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ُيشرف موسم الزّيتون في ربوعنا على االنتهاء، بينما تواصل معاصره بإنتاج 
مونة الّسنة من الزّيت عالي اجلودة. وهو زيت ِفلسطني الّتاريخّية اّلتي تزداد 

جودة زيتها من موقع آلخر.
هي مشاهد امتّدت من الّنقب جنوًبا إلى أعالي اجلليل ـ عائالت بأكملها 
الزّيتون تقطف ثمار موسم تبارك في موقع وشّح في آخر. لكن  في كروم 
هذا الّتفاوت لم يؤّثر في عرس الزّيت والزّيتون اّلذي عّم ربوعنا. إّنه العرس 
ا وإرًثا وفولكلورًا. وهي الّشجرة التي جتّسد قصة  ـً الرّمز اّلذي ميّيزنا تاريخّي
الفلسطيني الفرد واملجتمع. هي رمز جتّذره في األرض وشاهد على حضوره 

املمتّد عبر الّتاريخ.
إّنها ملشاهد ُمبهجة تلك التي يتحّلق فيها أبناء العائلة حول شجرة الزّيتون! 
وهو ملشهد مؤّثر ذاك اّلذي يصوّر اجتماع الفّالحني وأصحاب احملاصيل في 
األرض  القاطفون  يفترش  أن  ُمفرح  مشهد  اجلديد.  الزّيت  يتذوّقون  املعصرة 
هذا  مباهج  كّلها  استراحتهم.  في  القهوة  يشربون  أو  الّصباح  زوّادة  حول 
في  مزروعة  مشاهد  وهي  محورًا.  الزّيتون  شجرة  فيه  تشّكل  اّلذي  العرس 
ذاكرة مجتمعنا وجزء من ذاكرتنا اجلماعّية اّلتي حتمينا من الزّمن وحتوّالته.

يسرّنا أن تّتسع زراعة الزّيتون في ربوعنا رغم ضيق املساحات. يسرّنا أن 
املتبّقية  األرض  ناجعة الفتالح  الزّيتون على أصنافها وسيلة  تصير شجرة 
احلكومة  أّن  متذّكرين  هذا  نقول  مثمرة معطاَءة.  أرًضا  وتطويبها من جديد 
حاولت في الّنصف الّثاني من ثمانينّيات القرن املاضي تقييد زراعة الزّيتون 
الّصوري عبر قانون خاّص ألّن هذه الّشجرة اعُتبرت وسيلة ناجعة في افتالح 
األراضي وتأكيد ملكّيتنا لها. فشلت احملاولة في حينه وجنح أهلنا في توسيع 
املناطق املزروعة بالزّيتون. وزاد بذلك محصولنا من الزّيتون ومن الزّيت، أيًضا.

حياة مجتمعنا  في  وجودّية  تراثّية  رومانسّية  قيمة  وزيته  وِقطافه  الزّيتون 
وفي أغانيه وشعره وفنونه الّتشكيلّية. وقد شّكلت أكثر من غيرها رابًطا 
مع املكان ال فكاك منه. ومن هنا فإّن عرس الزّيت والزّيتون هو أكثر من مجرّد 
عمل في الكرم أو ملّة األهل حول شجرة أو حول زوّادة في احلقل. وفي كّل عام 

لنا موسم زيتون يتجّدد فيه العرس ويحلو.
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عندما جاء الكتاب اإللكترونّي نّظر البعض ملوت الكتاب الورقّي. وعندما 
للّصحافة  قاضية  ضربة  أّنها  البعض  اّدعى  ّية  اإللكترون الّصحافة  جاءت 
الورقّية. وعندما جاء ”الفيسبوك“ املنتمي إلى ثورة االّتصاالت وثقافة الّصورة 
وإذا ما وضعنا  أخرى.  ”ميديا“  قالوا سيأتي على حساب وسائط  ّية  املرئ
كالمهم على احملّك الكتشفنا أّن من هذه الّنبوءات ما حتّقق. إذ نرى أّن كّل 
وسائط امليديا اجلديدة تعمل إلى جانب القدمية بانسجام وتناغم. الواحدة منها 
ّية،  تغّذي األخرى وتدعمها. واألمر بسيط ألّن كّل هذه الوسائط هي وسائط دعائ
واُملعلن ُيريد الوصول إلى كّل مستهلك ممكن، فيلجأ إلى جميعها للوصول.

اآلن  فيشّكل  الّتفاعلّية  الّشبكات  أقوى  من  اّلذي صار  ”الفيسبوك“  أّما 
ا في سلوك األفراد وفي تعاطيهم مع الّدنيا ومع بعض. وكأّي  ـً محورًا أساسّي
واسطة إعالمّية ُميكننا أن نرى استخدامات راقية له وأخرى هابطة أو تافهة. 
فماذا يعني أن ننشر أطباق طعام أعّدتها سّيدة أو تناولتها في مطعم؟ وما 
الفائدة من نشر ترّهات عن مزاج هذا أو ذاك أو حّتى مقوالت مكرّرة ممجوجة 
آخرون  ينشره  ونافع  جميل  كالم  األمور  هذه  جوار  وفي  نسأل  البؤس؟  حّد 
ليست كمسرح للّتفاهات ونشر الّسخيف  يتعاملون مع صفحة ”الفيس“ 
من أمور، بل كمساحة يعّبر فيها املعنّي عن اجلدّي من أمور وعن ذاته بشكل 

راٍق ومسؤول.
مّنا َمن يستعمل ”الفيس“ وصفحته كأّنها حّيز خاّص، علًما بأّنه عام. ومن 
هنا تأتي اخلربطة أو يأتي ذاك الّتفاوت الكبير في مضمون ما ُينشر على 
في  الغرفة  كأّنه  ا  ـً خاّص حّيزًا  الّصفحة  يعتبرون  اّلذين  فبعض  الّصفحات. 
البيت مييل إلى استعماالت هابطة تكثر فيها الّذاتّيات ثقيلة الّدم أو تلك 
اخلراريف اّلتي تطرف العني. أّما َمن بتعامل مع صفحته على أّنها منبر عاّم 

وحّيز عاّم فيميل بطبيعة احلال إلى اجلدّية في املضامني والّصور.
فنرتقي  ”الفيسبوك“  صفحات  مع  اجلدّية  من  بنوع  تعاملنا  إن  يضرّنا  ال 

باملشهد كّله إلى مرتبة معقولة وجنّنب بعضنا األذى 
يستثمر  وبعضنا  هذا  نقول  اليومّية.  والّسخافات 
تصفية  أو  الّتهّجم  أو  إشــاعــات  لبّث  الّصفحات 
كشف نفوًسا  حسابات منفلتة. بل إّن ”الفيسبوك“ 

كثيرة وعرّاها فعرفنا حقيقتها من مضامينها. 
لكّل واحد وواحدة احلرّية في كيفّية نظرته إلى صفحة 
الّشبكة  هــذه  تكون  أن  يضرّنا  ال  لكن  ”الفيس“ 

الّتفاعلّية أرقى مستوى!
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قبلت احملكمة اإلدارّية، كما كان متوّقًعا، التماس مسرح ”امليدان“ بواسطة 
مرَكز ”عدالة“، وألزمت بلدّية حيفا بتحويل امليزانّيات العاّمة للمسرح كما 

كان معموًال به من قبل قرار جتميدها.
ُقلنا إّن امليزانّيات العاّمة للمسرح أو غيره من أنشطة ثقافّية ليست معروًفا 
من أحد، بل هي حّق ثقافّي ملجتمعنا. ونأمل أن يكون في قرار احملكمة ما 
يعّجل عودة املسرح إلى مزاولة أعماله وتنفيذ برامجه الفنّية مبا ُيغني حياتنا 

وثقافتنا بكّل فنون املسرح.
ملرحلة  كفاحتة  اجلديد  الّتطوّر  مع  تعاطت  لو  ُصنًعا  املسرح  إدارة  سُتحسن 
جديدة من العمل املُنّظم واملدروس واملهنّي. فمجتمعنا يستحّق مسرًحا نشًطا 
بيننا فنانون وفنانات من مختلف املجاالت في  ومبستوى عاٍل، خاّصًة وأّن 

مستوى هو األعلى في البالد. وحّق هذه القدرات أن جتد منبرًا ـ مسرًحا.
وحّتى يتّم األمر على أفضل وجه نقترح أن تبحث اإلدارة عن أفضل الّسبل 
اإلدارّية وعن كيفّية تطوير موارد املسرح وتنويع مصادر الّتمويل. وهذا هام 
ّية في  لالستدامة في العمل والبرامج وأكثر لضمان حّد معقول من االستقالل
حتديد املضامني املسرحّية وفي تفعيل املسرح ومنّصتيه الّصغيرة والكبيرة. 
فكل مّنا بحاجة إلى حرّية في اإلبداع ـ ونحن هنا ال نختلف عن مجتمعات 
أخرى ومسرحنا ال يختلف عن مسارح أخرى بحاجة إلى هامش واسع للحركة 
واإلبداع الفّني. فاملعركة ال تنتهي بتحصيل ميزانّيات بل عليها أن تستمّر 
مسارح  عادة  ومن  بالط“!  ”مسرح  نكون  ال  حّتى  الهامش  هذا  لتحصيل 

ُتعنى باألقلّيات أن تكون مؤّشرة أخالقّية وفنّية. 
ونحن قادرون على ذلك.
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ينمو  أن  ـــرأة  امل فيه  جــل  ــرّ ال يقتل  ملجتمع  ميكن  كيف 
على  وبناته  أبناَءه  يرّبي  ملجتمع  ميكن  كيف  ويتطوّر؟! 
ويرحم؟!  ــرأف  ي أن  أظفارهم  نعومة  منذ  واحلقد  العنف 
يثّقف  أن  املرأة  فيه  وُتضّطهد  ُتقمع  ملجتمع  ميكن  كيف 
ويرّبي أجياَل املستقبل؟! كيف ميكن ملجتمع ذكورّي َشِبق 
ملجتمع  ميكن  كيف  الّشرف؟!  معنى  يعرف  أن  شهوانّي 
ا سليًما؟! وكيف..  ـً ال يقّدر املرأة أن يبني مجتمًعا سوّي

وكيف.. وكيف..؟!
بدم  امرأتان  مجتمعنا  في  األخير،  األسبوع  خالل  ُقتلت، 
بارد؛ األولى سهى منصور (39 عاًما) أم ألربعة أطفال، 
والّثانية آمنة نافع العبيد (30 عاًما) أم خلمسة أطفال. 
وفي كلتا احلالتني كان املشتبهان بتنفيذ هاتني اجلرميتني – 
وفق مصادر الّشرطة - طليقا القتيلتني(!). حيث ُقتلت 
منزلها،  من  مقربة  على  بالرّصاص  ا  رمًي منصور  سهى 

بينما أُحرَِقت آمنة في حرج زيتون..!
الّنسوّية،  اجلمعّيات  تنتفض  الّطارئة،  اجللسات  ُتعقد 
ويستنكروا  ليشجبوا  ويتآزرون  ــرأة  امل مناصرو  يتعاضد 
الّتواصل  مواقع  اجلرمية  تتصّدر  الــّشــعــارات،  ويحملوا 
ال  يومني  أو  يوًما  والعناوين  ”فيسبوك“  االجتماعّي 
أكثر، ُتفتح امللّفات وحتاول الّشرطة ”جاهدًة“ الوصول إلى 
اجلاني.. ومسلسل قتل املرأة بُحجج هّشة وواهية مستمرّ، 

من دون أن توهن يد اجلاني!
ال ميكننا االستمرار في الّصمت إزاء تفّشي العنف وحتّجر 
الفكر وتفاقم جرائم قتل املرأة حتديًدا، وجرائم القتل عاّمًة 
في مجتمعنا املَُعنَّف واملَُعنِّف. ومن واجب الّشرطة الّتعامل 
بأياٍد حديدّية ال بقّفازات حريرّية مع كّل مجرم وقاتل، وعدم 
الّتهاون أو التمّنع عن جمع األسلحة غير املرّخصة املنتشرة 
ورجالنا  وشبابنا  أبنائنا  بني  ّية،  العرب وقرانا  بلداتنا  في 
”األبطال“. كما على الّشرطة العمل بكّل ِجدّية ومعاجلة 
الّتساهل  وعدم  املُعّنفات،  الّنساء  من  مقّدمة  كّل شكوى 
أو الّتقصير، ومالحقة املُعتدين واملجرمني؛ فشرطة إسرائيل 
قادرة على الوصول إلى َمن تريد في أّي زمان ومكان، إن 

لم تتقاعس عن ذلك عمًدا!
أعود وأذّكر وأكرّر، علينا أن نسعى، دائًما وأبًدا، لتنشئة 
األّم  فهي  رغباتها؛  وتتفّهم  تقّدرها،  املــرأة،  حتترم  أجيال 
ية أوًّال وأخيرًا، وهي العمود األساس في هذا املجتمع..  املرّب
نقف  أن  علينا  به،  والّنهوض  مجتمعنا  على  وللحفاظ 
سنًدا وَعوًنا إلى جانبها. املرأة هي نصف املجتمع، إن لم 
إلى  وأتينا  وُلدنا  رَحِمها  فمن  بأسره،  املجتمع  هي  تكن 

هذه الّدنيا.
والفّعال، ونعمل على  املؤّثر  املرأة  نؤّكد، على دور  دعونا 
واألخت  والــزّوجــة  األّم  ورغبات  حقوق  احترام  ثقافة  نشر 
واالستغالل،  الّتمييز،  سياسة  مكان  لتحّل  ــة،  ــن واالب
والّتعنيف والقتل. علينا أن نطالب ونناضل ونتضامن مع 
والّسياسّية  املرأة، من أجل حتصيل حقوقها االجتماعّية 
جاهدين  فنسعى  كاّفة؛  والّدينّية  والّتربوّية  واالقتصادّية 
ّيتها، واملطالبة مبساواتها الّتاّمة  لضمان حرّيتها واستقالل

مع الزوج واالبن، مع األب واألخ.. فعًال ال قوًال.
نهّمش  ُمتحّجرًا،  ا  ـً ّي بدائ ا  ـً ذكورّي مجتمًعا  بقينا  طاملا 
ونكبت ونسيطر ونعّنف، ونقتل ألتفه األسباب، وبحجج 
من  عوراتنا،  لتغطية  شابه،  وما  العائلة،  كشرف  واهية 
دون رادٍع أو وازٍع.. سيستمرّ، لألسف، مسلسل قتل املرأة 
بدم بارد وسنرّبي أجياًال تتغّنى بالّشرف فقط، لكّنها في 

الواقع بال شرف..!

°°ÆÆ·d 	 ö 
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قّدم احملامي پيير دانيال املختّص مبجال األضرار، 
احملكمة  إلى  دعــوى  الّطبّي،  واإلهمال  الّتأمني 
بشأن نوبة قلبّية تعرّض لها موّكله البالغ سنوات 
اّلذي شّغله  الّستني من عمره، ضّد أحد املصانع 
في  ــاء  وج ــوات.  ســن عشر  خــالل  شــاّقــة  بأعمال 
له في ساعات  وردّية  وأثناء  العامل،  أّن  الّدعوى 
ّمما  املصنع،  ماكينات  على  خلل  طــرأ  املــســاء، 
جعله يبذل جهًدا أكبر في عمله في ذاك اليوم، 
وقبيل نهاية عمله شعر بإرهاق وضعف عام في 
جسمه. وفي الّصباح لم تتوّقف األوجاع، فتوّجه 
نقله  ّمت  هناك  ومن  املرضى،  صندوق  عيادة  إلى 
خضع  وهناك  طبريا.  في  بوريا  مستشفى  إلى 
بنوبة  أصيب  ــه  أّن وتبّني  الّطبّية،  للفحوصات 

قلبّية حاّدة، وينبغي إجراء عملّية قسطرة له.
الّتأمني  مؤّسسة  ــى  إل بــدعــوى  احملــامــي  وتــقــّدم 
في  تأتي  إصابته  ــأّن  ب اعترفت  اّلتي  الوطنّي، 
نطاق إصابات العمل. وّمت تعيني فحص في جلنة 
الّلجنة  الّتأمني الوطنّي، وأقرّت  طبّية خاّصة من 

أّنه مصاب بإعاقة بنسبة 25%.
املصنع  ضّد  احملامي  قّدمها  اّلتي  الّدعوى  وفي 
وضّد ِشركة الّتأمني الّتابعة له، إّدعى أّن املصنع لم 
يهتّم لسالمة العامل ولم يوفر له الّظروف املالئمة 

شاّقة  بأعمال  شّغله  املصنع  وأّن  مبهّمته.  للقيام 
دون أن ميّده مبساعدة عّمال آخرين، بل رفض أّي 

طلب حلصول على معونة.
للّصعود  اضطّر  العامل  أّن  إلى  احملامي  وأشــار 
على درجات الّساللم العديدة والّشديدة االنحدار 
مرّات عديدة جًدا، وهو يحمل أحماًال ثقيلة، هذا 
عدا عن الغبار الكثيف اّلذي ساد ِمنطقة املصنع 

وأعاقت الّتنّفس على العامل.

ودافع املصنع عن موقفه بالقول إّنه غير مسؤول 
بتاًتا عّما جرى للعامل، وكان بوسعه طلب املعونة 
من رفاقه بصورة شخصّية ولكّنه لم يفعل، كما 
أصابت  اّلتي  القلبّية  الّنوبة  بني  عالقة  ال  أن 
العامل وبني ظروف العمل، ألّن هذه الّنوبة جاءت 
نتيجة لعّدة أمراض أصيب بها العامل قبل هذه 
احلادثة، خاّصًة ألّن العامل ُمدّخن بإفراط.          

ـــور  ـــس ـــروِف ـــپ ــني ال ــي ــع ــت ـــة ب ـــم ــــــــرت احملـــك وأم
أن  ـــب،  ـــقـــل ـــال ب ــر  ــي ــب ــخ ك ــــــادر  ن ـــــي  أب إدوار 
للمحكمة.  ــرًا  ــري ــق ت ـــقـــّدم  وي ـــة  احلـــادث يــفــحــص 
تقرير  تتبّنى  ــهــا  أّن احملكمة  ـــرار  ق ــي  ف ـــاء  وج
ــوال  أق ــم  ــد ودع أّي اّلـــذي  نـــادر،  ــي  أب الپروِفسور 
احملامي، وأّن ثّمة عالقة مباشرة بني ضغط العمل 

وظروف املكان وبني اإلصابة بنوبة قلبّية.
وجاء قرار احملكمة بعد مداوالت مطوّلة واالستماع 
إلى الّشهود من الّطرفني، أّن املصنع أهمل عندما 
لم يوّفر للعامل معونة، وسمح له مبمارسة عمل 
شاّق جًدا وفي ظروف صعبة للغاية. ولذا تعتبر 
احملكمة أّن الّنوبة القلبّية احلاصلة جاءت نتيجة 
بقيمة  للعامل  تعويضات  بدفع  ــرت  وأم لذلك 
451 ألف شيكل، وأتعاب احملامي بقيمة 20% 

ومصاريف احملكمة بقيمة 7500 شيكل.
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لقي الّشاب احليفاوّي أشرف أبو كليب في الثالثينّيات من 
عمره مصرعه، مساء أّول أمس األربعاء، إثر تعرّضه إلطالق 

نار من قبل مجهولني في شارع "يافيه نوف" في حيفا.
العربّي،  للمجتمع  إسرائيل  شرطة  بلسان  الّناطقة  من  وجاء 
لوبا السمرّي، أّنه في ساعات مساء األربعاء، أقدم مجهولو 
الُهوّية على إطالق عيارات نارّية في شارع "يافيه نوف" بحّي 
الّنارّية عن  العيارات  أسفرت  وقد  الكرمل في مدينة حيفا. 
الثالثينّيات  في  كليب  أبو  أشرف  احليفاوّي  الّشاب  مصرع 

من عمره.
الّساحلّية ووحدة "اليمار" أعمال  اِملنطقة  هذا وتواصل شرطة 
البحث والتمشيط والّتحقيقات في كاّفة تفاصيل ومالبسات 

هذه اجلرمية.
وقد ّمت، مساء أمس اخلميس، دفن جثمان أشرف أبو كليب 

في املقبرة اإلسالمّية في كفار سمير.

∫œö³�« w� …Òd� ‰ÒË_
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األسبوع،  هذا  من  الّثالثاء  مساء  العشرات،  شارك 
في األمسّية الّثقافّية لذكرى مرور ثالثني عاًما على 
رحيل املؤرّخ   واملناضل الّشيوعّي العريق إميل توما، 

واّلتي جرت في قاعة مسرح ”امليدان“.
وقد شملت األمسّية لقطات من فيلم ”ِسجّل شعب“ 
مرّة.  ألّول  توما  إلميل  شخصّية  رسائل  ُقرئت  كما 
توّلت عرافة األمسّية الفّنانة سلوى نّقارة، وشاركها في 

الّتقدمي ميخائيل توما (جنل إميل توما).
املتحّدثني  أّول  عابدي  عبد  الّتشكيلّي  الفّنان  وكان 
عن جتربته الّشخصّية مع الرّاحل إميل توما، واّلتي 
متّثلت بدعمه للفّن والفّنانني واألدب واملثّقفني، مسّلًطا 
جوانب  من  الّثقافّي  اإلنسانّي  اجلانب  على  الّضوء 
الفّنان  وأّكد  والغنّية.  املتعّددة  توما  إميل  الرّاحل 
إنسان  إلى  الّتعرّف  أهمّية  على  كلمته  في  عابدي 
بقيمة وأهمّية إميل توما، والتعّلم منه جرّاء تشجيعه 

ودعمه املستمر.
وحتّدث الفّنان عابدي عن جتربته في مكاتب صحيفة 
ولقائه  الفّني،  الّتصميم  قسم  وتسّلمه  ”االّحتاد“ 
استعرض  كما  توما.  إميل  الّذكر  مع طّيب  اليومّي 
امللّحة  القضايا  حول  وااللتفاف  الّتعاضد  أهمّية 

والّشائكة اّلتي دأب توما على االهتمام بها.
ومن ثّم اعتلى املنّصة املؤرّخ د. جوني منصور، اّلذي 
أشاد باملؤرّخ احليفاوّي إميل توما وبكتبه الّتاريخّية، 
بداية  في  وكتبه  القّيمة  مكتبته  من  استفاد  حيث 
كتاب  إلى  مداخلته  في  وتطرّق  األكادميّي.  تعّلمه 
إميل توما ”ِفلسطني في العهد العثمانّي“ مقتبًسا 
يجهله  اّلذي  القّيم  الكتاب  هذا  فقرات  من  بعًضا 
الكثيرون، مؤّكًدا ضرورة االّطالع عليه ودراسته بصفته 

ا. ـً ا هاّم ـً مرجًعا تاريخّي
كما أشار إلى أهمّية ما قّدمه توما لألجيال القادمة 
الّساحة  على  األحداث  ألهّم  ا  ـً تاريخّي وتوثيقه 
وفي  قّيمة.  ومراجع  ا  ـً ّي غن إرًثا  تارًكا  الِفَلسطينّية 
اّلتي كانت  العالقة احلميمة  حديثه أشار أيًضا إلى 
في  له  توما  دعم  وعن  توما  إميل  بالرّاحل  تربطه 

بدايات تعّلمه األكادميّي.
فرع  الّشيوعّية –  الّشبيبة  أّما باسل فرح (سكرتير 
إميل  واملَعَلم  املعّلم  عن  باقتضاب  فتحّدث  حيفا) 
توما، فجاءت كلمته مقتضبة، زخمة ومعّبرة؛ ُمشيًدا 
ا الّشباب الّتعرف أكثر  بفكره ونضاله وطريقه، داعًي
والّسير  ونهجه  ذكراه  على  واحلفاظ  توما  إميل  إلى 

على دربه.

اّلذي  ناطور،  سلمان  الكاتب  كان  املتحّدثني  وآخر 
الكاتب  بني  أروع  لعالقة  رائع  بوصف  احلضور  أمتع 
ناطور والرّاحل إميل توما، ُمشيرًا إلى أهمّية وقيمة 
العمل إلى جانب إميل توما ومواظبته اليومّية على 

التواجد في مكاتب ”االّحتاد“.
الّشيوعّيني  إلى  تعرّفه  حديثه  خالل  ناطور  وذكر 
مرّة،  ألّول  ”االّحتاد“  جريدة  قراءته  منذ  إليهم  وتقرّبه 
مقّر  إلى  وجلوئه  املدرسة  من  يوًما  ”هروبه“  ثّم  ومن 
يوحّنا في حّي وادي  الّشيوعّي في شارع مار  احلزب 

الّنسناس وارتباطه الوطيد بعدها برفاق احلزب.
ومتّيزت هذه األمسّية بقراءات لرسائل شخصّية إلميل 
اإلنسان  توما  إميل  على  احلاضرين  وتعرّف  توما، 

أيًضا.
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®
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“UHO�” q�«d*
املمرّضات  تعرّض  تكرار  إثر 
من  لــلــعــنــف  ”رمبام“  ـــي  ف
ـــرّرت جلنة  ــــزوّار، ق ــرضــى وال امل
ـــمـــرّضـــات في  ــني وامل ــرّض ــم امل
ــة  ــف وق ــــوف  ــــوق ال ”رمبام“ 
ممارسة  من  للحّد  احتجاجّية 
ـــات ـــرّض ـــم الـــعـــنـــف ضـــــّد امل

والّطواقم الّطبّية. 
ــدى  ــرّضــت إح ــع ــد ت ــت ق ــان وك
الّطوارئ،  قسم  في  املمرّضات 
املاضي،  ــوع  ــب األس نهاية  ــي  ف
العتداء أحد أقارب مريض كان 
لتلّقي  الّطوارئ  إلى  توّجه  قد 
ــعــتــدي من  ـــذا املُ ــالج. وه ــع ال
املجاورة  البدوّية  القرى  إحدى 
األربعينّيات  في  وهو  حليفا 
راضًيا  يكن  ــم  ول عمره،  من 

أّدى  ّمما  بقريبه،  العناية  عن 
املسؤولة  املمرّضة  يضرب  ألن 
ــي  ــّق ــتــل ــــرّت ل ــــط ــــي اض ــــت اّل
إلى  الّشرطة  وهرعت  العالج، 
املستشفى واعتقلت املعتدي.

ــات  ــت ــرون الف ــاه ــظ ــت ــــع امل ورف
الّطواقم  على  باالعتداء  تنّدد 
املمرّضات؛  وخاّصًة  الّطبّية، 
املستشفى  إدارة  تتهاون  ولن 
أبًدا إذا تكرّرت هذه احلوادث. 
اعـــتـــداء  أّي  ــت  ــب شــج ــا  ــم ك
على  ــّي  ــالم ك أو  ــّي  جــســمــان
في  ــخــدمــني  ــت ــس املُ مـــن  أّي 
ــذا  ول ”رمبام“،  مستشفى 
إلى  املُعتدي  تسليم  سيتّم 

الّشرطة ملقاضاته. 

©p�²¹≈ qO¾½U²½ ∫d¹uBð®

“UHO�” q�«d* 
قرّرت جلنة املوّظفني في البنك العربي، يوم أمس اخلميس، إغالق جميع 
وذلك  ّية،  العرب واملدن  القرى  في  الّظهر  بعد  ساعات  في  البنك  فروع 
احتجاًجا على عدم جتاوب إدارة البنك ملطالب جلنة املوّظفني بعد قرار 

دمج البنك مع بنك ”ليئومي“.  
البنك قبل حوالي  نزاع عمل في  املوّظفني قد أعلنت عن  وكانت جلنة 
بحماية  املوّظفني  جلنة  تطالب  حيث  الّدمج،  قرار  أثر  على  أسبوعني، 
في  املوّظفني  مع  ومساواتها  عملهم  ظروف  وبتحسني  املوّظفني  حقوق 

بنك ”ليئومي“.
املوّظفني  جلنة  مع  الّتفاوض  البنك  إدارة  بدأت  العمل  نزاع  إعالن  وبعد 
شروط  ومساواة  املوّظفني  جميع  حقوق  وحماية  ظــروف  حتسني  لهدف 
لم  البنك  إدارة  أّن  إّال  ”ليئومي“،  بنك  فروع  في  زمالئهم  مع  عملهم 

تستجب ملطالب جلنة املوّظفني، ما 
أّدى إلى اّتخاذ ُخطوات احتجاجّية 
مع  بالّتنسيق  ّية  نقاب ـــراءات  وإج

نقابة العّمال ”الهستدروت“.
ــه جلنة  ــا تــطــالــب ب ـــّم م  ومـــن أه
أجورهم  ومساواة  تعديل  املوّظفني 
مع موّظفي بنك ”ليئومي“ (وهو 
العربّي)  للبنك  املالكة  الّشركة 
املُلقاة  واملــهــام  املطالب  ــاواة  ــس وم
على موّظفي البنك العربّي، أسوًة 

باملوّظفني في بنك ”ليئومي“، كما تطالب الّلجنة باحلفاظ على آفاق 
خوًفا من أن  ”ليئومي“  البنك مع  للموّظفني، وعدم دمج فروع  التقّدم 
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ّية. يؤّدي األمر إلى اغالق العديد من فروع البنك في القرى واملدن العرب
”من  شنان:  ــراد  م فهد  املوّظفني  جلنة  رئيس  قــال  الّسياق  هــذا  ــي  وف
ّية وحقوقنا  املؤسف جًدا تصرّف اإلدارة وعدم جتاوبها مع مطالبنا الّنقاب
ّية رغم أّننا أمهلنا اإلدارة عّدة أشهر إلنهاء األزمة، لكّنها ضربت  العّمال
بعرض احلائط مطالبنا، ولم تلتزم بالّتفاهمات األولى اّلتي كانت بيننا 
اّلتي استمرّت ما يقارب نصف سنة لضمان حقوقنا  املفاوضات  خالل 
املفاوضات  لطاولة  بالعودة  البنك  إدارة  أطالب  هنا  ومن  املستقبلّية. 

ّية“. واالستجابة حلقوقنا العّمال

H a i f a

ÆÆrJO�≈Ë rJM�
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“UHO�” q�«d*
العلوم  معهد  في  ّية  الّطّالب ”ِاقرأ“  كتلة  استهّلت 
الّدراسّي  للعام  نشاطاتها  ”الّتخنيون“  التكنولوجّية 
بنشاط  األسبوع،  هذا  من  االثنني  يوم  اجلديد،  اجلامعّي 
ـ 130 طالًبا، حتت  ـ حضره حشد طّالبّي كبير جتاوز ال
تنموّية  فقرات  تخّللت  إبسلون“  مش  ”انت  ُعنوان 

ّية منوّعة. وطّالب
ّية  الّطّالب ”ِاقرأ“  كتلة  كــادر  عضو  ّية  الفّعال افتتح 
بهنسي  أحمد  للّطالب  بتقدميه  مهجة  محّمد  الّطالب 
تلى  الكرمي.  القرآن  من  آليــات  بتالوة  الّنشاط  ليبدأ 
املتعّددة  الّنشاطات  يلّخص  فيديو  مقطع  عرض  ذلك 
في  ”الّتخنيون“  معهد  في  ّية  الّطّالب ”ِاقرأ“  لكتلة 
دينّية،  وطنّية،  فّعالّيات  من  املنصرم  الّدراسّي  العام 

اجتماعّية، توعوّية وتعليمّية.
في  ّية  الّطّالب ”ِاقرأ“  كتلة  مسؤول  باحلضور  رّحب  ثّم 
وحّث  اكتيالت،  ــس  أوي الّطالب  ”الّتخنيون“  معهد 
والعطاء، واختتم  والبذل  الّتمّيز  الّطّالب على  بكلمته 
كلمته مبقولة لإلمام الّشهيد حسن البّنا تظهر عظمة 
الّدعوة اّلتي بدأها واّلتي قالها حني ُسئل عن سبب عدم 
تأليفه للكتب، فأجاب قائالً: ”إّني ال اؤّلف الكتب بل 

اؤّلف الرّجال فأقذف الواحد منهم في بلد فيحييه“.

بعدها كان احلضور على موعد مع الفقرة املركزّية بُعنوان 
قّدمها  تفاعلّية  محاضرة  هيئة  على  جناح“  ”قّصة 
موضوع  حول  جنحاوي  نــادر  البشرّية  الّتنمية  مــدرّب 
حتديد  من  ذلك،  إلى  الوصول  وسبل  والّنجاح  الّتمّيز 
نقاط الّضعف والقوّة وحّتى حتقيق الّنجاح املنشود؛ هذا 

وأثارت احملاضرة تفاعل احلضور.
عقب ذلك، قّدم مجموعة من طّالب ”الّتخنيون“ عرًضا 
”ِاقرأ“  كتلة  عضو  قادهم  هادًفا  ا  ـً كوميدّي ا  ـً مسرحّي
ّية الّطالب مهّند أبو أحمد، حيث هدف العرض  الّطّالب
املسرحّي ملساعدة الّطّالب اجلدد بالّتعامل مع مرافق اجلامعة.

الهدايا  من  عدد  على  بالّسحب  ّية  الفّعال واختتمت 
الرّمزّية للّطّالب املشاركني.

الّنشاط،  في  شارك  اّلذي  شبلي،  كرمي  الّطالب  وأعرب 
في  الّطّالب  ”ِاقرأ“  كتلة  تنظيم  بحسن  إعجابه  عن 
على  الله  ”أحمد  لنشاطات ممّيزة، قائًال:  ”الّتخنيون“ 
أن وّفقني للمشاركة بأّول نشاط لكتلة ”ِاقرأ“، وأشكر 
اّلتي  الّنشاطات  هذه  ملثل  تنظيمه  على  ”ِاقرأ“  كادر 
الّلجنة  مسؤول  بدوره  وشكر  وشوق“.  بلهفة  ننتظرها 
إدارة  الّطالب أحمد مرشد عضو  للّنشاط،  الّتحضيرّية 
مع  الرّائع  وتفاعلهم  حضورهم  على  الّطّالب  الكتلة، 

فّعالّيات ”ِاقرأ“ ونشاطاتها.

“UHO�” q�«d*
جمعّية  اجلمعّيات:  تعمل  حيفا،  مشروع  ضمن 
تنظيم نسوّي،  الّشباب العرب ”بلدنا“، ”كيان“ 
ِمهرجان  إجناز  االجتماعّي على  الّتطوير  وجمعّية 
االنتماء األّول من نوعه في حيفا ”أنا أحّب حيفا“. 
بني  ــراكــة  ش بــنــاء  ــر  أث العمل على  ــذا  ه ــي  ــأت وي
اجلمعّيات الّثالث املذكورة أعاله ودراسة احتياجات 
الّشباب  إسماع صوت  وضرورة  احليفاوّي  املجتمع 

والّنساء وأخذ حّيز في املجتمع احليفاوّي. 
وكانت جمعّية الّتطوير االجتماعّي قد أعّدت مسَح 
احتياجات لقضايا عرب حيفا، ومن بعد مداوالت 
بني حركة ”شباب حيفا“، نساء ”كيان“ ومجلس 
جلان األحياء، اّلذين أجمعوا على أّن سّكان حيفا 
ينقصهم  ولكن  حيفا،  ويحّبون  أحياَءهم  يحّبون 
االنتماء والعمل من أجل املجتمع احليفاوّي، لذلك 
هناك حاجة حلّث وتشجيع الّسّكان على االنتماء 
ّية العرب ــاء  ــي األح ــل  أج مــن  التطوّعي  والعمل 

في حيفا.

جدير بالّذكر أّن معظم العاملني في هذا اِملهرجان، 
يشاركون  والفّنانات  الفّنانني  من  واملشاركني/ات 

تطوًّعا بعد سماعهم عن هدف اِملهرجان.
 (20/11/2015) اجلُمعة  يوم  اِملهرجان  سيقام 
قاعة  ــي  ف  19:00  –  16:00 ــّســاعــات  ال بــني 
ّية – شارع شبتاي ليفي 7. جمعّية الّثقافة العرب

فنّية  َفقرات   * الّتالية:  الفقرات  اِملهرجان  يتخّلل 
حوا  نانسي  والفّنانة  عزّام  الفّنان عالء  مع  منوّعة 
للمؤرّخ   – حيفا  ملدينة  تاريخّية  صور  معرِض   *
عرض مشروع حيفا، انطالقة  د. جوني منصور * 
حركة شباب حيفا وعرض اخلطة اخلماسّية * فقرة 
دبكة، تؤّديها فرقة ”سلمى“ للفنون االستعراضّية 
للّتطريز  فلسطينّيات  مــعــرِض   * والّشعبّية 
لبيع  محّطة   * ــشــارات  ب ــان  إمي  - الفلسطيني 
ورشات تطريز   * مخلوف  رانيا   – اإلكسسوارات 
فلسطينّي – مب حرباوي وهيا باجس * ”ستاند 
أب كوميدي“ – سيزار عبيد * كنزي - بلوزات 

بتصاميم خاّصة.

“UHO�” q�«d*
واليهود  العرب  من  شخص   400 من  أكثر  تظاهر 
الّسينماتيك  باحة  في  املاضي  األسبوع  نهاية  في 
أساتذة  من   50 نحو  بضمنهم  الكرمل،  جبل  على 
اجلامعات واملعاهد األكادميّية، ضّد صفقة الغاز اّلتي 
تنوي احلكومة تطبيقها. وتأتي هذه املظاهرة تزامًنا مع 
مظاهرات أخرى شارك فيها اآلالف في مدن رئيسّية 
في البالد، مثل: حيفا، تل أبيب، بئر الّسبع، القدس 

وروش بينا.   
ورفع املتظاهرون الفتات عليها صورة رئيس احلكومة 
والوزير درعي ورجل األعمال تشوفا. وهتفوا ضّد ما 

ال  العدل  ونريد  الّطبيعّية،  الكنوز  لصوص  أسموه 
الفاسدين  سئمنا  رفاه،  دولة  يريد  الّشعب  اإلحسان، 

هدمتم البالد، بيبي ِارحل، الغاز لنا جميًعا. 
اآلن  ـــراه  ن مــا  حــنــني:  دوف  الكنيست  عضو  وقـــال 
بالّضبط كيف أّن االحتكار يضّر بالّدميقراطّية. وقال 
رجل األعمال أندري سويدان أّن سبب مشاركتي في 
املظاهرة هو حرصي على سالمة أوالدي ومستقبلهم. 
فقال إّن  أّما نوعم بونيا من شبيبة حزب ”العمل“ 
الغاز يعادل املاليني وهي تخّص اجلمهور  أثمان هذا 
ـــاح  األرب اجلــمــهــور  ــذا  ه ويــجــب أن يكسب  ــًة،  ــاّم ع

للّسنوات القادمة.
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“UHO�” q�«d*
كشف مرَكز ”مساواة“، خالل مؤمتر خاّص عقده، يوم 
النوّاب  مع  بالّتعاون  الكنيست،  في  املاضي،  االثنني 
ّية البرملانّية: د. أحمد طيبي ود.  العرب في جلنة املال
القطرّية  والّلجنة  املشتركة)،  (القائمة  غّطاس  باسل 
خاّص  تقرير  عن  ّية  العرب احمللّية  الّسلطات  لرؤساء 
ّية، في الّسنة األخيرة، يؤّكد الفجوات  أعّدته، وزارة املال
املجتمعني  بني  والّتحصيلّية  ّية  املال االستثمارّية 

العربّي واليهودّي، نتيجة سياسة احلكومة.
ّية، موشيه  وانتقد املنّظمون بداية املؤمتر، تغّيب وزير املال
عن  بينت،  نفتالي  واإلسكان،  البناء  ــر  ووزي كحلون 
وقائع املؤمتر، رغم دعوتهم مسّبًقا وتأكيد مشاركتهم.

وافتتح الّنائب أحمد طيبي املؤمتر قائًال: ”نحن نعقد 
هذا املؤمتر الّسنوّي إلسماع احتياجات املجتمع العربّي 
الّدولة هي  ّية  فميزان ّية،  امليزان املصادقة على  عشّية 
اّلتي تعكس أيديولوجّية احلكومة في املجاالت  املرآة 
الّسياسّية واالجتماعّية وطريقة توزيع موارد احلكومة. 
واحتياجات  العرب،  ضّد  ممّيزًا  كان  الّتوزيع  هذا  إّن 
اإلجحاف  االعتبار،  بعني  تؤخذ  لم  العربّي  املجتمع 
الفجوة  انكشفت  ــوقــت  ال ــّر  م وكّلما  ــا،  واضــًح ــان  ك
ّية.  العرب واألقلّية  اليهودّية  األغلبّية  بني  الكبيرة 
وبني  املشتركة  القائمة  نوّاب  بني  احلاصل  الّتعاون  إّن 
بأدائهم  نفتخر  اّلذين  العرب  للرّؤساء  القطرّية  الّلجنة 
خالل هذه املفاوضات وجمعّيات املجتمع املدنّي، وعلى 

رأسها مرَكز ”مساواة“ اّلذي أعّد الّتقرير املفّصل، اّلذي 
اخلاّص  الّطاقم  إلى  باإلضافة  املؤمتر،  هذا  في  ُيعرض 
جبارين  ويوسف  سعدي  أسامة  ــوّاب  ــّن ال يضّم  ــذي  اّل
باسل  والّنائب  أنا  وكوننا  يحيى،  حاج  احلكيم  وعبد 
غّطاس أعضاء في جلنة املالية، فإّن تضافر هذه اجلهود 
ومستمّر ومثابر  جــّدي  عمل  وهو  ناجعة،  ّية  آل هي 

ِمبهنّية عالية“.
بدوره  أعــّد  ــذي  واّل سنونو،  إيــاد  االقتصادّي،  وكشف 
تقريرًا عن امليزانّيات املطلوب رصدها من قبل احلكومة 
و2016،   2015 للعامني  ّية  العرب اجلماهير  لصالح 
ّية اّلذي ُيشير لسياسة الّتمييز في  عن تقرير وزارة املال
تخصيص امليزانّيات للمجتمع العربّي. ويؤّكد تقرير 
والّتحصيلّية  الّتمويلّية  الفجوات  على  ّية  املال وزارة 
في مجاالت رئيسّية، هي: الّتعليم والّتعليم العالي 

والّتشغيل، وقال: ”املجاالت األساسّية مثل: الّتعليم 
محرّك  هي  واملواصالت  الّتحتّية  والبنى  والّتشغيل 
للمواطنني  االقتصادّي  الوضع  في  للّنهوض  أســاس 
ـــؤّدي ألوضــاع  ــفــجــوات ي ــرب، وعـــدم ســّد هــذه ال ــع ال
مترّدية وصعبة في الُبنى الّتحتّية والّتعليم والوضع 

االجتماعّي واالقتصادّي“.
املجتمع  واحتياجات  تقرير مطالب  واستعرض سنونو 
املطالب  أحد  أّن  مؤّكًدا  العاّمة،  ّية  امليزان من  العربّي 
ـــراء مسح  ـــرارًا إلج ق ــة  ــّدول ال ــة هــو أن تأخذ  األســاســّي
في  فعلت  كما  العربّي  للمجتمع  شامل  احتياجات 
االحتياجات  مسح  ”تقرير  وأضاف:  الّثقافّي.  املجال 
تصل  اّلتي  واملعطيات  الوثائق  وفق  ــا  دوًم يتحتلن 
الّطاقم اِملهني املسؤول عن إعداد وثيقة املطالب، وبعد 
لها عالقة  اّلتي  ــوزارات  ال أجريناه وشمل  اّلذي  املسح 
وزارة  ومنها،  العربّي  املجتمع  واحتياجات  أوضاع  في 
الّتربية والّتعليم، اإلسكان، البنى التحتّية، وغيرها، 
احتياجات  لسّد  رصدها  املطلوب  ّية  امليزان قيمة  فإّن 
ّية لعامي 2015-2016 وصلت إلى  اجلماهير العرب

15.462 مليارد شيكل“.
من جهته قال الّنائب باسل غّطاس في كلمته إّن األّيام 
القريبة أّيام حاسمة للّضغط على احلكومة وجلنة املالية 
اجلهود  كّل  ”سنبذل  ــال:  وق مطالبنا،  مع  للّتجاوب 
ّية  ّية لتحصيل ميزان للّضغط على احلكومة وجلنة املال
احمللّية  الّسلطات  وعلى  العربّي،  للمجتمع  أكبر 
ّية  ّية أن تتجّند للمشاركة في نقاشات جلنة املال العرب
االستعداد  أهّبة  على  وتكون  العاّمة  ّية  امليزان حول 
استجابة  عدم  حالة  في  واالحتجاج  الّنضال  لتصعيد 
اخلماسّية  للخّطة  تنفيذها  وعدم  للمطالب  احلكومة 

وشملها ضمن مشروع املوازنة العاّمة“.
أمير  ّية،  املال وزارة  في  امليزانّيات  مسؤول  واعترف 
تخشى  ــوزارة  ال أّن  موضًحا  فجوات،  بوجود  ليفي، 
االقتصادّي  الّتمييز  لوقف  حكومّي  ــرار  ق ــخــاذ  اّت
واخلّطة  املطالب  تنفيذ  بتأجيل  وتطالب  واالجتماعّي 

اخلماسّية بعد إقرار املوازنة العامة. 
وشارك في املؤمتر، وزيرة املساواة االجتماعّية واجلندرّية، 
جيال غامليئيل، ونوّاب القائمة املشتركة، أمين عودة، 
احلكيم  عبد  -سليمان،  توما  عايدة  غنامي،  مسعود 
حاج يحيى، دوف حنني، طلب أبو عرار، يوسف جبارين، 

سلطة  ومدير  معروف،  أبو  الله  وعبد  سعدي  أسامة 
الّتطوير االقتصادّي، أمين سيف، ومسؤول امليزانّيات 
الّسلطات  ورؤســـاء  ليفي،  أمير  ّية،  املال وزارة  في 
طالل  سخنني)،  بلدّية  (رئيس  غنامي  مــازن  احمللّية، 
(رئيس  ذياب  رهط)، سهيل  بلدّية  (رئيس  القريناوي 
بلدّية طمرة)، عادل بدير (رئيس بلدّية كفرقاسم)، مضر 
عوض  فؤاد  عرعرة)،   – عارة  مجلس  (رئيس  يونس 
مجلس  (رئيس  غامن  ذياب  املزرعة)،  مجلس  (رئيس 
الزّنغرية)،  طوبا  مجلس  (رئيس  الهيب  زمير)، حسني 
البّطوف)، صالح  ياسر عمر (رئيس مجلس إقليمي 
(رئيس  عاصلة  علي  كابول)،  مجلس  (رئيس  ــان  رّي
مجلس عرّابة)، إدغار دكور (رئيس مجلس فّسوطة)، 
زاهر صالح (رئيس مجلس كوكب أبو الهيجاء)، زهير 
يوسف (رئيس مجلس دبورية)، أحمد زعبي (رئيس 
مجلس بستان املرج)، محمود عاصي (رئيس مجلس 
كفر برا)، بالل محاجنة (نائب رئيس بلدّية أم الفحم)، 
اء األسنان العرب)،  وفخري حسن (رئيس جمعّية أطّب
”نساء  وجمعّية  ”سيكوي“،  جمعّية  عن  ومندوبون 
عشرات  جانب  ــى  إل ”إجناز“،  ومــرَكــز  العنف“  ضــّد 

املختّصني االقتصادّيني والّناشطني االجتماعّيني.
اليوم  الّنائب د. طيبي املؤمتر قائالً: ”ُعرضت  واختتم 
هو  يقلقنا  ما  أّن  وصحيح  األهمّية،  غاية  في  أمور 
بدون أن  ّية  امليزان إقرار  يوم   19/11 تاريخ  أن جنتاز 
يحصل املجتمع العربّي على احتياجاته وحصته منها. 
ومتابعة لهذا املؤمتر تقرّر عقد اجتماع بني الوزيرة غيال 
ّية  العرب احمللّية  الّسلطات  ممّثلة عن  وجلنة  غمليئيل 
في نفس اليوم لوضع نقاط ملواصلة العمل على هذا 

املوضوع“.
وفي نفس الّسياق قّدمت القائمة املشتركة اقتراًحا لنزع 
تخصيص  في  تقاعسها  لسبب  احلكومة  عن  الّثقة 
سياسة  ومواصلتها  ّية  العرب للجماهير  امليزانّيات 

الّتمييز االقتصادّية - االجتماعّية.
ّية تفاوضت،  ُيذكر أّن جلنة رؤساء الّسلطات احمللّية العرب
احلكومّية  املكاتب  ممّثلي  مع  األخير،  الّشهر  خــالل 
بني  بالّتعاون  بلورتها  متّت  اّلتي  املطالب،  وثيقة  حول 
رؤساء  وجلنة  املشتركة  القائمة  ونوّاب  ”مساواة“  مرَكز 
عالء  االقتصادّيني  وبني  ّية  العرب احمللّية  الّسلطات 

غنطوس وإياد سنونو.
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مفوّضّية  قرار  اإلسرائيلّي  الّشيوعّي  احلزب  اعتبر 
املستوطنات  مــنــتــجــات  ـــم  وس ــــــّي  األوروب االّحتـــــاد 
والّسورّية  الِفَلسطينّية  ــي  األراض في  اإلسرائيلّية 
احملتّلة عام 1967 خطوة متواضعة، لكن هاّمة، في 

االّجتاه الّصحيح.
وجاء في بيان خاّص أصدره احلزب: ”إّن املستوطنات 
اإلسرائيلّية في األراضي احملتّلة هي جرمية حرب وفق 
ا أمام  القانون الّدولّي. كما أّنها تشّكل عائًقا رئيسًي
أّي حّل سياسّي عادل، باعتبارها جزًءا من املنظومة 
الِفَلسطينّي  الّشعب  دم  متّص  اّلتي  ّية  الكولونيال
وإقامة  مصيره  تقرير  في  حّقه  ممارسته  دون  وحتــول 

دولته املستقّلة“.
مع  الّتضامن  مظاهر  كاّفة  الّشيوعي  احلــزب  ا  وحّي
فيها  مبا  العادلة،  وقضّيته  الفلسطيني  الّشعب 
غمط  وفي  االحتالل  في  متورّطة  ِشركات  مقاطعة 
من  شكل  هو  ــذي  واّل الِفَلسطينّي،  الّشعب  حقوق 
احلــزب  ويــدعــو  املــشــروعــة.  ّية  املدن املقاومة  أشــكــال 
تصعيد  ــى  إل البالد  في  والعرب  اليهود  املواطنني 
الّنضال ضّد االحتالل واالستيطان، كما يدعو شعوب 
العالم قاطبًة وقواه احلّية من اّحتادات ونقابات وأحزاب 
في  العادل  الّسالم  أجــل  من  املعركة  تصعيد  ــى  إل
ووقف  الّشعوب  حقوق  احترام  على  القائم  اِملنطقة، 

كاّفة ممارسات الّظلم واالّضطهاد والعنصرّية.
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هذا  الّتنفيذ،  حّيز  إلى  دخلت 
اجلديدة  الّتعديالت  ــوع،  ــب األس
على  الكنيست  سّنتها  اّلتي 
واملتعّلقة  العقوبات،  ــوانــني  ق
العقوبات  وبتشديد  بتوسيع 
على راشقي احلجارة وعائالتهم 
في  نشرها  ّمت  أن  بعد  وذلـــك 

كتاب القوانني اإلسرائيلّي.
ــدة  ــالت اجلــدي ــعــدي ــّت وتــشــمــل ال
حتديد عقوبة حّد أدنى للمدانني 
ــّل عن  ــق ت ــي احلـــجـــارة ال  ــرم ب
اّلتي  القصوى  العقوبة  ُخمس 

توسيع صالحّيات  وكذلك  عاًما،  عشرين  إلى  تصل 
مخّصصات  إلغاء  عقوبة  ــرض  ف لتشمل  احملكمة 
الّتأمني الوطنّي للعائلة خالل فترة قضاء محكومّية 
األوالد في القضايا ذات الّطابع ”األمني“، باإلضافة 
إلى إضافة عقوبة جديدة على الوالدين إذ ّمت تخويل 
على  تعويضات  أو  غرامة  فرض  صالحّية  احملكمة 

أهل األوالد املدانني.
وقال الّنائب يوسف جبارين، اّلذي قّدم عّدة مداخالت 

في  جرت  اّلتي  الّنقاشات  في 
هذه  على  اعتراًضا  الكنيست 
القوانني  هــذه  إّن  الّتعديالت، 
ــل جتـــديـــدات  ــّك ــش اجلـــديـــدة ت
ــة  ــّي ــوع ـــي ن ــوقــة ف ــســب ــر م ــي غ
احملاكم  وصالحّيات  العقوبات 
في  قبل  من  معهودة  تكن  لم 
وخاّصًة  اإلسرائيلّي،  القانون 
واملّس  األهل  مبعاقبة  يتعّلق  مبا 
الوطنّي،  الّتأمني  مبخّصصات 
وهي مخّصصات اجتماعّية من 

الّدرجة األولى. 
وأّكد جبارين أّن هذه الّتعديالت 
تتدّخل  أن  يأمل  وأّنــه  دستورّية،  غير  أبعاًدا  حتمل 
ملا  الّتعديالت  هذه  إلبطال  الُعليا  العدل  محكمة 

حتمله من مّس خطير بحقوق اإلنسان وكرامته.
أّنها  اإلسرائيلّية  احلكومة  ”تعتقد  جبارين  ــد  وأّك
الِفَلسطينّيني  ــان  ــب الــّش مقاومة  كسر  تستطيع 
ــّق  ـــوّة، لــكــن احل ـــق ــن ال ــن خـــالل الـــقـــوّة واملـــزيـــد م م
القوانني  كــّل  مــن  ــوى  أق باالستقالل  الِفَلسطينّي 

الّتعسفّية واالستبدادّية“.

“UHO�” q�«d*
عقدت الّلجنة لرفع مكانة املرأة واملساواة اجلندرّية برئاسة 
القائمة   – الّنائب عايدة توما - سليمان (”اجلبهة“ 
املشتركة) يوم االثنني من هذا األسبوع، مبشاركة  وزيرة 
چامليئيل،  چيال  واالقتصادّية،  االجتماعّية  املساواة 
جلسة ُعرض فيها املسح اجلندرّي للميزانّيات في وزارة 
املساواة االجتماعّية واالقتصادّية، وذلك تنفيًذا للقرار 
احلكومي من يوم 7 تشرين األّول/أكتوبر 2014 اّلذي 
ـ %40 من ميزانّيات  يقضي بتنفيذ مسح جندري ل
بشكل  ليصل    2015 عام  في  احلكومّية  املكاتب 
تدريجّي إلى %100 من امليزانّيات حّتى عام 2018. 
يعرض املسح اجلندرّي معطيات حول تقسيم امليزانّيات 
الّنساء  بني  املختلفة  احلكومّية  للمكاتب  املُخّصصة 
يناسب  الّتقسيم  هذا  كان  إذا  فحص  لهدف  والرّجال 

االحتياجات واملتطّلبات املختلفة للرّجال والّنساء.
وعرضت الوزيرة نتائج املسح اخلاّص بوزارتها، وكذلك 
اّتضحت  اّلتي  املشتركة  العاّمة  اخلطوط  استعرضت 
الّلجنة.  أمام  الوزارات  مجمل  مراجعة مسوحات  من 
ّية الّدولة من ناحية  وأوضحت الوزيرة أّن مراجعة ميزان
مشتركة  عاّمة  توهات  ثالث  هناك  أّن  تؤّكد  جندرّية 
أهّمها  الفروقات في الرّواتب بني الّنساء والرّجال في 

ا.  جميع املكاتب والوزارات احلكومّية، تقريًب
املكاتب  هذه  تّدعي  أّنه عندما  تعني  املعطيات  هذه 
جندرّية“  ”مساواة  نحو  طريقها  في  أّنها  احلكومّية 
ــادة  زي وليس  ــال  ــرّج ال رواتـــب  هبوط  هناك  املقصود 
عن  ناجتة  الرّواتب  في  الفروقات  هذه  الّنساء.  رواتب 
اإلضافّية  العمل  ساعات  عدد  أهّمها  عوامل،  عّدة 
وتوزيعتها بني الّنساء والرّجال ونوعّية عقد العمل بني 

املكاتب واملوّظفني. 
الّنساء  عدد  كون  من  بالرّغم  أّنه  املسح  أظهر  كما 

املوّظفات في القطاع العام أكبر من عدد الرّجال إّال أّن 
معطيات سلم الهرم الوظيفي تظهر أّنه ومع االرتفاع 
وارتفاع  الّنساء  عدد  في  تناقص  يظهر  الّسّلم،  في 
املسوحات  توضح  لذلك،  باإلضافة  الرّجال.  عدد  في 
للّدعم االقتصادّي واالجتماعّي  الّنساء محتاجات  أّن 
أّن  مثًال  املعطيات  تظهر  حيث  ــال،  ــرّج ال من  أكثر 
الّنساء مستحّقات لإلسكان الّشعبّي مرّتني أكثر من 
للعوامل  حلول  إيجاد  ضرورة  على  يؤّكد  ّمما  الرّجال، 

اّلتي أّدت إلى هذه الّنتائج.
سليمان على  الّنائب توما –  وفي مداخلتها عقّبت 
عاّمًة  الّدولة  ّية  ميزان في  اجلندرّي  املسح  نتائج  ”أّن 
ُمقلقة جًدا وتستوجب دراسة عميقة وعمل جّدي من 

أجل سّد هذه الفجوات.“ 
كما أردفت توما - سليمان، بعد مناقشة عمل جلنة 
املسح،  قرار  تنفيذ  على  املسؤولة  والّتوجيه  املتابعة 
أّنها تبارك عمل الّلجنة وترى به مهّمة ضرورّية جًدا 
الستخالص العبر في الّطريق نحو سّد الفجوات املبنّية 
على أساس جندرّي. لكّنها دعت الّلجنة إلى تطوير 
واملوّظفني  لالقتصادّيني  جندرّية  تدريب  وبرامج  خطط 
اّلذين يصيغون امليزانّيات، واخلروج باستنتاجات من 

شأنها تطوير البرامج وسّد الفجوات. 
اجللسة  تلخيص  في  سليمان   - توما  شــّددت  كما 
إلى أهمّية تنفيذ املسح اجلندرّي في جميع الوزارات 
ستفحص  إّنها  قالت  حيث  احلكومّية،  واملكاتب 
ال  حال  وفي  الكنيست،  ّية  مليزان اجلندرّي  الّتقسيم 

يوجد معطيات، ستطالب بإجراء مسح جندرّي.
جلسات  سلسلة  بعد  تأتي   اجللسة  هذه  أّن  ُيذَكر 
ناقشت شروط وظروف تشغيل الّنساء في سوق العمل 
في القطاع العام، واّلتي تهدف في نهاية املطاف إلى 

سّد الفجوات بني شروط عمل الّنساء والرّجال.
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÷u� qz«Ë ∫ —̂ Òu�

عام  ولد  داود.  تركي  سمعان  إبراهيم  خالد  الّدكتور 
يوحّنا  مار  في  ّية  االبتدائ درس  حيفا،  في   1958
ّية  اإلجنيلّي ومدرسة األخوّة، والّثانوّية في الكلّية العرب
منحة  على  حصوله  بعد   .1976 عام  األرثوذكسّية 
بَّ في جامعة كومنسكي  احلزب الّشيوعّي، درس الطِّ
االشتراكّية،  سلوفاكيا  جمهورّية  في  براتسالفا  في 
االشتراكّية  تشيكوسلوفاكيا  جلمهورّية  الّتابعة 
ّية  الّسرطان األورام  قسم  في  ا  طبيًب يعمل  سابًقا. 
ا للعائلة في  في املستشفى اإليطالي بحيفا، وطبيًب
الكرمل  ــاد  اّحت إدارة  عضو  بحيفا.  املرضى  صندوق 
اد“،  ني، عضو إدارة صحيفة ”االحتِّ لألدباء الفلسطينيِّ
ة  ميقراطيَّ يوعيِّ واجلبهة الدِّ عضو قيادي في احلزب الشُّ
الم واملساواة، ناشط اجتماعيٌّ في أحياء حيفا.  للسَّ

 s�”  b¹b'«  »U²J�«  —ËbBÐ  ÎôÒË√  p�  „—U³½  ≠
Æ“oA�œ UM¼ ÆÆUHOŠ

األوَّل  لي،  كتب صدرت  ثالثة  من  واحد  وهذا  شكرًا، 
بعنوان  اني  والثَّ  ،“ الُبلشفيِّ برهوم  ات  ”يوميَّ بعنوان 

يار“. ”حماة الدِّ

Æ»U²J�« «c¼ —UB²šUÐ ÷dF²�M� ≠

طبًعا، ”من حيفا..هنا دمشق“، إصدار مكتبة " كل 
تكون  ال  حتى  خاصٍّ  بشكل  كتبته  حيفا،   - شيء 
في   ،1956 عام  في  املقصود؟  وما  لوحدها،  دمشق 
تشرين  من  اني  الثَّ في  الثيِّ على مصر،  الثُّ العدوان 
من  خطاًبا  اصر  النَّ عبد  جمال  الزَّعيم  ألقى  اني،  الثَّ
ة التي نقلت وقائع هذا اخلطاب،  مركز اإلذاعة املصريَّ
وكانت اإلذاعة في صحراء ”أبو زعبل“ شمال القاهرة، 
وُقصف  ة  جويَّ غــارة  بسبب  البثُّ  قطع  ذلــك  وأثناء 
املذيع  صــوت  دمشق  ــة  إذاع من  ُسمع  ــورًا  وف املبنى. 
واصل  التَّ وهذا  دمشق.  من  القاهرة  هنا صوت  يقول: 
هنا  حيفا  فمن  نوا من دمشق،  يتمكَّ لن  أنَّهم  د  يؤكِّ
دمشق، ومن كفر ياسيف هنا دمشق، ومن كلِّ مكان.. 
اصر آنذاك أن مصر  د الزَّعيم عبد النَّ هنا دمشق. وأكَّ
وبقي  مصر  فبقيت  للغزاة،  مقبرة  وستبقى  كانت 
شعب مصر واندحر الغزاة والطامعون. وستبقى سوريا 
ة وطبيب عيونها/ بشعبها وجيشها وقيادتها الوطنيَّ

ومن  ومردودين..  مارقني  املارقون  ويبقى  حرًَّة  عيوننا 
مقاالت  ن  يتضمَّ وهو  الكتاب،  فكرة  استوحيت  هنا 
وتخليًدا  ربية،  والتَّ واالجتماع  ياسة  والسِّ األدب  في 

لذكرى أعزَّاء علينا فقدناهم.

ø =wHAK³�« Âu¼dÐ W ]B� w¼ U�Ë ≠
ة عن والدي التي لم أردها أن تكون عن  هي سيرة ذاتيَّ
إبراهيم.  والدي  اسم  برهوم ألنَّ  كلمة  واخترت  والدي. 
ي، سمعان، كان  ، واملرحوم جدِّ والبلشفي ألنَّه شيوعيٌّ
داود،  أبو  جدي  العائلة،  قدوم  ومنذ  البالشفة.  يحبُّ 
بلدية حيفا  1932، كان يعمل في  إلى حيفا عام 
يانة، وأبي ولد عام 1933، ونشأ بطبيعة احلال  بالصِّ
بقة العاملة  ه للطَّ ة، وظهر حبُّ يَّ في خضمِّ احلركة العمال
منذ صغره، وأنا كذلك، فنحن منها، ونقف دائًما إلى 
أن  وبعد  ة.  يَّ النِّضال املعارك  كافة  في  ال  العمَّ جانب 
توفي  حيث   36 عام  ثــوار  دي  مؤيِّ من  ي  جــدِّ أصبح 
مقبرة  في  ومدفنه   ،1946 عام  فخذه  في  ورصاصة 
حيفا.  في  يافا  في شارع  الكاثوليك  ني  امللكيِّ الرُّوم 
وعرفت كل هذه األمور من والدي، وقلت حريٌّ بي أن 

قها وأضعها في كتاب. أوثِّ

ø—U¹b�« …ULŠ U ]�√ ≠
بقة  حماة الّديار هم أولئك اّلذين يعيشون من أبناء الطَّ
صنعوا  الذين  للمجتمع  ة  األساسيَّ والقاعدة  العاملة 
مود والنِّضال. ألنَّ القادة  مجد شعبهم في البقاء والصُّ
ما  بقة األولى فقلَّ والزُّعماء ُكتب عنهم كثيرًا، أّما الطَّ
اّلذين  هؤالء  دور  بإبراز  معنيٌّ  وأنا  أحد.  عنها  َكَتَب 
ملا  ولوالهم  اريخ.  التَّ يتناساهم  أو  اس  النَّ ينساهم  قد 
للهرم  قمة  جند  ا  كنَّ وما  وجنتهد،  نعمل  اليوم  ا  كنَّ
االجتماعيِّ وال القيادة. وهؤالء هم الذين حموا ودافعوا 
اد“ عندما تعرَّضت للهجوم ومحاولة  عن جريدة ”االحتِّ
املدافعني عن  كانوا  أّن هؤالء  كما  وإغالقها.  إحراقها 
املظاهرات  جمهور  وهــم  ساته.  ومؤسَّ احلــزب  مقرَّات 
. وينبغي أن نحفظ لهؤالء جميلهم  والنِّضال احلقيقيِّ
كر والعرفان. فأجريت  وحسن صنيعهم، ونقرَّ لهم بالشُّ

ة  ات املختلفة من كافَّ خصيَّ املقابالت والّلقاءات مع الشَّ
واجلليل.  وحيفا  يافا  إلى  لث  املثَّ من  البالد،  أنحاء 
، منذ  يوعيِّ سني في احلزب الشُّ وكان هؤالء أعضاء مؤسِّ
اريخ  البداية في عصبة التحرّر. وكي ال يضيعوا بالتَّ

احملكي يجب تخليد ِاسمهم وذكراهم.
  

 w� qLFð X??½√  qN� ¨ =V?? =D??�«  WMN� v?? �≈  œuF½ ≠
 s�  pł̂d�ð  cM�  UHO×Ð  w�UD¹ù«  vHA²�*«

 øWF�U'«
أنا في املستشفى اإليطاليِّ منذ 1987، وقد بدأت 
دريب في مستشفى ”رمبام“، وكنت سأصبح  فترة التَّ
يقبلوني  لم  أنَّهم  غير  ــدر،  ــصَّ ال قسم  في  ــا  ــرَّاًح ج
هناك، ألنَّ عمي هو املناضل داود تركي زد على ذلك 

. يوعيِّ تي في احلزب الشُّ عضويَّ

øw
dð œË«œ ÂuŠd*« p =LFÐ  d ]ŁQð Èb� ÒÍ√ v�≈ ≠
في  ة  خاصَّ داود،  ي  لعمِّ ــالزم  م ــا  وأن طفولتي  منذ 
ى مكتبة  مكتبته، فقد كانت له مكتبة عامرة تسمَّ
في  وصهيون،  ــوري  اخل شارَعي  ــة  زاوي في  ”الّنور“، 
رت كثيرًا بحديثه  حيفا. وهناك بدأت مطالعاتي، وتأثَّ
قرَّاء  من  ــزوَّاره  وب منه،  الكثير  حفظت  اّلــذي  وبشعره 
وأدباء وُشعراء. وفي إحدى املرَّات حصلت على جائزة 
ي، وكانت كتاب ”األم“ ملكسيم غوركي. وكان  من عمِّ
ة  هذا غير مألوف، أن يحصل املرء على كتاب كهديَّ
كان  املطالعة  وتشجيع  ميالد!!  عيد  هدية  لو  ى  حتَّ
سائًدا في بيتنا، فوالدي ووالدتي من القرَّاء املداومني، 

ي التي كانت مفتوحة أمامي، دوًما. ثم مكتبة عمِّ

ødOŁQ ]²�« «c¼ dNþ nO
 ≠
ــوم  ــده، كــنــت أق ــصــائ ــي يكتب ق ــمِّ عــنــدمــا كـــان ع
اد“  بطباعتها على اآللة الّطابعة وأبعثها إلى ”االحتِّ
أو أيِّ صحيفة أخرى، وهكذا كنت دائم االّطالع على 

كنت  ى  حتَّ ذهني،  في  رسخ  اّلــذي  داود  ي  عمِّ ــداع  إب
أستعني بشيء من شعره في كتاباتي.  

 t ]½QÐ  UHO×Ð  w�UD¹ù«  vHA²�*«  r� ]²¹  «–U*  ≠
øÂ«—Ë_« v{d* …dOš_« W ]D;«

األورام  مبــرضــى  يختصُّ  ال  املستشفى  ــذا  ه طبًعا 
ن أقساًما أخرى كاجلراحة  ة فقط، بل يتضمَّ يَّ رطان السَّ
تعالج  التي  ة  الباطنيَّ ــراض  األم وقسم  ة،  جميليَّ التَّ
أهيل  املقيمني في األديرة من رهبان وراهبات، وقسم التَّ
ثّم  ات املفاصل والورك والركبتني،  للعظام بعد عمليَّ
ة، اّلذي يقّدم اِخلدمات للمرضى  يَّ رطان قسم األورام السَّ
ولكنَّ  بــاألشــّعــة.  وعــالجــات  ة  كيماويَّ عــالجــات  مــن 
طبع بني اجلمهور، وكأنَّ املستشفى  االنطباع غلب التَّ
ة األخيرة للمصابني باألورام، وهذا خطأ شائع.  هو احملطَّ
ات حتدث في جميع املستشفيات في  علًما أّن الوفيَّ

البالد وخارجها وفي كلِّ مكان.
 

 W³O¼— W ]OC� ÂuO�« U¼b$ Â«—Ëú� W³� ÒM�UÐ ≠
 ‰uIð  «–U??L??�  Æl??O??L??'«  U¼UA�¹Ë  ¨”U?? ÒM??�«  5??Ð

ø‰U−*« «cNÐ —uNL−K�
الله  أّن  عــالج، صحيح  قنطار  من  خير  وقاية  درهــم 
رور  الشُّ قي  ونتَّ نستعمله  كي  عقًال  أعطانا  اخلالق 
الله، بل يجب  كل على  نتَّ واملصائب، وال يكفي أن 
فلماذا  وتوّكل“.  ”اعقل  والّتفكير،  العقل  استخدام 
جارب واألبحاث؟ هناك أبحاث تقول  ال نّتعظ من التَّ
ة،  إّنه بعد جيل األربعني إن كانت هناك أسباب وراثيَّ
الرّجل  وعلى  دي،  للثَّ فحص  إجــراء  ــرأة  امل على  يجب 
بعد سنِّ اخلمسني أن يفحص األمعاء الغليظة خشية 
أسباب  هناك  كانت  وإن  القولون،  بسرطان  اإلصابة 

ة فيجب الفحص قبل ذلك. وراثيَّ

 b� h×H�« ¡«dł≈ ÒÊ√ ÊËdO¦
 bI²F¹ ≠
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ÆtK¼U& ÊuK ÒCH¹Ë ÷d*« nAJ¹
الكشف  يجب  ولذا  املشكلة،  هنا  طبًعا 
ر عن هذا املرض اخلبيث والّلئيم قبل أن  املبكِّ
يتفشى ويقتل املُصاب به. فيجب استباق املضاعفات 
ومعاجلة هذه احلاالت، وكثيرون يتلّقون العالج ويشفون 
متاًما ألنَّهم كشفوا املرض باكرًا. وهذا ما نالحظه لدى 
مِّ والكولسترول.  كري، وضغط الدَّ املصابني مبرض السُّ
ات الستباق اإلصابة باملرض،  وما دامت لدينا اإلمكانيَّ
فلماذا ننتظر حّتى ُنصاب به ونعاني من مضاعفاته، 
رًا وال  وبعدها نأتي إلى العالج، اّلذي قد يصبح متأخِّ
نفع فيه. فالعالج املسّبق والوقاية والعناية الّسليمة 
الرِّياضة  وممــارســة  دخني  التَّ عن  واالمتناع  ة  حَّ بالصِّ
ودائًما  صاحبه.  يفيد  هذا  كّل  ة،  يَّ الغذائ واحلمية 
في كلِّ املعارك ضدَّ األمراض، وحّتى في احلروب فإنَّ 

استباق األمور متنح الغلبة واالنتصار.

 Âu×ÒK�«Ë  U³]KF*«  sŽ W�uI*«  W ]×� Èb� U� ≠
ø÷«d�_« V=³�ð UN ]½QÐ WF]MB*«

أوًّال يجب أن يّتبع املرء حمية ويحافظ على االعتدال 
نبالغ  وال  كرّيات،  السُّ بتناول  اإلفراط  وعدم  باألمور، 
عة،  نة، واملُصنَّ بات واملأكوالت املدخَّ بامللح وال بتناول املعلَّ
ها حتتوي على مواد حافظة، ومواد  فة، ألنَّها كلَّ واملجفَّ
إلى  ننتبه  وأن  ازج“  الطَّ األكل  مثل  ”فش  ة،  كيماويَّ
ملا  سبة  بالنِّ ا  أمَّ الرِّياضة.  ومنارس  ــوزن،  ال زيادة  عدم 
بة،  عة واملُعلَّ قيل في وسائل اإلعالم عن الّلحوم املُصنَّ
فاجلمهور ال يعرف ماذا يوجد بهذه الّلحوم، وما نوع 
دون  الّلحوم، وتاريخ صالحيتها. فهل نحن متأكِّ هذه 
حيح؟ أم  اريخ الصَّ ع أو املُسوِّق كتب التَّ من أنَّ املُصنِّ
اريخ القدمي وكتب تاريًخا جديًدا؟ وكيف  أنَّه مسح التَّ
ة فيها، واملُسرِطنة، واملواد  بوها، وأيُّ املواد الكيماويَّ علَّ
بات قد تزيد من  احلافظة. ودلَّت األبحاث على أّن املُعلَّ
ة  أمراض النقرس اّلتي تصيب املفاصل وأمراض معويَّ

كِّ واالرتياب من  ة. فكلُّ هذا يدعو إلى الشَّ ّيً وسرطان
بات. هذه املعلَّ

 qB�  ¨n??¹d??)«  qB�  ÃË√  w??�  s×½  Âu??O??�«  ≠
 UL�  ¨÷«d???�_«  s�  U¼dOžË  `??ý]d??�«Ë  «e½uKH½ù«

øp²×OB½ w¼
طعيم ضدَّ  التَّ املرض، ألنَّ  واستباق  الّتطعيم،  ل  يفضَّ
اإلنفلونزا يقي املريض من اإلصابة باإلنفلونزا اخلطيرة 
ديدة، وإن حصلت فتكون أعراض املرض أخفَّ  أو الشَّ
طعيم ملن يعملون  طعيم ممَّا قبله. وينصح بالتَّ بعد التَّ
وكلِّ  فني  وموظَّ اء  وأطبَّ ممرِّضات  من  املستشفيات  في 
من يتعرَّض ملخالطة املرضى، كما ُينصح به للمصابني 
باألمراض املزمنة كالرَّبو والقلب وذوي املناعة الضعيفة، 
للمسنِّني واجلمهور عامة. وهناك تطعيم كلَّ  وكذلك 
خمس سنوات ضّد التهاب الرّئتني، وتطعيم آخر ضدَّ 

سرطان عنق الرَّحم.
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إقرأ ثمَّ إقرأ ثمَّ إقرأ؛ وأنا أدعو اجلمهور إلى املطالعة، 
كيف  ويسألونني  كتاب،  الزَّمان  في  جليس  وخير 
أجد الوقت الكافي للمطالعة والقراءة، أقول كما أنَّ 
الّتلفزيون، فليخّصص  اجلمهور يجلس ساعات أمام 
بعًضا من هذا الوقت للمطالعة. ونحن نكون بأفضل 
حال لو أمسكنا الكتاب ونحن ننتظر أو أثناء سفرنا 
لدى  دورنــا  ننتظر  عندما  أو  احلافلة،  أو  بالقطار 
بيب. والكمبيوتر ووسائل الّلهو األخرى هي غير  الطَّ
ُمثِقفة، بل تلهي وهي أداة لتضييع الوقت إذا ُأسيء 
العائالت  أنَّ  أنَّنا جند  استعمالها. واخلطر األكبر هو 
فال  يديه،  بني  بجهازه  منهمك  فــرد  وكــلَّ  ك،  تتفكَّ
البنت  وال  أخيه  إلى  األخ  وال  ابنه  إلى  األب  يلتفت 
افئ،  الدَّ واحلضن  االتِّصال  ينعدم  وهكذا  ها..  أمِّ إلى 

ذا لو  واصل املباشر بني أفراد العائلة الواحدة. وحبَّ والتَّ
يجمع األب، أو ربُّ البيت، كلَّ هذه األجهزة من أيدي 
أيِّ  أو  هر  السَّ أو  الّطعام  على  يلتقون  عندما  أوالده 
أو  ما  أمر  ملناقشة  ا  جانًب فيضعها  بينهم،  مناسبة 

شاور في موضوع ما. التَّ
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سأستمرُّ باملسيرة. لديَّ العديد من املواضيع واألفكار 
على  األفكار  وترُدني  ــورق.  ال على  سأسكبها  اّلتي 

ى املجاالت.  وام في شتَّ الدَّ
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ا لتربية أطفالنا، رجال ونساء  أقول يجب أن ننتبه جّدً
املستقبل وعماده، واألمُّ مدرسة، وهي نصف املجتمع 
ة املرأة، وأن نحافظ  أو يزيد، يجب أن نحافظ على حريَّ
ة البيئة التي نعيش فيها، ومنارس  على سالمة وصحَّ
ربية الصاحلة واحلسنة، وأال ننهمك بأعمالنا ونغفل  التَّ
ات  فلذَّ مون  يقدِّ األهالي  وجنــد  أطفالنا.  تربية  عن 
وكأنَّ  إليهم،  يلتفتون  يعودون  وال  للمدرسة  أكبادهم 
أن  يجب  بل  فقط،  املدرسة  اختصاص  من  تربيتهم 
وازي،  بالتَّ احلة  الصَّ بتربيتهم  األهالي،  نحن  نشارك، 
ة. عليكم  بات التربويَّ كما تهتمُّ املدرسة بكامل املتطلَّ
سامح  والتَّ احلسنة  ربية  التَّ واجب  اء  األعــزَّ األهل  ها  أيُّ
ين لله  ومساعدة اآلخر. وأنا أعمل وفًقا للمقولة إن الدِّ
والوطن للجميع، ”وكلٌّ من على دينه الله يعينه“، 
، وما يجمعنا هو  ينيِّ ت الدِّ زمُّ ويجب االبتعاد عن التَّ
أكثر بكثير مما يفرِّقنا. نحن نعيش في هذه البالد 
ولنا  وعدنان،  اٍن  بغسَّ يجمعنا  اد  الضَّ لسان  ة،  سويَّ
منذ  مشتركة  وحضارة  ومشرِّف،  ومجيد  عريق  تاريخ 
اريخ. وعلينا أن نستمرَّ مًعا. وأن نبتعد عن  بداية التَّ
 . ينيِّ الدِّ ب  عصُّ والتَّ ة،  واملذهبيَّ ة  ائفيَّ والطَّ شرذم،  التَّ
هنا  وسنستمرُّ  شعبان  البالد  هذه  في  نعيش  ونحن 

عبني  ، وأنَّنا أبناء الشَّ بنضال مشترك، يهوديٍّ - عربيٍّ
أستطيع  فال  البالد،  هذه  في  ة  ياميَّ السِّ وائم  كالتَّ
واإلجحاف،  لم  الظِّ من  يعاني  وجاري  بكرامة  العيش 
وإذا كنُت أبغي العيش بأمان واستقرار وحياة مشتركة 
والقول  حقوقه.  على  جــاري  يحصل  أن  يجب  فعًال 
متاًما، ولننظر  صحيح  فأنا بخير“  ”إذا جاري بخير، 
ألنَّ  البالد،  هذه  في  املشترك  العيش  في  األمام  إلى 
في  حقوقه  الفلسطينيُّ  ينال  أن  هو  املنشود  الم  السَّ
ة إلى جانب  يَّ ة وعاصمتها القدس العرب دولته املستقلَّ
دولتان  ة،  يَّ الغرب القدس  وعاصمتها  اسرائيل  دولــة 

عبني.. للشَّ
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عىل البحر  قمة مطلة 
وع ريادي  مرس�

� البحر � حي عںى� ىڡ�

ام: � تيب جلسه من دون أي الرى� 2402788-053من أجل الحصول عىل معلومات إضافية ولرى�

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

بيوت 5 غرف/ مصيف |  برندات واسعه
مفتوحه من 3 جهات | موقف خاص

معايرى� بناء راقيه: 
معايرىB بناء راقيه: أبواب داخليه فخمه, بالط جرانيت بورسالن, 

كوم, تلفزيون وأشياء إضافية اخرى خزائن حمام, انرى�

ين 2, حيفا  Jيرمياهو هلرى

لمستوى معيشه أفضل 
بحيفا امام البحر!

ابتداء من 2,200,000 شيكل
وع جاهز للسكن المرس�

بقي 4 شقق للبيع

عجاب! من أجل جودة حياة أفضل ما يكون. Rمخططه بشكل يثرى� اال
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هذه  ــي  ف نسمع  مــا  كــثــيــرًا 
العبرّية،  ِمتحام  كلمة  األّيام 
من  كثيرين  ــســنــة  أل ــى  عــل
أيًضا!  العرب  ومّنا  اليهود، 
ــيــق،  الــّدق معناها  ــو  ه فما 
مصطلًحا  نــشــتــّق  ــف  ــي وك

ا بديًال؟  ـً ّي عرب
عصرّي  مصطلح  أوًّال،  هــذا، 
العبرّية  تعرفه  ــم  ل ــد.  جــدي
طبًعا.  ّية  العرب وال  ــا،  قــدًمي

مثًال،  احملكمة،  تعد  لم  املتطوّرة،  احلديثة  املجتمعات  في 
أو احملّطة املركزّية للباصات في املدينة، بناية واحدة من قاعة 
واحدة، أو بناية واحدة من طبقات حّتى. احملكمة الُعليا في 
بنايات عّدة،  واسعة، من  كبيرة  ”حارة“  مثًال، هي  القدس، 
يضيع فيها ”غريب الّدار“ مثلنا. لذا لم يعد من الدّقة أن 
بنايات كثيرة، على دومنات  إّنها  بناية أو عمارة.  نسّميها 
جديدة  تسمية  إلى  احلاجة  نشأت  هكذا  األرض.  من  كثيرة 

مناسبة لهذا املسّمى العصرّي الّشائع اليوم.
في العبرّية أطلقوا على هذه البنايات الكثيرة، اّلتي تخدم 
بكسر  ”ِمتحام“،  محّددة،  واحدة  مصلحًة  أو  واحًدا  غرًضا 
امليم وتسكني التاء. وهو في العبرّية وزن السم املكان. لكّن 
أخرى  دالالت  يحمل  زال  ما  العبرّية،  في  املصطلح،  هذا 
”مساحة  هو  اِملْتحام  أّن  مثًال،  املعاجم،  تذكر  أيًضا.  سابقة 
من األرض ذات حدود واضحة، معّدة لغرض معّني“. فيقال 
يقام مجّمع جتارّي كبير. هذه  اِملتحام سوف  مثًال: في هذا 
الّداللة القدمية، في ظّننا، قريبة من الّداللة اجلديدة اّلتي حّلت 
اليومّية  الّلغة  الّناس في  متاًما، بحيث ال يقصدها  محّلها 

على األلسنة. 
ّية وجدنا، كالعادة، مصطلحات كثيرة حتمل كّلها  في العرب
لهذا  بديًال  تبّنيها  يصعب  بحيث  شائعة،  سابقة  دالالت 
”الكائن“ اجلديد: مقاطعة، تخم، حّد، منطقة محّددة، موقع، 
موضع، نطاق، مجال. إّال أن هذه الّتسميات جميعها، كما 
ذكرنا، لها دالالت سابقة معروفة ومستخدمة في الكتابة. 
بل إّن بعضها شائع على األلسنة حّتى. لذا يفّضل صياغة 
مصطلح جديد بحيث يقتصر على املسّمى العصري املذكور 

ال غير. 
واضح أّن اِملْتحام العبرّية اشتّقوها من األصل ت ح م، وهي 
في  األصــل  هذا  طبًعا.  م  خ  األصــل ت  ّية  العرب في  تقابل 
ّية، ولعّله من اآلرامّية كما تذكر بعض املعاجم، يعني  العرب
فّسرها  كما  واملعالم“،  ــدود  احل من  األرضــني  بني  ”الفصل 
البطن  وجع  أيًضا  األصل  هذا  يعني  كما  العرب“.  ”لسان 
لكثرة األكل - الّتخمة. ويبدو أّن هذه الّداللة األخيرة موّلدة، 
ألّنها لم ترد في املعاجم الكالسيكّية. بناًء على ذلك ميكننا 
اشتقاق كلمة جديدة من هذا األصل، ت خ م، لتحمل الّداللة 
ال  جديًدا  املذكور  املشتّق  يكون  أن  شريطة  املذكورة.  اجلديدة 

يحمل داللة سابقة طبًعا.
تستخدم  الّشيعّية  األدبّيات  أّن  وجدنا  أخــرى،  ناحية  من 
من األصل ح و ز، للّداللة على  للداللة ذاتها كلمة ”حوزة“ 
املباني املتجاورة اّلتي يؤّمها طالبو العلم/الفقه.  فلماذا ال 
نتبّنى هذا املشتّق القائم في الّلغة املعاصرة؟ متحام = حوزة، 

وجمعها حوزات طبًعا!
يجدر بالّذكر، في هذا الّسياق، أّن في قرية البقيعة، حيث 
”احلوزة“  يسّمى  األرض  من  موقًعا  ونشأتنا،  مولدنا  كان 

أيًضا، وال أعرف الّسبب احلقيقّي لهذه الّتسمية!
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هذا  من  االثنني  يوم  ا،  طبيًب  20 من  أكثر  اجتمع 
األسبوع، لسماع محاضرة شائقة حول آخر املستجّدات 
والعالج في طّب األسنان؛ وذلك ملناسبة افتتاح عيادة 
أسنان حديثة لطّب األسنان في جاّدة الكرمل (”بن 

غوريون“) في حيفا، لصاحبها د. أمير وليد حّنا.
القدس  في  العبرّية  اجلامعة  خرّيج  حّنا  أمير  د. 
أسنان  ”طبيب  شهادة  على  حاصل  2009؛  عام 
األسنان،  اء  أطّب نقابة  قبل  من  مستحدث/محتلن“ 
في  العديدة  ــرات  واملــؤمت ــالــّدورات  ب ملشاركته  تقديرًا 

البالد واخلارج. 
بأحدث  ُمجّهزة  احلديثه  حّنا  د.  عــيــادة  أّن  نذكر 
عالم في  املتوافرة  التكنولوجّية  والّتقنيات  املعّدات 

طّب األسنان.
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اجلمعّيات  بعض  قبل  من  احلثيثة  احملاوالت  إثر  على 
في  الّشخصّية  األحـــوال  قانون  تعديل  ــى  إل الّداعية 
احملاكم الّشرعّية عبر توّجهها للكنيست لبحث املوضوع 
وصياغة قانون آخر ُيلغي بعض األحكام الّشرعّية، أقول 
يعالج  ــذي  اّل األخير  الّصرح  هي  الّشرعّية  احملاكم  إّن 
قضايانا اخلاّصة واملتعّلقة بنفس اإلنسان، فال ينبغي أن 

نقبل بكّل هذه الّتوّجهات. 
ومن أبرز ما طالبت به هذه اجلمعّيات إلغاء الولي للفتاة 
جنحت  أن  بعد  احملاوله  هذه  وتأتي  قرانها.  عقد  عند 
الزّواج من 17  هذه اجلمعّيات بإصدار قانون يرفع سّن 
سنة للفتاة إلى 18 سنة. وقد توّجهت هذه اجلمعّيات 
للقائمة املشتركة لتمرير هذا القانون اّلذي يلغي القوانني 
لزاًما  فوجدت  الّشرعّية.  احملاكم  في  املرعّية  الّشرعّية 

ّينة. علّي أن أبّني وجهة نظرنا لنكون جميًعا على ب
احملاكم  صالحّيات  من  تبّقى  مبا  للّشريعة  فالّتحاكم 
الّشرعّية هو مطلب شرعّي ثابت بالّنصوص. فقد أمر 
مَّ  ُه )؛ وقال (ُث ِمبَا َأنزََل اللَّ َنُهم  ْي بَ الله رسوله (وَأَِن اْحُكم 
وَاَء  ِبْع أَْه ْعَها وََال َتتَّ ِب ِر َفاتَّ َن اْألَْم َجَعْلَناَك َعَلى َشرِيَعٍة مِّ
قِّ  ْيَك اْلِكَتاَب ِباْحلَ ا َأنزَْلَنا ِإلَ الَِّذيَن َال َيْعَلُموَن) وقال (إنَّ
اِس). ومبا أّن اإلنسان مخلوق كرّمه الله،  ْنيَ النَّ ِلَتْحُكَم بَ
وضع له نظاًما يضمن له هذه الكرامة. وهذا الّنظام جاء 
ّية لتحمي كّل القضايا اّلتي تتعّلق  وفق العناية الرّّبان
بتكوين األسرة وعالقته معها وملكانة اإلنسان الرّفيعة 
عند الله احتاج إلى نظام علوّي يوّجهه ويتحاكم إليه. 

األحوال  موضوع  ”إّن  عمرو:  الفّتاح  عبد  الّدكتور  قال 
الّشخصّية من أهّم املوضوعات القانونّية على اإلطالق، 
بشعوره،  ومساًسا  اإلنسان،  بذات  التصاًقا  أشّد  ألّنها 
واّلتي  إليها،  ينتمي  اّلتي  األسرّية  اخللّية  ينّظم  فهو 
يشعر جتاهها باملهابة والّتقدير، ويعتبر احملافظة على 
أسرارها من أهّم مقوّمات وجوده، كما يعتبر أّن سعادته 

من سعادتها، وشقاَءه من شقائها“. 
فالقضايا اّلتي ُتناقش في احملاكم الّشرعّية ُتعتبر في 
الفرائض  الّشرع صاحبة قدسّية ومكانة وجزء من  ُعرف 
اّلتي يتقرّب اإلنسان بها إلى الله تعالى، ويأتي ضمن 
ما  وكّل  الزّوجني.  وحقوق  الزّواج  مقّدمات  القضايا  هذه 
أو  احلياة  في  لألبناء سواًء  آمنة  حياة  من شأنه ضمان 
بعده وتعتبر هذه األمور ضرورة شرعّية ومصلحة تعود 
على القائم بها بصدق بالّثواب األخروي. والواقع يقول 
ما  هي  الّشرعّية  احملاكم  بها  ُتعنى  اّلتي  ــور  األم إّن 
تتعّلق باألسرة، ألّن الرّابط اّلذي يربط األسرة مقّدس ومن 
مؤازرة  نرى  لهذا  سماوّية.  بتعاليم  يحاط  أن  الّضروري 

ــرورة  ــة ض ــم الــّشــرعــّي احملــاك
الغاية  ألّن  كذلك،  شرعّية 
ــــذه احملـــــــاوالت هو  ـــن ه م
الّشرعّية من  تفريغ احملاكم 
أّن  وخصوًصا  مضمونها؛ 
احملاكم الّشرعّية في البالد 
يقوم  كبيرًا  حتـــوًّال  تشهد 

عليه ُقضاة أكّفاء يحملون هذه األمانة بصدق وإخالص. 
في  بديلة  قوانني  سّن  طريق  عن  القوانني  هذه  فإلغاء 
سّن  ألّن  أصيل،  عربي  لكّل  صفعًة  يعتبر  الكنيست 
مثل هذه القوانني في الكنيست معناه صياغة قوانني 
بّد  ال  عملّي  شيء  إلى  لترجمتها  ّية،  عرب غير  بلغة 
ستعّبر  اّلتي  الُعليا  العدل  محكمة  على  عرضها  من 
فتكون  ّية،  عرب غير  مبصطلحات  اجلديدة  القوانني  عن 
بذلك احملكمة الّشرعّية هي أّول من يحارب لغة الّضاد. 
إلى  ّية  العرب الّلغة  من  ّية  القانون املصطلحات  وتبديل 
الّناس  على  سيصعب  الّشرعّية  احملاكم  في  غيرها 

معرفة حقوقهم. 
ومن أخطر ما جاء في اقتراح القانون اّلذي سّلم للقائمة 
الكنيست،  في  متريره  على  للعمل  املشتركة  ّية  العرب
هو إلغاء الولي عن الفتاة عند تزويجها  لتقوم الفتاة 
فهذا  األهــل،  إلى  الرّجوع  دون  بنفسها  نفسها  بتزويج 
الّظلم  إلى  الفتيات  وسيعرّض  األســرة  سيفّكك  األمــر 
اّلتي  الّتحّديات  على  يعينها  من  وال جتد  واالضطهاد 
الّشريعة  مقاصد  مع  يتنافى  احلال  وهذا  أمامها.  تقف 
ظّل  ففي  ا.  ـً ومعنوّي ا  ـً مادّي املرأة  مصلحة  تراعي  اّلتي 
امتناع  حــال  في  ــرأة  امل حقوق  ستضيع  الولي  غياب 
الزّوج من تأديتها، ثّم إّن حماية املرأة ورعايتها والّنفقة 
سواه،  لها  الرّاعي  انعدم  إذا  وليها  على  واجبة  عليها 
بل أوجب الّشرع لها أن تقاضي وليها إذا رفض القيام 
واملسكن،  واملشرب  املطعم  توفير  الّشرعّي من  بواجبها 
وكّل ذلك حلمايتها من الّضياع. لهذا نرى حاالت كثيرة 
الفتاة تخّلى عن دوره،  الفتيات، ألّن ولي  انحراف  من 

فأصبحت الفتاة لقمة سائغة لكّل آكل. 
تعالى  قــال  الولي.  على  الّشرع  نــّص  ذلــك  أجــل  ومــن 
بن  سليمان  حديث  وفي  ِمْنُكْم).  األََياَمى  (وََأنِكُحوا 
موسى عن الزّهري عن عائشة أّن الّنبّي (ص) قال: ”أميا 
امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها 
مبا  املهر  ملكها  بها  دخل  فإن  باطل؛  فنكاحها  باطل. 
من  ولي  فالّسلطان  اشتجروا  فإن  فرجها،  من  استحّل 

ال ولّي له“.

ا إلى جنب مع الرّاهب األعمى  كّنا نعمل جنًب
جبل  ــي  ف فيلوثيو  ــر  دي مــن  ــذوروس  ــي ــس إي
بعض  وبني  بينه  محادثة  بدأت  عندما  آثوس 

احلاضرين، فسأله أحدهم:
- أبِت، ما هو الفرق بني الّتوبة والّندم؟

- الّندم؟! نحن ال نهتّم بالّندم البّتة. املسيحّي 
الّندم.  ِانسوا  فقط.  بالّتوبة  يهتّم  احلقيقّي 

نعم، املسيحّي يهتّم بالّتوبة ال بالّندم.
- ولكن، كيف ميكننا أن منّيز بني اإلثنني؟!

يشعر  بالقنوط،  شعور  ا،  تقريًب هو،  الّندم   -
به املرء عندما يفّكر بأمر أو عمل سّيئ قام 
ا“، ألّن الّندم،  به، أو لم يقم به. أقول ”تقريًب
بالقنوط،  العقل  ميأل  ال  قد  ــر،  األم بداية  في 
ــّذات  ال ومراجعة  الّتوبة  كثيرًا  يشبه  بل  ال 
ومحاسبتها، وهنا أرجو أن تنتبهوا إلى كلمة: 
معرفة  ”في بداية األمر“. ولكن، ميكن للمرء 
الفرق بني الّتوبة والّندم من خالل الّثمار الّناجتة 

عن كّل منهما.
إلى  ينظر  عاًما،  سّتون  عمره  رجل  هو  الّندم 
اّلتي  األخــطــاء  ــّل  ك ويــرى  الّسابقة،  حياته 
اّلتي  املُــزعــجــة  احلــــوادث  وجميع  اقــتــرفــهــا، 
يوّد تغييرها، واّلتي  اّلتي  صادفته، واألشياء 
يقول إّنه سيحاول الّتعويض عنها في الوقت 
مليًئا يكون  الّتفكير  هــذا  ولكّن  احلــاضــر، 

باحلزن واليأس.
أّما الّتوبة، فهي رجل عمره سّتون عاًما، أيًضا، 
وينظر إلى حياته الّسابقة، ويرى كّل األخطاء 
تغييرها،  يوّد  اّلتي  املُزعجة  احلوادث  وجميع 
لديه  متاًما، ولكّنه يختلف عنه كونه  كسابقه 
ولذلك  املستقبل،  تغيير  والقدرة على  القبول 

ال يطرق بابه اليأس البّتة.
والتنّهدات  املُنسكبة،  ــوع  ــّدم ال هــي  الّتوبة 
األمور  على  أخطائنا،  على  والنوح  دة،  املصعَّ
اّلتي لم يكن من الّالئق فعلها، وعلى األمور 
اّلتي كان يجب فعلها ولم نحّققها، ويرافق ذلك 
قبول رصني وجاّد بأّننا قد أخطأنا فعالً، وأّننا 
نحن املسؤولني عن أخطائنا هذه، وأّننا، لو لم 
يتداركنا الله في غزير رحمته، لكّنا استمررنا 

في ارتكابها نظرًا لضعفنا وهشاشتنا.
الّندم هو فكر يقول لك: ”أنا أفضل من ذلك، 
ولكّني، في جهل مّني، ارتكبت احلماقات“. 
لكّن  ضعيف،  ”أنا  الّتوبة:  لك  تقول  فيما 

يختلط  الّندم  قوّي“.  الله 
تنتج  بينما  بالكبرياء، 
الّندم  الّتواضع.  من  الّتوبة 

ــكــّن  ـــرور، ول ـــالـــغ ــف ب ــلَّ ــغ م
الّندم يخلو  الله.  أمام  انسحاق، دائم،  الّتوبة 
إيجابّي  تغيير  أّي  منه  ينتج  وال  األمــل،  من 
مستمرّ، أّما الّتوبة، فمملوءة من الرّجاء، ألّنها 
الّندم  الله كّل شيء ممكن.  أّنه مع  على يقني 

من األرض، والّتوبة من الّسماء.
الّندم ينظر إلى الوراء، يتوق بحنني ”مريض“ 
لتصحيح املاضي، أّما الّتوبة، فهي تطّلع دائم 
إلى األمام، تنظر نظرة عابرة إلى الوراء لتذّكر 
الّنفس، فقط، أّن الّطريق مقطوعة بينها وبني 
املاضي كونه ال يصل بها إلى الوجهة املطلوبة. 

الّندم يشّل، والّتوبة حترّر.
ثمار  هي  ومــا  ــدم.  ــّن ال ــدم؟  ــّن ال ثمار  هي  ما 
باحلزن،  املسيحّي  ميأل  الّندم  الّتغيير.  الّتوبة؟ 
بأّن  والّثقة  بالّتواضع  املسيحّي  متأل  والّتوبة 
املــاضــي، متأل  ـــراح  ج املــســيــح تشفي  ــة  ــم رح
املسيح سوف  نعمة  أّن  بالرّجاء من  املسيحّي 

ُتخرج اخليَر من الّشرّ.
قائًال:  الّدمشقّي  بطرس  القّديس  ويخبرنا 
بواسطة  البدء من جديد  دائًما،  املمكن،  ”من 
”قم“  الكتاب  لــك  يقول  تسقط،  ــوبــة.  الــّت
قم  أخرى،  مرّة  وقعت  وإذا   .(16:24 (أمثال 
مرّة أخرى من دون أن تيأس، أبًدا، من خالصك 
العكس  على  لك.  يحدث  عّما  الّنظر  بغّض 
من ذلك، ضع رجاَءك كّله على اّلذي قادر أن 
يخّلصك، وسوف يفعل معك أحد األمرين: إّما 
ينقذك من خالل الّتجارب، واّلتي وحده يعرف 
مّدتها وثقلها، وعندئذ، يجّددك وينهضك. أو 
ورجاَءك،  وتواضعك  وصبرك  يقبل حتّملك  إّنه 
ال  بطريقة  نــحــوك  مبحّبة  يــتــصــرّف  ـــوف  وس
نفسك  يخّلص  وهــكــذا  ــا،  ــه إدراك تستطيع 
لة. املطلوب منك، إًذا، أّال تتخّلى، البّتة،  املكبَّ
وعي،  دون  من  ستعاني،  وإّال  طبيبك،  عن 
املوت املُضاعف سواء كان في هذه احلياة أو في 
احلقيقّية:  الّتوبة  من  الكبيرة  (الفائدة  اآلتية 
الفيلوكاليا، املجّلد الّثالث. الّصفحة 170).

ـــرّاهـــب  ــات ال ــم ــّم لــكــل ــت ــه لـــذلـــك، دعـــونـــا ن
بالتوبة،  ونتشّبث  الّندم  ولننَس  إيسذوروس، 

رجاء املسيحّيني.
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ــام مقطع مصوّر من  أّي قبل  اإلعــالم  في وسائل  انتشر 
وفيه  مناصرة،  أحمد  الّشبل  لها  خضع  حتقيق  جلسة 
ثالثة  يقوم  كيف  ويسمع  يــرى  أن  املشاهد  يستطيع 
همجّية  ترهيب  مبحاولة  إسرائيل  شرطة  من  محّققني 
وكيف  عاًما،  عشر  األربعة  يبلغ  لم  فلسطينّي  لفتى 
يتركك،  ال  مشهد  في  االعتداء  ذلك  الفتى  هذا  واجــه 
كمشاهد، إّال مستفزًا ومقهورًا، فعندما تنتهي الّدقائق 
فوّهة  وعلى  يبكي  املــخــّدة  على  دمعك  جتد  العشر 
معدتك يتأّهب بركان من غضب، وفي رأسك صورة وجه 
أحمد وصوته يرّدد مبا يشبه اليأس.. ”مش متذّكر.. بّدي 
ويوّجهها  سبابته  احملّقق  ذلك  يشهر  وقبالته  دكتور“، 
إلى عينني لم تسقطا على األرض، ويصرخ ُمستحدًثا، 

مبجاز مقلوب، أسطورة جوليات العتي العربيد.   
لقد طفحت القنوات االخبارّية احمللّية وشبكات الّتواصل 
ملا  والّتوصيفات  الّتحاليل  من  بفيض  االجتماعّي 
تلخيص  املمكن  ومــن  ــصــوّر،  امل الّشريط  ذلــك  كشفه 
احملّققني  وحشّية  أساسّيني:  بعنوانني  وحصرها  أبرزها 
الفلسطينّي  الفتى  وبطولة  جهة،  من  اإلسرائيلّيني 
وصموده من جهة ثانية، فرغم محاوالت الّترهيب اّلتي 
كتب  هكذا  يسقط،  ولم  صامًدا  بقي  بحّقه  مورست 

كثيرون. 
لم أكن بحاجة ملثل هذه الوثيقة الّتسجيلّية كي أتعرّف 
على ما قام ويقوم به احملّققون اإلسرائيلّيون مع األسرى 
الفلسطينّيني، فأنا تتلمذت وعملت في مكتب املناضلة 
كشفت  واّلتي  الجنــر  فيليتسيا  احملامية  التقدمّية 
ما  املاضي،  القرن  من  الّسبعينّيات  مطلع  في  وروت، 
رأته بأّم عينها من فظائع اقترفها االحتالل اإلسرائيلّي 
أقبية  في  الفلسطينّيني  ــرى  األس من  العشرات  بحّق 
الّتحقيق، وأعرف، مثل من بقي من زمالئي على هذا 
الّدرب، أّن ما كان في ذلك الزّمن هو املوجود في أّيامنا، 
أساليب  تغّيرت  لو  حّتى  بكثير،  أسوأ  بعضه  بل  ال 
واستحدثت طرق للّتحقيق ”العصرّي“! ألّن احملتّل لن 
يتحّول إلى َحَمل، ولن يصير املناضلون ضيوًفا معزّزين 
يفقس  االحتالل  أّن  عّلمنا  الّتاريخ  وألّن  زنزاناته،  في 
ّيته، ويعيش  قامعني فقط، والقامع يولد عارًيا من إنسان

مجرًّدا من منطق ”اإلنسان العادّي“، وفي عالم القمع 
ّية، وتخيب كّل  تسقط كّل الفرضّيات املتداولة واملعقول
محاوالت الّتفتيش عن أجوبة يومّية بسيطة أو معّقدة، 
ولرّمبا، يعكس هذا الّشريط، لكّنه ليس املشهد الوحيد، 
هذا الكّم من الّشذوذ ويستحّث تفكيرنا نحو األعمق. 

وتبقى قضّيتنا أحمد وأتراب أحمد..
في الّصباح وفي طريقهم إلى املدرسة يتوّجه ثائر إلى 
زميليه عاصم ومعصوم ويخبرهما أّنه قرّر طعن جندّي 
إسرائيلّي، ويعرض عليهما االنضمام إليه وعلى الفور 
في  أعضاء  الّلحظة،  تلك  من  ويصبحون،  يستجيبان 
الّثالثة  يتوّجه  اليهود.  لقتل  تخّطط  محظورة  خلّية 
تلك  مثل  سككاين،  ثالثة  ويشترون  قريب  دّكــان  إلى 
مدرستهم  إلى  يعودون  الّدّهانون، وال  يستعملها  اّلتي 
في ذلك اليوم، وال يخّططون كيف ومتى سوف ينّفذون 

عملّيتهم.
أن  ويقترح  عاٍل  بصوٍت  ثائر  يفّكر  عودتهم  طريق  في 
فهناك  قريتهم،  من  القريبة  املستعمرة  إلى  يتوّجهوا 
وسّكانها،  املستعمرة  يحرسون  جنوًدا  حتًما  سيجدون 
أشجار  ويحرقون  بيوتهم  على  يعتدون  اّلذين  أولئك 
أن  ــل  ــب وق قريتهم.  ـــوارع  ش ــي  ف ــدون  ــرب ــع وي زيتونهم 
بأن  يسمع رأي زميليه، يقترح عليهما بديًال، يقضي 
يتوّجهوا صوب احلاجز العسكرّي القريب من مدرستهم 
ينّفذون  واّلذي يتحرّش بهم جنوُده بشكل عادّي، وفيه 

عملّيتهم.
في الّنهاية يّتفقون على التوّجه إلى سمسار يعمل في 
سوف  فمعه  إسرائيل،  داخل  إلى  فلسطينّيني  تهريب 
يؤّمنون الّدخول إلى حيث يتواجد، بطبيعة احلال، جنود 
كثيرون ويهود، وعندها سيتمّكنون من تنفيذ عملّيتهم 

بدون عوائق بادية أو مفاجئة.

الّشواقل،  من  مئات  بضع  بتجميع  ينجحون  أّيام  بعد 
املهرَّبني،  ينقل  متعّهد  مع  يعمل  لسمسار  يدفعونها 

ويّتفق ثائر معه على تفاصيل الرّحلة ومكان الّلقاء.
بقراره  زميليه  عاصم  يفاجئ  اليوم  ذلــك  صباح  في 
ا لذلك، متاًما  االنسحاب من العملّية، دون أن يبدي سبًب
بدون  إليهما  االنضمام  على  وافق  عندما  حصل  كما 

تفكير مسّبق أو سبب معلن.
جنحوا  فلسطينّيني  سبعة  ينحشر  ــارة  ــّي ــس ال ــي  ف
ليفّتش  سيدخل   بعضهم  املتعّهد،  ذاك  مع  بالّتواصل 
اإلسرائيلّي،  الّسوق  في  شرعّي  غير  عمل  مكان  عن 
من  ناجًيا  تصريح  بدون  عمله  ملكان  يذهب  وبعضهم 
رصاصة وعائًدا من عطلته في آخر األسبوع، وبعضهم 

يذهب لتنفيذ عملّية في إسرائيل.
في الّسّيارة صمت، ال وقت للّتفكير، أو رّمبا ال حاجة 
بّدو  ”الّلي  بصدره:  يرّدد  منهم  واحد  بكّل  وكأّنني  له، 

يصير يصير أكتر من هيك قرف ما فيش..“.
في الّطريق، يهمس معصوم في أذن ثائر ويعلمه أّنه قرّر 
االنسحاب من العملّية ويريد أن يتخّلص من سّكينه 
اليابانّي ليعود من حيث أتى. فجأة تتوّقف الّسّيارة، 
وقائد الرّحلة يأمر رّكابها بضرورة مغادرة املركبة واالختباء 
عن  معلومة  إليه  ألّنه وصلت  القريبة،  الّشجيرات  في 
وجود جيش بالقرب منهم. بعد حلظات معدودة يسمع 
أّنهم  ويؤّكد  باالستسالم  اجلميع  يأمر  صوًتا  املختبئون 
تلَو اآلخر،  الّنداء، يبدأون، واحًدا  انتهاء  محاصرون. مع 
جندّي  باّجتاه  فيقفز  ثائرًا،  إّال  األيدي  رافعي  بالوقوف، 
املوت..“  طاب  املوت  ”طاب  ويصرخ،  عنه  بعيًدا  كان 
رمشة،  من  أقّل  بعد  ويسقط،  كسهم،  بالهواء  ويطير 
ا من شركائه في رحلة العبث، وحتته بقعة دم أحمر. قريًب

إلنهاء  محاولة  في  العسكرّي  الّنائب  مقابل  أجلس 

ورفيقة  خريًفا  اخلمسة عشر  ابن  ثائر،  األسيرين،  ملف 
لالحتالل،  العسكرّية  احملكمة  في  املتهَمني  معصوم، 

مبحاولة قتل والعضوّية في خلّية محظورة.
طفلني  عن  نتحّدث  أّننا  املّدعي  أقنع  أن  جاهًدا  أحاول 
الّطفولة  منهم  واقًعا مستحيًال وحياة سلبت  يعيشان 
تفرضه  ذّل  على  عيونهما  فتحا  يافعني   - واألمــل 
سوائب من مستوطنني يستبيحون، كّل يوم وفي وضح 
ما  إّال  لهم  يبقون  وال  وأعراضهم  ممتلكاتهم  الّنهارات، 
قتل  يريدون  ال  فهم  واليأس،  اجلامح  خيالهم  يتيحه 
ساقاه  ُشّلت  اّلذي  وثائر،  إفاداتهم،  في  جاء  كما  أحد، 
من اإلصابة برصاص اجلنود، يقولها مبلء الفم والّسذاجة: 
”أنا ال أريد قتل أحد لكّنني ال أريد العيش في هذه 

املذّلة واملهانة.. املوت صار عندنا أحّق وأشرف“.
لم أقنع املّدعي العسكرّي، فكيف لي أن أحتّدث مبنطقي 
اآلدمّي، وهو هناك ليس إّال خادم ملا ومن يفرّخون مسوًخا 
ّية  إنسان من  ُعراة  الكبرى،  اخلطيئة  بطن  في  ويولدون 
ومجرّدين من منطق. وفجأًة يصعقني املّدعي ويخبرني: 
ومكوّنة  بالّسنوات  سجن  عقوبة  لثائر  سنطلب  ”نحن 
من منزلتني“، ويصّر على موقفه في حني كنت أسأله 
إن كان شاهد شريط الّتحقيق مع الفتى أحمد؟ توّقف 
وضحك بخبث، وقال: ”شفت ما أعرص هالولد.. كيف 

ضحك على ثالثة محّققني..“.
غرفته  تركت  لكّنني  العسكري،  املّدعي  أمام  أبِك  لم 
وأنا دامي القلب، وخائف أكثر من أّي وقت مضى على 
أحمد وثائر وأترابهما، ويقيني أّن يأسهم يجب أن يكون 
هاجسنا وقضّيتنا. فاالحتالل كان مصيبتنا ومع الّسنني 

ظّل، وصار مدّمرنا.
في الّطريق، أتنّقل من موجة إلى موجة، وفي جميعها 
ذلك  في  شاهدوه  ما  على  وأشباههم،  املعّلقون  يجمع 
جهة،  من  ومحّققيه  االحتالل  وحشّية  وعلى  الّشريط؛ 

وعلى بطولة األطفال في فلسطني من اجلهة األخرى.
أسمع، وأمامي ضحكة املّدعي العسكرّي، وصوت ذلك 
أتذّكر  أن  وأحــاول  املوت“  ”طاب  ثائر  وصرخة  احملّقق، 
متى بنت أّمة باليأس وحده والّسكني وطًنا؟ وهل بهما

 نيلت حرّية؟
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احملكمة  أصــدرت  املاضي  الّشهر  من  والعشرين  الّسابع  في 
املركزّية قرارًا، يقضي بسجن الّشيخ رائد صالح أحد عشر شهرًا، 

بتهمة ما اسمته احملكمة ”الّتحريض على العنف“.
ويبدو واضًحا، ونتيجة لقرارات احلكومة اإلسرائيلّية، أّن الّشيخ 
كلمة  كّل  ألّن  نتنياهو،  ورئيسها  احلكومة  هذه  عقدة  أصبح 
يتفوّه بها الّشيخ عن األقصى يعتبرها املسؤولون اإلسرائيلّيون 
حتريًضا، وكّل جملة ينطق بها يرى فيها أحفاد هرتسل دعًما 
كاّفة  يقلق مضجع  أصبح  رائد  الّشيخ  اسم  أّن  حّتى  لإلرهاب، 
وزراء حكومة نتنياهو وكّل مسؤولي األجهزة األمنّية اإلسرائيلّية.

فاعتقلوه،  الوطنّية  الّشيخ  سلوكّيات  من  ا  غضًب استشاطوا 
فزاده االعتقال قوًّة ومتّسًكا مبا يقوم به لشعبه ولألقصى املبارك. 

مرّات  عــّدة  الّسفر  من  منعوه 
ــراب مــن األقصى  ــت ومــن االق
حملاكمات،  وقّدموه  املبارك، 
ــذه  ـــي صــــامــــًدا جتــــاه ه ـــق وب
أصدروا  القمعّية.  املمارسات 
ــهــوا  ووّج بحّقه  عــّدة  ـــرارات  ق
يأبه  فلم  باطلة،  اّتهامات  له 
لهم وإلّتهاماتهم. كان رّده أّنه 
موقفه  على  صامًدا  سيظّل 

وهو داخل الّسجن وخارجه. 
حاقدون  إسرائيل  في  هم  كم 
على احلركة اإلسالمّية برئاسة 
ــــم هو  ــخ األقـــصـــى، وك ــي ش
خاّص  بشكل  ناقم  نتنياهو 
وكاّفة  صــالح.  الّشيخ  على 

القرارات اّلتي صدرت حّتى اآلن عن مسؤولني إسرائيلّيني ضّد 
قوّة  من  زادت  إسرائيل،  أمن  حماية  بحّجة  رائد صالح  الّشيخ 
اخلطر  نوع  ملواطنيها  تشرح  إسرائيل  ليت  ويا  األقصى.  شيخ 
كي  األقل  على  الّدولة،  هذه  على  الّشيخ صالح  يشّكله  اّلذي 

يصّدقوها. 
للّشيخ  اّتهاماتها  كّل  في  كاذبة  اإلسرائيلّية  احلكومة  أّن  ومبا 
صالح لعدم توافر أدّلة قاطعة على صّحتها، فإّنها بذلك عاجزًة 
متاًما على إقناع اآلخرين بأّن الّشيخ هو خطر على أمنها. فأّي 

دولة هذه اّلتي تخشى شيًخا فاضًال جليًال ُمساًملا؟! وأّي دولة 
هذه اّلتي متلك قدرات عسكرّية ما هّب ودب، وتخاف شيًخا ال 
هّم له سوى عبادة الله والّدفاع عن األقصى واملقّدسات اإلسالمّية 
وهي  جبانة.  عنصرّية  سلوكّيات  متــارس  إسرائيل  إّن  ــرى.  األخ
تخشى كّل ما هو إسالمّي وطنّي صادق، فكيف إذا كان األمر 
ّية وعاملّية قوّية بحجم الّشيخ رائد صالح؟ يتعّلق بشخصّية عرب

بحّقه حكم  مرّة يصدر  كّل  في  إّنه  يوم،  ذات  الّشيخ  قال  وقد 
اعتقال أو أّي حكم آخر يفرح ويسعد، ألّن اإلعتقاالت واألحكام 
جتّسد الّظلم اإلسرائيلّي، مؤّكًدا أّن فترات سجنه ”أرخص ثمن 
اّلذي  وهو  املبارك“.  األقصى  للمسجد  االنتصار  ألجل  يقّدمه 
قال فور إطالق سراحه من سجن الرّملة في خريف عام 2010، 
اّلتي  أشهر  اخلمسة  فترة  إّن 
كانت  الّسجن  في  قضاها 
عبارة عن جّنة عاشها خلوًة 
أفضل  من  وأّنــهــا  الله،  مع 
ــه، ألّنـــه  ــات ــي ـــي ح ـــــام ف األّي
قضاها في الّصالة والّصيام 

والقيام وقراءة القرآن.
وبشهادة  نتنياهو،  بنيامني 
يوثق  ال  ــني،  ــّي أوروب ساسة 
به. وهو بطبيعة احلال يكره 
احلركة اإلسالمّية، وهذا الكره 
عندما  ”بيبي“  عنه  عّبر 
إخــراج  في  يفّكر  ــه  أّن أعلن 
رائد  الّشيخ  برئاسة  احلركة 
ــون، ليس  ــان ــق صــالح عــن ال
لسبب أو ألسباب معّينة ُمقنعة، إّمنا لكونه يخاف من احلركة 
أقوياء  وحركته  والّشيخ  الّضعيف،  يخشاه  فالقوّي  وشيخها. 
مضجع  ُتقلق  القوّة  وهذه  حولهما.  ّية  العرب اجلماهير  إللتفاف 
عن  باستمرار  ويبحثون  اإلسرائيلّي،  اليمني  وكــّل  نتنياهو 
اإلسرائيلّي  اليمني  شراسة  زادت  وكّلما  الّشيخ.  ضّد  افتراءات 

ضّد شيخ األقصى، كّلما كبر وعظم شموخه.
لألقصى  ا  ـً قوّي سنًدا  لتبقى  الّشيخ،  بعمرك سيدي  الله  أطال 

املبارك ولألّمة اإلسالمّية.
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ـــوع جلنة  ـــب ـــذا األس ــحــثــت ه ب
ــاواة  ــس وامل ـــرأة  امل مكانة  رفــع 
قتل  موضوع  الكنيست  في 
التي  القضّية  هــذه  الّنساء، 
مضاجعنا،  تــقــّض  أصبحت 
التي  ــم  ــرائ اجل تــتــكــرّر  حيث 
دون  ــســاء،  ــّن ال بحق  ُترتكب 
ــّصــارخ  ال ــوت  ــّص ال نسمع  أن 
اجلرائم  هذه  مستنكرًا  وبحزم 

الّلهم إّال بعض االستنكارات اخلجولة هنا وهناك.  الّنكراء، دون تأتأة أو ترّدد، 
نوف“  ”صور  ملسرحّية  ”األفق“  مسرح  عرض  مع  القضّية  هذه  بحث  تزامن 
في  ”يوطفات“  اجلماهيرّي  املركز  في  سليمان  روضــة  الفّنانة  قّدمتها  التي 
وممارسة  العربّي  مجتمعنا  في  املبكر  ـــزّواج  ال موضوع  طرحت  حيث  حيفا، 
الّنساء  بعض  اندفاع  إلى  أّدى  ــذي  اّل ــر  األم ــوره،  ص بأبشع  ــرأة  امل جتاه  العنف 
إحدى  قالت  حيث  املسرحّية،  ــداث  أح على  والّتعليق  بالبكاء  احلضور  من 
أنا“.  املسرحّية  هذه  حياتي،  قّصة  عّني، عن  املسرحّية حتّدثت  ”هذه  الّنساء: 
االنفعال  هو  اجلمهور  لدى  نوف“  ”صور  مسرحّية  عرض  خالل  جرى  ما  إّن 
”الّتطهير“  مصطلح  أرســطــو  عليه  أطــلــق  واّلــــذي  املــشــاعــر،  ــحــرّر  ي الـــذي 
باحث  لكل  ورئيسًيا  هاًما  مرجًعا  يعتبر  ــذي  اّل الّشعر“  ”فن  كتابه  في 
الّناجت  واإلنفعال  الّتطهير  بني  أرسطو  ربــط  فقد  واملــســرح،  والّثقافة  ــألدب  ل
عن  ينجم  ــذي  اّل الّتطهير  أّن  واعتبر  للبطل،  املأساوي  املصير  متابعة  عن 
عند  املوجودة  العنف  لشحنة  وتفريغ  تنقية  عملّية  يشكل  العنف  مشاهدة 
املذكورة. املسرحّية  عرض  خالل  حصل  ما  وهذا  أهوائه،  من  يحرّره  ّمما  املتفرّج 

إّن الّتطهير بالّنسبة ألرسطو ليس مجرّد عالج، فهو أيًضا من الوسائل اّلتي 
بالبناء  تربط  اّلتي  ّية  اجلمال املتعة  جانب  فإلي  املتلّقي.  لدى  املتعة  حتّقق 
اخليالي اّلذي تسمح به الّتراجيديا من خالل حتقيق احملاكاة واإليهام املسرحّي. 
وهنا أوّد اإلشارة بأّن ما شاهدته خالل هذا العرض املسرحّي املثير هو املسرح اّلذي 
نريد واّلذي نحتاجه، فاختيار األعمال املسرحّية اّلتي نقّدمها للجمهور هي املهمة 
الّصعبة واألكثر أهمّية، ألّن هذا االختيار هو الذي سيقرّر العالقة بني املسرح 
واجلمهور، وهذا األمر أشرت إليه مبقاالت سابقة، أّن بعض الفرق املسرحّية لدينا تعمل 
مبهنّية ولكّنها ال جتيد اختيار األعمال املسرحّية التي تعرضها على خشبة املسرح. 
موضوًعا  تطرح  التي  نوف“  ”صور  كمسرحّية  النوع  هذا  من  مسرحّية  بينما 
بأنواعه،  الّنساء  جتاه  العنف  مظاهر  وتعرض  املعّنفات،  الّنساء  حياة  واقع  من 
درج  ما  بسبب  بهّن  العقاب  وإنــزال  ”تهذيبهّن“  بهدف  قتلهن  محاوالت  ومن 
تسميته ”انحرافهن عن السلوكّيات السليمة“، جنحت مبس مشاعر كّل من 
شاهدها، فنتألم أللم شخصيات املسرحّية ونفرح لفرحها، وتثير فينا التساؤالت 
وجتعلنا نعيد النظر بواقع مجتمعنا اّلذي يضطهد املرأة ويكبتها ويحجمها. 
فلهذا جاءت صرخة  جلنة رفع مكانة املرأة واملساواة في الكنيست برئاسة الّنائب 
سليمان، متناغمة مع العرض املسرحي للفّنانة روضة سليمان.  عايدة توما – 
سليمان   – توما  عايدة  للّنائب  للّنظر  امللفت  املجهود  إلى  اإلشــارة  أوّد  وهنا 
والــّدفــاع  خــاّصــة  ّية  والعرب عــاّمــة  ـــرأة  امل حماية  أجــل  مــن  الّنضال  مجال  فــي 
والذي  ــّدؤوب  وال املستمّر  الّنضال  هذا  جدّية  على  الّتأكيد  وأوّد  حقوقها،  عن 
إحــراز  ــى  إل يصبو  ــذي  ال بل  اإلعـــالم،  وسائل  نظر  لفت  على  فقط  يرتكز  ال 
باجلرائم  يتعّلق  مبا  وخاّصة  ّية،  العرب للمرأة  املؤلم  الواقع  وتغيير  ــازات  االجن
ية سهى منصور.  ّية، واّلتي كان آخرها قتل املرّب التي ترتكب بحق املرأة العرب
بالّتقاعس  الّشرطة  تّتهم  التي  ـــوات  األص ــى  إل صوتي  ــّم  أض أن  أوّد  وهنا 
قبل  للّتهديد  تعرّضن  اللواتي  الّنساء  من  للضحايا  احلماية  ضمان  وعــدم 
بالّتقاعس  أيًضا  متهمون  أننا  الّتأكيد  أوّد  هنا  ولكن  القتل.  عملّية  تنفيذ 
أبنائه،  من  ضحية  لكّل  احلصني  الــدرع  هو  فاملجتمع  بواجبنا،  قيامنا  وعدم 
ودون  بوضوح  الّنساء  لقتل  ال  يقول  وقياداته  بشرائحه  مجتمعنا  وعندما 
ُنصرّح  ــالم  اإلع وسائل  ففي  مختلفتني،  بلغتني  نتحّدث  ال  وعندما  تــأتــأة، 
بعمليات  ونفخر  ونشّجع  ندعم  املغلقة  الغرف  وفي  ُجتّملنا  التي  الّتصريحات 
واملؤملة. املقيتة  الظاهرة  هــذه  من  نّحد  أن  املمكن  من  فقط  عندها  القتل، 
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ا من أبرز الفّنانني، ولوحاته األعلى سعرًا. لم يكن  ـً ّي يعتبر محل
رّساًما ونّحاًتا فقط، بل عمل رّساَم كاريكاتير أيًضا.. يقول عن 
نفسه: إّنه باملجمل متأّثر بالفن املكسيكي، وخاّصًة الفّنان دييفو 
به  تأّثر  أّنه  شّموط سيعترف  إسماعيل  الفّنان  عن  أّما  ريفيرا؛ 

طيلة حياته.
وحول طقوسه اخلاّصة للبدء في أّية لوحة، ُيضيف: قبل أن أبدأ 
العمل أقوم بالّتفكير الّطويل، وأقوم بعمل سكتش للوحتي؛ ثّم 
منها  متوّقع  هو  وما  الّلوحة  سأرسم  كيف  أعرف  إّنني  يعترف: 

وهذا يأخذ الوقت الّطويل مّني، وهو أطول من وقت رسم الّلوحة.
الّتشكيلّي  الفّن  عالم  في  المع  مبدع  منصور،  سليمان  اسمه 
الِفَلسطينّي، ويعتبر أحد روّاده.. فالرّسم بالّنسبة له لغة تعبير 
ُهوّيته. هو ال  عن معاناة شعبه، وتوقه للحرّية، والّتأكيد على 
شعب  وتراث  قّصة  ينتقل  وإّمنا  الّصورة،  في  اجلمال  عن  يبحث 
احتّل منذ عقود طويلة. اعتمد في تعبيره عن املعاناة باستخدام 
الرّيشة، وفي فترة الحقة انتقل إلى اإلعتماد على الّطني، ُمكّون 
األرض، وكان ذلك عندما قاطع هو وكوكبة الفّنانني الفلسطينّيني 

الرّسم املستوردة من  آنذاك كّل مواد 
من  ا  ـً ّي وطن نّحاًتا  ليكون  إسرائيل، 

الّدرجة األولى. 
عمل في بداية الّثمانينات وملّدة عشر 
متنوّع،  كاريكاتير  كرّسام  سنوات 
فّنِه  للّتطوير، دفع ثمًنا مقابل  توّاق 
رّسامنا  عاش  ــرّات..  م أربــع  فُسجن 
ونقلها  فلسطني  أرض  على  املعاناة 
فوتوغرافّية  كصور  بلحظة  حلظة 
وتوّثق  الواقع،  تعكس  ُمبدعة  بروح 
الّنكسة؛  ــى  إل الّنكبة  من  املعاناة 
ــى  األول االنتفاضتني  ــى  إل ــّم  ث ــن  وم
االستيطان  من  وكذلك  والّثانية.. 
الّطبيعة  ينَس  ولم  الفاصل،  واجلدار 

والّتراث والّتاريخ.
هو  ورهافته  الوطنّي  حّسه  فأصبح 
اّلتي  األصيلة  لوحاته  عن  ينطق  ما 
ُعرف  واإلحساس..  الرّوح  منها  تنبع 
عنه أّنُه كان إنساًنا متأّمًال وعميًقا.. 
تراه  ســؤاًال،  إليه  ووّجهت  حدث  وإذا 

ُيْغمض عينيه حني يريد اإلجابة.. كي ُيْشعرك أنَّه يعيش املرحلة 
مرّة أخرى، فتعيشها معه وتخرج بإنطباع أّنُه يتحّدث أيًضا بفّن، 

ّي. وعلى طريقة ُتشبه كثيرًا إبداعُه الفّن
منذ  بداياته  عن  حتــّدث  معه،  الّصحفّية  املقابالت  إحــدى  وفي 
الّطفولة، واّلتي أظهرت أّن له ميوًال للرّسم، وكان هناك تشجيع 
أهالي  يرسم  كان  حيث  زيت  بير  قرية  في  عاش  املدرسة..  من 
القرية، ثّم دخل كلّية الفنون في القدس عام 1967، وبعد ذلك 

كانت اإلنطالقة في عالم الفّن.
شارك في بداية الّسبعينّيات في معارض محلّية، ثّم يضيف أّنه 
شعر باحلاجة ألن يكون هناك جتّمع للفّنانني، وشّكل مع مجموعة 
معرض  أّول  وكان  الّتشكيلّيني“،  الفّنانني  ”رابطة  أصدقائِه  من 
جماعّي في عام 1975 في القدس، حيث عرض أشهر لوحاته 
”جمل احملامل“ وأَعماًال أخرى له.. وفي هذا الّصدد تابع حديثه 
قائًال: في نهاية 1979 أّسسنا ”غاليريا“ وصّب جّل عملنا على 
عناصر الّتراث والّتاريخ القدمي والفّن الكنعاني واإلسالمّي ورموز 

من الّتراث الّشعبّي، مثل الكّف والعني واحملراث.
بالّتراث  اهتمامنا  كــان  املاضي  القرن  من  الثمانينّيات  وفــي 
في  بتوثيقه  عناني  نبيل  أنا وصديقي  فقمُت  كبيرًا.  الّشعبّي 
كتابني حتّدثا عن فّن الّتطريز وعن األزياء الّشعبّية الفلسطينّية.. 
على  أيًضا  يؤّكد  ــذي  اّل سكيب“  ـ“الالند  ب اإلهتمام  كان  كما 

الُهوّية.

ا وقفزة في الفّن  ـً متّخضت االنتفاضة األولى لُتحدث تغييرًا جذرّي
فنا عن استيراد  الفلسطينّي، أوصلتُه ملا هو عليه اآلن. وألّننا توقَّ
الّطبيعة..  ــواد  م باستخدام  وبدأنا  إسرائيل،  من  الرّسم  ــواد  م
ماّدة  وهي  األرض..  ملاّدة  رمزًا  الّطني  اخترت  فقد  لي،  وبالنسبة 
ّم  ُث آنــذاك..  ّي  الفّن الواقع  عكست  ولكّنها  دقيقة  وغير  صعبة 

انتقلت األعمال الفنّية من الّسطح املالس املنّظم إلى الّسميك.
وحني يصل إلى العالم عام 1994، وهو العام اّلذي نشأت فيه 
الّسلطة، يقول: بعد قيام الّسلطة كانت مرحلة اإلرباك عندما لم 
نعرف أن ُنحّدد َمْن هو صاحبنا ومن عدوّنا.. لذلك عكست هذه 
لت  لب واإليجاب. خالل هذه الفترة تشكَّ الفترة حالها علينا بالسَّ
جماعات الفّن الّتجريبّي اإلبداعّي، وصار كّل فّنان يعمل وحده، 
وهذا خدم (برأيه) الفّن الفلسطينّي. ووقتها أيًضا لم يكن هناك 
ّي، فتحرّرنا من كّل األسباب اّلتي توجبنا بيع الّلوحة، مما  سوق فّن

أعطى هامش حرّية أكبر.
هذا  ــأّدى  ف الّلوحة  أهمّية  ــرزت  ب قليلة  سنوات  ومنذ  اآلن  ــا  أّم
على  هذا  فأّثر  قبل.  من  نعرفه  نكن  لم  املنافسة  من  نوع  إلى 
ــه  ألّن الفلسطينّي،  ــفــّن  ال طبيعة 
إلى  احمللّية  اخلصوصّية  من  انتقل 
أعتبره  كرّسام  وأنا  العاملّي،  الّتأّثر 
نْفقد  أن  ا، ولكن دون  ـً الزًما وضرورّي

خصوصّيتنا.
وحني ُسِئل عن املعوقات اّلتي تواجه 
أهّم  برأيي  قال:  الّتشكيلّي،  الفّن 
ّي  هذه املعوقات هو عدم وجود نقد فّن
ّية  الفّن للحركة  ــاء  أس وهــذا  سليم، 
فقدان  ــى  إل باإلضافة  هــذا  عندنا.. 
البنية الّتحتّية. وبعد صمت قصير 
يتابع قائالً: الفّنان عندنا يقدي وقتُه 
العيش.. وهذا خسارة،  لقمة  يالحق 
اهتمام  عــدم  ــى  إل ــك  ذل يعزو  ــو  وه

الّسلطة في هذا احلقل الهاّم.
معوّقات  ُمبدعنا  ينَس  لم  طبًعا 
عائًقا  كان  إّنه  فيضيف:  االحتالل، 
ـــر على  ــة ّممـــا أّث ــرك ــة احل ــرّي ـــام ح أم
ــذا  ــة، وه ــّي ــب ــورة ســل ــص ــشــار ب ــت االن
اضطرّنا أن نلجأ لطباعة البوسترات 
”كّنا  موضًحا،  الّلوحات،  حجم  على  أّثر  كما  أعمالنا..  لنشر 
لكي  الّسّيارة  في  لتخبئتها  تصلح  لوحات  بعمل  نقوم  دائًما 
أخرى“. ولكي  مدن  في  لعرضها  احلواجز  بني  الّتحرّك  نستطيع 

نتحاشى مصادرة لوحتنا، استخدمنا العمل بطريقة رمزّية.. 
فيقول:  العربّي،  الوطن  في  الّتشكيلّي  الفّن  في  رأيه  عن  أّما 
”لألسف فقد الكثير من ُهوّيته وهو يّتجه نحو العاملّية، وليس 
هناك هوّية واضحة“، ثّم يستدرك فيضيف: ”هناك ثّمه جتارب 

جميلة ومفيدة في العراق ومصر وسوريا واملغرب العربّي...“.
أو ما ُيطلق عليها ”جمل  تعتبر لوحته ”العّتال الفلسطيني“ 
لت  فشكَّ  .1973 عام  رسمها  وقد  لوحاته،  أشهر  من  احملامل“ 
ُدّمرت  ّي.. وقد  الفّن بداية مشواره  املاضي  القرن  منذ سبعينّيات 
الرّئيس  قصر  على  األمريكّي  القصف  بعد  له  قيل  حسبما 
من  الّثمانينّيات  منتصف  في  القّذافي،  معّمر  الرّاحل  يبّي  الّل
القرن املاضي؛ فاضطّر أن يعيد رسمها مع إجراء بعض الّتغييرات 
في عام 2005، حيث ّمت عرضها في دبي في مزاد علنّي بقيمة 

ـ (300) ألف دوالر..! ّية تقّدر ب أول
سأواصل اجللوس على طينة في زاوية من زوايا لوحتَك.. جسًدا 

أزرق، أِحسُّ باُأللفة.. وتولعني مفارقات الّتاريخ..
والّلصوص  الّثعالب  من  خوًفا  وحـــَدك..  العراء  في  أتركَك  لن 
واألشباح.. حّتى أرى معَك وجوه القادمني ودّخان سجائرهم أشجار 

زيتون ساهرة يجيئون.. يجيئون.. كما تطلب وحتتاج احلياة..!

يا طفل احلجارة
نحكي..

لك وعنك..
حكاية.

™™™
في سفر العمر..
ينجو.. ليموت.

كانت..
سامّراء مسّرة
وآَل األوائل..

للّثاني..
(يا حيف)!!

وصارت مالعبه..
بني القبور.

في ظلِّ شجرة موز..
عناقيدها مّيتة..!

™™™
درب العذاب..

يعدو حزيًنا.
وفي األقصى..

جبهة قلق
تعرج فيها..

القيامة.
وفي الّدرب..

كان عمر صرًحا..
وانتهى..

في عهد
الوصاية امللكّية!

™™™
احلدُّ يخون..

مسارات..
عذاب الّتقي..

بالّنفاق والّتَشرذم.
واملناضالت..

الّلواتي ثكْلَن
يْحبلن..!

إذا خّس الكيل
بوئيد الّساعة العربّية

وشهيد الّرجاء.. واخلرافة.
***

يا طفل احلجارة
نحكي..

لك وعنك..
حكاية.

™™™
أهل القبر

أمن وأمان لثورِته
لبس الكفن بيده

وسار..
بني لصوص الّذهب

واحلّب االنتهازّي
في محيط دخيل سارق

وحجارته..
كّل ما في جعبته.

ومتيمة..
على شفة.. تبوس األرض.

وعنوان يكره الّتقسيم..
واألسطورة.

™™™
يا طفل احلجارة

نحكي..
لك وعنك..

حكاية.
 ©…dLÞØUHOŠ®

…—U 	 (« WJ zö �
V D(« 5�U ÒL �Ë





342015 w½U¦�« s¹dAð  13  WFL'«

WLF� w��U� ∫œ«b�≈
عن  عبارة  الفاخرة. وهو  املقّبالت  أهّم  من  الكاڤيار 
احلفش  سمك  مــن  ُيستخرج  ـــذي  اّل الــّســمــك  بيض 
(الكاڤيار  الّسلمون  األسود)، ومن سمك  (الكاڤيار 
األحمر). كما أّننا جند أيًضا بيض الّسمك البرتقالّي 

ـًا. واألصفر اّلذي يتّم تعديله صناعّي
فهي  الكاڤيار،  منها  ُيستخرج  اّلتي  األسماك  أّما 
تعيش في املياه الباردة، خاّصًة في بحر قزوين والبحر 
األسود، ويتّم استيرادها من روسيا، إيران وأذربيجان. 
ويرجع ارتفاع سعر الكاڤيار اخليالّي إلى قّلة البلدان 
وصعوبة  احلفش  أسماك  عدد  وتناقص  تنتجه  اّلتي 
استخراج البيض اّلذي يحتاج وقًتا طويًال للوصول إلى 

مرحلة الّنضوج.
 يتّم تصنيف بيض الّسمك حسب حجمه وحسب عمر 
الّسمكة، فكّلما كانت الّسمكة كبيرة في الّسن أصبح 

الكاڤيار ذا جودة عالية وسعر أغلى. 
ُيحفظ بيض الّسمك في درجات حرارة باردة (2 إلى 3 
درجات مئوّية)، وذلك ألّنه يتأّثر سريًعا بدرجة احلرارة 

احمليطة به.
مع  املقّبالت  أنـــواع  مــن  كنوع  الكاڤيار  ُيستخدم 
ألّنها  احلمضّية  والّصلصة  ــادو  واألڤــوك الّسلطات 
بعض  في  يدخل  أّنــه  كما  املالح،  وطعمه  تتجانس 
يّتصف  عشاء  أّي  خالل  خاّصًة  الّرئيسّية،  األطباق 

بالرّومانسّية.
املعلومات الغذائّية لكّل 100 غرام من الكاڤيار:

264 سعرة حرارّية.6.24 غرامات من البروتني.
غــرامــات  الّدهون.4  إجمالي  مــن  غــرامــات   9.17
غير  الــّدهــون  من  غــراًمــا   12 مشبعة.  الــّدهــون  من 
املشبعة.588 ميلليغرام من الكولسترول. 4 غرامات 

من النشوّيات.
الكالسيوم  مثل:  باملعادن؛  غنّي  الكاڤيار  أّن  كما 
(275 ميلليغراًما)، احلديد (88.11 ميلليغراًما)، 
 365) الفوسفور  ميلليغرام)،   300) املغنيزيوم 
ميلليغرًما)،   181) البوتاسيوم  ميلليغراًما)، 
مثل  والڤيتامينات،  ميلليغرام)   1500) الّصوديوم 
ڤيتامني A وB وD وE. كما أّنه غنّي جًدا باألوميغا 

3 (7.6 غرامات). 

—UOÑUJ�« bz«u�
القلب  صّحة  على  احملافظة  فــي  فــّعــال  الكاڤيار 
يساعد  اّلذي  البوتاسيوم  الحتوائه  وذلك  والّشرايني، 
يساهم  اّلذي   ،3 القلب واألوميغا  دّقات  تنظيم  في 
املشبعة.  والّدهون  الّضار  الكولسترول  تخفيض  في 
الّدم  ضغط  في  ارتفاًعا  يعانون  اّلذين  على  ولكن 
من  عالية  نسبة  لوجود  استهالكه  من  احلــّد  عليهم 

األشخاص  كذلك  الّصوديوم، 
في  ارتفاًعا  يعانون  اّلــذيــن 
أيًضا  عليهم  الكولسترول 
الحتوائه  صغيرة  حّصة  تناول 

على الكوِلسترول.
مضاّدات  ــّم  أه من  هو  واّلـــذي   ،A بڤيتامني  ِغناه 
األكسدة في محاربة اجلذور احلّرة، يجعله من األطعمة 
الّتجاعيد  مكافحة  املناعة،  تعزيز  في  تساعد  اّلتي 
أّنه  كما  الّشيخوخة؛  ومحاربة  اجللد،  صّحة  وتعزيز 

مفيد لصّحة العيون والعظام.
يحوي الكاڤيار كمّيًة عالية من البروتني، وهنا تأتي 
من  العديد  تشكيل  في  األمينّية  األحماض  أهمّية 
وظائف  إمتــام  في  فّعاًال  دوًرا  تلعب  اّلتي  اإلنزميات 

اجلسم احليوّية بشكل صّحّي وسليم.
منها:  الفوسفورّية،  الّدهون  الّسمك  بيض  في  توجد 
في  املهّمة  والّسفونغوزين  الكيافيلني،  الّليسيتني، 
إنتاج الّطاقة. وهي أساسّية جًدا لبناء اجلهاز العصبّي 
صلب  في  تدخل  الّدهون  هذه  الهورمونات.  وإنتاج 
على  وتعمل  جــدارهــا،  فــي  طبقًة  وتشّكل  اخللّية، 

حمايتها من الهرم والّتعب.
—UOÑUJ�«

مرونة  على  الكوالجني واحملافظة  إنتاج  في  يساعد 
 ،E ڤيتامني  الحتوائه  وترطيبها،  توّهجها  البشرة، 

األحماض األمينّية واملاء.
نوعّية احليوانات  الّذاكرة وحتسني  تنشيط  يساهم في 
أمينّية  أحماًضا  الحتوائه  وذلك  الّرجال،  لدى  املنوّية 
تساعد في بناء اإلنزميات والّدهون الفوسفورّية، اّلتي 

تعمل على إنتاج الهورمونات داخل اجلسم.
يحتوي على ڤيتامني B اّلذي يساهم في احلفاظ على 
توازن الهورمونات في اجلسم، وبالّتالي مينع حدوث أّي 

خلل في وظائفها.
في  يساهم  ـــذي  اّل  D لڤيتامني  مصدر  الكاڤيار 
مصدر  أّنه  كما  قوّية،  عظام وأسنان  على  احملافظة 

أساس لتحفيز عمل الكالسيوم والفوسفور.
يساهم في محاربة أمراض اجلهاز العصبّي والتصّلب 
األحماض  لسبب  وذلك  الّشوكي،  والّنخاع  اللّويحّي 

األمينّية املوجودة فيه.
ø—UOÑUJ�« „öN²Ý« tMJ1 s�

وخاّصًة  العمرّية،  الفئات  لكّل  أساسّي  الكاڤيار  إّن 
للكبار  كما  الّنمّو،  يساعد على  ألّنه  منهم،  الّصغار 
من  اخلاليا  على  احلفاظ  في  يساهم  ألّنــه  الّسن  في 
الّتلف، ويساهم في إعادة بنائها، كما أّنه مهّم للمرأة 
احلامل ألّنه ميّدها بالّطاقة، وميّدها بالّنشاط، ويساهم 

في بناء اخلاليا العصبّية لدى اجلنني.
 W??¹c??G?? Ò²??�« ‰U??−??� w??� q??L??F??ð ¨W??¹c??G??ð W?? ÒO??�U??B??²??š«®

©qLJ*« ÒV ÒD�«Ë WÒOLK Ò��«Ë WÒO× ÒB�«

°øqH ÒD�« ”ö �≈ Âb � w G � M � «–U *

هل ُيسمح بإجالس الّطفل أم ُميَنع ذلك، قبل إقدام 
الّطفل ذاته على اجللوس لوحده؟!

يتعّلم الّطفل بدايًة االستلقاء على البطن والّظهر. 
ـًا  تدريجّي يتعّلم  البطن  على  االستلقاء  خــالل 
اّلتي  احلركات  من  ورجليه. ويتعّلم  يديه  تشغيل 
يقوم بها أن ينقل ثقله من جانب آلخر، ميّد يديه، 

ويبدأ بالتقّلب.
في عمر نصف الّسنة تقريًبا، يبدأ بالّتحرك أكثر 
يدفع  كيف  ويتعّلم  محوره،  حول  البطن،  على 

بقدميه على األرض ويبدأ باحلبو زحًفا.
على  باالستناد  يبدأ  تقريًبا،  أشهر   8 عمر  في 
ست، ويبدأ باّتخاذ بعض احلركات، من خالل هذه 
احلركات يشّغل احلوض ألحد اجلانبني ويجلس. في 
البداية لن يعرف ماذا سيفعل وسيبقي يداه على 
ـًا تقريب يديه إلى رجليه،  األرض وسيتعّلم تدريجّي

وبهذا يصل إلى وضعّية اجللوس.
اجللوس، وهي  إلى  االنتقال  لتعّلم  صورة  هنالك 
الّظهر،  على  االستلقاء  من  ـًا  جانبّي االنتقال 
واستقامة اليد الّسفلى حّتى اجللوس على املَقعدة. 
يتعّلمون  أطــفــاًال  فأكثر  أكثر  اليوم  نــرى  نحن 
تشغيل  خــالل  مــن  اجلــلــوس  لوضعّية  االنــتــقــال 
عضالت البطن. ميكن أن نالحظهم وهم يحاولون 
حّتى  والّنهوض  بالنّطاطة  أو  بالعربة  اإلمساك 

اجللوس. 
هذا الّتعّلم غير صحيح وغير ناجع ألسباب عّدة:

ألّن األطفال يتعّلمون االنتقال من االستلقاء إلى 
ّمما  البطن.  عضالت  استعمال  خالل  من  اجللوس 
يسّبب تقّلص وتقوية عضالت البطن وصنع ضغط 
درس  كــّل  في  ــه  أّن تــذّكــروا  الّظهر.  أسفل  على 
االستلقاء  حالة  من  االنتقال  مّنا  يطلبون  رياضة 
لنفس  ـًا  جانبّي انتقاًال  اجللوس  إلى  الّظهر  على 
الّسفلى  الّظهر  عضالت  إجهاد   - متاًما  الّسبب 

واإلضرار بها. 
مبنّية على  املرحلة  هذه  تطورّية،  مرحلة  كّل  مثل 
قبل  اجللوس  يتعّلم  اّلــذي  الّطفل  أسبق.  قــدرات 
من  االنتقال  يستطيع  يعرف وال  ال  احلبو،  تعّلم 
وضع اجللوس إلى وضع احلبو، ألّنه ال يعرف ما 
هو احلبو. وما ميكن أن يحدث هو أن يبقى الّطفل 
الوضعّية، مما  ثابًتا وال يستطيع اخلروج من هذه 

ُيخشى منه تأخير احلبو.
كما ُوصف أعاله، يفترض أن يحبو الّطفل أّوًال، 
احلركّي  الّسبب  اجللوس.  لوضع  االنتقال  َثمَّ  ومن 
لذلك هو أّن تركيبة احلبو احلركّية تأتي من الّظهر، 
الّثقل  وانتقال  ــّتــوازن،  ال على  الــقــدرات  وسائر 

الّظهر  ُتِعّد   - به  املتمّثلة 
وباقي جسم الّطفل لوضعّية 
اجللوس. الّطفل اّلذي يصل 
ــلــوس قبل  ـــى وضـــع اجل إل
احلبو سيجلس عادًة وظهره 
منحنًيا  أو  جــًدا،  منتصًبا 
جًدا. كلتا صورتي اجللوس 

أخرى  آلّية  يعرف  ال  جسمه  لكن  له  جّيدة  غير 
للّتعامل مع الوضع احلديث املذكور أعاله.

أن  له  ميكن  التحّرك  على  الّظهر  بقدرة  اإلضــرار 
تعّلم  في  الّطفل  تقّدم  باقي  على  أيًضا  يشّوش 
كّل  يجتز  لم  أّنــه  مبا  للوقوف.  واالنتقال  املشي 
جتارب الّتوازن في االنتقال الّسليم نحو اجللوس، 
حينما يريد االنتقال إلى وضع اجللوس، ميكن أن 
تسّبب له قّلة الّتجربة صعوبات في تثبيت جسمه.

الّطفل الذي أجلس قبل تعّلمه احلبو، ُيخشى أن 
يتنازل متاًما عن احلبو على ست وأن يتعّلم ”احلبو“ 
على املَقعدة، الّتقّدم من خالل قفزات صغيرة على 

مقعدته وبهذا يفقد مرحلة احلبو.
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ـًا. عدم إجالسه حّتى يجلس تلقائّي

بواسطة  اجلــلــوس  يــحــاول  طفلكم  أّن  رأيــتــم  إن 
مبنعه  ذلك  من  امنعوه  بطنه،  عضالت  استعمال 
من استعمال أغراض مائلة (الّشرح الحقا) وبرفع 

رجليه بحيث يستند مّرة أخرى إلى اخللف.
عدم نقله إلى وضعّية اجللوس في العربة أو مائًال 
45 درجة في العربة حّتى يتعّلم أن يجلس وحده 

مستقًال.
عدم رفعه بجذبه وإمساكنا بيده وسحبه لألمام.

منحه جتربة الّتوازن قدر اإلمكان.
الوجه  املختلفة:  في وضعّياتها  احلّمالة  استعمال 

للّداخل، واخلارج. 
حتّديات الّتسّلق على املخّدات والّدرجات ميكن أن 
تساعد ألّنها ستجعله في حالة تعامل مع حاجته 

جلعل نفسه متوازًنا.
أنا  فعله.  ليفعل  الّزمن  نعطي  أن  علينا  ينبغي 
لنا  األسهل  من  أّنــه  اخلاّصة  جتربتي  من  أعــرف 
كأهل أن جنلس طفلنا، ألّن ذلك أسهل لنا لنلعب 
طفل  مقابل  كرضيع  بدوره  معه  والّتعامل  معه، 
احلركي  الّتطّور  في  التدخّ ل  بطنه.  على  يستلقي 
ـًا عليه في مراحل تطوّره  للّطفل سيؤّثر تأثيًرا سلبّي

القادمة.
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 l� r−�MðË UNO�« ‚u²½ w²�«
 ÆqLF�«  WKÐUI�  UNÝ√— vKŽ ¨… Òb??Ž  eł«uŠ “U²$ Ê√  ÊUOŠ_«
 qLF�«  öÐUI� ‰öš UMz«œü ÈuB� tÒOL¼√ ÊuKGA*« w�u¹
 UM�u³�  Âb??Ž  Ë√  UM�u³�  ÊQAÐ  rÝU(«  —«dI�«  r¼–U�ð«  bMŽ
 qJÐ  ÷d²H¹  ¨WIOI(«  Ác¼  ¡u{  vKŽ  ÆW
dA�«  w	  qLFK�
 qLF�« WKÐUI* ÂU²�« œ«bF²Ýô« WMÒOF� WHOþu� `ýd²¹ h�ý
 WÐuł_«Ë WKL²;« WK¾Ý_« WÒO¼U� „«—œ«Ë W	dF� ‰öš s�
 lO{«u*«Ë WK¾Ý_« „«—œ≈Ë W	dF� p�c
Ë ¨WOŠU½ s� vK¦*«
 ‰bðË  ¨Êu½UIK�  ÎU×{«Ë  ÎU
UN²½«Ë  ¡«dLŠ  ÎUÞuDš  bFð  w²�«
 d
c¹  ¨WÒOzUC�   UF³ð  tOKŽ  Vðd²¹  —uE×�  eOO9  vKŽ
 WÒOB�A�«  W�U(«  ¨qO'«  ¨WÒO�uI�«  ∫lO{«u*«  Ác¼  5Ð  s�
 ¨qLF�« w	 eOOL²�« dE% 5½«u� …ÒbŽ p�UM¼ Ê√ rž— ÆU¼dOžË
 sŽ  Êu¦ŠU³�«Ë  ‰U ÒLF�«  b−¹  ¨ÊUOŠ_«  s�  dO¦J�«  w	  tÒ½√  ô≈
 qJAÐ  t²Ý—U2  X9  ¡«u??Ý  eOOL²K�  U¹U×{  rN�H½√  qLŽ
 W	dF� ÒÊS???	  ¨t??O??K??Ž  Î¡U??M??Ð  ¨œu??B??I??�  d??O??ž  Ë√  ÌŸ«ËË œu??B??I??�
  U	dB²�«  „«—œ≈  s??�  lOL'«  sÒJ1   U??³??ł«u??�«Ë  ‚u??I??(«
 ÒÊ≈  ÆUN³M&  w�U²�UÐË  Êu½UIK�  ÎU
UN²½«  bFð  w²�«Ë  W¾O�*«
 Êu½U�  u¼  eOOL²�«  U¹UC�  Z�UF¹  Íc??�«  w??ÝU??Ý_«  Êu½UI�«
 dE×¹ Íc�«Ë 1988 ÂUŽ ÒsÝ Íc�« qLF�« w	 ’dH�« R	UJð
 q¦� ¨WHK²��  UOHKš vKŽ qLFK� ‰u³I�« WKŠd� w	 eOOL²�«
 ¨W�U�ù« ÊUJ� ¨wŽUL²łô« l{u�« ¨WÒO�uI�« ¨qO'« ¨fM'«
 Ë√  qBH�«  Ë√  qLFK�  ‰u³I�«  ÂbŽ  ÒÊ√  YO×Ð  ¨U¼dOžË  qL(«
 bF¹   UOHK)«  Ác??¼  Èb???Š≈  vKŽ  qLF�«  ◊Ëd??A??Ð  …¡U????Ýù«
 lM1 bMÐ Í√ sÒLC²¹ ô Êu½UI�« ÒÊ√ rž— ÆŸËdA� dOž Î«eOO9
 ÁcNÐ  oKF²ð  qLF�«  WKÐUI�  ¡UMŁ√  WK¾Ý√  ÕdÞ  s�  5KGA*«
 ’uB)« «cNÐ Îô«RÝ qGA*« ÕdÞ ‰UŠ w	 sJ� ¨ UOHK)«
  ¨…dýU³�  dOž  Ë√  …dýU³�  WI¹dDÐ  ¡«u??Ý  ¨eOOL²�UÐ  wŠu¹
 ` Òýd*« o×Ð eOOL²�« ÂbŽ  U³ŁSÐ ÂeK� q ÒGA*« ÊuJ¹ U¼bMŽ
 ÈuŽœ .bI²� ÷ÒdF� ÊuJ¹ –≈ ¨t�u³� ÂbŽ ‰UŠ w	 qLFK�
 w²�« WK¾Ý_« —UO²š« qGA*« vKŽ rÒ²×¹ «c¼ ÆÁb{ WÒOzUC�
 «c¼ w	Ë  Æb¹bý ’d×Ð U�  WHOþu�  `ýd*«  vKŽ UNŠdD¹
 qLF�«  w??	  ’d??H??�«  R	UJð  WÒO{uH�  ÒÊ√  v??�≈  —UA¹  ¨‚UDM�«
 vKŽ  qLŽ  sŽ  5¦ŠUÐ  q³�  s�   UNłu²�«  s�  b¹bF�«  XIKð
 ¨qLŽ   ö??ÐU??I??�  w??	  rNOKŽ  X??Šd??Þ  W??K??¾??Ý_  rN{dFð  d???Ł«
 ¨“ø5FÐ—_« sÝ  “ËU& q¼”  qO'UÐ oKF²ð WK¾Ý√ ∫q¦�
 ¨…ØÃËe²�   X½√  q¼”  WÒOB�A�«  ‰«u??Š_U??Ð  oKF²ð  WK¾Ý√
 p¹b�  q¼”  …u???Ð_«Ë  W??�u??�_U??Ð  oKF²ð  WK¾Ý√  ¨“øv²�  cM�
 X½√  q¼”  ¨“øWKzUŽ  fOÝQ²�  s¹ØjD�ð  q¼”  ¨“ø‰UHÞ√
 Ëb³ð b� …dýU³� dOž WK¾Ý√ ÎUC¹√ p�UM¼Ë ÆU¼dOžË “øq�UŠ
 pLOKFð  XON½√  v²�”  ∫q¦�  Wł–UÝË  WÒ¹œUŽ  v??�Ë_«  WK¼uK�
 ·bNð w²�«Ë ¨“øÃ«Ëe�« s¹ØjD�ð v²�” Ë√ “øWÝ—b*« w	
 w	 ’dH�« R	UJð Êu½U�  ÆWÒOB�ý  U�uKF� ÃU²M²Ý« v�≈
 WK�   «–  WK¾Ý√  ÕdÞ  …—ËdCÐ  qGA*«  tÒ³MO�  ¡Uł  qLF�«
 WÒ¹_  ¡u−K�«  ÂbŽË  ¨UN�H½  WHOþu�«  ¡«œP??Ð  …dýU³�  W�öŽË
 Ë√ 5K�UF�UÐ oKF²¹ —«d� Í√ Á–U�ð« bMŽ WÒ¹eOO9  «—U³²Ž«
 ÷dF²�« ‰UŠ w	 tÒ½√ v�≈ t¹uM²�« V−¹Ë ÆqLŽ sŽ 5¦ŠU³�«
 R	UJð WÒO{uH* tłu²�« ÊUJ�ùU³	 ¨qLF�« w	 eOO9 Í√ v�«
 ‚uÝ  w	  …«ËU�*«  oOI%  vKŽ  WM9R*«  qLF�«  w	  ’dH�«
 w	  …ËU??�??*«  5½«u�  oO³Dð  vKŽ  WÒO{uH*«  qLFðË  ÆqLF�«
 ‰U ÒLF�«  ÈËUJý  W'UF�  qLA¹  Íc�«  w½b*«  —U�*UÐ  qLF�«
 ÈuŽœ .bI²Ð ÂuIð UN½S	 WMOF�  ôUŠ w	Ë ¨5KGA*« b{
 ÊUJ�  w	  eOO9  v�«  ÷dFð  Íc�«  h�A�«  rÝUÐ  WÒOzUC�
 ‚uI(  w??Žu??�«  …œU???¹“  vKŽ  p�c
  qLFð  WÒO{uH*«  ÆqLF�«
 w¼  WO{uH*«  ÒÊ√  v�≈  …—U??ýù«  —b&  Æ ö�UF�«Ë  5K�UF�«
 ‰ ÒË_«  Ê«u??M??F??�«  w??¼Ë  Î̈UÒO½U−�  UNðU�bš  ÂÒb??I??ðË  ÂU??Ž  œ—u??�
 UN½uJ�  qLF�«  ÊUJ�  w	  eOOL²K�  ÷dF²�«  W�UŠ  w	  ‰U ÒLFK�
 WÒO½u½UI�« …—UA²Ýô« ÂÒbIð w²�« WÒ¹e
d*« WÒOLÝd�« W� ÒÝR*«

Æ‰U−*« «c¼ w	 …bŽU�*«Ë
 WO{uH*«  vKŽ ‰UBðù«  sJ1 ÈuJý .bIð Ë√  —U�H²Ýö�

∫WO�U²�« ÂU�—_« d³Ž
04≠861390Ø1 ∫‰ULA�«Ë UHOŠ ¡«u�
03≠7347214 ∫ e
d*«Ë VOÐ« qð ¡«u�

02≠6662780 ∫ »uM'«Ë ”bI�« ¡«u�

 «u??F??	œ«Ë «Ëd??²??ý« “b??�U??½Ëb??
U??� w??	 Êô«
 rFD�  Í√  s�  WŽd�ÐË  W�uN�Ð  «u³KÞ«
 W�uN�Ð  «uF	œ«  ¨œö³�«  w	  “b�U½Ëb
U�
 c??š_ «u??K??C??H??ðË o??O??³??D??²??�« W???D???Ý«u???Ð
 rFD*« s� …œËbF� ozU�œ ‰öš WO³KD�«

ÆÊ«≠n¹«—b�« Ë«
מקדונלד’ס   ∫«u??¦??×??Ð«  o??O??³??D??²??�«  ‰«e?????½ô

ישראל

œôËú� …dŠUÝ  «d�UG� VÔ² Ô
  ÆÆ“b�U½Ëb
U� w	 b¹bł

ø—Ëœ w	Ë 5K−F²��
 b¹b'«  UO³KD�« oO³Dð

°“b�U½Ëb
U� s�

 «c¼  …eO2  W¹b¼  Ÿ“uð  “b�U½Ëb
U�  rŽUD�  WJ³ý
  «d�UG�  VÔ² Ô
   ∫qO�  wÐU¼  W³łË  q
  l�  dNA�«
 w	 w*UF�« ÕU−MK� WL²ð Æ UM³�«Ë œôËú� …dŠUÝ
 V²
 4 l¹“uð r²OÝ 2012 WMÝ œôË√ V²
 ÕdÞ
 V²J�«  Ác??¼  d³²Fð  Æ UIBK�  l??�  œôËú???�  …b??¹b??ł
 …“U²2 W¹b¼ ©W
dA�« UNðbŽ√  UÝ«—œ Vłu0Ë®
 Êu¦×³¹ s¹cK�« q¼ú� UC¹√ U/« œôËú� jI	 fO�

Æ⁄«dH�«  U�Ë_ W¹d¦ Ô�  UO�UF	 sŽ
∫V²J�« qLAð

Ë FAMOUS FIVE ¨MAMMOTH¨ KINGDOM
SEAQUEST

 œôËú???� …d???ŠU???Ý  «d??�U??G??� V??? Ô²??? Ô
 Êü« «u??F??L??ł«
 …b¼UA� rJ½UJ�SÐ ÆqO� wÐU¼ W³łË q
 l�  UM³�«Ë
WOÐdF�«  WGK�UÐ  X½d²½ô«  l�u�  w	  V²J�«  lOLł

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar

 «ËeNł¢∫XO�ö
 ¡«d³š s� `zUB½
¢¡U²AK� rJ�UHÞ√

 ÷UH�½«Ë  n¹d)«  v�≈  nOB�«  qB	  s�  WO�UI²½ô«  …d²H�«  W¹«bÐ  l�
 VÒ³�ð w²�« q�«uF�« s� dO¦J�« jAM¹ WÐuÞd�« œułËË …—«d(« Wł—œ

Æ UÝËdOH�« U Î�uBšË ÷d*«
 W??�U??Š V??³??�??Ð ¨p??????�– v?????�≈ W???	U???{ùU???Ð
 d¦
√ UÎ²�Ë WKzUF�« œ«d	√ wCI¹ fID�«
 WM��«  W¹«bÐ  l�  U Î�uBš  ¨XO³�«  w	
 Æ U??{Ëd??�«Ë  U??½U??C??(«Ë W??O??Ý«—b??�«
 s??
U??�_« Ác??¼ w??	 ‰U??H??Þ_« œU??A??²??Š« ÒÊ≈
  UÝËdOH�«  ‰UI²½«  s�  qN�¹Ë  q Ò−F¹

ÆÈËbF�«Ë
 nOH�²K�  `zUBM�«  iFÐ  wK¹  U�  w	 

 ∫¡U²A�« ÷«d�_ ÷ÒdF²�« ‰UL²Š« s�
 WE	U;« • ÆUÒÎO�u¹ ‰eM*« ·dž W¹uNð •

 q�ž •  Æ22 –  24  s??� ‰U??H??Þ_« ·d??ž w??	 WLzö� …—«d???Š W??ł—œ vKŽ
 ¨W�UF�«  s??
U??�_«  s??�  …œu??F??�«  bFÐ U?? Î�u??B??š ¨—Òd??J??²??�  qJAÐ s??¹b??O??�«
 q³�  ¨n??½_«  nOEMð  bFÐ  ¨‰UF��«  bFÐ  ¨q??
_«  q³�  ¨d−²*«  ¨‚u��U

 ¨¡U²A�«  qB	 w	 ’U�ý_« qO³Ið  ÂbŽ •   Æl Ò{d�«  ‰UHÞ_UÐ W¹UMF�«
 WFÐU²�« »«dA�«Ë ÂUFD�« w½«Ë√ ‰ULF²Ý« ÂbŽ •  Æ‰UHÞ_« U Î�uBšË
 Â«b�²Ý« ÂbŽË ¨…bŠ«Ë …Òd* Â—U;« Â«b�²Ý« •   Æi¹d� h�ý v�≈
 rHK�  ŸUM�  l??{Ë  sJ1  •   Æ— Òd??J??²??*«  ‰ULF²Ýô«   «–  ‘ULI�«  q¹œUM�
 5šb²�« ∫XO³�« w	 5šb²�« ÂbŽ •  Æ÷d*UÐ WÐU�ù« ‰UŠ w	 n½_«Ë
 ÷ÒdFð WO½UJ�≈ s� b¹e¹ 5Mšb� q¼√ œułË •  ÆWŽUM*« “UNł nFC¹
 VF²�«Ë ‚U??¼—ù« VÒM& •   Æ— ÒdJ²*«  5??½–_« »UN²�UÐ WÐU�û� ‰UHÞ_«
 W{U¹d�« WÝ—U2 •  ÆÂuM�« s� Ì·U
 j�� vKŽ WE	U;« •  Æq�«u²*«
 U Î�uBšË ¨Wł“UD�« t
«uH�«Ë —UC)« ‰ËUMð s� —U¦
ù« •  ÆwA*« Ë√
 ‰ULF²Ý« vKŽ ’d(« V−¹ •  ÆC  UMO�U²O	 Íu% w²�«  UOCL(«
 qB×¹ Ê√ V−¹ •  ÆuÐd�« ÷«d�√ WÒOHKš ÍË– ‰UHÞú� wzU�u�« ¡«Ëb�«
 s¹c�«  œôË_«  Ë√  ¨ «uMÝ  fLš  5  v²Š  WMÝ  nB½  ÒsÝ  s�  ‰UHÞ_«
 •  ÆÍu??M?? Ò�??�«  ¢«e??½u??K??H??½_«¢  rOFDð  vKŽ  ¨WM�e�  ÷«d???�√  s??�  Êu½UF¹
 w	  uÐd�«   U??�“√  W'UF*  W¹ËœQÐË  …—«d??(«  iOH�ð  W¹ËœQÐ  œ ÒËe²�«

Δ—«uD�«  ôUŠ

 s� w??�??½d??H??�« w??*U??F??�« ¡U????¹“_« r?? ÒL??B??� 

 oKDÔ¹  ¨U¹öŽ  s¹b�«  ÒeŽ  ¨WO�½uð  ‰u�√
 t�uNH� b Ò�−¹ ÎUOzU�½ Î «dDŽ ¨… Òd�  ‰Ë_
 ’uG�«  v�≈  uŽb¹  oKD�  ‰ULł  ∫…√dLK�

ÆWŁu½_«Ë fOÝUŠ_« r�UŽ w	
 dDF�«  u¼  U¼   UF�u²�«  s�  dO¦J�«  bFÐ
 eŽ  Ÿb??³??*«Ë  dONA�«  r?? ÒL??B??*«  s??�  ‰Ë_«

 ÆUM¹b¹√ 5Ð U¹öŽ s¹b�«
 w	 tÐuKÝ√ U¹öŽ lÒ³ð« dDF�« ÃU²½≈ ¡UMŁ√
 – “—uðu
  u¼“‰« s� Ã–u/ rOLBð
 WI¦�« s� dO¦J�« l� WO�U¦�Ë WO¼UM²� WÒ�œ

Æ…d�UG*«Ë
 b Ò�−¹  ô  ALAIA PARIS  d??D??F??�«
 ÓfOÝUŠ√ UMO�≈ bOF¹ tMJ�Ë …œÒb×� …d²	

 Æ «d²H�« lOLł s� ÎU�«uý√Ë
 s�  wðQ¹  ô  ALAIA PARIS  dDF�«

ÆÊ«bK³�« qJ� dÐUŽ t½≈ Òô≈ Ò5F� bKÐ
 b Ò�−¹  ô  ALAIA PARIS  d??D??F??�«
 lOLł V??ÝU??M??¹ U?????/≈Ë Î̈U???M??? ÒO???F???� Îö???B???	

Æ‰uBH�«
 vI³ð  YO×Ð  ¨s??� Òe??�«  o	«d¹  dDF�«”  ∫U¹öŽ  ‰uI¹Ë
 q??O??K??�«Ë —U??N??M??K??� r??zö??� u??N??	 Ær????z«œ q??J??A??Ð t??²??×??z«—
 v??K??Š√  b??? Ò�???ł w???²???�«  U??C??�U??M??²??�« 5???Ð l??L??−??¹Ë

Æ“wðUOŠ w	  UE×K�«
∫W×z«d�«

 ¨WAFM*«  Íd??¼e??�«  qHKH�«  W??×??z«d??Ð  UOKF�«  WI³D�«
 ©U??¹e??¹d??	 ® o???³???½e???�« W???×???z«d???Ð v???D???Ýu???�« W??I??³??D??�«
 W½ ÒuJ�  ”U??Ý_«  WI³ÞË  ©VOKB�«  œu??Ž®  UO½«uH�«Ë
 ALAIA  dDŽ  Èc??ý  Æp??�??*«Ë  œuK'«  W×z«—  s�
 ’uG�« v�≈ uŽb¹Ë oKD*« ‰UL'« b Ò�−¹ PARIS

ÆWŁu½_« r�UŽ w	
 ∫WMOÒMI�«

 w³¼– ¡U??D??ž l??� w??K??×?? ÔJ??�« œu????Ý_« Êu??K??�U??Ð W??I??O??½√

 WÒO	dš“  ·uH�  WÒLŁ  ÆT�ú²�Ë  r�	
 UNÐ  dN²A¹  w²�«  WOÝbMN�«  ‰UJýú�
 ÆWMOMI�«  V½«uł  ‰uŠ  h�«d²ð  U¹öŽ
 ÷uLG�UÐ  W??ÞU??×??�  WOM	  W??H??%  U??N??½≈

 Æ‰UL'UÐ WHÒKG�Ë
Æ…—U²�*« Â—UH�«  UJ³ý w	 dÒ	u²�

U¹öŽ s¹Òb�« ÒeŽ rL ÒB*« sŽ …c³½
 q³� f??½u??ð w??	 U??¹ö??Ž s??¹b??�« Òe???Ž b???�Ë
 ÆWŠöH�« w	 ÊöLF¹ s¹b�«u� U�UŽ  74
 w	 q???šœ Í« t??¹b??�«u??� s??J??¹ r??� U??0d??�
 tO²š√ sJ�Ë ¨UN²¹UŽ—Ë t²³¼u� —uNþ
 rLB�  `³BO�  ÁU²LN�√  b�  5O²KOL'«
 —u??N??þ s???� o????Šô X????�Ë w???	 Æ—u???ðu???

 o×²K¹  Ê√  U¹öŽ  ŸUD²Ý«  W³¼u*«  Ác¼
 ¨f½uð  w	  WKOL'«  ÊuMH�«  WÝ—b0
 ÆÍdA³�« r�'« W¾O¼Ë X×M�« ”—œË
 bŽU�L
  qLF�«  √bÐ  t²Ý«—œ  ¡UN½≈  bFÐ
 i??F??³??� ’U?????š r?? ÒL??B??L??
 r????Ł ◊U???O???š
 v�≈  dH��«  ŸUD²Ý«  p�–  bFÐ  ÆszUÐe�«
 qLF¹  w??
  ¨W??{u??*«  WL�UŽ  ¨f??¹—U??Ð
 qLŽ  „UM¼  Á—«uA�  W¹«bÐ  w	  Æ¡U???¹“_«  rOLBð  w	
 l�  qLFK�  qI²½≈  rŁ  ¨—u??¹œ  ÊUO²�¹d
  l�  ◊UÒO�

 Ê√  ŸUD²Ý«  v²Š  d??�âU??�  ÍdOð  r??Ł  ¨‘Ë—ô  ÍU??ł
 w	  ÒdL²Ý«Ë  U�½d	  w	  tÐ  ’U??š  u¹œu²Ý  `²²H¹
 WIO½√  ULOLBð .bIð w	 ÎU�UŽ s¹dAŽ …b* ÕU−M�«

ÆdO¼UA*« s� dO¦JK�
 fÐö�  jš ‰Ë√ ‚öÞSÐ U¹öŽ ÂU� 1980  ÂUŽ w	
 qBŠ Â«u????Ž√ 4 b??F??Ð ¨w??M??N??*« t??�??¹—U??ð w??	 …e??¼U??ł
 q??C??	√Ë 1984 ÂU??F??� r?? ÒL??B??� q??C??	√ …e??zU??ł v??K??Ž
 w²�«  W{u*«  —UJÝË√  s� ÂUF�«  fHM�  fÐö� jš

ÆWO�½dH�« W	UI¦�« …—«“Ë UNðbIŽ
 s�  b¹bFK�  W Ò�Uš  lD�Ë  rO�UBð  qLFÐ  U¹öŽ  ÂU�
 XK�UFð UL
 ¨U�UÐË√ qOAO� ∫rNÝ√— vKŽË dO¼UA*«
 «—ö??
  ¨qá�U
  w�uF½  ¨U??ÇU??Ç  Íb??O??�Ë  U??½ËœU??�  tF�

Æs¼dOžË d½dOð UMOð ¨w½ËdÐ

 ‰U�O� bMŽ VIP WHO{ w½UŽdÞ fLý
 s¹dâO½

 WIÐU��  v�«  UM²ÐËbM�  XOŽÔœ
 W??O??*U??F??�«  “Àd¹«  fO�”
 5Ð  U�LM�«  w??	  ÂUI²Ý  w²�«
 s??¹d??A??ð s????� d???A???Ž s???�U???¦???�«
 Êu½U
  s�  f�U)«Ë  w½U¦�«
 v??�«  w??½U??Žd??Þ  f??L??ý  ¨‰Ë_«
 w	 Ídł« r�	  UFO³� qHŠ
 “s¹dâO½  ‰U�O�”   u??½U??Š
 ÆVIP  W??H??O??C??
  ¨U??H??O??Š w???	
  u½U(«  w	  UN²K³I²Ý«  b�Ë
 W³ŠU�Ë  W??Žb??³??*«  WLLB*«
 s??¹d??â??O??½ ‰U???�???O???� W?????
—U?????*«
 …dšU	  W¹b¼  fLA�  X�b�Ë
 …œö�Ë  oKŠ  rIÞ  sŽ  …—U³Ž

 Æ-UšË —«uÝË
 i??F??Ð f???L???ý X???ÝU???� b?????�Ë
  u????½U????(« w?????	 5???ðU???�???H???�«
 »UOŁ s� Áb¹dð U�  —U²š«Ë
 UNF�  U¼cšQ²Ý  —«u��
«Ë
 WIÐU�*«   «dI	  w	  UN¹bðd²�

ÆU�LM�« w	 WHK²�*«
 s??¹d??â??O??½ ‰U??�??O??� X??O??½«u??Š

 …cH�« ‰U�O�  ULOLBð rCð Ã—U)«Ë œö³�« w	 WHK²�*« UNŽËd	 w	
 ‰eM*« WM¹“Ë VzUI(«Ë wK Ô(«Ë ¡U¹“_« s� WK�U
  UŽuL−�Ë …eOL*«Ë

ÆU¼dOžË  ôUA�«Ë  UF³I�«Ë

 ‰UL'« Ê≈” W�uI*« W Ò×� Y¹b(« rKF�« X³¦Ô¹ Âu¹ bFÐ U Î�u¹
 ¨“qš«b�« s� √b³¹ wIOI(«
 dFA�«  dNE�  Ê√Ë  W�Uš
 ¨u???¼ d?????	U?????þ_«Ë b????K????'«Ë
 wł—Uš  ”UJF½≈  ¨UÎOKLŽ
 r�'« W??�ö??ÝË W??×??B??�

Æqš«b�« s�
 q????I????¦????Ô*« …U???????O???????(« j???????/
 ·Ëd??????????þË ¡U???????³???????Ž_U???????Ð
 fLA�«  —«d????{√Ë  W¾O³�«
 W??šu??�??O??A??�« v????�≈ ÍÒœR?????ð
 …dA³�«  ·U??H??łË  …d?? ÒJ??³??*«
 U???L???N???³???O???B???ðË b??????K??????'«Ë
 p??�c??
 Æb???¹b???A???�« V??F??²??�U??Ð

 bOŽU−²�«  Ê ÒuJð  v??�≈  ÍÒœR??ð
 ‚u��«  Ê√  `O×� Æd	Uþ_«  d Ò�JðË ¨t½UFLK�  dFA�«  Ê«bI	Ë
 Èdš√   U−²M0Ë  W¹UMF�«Ë  qOL−²�«   «dC×²�0  ¡wK�
  «dC×²�*«  Ác¼  Â«b�²Ý≈  Ê√  dOž  ¨wł—U)«  ‰ULF²Ýö�
  UI³D�«  vKŽ dÒŁR¹ ôË … Òułd*«  ZzU²M�«  oÒI×Ô¹  ô  U−²M*«Ë
 WE¼U³�«  nO�UJ²�«  s??Ž  pO¼U½  ¨r�−K�  WIOLF�«  W??O??K??š«b??�«
 `{«u�« s�Æ «dC×²�*«Ë  U−²M*« Ác¼ ¡«dý vKŽ W³ðd²*«
 jI	  r²ð  r�'UÐ  WIOLF�«Ë  WOÝUÝ_«  W¹UMF�«  Ê√  lOL−K�
 V³��« j³C�UÐ «c¼Ë ¨r�'« …eNł√ WDÝ«uÐ wKš«œ qJAÐ
 fJO�á?�u
  HNS  ?�«  ÃU²½≈  v�≈  —U?â?�uÝ W
dý l	œ Íc�«
 d??F??A??�«Ë b??K??'U??Ð  W¹UMFK� W???¹—u???ŁË …d??J??²??³??�  W??�œU??F??�  u???¼Ë
 UNÐ  w�u¹Ë  WO*UŽ  ez«uł  Àö¦Ð   “U	  UN½√  U ÎLKŽ  ¨d	Uþ_«Ë

Æ5O*UF�« W×B�« wOzUBš≈ —U³

ø HNS COMPLEX q??????LF¹ nO


 W¹u�  ·UO�√   UMOðËd?Ä  w¼  5ð«dJ�«Ë  5²��ù«Ë  5?â?�uJ�«
 WÐuÞd�UÐ  ÁÒb???9Ë  U??Î ???½d??�Ë  UÎ ?MO²�  U?? ÎÝU????????Ý√  b??K??'«  `M9  «Îb???ł
 W¹uIðË bOŽU−²�« fOK9 vKŽ bŽU�Ôð wN	 p�c
 ¨ÊU???FLK�«Ë
 Íu²×¹  Æt??²??�ö??ÝË  dFA�«  W×�  vKŽ  W??E??	U??;«Ë  d??	U??þ_«
 eÒH Ô%  …e?? ÒO?? Ô2  W¹cGð   U??³?? Ò
d??�  vKŽ  HNS COMPLEX
 ÆW¹—ËdC�«Ë  W¹uO(«   UMOðËdá�«  Ác¼  ÃU²½≈  vKŽ  r�'«
 vKŽ  HNS COMPLEX  Íu??²??×??¹  p???�–  v???�≈  W??	U??{ôU??Ð
 q¦�  ¨d	U?????????þ_«Ë  dFA�«Ë  bK'«  W×�  w	  r¼U�Ôð   U³ Ò
d�
 Æp??½e??�«Ë  s¹eO�  ¨5??�Ëd??Ä  ¨”U?????×½  ¨UJOKOÝ  ¨C  5�U??????²O?Ñ
 5OMF*« ’U�ýú� HNS COMPLEX ‰ULF²ÝUÐ `BMÔ¹
 s� Êu½UF¹ s¹cÒK�Ë ¨dFA�«Ë d	Uþ_«Ë bK'« dNE� 5�×²Ð
 s¹c�«  ’U�ý_«  p�c
Ë  ¨W�uN�Ð  d Ò�J²�«  v??�≈  qO9  d	Uþ√
 W¹UMF�«Ë d??	U??þ_« q??J??ýË …u??� vKŽ W??E??	U??;« w??	 Êu??³??žd??¹

ÆnO¦
Ë dC½ ¨Íu� dFý vKŽ WE	U;«Ë …dA³�UÐ
 Âu????O�«  w	  ’d�  1≠2  ‰ËUM²Ð  `BMÔ¹  ∫‰ULF²Ýù«   U?LOKFð
 q ÒJAð  ôË  W??O??³??Þ  X??�??O??�   U??�u??K??F??*«  Ác???¼  Æ   U??³??łu??�«  l???�
 V−¹ WKJA� W¹√ œułË W�UŠ w	 Æw³D�« ‰ULF²Ýû�  ULOKFð
 WOB�??????????A�« …—U??????????A²Ýû�     ÆZ�UF*« VO³D�« v�≈ t Òłu²�«

1800≠350≠333 ∫«uKBð≈ œU?????????ý—ù«Ë

 ∫÷dFð Ê√ Careline Òd�¹
q ÒCH*«Ë ·ËdF*« 10 s¹ôdO
 Ëá?�Uý

°d¦
√ W�uF½Ë ÊUFLK� …œÒb−� W³O
d²ÐË …b¹bł WÒK Ô×Ð
 w²�«Ë ¨WK ÒCH*«Ë W	ËdF*« 10  s¹ôdO
 dFA�« ÍÒdD�Ë Ëá?�Uý WK�KÝ
 œÒb−²ð ¨œö³�« w	 dFA�UÐ W¹UMF�«  U−²M� ‘dŽ vKŽ  «uMÝ cM� lÒÐd²ð
  °« ÎeÒO2 UÎ½UF*Ë WIzU	  ÎW�uF½ „dFý `ML²� ¨W³O
dÒ²�«Ë qJA�«  YOŠ s�
 ∫Ê«uMŽ qL×²Ý w²�«Ë b¹b'« Z²M*« ‚öÞ≈ WKLŠ o	«d²Ý  ËœU?Ç ‰U?Ç
 W³O
dð vKŽ eJðd¹  œÒb−Ô*«  10  s¹ôdO
 Ëá?�Uý ÆCelebrate new 10
 dF ÒA�«  `M9  w²�«Ë   ¨…e?? ÒO??L??*«  PROTEIN SILK SYSTEM  ≠  ???�«
  UMO�U²O?Ñ?Ð …“ÒeF� …b¹b'« W³O
d²�« ÆÈuB� W�uF½Ë W¹cGð ¨WÐuÞ—
 WK�UJ²� W¹UMŽ ÆoÒ�Q²�«Ë ÊUFLK�« t×M9 W³ ÒÞd�  U³ Ò
d0Ë dF ÒA�« Í ÒuIð
 ∫d??¹d??(«  5???ðË—á  WOłu�uMJ²Ð  10  s¹ôdO
  ÃU??²??½≈  -   °WK�ž  q??
  w??	

 ÆW�uFMÐ  ”√d???�«  …Ëd???	Ë  dFA�«  q�G�  …— Òu??D??²??�  W³O
dð
 5??ðË—á  V Ò
d�  o¹dÞ  sŽ  ÈuB�  W�uFMÐ  dF ÒA�«  nÒKGð
 WÐuÞd�UÐ  UNHÒKGÔ¹Ë  WNł  s�  …dF ÒA�«  ÍÒcGÔ¹  Íc�«  d¹d(«
 …d²H�  o�Q²�«Ë  ÊUFLK�«  UN×M1  «cNÐË  ¨Èd??š√  WNł  s�
 ŸUM�  ¨V ÒÞd� .d
 ¨ >dD Ô�  ¨Ëá?�Uý ∫W�K Ò��«  w	  ÆWK¹uÞ

 ÆdFAK� ÍÒcG Ô�
∫WK�K Ò��« qO�UHð

 dFAK� ¨⁄u³B*« dF ÒAK� ¨ÍœUF�« dF ÒAK� ∫ ÒdD Ô�Ë Ëá?�Uý
Æ…dAI�« lM1 ¨qNÝ `¹d�²� ¨·U'« dFAK� ¨b ÒF−*«

 s�  WŽuL−*«  Ác??¼  U?? ÎC??¹√  ¨s¹ôdO
   U−²M�  lOLł  q¦�
Æ U½«uO(« vKŽ UN²Ðd& r²ð r�  U−²M*«

Æ…—U²�*« Â—UH�«Ë o¹u�²�«  UJ³ý w	 dÒ	u²�

 HNS COMPLEX
 dF?A�«Ë bK'UÐ W¹U??????????MFK�

d	U????????????????þ_«Ë

 q
  l�  “b�U½Ëb
U�  ŸËd??	  lOLł  w	  …bł«u²�  V²J�«
ÆÊËe�*« œUH½ v²Š qO� wÐU¼ W³łË

œUB²�ô« …—«“Ë w	 qLF�« w	 ’dH�« R	UJð WÒO{uH� w	 ÌÂU×�
Ã«d	 ”«d	 ∫rKIÐ

 Êu½UIK� WH�U�*« WK¾Ý_« Ác¼ «Ë—cŠ«
 qLF�« WKÐUI� ‰öš

AZZEDINE ALAÏA
U¹öŽ s¹Òb�« ÒeŽ s� —uðu
  uN�« dDŽ
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