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اّلتي جاءت لتؤّكد حلمة وتعاضد شعبنا الفلسطينّي في كّل أماكن 
تواجده.

البالد لكن منقت  نؤمن باحلياة الكرمية واحلرّة واملشتركة لشعبي هذه 
ونرفض بشكل قاطع كّل سياسة حتاول أن ُتخضعنا أو تفرّقنا ـ هذه 
الّتراجيديا  رسالة  هي  وهــذه  هنا  ملجتمعنا  الواضحة  الرّسالة  هي 

ّية. الفلسطينّية للّشعب اإلسرائيلّي وحكومته احلال

°WM²H�« s� —«cŠ
لنقاشات وسجال ووجهات  به مكان  منّر  اّلذي  في كّل منعطف مثل 
نظر. ومع هذا جند أنفسنا هنا نحّذر أن تتحّول وجهات الّنظر املختلفة 
الّظروف  هذه  مثل  في  ــرّأي  ال في  اخلــالف  يصير  أن  أو  فتنة.  إلى 
انشقاًقا أو تصدًعا في العمل اجلماعّي حتت رسالة واحدة وشعار واحد 
وقضّية واحدة. فمهما بلغت سياسات احلكومة اليمينّية من عسف 
علينا أن نحرص فال تنزلق نشاطات احتجاجنا إلى فتنة. هناك حاجة 
ا  ـً لتنظيم االحتجاج أو إخضاعه بالكامل لضوابط حّتى لو كان عفوّي
ا. فحصول مثل هذه األمور يوّسع شّقة اخلالف ويحوّلها في  ـً ّي وشعب
بعض األحيان إلى اعتكاف وامتناع شرائح واسعة عن املشاركة في 

العمل االحتجاجّي.
لكّن األهم أن ُندرك أهمّية أن يظّل للقيادة اجلماعّية مكانها ودورها 
وأن تّتخذ القرارات بحكمة وترٍو وبالّتشاور. واألهم أن تكون قرارات 
هيئاتنا الّتمثيلّية جماعّية ومتثيلّيةـ  مبعنى أن تراعي مصالح شرائح 
مجتمعنا كاّفة وأن تعمل حساب الّصغيرة والكبيرة. أّما التفرّد في 

القرار فهو مصدر خالف وشقاق بالّضرورة. 
ّية،  رأينا ما يحدث عندما نّتفق على فعل ونشاط ونتحّمل املسؤول
متاًما ما هي  بالعكس  الكبيرة واجلامعة، ورأينا  املظاهرات  كما في 
الّتنظيم  إّن  ّية.  مسؤول وبدون  ا  ـً ّي ارجتال األمور  تتّم  عندما  النتائج 
واالنضباط واالّتفاق على قواعد الّلعبة ضرورة لعمل جماعّي وحتقيق 

ـــي أّي  ــة ف ــّم ــه ــج م ــائ ــت ن
اآلن.  باحلرّي  فكم  نضال، 
ونعرف  التخّبطات  نعرف 
هناك  أو  لهنا  الّضغوط 
أّن  ــًضــا  أي نــعــرف  لكن  ـ 
ومصلحة  العقل  حتكيم 
على  تساعدنا  اجلماعة 
ــة  ـــى مــقــارب الــتــوّصــل إل
ــهــات  ــوّج األفـــضـــل مـــن ت
على  ا  رّدً ـــاســـات  وســـي

العنصرّية والقمع.
ُيعاد  أن  ـــًدا  أح يــضــّر  ال 
ـــرار أو أن  ق ــي  ف ــر  ــظ ــّن ال
وجدنا  إذا  قرار  عن  نعدل 
أن  وال  ــــــرورة  ض ـــك  ـــذل ل
عن  بديًال  العقول  نحّكم 
نــتــراجــع  وأن  ــف  ــواط ــع ال
درء  سبيل  ــي  ف ــا  ــاًن ــي أح
وأهلنا.  القمع عن شعبنا 

هذه طريق احلكماء وعلينا أن نكون كذلك في هذا الزّمن الّصعب ـ 
الوحدة في الّصف والكلمة اآلن أهم من مشاعر وانفعاالت وحسابات 
هذه  في  انحكمنا  إن  يضرّنا  ال  ذاك.  أو  شعبنا  في  املركب  هــذا 
املهم  من  أي  ـ  ومجتمعنا  شعبنا  توّحد  التي  لالعتبارات  الظروف 
االلتزام والعمل وفق القاسم املشترك األوسع دون مغامرات أو اندفاع 
ًيا. ال أحد من شعبنا يبغي العنف العبثي وال  قد يكّلف شعبنا غال

الردود غير املسؤولة ـ إذن فلتوجهنا مصلحة 
كّل مجتمعنا وليس فئة منه. هكذا نضمن 
ألّن  ومؤثرًا  ناجًعا  ا  ـً سياسّي عمًال  ألنفسنا 

الفتنة ُتضعف اجلماعة وتفقدها قوّة تأّثرها.
 

‰ö²Šö� Y�U Ò¦�« qO'«
إذا ما دّققنا الّنظر في ُهوّية الفتيان الفلسطينّيني املشاركني في هذه 
املوجة من العملّيات، لوجدنا أّنهم في غالبّيتهم من اجليل الّثالث 
لالحتالل. فاالحتالل اّلذي يجثم على صدر شعبنا من 48 عاًما هو 
مّدة كافية ـ نصف قرن ـ لوالدة جيلني والّثالث حتت القهر واإلذالل. 
ـ  لم يتّنب أي تنظيم فلسطينّي أي عملّية  ـ  إّن عفوّية ما يحصل 
يشير بوضوح أّن املشاعر املتراكمة لدى شعب مقهور تتفّجر اآلن على 
نحو تراجيدّي ال نريده لشعبنا وال للّشعب اليهودّي، لكّنه كما يبدو 
من  ما  واالضطهاد.  والقمع  االحتالل  لسياسات  حتمّية  نتيجة  لنا 
أحد في وضع طبيعّي ينهض في الّصبح ويقرّر أن يقتل أو يحمل 
واإلهانات  واإلذالل  والقمع  القهر  من  سنني  لكن  ـ  ينتقم  أو  سكيًنا 
زرعت في نفوس جيل كامل ثالث، الرّفض والتمرّد اّلذي تعّبر عنه 
املشهد  قتامة  من  يزيد  تراجيدّي  بشكل  األخيرة  العملّيات  موجة 

اتها! ّي الفلسطينّي وتضع إسرائيل الرّسمّية أمام مسؤول
إلى  احلياة واضطراره  بل  املوت  له  نريد  الغّض ال  الفتّي  وهذا اجليل 
ّية  مثل هذه الّتراجيديا اإلنسانّية ال يزيدنا فخرًا بل يزيد من مسؤول
إّننا  القاتلة.  الورطات  هذه  إيجاد حلول ومخارج من  القيادات على 
نهيب بقيادات شعبنا أينما كانت أّال تنظر إلى األمور كعاجزة وإن 
كان الّصلف اإلسرائيلّي الرّسمّي كبيرًا وُمقيًتا بل أن جتّد وتنشط في 
الّشعبّي  بالّنضال  وُتسقطه  الّسياسي لكي حترّك االحتالل  املستوى 
ووسائل أخرى تراها مناسبة للمرحلة، حّتى جتّنب هؤالء األطفال موًتا 
اليأس  عن  تعّبر  حقيقّية  كارثة  إّنها  احلياة.  يحرمهم  ا  ـً تراجيدّي

والقنوط وانتهاء الرّهان على الّسياسة والّدبلوماسّية عاّمة.
مولعون  أّننا  وُميكن  املــوت  هذا  تصوير  في  رومانسّيون  أّننا  ُميكن 
نعمل  أن  موقعه،  في  مّنا  وكّل  واجبنا  من  لكن  البطولة  بأحاديث 
يعني  ــذي  اّل املُرعب  املسلسل  هذا  صور  لقطع  وسعنا  في  ما  كّل 
استمرار  مــن  ــأس  ي حــالــة  ضحّية  الــعــشــرات  ذهـــاب  ــرًا  ــي وأخ أوًّال 

االحتالل وعناده.
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األربعين وجناز قداس  

 
جااول و رينا وبناته، سليم الفقيدابن   

ئهم وانسبائهموآقربا) سمعان( قزعورة وال حاويله ال وعموم  
المرحوم األربعين لفقيدهم الغالي جنازصالة لمشاركتهم يدعونكم   

 الياس حاويله
سليم) أبو(  

السادسة مساء الساعة  2015/10/24الموافق وذلك يوم السبت 
، شارع  زقاق المارونية الملك لويس مار رعية في كنيسة 18:00

حيفا 5روبين   
 

فليضئ له أعطه يا رب ونورك االزليالراحه الدائمة   
 

 

 

ما  تصوير  صفوفها  في  املتجّندون  واإلعالمّيون  اإلسرائيلّية  الّسلطة  حتاول 
يحصل في البالد هذه األّيام على أّنه خطر أمنّي من الّدرجة األولى وموجة 
جديدة من «اإلرهاب الفلسطينّي». بينما األمور على تراجيدّيتها وبشاعتها 
ال تعدو كونها نتيجة لوضع احتاللّي مستمّر وحالة قهر يعيشها مجتمعنا 
على جانَبي اخلط األخضر اّلذي محاه املشروع االستيطاني متاًما. ودون اخلوض 
في التفاصيل الّدقيقة حلياة الفلسطينّي اليومّية في القدس وسائر املناطق 
احملتّلة، فإّننا بصدد جيل ثالث حتت االحتالل ـ فتيان في عمر الورد يائسون 
ّية الّتغيير السلمي ويشعرون بأن أفق احللول قد انسّد متاًما. هذا  من إمكان
اجليل يشعر باإلحباط وبانسداد احلياة احلرّة والكرمية أمامه فيخرج إلى الّناس 

كما يخرج على نحو تراجيدّي.
صحيح أّن للحرم القدسّي مكانته وأهمّيته في وجدان أهلنا وشعبنا لكن يبدو 
أّن أهلنا إّمنا يثورون ضّد القهر على شكل يستطيعونه. ال نقول هذا لتبرير 
نخلص  لألحداث. وكي  الّسليمة  والقراءة  للفهم  لكن في محاولة  أّي عنف 
إلى القول إّن الّسلطة اإلسرائيلّية اليمينّية وال نقول املجتمع اليهودّي وال 
ّية هي اّلتي سّببت هذا الّتصعيد من خالل  الّدولة ـ احلكومة بصيغتها احلال
تشديد القمع وتوتير األجواء ال سّيما من خالل إعطاء ضوء أخضر للعنصرّية 
وللمستوطنني ولكّل مهووس بالعداء للعرب عموًما أن يستفزّوا ويحرّضوا. بل 
إّن رئيس احلكومة نفسه والوزراء ضالعون هم أنفسهم في الّتحريض على أهلنا. 
من  املوجة  هذه  مصدر  وهي  الّسبب  هي  اليمينّية  احلكومة  سياسات  إذن 
العنف اّلتي ال نريدها ال ألهلنا وال للمجتمع اليهودّي. بل إّن هذه احلكومة 
ّي إّمنا حتاول أن ُجتهض كّل  ّي العدائ بسياستها العنصرّية وخطابها االستعالئ
هذه  في  للمجتمعني  ومتساٍو  لعيش مشترك كرمي  ّية  إمكان أو  أمل  بارقة 
البالد. فهي ال تتحّدث بلغة تفاوض أو سالم أو حياة مشتركة بل بلغة فصل 
ومستعّد  هنا  شعبنا  يرفضه  اّلذي  األمر  وقمع،  وإخضاع  وحتريض  عنصرّي 
للّتصدي له كما رأينا هّبات شعبنا في كاّفة مدن وقرى الّداخل الفلسطينّي، 
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في أعقاب تهديدات وصلت الّنائب أمين عودة (رئيس 
اإللكترونّي  البريد  خــالل  مــن  املشتركة)  القائمة 
أخبر  «أمنّية»،  معلومات  وكذلك  االّتصال،  ووسائل 
بأّن  عــودة  الّنائب  غريف  يوسي  الكنيست  ضابط 

هنالك تهديدات جدّية على حياته.
واجتمع ضابط الكنيست غريف بالّنائب عودة ُمخبرًا 
إّياه أّن عليه تغيير األماكن اّلتي تعوّد ارتيادها، وأن 

يّتخذ احليطة واحلذر في هذه األّيام.
واقترح عليه أن يرافقه رجل أمن، إّال أّن الّنائب عودة 
حاجة  ال  أّنه  عن  عّبر  ولكّنه  يقًظا،  يكون  بأن  وعد 

لوجود مرافق من «األمن» معه.
هذا ودعت شبيبة «الليكود» إلى الّتظاهر، مساء يوم 
الكبابير  الّنائب عودة في حّي  الّسبت، قبالة بيت 
احليفاوّي. وقد التقى رئيس بلدّية حيفا يونا ياهف 
بأّنه  وأخبره  األخير،  مكتب  في  عــودة  أمين  الّنائب 
ينّسق مع الّشرطة ملنع شبيبة «الليكود» من الوصول 

إلى بيت الّنائب عودة.

عن  اليمني  صــواب  يطير  بأّنه  ــودة  ع الّنائب  ــال  وق
ّية  وإنسان وطنّية  مبواقف  اليهودّي  للجمهور  التوّجه 
راسخة. ونحن سنواصل بثقة راسخة بعدالة القضّية 
الِفَلسطينّية، وبعدالة نضالنا من أجل املساواة الّتامة 

في وطننا اّلذي ال وطن لنا سواه.
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الّنائب  قال  للكنيست،  الّشتوّية  الّدورة  افتتاح  ومع 
عودة: «نفتتح دورة الكنيست في ظّل فترة صعبة، 
فترة يسودها اخلوف واليأس. أجواء القلق تسيطر على 
اجلمهور عاّمًة. إّني أرى اخلوف في عيون الّناس. هذا 
إّنه نتيجة لسياسة  الواقع ليس ُمنزًال من الّسماء، 
قائمة. هذه الّسياسة املسؤولة عن هذا الواقع والعنف 
املنتشر في الّشوارع تقع على احلكومة، وخاّصًة َمن 

يقف على رأسها».
وأضاف عودة: «نحن ضّد كّل مّس باملواطنني، يجب 
ــرة  دائ من  الّشعبني  مواطني  ــراج  إلخ جهد  كــّل  ــذل  ب

باإلمكان  أّنه  تعتقد  إسرائيل  حكومة  والّدم.  اخلوف 
االحتالل.  شعب حتت  إدارة  ميكن  ال   – الّصراع  إدارة 
الّنضال ضّد االحتالل هو أمر طبيعّي، هذا هو «قانون 

الّطبيعة»، أينما وُجد احتالل فهناك مقاومة».
واستطرد قائًال: «لدينا احلّل، يجب البدء حاًال باحلديث 
إلى القيادة الفلسطينّية بشكل واضح وحقيقّي من 
أجل الوصول إلى اّتفاق سالم مبنّي على أساس إنهاء 
االحتالل وإقامة الّدولة الفلسطينّية، على حدود 67 
وعاصمتها القدس الّشرقّية إلى جانب دولة إسرائيل. 

سالم يجلب األمن احلقيقّي؛
في  ّية  العرب اجلماهير  وضــع  إدراك  اجلميع  «على 
الّشعب  من  ــزء  وج قومّية  أقلّية  فنحن  إسرائيل، 
ّية  الفلسطينّي ومواطنون في الّدولة. للجماهير العرب
حّق دميقراطّي في إسماع صوتها. نحن نناشد املواطنني 

العرب ممارسة حّقهم في إسماع صوتنا؛
املدنّي  الّنضال  طريق  هو  ّية  العرب اجلماهير  «طريق 
لتحييدنا  محاولة  أّية  ونرفض  والّدميقراطّي،  املسؤول 

عن طريقنا هذا».

ــرة جهات  ــي ــــام األخ ــي األّي ـــودة «شــاهــدنــا ف ـــد ع وأّك
العرب.  املواطنني  دم  دمــنــا،  سفك  تبيح  متطرّفة 
الّسالح  حلمل  اليهود  للمواطنني  التوّجهات  وكذلك 
مبثابة  هي  الّسلطة  في  رسمّيني  مسؤولني  من خالل 
لهذه  الكارثّية  والنتائج  ّية  العرب اجلماهير  دماء  هدر 
الّنداءات يدفع ثمنها كاّفة املواطنني. نحن نحّذر من 
التصرّفات غير املسؤولة اّلتي قد تؤّدي إلى املزيد من 

سفك الّدماء؛
بتحريض  خالية.  الّتجارّية  املصالح  يجعل  «اخلوف 
من اليمني نسمع أكثر وأكثر نداءات ملقاطعة املصالح 
يدعوا  أّال  للّشعبني  أتوّجه  أنا  ّية.  العرب الّتجارّية 
الّتخويف والّترهيب ينتصر، ولزيارة احملّالت الّتجارّية 
أبيب،  وتل  يافا  في  اآلخر،  للجانب  األماكن  وكاّفة 
وكّل  وحيفا  وعّكا،  والّناصرة  واخلضيرة،  وسخنني 

مكان. هذه مصلحة مشتركة لنا جميًعا».
العادل  الّنضال  «سنواصل  بالقول:  حديثه  وأنهى 
للّشعبني  والّسالم  العدالة  إحقاق  أجل  من  واملسؤول 

الّلذين يعيشان في هذه البالد».
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الّتصعيد  خضّم  فــي  الِفَلسطينّي  شعبنا  يدخل 
االستيطانّي  والتوّسع  اجلرائم  واقترافه  اإلسرائيلّي 
األقصى  على  املتكرّرة  واالعــتــداءات  والّتهويد، 
إلى  إضافًة  واألطفال،  املقّدسة  واألماكن  والقدس 
داخل  في  للفلسطينّيني  والعداء  العنصرّية  تفاقم 
من  خطرة  جديدة  مرحلة  األخــضــر،  اخلــّط  وخــارج 
املواجهات واالعتداءات اليومّية على الفلسطينّيني 

أبناء هذا الوطن األصالنّيني.

وخالل موجة االعتداءات املتكرّرة، واحلملة العنصرية 
الّشرسة على عرب هذه البالد، أصبح العربّي – أّي 
ويقّض  يهودّي،  كّل  على  خطًرا  يشّكل   – عربّي 
مضجعه، بسبب تغلغل العنصرّية وحتريض اإلعالم 
العرب،  برئيسها ووزرائها على  العبرّي، واحلكومة 
إضافًة إلى إباحة دم العربّي ملجّرد الشّك أو الّشعور 
ـًا بينما  بخطر محدق. فالعربّي يعتبر مخّرًبا إرهابّي
اإلرهابّي اليهودّي يعتبره اإلعالم مختًال عقلًيا أو 

مواطًنا ناقًما على األوضاع. 
صحيفة «حيفا» تابعت بعض األحداث اّلتي جرت 
على الّساحة احليفاوّية واّلتي تؤّكد ترابط املصير بني 

أبناء الّشعب الفلسطينّي الواحد.
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يوم  حيفا،  فــي  الــعــرب  املــواطــنــني  مــئــات  انتشر 

الكرمل (بن غوريون)،  املنصرم، في جاّدة  الّسبت 
تصّدًيا حملاوالت االستفزاز من قبل قطعان اليمني 
الفاشّي، اّلتي تظاهرت في املكان، وسط هتافات 
داعية لقتل املواطنني العرب. وقد شارك فيها وفًقا 
يهودّي.  متظاهر   300 نحو  الّشرطة  لتقديرات 
كما تظاهر نحو 150 شخًصا قبالتهم من العرب، 
وأطلقوا  غوريون،  وبن  أللنبي  شارعي  مفترق  في 
هتافات تدعو إلنهاء االحتالل ووقف الهجوم على 
أبناء شعبنا الفلسطينّي في القدس والّضّفة الغربّية 

واملسجد األقصى. 
لكن هذا لم مينع الفاشّيني اليمينّيني من االستفزاز، 
في  العرب  الزبائن  جتــاه  منهم  العديد  هتف  وقــد 
بينما  للعرب»!!  اجلاّدة «املوت  املطاعم على طول 

عملت قّوات الّشرطة على حمايتهم.
وجاء في بيان أصدرته الّشرطة أّنها اعتقلت ثالثة 
ثّم  بالّنظام،  باإلخالل  قيامهم  بتهمة  متظاهرين 
اثنني بعد استجوابهما وحتذيرهما من  أخلي سبيل 
الّتواجد في املكان. أّما املشبوه الّثالث املشتبه فقد 

ألّنه  الّتحقيق  ذّمة  على  اعتقاله  احملكمة  مــّددت 
مّتهم باالعتداء على أحد أفراد الّشرطة.

 
متظاهر   100 من  أكثر  اعتقال  ّمت  ــه  أّن وُيــذكــر 
أنحاء  كاّفة  في  األخيرة واملظاهرات  األحــداث  في 
البالد، غالبّيتهم من القاصرين. خاّصة أّن احلكومة 
والّشرطة وجهاز األمن العام، أصدروا أوامر صارمة 
بعدم الّتهاون مع راشقي احلجارة واملخّلني بالّنظام، 

وطالبوا بإنزال أقصى العقوبات عليهم.
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صّحة  عدم  حيفاوّيني  طّالب  أهالي  من  عدد  أّكد 
األنباء عن قيام أبنائهم بإلقاء حجارة جتاه عابري 
حيفا،  في  غوريون)  (بن  الكرمل  جاّدة  في  سبيل 

ظهر يوم االثنني من هذا األسبوع. 
وقال أحد األهالي في حديث خاّص لصحيفة «حيفا» 
إّن هذه األنباء عاريًة عن الّصّحة، وأّن احلديث يدور 
في الواقع عن طّالب إحدى املدارس الّثانوية، اّلذين 

من  بالقرب  املهجورة  املباني  أحد  في  يلهون  كانوا 
احلجارة  بعض  وأّن  غوريون)،  (بن  الكرمل  جــاّدة 

اّلتي كانوا يلهون بها طالت الّشارع.
وأّكد املصدر اّلذي فّضل عدم الكشف عن ُهوّيته، 
املكان،  إلى  وصل  اّلذي  «حيفا»  صحيفة  ملراسل 
أّنه ال عالقة بني األوالد وبني األحداث األخيرة من 
رشق حجارة اّلتي تعّم البالد، مؤّكًدا أّن العديد من 
ألجل  تدّخلت  حيفا  في  الّشأن  ذات  الّشخصّيات 
بإيقاف  الّشرطة  اّلذين قامت  الّطّالب  إخالء سبيل 

بعضهم لالستجواب.
من جانبها أّكدت الّشرطة في بيان لها أّنها تلّقت 
عصر يوم االثنني مكاملة حول شّبان يرشقون احلجارة 
على جاّدة الكرمل (بن غوريون) في حيفا. وأضافت 
في البيان: «أفراد شرطة محّطة حيفا اّلذين كانوا في 
مكان قريب وصلوا املكان بسرعة لغرض معاينة 8 
قاصرين عرب من سّكان حيفا، اّلذين ّمت اعتقالهم 

لالشتباه بأّنهم رشقوا احلجارة هناك». 
وقالت الّشرطة، أيًضا، إّن ثالثة من بني القاصرين 

رشق  مــن  لهم  باملنسوب  عالقتهم  عــن  حتــّدثــوا 
بأضرار  التسّبب  عدم  الّشرطة  وأّكــدت  للحجارة. 

للمركبات أو املمتلكات.  
من جانبه أّكد املصدر لصحيفة «حيفا» أّن احلديث 
الّطّالب  بعض  من  مشاغبة «صبيانّية»  عن  يدور 
اّلذين لم يتجاوز عددهم 13 طالًبا، كانوا في طريق 
إخالء  ّمت  منازلهم. وأّنه  إلى  املدرسة  من  عودتهم 
سبيل جميع الّطلبة بسالم دون توجيه تهم أليِّ منهم 
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وإغالق ملّف الّتحقيق بحّقهم.
وجتّند عدد من احملامني احليفاوّيني فور بلوغهم الّنبأ 
الّشبان للمساعدة، وتوّجهوا إلى مركز  عن اعتقال 
الّشرطة اّلتي اقتادت 8 شّبان. وكان لهم دور هاّم 

في إخالء سبيلهم.
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دعــا الــعــديــد مــن أصــحــاب احملـــّالت الــّتــجــارّيــة 
العرب  املواطنني  الّنسناس  وادي  حّي  في  العربّية 
الّتجارّية،  احملــّالت  هــذه  من  احتياجاتهم  لشراء 
أوساط  لها  دعت  اّلتي  املقاطعة  حمالت  ظّل  في 

يهودّية متطّرفة.
العربّية  املتاجر  مقاطعة  إلى  يدعو  منشور  وصدر 
املتابعة  جلنة  أعلنته  اّلذي  باإلضراب،  تلتزم  اّلتي 
الُعليا للجماهير العربّية، يوم الّثالثاء الفائت. وهّدد 
«شيمينج»،  قائمة  بنشر  املنشور  على  القائمون 
«توبيخ»، علنّية بأسماء املصالح الّتجارّية العربّية، 
وعدم  ملقاطعتها  داعًيا  بــاإلضــراب،  تلتزم  اّلتي 

الّشراء منها. 
وأّكد عدد كبير من الّتجار في حّي وادي الّنسناس، 
أّن احلركة الّتجارّية تشهد تراجًعا معّيًنا منذ سنوات، 
العرب  املواطنني  من  العديد  قيام  ظّل  في  خصوًصا 
حيفا،  خارج  من  منتجاتهم  لشراء  بالتوّجه  باملدينة 
إّنه ال  الّتجارة احمللّية. وقال بعضهم  بدًال من دعم 
ألّن  باإلضراب،  الّتجارّية  املصالح  التزام  من  فائدة 
من  هم  األسبوع  في وسط  من زبائنهم  كبيًرا  قسًما 

املجتمع اليهودّي، وقد يضّر األمر بهم.
من جانبه أّكد يونس صبح (صاحب ملحمة في حّي 
املدن  كــّل  عن  تختلف  حيفا  أّن  الّنسناس)  وادي 
األخرى، بسبب االختالط االجتماعّي الكبير فيها. 
واملصالح  املتاجر  ملقاطعة  الّدعوات  بخصوص  وقال 
الّتجارّية العربّية، اّلتي تلزم باإلضراب القطري، اّلذي 
أعلنته جلنة املتابعة، إّنها دعوات ال تفيد أحًدا. وأّن 
هذه  على  يرّدون  ال  األذكياء واحملّقون  «األشخاص 

الدعوات. فكما هم يحتاجونني أنا أحتاجهم أيًضا. 
نلتقي في العديد من احملالت. نحن نعيش هنا مع 
بيننا  جّيدة  العالقة  تبقى  أن  بّد  البعض وال  بعضنا 

كعرب ويهود».
ملناهضة  االئتالف  في  القانونّي  الّطاقم  أّن  ُيذكر 
العنصرّية في إسرائيل بدأ بفحص إمكانّيات املالحقة 
القانونّية للمحّرضني على املقاطعة، وخصوًصا الّدعوة 
تشارك وتلتزم  اّلتي  ت  احملــالّ ملقاطعة  جاءت  اّلتي 

باإلضراب العام اّلذي دعت إليه جلنة املتابعة.
بياًنا دعت جميَع  الوطنّية في حيفا  القوى  وعّممت 
حيفا  ـــدارس  م فــي  واملعّلمني  ــي  ــال واأله ــّالب  ــّط ال
باإلضراب  االلتزام  إلى  الّرسمّية واألهلّية،  العربّية، 
املتابعة  جلنة  أعلنته  ــذي  واّل املاضي،  الّثالثاء  يوم 
االحتالل  جرائم  تصعيد  على  «إحتجاًجا  الُعليا، 
تصعيد  وعلى  احملتّلة،  األراضــي  في  واملستوطنني 
العربّية  اجلماهير  العنصرّيْني ضّد  العنف والّتحريض 

في البالد». 
ُيذكر أّن القانون ُيلزم كاّفة املدارس األهلّية والّرسمّية 
األمور  ألولياء  ملزم  غير  لكّنه  أبوابها،  تفتح  بأن 
الّطّالب  العديد من ذوي  قّرر  والّطّالب. ورغم ذلك 

احليفاوّيني إرسال أبنائهم إلى املدارس.

5M�Ý w� …býUŠ …d¼UE�
وجرت مظاهرة حاشدة في سخنني شاركت فيها قيادة 
اجتماعّية وسياسّية من جميع الفئات احلزبّية، إضافة 
بدحض  طالبوا  متظاهر،  ألــف   15 من  أكثر  إلــى 
على  املتكرّرة  ــداءات  االعــت عن  االحــتــالل والــكــّف 

األقصى والقدس والعرب الفلسطينّيني. 
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الّتواصل االجتماعّي  فيديو على وسائل  دار شريط 
ودعوات  حيفاوّية،  على  باالعتداء  يهود  قيام  عن 
في طعن  عملّية  تنفيذ  مبحاولة  الّتهامها  لقتلها، 

 قلب تل أبيب.

يعتمر  بعضهم  يــهــوًدا،  مواطنني  الفيديو  وُيظهر 
ويعتدون  بقوة  الفتاة  وميسكون  املتدّينني،  قلنسوة 
عليها، بينما يركلها أحدهم على وجهها. وفي الوقت 
ذاته يقول أحدهم «يجب تفجيرها»، بينما يدعو آخر 

لتصفيتها، وغيرها من األقوال العنصرّية.
عن  يــدور  احلديث  أّن  الّشرطة  ــادت  أف جانبها  من 
يّدعي  كما  عملّية  لتنفيذ  محاولة  وليس  شجار 
البعض. خاّصًة أّن قّواتها وصلت إلى املكان وباشرت 
بالّتحقيق مع الفتاة، اّلتي تبدو في العشرينات من 
حيفاوّية  جامعّية  طالبة  بأّنها  ويرّجح  فقط،  عمرها 

تسكن في منطقة تل أبيب.
ما  «على  إّنه  الّشرطة  قالت  القضّية  حيثيات  وفي 
يبدو ال صّحة لوجود سّكني بحوزتها، وأّن ما جرى 
هو شجار دار لسبب ما بينها وبني املواطن اليهودّي، 
كما  اخلــالف  وخلفّية  األجــرة.  سّيارة  مغادرتها  مع 
االعتداء على  إقدامها  مع  غير،  ال  جنائّية  يبدو 

عليه بالّضرب». 
وتابعت الّناطقة بلسان الّشرطة أّن الّتحقيقات جارية 

حول مالبسات القضّية.

 t½uJÐ ÁU³²ýö� dš¬ sFÞ ‰ËUŠ ÒÍœuN¹ qł—
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مّددت محكمة الّصلح في كريات آتا، صباح أمس 
األّول األربعاء، اعتقال شاب يهودّي (36 عاًما) من 
سّكان بلدة كريات آتا (شمال حيفا)، املشتبه بقيامه 
بطعن مواطن يهودّي آخر، في مرَكز جتارّي باملدينة، 

العتقاده واالشتباه بأّنه «عربّي»(!).
وقالت الّشرطة إّن الّشاب دخل فرع «سوبر سال» في 
املجّمع الّتجارّي «بيغ» في كريات آتا، وأقدم على 
طعن الّشاب اآلخر، اّلذي كان يعمل هناك متسّبًبا 
له بإصابات متوّسطة، ُنقل على إثرها إلى مستشفى 
«رمبام» لتلّقي العالج. ووافقت احملكمة على متديد 

اعتقال املشبوه لسبعة أّيام على ذّمة الّتحقيق.
تفاصيل  بنشر  الّسماح  احملكمة  قاضية  ورفضت 
محامي  به  تقّدم  طلب  على  بناًء  املعتقل،  ُهــوّيــة 

الّدفاع مّدعًيا أّنه قد يعاني من اضطّرابات نفسّية، 
أهلّيته  مــدى  ملعرفة  نفسي  لفحص  إرساله  وطلب 

للخضوع للمحاكمة.
للّطعن  تعّرض  اّلــذي  رزكــان  أوريئيل  الّشاب  وقال 
في «سوبر سال»، ملواقع عبرّية، إّنه كان يعمل على 
ترتيب البضاعة عندما شعر بأربع طعنات في ظهره. 
أنتم  تستحّقون،  تستحّقون  باّجتاهي:  «صرخ  وقال 
ال  كي  العربة  مع  دفعته  ذلــك.  تستحّقون  العرب 
ذلك  ورغم  يهودّي.  أنا  له  وصرخت  بطعني  يستمر 
أّن  مؤّكًدا  طعني».  محاولة  واصــل  بل  يتركني  لم 
املسؤول عنه هو مواطن عربّي فّر من املكان، وسرعان 

ما فّر هو أيًضا. 
وأّكد أّن هذه احلادثة تغّير اإلنسان «نحن نأتي للعمل 
هنا مًعا عرًبا ويهوًدا، ال حاجة إلقحام الّسياسة في 
احلياة اليومّية وال ملكان العمل. لو كان هذا املجرم 
ومنعت  لنجدته،  لهرعت  العربي  صديقي  يطعن 
اليهودّي من املّس به. كّلنا بشر وكّلنا متساوون وال 

يهم ُهوّية الّطاعن واملطعون».
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اليمينّيني  بال  يهدأ  لم  حليفا،  الّصغرى  اجلــارة  في 
ــالد. وأعلنت  ــب فــي ظــّل األجــــواء املــتــوّتــرة فــي ال
يدرسان  عاًما،   18 شاّبني،  اعتقلت  أّنها  الّشرطة 
بعدما  املدينة،  فــي  الّثانوّية  املـــدارس  ــدى  إح فــي 
الّتواصل  مبوقع  صفحتيهما  على  منشورات  عرضا 
فيها عن  يــعــّبــران  «الــفــيــســبــوك»،  االجــتــمــاعــّي، 
عرب  شّبان  على  األذى واالعتداء  بإحلاق  نواياهما 
إذا اقتربوا من املدرسة، وقد جّهزا الّسكاكني للقيام 
فور  أّنــه  ــدت  أّك اّلتي  الّشرطة،  بحسب  بفعلتهما 
استالمها معلومات بهذا الّشأن سارعت العتقالهما 

والّتحقيق معهما.

°—UDI�« w� lK¼
القطار، وضابط  داخل  املجنّدات «مخّرب»  صرخت 
ما  هذا   - الهواء  في  ا  نارّيً عياًرا  يطلق  عسكري 
جرى في ساعات صباح أمس اخلميس، وأثناء سفر 
القطار باّجتاه الّشمال، توّقف في منطقة حيفا. ووفًقا 
ملعلومات من الّناطقة بلسان الّشرطة، لوبا الّسمري، 
منطقة  في  القطار  عبور  مع  عسكرّي  ضابط  قام 
حيفا بإطالق عيار نارّي في الهواء، بادعائه معاينة 
الّشرطة  قّوات  يحمل سّكيًنا. ولكن  شخص مشتبه 
أحالوا  مشبوه، ولكن  أّي  على  يعثروا  لم  واحلــّراس 

الّضابط العسكري للّتحقيق. 
وتبّني أّن عدًدا من املجّندات اللّواتي كّن في القطار 
بالّصراخ  فبدأَن  «مخّرب»  القطار  في  أّن  اعتقدَن 
كان  ــذي  اّل الّضابط  فأسرع  مــخــّرب».  «مــخــّرب.. 
ـًا  جالًسا في القاطرة وأشهر سالحه وأطلق عياًرا نارّي
واحًدا دون وقوع إصابات، وتوّقف في منطقة حيفا 
القطار  القتحام  اخلاّصة  والقوات  الّشرطة  وهرعت 
مشبوه،  أّي  على  يعثر  فلم  املشبوه،  عن  والبحث 

وتواصلت بعدها حركة القطارات كاملعتاد!
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قّدمت احملامية د.هالة بشارات، يوم االثنني من هذا 
سلسلة  العربّية،  األرثوذكسّية  الكلّية  في  األسبوع، 
إثر  على  الكلّية،  وطالبات  لّطّالب  احملاضرات  من 

األحداث اّلتي تشهدها البالد، مؤّخًرا.
ورّحبت د. بشارات بدايًة بالّطّالب، حيث قّدمت شرًحا 
وافًيا عن محتوى احملاضرات، كما حتّدثت عن احلّق 
في الّتظاهر وعن كون احلقوق غير ُمطلقة مبعنى أّنها 

تظّل محدودة.
«يحّق  قائلًة  الّتوقيف واالعتقاالت،  عن  حتّدثت  ثّم 
من  ساعات وبعدها  ثالث  ملّدة  توقيفنا  شرطّي  لكّل 

املمكن استدعائنا للّشرطة أو إخالء حال سبيلنا».
الّتظاهرات  إلــى  محاضرتها  في  بشارات  وتطّرقت 
«ترخيص  أّن  إلى  مشيرًة  القانونّية،  وغير  القانونّية 

الّتظاهرة يأتي بأمر موقع من الّشرطة».
هذا ودعت د. بشارات، الّطّالب إلى عدم اخلوف أو 
إّن  قائلًة  االعتقال،  أو  الّتحقيق  حال  في  االرتباك 
«هنالك مراحل عّدة في االعتقال، بدًءا من االشتباه، 

وصوًال إلى الّتحقيق، ومن ثّم االعتقال».

كما شّددت بشارات على أّنه «في حال ّمت إبالغ أحد 
ما عن اعتقاله فهنالك عّدة حقوق ميكنه استخدامها، 
منها حّقه في الّسكوت واستشارة محامني، ومن املهم 

تواجد األهل في أثناء الّتحقيق مع قاصرين».
أهداف  عن  بشارات  د.  حتّدثت  مّتصل،  سياق  وفي 
االعتقال، قائلًة إّن «االعتقاالت األولّية تأتي لهدف 
استقصاء  وبالّتالي  ما،  مواضيع  حول  حتقيق  إجــراء 
بعد  اإلفـــادات  إلــى  االنتباه  املهم  ومــن  املعلومات، 

كتابتها واالّطالع عليها».
وحتّدثت عن الّشبكات االجتماعّية وأساليب الّتعبير 

عن الّرأي فيها.
في  الكلّية وشــاركــوا  طالبات وطــّالب  هــذا وتفاعل 
باملوضوع،  متعّلقة  عينّية  أمور  عّدة  حول  مداخالت 
خالل  مؤّخًرا،  ثانوّي،  طالب  اعتقال  جّراء  وخصوًصا 

مشاركته في مظاهرة جرت في الّناصرة.
وعن هدف احملاضرة، قالت د. هالة بشارات لصحيفة 
«حيفا»: «قّدمت محاضرة تثقيفّية للّطّالب متحورت 
حول احلّق في الّتظاهر والّتعبير عن الّرأي، وعّما ينّص 
الّتعبير  الّتظاهر وحرّية  حرّية  بخصوص  القانون  عليه 

عن الّرأي».
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منّظًما  برنامًجا  الّثانوّية،  الكرمة  مدرسة  خّصصت 

النتخاب رئيٍس ملجلس الّطّالب.
بشكل  االنتخابّية  الّدعاية  على  املرّشحون  وقد عمل 
الّالفتات  بتعليق  مرشح  كّل  قام  حيث  راٍق ومنّظم، 
أهدافهم  إلــى  مضامينها  في  مشيرون  الّدعائّية، 

وتطّلعاتهم املستقبلّية في املدرسة.
دعم  على  الــّصــفــوف  جميع  فــي  ــّالب  ــّط ال واجتهد 
االنتخابات  إجناح  في  تعاونهم  وأظهروا  مرّشحهم، 

والّتصويت ملرّشحهم املفّضل.

وهم:  طّالب/مرشحني،  خمسة  لالنتخابات  تَرّشح 
الّطالبة رهام صالح (عاشر 1)، الّطالبة آية أبو جبل 
عشر)،  ــادي  (ح صلح  إنعام  الّطالبة   ،(2 (عاشر 
اقرط  لؤي  والّطالب  (تاسع)  جبل  أبو  لؤي  الّطالب 

(ثاني عشر).
وقد جاء الفوز من نصيب الّطالب لؤي اقرط بأعلى 
شؤون  إدارة  في  دورة  يبدأ  وبهذا  تصويت،  نسبة 

مجلس الّطّالب.
أصــوات  نسبة  على  صالح  ــام  ره الّطالبة  وحصلت 
وضعتها في املركز الّثاني، فحصلت على مركز الّنائب.
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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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حيفا،  في  الّرسمية  «األخـــّوة»  ابتدائّية  أقامت 
سلسلًة من الفّعالّيات الّتعليمّية والّتربوّية الهادفة 
الّسالم ونبذ  على  «الّتربية  ُعنوان  حتت  والقّيمة، 
وأنــا  ــا  أن هــو  فــاآلخــر  اآلخــر  تقّبل  العنصرّية»، 

هو اآلخر.
تضّمن البرناَمج محّطات مختلفة، شملت: ندوات 

العنصرّية  محاربة  أهمّية  لتذويت  بّناء  وحــوار 
الّسالم  مثل  احلميدة،  االجتماعّية  القيم  وغرس 
بــني الــّشــعــبــني، الــّتــســامــح، االحـــتـــرام، احملــّبــة، 

الّتآخي، وغيرها.
مختلفة  ومشاهدات  عروض  البرنامج  تخّلل  كما 
«ال  مرقس  أمــل  للفّنانة  أغنّية  منها  وأغــانــي، 
جانب  إلى  ألقاًبا»،  تعطوني  ال  مّني..  تسخروا 

ورشات عمل وكتابة إبداعّية.

“UHO�” q�«d*
أقيمت في مطعم ”شترودل“ في احلّي األملانّي، مأدبة 
املّالحني  اّحتاد  حضرها رئيس  فاخرة  احتفالّية  عشاء 
في  باملالحة  العالم  بطوالت  العاملّي، ومدّربو وحّكام 
كارلو  االّحتـــاد  وأعــلــن رئيس   .470 طــراز  قـــوارب 
كروتشر أّن ”نادي املالحة في حيفا هو جّنة للمّالحني، 
دولّي  مالحة  كنادي  اعتراف  على  يحصل  أن  وميكن 
بغضون بضعة أشهر، وميكنه استضافة وفود من أنحاء 

العالم ملعسكرات الّتدريب للمحترفني“.
هنا،  إلى  نأتي  أن  ”يسّرنا  الّصدد:  بهذا  وأضــاف 
مــالئــمــة، واألوضــــاع  ـــروف  ـــّظ جميل وال فــالــّطــقــس 

آمنة جًدا“.
وتطّرق كروتشر إلى قضّية تأشيرات الّسفر لإلسرائيلّيني 
في املباريات اّلتي سُتقام في ُعمان، وقال: ”لقد فات 

الوقت للحصول على تأشيرات للمّالحني اإلسرائيلّيني، 
بإصدار  أمــل  ال  أّنــه  بامليل  رســالــة  وصلتني  ــد  وق
ستجرى  املباريات  ألّن  مؤسف،  لهم، وهذا  تأشيرات 

بدون اإلسرائيلّيني، ويجب انتظار املّرة القادمة“.
رئيس البلدّية املُضيف يونا ياهف، قال: ”بهذا الوقت 
بحيفا،  عاملّية  منّظمة  باعتراف  قلوبنا  ترتاح  بالّذات 
مشتركة  حلياة  منوذًجا  ليس  أجمع  للعالم  تبّث  اّلتي 
ألّن  واجلمال،  للتمّيز  رمــًزا  بل  الثقافات،  ومتعّددة 
الِبنية  تقّدم  اّلتي  اإلسرائيلّية،  الّرياضة  مدينة  حيفا 
الّرياضّية املتطوّرة في العالم. وأّن نادي املالحة اّلذي 
جّددناه مؤّخًرا، يقّدم هذه الِبنية واألجهزة املتقّدمة في 
األجنبّية  الوفود  املّالحني.  تدريب  ملعسكرات  العالم 
ذات  باألجهزة  ستحظى  هنا  معسكراتها  تقيم  اّلتي 
خالل  للّتدريب  املثالّية  ــروف  والــظّ العاملّي  املستوى 

أشهر الّشتاء“.         
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دعت جمعّية الكرمل للموسيقى إلى ِمهرجان الكرمل 
تأسيس  على  سنة   25 مبرور  احتفالّية  2015، وهو 
اجلمعّية. وأقيم االحتفال في قاعة ”كريغر“، الّسبت 
املاضي، حضره عشرات من الفّنانني ومؤّيدي اجلمعّية 
طيلة  جانبها  إلى  اّلذين وقفوا  والّداعمني واملساهمني 

الّسنوات املاضية. 
وقالت عريفة احلفل املرّبية رميا أبو وردة إّن هذا االحتفال 
يؤّكد اجلهد اّلذي بذلته إدارة اجلمعّية على مدى خمس 
وعشرين سنة، وها نحن نشهد ثمار هذا اجلهد بتخريج 

أفواج من الفّنانني كاملطربني والعازفني واملوسيقّيني. 
وتوالت فقرات االحتفال اّلتي شملت عروًضا موسيقًية، 
وغنائّية، وفقرة بالّتمثيل الّصامت، ورقص الفالمنكو. 
عن  حتــّدث  ــذي  اّل نقوال،  عيسى  للّدكتور  وكلمات 
أن  يستطيع  سحر  هي  املوسيقى  ــال:  وق املوسيقى، 
يدغدغ الوجدان ويعانق الّروح ويسمو بها إلى ملكوت 
امللكوت، فتكون حلقة  الّسماء حّتى يجعلها تالمس 

وصل بني اخلليقة واخلالق. 
ومضى يقول: املوسيقى تهّذب الّروح وترتقي بالّنفس 
بني  والّتفاهم  الّشعوب  بني  الّتفاهم  على  وتساعد 
الفئات وداخل العائلة. املوسيقى هي لغة الّروح، لغة 

ثانية تهّذب أخالق الّناس.
أّما برنارد شحادة (رئيس جمعّية الكرمل للموسيقى) 
 25 خالل  طويلة وحلوة ومشّجعة  املسيرة  هذه  فقال: 
سنة استطعنا أن نرى كثيًرا من الّشباب اّلذين تعّلموا 
جًدا  عالية  مراتب  الكرمل، وبلغوا  بجمعّية  واشتركوا 
وراقية نتيجة ملشاركتهم في اِملهرجان أو بالّتعليم في 
مبثابة  سنة   25 نعتبر  ولذا  الكرمل.  جمعّية  مدرسة 
نستطيع  أّننا  للمجتمع  كجمعّية، وأظهرت  لنا  إجناز 

بلوغ الهدف بطريقة صحيحة. 
وأضاف: طبًعا كّلنا أمل أن نستمّر، وهذا هدفنا، وإن 
شاء الله نعّيد مًعا اليوبيل الذهبّي، األمر اّلذي يحتاج 
العمل، وآمل أن  جلهد وطاقة كبيرة حّتى نستمّر في 

تستطيع متابعة مشوارنا. 

وأصبح للجمعّية بصمًة قوّية جًدا في عالم املوسيقى 
على  اخلّريجون  وظهر  البالد،  في  والعربّي  احليفاوّي 
جمعّية  من  انطلقوا  وقــد  وعاملّية،  محلّية  مسارح 

الكرمل للموسيقى. 
وقال األستاذ ألبير بّالن (املدير الفّني جلمعّية الكرمل 
اّلــذي  اجلهد  ثمر  نــرى  أّننا  لله  احلمد  للموسيقى): 
اّلذين  باخلّريجني  نفخر  اليوم  25 سنة، وها نحن  دام 
عاملّية، ويؤّدون رسالة  مسارح  على  فنونهم  يعرضون 
ولنا  عليها.  ومنوا  نشأوا  كاّلتي  صحيحة،  موسيقّية 
معنا  واشترك  صعوًدا،  استمّرت  اجلمعّية  أّن  الّشرف 
ألّول مّرة على مسرح ِمهرجان الكرمل عدد غير قليل 

من الفّنانني والعازفني.
وأّكد األستاذ ألبير بّالن في حديثه على أّن اِملهرجان 
في  اجلمعّية  اّلتي وضعتها  األهــداف  من  كان واحــًدا 
سبيل البحث عن هذه املواهب، واّلتي ميكن أن تعطي 
وتقّدم إبداعها ولها مستقبل. ولذا ترعرعت هذه املواهب 
مسيرتهم  تنّمي  اجلمعّية واملدرسة، وبدأت  طريق  عن 

املوسيقّية، إن كان بجوقات أو فرق موسيقّية، وحالًيا 
في املدرسة املوسيقّية املوجودة كتكملة لهذا اِملهرجان.

في  التخّصصات  تقّدم  املدرسة  إّن  قائًال:  وأضــاف 
على  املوسيقّي  ثقلنا  كّل  ووضعنا  العربّية،  املوسيقى 
املجال، حّتى نستطيع تقدميها للجمهور ورفع مستواها 
وَمن  ُهوّيتنا.  هي  بالّتأكيد  ألّنها  عليها،  واحملافظة 
ليس لديه ماٍض فال حاضر له وال املستقبل. إّن أحد 
األشياء اّلتي ساعدتنا وحافظت على كياننا في هذه 

البالد هي الّناحية املوسيقّية.    
الفنون  الفنّية وتعّددت في مدرسة  املجاالت  وتنّوعت 
عروضها  قّدمت  كجوقة  مشوارها  بــدأت  وقــد  هــذه، 
وأصبحت  املختلفة،  اِملهرجانات  في  وشاركت  الفنّية 

اليوم تخّرج الفّنانني وذوي الّتخّصصات اإلبداعّية.
وكّرمت اجلمعّية في هذا اِملهرجان عدًدا من الّشخصّيات 
والهيئات الّداعمة لها بتقدمي الّدروع ورسائل الّشكر 

واالمتنان.
©…œ—Ë uÐ√ dO³�√ ∫d¹uBð®

w ÒCH�«  tKO�uO�  Z�u��  vIO�uLK�  q??�d??J??�«  ÊU??	d??N??�



 � �����������
	
��



�� ���

�º��� �º·�
�	
� ���



142015 ‰Ë_« s¹dAð  16  WFL'«

q O z«d �≈ �U �«—œ Z �U �d �
åW ÒO K O z«d �ù« W �U O Ò� 	« w 
 �U O B ��ò 

åUHO�ò q�«d*
أصدر برناَمج دراسات إسرائيل في «مدى الكرمل» 
الّسياسة  في  «شخصّيات  أوراق  من  جديدة  ورقــًة 
اإلسرائيلّية» تتناول ُهوّية وزيرة القضاء اإلسرائيلّية، 
أصبحت  اّلتي  احلاسوب  مهندسة  شاكيد.  أييلت 
خالل فترة وجيزة من دخولها احلياة الّسياسّية وزيرة 
القضاء. ُتعتبر شاكيد من الّسياسّيني اإلسرائيلّيني 
ومبلورًا،  واضًحا  ا  ـً أيديولوجّي طرًحا  يحملون  اّلذين 
وهي تسعى من خالل منصب وزيرة القضاء الّتأثير 
على شكل املجتمع اإلسرائيلّي وطبيعة الّنظام. كما 
اّلتي  واملناصب  الّسياسّي  عملها  خالل  من  تهدف 
تتوّالها - مع باقي أعضاء حزبها «البيت اليهودّي» 
- إلى ترجمة قناعاتهم الّسياسّية إلى برامج عمل 
أبرز  ولعّل  الواقع.  أرض  على  ــرارات  وق وسياسات 
اجلهاز  تكبيل  شاكيد  محاولة  هي  الّترجمات  هذه 
املفاهيمّي  اإلطار  في  وحصره  اإلسرائيلّي  القضائّي 
الّتقليدّي احملافظ للجهاز القضائّي، وتقليص تدّخله 
في قرارات الّسلطة الّتشريعّية والّتنفيذّية، من خالل 
َسّن قوانني تكبح محكمَة العدل الُعليا، ومن خالل 

بهذا  ّيار.  الّت إلى هذا  ا  ـً ينتمون فكرّي تعيني قضاة 
ار اليمينّي في إسرائيل  ّي تعكس شاكيد موقف الّت
اّلذي يرى في محكمة العدل الُعليا مؤّسسة يسارّية 
إسرائيل  في  الّسلطات  اليمني على  تعيق سيطرة 
وعلى صناعة القرار وحتّد من هيمنة فكر اليمني في 

الّثقافة الّسياسّية في إسرائيل.
فضًال عن هذا، تعمل شاكيد على استخدام أدوات 
دميقراطّي  غير  نظام  لفرض  ــة  ــّي إجــرائ دميقراطّية 
ووظــائــف  ــة  ــوّي ُه على  ــشــّدد  ي ــّي»  ــن دي «صهيونّي 
محاولة  ويهودّية.  ّية  صهيون كدولة  إسرائيل  دولة 
الّدينّية  ّية  الّصهيون اليمينّية  األيديولوجيا  فرض 
في  العرب  الّسّكان   - األولى  -بالّدرجة  تستهدف 
مطالبهم  من  واحلــّد  الّسياسّي  ووْعَيهم  إسرائيل 
الّصهيونّي،  املشروع  القومّية وتدجينهم حتت سقف 
يهّددون  اّلذين  اإلفريقّيني  الّالجئني  أيًضا  وتستهدف 
يهودّية دولة إسرائيل - وَفًقا لشاكيد-، وتستهدف 
من  احلّد  خالل  من  اإلسرائيلّي  اليسار  بقايا  كذلك 
على  يرتكز  سياسّي  إجماع  فرض  بواسطة  تأثيره 
فكر وطرح اليمني اإلسرائيلّي، وبخاّصة مبادئ حزب 

البيت اليهودّي، بواسطة القوانني والّسياسات.

åUHO�ò q�«d*
أصدرت جمعّية «سيكوي» (اجلمعّية لدعم املساواة 
ّية في البالد)، رسالة إلى وزير االقتصاد، أرييه  املدن
وهي  ــرًا،  مــؤّخ املنتشرة  الّظاهرة  بخصوص  ــي،  درع
عملهم،  أماكن  من  العرب  العّمال  وفصل  مالحقة 
شبكات  على  الشخصّية  ملواقفهم  نشرهم  بحّجة 
الّتواصل االجتماعّي، بشأن ما تشهده البالد، مؤّخرًا، 

من تصعيد دموّي. 
ــة املــشــاركــة جلمعّية  ــعــاّم ــرة ال ــدي ــور، امل ــاط ـــق ن رون
في  نشهد  «إّننا  الّصدد:  بهذا  قالت  «سيكوي»، 
هذه األّيام تكرارًا خطرًا ملا شهدناه خالل احلرب على 
أماكن  في  العرب  للعّمال  مالحقة  من  غــزّة  قطاع 
عملهم، سواء على خلفّية مواقفهم اّلتي ينشرونها 
على صفحاتهم اخلاّصة أو حّتى ملجرّد كونهم عرًبا، 
تعليمات  يصدرون  مشّغلني  هنالك  بــأّن  نرى  كما 
العرب  العّمال  منع  مثل  قانونّية،  وغير  استفزازّية 
ميكن  ال  أمور  وهذه  ّية،  العرب بلغتهم  التحّدث  من 
منهجّية  حمالت  هنالك  وأّن  خاّصًة  بها،  القبول 
ومنّظمة للّتحريض على العّمال العرب، في الكثير 
تلقى  واّلــتــي  االجتماعّي  الّتواصل  صفحات  من 
جتاوًبا وترويًجا من قبل شخصّيات هاّمة، سياسّية 
وجماهيرّية، ما يصّب في حملة الّتحريض العنصرّي 

على املواطنني العرب كّلهم في البالد.»
وأضافت ناطور: «توّجهنا إلى وزير االقتصاد، لنحّذر 
فقط  تضّر  ال  العرب  للعّمال  املالحقة  هذه  أّن  من 
بحقوقهم ومكانتهم، إّمنا ُتعّد ضربًة خلط احلكومية 
الهادفة إلى دمج املواطنني العرب، والّنساء خصوًصا 
ّيته في  في سوق العمل، ولنضع الوزير أمام مسؤول
هذه القضّية، ليصدر تنبيهات إلى جمهور املشّغلني 
في القطاعني، العام واخلاّص، توّضح لهم وللجمهور 
الواسع بأّن قانون املساواة في فرص العمل مينع بشكل 
من  فصله  ذلك  في  مبا  للعامل  مضايقة  أّي  قاطع 

العمل، بسبب انتمائه القومّي أو مواقفه الّسياسّية 
مقبولة ومستفزّة  املواقف غير  هذه  كانت  وإن  حّتى 
يتجاوز  من  بتغرمي  طالبنا  كما  املشّغل،  نظر  في 
هذا القانون، وطالبت الرّسالة، أيًضا، بحملة توعوّية 
إلى  توّجههم  ّية  وبإمكان بحقوقهم  العّمال  لتعريف 
مفوضّية املساواة في فرص العمل وملديرّية الّتنظيم 

وتطبيق القانون في وزارة االقتصاد. 
بعثت  الرّسالة،  هذه  عن  نسًخا  بأّن  ناطور  وأفادت 
االقتصاد،  ــوزارة  ل العام  املدير  من  كــّل  ــى  إل أيًضا 
القضاء،  ــوزارة  ل العاّمة  املديرة  احلكومة،  سكرتير 
املفوضّية القطرّية للمساواة في فرص العمل ومراقب 

الّدولة. 
وحول التطوّرات العاّمة، ودور «سيكوي» فيها، تقول 
ناطور: من الواضح لنا أّن استمرار االحتالل وسّد األفق 
أمام أّي حّل سياسّي يشّكالن مصدرًا للتوّتر الّدائم 
في البالد، ومن هنا فإّننا نعمل منذ اندالع األحداث 
األخيرة على نشر املواّد الهادفة إلى تهدئة األوضاع 
ّية - اليهودّية املشتركة ضّد  وتشجيع املبادرات العرب
للتوّتر  مصدرًا  كونه  االحتالل،  واستمرار  الّتصعيد 
الّدعوة  بنشر  اجلمعّية  وقامت  البالد،  في  ــم  الــّدائ
مساء  مًعا»،  «نقف  مجموعة  إليها  بادرت  ملظاهرة 
تهّب  الّدعوة: «في حني  في  وّمما جاء  الّسبت..  غد 
في اخلارج رياح العنف، وتهّدد الكراهية بالّسيطرة، 
هنالك مبادرات غير قليلة، ليهود وعرب ُيسمعون 
صوًتا مختلًفا للغاية: صوت املعارضة للّتصعيد ومن 
أجل بناء املستقبل املشترك. إحدى املبادرات الهاّمة 
صادرة عن مجموعة جديدة: «نقف مًعا» واّلتي تبادر 
ّية في  إلى نشاط أّول بالّدعوة ملظاهرة يهودّية - عرب
الّساعة  في   (17.10) الّسبت  غد  مساء  القدس، 
الّثامنة مساًء. إّننا ملزمون بإيقاف دائرة الّدم. علينا 
أن نقف مًعا كيهود وعرب. علينا أن نواجه مصدر 
العنف - استمرار االحتالل وغياب احلّل العادل اّلذي 

يضمن احلقوق لنا جميعًا - يهودًا وعربًا.» 
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القلب  ــراض  أم اختصاصي  ــوري،  خ أسعد  دكتور 
لألطفال، مختّص بالقسطرة لقلب لألطفال، يعمل 
نائب مدير قسم القسطرة في مستشفى ”رمبام“، 

ومسؤول عن مشروع جراحة القلب لألطفال.
متزوّج من إيلني خوري (سمعان) الفّنانة واملصّممة، 
ولهما ثالثة أوالد: ميس حتّضر الّلقب الّثاني في 
العالج الّطبيعّي (فيزيوترابيا)، هشام يعّد لّلقب 
سيبدأ  وينال  برلني،  في  املوسيقى  في  الّثالث 

تعليمه األكادميّي. 
ّية والّثانوية  وُلد في طرعان وتلّقى علومه االبتدائ
فيها، درس الّطب في معهد العلوم التكنولوجّية 
ــاز ــي ــامــت ب وتـــخـــرّج   ــا،  ــف ــي ح ـــي  ف ”تخنيون“ 

سنة 1986.  مقيم في حيفا.  

ø‰UHÞ_« W'UF� —UO²šô V³Ý p� ÊU� q¼ ≠
نعم، أحّب معاجلة األمراض الّداخلّية وخاّصًة القلب، 
وأحّب معاجلة األطفال املرضى، واخترت تخّصصي 
على  امُتحنت  ا  طالًب كنت  عندما  ألّني  بالقلب 
القلب.  فــي  مشاكل  مــن  يعانيان  كانا  طفلني 
أّول  وأنــا  املجال.  بهذا  الّتخّصص  ــرّرت  ق ومنذئٍذ 
األطفال قلب  عــالج  في  تخّصص  عربّي  طبيب 

 في البالد. 

 ø“ÂU³�—” w� VO³Þ X½√ v²� cM� ≠
لعدد من  ّي  أّني مستشار طّب 1992، كما  منذ 
املستشفيات في الّناصرة  ولصناديق املرضى، لدّي 

عيادة لطّب األطفال في حيفا. 
 ŸU?????{Ë√ ¨p???K???L???Ž ‰ö?????š ¨ b????????łË n???O???� ≠

ø‰UHÞ_« »uK	
األّول  من مصدرين:   األطفال  لدى  القلب  مشاكل 

مع  يولد  املــرض  معناه  مبا  املولودة  القلب  ــراض  أم
الّطفل. وتشير اإلحصاءات العاملّية إلى أّن نسبة 
يقارب  احلمل  قلب خالل  مبرض  لإلصابة  االحتمال 
ا من حاالت أمراض  %1 لكّل حمل. %80 تقريًب
عالجها  ميكن  ا،  ـً ّي نسب سهلة  حاالت  هي  القلب 
بشكل ناجح جًدا بعد الوالدة، فقط ُخمس احلاالت 
شمال  في  جتربتنا  من  العالج.  مستعصية  هي 
البالد تبلغ نسبة اإلصابة لدى األطفال العرب هي 
الــزّواج  إلى  يعود  والّسبب  حمل،  لكّل    3%-2

داخل العائلة أو زواج األقارب. 
مبكرة  فترة  في  األجنة،  لدى  ــراض  األم ونشّخص 
جًدا من احلمل، والهدف من هذا الّتشخيص املبّكر 
حاالت  في  احلمل  إيقاف  ّية  إمكان األهــل  إعطاء 
اإلصابة الّصعبة. مقارنة مع املواطنني اليهود فإّن 
حملهن،  يوقفن  الّلواتي  العربيات  الّنساء  نسبة 
لسبب تشخيص مرض صعب أو خطير منخفضة 
جًدا، واحلديث عن 20–%25 مقابل 60–70% 
بني اليهودّيات. فالّنساء العربّيات يرفضن إيقاف 
دوافــع  بــاألســاس  منها  عــديــدة،  ألسباب  حملهّن 

دينّية. 
هي  األطفال  لدى  القلب  ــراض  ألم الّثاني  املصدر 
مصدرها  يكون  ما  ا  وغالًب املُكتسبة،  ــراض  األم

إلتهابات تصيب عضلة القلب وصّماماته.

øUNKLŠ …√d*« n	uð Ê√ —ÒdI²¹ v²� ≠
مرًضا  نشّخص  فعندما  الفور،  على  ذلك  نقرّر  ال 
نشرح  وخطير،  جّدي  واملــرض  اجلنني،  قلب  في  ما 
للوالدين احلالة، وما متوّقع أن يحدث بعد الوالدة، 
والعالجات املتوافرة، ونسبة جناحها. كما نبلغهم 
عن الّنقص املتوّقع في قدرات الّطفل وتطوّره، وطول 
نعرض  الّصعبة  احلاالت  في  فقط  املتوّقعة  احلياة 
أّنه  علًما  احلمل.  إليقاف  ّية  اإلمكان األهل  على 
إيقاف  إلى  يؤّدي  أن  يجب  قلب  كّل مرض  ليس 
احلمل، ونسبة األمراض اجلدّية كما ذكرنا ال تتراوح 

%20 من أمراض القلب املوروثة. 

5M'« Èb???� …d??O??D??)« ÷«d?????�_« w??¼ U??� ≠
øqH ÒD�« Ë√ 

القلب  واحد.  شّق  بقلب ذي  الّطفل  يولد  أن  مثًال 
أن  وأذينني، ويحدث  بطينني  مبني من  الّطبيعّي 
ناقص  والّثاني  واحد،  بطني  ولديهم  األطفال  يولد 
غير موجود، وهؤالء بدرجة خطورة وصعوبة عالية 
نزرع  فعادًة  أذين،  أو  بطني  زراعة  ميكننا  وال  جًدا. 
القلب كامًال. هذه اإلمكانّية غير واردة في احلساب 
لعدم وجود قلوب مالئمة للزّرع لهؤالء املواليد. وهنا 
ا ليتمكّن الّطفل أن يعيش  نعالج املشكلة جراحًي
املجموعة من األطفال  بقلب ذو بطني وحيد. هذه 
تواجه مضاعفات ومخاطر صحّية جّمة وقدراتهم 
أطفال  مع  مقارنًة  ية  ومتدّن منخفضة  ّية  اجلسمان
 30-20 سّن  بعد  احلاالت  وبأغلب  السّن.  بنفس 

سنة يحتاج اإلنسان إلى عملّية زرع قلب.

øVKI�« ÃöŽ w� ÕU−ÒM�« Èb� U� ≠
إصالح  وإمكانّية  العالج  بطرق  كثيرًا  تطوّرنا 
ا،  تقريًب سنة   30 فقبل  املوروثة،  القلب  مشاكل 
كانت أمراض القلب هي سبب الوفاة األساسّي لدى 
األطفال في العالم. اليوم نسبة الوفاة لدى األطفال 
املُصابني بأمراض القلب املعّقدة ال تزيد عن %3 من 
احلاالت. والعالجات إن كانت جراحّية أو بالقسطرة 
ّية العيش الّطويل  أو باألدوية، تعطي الّطفل إمكان
مع قدرات جسدّية عالية. هدف العالج هو إعطاء 
ّية القدرة حلياة طويلة مع درجة جيدة  الّطفل إمكان
من القدرة على احلركة. وأن تكون لديه القدرة إلدارة 
ّية ممارسة أنواع رياضة  حياة مستقّلة. وحّتى إمكان
تتالَءم مع وضعه الّصحّي، وفي حاالت نادرة فقط 

نوصي بعدم القيام مبجهود جسمانّي.

ø«Îbł lHðd� ¡ôR¼ œbŽ q¼Ë ≠

في بالدنا يولد كّل عام حوالي 160 ألف طفل، 
ا ثالثة آالف مولود  وجند أّن %2 أي ما يعادل تقريًب
جديد ُمصاب مبشاكل القلب. يتواجد اليوم طبيب 
قلب أطفال في كّل مستشفى، بينما كان العدد 
ا  ضئيًال جًدا قبل 20 سنة، فلدينا 80–90 طبيًب
االختصاص،  بهذا  البالد  في  واليهود  العرب  من 
األدوية  والتحّسن احلاصل هو في مجال عالجات 
أن  نستطيع  ــًدا.  ج املتطوّرة  واجلــراحــة  والقسطرة 
في  لألطفال  واجلــراحــة  القسطرة  عملّيات  جنــري 
والدتهم  من  ثالثة  أو  يومني  بعد  أو  والدتهم  يوم 

بنجاح كبير. 

 q�UA*« s� «ÎdO¦� XÒKŠ …dD
I�« ÒÊ√ Ëb³¹ ≠
ÆÆVKI�« w�

نعم، هي أسهل من اجلراحة لعالج بعض احلاالت 
املناسبة ألّننا ندخل إلى القلب عن طريق الّشرايني، 
فال نضطّر لفتح الّصدر، وال يّتصل اجلسم بجهاز 
اجلسم  يساعد  وهذا  االصطناعّي  والرّئتني،  القلب 
على جتاوز مضاعفات اجلراحة. ولكن القسطرة ال 
تالئم عالج كّل احلاالت بالرّغم من التقّدم الكبير 
الّسنوات  في  القسطرة  مجال  على  طــرأ  اّلــذي 

األخيرة.

.Æ…dD
I�« — ÒuDð sŽ UMŁÒbŠ ≠
اليوم تعتبر القسطرة متطوّرة جًدا وال تزال تتطوّر. 
بسن  لألطفال  حّتى  القسطرة،  طريق  عن  وميكننا 
ذلك  يكن  ولم  القلب.  في  صّمام  زراعــة  معّينة، 
من  القلب  نفتح  ــادًة  ع كّنا  بل  قبل،  من  ممكًنا 
ــراء  إج ــى  إل املبادرين  من  كّنا  ونحن  ــك.  ذل أجــل 
ناحية  ومن  البالد.  في  القسطرة  من  األنواع  هذه 

عاملّية هذه الّطريقة فتحت املجال إلجراء 
تبديل صّمام القلب الرّئيسي بواسطة 

القسطرة لدى كبار الّسن. 
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األطفال  تؤّدي إلصابة  أخرى  هناك عوامل 
بأمراض القلب غير الوراثة كاإلصابة بالفيروسات 
القلب  عضلة  تصيب  قــد  ــي  ــت اّل ــات  ــتــهــاب واالل
وصّماماته. ثّم هناك العوامل البيئّية لألم احلامل 
املخّدرات  وتعاطي  ــة،  األدوي بتناول  ــراط  اإلف مثل 
الّسّكري.  مبرض  واإلصابة  احلمل،  أثناء  والكحول 
اجلنني  ــة  إصــاب احتمال  مــن  تــزيــد  الــعــوامــل  ــذه  ه

بأمراض القلب. 

øi¹d*« VKI�« wMF¹ «–U� ≠
يعني  األطفال  لدى  كبير  بشكل  املريض  القلب 
مختلفة،  درجــات  وهناك  سليم  غير  قلب  مبنى 
مثًال مشكلة شائعة هي وجود ثقب بني ُبطينات 
يتعّلق  احلاالت  هذه  عالج  أذيناته.  بني  أو  القلب 
توجد  ال  صغيرًا  كان  فــإذا  الّثقب،  هذا  باتساع 
وإذا  فقط.  املتابعة  وإّمنا  اجلراحّي،  للتدّخل  حاجة 
كان الّثقب واسًعا فقد يؤّدي إلى عالمات مرضّية 
حتتاج للعالج بواسطة العقاقير أو اجلراحة. مثال 
في  وانسداد  القلب  بطينات  بني  ثقب  وجود  آخر 
الّشريان الرّئوّي، بهذه احلالة يكون لون الّطفل غير 
بهذه  والعالج  الّنيلي.  أو  األزرق  إلى  مييل  عادي 
احلالة هو باجلراحة فقط. هذه أمثلة ألمراض شائعة 
تعقيًدا، مثل  ا، ولكن هنالك حاالت أكثر  ـً ّي نسب
هو  احلــاالت  بهذه  والعالج  واحــد  بطني  ذي  القلب 

عالج مستمّر ملدى احلياة.

 w� Àœ«u(« s� «ÎdO¦� XNł«Ë p Ò½QÐ Òpý ô ≠
ÆÆpKLŽ

الكثير، فقبل يومني ُدعيت إلى حفل يوم ميالد 

لفتاة تبلغ 20 سنة، وكان وضعها الّصّحي ليس 
كما يرام، ونحن نرافقها بالعالجات والعناية منذ 
عشرين  بلغت  وعندما  أشهر،  ثالثة  بسن  كانت 
عاًما بدأنا بالبحث لها عن قلب ورئتني للزّراعة. 
انسداد  مع  خديج  طفل  ولــد  وجيزة  فترة  وقبل 
كان  ــوالدة  ال وقت  وزنه  للقلب،  الرّئيسي  الّصمام 
كيلو و450 غراًما واّضطررنا إلى إجراء القسطرة 
كيلو  ــى  إل ــه  وزن وصــل  عندما  الّصمام  وفتح  له 
من  وهذه  ناجحة.  القسطرة  وكانت  غرام.  و600 
هذه  مثل  جتــرى  أن  العالم،  في  ــادرة  ــّن ال ــاالت  احل
القسطرة خلديج بهذا الّسن والوزن. في املستقبل 
سيحتاج إلى عملّية جراحّية، ولكّننا أنقذناه من 

موت محّتم.
وحادثة أخرى من خالل اهتمامي مبعاجلة مرض آخر 
وهو اّضطراب بكهربة القلب، وهذا قد يؤّدي إلى 

الوفاة بسّن مبّكرة وبشكل مباغت. فقد التقيت 
بعائلة الّطفل املُصاب عام 1993، وكنت ال أزال 
ولفت  بالقلب،  تخّصصي  من  ــى  األول ــام  األّي في 
نظري أّن هذه العائلة ُنكبت بحاالت وفّيات كثيرة، 
لتسعة من أطفالها بسّن مبّكرة. واكتشفنا بعد 
أبحاث اشترك بها عدد من األطباء، أّن هذه العائلة 
في  ”االّضطراب  يسّبب  خاص،  مرض  من  تعاني 
نبضات القلب“ ويؤّدي إلى الوفاة. وبعد أن عاجلنا 
أفراد العائلة نشرنا في العالم معلومات عن هذا 
ملعاجلته.  ا  ـً ّي عامل مرجًعا  وأصبحنا  اخلاص  املرض 
وهذه إحدى اإلجنازات العلمّية اّلتي قّدمناها لعالم 

الّطب، وال نزال نراقب ونعالج أفراد هذه العائلة. 

 qJAÐ Òw³ ÒD�«Ë ÒwLKF�« — ÒuD²�« Èdð nO� ≠
øq³I²�*« w� Ò’Uš

اّلذي  والّطبّي  العلمّي  البحث  خالل  من  ــول،  أق
أجريناه على هذه العائلة اّلتي حتّدثنا عنها، إّننا 
نأخذ من هؤالء األطفال خاليا من اجللد، ونحوّلها 
في املختبر، بعد فترة زمنّية، إلى خاليا جذعّية، 
وهي حتمل  قلب،  خاليا  إلى  لتحويلها  نعود  ثّم 
مواصفاته الوراثّية. نختبر خواّص هذه اخلاليا في 
تهدف  اّلتي  األدويــة  مع  جتاوبها  وكيفّية  املختبر 
وذلك  ّية،  الكهربائ االضّطرابات  حدوث  منع  إلى 
الّطفل  على  ــة  ــاألدوي ب الّتجارب  إجــراء  من  ــدًال  ب
ــة  األدوي جنــاح  أو  فشل  إمكانّية  نفحص  نفسه. 
وهذا  ذاك.  أو  الــّدواء  لهذا  الّطفل  نعرّض  أن  قبل 
العلوم  معهد  في  عليه  العمل  يجري  البحث 
املجّالت  في  وسينشر  (الّتخنيون)،  التكنولوجّية 

واملراجع العلمّية.

ÆÆq¼ú� ‰uIð «–U� ≠
أقول لهم إّننا تطوّرنا جًدا خالل الّسنوات العشرين 
واليوم  لألطفال،  القلب  أمراض  املاضية في عالج 
من  الكثير  إصـــالح  ــي  ف نساهم  أن  نستطيع 
مشاكل قلب األطفال املولودة، وفي أغلب احلاالت 
لسنوات  اجلّيد  العيش  ّية  إمكان الّطفل  نعطي 
القلب  أمراض  نشّخص  أن  اليوم  وميكننا  طويلة. 
املوروثة لدى األجّنة في أسابيع احلمل املبّكرة. هذا 
الّصعبة  احلاالت  بعض  في  جًدا  مهّم  الّتشخيص 
من  بالرّغم  لها  املثالّي  احلّل  نفتقد  نزال  ال  اّلتي 
الّتطوّر الكبير، وذلك إلعطاء األهل املعلومات عّما 
ينتظر وليدهم بعد الوالدة، لتمكينهم من اّتخاذ 

القرار في إكمال العالج أو إيقافه.

ÆÆ Îö¹eł «ÎdJý ≠
أهًال وسهًال. 
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مئات  قبل  من  جميل  وإقبال  كبير  حضور  وسط 
مؤمتر  ــرًا،  مــؤّخ عقد،  ــادرات،  ــب امل العربّيات  الّنساء 
 2lead وتنظيم  ــادرة  ــب مب األّول،   Talk 2lead
والّتسويقّية،  الّتنظيمّية  باالستشارة  االختصاصّي 

بإدارة املبادرة ُدنيا مخلوف.
ُعقد املؤمتر في فندق «سانت غبرييل» في الّناصرة، 
بحضور نخبة من املختّصني واملختّصات من مجال 
البشرّية،  الّتنمية  الّتدريب،  الّتنظيمّية،  اإلستشارة 

العالجات الّطبيعّية، وغيرها. 
خاّصة  وخدمات  ملنتجات  خاص  بعرض  املؤمتر  بدأ 
جتارّية  مصالح  صاحبات  ريادّيات،  عربّيات  بنساء 
ومبادرات المعات.  وترّكز املؤمتر على نخبة ممّيزة من 
مبادراتهّن،  وتطوير  تسويق  عن  املتحّدثات  الّنساء 

وعن الرّؤية املستقبلّية للمصلحة أو املبادرة. 
توّلت العرافة القائدة حنني نويصر بكلماتها العذبة 
والرّقيقة وحضورها القوّي، اّلذي أّثر على احلاضرات 
واحلاضرين في القاعة. استضاف املؤمتر أكثر من 100 
ّية من مختلف املناطق في البالد، ملنحها  امرأة عرب
الّتجارّية  املصلحة  لتطوير  وعملّية  فعلّية  أدوات 

والّطموحات  ــادرات  ــب امل الّنساء  ولتحفيز  القائمة، 
اقتصادّية  لتنمية  ناجحة  فتح مصالح جتارّية  على 

ُمستدامة في املجتمع العربّي.
أبرزها:  املؤمتر فقرات عديدة، متنوّعة ومثرية،  شمل 
محاضرة شّيقة من مجال الّتسويق الّذاتي وتسويق 
املصالح الّتجارّية في شبكات الّتواصل االجتماعّي 
للمصلحة،  مالئمة  تسويق  استراتيجّية  وبــنــاء 
بتوجيه من املستشارة الّتنظيمّية وقائدة احلدث دنيا 

مخلوف. 
كما قّدمت نرمني أرشيد (مديرة القسم الّتجارّي في 
قّيمة  محاضرة  بيسان)،  فرع   - «هبوعاليم»  بنك 
واملُرّحبة  املُتاحة  واإلمكانّيات  الّتسهيالت  حــول 
ّية،  الّنسائ وخصوًصا  الّصغيرة،  الّتجارّية  باملصالح 

وذلك ضمن برنامج الّنساء الرّائدات في املصالح. 
ِشركة  البشرّية، ومدير عام  الّتنمية  قّدم خبير  كما 
بشناق،  عــمــاد  ــشــارات  ــت واالس للّتدريب   Apex
ّية القيادّية، مقوّماتها،  محاضرة شّيقة عن املرأة العرب

ميزاتها وإلى أين تصل طموحاتها وأحالمها.
نساء  مع  باالشتراك  ومثرٍ،  مفيد  حــوار  عقد  كما 

سكران  ميري  منها:  مــجــاالت،  ــّدة  ع من  ــات  ــادّي ري
 Life Effect كلّية  ومديرة  بشرّية  تنمية  (مدرّبة 
صابرين  العربّي)؛  املجتمع  في  البشرّية  للّتنمية 
حّسون - طافش (مختّصة تنسيق مالبس واملظهر 
عام)؛   بشكل  الّتجارّية  واملصالح  للّنساء  اخلارجّي 
أمل شبلي (منّسقة تشغيل في خدمة الّتشغيل). 
وقّدمت املخّتصات الثالث نصائح مهّمة تخّص تقّدم 
الّتطوير  دمج  خالل  من  وتطوّرها  الّتجارّية  املصالح 
اخلارجّية  الهيئة  تصميم  اإلدارّي،  الّتطوير  الّذاتي، 
اجلوهر  تشّكل  ــي  ــت واّل البشرّية،  ـــوارد  امل وتطوير 
واألساس لنجاح املصلحة وجناحها في املدى البعيد. 
كما ذكرت أهمّية األدوات املُعطاة للّنساء في خدمة 
الــّدورات  البشرّية،  الّتنمية  مجال  من  الّتشغيل 
مستقّالت  ليكونوا  عـــّدة   مــجــاالت  ــي  ف اِملهنّية 

وصاحبات مبادرات في املستقبل. 
حلو  وحنان  بــشــارات  رنــني  الفّنانتان  وقــّدمــت  هــذا 
فقرة فنّية ممّيزة جًدا، حتاكي واقع الّنساء العربّيات 

الفلسطينّيات في البالد. 
وفي حديث مع دنيا مخلوف (من مؤّسسي مبادرة 

2lead لالستشارة الّتنظيمّية والّتسويقّية)، قالت: 
«أقمنا هذا احلدث لنشّدد على أهمّية موضوع تلّقي 
الّتجارّية،  مصاحلنا  لتطوير  االستشارّية  اخلدمات 
املدى  في  ناجحة  مشاريع  ــى  إل أفكارنا  ولتحويل 
من  املزيد  ترّقبوا  البداية،  إّال  ليست  هذه  البعيد. 
مجال  ــي  ف القّيمة  ــــّدورات  وال ــرات  ــؤمت امل األحـــداث، 

االستشارة الّتنظيمّية والّتسويقّية، وغيرها». 
مصاحلنا  في  الّنجاح  إلى  «الّطريق  قائلًة:  وأضافت 
بالّنفس  الّثقة  القوّة،  الّشجاعة،  يتطّلب  الّتجارّية 
نحو  بالّتقّدم  الستمرارنا  والــّذات  بالفكرة  ــان  واإلمي
مع  نعمل  نحن  أحالمنا وطموحاتنا.  هدفنا وحتقيق 
جمهور  من  ا  ـً مهّم جزًءا  تشّكل  اّلتي  ّية  العرب املرأه 
هدفنا، كونها أساس مجتمعنا وأساس تطوّره ومنوّه 

ا».  ـً ّي ا وثقاف ـً ا، اجتماعّي ـً اقتصادّي
ّية جًدا من قبل الّنساء  القى املؤمتر ردود أفعال إيجاب

املشاركات والّصحافة احمللّية والقطرّية املشاركة. 
احلدث من إنتاج املصّمم املبدع يعقوب نويصر، الّالمع 
واألّول في مجال إنتاج األحداث واملناسبات في القطاع 

اخلاّص والّتجارّي. 

d 9R* d O � � ÕU$
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إنطالًقا من رسالتي كإبن لإلنسانّية، لي ما 
لها وعلّي ما على غيري، ورفضنا لالحتالل 
من  املأفونة  شعبي وممارساته  على  الّرابض 
الفلسطينّي  ولشعبنا  لأل طفال  وحرق  قتل 
وإباحة دمنا على يد املستوطنني والعنصرّيني 
جتاه  مسؤولّيتي  منطلق  ومــن  الفاشّيني؛ 
وتفّوقنا  إنسانّيتنا،  وجتاه  قضّيتنا  عدالة 
الّتاريخّية  ومسؤولّيتنا  فيها  األخــالقــي 

باحلفاظ على هذا التفّوق.
°i�—√ ÒrŁ ¨i�—√ ÒrŁ ¨i�—√ ÒrŁ ¨i�—√ wMÒ½≈

أرفض أن ننجّر وراء ممارسات العنف املتمّثلة بالقتل وطعن املدنّيني واألطفال 
اإلسرائيلّيني.

وأرفض أن نسمح للفاشّية اليمينّية العنصرّية أن تودي بأطفالنا وشعبنا جتاه 
هاوية الّتشويه األخالقّي وفقدان أحالمهم البريئة، باسم الّنضال.

وأرفض بأن نخلي مسؤولّيتنا باحلفاظ على هذه الّطفولة وعلى هذا الّتفّوق 
األخالقّي، رغم الكبت ورغم االضّطهاد ورغم االحتالل.

وبالّنسبة حملاوالت املستوطنني واليمني املتطّرف، اّلذي يأتي ألحيائنا بغية 
استفزازنا وتهديد أمننا، فإّنني أرفض أن يتحّول نضالنا املدنّي في الّداخل 
مسؤولّية  لدينا  االستفزازّية،  للّسياسات  منهجّية  غير  عفوّية  فعل  لردود 
كافية جتاه شعبنا بترجمة فاشّية الّصهيونّية لوعي جماهيرّي، ضمن برنامج 

نضالّي مدروس وواٍع، وباستعمال كاّفة األدوات الكفاحّية املُتاحة.
°ÆÆwOŠ√Ë ¨wÒOŠ√Ë ¨wÒOŠ√Ë ¨wÒOŠ√ wMÒ½≈

وزعران  ألوباش  عفوّي  بحيفا وبشكل  تصّدى  اّلذي  للّشباب  خاّصة  حتّية 
الّصهيونّية الّرسمّية، اّلتي تدعمهم وتعطيهم الغطاء احلكومّي والقانونّي. 

(رغم موقفنا).
األبّية  ولوقفتهم  الّشبابّي،  احلــراك  بتصّدي  عــزاَءه  لكّل وطنّي وجد  حتّية 

من بيته.
حتّية لكّل عربّي ولكّل حيفاوّي شعر مبظاهرة أوباش اليمني في احلّي األملانّي، 

حتت غطاء الّشرطة، بأّنها تتعّدى على كرامته وخصوصّيته وأمانه.
دفاًعا  بيوتهم،  في  جاهزين  كانوا  اّلذين  الّنسناس  وادي  ألبناء  حتّية 
ينوون  الّصهيونّية  ــاش  أوب أّن  سمعوا  حني  كبريائهم،  وعــن  بيوتهم  عن 

الّدخول حلّيهم.
للخروج والّتصّدي،  ذاته  يتململ ويصارع  بيته  في  جلس  من  لكّل  حتّية 

ومنعه عدم رؤيته ألفق الّنضال.
وحتّية لبلدّية سخنني اّلتي استوعبت رّدنا اجلماهيرّي الواسع املدّوي باملظاهرة 
عن  دمنا ودفاًعا  أمننا وإلباحة  النتهاك  املُنّظمة، رفًضا  العارمة  الّشعبّية 
الفاشّية،  الّصهيونّية  للمؤّسسة  املناهضة  الّشمولّية  ومطالبنا  مقّدساتنا 

وانتهاكاتها ضمن كّل الوسائل واألدوات الكفاحّية املُتاحة.
وأحّمل كامل املسؤولّية حلكومة إسرائيل، ورئيسها حتديًدا، على كّل نقطة 
دم تسيل، سواء من العرب او اليهود باستفزازها ملشاعر العرب واملسلمني 
باستباحة أقصانا وكرامتنا وحرّياتنا وأمننا، واؤكد بأّن االحتالل هو العنف 

بذاته وهو اّلذي يغّذيه.
UHOŠ Ÿd� – ÒwÞ«dI1Òb�« ÒwMÞu�« lÒL−²�« dOðdJÝ u¼ VðUJ�« ©™® 
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واملدن  القرى  في  عاًما  إضراًبا   13.10.2015 الّثالثاء  يوم  شهد 
جرائم  تصعيد  على  إحتجاًجا  الُعليا،  املتابعة  جلنة  أعلنته  العربّية 
االحتالل واملستوطنني في األراضي احملتّلة عام 1967، وعلى تصعيد 
البالد. وقد  في  العربّية  اجلماهير  ضّد  العنصرّيْني  العنف والّتحريض 
األلوف في مظاهرة  بالّنجاح، وشارك عشرات  اّتسم اإلضراب عموًما 
سخنني اّلتي كانت جّبارة ومنّظمة وعبّرت عن موقف جماهيرنا الوطني 

والّسياسي. 
فيها  دعت  مشترًكا  بياًنا  الوطنّية  القوى  عّممت  حيفا  مدينتنا  وفي 
الّطّالب واألهالي واملعّلمني في املدارس العربّية، الّرسمّية واألهلّية، إلى 
االلتزام باإلضراب. وقد جنح اإلضراب فعًال في املدارس. لكّننا سمعنا 
تساَءل:  فالبعض  ُمحّق ومنطقّي.  بعضها  انتقادات ومواقف،  وقرأنا 
ملاذا اقتصر اإلضراب على املدارس فقط، ولم يشمل احملال الّتجارّية 
املدارس  ”إقحام“  ملاذا  آخــرون:  وتساَءل  أيًضا؟  واملوّظفني  والعّمال 
هذه  األهلّية؟  للمدارس  الّطويل  اإلضراب  بعد  خاّصًة  اإلضــراب،  في 

تساؤالت مشروعة، سنحاول اإلجابة عنها.
لقد اّتخذت جلنة املتابعة العليا قرار اإلضراب يوم األحد بعد الّظهر. أي 
أّنه كان لدينا – نحن األحزاب والّنشطاء – أقّل من 24 ساعة للّتشاور 
حيفا،  في  اإلضراب  نطاق وكيفّية  حول  قرار مشترك وموّحد  واّتخاذ 
ّمت  واالّتصاالت  املشاورات  وبعد  االثنني.  صبيحة  وتعميمه  إلعالنه 
الّتوافق على دعوة املدارس العربّية في حيفا لاللتزام باإلضراب. وجاء 
التوّجه ألّننا ندرك من جهة خاّصية مدينة حيفا وصعوبة تطبيق  هذا 
إضراب جتارّي أيًضا دون جتهيز مسّبق، أو دون حدث مباشر وفوري 
أهمّية  ندرك  أخرى  جهة  عليه. ومن  فعل  مبثابة رّدة  اإلضراب  يكون 
وحدة الّصف للمجتمع العربّي الفلسطينّي في إسرائيل، وخصوًصا جيل 
الّشباب اّلذي يتعّرض لسياسة الّتجهيل وتشويه االنتماء وبّث العدمّية 
القومّية وثقافة االستهالك ودّس الفتنة الّطائفّية. لذا كان اإلضراب في 
الفلسطينّي،  األلم واألمل  من  جزء  أّننا  أيًضا:  تربوّية  املدارس رسالًة 
وأّن وسائلنا الّنضالّية هي وسائل مدنّية مشروعة ومتعارف عليها في 

جميع أنحاء العالم.
وحسب قراَءتنا للوضع الّراهن وجاهزّية الّشارع، فإّن اإلضراب الّشامل 
لم يكن لينجح في حيفا في هذا الوقت القصير. وكان سيحّول األنظار 
عن القضّية األساسّية إلى نقاشات جانبّية، هي هاّمة ولكّنها ليست 
األهّم في هذه الّظروف وفي هذا الّتوقيت. لذا عملنا مبقولة ”إذا أردت 
بيانات  عّمم  البعض  أّن  املستطاع“، واستغربنا من  فاطلب  ُتطاع  أن 
تدعو احملالت والعّمال إلى اإلضراب، وذهبوا إلى أعمالهم وأشغالهم 
في اليوم الّتالي كاملعتاد. هذا موقف أقّل ما ُيقال فيه إّنه ليس من 

املسؤولّية والّصدقّية والوطنّية في شيء.
أّما بالّنسبة للّنقاش حول آلّية اإلضراب نفسها، فقد طرقنا هذا املوضوع 
في الّسابق. وفي اجتماع جلنة املتابعة يوم األحد أبدى ممّثلو ”اجلبهة 
الدميقراطّية للّسالم واملساواة“ حتّفظهم من إعالن اإلضراب اآلن، إمياًنا 
بأّن هذا سالح يجب اختيار توقيته بدّقة وحنكة، وليس كمجّرد إسقاط 

واجب. ولكن كانت هناك عّدة أصوات طالبت باإلضراب، فتّم اّتخاذ 
القرار باإلجماع من منطلق املسؤولّية واحلفاظ على وحدة الّصف في 

هذه الّلحظات الّدقيقة واحلبلى باملخاطر.
وليست حيفا مبنأى عن هذه املخاطر؛ فقد شهد حّي ”األملانية“، مساء 
ناشط   200 من  أكثر  فيها  شارك  عنصرّية  مظاهرة  املاضي،  الّسبت 
لم  اّلتي  الّشرطة  حماية  حتت  للعرب“  ”املوت  هتافات  فاشّي، رّددوا 
حتّرك ساكًنا. ولم يأِت رّد البلدّية حازًما مبا فيه الكفاية ضّد العنصرّية، 
بل حتّدث بلغة ”املتطّرفني من اجلانبني“. وبدأت تصدر نداءات عنصرّية 
ملقاطعة األحياء واحملّالت العربّية. وفي حال استمرار الّتصعيد احلالّي 
في األراضي احملتّلة، وفي القدس خصوًصا، فلن تكون حيفا في مأمٍن 
من حوادث االعتداء على العرب في الّشوارع أو طردهم من أعمالهم 

ألّي سبب تافه، حقيقّي أو ُمفتعل.
نحن جزء من شعبنا الفلسطينّي املظلوم واّلذي يخوض نضاًال عادًال، 
وفي نفس الوقت نحن جزء من املواطنني في إسرائيل. لسنا دعاة انغالق 
وتعّصب، وفي نفس الوقت لسنا دعاة استسالم واستكانة. نحن دعاة 
العيش املشترك واملساواة الّتامة والّسالم العادل، سالم الّشعوب بحّق 
الّشعوب. ولن يكون هناك ال سالم وال أمن وال استقرار وال رفاهية 
دام  ما  الفلسطينّي واإلسرائيلّي،  الّشعبني  بني  تعايش  وال عيش وال 
االحتالل جاثًما على صدور أبناء شعبنا في القدس والّضّفة وغزة، وما 
مقّدساتنا  دامت  نهًبا وإرهاًبا، وما  باألرض  يعيثون  املستوطنون  دام 
اإلسالمّية واملسيحّية، وعلى رأسها املسجد األقصى، عرضًة للّتدنيس 
والنتهاك احلّق في العبادة وفي الّسيادة، وما دام دم اإلنسان العربّي 
يحمل  من  لكّل  بل  الّشرطة،  ورجال  اجليش  جلنود  فقط  ليس  ُمباًحا 
سالًحا حسب الّتوجيهات اّلتي أطلقها مسؤولون ووزراء إسرائيلّيون في 
وسائل اإلعالم، ورأينا عواقبها الوخيمة في عملّيات إعدام ميدانّية 
وفي اعتداءات عنصرّية وحشّية على عّمال وعلى طّالب ورجال ونساء 
في  املتوتّرة  املضايقات واألجــواء  عن  ناهيك  يهودّية،  مدن  في  عرب 

كّل مكان.
اعترافها  وعدم  والعدوانّية،  العنصرّية  إسرائيل  حكومات  سياسة  إّن 
الهاوية  هذه  إلى  أوصلتنا  اّلتي  هي  الفلسطينّي،  الّشعب  بحقوق 
الّدموّية. واملخرج الوحيد هو كنس اإلحتالل وقيام الّدولة الفلسطينّية 
هو  احلّل  الّشرقّية، وهذا  القدس  1967 وعاصمتها  العام  حدود  في 
الّضمان الوحيد لألمن احلقيقّي للّشعبني. هذا هو موقفنا اّلذي نقوله في 
وادي الّنسناس وفي مركز الكرمل، في سخنني وفي تل أبيب. هذا هو 
املوقف الوطنّي والّدميقراطّي املسؤول والكرمي والعاقل والّشجاع، بعيًدا 

عن الّتخاذل وبعيًدا عن املغامرات والّصبيانّية.
في  الوطنّية والّدميقراطّية  القوى  جميع  مع  الّصادق  تعاوننا  سنواصل 
العربّي واليهودّي. ونتوّخى من اجلميع أن يكون على قدر  الّشارعني 
في  أبنائنا وبناتنا  املسؤولّية، حرًصا على حقوقنا وكرامتنا ومستقبل 

هذا الوطن.
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املقولة  هذه  بخير“،  أنا  بخير..  ”جاري 
لنا  تؤّكد  لطاملا رّدَدتها والدتي، وكانت 
فنحن  باألمان  يشعر  لم  إذا  اجلــار  بــأّن 
بالّتالي لن نشعر باألمان، وإذا مّر اجلار 
يجتازها  لكي  نساعده  أن  بأزمة واجبنا 
بأمان، ألّن اجلار إذا لم يكن بخير فنحن 
لم ولن نكون بخير على اإلطــالق، هذا 
هو منطق والدتي، أطال الله في عمرها. 
اليمني  وقـــادة  نتنياهو  منطق  كــان  لــو 

املتطّرف في إسرائيل كمنطق والدتي ملا وصلت 
البالد ملا وصلته اليوم، من حالة التوّتر وسفك 
الّدماء. فبدًال من أن يفّكر قادة اليمني املتطّرف 
اجلار  فهم  مبحاولة  اإلسرائيلّية  احلكومة  في 
ويفّكرون  عليه،  احلرب  أعلنوا  الفلسطينّي، 
دائًما بالّتصعيد والّتصعيد أكثر فأكثر لهدف 
تركيع الفلسطينّيني، ويطالبون بإجراءات أّشد 
وأّشد، وكأّنهم بهذا يوقفون حّمام الّدم. قتل، 
عائالت  معاقبة  مالّية،  غرامات  بيوت،  هدم 
من  تفجير، وغيرها  بعملّيات  يقومون  اّلذين 
بإيجاد حّل  الّتفكير  الهستيرّية دون  األفكار 

جذرّي للقضّية. 
العرب،  التطّرف والهستيريا والّتحريض على 
اإلسرائيلّية،  احلكومة  في  أعضاء  قبل  ومن 
قاد  نتنياهو،  الـــوزراء  رئيس  رأسهم  وعلى 
البالد إلى وضع أصبح دم العربّي مستباًحا، 
سهًال  أصبح  عربّي  كــّل  على  الّنار  وإطــالق 
للغاية، فيكفي أن يفقد سائق عربّي الّسيطرة 
إطالق  يتّم  حّتى  مــا،  لسبب  سّيارته  على 
أّنه  بشخص  االشتباه  مجّرد  أو  عليه،  الّنار 
عربّي حّتى يتّم االعتداء عليه، أو أّنه يشبه 
العرب. ألم يتم االعتداء على شخص يهودّي 
آتا ولهذا  كريات  في  عربي  أّنــه  به  اشتبهوا 
أّنه  يعتقدوا  لم  عليه،  االعتداء  ّمت  الّسبب 
بأّنه  اعتقدوا  ألّنهم  بل  ما  لعملّية  يخّطط 
هذا  يكفي  أال  عليه،  االعــتــداء  ّمت  عــربــّي 
واحد  بصوٍت  ويقول  اجلميع  ليقف  احلــادث 
لنتنياهو واليمني املتطّرف: كفى حتريًضا على 
العرب، إّنكم تقودون البالد إلى الهاوية، إلى 

هستيريا جماعّية. 
الهستيرّية  األحــداث واألجــواء  هذه  أعادتني 
بُعنوان ”جرس  في إسرائيل إلى قّصة قصيرة 
 ،1988 العام  في  نشرتها  كنُت  اإلنذار“،  
تعّبر متاًما عّما نعانيه اليوم من عمى سياسّي، 
اإلسرائيلّية  القيادة  قبل  من  للواقع  وجتاهل 
املتعجرفة، فوجدُت من املناسب أن أعيد نشر 
مقاطع منها، حّتى أبرز للقارئ أّنه لم يتغّير 
الوضع منذ العام 1988 وحّتى اليوم، فالوضع 
هو هو، والعنجهّية هي هي، وجتاهل احلقيقة 
قبل  من  اإلسرائيلّي  الّشعب  خداع  ومحاولة 

قادته مستمّر إلى ما ال نهاية. 
قاعة  ـــى  إل تــدّفــق  اإلنــــــذار.  جـــرس  ”قرع 
الّسياسة  رجــال  من  كبير  عدد  االجتماعات 
والفكر واملجتمع واخلبراء والعلماء، كل منهم 
بعد  مقعده.  بــاّجتــاه  ويسرع  ملّفاته  يتأّبط 
حلظات عّم الهدوء القاعة واعتلى املنصة رجل 

الّشيب شعر رأسه،  القامة، وقد كسا  قصير 
عصبّي  أّنه  وحركاته،  سيره  خالل  من  ويبدو 

املزاج ومتوّتر.
وجــوه  فــي  متفرًّسا  للحظات  صامًتا  وقــف 
نبرة  فيه  منخفض  بصوت  قال  ثّم  احلضور، 
نعيش  نحن  أخواتي،  إخواني..  ذّل وضعف: 
حلظات عصيبة، العالم كّله يعادينا ويستنكر 
بالقتلة والسّفاحني. (بصراخ  أعمالنا وينعتنا 
مفتعل) نحن نعاني من عزلة دولّية خطيرة، 
اخلطر  همًسا)،  يكون  يكاد  مفاجئ  (بهدوء 
ما  بأسرع  اخلــروج  جميًعا، ويجب  بنا  يحدق 

ميكن من هذا الوحل اّلذي غصنا فيه“.
™™™

”انتهز الفرصة ضابط عسكرّي شاب، صعد 
إلى املنّصة باملالبس العسكرّية، وصاح بأعلى 
أخطر  أمــور  هنالك  ســادة  يا  ولكن  صوته: 
ُذكــر خــالل هذا  كــّل ما  املـــّرات من  أضعاف 
ـًا هناك  االجتماع الّتاريخّي، إّننا نعيش يومّي
في الّضّفة، ونواجه املتظاهرين اّلذين يترّبصون 
لنا في كّل زاوية وخلف كّل جدار وفي األزّقة. 
ومؤملة،  مــّرة  حقيقة  لكم  أنقل  أن  ويؤسفني 
اّلتي  املتطوّرة واحلديثة  أّن كّل األسلحة  وهي 
بحوزتنا، عجزت عن سحق هؤالء املتظاهرين، 

إّنهم يرفضون املوت، إّنهم ال ميوتون“.
™™™

القاعة. يصاب  داخل  في  يظهر شبح  ”فجأة 
جميع احلضور بالّذهول، رئيس اجللسة يحاول 
أسلحتهم  يخرجون  اس  احلــرّ بعض  االختباء. 
الّرشاشة ويشرعون بإطالق الّنار على الّشبح، 

لكّنه لم يتأّثر بالّطلقات الّنارّية.
™™™

يتعالى الّصراخ في أرجاء القاعة: ما هذا؟! ، 
إّنه ال ميوت ، إّنه شبح.

™™™
بعدها يعلو صراخ أحد اجلنود على الّضوضاء: 
ــه  إّن ــي غــــّزة..  لــقــد قتلته ف ـــي أعــرفــه،  إّن
فلسطينّي.. قتلته بيدي. يعلو الّصراخ وتزداد 

البلبلة، وكّل األنظار تّتجه نحو اجلندّي.

من  ستضيع  الكرة  بأّن  اجللسة  رئيس  يشعر 
بني يديه إذا استمّر الوضع على ما هو عليه، 
فسارع إلى الّضرب على الّطاولة بعنف، طالًبا 

الهدوء.
™™™

يجري  ما  كّل  إّن  إخواني..  اجللسة:  رئيس 
أضغاث أحالم.. كابوس ال أكثر. ويجب أن 

نحافظ على سير اجللسة.»

ذاكرة  من  يعاني  ملن  سّيما  ال  للعديدين،  تبدو  قد 
ضعيفة، تداعيات األحداث الّدامية في الّضّفة الغربّية 
في  املنطقة  تشهدها  لم  سوابق  احملتلََّتني،  والقدس 
الفلسطينّيون  به  يقوم  مبا  املاضية، ال  الّثالثة  العقود 
في دفاعهم عن أنفسهم وال ما ينّفذه االحتالل وأدواته 

من قتل وقمع بحّقهم.
وإلنعاش ذاكرة من نسي، أذّكر أّن ما نشاهده اليوم 
في مناطق التماّس املختلفة هو ليس أكثر من تكرار 
ملوجات اجتاحت نفس املناطق تقريًبا بوتائر أشّد أحياًنا 
وأقّل في أحيان أخرى؛ فلقد انتشرت  ظاهرة استعمال 
معظم  ميّيز  ما  وهي  والبلطات،  واخلناجر  الّسكاكني 
مطلع  في  اآلن،  حّتى  اجلارية  الفلسطينّية  العملّيات 
قاصرات  أو  قاصرون  نّفذه  وبعضها  التسعينّيات، 
بقي  َمن  بحّق  إسرائيل  محاكم  أنزلت  فلسطينّيون، 
منهم على قيد احلياة أحكاًما قاسية وتعسفّية مطلقة. 
مّرًة أخرى اؤكد أّن التكّهن مبا ستفضي إليه هذه املوجة 
وأّنني  خاّصًة  ممكن،  غير  الفلسطينّي  الّسخط  من 
الفلسطينّية  الّسلطة  هاجموا  كثيرين  رأي  أعــارض 
ونفوا أن يكون لها دور فيما يحدث، وبعضهم اّتهم 
أن  يــرون  ّممن  فأنا  ذلــك،  من  بأكثر  عناصرها  جميع 
للّسلطة الفلسطينّية سهًما في تفجير األحداث، إلى 
جانب عوامل أخرى، وسيكون ملوقف قادتها املسؤولني 
ومؤسساتها الوطنّية قول هام وتأثير على وجهة هذه 
الّسيول وأّي الّشعاب واملجاري ستمسي مآويها، وهي 
أضعف  إميانه  كان  ملن  حتى  أصبح،  ذلك حني  تفعل 
من إميان «توما»، جرُح ما تبقى من فلسطني سافًرا، 
اإلسرائيلي  الّنظام  مع  مفاوضات  على  الّرهان  وبات 
كرهان الّضفدع على صداقة عقرب، والتأّمل بضغط 
«العالم» على قادة إسرائيل أضعف من أملي بالفوز 
تلك  اقتنعت  األوملــبــي، وحــني  ــون  ــاراث امل سباق  فــي 
القيادات أّن طلب الّسلطة الفلسطينّية مناصرة العالم 
العربّي واإلسالمّي وانتظارهم للفرج من تلك الّصحاري 
الّنازفة، ليس أكثر ّممن يطلبون ذلك «األبلق العقوق».

أخــشــى مــن الــّنــهــايــات غــيــر احملــســوبــة، فــاألمــور 
نبشت  بــدايــة  عــن  الــّرضــا  يكفي  وال  بخواتيمها، 
في  يستذكر  نصًبا  يصير  كاد  أن  بعد  االحتالل  قبر 
املناسبات وفي ظّله تعيش العاّمة وتستكني، فلضمان 
نتائج ُترصد في صالح الّنضال الفلسطينّي من أجل 
وطنّية  قيادات  من  بّد  ال  املستقّلة،  والدولة  احلرّية 
مسؤولة ترسم وتسّير األحداث وحتسم اليوم في خطوة 

وتلحقها بأخرى من أجل حتقيق هدف واضح ونبيل.
تعاني  الّرسمّية  وإسرائيل  االندالعة  هذه  بدأت  لقد 
حتت طائل ما تقترفه سوائب املستوطنني من فظائع، 
وصلت قّمة من القذارة في حرق عائلة دوابشة، وحينها 
أّنني أخشى رّد فعل فلسطينّي متفّجر غضًبا  كتبت 
سيكفل  مبا  ودربــة،  بخبث  إسرائيل  فتتلّقفه  ويأًسا، 
أجنحة  وعلى  ومثيالتها،  اجلرمية  تلك  آثار  طّي  لها 
العالم مجّدًدا إلى  من عهر وشمع ستحاول أن تأخذ 
فضاَءات االلتباس احلارقة حيث ميّوه الّدم املسفوك َمن 
تلك  نرى  اليوم  فنحن  املجرم،  هو  الضحّية ومن  تلك 
احملاوالت اإلسرائيلّية التي تعيد فيها أبواق الّدعاية 
إعالمّيني  من  الّشوارع وتكتب زمر  إلى  الّدم  محابر 
تتبّدل  جديًدا وقصًصا  أسود  تاريًخا  مبدادها  مجّندين 
ليلى  تصير  والّذئاب  بالقطط،  الّثعالب  أدوار  فيها 

والّشعب عجائز وعّجز.
لقد وّحدت األحداث األخيرة فئات الّشعب اإلسرائيلي 
ــًدا،  لآلخر واملصير واح ــا  أًخ يــهــودّي  أخ  كــّل  وصــار 
الهوس  عالم  إلى  مجّدًدا  اخلناجر  شفرات  وأعادتنا 

واخلــــــوف والــّتــكــافــل 
ــهــودّي الــّشــوفــيــنــّي  ــي ال
ــــى،  ــــم ـــــّســـــام واألع ال
نحن  ــا،  خــســرن وبـــهـــذا 
مجّدًدا  الفلسطينّيني، 
ــت  فــــرصــــة، وقـــــد كــان
باألصل ضعيفة وبائسة، 
لنضالنا  حلفاء  إلضافة 
اّلذي كان  ضّد االحتالل 

وما زال أصل البالء والّدم والفساد والعتمة.
اليهود  عنصرّية  إلى  يجري  ما  نعيد  أن  يكفي  لن 
العقود  طيلة  أثبتت  وأكثرّيتهم  الّطاغي،  وتطّرفهم 
الّتوصيف يريحنا  املاضية تطّرفها وعنصرّيتها، فهذا 
اجلبهات  تلك  عــن  بعيًدا  والعمل  االستثمار  مــن 
واالكتفاء بالعمل بيننا وبني جماهيرنا. واالّتكال على 
حّقنا األبيض وأملنا بنصر سيأتينا من حيث ال ندري 

ومن طاقات الّسماوات.
اجلماهير  نحن  بيننا،  يجري  ما  إلــى  ينقلني  وهــذا 
العربّية في إسرائيل، فكم قلنا إّن للّنضال في األراضي 
احملتّلة خصوصّية وقوانني، وما يحّق لشعب يرزح حتت 
احتالل مباشر ال يحّق ملواطنني يعيشون في كنف دولة 
مارقة وقوانني تنّز عنصرّية ونظام حكم فاشّي وشعب 

يريق لعابه كّلما رأى عربّية وعربًيا.
ففي هذه األّيام العصيبة أرى أّن دورنا يجب أن يكون 
ريادًيا وحاسًما، وعلى القيادات الواعية واملسؤولة أن 
توضح تلك الفوارق بشكل ال يقبل الّتأويل وال يحتمل 
إنهاء  أجل  من  إسرائيل  داخل  في  فنضالنا  الّتأتأة، 
االحتالل اإلسرائيلّي واجب، ولكن أدوات ذلك الّنضال 
يجب أن تتمّيز عن تلك املُتاحة واملختارة في نابلس 
ورام الله والقدس، وساحات نضالنا مغايرة، فسخنني 
أن  بها، ويجب  نكتفي  ال  أن  يجب  ساحتنا، ولكن 
ُتبنى إستراتيجّية لغزو ساحات املدن واملواقع اليهودّية، 
دؤوب  سياسّي  عمل  الّنشاطات  تلك  يسبق  أن  على 
وغير منقطع في الّساحات اليهودّية عثنواناه االحتالل 

وموبقاته ومواطنتنا ومستحّقاتها.
في  ُتلي  اّلــذي  الُعليا  املتابعة  جلنة  بيان  قــرأت  لقد 
مظاهرة سخنني، وهو يستحّق مراجعة خاصة، ولكّنني 
هذه  في  كاٍف  غير  توفيقّي  بيان  إّنه  استبقها وأقول 
ألدوات  بكلمة  ولو  يتطّرق  لم  فهو  احلرجة،  الّظروف 
نضالنا املشروعة، بخالف غير املشروعة، عالوًة على 
اليهودّية،  األوســاط  بني  العمل  عمًدا وجوب  إغفاله 

على الّرغم، أو رّمبا، بسبب شّدة عداوتها لنا.
كان  وأيــن  أخطأنا،  أيــن  القريبة  ــام  األي لنا  ستبدي 
األراضــي  في  الفلسطينّي  فالّنضال  قاسًيا،  خطؤنا 
مستقّلة  دولة  وإقامة  الوطنّي  للتحّرر  نضال  احملتّلة 
يرفع  أن  البعض  استراح  حّرة، وإذا  دميقراطّية  وطنّية 
والبعض  األقصى،  املسجد  كتف  على  الّنضال  ذلك 
لهم  القيامة، سيتبّدى  كنيسة  مبتذًال ومخاوًيا  يقحم 
أّن األقصى سيصير حًرا إذا كانت القدس حّرة، وهذه 

لن تصير حّرة إّال إذا انتهى االحتالل وانقضى.
األهــّم،  ــّدور  ال البالد،  هذه  أهل  نحن  علينا  ويبقى 
فلنرفض أن نكون ذنًبا ألّي جهة أو لفصيل أو ملنّظمة 
املغروس  احلكمة  كّنا، رأس  كما  لدولة، ولنستمّر  أو 
الّطريق  قطيع ضّل  لكّل  الوطن، والبوصلة  أرض  في 
قصيرو  عنها  عجز  ميادين  والفاحت  الوتر،  وأضــاع 
وأقصاها  واملـــزايـــدون،  املنتفعون  وحجبها  الّنظر 
يعرفون  كّل شيء وال  ثمن  يعرفون  اّلذين  املتهّكمون 

قيمة أّي شيء.
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يقبل  املؤمن ال  أّن  تعّلمنا  الهجرة  أّن  ذكرنا 
لنفسه أن يعيش ذليًال، ولكّنه يتحرّى عن 
الكفيلة  والّسبل  والّتمكني  العزّة  مصادر 
وقدرته  هيبته  له  حتفظ  آمنة  حياة  لضمان 
بكّل  املجتمع  شــؤون  وإدارة  الّسيطرة  على 
خالل  من  نلمسه  ما  وهــذا  ورحمة.  تواضع 
(ص)  الله  رسول  عليها  بنى  اّلتي  األسس 
أن  بعد  املنوّرة،  املدينة  في  اجلديد  املجتمع 
هاجر إليها من مّكة، تارًكا خلفه األهل واملال، 
تارًكا أحّب بقاع األرض عنده وهي مّكة وقلبها 
الكعبة املشرّفة واّلتي خاطبها بالقول: «والله 
يا مّكة إّنك ألحّب بقاع األرض إلّي، ولوال أّن 

أهلك أخرجوني منك ما خرجت». 
وطأت  عندما  الرّسول (ص)  به  قام  ما  فأّول 
ليكسب  املسجد  بناء  املّنورة  املدينة  قدماه 
على  والرّسوخ  الّثبات  صفة  املدنّي  املجتمع 
املبدأ، والّتماسك بني أفراد املجتمع اّلذي ال 
حيث  ا،  ـً يومّي الّناس  باجتماع  إّال  يتحّقق 
يلتقون فيتآلفون ويتناصحون فيما بينهم؛ 
بتوجيه من قائدهم الرّسول (ص) دون تفاضل 
الفوارق االجتماعّية  بالّتقوى. ألّن  إّال  بينهم 
واالقتصادّية والّسياسّية ال يوجد لها مكان 
في ظّل املسجد. فالّنظام في املسجد يجمع 
إلى  مّتجهني  واحًدا  صًفا  ليصطّفوا  املؤمنني 

ا واحًدا.  ـً قبلة واحدة يدعون رّب
هذا االجتماع في املسجد ال غنى ألحد عنه، 
األماكن  مــن  غيره  فــي  ــّصــالة  ال ــازت  ج وإن 
ملا  أكبر  املسجد  في  أجرها  أّن  إّال  الّطاهرة، 
ّية على سلوك وأخالق  تتركه من آثار إيجاب
قوّة  مراكز  املساجد  تعتبر  ولهذا  ــاس.  ــّن ال
ّي  العرب املجتمع  كان  اّلذي  األمر  األّمــة،  في 
من  ليتحرّر  إليه  بحاجة  املنوّرة  املدينة  في 
الهيمنات املختلفة وليتخّلص من العداوات 
واخلصومات واالقتتال. ويشهد على ذلك حال 
ّية، مثل األوس واخلزرج باإلضافة  القبائل العرب
هذا  على  والّداخلّية  اخلارجّية  الهيمنة  إلى 

املجتمع قبل الهجرة. 
والرّوم،  الفرس  من  كانت  اخلارجّية  فالهيمنة 
اليهود  قبائل  من  كانت  الّداخلّية  والهيمنة 
وغيرهما.  قينقاع،  وبني  قريضة  بني  مثل 
في  الــّنــاس  يجمع  أن  ــول (ص)  ــرّس ال فــأراد 
صعيد واحد خلف إمام واحد ليتلّقوا تعاليم 
موّحدة. وهذا الّسلوك كفيل بأن يطلق العنان 
للّشعوب؛ األمر اّلذي يدركه القريب والبعيد. 
على  املتكرّرة  املسعورة  احلمالت  جند  لذلك 
املساجد والكنائس من الفئات املتطرّفة اّلتي 
حتاول االستيالء على املسجد األقصى وحرق 

بيوت العبادة. 
اّلذين  املتطرّفني  مــن  احملـــاوالت  هــذه  تأتي 
توارثوها  اّلتي  دينهم  مبادئ  عن  تنازلوا 
االقتراب  ــرّم  حت ــي  ــت واّل الّسنني  مئات  عبر 
فوقه،  من  الّطيران  أو  األقصى  املسجد  من 
حترق  فتنة  ليشعلوا  التوّجه  هذا  ويتوّجهون 
جهودكم  نقول  ولهؤالء  واليابس..  األخضر 
ستذهب سدى، فاملساجد والكنائس ستبقى 
وتــاريــخ  وثقافة  حــضــارة  على  شــاهــد  أكــبــر 
بشكل  ــار  ــّدي ال هــذه  في  العريق  مجتمعنا 

خاص، وفي كّل بقاع األرض. وقد أبرز الّنظام 
اإلسالمّي طريقته لصهر أشتات الّناس على 
مختلف انتمائهم الوطنّي ولغتهم ولونهم في 

بوتقة واحدة. 
فقد جمع املسجد بني بالل احلبشّي وسلمان 
القرشّي،  وعلي  الرومّي  وصهيب  الفارسّي 
مـــرّات  خــمــس  ــّي  ــوم ــي ال اجتماعهم  ـــوال  ول
ذلك  أجل  من  ولتفرّقوا.  وحدتهم  لتشّتتت 
أسرع الرّسول (ص) في بناء املسجد الّنبوّي، 
العباد عن طريق  بني  األخوّة  روابط  ثّم رسخ 
الّتآخي بني الّناس على احلّق واملساواة والعدل، 
فقامت األخوّة اّلتي أرادها على أسس مادّية 
باعتبار  بينهم  الّناس  ــوارث  ت حيث  أيًضا 
ّية أقوى من رابطة القرابة  رابطة األخوّة اإلميان
ْعُضُهْم  حّتى نزل قوله تعالى (وَُأوُلوا اْألَرَْحاِم بَ

َبْعٍض). ى ِب َأوْلَ
املجتمع،  لبناء  جًدا  الّناس مهّمة  بني  األخوة 
ألّن قوّته تعتمد على تساند أفراده وال ميكن 
أن يحصل ذلك دون الّتآخي واحملّبة املتبادلة 
القلوب  اختلفت  ــإذا  ف املجتمع.  أفــراد  بني 
وتناحر أصحابها الختالف عقائدهم وأفكارهم 
وحتّكمت األنانية وهوى الّنفس على منطلق 
الّشريعة وغايتها، وطغت فئة على أخرى وقام 
املجتمع على الّظلم فهذا املجتمع لن يكتب 
له الّتمكني، بل الفشل سيكون حليفه، إلى 
إلى  نحتاج  ــوّي  ق مجتمع  لدينا  يصبح  أن 
إذا  والعدالة، حاله  والّتساند واحملّبة  الّتآخي 
اجلسد  باقي  له  تداعى  عضو  منه  اشتكى 

بالّسهر واحلمى.
وّثق  أّنــه  يجد  (ص)  الرّسول  لنهج  واملتتّبع 
تعتبر  وثيقة  بكتابة  املدنّي  املجتمع  روابط 
الّدستور  وهــذا  دســتــورًا.  زماننا  مفهوم  في 
كما  بينهم  فيما  املسلمني  شــؤون  ينّظم 
ينّظم العالقة بني املسلمني وغيرهم من أهل 
الكتاب. فاعتبر أهل الكتاب أّمة واحدة مع 
وللمسلمني  دينهم  الكتاب  ألهل  املسلمني، 
وعلى  نفقتهم  الكتاب  أهــل  وعلى  دينهم 
وأهل  املسلمني  بني  وأّن  نفقتهم  املسلمني 
من  محاربة  في  والّنصرة  الّتناصر  الكتاب 
املجتمع  أّن  على  يدّل  ما  منهم.  فئة  حارب 
داخل  الرّوحي  باجلانب  فقط  يهتم  لم  اجلديد 
املساجد، بل تعّداه إلى توثيق عرى املجتمع 
أتباعه  ــى  رّب أن  بعد  الّتعاون  عــرى  بأقوى 
الله  األّول رسول  للقائد  والّطاعة  الّنظام  على 
املؤّسسة  مطالبة  ضــرورة  نرى  وعليه  (ص)، 
احلاكمة بالعدل واملساواة بني الّناس وأن ترفع 
ال  ثابت  بدستور  الّناس  عن  ــور  واجل الّظلم 

يحتمل وجهني.    

احلقائق  إلى  الّتطرُّق  هذا  كتابَي  في  حاولُت  هنا،  من 
ّية: األساسّية الّتال

* احلقيقة األولى: إّن املسيحّية املشرقّية جزٌء عضويٌّ من 
الواقع الّتاريخّي واالجتماعّي والّثقافّي العربّي واملشرقّي 
قبل اإلسالم بسّتة قرون. شهادة ميالدها صادرٌة عن هذه 
جت ببريق احملّبة  األرض. هنا نشأت ومنت واستقرّت وتوهَّ
فللسّيد  والرّوحّي.  الفلسفّي  لإللهام  ًعا  َمنَب وأصبحت 
مهدها،  فلسطني  وتاريخ.  جغرافيا  وللمسيحّية  املسيح 
وسائر البالد الّسورّية والهالل اخلصيب (العراق) واليمن 
ّية وليبيا أوطانها األولى. ولقد اختار  وشبه اجلزيرة العرب
د السّيد املسيح  الله، حسب املعتقد املسيحّي، أن يتجسَّ
في فلسطني ومن أهلها. في الّناصرة جرى تبشير مرمي 
العذراء بوالدة الّطفل يسوع. في بيت حلم وُلد، وإلى مصر 
هرب، وفي نهر األردن اعَتَمد، وفي عرٍس في قانا اجلليل 
قام بآيته األولى، وعلى سطح مياه بحر اجلليل (بحيرة 
طبريا) مشى، وفي صحراء أريحا صام أربعني يوًما. وفي 
نحو  اآلالم  طريق  في  سائرًا  صليبه  حمل  القدس  ــة  أزقَّ
الّثالث  اليوم  في  وقام  وُقبر  وماَت  ُصلب  حيث  اجللجلة 
وصعد إلى الّسماء، كما جاء في الكتب. وفي أنطاكيا 
في  بـ»املسيحّية».  اجلديد  الّدين  تسمية  جرت  الّسورّية 
تدوين  وجرى  اجلديد»  «العهد  وُلد  املشرقّية  البيئة  تلك 
(أم  األولى  الكنيسة  ست  تأسَّ القدس  وفي  «األناجيل». 
الكنائس) ثّم تبعتها سائر الكنائس في البالد الّسورّية 
وبالد األناضول (تركيا احلالية)، وكذلك األديرة والرهبانّيات 
وسوريا  املقّدسة  األراضي  ومقاطعات  بلدات  وفي  األولى. 
ست املدارس الّالهوتّية  ّية تأسَّ ومصر والعراق واجلزيرة العرب
األولى: اإلسكندرّية، وأنطاكيا، وقيصرية فلسطني، والرُّها 

ِسرين (أي ِعّش النسور) في العراق... وُنَصيبني وِقنَّ
* احلقيقة الّثانية: إّن حضور املسيحّيني في الّشرق هو 
العربّي واإلسالمّي.  الّنظام احلضارّي  حضوٌر أصيٌل داخَل 
يعني  ما  واإلســالم،  العروبة  شمس  وحترَّكوا حتت  عملوا 
حلم  من  بل  غرباء،  وال  طارئني  وليسوا  ون  َأصالنيُّ أّنهم 
القول  العقالء على  الّشرق وتراِبه وروِحه. ال يختلف  هذا 
ون اّلذين  ة ساهم في تكوينها املسيحيُّ يَّ بأّن احلضارة العرب
ة. في هذا  ة قبل الّدعوة اإلسالميَّ يَّ سكنوا في األرض العرب
ل الفهم الّصحيح  الواقع إبطاٌل لإلبهام األخطر اّلذي ُيعطِّ
العالم  وإلى  ة  يَّ العرب احلضارة  إلى  ني  املسيحيِّ النتماء 
ون يعتقدون اعتقاًدا راسًخا أّن العروبة  العربّي. فاملسيحيُّ
ة.  واإلسالميَّ ة  املسيحيَّ ة  الّدينيَّ املنظومات  من  أرحــب 
لذلك ال يستحسنون أن يستضيفهم املسلمون في حقل 
تستضيفهم  أن  يؤِثرون  بل  اإلسالمّي،  الّدينّي  الّتسامح 
أنَّهم  ومع  ني.  وللَعلمانيِّ للمسلمني  استضافَتها  العروبة 
فيها  ويشاركونه  ة  الروحيَّ َيمه  ِق ــالم  اإلس في  ُيكِبرون 
ا نبيًها أّن املنظومة  مشاركًة صادقًة، غير أنَّهم َيَعون وعًي
ة، وشأنها في ذلك شأن جميع املنظومات  ة اإلسالميَّ الّدينيَّ
ة، ال تقوى على اإلقبال الهنّي إلى موضع املساواة  الّدينيَّ
في  هم  ساهموا  التي  العروبة  ــا  أمَّ الّناس.  بني  املُطلقة 
ة، بل ُتشبه  َتَكوُّنها الّتاريخّي، فال ُتشبه املنظومة الّدينيَّ
ذاتها وتنتصر لذاتها كُمنَفِسٍح حرٍّ من الّتساوي والتالقي 
والّتضايف والتفاعل والتقابس والّتالقح. وهذه، لعمري، 
اإلنسان  ة  يَّ إنسان ق  تتحقَّ بها  ساميٌة،  ٌة  حضاريَّ أفعاٌل 
ني في الزّمن احلاضر  العربّي. ذلك أّن يقني العرب املسيحيِّ
يقتضي منهم االنتصار ملثل هذه العروبة كحاضٍن للتنوُّع 
صادٍق  حضاريٍّ  وككافٍل  العربّي  العالم  في  اإلنسانّي 

اٍل ملثل هذه اخلصوصّية. وفعَّ

لم  اّلذين  ني  املشرقيِّ ني  احلقيقة الّثالثة: على املسيحيِّ  *
صوا من جديٍد  يكونوا يوًما جزًءا من هموم الغرب أن يتفحَّ
ّية  االستغالل االستعمارّية  السياسات  وأنساِق  هاِت  توجُّ
ِملا  وتهتم  تأبه  تكن  لم  اّلتي  الّتسلُّطّية  ة  عيَّ التوسُّ
يتعرَّضون له، بل ال بّد من العمل على كشف أخطار هذه 
املشرقّي  املسيحّي  الوجود  على  والّسياسات  هات  الّتوجُّ
زالت  وما  االستعمارّية  الّسياسات  لعبت  فلقد  نفِسه. 
تلعب دورًا كبيرًا في تزييف وعي املسلمني واملسيحّيني، 
ْذِر بذور الّشقاق  وحتريضهم بعضهم على البعض اآلخر، وبَ
بينهم، والّتأكيد على أّنها أقرب للمسيحّيني وحمايُتهم 
من املسلمني، وَتنَشط بالّتالي لفصلهم عن بني قومهم 
وعن ثقافتهم وتعميق الّشعور بالغربة لديهم جتاه بالدهم 
وشعوبهم وقضاياهم. إّن أفضل حمايٍة للعرب املسيحّيني 
ّية  ّية عنهم، وأّن قوّة الّدولة العرب تكمن في كفِّ اليد الغرب
ذان يحميان  وِمنعَتها وانتماء املسيحّيني العربّي هما اللَّ

العرب املسيحّيني.
* احلقيقة الرّابعة: ال بّد من إعادة إرساء الّدين وما يدعو 
مفتاًحا  وباعتباره  والّسالم،  واحملّبة  اخلير  َيم  ِق من  إليه 
لتطوير حياة اإلنسان وحتريره من االستعباد واالستغالل 
ّية في وجه  العقالن األرقى عن  الّتعبير  والّظلم، وبوصفه 
ة واإليديولوجّيات ذات الّطابع  ة الَهَمِجيَّ يَّ التّيارات الَعَدِم
الوظيفة  على  الّتأكيد  املسلمني  فعلى  الّتكفيرّي. 
استيعاٍب  منظومة  من  ل  ُتشكِّ ومبا  لإلسالم  الّتوحيدّية 
وتنوُّع  ــرائــع  الــّش ــود  وج يكون  بحيث  وتوحيد،  ـــدٍة  ووَح
الثقافات في مجتمٍع واحٍد أمرًا أصيًال من صلب احلضارة 
اإلسالمّية وجذورها. لذا، ُتراني أخشى أن ُيدرك املسلمون 
رين حجم اخلسارة التي سوف تلحق بهم إذا استمرُّوا  متأخِّ
صامتني ومكتوفي األيدي أمام اجلرائم التي يتعرَّض لها 
و الشرق، والتي حتملهم على الهجرة من أوطانهم  مسيحيُّ
ة ال ُحترِم املجتمعات  ّية. ذلك أّن هذه الهجرة الَقسريَّ العرب
واقتصادّيٍة  ٍة  وعلمّي ٍة  ثقافّي ٍة  ّي إنسان ثروٍة  من  ّية  العرب
من  أيًضا  اإلســالم  ُجتــرِّد  ولكّنها  وحسب،  كبرى  ٍة  ّي ووطن
صورته احلقيقّية، دين سماحة يؤمن برساالت الله جميًعا 
يرفض  ديًنا  العالم  إلى  مه  وُتقدِّ واليهودّية)،  (املسيحّية 
ساته وينتهك  اآلخر املختلف ويضطهده ويعتدي على مقدَّ
ال  كثيرة،  ملنطقتنا  املقرَّرة  والّتصاميم  فاخلرائط  ُحرُماته. 
فحسب،  الّدينّية»  لـ»األقلّيات  اجلغرافّية  احلدود  َترسم 
ًعا  وإّمنا تؤدِّي إلى القضاء على الّدين نفسه، من كونه َمنَب
ٍة بعيدٍة  ّي للّتسامح ومصدرًا للخير والّسبيل أمام إنسان

عن الّتصنيف والّتمييز والعنصرّية.
خيار  ال  أن  د  أؤكِّ أن  فحاولُت  اخلامسة  احلقيقة  في  أّما 
ني إّال بالعمل متضامنني إلظهار  أمام املسلمني واملسيحيِّ
خالل  من  فيهم،  الكامنة  املشتركة  ّية  اإلنسان األخــوّة 
د  وُيجسِّ عاِتهم،  وتطلُّ همومهم  د  ُيوحِّ إنسانويٍّ  خطاٍب 
العيش  في  الّصادقة  رغبتهم  ق  وُيحقِّ الّدينّية،  مبادَءهم 
الواحد على أرٍض واحد. يوجب علينا هذا أن نحذف حرف 
الراء من كلمة «اآلَخر»، كي ُيصبح هذا «اآلخر» املختلف 
ّية اّلتي نتشارك جميُعنا بها. فقد  «أًخا» لي في اإلنسان
إّنا  الّناس  أّيها  «يا  الكرمي:  القرآن  في  تعالى  الله  قال 
خلقناكم من ذكٍر وأنثى وجعلناكم شعوًبا وقبائل لتعارفوا 
إّن أكرمكم عند الله أتقاكم» [سورة احلجرات 13]، وقد 
ّب  جاء في اإلجنيل املقّدس: «يا جاهل، كيف تقول إّنك ُحتِ
يوحّنا   1) تراه»  الذي  أخاك  وُتبغض  تراه،  ال  اّلذي  الله 
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يداي  متير  اجلنرال  قال   ،2014 األّول عام  الّتاسع من شهر كانون  في 
(قائد قّوات االحتالل اإلسرائيلّي في الّضّفة الغربّية)، في اجتماع له مع 
مستوطنني في مستوطنة «حلميش» في محافظة رام الله، إّن اجليش 
اإلسرائيلّي تبّنى سياسة حديثة فيما يتعّلق مبواجهة أطفال احلجارة. لكن 
الّسياسة احلديثة اّلتي حتّدث عنها اجلنرال اإلسرائيلّي ال تتعّلق بتغيير 
أقسى.  بإجراءات  إّمنا  الفلسطينّيني،  على  الّنار  فتح  لقوانني  إيجابّي 

الغاز والّرصاص  قنابل  استخدام  للجنود  العادّية  احلاالت  أّن  وأوضح 
بكّل  احلّي  الّرصاص  إطالق  يجب   - قوله  - وحسب  لكن  املّطاطّي، 
القدس  في  االحتالل  جنود  يفعله  ما  الفلسطينّيني، وهذا  أشكاله ضّد 

وقطاع غّزة والّضّفة الغربّية. 
أكثر من  احلالي، سقط   الّشهر  القدس في مطلع  انتفاضة  بداية  منذ 
املاضية، في مواجهات مع  القليلة  األّيام  خمسة وعشرين  شهيًدا في 

Â“U� bL�√ Òw�ö�ù«

 Òw???�d???� R????�«u????�Ë Òw????L????�— Òw???M???O???D???�???K???� ‰–U????	????�
åW
�U Ò
�«  W{UH�ô«ò  ¡«“≈

جنود االحتالل في املناطق الفلسطينّية، بينهم أكثر من عشرة أطفال، 
نتيجة القّوة املُفرطة للقتل اّلتي يستخدمها اجليش اإلسرائيلّي، وعدم 
وجود رادع لهذه الّظاهرة بسبب انتشار ثقافة اإلفالت من العقاب 

في أوساط جيش االحتالل. 
احلركة العاملّية للّدفاع عن األطفال ذكرت، مؤّخًرا، في إحصائّية لها، 
أّن عدد الّشهداء الفلسطينّيني  اّلذين سقطوا منذ عام 2000 لغاية 
يتّم  بينهم 471 طفًال، ولم  اآلن وصل إلى أكثر من ألفي شهيد، 
مالحقة أو معاقبة أّي جندّي إسرائيلّي مسؤول عن أّية حالة قتل(!). 
يدّل بوضوح على استهداف  الّشهداء  ارتفاع عدد األطفال  أّن  كما 
يعرفون  اّلذين  االحتالل،  جنود  قبل  من  الفلسطينّي  للّطفل  متعّمد 

جّيًدا عدم وجود مساَءلة لهم. 
الفلسطينّية  األراضــي  كاّفة  تشهدها  اّلتي  األحــداث  أّن  شّك  وال 
ملواجهة اجليش اإلسرائيلّي، هي بالفعل «انتفاضة ثالثة» ممّيزة عن 
االنتفاضتني الّسابقتني، ألّن شباب هذه االنتفاضة هبّوا للّدفاع عن 
القدس  في  الفلسطينّيني  جمعت  انتفاضة  وهي  املبارك،  األقصى 
في  الّشباب  فهّب  الـ48،  غّزة وفلسطينّيي  الغربّية وقطاع  والّضّفة 
الّناصرة وحيفا وأم الفحم، وغيرها من البلدات، جتاوًبا مع أخوانهم 

وأبناء جلدتهم في الّضّفة الغربّية وغّزة.
إّن إقدام جنود االحتالل اإلسرائيلّي على فتح الّنار على الّنصراوّية 
إسراء عابد في مدينة العّفولة دون أّي مبّرر، رغم تقدمي أسباب غير 
ُمقنعة، يعكس مدى تخّبط اجلنود اإلسرائيلّيني في مواجهة احلدث، 
الّدفاع  بحّجة  الّسالح  استعمال  إلى  األولى  بالّدرجة  يلجأون  حيث 
عن الّنفس في حال التعّرض للخطر. فكيف ميكن أن تشّكل إسراء 
خطًرا على مجموعة من عناصر الّشرطة كانوا حولها وال يوجد معها 

سالح؟!
الّشيء املؤسف واملخزي في نفس الوقت، أّن رئيس الّسلطة الفلسطينّية 
االنتفاضة،  لشباب وأطفال  يقوله  ما  أبًدا  لم يجد  محمود عّباس، 
املّتحدة  األمم  باستجداء  اإلسرائيلّي، واكتفى  لالحتالل  حّتى وال  
حلماية الفلسطينّيني، بعكس موقف قادة االحتالل اإلسرائيلّي. فقد 
أعلن نتنياهو عن حرب شرسة ضّد الّشعب الفلسطينّي وطالَب وزير 
املواصالت والوزير املسؤول عن االستخبارات يسرائيل كاتس، إلى 
القضاء على االنتفاضة الفلسطينّية؛ وطلع علينا عضو الكنيست 
يائير البيد بتصريح ال يقّل عنصرّية ووقاحة ووساخة عن تصريحات 
على  الّنار  يطلق  اّلــذي  اجلندي  من  طلب  حيث  وكاتس،  نتنياهو 
الفلسطينّي الّتأّكد من قتله وليس من جرحه فقط! ورغم ذلك فإّن 
اّلذي  براك  إيهود  تعجب  لم  والبيد،  وكاتس  نتنياهو  تصريحات 
كّلما  لكمة  لها  كّلما وّجهت  الوسادة،  مثل  الفلسطينّيني  «إّن  قال 

استعادت قوامها من جديد».
حّتى احملّللة السياسّية اإلسرائيلّية في صحيفة «هآرتس»، عميرة 
هاس، ذكرت كلمة حّق في حتليل لها عن «االنتفاضة» األخيرة، إذ 
قالت «إّن املواجهات اندلعت ألّن عّباس غير قادر على احتواء جيل 

فلسطينّي كَفر بأوسلو بعد أن ذاق ويالتها».
عار.  وصمة  يعتبر  اّلذي  ليس وحده  الّرسمّي  الفلسطينّي  الّتخاذل 
فهناك وصمة عار ُمزمنة حتملها ما يسّمى بــ «جلنة القدس» اّلتي 
تأّسست بتوصية من املؤمتر الّسادس لوزراء خارجّية البلدان األعضاء 
أسندت  الّلجنة  هــذه   .1975 عــام   اإلســالمــيّ  املؤمتر  منّظمة  في 
رئاستها فيما بعد إلى العاهل املغربّي الّراحل احلسن الّثاني وورثها 
من بعده ابنه امللك محّمد الّسادس، وهي طيلة تأسيسها لم تفعل أّي 
شيء للقدس سوى إصدار بيانات شجب واستنكار وعلى حياء، رغم 
أّن الهدف العام لهذه الّلجنة حماية القدس من املخّططات واملؤامرات 

الّصهيونّية وخطط  تهويدها.
بقي علّي القول إّن القدس واملسجد األقصى املبارك، سيظّالن احملّرك 

األساسّي لكّل انتفاضة إذا بقي الوضع الفلسطينّي على حاله. 
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ـًا، في الّشهر العاملي ملكافحة سرطان  تقوم مؤّسسة ”مرمي“ سنوّي
وذلك  الّزهرّي،  بالّلون  البالد  في  هاّمة  مواقع  بإضاءة  الّثدي، 
املبّكر.  الكشف  على  واحلــّث  الّثدي  لسرطان  الّتوعية  لهدف 
في  ــّي،  ــّدول ال املستوى  على  ــادرة،  ــب امل هــذه  على  العمل  ــدأ  ب
العام  منذ  فبدأ  البالد  في  أّما   ،2006 األّول/أكتوبر  تشرين 
املؤّسسة  تبّنت  متتالية  أعــوام  ثالثة  مــدار  على  إذ   ،2012
نذكر  هاّمة،  مواقع  عــّدة  إلضــاءة  ــادرت  العاملّي، وب الّنهج  هذا 
بوسكو“  ”دون  مــدرســة  الــّنــصــراوّيــة،  العذراء“  ”عني  منها: 
(الّسالزيان)، كنيسة البشارة، وقلعة الّظاهر عمر في شفاعمرو.

هذا العام، ونظًرا لقّوة وتأثير اإلضاءة في الّتذكير بأهمّية إجراء 
الّنساء على أرض  مئات  حياة  إنقاذ  في  الفحوصات وجناعتها 
لتصل  التوّسع  عملّية  تتابع  أن  ”مرمي“  مؤّسسة  قرّرت  الواقع. 
البالد،  في  مدينة  أكبر  ثالث  تعتبر  اّلتي  حيفا  مدينة  إلــى 
فيها. والّطوائف  األديان  كاّفة  بني  والّتسامح  بالّتعايش  ومتتاز 

ُيذكر أّن املؤّسسة توّجهت إلى بلدّية حيفا بهذا اخلصوص، وقد القت 
املبادرة جتاوًبا وإقباًال شديدين من قبل رئيس البلدّية واألعضاء، 
خاّصة من قبل د. سهيل أسعد – نائب رئيس بلدّية حيفا، اّلذي لعب 
ـًا في تواصل املؤّسسة مع البلدّية وإيصال املبادرة والّطلب  دوًرا مركزّي
إلى املسؤولني، إلى جانب عضو البلدّية عرين عابدي - زعبي.

هذا وفي أعقاب مساعي املؤّسسة، ونائب رئيس البلدّية د. سهيل 
أسعد، ّمت إجراء جلسة حتضيرّية بحضور أعضاء اإلدارة في مؤّسسة 
”مرمي“، وأوري بلوم (مدير قسم الّثقافة في بلدّية حيفا)، متّخض 
عنها املوافقة على إضاءة مصنع القمح املعروف باسم الـ“داغون“ 
بالّلون الّزهرّي، ضمن مراسم احتفالّية بحضور اجلمهور الواسع، 
وذلك يوم األربعاء (21.10.15)، في الّساعة الّسابعة مساًء.

أرى واجــًبــا  ”أنا  قـــال:  أســعــد،  سهيل  د.  مــع  حــديــث  ــي  وف
ــتــي تــأتــي خلدمة  عــلــّي بــذل كــّل اجلــهــود لــدفــع املـــبـــادرات اّل
عاّمة“.  ـــالد  ـــب ـــة، وال خـــاّص حــيــفــا  فـــي  الــعــربــّي  املــجــتــمــع 
كما أشارت عضو البلدّية عرين عابدي - زعبي: ”كوني إمرأة فاعلة 
ومتفاعلة في شؤون البلدّية وكّل ما يتعّلق باملجتمع العربّي، أرى 
أّن قضّية الّتوعية ال تقّل أهمّية عن أّي قضّية مجتمعّية أخرى“. 
سعيد  ”أنا  ”مرمي“):  مؤّسسة  (مــديــر  حــامــد  حــمــادة  وقـــال 
هذه  لتطبيق  الّرائع  تعاونها  على  البلدّية  الّتعاون وأشكر  بهذا 
احلياة“. الّتوعية وإنقاذ  لهدف  باألساس  تأتي  املبادرة، واّلتي 

ــذّكــر  ــي ُت ــت ــة اّل ــّزهــرّي ــــاءة ال ـــه بفضل اإلض ــــارة أّن جتـــدر اإلش
الّسينّية  بــاألشــّعــة  ــدي  ــّث ال تصوير  لفحص  الــتــوّجــه  بأهمّية 
العربّيات.  الّنساء  عشرات  حياة  إنقاذ  ّمت  (ميموغرافيا)، 
سرطان  لديهّن  أّن  الفحوصات  إلجــراء  توجههّن  بعد  تبّني  إذ 
األولّية.  مراحله  في  الّسرطان  كون  بنجاح  ثدي، وقد مت عالجه 
على  والــتــأكــيــد  املبكر  الفحص  بأهمّية  نــنــّوه  أن  املــهــّم  مــن 
ــم في  ــســاه الـــعـــالج وي ُميـــّكـــن مـــن  ــبــكــر  امل أّن االكــتــشــاف 
احلــيــاة.  ــاذ  ــق إن ــي  ف يــســاهــم  ّممـــا  كبير  بشكل  ــعــالج  ال جنـــاح 
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ــة جــمــانــة اغــبــارّيــة ـ هــّمــام  ــي قــّدمــت احملــام
الّتطوير  جمعّية  في  احلقوقّية  الــّدائــرة  (مــرّكــزة 
منتدى  ــام  أم قانونّية  مداخلة  االجــتــمــاعــّي)، 
حيفا،  فــي  األرثـــوذكـــس  الــــّروم  كنيسة  نــســاء 
بُعنوان «اإلرث وامليراث»، وذلك في يوم اجلمعة 
األرثــوذكــس. الـــّروم  كنيسة  قاعة  في  املنصرم 

املّتصلة  األنظمة والقوانني  شرح  املداخلة  تناولت 
بكتابة وصّية وكيفّية تقسيم الورثة بغياب وصّية 
كهذه، وهو ما ُيسّمى امليراث بواسطة القانون اّلذي 
رأى أن يتعامل مع حاالت غياب وصّية مكتوبة. 
اغبارّية  تناولت  احملاضرة  من  آخر  محور  وفي 
والّدينّية  املدنّية  احملاكم  صالحّيات  هّمام   -

ــث»  ــوري ــيــراث ومــوضــوع «ت ــي مــســألــة امل ف
ـــروط انــتــقــال هذا  ــّق الــّســكــن احملــمــّي وش ح
كــمــا عرضت  األقـــــارب،  أو  لــألبــنــاء  ـــّق  احل
أروقة  إلى  وصلت  قد  كانت  لقضايا  أمثلة 

أجابت  احملاضرة  خالل  فيها.  للبت  احملاكم 
واستفساراتهم  احلضور  أسئلة  على  احملامية 
باإلطراء واالستحسان وخاّصة  منهن  وحظيت 
الواضحة. العرض  وطريقة  املوضوع  ألهمّية 
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أيًضا.  اخلنفشارّي  تسميته  ميكن  الفهلوّي.  زلت،  وما  سّميته،  أنا 
نعم   األستاز.  اسمه  فكان  قريتنا،  أبناء  أبي، وكّل  لسان  على  أّما 
بالزاي. بخالف لهجتنا نحن في القرية. يكفي أن تقول إّنك سمعت 
املسألة من األستاز ليصّدقك كّل سامعيك، حّتى املشّككون. ال أحد 
األستاز  هو  فعًال.  الّرسمّية  ثقافته  هي  ما  يعرف  القرية  أبناء  من 
وكفى. فّضله على كّل أبناء البلد. في املاضي البعيد تعّلم في املدينة 
الوقار  فيها  القرية، ويوّقره  يعّلم صغار  أستاًزا  إلينا  البعيدة، وعاد 

كّله، الّصغار والكبار.
لكّن  عظيًما،  أديًبا  نظره  في  كان  به.  املعجبني  أكثر  من  كان  أبي 
احلّظ خذله فلم يواصل دراسته في اجلامعة. لو أكمل دراسته يومها 
لكان اليوم في  شهرة طه حسني أو توفيق احلكيم. وإّال فما معنى 
الّديوان كّلها في بيته، من األرض إلى  اّلتي تغّطي حيطان  الكتب 
حّتى  يعرف  أو  الكتب،  هذه  قرأ  من  كّلها  القرية  في  هل  الّسقف؟ 
احلظُّ  و«كم قضى  يخدمه،  لم  احلّظ  لكّن  عظيم،  أستاز  أسماَءها؟ 

على موهبٍة...»! 
 أنا أيًضا كنت معجًبا باألستاز، مثل والدي. كنت أنتظر اليوم اّلذي 
أنهي فيه تعليمي وأصير أستاًزا. مثله أو أقّل قليًال. سألته مّرة، 
في الّصّف، ملاذا وردت كلمة األهرام، في القصيدة اّلتي عّلَمنا، مّرة 
بالّضّم وأخرى بالفتح. عندما تكبر، قال لي، تتعّلم وتعرف. وإذا كنت 
أحببت العلم، والّلغة العربّية بالذات، فلكي أكبر وأفهم، كما وعدني، 

سبب الّضّمة والفتحة في آخر الكلمة ذاتها، وفي القصيدة ذاتها!
لم يكن في قريتنا مدرسة ثانوّية. بعد إنهاء الّصّف الّثامن في القرية، 
هناك، وأتابع  ألقيم  البعيدة،  املدينة  إلى  الّسفر  إلى  مضطّرا  كنت 
دراستي، مثل تالميذ كثيرين من قريتنا ومن اِملنطقة كّلها. بعد إنهاء 
الّتاسع في املدينة، عدت في أواخر َحزيران،  إلى أهلي في  الّصّف 
أّن األرض  الّشهادة، وأنا واثق  الّرأس! ناولت والدي  قريتنا، مرفوع 
الفقير ال تتّم، كما كّنا  لن تسعه عندما يرى عالماتي. لكّن فرحة 
نسمعها من أّمنا دائًما. قرأ والدي عالماتي، والفرحة تتدّفق من وجهه 
وعينيه. ينظر في الّشهادة مّرة، وفّي مّرتني، وأنا جالس بقربه، سلطان 

زماني. لكّن الفرحة لم تتّم! 
قبل  فدخل.  الّدخول  إلى  والدي  دعاه  بالباب.  األستاز  ظهر  فجأة 

يناوله  العادّية، رأيت والدي  الّترحيب  الّصّحة، وكلمات  الّسؤال عن 
في  املمتازة.  عالماته  انظر  الّصبي.  شهادة  انظر  قائًال:  الّشهادة، 
صّفه تالميذ من كّل البالد، وعالماته أحسن عالمات. تناول األستاز 
الّشهادة، وأخذ ينّقل نظره فيها. ال أظّنه قرأها كّلها. فجأة وضعها 
أمامه، ونظر إلّي:  كيف تعرب يا عليِق احلماَر، ما دمت ممتاًزا في 
تكون  أن  يجب  العليق  أّن  بسرعة  أجبته  متحّدًيا.  سألني  العربي؟ 
بالفتح، ال بالكسر، ألّنها منادى مضاف يجب فيه الّنصب. واحلمار 
أسرار  بكّل  العاِلم  ضحكة  ضحك  إليه.  مضاف  ألّنها  جّرها  يجب 
الوجود، ثّم قال لي بصوت خفيض: غلط طبًعا. غًدا تكبر يا شاطر 
يتعّلموها  لم  أّنهم  أظّن  إلى جندتي:  املسكني والدي أسرع  وتعرف. 
بعد. احلّق على معّلمه. أّما أنا فتبّخرت فرحتي في حلظة، ولعنت في 
سّري احلمار وعليقه، والّساعة اّلتي دخل فيها األستاز بيتنا، وعرض 

عليه والدي الّشهادة. 
في الّصّف العاشر أيًضا، لم أخلص من اختبارات األستاز وتقييماته. 
اختلفت مع أخي مّرة، وكان أصغر مّني، في الّصّف الّثامن، على قراءة 
كلمة معّينة في بيت من الّشعر ذكره أخي في مساجلتنا الّشعرّية. 
ـًا باألوزان  كنت يومها بدأت أكتب الّشعر الّصبيانّي، لكّنني كنت ملّم
والّتقطيع متاًما. أخي أيًضا كان يعرف الوزن ”سماًعا“، لكّنه ال يعرف 
مثلي البحور كّلها والّتقطيع، وال سمع بالعروض الّسهل حّتى. طبًعا 
لم يكن أمامنا من يحكم في اخلالف العروضّي بيننا سوى األستاز. 
لذا، فرحنا غاية الفرح حني دخل األستاز بيتنا يوًما، فبادر أخي إلى 
سؤاله، دومنا مقّدمات: احكم بيننا يا أستاز، أّي قراءة أصّح، قراَءتي 

أم قراَءة أخي؟
اّتكأ األستاز على كرسّيه إلى اخللف، ثّم أردف قائًال: هذه حتتاج إلى 
قعدة، وحتليل البيت، بحسب أحكام العروض. كيف يا أستاز تكتب 
الّشعر إذن، أال تعرف الوزن سماًعا؟ سأله أخي والغرابة تفترش وجهه 
كّله. أعرفه طبًعا، أجاب األستاز، لكن هذا البيت من األوزان الّنادرة. 
كتاب  إلى  الّتقطيع   بعد  رواق، والعودة  على  البيت  تقطيع  يجب 

العروض والقافية، تأليف اخلليل بن أحمد الفراهيدي. 
يومها عرفت أنا، وعرف أخي الّصغير، وعرف أبي حّتى، أّن األستاز 

ليس أستاًذا!              

نن  أناييس  األمريكّية  للكاتبة  ــة  رواي وهــي 
عن  فيها  تبحث  اّلــتــي   (1977-1903)

جتسيد لصور الّذات وهندسة لدواخل املرء..
وهذا ما جعلها تضيء عتمات األعماق وتنير 

دهاليز النَّفس..
الكاتبة  أّن  البصير  القارئ  على  ُيخفى  فال 
هذا  دواًء وعالًجا،  كتابتها  تكون  أن  حتاول 
باإلضافة إلى الّرغبة في االكتشاف والّتحّلي 

في مواجهة الّذات في مراياها الّداخلّية.. حيث البشر عرايا أمام أنفسهم.. 
لذلك ال سبيل إلى مخادعة، مثل هذه املرايا الّشّفافة واّلتي تكتشف عادًة 

كّل األفكار املكبوتة واملقموعة وحّتى الغريبة منها.
1974 رئيسة  عام  انتخبت  اّلتي  أناييس،  ُتشّبُه  أمر طبيعّي  إًذا، وهذا 
للمعهد القومي للفنون واآلداب، نفس اإلنسان بـ“بيت احملّرمات“، حيث 
الّضّد  َحّد يجعل  تتصارع فيه األشياء واألفكار والّنقائض والغرائب إلى 

يتعارك مع ِضّدِه اّلذي يكون قرينه وصورته.
بَْوح  شكل  على  تأتي  الــّروايــة  جعل  األسلوب  هذا  مثل  الكاتبة  اّتباع 
بطريقة  بنفسها  بالّتعريف  بدايًة  تستهّلها  حيث  شخصّية،  واعترافات 

شاعرّية فتسّجل:
- إّنها من ذلك العرق من الّنساء والّرجال في آٍن اّلذي يرى كّل األشياء 

عبر الّستارة البحرّية..
حيث  الّنفس  أغوار  في  احللمّية  في رحلتها  االسترسال  إلى  تضطّر  وهنا 
تعيش احلياة في حلم جتّول خالله في عالم الّداخل.. لتتمّكن من اكتشاف 
املخبوء ثّم العودة إلى الواقع.. ولكن بعد تعّلم قّراَءها أّنها غفت بعيًدا 
حتت أعماق العواصف.. وهناك راحت تتجّول داخل الّلون واملوسيقا كأّنها 
داخل احملارة.. حيث ال توجد تّيارات أفكار، بل رّقة دْفق ورغبات تختلط 
اّلتي بال  ُيتيح لها أن تقوم بجولة داخل األمان  ّمما  وتتالمس وتنسحب، 
سفينة  صخرة، وهيكل  على  ُملقاًة  الفجر  عند  تصحو  بها  فإذا  نهاية.. 

اختنقت بشراعها.
بعد هذا البوح الّصريح تعّرفنا أناييس على سابينا، وهي وجه آخر للرّواية، 
أو باألحرى الوجه اآلخر القريب البعيد.. حيث ُيجّسد صورة احللم والواقع 
مًعا، وهذا ما جعل هذه الّشخصّية تختصر الّنقائض في اسمها وحضورها 
كلماتها، والّزجاج  من وقع  األوراق  تسقط  كيف  تعّبر  فتراها  وغيابها.. 

املصبوغ يبهت تبًعا لتقّلبات مزاجها.
وحني تتحّدث يأتي حديثها ِنصف حديث، عبارات ال حتتاج إلى نهاية، 
فهي اختصارات، واألجراس الّصينّية اّلتي تسمعها تدّق بقضباٍن تعلوها 
داخل  آخر، واملشهد  بصوت  متداخًال  الّصوت  فيأتي  ُقطن..  من  رؤوس 

مشهد آخر، وامرأة داخل ُاخرى..
فتسترسل في احلديث عن أسرار املرأة ومدى تأثيرها في عقول الّرجال.. 
فتذهب إلى االعتقاد من خالل الرّواية: أّن الّسر الّرقيق للمرأة ُنقش في 

عقول الّرجال بكلمات من نحاس، ّمما جعلها تَِشّم صورتها في عيونهم.
اعدة في أحشائهم، وإذا حدث  وهذا ما أّدى بهم أن يحترقوا باحلرارة الصَّ
يول في محاصرتهم، أو إذا ما استطاعوا أن يحّرروا أنفسهم،  وفشلت السُّ
ُتضطّر املرأة إلى القيام باصطياد ذاكرتهم باحلكاية اّلتي يتمّنون ِنسيانها..

د بني الكاتبة وقرينتها فتضيف: هذا املوقف يجعل الرّواية تُوحِّ
أّنها وقرينتها عاشا مًعا في شبحّية تاّمة، حّتى نزف قلباهما من احلجارة 
الكرمية فوق جباههما، وتعب جسداهما من ِثَقل ثيابهما املطّرزة، واحترقت 
فتحات أنفيهما من دخان الّروائح والعطور، وحني مضتا نحو عصور أخرى 
أحاطوهما بُأطر من نحاس.. ثّم تبرز كيف كان الّرجال متّيزونها، دائًما: 
ِدئ... لكن هذا لم يؤّثر على  بأّنها ذات الوجه املتأّلق وصدى الّصوت الصَّ
طبيعة العالقة بينها وبني قرينتها؛ حيث ُتضيف: ”أّما نحن، هي وأنا، 

فقد كّنا منّيز بعضنا: أنا وجهها وهي أسطورتي“!!
واضح أّن أناييس نن في روايتها اّلتي ال تخلو من الّنقائض والغرائب تؤّكد 
يترقَّب  خامد  بركان  فهو  احملّرمات..  األسرار وسجن  بيت  الّنفس هي  أّن 
املفاجئ  ورحيلها  سابينا  مأساة  استعادة  إلى  يقودها  ما  االنفجار، وهذا 

الغريب.. 
وحوله سيتمحور حديثنا في لقائنا القادم.

أمٌل غّناه العوُد..
في آذاننا

سمعنا الّسكوَن
عبر احلدود.

جديد علينا األمان..
وهو ال يشبه..

اإلنسان.
حني التقت العيون..

بالُعيون
َرفَرف علٌم على عالٍم..

كّلُه غمام.
بدا الّسكون حزيًنا

مثَل الّدخان.
يخّيُم..

على البؤساء

بال أسماء.
يرسمونه مطّيًة..

للعائدين..
باألمل الوحيد.

من يترّمنُ
بغير الّشام..

نشيْد!
***

أما آن للموت
أن ميوت بأغانينا

في حفلٍة (للمّتة)
على منت سفينة.

ويعزف العود للعائدين
ُحلَو الكالم والبيان.

ال حزَن..

وال شؤم في األحالم.
على كّل باٍب..

 .. حكواتيٌّ
من األفالم

يغّني.. يا شام
***

هِرمنا بانتظارِك..
وعّمرنا من أجلك..

ِافترشنا الوعَد
في بوق احلكاية.
َرجمنا أعداَءِك..

بالغبار والّنميمة.
بكيناك..

والّطامعون ينهشونِك
يا أّم غّساِن

باسم الّدين..
حتت رايات دخيلة.

ِلعْينِك يا شام..
َغّنينا..

للّذكريات اجلميلة.
شمسك يا شام..

رْحم األّمهات
ومسيرة القلق الّطويلة

َمن يرابط..؟!
على أسوارك األبّية

تظّلني يا شام..
في الّرواية..

منصورة.
 ©…dLÞØUHOŠ®
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الّناجتة  األمــراض  أو  الغذائّي  التسّمم 
تناول  عند  حتصل  فــاســد،  طــعــام  عــن 
املأكوالت امللّوثة. اجلراثيم تسّبب معظم 
حاالت الّتسّمم، وهي عادًة تتكّون بسبب 
األكــل.  مع   للّتعامل  اخلاطئة  الــّطــرق 
بالفيروسات،  يتلّوث  قد  الّطعام  لكّن 
والطفيلّيات، أيًضا. إّمنا تبقى البكتيريا 

املصدر األساس للتسّمم الغذائّي، وللحفاظ عل صّحة جّيدة، علينا 
إبقاء امليكروبات حتت الّسيطرة.

 ø Òwz«cG�« r ÒL�²�« ÷—«uŽ w¼ U�
باحلرارة،  قليل  إرتفاع  قشعريرة،  تعب،  بني  العوارض  تختلف  قد 
اّجلفاف،  حّتى  املعدة، وإسهال  في  إنزعاج  الّرأس،  في  ألم  دوخان، 
مغص قوّي، مشاكل في الّرؤية، وفي بعض احلاالت قد بؤدي الّتسّمم 

إلى نعكاسات صحّية سلبّية.
امللّوث  الّطعام  نفس  تناول  فتأثير  بينها؛  فيما  األشخاص  تختلف 
يختلف بني شخص وآخر. أحد األشخاص قد ال يتأّثر أبًدا، بينما 
شخص آخر قد ميرض بشّدة. رّدة الفعل تتأّثر بنوع البكتيريا، مدى 
تلّوث الّطعام، كمّية الّطعام املتناولة، وقّوة مناعة الّشخص جتاه هذه 

البكتيريا.

 ør ÒL�Ò²K� 5{ÒdF*« d¦�√ r¼ s�
إّن أّي شخص معّرض ألن يكون ضحّية الّتسّمم الغذائّي. إّمنا بعض 
يعانون  املسّنني واّلذين  احلوامل،  األطفال،  ُعرضًة:  أكثر  األشخاص 

من ضعف في جهاز املناعة.

 ø Òwz«cG�« r ÒL�²�« VÒM−²½ nO�
الّطعام بطرق  الغذائّي عبر إعداد  التسّمم  ميكننا جتّنب أكثرّية حاالت 
نظيفة وصحيحة. لتجّنب التسّمم الغذائّي، علينا أن نلتزم بهذه القواعد:

- نحافظ على نظافة الّطعام.. علينا أن نحافظ على نظافة كّل ما 
يالمس الّطعام. فيجب أن: نقوم بغسل اليدين دائًما أثناء حتضير 
الّطعام. نستخدم فوًطا، إسفنًجا، صحوًنا، وأدوات مطبخّية نظيفة. 
ندع  الّطعام.  خطوات حتضير  بني  الفرم  ألواح  املجلى ونعقم  ننّظف 

األدوات وألواح الفرم جتّف في الهواء.
- نحفظ املأكوالت الّساخنة بدرجة حرارة مرتفعة.. علينا أن نطبخ 
احلرارة  مئوّية.  70 درجة  تزيد عن  بدرجة حرارة  املأكوالت، ونبقيها 
الـ60  بني  ما  احلرارة  البكتيريا، ودرجة  أنواع  معظم  تقتل  املرتفعة 
على  بإبقائها  تسمح  وقد  البكتيريا،  منّو  متنع  مئوّية  درجة  والـ70 
الّلحوم،  حتوي  اّلتي  املطبوخة  املأكوالت  ترك  يجوز  ال  مستواها. 
الدجاج، الّسمك، البيَض واحلليب ومشتّقاته  في حرارة الغرفة ألكثر 

من ساعتني.
الّطعام  نبّرد  منخفضة..  حــرارة  بدرجة  الباردة  املأكوالت  نحفظ   -
5 درجــات مئوّية أو أقــّل. تنمو  حّتى  ــارًدا  ب سيقّدم  اّلــذي  املطبوخ 
البكتيريا اّلتي ُتفسد الّطعام على هذه احلرارة ببطء شديد. وبدرجة 
حرارة تقّل عن 0 مئوّية، وهي حرارة الّتجليد، يتوّقف منّو البكتيريا، 
فبذلك من األفضل تثليج الّطعام املتبّقي إذا كّنا ال نريد إستهالكه 
في ظرف يومني. علينا أن نتبع اخلطوات اآلمنة املوجودة على غالف 

املأكوالت أثناء حتضير الّطعام. 
- عند تناول الّطعام خارج املنزل، علينا الّتأّكد من مستوى الّسالمة 
والّنظافة في املطعم. هذا باإلضافة إلى جتّنب الّلحوم النّيئة أو غير 
املطبوخة جّيًدا. إذا كان لدينا أدنى شّك بأّن الّطعام ملّوث، علينا أّال 
نتذّوقه! ال ميكننا تذّوق أو شم رائحة البكتيريا اّلتي تسّبب التسّمم 
الغذائّي. علينا إحكام تغليف الّطعام املشكوك بأمره، والتخّلص منه 

بعيًدا عن متناول اليد.

 WÒO×B�«  W¹cG²�«  ‰U−�  w??�  qLFð  ªW¹cGð  WÒO�UB²š«®
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يتواجد وادي الّسّياح في القسم اجلنوبّي من 
مدينة حيفا، بدايته في منطقة الكرمل ليمّر 
ما بني حّي الكبابير وحّي «كرِمليا» استمراًرا 

إلى حّي كفار سمير ليصّب في البحر. 
الّرهبنة  حركة  بسبب  الـــوادي  اشتهر  وقــد 
الكرميلّية اّلتي بدأت في جبل الكرمل بوادي 
آثار  اليوم  حّتى  بــارزة  تزال  ال  إذ  الّسّياح، 
الكنيسة وكهوف الّرهبان الكرملّيني من القرن 

الّثاني عشر ميالدّي.
 UÒ¹dH(« W¹«bÐË l
u*«

الفترة  من  ــار  اآلث بسبب  املوقع  شهرة  رغــم 
الّصليبّية، إّال أّن احد املواقع األثرّية الهاّمة 
قبل  ما  إلى عصور  يعود  الــوادي،  في  جًدا 
على  الــوادي  أسفل  في  ويتواجد  الّتاريخ، 
الّشارع  من  بالقرب  منه،  الّشمالّية  الّضّفة 
الواصل ما بني وادي الّسّياح واحلي املعروف 

اليوم باسم حّي «نافيه دافيد». 
مسح  خالل   1983 عام  املوقع  اكتشاف  ّمت 
ــوردو»  «ب جامعة  من  باحثون  أجــراه  أثــرّي 
عام  حيفا.  جامعة  مع  بالّتعاون  الفرنسّية، 
1984 أجريت احلفرّيات األثرّية األولى بإدارة 
فترات  على  اســتــمــّرت  ــد  وق حيفا  جامعة 

متقّطعة حّتى أّيامنا هذه.
يعتبر املوقع في وادي الّسّياح واحد من أهم 
احلضارة  لدراسة  بالدنا،  في  األثرّية  املواقع 
اّلتي انتشرت خالل املرحلة األخيرة من العصر 
احلجرّي، واّلتي تعود إلى ما بني 20000 – 
الفترة  تلك  تعتبر  أّيامنا.  قبل  عام   10500
واحدة من احلقبات الّزمنّية الهاّمة في تطّور 
البشرّية، إّال أّن دراستها استندت حّتى اآلن 
أنحاء  في  ومنوذجّية  صغيرة  حفرّيات  على 
البالد. ويعتبر املوقع في وادي الّسّياح املوقع 
األّول اّلذي ُجترى فيه احلفرّيات بهدف دراسة 

تلك احلقبة الّزمنّية بشكل أساسّي وجذرّي.

UN−zU²½Ë WÒ¹dŁ_«  UÒ¹dH(«
اّلتي  املوقع  في  األولــى  احلفرّيات  كشفت 
االستيطان  بقايا  1984، على  عام  أجريت 
من حقبات زمنّية مختلفة: احتوت الّطبقات 
العصر  من  املكتشفات  بعض  على  الُعليا 

ق.م.)،   2200  –  3500) القدمي  البرونزّي 
وبعض املباني اّلتي يعود تاريخها إلى العصر 

الّنحاسّي (7000 عام قبل أّيامنا).
فقد  املوقع،  في  الهاّمة واملركزّية  اآلثار  أّما 
ّمت حتديد تاريخها إلى الفترة الّزمنّية ما بني 

16000 حّتى 15000 عام قبل أّيامنا. 
الّصوان  أدوات  كانت  املكتشفات  بني  من 
وعظام الكائنات احلّية، خاّصًة الغزالن واأليل 
األكثر  املكتشف  أّما  (األوروّبـــّي).  األسمر 
ـًا من لوحني من  أهمّية وإثارة، كان قبًرا مبنّي
عند  جيله  تراوح  داخله رجل  دفن  احلجارة، 
هذا  ويعتبر  عاًما.   30-25 بني  ما  الوفاة 
املعروفة  املبنّية  القبور  أقدم  من  القبر واحًدا 
بعض  الباحثون  نسب  ذاتها،  للفترة  لنا. 
الّصغيرة،  باحلجارة  املرصوفة  ــات  األرضــّي
واّلتي ّمت الكشف عنها خالل الّتنقيبات اّلتي 

أجرتها جامعة حيفا عام 1990. 

أّن  الـــّذكـــر  يــجــدر 
ـــع،  ســــّكــــان املـــوق

رصفوا األرض باحلجارة، ومن فوقها ّمت بناء 
نفترض  أّننا  كم  واخلشب.  اجللد  من  اخليم 
بأّن األرض املرصوفة باحلجارة، كانت ُمغّطاة 

لتجعل  الّنباتات،  أوراق  بأنواع مختلفة من 
عليها.  اجللوس  أو  للنّوم  مالئًما  استعمالها 
أّما أدوات الّصوان فهي من األدوات صغيرة 
احلجم اّلتي يصّنفها األثرّيون على أّنها تابعة 
وذلك  الهندسّية»،  «الكبارّية  احلضارة  إلى 
أو مستطيل.  مثّلث   – هندسّي  ألّن شكلها 
تسميتها  فتعود  الكبارّية،  احلــضــارة  ــا  أّم
الكرمل  جبل  (في  كبارة  مغارة  إلى  نسبًة 
إلى اجلنوب من «زخرون يعقوف») حيث ّمت 
التعّرف عليها ألّول مّرة، وتتمّيز تلك احلضارة 
بكون اإلنسان خاللها كان يعتاش من  الّصيد 
قبل  ما  (أي  الّطبيعة  من  الّنباتات  وجمع 

بداية الزّراعة).
أّما حفرّيات سلطة اآلثار اّلتي أجريت في العام 
كهوف  عن  كشفت  فقد   ،2002 1997 والعام 
إلى  تاريخها  يعود  املوتى،  لدفن  استعملت 
عصر البرونز األوسط (2400 – 2000 ق.م.). 

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

°a �—U Ò� �« q � � U � ÜH O � w 	 ÕU O Ò
 �« Íœ«Ë

 j??ÝË_«  e½Ëd³�«  dBŽ  v??�≈  t�¹—Uð  œuF¹  ¨—U Ò�H�«  s�  o¹dÐ≈
Æ1997 ÂUŽ  UÒ¹dH(« ‰öš tOKŽ d¦ ÔŽ ¨©ÆÂÆ‚ 2000 – 2400®

 tOKŽ d¦ ÔŽ ÍcÒ�«  wÒLEF�« qJON�«
Æ1985 ÂUŽ  UÒ¹dH(« ‰öš

WFÐ—_« Ã«dÐ_«Ë WÒOK¼_« ”—«b*«
 Í—u?	 bO� -U
 Æœ

ـًا مع مدى تاثير هذا اإلضراب  إّن طول عمر اإلضراب يتناسب عكسّي
على الّطرف اآلخر أي الّظالم. والّدليل على ذلك، أنَّ قطاعاٍت  كعّمال 
املوانئ وموّظفي شركة الكهرباء القطرّية ومنّظمة املمّرضات مثًال، اّلتي 
ما أن ُيعلن قطاٌع واحٌد منها اإلضراَب، حّتى ترضخ احلكومُة فتسارع 
إلى تلبية طلبه خوًفا من أن ُيشّل احلياة في  الّدولة. صحيح أن مدارسنا 
مؤثّرًة  أخرى  قوى  متتلك  أّنها  إّال  القّوة،  هذه  مثل  متتلك  ال  األهلّية 
مستّمَدًة من خصوصّية كونها مدارَس عربّيٌة لغًة وحضارًة، وأهلّيًة خدمًة 
وانتماًء، ومسيحّيًة ُملكّيًة وإدارًة، وأيًضا إسرائيلّيًة منهاًجا وتفتيًشا. 
لُهوّية املدارس األهلّية، أعتبُرها أركاًنا كان من  هذه املرّكبات األربعة 
املفروض أن تكون (لو أْحِسَن جتنيُدها وتطبيقها) أبراًجا حصينًة تصوُن 
قلعَة الّتعليم العربّي األهلّي، أسّميها إجتهاًدا كما يلي: برج اجلماهير 
العربّية الفلسطينّية في إسرائيل، وبرج أهالي الّطّالب، وبرج املؤّسسة 
حكومة  خاّصة، وبرج  بصورة  الفاتيكان  عاّمة ودولة  بصورة  الكنسّية 
إسرائيل ووزارة املعارف. هذا على مستوى الّتنظير واالفتراض واألمل، 
أّما الّصورة احلقيقّية اّلتي بََدت للعيان بعد أن تبّدد غباُر اإلضراب، 

هي ما يلي:
عبد  يا  «ِجْبناك  القائل:  املصرّي  املثل  عليه  ينطبق  اإلسرائيلّي  البرج 
املُعني حّتى تعني، جيت يا عبد املعني بّدك ُمعني». إذ أّن هذه الوزارة 
دخيًال  متطّفًال  جهاًزا  األهلّي،  العربّي  الّتعليم  جهاَز  اعتبرت  الّرشيدة 
رغم خدماته اُجللى وجذوره الّضاربة عميًقا في أرض مجتمعنا وبالدنا 
و»كّلهم  األهلّية»  املدارس  أّتهم  «أنا  بُعنوان  الّسابَقني  مقاليَّ  (راجع 
مائدة  على  األيتام  معاملة  ُتعامله  أْن  بالّتالي  يعرفون») وأرادت  ال 
الّلئام. كذلك، فإّن البرج الفاتيكاني اّلذي ترفُع املدارُس الكاثوليكّية 
عَلَمه كدولٍة، على أبنيتها، وتديُن له بوالئها، لم أسمع شيًئا عن دوره 
املتكرّرة،  محاوالتي  الّصدد، رغم  بهذا  البروتوكولّي)  (غير  احلقيقّي 
أّما  األهلّية..  املدارس  أمانة  من  ـًا  علنّي ـًا  ُمِلّح توضيًحا  يقتضي  ّمما 
فكانا  العربّية،  اجلماهير  وبــرج  األهالي  برج  أعني  اآلخــران  البرجان 
بُْرجني حقيقّيني شامَخني صامَدين وفّيني مترفَعني عن أخطاء متجّذرة 
ومنّغصات حقيقّية (سأتوقف عندها مستقبًال) ومتطلَعني نحو الهدف 
األسمى املتمّثل باحملافظة على مؤّسساتنا الّتربوّية أينما كانت وحيثما 
ُوِجدت، كمصنع لشباٍب مستنيٍر في رؤيته ومتأّلق في حتصيله، يْضمُن 
لنا مستقبلنا واستمراَر وجودنا في وطننا. لُكم جميًعا، أفراًدا وقياداٍت 
سياسّيًة وحزبّيًة ومجتمعّية وتربوّية أحني هامتي احتراًما وتقديًرا، مرّدًدا 

مع الّشاعر شكيب جهشان: «أحّبكم لو تعرفون كم».

« ÎuNÝ jIÝ
في املقال اّلذي نشر في العدد األخير من صحيفة ”حيفا“ لدكتور حامت خوري، حتت ُعنوان ”املدارس األهلّية واألبراج األربعة“، 

سقط سهًوا عدًدا من األسطر األخيرة من آخر ِفقرة في املقال.  نعيد نشر آخر ِفقرتني منه.. لذا اقتضى الّتنويه. 
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 VOÞd²�«  Ê“«u????ð  v?? K??Ž  W??E??�U??;«Ë  W??¹U??M??F??�«  ¨ÂU??L??×??²??Ýö??�  WOFO³D�«

ÆdFA�«Ë ”«d�« …Ëd� …dA³� wFO³D�«
 —̈UO)«Ë dCšô« ÍUA�UÐ wMž –  œôËú� wFO³Þ ÊuÐU� Life Kids
 Íu²×¹  ÆœôËô«  Èb�  WLŽUM�«  …dA³�«  W¹UŽ—Ë  W¹ULŠ  vKŽ  bŽUð  w²�«
 wÝUÝô« nOEM²K� —U Ò³B�« “̈—ô« W�U�½  U�öš s� w�U¦� Z�œ vKŽ
 bŽUð w²�«Ë ’Uš qO½U�Ë WOFO³Þ  UMO�U²O� Z�bÐ ÆVOÞd²�« `M�Ë

Æ…dA³�« WzbNð vKŽ

  UN�√ `�UB� W�öD½« d³²F¹ ÊËUFð
 ¨„Ëd³� øÎöHÞ X³$√ ∫wÐdF�« jÝu�«

 ZMO� ÍË«bNA*« s� W¹b¼ vKŽ wKBŠ«
„öOLOÝ W−²M�  uÐ« W�dýË —u²Ý

 —u²Ý Z??M??O??�  ÍË«b??N??A??*«
 X??O??½«u??Š W??J??³??ý Èd???³???�
 w??� …b????????z«d????????�«Ë ¡«c??????G??????�«
 W�dýË  ¨w??Ðd??F??�«  j??Ýu??�«
  U???�d???ý Èd????³????� ¨ u?????????Ð«
 W×B�«   U−²M�Ë  W¹Ëœô«
 W�—U�  ¨„öOLOÝ  W−²M�Ë
 …b????z«d????�« V???O???K???(« q????¹b????Ð

  UN�ô«  `�UB�  W¹uÝ  ÊU½ËUF²ð  wÐdF�«  jÝu�«  w�
 «Îœu�u�  «u³$√  s¹c�«  wÐdF�«  jÝu�«   UN�√  ÊU×M9Ë
  U−²M� vKŽ Íu²% w²�« åW¹b¼ …œôË W�“—ò ¨«Îb¹bł

Æb¹b'« œu�uLK�Ë Âú� q�«uA�«  U¾� WLOIÐ
 ÍË«bNA*«  WJ³ý  w�  UNF¹“uð  r²¹  w²�«  …œôu??�«  W�“—
 d³²Fð WKLŠ w¼ „öOLOÝ l� ÊËUF²�UÐ —u²Ý ZMO�
 l²L²²Ý UN�öšË ¨wÐdF�« jÝu�« w� UNŽu½ s� v�Ë_«
  U−²M*«   «dAŽ  qLAð  …eO2  …œôË  W�“dÐ   U??N??�_«
 WJ³A�«  ŸËd??�  w??�  W�Uš  ¡«d??ý  WF²�  v??�≈  W�U{ùUÐ
 w²�«  œö³�«  ¡U×½√  w�   «bKÐ  dAŽ  w�  ÂuO�«  …dA²M*«

Æ—UFÝ_« V½QÐ  U¹d²A� WKÝ d³�√ sLCð
 ”uKÐ  f??½U??�œ«  „öOLOÝ  W³KŽ  ¨qLAð  …œôu???�«  W??�“—
 ¨W³Þ—  q¹œUM�  ¨ U{UHŠ  W??�“—  ¨W�UB�  ¨Â«d??ž  400
 iOH�ð  WLO�  ¨ ULOFD²K�  d??²??�œ  ¨W??O??×??�  ◊u???�
 WLO�  ¨œôË_«Ë  ‰U??H??Þ_«  f??Ðö??*  WJ³ý  s??�  ¡«d??A??K??�
 ‰U??H??Þ_«   «dC×²*   u??½U??Š  s??�  ¡«d??A??K??�  iOH�ð

 ÆiOH×²K� r¼d�Ë
 ÈbŠ«  v??�≈  tłu²�«  V−¹ …œôu??�«  W??�“— vKŽ ‰uB×K�
 œöO� …œUNý l� —u²Ý ZMO� ÍË«bNA*« WJ³ý ŸËd�
 bŠ√  W¹u¼Ë vHA²*«  s� ÃËd)« …—UL²Ý«  Ë√  qHD�«
 —u²Ý  ZMO�  ÍË«bNA*«  v??�≈  tłu²�«  sJ1  Æs¹b�«u�«
 ÆW�“d�« vKŽ ‰uB×K� …œôu�« bFÐ dNý√ 3 v²Š …d²H�
ÆjI� ÃÆ‘ 10 qÐUI� ŸU³ð œu�u*«Ë Âú�  U−²M*« W�“—

 ∫œö??³??�« w??�  u???Ð« w??� W??�U??F??�« …d??¹b??*« Êu??N??�«— q??O??ŽU??¹
 ‰Ë_«Ë  b¹b'«  ÊËUF²�UÐ  d�²H½  „öOLOÝ  w�  s×½ò
 ÷dFð  Æ—u²Ý  ZMO�  ÍË«bNA*«  WJ³ý  l�  tŽu½  s�
 `�UB� UNŽu½ s� …b¹d� WDA½√ dL²� qJAÐ UM²�—U�
 dO³Fð w¼ …—œU³*« Ác¼ ÆwÐdF�« jÝu�« ‰UHÞ√Ë  UN�√
 wð«uK�«  wÐdF�«  jÝu�«   UN�_  oOLF�«  UM½UM²�«  sŽ
 Ác??¼Ë ¨s??N??¹b??� W??K??C??H??*« W??�—U??*U??� „ö??O??L??O??Ý Êd??²??�??ð
 W�u�ú�  o¹dD�«  W??¹«b??Ð  w??�  sNðbŽU�  w??�  UM²I¹dÞ
 W�U{≈  ÆWKzUF�«  v�«  b¹b'«  qHD�«  ÂËb�  bMŽ  …b¹b'«
  «b???¹b???'«  U???N???�_« W??�b??) „ö??O??L??O??Ý l??C??¹ ¨p???�c???�
 d Ò�u¹  Íc??�«  similacmamaÆcoÆil  l�u�  v??�«b??I??�«Ë
 w??Ðd??F??�« j???Ýu???�«  U???N???�_ W??O??M??N??� d???¦???�_«  U??�u??K??F??*«
 w�  ¡«d??³??)«  r??�U??Þò  v??�≈  W�U{ùUÐ  ÆWOÐdF�«  WGK�UÐË
 ’uB�Ð  UN�_« W�b) wHðU¼ e�d� u¼Ë å„öOLOÝ
 l?? Ò{d??�«Ë  ‰U??H??Þ_«  W¹cG²Ð  oKF²¹  ULO�  —UH²Ý«  Í√

ÆåWOÐdF�« WGK�UÐ
 ∫ÕdB¹ ÍË«b??N??A??*«  WJ³ý ÂU??Ž d??¹b??� ¨W??½U??²??� Íb??−??�
 …œôu???�«  W???�“—  ‚ö???Þ≈  WKLŠ  v??�≈  —u??²??Ý  ZMO�  dEM¹ò
 Íc�«  ¨WLN�  WO−Oð«d²Ý«  …uD��  UNŽu½  s�  v??? �Ë_«Ë
 WJ³ý  ¨¡«c??ž  WJ³ý  UN½uJ�  W�U{ùUÐ  WJ³A�«  qF−¹
 œ«d??�√  W�U�  v??�≈   U−²M*«  qC�√  .bIð  WOHO�  ·dFð
 W�“d�«  ‚ö??Þ«  l�  Æ…œôu???�«  WKŠd�  s�  v²ŠË  ¨WKzUF�«
  U??N??�_«  q??F??�  œËœ— k??Šö??½  U??M??½S??�  WJ³A�«  ŸËd???�  w??�
 ¨W??�U??)« W??�“d??�« s??L??K??²??Ý«Ë s??K??�Ë s??2  «b??O??F????�«
 sNðU³KD²�  V??ÝU??M??ðË  s??N??ðU??łU??O??²??Š«  w??³??K??ð  w???²???�«Ë
 ÍË«bNA*« w� s×½ Æ…œôu�« Y¹bŠ sNKHÞ  U³KD²�Ë
 ‰UHÞ√  UN�√ —uNLł …QłUH� w� dL²MÝ —u²Ý ZMO�
 w� UMzU�dý l� ÊËUF²�UÐË UM½√  bF½Ë …œôu??�«  w¦¹bŠ

ÆåqC�_« sN×M� w� dL²MÝ „öOLOÝ

 …UO(«¢ ‰uŠ WIOý …d{U×� w� wI²K½
…d�UM�UÐ  u×HÞ wŠ«—e� Ÿd� w� ¢WOłËe�«

qÐUI� ÊËbÐË lÝ«u�« —uNL'« ÂU�√ WŠu²H� …d{U;«
 s�  W??F??Ý«Ë  WŽuL−�   u×HÞ  w??Š«—e??�  w??�  wI²K½¢  ŸËd??A??�  ÷dF¹
 dO¦J�«  w� 5�UC�Ë WF²L*«   UÞUAM�«  ¨WOMG�«   «d{U;« ¨ Uý—u�«
 ≠w??Š«—e??�  Ÿd???�  rEMOÝ  28.10.2015  a??¹—U??ð  w???�Ë  Æl??O??{«u??*«  s??�
 WOłËe�«  …U??O??(«¢  ∫Ÿu??{u??0  …d{U×�  …d??�U??M??�«  WM¹b�  w??�   u×HÞ
 w� WOB�A�« W???Ð—b???*«  Âu??I??²??ÝË Æ¢q???C???�√  …U??O??( ÕU??²??H??L??� W??×??łU??M??�«
 Æ…d{U;«  d¹dL²Ð  f³�  h�uÐ  ôË—  …bO�«  ¨W¹dA³�«  WOLM²�«  ‰U−�
 WOHO�  ‰u??Š  f³�  h�uÐ  ôË—  UN�bI²Ý  w²�«  …d??{U??;«  —u×L²²ÝË
 ÕU$« WOHO� Ÿu{u� vKŽ …d{U;« e�d²ÝË ¨WOłËe�«  …UO(« 5%
 WOHO�Ë UNO�  U�öF�« e¹eFðË UNOKŽ ÿUH(« WOHO�Ë WOłËe�« W�öF�«

ÆWOłËe�« …UO(« w� ÕdH�«Ë …œUF�« r� l�—
 Ÿd� w� 19∫30  WŽU�« w� 28.10.2015  a¹—U²Ð …d{U;« rEM²ÝË

Æ…d�UM�« WM¹b0  u×HÞ wŠ«—e� pMÐ
 —uNL'« ÂU�√ WŠu²H� ŸËdA*« sL{  «d{U;«Ë  UÞUAM�« ÊuJ²ÝË
 „«d²ýô« ÂeK¹Ë Æœö³�« w� „uM³�« lOLł szUÐe�Ë ¨qÐUI� ÊËbÐË lÝ«u�«
 l� wI²K½¢ l�u� w� o³� qJAÐ …d{U×LK� qO−²�«  UO�UFH�« w�

077≠6004060 nðU¼ ‰öš s� Ë√  u×HÞ wŠ«—e�

 wMODKH�« ‰ULŽ_« qł— ·U½Ëe� p¹dðUÐ œö³�« w� w½dH�« dOH�« bÒK�
 vKŽ t� ÎU1dJð WO½dH�« W¹—uNL'UÐ ÂUÝË l�—√ ¨w½ULK*« dCš d�UŽ
 -Ë o³Ý b�Ë ¨œö³�« w� ‰ULŽ√ qł— qC�Q�Ë œUB²�ù« ‰U−� w� tIIŠ U�
 sÐ« n¹U½ dO�_«Ë u²O¼ w�« ÊUÐUOK� w�U(« —uÞ«d³�û� ÂUÝu�« «c¼ bOKIð

Æw¼ Êu� w� !u�UÝ W�dA� ÍcOHM²�« d¹b*«Ë œuFÝ ‰¬ e¹eF�« b³Ž
 W�uł  ÂU??ÝË  w½ULK�  bO�«  `M0  ·U??½Ëe??�  w½dH�«  dOH�«  ÂU??�Ë
 …—UH�« UN²�U�√ WO�UH²Š« w� UNÐ v�œ√ WLK� VIŽ ¨”—U� W³ðdÐ ·dA�«
 w½ULK�  dCš   ÃU??(«  W�—UA0  W³ÝUM*«  pK²�  ÎUBOBš  WO½dH�«
  UOB�A�«Ë ‰U??L??Ž_«  ‰U????ł—Ë W??O??ÝU??O????�«   U??O??B??�??A??�«  s??�  b??A??Š Ë

Æqš«b�«Ë ”bI�«Ë …ežË WOÐdG�« WHC�« ¡U×½√ nK²�� s� W¹—U³²Žù«
 tÐ  vEŠ√  Íc??�«  “UO²�ù«  —b??�√  ò  ¨w½dH�«  dOH�«  ‰U�  ¨œbB�«  «c¼  w�Ë
 d�UŽ ·ËdF*« ‰ULŽ_« qłd� ÂUÝu�« wLOKð WLN� ‰öš s� ¡U*« «c¼
 d³�_« ÂUÝu�« «c¼ bF¹ ”  ∫  ·U½Ëe� dOH�« ·U{√Ë  Æåw½ULK*« dCš
 ¨r�UF�«  w� W�UN�«   UOB�AK� WO½dH�«  W�uJ(« t×M9Ë U½d� w�
  w½ULK*«  d�UŽ  wMODKH�«  ‰U??L??Ž_«  q??ł—  …d??*«  Ác??¼  tOKŽ  “U??Š  bI�Ë
 U½œöÐ  d¹bIð  s??Ž  Î «dO³Fð  ¨q??O??z«d??Ý«Ë  5DK�  w??�  ‰U??L??Ž√  q??ł—  qC�Q�
  U−²M� o¹uð vKŽ qLF¹ t½√ YOŠ U½d� `�U� w� r¼U¹ h�A�
 s�  U¼dOžË  „—UMO�u�  ¨‰UHOð  UNO�  U0  WO½dH�«   U�dA�«  s�  b¹bF�«
 WOKOz«dÝù«Ë  WOMODKH�«  ‰“U??M??*«  v??�≈  UNI¹dÞ   b??łË  w²�«   U�dA�«
 ¨w½ULK� dCš ÃU(UÐ w½dH�«  dOH�«  œUý√ UL� ¨t²�dý ‰öš s�
 w½ULK� d�UŽ bO�« Ê√ ”  lÐUðË Æw½ULK� WŽuL−� fOz—Ë fÝR�

Æ” t1dJð r²¹ «cN�Ë U½d� o¹b� u¼

 w½dH�« dOHK� ’U)« ÁdJý sŽ w½ULK� d�UŽ bO�« »dŽ√ …—ËbÐ
 bO& u¼ ·dA�« W�uł ÂUÝË t×M� Ê√ ÎUHOC� ¨t²�UC²Ý« …ËUHŠ vKŽ

ÆU½dHÐ tDÐd¹ Íc�« ‰UBðû�
 ’U??�??ý_«  T�UJð  w??²??�«  WI¦�«  bKÐ  w??¼  U½d�  ”  ∫  w½ULK*«  ·U???{√Ë
 s�  œUB²�ù«  ÂuKŽ  w�  WOF�U'«  w²Ý«—œ  XOIKð  U½Q�  ¨UN½u³×¹  s¹c�«
 UNO�  X??A??ŽË  ¨“f¹—UÐ”  WO½dH�«  WL�UF�«  w??�  Êu??Ð—u????�«  WF�Uł
 ¨Íb???�«Ë tO� √b??Ð b??� U??� XKL�√ ¨œö??³??�« v??�≈ w??ðœu??Ž b??M??ŽË ¨ «u??M??Ý …b??Ž
 WOMODKH�«  ‚«u??Ýú??�  WO½d�   U??łu??²??M??�  ‰U????šœ≈  v?? K??Ž  XKLŽ  Y??O??Š
Æåa³D*«  «Ëœ√Ë wND�« s�Ë WOzUÐdNJ�« …eNł_« ‰U−� w� WOKOz«dÝù«Ë

 WŽuL−�  «œ«d?????¹≈ X??K??�Ë s???¼«d???�« X??�u??�« w??� ” ∫ w??½U??L??K????*« `????{Ë√Ë
 WO½dH�«   U�dA�«  Ê√Ë  qIOý  —UOK�  nB½  v??�≈  W¹uM�«  w½ULK*«
 tłuð Íc???�«  ¨w½ULK� l??ÐU??ðË   Æå «œ«d??????¹ù«  pKð  s??�  Î «d??O??³??�  Î «¡e???ł q¦9
 ÂUÝu�«  «c??¼  w�ö²ÝUÐ  bOFÝ  wM½≈  ”  ¨t²KzUŽ  ¡U??M??Ð√Ë  t¹b�«u�  dJA�UÐ
 WK¹uD�«  5M�«  vKŽ  ÎU½U�dŽ  w�  ÕuML*«  ¨·dA�«  W�uł  ÂUÝË  ¨  lO�d�«
 tO� dOÝ√ Íc�«  o¹dD�« Ê√ 5I¹ vKŽ UM½≈  d̈L²*« q�«u²�«Ë qLF�«  s�
 qC�√ r¼UH²� ÕU²H*« w¼ Í—U−²�«Ë ÍœUB²�ù« ÊËUF²�« WDÝ«uÐ ÂU�ú�

Æ“Âö�« qł√ s� …¡UMÐ …uDšË dO¦JÐ qC�√ q³Ð g¹UF²�«Ë
 W¹—U³²Žù«Ë W¹œUB²�ù«  UOB�A�« s� dO³� œbŽ bOKI²�« rÝ«d� dCŠË
 f�U−*«  wK¦2Ë  Âö???Žù«Ë  ‰U??L??Ž_«  ‰U??ł—Ë  ¨WOKOz«dÝù«Ë  WOMODKH�«
 bO�«  ‰ULŽ_«  q??ł—  Ê√  d�c¹  ÆsÞu�«   U�dý  w�  5�UŽ  ¡«—b??�Ë  WOK;«
 s� ÂUÝu�« «c¼ U¼bOKIð r²¹ WOMODK� WOB�ý ‰Ë√ u¼ w½ULK� d�UŽ

 Æ 5DK�Ë qOz«dÝ≈ w� WO½dH�« W�uJ(« q³�

 ”—U� W³ðdÐ ·dA�« W�uł ÂUÝË w½ULK� d�UŽ ‰ULŽ_« qł— `M1 w½dH�« fOzd�«

…d�UM�« ÊuŁUJO� vŽdð !«—Ë√
 ‰U−� w�  «—œU³*« s� b¹e*« v�« uŽbðË

wÐdF�« jÝu�« w� p²¹UN�«
 œö³�« w�  ôUBðô« ‚uÝ …bz«— !«—Ë√
 …d�UM�«  w�  ÊuŁUJO*«  WIÐU�  vŽdð
 W???�—U???A???*« ‚d????H????�« l???O???L???' v???M???L???²???ðË
 d???¹b???'« s????� ÆW???I???ÐU??????*« w????� ÕU???−???M???�«
 WMK�  ÂU???I???ð  W??I??ÐU????*«  ÊQ????Ð  d???�c???�U???Ð
 …d??�U??M??�« w???� w??? �«u???²???�« v?? K??Ž W???F???Ð«d???�«
 ‰öš  p??�–Ë  ¨  s�uð  W ÒÝR�  rOEM²Ð
 WFL'«  Òw�u¹  w�U(«  Ÿu³Ý_«  W¹UN½
 ‚bM�  w�  17.10.2015≠16  X³�«Ë

 5−�d³*«  ÂU�√  W�dH�«  ÊuŁUJO*«  `O²¹  Æ…d�UM�«  w�  qO¾¹d³ž  X½UÝ
 Âb�ð   U−²M�  v�≈  W ÒOłu�uMJ²�«  r¼—UJ�√  q¹u×²�  »dF�«  5ÝbMN*«Ë
 r�UF�« qF$ò Ê«uMŽ X% ÂUI¹ ÂUF�« «cN� Àb(«  ÒÊ√ ÎW�Uš ¨W Ò¹dA³�«
 qŠ UN½Qý s� l¹—UA� d¹uDð  ‰uŠ —u×L²¹ t½uJ� Î «dE½ ¨åqC�√ ÎU½UJ�

 Ær�UF�«Ë lL²−*« w� W¹dAÐ  UłUŠ bÝË W×K� q�UA�
 å∫ ‰U??�  !«—Ë√ W??�d??ý w??� w??Ðd??F??�«  j??Ýu??�«  o¹uð d??¹b??� ¨ÍËb???Ž b³Ž
 UN½ô  ÊuŁUJO*«  q¦�  tOłu�uMJð  l¹—UA�  W�U�«Ë  …—œU³*«  «bł  rN*«  s�
 ¨wÐdF�«  lL²−*«  w??�  ¨»U??³??A??�«Ë   U??ÐU??A??�«  s??�  b¹bFK�  W�dH�«  Âb??I??ð
 Èd½  Ê«  q??�√  vKŽ  ¨l??Ý«Ë  ‚UD½  vKŽ  UN{dŽË  rNð«—b�  “«d??Ðô  W�dH�«
 s� ò ∫ ·U{√Ë Æp²¹UN�« ‰U−� w� »dF�« 5¹œU¹d�«Ë s¹—œU³*« s� b¹e*«
 »d�ô«  ôUBðô« W�dý UM½ô ¨Àb(« «c¼ q¦� W¹UŽdÐ ÂuI½ Ê√ wFO³D�«
 ‚uÝ  …œU??¹—  w�  —«dL²Ýô«  vKŽ  ’d×½  UM½_Ë  ¨wÐdF�«  pKN²*«  v�«
 lOL'  UML²½Ë  W�bI²*«  UOłu�uMJ²�«  r�UFÐ  oKF²¹  U�  q�Ë   ôUBðô«
 öF�  r�UF�«  `³B¹  Ê√  q??�√  vKŽ  WIÐU*«  w�  ÕU−M�«  W�—UA*«  ‚dH�«

åÆqC�√ ÊUJ�





382015 ‰Ë_« s¹dAð  16  WFL'«

 s� p�–Ë  UN�« qC�«  «u½uJ¹ Ê« sNðUOL¼« ‰Ë« s�
  U³łu�«Ë  tO�UI¦�«   UO�UFH�«  ¨  rKF�«  dO�uð  ‰öš
 œôËô« b¹uFð v�« t�U{ôUÐ p�– ¨ WO×B�«Ë t¹cG*«
 qLA¹  Íc??�« “dCš«”  ÁUOŠ  »uKÝQÐ   «uAOF¹  Êô

  Æ pO²Ýö³�« w½UM� ŸUłd²Ý« UC¹«

 dJA�  q??C??�ô«  t??I??¹d??D??�«  Ê«  v?? K??Ž  sIH²ð   U???N???�ô«
  ŸUłd²Ý« o¹dÞ sŽ w¼ UM� UNðULF½ vKŽ WFO³D�«
 j/  vKŽ  ÿU??H??(«  q??ł_  p??�–Ë  pO²Ýö³�«  w½UMI�
 s�  «cN�  ¡«dCš  d¦�√Ë  WHOE½  W¾OÐË  w×	  ÁUOŠ

 Æ r¼bFÐ  W�œUI�« ‰UOłô« Ë U½œôË« t×KB� qł«

 tOÐdG�« W�UÐ s� wÝ«u� ‚UMŽ
 © tMÝ 11 ® dýUÐË © 5MÝ 9® —«u½ Â«

tOłu�uMJ²�« ÕU−M�« t¹u½UŁ tÝ—b� w� W¹eOKJ½ô« WGK�« WLKF�
  UN²�Ë hB
ð dNE�« bFÐË WLKF� ÕU³B�« w� ∫ w�uO�« UN−�U½dÐ
 q¦�  U??¼œôË_ tO{U¹d�«   UO�UFH�«Ë wLOKF²�«  ¡«dŁû�  UO�UFHK�

 ÆWŠU³��«Ë ÂbI�« Ád�  «—Ëœ

 UN�  «b??ł  rN�Ë  XO³�UÐ  UNðUO�ËR��  s�  Áb??Š«Ë   ŸUłd²Ýô«  tLN�
 w�  «uAOF¹  Ê«  rNLOKFð  w??�   U?????¼œôË«  ‚u??H??ð  v??? �«  t??�U??{ôU??Ð  Ê«
 UN²KzUŽ  œ«d???�«  lOLł  Ê«  r²Nð  wN�  p??�c??�Ë  WO×	Ë  WHOE½  W¾OÐ

 ÆpO²Ýö³�« w½UM� ÊuFłd²�¹

 Ád	UM�« s� Í—«u¼ rOMž t³¼

 © tMÝ 11 ® ‰ežË © 5MÝ 7® bN� Â«
fLA�« u¹œ«— w� V²J� Ád¹b�

 ÊuMH�« rKF²�  «—Ëœ w� U¼œôË« „—UA¹ dNE�« bFÐ
  U¹UHM�« w�UÐ sŽ pO²Ýö³�« w½UM� ÊuKBH¹ UN²KzUŽ œ«d�« lOLł

Æ pO²Ýö³�« w½UM� ŸUłd²Ý« ÊËbOF¹ rŁ s�Ë

 w½UM�  ÊuFL−¹  rN�  rN�eM�  sŽ  ÁbOFÐ  d¹Ëb²�«   U¹ËUŠ  Ê«  U0
 w� w½UMI�« ÊuIK¹ tÝ—b*« v�« rNI¹dDÐË …—UO��« w� pO²Ýö³�«

Æd¹Ëb²�« t¹ËUŠ

 r??N??½U??� W??K??zU??F??K??� «b????ł r??N??� r?????z«œ q??J??A??Ð ŸU???łd???²???Ýô« Ÿu???{u???�
 W¾OÐ   vKŽ  ÿUH(UÐ  t²L¼U��Ë  Ÿu??{u??*«  tOL¼«  Èb??�  Êu�dF¹

 Æ ¡«dCšË  WHOE½

 j/ sŽ sHAJ¹ “ô«” WOFL' WO½öŽô« WKL(UÐ s�—Uý wð«uK�«  UN�ô« s� r��
sNðuOÐ w� UN½uAOF¹ UL� sNðUOŠ

 WŠU³��« rÝu� h
Kð ÂdODÐ
 ‚dž  ôUŠ 10 UNM� WO×{ 11 Õ«Ë—« bBŠ ÂUF�« «c¼

ÂUF�« eO(« w� WŠU³��« WÝ—U2 ¡UMŁ« X½U�
 ÂuO�«  WŠU³��«  r??Ýu??�  ¡U??N??²??½«  l??�
 dL²Ý« Íc?????�«Ë œö???³???�«  w???�  5???M???Łô«
 WLEM�   —b??????	«  d̈???N???ý√  6  W??K??O??Þ
 œö??³??�«  w??�  œôË_«  ÊU???�ô  “ÂdODÐ”
  u*«   ôU??(  wBO
K²�«  U¼d¹dIð
 t½«  `C²¹Ë  Æ‚dGK�  ÷dF²�«  d??Ł«

 ‰UHÞ_ …U�Ë W�UŠ 11 sŽ ÊöŽô« - WHK²
*« ÂöŽô« qzUÝË V�×ÐË
 lL²−*« s� ‰UHÞ_ «u½U� rNMOÐ s� © ôUŠ 5® 45% ¨‚dG�« V³�Ð

Æœö³�« w� ‰UHÞô« 5Ð r¼œbŽ ·UF{√ 1.7 ?Ð vKŽ√ Í« ≠wÐdF�«
 WŠU³��« s�U�« w� ‚dG�«  ôUŠ ŸUHð—«  UODF*« Ác¼ s� `C²¹Ë
 rNMOÐ s� 10  ÁU??�Ë W�UŠ 11  ??? �«  5Ð s� t??½«  YOŠ ¨ÂUF�«  eO(« w�
  ôU(« ‰bF� tÐUA¹ U2  W�UŽ WŠU³Ý „dÐ w� rN�dž ¡«dł X½U�
 w�  ôUŠ 9 v�« q	Ë Íc�«Ë 2014≠2011  «uM��« 5Ð X½U� w²�«
 ‚dG�«   ôUŠ œbŽ w� ÷UH
½« v�«  UC¹«  UODF*« dOAðË ÆWM��«
 ULMOÐ WO²O³�« „d³�« w� WŠU³��« WÝ—U2 ‰öš  u*« v�«  œ« w²�«

ÆÂUF�« eO(« w� œ«œ“«
 26%  w�«uŠ XKJý bI� 17≠15  qO−Ð W³O³AK� W¹dLF�«  W¾H�«  U�√

 Æ© ôUŠ 4® ÂUF�« «cN� ‚dG�« W−O²½ …U�u�«  ôUŠ s�
 rNF�  bł«u²�«  WOL¼√Ë  r¼bŠu�  ‰UHÞô«  „dð  s�  ÂdODÐ  —c??%Ë  «c¼
 ‰UGA½ô« ÂbŽË rNM� È√d�Ë WÐdI� vKŽ Ë√ØË WŠU³��« ÷uŠ qš«œ

Æs¹dšü« l� Y¹b(« Ë√ …¡«d� ¨WOHðU¼ W*UJ� ∫q¦� Èdš√ —u�QÐ
 WŠU³��«  ÷u??Š  ∫W??O??zU??*«   UFL−*«  q???š«œ  rN²³�«d�  r??N??*«  s??�  UL�
 Ë√  ©wJO²ÝöÐ®wŽUMD	«  WŠU³Ý  ÷uŠ  ¨‰UHÞú�  ’U??)«Ë  ÂUF�«
 WŠU³��« ÷u??Š ⁄«d???�≈Ë Æ‰U??H??Þ_U??Ð  ’U??)« ÂUL×²Ýô« ÷u??Š w??�
¡U??N??²??½ô« b??F??Ð …d??ýU??³??� ’U???)« ÂU??L??×??²??Ýô« ÷u???ŠË w??ŽU??M??D??	ô«

Æt�ULF²Ý« s�

 …«“«u?????0 ÆX???O???³???�« v???? �≈ q????	Ë b???¹b???'« œu????�u????*«
 uHDÓ¹ ¨W??�—U??F??�« W??Šd??H??�«Ë …d??O??³??J??�«  …œU??F??�??�«
 p�– w� U0 ¨WK¾Ý_« s� qzU¼ r� `D Ò��« vKŽ
 Â_« VOKŠ Ê√ w� pý ô Æœu�u*« W¹cG²Ð WIKF²*«
 Ê√  s¹—ÒdIð  U�bMŽ  sJ�Ë  ¨qHDK�  ¡«cž  qC�√  u¼
 ¨U ÎC¹√  VOK(« qz«bÐ  qHD�«  W¹cGð v�≈  wKšb Ôð
 vKŽ qC�_« VOK(« q¹bÐ Í—U²
ð Ê√ rN*« sL�
 UN²�dF� V−¹ w²�«  —u??�_«  wK¹ ULO�  Æ‚ö??Þù«

∫̀ O×B�« —«dI�« –U
ðô
 V½Uł v�≈ °b¹b'« œu�u*UÐ p� UMO½UNðË „Ëd³� 
 W³ÝUM0  W�—UF�«  …œU??F??�??�«Ë  dO³J�«  ‰UFH½ù«
 ‰uŠ  W ÒLł  WK¾Ý√  ÕdDÔð  ¨b¹b'«  œu�u*«  ÂËb??�
 ‰uŠ ÂU??ð  ŸU??L??ł≈  „UM¼ Æb??¹b??'« œu??�u??*«  W¹cGð
 qC�√  u??¼  Â_«  VOKŠ  Ê√  w???¼Ë  …b????Š«Ë  WIOIŠ
 ∫…dO¦�  b??z«u??�  Â_«  VOK(  b??łu??¹  ÆpKHD�  ¡«c???ž
 qHDK� W¹—ËdC�«  U³�d*« lOLł vKŽ Íu²×¹
  UłUO²Šû�  t�H½  rzö¹  ¨W³ÝUM*«   UO ÒLJ�UÐË
 r¼U�¹Ë  —ÒuD²�«Ë  ÒuLM�UÐ  cšü«  qHDK�  …dÒOG²*«
 WŽU{d�«  ¨l³D�UÐË  ¨t²ŽUM�Ë  Á—ÒuDð  ¨ÁÒu/  w�
 Ê√   —d????�  «–≈  Æp???�  W³�M�UÐ  U?? ÎC??¹√  …b??O??H??�  w??¼
 ¨U ÎC¹√  VOKŠ  q¹bÐ  pKHÞ  W¹cGð  v??�≈  wKšb Ôð
 t�  V�½_«  VOK(«  q¹bÐ  Í—U²
ð  Ê√  rN*«  sL�
 dO¹UF* U ÎI�Ë VOK(« qz«bÐ W³O�dð b¹b% r²¹ Æ
 WK�Uý  ÀU×Ð√Ë  Â_«  VOKŠ  vKŽ  «ÎœUM²Ý«  WO*UŽ
 5O	UB²šô«  …d??O??š  s??�  WB ÒB
²�  ÊU???'Ë
 qLAðË Æ‰U???H???Þ_« W??¹c??G??ð ‰U??−??� w??� ¡«d???³???)«Ë
 r²OÝ  w??²??�«   U³ Ò�dLK�  ÎöOCHð  dO¹UF*«  Ác??¼
 qJ� WÐuKD*«  WOLJ�«  w¼ U�Ë W³O�d²�UÐ  UN−�œ
 U ÎNÐUA�  VOK(«  q¹bÐ  ÊuJ¹  wJ�  UNM�  V Ò�d�
 YO×Ð  ¨ÊU???J???�ù«  —b???�  ¨Â_«  V??O??K??(  t²³O�d²Ð
 — ÒuD²�«Ë ÒuLMK�  »uKD� u¼ U� qJÐ qHD�«  œÒËe¹
 W³O�d²�«  sŽ  ÎöC�  sJ�Ë  Æ5Lzö*«Ë  5O�UJ�«
 Èdš√   U³ Ò�d�  „UM¼  ¨VOK(«  q¹b³�  WOÝUÝ_«
 —UO²š« s¹b¹dð U�bMŽ p�c� ¨pKHÞ —ÒuD²� WLN�
 U ÎC¹√  Íu²×¹  Ê√  rN*«  sL�  qHDK�  VOKŠ  q¹bÐ

W¹«b³�« cM� UNOKŽ ’d(« V−¹ W ÒLN� —u�√ – …œôu�« bFÐ qHD�« W¹cGð
 UJOðuOÐËdÄ   ∫W??O??�U??²??�«  W??	U??)«   U??³?? Ò�d??*«  vKŽ
 Â_«  VOKŠ w� pOðuOÐËdá�«  U¹dO²J³�«  d�u²ð   ≠
 W¹uI²�  …dO³�  WOL¼√   «–  w??¼Ë  wFO³Þ  qJAÐ
 ÀU×Ð_«  s??�  5³²¹Ë  ÆqHDK�  WOFO³D�«  WŽUM*«
 U¹dO²JÐ W³O�dð ÊU� …œôu??�«  s� Ÿu³Ý√ bFÐ t½√
 nK²
ð t�√ s� l{d¹ qHÞ Èb� ©«—uKH�«® ¡UF�_«
 q¹bÐ q�Q¹ qHÞ Èb� ¡UF�_« U¹dO²JÐ W³O�dð sŽ
 Ÿu??½  s??�  U¹dO²J³�UÐ  WOMž  w??N??�  p??�c??�  ¨V??O??K??Š
 WOÐU−¹ù«   «dOŁQ²�«  Æ”uKO�Ðu²J�  ”ËbOHOÐ
 w�  ÀU×Ð_«  s�  dO¦JK�  XFCš  UJOðuOÐËdáK�
 sJ1  «dOŁQ²�«  Ác¼ 5Ð s�Ë ¨…dOš_«  «uM��«
 ¨wLCN�«  “UN'« ÷«d??�√  Ãö??ŽË lM� ∫  d�c½  Ê√
 iHšË  wLCN�«  “UN'«  ÃuC½  w�  WL¼U�*«
 h??G??*« s???� Êu??½U??F??¹ ‰U???H???Þ√ Èb????� ¡U??J??³??�« …b????�
 ¨t�√ s� l{d¹ ô qHD�« Ê√ W�UŠ w� ¨©pO�uJ�«®
 vKŽ Íu²×¹ VOKŠ q¹bÐ t� —U²
½ Ê√ rN*« sL�
 ÷ULŠ√   Lc≠ Pufa  ÆW¹«b³�«  cM�  UJOðuOÐËdá�«
 WKzUŽ  s??�   ARA  Ë   DHA  Ÿu???½  s??�  W??O??M??¼œ
 r¼U�ðË Â_« VOKŠ w� …œułu*« ≠6Ë 3  U−O�Ë√
 w� W??	U??š d̈??B??³??�« …Òb???ŠË w??M??¼c??�« —u??D??²??�« w??�
 5³ždð  U�bMŽ  ÆqHD�«  …UOŠ  s??�  v??? �Ë_«  d??N??ý_«
 q¹bÐ —UO²šUÐ p×BM½ ¨VOKŠ q¹bÐ —UO²š« w�
 Ác¼ s� WO�UŽ WOL� vKŽ Íu²×¹ Íc�«  VOK(«
 d¹uDð u???¼ ≠ U??²??O??L??K??ÄU??²??³??�«  s???¼œ Æ÷U???L???Š_«
 p�c�  tÐUA� vM³0 qO
M�«  X¹e� e ÒO2Ë ’Uš
 Ê« ÀU??×??Ð_«  X²³Ł√  b??�Ë ÆÂ_«  VOKŠ w??�  œu??łu??*«
 ’UB²�«  w�  r¼U�¹   U²OLKÄU²³�«  X??¹“  s??¼œ
 rCN�«  WOKLŽ  q ÒN� Ô¹Ë  qC�√  qJAÐ  ÂuO��UJ�«
 w½UF¹ pKHÞ ÊU� «–≈ Æ‰UHÞ_« ¡UJÐ …Òb� iH
¹Ë
 tðUOŠ  dNý√  w??�  WFzUA�«   «“U??G??�«  …d??¼U??þ  s??�
 —UO²šUÐ  `BMÔ¹  ¨VOKŠ  q¹bÐ  q�Q¹  u¼Ë  v??�Ë_«
 ¨rCNK� W×¹d�Ë WKNÝ W³O�dð Í– VOKŠ q¹bÐ
  Ÿu½  s�  pOðuOÐËdá�«  U¹dO²J³�«  vKŽ  Íu²×¹Ë
 œułu*«   LÆREUTER  Íd??ðË«—  ”uKO�Ðu²J�
 ÀU×Ð√  X²³Ł√Ë  ¨Â_«  VOKŠ  w??�  wFO³Þ  qJAÐ

 Ác??¼ W???�U???{≈ W???ŽU???$Ë W??O??�U?? ÒF??� «Îd???šR???�  d???A???½
 s�  Êu½UF¹  s¹c�«  ‰UHÞ_«  W¹cGð  v�≈  U¹dO²J³�«
 qON�²�« w� …dO³J�« t²L¼U��Ë ©pO�u�® hG*«
 —UO²š«  s¹b¹dð  U�bMŽ  —̈UB²šUÐ  ÆrCN�«  vKŽ
 s ÒFL²Ð  Í√d??I??ð  ÊU??Ð  `BMÔ¹  ¨qHDK�  VOKŠ  q¹bÐ
 ¨Z²M*«  vKŽ …œułu*«   U�uKF*«Ë  U³�d*«  WLzU�

ÆpKHD� qC�_« —UO²š« p� vM�²¹ wJ� p�–Ë
ÆÂú� »d�_«

 ¨W¹d¹dÝ W¹cGð WOzU ÒBš√ ¨wŠ«—e� U½U½—
åU½dO²�ò w� WOLKŽ …d¹b�








