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سيتّم إضاءة شمعة امليالد احليفاوّية األهلّية، يوم الّسبت 
أممّية  دينّية  مناسبة  الّتحتا.  البلدة  ــي  ف اجلـــاري   19
اجتماعّية يشارك فيها أهلنا بكّل أطيافهم ـ وقد أردناها 
والّصدور  والرّوح  الفضاء  والّتآخي، غذاؤه  للمحّبة  مناسبة 
فعيد  للجميع.  والفرح  وامللح  واخلبز  العيش  من  بنفحة 
ومن  احلياة  مباهج  من  وغيرهما  األضحى  كعيد  امليالد 
نعّبر  الزّمن  الفرح، هي فسحة من  املفتوحة على  أوقاتنا 
فيها عن تآخينا وتعاضدنا وعن إرادتنا بأن تكون حياتنا 

َيم الّنبيلة. مشتركة قائمة على كّل الِق
وهكذا هذا العام مع حلول عيد امليالد املجيد مبواعيده ـ 
أردنا بإضاءة الّشجرة بشكل أهلّي جماعّي أن ُنعلن أّننا 
نحّب احلياة ونستحّق الفرح وأّننا مصرّون على أن ُنطلعه 
من الوقت ومن املكان لكّل طفلة وطفل ولكّل فرد فينا. 

نحن مصرّون على العيش املشترك بفرح ومحّبة.
نّظمنا هذا احلدث في البلدة الّتحتا رغبًة مّنا في ضّم هذا 
احلي إلى قلوبنا وإدراجه ضمن مواقع مجتمعنا وحياتنا 
على  البعض  نسيه  ورّمبا  البلدّية  هّمشته  رّمبا  املشتركة. 
هامش احلياة، لكّننا نصّر أن نقرّبه من صدورنا وأن نضّمه 
الفرح ومباهج  إلى حزمة احلياة بكّل ما فيها، ال سّيما 
في  ألهلنا  دعوة  فاحلدث  هنا  ومن  واملناسبات.  األعياد 
البلدة الّتحتا أن يكونوا جزًءا مّنا وهو عهد مّنا أن نفتح 
لهم أوقاتنا وقلوبنا. أنتم في القلب ولستم على الهامش، 
املشتركة  احلياة  شجرة  لنا  ُتضيئون  ــّصــدارة  ال في  أنتم 

واحملّبة والّتآخي.
يسرّنا لو أّن شجرة امليالد احليفاوّية هذه تنتقل إلى مواقع 
أخرى برسالتها ومضامينها. يسعدنا أن تتحّول مناسبة 
إضاءة شجرتنا في حيفا إلى مناسبة في كّل أرجاء الوطن. 
فمن الرّائع، بل من الواجب، أن نؤّكد على العيش املشترك 
مبحّبة وتآٍخ. من املهم مبكان في عصر الّطائفّية البغيضة 
والّتفرقة أن نحرص على املشترك وبناء املجتمع ونسيجه 
بروح احملّبة والّتآخي. وإذ نقول ذلك ال نبتذل وال نصطنع، 
بل نؤّكد على اخلير فينا وعلى الّطاقات البانية ملجتمعنا 
والّساعية في خيره وخير أبنائه، وهذا ليس كثيرًا علينا!
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سرّنا، ونحن اّلذين نقف على الّنبض من قضايا مجتمعنا 
مليون شيكل   3.8 بكلفة  ُخّطة  يتّم وضع  أن  وأحيائنا، 
حلّل ضائقات الّسير والُبنى الّتحتّية في حّي عّباس. إّن 
جناح املساعي في حتصيل هذه اُخلّطة وإقرار متويلها في 
البلدّية لهو إجناز لكّل مجتمعنا، ولكّل اّلذين عملوا على 
لوال  ليتحّقق  اإلجناز  كان  ما  سنوات.  منذ  املوضوع  هذا 
الّتعاضد اّلذي ّمت بني جلنة احلّي واألهالي فيه، وبينها وبني 
وبينها  فيها،  احلقوق  ودائرة  االجتماعّي  الّتطوير  جمعّية 
وبني أعضاء البلدّية العرب ولوال العمل املهنّي اّلذي قامت 

به جلنة احلّي أمام البلدّية وأقسامها ذات العالقة.
بحكمة  ــّي  احل جلنة  مارسته  ــذي  اّل الّضغط  هــذا  واألهـــّم، 
ومنهجّية على صانعي القرار في البلدّية. مذّكرات مهنّية 
أعّدتها دائرة احلقوق في جمعّية الّتطوير وتظاهرات ورفع 
شعارات ورسائل ومكاتبات وجلسات عمل ولوبي مدروس 
- كّلها فعلت فعلها وأفضت إلى هذا اإلجناز البلدّي. هذا 

مكسب هاّم ينبغي أن جنعله منوذًجا ُيحتذى.
أسعد  سهيل  د.  البلدّية  رئيس  لنائب  أيًضا،  نبارك، 
زعبي،   – عابدي  عرين  ”اجلبهة“  عن  البلدّية  ولعضو 
وحّبذا  الّتنفيذ.  ّية  وميزان العمل  مخّطط  حتصيل  على 

لو أعطونا مفاتيح الّنجاح لنعّممها 
ـ هّال عّلمتنا د. سهيل  أهلنا  على 
لنعتمد  ؟!  احلــقّ هذا  انتزاع  ّمت  كيف 
ــي مواقع  ــاجــح ف ــّن ــوب ال ــل هــذا األس

ونضاالت أخرى. 
كّنا في جمعّية الّتطوير نقول ألهلنا 
البلدّية  في األحياء، البلد أقوى من 

وضغطهم  ــدروس  امل وعملهم  أهلنا  انتظام  أّن  والقصد  ـ 
احملسوب على صانع القرار سيغّير من توّجهاته وسيضطرّه 
في نهاية األمر إلى الّتعامل مع قضايانا ومطالبنا. وما 

حصل في عّباس منوذًجا ملا نقول.
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عودة  أمين  الّنائب  لزيارة  نقد  من  ُنشر  ما  كغيرنا  قرأنا 
إلى الواليات املّتحدة األمريكّية ولم نحّب ما قرأنا. ليس 
بل  املُنَتخبة  القيادات  مساَءلة  أو  الّنقد  نحّب  ال  ألّننا 
ألّننا لم نقتنع بأّي ُجملة قيلت في هذا الّصدد. ال نرى 
القائمة  (رئيس  عودة  الّنائب  يزور  أن  في  غضاضة  أّي 
بصفته  أخرى  دولة  أّي  وال  املّتحدة،  الواليات  املشتركة) 
ممّثًال ملجتمعنا هنا وحامًال لقضاياه وروايته. وال نرى أّي 
غضاضة في أن يلتقي مسؤولني في اإلدارة األمريكّية أو 
منّظمات مجتمع مدنّي وشخصّيات اعتبارّية كجزء من 

متثيله ملجتمعه.
نشّك،  أو  خوًفا  نرتعب  ونحن ال  بهجاس  لسنا مصابني 
العرب.  علينا وعلى  الكبرى  املؤامرة  بنظرّية  نؤمن  أو ال 
وتقاطع  تشابك  من  عموًما  الّسياسة  في  ما  نعرف  بل 
املشاركة  األطــراف  وبني  القوى  بني  متبادلة  تأثيرات  ومن 
في الّلعبة. ومع هذا نثق كّل الّثقة مبمّثلينا أّنهم يعرفون 
وظيفتهم وأّنهم قادرون في كّل موقع ومكان على متثيلنا 
بروح قضّيتنا هنا وروايتنا الّتاريخّية. نحن ال نسأل أين 
كانوا أو حتّدثوا، بل ماذا قالوا وإلى أّي مدى كان حضورهم 
ا. وقد نختلف مع هذا أو ذاك من قياداتنا  ـً ّي ا أصل ـً ّي متثيل
غيرها،  وال  أمريكا  إلى  يسافروا  أن  دون  الّطروحات  في 
لنقول  بالّنفس  الّثقة  فقدان  من  القدر  بهذا  لسنا  لكّننا 

كالًما بائًسا فيهم.
اختارته  مجّلة  لدعوة  استجابًة  عودة  الّنائب  سافر  لقد 
أّنها  املجلة  ترى  أخرى  شخصّية  ِمائة  بني  من  شخصّية 
واستثمر  املنصرم.  العام  خالل  العاّمة  احلياة  في  ــرت  أّث
الّنائب عودة الزّيارة للقاءات عمل متنوّعة رمزّية وفعلّية. 

كّلنا ثقة بأّنه يعرف واجبه وأّنه مّثلنا أفضل متثيل. 
ال نرى من األهمّية مبكان انفتاح قياداتنا على الّسياسة 
ّية ومحاولة الّتأثير هناك، أيًضا. نقول هذا  واحملافل الّدول
ال  قد  أو  فعًال  يحصل  قد  الّتأثير  أّن  علم  على  ونحن 

يحصل. 
هناك  جديدة.  ساحات  نقتحم  وأن  جنرّب  أن  علينا  لكن 
العربّي  املجتمع  بورقة  ــّي  ودول أمريكّي  ــي  أوروّب اهتمام 
كّلما  سيزيد  اهتمام  وهــو  إسرائيل.  في  الفلسطينّي 

تقّدمنا في الوقت. 
ومن هنا أهمّية أن نعي دورنا وأن نلتقط إشارات املجتمع 
الّدولّي، ونتعامل معها بانفتاح ال بالّتخوين وال بعقلّية 
وال  قيادة  بــأّي  وال  بأنفسهم  يثقون  ال  اّلذين  املقهورين 

باآلخرين. 
وكفى  والّتجريب  االنفتاح  على  تقوم  لسياسة  األوان   آن 
لالنغالق والّتقوقع مرّة باسم األيديولوجّيات وأخرى باسم 
القيادات  من  وفيه  ــادر،  ق مجتمعنا  ــرى.  أخ تسميات 

القادرة، فلندع هذا ”املارد“ ينطلق من قمقمه!
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الفقر“  معطيات ”تقرير  لنا و“تبّشرنا“  تزّف 
الّصادر عن مؤّسسة الّتأمني الوطنّي، أّول أمس 
األربعاء، بأّن أزيَد من مليون وسبعِمائة وتسعة 
في   (1,709,300) مواطٍن  وثالثِمائة  ألوف 
حتت  يعيشون  والعسل،  واحلليب  اخلير  بالد 
خّط الفقر؛ فينجلي الّظالم عن الرّبى ليّتضح 
من  وأكثر  ّية،  العرب عائالتنا  من   53% أّن 
700 ألف طفٍل عربّي (نحو %60) يعيشون 

حتت خّط الفقر في دولة إسرائيل!
فإّن  الكارِز،  الوطنّي  الّتأمني  تقرير  وبحسب 
الفرد اّلذي ال يربو دخله عن 3,077 شاقًال في 
الّشهر ُيعتبر فقيرًا. فيما ُتظهر املعطيات أّن 
معّدل دخل عائلة مكوّنة من زوجني ال يربو عن 
4,923 شاقًال في الّشهر تعتبر فقيرة أيًضا؛ 
بينما تعتبر عائلة مكوّنة من خمسة أفراد فقيرة 
شاقًال!  9,230 عن  الّشهري  دخلها  َضؤَل  إن 

الفقر  ارتفاًعا في نسبة  الفقر“  سّجل ”تقرير 
عام  الّسن  وكبار  األطفال  ــراد،  األف للعائالت، 
الفقر  نسبة  تراجع  بعد  إسرائيل،  2014 في 
في إسرائيل عام 2013. كما سّجل ارتفاًعا 
الفقر  نسبة  في  ــادًة  وزي املــســاواة،  انعدام  في 
بصفوف املواطنني العرب و“الفقراء العاملني“؛ 
املعطيات  هذه  وفق  إسرائيل،  ُأدرَجــت  حيث 
البائسة في املرتبة الّثانية بأسفل سّلم قائمة 
مبنّظمة  األعــضــاء  الـــّدول  في  األطــفــال  الفقراء 

.(OECD) الّتعاون االقتصادّي والّتنمية
أّن  مــجــّدًدا،  الفقر“،  ”تقرير  ويثبت  ُيبرهن 
واقًعا  تعيش  ــبــالد  ال هــذه  مواطني  غالبّية 
إسرائيل  حكومة  طاملا  وموجًعا،  أليًما  مريرًا، 
بدل  ــاســّي  ســي اقــتــصــاد  ــاع  ــب اّت ــي  ف ماضية 
هذا  لتزيد  ــة،  اقــتــصــادّي سياسة  تنتهج  أن 
احلكومة  هذه  تفكير  دام  فما  بؤًسا..!  الواقع 
ــور  األم ــى  إل تنظر  دامــت  ــا  وم ا“،  ـً ”حربجّي
سياسّي  ومنظار  وتوّجه  منطلق  من  جميعها 
منيًعا،  ا  ســّدً واقفًة  بحت،  أمنّي  استيطانّي 
املقّدسة“-  ”البقرة   - األمن  ّية  مليزان وحارسًة 
في  حتًما  ذلك  سيؤّثر  زيادتها،  على  عاملًة 
فميزانّيات  االجتماعّية..  الّطبقات  غالبّية 
األمن واالستيطان واملتدّينني في تفاقم، بينما 
ميزانّيات الّتعليم والرّفاه والقضايا االجتماعّية 
ــرّ..! ــم ــســت ــّي بــنــقــص م ــرب ــع ــا ال ـــي وســطــن ف

باالّتساع،  آخــذٌة  البالد  في  الفقر  رقعة  إّن 
والفجوات والفوارق الّطبقّية في ازدياد يومّي؛ 
فلم يعد هذا صراع بقاء األقلّية بل أصبح صراع 
األكثرّية. وبدل أن تعمل احلكومة على تقليص 
اخلدمات  حتسني  أو  البالد،  في  الفقر  نسبة 
تعمل  مواطنيها،  رفاهية  وإعالء  االجتماعّية 
ّي أن تهتّم احلكومة  َدِه َب بخالف ذلك متاًما. من ال
بتفعيل سياسة اقتصادّية تخدم غالبّية أفراد 
املجتمع، إن لم تنجح بتقدمي اخلدمة للجميع. 
املجتمع  أفــراد  جتنيد  على  تعمل  أّنها  إّال 
وهي  الفاشلة.  وسياستها  اقتصادها،  خلدمة 
الّصميم  في  وتضربهم  مواطنيها  جتوّع  بهذا 

عليهم! ــاق  اخلــن ــق  وتــضــّي
ــاء  ــّم ــّص ــة ال ــوم ـــذه احلــك ه
الــعــمــيــاء مــاضــيــة في 
ــالت،  ــي ــض ــف ــّت ــة ال ــاس ــي س
بكرامة  العيش  مقتصرًة 
من  ”نخبوّية“  فئة  على 

الغالبّية  حتمي  أن  ــدل  وب فقط!  مواطنيها، 
وتشّكل  تدوسهم  مواطنيها،  من  الُعظمى 
كبيرة  فنسبة  وجودهم..  على  خطيرًا  تهديًدا 
البقاء،  صراع  تعيش  البالد  هذه  مواطني  من 
ا، من اجلوع والفقر، كما تعاني  ـً وتعاني، يومّي

حاالٍت إنسانّية صعبة جًدا.
لسياسة  دامغة  إدانــة  هذا  الفقر“  ”تقرير  إّن 
حكومات إسرائيل االقتصادّية املتعاقبة، اّلتي 
األمــوال  رؤوس  ًأصحاب  إلى  َز  الّتحّي تعتمد 
الفقر  وتعميق  االقتصاد  وخصخصة  الكبيرة 
بني أوساط عديدة من املجتمعات في البالد، 
الضحّية  ــرب،  ــع ال املــواطــنــني  بــني  وخــصــوًصــا 
فالّسياسة  الّسياسة،  لهذه  ــاس  واألس ــى  األول
إسرائيل  حلكومة  واالجتماعّية  االقتصادّية 
اليمينّية املتطرّفة تؤّدي حتًما إلى تعميق الفقر 
سياسًة  تعاني  اّلتي  األوساط  بني  واستفحاله 
الّسنني. عشرات  مــدار  على  عنصريٍّ  متييٍز 

االقتصادّية  األزمـــات  من  الفعلّي  املنَفذ  إّن 
مشكلة  ـــّل  وح املستفحلة،  ــة  ــّي ــاع ــم واالجــت
امليزانّيات  بتحويل  إّال  يتّم  ال  املتفاقم  الفقر 
والــتــوّســع،  ــيــطــان  واالســت لالحتالل  ــودة  ــرص امل
لصالح ُمداواة آفات الفقر واجتثاثه من جذوره، 
العربّي  املجتمع  ــي  ف االستثمار  ــالل  خ مــن 
املستضعفة؛  الــفــئــات  جميع  ـــاط  أوس وفــي 
اّلذي  الّسافر  الّصارخ  الّتمييز  هذا  إّن  حيث 
املرافق  جميع  في  العربّي  مجتمعنا  يعانيه 
ا، ـً احلياتّية، يضرب نسيجنا املجتمعّي، يومّي

ويهّدد وجودنا.
من  تعتبر  اّلتي   - املرتفعة  املعيشة  نسبة 
ــــادة األســعــار  ـًـا - وزي ـــ ــّي ــســب عــامل ــى الــّن أعــل
الفقر،  رقعة  واّتساع  ّية،  والّال-نهائ الّدائمة 
إرهاب  من  املستمرّ،  و“الّترهيب“  والّتحذير 
وسوريا  ــّي  ــران اإلي ــووّي  الــّن والّتسّلح  ”داعش“ 
و..  و..  و“حماس“  الله“  و“حزب  ولبنان 
ــة، حوّلت  ــّي ُفــجــائ ــرب  ح ــّن  ش ــة  ــّي وإمــكــان و.. 
للمواطن.  آمنة  غير  ــالد  ب ــى  إل ــالد  ــب ال ــذه  ه
هذه البالد اّلتي لطاملا روّجت لها احلكومات - 
وما زالت - بأّنها بالد اخلير واحلليب والعسل، 
لم يعد يشعر فيها املواطن مبأمن طاملا يصعب 
أسرته؛  وألبــنــاء  له  عيش  لقمة  تأمني  عليه 
املواطنني  من  كبير  عــدد  على  سيصعب  إذ 
ناهيَك  اخلبز،  حّتى  اقتناء  ــال  احل املستوري 
سيتمّكنون  فكيف  ألطفالهم،  احلليب  عن 
الّتفكير أو الّسؤال في هذه البالد، حّتى من 

عن العسل؟!
ونحن، حّتاَم سَنبُكم ونتلعثم ونقف مكتوفي 
األيدي أمام حكومة إفقار عنصرّية صّماء عمياء؟!
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Õd� f�UD�
ــرًا،  ــوخ م أردمت)  (إن  ترتسو“  ”إم  حــركــة  أرســلــت 
الّتطبيقّية  العلوم  معهد  لرئيس  احتجاج  رسالة 
ضّد  پيرتس،  ــي  الف ــســور  ــروِف پ (”الّتخنيون“)، 
كلّية  في  سويطات  ــروة  ع ــدن  امل مخّطط  محاضرة 
الهندسة املعمارية وتخطيط املدن في ”الّتخنيون“، 
في أعقاب حديثه عن الّنكبة في محاضرة حول حّي 

وادي الّصليب. 
وجتدر اإلشارة إلى أّن مخّطط املدن عروة سويطات هو 
جزء من الّطاقم الّتدريسّي لدورة ”مدخل للّتخطيط 
لطّالب الّسنة الّثانية في كلّية الهندسة  املعمارّي“ 
املعمارّية وتخطيط املدن في معهد العلوم الّتطبيقّية 
ّية -  (”الّتخنيون“)، واّلذي يهدف - في دورته احلال
إلى تخطيط مشاريع سكنّية وتطويرّية في حّي وادي 

الّصليب. 
ِصهيونّية،  حركة  هي  ترتسو“  ”إم  حركة  أّن  ويذكر 
املناهضة  واجلمعّيات  األكادميّيني  مالحقة  هدفها 
عنصرّية  هجمات  تشّن  وهي  إسرائيل،  لسياسات 
حقوق  عن  الــّدفــاع  نفسه  له  تخّول  َمــن  كــّل  على 

في  إسرائيل  سياسات  يناهض  أو  الِفَلسطينّيني 
اجلامعات وفي املجتمع املدنّي. 

في  ــه  أّن ”وصلنا  ترتسو“:  ”إم  رسالة  في  ــاء  وج
املعمارّي“،  للّتخطيط  ”مدخل  دورة/“كورس“ 
واّلذي يدرّسه في إطار الّدراسات اإللزامّية في كلّية 
”الّتخنيون“، احملاضر عروة  في  املعمارّية  الهندسة 
سويطات (مخّطط مدن وناشط سياسّي)، ّمت عرض 
مؤّسسة  في  للّتدريس  الئقة  غير  سياسّية  ــواّد  م
إظهار  احملاضرة،  في  ّمت  وقد  كالّتخنيون.  أكادميّية 
وتبيان عارضة حتت ُعنوان ”وادي الّصليب – اجلرح 
ُكتب حتتها ”نكبة عام 1948“، لوصف  الّدامي“ 

ما حدث في وادي الّصليب عام 1948“. 
وأضافت الرّسالة ”كما هو معلوم لديكم فقد اندلعت 
رفض  أن  بعد  االستقالل“،  ”معركة   1947 عــام 
 ،181 الّتقسيم  قرار  قبول  البالد  هذه  في  العرب 
ومذ حينه يتّم استخدام كلمة ”نكبة“ واّلتي تعني 
ّية ”كارثة“، كمصطلح مفّضل وأثير على كّل  بالعرب
محرّض أو معارض أو باغض لقيام دولة إسرائيل؛ 
ومن خالل جتاهل تام حلقيقة أّن اليهود هم َمن كانوا 
استخدام  أن  ونؤّكد  البداية.  منذ  االعتداء  ضحّية 
وخصوًصا  تاريخّي،  إطار  ضمن  ”نكبة“  مصطلح 
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بني  ويحمل  اإلطــالق،  على  ساذًجا  ليس  تدريسّي، 
لقيام  املعارضني  خلدمة  تهدف  أيديولوجّيات  اته  طّي

دولة إسرائيل“. 
مجلس  ــرارات  ق وفق  أنه  ”نؤّكد  الرّسالة:  وأضافت 
في  األكادميّية  املؤّسسات  فعلى  العالي،  الّتعليم 
لتسييس  محاولة  أّي  ردع  على  العمل  إسرائيل 
ضمن  الّنكبة  مصطلح  إقحام  أّن  ونرى  األكادميّية؛ 
حرّية  ــى  إل ويسيء  مبّيت  هدفه  تدريسّي  برنامج 
قيام  شرعّية  تلغي  أجندة  لدفع  األكادميّية  الّتعبير 

دولة إسرائيل، ومتّس مبشاعر مواطني الّدولة“. 
توضيح  اإلدارة  ”نطالب  جــاء:  الرّسالة،  ختام  وفي 
الّتدريسّي،  والّطاقم  احملاضرين  أمــام  الّتعليمات 
والعودة  الّتدريس،  برنامج  من  ”نكبة“  كلمة  وإلغاء 
كتب  في  املُّتبع  الّتاريخّي  املصطلح  استخدام  إلى 

الّتدريس ”حرب االستقالل“!“. 
حتريضّية  كتابات  انتشرت  ــالــة  ــرّس ال أعــقــاب  ــي  ف
ــواصــل  الــّت شبكات  ــي  ف ســويــطــات  ــّد  ض عنصرّية 

االجتماعّية، تطالب إدارة ”الّتخنيون“ بفصله. 
ا  لقًب يحمل  سويطات  عــروة  املــدن  مخّطط  أّن  يذكر 
في  وشهادة  الّسياسّية  والعلوم  الفلسفة  في  أّول 
في  ًيا  ثان ا  ولقًب واإلدارّي،  الّتنظيمّي  الّتطوير 
تخطيط املدن واملناطق، ويعمل على رسالة الّدكتوراة 
الّتطبيقّية  العلوم  املدن في معهد  مبوضوع تخطيط 
ذات  مواضيع  في  باحًثا  يعمل  كما  ”الّتخنيون“، 
ّية واملُستضعفة،  صلة بالّتخطيط والّشعوب األصالن
وأهمّية دور املجتمع املدنّي في دفع حقوق األقلّيات 
سياسات  ومواجهة  واملناطق  ــدن  امل فــي  والــّشــعــوب 

ّية.   الّتخطيط اإلقصائ
املدن عروة سويطات،  وفي حديث خاص مع مخّطط 
قال: ”دور اجلامعات والّتعليم األكادميّي باألساس، هو 
وحتديًدا  الّطّالب،  لدى  وبحثّي  نقدّي  تفكير  تطوير 
املستقبل،  ومخّططي  املعمارّية  الهندسة  طّالب  منح 
الّتفكير  ــي  ف ــة  نــظــرّي ــات  ــّي وآل ــــدرات  وق ــارات  ــه م
القائمة،  الّتاريخّية  الّتخطيط  لسياسات  الّنقدي 
على املؤّثرة  األبعاد  بكاّفة  الّنظرّية  املعرفة  وتعميق 

املكان واحلّيز“.
مخّططي  تأهيل  الــّلــقــب  ”هدف  ــًال:  ــائ ق ـــاف  وأض
وفهم  واجلمهور،  الّسّكان  مع  للّتفاعل  املستقبل 
قضاياهم واحتياجاتهم، وبالّتالي ال ميكننا الّشرح عن 
الّتخطيط في حّي وادي الّصليب من دون فهم معّمق 
وأساس للّسياق الّتاريخّي لهذا احلّي العربّي العريق 
في مدينة حيفا، الذي كان رمز احلداثة الِفَلسطينّية 
قبل 1948، ومن دون فهم نكبة الّشعب الِفَلسطينّي 
وتهجير سّكان حيفا العرب، وتدمير املئات من مباني 
املدينة، وتهميش احلّي وحتويله إلى مشاريع اقتصادّية 

تّسوق لصالح الرأسمالّيني ضمن الّسوق احلّر“. 
وجود  يؤّكد  العنصرّي  ”الّتحريض  إّن  سويطات  وقال 
حّي  ودور  الّتاريخّية  ــة  ــرّواي وال الُهوّية  على  صــراع 
هذه  طرح  أهمّية  ويؤّكد  املدينة،  في  الّصليب  وادي 
ال  وبالّتالي  وأكادميّي،  ونقدّي  نظرّي  بشكل  األسئلة 
ميكننا جتاهل الّصراع والوقوف أمام أسئلة تخطيطّية 
ملَن  أهله!  وُهّجر  ُدمّر  أخالقّية بخصوص تطوير حّي 
نبني ونّطور.. ما هي الفجوات اّلتي يجب جسرها.. 
ماذا بخصوص حقوق املجتمع األصالنّي في املدينة.. 
كيف ميكننا أن نحّول احلّيز املهّمش إلى حّيز ثقافّي 
حّي؟.. وغيرها من األسئلة اجلوهرّية اّلتي تكون عماد 

مشاريع تخطيطّية ُمقترحة“. 
واختتم سويطات قائًال ”نلتزم كمحاضرين ومدرّسني 
باحلرّية األكادميّية، كما نشّدد على خلق حّيز لطرح 
الّتحريض  عن  بعيًدا  املفتوح،  احلوار  وتبادل  األسئلة 
العنصرّي اّلذي ال أكترث له وأجتاهله.. فالكالب تنبح 

والقافلة تسير“. 
”إم  رسالة  على  ”الّتخنيون“  إدارة  رّد  في  ــاء  وج
اختصاصّي  قبل  من  ُقّدمت  ”احملاضرة  إّن  ترتسو“: 
مبشاركة الّسّكان في تعريف احتياجاتهم الّتخطيطية. 
تندرج محاضرته ضمن توّجهنا بأّن احلوار مع الّسّكان، 
وخصوًصا مع اختصاصّي في املجال، ضرورّي لتطوير 
اجلمهور  ــول  ح ــّالب  ــّط ال ــدى  ل ــارّي  ــم ــع امل الّتفكير 
واحتياجاته وطرق الّتعاون معه. وتعّبر احملاضرة عن 

رأي احملاضر الّشخصّي“. 

W�UÝd�« sŽ WO�«dłuJ½“ …—u�
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حسام  الپروِفسور  أّن  عديدة  أجنبّية  مواقع  ذكــرت 
حايك من معهد العلوم الّتطبيقّية (”الّتخنيون“)، 
قد  ”سنيفون“   SniffPhone اجلديد  ومشروعه 
املبدعني  ــّم  أه من   100 تضم  قائمة  ضمن  اختيرا 
 Nominet Trust ملؤّسسة  وفًقا  العالم،  في 
فيها  تنشر  اّلتي  الّثالثة  الّسنة  هي  وهذه  املرموقة. 
املجّلة القائمة اّلتي تضّم املبادرات األكثر إلهاًما في 
مجال االبتكار في العالم، مثل: ”غوغل“، ”كيك-

و“كورسيرا“،  ”بيتكوبن“،  ”إيديكس“،  ستارتر“، 
ا  ـً تغييرًا جذرّي إلى جانب علماء ومبادرين يحدثون 
في معاجلة حتّديات تكنولوجّية واجتماعّية ُمعضلة.

يهدف هذا االختيار إلى االحتفاء مبا يقوم به ريادّيون 
علمّيون واجتماعّيون للّتصّدي لتحّديات اجتماعّية 
األنظار،  بعيًدا عن  األحيان  كثير من  حقيقّية، في 
وإلى الّتعّلم من دوافع املبادرين في حتفيز استخدام 
االجتماعّي  للّتغيير  كــأداة  الرّقمّية  الّتكنولوجيا 
الكبير. باإلضافة إلى ذلك يهدف هذا االختيار إلى 
إلهام اآلخرين أن يحذوا حذو الرّيادين، لرفع مستوى 

الّطموحات االجتماعّية باستخدام الّتكنولوجيا.
تكنولوجيا  في  خبير  هو  حايك  حسام  پروِفسور 
الّنانو ومجال الّتشخيص غير االجتياحّي لألمراض. 
متّيزه العلمي تكّلل بأكثر من 52 جائزة وشهادة تقدير 
ّية وعاملّية. باإلضافة، پروِفسور حايك يحمل لقب  دول
ّية للرّواد في العلوم والّتكنولوجيا“ ورتبة  ”الكاتدرائ
”فارس“ من قبل دولة فرنسا - الرّتبة اّلتي أّسست 
ألّول مرّة عام 1808، على يد نابليون بونابرت واّلتي 

باإلضافة  العالم.  في  الّشرف  أوسمة  أعرق  من  تعّد 
عّدة  حايك  الپروِفسور  اختيار  ّمت  اجلوائز،  هذه  إلى 
مرّات لقائمة ”أملع 50 عقًال“ ألفكاره الّثورّية، قائمة 
”الّشباب  قائمة  البالد“،  أربعة علماء في  ”أفضل 
في  شخصّية  خمسني  ”أهّم  قائمة  املتمّيزون“، 
في  مؤّثرة  شخصّيات  عشرة  ”أكثر  قائمة  البالد“، 
البالد“، وإلخ.. عالوًة على هذه املنح، يقود ويترأس 
ّية، تضّم كّل  پروِفسور حايك مؤّسسات علمّية أوروب
منها على 10-8 جامعات، مستشفيات وشركات: 
و“سنيفون“. في  مؤّسسة ”إلكاوس“، ”فواجاكور“ 
وتطوير  بتصميم  حايك  پروِفسور  قام   2014 سنة 
أّول مسار تعليمّي ضمن ”حلقات اإلنترنت الّدراسّية 
أّول  كان  وهو  ”الّتخنيون“،  في  املكّثفة“  املفتوحة 
مختلفتني:  بلغتني  بذلك  يقوم  العالم  في  شخص 
ّية. حّتى كتابة هذه الّسطور اشترك  اإلجنليزّية والعرب
في هذا املسار الّتعليمّي أكثر من 70 ألف مشارك/ة 

من 127 دولة.
الپروِفسور  ويقوده  أّسسه  اّلذي  ”سنيفون“  مشروع 
حايك يتمحور حول صنع جهاز يربط بالهاتف الّذكّي، 
واّلذي ستكون وظيفته قراءة تنّفس املُستخدم، وإرسال 
معاجلة  منظومة  إلى  ومنه  الهاتف،  إلى  املعلومات 
مريًضا  الّشخص  كان  ما  إذا  حتّدد  اّلتي  معلومات، 
العاّمة  الّشريحة  متابعة  الفحص  لهذا  وميكن  ال.  أم 
من ”الفئات املُعرّضة للخطر“، ومعاجلتها في الوقت 
اجلهاز  ــرض.  امل من  مبّكرة  مرحلة  في  أو  املناسب، 
اجلديد سيكون سهل الّتشغيل ومتعّدد االستعمال، 

ولن يعيق املُستخدم بأعماله اليومّية.
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“UHO�” q�«d*
التقي الّنائب أمين عودة (رئيس القائمة املشتركة) 
العام  األمني  بأعمال  (القائم  إلياسون  يان  السّيد 
العرب.  املواطنني  قضايا  حول  املّتحدة)  األمم  في 
في  يتواجد  مون  كي  بان  العام  األمني  أّن  وُيذكر 

باريس في هذه األّيام.
في  الباقني  املواطنني  قضّية  عــودة  الّنائب  وطــرح 
املليون  ونصف  مليون  ــيــوم  ال ــم  وعــدده وطنهم، 
مبرزًا  الّسّكان؛  من  باِملائة   20 نحو  ويشّكلون 
ْي األطفال  املعطيات الرّسمّية عن الفقر حيث إّن ثلَث
أّن  واحلقيقة  العرب!  من  هم  إسرائيل  في  الفقراء 
إقامتها  منذ  سّكانّي  جتّمع   700 بَنت  إسرائيل 
الّتحريض  لليهود! وحتّدث عودة مطوًّال عن  كّلها 
نتنياهو. ـــوزراء  ال رئيس  يقوده  ــذي  اّل العنصرّي 

ــرف بها  ــرى غــيــر املــعــت ــق ـــودة عــنــد ال ــف ع ــوّق وت
متنع  والّدولة  إسرائيل،  دولــة  قيام  قبل  املتواجدة 
وقال  الّتعليم.  وشبكة  واملــاء  بالكهرباء  مّدها 

ــراف  االعــت لــعــدم  أّي سبب  ــوجــد  ي ـــه ال  إّن ـــودة  ع
مثل  ّية  مدن مشكلة  هناك  كانت  ــو  ل حّتى   -
طرد  ُيقرّر  فلماذا   - بيئّية  مكرهة  أو  الّتخطيط 
اليهودّية  حيران  وإقامة  احليران  أم  قرية  سّكان 

بدًال منها؟!
وعّبر القائم بأعمال األمني العام يان إلياسون عن 
مطّول،  نقاش  وبعد  املعطيات.  هذه  من  صدمته 
قال: إّن هذه القضايا تستحّق البحث اجلّدّي. وقرّر 
غير  القرى  لزيارة  املّتحدة  األمم  عن  ممّثل  إرســال 

املعترف بها خالل الّشهر القادم.
وفي تصريح للّنائب عودة، قال: إّن الّنضال األساسّي 
هو الّنضال في الوطن والّتغيير اجلدري يأتي بعد 
الّنضال الّشعبّي، وال شيء سواه. وإلى جانب ذلك 
يجب تدويل قضايانا من أجل املزيد من الّضغط 
على املؤّسسة اإلسرائيلّية، واملطلوب اآلن هو مأسسة 
االهتمام  هــذا  متابعة  أجــل  من  قضايانا  تدويل 

اجلماهيرّي مبثابرة.
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 “UHO�” q�«d*
يستمّر البنك العربّي اإلسرائيلّي (من مجموعة ”ليئومي“) 
اته املجتمعّية، اّلتي تهدف لدعم وتطوير  ّي في الرّيادة بفعال
املجتمع العربّي، وهذه املرة يساهم البنك في دعم األشخاص 

ذوي االحتياجات اخلاّصة. 
من  اإلسرائيلّي  العربّي  البنك  حتّول  األخيرة  الّسنوات  في 
الفّعالّيات  في  ــرّائــد  ال البنك  ــى  إل ”ليئومي“  مجموعة 
العربّي.  املجتمع   في  الهاّمة  املجاالت  ودعم  االجتماعّية، 
إدارة  أعضاء  من  عدد  شارك  االستراتيجّية  هذه  من  وكجزء 
أقامتها  اّلتي  اخليرّية  األمسّية  في  باملدير،  ممّثلون  البنك، 

جمعّية ”قلب يسوع“ في قاعة ”كريغر“ في حيفا.
الّسّكان  مئات  فيها  شــارك  اّلتي  ّية،  االحتفال إطــار  في 
موسيقّية  فقرة  تخّللت  واّلتي  واِملنطقة،  حيفا  مدينة  من 
البنك  (مدير  بّنا  شــادي  شــارك  ”تواصل“،  فرقة  قّدمتها 
- فرع حيفا)  ”ليئومي“  العربي اإلسرائيلّي من مجموعة 
العربّي  ”البنك  إّن  قال  العربّي،  البنك  ودعم  مشاركة  وعن 
اإلسرائيلّي من مجموعة ”ليئومي“، رائد في مجال الّتطوّر 
وأكثرها  تقدمي أفضل اخلدمات  إلى  باإلضافة  الّتكنولوجّي، 
تطوّرًا، ال ُيهمل الفّعالّيات االجتماعّية، فهو يساهم بدعم 
العربّي  املجتمع  تطوير  إلى  تهدف  اّلتي  والبرامج  األهداف 

وازدهاره“.
واختتم قائًال: ”كّلي فخر واعتزاز في البنك اّلذي استطاع 
االحتياجات  بذوي  وتهتم  تدعم  اّلتي  املؤّسسات  ُيقّدر  أن 
املؤّسسات  هذه  بدعم  البنك  يقوم  أن  وُيسعدني  اخلاّصة، 

ا“.  ـً ا ومادّي ـً معنوّي
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تعود قّصة ستيّلال تسور أو ”كوكب“ بالعربّية - كما 
هربت  حني  عاًما   76 قبل  ما  إلــى  ـ  نفسها  تسّمي 
ووالدتها من قبضة اجلنود الّنازّيني اّلذين احتلّوا بلدها 
پولونيا. هربت وهي في الّرابعة عشرة من عمرها طمًعا 
في احلياة خارج معسكرات االعتقال اّلتي حتولت الحًقا 

إلى معسكرات إبادة ومحرقة لليهود وغيرهم.
هروبها مع والدتها لم يُدم طويًال، ألّنهما قّررتا االفتراق 
فلو ّمت اعتقال إحداهما جنت الّثانية من موت محّقق. 
الّليل  في  وســارت  اجلهات  من  جهة  ستيّلال  أخــذت 
عائلة  بيت  الى  وصلت  أن  إلى  الّنهار  في  واختبأت 
پولونّية وّفرت لها احلماية واملخبأ على سّدة في بيتها. 
الّنازّيون  األملان  كان  اّلتي  الّتفتيش والبحث  أّيام  أّما 

يقومون بها فقد قضتها مختبئة في األحراج القريبة.
وهكذا عاشت ردًحا من الّزمن مختبئة وهاربًة من املوت 
وُرسله الّنازّيني. ثّم ما لبثت أن وجدت مالًذا في أحد 
األديرة، حيث ّمت تطويبها مسيحّية وانخرطت في حياة 

الّدير مختفيًة عن أعني وبراثن املوت.
وصلت إلى البالد في أوائل الّستينّيات مع َمن وصل، 
طمًعا في حياة طمأنينة لتبدأ حياتها من جديد. وألّنها 
عن  بعيًدا  الهرب،  من  املذكورة  الّتجربة  وليدة  كانت 
موت مؤّكد ومالحقات وتفتيش وبحث ووقت مستقطع. 
فقد نذرت حياتها لإلنسان بوصفه كذلك. كّرست كّل 
ُظلمة  في  تغرق  لم  حولها.  وللّناس  للحياة  طاقاتها 
الّليل، وال ظالم الّتجربة وال قسوتها، ولم تهن ولم تسّلم 
نفسها للقنوط وهي اّلتي فقدت عائلتها وأناًسا كثيرين 

ّممن كانوا حولها.
أن  رت  قــرّ ستيّلال  مؤّسسة.  إلى  حيفا  في  هنا  حتّولت 
في  صعوبة  يجد  ملـَـن  احلياة  ُتعطي  وأن  بقّوة  تعيش 
إلى  شأنان“  ”ناڤيه  طلعة  في  بيتها  حّولت  إيجادها. 
ثالث  من  متواضع  فهو  املستورة.  للعائالت  ملجئ 
من  ممكن  عــدد  أكبر  ــأوي  ي بشكل  قّسمته  طبقات، 
احملتاجني. توّفر لهم سكًنا ريثما يتدّبرون أمرهم. وقد 

يدفعون وقد ال يدفعون، حسب قدراتهم.
وعن ستيّلال، حّدثني حسني اغبارّية (مدير عام جمعّية 
جامعة  في  عرفتها  ”أنا  قائًال:  االجتماعّي)  الّتطوير 
إلى  وتعّرفت  بيتها،  في  غرفًة  استأجرت  ثــّم  حيفا 
شخصّيتها املمّيزة وتعّلمت العطاء منها. فهي كتلة من 
التوّقد اإلنسانّي والّنشاط الّدائم، ال تكّل وال متل. لقد 
دومنا  ُتعطي  حياة  عاصفة  إلى  منها  املوت  دنّو  حّولها 
كلل أو ملل لإلنسان بوصفه إنساًنا.. إّنها منوذج حّي 

ال  اّلذي  احملدودة وللعطاء  غير  اإلنسانّية  إلمكانّيات 
ُيَحّد. إّنها منوذج لألممّية بأبهى صورها..“.

كّل  من  بالقليل  فتكتفي  زهــد،  حياة  تعيش  ستيّلال 
شيء، من طعاٍم ولباس ومال. كان بإمكانها أن تعيش 
الّرهبنة وبحياة حتت  بحياة  تأثّرت  لكّنها  أخرى،  حياًة 
طائلة املوت، فكّرست نفسها إلنتاج أفضل شروط احلياة 

لغيرها.
أسمع  لم  لألنا.  مّتسًعا  لديها  ”ليس  اغبارّية:  يقول 
منها هذه الّلفظة. هناك اآلخرون فقط حتّبهم وُتعطيهم 
من نفسها وّمما لديها. فأين ومتى جند إنساًنا كهذه؟! 
هي منوذج للحياة املشتركة لبني البشر، بغّض الّنظر عن 
انتماءاتهم أو أصولهم. في عيد ميالدها األخير حضرُت 
والّلغات  الّثقافات  مختلف  من  شخص  ِمائة  ضمن 
لها  غّنى  مثيرة حني  هناك حلظات  والّديانات. وكانت 
األصدقاء أغنّية ”سنة حلوة“ بعشر لغات، داللة على 

أصول األشخاص اّلذين تعرفهم وتعيش حياتها معهم. 
ال تصّنف بني الّناس وفق انتمائهم العرقّي والّدينّي وال 
جميعهم  تفّرق بني يهودّي وعربّي أو روسّي وأثيوبّي – 
بحاجة  آخرين  عطاء  إلى  ُتعطيهم ومتضي  لديها واحد 

إلى املوّدة واملساعدة“.

معروفة  سالمّية  ناشطة  فهي  هنا،  تتوّقف  ال  ستيّلال 
جانب  إلــى  جُمعة  كــّل  متتثل  عضو  فهي  حيفا.  في 
”نساء بالّسواد“ في ميدان البهائّيني لتتظاهر مناهضًة 
االحتالل والعنف ومؤازرًة الّسالم. ال تتغّيب عن أداء 
العمر،  من  الّتسعني  في  هي  جُمعة.  يوم  كّل  واجبها 
ضّد  الفتتها  حتمل  العشرين،  ابنة  بهّمة  تأتي  لكّنها 
بأنفة وعّزة  للماّرة  الّسالم، وتبتسم  االحتالل ومن أجل 
إقامة جمعّية مشاركة  إلى  املبادرات  من  كانت  نفس. 
في الّثمانينّيات في حيفا، وفي جتنيد املوارد لها على 

أساس رسالة إنسانّية وتعايش طّيب بني اجلميع.
وهي تفعل كّل هذا من أجل اإلنسان ـ كما تقول ـ فاحتًة 
قلبها وبيتها لكّل إنسان، خاّصًة لّلذين يحتاجون إلى 
مساعدة كما احتاجت هي مساعدة من اآلخرين لتنجو 

من املوت احملّتم.
ستيّلال ليست رمًزا، فهي معنا وبيننا؛ احتفلت، مؤّخًرا، 
بعيد ميالدها الّتسعني وال تزال حتلم مبزيد من سنوات 
العطاء واحملّبة دون انتظار مردود أو شكر. لكّننا في 
نتركها  أن  عِرفناها  أن  بعد  نشأ  لم  ”حيفا“  صحيفة 
وشأنها. رافقناها ليوم واحد وتأّكدنا أّنها ليست مجّرد 
عنفواًنا  متتلئ  شابة  مسّنة  ناجزة.  حقيقة  بل  أسطورة، 
تغدقه ومتنحه لآلخرين كالًما طّيًبا وبيًتا دافًئا ورسالة 
إنسانّية خالصة.. هكذا يكون اإلنسان في أبهى صوره.
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“UHO�” q�«d*
عّممت سلطة الّضرائب واجلمارك في إسرائيل 
مكاتب  وصلت  اإلعـــالم،  وسائل  على  بياًنا 
أّن  فيه  جــاء  عنه،  نسخًة  ”حيفا“  صحيفة 
الّثالثاء  يوم  قاموا  اجلمارك،  سلطة  مراقبي 
ــة  ــي ُدم  4000 نــحــو  تــهــريــب  مبــنــع  األخـــيـــر، 
والعلم  الِفَلسطينّية  الكوفّية  تعتمر  ملّثمة 
مكتوب  بيدها،  حجرًا  وحتمل  الِفَلسطينّي 
عليها عبارَتي ”القدس لنا“ و“يا قدس نحن 
قادمون“، يشتبه أّنها أعّدت للّتحريض على 

دولة إسرائيل – وفق البيان.
الّدمى  تهريب هذه  أّنه ّمت منع  البيان  وأضاف 
ّية وغزّة، من  عبر ميناء حيفا  إلى الّضفة الغرب
قبل املراقبني اّلذين احتجزوا العربة اّلتي كانت 

حتمل ألوف الّدمى.
فــإّن  ــارك،  ــم اجل سلطة  مــن  ورد  مــا  وبحسب 
اخلليج  عبر  ــارات  اإلم دولة  من  الدمى وصلت 
الّدمى،  هذه  أن مستورد  العلم  مع  الفارسّي، 
قال في شهادته إّن الشحنة كان يجب أن حتوي 

ألبسًة وسّجاًدا وأدواٍت بالستيكّية.
املراقبني  أّن  ــارك،  ــم اجل سلطة  ــر  مــدي ـــار  وأش
مستمرون بعملهم اليومّي ملنع تهريب الّسالح 
ظّل  الّتحريضّية، خصوًصا في  ــوســائــل  وال

األحداث األخيرة وتوّتر األجواء.
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أّوًال جتاه  املسؤولّية  هذه  نتحّمل  اإلسرائيلّي.  واليسار 
كمجتمع،  أنفسنا  جتاه  وثانًيا  الِفَلسطينّي،  شعبنا 

وثالًثا جتاه اِملنطقة العربّية والعالم املتضامن معنا. 
في  العرب  املواطنني  تعيني  تأثير  قضّية  املؤمتر  وعالج 
املختلفة  احلكومّية  املؤّسسات  في  القرار  اّتخاذ  مواقع 
خالل اجللسة اّلتي أدارها احملامي سامح عراقي. حيث 
دار الّنقاش بني املؤّيد واملترّدد والّرافض لدمج ومشاركة 
العرب في مواقع اّتخاذ القرار. فمن الواضح أّن ال وجود 
للعرب في املواقع املركزّية الّتخاذ القرارات على املستوى 
احلكومّي، فال عربّي يشغل وظيفة وزير أو وظيفة مدير 
”املساواة“! وزارة  ذلــك  في  مبا  وزارة،  ــة  أّي في  عــام 

إميي  القضاء  لــوزارة  العاّمة  املديرة  احلوار  في  وشارك 
مال  الشِّ لواء  احملامني  نقابة  جانب رئيس  إلى  باملور، 
وعضو جلنة تعيني القضاة العرب احملامي خالد الّزعبي 
وعضو الكنيست ورئيسة جلنة مكانة املرأة عايدة توما 
واحملامية  يونا  يوسي  الكنيست  وعضو  سليمان،   –
سوسن قاسم (مديرة القسم القانوني في الّتأمني الوطنّي 
بفرع حيفا). ولوحظت مشاركة فّعالة بني احلضور لعدد 
املختلفة.  احلكومّية  املكاتب  في  العرب  العاملني  من 
قائمة العرب املرّشحني لعضوّية  ونشر مرَكز ”مساواة“ 

مجالس إدارة في الشِّركات احلكومّية. 
وّمت خالل هذه احللقة احلوارّية الّتطّرق إلى عملّية تعيني 
األبحاث  تشير  حيث  املختلفة،  احملاكم  في  القضاة 
إلى أّنه، وعلى الّرغم من الوعود اّلتي أطلقتها سلطة 
القضاء، ومع األخذ بعني االعتبار أّن املواطنني العرب 
في  العرب  القضاة  نسبة  أّن  إّال  الّسكان،  ُخمس  هم 
إسرائيل هي %7,7 فقط، حيث تشير األبحاث إلى أّن 
فقط 52 من أصل 672 هم قضاة عرب، قاٍض واحد 
املركزّية  في احملاكم  الُعليا وعشرة قضاة  في احملكمة 
والباقني في احملاكم املختلفة. وتشير األبحاث، أيًضا، 
إلى أّنه خالل 8 سنوات (2008-2015) ّمت إضافة 
قاضًيا   12 بينهم  املختلفة،  احملاكم  في  قاضًيا   92
القضاء،  تعيني  جلنة  أّن  إلى  ُيشار  غير.  ال  ـًا  عربّي
القاضي  واّلتي اجتمعت يوم 3.12.2015 قد عّينت 
عالء مصاروة حملكمة الّصلح في تل أبيب، والقاضية 
ياسمني توفيق كتيلي حملكمة املواصالت في النّاصرة.   
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قوانني  مثل  االقتصادّية،  الّتشريعات  تأثير  وحــول 
في  والّتغييرات  الغاز  وقانون  الّضريبّية  األفضلّيات 
قانون الّتخطيط والبناء وميزانّية الّدولة، فقد خّصصت 
نبيلة  الّطفولة  مرَكز  مديرة  أدارتها  خاّصة  جلسة  لها 
اسبنيولي ومبشاركة املهندس عبد احلكيم حاج يحيى - 
عضو كنيست ورئيس سابق لبلدّية الّطيبة، ود. سهى 
سهيل  القانون،  مجال  في  أكادميّية  باحثة   – جبران 
املدير العاّم إلذاعة ”الّشمس“، احملامي مضر  كّرام – 

عرعرة، عالء  رئيس الّسلطة احمللّية عارة –  يونس – 
مستشار اقتصادّي واالقتصادّي في مرَكز  غنطوس – 

”مساواة“ إياد سنونو. 
ولوحظ االهتمام الواسع بهذا احلوار من قبل كاّفة رؤساء 
الّسلطات احمللّية العربّية املشاركني في املؤمتر، وبينهم 
مجلس  ورئيس  دكــور،  إدغــار  فّسوطة  مجلس  رئيس 
ورئيس  نــّصــار،  علي  عــّرابــة  مجلس  ورئيس  املشهد 

مجلس عيلوط وعضو بلدّية الّطيبة د. نهاية حبيب. 
وأّكد املتحّدثون واحلضور على أّن املعركة على تخصيص 
امليزانّيات احلكومّية للجماهير العربّية باملصادقة على 
امليزانّية، حيث إّنه سيتّم توزيع مليارات الّشواقل خالل 
الّشهر القريب ضمن ما سيصرف في ميزانّية 2015، 
العامني  (ميزانّية   2016 سنة  من صرف  سيتلوه  وما 
شيكل)،  مليار  الـ800  جتــاوزت   2016-2016
والكنيست  احلكومة  على  الّضغط  مواصلة  وعلينا 
اإلسكان  مجال  في  ميزانّيات  لتحصيل  ومؤّسساتها 
والّتعليم والّتشغيل والّرفاه واملواصالت واخلدمات اّلتي 

تقّدمها الّسلطات احمللّية.
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وأّكد كاّفة املشاركني في احلوار حول العالقة بني مؤّسسات 
الّدولة واجلماهير العربّية في حالة توّتر متصاعدة منذ 
تشرين األّول/أكتوبر 2000، وأّن استهداف اجلماهير 
للمواقف  اإلسرائيلّية  العربّية وقياداتها وتبّني احملاكم 
كّل  في  داهًما  خطًرا  أصبح  قد  اليمينّية  احلكومّية 
العربية.  للجماهير  الّسياسّية  املشاركة  مــجــاالت 
فرح  جعفر  ”مساواة“  مرَكز  مدير  اجللسة  هذه  وأدار 
في  اختصاصّي  زريــق  لؤي  د.  من  كّل  فيها  وشــارك 
مجال  في  ناشطة  بكر  عبير  احملامية  العمل،  قوانني 
حقوق اإلنسان، احملامية سهاد بشارة - مديرة تنفيذّية 
مؤّسسة   - خمايسي  عمر  احملامي  ”عدالة“،  ملرَكز 
”امليزان“ حلقوق اإلنسان، حيث يتوّقف املتحّدثني عند 
الّظواهر املقلقة اّلتي متّيز العالقة بني مؤّسسات الّدولة 
الّتمييزّية كتمديد  القوانني  العربّية كتشريع  واجلماهير 
قانون الّطوارئ، ومتديد قانون املواطنة وسّن قانون رفع 
نسبة احلسم، وقانون الّنكبة ومبادرات لسّن قوانني متّس 

في حرّية الّتعبير. 
ووسائل  مؤّسسات  إغالق  إلى  املتحّدثون  تطّرق  كما 
مع  حــدث  كما  العربّية  اجلماهير  بــني  فاعلة  ــالم  إع
املؤّسسات الّتابعة للحركة اإلسالمّية الّشمالّية. وُسّلط 
مؤّسسات  تعامل  فحص  على  اجللسة  خــالل  الّضوء 
الّدولة مع ظواهر القتل امليدانّي ملشتبهني عرب وتقاعس 
مؤّسسات الّتحقيق مع رجال الّشرطة وتقاعس مؤّسسات 
الّتحقيق في البحث عن منّفذي عملّيات إرهابّية بحّق 
العرب. وّمت مناقشة سبل تطوير العالقة بني مؤّسسات 
تشريعات  الّتحريض وضمان  ملواجهة  العربّية  اجلماهير 

تضمن حماية حقوق املواطنني العرب.
وسيصدر عن املؤمتر توصيات وبرامج عمل تتطّرق إلى 
املواضيع املختلفة اّلتي بُحثت في املؤمتر وُذكرت أعاله، 
وسيتّم بناء شبكة من احلقوقّيني والسياسّيني لوضع هذه 
صياغة  ومحاولة  الّدولة،  مؤّسسات  أمام  الّتوصيات 
الكنيست  أعضاء  مع  الّتعاون  خالل  من  تشريعات 
وقوى دميقراطّية، حيث ستصّب اجلهود نحو بناء ِشركات 
تؤّثر  نوعّية  قّوة  إلى  العربّية  اجلماهير  حتويل  لضمان 

على اّتخاذ القرار من أجل الّسالم واملساواة.
ُيشار إلى أّن طاقم تنظيم املؤمتر قد شمل احملامي جواد 
عابدي-زعبي،  عرين  عراقي،  سامح  احملامي  قاسم، 
نردين فحماوي، سارة غنينغ، سمر حويال، كرمي ناطور، 
دالل حبيب الله، سيمون جدعون، إياد سنونو وجعفر فرح. 
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“UHO�” q�«d*
املنصرم  اجلــُمــعــة  يـــوم  ”مساواة“،  ــز  مــرَك اخــتــتــم 
للجماهير  القانونّية  املكانة  مؤمتر   ،(4.12.2015)
مبشاركة  الّناصرة،  مدينة  في  انعقد  واّلــذي  العربّية، 
رؤساء  كنيست،  أعضاء  ـًا،  حقوقّي  250 من  أكثر 
مجالس  و22 سفارة، بينهم سفراء االّحتاد األوروبّي: 
ماتسوتومي،  شيجيو  أندرسن واليابان  فابورغ  الرس 
مؤّكًدا على أهمّية تكثيف العمل الّشعبي واإلعالمي 
املسار  على  فقط  االّتكال  والّدولّي، وعدم  والبرملانّي 
القانوني، واّلذي يتحّول في الّسنوات األخيرة إلى شماعة 
النتهاكات حقوق اإلنسان من قبل املؤّسسات احلكومّية. 
مرَكز  في  املجتمعّية  البرامج  منّسقة  املؤمتر  وافتتحت 
”مساواة“، وعضو بلدّية حيفا عرين عابدي – زعبي، 
وحتّدث في االفتتاح  سفراء االّحتاد األوروبّي واليابان 
عضو  العربّية  للجماهير  العليا  املتابعة  جلنة  ورئيس 
الكنيست الّسابق محّمد بركة، ومدير مرَكز ”مساواة“ 

جعفر فرح، واّلذي استعرض محاور املؤمتر املختلفة. 
وّمت إعداد ورقة عمل خاّصة لتيسير الّنقاش في احللقة 
األولى واّلتي شارك فيها أعضاء الكنيست: د. باسل 
غّطاس ود. يوسف جبارين وعضو الكنيست زهير بهلول 
والوزير الفلسطيني الّسابق د. ماهر غنيم واملستشار 
الّسياسّي في الّسفارة الياباني كاتوذوبو تاكادا، وأدار 
احلوار الّصحافّي جاكي خوري. وورد في مسوّدة ورقة 
العمل حول دور اجلماهير العربّية في ظّل بلورة تصّور 
االنتخابات  في  العربّية  اجلماهير  ”حتّولت  مشترك 

من  سياسّية  ة  قــوّ أكبر  ثالث  إلى  األخيرة  البرملانّية 
البرملانّي. وتتعّرض هذه اجلماهير منذ  الّتمثيل  ناحية 
الّسياسّية واإلعالمّية  الهجمة  نفس  إلى  االنتخابات 
االنتخابات  قبل  لها  تعّرضنا  اّلتي  واالقتصادّية 
البرملانّي.  الّتمثيل  في  املهم  الّتغيير  من  الّرغم  على 
اجلماهير  تواجه  اّلتي  الّتحّديات  احلضور  وناقش 
نوعّية  قــّوة  إلــى  الّرقمّية  الــقــّوة  حتويل  في  العربّية 
اإلسرائيلّية  واحلكومة  العربّية  اجلماهير  بني  والعالقة 
واليسار اإلسرائيلّي. وأّكد احلضور على أهمّية حتويل 
اجلماهير العربّية إلى ثالث قّوة سياسّية نوعّية يتعامل 
معها اجلمهور واإلعالم والقطاع االقتصادّي واملؤّسسة 
احلاكمة واملجتمع الّدولي كالقّوة اّلتي ستحّدد مستقبل 
اليمني  بني  الّسياسّية  املوازنات  ظّل  في  الّدولة  هذه 
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طاهرة  من  متزوّج  الّناصرة،  في  شريف  شادي  ولد 
مكتب  ــي  ف شريكته  ــي  وه شــريــف   - شــاكــريــان 
الهندسة والّتصميم، يبلغ 40 عاًما، أنهى دراسته 
في  الّتراسنطة  مدرسة  في  والّثانوية  ّية  االبتدائ
معهد  في  األّول  لّلقب  دراسته  أنهى  ثّم  الّناصرة 
العلوم الّتطبيقّية (”الّتخنيون“) في حيفا، في 
الّداخلّي،  والّتصميم  املعمارّية  الهندسة  موضوع 
الّطابع  ذات  املباني  مجال  في  القدس  في  عمل 
احلجرّي املمّيزة، ثّم عمل في تل أبيب في مجال 
”كاڤيم“  كلّية  في  يحاضر  الّشاهقة،  املباني 
وال  حيفا  إلى  عاد   2002 عام  ومنذ  للّتصميم، 

يزال يعمل فيها.

 w�  UNOKŽ  bL²Fð  w²Ò�«  d�UMF�«  w¼  U�  ≠
øÍ—ULF*« rOLBÒ²�«

بعني  نأخذ  مشروع،  لبناء  الّتخطيط  يتّم  عندما 
إّن  حيث  املشروع،  لهذا  املُعّدة  ــداف  األه االعتبار 
توّفرها  التي  اخلدمات  في  ا  ـً ّي جل فارًقا  هنالك 
املجمع  أو  الّصناعّية،  املنشأة  الّسكنّية،  العمارة 
على  ينعكس  احلــال  بطبيعة  وهــذا  ــجــارّي،  ــّت ال
األنسب  والّتصميم  ــراز  الــّط اختيار  الّتصميم. 

للمشروع.  
معه.  ــشــاور  ــّت وال املــشــروع  صاحب  رغبة  معرفة 
الّطبيعة اجلغرافّية لألرض وإدخال ممّيزاتها ليظهر 
البناء كأّنه جزء ال يتجزّأ من تلك الّطبيعة. وفي 
والّتصميم  ــّي  اخلــارج الّتصميم  بني  ما  العالقة 
بني  ما  الّضرورّي  الّتناسق  على  نحرص  الّداخلّي، 
مينح  ما  هو  الّناجح  الّتصميم  ألّن  والّداخل،  اخلارج 
في  هو  ما  إلى  يوحي  اخلارج  بأّن  الّشعور  الّناظر 

الّداخل.

ø Îö¦� ¨UHOŠ w� W1bI�« w½U³*« e ÒO1 «–U� ≠
واحلديثة،  القدمية  املباني  اليوم  حيفا  في  جند 
العهد  ــي  ف ُبنيت  ــي  ــت اّل ــي  ه الــقــدميــة  فاألبنية 
أّن  األبنية  تلك  في  ونرى  واإلجنليزّي،  العثمانّي 
في  وذلك  رمز،  أو  ختم  عليه  تظهر  منها  حجرًا 
وعليه  كالقنطرة،  املعقود  الباب  أو  الّنافذة  رأس 
ختم الّسنة أو تاريخ البناء. وجند في بعض املنازل 
في حيفا، الّناصرة وعّكا وغيرها من املنازل تزينها 
اإليقونات والرّسومات على األسقف الّداخلّية وجند 

ختم الرّّسام أو الفّنان اّلذي رسم تلك الرّسومات. 

 w½U³*«  i??F??Ð  rOLBð  v?? K??Ž  XKLŽ  q??¼  ≠
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øUN�ULF²Ý«
في وادي  نعم؛ فقد صّممت مطعَم ”عني الوادي“ 
للوادي،  القدمية  العني  هناك  وكانت  الّنسناس، 
على  احلجر  واستعملنا  القنطرة  أهمّية  ــرزنــا  وأب
األرض،  في  نحفر  كّنا  وبينما  واجلوانب.  األرض 

نبع  ومصدر  العني  هي  كانت  فتحة  على  عثرنا 
مياه الوادي. 

nK²	¹ «c????¼Ë ¨r??O??�d?? Ò²??�«  „U??M??¼  ¨U?? ÎF??³??Þ  ≠
ÆÆrOLBÒ²�« sŽ

املبنى  على  احملــافــظــة  ــو  ه ــيــم  ــرم الــّت ــبــع،  ــالــّط ب
ونحافظ  ونصونه  نرّممه  بل  نهدمه  فال  وصيانته، 
بالّطابع  بحّلة جديدة  ليظهر  على طابعه ورونقه، 

اّلذي صّمم فيه تلك احلقبة الزّمنّية.

 ÊQAÐ «–U�Ë ¨W1bI�« …—ULFK� W³
 ÒM�UÐ «c¼ ≠
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ø.bI�« ÊuKLN¹Ë Y¹b(« ¡UM³�« v�≈ d¦�√
جند  فقد  ــر،  وآخ شخص  كّل  بني  تختلف  املسألة 
ومييلون  احلديثة،  املباني  يحّبون  الــّنــاس  بعض 
أو  فنّية  لكّل مدرسة  أّن  هنا  ونذكر  احلديث.  إلى 
املدارس  بها، وأهّم هذه  ا  ـً معمارّية تصميًما خاّص
ـ“باوهاوس“، واألسلوب املمّيز  ال أو األساليب هي 
الهندسة  أبا  يعتبر  اّلذي  رايت“،  لويد  ـ“فرانك  ل
املعمارّية احلديثة، ومن املبدعني العاملّيني في هذا 
العراقّية  حديد،  زاهة  املعمارّية  واملهندسة  املجال، 
في  املعمارّيني  املصّممني  مشاهير  مــن  ــل  األص
العالم. فعندما يتوّجه اجلمهور إلينا تكون لديهم 
اآلونــة  في  ونالحظ  يريدونه،  عّما  مسّبقة  فكرة 

األخيرة محاولة العودة إلى الكالسيك.

 WÝbM¼  w�  ÒwJOÝöJ�«  “«d ÒD�«  e ÒO1  «–U�  ≠
ø…—ULF�«

الّطراز الكالسيكّي يتمّثل في اختيار الّتصاميم 
زاوية  في  جند  للمبنى،  الّداخلّي  للفضاء  املالئمة 
الّسقف الّداخلّي الزّخارف والّتصاميم، وهي تضفي 
املنزل، يشمل  الّداخلي في  للّشعور  ًنا  جماًال معّي
املنزل على فناء داخلّي في الوسط والغرف حتيط 
بالفناء، تغرس بعض األشجار أو نافورة املاء، يعرف 

سورية  في  مشهور  وهــو  الّشامي،  بالّنمط  هــذا 
للفضاء  مفتوحة  ساحة  املبنى  فيتوّسط  ولبنان. 

اخلارجّي، ومكان لالستضافة.

øvM³*« «c¼ q¦� XL ÒL� q¼ ≠
”مجدال  املجيدل،  في  كهذا  منزًال  صّممت  نعم؛ 
مع  اخلــضــراء  الّطبيعة  دمجت  حيث  هعيمق“، 
البناء. جند هذا الّطراز في املباني واملنازل الّتابعة 

للبهائّيني في حيفا وعّكا.

ø‚«Ë–√ Â√ ZN½ w¼ VO�UÝ_« Ác¼ ŸU³ Òð« q¼ ≠
وإذا  البناء،  طور  في  باملبنى  الّسؤال  هذا  يتعّلق 
عليها،  منزل  بإقامة  يرغب  األرض،  صاحب  كان 
يكون قد اّطلع على ما يجري في العالم، فتتكّون 
لديه فكرة أو رؤية معّينة، ويحاول تبّنيها، وهكذا 
كاّفة  باالعتبار  ــًذا  آخ ذهنه  في  الفكرة  تتبلور 
الّظروف احمليطة به، فنتشاور في كيفّية تطبيق 
الفكرة، ونخرج بالّتالي مبا يتالَءم مع كّل الّظروف.

  UL Ò
−*«  Ë√  jz«d)«  tOKŽ  ÷dFð  q¼  ≠
øUNO� —ÒdIO�

العادّية  والّصور  اخلرائط  بإعداد  أقوم  بالّتأكيد. 
والّثالثّية األبعاد، بعد االّطالع على االحتياجات، 
ّية  والّتوفيق بني ما شاهده هنا وهناك، وبني إمكان
تطبيقها على أرض الواقع. وهذا الّتنسيق ضرورّي 

جًدا بيننا.

 ÒÍ√  v?? �≈Ë  ¨w½U³*«  W½UO� ·Ëd??þ w??¼  U??�  ≠
 ¨.bI�«  vKŽ  WE�U;«  vKŽ  Êu�d%  Èb�

øt²½UO� Ë√
هذا املوضوع كبير وجميل جًدا. وقبل فترة أقيمت 
دورة خاّصة لصيانة املباني، شارك فيها مهندسون 
قلعة  في  األبنية  مجال  في  ومهتّمون  معمارّيون 
املهندسني  كبار  ــرات  احملــاض ــى  وألــق شفاعمرو، 

العالم،  من  أخرى  وأماكن  إيطاليا  في  املعمارّيني 
املختص  املهندس وليد كركبي،  البالد شارك  ومن 
الّدكتور  أخي  وكذلك  وترميمها،  املباني  بصيانة 
شريف شريف املختص بهذا املجال أيًضا. واستمع 
احلضور إلى محاضرات قّيمة، عن موضوع الّترميم 
والّصيانة، وكيفّية الّتعامل معه، واألسس الواجب 
أو  احلجر  في  كــان  إن  املجال،  هــذا  في  اّتباعها 
نرى  وقد  القدمية.  الّسقفّية  أو  اجلدارّية  الرّسومات 
تهوي  تكاد  الّسقوط  ــى  إل اآليــلــة  املــنــازل  بعض 
فنعمل  ترميمها،  وتصعب  سطوحها  أو  جدرانها 
احملافظة  ثم  أوًّال،  وتدعيمه  املبنى  تقوية  على 

عليه.

øÁcN�  ôUŠ UHOŠ w� XNł«Ë q¼ ≠
جاّدة  في  حيفا،  في  بنايتني  بترميم  قمت  نعم 
مطر،  لعائلة  تابعة   ،1 غوريون“)  (”بن  الكرمل 
وكان احلجر هناك مغّطى باإلسمنت والّطني، فقمنا 
وأعدنا  احلجر،  وقّشرناه وكشفنا  الغطاء  هذا  بإزالة 
مع  بالّتنسيق  سابًقا  عليه  كان  ما  على  الوضع 
واملبنى  حيفا،  بلدّية  في  والّترميم  الّصيانة  قسم 
اآلخر هو مطعم في نفس اجلاّدة ”بن غوريون“ 12، 
وأعدناه كما كان عليه في الّسابق، ورّممنا نوافذه 

اخلشبّية، وعملنا على تنظيف احلجر. 

 w¼  U�  ¨w?? K??š«Òb??�«  rOLBÒ²�«  sŽ  ÀÒb×²M�  ≠
ø‰U−*« «cNÐ UNðUŽ«d� V−¹ w²Ò�« —u�_«

ألّن  ذاتــه،  بحّد  قائم  عالم  ــّي  الــّداخــل الّتصميم 
بالعني  اجلميع  يــراه  منظر  ــّي  اخلــارج الّتصميم 
الّسّكان  يريد  كما  فهو  الّداخلّي  ــا  أّم ــجــرّدة،  امل
أدّق  فــي  حّتى  يدخل  والّتصميم  يعيشوا.  أن 
الّتفاصيل، ألّنك كمقيم في هذا البيت ترى األمور 
وبالّتخطيط  مباشرًة.  أمامك  والكبيرة  الّصغيرة 
الّسقف  من  الّشاملة  الّتفاصيل  مــراعــاة  يجب 
تكون  وأن  العمل  مراقبة  ويجب  األرض.  وحّتى 
ومالءمتها  ــوان  األل وتنسيق  يرام،  ما  على  اخلامتة 
للجّو العام في البيت. وكذلك الّسقف، فقد جتد 
الّسقف أو تخفيضه أو  بتغطية  البعض يرغبون 
دورًا  تلعب  اليوم  اإلضاءة  ونرى  باإلضاءة،  تزيينه 
بألوانها  خاّصًة  العاّمة،  واملباني  املنازل  في  ا  ـً هاّم
وأنواع املصابيح اّلتي تقتصد باستهالك الكهرباء. 
ّي يجمع املالَءمة بني  وهناك نهج معّني أو خّط فّن
األلوان واألثاث والّتقسيم الّداخلّي للمنطقة اخلاّصة 

واملنطقة العاّمة.

 «–≈  UÎ ? Ò�U¼  «Î—Ëœ  VFK¹  XO³�«  ⁄«d??�Ë  a³D*«  ≠
 ÆW�U ÒB�« sŽ «Î—u²
� Ë√ U ÎŠu²H� a³D*« ÊU�

øp�– ÊuIÒ³Dð Èb� ÒÍ√ v�≈
بالّتأكيد يجب مراعاة كّل ذلك، فإذا اختار صاحب 
ا يجب تطبيق هذا األسلوب  ـً البيت أسلوًبا عصرّي
في أنحاء البيت، وكذلك إذا كانت رغبته باألسلوب 
الكالسيكّي فيجب العمل على ذلك. كما نهتّم 
بهذه األمور في تقسيم الغرف، كأن تكون مفتوحة 

¢UHOŠ¢ WHO×B� Y¹bŠ w� n¹dý ÍœUý ÒÍ—ULF*« ”bMN*«

¡w?? � Òq??? � ”U???? �√   r??O?? L?? B?? Ò�?? �«Ë W?? �b?? M?? N?? �«
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بينما  الّطعام.  وغرفة  املطبخ  بني  اّتساعها،  على 
الّطراز الكالسيكّي يقتضي ببعض املتطّلبات التي 
تختلف عن احلديث. فال يكون املطبخ مفتوًحا على 
الّصالة وكأّن فاصًال بينهما يحجب الّنظر أحدهما 

عن اآلخر. 

 W³ždÐ “«d ÒD�« Ë√ »uKÝ_« W ÒOC� oÒKF²ð q¼ ≠
 Èdš√  ·Ëd??þ  „UM¼  Â√  jI�  ŸËdA*«  VŠU�

øUNŽU³ Òð« V−¹
عليه  نعرض  حيث  املشروع،  صاحب  برغبة  تتعّلق 
ّية واالنطباع األوّلي من  تصاميم تتعّلق بالفكرة األول
منظار املهندس املعمارّي، وهنا يجب تطبيق اجلانب 
ألّن  الّتصميم  هذا  في  اجلمالّي  اجلانب  مع  العملّي 
هذا  بني  الّتوفيق  ميكنه  واملصّمم  املعمارّي  املهندس 

وذاك. 

 …—ULF�« ÊuM� w� —ÒuDÒ²�« ÒÊ√ wF	 kŠöð√ ≠
 ÊU�  U??*  UÎ ? ÒO³
½  ¨«Îb???ł  WF¹dÝ  v ÎD�Ð  ÂÒb??I??ð

øoÐU Ò
�« w� tOKŽ
عند  الوقوف  ميكن  وال  ــّدوام،  ال على  قائم  الّتجديد 
نقطة أو حد معّني. فقدًميا رأينا املنازل على مستوى 
سطح األرض، ولم تظهر البيوت على أعمدة، والفراغ 
من حتتها، وهذا يعود إلى املهندس املعمارّي العاملّي 
الكورفوازييه هو صاحب هذه الفكرة، ونحن نعتمد 
وأحد  أنا  تداولنا  جًدا.  واسعة  بصورة  اليوم  عليها 
بناء  مشروع  على  اليابانّيني  املعمارّيني  املهندسني 
الّناحية  إلى  الّشارع  وميتّد  شارع،  وسطه  في  يجتاز 
الّطبقات،  عشرات  من  املؤّلف  املبنى  وهذا  األخرى. 
من  ميــّر  كي  مأهولة  غير  منه  طبقات  ثــالث  لكن 
واخلدمات  اجلمهور  متطّلبات  ليخدم  الّشارع  وسطه 

العامّة ورؤية صاحب املشروع مًعا. فبالّتصميم يجب 
رغباته.  بحسب  كّل  اجلمهور،  احتياجات  تخدم  أن 
وفي الّسنوات اخلمسني املاضية تطوّر كّل شيء في 
الهندسة  على  ينعكس  احلال  بطبيعة  هذا  العالم، 

املعمارّية والّتصاميم. 

 — Òu??D??ð s???	 ¡e????ł r??O??L??B?? Ò²??�«Ë W??Ýb??M??N??�« ≠
ÆÆÊU
½ù«

كان  ــذي  اّل اإلنسان  صحيح، 
يعيش في الكوخ أو الكهف 
مباني  ــى  إل وانــتــقــل  ــوّر  ــط ت
نرى  أصبحنا  وهكذا  الّطوب، 
أساليب العمارة اّلتي تطوّرت 

مع تطوّر اإلنسان. 

 q?? ÒC??H??¹ —u???N???L???'« q???¼ ≠
 Ë√ Òw??J??O??Ýö??J??�« “«d???? ÒD????�«
 “«d???? ÒD????�« v????? �≈ q???O???1 t?????? Ò½√

ø ÒÍdBF�«
ــرد،  ــف ــى ال ـــذا يــعــتــمــد عــل ه
الّطراز  يحّبون  أفــراًدا  فتجد 
احلنني  ولديهم  الكالسيكّي 
والنوستاجليا،  املــاضــي  ــى  إل

بينما  باألصالة.  الّشعور  القدمي يعطي  إلى  العودة 
الّدائم  والّتجديد  العصرّي،  الّطراز  إلى  آخرون  مييل 
اجلانب  إّن  حيث  العصر،  مع  املواكبة  لهم  يوّفر 
العملّي يبعث الّشعور بالرّاحة وسهولة القيام باألمور 
الرّيفي  كالّطراز  أخرى،  أساليب  وهنالك  اليومّية. 
”ڤيكتوريان“،  اإلجنليزي  الّطراز  القروّي،  والبناء 
يعرفون  ا  غالًب وغيرها.  ديكو“،  ”آرت  ”ريترو“، 

ما يريدون، وما هي وجهتهم. وهم يطرحون أمامي 
ا  ـً ّي داخل البيت  في شكل  راودهم  حلًما  أو  فكرتهم 
ليس  وإذا  بتحقيقه،  يرغبون  ــم  وه ا،  ـً خارجّي أو 
لديهم فكرة فإّننا نقّدم لهم أفكارًا ترضيهم. وطبًعا 
يتعّلق في  مبا  املرأة  احتياجات  االعتبار  بعني  نأخذ 
وعندما  املنزل،  في  الّداخلّي  للّتصميم  املتطّلبات 
األسئلة  بعض  لهم  أوّجه  العائلة،  أفراد  مع  أجتمع 
ألكتشف رغباتهم وميولهم لألسلوب احملّبب إليهم. 

وكثيرًا ما نستعني بالّصور والّتصاميم اّلتي جنعلها 
مناسبة لهم، وتخدمهم كما ينبغي.

 ·Ëd?? ÒE??�«  Ë√  ¨U??O??�«d??žu??³??D??�«  b??$ Èb???	  ÒÍ√  v??? �≈  ≠
øvM³*« qJýË vM³*« vKŽ UN
H½ ÷dHð W ÒOFO³ ÒD�«

غابة  هناك  كانت  إذا  طبيعّية.  بصورة  يحدث  هذا 

ومنطقة حرجّية أو نهر أو شاطئ البحر، وهذا يعطي 
وكيفّية  مبجملها،  الفكرة  لتنفيذ  إلهاًما  أو  إيحاًء 
تصميم املنزل. وهنا ال بّد من احلديث عن املهندس 
على  منزًال  صّمم  اّلذي  رايت  لويد  فرانك  املعمارّي 
طبيعة  رأى  فعندما  كثيفة،  أشجار  وســط  شــّالل 
آية  وكانت  نّفذها  اّلتي  بالفكرة  إليه  أوحت  املنطقة 
وكأّنه  املبنى  مع  متناسقة  األشجار  وجعل  باجلمال، 

جزء منها وهي جزء منه.

 UN� Â√ qJ ÒA�UÐ —ÒdIð ¡UM³�« d−Š WÒOŽu½ q¼ ≠
ørOLBÒ²�« w� —Ëœ

احلجارة، منها املتشابه ومنها املختلف، ففي طبريا 
احلجر  حيفا  وفي  األســود.  البركانّي  احلجر  ينتشر 
الرّملّي األحمر، في القدس منه األحمر ومنه األبيض. 
وميكن املزج بني هذه األنواع وسواها في جتميل البناء 
من اخلارج. ولكّن املساكن احملاذية للبحر جتد األمالح 
تؤّثر عليها كثيرًا، مثل املدن الّساحلّية: حيفا، يافا 

وعّكا وغيرها.

ø—uNL−K� ‰uIð «–U	 ≠
أقول إذا كان لديهم حلم ليتمّسكوا به ويحتفظوا 
بطريقة  تطويره  ويحاولون  املواتي،  الوقت  إلى  به 
املعمارّي.  املهندس  بواسطة  والّتنفيذ  الّتطبيق 
فالهندسة والّتصميم هما أساس كّل شيء. وال بأس 
بالعودة إلى املهندس أو املصّمم بني احلني واآلخر، إذا 
خطرت فكرة أو احتاج الّسّكان للقيام بأّي جتديد أو 
ة، أو قطعة   تغيير في املنزل، مثل تعليق لوحة فنيّ
أثاث معّينة وغيرها. فنرافقه الختيار املواد واأللوان 
ومتكامًال،  جميًال  املنزل  يريد  واجلمهور  ــاث.  واألث
ونحن نقّدم لهم املشورة والّتوجيه الّتخاذ القرار.                                    
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 t???�U??? � `??? �???�???H??? � w????? �ö????? ÒD?????�« l???? ÒL???? �???? �???? �«
ÒÍd F 	 ≠ Òw?? zU??M??� ÷d??? �Ë ¨å“U?? O?? �?? �ô«ò??? �

“UHO�” q�«d*
للعام  اته  أمسّي أولى  األخير،  االثنني  يوم  حيفا،  جامعة  في  الّطالبّي  الّتجّمع  نّظم 
في  قرطام،  أشرف  البشرّية،  الّتنمية  مدرّب  من  كّال  ُمستضيًفا  احلالي،  الّدراسّي 
محاضرّة شائقة، واملمّثل عامر حليحل والفّنان ألبير مرعب في عرض غنائّي - شعرّي.

افُتتحت األمسّية على أنغام الّنشيد الوطنّي الِفَلسطينّي ”موطني“، ورّحبت عضو 
كادر الّتجّمع، الّطالبة لنا حسني، باحلضور ُمشيرًة إلى أهمّية االستمرارّية في العمل 
الّطّالبي عاّمًة واألمسّيات الّتثقيفّية واملوسيقّية خاّصة، وذلك رغم الّظروف الّصعّبة 
في  واألسيرات  واألسرى  األبرار  لشهدائنا  إجالل  ”حتّية  ووّجهت حسني  بها.  منّر  اّلتي 

سجون االحتالل“.
كلمتها   في  أبو عطا،  موران  حيفا،  جامعة  في  الّطّالبي  الّتجّمع  وقالت سكرتيرة 
بينها  من  مؤّسساتها،  كاّفة  وإغــالق  ّية  الّشمال اإلسالمّية  احلركة  ”حظر  أّن  إلى 
أّن  إذ  اإلسالمّية،  مع  الكامل  الّتضامن  على  مــؤّكــدًة  ”ِاقرأ“،  ّية  الّطالب الكتلة 
للّشعب  استهداف  هو  الِفَلسطينّي  الّداخل  في  وطنّي  حزب  أو  حركة  أّي  استهداف 

الِفَلسطينّي عاّمة”. 
وتطرّقت أبو عطا إلى ”الّتحريض املتزايد، أيًضا، على الّتجّمع الوطنّي الّدميقراطّي من 
ِقَبل املؤّسسة اإلسرائيلّية وإعالمها املجّند، مؤّكدًة أّن هذا الّتحريض ال يزيد من الّتجّمع 
وأعضائه إّال قوّة، ولن يثنيه عن االستمرار بالعمل الوطنّي“. وأشارت أبو عطا كذلك 
إلى الّتحريض على عضو املكتب الّسياسي في حزب ”الّتجّمع“، مراد حّداد، نتيجة 

ّية والّتجنيد، جبرائيل نّداف“. لتصّديه املستمّر للّداعي للخدمة املدن
ا، إذ  ـً ا – شعرّي ـً ّي وقّدم كّل من الفّنان ألبير مرعب واملمّثل عامر حليحل عرًضا غنائ

شاركا الّطّالب والّطالبات بأغاني الّشيخ إمام وأشعار أحمد فؤاد جنم.
ُعنوان  حتت  قرطام،  أشــرف  البشرّية،  الّتنمية  ملــدرّب  مبحاضرة  األمسّية  واختتمت 
فترة  في  الّطّالب  تخّص  عّدة  إلى جوانب  ”االمتياز“. وتطرّق قرطام في محاضرته 
أحالمه  حتقيق  بهدف  ظرف  حتّدي  اإلنسان  قدرة  أهمّية  منها  وعملهم،  تعليمهم 

والوصول إلى مراده، ُمشيرًا إلى أمثلة من حياتنا وعاملنا.
الّتجّمع  أقامه  اّلــذي  العربي  الكتاب  ملعرض  كبير  جناح  بعد  األمسّية  هذه  وتأتي 
ّية  الّطالبي في جامعة حيفا، األسبوع املنصرم، لتكون استمرارّية لعمل احلركة الّطّالب

داخل اجلامعات خلدمة الّطالب العربّي، وتعزيز ثقافته وُهوّيته.

…e ÒO 2 W ÒO �u �u M J W ÒO �U ÒF � w � Êu �—UA � …d �U ÒM �« �U � �«— » Òö �

“UHO�” q�«d*
طّالب  (مــن  ا  طالًب  120 نحو  شــارك 
راهبات  مدرسة  في  الّسابع)  الّصف 
ّية  فّعال في  اخلميس،  أمس  الّناصرة، 
واحــدة  ساعة  ــّدة  مل خاّصة  تكنولوجّية 
مشروع  ضمن  البرمجة  لتعليم  هدفت 
انتشار علوم احلاسوب  لتعزيز   Loop
في  البرمجة  تعليم  ودعم  املدارس  في 
أجيال ُمبّكرة عن طريق منح كّل طالب 

مدرسة الفرصة في تعّلم املوضوع.
”حيفا“  لصحيفة  خاّص  حديث  وفي 
مــع مــؤّســس وصــاحــب فكرة املــشــروع، 
أبو  وسيم  واحملامي،  احلاسوب  مهندس 

في  برنامج  في  مشاركة  بعد  املشروع  بتطبيق  بدأنا  قال:  سالم 
بأّن  نؤمن  إّننا  اجلديد.  واجليل  املجتمع  لتطوير  املّتحدة  الواليات 
املنهاج  ضمن  يندمجا أكثر  أن  يجب  والبرمجة  احلاسوب  علوم 
األساس في الّتعليم، إلى جانب العلوم األخرى، فإّن الّتكنولوجيا 
والهندسة يعتبران من أهم املواضيع لسبب الّتطوّرات التكنولوجّية 

احلاصلة في القرن األخير.
ا لهدف غرس  ـً ّي وأضاف: نحن نعمل على توفير الّدروس تطوّع
املفاهيم األساسّية لهذه العلوم في جّو من املرح وبطريقة مسلّية. 
حيث يتّم تقدمي الّدروس بطريقة أشبه بالّلعب، وباألخص الّتعليم 
مبجموعات صغيرة ليعطي كّل طالب مساعدة شخصّية لتطوير 
آلّيات  ملنحه  كفرد،  الّطالب  على  والّتركيز  باملوضوع  معرفته 

العمل املناسبة لرغباته وقدراته واملساعدة في تطوير أفكاره.

األسلوب  هذا  اّتباع  خالل  نسعى  من  يقول:  سالم  أبو  ومضى 
ّمما  بكثير  أسهل  يعتبر  البرمجة  تعّلم  أّن  على  الّتأكيد  إلى 
من  املزيد  اكتشاف  األطفال على  حتفيز  ــى  وإل الّناس،  يتوّقعه 
احلاسوب  علوم  عن  أفضل  معلومات  على  واحلــصــول  املعرفة 
ميكنه  شخص  بأّن كّل  ــد  وُج ــات،  ــّدراس ال وبحسب  والبرمجة. 
تعّلم البرمجة. فتعّلم البرمجة، مثًال، مشابه لتعّلم لغة جديدة 
تشمل قواعد خاّصة، تطوّر قدرات الّتفكير الّناقد وحّل املشاكل 

الّصعبة، وغيرها بطرق مسلّية.
واختتم قائًال: أعمالنا عديدة وهي ال تقتصر فقط على تعليم 
األساسّية  املبادئ  تعليم  األعمال:  هذه  ومن  البرمجة،  كيفّية 
وتعزيز  امتالك  خالله  من  ميكن  حيث  احلديثة،  الّتفكير  وطرق 
القدرات واملهارات التي تساعدهم في التاقلم ومواكبة التطورات 

التكنولوجية بشكل مناسب.

 v?? �≈ ”—«b?????*« w??� ŸËd???A???*« oO³Dð ‰ö???š s??�  v??F??�??½ ∫r??�U??Ý u???Ð√ r??O??ÝË ™
™  ”U?? ÒM??�«  tF Ò
u²¹  U?? Ò2  dO¦JÐ  qNÝ√  d³²F¹  W− Ó�d³�«  rÒKFð  ÒÊ√  vKŽ  bO�Q Ò²�«
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اخلميس،  أمــس  الكرمة“،  ”بيت  جاليري  افتتح 
”نقطة  مبعرِض   ،2015 األعياد“  ”عيد  ِمهرجان 
األوسط  الّشرق  في  تأصيلّية  سردّيات   - تالشي“ 
سيغلق  اّلذي   ،1948-1947 الهندّية  القارّة  وشبه 
كّل  فيه  يشارك  واّلــذي   ،2016 شباط   27 بتاريخ 
من: باسير محمود، بابتيست كويلو، َهدار سايفان، 
ميخال بار-أور، نسرين ّجنار،  راهول س. رابي، رنا أبو 
فريحة، شومون أحمد، شيلبا جوبتا، َمتير تسادوك.

”الفّنانات  إّن  تشوفا  أور  ــرِض  ــع امل أمينة  وتــقــول 
املعرض  هذا  في  أعمالهم  يعرضون  اّلذين  والفّنانني 
هم من أجيال لم َتِعش على جلدها أحداث 1947-

نظر  وجهة  الفّنانون  يعرض  أعمالهم،  في   .1948
والّسردّيات  املسّلمات  بخصوص  ومتجّددة  معاصرة 
وهي   - الّتأصيلّية  األحـــداث  هــذه  حــول  منت  اّلتي 
سردّيات كان لها دور أساس في نصب أعمدة األساس 
فيها؛  ترعرعوا  اّلتي  املجتمعات  في  األيديولوجّية 
والّسرد الّتاريخّي اّلذي تبّناه كّل مجتمع بأثر رجعّي. 
هؤالء  انشغال  مجاالت  بحث  ّية  إمكان املعرِض  يوّفر 
الفّنانني، وأبحاثهم ونشاطاتهم في حّيزَين ممكَنني من 

احلوار: سياسات الّتقسيم وحول حدود األرشيف“.
أساف  يقول  األعياد“،  ”عيد  ِمهرجان  افتتاح  وحول 
”قمنا  الكرمة“):  ”بيت  مؤّسسة  عام  (مدير  رون 
منازل  في  بجولة  العيد  مع  الّنسناس  وادي  بدمج 

احلــّي  مــن  شخصّيات  ـــارة  زي خاللها  يتّم  مفتوحة 
املمّيز  املعرِض  افتتاح  إلى  إضافًة  إليها..  والتعرّف 

”نقطة تالشي“، وُمتحف بدون جدران.“
ُيقام ِمهرجان كِمهرجان  بأن  وأضاف رون: هذه سابقة 
األمنّية  األجـــواء  رغــم  مــوعــده،  في  األعياد“  ”عيد 
مشّددة.  أمنّية  ــراءات  إج وسط  البالد،  في  املتوّترة 
صّممنا على إقامة ِمهرجان ”عيد األعياد“ ألهمّيته 
العيش  على  مّنا  وتأكيًدا  القطرّي،  املستوى  على 
ِمهرجان  نستقبل  أن  علينا  لذا  حيفا.  في  املشترك 
ّي  وفّن ثقافّي  كمهرجان  العام  هذا  األعياد“  ”عيد 
العرب  من  واملشاركون  احليفاوّي  اجلمهور  به  يحتفل 

واليهود معًا“. 

“UHO�” q�«d*
تقوم إدارة مدرسة ”حوار ” املستقّلة للّتربية 
الّطبيعة“  ”أسرار  مشروع  بتنفيذ  البديلة 
سنوات)،  و5   4) البستان  صّفي  ألطفال 
واّلذي يهدف إلى توفير فرص لألطفال لطرح 
واالكتشاف،  الّتجربة  طريق  عن  األسئلة 
بواسطة  إلى االستنتاجات  الّتوّصل  ثّم  ومن 

الّتوجيه وبعيًدا عن الّتلقني.
في  وإمياننا  لقناعتنا  البرناَمج  هــذا  يأتي 
حوار بأّن الّطفل بطبيعته هو باحث صغير 
يتعامل  أن  وبإمكانه  وُمخترِع،  وُمكتِشف 
مع األشياء امللموسة املُتاحة أمامه، وأّن دور 
ليتعرّف  أمامه  الفرص  توفير  هو  الكبار 
أيًضا على األشياء غير امللموسة في البيئة 
احمليطة كالّضوء والهواء على سبيل املثال.

البرناَمج عبارة عن لقاء أسبوعي مع األطفال 
نسرين  العلوم  موضوع  مرافقة  من  بتوجيه 
توتري، ويشمل جتارب ُيشارك فيها األطفال 
واّلتي  الــّضــوء،  موضوع  في  فّعال  بشكل 
والّظالم،  الّضوء  الّطيف،  ألوان  إلى  تتطرّق 
الّظل، دمج األلوان الّضوئية مقارنة مع دمج 
إلى  ّية  الّضوئ الّطاقة  وحتّول  ّية،  املائ األلوان 

حرارة. أّما موضوع الهواء فسيشمل فّعالّيات 
إلى  حاجتنا  مكان،  كّل  في  الهواء  وجود  إلى  تتطرّق 

الهواء، وكذلك طاقة الرّيح.
سنوات)   5) البستان  أطفال  مع  األّول  الّلقاء  موضوع 
اقتصر حول ألوان الّطيف، بحيث قاموا بنفخ فقاعات 
الفّقاعات  لون  أّن  ووجــدوا  ُمعِتمة  غرفة  في  الّصابون 
الّساحة في ضوء  في  نفخها  بينما عند  أبيَض،  كان 
الّشمس ظهرت ُملوّنة بألوان الّطيف. بعد ذلك التقوا 

في غرفة الّصف لعرض نتائج الّتجربتني، املقارنة بينها 
ومناقشتها. مع انتهاء الّنقاش، ومن خالل احلوار بينهم، 
الّضوء  من  تأتي  اّلتي  الّطيف  ألوان  حقيقة  اكتشفوا 
الّضوء  أّن  معلوماتهم  إلى  األطفال  أضــاف  األبيض. 
انكسار  عند  ــه  وأّن ــوان،  أل سبعة  من  يتكّون  األبيض 
على  نراها  اّلتي  الّسبعة  ــوان  األل إلى  يتحّلل  الّضوء 
شكل قوس قزح: أحمر، برتقالّي، أصفر، أخضر، أزرق، 

نيلي وبنفسجّي.
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مشروع  على  للّتكنولوجّيات“  ”نس  شركة  ُتشرف 
”الكرمة“  ملدرسة  وكان  تكنولوجّي،  قيادّي  تطويرّي 
الّثانوّية نصيًبا من بني 40 مدرسة، لتكون جزًءا من 
القيادة  تطوير  يعمل على  اّلذي  الكبير  املشروع  هذا 
بني الّشباب ذوي املهارات والقدرات العالية، في بيئة 

ا. متقّدمة تكنولوجّيً
وقع اختيار الشِّركة على مجموعة من طّالب املدرسة 
أمير غّطاس،  الّتاسعة والعاشرة، وهم:  الّصفوف  من 
عدي دكور، عمري بن ربيعة، دانيال سمعان، لؤي أبو 
جبل، جوليان شيني، أسيل فرح، وآية عيسى، بعد 
أن تقّدموا المتحان القبول، ومن ثّم مقابلة شخصّية 
لطّالب  ُخّصص  قد  البرناَمج  بأّن  علًما  طالب،  لكّل 
ذوي قدرات عالية تتناسب مع متطّلبات الّشركة، في 
حني أّن مراحل انتقاء الّطّالب تتّم مبشاركة شركة ”ِنس 

للّتكنولوجّيات“ والبلدّية واملدرسة. 
من أهداف البرناَمج تطوير املهارات والقدرات بني جيل 
الّشباب في مجال البحث وتطوير صناعة الّتكنولوجيا 

الفائقة (”هاي-ِتك“).
هذه  الّطّالب،  عند  اخلّالقة  األفكار  يدعم  البرناَمج 
األفكار تكون مبثابة خّط البداية في عالم الّتكنولوجيا 
األفكار  هــذه  ولتطبيق  والّتطوير.  للبحث  املتطوّرة 
واملتغّيرات  املرّكبات،  ووصف  حتليل  الّطالب  يتعّلم 

الّتكنولوجّية.
ضمن إطار الّتعليم على الّطالب أن يطّوروا املهارات 

ذلك  ومــن  وتعزيزهما،  اجلماعّي  والعمل  القيادّية 
معّقدة  مجاالت  في  العمل  على  والــقــدرة  االلــتــزام 
البرمجّيات،  عالم  على  كشفهم  خــالل  من  مرّكبة، 
وهندسة  الّنانو،  وتكنولوجيا  احليوّية،  والّتكنولوجيا 

البرمجّيات وغيرها.
على كّل طالب أْن يقّدم وظيفة بحث علمّي أكادميّي، 
لسنتني  البرناَمج  يستمّر  واإلنــتــاج،  بــاإلبــداع  متتاز 
تعليمّيتني (350 ساعة)، ومكّون من مسارين: تربوّي 
وتكنولوجّي، وفي نهاية البرناَمج يحصل الّطالب على 
تؤّهله لالندماج مستقبًال مبسارات تكنولوجّية  شهادة 

في الشِّركات املتطّورة.

“UHO�” q�«d*
أقيم، مؤّخًرا، يوم دراسّي في مدرسة ”عبد الّرحمن 
احلاّج“، شارك فيه عدد كبير من مديري املدارس، 
من  ومندوبون  مفّتشون  حيفا،  بلدّية  من  أعضاء 
وزارة املعارف، وعدد من مديري أقسام املعارف في 

الّسلطات احمللّية.
املدرسة  عمل  خّطة  عرض  الّلقاء  هذا  في  ّمت  وقد 
مدير  قبل  من  اإلدارّي واجلماهيرّي،  املجالني:  في 
الّتدريسّية  الهيئة  وطاقم  عــّواد،  محّمد  املدرسة 
الّشيخ  رأسهم  وعلى  األمـــور،  أولــيــاء  من  وجلنة 
الّزيارة القت  عيسى ُمهجة. من اجلدير بالّذكر أّن 

استحسان وإعجاب جميع احلضور، وقد أثنوا على 
إدارًة وطاقًما  املدرسة  تبذلها  اّلتي  الكبيرة  اجلهود 
ـًا بالّتعاون مع األهالي لرفع مكانة الّطّالب  تدريسّي
إلى  إضافًة  والّتربوّي،  الّتعليمّي  املناخ  وحتسني 
اجلماهيرّي،  املجال  في  امللموسة  املدرسة  إجنــازات 
فّعالة بــاشــتــراك ومــشــاركــة  األهـــل  دور  وتــعــزيــز 

 في املدرسة.
وعليه متّت زيارة الوفد لالّطالع على عمل املدرسة 
وزارة  من  مببادرة  اجلماهيرّي،  املجال  في  املتمّيز 
الّتربية والّتعليم – لواء حيفا، قسم املعارف، وعلى 

رأسهم بيني فاجمان ومفّتش املدرسة صالح زاهر.
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بادرت كّل من مدرسة ”حوار“ الّرسمّية للّتعليم البديل، 
وإنسانّية،  رائعة  بُخطوة  الكرمل“  ”أورط  ومدرسة 
احلياة  ”منح  مادّية حتت شعار  تبّرعات  بجمع  متّثلت 
للّطفلة نور من غّزة“، واّلتي ترقد على سرير املرض 
في مستشفى ”رمبام“ منذ عّدة شهور. إمياًنا منهما 
بأّن العطاء قيمة سامية يجب تذويتها وتعزيزها في 

نفوس األجيال الّصاعدة، خدمًة للمجتمع. 
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ّمت مساء اجلُمعة املاضي، افتتاح مرَكز منّو ملرافقة تطوّر 
الّطفل، لصاحبته رميا ضو – غّطاس (مديرة ومؤِسسة 
املركز)، وسط حضور كبير من األصدقاء واملعارف واألهل 

والعاملني في مجال الّتربية والّطفولة املبّكرة.
وقد شمل االفتتاح تضييفات خفيفة، وجولة في املركز 
لتعرّف احملّطات الّتربوية والّترفيهّية، وفّعالّيات لألطفال.

وّخصت  باحلضور،  غّطاس   – ضو  رميــا  ــبــت  ورّح هــذا 
الّطفولة  قسم  (رئيسة  ريخس  إيالنا  د.  معّلماتها: 
(رئيسة  زيدان  ووفاء  ”فينغيت“)،  كلّية  في  املبّكرة 
ّية  العرب األكادميّية  الكلّية  في  املبّكرة  الّطفولة  مسار 
للّتربية  بربارة (محاضرة  آنا  ود.  حيفا)،  في  للّتربية 

ّية للّتربية في حيفا). في الكلّية األكادميّية العرب
وشكرت رميا في كلمتها كّل َمن آمن باملشروع ودعمها 
منذ البداية، وخاّصة لزوجها وأفراد عائلتها اّلذين وقفوا 
إلى جانبها ودعموها في كّل خطواتها لغاية الوصول 
إلى الهدف املنشود وتأسيس مركز خاّص للّنمو، ملرافقة 

تطوّر الّطفل.

أطفالنا  ــل  داخ تكمن  ــه  أّن كلمتها  في  رميــا  وأّكـــدت 
إلى  أن نصل معهم  وبإمكاننا  الّطاقات،  الكثير من 
أبعد احلدود ونكتشف آفاًقا جديدة. وعن منبع الفكرة 
لتطوير  مالئمة  ــر  أُط عن  بََحثت  ا  ـً أّم كوني  قالت: 
بذاتي  املبادرة  لفكرة  لُت  توصَّ حّتى  أجد،  ولم  الّطفل، 

لتطوير هذا املشروع التنموّي. 
ــو فكرة  ــّو ملــرافــقــة تــطــوّر الــّطــفــل ه مــشــروع مــركــز من
وفق  ُبني  العربّي،  املجتمع  تربوّي حديث في  وبرنامج 
واالستنتاج  الّتفكير  قدرات  لتطوير  ”جاردنر“  نظرّية 
والّتحليل والتمّيز املتعّددة، التي تتعرّف على ثمانية 
منها:  ــاة،  احلــي ــواحــي  ن شّتى  فــي  تتداخل  ـــاءات،  ذك
الّذكاء املنطقّي، البصرّي، احلركّي اجلسمّي، املوسيقّي، 

الّطبيعّي،  والّذكاء  الّداخلّي،  الّشخصي  االجتماعّي، 
البرنامج  إلغناء  فاعل،  بشكل  تطويرها  ميكن  واّلتي 
األولى،  الّتربوّية  خطواته  في  للّطفل  الّتربوّي  واملنهاج 
ّية وتطوير  لهدف تطوير خياله وقدراته اإلبداعّية والبدن
أساس عاطفّي وحركّي وذهنّي متني، عن طريق دفعه 
األساسّية  مهاراته  وتطوير  الكامنة،  قدراته  لتحقيق 

بشكل سليم، ملنع مشاكل مستقبلّية.
يذكر أن املركز يرافق منّو طفلكم منذ حلظة والدته وعلى 
طوال فترة الّطفولة املبكرة وحّتى دخول املدرسة. طوال 
في  تشمل  لقاءات،  سلسلة  املركز  يعرض  ــّدة  امل هذه 
ثناياها جتارب مثيرة ضمَن مجموعات، يقوم بها كّل 
املركز  يعمل  كما  خاًصا.  ا  تدريًب طفله  بتدريب  والد 
املستوى  على  للطفل  مستقبلّية  مشاكل  منع  على 

ّية والّذهنّية. الّتعليمّي والقدرات البدن
وتؤمن رميا على أّن مساعدة األطفال بتطوير قدراتهم 
والتعامل،  العصر  مواكبة  ــي  ف تساهم  الكامنة، 
والّتأقلم مع هذا العالم املتغّير لألطفال. وتعمل رميا مع 
األطفال على تطوير: الّنمو احلركّي،  القدرات الّذهنّية، 
من  الّتعّلم  على  القدرة  الّذاتّية،  القدرات  اكتشاف 
جتاربهم اجلديدة، احلصانة العاطفّية، تنمية القدرة على 
العالقات االجتماعّية والتحاور فيما بينهم ، وتوسيع 

خيالهم، وما إلى ذلك.
ُترَّكز فكرة املشروع على الّطفولة املبكرة، لكونها فترة 
الّطفل على  قدرة  ومهّمة من حيث  حرجة، مفصلّية، 
االستيعاب، الّتطوّر والّتعّلم. لذا ّمت تلخيص مشروع مركز 
منّو الّتربوي بشعار ”العقل الّسليم واجلسم الّسليم“.

ــي حــفــل االفــتــتــاح  ـــرى ف ــيــت كــلــمــات أخ ــا ألــق ــم وك
وفاء  ريخس،  إيالنا  د.  غّطاس،  إبراهيم  للّصيدالنّي 

زيدان، ود. آنا بربارة.
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األثاث  معرض  املنصرم،  اخلميس  مساء  افتتح 
البستان  مفروشات  لشبكة   ،vintage الفاخر
أشرف  أم  لصاحبته  الصناعّية  اِملنطقة  في  يركا 

وولديها: أشرف وفراس.
حيث جتدون في املعرض أفخر املاركات العاملّية 
العالية  اجلـــودة  ذي  املمّيز  لــألثــاث  العصرّية 

والّراقية. 
واألقــارب  األصدقاء  من  لفيف  االفتتاح  حضر 
واالجتماعّية  الّدينّية  الّشخصّيات  من  وعــدد 

وعلى رأسهم الّشيخ موّفق طريف.

“UHO�” q�«d*
بأجواء من الّسعادة، احتفل املرَكز اجلماهيرّي ”األخّوة“ - وادي الّنسناس، 
بعيد البربارة. وهذه الّسنة كان لالحتفال طعم آخر، حيث استقبل الّنادي 
مجموعة نساء من شعبة الّنساء في املرَكز اجلماهيرّي احلّليصة مع مرّكزة 
إذ  مكان،  كّل  في  الوّد واحملّبة  أجواء  سادت  حيث  طوقان.  الّنادي رمي 
شاركت الّنساء الّضحكة والّسعادة وكان الّلقاء ممّيًزا بتحضير القمح (أكلة 
البربارة الّشعبّية)، ومن ثّم قامت الّنساء بجولة في الّنادي للتعّرف على 

طاقم املرَكز ونشطاء احلّي.
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العربّي،  الوسط  في  ــادرة  ون ممّيزة  مببادرة 
أقيم هذا العام منتخب كرة قدم للّطالبات 
في الكلّية األرثوذكسّية العربّية في حيفا. 
شارك املنتخب بتاريخ 3/12/2015 في 
بطولة لواء حيفا لكرة القدم للبنات، وتأّهل 
للبطولة القطرّية اّلتي ستقام في نهاية شهر 
مدينة  في  اجلــاري  األّول/ديسمبر  كانون 

”ريشون لتسيون“.
ومـــدّرب  البدنّية  الّتربية  معّلم  وعــّقــب 
املنتخب في الكلّية، األستاذ جمال مّخول، 
للّرغبة  ”إضافًة  بقوله:  املبادرة  تلك  على 
من  العديد  قبل  من  الّشديَدْين  واالهتمام 

كرة  منتخب  إقامة  بفكرة  الكلّية  طالبات 
كالّطّالب  للّطالبات  يحّق  للبنات،  قدم 
لعبة  بأكثر  املــشــاركــة  ســـواء،  ــّد  ح على 
رياضّية شعبّية في العالم، ومن هنا نبعت 
في  للبنات  قدم  كرة  منتخب  إقامة  فكرة 
الكلّية. نطمح أن يحّقق املنتخب إجنازات 
والقطرّية  اللّوائّية  املباريات  في  ملحوظة 

والفوز في بطولة الّدولة“. 
يجدر بالّذكر أّن منتخب البنني لكرة القدم 
األستاذين  وإشــراف  بتدريب  الكلّية،  في 
نتائج  حّقق  مّخول،  سعيد وجمال  فضيل 
املرتبة  على  حاز  حيث  العام،  هذا  ممّيزة 
شاركت  اّلتي  املــدارس  بطولة  في  الّثالثة 

بها سبع وعشرون مدرسة مختلفة.
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عقدت في جمعّية ”الّسوار“ ندوة حتت ُعنوان ”الّذاكرة املنسّية بني العالج 
العيادّي والقانونّي“، وذلك مساء الّثالثاء األخير، في مقّر اجلمعّية  في 

حيفا.
ّمت خالل الّندوة تناول أحد الّظواهر الّشائكة واملؤملة في آن واّلتي تلمسها 

العامالت  في ”الّسوار“. 
حيث استضفن خالل هذه الّندوة كّل من األخصائّية االجتماعّية مرام عازم 
”بدايات“  مرَكز  اإلجرام ومديرة  باإلصالح وعلم  (اختصاصّية  ناشف   -
حقوقّية  (ناشطة  بكر  عبير  واحملامية  الّطيبة)،  مدينة  في  للعالج 
ومستشارة قضائّية في ”الّسوار“). أدارت الّندوة ليلى جاروشي- حسن 

(املرّكزة العاّمة في ”الّسوار“).
بني  اجلنسّي  للعنف  املتعّرضات  ”ذاكرة  ُعنوان:  حتت  مداخلتها  وفي 
سراديب الواقع والّذاكرة املنسّية“، تطّرقت مرام عازم - ناشف ملوضوع ما 
بعد الّصدمة، وتأثيره على الّذاكرة وعالقته من قمعها وحّتى تفكيكها، 
للّنظرّيات  عاّم  مبسح  قامت  حيث  املختلفة.  الوعي  مبستويات  وعالقته 
املختلفة وكيفّية معاملتها ملوضوع الّذاكرة من حيث تعريفها، أقسامها 
ومنظومتها. كذلك تطّرقت ملستويات اإلدراك املختلفة وعالقتها بالّذاكرة.

في الّنهاية ربطت بني موضوع الّصدمة واضّطراب ما بعد الّصدمة، وبني 
آلّيات الّدفاع اّلتي يستخدمها الفرد بشكل واٍع أو غير ُمدرك للمقدرة على 
معايشة أحداث أليمة، وبالّتالي كيفّية تأثير األمر على تشويش الّذاكرة.

مسألة  مع  القضائّي  الّتعامل  عن  حتّدثت  فقد  بكر  عبير  احملامية  أما 
من  املوضوع  هذا  حول  القانونّية  الّنظر  وعن وجهات  املنسّية“  ”الّذاكرة 
ّمت عرض  أخرى. وقد  بدول  مقارنًة  اإلسرائيلّي،  اجلنائّي  القانون  منظور 
نبذة عن احلاالت اّلتي وصلت احملكمة العليا بهذا الّشأن واجلدل القانونّي 
اّلذي أحدثته قرارات احملاكم اّلتي لم تنِف إمكانّية الّتعامل مع مسألة 
بّينة  أي  شأن  شأنها  القانونّية  اإلجراءات  في  كبّينة  املكبوتة“  ”الّذاكرة 
باالستناد  حقوقّيون  يراها  اّلتي  الّصعوبة  بكر  احملامية  أخرى. وعرضت 
إلى نوع من البّينات اّلتي يجمع الباحثون بأّنه لم تثبت مدى صّحتها، 
العالجّي  املجال  في  يعملون  اّلذين  الّنفس  علم  اختصاصّيو  يؤّكد  فيما 
بوجود هذه الّظاهرة وبإمكانّية الّشخص أن يتذّكر فجأًة أموًرا حدثت معه 
باملاضي، وذلك جّراء لصدمة معّينة أو حدث غير اعتيادّي واجهه سابًقا. 
وقد متحور الّنقاش حول احلالة األخيرة اّلتي وصلت احملكمة الُعليا املتعّلقة 
بامرأة في جيل 23 سنة رأت في منامها أباها يقيم معها عالقة جنسّية. 
هذا احللم كان احملّفز لدى تلك املرأة باستذكار سلسلة اعتداءات جنسّية 
نّفذها أبوها في الّسنوات اّلتي كانت تبلغ فيها 3  وحّتى 11 سنة. قامت 
املشتكية،  به  جاءت  اّلتي  الوصف  إلى  استناًدا  األب  بإدانة  احملكمة 
والّنابع من استحداث فجائّي لذاكرتها، إضافًة إلى بّينات أخرى مساعدة 

تدعم ما جاء في أقوالها. 
من ــدوة  ــّن ال فــحــوى  ومناقشة  األسئلة  توجيه  ّمت  ــدوة  ــّن ال خــتــام  ــي  وف

قبل املشاركات.
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“UHO�” q�«d*
ُعقد في مدينة حيفا، يوم الّثالثاء من هذا األسبوع، املؤمتر العاشر في 
املجتمع العربّي للّسلطة الوطنّية ملكافحة املخّدرات والكحول، حيث ُعقد 
هذا العام باالشتراك والّتعاون مع بلدّية حيفا وكلّية اِخلدمة االجتماعّية 
في جامعة حيفا، ومترَكز حول مخاطر مخّدرات األكشاك وكان حتت ُعنوان 

”الّتحفيز بداية الّتغيير“.
وافتتح املؤمتر اّلذي توّلى عرافته عدي عدوي،  بكلمة ترحيبّية من مفّتش 
سلطة مكافحة املخّدرات والكحول الّدكتور وليد حّداد، اّلذي أّكد على 
الستعمال  الّشبيبة  أبناء  انزالق  خطر  ضّد  عالًيا  الّصوت  رفع  ضرورة 
هي  اّلتي  األكشاك  مخّدرات  يسّمى  ما  استعمال  في  املخّدرات والبدء 
مخّدر من أخطر أنواع املخّدرات والّسموم، واّلتي قد يكون لها تأثيرات 

وعوارض على أبناء الّشبيبة للمدى البعيد. 
والّرفاه  والّتعليم  الّتربية  جهاز  (مدير  فاغمان  بيني  أيًضا،  وحتّدث، 
االجتماعّي في بلدّية حيفا)، ُمشيًرا إلى ضرورة وأهمية عقد مثل هذه 
املؤمترات لرفع الوعي في املجتمع لهدف إنقاذ أبناء الّشبيبة من مخاطر 

استعمال املخّدرات. 
أّما البروِفسور ميري كوهن (رئيسة كلّية اخلدمة االجتماعّية في جامعة 
حيفا)، فتحّدثت عن أهمّية الوقاية في مجال مكافحة املخّدرات، مؤّكدة 
أّن الوقاية ورفع الوعي في املجتمع، وخاّصًة بني أبناء الّشبيبة، من أهّم 
األسس اّلتي حتمي املجتمع من االنزالق إلى استعمال أو إدمان املخّدرات. 
”الّتحفيز  عن  قرطام  أشرف  املدّرب  حتّدث  احلضور  أمام  محاضرته  في 
كبداية للّتغيير“، متطّرًقا إلى سيرورة حياة الكثير من املشاهير اّلذين 
امتلكوا كّل شيء وتوّفرت لهم أموال كثيرة، إّال أّنهم انزلقوا إلى استعمال 
الكحول أو املخّدرات، ومنهم َمن وضع حًدا حلياته. وقال قرطام إّنه من 
أّي  ـًا في  أّوًال أن يجد اإلنسان معًنى حلياته وليس مهّم الّضروري جًدا 

جيل أو سن. 
الّنفسانّي العالجّي والّتربوّي)  الّدكتور زياد خطيب (األخصائّي  وحتّدث 
في محاضرته القّيمة عن مشاركة األهل في برامج الوقاية، حيث عرض 
وضرورة  املراهقة  جيل  خطورة  إلى  تشير  واستطالعات  علمّية  أبحاًثا 
الّتعامل والّتفاهم  بأبنائهم في هذا اجليل، ومعرفة كيفّية  اهتمام األهل 

معهم من خالل املشاركة واالهتمام من قبل األهل.
أّما العاملة االجتماعّية جهينة بدر (رئيسة طاقم الّسلطة الوطنّية ملكافحة 
املخّدرات والكحول)، فتحّدثت بدورها عن البرامج واملشاريع اّلتي تقوم 

بها وطاقمها اِملهنّي اّلذي تترأسه في بلدّية حيفا. 
بلدّية  في  الّسلطة  (منّسقة  شّقور  ميساء  من  كّل  أيًضا،  هذا وشارك، 
القدس)  بلدّية  الوعي في  الوقاية ورفع  شفاعمرو) وعالء خرّوب (مرّكز 
والعاملة االجتماعّية رنا جبران (مرّكزة وحدة اإلعالم والّتغيير االجتماعّي 
الّشبكات االجتماعّية كأداة عمل  في جامعة حيفا) واّلتي حتّدثت عن 

بني أبناء الّشبيبة.
جالل صفدي،  األستاذ  املعارف  وزارة  في  الّشبيبة واملجتمع  دائرة  مدير 
بها دائرة  تقوم  اّلتي  الّال-منهجّية  البرامج  الوقاية في  برامج  حتّدث عن 
من  العديد  هناك  أّن  إلى  ُمشيًرا  املعارف،  وزارة  في  الّشباب واملجتمع 
البرامج اّلتي يتّم تفعيلها من خالل وحدات الّشبيبة في الّسلطات احمللّية. 
وزارة  في  الّال-منهجّية  الفّعالّيات  ميزانّية  زيادة  يتّم  أن  املتوّقع  ومن 
املعارف بعشرات ماليني الّشواقل خالل العام القادم. كما انتقد صفدي، 
أيًضا، أداء العديد من الّسلطات احمللّية العربّية كونها ال تقوم باستغالل 
امليزانّيات املطلوبة، وال تقوم بتنفيذ البرامج والفّعالّيات املطلوبة، وذلك 

ألسباب وألهداف سياسّية محلّية تخدم بعض رؤساء الّسلطات احمللّية.
أّما نوال أبو عيسى (مسؤولة ملّف الّثقافة العربّية في القسم اجلماهيرّي 
لدائرة الّثقافة في بلدّية حيفا) فتحّدثت عن الّتعاون بني األقسام املختلفة 
في البلدّية وجتميع املوارد لهدف خدمة املجتمع العربّي في حيفا، وخاّصًة 

أبناء الّشبيبة كجزء من الوقاية من الّظواهر الّسلبّية املنتشرة. 
ملكافحة  الوطنّية  الّسلطة  (منّسقة  عقل  مرام  حتّدثت  املؤمتر  ختام  وفي 
الّتوعية  عن  عرعرة،   - عارة  محلّي  مجلس  في  والكحول)  املخّدرات 

والوقاية في الّسلطات احمللّية العربّية. 
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الكرمة“  ”بيت  مسرح  في  فّنّي  كمدير  عمله  ضو  سليم  الفّنان  باشر 
عودته،  حول  ضو  سليم  حتّدث  حيث  احلالي،  الّشهر  مطلع  بداية  منذ 
مجّدًدا، إلى إدارة مسرح ”بيت الكرمة“ بأّنها مثل املصادفات الغريبة 
اّلتي حتدث معه في دواليك احلياة.. يقول: ”بداياتي كانت في ”بيت 
”بيت  في  لي  متثيل  دورة  أّول  كانت  عاًما،   20 عمري  الكرمة”، كان 
الكرمة“ عام 1970، كانت الّدورة ملّدة سّتة أشهر. لم أنِه الّدورة حيث 
بحركات  أقوم  جًدا  ـًا  شقّي كنت  الّناهض.  للمسرح  حينها  في  أخذوني 
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امليالد  عيد  وملناسبة  مؤخًرا،  باسيال،  طوني  املــرّمن  األستاذ  قام 
ميالدّية  لترانيم  (ســي.دي)  ُمدمج  غنائّي  ألبوم  بإصدار  املجيد، 

بيزنطّية. 
وقد ّمت تسجيل األغاني امليالدّية البيزنطّية في استوديوهات حسام 
حايك. كما قام عازف الّناي ألفرد حّجار بتقدمي بعض املقطوعات 

املُرجتلة، واّلتي تناسب موضوع الّترانيم في القرص. 
املُدمج متوافر في األسواق، وسيرصد  القرص  أّن  من اجلدير ذكره 

ريعه إلى أعمال خيرّية.

 —bB� öO�U� w�u Ò+d*«
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ُمضحكة غالبّية الوقت“.
في مسيرة ضو الفنّية، تعتبر مسرحّية ”ساغ سليم“ من املسرح الّناقد 

املمزوج بالكوميديا، اّلتي تطوي سيرة ذاتّية للّتواصل اإلنسانّي.
واّلتي  الّناهض،  باملسرح  فيها  مّثل  اّلتي  الفترة  ضو  سليم  يستعرض 
تعتبر إحدى الّتجارب الهاّمة لتأسيس املسارح الِفَلسطينّية في الّداخل، 
لقد قام بتمثيل دور شجرة مجرورة.. يقول ضو حول جتربته تلك: بعد 
أن عملت باملسرح الّناهض مّثلت مبسرحّية شجرة اندروكليس واألسد دور 
شجرة مجرورة. وراء الّشجرة كانت ردود أفعال حول ما يحدث. كان أروع 

مشهد متثيلي من حيث ردود فعل األوالد. 
وأضاف: قّرر سهيل حّداد أن يترك املسرح الّناهض، فقمت بأداء الّدور 
الّرئيسي. في تلك الفترة توّجهت إلى روت زيف اّلتي نصحتني باإللتحاق 
مبعهد ”بيت تسفي“، ومن ثّم حصلت على منحة من احلكومة الفرنسّية، 
مدرسة  في  عامني  مّدة  فرنسا، ودرســت  إلى   7.7.77 بتاريخ  سافرت 
”جاك ليكوك“ للتمثيل. بقيت في فرنسا وعملت هناك في املسرح، مّدة 

سبع سنوات، ومن ثّم عدت إلى البالد.
ما بني األعوام 1986 و1998 شغل سليم ضو منصب املدير اإلداري 
ملسرح ”بيت الكرمة“.. فكانت هذه فترة هاّمة في تأسيس حركة املسارح 
الِفَلسطينّية في البالد، حيث يطلق عليها البعض اسم الفترة الّذهبّية، 
كون مسرح ”بيت الكرمة“ في حينه قد شارك في عّدة ِمهرجانات دولّية 
كان  الفترة  تلك  في  عّكا.  في  املسرح  مهرجان  في  أولى  جائزة  وحصد 
ضو فّناًنا ُمبدًعا في ظّل عطائه اإلبداعّي، حيث كانت بداية توليه إدارة 
املسرح عام 86 تزامنت مع ترشيحه عن جائزة أفضل ممّثل في إسرائيل 
عن فيلمه ”أفنتي بوبلو“. في عام 1994 قّدم أربعة أعمال فنّية هاّمة، 
الفيلم الّتونسّي ”الّسنونو ال ميوت في القدس“، مسلسل ”جيران“، فيلم 

”ماكس وموريس“، ومسرحّية ”اجلمل الّطائر“.
ويقول سليم ضو: ”هذه هي املّرة الّثالثة اّلتي أعود فيها إلى هذا املكان، 
يجب إعادة إحياء مسرح ”بيت الكرمة“، وهذه هي اخلطوة املطلوبة. أّوًال 
ال ميكن أن يكون املسرح للّصغار فقط! يجب أن يكون أيًضا للكبار. 
نحن بحاجة إلى حركات مسرحّية شاّبة تقود جتارب تكون فيها حتّركات 
على كاّفة املضامير، سواء فنّية أو ترفيهّية. اكتشاف موهبتي كان في 
”بيت الكرمة“، وقد قضيت منتصف حياتي الفنّية في ”بيت الكرمة“. 
وها أنا أعود إليه مجّدًدا، كما لو أّن القدر يعود بك إلى ذات املكان 
نهج  على  اإلنسانّي  الّتواصل  هو  فهذا  حياتك،  في  مختلفة  مبراحل 

”صاغ سليم“.“ 
وعن الّتغيير اّلذي يبغي عمله في مسرح ”بيت الكرمة“، يقول سليم 
والكبار،  للّصغار  ”فطيم“  احملامي  مسرحّية  على  نعمل  ”نحن  ضو: 
إلى  العمرّية  األجيال  مبختلف  والّصغار  الكبار  جمهور  جذب  لهدف 
املسرح. كما نسعى إلى تفعيل الكافتيريا لتشمل أمسّيات ثقافّية وفنّية 
املستقبل، وفي  في  فنّية  ورشات  إقامة  على  سنعكف  كما  وترفيهّية، 

جعبتنا الكثير ّمما نقّدمه من عملنا. وباعنا الّطويل في كاّفة املجاالت، 
وخاّصًة مبا يخّص مسرح ”بيت الكرمة“ والفّن عاّمة، نحن واثقون أّن حال 
مكانه  في  ووضعه  لتطويره  أضعها  اّلتي  اخلّطة  سيتحّسن وفق  املسرح 

احلقيقّي اّلذي يستحّقه وينتظره منه اجلمهور“.
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يتسّلح من يقّصر بحّق أهله بالزّهد حّتى ال يقوم 
بواجبه اّلذي ُفرض عليه. فال يجد في طلب الرّزق 
وتوفير املسكن اآلمن، بل وقد يتعّدى إلى أن ميّد 
يده للّناس ليعطوه أو مينعوه دون أن يدّقق باملعنى 
احلقيقّي للزّهد. وقدًميا كتب أمام احلرمني الفضيل 
عليه  يعيب  املبارك  بن  الله  لعبد  عياض  بن 
املبارك: يا إمام  ابن  بالّتجارة، فكان رد  انشغاله 
من أجلكم نعمل، فكانت أموال ابن املبارك ُتنفق 
على الفقراء واملساكني وعلى العلماء وكّل أبواب 
يكثر  وكان  الزّيت،  مع  اجلاف  اخلبز  ويأكل  اخلير، 
الّشّر كّله في بيت، وجعل  الله  من قوله ”جعل 
بيت،  كّله في  اخلير  الّدنيا، وجعل  مفتاحه حّب 

وجعل مفتاحه الزّهد في الّدنيا“. 
تقول فلسفته: ليس الزّهد بالفقر، ولكن الزّهد هو 
أن ميلك املرء الّدنيا بيديه، وال متلك الّدنيا قلبه. 
ألّن َمن يجعل املال بني يديه ينفقه بأبواب اخلير 
ويعمل به في عمارة الّدنيا، ومن ميلك املال قلبه 
دنياه  فيخسر  خير  إلى  يسعى  فال  يستعبده 
وآخرته. وفي مثل هؤالء قال الرّسول (ص): ”تعس 
يحزن  ماله  من  شيًئا  خسر  وإذا  الّدرهم“.  عبد 
ويغتم ويهتّم بخالف ما كان عليه أهل الّصالح. 

والغنى  ”الفقر  مسعود:  ــن  اب الّصحابي  ــال  ق
كان  فإن  امتطيت.  أّيهما  أبالي  لست  مطيتان 
الغنى فمعه الّشكر، وإن كان الفقر فمعه الّصبر“. 
الفقر  أحدنا  عند  يستوي  أن  هو  احلقيقّي  الزّهد 
والغنى، واملدح والّذم. قال اإلمام الغزالي: ”للزّهد 
مبوجود وال  يفرح  أن ال  ــى:  األول العالمة  عالمات. 
(ِلَكْيَال  تعالى  قال  كما  مفقود“.  على  يحزن 
ُه  وَاللَّ آَتاُكْم  ِمبَا  َتْفرَُحوا  َفاَتُكْم وََال  َما  َعَلى  َتْأَسوْا 
الّثانية:  العالمة  َفُخورٍ).  ُمْخَتاٍل  ُكلَّ  ُيِحبُّ  َال 
الّثالثة:  العالمة  ومادحه.  ذاّمه  عنده  يستوي  أن 
حالوة  قلبه  على  والغالب  بالله  أنسه  يكون  أن 
الّطاعة، إذ ال يخلو القلب عن حالوة احملّبة، إّما 

محّبة الّدنيا وإّما محّبة الله. 
رِيُد  ُي َكــاَن  (َمــْن  تعالى  لقوله  فهمنا  يأتي  وهنا 
ُثمَّ  رِيُد  ُن ِملَْن  َنَشاُء  َما  يَها  ِف لَُه  ْلَنا  َعجَّ اْلَعاِجَلَة 
وََمْن   * َمْدُحورًا  َمْذُموًما  َيْصالَها  َم  َجَهنَّ لَُه  َجَعْلَنا 
َو ُمؤِْمٌن َفُأولَِئَك  َيَها وَُه َأرَاَد اآلِخرََة َوَسَعى لََها َسْع
ُهْم َمْشُكورًا)؛ وأصعب ما يبتلى به املرء  ُي َكاَن َسْع
قلبه،  واجلاه في  املال  الّشهوات وحّب  تتحّكم  أن 
فعندها سينتابه الهّم والغّم واحلسرة مع أّنه ميلك 
من الّدنيا الّشيء الكثير ألّن هذه األشياء ال حتّقق 
لإلنسان الّسعادة. فالّسعادة ال تتحّقق إّال بالقرب 
من الله والّنظر إلى عباد الله بعني الرّحمة واحملّبة. 
قال الفضيل بن عياض: الزّاهد هو اّلذي يخرج من 
بيته فال يلقى أحد من الّناس إّال ويرى أّنه أحقر 
حّث  على  الّصالح  سلفنا  اجتهد  وقد  وأذّل.  منه 
األمراء على الزّهد بتفهيمهم حقيقة احلياة، فهذا 
الرّشيد,  هارون  على  يدخل  السماك  ابن  العالم 
فقال هارون: يا ابن السماك أّينا أزهد أنا أم أنت؟ 
ابن  قال  منه.  أزهــد  السماك  ابن  أّن  يعلم  وهو 
َم؟ قال:  السماك: أنت أزهد مّني. قال هارون: وِل
ألّنك زهدت في اآلخرة اّلتي يقول الله تعالى فيها 
ٌر وََأْبَقى) وأنا زهدت في الّدنيا، وهي  ْي (وَاآلِخرَُة َخ
اّلذي  الّذهب أعظم من  الفانية. فاّلذي يزهد في 

يزهد في اخلشب. قال هارون: صدقت. فلّما أتي 
تشرب  ال  بالله  أسألك  السماك:  ابن  قال  باملاء 
حّتى أحّدثك. قال: وماذا حتّدثني؟ قال: لو منعت 
هذه الّشربة على أن تدفع نصف ملكك أتدفعه؟ 
منعت  لو  له:  قال  فلّما شرب،  ــي.  ورّب نعم  قال: 
دفعت نصف  إذا  إّال  شربته  اّلذي  املاء  هذا  إخراج 
ملكك أتدفعه؟ قال: نعم. قال ابن السماك: ملك 

ال يساوي شربة من املاء وإخراجها ليس مبلك. 
به  وإذا  شرفته  على  يقف  املأمون  بن  علي  وهذا 
يلحظ حّماًال يحمل على ظهره للّناس بضائعهم، 
ثّم  دجلة  نهر  من  توّضأ  الّضحى  وقت  حان  فإذا 
صّلى ركعتني وعاد بعدها إلى عمله. فعند الّظهر 
وشرب  أكلها  ثّم  باملاء  بّلها  خبزة  واشترى  صّلى 
إلى  بعدها  ليعود  الوقت  بعض  نام  ثّم  املاء  من 
العمل؛ وعند املساء اشترى طعاًما ثّم ذهب إلى 
بيته.. ودواليك في كّل يوم. فعجب منه وبعث 
إليه أحد اجلنود ليحضره، فلّما حضر قال له: قد 
فأريد  أصابتك،  اّلتي  املشّقة  ورأيت  أّياًما  رأيتك 
أن أخّفف عنك. قال له: مباذا؟! قال: أسكن معي 
القصر بأهلك. آكًال، شارًبا، مستريًحا.. ال هّم وال 
غّم. فقال الرّجل: يا ابن اخلليفة ال هّم على َمن 
حزن  وال  يعصي،  ال  َمن  على  غّم  وال  يذنب،  ال 
أمسى في غضب  َمن  وأّما  َمن ال يسيء.  على 
الله، وأصبح في معاصي الله، فهو صاحب للغّم 
واحلزن والهّم. فقال له مع َمن تسكن. قال: أسكن 
مع أّمي عجوز كبيرة وأختي عمياء حسيرة، آتي 
يوم  كّل  تصومان  وهما  الغروب  قبل  بإفطارهما 
فنفطر ثّم ننام. قال: أتفّضل أن تكون حّماًال في 
والغّم  والهّم  والعري،  الّشمس  في  جائًعا  الّسوق 
والكلفة، وال تكون معي في قصر اإلمارة. قال: 

نعم! ثّم انصرف.. 
وفي الّليل سمع صوًتا يقول: 

تنّبهوا يا رقود     
إلى متى هذا اجلمود 

فهذه الّدار تبلى      
وما عليها يبيد 

اخلير فيها قليل      
والّشّر فيها عديد 

والعمر ينقص
والّسّيئات تزيد 

فاستكثر الزّاد فيها
وإّن الّطريق ببعيد  

لباس  ولبس  واجلاه،  العّز  لباس  وخلع  فاستيقظ 
وعمل  الّناس،  عن  اختفى  ثّم  واملساكني  الفقراء 
وقبل  والغّم.  الهّم  عنه  وذهــب  بالّتجارة  بعدها 
رحيله قال ألحد الّتّجار: إذا مّت فغّسلني وكّفّني 
اخلليفة  ابن  فإّني  ألبي  هذا  خامتي  وخذ  وادفّني 

املأمون.

َمــفــاده  ــرًا  ــب خ ــرة  ــي ـــة األخ ــي اآلون ف طالعُت 
جتديد  عــدم  جون  السُّ تأهيل  سلطة  نّية 
عمة“،  النِّ ”بيت  سة  مؤسِّ مع  فاقّية  االتِّ
قبًال  فعلت  فهكذا  ــّتــة!  ــب ال أتفاجأ  فلم 
األهلّية  مبدارسنا  اليمينّية  احلكومة  هذه 
اجلمهور  استنفر  ــذي  اّل ــر  األم املسيحّية، 
العربّي عاّمة واملسيحّي خاّصة ملواجهة هذا

اِفر. ي السَّ التعدِّ
كميل  املرحوم  أّسسه  الذي  عمة  النِّ فبيت 
جامٌع  بيٌت  هو   1982 العام  في  شحادة 
أو  عرقه  أو  دينه  عن  النَّظر  بغضِّ  للكّل 
كما أرغب دوًما بتسمّيته –  لونه، إّنه – 
على  قائٌم  بيٌت  الرّحيم“.  امري  ”بيت السَّ
لإلنسان  واالحتضان  والرّأفة  والرّحمة  احملّبة 
ب واملنبوذ واملتروك.. إّنه ”بيت  م واملعذَّ املتألِّ
منا يسوع املسيح  فئ“. هذا ما فعله معلِّ الدِّ
ني  والهامشيِّ شني  املهمَّ باألفراد  التقى  حني 
واملنبوذين، أعاد لهم ”برحمته“ إنسانّيتهم 
املشوَّهة واّلتي لم ُيشوِّهوها هم فحسب، بل 
وساهم املجتمع والبيئة والعائلة أيًضا في 

تشويهها وتهمشيها.
إلى أن جاء إنساٌن آمَن مبسيحه اّلذي آمن، 
كإنسان.  باإلنسان  شــيء،  كّل  وقبل  أوًّال 
إّنه كميل شحادة ابن طائفة الرّوم امللكّيني 
السّيدة  الكاثوليك في حيفا ومعه زوجته 
واليوم  بعمرها،  الله  أطــال  شحادة  أغنس 
يساعدها في إدارة البيت أبناؤها الطّيبون 
ني. لقد  ني واحملبِّ وطاقم من العاملني املضحِّ
البيت، آمّنا  را بتأسيس هذا  آمّنا حني فكَّ
قادران  املسيح  الّسّيد  مثال  على  بأّنهما 
ّية اإلنسان،  ى من إنسان على إنقاذ ما تبقَّ
هما  ووضعا اّتكالهما على الرّّب القدير، فمدَّ
بنجاٍح تلَو جناح، وبإجناٍز يلي إجناز.. حّتى 
منا  عمة“ بيت اجلميع. علَّ أصبح ”بيت النِّ
عمة“ كيف َنَهُب ذواتنا بال حدوٍد  ”بيت النِّ
ي في سبيل اآلخرين  وال شروط، كيف ُنضحِّ
حّبنا  اآلخــر  ُنِحّب  كيف  ُمطلقة،  ٍة  ّي مبّجان
ّية  ألنفسنا. هذه هي باختصاٍر شديٍد روحان

امري الرّحيم“.  عمة ”بيت السَّ بيت النِّ
األّول  فرنسيس  ــابــا  ــب ال قــداســة  أّن  وأرى 
األّول  كانون  شهر  من  الّثامن  أعلن  ــذي  اّل
يجدر  أّنه  الرَّحمة“  ”سنة  الفتتاح  موعًدا 
ساٍت  ومؤسَّ ورعّية  وأبرشّية  ككنيسٍة  بنا 
عمة“  النِّ ”بيت  مثاًال  نأخذ  أن  مسيحّية 
اآلخرين  جتاه  الرَّحمة  موقف  يعيش  ــذي  اّل
واحلــّق،  بالعمل  بــل  فقط،  بالقول  ليس 
”طوبى  املسيح:  الّسّيد  قول  من  انطالًقا 
للرّحماء فإنَّهم ُيرحمون“. وهنا أوّد أن أسرد 
للكاتب  البؤساء“  ”قّصة  من  مقطًعا  لكم 
ث  الفرنسّي النبيل، فيكتور هيجو، وتتحدَّ
عن رجل اسمه جان فاجلان، سرق خبزًا ليسّد 
رمق ابنة اخته اّلتي كانت على وشك املوت. 
عشرة  ثماني  مــّدة  فسجن  ــره،  أم اكُتشف 
بائًسا  نفسه  ليجد  عنه  ــرج  أف ــّم  ث سنة. 
محكوًما عليه بالعار والذّل أينما اّجته. لم 
يعامله أحٌد معاملًة لطيفًة وعادلًة ورحيمة، 
وأحسن  بيته  إلى  أدخله  تقّي  كاهن  سوى 

ــت  ــان مــعــامــلــتــه. ك
ــّســجــن قد  ــوات ال ــن س
في  متّلكه  ــا  مب مــألتــه 
يلة من قسوة  الّل تلك 
اجلميل  ـــرّد  ف ــد.  ــق وح
من  سرق  بأن  للكاهن 
فّضية،  أواٍن  بيته 

وهرب. أمسكه رجال الّشرطة وأوثقوه وجرّوه 
ثّم  سرقه،  ما  ليعيد  الكاهن  بيت  ــى  إل
يرجعونه إلى الّسجن. كانت املفاجأة ُمذهلة 
أهدى  من  بأنَّه  للّشرطة  الكاهن  قال  حني 
األواني الفّضية لفاجلان اّلذي نسي أن يأخذ 

معه الّشمعدان الفّضي أيًضا.
الّسجن  من  ينقذه  لم  هــذا  الرّحمة  عمل 
وحسب، بل غّيره وقاده ليعيش حياة جديدة 
اّلتي  الكتب  هي  قليلة  ورأفــة.  رّقة  كّلها 
الّناس  حياة  في  الرّحمة  تفعله  ما  تصف 
كما تفعل قّصة البؤساء. إّن الّتحّدي اّلذي 
القيام  يتعّهدوا  أن  هو  املسيحّيني  يواجه 
بخدمة بسيطة، يقومون بها مبحّبة املسيح. 

عمة“. سة ”بيت النِّ هذا ما تقوم به مؤسِّ
سٌة  م أقول: أتستحّق مؤسَّ تقدَّ بعد كّل ما 
عمة هذا الّتعامل  سة بيت النِّ عريقٌة كمؤسَّ
تأهيل  وسلطة  احلكومة  ِقَبل  من  املُجِحف 
العريقة  سة  املؤسَّ هذه  أتستحّق  الّسجون؟ 
؟  وعربيٍّ يــهــوديٍّ  بني  يوًما  ز  يِّ ُمت لم  التي 
رحمة  على  عالمًة  سة  املؤسَّ هذه  تكن  ألم 
الرّحمة  فقَد  عالٍم  في  الرَّحيم  الرَّحمن  الله 
وتبّنى مشروع القوّي يقضي على الّضعيف 
والغنّي على الفقير.. ال وألف ال! مؤّسسٌة 
مثل ”بيت الّنعمة“ يجب أن تستمّر وتدوم 
رسالٌة  وهي  مثمرٌة  رسالٌة  ألّنها  رسالتها 

ٌة بامتياز.  ّي إنسان
الوقت  ا منكم في هذا  قريًب لو كنُت  حّبذا 
العصيب اّلذي مترُّون به، ولكن، ثقوا فإّني 
وقريٌب  معاناتكم،  من  قريٌب  منكم،  قريٌب 
اجلميل...  وجحود  بالُغنب  إحساسكم  من 
املسيح  الّسّيد  يوًما  قاله  ما  لكم  ــول  أق
ال  ”ثقوا،  اخلائفني:  املضّطربني  لتالميذه 
وأدعــو  العالم“.  غلبُت  قد  ــي  إّن تخافوا، 
مجتمعنا  ــي  ف ــريــن  املــؤثِّ جميع  باملقابل 
سة  املؤسِّ هذه  بجانب  الوقوف  إلى  العربّي 
األمر  كّلف  لو  حّتى  ومساَندتها  ودعمها 
إقامة احتجاجاٍت شعبّية أمام مراكز القرار، 
لسياسات  ُعرضًة  ساتنا  مؤسَّ تكون  لئّال 

امة.  الّتمييز العنصرّي الهدَّ
توماس،  برنارد،  جمال،  أغنس،  أحّبتي: 
غيداء،  منال،  إيلي،  ــيــاس،  ال استيفان، 
واعذروني إن كنُت قد نسيت أحًدا من طاقم 
لوحدكم  فأنتم لستم  العاملني، ال تخافوا، 
نا  في مواجهة هذه الّسياسة العنصرّية، فكلُّ
ما  عمة“، وسنحافظ عليه بكّل  النِّ ”بيت 
أوتينا من قوّة لكي يبقى هذا البيت منارًة 

رًة في سماء يِّ ًة وأََكَمًة ن ُمشعَّ
اإلنسانّية جمعاء.
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الّنائب  املشتركة  القائمة  رئيس  ــارة  زي أحدثته  ما  وصف  ميكن  ال 
أو  الّشديدة  بالعاصفة  األمريكّية  املّتحدة  الواليات  إلى  عودة  أمين 
في  ألفناه  عّما  يخرج  لم  مواقف  من  رافقها  فما  املؤذية،  بالزّوبعة 
وكونها،  الزّيارة  هذه  ّية  ألهّم يرَق  لم  ومعظمها  األحداث،  هذه  مثل 
ّية في إسرائيل  برأيي، حدًثا مؤّسًسا في تاريخ مكانة اجلماهير العرب
وعالقاتها، اّلتي إّما أن تدوم وتطوّر وإّما ال، مع أهم عناصر الّتأثير 
على الّسياسات العاملّية ومنّصات هيكلة هذه الّسياسات الكبرى 
والّصغرى في كل مكان ومنطقتنا كذلك، وعلى العكس من ذلك، 
فَمن تناولوا هذه الزّيارة وأخضعوها ألزاميل نقدهم أو قذعهم على 
األغلب، لم ينفّكوا يفعلون ذلك مبباضع بحثّية، ومفاهيم تبدو في 
عصرنا وكأّنها مستعارة من متاحف الّتاريخ الّسياسي والّطبيعي، 
هي  أمريكا  كون  عن  فعدا  فيها.  املتحّجرات  أقسام  من  وخاّصة 
يقنعنا ملاذا  لم نسمع موقًفا جديًدا جاًدا من شأنه أن  رأس احلّية، 
بالّتبادل،  هؤالء،  ينصحنا  ولم  أمريكا،  زيارة  مقاطعة  قادتنا  على 
كيف نضمن سالمتنا في هذه الغابة؟ وملاذا ال نحاول أن نحّيد سم 
تلك احلّية أو نأمن شرّها في مخادعنا، على األقّل إلى أن نستدّل 

ونكسب وّد أسودها ودببها ومنوسها؟
واملكانة،  القيمة  ذات  األخبار،  ومواقع  ّية  احملّل خلت صحافتنا  لقد 
الزّيارة  هذه  تناولوا  اّلذين  واحملّللني  واملراقبني  الباحثني  مقاالت  من 
بالبحث والّتقييم، في ظاهرة الفتة، تعكس، برأيي، حالة الّتصّحر 
الفكرّية،  والقدرات  العقول  وأصحاب  مثّقفينا  بني  الزّاحف  الفكرّي 
فباستثناء مقال أو اثنني نشرا على نطاقات محدودة، لم ولن نعرف 
رأي هذه الّنخب ومواقفها إزاء ما قام به من يرأس أهم جسم سياسّي 
بالّتالي،  نعرف  ولن  ومصاحلها،  ومواقفها،  ّية  العرب اجلماهير  ميّثل 
من منهم يعتقد أّن الزيارة خطوة  ضرورّية وملاذا، أو رّمبا، هي عكس 
ذلك؛ ولعّل أشد ما لفت انتباهي هي طريقة متابعة جريدة ”االّحتاد“ 
فعلى  الزّيارة،  هذه  ليومّيات  الّدميقرطّية،  اجلبهة  وموقع  احليفاوّية، 
مساحة عشرة أّيام لم نقرأ، على سبيل املثال، افتتاحّية واحدة تشيد 
ولم  منها،  إحرازه  املرجّو  ما  وتعزّز مضامينها وتساند  الزّيارة  بتلك 
أمين  قام  نشاط  عن  معّطش،  وبتقطير  باقتضاب  إّال  كذلك،  نقرأ، 
جديرة  لقاءاته،  جميع،  تكن  لم  إن  بعض،  أّن  العلم  مع  هناك،  به 
بالّتغطية املُسهبة، هذا ناهيك عن ضرورة تعريف الرأي العام احمللّي 
من  قيل  وما  املتنوّعة،  ولقاءاته  محاضراته  من  كثير  في  قاله  مبا 
مضيفيه في تلك احملافل الهاّمة واملنّصات واملنابر، مثل ذاك اّلذي 
كان يقف عليه مارتن لوثر ويخطب ضّد العنصرّية والقمع والقهر 

ويصدح باسم احلرّية واملساواة واحلياة الكرمية.           
أفضل القول ما كان سداًدا..

تلك  الّصمت  ذبذبات  هــذا  يصّد  أن  من  حقيقّي  خــوف  وهنالك 
الزّيارة ويحّد من تفاعلها املرجّو واملنتظر، فإخالء ساحة الّنقد اجلدّي 
على  و“املغرّدون“  ”الّتشاتّيون“  ينتجه  ما  إلى  وتركها  واملسؤول 
مسألة  حول  الّنقاش  مستوى  وحصر  االجتماعّي،  الّتواصل  مواقع 
تبقى  اّلتي  املواقف،  بتلك  رحبة،  سياسّية  أبعاد  وذات  مفصلّية 
أفواه  من  تطير  علكة  كفقاعات  وهام،  الفت  وبعضها  بأكثرّيتها، 
الزّيارة  هذه  يفقد  قد  احللم،  شواطئ  على  القدر  تلوك  مستجّمني 

حواضنها الّطبيعّية احليوّية لضمان جناحها وجناعتها.
وأفضل العقل ما كان رشاًدا..

والقائد احلّق ُميتحن في مقدرته على فهم متغّيرات الزّمان واملكان، 
وذلك في ضمانة ومسعى منه كي ينجح بتحريك عجالت الّتاريخ 
التحّديات  تلك  يشّخص  اّلذي  هو  والرّاشد  الّصحيح،  االّجتــاه  في 
أّنها  احلاذق،  النطاسي  وحكمة  بحنكة  ويعرف،  شعبه  تواجه  التي 
مفصلّية ووجودّية وأّنها غير مسبوقة، حّتى لو ما زالت األغلبّية 
العابثة بالّسياسة، معه ومن حوله، تستعمل لتشخيصها األدوات 
ّية، وتلجأ إلى تعريفاتها املستعارة من قواميس حقب بائدة،  البدائ
ويتعاملون مع واقعهم، وكأّن شيًئا لم يحدث، فيافا ما زالت عروًسا 
في أشهى مرمرها، متاًما على حالتها عندما هجرها إخوتها العرب 
وتركوها عاريًة للّذئاب العابرة، وكأّن بيسان وصفد تفيقان، اليوم، 
على هدهدة حنجرة بن غوريون وهو يعلن عن قيام إسرائيل، دولة 
الّسكاكني  حّز  يسمعوا  لم  مهزومني  عرب  آذان  يصّم  وال  لليهود، 
وصيحات أم الرّشراش وهي تندب حظ أخواتها املوؤدات واملبقورات، 
األرض  أصحاب  نحن  عقود،  سبعة  منذ  يبيعوننا،  فتئوا  ــا  وم

املنكوبني، احللم بذاك الزّند األجرب اّلذي سترقد عليه بنت صهيون، 
ويعدونا بأن تغدو تل أبيب، بدعمهم وصالوتهم، تلة من رماد!

ّية في إسرائيل، منذ أكتوبر 2000  أخطر ما تواجهه األقلّية العرب
على األقل، هي محاوالت قادة الّدولة ونظام احلكم فيها، نزع شرعّية 
وجود هذه اجلماهير في دولة تصّر أن تتحّول وتتصرّف كدولة لليهود 
فقط، على ما يحمله هذا اإلصرار من نتائج ومخاطر حتيق بوجودنا 
الوطنّية  اجلمعّية  أجل حقوقها  تناضل من  قومّية  كأقلّية  الفعلّي 
ّية. قادة إسرائيل اليوم يسّخرون كّل طاقاتهم من أجل إجناح  واملدن
هذه الّسياسة وتأطيرها مبنظومة قوانني عنصرّية كارثّية، وبالّتوازي 
يعملون على إقناع دول في العالم، وفي مقّدمتها أمريكا، صديقة 

إسرائيل وحليفتها الكبرى، على قبول تلك الّسياسة ونتائجها. 
القومي  الّتجهيل  سياسة  ّية  العرب اجلماهير  واجهت  املاضي  في 
حقب  من  حقبة  كّل  يالئم  ما  قادتها  وابتكر  العنصرّي  والّتمييز 
أرضهم  على  الباقني  فيه صمود  المس  التي  الّشاقة  املسيرة  هذه 
املقامرة  غير  الوطنّية  الرّصينة  القيادات  تلك  درس  املعجزة؛  حّد 
ما  بتخليد  يقبل  لن  احلق،  القائد  أّن  وعّلمنا  أفادنا  املجازفة،  وال 
كان قائًما والّتقوقع في أصدافه، وواجبه أن يحسن قراءة املعطيات 
ا في مجمل تشكيل مواقعه اجلديدة وبرامج  اجلديدة ويفسح لها جانًب
أحياًنا  يخدم  كمقّدس  كان  ما  على  فاإلبقاء  املستقبلّية،  نضاله 
عدوّك، وكي تنال اجلماهير حقوقها وحرّيتها، عليك كقائد أن تأتي 
بحلم خّالق جديد، حّتى لو كان مغايرًا عّما قبل به الّسالفون واتبعه 

األوّلون!
للّنائب أمين عودة في هذه األّيام، فيها  دعوة املؤّسسات األمريكّية 
ما كان يجب أن يسعد كّل َمن يعرفه وباألخّص األصدقاء، وكانت 
في  ا  ومنتخًب جلبهتهم  قائًدا  قبلوه  وهم  أمين  رفاق  تفرح  أن  يجب 
عملّية وعدت بنشر أريج براعم حقول من الّلوز والياسمني املرتقب، 
ا أو غرًميا  ـً وكانت يجب أن تستدعي حّتى من يرون به نًدا سياسّي
للّتعبير عن راحتهم، ألّنها جاءت كرّد  ا،  فكرًيا أو منافًسا شعبًي
قادتها  ومحاوالت  ّية  اإلقصائ اإلسرائيلّية  الّسياسة  واضح  على 
احلثيثة دمغ أقلّية قومّية ميّثلها أمين، بالّشياطني واإلرهابّيني غير 

ّية أبناء احلضارة واحلياة. اجلديرين باالنتماء إلى العائلة اإلنسان
شرارة  وهي  مذودها،  في  تدفن  وقد  طريًقا  تصير  قد  بداية،  إّنها 
َمن  وال  الّضعفاء  حتــّب  ال  فأمريكا  حريًقا،  أو  ــرّقــة  ب تصير  قــد 
يستثمرون في بنوك الّدمع بحسابات لن جتدي، أو يؤّثرون الّثغاء 
كتلك األضاحي، وهي تنتظر يوم الّذبح لتصير كرامات على موائد 
احملسنني، وأمريكا حتب من يجيد الّدفع باملهاميز ومن يركبون ظهر 
جاءوا إلى  الفرس ويسابقون الرّيح، فهم من سالالت ”أوالد البقر“ 

قارة ودجنوها، والبقّية نصوص في نقوش احلجر. 
هي زيارة/رسالة ملن يريد أن يعرف كيف قد يقهر حكيٌم األفعى، 
احلّب  قصص  عن  تبحثوا  فال  ــذر.  وح بهّمة  يسعى  أن  ــرط  والــّش
الفقراء  ودموع  ثناياها،  من  العواطف  دفق  عن  وال  الّسياسة،  في 
واملقهورين لن تتغّلب على سواعد تبطش باسم املصالح منذ قتل 
قايني أخاه، وكان الرّب شاهًدا وصامًتا، فالّتاريخ سّجل، دوّنته الّدماء، 
ملشاريع شرعنة القهر والبطش والقوّة، وال تذهبوا بعيًدا وحتّملوا أمين 
وزر عجزكم واْحملل في بساتني العرب، فهو يذهب إلى املستحيل 
البحر  الكرمل، عاشق  فتى  يعود كما كان،  واعًدا وغًضا ولسوف 
وحيًدا  كالّسيف  رفاقه،  يا  تتركوه،  فال  والّسحر،  الّنوارس  وصديق 

للملح والّصدى.
أكمل مشوارك يا أمين، وال تكترث ملن استظّل بفيء تينة ستبقى 

حمقاء، واستأمن رذاذ البحر قبل الغضب، 
في  أّنك  ونعرف  قليل،  قليل  وهو  هناك،  زيارتك  قرأنا عن  فنحن 
َمن  باسم  وتتحّدث  ومظلوميها  البالد  أهل  باسم  تتحدث  أمريكا 
لن يقبل القمع وال املهانة وال العنصرّية، وتتحّدث ضّد إخراج احلركة 
صباح  كّل  في  تأثيمك  ويحاولون  يعادونك  وهم  حّتى  اإلسالمّية، 
البالد،  العرب في  ومساء، وتشرح مخاطر هذه اخلطوة على جميع 
وتنقل إلى َمن كان يجهل أو يؤّثر االستجهال ما يكفي من حقائق 
ا لنا ولهم وإّما لن يكون!  ـً ووقائع ورؤى ملستقبل، إّما أن يكون وردّي

أكمل مشوارك، فهنا في البالد أكثرّية يحّبونك ومعك، ويعرفون أّن 
لو راحت عليها أسراب من األفاعي ستبقى وّضاءًة  احلقيقة حّتى 

ومجلجلة، وأبقى من وحي على حجر!
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على  األمــان  بقضايا  مهتّم  لي  مّني صديق  طلب 
ّية حول سلوكّيات  الّطرق، مرافقته حلضور ندوة عرب
سائًقا،  لست  (اآلن)  ــي  أّن ورغــم  العربّي.  الّسائق 
لكّني لّبيت الّدعوة شاكرًا، لسببني: أوّلهما غريزة 
حّب كسب معلومات عن أخالقّيات الّسائق العربّي 
خالل عملّية الّسياقة، وثانيهما معرفة ما يحدث 
في الّشارع العربّي على صعيد الّسياقة. وكم كنت 
ملا  الّندوة  هذه  في  املشاركة  على  بعد  فيما  نادًما 

أو  الّسائقني،  بعض  من  اجلبني  لها  يندى  اّلتي  املمارسات  من  سمعته 
قول  الّندوة،  من  خارج  وأنا  وتذّكرت،  العرب.  الّسائقني  غالبّية  باألحرى 
الّسياقة  بأدبّيات  ”االلتزام  الّطرق:  على  األمان  في شؤون  أملانّي  خبير 
تخّلف   يعكس  وجتاهلها  للمجتمع،  حضارّية  ظاهرة  قوانينها  واحترام 

املجتمع“.
غالبّية  سلوكّيات  في  واملتعّلقة  واحد،  آٍن  في  واملُخزية  املؤذية  املشاهد 
في  املواطن  يعيشها  واّلتي  العرب،  اخلصوصّية   الّسّيارات  أصحاب 
ّية، هي كثيرة ومتعّددة، وحتدث كّل يوم. وقد أصبحت  البلدات واملدن العرب
ا في مجتمعنا، اّلذي يفتقر إلى  ـً هذه الّسلوكّيات، ولألسف، أمرًا عادّي
َمن  كّل  أّن  املعروف،  الّشيء  الّسلوكّيات.  في  املنطق  متطّلبات  أدنى 
ارة يتلّقى دروًسا نظرّية يطلق عليها عرب إسرائيل  الّسّي يتعّلم قيادة 
اجتياز  في  ينجح  ومن  القيادة،  كيفّية  في  عملّية  ودروًســا  (تيئوريا) 
الفحص النظرّي (عفوًا الّتيئوريا)  والفحص العملّي (عفوًا الّتيست)، 

يسمح له بقيادة سّيارة.
الّشارع  في  الّسائقني  معظم  يعكسها  اّلتي  الّصورة  أّن  املشكلة،  لكّن 
أّن  على  تدّل  ّية،  العرب واملدن  البلدات  في  وأقصد  عاّم،  بشكل  العربّي 
الّتيئوريا،  فحص  اجتياز  وبعد  الّسائقني،  من  بها  ُيستهان  ال  نسبة 
ا ملزاجهم،  ا، ويطّبقون ما يروه هم أنفسهم مناسًب يضعون ما تعّلموه جانًب
ا  ـً ّي كل ومخالف  ذاتها  بحّد  فوضى  هو  الواقع  في  ميارسونه  ما  أّن  أي 

للّدروس اّلتي تعّلموها.
في املواقف اخلاّصة بباصات الّنقل داخل البلد العربّي، نشاهد في كثير 
من األحيان سّيارات خاّصة يركنها أصحابها في تلك املواقف، ضاربني 
فقط  مخّصص  املوقف  هذا  أّن  على  تــدّل  اّلتي  ــارة  اإلش احلائط  بعرض 
للّسّيارات.  بالوقوف  الّسماح  عدم  ُتظهر  أخرى  وإشارة  الّنقل،  لباصات 
اسم  عليهم  ُيطلق  مختّصون،  موّظفون  ّية  العرب املدن  بعض  في  ويوجد 
بحّق  مخالفات  وحترير  البلد  وسط  شوارع  مراقبة  مهّمتهم  ”بكاحيم“ 

سائقي الّسّيارات اخلصوصّية املخالفني للّنظام. 
مع املخالفني،  ـ“البكاحيم“  ب لكن هناك مشكلة في تعامل ما يسمى 
مختلفة.  مبعايير  املخالفني  مع  يتعاملون  إذ  املطاعم،  أمام  سّيما  وال 
فليس كّل َمن يخالف قوانني الوقوف في وسط البلد يتلّقى مخالفة من 
أصحاب البدالت الرّمادّية، العتبارات معّينة. وبغّض الّنظر عّما يفعله 
البكاحيم، وما يرتكبوه من أخطاء في ممارساتهم، فإّن املشكلة ليست 
كان  فلو  الّسّيارات.  أصحاب  في  املشكلة  إّمنا  األولى،  الّدرجة  في  بهم 
عند هؤالء ذرة من احترام القانون، ملا كّنا أصًال بحاجة إلى ”بكاحيم“ 
أو شّباحني أو غيرهم. ألّن املفروض بهم أن يطّبقوا ما تعّلموه في دروس 

الّسياقة ليس أكثر. 
األمر املُستغرب، أّن الّسائقني ال يجرؤون على هذا الّتصرّف في  األحياء  
ميارسون  وهم  أفعالهم،  لعواقب  حساب  ألف  يحسبون  ألّنهم  اليهودّية 
يستأسدون  أّنهم  أي  العربّي.  وسطهم  في  املرفوضة  الّسلوكّيات  هذه 
في  ”أرانب“  ويصبحون  القانون،  فوق  أنفسهم  ويضعون  مناطقهم  في 
الّتصرّف  هذا  فلماذا  عنهم.  رغًما  للقانون  ويرضخون  اليهودّية  املناطق 
مثاًال  نكون  ال  وملاذا  البعض،  بعضنا  إزاء  األخالقّي  وغير  الّال-مسؤول 
ُيحتذى به للمواطنني اليهود، اّلذين كثيرًا ما يتشّدق البعض باحلديث 

عن احترامهم الكبير للقانون والّنظام. 
من يحترم القانون يحترم نفسه، وبذلك يبقى بعيًدا عن الّتساؤل، وَمن 
مع  ًيا،  غال سلوكه  ثمن  يدفع  وبذلك  القانون،  ينتهك  نفسه  يحترم  ال 

احترامي فقط ملن يستأهلون االحترام.
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ــادة حزب  ــرز ق ــد أب ــوم اجلمعة املــاضــي، أح ــل، ي رح
”ميرتس“ في العقدين املاضيني، وعضو الكنيست 
ـ 75  ال ناهز  الّسابق يوسي سريد عن عمر  والوزير 
عاًما، والذي ُعرف بجرأته ومواقفه الّصريحة؛ والقائد 
الّسياسي الذي لم يكن يركب على املوجة، بل القائد 
احلسابات  يجري  أن  دون  كلمته  يقول  كــان  ــذي  ال
أو  هـــذا  بتصريحه  ــــوات  األص ــن  م سيخسر  ــم  ك

بخطوته تلك. 
أصيب  أن  بعد  سريد  يوسي  الّسابق  الّنائب  توّفي 
ورغم  أبيب،  تل  في  منزله  في  وهو  قلبّية  بنوبة 
ــاوالت إنــعــاشــه، إّال  ــح ــم اإلســعــاف وم وصــول طــواق
اإلعــالن  وّمت  حياته،  إنقاذ  من  يتمّكنوا  لم  أنهم 
عن وفاته  بعد أن لفظ  أنفاسه األخيرة. رحل هذا 
الّشخص الذي سيترك بدون أدنى شك فراًغا كبيرًا 
نقاشاتنا  فرغم  إسرائيل،  الّسياسي في  املجال  في 
نستطيع  ال  معه،  الّنظر  بوجهات  واالختالف  معه، 
الّسياسي،  العمل  ــي  ف واستقامته  دوره  إنــكــار 
من  كان  إن  املتطرّف،  اليمني  لقوى  احلــازم  وتصّديه 
خالل نضاله البرملانّي وكتابته للمقاالت الّسياسّية

 الّناقدة واحلاّدة.  
جودة  وزير  منها:  مناصب  عّدة  سريد  يوسي  شغل 
1992 حّتى  الّثانية عام  رابني  البيئة في حكومة 
في  ــارف)  ــع (امل والّتعليم  الّتربية  ــر  وزي  ،1995
1999 و2000،  عامي  طوال  براك  إيهود  حكومة 
في  الكنيست  في  املعارضة  ــزاب  ألح رئيًسا  كــان 
العام 2001، بعد فوز أريئيل شارون باالنتخابات 
املباشرة لرئاسة احلكومة وانضمام حزب العمل إلى 
حكومة وحدة وطنّية آنذاك، وقام باالستقالة في العام 
2003 من الكنيست وحزب ”ميرتس“، وفي العام 
ا تقاعده من العمل الّسياسي.  ـً 2005 أعلن رسمّي

العام 1940 في ”رحوفوت“  ولد يوسي سريد في 
قرب تل أبيب، وكان والده يعكوف سريد – شنايدر، 
سريد  عمل  والّتعليم.  الّتربية  لوزارة  ا  ـً عاّم مديرًا 
مراسًال  كان  حيث  الّصحافة،  في  حياته  بداية  في 
بعدها  لينتقل  اإلسرائيلّية،  اإلذاعــة  في  عسكرًيا 

إلى نشاطه الّسياسي.  
ا في العام  ـً لقد تسّنى لي أن أجري معه لقاء صحفّي
1988، نشر في مجّلة ”األفق“ التي كنت أحرّرها 
وأصدرها آنذاك، حيث حتّدث معي بصراحته املعهودة 
الّصهيونّية  باحلركة  ”راتس“  عالقة  عن  ّيته  وتلقائ
ألّني  صهيونّية،  غير  حركة  ”راتس“  ــأّن  ب فقال 

أقول  أّني  معناه  فهذا  صهيونّية  بأّنها  أعلنت  إذا 
لألعضاء العرب في احلركة اجلسوا في بيوتكم، ال 
مكان لكم هنا معنا. إّال أّن احلركة تضّم في صفوفها 
فلسطينّيني  عرًبا  تضّم  كما  صهيونّيني،  يهوًدا 

يعتزون بقومّيتهم وانتمائهم الوطني. 
ولكن  كفرد،  صهيوني  بأّنه  فقال  نفسه  عن  ــا  أّم
كحزبي فهو غير صهيوني ألّنه ال يريد من العربي 
ًيا،  أن يصبح يهودًيا، وال من اليهودي أن يكون عرب

كل جهة لها جذورها وهوّيتها. 
خالل  سريد  قال  للّصهيوني،  تعريفه  كيفّية  وعن 
في  ــرى  ي إنسان  كل  هو  الّصهيوني  ــأّن  ب الّلقاء، 
إسرائيل البيت القومي للّشعب اليهودي، متاًما مثل 
أي شعب آخر يرى في وطنه مكان وجوده، وأضاف 
ترفض  التي  الّصهيونية  متّثل  ”راتس“  حركة  بأّن 
إقامة دولة إسرائيل على حساب شعب آخر، واّلتي 
تريد إقامة دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطني. 

عندما التقيته كان موضوع دخول اجليش اإلسرائيلي 
جريدة  اّتهمت  حينه  وفي  ا،  ملتهًب يزال  ال  للبنان 
بــأّن   19/9/1988 بتاريخ  ــادرة  ــصّ ال ”االّحتاد“ 
سريد لم يصوّت على اقتراح نزع الّثقة عن احلكومة 
في  به  تقّدمت  ــذي  واّل للبنان  اجليش  دخول  بسبب 

فطلبُت  واملساواة،  للّسالم  الّدميقراطية  اجلبهة  حينه 
منه توضيح موقفه وهل هو مؤّيد أم معارض لتلك 
احلرب، وملاذا لم يصوّت داعًما القتراح نزع الّثقة عن 
احلكومة، فقال بأّنه عندما اندلعت احلرب املذكورة لم 
يكن عضوًا في حزب ”راتس“، بل كان عضوًا في 
واألمن،  اخلارجّية  جلنة  في  وممّثلها  ـ“معراخ“  ال كتلة 
الّلجنة اّلذي يحمل آراء ضّد  وكان الوحيد في هذه 
هذه  نشوب  منع  قواه  بكل  حاول  بأّنه  وقال  احلرب. 

جلنة  جلسة  وفي  أشهر،  بعّدة  اندالعها  قبل  احلرب 
هذه  النــدالع  الوحيد  املعارض  كان  واألمــن  اخلارجّية 

احلرب.   
لم  بالفعل  بأّنه  اعترف  عندما  صريًحا  كــان  وكــم 
يصوّت مع اقتراح نزع الّثقة عن احلكومة، فقال بأّن 
لم  أنت  تتصوّرها،  التي  بالّسهولة  يكن  لم  الوضع 
يخوضها  حرًبا  تعارض  أن  الّتجربة،  هذه  مبثل  متر 
الّدميقراطّية  ــّدول  ال تاريخ  ــأّن  ب أعتقد  وال  جيشك، 
يشهد جتربة كهذه. ولكّنه يوّضح أّنه في حينه امتنع 
بشكل  اهتّمت  العاملّية  والّصحافة  الّتصويت،  عن 
خاص بامتناعه، الّتلفزيون الفرنسي قال في تقريره 

”الّتاريخ اإلسرائيلي سيذكر هذا الرّجل“. 
وعن موقفه من خدمة العرب في اجليش اإلسرائيلي 

العربي  املواطن  مشاعر  احترام  يجب  بأّنه  ــاب  أج
وتشتمل  جًدا  حّساسة  أمور  فهنالك  إسرائيل،  في 
األمور  هذه  يدرك  وهو  جًدا،  مرّكبة  تعقيدات  على 
قرار  بأّن  رأيه  حسب  لهذا  يفهمها،  أن  ويستطيع 
اخلدمة في اجليش يخّص العرب أنفسهم وهم الذين 
الّشأن. أنا ضّد إرغام  القرار بهذا  يجب أن يّتخذوا 
العرب على اخلدمة في اجليش، فيجب أن نأخذ بعني 
االعتبار الوضع احلّساس واملعّقد الذي يعيشه العرب 
في إسرائيل. اجلرح لم يندمل بعد، فهل نفتح اجلرح 

من جديد. 
االنتفاضة  ــأّن  ب ــاب  أج االنتفاضة  من  موقفه  وعــن 
تتعاظم، ونحن في ”راتس“ نعالج قضّية االنتفاضة 
وسّكان الّضّفة والقطاع يومًيا، وأضاف :“قد تسألني 
ماذا فعلت باألمس؟ فأجيبك لقد علمت أّنه قد كان 
وحدة  قبل  من  مشرّفة  غير  تصرّفات  بعض  هناك 
بإجراء  باألمس  قمت  ولقد  العيسوّية،  في  جيش 
ومعاقبة  التصرّفات  هذه  إيقاف  أجل  من  اّتصاالت 
ـ17 من عمره  منّفذيها. كما أّنه هنالك شاب في ال
من الّظاهرّية كان قد أصيب إصابات بالغة قبل عّدة 
الواليات  إلى  للّسفر  بحاجة  وهو  بطنه،  في  أشهر 
لم  املّتحدة إلجراء عملّية جراحّية وألسباب مختلفة 
على  فاّتصلت  لي  توّجهوا  الّسفر.  وثيقة  يستلم 
الفور مع شايكي إيرز، مدير اإلدارة املدنّية وحصلنا 

على وثائق سفر للّشاب ووالده وطبيبه“. 
ــوال  أق بني  مقارنة  أجرينا  إذا  ــرت،  ذك ما  كل  إزاء 
رجــال  ــال  ــع وأف وتصريحات  سريد  يوسي  ــال  ــع وأف
فماذا  ّية،  احلال اإلسرائيلّية  احلكومة  في  قيادّيني 
والّتصعيد  الّتحريض  سوى  نواجه  وماذا  اليوم  جند 
على الفلسطينّيني، وعن ممارسات منع نقل اجلرحى 
الفلسطينّيني، وكيف قامت الّدنيا ولم تقعد عندما 
جترّأ أحد العاملني في سّيارات اإلسعاف على القول 
بأّن الّتعليمات تنّص على معاجلة الّشخص املُصاب 
ثّم  ومن  ا  ـً ّي فلسطين كان  لو  حّتى  خطورة  األكثر 
معاجلة بقّية اجلرحى من اليهود اّلذين إصابتهم أقل 
خطورة. رّمبا ال نّتفق مع يوسي سريد في كل مواقفه، 
ولكن ماذا نتوّقع من شخص يهودي يقف في اجلانب 
وماذا  ذلك،  من  أكثر  اآلخر  للّطرف  وينتمي  اآلخر 
نفّضل الوضع القائم أم عندما كان يوسي سريد في 
أن  يوسي سريد  نريد  واقعيني، ال  فلنكن  الّسلطة، 
أن  الفاسطينّيني  من  نريد  وال  ا،  ـً ّي فلسطين يصبح 

يصبحوا إسرائيلّيني.
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رحلٍة  إطار  في  قليلة،  سنوات  قبل  إيالت،  مدينة  في  التقيُته  قد  كنُت 
مناسبة  في  أّيام  بضعة  قبل  أللتقيه  عدُت  ثّم  املعارف،  وزارة  ملتقاعدي 
إجتماعّية جماهيرّية في حيفا. عندما رأيُته يتقّدم نحوي، لم تخَف علّي 
ابراهيم  إّنه  شاربيه.  وبياض  صلعته  وملعاِن  ترّهله  بعض  رغم  مالمُحه، 
ا إّبان فترة دراسته  ًب ُبه مداعبًة واستظراًفا وحتّب ـ ّق ـ ”الَغلباوي“ كما كنُت أل
آنذاك) في حيفا، في  العرب  املعّلمني  للّتربية (دار  ّية  العرب الكلّية  في 
ينّيات، أي قبل نحو خمسني سنة. هذا الّلقب  الّنصف الّثاني من السّت
اكتسَبه ابراهيم مّني، بجدارة واستحقاق. البداية كانت في إحدى حصص 
العلمّية  املصطلحات  استعمال  أهمّية  أحاضر عن  كنُت  العلوم.  تدريس 
ّية. وبينما كنُت أكتُب على  ّية االبتدائ ّية الّدقيقة في مدارسنا العرب العرب
الّلوح اجلملة الّتالية: ”حيواٌن آِكُل نبات ُيسّمى حيواٌن عاِشب“، فإذ بي 
حيواٌن  ُيسّمى  بنات  آكُل  ”حيواٌن  مسموع:  بصوٍت  خلفي  يرّدد  اسمُعه 
عاِشق“. أحببُت سرعة خاطره وخّفة دّمه وحضوَر نكتته. لم أرد أن أخفي 

مشاعري، فضحكُت مع الّطّالب بصوٍت عاٍل.
نعم هذا هو ابراهيم ”الغلباوي“، وها هو اآلن يقف أمامي ويعانُقني ويسّلم 
علّي بحرارة. لكّنه ما لبث أن قال لي مبتسًما: ”أنا عتبان عليك“. لم 
ميهلني ألن أسأله ملاذا، بل استمّر قائًال: ”أنا عاتب عليك، ألّنك في مقالك 
األخير (بُعنوان: خوري ومسلٌم وقرآٌن كرمي) نشرَت قّصَة غيري ولم تنشر 
قّصتي عن ”الّدجاجة املتدّينة“. فهل نسيَتها؟! اجبُته ضاحًكا، عتُبَك يا 
عزيزي يذّكرُني بتلك الزّوجة ”الّدلوعة“ اّلتي أهدت زوَجها في عيد ميالده، 
ربطتي عنق. تناول زوُجها الرّبطتني ُمبدًيا إعجابَه بهما وشاكرًا إّياها على 
ذوقها الرّفيع. لكن عندما قام بربط إحدى الرّبطتني حول عنقه، انفجرت 

الزّوجُة بالبكاء قائلًة له: ”شو الرّبطة الّثانية ِمش ِمْعجْبتك؟“. 
أجبته  تنشرها؟“.  بّدك  ”يعني   ، ضاحًكا،  لي  فقال  الرّمز  ابراهيم  فهم 

”نعم“. وها أنا اآلن أفي بوعدي:
ّية في أواخر الّستينّيات، مرّكزًا لتدريب عدد  كانت مدرسة الرّامة االبتدائ

من طّالب دار املعّلمني العرب، في فترة الّتطبيقات العملّية. وصلُت إلى 
احلصص  إستعراض  بعد  آنــذاك.  تربويٍّ  كمرشٍد  مهّمتي  إطار  في  هناك 
املُتاحة واسماء طّالب دار املعّلمني اّلذين لم يتّم إرشادهم بعد، استحسنُت 
زيارَة ابراهيم (الغلباوي) بالّذات، في حّصة ديٍن مسيحّي. إرتبَك ابراهيم 
قليًال عندما رأني أدخل إلى غرفة الّصف، لكّنه عاد فتمالك نفَسه من 
جديد، ُمتابًعا أداء درسه بصورٍة ُمرْضيٍة تنمُّ عن ثقة بالّنفس ما لبثت أن 
ّية ُحتاكي وعظة  حتوّلت إلى إنفعاٍل جعَلُه يقول بصوت مرتفع وبلهجة خطاب

األحد ”حّتى الّدجاجة عندما تشرب ترفُع رأَسها لتشكر الله“.
متعّطًشا  احلال  بطبيعة  ابراهيم  كان  احلّصة.  انتهاَء  ُمعلًنا  اجلــرُس  قرع 
لسماع رأيي بدرسه أو لرّمبا األصح، ملعرفة العالمة. قلُت له مبتسًما، أّن 
درَسه توّفرت فيه معظُم املقوّمات املطلوبة، باستثناء إعتدائه الّصارخ على 
الّدجاجة وإهانتها والّطعِن بتقواها وإّتهامها أّنها تشكر ربَّها فقط عندما 

تشرب، وكأّنها تتصرّف كرّبان سفينٍة ال يصّلي إّال وقت العاصفة.
أدرَك ابراهيم أّن تلك املقولة عن الّدجاجة تنطوي على خطأ كبير، فسألني: 
”إذن ملاذا ترفع الّدجاجة رأسها عندما تشرب؟“. فأجبُته قائًال: ”هذا هو 
ا،  ـً ا وبصورة مقنعة علمّي ـً متاًما الّسؤال، اّلذي أريدك أن جتيبني عليه خطّي

لدى عودتك إلى دار املعّلمني“.
املقولة  هذه  ”لكّن  حائرًا:  لي  قال  أن  لبث  ما  ثّم  قليًال،  ابراهيم  ــرّدد  ت
متعارف عليها ومتداولة على مستوى اجلمهور الواسع، أليس كذلك؟!“. 
فأجبُته قائًال: وهل مجرّد توظيف اسم الله لتفسير ظاهرة معّينة، ُيكسُب 
الّتفسيَر مصداقّية؟ وهل تعبير ”يْشهد الله“ وَقَسُم ”وحياة الله“ يجعل 
كذبَنا صدًقا؟ وهل حّجة ”بسترها الله“ و“احلامي الله“ تعفينا من إضافة 
”قليًال من القطران إلى صالتنا“ وحترّرنا من حكمة ”إعقل وتوّكل“،  وهل 
مقولة ”إن شاء الله“ تكشُف دائًما حقيقَة مشاعرِنا وجّدية، وعوِدنا وحتّدُد 

منسوَب صدِقنا وصراحتنا؟ إْن شاء الله.
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..ال أومن بالفكرة اّلتي تقول بأّن هناك شيًئا يجب فعله 
أو أشياء يجب فعلها، في الفّن معايير مختلفة، ويجب 
حّتى  الكاتب،  أو  األديــب  أو  الفّنان  حلرّية  املسألة  ترك 
الّشخصّية، ومع  ميوله  يّتفق مع  ما  يبدع  أن  يستطيع 

احتياجات املجتمع.
الفّنان واملبدع أن يكون سابًقا بخطوة على  املطلوب من 
إلبداعاته  تكون  فلن  وإًال  املوجود..  أو  واملألوف  الّسائد 
أي قيمة.. قيمته أن يكون مبّشرًا بشيء أكثر تطوّرًا.. 
املسألة ال تقتصر على متجيد ما كان، بل تقدير ما هو 

كائن واستشراف ما سوف يكون.
عبارات حتمل بعًضا من آراء صاحبها حول الكتابة ودور 
إبداع  من  قّدمه  ما  فأصبح  وعاشها،  اعتقدها  الكاتب.. 
يعتبر خطوة كبيرة في الكتابة العربّية. خطوة مختلفة 
ال تسترشد إّال بوعي وروح صاحبها، من دون أي اعتبارات 

إّال للكتابة وحدها.
نعم! إّنه إدوار اخلرّاط اّلذي غاب عّنا بعد محّمد البساطي 
وخيري شلبي وإبراهيم أصالن وجمال الغيطاني، لتخلو 
هزّة  أحــدث  ــذي  اّل الّسّتينات  جيل  من  ّية  األدب الّساحة 

ّية. فعلّية في الرّواية املصرّية والعرب
اسمه إدوار فلتس يوسف اخلرّاط، وُلد في االسكندرّية في 
16 آذار/مارس 1926 لعائلة قبطّية، أصلها من الّصعيد. 
حصل على ليسانس احلقوق من جامعتها عام 1946.

ّية هناك؛ ثّم موّظًفا في  عمل في مخازن البحرّية البريطان

الّتأمني  ِشركة  في  موّظًفا  ثّم  مدينته،  في  األهلي  البنك 
الّسفارة  في  فمترجًما   .1955 عــام  املصرّية  األهلّية 

ّية في القاهرة. الرّومان
عام  اإلسكندرّية  في  الّثورّية  الوطنّية  احلركة  في  شارك 
1946؛ فاعتقل في 15 أّيار/مايو 1948 في معتقَلي: 

أبو قير والّطور.
منّظمة  في  عمل   1983 عام  وحّتى   1959 عام  ومن 
تضامن الّشعوب اإلفريقّية واآلسيوّية في منّظمة الكّتاب 

اإلفريقّيني واآلسيوّيني.
تفرّغ بعدها للكتابة في القّصة والّنقد األدبي والّترجمة. 
الكبرياء“  ”ساعات  قصصه  ملجموعة  الّدولة  بجائزة  فاز 

عام 1972.
الواقعّية  ــرفــض  ي ــارًا  ــّي ت ــل  ــّث ُمي مبدعنا  أّن  ــروف  ــع وامل
االجتماعّية، كما جّسدها جنيب محفوظ في اخلمسينات، 
وال يرى من حقيقة إّال حقيقة الّذات.. لذلك رّجح الرّؤية 

الّداخلّية املعّمقة.
احلياة  بني  القلقة  الهّشة  احلاّفة  وطنه  يعتبر  كان  ــه  وألّن
ـ“احلساسية  ب يعرف  ملا  ر  نظَّ َمن  أّول  كان  لذلك  والعدم، 

اجلديدة“ في مصر بعد عام 1967.
له:  قصصّية  مجموعة  أّول   1959 العام  في  أصــدر 
ّقاد منعطًفا حاسًما في  ”احليطان العالية“، فاعتبرها النُّ
آنذاك،  الّسائدة  الواقعّية  عن  ابتعد  إذ  ّية.  العرب القّصة 
ورّكز اهتمامه على وصف خفايا األرواح املعرّضة للخيبة 

واليأس. ثّم أّكدت مجموعته 
الكبرياء“  ”ساعات  الّثانية 
هذه الّنزعة إلى رسم شخوص 
ظلم  كّله  عالم  في  تتخّبط 

واّضطهاد وفساد.
ــى  األول روايته  وشّكلت  ــذا،  ه
 1980 عــام  والتّنني“  ”رامة 
ا من الّطراز األّول..  ـً ّي حدًثا أدب
أتت لى شكل حوار بني  وقد 

ّية  رجل وامرأة؛ تختلط فيه عناصر أسطورّية ورمزّية وفرعون
ّية وإسالمّية. وفي عام 1985 أعاد نفس الكرّة في  ويونان

روايته ”الزّمان واآلخر“..
ال يخفى على قارئ اخلرّاط أّن اإلسكندرّية املدينة شّكلت 
حالة خاّصة ومزمنة في كتاباته.. فأصبحت كمكان هي 
ّية  احلكائ اته  شخصّي ضمن  ــوى  واألق األبقى  الّشخصّية 
اّلتي صاغها ال لتشّكل مجرّد ديكور لألحداث أو مسرًحا 
تدور خالله احلكاية. بل لتظّل إسكندرّيته هي الّشخصّية 
األخرى.  الّشخصّيات  وجــدان  في  وتستقّر  تتواتر  اّلتي 
في  الرّئيسة  الّشخصية  وهو  ”ميخائيل“  رأسها  وعلى 

أغلب أعمال اخلرّاط. 
يتّم  نفسه.. وال  واملؤّلف  الرّاوي  هو  ”ميخائيل“  ويعتبر 
تناولها إّال مجازًا.. ورحلته صارت حالة ُمزمنة من البحث 

واملعرفة.
زاوج في كتاباته بني الّسرد والّشعر، فهو القائل: ”فليقرأ 
كتابات  وصاغها  الهواء“..  ُننّظف  كي  الّشعر  أحدكم 
اّلذي  الواقع  الرّمزي واألسطورّي مع  إبداعّية تداخل فيها 
بِسمة  كاتبنا  اّتصف  وقد  يجيد..  وال  عنه  ينفصم  ال 

الّتسامح والّتحاور مع الّثقافات املختلفة.
واستند في إبداعاته إلى األسس الّتراثّية اّلتي متّتد إلى 
مصر القدمية ولم يزل يتنّفسها املصرّيون، وإن خَبت.. أما 
ّية وقبطّية وإسالمّية ومعاصرة. اته فكانت: فرعون مرجعّي

الّثقافّية ال تعني االنتماء العنصرّي أو  آمن أّن األصالة 
العرقّي، بل هي تراكم وانصهار للمقوّمات املوحّدة واحلرّية 
والعدالة.. فتواترت كتاباته حول اإلنسانّي واجلمالّي وسط 
العنف والقتل والغباء والغيبوبة.. ووسط فقر تزداد عّضته 
شراسًة، وأطفال يبيتون على األرصفة، ويسقطون بال ثمن 

في بالوعاٍت مفتوحة.
صدر للخرّاط 50 كتاًبا.. نذكر منها: ”حيطان عالية“؛ 
”رامة والتّنني“؛ ”الزمن اآلخر“؛ ”يقني العطش“؛ ”حريق 
األخيلة“؛ ”اختناق العشق والّصباح“؛ ”ترابها زعفران“؛ 
”أبنية  اسكندرية“؛  بــنــات  ”يا  الّليالي“؛  ”أمواج 

متطايرة“..
وقد قرّرت ”رامة والّتنني“ في جامعة باريس عامي 1984 

..1989 –
وقد حاز مبدعنا على جوائز عّدة.. ففي عام 1973 حصل 
على جائزة الّدولة الّتشجيعّية، وعلى وسام العلوم والفنون 
2008 على جائزة ملتقى  الّطبقة األولى؛ وفي عام  من 
القاهرة لإلبداع الرّوائي، ثّم على جائزة الّنيل عام 2014.

وألّنه لم يقدر على تخييب ظّن القَدر، ُأدخل املستشفى 
- وفًقا ملا صرّح به ابنه األكبر إيهاب – إثر مشكالت في 
احلنجرة والبلعوم. وهناك أصيب بالتهاب رئوّي حاد ولم 

يُعد تستجب للمضاّدات احليوّية.
 2015 الّثاني/ديسمبر  كانون  إلى  الّثالثاء  صباح  وفي 
رحل وغاب.. لكّن ضحكته املجلجلة اّلتي كان يطلعها 

ستظّل متأل املكان والزّمان بالفرح والعشق واحلياة.
لنقرأ معه في ”حريق األخيلة“: ”أعود آخر الّنهار.. سماء 
اإلسكندرّية صافية وسماء روحي ملّبدة.. لم أسمع أحًدا 
يناديني: إدوااار!! لم يُعد هناك وقت للّنداء، وال للعود، ال 

وقت للنوستاجليا.. ال وقت...“.

حضرات املعزِّيَن الكرّام، 
يا َمن شاركُتم خالَل اجلنازِة في حيفا أو 
في  األخيرِة  حلظاِتِه  الّنعِش  متابعِة  خالَل 
من  شكٍل  بأّي  مَعَنا  الّتواصِل  أو  إقرث، 

األشكاِل للعزاء..
أهَلنا الكرامُ، وجميُعُكم أهٌل.

ـًـا في  ـــ ــّي ــان ــُت أن ــن ـــو ك ــي ول ــوا ل ــُح ــم اس
عّمي  بعالقاِت  الّشيء  بعَض  االستفاضِة 
األخيِر  بوداِعِه  أحَظ  فلم  حولَُه،  كانوا  مبَْن 
ـــرارٌة ال تــوصــُف ولن  ــٌة وم ــي هــذا غــصَّ وف

ُتَعوَّض.
نستعيُد  تركَتَنا  بفرقاَك  عّماُه  عّماهُ.. 
جميًعا.  مّنا  ا  قريًب كنَت  كم  الّذكرياَت. 
، لكن  منُذ سنَني جّف الّدمع في ُمقييايَّ

فقدانك أحيى مآقينا.
كنَت األصغَر بَني عشرِة إخوة، كنَت األصغَر 
ّياٍت  مسؤول تتَحّمَل  أن  لبَثَت  وما  املدّلَل 

با والّشباب اليافَع. تفوُق جيَل الصِّ
عرفُتَك ألّول مرٍة وأنَت ابُن َخمس، وملّا كنُت 
صوٍر  خــالِل  ِمن  عرفُتَك  بعد.  وُِلــْدُت  قد 
كانت نادرًة وقد انتشرَت بَني أهالي إقرث، 
كنَت وأهَلَك وجيراَنَك تقفوَن قبالَة القوّاِت 
اليهودّية اّلتي كانت َداَخَل القريَة حيَنها. 
إلى  ُهِجرًت عنوَة وأهَلك وأهَل قريَتَك  ثّم 
ِة والّثانوّيِة  ّي الرّامة لتباشَر دراَسَتَك االبتدائ

ُهناك، حيُث قضيَت طفولََتَك وصَباك.
َي والُدَك وهو في  بعد انتقاِلُكم للرّامِة توّف
عزِّ عطاِئِه، لُتصاَب العائلُة بصدمٍة شديدٍة 

َك. ولتبَقى أنَت وأخوَك مسعد سنًدا ألمِّ
في أواِخِر اخلمسينات - أواِئَل الّسّتينات، 
بداِر  التحقَت  حيث  حيفا،  إلى  انتقلُتْم 
الّتربيِة  سلِك  ــي  ف لتشَغَل  املعلمَني، 
قطرًيا  ــرشــًدا  وم معّلًما  عـــّدة:  مناصَب 

ومديرًا.
ضرباِت  صعَقتَك  الّستينات  ــِل  أواِئ منُذ 
القدِر التي لم ُمتِهّلَك، وفاُة زوجِة األخ وهي 
في ريعان شبابها تالها وفاة األِخ الّشريِك 
ليتبَعها  ”مسعد“،  نفِسَك  إلى  األقرِب 
وفاُة األِم واإلخوِة واألخواِت وبعُض أوالِدِهم 
باِب. حتمّلَت كلَّ هذا  وهم في ريعاِن الشَّ

بصبٍر وإمياٍن وكنَت سنًدا لغيرَك.
طعُم  ألوِّلها  كاَن  فقد  للّسبعينّيات  أّما 
تتعرََّف  أن  األقــداُر  فشاَءِت  احللو،  احلياِة 
بعُد  فيما  لتصبَح  فيروزُ،  هي  بزميلٍة، 
الّشائكة،  احلياِة  هــذه  في  ــَك  درب رفيَقَة 
وكانت تلَك فيروُز حياتَك التي ُفزَت بها 
حّتى  ا  جّمً ا  ُحًب تَك  أحّب نيا،  الدُّ هذه  في 
اليوِم األخيِر وقد باَدلَتها هذا احلبَّ بحٍبّ 
حــدود.  دوَن  وثقٍة  متفاٍن  وإخــالٍص  أكبَر 
وََدعَمتَك  وسانَدتَك  َحياَتَك  لك  فأضاَءت 
بقيت صامتًة  وُمرّها،  األوقــاِت  أحلى  في 
باسَمًة في أعصِب األوقاِت ُتعَنى بأمورَِك 
وحّتى اليوِم األخيِر من دوِن كلٍل أو ملل.

أحّبك أنسباؤَُك وأقرباؤُُهم، وكنَت للجميِع 

العظيِم،  احلنوِن  واألِخ  واألِب  للعّم  مثاًال 
َبة. ّي وعنواًنا للمحّبة والرّوِح الّط

بِّ العطوِف احلنون،   كنَت منوذًجا لألب اُحملِ
والياس  مسعد  وإخوتها  هالة،  البنتَك 
األُب  يستطيُع  ما  كلَّ  وَهبَتُهُم  ــادي.  وف
ٍة  املثاليُّ أن يهَب لعائلِتِه من عطٍف ومحّب
ودعٍم وحمايٍة وزاٍد طّيب ملا هو قادٌم في 
وقد  ــَك،  ب يفَخرُوا  أن  لُهم  فُحَق  احلياة، 
وهبوك راحة الباِل فنجحوا ومتّيزوا كلٌّ في 
مجاله. ستبقى ُملِهًما ومصدرًا للّنور في 
ا عظيًما  وعّمً أًبا  كما ستظلُّ  حياتهم.. 
ا،  ّبً للؤّي وإيناس وسمر، أحّبوَك فغَمرَتُهم ُح
في  حاضرًا  معطاًء  أعينِهم  في  ستبقى 

كّل ما هو آٍت.
لم تبَخْل بعواِطِفَك اجلّياشة الّصادقة لكَل 
الّصدوَق  الّصديَق  فُكنَت  أقرباِئَك،  أوالد 
واحلميَم للكبارِ، والعطوَف احلنوَن للّصغيِر 

منُهم. هكذا عرفناَك وهكذا ُكنت.
بَّ  ا الباِسِم، اُحملِ عرفناَك جميًعا ذو احملّي
حتبُّ  ال  اُخلُلِق،  ــرَمي  َك واملَُسامَح  العُطوَف 
في  عرفناَك  الزّاِئَف،  َق  التملُّ وال  املداهنة 
يرضخ،  ال  صامًدا  ا  ّيً أب عبِة  الصَّ املواِقِف 

وفي غيرها سنًدا داعًما معطاًء.
ُكنَت تعلُم في حلظاِتَك األخيرة أّنَك عاِئٌد 
يا  ــرث، فهنيًئا لك  إق ــى  إل أهــِلــَك،  ــى  إل
عّماه بهكذا رقاٍد هادٍئ دومنا ألٍم أو وجع. 
حجارَة  يا  أنِت  مسكينة  أنِت،  مسكينٌة 
دار الّعِز ومسكٌني أنت يا ثرى إقرث، ما 
حَتى  يغشاُه  مُع  والدَّ يسيُر  ركبًا  تروا  إن 
أنَت  كم  يُكم.  إلَ عائٌد  الرّكَب  أنَّ  وا  تظنُّ
وكم  أبنائك،  باحتضان  الّثرى  أيها  هانئ 
أنت يا عّماُه محظوٌظ مبعانقِة ثرى إخواِنَك 

وأجداِدَك وأهِل بلِدَك.
هي  ــْم  ك ــاه  ــّم ع ــا  ي أواه  ــاه،  ــّم ع ــا  ي أواه 
مؤّبًدا،  ــراَك  ذك فليُكن  كبيرةٌ،  خسارُتَنا 
ولنا من بعِدَك طوَل الّصبِر على ُفرقاك.     
نا وأن تتشّفَع لُه  رُحماَك رّبي أن ترأَف بعِمّ

ليكوَن بَني القّديسَني األبرار.
َنا أن نقبُله وبكل رضًا  ْي رَبَّ ُحْكُم العدالِة َت

وإميان وصبر.
األفاضِل  ـــاِء  اآلب لقدِس  العظيُم  شكرنا 
ــم  ــورِِه ــض ــى ح ـــران، عــل ـــط ـــادِة امل ـــســـي ول

ومشاركتهم لنا مصابنا.
ها املعزّوَن الِكرام،  يا من اقتسمُتم  وأنتم أيُّ

معنا مَرّ املرّ؛     
أنتم إخوُتنا، أنتم أهُلنا، نتعزَّى مبشارَكتُكم 
وتقديرَنا  شكرَنا  جميًعا  لكم  جميًعا. 
العظيَمْنيِ ملشارَكتُكم لَنا العزاَء وليمَنَحَنا 
اللُه القوَة لنكافئُكم ولنشارَكُكم أياَم اخليِر 

والبركِة.
يُكم اجلميع. الله يرحُمه ويخّل
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å«u ÓN�« Ÿ ÍdL�ò

أهم  من  واحــدة  فلسطينّية  فّنانة/ممّثلة   ،—bMJÝ«  –   «—U??A??Ð  5??½—
اّلتي  الكوميدّية،  األدوار  بأداء  امتازت  فلسطني.  املمّثلني احملّليني في 
القت استحسان اجلمهور، حيث مزجت خاللها أداَءها املمّيز، خّفة دمها 

وتلقائّيتها.
ومع رنني كان لنا هذا احلوار:

ø ÒwÒMH�« „—«uA� W¹«bÐ sŽ UMOŁÒb% Ê√ ¨ ÎW¹«bÐ ¨p� q¼ ≠
كانت بداية مشواري الفّنّي ضمن جتارب مسرحّية مدرسّية عديدة، عندما 
مع  جتارب  عّدة  لي  كانت  بعدها  اإلعدادّية والّثانوّية.  مرحلة  في  كنت 
مسرح األطفال، وحتديًدا مع الّدمى؛ وصوًال إلى بداية الّتعّلم األكادميّي 

في جامعة حيفا «فنون مسرحّية -متثيل مسرحّي».

 Õd�*« w� UNz«œQÐ XL� w²Ò�«   UÒOB ÒA�« iFÐ sŽ UMOŁÒbŠ ≠
..2005 ÂUŽ WKÒ¦2 s�Š√ …ezU−Ð „“u� sŽË ¨ ÒwMOD�KH�«

إّن عملي مقتصر على املسرح الفلسطيني في البالد، وهي حالة وجودّية 
مسرحّية تعتمد على املسارح القائمة، وعلى مبادرات فردّية. أّما جائزة 
مسرحّية  في  ”اجلميلة“  دور  عن  فكانت   2005 لعام  ممّثلة  أحسن 
”العاجزون“ للكاتب واملخرج رياض مصاروة، ومن إنتاج مسرح ”املرايا“ 
– املغار؛ واّلتي شاركت ضمن مهرجان عّكا ”اآلخر“. وأعتبر هذه الّتجربة 

غنّية وُمثرية، وأعتّز بها جًدا.
جدير بالّذكر أّن املمّثلة رنني بشارات – اسكندر، حازت على جائزة الّتميز 
ألدائها دور ”اجلميلة“ حيث متّيز الّدور بجرأة فائقة. ”اجلميلة“ هي امرأة 
برلني  إلى  لترك وطنها فلسطني والفرار  القاهرة  الّظروف  مقهورة دفعتها 
لُتستغّل من أحد املقّربني، وُتدفع للعمل بالّزنى.. تخرج من الّتجربة امرأة 
ـًا  قوّية حتّرك كل اخليوط اّلتي يتعّلق بها أربع رجال دفعهم عجزهم جنسّي

لترك الوطن أيًضا.

ويشترك معها في الّتمثيل كّل من شادي فخر الّدين، إياد شيتي، ربيع 
خوري ونهد بشير. أّما املوسيقى فقد وضعها الفّنان الّنصراوي كارم مطر، 

واملسرحّية من إنتاج مسرح املغار اّلذي يديره الفّنان عدنان طرابشة.

øÂuO�« ÒwMOD�KH�« Õd�*« Èu²�� s¹dð nO� ≠
ال أعتبر نفسي ناقدًة ومحّللة ومّطلعة بشكل شامل ملا يدور في مسارحنا 
الفلسطينّية في الّداخل.. أجد أّن هنالك حالة مسرحّية فرضت وجودها، 
بني  بــدوره  الّتمييز  ميكنه  وصــادق،  ذكــّي  جمهور  هنالك  أن  ويسعدني 

األعمال اجلّيدة والسّيئة، فينتقي األفضل.

 5ÒOMOD�KH�«  UMO½UÒM�  s??�  W?? ÒO??M??H??�«  p²ÒOBý  v??K??Ž  d??? ÒŁ√  s??�  ≠
ø©48?�« »dŽ®

أعتقد أّن لكّل ممّثل أو ممّثلة هنا، في فلسطني الـ48، لونه املمّيز وإبداعه 
اخلاّص، وهذا املزيج يشّكل فسيفساء فنّية جميلة جًدا. أنا سعيدة ألّنني 
جزء من هذه الفسيفساء. وال بّد لي أن ِأشير إلى أّن في مجال الّتمثيل 

هذا جند دخالء أيًضا، ال عالقة لهم بالّتمثيل.

 5½—  WKÒ¦L*«  q??¼Ë  ÆÆU¹bO�uJ�«Ë  Z¹dNÒ²�«  5??Ð  ‚d??H??�«  u??¼  U??�  ≠
øW�e²K Ô�

أحياًنا  أحّن  طويلة.. وصراحًة،  لسنوات  به  عملت  جميل،  لون  الّتهريج 
لتلك الفترة. إّن الكوميديا، وحتديًدا الـ“ستاند أب“ كوميدي، هو عملي 
األساس منذ 10 سنوات. أقوم بتأدية شخصّية ”أم منى“، املرأة البسيطة 
التي تنتقد العادات والّتقاليد واألمثال والّسيطرة الّذكورّية على مجتمعنا 
العربي، تتعّرض لدور املرأة والعديد من املواضيع احلّساسة واجلريئة في 
حّتى  ملتزمة  فأنا  والفكرّي،  لاللتزام الوطني  بالّنسبة  أّما  مجتمعنا. 
الفنّية  اليومّية ينعكس أحياًنا على أعمالي  فالتزامي بحياتي  اجلذور، 

بصورة كبيرة، وأحياًنا أخرى بصورة أقّل.

 „—«uA� ‰öš p²Nł«Ë w²�«  UÐuF ÒB�«Ë qO�«dF�« r¼√ w¼ U� ≠
øwÒMH�«

الّصعوبات، مادّيًة كانت أو مهنّية. لقد  بالعراقيل أو  الّتفكير  ال أحّب 
بناء  على  العمل  بصدد  اليوم  أنا  الّصعوبات، وها  من  العديد  تخّطيت 
مسرح نسائّي خاص حتت اسم ”أويا“، مبشاركة الّزميلة حنان حلو وبدعم 

من زوجينا طبًعا.

 Ê√ p� q¼Ë ÆÆÕd�*« vKŽ UNMOŠdDð w²�« lO{«u*« d¦�√ w¼ U� ≠
ø÷ËdF�« sŽ d¦�√ UMOŁÒb%

في عروض الـ“ستاند أب“ أتطرق لكاّفة املواضيع اّلتي تهّم املجتمع عاّمًة 
والّنساء خاّصًة. يهّمني جًدا دعم الّنساء وطرح مواضيع نخشى احلديث 
من  يحكي“  الواحد  ”عيب  اجلديد  العرض  في  إليها.  التطّرق  أو  عنها 
كتابة كامل حلو وحنان حلو، ومن متثيلي أنا والّزميلة حنان، هنالك طرح 

كوميدّي لعّدة مواضيع كانت ”طابو“ في مجتمعنا، وهو صرخة الذعة 
حتمل الكثير من الكوميديا الّسوداء.

 q¼Ë ø`−Mð w� WKÒ¦L0 d�«u²ð Ê√ V−¹ w²Ò�« dO¹UF*« w¼ U� ≠
 sŽ  …bOFÐ  Èd??š√   UÒOBý  WŽUM�  qŠ«d�  bMŽ  nI½  Ê√  UM�

!øwIOI(« qÒ¦L*« WÒOBý
إّن املعايير فردّية عادًة، وتتعلق بقدرات وطموح املمّثل أو املمّثلة. أنا 
صاحبة رؤيا، وال أكتفي بالقليل وأطمح إلى أكثر. ال توجد أسرار أو 
شاّق،  عمل  هنالك  املمّثلة،  أو  املمّثل  متّيز  أو  إلجناح  سحرّية  معادلة 
يستطيع  ال  دؤوب ومسؤول، وآفـاق  شخصّي ومثابرة وعمل  ومجهود 

اخليال تصّورها.

 ÒwzULMOÝ qLŽ w� —bMJÝ« –  «—UAÐ 5½— WKÒ¦L*« ÈdMÝ q¼ ≠
øWÒOK³I²�*« WÒOMH�« pF¹—UA� w¼ U�Ë ÆÆV¹d� Òw½u¹eHKð Ë√

أنا أعشق املسرح وأحّب الّتفاعل الفورّي مع اجلمهور.. ال بّد أن ُتتاح 
أو  تلفزيونّي  عمل  في  للمشاركة  املناسب  الّتوقيت  في  جّيدة  فرصة 
سينمائّي. أنا بصدد إنتاج مسرحّية دمى مع الّزميلة حنان حلو، وعروض 

”عيب الواحد يحكي“ مستمّرة وبوفرة.

ÆÆ¡« ÒdIK� UN�u� s¹Òœuð …dOš√ WLK� ≠
بأشكاله  الدعم  على  القلب  صميم  من  املتابع  واجلمهور  القّراء  أشكر 
املختلفة. فجميع الكلمات املعبّرة والّصادقة واالنتقادات البّناءة حتّفزني 
على التقّدم والتطّور.. لبّوا الّنداء وشاهدوا كّل ما هو جديد من عروض، 

الّنقد  تقّبل  على  حريصة  وأنا  البّناءة،  واالنتقادات  املالحظات  تهّمني 
عليها  والرّد  ”فيسبوك“  الّتواصل  عبر صفحة  واملالحظات والّتساؤالت 

بكّل موّدة.
أشكر كّل َمن يدعم مسيرتي الفنّية ”الكوميدّية“ اجلميلة، وأخّص بالّشكر 
الّصغيرة: زوجي احملّب جورج اسكندر، وابني هاني (أغلى ما  عائلتي 

أملك)، وأهلي وأهل زوجي وجمهوري احملّب واملخلص واجلميل.

 5M�� ÍdL�

 —ËU×¹
∫¢UHOŠ¢ WHO×B� —«uŠ w� —bMJÝ« ≠  «—UAÐ 5½— W½UÒMH�« WKÒ¦L*«

°‚œU�Ë Òw	– —uNL'«
™ °qO¦LÒ²�« r�UŽ w� ¡öšœ „UM¼ ™ U¼œułË X{d� WÒOŠd�*« W�U(« ™

™ °ÆÆd¦�_ `LÞ√Ë Õd�*« oAŽ√ ™ W�e²K� ÆÆrF½ ™ …√dł ÒqJÐ —u�_« ÕdÞ√ 

نويصر،  لــطــف  ــان  الــفــّن الهوا“  َع  ”عمري  بــرنــاَمــج  يستضيف 
عبر  اسمه  حفر  َفَلسطني،  في  احمللّي  الفن  أساطير  من  شخص 
مبجّرد  نتذّكر  أن  بسهولة  وميكننا  الّناجحة،  واألعــمــال  املــســارح 
للجمهور. قدمها  اّلــتــي  اجلميلة  األعــمــال  مــن  مجموعة  رؤيــتــه 

ع  ”عمري  برناَمج  من  العاشرة  احللقة  ضيف  نويصر  لطف  الفّنان 
وصحيفة ”حيفا“،  الهوا“، اّلذي يبّث حتت رعاية موقع ”حيفاِنت“ 
خوري. نتالي  الفّنانة  مبرافقة  حسنني  عمري  اإلعالمّي  تقدمي  من 
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الّنشاط  في  تشمل زيادة  ما  غالًبا  الوزن  إنقاص  محاوالت 
فالّنشاط  اجلسم.  في  الّزائدة  الّدهون  حلرق  املُمارس  البدنّي 
البدنّي الّتدريبّي يحّفز عمل الّدورة الّدموّية واجلهاز الّتنّفسي 
بواسطة  وتوزيعه  وحمله  الوقود  إلنتاج  العضلّية  واملنظومة 
كريات الّدم احلمراء الّناقلة لألوكسجني، وهذا الّنشاط ينّمي 
بسبب  اجلسم  حرارة  درجة  فترتفع  العضالت،  تقّلص  ويفّعل 
تدّفق الّدم وتقّلص العضالت، فترتفع بذلك درحة حرارة اجلسم 
العرق، وهو عبارة عن مياه حتوي نسبًة  ما يؤّدي إلى إفراز 
عالية من األمالح املرّكزة واملُختزنه في اجلسم، يتّم التخّلص 
منها بتحفيز من الغدد العرقّية عن طريق اجللد اّلذي بدوره 

يبّرد اجلسم للمحافظة على درجة حرارته.
من  وغيرها  والبدنّية،  الهوائّية  والّتمارين  القلب  متارين 
املُنتج  الوقود  القلب والّرئتني على رفع كمّية  الّتمارين، حتّث 
وتوزيعه بكفاءة أكبر على باقي أعضاء اجلسم، حيث تنشط 
مضّخات القلب واملجاري التنفسّية بصورة أسرع تلبيًة للحركة 
اجلسمانّية اُحملَدثة، فتزيد معّدالت الّتمثيل الغذائّي، فتزداد 
عملّيات  وباألخص  اجلسم،  في  احليوّية  العملّيات  بازدياد 
املُنَتجة من  الّطاقة  استهالك  إلى  يؤّدي  البناء والهدم. وهذا 
الغذائّية.  املواد  طريق  عن  للجسم  املزّودة  احلرارّية  الّسعرات 
فإذا نفدت هذه الّطاقة يبدأ اجلسم بالبحث عن مصادر أخرى 
بديلة، ومنها الّدهون؛ حيث يقوم بعملّية حرق للّدهون املُختزنة 
لتوفير الّطاقة الّالزمة ملتابعة الّنشاط البدنّي املُماَرس؛ فتبدأ 

هنا عملية حرق الّدهون. 
وال ننسى أّن الّنشاط البدني يؤّدي إلى زيادة املجهود على 
ّمما  حرارتها  درجة  ارتفاع  إلى  وبالّتالي  املُفّعلة،  العضالت 

يضطّر اجلسم إلى إفراز العرق للتخّلص 
من هذه احلرارة.

حرق  سبب  أّن  سبق  ّممــا  نستخلص 
من  كبيرة  كمّية  استهالك  هو  الّدهون 
املتوافرة واملزّودة  الكمّية  تفوق  الّطاقة 
للجسم؛ وأّن التعّرق هو وسيلة للحفاظ 

كثيرة،  تأثيرات  عن  الّناجتة  اجلسم  حــرارة  درجة  اّتــزان  على 
ومنها الّنشاط البدنّي، ويطلق عليها اسم آلّية تبريد اجلسم. 

ونوّد اإلشارة إلى أّن احلّمى وبعض األدوية والتوّتر والّساونا، 
أيًضا، يحّفزون اجلسم على التعّرق.. فهل هذا يعني أّن اجلسم 

يخسر دهوًنا؟ 
الّدهون  حرق  وعملّية  الــوزن  إنقاص  عملّية  بني  فرق  يوجد 

املُختزنة في اجلسم..
∫W ÒLN�  U�uKF�

 - إفراز العرق يختلف من شخص إلى آخر، فإذا كنت من 
ذلك  عن  الّتعويض  يجب  كثيًرا،  يعرقون  اّلذين  األشخاص 

بسوائل كي تستطيع إكمال الّتدريب بدون إصابات. 
- إّن التعّرق في أغلب األحيان مؤّثر جّيد. ولكن ليس مؤّشر 

جّيد، إذا اعتبرتة دليًال إلنقاص الوزن.
- بعض األشخاص اّلذين يحتاجون إلى تخفيض الوزن الّزائد 
يذهبون لشراء مالبس من الّنايلون أو مشّد للبطن، وارتدائها 
املفهوم  التعّرق، وهذا  نسبة  بهدف زيادة  الّتدريب  أثناء  في 
مغلوط.. فإذا تعّرقت خالل الّتمرين هذا يعني أّن نسبة املاء 
في اجلسم قّلت، وحركة الّدورة الّدموّية تصبح بطيئة، ّمما يؤّدي 

إلى عدم وصول الّطاقة املطلوبة إلى العضالت.
 WLOK Ò��«Ë WÒO× ÒB�« W¹cGÒ²�« ‰U−� w� qLFð ¨W¹cGð WÒO	UB²š«®

©q¹b³�« V ÒD�«Ë

WLF� w��U� ∫œ«b�≈

»U|– r�U�

للمال حلم..
يساورَك
دعوة..

الهجرة.
ركَبت.. 

غليان العصور..
الغابرة..

في غمار مغامرة.
تختبئ فيها..

الّرواية.
وبعٌث..

يترّمن..
بأهازيج القوافي
بلون الّثورات..

قدًما
***

كان يسبقني..
في تراكمّية
بها سرُت..

حاملًا..
بأخوّية احلياة.

واملدى..
ال يضيق.

حلمُت بقيودي..
متكّسرة..

بالعناد القادر على 
الّنجاة..

في قارب الّدهر
على حدود املنافي

موعد األمل..
الّسخي

***
هناك..

ثورة عاتية
ُعنوانها (الّسما)

ال يزورها..
امللل.

يا لنارها
من نساء وأطفال..

سئموا العفن..!
***
هّبٌة

ارتعشت..
على عزفها..

الّصواري.
ودّبت فيها احلياة.

كلمات..
وحجارة..

ُتربُك.
والّصمت منها..

يخاف.
واآلذان املُغلقة.

نادت..
واستجابت لها 

احلروف.
كتبت اسمها على 

عجل..
يحترق.

ونارها توشوش..
ألبنائها في طريق البّر

تتقادم سيرتي.
 ©…dLÞØUHOŠ®

Êu � F K � ‰UH �_« U L O �
°r N � �ö � q �U � '« X 	«œ
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رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) Í—U� qOL� Æœ   (مدير قسم ال
العثور  عن  معدودة،  أّيام  قبل  اآلثار  سلطة  أعلنت 
األثرّية  الّتحف  الّنقدّية وبعض  العمالت  ألوف  على 
حاول  اّلذي  األثرّية،  الّتحف  جامعي  أحد  منزل  في 

اإلجتار باألثرّيات، بشكل غير قانونّي. 

WÒ¹dŁ_«  UHA²J*«
ّمت الكشف عن الّتحف خالل حملة قامت بها الوحدة 
اخلاّصة ملكافحة سرقة اآلثار (من قبل سلطة اآلثار) 
بالّتعاون مع شرطة بيسان، في منزل خاّص متواجد في 
كيبوتس ”بيت هشيته“ (בית השיטה).  وخالل 
نقدّية،  عملة   3000 قرابة  على  العثور  ّمت  احلملة، 
الّرصاص  من  مصنوعة  حتف  الفخار،  من  أدوات 
لتعريف  أثرّية وفًقا  تعتبر حتف  واملعادن، وجميعها 

قانون اآلثار.
ووفًقا ملا يشتبه به، فقد قام جامع اآلثار بعرض تلك 
البالد واخلارج،  القانونّي في  للبيع غير  املكتشفات 
محاوًال بذلك إخراج الّتحف األثرّية من البالد. كما 
في  النقدّية  العمالت  بعض  بجمع  قــام  فقد  يبدو 
املنطقة املجاورة ملنزله، حيث قام بتنظيفها في مختبر 

مهنّي، بناه خّصيًصا لذلك في منزله.  
فترات  إلــى  الّنقدّية  العمالت  ألــوف  تاريخ  يعود 
عديدة، بدًءا من بداية صّك الّنقود (القرن الّسادس 
ونهاية  الّتاريخّية  الفترات  بداية  ولغاية  ق.م.) 
احلقبات األثرّية (العصور الوسطى)، ما يعني أّنها 
قُرابة 2500 عام. فعلى سبيل  متّثل فترات امتّدت 
املثال جند بني العمالت تلك التّابعة للفترة الهي   لينّية، 

الرّومانّية، البيزنطّية واإلسالمّية.
بيسان،  شرطة  في  معه  للّتحقيق  املّتهم  اعتقال  ّمت 
سراحه  ُأطلق  إليه،  املوّجهة  بالّتهم  اعترافه  وبعد 
اّتهام  الئحة  تقدمي  سيتّم  حيث  مقّيدة،  بــشــروط 
متّت  فقد  األثرّية،  الّتحف  أّما  احملكمة.  إلى  بحّقه 

ـًا - كدليل  مصادرتها واحتفظت بها الّشرطة – حالّي
لإلدانة خالل الّتحقيق.

مكافحة  مدير وحــدة  (نائب  كالين  إيتان  د.  وقــال 
سرقة اآلثار في سلطة اآلثار): ”نعتبر هذه القضّية 
الّتحف  جلمع  هــاٍو  بــه،  املشتبه  أّن  إذ  ــًدا،  ج خطرة 

يحمل تصريًحا بذلك. من خالل عملّيته تلك خالَف 
مبا  مقاضاته  علينا  هنا،  من  به.  يلتزم  القانون ولم 
يّنصه القانون، كما سيتّم إلغاء تصريحه كهاٍو جلمع 
جامعي  لدى  املوجودة  الّتحف  على  األثرّية.  الّتحف 
معروفة  مصادر  من  تصلهم  أن  ــة،  األثــرّي الّتحف 
وبطريقة قانونّية. حيث ُيحظر جمع الّتحف من املواقع 
ذلك  يعتبر  إذ  املفتوحة،  العاّمة  واملناطق  األثــرّيــة 
سرقًة لألمالك العاّمة. سرقة الّتحف واآلثار، تشّكل 
لألبحاث  احلــضــارّي، وضــرًرا  للّتراث  مباشًرا  ضــرًرا 
األثرّية، حيث إّنها حتّد من إمكانّية دراسة الباحثني 
الّتاريخّية  االستنتاجات  إلى  للمكتشفات والوصول 

في أبحاثهم املستقبلّية“.

WÒ¹dŁ_«  UHA²J*« WÒOJK�Ë —UŁü« Êu½U�
ُسّن قانون اآلثار عام 1978، وقد حّدد القانون ماهّية 

الّتحف األثرّية، ملكّيتها وكيفّية الّتعامل معها. 
نذكر هنا بعض البنود الّرئيسّية من هذا القانون:

حتفة أثرّية - يعّرف القانون على أّن كّل حتفة صنعها 
حتفة  ُتعتبر  مــيــالدّي،   1700 العام  قبل  اإلنسان 
اّلتي  احليوانات  عظام  أّن  القانون  حّدد  كما  أثرّية. 

ميالدّي،   1300 العام  قبل  ما  إلى  تاريخها  يعود 
ُتعتبر حتفًة أثرّية، كذلك.

ملكّية الّتحف األثرّية - يحّدد القانون (في البند رقم 
2) على أّن جميع الّتحف األثرّية واملواقع األثرّية اّلتي 
ّمت العثور عليها بعد سّن القانون، تابعة للّدولة. من 
يّدعي أّن التحَف األثرّية التي في حوزته ّمت العثور 

عليها قبل إصدار القانون، عليه إثبات ذلك.
وحّدد القانون على أّن كّل َمن يعثر على حتفة أثرّية، 
يجب أن يعلن عن ذلك لسلطة اآلثار خالل 15 يوًما. 
االّجتار بالّتحف األثرّية - يتطّرق قانون اآلثار، أيًضا، 
جمع  وهواية  األثرّية  بالّتحف  االّجتــار  موضوع  إلى 
 ،(15 البند رقم  (في  القانون  حّدد  حيث  الّتحف. 
على أّن االّجتار بالّتحف األثرّية ممنوع، سوى ملن تلّقى 
تصريًحا لذلك من الوزير املسؤول، ووفًقا للبنود اّلتي 
املسؤول  الوزير  أّن  الّذكر  يجدر  الّتصريح.  يحّددها 

لعّمال  الّصالحية  تخويل  ميكنه 
هذا  مثل  إلعطاء  اآلثار  سلطة 
الّتصريح. في مثل هذه احلالة، 
أن  األثرّية  الّتحف  تاجر  على 

يدّون جميع الّتحف ومصدرها.
األثرّية  الّتحف  إخــراج  أو  تصدير  القانون  مينع  كما 
خارج البالد، إّال ملن تلّقى تصريًحا لذلك من املدير 

العام لسلطة اآلثار. 
هواة جمع الّتحف األثرّية - يعّرف قانون اآلثار على 
أثرّية،  حتفة  عشرة  خمس  من  أكثر  بحوزته  من  أّن 
ُيعتبر واحًدا من هواة جمع الّتحف األثرّية. وكّل َمن 
يهدف إلى جمع الّتحف، عليه تقدمي طلب خّطي إلى 
سلطة اآلثار، حيث يخّول القانون املدير العام بإصدار 

تصريح بهذا اخلصوص.

W Ò�d �√ W Ò�bI � WK L � 3000 v K � —u � F �«
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jI� ÃÆ‘ ≠4.90» …œu'« WO�UŽ …uN�
 …d??šU??� W??O??�U??D??¹« …u??N??� t??O??�U??� „U???� 
 r²¹  …œu???'«  WO�UŽ  …uN�  »u³Š  s??�
 …uNI�«  UMO�U� w� —uH�« vKŽ UNM×Þ

Æ“b�U½Ëb�U� rŽUD� ŸËd� w�
  ÆÃÆ‘  ≠4.90»  ÍœU??Ž  uMOAðuÐU�
 ≠3.90»  u???Ýd???³???Ý«  ”Q??????�Ë  j???I???�
 ¡«d??A??Ð  ◊Ëd??A??�  d??O??ž  Æj??I??�  ÆÃÆ‘
 WLzU�  s??�  d???š¬  Z??²??M??�  Í√  Ë√  W??³??łË

ÆrFD*« w� ÂUFD�«

W??O??�U??D??¹ô« “b???�U???½Ëb???�U???� …u???N???� °v???N???I???0 V???O???ð s????� q?????�«

 rKO�  »U??F??�«  “b??�U??½Ëb??�U??�  w??�  j??I??�Ë Êü«
fðuMO³�«

The Peanuts Movie
fðuMO³�« ∫ÊË«dÐ w�—UAðË wÐuMÝ

 »UF�√  10  Ÿ“uð  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý
 l�  fðuMO³�«  rKO�   UOB�ý  s�  WHK²��
 rKO�  fðuMO³�«  rKO�  ÆqO�  wÐU¼  W³łË  q�
 WOB�A�  œU??F??Ð_«  wŁöŁ W�d×²�  Âu???Ý—
   ÆU�UŽ 35 cM� ‰Ë_« rKOH�«≠…dONA�« wÐuMÝ
 q�  l�  fðuMO³�«  rKO�  »UF�√  Êü«  «uFLł«

ÆqO� wÐU¼ W³łË
 l�u� w� »UF�_«  lOLł …b¼UA� rJ½UJ�SÐ

WOÐdF�« WGK�UÐ X½d²½ô«
wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar

 ŸËd?????� l???O???L???ł w?????� …b????ł«u????²????� »U?????F?????�_«
 v²Š  qO�  wÐU¼  W³łË  q�  l�  “b�U½Ëb�U�

ÆÊËe�*« œUH½

 The Peanuts Movie œb¹b'« wÐuMÝ rKO� »UF�√
“b�U½Ëb�U� w� Êü«

œö³�« w� vKŽ_« `HB²�« WŽdÐ ÊuF²L²¹  Orange szUÐ“
“b�U½ËbJ� WJ³ý w� W¹ö×²Ð UC¹√Ë

 s�   ¨i≠Geo  W???�d???ý  t???Ð  X???�U???�  Y??×??Ð  b????? Ò�√

 W??Žd??Ý ÊQ????Ð ¨U??O??�«d??&—U??�u??¾??O??ł W??Žu??L??−??�

 w�  v??K??Ž_«  w??¼  !«—Ë√  WJ³ý  vKŽ  `HB²�«
Æœö³�«

2.12.15≠ 5Ð U� Y×³�« W�dA�«  dł√ b�Ë
 WŽdÝ  5??Ð  W??½—U??I??*«  t??�ö??š  -  ¨26.11.15
  U�dA�  WFÐU²�«  W¹uOK)«   UJ³A�«  `HBð
 oO³Dð  WDÝ«uÐ  !«—Ë√Ë  ÊuHOKOÐ  ¨ÂuJKÝ

 ÆSpeedTest
 pK9  !«—Ë√  W�dý  ÊQ??Ð  d�c�UÐ  d??¹b??'«  s??�

 d¦�√ qLA¹ lÝ«Ë ÍdD� —UA²½« l� ¨œö³�« w� Î «—uDð d¦�_«Ë ŸdÝ_« lÐ«d�« qO'« WJ³ý
 …œu−ÐË WK�«u²� `HBð WF²0 ÊuE×¹ W�dA�« szUÐ“ ÒÊS� ¨w�U²�UÐ Æl�u� 1400  s�
 U� q� w� W�U³�« ULz«œ d³²Fð w²�«Ë ¨Orange  W�dý Æ U�dA�« w�UÐ szUÐ“ s� vKŽ√
 w¼Ë ¨lÐ«d�« qO'« WJ³ý XIKÞ√ w²�« v�Ë_« W�dA�« X½U� ¨ ôUBðô« UOłu�uMJð h�¹
 ¨W�ÒbI²*« UOłu�uMJ²�«Ë WŁ«b(« YOŠ s� œö³�« w�  ôUBðô« ‚uÝ …œU¹— w� … ÒdL²�
 WJ³A�« U¹«e� q�U� ‰öG²Ý« rN� `O²ð w²�« lÐ«d�« qO'« WJ³AÐ l²L²�« s� UNMzUÐ“ sJ9Ë

ÆW�u³� dOž `HBð WŽdÝ s� …œUH²Ýô«Ë
Or≠  WJ³ý  vKŽ  `HB²�«  WŽdÝ  h×�  ÊU×²�«  w�  W�—UALK�  ÊËuŽb�  W�dA�«  szUÐ“

 ‰ušb�« Ë√  My Orange  oO³D²� ‰ušb�«  o¹dÞ sŽ ÊuHð—UL�« WDÝ«uÐ ange 4G
 l²L²�«  tMJ1  h×H�«  w�  „«d²ýôUÐ  ÂuI¹  Êu??Ð“  q�  Æq¹UÐuLK�  Â¡ö??*«  W�dA�«  l�u*
 -  ¨p??�–  v�«  W�U{ùUÐ  Æ“b�U½ËbJ�  WJ³ý  ŸËd??�  bŠ√  w�  Á—UO²šô  UI�Ë  …eO2  W¹ö×²Ð
 WFÐU²�«  lO³�«  ◊UI½  s�  b¹bF�«  w�  ¨WOz«u¼  t??ł«—œË  ÕU¹—  oH½  qLA¹  ’Uš  “UNł  ¡UMÐ
 ÊuOM� ¨©UHOŠ® ÊuOM� b½«dł ¨©l³�«  d¾Ð® ÊuOM�  b½«dł ¨  w²OÝ ULMOÝ q¦� W�dAK�
 WÒOKFH�« W�—UA*« —«ËeK� “UN'« `O²¹ YOŠ ¨©VOÐ√ qð® d²MÝ ·uG½e¹œË ©”bI�«® t(U�

ÆtŽd�« —U³²š« w�

 pðUOŠ TK²9 tF�Ë …UO(« v�≈ wðQ¹ “‘uMGM�«” pKHÞ u¼ U¼ ¨dNý√ WFð Â«œ ÌqLŠ bFÐ
 ÁdLžË  tKO³Ið  ¨t½UC²Š«  sŽ  5HÒ�u²ð  ô  ÂuO�«  ‰ö??šË   Æ…œU??F?? Ò??�«Ë  —Ëd?? Ò??�«Ë  ÕdH�UÐ
 q�«u²�«  ∫u??¼Ë  ¨¡U??O??ý_«  Òr??¼√  b??Š√  ÔtMO×M9  ÒÍe¹dž  ÌqJAÐË  ¨«cJ¼Ë  ÆÊU??M??(«Ë  WÒ³;UÐ
 w�  «Îbł  …dO³�  WÒOL¼√  V?? Ô(«Ë  ¡· Òb??�«  ¨W�ö*UÐ  q�«u²�«  Ê√  ÀU×Ð_«  Ò5³ÔðË  ¨W�öÔ*UÐ

ÆqHD�« — ÒuDð
qHD�« W¹cGð WÒOL¼√

 U??½U??½ — Æ…d??O??³??� W?? ÒO??L??¼√ q??H??D??�« W??¹c??G??²??� b??łu??ð
 …d¹b*«Ë  WÒ¹d¹dÝ  W¹cGð  WÒOzU ÒBš√  ¨w??Š«—e??�
 s�  v??�Ë_«  WM Ò�«  w�”  ∫‰uIð  ¨U½dO²*  WÒOLKF�«
 w²�« WF¹dÝ …dOðuÐ qH ÒD�« — ÒuD²¹Ë uLM¹ ÁdL ÔŽ
 VFKð  UM¼Ë  ¨jI�  WM Ò�«  ÁcN�  WÒ¹dBŠ  d³²Fð

 dŁRð  W¹cG²�«  ÒÊ√  ÀU×Ð_«  Ò5³ð  UÎO�UŠ  ÆqHD�«  — ÒuDðË  Òu/  ‰U−�  w�  U ÒLN�  « Î—Ëœ  W¹cG²�«
 t² Ò× � vKŽ Èb*« …bOFÐ —UŁ¬ UN�Ë ¨V¹dI�« jI� fO�Ë ¨bOF³�« Èb*« vKŽ v²Š qHD�« vKŽ
 qB×¹ YOŠ ¨tðœôË —u� qH ÒD�« W¹cG²Ð oÒKF²¹ U0 s¹b�«u�« WHOþË √b³ðË Æm�UÐ h�A�
 q¹bÐ U¼bFÐË WOFO³D�« WŽU{ÒdK� WÒOKC�√ l� ¨bŠ«Ë ¡«cž vKŽ v�Ë_« W² Ò�« dNý_« ‰öš

ÆVOK(«
øUNOKŽ ’d(« wG³M¹ w²�« —u�_« r¼√ w¼ U�

 dD) ‰UHÞ_« ÷ÒdF²¹ ÆÂUEF�« ¡UMÐË ÂuO�UJ�« ’UB²�ù rN� D 5�U²O?Ñ ≠ D 5�U²O?Ñ
 fL ÒA�« W ÒFý_ rNC¹dFð ÂbŽ s� q¼_« d¹c% V³Ð ¡«uÝ ¨D 5�U²O?Ñ w� hI½ ÀËbŠ
 …—«“Ë `BMð ¨p�c� ÆrN²¹cGð w� 5�U²O?Ñ?�«  «c¼ s� Ì·U� Ì—b� vKŽ ÊuKB×¹ ô rN½_ Ë√
 cM�  ‰UHÞú�  D3  5�U²O?Ñ  s�  WÒO*UŽ  …b??ŠË  400  Á—«bI�  w�u¹  ·UCÔ�  .bI²Ð  W Ò×B�«

ÆVOKŠ q¹bÐ ÊuK�Q¹ Ë√ ÊuF{d¹ «u½U� ¡«uÝ ¨WMÝ dLŽ v²ŠË …œôu�«
 dIHÐ WÐU�ù« v�≈ tBI½ ÍÒœR¹ b�Ë Æ‰UHÞ_« Òu/Ë — ÒuD²� rN� ÊbF� u¼ b¹b(« – b¹b(«
 …bł«u²*«  b¹b(« “ U½« Òeš”  Æœö³�«  w�  l Ò{d̂�«Ë  ‰UHÞ_«  Èb�  U ÎFzUý  d³²FÔ¹  Íc�«  ¨ÂÒb??�«
 …—«“Ë `BMð p�c�Ë ¨dNý√ 4  dLŽ s� « Î—U³²Ž≈ lł«d²�UÐ √b³ð tðœôË l� qHD�« rł w�
 ÎW¹«bÐ®  WMÝ  nB½  v²ŠË  dNý√  4  dLŽ  s�  « Î—U³²Ž≈  ¨b¹b(«  s�  WÒO�u¹  W�U{SÐ  W Ò×B�«
 rGK� 15 v�≈ qB²� WŽd'« …œU¹“ V−¹ U¼bFÐË ¨WMÝ nB½ dLŽ v²Š rGK� 7.5 WŽdł

Æ©nB½Ë WMÝ v²Š WMÝ nB½ dLŽ s�
 YO×Ð  ¨b¹b(UÐ  WÒOMž   U³łË  vKŽ  b¹bAÒ²�«  rN*«  s�  ¨W³K ÒB�«  W¹cž_«  v�≈  ‰UI²½ù«  l�
 b¹b(UÐ  …“ Òe??F??Ô*«  ‰UHÞ_«  bzUBŽË   UO�uI³�«  ¨dLŠ_«  g³(«  r??(Ë  dI³�«  r(  qLAð
 d�c�UÐ d¹b'« s� Æb¹b(UÐ WÒO�uO�«  U³łu�« ¡«dŁù W×¹d�Ë WKNÝ WI¹dÞ qÒJAÔð w²�«Ë
 vKŽ WMÝ dLŽ v²Š qzU�«  dI³�«  VOKŠ .bIð sŽ ŸUM²�ùUÐ `BMÔ¹ t½√  ‚UO Ò�«  «c¼ w�
 ¨… Òö Ô;« VOK(«  U−²M� ‰ Òu×²ð ô ÊQÐ ÂUL²¼ù« wG³M¹ UL� ¨b¹b(« qOK� t½_ p�–Ë ¨q�_«
 p�–Ë ¨qHD�« W¹cGð w� wOz— V Ò�d� v�≈ ¨WMÝ nB½ dLŽ s� UN1bI²Ð ¡b³�« sJ1 w²�«

ÆUNH½ »U³Ýú�
 vKŽ  bŽUð  WI¹b�  U¹dO²JÐ  vKŽ  Íu²×¹  UMLł  Ê√  ·Ëd??F??*«  s??�  –  U??J??O??ðu??O??ÐË—á???�«
 ÊQÐ  X³¦ð w²�«  ÀU×Ð_«  s� dO¦J�«  „UM¼ …dOš_« W??½Ëü«  w� sJ�Ë ¨rCN�«  “UNł Ê“«u??ð
 qHD�« Èb� WÒO×� U¹dO²JÐ ¡UMÐË ¡uA½ Ê√Ë ¨…UO(« W¹«bÐ w� W�Uš WÒOL¼√ UJOðuOÐË—á?K�
  «“UG�« ¨sD³�« Âô¬ s� nOH�²�« ¨WŽUM*« “UNł W¹uIð ¨rCN�« “UNł ÃuCM� ÂU¼ d�√ u¼Ë

ÆWML Ò�« lM� v²ŠË WOÝU(« qOKIð ¨hG*«Ë
 ¨WÒ¹—UN½  U½UCŠ w� Êu¦J1 ¡U Ò×�√ ‰UHÞ√ vKŽ qOz«dÝ≈ w� Ídł√ rN� Y×Ð s� Ò5³²¹Ë
 ÷«d�√ s� Òq�√ «u½UŽ pOðuOÐË—á V Ò�dÔ0 « Î“eF� VOKŠ q¹bÐ UÎO�u¹ «uK�√ s¹c�« ‰UHÞ_« Ê√
 rN*« s� p�c� ¨V Ò�dÔ*« «c¼ s� uK�¹ VOKŠ q¹bÐ «u�ËUMð ‰UHÞ√ l� W½—UI� ‰UNÝù«Ë vÒL Ô(«
 ¡«œ√ w� U ÎLN� « Î—Ëœ t� Ê_ ¨ Òw�uO�« qHD�« ¡«cž v�≈ pOðuOÐË—á?�« V Ò�dÔ*« ‰Ušœ≈ s� b Ò�Q²�«

 ÆWŽUM*«Ë rCN�« ÒÍ“UNł
 w�Ë W¹«b³�« cM� dO� «d²�≈ U½dO²� VOK(« qz«bÐ w� dÒ�u²� pOðuOÐË—á?�« V Ò�dÔ*« «c¼ Ê≈

 ÆqŠ«d*« lOLł

wÐdF�« jÝu�« w� “2 »d Ó{ 5” Z�U½dÐ oKDÔð q²M¹≈” W�dý
“—ułUÝ Ë√ ¨W³OD�« Ë√ ¨j¼— s� ÊuJ¹ b� ÂœUI�« eÐuł íO²Ý”

1%≠1.5% ÈbF²ð ô œö³�« w� »dF�« 5ÝbMN*« W³½
 w�   «bŠË  5  ?�  Êu�bI²¹  wÐdF�«  jÝu�«  »öÞ  s�  ©2%  w�«uŠ® WNÐUA� W³½ „UM¼

¨ UO{U¹d�«  Ëd−Ð
ÍdD� Èu²� vKŽ »öD�« qL−� s� 9% qÐUI�

 5�—UA*« WOÐdF�«  WGK�UÐ 5IÞUM�«  s¹d{U;« œbŽ  «d� ÀöŁ XHŽU{ “q²M¹≈”  W�dý
ÆZ�U½d³�« w�

 Èu²0  UO{U¹d�« Ÿu{u� WÝ«—œ vKŽ W¹u½U¦�« ”—«b*« »öÞ lO−Að …—œU³� sL{
 w�  «d{U×� .bI²Ð “q²M¹≈”  W�dA� ÊuFÐUð ÊuÝbMN� ÂuI¹ ¨WOLOKFð  «bŠË fLš
  UO½Ëd²J�ù« ‰U−� ‰ušœ vKŽ  U³�UD�«Ë »öD�« lO−Að WOGÔÐ wÐdF�« jÝu�« ”—«b�
 “q²M¹≈” W�dý UN²�b� …d{U×� 150 5Ð s� ¨ «d{U;« v�Ë√ X½U�Ë Æ©p²¹UN�«® WIO�b�«

Æj¼— WM¹b� w� Ÿu³Ý_« «c¼ X�bÔ� b� ¨œö³�« ¡U×½√ lOLł w�
 pKð  .bIð  w�  „—UAÔ¹Ë “q²M¹≈”  W�dý  w�  ÂdC��  d¹b�  u¼Ë  ¨bFÝ  w�«—  bO�«  ‰uI¹
 »öD�«  s??�  ÊËd??O??¦??�  wM�  Âb??I??ð  UN²¹UN½  w??�Ë  ¨…“U??²??2  …d??{U??;«  X½U�”  ∫ «d??{U??;«
 ÂULC½ù«  sN½UJ�SÐ  ÊU�  «–≈  ULŽ   U³�UD�«  wM²�QÝ  b�Ë  Æ «—UH²Ý«Ë  WK¾Ý√  «uŠdÞË
 s� ÊU� «–≈ ULŽ «ËdH²Ý«Ë nðUN�« r�— »öD�« VKÞ ULO� ¨UIŠô “q²M¹≈” W�dý v�≈ UIŠ
 Ê√ Â√ ¨ UO{U¹d�« Ÿu{u� w� WOLOKFð  «bŠË 4 w� 100 W�öŽ vKŽ ‰uB(« qC�_«
 s� Xłdš ø60 W�öŽ vKŽ ‰uB(« sL¦�« ÊU� u�Ë v²Š  «bŠË 5 ?� ÂbI²�« u¼ qC�_«
 —UE²½« w� U½√Ë ÆÈdš√ …d{U×� rN� Âb�_ œuŽ√ Ê√ w½bF¹Ë lz«— ”UŠSÐ …d{U;«

Æ“WO�U²�« …d{U;«
 l�  ÊËUF²�UÐ  ¨“2  »d??{  5”  …—œU??³??�  sL{  “q²M¹≈”  W�dý  wÝbMN�   «d{U×�  ÂÒb??I?? Ôð
 «c¼  ÊËd{U;«  ÂuIOÝË  Æ ULEM*«Ë   U�dA�«  s�   «dAF�«Ë  rOKF²�«Ë  WOÐd²�«  …—«“Ë
 …—œU³*« Ác¼ X½U�Ë ÆqOz«dÝ≈ w� WÝ—b� 400 s� d¦�√ …—U¹eÐ ¨ U�dA�« lOLł s� ¨ÂUF�«
 WKŠd*« w�  UO{U¹d�« Ÿu{u� ÊuÝ—b¹ s¹c�« »öD�« œbŽ lł«dð vKŽ «œ—  —uK³ð b�
 lł«dð v�≈ ÍœR¹ Íc�« d�_« ¨…dOš_«  «uM�« w� WOLOKFð  «bŠË 5 Èu²0 W¹u½U¦�«
 ¨dO¦JÐ dDš√ „UM¼ l{u�« Ê√ b−M� wÐdF�« jÝu�« v�≈ U½dE½ «–≈Ë Æ5ÝbMN*« œ«bŽ√ w�
  «bŠË fLš Èu²0  UO{U¹d�« Ÿu{u� ÊuÝ—b¹ s¹c�« »öD�« W³½ qBð ô YOŠ

ÆœuNO�« »öD�« qL−� s� 8≠9% qÐUI� ¨2% v�≈ WOLOKFð
 5IÞUM�« UN¹d{U×� œbŽ  «d� ÀöŁ “q²M¹≈” W�dý XHŽU{ WOÒ½b²*« œ«bŽ_« Ác¼ WNł«u*Ë
 s¹c�« s¹d{U;« ¡ôR¼ s� bŠ«Ë u¼ bFÝ w�«— bO�«Ë ¨Z�U½d³�« w� 5�—UA*« WOÐdF�UÐ
 r�”  ∫bFÝ  bO�«  ‰uI¹Ë  ÆV�UÞ  4¨000  w�«uŠ  v�≈  ÊuŁb×²¹Ë  WÝ—b�  40  ÊË—ËeOÝ
 ¨qC�√ …UOŠ w� Vž—√ XM�Ë Õu½U¹ W¹d� w� XAŽ ÆÍ«b??�«Ë ‘UŽ UL� gOF�« w� Vž—√
 …b¹bł U�U�¬ `²� UOłu�uMJð ULOKFð XOIKðË q¼_« sŽ …bOFÐ WOKš«œ WÝ—b� w� XÝ—b�

Æ“ UO½Ëd²J�ù« WÝbM¼ WÝ«—œ u×½ wMNłËË w�U�√
 ¡UOý_« WOIÐ ‰ušœ ÂU�√ »«uÐ_« W¹u½U¦�« WÝ«—b�« X×²� bI�” ∫özU� bFÝ bO�« nOC¹Ë
 XŠÒdð U*Ë Æu'« ÕöÐ «uI×²�« s¹c�« “Ë—b�« ÊU³A�« qz«Ë√ s� XM� bI� ¨wðUOŠ v�≈
 v�≈ XK�Ë «cJ¼Ë “q²M¹≈” W�dý v�≈ ÂbI²K� ŸU�b�« …—«“Ë wM²N ÒłË W¹dJF�« W�b)« s�
 qLŽ o¹d� ÂuO�« œu�√ U½√Ë ¨U�UŽ 18  cM� Æ “q²M¹≈”  W�dý w� qLŽ√ wM½≈ ÆtO�≈ XK�Ë U�
 Ê√   U�uKF*«  Ác¼ ÊQý s� fO�√  Æ“W¹d³�*«   U�u×H�«  r� w� UB�ý 13  s� UH�R�
 ‰ušœ WO½UJ�≈ w� dEM�« ÊËbOF¹ W¹dJF�« W�b)« «ËÒœR¹ r� s¹c�« »dF�« ÊU³A�« qF&

ø‰U−*« «c¼
 qL−� s� 1%≠1.5% mK³ð qOz«dÝ≈ w� »dF�« 5ÝbMN*« W³½ Ê√  «d¹bI²�« s� ‰b²Ô¹
 »öD�«  s�  WO½b²*«  W³M�«  UNL¼√  sL�  p�–  »U³Ý√  U�√  Æ©p²¹UN�«®   U�dý  w�  5ÝbMN*«
 qLF�« w� ŸuM²�« vKŽ “q²M¹≈” W�dý b�Rð Æ UO{U¹d�« Ÿu{u� ÊuÝ—b¹ s¹c�« »dF�«
 «œuNł dL¦²ð UN½S� UM¼ s�Ë ¨WIO�b�«  UŽUMB�« w� WHK²�*« WO½UJ�« `z«dA�« Z�œË
  UO{U¹d�«  Ÿu{u�  WÝ«—b�   U³�UD�«Ë  »öD�«  Èb�  W¹e�U(«  l�—  W�ËU×�  w�  …dO¦�
  ôu'« rOEMð ‰öš s�Ë qÐ ¨VŠË  «d{U;« ‰öš s� fO� ¨UOłu�uMJ²�«Ë ÂuKF�«Ë
 WLEM� s� 5I�«d�Ë ¨UHOŠ w� “W�dJ�«” WÝ—b� l� ÊËUF²�UÐ ¨d¹uD²�« e�d� w� »öDK�

Æ…— ÒuD²*«  UŽUMB�« w� ◊«d�½ô« vKŽ 5−¹d)« ÊËbŽU¹ s¹c�« “s�uð”

 f²Ož  qOÐ  Ê≈   «d??{U??;«  Ác??¼  w�  rJÐöD�  ‰uI½  s×½”  ∫‰uIO�  bFÝ  bO�«  wC1Ë
 „UM¼ Ê≈ Æ—ułUÝ s� Ë√ ¨W³OD�« s� Ë√ ¨j¼— s� Ãd�¹ b� ¨ÂœUI�« eÐuł nO²Ý Ë√ ¨ÂœUI�«
 s�  UOłu�uMJ²�«Ë  ÂuKF�«Ë   «b??ŠË  fLš  Èu²�  vKŽ   UO{U¹d�«  W??Ý«—œ  5Ð  W�öŽ
 bŽU¹ „d×0 t³ý√ t½≈ ÆÕU−MK�  «Ëœ√ d�u¹ p�– Ê_ ¨Èdš√ WNł s� …UO(« 5ÐË ¨WNł

Æ“5�U×� Ë√ ¡U³Þ√ Ë√ 5ÝbMN� «u×³�√ ¡«uÝ ¨t½Ë—U²�¹ ‰U−� q� w� »öD�«
 W�u¾*«Ë ¨qOz«dÝ≈ “q²M¹≈” w� WOł—U)«  U�öFK� ÂUF�« d¹b*« VzU½ ¨e�U¼«dÐ≈ öOÐ ‰uIð
 wJ�Ë ¨«bOIFðË U³O�dð  d¦�√  r�UF�«  `³�√ bI�”  ∫qOz«dÝ≈ “q²M¹≈”  w�  WOÐd²�«  ‰U−� sŽ
 ¨qÐUI*« w�Ë ¨œUN²ł«Ë bJÐ qLF�«Ë …dÐU¦*«Ë ¨W�dF*« »U²�« UMOKŽ wG³M¹ ÕU−M�« oÒI×½
  «—UN*«Ë  …—œU³*«   «—UN�Ë  ¨q�UA*«  qŠË  ¨wŽ«bÐù«  dOJH²�«   «—UN�  WOLMð  UMOKŽ  V−¹
 vKŽ rNFO−Að V??−??¹  q??O??z«d??Ý≈  w??�  ‰U??H??Þ_«  q³I²� ÊU??L??{ q???ł√  s???�Ë  ÆW??O??ŽU??L??²??łô«
 5Ð  s�  Íe�d�Ë  wÝUÝ√  Ÿu{u�  u¼   UO{U¹d�«  Æ ôU−*«  Ác¼  lOLł  ÷ušË  eOL²�«
 WÝ«—œ v�≈ »dF�« »öD�« s� sJ2 œbŽ d³�√ l�œ vKŽ qLF½ Ê√ V−¹Ë ¨ ôU−*« lOLł

Æ“bFÐ ULO� WOMN*« rNðUOŠ w� rNŠU$ ÊUL{ WOGÐ Ì‰UŽ Èu²� vKŽ  UO{U¹d�«

 UNJK9 w²�« …dOGB�« `�UB*UÐ ÷uNMK� “5LÝU¹” WOFLł
UÒJŽ w� ÍuM Ò�« U¼d9R� bIFð ¡U½

 «ÎbO�Qð UJŽ v�≈ sKBOÝ  UOÐdŽË  U¹œuN¹ ‰ULŽ√  «bOÝ
  «u−H�« hOKIðË g¹UF²K� s¼bO¹QðË sNLŽœ vKŽ

qOz«dÝ≈ w� W¹œUB²�ù«
 `�UB*UÐ  ÷uNM�UÐ  vMFÔð  w²�«  “5LÝU¹”  WOFLł  fOÝQð  -
 q³� ¨ UOÐdŽË  U¹œuN¹ ¡U½ UNJK9 w²�« WDÝu²*«Ë …dOGB�«
  U³ŠU� ¡U½ …bŽU�Ë rŽœ ·bNÐ p�–Ë ¨ «uMÝ dAŽ s� d¦�√
 ÆqOz«dÝ≈ w??�  n??z«u??D??�«Ë ÊU????¹œ_«Ë ◊U???ÝË_« W??�U??�  s??�  `�UB�
 ‰ULŽ√ …bOÝ 5000 s� d¦�_ rŽb�« “5LÝU¹” X�b� Êü« W¹UG�Ë
 ◊U??ÝË_«  nK²��  s??�Ë  WDÝu²�Ë  …dOG�  `�UB�  sJK1  s?? Ò2
  U�dC�� ¨ UMÒ¹b²�Ë  UO½ULKŽ ¨ UOÐdŽË  U¹œuN¹ ∫nz«uD�«Ë
 ¨ ULK� ¨“Íb¹d(«” jÝu�« s� ¡U½ ¨ UOÐuOŁ√ ¨œbł  U�œU�Ë

Æœö³�« ¡U×½√ W�U� s�  UO�dýË  U¹“—œ ¨ UO×O�
 ‰ULŽ_«  ŸUD�  WOL¼QÐ  ·«d??²??Žù«  “ ÒeF²¹  r�UF�«  ¡U×½√  lOLł  w�

 —Ëb�«  ‰uŠ  ‰«b??ł  ô  UÎO�UŠË  ¨¡U½  UNJK9  w²�«  `�UB*«  WOL¼QÐË  WDÝu²*«Ë  …dOGB�«
 ¨w*UF�«Ë wK;« œUB²�ô«  ÂÒbIðË — ÒuDð ‰U−� w� `�UB*« ÁcN� lÝ«u�«  ÂUNÝù«Ë dO³J�«

Æ¡«uÝ ÒbŠ vKŽ
 UNM� 15% ¨WDÝu²�Ë …dOG� W×KB� n�√ 450 s� d¦�√ Ê√ Êu�—b¹ U ÎC¹√ qOz«dÝ≈ w�Ë
 œUB²�« l�œ t½Qý s� UNÐ ÷uNM�« Ê«Ë ¨«Îbł Íu�Ë ÒrN� u/ „Òd×� WÐU¦0 w¼ ¨¡U½ WOJK0

Æ…«ËU*«Ë ‰bF�« Áœu¹ lL²−� ¡uA½ w� WL¼U*« tð«– X�u�« w�Ë ¨ÂU�_« v�≈ œö³�«
 ”Ë«d²ý  «d�uŽ  …bO�«  ¨”Ë«d??²??ý  WŽuL−�  WOz—  U¼œuIð  w²�«  ¨“5LÝU¹”  WOFLł
 …b??½U????*«Ë r??Žb??�« ÂÒb??I??ð ¨Âu??F??K??Ð Â«d??O??� …b??O????�« ¨WOFL−K� W???? ÒÝR??*«Ë W??�U??F??�« …d??¹b??*«Ë
 vKŽ WE�U;«Ë W×KB� W�U�ù sN� WÐuKD*«  ôU−*« s� WŽuL−� w� `�UB*«  U³ŠUB�
 ¡U½ W�—UA0 UÎ¹e�d� « Îd9R� WOFL'« r ÒEMð ÂUŽ q� w�Ë Æs�e�« Òd� vKŽ UNzUIÐË U¼œułË
 w� Y×³�« WOGÐ w½b*« jÝu�«Ë `�UB*« ŸUD� ¨ÂUF�« ŸUDI�« sŽ 5K¦2Ë `�UB�  U³ŠU�

ÆqOz«dÝ≈ w� ¡U½ UNJK9 w²�« WDÝu²*«Ë …dOGB�« `�UB*UÐ ÷uNM�UÐ WKOHJ�« ‚dD�«
 o�«u*« fOL)« Âu¹ w�U(« U¼d9R� bIFð Ê√ “5LÝU¹” WOFLł  —d� ¨WM�« Ác¼ w�Ë
 U Îł–u/ qJAð w²�«  UJŽ WM¹b� w� ©—«u²Ñd½uJ�«® vIOÝu*« bNF*«  w�  ¨  10.12.2015

Æœö³�« ‰ULý w� qLFK� UÎOOz— « Îe�d�Ë wÐdF�« ≠ÍœuNO�« g¹UF²K�
 Ác¼  w�  “∫”Ë«d²ý  «d�uŽ  …bO�«  ¨“5LÝU¹”  WOFLł  WOz—  X�U�  ¨d9R*«  W³ÝUM0Ë
 „UM¼  ¨  ÍœUB²�ô«  RÞU³²�«   «—U??ý≈  o??�_«  w�  ÕuKðË  dðu²�«  œu¹  YOŠ  ¨ «c�UÐ  …d²H�«
 …dOG�  `�UB�  Ê—b??? Ô¹Ë  sLIÔ¹  wð«uK�«  ¡UM�«  qLŽË  wFÐ  …œU??ýû??�  «Îb??ł  …dO³�  WOL¼√
 ÊU� p�c�Ë ¨…dOGB�« `�UB*« vKŽ eJðd¹ wKOz«dÝù« œUB²�ù« Ê≈ ÆqOz«dÝ≈ w� WDÝu²�Ë
 Æ «u−H�« hOKIð sLC¹ qLF�«Ë …—œU³*« vKŽ sNFO−AðË  UOÐdŽË  U¹œuN¹ ¡U½ rŽœ
  U¹œuNO�«  ¡UMK�  W�d�  d�uOÝË  œö³�«  w�ULý  w�  bIFÔOÝ  ÍuM�«  “5LÝU¹”  d9R�
 qł√ s� ¡UM�« œuNł e¹eFðË g¹UF²�« v�≈ …uŽb�«Ë „d²A*« sNðu� ŸULÝù  UOÐdF�«Ë

Æ“qOz«dÝ≈ w� ‰ULŽ_« r�UŽ w� ÕU−M�«
 lL²−�  qł√  s�”  ∫5LÝU¹  WOFL'  W�UF�«  …d¹b*«  ¨ÂuFKÐ  Â«dO�  …bO�«  X�U�  UN²Nł  s�
 — ÒuD½Ë  rŽb½  Ê√  wÝUÝ_«  UM³ł«Ë  sL�  ¨tÞUÝË√  W�UJÐ  b ÒŠu�Ë  pÝUL²�  ¨Íu�  wKOz«dÝ«
 wŽUL²łô« dOOG²�« À«bŠùË ÍœUB²�ù« uLMK� WF�«d�«Ë „d;« sN½_ `�UB*«  U³ŠU�
 vFðË ¨ UOÐdŽË  U¹œuN¹ ¨`�UB�  U³ŠUB� rŽb�« ÂÒbIð “5LÝU¹” WOFLł Ê≈ Æ‰u�Q*«

ÆUNMJK1 w²�« `�UB*« e¹eFðË Í—U& ÊËUFð oKš qł√ s�
 vKŽ  U ÎFÞUÝ  UÎ½U¼dÐË  UÎðU³Ł≈  qJA¹Ë  œö³�«  w�ULý  w�  ÂUIÔOÝ  ÂUF�«  «cN�  5LÝU¹  d9R�

Æ “5LÝU¹ tÐ ÂuIð Íc�« »Ëƒb�« wF Ò�«Ë ◊UAM�«

 sH�« a¹—Uð – H&M Conscious Exclusive 2016
q³I²*« w� ¡U¹“ú� ÂUN�≈ —bB�

 ÊuMH�« n×²�® Musée des Arts Décoratifs l� ÊËUF²�« sŽ ÊöŽùUÐ d�Hð H&M  
Æf¹—UÐ w� dÑuK�« n×²� w� œułu*« ©WO�dše�«

 s�  ¡U×¹SÐ  UNLOLBð  Ò-  w²�«  ¨H&M  s??�  …b??¹b??'«  Conscious Exclusive  WKOJAð
Fashion For≠ ÷dF� ÕU²²�≈ …«“«u0 ÊUO½ 7 w� lO³K� ÷dF²Ý ¨n×²*«  UHOý—√

 ward ≠ Three centuries of fashion
 w½öŽù« tłu�« ÊuJ²Ý q¹U²�« ezU�— ÈbŠ≈Ë WOMH�« …d¹b*« ¨ bKOH²¹Ë— s¹u²¹— UO�uł

  ÆÂUF�« «cN� WKL×K�
 eÒO2 ŸËdA* w½öŽù« tłu�« Êu�√ ÊQÐ w� ·dA� t½≈” ∫‰uIð bKOH²¹Ë— s¹u²¹— UO�uł
 ¡wý w¼ ¨W{u*«Ë sH�«  a¹—Uð  s� ¡U×¹SÐ  fÐö� WKOJAð ÃU²½ù …dJH�«  Ê√  bI²Ž√  Æ«cN�
 q³I²�  w??¼Ë  ¨W¾O³�«  vKŽ  ÿUH(UÐ  r²NðË  …dJ²³�  œ«u??�  s�  lMBÔð  UN½√Ë  ÎW�Uš  ¨l??z«—
 ¡ËbN�«Ë  W�uFMK�  bO&  w??¼Ë  ¨b¹dH�«  wB�A�«  UNÐuKÝQÐ  W�ËdF�  UO�ułÆ  “¡U¹“_«

ÆoOLŽ w¾OÐ wŽË W³ŠU�Ë
 H&M  w�  5LLB*«  r�UÞ  ¡UCŽ√  qLŽ  ¨Ác¼  Conscious Exclusive  WKOJAð  ÃU²½ùË
  «uM�«  U¾� vKŽ Òb²9  UŽuL−� s� ¡U×¹ù«Ë ÂUN�ù« «ËbL²¹ w� n×²*« l� ÊËUF²�UÐ
 lDI�«  s�  jš  w¼  W−O²M�«Ë  ÆË—u??�  ·U²Ýuž  q¦�  5½UM�  Íb??¹√  lM�  s??�Ë  W{u*«  s�
 w�UL'«  À«d²�«Ë  ”uLK*«  d×�«  l�  ¨¡«dL(«  …œU−�«  rzöð  w²�«  WO¼«e�«Ë  W¹dBF�«

 Æa¹—U²K�
 U½cš√ WKOJA²�« Ác¼ w�” ∫ ‰uIð ¨H&M   w� rOLB²�« r� WOz— ¨Êu½U¼u¹ w�u� Ê¬
 “d)«  q¦� ¨…b¹błË …dJ²³� œ«u0 UMKLŽ ÆÂU�ú� Èdš√ …uDš fÐö*« d¹Ëbð …œUŽ≈ …dJ�
 ‘UL� s� …b¹bł …œU� – XO�UM¹œË ¨Ád¹Ëbð œUF*« ÃUłe�« s� WŽuMB*« W1dJ�« —U−Š_«Ë

Æ “…dŠU Ò�« W�U½_UÐ W¾OK�  …d�UF� rO�UBð UMŽbÐ√Ë ¨.bI�« eMO'«
 qLAð  ¨H&M   nOý—√  s�  rO�UBð  rCOÝ  Íc??�«  ¨÷dFLK�  ÍdB(«  wŽ«d�«  w¼  H&M
Con≠ WKOJAð s� U Îł–u½Ë ¨ 2004 ÂUŽ bK�dłô ‰—U� l� ‰Ë_« ÊËUF²�« …dLŁ u¼ U Îł–u/

 Æ…b¹b'« scious Exclusive
  ÂœUI�« ÊUO½ 7 w� lO³K� ÷dF²ÝË ¨¡UMK�  «—«u�«Ë fÐö� rCð WK�UJ�« WKOJA²�«

ÆqOz«dÝ≈ w� p�– w� U0 ¨s¹ö½Ë√Ë r�UF�« ¡U×½√ lOLł w� UÎ½U�œ 180 w�

∫ÂÒbIð s¹ôdO� w� ‰UL'«  «d³²��
UNŽu½ s� …b¹d� nOEMð …Uýd� l� tłuK� ÊuÐU�

 …Uýd�Ë ¨wžd¹ q ł ZOMÐ tłuK� UÎ½uÐU� oKDÔð Ê√ s¹ôdO� W�dý Òd¹
 WO�uO�«  tłu�« nOEMð WOKLŽ ‰ Òu Ô% W½d�  «dOFý  «– …eÒO2 nOEMð

ÆWHOE½Ë WAFM� WÐd−²�
°WHOE½ tłË …dA³Ð √b³¹ wIOI(« ‰UL'«

 tłuK�  ÊuÐU�  d¹uD²Ð  s¹ôdO�  w�  ‰UL'«Ë  W¹UMF�«   «d³²��  X�U�
 U?? ÎÝU????Š≈ `??M??1 Íc????�«Ë ¨—U???O???)« W??�ö??�??Ð  Òw??M??žË nOD� q??? ł ZOMÐ

ÆWK¹uÞ  UŽU� ÂËb¹ ‘UF²½ù«Ë ÕUOð—ùUÐ
 nOEMð  WÒOKLŽ  qF&  …eÒO2  nOEMð  …Uýd�   «–  W−�b Ô�  »u³½√  …u³FÐ  dÒ�u²�  ÊuÐUB�«

ÆWK�UJ²� tłu�«
∫s� pMÒJ9 WLŽUM�« ÊuJOKO�«  «dOFý  «– …eÒOL*« nOEM²�« …Uýd�

 ŒU??ÝË_«  Ÿ«u??½√  q�  q¹e¹  ‰U ÒF�Ë  lłU½  nOEMð  Ætłu�«  WIDM�  w�  ÊUJ�  q�  v�≈  ‰u�u�«
 Í—ËdC�«  Â Òb??�«  ÊU¹d'  oÒ�bð  eOH×²�  j ÒAM�  pO�bð  Æ U�U*«  w�  WL�«d²*«   UÒOM¼b�«Ë
 gFM¹ Æ…dA³�« œb& WOKLŽ eOH%Ë ¨W²O*« U¹ö)« W�«“≈  ÆUN�UN� ¡«œ√  s� …dA³�« rOJL²�
 VÝUM�Ë ·UH'« V³¹ ô ÆU ÎAFM�Ë UÎ¹œ—Ë ¨UÎ�dA� « ÎdNE� UN×M1Ë W¹uKF�«  bK'« WI³Þ

ÆÎ¡U�Ë U ÎŠU³� ¨…dA³�« Ÿ«u½√ lOLł nOEM²�
∫bOH�Ë —dJ²� qJAÐ Z²M*« ‰ULF²Ýù

 rzö� ™ WOÝU×K� œUC� ÆW�uNÐ …u³F�« ‚öž≈Ë `²� s� sÒJ1 Ídz«œ wM³�  «– …UýdH�«
…dA³�« Ÿ«u½√ qJ�

W¹«b³�« cM� pKHÞ UNłU²×¹ ¡UOý√ 4





662015 ‰Ë_« Êu½U� 11 WFL'«





682015 ‰Ë_« Êu½U� 11 WFL'«

—U−¹û�
UHOŠ w� rÝ« t� W�öŠ Êu�U�

Â“«uÒK�« lOLł qLA¹
ÒwzU�½ qOL& e�dL� ¨U ÎC¹√ ¨`KB¹

 ∫vKŽ ‰UBÒðô« ¨WÒO�U{≈ qO�UH²�
0544911918

¨WÒO�U{≈ qO�UH²�
∫vKŽ ‰UBÒðô«

0546481533 

»uKD�

 ¡ö�Ë
  öO�ËË

 UFO³�

 r��  d¹b�  ¨X¹d²ý  bO�«œ  —u�O�Ëd³�«  ∫rKIÐ
 WŽuL−�  s??�  dO¾�  w³D�«  e??�d??*«  w??�  5²zd�«
 ÃöF�«  wzUBš√  ¨·u�UO�u�  w½Ë—Ë  XO�ö�
 w� Wzd�« qO¼Qð  «—Ëœ ‰U−� e�d�Ë wFO³D�«

XO�ö� WŽuL−� s� dO¾� w³D�« e�d*«

 ÊuÐUB�  q??O??z«d??Ý«  w??�  h????ý  350¨000
 hý  3¨000  w???�«u???ŠË  COPD  ÷d???0
 w� Ær�UF�« ‰uŠ WMÝ q� ÷d*« «cNÐ Êuðu1
 V�M�«  w??�  ŸU??H??ð—«  kŠu�  …d??O??š_«   «uM��«
 t½√  l�u²*«  s??�Ë  ÷d??*U??Ð  WÐU�ö�  WO*UF�«
 u¼ ÷d???*« «c???¼ Êu??J??O??Ý 2020  ÂU??F??�« v??²??Š
 V??³??�??*«Ë r??�U??F??�« w??� Y??�U??¦??�« …U???�u???�« V??³??�??�

 Æ U�UŽû� f�U)«
 WOŽu²K�  w??*U??F??�«  Âu??O??�«  dNA�«  «c??¼  ·œU??B??¹
 s�e*«  5²zd�«  ÷d�  u¼Ë  ¨COPD  ÷d0
 5²zd�«  W−�½√  VOB¹  Íc�«Ë  Î «—UA²½«  d¦�_«
 WHK²� ÷«dŽQÐ V³�²¹Ë UNKLŽ vKŽ dŁR¹Ë
 rGK³�«  ¨q�«u²*«  ‰UF��«  ¨fHM²�«  oO{ q¦�
 jGC�«Ë  …dšd)«  ¨dOHB�«  ¨s�e*«Ë  œU??(«
 ÷«d??Ž_«  Ác¼  …bŠ  œ«œe??ð  Æ—bB�«  WIDM�  w�
 …—Ëd??{ „U??M??¼ ÊS??� p??�c??�Ë ÷d???*« r�UHð l??�
 dOOG²�Ë ÷d????*«  s???Ž  d??J??³??*«  n??A??J??K??�  W??×??K??�

Æi¹d*« …UOŠ »uKÝ√
 sŽ  r−Mð  ÎU³¹dIð  COPD   ôU??Š  s�  85%
 qOz«dÝ≈  w�  5Mšb*«  l??Ð—  w�«uŠË  5šb²�«
 WO�U{« q??�«u??Ž Æ÷d??*U??Ð Êu??ÐU??B??¹ r??�U??F??�«Ë
 ÷dF²�«  w??¼  ÷d??*«  ¡uAM�  ÍœR??ð  Ê√  sJ1
 ¨w¾O³�«  ÀuK²�«Ë  Íd�I�«  5šb²K�  dL²�*«
 ÆWOŁ«—Ë »U³Ý√Ë …œôu�« q³� U* œuFð »U³Ý√Ë
 Ë√ «u??G??K??Ð s??2 r??¼ ÷d??*U??Ð 5??ÐU??B??*« rEF�
 Î«d¦�√Ë  Î «—UA²½«  d¦�√  u??¼Ë  ¨55  ???�«  sÝ  «ËbFð

Æ¡U�M�« Èb� tM� ‰Ułd�« Èb� ÎUJ²�

 5²zd�« r�� d¹b� ¨X¹d²ý bO�«œ —u�O�Ëd³�«
 XO�ö�  WŽuL−�  s??�  dO¾�  w³D�«  e??�d??*«  w??�
 …œUŽ  COPD  ÷d�  hOAð  r²¹”  `{u¹
 w???z«œ_«Ë w??{d??*« a??¹—U??²??�« h×� ‰ö??š s??�
 W³³�*« œ«u????*«  n??A??J??�  ÊU??O??³??²??Ý«® i??¹d??L??K??�
 d¹uBðË  ¨Íb�ł  h×�  p�c�Ë  ¨©f�×²K�
 ÷d*« ÃöŽ qLA¹ ÆfHMð  «—U³²š«Ë ¨WFý√
 ÃöF�«  ¨wz«Ëb�«  ÃöF�«  ¨5šb²�«  sŽ  Ÿö�ù«
 qO¼Qð  ¨fHM²K�  wFO³D�«  ÃöF�«  q¦�  b½U�*«
  ôU????(« w????�Ë W??O??Š«d??ł  U???łö???Ž ¨5???²???zd???�«
 W???Ž«—“ v???�≈ d???�_« q??B??¹ ÷d???*« s??� …b??¹b??A??�«
 u¼ w??z«Ëb??�« ÃöFK� f??O??zd??�« ·b??N??�«  ÆW??zd??�«
 p??�c??�Ë t??L??�U??H??ð l??M??�Ë ¨÷d????*« —u??D??ð W??�U??Ž«
 Í—U−*«  lOÝuð  d³Ž  t??{«d??Ž√  s??�  nOH²�«
 W¾ODÐ  …dOðuÐ  ÷d??*«  «c¼  —uD²¹  ÆWO�HM²�«
 ÷dF²�« sŽ i¹d*« lDI½« u� v²Š X�u�« l�
 ÆX¹d²ý —u�O�Ëd³�« nOC¹ ¨“÷d*« V³�*
 V³�Ð ÷d??*U??Ð V??O??�√ s??� ∫Èd????š√  U??L??K??J??Ð
 sŽ  t??Žö??�≈  œd??−??0  tM�  vHA¹  sK�  5??šb??²??�«

 Æ5šb²�«
 ÿu×K� qJAÐ ÷d*« r�UHð …dOðË ¡UDÐ≈ sJ1

∫WO�Oz— ‚dÞ Àö¦Ð
 sŽ  Ÿö??�ô«  u¼  ÎUŠU(≈  d¦�_«Ë  r??¼_«  ÃöF�«

Æ5šb²�«
 ‚UAM²Ýô« …eNłQÐ ÃöF�« – wz«Ëb�« ÃöF�«
Æ5²zd�« VO³Þ WO�uð vKŽ ¡UMÐ rE²M� qJAÐ

 ÃöF�«  w�  r??¼_«  dBMF�«  u¼  5²zd�«  qO¼Qð
 rE²M*«  Íb??�??'«  ◊U??A??M??�«  vKŽ  bL²F¹  u??¼Ë

Æi¹d*« W�U( rzö*«Ë
 5'UF²*« …—b� s� b¹e¹ qO¼Q²�« s� ŸuM�« «c¼

ÆÍb�'« œuN−*« ‰cÐ vKŽ
 dO³�  qJAÐ  oOF¹  Ê√  sJ1  dL²�*«  ÃöF�«”
 dO³� —d??C??Ð V??³??�??²??�« l??M??1Ë ÷d????*« r??�U??H??ð

 w??½Ë—  `??{u??¹  UL�  ¨“i¹d*«  …U??O??Š  …œu???'
 w??F??O??³??D??�« Ãö???F???�« w??zU??B??š√ ¨·u???�U???O???�u???�
  «—Ëœ  ‰U??−??�  e???�d???�Ë  d??O??¾??�  vHA²��  w???�
 5  cM�  w³D�«  e??�d??*«  w??�  ÂU??I??ð  ÆW??zd??�«  qO¼Qð
 s� WO³Þ …—«œSÐ WzdK� qO¼Qð  «—Ëœ  «uMÝ
 ÃöF�«  r��  …d??¹b??�Ë  X¹d²ý  —u�O�Ëd³�«
 q??O??Š«— …b???O???�???�« v??H??A??²??�??*« w???� w??F??O??³??D??�«
 v{dLK� l??{u??ð  «—Ëb????�« Ác??¼ w??� Æ”—u???Ð
 ”UOI�  V??½U??ł  v??�≈  W??�U??š  WO³¹—bð  Z??�«d??Ð
 X²³Ł√”  ÆrNÞUA½  Èu²��  W³�«d*   «uDK�
 W�—UA*«  Ê√  pAK�  ÎôU−� Ÿb¹ ô U0 ÀU×Ð_«
 ÷«d??Ž√  s??�  nHð  W??zd??�«  qO¼Qð   «—Ëœ  w??�
  UÞUAM�«  WÝ—U2 ‰öš fHM²�«  oO{ q¦�
 nHð UL� ¨Ã—b�« œuF�ËË wA*U� WO�uO�«
 vHA²�*« ‰ušœ —«dJð s�Ë ÷d*« …bŠ s�
 ¨“w�uO�« rNz«œ√ s� s�% p�cÐË t� W−O²½

Æ·u�UO�u� nOC¹

COPD ÷d� ∫p²�dF� U½d�ð ©ô®
 ÆÆÆ”UÝ_« s� 5šb²�UÐ ¡b³�« ÂbŽ Ë√ ¨5šb²�« sŽ Ÿö�ö� X�u�« ÊUŠ










