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فهو   - مزدوًجا  كان  بِفَلسطني  الڤاتيكان  اعتراف 
اعتراف بالّدولة، وهو اعتراف بالرّواية الِفَلسطينّية 
تطرّق  اّلذي  األّول،  فرانشيسكو  فالبابا  للّصراع. 
غيره  وسبقه  ـ  ِفَلسطني  مأساة  إلى  عديدة  ــرّات  م
سار  بسالم،  تسويتها  على  وحــّث  ـ  بــابــاوات  من 
خطوة أخرى في موقف الڤاتيكان، وأعلن اعترافها 
أيًضا.  الِفَلسطينّيني  وبرواية  الِفَلسطينّية  بالّدولة 
العالم  «روح»  من  يأتي  ألّنه  نوعّي،  اعتراف  وهو 
املسيحّي الكاثوليكّي ـ من قلب أوروّبا املسيحّية. 
وهو بصفته هذا ليس مجرّد اعتراف بِفَلسطني من 

دولة أخرى!
نتوّقع أن يكون لهذا االعتراف تبعاته جلهة تعزيز 
اجلهد الِفَلسطينّي من أجل حّل املسألة الِفَلسطينّية 
وإقامة دولة ِفَلسطينّية مستقّلة. فال شّك أّن مثل 
ذكرى  إحياء  مع  ُمتزامًنا  أتى  اّلذي  االعتراف  هذا 
على  أخرى  ّية  دول ومحافل  دوًال  سيحّفز  الّنكبة، 
يشّكل  املستوى  هذا  على  نفسه.  باالّجتاه  الّسير 
اجلهة  على  تأشيرًا  الڤاتيكان  دولة  من  االعتراف 
ــّي  األوروّب املستوى  على  األمــور  بها  ستسير  اّلتي 
أكثرّيات  فيها  تعيش  اّلتي  الّدول  مستوى  وعلى 

كاثوليكّية. 
للّسياسة  الّدبلوماسّي  ــاز  اإلجن هــذا  ــى  إل إضــافــًة 
الِفَلسطينّية  بالرّواية  االعتراف  فإّن  الِفَلسطينّية 

هاّمة  أخالقّية  دالالت  يحمل  ألّنه  آخر  إجناز  لهو 
ذات  الّدولة  فهذه  بأسره.  الغربّي  للعالم  بالّنسبة 
تثبت  ا  ـً ّي عامل والرّمزّية  الرّوحّية  الّدينّية  املكانة 
الرّواية الِفَلسطينّية وتزّكيها في مواجهة استمرار 
أوروّبا  وألّن  والقهر،  واالحتالل  اإلسرائيلّي  الّتعّنت 
الرّسمّية والّشعبّية قد بدأت جّدًيا في فرض قيود 
وإجراءات ضّد سياسات االستيطان واالحتالل، فإّن 
خطوة الڤاتيكان ال بّد أن ُتعطي زخًما جديًدا لهذه 
مخّططات  جلم  حتاول  اّلتي  ّية  األوروب الّدبلوماسّية 
الّسالم  على  الّطريق  قطع  إلى  الرّامية  إسرائيل 

واملصاحلة.
على مستوى آخر لهذه اخلطوة ـ من اجلدير بنا أن 
نلتفت إلى ما في هذا القرار الّتاريخي للفاتيكان 
من حتّد للعقلّية الّتكفيرّية والعدمّية الّسائدة في 
ّية، وهي عقلّية تهّدد بابتالع املسألة  األقطار العرب
وتضحيات  عقود  نضال  وإجهاض  الِفَلسطينّية 
سبيل  في  الِفَلسطينّي  الّشعب  بذلها  جسيمة 
اإلسرائيلّي  اليمني  ّية  أصول مواجهة  إّن  قضيته. 
نقيضة،  ّية  بأصول تكون  ال  االحتالل  واستمرار 
وإّمنا بثقافة احلياة احلرّة الكرمية، وبجهد دبلوماسّي 
عملّي يقرّب الّشعب الِفَلسطينّي من هدف كنس 
أرضه  من  جزء  على  ولو  دولته،  وإقامة  االحتالل 

الّتاريخّية.

°åW�d²A Ô�ò U¹ „d²A*« dE²M½
مطلع  ــي  ف ــن،  ــَدْي ــدي ش ــاه  ــب ــت وان ــرّقــب  ــت ب تابعنا 
للبرملان  ـــى  األول اجللسة  ــــاري،  اجل ــوع  ــب األس هــذا 
(«الكنيست»)، اّلتي ُعرضت بها حكومة نتنياهو 
بتصريحات  البّتة  نتفاجأ  ولم  القدمية،   – اجلديدة 
املعروفني  ووزرائــهــا  احلكومة  هــذه  رئيس  ومواقف 
لشعبنا  املُعادية  العنصرّية  ّيمينّية  ال مبواقفهم 
أّن  عليكم  ُنخفي  وال  الِفَلسطينّي.  ومجتمعنا 
املنّصَة  اعتلى  اّلتي  الّدقائق  انتظرناه هي  ما  أشّد 
ممّثلو الّنواب العرب من القائمة املشتركة. وال ُنخفي 
أبناء  من  ُكثر  وآخرين  وانزعاجنا،  دهشتنا  عليكم 
اجللسة،  هذه  بعد  معهم  حتادثنا  اّلذين  مجتمعنا 
وذلك بعد الّصراخ والّضجة من بعض نوّابنا العرب 
اّلذين أرادوا، وبحّق، االعتراض على أقوال نتنياهو 
لم  ــوة  األخ هــؤالء  أّن  تقديرنا  في  لكن  وإسكاته. 
والقعقعة  الّصراخ  أسلوب  وأّن  بهدفهم،  ينجحوا 
بات ُمبتذًال وغير مرغوب به. من زاوية أخرى، رأينا 
يطرح  وهادئ،  عملّي  بشكل  العرب  الّنواب  بعض 
أو  كنسه  الّسهل  غير  من  كالًما  ويقول  القضايا 
تالفيه. نقول هذا ألّننا على اعتقاد بوجوب جتريب 
الّنضال  في  هو  كما  الكالم  في  جديدة  أساليب 
في العمل البرملانّي، كما هو في العمل الّسياسّي 

عاّمة.
ألّننا  يتغّير  أن  ينبغي  أيًضا  األسلوب  إّن  أجــل، 
جرّبنا لعقود أسلوب إعالن احلضور وإثبات الوجود. 
عابرة،  إعالمّية  بلحظة  الفوز  زمــان  من  وجتاوزنا 
ال  ُصراخية  جنومّية  أو  الّتالي  اليوم  في  ُتنسى 
تغني وال ُتسمن. جرّبنا كّل هذا، وعلينا أن جنرّب 
للعمق ينبغي  ما هو جديد من أساليب مدروسة 
إلى  مندوبينا  نرسل  إذ  فنحن  مؤّثرة.  تكون  أن 
الكنيست  ُيخرجهم حرس  الكنيست ال نقصد أن 

ال  أّننا  كما  القاعة!  خــارج  بائسة  مشهدّية  ضمن 
أن يتصرّف كاستشهادّي في  نائب منهم  نريد ألّي 
في  ِمهنّيني  نريدهم  البرملانّي.  والعمل  الّسياسة 
الّتمثيل البرملانّي وعملّيني ومنهجّيني. ألّننا ننتظر 
على  الّتأثير  مستوى  في  عملّية  إجنــازات  منهم 

الّسياسات.
بدا لنا من خالل متابعة أداء بعض نوّاب «املشتركة» 
في شيء سوى  يشتركون  ال  القائمة  في  األخوة  أن 
املأمول!  انُتخبوا في قائمة واحدة وهو عكس  أّنهم 
واألداء  العمل  أسلوب  بخصوص  بينهم  فالّتنسيق 
الكفيل بتحويل «املشتركة» إلى أداة  واحلضور هو 
يعنيه  ما  بكّل  مشترًكا  عمًال  نريد  فّعالة.  عمل 
كطاقم  والعمل  وتشاور  وتخطيط  جهد  من  ذلــك 
وضمن منهجّية مّتفق عليها، على أن يكون ذلك 
والقطرّي  احمللّي  العمل  في  األصعدة  جميع  على 

والبرملانّي، وإلى أبعد من ذلك..
فما زلنا على سبيل املثال نحن في حيفا هيئات 
مشترًكا  اجتماًعا  ننتظر  ونشطاء  أحــيــاء  ــان  وجل
ا نتدارس به أوضاع مجتمعنا احمللّية، ونضع  ـً ّي عمل
القضايا.  هذه  حلّل  سوّيًة  بالعمل  لالرتقاء  آلّيات 
بصراحة نقولها إّننا ال نريد لّنوابنا أن يكونوا نسًخا 
عن بعضهم، لكن نتوّقع منهم املزيد من الّتنسيق 
احلضور  وشكل  القضايا  بشأن  واالّتفاق  والّتعاون 
وأشّد  أقــوى  الرّسالة  لتكون  ــّي،  واإلعــالم البرملانّي 
تأثيرًا. نريد شراكة حقيقّية بني نوّابنا وفئات شعبنا 
املمّثلة في املشتركة فنزيد من قوّتنا ومن ثقلنا كقوى 

ّية فاعلة ومؤّثرة. أهلّية ومجتمعّية وحزب

¡UOŠ_«
«أحــيــاء»  كلمة  ألسنتنا  على  ــرّدد  تــت مــا  كثيرًا 
األحياء  فهناك  واالصطالحّية،  القاموسّية  مبعانيها 
من  شاكلها  ــا  وم وقضاياها،  ونشطاؤها  وجلانها 
مرادفات وعبارات . نستعملها كتعابير يومّية تدّل 
الّشارع  على  نسكنه،  اّلــذي  اجلغرافّي  املكان  على 
والعمارة، خاّصًة عندما نقرن هذا احلديث باسم احلّي 
و»احملــّطــة»  اجلــمــال»  و»وادي  الّنسناس»  «وادي  ـ 

و»عّباس». أمكنة وشوارع وزوايا وساحات وأزّقة. 
ـ وجوه نعرفها وأناس نسكن  إلى هذا  وهي إضافة 
وشــؤون  قضايا  جملة  ــي  وه ــا.  ــواره ج ــى  وإل معها 

وعالقات ونسيج اجتماعّي.
بوّدنا أن نقترح هنا فهم هذا اجلذر اّلذي يوحي باملكان 
حياة  من  فهو  ـ  مكان  مجرّد  من  أعمق  أّنــه  على 
وحيوّية وأحياء بشر ومن نبض وحركة وعيش يومّي 

وكالم وجملة أفعال فردّية وجماعّية.
األحياء ـ بهذا املعني هي حياتنا اّلتي نريد لها أن 
تكون نوعّية ونريد لنا أن نكون فاعلني فيهاـ  أحياء 

وحيوّيني!
ومجتمعه  لنفسه  يريد  ال  وَمن  ـ  نحن  هي  األحياء 
هذا،  لنا  يتحّقق  وحّتى  عالية؟  ــودة  ج ذات  حياة 
باحلياة  نابضة  مواقع  إلى  األحياء  نحّول  أن  علينا 
وهذا  اتها.  ّي إمكان أعرض  وفي  أشكالها  أوسع  في 
ما يستدعي مّنا أن نظّل على الّنبض كالّنحل في 
اخللّية  إلى  يأتي  وال  لينشط  إّال  يرتاح  ال  خلّيته، 
ُينتج. نتمّنى ألحيائنا أن تعّج باحلياة الكرمية  إّال ل

واملُنتجة ليليق بنا وبها صفة ـ «أحياء»!

َمن مّنا ال يعرف أستاذ عيد سويطات أو 
لم يسمع عنه؟! قليلون هم..! 

القرن  سبعينّيات  ــي  ف ــًة،  ــداي ب عرفته، 
املاضي، لدى دخولي مدرسة «مار يوحّنا» 
ّية  بدائ به  معرفتي  فكانت  اإلجنيلّية، 
الّتبغ  رائحة  خــالل  من  جــًدا،  ًة  وسطحّي
الفارقة؛  العالمة   – غليونه  من  املنبعثة 
الّصارمة  صورته  وقتئٍذ  بذهني  علقت  إذ 

ورائحة تبغ غليونه مًعا..

في  الحــًقــا؛  عيد،  األســتــاذ  ــى  إل تعرّفت 
املتقّدمة،  ــة  ــّي ــتــدائ االب ــي  ــت دراس ــراحــل  م
والدّخان  الّتبغ  رائحة  وراء  أّن  ألكتشف 
ا ومعّلًما حازًما،  ا جاّدً ًي املنتشر، يقف مرّب
أًبا  كبرى،  ّية  بإنسان ُمغّلًفا  صارًما؛  ال 
ا  ـً وُمحّب الّطلبة،  ُمحتضًنا  وأًخا،  وصديًقا 
لهم. فأحّبه الّطّالُب ألّنه أحّبهم، واحترموه 

ألّنه احترمهم..! 

آثر  بل  معّلم؛  مجرّد  سويطات  يكن  لم 
طّالبه وأّثر فيهم. دفعني، ودفع العديدين، 
منذ  تعليمّية  ـــدورات  ل االنتساب  ــى  إل
الّتعّلم  على  وحّثني  ّية،  االبتدائ املرحلة 
عالقتي  تنقطع  لم  ــرة.  واملــثــاب ــة  ــّدراس وال
مع  توّطدت  بل  عيد سويطات،  بأستاذي 
ا، أًبا  ـً ُمضّي الوقت.. فوجدته إنساًنا ُمحّب
الحًقا،  وتعرّفت،  داعًما..  وصديًقا  حاضًنا 
إلى ابنه عروة، ألكتشف عيًدا جديًدا، أًخا 

وصديًقا صدوًقا.

ــاء  ــن ــح أب ــصــال ــات ل ــط ــوي ــد س ــي ــل ع ــم ع
مجتمعنا في اُخلفية، بعيًدا عن األضواء، 
والّطائفّية،  الّتحزّب  سياسة  عن  بعيًدا 
فلم ينتِم ألّي حزب كان، بل كان انتماؤه 
وأرضه  وقضّيته  شعبه  وأبناء  بلده  ألهل 
احلفاظ  أجــل  من  الكثير  عمل  ووطــنــه.. 
في  اإلنسان  كرامة  وعلى  األوقــاف،  على 
هذه البالد، فلم يتواَن للحظة عن العمل 

والتطوّع واخلدمة.

ــابــه  ـــاذ عــيــد، رغــــم غــي ـــت ــى أس ــق ــب ســي
اجلسدّي، حاضرًا معنا وبيننا، بشخصّيته 
وحيفا  والوطنّية..  الّتربوّية  االجتماعّية، 
اليوم هي حيفا عيد سويطات، هي حيفا 
أفضل..  مبستقبٍل  واألمــل  ــم  واألل الّذكرى 
أستاذ عيد وستعمل على  حيفا ستؤّبن 

تخليد اسمه.

وسيبقى عيد سويطات – كما عهدته - 
عالمًة فارقة.

°ÆÆb O �
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نّظم مكتب نائب رئيس بلدّية حيفا، الّدكتور سهيل 
ّية خاّصة لتدشني  أسعد، هذا األسبوع، أمسّية احتفال
صندوق منح للّطّالب اجلامعّيني احليفاوّيني على اسم 

القائد الّشيوعّي العريق، الرّاحل توفيق طوبي.
وبادرت كتلة «اجلبهة» في بلدّية حيفا إلى تأسيس 
هذا الّصندوق، منطلقًة من فكرة أّن الّتعليم العالي 
هو رافعة أساسّية في تطوّر أّي مجتمع. وقد جتاوب 

«صندوق حيفا» وبلدّية حيفا مع هذه املبادرة.
وجاَء إطالق اسم طوبي نظرًا لدوره في فتح أبواب 
ّمت  حيث  االشتراكّية،  ــّدول  ال في  العالي  الّتعليم 
فدرسوا  العرب،  والّشباب  الّشابات  ألوف  ابتعاث 
واجتماعّية  وثقافّية  أكادميّية  قيادًة  وصاروا  وعادوا 
سيكون  الّصندوق  أّن  العلم  مع  مجتمعهم.  في 
مفتوًحا، من حيث الّتبرّعات ومن حيث املنح، أمام 

اجلميع بال استثناء.
توّلت عرافة األمسّية عضو البلدّية عرين عابدي - 
زعبي، وحتّدث فيها كّل من الّدكتور سهيل أسعد 
واملؤّرخ البروِفسور يوسي بن آرتسي والّدكتور عيسى 
نقوال والبروِفسور إلياس طوبي ورئيس البلدّية يونا 
ياهف، وقّدم الّطالب املوهوب أنطونيو شّقور فقرتني 
اإليقاع  عــازف  مبرافقة  الكمان  على  موسيقّيتني 

فيديو  األمسّية  ختام  في  ــرض  وُع ــوري.  خ إيهاب 
من  فرح  يارا  إعداد  من  طوبي،  توفيق  عن  قصير 

الّشبيبة الّشيوعّية.
تأتي  «حيفا»:  لصحيفة  أسعد  الــّدكــتــور  ــال  وق
الّطّالب  دعم  في  فقط  ليست  املشروع  هذا  أهمّية 
وليست  الّتعليمّية،  مسيرتهم  خالل  اجلامعيني 
في  عظيًما  دورًا  لعَب  قائد  اسم  تخليد  في  فقط 
يعزّز  ألّنه  أيًضا،  مهّم  املشروع  فهذا  شعبنا؛  تاريخ 
قيم الّتكافل واالنتماء للمجتمع. عّما قريب سنبدأ 
بالّتعاون مع «صندوق  للّصندوق،  الّتبرّعات  بجمع 

حيفا». وكّلنا أمل في أّن أهالي حيفا لن يخّيبوا 
آمالنا.

ــل  ــرّاح ــي (جنــل ال ــاس طــوب ــي ــســور إل ــروِف ــب ـــال ال وق
التعليم،  «يقّدس»  كان  ــده  وال إّن  توفيق طوبي) 
البالد،  في  العربّي  املجتمع  مستقبل  بأّن  مؤمًنا 
مفتاح  هو  فالّتعليم  العلم.  على  أساًسا  يعتمد 
يطالب  راٍق،  واٍع،  متقّدم  مجتمع  خللق  ــاس  األس

بحقوقه ويسعى لنيلها.
فقد  ياهف،  يونا  احملامي  حيفا،  بلدّية  رئيس  أّما 

أشاد بدور توفيق طوبي القيادي الكبير.

’U� q�«d*
شارك عدد من علماء الرّياضّيات في مؤمتر علمّي 
ّية في  ُعقد في نهاريا، للتداول في معضلة حساب

علوم الرياضّيات تتعّلق مبوضوع الّدوال املُرّكبة.
البروِفسور  الرّياضّيات،  شــؤون  في  العاِلم  وقــال 
العلماء  أحد  إّن  ”حيفا“:  لصحيفة  بشوتي  داود 
اإليطالّيني، وهو البروِفسور إنريكو بومبييري، كان 
وأشغلت   ،1967 عام  منذ  املعضلة  هذه  طرح  قد 
العلماء مّدًة طويلة ثّم أهملوها منذ عشرين عاًما. 
وأضاف في حديث مع صحيفة ”حيفا“: إّن العلماء 
املشاركني في املؤمتر املُنعقد في نهاريا، جاؤوا من 25 
دولة، وتباحثوا في مواضيع شّتى تتعّلق مبوضوع 
العلماء  الرّياضّيات. وأّنه كان واحًدا من مجموعة 
اّلذين ناقشوا هذه املُعضلة، ومتّكنوا من حّلها، هذا 
هذا  إّن  يقول:  بشوتي  بروِفسور  ومضى  األسبوع. 
وتشارك  سنتني،  كّل  مرّة  نهاريا  في  ُيعقد  املؤمتر 
جانب  ــى  إل املختلفة،  الّتعليمّية  املعاهد  فيه 
اهتمام ويستقطب  األمريكّية،  اجلامعات  من  عدد 

 العلماء العاملّيني.
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åUHO�ò q�«d*
العام املفّتش  املشتركة»،  «القائمة  ـــوّاب  ن  طالب 
على الّشرطة  تأخذ  أن  دنينو،  يوحنان   للّشرطة، 
الـ»بجروت» إمتحانات  تسريب  ظاهرة  اّجلد   محمل 
ا، وتقّدم ـً ّية، وأن ُجتري حتقيًقا جذرّي  في املدارس العرب
الّتسريب، عملّيات  في  الضالعني  ضّد  اّتهام   لوائح 

وتقّدمهم للمحاكمة.
ــوّاب ن أبرقها  عاجلة،  رسالة  في  املطلب،  هــذا   جــاء 
 «القائمة املشتركة»، أّول أمس األربعاء، للمفّتش العام

للّشرطة.
جلم  في  الّشرطة  تقاعس  الرّسالة  في  الّنواب   وانتقد 
شكاوى للّشرطة  املعارف  وزارة  تقدمي  رغم   الّظاهرة، 
 عديدة حول تسريب إمتحانات الـ«بجروت»، إذ أّنها
بشكل حتّقق  ولم  بجدّية،  الّشكاوى  مع  تتعامل   لم 
في أخضَر  ضوًءا  للمسرّبني  منح  اّلذي  األمر   جذرّي، 
 مواصلة جرميتهم، واملّس في نزاهة اإلمتحانات، وإحلاق

الّضرر مبستقبل أوالدنا وبناتنا.
 وأشار الّنواب في الرّسالة إلى أّن وزارة املعارف ألغت
 مناذج إمتحانات الـ»بجروت» بالّلغة العبرّية في تاريخ
ونشرها الّنماذج  تسريب  أثر  على   ،7.05.2015 
 على شبكة الّتواصل االجتماعّي (فيسبوك)، ساعات

خالل اّتضح  ــه  أّن ــى  إل منوّهني  اإلمتحان،  ــدء  ب  قبل 
بأّن املعارف،  لوزارة  العاّمة  املديرة  مع  الّنواب   جلسة 
 قسم اإلمتحانات في الوزارة قّدم شكوى للّشرطة حول

الّتسريب، مع تفصيل أسماء البلدات واملدارس.
تسريب ظاهرة  أّن  إلى  الرّسالة  في  الّنواب  نوّه   كما 
يقف َمن  وأّن  منّظمة،  جرميًة  أصبحت   اإلمتحانات 
أوالدنا األربــاح على حساب مستقبل  يجني   وراَءهــا 
األمر والّتعليم،  الّتربية  ومصداقّية  الّتربوّية   والقيم 

اّلذي يستدعي تدّخل الّشرطة الفورّي  واجلّدّي.
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’U� q�«d*
 ُعّني مراقب احلسابات حسام بشارة، رئيًسا ملجلس إدارة ِشركة
 قطار إسرائيل، واّلذي يشغل منذ سنتني منصَب رئيس جلنة
واّلذي إسرائيل،  قطار  شركة  إدارة  في  وعضو  فيها،  ّية   املال
 يعمل إضافًة مراقَب حسابات ومحاضرًا في عدد من املعاهد
املجلس في  عضو  احلسابات.  تدقيق  موضوع  في   الُعليا 
 االستشاري لـ«مفعال هپايس»، عضو في ِشركة عقارات دولة
إسرائيل وعضو في الهيئة اإلدارّية للبيت املسيحّي في حيفا.
 وقد ّمت انتخاب بشارة رئيًسا ملجلس إدارة ِشركة قطار إسرائيل،
هذا باإلجماع.  اّتخذ  بقرار  األسبوع،  هذا  من  األربعاء   مساء 
 وجتب املصادقة على الّتعيني الّنهائّي من قبل جلنة الّتعيينات
وموافقة «برنر»،   – اجلماهيرّية  اخلدمات  عن  املسؤولة   الُعليا 

ّية. وزراَتي املواصالت واملال
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 وصل مكاتب صحيفة «حيفا»، بيان من األمانة العاّمة للمدارس
 املسيحّية في البالد، تؤّكد فيه أّن مدارسنا األهلّية في البالد
 تواجه أزمًة مادّيًة صعبة، لسبب الّسياسة االقتصادّية اخلانقة،
 اّلتي تنتهجها وزارة املعارف في اآلونة األخيرة، وقد أوضحوا -
 بشكل ال يقبل الّشك - أّن الهدف الرّئيس هو أن تنال مدارسنا
 األهلّية مستحّقاتها أسوًة ببقّية املدارس في البالد، كْيال ُتثقل

كاهل األهل، وال ترفع األقساط املدرسّية.
في املسيحّية  للمدارس  العاّمة  األمانة  قامت  أن  وبعد   هذا 
 البالد، مبا يتوّجب عليها من اّتصاالت، وفتحت باًبا للّتفاوض
 مع ممّثلي وزارة املعارف، وجدت أّن املفاوضات وصلت إلى طريق
 مسدود، حيث لم توافق الوزارة على دفع مستحّقات املدارس،
 وقامت بطرح بدائل من شأنها أن ُتلغي خصوصّيات مدارسنا

 األهلّية ودورها الّتاريخّي العريق والّتربوّي املمّيز.
احتجاجّية بُخطوات  القيام  تقرّر  املفاوضات،  فشل  ــرّاء   وج
من املادّية،  أزمتها  من  وإنقاذها  ــدارس  امل بحقوق   للمطالبة 
 ضمنها تنظيم تظاهرة رفع شعارات أمام مكاتب وزارة الّتربية
 والّتعليم في القدس يوم األربعاء القادم (72/50/5102)،

في ِمنطقة «ليف رام» الّساعة احلادية عشرة صباًحا.
 ودعت الّلجنة املنّظمة املعنّيني والقلقني على مستقبل مدارسنا
الّصوت لرفع  الّشعارات،  رفع  تظاهرة  في  املشاركة  ّية،   العرب

 واملطالبة باملساواة العادلة، أسوًة بجميع املدارس في البالد.
 وذّكر املنّظمون أّن هذه الّسياسة متّس باملستوى العلمّي والّتربوّي
 ملدارسنا األهلّية، األمر اّلذي ال ميكننا الّتنازل عنه. مؤّكدين أّنهم
 سيستمرّون بالعمل لهدف حتقيق مآربهم بدون كلل، من خالل
 الوسائل والّطرق املشروعة، كي تبقى هذه املدارس مستمرّة في

 عطائها وجناحاتها.
للمدارس العاّمة  األمــانــة  أّن  ــى  إل ــاإلشــارة  ب البيان   واختتم 
 املسيحّية في البالد، لن تسمح بإيقاف املسيرة الّتربوّية لهذه
الّسنني مئات  منذ  تعمل  انفّكت  ما  اّلتي  العريقة،   الّصروح 
ألهلنا واملجتمعّية  والّتربوّية  الّتعليمّية  اخلدمات   لتقدمي 

وأبنائنا في هذه البالد.
 هذا وّمت تنظيم حافالت لنقل املعنّيني للمشاركة في الّتظاهرة،
االنطالق)؛ (نقطة  الّتالي:  الّترتيب  وفق  القادم،  األربعاء   يوم 

(ساعة االنطالق)؛ (عدد احلافالت)؛ (املدارس)..
حافالت؛ الثامنة صباًحا؛ 3  حيفا؛   مدرسة رهبان الكرمل – 

حيفا وعّكا.
6 صباًحا؛  الّثامنة  الّناصرة؛   – يوسف  مار  راهبات   مدرسة 

حافالت؛ الّناصرة والرينة وكفركنا.
الثامنة صباًحا؛ حافلة واحدة؛ شفاعمرو؛   مدرسة األسقفّية – 

شفاعمرو وإعبّلني.
حافلة صباًحا؛  والّنصف  الّسابعة  الرّامة؛   – الالتني   مدرسة 

واحدة؛ الرّامة واجلّش وكفر ياسيف.
 مدرسة يتراسنطة – يافا؛ الّتاسعة صباًحا؛ حافلة واحدة؛ يافا

والرّملة.
 واختتم البيان بالقول: نحن على ثقة أّن مطالبنا عادلة، فهذا
 حّقنا وحّق أبنائنا علينا أن ندافع عن دورنا الّتربوّي واألخالقّي،
 وهو دور تاريخّي. إّن وقوفنا مع بعضنا البعض اليوم وغًدا لهو

دليل قاطع على صدق مطالبنا.
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 – توما  عايدة  اجلبهوّية  الّنائب  قالت 
سليمان (القائمة املشتركة)، إّن ما يجري 
فعلّية  ترجمة  هــو  ــقــدس»،  ال ــوم  «ي فــي 
املوّجهة  العنصرّية،  إسرائيل  لسياسة 
الِفَلسطينّي  الّشعب  أبناء  ضّد  أساًسا 
سّكان القدس الّشرقّية، كما هو انعكاس 
تقّدم  أّي  إحــراز  من  املتواصل  لتهرّبها 
االحــتــالل.  وإنــهــاء  ــالم،  ــّس ال ــي عملّية  ف
على  ا  تعقيًب الّتصريحات،  هذه  وجاءت 
اّلتي  واالستفزازت  العنصرّية  املمارسات 
قام بها قطعان اليمني ضّد سّكان القدس 

الّشرقّية.
اليوم  هذا  إّن  سليمان:   – توما  وأضافت 
يتحّول في كّل سنة إلى ساحة استعراض 
لتتجّلى  ــّي  ــاش ــف ال ــني  ــم ــي ال لــقــطــعــان 
سّكان  الِفَلسطينّيني  ضــّد  عنصرّيتهم 
القدس الّشرقّية، وتكريس االحتالل فيها 
ّية بشأن القدس. وخرق كاّفة املواثيق الّدول

هي  الّشرقّية  القدس  أّن  الّنائب  وأكــدت 
ّمت  واّلتي  العتيدة،  الِفَلسطينّية  الــّدولــة  عاصمة 
االعتراف بها من قبل أغلب دول العالم إّال حكومة 
عادل  حّل  هناك  يكون  لن  ــه  وأّن املتعّنتة،  نتنياهو 
 ،67 حــدود  إلى  إسرائيل  انسحاب  حّتى  وسلمّي 
وعاصمتها  املستقّلة،  الِفَلسطينّية  الّدولة  وإقامة 

القدس الّشرقّية.

كما استنكرت الّنائب توما – سليمان قمع الّشرطة 
القدس،  في  الِفَلسطينّيني  للمتظاهرين  اإلسرائيلّية 
أذرع االحتالل،  بأّنها ذراع من  الّشرطة  حيث وصفت 
العنصرّيني،  حماية  أجل  من  القدس  في  ُيستعمل 
ويقوم  باالعتداء على متظاهرين ِفَلسطينّيني حملاولة 
شعبهم  جتــاه  الوطنّي  بواجبهم  القيام  عن  ردعهم 

وقضّيتهم العادلة.

åUHO�ò q�«d*
قام الّنائب أمين عودة (رئيس القائمة املشتركة) 
بيغن،  بيني  ـــوزراء:  ال مع  لقاءات  عــّدة  بإجراء 
ميري ريغف وأييلت شاكيد، حول قرار احملكمة 
البلدة  وإقامة  احليران،  أم  أهالي  باقتالع  الُعليا 

اليهودّية «حيران» مكانها. 
ــعــاء،  األرب ــس  أم أّول  ـــودة،  ع الّنائب  ــّدم  ق ــد  وق
العاّمة  الهيئة  أعمال  جلــدول  عاجًال  اقتراًحا 
قرية  وهدم  ترحيل  قضّية  بخصوص  للكنيست 
أم احليران غير املعترف بها، كخطوة من اخلطوات 
واملسارات املتعّددة اّلتي تعمل القائمة املشتركة 
هدم  منع  سبيل  في  ومتابعتها،  إثارتها  على 

وترحيل أهالي القرية.
احليران  أم  ــي  أهــال إّن  خطابه  ــي  ف ــودة  ع ــال  وق
و«عتير» قد عانوا في املاضي من الّترحيل، في 
إدارة  أحضرتهم   1956 العام  وفي   ،48 العام 
في  لتوطينهم  اجليش  وقوات  العسكرّي  احلكم 
وهدم  بالرّحيل  يطالبونهم  واليوم  املكان،  هذا 
مكانها،  يهودّية  بلدة  إقامة  أجل  من  قريتهم 

سيطلقون عليه اسم «حيران». 
وأضاف الّنائب عودة، أّن االّدعاء بأّن هناك قرارًا 
حالة  في  يسِر  لم  تطبيقه  يجب  احملكمة  من 
رغم  باُحلكم  تتذرّعون  واآلن  برعم،  وكفر  إقرث 
أّنه أوصى مبعاجلة املوضوع عبر احلوار واستنفاد 
فوق  احلكماء: «العدل  قال  وقد  ّية!  اإلمكان هذه 
تطبيق  عــن  نبحث  أن  علينا  ــذا  ل ــون»،  الــقــان
القانون،  تطبيق  عن  البحث  وليس  العدالة، 
وفق  القوانني  تغيير  باستطاعتها  احلكومة  ألّن 
احملكمة  ــرار  ق نّص  وقد  وأهدافها.  مصلحتها 
ّية للحكومة، وطالبها مبنح  على حتميل املسؤول
أهالي أم احليران قسائم للّسكن في البلدة املُزمع 

إقامتها.

الّدولة  أّن  مبرزًا  املكان  خريطة  إلى  عودة  وأشار 
تركت كّل األراضي احمليطة بالقرية وأصرّت على 

ّية! بناء القرية اليهودّية مكان القرية العرب
بأّنها  شاكيد  أييلت  القضاء  وزيرة  وأجابت  هذا 
توافق على احلوار من أجل تغيير موقع سكناهم! 
وقد طلب عودة الّنقاش ثانيًة مؤّكًدا أّن القرار لم 
يكن كذلك، وإّمنا احلوار املطلوب من أجل بقائهم 
في أرضهم، بغّض الّنظر عن مخّططات حكومّية 
للّنقاش  املوضوع  حتويل  بالّنهاية  وطلب  أخرى، 
ذلك  الكنيست  أقرّت  وقد  الّداخلّية.  وزارة  في 

بغالبّية احلضور.
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عودة  أمين  الّنائب  اخلميس،  أمس  والتقى،  هذا 
مع رئيس احلكومة بنيامني نتنياهو، بناء على 
طلب األخير، وّمت مناقشة عّدة قضايا سياسّية، 
قضّية  مثل  العرب  باملواطنني  خاّصة  وقضايا 
املسكن والعمل. وقد استغرق الّلقاء ساعة وربع 
التداول  ّمت  بأّنه  عــودة  الّنائب  وعّقب  الّساعة، 
حول  البائسة  مقولته  ومنها  قضايا،  ــعــّدة  ب
املواطنني العرب يوم االنتخابات، وكذلك قضايا 
سياسّية وتركيز حول قضايا الّسكن والتشغيل 
يتجاوز  لم  األمر  ولكن  احلكومّية.  وامليزانيات 
تعّهد  احلكومة  رئيس  أّن  كما  الّتصريحات. 
بإيجاد حّل ملشكلة الّسكن، ولكن ال نستطيع 
حقيقّية  خّطة  ــداد  إع قبل  نطمئن  أو  نثق  أن 
البيت. هذا وتخّصص  إليجاد حّل ملشكلة هدم 
جزء من الّنقاش حول القضّية الفلسطينّية. وأّكد 
بهذا  ا  ـً وجوهرّي ا  ـً ّي مبدئ خالًفا  هنالك  أّن  عودة 

الصدد.
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ّية للّتجّمع الوطنّي الّدميقراطّي في  نّظمت الكوادر الّطّالب
حيفا،  (الّتخنيون)، وجامعة  الّتطبيقّية  العلوم  معهد 
تثقيفّية  جولًة   ،(15.05.2015) املُنصرم  اجلُمعة  يوم 
الّشعب  لنكبة  ـ67  ال الّذكرى  ملناسبة  حيفا،  مدينة  في 

الِفَلسطينّي.
شرح  حيث  العريق،  الّصليب  وادي  حّي  من  اجلولة  بدأت 
تاريخ احلّي  ُعروة سويطات  املُرِشد  املُدن،  الّناشط ومخّطط 
ْيسان  َن وتأثيره على سير األحداث في معارك حيفا في 
منذ  احلّي  بها  مّر  اّلتي  احملّطات  كاّفة  وتناول   ،1948
الُهوّية  طمس  االحــتــالل  ومــحــاوالت  اآلن،  حّتى  سقوطه 
ّية؛ إضافًة إلى املشاريع اّلتي تنوي البلدّية تنفيذها  العرب

مستقبًال في احلّي.
وانتقَل الّطّالب املشاركون بعدها إلى حّي محّطة الكرمل 
احلــّي،  في  العرب  تاريخ  على  وقفوا  حيث  الّتاريخّي، 
ومحّطة القطار اّلتي كان لسقوطها أثرًا كبيرًا على سقوط 
حيفا  معالم  من  ومعلًما  رمــزًا  تشّكل  أّنها  إذ  املدينة؛ 

ّية الّتاريخّية. العرب
من  واحــدة  هي  الّتثقيفّية،  اجلولة  هــذه  أّن  ــى  إل ُيشار 
سلسلة جوالت تنّظمها كوادر الّتجّمع الّطّالبّي في كاّفة 
اجلامعات، إلى مدن ِفَلسطينّية منكوبة، مثل: الّلد وحيفا 
وغيرهما، وقرى مسلوبة االعتراف، مثل: دهمش واحللصة، 

وكذلك إلى مخّيم الّصمود، مخّيم جنني.
الذكرى  إحياء  أسبوع  ضمن  اجلــوالت  هذه  سلسلة  وتأتي 
البلدات  بتاريخ  الّتذكير  ألهمّية  نظرًا  للّنكبة،  ـ67  ال
بالّشعب  حلقت  اّلتي  واملــأســاة  املنكوبة،  الِفَلسطينّية 
الِفَلسطينّي من قتل، وتهجير وتشريد على يد العصابات 

الّصهيونّية عام 1948.
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åUHO�ò q�«d*
فرع   - التجّمع  (سكرتير  غّطاس  إبراهيم  أصــدر 
احليفاوّي  التجّمع  «عقد  فيه:  جــاء  بياًنا،  حيفا) 
جتميد  حيفا  بلدّية  قرار  أثر  على  ا  ـً خاّص اجتماًعا 
من  مكوّنة  جلنة  وتشكيل  ــدان»،  ــي «امل مسرح  متويل 
وقف  لدراسة  فيها،  املعارف  وجلنة  البلدّية  أعضاء 
عرضه  لسبب  وذلك  ا؛  ـً ّي نهائ «امليدان»  مسرح  متويل 
مسرحّية «الزّمن املوازي» املستوحاة من حياة األسير 
وليد دّقة، واّلتي تسرد قّصة خمسة سجناء أمنّيني 

يحاولون بناء عود كي يستطيعوا تزويج أحدهم.
اّلتي  األولى  املرّة  ليست  أّن هذه  إلى  «يجدر اإلشارة 
قبل  مــن  لتدّخل  ــدان»  ــي «امل مسرح  فيها  يتعرّض 
حلملة  تعرّض  حيث  الفكرّية،  حرّيته  على  البلدّية، 
حيفا  بلدّية  قبل  من  املاضي  شباط  في  حتريضّية 
واليمني، في أعقاب إعالن املسرح عن تنظيم مهرجان 
بالّتعاون مع جمعّية  الِفَلسطينّي في حيفا،  الفيلم 
«زوخـــروت/ ذاكـــرات»؛ حني صــرّح مصدر مقرّب من 
رئيس البلدّية يونا ياهف لصحيفة «يسرائيل هيوم» 
البلدّية أوعز لطاقم من املختّصني فحص  بأّن رئيس 
ّية التدّخل لوقف عروض من هذا الّنوع، وإيقاف  إمكان
بطريقة  «امليدان»  ملسرح  البلدّية  تقّدمه  اّلذي  الّدعم 

ّية. قانون
مسرح  ــأّن  ب البلدّية  تصريحات   أّن  الّتجّمع  ــرى  «ي
في  واليهود  العرب  بني  العاّم  باجلو  يضّر  «امليدان» 
املدينة، أو الّتبريرات الفارغة من اجلوهر بأّن املسرحّية 
كّم  لسياسة  فذلكات  إّال  هي  ما  ــة،  الــدول تعادي 
ّية الفلسطينّية  األفواه والّترهيب وكبت األقلّية العرب
لطمس  محاولة  ــاألســاس،  وب الّثقافي.  التطوّر  من 
سياق  في  احلرب  وهذه  الفلسطينّية.  الرّواية  حقيقة 
لعرب  الفلسطينّية  الّثقافة  لذبح  العاّمة  الّسياسات 

فلسطني الّتاريخّية. 
حكايتنا  سرد  أهمّية  على  احليفاوّي  التجّمع  «يؤّكد 
لنا  فلسطينّية   كأقلّية  وأّننا  بنا؛  اخلاّصة  وقّصتنا 
في  عنها  نــتــحــّدث  أن  ــد  ــري ن ــا،  ــن ــاع وأوج أحــالمــنــا 
«الزمن  مسرحّية  أّن  ويؤّكد  ذلك.  حّقنا  ومن  املسرح. 
الرّواية  ضمن  تأتي  وإّمنــا  الّدولة،  تعادي  ال  ــوازي»  امل

ّية مأساته اليومّية. وعليه، فإّنه  الفلسطينّية ووجدان
يستهجن تصنيف أّي تعبير عن قّصة الفلسطينّي 
من  ينبع  الّتصنيف  هذا  أّن  ويؤّكد  للّدولة.  كعداء 
الرّواية  فرض  حتاول  اّلتي  الفاشّية  اليمني  سياسات 
ّية بالقوّة، إمياًنا منها بصدق وحقيقة روايتنا  الّصهيون

الفلسطينّية.  
يشّكل  «امليدان»  مسرح  أّن  احليفاوّي  التجّمع  «يرى 
وهو  حيفا،  في  الّثقافّية  ّية  العرب املرافق  أهّم  إحدى 
واملستقل  احملترف  الفلسطينّي  كاملسرح  يتشّكل 
لفلسطينيّي الّداخل. يتشّكل ويتطوّر ويبدع من داخل 
نحافظ  أن  نريد  ونحن  الفلسطينّي.  والوجدان  الوجع 

ّيته. عليه كذلك ولن نسمح بالتدّخل في استقالل
«يرفض التجّمع احليفاوّي الرّبط بني احلقوق األساسّية 
واحلّق في متويل مؤّسسات ثقافّية وطنّية، ويرفض أن 
يشترط الّتمويل بأّي شروط على املضامني. ويؤّكد أّن 
حّق  هو  «امليدان»  مسرح  عليه  يحصل  اّلذي  الّدعم 
بل ويطالب  البالد،  باقي مسارح  وواجب، مثله مثل 
«امليدان»  ملسرح  الّدعم  ميزانّيات  بزيادة  التجّمع 
ومائتي  املليون  يقارب  ما  ضئيل،   باألساس  (وهو 
ألف شيكل، واّلتي %60 منها تعود للبلدّية على 
باحتياجات  يفي  وال  أرنونا).  وضريبة  أجارات  شكل 
أسوًة  عصرّي،  متطوّر  مسرح  إلى  يحوّله  وال  املسرح 
أن  احليفاوي  التجّمع  يؤّكد  العبرّية.  املسارح  بباقي 
العرب  مواطنيها   جتــاه  حيفا  بلدّية  ــات  واجــب من 
الفلسطينّيني، اّلذين يدفعون الّضرائب أن متّول مسرح 

«امليدان» من األموال العاّمة، اّلتي تخّصهم أيًضا. 
«يؤّكد التجّمع أّن سياسة مقّص الرّقابة الفكرّية قد 
انتهت، وما يحّق ملسارح يهودّية، مثل «هبيما» اّلذي 
عرض مسرحّية «عائد الى حيفا» لـ»غّسان كنفاني» 
يحّق لنا وملسرح «امليدان» وليس من باب تلميع صورة 
عن  بالتعبير  حّقنا  من  بل  االستعمارّية،  إسرائيل 
باملسرح  الّثقافّي  امتدادنا  وعن  ُهوّيتنا  وعن  أنفسنا 
وبالفّن. ومن حّقنا كأقلّية قومّية أن ننشر إبداعاتنا 
كأقلّية فلسطينّية، باسمنا ال باسم املؤّسسة املموّلة، 

حّتى وإن كانت الّدولة.
«يناشد التجّمع الفّنانني واملنتجني اليهود األحرار أن 
يدعموا مسرح «امليدان»، كون هذه القضّية هي قضّية 

حرّية الّتعبير عن الرّأي أيًضا؛ وأّن سياسة الّترهيب 
«امليدان»،  مسرح  مع  إذا جنحت  والّسياسّي  الفكرّي 
الفاشّي  اليمني  سياسات  متادي  مع  الحًقا  ستطالهم 

في الّتعّدي عل كّل فكر ال يتوافق معهم.
باسل  د.  قاله  ما  على  احليفاوّي  التجّمع  «يــؤّكــد 
غّطاس في رسالته ليونا ياهف، على» عدم أخالقّية 
أي قرار  يتبّنى وقف الّتمويل ملجرّد عرض مسرحّية ال 

تروق لألغلبّية الّسياسّية في البالد».
«يستغرب ويستهجن التجّمع احليفاوّي قرار البلدّية 
تتابع  حتقيق  جلنة  إقامة  ــّم  ث ومــن  الّتمويل،  وقــف 
ثّم  ومن  احلكم  أوًّال صدر  القرار  أي صدور  املوضوع، 
سيصدر القرار. (كجزء من سياسة الّترهيب) وبغض 
يستنكر  ــتــي  واّل اخلــاّصــة،  الّلجنة  ــرار  ق عن  الّنظر 

تفتيش  إقامتها، كونها تتصرّف كمحكمة  التجّمع 
فرض  وحتاول  الرّأي  عن  الّتعبير  وحرّية  الفكر  تقمع 
املسارح  من  غيره  أو  ــدان»  ــي «امل مسرح  على  أجندة 

واألعمال الفنّية. 
الّسياسات،  هذه  مع  الّتمادي  من  التجّمع  «يحّذر 
التي قد تؤّدي إلى تصعيد، كونها ال تخدم سياسة 
الهوة  تزيد  وكونها  البلدّية  تّدعيه  اّلذي  «الّتعايش» 
الّتاريخّي  العدل  على  مبنّية  ندّية،  شراكة  لبناء 

لألقلّية الفلسطينّية. 
«ويدعو التجّمع احليفاوّي إلقامة جلنة شعبّية من كّل 
األحزاب واملؤّسسات الفاعلة، لترجمة القائمة املشتركة 
ا، وتقوية مواقفنا، واحلّد من «فرعنة» اليمني،  ـً ّي محل

وحماية فّننا ومسرحنا، وحرّية فّنانينا في اإلبداع.»
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 زار الّنائب الّدكتور باسل غّطاس، يوم الّثالثاء
 من هذا األسبوع، مقر وزارة خارجّية الڤاتيكان،
 والتقى فيها مع املونسينيير ألبيرتو أورتيغا

(مسؤول قسم الّشرق األوسط).
من عدًدا  غّطاس  الّنائب  طرح  الّلقاء    خالل 

ّية العرب األقلّية  تهّم  اّلتي  الهاّمة   املواضيع 
الّسياسّي الوضع  واستعرض   الِفَلسطينّية، 
اإلسرائيلّية احلكومة  تشكيل  بعد   احلالّي، 
املونسينيير غّطاس  الّنائب  وأطلع   اجلديدة. 
لتجنيد الّصهيونّي  املشروع  على   أورتيغا 
بينهم والفصل  الفنت  زرع  لهدف   املسيحّيني 
ضرورة على  وأّكد  ّية،  العرب أّمتهم   وبني 
 استمرار وتشديد موقف الكنائس ضّد مشروع

الّتجنيد واخلدمة املدنّية.
الّلقاء، خالل  غّطاس  الّنائب  تطرّق    كما 

وبرعم إقرث  قرَيتي  قضّية  إلى   بإسهاب 

العودة، حّق  على  األهالي  وإصرار   املهّجرتني 
الّثالث اجليل  من  مجموعة  َعودة  إلى   ونوّه 
أهمّية القرَيتني، وعن  كنيَستي   للعيش في 
لعودة والّسياسّي  املعنوّي  الڤاتيكان   دعم 

أهالي القريتني، ولتحقيق العدالة.
مراحل عن  غّطاس  الّنائب    واستمع 

واحلكومة الڤاتيكان  بني  املفاوضات   تقّدم 
القضايا، وعرض من  العديد  في   اإلسرائيلّية 
 مساعدة كتلة «القائمة املشتركة»، خاّصًة في

قضايا األوقاف.
  واّتفق الّنائب غّطاس مع املونسينيير أورتيغا

 على استمرار وتوثيق قنوات الّتواصل والعمل
 املشترك. هذا وكان غّطاس قد شارك، يوم األحد
بحفل الڤاتيكان  قبل  من  وبدعوة   املاضي، 
حّداد مرمي  الِفَلسطينّيتني  الراهبتني   تقديس 
واّلذي غّطاس،  ألفونسني  وماري  بواردي   - 
تزامن مع اعتراف الڤاتيكان بدولة ِفَلسطني.
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حملة الكشف املبّكر عن سرطان اجللد، اّلتي أقيمت 
الّتوعية  أسبوع  إطار  في  «كالليت»،  عيادات  في 
جمعّية  مع  بالّتعاون  أقيم  واّلـــذي  اجللد،  ــراض  ألم
مكافحة الّسرطان، اختتم بنجاح، بعد أن ّمت تسجيل 
ما ال يقّل عن 700 شخص قدموا إلجراء الفحوصات.

اإلعالن  ّمت  واسعة،  حملًة  «كالليت»  حّضرت  حيث 
الغربّي،  واجلليل  حيفا  لواء  أنحاء  جميع  في  عنها 
وخاللها ّمت إجراء فحوصات لبثور وشامات وبقع جلدّية 
اجللد في صندوق  أمراض  في  اختصاصّيني  قبل  من 
املرضى «كالليت» عبر 14 عيادة في ِمنطقة حيفا، 

«الكريوت» واجلليل الغربي. 
لصندوق  الّطبّي  (املدير  سعيد  زاهي  الّدكتور  وأّكــد 
ّمت  ــه  أّن ــد على  أك ــواء)  ــّل ال ــي  ف املــرضــى «كالليت» 
اخلدمة  نشر  أجــل  من  اجلهد  من  الكثير  استثمار 
أطول  لفترة  الفحص  ساعات  وبزيادة  واســع،  بشكل 

مقارنًة مع األعوام املاضية.
في الّسنة املاضية ّمت خالل احلملة تشخيص 6 حاالت 
من سرطان اجللد و26 حالة لسرطانات أخرى. كما ّمت 
تنفيذ 110 فحوصات بواسطة اخلزع. ومن املتوّقع أن 
يتّم تشخيص عدد أكبر من اإلصابات! كّل حالة يتّم 
اكتشافها في الوقت املناسب، هي مبثابة إنقاذ حلياة 

إنسان - كما يؤّكد اخلبيرون في «كالليت».
ميكن إجراء الفحوصات طوال الّسنة كجزء من اخلدمة 
إطار  في  مرّكزة  حملة  بأّن  املؤّكد  من  ولكن  الّطبّية، 
الّتوعية ألمراض اجللد، من شأنها أن جتتذب  أسبوع 

عدًدا أكبر من الرّاغبني بإجراء الفحوصات.
وتكمن امليزة هنا في أّنه يتّم إجراء هذه الفحوصات 
مّجاًنا، وال يضطّر املريض للمتابعة لدى االختصاصّي 

اّلذي ُيجري الفحص على مدار ثالثة أشهر.
اإلصابة  خطر  أّن  «كالليت»  اختصاصّيو  ويوضح 
بسرطان اجللد في إسرائيل مرتفع لسبب تعرّض البالد 
ألشّعة الّشمس بشكل كبير، والستمرار أشهر الّصيف 
لفترات طويلة نسبّية، حيث تشّع الّشمس إشعاعاتها 
بدرجات عالية ولساعات طويلة. كما أّن قسًما كبيرًا 
فاحتة  بشرة  ّية وذوو  أوروب الّسّكان هم من أصول  من 
الّلون، وهم أكثر ُعرضًة لإلصابة بسرطان اجللد. وبناء 
املبّكر،  للكشف  قصوى  أهمّية  فهنالك  ذلك  على 

وتقدمي احللول العالجّية املتطوّرة.
مجموعة  (مديرة  زمير  بسمات  الّدكتورة  وأوضحت 
أّن سرطان  ــت»)  ــي ــادات «كــالل ــي ع ــي  ف اجلــلــد  ــّب  ط
القاعدّية  اخلاليا  سرطان  يدعى  انتشارًا  األكثر  اجللد 

(BCC). وهو يظهر عادًة في ِمنطقة الوجه، وخاّصة 
لدى األشخاص اّلذين تعرّضوا ألشعة الّشمس لفترات 
لالستئصال  حاجة  هنالك  عادة  صغرهم.  في  طويلة 
ا يترك ندبًة صغيرة  ـً ّي اجلراحّي، وهو إجراء بسيط نسب
فقط، ويؤّدي إلى الّشفاء الّتام. ولكن عندما تتواجد 
حيوّية  أعضاء  من  مقربة  على  الّسرطانّية  اخلاليا 
وحّساسة، مثل العينني أو األنف أو الفم، يقف اجلرّاح 
أمام معضلة صعبة ويضطّر الّتخاذ قرار صعب، حيث 
يحاول أن يقي أكبر قدر ممكن من األنسجة الّسليمة، 
َكْيال يسّبب تشوًّها في الوجه من ناحية، ومن ناحية 
أخرى يحاول أن يستأصل الورم كامًال من أجل شفاء 

تام ومنع املضاعفات. 
تقنّية  باستخدام  اليوم،  تنفيذه،  يتّم  اإلجــراء  هــذا 
ألّول  ُنّفذت  تقنّية  وهي   ،MOHS تسّمى  جراحّية 
مرّة في املرَكز الّطبّي «لني» الّتابع لـ»كالليت»، وهي 
تعطي نتائج جتميلّية وصحّية أفضل. خالل األشهر 
التقنّية في مرَكز  الّستة األخيرة، منذ أن ّمت اعتماد 
الّتقنّية  «لني»، ّمت إجراء أكثر من 120 جراحة بهذه 
في غرف العملّيات اجلراحّية املتطوّرة في املرَكز. حيث 
خالل  األورام  لفحص  متخّصص  مختبر  فيها  أقيم 
العملّية، وأقيمت قاعدة تقنّية للمتابعة عن بعد من 

قبل اخصاصّيني في مستشفى «هعيمق».
(ديغيتال)  رقمّي  إجراء مسح  يتّم  اجلراحة  هذه  خالل 
وهكذا  العملّيات،  غرفة  في  تكنولوجّية  ومعاجلة 
يعرف اجلرّاح خالل العملّية نوع الورم عبر فحص فورّي 
لألنسجة، ويتأّكد بأّنه استأصل الورم كامالً، قبل أن 
أخرى  أجزاء  بازالة  يستمّر  احلاجة  وعند  اجلرح.  ُيغلق 
املُصابة، خالل  اخلاليا  تاّم من  بشكل  التخّلص  حّتى 
عملّية واحدة. وهو بهذه احلالة يتأّكد من الّشفاء الّتام 

ويتجّنب التشوّهات قدر اإلمكان. 
أكثر  بشكل  الورم  «يتصرّف»  جًدا  نادرة  أحيان  في 
يصيب  وقد  محيطه  في  لإلنتشار  ويعود  ّية،  عدائ
لم  قريب  وقــت  قبل  حّتى  احليوّية.  الوجه  أعضاء 
إجراء  احلالة سوى تكرار  لهذه  يكن هناك عالج جّيد 
يكن  لم  ــادًة  وع باألشّعة.  املريض  وعــالج  العملّيات 
باإلمكان التخّلص من الورم بشكل نهائّي. بارقة أمل 
ـ FDA  قبل  لعالج هذه احلاالت كانت عندما صادق ال
ثالث سنوات على عقار خاّص لعالج سرطان اجللد من 
نوع (BCC) اّلذي يقاوم اجلراحات والعالجات ويعاود 
االنتشار في طبقات اجللد أو ينتقل بني اخلاليا. العقار 
اّلذي يدعى Erivedge (Vismodegib)، يعمل 
ّية األساسية لتطوّر الورم  في مسار خاّص يعيق األل

الّسرطانّي وانتشاره.
على  فقط،  طبّية  بوصفة  بالّطبع  العقار  يعطى 
شكل كبسولة عن طريق الفم وهي ضمن سّلة األدوية 
احلكومّية املُصادق عليها منذ العام 2013، بتوجيه 
مرحلة  في   ،BCC نوع  من  اجللد  لسرطان  عالجّي 
ال  اّلذين  املرضى  لدى  منتشرة  أو  موضعّية  متقّدمة 
املرضى  لدى  أو  باألشعة،  العالج  أو  اجلراحة  تناسبهم 
وهم  اجلراحة،  بعد  لديهم  الظهور  املرض  عاود  اّلذين 
غير مالئمني جلراحة إضافّية أو غير مناسبني للعالج 
باألشّعة. حّتى اآلن سّجلت في البالد عشرات احلاالت 
الّناجحة اّلتي ّمت الّشفاء منها بعد العالج بهذا العقار.

«كالليت»  طاقم  يدعو  هذا،  الّتوعية  أسبوع  وضمن 
اجلميع الّتخاذ اإلجراءات اّلتي حتمي من خطر اإلصابة، 
الّشمس  ألشعة  التعرّض  ساعات  تقصير  خالل  من 
احلارقة، والتصرّف بحكمة والوقاية قدر املستطاع من 

أشعة الّشمس.
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هذا العرب،  املواطنني  حلقوق  «مساواة»  مرَكز   بدأ 
العربّي من املجتمع  مببادرة لطرح مطالب   األسبوع، 
ّية الّدولة على أعضاء الكنيست اُجلدد، حيث  ميزان
الكنيست كبير من أعضاء  املرَكز مع عدد   التقى 
من ّية  العرب ـــدن  وامل ــرى  ــق ال ــاجــات  ح ــرح  ط  لــهــدف 

ميزانّيات الّتطوير.
 كما طرح طاقم مرَكز «مساواة» قضايا الّتمييز في
القوانني، تغيير بعض  إمكانّيات  وناقش   القانون، 
خدمات تقدمي  وقانون  املواطنة  قانون  أهّمها   من 

الكهرباء للمنازل غير املرّخصة.
فرح، جعفر  «مساواة»  مرَكز  مدير  من  كّل   والتقى 
 واالقتصادّي إياد سنونو، واحملامي جواد قاسم، مع
 أعضاء الكنيست: أمين عودة وأحمد طيبي (القائمة
كسانيا يونا،  يوسي  بهلول،  زهير   املشتركة)، 

سبطلوفا، إيلي االلوف ومانويل طرختنبرغ.
 ويعمل مرَكز «مساواة» على عقد لقاءات مع عدد
 كبير من أعضاء الكنيست لهدف تقدمي املعلومات
املناطق بناء  ومنها   يتابعها،  اّلتي  القضايا   حول 
مشاريع اليومّية،  احلضانات  بناء   الّصناعّية، 
 الّتشغيل احلكومّية، بناء الغرف الّتدريسّية، ُخّطة
وامليزانّيات الّتطوير  ميزانّيات  الفقر،   مكافحة 
 العادّية في الّسلطات احمللّية وميزانّيات الّتخطيط
والّصحة الّثقافة  مؤّسسات  وميزانّيات   والبناء، 
األطفال ومخّصصات  والزّراعة  والّسياحة   والرّياضة 
والعابرة الّداخلّية  الّشوارع  وبناء  الّصحّي   والّصرف 
القرى في  العاّمة  واملــواصــالت  ّية،  العرب  للبلدات 

ّية. والبلدات العرب
مواجهة إمكانّيات  بفحص  املرَكز  طاقم  قام   كما 
على العنصرّي  اليمني  قبل  من  املتوّقعة   الهجمة 
ّية، حيث ية للجماهير العرب ّية املتدّن  املكانة القانون
 من املتوقع أن يقوم  اإلئتالف احلكومّي بطرح عدد
ضّد الّتمييز  لتعميق  واالقتراحات  املبادرات   من 

اجلماهير العربيّ ة.
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حيفا،  في  والفنون  للّثقافة  «األفق»  مؤّسسة  قّدمت 
مسرحّية جديدة بًعنوان «رحلة الّصحراء األولى»، من 
جهشان.  أديب  وإخراج  ناطور  سلمان  ومتثيل  تأليف 
الهّم  تواكب  مسرحّية  األولى»  الّصحراء  «رحلة 
الفلسطينّي والّنزوح اّلذي ال يزال سارًيا، منذ الّنكبة 

عام 48 وحّتى يومنا هذا. 
من  طاقم  فيه  التقى  اّلذي  املسرحّي  العمل  شاهدنا 
والكاتب  كاملمّثل  واملختّصني،  املُخلصني  العاملني 
سلمان ناطور واملخرج أديب جهشان، ومدير مؤّسسة 
«األفق» الكاتب والفّنان عفيف شليوط، واملوسيقّي 
راني  واإلنارة  الّديكور  ومصّمم  غرزوزي،  إلياس 
وأجرينا  الهندي..  هالل  املخرج  ومساعد  سعيد، 

الّلقاءات الّتالية: 
كاتب املسرحّية وممّثلها سلمان ناطور.. 

 5ÐË  pMOÐ  W�öF�«  Ác¼   błË  nO�
øqÒ¦L*« 5ÐË hÒM�«

أنا أعتبر أّن هذا العمل هو نّص ميسرح الكاتب؛ عادًة 
الكاتب هو اّلذي ميسرح الّنص، ولكن الّنص هنا ميسرح 
الكاتب؛ وعندما قّدمت الّنص للمخرج أديب جهشان 
قال لي لن يقّدمه أحد غيرك. بالّنسبة لي كان األمر 
مع  املتواصل،  بالعمل  ولكن  البداية،  في  ُمفاجًئا 
املخرج وطاقم العمل.. استطعنا أن ننجز عمًال يجمع 
اجلانر  هذا  أّن  أعتقد  والّسرد.  والّتمثيل  املسرح  بني 
جديد في املسرح العربّي، حيث إّن الكاتب يقّدم نّصه 
كما لو كان يقرأه، كما لو كان ميّثله ولكّنه ال ميّثله، 
كما لو كان مسرحّية ولكنه ليس مسرحّية هو الّشيء 

والّال-شيء في الوقت ذاته. 

 ÒwMOD�KH�« s� …d�«Òc�« Ác¼ dNEð nO�Ë
 ø ÒwŽUL'« v�≈ œdH�«

وذاكرة  اخلاّصة  ذاكرتي  بني  جتمع  أيًضا  ذاكرة  إّنها 
أن  أحاول  وأنا  شعبي،  ذاكرة  الفلسطينّي،  الّشعب 
ّية بني ذاكرة الفرد الفلسطينّي،  أجد هذه العالقة اجلدل
وسيرة  اخلاّصة  سيرته  في  الفلسطينّي  اإلنسان 
الفلسطينّي، أو الرّواية الفلسطينّية بشكل عام، هي 
حكاية اإلنسان الفلسطينّي من قبل 48 هذه ذاكرة 
موت وفي الوقت نفسه ذاكرة حياة. هي ما حدث في 
الّنكبة، إّنه الّتشريد، إّنها املجازر اّلتي ارُتكبت، وفي 
نفس الوقت هي حياة الّناس، البسطاء، حياة الفّالح، 
واإلنسان اّلذي يحّب احلياة، ولوال أّنه يحّب احلياة ملا 
متمّسك  ألّنه  البلد  ترك  لقد  بلده.  ترك  إلى  اضطّر 

باحلياة. 

 ÒwÐœ_« qLF�« 5Ð ÷dF�«Ë qŁUL Ò²�« Èb� U�
ø Òw ÒMH�« qLF�«Ë

بعد  وُلد  اّلذي  اجليل  هذا  جيًال،  أمّثل  أّني  أعتقد 
وجيلي  جيًال،  وأمّثل   ،48 بعد  ولدت  أنا  الّنكبة، 
انفجارها  منذ  الفلسطينّية  احلالة  يواكب  اّلذي  هو 
عام 1948، نحن شاهدون على ما يحدث للّشعب 
الفلسطينّي ألكثر من سّتني عاًما، ولذلك هذا املخزون 

إلى  يخرج  عندما  داخلنا  في  ويترّسب  يتراكم  وما 
أو عندما يخرج في عمل روائّي، في عمل  املسرح، 
أدبّي، فله طعم خاّص ونكهة خاّصة، هو وثيقة في 

نفس الوقت، ونّص أدبّي في ذات الوقت.

 w{U*« a¹—U Ò²�« 5Ð ozUI(« dNEð nO�Ë
ød{U(« 5ÐË

ا  ًي أعتقد أّن أهّم ما في هذا العمل أوًّال أّنه واقع، وثان
لم آِت ألمّثل بل ألحكي  إّني  أنا ال أمّثل بل أقول 
حقيقة وأنقل صوًتا، وهذا صوت اإلنسان الفلسطينّي 
اّلذي تشرّد في 48، وعاصر الّنكبة، هذا هو دوري، 
واملؤّثر هو هذا الّصوت ولست أنا. وكان علّي أن أنقل 
بأمانة هذا الّصوت بشكل صحيح ومنطقّي، وجميل 
ّية، ولكن هذا هو شعبنا وهذه رحلة  من ناحيته اجلمال
فعًال،  وصعبة  ُمضنية  صحراوّية،  رحلة  في  شعبنا 
شخص  كّل  املخيم  وفي  املدينة  في  جنتازها  وكّلنا 
في ظروفه وأحواله، إلى أن تنتهي هذه الرّحلة ونعود 

لنعيش كما نستحّق.

والّسؤال اّلذي يطرح نفسه ونطرحه بدورنا على املخرج 
أديب جهشان..

 ¨q Ò¦L*«Ë  VðUJ�«  5Ð  oO�MÒ²�«  W�ËU×0
 ÊULKÝË  öÒ¦2  VðUJ�«  ÊULKÝ  dNþ  bI


∫‰UI
 ÆÆU Î³ðU� q Ò¦L*«
طبًعا هذا العمل ممّيز ألّن هذه هي حياتنا هنا، إّنها 
حياة ممّيزة وذات نكهة خاّصة. وهذا املمّيز ينبغي أن 
الّنوع. وطبًعا  يظهر في إنتاج وإخراج عمل من هذا 
نحن كفّنانني نتعامل مع املسرح، وسلمان ناطور هو 
جزء من تاريخ هذا املسرح، فقد كتب للمسرح وأعماله 
سلمان  مع  الّتعامل  جاء  ولذا  املسرح.  على  مّثلت 
أّن  أعتقد  كتبه.  ما  وميّثل  والكاتب،  املمّثل  ناطور، 

هذه لفتة مهّمة جًدا في محيطنا وفضائنا العربّي.
 

 q Ò¦1 Ê√ Õd�*« w
 …b¹bł …d¼Uþ Ác¼ q¼
 °ørN�ULŽ√ »U Ò²J�«

كّال. أعرف أّن املسارح في الّدول الكبرى، في عاصمة 
أعمالهم  الكّتاب  عرض  ونيويورك  لندن،  املسرح 
البالد  في  أّننا  صحيح  خشبتها.  على  املسرحّية 
عندنا هذه خطوة جريئة وفريدة من نوعها، أن يعتلي 
الكاتب املسرح وميّثل ما يكتبه. أعتقد، ومن جتربتي 
ميزة  لديه  ناطور  سلمان  فإّن  باملمّثلني،  وعالقتي 
خاّصة كفّنان وكمبدع، ونادرًا ما جندها عند فّنان في 

هذه املادة اّلتي نعرضها.

 Í√ 48 q³� X½√Ë ¨48 ÂUŽ bFÐ ÊULKÝ b�ÔË
 Ãd�*«Ë VðUJ�« v�öð nOJ
 ¨W³JÒM�« q³�

ø5²HK²�� 5²³IŠ s�
في  متكاملتان  هما  بل  مختلفتني،  غير  احلقبتان 
تاريخ شعب عانى وال يزال يعاني، وضّحى وال يزال 
ا ولدت  ـً يضّحي. هو ولد بعد نكبة 48 وأنا شخصّي
قبل 48، ولكن نشأت بيننا عالقة ما قبل وما بني 
وما بعد، واالستمرار في الّطريق اّلذي نخوضه طويل.

 

øb¹bł ÒwŠd�� d½Uł ÎöF
 «c¼ q¼Ë
يقّدم  الّنوع،  هذا  اليوم في عمل من  املسرح  أّن  أرى 
في  املسرحّية  احلركة  ومضامني  ملفاهيم  آخر  وجًها 

البالد عندنا.
 

 W¹UJ(«  qLF�«  «c¼  Âb�¹  nO�Ë
øWÒOMOD�KH�«

العمل يجعله  أّن اختيار سلمان ناطور لهذا  أعتقد 
الفلسطينّية.  الّتعامل مع احلكاية  ممّيزًا في  ُعنواًنا 
ومبادئه.  مبفاهيمه  لشعب  عرًضا  تأتي  أّنها  خاّصة 
وأنا أعتّز بأّني شريك في هذا املوضوع. ولذا أقدمت 
الفلسطينّية  احلكاية  من  أدبّي  نّص  إخراج  على 
املأساوّي.  األليم،  اجلميل،  الّدافئ،  مبعناها  احلقيقّية 
كما  الّصور  هذه  يضع  أن  كاتب  كّل  يستطيع  وال 

تظهر في هذا الّنص.

 W� ÒÝR� d¹b� ¨◊uOKý nOHŽ ÊUMH�«Ë VðUJ�«
 ÆÆW ÒOŠd�LK� W−²MÔ*« “o
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øqLF�« «c¼ ÷dF� —œU³*« X½√ XM� q¼
أوًّال إّن املخرج هو اّلذي بادر إلى هذا اإلنتاج املسرحّي، 

أّنه  وأعتقد  املبادرة،  بهذه  سلمان  أقنع  اّلذي  وهو 
ستفتح شهّية أدباء آخرين. وبالّنسبة لتجربة سلمان 
ناطور فهي جتربة فريدة من نوعها، أن يقّدم الكاتب 
ذاته على خشبة املسرح. وهذه جتربة أولى من نوعها 
وسلمان  الّداخل.  في  الفلسطينّي  املسرح  في  لدينا 
هنا ال ميّثل، إّمنا يقّدم مشاعره وأحاسيسه على خشبة 

املسرح. 

 W� ÒÝR�   UÞUA½  ‚UOÝ  w
  wðQ¹  «c¼
 w
  …d¹UG�  …uDš  ÂÒbIð  w²Ò�«  “o
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ÆÆUN�ULŽ√
يقّدمها  اّلتي  املسرحّية  األعمال  ضمن  هذا  طبًعا 
أّننا  خاّصًة  نوعّية،  قفزة  وأعتبرها  ”األفق“،  مسرح 
احلركة  في  وبارزًا  معروًفا  ا  ـً مسرحّي ا  كاتًب هنا  نقّدم 
الكاتب  ــو  وه أال  ــا،  ــالدن ب ــي  ف ــة  ــّي واألدب الّثقافّية 
لنا وملسرح وفخر  اعتزاز  وهذا مصدر  ناطور،  سلمان 

ومؤّسسة ”األفق“.

 Èb�Ë W ÒOŠd�*« Ác¼ —uNL'« È√— nO�Ë
 øUNŠdÞ …dJH� t�u³�

 Õd�*« Ÿu{u* ”Ò—b�Ë q Ò¦2® `³� œuL×�
أّنه عمل جميل جًدا جًدا،  
ËdLŽUHý w©∫ أعتقد 
املسرح،  أساس  هو  األدب  أّن  أرسطو  عّلمنا  كما 
وعّلمنا درويش أّن الفنون تدحض املوت، واليوم سلمان 
ناطور يعّلمنا أّن الذاكرة هي سالح وغذاء ملن يبغي 

وينشد احلرية.

حلوة،  املسرحّية   ∫©U ÒJŽ  s�  W½U ÒM
®  …—Ëb�  q¹b¼
سلمان  األستاذ  أرى  االستطالع ألن  حّب  غلبني  فقد 
سيظهر  وكيف  ممّثًال،  يكون  أن  ميكن  كيف  ناطور 
وقد  متاًما،  فوجئت  أّني  والّصحيح  املسرح.  على 
لكثيرين.  نوصلها  أن  يجب  التي  الفكرة  وصلتني 
وهذه األشياء مزروعة فينا، ومنذ سنوات نحن نضع 
احلواجز الّنفسّية والعقلّية، ولكّننا جنّد حّتى نبلغها، 
ولم نقدر أن نوصلها ألحد. واليوم فتحنا باًبا للذاكرة 

حّتى ُنخرج قليًال ّمما اختبأ في هذه الذاكرة.

dŽUýË VðU�® U©: أوًّال، أنا قرأت هذه  ÒMN� w�UÝ
الّنصوص سابًقا، لكّني أعجبت أيًضا باألداء املسرحّي 
اّلذي قّدمه الكاتب العريق سلمان ناطور وطاقم هذا 
وصودر  األرض  صودرت  أن  بعد  أّنه  شّك  ال  العمل. 
مرهونة  اآلن  الفلسطينّية  فالقضّية  الّتاريخّي،  احلّق 
بالّذاكرة اجلماعّية، املُستّمدة من ذاكرة األفراد، اّلتي 
يجب أن تدوّن وتنقل لألجيال، ولن يبقى شيء إذا لم 
حتفظ هذه الّذاكرة. لذلك أرى بهذا املشروع اّلذي يقّدم 
اآلن للجمهور، منوذًجا ملشروع ثقافّي حضارّي إنسانّي 
ناحية  ومن  ناحية،  من  الّذاكرة  يحفظ  هام.  ووطنّي 
ّية تتفوّق على  أخرى يقّدم أدًبا راقًيا وصيغة إنسان
الفلسطينّية  فالقضّية  املطروحة.  الّسياسّية  الرّواية 
األحداث  على  املبني  األخالقّي،  بالتفوّق  مرهونة 
وإحياء  تاريخّي،  ُغنب  فيها  حصل  اّلتي  الّتاريخّية 
الرّكام  هذا  داخل  من  والقصص  ّية  اإلنسان الّذاكرة 

الّتاريخّي.

W³ðU�® ÊUŠdÝ »u©∫ برأيي، إّن اّلذي قرأ  Ò¹√ —«u½√
بأّي منحى  كّل روايات سلمان ناطور قادر أن يفهم 
إنسانّي تّتخذه هذه املسرحّية. فقد عمل على توثيق 
تغيب عن  قد  اّلتي  باجلوانب  الفلسطينّية  القضّية 
الّتفاصيل  الّصحافّي.  وعن  الّسياسّي  وعن  املؤرّخ 
انعكاسات  عمق  تعطينا  التي  الّدقيقة  ّية  اإلنسان
الّصدق  ومصداقّيتها،  ياتها  وجتّل القضّية  هذه 
يكن  ولم  سلمان،  األستاذ  لدى  األداء  مّيزا  والعفوّية 
بحاجة لبذل جهد كبير لكي ُيشعرنا بأّننا أمام ممّثل. 
للمتلّقي  ونافًذا  بسهولة،  واصًال  كان  الّصدق  ألّن 
بطريقة أعمق من أّي أداء آخر. وهو ككاتب، عايش 
فنقل األحاديث  والّتفاصيل،  الّذاكرة  القضّية وعايش 
حكايتها  أعطتنا  اّلتي  الّشخصّيات  لسان  على 
مصداقّية أكبر وتوثيًقا أعمق. وهذا عمل يجب أن 

يتكرّر في مشهدنا الّثقافّي الفلسطينّي.
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واألربعاء  الّثالثاء  يومّي  حيفا،  في  الّتحتا  البلّدة  احتضنت 
عشرة  واحلادية  مساًء  الّسادسة  الّساعات  بني  األسبوع،  هذا  من 
لدى  العنصرة  لعيد  استقباًال  واألجبان»  «الّنبيذ  ليًال، ِمهرجان 

اليهود «شفوعوت» (البواكير).
ويعود اسم «شفوعوت» (األسابيع) إلى كون هذا العيد يحّل بعد 
مرور سبعة أسابيع على عيد الفصح العبرّي. ويدعى هذا العيد 
أيًضا بعيد البواكير، حيث كانت تقّدم بواكير الغالل والفواكه إلى 
الكهنة، وفي أّيامنا تقّدم بواكير احملاصيل الزّراعّية. كما ُيدعى 

هذا العيد بـ«عيد احلصاد»، حيث يبدأ فيه موسم احلصاد.
ــر  ــي ـــر وخــب ــه، احملـــاض ــي ــل ـــرف ع ـــش ـــان وي ـــرج ـــه ــــذا اِمل ــتــج ه ــن ي
املذاقات الّدولّي، ابن مدينة حيفا، أندريه سويدان، صاحب متجر 
«سبيشل ريزرف»، بالّتعاون مع بلدّية حيفا ودائرة البلدة الّتحتا.

ويشمل اِملهرجان/املعرِض عّدة منتجات ممّيزة ذات مذاق رفيع وفاخر 
نّظمت  كما  الشوكوالطة.  اخلبز،  الزّيوت،  الّنبيذ،  األجبان،  من 
إنتاج  حول  خاّصة  وأفــالم  ومحاضرات  ورشــات  اِملهرجان  في إطار 

وصناعة الّنبيذ.
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بلدّية حيفا  ّية، وبحضور: رئيس  احتفال وسط أجواء 
املواصالت،  وزارة  عام  مدير  ياهف؛  يونا  احملامي، 
 - نوف»  «ياِفه  ِشركة  عام  مدير  يتسحاكي؛  عوزي 
هيئة  ورئيس  كوهني؛  أفيشاي   - للمشروع  املنّفذة 
جسر  افتتح  واكيم،  جاكي  احملاسب  الّشركة،  إدارة 
أللنبي البديل في مدينة حيفا، واّلذي يعتبر مشروًعا 
توفير  هدفه  للمدينة،  ا  ـً ومهّم ا  ـً حيوّي ا  ـً ـّ مواصالتي
غاليم»  ــات  «ب حلّي  وحيوّي  إضافّي  ومخرج  مدخل 

وللمرَكز الّطبّي «رمبام» املتواجد في احلّي.

 وقد بلغت تكلفة املشروع نحو 40 مليون شيكل. إذ 
أّن تخطيط املشروع قد ُنّفذ مع مراعاة كاملة للمشهد 
احمللّي املتناغم مع  البحر. ومتّت املوافقة على اُخلّطة 
ووزارة  الّساحلّية  البيئة  على  احلفاظ  جلنة  قبل  من 

حماية البيئة.
وأشار رئيس بلدّية حيفا، خالل مداخلته إلى أّن «إمتام 
هذا املشروع يعتبر حلظًة تاريخّية. فللمرّة األولى منذ 
إنشاء حّي «بات غاليم» عام 1922، أضيف للحّي 
مدخًال ومخرًجا آخرَْين، ما سيؤدي إلى زيادة حتسني 
جودة احلياة للّسّكان، ولكن األهّم من ذلك هو احلفاظ 

على أمنهم وسالمتهم».

åUHO�ò q�«d*
ّية «األخوّة» الرّسمّية، يوم االثنني  ُنّظمت في ابتدائ
مبوضوع  القّمة»  «يوم  فّعالّيات  األسبوع،  هذا  من 

«احلذر على الّطرقات».
املوضوع)  (مرّكزة  فادية سويد  املعّلمة  قامت  حيث 
مبساعدة  اليوم،  هــذا  على  واإلشـــراف  بالّتحضير 

ودعم مديرة املدرسة الّدكتورة نوال سليمان، ونائبها 
األستاذ رميون ريّناوي وطاقم املعّلمني.

واحملّطات  الفّعالّيات  من  العديد  اليوم  تخّلل 
املتنوّعة، إذ قام الّطّالب بالّتعلم، عن طريق الّلعب 
خالل  درسوها  اّلتي  املفاهيم  وتذويت  والفّعالّيات، 

العام في موضوع «احلذر على الّطرقات».
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ـــــوّة» - وادي  ــرّي «األخ ــي ــاه ــز اجلــم ــرَك اســتــضــاف امل
األديب  الكرمة»،  «بيت  مع  وبالّتعاون  الّنسناس، 
والّصحافّي سلمان ناطور، اّلذي ألقى محاضرة بُعنوان 
ّية في حيفا»؛  «مرور ِمائة عام على الّصحافة العرب
مبرافقه الفّنان سهيل فودي ضمن فقرات موسيقّية، 

حيث قّدم خاللها مجموعة من األغاني الّتراثّية.
احلضور  بني  ًا  ـ ّي صًدى إيجاب احملــاضــرة  القــت  وقــد 
الوصالت  ومع  احملاضرة  مضامني  مع  تفاعل  ــذي  اّل

املوسيقّية.
وشكرت مديرة املرَكز، سعاد شحادة، األديب والّصحافّي 
يًة أن يكون  سلمان ناطور والفّنان سهيل فودي، متمّن

هنالك تعاون مشترك في املستقبل. 

åUHO�ò q�«d*
مببادرة الّسلطة البلدّية ملكافحة املخّدرات، وبالّتعاون 
ِمنطقتي «هدار»  في  االجتماعّية  اخلدمات  مع قسم 
والبلدة الّتحتا، أقيمت ورشات إرشاد ومتكني ألولياء 
األمور، شملت عدًدا من احملاضرات املتنوّعة والّلقاءات 

مع ِمهنّيني، أّثرت وعزّزت رصيد أولياء األمور.
إذ أقيمت ورشة العمل األولى مع اآلباء من املجتمع 
الّتحتا)،  (البلدة  الّنسناس  وادي  حّي  في  العربّي 
ساعة   20 شملت  تعليمّية  ــاءات  ــق ل  7 وشملت 
كّيال  مبّدا  اجلماهيرّي  العامل  رافقهم  أكادميّية. 
ّية االجتماعّية أدلني دالل محاضرات  وقّدمت األخصائ
املراهقة  مرحلة   * ــة:  ــي ــال ــّت ال ــع  ــواضــي امل تضّمنت 
شاملة  معلومات  توفير   * والّتحّديات  وخصائصها 
ومشروبات  الّنرجيلة  تسّببها  اّلتي  األضــرار  حــول 
توفير أدوات للكشف املبكر، والّتوّجه إلى  الّطاقة * 

اجلهات املُعاِجلة.
ِمنطقة  الّثانية فقد نّظمت لألّمهات من  الورشة  أّما 
لقاًء   12 شملت  ـــدار»،  ــــ»ه وال تالبيوت»  «ســوق 

ا شمل 36 ساعة أكادميّية؛ قّدمتها العاملة  ـً تعليمّي
االجتماعّية راوية شنطي، مبرافقة الّناشطة اجلماهيرّية 
هدى أبو قياس. إذ قّدمت لألّمهات محاضرات توعوّية 
متنوّعة، سعت إلى توفير املعلومات واألدوات الّالزمة 

للّتعامل مع ظواهر تعاطي املخّدرات والكحول.
الّسلطة  في  العربّي  املجتمع  ممّثلة  مع  حديث  وفي 
االجتماعّية  العاملة  املــخــدرات،  ملكافحة  البلدّية 
جهينة بدر – منارنة، قالت: «نحن نرى أّن من واجبنا 
ظاهرة  تعاطي  مع  للّتعامل  بــأدوات  ــاء  اآلب تزويد 
ومترير  بّث  نضمن  نحن  وهكذا  والكحول،  املخّدرات 
الرّسائل واملعلومات للمراهقني من قبل أولياء األمور 
املخّدرات  تعاطي  عن  املبّكر  والكشف  جهة،  من 
والكحول، اّلذي بإمكانه احلفاظ على سالمة املراهقني 

من جهة أخرى».
وأردفت: «لألسف، ظاهرة تعاطي املخّدرات والكحول 
أحد  وال  معّينة،  ّية  سّكان فئة  على  تنحصر  ال 
هنا  ومن  ذلــك».  لي  يحدث  لن  يقول  أن  يستطيع 

دورنا الّتوعوّي.
وأخيرًا ُقّدمت شهادات ألولياء األمور.
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حيفا،  في  العربيّ  الثّقافيّ  ز  املركَ لساحة  لق  الطّ الهواء  في 
عامليّني  بدعني  ومُ ابًا  كتّ العربيّة  الثّقافة  جمعيّة  تستضيف 
لألدب  فِلَسطني  الحتفاليّة  الثّامنة  ورة  الدّ ضمن  وفِلَسطينيّني 
عند   ،(2015 أيّار   25) القادم  االثنني  مساء   ،2015 («بالفست») 

اعة 19:00، في أمسيّة أدبيّة فنيّة. السّ
في  «قصص  االسم  العربيّة  الثّقافة  جمعيّة  اختارت  قد  كانت 
أهميّة  على  وء  الضّ لتسليط  ألمسيّتها،  نوانًا  عُ لق»  الطّ الهواء 
ن أساسيّ في كلّ  ة في سرد حكاية املكان وناسه وكمكوّ القصّ
في  ا  قصصً سيقرأ  يّة.  والفنّ عريّة  والشّ األدبيّة  الكتابة  أشكال 
األمسيّة: الكاتبة السريالنكيّة رو فرميان والكاتبة الهنديّة بريجيد 
اعرة أسماء عزايزة، الكاتب  لَسطينيّني/ات؛ الشّ كينان، كلّ من الفِ
واالجتماعيّة  ربويّة  التّ العلوم  في  الباحثة  عيد،  ربيع  حافيّ  والصّ
فراس  ينمائيّ  السّ مطر،  سهيل  الكاتب  ناشف،   - ضاهر  سهاد 
فسوف  املوسيقيّة  الفقرة  ا  أمّ حليحل؛  عامر  والفنّان  خوري 

لَسطينيّة رنا خوري. انة الفِ مها الفنّ تقدّ
دورتها  في  («بالفست»)  لألدب  فِلَسطني  احتفاليّة  ومتتدّ  هذا، 
األمسيّات  من  سلسلة  خاللها  م  تنظّ أيّام،  ستّة  إلى  الثّامنة 
حيفا  حلم،  بيت  اهللا،  رام  من  كلّ  في  املفتوحة  العمل  وورش 
ونابلس. كما ستزور القدس واخلليل، ونظرًا للحصار املستمرّ على 
اليّات منفصلة  غزّة، واستحالة الوصول إلى القطاع، ستُقام فعّ
لَسطينيّة. اليّات باقي املدن الفِ لالحتفاليّة في غزّة بالتّزامن مع فعّ

وتقول أهداف سويف (رئيس مجلس أمناء «بالفست»)، في بيان 
ائم لكوننا  ورة الثّامنة لالحتفاليّة: «نشعر باالمتنان الدّ إطالق الدّ
جزءًا من مجموعة رائعة، تضمّ عددًا كبيرًا من الفنّانني العامليّني، 
فِلَسطينيّني  فنّانني  مع  اليّات  فعّ في  تتشارك  وهي  تتّسع  نراها 
جتربة  على  ار  الزوّ فعل  ردود  مبالحظة  ا  دومً نتأثّر  وجندنا  بهرين.  مُ
افئ الّذي يلقونه  زيارة فِلَسطني، ومبعايشة االستقبال الكرمي الدّ
املرّة تلوَ املرّة تثبت احتفاليّة  لَسطينيّني.  من مستضيفيهم الفِ

.« فِلَسطني لألدب أهميّة التّواصل الثّقافيّ
م  تنظّ لألدب»  فِلَسطني  «احتفاليّة  أنّ  كر  بالذّ اجلدير  من 
تومسون،  إما  بوملان،  فيليب  بيرجر،  جون  من:  كلّ  رعاية  حتت 
شيمس  درويش،  محمود  اشيبي،  شينوا  الرّاحلني:  والعظماء 

åUHO�ò q�«d*
صالح  لصاحبها  احليفاوّية،  شيء»  «كل  ومكتبة  الّنشر  دار  عن  حديًثا  صدرت 
عّباسّي، أربع مجموعات قصصّية لألطفال من سن 3 إلى 8؛ من تأليف صاحبة 
الّطفل  «دار  مؤّسسة  ــان  رّي  - مرعي  مرمي  الّدكتورة  األطفال،  بــأدب  الّتخّصص 

العربّي»، ورئيسة نادي الّنساء العكّيات.
حتتوي كّل مجموعة من هذه اإلصدارات على ثالثني قّصة هادفة، طبعت بطباعة 
راقية وزّينت أغلفتها لوحات فنّية أنيقة، صّممت بعناية فائقة لتعّبر عن املناخ 
العام للقصص، ولتشّكل أيًضا املفتاح الّسحرّي اّلذي يجذب الّطفل للّدخول إلى 

عاملها والكشف عن أسرارها اّلتي تقّدم له املتعة والفائدة.
حملت قصص األطفال العناوين الّتالية:

* دنيا الفرح (أعياد ومناسبات، فصول الّسنة)
* دنيا األحفاد (اجتماعّيات - قيم تربوّية).

* دنيا األجداد (حكايات وقصص تراثّيه).
* دنيا اخليال (تخّيل، إبداع، دعابة وعلوم).

ويستمتع  منها  ليستفيد  مكتباتنا،  إلى  نضيفها  بأن  جديرة  القصص  وهذه 
بقراءتها أطفالنا.
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الّثالثينّيات  في  شاّب  الّسبع،  بئر  «هبوعيل»  مشّجع  تعرّض 
على  بالّسّكني  لطعن  ــاء،  ــع األرب ــس  أم أّول  مساء  عمره،  من 
عوفر» «ســامــي  الســتــاد  الّتابعة  ــات  ــوّاب ــب ال إحــدى  مــن  مقربة 

في مدينة حيفا، لدى انتظاره دخول امللعب ملشاهدة مباراة نهائّي 
تل  و«مكابي»  الّسبع  بئر  «هبوعيل»  فريَقي  بني  الّدولة  كأس 
أبيب؛ والتي فاز بها االخير. وقد أسفر الّطعن عن إصابة الّشاب 

بجروح متوّسطة.
وهرعت إلى املكان قوّات من الّشرطة وسّيارة اإلسعاف املكّثفة اّلتي 
عالج طاقمها املُصاب املطعون في القسم الُعلوّي من جسده، ومن 
إلى  احلمراء»  داود  لـ»جنمة  الّتابعة  بسيارة اإلسعاف  نقله  ّمت  ثّم 

مستشفى «رمبام» الستكمال العالج.
ذكرت  حيث  ــادث،  احل مالبسات  في  الّتحقيق  الّشرطة  وباشرت  هذا 
من  مجموعة  بني  ومشاحنات  شجار  إلى  تعود  اخللفّية  أّن  مصادرها 
املشّجعني. حيث اعتقلت الّشرطة خمسة من املشبوهني للّتحقيق معهم.
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شرطة  بلسان  الّناطقة  من  بيان  «حيفا»  صحيفة  مكاتب  وصل 
إسرائيل لإلعالم العربّي، لوبا السمري، جاء فيه أّنه «لسبب نظرة 
حيفاوّي  شاّب  قتل  مبحاولة  الّشروع  ّمت  مقصودة،  وغير  «بريئة» 
ْيسان  َن شهر  من  العشرين  في  وذلــك  بالرّصاص،  عاًما)   32)
املنصرم، نحو الّساعة الّتاسعة والّنصف مساًء في مدينة حيفا».

هذه  مالبسات  «تعود  الّشرطة:  بلسان  الّناطقة  بيان  وأضــاف 
اثنني  إقدام  القضّية، اّلتي مت اعتقال سبعة مشتبهني فيها، إلى 
جار  (الضحّية  عليه  واالعتداء  الّضحّية  مبهاجمة  املشتبهني  من 
ُمريب  بشكل  إليهما  نظر  أّنه  بُحّجة  الّسبعة)،  املشتبهني  أحد 
املشتبهون  هاجم  الحق  وقت  وفي  اّدعائهما.  حسب   – وغريب 
الّضحّية مرّة أخرى، محاولني قتله! وجاء الهجوم الّثاني بعد حادث 
املشتبهني  من  أربعة  حــاول  حيث  ــام،  أّي األّول ببضعة  االعــتــداء 
حيفا،  في  منزله  من  مقربة  على  الّضحّية  مهاجمة  احليفاوّيني 
الفرار؛  إّال  الّضحّية  من  كان  فما  الّسابق،  الهجوم  تباًعا حلادث 
فقام املشتبهون بإطالق الرّصاص صوبه وإصابته بشكل حرج في 
ظهره، حيث استطاع قبل أن يفقد الوعي االختباء حتت شاحنة، ما 
أدى إلى إنقاذ حياته. وقد ّمت نقله للعالج، الحًقا، في مستشفى 

«رمبام»!».
ُأوكلت  القضّية املتشّعبة  بهذه  «أّن الّتحقيقات  البيان:  واختتم 
املرَكزّية  ــدة  ــوَح ال في  القتل  جرائم  مكافحة  شعبة  رئيس  ــى  إل
(«ميار») باِملنطقة الّساحلّية، حيث كشفت الّتحقيقات عن سبعة 
من  االنتهاء  حلني  ّمت اعتقالهم  القضّية،  في  ضالعني  مشتبهني 
لوائح  تقدمي  لهدف  ّية بحّقهم،  القانون واإلجــراءات  الّتحقيقات 
اّتهام بحّقهم، حيث ُتنسب إليهم - إضافة إلى محاولة القتل - 

عملّيات اقتحام وسرقات عديدة، وغيرها من الّشبهات».
ُيذكر أّن من بني املعتقلني موّظف في بلدّية حيفا في اخلمسينّيات 
تبييض  باملخّدرات،  االّجتار  تهم  الّشرطة  إليه  تنسب  من عمره، 

األموال واالنتماء ملنظمة إجرامّية.
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سنوات  في  ت  ضمّ أنّها  إلى  باإلضافة  بينتر.  وهارولد  هيني، 
برغوثي،  مريد  منهم:  عراء،  والشّ الكتّاب  من  مجموعة  سابقة، 
دالرميبل،  ويليام  أونداجتي،  مايكل  علي،  د  محمّ طه  وولكر،  أليس 
رميي  اد،  حمّ سهير  ميفيل،  تشاينا  بيلن،  مايكل  شحادة،  رجا 
داير، جيرمي  يخ، جيف  الشّ دويل، حنان  رودي  اد،  أمني حدّ قنعازي، 
هينينغ  فرويد،  استير  ميشرا،  بانكاج  عامري،  سعاد  هاردينغ، 

مانكل وآخرين.
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قرأنا قبل مّدة عن استنفار بعض رؤساء محكمة العدل الُعليا 
الّسابقني ورئيستها احلالية، القاضية مريام ناؤور، وشاهدناهم 
وهم يرفعون أصواتهم محّذرين، مما تخّططه القوى اليمينّية 
في إسرائيل، واّلتي تستعّد إلنزال ضربتها القاضية، وحتجيم 
مكانة وسلطة احملكمة الُعليا، وذلك في مسارين خطيرين، 
وبدون خجل  اليمني،  غالة  بعض  جهارةً،  عنهما،  كما صرّح 

وال ترّدد:
األّول، الّسعي لتغيير تركيبة الّلجنة اخلاّصة بانتخاب القضاة، 
عن طريق إضافة أعضاء كنيست ميّثلون قوى اليمني املتشّدد، 
ّية تكون لها الغلبة في حتديد  وبذلك يتّم تأمني أكثرّية حزب
ُهوّية القضاة املُنتخبني، وفًقا لوالءاتهم الّسياسّية، وليس على 

أسس مهنّية وموضوعّية، كما هو مطلوب ومّتبع.
تشريع  استصدار  أجل  من  الكنيست  في  العمل  والّثاني، 
ُمتنع مبوجبه احملكمة العليا من الّتدّخل في عملّية الّتشريع، 
ويحظر عليها إلغاء أّي قانون ألّي سبب كان، حّتى لو كان 
املساواة  مبادئ  مع  واضح  بشكل  يتعارض  ا  ـً عنصرّي قانوًنا 
والعدل، كما قرّرت هذه احملكمة وجنحت في املاضي بشكل 

نسبّي ومحدود جًدا.
لست في معرض الّتأريخ ملسيرة اجلهاز القضائّي اإلسرائيلّي، 
البدايات،  زمن  في  ُبناته  بأمنيات  ــر  أذّك أن  بأس  ال  ولكن، 
حني شرع، مباشرًة بعد الّنكبة، مؤّسسو ما كان حينها يعرّف 
من  املستورد  حلمهم  بتشييد  املزعوم،  الّصهيونّي  بالكيان 
الّشيطان،  على  املنتصرة  البيضاء  ــا  أوروّب في  اخلير  ــراء  أه
وسارعوا إلقامة محكمة العدل الُعليا وهّيأوها لتكون ساقية 
متأل صحاري الّشرق عدًال زالًال، وتفاخروا بها عروًسا تزّين ليل 
مدينة لبست احلزن تاًجا والوجع؛ أرادوها حصن عدالة ضائعة، 
وبيت حكمة موروثة عن أجداد مضوا وتركوا للبشرّية حروًفا 
وإغواء «عجل من الّذهب»، ومنارًة، تضيء سماء بالد لم تعرف 
إّال االستبداد طريقة للحكم، فاستوطن اخلوف قلوب أبنائها 

والفقر مأل خوابيها.   
ّية  ية عرب لم يدم حلم املنتصرين طويًال. فعلى األرض بقيت أقّل
طينها من هنا، من هذه الّتالع، ولم تخدعها نداءات الّثعالب، 
وال أوقعها شعر الفروسّية واحلماسة وال دردبة الّطبول؛ أقلّية 
حداة  تناويح  على  ترقص  لم  مجرّبة  قيادة حكيمة  ساستها 
شمألوا، وال على لهب الّنشيد اّلذي كان يؤّكد أّنه على «باب 

قدس تدّق األكف ويعلو الّضجيج».
الكافي  البرهان  بحجم  كانوا  ولكّنهم  قليلني،  الباقون  كان 
لتكذيب زيف الرّواية وفضح هول املؤامرة والكشف عن عمق 
املأساة. عشرات اآلالف من سّكان البالد األصلّيني حاكوا مبغازل 

قهرهم ومالحقتهم قّصة شعب أرادوا له أن يصير كالغمام.
احلقيقة، جتاهلوها  تلك  الُعليا  قضاة احملكمة  يستوعب  لم 
وتنّكروا للواقع، فصاروا حّكام محكمة مستعلية سقط العدل 
عنها، فطفقوا مع قادة الّدولة الوليدة املنتشني بخمر نصرهم، 

يعزفون على «قوانينهم» أحلاًنا أدمت قلوًبا ومزّقت األوتار. 

دروب آالم املواطنني العرب في هذه البالد مرّت من أروقة هذه 
مواطن  باقتفاء  الباحثون  فيه  يقوم  يوم  وسيأتي  احملكمة، 
آمال  على  وقضى  قاعاتها،  صدور  في  عّشش  اّلــذي  الّظلم 
ا،  ـً ّي كثيرين استنجدوا بعدل قضاتها، ساعة كان هؤالء، فعل
كإخوتهم، مستريبني من مجرّد بقاء مواطنني عرب في دولة 

متّنوا لو جاَءت يهودّية خالصة. 
القلوب من  البشر ويجرّد  ال شيء كالعنجهّية يعمي عيون 
وأعوانه  للّشيطان  ــا  دروًب دوًما  كانت  العدل  وأنصاف  دفئها. 
الّظاملني، هكذا كان منذ بدأ اإلنسان مسيرة احلضارة والتقّدم، 
الّتاريخ  إّياه  عّلمنا  عّما  تشذ  لن  جتّبرت،  مهما  وإسرائيل، 
وبكاء اجلّن على األرض! ففي كّل قضّية خاطَبنا فيها قضاة 
احملكمة، أّكدنا أّننا كأقلّية مستهدفة قد نكون أّول الّضحايا، 
ولكّننا لن نكون آخرها، وأّكدنا لهم كذلك، طيلة عقود، أّنهم، 
ا بحّقنا، نحن  ـً ساعة يفتحون األبواب ليمرّروا قانوًنا عنصرّي
ا،  ـً ّي عمل يشرّعون  ضّدنا،  ا  ـً تعسفّي قرارًا  وليسوّغوا  العرب، 
بوّابات للّظاملني ويزرعون أجّنة للّشياطني اّلتي لن تترك أحًدا 

لن يسجد لها صاغرًا حزيًنا. 
ومضت سنوات القحط عجاًفا سبًعا وراَءها ستون، حّتى بدأ، 
مؤّخرًا، بعض قضاة احملاكم وآخرون ينحدرون من شرائح عديدة 
األعشاب  تلك  بانتشار  يشعرون  اإلسرائيلّي،  املجتمع  في 
الّسامة في كّل جهة وناحية، وبدأوا يخافون حصارها اخلانق.

منذ سنوات بدت صورة املجتمع اإلسرائيلّي تتكّشف بعوراتها 
والبلطجّيون تقّدموا حّتى باتوا على عتبات البيوت، ولم يعد 
هو  مغاير  آخر  فكّل  مكانتها،  وال  تاريخ ضحّيتهم  يهّمهم 
عدوّ، وكّل َمن ليس معهم فهو ضّدهم، ويصير هدًفا مالحًقا 

حّتى الرّكوع أو الفناء. 
عشرات من االعتداءات مرّت كسحابات صيف، لم يكترث لها 
ّية لم تسترع رمشة أو تنهيدة،  أحد، فلقد كانت ضحاياها عرب
ولكن عندما حاولوا قتل مفّكر عالم كزئيف شطيرنهال، بدأت 
وساوس اخلوف حترّك بعضهم، وعندما هاجم وحش من سائبة 
تلك الفرق بيت يهونتان غيفن، وهو رمز من رموز ثقافتهم 
اسُتنفر  مباشرًة،  عليه  واعتدى  خالصة،  صهيونّية  وأيقونة 
بعضهم اآلخر، وعندما اعترضوا درب أحينوعام نيني وهي من 

ياتهم، تأّهب بعضهم وخاف. خيرة وأشهر مغّن
املجتمع   جيوب  بعض  فــي  يجلجل  ــوف  اخل صــوت  هــو  هــا 
الّسابق،  العليا  احملكمة  رئيس  مثل  فمئات  اإلسرائيلّي، 
أهرون باراك، ال يخفون قلقهم من الهاوية اّلتي بدأوا يرونها 
ّية  قريبة، ومن محاوالت تدمير ما تبّقى من بقايا قيم إنسان
سينتهي أجلها عندما سينجح املستبّدون اجلدد بتدجني قضاة 

احملكمة الُعليا، علًما بأّن بعضهم دخلوها مدّجنني آمنني. 
ولكن  اخلـــوف،  يفيدنا  فلن  ــار،  ــّدي ال ــذه  ه ــرب  ع نحن،  ــا  أّم
وباتوا  منهم،  صحوا  َمن  مع  حتالفنا  إذا  حتًما  سنستفيد 

يخافون على مصائرهم ومصائر أوالدهم.
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تتّم عملّية اإلبداع  ما هو اإلبداع؟ وهل ميكن أن 
في بلد يطارد املبدعني ويضطهدهم؟! فاملبدع هو 
من يخلق شيًئا لم يكن من قبل، يرسم معامله، 
يحّدد اّجتاهاته ويحّلق معه. املبدع ُيخرج من ذاته 
أو  الكتابة  إن كان في مجال  لآلخرين،  ويقّدمها 
الرّسم أو املوسيقى أو املسرح،  ويحتاج هذا املُبدع 
إلى بيئة حاضنة وأجواء مريحة لإلبداع، ومساحة 

حلرّية الفكر والرّأي واإلبداع. 
ولكن هنالك من يربط اإلبداع باأللم واملعاناة، فمن 
يعاني يكتب ويبدع، وهذا الرّأي يعيدني بالوراء 
اّلتي  ــة  اإلبــداعــّي للكتابة  ــورشــات  ال ــدى  إح ــى  إل
شاركت فيها في لندن باشتراك نخبة من الكّتاب 
أذكر  أزال  العالم، وال  أنحاء  كاّفة  املسرحّيني من 
ما قالته لي كاتبة من إحدى الّدول اإلسكندنافّية: 
«أنت محظوظ، فلديك مشاكل وقضايا بال عدد 
لتكتب عنها، أّما نحن فنعاني من أزمة إيجاد 
مواضيع لنكتب عنها، فال توجد لدينا مشاكل!». 
فضحكت وقلت لها: «ما رأيك أن نتبادل األدوار، 
طيب  عن  مشاكل  من  لــدّي  ما  كّل  فسأمنحك 
مشروع  عن  ا  ـً ّي كل متنازل  أنا  وبالّتالي  خاطر، 
الكتابة، أعدك أّني لن أكتب بعد اليوم، خاّصة 
ًيا من املشاكل، فما نكتبه من  إذا أصبحت خال
لم  إذا  القارىء  مشاعر  يلمس  أن  ميكنه  ال  أدب 

ينبع من ألم الكاتب». 
اإلبداع هو أن تتعامل مع األشياء املألوفة بطريقة 
تأتي بشيء جديد.  أن  اإلبداع هو  مألوفة..  غير 
لهذا بعد كّل إبداع جديد نسأل ما هو اجلديد في 
هذا اإلبداع؟ ماذا أضاف؟ ماذا جّدد؟ حّتى في كّل 
بحث أكادميّي يجب أن تأتي بجديد، فإذا اجتررت 
فماذا  قبلك،  َمن  إليها  توّصل  اّلتي  املعلومات 

جّددت، وما احلاجة لبحثك؟ 
أو  جديدة  أفكار  أّنــه  على  ــداع  اإلب تعريف  ميكن 
جتميع وإعادة تركيب األمناط املعروفة في أشكال 
يتمّتع  أن  املُبدع  من  يتطّلب  األمر  وهذا  فريدة، 
بقدرة فائقة على اإلحساس، ومن ثّم القدرة على 

إيجاد احللول.
يحّفزه  من  هنالك  اإلبداع  على  املُبدع  ولتشجيع 
على ذلك من خالل منح جوائز للمبدعني تقديرًا 
لطاقاتهم اإلبداعّية وملجهودهم، وتشجيع املبدعني 
العطاء  على  يحّفزهم  الّشريف  الّتنافس  على 

واإلبداع، وتطوير نتاجهم اإلبداعّي.
وهنا، أوّد أن أطرح املوضوع وبكّل صراحة، وأخّص 
سبق  لقد  ــة،  ــّي األدب بحركتنا  يتعّلق  ما  بالّذكر 
الكتابة  مجال  في  ورشات  تنظيم  فكرة  وطرحت 

اإلبداعّية لكّتابنا وشعرائنا في أكثر من مناسبة 
دائًما،  هــذا،  اقتراحي  وقوبل  ّية،  أدب أطر  وعــّدة 
بالرّفض أو الّصد. بالّطبع فاألدباء عندنا يرفضون 
الفكرة جملًة وتفصيالً، فهم يعتبرون أنفسهم أّنهم 
اإلبداعّية،  للكتابة  الورشات  لهذه  يحتاجون  ال 
ويتساَءلون بُسخرية: «وَمن سيعّلمنا؟! وهل نحن 

بحاجة إلى أحد ليعّلمنا كيف نكتب؟!». 
علًما أّن األدباء والّشعراء في العالم يلتقون بشكل 
دائم في ورشات للكتابة اإلبداعّية من أجل تطوير 
الكّتاب  واّطالع  واحلوار  الّلقاء  فمجرّد  كتاباتهم، 
على انتاجات بعضهم البعض يساهم، من حيث 
أّن  كما  كتاباتهم.  بتطوير  ــدري،  ن ال  أو  نــدري 
األدباء  من  كانوا  إذا  وخاّصة  اآلخرين،  آراء  سماع 
والقارئني اجلّيدين مبا نكتبه، من املمكن أن يلقي 
قبل في  إليها من  نلتفت  لم  أمور  الّضوء على 

ما نكتبه. 
الكتابة  «ورش  ظاهرة  فرضت  مثًال  مصر  ففي 
الّثقافي  الوسط  في  مؤّخرًا،  نفسها،  اإلبداعّية» 
األدباء  من  متزايًدا  اجتاًها  يشهد  اّلــذي  املصرّي، 
الكتابة  فنون  لتعليم  ورش  إنشاء  نحو  والّنقاد 
املّتحدة  ــات  ــوالي ال ــي  وف ــة؛  ــّي ــرّوائ وال القصصّية 
من  لالهتمام  مثيرة  ظاهرة  تشكّلت  األمريكّية 
جدًال  تثير  شولتز،  جون  واألكادميّي  الكاتب  قبل 
في  الرّاسخة  القناعة  ظّل  في  والتباًسا  كبيرًا 
عمل  إّال  هي  ما  الكتابة  بأّن  ّية،  العرب الّثقافة 
املثال  سبيل  فعلى  املوهبة.  على  يعتمد  فردّي 
الّشاعر عبد املنعم رمضان يعارض بشكل قطعّي 
فكرة «ورش الكتابة»، إذ يرى أّنها بضاعة جديدة 

تروّجها العوملة. 
ا، ورشة للكّتاب املسرحّيني  ـً وفي لندن ُتقام، سنوّي
يلتقي كّتاب  في مسرح «رويــال كــورت»، حيث 
ــي هذا  ــم ف ــحــاء الــعــال ــة أن ــاّف ــون مــن ك مــســرحــّي
املسرح ملّدة شهر كامل في ورشة مطوّلة للكتابة 
املسرحّية  الكتابات  مناقشة  ويتّم  املسرحّية، 
للكّتاب املسرحّيني املشاركني، وتقدمي مقاطع منها 
على خشبة املسرح، وغيرها وغيرها من الورشات 
املماثلة للكتابة.. فلماذا عندنا ال نزال نرفض هذه 

الفكرة؟!

¡U �œú � W �U� 	 
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الكلمتان أعاله متّثالن مقولة شعبّية كبرت ونضجت، وأنا أسمعها 
ا. إّنها حكمة  ـً منذ طفولتي من والديَّ ومن آخرين، أكبر مّني سّن
تناقلتها الّناس على مّر العصور، وذلك نتيجة حلقيقة أّن معّدل 
في  الّتفكير  وعند  الّسنني،  من عشرات  بعض  هو  اإلنسان  عمر 
أّن  االستنتاج  إلى  اإلنسان  يصل  أن  الّطبيعي  من  احلياة  ماهّية 

اإلنسان بأعماله، فعًال وتطبيًقا.  
الّدين  بني  ليربط  سويطات  عيد  عاشها  الّشعبّية  احلكمة  هذه 

والّدنيا، بني الله والبشر.  
هكذا ترجم أخي عيد إمياَنه الكبيرعلى أرض الواقع إلى لغة األعمال 
ًدا أن يجمع بني اإلميان بالله والوطنّية، بني  واألفعال. لذا عرف جّي
إخالصه  وبني  منهم،  فرد  لكّل  الّالمتناهي  وحّبه  لعائلته  انتمائه 
بل  الّصعاب،  يواجه  كيف  ــًدا  جــّي عــرف  ــدود.  ح ــدون  ب ملجتمعه 
العاّمة  املستويات  وعلى  الّشخصّي  املستوى  على  املصائب، 

ا.  ـً ّي ا ووطن ـً مجتمعّي
أرض  على  عقائده  مارس  إّمنا  وحسب،  شعارات  صاحب  يكن  لم 
احلفاظ  في  ليساهم  كان صغيرًا  عندما  املدرسة  ترك  لقد  الواقع. 
مقاعد  إلى  عاد  عشرة  الّسادسة  بلغ  عندما  لكّنه  عائلته،  على 

الّصف الّتاسع نتيجة قرار اّتخذه بنفسه. فهو أحّب العلم.   
ثّم مديرًا في مدرسة  معّلًما،  الّثانوّية عمل  املدرسة  أنهى  عندما 
في الّنقب حّتى اعتقل بتهمة أمنّية واهية. بقي عيد في املعتقل 
إلى  حيفا،  إلى  وصل  الّسجن  من  خرج  وعندما  الّتعذيب،  حتت 
والقّيمني  املدير  قبل  من  بالّترحاب  فقوبل  يوحّنا»،  «مار  مدرسة 

على املدرسة آنذاك، واجتمعوا والتقوا بالقيم واألخالق واملبادئ.
الّتربية  مهنة  خــالل  من  اليومّي  العطاء  حيفا  في  ــارس  م لقد 
من  اآلالف  بشهادة  وذلك  الّتربية،  على  الّتشديد  مع  والّتعليم، 

اخلرّيجني وأهاليهم. 
فاألقلّية  ممّيز.  اجتماعّي  نسيج  مع  خاّص،  نوع  من  مدينة  حيفا 
ّية فيها مكوّنة من طوائف مختلفة. لقد عرف عيد بحّسه  العرب
لله  الّدين  قــال:  ــذي  اّل زغلول  سعد  درب  على  يسير  أن  الوطنّي 

والوطن للجميع. 
عيد سويطات (ابن قرية جّدين املهّجرة)، ترعرع في معليا وترشيحا 
في اجلليل نتيجة الّتهجير في أثناء نكبة شعبنا. وصل إلى أن 
يكون مديرًا ملدرسة «مار يوحّنا اإلجنيلّية» في حيفا، ذلك لم يكن 
مفروًغا منه رغم قدراته الّتعليمّية واإلدارّية. فلوال الّشعور الوطنّي 
به اإلدارة والقّيمني على املدرسة آنذاك،  اّلذي حتّلت  النّير  والعقل 
ملا حصل ذلك. فهم اختاروا في تلك املرحلة األفضل للمدرسة دون 

االهتمام للخلفّية الّدينّية للمدير.
ليت سعد زغلول وتلميذه عيد سويطات يقومان من بني األموات 

ليصرخا مع ناجي العلي: «أنا عربّي.. أنا عربّي  يا...». 
له  االشتياق  غاية  في  أنا  أزال.  وأخي عيد، وال  أحببت صديقي 
القابلة  غير  املمّيزة  لضحكته  أشتاق  خاّص  وبشكل  وجللساته، 

للّنسيان.
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سويطات  عيد  بالّصديق  معرفتي  تعود 
القرن  خمسينّيات  ــى  إل ــف)  ــاي ن ـــو  (أب
ــام  أّي ــرة،  ــّك ــب امل الّطفولة  ـــام  أّي ــي،  ــاض امل
ــان  ــودي وال ــتــون  الــزّي ــروم  ك ــي  ف قضيناها 
والّتالل اّلتي أحاطت قريتي معليا. أّيام 
وتوالت  كبرنا  فكّلما  كالّسراب،  تبدو 
ــات مشّوشة  ــري ــّذك ال ــذه  ــدت ه ــــام، غ األّي
أشجار  بعبق  مليئة  لكّنها  وغامضة، 

ووديان اجلليل.
ا  ـً وقسرّي مؤّقًتا  سويطات  عائلة  نزلت 
من  ُهّجرت  أن  بعد  معليا،  أراضــي  في 
قرية جّدين، واستمّر هذا «الّنزول املؤّقت» 
أبناؤها  التحق  سنوات.  عشر  من  أكثر 
مبدرسة القرية، واندمجوا بحياتها. إّال أّن 
العائلة،  الحقا  والّتهجير  االستقرار  عدم 

فانتقلت إلى بلدة ترشيحا املجاورة. 
مرّت األّيام، وافترقنا كّل في طريقه، إلى 
الزّمن  بعد عقدين من  والتقينا  ُعدنا  أن 
في مدينة حيفا. هذه املدينة الّدافئة اّلتي 
استقبلت من َقدم إليها من قرى اجلليل 
حيفا  في  التقينا  والعمل.  العلم  ا  طالًب
مهنة  باختيارنا  أيًضا  طريقنا  وتقاطعت 
الّتربية والّتعليم. فعمل أبو نايف مدرًّسا 
اإلجنيلّية»،  يوحنا  «مــار  مــدرســة  ــي  ف
األرثوذكسّية  الكلّية  فــي  ــا  أن وعملت 
املؤّسستني  هاتني  تربط  حيث  ّية،  العرب
األولى  تزوّد  وثيقة،  عالقة  الّتعليمّيتني 
ّية،  الّثانية بالّطّالب املمّيزين بعد االبتدائ
في  العلمّية  طموحاتهم  الّثانية  وُتكمل 

املرحلة الّثانوّية.
بطبيعة احلال كان من الّضرورّي أن نلتقي 
تنسيق  أجل  من  تعليمّي  وطاقم  إدارة 
هذه  في  الّتعليمّية.  املتطّلبات  ومالَءمة 
األستاذ  على  تعرّفت  املكّثفة  الّلقاءات 
عارًفا  ًيا  مرّب فوجدته  وأكثر،  أكثر  عيد 
التلوّث  يعرف  ال  ا  ـً نقّي ا  ـً ّي وطن معطاًء 
نادرة  وأصبحت  قّلت  صفات  الّطائفّي، 
في زماننا. فكثيرًا ما كنت أمّيز طّالب 
األستاذ عيد من دّقة وإتقان معلوماتهم، 

كونه دمغ بصماته في كّل واحد منهم.
أوالدي  عّلم  فهو  األوالد..  دور  جــاء  ــّم  ث
عّلمت  ــا  وأن يوحّنا»،  ــار  «م مدرسة  في 
توّثقت  األرثوذكسّية.  الكلّية  في  أوالده 
نايف ضيًفا  املرحوم  ابنه  العالقة وأصبح 
عزيزًا مرغوًبا في بيتنا. ثّم حّلت الكارثة 
ابني  وصديق  صديقي  ابن  نايف  وتوّفي 
بذكاء  حتّلى  ــذي  اّل الّشاب  نايف  عماد. 
خارق وبديهة نادرة. وفاة نايف تركت فينا 
احلسرة واأللم اّلذي ما زال يعتصر قلوبنا 

في كّل لقاء وكّل مناسبة جتمعنا.
وعندما توّفي أبو نايف بكينا مًعا.. 

نايف  أم  الفاضلة  للزّوجة  احلــارّة  الّتعازي 
ولألخت العزيزة متاضر ولألخ الواعد عروة .

عنكم يجوز القول: «َمن خّلف ما مات». 
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في العشرين من شهر آذار، وفي بداية ربيع األمل والّتفاؤل من هذا العام، 
فاجعة  نايف)؛  (أبو  عيد سويطات  العمر  العزيز، صديق  بوفاة  ُفجعنا 
مؤملة وحزينة هزّت وجدان عائلته وأصدقائه ومجتمعه، وكّل اّلذين عايشوا 

ا إلى أقصى احلدود. ـً ًيا صاًحلا وإنساًنا عصامّي مشواره مرّب

في  الكرمية  عائلته  وصداقة  صداقته  وُمــزامــًال  ُمشارًكا  كوني  ُفجعت 
مسيرته، مسيرتنا احلياتّية، إلى جانب من افتقدناهم ومن يتوّلون من 
بعده مشوار العمر، كما عاهدناه وعاهدونا، ونحن الباقون إلحياء ذكراه 

وذكرى َمن فارقونا. 

أخي ديب (طّيب الله ذكراه)، توّفي في ربيع ذلك العام 1992، وفي 
كما  املوت،  مع  األخير  في صراعه  معه  كنت  ــاه..  إّي املرض  قسم عالج 
داهم املوت صديقنا الغالي (رحمة الله عليه) والباقية ذكراه فينا، عيد 

سويطات (أبو نايف)، صديق العمر. 

لقد ُفجعنا وُفجعت مبوته املبّكر، كما ُفجع هو أيًضا، قبل وفاته، باملوت 
واّلذي حصده  أملانيا،  مهجره  في  عبوّد  توفيق  الغالي  للّصديق  املبّكر 

يع أيًضا.  املوت العام املاضي وفي فصل الرّب

ا وُمخلًصا ألبعد احلدود في  ـً ّي كان طّيب الّذكر عيد سويطات صديًقا وف
(طّيب  نايف  وأبناؤهما:  لبيبة  زوجته  الكرمية،  عائلته  وعالقة  عالقته 
ّية الّشاب  الله ذكراه)، وكرميته متاضر، وَمن يحمل من بعده عبء املسؤول
فترات  في  وجونيل  وأتيال  أمير  أبنائنا  والدة  تزامن  لقد  عروة.  اليافع 
توفيق  شملت  واّلتي  األصدقاء  حلقة  باقي  مع  أيًضا  وهكذا  متقاربة، 
عائلة  إلى  باإلضافة  نهى،  وزوجته  أسعد  سهيل  ود.  وزوجته،  الّصلح 

املرحوم توفيق عّبود وزوجته، وأصدقاَء آخرين. 

القدس  صندوق  من  متواضعة  منحة  على  حصلت   1983 العام  في 
عشر  إثني  عــن  توثيقّية  كتابة  ــل  ألج ــيــويــورك  ن ــي  ف الفلسطينّي 
الفنّية  بالّلوحات  موّثقة  واجلليل،  الّساحل  مدن  في  ا  ـً تاريخّي موقًعا 
والفوتوغرافّية. كان املرحوم عيد أّول َمن تبرّع مبرافقة جتوالي مع سّيارته، 
بالقرب من  جّدين  قلعة  املواقع وضمنها  تلك  بني  كثيرة  أوقات  وقضاء 
الكابري، واّلتي ولد فيها في العام 1944، وُهّجر منها مع عائلته إلى 
العام  في  أيًضا،  أهلها،  وُهّجر  ُنكب  واّلتي  القريبة،  ترشيحا  مدينة 
1948. كانت مرافقته لي مبثابة الّشاهد احلّي لتلك األماكن اّلتي أبت إّال 

ا ملعاناتنا على هذه األرض الطّيبة.  ـً أن تكون شاهًدا بصرّي

لقد كان طّيب الّذكر ُمولًعا بالّتجوال ما بني حيفا، املدينة اّلتي احتضنته 
الحًقا مع عائلته الكرمية، وبني أماكن االستجمام والرّاحة اّلتي عشق سحر 
هواها وتغّنى بأعشابها بالزّعتر والفيجم والفرفحينة والّسرّيس وأشجار 
العشق  البرّي. ذلك  والزّعرور  العّكوب  بقطف  والّسنديان، مرورًا  البّلوط 

اّلذي أورثه ألبنائه وأصدقائه من بعده، وكنت أنا وعائلتي منهم. 

يقيًنا إّنا افتقدناك يا صديق العمر في ربيع مضى، لكّننا سنفتقدك في 
كّل ربيٍع آٍت. ستكون ذكراك في شخصك املمَثل في أرض الوطن الطّيبة 
في جليلك اليانع، في عبق الياسمني وطعم الزّعتر (الفارسّي أيًضا) 
والكّبة النّية اّلتي أحببت مذاقها، ونحن أيًضا.. مياه وادي القرن اجلارية 
عبر الكابري، املوصل إلى قرية الزّيب املهّجرة، األماكن اّلتي احتضنتك 

واحتضنتنا معك. 

العمر عيد سويطات (أبو  افتقدناك.. لتكن ذكراك عطرة أخي صديق 
نايف)، سالمنا لك.
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بقداسة  االحتفال  عن  الڤاتيكان  حاضرة  في  أُعلن  أن  ما 
الطوباويتني ماري ألفونسني غّطاس ومرمي ليسوع املصلوب 
واالستعدادات  الّتحضيرات  بدأت  حّتى  الِفَلسطينّيتني، 
الستقبال هذا احلدث العظيم في تاريخ الكنيسة جمعاء، 
وفي تاريخنا الِفَلسطينّي بوجه خاّص. وانشغلت الكنائس 
املؤمنني  الكاثوليكّية، على صعيد  الكاثوليكّية، وغير 
وتشّكلت  الرّوحّية،  الرّئاسات  صعيد  وعلى  الَعلمانّيني 
يليق  كما  لالحتفال  نطاق  أوسع  على  املختلفة  الّلجان 
قداديس  شكل  على  االحتفاالت  وظهرت  بالقّديستني. 
واّلتي  الكنائس،  في  روحّية  وتأّمالت  وترانيم  وصلوات 
صور  وتعليق  نشر  وّمت  املناسبة.  لهذه  خّصيًصا  أقيمت 
ووعظ  املؤمنني،  وبني  الكنائس  جــدران  على  القّديستني 
الكهنة واألساقفة في الكنائس عن القّديستني وعن موضوع 
القداسة،  مرحلة  يبلغ  أن  لإلنسان  ميكن  وكيف  القداسة، 
مبمارسة الفضائل وصعوبة احملافظة على هذه الفضائل في 
ملرتبات  الرّاهبتني  أّهلت  اّلتي  والعجائب  العادّية،  حياته 

الّتكرمي ثّم الّتطويب، ورفعتهما إلى درجة القداسة.
املجاالت  في  االختصاص  ذات  املختلفة  الّلجان  وتأّلفت 
أو إعالمّية،  تنظيمّية  أو  ليتورجّية  إن كانت  الكنسّية، 
للّتحضير لليوم املشهود، بالّصلوات واألمسّيات الرّوحّية 
القّديسة  ملزارات  زيارات  أو في  الكنائس،  والقداديس في 
ماري ألفونسني في دير راهبات الوردّية في ِمنطقة ماميال 
أّال هي  ــواردي،  ب القدس، وزيــارة دير وكنيستي مرمي  في 
حلم.  وبيت  وإعبّلني  حرفيش  في  املصلوب  ليسوع  مرمي 
احلّجاج  آلالف  اخلدمة  لتوفير  الّسفر  مكاتب  واستعّدت 
بإعالن  ــى رومــا حلضور االحــتــفــال  إل ــغــادرون  ــن ســي ــذي اّل
القداسة، فقد شارك في القداس اإللهّي اّلذي ترأسه احلبر 
األعظم مئات اآلالف من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 
عّدة آالف من األرض املقّدسة، ِفلسطني وإسرائيل، واألردن 

ولبنان.
اإلعالم  وسائل  جتّندت  فقد  اجلماهيرّي  االهتمام  هذا  وإزاء 
للّتغطية  أقصاها،  إلى  أقصاها  من  والعاملّية  ّية  العرب
وسائل  كانت  إن  صعيد،  كــّل  على  والّشاملة  الواسعة 
فإّن  اإللكترونّية. فال عجب  أو  ّية  املرئ أو  املقروَءة  اإلعالم 
أقاربنا.  ومن  بالدنا،  من  وهما  فلسطينّيتان،  القّديستني 
زمن  منذ  فلسطينّيات  أو  فلسطينّيني  قداسة  تعلن  ولم 
غابر، ولذا تأتي فرادة هذا احلدث املمّيز. ولكن ساَءني ما 
فقد  املُتلفزة،  وخاّصًة  العبرّية،  اإلعالم  وسائل  في  تابعته 
جتاهلت تلك القنوات هذا احلدث العاملّي، ورّكزت على خبر 
العتراف  احتجاجّية  بصورة  وعرضته  فقط،  ــواٍن  ث لبضع 
البابا  قداسة  الفلسطينّية، والستقبال  بالّدولة  الڤاتيكان 

للرّئيس محمود عّباس. 
للعرض  املباشر  بّثها  في  سارعت  العبرّية  الّصحافة  إّن 
القدس،  ــي  ف اإلسرائيلّية  األعـــالم  ملسيرة  ــزازّي  ــف ــت االس
ليوم  انتصار  هذا  وكأّن  املقّدسة  األماكن  حلرمة  وانتهاكها 
املباشرة  الّتغطية  هذه  وكانت  لتهوديها.  ونصرة  القدس 
في  ولصفحات  ّية  املرئ اإلعالم  وسائل  في  عديدة  لدقائق 
الوسائل املقروَءة، أهكذا تعمل الّصحافة العبرّية وتتعامل 
مع قضّية تشغل الرّأي العام العاملّي؟ أم أّنها تستعرض 
أحداث القتل واجلرمية والفساد األخالقّي واالجتماعّي واملالّي 
واإلدارّي على مختلف املستويات، وهذا كثير جًدا جًدا في 
بالدنا خاّصة وفي العالم عاّمة. بينما تتغاضى عن حدث 
يجري مرّة في الّتاريخ جلماعة املسيحّيني اّلذين يعيشون 

في هذه البقعة من العالم.
رتبة  إلى  احلاخامات  أحد  تقديس  ّمت  أّنه  لو  وبتقديري، 
الّصالح ال أكثر ملا اكتفت وسائل اإلعالم مبجرد خبر، بل 
أفردت له الّدقائق والّساعات الّطوال، وهذا ما حدث عندما 
توّفي الراب عوفاديا يوسيف، ومن سبقوه من احلاخامات 
أولئك  أكثر؟  جماهيرّي  باهتمام  يحظى  فمن  والرابنيم. 
اّلذين ال يتعّدى مؤيديهم وجماهيرهم بضعة آالف، أم تلك 
القّديسة اّلتي يفوق مؤّيدوها وجماهيرها وطالبو شفاعتها 

على املاليني في جميع أنحاء العالم؟

ـــي ال  ــّي أّن ــه ــدي ــب ــن ال م
ــالم  ــل اإلع ــائ ــب وس أطــال
ًا  ـ ّي كل تتفرّغ  ــأن  ب ــذه  ه
ـــال، بل  ـــف ـــت لـــهـــذا االح
ــى الــعــدالــة  كــنــت أتــوّخ
الّتغطية  في  واإلنصاف 

والعناية  االهتمام  من  حّقه  املوضوع  ليأخذ  الّصحفّية 
تابعة  أّن وسائل اإلعالم هذه  الوافية. وصحيح  والّتغطية 
للّدولة اليهودّية العبرّية، وال يهّمها ما يجري ألبناء سائر 
الّديانات، خاّصًة أّن الّدولة ليست معنّية مبا يجري لغير 
مواطنيها، ولكن الّدولة نسيت أو جتاهلت وجود أكثر من 
ِمائة وعشرين ألف مسيحّي وأكثر من مليون عربّي في 
مبا  مباشرة  وغير  مباشرة  بصورة  يهتّمون  اّلذين  البالد، 
يجري في الڤاتيكان، وبتقديس ابنة بالدهم، اجلليلّية مرمي 
بواردي أو مرمي ليسوع املصلوب وماري ألفونسني غّطاس 

املقدسّية. 
ومن خالل متابعاتي لالحتفاالت بالّتقديس الحظت اهتمام 
خاّصًة  روز  ــدّ وال البالد،  أنحاء  جميع  في  املسلمني  اإلخوة 
باإلعالن  الرّسولّي  الكرسّي  يطالبون  اّلذين  حرفيش،  في 
االهتمام على  إذن ظهر  قّديستهم..  بواردي هي  أّن مرمي 
كاّفة املستويات واألصعدة للمؤمنني املسيحّيني واملسلمني 
الّدولة  هذه  في  كمواطنني  ــؤالء،  ه يستحق  أال  ـــّدروز،  وال

االهتمام املباشر مبعتقداتهم ومقّدساتهم؟ 
أنا ال أحتّدث هنا عن املسؤولني الّسياسّيني، بل عن وسائل 
كانت  وإذا  ــداث.  األح مع  بنزاهة  تتصرّف  ال  اّلتي  اإلعــالم 
اّلتي تهّم اجلمهور،  هذه الوسائل تعرض وتغّطي األحداث 
املرّة  هذه  أخفقت  فإّنها  املشاهدين،  أعــداد  جتذب  واّلتي 
في جذب أكثر من مليون مواطن عربّي إليها، وجذبتهم 
واللبنانّية  كالفلسطينّية  األخرى،  ّية  العرب اإلعالم  وسائل 

والعاملّية. 
ملاري  الّتقديس  احتفال  بها  حظي  اّلتي  الّتغطية  إّن 
بواردي  ومرمي  الوردّية،  رهبنة  مؤّسسة  غّطاس،  ألفونسني 
نقًال  وشاملة  ملفتة  كانت  املصلوب،  ليسوع  مرمي  وهي 
عن الڤاتيكان. وعلى سبيل املثال ال احلصر، فقد ظهرت 
اّلذي  القدس،  في  لإلعالم  املسيحّي  للمرَكز  ممّيزة  تغطية 
القداديس  ــرض  ع والــّتــقــديــس،  احلـــدث  مــوقــع  مــن  شمل 
األقارب،  مع  والّلقاءات  واملقابالت  والّترانيم،  والّصلوات 
واملعارف واملقرّبني واجليران واّلذين يشهدون بحرارة لقداسة 
اّلتي  واآليات  العجائب  معهم  حدثت  واّلذين  القّديستني، 
املوقع  في  ذلك  وعرض  القّديسني.  بواسطة  إّال  حتدث  ال 
الواسع  سات»  «نور  الّتلفزيون  طريق  وعن  باملرَكز  اخلاّص 
االنتشار في كّل أنحاء العالم، وجلميع القارات، وشاهده 
ماليني املشاهدين اّلذين يفوق عددهم عشرات ال بل مئات 
األضعاف عّما يشاهده الّتلفزيونات العبرّية ووسائل اإلعالم 

العبرّية مجتمعة.
وبغّض الّنظر عن اهتمام اجلمهور العبرّي بعملّية الّتقديس 
أن  حتّتم  واإلعالمّي  الّصحفّي  الواجب  فإّن  وبالقّديستني، 
تهتّم وسائل اإلعالم العبرّية باحلدث ألجل املواطنني العرب، 
مسيحّيني ومسلمني ودروز، وإكراًما لهم وتلبيًة ملشاعرهم 
وحفاًظا على العالقة بهم.. أّما وقد جتاهلهم هذا اإلعالم، 
أنظارهم  يحوّلوا  وأن  أيًضا،  هم  يتجاهلوه  أن  بهم  فحرّي 
ــالم  اإلع وســائــل  نحو  ويّتجهون  مواضيعه،  ــن  وع عنه 
ويكّفوا  غفوتهم،  من  يصحو  حّتى  بأمورهم،  تهتّم  اّلتي 
الّتغطية  في  والّنزاهة  العدالة  وليمارسوا  متييزهم  عن 
اإلعالمّية. ويتوّجب علينا كمواطنني في هذه البالد حّث 
هذا اإلعالم لكي يبذل جهًدا أكبر، ويعتني بشكل مباشر 
بكاّفة املواطنني وتغطية نشاطاتهم، وليس مجرّد تغطية 
للجرمية والعنف والّدم. فهنا جتري أعمال تدعو إلى الفخر 
قطاعات  كاّفة  من  املشاهدين  اهتمام  وتثير  واالعــتــزاز، 
املجتمع، فأدعو اجلمهور ال إلى مقاطعة وسائل اإلعالم هذه 
بل لالحتجاج على مقاطعتنا هي وعدم احترامنا واحترام 

ومقّدساتنا وقّديسينا!
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بدء.. في ال
ّي روبني1 ب نطفة من الن

وجنني في شهره الّثاني من بيت جبرين2
يتني من صفورية والكفرين3 وعينني حاف

ممّتد عمري آلالف الّسنني
عّمدت في حّطني

وحبلي السّري صالح الّدين
تي زيتونة خضراء ّي كوف

ر كّل مساء يع يزّه ووطني رب
أنت..

..........
شريد بال وطن

غيمة بني أرض وسماء
محرقتك أنا، فاستعّد إلحراقي

لعنتك أنا.. 
من سفر تكويني إلى صّك إعتاقي

باقي ومن ميالد جّدي إلى عمرك ال
تها لدمائي من أرضي اّلتي فتحت شهّي
بني إن شئت إسرائي توّضأ بدمي واسِل

يامي وقرآني وإجنيلي ونسكي وق
وأبد بجدرانك سراب شوقي

في يقظتي وأحالمي
يلي وأّيامي في ل

في سكري وصحَوتي وأوهامي
بطل فتيل عشقي لن ُت

ألّن له نسل من دمع أقالمي
صادر كّل جسمي من خنصري إلبهامي

ى قدس أحالمي وكّل شبر من خربة جّدين4 إل
ولّغتي وشعري وحفيف أوراقي

لن ُتسكت 
ّسماء ى ال صوت دمي الّصارخ من األرض إل

(الشلف – اجلزائر)

إّن الّشعب األملانّي، نساء ورجال، معروف بجّده ونشاطه 
باملواعيد  والتزامه  ومصداقيته،  اإلبداعّية  وقــدراتــه 
بعد  دولته  بنى  الّشعب  وهذا  العرب)؛  بعكس  (متاًما 
احلرب العاملّية الّثانية، لتصبح إحدى أكبر وأهم الّدول 
سّيما  وال  معظمها،  كان  أن  بعد  الكبرى،  الّصناعّية 
العاصمة برلني، حتت الرّكام في منتصف األربعينّيات، 
حيث كانت برلني أشبه مبدينة أشباح، لكّنها اليوم أهّم 

ا. ـً ا وسياحّي ـً ا واقتصادّي ـً مدينة في أوروّبا، سياسّي
إّن املجتمع األملانّي يحترم اإلنسان في حياته، ويساعده 
حّتى خالل سنوات االقتراب من الّنهاية احلتمّية؛ وفي 
هذه األّيام، أي مع اإلعالن عن تنزيالت فصل الّصيف، 
لتقدمي  عام،  كّل  الكبيرة  الّتجارّية  املخازن  تتسابق 
والّشيء  إليها.  جلذبه  األملانّي  للمواطن  ُمغرية  عروض 
اّلذي يدعو إلى االستغراب، أّن مكاتب دفن املوتى في 
برلني، يوجد لها دور بارز هذا العام في جذب املواطن 
األملانّي، اّلذي يريد أن تكون مراسم دفنه حسب الّطريقة 

اّلتي يريدها ويراها مناسبة إلخفاء جّثته.
وقد لفت نظري إعالن عجيب ألحد مكاتب دفن املوتى، 
جاء فيه: «سارع في حجز قبرك عندنا ونحن نضمن 
لك مكاًنا في اجلّنة!». وقد دفعني فضولي الّصحافّي 
برفقة صحافّي  فذهبت  اإلعالن،  هذا  عن  املزيد  ملعرفة 
أملانّي صديق لي إلى مكتب املُعلن، وتظاهر الّصديق، 
ا  ـً ّي حال املوجود  املتوّفى،  والده  لدفن  عرًضا  يريد  بأّنه 
الّسعر  بأّن  املوّظفة  فأجابته  املستشفيات.  إحدى  في 
يختلف من حالة إلى أخرى، فإذا كان االّتفاق يتضّمن 

مكاًنا في اجلّنة، فإّن الّسعر يزداد ثالثني باِملائة، وهذا 
كيفّية  تفاصيل  املوّظفة  ــردت  س وقــد  ــاّص.  خ عــرض 
ضمان مكان في اجلّنة عن طريق كاهن متخّصص من 
أبًدا  يصّدق  ال  سليم،  بعقل  يتمّتع  ومن  الڤاتيكان. 
رواية املوّظفة، لكن هناك الكثير جًدا من قليلي العقل 
اّلذين يثقون بكالمها. األمر املثير للّدهشة، أّن املوّظفة 
أخبرت زميلي األملانّي، أّن عليه اإلسراع إذا كان يريد 
دفن والده خالل فترة تخفيض أسعار دفن املوتى، ألّن 

األماكن أصبحت محدودة جًدا. 
وجاء في إعالن آخر ملكتب متخّصص في حرق املوتى: 
«نحن نحرق ونرمي في البحر بطريقة خاّصة وبسعٍر 
لزبائنه  املكتب  به هذا  يتمّيز  اّلذي  والّشيء  خيالّي». 
فيديو  عــرَض  االّتــفــاق،  قبل  لهم  يقّدم  ــه  أّن األحياء، 
لكيفّية احلرق وكيفّية الرّمي في البحر، ويكونوا بذلك 
مّطلعني مسّبًقا على كيفّية الّتعامل مع جّثثهم. فإذا 
اختار أحدهم مراسم الّدفن العادّي، فعليه مسّبًقا دفع 
فهو  احلرق  عملّية  يختار  ومن  ــورو،  ي  3500 حوالي 
البحر  في  الرّمي  ومراسم  يورو،   2500 لدفع  مضطّر 
فتكِلفتها فقط 2000 يورو، أّما عملّية الّدفن العادّي 
توقيع  عند  فتكّلف  اجلّنة،  في  مكان  ضمان(؟!)  مع 

االّتفاق 5000 يورو.
نسبة  في  ارتفاًعا  تؤّكد،  الّصدد  هذا  في  املعلومات 
اجلنازات املفّصلة(!) حسب الّطلب واملكّلفة، واّلتي تهتّم 
بها عائالت أكثر ثراًء وثقافة، ّمما يدّل على أّن صراع 

الّطبقات يزداد حّتى على صعيد اجلنازات. 

W	K
u� dOL


s �u ? J Ò� �« d H 
©5D�K� s� Tô W|UJ�®

1. قرية فلسطينّية من قضاء عّكا (حسب الّتقسيم اإلدارّي لفلسطني، قبل االنتداب البريطانّي).
 2. قرية ِفَلسطينّية من قضاء اخلليل (حسب الّتقسيم الّسابق).

3.  قريتان فلسطينيتان من قضاء الّناصرة وقضاء حيفا على الّتوالي (حسب الّتقسيم الّسابق).
4. قرية ِفَلسطينّية من قضاء عّكا (حسب الّتقسيم الّسابق).
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كّله  الكون  تسّخر  أن  ّية  الرّّبان القدرة  شاَءت 
خلدمة هذا اإلنسان وملصلحته، ومن بني هذا 
وللّتجارة  لزراعتها  له  سّخرها  األرض  الكون 
واملشي في مناكبها، في سبيل كسب الرّزق 
يعّمرها  وأن  الــلــه،  رزق  مــن  واألكـــل  ــالل  احل
احلــال  ــذا  ه يتحّقق  وال  يــكــون.  مــا  بأحسن 
غايته.  له  حتّقق  اّلتي  باألسباب  باألخذ  إّال 
َو الَِّذي َجَعَل لَُكُم اْألَرَْض َذُلوًال  قال تعالى }ُه
ِه  ْي وَِإلَ رِزِْقــِه  ِمْن  وَُكُلوا  َها  ِب َمَناِك ِفي  َفاْمُشوا 
فلماذا  كذلك  األمــر  ــان  ك فــإذا  {؛  ــوُر  ــُش ــنُّ ال
باملهام  ــيــام  الــق عــن  والــعــجــز  الكسل  ــرى  ن
يبحث  َمن  إّال  جند  فال  عاتقه،  على  املُلقاة 
احلالل،  ودون حترّي  الّطرق  بأسهل  ــرّزق  ال عن 
أكثر شبابنا  واقع  احلرام. وهذا  واالبتعاد عن 
اليوم؛ متجاهلني أّن العجز والكسل هما من 
ألّنه  املجتمع،  تصيب  اّلتي  ــراض  األم أخطر 
إجتماعّية  مشاكل  ويولد  االقتصاد  يشّل 
يعمل  أن  بّد  ال  الّسوّي  فاإلنسان  ودينّية. 
صاحب  يكون  وأن  قوّية  وعزمية  ونشاط  بجّد 
في  فاعًال  شريًكا  يكون  ألن  تأّهله  مبادرة 
إرساء قواعد األمنني: االقتصادّي والّنفسانّي. 
اّلــديــن مثل هذه  ــارب  ح املعضلة  هــذه  وحلــّل 
يعيب  كان  اخلّطاب  بن  عمر  فهذا  الّظواهر، 
عالمات  عليه  تظهر  َمــن  على  ــوّة  ــق ــال وب
يتماوت  ا  ـً شاّب رأى  فقد  والكسل.  الّتماوت 
مريض؟!  أأنــت  عمر:  له  فقال  مشيته،  في 
قال: ال ما أنا مبريض. قال عمر: إًذا ال متشي 
وفي  بالعصى).  (ضربه  بالّدرة  وعاله  هكذا، 
الّناس يخشع في صالته  أحد  أّنه رأى  رواية 
ويطأطئ رقبته، فعاله بالّدرة. وقال له: يا هذا 
إرفع رأسك ال متّت علينا ديننا أّماتك الله، إّن 
اخلشوع في القلوب ليس اخلشوع في الرقاب.

من  الكسل  يكون  أن  نقبل  أن  ينبغي  ال 
هذا  من  يتعوّذ  كان  فالرّسول  أبنائنا،  أخالق 
اخللق بقوله: «الّلهم إّني أعوذ بك من العجز 
والكسل»، ويحّث على االجتهاد فيقول: «ألن 
فيأتي  اجلبل  يأتي  ثّم  أحبله  أحدكم  يأخذ 
فيبيعها  ظــهــره،  على  احلطب  مــن  بحزمة 
فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الّناس: 
أعطوه أو منعوه؟». وكان يعلم الّناس منهجه، 
ا إّال رعى الغنم».  ـً ّي فيقول: «ما بعث الله نب
فسأله أصحابه: «وأنت؟». قال: «نعم. كنت 
أرعى على قراريط ألهل مّكة». فاملؤمن يدرك 
منه  كمساهمة  وإتقانه  العمل  ضرورة  يقيًنا 
بجّد  عمل  َمن  أّن  ويــدرك  األرض  عمارة  في 
واجتهاد عمل بدينه، ومن تباطأ عن العمل 
والغضب،  املقت  واستحّق  دينه  خالف  فقد 
وكثرت عليه الّذنوب واملصائب وتراكمت عليه 
والّنكبات.  للحضيض  نفسه  ويجّر  املشاكل 
الّنبوّي  الّتوجيه  جاء  الواقع  هذا  مثل  وملنع 
وال  بالله  واستعذ  ينفعك،  ما  على  «اِحرص 
تعجز، وإذا أصابك شيء فال تقل لو أّني فعلت 
شاء  وما  الله  قدر  ُقل  ولكن  كذا،  لكان  كذا 
فعل. فإن لو تفتح عمل الّشيطان». والقرآن 
ٍة  وََجنَّ ُكْم  رَبِّ ِمْن  َمْغِفرٍَة  ى  ِإلَ }َساِبُقوا  يدعونا 
كان  فإذا  وَاْألَرِْض{.  َماِء  السَّ َكَعرِْض  َعرُْضَها 
طلب اآلخرة يحتاج إلى املسارعة، فإّن األعمال 
املتنوّعة من أبواب اخلير اّلتي جتلب املصالح 

للعباد هي من رصيد العبد في آخرته. والله 
 * يُتكَفرُوُه  َفَلْن  ٍر  ْي َخ ِمْن  َتْفَعُلوا  }وََما  يقول 
ِعنَد  وُه  ــدُ َجتِ ٍر  ْي َخ ْن  مِّ ِألَنُفِسُكم  ُموا  ُتَقدِّ وََما 
ْيرًا وَأَْعَظَم أَْجرًا{. وأّي عمل أعظم  َو َخ ِه ُه اللَّ
من أن يحفظ اإلنسان نفسه ويحفظ عرضه 
ويكسب قوَته وقوت عياله بشرف وعزّة نفس. 
فقال:  الكسب،  لهذا  طرق  الرّسول  حّدد  وقد 
أي صاحب  العبد احملترف»،  يحّب  الله  «إّن 
استقبله  غزاها  غــزوة  من  رجع  وملا  الّصنعة 
وّقــاص،  أبي  بن  سعد  الّصحابي  ُمصافًحا 
ُمحلت (خشنت). فسأل: «ما  قد  يده  فوجد 
«هذان  فقال:  العمل».  «من  فقال:  ــذا؟».  ه
«من  قال:  ثّم  ورسوله».  الله  يحّبهما  يدان 
أمسى كاال من عمل يده أمسى مغفورًا له». 
وقوت  ــه  رزق منه  يكسب  شريف  عمل  كــّل 
عياله، وما ميكنه من بناء مستقبل له فهو 
زراعة  من  ذلك  كان  سواء  ومرغوب،  مطلوب 
املهن،  مــن  غيرها  أو  جتــارة  أو  صناعة  أم 
َها  أَيُّ ــا  َي  { تعالى  قــال  ــاة.  واحملــام كالّطب 
ُتْم  َكَسْب َما  اِت  َب يِّ َط ِمْن  َأْنِفُقوا  آَمُنوا  الَِّذيَن 
لَُكْم ِمَن اْألَرِْض{. وقال }هو اّلذي  رَْجَنا  وَِممَّا أَْخ
ــاء لكم منه شـــراب *  ــّســمــاء م أنـــزل مــن ال
به  لكم  ينبت   * تسيمون  فيه  شجٌر  ومنه 
كّل  ومن  واألعناب  والّنخيل  والزّيتون  ــزّرع  ال
الزّراعة  الّثمرات{. هذه اآليات تعالج موضوع 
والقرآن لم يغفل عن الّتجارة والّصناعة. فقال: 
َتُغوَن ِمْن َفْضِل  ْب وَن ِفي اْألَرِْض َي }وَآَخرُوَن َيْضرُِب
الّسفر  فالّضرب في األرض يكون في  ِه{.  اللَّ
الله  بنبي  القرآن  ويذّكرنا  الّتجارة.  أجل  من 
الله  اّلذي عمل في مهنة احلدادة. فقال  داود 
رْ   ّ ــدِ وََق َساِبَغاٍت  اْعَمْل  أَِن  ِديَد  اْحلَ لَُه  ا  وََألَنَّ  {
بوس{.  لَ صنعًة  }وََعّلمَناُه  وقال  رْ ِد{.  السَّ ِفي 
الفرص  استغالل  يأتي  واالجتهاد  اجلــّد  وفي 
الله  ــول  رس قــال  ــســان.  اإلن ــدّي  ي بني  املُتاحة 
شبابك  خمس:  قبل  خمًسا  «إغتنم  (ص): 
وغناك  ُسقمك،  قبل  وصّحتك  هرمك،  قبل 
وحياتك  ُشغلك،  قبل  وفراغك  فقرك،  قبل 
قبل موتك». ومن هنا أدرك ميمون بن مهران 
ضرورة شحذ الهمم عّند الناس دون فرق بني 
معشر  يا  جللسائه:  فقال  صغير.  أو  كبير 
قالوا:  إبيّض؟  إذا  بالزّرع  ينتظر  ما  الّشيوخ 
احلصاد. فنظر إلى الّشباب، فقال: يا معشر 
الّشباب، إّن الزّرع قد تدركه اآلفة قبل احلصاد. 
ترى  أن  مــن  ـــة  األّم على  أصــعــب  ــة  آف وأّي 
شبابها في َتيه وضياع؟! ترى بعضهم ال هّم 
ألحدهم إّال أن يقضي الّساعات على مقاعد 
أّنك  الّشوارع، واألدهى من ذلك  املالهي وفي 
مداخل  على  بالفتيات  يترّصد  بعضهم  جتد 
املدارس ويتحّشر بهّن ويعّكر عليهّن حياتهّن، 
من  جملًة  تركوا  وقد  ُمكرهات.  أو  راغبات 
أو  ومجتمعهم،  أّمتهم  تهّم  اّلتي  القضايا 
إجنــاز. ــى  إل حتتاج  تخّصهم  ــاًال  أعــم تــركــوا 
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في الكتاب املقّدس نصوص تبّني أّن الّشّر امتحان. وقد 
تبّنى الكّتاب هذه الفكرة للّدفاع عن صورة اإلله احملّب. 
فالقّديس بطرس يقول: }ال بّد لكم من االغتمام حيًنا مبا 
ن، فُيمتَحُن بها إميانكم كما  يصيُبكم من مختلف اِحملَ
ُميتَحن الّذهب بالّنار{ (1بط 6/1-7). إّال أّن القّديس 
يعقوب يؤّكد أّن الله }ال يجرّب أحًدا، بل الّشهوة جترِّب 
اإلنسان فتستهويه وُتغويه{ (يع 13/1). ولعّل أشهر 
سفر  هو  املسألة  هذه  تعالج  اّلتي  ّية  الكتاب األسفار 
يجعل  ولم  األمر،  تدارك  املُلهم  الكاتب  أّن  فمع  أّيوب. 
الله يعّذب اإلنسان بل الّشيطان، ال ميكننا أن ننكر أّن 
ُيَعّد  البشرّي،  الفكر  الّشرّ. ففي تاريخ  الله سمح بهذا 

سفر أّيوب أّول مرحلٍة من مراحل تبرئة الله من األلم.
في  يكمن  ما  ملعرفة  اختبار  هو  بالّتعريف  االمتحان 
داخل الّشخص. احلياة متتحننا واأللم ميتحننا وموت عزيٍز 
ميتحننا. يقول القّديس يعقوب }إّن الّشهوة جترّب اإلنسان 
فتستهويه وتغويه. وهذه الّشهوة توّلد األلم واملوت{ (يع 
13/1-14، 1/4-2). فال عالقة لله بهذا. ومع ذلك، 
ال نستطيع أن نقول إّن الله غير معنّي بالّشّر واأللم. 
فاألمر يعنيه ألّن ابنه خضع حملنة االكتئاب واأللم. ففي 
الله  محّبة  األخير، خضعت  العشاء  بعد  الزّيتون،  جبل 
لالمتحان: هل سيظّل الله يحّب عاًملا يصلب ابنه؟ كان 
يجب أن تتّم األمور على هذا الّنحو لنستوعب أّن محّبة 
الله غير محدودة وال مشروطة. ولوال عالقة الله باأللم، 
أنفسنا  لوجدنا  وموته،  آالمه  خالل  من  وموتنا  بآالمنا 

وحيدين في مواجهة األلم.
فاأللم في نظر الله شرّ. وعلينا أن نحاربه كما حاربه 
الله  من  لننال  ندفعه  ماًال  وال  عقاًبا  ليس  إّنه  يسوع. 
حياتنا  سمات  من  سمة  إّنه  تربوّية.  وسيلًة  وال  شيًئا 
نستطيع  بل  منه،  الفالت  نستطيع  ال  واقٌع  األرضّية. 
متسّلحني بنعمة الله أن نتصّدى له ونتخّطاه إن عِجزنا 

عن القضاء عليه. فكيف يكون هذا؟!
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تدعو  ّية  روحان الكنيسة  في  سادت  طويل،  زمٍن  منذ 
املؤمن إلى أن يقّدم آالمه للرّب. إّنه ال يقّدمها على أّنها 
هدّية، إذ ال يليق أن يهدَي اإلنسان ما يكرهه وميقته. 
إّنه يقّدم آالمه للرّّب من خالل تقدمة ذاته له. ذاٌت متأّملة 
عيش  من  تتمّكن  كي  بروحه  الله  يجتاحها  أن  تريد 
آالمها في جّو من احملّبة، وتكون هذه اآلالم عامًال على 
لآلالم  يصبح  الطريقة،  بهذه  والرجاء.  اإلميان  في  النمّو 
بروح  اجتاز  فقد  املسيح.  فعله  ما  وهذا  وقيمة.  معنًى 
}حيث  عليه.  البشر  فرضها  اّلتي  اآلالم  محنة  احملّبة 
كُثرَت اخلطيئة فاضت الّنعمة{ (روم 20/5). وما كان 
جديرًا بأن يسحق يسوع جعله يعُظم، ألّن قامة اإلنسان 

ُتقاس مبقدار محّبته.
الفرح كي نتشّبه  إًذا أن نستعمل األلم كما  نستطيع 
بالله، ونصبح على صورته. فاملسيح ينضّم إلى آالمنا 
ويتأّلم معنا. إّنه شريك البشرّية املتأّملة منذ أن ُعّلَق على 
اخلشبة. إّنه ال ينضّم إلى املتأّلم ليشرح له عّلة أمله، ألّن 
الّسؤال: «ملاذا ... ملاذا أنا؟» يظّل لغزًا. إّنه هنا ليكسر 
العزلة: أنا ال أتأّلم وحدي، فإلهي يتأّلم معي وبسببي، 
ومًعا سنقاوم األلم، معًا سنعطي ما أعانيه معنًى، مًعا 
سنجتاز احملنة ونتخّطاها، مًعا سنسمو على ما يؤملني. 
وهو سيساعدني في كّل هذا، يكفيني أن أثق به وأمّد 

له يدي لينتشلني من هوّة الّظلمة واليأس.
إًذا مهّمتنا األولى هي القضاء على األلم. وحني يظهر 

أّنه قدٌر محتوم، علينا أن نحّول معناه باحملّبة.  على 
فاحملّبة اّلتي قادتنا إلى مكافحته، تقودنا حينها إلى 
قبوله. فللمحّبة الكلمة األخيرة. وهكذا، ال يكون لأللم 

مستقبل ألّن املستقبل أصبح محجوزًا لفرح احملّبة.
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حني يعاني شخص أًملا شديًدا أو ُمزمًنا، يتحّول أمله إلى 
صرخة: «ملاذا؟» مبا جتيب الكنيسة على هذه الصرخة؟ 

وهل يحّق لها اإلجابة عنها؟
الكنيسة بالّتعريف هي جماعة املؤمنني بيسوع املسيح. 
ومصّلني  ومعوقني  مرضى  من  اجلماعة  هــذه  وتتأّلف 
ليست  املتأّلم  وصرخة  ــني...  ــّي والهــوت ــاة  ورع ومعاجلني 
هي  بل  األعضاء،  هؤالء  يؤّلفه  اّلذي  اجلسد  عن  خارجة 
صرختهم. فالكنيسة تضّم أعضاء يتأّملون. وكما يقول 
سائر  معه  ُم  تتأّل عضو،  ُم  يتأّل }حني  بولس،  القّديس 
من  بل  حّقها،  من  لذلك   .(26/12 (1قور  األعضاء{ 

واجبها، أن يكون لها دور في البحث عن معنى األلم.
جند في اإلجنيل حشوًدا من املتأّملني يهرعون إلى يسوع 
أقاربهم  يحملهم  األحيان  بعض  وفي  الّشفاء.  لينالوا 
إليه أو يتوّسطون لديه من أجلهم، بعضهم وهو يصرخ، 
وبعضهم اآلخر يتوّسل. واليوم، جند حشوًدا مماثلة تقصد 
أماكن مقّدسة طالبًة الّشفاء. إّنهم الكنيسة. وأّول كلمة 
يسمع  أن  ــاء  رج كّلها  استغاثة  صرخة  هي  يقولونها 

املسيح الّصرخة ويحضر ليعني املستغيث.
يأخذون  حني  ويطيلونها  االستغاثة  هذه  املصّلون  ويرّدد 
على عاتقهم آالم البشر، ويتوّسلون إلى الله في شأنها 
واملرضى  والقلقني  املقهورين  ألجل  فيصّلون  ليعينهم. 
اّلذي  يسوع  يتأّملون  هذا،  يفعلون  وحني  واليائسني... 
دنا من اإلنسان، وعانى األلم مثله. ويتأّملون املصلوب 
االبن  رأى  حني  النبّي  أشعيا  اندهش  كما  ويندهشون 
املتأّلم،  العبد  يتخّلى عن كامل سلطانه، ويأخذ صورة 
دهشني،  يصمتون  ــنــذاك،  حــي العبد.  مثل  ويصبح 

وبصمتهم يشاركون في آالم املتأّملني.
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املسيحّيون  فّضل  للمسيحّية،  ــى  األول األجيال  منذ 
العمل على الكالم. وقد أرادوا أن تتوافق أفعالهم مع ما 
يتأّملونه في صلواتهم. فاقتربوا من املتأّملني وساعدوهم 
في مَحنهم، وكانوا يروَن فيهم حضورًا ليسوع املسيح. 
ما  }كــّل  قــال:  حني  احلضور  هذا  عن  يسوع  أخبر  وقد 
تفعلونه ألحد إخوتي هؤالء الّصغار فلي تفعلونه{ (مّتى 
ا  ـً 40/25). فاملسيحّي يرى في املتأّلم حضورًا حقيقّي
األولى  سنواتها  منذ  الكنيسة  جعلت  لذلك  للمسيح. 
عملها  أولوّيات  من  ومعاجلته  وإغاثته  املتأّلم  ضيافة 
املشافي  أعداد  هو  ذلك  على  برهاٍن  وخير  العالم.  في 
متّيزت  فاملسيحّية  باملتأّملني.  تهتّم  اّلتي  والرّهبنات 
الرّعاة  على  وكان  الرّحمة.  مجال  في  اجلذرّية  بأفعالها 
اإلميان  عيش  في  األفعال  هذه  دميومة  على  يسهروا  أن 
ّية  التأّمل الروحانّيات  ضبط  وعلى  جهة،  من  املسيحّي 

اّلتي تهمل حدث القيامة من جهٍة أخرى.
بإنشاء خطاٍب في األلم، بل بجعل  الكنيسة ال تهتّم 
ا  ـً محّب ا  ـً أخوّي حضورًا  بجانبه  يجد  أن  يرجو  املتأّلم 
ا، يتضرّع إلى الله ويسأله الرّحمة لهذا  ـً ّي مصغًيا ومصل
محنة  وسط  في  حاضرًا  املسيح  يجعل  املتأّلم. حضور 
األلم. حضور يعزّي ويؤاسي بنعمٍة سماوّية قادرة على 

هداية القلوب، ورسم البسمة في عمق األلم.
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بني حلمت باألّيام تؤّن
بواخَر نائمة. وأّن ال

م أنفاسي. واخلوُف يكُت
فؤادي.. يخفق 

بالّذاكرة.
عيني.. تغازل الفجر.

أحالمي.. تلهث بني املّد 
واجلزر.

جمعُت مخاوفي 
رغًما ُم

اًنا. فالعاصفة ُمتهل أحي
ههنا اخليار ال بّد منه.

راجع وقفة.. للّت
يها احلّب ينام حتت  ف

ِمظّلة.
ّساعة جارية في  ِخْلُت ال

سفرها.
أمسكت.. بأوّل عقرٍب 

صاَدفته
وجّدفت به نحو 

بداية! ال

هل تواصلتم باملالئكة 
في يقظتكم؟!

هل راقصتم األشجاَر 
ي لكم؟! وهي تغّن

هل تسامرمت بني 

الّنجوم.. وغفيتم؟!
ّسماء  هل سرمت في ال

عند الغروب..
على إيقاع الّتمائم..

باُب  وانفتح ال
أمامكم؟!

كّل هذا اإللهام 
بانتظاركم..!

أشهروا حّبكم 
واكتبوا..

ر العالم. على ستائ
عن أميرِة اجلمال.. 

الّنائمة في أحالمكم!
*****

هّللوا للقلم..
به عن  كّل حرف يكت

الغرام
هو أحلى الكالم

*****
ى فؤادكم رسائل احلّب إل

يل.. ي الّل هي آهة ف
ُتضيء سماَء نهاركم.

(حيفا/طمرة)
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املذاهب  أكثر من ظهور  األفراد  بخصيصّية ظهور  الّسادس عشر  القرن  متّيز 
الفنّية اجلماعّية، فال يلمح املتتّبع واملتابع برؤية عمودّية وأفقّية لألعمال الفنّية 

واإلبداعّية فيه، نعم!
ال يلمح فّناًنا واحًدا أو اّجتاًها واحًدا قْدر ما يرى مجموعة من الّتأثيرات جَمعها 

املبدع وصاغها من جديد، بهدف إحداث الّتأثيرات الواقعّية على الرائي..
ّي.. لُتصبح الّدفيئة اخلّالقة  في ذاك العصر أصبحت روما عاصمة العالم الفّن

لظهور كوكبة نخبوّية من املبدعني، خاّصة في مجال الرّسم الّتشكيلّي.
ومن األسماء البارزة في هذا العطاء اإلبداعّي – كرافاجيو- وهو األستاذ املُلهم 

للعديد من الفّنانني في جميع أنحاء العالم.
خالل  من  الّتشكيلّي  البناء  في  الّنور  عن  البحث  هو  الّشاغل  شغله  وكان 
األضواء والّظالل؛ فأصبح ِشعارُه يتمحور حول تصوير األشياء كما يراها، فصار 
ا أن يستمد منه الفّنانون ما ُيعرف  اسمه رمزًا إليطاليا الفنّية. فلم يكن غريًب
بالواقعّية احلقيقّية، خصوًصا الفّنان كوربيه، وهو بذلك ينضّم بيتر بول روبنز، 

والفرنسّي جورج دي التور، الّلذين ابتكرا مذهب «الباروك» قبل 
الفالمنكي.

اسم فّناننا الكامل، مايكل أجنلو ميريسي كرافاجيو، وقد وُلد 
 ،1571 سبتمبر/أيلول   29 في  ّية  اإليطال ميالنو  مدينة  في 
وتدرَّب على يد الفّنان سيمون بيتزيزانو، اّلذي تدرّب بدورِه على 

يدي تيتان. 
البداية  في  وعمل  رومــا،  إلى  ُمبدعنا  غادر   1592 عام  وفي 
الزّهور  ــواع  أن على  حتتوي  اّلتي  الفنّية  األعمال  من  مجموعة 
سّلة  مع  و“طفل  الفاكهة“  ُيقّشر  ”طفل  لوحة:  مثل  والفواكه، 

”باخوس  لوحتِه  إلى  إضافًة  اإلبداعّية،  لوحاته  أوائــل  من  وهما  الفاكهة“.. 
جيوسب  ــذاك،  آن املشهور  الفّنان  عن  نقلها  تبنيَّ  كما  وجميعها  مريًضا“، 

سيزاري..
الّشباب، واهتّم أن  الفّنانني  الزّمن تعرّف رّسامنا على مجموعة من  مع مرور 

ا من عباَءة سيزاري. ـً ّي يخرج نهائ
طبًعا شّدْتُه روما مبا تختزنه من تاريخ ومنابع لإللهام، فنزل إلى شوارعها ليرسم 
الّلعب“  ورق  ”خداع  شقيقتها  بعدها  ومن  الَبْخت“،  ”قارئة  املشهورة  لوحته 
وهي ِبشهادة العارفني بالفّن ُتعتبر رائعتُه األولى.. وألّن الّلوحتني لقيتا ُشهرًة 
فقد بيعتا بسرعة؛ ِممّا جعله ُيضطر أن يعمل منها ُنسًخا مع بعض اإلضافات 

البسيطة بهدف بيعها مرّاٍت أخرى.
عن طريق هاتني الّلوحتني تعرّف إلى الكاردينال فرانسيسكو ماريا ديل مونتي 
إّال أن  الفنّية.. فما كان من رّسامنا  وأصدقائِه من األغنياء وُمقتني األعمال 
”املوسيقّيون“،  منها:  نذكر  املهّمة،  لوحاته  من  جديدة  مجموعة  برسم  يقوم 

”عازف العود“ و“طفل لَدغته حرباء“..
وال يخفى على املتأّمل في لوحاته أّنُه أعاَد إليها الواقعّية اّلتي نأى عنها 
في الفترة اّلتي رسم فيها لوحاته الّدينّية، وقد أضفى عليها َمْسحًة روحّية.. 
هرة،  واّلتي ورغم أّنها ُعرَِفْت في نطاق ضّيق، إّال أّنها اكسبته املزيد من الشُّ

ّية“. كلوحة ”توبة مرمي املجدل
عاد - كما ذكرت - إلى أعماله باألسلوب الواقعّي أو كما أطلق عليه هو 
ّية، ورسم األشخاص واألحداث كما  نفسه، الّطبيعي؛ واّلذي ابتعد فيه عن املثال
”العشاء في  املعروفة:  لوحته  مثال على ذلك  العني.. وأوضح  تراها  أن  ميكن 
ية أكثر بصورة مّطردة. إميوس“، وهذا زاَدُه ُشهرًة، ِممّا أّدى إلى انتشار أعماله الفّن

وبسبب رغبته في احلال تقرّب من الكنيسة، وجنح في عام 1599، مبساعدة 

صديقه الكاردينال ديل مونتي أن يحصل على تكليف بعمل تزيني لكاتدرائية 
كونتاريللي في كنيسة سان لويجي دي فرانسيكي.

مبهارة  والّضوء  الّظل  توزيع  من  متّكنه  كأسلوب،  واقعّيته  إلى  إضافًة  فاعتمد 
وتكّثف  املوضوع  ُتغني  درامّية  َمسحة  هذه  أعماله  على  أضفى  ّمما  عالية؛ 

ا.. ـً احلدث عاطفّي
الّدهشة  اليومّية،  واحلياة  الواقع  من  اآلن  نفس  في  اقترابه  أثار  ذلك  ومبــوازاة 
واإلعجاب.. فاستمّد وبنجاح بارز مناذج شخصّيات لوحاته، واّلتي شملت أيًضا 
اته الّدينية. فأّدى ذلك إلى جعل الفّنانني، وخاّصًة الّشباب منهم،  حّتى شخصّي
يحيطون به وُيكبروهُ.. وقد وصل الوضع ببعضهم أن يعتبره أعظم الفّنانني، 

ويعتبر أعماله معجزات!!
هذا، والّدارس للوحاته لن يخفى عليه أّن رّسامنا ابتدع تقنّية شديدة الدرامّية 
 Mono“ـ ب الّضوء والّظّل، حيث أوْجد ما يعرف  في لوحاته، استخدم فيها 
Luce“  أي املصدر الواحد للّضوء؛ أّي أّنه يستخدم في الّلوحة مصدرًا واحًدا 
للّضوء من جانب واحد حّتى تكون الّظالل كّلها في اّجتاه واحد، 
ـ“املونوسكرو“ حيث يسّلط الّضوء من جانب  فيما ُيعرف أيًضا ب

واحد وكأّنُه يضع مصباًحا في زاوية الّلوحة.
فما كان من هذا إّال أن ألََّب ضَده اجلدل والّنقاش في روما.. أّما 
بالّنسبة له كرّسام فابتعد عن تصوير أشخاص في أردية فارهة 

ومنّمقة، ونها إلى البساطة املتعّمدة واملدروسة في آن.
طبيعة  ذا  كان  ذلك  برغم  كارافاجيو  أّن  نضيف  أن  املهّم  ومن 
ّية الّساخنة اّلتي جتري  متيل للعراك بحكم الّدماء الرّيفّية اجلنوب
في عروقِه.. وهذا ما جعل باروليني معاصره، يقول عنه: بأّنُه ذو 
الة للعراط، وهذا ما جعله يختار موضوعات شديدة العنف  طبيعة دموّية مّي

ْبلة يهوذا“. والدموّية، مثل لوحاته: ”يوحّنا املعمدان“ و“ُق
في هذا الواقع اّلذي طغى عليه الهجوم عليه اضطّر رّسامنا إلى مغادرة روما 
والرّحيل إلى نابولي عام 1607 ومنها إلى مالطا، ألّنه أيًضا تعارك في نابولي 

بسبب إحدى الفتيات اجلميالت.
ارتبط  حيث  وكبير،  طبيعّي  بشكل  وضعه  استعادة  إلى  مالطا  في  فنجح 
بالفارس الّشهير اُوالف دي فنياكور اّلذي يعتبر احلاكم الرّسمّي ملالطا لكونه 
القّديس  ّية  كاتدرائ بتزيني  هذا  صديقه  فه  فكلَّ يوحّنا..  القّديس  فرسان  كبير 
يرسم  أتيعها  يوحّنا“  القّديس  ”ذبح  رائعته  أجنز  وهناك  فاليتا،  في  يوحّنا 
جعله  مما  والقوّة  الّسلطة  فيه  جّسد  واّلذي  أوالف،  للفارس  الّشهير  البورترية 

يصبح محّل االحترام لكّل جماعة القّديس يوحّنا في مالطا.
ُبّد ونحن بصدر احلديث عن هذا الفّنان أن نتطرّق إلى ما يعرف في فّنِه  وال 
في  تتمّثل  واّلتي  ـ“القتامة“،  ب ُيعرف  ما  أو  الّسوداء“،  ”اخللفّية  بتقنّية 
استخدام مصدر الّضوء في الّلوحة إلضاءة أشخاص الّلوحة فقط، وَترك معظم 
الّلوحة في حالة من الّظالم.. وبهذا استغنى عن خلفّيات الّلوحة املُْعتادة.. وقد 

تبعه في هذه الّتقنّية فّنانو هولندا جميًعا، وبعض فّناني فرنسا.
لكن - ويا لألسف - فقد كان احلّظ العاثر يكمن لكارافاجيو، وهو الّنجم املشّع 
في جزيرة مالطا.. فطبيعة العراك اّلتي عادت إليه ثانيًة، جعلته يشتبك في 
ِعّدة مشاجرات ِممّا جعل أوالف دي فيانكور نفسه يزّج به في الّسجن، لكّنه 

جنح في التهرّب، واستقّل مركبة وعاد إلى روما.
وهناك فاجأته حّمى املالريا وقضت عليه وهو في ريعان شبابه عام 1610.

لكن، رغم حياته القصيرة إّال أنَّ كارافاجيو يعتبر، وبحّق، فارس الواقعّية في 
عصر ”الباروك“.
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عدوى  أو  ّية،  البول املسالك  التهابات 
تسّببها  ما  ــادًة  ع ّية،  البول املسالك 
طول  على  مكان  أّي  في  البكتيريا 
اجلهاز البولّي، مبا في ذلك مجرى البول 

واحلالب والكليتني أو املثانة.
في  املتكرّرة  الرّغبة  أعراضه  وتشمل 
التبّول،  عند  ــم  أل أو  واحلــرقــة  التبّول 
إلى  إضافة  احلمى،  مع  القشعريرة  و 
البطن،  أسفل  في  تقّلصات  ــدوث  ح
له  تكون  ال  وقد  باإلجهاد،  واإلحساس 

أّي أعراض على اإلطالق.. 
املسالك  ــدوى  أّن ع ــر  األم فــي  ــد  ــّي واجل

ّية الّتالية:  ا ما تستجيب بسرعة للعالجات املنزل ّية غالًب البول
واحلّد  املُشبعة،  املشروبات احملّالة  كّل  الّسوائل، و جتّنب  الكثير من  شرب 
من املشروبات اّلتي حتتوي على الكافيني مبا فيها القهوة، ألّنها تؤّدي إلى 

ّية. تهّيج املسالك البول
البرّي  والعنب  البرّي  الّتوت  ألّن  اُحملّلى،  غير  البرّي  الّتوت  عصير  شرب 
ّية اّلتي تساعد على منع البكتيريا من االلتصاق  يوّفران املواد الكيميائ

ّية. على جدران املسالك البول
أسفل  في  الكليتني  ٍمنطقة  تدفئة  إّن  املكان..  دفء  على  واحلفاظ  الراحة 

الّظهر، بوضع مياه ساخنة (إربة)، ومتريرها على املكان.
جتّنب السّكر املّكرر املتواجد في اخلبز واملعكرونة (الباستا)، واالبتعاد عن 

احللويات.
وتعزّز  البولّي  اجلهاز  تقوّي  اّلتي  األعشاب  من  والعديد  الّشاي  تناول 
اّلتي لها خصائص مضاّدة للجراثيم؛ مثل: عنب  مناعته، وخصوًصا تك 
ونبات  والهندباء  الّطير  وعشب  اخلطمي  وجــذر  األخضر،  ــّدب  والّشاي  ال
القرّاص. حيث ميكن استخدام أّي من هذه األعشاب بإضافة ملعقة صغيرة 
و20   10 بني  تراوح  زمنّية  لفترة  وتركه  الّساخن  املاء  من  كوب  إلى  منها 
دقيقة؛ وشرب 2-4 أكواب في اليوم الواحد؛ كما ميكنك أيًضا تناول هذه 

األعشاب على شكل كبسوالت .
مرّات  ثالث  ــروت»،  ف الـ»جريب  بــذور  مستخلص  من  ملغم   100 تناول 
وميكن  للجراثيم،  مضاّدة  لها خصائص  فروت»  الـ»جريب  فلبذور  ا؛  ـً يومّي
ا فهو مضاد لألكسدة و  ـً أيًضا تناول 1000 ملغم من فيتامني C يومّي

ميكن أن يساعد في تقوية جهاز املناعة.
تناول الزّبادي (الرّوب) مع  الـ»بروبيوتيك» احلّية أو مكّمالت الـ»بروبيوتيك» 
كّل يوم. فهناك أدّلة تؤّكد على أّن الـ»بروبيوتيك» يساعد في حّل مشاكل 
ّية. كما أّن تناول الّسمك أو زيت الّسمك يساعد على تقليل  املسالك البول

اإللتهاب في اجلسم لسبب احتوائه على األحماض الّدهنّية (أوميغا 3).
من املفّضل:

شرب 2 ليتر من املاء كّل يوم. 
تناول الّتوت البرّي غير احملّلى أو عصير الّتوت.

تناول الرّوب مع البروبيوتيك أو تكملة بروبيوتيك.
تناول «أوميغا 3».

مستخلص بذور العنب.
.C فيتامني

تناول األعشاب املجّففة أو مكّمالت من االعشاب اّلتي تباع جاهزة.

©q ÒLJ*« ÒVD�«Ë WLOK��«Ë W ÒO�B�« W|cG��« ‰U�� w� qLF	 ¨W|cG	 W ÒO
UB��«®

WLF½ w�½U½ ∫œ«bŽ≈

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

تقع قرية كفر ياسيف في اجلليل الغربّي، على تّلة صغيرة (ارتفاعها 
75 مترًا فوق سطح البحر). 

حيث  قدمية،  عصور  من  استيطان  وجود  إلى  األثرّية  األبحاث  أشارت 
يرّجح بعض الباحثني على أّن بداية االستيطان تعود إلى نحو 3000 
ّية، فينيقّية وآثار الستيطان  عام ق.م.، حيث ّمت الكشف عن آثار كنعان

ّية والبيزنطّية.  يهودّي، خالل الفترة الرّومان
اكتسبت القرية أهمّيتها عبر العصور لوقوعها على الّطريق الّتجارّية 
ما بني عّكا وصيدا. وخالل فترة االنتداب البريطانّي أُطلق عليها لقب 

«عاصمة اجلليل».

W ÒO�|—U Ò��« —œUB*« w� l�u*«
ُذكرت كفر ياسيف في العديد من املصادر الّتاريخّية.. ورد اسم القرية 
في بعض الوثائق من العصور الوسطى (بني األعوام 1196، 1200، 
أو   ،«Caferesi» مثل:  متنوّعة  أسماء  حتت   (1255  ،1253

.«Cafriasif» بينما ورد االسم في وثيقة واحدة ،«Capher Sin»
الرّحالة فكتور جيرن زار القرية ووصفها في كتابه، كما يلي: «وصلت 
القرية في الّساعة الّثانية عشرة ونصف وجتوّلت في القرية أستكشف 
معاملها. تتواجد القرية على تّلة، منحدراتها مدّعمة بجدار من احلجر 
في  جًدا.  قدمية  احلجارة  تلك  فإّن  يبدو  وكما  جميل،  بشكل  املنحوت 
بعض  جدرانها  تزّين  عاًما،   140 إلى  تاريخها  يعود  كنيسة  القرية 
القرية هو  أقدم مبنى في  إهداًء من روسيا.  اّلتي وصلتها  الرّسومات 
غرفة  أسفله  في  احلجارة؛  من  مبنّي  الّشكل،  رباعّي  برج  عن  عبارة 
الّصليب.  إشارة  منحوتة  الّشباك  فتحة  وعلى  بقنطرة،  مدّعم  سقفها 
كما يبدو فإّن هذا البرج كان جزًءا من مبنى كبير ُهدم، وُبنيت مكانه 
بئر  تتواجد  القرية  تّلة  من  اجلنوب  إلى  م.).   1888) ّية  احلال املنازل 
منها بالقرب  مترًا).   40) جًدا  عميقة  وهي  احلجر،  من  املبنّية  املاء 

حوض ماء».

UN�zU��Ë W Ò|d�_« �U Ò|dH(«
جرت احلفرّيات األثرّية األولى في املوقع عام 1925، وهي موّثقة بتقرير 
مفّتش اآلثار آنذاك نعيم مّخولي، حيث ّمت توثيق مغارة منحوتة في 
(الناووس:  الفخار  من  نواويس  على  بداخلها  ُعثر  اجليرّي،  الّصخر 
الزّجاج.   اثنتي عشرة حتفة من  وُقرابة  املوتى)،  لدفن  صندوق استعمل 
ينّيات من القرن  فيما بعد أُجريت بعض احلفريات الّصغيرة خالل السّت
ّية، إّال  العشرين، دّلت إلى وجود صناعة أدوات الزّجاج في الفترة الرّومان

أّنه لم يتّم العثور على املوقع اُحملّدد ملصنع الزّجاج.
العثور على جزء من منزل سكنّي يعود تاريخه  في عام 1991، ّمت 
للفترة البيزنطّية (القرن الرّابع ميالدّي)، صدفًة خالل أعمال حفر في 

الّتنقيب  ّمت   ،1992 البلدة. في عام  وسط 
عن كهف استعمل لدفن املوتى خالل الفترة 
الرّابع  بداية  حّتى  الّثالث  (القرن  ّية  الرّومان
صغيرة.  ــدة  واح غرفة  من  مكّون  مــيــالدّي) 
ُعثر بداخله على ثالث نواويس مصنوعة من 

الفّخار، وُقرابة 11 حتفًة من الزّجاج. كما يبدو فقد وُضعت أدوات الزّجاج 
الّنواويس  ووضعت  هذا  املغارة.  إلى  إدخاله  بعد  الّناووس  غطاء  على 
الّثالث الواحد فوق اآلخر، ما أّدى إلى وقوع بعض األدوات أرًضا، خالل 
مواقع  من  معروفة  الّظاهرة  هذه  سابقه.  فوق  ووضعه  الّناووس  إدخال 
أثرّية أخرى في اجلليل الغربّي، مثل الكهوف في ِمنطقة قلعة «جّدين» 

(«يحيعام»، اليوم).
أّما احلفرّيات من العام 2004، واّلتي أُجريت في مرَكز القرية، إلى اجلنوب 
البيزنطّية  الفترة  مبنى من  آثار  فقد كشفت عن  من مقام «اخلضر»، 
واإلسالمّية األولى (الفترة األموّية والعّباسّية)، واّلذي استمر استعماله 
حّتى الفترة اململوكّية (1260 م.). في جدار املبنى ّمت العثور على كنز 
مكّون من سّت عمالت نقدّية، ُدفنت داخل اجلدار. وكان مجموع العمالت 
الّنقدّية في تلك احلفرّيات أحد عشر عملة. يعود تاريخ العمالت إلى 
الفترة  إلى  تاريخها  يعود  عمالت  سّت  مختلفة؛  زمنّية  حقبات  عّدة 
البيزنطّية ضربت خالل فترة القيصر يوستنيان الّثاني (565 – 578 
ميالدي)، عملتان يعود تاريخهما إلى الفترة األموّية (القرنني الّسابع 
والّثامن ميالدّي)، عملة فرنسّية من الفترة الّصليبّية، وعملة مملوكّية 

واحدة ضربت مباشرة بعد انتهاء حكم الّصليبّيني في البالد.
املبنى  في  احلفرّيات  خالل  ُعثر  الفّخار،  وأدوات  العمالت  الى  إضافًة 
ذاته، على ما يقارب 111 قطعة من الزّجاج، شملت الكؤوس واألطباق 
البيزنطّية والفترة األموّية.  الفترة  والقوارير. تعود جميعها إلى نهاية 
وُتشير تلك املكتشفات إلى أّن صناعة الزّجاج اّلتي بدأت باملوقع خالل 

ّية، استمرّت أيًضا خالل الفترة األموّية. الفترة الرّومان
أّما احلفرّيات اّلتي أُجريت خالل العام 2009، بإدارة رافع أبو رّيا (من 
يعود  مبنى  آثار  اجلامع، فكشفت عن  مقربة من  اآلثار)، على  سلطة 
ّية (القرَنْني الّثاني والّثالث ميالدّي). ولكون احلفرّيات  إلى الفترة الرومان

ّية، لم يتمّكن الباحث من حتديد استعماله. محدودة وجزئ

بداية  بأّن  االفتراض  إلى  مييلون  الباحثني  غالبّية  أّن  من  الرّغم  على 
أّن  إّال  ّية،  الكنعان الفترة  ــى  إل تعود  ياسيف  كفر  في  االستيطان 
ّية  غالبّية احلفرّيات ّمت العثور فيها على مكتشفات من الفترة الرّومان
ّية أو  الكنعان الّتنقيب عن اآلثار  يتّم حّتى اآلن  اململوكّية، ولم  حّتى 

الفينيقّية في املوقع. 

t|uM	
273)، مقالة  (العدد  «حيفا»  من صحيفة  األخير  العدد  في  نشرت 
عن البعنة. وقد حّددت في بداية املقالة بأّن البعنة في ِمنطقة الّشاغور، 
املجلس  اليوم ضمن  هي  واّلتي  البعينة،  وبني  بينها  الّتمييز  لهدف 
جنيدات؛ سأنشر مقالة منفردة عندما أبدأ الكتابة  احملّلي البعينة – 

عن جبل طرعان وسهل الّبطوف.
لذا اقتضى الّتنويه.
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 v�≈  ÍœRð w²�«  ‚dD�«  d{U;« ‰ËUM²¹ ·uÝ …d{U;« ‰öšË ÆÈd??š√Ë WOð«c�«   «—bI�«

 ÆÂUŽ qJAÐ ÕU−M�« ÂuNH
 oOLFðË …UO(« w� ÕU−M�«
 2.6.15  a¹—U²Ð ¡UŁö¦�«  Âu¹ …d{U×
 nOÝU¹ dH� w� pM³K� b¹b'« ŸdH�«  nOC²�¹Ë
 hB	 W³ðU�Ë W³¹œ_« ¨ÍdÐUð Íd¹Ëœ ÂUN�≈ l
 ‰UHÞú� «eO2 UÞUA½ 17∫00  WŽU��« w�
 W�—UA0 ‰UHÞú� WB	 d¹dL²Ð ¡UIK�« ‰öš ÂuI²ÝË ¨ågJA�ò WK�KÝ WH�R
Ë ‰UHÞ_«
 WBI�«  …¡«d	  ‰öšË ÆwÐdF�«  jÝu�«  w�  ‰UHÞ_«  r�UŽ w� …—uNA*«  ågJA�ò WOB�ý
 WO
uO�« …UO(« s
 lO{«u
 ‰ËUM²¹ wNO�dðË ÍuÐdð ÷dŽ .bIð w� ågJA�ò „—UAOÝ

 Æ‰UHÞú�
 ¨w½U−
 qJAÐË lÝ«u�«  —uNL'« ÂU
√  WŠu²H
 ÊuJ²Ý  «d{U;«Ë  UÞUAM�«  Ê√  d�c¹
 l	u
  w??�  qO−�²�«  rJMJ1   U??ÞU??A??M??�«  w??�  W??�—U??A??*«  ·b??N??ÐË  Æ„u??M??³??�«  lOLł  s??zU??Ðe??�
 wHðUN�«  œd�«  e�d* ‰UBðô«  Ë√  wwwÆmizrahi≠tefahotÆcoÆilØnifgashim  ≠pM³�«

Æ 077≠6004060 r	d�« ‰öš s
 qO−�²�«Ë

  
 sŽ  f�Ëd�  WJ³ý  XMKŽ«  ¨W×¹d*«Ë  W¹dBF�«  W¹cŠô«  ‚uÝ  UNðœU¹—  s
   «uMÝ  l³Ý  bFÐ
 WŽuL−
  ‚u�²Ý  YOŠ  d¦�√  WFÝ«ËË  …b¹bł  5JKN²�
  W×¹dA�  tłu²²�  U
b	  U¼—uDð
 ÁcN� WJ³A�« b�d²ÝË ¨CROCS&MORE  rÝ« X% W¹dBF�« W¹cŠô«  U�—U
 s
 WŽuM²


ÆqJOý ÊuOK
 4 w�«uŠ …uD)«
 WBB�
 UN� qO¦
 ô WKLŠ ‰öš s
 W	öD½ô« pK²Ð  CROCS&MORE  WJ³ý qH²%Ë «c¼
 ŸËd� w�  U�—U*« lOLł vKŽ iOH�ð 25% sŽ …—U³Ž w¼Ë ¨œb'« 5LCM*«Ë szUÐe�« ÍœUM�
 ‰uFH*« W¹—UÝ WKL(« Æ  SCHOLL  Ë CROCS,  BLUNDSTONE W�—U
 p�– w� U0 f�Ëd�

Æiz«uH�« XO½«uŠ qLA¹ U0 25.5 v²Š p�–Ë œö³�« w� f�Ëd� XO½«uŠ lOLł w�
 XO½«uŠ  WJ³ý  W³ŠU�  “‘«bŠ  Ÿ«uM�u�”  WŽuL−
  ÂUŽ  d¹b
  VzU½  g²O�Ë—u¼  qOzU�O

 W¹—U−²�« W�—U*« UNMOŠ UM�Ë ¨f�Ëd� XO½«uŠ WJ³ý UML	√  «uMÝ l³Ý q³	” ∫‰U	 f�Ëd�
 Y×³�UÐ UM¹dL²Ý« ÆlÝ«Ë ·b¼ —uNL'Ë ‰ULF²Ýô« WŽuM²
 WŠ«d�« W¹cŠ« ‰U−
 w� …bz«d�«
 ¨W¹dBŽ ¨W×¹d
 W¹cŠ« ≠UMMzUÐ“ —uNLłË Â¡ö²ð Ê« UNMJ1 W×¹d
 W¹cŠ_ …b¹bł  U�—U
 sŽ
 b	Ë ÆUN�UF²½«  ‰öš WF²*UÐ —uFA�«  p�– s
 r??¼ô«Ë  ¨…b??Ž Ê«u�QÐË WO�UŽ …œuł  «– ¨WOKLŽ
 ¨…bz«— WO*UŽ  U�—U* UNM
 ¡eł ¨ UH�«u*« ÁcNÐ W¹cŠ« Z²Mð w²�«  U�dA�« s
 b¹bF�« U½błË
 W�—U
 15  œ—u²�½ s×½ f�ËdJ� W�U{« ÂuO�«  ÆWOKC�«   «–Ë o¹dD�«  W¹«bÐ  w�  U�dý Ë«

Æ“f�Ëd� W¹cŠ_ W�U{« UMŽËd� w� ŸU³ð w²�«Ë W¹cŠô« ‰U−
 w� W¹—U&
 d
ô«  ¨…b¹b'«   U−²M*«  s
  s¹dO¦J�«  v{—Ë  ÕUOð—«  UMHA²�«  “∫UC¹«  g²O�Ë—u¼  ·U??{«Ë
 V½Uł v�« rN¼U& UM³ł«u� UM²O½«uŠ WJ³ý w� UN½uI×²�¹ w²�« W½UJ*« rN×M* UMF�œ Íc�«

Æ“UM¹b� …bz«d�« W�—U*« vI³²Ý w²�«Ë f�Ëd�
 —bB²²Ý  w²�  «Ë  f�Ëd�  W¹cŠ«  o¹u�²Ð  dL²�²Ý  CROCS&MORE  WJ³ý  Ê«  v�«  —UA¹
 BLUNDSTONE,   ∫q¦
  Èdš«   U�—U
  V½Uł  v�«  WJ³A�«   UFO³
  qL−
  s
  60%  w�«uŠ
 PAEZ, CUSHE, COBIAN, ROCKET DOG   , EMU, BOOROO NATURAL WORLD,

املزيد. DESIGUAL وغيرها 
 v�«  CROCS  s
  ·ËdF*«  W  J³A�«  rÝ«  dOOGð  U½—d	”  UC¹√  qOzU�O
  bO��«  ·U??{√Ë  «c¼
 W¹dLF�«  U¾H�«  nK²�
 qLA²� UMOJKN²�
 W×¹dý lOÝuð b¹d½ UM½u� ¨CROCS&MORE

ÆœôË_«Ë W³O³A�« ‰Ułd�« ¨¡U�MK� W×¹d*«Ë W¹dBF�« W¹cŠô« ‰U−
 w� rN³ÝUM¹ U
 dO�uðË
 UNŽËd�  rOLBð  dOOG²Ð  UC¹«  ÂuI²Ý  CROCS&MORE   WJ³ý   Ê«  v??�«  UC¹«  —UA¹Ë  «c??¼

 ÆWJ³A�« eO9 w²�« WOÐU³A�« ÕËd�« l
 VÝUM²¹ U0  U�—U*« W�UJ� UN²Lzö
Ë

  U	öFK�  W¹—U−²�«  W�dG�«Ë   œö??³??�«  w�  W¹—U−²�«  WDK��«Ë  WŽUMB�«  »U??Ð—«  œU??%«  bIŽ
 d9R
  ¨…d�UM�«  w�  ÊË«d??�  Êb�u'«  ‚bM�  w�  w{U*«  Ÿu³Ýô«  ¨UO�dðË  qOz«dÝ≈  5Ð  U

  l½UB
Ë  U�dý wK¦2 l
 „«d²ýôUÐ p�–Ë 5²�Ëb�« 5Ð U
  W¹œUB²	ô«  U	öF�« Y×³�

Æ‰ULA�« WIDM
 w� wÐdF�« jÝu�« s
 l½UB*«Ë  U�dA�« W�U� s
 ¡«—b
Ë 5FMB
Ë
  U	öF�«Ë WOł—U)« …—U−²�« r�	 fOz— fH¹d²� w½«œ bO��« Àb% d9R*« ‰öšË «c¼
 ¨WŽUMB�«  vKŽ  W¹œUB²	ô«  WÝUO��«  dOŁQð  ‰u??Š   ¨WŽUMB�«  »U??Ð—«  œU??%«  w�  WO�Ëb�«
 tMJ1  UO�dð  œUB²	«  Ê«  vKŽ  t¦¹bŠ  w�  œb??ýË  ÆUO�dðË  qOz«dÝ«  5Ð   «—œU??³??*«Ë  …—U−²�«
 Y¹b×K�  ‰U−
  „UM¼  fO�  p�c�Ë  WOKOz«dÝô«  WŽUMBK�  W¹u	  W¹œUB²	«  WF�«—  ÊuJ¹  Ê«
 Êu� ¨5�dD�«  ö� vKŽ …bzUH�UÐ  œuFð …bO'« W¹—U−²�«   U	öF�U�  ÆWFÞUI*«  WÝUOÝ sŽ

ÆW�d²A
 `�UB
 sŽ —Ëb¹ Y¹b(«
 ‰öš t¦¹bŠ w� —Uý√ WŽUMB�« »UÐ—« œU%« w� wÐdF�« jÝu�« d¹b
 ¨»u¹√ WLF½ bO��«   
 qJAÐ  r¼U�ðË  …dO³�  WOL¼«   «–  pý  ÊËœ  d³²Fð  UO�dð  l
  WOł—U)«  …—U−²�«    ò  ∫d9R*«
  UO½UJ
«  `²�  w�  jOÝËË  ÕU²H
  p�cÐ  È—«  UL�  ÆqOz«dÝ«  œUB²	«  u/Ë  l�—  w�  dýU³

 œUB²	ö�  wÐU−¹ô«  dOŁQ²�«  Ê√  Èd??šô«  uKð  …d
  UM�  X³¦¹  l	«u�«  ÆWOÐdŽ  ‰Ëœ  l
  W¹—U&
 Ê« È—√ WŽUMB�« »UÐ—√ œU%« w� wÐdF�« jÝu�« d¹b
 w½u� ÆWÝUO��« vKŽ VKGð U
uLŽ
 UO�d²� wKOz«dÝô« d¹bB²�« e¹eF²� tÐ «uL¼U�O� dO¦J�« wÐdF�« jÝu�« s
 5FMB*« Èb�
 d9R*«  «c¼  bIF�  »U³Ýô«  bŠ√  sLJ¹  UM¼Ë  ¨rN�ULŽ√  lOÝu²�  W�dH�«Ë  WO½UJ
ô«  rN¹b�Ë

 åÆ…d�UM�« WM¹b
 w�  «c�UÐ
 t½« t¦¹bŠ ÷dF
 w� ‰UI� ‰ULA�« ¡«u� w� WŽUMB�« »UÐ—« œU%« d¹b
 ªÂËU³K�≈ —u¾O� U
«
 ‰U−
 w� q�«u²*«   U³¦�«  ÂbŽË WO*UF�«  ‚«uÝô«  jG{Ë W³FB�«  W��UM*«  …d²�  ‰öšË
 ¨…b¹bł ‚«uÝ« d¹uDðË Ã—U)« w� WLzUI�«  ‚«uÝô« e¹eFð  rN*« s
 ¨œö³�«  w� WŽUMB�«
 W�dF*«Ë   «Ëœô«  v²ý  dO�u²Ð  Â«e²�ô«  ‰ULA�«  ¡«u�  ≠WŽUMB�«  »UÐ—«  œU%«  vKŽ  t½U�  «c�
 bIŽ ÊU� «bł rN*« s
 t½« UC¹√ ·U{√Ë Æ‰U−*« «c¼ w� UC¹« ‰ULA�« w�  U�dýË l½UBLK�
 WHK²�
  ôU−
 s
 5FMB
 ·UAJ½« w� r¼UÝ  d
ô« «c¼ Ê« YO×Ð …d�UM�« w� d9R*«
 ÊUJÝ s
 50% s
 d¦�« qJA¹ Íc�«Ë wÐdF�« jÝu�« s
 hšôUÐ ‰ULA�« oÞUM
 W�U� s
Ë

Æ‰ULA�« WIDM

 WOŽUMB�«Ë  W¹—U−²�«  W�dG�«Ë  W¹—U−²�«  WDK��«  ÂU??Ž  d¹b
  ªÊu??
d??�  wAM
  bO��«  U??
√
 5�—UA*« ÂU
« ÷dŽË 5²�Ëb�« 5Ð —u
ô«  «—uDð vKŽ —uC(« lKÞ√ bI� UO�dð≠qOz«dÝ«
 ò  ∫·U???{√Ë  ÆUO�dðË  qOz«dÝ«  s
  ‰U??L??Žô«  ‰U??ł—Ë  5FMBLK�  W�œU³²*«  W¹—U−²�«  ’dH�«
 UO�dð sŽ wK�²�« ÆÍ—U& ·bN�  UO�dð vKŽ W�uN�Ð vK�²½ s×½Ë uLM¹ w�d²�« œUB²	ô«
  U	öFK� W³�M�UÐ WOL¼ô« YOŠ s
 W�Ëœ ”œUÝ d³²Fð UN½«  –≈  UO−Oð«d²Ý« QDš d³²F¹
 …—bB
 UN½uJ� W�U{« qOz«dÝù V¹d	Ë dO³� ‚uÝ d³²Fð UO�d²� ÆqOz«dÝ« l
 W¹—U−²�«
 o¹u�²�«Ë  ÃU??²??½ô«   U??O??�¬  WO³�Už  ÆrNF
  qOz«dÝù  W	öŽ  ô  w??²??�«Ë  Y�U¦�«  r�UF�«  ‰Ëb??�

ÆåÈdš_« ULNM
 q� qLJð 5²�ËbK�
  

 nðU¼  qLAð  w²�«Ë  ©wŁöŁ®  q³¹dð  W
“—  ÂuJKÝ  oKDð  ∫WOJK��«   ôUBðô«  ‚uÝ  w�  …—uŁ
 149 ∫‚u³�
 dOž dF�Ð≠ Êu¹eHKðË X½d²½≈ œËe
Ë ©תשתית® X½d²½û� WO²% WOMÐ ¨w�eM


ÆWKzUFK� ÎU¹uMÝ ÆÃÆ‘ 3500 dO�uð wMF¹ «c¼Ë ÆdNA�« w� jI� ÆÃÆ‘
 s
  WI�u*«  ¡UN²½ô«  bFÐ  ¨WK³I*«  lOÐUÝ_«  w�  lO³K�  ÂuJKÝ  s
  b¹b'«  q³¹d²�«  ÕdÞ  r²OÝ

ÆMbps 40 WŽd�Ð W
“d�« ÷dŽ r²OÝ ÆWKL'« ‚uÝ w� Í—uH�« WKŠdLK� ‰UI²½ô«
 U¹dNý  q�«uA�«  s
   U¾*«  l�b�  œö³�«  w�  WOJK��«   ôU??B??ðô«  ‚u??Ý  szUÐ“  dDC¹  ¨ÂuO�«
 l�b¹ WOJK��«  ôUBðô« ‚uÝ w� UO�UŠ …bł«u²*« Â“d�« w� ∫rNÐ W�U)«  ôUBðô«  U
b)
 W
“— —UO²š« szUÐe�«  ÊUJ
SÐ ¨v�Ë_« …dLK� ¨Êü« ÆU¹dNý ÆÃÆ‘ 439  w�«uŠ   jÝu²*« ÊuÐe�«

ÆdO³� rB�Ð  ôUBðô«  U
bš rN� d�u Ôð≠ W¹u¾*« V�M�«  «dAFÐ hš—√
 ‚uÝ w� WM��« s
 dOš_« lÐd�« w� WNÐUA
 …—uŁ XŁbŠ√ b	 ÂuJKÝ Ê« d̈�c�UÐ d¹b'« s

 dNA�« w� qJOý 99 WLOIÐ qO¦
 t� o³�¹ r� dFÝ X{dŽ 5Š ¨ «uMI�« œbF²
 Êu¹eHK²�«
 UM¹√—≠‰bF*UÐ  ÆÃÆ‘  320  v²Š  tMOŠ  qB¹  U
  l�œ  vKŽ  ÊuJKN²�*«  tO�  d³łÔ√  ‚uÝ  w�≠
 dO�uð s
 ÊuF²L²¹Ë ¨TV ÂuJKÝ v�« Êü« v²Š «uLC½« h�ý n�√ 30 ‰« »dI¹ U
 ∫Î «dOOGð

Ær�{ ÍuMÝ
 w�  U{UH�½«  …d??O??š_«   «uM��«  w??�  UFOLł  U½bNý  bI�ò  ∫ÂuJKÝ  fOz—  ¨q???z—≈  w
UŽ  ‰U??	Ë
 ‚«u??Ý√  w??�  uLMK�  WO−Oð«d²Ý«  l??{Ë  UM
  VKD²¹  Íc??�«  d??
ô«  ¨W¹uK)«   U�dA�«   «d??ýR??

 Z
bÐ  √bÐ w²�«Ë U¼u/ WO−Oð«d²Ý« s
 ¡e−� W
U¼ …uDš sŽ ÂuO�«  ÂuJKÝ sKF Ôð  ÆÈdš√
 ¨WKL'«  ‚uÝ  qOGAð  l
  Êü«Ë  TV  ÂuJK��  `łUM�«  ‚ö??Þù«  UN²Kð  ¨Netvision  ÂuJKÝ
 Æq³¹dð  ÷dŽ  WDÝ«uÐ   ôUBðô«   U
bš  W�U�  qLAð   ôUBð«  W�dA�  d¦�√  UN²½UJ
  “eF Ôð
 q³¹d²�«   U
b)  ÂuJKÝ  ‰u??šœ  l
  U�uBš  wIOIŠ  uLM�  WO½UJ
≈  l
  W
U¼  …uDš  Ác??¼
 Ê√  s
 ržd�«  vKŽ Æ„eOÐ  Ø  u¼ wzUM¦�«  —UJ²Šô«  tOKŽ sLON¹  dO³� qL²× Ô
  ‚u�� tłu²ð
 ÊuHþu
 UM¹b�  ∫q??z—≈  w
UŽ ·U??{√Ë ÆWNł«u*«  vKŽ Êu
“UŽ s×½ WDO�Ð ÊuJð s� W��UM*«
 UC¹√ …uD)« Ác¼ ‰öš ÕU−M�« u×½ ÂuJKÝ ÊËœuIOÝ rN½√ s
 oŁ«Ë U½«Ë ÊuBK�
 ¡«—b
Ë

åÆZzU²M�« ÈdMÝ q³I²�*UÐË
 ∫ÊdO²ý dOM� ÂuJKÝ ÂUŽ d¹b
 ‰U	 ¨åœö³�« w� XOÐ qJ� —UFÝ_« …—uŁ ÂuO�« ÂuJKÝ VK& ò
 —UJ²Šô« tOKŽ sLON¹ Íc�« Êu¹eHK²�« ‚uÝ w� ¨TV ÂuJKÝ t²IIŠ Íc�« dO³J�« ÕU−M�« bFÐò
 «dOš√Ë  ÆwJK��«   ôU??B??ðô«  ‚u��  dF�Ð  UC¹√  dA³ Ô½  s×½  ¨ «u??M??Ý  Èb??
  vKŽ  wzUM¦�«
 U¹uMÝ qJOý 3500 dO�uð t½UJ
SÐË – ‚u��« «c¼ w� UC¹√ W��UM*« s
 pKN²�*« l²L²OÝ

ÆåUNJKN²�¹ w²�«  ôUBðô«  U
bš vKŽ
 WO½UJ
≈ s
 l²L²½ s¹c�« ÊËbOŠu�« s×½ ¨WKL'« ‚uÝ w� Wł—b*«  U�dA�« lOLł 5Ð s
ò
 dO³� —uCŠ l
 W¹u	 ‰UBð« WŽuL−
 ÂuO�« w¼ ÂuJKÝò ¨ÊdO²ý ·U{√ ¨åW¹—uH�« W��UM*«
 ¨W
bš WJ³ý l
 ¨UN
bI½ w²�«  U
b)« WKOJAð s
 l²L²ð w²�«  uO³�« ¨œö³�« w�  uO³�« w�

åÆ‚uH²
 w½u¹eHKð Z²M Ô
 l
Ë œö³�« w� d³�ô« s
 VO�dðË  UFO³

 UNMzUÐe�  ÂbIð  w²�«  wKOz«dÝù«   ôU??B??ðô«  ‚u??Ý  w�  …bOŠu�«Ë  v??�Ë_«  W�dA�«  w¼  ÂuJKÝ
 WOM³�«Ë  X½d²½ù«  W
b)  œËe??
Ë  ¨WOHðU¼   ôUBð«  ¨Êu¹eHKð  qLAð  …b??Š«Ë  W�dý  w�  q³¹dð
  U
bš W�U{≈ rNOKŽ q³¹dð W
“d� ÂULC½ô« szUÐe�« VKD¹ U
bMŽ ¨ÂuO�« ÆX½d²½û� WO²×²�«
 ÊS� ¨גיאוקרטוגרפיה  UO�«dłuð—U�uOł WÝ«—b� UI�Ë Æw�U{≈ dFÝ w³−¹ Íc�«Ë ¨X½d²½ô« œËe

 WOM³�« œËe
≠ ‰eM*« w� UNKL�QÐ X½d²½ù« W
bš vKŽ ‰uB(« ÊuKCH¹ 5OKOz«dÝù« s
 •96

ÆjI� bŠ«Ë szUÐ“ W
bš e�d
 l
 q
UF²�«Ë ¨…bŠ«Ë W�dý s
≠ X½d²½ô« œËe
Ë WO²×²�«
 s
 ¨WKzUFK� WK
Uý  ôUBð« ‰uKŠ dO�uð vKŽ ÂuJKÝ  e�— ¨Netvision l
 ÃU
b½ô« cM

 ÂULC½ö� vFÝ ÂuO�« v²Š WKL'« ‚uÝ ‚öÞ≈ cM
 Æ‰Uðuð Â“— s
 WŽuM²
 WŽuL−
 ‰öš
 X½d²½û� WO²% WOMÐ œËe
 qLAð w²�«Ë X½d²½ô« W
“d� „d²A
 n�√ s¹dAŽ v�« »dI¹ U

 ÂuJKÝ≠  WKL'«  ‚uÝ  w�  WOzUIK²�«  WKŠdLK�  ‰UI²½ô«  l
≠  Êü«Ë  ¨X½d²½ô«  W
b)  œËe??
Ë
 ¨bŠ«Ë W
bš e�d
Ë …bŠ«Ë …—uðU� l
 q³¹dð W
“— UNMzUÐe� ÂbIðË ¨WO�U²�« WKŠd*« v�≈ lHðdð

ÆÊü« v²Š l�Ôœ Íc�« sL¦�« s
 W¹u¾*« V�M�«  «dAFÐ q	√ sL¦�«Ë
 œËe
Ë X½d²½û� WO²×²�« WOM³�« œËe
 qLAð ¨WM��« w�ÆÃÆ‘ 149 dF�Ð q³¹dð W
“— ™™™™
 WKIM²
 ◊uD)  U*UJ* œËb×
 dOž w�eM
 nðU¼ ¨U−O
 40 v�≈ qBð WŽd�Ð X½d²½ù« W
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 ¡Ušd²Ýô«Ë  »uKD*«  rŽb�«  ¨W??Š«d??�«Ë  ¡Ëb??N??�«  sŽ
 wÝ«d� s
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ÆÃ–ULM�«Ë rO
UB²�« s
 b¹bF�UÐ pO�b²�« wÝ«d�
 ÊUJ¹dO
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  …œu??'«  WO�UF�«  Êu¹eHK²�«  wÝ«d�
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u�
 ¨…—ÒuD²*«  UO�ü« s
 b¹bF�« vKŽ Íu²% ¨‘ULI�«
 dNE�«  l
  ÎUOB�ý  VÝUM²*«  rŽb�UÐ  œÒËe??ð  w²�«
  UO�ü« ÆdNE�«  «¡UM×½ô w�U¦*« rŽb�«Ë ¨wKH��«
 ¨wÝdJ�«  bFI*  ÈuBI�«  W½uOK�«  `O²ð  …—uD²*«
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 ¡ËbNÐ  ¨¡U??I??K??²??Ýô«  s??
  w�U¦
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 ¨tKł«  s??
  UC¹«  qLF¹  Ê«  tOÝd�  s??
  l Ò	u²¹  s??

 ¨pO�b²�« wÝ«d� WKOJAð s
 …bŠ«uÐ œËe²K� uŽb

 Æu�ðUOA�UÐ  tO³A�«  ÃU??�??*«  WF²
  `M9  w??²??�«
 s* ’U???š qJAÐ U??N??Ð v??�u??
 p??O??�b??²??�« w??Ý«d??�
 UN½«  YOŠ  ¨ öCF�«Ë  dNE�«  ŸU??łË«  s
  Êu½UF¹
 …bOł w¼Ë ¨W¹u
b�«  …—Ëb??�«  jOAMð vKŽ bŽU�ð
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 q� Ædðu²�« s
 nOH�²�«Ë q
UJ²*« ‰ôbK� UC¹«
 ¨wÝdJ�«  vKŽ  ¡ËbNÐ  ¡UIK²Ýô«  u¼  tKF�  rJOKŽ
 ¨5??M??O??F??�« ÷U???L???ž« ¨W???³???ÝU???M???*« W???O???�ü« q??O??G??A??ð

Æ…—UŁ« UNK� WF²* Âö�²Ýô«Ë
 W�U)« Êu¹eHK²�« wÝd� —UO²šô WO³¼– `zUB½

∫rJÐ
 q³	Ë  ÎôÒË√  «Ëd?? ÒJ??�  ¨Êu??¹e??H??K??²??�«  w??Ýd??�  ¡«d???ý  q³	
 q¼  ÆwÝdJK�  rJz«dý  ¡«—Ë  s
  ·bN�UÐ  ¡w??ý  Í√
 ‰ôbK�  ¨Êu¹eHK²�«  …b¼UA
Ë  ”uK−K�  UN½Ëb¹dð
 ÃöŽ  w�  …bŽU�*«Ë   öCF�«  ¡U??š—ù  Â«  ¨w�U¦*«
 ¨ u??½U??(«  v??�«  ÊuNłu²ð  U
bMŽ  ød??N??E??�«  ŸU???łË«
 ¨…b??¹b??ł  W??ýd??�  Êu??ÐÒd??−??²??Ý  r²M�  U??L??�  j³C�UÐ

ÆwÝdJ�« «uÐÒdł
 «uK ÒO�ðË  ¨ UO�ü«  nK²�
  «uK ÒGý  ¨UNOKŽ  «u�Kł«
 u¼ U
 ÆrJ²OÐ w� Âu¹ q� UNOKŽ ÊuIK²�²Ý nO�
 wÝdJ�«  vKŽ  W??Š«d??�U??Ð  ÊËdFAð  q??¼  ør??�—u??F??ý

 w¼ rJÝUI* WLzö
 wÝdJ�« Ê« b Ò�R²Ý w²�« W Ò
UN�« W
öF�« ørJðUłUO²Š« w³Kð q¼Ë
ÆÂUð qJAÐ ÷—ú� rJ
«b	«  UH� W�
ö
Ë ¨W³B²M
 WOF{uÐ UNOKŽ ”uK'« WO½UJ
«
 rJ Ò½« s
 «Ëb�Qð ¨ÃU�*« Ë« Êu¹eHK²�« wÝd� UN{dFð w²�«  «—UO Ó)« w¼ U
 «uB×�«
 «Ëb Ò�Qð ¨ «—UO)« nK²�
 «uÐÒdł ÆUNMOÐ ‰UI²½ô«Ë ¨ UO�ü« W�U� WHOþË vMF
 ÊuLNHð

ÆrJ� W³�M�UÐ qOGA²�« WKNÝ UN½« s

 W�uN�ÐË  —UO²šô«  rJMJ1  ¨Âu??O??�«  …d�u²*«  Ã–ULM�«Ë  rO
UB²�«  nK²�
  œu??łË  l

 ÆrJ¹b�  q ÒCH*«  rOLB²�«Ë ÊuK�UÐ  ¨‘ULI�«  Ë«  bK'« s
 WŽuMB*«  Êu¹eHK²�«  wÝd�
 s
 ÎUŽuMB
 ÊuJ¹ Ê« q ÒCH Ô¹Ë ¨W�uN�Ð nOEM²K� qÐU	 ¡UDG�« Ê« s
 b�Q²�« rN*« s


 ÆWK¹uÞ  «uM�� ÂËbð YO×Ð ¨ŒUÝËú� …œUC
Ë W
ËUI
 ¨fK*« WLŽU½ …œU


 `³B²� …b¹bł W¹—U& W
öŽ l
 oKDMð f�Ëd� WJ³ý
 WJ³ý

CROCS&MORE” ” 
 W¹cŠ«  U�—U
 ‰ušœ »UI Ž« w� ¡Uł f�ËdJ� b¹b'« rÝô« ™

 WJ³AK� …b¹bł WO*UŽ
 5LCM*«Ë szUÐeK�  U�—U*« lOLł vKŽ 25% iOH�ð ™

…b¹b'« W	öD½ô« W³ÝUM0 œb'«

 ¡«dA� `zUB½ Êu
ÒbI¹ å —uH
u� ÊUJ¹dO
√ò ¡«d³š
pO�b²�« wÝ«d�Ë Êu¹eHK²�« wÝ«d�

å…œUF��« s
 Ÿu³Ý√ w� wI²K½ò
  «d{U×
 rEM¹  u×HÞ ≠ wŠ«—e
 pMÐ

 wÐdF�« jÝu�« w� pM³�« ŸËd� w�  Uý—ËË
 ÍdÐUð ÂUN�ù Èdš√Ë …d�UM�« Ÿd� w� ÂUÞd	 ·dý_ …d{U×


nOÝU¹ dH� Ÿd� w� gJA�Ë

UO�dð l
 W¹—U−²�«  U	öF�« Y×³� «d9R
 bIF¹ WŽUMB�« »UÐ—« œU%«    
 œUB²	« u/Ë l�d� …dO³� WOL¼√ UO�dð l
 …—U−²K� ò∫»u¹√ WLF½

å WOÐdŽ ‰Ëœ l
 W¹—U&  UO½UJ
« `²H� jOÝË w¼Ë qOz«dÝ«
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—U��û�
محّل لإليجار 

ًرا مرّبًعا مبساحة 25 مت
في منطقة وادي الّنسناس

يصلح ملصلحة جتارّية

Í—u� rOK� Ò²�«
∫vKŽ ‰UB Òðô« ¨qO�UH Ò²K�

0544264934
0505369888

 Ác¼ w� oKDð ¨œö³�« w� Wþu³�« ‚uÝ w�  «b¹b−²�« …—bB²	 d̈OHOKO½u¹ s	 ”Ë«d²ý WþuÐ
ÆCARTE D'OR ≠ ™UÐË—Ë« w� …bz«d�« WO*UF�« WO²O³�« Wþu³�« W�—U	 W½Ëü«

  U�U{≈ l	 XMOLý WþuÐ ¨q	 520 WF�Ð  «u³Ž w� …d�u²	 …eO2 WþuÐ w¼ CARTE D'OR

  w�   —Òu?? ÔÞ  w²�«  ¨ UOK×²�«  nK²	  s	  wŠuÐ   U�«c	  CARTE D'OR 6  WŽuL−	  w�  ÆWKÒ�b	
 ¨ÃœUÐ WÞö�uý ëO½Ë«dÐ ¨”—ušUH�« ¨WM³'« WJF�∫w*UF�« d¹uD²�« r�UÞ l	 ÊËUF²�UÐ œö³�«

Æ¡«œu��« WÐUG�«Ë u�O1dOð
 `M9 ¨WÒOMžË …dO³�  U�U{≈Ë qH¹— ¨XMOLý sLC²ðË CARTE D›OR WŽuL−	 w� ÂU)« œ«u*«

 ÆWþu³�« ‚ ÒËcð bMŽ WO�U¦*« WF²*«
 ŸU³ð w²�«Ë ¨UÐË—Ë√ w� …bz«d�« WO*UF�« WO²O³�« …eOL*« Wþu³�« w¼ dOHOKO½u¹ s	 CARTE D'OR

Æœö³�« w� v�Ë_« …dLK� WM��« Ác¼ ‚Òu�ðË r�UF�« ¡Uł—√ w� W�Ëœ 27 w�
 

…bz«d�« W ÒO*UF�« Wþu³�« W�—U	 ∫Wþu³�«  Uł ÒöŁ w� b¹bł
CARTE D›OR ≠ UÐË—Ë√ w�

 

 b¹b−²�UÐ  ¨WOFO³D�«  dzUBF�«  ÃU??²??½«  w??�   WBB²*«  W�dA�«  ¨ Uâ¹dÐ  W�dý  dL²�ð
 bFÐ  ¨wÐdF�«  lL²−LK�  UBOBš  Z²½√  ¨…b¹bł  WNJMÐ  »ËdA	  ‚öÞSÐ  —̈uNL'«  …QłUH	Ë

 ‚u�OÝ ÆlÝ«ËË q	Uý Y×³Ð ÂUOI�«
 —«b�SÐ “ÍbM¼ d9” b¹b'« rFD�«
 ÊU???C???	— d??N??A??� œËb????×????	Ë  ’U??????š
 oKD Ôð p??�– v??�« W??�U??{ôU??Ð  Æ„—U???³???*«
 WO�UH²Š«  W??O??Ý«b??Ý  Â“—   U??â??¹d??Ð
 ∫W???Ðu???³???;«Ë W??K??C??H??*«  U??N??J??M??�U??Ð

 ÆlMF½ ≠ ÊuLOK�«Ë ‰UIðd³�«
 Â“d??????�« o???¹u???�???²???Ð ¡b?????³?????�«  r???²???O???Ý
 d²�  w½UM�  qLAð  w²�«Ë  WOÝ«b��«
 —U¹«  dNý nB²M	 s	 «¡b??Ð  nB½Ë

Æ„—U³*« ÊUC	— dNý W¹UN½ v²ŠË
 WLLB*«Ë  WBB*«  Â“d???�«  ‚ö???Þ≈

 W�dý  UNF³²ð  w²�«  WK	UA�«  WO−Oð«d²Ýô«  s	  ¡e??ł  w¼  ¨„—U??³??*«  ÊUC	—  dNA�  UBOBš
 WKLŠ   Uâ¹dÐ  W�dý  XIKÞ√  nB½Ë  WMÝ  q³�  ÆwÐdF�«  lL²−*«  w�   «uMÝ  cM	   Uâ¹dÐ
 5ðU�³�«  s??	  WFO³D�«   «d??O??šË  WO�ULł  5??Ð  j??Ðd??ð  w??²??�«  åUM²FO³Þ  ÍU???¼ò  —U??F??ý  X??%
 WKzUF�«  ¨ÕdH�«  ¨wŽUL'«  qLF�U�  ¨WOÐU−¹ùUÐ  r�²ð  w²�«  ”UM�«  ŸU³Þ  5??ÐË   ¨WN�UH�«Ë
 dNý w� W�Uš ?W	UŽ wÐdF�« lL²−*« bO�UIðË  «œUŽ ¨rO� sŽ UC¹« d Ò³F Ôð w²�« W�UOC�«Ë

 ÆÊUC	—
 —Òu?? Ô�  ¨«eHK²	  U??½ö??Ž«  qLAð  W??F??Ý«Ë  WO½öŽ«  WKLŠ  …b??¹b??'«  WNJM�«  ‚ö??Þ«  WOKLŽ  o??�«d??¹
 ÊUMH�« …œUOIÐ WOMH�« ÷ËdFK� —U	e	 W�d�Ë Í«Ëb� b¹—œ  q¦L*« W�uDÐ s	 WKL×K� UBOBš
 l�«u	  d³Ž  Y³ÔOÝ  Íc??�«Ë  ¨åÍb??M??Ž  »ËdA	  VOÞ√  ÍbM¼  d9  ò  —UFý  X%   —̈U??−??Š  œdH�«
  U½öŽ«Ë  u??¹œ«—  ¨Ÿ—«u??ý   U²�ô  ¨wŽUL²łô«  q�«u²�«   UJ³ý  ‰öš  s	Ë  …bz«d�«  X½d²½ô«
 WGK�UÐ  WOLÝd�«  W×HB�«  vKŽ  W�Uš  WO�UF�  s	  ÊuJKN²�*«  l²L²OÝ  UL�  Æn×B�«  w�
 WKCH*«  rN²I¹dÞ  sŽ  Êu×HB²*«   Àb×²OÝ  ¨UN�öš  s	  w²�«Ë  å„u³�O�ò  vKŽ  WOÐdF�«
 v²Š UI��«Ë —U	e	 W�d� s	 …—U¹eÐ ÊË“uH¹ b�Ë ÆåÍbM¼ d9ò »ËdA	  ‰ËUMð  w� W³³;«Ë

Æ W¹b¼  Uâ¹dÐ W	“— l	 XO³�«
 W	¡ö	 WOL¼QÐ s	R½ W�dA�« w� s×½“∫  ‰U� “ Uâ¹dÐ”   W�dý ÂUŽ d¹b	 5JO¹UŠ qOzd¼
 ÆrNÐ  W??�U??)«  ‚u�²�«  V??O??�U??Ý√Ë  r??N??ð«œU??ŽË   rNðUłUO²Š«  V�Š  UMMzUÐ“  qJ�  UMðU−²M	
 pKN²�*«   UłUŠ  l	  VÝUM²²�  UNłU²½≈  -  WAFM*«Ë  …b¹b'«  UMðU−²M	Ë   UO�UFH�«  q�
 dL²�« ”  WNJ½  d¹uDð  qł«  s	  œuN'«Ë  œ—«u??*«  s	  dO¦J�«  —UL¦²Ý«  -  ÆwÐdF�«  lL²−*«  w�
 dNA�  WLLB*«Ë  wÐdF�«  jÝu�UÐ  W�U)«  WO�UH²Šô«  WOÝ«b��«  Â“d??�«  ÃU²½«Ë   “ÍbMN�«

Æ“„—U³*« ÊUC	—
 W�ËUÞ v�« U¼uHOCO�  U−²M*« qC�« wÐdF�« pKN²�LK� ÂbI½ Ê√ UM�dA¹ “∫ 5J¹UŠ ‰U� UL�

 Æ„—U³*« ÊUC	— dNý ‰uK×Ð U¾MN	 t¦¹bŠ vN½«Ë Æ“„—U³*« ÊUC	— dNý w� —UD�ô«
 “∫ Uâ¹dÄ  W�dý  w�  o¹u�²�«  ÊËRA�  ÂUF�«  d¹b*«  VzU½  ¨  ÊuDOÐ  tOýu	  ‰U�  t³½Uł  s	
  U−²M*«  W	¡ö0  ÂuIM�  ¨…b¹bŽ  ÀU×Ð«Ë   U??Ý«—œ  ¡«d??ł«  bFÐ  …dO³J�«   «uD)«  qJÐ  UML�
 WK�KÝ  v�«  wÐdF�«  pKN²�*«  vKŽ  WKCH*«   UNJM�«  s	  ¨wÐdF�«  lL²−*«  W�UIŁË   «œUF�
 v�« W�U{ùUÐ —̈UD�ô« W³łË vKŽ WF²*« nOC²Ý w²�«Ë ¨ÊUC	— ‰öš w� WOÝ«b��« Â“d�«

 Æ “WFz«— W¹bN� W	“d�« Â«b²Ý« WO½UJ	«
  WŽUM�  w??�  v??? �Ëô«Ë  …b??z«d??�«  W??�—U??*«  w??¼   U−¹dÐ  W¹—U−²�«  W??	ö??F??�«ò  Ê√  ÊuDOÐ  ·U???{«Ë
 q³�  s	  «dO³�  ôU³�«Ë  UŠU$  X??�ô  ¨«dšR	  U¼UMIKÞ√  w²�«   UO�UFH�«  Æœö³�«  w�  dzUBF�«
 v�≈  w??Šu??ð  w??²??�«  W??�—U??*«  rOI�  5JKN²�*«  j??Ð—   UO�UFH�«  Ác??¼  s??	  ·b??N??�«Ë  ¨5JKN²�*«
 rNŽU³Þ√Ë  ”UM�«  —U³²Žô«  5FÐ  cšQð  UN½√  p�–  q�  s	  r??¼_«Ë  ¨U¼—ULŁË  UNð«dOšË  WFO³D�«
 w½ËUF²�«  wŽUL²łô«  ZO�M�«Ë  WFz«d�«  ¡U�HO�H�«  Ác¼  ÊuKJA¹  s¹c�«Ë  ¨rNðUOŠ  ◊U/√Ë

 Æ“UFOLł t³×½ Íc�« qOL'«

 “UM²FO³Þ ÍU¼” WO½öŽô« WKL×K� «—«dL²Ý«
 dL²�« rFDÐ b¹bł »ËdA	 oKD Ôð  Uâ¹dÐ

.dJ�« ÊUC	— dNý W³ÝUM0 ÍbMN�«
 ¨‰UIðdÐ ∫WÐu³;«  ULFD�« v�« b¹b'« »ËdA*« ·UC¹

 W�Uš WOÝ«bÝ Â“— w� ŸU³ Ô²Ý w²�«Ë lMF½≠ÊuLO�
°…œËb×	Ë

 eHK²	 ÊöŽ« ∫ qLAð WFÝ«Ë WO½öŽ« WKLŠ …uD)« o�«dð
 Í«Ëb� b¹—œ q¦L*« W�uDÐ s	 WKL×K� UBOBš —Òu�

 ” ∫—UFý X% —U−Š b¹dH�« ÊUMH�« …œUOIÐ —U	e	 W�d�Ë
“ÍbMŽ »ËdA	 VOÞ« ÍbM¼ d9
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 »u K D �
 ¨…d³š l� qCH� ¨UHOŠ w� rFD�Ë vNI*

WK�U� WHO{u�
 iFÐ  UŽUÝ w� qLFK� W�UE½ …Øq�UŽ

W×¹d� qLŽ ◊Ëdý ¨dNE�«
0522694343

 ÊuJð b� WKzUF�« œ«d�√ W×� œbN Ôð w²�« q�«uF�« r¼√ bŠ√ Ê√ ¨WOLKF�« ÀU×Ð_«Ë  UODF*« X²³Ł√
 dÞU	*U� ¨b¹b−Ð fO� d�_« «c¼Ë Æ»—U�_« Ã«Ë“ sŽ ”UÝ_« w� WLłU½ WOŁ«—Ë ÷«d�« W−O²½
 w� W¹ËUL
�«  U½U¹bK� Â“U(« n�u*« s� ržd�« vKŽË ÆÂbI�« cM� W�ËdF� »—U�_« Ã«ËeÐ WÞuM*«
 v²Š UMFL²−� w� …d{UŠ ‰«eð ô W1bI�« WOŽUL²łô«  «œUF�«Ë ·«dŽ_« Ê√ b$ ¨Ÿu{u*« «c¼
 WÞuM*«  WO×B�«  dÞU	*«  s� ržd�«  vKŽ »—U�_«  Ã«Ë“ vKŽ l−AÔð   «œUF�«  Ác¼Ë ¨«c¼ UM�u¹

 Æd�_UÐ
 —b−¹ U0—Ë Æ»—U�_« Ã«Ë“ sŽ WLłUM�« UMFL²−� w� U¼«d½ w²�« WOŁ«—u�« ÷«d�_« w¼ …dO¦�
 »—U�_« 5Ð ÆUNłöŽË UN³M−²� tKF� sJ1 U�Ë UNðU³³
� rNHM� p�– ¡«—Ë V³
�« rNH½ Ê√ UMÐ
 »UB Ô� 5ł œułu� dO³� dDš „UM¼ Ê√ p�– wMF¹ ÆW�d²A� WOŁ«—Ë WOMOł  UH� „UM¼ ÊuJ¹
 dODš ÷d0 œu�u� …œôË ‰UL²Š« dO³� qJAÐ b¹e¹ Íc�« d�_« ¨WłËe�«Ë ÃËe�« bMŽ „d²A Ô�
 ÷d0  »UB Ô�  qHÞ  …œôË   ôUL²Š«  qIð  ¨‰U(«  WFO³DÐ  ÆW�d²A*«  WÐUBÔ*«   UMO'«  V³
Ð
 q�«uF� dO³� dOŁQð  b$Ë UL� ÆfJF�UÐË bFÐ√  Â_«Ë »_«  5Ð WÐ«dI�«  WK� X½U� ULK�  wŁ«—Ë

 ÆtÐUý U�Ë WO�dF�« WOHK)« q¦� Èdš√
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