودها  يضعون  املروِّضني  أّن  اإلسرائيلّية  املؤّسسة 
أدمنت  اّلتي  الّنمور  كتلك  متاًما  حدودها، ويحترمونها،  يعرفون 

حشائش سّواطيها!
فعلى الّرغم ّمما يشيعه القرار من قسمات تبدو في سياقها العام، 
طبيعّية وعفوّية، أو على األقّل هذا ما يوحي به رّد الفعل العربّي 
واحلزبّية،  واملؤّسساتّية  الّشعبّية  املستويات  جميع  على  احملّلي، 
قّرر  الّتحقيق وبعدما  إلى  نّفاع  الّنائب  استدعي  عندما  وخاّصًة 
املستشار القانونّي حلكومة إسرائيل تقدميه إلى احملاكمة، ستبقى 
دهاليز  في  اختمر  مبا  وتنّذر  صارخة،  حتذير  شارة  القضّية  هذه 
حّصة  ستصيبها  ضحايا  من  اخلمائر  هــذه  ستوقعه  ومبــا  الــّدولــة 

منها والعدوى.    
الّرغم من عضوّية  اّتخذ على  الّسلطات األمنّية اإلسرائيلّية  قرار 
الّنائب نّفاع في الكنيست، وزياراته متّت حني كان ميارس، مبفهومه، 
الوطنّية والّشعبّية  الّسياسّية  إطار مسؤولّياته  يندرج في  نشاًطا 
مئات  سوريا  زار  فقبله  متعّمًدا،  كان  به  املسموحة، واالستفراد 
الكنيست،  في  والنّواب  االعتبارّية  والّشخصّيات  املواطنني  من 
وإدانته عكست التئاًما ُمقلًقا، بني جميع سلطات احلكم في الّدولة 
محموم  نشاط  تاله  مسعور،  حزبّي  ميينّي  انقضاض  وشوارعها: 
ألجهزة األمن، أفضى إلى تقدمي الئحة اّتهام مزعجة مبضامينها، 
تبّنتها احملكمة املرَكزّية وحكمت على املّتهم نّفاع بالّسجن الفعلّي 
ملّدة عام كامل، وتصديق مستفز من احملكمة الُعليا، هذه احملكمة 
الّسنوات األخيرة، مهام كتابة  اّلتي يتصّدر بعض قضاتها، في 
األغيار، ويكملون  مع  اليهود  تاريخ حروب  األخيرة في  الفصول 
بأحالم  ينتِه  بدأته األسطورة وأّرخه «يوسيفيوس» ولم  ما  عملًيا 

هرتسل وصحبه من ورثة يوشع وأسالفه.
قادة  وبضمنهم  الــعــرب،  املواطنني  من  عــدًدا  أّن  املــعــروف  من 
جماهيرّيون وسياسّيون، حوكموا في املاضي، فيما وصف مبحاكم 
سياسّية، لكّنني أرى أّن قضّية نّفاع تتمّيز عن جميع تلك القضايا 
لسابقة  ـًا،  عملّي تؤّسس،  وألّنها  خصائص،  من  أعاله  سيق  ملا 
وقيادّيني  عرب  نــّواب  لدخول  إسرائيل  سجون  بّوابات  تفتح  قد 
هذا  مبخالفة  العاجل،  القريب  في  سيّتهمون  وفّنانني  وأّكادميّيني 
اإلسرائيلّية  الكنيست  أّن  يعلم  فكّلنا  احلظر؛  ذاك  أو  القانون 
تبقى  لن  فاشّية،  قوانني  مجموعة  األخيرة  الّسنوات  في  أفرزت  
مجّرد سطور في كتب الّتاريخ وزينة في املكتبات، بل ستتحّول 
نفسه  له  َمن ستسّول  كّل  إلى خناجر تسّلط على رقاب  سريًعا، 

حتّدي محاذيرها وعدم االنصياع لها.     
لقد قرأت إسرائيل الّرسمّية ما كتبه العرب على جدران حاراتهم، 
خطابات  به  نضحت  وما  أحزابهم،  أدبّيات  في  ُينشر  كان  وما 
قادتهم ونشطائهم، ففي مطلع العام 2010، كانت حروب قبائل 
العرب مستعرة وطبول اجليوش املتعادية في الّنقب واملثّلث واجلليل 
تدردب، واألهم، فيما يخّص قضّية الّنائب نّفاع، برأيي، كان تزامن 
قرار فصله من حزب «الّتجّمع» مع قرار تقدميه للمحاكمة من قبل 
املؤّسسة اإلسرائيلّية، وما تدّفق من بيانات جتمعّية مهاجمة من 
جهة وبيانات رافضة من جهة أخرى، كادت تشعل فتنة خّططت 
لها إسرائيل  ومتّنتها. معظم القوى الّسياسّية التزمت، في حينه، 
الّصمت، وبعضه كان تعبيًرا عن شماتة معظم املتفّرجني وفرح دفني 
في صدورهم على حرب بني حزب ُمشاكس مع واحد من أهّم قادته 
وَمن كان ميّثلهم في الكنيست، وكأّني بالّصامتني يقهقهون: بّطيخ 

يكّسر بعضه! 
ثعلب  مبهارة  وانتظرتها  مواتية،  فرصة  على  إسرائيل  راهنت 
حزبّية  شخصّية  على  املناسبة،  بالّلحظة  وانقّضت،  وصــبــره، 
لغباء  ونتيجة  ووحيدًة،  جريحًة  رفاقها  قبل  من  تُركت  قيادّية، 
حزبّية  بنكايات  ومــدفــوعــني  الــّنــظــر،  بقصر  مصابني  ســاســة 
وتواجه  فريسة  اإلسرائيلّي  لليمني  فصارت  ثانوّية،  شخصّية 
افترضت  هكذا  دمائها،  ومن  عدن،  خناجر  من  أمضى  مخالب 
من  ــامــرون واملــتــقــاتــلــون  ــق الــغــافــلــون، وامل سيّتعظ  إســرائــيــل، 

إخوة أعداء! 
لقد اختار سعيد نّفاع أن يواجه القرار اإلسرائيلّي بإصرار واضح 
رغم قّلة املناصرين في البدايات، ومبساندة خجلى من البعض اّلذي 
ـًا ومجامًال، وهو كقائد سياسّي آثر أن  استعرض حضوًرا بروتوكولّي
يدفع ثمن ما آمن به ونشط من أجله، ولم يسَع إلى تدوير الزّوايا أو 
الّتفتيش عن مالجئ تقيه قرف الّسجون واملعاناة من فقده حلرّيته 
وعيشه بشوق لعائلة ستعتّز به وتنتظره بلهفة؛ واألهّم بنظري، أّنه 
أشاعوا  كما  حزبه،  نشطاء  بعض  حاول  طائفة  بفيء  يستظّل  لم 
ـًا، على  حينما ُفصل، أن يّتهمه مبداهنتها وإيثار عالقته بها طائفّي
حساب انتماءاته احلزبّية والوطنّية، وهو، في الواقع وكما ينعكس 
ّمما يقوم به في الّسنوات األخيرة يحاول تسخير قضّيته وعرضها 
وسيلَة إيضاح فالقة ليستصرخ من خاللها، أكثرّية من طائفة ما 
زالت تراهن على حلف دمها مع املؤّسسة اإلسرائيلّية، وعليه تعقد 

حبال جناتها وعيشها املرّفه. 
اجلماهير  مأساة  عناصر  من  كثيًرا  وتختزل  تكتنز  قضّية  إّنها 
العربّية الّصامدة في وطنها اّلذي صار في زمن اجلهل دولة اسمها 
زالت  ما  عرب  مع  الّتواصل  ثمن  يدفع  نّفاع  فسعيد  إسرائيل: 
أكثرّيتهم ال تعترف بنا وهم في عارهم غارقون، وثمن سياسة دولة 
لم تزل ترفض قبولنا مواطنني أحراًرا وأبناء فخورين لشعب كّنا له 
بوصلة وسنبقى من أجله، في األنواء، يواطر، ويدفع ثمن املزايدات 
سيبقى  اّلتي  الضّيقة  احلزبّية  واملقايضات  واملبايعات  واملؤامرات 
وبالها علينا طاملا بقي ممارسوها محكومني بأنفس عليلة وذليلة، 
وثمن املداهنات والّرياء من أناس يعيشون في فّقاعات من كذب 

وجحود ومجامالت تصلح لشاشات «روتانا» ومثيالتها. 
الّزنزانة  نهائّي، وباب  شبه  احملكمة  قرار  أن صار  وأخيًرا، وبعد 
ينتظر، باسًما، سعيًدا، بدأنا نلحظ تصاعد موجات الّتضامن مع 
سعيد نّفاع. وبينهم رأينا حّتى من أمطروه شتائم وتهًما من جميع 
األحجام واألشكال، ويتصّدرون اليوم ديوانه مؤازرين ومتضامنني. 
تثبت  لكّنها  األسر،  ظلمة  من  سعيًدا  احلمالت  هذه  تنقذ  ال  قد 
متخاصمة  قياداتها  كانت  حينما  واحلــركــات  األحـــزاب  قصور 
كثيرة  قّوة  مواطن  جماهيرنا  بني  أّن  باملقابل،  وتثبت  ومتنابذة، 
ُهّمشت واسُتثنيت، وهي على استعداد لالنخراط في عمل وطنّي 
سليم، إذا كانت الغاية منه وطنّية حقيقّية وأكبر من حركة أو حزب 
أو طائفة، فاليوم، هكذا استشعر املتضامنون، سيدفع سعيد نّفاع 
فاتورة القمع والقهر والّشرذمة والفرقة والّنميمة واملزايدة واجلحود 
والكراهية، وغًدا إذا لم نّتعظ، قد ندفع كّلنا، فاتورة سياسات 
الّشم،  حاّسة  من  إّال  احلــواس،  جميع  في  عانوا من ضعف  قادة 
جاهزًة  الّزنازين  ستكون  سعيد،  بعد  من  أّن  أنبأتهم،  اّلتي  فهي 

واجلالّد ينتظر. 

لفتت نظري الفّنانة الّشابة املصرّية ُدنيا 
سمير غامن، اّلتي بدأ جنمها يسطع في 
عالم الفن. شاهدت أدائها في مسلسلني 
تلفزيونّيني كوميدّيني، األّول: «هبة رجل 
أدت  «لهفة»؛  والــّثــانــي:  ــغــراب»،  ال
خاللهما دور البطولة املُطلقة، من خالل 

شخصّيتني مختلفتني متاًما، فأبدعت وتأّلقت ولفتت أنظار النّقاد والوسط الفّني 
على حدٍّ سواء. 

في مسلسل «هبة رجل الغراب»، تؤّدي الفّنانة دنيا سمير غامن شخصّية فتاة 
غريبة األطوار، ال تتمّتع بصفة اجلمال على اإلطالق، تنضّم للعمل في إحدى 
لدى رئيس  خاّصة  سكرتيرة  فتعمل  القاهرة،  في  الّراقية والّرائدة  األزياء  دور 
األزياء  التأقلم مع عالم  هبة جتد صعوبة في  أّن  الّشركة، ويبدو  إدارة  مجلس 

واجلمال واألناقة. 
املسلسل نسخة طبق األصل عن مسلسل كولومبّي حظي بجماهيرّية كبيرة، فتّم 
كتابته بالّلغة العربّية، وّمت اختيار موقع األحداث ِشركة في مصر، وّمت اختيار 
كاتب  التزام  أّن  إّال  واقعنا؛  عن  البعد  كّل  بعيدة  لكّنها  عربّية،  شخصّيات 
الّسيناريو باملسلسل األصل ألزمه أن يصّور الّشخصّيات كما كانت في املسلسل 

األصل «بيتي القبيحة». 
الفّنانة دنيا  ال أريد احلديث عن املسلسل بشكل عام، بل سأحتّدث عن أداء 
بشكل خاّص، وبهذا املسلسل على وجه الّتحديد. فدنيا قّدمت لنا من خالل هذا 
املسلسل شخصّية غير عادّية، لم نعَتد على مشاهدة هذا الّنمط من الّشخصّيات 
غير  الغريبة  واملالبس  باملاكياج  فاستعانت  العربّية،  الّدرامّية  املسلسالت  في 
وجهها،  بتعابير  منطّية،  غير  لشخصّية  ومثيًرا  ممّيًزا  أداًء  لنا  لتقّدم  األنيقة 

بحركاتها، بسيرها، بنظراتها، وبطريقة كالمها. 
استطاعت مبهنّية ُملفتة للّنظر أن تنقل لنا شخصّية أدهشتنا، وجعلتنا نتعاطف 
مع تلك الّشخصّية، رغم أّنها ال تتمّتع بصفات البطل الّتراجيدّي، فهي ال تتمّتع 
باجلمال، وذكاؤها مقتصر على األرقام واحلسابات، لكّنها في املجتمع وحياتها 
اليومّية ال جتيد الّتصّرف، فتقع في مواقف ُمحرجة، وتتوّرط في بعض القضايا 

وتظهر لنا ساذجًة. 
لكّنها كممّثلة جنحت، أيًضا، بأن تقّدم لنا شخصّيتها من ناحية إنسانّية، األمر 
اّلذي جعلنا نتعاطف معها، فتلك الّشخصّية ال تتصّرف في البيت كما تتصّرف 
األداء،  في  الّصدق  هو  الّضعف والترّدد، وهذا  بذات  ليس  العمل،  في مكان 
وهذه هي املهنّية. قّدمت لنا دنيا الّشخصّية بعمق، فدخلت إلى أعماقها وإلى 
عاملها الّنفسّي وصراعاتها الّداخلّية. عرفت كيف تفّكر من أعماقها، وكم هي 
واقعّية وتدرك أّنه ال ميكن ألّي إنسان أن يعشقها ويطلب االرتباط بها، ألّنها 
قبيحة. هذه احلقيقة املُّرة قّدمتها لنا دنيا ببساطة، ببساطة مؤملة، فرغم املواقف 
الكوميدّية وظرافة األحداث، إّال أّنك كمشاهد ال بّد أن تتعاطف مع شخصّية 
هبة، وتتمّنى من أعماقك أن تنتصر وأن تتغّلب على العقبات وعلى كّل َمن 

يخّطط إليذائها.    
أّما في مسلسل «لهفة» فتقّدم لنا دنيا شخصّية مغايرة متاًما،  حيث اختارت 
في هذا املسلسل أن تؤّدي دور فتاة طموحة ترغب طيلة حياتها بالعمل في مجال 
الّتمثيل، وحتاول االعتماد على خالها ليساعدها على حتقيق حلمها، فهي ال 
تريد أن تتحّول في الّنهاية إلى مجّرد «كومبارس» كما هو حال والدها؛ وفي 
محاوالتها لتحقيق األمر، تصطدم الفتاة بالكثير من املفاجآت. ولكن دنيا من 
خالل هذه الشخصّية تظهر مبظهر آخر متاًما، فهي في هذا املسلسل تتمّتع بثقة 

غير اعتيادّية، وتؤمن أّنها ستصل وتسعى بكّل الوسائل لكي حتّقق حلمها. 
رغم أّن اسم دنيا ارتبط باسم والدها الفّنان سمير غامن، إّال أّنها ليست بحاجة 
ممّثلة  الّثالثّي وتتعّمد نشر اسم والدها كما فعلت، فهي  إلى أن تنشر اسمها 
قديرة وناجحة وبارعة، جنحت في مجال الكوميديا بشكٍل ملفٍت للّنظر، وجنحت 
رغم حداثة ولوجها عالم الّتمثيل أن حتظى بالبطولة املُطلقة في مسلسلني حّققا 

جناًحا كبيًرا ونسب مشاهدة عالية جًدا.
الفّنانة دنيا سمير غامن، باإلضافة لكونها ممّثلة بارعة، إّال أّنها جنحت، أيًضا، 
فريق  اختارت  اّلتي  فهي  «لهفة»،  مسلسل  في  الكتابة  في  ثقلها  في وضع 
عاًما، واألمر  الكتابة اّلذي تأّلف من ثالثة شّبان ال يتجاوز عمر أكبرهم 52 
البارز في أسلوب كتابتهم هو االعتماد على «كوميديا املوقف». واألمر املُلفت 
هذا  في  الّسيناريو  ُكّتاب  من  أّي  يُقم  لم  أّنه  مجازفة،  ُيعتبر  للّنظر، والــذي 
املسلسل بالكتابة الدرامّية من قبل، إّال أّنهم جنحوا بضّخ دم جديد في الكتابة 
الكوميدّية املصرّية، األمر اّلذي تُرجم بتحقيق جناح منقطع الّنظير لهذا املسلسل.
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ُعنواًنا  اإللكترونّية،  املواقع  أحد  في  قرأت،  مّدة  قبل 
ما  حيفا.  في  كانت  حاشدة“  ”تظاهرة  عن  يتحّدث 
دامت الّتظاهرة حاشدة، قلت في نفسي، فال بّد أن تضّم 
اخلبر ألقرأ  فتحت  تقدير.  أقّل  في  املئات  أو  األلــوف، 
املشاركني  بعدد  فإذا  احلاشدة،  الّتظاهرة  هذه  تفاصيل 
من  ”أكثر  فيبلغ  العنوان،  في  ورد  عّما  فجأة  يتقّلص 
فيه،  ُيفترض  ال  تقدير  وهو  املراسل.  بكلمات  مئة“، 

ا ودقيًقا.  طبًعا، أن يكون موضوعّيً
ـًا:  كاتب آخر، من عصرنا هذا، يكتب بهذا األسلوب حرفّي
”.. عليها مالقاة أعدائها بالّسيوف الدمشقّية الصلبة 
معدن  من  املنبثقة  اخلالص،  بالّذهب  والبتارة واملرّصعة 
الفقار“. إي والله!  أسطورّي ونادر من روح سيف ذي 
تقرأ فُتعجب وتتساَءل: هل املبالغة أيًضا ”من عاداتنا 
كتاباتنا  في  عنها  الّتخّلي  لنا  يجوز  فال  وتقاليدنا“، 
الّسياسّية، وغير الّسياسّية أيًضا؟ لو اقتصرت املبالغة 
غيرهم،  دون  الّسياسة،  وكّتاب  الّسياسة  رجــال  على 
لهان األمر. تلك ”سجّية“ مالزمة لهؤالء في خطاباتهم 
وكتاباتهم، بحيث لم يعْد بعض الّناس يعّدونها مذّمة، 
بل يعتبرونها من مقتضيات املهنة. إّال أّن املبالغة، يجب 

أن نعترف، ال تقتصر على األخبار واملقاالت الّسياسّية، 
بل تتعّداها إلى كتاباتنا عاّمة، في السياسة والّصحافة 

واالجتماع، والّنقد األدبي أحياًنا. 
ــة،  ــّي ـوّقــع فــيــهــا املــوضــوع حـــّتـــى فـــي كــتــابــات نـــت
كأّمنا  ــفــرطــة،  املُ ــاالة  ــغ امل إلــى  األســلــوب  بنا  ينحرف 
ــس،  ــف ـــع لـــه فـــي األن ــع كــمــا هـــي ال وق ــائ ـــر الــوق ذك
ليضفي إلــيــهــا  ــضــاف  ُي ”البهار“  مــن  بـــّد  ال  ـــذا  ول

عليها اإلبهار!
ورثناه  أدبّي“،  ”تقليد  املبالغة  هل  الّسؤال:  إلى  أعود 
نعْد  فلم  القدامى في مدائحهم ومراثيهم،  الّشعراء  عن 
نستطيع منه فكاًكا؟ هل يجب علينا أن جنعل من احلّبة 
إًذا  الّضروري  مؤثّرا؟ هل من  بليًغا  ليكون كالمنا  قّبة 
الّسموأل، أشجع  ُأعجبنا بشخص أن جنعله: أوفى من 
من عنترة، أكرم من حامت، أفصح من سحبان، أعّز من 
كليب، أحكم من لقمان؟ هل يضير الّشخص املمدوح، 
آنًفا، ولم  املذكورين  الّسادة  إذا كان في صفات  مثًال، 
يتفّوق عليهم؟! وهل يجوز لنا أخيًرا، في هذا العصر، 
أن نقتفي آثار الّشعراء العباسّيني، ونتبّنى مبالغاتهم، 
إًذا  تعجبون  كــذب؟  في  كذب  كّلها  أّنها  نعلم  ونحن 

عرفتم، مثًال، أّن أحد الكّتاب عندنا وصف كاتًبا 
وأميًنا،  نزيًها،  صادًقا،  ”صريًحا،  فجعله:  آخر، 
حّرا، شجاًعا وجريًئا،  خيًِّرا وكرًميا، رحيًما وحليًما، 
رأي  ولــه  مبدأ  صاحب  نبيًال،  ـًا،  وطنّي مناضًال 
وصاحب رسالة“. أتخّيل ”املمدوح“ وقد أغرق في 
الّضحك، حني قرأ هذه املتوالية من املديح الّالنهائّي!

ألدبائنا ومثّقفينا  الّتكرمي  لقاءات  في  أيًضا  ننظر 
هذه  في  املشاركون  يشكو  ما  أكثر  ما  وغيرهم. 
فحسب،  وفاتهم  بعد  هــؤالء  تكرمي  من  الّلقاءات 
واألجدر بنا تكرميهم في حياتهم، ليعرفوا أّن عملهم 
ُيقابل بالّشكر وعرفان اجلميل. هذه الّالزمة ما زال 
بالّذات  األحياء  تكرمي  أّن  يرّددونها، رغم  كثيرون 
األدبّية واالجتماعّية،  بارًزا في حياتنا  معّلًما  غدا 
وهي ظاهرة إيجابّية طبًعا، إذا اّتسمت باملوضوعّية 
املقيتة.  املبالغات  عن  بعيًدا  الواقعي،  واألسلوب 
يكفي في هذه املناسبات، مثًال، ذكر ما للمحتَفى 
الّناس، ونقاء  طّيبة، كحّب  إنسانّية  به من سجايا 
اليد والقلب، والغيرة على الّصالح العاّم، واإلخالص 
في العمل، دومنا تهويل وإطالة وإمالل. لن يصغي 
أّن  نرّدد  سمعونا  إذا  يقتنعوا،  احلضور، ولن  إلينا 
في  بيد...  ا  يــدً واإلبشيهي  ”يذهب  به  اُحملتفى 
األعراس األدبّية ينزل اخلّيال إلى الّساحة.. فيصول 
ويجول... ويفرح اإلبشيهي بالّشيخ اجلليل.. اّلذي 
ويحسب  لسيبويه..  صديًقا  كان  اجلليل..  أطلعه 
الديلمي..  ملهيار  صديًقا  كان  حساب...  ألف  له 
فجمع املجد من أطرافه... اسألوا اخلليل بن أحمد 
البحر.. فاعتلى املوجة  اّلذي ركب  الفراهيدي: َمن 
املشاغبة وحاول كبحها وترويضها“. جدير بالّذكر، 
هنا، أّن هذه ”اخلطبة“ املغالية كانت في الواقع رّد 
سابقة،  مماثلة  خطبة  على  يعني،  مقايضة  جميل، 
إلى  خامتتها  في  تعّدته  بل  الّنثر،  على  تقتصر  لم 

الّنظم أيًضا:

أستاذ [...]  أيا  شبــًال  مبأســدٍة 
نحّبكم   ونبـاهي   فيكُم   اُألَمما

يَت يــا رجًال  يسعى ملكـرمـٍة حيِّ
فأنت  شهٌم  عزيٌز  تكرُه  الّظلما

وليس تنحني   شموًخا  دائًما وُعــًال 
متضي عنيًدا بسبل احلقِّ والندما

أنت  اّلذي  في ركاب  املجد  مفخرة 
 وفي العليني ال، ال  تعرف الندما 

قت مرتبًة ِاهنْأ  أخي فقد حقَّ
بني الّنجوِم  فأنت الّنوُر ما عتما 

نعم، هكذا نكتب في هذه األّيام! ومثل املقتبسني 
وينشر  االحتفاالت،  في  حيًنا  ُيلقى  كثير،  أعاله 
في الّصحف واملواقع اإللكترونّية مّرات ومّرات. ما 
جدوى هذه املغاالة اّلتي ال تنفع احملتفى به شيًئا، 
بل تصرف االنتباه عنه عادًة إلى البالغة الّرخيصة 
واألسلوب اخلاوي؟ ملاذا «يشّبهونه مبا ليس يشبهه، 
فيغرقونه في اإلغراق ويغلونه في الغلّو، حّتى يأتي 

مبلوالً محروًقا»؟!      
مسرًحا  تنقّلب  ما  غالًبا  أيًضا  «العصرّية»  املراثي 
الّرثاء  أّن  يعّلمونا  ألم  املجّوفة.  والبالغة  للمبالغة 
هو مدح أيًضا، لكن في غياب املمدوح؟ فإذا كان 
التقليدي  فالّرثاء  كذب،  في  كذًبا  الّتقليدّي  املدح 
مثله طبًعا، رغم جالل املناسبة، وفاجعيتها أحياًنا. 
واملغاالة هنا ال تقتصر على ما ُيقال، بل على كّمية 
ما يقال أيًضا. حضرت بنفسي ذات مّرة أحد مجالس 
ونصف،  ساعتني  حوالى  الكالم  فتواصل  الّتأبني، 
كالّرهائن، يستمعون ويستمعون،  والّناس جالسون 
الّتأبني.  اّلتي قدموا فيها إلى هذا  العنني الّساعة 
مثل هذا الّتأبني يحّط من وقع احلدث، ومن احترام 
يعنيه  ال  اخلطيب  لكّن  شّك.  ذلك  في  ما  املرثّي، 
بالغته،  فيها  ُيظهر  سنحت  مناسبة  فهي  األمــر، 

ولينفلق احملتّجون واملتذّمرون! 
أو  ــقــادة»  «ال ــاء  رث في  مستحدثة،  تقليعة  آخــر 
جلنة  بأسماء  قائمة  ينشروا  أن  خاّصة،  «الّزعماء» 
األسماء  مئات  تضّم  حّتى  فتطول وتطول  الّتأبني، 
لم  القائمة  في  هؤالء  بعض  عديدة.  صفحات  في 
أيًضا، وال  به  يسمعوا  لم  الفقيد، وآخــرون  يعرفوا 
تعرف أصًال إذا كان بلغهم كّلهم نشر أسمائهم في 
الّتأبني»... وليس لك إّال أن تسأل: ماذا  «قائمة 
تفيد هذه القائمة الّالنهائّية من األسماء في تكرمي 
تتوالى  ثّم  ذكــراه؟  شأنه، وتخليد  الفقيد، وإعالء 
«املراثي» في الّصحف واملواقع اإللكترونّية، فتقرأ 
الكالم  بغير  تأتي  ال  جديدة  مرثّية  صباح  كّل  مع 
في  املراثي  لتتعّدى  اإلمــالل،  حّتى  املكرور  العاّم 
تضيف،  ما  عندك  كان  إذا  مرثّية!  أربعني  أحدهم 
في صدق وموضوعّية وإيجاز، فأهًال وسهًال. أّما أن 
وصلتك  الفائقة،  فصاحتك  لتأكيد  املناسبة  متتطي 
بالفقيد الكبير، حّتى إذا لم تعرفه حّق املعرفة، فهذه 
انتهازّية ومباهاة وتطّفل، ال الفقيد في حاجة إليها 

وال الّناس.      
نفس  ضاقت  سنة،  وخمسني  مئة  مــن  أكثر  قبل 
الّشدياق، «جّبار القرن الّتاسع عشر»، مبن يستغّلون 
مصائب الّناس وفواجعهم إلبراز عبقرّيتهم البالغّية 
وملّا  يّتعظون،  عّلهم  بقلمه  فسلقهم  واألسلوبّية، 
أحد  يذكر مصيبة  هو  بينا  منهم  «املؤّلف  يّتعظوا: 
من العباد في عقله أو امرأته أو ماله، إذا به تكّلف 
وحّشى  املرّصعة،  والعبارات  املسّجعة  الفقر  إليراد 
والكنايات،  االستعارات  ضــروب  بجميع  قّصته 
به.  مكترث  غير  أّنه  مبا  صاحبه  هّم  عن  وتشاغل 
ويتظّلم،  ويشكو  ويــولــول  ينتحب  املصاب  فترى 
يسّجع ويجّنس ويوّري ويستطرد ويلتفت،  واملؤّلف 
ويتناول املعاني البعيدة، فيمّد يده تارًة إلى الّشمس 
وتارًة إلى الّنجوم، ويحاول إنزالها من أوج سمائها 
إلى سافل قوله، ومّرة يقتحم البحار، وأخرى يقتطف 
األزهار، ويطفر في احلدائق والغياض، من أصل إلى 

فرع ومن غوطة إلى ربوة»! 

أعــاله،  املقتبسات  أصــحــاب  نذكر  لــم  مالحظة: 
الّتعريض  الّظاهرة فحسب، ال  نقد  غايتنا هي  ألّن 
بكّتابها. ال ننَس، أخيًرا، أّن اإلنترنت حتفظ بأمانة 
كّل ما ننشره، ما يتطّلب مّنا جميًعا احليطة واحلذر!

 [”أوراق ملّونة“ ص. 135 – 140]
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على الهامش..
نهاجر.

واملوُت..
هو اَخليار الّنهائّي!

ال قلب يحاوُر
وال ُعنواَن..

ألحّبائي.
أعشق األحالم..

وال أغامر
ويبقى الّسواُد..

رفيقي.
يسعل الّنفير..
ذليَل الّتداعي.

نبحث بالّناظور..
عن األمن.. واألماني

وما تبّقى..
.. من مفرٍّ

ينام..
على مسلسٍل 

خيالّي!
***

تواتَر العهُر
على املاضي

وبات احلاضُر..

في عتمة اآلتي.
صنٌم..

على حجٍر..
ُنحابي.

على اجلدار..
عريضٌة لألهالي
سوُء الّتفكيِر..
َيقرُض األغاني.

نظلم الفقير
ونعبد اجلاني.

عقول املكِر..
في جيوب املال 

والّطاغي
***

هل..
نعبر الّسهَل..
إلى القبر..؟!
ونصّلي كي..

ال نرى..
حتمّيَة القهِر

غطاء املقعديَن..
بني املعاني.
كما املجازُر

بني الّرماِد..

والّرمادي..
في اجلوارير..
وِخَيِم املنافي

بني أرواٍح..
تقتلها املنابُر

وعيوٍن..
ها املآسي تُشُلّ

***
هّيا نغادُر..

الهامَش املنسي.
ونواكُب الّسيَر..

على..
إيقاِع حبٍّ عفوّي.

كلُّ الّنساِء.. مطاٌر..
والفجُر..

ِمْنُهنَّ يأتي!!

(حيفا/طمرة) 
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ما اّلذي ميكن أن يحدث في حال 

عدم تناول اخلبز بتاًتا؟!
فــيــمــا يــلــي بــعــض املــعــلــومــات 
املفاِجئة حول الّتغييرات اّلتي قد 
اّتخاذ  لدى  جسدك،  على  تطرأ 
قرار بامتناعك عن تناول اخلبز..

الكربوهيدرات  كمّية  تقليل  عند 
اّلتي تتناولينها، واّلتي هي متوافرة بكثرة في اخلبز، ستالحظني 
وكأّن سحًرا ما يطرأ على جسدك، وستشعرين بفقدانك الوزن 
حتديًدا، حيث تكون اخلسارة جّراء فقدان السوائل املختزنة ال 
فإّن  اجلسم،  تخزين الكربوهيدرات في  يتّم  فعندما  الّدهون! 
بتخزين  مقابله  يقوم اجلسم  الكربوهيدرات  كّل غرام واحد من 
الكربوهيدرات، وخسارة  كمّية  4 أضعاف  إلى   3 بنسبة  املاء 

الكربوهيدرات تعني التخّلص من الّسوائل املختزنة.
الّدماغ، ولكن  في  للّطاقة  الّرئيس  املصدر  الكربوهيدرات هي 
هناك أنواع للكربوهيدرات يتفّوق بعضها على اآلخر في كونه 
ـًا أكثر. وعلى سبيل املثال، مصادُر الَكربوهيدرات املعّقدة  صحّي
على  اخلناق»  «نضّيق  وعندما  اُخلبز،  في  موجودة  واملكرّرة 
منها،  الصحّية  على  باعتمادنا  الصحّية  الكربوهيدرات غير 
من  باالستفادة  حرارّية وسيستمر  اجلسم سيخسر سعرات  فإّن 
الكربوهيدرات الصحّية أو البسيطة، واملتوافرة في بعض أنواع 

اخلضار والفواكه ومنتجات األلبان واحلبوب الكاملة. 
إنَّ الكربوهيدرات املُكرّرة ال ُيستحسن استخدامها، فهي ترفع 
مستوى الّسّكر في الّدم إلى أعلى مستوياته، كما أّنها تخلق 
بطبيعة  تتواجد  واّلتي  الّطعام،  من  املزيد  طلب  على  إدماًنا 

احلال في اخلبز.
املُكرّرة  الكربوهيدرات  أّن   2014 عام  ُنشرت  دراسة  وجدت 
حمض  (تسّمى  اجلسم  في  الّدهنّية  األحــمــاض  نسبَة  ترفع 
الباملتيوليك)، واّلتي تزيد من مخاطر اإلصابة بأمراض القلب 
وداء الّسّكر (الّسّكري) من نوع 2. وفي الوقت نفسه، وفًقا 
جلمعّية القلب األمريكّية، فإّن احلبوب الكاملة حتّسن مستويات 
القلب  بأمراض  اإلصابة  خطَر  الّدم وتخّفض  في  الكولسترول 

والّسكتة الّدماغّية، والّسمنة الزائدة، والّسّكري من نوع 2.
احلبوب الكاملة هي مصدر كبير للحديد واملغنيزيوم، وفيتامني 
الّطاقة،  B، وكّلها تعتبر حاسمة في احلفاظ على مستويات 
وهي مصدر غنّي للكربوهيدرات الّسهلة بخالف تلك املوجودة 
الغذائّية  اإلمــدادات  وصــول  عملّية  تبّطئ  واّلتي  اخلبز،  في 

الصحّية إلى اجلسم.
تناول احلبوب الكاملة يلعب دوًرا كبيًرا في مقدار األلياف اّلتي 
الّتغذية احلديثة، ُوجد  لدراسة بحوث  فوفًقا  حتصلني عليها.. 
أّن %92 من البالغني في الواليات املّتحدة ال يحصلون على 
فقط على  تساعد  األلياف، واّلتي ال  احلبوب.  يكفي من  ما 
استقرار مستويات الّسّكر في الّدم، بل ومن احلّد من مخاطر 

الّسمنة، واألمراض املُزمنة، واخلبز يفعل عكس ذلك.
تؤّثر  اخلبز،  في  بقّوة  تتوافر  واّلتي  إّن الكربوهيدرات املُكرّرة 
على الّصّحة الّنفسّية للّدماغ، وإّن الّتقليل منها أو االستغناء 

عنها يعني صّحة نفسّية جّيدة.
بعد  الّطاقة  من  للجسم  األســاس  املصدر  هي  الكربوهيدرات 
التحّمل  القدرة على  ذلك  في  مبا  أّي مجهود عضلّي،  ممارسة 
املتواجدة في  نتحّدث عن الكربوهيدرات  هنا  واملقاومة؛ ولكن 
اّلتي  وليس الكربوهيدرات املُكرّرة  بالّتأكيد  الكاملة  احلبوب 
والّضعف  والوهن  اخلمول  تسّبب  قد  والتي  اخلبز  في  تتواجد 

البدنّي.
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على  بالنّوم  الّصحة  وزارة  توصي  ال  األخيرة  الّسنوات  في 
النّوم  بني  ما  عالقة  إلى  تشير  األبحاث  بعض  ألّن  البطن، 
مع  املقال  هــذا  يتعارض  ال  الــّســريــرّي.  البطن واملــوت  على 

األم والطفل مستيقظان. طاملا  البطن،  على  باالستلقاء  يوصي  بل  املقولة،  هذه 
في فترة احلمل، يكون اجلنني في رحم أّمه في وضعّية «القوقعة»، حيث تكون 
عضالت ظهر الّطفل طويلة وعضالت بطنه مرتخية، إذ أّنه داخل الّرحم ال يحتاج 

للّتعامل مع قّوة اجلاذبّية ووزنه الّشخصّي، ألّنه يسبح داخل الّسائل الّرحمّي.
مقابل ذلك، حني يخرج املولود إلى العالم اخلارجّي، ينبغي عليه فجأة الّتعامل 
مع قّوة اجلاذبية، بينما جسمه الّصغير معتاد على وضعّية «القوقعة» املألوفة له 
من ناحية جسدّية (ميكننا فحص ذلك عندما نضع طفًال على بطنه، فيقوم برفع 
ركبتيه). عندما يستلقي طفل حديث الوالدة على ظهره ال ميكنه االنحناء، حيث 
ورجليه.  يديه  فاًحتا  فيستلقي  جسمه وشّد عضالته،  بفتح  اجلاذبية  قّوة  تساهم 
في هذه احلالة، تتقّلص عضالت الّظهر املعروفة بالعضالت الّطولّية، بسبب وزن 
واملعروفة  اجلسم،  من  األمامّي  اجلزء  في  تقع  اّلتي  العضالت  الّطفل؛ وتشارك 

بالعضالت احلانية في جهد للحفاظ على اإلمساك باجلسم مقابل قّوة اجلاذبّية.
ماذا يحدث للّطفل اّلذي يقضي معظم ساعات يومه ُمستلقًيا على ظهره؟

يكون صدره مّتسًعا وتكون يداه مفتوحتني إلى جانب جسمه.
عضالت ظهره وبطنه متقّلصة.

تكون رجاله موّزعتني على األرضّية.
يتعّرض لكّل محّفز، ضوئّي أو صوتّي.

تخّيلوا احليوانات في طبيعتها، فعندما نضعها على ظهرها حتاول اإلنقالب على 
البطن - ملاذا؟! فعلى مستوى غريزة البقاء َيعرف احليوان ويشعر بأّنه منكشف 

حملّفزات ومخاطر خارجّية، وال ميكنه الّدفاع عن نفسه بهذه الوضعّية.
ومن هذا املنطلق، يشعر الّطفل بأّنه منكشف ومعّرض للعالم اخلارجّي، وما من 
القدرة  يلمسه ويصله من دون  إزعاج وضجيج وتغيير حوله،  أحٍد يحميه! فكّل 

على الّصّد أو الّدفاع.
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- حينما نضع الّطفل على بطنه، منّكنه بذلك على املستوى األساسّي من اإلحساس 
فأعضاء جسمه  البيئة احمليطة؛  ـًا من  فيه محمّي ليكون  له وقًتا  نتيح  باألمان. 
الباطنّية تكون موّجهة إلى األسفل (األرض)، ومجال البقاء احليوّي لديه محمّي 
باحلاضنة،  أو محمولني  حّمالة،  داخل  يكونوا  أن  األطفال  يحّب  ذاته،  (وللّسبب 

حيث يشعرون بحماية أكبر).
الّطفل ُمستلقًيا على ظهره، كما ُذكر  الّظهر والبطن: ما دام  - إزاحة عضالت 
أعاله، تنشغل عضالت البطن بإمساك اجلسم. ميكن لعضالت البطن املتقّلصة أن 

تسّبب تزايَد آالم االنتفاخ (عضالت البطن تكون متقّلصة).
صدره  يصبح  ظهره،  على  الّطفل  يستلقي  عندما  الّصدر:  عضالت  استرخاء   -
في  جاهدًة  أيًضا،  الّصدر،  تشترك عضالت  حركة.  بال  غالًبا  مكشوًفا، ويكون 
الّصدر مهّمة جًدا  ملّدة أطول. حركة  تقلًّصا  ّمما يسّبب  إمساك اجلسم بال توّقف، 

الستمرار تطّور الّطفل.
- القدرة على االستلقاء على البطن ضرورّية الستمرار تطّور الّطفل السليم؛ وهذا 
يرغب  بطنه، ال  االستلقاء على  يحّب  اّلذي ال  الّطفل  األهم.  الّسبب  هو  ـًا  عملّي
بالتقّلب، وحني يفعل ذلك، ال يريد أن يبقى على بطنه ملّدة ويحاول «الهروب» 
من هذه الوضعّية محاوًال الوقوف على ست. من هنا يبدأ محاوالت الوقوف، دون 

امتالكه آللّيات الّتعامل مع هذا الّتحدي بصورة صحيحة.
عملًيا، حني يستلقي الّطفل على ظهره، ستكون كّل عضالته ُمْجَهَدة، حيث ُمتسك 
بجسمه ضّد قّوة اجلاذبّية. هذا املجهود يضع جسم الّطفل حتت ضغط العضالت. 

وهذه الّضغوطات ميكن أن تتمّثل في آالم االنتفاخ، كثرة احلركة وعدم الهدوء. 
حينما يستلقي الّطفل على بطنه، يختار كيفّية الّتعامل مع قّوة اجلاذبية ويقّلص 
عضالته. يكون لديه مّتسع للّراحة حيث يستجمع فيه قواه حملاوالت رفع رأسه 
وحتريك أطرافه. باإلضافة، يصبح إحساسه باألمان أكبر وهو مستلٍق على بطنه. 
من املهم وضع الّطفل على بطنه حيث تساهم هذه الوضعّية في استمرارّية تطّور 
الّطفل، سواء عن طريق رفع الّرأس، حركة الّصدر، القدرة على جذب اليدين إلى 

خّط الوسط واسترخاء عضالت الّظهر، وما شابه.
الّراحة  بعدم  بدايًة  بطنه  على  االستلقاء  على  املعتاد  الغير  الّطفل  سيشعر 
املعروفة  غير  الوضعّية  هــذه  على  معتادة  غير  فعضالته  الوضعّية،  هــذه  من 
بسبب  منقبضٌة  تكون  صــدره  فعضالت  الــرأس.  مع رفع  يتعامل  أن  يجب  له. 
اجلهد  من  كذلك  منقبضة  ظهره  عضالت  وتكون  الّظهر،  على  االستلقاء  طول 
الّطفل  وساعدنا  بّكرنا  كّلما  أّنــه  نــدرك  أن  املهم  من  تنبسط.  أن  ميكنها  وال 
له. ومريحة  معروفة  لتصبح  الوضعّية  سيعتاد  بطنه،  على  االستلقاء  فــي 
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قبل  املُتابعة  جلنة  تأسيس  منذ 
أربع  ترأسها  الّسنوات،  عشرات 
الّراحل  وهم  قيادّية،  شخصّيات 
منر  إبراهيم  املرحوم  مويس،  حّنا 
املهندس  حــــامت)،  ـــو  (أب حــســني 
ترأسها محّمد  ثّم  شوقي خطيب، 
زيدان (أبو فيصل). ولم جتِر أّي 
الّلجنة،  لرئاسة  انتخابّية  منافسة 
بـــ(الّتزكية)  كّلها  كــانــت  بــل 
الّطريقة  على  بـــ(اإلجماع)  أو 

العشائرّية، رغم املرّكبات العديدة للجنة املتابعة. لكن الّزمن تغّير 
وتبّدل، ولم تعد الّطريقة القدمية لرئاسة جلنة املتابعة تصلح في هذا 
الّزمن (رغم رداَءته). لكن بعض مرّكبات جلنة املتابعة تعمل على 
مواصلة انتهاج هذه الّطريقة، كونها الوحيدة املؤّدية إلى مصالح 
آنّية وذاتّية، هدفها املبايعة أو تعيني بشكل غير مباشر بتدّخل 

من جهات أخرى خارج إطار جلنة املتابعة.
ليس من حّق مكّونات جلنة املتابعة أن تفرض نفسها على املجتمع 
ألّن  املكّونات،  هذه  من  القادم  الّرئيس  يكون  أن  العربّي، وتقّرر 
املجتمع العربّي فيه ما يكفي من الّشخصّيات الوطنّية املستقلة، 
وليس  القادمة.  املرحلة  في  املتابعة  جلنة  لقيادة  بالفعل  املؤّهلة 
تقسيم  أساس  على  بالقرار،  االستفراد  الّلجنة  مكّونات  حّق  من 
الّلجنة تعيني موعد لتقدمي  (الكعكة) فيما بينها. ولذلك على 

طلبات الّترشيح لرئاسة الّلجنة من مكّوناتها ومن خارجها.
في  معروف  صديق  سياسّي  حّدثني  وكما  ــر،  األم في  الغريب 
مجتمعنا العربي أكّن له احتراًما كبيًرا، أّن قيادات في الّسلطة 
الفلسطينّية، حتاول التدّخل في هذا املوضوع، وتبذل جهوًدا حثيثة 
منها  مقربة  معينة  سياسّية  شخصّية  ترشيح وانتخاب  أجل  من 
لرئاسة جلنة املتابعة، تربطها عالقات قوّية مع الّسلطة الفلسطينّية. 
صحيح أّننا شعب واحد، لكن األخّوة في الّسلطة لهم خاصّيتهم 
ولنا نحن في الّداخل خاصّيتنا، والفرق شاسع بني تدّخل بغرض 
بحتة، وبني  سياسّية  ألهــداف  معّينة  شخصّية  اإلمــالء، وفرض 

تدّخل من أجل إجراء عملّية انتخابّية دميقراطّية. 
املجتمع العربّي بحاجة إلى رئيس مستقّل للجنة املتابعة، ليعيد 
الّشارع  اّلتي فقدتها في  إليها هيبتها ومكانتها ومصداقّيتها، 
املاضية، بسبب االختالفات في مواقف  الّسنوات  العربّي، خالل 
مكّونات جلنة املتابعة، اّلتي من املفترض أن تكون املرجع األساس 
يكون رئيس  أن  أيًضا  املفترض  العربّي، ومن  للمجتمع  والّرئيس 
الّلجنة  هذه  لكن  العربّي.  مجتمعنا  في  األّول»  «الرجل  الّلجنة 
العربّي وحتظى  للمواطن  مرجًعا  نفسها  من  أن جتعل  تستطع  لم 
عن  بعيًدا  العملّية  الّناحية  من  باحترامه وتقديره، وظّل رئيسها 

حمل لقب الّرجل األّول.
وبحكم جتاربي الكثيرة مع شخصّيات سياسّية وعلمّية واجتماعّية 
ودينّية عديدة، أقترح على جلنة املتابعة اختيار شخصّية وطنّية 
مستقّلة مرموقة، لها وزنها ومكانتها في املجتمع العربّي خارج 
مستقّالً  الّرئيس  يّتخذه  قرار  أّي  ليكون  الّلجنة،  مرّكبات  نطاق 
بفخر  وأقولها  أقترح،  ولذلك  حزبّية.  تأثيرات  أّي  عن  بعيًدا 
الّسابق  (الّرئيس  ناطور  أحمد  البروفسور  تكليف  واعــتــزاز، 

للمحاكم الّشرعّية في البالد) برئاسة جلنة املتابعة.
البروفسور الناطور ذو خبرة  طويلة في العمل املؤّسساتي، وهو 
اّلذي استطاع الّنهوض باحملاكم الشرعّية في البالد، وجعل منها 
املواطن  وخدمة  اإلدارة  بكيفّية  يتعّلق  فيما  به  ُيحتذى  مثاًال 
العربّي، وعمل على تطوير جهاز القضاء الّشرعي وتعزيز مكانته، 
الّشرعّية  احملاكم  «باني»  البعض  عليه  أطلق  أن  عجب  وال 
احلديثة. ولذلك فإّن املجتمع العربّي بحاجة إلى شخصّية توافقّية 
مستقّلة لرئاسة جلنة املتابعة مثل البروفسور الّناطور، وليس إلى 

تعيني شخصّية عن طريق املبايعة أو اإلرضاء.
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إلى  األعلى،  اجلليل  في  سميع   - كسرى  قريتا  تتواجد 

الغرب من البقيعة، وهي جزء من ِمنطقة الّتوفانية. 
هذه  في  االستيطان  بداية  أّن  إلى  ــّدراســات،  ال أشــارت 
املنطقة، تعود إلى الفترة الرّومانّية، إّال أّنها ازدهرت خالل 
الفترة البيزنطّية، حينها أقيمت خمسة قرى: خربة احملوز، 

كسرى، خربة القصير، خربة البّيارة، وخربة بلية. 
املعلومات املتوافرة لنا حّتى اآلن عن كفر سميع، هي ما 
ورد في البعض من املصادر الّتاريخّية، بينما لدينا بعض 

نتائج احلفرّيات األثرّية في كسرى.

lOLÝ dH�
ذكر القرية الّرحالة فكتور جيرن اّلذي زارها ضمن رحلته 
«وصلت  يلي:  كما  ووصفها  عشر،  الّتاسع  القرن  خالل 
متًرا   565 ارتفاعها  تّلة  على  املتواجدة  سميع  قرية  إلى 
هنا  والّتبغ.  والّتني  الّرمان  بشجر  مزروعة  ومنحدراتها 
سّكان  غالبّية  اجلــوز.  شجر  بعض  جتد  أن  ممكن  وهنالك 
القرية هم أبناء الّطائفة الّدرزّية، واألقلّية هي عائالت من 
الّطائفة املسيحّية األرثوذكسّية. العديد من املنازل املُهّدمة 
تشير إلى أّن حجم القرية كان أكبر في املاضي أكثر ّمما 
هي عليه اليوم. مياه القرية من اآلبار املنحوتة في الّصخر 

ومن حوض خماسّي الّشكل، مبنية من حجارة صغيرة».
ويتداول فكتور جيرن أيًضا مصدر االسم كفر سميع: «كما 
الّتلمود  اّلتي ذكرت في  القرية  فإّن كفر سميع هي  يبدو 
حتت اسم كفر سما أو سيماي على أّنها قرية في اجلليل؛ 
ويروي الّتلمود األورشليمّي أّن في هذه القرية شخص أسمه 
يعقوب، يشفي املرضى بأعجوبة باسم يسوع املسيح. وفي 
أحد األّيام تعّرض شخص إلى لسعة أفعى وأراد الّناس أن 

القرية  اّلذي سكن  احلاخام  أّن  غير  لشفائه  يعقوب  يأتي 
فمات  دينّية.  ألسباب  ذلك  من  منعه  إيل  يشماع  أسمه 
الّرجل قبل أن متّكن يعقوب من األثبات للحاخام أّن الّدين 

يسمح بتلّقي العالج بكّل وسيلة ممكنة».
كان هذا ما وصفه الّرحالة فكتور جيرن، غير أّنه لم جتِر 
حّتى اآلن الّتنقيبات اّلتي من شأنها أن تثبت أو تكشف 

مدى  دّقة تلك املعلومات عن القرية.

Èd��
خالل  الّتاريخّية  املصادر  في  مــّرة،  ألّول  كسرى،  ُذكــرت 
الّثالث عشر ميالدي) حتت اسم  الّصليبّية (القرن  الفترة 
«Keissereth». وقد حّدد أحد الباحثني رافي فرينكل، 
ُذكرت  اّلتي  القرية  من  لقربها  وفًقا  احلالّية  كسرى  أّنها 
واملعروفة   «Mahus» اسم  حتت  الّصليبّية  الفترة  في 
من  وثيقة  في  ــا  أّم احملـــوز».  «خربة  باسم  أّيامنا  في 
الفترة العثمانّية، فتذكر القرية حتت اسم «Kitia». أّما 
من   ،1870 عام  ّمت  حتضيرها  اّلتي  اجلليل  خارطة  في 
حتت  املوقع  فُيذكر  الفرنسّي،  اجليش  من  مهندسني  قبل 
األثرّي  املسح  في  القرية  ذكرت  كذلك   .«Kesra» اسم

البريطانّي من العام 1881 حتت اسم «كسرا». 
بعد  مباشرًة  كسرى  اّلذي زار  جيرن،  فكتور  الّرحالة  أّما 
كفر سميع، فوصف القرية كما يلي: «تتواجد هذه القرية 
كما يبدو، في املوقع اّلذي تواجدت فيه قرية خالل العصور 
القدمية. كما يبدو فإّنها حتمل أيًضا االسم ذاته. من القرية 
لم يتبقَّ سوى آبار ماء، حوض كبير منحوت في  القدمية 
الّصخر وبعض حجارة البناء القدمية. كذلك يتواجد مبنى 

اخللوة بالقرب من شجرة بلّوط قدمية».

رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) Í—U� qOL� Æœ   (مدير قسم ال
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(1)
أريده ألشّيده،

كأًسا – لكفر العناقيِد
ينضُج فيها حّتى عسُل اآللهة!!

ُمّدي املزيَد من احتياطي األوديِة،
واتركي صوَتك

يغادُر سراَب احلراِم عارًيا
ليّساقَط فيَّ حانًة ترفُض الّنوَم

ونبيًذا يشربه الّصدى!
(2)

صوُتِك يشرُح صدَر الّصمِت
حّبة قمح

ويشقُّ أذاَننا لتبقى له ممتثلة
أنِت تكرهَني البقاَء مدفونًة

ِاكسري قفَل تساؤِل ”اخلزان“
واخرجي

ولدّي كّل يوٍم ولو سنبلة..
(3)

احلاضُر زمٌن لصٌّ – يتسّلُل
حامًال ”ُصّرة“ املفاتيِح األليفِة

ـًا تّب
ـًا يكُمُن على قارعِة  أبقاني فّخ

ضّلت
رَب ليصطاَد مفتاًحا غادَر السِّ

ـًا... ـًا بّرّي مفتاًحا عاّق
(4)

أينع الّصدُر
“ ُلعاٌب ال يسيُل ”والّنواسيُّ

ناديُت
ِس الّنهدين!! نكَّ
فاخلنجُر منتصٌب

والّطعنُة، جنالَء ترمقني!!
ْس َنكِّ

كي تبقى لسعٌة شبقّية
(5)

أأقوُل:
أتيُت أللقي على األرِض سالًما؟!

َمُن َم الزَّ تهدَّ
َوتوأُمُه ”مسيٌح“ ُيصَلُب من 

جديد
ـًا  سأترُك رايتي ”جندّي

يستريُح“!!
وأهُب يديَّ ما تهّز به ”األرُض 

اَخلراب“

كي َأنتبَذ 
جذَع ”أّيوب“ الفسيَح

نخلَة صبٍر وانتظار..
لن أجترَح من ”هنا“

محّطًة ألجنَو
حتًما

ستندمُل ”هناك“ احملّطُة جرًحا،
ويصُل من زمٍن جنا

!! زمٌن ترممَّ

(6)
ِارفْع

حروَفَك أعمدًة
كي تسنَد اجلدراَن!!

وإن أردَت لها سياًجا؟!
ال تثْق بفضالِت الغروِب

وابِنِه
من شقائِق ”كربالء“!!

إلــى  ”شمال  ــــــوان  دي ــــن  (م

عربّي االنتظار“/شعر  حجر 
 معاصر - 2012)
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عام  جرت  كسرى،  قرية  في  األولــى  احلفرّيات 
العثور صدفة، على خمسة  ّمت  1992 عندما 
كهوف، خالل أعمال شّق طريق في وسط القرية. 
ُنحتت الكهوف في الّصخر في صّف الواحدة تلَو 
10 إلى 15  قرابة  بعضها  تبعد عن  األخرى، 
اجلنوبّية.  اجلهة  في  الكهوف ُوضع  باب  متًرا. 
املكتشفات  من  خالًيا  كــان  بينها  من  ثالثة 
سرقة  متّت  إذ  عليهم،  العثور  ّمت  حني  األثرّية 
محتويات الكهف، وفقط اثنان كانا ال يزاالن 

مغلقان منذ الفترة البيزنطّية. 
الّدخول إلى املغارة، يتّم بواسطة أدراج منحوتة 
في الّصخر، تؤّدي إلى غرفة كبيرة، ُنحتت في 
جدرانها األكواخ اّلتي فيها ُوضعت النّواويس. 
بني املكتشفات األثرّية ُوجدت أدوات فّخار من 
بينها طبق ّمت حتديد تاريخه إلى نهاية الفترة 
الّرومانّية وبداية الفترة البيزنطّية (القرن الّرابع 

ميالدّي) محفورة عليها شارة الّصليب. 
إضافة إلى ذلك ّمت العثور على بعض احللى 
البرونز  من  املصنوعة  واحللق  األســـاور  مثل 
وفقط القليل منها من الفّضة، وعمالت نقدّية 
يعود تاريخها إلى نهاية القرن الّرابع ميالدّي.

كذلك ُعثر على أكثر من أربعني حتفة مصنوعة 
بعًضا  جًدا،  ممّيزة  أطباًقا  تشمل  الّزجاج.  من 
أطباق  الّلون.  األخضر  الّزجاج  من  منها ُصنع 
اجللمة  خربة  في  بالدنا  في  عليها  ُعثر  مماثلة 
(قضاء حيفا) اّلتي كانت مشهورة في صناعة 
ُعثر  كما  ميالدّي.  الّرابع  القرن  خالل  الّزجاج 
في  (معروضة  سوريا  في  مماثلة  حتفة  على 
في  تورونتو  مدينة  ُمتحف  في  هــذه  أّيامنا 
في صور،  أخرى ُوجدت  مماثلة  كندا)، وحتف 
بيروت وجرش. يدّل ذلك، على وجود عالقات 
جتارّية واسعة، وعلى جودة تلك األطباق ومدى 

ميزتها.
ومـــــــــن بـــني 
مــكــتــشــفــات 
ـــــــاج  ـــــــّزج ال
بعض  أيًضا، 
الـــــقـــــواريـــــر 

أو  الشّفاف  األبيض  الــّزجــاج  من  املصنوعة 
األخضر، وهي أيًضا ممّيزة جًدا. 

ساحة  في   1998 عام  أخــرى  حفرّيات  جرت 
املدرسة االبتدائّية في القرية. ّمت الّتنقيب في 
الكشف  خاللها  ّمت  املدرسة،  داخل  منطقتني 
عن آثار مباٍن من فترات مختلفة: ابتدًءا من 
الفترة الهيلينّية (القرن الّرابع ق.م) استمراًرا 
كما  الّصليبّية.  وحّتى  البيزنطّية  الفترة  إلى 
ُعثر على معاصر زيتون من الفترة البيزنطّية.

ساد  إذ  كــبــرى،  أهــمــّيــة  املكتشفات  لتلك 
في  كانت  االستيطان  بــدايــة  أّن  االعــتــقــاد 
املــجــاورة،  الــقــرى  كباقي  الــرّومــانــّيــة  الفترة 
املدرسة)  ساحة  (في  احلفرّيات  تلك  أّن  غير 
أشارت بشكل واضح على وجود استيطان من 

الفترة الهيلينّية. 
 

Æ1998 ÂUŽ ¨WÝ—b*« qš«œ  UÒ¹dH(« l�u�

ÆÃUłÒe�« s� …eÒOL*« ‚U³Þ_« qJý `{u¹ rÝ—

1992 ÂUŽ XHA²�« w²Ò�« —u³I�« qJý vKŽ Ò‰b¹ rÝ—



27 2015 ‰Ë_« s¹dAð  2  WFL'«

ÆÆÆ…d³š
ÆÆÆW�bš
W½U�¬Ë

qOł«—_« w� ÊËbz«—

 q�Uý 100
jI�

 140
 q�Uý

jI�

 q�Uý q�Uý 100 100jI�jI�

 q�Uý q�Uý 160 160jI�jI�

 WKOł—«

 r−Š W¹—uÝ
jÝË

 WKOł—«
W¹—uÝ

 WKOł—« r−Š W¹—uÝ…dO³�

 WKOł—« W¹—uÝVAš

°Êu �d F � ô r N ÒK �
Í—u� bO� -U� Æœ

صالح  أبو  منهم  األصدقاء  من  بعدٍد  أنيسة  بيتّيًة  سهرٌة  جمعْتني 
احلديث  دار  ملجالسته.  وارتــاح  كظّلي  يرافقني  ــذي  اّل صــادق  أمــني 
إضــراب  لقضّية  كــانــت  األســـد  حــّصــة  لــكــّن  مختلفة،  شـــؤون  ــول  ح
الــّرأي  بــاَل  ُتشغل  ملتهبة  آنّية  قضّية  باعتبارها  األهلّية،  ــدارس  امل
كنُت  ــذي  اّل املقال  إلــى   - احلــال  بطبيعة   – الّتطرُق  متَّ  كما  العام، 
األهلّية». املـــدارَس  أّتهم  «أنــا  بعنوان  ــام  أّي بضعة  قبل  نشرُته  قد 

كزيتون  هي  األهلّية  ــدارس  امل أّن  املقال  من  «فهمُت  اأحــُدهــم:  قال   
بالِدنا  وكزيتوِن  «طبًعا،   : بــّنيٍ  بألٍم  آخر  فأجابه  جتـــّذًرا».  بالدنا  
ــا جماعة بالش  ــو صــالح قــائــًال: «ي ُيــجــابــُه االقــتــالَع». تــدّخــل أب
ثّم  مسترخي».  الــّســهــرة  جــو  خــّلــوا  هــمــوم،  بكفينا  هـــّم،  تقلبوها 
«َمْن  قائًال:  بابتسامة  إلــيّ  الكالم  موّجًها  حديثه  صالح  أبو  تابع 
هم؟». فاين  أيًضا.  الّشهود  تقدمي  منه  ُع  ُيتوقَّ اّتهاٍم،  الئحة  ُر  يحضِّ

إنسجاًما مع األجواء املُسترخية في الّسهرة، ِكدُت أجيُبه ممازًحا «الله 
بشهد». لكّني امتنعُت عن ذلك، ألّني تذّكرُت قّصًة لطيفًة كنُت قد 
يهوى  عن رجٍل  ناطور،  سلمان  املُبدع  الكاتب  صديقي  من  سمعُتها 
املبالغة وتهويَل األمور. كان هذا الّرجل كّلما أراَد أن ُيقنع مستمعيه 
بصدِق حديثه، يرّدُد بني الفينة واألخرى، تعبيَر «يشهد الله يا جماعة». 
فقال له يوًما أحُد املستمعني إليه، وقد سئَم مبالغاِته: «يا أخي ِجِبْلنا 
شاهد غيرالله حّتى نقدر نْسألو». لذلك قلُت لصديقي بلهجة جاّدة: 
«أنا في ِحٍل من تقدمي الّشهود، وذلك ألّن املدارس األهلّية واجلمهور 
أعترُف  أنا  ذلك  ومع  االّتهام،  الئحة  بنود  بكاّفة  يعترفون  العربّي 
تتداعى  كانت  إّياها،  االّتهام  الئحة  أكتب  كنُت  عندما  أّنني  وأقــّر 
خاليا  إكتنزْتها  مرحة  عديدة  أحداث وقصٌص وحكاياٌت  تفكيري  إلى 
املثال:  سبيل  فعلى  املاضي،  القرن  خمسينّيات  مطلع  منذ  ذاكرتي، 
تذّكرُت  عريقة،  تربويٌة  مؤّسساٌت  بأّنها  األهلّية  املدارَس  اّتهمُت  عندما 
أقامْته  حفل  حلضور  سنة  عشرين  نحو  قبل  ُدعيُت  قد   كنُت  أّنني 
 350 مــرور  مبناسبة  الّناصرة،  في  تراسانطه  مدرسة  خّريجي  رابطة 
ىسنة على تأسيس املدرسة. كان عريف االحتفال زميلي على مقاعد 
الله  طّيب  الّناصرة)  (مــن  نخلة  إيلي  املهندس  وصديقي  الــّدراســة 
الـ350  بيوبيل  اليوم  «نحتفل  حديثه:  مستهّل  في  إيلي  قال  ثراه. 
وبابتسامته  املــعــهــودة  دّمــه  بخّفة  وأضـــاف  مدرستنا»،  لتأسيس 
نتعّرف  كي  يقفوا  أن  األّول  الفوج  خّريجي  من  «يُرجى  العريضة: 
ثّم  ما؛  أحــٍد  وقــوَف  فعًال  ينتظر  وكأّنه  قليًال  إيلي  ترّيث  عليهم». 
ة».  املــرّ هذه  احلضور  من  يتمّكنوا  لم  أّنهم  لي  «يبدو  ضاحًكا:  قال 
إذابة  إنصهاٍر، عملت على  بوتقُة  بأّنها  املدارس  تلك  اّتهْمُت  وعندما 
الواحد من حواجز طائفّية وإقليمّية وغيرها،  الّشعب  أبناَء  ما يفصُل 
تذّكرُت أفضاَل مدرستي االبتدائّية والّثانوّية األهلّيتني: مدرسة فّسوطة 
األولى  الّناصرة.  في  تراسانطة  وكلّية  الوطنّية  األسقفّية  االبتدائّية 
وكان  املاضي،  القرن  مطلع  في  حّجار  املطران  الّذكر  طّيُب  أّسسها 
مثل  املجاورة  القرى  من  طّالٌب  فّسوطة،  أوالد  إلى  باإلضافة  ها  يؤمُّ
تراسانطه  كلّية  أّما  املواسي واملنصورة.  القاسي وحرفيش وعرب  دير 
بفضل  اخلمسينّيات،  مطلع  في  حتتضن  كانت  فلقد  الّناصرة،  في 
مستواها الّراقي ووجود داِخلّية (أي قسم داخلّي) فيها، طّالًبا كثيرين 
من الّنقب جنوًبا حّتى فّسوطة واجلش شماًال. وهكذا أتيحت لي كما 
اجلليل  من  ليس  الّطّالب  مئات  على  التعّرف  فرصُة  لغيري،  أتيحت 
أوائل  أبو ربيعة (من  الّنقب كالّدكتور يونس  أيًضا من  إّمنا  فحسب، 
األطّباء العرب في بالدنا والّطبيب البدوّي األّول على اإلطالق) ومن 
املثّلث اجلنوبّي (الّطيبة) كاملرحوم وليد صادق حاج يحيى (نائب وزير 
كاألستاذ وجيه  الّسهلة)  (عني  الّشمالّي  املثّلث  برملان) ومن  وعضو 
يلي: فيما  أوردهــا  ظريفة؛  قّصة  معه  لي  كانت  اّلــذي  كبها  عيسى 

كان وجيه أعلى مّني صًفا واحًدا. أنهى دراسته في حزيران 1956، 
وغاَب كلٌّ مّنا عن مسرح حياة اآلخر. بعد نحو 16 سنة التقينا مّرة 
أخرى. كان هذا الّلقاء في مدرسة عارة االبتدائّية، حيث عقدُت كمفتٍّش 
جديد في وزارة املعارف، أّوَل يوم دراسّي ملديري مدارس املثّلث الّشمالّي. 
ـًا. كنُت  وصلُت قبل املوعد احملّدد بقليل. أخذ املديرون بالّتوافد تدريجّي
أتبادل مع كّل منهم الّتحّية وبضع كلمات تعارف. لكن عندما وصل 
األستاذ وجيه قْمنا مبعانقة بعضنا بحرارٍة بارزٍة إسترعْت انتباَه زمالئه 
املديرين ورّمبا أثارت أيًضا تساؤالت لديهم عن هذه العالقة احلميمة بني 
ابن اجلليل وابن املثلث. فقلُت لهم في مطلع حديثي: «يقال يا أخوان، 
األستاذ  الّسجن.  وزمالة  الّدراسة  نوعان: زمالة  الّصداقات  اقوى  إنَّ 

ثالث  الّسجن  ذات  في  املدرسة وقضينا  ذات  في  تعّلْمنا  وجيه وأنا 
سنوات متتالية». الحظُت عالمات االستغراب الّشديد، بل الّذهول، 
«األستاذ  ابتسُم:  قائًال وأنا  فاردفُت  املديرين،  على وجوه  بدْت  اّلتي 
وجيه وأنا كّنا زميلني في ذات املدرسة وفي ذات الّداِخلّية،  أيًضا».

أّما عندما «إّتهمُتها» (أي املدارس األهلّية) بأّنها دفيئة رعت ومنّت 
طاقاِت أبنائنا، فنسفت مقولَة العنصرّيني «ال نستطيع أن نطالب الّطالب 
العربّي بأكثر ّمما ميلك من طاقات»، تذّكرُت القّصة الواقعّية الّتالية: 
احلكومّية  املدارس  في  قطرّي  امتحاٌن  الّسبعينّيات  أواسط  في  أجِرَي 
العربّية  املــدارس  في  الّتحصيل  معّدل  والعبرّية.  العربّية  االبتدائّية 
استدعى  ّمما  صارخة،  بصورة  العبرّي  الّتعليم  في  املستوى  دون  كان 
مؤّلفة  كانت  (اّلتي  العربّي  الّتعليم  مفّتشي  جلنة  في  كعضو  دعوتي 
آنذاك من الّدكتور إبراهيم عودة واألستاذ أهرون زبيدة وأنا) حلضور 
داَر  املعارف.  وزارة  في  الّتربوّية  الّسكرتيرية  في  ُيعقد  اجتماع طارئ 
نقاٌش حاد حول املوضوع، شارك فيه أحد املسؤولني الكبار في الوزارة، 
أّن  بدليل  العربّي  الّتعليم  ضّد  متييز  يوجد  ال  بأّنه  إقناعي  محاوًال 
االمتحان  ذات  في  مستواها  كان  اّلتي  العبرّية  املدارس  بعض  هناك 
الّتبرير، فانفجرُت ضاحًكا بعصبّيٍة ألقول  متدّنًيا. أزعجني جًدا هذا 
له وللمسؤولني اآلخرين، دعوني أقّص عليكم القّصة الواقعّية الّتالية:

مدير مدرسة ابتدائّية عربّية حكومّية في إحدى قرى اجلليل اّلتي تضّم 

كمعظم قرانا اجلليلّية، أقلّيًة مسيحّية، قّرر في مطلع اخلمسينّيات، 
أن يساعد خوري القرية في إعالة أسرته الكبيرة. قّرر املدير أن يعطي 
من  عــدًدا  القليلة،  املسيحّي  الّدين  حصص  إلى  باإلضافة  للخوري 
اخلوري  هذا  يكن  لم  االبتدائّي.  الّثالث  الّصف  في  احلساب  حصص 
عن  شيًئا  ليعرف  يكن  ولم  يكون،  أن  ينبغي  كما  متعّلًما  بالّذات 
تعليم  احلضور وعلى  على  مواظًبا  يكن  لم  كما  الّتدريس،  أساليب 
إنشغاالته  عن  فضًال  الكنسّية،  التزاماته  بسبب  احلساب،  موضوع 
االجتماعّية العديدة داخل القرية وخارجها. بعد بضعة أشهر من بداية 
الّسنة الّدراسّية، اكتشف أبو محمود ُصدفًة أّن ابنه محمود ال يعرف 
جدول الّضرب مع أّنه في الّصف الّثالث. غضب أبو محمود جًدا وقّرر 
أن يذهب بصحبة محمود إلى بيت اخلوري مستفسًرا ومعاتًبا، قائًال 
جدول  يعرف  ال  احلساب ومحمود  معّلم  أنت  محترم،  «يا  للخوري: 
الّضرب!!».  أدرك اخلوري أّن موقفه حرٌج، فاستدعى على الفور حفيَده 
بطرس وهو زميل محمود في ذات الّشعبة. سأل اخلوري حفيده على 
مسمٍع من أبي محمود: «5 ضرب 6 كم تساوي؟» لم يعرف بطرس 
اجلواب الّصحيح،  كما لم يعرف أيًضا 4 ضرب 8، وال 6 ضرب 9 
إلخ.....انفرجت أساريُر اخلوري قائًال: «شايف يا أبو محمود، ال تقول 
قضّية مسيحي أو مسلم، أنا ما في عندي متييز، كلهم بعرفوش».

الّلهم اجعلنا من العارفني..
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 X??	u??�« f??H??½ w????�Ë ¨W????O????{—_« ÊU???F???* v?? K??Ž W??E??�U??×??L??K??�
 v²Š  XO³�«  w�  WLŽU½Ë  WAFM�  W×z«—  vKŽ  WE�U×LK�

ÆWO{—_« nOEMð s�  UŽUÝ bFÐ
 n ÒEMð  Âu¼  g¹d�  “U ?á ?�²¹—  u½UÝ  w�  …d ÒDF*«   «e Ò�d*«
 ÊUFLK�«  vKŽ  k�U%Ë  UNOL%Ë   U??O??{—_«  Ÿ«u??½√  lOLł
 Z²M�  Âu??¼  g¹d�  “U ?á ?�²¹—  u½UÝ  ÆWAFM*«  W??×??z«d??�«Ë
 UNOL×¹ ¨UNF ÒLK¹ ¨WO{—_« n ÒEM¹ ∫ UÒOKLŽ 4  Z�b¹ bŠ«Ë

 ÆWAFM� W×z«— tHKš „d²¹Ë
 XO½«d ?â  ¨UJO�«d�  ∫ U??O??{—_«  Ÿ«u???½√  q??�  nOEM²�  rzö�

ÆU¼dOžË ÂUš— ¨ÊöÝ—Ëá
 ¨åÊUMŽ—  l?ç ?Oðò  ¨rŽU½  sD	  ∫WFz«—  `??z«Ë—  lÐ—QÐ  d Ò�u²�

ÆΔÒbN*« U ?á ?��«Ë qÒ�b Ô� ÊuÐU





302015 ‰Ë_« s¹dAð  2  WFL'«

 qHD�«  UM�  d Ò³F¹  ‰Ëô«  ÂuO�«  cM�
 ÎUFzUł  ÊU??�  Ê≈  t²I¹dÞË  t²GKÐ
 s×½ ÊuJ½ Ê« rN*« s�Ë ÎUF³ý Ë«
 ‰ËR???�???*« d??B??M??F??�« U??M??²??H??B??ÐË
 ¨«b??ł  5² BM�  qHD�UÐ  r??²??N??*«Ë
 q??zU??Ýd??�« r??N??� W??O??H??O??� r??K??F??²??½Ë
 U??N??�U??B??¹« q??H??D??�« ‰ËU???×???¹ w??²??�«
 sLC²¹  ÂUFÞô«  Ÿu{u�  ÆUMO�«
 ’d???(«Ë ¨…d??O??³??J??�« W??O??�ËR??�??*«
 U??¼œb??% w??²??�«  U??³??K??D??²??*« v?? K??Ž
 W×
   «œU???%«Ë  W×B�«  …—«“Ë

 Ær�UF�« w� ‰UHÞô«
 ÂU??F??Þô« ¨ÂU???F???Þô« w???� ◊«d??????�ô«

 p�c�  fO�  d�ô«  Æd³J¹  wJ�  åsJ1  U�  d¦�«  q�Q¹ò  Ê«  qHD�«  s�  ÊËb¹d¹  w�U¼«  p�UM¼  ≠…ÒuI�UÐ
 ÁU³²½ô« rN*« s� ÆbFÐ ZCMð r� w²�« qHD�« …bF� vKŽ ÎöIŁ q ÒJA¹ Ê« sJ1 ÂUFÞô« w� ◊«d�ô«Ë
 t²³ž— sŽ d Ò³F¹ ôË tÝ√— d¹b¹ ¨tL� `²H¹ r� W�UŠ w�Ë qHD�« UM� UNKÝd¹ w²�«   «—U??ýô« v�«

ÆÂUFÞô« sŽ nÒ�u²�« V−¹ ¨q�ô« WFÐU²0
 q�Q¹ ô qHD�« Ê« ÁU³²½ô« rN*« s� –  WMOMI�« s� p�c�Ë WŽU{d�« ‰öš UC¹« ≠l¹d��« ÂUFÞô«
 W�U�«  qCH*«  s�  ¨VOK(«  s�  dO¦J�«  p�UM¼  ÊuJ¹  U�bMŽ   UF{d*«  Èb�  W
Uš  Æ«b??ł  UF¹dÝ
 5Š s� n�u²�« UC¹« sJ1 ÆVOK(« ÃËdš WŽdÝ ÒqI²Ý w�U²�UÐË öOK� nK)« v�« Âô« r�ł
 Ê« QA−²¹ UC¹« ÁuŽœ ÆÃd�ð w²�« VOK(« WOL� lKÐ VFB²�¹ qHD�« Ê« UMEŠô Ê≈ d̈š¬ v�«
 w�  VI¦�«  Ê«  v�«  «uN³²½«  ≠WMOMI�UÐ  ÂUFÞô«  bMŽ  ÆÕUðd�  dOž  qHD�«  Ê«Ë  qIŁ  œułuÐ  -dFý

ÆqHD�« qO' VÝUM� WLK(«
 Ê« «uB×H²� bO�« n� dNþ vKŽ ◊UI½ …bŽ «uF{ WMOMI�« s� ÂUFÞô« bMŽ – ÂUFD�« …—«dŠ Wł—œ
 …—«d(« Wł—œ «uB×�« ¨tMO��ð Ò- Íc�« VKB�« ÂUFDK� W³�M�UÐ p�c� ¨«bł Î«—UŠ fO� ÂUFD�«

ÆÂUFÞùUÐ ¡b³�« q³�
 WÐd& œb% W×B�« …—«“Ë Ê« W�bB�UÐ fO� –  ‚u� U�Ë dNý« 4 qO' VKB�« ÂUFD�« WÐd&
 vKŽ …—bI�«  q¦� »U³Ý« …bŽ s� lÐU½  d??�ô«  «c¼ Ê« –  ‚u� U�Ë dNý« 4  qO' W³KB�«  WLFÞô«
 qŠ«d�  w�  ‰«“  ô  Íc??�«  wLCN�«  “UN'«  l³D�UÐË  lK³�«   «—UN�  d¹uDð  d̈NE�«Ë  ”«d??�«  XO³¦ð
 Z�bÐ  ¡b³�«  q ÒCH¹  d̈Ný«  WFÐ—«  qOł  q³�  fO�  sJ�  ¨Áœ«bF²Ý«  qHD�«  dNEÔ¹  U�bMŽ  Æ—uD²�«
 rN*« s� Æ‰UHÞô« VOKŠ q¹b³Ð ÂUFÞô« Ë« WŽU{d�UÐ —«dL²Ýô« l� ¨W³KB�« WLFÞú� w−¹—bð
 3≠2  wMF¹  «c¼Ë  WKŠd*«  Ác¼  w�  WKLJ*«  tLFÞú�  UO−¹—bð  qHD�«  i¹dFð  vKŽ  ’d(«  «bł
 ÂUFÞô« V ÒM& V−¹ ÆÎUO−¹—bð ÂuO�UÐ 5²³łË v�« WOLJ�« …œU¹“ sJ1 dNý« 6 qOł w� ÆoŽö�

ÆlÐU
_UÐ qHD�« ÂUFÞ« v²Š sJ1 Ë« ÊuJOKOÝ s� WIFK0 qÐ W¹œUŽ WIFK0
 VM& V−¹ v�Ëô« WKŠd*« w� ¨ b¹bł ÂUFÞ qJ� Ÿu³Ý« v²Š ÂU¹« WFÐ—« hOB�ð qCH*« s�
 s� ÆU¼—bB� W�dF� qN��« s� ÊuJOÝ WOÝU�Š œułË W�UŠ w� t½_ «c¼Ë Î̈UF� 5Žu½ jKš

Æ—UNM�«  UŽUÝ w� ‚Ëc²�« WÐd& ¡bÐ qCH*«
 qHD�« ÊuJ¹ ô Ê« rN*« s� WMOMI�« s� ÂUFÞô« bMŽ p�c�Ë WŽU{d�« bMŽ UC¹« ≠ÂUFÞô« WOF{Ë
 WKŠd� s� ¡«b²Ð« VKB�« ÂUFD�UÐ ¡b³�« l� ÆÎöOK� UŽu�d� ÊuJ¹ Ê« qÐ ¨WK�U� ¡UIK²Ý« W�UŠ w�
 ”uK'« vKŽ «—œU� qHD�« ÊuJ¹ U�bMŽË WŽu�d*« ‰UHÞô« WŠuł—« w� qHD�« l{Ë sJ1 ‚Ëc²�«
 w�Ë  WŠuł—ô«  w�  tÝuKł  bMŽ  qHDK�  Â«e??(«  l{Ë  rN*«  s�  ≠wÝdJ�«  v�«  ‰UI²½ô«  l³D�UÐ

ÆwÝdJ�«
 W¹UN½ w� ¡U*«  UC¹« qHD�«  ¡UDŽSÐ ¡b³�«  V−¹ WK�U� W³łu� VKB�« ÂUFD�«  v�«  ‰UI²½ô«  bMŽ

 ÆW³łË q�

 —u�ô« ‰uŠ `zUB½ p� ÂÒbIð „öOLOÝ s� fO� U�U�
‰UHÞô« ÂUFÞ≈ ‰öš UNOKŽ ’d(« V−¹ w²�«
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