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في  منهمكني  ووزراؤه  احلكومة  رئيس  يبدو 
وعلى  الوطنّية  الّسلطة  على  الّلوم  إلقاء 
قياداتنا هنا وعلى كّل العالم لسبب موجة 
الّتصعيد األخيرة دون أّي جهد حملاولة حتّمل 
ّيتهم عّما يجري وعن حلقة الّدم املُغلقة.  مسؤول
لم نَر منهم أّي محاولة جاّدة لإلقرار بدورهم 
للّسالم  املُعادية  ّية  وبأثر سياساتهم االحتالل
األخضر. اخلّط  جانبي  على  شعبنا  وحلقوق 

سياساتهم  أن  الــّتــوضــيــح  مــن  لنا  ــّد  ب ال 
في  الّسبب  هي  االستيطانّية  ّية  االحتالل
أسلوًبا  ننتقد  قد  ويحصل.  حصل  ما  كّل 
هناك،  أو  هنا  الفلسطينّية  الفعل  ـــرّدة  ل
أو  املؤملة  الّتراجيدية  املشاهد  أمــام  وخاّصة 
والعملّيات  العنف  عبثّية  ــى  إل ننّبه  قد 
ًا،  ـ وسياسّي ـًـا  ـــ ــّي أخــالق الكبير  ــا  ــرره وض
في  هو  الّتصعيد  مصدر  أّن  نصّر  لكّننا 
ورئيسها.  اليمينّية  احلكومة  سياسات 
ــي الــكــالم  ــة الــعــنــصــرّيــة ف ــوج ـــي هـــذه امل وف
واملمارسة منذ عودة اليمني إلى دّفة اُحلكم.

إّن هذه الّسياسات وهذا اخلّط اليميني اّلذي 
خالل  من  يوم  كّل  يتأّكد  العرب  يستعدي 
على  اليمني  في  ــواب  ــّن وال ـــوزراء  ال تسابق 
تقدمي  وَمن يستطيع  للعرب  أكثر عداء  َمن 
يستطيع  وَمن  للعرب  معاٍد  قانون  مشروع 
العرب.  جتاه  العنصرّية  في  ــّذروة  ال يبلغ  أن 
من  ــالد  ــب ال ــي  ف الّسياسة  مجمل  إّن  ــل  ب
العرب  من  الّتخويف  حول  تتمحور  سنوات 
الفلسطينّيني  هــذا  يشمل  الــعــرب.  وخطر 
ا  رّدً نَر  لم  بل  مكان.  كّل  وفي  وهناك  هنا 
القوى  ومن  اإلسرائيلّي  اليسار  من  ا  مناسًب
يعّمق  مــا  ــذا  وه الّدميقراطّية.  ّية  يبرال الّل
مسدود.  طريق  ــام  أم بأّننا  العام  الّشعور 
وهذا الّشعور بالّتحديد هو مصدر الّتصعيد 
والعامل األساس اّلذي يدفع الّناس العادّيني 
علينا  مقبولة  غير  بأعمال  ــان  ــي اإلت ــى  إل
ومــوقــف. رأي  وكــأصــحــاب  كفلسطينّيني 

سفك  من  املغلقة  احللقة  هذه  من  اخلــروج  إّن 
الّدماء ووقوع الّضحايا وتخريب فرص الّتسوية 
أو ما ُيشبهها يكمن في تغيير هذا اخلط 
لدى  االستعالئّي  الّتفكير  ــذا  وه ــوّي  ــّدم ال
احلكومة اإلسرائيلّية. ال يختلف عاقالن في 
أّنه ال تعايش مع االحتالل وال مع االستيطان 
احلواجز  اليومّي على  واإلذالل  القمع  مع  وال 
احلرّية  إلى  يتطّلع  حّي  شعب  كّل  واملعابر. 
والّتحرّر، وهكذا شعبنا.. وهو ما لم يفهمه 
ككّل  شعبنا  احلكومة.  في  ورفاقه  نتنياهو 

اّلتي  احلقيقة  وهذه  ـ  القهر  يرفض  الّشعوب 
أن  نتنياهو  يحاول  بأسره،  العالم  ُيدركها 
والعنف  والقوّة  الغطرسة  خالل  من  ُينكرها 
املآسي  توّلد  اّلتي  الّسياسة  إّنها  واالحتالل. 
الّسواء. على  والفلسطينّيني  لإلسرائيلّيني 
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يسود  اّلــــذي  ــر  ــوّت ــّت ال بــعــض  ــن  ع سمعنا 
املدينة  في  ّية  العرب ـ  اليهودّية  العالقات 
أّن  وصلنا  بل   . العام  للّتصعيد  كانعكاس 
للمحّالت  متبادلة  مقاطعة  ــاالت  ح هناك 
احملّالت  يزورون  اّلذين  اليهود  وأّن  الّتجارّية 
ما  وهـــذا  تناقص.  ــي  ف ّية  العرب ــاء  ــي واألح
شاهدناه في مرّات سابقة شهدت الّدولة فيها 
قد  أو غيرها.  بسبب حرب  توّترًا وتصعيًدا 
لهذه  نريد  ال  لكّننا  ــك،  ذل أسباب  نتفّهم 
فرصة  تخسر  وأن  نفسها  تخسر  أن  املدينة 
ا. ـً ّي جزئ والقائمة  املُمكنة  املشتركة  احلياة 

كّنا في جمعّية الّتطوير االجتماعّي في حيفا 
ـ ونعتقد أّننا منّثل رأي عام عربّي في املدينة 
ـ عّبرنا عن تطّلعنا في رؤية املدينة مشتركة 
تقوم احلياة فيها على املساواة الّتامة والعدل 
نسعى  أّننا  وأّكدنا  واالحترام.  احلــوار  وعلى 
على أن تكون املدينة مفتوحة للعرب مثلما 
لنا  ا  ـً ّي مدين أفًقا  تكون  وأن  لليهود،  هي 
حياًة  نريد  اليهود.  للمواطنني  هي  مثلما 
مشتركة ومدينة مشتركة ال مدينة مختلطة. 
ملوارد  ُمنصًفا  وتوزيًعا  متكافًئا  عيًشا  نريد 
ــرس». ــف وال «الــفــارس  تعايش  ال  ــنــة،  املــدي

عقود،  مــن  ــوق  الــّط على  شعبنا  شــّب  لقد 
أمنيات  وهي  املساواة.  من  أقّل  يقبل  ولن 
ـــإرادة  ب يتحّقق  أن  ــكــن  ُمي ــــع  وواق ــوق  ــق وح
إلى  بحاجة  املشتركة  فاحلياة  مشتركة. 
املدينة  في  تتحّقق.  كي  إرادة  ــى  وإل تدّخل 
ّية ومن عالقات  ما يكفي من عالقات تبادل
شيء،  كّل  رغم  وثقافّية  وجتارّية  إنسانّية 
وهو  وتطويرها.  عليها  الّتأسيس  وُميكننا 
يسعى  أن  البلدّية  رئيس  على  نتمّنى  ما 
بها. معمول  سياسة  إلى  يحوّله  وأن  إليه 

بالّنسبة  ــم  وكــحــل كمدينة  ــرت  ــب ك حيفا 
ملواطنيها العرب اّلذين لن يقبلوا - كما قلنا 
- أقّل من العيش مبساواة وكرامة فيها. وهم 
حريصون فعًال على تطوير األجواء فيها بهذا 
االّجتاه، رغم األجواء العنصرّية اّلتي تتسرّب 
أحياًنا إلى شوارعها والعالقات فيها، كما 
أهلنا  بــقــدرة  نثق  لكّننا  اآلن.  حاصل  هــو 
على  اليهودّي  املجتمع  في  واسعة  ــوى  وق

تطوير منوذج تقتدي به 
الّدولة. وما ينقص هنا 
ــاســة واضــحــة  ــو ســي ه
ــة  ــلــدّي ــب ــس ال ــي مــن رئ
املجتمع  ـــي  ف ــــوى  وق
ــّد من  ــهــودّي. ال ب ــي ال
العنصرّية  ــى  عــل رّد 

لو  جميًعا  صنًعا  وسُنحسن  والعنصرّيني 
أّن كّل املناهضني للعنصرّية وقفوا في صّف 
ّية وتطوير املدينة بشكل  واحد حلماية املعقول
مدينّي. أفــق  ــي  ف اجلميع  حــقــوق  يحفظ 

°W�d²A*« WLzUI�« w� VFð —œ«uÐ
نشأت  املواقف  بعض  في  أّن خالفات  بلغنا 
تسير  ــور  األم وأّن  املشتركة،  القائمة  داخــل 
طبًعا   . أصــالً املعّقد  أدائها  تعقيد  باّجتاه 
خاّصًة  ـــًدا،  أب تسرّنا  ال  ــار  ــب األخ هــذه  مثل 
ــي تتطّلب  ــت ــة، اّل ــرج ــذه األوقــــات احل ــي ه ف
كبير  بقدر  وتوافًقا  مشترًكا  وعمًال  تكاتًفا 
وجولة  العنصرّي  الّتصعيد  مــوجــة  لــصــّد 
والّتهديد،  للّدميقراطّية  املناهضة  الّتشريعات 
القانون! خـــارج  ــة  ــّي اإلســالم احلــركــة  ــراج  ــإخ ب

وأمــام  قيادتنا  ــام  أم كبيره  حتــّديــات  هناك 
على  احلــفــاظ  الـــّضـــروري  ــن  وم مجتمعنا، 
ودوس  ضربنا  سُهل  وإّال  والّتعاون  ــوِحــدة  ال
القائمة  في  الّشركاء  من  نتوّقع  ال  حقوقنا. 
املشتركة انسجاًما وال تطابًقا في كّل شيء، 
بتحّمل   - اآلن  نطالبهم - خصوًصا  لكّننا 
الّذهاب في مسار  القيادّية وعدم  ّية  املسؤول
اخلالفات الّداخلّية. سيحسن الّشركاء صنًعا 
وعملوا  ومحاور  نقاط  على  اّتفقوا  هم  لو 
أبقوا  أّنهم  لو  صنًعا  سُيحسنوا  مبوجبها. 
وحسموها  الّداخلّي  حوارهم  ضمن  اخلالفات 
ا أن  ـً ا وال معنوّي ـً بطريقة ما. ال يصّح سياسّي
يخرجوا علينا اآلن بخالفاتهم، بينما احلملة 
العنصرّية في ذروتها. ال يصّح أن تذهب جهود 
الوحدة أدراج  أناس غّيورين عملوا من أجل 
لكن  شراكة،  كّل  من  جزء  اخلالفات  الرّياح. 
ونتداركها. نعاجلها  كيف  نعرف  أن  علينا 

كّنا حّذرنا من الفتنة ومن الُفرقة في البيت 
ُينشر  ما  إلى  بقلق  ننظر  نحن  وها  الواحد. 
ونعرف  املشتركة.  القائمة  أروقة  من  ويرشح 
انــتــخــاب  بــســبــب  تــعــّمــقــت  اخلـــالفـــات  أّن 
في  ــاف  واالصــطــف املتابعة  للجنة  ــس  ــي رئ
جتــاوز  مــن  نتمّكن  أن  نــأمــل  اإلطـــار.  ــذا  ه
املشتركة  القائمة  تبقى  وأن  الّتجربة  هــذه 
احلرجة.  املرحلة  هذه  في  القيادة  على  قادرة 
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ــام،  األّي هــذه  البالد  تسود 
الرّاهن،  الوضع  ظــّل  وفــي 
ـــزان  ـــواء مــن فــقــدان االّت أج
اجلماعّية  والهستيريا 
وعاّمة  إسرائيل  قادة  لدى 
ســواء.  حــدٍّ  على  الّشعب 
نشاهد  أو  نقرأ  يوم  فكّل 
ًنا يؤّكد أّن القادة  حدًثا معّي
يتخّبطون،  اإلسرائيلّيني 

والّناس في حالة ذعر وخوف هستيرّي، فأصبح كّل شخص صاحب بشرة 
سوداء مشتبه به ومعرّض للقتل، كما حصل مع املواطن اإلريترّي ميال أفتوم، 
اّلذي ُقتل في أعقاب العملّية اّلتي نّفذها فلسطينّي في محّطة الباصات 
املركزّية في بئر الّسبع. وهنالك أشخاص يهود لم يسعفهم احلّظ رغم صراخهم 
لليهود اآلخرين بأّنهم ليسوا عرًبا تعرّضوا لالعتداء والّضرب بأبشع صوره. 
طبًعا ال يجري احلديث هنا عن االشتباه بالعرب أنفسهم وتعرّضهم للقتل 
أو االعتداء، فاليوم، وفي ظّل الوضع القائم أصبح كّل عربّي مشبوه وال 
جدال في ذلك، بل جترّأ البعض بأن يقّدموا اقتراًحا بعدم تشغيل العرب، 
ودافعوا عن اقتراحهم هذا بأّنه غير عنصرّي، بل مجرّد إجراء أمني ليس إّال. 
اقتلعوهم  مكان،  كّل  في  طاردوهم  عملهم،  أماكن  من  العرب  ــردوا  اط
يتعّلموا  ومدنهم حتى  قراهم  تطوّروا  بعيًدا، ال  بهم  اقذفوا  من جذورهم، 
واملعاهد  اجلامعات  في  التعّلم  من  احرموهم  املواطنة،  معنى  ما  ًدا  جّي
لنحرم  اخلارج  من  استيرادهم  يجب  والبناء  الّنظافة  عّمال  حّتى  الُعليا، 
العرب من لقمة العيش، فيأتون زحًفا على بطونهم طالبني العفو ولكن 
والّتعبير  الّتظاهر  على  أحدهم  جترّأ  وإذا  هــؤالء؛  عن  تعفوا  أن  هيهات 
احلياة.  قيد  على  بقي  إذا  هذا  فليعتقل،  الّدميقراطّية  باسم  ــه  رأي عن 
كيفة  العرب  ُيلّقن  أن  يجب  ــًدا،  غ وليس  اليوم  ــيــوم  وال ــيــوم،  ال كفى! 
اإلسرائيلي،  اليسار  ودميقراطّية  الّتساهل  فترة  انتهت  معهم،  الّتعامل 
اليوم َمن يتكّلم هو اإلسرائيلي القوّي، اّلذي سُيلّقن اجلميع، اليسارّيني 
فالدميقراطّية  احلقيقّية،  الّدميقراطّية  معنى  ما  الــعــرب،  قبل  اليهود 
املعارضة.  في  َمن  وُتسلب حقوق  الّسلطة  في  اّلذي  ُتضمن حقوق  كيف 
مع  ــّســالم،  ال ــداء  أع مع  ســالم  فال  ــالم،  ــسّ ال مفاوضات وال حديث عن  ال 
يطالبون  اّلذين  مع  سالم  ال  الّتاريخ،  ومزّيفي  واملعتدين  احلقائق  مشوّهي 
والّديني،  الّتاريخي  اإلسرائيلي  حــّق  على  يعلو  حــّق  فال  بحقوقهم، 
أحفاد  مع  مفاوضات  ال  باطل.  فهو  احلّق  هذا  ينفي  أن  يحاول  َمن  وكّل 
احلسيني  املفتي  همس  فلوال  وتصفيتهم،  اليهود  ــادة  ــإب ب فّكر  مــن 
احلقيقي  فاملجرم  الكارثة،  حصلت  ملا  هتلر  أذن  في  املتكرّر  وإحلــاحــه 
الفكرة.  صاحب  هو  احلقيقي  املجرم  ــا  إّمن اجلــرميــة،  نّفذ  اّلــذي  ليس  هو 
من اليوم فصاعًدا انسوا كّل ما تعّلمتموه في كتب الّتاريخ، ُخدعتم كثيرًا، 
وّمت تزييف الّتاريخ واحلقائق، ولكن من اآلن فصاعًدا املرجع األمني والوحيد 
الّصادق واحلقيقي هو نتنياهو، فاكتبوا الّتاريخ من جديد، وحّتى قواعد 
أنتما،  أنا،  يوجد:  اليوم فصاعًدا ال  فمن  تغييرها،  ّية يجب  العرب الّلغة 
أنتم، هي، هو، هما، هم، هّن، أنَت، أنِت، نحن، يوجد ضمير واحد ووحيد 
ّية على الّنحو  هو نتنياهو، فمن اليوم فصاعًدا تتغّير قواعد الّلغة العرب
الّتالي: نتنياهما، نتنياهم، نتنياهّن. غّيروا كّل القواعد والنظرّيات، غّيروا 
نظرّيات الفيزياء والكيمياء، غّيروا علوم الرّياضّيات، أّما في اجلغرافيا، 
فإسرائيل هي األلف والباء، هي البداية والّنهاية. ألم تسمعوا ما تفوّه به، 
مؤّخرًا، بعض الّشخصّيات اإلسرائيلّية عبر وسائل اإلعالم، «ال يوجد شعب 
فلسطيني.. هذه كذبة كبيرة، لم يكن هنالك  شعب يدعى فلسطينًيا».  
إزاء هذه األجواء الهستيرّية، والّتصريحات غير املسؤولة، والّتحريض املستمّر 
واملتصاعد على كّل ما هو عربي، أّال يحّق للمواطنني العرب بأن يقّدموا شكوى 
ّية ضّد َمن ُيصرّح تصريحات عنصرّية، ُمحرّضة، ومعادية للعرب؟! قضائ
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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   
 

 

 

—U ÒB� 5�U�
ّمت  حيفا،  وبلدّية  «مــرمي»  بني مؤّسسة  بالّتعاون 
احليفاوّي  الّطحني  مخزن  إضــاَءة  األربعاء،  أمس  أّول 
الّداغون بالّلون الزهرّي ملناسبة شهر الّتوعية العاملّي 

لسرطان الّثدّي.
إضاءة معالم بارزة في املدن الكبرى في العالم بالّلون 
الزهري تعتبر تقليًدا أطلقته جمعّية أمريكّية تنشط 
في مجال الّتوعية لسرطان الّثدي، وقد حتّول هذا إلى 
البلدة  تقليد عاملّي ُيشير إلى التزام هذه املدينة أو 
الّناصرة  فبعد  املرض.  هذا  لتفادي  الّتوعية  بأهمّية 
(كنيسة الّسالزيان) وشفاعمرو (قلعة ظاهر العمر)، 
ّية،  عرب  – يهودّية  تأتي حيفا كأّول مدينة مشتركة 

وثالث كبرى املدن في إسرائيل تتّبنى هذا الّتقليد.
املعالم  الّداغون إلى سلسلة من  وينضّم بذلك معلم 
العاصمة  في  «إيفل»  برج  بينها  املرموقة،  العاملّية 
الفرنسّية باريس، أطول برج في العالم – برج خليفة 
فندق  األمريكّي،  اإلمارات، مطار لوس أجنيلس  في 
نياغرا  شـــّالالت  فيغاس،  الس  ــي  ف روك»  «هـــارد 
الواقعة بني الواليات املّتحدة وكندا، برج «كانتون» في 

الّصني.. والقائمة تطول.
وسائل  على   Light it Pink حملة  وانطلقت 
املخّصص  احلالي  الّشهر  في  االجتماعّي  الّتواصل 

للّتوعية ملرض سرطان الّثدي.
صغير  حفل  أقيم  ــون  ــّداغ ال مبنى  إضـــاءة  وقبيل 
باملناسبة، وبني احلاضرين برز احلضور الّشبابّي، ذكورًا 

الّلواتي  الّنساء  جانب  إلى  سواء،  حّد  على  وإناًثا، 
جتربة  ــّر  م بعضهّن  ــا  ورمب اجلمعّية،  ضمن  ينشطن 

الّتعامل مع املرض. 
وبرز بني احلضور كّل من رئيس القائمة املشتركة – 
حضر  ــذي  اّل ــودة،  ع أمين  احملامي  حيفا،  مدينة  ابن 
برفقة عائلته أجمع، وعضو الكنيست عايدة توما، 
إضافة إلى نائب رئيس بلدّية حيفا د. سهيل أسعد، 
من  ولفيف  زعبي،   - عابدي  عرين  البلدّية  وعضو 
احلاضرين. هذا وتغّيب رئيس بلدّية حيفا يونا ياهف 
يوم  في  احلضور  عن  اعتذر  أن  بعد  احلــضــور،  عن 

احلدث ذاته!
وهي عضو  ورور،  ربى  اإلعالمّية  احلفل  عرافة  توّلت 
لصحيفة  حديث  في  قالت  اّلتي  اجلمعّية  إدارة  في 
املشاريع  من  للعديد  تبادر  اجلمعّية  إّن  «حيفا»، 
ّية، ومنها تقدمي  األخرى عدا عن حملة الّتوعية احلال
فترة  له خالل  بحاجة  ملن هي  واملادّي  املعنوّي  الّدعم 
محاضرات  تقدمي  ــى  إل إضــافــًة  املــرض.  من  العالج 
الّثدي  سرطان  مرض  عن  والّتوعية  اء  أطّب قبل  من 
للجمهور العاّم، ومحاضرات من طّالب طّب لّطّالب 
الّثانوّيات واملدارس مبواضيع الّتربية الّسليمة والوقاية 
للّنساء  دعــم  حلقات  بناء  ــى  إل إضافًة  ــرض،  امل من 
املُصابات باملرض، وغيرها من الفّعالّيات. وأكّدت أّن 
ّي  ّية اليوم هو تعريف املجتمع العرب الهدف من الفّعال
توعية  جانب  إلى  ونشاطاتها،  باجلمعّية  احليفاوّي 
وأهمّية  الّثدي  سرطان  ملرض  العربّي  اجلمهور  عموم 

الكشف املبّكر.

وقّدمت إحدى الفتيات رقصة باليه معّبرة في افتتاح 
االحتفال. بينما رّحب مؤّسس صندوق «مرمي»، حمادة 
أهمّية  على  مؤّكًدا  حيفا  وبأهالي  باحلضور  حامد، 
ا الّنساء  الكشف املبّكر عن مرض سرطان الّثدي داعًي
والفتيات إلجراء فحوصات دورّية للكشف عن املرض.

من جانبه أّكد نائب رئيس البلدّية، الّدكتور سهيل 
من  الهدف  مع  بشّدة  يتضامن  كطبيب  أّنه  أسعد، 
القائمني  ــادي  أي على  يشّد  ــه  وأّن ــادرة،  ــب امل هذه  وراء 
على املؤّسسة، وحّث كّل صبّية وامرأة في املجتمعني 
العربّي واليهودّي، أن تتوّجه بشكل منتظم كّل مّدة 
- بحسب نصائح األطّباء - إلجراء فحوصات األشعة 
«ميموغرافيا»، ألّن الكشف عن املرض بشكل مبّكر 

قد ينقذ احلياة في معظم احلاالت».
األورام  عــالج  اختصاصّي   – اغبارّية  عبد  د.  تــاله 
ّية ومدير وحدة عالج الّسرطان في مستشفى  الّسرطان
عن  قّيمة  محاضرة  قّدم  اّلــذي  حيفا،  في  «أسوتا» 
تطرّق  كما  املبّكر.  الكشف  وأهمّية  الّثدي،  سرطان 
عن  الّنصائح  من  العديد  وأعطى  ــرض،  امل ألسباب 

كيفّية إجراء الفحص الّذاتي للكشف عن املرض.
جتربتهما  عن  املــرض  من  عانيتا  سّيدتني  وحتّدثت 
بعدهما  يهودّية.  واألخــرى  ّية  عرب إحداهما  اخلاّصة، 
حتّدثت الدكتورة ميري توتري – احملاضرة في جامعة 
وعضو  اإلعــالم،  مجال  في  ــيــم»  «أوران وكلّية  حيفا 
إدارة مرَكز «مساواة»، عن جتربتها اخلاّصة مع مرض 
شك  أّي  لديها  يكن  لم  أّنه  وأّكــدت  الّثدي.  سرطان 

بأّنها ستجتاز املرض، وفعًال هذا ما كان. وأشارت إلى 
ولكّنها  اخلارجّي،  املظهر  في  الّتغيير  حول  املخاوف 
أنفسنا“.  نتقّبل  نحن  كما  يتقّبلنا  ”الغير  أّكدت 
بعض  قاسًيا  يكون  قد  العربّي  املجتمع  إّن  وقالت 
الّشيء في تقّبل الّشكل اخلارجّي خالل تلّقي العالج 

للمرض، خصوًصا عند احلديث عن الّنساء.
أّما عضو الكنيست عايدة توما – سليمان، فأّكدت 
الوقوف  ”ضرورة  ”حيفا“:  صحيفة  مع  حديث  في 
إلى جانب كّل مريض ومريضة مبرض الّسرطان. هذا 
اّلذي  املرض  هذا  حول  الوعي  لرفع  مخّصص  الّشهر 
بأّنه  ونفهم  عنه،  املسّبقة  األفكار  من  كثيرًا  نعاني 

مرض ميكن أيًضا أن نتغّلب عليه“.
وقالت في رّد على سؤال ”أشعر أّني صاحبة قضّية 
مرض  مــن  عانت  قــد  كانت  أّنــهــا  وكشفت  هنا“، 
كلمة  ووّجهت  املاضي.  في  جتاوزته  وقــد  الّسرطان 
هذا  في  القول  املهّم  ”من  قائلًة  والفتيات  للّنساء 
احلاصلة  للّتغييرات  أكثر  واعية  كنِت  كّلما  اليوم، 
ثابت  بشكل  الفحوصات  إجراء  وضرورة  جسدك  في 
بإمكانك أن تعيشي أكثر، فال تتخّلي عن احلياة“.

سفراء  احلاضرين  الضيوف  تتويج  ّمت  اخلتام  ــي  وف
جلمعّية ”مرمي“ للتوعية لسرطان الّثدي. 

الّداغون في حيفا  مبنى  ازدان  ليًال  الّتاسعة  وقرابة 
بحّلته الزّهرّية اّلتي تنيره ألجل رفع الوعي لسرطان 

الّثدي وأهمّية الكشف املبكر عنه.
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åUHO�ò q�«d*
بتاريخ  العام جلمعّية مسرح «امليدان»،  املجلس  اجتمع 
10.10.2015، بناًء على دعوة رئيسه، النتخاب هيئة 
إدارّية جديدة، وذلك في أعقاب استقالة الهيئة اإلدارّية 

الّسابقة. 
وبعد أن قام رئيس الهيئة اإلدارّية املستقيلة واملدير العام 
املؤّقت بتقدمي تقريريهما اخلطّيني عن عمل املسرح وأدائه 
الّدعم  توقيف  قضًية  وأوضحا  الّسابقة،  الفترة  خالل 
الّشهر  منذ  حيفا،  بلدّية  ومن  الّثقافة  وزارة  من  املالي 
نتيجًة  ا  ـً ّي مال املسرح  واختناق   ،2015 (أّيار)  اخلامس 
احملاسب  فقّدم  الّنقطة،  هذه  توضيح  دور  جاء  لذلك. 
موضًحا  املوضوع،  بهذا  مفّصًال  ا  ـً خطّي ّيا  مال تقريرًا 
شيكل.  املليون  يقارب  مبا  اآلن  حّتى  َمدين  املسرح  أّن 
هذا الّدين احلالّي هو حصيلة قيام وزارة الّثقافة وبلدّية 
حيفا، بتجميد الّدعم املادّي املعتاد. ولو كان هذا الّدعم 
ّية اخلانقة.  م ، فما كانت في املسرح هذه األزمة املال قد ُقدِّ
إّن مسرح «امليدان» يعتبر هذا الّتجميد مالحقة سياسّية 
ّية للتدّخل في مضامني املسرحّيات  ومحاولة غير قانون
اّلتي ينتجها، ويعتبُر أّن هذا الّدعم هو من حّقه بدون 
ّية  مّنه من أحد، حيث إّن هذا املسرح ميّثل األقلّية العرب
الفلسطينّية داخل البالد منذ تأسيسه سنة 1995 . 
هذه األقلّية اّلتي يقوم أبناؤها بدفع ضرائب مثلهم مثل 
أّي مواطن آخر. وبالّتالي فإّن مسرح «امليدان» يعتبر هذه 
الهجمة عليه من قبل اليمني اإلسرائيلّي جزء ال يتجزّأ 
ّية داخل دولة إسرائيل.  من الهجوم على اجلماهير العرب
املسرح،  على  ديون  من  عليه  ترّتب  وما  الّتجميد  هذا 
ا في إحجام أعضاء املجلس العام عن ترشيح  كان سبّب
دون  حال  مما  اجلديدة،  اإلدارّية  الهيئة  لعضوّية  أنفسهم 

انتخاب هيئة إدارّية جديدة.

هيئة  بدون  املسرح  ترك  املعقول  غير  من  كان  وملّا  هذا 
إدارّية تتابع أزمة املسرح وتسعى إلى حّلها، فإّن الهيئة 
اإلدارّية املستقيلة قرّرت مشكورًة أن تتجاوب مع طلب 
ــرّرت  وق استقالتها،  فجّمدت   العام،  املجلس  رئيس 
ّية  االستمرار بعملها كاملعتاد وعدم التمّلص من املسؤول
في إدارة األزمة وعدم ترك فراغ حلني انتخاب هيئة إدارّية 
الّثاني  تشرين  شهر  أواخــر  في  جديدتني  مراقبة  وجلنة 
(نوفمبر) 2015.  لذلك قرّرت هذه الهيئة عقد اجتماع 

طارئ في 14.10.2015 واّتخذت القرارات الّتالية:
– اإلسراع في تقدمي إلتماسني ضّد البلدّية ووزارة الّثقافة 

بواسطة مؤّسسة «عدالة».
- الّتعاون مع أّي جسم قانونّي يعمل ملصلحة املسرح 
وكذلك  األحرار،  واليهود  العرب  الفنانني  بالّذكر  ونخصُّ 

مع أي مبادرة قانونّية في سبيل حتقيق هذا الهدف.
احملامي وليد الفاهوم (رئيس الهيئة اإلدارّية)

د. حامت خوري (رئيس املجلس العام)
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ــوع،  ــذا األســب ــوم االثــنــني مــن ه ــة»، ي ــدال ــذا مــرَكــز «ع ه
التماسني باسم مسرح «امليدان»، يطالب فيهما «بإلغاء 
بتجميد  حيفا  وبلدّية  اإلسرائيلّية  الّثقافة  وزارة  قرار 
ّية  امليزان من   65% تشّكل  واّلتي  املسرح،  ميزانّيات 

العاّمة للمسرح.
الّتمويل  جّمدتا  قد  حيفا  وبلدّية  الّثقافة  وزارة  وكانت 
على أثر حتريض جمعّيات ميينّية متطرّفة ضّد مسرحّية 

«الزّمن املوازي» اّلتي أنتجها املسرح. 
حّداد  ُمنى  واحملامّية  زهر  سوسن  احملامية  قّدمت  وقد 
من مرَكز عدالة التماًسا ضّد وزارة الّثقافة والوزيرة ميري 
ُقّدم التماس آخر ضّد  ريغف للمحكمة الُعليا، بينما 

بلدّية حيفا في احملكمة املركزّية في حيفا.
ويؤّكد االلتماس اّلذي قّدم للُعليا «بأّن قرار جتميد متويل 
إلغاؤه  ويجب  قانونّي  غير  بشكٍل  اّتخذ  الّثقافة  وزارة 
الّثقافة  وزارة  ألّن  وذلك  امليزانّيات،  حتويل  وإعادة  فورًا 
عملت انطالًقا من اعتبارات سياسّية وأيديولوجّية غير 

ّية وغير ِمهنّية، فالوزارة «لم تعقد جلسة استماع  قانون
االّدعــاءات  على  رّده  بتقدمي  احلــّق  تعطه  ولم  للمسرح 
املوّجهة ضّده. كذلك، فإّن وزارة الّثقافة لم تعلن بشكٍل 
القانون،  ينّصه  ما  بحسب  قرارها  عن  وُمفّسر  رسمّي 
كما اّتخذت القرار مبا يتضارب مع قرارات جلنة الّتمويل 

وتعليماتها، ودون االستناد إلى أّي حقائق أو أدّلة».
وزارة  في  املهنّية  الهيئات  «أّن  امللتمسون  أّكد  كذلك 
على  صــادقــت  التمويل،  جلنة  بينها  ومــن  الّثقافة، 
بل  مشاهدتها،  بعد  ــك  وذل ــرّة  م مــن  أكثر  املسرحّية 

وإدخالها في سّلة الّثقافة، أيًضا».
املستشار  «أّن  على  شــّددتــا  ـــّداد  وح ــر  زه احملامّيتان 
به  أُعلمت  موقًفا  أصدر  قد  كان  للحكومة  القضائّي 
«ُمينع  ــي:  اآلت فيه  وجــاء  ريغيف،  ميري  الّثقافة  ــرة  وزي
الفنّية  الوزيرة، أو أّي جسم سياسّي، باملضامني  تدّخل 
والّثقافّية للمؤّسسات املموّلة. بحسب القانون وبحسب 
تتدّخل  أن  ــرة  ــوزي ال على  ُمينع  ّية  القضائ الّتشريعات 
والهيئات  الّتمويل  جلنة  وأّن  املهنّية،  الهيئات  بقرارات 
الّدعم على  باملصادقة  املخوّلة  وحــدهــا  هــي  املهنّية 

 مبجال الّثقافة.»
كذلك، شّدد امللتمسون على «أّن ُخطوات جتميد الّتمويل 
سيكون لها إسقاطات خطيرة جًدا، وتشّكل مًسا جارًفا 
الّدستورّية وحقوق اإلنسان، وعلى رأسها احلّق  باملبادئ 
في الّتعبير واحلّق في املساواة، كما تشّكل مًسا خطيرًا 

باحلقوق اجلماعّية للفلسطينّيني في إسرائيل».
مسرح  هو  «امليدان»  «مسرح  أّن  االلتماسني  في  وجاء 
معناه  ميزانّيته  وجتميد  العربّي،  للجمهور  مركزّي 
جتميد  فإّن  كذلك،  ككل.  ّية  العرب للمسارح  تهميش 
املسرح  ــروّاد  ب ــا  وإّمن فحسب،  باملسرح  ميّس  ال  امليزانّية 

وأغلبّيتهم الّساحقة من املجتمع العربّي.» 
ثقافّية  ألقلّية  الفنون  متويل  امللتمسون  اعتبر  كذلك، 
قومّية «واجب على الّسلطات وليس اختيارًا أو صدقة.»

وأّكد امللتمسون على «أّن إجراءات جتميد امليزانّية من 
شأنها أن تؤّدي إلى إغالق مسرح «امليدان»، حيث يشّكل 
 (30%) الّثقافة  ووزارة   (35%) حيفا  بلدّية  متويل 
وعليه،  ـــيـــدان».  «امل مــســرح  متــويــل  مــن   65% نسبة 
فورّي  أمر  بإصدار  احملكمة  «عدالة»  مرَكز  طالب  فقد 
جللسة  عاجل  موعد  وحتديد  للمسرح،  الّتمويل  بإعادة 

البّت بااللتماس.»
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الّسياسّيني  ــّنــشــطــاء  ال ــن  م ــرات  ــش ــع ال وصـــل 
(رئيس  عــودة  أمين  الّنائب  بيت  إلى  واملواطنني 
معه  للّتضامن  حيفا،  في  املشتركة)  القائمة 
إجراء  ميينّية  مجموعات  تهديدات  أعقاب  في 
مظاهرات ضّد الّنائب أمين عودة أمام بيته، وكان 
من بني احلاضرين، الّنائب عبد الله أبو معروف، 
ونائب رئيس بلدّية حيفا د. سهيل أسعد وعضو 

البلديّة عرين عابدي - زعبي. 
وكانت شبيبة «الليكود» وقوى ميينّية متطرّفة، 
قد نشرت في األّيام األخيرة على مواقع الّتواصل 
ّيتها الّتظاهر أمام بيت الّنائب  االجتماعّي، عن ن
حّي  في  املشتركة)  القائمة  (رئيس  ــودة  ع أميــن 
الّتحريض  حلملة  استمرارًا  احليفاوّي،  الكبابير 
القائمة  وأعضاء  عودة  الّنائب  لها  يتعرّض  اّلتي 

املشتركة في األسبوع األخير. 
بيت  ــام  أم ــات  ــدورّي ب الّشرطة  تقوم  جهتها  من 

الّنائب عودة. ووصل موّظفون من مكتب ضابط 
الكنيست إلى مكتب الّنائب عودة، يوم األربعاء 
املاضي، لنسخ رسائل الّتهديد اّلتي وصلت إلى 
أخذ  ّمت  حيث  اخلــاّص،  هاتفه  عبر  عــودة  الّنائب 
هذه الرّسائل ملسح البصمات عنها والّتحّقق من 

مرسليها.
وقال الّنائب عودة إّن اليمني يحاول استفزاز أعضاء 
القائمة املشتركة بشّتى الوسائل، استمرارًا خلطاب 
نتنياهو الّتحريضّي اّلذي اعتبرهم يحملون أعالم 
وأربابها  احلكومة  نوايا  على  يدّل  وهذا  داعش!!! 

عدم تهدئة الوضع. 
وشكر عودة عشرات املتضامنني اّلذين وفدوا إلى 
اليمني،  تأكيًدا على حتّديهم الستفزازات  بيته، 
مخاطبة  هو  اليمني  يغضب  ما  أكثر  أّن  مؤّكًدا 
الّصهيونّية  احلجج  ونقض  اليهودّي  اجلمهور 
الواهنة، وإخفاء الرّواية الِفَلسطينّية بالكامل عن 
احلّيز اإلعالمّي، وجتاهل جرائم االحتالل اليومّية.

—U ÒB� 5�U�
تل  في  الّصلح  محكمة  قاضي  أمر 
عن  بالبحث  بيكر،  شــمــاي  ــيــب  أب
يركل  شوهد  اّلــذي  الّشخص  واعتقال 
مع  تشاجرت  اّلتي  احليفاوّية  الّشابة 
ــي تــل أبيب،  ـــرة ف ــارة أج ــّي ســائــق س
تقييدها  وّمت  ــرم،  ــص ــن امل ـــوع  ـــب األس
وتكبيلها من قبل مواطنني يهود حلني 

مجيء الّشرطة اّلتي اعتقلتها.
إّن  احملكمة  ــرار  ق في  القاضي  ــال  وق
يسير  كان  شخًصا  هاجمت  «املّتهمة 
ليحي  شارع  في  الرّصيف  على  لتوّه 
حيث  ســبــب،  دون  ــب،  ــي أب بتل   66

ضربته بقبضة يدها. املشتكي أمسك بيدها وألصقها 
باألرض، حلني وصول الّشرطة إلى املكان»؛ ويؤّكد القاضي 
وفًقا لتسجيل الفيديو اّلذي عرضه محامي الّدفاع أّنها 

تعرّضت للرّكل من قبل شخص ما تواجد في املكان.
ونفى محامي الّشابة اّلتي ال تزال رهن االعتقال الّتهم 
وأّنه  أحد.  على  تعتِد  لم  أّنها  مؤّكًدا  إليها،  املوّجهة 
الّشابة  هي  فإّمنا  لالعتداء،  تعرّض  قد  كان شخص  إذا 
ا إلغاء  احليفاوّية اّلتي تعرّضت لالعتداء والرّكل، ُمطالًب

كاّفة الّتهم املوّجهة إليها.
وقال القاضي في ملّخص قراره «على هامش القرار ال 
املّتهمة ليست مخرّبة»! في إشارة  أّن  الّتأكيد  بّد من 
ّية اّلتي ُنسبت لها من محاولة تفنيذ  لالّتهامات األول

عملّية ضّد مواطنني يهود في ظّل األوضاع املتوّترة.

اإلسرائيلّية  الّشرطة  القاضي  ــر  وأم
الفيديو  على  ــاشــرة  مــب ــاحلــصــول  «ب
ــبــحــث عــن «بطل  ــة، وال ــي مــن احملــام
ــركــل سّيدة  اّلـــذي ي ــل» هــذا  ــي ــرائ إس
ُملقاة على األرض دون حراك، دون أن 
ا كان، ودون أن تكون  ـً تشّكل خطرًا أّي
نفسها». وأضاف  الّدفاع عن  بقدرتها 
ــورا؟  ــم ـــادوم وع ــى س «هــل حتــوّلــنــا إل
(وهي  ُمخرّبة  املّتهمة  كانت  لو  حّتى 
يركل  أن  ُيعقل  ال  كــذلــك!)،  ليست 
ال  اّلذين  البشر  برؤوس  اإلسرائيلّيون 

يشّكلون خطرًا على أحد».
انتشر  اّلــذي  الفيديو  تسجيل  ووّثــق 
املُنصرم،  األسبوع  االجتماعّي،  الّتواصل  وسائل  في 
ملّف  ــي  ف محفوظ  (اسمها  الــّشــابــة  على  ــداء  ــت االع
الّتحرير) في 12 من تشرين األّول/أكتوبر اجلاري، حيث 
يقوم مواطنون يهود بعضهم يعتمر قلنسوة، متدّينني، 
وجهها.  على  أحدهم  يركلها  بينما  عليها،  باالعتداء 
وفي الوقت ذاته يقول أحدهم «يجب تفجيرها»، بينما 
يدعو آخر لتصفيتها، وغيرها من الّدعوات العنصرّية.

يدور  احلديث  أّن  حينه  في  الّشرطة  أّكدت  جانبها  من 
عن شجار وليس محاولة لتنفيذ عملّية، كما يّدعي 
البعض. وأشارت الّشرطة إلى أّن قوّاتها وصلت للمكان 
وباشرت الّتحقيق مع الفتاة اّلتي تبدو في العشرينّيات 
أّنها طالبة جامعّية حيفاوّية  من عمرها فقط، ويرّجح 

تسكن في منطقة تل أبيب.
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حيفا،  في  االجتماعّي  الّتطوير  جمعّية  باشرت 
ّية من جامعة  وبالّتعاون مع كّل من العيادة القانون
حيفا بتمثيل احملامية سمر قدحة واحملامي هيران 
بتمثيل  الّتقسيم  في  العدل  وجمعّية  شطرن، 
بجولة  ـــروم،  م ويئير  ــدار  ــي ك ســنــدي  احملــامــيــني 
املشترك «ضمان  ّية وذلك ضمن مشروعهم  ميدان

حقوق الّسكن للمجتمع العربّي في حيفا».  
قبل  من  املشروع  مرّكزة  من  كــّل  قامت   وعليه، 
سرية  فوراني  خلود  االجتماعّي،  الّتطوير  جمعّية 
دائرة  (مرّكزة  هّمام   - اغبارّية  جمانة  واحملامية 
املتعاونة  اجلهات  مبشاركة  اجلمعّية)،  في  احلقوق 
باملشروع والّطّالب اجلامعّيني من قسم احلقوق في 
جامعة حيفا (من خالل العيادة القانونّية)، بجولة 
ميدانّية ظهر الّثالثاء من هذا األسبوع في حيّي 
على  إلطالعهم  الّتحتا  والبلدة  الّنسناس  وادي 

أوضاع األحياء والّسكن والبنى الّتحتّية عن كثب. 
في  حّداد  حليم  اجلماهيرّي  الّناشط  لقاء  ّمت  كما 
حّي وادي الّنسناس، وعضو جلنة حّي البلدة الّتحتا 
شكري يعقوب، الّلذين رافقا القّيمني على املشروع 
والّطّالب اجلامعّيني في اجلولة وتقدمي شرح كّل عن 

حّيه، وبالّتالي مساهمتهما في إجناح الّلقاء. 
االّحتاد  بتمويل  هو  املشروع  هذا  أّن  بالّذكر  جدير 
لثالث  عمل  برنامج  خالل  من  يهدف،  ــي،  األوروّب
سنوات، إلى تعزيز عّدة أمور، من جملتها ضمان 
املعلومات  على  وممّثليه  العربّي  املجتمع  حصول 
ــاء  ــان األحــي ــدى جل ــارات ل ــه ــة وزيــــادة امل ــرورّي ــّض ال
الّسكن،  في  بحقوقهم  للمطالبة  والّناشطني  
(ال  بالّسكن  املتعّلقة  واإلجراءات  القوانني  تطبيق 
بصورة  الّتحتّية  والُبنى  احملمّي)  الّسكن  سّيما 

عادلة ومتوافقة مع احتياجات املجتمع العربّي 
في املدينة.

الفلسطينّي املُستهدف، لهدف تشتيته وتفكيكه.
والّلجنة  سخنني  بلدّية  حّنا  الله  عطا  املــطــران  وشكر  هــذا 
الوطنّي  ــي  األهــل الّسلم  ــادره  ــب م تّبنيا  اّللذين  الّشعبيه 
بنوعّيته  املتمّيز  احلضور  وشكر  الفلسطينّي،  للمجتمع 
بعطائه ومحّبته، مؤّكًدا ضرورة إيقاف االنزالق الّسلبي الّناجت 
من عّدة أسباب، أهّمها االحتالل واجلهل وتشويه تاريخ شعبنا 
ومتزيق  تفتيت  إلى  تهدف  ألفكار  خدمًة  احلقيقة،  لتغييب 
وحدة املجتمع الفلسطينّي والعربّي بشكل عام. ُمشيرًا إلى 
ّية إعادته جلذوره وتاريخه  أّن على أفراد مجتمعنا تقع مسؤول
الّتكفيرّية،  األفكار  كّل  بوجه  وحتصينه  األصيل،  العربّي 
واآلفــات  والّطائفّية،  العنف  ونبذ  اآلخــر  تقّبل  روح  وتنمية 

الّسلبّية في مجتمعنا.
وقال منّسق ومرّكز مبادره الّسلم األهلي، هاشم أسدي: جنتمع 
األهلّي  للسّلم  حتضيرّية  جلنة  تشكيل  ضــرورة  لنؤّكد  اليوم 
اّلتي  والّطائفّية،  والّتطرّف  الّتعصّب  آفــة  ورفــض  ملواجهة 
فرّق  سياسة  إلى  إضاقًة  ّية،  العرب مجتمعاتنا  في  تتغلغل 
تسّد اّلتي تعمل على محو هوّيتنا الوطنّية وضرب الّلحمة 

املجتمعّية.
وفي حديث لصحيفة «حيفا» مع احليفاوّي رامي بياضي، من 
45 عضوًا،  من  واملؤّلفة  املوّسعة  الّتحضيرّية  الّلجنة  أعضاء 
وأحد أعضاء الّلجنة االستشارّية املصّغرة واملؤّلفة من 9 أعضاء، 
قال: «لقد لفتتني فكرة إنشاء جلنة قطرّية ضّد العنف اجلسدّي 
والكالمّي ونبذ الّطائفّية والكراهية والعمل على وحدة الّصف 
وحلمة املجتمع العربّي. تتأّلف الّلجنة من كادر شبابّي قطرّي 
ّية، من املسيحّيني واملسلمني  من كاّفة البلدات والقرى العرب
والّدروز، اجتمعوا لهدف واحد، وهو الّنهوض مبجتمعنا العربّي 
والعمل على إيصال الّسلم جلميع أبناء مجتمعنا ومؤّسساته 

اراته». ومختلف تّي
وأّكد بياضي أّن الّلجنة غير محزّبة وال سياسّية، وال تخضع 
ألّي طرف، وهّمها احلفاظ على املجتمع وإعادته إلى بّر األمان 
في  املسشتري  والكالمّي  اجلسدي  العنف  ونبذ  وحتصينه، 
املجتمع العربّي، والعمل على نشر روح احملّبة وتقّبل اآلخر، 
ومحاربة اجلهل والّتجهيل وتقوية االنتماء الوطنّي. واالهتمام 
ونشر  بيت،  كّل  إلى  األهلي  الّسلم  مبادرة  مفهوم  بإيصال 
الّتآخي واحملّبة والّسالم والعيش املشترك والّتأكيد على أّننا 
أبناء مجتمع واحد ومصيرنا ومعاناتنا واحدة وتعزيز لغة احلوار.

جلنة  إقامة  فكرة  إلى  بياضي  رامي  أشار  حديثه  ختام  وفي 
الّشباب  ا  داعًي الرّئيسة،  الّلجنة  تتبع  حيفا،  ملدينة  مصّغرة 
العربّي  مجتمعنا  في  املذاهب  جميع  من  الواعي  والّشابات 
احليفاوّي لالنضمام إلى هذه الّلجنة والعمل مًعا من أجل نبذ 

ة والعنصريّة والعنف.  الطائفيّ
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عقد، يوم اجلُمعة األخير، في بلدّية سخنني 
الّتحضيرّية  لّلجنة  ــي  ــان ــّث ال ــاع  ــم االجــت
املوّسعة، مببادره املطران عطا الله حّنا، من 
أجل الّسلم األهلّي في املجتمع الفلسطينّي 
لنبذ الّتعّصب والعنف والكراهَية. وشاركت 
املجتمع  شرائح  من  نخبة  االجتماع  في 
الفلسطينّي، جتمعهم محّبتهم ملجتمعهم 
واهتمامهم بنشر الّسلم األهلّي، حتمل الهّم 
ليبقى مجتمعنا على بّر األمان، يحرّكهم 

حّسهم الوطنّي وضميرهم احلّي.
وتأتي فكرة تأسيس وإنشاء هيئه تكريس 
ــذ الــّتــعــّصــب  ــب ــهــدف ن ـــّي ل ــم األهـــل ــل ــّس ال
املجتمع  حلمة  على  والعمل  والكراهَية 
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وُلد األستاذ عزيز دعيم في إعبلني، متزوّج من رائدة، 
درس  أوالد.  أربعة  وله  الّنفس،  علم  في  ّية  أخصائ
عمل  ثّم  والّثانوية،  ّية  االبتدائ علومه  إعبلني  في 
موّظًفا ملّدة سنة، والتحق بعدها للّدراسة في اجلامعة 
في  األّول  الّلقب  على  وحصل  القدس،  في  العبرّية 
الكيمياء  في  الّثاني  والّلقب  الكيمياء،  مجال 
في  استكمال  دورات  بعّدة  التحق  ثّم  ّية،  الّصيدل
االستشارة الّتنظيمّية واإلدارة، ويعّد للقب ثالث في 
إدارة  تسّلم  األردن.  في  اليرموك  جامعة  في  اإلدارة 

مدرسة مار يوحّنا قبل 15 سنة. 

 ¨ Ò5F� qJAÐ ¨WMÝ 15 cM� WÝ—b*« XLÒK�ð ≠
Ædš¬ qJAÐ w¼ U¼Ë

إذا لم يكن كذلك فيجب التنّحي عن اإلدارة. كّل َمن 
ا. ومن املفروض على  ـً يلغي املاضي فهو ليس واقعّي
أّي معّلم أو مدير أن يتقّدم في وظيفته إلى األمام، 
العلوم،  مختبر  بإغالق  وبدأت  أتقّدم،  أن  وبديهي 
واليوم هي غرفة صف.  اّلذي كان عبارة عن غرفة 
حاسوب  ومختبر  علوم  مختبر  فتحنا  منها  وبدًال 
مبستوى عاٍل، ومكتبة ُمحوَسبة. واحلمد لله، خالل 
ّية الوادي وجعلنا عليها  سنوات قليلة ّمت شراء صيدل
طابقني هما مختبر احلاسوب ومختبر العلوم. وكّل 
متر مرّبع في املدرسة يهّمنا أن نستغّله حّتى نطوّره 

ملا فيه مصلحة الّطّالب. 

 Ê≈ ¨«Îbł WI ÒOC�« UN²ŠU�0 W�ËdF� WÝ—b*« ≠
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 ølÝË√ ÊUJ� 
سنوات  منذ  إعدادها  ّمت  مخّططات  لدينا  طبًعا، 
طويلة، وأهّمها توسيع املدرسة من شعبة واحدة لكّل 
صّف إلى شعبتني. ولكن توّقف التوّسع إلى شعب، 
التوّسع  هذا  وسننهي  ا.  ـً صّف سنة  كّل  نزيد  وأخذنا 

خالل ثالث سنوات، في سانت لوكس.

 ¨WÝ—b*« —«bð nO
 ¨”UÝ√ ‰«RÝ v�≈ œuF½ ≠
ÆWÒOLOEMð W Ò¹—«œ≈ WOŠU½ s�

ويرأسه  املدرسة  على  يشرف  إدارة  مجلس  عندنا 
املدرسة  رئيس  ونائب  دواني،  سهيل  املطران  سيادة 
 9 من  املجلس  يتأّلف  ثّم  شحادة،  حامت  القّسيس 
مبصلحة  املجلس  أو  الّلجنة  هذه  وُتعنى  أشخاص 
املدرسة. ويتفرّع املجلس إلى جلنتني تربوّية وتنفيذّية 
مع  نعمل  كمدرسة  ونحن  املدرسة.  مببنى  للعناية 
ومع  املسيحّية،  للمدارس  العاّمة  األمانة  مكتب 
أطراف أخرى. خاّصة أّن املدرسة تضّم أبناء من كاّفة 

أطياف املجتمع. 

Æ”—«bLK� dOš_« »«d{ùUÐ r²
—Uý p�c�Ë ≠
شاركنا باإلضراب ألّننا أّول املتضرّرين من الّتقليصات 
والّتضييق اّلذي فرضته الوزارة على املدارس األهلّية، 

وأحياًنا بحكم مدرسة ُمعترف بها وغير رسمّية. 

 Ë√ ø UŠUÝ ÊËbÐ ·uH� …œU¹“ sJ1 nO
 ≠
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وحلم،  ــا  رؤي ــدّي  ل وليس  مدرسة  كمدير  كنت  إذا 
املدرسة،  في  ــوجــودي  ل ــي  داع فال  وإستراتيجّية، 
وقد  املدير،  جانب  ــى  إل ــرون  آخ يتبّناها  أن  ويجب 
نحن  هذا  كّل  جانب  وإلى  اإلدارة،  مجلس  تبّناها 
الوزارة  تهديدات  فيه  ما  وأهّم  مريرًا،  واقًعا  نعيش 
بتقليص امليزانّيات، وكم يسمح لنا بجباية أقساط 
الّتعليم. وهذا الوضع غير واضح بعد، ألّن املفاوضات 
بدأت ولم تنتِه. وبهذا الّصدد ّمت تقليص %25 من 
حّصة األهل في دفع األقساط لهذه الّسنة فقط. ولذا 
تأتي مسألة الزّيادة والتوّسع بتأجيل قليل بحسب 

تطوّرات األمور. 

ø·uH ÒB�« lOL' iOHÒ²�« ≠
ألّن  الّثامن.  وحّتى  األّول  الّصّف  من  الّتخفيض 
كرواتب  تصرّف  ـــوزارة  ال من  املخّصصة  ّية  امليزان
للمعّلمني فقط، فأين سائر األمور املتعّلقة بالّصيانة 

واملباني، وغيرها.

 » Òö?? ÒD??�« ‰U??³??�≈ Èd??½ ◊U??�??�_« s??� r??žÒd??�U??ÐË ≠
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ÆU Î�uBš U ÒMŠu¹
جلميع  مفتوحة  مدرستنا  تكون  أن  يسعدني،  هذا 
من  بلدة   15 ومن  استثناء.  أو  تفرقة  دون  الّطّالب 
بسمعة  أشيد  أن  أحّب  وهنا  البالد.  مناطق  جميع 
تتجّلى  اّلتي  الّسنوات  مدار  على  الّطيبة  املدرسة 
معّلمني  من  ائــع  ــرّ ال واِملْهنّي  اإلنسانّي  بطاقمها 
تتبّناها  اّلتي  اجللّية  الّتربوّية  وبالرّؤيا  وموّظفني، 
وهي  الّتربوّية،  وهيئتها  ومجلسها  املدرسة  إدارة 
بإمياننا  تتجّلى  واّلتي  جميًعا،  لنا  نبراس  مبثابة 
كّل  على  بها  ــرّب  ال أنعم  اّلتي  الكامنة  بالقدرات 
طالب وطالبة، ودورنا نحن كمدرسة، بوجود شراكة 
حقيقّية مع األهالي، ومشاركة مؤّسسات مجتمعّية 
ُمشرق  مستقبل  نحو  وأوالدنــا  طّالبنا  قيادة  في 
يتماشى  مبا  ــه  ذات طالب  كــّل  يحّقق  فيه  أفضل، 

مع توّجهاته.

- إذا دخلنا إلى املضامني، ما هي الرّسالة والرّؤيا 
الّتربوّية اّلتي تقوم بها املدرسة؟ 

قبل أن نتحّدث عن املنهجّية املدرسّية لنتحّدث عن 
الّتربوّية  للعملّية  الّتربوّية املطروحة، ونظرتنا  الرّؤيا 
ويتقّدم  ويتمّيز،  ينجح  أن  يستطيع  طالب  كّل  أّن 
الّطّالب  مع  حديثي  وفــي  األكادمييا.  ــى  إل ويصل 
وتوّجهاتهم  طّالبنا  نعرف  املدرسة  ــى  إل بدخولهم 
الّطّالب  ــأّن  ب نؤمن  نحن  ــّي.  ــادمي األك ومستقبلهم 
الّطالب  فيأتي  يحدث.  ما  وهذا  الوصول،  ميكنهم 
املدارس  أفضل  إلى  وينتقل  الّثالثة  سّن  من  إلينا 
األخالقّيات  حامًال  األكادمييا،  إلى  ومنها  الّثانوّية 
بقدراتهم  وثقة  وباآلخر،  وبالله  بذاته  واإلميان  والقيم 

بأنفسهم.

 U???N???�Òb???I???ð  w?????? ²?????? Ò�«  Z??????�«d??????³??????�«  w??????¼ U??????�  ≠
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البرامج دائمة وهي للّتحسني، لكن بقاء األمور في 
مكانها يعتبر تراجًعا، وكّلما تقّدمنا نحو الّتحسني 
وهذا  والّتجديد،  الّتغيير  على  يدّل  فهذا  والتقّدم 

حافز للّطّالب للقدوم إلى املدرسة.

øp�– ÊuIKDð nO
 ≠
ثقافة  برنامج  نسّميه  برنامج  ضمن  ذلــك  نفعل 
نتحّدث  نحن  أوضــاع،  من  به  منّر  ما  رغم  الّسالم، 
عن ثقافة مكوّنة من رزمة، تتأّلف من ست عناصر: 
حقوق اإلنسان، املواطنة والّدميقراطّية، حّل الّنزاعات، 
الصحّية.  والّتربة  البيئّية  الّتربية  اخلادمة،  القيادة 
فنقول إّن هذه الرّزمة هي تركيبة واحدة بسّت نوافذ، 
في بيت واحد، الّطالب عندما ينظر إلى أّي قضّية 
من  إليها  الّنظر  يحاول  وأموره  حياته  في  عموًما، 
سّت جوانب، حّتى يراها بصورها الّتامة والّشاملة. 
نحن نؤمن أّن الّسالم يتّم بثالثة مستويات: األّول أّن 
الّسالم محورين، عمودي كالّسالم بينك وبني اخلالق 
وبني عقائدك، مهما كانت ديانتك، والّسالم األفقي 
عائلتك  ومن  منك،  يبدأ  واآلخر  اآلخر.  وبني  بينك 
ومدرستك والبيئة. ونتحّدث باملستوى الّثاني وهو 
أربعة أعمدة: سالم نفسي، بينك وبني نفسك، ومن 

فأن  أو غيره،  قريبه  نفسه كيف سيحّب  يحّب  ال 
ّية بل أن تهتّم بها،  حتب نفسك هذا ال يعني أنان
مع  اجتماعّي  بسالم  اآلخر  لتحّب  تنطلق  ثّم  ومن 
روحّي  سالم  وبعدها  معهم،  تعيش  اّلذين  اآلخرين 
البيئة.  وبني  بينك  بيئي  وسالم  الله،  وبني  بينك 
وعندنا قضّية كبيرة في عاملنا احلالّي، وهي القضّية 
بالّسالم  ألنفسنا  نرتاح  وأحياًنا  اآلخر.  مع  البيئّية 
اآلخرين،  مع  الّسالم  في  ولكن  والرّوحّي،  الّداخلي 
ويهّمني  الّسالم،  مع  صراًعا  يواجه  يحّب  َمن  كّل 
استغالل البيئة قدر اإلمكان، وال يعنيني ما أتركه. 
املُستدامة  الّتنمية  نعمل على موضوع  نحن  كمن 
في هذا املجال وكيف نحافظ على البيئة، املستوى 

هو العناصر الّسّتة أو الّنوافذ اّلتي ذكرناها.

 ÎöF�  UN½uIÒ³Dð  nOJ�  ¨UOK ÔŽ  ·«b???¼√  Ác??¼  ≠
øl�«u�« ÷—√ vKŽ

كّل  ألّن  سنوات،  حياله  احترنا  وقــد  ممتاز.  ــؤال  س
اليوم  نعمل  نحن  مشابهة.  بأمور  تقوم  ــدارس  امل
في توّجهنا إلى أّن هذه الّثقافة اّلتي نعمل عليها 
توصل الّطالب إلى االمتياز والرّاحة الّنفسّية. ونحن 
على  طريقها  عن  نعمل  وبدأنا  الّصعيدين،  على 
وتطبيقها  الُعليا  والفكرة  الرّؤيا،  لُنترجم  محاور 
ُمصّغرة  معّلمني  طواقم  وعندنا  الواقع.  أرض  على 
أو موّسعة، ولدينا ثالثة أشخاص أكادميّيون يتعّلم 
البروِفسور حسام حايك،  املدرسة، وهم  أوالدهم في 
والّدكتورة في القانون هالة بشارات، والّدكتور خليل 
ريناوي في مجال االّتصال واإلعالم. وهم مبثابة جلنة 

استشارّية نطرح أمورنا الّسابقة أمامهم. 

r??J??�«b??¼√ o??O??³??D??ðË  U?? ÒO??�u??O??�« W?? ÒO??C??� U???� ≠
ÆUNI¹dÞ sŽ 

ليومّيات  عمل  كرّاسات  حتضير  هو  احملــاور  أحد 
الّشكر، ونحّث فيها كّل فرد ليقول شكرًا لقاء أّي 
شيء. ويكتب ثالثة مواضيع أو مجاالت شكر على 
دفتر صغير، وما جرى له خالل هذا الّنهار. والحظنا 
وهكذا  أعلى.  اإلنسان  هــذا  لــدى  الّسعادة  نسبة 
وأّال  الّتذّمر،  وحتاشي  الّشكر  على  الّطالب  يعتاد 
يرى نصف الكأس الفارغة، وهذا يدعو إلى الّتغيير 

الّنفس اإليجابّي. ونبغي عن  وخوض علم 
ّية  طريق ذلك أن ينظر الّطّالب نظرًة إيجاب
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ّية بذلك، لعّدة  إلى العالم احمليط بهم. وثّمة إشكال
مواقف، ولكن يحتوي على اإليجابّيات بالّنظر إلى 
الّطالب  يكتب  أن  يكفي  ال  ألّنه  الّشكر.  موضوع 
يومّيات شكر، ولكن تنظر إلى َمن شكرك أو أنت 
أن  ونسيت  حيله  بتقصير  شعرت  ومن  شكرت. 
النظرّي  املوضوع  ترجمنا  قد  نكون  وهكذا  تشكره. 
إلى جوانب عملّية. وهذا نستخدمه لطّالب الّصّفني 

الّثالث والرّابع. 

 w�  Òr²ð  Â√  W ÒO−NM�  ô  W ÒO�U ÒFH�«  Ác??¼  q??¼  ≠
øWÒOLOKFÒ²�« hB(«

هي فّعالّيات ضمن حصص الّتدريس، في حصص 
الفنون والّتربية وغيرها  ّية مثًال دروس  العرب الّلغة 
من املجاالت اّلتي ميكن فيها استخدام هذه الفكرة. 
أن  الّطّالب  من  املعّلمة  تطلب  الفنون  دروس  ففي 
وكذا  شكرهم.  عن  فيه  يعّبرون  شيء  أّي  يرسموا 
ّية كتابة كلمات الّشكر. وهناك  معّلمة الّلغة العرب
ــرات  مــذّك ـــرّاس  ك ــو  وه ــر  آخ مفتوح  كتاب  مجال 
متنامية، وهي أن يكتب الّطالب مذّكراته عن طريق 
ويحّللها،  ــور  األم إلى  فينظر  احلياة،  إلى  نظرته 
والّسلبّية  ّية  اإليجاب اجلوانب  عليها  بناًء  ويكتب 
واّلتي بحاجة إلى تطوير وتفكير. وأفكار وخواطر. 
والّسعادة.  ــداع  واإلب االمتياز  عن  نتحّدث  وهكذا 
وطّالبنا يستطيعوا أن يكتبوا ويشاركوا ويتحّدثوا.

s??� r???J???¹b???� q????¼ ¨Âö????? Ò�?????�« W???�U???I???Ł d???O???ž ≠
øÈdš√ —UJ�√ 

ا فكر مواٍز كمحور  ـً ّي لدينا جواز الّسفر، وهو عمل
مدرسة  طالب  يتناوله  عادّية  بصيغة  واجلواز  آخر، 
مار يوحنا، ويضّم عّدة مهام، ويفترض تنفيذ هذه 
املهام خالل السنة، وّمت جتربته على صّفني في الّسنة 
البيت،  في  ينّفذها  املهام  هــذه  ــدى  وإح املاضية، 
لربع  شهر  خالل  البيت  في  ثابتة  بخدمة  فيقوم 
أخرى  ومهّمة  عليها،  األهل  ويوقع  ويوّثقها  ساعة 
مثل القيام ببحث علمّي مع مجموعة من الّطّالب، 

مهّمة   30 حوالي  فيه  ــرى.  أخ صفّية  ومهّمات 
وَمن  معاييرها،  وحتديد  بها،  القيام  للّطّالب  ميكن 
ينجز املهّمة بنجاعة يحصل على ميدالية برونزّية 
هذا  الّسفر  جواز  نضع  وقد  ذهبّية.  أو  فضّية  أو 
ّية واإلعدادّية.     نيا واالبتدائ للبساتني والّصفوف الدُّ

øWÒO³¹d& UN Ò½QÐ WÝ—b*« r²H�Ë «–U* ≠
بتجربة  ندخل  ألّننا  جتريبّية،  مدرسة  فعًال  نحن 
جتريبّية  مدرسة   100 نحو  البالد  وفي  تربوّية. 
العملّية  كّل  أّن  واحلقيقة  مثلنا.  ويهودّية  ّية  عرب
هناك  كانت  فلو  جتربة.  هي  والّتربوّية  الّتعليمّية 
ــداع  واإلب واإلنتاج  للّتعليم  وواضحة  واحــدة  طريقة 
تربوّية  جتربة  دخلت  املدرسة  بخير.  الّدنيا  لكانت 
في موضوع ثقافة الّسالم، ومن خاللها نطوّر عّدة 
محاور في هذا املجال؛ حّتى حتّقق الرّؤية لألهداف 
املوضوعة. ونحن اآلن في الّسنة الّثانية من الّتجربة 
اّلتي تستغرق خمس سنوات. وبعد خمس سنوات، 
رائدة، تصبح مركزًا  الّتجربة، وهي  إذا جنحت هذه 

للّنشر والّتعميم والّتجربة في مدارس أخرى. 

 W¾O¼ ÒÍ√ Ë√ …—«“u????�«  s??� W??ÐU??	— „U??M??¼ q??¼ ≠
øŸËdA*« «cN� Èdš√

نعم هناك عّدة جلان تربوّية عندنا وفي الوزارة اّلتي 
تتعّقب وتفحص سير املشروع والّنتائج اّلتي توّصلنا 
إليها حّتى اآلن وكيفّية االستمرار نحو املستقبل. 
وفي كّل شهر لدينا جلسة تقييم مصّغرة، وجلستا 
تقييم موّسعتان. وبناء عليهم نحّدد ما أجنزناه هذا 
اّلذي  والّتقييم  القادمة.  للّسنة  والّتحضير  العام 

يجري بناًء على تقارير املعّلمني والّطّالب.  

ørNÐËU&Ë » Òö ÒD�« qF� Òœ— kŠöð nO
 ≠
وهما  البرنامج  بهذا  يشتركان  صّفني  إلى  دخلت 
ناجحة  الّتجربة  وكانت  سابع،  وصــّف  ثالث  صّف 
ويسألون  للفكرة،  متحّمسني  الّطّالب  ورأيت  جًدا. 
مًعا  ونحّلل  الكرّاس،  على  سنعمل  متى  املعّلمة 

ما كتبوه. وبناًء على ردود الفعل نحن نعكف اآلن 
يومّيات صحّية،  وهي  أخرى  تطوير سلسلة  على 
وتساعدنا على إصدارها مشكورة جمعّية الّتطوير 
االجتماعّي، ونترجم الكتب للعبرّية واإلجنليزّية وفي 
مطلع الّسنة القادمة سنبدأ بتطبيقها في املدارس 

العبرّية ومدرسة بريطانّية.

øWÝ—b*« w� —u�√ ¡UO�Ë√ WM' rJ¹b� q¼ ≠
نعم، وهي فّعالة أحياًنا وأحياًنا أقّل. وال ترغب أي 
ّية.  مدرسة إّال أن تكون فيها جلنة آباء فّعالة وإيجاب

 œułË i�—Ë ”—«b*« ·Òu�ð V³Ý «c¼ q¼ ≠
øÊU−ÒK�« Ác¼ q¦�

مدارس كثيرة تتخوّف فعًال من فكر الّلجان بأّننا 
ُقمنا  إذا  إّال  لنا دور  الّساحة ويجب أن يكون  في 
بشيء ضّد املدرسة. ووظيفة الّلجان هي للمشاركة 
والّتشاور واملساعدة والّدعم املتبادل وليس للّتهديد. 
وفي مدارس كثيرة أّول ما تنشأ جلنة تفّكر في أّي 
أمام  ّيتها  وفّعال صالحّيتها  لتثبت  به  تقوم  شيء 
املشترك  العمل  بل  املطلوب،  ليس  وهذا  األهالي. 
ألجل مصلحة أوالدنا. ونحن نتعاون مع جلنة اآلباء 

مبجاالت شّتى.

 —U� w� V�U ÒD�« e ÒO1 «–U� ë ÒOL Ò²�« sŽ  d
– ≠
øU ÒMŠu¹

بذاتهم  بإميانهم  باألخالق،  طّالبنا  يتمّيز  أن  هدفنا 
يتهم. وأمنيتي أن  ومبجتمعهم ودعمهم له، وبأكادميّ

كّل طّالبنا في كاّفة املدارس ميتازون ويتفوّقون. 

v??�≈ øW????Ý—b????*« l??O??Ýu??²??Ð ÊËd??? ÒJ???H???ð q???¼ ≠
ø Îö¦� W Ò¹u½UŁ 

ا، ونحتاج  ـً ا وتعليمّي ـً انشغالنا األساسّي اليوم تربوّي
الّثامن.   إلى  سينتقلون  وثّم  للّسابع  شعبتني  إلى 
إلى  يتوّجهون  طّالبنا  ألّن  ثانوّية  بإقامة  نفّكر  وال 

لرؤية  نتيجة  هو  والتوّسع  األرثوذكسّية.  املدرسة 
واستعّدت  األرثوذكسّية  ــة  ورؤي تربوّية  مدرسّية 
األرثوذكسّية الستيعاب طّالبنا. والرّابط الّتاريخّي 
على  الّطرفني  من  محترم  رابط  هو  املدرستني  بني 

مدى سنوات طويلة، وهذا يسعدني. 

øWÒO�
–uŁ—_« v�≈ » Òö ÒD�« Òq
 t Òłu²¹ q¼ ≠
يتوّجه حوالي %90 من طّالبنا إلى األرثوذكسّية، 
وهناك في الكلّية طّالب من عّدة مدارس ومستويات 
علمّية عالية جًدا، ونحن مدرسة تستوعب طّالًبا 
من سّن ثالث سنوات، ونحن نتابع الّطالب من صّف 
يواجه  طالب  أّي  توجيه  ونحاول  ثامن،  وحّتى  أّول 
صعوبات إلى ما يناسبه. ليجتاز خبرة جناح وليس 
ننصحه  فال  الّذكاء  محدود  كان  فإذا  فشل،  خبرة 
في  جناًحا  يحّقق  ورّمبا  األرثوذكسّية.  إلى  بالتوّجه 
مواضيع مختلفة ومتوّفرة في مدارس أخرى، وهذا 

ما نريده. 

øq¼_« l� oO�MÒ²�UÐ p�– Òr²¹ q¼ ≠
على الّدوام، إذ يّطلع األهل على مستوى أبنائهم 
يعرفون  ــم  وه ذلــك.  وغير  العلمّي  وحتصيلهم 
أو  ثلث  أّن  وجند  الوقت،  طيلة  ويتابعون  املعايير 
نصف الّطّالب اجلدد كّل عام في األرثوذكسّية هم 
هم  هناك  بالكلّية  يلتحقون  واّلذين  طّالبنا.  من 
الكلّية.  تطلبها  اّلتي  واملعايير  املطلوب  يلّبون 
املدير،  من  توصية  يحملون  اّلذين  الّطّالب  وبعض 

ولكن حتصيلهم ال يسمح لهم فال يقبلون.

ød¦
√ Ë√ lÝUð Òn� `²H� W ÒO½ „UM¼ q¼ ≠
هناك عّدة نوايا مطروحة وقيد الّتفكير في سانت 
لوكس، وبحاجة إلى توفير املوارد وحتضير األمور.. ال 
نعلم ماذا يخّبئه لنا املستقبل، إلى جانب مشاريع 
اليوم  ولكّننا  والّطائفة،  بالكنيسة  جديرة  أخــرى 
الّثقافّية  اخلدمة  وتقدمي  بالّتعليم  اهتمامنا  نرّكز 
للمجتمع عموًما.                                                



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 | حديقة خاصة لكل بيت | 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 Gانرى
عجاب! من أجل جودة حياة أفضل ما يكون. مخططه بشكل يثرى� اال7

ابتداء من 2,200,000 شيكل
ام: H Gتيب جلسه من دون أي الرى G2402788-053من أجل الحصول عىل معلومات إضافية ولرى

ين 2, حيفا  Pيرمياهو هلرى

عىل البحر  قمة مطلة 
وع ريادي  Kمرس

� البحر � حي عںى� ىڡ�

هز للسكن
وع جا

Kالمرس

ق للبيع
بقي 4 شق



162015 ‰Ë_« s¹dAð  23  WFL'«

∫UHOŠ ¡«u� w� 
 w � „—UA� åW�d J �«ò

 W Ò�d DI �« W�u D � �«
ÂbI �« …d J �
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حّتى  العاشرة  الّصفوف  من  ا  طالًب  18 شارك 
الّثانوّية  «الكرمة»  مدرسة  في  عشرة  الثانية 
القدم من  لكرة  القطرّية  البطولة  العلمّية، في 

لواء حيفا.
وكان الفوز احلقيقّي للمدرسة في حصول طالّبها 
املرتبة الّثانية في بيتهم، علًما بأّنها املشاركة 

األولى لها في مثل هذه املسابقات.
اشترك في البطولة 29 فريًقا، وجاءت املفاجأة 
ّيز  وُمي ُيشرّف  لقب  على  الــّطــّالب  حصول  في 
وروح  بأخالقّية  متّيز  اّلذي  الفريق  وهو  املدرسة، 

رياضّية عالية. 

 ∫U Î³¹d�
  ÕU�� �«

V O K ÒB �« Íœ«Ë Á ÒeM� �
åUHO�ò q�«d*

تقوم طواقم العمل علی قدم وساق بإمتام إنشاء متنزّه 
وادي الّصليب البلدّي، املمتّد علی مساحة 12 دوًمنا.

خضراء  ومساحات  ا،  ـً مسرحّي مدرًّجا  املتنزّه  يشمل 
شاسعة تندمج مع طبيعة املكان.

يونا  حيفا،  بلدّية  رئيس  قــال  املــشــروع،  هــذا  وعــن 
الّصليب  وادي  إعمار  إعادة  «يندمج مشروع  ياهف: 
مع عدد من املشاريع اّلتي ُتبرز اخلصوصّية املوجودة 
باألماكن الّتاريخّية في املدينة، واّلتي أهملت لعقود، 

ـ «هدار» والبلدة الّتحتا». ّية، ال كاملستعمرة األملان
مع  الّتحتا  البلدة  في  الّثورة  «ستكتمل  وأضــاف: 
واقًعا  سيخلق  ما  ّية،  الغرب البحرّية  الواجهة  افتتاح 

ا». ـً ّي ا دول ـً ا جديًدا، ومحورًا سياحّي ـً حضارّي

 åUHO�ò q�«d*
وفريق  حوّا،  نانسي  الِفَلسطينّية  الفّنانة  تفاجأت 
على  محّملة  بصمتها،  حتمل  بفيديوهات  عملها 
ـ «يوتيوب» باسم الفّنانة شذى عطا الله! صفحة ال

وتتضّمن الفيديوهات أغاني نانسي حوّا الّشهيرة، 
في  ــا  ــه أّدت ــي  ــت اّل ــيــف»  ك «فهمت  ــة  ــّي أغــن مثل 
مسابقة «عرفزيون 2009» لُتستبدل باسم «قلبي 
وهــذه  الــلــه،  عطا  شــذى  ــى  إل وُتنسب  مجنونك» 
األغنّية «املسروقة» تتواجد على موقع الـ»يوتيوب» 

منذ نحو عام.
األّم  بعيد  اخلاّصة  حوّا  نانسي  أغنّية  حتوّلت  كما 
منذ  نانسي  واّلتي طرحتها  أمــّي»،  يا  هنا  ــوّارة  «ن
حوالي ثالثة أعوام في األسواق، إلى أغنّية بُعنوان 
«منايا بيوم أكافيكي»، منذ سبعة شهور حتت اسم 

شذى عطا الله، أيًضا!
وبعد فحص دقيق تبّني أّن صفحة شذى عطا الله 
حوّا،  نانسي  الفّنانة  من  املسروقة  باألغاني  مألى 
وفّنانات أخريات، وأّن ال شخصّية حقيقّية وراء هذا 

االسم املستعار!
الفّنانة  شخصّية  انتحال  وراء  َمن  الّسؤال:  ويبقى 
نانسي حوّا واستغالل أغانيها وحتريف صوتها باسم 

مستعار.. وما الهدف من وراء ذلك؟!

W ÒO B 	
 ‰U � � �« ¡«—Ë s Ó�
°ø« Òu  w � �U � W Ò�ËUH O (« W�U ÒMH �« 
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“UHO�” q�«d*
ّية في  االبتدائ نّظمت إدارة ومعّلمو مدرسة ”األخوّة“ 
ا للّدكتورة  ـً ّي حيفا، مساء أّول أمس األربعاء، حفًال تكرمي
ّية، في  نوال سليمان، مديرة مدرسة ”األخوّة“ االبتدائ
قاعة ”اجلليل“ لألفراح، لسبب خروجها إلى الّتقاعد 

في نهاية العام الّدراسي 2015/2014.
وقد جاء الّتكرمي جرّاء لفتة خاّصة بادر إليها معّلمو 
د.  لعمل  تقديرًا  ّية،  االبتدائ «األخــوّة»  مدرسة  وإدارة 
نوال سليمان الّدؤوب، ومساهمتها في إجناح الّتعليم 
قّدمته  وملا  للمدرسة،  الّتعليمّية  باملسيرة  والّنهوض 

يها منصب مديرة املدرسة. على مدار سنوات منذ توّل
وقد شارك في االحتفال عدد من أفراد العائلة، وعلى 
إضافًة  سليمان،  ميشيل  د.  املفّتش  زوجها  رأسهم 
 – ّية ميري سعادة  إلى مديرة مدرسة «األخوّة» احلال
يات واملرّبني احلالّيني منهم  اخلّل، وعدد كبير من املرّب
واملتقاعدين، اّلذين يعّلمون وعّلموا سابًقا في مدرسة 
مسيرتها  خــالل  سليمان  د.  درب  رفــاق  ـــوة»،  «األخ

الّتربوّية، أمثال املرّبي املتقاعد حبيب خشيبون.
ــــوّة  ــرمي أجـــــواء مـــن األخ ــك ــّت ــفــل ال ــــادت ح ـــد س وق

واحملّبة والّتقدير. 
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åUHO�ò q�«d*
مببادرة من الّنائبني أمين عودة (رئيس القائمة املشتركة) وإيلي إأللوف 
(رئيس جلنة العمل والرّفاه)، عقدت الهيئة العاّمة للكنيست، جلسًة 

خاّصة، وكذلك عقد مؤمتر شارك به املئات.
الّنائب عودة:  «إّنه في  وفي كلمته قال 
يوم  الكنيست  حتيي  أن  األهمّية  غاية 
مكافحة الفقر، خاّصًة في هذه األّيام التي 
األمني  اخلطاب  احلكومة  فيها  تستخدم 
من  لذلك  االجتماعّي،  اخلطاب  لدحض 
املهم جًدا أن نواصل احلديث عن الفقر عن 
الفوارق  وعن  الّصعب  االقتصادّي  الوضع 

االجتماعّية املستمرّة باالّتساع».
ÆÆ…œÒbF²� tłË√ dIHK�

املال  رأس  مصيرّية،  تغييرات  تشهد  بالدنا  أّن  ندرك  «نحن  وقال: 
ينحصر بيد مجموعات قليلة أكثر وأكثر، بينما الفقر يزداد اّتساًعا 
املشّغلون  يزداد  بينما  ا،  ـً يومّي ُتنتهك  العّمال  حقوق  فأكثر!  أكثر 
الّطبيعّية  املّدخرات  حسابهم.  على  غنًى  العاملة  القوى  وشركات 
تنقل الى يد اصحاب الشركات الكبيرة. الى جانب الفقر املستمر 
املقدرات  على  السيطرة  أسس  على  مبني  غنًى  ينمو  باالنتشار 

الطبيعّية واستغالل العّمال.  
في  انتشاره  مدى  هو  األبرز  لونه  لكن  متعّددة،  ــوان  وأل أوجه  للفقر 
املجتمع العربّي. قرأت ما ورد في البحث الذي أعّده مركز األبحاث 
املعطيات،  أحد  انتباهي  ولفت  الفقر،  يوم  ملناسبة  الكنيست  في 
إسرائيل  في  العرب  املواطنني  نصف  الوطنّي:  الّتأمني  أرقام  حسب 
فقير. من  كّل سبعة أشخاص  واحد من  اليهود،  بني  فقراء.  ا  تقريًب
الواضح أّن كّل رقم من هذه املعطيات يثير الغضب بحّد ذاته، وأّنه 
لكن  واليهودّي،  العربّي  املجتمع  الفقر في  واجتثاث  يجب محاربة 
الفرق الّشاسع بني نسبة الفقر في املجتمعني يدّلنا بشكل قاطع على 
املجتمع  احتياجات  والعنصرّية، وجتاهل  الّتمييز  أّنه يجب محاربة 

العربّي».
°°¡«dI� »dF�« ‰UHÞ_« U¦KŁ ° Òw�u� tłË dIHK�

وقال: «للفقر وجه قومّي، اجلزء األكبر من املواطنني العرب هم فقراء، 
وجزء كبير من الفقراء على املستوى القطرّي هم من املواطنني العرب. 
ا أكثر عند متحص معطيات الفقر بني االطفال: أكثر  يظهر األمر جلًي
من ثلث األطفال في إسرائيل يعيشون حتت خط الفقر، وفي املجتمع 
العربي اثنان من كّل ثالثة أطفال عرب، هذا الرّقم املُعيب يجب ان 
املتعاقبة في  أرباب هذه احلكومة واحلكومات  ُيصبغ على وجه كل 

إسرائيل».
  ° U Ò¹œuNO�« nB½ s� Òq�√  ö�UF�«  U ÒOÐdF�«

تثير  أيًضا  العربيات  الّنساء  بوضع  اخلاّصة  ــام  «األرق ــودة:  ع قال 
 32,3% إلى  تصل  العامالت  العربّيات  النساء  فنسبة  الغضب، 
بينما في املجتمع اليهودي تصل إلى %78,8. هذه األرقام تعكس 
مدى عمق أسباب الفقر في املجتمع العربّي، وارتباطها بالعنصرّية 
والّتمييز، ومدى ارتباط الفقر بهذه األسباب، ضّد الّنساء العربّيات 

وضّد املجتمع العربّي بشكل عام.»
ÆÆWO ÒAH²� W Ò¹dBMŽ

العّمال  وقال: «في هذه األّيام العصيبة، نشهد حمالت من إقاالت 
والعامالت العربّيات، هناك من يستغّل الّظروف الّصعبة لتشجيع 
إقالة وطرد العّمال العرب، وبّث الّتحريض العنصرّي ضّدهم، لكّننا 
ال نرى أّي ردود وال أّي خطوات من قبل وزراء احلكومة، لوقف هذا 
الّتحريض، بل على العكس هناك من يشّجع ويدعم هذه احلمالت 

باملزيد من الّتحريض.
أنا ال انتقد وزارة بعينها بل انتقد كّل احلكومة وكّل مسؤول رسمّي 
فيها، واملسؤول األّول هو رئيس احلكومة وسياسته الّتدميرّية، نتنياهو 
ممتاز».  وضعنا  املتدّينني)  (اليهود  واحلريدمي  العرب  «بدون  القائل، 
املقولة  هذه  في  الّسلبية  والّنتائج  الرّواسب  كّل  حصر  الّصعب  من 

حينها، واليوم أكثر من ذي قبل. لكّنه من املجدي أن نتناقش حول 
التفاصيل الواقعّية احلقيقّية، وأن نذكر نتنياهو مبدى انتشار الفقر 
بني اجلمهور الواسع في البالد، وبني فئات معّينة من هذا اجلمهور، 
وبني فئات مختلفة على اّتساع دائرة. 
الفقر ال يقتصر على العرب واليهود 
حول  الّنقاش  إسرائيل،  في  املتدّينني 
ا  ـً ّي مبدئ يكون  أن  يجب  الفقر  واقع 
ا، ألّن هناك سياسة تقود  ـً وأيديولوجّي
نحو املزيد من الفقر، ويجب أن نكون 

ثاقبني في رؤيتنا الجتثاث الفقر.
عندما يقول نتنياهو إّنه بدون العرب 
سيكون وضعنا ممتازًا، فإّنه يقصد أّن 
العرب متهمني بالفقر. لكّنهم ال ولن 
يكونوا يوًما في قفص االّتهام يا نتنياهو ألّنك أنت املّتهم األّول، أنت 
ّية االنتهازّية املستغّلة للطبقات  ّية والرّأسمال وسياستك النيو- ليبرال
اّبان  الّتقاعد  نتنياهو من خصخص صناديق  واملُستضعفة.  الفقيرة 
يّتهم  الّشيخوخة،  مخّصصات  وخفض  ّية،  املال وزارة  في  عهده 
املواطنني العرب بفقر املتقاعدين وكبار الّسن اّلذين أوقعتهم سياسته 
بعد  تالفيها  ميكن  ال  اّلتي  املصيرّية،  الفقر  دائرة  في  االقتصادّية 
تقليصاته الكبيرة. نتنياهو اّلذي ارتفعت في عهده أسعار الّشقق 
ّية، يّتهم العرب  بأزمة الّسكن وأزمة األزواج  الّسكنّية إلى أرقام خيال
الّشابة في إيجاد بيت يأويهم، ولم يسمع صوت الهبة االجتماعّية 
قبل سنوات قليلة. سياسة نتنياهو حكمت على املواطنني العرب 
بإلصاق الفقر بهم وإقصائهم من دوائر الّتأثير في االقتصاد العام 
وإقصائهم بشكل عام كمواطنني غير شرعّيني يّتهم املواطنني العرب 
بالفقر اّلذي يحاربونه في كّل يوم ومع كّل بداية شهر من جديد.»   

ÆÆ ÒwIOI(« q¹b³�«
البديل،  نضع  أن  يجب  الواقع  هذا  ومقابل  العقلّية،  هذه  مقابل 
البديل الواضح اّلذي يحدث الّتغيير اجلذرّي واحلقيقّي. عندما تعمل 
احلكومة على بّث الّصراع بني الفقراء العرب واليهود وزرع الفتنة يجب 
العدالة  اليهودّي من أجل  العربّي-  بالّنضال املشترك  نرد  علينا أن 
االجتماعّية  للجميع. عندما تّتهم هذه احلكومة الفقراء أّنهم سبب 
املال.  ورأس  احلكومة  احلقيقّيني،  املّتهمني  إلى  اإلشارة  يجب  فقرهم 
عندما تسعى احلكومة لتعميق الفقر والّتمييز يجب أن نقيم حركة 
احتجاجّية ترفع راية العدالة االجتماعّية واملساواة القومّية واملدنّية. 
نيران  خلف  االجتماعّي  االقتصادّي  الّنقاش  احلكومة  تضع  عندما 
تأجيج الّصراع اّلذي تصّب عليه الزّيت وهي املسؤولة عنه، فيجب أن 
نرّد بالّنضال املشترك من أجل العدالة االجتماعّية والّسالم العادل.»

°Âö Ò��«Ë ÒwŽUL²łô« ‰bF�« 5Ð W�öF�«
وقال عودة: كّلنا نشعر بالعالقة بني العدالة االجتماعّية وبني الّسالم 
العادل في جيوبنا أيًضا، في كّل مرّة ُتصّب مليارات الّشواقل على 
مرّة  احلرب  وزارة  ّية  ميزان تتضّخم  مرّة  كّل  وفي  املستوطنات،  بناء 
تلَو األخرى، فإّننا نشهد بأم اعيننا انتقال امليزانّيات الّطائلة اّلتي 
كان من األجدى أن تخّصص للّتعليم والّصّحة واخلدمات االجتماعّية 
وأزمة الّسكن، هذه األموال باستغاللها احلالي تستخدم ضّد املصالح 

احلقيقّية للعرب واليهود.»  
°U ÎF� q{UMM�

أفّكر  أنا  هنا،  يعيشون  اّلذين  بالّناس  نؤمن  حديثه: «نحن  وأنهى 
وسوف  أجله،  من  نناضل  اّلذي  للجميع،  األفضل  باملستقبل  دائًما 
يحّقق نضالنا أهدافه ال محالة، ألّنه يقّدم ما هو أفضل للّشعبني، 
حّتى مع استمرار مشاعر الغضب واليأس في هذه األّيام. ما زلت 
أذكر صيف العام 2011، عندما تظاهرنا مًعا في تل أبيب وحيفا 
ّية والعبرّية. يجب  وصرخنا «الّشعب يريد عدالة اجتماعّية» بالعرب
أن نعيد هذا الّنضال املشترك اليوم، ونتظاهر مًعا من أجل أن يكون 
ألوالدنا مستقبل أفضل، في هذه األيام علينا أن نصرخ مًعا من أجل 

العدالة االجتماعّية والّسالم العادل.»
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الّتطبيقّية  االجتماعّية  للّدراسات  ّي  العرب املركز   - الكرمل  مدى  أجرى 
في حيفا، بواسطة معهد «ستات نت»، استطالَع رأي عاّم حول مواقف 
اجلمهور الِفَلسطينّي في إسرائيل جتاه املواجهات األخيرة ومستوى شعوره 
للِفَلسطينّيني  لة  ممِثّ ّية  عشوائ عّينة  االستطالع  في  باألمان. شاركت 
مواطني إسرائيل البالغني، تعدادها 307 مستطَلعات ومستطَلعني. وقد 

ُنّفذ االستطالع في 18 َو19 من الّشهر اجلاري، تشرين األّول 2015.
وتشير نتائج االستطالع إلى أّن غالبّية املشاركني، %78، حتّمل إسرائيل 
 26% وقال  األخيرة.  املواجهات  اندالع  ّية  اإلسرائيلّية مسؤول احلكومة  أو 
فرض  إسرائيل  محاولة  هو  املواجهات  انــدالع  وراء  الّسبب  إّن  هــؤالء  من 
الّتقسيم الزّمانّي في األقصى؛ %24 قالوا إّن الّسبب هو عدم الّتقّدم في 
العملّية الّسلمّية؛ %17 رأوا أّن الّسبب هو استمرار االحتالل اإلسرائيلّي 
احلرّة  اليد  هو  الّسبب  إّن   16% قال  حني  في  ّية،  الغرب والّضّفة  للقدس 
%3 من  حّمل  باملقابل،  ودعمهم.  للمستوطنني  احلكومة  تعطيها  اّلتي 
ّية اندالع املواجهات، و%7 من  املستطلعني الّسلطة الِفَلسطينّية مسؤول

ّية.  املشاركني رأوا أّن الّطرفني يتحّمالن املسؤول
إلى  االستطالع  نتائج  أشارت  باألمان،  العرب  املواطنني  شعور  جانب  في 
أّن األحداث األخيرة أّدت إلى تدنٍّ بارز بالّشعور باألمان لدى فئات واسعة 
من الِفَلسطينّيني في إسرائيل. فقد عّبر %66 من املشاركني عن درجة 
عالية من الّشعور بعدم األمان على أثر نداء الّشرطة اإلسرائيلّية للجمهور 
اإلسرائيلّي بحمل الّسالح. وعّبر نحو %13 منهم أّنهم يشعرون باألمان 

بدرجة عالية، بينما يشعر قرابة %21 باألمان بدرجة متوّسطة.
وعن سؤال «هل تخشى من وقوع اعتداء مسّلح من قبل يهود متطرّفني 
ـ%43 من  ال زهاء  أجاب  الرّاهنة؟»  األوضاع  إثر  ّية على  عرب بلدات  على 
املشاركني أّنهم يخشون بدرجة عالية وقوع مثل هذه االعتداءات؛ وصرّحت 
نسبة %29 أّنها تخشى وقوعها بدرجة متوّسطة؛ بينما صرّحت البقّية، 
%28، أّنها تخشى وقوع مثل هذه االعتداءات إّما بدرجة قليلة (11%) 

وإّما أّنها ال تخشى وقوعها بتاًتا (17%). 
لدعوات سياسّيني ومسؤولني في  املجتمع اإلسرائيلّي  تأييد  وحول مدى 
عملّيات  منّفذي  وقتل  الّنار  بإطالق  اإلسرائيلّيتني  والّشرطة  احلكومة 
ر غالبّية املشاركني في االستطالع، %64، أّن هذه الّتصريحات  الّطعن، تقدِّ
تالقي تأييًدا لدى املجتمع اإلسرائيلّي عاّمًة: إّما تأييد من قبل غالبية 
املجتمع اإلسرائيلّي (%36) وإّما أّنها تالقي تأييًدا متوّسًطا (28%)، 
تأييًدا  تالقي  الّتصريحات  هذه  أّن  املشاركني  من   30% يرى  حني  في 

قليًال(%16)، و %14 قالوا إّنها ال تالقي أّي تأييد.
أغلبّية  هنالك  أّن  االستطالع  أظهر  باألمان،  الّشعور  محور  نفس  وفي 
في  الّتواجد  متفاوتة،  بدرجات  تتجّنب،  بأّنها  تصرّح   ،70% واضحة، 
قالوا   39% سالمتها:  على  خوًفا  األخيرة  اآلونة  في  اليهودّية  البلدات 
قال  بينما  الوقت،  اليهودّية كّل  الّتجّمعات  الّتواجد في  يتجّنبون  إّنهم 
%31 إّنهم يتجّنبون الّتواجد أحياًنا. وفي سؤال حول الّشعور بالّطمأنينة 
املشاركني  من   45% أّن  االستطالع  أظهر  إسرائيل،  في  العرب  ملستقبل 
يعّبرون عن شعورهم بالّطمأنينة بدرجة قليلة أو عدم شعورهم بالّطمأنية 
بينما  بدرجة متوّسطة،  بالّطمأنينة  يعّبرون عن شعورهم  بتاًتا، و40% 

أقلّية فقط، %15، تعّبر عن شعورها بالّطمأنينة بدرجة عالية. 
مدى  في  العام  الرّأي  استطالع  وحدة  عّقب عميد صعابنة (مسؤول  وقد 
الكرمل)، على هذه الّنتائج بقوله: «تشير نتائج االستطالع إلى أّن اجلمهور 
ّية األحداث األخيرة  العربّي في إسرائيل يحّمل احلكومة اإلسرائيلّية مسؤول
لعنف  التعرّض  من  العربّي  اجلمهور  لدى  اخلــوف  من  حالة  هنالك  وأّن 
الفصل تزايد  إلى  يؤّدي  ّمما  اليهودّي  اجلمهور  أو  األمن  أجهزة  قبل  من 

بني املجتمعني».
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من  ما  ــه  أّن على  تعالى  الله  سّنة  جــرت 
طالب للحّق، أو داعية للخير، إّال ويهيئ 
له طواغيت يحاولون أن يصّدوه عن مطلبه  
ليرتفع صوته وتقوى عزميته. نستنتج ذلك 
تعتبر  حيث  ــاء،  ــي ــب األن سيرة  خــالل  مــن 

الهجرة من أهّم املراحل اّلتي ميرّون بها.
قال ورقة بن نوفل للرّسول (ص): يا ليتني 
يخرجك  حــني  عنك  ـــع  أداف ــا  ــذًع ج ـــون  أك
أومخرجي  (ص):  الرّسول  فسأل  قومك. 
ما  مبثل  ابتعث  نبّي  من  ما  ــال:  ق ــم؟!  ه
ابتعثت به إّال وأخرجه قومه. فهذا نبّي الله 
موسى يطارد من طاغية زمانه بسبعمائة 
فأطاعوه  قومه  (فاستخّف  مقاتل؛  ألــف 
إّنهم قوًما فاسقني).. عدا أّن في صّفه من 
احملبطني للعزائم من يحاول منعه من حترير 
قومه من الرّق، فيقولون له: اجليش وراؤنا 
والبحر أمامنا. ولكّنه آوى إلى ركن شديد 
عبادي  سألك  (وإذا  القائل  الله  إلى  آوى 
إذا  ــّداع  ال ــوة  دع أجيب  قريب  فإّني  عّني 
دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعّلهم 
إن  (كال  يقول  مطمئّن  وبقلب  يرشدون). 

معي رّبي سيهدين).  
وصف القرآن هذه احلال (فلّما ترآءا اجلمعان 
قال   * ملدركون  ــا  إّن موسى  أصحاب  قــال 
كال إّن معي رّبي سيهدين * فأوحينا إلى 
فانفلق  البحر  بعصاك  أضرب  أن  موسى 
فكان كالطود العظيم * وأزلفنا ثّم اآلخرين 
ثّم  وأجنينا موسى ومن معه أجمعني *   *

أغرقنا اآلخرين). 
فلّما  مبعيته،  الله  فكان  موسى  هاجر 
اجلنبني  مــن  ـــاء  امل انحسر  البحر  ــرب  ض
ليسير موسى مع قومه بأمان ثّم يجتمع 
فرعون  الّطاغية  نهاية  لتكون  البحر  ماء 
فينادي (آمنت أّنه ال إله إّال اّلذي آمنت به 

بنو إسرائيل وأّنا من املسلمني). 
وهذا احلدث خّلده اإلسالم، ملّا هاجر الرّسول 
اليهود  وجــد  املدينة  ــى  إل مّكة  من  (ص) 
يصومون يوم عاّشوراء. قال: ما هذا اليوم؟ 
قالوا: ّجنا الله فيه موسى؛ قال: نحن أولى 
عاّشوراء  يوم  بصوم  أمر  ثّم  منهم.  مبوسى 
محرّم.  من  العاشر  ــوم  ي يصادف  ـــذي  واّل
وعلى منهج األنبياء سار رسول الله (ص) 
اّلذي أراد أن يخرج قومه من اجلاهلّية إلى 
يطارده  أهله،  يد  على  فيطارد  الــهــدى، 
اّلذي  قريش  تطارده  ويطارده صهره،  عّمه، 
لم تطارده  وُلد فيها، وعلى أرضها ترّبى؛ 
دمائهم  سفَك  ألّنه  وال  أموالهم  سلَب  ألّنه 
وال ألّنه اغتصب أرضهم؛ إّمنا يفعلون ذلك 
ألّنه أراد أن يعيد لهم كرامتهم املسلوبة. 
بيته  من  خــرج  إذا  حّتى  بيته  فيطوقون 
جبريل  ويأتيه  واحد.  رجل  يضربونه ضربة 
يتحّدى  فيتحّداهم،  بخبرهم.  ليخبره 
أن  والقمر  ميينه،  في  تهبط  أن  الّشمس 

ينزل في يساره. 
لسان حاله يقول: 

يا قاتل الّظلم ثارت هاهنا وهنا
فضايح أين منها زندك الواري؟ 

الّشمس والبدر في كّفيك لو نزلت
ما أطفأت فيك ضوء الّنور والّنار 

أنت اليتيم ولكن فيك ملحمة
ار  يذوب في ساحها مليون جّب
الله،  على  ــل  ــوّك ــت ال بحسن  يــتــحــّداهــم 
في  وينثرها  ــراب  ــّت ال من  حفنًة  فيتناول 
ــرّدد  ــو ي ــى رؤوس الــفــجــار، وه ـــوه وعــل وج
أيديهم سًدا ومن خلفهم  (وجعلنا من بني 
سًدا فأغشيناهم فهم ال يبصرون). يسير 
الرّسول (ص) متوّجًها إلى الغار، ألّن الغار 
هو املكان اآلمن اّلذي انطلقت منه دعوته. 
يلجأ إليه في وقت احملنة والّشدة ليسّجل 

معجزة تثبت معية الله..
وإذا العناية الحظتك عيونها

من فاحلوادث كّلهن أمان 
لو  والله  الله،  ــول  رس يا  بكر:  ــو  أب يقول 
نظر أحدهم عند قدميه لرآنا. فيبتسم له 
الرّسول (ص) ويقول: «ما ظّنك باثنني الله 
الله  إّن  معنا».  الله  إّن  حتزن  ال  ثالثهما 
معية  وهي  الله،  معية  في  إّننا   = معنا 
اّلتي  احلفظ والّتأييد والّسداد، هذه املعية 
الّنار.  في  ُيلقى  ــو  وه إبراهيم  صاحبت 
يأتيه  واألرض  الّسماء  بــني  هــو  وبينما 
مّني  ألك  يسأله:  الّسالم)  (عليه  جبريل 
إلى  وأّما  فال،  إليك  أّما  فيجيبه  حاجة؟ 
الله فنعم. فيقول الله للّنار (يا نار كوني 

برًدا وسالًما على إبراهيم). 
الرّسول(ص)  ينجو  ّية  الرّبان املعية  وبهذه 
إلى  يصل  حّتى  فيسير  مّكة  أهــل  من 
حمراء األسد، وعندها يلتفت إلى مّكة وقد 
فيخاطبها  بينهما،  احلــّب  مشاعر  ثــارت 
«واّلذي نفسي بيده إّنك من أحّب بالد الله 
منك  أخرجوني  أهلك  أّن  ولوال  قلبي،  إلى 

ما خرجت». 
ولكّنه عال  احلّق  يسكتوا صوت  أن  أرادوا 
أن  أرادوا  املنوّرة.  املدينة  إلى  ووصل  وكبر، 
فلم يستطع  أمامه  بناته  يسكتوه بضرب 
ظهره  على  يوضع  الّظلم،  عنهم  يدفع  أن 
ساكًنا،  يحرّك  فلم  ساجد  وهو  اجلزور  سال 
فيدعو  الّشديد  الــقــوّي  ــى  إل ركــن  ولكّنه 
عليك  الــّلــهــم  ــريــش،  ــق ب عليك  ــم  ــه ــّل «ال
بقريش، الّلهم عليك بقريش، الّلهم عليك 
وشيبة  ربيعة  بن  وعتبة  هشام  بن  بعمرو 
بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمّية بن خلف 
وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد» 

(وهم قادة الّطغاة في زمانه). 
رأيتهم  لقد  ــوالــلــه  «ف مسعود  ــن  اب ــال  ق
الهجرة هي  صرعى يوم بدر». لذلك نقول 
جزء من الّتحّدي اّلذي يتحّدى به أصحاب 
احلّق أصحاب الباطل، ألّن معية الله حتفظ 
من أخلص واستقام وثبت على احلّق ومتّكنه 

في احلياة الّدنيا.

فمن سياق احلديث، أقترح هنا بعض االقتراحات: 
ه في االختالف  * االقتراح األّول: نشر ثقافة احترام اآلخر واالعتراف بحقِّ
ى إّال عبر بناء دولة املواطنة - حيث تنتفي  ا لن يتأتَّ ّيً ا وثقاف ّيً دين
فكرة األكثرّية واألقلّية - وحتديِث ُنُظم الّتعليم والّنأي بها عن خدمة 
اإليديولوجّيات وإعادة الّنظر في تفسير آيات الوالء والبراء (الوالء لله 
بع غير  ولرسوله وللمؤمنني، والبراء ِمن كّل َمن حاّد الله ورسوله واتَّ
ا بني املسلم وكّل ما هو  اّلتي تضع حاجزًا إسمنتّيً سبيل املؤمنني) 
غير مسلم. لذا، ينبغي تعديل املناهج في املدارس واجلامعات وإدخال 
واملسيحّية،  (اليهودّية،  األديــان  ومقارنة  ّية  اإلنسان العلوم  مناهج 
ة. كّل هذا سيبقى ِحبرًا  ديَّ واإلسالم) اّلتي َتخلق روح الّتسامح والتعدُّ
ّية قرارًا جريًئا وُشجاًعا بإدخال  على ورق إْن لم تأخذ احلكومات العرب
ق  مادة التّاريخ العربيّ املسيحّي إلى املدارس واجلامعات حّتى تتعمَّ
ّية شريٌك أساسيٌّ في  القناعة لدى الّشريك املسلم بأّن املسيحّية العرب
دة  املتشدِّ واالجتاهات  الّصعوبات  من  الرّغم  فعلى  واملصير.  العيش 
ًة ومسلمًة  ّي ا عرب ُنَخًب ّية، فإّن  الّدول العرب التي انتشرت في معظم 
وتعتبره  املنطقة،  في  الفاِعل  املسيحّي  ــّدور  ال أهمّية  تعي  عــّدة 

ًة حضارّية. ًة إسالمّي ّي مسؤول
* االقتراح الّثاني: وضع قوانني صارمة لرجال الدين (من كّل األديان) 
البشر،  أبناء  بني  التطرُّف  أعمال  على  وعمًال  قوًال  ُيحرِّضون  اّلذين 
إًذا،  يف.  والسَّ واحلرب  بالقتل  ر  ُتبشِّ التي  الّظالمّية  املدارس  وإقفال 
ّية في هذه املنطقة،  يجب القضاء على هذه األفكار الّتكفيرّية األصول
ا. فنحن  ب للدين الواحد، إسالًما كان أم مسيحّيً النابعة من التعصُّ
يكونون  معتدلني،  فني،  مثقَّ ــٍن  دي ــال  رج ــى  إل احلاجة  بأمّس  اليوم 
الّتآخي  ــى  إل ويــدعــون  اختالفه،  في  واحترامه  ــر  اآلخ ل  تقبُّ صــوت 
املسلمني  بني  الكثيرة  املشتركة  القواسم  وتبيان  واالنفتاح  واحملّبة 
واملسيحّيني. وهنا أقتبس ما قاله املتصوِّف جنم الّدين الكبرى (ت. 
1221م): «الّطرق إلى الله بعدد أنفاس اخلالئق ال اَحلصر». فالّدين 
ثني كثيرًا  في اإلسالم كما في املسيحّية هو ُحسن املعاملة: «ال ُحتدِّ
عن الّدين.. ولكن دعني أرى الّدين في سلوكك وأخالقك وتعاُملك». 
حياة  ومنِط  وممارساته  عقائده  في  اآلخر  لدين  الواسع  اجلهل  كان  لذا 
ي تصوُّراٍت مغلوطًة، وُيصوِّر اآلخر على نحٍو قاٍس ومخاِلٍف  أبنائه ُيغذِّ

لصورته احلقيقّية. 
ات املجتمع املدنّي بدورها مبا متلكه من  * االقتراح الّثالث: قيام منظمَّ
د في املجتمع والتغلُّل فيه، وما يقع على كاهلها  القدرة على التمدُّ
ُتقام  التي  منتدياتها  خالل  من  اآلخر  ل  وتقبُّ احلوار  ثقافة  نشر  من 
الوُرَش واحملاضرات واملؤمترات، فضًال عن أهمّية اإلعالم املرئّي  فيها 
واملسموع واملكتوب، باعتباره شريًكا ومسؤوًال في نقل تلك األفكار 

إلى أكبر قاعدٍة جماهيرّية.
د على الّنقاط الّتالية: وفي اخلتام، أوّد أن أؤكِّ

ا  ا وال مسيحّيً * أوًّال: إّن الله لم ُيكلِّف أحًدا للّدفاع عنه، ال يهودّيً
وال مسلًما... وال ألحٍد من هؤالء أن يّتخذ الله ِحكرًا له. وليس ألحٍد 
من هؤالء أن يّدعَي بأّن الله اصطفاه لنفسه على حساب العاملني. لقد 
بنا له، فبات، كأّنه إنساٌن، ال يعرُف َمن ُيبِغض  عّجزنا الله بتعصُّ
وال َمن ُيِحّب، بل بات ُيِحبُّ َمن ُنِحّب، وُيبغض َمن ُنبغض. بعض 
الغيارى استأثروا به فمنعوه عن سواهم لينَعموا وحدهم بامللكوت. 
بألوان  َيَتَلوَّن  رهينَتهم  الله  يبقى  حّتى  الله  البشر على  َغيرة  هي 
هم وُبغضهم. إّن الله ال يستنفذه أو يختزله أو يستأثر به ديٌن،  حبِّ
ذلك أّن بذاَر احلقيقة منثورٌة في جميع األديان، فال أستطيع احتكار 
الله في ديني ومجتمعي، وهنا َيصُدق قول جبران خليل جبران: «أنا 
أُِجلُّ القرآن ولكّنني أزدري َمن يّتخذ القرآن وسيلًة إلحباط مساعي 
للحكم  يّتخذون اإلجنيل وسيلًة  الذين  َأمَتِهُن  أّنني  املسلمني، كما 
برقاب املسيحّيني»، بل علّي أن أقرأ ذاتي، وأن أقرأ اآلخرين، ألفهم 
ه، في حاٍل حوارّيٍة  مني الله، ليكشف لي عن حضوره وحبِّ كيف كلَّ

ٍة ال تنتهي إّال مع نهاية األّيام. تاريخّي
ًيا:على الرغم ّمما أصابهم، لم ينزع املسيحّيون يوًما إلى تكوين  * ثان
ّية  العرب بيئتها  عن  نفسها  سلخ  إلى  تسعى  ٍة  سياسّي عصبّياٍت 
باحلماية  أو  باالستقالل  املطالبة  إلى  يوًما  َينزِعوا  ولم  واإلسالمّية، 
األجنبّية باستثناء بعض األصوات القليلة التي كانت تعلو بني احلني 
ٍة  تقسيمّي ٍة  ّي أجنب مبشاريَع  منخرطني  أصحابها  كان  والتي  واآلخر، 
في  اخلارج  مشاريع  ليسوا  فاملسيحّيون  للمنطقة.  زالت  وما  ٍة  ُمَعدَّ
املشاريع  تلك  تنفيذ  في  إشراكهم  الرغم من محاوالت  الداخل على 

املسيحّيون  ليس  باملقابل  املهّمة.  بهذه  للقيام  البعض  واستعداد 
ًة في هذا الشرق. بل على العكس من ذلك، فإّن رَْفَض  ّي رهائَن غرب
ني في هذه املنطقة،  الكيانات الدينّية هو املوقف الثابت للمسيحيِّ
قضاياهم  باعتبارها  ّية  العرب املجتمعات  قضايا  التزموا  أّنهم  ذلك 
ّية في املجاالت كاّفة  بدًءا بالقضايا التي طرحها روّاد النهضة العرب
ّية في وجه  ّية واللُّغوّية (جلهة اإلحتفاظ باللُّغة العرب السياسّية واألدب

ني). ّية والبساتنة واليازجيِّ محاوالت تتريك الُهوّية، كاألديرة الرهبان
ني إلى إخوتنا املسلمني هي  ني مشرقيِّ * ثالًثا: إّن رسالتنا كمسيحيِّ
ب والتطرُّف والفكر  ٍة وعيٍش مشترٍك للتخلُّص من التعصُّ رسالة محّب
اإلقصائّي اإللغائّي، وهي أيًضا رسالٌة إلى العالم أجمع بأّن املسلمني 
ليسوا هدف قتاٍل وعنوان إرهاٍب، بل هم هدُف سالٍم وعنواُن حوار، ذلك 
ٍة  ّي ّية هي وجودها في شراكٍة إنسان أّن امليزة األهّم للمسيحّية العرب
أّن  وبخاّصٍة  املسلمني،  مع  ٍة  وثقافّي وحضارّيٍة  ٍة  واجتماعّي ٍة  ّي ووطن
العرب املسيحّيني يتكّلمون بلغة القرآن الكرمي. هذا هو بالتحديد 
م حني أّكد  فحوى كالم جاللة امللك عبدالله الثاني بن احلسني املعظَّ
املسيحّيني  تواجه  التي  املشاركة في مؤمتر «التحدّيات  الوفود  أمام 
َيمه  العرب»: «أّن املسيحّيني العرب هم األقرب إلى فهم اإلسالم وِق
احلقيقّية، وهم مدعوُّون إلى الدفاع عنه في هذه املرحلة، التي يتعرّض 
فيها إلى الكثير من الظلم، بسبب جهل البعض بجوهر اإلسالم، 
الذي يدعو إلى التسامح واالعتدال، والُبعد عن التطرُّف واالنعزال... 
ًة.  كما نؤمن أّن حماية حقوق املسيحّيني واجٌب وليس فضًال أو ِمنَّ
ّية،  فقد كان للمسيحّيني العرب دوٌر كبيٌر في بناء مجتمعاتنا العرب
تنا العادلة». فالوجود املسيحّي كُمكوٍِّن عربيٍّ  والدفاع عن قضايا ُأمَّ
ٍة ذات  ٍة ال مجرّد ُأمَّ ٍة ذات طبيعٍة قومّي م العرب كُأمَّ هو وحده الذي ُيقدِّ
ا في  ل عنصرًا جوهرّيً ٍة فقط. فاألُمم، وإن كان الدين ُيشكِّ ّي طبيعٍة دين

وجودها، إّال أّنها ال تقوم فقط على أساٍس دينّي.
من  الساحقة  الغالبّية  ده  تؤيِّ ٌح  وُملِّ حيويٌّ  مطلٌب  هناك  وأخــيــرًا، 
مسيحّيي الشرق هو «وحدة املسيحّية الّشرقّية». إّننا في الشرق: 
من  ذاكرتنا  َي  لُننقِّ الوقت  حان  أبًدا.  نكون  ال  أو  ني  مسيحيِّ نكون 
رواسب املاضي، مهما كانت أليمًة، وننظر مًعا الى املستقبل بروح 
املسيح وَهْدي إجنيله. ومبا أّن دعوتنا وشهادتنا هي واحدة، ومصيرَنا هو 
بون بالعمل مًعا وبشّتى الطرق والوسائل لتثبيت  واحد، فنحن ُمطالَ
ًة، فعلينا  جذور املؤمنني املوكلني إلينا. فإذا أردنا أن نكون كنائَس حّي
دّية تراثنا على عيش إمياننا  أن نعمل من خالل تنوُّع طقوسنا وتعدُّ
ق مع البيئة التي أرادها الله لنا وأرادنا  بكّل أصالة، في تفاُعٍل خالَّ
اًال في كّل مجاٍل من مجاالت احلياة العاّمة  لها، فُنسهم إسهاًما فعَّ
االجتماعّية والثقافّية واالقتصادّية والسياسّية وغيرها، بقلٍب مفتوٍح 
نعيش  إنساٍن  كّل  مع  حقيقيٍّ  وتواصٍل  شامٍل  وسخاٍء  رَْحٍب  وصدٍر 
د الديانات واحلضارات.  معه، وبخاّصٍة أّننا نعيش في مجتمٍع متعدِّ
أختم ُمداخلتي هذه بالّتأكيد على أّن املسّيحّيني في الّشرق هم جزٌء ال 
ينفصل عن الُهوّية احلضارّية للمسلمني، كما أّن املسلمني في الّشرق 
هم أيًضا جزٌء ال ينفصل عن الُهوّية احلضارّية للمسيحّيني. ومن هذا 
املنطلق، فنحن مسؤولون بعضنا عن بعض أمام الله والتاريخ. ولذا 
علينا أن نبحث بشكٍل مستمٍر عن صيغٍة ال للتعايش فحسب، بل 
للتواصل اخلّالق واملثمر الذي يضمن االستقرار واألمان لكّل إنساٍن في 
أوطاننا، بغّض الّنظر عن انتمائه الدينّي. علينا أن ننظر بعضنا إلى 
بعٍض بروح االنفتاح والّتعرُّف احلقيقّي، ألّن اإلنسان عدّو ما يجهل. 
بعالقاتنا  تتحّكم  أن  ميكن  التي  الّسلبّية  ّية  اآلل ر  ُنغيِّ أن  علينا 
املتبادلة، وُنحوِّلَها إلى آليٍة تقبل العيش في االختالف. فال يكفي 
أن يكون بعضنا بجانب بعض، بل بعضنا مع بعٍض في سبيل بناء 
اآلخر  وقبول  واملساواة  الدينّية  واحلرّية  التنوُّع  على  ٍس  مؤسَّ مجتمٍع 

واحترام دينه ومعتقده. 
ي الّشرق في مستقبٍل قريب.  فلقد تنّبأ البعض عن موت مسيحيِّ
وُحترّق  ويتعّذبون  ويبكون  ويرتبكون  يقلقون  قد  لهؤالء،  أقول  وأنا 
املشرق،  هذا  في  باقون  باقون  ولكّنهم  ساِتهم،  مقدَّ ر  وُتدمَّ كنائسهم 
رون في أرضنا كالزيتون في جبل  شامخون كاألرز في لبنان، ومتجذِّ
في  املسيح  السّيد  قال  كما  اجلحيم،  وأبــواب  القدس،  في  الزيتون 

اإلجنيل املقّدس، لن تقوى عليهم.
واللَه أسأل أن َيشرح الصدور للحّق، وأن ُينوِّر القلوب باحلّب، وأن َيهِدَي 

عاء.  العقول بنور املعرفة واليقني، إّنه مجيب الدُّ
والّسالم عليكم ورحمة الله وبركاُته.
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بحصر  واحدة  أسبوعّية  مقالة  تنجح  أن  املعقول  غير  من 
كّل الفوارق بني ما يجري من مواجهات في هذه األّيام على 
نقاط التماس الفلسطينّي - اإلسرائيلّي، وبني ما جرى في 
موجات الغضب الفلسطينّي واملقاومة الّسابقة، واّلتي عرّفت، 
بكونها  اكتفت  وأخرى  بهّبات،  وأحياًنا  بانتفاضات  أحياًنا، 
أحداث  رافق  ما  أبرز  فلعّل  هناك!  وعملّيات  هنا  مواجهات 
االنتفاضة الفلسطينّية األولى، على سبيل املثال، عالوة على 
كان  والواسعة،  الّشعبّية  للمقاومة  وسيلة  احلجر  اعتمادها 
الوطنّية  بـ»القيادات  عرف  ما  قبل  من  الّتحّكم  مبجرياتها 
الفصائل  مندوبي  مشاركة  على  اعتمدت  واّلتي  املوّحدة» 
حيث  الّتحرير،  منّظمة  في  واألعضاء  األساسّية  الوطنّية 
يومّي  بشكل  الّثورّي  العمل  نبض  القيادات  تلك  ضبطت 
ومباشر مع قوى الّشعب، ووفًقا الستراتيجّية واضحة ووسائل 
تلك  حرص  كان  برأيي،  واألهم،  وُمنتخبة،  مدروسة  مقاومة 
اإلسرائيلّيني  قبل  من  كشفها  بسبب  املتعاقبة،  القيادات 
تراتبّية  احترام عالقة  مرّة، على  أفرادها ألكثر من  واعتقال 
واضحة مع قيادات املنّظمة في تونس، بحيث لم يبَق شعار 
للّشعب  والوحيد  الّشرعي  املمّثل  هي  الّتحرير  «منّظمة 
ا  الفلسطينّي»، شعارًا خاوًيا من معنى، بل صار تاًجا وقالًب
حلالة سياسّية وطنّية جتّلت بأسمى صورها الوطنّية املقاومة، 
وبحيث أجبرت، في الّنهاية، قادة إسرائيل والعالم، في تلك 
خلق  محاوالت  أو  الّتفتيش  عن  التوّقف  على  الّسنوات، 
بدأت  محاوالت  الّتحرير،  ملنّظمة  بديلة  فلسطينّية  قيادات 
القرى»  بـ»روابط  ُسمّي  ما  لبناء  احتاللّي سعى  حلم  بفشل 
تكون  وغيرها،  محلّية  «وطنّية»  بدائل  فشل  بإيجاد  وتاله 
مستعّدة للّتعامل مع سلطات االحتالل، فصارت تونس، بعد 
انهيار جميع تلك احملاوالت، هي الُعنوان الوحيد وإليها توّجه 

العالم ومنها تداعت خيوط الّتاريخ وما فتئت تتداعى! 
لوهلة يبدو التحرّش اليهودّي مبكانة املسجد األقصى عامًال 
مشترًكا في تفجير هذه املوجة الّشعبّية املتفاعلة، كما كان 
يستدعي  ما  املشهد  هذا  في  كان  ولئن   ،2000 العام  في 
العديد  في  واالختالف  بعيًدا  يبقى  الّتشابه  أّن  إّال  املقاربة، 
خاّصًة  األصح،  هو  العاّمة  والّظروف  واملعطيات  العوامل  من 
التباس؛  الّثانية من  اليوم ما شاب االنتفاضة  ونحن نعرف 
وأهدافها  سابقتها  عن  تختلف  كانت  نشوبها  فظروف 
اكتنف ضباب  ولذلك  للمأل،  واضحة  غير  كانت  الّسياسّية 
كثيف بعض مراحلها، وشوّش على جناعة ومصداقّية وسائل 
كفاحها املسّلح واّلذي اعتمد كوسيلة أساسّية للمقاومة. من 
ّية احملتّلة  الواضح أّن ما نشاهده اليوم في شوارع الّضّفة الغرب
ومداخل مدنها مختلف عما شاهدناه في االنتفاضة األولى، 
ّية  امليدان القيادة  تلك  غياب  هو  برأيي،  االختالفات،  وأهّم 
االستراتيجّية  اختياراتها  صواب  على  يركن  اّلتي  املوّحدة 
وعلى احلكمة بانتقائها وسائل املقاومة املُجدية في الّظروف 
واملعطيات القائمة، وذلك في مناخ االنقسام الّداخلي، وبعد أن 
خسرت الفصائل الفلسطينّية، في الّسنوات األخيرة، كثيرًا 
ومصداقّياتها  الّتنظيمّية،  وقوّتها  اجلماهيرّي،  حجمها  من 

األيديولوجّية.
ومن ناحية أخرى نرى أّن ما يجري ال ميكن اعتباره مقاومة 
مع  الّثانية،  االنتفاضة  في  ما شهدناه  غرار  مسّلحة، على 
أّنني بدأت أخشى أن تتدحرج األحداث في منزلق العملّيات 
اّلتي بدأنا نشتّم أّن هنالك َمن  شبه العسكرّية واالنتحارّية 

هو معني بتفجيرها وتسعيرها.
بعضها  وفي  املواجهات،  مستوى  في  استقرار  عدم  هنالك 
املستعمرين  سوائب  اعتداءات  على  فعل  كردود  جتيء 
واستفزازاتهم الّدموّية، اّلتي تتطوّر إلى صدامات مع جيش 
على  له  مبرّر  ال  مستشرس  بعنف  يتصرّف  اّلذي  االحتالل 
في  بدأت،  مواجهات  املواقع  بعض  تشهد  بينما  اإلطالق، 

اّلتي  املتكرّرة،  واجلدولة  الرّوتني  طابع  تأخذ  األخيرة،  األّيام 
املدارس،  لطّالب  الّدراسّي  اليوم  انتهاء  تعتمد على ساعات 
ميّيزها  كما  سابقة،  شعبّية  هّبات  من  نعرفها  ظاهرة  وهذه 
ّية  ومبداورة  تلقائ والقرى،  املدن  أطراف  في  تدور  رحاها  أّن 
نواحيها  ومعظم  املدن  تلك  مراكز  تترك  بحيث  املواقع،  بني 
بعيدة عن تلك املواجهات، ومبا يتيح ألغلبّية الّسّكان فيها 
االستمرار بحياتهم بشكل طبيعّي وعادّي. ال أكتب من أجل 
الّتيئيس، وال من باب ترخيص ما يجري، بل لوضع األمور 
في نصابها وفهمها بقدر اإلمكان، فعندما قابلت، في هذه 
األّيام، عشرات األشبال األسرى والبالغني في سجون االحتالل 
ومحاكمه، واجهت تلك االبتسامات العريضة تندلق من وجوه 
غّضة لم يستطع قمع االحتالل محو سمرتها، اّلتي هي بلون 
االنتفاضة  في  اجلحافل  تلك  فتذّكرت  فلسطني،  في  األرض 
وهو  للجندي  فيه  قلت  اّلذي  اليوم  ذلك  واسترجعت  األولى 
يرفع بندقّيته في وجهي ووجه الّشبل اّلذي كنت أحتضنه: ما 
أحقرك! ما أخسأك!، أال تشاهد َمن املهزوم في هذه املعركة؟ 
لقد هزمتكم بسمات هذه األشبال وعزائمهم، إّنهم أجيال تولد 
في غرف الّتحقيق وتفيق، وعصّيكم جعلت من هذا الّشعب 
نهرًا/ وأبناء فجر، يخلقون بسواعد من حديد، ويشّبون مثل 
أنا  تفاءلت  تفاَءلوا،  فككثيرين  حرير.  من  بإرادات  الصبح 
أجيال  البعض  أسماهم  من  أو  اجلموع،  هذه  مبشاهدة  أيًضا 
عارية  بصدور  وتتدّفق  تفيق  وهي  أوسلو،  بعد  وما  أوسلو 
صوب فوّهات احلقد والعاصفة، لكّنني، وأنا أقف على حاجز 
قلنديا وأمامي يقهقه جنود االحتالل باستعالء وعجرفة، أدعو 
ُتداس  وأّال  الفلسطينّية سدى،  الّدماء  هذه  تذهب  أّال  وأرجو 
هذه الزّنابق حتت نعال العابثني، وال تلقى هذه القلوب على 

مذابح املقامرين املنتفعني. 
ال لالحتالل، هي الّصرخة األهّم املدوّية من هذه احلناجر، ومثلي 
الوعد  فلسطني  في  العالم،  وأحرار  العرب  من  كثيرون  يرى 
واألمل، ولذلك، ال نريد لهذه الّصرخة أن ُتغتال في العدم؛ ألّن 
الواقع والّتجربة يِخزانا ويصّحيانا على أّن االحتالل سيطبق 
عامه اخلمسني، وقد خبر كيف يبتلع هذا املوج، وقد كان في 
ا واندفاًعا. فكيف لي أن  ا وغضًب املوجات الّسابقة أكثر صخًب
أهدأ؟ وكيف لهذا الّنور الفلسطينّي أن يبقى فّياًضا، ويذّكر 
دمه  وفي  يولد  ينفّك  ال  أّنه  مجّدًدا،  يثبت،  بقيامة شعب، 

جينات املقاومة موروثة.
وأخيرًا، «انظروا إلى األّيام كيف تسوقنا/ قسرًا إلى األقدار 
باألقدار» واّتعظوا! فأهل فلسطني احملتّلة يبقون أدرى بدروبها 
وميادينها، واألحداث فيها تأخذ مجاريها في مناخات عاملّية 
ّية وإسالمّية وفلسطينّية تختلف، بشكل جذري، عّما  وعرب
إسرائيلّي  وسياسّي  اجتماعّي  واقع  وفي  املاضي،  في  ساد 
وغير  جديد  إسرائيلّي  فيه  توّحش  يطغى  ومستفزّ،  ُمقلق 
مسبوق، يحلو للبعض أن يعزوه لضعف املجتمع اإلسرائيلّي 
وخطيرًا،  ا»  ـً «طبيعّي انعكاًسا  أراه  بينما  حّكامه،  وتخّبط 
حلالة سائدة في مجتمع فقدت أكثرّيته املُطلقة آخر كوابحها 
القيمّية والقانونّية، وهي لهذه األسباب تشّكل حتّدًيا صارًخا 
في  العرب  املواطنني  نحن  لنا،  بالّنسبة  سّيما  ال  وصريًحا، 
متوّجني  وإصرار  إلى عزمية  بحاجة  إّننا  قلنا  َفَلكم  إسرائيل؛ 
ومقودين بحكمة ومسؤولّية، رمبا هي اّلتي استدعت إصدار 
قيادة القائمة املشتركة بيانها الواضح واملباشر واّلذي خاطبت 
فيه املجتمع اليهودّي، وعّبرت أمامه عن موقف هذه القيادة 
كما  العرب،  املواطنني  قبل  من  الّسالح  الستعمال  املعارض 
األمن  قوّات  اّدعته  ما  حسب  الّسبع،  بئر  عملّية  في  جرى 
يكون  نضاًال  أن  يجب  جماهيرنا  نضال  ألّن  اإلسرائيلّية، 
عن  بعيًدا  ويبقى  وحازًما!  عنيًدا  ا،  ـً ّي وشعب ا  ـً سياسّي

املغامرات واملزايدات. 
فهل من خطوات الحقة؟     

عيان  شاهد  العصور  مّر  على  والّتاريخ  يكذب.  ال  الّتاريخ 
ا كان) بحّق الّشعوب احملتّلة.  ـً على كّل ما ميارسه االحتالل (أّي
ا) من االستعمار  ـً ومنطقة الّشرق األوسط اّلتي تخّلصت (نظرّي
أحدهما  احتاللني،  من  تعاني  تزال  ال  لكّنها  أشكاله،  بكّل 
اإلسرائيلّي  االحتالل  فهناك  اآلخر.  من  وأوسخ  وألعن  أقسى 
بنفس  يّتسمان  وكالهما  (اإليرانّي)،  الفارسّي  االحتالل  وهناك 

األساليب واألهداف.
 1967 عام  يونيو/حزيران  شهر  في  بدأ  اإلسرائيلّي  االحتالل 

ّية والقدس الّشرقّية وغزّة. وإسرائيل  واحتّل على أثره هضبة اجلوالن الّسورّية والّضّفة الغرب
لم تكتِف باالحتالل فقط، وذهبت إلى أبعد من ذلك حيث أقامت مئات املستوطنات 
األحواز  إقليم  احتّل  (اإليرانّي)  الفارسّي  واالحتالل  الِفَلسطينّية احملتّلة.  األراضي  على 
العربّي في العام 1925 مبوافقة بريطانّية. وال بّد من اإلشارة إلى أّن عدد سّكان هذا 
اإلقليم، يتجاوز العشرة ماليني نسمة، وينتج 90 باملائة من البترول اإليرانّي، واالحتياطّي 
الّنفطّي فيه يقّدر بحوالي (133) بليون برميل. كما أّن تسعة وتسعني باملائة من ثروة 
إيران تأتي من هذا اإلقليم، اّلذي يعاني أهله من االضّطهاد والقمع والّتفرّس والّتهجير 

القسري. 
إيران أقدمت، أيًضا، في الّثالثني من شهر نوفمبر/تشرين الّثاني عام 1971 على احتالل 
اجلزر اإلماراتّية طنب الكبرى وطنب الّصغرى الّلتان تّتبعان إلمارة رأس اخليمة، وجزيرة أبو 
ّية املّتحدة  موسى الّتابعة إلمارة الّشارقة، وذلك قبل ثالثة أّيام من استقالل اإلمارات العرب

من احلماية البريطانّية، في الّثاني من شهر ديسمبر/كانون األّول 1971. 
ّية توسعّية في اجلزر اإلماراتًية احملتّلة، حيث يسعى  إيران لها، أيًضا، مشاريع استيطان
ّية. احلاكم العسكري  ّية بالقوّة وتغيير ُهوّيتها العرب الّنظام اإليرانّي لفرسنة هذه اجلزر العرب
في  ّية  استيطان وحدة  خمسني  افتتاح  عن  أعلن  احملتلة،  اإلماراتية  موسى  أبو  جلزيرة 

اجلزيرة. ولذلك فإّن االحتالل واالستيطان هما القاسم املشترك بني إسرائيل وإيران.
ّية  الغريب في األمر (وهذه هي الوقاحة بعينها) أّن إيران تطالب بإعادة األراضي العرب
ّية اإلماراتّية،  احملتّلة من قبل إسرائيل إلى أصحابها، وتتجاهل احتاللها للجزر العرب
إسرائيل  إلرغام  الفورّي  بالتحرّك  األمن  مجلس  املّتحدة  األمم  في  إيران  ممّثل  ويطالب 

على وقف االستيطان، بينما تسعى إيران لبناء املزيد 
اإلماراتّية احملتّلة.  اجلزر  ّية في  املشاريع االستيطان من 
ّية هي، أيًضا، قاسم  وبذلك فإّن األطماع في املنطقة العرب
واضحة  إسرائيل  أهداف  وإيران.  إسرائيل  بني  مشترك 
الّلونني  ذو  عَلمها،  في  ا  ـً ّي جل ذلك  ظهر  وقد  املعالم، 
األزرق واألبيض ّمما يعني املنطقة الواقعة بني نهري النيل 
ّية في اخلليج العربّي تترّكز في  والفرات. واألطماع اإليران
ّية والبحرين، وعّبر عنها الكثير  العراق واإلمارات العرب

من املسؤولني اإليرانّيني.
محّللون سياسّيون يتحّدثون عن قواسم مشتركة كثيرة 
بني إيران وإسرائيل، فكالهما يدعيان بأّن لهما تاريًخا 
قومّية  نزعة  يتبّنى  وكالهما  العرب،  قبل  وحضارة 

اإلنتقام،  العنف ويكرّس رغبة  ميّجد مبدأ  البشر، وكالهما  بقّية  متطرّفة ويتعالى عن 
أوجه تشابه بني  الّتوّسعّية، وهناك  أهدافهما  لتنفيذ  العسكرّية  بالقوّة  يؤمن  وكالهما 
في  وتشابه  خاص،  بشكل  ّية  العرب الّدول  جتاه  واإليرانّية  اإلسرائيلّية  اإلستراتيجّيتني 

الّطروحات.
«من  املشتركة):  املصالح  (حلف  كتابه  في  بارزي  تريتا  األمريكي  الكاتب  يقول 
دواعي الّسخرية أّنه عندما دعا القادة اإليرانّيون إلى تدمير إسرائيل في ثمانينّيات 
الّتأثير  يحاوالن  واشنطن،  في  لها  املؤّيد  والّلوبي  إسرائيل  كانت  املاضي،  القرن 
وأضاف  اإليرانّي».  اخلطاب  إلى  االلتفات  عدم  على  وحملها  املّتحدة  الواليات  في 
هو  البراجماتّية  في  والتوّسع  طائفّية،  بركيزة  توّسعي  قومّي  مشروع  لها  إيران  «أّن 
العالقات  من  اّتخذت  ثّم  ومن  اخلارجّية،  سياستها  عليها  تقوم  اّلتي  املرتكزات  أحد 
بالعداء،  مغّلفًة  أمريكا،  مع  جّيدة  عالقات  لبناء  جسرًا  بإسرائيل،  الوثيقة 
القليل  مع  لكن  الّصراخ،  من  اإلكثار  على  إسرائيل  مع  إيران  سياسة  واعتمدت 

من األفعال». 
إسرائيل  احتالل  بني  فرق  هناك  كان  إذا  عّما  وبحق،  يتساَءل  عراقّي  سياسّي  محّلل 
اإليرانّي  اإلحتالل  وبني  وسوريا،  ومصر  واألردن  لبنان  من  وأراضي  فلسطينّية   ألراضي 
لألحواز واجلزر اإلماراتّية الّثالث ومناطق حدودّية في العراق. وعندما ّمت اإلعالن عن ضّم 
الكويت إلى العراق واعتبار الكويت هي احملافظة العراقّية رقم 19، ثار الغرب والعرب، 
لكن عندما أعلنت إيران أّن مملكة البحرين هي احملافظة رقم(14) لها، لم يتحرّك أحد ال 
ـ»طاقّية يهودّية» ال يختلف  ـ ّية ب في الغرب وال في العالم العربّي. واحملتّل ألراضي عرب

ـ»عمامة إيرانّية»، فكالهما محتّل بغيض. ـ ـ ّية ب عن احملتل ملناطق عرب
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åUHO�ò q�«d*
ــة»  يــســتــضــيــف مــســرح «خــشــب
القادم  الّسبت  ــوم  ي حيفا،  ــي  ف
الّثامنة  عند   2015/10/31

مساًء، مسرحّية «طه». 
ـــن الـــعـــروض في  ــد عــــدد م ــع ب
ِفَلسطني واخلارج، تقف أمامنا، مرًة 
الّشاعر طه محّمد  أخرى، حكاية 
رحل  ــذي  اّل صفورّية،  ابــن  علي، 
عّنا عام 2012، بعد رحلة مثيرة 
والكتابة.  الّلجوء  مــن  وقاسية 
يسّلم  كيف  ــة  املــســرحــّي ــصــوّر  ت
حاول  أن  بعد  للّشعر  نفسه  طه 
 50 من  أكثر  مدار  على  إحباطه 
وحبيبته  لبيته  فخسارته  سنة. 
ــي صفورية  ف ــه  ــان ودّك وأصــدقــائــه 
للعمل  ــراره  واضــط  ،1948 عــام 
من جيل مبّكر جعاله يتنازل عن 
اّلذي  هو  كشاعر.  نفسه  حتقيق 
وما  كــان  شعرًيا  ــا  إرًث خلفه  ــرك  ت
زال مثار اهتمام الّنّقاد واملترجمني 
كما  واملسرحّية،  الّشعر.  ـــرّاء  وق

ليست  عليها،  القّيمون  عرّفها 
مسرحّية عن مأساة شاعر؛ بل عن 

انتصار شاعر على احلياة.
صيغتها  تطوير  ّمت  اّلتي  «طه»، 
مؤّسسة  في  مؤّخرًا،  اإلجنليزية، 
لهدف  األمريكّية،  دانــس»  «سان 
ــة،  ــزّي ــي ــغــة اإلجنــل ــّل ــال ــتــاجــهــا ب إن
عامر  ومتثيل:  تأليف  مــن   هي 
حليحل، إخراج: يوسف أبو وردة، 
ديكور  حليحل،  عالء  دراماتورج: 
موسيقى:  حّنا،  أشرف  ومالبس: 
ــيــب شــحــادة حــّنــا، إضــــاءة:  حــب
ــاج: مسرح  ــت ــشــة، إن ـــراس طــراب ف
«مرايا» ومؤسسة «قديتا للثقافة 
والفنون»، بدعم من مؤّسسة عبد 
العرض  وسيوّفر  القّطان.  احملسن 

ترجمة لّلغة اإلجنليزّية.
مسرح  قاعة  أّن  بالّذكر  اجلدير  من 
فقط.  شخًصا  ـ90  ل تّتسع  خشبة 
الّتذاكر  ــراء  ش املفّضل  مــن  لــذلــك، 
في  الّتفاصيل  وستجدون  مسّبًقا؛ 
صفحة الفيسبوك: «مسرح خشبة».

“UHO�” q�«d*
 59 البالغ  املرضى  أحــد  أمضى 
يشعر  وهــو  سنتني  حوالي  عاًما 
ــه  أّن ــّني  ــب ت ــد  ــي حلقه، وق ــم ف بــأل
عليه  صّعب  بحيث  كبير،  ورم 
وفي  الّطعام،  تناول  أو  التّنفس 
كان  ألّنه  الّنوم  يستطع  لم  الّليل 
حجم  ــلــغ  وب ــاالخــتــنــاق.  ب يشعر 
البطاطا،  حّبة  بحجم  ــورم  ال هذا 
وحاالت  املُبرح  األلم  عن  عدا  هذا 

االختناق اّلتي أصابت املريض. 
الورم في مكان  ونظرًا لوضع هذا 
قرّر  فقد  إليه،  الوصول  يصعب 
الرّئتني  إلى  أنبوب  إدخال  اء  األطّب

ليتمّكن من التنّفس، غير أّن هذا 
األنبوب لم يحّل مشكلة الورم. 

وقبل نحو أسبوعني اجتاز املريض 
الورم  الستئصال  جراحّية  عملّية 
مختّصني  أطّباء  مبشاركة  الكبير 
باحلنجرة والتنّفس والرّأس والعنق، 
اّلذين أوصوا بإجراء هذه العملّية.. 
فقد  الّشديدة  لدّقتها  نظرًا  ولكن 
”الرّوبوت“  ــى  إل املهّمة  أوكــلــت 

ليقوم بها.
بنجاح  العملّية  ــت  متّ أن  وبــعــد 
اء  ومتاثل املريض للّشفاء، قال األطّب
على  نـــادرة  عملّية  كانت  إّنــهــا 

الّصعيد العاملّي.  
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ُدعيت لتقدمي محاضرة ملجموعٍة من الّسواح األجانب. متحورت احملاضرة حول موضوع 
«العرب في إسرائيل» وأثارت عدًدا من االستفسارات ذات الّطابع الّشخصّي، منها 
أّنك مواطن إسرائيلّي، وبأّنك في ذات الوقت أيًضا،  ـ سؤال أحدهم: «ُتعرُّف نفَسـك ب
عربّي فلسطينّي. فكيف يتناغم هذا مع ذاك، سّيما في ِظّل الّصراع الّدموّي القائم 
بني اإلسرائيلّيني والِفَلسطينّيني؟». أجبُته قائًال: «أنا فعًال مواطن إسرائيلّي ألّن لدّي 
اجلنسّية اإلسرائيلّية، وأحمُل جواز الّسفر اإلسرائيلّي وال أحمل غيره». ثّم تابعت 

حديثي مستشهًدا، في هذا الّسياق، بالقّصة الواقعّية الّتالية:
أجنبّية واسعة  لِشركة  سمير شاٌب عربّي من حيفا يعمل موّظًفا في فرع محلّي 
لها في إحدى إمارات اخلليج  الّشركُة عن عقد مؤمتر  العالم. أعلنت  االنتشار في 
ا للمشاركة في  ّي اّلتي تعتبر نفسها دولة معادية إلسرائيل. قّدم سمير طلًب العرب
املؤمتر، غير أّن طلبه رُفض ألّنه يحمل (كما قيل له) جواز سفر إسرائيلّي. وعليه، 
كان سمير واثًقا بأّن أحًدا من زمالئه اخلمسة في الفرع، وكّلهم يهود إسرائيلّيون، لن 
يشارك في املؤمتر. لكّنه ما لبث أن عرَف أّن جميعهم سيشاركون، ألّن كلَّ واحد منهم 
كان يحمل باإلضافة للجواز اإلسرئيلّي، جواَز سفٍر آخر، منها اإلجنليزّي واألمريكّي 
القدر،   سخرية  على  رّمبا  سمير،  وغيرها.. ضحك  والفرنسّي،  والبولونّي  والرّومانّي 

قائًال لزمالئه: «يبدو لي بأّني أنا اإلسرائيلّي الّصافي الّصحيح الوحيد بينكم».
ا، ال يتعارض بأّي حاٍل من األحوال  ـً ّي غير أّن هذا األمر، أي كوني مواطًنا إسرائيل
ا. ذلك ألّني ولدُت قبل إقامة دولة  ـً ّي (من وجهة نظري، طبًعا) مع كوني فلسطين
إسرائيل بعشر سنوات. أنا لم ُألد في الفضاء اخلارجّي، وال في عرض احمليط، وال 
في فراغ. أنا ولِدُت على بقعة أرض اسمها فلسطني وأوراقي الثبوتّية األولى حتمل 
ُعنوان «حكومة فلسطني»، إذن أنا فلسطينّي بحكم مسقط رأسي، فضًال عن كوني 

ابًنا ألبوين فلسطينّيني وألجداٍد وأجداِد أجداٍد فلسطينّيني.
الحظُت أنَّ أحَد املستمعني كان يتململ في مقعده، ثّم ما لبث أن وقف ليسألني: 
ّية (يهودا والّسامرة  «إذن ما هو الفرق بينكم وبني الفلسطينّيني في الّضّفة الغرب

حسب تعبيره) وقطاع غزّة؟».
نير  للتخّلص من  لهم،  املُتاحة  بالوسائل  يناضلون  متناهية: «هم  ببساطٍة  أجبُته 
إسرائيل،   دولة  جانب  إلى  املستقّلة  دولتهم  إقامة  سبيل  في  اإلسرائيلّي  االحتالل 
ّية املُتاحة لنا، للحصول على حقوقنا  بينما نحن نناضل في إطار املساحة القانون

الكاملة كمواطنني يريدون أن يكونوا جزًءا ال يتجزّأ من دولة إسرائيل». 
أذكر،  ما  على  مارتن  باسم  نفسه  قّدم  وقد  بأحدهم،  وإْذ  احملاضرة،  وقُت  انتهى 
ا  ـً ُملّم الرّجل  لي  بدا  الّشكر.  كلماِت  جتاوز  حديثه  لي.  شكره  عن  ليعّبر  يقُف 
باوضاع الّشرق األوسط، حيث أدهشني عندما قال لي: «مرّكباُت ُهوّيتكم ُمعّقدة، 
فأنتم عرٌب ووضع العالم العربّي في احلضيض، وأنتم فلسطينّيون والفلسطينّيون 
حتت االحتالل ومنقسمون على أنفسهم، وأنتم إسرائيلّيون، وإسرائيل يعرُّفها رئيُس 

حكومتها بأّنها دولة الّشعب اليهودّي. وبالّتالي أنا أحّييكم على صمودكم».
حديث مارتن هذا اّلذي بدا وكأّنه يرثي حلالنا، جعلني أبتسم ألّني تذّكرُت ما حدث 
ا في مطلع فترة إقامتي مع أسرتي في بريطانيا، كطالٍب للّدكتوراة في  ـً لي شخصّي
جامعة لندن. ذهْبنا، صباح يوم أحد، إلى الكنيسة املجاورة لبيتنا، حلضور القّداس 
وللتعرّف على الّناس في حّي وميبلدون (لندن) حيث كّنا نقيم.  يبدو لي أّن حضورنا 
(واألصّح  اخلوري  انتباَه  لفت  سنوات)   4  ،10  ،12 أعمارهم  أوالد  (ثالثة  كأْسرة 
ـّس، ألّن احلديث هو عن كنيسٍة إجنليكانّية).عندما انتهت خدمُة القّداس، سارع  الِق
وليودعهم.  املصّلني  ليحيي  الرّئيسّي  الكنيسة  باب  إلى  هناك،  كالعادة  القس، 
عندما تقّدمنا نحوه كان من الّطبيعي أن يسألنا: «من أين أنتم؟». أجبُته «نحن 
من إسرائيل». قال على الفور «رائع جًدا، عائلة يهودّية من إسرائيل». فقلت له: 
«نعم نحن من إسرائيل، لكّننا لسنا يهوًدا. نحن عرب فلسطينّيون». قال: «يعني 
ّية احملتّلة. أليَس كذلك؟». أجبُته: «كال، نحن من إسرائيل  أّنكم من الّضّفة الغرب
ذاتها أي ليس من املناطق الفلسطينّية احملتّلة». بَدت عالماُت الّتعّجب على وجه 
الِقّس، ثّم ما لبث أن قال لي: «حسًنا، إذن أنتم عرب مسلمون، أليس كذلك؟». 
قلت له: «كّال، نحن عرب مسيحّيون». أخذ القـُس يرّدد باستغراٍب شديد: «عرب 
أن  لبث  ما  ثّم  فلسطينّيون...».  عرب  إسرائيل!!،  من  مسيحّيون  فلسطينّيون 
ـون أي أرثوذكـس». قلُت له: «ال،  رقّي ـيحّيون شـ متالك نفسـه، قائًال: «إذن أنتم مسـ
يــك!!  ـ نحن كاثوليـك». هذه املرّة بدأ الِقّس يفغر فاه، قائًال: «ماذا تقول؟ كاثـول
أجبُته  احمللّية)؟».  بتعابيرنا  التني  (أّي   Roman Catholic أنتم  هل  يعني 
ببرود مفتعل: «ال، نحن روم كاثوليك» وباإلنحليزّية اّلتي كّنا نتحّدث بها طبًعا  
 But are you» :فسألني على الفور .«No, We are Greek Catholic»
Greek? « (يعني هل أنتم من اليونان؟). قلت له بابتسامة عريضة: «نحن عرب 
ي يديه قائًال لي، وهو يضحك «إسمح لي،  فلسطينّيون». فرََك القسُّ وجَهه بكفِّ

أنا بّطلت أفهم».
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قبل أّيام حصلت على – أو حّصلت – مدارسنا األهلّية جرعة 
قادرة  تكون  كيما  أورشليم،  عطايا  من  األكسجني  من  أخرى 
على االستمرار ولو إلى حني. ولست هنا في معرِض احلديث 
عن ظلم احلاكم، فهذه مسألة فصل فيها فّالحونا ورعاة أغنامنا 
ُنقصان:  وال  زيادة  بغير  بحكمتهم  وأبدعوا  وأبقارنا  وِخرافنا 
ظلم  عن  احلديث  معرِض  في  هنا  أنا  بل  ظاْملَك».  «حاْكَمك 
احملكوم نفَسه (وَما َظَلْمناُهْم وَلِكْن كاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظِلُموَن – 
قرآن كرمي)، وإْن في سياق آخَر قد يبدو ليس ذا ِصلة، لكّنه 
الغيورين  ألحد  حديث  بعض  أو  حديث  ففي  حتًما؛  ِصلة  ذو 
ّية، مع  العرب الّلغة  للبشر،  الله  ِهبة  املنافحني عن  املخضرمني 
أحد مديري مدارسنا األهلّية («الوطنّية») العريقة، سائًال عن 
ّية فيها –  دواعي تراجع أو حّتى انحسار تدريس الّلغة العرب
إلى ما ال يتجاوز ثالث وَحدات تعليمّية، فقط  منذ سنني – 
اعتبارّية  اليوم،  إليها،  ُيرى  أخرى  مواضيع  لصالح  غير،  ال 
(«الهايتك»)  العالية  الّتقنّية  قبيل  من  ومطلوبة،  ومرغوبة 
أو  («الّنانوتكنولوجيا»)  الّصغر  املتناهية  اجلزيئات  تقنّية  أو 
ْيد  بَ ّيتها،  اّلتي ليس لعاقل أن ينكر أهّم اإلعالم أو غيرها، 
أّن الفرع ال ميكن أن يأتي على حساب األصل – أجاب حضرة 
ذلك املدير من على مقعده الوثير أو الّصغير مبا نّصه أو معناه 
في األحوال   – أّنه  ّيته، علًما  الرّاوي ومسؤول ذّمة  نقًال، وعلى 
جميعها – العبرة في الرّواية املعمول بها؛ اّلتي نعلم يقيًنا أّنها 
موجودة وممارَسة على أرض الواقع واحلقيقة في الّسواد األعظم من 
مدارسنا األهلّية («الوطنّية») إّال من رحم رّبي – أجاب حضرة 
ذلك املدير من على مقعده الوثير أو الّصغير: نحن مؤّسسة 
أ.ع.)   – تربوّية  دون  تعليمّية  كلمة  على  ًدا  (مشِدّ تعليمّية 
الّطّالب،  وميول  الّسوق  واحتياجات  العصر  متطّلبات  تراعي 
إّن  (حيث  ّيات  والكّل للجامعات  القبول  على  يساعدهم  وما 
 – العبرّية   – ّية»  «العرب في  ُيعرَف  مبا  حتظى  املواضيع  هذه 
يا  ّية  العرب في  الَعالوَة  وهي  «ُبوُنوس»،  بكلمة  ليزّية  اإلنـچـ
وتسويغات  اعتبارات  من  ذلك  ما  ــى  وإل أ.ع.)،   – حضرات 
استفاض حضرة ذلك املدير في طرحها من على مقعده الوثير 
أو الّصغير. فلحضرته، بصفته وشخصه و«فكره»، وبعيًدا عن 
مخاَطبوه  له  اّلذي  «الكربالئّي»  الّتعَبوِّي  ّي  اإلنشائ اخلطاب 

األبرار من احلرائر واألحرار، نقول:
وكينونته  وفصله  أصله  فــي   – أســتــاذ  يــا   – ــســان  اإلن ــا  إّمن
إيقاع لغوّي، هكذا الله شاء، أو هكذا  وصيرورته وسيرورته – 
شاءت الّطبيعة ملن ال يؤمن مبن بال عمٍد رفع الّسماء. وبفعل 
الواجبة  وهي  بها،  واالحتكاك  هذه  اإليقاع  بخامة  اإلحساس 
معارف  ُتضبط  أبًدا،  والّتهذيب،  والّتطوير  والّتعليم  الّصقل 
اإلنسان كاّفة، الفطرّية احلّسّية منها والعقلّية املُكتَسبة؛ فنحن 
– البشر – يا أستاذ – نحّس بلغة ونفّكر بلغة ونحلم بلغة 
أخرى  لغة  أّي  ونتعّلم  بلغة،  ونتعّلم  بلغة  ونعمل  بلغة  ونعّبر 
بلغة (لغتنا األّم، إن شئنا أن نعلم الّلغة األخرى، فعًال) فنراكم 
والّشعورّية  والّسلوكّية  والّتربوّية  العلمّية  وإدراكاتنا  ذاكراتنا 
والعملّية بلغة، وعلى ذلك ِقس. فإن حُسن ذلك اإليقاع الّلغوّي 
حُسن معه ذلك كّله ورقا وطغى،  يا أستاذ –  ورقا وطغى – 
واّمحى،  وانحّط  كّله  ذلك  معه  قُبح  واّمحى  وانحّط  قُبح  وإن 

وعلى ذلك ِقْس.
من  كنز  على  تّطلع  أن  مرّة  لك  تيّسر  لو  ًيا:  وثان أوًّال،  ذلك 
كنوز علوم العرب اّلتي ال تزال حّتى يوم الّناس هذا ُتترَجم في 
الغرب ألدركت – يا أستاذ، أو لكان من املفروض أن تدرك – أّن 
ّية هي القالب األصفى والبوتقة األنقى واألداة األرقى  الّلغة العرب
للّتعبير عن كّل هذه العلوم وصوغ معادالتها وداّالتها، وضبط 

تعريفاتها اجلامعة املانعة.
ال  أّنك  سّيما  ال   – أستاذ  يا   – الّتربية  وثالًثا:  ًيا،  ثان ذلك 
تزال تتقاضى ميزانّيات من وزارة ال يزال اسمها «وزارة الّتربية 
هي األداة اّلتي نهّذب بها ما نراكمه من علوم،  والّتعليم» – 

أو  حميًدا  ورًما  آجًال،  أو  عاجًال  العلوم،  هذه  تصبح  وبدونها 
ُيتلف وجودنا  اُخلُلقّي كّله، أو  خبيًثا ينال من عافية جسدنا 
اإلنسانّي كّله؛ فال ُبّد – أو من املفروض – أّنك قرأت مرّة قول 
الّشاعر العربّي: «وإّمنا األَُممُ األخالُق ما بقيْت / فإْن ُهُم ذهبْت 
يا   – وحضارة  وثقافة  وأدًبا،  لغة  ّية،  والعرب َذَهبوا».  أخالُقُهْم 
أستاذ – هي احملّل الهندسّي جلميع األخالق اّلتي تبعد بعًدا 
هذه  مصدر   – الّطبيعة   – الله   – املرَكز  نقطة  عن  متساوًيا 

األخالق جميعها، وفي فلكها تدور.
ّية في  ذلك ثالًثا، ورابًعا: إّنه ملن نافل القول إّن انحسار العرب
وفي هذين الزّمان واملكان  مدارسكم/ مدارسنا بهذا الّشكل – 
فالّلغة  الوطنّية؛  قناع  أو  األهلّية  صفة  عنها  ينزع   – بالّذات 
ّية خصوًصا ليست مجرّد وسيلة للّتعبير  عموًما والّلغة العرب
الّثقافة  لتشكيل  بل هي وسيلة  ثقافة،  أو  أو فكر  عن علم 
وحتديد الُهوّية وبناء الّشخصّية. ورضي الله عّمن قال: «تعّلموا 

ّية؛ فإّنها تثّبُت العقَل وتزيُد في املروءة».  العرب
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جاء في العبرّية: «מכל מלמדי השכלתי ומתלמדי יותר מכולם» 
وبترجمة  ِمُكّالم)  ُيوِتر  ُأِمَتْلِمداي  ِهْسكاْلِتي  ِمَلْمداي  (ِمُكول 
طّالبي  ومن  تعّلمت  معّلمّي  كّل  من  بتصرّف:  ّية  العرب إلى 
تعّلمت أكثر. وكثير من طّالبي أنا من هم أصدقائي وأترابي، 

ومنهم أتعّلم؛ حيث إّن حسن سؤالهم نصف العلم.
ا على سؤال صديقَي الّشاعر مروان مّخول حول معنى االسم  فرًدّ
رَْسالن أجبت مبا يلي: «رَْســالن: اسم علم مذّكر تركّي ومعناه 
األسد، وهو مخّفف من أرَْسالن وهو األسد الَهصور. وإن شئته 
ا فاعتبر األلف والّنون في األخير (رَْسالن) تفيدان الّنسبة،  ًيّ عرب
ليكون املعنى املنسوب إلى أو صاحب الرَّْسل أي سهولة الّسير 
أو الّسهولة إطالًقا، وإن لفظته رِْسالن (بكسر الرّاء) يكن اسًما 
ا، إًذا، أي ذا الرِّْسل أي اِخلْصب والرَّخاء؛ فمن إفادات األلف  ًيّ عرب
ّية الّنسبة، كاسمك (مروان)،  والّنون في أواخر األسماء في العرب
الرّيحان،  نوع  من  إلى  أو  وّان  الُصّ إلى  املنسوب  فأنت  مثًال، 

وّان وجميل كالرّيحان يا صديقي...» فأنت كرمي كحجر الُصّ
ا على سؤال صديقَي املعالج شربل بّلوطني حول عربّي املصطلح  ورًدّ
اُنوت) بكلمة واحدة، أجبت مبا يلي:  العبرّي «סוגנות» (ُسوچـ
يِشيزِيزِم)  ـ ِپ ـ (ْس  Speciesism ليزّية  اإلنـچـ في  أْصًال  «هو 
وبكلمة  البشرّي،  الّنوع  تفوّق  أو  األنواع  بني  الّتمييز  ومعناه 
رأي  فما  ْنَفوِّية».»  «الِصّ لغة واصطالًحا،  لك،  ابتكرتها  واحدة 
ليزّية  مجمعنا/مجامعنا املوّقر/ة؟ علًما أّن املصطلح في اإلنـچـ
قد صاغه عالم الّنفس البريطانّي ريتشارد رايدر عام 1970، 

في سياق الّدفاع عن حقوق احليوان.
مّنا،  متواضع  لغوّي  وبتصديق  قْبًال،  صديقي،  كان  وقد  هذا 
العبرّي  للمصطلح  ترجمة  ــة»،  «اُخلــْضــرِّي مصطلح  ابتكر  قد 
 Veganism ليزّية  اإلنـچـ وفي  ُعوُنوت)  ـ ْڤ ـ (ِط «טבעונות» 
رْفة، حيث ال يدخل في الغذاء أّي  باتّية الِصّ يزِم) أي الّن اِن ـچـ (ِڤ
ب حيوانّي، ال حلم، وال لنب، وال حّتى غائط الّنحل، العسل. مرِكّ

ا،  هذا وإّنه ملن الّطريف الّالفت أّن هذه األفكار احلداثّية، غالًب
الّشاعر العربّي  كان قد سبق إليها، قبل أزَيَد من ألف عام، 
مريَض  «غــدوَت  قــال:  حيث  ــرّّي،  ــعَ املَ العالء  أبو  الفيلسوف، 
 / الّصـحائِح  وِر  األمـ اَء  أنبـ ـعلَم  لَت  / فاْلَقني  والّديِن  العقِل 
من  قوًتا  تبِغ  وال  ظاًملا /  (البحرُ)  اُء  املـ رَج  أخـ ما  تأكلْن  فال 
َغريِض الّذبائِح / وأبيَض ُأّماٍت أرادْت صريَحه / ألطفاِلها دوَن 
الغواني الّصرائِح / فال (وال) تفجعّن الّطيَر وهي غوافٌل / مبا 
وضعْت فالّظلُم شُرّ القبائِح / ودَْع َضرََب الّنحِل اّلذي بّكرْت له 

/  كواسَب من أزهاِر نبٍت فوائِح».
فما رأي أستاذنا «أعاله» في كّل ما جاء أعاله وأدناه؟
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العنصرّية في دولة إسرائيل، «اليهودّية الّدميقراطّية»، جتد 
حّتى  قارنوا،  زمان.  كّل  وفي  مكان،  كّل  في  مظاهرها 
بني  إسرائيل،  في  املؤّسسات  وأنقى  أرقى  احملاكم؛  في 
العقوبات اّلتي يتلّقاها العرب والعقوبات اّلتي يتلّقاها 
أخرى  مناذج  في  أرغب  ال  نفسه.  الّذنب  جزاء  اليهود، 
كثيرة، وفي جميع املجاالت. كثيرون قبلي قاموا باملقارنة 

املذكورة، وفي أكثر من مجال، فكانت الّنتائج باهرة!!
ّية  العرب األسماء  لفظ  كيفّية  على  الوقوف  فقط  أريد 
الّتلفزيون  في  االّتصال.  وسائل  في  األجنبّية،  واألسماء 
العاشرة،  القناة  برنامج «لندن وكرشنباوم» في  مثًال. في 
يوم االثنني 3/2/2015، كان جدل حام حول طريقة لفظ 
حّتى  شاڤس،  وليم  ّية،  الّدول الّتحقيق  جلنة  رئيس  اسم 
بعد إعالنه االستقالة من منصبه. هل اسمه يلفظ بفتح 
أّن  املعّلق  أخبر  نفسه  الرّجل  بكسره.  أم  اآلخر،  قبل  ما 
كسره،  أرادوا  لكّنهم  اآلخر.  قبل  ما  بفتح  يلفظ  اسمه 

لغرض في نفس يعقوب!
هكذا يتعبون حالهم في لفظ االسم غير العربّي دائًما، 
حّتى إذا لم تكن ليعقوب غاية في نفسه، أيًضا. وهي 
خّلة يحمدون عليها لو القت كّل األسماء العناية ذاتها. 
ّية، القريبة منهم لغة ومكاًنا.  مبا في ذلك األسماء العرب
لكن هذه يلفظونها كيفما اّتفق، وكيفما يريح ألسنتهم 
وأسماعهم. على االسم العربّي أن ينطبق على أحد األوزان 
العبرّية، فإذا شّذ عن ذلك أخضعوه ألحد أوزانهم قسرًا، 

كما أخضعوا األرض وأسماء املواقع فيها!
إحدى  في  مقالة  أنسى،  أن  لي  وكيف  أذكر،  زلت  ما 
الّصحف، قبل سنوات، عن تعيني األستاذ سليم جبران 
الّشاعر  اسم  يومها،  الُعليا. كتبوا  قاضًيا في احملكمة 

القاضي  اسم  من  بدًال  اجلريدة،  في  جبران  سالم  املرحوم 
في  أيًضا.  جبران  سالم  للّشاعر  نشروا صورة  بل  جبران! 
تياسة الفتة جعلوا من أخي الّشاعر قاضًيا في احملكمة 

الُعليا! 
تقولون إّنه خطأ، وجّل من ال يسهو؟ لكّنه خطأ يكشف 
بوضوح خفايا الّصدور: ملاذا الّتفتيش عن االسم الّدقيق. 
كّلهم عرب، والعرب يحملون إسًما ال يهّم كيف يلفظ 

ّية متشابهة كّلها. أيًضا. األسماء العرب
ّية كثيرًا ما تختلط عليهم. ينادونك  حّتى الوجوه العرب
باسم غير اسمك، فإذا أوقفتهم على خطئهم قالوا إّنك 
تشبه ذاك الّشخص متاًما، فاختلط عليهم األمر. ال حتاول 
تقومي خطئهم، فتزعم أّن ال شبه بينكما في الوجه، وال 
عرڤيم؟  وكّلهم  مختلفة،  وجوه  للعرب  فهل  غيره.  في 
للعربّي صورة واحدة في أذهانهم، فال تفسدوا عليهم هذه 

الّصورة املقولبة. رجاء!  
هو  كما  اليوم،  يلعبون  العرب  الّشباب  من  كثيرون 
يتعبون  ملاذا  لكن  يهودّية.  قدم  كرة  فرق  في  معروف، 
 < كما يجب؟ فالح  أسماَءهم  ليلفظوا  ولسانهم  فكرهم 
باِدير...   < بدير  عبد،   < عابد  أرميلي،   < أرملي  فالح، 
في  ا،  ـً ّي أجنب الّالعب  كان  إذا  أّما  الفرق؟  ما  واحد.  كّله 
كما  اسمه  لفظ  من  بّد  فال  كثيرون،  منهم  الّسّلة  كرة 
العارفني  املراجع، أو إلى  العودة إلى  يجب. عندها ميكن 
واملختّصني. اخلطأ عيب هنا. ال بّد من لفظ االسم  وكتابته 

أيًضا بالّشكل الّصحيح.
صغيرة  تراب  حّبة  لكّن  طبًعا.  هامشّية  تبدو  املسألة 
تشي بنوع الّتربة وخواّصها. ولفظ اسم اآلخر يشي بكّل 

خفايا الّصدور!        

تصوّر أناييس نن، كما ذكرت في مقالي 
وسجن  األسرار  ببيت  ْفس  النَّ الّسابق، 

ب االنفجار.. احملرّمات، وبركان يترقَّ
سابينا  مأساة  عن  حتّدثنا  حني  هي  فها 
قائلًة  تخاطبها  الغريب،  املفاجئ  ورحيلها 
باألكاذيب،  ليست  أكاذيبك  إّن  لها: 
قوّة  بسبب  فلكك،  من  تنطلق  ِسهام  إّنها 
وتدّمر  الهلوسات  ُتثري  كي  مخّيلتك، 
احلقيقة، وسوف أساعدك: أنا َمن سيخترع 
األكاذيب لك، وبها سوف جنتاز الكون مًعا.

البشرّية  األعماق  صور  تظهير  حتاول  ثّم 
ًة، فتتساَءل: هل ثّمة  األكثر سرّيًة وحميمّي
َمْن يعرف َمْن أكون؟ حّتى صوتي جاء من 
عوالم أخرى، كنت بهلوسات سرّي، معّلقة 
فوق الكون.. أنظر إلى الّطريق اّلتي سوف 
أو  تراب  من  ذرًّة  أدوَس  أن  دون  أجتازها 

عشبة واحدة.
ُخطوتي كانت مرهفة اِحلّس، وأقّل مالمسة 
حلصى الّطريق اّلتي ُيْلجم جسدي.. عندما 

رأيتك يا سابينا اخترت جسدي.
بطلتها  حترير  إلى  الرّواية  تسعى  كما 
أن  منها  فتطلب  الكامنة،  ّية  العدوان من 
تخرج عن دورها أو تترك نفسها لرغباتها 
احلقيقّية. كّل ذلك حّتى تتمّكن من مغادرة 
لدة ال ُتْقهر، من خالل وبواسطة  قيودها الصَّ

البحث عن جوهر الّذات.
إلى  تصل  حّتى  حديثها  ويتواصل 
صرختها: ”هذا الكتاب أنت اّلتي خّطَطته 
وأنت املرأة اّلتي هي أنا“. وهنا نتساَءل: هل 
البطلة اّلتي تخاطبها الكاتبة هي الكاتبة 
نفسها؟! وهل بكالمها عن سابينا حتّدثنا 
خاّصًة  نفسها؟!  عن  مباشرة  غير  بصورة 
من  البطلة  اقتراب  إلى  تتطرّق  عندما 

جغرافّيات بعيدة وشعوب مختلفة.. 
إّنها  بطلتها):  لسان  على  (طبعًا  فتقول 
سمعت صوت العود اّلذي أحضر من البالد 
من  تّيارات  نهدها  في  واحّست  ّية،  العرب
لقد  احلمراء..  قصر  من  سالت  اّلتي  الّنار 

حرّرتها من النَّقاء اخلالص للماء.
في  الرّوح  ذوبان  فعل  حتدث  فاخلياالت 
وإياًبا،  ذهاًبا  يتراكض  الّدم  اجلسد، وجتعل 
الّنهار..  من  ساعة  كّل  في  ُتخنق  وهي 
فتصل إلى نتيجة أّن كّل احلقائق والكلمات 
بعًضا،  بعضها  تضّلل  والتنّبؤات  والّصور 
وحني يصفعها ألُم البشرّية بضراوة، وعندما 
لب،  يصّدئها الغضب، تقوم دوًما بعد الصَّ

وهي في رعب من حاالت صعودها.
تصرخ  أن  البوح،  هذا  بعد  الغريب  ما  إًذا، 
الكاتبة، أنا ِامرأة مجنونة، تومض البيوت 
في  حتّدق  الّداللة  أرحامها..  ونفتح  لها 
طيفه،  يخفي  عمالق  مثل  مكان  كّل  من 
البيوت  نوافذ  من  تتدّلى  الكئيبة  والوجوه 

الغريبة..!
إنني واقعة في شرك أكاذيبي وُأريد احلقيقة، 
أْشعر  ألّنني  عنها  اإلفصاح  أستطيع  وال 

ملّفعة  أنا  رحمي..  داخل  الّذكورة  برؤوس 
إلى روحي.. كما  تنفذ  اّلتي ال  باألكاذيب 

لو أّن هذه األكاذيب اّلتي أرويها ثياب...
وفي الّليل تنشّق صدفًة األسرار وتكبر من 
أخطو  اّلتي  الّلحظة  في  لكّنني  جديد.. 
في  أسقط  أكاذيبي  كهف  نحو  فيها 
بنظرة رجل  العتمة، وأرى وجًها يحّدق فّي 

أَْحول!!
اشتهاء  سجن  في  نفسها  كاتبتنا  جتد 
ُمتخّيلة،  خطايا  في  والوقوع  احملرّمات، 

حيث التخّيالت آثام مفترضة.
ما  وحده  هو  اجلنون  من  اخلوف  أّن  وتقّر 
وقدسّيتها..  عزلتنا  دوائر  من  سيخرجنا 
إّمنا  وتبّينها  الّذات  تخلقها  اّلتي  فالعوالم 

هي عوالم مليئة باألشباح والهوالت..!
بطالتها  َعْبر  تكشف  أناييس  أّن  واضح، 
يتظهير  فتقوم  احملرّمات،  بيت  عثمان 
ُثّم  وحميمّية،  سرّية  األكثر  الّصور 
حترِّضها للبحث عن الّضوء، وكسر قيودها 

الّتاريخّية.
فهي تصوّر أّن كّل شيء في بيت احملرّمات 
كّل  مختلفة...  بطريقة  ُمَهندس  غريب، 
الُغرف مّتصلة ببعضها، ثّمة نوافذ صغيرة 
جسس..  بني الغرفة واألخرى، مثل عيون التَّ
العتمة  في  الّتحّدث  من  املرء  يتمّكن  كي 
من غرفة إلى اّلتي جتاورها دون أن يرى وجه 
املتناغم  البحر  بلهاث  مليئة  الغرف  اآلخر 
واملنطلق من أصداف بحرّية كثيرة.. والّنوافذ 
ّبتت بالّصمغ  مطّلة على بحر ساكن حيث ُث

األسماك اجلامدة فوق األرضّية امللوّنة.
فكّل األشياء تخاف احلركة والّدفء، وتخاف 
في نفس اآلن، أن يهرب منها احلّب واحلياة 
واحدة  غرفة  هناك  لكن  لألَبد..  فيفقدان 
في بيت احملرّمات ال ميكن (حسب رأيها) 
قلعة  هي  نافذة  بال  غرفة  عليها،  العثور 

العشق.
غرفة إلتحم فيها العقل والّدم في اندغام ال 

ذروة فيه وال جذور له..
بجرأة  نتحّلى  ُقرّائي/قارئاتي  فتعالوا 
ُمسترسلني  الّداخلّية،  مراياها  في  مواجهة 
في رحلتنا حّتى نعثر على ”كلمة الّسر“ 
اّلتي تفتح باب هذه الُغرفة حيث يوجد كنز 

العمر اّلذي َنْسعى إليه جميعنا...!

مهزلة..
تصادر العقول الّساحلة.

أقصر الّطرق..
في حفلة لألقنعة.

طوابير الفرص املتساوية
في رقصة حتت املطر..

بني أيدي اآللهة.
ابتهال الّرجولة

على إيقاع..
تعزفنه القيان..
بأفواه الفضيلة.

في حفلة الّتكرمي..
للّنوايا احلميدة.
مآثر الّشمال..

على اخلطوط الّطويلة.
قبل الّتقسيم..

في حّصة احلساب..
والعلوم اجلميلة.

***
ها هنا..

زمن الّتمائم في الّتغريدات..
والّطقوس القدمية.

متوت اخليرات..
في الّطرق الّسريعة
على مرمى حجر..

قبل أقواس الّنصر..
كما ورد..

في الّنبوَءة.

***
ها هنا..

األحياء.. املّيتة
في سجون مسافرة.

تلعق املقصلة..
في عيادة جتّمل اجلرمية.

على وجه املؤّدين..
قبل اجلنازة.

خراف الهيمنة..
هنيئة باالنتظار.. 

حّتى الّنهاية.
©…dLÞØUHOŠ®
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يعّد زيت الّزيتون من أغنى املصادر احتواًء على 
الّدهون األحادّية غير املشبعة، وهو أحد املكّونات 
واّلتي  الّشهيرة،  املتوّسط  البحر  حلمية  الرئيسّية 
اكتسبت شهرًة واسعة بفضل الّصّحة اجلّيدة اّلتي 
زيت  أّن  كما  احلمية.  هــذه  مبتكرو  بها  يتمّتع 
واملكّونات  وطعمه  رائحته  على  يحافظ  الّزيتون 
و  A فيتامينات  والحتوائه  ثماره.  حتويه  اّلتي 

في  لألكسدة  مضاّد  تأثير  فله    ،Kو  Hو  D
الزيتون  جسم اإلنسان. لذلك جند أّن فوائد زيت 

للجسم عديدة.
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يحدث تصّلب الّشرايني عندما يترّسب الكوِلسترول 
املطاف  نهاية  في  حيث  الّشرايني،  جــدران  على 
الترّسب إلى حدوث ضيق وإنسدادات  يؤّدي هذا 
في األوعية الّدموّية، وهو األمر اّلذي يعمل على 
أن  سيحاول  ــذي  اّل القلب  على  املجهود  ــادة  زي

يحصل على األوكسجني ليّضخه في الّدم، 
وهو اّلذي قد يؤّدي في الّنهاية إلى حدوث 

أزمة قلبّية أو سكتة دماغّية.
املــواد  مــن  مبحتواه  غنّي  الــّزيــتــون  وزيــت 
األحادية  الّدهون  مثل  لألكسدة،  املضاّدة 
املشبعة والكلوروفيل والكاروتينات،  غير 
استهالك زيت  يؤّدي  حيث   ،H وفيتامني 
الّدم، وبالّتالي  ضغط  تقليل  إلى  الّزيتون 
بالنّوبات  اإلصــابــة  نسبة  انخفاض  ــى  إل

القلبّية.
هذا  في  متت  اّلتي  الّدراسات  أظهرت  وقد 
الّشأن، أن أولئك األشخاص اّلذين يتناولون 

أسبوع،  ـًا، وملّدة  يومّي الّزيتون  من زيت  25 ملم 
قّلت لديهم نسبة أكسدة الكوِلسترول بالّدم ووجود 
املرّكبات املضاّدة لألكسدة،  مستويات عالية من 

ال سّيما الفينوالت. 

  ∫…—«d*« vBŠ s� W¹U�u�«
الّصفراء  هرمونات  إفراز  من  الّزيتون  زيت  يعّزز 
ـًا ّمما يعمل على تقليل حاالت  والبنكرياس طبيعّي

اإلصابة بحصى املرارة .
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ـًا،  إّن تناول ملعقة صغيرة من زيت الّزيتون، يومّي
يساهم  حيث  اإلنسان،  صّحة  حتّسن  أن  ميكنها 

ــون في  ــت زيـــت الــّزي
عالج بعض املشاكل 
الحتوائه  الّصحّية 

ــر من  ــي ــكــث عــلــى ال
الهاّمة،  الغذائّية  والعناصر  األكسدة  مضادات 
مثل األحماض الّدهنّية غير املشبعة، حيث ميكن 

أن يفيد في احلاالت الّتالية:
* يلّني املعدة ويستهد في التخّلص من االمساك. 
وذلك عن طريق تناول ملعقة واحدة على الّريق مع 

ملعقة من عصير الّليمون لزيادة الهضم.
الهضمّي.  اجلهاز  واضّطرابات  املعدة  إلتهاب   *
تناول ملعقة صغيرة من زيت الّزيتون على الّريق 
ميكنها أن تقضي على القرحة والتهاب املعدة وأن 
تبقي اجلهاز الهضمّي في حالة صحّية جّيدة، مبا 

في ذلك التخّلص من الغازات واالنتفاخ.
كوب  تناول   .C فيروس  ملرضى  الكبد  حماية   *
من  صغيرة  ملعقة  مع  فروت  اجلريب  عصير  من 

زيت الّزيتون صباًحا على الّريق، يعمل على احلّد 
اخلاليا  إلى  االنتقال  على   C فيروس  قــدرة  من 

الّسليمة.
على  الّزيتون  زيت  يستخدم  الــوزن.  تخفيض   *
غذائّية،  حمية  اّتباع  لدى  الوزن  لتخفيض  الّريق 
حيث يقّلل من الّشهّية واجلوع، وذلك بسبب غناه 
بحامض األوليك، اّلذي يذهب مباشرة إلى األمعاء 
الدقيقة ويتحّول إلى هرمون «أوليو ليثانوالميد»، 
املخ ويحّد من  بالشبع داخل  الّشعور  واّلذي مينح 
مستوى  على ضبط  يعمل  كما  باجلوع.  الّشعور 

الكوِلسترول السّيئ والّدهون الّثالثّية.
 ‰U??−??� w???	 q??L??F??ð ¨W??¹c??G??ð W?? ÒO??
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إّن الّذكاء قابل للّنمّو والّتطّور والّتطوير، ويتّم ذلك عبر 
وسائط معّينة، ومن خالل نشاطات متعّددة، كّل ذلك 
لهدف تنشئة أبنائنا وأطفالنا منذ الّصغر على الّتفكير 
في  للعقل والفكر  األطفال  املُنّظم واستخدام  العلمّي 
وتنمية  االبتكار  دوافــع  وبناء  حياتهم،  نواحي  كاّفة 

قدرات الّذكاء لديهم.
الّذكاء. وكذلك  في  كبيًرا  دوًرا  الوراثة  عامل  يلعب 
الّتجارب  أّن  وتبّني  الّطفل.  فيها  ينمو  اّلتي  البيئة 
تساعد  الودودة  املتنّوعة والبيئة  املتعّددة والّتنبيهات 
بشكل كبير على منّو قدرات كّل طفل. لطاملا ترّدد على 
مسامعنا «كّل شيء يتقّرر» قبل هذه الّسن أو تلك. 
ـًا، لكن الّسنوات األولى  في الواقع ال شيء ُيعتبر نهائّي
تلعب دوًرت رئيًسا في منو الّطفل. ال ينبغي االستهتار 
مبا ميكن أن نقوم به مع الّطفل، كي نساعده على بناء 

قواعد راسخة للمستقبل .
العملّيات الفكرّية الكبرى ومرّكبات الفكر، أي الّطريقة 
اّلتي ينّظم فيها الّطفل معارفه ويستخدم بها ذكاَءه، 
ذلك كّله، يكتمل في سّن الّسادسة. لذا يبدو أّن نوع 
الّتجارب األولى وعددها هما أساس تطّور الفكر في 
أّن  األهل واملرّبون،  ينسى  أن  إًذا  املستقبل. ال يجب 
بإمكانهم عن طريق الّلعب، أن يزّودوا الّطفل بآلّيات 
تنّشط  كّلها  العملّية  تلك  وتعّلم.  وابتكار  تفكير، 

الّذكاء، في هذه املرحلة وفي املستقبل، أيًضا .
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هي مرحلة هاّمة في تكوين الّذكاء؛ فلقد توّصل فريق 
املبّكرة  الّطفولة  الباحثني املختّصني بدراسة مرحلة  من 
استغرقت  ميدانّية  دراسة  في  «هارفارد»  جامعة  من 
الّرضاعة  فترة  أهمّية  عن  كشف  إلى  سنوات،  بضع 
مناغاة  دور  الّدراسة  وبّينت  الّطفل،  ذهن  بلورة  في 
في وجهه وتنشيطها جسمه  للّطفل وابتساماتها  األم 

ومشاركتها إّياه في حركاته العفوّية.
الترّيث وعدم  ضــرورة  إلــى  اإلشـــارة  من  بــّد  فال  ولذلك 
االستعجال في تعليم الّطفل اجللوس أو الوقوف أو املشي، 
وباجلّو  العطف  ومبشاعر  بالّتشجيع  الّطفل  ُيحاط  وأن 
السيكولوجّي اإليجابّي املالئم لتنشيط الّدماغ اّلذي يؤّدي 

بدوره إلى تنشيط اجلسم، وبخاّصة اجلهاز احلركّي.
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وهي عادًة في سّن -2 3 سنوات، وتعتبر هذه املرحلة 
الّنطق، وهو  اّلذي ال يقوم على دعامة  الّذكاء  مرحلة 

ينمو عن طريق الّتصوّرات األساسّية اخلاّصة بالّشيء 
واملكان، ومن الّضروري االهتمام بتنشيط حركة اليدين 
في هذه املرحلة الكتساب املعرفة احلسّية املبّكرة، عن 
وملسها،  املادّية،  باألشياء  املباشر  االحتكاك  طريق 
وتغيير  تركيبها،  ومحاولة  وتفكيكها  وحتريكها 
إلى  يــؤّدي  ــذي  اّل األمــر  البعض؛  ببعضها  عالقاتها 
عملّيات  احمليطة، ويطّور  البيئّية  املعرفة  أفق  توسيع 
البصرّي والّسمعّي والّلمسّي، ويجعل  اإلدراك احلسّي 
البيئة،  مع  الّتفاعل  عملّية  في  نشًطا  عنصًرا  الّطفل 

وفي اكتساب املعرفة املباشرة.
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يخضع  بها  اّلتي  االجتماعّية  العالقات  مرحلة  هي 
املرحلة حّتى سبع سنوات  للبالغ؛ وتستمّر هذه  الّطفل 
الّلغة  املرحلة تتكّون  الّصبا. وفي هذه  وتسّمى مرحلة 
األلعاب  من  انطالًقا  سنوات،   4-2 من  الّطفل  لدى 

والّرسم واحملادثة مع البالغني.
تنمو  كما  الّطفل،  أحاسيس  تنمو  املرحلة  هذه  وفي 
املدرسة،  في  الكبار ومع زمالئه  مع  الفردّية  عالقاته 
اآلخرين،  مع  االجتماعّي  الّتوافق  في  تصّرفاته  وتبدأ 
ظهور  إلــى  البالغ  الّشخص  إلرادة  خضوعه  ــؤّدي  وي
احلدسّية املعنوّية، فيتصّرف الّطفل وفًقا ملصلحته اّلتي 
تسّطر وتشطر وسًطا بني رغبته اخلاّصة وبني متطّلبات 

الكبار.
بروِفسور  فيها  اشترك  اّلتي  األبحاث  هنالك عشرات 
فرانك أوبركالرت، بّينت أّنه كّلما خّصص األهل وقًتا 
املبّكرة  املراحل  في  لطفلهم  جودة  أكثر  أكبر وانتباًها 
من حياته، ينمو الّطفل ليصبح شخًصا ذات مهارات 

حركّية، حّسّية، ذهنّية وإدراكّية أكثر تطوًّرا.
املستقبلّية  املواقف  إّن  العلماء  من  العديد  ويقول 
في  تعّلمه واكتسبه  ما  على  ُتبنى  والّذكاء واإلبــداع 
هذه املرحله (2-5 سنوات)؛ ومن هنا تكمن األهمّية 
الكبرى على تربية الّطفل ما قبل املرحلة املدرسّية على 
تنمية قدراته الّذكائّية. فيؤّكد أريك أريكسون أّن هذه 
املرحلة بالّتحديد هي اّلتي تشهد بداية تكوين الّضمير 
أو األنا األعلى عند اإلنسان. فطفل هذه املرحلة يبدأ 
بالّتمييز بني ما هو حسن وما هو سّيء، وذلك طبًعا 

من خالل مفاهيم العائلة اّلتي يُرّبى فيها.
لتدعموا  تتكّرر  ال  فرصة  الــوالــَديــن،  أّيها  لديكم، 
طفلكم في منّوه، وخاّصة لتعرفوا كيف يكون في بيئة 

تطوّرية غنّية وممّهدة له.
©…dÒJ³� W�uHÞ WÒO
UB²š«®
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رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) Í—U� qOL� Æœ   (مدير قسم ال W�« Òd�
تقع قرية عّرابة في اجلليل األسفل، بالقرب من 
األثرّية  املكتشفات  أشارت  حّنا.  سخنني ودير 
على أّن بداية االستيطان في املوقع كانت خالل 
العصر احلديدّي (قُرابة 3000 عام قبل أيامنا) 

واستمر حّتى أّيامنا هذه.

W Ò�UŽ W;
مصدر االسم «عّرابة» ليس واضًحا، إذ ُذكرت 

في املصادر القدمية بأشكال مختلفة.. 
باسم  القرية  ذكــر  متتياهو  بن  يوسف  املــؤّرخ 

«جبرا» (Gabra) على أّنها واحدة من أكبر 
الّثورة  خالل  اجلليل،  في  يهودّية  مواقع  ثالث 
يرّجح  من  هنالك  األّول).  (القرن  الّرومان  ضّد 
من بني الباحثني أّن عّرابة هي املوقع اّلذي ُذكر 
الفترة  يبدو خالل  الّتلمود «عراب»، وكما  في 
الرّومانّية ساد استعمال االسمني مًعا: «عراب» 
متتياهو  بن  يوسف  ــؤّرخ  امل أّن  إّال  و»جــبــرا»، 

استعمل االسم «جبرا».
الّثورة  خالل  يشاركوا  لم  عّرابة  سّكان  أّن  رغم 
أمر  إسباسيان  القائد  أّن  إّال  الــرّومــان،  ضــّد 
بعد  مباشرًة  جديد  من  املدينة  بُنيت  بهدمها. 
انتهاء الّثورة خالل الفترة الرّومانّية، إّال أّنها لم 
َتُعد إلى مركزها كمدينة كبرى ورئيسة، ليتحّول 

هذا املركز إلى سخنني املجاورة.
الّثالث عشر،  القرن  الحًقا، ُذكرت عّرابة خالل 

في كتاب الّرّحالة العربّي ياقوت احلموي (معجم 
لواء عّكا.  أّنها واحدة من مدن  البلدان) على 
ذكرها  صفد)  (حاكم  العثماني  الّشافعي  أّما 
خالل الفترة اململوكّية على أّنها واحدة من بني 

املدن اّلتي فيها يصنع الّزيت بكمّيات كبيرة. 
خالل الفترة العثمانّية، كانت عّرابة تابعة لعّدة 
إذ  اإلمبراطورّية..  في  للتغّيرات  وفًقا  ألوية، 
للواء  أخرى  مّرة  للواء صيدا،  تابعة  مّرة  كانت 

عّكا أو صفد، وهكذا احلال.
عند  عّرابة  ُذكــرت  عشر،  الّتاسع  القرن  خالل 

كبيرة  قرية  هي  «عّرابة  جيرن:  فكتور  الّرحالة 
على قّمة تّلة يسكنها 900 نسمة. من احملتمل 
قدمية،  كنيسة  مكان  ُبني  احلالي  املسجد  أّن 
مصدرها  أّن  يبدو  كما  أعمدة ضخمة،  بداخله 
مبنى قدمي. عّرابة هي البلدة اّلتي ذكرها يوسف 
عن  20 ريس  جبرا، وتبعد  باسم  متتياهو  بن 
سخنني (ريس – وحدة قياس تساوي 121 متًرا 
في  يوجد  املَضافة،  إلى  باإلضافة  بالّتقريب). 
القرية حجارة قدمية وقبور منحوتة في الّصخر، 
كّل واحد يشمل ثالث نواويس ّمما يدّل على كبر 

البلدة خالل العصور القدمية».

WÒ¹dŁ_«  UÒ¹dH(«
ُأجريت احلفرّيات األثرّية في عّرابة على مراحل 
عّدة، غالبّيتها حفرّيات إنقاذ في أعقاب أعمال 

بناء. أشارت نتائجها إلى وجود االستيطان من 
فترات مختلفة. 

عن  الكشف  الهاّمة،  احلفرّيات  بني  من  نذكر 
أرضّية فسيفساء تابعة لكنيسة يعود تاريخها 
ُعثر عليها صدفًة خالل  البيزنطّية،  الفترة  إلى 
األّيام  حرب  خالل  ملجأ  لبناء  حفرّيات  أعمال 
الّستة. وقد ّمت إجراء الّتنقيبات لدراسة الكنيسة 

في شهر تشرين األّول من العام ذاته.
ميالدّي،  اخلامس  القرن  خالل  الكنيسة  بُنيت 
القرن  خالل  نشب  حريق  جــّراء  ُهدمت  أّنها  إّال 
ــة  أرضــّي ُحــفــظــت  الكنيسة  ــن  م ـــادس.  ـــّس ال
موقع  (قـُــرب  املشكاة  ِمنطقة  فــي  فسيفساء 
كذلك  هندسّية.  بأشكال  ُمزخرفة  الهيكل)، 
املركزّية،  الّصالة  رواق  أرضّية  عن  الكشف  ّمت 
الهندسّية،  باألشكال  ُمزخرفة  أمتار   7 طولها 
من بينها دوائر حتمل شارة الّصليب. في وسط 
أرضّية الفسيفساء كانت كتابة بالّلغة اليونانّية 
كلمات:  بضع  مع  أسطر  خمسة  منها  تبّقى 
وبركة  املسيح،  يسوع  ومبساعدة  الله  ــإرادة  «ب
األسقف  تذكر  كلمة  يليها  القدس..»،  الــّروح 
غريغوريوس، وتنتهي اجلملة كما يلي: «ُبنيت 

الكنيسة وُرصفت بالفسيفساء».
بعض  عن  الكشف  ّمت  الكنيسة  إلــى  إضــافــًة 
الّرومانّية  الفترة  اّلتي اسُتعملت خالل  الكهوف 
قبوًرا. داخلها كانت بعض أدوات الّزجاج، احللى 

والفّخار جميعها تعود إلى الفترة الّرومانّية. 
عام 1970 خالل أعمال بناء منزل في القرية، 
إضافّية  فسيفساء  أرضــّيــة  على  العثور  ّمت 
ُمزخرفة بأشكاٍل هندسّية، في اجلزء الغربّي منها 
احلفرّيات  كون  لسبب  قــارورة.  يحمالن  طائران 

محدودة، لم يتّم توضيح ماهّية املبنى.
احلفرّيات  من  العديد  أجريت  الحق،  وقت  في 
وعــام   ،1995  ،1994 عــام  منها  ــة،  األثــرّي
بقايا  عن  الّتنقيب  ّمت  جميعها  في  1999؛ 

كهوف من الفترة الّرومانّية والبيزنطّية.
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 ÆÃÆ‘ 50¨000 «u×Ðdð Ê√ sJ1 U ÎC¹√ r²½√
 œö???³???�« w????� U??? ÎF???O???³???� d????¦????�_« …u????N????I????�« ≠X???O???K???Ž f???O???/ t???O???�U???�

©wL� fJ½—u²Ý®
 åXOKŽ fO/ tO�U� l� `Ðd½ò WKLŠ

 fO/  tO�U�  –  XOKŽ  fO/  tO�U�   U−²M�  WKOJAð  s�  «Ëd²ý≈
 Ë√  ¨U??�u??�  fO/  tO�U�  ¨t??¹ç—U??Ð  fO/  tO�U�  ¨Â«d???ž  200  XOKŽ
 WKL(«  l??�u??�  W??D??Ý«u??Ð  WKL×K�  «uK Ò−�ð  ≠q??O??½U???ç  fO/  tO�U�
Âu??¹  q???�Ë  ¨ÃÆ‘  50¨000  «u??×??Ðd??ð  Ê√  s???J??? Ô1Ë  ¨‰u??¾??K??O??²??�«  Ë√

Æ©fOL)« ≠bŠ_« s�® 
 13Ø10Ø15≠28Ø10Ø15  a??¹—«u??²??�«  5??Ð   U??Ðu??×??�??�«  Íd??&
 w�Ë  Æ©UÎ³×Ý  12  w�ULłù«  ŸuL−*«®  fOL)«  ≠b???Š_«  ÂU??¹√  w??�
 s¹c�«  5�—UA*«  5Ð  s�  ¨…ezU'UÐ  bŠ«Ë  ezU�  ÊuJOÝ  V×Ý  q�

ÆV×�K� «uÒK−�ð
ÆÃÆ‘ 600¨000 ez«u'« ŸuL−�Ë ¨« ÎezU� 12 ∫s¹ezUH�« œbŽ

 Ë√  ™4559  «uKBð≈  qOUH²�«  s�  b¹eLK�Ë  V×��«  w�  qO−�²K�
Æ‰âËâ w� “XOKŽ tO�U�”

jI� 5Žu³Ý√ …Òb*Ë Âu¹ q�
ÃÆ‘ 50¨000 Ÿ Ò“uð XOKŽ fO/ tO�U�

 ·uNJ�« ÈbŠ≈ w� UNOKŽ d¦ ÔŽ V¼Òc�« s� vKŠ V½Uł v�≈ ÃUłÒe�« s� ŸuMB�  “dš
1994 ÂUŽ

 ‰öš UNOKŽ d¦ ÔŽ w²Ò�« “d)«  UÒ³Š iFÐ
1995 ÂUŽ  UÒ¹dH(«

WÒOD½eO³�« …d²H�« s� W�OMJ�« WÒO{—√ s� ¡U�HO�H�«

v�Ë_« Àö¦�« Vð«d*« vKŽ XKBŠ w²�« …bz«d�«  «—UJ²Ðô« sŽ ÊöŽô«Ë 2015 …dUM�« ÊuŁUJO�  UÒO�UF� ÂU²²š«
 qLF�« s� 5Fz«— 5�u¹ rOEMð w� UM×$ ¨…dOš_« …d²H�« w� UNAOF½ w²�« W½u×A*« ¡«uł_« rCš w�ò ∫s�u�ð W� ÒÝR� q³� s� Àb(« WL ÒEM� ¨`�U 5½—

åW×łU½ »√  —U²Ý  U�dý UM¼ s� oKDMð Ê√ q�√ UMK� ¨qC�√ ÊUJ� r�UF�« qFł v�≈ ·bN¹ Íc�« eÒOL*« włu�uMJ²�«

 ¡«uł√  jÝË 2015  …dUM�«  ÊuŁUJO�  UÒO�UF� XL²²š√
 WM�K�   Êu??ŁU??J??O??*«  r??O??�√  b??�Ë  Æ…—U?????Łô«Ë  V�d²�UÐ  W¾OK�
 e�«d�  ¨s�u�ð  W�ÝR�  …—œU??³??0  w�«u²�«  vKŽ  WFÐ«d�«
  U�dA�«  Èd³�  l�  W�«dA�UÐË  ¨W�bI²*«  UOłu�uMJ²�«
 ¨qłuł  ¨USAID  q¦�  WÒOK;«Ë  WÒO�Ëb�«   U� ÒÝR*«Ë
 UK  ¨!«—Ë√  ¨d??¹u??D??²??�«  e??�d??�  ≠X??�u??ÝËd??J??¹U??�  ¨q??²??½«
 ÂË—u� ¨WO½UD¹d³�« …—UH��« w� ISRAEL Tech Hub
 o¹d� l� ÊËUF²�UÐË ¨U¼dOžË MIT¨ TechForGood

Æp²¹UN�« r�UŽ s� s¹býd�Ë ¡«d³š r�UÞË wMN� rOEMð
 v�Ë_« Àö¦�« Vð«d*UÐ …ezUH�« ‚dH�« sŽ ÊöŽô« Ò- b�Ë
 rOJ×²�«  WM'  ÂU??�√   «—UJ²Ðô«  lOLł  ÷d??Ž  Ò-  Ê√  bFÐ
 v�Ë_« W³ðd*UÐ “U� b�Ë Æp²¹UN�« ¡«d³š —U³� XÒL{ w²�«
 —œU??� w??�– —«u???Ý s??Ž …—U??³??Ž u??¼Ë å«d??Ð«b??� «d???Ð«ò —U??J??²??Ð«
  U�dŠ  o??¹d??Þ  s??Ž  WÒOzUÐdNJ�«  …e??N??ł_U??Ð  rJ×²�«  vKŽ
 v??�Ë_«  …e??zU??'«  vKŽ  …dJ²³*«  W�dH�«  XKBŠË  ¨s¹bO�«
 ©MWC®  q¹UÐuLK�  w??�Ëb??�«  d9R*«  w�  W�—UA*«  w??¼Ë
 WŽuL−�  W�dý  W�bIð  ¨W½uKýdÐ  w�  U¹uMÝ  r ÒEM¹  Íc�«

 Æ“—uð s¹—«e½Ë wHOHF�«
 …—U³Ž  u??¼Ë  å—u²JðËdÐò  —UJ²Ð«  WO½U¦�«  W³ðd*UÐ  “U??�Ë
 «dO�U�  vKŽ  Íu²×¹  fHM�«  s??Ž  ŸU�bK�  qHK�  ŒU�Ð  s??Ž
 Íb²F*«  ‘—  s�  Âb�²�*«  sÒJ1  YO×Ð  ¨‰UBð«  “UNłË
 …—uB�«  dA½Ë  Ád¹uBð  X�u�«   «–  w??�Ë  qHKH�«  –«–d??Ð
 WÞdA�« v�≈ UN�UÝ—« Ë√ wŽUL²łô« q«u²�«   UJ³ý w�
 …dJ²³*«  W??�d??H??�«  X??K??B??Š  b???�Ë  ¨t??O??K??Ž  i??³??I??�«  qON�²�
 W??Žu??L??−??�  W??�b??I??ð  GoPro Hero4   «d???O???�U???�  v??K??Ž

 —UJ²Ð«  `�UB�  X½UJ�  W¦�U¦�«  W³ðd*«  U Ò�√  Æ5�Q²K�  r�UF�«
 ‰«b³²Ýô  w??�–  —«u???Ý  s??Ž  …—U??³??Ž  u??¼Ë  åbM¹ö³¹eOH½«ò
 W�dH�«  XKBŠË  ¨dB³�«  Íb�U�  UN�b�²�¹  w²�«  UBF�«
 W�dý W??�b??I??ð !u??�??�U??Ý X??K??ÐU??ð …e??N??ł√ v??K??Ž …d??J??²??³??*«
 WÒO½UD¹d³�«  …—UH��«  …e??zU??ł  U?? Ò�√  ÆWÝbMNK�  U−O�Ë√  UH�«
 –≈  ¨UHOŠ  WM¹b�  s�  œu³Ž  qOAO�  „—UA*«  UNÐ  wEŠ  bI�
 tð«—b� d¹uD²� ¨UO½UD¹dÐ v�≈ W¹œU¹— W¦FÐ w� „—UAOÝ

 Æ «d³)« »U�²�«Ë —UJ²Ðô« ‰U−� w� oÒLF²�«Ë
 5ÝbMN*«Ë  5−�d³*«   «d??A??Ž  ÒÊ√  d�c�UÐ  d??¹b??'«  s??�Ë
 ÂU??F??�« «c??N??� Àb???(« w??� «u??�—U??ý œö??³??�« ¡U??×??½√ W??�U??� s??�
 b�Ë ÆåqC�√ ÎU½UJ� r�UF�« qF$ò Ê«uMŽ X% rO�√ Íc�«
 dOJH²�«  s??�  5K�U�  5�u¹  —«b??�  vKŽ  W��UM*«   ÒdL²Ý«
 —uFA�«Ë ‰UFH½ô« s� dO¦J�UÐ ÃËeL*«  wŽ«bÐô« qLF�«Ë
 w� 5F�ô s¹býd� q³� s� tOłu²ÐË ¨“«e²Žô«Ë d�H�UÐ

Æp²¹UN�« ‰U−�
 e�d� w� …—«œô« uCŽË d¹uD²�« d¹b� ¨ÕUD¹« ‰U¹« ‰U�Ë
 Íc???�«Ë ¨X??�u??ÝËd??J??¹U??� W??�d??ý w??� d??¹u??D??²??�«Ë ÀU??×??Ð_«
 Ÿ«b??Ðô«  W??¹ƒ— dO¦*«  s??�ò  ∫rOJ×²�«  WM' w� Î «uCŽ ÊU??�
 —UJ�ô«  vKŽ Ÿö??Þô«  ¨Àb??(« «c¼ Á«u²Š«  Íc�«  —UJ²Ðô«Ë
 WFz«—  Wd�  Ác??¼Ë  …dO¦�  WÐd&  w¼  UM¼  XŠdÞ  w²�«
 5ÝbMN*«  Èb??�  …—œU??³??*«  ÕË—Ë  …¡UHJ�«  vKŽ  ·UAJ½ö�

Æå»dF�«
 jÝuK�  o¹u�²�«  d??¹b??�  ¨ÍËb???Ž  b³Ž  ‰U??�  t²OŠU½  s??�Ë
 l¹—UA*«  W�U�«Ë  …—œU³*«  ÒÊ≈å∫!«—Ë√  W�dý  w�  wÐdF�«
 UNÒ½_ Î «dE½ ¨WÒOL¼_« W¹Už w� w¼ ÊuŁUJO*U� WOłu�uMJ²�«
 lL²−*« w� ¨»U³A�«Ë  UÐUA�« s� b¹bFK� WdH�« ÂÒbIð

ÆålÝ«Ë ‚UD½ vKŽ UN{dŽË rNð«—b� “«dÐô ¨wÐdF�«
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 –  Âu????????J????????K????????Ý  w????????????�  …d????????????????�  ‰Ë_
W??M??Ý q?????� Êu??????H??????¹ô« “U????N????ł ‰«b????³????²????Ý«
q�UJ�« ÁdFÝ s� q�√ mK³� qÐUI� X�Ë Í√ w� “UNł ÀbŠ√

 
 —U�� w�  U�dA�« lOLł szU¹e� …eO2Ë …b¹bł …dJ� ÂuJKÝ W�dý XŠdÞ
 “«dD� q¹b³²�« r²¹ —U�*« «c¼ w� Æ…b¹b'« ÊuH¹¬ …eNł_ ò WMÝ q� ‰«b³²Ý«ò

Æ.bI�« “UN'« vKŽ  UF�b�« nF{ dO�uðË WMÝ q� w� b¹b'« ÊuH¹«
 Ê√  sJ2 ₪  ≠2399U−Oł 16  WF�Ð 6S  ÊuH¹«  “UNł WHKJð ¨‰U¦*«  qO³Ý vKŽ
 b¹b'« “«dD�« s� ÊuH¹« “UNł v�« ‰UI²½ô«Ë «dNý 12  …b* ◊U��√ vKŽ l�bÔð
 dF��« s� q�√ ©₪ 2399® mK³*« ÊuJ¹ «cNÐË ÆWO�U{≈ ÂuÝ— Í√ ÊËœ WMÝ q�

 Æ₪ 3¨790 “UN−K� ÍbIM�« wLÝd�«
 WF�Ð  6s plus  Êu??H??¹«  “U??N??ł  WHKJð  ÎU??C??¹√
 dF��«®  ₪ 4390  ôb??Ð  ₪   2849   U−Oł  16

Æ©«bI½ ÊuH¹« ¡«dA� wLÝd�«
 WM��« W??¹U??N??½ w???� Êu??³??žd??¹ s???¹c???�« s??zU??Ðe??�«
 Âb????ŽË 6S  Êu?????H?????¹ô«  “U???N???−???Ð  ÿU???H???²???ŠôU???Ð
 mK³�  l??�œ  rNOKŽ  –  ‰«b³²Ýô«  w�  —«dL²Ýô«
 …b* U¹dNý ₪ 85 l�œ Ë√ ¨«bI½ ₪ 1800 WLOIÐ

Æ©₪ 2040 Ω 85 ™ 24® «dNý 24
 12  q�  r²¹  ‰«b³²Ýô«  Ê«  ¨d�c�UÐ  d¹b'«  s�
 sJ1  ÂUF�«  W¹UN½  w�  Æp??O??�«Ëœ  «cJ¼Ë  «dNý
 b¹bł ‚U??H??ðô Âb??I??²??�«Ë .b??I??�« “U??N??'« …œU???Ž≈
 l�œ ÊËœ ©WFÝ Ø“«d??Þ Í√ —UO²š« r²¹ tO�®
 ¨W�U{ùUÐ  Æ.b??I??�«  “U??N??'«  vKŽ  mK³*«  WOIÐ
 vKŽ  Z²M Ô�  W�UH�  vDFÔð  ¨…d²H�«  Ác??¼  ‰«u??Þ

 Æ“UN'«

 «uŽ—UÝ
 ‰«e½« w�
°oO³D²�«
 bŠ«Ë q�

°`ÐdÐ

u¹—U� dÐuÝ
Êü«
 w� 

“b�U½Ëb�U�

 dÐuÝ …d??O??N??A??�«  »u??ÝU??(« W³F� »U??F??�«  Ÿ“u???ð  “b??�U??½Ëb??�U??�  r??ŽU??D??�  WJ³ý
 ÆW??H??K??²??�??� »U???F???�√ ∏ W??Žu??L??−??*« q??L??A??ð Æq???O???� w???ÐU???¼ W???³???łË q???� l???� u???¹—U???�
 Æq??O??�  w???ÐU???¼  W???³???łË  q???�  l???�  SUPER MARIO  »U???F???�√  Êü«  «u???F???L???ł«
W??O??Ðd??F??�« W??G??K??�U??Ð X??½d??²??½ô« l??�u??� w???� »U???F???�_« l??O??L??ł …b??¼U??A??� r??J??½U??J??�S??Ð

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar
 œUH½ v²Š qO� wÐU¼ W³łË q� l� “b�U½Ëb�U� ŸËd� lOLł w� …bł«u²� »UF�_«

ÆÊËe�*«

 vKŽ  «uKBŠ«Ë  qJOý  50  »  oO³D²�UÐ  «uF�œ«Ë  «Ëd²ý«  “b�U½Ëb�U�  w�  Êô«
ÆW¹b¼ q¹U²�¹d� W³łË

“b�U½Ëb�U� s� b¹b'«  UO³KD�« oO³Dð
 W�uN�Ð «uF�œ« ¨œö³�« w� “b�U½Ëb�U� rFD� Í√ s� WŽd�ÐË W�uN�Ð «u³KÞ«
 Ë« rFD*« s� …œËbF� ozU�œ ‰öš WO³KD�« cš_ «uKCHðË oO³D²�« WDÝ«uÐ

ÆÊ«≠n¹«—b�«
°`Ðd¹ bŠ«Ë q� “b�U½Ëb�U� oO³Dð w� Êü« 

»u¦×Ð»: מקדונלד'ס ישראל






