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ال تزال األمور على حالها حّتى كتابة هذه الّسطور، رغم 
أّن الكثيرين ّممن لهم شأن أو ال شأن لهم أدلوا بدلوهم 
في هذه األزمة اّلتي ظهرت لها تشّعبات كثيرة ال مجال 
املوضوع  في  الّسيئة  األخبار  هنا.  كّلها  فيها  للخوض 
هو اختالط األوراق بني اجلهات اّلتي تعالج األمر وكثرة 
األهلّية  املبادرات  فهي  احلسنة  األخبار  أّما  الّطّباخني. 
وتقويَة  لإلضراب  دعًما  ومدننا  قرانا  في  انطلقت  اّلتي 

ورقته كأداة ضغط.
من الّالفت في هذه املرحلة أّن املدارس وإداراتها ماضية 
في نضالها لتحصيل حقوق 33 ألف طالبة وطالب وأّن 
احلكومة إّمنا تناور وُمتاطل في االستجابة ملطلبها. وفي 
نقطة الفراغ هذه دخل الكثيرون على خّط األزمة وأدلى 
بدلوه رغم أّن مجتمعنا وذوي العالقة يعرفون أّن قسًما 
من هؤالء هم متسّلقون ومندّسون وثرثارون وأّن ال رباط 
على ما يتبّجحون به أو يّدعونه. ومع هذا علمنا من 
مصادر قريبة من طاقم قيادة الّنضال أّن هناك ضغط 

كبير على احلكومة كي تستجيب ملطالب املدارس.
فيما يّتصل باملبادرات األهلّية فقد طالت مدننا وُقرانا 
بني تظاهرات واعتصامات وخيم تظاهرّية وفّعالّيات بادر 
أولياء  سّيما  ال  أهلنا،  من  اآلالف  فيها  وشارك  إليها 
املبادرات  هــذه  ورسمت  األهلّية.  املــدارس  طــّالب  ــور  أم
اآلالف  خرج  فقد  والغبطة.  الّتفاؤل  على  يبعث  مشهًدا 
من أهلنا إلى الّشارع معّبرين عن الّتفاهم حول املدارس 
األهلّية ومعركتها واستعدادهم وتفانيهم من أجل أبنائهم 
وبناتهم. وكأّن الّنضال صار فرصة إلعادة إنتاج مجتمعنا 
أحد  على  نقترح  وال  االحتجاجّية.  اخليام  في  وُحلمته 
تعكس  فهي  ألهلنا.  العلّية  الهّمة  بهذه  االستخفاف 
أهم  من  واحدة  جتاه  بها  يتحّلون  اّلتي  ّية  املسؤول مدى 

مواردنا وهي الّتربية والّتعليم واملدارس األهلّية.
سيفيد الّنضال أن يأخذ املعنّيون بهذه الهّمة وُيشركوا 
اقتضى  إذا  الّنضال  تطوير  وفي  يحصل  فيما  األهالي 
وبشفافّية  األهالي  إبالغ  يتّم  أن  الّنضال  سيفيد  األمر. 
أن  جميًعا  وسيفيدنا  ووجهتها.  األمور  سير  عن  تاّمة 
بأسره  للمجتمع  قضّية  األهلّية  املــدارس  قضّية  تظّل 
وليس في هذا مجال لتقسيمنا بني مسيحي ومسلم 
ال  الّنضال  طبيعة  أّن  وليس  منفصلة.  ُهوّيات  وبني 
ذلك.  ترفض  الّسياسّية  ثقافتنا  إّن  بل  ذلــك  تقبل 
املوقف  في  الوحدة  قليًال.  ولو  فلنؤّجلها  الّنقاشات  أّما 
والّتوّجه والّضغط على صانع القرار هي األمر املطلوب 
اآلن. لن يضّر أحد االهتمام اجلماعّي بتحصيل احلقوق، 
فتحه  ما  أّن  وأعتقد  اخلــالف.  مواضيع  طرح  ثّم  ومن 
أحد  يستطيع  لن  وحتّديات  ملّفات  من  احلالي  الّنضال 
إغالقه بعد العودة إلى املدارس. ونقّر أّن بعض القضايا 
املطروحة من أهلنا جديرة باملناقشة واملتابعة في إدارات 
املدارس وفي أعلى الهيئات اّلتي ترعى هذه املؤّسسات. 

لكن لكّل حادث حديث!
°aOý U¹ qÐù« œ—uð «cJ¼ fO�

ا ُمريًحا للجميع من  يبدو أّن «الفيسبوك» صار ملعًب
كّل الفئات واالنتماءات، وقد طالعتنا صفحة الّتواصل 
اإللكترونّية في بداية هذا األسبوع نقد بحّق الّنائب عودة 
كان قد وّجهه إليه أحد القادة املشايخ البارزين، بينما 
اعتبره الّنائب عودة هذا الّنقد ليس إّال افتراء وعدم نقل 
أهلنا  من  واسع  وجمهور  ونحن  وأمانة.  بصدق  الّصورة 
وجماهير شعبنا نؤّكد أّن هذه املساجالت «الفيسبوكّية»  
في  ونحن  العصيبة،  الــّظــروف  هــذه  في  لها  ــزوم   ل ال 

معمعان الّدفاع عن األقصى واملقّدسات!
ُنشير  بل  هنا،  املهّمة  غير  الّتفاصيل  على  نعود  لن 

وأسلوب  عودة،  الّنائب  موقف  إلى  الّتقدير  من  بكثير 
رّده  ملا ُنشر بحّقه حيث لم «يتمزعل» أو يشّن هجوًما 
ُمعاكًسا. وقد أشاد الكثيرون بشهامة الّنائب عودة اّلذي 
امتنع عن الّتصعيد، واكتفى باإلشارة إلى أّن األمر من 
ورائه وأّنه غير معني بصغائر األمور ألّن مهماته كبيرة 

وأّن احتياجات شعبنا تتطّلب منه املُضّي ُقدًما.
من  بقيادتنا  ونشيد  العقل،  صوت  إلى  صوتنا  نضّم 
الّتهدئة،  على  تعمل  أن  الّسياسّية  املذاهب  مختلف 
معقولة  سياسة  مجتمعنا  كبقّية  نريد  أّننا  ونــؤّكــد 
األمــور؛  لصغائر  وال  لفتنة  وال  الفتراء  فيها  مكان  ال 
املقّدسات.  عن  الــذود  مقّدمتها  وفي  كبيرة  قضايانا 
الّتنسيق  على  تقوم  سياسّية  حياة  إلى  هي  وحاجتنا 
مجتمعنا  حقوق  حماية  في  املشترك  والعمل  والّتعاون 

وفي دفع قضاياه إلى أمام.
ونطالب  جميعها،  قياداتنا  عند  العقل  موقف  نحّيي 
وتغليب  العقل  على  تقوم  سياسّية  ثقافة  بتكريس 
املصلحة العاّمة وجتّنب صراعات أو معارك داخلّية تضّر 
وال تنفع وتعّطل نضاالتنا وُتظهرنا مبظهر العاجزين حّتى 

عن مخاطبة بعضنا.
°œUOŽ_UÐ UMK¼√ TMN½

عيد األضحى املبارك على األبواب، وفي العيد كما في 
العيد نهنئ بعضنا ونحاول أن نبتهل وأن نبتهج رغم 
ما في الواقع من دواعي األلم واألسى. نهّنئ أهلنا في 
يأتي  أن  متمّنني  األضحى  بعيد  طوائفهم  بكّل  حيفا 
والّسهرات  احملّبة  ومن  األلفة  من  وبكثير  فرح  ببعض 
والّلّمات احللوة. فالعيد ليس عيًدا بدون اجتماع األهل 
القادمة  األّيام  فلتكن  وفرحها.  الّسهرات  وبدون  واألحّبة 

ّر حيفا وبحرها. أّيام عيد حقيقّي وبهجة تنير ب
وكانت األّيام املاضية شهدت، أيًضا، عيد ارتفاع الّصليب 

ومظاهر احتفال باملناسبة ـ نرفع 
للمعيدين  ــرات  ــعــط م آيـــات 

ونتمّنى أن تكون أعيادهم اآلتية أكثر فرًحا وبهجًة.
بقلق  أيًضا  نفّكر  بأهلنا،  تليق  بأمنية  نفّكر  ونحن 
األلعاب  إطــالق  مثل  العيد  ترافق  كثيرة  مظاهر  من 
ّية في قيادة الّسيارات  النّاريّة على مخاط رها والعشوائ
والّصخب اّلذي يتحّول إلى ضجيج مبالغ في احلارات 
ألهلنا  همسة  من  بّد  ال  وعليه  املشتركة.  والعمارات 
إلى أن يعّيدوا ويفرحوا دون مبالغات حتّول االحتفاالت 
إلى مضايقات. وفي الوقت نفسه ندعوهم إلى توسيع 
ليمّر  البعض  بعضهم  ليتحّملوا  وصدورهم  عقولهم 

العيد كما نريده لهم ـ بهيًجا ومبارًكا!
ونحن نحتفل ال ننسى األسى اّلذي يجاورنا في األراضي 
سورية  في  الّشرقّية،  والقدس  احملتّلة  الفلسطينّية 
والقائمة  واليمن  ومصر  وتونس  ليبيا  في  والــعــراق، 
طويلة. نعّيد وال ننسى ما في شعبنا العربي من جروح 
واجلنوب.  الّشمال  وفي  والبحر  البّر  في  نراها  ومــآٍس 
وال  والّالجئني  والّنازحني  بيوتهم  من  املهّجرين  ننسى  ال 
هناك  العيد  أّيام  في  أّن  ننسى  ال  واجلرحى.  املصابني 
أناس لن يطالوا لقمتهم وال حلواهم وال فنجان قهوتهم. 
في  وقتهم  املاليني  يقضي  العيد  أّيام  في  أّن  سنتذّكر 
اءها وأعزّاءها في  اخليام وأّن أسرًا كثيرة قد فقدت أحّب

حروب بائدة ونزاعات تدّمر كّل شيء.
لسنا  أّننا  سنتذّكر  أحبتنا،  ونعايد  العيد  نعّيد  ونحن 
أوضاعهم  مراعاة  علينا  وأّن  الكوكب  هذا  على  وحدنا 
فال نبذخ وال نبّذر وال نهدر الّطعام والّشراب وال ُنسرف. 

ليس من دواعي دينّية بل لدواعي إنسانّية.
فهّيا نعّيد بتواضع هذه املرّة، وفي كّل مرّة.

وكّل عام وأنتم بخير.

“UHO�” q�«d*

في أعقاب توّجه رئيس احلكومة بنيامني نتنياهو للمستشار 
القضائّي بطلب شرعنة استخدام القّناصة ضّد راجمي احلجارة 
القائمة  (رئيس  ــودة  ع أميــن  الّنائب  اليوم  زار  األقصى،  في 

املشتركة) املسجد األقصى، والتقى املسؤولني به.
يهودا  للحكومة،  القضائّي   للمستشار  رسالة  عودة  وأرســل 
بنيامني  احلكومة  رئيس  طلب  رفض  منه  ا  طالًب فاينشطاين، 

نتنياهو بأن يجيز للقّناصة إطالق الّنار على راجمي احلجارة.
وأّكد عودة في رسالته بأّننا على شفا ذكرى يوم القدس واألقصى 
في أكتوبر 2000، وبعدها أصدرت جلنة ”أور“ اّتهامات قاطعة 

احلجارة.  ورمي  املظاهرات  مواجهة  في  القّناصة  استعمال  ضّد 
واعتبر عودة توّجه نتنياهو بأّنه إعدام ميدانّي.

ومؤّسسة  ــســان  اإلن حقوق  جمعّيات  ــى  إل ــودة  ع ــوّجــه  ت كما 
يسارّية من أجل إرسال رسائل مشابهة تؤّكد على جرمية اّتخاذ

قرار كهذا.
بأّنه  عودة  الّنائب  أّكد  األقصى  في  املسؤولني  مع  لقائه  وفي 
يجب استئصال أّي محاولة لتحقيق إجنازات تراكمّية إلسرائيل 
في املسجد األقصى، وأّن األسبوع القادم اّلذي به أعياد يهودّية 
وأّكد  اقتحام.  محاولة  أّية  ومنع  األقصى  في  الّتواجد  فيجب 
في هو  احلــلّ  وجــذر  االحتالل،  مبواصلة  هي  القضّية  ُعمق  أّن 

إنهاء االحتالل.
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للّسالم  الــّدميــقــراطــّيــة  «اجلــبــهــة  أّكــــدت 
املدارس  لنضال  الّتاّم  دعمها  واملساواة» 
األهــلــّيــة وإضــرابــهــا املــفــتــوح حــّتــى نيل 
مطالبها  وجميع  امليزانّيات  في  املساواة 

العادلة.
وشـــــارك ســكــرتــيــر احلــــزب الــّشــيــوعــي 
و»اجلبهة» في حيفا في الّتظاهرة احلاشدة 
مساء  كحلون،  املالّية  وزيــر  منزل  أمــام 
املدارس  مطالب  أّن  إلى  وأشــار  الّسبت. 
ــي حّق  األهــلــّيــة أســاســّيــة وبــديــهــّيــة، وه

وليست مّنة من أحد. 
وشاركت الّنائب عايدة توما - سليمان في 
االعتصام اّلذي أقيم عند مدخل حّي وادي 
كلمة  في  وقالت  األحــد،  مساء  اِجلمال، 
ألقتها أّنه رغم الّصعاب ال بّد من خوض 
لضمان  طّالبنا،  حقوق  على  املعركة  هذه 
اّلتي  املــدارس  هذه  ومستقبل  مستقبلهم 
تخدم جميع أبناء وبنات اجلماهير العربّية. 
جلسة  عقد  إلى  عودة  أمين  الّنائب  وبادر 
يوم  للكنيست،  العاّمة  للهيئة  خــاّصــة 
القضّية والّضغط  ملناقشة  القادم،  االثنني 

الّنائب  بــادر  كما  حلّلها.  احلكومة  على 
للجنة  جلسة  عقد  إلى  جبارين  يوسف  د. 
املعارف البرملانّية حول املوضوع، يوم األحد 

القريب.
بلدّية  في  «اجلبهة»  كتلة  عضوا  وشارك 
عابدي -  أسعد وعرين  سهيل  د.  حيفا، 
األربعاء  يوم  الكبيرة،  املظاهرة  في  زعبي 
وزارة  مكاتب  ــام  أم األســبــوع،  هــذا  مــن 

املعارف. 
أّن  فيها  أّكد  كلمة  أسعد  د.  هذا وألقى 
الوضع الّطبيعّي هو احلصول على احلقوق، 
ولكن في واقع الّتمييز القومّي علينا أن 
انتزاًعا؛  وننتزعها  احلقوق  هذه  نحّصل 
املشروع  الّنضال  هو  لهذا  الّطرق  وأفضل 

وليس االستجداء. 
ــّالب إلى  ــّط ودعــت عــابــدي األهــالــي وال
تعزيز املشاركة في الّنضال ألّنه يؤّثر على 

املجتمع ككل.
كما قامت وفود كبيرة من احلزب الّشيوعّي 
خيمة  إلــى  يومّية  بــزيــارات  و»اجلــبــهــة» 
االعتصام اّلتي أقيمت أمام مكاتب وزارة 

املعارف في «نتسيرت عليت».





62015 ‰uK¹√ 18  WFL'«

ÂœUI�« 5MŁô« Âu¹

W???? ÒO????zU????M????¦????²????Ý« W???? ????K????ł b????I????F????ð X???? ????O????M????J???? «
W???? ÒO????K????¼_« ”—«b??????????????*« »«d????????????{≈  W????A???? U????M????* 

“UHO�” q�«d*

صادقت الكنيست على الّطلب اّلذي قّدمه 
الّنائب أمين عودة والقائمة املشتركة، واّلذي 
وّقع عليه 51 عضو كنيست، بعقد جلسة 
يوم  للكنيست،  العاّمة  للهيئة  مستعجلة 
ملناقشة   ،21.9.2015 الــقــادم  االثــنــني 
استمرار إضراب املدارس األهلّية منذ مطلع 
اّتفاق  إلى  التوّصل  الّدراسّي، وعدم  العام 
يضمن حقوق هذه املدارس، ويعيد 33 ألف 

طالب إلى مقاعد الّدراسة.
اّلتي  للجهود  استمراًرا  الّطلب  هذا  وجاء 
يبذلها أعضاء القائمة املشتركة، بالّتنسيق 
األهلّية،  لــلــمــدارس  الــعــاّمــة  األمــانــة  مــع 
األهلّية  املـــدارس  حقوق  ضمان  أجــل  من 
من  وكجزء  العادلة،  ملطالبها  واالستجابة 
يقوم  اّلتي  الّتصعيدّية  الّنضالّية  اخلطوات 
بها أهالي الّطّالب وطواقم املعّلمني وإدارات 
فيها  يساهم  ــّطــالب، واّلــتــي  املـــدارس وال

ويدعمها أعضاء القائمة املشتركة.

اجللسة  هــذه  إّن  عــودة  أميــن  الّنائب  ــال  وق
ستكون وسيلة ضغط إضافّية على احلكومة 
إعادة  أجل  من  واملالّية  املعارف  ووزارتــي 
الّطّالب ملدارسهم، لكن ليس بأّي ثمن كما 
حقوق  إحقاق  على  عازمون  ألّننا  يريدون، 
من  الّنضال  ومواصلة  األهلّية،  املـــدارس 
املالّية  وزارة  العادلة.  مطالبنا  إحراز  أجل 
مصدر  هي  ــدارس  امل هذه  أّن  جّيًدا  تعرف 
وعلى  العربّي  املجتمع  في  للّتنمية  رئيس 
الّصعيد العام، ويجب أن يدركوا أّن مطالب 
من  بسيط  جزء  هي  اليوم  األهلّية  املدارس 
استحقاقات الّسنوات الّطويلة املاضية اّلتي 

منعت منها هذه املدارس.
املشتركة  القائمة  جهود  أّن  عــودة  وأّكـــد 
في  والتزامهم  أعضائها  كــاّفــة  ومــثــابــرة 
يشّكل  احلقيقّي  الوطنّي  الّنضال  هذا  دعم 
احلكومة، ونحن  على  كبيرة  ضغط  وسيلة 
مستمّرون مبواصلة الّضغط وتصعيد الّنضال 

من أجل حقوق طّالبنا.
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أقيمت في حّي وادي اِجلمال في حيفا خيمة االعتصام 
املدارس  ملكتب  العاّمة  األمانة  إقامتها  أقّرت  اّلتي 
الّرئيس  الّشارع  على  البالد، وأقيمت  في  املسيحّية 

«ههجناه» أمام متنّزه «هيخت».
حيفا  في  املدارس  مديري  من  خاّصة  جلنة  وتأّلفت 
واملرّبني وأولياء األمور للّتواجد الّدائم في هذه اخليمة، 

واستقبال املتضامنني واملؤّيدين. 
ومن ناحية ثانية تقّدم هذه اخليمة للّطّالب املتضامنني 
مع نضال املدارس البرامج والفّعالّيات الفنّية والّتربوّية، 
الّصوت  يرتفع  حّتى  معّني،  بحسب وقت  مدرسة  كّل 
هذه  اإلضراب، وأّن  لسبب  ُمغلقة  املدارس  بأّن  عالًيا 
اإلجحاف  على  االحتجاج  سياق  في  تأتي  اخليمة 

الّالحق باملدارس.
حيفا  في  املسيحّي»  «البيت  أعضاء  ُدعي  وقد 
اّلتي  الّسبل  من  عدد  الستعراض  طارئ،  الجتماع 
ميكن للبيت أن يساهم بها من أجل تقدمي املساعدات 

الّالزمة للمدارس األهلّية.
وعلى صعيد آخر فقد سارت ليلة األحد، مسيرة حاشدة 
في بلدة معليا في اجلليل ملناسبة عيد الّصليب، شارك 
فيها أكثر من عشرة آالف نسمة، وفي مقّدمتهم سار 
أنحاء  كّل  من  أساقفة  ورئيس  كرديناًال   40 حوالي 

أوروّبا، إلى جانب األساقفة والكهنة في اجلليل.
مرَكز  (مدير  خوري  جريس  الّدكتور  أطلع  وقد 
«الّلقاء») هؤالء األساقفة على أوضاع املسيحّيني في 
الّشرق، واستعرض بالّتفاصيل أسباب إضراب املدارس 

األهلّية في البالد. 
أّول  الّدولة،  برئيس  األساقفة  هؤالء  اجتمع  وقد  هذا 
اإلضراب  على  حديثهم  ومتحور  األربعاء،  أمس 
طالبوا  األساقفة  أّن  علمنا  كما  املقّدسة.  واألماكن 
رئيس الّدولة التدّخل الفورّي والّسريع حلّل هذه األزمة.

ومن املتوقع أن تعقد الكنيست جلسة خاصة ملناقشة 
أوضاع املدارس فور انتهاء فترة األعياد اليهودّية.

العاّمة  األمانة  مكتب  فإّن  آخر،  صعيد  وعلى 
مستوى  على  أخرى  تصعيد  خلطوات  يعد  للمدارس 
قطرّي للمطالبة القوّية والفّعالة بتلبية مطالب املدارس 
شخصّية  أو  جهة  أّي  تدّخل  املكتب  ورفض  األهلّية. 
دينّية أو علمانّية مشبوهة في هذا الّنضال، واعتماد 
أو  خطوات  من  فقط  العاّمة  األمانة  عن  يصدر  ما 

إجراءات احتجاجّية أو أّي أمر يتعّلق باإلضراب.
وعلمنا من مكتب األمانة العاّمة أّنه لسبب األعياد 
اليهودّية لم جتِر أّي اّتصاالت بني الوفد املفاوض وبني 
ممّثلي وزارتي املعارف واملالّية، وهكذا سيبقى اإلضراب 

سارًيا حّتى إشعار آخر!
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تستمر خيمة االعتصام التي أقامتها املدارس األهلية 
املتضامنني  باستقبال  حيفا  في  اجلمال  حي وادي  في 
احتجاجهم  عن  للتعبير  أمس  أول  منذ  يأتون  الذين 
ضد وزارتي املالية واملعارف، وعن تضامنهم مع نضال 

املدارس في سبيل احلصول على حقوقها. 
هذا وزار خيمة االعتصام عدد من الشخصيات الدينية 
واالجتماعية من بينهم سيادة املطران عطا الله حنا، 
وعدد من الكهنة ورجال الدين من مختلف الكنائس.

ومن املقرر أن تستمر النشاطات التي يدعمها املربون 
وأولياء أمور الطالب في خيمة االعتصام هذه، حيث 
زار اخليمة طالب راهبات الناصرة، وطالب مدرسة مار 
بتوزيع  فقاموا  الكرمليت  مدرسة  طالب  أما  يوحنا. 
املجمع  منطقة  في  للسائقني  التوضيحية  املناشير 
التجاري «كانيون حيفا» في حني قام طالب مدرسة 
راهبات الناصرة بتوزيع هذه املناشير في مركز حوريف 

على جبل الكرمل. 
وطلب أهالي الطالب واملعلمون أن يأتي الطالب إلى 
املسؤولون  يعرف  حتى  املدرسي  بالزي  االعتصام  هذا 
وذويهم  ومعلميهم  الطالب  أن  املكاتب  هذه  في 
يحتجون على األوضاع التي آلت إليه هذه املدارس. 

وأفاد عضو املجلس امللي األرثوذكسي الوطني سامر 

بالن أن «املجلس امللي األرثوذكسي قرر املساهمة في 
هذا االعتصام والتضامن مع املدارس األهلية عن طريق 
فتح أبواب قاعة املجلس لفعاليات تربوية ال منهجية 
التنسيق  مت  حيفا، وقد  في  األهلية  املدارس  لطالب 
اإلجنيلية  يوحنا  مار  مدرسة  من  مركزين  مع  األولي 
الستقبال طالبها، ثم سيتبعها طالب مدارس أخرى.

عن  عباس  اجلماهيري  املركز  أعلن  ثانية  جهة  ومن 
لطالب  مجانية  طالبية  وفعاليات  بنشاطات  القيام 
املربني  النادي  مدير  دعا  كما  األهلية،  املدارس 
ثقافية  أو  تروبية  فعالية  تنظيم  يستطيع  من  وكل 
الفعالية  هذه  لتقدمي  املركز  إلى  يتوجه  أن  فنية  أو 

للطالب املعتصمني. 
الروم  (مطران  حّنا  الله  عطا  املطران  أّن  وعلمنا 
األرثوذكس) وصل إلى اخليمة متضامًنا مع املدارس 
ا على أيادي القّيمني عليها،  األهلّية في نضالها، شاّدً

مؤّكًدا على صدق نضالهم.
الّرعية  (قّس  شحادة  حامت  الكنن  القس  وشّدد  هذا 
الوحدة  وضرورة  أهمّية  على  احليفاوّية)،  اإلجنليكانّية 
الّطّالب واألهالي واملعّلمني واملؤّسسات  بني  جتّلت  اّلتي 
الّتربوّية، خالل الّنضال العادل، مّتكًال على الله اّلذي لن 
يخّيب اآلمال، وسيحّقق جميع املطالب – بحسب أقواله. 

(تصوير: وائل عوض)    
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مستقبل  على  املعركة  أّن  على  «مساواة»  مرَكز  يؤّكد 
األهلّية،  املدارس  بنضال  انطلقت  قد  العربّي  الّتعليم 
ولكّنها مسؤولّية كّل رئيس مجلس ومعّلم ومدير مدرسة، 

واألهالي والطّالب وأحزاب سياسّية وجمعّيات. 
ونادى مرَكز «مساواة» كاّفة مؤّسسات املجتمع العربّي 
موضوع  وطرح  األهلّية،  املدارس  نضال  من  االستفادة 
الّتدريسّية،  الغرف  في  والّنقص  الّتعليمّي  الّتحصيل 
املستويات  كاّفة  على  الّتعليمّية  املرافق  في  والّنقص 

احلكومّية، والبرملانّية والقانونّية.
وأشار مدير مرَكز «مساواة» جعفر فرح إلى أّن «الّتمييز 
ضّد املدارس األهلّية هو نتيجة سياسة مقصودة، ضّد كّل 
الّتعليم العربّي عاّمة، وعلى الّرغم من الّتحصيل العلمّي 
العربّي  املجتمع  مدارس  باقي  املدارس،  لهذه  املتمّيز 
، مينع  تعاني نواقَص كبيرة تؤّدي إلى حتصيل علمّي متدنٍّ
جزًءا من طّالبها من الّدخول إلى اجلامعات ومؤّسسات 

الّتعليم العالي، ويساهم في إفقار املجتمع العربّي». 
«مساواة»،  مرَكز  في  املعلومات  قواعد  وحسب 
في  الّتدريسّية  الغرف  آالف  إلى  يصل  نقص  هناك 
سبيل  فعلى  واليهودّية.  العربّية  واملدن  القرى  كاّفة 
من  وأكثر  مدارس،   3 الكروم  مجد  تنقص  املثال، 
وتفتقر حلضانات،  ُمستأجرة  تعليمّية  غرفة   40

حيفا  وفي  تكنولوجّية؛  مهنّية  مدرسة  إلى  مندا   كفر 
بغرف  احلكومّية/الّرسمّية  مدرسة «حوار»  طّالب  يتعّلم 
طّالب   303 للّتعليم. ويستخدم  مالئمة  غير  تدريسّية 

ساحة  من املفترض - حسب معايير وزارة الّتربية - أن 
تستوعب 180 طالًبا؛ وفي الّنقب هناك قرى كاملة بدون 
لطّالب  مواصالت  توّفر  ال  الزرقاء  جسر  مدارس؛ وقرية 

املدارس اخلاّصة!
املدارس  نضال  فشل  أّن  من  «مساواة»  مرَكز  وحّذر 
كانا  والّتعليم  املالّية  وزارتي  اقتراحات  وقبول  األهلّية 
األهل؛  يدفعها  اّلتي  الّتعليم  أجور  رفع  إلى  سيؤّديان 
حيث إّن تكلفة الّطالب في املدارس تصل إلى نحو 15 
كاملًة،  تدفعها  ان  ترفض  املعارف  ووزارة  شيكل،  ألف 
املتدّينة  للمدارس  الكاملة  امليزانّيات  تدفع  أّنها  رغم 

الّتابعة لـ»شاس» و»يهدوت هتوراه». 
الّتربية  وزارة  أّن  الّدولة  ميزانّية  القتراح  دراسة  وتشير 
املتدّينة  اليهودّية  املدارس  مخّصصات  سترفع  والّتعليم 
 2015 الّسنتني  خالل  شيكل،  مليون   400 من  بأكثر 
و2016. كما توّزع البلدّيات والوزارات ميزانّيات دعم 
خاّصة، مبا في ذلك تخصيص أراٍض وبنايات للمدارس 

املتدّينة اليهودّية.
احلّق  على  الّنضال  أهمّية  على  «مساواة»  مرَكز  وشّدد 
في الّتعليم، مؤّكًدا أّن معركة املدارس األهلّية يجب أن 
حتّفز جلان األهالي واملدارس والّسلطات احمللّية واألحزاب 
الّسياسّية في الّنضال من أجل الّطّالب في باقي املدارس. 
وعدم  الّرسمّية،  املدارس  «إهمال  إّن  فرح:  جعفر  وقال 
للمجتمع  الّسياسّية  القيادة  قبل  من  قضّيتها  طرح 
العربّي، ستعّمق العنف والّتجهيل والبطالة، وعلينا طرح 
الّدولة،  ميزانّية  مناقشة  فترة  خالل  قّوة  بكّل  املوضوع 

واّلتي بدأت خالل األّيام األخيرة».
نضال  األسابيع األخيرة،  ورافق مرَكز «مساواة»، خالل 
املدارس األهلَية، من منطلق حتصيل احلّق في املساواة في 
الّتعليم، كما يرافق املرَكز جلنة رؤساء الّسلطات احمللّية 
واألحزاب الّسياسّية في طرح املطالب من ميزانّية الّدولة 

للّسنتني 2015 و2016.
واحلقوقّي  الّتربوّي  الكرمل  «مركز  مرافق  املرَكز  ووضع 
الّتوجيه  جمعّية  مع  بالّتعاون  تأّسس  اّلذي  والّثقافّي»، 
الّدراسّي، حتت تصّرف املدارس األهلّية لتفعيل الّطّالب 

الّنشاطات  تنظيم  في  ساهم  كما  اإلضراب؛  فترة  خالل 
تشّكلت  اّلتي  اإلعالمّية  الّطواقم  وتدريب  الّشعبية 
بالّتعاون بني األهل واملدارس، وخصوًصا في مدينة حيفا. 
البرملانّية  املرافعة  في  األهلّية  املدارس  املرَكز  رافق  كما 
ودعم مطالب األهل واملدارس. هذا ولم يتدّخل املرَكز في 
املفاوضات اّلتي أدارتها األمانة العاّمة للمدارس، ودعم 
ـًا دون أن يتدّخل في صياغتها من منطلق  مطالبها مبدئّي
املدارس  حقوق  املفاوضات وحتصيل  بإدارة  مخّولة  أّنها 

واملعّلمني والّطّالب.
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 - Fashion

PIERRE CARDIN   
199 350

22:30 15:00 - 9:00 21:00-9:30
04-6750737 58

HUGO BOOS  t-shirt 
XXXL *
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HUGO BOOS  

179249 300450

Emporio Armani Tommy Hilfigeri A i T
249 450

Emporio Armani
449 780    US POLO 1+1

ADIDAS LITE RUNNER

279 350
ADIDAS CITY RUNNER

329 400
ADIDAS LITE RACER

299 380
ADIDAS CITY RUNNER TR 

329 400

 - SPORT

 

 t-shirt   

179259 350450
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فقد  شأنك!  أعلى  الّرسول، وما  أّيها  أعظمك  ما 
به،  منه ونهتدي  نتبّني  اّلــذي  الكتاب  الله  وضع 
ويظهر لنا ما هو صالح ونافع لعبادة الله سبحانه 
بركة  األعياد  لنا  نتجنبه. وجعل  أن  يستحّق  وما 
عام،  كــّل  في  نعيدها  لكي  سعيدة  ومناسبات 
ونحن نتذّكر مناسبات األعياد ونقتدي بالفضائل، 

ونعيش حياة البّر والّتقوى. 
وها هو األضحى املبارك يعود إلينا في كّل عام، 
مبعانيه الّسامية وأبعاده الّروحّية واملعنوّية، املادّية 

ــن نحن من  واإلنــســانــّيــة، ونــتــســاَءل أي
حساب  في  فعلنا  ماذا  املعاني؟  هذه 
املعاني  هــذه  عشنا  كيف  الّضمير، 
هل  املنصرم؟  العام  أمضينا  وكيف 
تواعدنا مع الله عّز وجّل لنتالقى اليوم 
هل وفينا وعدنا  اخلير والبركة؟  على 

وتقّربنا منه تعالى أكثر وأكثر؟ 
ّمما ال شك فيه أّنه سبحانه ال يريدنا أن 
العيد..  صاحب  العيد وننسى  نعيش 
ال أن ننشغل مبظاهر العيد وأن ننسى 
معاني ورسالة العيد.. فهل نتكّرم في 
ّمما  لدينا وجنود  مبا  املبارك  العيد  هذا 
كجزء  احملتاج واملعوز؟  لنعطي  عندنا 
العيد؟  يحملها  اّلتي  الّتضحية  من 
أثناء  املستورة  بالعائالت  نتفّطن  أم 
عندنا  ّمما  لها  ونقّدم  فقط؟  األعياد 
مناسبة  في  مؤونة وكساء وغــذاء  من 

واحدة؟ 
إّن الله سبحانه اّلذي أمر أبانا إبراهيم 
واستعاض  كبده،  فلذة  ابنه  بتقدمة 
يحّثنا  أّنــه  بــّد  ال  الفداء  بكبش  عنه 
مجال  بكّل  والّتضحّية  الّتقدمة  على 
محتاج.  مناسبة ولكّل  ومجال، وبكّل 

فالّتقدمي يجب أن يكون على مدار الّسنة، 
تقدمي  بذلك  أقصد  وال  الــــّدوام،  على  واملعونة 
تقدمي  ميكن  بل  األلبسة،  أو  األطعمة  أو  األمــوال 
في  واملعونة  األفــكــار،  في  واملساعدة  األعــمــال، 

املشورة والّنصح.
وال بأس بأّي عمل تطّوعي للمستشفى أو للّنادي 
مجال  أّي  أو  العائلة  صّحة  ملرَكز  أو  للمدرسة  أو 
تراه، عزيزي القارئ، مفيًدا ونافًعا للمجتمع. وأّال 
ميكن  بل  العمومّية،  املجاالت  على  ذلك  يقتصر 
كالعائلة واألفراد  اخلصوصّي،  اإلطار  في  يتّم  أن 
على  يدّل  وهذا  واألصدقاء.  واملعارف  ــارب  واألق

محّبة القريب وإكرامه، ومساعدته ودعمه.
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أو  بنفسه  ى  ضحَّ يقال:  ى؛  ضحَّ مصدر  الّتضحية 
مقابل. وهي  دون  به  بذله وتبرع  مباله:  أو  بعمله 
اصطالًحا:  التَّْضحية  محدثة. ومعنى  املعنى  بهذا 
غاية  ألجــل  ــال  امل أو  الوقت  أو  النَّفس  بــذل  هو 
األجر  احتساب  مع  أرجــى،  هدف  أسمى، وألجل 

، واملــرادف  عزَّ وجــلَّ الله  عند  ذلك  على  والّثواب 
لهذا املعنى: الفداء. ومن معانيها: البذل واجلهاد.

العطاء،  خــالل  من  تتحّقق  أن  ميكن  والــّســعــادة 
تقّدم  كأن  اآلخرون،  يحتاجها  أشياء  تقّدم  أن  أي 
على  صديًقا  تساعد  أو  يحتاجه.  ملن  املال  بعض 
حملتاجيه.  متاًعا  أو  طعاًما  وتقّدم  مشكلة،  حّل 
وأقّل شيء ميكن أن تقّدمه ابتسامة ُتشعر اآلخرين 
بالّرضا والّثقة والّتفاؤل، وهذا سيساهم في منحك 

الّسعادة.
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إســداء  العطاء واإلحــســان، وهــو  الّتضحية  ومــن 

املعروف إلى اآلخرين، وصنع احلسن إليهم. والله 
بالعدل،  وأمــر  خلقه،  شــيء  كــّل  أحسن  سبحانه 
إخوة  طلب  ذلك  ومثل  واإلحسان.  احلــّق،  إعطاء 
محسن.  ألّنه  إثمهم  عن  يتجاوز  أن  منه  يوسف 
ومن حقائق اإلحسان أّال يعق الولد والديه، والعفو 
العفو  ومكافأة  إحــســان،  املسيء  عن  والّصفح 
حقائقه  من  إحسان. ولعّل  احلسن  بالّشكر والّذكر 
الكلمة  تشجع  وأن  احلسنة،  واملوعظة  الصبر، 
باإلحسان  عباده  الله  إحسان، ولقد رّغب  الطّيبة 

بشّتى املرغبات.
يقول تبارك وتعالى: (َمَثُل الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَوالَُهْم 
ٍة َأْنَبتَْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلِّ  ِه َكَمَثِل َحبَّ ِفي َسِبيِل اللَّ
ُه َواِسٌع  ُه يَُضاِعُف ِملَْن يََشاُء َواللَّ ٍة َواللَّ ُسْنُبَلٍة ِمَئُة َحبَّ
ُثمَّ  ِه  اللَّ ِفي َسِبيِل  َأْمَوالَُهْم  ُيْنِفُقوَن  الَِّذيَن   * َعِليٌم 
ا َوَال َأًذى لَُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد  َال ُيْتِبُعوَن َما َأْنَفُقوا َمّنً
َيْحَزُنوَن) [البقرة:  ُهْم  َوَال  َعَلْيِهْم  َخوٌْف  َوَال  َربِِّهْم 

بقوله  أيًضا  القرآن  أّكــده  ما  هذا   .[262-261

تعالى: (ِلُيْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه 
ُه َنْفًسا ِإالَّ َما  ُه َال ُيَكلُِّف اللَّ ِرْزُقُه َفْلُيْنِفْق ِممَّا َآَتاُه اللَّ
ُه بَْعَد ُعْسٍر يُْسًرا) [الطالق: 7]. َآَتاَها َسَيْجَعُل اللَّ

املال  لك  يضاعف  أن  تعّهد  قد  الله  فــإّن  لذلك   
َه  اّلذي تنفقه، يقول تعالى (َمْن َذا الَِّذي ُيْقرُِض اللَّ
ُه َيْقبُِض  قَرًْضا َحَسًنا َفيَُضاِعَفُه لَُه أَْضَعاًفا َكِثيَرًة َواللَّ

َوَيبُْسُط َوِإلَْيِه تُْرَجُعوَن) [البقرة: 245]. 
أخطر  بعض  أّن  لألسف  يدعو  ــا  ّمم ــه  أّن صحيح 
املالّية،  األمور  على  الّناس  بني  تنشأ  الّصراعات 

كذلك، ولكن  األمر  يكون  أن  ينبغي  ال  أّنه  على 
صحيًحا:  القدمي  املأثور  القول  يــزال  ال  لألسف 
من  احلــّب  يخرج  الــبــاب  مــن  املــال  يأتي  عندما 

الّشباك.
ـًا  يجب أن نعطي ألّية حالة تستلزم احتياًجا حقيقّي
بحيث تكون العطية غير مشروطة، على أّال تلزم 
األشكال،  من  شكل  بأّي  اآلخر  الّشخص  العطية 
أو  االنــتــخــابــات  فــي  جانبنا  إلــى  كالّتصويت 
للمحافظة على املصلحة. فيجب أّال نحاول شراء 
شخص  كــّل  نعطي  ــال. وأّال  امل من  مببلغ  الــّنــاس 
ل لعب القمار أو شرب املسكرات أو  يسألنا كي ميوِّ

تعاطي املخّدرات.
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ينطوي مفهوم الّتضحية على فكرة الّزهد اإلرادي 
في خير خاّص لصالح خير أسمى منه، وهو فكرة 
اآلخرين.  خلدمة  نفَسه  يكرِّس  ــذي  اّل الفرد  د  جتــرُّ
تلك  وباألخص  األخالقّيات،  َدت  مجَّ ما  وغالًبا 

بوضعها  الّتضحية“  ”روح  الّدين،  تستلهم  اّلتي 
أحياًنا  ذلك  أجاز  وقد  تعليمها.  من  القلب  في 
انحرافاٍت مؤسفًة أّدت إلى إضفاء قيمة ُعليا على 

األلم نفسه.
أّنه  يعرف  الّال-عنفي  العمل  في  ينخرط  َمن  إّن 
يعرض نفسه لعنف خصومه، وهذا التعّرض نفسه 
يتجّشم  بصيرة،  عن  فهو،  وقــّوتــه.  حمايته  هو 
مخاطر رّمبا تقوده إلى مجابهة العذاب واملوت، لذا 
يجب عليه أن يستعّد لذلك. وبهذا املعنى، توجد 
بني الّال-عنف و“الّتضحية“ رابطة أكيدة يجدر بنا 
حتديد طبيعتها. إّن الرأي الّسائد عموًما ينزع إلى 
االعتقاد بأّن َمن يختار الّال-عنف، ما دام يرفض 
يضّحي  نفسه،  عن  دفاًعا  الّسالح  حمل 
بحياته سلًفا ويجد نفسه بالّضرورة على 
موعد مع املوت. لكّن األمر ليس كذلك 

في الواقع.
ال ينبغي أن يكون املرء مستعًدا للموت 
إنسانّية  إلمناء  بل  ما،  لقضّية  انتصاًرا 
اإلنسان في عالم يستشري فيه العنف. 
ولذا فإّن أسمى الفضائل الّروحّية – جتاُوز 
العام،  للخير  خدمًة  األنانّية  الّرغبات 

والتحّلي بالّشجاعة أمام الّصعاب. 
حول  اخلطابّية  الّلغة  فك  إذن،  ينبغي، 
الّشجاعة والّتضحية، إذ ذاك يعود كلُّ 
الفيلسوف  نصابه، ويستطيع  إلى  شيء 
ـــذي يتجاوز  اجلـــزم فــعــًال بـــأّن الــفــرد اّل
بقبوله  الّشخصّية،  ورغباته  مصاحله 
ِليتجشَم  اخلــاّصــة،  بخيراته  الّتضحية 
العاملّي  اخلير  يطلب  وهــو  كبيًرا  خطًرا 
ويحّقق  العقل  عمَل  الّتاريخ  في  وينجز 
القوّي،  اإلنسان  ككائن روحي.  مصيَره 
بشجاعة  يتحلَّى  َمن  هو  احملّصلة،  في 

م خطر الّال-عنف. جتشُّ
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اخلير  على  يحّثنا  أن  بّد  ال  الكبير  العيد  هذا  إّن 
بيوتنا  في  ــّدوام  ال على  نتذّكر  واإلحسان، ونحن 
والّتضحية  األضحى  أّن  أنفسنا  ومع  وعائالتنا 
كّلها  تصّب  املترادفات  والعطاء واإلحسان وسائر 
في مصلحة اإلنسان وسعادته. فلماذا نحّيد خالل 
في  فقط  ونتذّكره  العيد،  معاني  عن  كّله  العام 

موسمه أو موعده؟
األنــبــيــاء والــّصــاحلــون  فعله  مــا  ننسى  ــنــا  أّن أو 
إلى  أعمال رفعتهم  من  حياتهم،  طيلة  واملرسلون 
درجة الّتقديس والّتكرمي، ولذا يجب أن نضع نصب 
أعيننا هؤالء اّلذين شّقوا لنا طرق اخلير وأرشدونا 
إلى الّسعادة احلقيقّية، وعّلمونا الّشرائع واألنظمة 
لنا  تضمن  اّلتي  والقوانني  القواعد  لنا  ووضعوا 
حسن الّسلوك وحسن املعشر، ومحّبة اآلخر واحترام 

فكره ومعتقده وإنسانّيته.
أرقى  ومجتمع  أفضل،  عالم  نحو  نخطو  وهكذا 

وإنسان أكمل.
كّلنا  نعيش  وأن  مــبــارًكــا  أضــحــى  لكم  أمتــّنــى 

معانيه ورسالته.    
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تقّدم احملامي جالل دكور بالتماس إلى 
القدس،  في  اإلدارّية  املركزّية  احملكمة 
يوم األربعاء املاضي، ضّد وزارة الّصحة 
وخاصة ضّد قسم االمتحانات والّتأهيل 
للحصول على رخصة مزاولة مهنة العالج 
الفيزيوتيرابيا.  أو  الّطبيعّي/الّتدليك 
إلغاء  احملكمة  من  االلتماس  ويطالب 
في  طرحت  أسئلة  عّدة  احتساب  وعدم 
جناح  إلى  يؤّدي  اّلذي  األمر  االمتحان، 

قسم من املمتحنني فقط.
أسئلة  عّدة  شطب  االلتماس  ويطالب 
مناقضة  ألّنها  االمتحان،  في  ُطرحت 
الّصّحة،  وزارة  سّنتها  اّلتي  لألنظمة 

ـًا، أو شملت إجابتني  بالّنسبة لتركيب األسئلة، اّلتي شملت معطيات غير صحيحة علمّي
صحيحتني، األمر اّلذي يؤّدي إللغاء األسئلة.

ـًا باحلقوق   ويشير احملامي دكور إلى أّن طرح هذه األسئلة على املمتحن، يعتبر مّس
األساسّية، ّمما يثير بلبلة وعدم قدرة املمتحنني على متّيز اإلجابة الّصحيحة واملالئمة. 

للقواعد  مناقًضا  يعتبر  الواحد  الّسؤال  على  لإلجابة  احتماالت  عّدة  وجود  إّن  وقال 
األساسّية، ولهذا يتوّجب إلغاء فورّي وقطعّي للّسؤال، واجتياز بعض الّطّالب نتيجة 

إلغاء هذا الّنوع من األسئلة.

  U bš  qI½  ÷—U??F??ð  UHOŠ  W Ò¹bKÐ
°U????H????O????Š v?????????? ≈ U????O????K???? ????ðd????¼ —U??????D??????

åUHO�ò q�«d*

أعلن يونا ياهف، رئيس بلدّية حيفا، رفضه لنقل خدمات مطار 
املطار  هذا  إغالق  إّن  حيفا. وقال  إلى  البالد  مركز  في  «دوف» 

يأتي إلقامة مشاريع سكنّية عليه. 
وأضاف ياهف أّن مساحة ِمنطقة اخلليج حوالي 34 دوًمنا مخّصصة 
القانوني  املستشار  املطار. وأّن  لتوسيع  صناعّية وليس  كِمنطقة 

للحكومة أتاح لسلطة املطارات االستعانة بخدمات مطار حيفا 
لهذا الغرض. 

العدل  محكمة  إلى  الّتوّجه  حيفا  بلدية  قرّرت  ذلك  ضوء  وعلى 
الُعليا من أجل احليلولة دون توسيع ِمنطقة املطار. وتشترك في 
سلطة  خاّصة وأّن  احمللّية،  الّتخطيط والبناء  جلنة  الدعوى  هذه 
دون  املباني  بإقامة  والبناء  الّتخطيط  قانون  خرقت  املطارات 

ترخيص في تلك اِملنطقة. 

©UHOŠ WÒ¹bKÐ ∫d¹uBð – UHOŠ —UD�®
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(في الّصورة: د. أسعد في جولة ميدانّية مع مسؤولي البلدّية ومفّتشي الّشواطئ)

åUHO�ò q�«d*

أسعد سهيل  الّدكتور  حيفا،  بلدّية  نائب رئيس   تابع 
الّشهور في  البلدّية)  في  «اجلبهة»  كتلة   (رئيس 
لها تعّرض  مضايقات  حول  وصلته  شكاوى   األخيرة 
 مواطنون ِفَلسطينّيون من األراضي احملتلة عام 1967
 خالل زياراتهم إلى حيفا في فترة شهر رمضان املبارك

وعيد الفطر.
 وكان بعض املواطنني والعائالت قد تعّرضوا إلجراءات
للبلدّية، الّتابعة  الّشواطئ  مفّتشي  قبل  من   تعسفّية 
تصاريح حيازتهم  عدم  بحّجة  الّشرطة،  من   وقّوات 
منع ّمت  احلاالت  بعض  وفي  حيفا.  لزيارة   مالئمة 
شهر رمضان خالل  البحر  شاطئ  ارتياد  من   حافالت 

 وعطلة العيد.

البلدّية، مسؤولي  مع  عمل  جلسات  أسعد  د.   وعقد 
في املفّتشني  مع  ميدانّية  حيفا، وجولة  شرطة   وقائد 
 الّشواطئ، توّصل خاللها إلى تفاهمات تقضي بعدم
 الّتعّرض للّزائرين من الّضفة الغربّية، حّتى لو لم ُيذكر

اسم مدينة حيفا في تصريحهم.
 وأّكد د. أسعد على وجوب الّتعامل مع الزّوار باحترام،
 وعدم التعّرض لهم. كما دعا الزّوار لاللتزام بالقوانني
واالنصياع واألمان  بالّنظافة  املتعّلقة   والّتعليمات 

 ألوامر املنقذين.
الّضفة، من  األهل  إلى  البلدّية  رئيس  نائب   وتوّجه 
املبارك، األضحى  عيد  في  حيفا  سيزورون   اّلذين 
ـًا في حال  ُمناشًدا إّياهم االّتصال مبكتبه أو به شخصّي

 الّتعّرض ألّي إجراء تعّسفي أو معاملة عنصرّية.

åUHO�ò q�«d*

باستقبال  اإلجنيلّي،  يوحنا  مار  مدرسة  إدارة  بادرت 
أطفال حضانات مار يوحنا، من الّتاسعة صباًحا حّتى 
الواحدة ظهًرا، للمساهمة في مساعدة األهل اّلذين ال 

يجدون مكاًنا ألطفالهم خالل فترة اإلضراب.
املرّبيات  من  كامل  طاقم  احلضانات  في  تواجد  وقد 
خريش  برناديت  املرّبية  مع  حديث  واملساعدات. وفي 
إدارة  مع  االّتفاق  ّمت  قالت:  احلضانات)،  (مرّكزة 

واحد،  ليوم  األطفال  باستقبال  يوحّنا  مار  مدرسة 
اليوم  هذا  تضّمن  األهل، وقد  ملساعدة  مّنا  مساهمًة 

فّعالّيات فنّية وتربوّية لألطفال. 
بأسرع  األهلّية  املدارس  أزمة  حتّل  أن  خريش  وتأمل 
ما أمكن، ليعود طّالبنا اّلذين ما زالوا مضربني عن 
طّالب  بباقي  أسوًة  الّدراسة،  مقاعد  إلى  الّتعليم 

املدارس.
(تصوير وائل عوض)

‰UHÞ_« q³I² ð åU ÒMŠu¹ —U ò  U½UCŠ

dO�Ð 
r²½«Ë

 ÂUŽ
 q�



ڤاردينون تتمنى لكم

عيدًا سعيدًا
تشكيلة

رزم مناشف
2 مناشف للحمام +

2 مناشف للوجه «مشكال عال» 

بدًال من

  ندفع فقطنشتري بـ

www.vardinon.co.il لالستفسار حول الفرع القريب أدخلوا
على المنتجات المشتركة بالحملة، الحملة سارية المفعول بمضاعفات 150 ₪ 

ال إزدواجية في الحمالت / ال يشمل منتجات Outlet Collection / الصورة للتوضيح فقط







X
—U� w� w� t½Ëb& WO�eM*«  «Ëœú� —«“UÐ

—UFÝô« hš—UÐ ÆÆ ’Uš œ«dO²Ý«

סניף  חיפה - מגדל הנביאים      סניף מכר



X
—U� w� w� t½Ëb& WO�eM*«  «Ëœú� —«“UÐ

—UFÝô« hš—UÐ ÆÆ ’Uš œ«dO²Ý«

טל: רב קווי   04-9555595  סניף עכו    פתוח מ- 22:00-08:00
סגור בשבתות



242015 ‰uK¹√ 18  WFL'«

“UHO�” q�«d*

للّتربية  املستقّلة  ”حوار“  مدرسة  بدأت 
مشروع  ضمن  العمل  حيفا،  في  البديلة 
بــرنــاَمــج  عــن  ــارة  ــب ع وهـــو  ”تفكير“، 
تطويره  ّمت  متمّيز،  تــربــوّي  تكنولوجّي 
املساند  للّتعليم  ”النيزك“  مؤّسسة  في 
املشروع  هذا  يهدف  العلمّي.  ــداع  واإلب
في  الّتكنولوجيا  وتوظيف  دمــج  ــى  إل
على  كذلك  يعمل  الّتعّلمّية.  العملّية 
تطوير شامل ملسار توظيف الّتكنولوجيا 
الّتحتّية،  الُبنية  يشمل  مبا  الّتعليم،  في 
خالل  من  كامل  وتطوير  الــقــدرات  بناء 
أنهت  لقد  واملتواصل.  اليومّي  العمل 
العطلة  خالل  العمل  ”النيزك“  مؤّسسة 
”حوار“  مدرسة  جتهيز  على  الّصيفّية 
الّالزمة  الّتكنولوجّية  باألدوات  املستقّلة 

إضافًة إلى جتهيز مختبر الّتكنولوجيا.
بأّننا  إلمياننا  نظًرا  املــشــروع  هــذا  يأتي 
مسّلمات  وأّن  متغّيٍر  عالٍم  في  نعيش 

ـــّضـــرورة مع  ـــال األمــــس ال تــتــنــاســب ب
ذلــك،  عــن  فــضــًال  الــعــصــر.  متطّلبات 
مصلحة  في  يُصّبان  االبتكار والّتحديث 
األجيال القادمة. كيف لنا أن ننسى أّن 
أهّم  أحد  أصبحت  احلديثة  الّتكنولوجيا 
مرور  ومع  الّتربوّية،  العملّية  محّركات 
مسيرة  تسيير  في  دورها  يتعاظم  الوقت 
الّتعليم والّتعلُّم. لتحقيق األهداف املرجّوة 
ومن أجل مواكبة معطيات العصر يحتاج 
الفرصة  سواء  حدٍّ  على  الّطلبة واملعّلمني 
الكــتــســاب املـــهـــارات الـــّالزمـــة لــدخــول 

مجاالت الّتكنولوجيا احلديثة.
مــســارات، وهي:  عــّدة  املــشــروع  يشمل 
إلكترونّية  تعليمّية  وحدات  إنتاج   (1)
املواضيع  في  متطّورة  تعليمّية  ولبنات 
الّطّالب.  احتياجات  على  بناًء  املختلفة 
ــذي  واّل نفّكر؟“،  ”كيف  برناَمج   (2)
يهدف إلى تعزيز وجتذير مهارات الّتفكير 
املنطقّي والّناقد في البيئة املدرسّية، من 
على  يعتمد  تربوّي  برناَمج  دمــج  خــالل 

واحملوسبة  العادّية  الّتفكيرّية  األلعاب 
كذلك  البرناَمج  يستند  أساسّي.  بشكل 
تطويره  ّمت  إبداعّي  تعليمّي  منهاج  إلى 
من قبل مؤّسسة ”النيزك“. (3) برناَمج 
موضوع  يتناول  واّلذي  األسالك“  ”خلف 
الّتكنولوجيا  ــني  ب ــادل  ــب ــّت ال ــات  عــالق
على  الّطّالب  تعريف  وهدفه  واملجتمع، 
ستار  خلف  يدور  اّلذي  اإلنتاجّي  املسار 
اليومّية،  الّتكنولوجّية  االستخدامات 
إلى جانب تطوير وتنمية اإلدراك النّا قد 

لتأثيرات الّتكنولوجيا واستعماالتها.
الّتربوّي،  الّطاقم  تدريب  برناَمج  وضمن 
طاقم  أعــضــاء  مــن  مجموعة  ستسافر 
ــى دولــة  ــدرســة، يــوم غــد الــّســبــت، إل امل
الّدول  أكثر  من  تعتبر  (واّلتي  أستونيا 
الّتكنولوجيا  استخدام  مجال  في  تطوًّرا 
بعض  لزيارة  أسبوع  ملــّدة  الّتعليم)  في 
املؤّسسات الّتربوّية واملدارس. تهدف هذه 
اجلولة إلى التعّلم من جتاربهم الّناجحة من 
خالل استخدام الّتكنولوجيا في الّتعليم.
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اإلجنيلّي،  يوحّنا  مار  مدرسة  إدارة ومعّلمي  طاقم  بادر 
يوم  بتنظيم  األرثوذكسّي،  املّلي  املجلس  مع  بالّتعاون 

ترفيهي لألطفال في قاعات كنيسة يوحّنا املعمدان.

وفي حديث مع سامر بّالن (عضو في املجلس املّلي)، 
قال: حضر عدد كبير من طّالب مدرسة مار يوحّنا من 
بالفّعالّيات  شاركوا  حيث  الّثالث،  األّول وحّتى  الّصف 

املقّدمة مّجاًنا، واّلتي القت استحسانهم.
وقد ساهم عدد من الفّنانني أمثال رنني بشارات، وغيرها 
بالتطّوع مجاًنا في هذه الفّعالّيات للترفيه عن األطفال.

åUHO�ò q�«d*

÷u	 qz«Ë d|uB


من  واخلامس  الّرابع  صفوف  طّالب  من  عدد  شارك 
األربعاء،  يوم  صباح  اإلجنيلّي،  يوحّنا  مار  مدرسة 
بفّعالّية علمّية شائقة، قّدمها تبّرًعا د. عبد الله خطبا 
الّطّالب  تعّرف  حيث  الذرّية)،  الهندسة  في  (دكتور 
في هذا اليوم عمل املنظومة الّشمسّية واستمعوا إلى 
مبصاحبة  الفلك والفضاء  عن  خطبا  د.  من  محاضرة 

مناذج توضيحّية.
الّصفوف  مرّبو  أيًضا،  الفّعالّية  هذه  في  شارك  وقد 
شعارات  كتابة  على  دأبوا  اّلذين  املعّلمني  من  وعدد 

حتضيًرا للمظاهرة املُخّطط لها.
للّطّالب وتبّرع  أبوابه  فتح  مرَكز «مساواة»  أّن  يذكر 
في القاعة اّلتي غّصت بالّطّالب، مساهمًة في إيجاد 
حلول لألزمة اّلتي تعصف باملدارس األهلّية وتخفيًفا 

عن كاهل األهل.
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«الكرمل  جمعّية  في  وســاق  قدم  على  االستعدادات 
للموسيقى» في حيفا، الستقبال احلدث األكبر، احتفاًال 
بالـيوبيل الفّضّي ِملهرجان «الكرمل للموسيقى»، واّلذي 
سُيقام في  قاعة «كريغر»، على سفوح جبال الكرمل، 
القادم  ــر  األّول/أكــتــوب تشرين  شهر  مــن  العاشر  فــي 

.(10/10/2015)
وأفاد األستاذ ألبير بّالن (املدير الفّنّي جلمعّية «الكرمل 
الّتحضيرات  جميع  نّسقت  اجلمعّية  أّن  للموسيقى»)، 
لتنفيذ وإجناح هذا العمل الكبير، األّول من نوعه في 
مؤّسسات،  شخصّيات،  تكرمي  سيتم  حيث  البالد. 
أعالمّيني وصحافّيني، وفّنانني، كان لهم الفضل األكبر 
على احتفال اِملهرجان، خالل 25 عاًما، وعلى املسيرة 

الفنّية، بالّدعم والعطاء.
åq�dJ�«ò ÊUłdN �

وعّرف ألبير بّالن عن ِمهرجان «الكرمل» بالقول:
للعزف  قطرّية  مسابقة  «الكرمل»،  ِمهرجان  يعتبر 
والغناء والّرقص حّتى جيل 18 عاًما، هدفها الكشف 
موسيقّيني  مبساعدة  ــدة،  الــواع الفنّية  املــواهــب  عــن 
اختصاصّيني، ذوي خبرة باملوضوع وحاملني الّشهادات 
اجلامعّية؛ إضافًة إلى مساعدة وإرشاد املواهب بتكملة 

مشوارهم الفّنّي حّتى االحتراف. 
شارك، خالل هذه الّسنوات الّطويلة، مئات الفّنانني اّلذين 
يعتبرون اليوم مبثابة أعمدة املوسيقى في البالد، كانوا 
سفراء لألعمال املوسيقّية في العالم العربّي والغربّي. كما 
كان لنجاح اِملهرجان األثر األكبر على تأسيس جمعّية 

«الكرمل للموسيقى»، والتقّدم املوسيقّي بتأسيس فرق 
موسيقّية، فرق غنائّية، ِمهرجانات موسيقّية، ومدرسة 
لتعليم املوسيقى. ّمت خالل هذه الّسنوات تنشئة وتطوير 
جيل موسيقّي، كانت وما زالت  له، بصمة مؤثّرة على 

املستقبل املوسيقّي. 
الّساحة  على  معروفون  فّنانون  وتخّرج  تتلمذ  فعندنا 
عّزام،  عالء  سالمة،  لبنى  مدني،  منال  أمثال:  الفنّية 
منى  خـــوري،  ــا  رن فرنسيس،  نخلة  فرنسيس،  ـزار  ـن
سليمان، فاطمة أبو الّنيل، تريز سليمان، نانسي حّوا، 
إلياس عطا الله، أحمد فوزي، متارة حلبي، أنهار غريب، 
ماريان  كــّرام،  إلياس  زيناتي،  ميشيل  خطيب،  رانية 
عّباسي،  هادي  كــّرام،  غّسان  خشيبون،  رميا  إبراهيم، 
مساعدي، جورج  كرستني فرنسيس، رنا حّجو،عفيفي 
أبو شقارة، رميوندا جبران، شادي مالك، أنس شيّناوي، 

مرمي سليمان، تاال ّجنار، نويل خرمان، أمير دندن. 
األكبر  األثر  للموسيقى»  «الكرمل  جلمعّية  كان  كما 
األكادميّي  مستوى  على  الفّنانني  من  الكثير  بتخّصص 

حيث أصبح جزء منهم مدّرسني ملوضوع املوسيقى.
أّما الّداعم املاّدي لهذا اِملهرجان، فكانت وزارة الّثقافة 
من  وعــدد  حيفا  بلدّية  النعمة»،   «بيت  والّرياضة، 
جمعّية  قرّرت  لذلك  املجتمع.  في  الكرمية  الّشخصّيات 
«الكرمل» هذا العام، احتفاًال بيوبيلها الفّضي، تقدير 
جميع َمن ساهم وكانت له بصمة بالوصول إلى اليوبيل 
من  صاغت  اّلتي  جهودهم  وتقدير  تكرميهم   الفّضي، 
يفخر  إجناًزا  ليالمس  عطره  شذى  يفوح  عبيًرا  العطاء 
ليس  مــاٍض  له  ليس  فمن  الـــّدوام.  على  مجتمعنا  به 

له حاضر.  
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مقاطع  مطر  وميالد  شليوط  عفيف  الفّنانان  قــّدم 
في  االعتصام  خيمة  في  ساخرة  كوميدّية  مسرحّية 
حيفا، مساء االثنني من هذا األسبوع، تلبيًة للقّيمني 
إضراب  مع  االعتصام، وتضامًنا  خيمة  نشاط  على 
في  الّتقليصات  على  احتجاًجا  األهلّية،  ــدارس  امل

ميزانّياتهم. 
عرض الفّنانان شليوط ومطر مقاطع مسرحّية ساخرة 

احلار،  بالّتصفيق  وقوطعا  اجلمهور،  إعجاب  نالت 
تعّرضت  اّلتي  املشاهد  تقدمي  خالل  مــّرة،  من  ألكثر 
ملوضوع اإلضراب واستهداف املدارس األهلّية، إضافًة 

إلى تقدمي مشاهد مسرحّية أخرى. 
حيث قّدم الفنان عفيف شليوط مقاطع من مسرحّيته 
جائزة  على  احلــائــزة  سياسي“،  عاهر  ”اعترافات 
أفضل مسرحّية لعام 2002 في ِمهرجان ”مسرحيد“ 

في عّكا.

“UHO�” q�«d*

اجتمع عدد من الّشخصّيات احليفاوّية في مؤّسسة 
لهدف  االثنني (7/9/2015)،  مساء  ”األفق“، 
”األفق“  ــاء  أصــدق حلقة  تأسيس  عــن  اإلعـــالن 
املؤّسسة  نشاطات  دعــم  إلــى  تهدف  حيفا،  فــي 
أبو  منير  مــن:  كــّل  االجتماع  حضر  ومــؤازرتــهــا. 
عبّود،  كايد  عبّود،  فهد  خوري،  حامت  د.  الّزلف، 
زهّية فرح، منير سلّوم، سامية أبو الّزلف، يوسف 
عام  مدير  شليوط،  بّصول وعفيف  ميرنا  منصور، 

مؤّسسة ”األفق“ للّثقافة والفنون. 
شليوط  عفيف  املؤّسسة  مدير  االجتماع  افتتح 
مرّحًبا باحلضور، ثّم قّدم تقريًرا مفّصًال عن املؤّسسة 
إنشاء  أهمّية  على  مؤّكًدا  ونشاطاتها وإجنازاتها، 
حلقة أصدقاء ”األفق“، ُمشيًرا إلى دورها في دعم 

نشاطات املؤّسسة. 
فأثنوا  االجتماع،  في  املشاركون  حتــّدث  بعدها 
االقــتــراحــات  ــّدمــوا  وق املــؤّســســة،  نشاطات  على 
أبو  منير  فقال  ”األفق“؛  مؤّسسة  ومــؤازرة  لدعم 
مجال  في  حيفا  في  معروف  أعمال  رجل  الّزلف، 
حّث  خالل  من  املؤّسسة  دعم  ميكن  إّنه  الّتأمينات، 
الّناس وتشجيعهم على مشاهدة املسرحّيات الّرائعة 
املركزّي  املشروع  ”األفق“،  مسرح  يقّدمها  اّلتي 
ملؤّسسة ”األفق“، وجتنيد رجال أعمال وشخصّيات 
ـًا.  من املجتمع احليفاوّي من أجل دعم املؤّسسة مادّي

سابق  عام  مدير  نائب  خوري،  حامت  د.  أشار  كما 
يتابع  ــه  أّن اجتماعّي،  ونــاشــط  حيفا  بلدّية  فــي 
معجب  وهــو  الّثقافّي،  ”األفق“  مؤّسسة  نشاط 
بهذا الّنشاط وخاّصة أمسّيات ”فنجان.. إيقاع.. 
وإبداع“، اّلتي حّققت جناًحا ُملفًتا للّنظر، وأصبح 

رّواد تلك األمسّيات ينتظرونها بفارغ الّصبر. 
وأشار فهد عبّود، رجل أعمال معروف في حيفا في 
طويل  باع  ”األفق“  ملؤّسسة  أّن  الّتأمينات،  مجال 
في الّنشاط الّثقافّي والفّني، وتستحّق كّل دعم مّنا 
ومن اجلمهور، فال ميكن االعتماد فقط على دعم 

الّدوائر الّرسمّية. 
وضع  ضرورة  إلى  ُمشيًرا  سلّوم،  منير  حتّدث  كما 
”األفق“  أصدقاء  واّطالع  مستقبلّي  عمل  برنامج 
األموال  جتنيد  كيفّية  في  عمل  ُخّطة  لوضع  عليه 

املطلوبة. 
هذا ومن اجلدير بالّذكر أّن مؤّسسة ”األفق“ كانت 
إطار  تأسيس  إلــى   2005 العام  في  ــادرت  ب قد 
فيه  شارك  حيفا،  في  ”األفق“  مؤّسسة  ألصدقاء 
في حينه: د. حامت خوري، املرّبي والكاتب فتحي 
االجتماعّية  الناشطة  ــّداد،  ح إنـــدراوس  فــورانــي، 
سمّية عبّود واحملامي كميل مويس، وها هي اليوم 
الّدعم  بأهمّية  منها  إمياًنا  اإلطار  هذا  نشاط  جتّدد 
املؤّسسات  إّن  حيث  حولها،  اجلماهيرّي  وااللتفاف 
تأخذ شرعّيتها، أّوًال وأخيًرا، من الّناس واجلمهور.
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من القمة نرى الحياة أفضل ما يكون

ه. � � حيفا, عىل قمة جبل الكرمل,  بنينا من أجلكم منطقه سكنيه ممرى� � أعاىل� وادي الجمال ىڡ� ىڡ�
بيوت 5 غرف/ مصيف | حديقة خاصة لكل بيت | برندات واسعه | مفتوحه من 3 جهات | موقف خاص
بورسالن, خزائن حمام,  بالط جرانيت  داخليه فخمه,  أبواب  راقيه:  بناء  معايرى@  راقيه:  بناء  معايرى� 

كوم, تلفزيون وأشياء إضافية اخرى Gانرى
عجاب! من أجل جودة حياة أفضل ما يكون. مخططه بشكل يثرى� اال7

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

ين 2, حيفا  Pيرمياهو هلرى

عىل البحر  قمة مطلة 
وع ريادي  Kمرس

� البحر � حي عںى� ىڡ�

هز للسكن
وع جا

Kالمرس

ق للبيع
بقي 4 شق
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يدخل إضراب املدارس األهلّية في حيفا والبالد عاّمة 
يومه الّثامن عشر، اجلُمعة، وذلك بعد قرار األمانة 
العاّمة للمدارس األهلّية في إسرائيل، أمس اخلميس.

وأصدرت األمانة بياًنا أّكدت فيه «اجتمعت اخلميس 
لألمانة  ـــة  اإلدارّي الهيئة   17/9/2015 بتاريخ 
بولس  األسقفني  بحضور  املسيحّية  للمدارس  العاّمة 
االقتراحات  ورقة  بقعوني وبُحثت  مركوتسو وجورج 
لقاء األمس  قّدمتها وزارة الّتربية لألمانة في  اّلتي 

في الوزارة وقرّرت ما يلي:
الستيضاح الّتربية  وزارة  ــى  إل رســالــة  توجيه   -

 الّنقاط املطروحة.

- اإلضراب مستمّر.

UHOŠ w�  UÞUAÒM�« W¹«bÐ

حيفا،  في   (10/9/2015) اخلميس  يوم  عقد، 
مؤمتًرا كبيًرا بحضور أكثر من ألف من األهالي اّلذين 
عنه  أعلنت  اّلذي  اإلضــراب  أسباب  ليفهموا  جاؤوا 
األمانة العاّمة في األّول من أيلول املنصرم، حيث إّنه 

لم يكن واضًحا لهم الّسبب وراء ذلك.

‰UCÒM�« ÕU$≈ qł√ s� qLF½ ∫‰U ÒLł

األستاذ باسم جّمال – مدير مدرسة راهبات الّناصرة 
أن  أّكــد  األمسّية  عــرافــة  تــوّلــى  اّلـــذي  حيفا،  فــي 
اإلدارات تعمل بعكس عقارب الّساعة ألجل إجناح 

مضٍن،  عمل  هو  املدرسي  «العمل  الّنضال، وقــال: 
ولكن ما منّر به في األّيام األخيرة والكّم الهائل من 
الوقت واألعصاب اّلتي نحن بحاجة لصرفها من أجل 
حتقيق حلمكم وحلم أبناَءنا، هذا جهد كبير يتطّلب 
منا الكثير من الّتضحية ومن جميع معّلمينا اّلذين 
سوّيًة  لنحّقق  املواجهة  وخــّط  الــّصــدارة  خّط  في  هم 

معكم ما نصبو إليه».
قضّية واضحة  اإلضــراب  هذا  في  «قضيتنا  وشــّدد 
وعادلة بشهادة اجلميع. عندما نصل إلى إجماع شبه 
العربّية  الّرسمّية والّشعبية  اجلهات  جميع  من  كامل 
عادل  حّق  به  نطالب  الذي  احلّق  هذا  أّن  واليهودّية 
ال فيه أي نوع من التباكي. إن لم نحصل على هذا 
أن  قضّية  هي  ووجودها  مدارسنا  بقاء  فقضّية  احلق 

نكون أو ال نكون».
وأردف قائّال لألهالي: «صمودكم ودعمكم أنتم أّوًال 
بإداراتها  املدارس  نحن  لنا  ألنفسكم وألبنائكم وثّم 
ومعّلميها، ونفسكم الطويل هو مصدر قّوتنا جميًعا، 

وهو اّلذي سيوصلنا في الّنهاية إلى الّنجاح».

tKL
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من جانبه أشار األب د. إلياس ضو إلى أّن «هذا 
الّنضال نضال مشترك ولنا جميًعا مصلحة فيه ألّن 
املــدارس  أّن  على  منلك». وشــّدد  ما  أغلى  ــا  أوالدن
األهلّية املسيحّية ليست طائفّية رغم كونها مسيحّية 
مسيحّيني  عرًبا  طالًبا  تضّم  فهي  للكنيسة،  تتبع 

ومسلمني ودروز وحّتى يهود. 
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واعتبر األب ضو أّن رسالة هذه املدارس تأتي خدمًة 
للمجتمع أجمع، وكونها أّسست إلى جانب الكنائس 
طائفّية  أّنها  يعني  ال  شّتى،  البلدات  في  احمللّية 
كما  أجمع»  الّشعب  مدارس  هي  «بل  انتقائّية  أو 
قال. مشّدًدا أّن رسالتها أيًضا االنفتاح على اآلخر، 
وتربية األجيال القادمة على «االنفتاح على اآلخر 

أن يكون أًخا لي في اإلنسانّية».
وأّكد أّن هذه املدارس البالغ عددها 47 وتشّكل بيتا 
ثانًيا لنحو 33 ألف طالب عربّي، تشغل أكثر من 
3000 معّلم وموّظف، وأشار إلى أّنها أسست قبل 

مئات الّسنني وقد امتازت بالّتربية والّتعليم.
العربّي  املجتمع  مجمل  من  الّطّالب  نسبة  إّن  وقال 
يتعّلم فيها فقط %4، لكن نسبة الّطّالب املتخّرجني 
(ال  اإلسرائيلّية  األكادمييا  يصلون  اّلــذيــن  منها 
احملاضرين  مجمل  من   34% تبلغ  اخلارج)  يشمل 
العرب. كما يشّكل خّريجي هذه املدارس %80 من 
مجمل العرب اّلذين يعملون في الّصناعات الُعليا 

(هايتك). 
األهالي  حــّق  من  ــه  إّن ضو  إلياس  د.  األب  ــد  وأّك
اختيار املكان األنسب لتعليم أوالدهم، وإّنه يتوّجب 
على الوزارة توفير الّتعليم اإللزامّي والوزارة ملزمة 
على منح األهل حّق االختيار للمدرسة اّلتي تناسب 

ُهوّيتهم ومبادئهم وعقيدتهم.
وأشار إلى أّن من بني عروض الوزارة كانت استئجار 
كمدارس  الكنائس وتشغيلها  من  املدارس واملباني 
رسمّية ملدة 99 سنة، وهذا أمر ُرفض كون العديد 
كما  حّتى.  األديــرة والكنائس  حتاذي  املــدارس  من 
أّكد رفض عرض حتويل املدارس إلى مدارس خاّصة 
للمتمّيزين، وبالّتالي رفع األجر الّتعليمّي إلى أكثر 

من 7000 شيكل على األهل للّطالب الواحد!
بأّنها  العطلة  خالل  املفاوضات  ضو  األب  واعتبر 
كانت مماطلة، حّتى التقوا قبيل بدء الّسنة الّدراسّية 
والّتعليم  الّتربية  ووزير  ريفلني  روبي  الدولة  رئيَس 

نفتالي بينت.
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األستاذ عوني بطحيش – مدير مدرسة املخّلص في 
تتلقى  كانت  املدارس  اآلن  حّتى  أّنه  أّكد  الّناصرة، 
املؤسسات  تشغيل  عن  الناجت  العجز  لسد  تبرعات 
الّتربوية، ولكن بسبب األزمة اإلنسانّية في كّل من 
سوريا والعراق واليمن فباتت هذه التبرعات توّجه إلى 
مجتمعات بحاجة أكبر لهذه األموال، ولذلك فبات 
حتصيل  ألجل  املدارس  نضال  يتطّلب  اليوم  الوضع 

ميزانيات مستحّقة من وزارة الّتربية والّتعليم.
الّتمييز  تفاصيل  بطحيش  عوني  األستاذ  وشــرح 

في الّتمويل للمدارس األهلّية من قبل وزارة الّتربية 
من  ُتستثنى  األهلّية  املــدارس  أّن  والّتعليم، وأّكــد 
ميزانّيات التنشيط وساعات إضافّية أخرى، وألغي 
للمدارس  التمويل  فانخفض   2014 عام  البند  هذا 
عليه  حتصل  ممــا   29% إلــى   34% مــن  األهلّية 

املدارس االبتدائّية.
وأّكد بطحيش - أحد أعضاء الّطاقم املفاوض املوّكل 
املــدارس  تستثني  ــوزارة  ال أّن  العاّمة،  األمانة  من 
الّتحصيل  حتسني  ألجــل  متويل  بند  مــن  األهــلــّيــة 
العلمّي، ألّن حتصيل الّطّالب جّيد «رغم أّنه يجب 
نتائج  يحقق  اّلــذي  باملكان  االستثمار  استمرار 

ممتازة».
عدد  بتقليل  تستكِف  لم  املعارف  وزارة  أّن  وأّكــد 
املدارس  في  الّساعة  تكلفة  حتتسب  بل  الّساعات 
شيكًال   4551 بينما  شيكًال،   7018 الّرسمّية 
في املدارس األهلّية، «إذ أّن الّضربة مزدوجة بعدد 

الساعات وبتكلفة الّساعة».
ونّوه إلى أّن املدارس الّتوراتّية الدينية الّتابعة لشاس 
ويهادوت هتوراة حتصل على امليزانّيات مباشرة من 
الوزارة، مؤّكًدا أّنه حّتى لو دخلت هذه املدارس في 
بعجز  تبقى  ال  أن  على  تغطيه  الــوزارة  فــإّن  عجز 
على  أيًضا  حتصل  أّنها  إلى  وأشار  املقبلة.  للّسنة 
االئتالفية  االّتفاقيات  على  بناء  مدّججة  ميزانّيات 

وانضمام األحزاب الّدينّية اليهودّية إلى احلكومة.
الّتعليم  في  املــدارس  إّن  يقول  القانون  أّن  ورغــم 
املعترف به غير الّرسمّي (األهلّية) يجب أن يحصل 
الّرسمّية،  املــدارس  تتلّقاه  ّممــا   75% متويل  على 
يحظى الطالب العربي في مدرسة أهلّية فعلًيا على 
%34 فقط من امليزانّية، ولكن عملًيا وبعد إلغاء 

البنود يحصل الطالب فقط على 29%.
وأكد «املدارس األهلية ال تطالب امليزانيات. وليست 
ضّد منشور املدير العام الذي يحدد اجلباية. بل تقف 
أيديها  مد  من  املعارف ومتنعها  وزارة  أمام  صامدة 
إلى جيوب أولياء األمور. ولو كّنا نريد القيام بذلك 
لكّنا افتتحنا الّسنة الّدراسّية في األّول من أيلول».

أو  مدارس رسمّية  نصبح  أن  علينا  عرضوا  وأّكــد: 
األهل،  من  عالية  مبالغ  جنبي  كي  خاصة  مــدارس 

مشّدًدا «رفضنا رفًضا باًتا»!
واألهـــل والهيئة  الــّطــالــب  هــي  ــدرســة  «امل وأردف 
واحد،  جسم  نحن  املدرسة  وأصحاب  الّتدريسّية، 
الّنضال  لهذا  للجميع». وأضاف «لكن  وهذا رّدنا 
ثمن، للولد واألهل واملعّلمني، ونحن الوفد املفاوض 
دفعنا  إذا  يدفع الّثمن. ولكن  كّل  املدارس  ومديرو 
اليوم الّثمن وأخذنا مطالبنا، أفضل بكثير من أن 

ندفع هذا الّثمن غالًيا في املستقبل».

بولس  املــطــران  مــن  كــّل  الّلقاء  فــي  ــارك  ش كذلك 
رئيس  ونائب  بقعوني  جــورج  واملــطــران  ماركوتسو 

البلدّية د. سهيل أسعد.
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حيفا  املشتركة وابن  القائمة  رئيس  أّكد  جانبه  من 
الّالجئني  حمى  كلمته «من  في  عودة  أمين  احملامي 
الفلسطينّيني في العام 1948 وحافظ على بقائهم 
في الوطن؟ هذه املدارس حافظت على ربع اجلليل»..

وتابع عودة: «أّول مدرسة أهلّية كانت مدرسة عني 
الّشرق».  «ســوربــون  عبّود  ــارون  م سّماها  ــة،  ورق
براثن  من  أجمع  شعبنا  أنقذت  األهلّية  املـــدارس 
التخّلف، وانطلقنا نحو نهضة قومّية عربّية من هذه 

املدارس».
وأّكد «قضّية الّتمويل هي جانب واحد، وجانب آخر 
هو مسألة احلّق ونحن أصحاب حّق. واجبنا أن نقف 

وأن نصمد في األّيام القادمة».
بالباع والّدراع والّروح  معكم  بالقول «نحن  واختتم 
األهلّية، وكّل  ــدارس  امل تقّرره  ما  والــوجــدان، وكــّل 
ما ُيقّر من قبلها نحن أّول الّناس املتجّندين. نحن 
أبناَءه  أّن  واعترف  الــواســع»،  للجمهور  مجّندون 
أّن  مــؤّكــًدا  أهلّية،  مــدارس  في  يــدرســون  الّثالثة 

«نضالكم هو نضالي، أيًضا».
من  يــونــا  يــوســي  الكنيست  عضو  عـــودة  وطــالــب 
واّلذي  «العمل»)،  (حزب  الّصهيوني»  «املعسكر 
الطالب  لنضال  دعــمــه  عــن  وعــّبــر  اجللسة  حضر 
واملدارس األهلّية، املساهمًة في العمل على تنظيم 
جلسة استثنائّية للكنيست للّتداول في أزمة املدارس 

األهلّية.
املكتب  أصدر  املنصرم)  يومني (الّسبت  بعد  وفعال 
جنحنا  «اآلن  فيه  أّكد  بياًنا  عودة  للنائب  البرملانّي 
بإقناع 51 عضو كنيست بالتوقيع على طلب عقد 
للكنيست  العامة  للهيئة  واستثنائية  طارئة  جلسة 
حول املدارس اإلهلية. مجّرد عقد جلسة استثنائية 
آلّية  هو  حصًرا  املوضوع  لهذا  ومخّصصة  بالعطلة 
الكنيست  رئيس  يؤجل  أن  أتوّقع  كبيرة.  ضغط 
العبرية وعند  السنة  بعد رأس  ما  إلى  اجللسة  عقد 
انعقادها يجب مشاركة رجال الدين وحشد جماهيري 
األيديولوجي  االختالف  رغــم  األهــالــي.  من  ضخم 
الكبير ولكّني أريد أن أقّدر بوجي هرتسوغ وميراف 
(املعسكر  بهلول  وزهير  يونا  يوسي  ميخائيلي، 
وزهافا  عتيد»)  («ِيش  شيلح  عوفر  الصهيوني)، 
على  الفورّية  موافقتهم  على  («ميرتس»)  غلئون 

اقتراح القائمة املشتركة».

الطرق  بكل  «ســنــواصــل  بيانه  فــي  عــودة  وشـــّدد 
الشعبية والرسمية حتى إرجاع 33 ألف من أبنائنا 

للمدارس بهامات مرفوعة».
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من جانبه اعتبر األستاذ حسام حايك، اّلذي أصدر 
عن  تعبيًرا  عريضة  العرب  األكادميّيني  مئات  مع 
صوت  إلى  صوتها  وتضّم  األهالي  لنضال  دعمهم 
األهالي واملدارس األهلّية أجمع، أّن «وضع الّتعليم 
عموًما صعب جًدا، لكّنه حالّيا في مدارسنا أصعب 
عوارض  سنواجه  اآلن  املشكلة  حتّل  لم  إذا  بكثير. 

مرضّية في املستقبل».
من  العديد  تساؤالت  على  اإلجابة  يجب  أّنه  وأّكد 

األهالي.
ذهبنا  «نحن  بالقول  بطحيش  األستاذ  عليه  ورّد 
إلى هذا الّنضال ولم نكشف عن أسلحتنا جميًعا. 
جميع  نكشف  ولــن  مــوجــودة  واألسلحة  اخلــطــوات 
قرّرنا  عندما  ولكن  جعبتنا.  فــي  اّلــتــي  األوراق 
الّذهاب إلى هذا النضال وضعنا استراتيجّية كاملة 
ورقة  كّل  نستعمل  متى  سندير هذا الّنضال،  كيف 

من األوراق في جعبتنا».
عملّية  خطوات  باّتخاذ  األهالي  من  العديد  وطالب 
فــي الــّنــضــال، وفــي أعــقــاب ذلــك ّمت تنسيق بني 
النشاطات  بدء  على  حيفا  في  ــدارس  وامل األهالي 

االحتجاجّية.
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إضافّة الى ذلك أّكد النائب يوسف جباربن أّنه التقى 
مع رئيس جلنة املعارف البرملانية، يعكوف ميرجي من 
«شاس»، وأّنه ّمت االّتفاق على دعوة جلنة املعارف 
البرملانّية جللسة طارئة يوم األحد القريب للبحث في 

قضّية املدارس األهلّية.
على  واليهود  العرب  األكادمييني  مئات  وّقــع  وقد 
نضال  مع  وتضامنهم  دعمهم  عن  معبّرين  عريضة 

املدارس األهلّية في إسرائيل.
ومن بني اُخلطوات اّلتي اّتخذت هي تكثيف الّضغط 
على اإلعالم العبري، وبناء عليه أقيم طاقم مكّون 
األهالي  من  حيفاويني والعديد  عرب  إعالمّيني  من 

الّراغبني باملساهمة. 
وُنصبت خيمة اعتصام في حيفا على مدخل حيي 
الرئيسي  الشارع  على  جمال  ووادي  شبرينتساك 
املختلفة  املدارس  تتولى  والتي   .(22 (شارع رقم 

تفعيلها في األيام املاضية.
وقد شارك في االفتتاح لفيف من األهالي 
والــطــالب واملــعــلــمــني، وحــضــرتــه عضو 
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على  شددت  التي  دومــا،  عايدة  الكنيست 
أيضا  هــي  نضالها  النضال  هــذا  أن 
أيضا.  أهلية  مدرسة  خريجة  كونها 
في  الكنيست  أعضاء  من   6 أن  وأكدت 
في  االهلية  املدارس  خريجو  هم  املشتركة  القائمة 
غطاس  باسل  الكنيست  عضو  وزار  كما  البالد. 
من  وصل وفد  التالي، وكذلك  اليوم  في  اخليمة 
رجال الدين بينهم املطران عطالله حنا والذي قدم 
الكنيست  عضو  وكذلك  متضامنا،  اخليمة  الى 
رفيتال سويد التي أكدت تضامنها مع املعتصمني 
والطالب املضربني ونضال األهالي. ومن نشاطات 
بتوزيع  املطربني  الطالب  عشرات  قام  اخليمة  هذه 
لكافة  الهوائية  الــدراجــات  راكبي  على  مناشير 

القادمة الى متنزه هيخط في حيفا. 
واحتجاًجا على تقليص الدعم احلكومي للمدارس 
اليهودية.  املــدارس  وبني  بينها  والتمييز  األهلّية 
مظاهرتان  األسبوع،  نهاية  حيفا،  في  انطلقت 
إميل  الصباح عند  ميدان  ساعات  في  أوالهما 
حيث  املــســاء  ســاعــات  والثانية في  حبيبي، 
الكرمل  منطقة  في  املتظاهرين  من  قسم  تظاهر 
وقسم آخر في مركز حوريف بالكرمل. بعد ذلك 
وزير  منزل  للتظاهر  قبالة  املجموعتان  اجتمعت 
املالية اإلسرائيلي موشيه كحلون ملطالبته بالتدخل 
فورًا حلل األزمة. وشارك عدد كبير من الطالب، 

واألهالي ومعّلمي52 املدارس االهلية .

 lł«d²½ s� ∫WLJ;« W�U³� …d¼UEð

UM³�UD� sŽ

األربعاء،  أمس  أّول  صباح  تظاهر،  ذلك  وإلــى 
الّسوادس  صفوف  من  ومعّلم  طالب  ألــف  نحو 
األهلية  حيفا  مــدارس  جميع  من  العواشر  وحّتى 
في منطقة احملكمة واملكاتب احلكومّية في حيفا 
الواقعة بشارع بال – يام 15، في البلدة الّتحتا، 
اإلجحاف والّتمييز  بوقف  املعارف  وزارة  وطالبوا 

بحّق املدارس األهلّية. 
الباكر  الّصباح  في  الّشرطة  أغلقت  جابنها  من 
مدخل مكاتب وزارة الّتربية والّتعليم ملنع الّطَالب 
واملعّلمني واألهالي من الّدخول إلى الوزارة. ولكن 
عشرات طالب املدارس واألهل توّجهوا إلى مجّمع 
املكاتب احلكومّية واحملاكم في حيفا طالبني لقاء 
متوكي،  املعارف، راحيل  وزارة  في  اللّواء  مديرة 
وقف  على  والعمل  للتدّخل  عليها  والّضغط 

اإلجحاف والّتمييز بحّق املدارس األهلّية.
وشارك في املظاهرة أيًضا نائب رئيس البلدّية د. 
سهيل أسعد، اّلذي أّكد على أهمّية هذا اإلضراب 
والّنشاطات االحتجاجّية، مشّدًدا على دعم بلدّية 

حيفا الكامل لنضال املدارس األهلّية.
ُيشار إلى أّن هناك حملة ترويج ضّد نضال األهالي 
والّطّالب من املدارس األهلّية، يجرى توّخي احلذر، 
وعدم االجنرار وراء بعض الّتصريحات. نؤّكد من 
جديد أّن اجلسم الوحيد املخّول إلدارة املفاوضات 
هو  وفقط  األهلّية،  للمدارس  العاّمة  األمانة  هو 

املخّول إلعالن إنهاء اإلضراب.
العامة  األمانة  أعضاء  األربعاء  يوم  هذا والتقى 
للمدارس األهلّية إدارة نقابة املعلمني حلّثهم على 
االنضمام لإلضراب، ويتوّقع أن تعلن الّنقابة عن 
إضراب تضامنّي مع إضراب املدارس األهلّية في 

األّيام القريبة املقبلة.
ستقوم  أّنها  ــاء  اآلب جلنة  أعلنت  الفحم  أم  وفــي 
املضربني،  األهلّية  املــدارس  طالب  مع  بالّتظاهر 
متام  في  عارة  شارع وادي  على  تظاهرة  وستنّظم 

اخلامسة عصرا.
يذكر أّن %70 من طّالب حيفا العرب، مسلمني، 

دروز ومسحيني يدرسون في املدارس األهلّية .
يــزورون  اّلذين  الكرادلة  من  العشرات  والتقى 
مقّره  في  ريفلني  ــني  رؤوف الــّدولــة  رئيس  البالد، 
للمساهمة  جهده  قصارى  ببذل  األربعاء، وطالبوه 

في حّل األزمة.
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وتظاهر، الّثالثاء من هذا األسبوع، مئات األهالي 
والّطّالب أمام منزل وزير الّتربية والّتعليم نفتالي 

بينت مطالبني إّياه بتحقيق املساواة ملدارسهم.
من جانبه أّكد األب عبد املسيح فهيم من األمانة 
إسرائيل  في  املسيحّية  األهلّية  للمدارس  العاّمة 
بوعده وأن  بينت  الوزير  يفي  أن  أمل  أّنه «كّلنا 
في  الــطــالب  لكافة  املــعــارف  ــر  وزي بحّق  يكون 
إسرائيل. نتوّقع منه أن يخرج للقاء أهالي وطّالب 
مدارسنا األهلّية املتظاهرين أمام منزله كما خرج 
للقاء طّالب مدارس أخرى، ليطمأنهم أّن أوالدهم 
سيحصلون على حقوقهم ويعودوا للدراسة بأسرع 
منزله وبقي  يغادر  لم  الوزير  لكن  ممكن».  وقت 

فيه.
أما جوزيف البينا، وهو أحد املعلمني ووالد ألحد 
قال  فقد  الّرملة  تيراسانطة  مدرسة  في  الطالب 
«صحيح أّنها كانت سنة جديدة حلوة على الوزير، 
نعد  لم  اآلن  فحّتى  لطّالبنا  تعيسة  سنة  لكّنها 
إلى الدراسة، و33 ألف طالب لم يفتتحوا الّسنة 

الّدراسّية بعد».
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مدرسة  من  أسعد  املربية زينة  أّكدت  جانبها  من 
محق،  من  أكثر  «اإلضـــراب  ملراسلنا:  الكرمل 
برأيي  كثيرة.  وأسبابه  عميق  من  أكثر  الوجع 
جميًعا  تهميشنا  هو  املعّلمني  من  العديد  وبرأيي 
احلكومة  قبل  من  أمور  كمدراس وطّالب وأولياء 
أن  يجب  اّلتي  واملؤّسسات  الكبار،  واملسؤولني 
فالقضّية  أهلّية،  أو  رسمّية  كانت  إن  تساندنا، 
مــؤملــة عــلــى أكــثــر مــن صــعــيــد، لــنــا كمعّلمني 

وأيًضا كإدارات».
أولياء  أيــّضــا وأتفّهم وجــع  أم  ــا  «أن وأضــافــت 
ــًدا؛ ســواء كــان أوالدهــم في الّصفوف  ــور ج األم
الّدراسة  إلى  بالعودة  كبير  شغف  األولى ولديهم 
ألّنه  الّثانوّية.  باملرحلة  وانتهاًء  آخر  طفل  كأّي 
والّشعارات  واملــســاواة  القيم  عن  حتّدثنا  مهما 
فيجب أن يتّم حتّرًكا سريًعا للّتعويض عن الركود 
اّلذي كان، والقلق هو على الطالب املقبلني على

 امتحانات البجروت».
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هذا وأكد روبير توما – أحد األهالي لطالبني من 
أواصل  أن  مستعّد  الّناصرة «أنا  مدرسة راهبات 
وحــّق  صــادق  نضال  هــو  الّنضال  ألّن  بالّنضال 
ونطالب باملساواة». وأضاف «احلّل ليس بسيًطا 
ويتطّلب مّنا الصبر وطول الّروح. فاحلكومة ال تريد 
إعطاَءنا حقوقنا، ولذلك املطلوب مّنا أن نقف يًدا 
وتدرسها  اخلطوات  تّتخذ  العاّمة  األمانة  واحدة. 

كما يجب».

وأّكد أّن إحدى اخلطوات اّلتي ال تزال ُتدّرس هي 
توّجه األهالي إلى احملكمة، لكّنه حّذر من خطورة 
هذه اخلطوة اّلتي قد تعود بنتيجة عكسّية في حال 

رفضت احملكمة طلب األهالي.
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من راهبات  أوالد  ألربعة  - والدة  سعيد  هنادي 
الّناصرة، من الّصف الرابع إلى احلادي عشر. قالت 
الوحيدة.  الوسيلة  اإلضراب  يكون  أّال  يجب  إّنه 
عدا عن األهالي واملعّلمني.  يشعر بنا،  أحد  «ال 
نحن  االحداث.  بتغطية  يهتّم  ال  العبري  اإلعالم 
نعاني صدمة وال أحد يحاول توجيه هذه الطاقات 
دمج  يجب  أنه  مؤكدة  الصحيح».  الطريق  في 

األهالي في املفاوضات الدائرة.

ÒdL²�� »«d{ù« ÆÆrF½

املـــدارس  فــي  للمسؤولني  اجتماًعا  أّن  ويــذكــر 
األهلّية، قد ُعقد، صباح أمس اخلميس، لساعات 
فــي مــدرســة «املــخــّلــص» فــي مدينة الــّنــاصــرة، 
الّتربية  وزارة  اقتراحات  بشأن  للّتشاور والّتداول 
األهلّية،  املدارس  على  عرضتها  اّلتي  والّتعليم، 
الّدراسة.  مقاعد  إلى  والعودة  اإلضــراب  إلنهاء 
دخول  أمام  ُمغلًقا  كان  االجتماع  أّن  إلى  ويشار 
صحافّي  مؤمتر  ــا  الحــقً عقد  فيما  الّصحافّيني 

لتوضيح كاّفة األمور.
أمــور  ــيــاء  ملعّلمني وأول أصـــوات  ــذا، وسمعت  ه
وزارة  القتراح  االستجابة  بعدم  تناشد  وطــّالب 
يريدون  أّنهم  على  مشّددين  والّتعليم،  الّتربية 
أســوًة  كاملة  وميزانّية  احلــقــوق  كامل  حتصيل 
ميزانّية  الــيــهــودّيــة، وهــي  األهــلــّيــة  بــاملــدارس 

بنسبة 100%. 
للصحافّيني،  العاّمة  لألمانة  بيان  وصــدر  هــذا 
نحو الّساعة الّثالثة والّنصف من بعد ظهر أمس 
مناقشة  حلني  اإلضراب،  استمراَر  يؤّكد  اخلميس، 
مسوّدة اقتراحات وزارة الّتربية والّتعليم مع الوزير 
بينت، واالجتماع مجّدًدا بعد احلصول على أجوبة 
وافية، لدراسة املوضوع والّنظر الحًقا في استمرار 
ـًا على  اإلضراب أو تعليقه، إذا ّمت املوافقة نهائّي

مطالب مدارسنا األهلّية العادلة.

ا! وحّتى الّساعة اإلضراب ما زال مستمّرً
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 2015/2016 لعام  الّدراسّية  املنح  برنامج  يقفل 
أيلول   21 املقبل،  االثــنــني  يــوم  الّتسجيل  أبـــواب 
أيلول  من  األّول  في  فتحها  أّن  بعد  2015، وذلك 

 2007 العام  في  انطلق  اّلــذي  البرنامج  اجلـــاري. 
يهدف  البريطانّية، واّلذي  ”اجلليل“  مؤّسسة  وتدعمه 
إلى تشجيع الّتعليم العالي في املجتمع الفلسطينّي 
في الّداخل وبناء طليعة أكادميّية مثّقفة ومهنّية تّتسم 

بروح االنتماء والعطاء املجتمعّي. 
لـ250  املــالــي  الــّدعــم  البرنامج  مينح  سنة  كــّل  فــي 
والتطّوع.  للّتثقيف  إطــاًرا  لهم  ويوّفر  جامعّيا  طالًبا 
الّدراسّية  للّسنة  الّتسجيل  أبــواب  البرنامج  يفتح 
وطــالــبــة  ــا  ــًب طــال  80 النــضــمــام   2015/2016

من  واقتصادًيا  أكــادميــًيــا  استحقاًقا  األكــثــر  جــدد 
بني املتقّدمني.

رافقت افتتاح أبواب الّتسجيل لبرنامج املنح الدراسّية، 
هذا العام،  حملة إعالمّية رقمّية حتمل العنوان ”ِمش 
للطّلبة  صــور  مجموعة  ضّمت  واّلتي  منحة“،  بس 
اخلّريجني من البرنامج في الّسنة املاضّية واقتباسات 
تقول  فيه.  فترة وجودهم  خالل  جتاربهم  حول  آلرائهم 
حنني فّران من الّرينة، واّلتي درست العالج الوظيفّي 
كّل  من  شعبك  تعطي  رح  ”ألّنه  حيفا:  جامعة  في 

قلبك“، أّما عبيدة أبو عصبة من جت، واّلذي أنهى 
دراسة هندسة معمارّية في معهد العلوم التكنولوجّية 
إلبداع  مساحة  بعطيك  ”ألّنه  فيقول:  ”الّتخنيون“، 

مبادرات عطاء جديدة“.
في حديث مع الّطالبة مرام عّياد، واّلتي تدرس الّتربّية 
اخلاّصة في الكّلّية العربّية للمعّلمني في حيفا، حول 
دعًما  املنحة  تكن  ”لم  قالت:  البرنامج،  في  جتربتها 
ـًا، أيًضا، وصقًال  ـًا فقط، بل كانت دعًما معنوّي مادّي
فيها  وجديدة،  ممّيزة  كانت  الفّعالّيات  للّشخصّية. 
خلق وإبداع. اليوم أشعر أّن الّطّالب وطاقم اجلمعّية

 مبثابة عائلتي“. 
علوم  يدرس  الهيجا، واّلــذي  أبو  باسل  الّطالب  أّما 
عن  حديثه  في  فيقول  ”الّتخنيون“،  في  احلاسوب 
البرنامج: ”البرنامج قّيم جًدا. حّتى اجلانب املادّي فيه، 
حيث أّن توقيت دفع أقساط املنحة يتزامن مع توقيت 
وإيجابّي  مهم  أمر  وهذا  التعليمّية،  األقساط  دفع 
املستوى  على  ”أّما  ويضيف:  للّطالب“،  بالّنسبة 
اآلخر، وهو البرنامج الّتثقيفّي، صراحة لم أتوّقع مثل 
هذا الّشيء. كان رائًعا. ابتداًء من الورشات ورحالت 
اجلذور وحلقات القراءة. وبرغم من أّن دراستي تأخذ 
مّني وقًتا كثيًرا، إّال أّني كنت أنتظر كّل ساعة من 
ساعات البرنامج الّذي عرّفنا على الكثير م ن األمور 
اّلتي كّنا جنهلها، رغم قربها مّنا ووجودها حولنا“.  
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اللتماس  اإلسرائيلّية  الــّداخــلــّيــة  وزارة  استجابت 
وسمحت  كمال،  زكــي  وكمال  كمال  زكــي  احملاميني 
من  البالد  إلى  أبنائها  مع  بالعودة  مقدسّية  لسّيدة 
عشرين  نحو  هناك  قضائها  رغم  الّسعودّية،  العربّية 
عاًما، إثر زواجها مبواطن أردنّي واجنابها منه هناك، 
حيث أجبرتها الّسلطات الّسعودّية مغادرة البالد بعد 

وفاة زوجها بأسبوعني.
الّسّيدة  ــأّن  ب كمال  احملاميني  مرافعات  فــي  ــاء  وج
عام  تــزّوجــت  الــقــدس  شــرقــّي  مواليد  مــن  املقدسّية 
وانتقلت  األردنّية  اجلنسّية  يحمل  مواطن  1996من 

املنية  حّتى وافته  الّسعودّية  العربّية  في  معه  للعيش 
بنوبة قلبّية وعندها قرّرت الّسلطات الّسعودّية إبعادها 
بحّجة  القاصرين  ابنيها  مع  الّسعودّية  األراضــي  عن 
فقدانها تأشيرة، وحّق اإلقامة في الّسعودّية نظًرا لوفاة 

زوجها.
الّسعودّية  الّسلطات  أّن  كمال  احملامي زكي  وأضاف 
أمهلت موّكلته ثالثة أسابيع لبيع منزل العائلة وإنهاء 
كافية، وإّنها  غير  فترة  املغادرة وهي  إجــراءات  كاّفة 

أن  دون  األردن  في  خيمة  في  لإلقامة  بعدها  انتقلت 
لبيع  اضطّرت  ألّنها  نظًرا  هناك،  حّل  أّي  لها  يتوّفر 
دون  الوقت  لضيق  بخس  بثمن  الّسعودّية  في  بيتها 
أن يكفيها ذلك لشراء منزل في األردن، وأّنها أرادت 
طفليها  القدس، وتسجيل  مسقط رأسها  إلى  العودة 

في بطاقة ُهوّيتها املقدسّية.
وزير  لنائب  كمال  احملاميني  توّجه  في  أيًضا  وجــاء 
حالة  عن  يدور  احلديث  أّن  مــازوز،  يــارون  الّداخلّية 
إلى  ابنيها  مع  العودة  تريد  لسّيدة  صرفة  إنسانّية 
حياتها،  أسرتها ومركز  إقامة  مسقط رأسها ومكان 
وذلك رغم أّنها بحكم زواجها أقامت مع زوجها في 
الّسعودّية نحو عشرين عاًما، ورغم أن ابنيها يحمالن 
إنسانّي  منطلق  من  يجب  األردنّي، وأّنه  الّسفر  جواز 
صرف االستجابة للطلب املقّدم من سّيدة قست عليها 
شركة  في  عمل  اّلذي  زوجها  احلياة وأفقدتها  ظروف 
في  نفسها وحيدة  لتجد  جًدا،  سعودّية ومبنصب رفيع 
اّلتي  اإلنسانّية  غير  الّسعودّية  البيروقراطّية  مواجهة 
برمشة  والقانونّية  املدنّية  ومكانتها  حقوقها  سلبتها 

عني وأبعدتها مع ابنيها.  

من جهتها استجابت وزارة الّداخلّية عبر نائب الوزير 
لكاّفة طلبات احملاميني زكي كمال وكمال زكي كمال 
ووافقت على عودة موّكلتهما وولديها القاصرين إلى 
ذكرها  اّلتي  اإلنسانّية  األسباب  ضوء  على  القدس 
وموّظفي  مــزوز  الــوزيــر  نائب  أمــام  كمال  احملاميني 

الوزارة بسرعة غير مسبوقة.
إنسانّية  كمال: «قضّية  احملامي زكي  قال  من جهته 
اّلذي  املجهول  املصير  إلى  تشير  األولــى  الّدرجة  من 
ينتظر من هم في حالة موّكلتي، فجأة تصبح إنسانة 
ال مكانة قانونّية أو مدنّية لها بسبب وفاة زوجها بنوبة 
زوجها  لفقدانها  تكترث  ال  قرارات  أمام  قلبّية وتقف 
الّسلطات  تستغّل  بل  قلبها،  يعتصر  اّلــذي  ولأللم 
الّسعودّية موت زوجها كذريعة إلبعادها، وكأّنها جماد 
ونائب  الّداخلّية  وزارة  وجدت  ولكّنها  إنسان،  وليس 
الوزير مازوز َمن يتعاطف معها ومع ولديها، وحصلت 
في نهاية املطاف على املوافقة املرجّوة اّلتي متّكن هذه 
الّسّيدة األرملة واألم لقاصرين من العودة إلى مسقط 

رأسها وحضن عائلتها».
نائب  اّتخذه  إنسانّي  قــرار  عن  «احلديث  وأضــاف: 

وله  مّتبع  وغير  شجاع  وهو  الّداخلّية،  ووزارة  الوزير 
كّل الّشكر، كما جاء في رسالة أرسلتها إليه وأشادت 
ـًا  عملّي يعني  اّلــذي  للقرار  اإلنسانّية  باألبعاد  فيها 
والّلجوء،  والّضياع  التشّرد  من  كاملة  أســرة  إنقاذ 
في وقت  إسرائيل؛ وذلك  في  االستقرار  حّق  ومنحها 
يتدفّق فيه مئات آالف ال ّالجئني من الّدول العربّية إلى 

أوروّبا، هرًبا من املصير املجهول».
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مركز الكراميكا شفاعمرو
بادارة: كمال مشيعل وأوالده

كراميكا مشيعل أفضل اختيار

 أكبر المعارض للكراميكا   غرانيت بورسالن واألدوات الصحية في المنطقة

الشارع الرئيسي شفاعمرو- طمرة 04-9501950

مركز الكراميكا شفاعمرو
بادارة: كمال مشيعل وأوالده

ترفع ألبناء الطائفتين االسالمية والدرزية في شفاعمرو والعالم

 اجمل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول

مبتهلين الى الله ان تعود السنة القادمة على الجميع 

وقد حل السالم والمحبة والتسامح بين البشر

كل عام والجميع بألف خير
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طول  على  املتواجدة  اإلنقاذ  محّطات  إغالق  سيتّم 
شواطئ مدينة حيفا، عشّية يوم الغفران «كيبور»، 
أيلول)،   22) القادم  الّثالثاء  يوم  يصادف  اّلذي 
مساء  ولغاية  ظهًرا،   12:00 الّساعة  من  ابتداًء 

األربعاء (23 أيلول).
ولن يتّم توفير خدمات الّشاطئ، خالل هذه الفترة، 
لذا نلفت نظر القّراء بأّن االستجمام من دون إشراف 
على  خطًرا  ـًا ويشّكل  قطعّي ممنوع  املنقذين  ورقابة 

حياة املستحمّني!

 s???
— q???D???F???�«Ë œU?????O?????Ž_« w????� ™

™ Òw½U Ò−�  U³
d*«

املواقف  في  املركبات  بأن ركن  حيفا،  بلدّية  قرّرت 
ستكون  واألزرق  األبيض  باللّونني:  إليها  املُشار 
جميع  في  العبرّية،  األعياد  فترة  خالل  مّجانّية، 

أنحاء املدينة.
وجتدر اإلشارة إلى أّن الّسلطة البلدّية ملراقبة الّسير، 
املخالفني،  بحّق  مالّية  غرامات  بتحرير  ستستمر 
إليها  املُشار  األماكن  في  مركباتهم  يركنون  اّلذين 
في  املركبات  ركــن  واألبــيــض؛  األحمر  باللّونني: 
األماكن  وفــي  العام،  للّنقل  املخّصصة  األماكن 
املخّصصة لذوي اإلعاقات اخلاّصة؛ كما سُيخالف 
املــاّرة  سالمة  يهّدد  بشكل  مركبته  يركن  َمن  كّل 

ويعرقل حركة املرور والّسير.

مببادرة مجموعة من الّناشطني اجلماهيرّيني في حّي 
الهدار احليفاوّي، أقيمت، مؤّخًرا، احتفالّية فنّية 
لتشجيع الفّن احملّلي والّسوق الكبير في حيفا.

لبيع  أكشاًكا  جّدارّيات،  رسَم  االحتفالّية  شملت 
منتجات يدوّية، عروًضا موسيقّية، وغيرها.

™ UHOŠ – å uO³�Uðò ‚uÝ w� WÒO�UH²Š« ™

°WÒIý s�  jI�ð  UÒOMOŁöÒ¦�« w� …bÒOÝ

åUHO�ò q�«d*

سقطت سّيدة في الّثالثينّيات من عمرها في بلدة ”كريات يام“ املجاورة حليفا من شّقتها، ونقلت إلى 
مستشفى ”رمبام“ وحالتها خطيرة. 

وكانت الّسّيدة برفقة رجل آخر في شّقتها، ّمما جعل الّشرطة توقفه للّتحقيق في مالبسات احلادث؟
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ــز يــزن  ــتــي جتــريــهــا فــرقــة «تــري ــروض اّل ــع ضــمــن جــولــة ال
واألصدقاء»، احتفاًء بألبومها «زهر الّلوز»، تزور  مدينة 
الّساعة  متام  في   ،(18.9.2015) اجلُمعة  اليوم  حيفا، 
الفرنسّي،  الكرمل  في  قاعة «كريغر»،  في  مساًء  الّثامنة 
وقرية مجدل شمس يوم االثنني (28.9.2015)، في متام 

الّساعة الّثامنة مساًء في مسرح «عيون». 
اجلولة التي ستجريها احليفاوّية تريز سليمان، ويزن إبراهيم 
مّداح،  عمرو  هم؛  موسيقّيني  خمسة  برفقة  اجلوالن)،  (ابن 
بشارة  هيثم  خاطر،  هيالنة  نخلة،  رامي  عويدات،  شادي 
قصر   -15.9) الله  رام  كذلك  ستجوب  فيريرا،  وروي 
والقدس  الــّنــجــاح)  جامعة   -16.9) ونابلس  الثقافة) 

(19.9- مسرح احلكواتي).
العروض  في  متوّفًرا  سيكون  اّلــذي  الــّلــوز»،  «زهــر  ألبوم 
تريز  كلمته  كتبت  ــاّص  خ موسيقي  نتاج  هــو  ــورة،  ــذك امل

ابنة  شامّية  ُهوّية  ذو  إبراهيم،  يــزن  حلنه  ووضــع  سليمان 
واملوسيقّية  الّشخصّية  بتجاربهما  متأثّرًة  والّلحظة،  املكان 
يحيطنا،  اّلذي  والّدمار،  اخلراب  تواجه  فالكلمة  والعاّمة. 
الّسياسّي  والّنص  الّشعار  بلغة  ال  نقيضة،  بلغة  باجلمال؛ 
املباشر.  واملوسيقى مشرعة نفسها أمام مساحات موسيقّية 
لكّنها  الّشرقّية،  كالبوب واجلاز والّروك واملوسيقى  عاملّية؛ 
«زهر  نسخها.  أو  املساحات  بهذه  الّتشّبه  نحو  تسعى  ال 
الّلوز»، اّلذي أنتجه املوسيقّي سامر جرادات ابن رام الله، 
ضمن مجموعة إنتاجات محلّية حملت اسم «عبور»، يعّبر 
عن الّنقاء البشرّي وصفاء طبيعته، وذلك رًدا على اخلراب 

اّلذي يحاول تشويهه. 
في  املشاركني  إلى  باإلضافة  الفّنانني،  من  عدًدا  أّن  ُيذكر 
حسن  هم:  الّلوز»،  «زهر  تسجيل  في  شاركوا  العروض، 
نخلة وفرج سليمان وهنري إندراوس وعامر حليحل. وقد ّمت 

الّتسجيل في استوديو كارم مطر في الّناصرة.

åUHO�ò q�«d*

وزيــتــون»  «ن  لفيلم  ـــى  األول الّسينمائّية  اجلــولــة  فــي 
للجمهور  ــاب  دي امتياز  املخرجة  تكشف  الــبــالد،  في 
حّبه ينسى  وأّال  يتذّكر،  بأن  الِفَلسطينّي  اإلنسان  وعد 

لنفسه وأرضه. 
للّسالم»  الــعــاملــّي  بـــ«الــيــوم  األممـــي  االحــتــفــال  ملناسبة 
(21/9)، ينطلق فيلم «ن وزيتون» في عروض عاّمة في 
كّل من مدن: أم الفحم وعّكا وتل أبيب وحيفا والّناصرة. 
تشارك  اجلمهور  مع  حوارات  ُتعقد  عرض  كّل  ختام  وفي 

فيها املخرجة، وشخصّيات سياسّية وثقافّية.
ترافق كاميرا «ن وزيتون» في 50 دقيقة رحالت «مراد» 
األرياف  في  اّلتي ُصوّرت  الِفَلسطينّية  األفالم  عرض  في 
األفــالم  تلك  متثيل  في  سّكانها  شــارك  حيث  املنّسية، 
للمّرة  الــفــرح)  (مــانــح  مــراد  األفالم مع  هــذه  وشــاهــدوا 
آلة،  مجّرد  ليست  وزيتون»  «ن  في  الكاميرا  األولــى. 
املاء  بني  متزج  باحلنان،  عاشقة وطافحة  إنسانّية  عني  بل 
ـًا - حرف  والّتراب واألشجار واألحجار، وتستلهم – فكرّي
«الّزيتون»  وحرف  «ِفَلسطني»  حرف  باعتباره  «الّنون»، 
أبناَءهّن  األّمهات  فيه  تلد  وطن  في  «الّنسوة»  وحــرف 

للّزفاف في اجلنازات كما في األعراس!
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للجماهير  الُعليا  املتابعة  جلنة  سكرتارّية  عقدت 
يوم  لها،  ـًا  استثنائّي اجتماًعا  البالد،  في  العربّية، 
الّسبت األخير، في مكاتب الّلجنة في الّناصرة، بحثت 
سلسلة  واّتخذت  الهاّمة،  القضايا  من  عــدًدا  خالله 

قرارات، من أبرزها:
* إحياء الّذكرى الّسنوّية لهبَّة القدس واألقصى، يوم 
أضرحة  زيــارة  خالل  من   ،(1.10.2015) اخلميس 
فيها  سقط  اّلتي  العربّية  املدن والقرى  في  الّشهداء، 
عام  األّول/أكتوبر  تشرين  شهر  بداية  في  الّشهداء 
اجلماهير  على  البوليسي  ــعــدوان  ال خــالل   ،2000
العربّية الفلسطينّية في البالد، وتنظيم مسيرة مركزّية 
قطرّية، في اليوم نفسه، في مدينة سخنني، وتخصيص 
الوطنّية  املناسبة  هذه  حول  تثقيفّية،  دراسّية  ساعات 
والكفاحّية ومعانيها الّتاريخّية، في املدارس العربّية، 
املتابعة  جلنة  وُمرّكبات  األحــزاب  سكرتيري  وتكليف 
لإلعداد واإلشراف على تنظيم فّعالّيات هذه الذكرى، 
مع الّتأكيد على القضّية األساسّية واملركزّية اّلتي سقط 

بسببها شهداء هّبة القدس واألقصى..!
اإلسرائيلّية،  االعـــتـــداءات  تــواُصــل  أعــقــاب  فــي   *
الــقــدس واملسجد  على  االحــتــاللــّيــة واإلســتــطــانــّيــة، 
األقصى، والّتخطيط املُعلن ملزيد من هذه اإلعتداءات 

املتابعة  جلنة  فإّن  األقصى،  للمسجد  واالقتحامات 
املسجد  في  للّتواجد  العربّية  اجلماهير  قيادات  دعت 

األقصى، صباح األحد األخير.
األحد (27.9.2015)،  يوم  عن  اللجنة  أعلنت  كما 
باط“ في األقصى، وتدعو اجلماهير  كيوم ”الّنفير والرِّ

اليوم  خالل  للّتواجد،  البالد  في  الِفَلسطينّية  العربّية 
املذكور، بدًءا من الّساعة الّثامنة صباًحا في املسجد 
استيطانّية واحتاللّية  قوى  إعالن  على  ا  األقصى، رّدً
ودينّي  وطنّي  كشاهد  وتدنيسه،  القتحامه  إسرائيلّية 

حّي للّشعب العربّي الِفَلسطينّي.

األهلّية  للمدارس  العادلة  املطالب  دعم  على  الّتأكيد   *
العربّية وتأييد نضالها الّشرعي، بكّل مستوياته، كشركاء 
وليس كمتضامنني، باعتبار قضّية وحقوق املدارس األهلّية 
احلكومة  املتابعة  جلنة  وتطالب  وجماعّية،  وطنّية  قضّية 

بالّتجاوب الفورّي مع مطالب هذه املدارس..
فــإّن  اإلحتجاجّية،  اإلجــــراءات  تصعيد  ــاب  ب ومــن 
من  االثنني  يوم  تظاهرات،  سلسلة  إلى  دعت  الّلجنة 
هذا األسبوع، عند مفترقات الّطرق املرَكزّية في املدن 

والقرى العربّية..
وفي حال واصلت احلكومة اإلسرائيلّية جتاهلها ملطالب 
فإّن  املدارس،  هذه  إضراب  األهلّية، وتواَصل  املدارس 
جلنة املتابعة سُتعلن اإلضراب العاّم والّشامل للجماهير 

العربّية ومؤّسساتها كاّفة، في أقرب وقت...!
ر، ُميّثل جلنة  وفي هذا الّسياق متَّ تشكيل طاقم ُمصغَّ
أمانة  مجلس  مع  للّتنسيق والّتعاون  الُعليا،  املتابعة 

املدارس األهلّية في البالد.
قضّية  أيًضا،  املُتابعة،  جلنة  سكرتارّية  وبحثت  هذا 
وإجراء  الُعليا،  املتابعة  للجنة  جديد  رئيس  انتخاب 
وقــرار  ــّداخــلــّي،  ال نظامها  فــي  دســتــورّيــة  تعديالت 
لتاريخ  االنتخابات  هــذه  بتجميد  الُعليا  احملكمة 
هذه  اّلتي رفعت  القضّية  خلفّية  على   ،16.9.2015
الّلجنة في هذا الّصدد، بعدما أجرت جلنة االنتخابات 
مرَكز  مــع  اخلــصــوص  ــذا  ه فــي  قضائّية  ُمــشــاورات 
”عدالة“ القانونّي..!                                                 
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WłU³¹œ

 œułË WÒO{d	 s� UHOŠ w	 »dFK�  WIOŁË l{Ë w	 oKDM½

 UM�  WOŠu Ô�  WÒOFłd�  WÐU¦0  ÊuJ¹  f?? ÒÝR?? Ô�  Òh??½  v??�≈  WłUŠ

 WNł«u�Ë  UM½ËRA�  UMð—«œ≈  w	Ë  ¨dšx�Ë  UMð«c�  UMð¡«d�  w	

 
Ò
w??ŽU??L??²??łô«Ë 

Ò
w??ÝU??O?? Ò�??�« Èu??²??�??*« w???	 …U???O???(«  U???¹Òb???%

 rÝd�  W�“ô  w¼Ë  ÆUHOŠ  WM¹b�  w	  
Ò
w	UIÒ¦�«Ë  ÒÍœUB²�ô«Ë

 V¹dI�« w{U*« w	 ÷ÒdFð ÍcÒ�« t½UO� Z�½Ë lL²−*« `�ö�

 vKŽ UNðUÝUJF½«Ë ©1948® W³JÒM�UÐ qÒ¦9 ÒÍœułË Ÿb� v�≈

 ¡UB�≈   UÝUO��  Êü«  vÒ²Š  ÷ÒdF²¹Ë  ¨UM³FýË  UMFL²−�

 Æt²M¹b� w	Ë t{—√ vKŽ 
Ò
wFO³ ÒD�« Á—ÒuDð ÊËœ ‰u% eOO9Ë

 f ÒÝRðË qL ÒA�« ÒrKð Ê√Ë ¨pÒJHð U� lL& Ê√ WIOŁu�« ÊQý s�

 s� ¡e−� ¨UHOŠ w	 
Ò
wÐdF�« lL²−*«  U½ ÒuJ� Z�½ bOF¹ qLF�

 ÆÁ—U³²Ž« t� Òœd¹Ë ¨œö³�« Ác¼ w	 
Ò
wMOD�KH�« 

Ò
wÐdF�« UMFL²−�

 …œUŽù UNOKŽ UÎIHÒ²� W Ò�UŽ U ÎÞuDš lCð Ê√ ¨U ÎC¹√ ¨UN½Qý s�Ë

 ¨UHOŠ v�≈ WÒOÐdŽ …d−¼ W�dŠ bNA½ UMÒ½√ ULOÝ UMFL²−� ÃU²½≈

 WÒOI³ÞË WÒ¹bzUIŽË WÒOM¹œ  UŽuL−� s� nÒ�R� UMFL²−� ÒÊ√Ë

 ÆU¼bOO% Ë√ U¼dOO&  UDK Ò��« ‰ËU%

 ·ÒdF½  Ê√  ¨U?? ÒC??¹√  ¨U??ÒM??�  VÒKD²¹  lL²−L�  U??M??ð«—b??�  5J9  ÒÊ≈

 ¨”UÝ√ Òh½ ‰öš s� UM²¹«Ë— ÍËd½ Ê√Ë b¹bł s� UM�H½√

 «Îcš¬ ¨UHOŠ w	 
Ò
wÐdF�« lL²−LK� œÒb−²*« ¡UM³�« …œUŽù «ÎbON9

 ◊Ëd??ýË  À«b??Š√  s�  UNO	  U�  vKŽ  a¹—UÒ²�«  W�dŠ  —U³²ŽôUÐ

 »—U&Ë WÒO�uL ÒA�« WÒO½U�½ù« rOI�« ”UÝ√ vKŽË ¨WÒOŽu{u�

 UN�  UNMÞË  w	   UÒOK�QÐ  WKB]²*«  WÒO�ËÒb�«  oOŁ«u*«Ë  WÒ¹dA³�«

 ÆUN²¹«Ë—Ë UN²	UIŁË UN²G�

 v�≈  ŸËe??½  tO	  fO�  UÎOŠu�  UÎ¹u¹ƒ—  U
Î
? ÒB½  WIOŁu�«  Ác¼  wðQð

 Ædšü« l�Ë  «Òc�« l� —«uŠ U Ò/≈Ë ¨Â«e�≈ ôË ÷d²H Ô� oKD Ô�

 ’uB½Ë   «œUN²ł«  s�  tI³Ý  U�  v�≈  ·UCÔ¹  œUN²ł«  wN	

 WŽUL'« s� √b³¹ tÒ½√ YOŠ s� d¹UG� tÒMJ� ¨WŽu{u� —UJ	√Ë

 UNO{U�  s??�Ë  ¨U??¼œu??łËË  U¼—uCŠ  bO�Qð  ÷d²H¹  w??²??Ò�«

 ÒÍœułu�«Ë  Í—U'«  s�Ë  ¨UNÐUOžË  U¼—uCŠË  ¨U¼d{UŠË

 ¨ UFÒKDÒ²�«  r??Ý—  ÷d??G??�Ë  w??ðx??�  U?? Î	«d??A??²??Ý«  UN²Ðd&  w??	

 ”UÝ√  u¼  l�U'«  ŸËd??A??*«Ë  „d²A*«  lÒKD²�«  ÒÊ√  —U³²ŽUÐ

 Ë√  WÒOFL'«  UNðd�«–  v??�≈  ÎW??	U??{≈  ¨UN²Ò¹u Ô¼Ë  WŽUL'«  ÃU²½≈

 ÆU¼d{UŠ

 WÐd−Ò²�« Ác¼ vKŽ U×²HM¹ Ê√ dšü« vKŽË UMFL²−� vKŽ vÒML²½

 ÂuIð ¨tÐ UMðU�öŽ w	 …b¹bł WKŠd* f ÒÝRð Ê√ v Òšu²ð UNÒ½_

 v�≈  UM²M¹b0Ë UMÐ  wCHðË ¨—«u(«Ë ·UB½ù«Ë ‰bF�«  vKŽ

 Z²M¹  r�  Íc??Ò�«  …uI�«  vM³�  tO	  wH²M¹  
Ò
wIOIŠ  „d²A�  gOŽ

 g¹UFðË eOOLÒ²�«Ë ¡UB�ù«Ë 6ÔG�«  UÝUOÝ ÈuÝ Êü« vÒ²Š

 Æ U�“_« bMŽË  UHDFM*« w	 d�JM¹ U� ÊUŽdÝ Òg¼

©1® … ÒœU�

WÒO½ö	√ sÞË WOK�√ ≠

 « ÎœuIŽ  WM¹b*«  w??	  ‘U??Ž  
Ò
w??½ö??�√  lL²−�  UHOŠ  w??	  »d??F??�«

 t??²??ÒO??�u??B??š t???� ¨t?????ð«– w???	 Îö??�U??J??²??� W??³??J??ÒM??�« q??³??� W??K??¹u??Þ

 WÒOÝUO Ò��«Ë  W??Ò¹œU??B??²??�ô«  t??ðœU??¹—Ë  t²DA½√Ë  t??ŽËd??A??�Ë

 v�≈  lÒKD²ð  WÒO�u�  WŽuL−�  ÎöÒJA�  ¨WÒO	UIÒ¦�«Ë  WÒOŽUL²łô«Ë

 lDI²� W³JÒM�«  Ó¡Uł b�Ë ÆU¼dOB� d¹dIð w	 UNÒIŠ WÝ—U2

 s� tOMF¹ U�Ë W�ËÒb�« ŸËdA* « Îd²Ð qÒJAðË lÒKD²�« «c¼ —ÒuDð

 e�«d� s�Ë sÞu�« WŠU�� vKŽ 
Ò
wÝUOÝ ÊUO�Ë W Ò�Uð …œUOÝ

 W¹UN½  w	  WÒ¹dJ�F�«   UÒOKLF�«  UN²žd	√  w²Ò�«  ¨UHO×�  WÒOM¹b�

 rN²Lž—√Ë ¨»dF�« UN½U ÒJ�� WIŠU Ò��« WÒO³�UG�« s�  UÒOMOFÐ—_«

 W³�«d� X% UNO	 «uIÐ ·ô¬ WFCÐ ÈuÝ WM¹b*« …—œUG� vKŽ

 ÆWÒOM�_« …eNł_«

 vKŽ  Íu??D??M??¹  W??ÒO??½ö??�√  s???ÞË  W??ÒO??K??�√  U??M??�??H??½_  UMH¹dFð  ÒÊ≈

 lÒ²LÒ²�«  UN ÒL¼√Ë  ¨W??ÒO??�ËÒb??�«  oOŁ«u*«  UNOKŽ  X ÒB½   U�UI×²Ý«

 UNÝUÝ√  w	Ë ¨WÒO�u�  WÒOK�√  UM½u� vKŽ ÂuIð  WÒOFLł ‚uI×Ð

 
Ò
wFO³ ÒD�«  — ÒuDÒ²�«  Òo×Ð  lÒ²LÒ²�«Ë  WÒ¹uGÒK�«Ë  WÒO	UIÒ¦�«  ‚uI(«

 WÒ¹u ÔN�«Ë 
Ò
wÐdF�« 

Ò
w�uI�« ¡UL²½ô« ”UÝ√ vKŽ lL²−L� ¨ Òd(«Ë

 ÊUJ*«  œ—«u???�  s??�  …œU??H??²??Ýô«  Òo???ŠË  ¨WÒOMOD�KH�«  W??ÒO??Ðd??F??�«

 pKð  ”UÝ_UÐË  ¨ UÝUO Ò��«  lM�  w	  W¾	UJ²*«  W�—UA*«Ë

 …UŽ«d�  ¨U?? ÎC??¹√  ¨p??�–  vKŽ  VÒðd²¹Ë  ÆU½dOB0Ë  UMÐ  WIÒKF²*«

 U¼dOB�Ë UNðUOŠ Òh�ð w²Ò�« U¹UCI�« s� WÒOK�_« Ác¼ n�u�

 åu²OH�«ò  ÒoŠ  s�  U ÎŽu½  UNH�u�  —U³²Ž«  v�≈  …UŽ«d*«  d¹uDðË

 WÒ¹œuNO�«  WÒO�uI�«  WÒ¹d¦�_«  ‰ËU??%  dOÐ«bðË   UÝUOÝ  vKŽ

 i¹uFð »ułË ¨UNO�≈ —UAÔ*« oOŁ«u*« t³łuð U Ò2Ë ÆU¼d¹d9

 Æ` Ò×BÔ*«  eOOLÒ²�UÐ  Ë√  U
Î
?ÒO�U�  U Ò�≈  tðbI	 U ÒLŽ WÒO½ö�_« WÒOK�_«

 w	 
Ò
wFO³ ÒD�«  UMÒIŠ w	 ÒÍËUHO(« ‚UO Ò��«  w	 d�_« b Ò�−²¹Ë

 WM¹b*«  UM{ÒuF¹  qŽU	Ë  
Ò
wŠ  

Ò
wM¹b�  e Ó�dL�  UHOŠ  ¡UMÐ  …œU??Ž≈

ÆW³JÒM�« UNÐ X³¼– w²Ò�« WÒOÐdF�«

 U Î�½U−²� «ÎbŠ«Ë U ÎFL²−� t�H½ UHOŠ w	 
Ò
wÐdF�« lL²−*« Èd¹

 WÒ¹œbFÒ²�«Ë   UÒO�uB)«  rž—  ¨t²	UIŁË  t²G�Ë  t�¹—Uð  w	

 WM¹b�  UHOŠ  w	  tÒIŠ  WÝ—U2  v�≈  lÒKD²¹Ë  ¨UNÐ  eÒOL²¹  w²�«

ÆUNO²G�Ë UNO³Fý 5Ð …«ËU�*« vKŽ ÂuIð W�d²A�

 s� WK�KÝË ÁƒUL²½«Ë t Ô�¹—Uð UHOŠ w	 
Ò
wÐdF�« ÓlL²−*« b ÒŠu¹

 vKŽ  WÒOÐdF�«  t²ÒO�uBš  s�Ë  t²MÞ«u�  s�  WOðQ²*«  V�UD*«

∫UNM�Ë ¨WÒO½ö�√ sÞË WŽuL−L� ¨¡«u Ò��«

 WÒO�¹—UÒ²�«  ¡UOŠú�  
Ò
wÐdF�«  lÐU ÒD�«  vKŽ  ÿUH(«  w	  Òo(«  ™

 w	 WÒOÐdF�« WŽUL'« ÒoŠ s� ¡e−� ¨WM¹bLK� WÒOÐdF�« r�UF*«Ë

ÆUN²¹«Ë—Ë UNŁ«dðË WÒO�¹—UÒ²�« U¼“u�— kHŠ

 WÒOÐdF�«   «—UIF�«Ë  WÒO�öÝù«  ·U�Ë_UÐ  lÒ²LÒ²�«  w	  Òo(«  ™

 vKŽ ‰uB(« Ë√ UNO	 ·ÒdB²�«Ë ¨UN�«b�²Ý« ÒoŠ …œUF²Ý«Ë

ÆVÝUM� 
Ò
w�U� Ë√ ÒÍœU� i¹uFð

 WG� WÒOÐdF�« WGÒK�«  œUL²Ž«Ë WÒO	UIÒ¦�«  WÒO�uB)« w	 Òo(« ™

 WÒOÐdF�«  WÒO	UIÒ¦�«  WDA½_«  rŽœË  ¨
Ò
wM¹b*«  eÒO(«  w	  WÒOLÝ—

ÆW Ò�UF�« WÒO½«eO*« sL{

 w	 ¨UHOŠ w	 
Ò
wÐdF�«  lL²−LK� VÝUM*« qO¦LÒ²�«  w	 Òo(« ™

ÆqOGAÒ²�«Ë —uC(« YOŠ s� ¨W Ò�UF�«  U� ÒÝR*«

 ` Ò×BÔ*« qOCHÒ²�« WÝUOÝ ÒÍbK³�« fK−*« œUL²Ž« w	 Òo(« ™

 œ—«u??*«  l¹“uðË  W Ò�UF�«  W½“«u*«  ¡UMÐ  w	  
Ò
wLÝUI²�«  ‰bF�«Ë

ÆWÒ¹bK³�«

©2® … ÒœU�

WK�U
 …«ËU��Ë W
d²A� WMÞ«u� ≠

 ¡UL²½ô«  WIOIŠ  U??N??¹“«u??ð  
Ò
w??	U??I??Ò¦??�«  

Ò
w??�u??I??�«  UMzUL²½«  WIOIŠ

 Ê√  UMFD²Ý« b??�Ë ÆW??M??¹b??*«  UHO(Ë W??�ËÒb??K??�  
Ò
w??½b??*«  

Ò
w??M??Þ«u??*«

 sL{ UMzUL²½«  sŽ U½dÒ³Ž  bI	  Æ‚Òöš u×½ vKŽ ULNMOÐ  Z�b½

 UM½u�  wŽ«d¹  u×½  vKŽË  WM¹b*«  w	  UM²MÞ«u�  eÒOŠ  d¹uDð

 eÒO(«  tF�  rÝUI²½  ¨ ÒÍœu??N??O??�«  lL²−*«  l??�  —ËU−²Ð  gOF½

 »dF� WM¹b*« w	 gOF�«Ë —ÒuDÒ²�« vKŽ ÊËÒdB� s×½ Æ
Ò
wM¹b*«

 vF�½  ¨‚uI(«Ë  —uC(«  wK�U�  5MÞ«uL�Ë  5ÒOMOD�K	

 w	 ”U???Ý_« 5??½«u??� »U??²??� v??�≈ …«ËU??�??*« √b??³??� W??	U??{≈ v??�≈

 …—œU ÒB�«   «—«dI�«  w	  U¼—uC×Ð  ¡UH²�ô«  ÂbŽË  qOz«dÝ≈

 WÝ—U2Ë  ¡«œ√  sLC	  p??�–  —Òc??F??ð  «–≈Ë  ÆUOK ÔF�«  WLJ;«  s??Ž

 WM¹bL� WM¹b*« — ÒuDð rÒ²×¹ d�√ u¼Ë ÆtÐUDšË ÒÍbK³�« fK−*«

ÆWÒO�uI�«Ë WGÒK�« WÒOzUMŁ W�d²A�

 ©3® …œU�

WÒ¹œbF²�«Ë —«u(« ≠

 W Ò�Uš  U� ÒÝR�Ë œ«d	Q� U½œuN−Ð UM�  oÒI% U� ¡u{ w	

 »—U−Ò²�«  v??�≈  « ÎœUM²Ý«Ë  ¨ UÒOFłd�Ë   UÒO�U ÒF	Ë   UÒOFLłË

 ¡UMÐ  …œU???Ž≈  UNO	  Ò-  r�UF�«  s??�  Èd??š√  l??�«u??�  w??	  WÒO½U�½ù«

 …dJH�«  ”U???Ý√  vKŽ  UMFL²−�  ¡U??M??Ð  v??�≈  `LD½  ¨ UFL²−�

 ÊËœ  WŽUL'«  œu??łË  ÷d²Hð  w²Ò�«  ¨WÒO�«d³OÒK�«  WÒOÞ«dI1b�«

 …œU??Ž≈  vKŽ …—œU???�  U??N??Ò½√Ë ¨U??N??K??š«œ  U??ÒO??�u??B??)« wGKð Ê√

 oKDM½Ë ÆÁ«d�≈ Ë√ nMŽ ÊËbÐ WO�«— WÒ¹—UCŠ qzUÝuÐ ¡UM³�«

 q??š«œ  WÒOÝUO Ò��«Ë  WÒ¹dJH�«Ë  WÒOM¹Òb�«  WÒ¹œbF²�«  UM�u³�  s??�

 
Ò
wŽUL²łô« bIF�« sÒLC²¹ Ê√ »ułË s�Ë ¨…bŠ«u�« WŽUL'«

 œułË  Æ¡«d??Ò¦??�«Ë  vMGK�  —bBL�  WÒ¹œbFÒ²�«  Ác??¼  W¹ULŠ  UMMOÐ

 q	UJÒ²�«  rO�  vKŽ  bO�QÒ²�«  l�  lOL'«  5Ð  …«ËU�*«  vKŽ  rzU�

 ‰ULÝ√Òd�«  —UL¦²Ý«Ë  ¨‰œU³²*«  rŽÒb�«Ë  b{UFÒ²�«Ë  
Ò
wŽUL²łô«

 tzUMÐ√ 5Ð eOO9 ÊËœ ¨U Î�uLŽ lL²−*« `�U� w	 
Ò
wŽUL²łô«

 vKŽ  UM�dŠ  s�  oKDM½  t??ð«–  ÁU??? Ò&ô«  w??	Ë  ÆtðUŽuL−�  Ë√

 …bŠ«u�« WŽUL'« œułË sL{ rN�uIŠË œ«d	_« WÒ¹dŠ W¹ULŠ

 lL²−*«  œ«d??	_  dÒ	u¹  Ê√  
Ò
wŽUL²ł«  bIŽ  Òq�  vN²M�  ÒÊ≈  YO×Ð

 q�U�Ë  WÒ¹d(«  vN²M�  lL²−*«  nÒ�Rð  w²Ò�«   UŽuL−LK�  Ë√

ÆUNMŽ dO³FÒ²�«Ë  «Òc�« oOI×²� ’dH�«

 ©4® …œU�

W Ò�√Ë VFý s� ¡eł ≠

 WÒOÐdF�«  UM² Ò�√  s�Ë  
Ò
wMOD�KH�«  

Ò
wÐdF�«  VF ÒA�«  s�  ¡eł  UMÒ½≈

 w²Ò�«  d³�_«  UMzUL²½«  WŽuL−�  UM�  W³�ÒM�UÐ  ÊöÒJA¹  s¹cÒK�«

 o¦½  UMÒ½≈  ÆÂuLN�«Ë  W	UIÒ¦�«Ë  a??¹—U??Ò²??�«Ë  …d??�«Òc??�«  UNÐ  UMDÐdð

 vKŽ  Âu??I??¹  
Ò
wM¹b�  e??ÒO??Š  w??	  p??�–  s??Ž  dO³FÒ²�«  vKŽ  UMð—bIÐ

 UM�¹—UðË  UM²¹«Ëd�  WÒOŽd ÒA�«  `M�  vKŽË  nK²�*«  Â«d??²??Š«

 Òq% ôË ¨rzU� u¼ U* Îö¹bÐ wðQð ô w¼Ë ¨UMzUL²½«Ë UMðd�«–Ë

Æ…«ËU�*« Âb� vKŽ q�UŠ u¼ U* p¹dý U Ò/≈Ë ¨t½UJ�

©5® …œU�

W
d²A� WM¹b�Ë WÒO¹—Uð W(UB� ≠

 w	  ÒÍœuNO�«  lL²−*«  l�  »U¼ÒcK�  ÂUÒ²�«  U½œ«bF²Ý«  UM¼  b Ò�R½

 5FL²−*«  5Ð  `�UBð  oOI%  u×½  
Ò
wM³�Ë  ”Ë—b??�  —«u??Š

 lL²−*« ·«d²Ž« tI³Ý U� «–≈ sJ2 `�UBð u¼Ë ÆWM¹b*« w	

 …b??¹b??ł W??¹«b??ÐË U??ÒM??� `??H??� t³IFÔ¹ U??M??� t??Łb??Š√ U??0 ÒÍœu??N??O??�«

 W�«d ÒA�«Ë `�UBÒ²K� UÎMJ2 U Îł–u/ qÒJAð b� „d²A� gOF�

 W�öŽ  ÃU??²??½≈  v??�≈  UMFÒKDð  UM¼  s??�Ë  ÆUMO³Fý  5??Ð  5ÒOIOI(«

 t²ÒO�ËR�0 U¼—UÞ≈ w	 UM� ·d²F¹ ¨ ÒÍœuNO�« lL²−*UÐ WÒ¹—«uŠ

 v�≈ UÎOFÝ t²�«“SÐ b ÒNF²¹Ë ¨UMÐ o( ÍcÒ�« 
Ò
w�¹—UÒ²�« 6ÔG�« sŽ

 s� ¡e−� UM²¹«ËdÐ ·«d²Žô« vKŽ ÎW¹«bÐ ÂuIð WÒOIOIŠ W�«dý

 rÝUIð  w	  ·UB½ù«Ë  ‰bF�«  vKŽË  UNðd�«–Ë  WM¹b*«  a¹—Uð

 ¨WM¹b*«  ÊËR??ýË  „d²A*«  gOF�«  …—«œ≈Ë  W�d²A*«  œ—«u??*«

 UNO	 ÊULÝUI²¹ 5³F ÒA�« ¡UMÐ_ WM¹b� UHOŠ —U³²Ž« ‰öš s�
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الّشهر  من  ــى  األول ـــام  األّي هي  العشر،  ـــام  األّي
احلّجة  هي  ــوداع  ال وحّجة  احلّجة.  ذي  الهجرّي 
الوحيدة اّلتي حّجها رسول الله (ص) قبل موته 

بسبعني يوًما. 
املباركة  ــام  األّي هذه  نعيش  جميًعا،  نعلم  كما 
بها  أقسم  واّلتي  األضحى،  عيد  تسبق  اّلتي 
الّليالي  عشر)  وليال   * (والفجر  فقال  الله، 
اّلتي  الّليالي  هــي  ــة  اآلي ــذه  ه فــي  املقصودة 
العيد؛  تسبق  اّلتي  املباركة  األّيام  بني  تفصل 
على  لذلك  بها  أقسم  الله،  عند  وألهمّيتها 
ا بأن  ـً اإلنسان املؤمن أن يوليها اهتماًما خاّص
اّلتي  الّصاحلة  واألعمال  الّطاعات  من  يكثر 
يحّبها الله، واّلتي ال يكون مثل أجرها إّال في 

رمضان قال رسول الله (ص): ”ما من أّيام العمل 
فيها أحّب إلى الله من هذه األّيام“ . فقالوا: ”وال 
جهاد في سبيل الله تعالى“، قال: ”وال جهاد في 
سبيل الله إّال رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من 
ذلك بشيء“. وقال: ”ما من أّيام أفضل عند الله 
وال العمل فيهن أحّب إلى الله (عّز وجل)، من هذه 
األّيام العشر، فأكثروا فيهّن من الّتهليل والّتسبيح 
وذكر الله، وإّن صيام يوم منها يعدل بصيام سنة 

والعمل فيهّن يضاعف سبعمائة ضعف“. 
فمن استطاع صيام هذه األّيام فهو خير له ومن لم 
الّشرعّية  األعذار  صاحب  من  يكن  لم  إن  يستطع 
املصادف  الّتاسع  اليوم  وهو  عرفة،  يوم  فليصم 
الله  رسول  بحّقه  قال  واّلذي  القادم،  األربعاء  ليوم 
فيه  الله  يعتق  أن  من  أكثر  يوم  من  ”ما  (ص): 
عبًدا من الّنار من يوم عرفة، وإّنه ليدنو ثّم يباهي 
بهم مالئكته، فيقول: ما أراد هؤالء“. وهو يعلم 
سبحانه وتعالى ما أرادوا، فقد خرجوا في سبيل 
رضاء الله حلّج بيته احلرام وإداء املناسك، كما أمرهم 
في  باألمل  ومألوها  بالّتوبة  قلوبهم  فطّهروا  الله 
رحمة الله. وأحرموا وتركوا األهل واألوطان هجرة في 

سبيل الله ألداء نسكه بتأدية احلج. 
فيقول الله تعالى (َيا مالِئكتي أنظروا إلى عبادي 
األبدان  وأتعبوا  األمــوال  وأنفقوا  غبرا  شعثا  جاءوا 
الله  رســول  حّث  لقد  لهم).  غفرت  ــي  أّن اشهدوا   *
صوم  ”يعدل  فقال:  عرفة،  يوم  صيام  على  (ص) 
عرفة بصوم سنتني“. وقد امتاز يوم عرفة بأّن النّبي 
رسالته  له  ختمت  ــوداع  ال حّجة  باملسلمني  حج  ملّا 

الّسماوّية فيه، وّمت له الّدين قبل موته. 
روى البخاري أّنه جاء رجل من اليهود إلى عمر بن 
اخلطاب، فقال: يا أمير املؤمنني، إّنكم تقرأون في 
كتابكم آية لو علينا معشر يهود نزلت الّتخذنا 
ذلك اليوم عيد. فقال عمر: وأّي آية؟ قال: اليوم 
أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمتي ورضيت 
لكم اإلسالم ديًنا. فقال عمر: إّني ألعلم متى نزلت 
يوم  أنزلت  حيث  الله.  رسول  كان  وأين  نزلت  وأين 
عرفة وإّنا والله بعرفة ونحن جعلناه عيدين ال عيًدا 

واحًدا، يوم عرفة ويوم اجلُمعة. 
أطلق  عرفات  جبل  على  ومــن  املوقف  ذلــك  وفــي 
ــان.  ــس اإلن ــوق  حلــق وثيقة  أعــظــم  (ص)  ــرّســول  ال
وحرم  الكرمية،  احلياة  في  اإلنسان  حّق  بها  عالج 
اإلعتداء عليه بنفسه وماله وعرضه، وعالج اجلانب 
االقتصادّي اّلذي يضمن له حياة اقتصادّية آمنة. 

املفاهيم  مــن  وغيرها  ــني،  ــزّوج ال حقوق  ــّني  ب كما 
شبه  في  العربّي  املجتمع  ذلك  عليها  ترّبى  اّلتي 
ّية هناك لم تكن تعرف  جزيرة العرب، فاألّمة العرب
بينهم  ــاد  وس للحجر،  يسجدون  كانوا  بل  الله. 

الّظلم والغدر. 
فبمبعث الرّسول (ص) رفع رأس هذه األّمة، وأعلى 
من مجدها، فحرّرها من كّل القيود اجلاهلّية.. قال 
تعالى (هو اّلذي بعث في األمّيني رسول منهم يتلو 
واحلكمة  الكتاب  ويعلمهم  ويزّكيهم  آياته  عليهم 
هذه  ل  حــوّ مبني).  ضالل  لفي  قبل  من  كانوا  وإن 
والعزّة  والرّحمة  العلم  حتمل  عزيزة  أّمة  إلى  األّمة 

والكرامة واالنتماء. 
ومن أهّم ما جاء في خطبته في حّجة الوداع:

حرام  عليكم  وأموالكم  دماَءكم  إّن  الّناس  أّيها   -
وكحرمة  هذا  يومكم  كحرمة  رّبكم  تلقوا  أن  إلى 

شهركم هذا.
ـــى َمــن  ــؤّدهــا إل ــي ــة فــل ــان - َمـــن كــانــت عــنــده أم

ائتمنه عليها.
- إّن كّل ربا موضوع.

- إّن كّل دم كان في اجلاهلّية موضوع.
- إّن الّشيطان قد يئس من أن يعبد في أرضكم 
هذه أبًدا، ولكّنه يطمع فيما سوى ذلك. فقد رضي 
به ّمما حتقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم.

ا.. ولكن  ـً - إّن لكم على نسائكم حّق
ا. ـً عليكم حّق

- استوصوا بالّنساء خيرًا، فإنهّن عندكم عوان ال 
ميلكّن ألنفسهّن شيًئا. (وإّنكم إّمنا أخذمتوهّن بأمانة 

الله)..
أصحابه،  من  يزيد  أو  ألف  ِمائة  أمــام  هذا  يقول 
وضع  قد  ويكون  ــك   ذل بّلغهم  ــه  أّن الله  ويشهد 
قوامها  إنسانّية  وثيقة  ألعظم  العريضة  اخلطوط 
العدل ومنع من خاللها عرف اجلاهلّية من االنتقام 
البارزة  األمــور  ومن  العادل.  القصاص  إلى  والّثأر 
تعود  لن  األصنام  عبادة  أّن  هي  اليها  أشار  اّلتي 
ميكنه  الّشيطان  ولكّن  الــعــرب،  جزيرة  شبه  ــى  إل
مثل  أعمال،  من  يحتقرون  مبا  بالعباد  التحّكم 

املغيبة والّنميمة والقتل. 
ــى عــودة  ــوم، ولــذلــك ندعو إل ــي ــال ال ــذا هــو احل وه
ّينها  ب اّلتي  األساسّية  اخلطوط  تلك  إلى  سريعة 
رسول الله (ص)، والعمل مبقتضاها. عندها سنجد 
فيه  ــراده  أف من  فرد  كّل  ينعم  ا،  ـً ّي مثال مجتمًعا 

باألمن والّطمأنينة.

ال ميكن فهم نّص رسالة القّديس بولس إلى أهل 
التي  اُخلُلقية  موضوع  فيه  يتناول  الــذي  أفسس 
املسيحيني  الزوجني  من  كل  بها  يتمّتع  أن  يجب 
في حياة الشركة التي يعيشونها، إّال بالعودة إلى 
الدعوة األساسية، دعوة االقتداء بالله التي يتوجه 
بها الرسول في بداية هذا الفصل إلى كل معّمد، 
”كونوا  ومحبوب:  منّقى  الله،  من  مختار  كابن 
في  واسلكوا  ــاء،  ــّب أح ــأوالد  ك بالله  مقتدين  إذًا 
 .(2-1  :5 (أفسس  أحّبنا“  املسيح  كما  احملّبة 
املسيحي. الّسلوك  في  األساسي  املبدأ  هو  هذا 

استعمال  على  البيبلّي  الّتقليد  درج  الواقع،  في 
شعبه  مــع  الله  عهد  ليشرح  ”املماثلة“  طريق 
وليضيَء  ــي،  ــزّوج ال ــتــزام  واالل احلــّب  ــى  إل بالعودة 
إلى  بالعودة  الزوجية  للّشركة  احلقيقية  الّطريق 
(حزقيال  شعبه  جتاه  ومغفرته  وأمانته  الله  محّبة 
 :3 يوحنا  22:1-14؛  متى  1-3؛  هوشع  16؛ 

29؛...). قطبا املجاز يّتضح أحدهما بفضل اآلخر.

في  يرى  اّلذي  القدمي  العهد  في  نكتشف  ما  هذا 
مع  الله  لعرس  مقّدًسا  ا  رمــزً باملرأة  الرجل  عالقة 
الزّوجي  احلّب  بصور  استعانوا  فاألنبياء  شعبه. 
الّثالثة:  أبعاده  في  لشعبه  الله  حّب  إلى  ليرمزوا 
االختيار واحلياة واألمانة، وإلى ما ينتظر الله من 
حزقيال  1-3؛  (هوشع  مبادرته  على  أمني  حبٍّ 
32-35؛  و  و25-20   2:2 إرميا  1-7؛   :5
في   .(22  :4-3  :31 و19-20؛   13-3:1
جسًدا  ليصيرا  ــرأة  وام رجــالً  اإلنسان  خلق  فعل 
واحًدا (تكوين 2: 24) وجد األنبياء أساس وإلزام 
اخلطيئة  وفي  الّطالق.  وحتــرمي  ــزواج  ال في  األمانة 
لعدم  صورًة  األنبياء  رأى  الــزواج،  عهد  جترِّح  التي 
(حزقيال  دعــارٌة  الوثن  عبادة  لله:  الشعب  أمانة 
ــى (هــوشــع 3)، واخلــروج  16: 25) واخلــيــانــة زن

الزّوجّية.  ــرّب  ال محّبة  عن  تخلٍّ  الّشريعة  على 
ــي األمــني  ــزّوج ــّب ال ــورة احل ــى ص ــاد األنبياء إل وع
املتحرّك النامي ليصوّروا دينامّية العهد، وباملقابل 
كمثال  إسرائيل  نحو  لعهده  الله  أمانة  قّدموا 
اللتزامهما  وصحيحة  حقيقّية  ألمانة  للزّوجني 
ناحية،  من  للعهد  واألمانة  احلّب  هكذا  الزّوجي. 
ينير  ــرى،  أخ ناحية  من  الزوجّية  واألمــانــة  واحلــب 
واحلكم. الّتقدير  مستوى  على  ــر  اآلخ أحدهما 

ومهما كانت معطيات العهد القدمي في ما يخّص 
تقود  فهي  وشعبه،  لإلنسان  الله  مبحّبة  االقتداء 
ذاته  يكشف  فالله  املسيح.  الهدف:  نفس  إلــى 
فيه  يتحّقق  الــذي  ــبّ  واحل املسيح،  في  بكلّيته 
ســوى حب  ليس  ــه  ألّن كمال احلــب،  االقــتــداء هو 
بطواعّية. الّصليب  على  املائت  نفسه  املسيح 

هذا ما جنده في العهد اجلديد، خاّصة لدى الرّسول 
بولس في هذا الّنص من رسالته إلى أهل أفسس 
(أفسس 5: -22 33). فالرّسول الذي يرى كمال 
حتقيق العهد اإللهي في اّحتاد املسيح والكنيسة، 
يؤّسس فكره هو أيًضا على ما يعرفه من «طريق 

الّتماثل» هذا في الّتقليد البيبلّي في العهد القدمي، 
ليبّني أّن حقيقة احلب الزوجي والزواج، املوجودة في 
حلقيقة  َبوّية  وَن مجازية  بطريقة  املنقولة  الله،  فكر 
ستنجلي، قد حتّققت في سر زواج الله/ املسيح مع 
البشرّية/ الكنيسة، وبها حّل ملء تاريخ اخلالص. 
ال  باحلّب  الفائق  االّحتاد  هذا  بولس،  إلى  بالنسبة 
بني  العالقة  لوجود  األخير  الّسبب  فقط  يشكل 
الواقعي  األصــلــي»  «النموذج  بل  ـــرأة،  وامل الرجل 
بحسبه  الله  خلق  ــذي  اّل األعلى»  «املثال  ــّي،  واحل
منذ البدء الرجل واملرأة، والذي يجد فيه كل عهد 
زواج حقيقته (راجع أفسس 5: 33). هذا ما حدا 
ببولس في هذا الّنص من أفسس على أن يعتمد 
على طريقة «التماثل». فتارًة ينطلق من العالقة 
والكنيسة،  املسيح  بني  العالقة  ليشرح  الزوجّية 
عن  ليتكّلم  الّشركة  هــذه  ســّر  من  ينطلق  وتــارًة 
حّب املرأة والرجل. فسّر «حب املسيح والكنيسة» 
وحده، بحسب فكر بولس، قادٌر أن يضيء سّر حّب 
ا للعهد  الرجل واملرأة، ويعطيه أن يصبح رمزًا واقعّيً
املفاضة  بالنعمة  الزوجني  مينح  وأن  األبــدي،  اجلديد 
ويجسدانه  السّر  ذلــك  في  يشتركا  أن  عليهما 
ويشّعا به في حياتهما اليومّية. باملقابل، يبقى 
سّر حقيقة البدء، حقيقة الزواج األصلّية بكل ما 
د،  وجتــرّ واهتمام  وعناية  واحترام  حّب  من  حتمله 
قادرًا على أن يكون رمزًا واقًعا لفهم سّر اخلالص.

أما  ـ»إّن هذا الّسّر لعظيٌم:  إلى بولس ف بالنسبة 
والكنيسة»  املسيح  إلى  بالّنظر  ذلك  فأقول  أنا 
بولس  «يشير  ــول  الــق بــهــذا   .(32:5 ــســس  (أف
2-16؛   :11 اخلليقة (1كورنثس  بدء  إلى  مرارًا 
15: 44-49)، ويفّسر هنا احتاد الزوجني األولني 

إلى  يرمز  فهو  ا،  نبوّيً تفسيرًا   (42:2 (تكوين 
الزواج  سّر  يعطي  وهذا  والكنيسة،  املسيح  احتاد 
ليس  الكتابّي،  املفهوم  في  ــزواج،  ــال ف عظمته. 
عهد  هو  بل  عابرة،  بشرّية  طبيعية  عالقة  مجرّد 
وشركة وأمانة ثابتة، وفق إرادة اخلالق (مرقس 10: 
كما  هنا،  املسيحّي  املفهوم  في  واجلديد   .(8-6

ذكرنا سابًقا، اعتبار الزّواج سرًّا يستمّد كّل معناه 
بهذا  وكنيسته.  املسيح  وحــدة  سّر  من  وملزماته 
يقّدم بولس روحانّية مسيحّية ممّيزة وفريدة للحياة 
املسيح  ــاد  اّحت على  مؤّسسة  روحانّية  الزّوجّية، 
أن  املسيحّيني  الزّوجني  تؤّهل  وكنيسته،  العروس 
دعوتهما  ويحّققا  املسيح  في  زواجهما  يعيشا 
املسيح». ــي  ف ــاة  ــي هــي «ح التي  الــقــداســة  ــى  إل

استنتج  البولسّي،  الّتفكير  هــذا  مــن  انطالًقا 
الرّجل  يشترك  الـــزّواج  ــّر  س فــي  أّن  ــون  ــّي الــالهــوت
ــســيــح  ــد امل ــه ـــي ع ــة اخلـــــالص ف ــم ــع ــن ـــــــرأة ب وامل
ــاً،  ــّي ح تعبيرًا  ــا  زواجــهــم ويصبح  والكنيسة، 
وجتسيًدا  إشعاًعا  مــا،  وبطريقة  فاعلة،  عالمًة 
يعطي  مــا  ــذا  ه ــامــي.  ــّس ال االحتـــاد  لهذا  ا  ّيً فعل
العميق. ومعناها  كرامتها  ــرأة  وامل الرّجل  عالقة 
(يتبع)
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في املستقبل، عندما أصبح أًبا، سأكوُن أًبا صاًحلا، يرعى 
ودوٌد  أب  شيء…  كّل  فوق  مبصلحتهم  ويهتم  أوالده  شؤون 
وحنوٌن، محّب لشعبه ووطنه، حلّيه ومدينته، ومجتمعه اّلذي 

ترعرع ونشأ به.
وبالّطبع عندما يكبر ابني سيتساَءل، كما تساَءلت أنا في 
املدرسة  هذه  في  أدرس  أن  والدّي  اختار  ملاذا  الّصبا،  مراحل 
وليس تلك، ملاذا أدرس في مدرسة أهلّية قد يحلو تسميتها 
باملسيحّية، فهي تنتمي ملؤّسسات مسيحّية كنسّية، وال 
أدرس في مدرسة رسمّية حكومّية كالعديد من أترابي وأبناء 

حّيي؟
ولكن قد ال يكون البني مجاًال لالختيار..!

قضيت 12 عاًما مع أخوتي في «الكرمل»، كانت املنافسة 
شديدة بني أبناء جيلي بالتمّيز بالدراسة، وليس فقط في 
في  يعّلمون  كانوا  املعّلمني  بعض  أّن  خصوًصا  مدرستي، 
أبناء  من  الّطالب  عن  نسمع  وكّنا  أهلّية،  مدرسة  من  أكثر 
جيلنا اّلذين علقوا في أذهان املدرّسني.. ال أعرف إن كنت 

أحد هؤالء الّطالب، لكّني أوّد االعتقاد أّني أحدهم.
األسى،  وملزيد  منها  الرّسمّية  ألّن  أهلّية؟  مدرسة  في  ملاذا 
اّلتي  ذاتها  املنافسة  فيها  وال  املستوى،  بنفس  ليست 
شهدناها في صبانا.. ورغم أّن اجلميع يسعى للّتمّيز فإّن 

البيئة الّتربوّية الّتعليمّية تختلف بني املدارس.
عندما أصبح أًبا، سأطلع ابني أو ابنتي على سوالف املرحلة 
ّية والّثانوّية، حول الّنقاشات واخلالفات، وقصص احلّب  االبتدائ
الّنكات  ألوالدي  سأحكي  أًبا،  أصبح  عندما  األولى.  والغرام 
تكنزها  اّلتي  األحــداث  عن  كذا،  املعّلمة  أو  كذا  املعّلم  عن 

وتخزنها بالّذاكرة وتأخذها معك طوال العمر.
سأحكي ألوالدي عن املستوى الّتعليمّي العالي، عن املعّلمني 
معرفتهم  ينابيع  من  ألرتوي  فرصًة  منحوني  اّلذين  الرّائعني 
وعلمهم وثقافتهم الواسعة، وأن أشرئب منهم األهم واألفضل 
واألسمى، عن مراحل تكويني الّذاتّية، التي رافقني زمالئي 
شاهيًنا.  يصبح  شاهني  وشاهدوا  بها،  الدراسة  مقاعد  على 
وكيف خطوُت أولى خطواتي الّصحافّية؛ والتي تنبأت بها 
ألّول  خضت  كيف  العاشر؛  بالّصف  ّية  العرب لّلغة  معّلمتي 
محدودة؛  كانت  وإن  جدرانها،  داخل  سياسّية  نقاشات  مرة 
كيف كنت متمرًّدا وحاربت إدارة املدرسة في الّثانوّية ألجل 
فسحة مرح ألبناء مدرستي عبارة عن عقد «يوم الّطالب»؛ 
وكيف نّسقت حضور عضو كنيست ألّول مرّة بتاريخ املدرسة 
إليها؛ أوتعلمون ما كان موضوع الّنقاش؟ هو ذاته املوضوع 
عصام  الرّفيق  كان  فقد  والّتعليم.  الّتربية  اليوم،  املطروح 
في  املــســاواة  أهمّية  عن  املتحّدثني  أفضل  حينها  مّخول 
ّية أجمع، واملدارس األهلّية  ميزانّيات الّتعليم للمدارس العرب
على وجه اخلصوص.. وكيف التقيت ألّول مرّة بعضو املجلس 
ّية جتمع كّل ممّثلينا  البلدّي، اّلذي بات اليوم يرأس قائمة حزب
الّسياسّيني، وحضر الرّفيق أمين عودة إلى مدرستنا، مدرسته 
اّلتي  ّية»  العرب الّلغة  «أسبوع  بنشاطات  للمشاركة  أيًضا، 

عشقتها هناك.
رّمبا لن يحظى ابني بفرصة أن يصبح «عنترة بن شّداد» ليوم 
واحد، أو أن ميّثل دورًا في «عائد إلى حيفا»، أو أن يتعرّف 

على محمود درويش، وغّسان كنفاني وغيرهما..
ولكن مع اإلجحاف والّظلم والعنصرّية في توزيع امليزانّيات 
قرار  بسبب  األهلّية،  ّية  االبتدائ املــدارس  على  الرّسمّية 
وقد  أبوابها،  ــدارس  امل أغلقت  بصلة،  لنا  ميّت  ال  سياسّي، 
أوالدي  أمنح  ألن  مجاًال  أمامي  يكون  فلن  ا،  ـً ّي كل توصدها 
حّق الّدراسة في املكان اّلذي كان بيتي الّثاني في املراحل 

األهّم في تكويني.
يا ُبنّي، ال تُلمني!

(حيفا)
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لكّني  قانون،  ــَل  رُج وال   محامًيا  لسُت  أنــا 
أّي  في  املراحل  تسلسل  أّن  أعــرُف  كاآلخرين، 
تقدُمي  الّتالي:  للّترتيب  وفًقا  يكون  ــوى،  دع
عندما  لكن  فقرارٌ.  فمحاكمٌة،  اّتهام،  الئحة 
يصبح احلديث عن مستحّقات املدارس األهلّية، 
احلضارّي  املوضوعّي  املنطقّي  الّترتيب  هذا  فإّن 
ينقلب رأًسا على عقب، فتسارع وزارة املعارف 
األهلّية  املدارس  بإعدام  قرارها  إصدار  إلى  أوًّال 
ًيا  جتفيًفا، وبعبارة أدّق خنًقا، حّتى املوت؛ وثان
إلى إجراء محاكمة ميدانّية لهذه املدارس عبر 
إعالمّية  وتصريحات  ُمرهقة،  ممّلة  مفاوضات 
مضّللة. أّما الئحة االّتهام احلقيقّية، فال ذكر 
لها. وعليه وكي ال تبقى هذه احللقة مفقودًة، 
قرّرُت أن أقوم بإعدادها تطوًّعا، وبالّتالي فأنا 

أّتِهُم املدارَس األهلّية مبا يلي:
 ∫v�Ë_« WLNÒ²�«

االعتداُء على الّظلمة اّلتي اكتنفت شرقنا في 
والّتسّلُل  غالفها  واختراُق  الّتركّي،  العهد  ظّل 
ــدارُس  م اسُمها  معرفٍة  بشموِع  داخلها  ــى  إل
املسكوب وتراسانطة وراهبات الّناصرة واملدارس 
سبيل  فعلى  وغيرها.  الوطنّية،  األسقفّية 
املثال فقط، ال احلصر إطالًقا، أقوُل إّن املصادر 

الّتاريخّية اّلتي اّطلعُت عليها، تؤّكد:
في  (تراسانطة)  للفرنسيسكان  مدرسٍة  وجوَد 

الّناصرة سنة 1645، أي قبل 370 سنة.
ــة  ــوذكــســّي األرث ــة  ــورّي ــراط ــب االم ــة  أّن «اجلــمــعــّي
ــة  ــّي ــس ــوذك األرث ــســة  ــي والــكــن الفلسطينّية 
في  األراضــي  بشراء  قاموا  وس،  ــرّ ال واحملسنني 
واسعة  شبكة  وبناء  ولبنان  وسوريا  فلسطني 
املعّلمني  ودور  ــــدارس  وامل املستشفيات  مــن 
تّتسع  ظّلت  ــاصــرة)،  ــّن ال فــي  ّية  (كاملسكوب
باضطراد حّتى فاق عددها قبيل احلرب العاملّية 
األولى، ِمائة مدرسة، يتعّلم فيها نحو 12 ألف 

طالب وطالبة من أديان وقومّيات عديدة».
أّن مدرسة راهبات الّناصرة في حيفا ّمت إنشاؤها 

سنة 1858، أي قبل 157 سنة.
باسم  املعروف  حّجار،  املطران  الّذكر  طّيب  أّن 
ــر من  ــشــأ أكــث ـــس وأن ــران الــعــرب»، أّس ــط «م
خمسني مدرسة أسقفّية وطنّية في مطلع القرن 
العشرين، أشهرها مدرسة البّصة، اّلتي ارتقت 
حّتى بلغت درجة منح شهادة الّثانوّية الُعليا، 
وانتسب إليها (أسوًة باملدارس األهلّية األخرى) 
عّكا  من  ليس  الّطوائف،  مختلف  من  طــّالٌب 
واجلليل فحسب، إّمنا من جنني وطولكرم وجنوب 

لبنان، أيًضا. 
 ∫WO½U Ò¦�« WLNÒ²�«

و/ ــّي  الــّطــائــف الفصل  جـــدار  على  االعـــتـــداُء 
ُعرباًنا،  العرب  من  جعل  ــذي  اّل اإلقليمّي  أو 
منهم: الّسّني والّشيعي والّدرزي والكاثوليكّي 
واجلليلي  والبروّتستانتي  واملــورانــي  ــرّومــي  وال
األهلّية  املــدارس  وغيرهم.  والّنقبي  واملثّلثي 
من  ولو  حّتى   - فأصبحت  اجلميع،  احتضنت 
بوتقة   - البعض  يّدعي  كما  تــدري،  ال  حيث 

انصهاٍر ناجعًة جًدا وناجحًة للغاية.
 ∫W¦�U Ò¦�« WLNÒ²�«

إحراُج املسؤولني عن الّتعليم الرّسمّي في أروقة 
مبا  األهلّية)،  املدارس  (أي  ألّنها  املعارف،  وزارة 
ًيا وُقطرًّيا، بصورة  حّققته من جناح متأّلق محّل
مجرّدة وباملقارنة حّتى مع الّتعليم العبرّي، قد 
رفعت لدى األهالي العرب في الّتعليم الرّسمّي 
الّنقاَب  كشفت  كما  تطّلعاتهم،  سقَف  أيًضا، 
العربّي  بالّتعليم  الّالحق  املقّنع  الّتمييز  عن 
الرّسمّي من ِقَبل وزارة املعارف. يبدو لي أّنه لوال 
الّنجاح  من  سّجلْته  وما  األهلّية  املدارس  وجود 
عن  احلكومّيني  املسؤولني  ردُّ  لكان  واإلجنازات، 
أّي تقصير، هو ذات الرّّد العنصرّي ومفاده «ال 

ّمما  بأكثر  العربّي  الّطالب  نطالب  أن  نستطيع 
ميلك من طاقات»! 
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االعتداء على حدود مناطق الّتسجيل (איזורי 
רישום) املّتبعة في الّسلطات احمللّية، كبلدّية 
حيفا، ولرّمبا في غيرها من البلدّيات أو املجالس 
الّتسجيل»  «مناطق  لنظام  وفًقا  إذ  احمللّية. 
هذا، ُتقّسم املدينة أو القرية إلى عدد من املناطق 
ّية. تالميذ  لكٍل منها مدرسته الرّسمّية االبتدائ
منطقٍة ما ملزمون بالتعّلم في مدرسِة منطقِتهم 
مدرسة  في  يتعّلموا  أن  لهم  يحّق  وال  فقط، 
«مناطق  نظام  إّن  أخرى،  بعبارة  أخرى.  منطقٍة 
الّتسجيل» في الّتعليم الرّسمّي، يصادُر حرّية 
األهل في اختيار املدرسة اّلتي يريدون ألوالدهم 
ــدارس  امل بينما  فيها،  يتعّلموا  أن  الّصغار 

األهلّية ال تلتزم بهذا الّنظام الّتعّسفّي.
 ∫W��U)« WLNÒ²�«

مشابهة  جديدة  أعجوبة  إجــتــراح  عن  العجز 
بها  قام  اّلتي  والّسمك  اخلبز  تكثير  ألعجوبة 
الّسّيد املسيح (وفًقا للعقيدة املسيحّية). يبدو 
لي أّن وزارة املعارف اّلتي يقف على رأسها وزيٌر 
يعتمر قّبعة املتدّينني، َتْعتبُر أّن املدارس األهلّية 
هي ليست فقط مبُلكّية مؤّسساٍت مسيحّية، 
إّمنا هي أيًضا الّسّيد املسيح نفسه. وبالّتالي 
ـ29  » ال فهي تريد من املدارس األهلّية أْن «متطَّ
باملائة لتصبح بقدرة قادر 100 باِملائة. أي أّن 
من  باِملائة   29 األهلّية  للمدارس  تقّدم  ــوزارة  ال
باِملائة من  الّتكاليف وتطالبها بتغطية 100 
ــاس..؟!  ن يا  معقول  احلقيقّية!!.  الّتكاليف 
بعد  العمل  وما  املــأزق؟  هذا  من  اخلروج  وكيف 

كّل ما ُعِمَل حّتى اآلن؟ 
الّنقاط  فيه  نضع  حديث  لنا  سيكون  هذا  عن 
على احلروف، في األسبوع القادم.. فإلى الّلقاء.
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من املالحظ أّن اجلدل الّدائر حول قضّية إضرابات األسرى 
الفلسطينّيني الفردّية لم يستقطب اهتماًما واسًعا، وبقي 
احلديث حوله محصوًرا في بعض احللقات الضّيقة اّلتي 
سجون  في  الفلسطينّية  األسيرة  احلركة  بشؤون  تهتّم 
االحتالل اإلسرائيلّي. ولن أبالغ إذا قلت إّن هذه املسألة 
وال  أنفسهم،  األســرى  حياة  في  وافًيا  حّيًزا  تشغل  ال 
تشّكل هاجًسا يعّطل عليهم رتابة يومهم أو انتظام شريط 

أحالمهم املعّلقة.
من  بحاالت  مليء  الفلسطينّية  األسيرة  احلركة  تاريخ 
الّطعام،  عن  طويلة  إضــرابــات  خاضوا  اّلذين  األســرى 
وبعض هذه الّتجارب انتهى بسقوط شهداء كما في حالة 
استشهدا  الّلذين  اجلعفري،  حالوة وعلي  األسيرين راسم 

قبل أكثر من ثالثة عقود.
أعود اليوم وأتناول هذه املسألة ألّنني بدأت أملس أّنها 
يكشف  مؤّشًرا  تشّكل  األخيرة،  الّسنوات  في  أصبحت، 
العديد من عوارض الوهن اّلذي تعاني منه حياة األسرى 
الّسنوات  ففي  اإلسرائيلّي.  االحتالل  سجون  داخل  في 
الّثالث املاضية، الحظنا حتّول بعض االضرابات الفردّية 
حّتى  أو  الفصائل،  بني  خالفّية  نقاط  إلى  الّطعام،  عن 
مشاعل ملنازعات في داخل الفصيل ذاته، هذا بدل أن 
تكون خطوة ذلك األسير املُضرب نداًء يستقطب همم كّل 
احلركة األسيرة، وهي بوقفتها املوّحدة، تتحّول إلى مهماز 
مؤّسساته  اختالف  على  الفلسطينّي  الّشارع  يستنفر 

وتنظيماته ومنّظماته.
كما في املاضي، أوّد أن اؤّكد اليوم، أّن لكّل أسير حّق 
نضال  كوسيلة  الّطعام،  عن  اإلضــراب  بإعالن  مكفول 
الّظروف،  التأمت  إذا  يسلكها،  بها،  مشروعة ومعترف 
من أجل أهداف أو مطالب يعلنها ويسعى من خالل جوعه 
إلى حتقيقها. كما واؤكد أّن رهانات االحتالل في املاضي 
حّق  عن  الّشرعّية  لنزع  األّيــام  هذه  في  فشلت، وسعيه 
أسرى احلرّية الفلسطينّية سيفشل هو أيًضا، كما ستخفق 
محاوالته بزرع بذور اخلالف في داخل احلصن، حتى وإن 
بدت، للبعض، محاوالت اختراق مسؤولي مصلحة سجون 
االحتالل لبعض اجليوب في صفوف األسرى، واعدة، وقد 
أّن  مؤمن  فأنا  املمّزقة،  احلركة  شباك  في  نقاًطا  سّجلت 
العنجهّية اإلسرائيلّية املتفاقمة والقمع اإلسرائيلي، اّلذي 
لن يتوّقف، كفيالن بإبقاء فتيل العّزة مشتعًال، حّتى في 
أحلك ساعات الّليل الفلسطيني، ألّن تاريخ هذه احلركة 
وجتربتها عّلما من نسي أو تغاضى أو انبطح، أّن الغلبة 

دائًما للعزمية ولإلرادات احلّرة، وبئس املذّلة.
كونها،  الفردّية  اإلضرابات  ضّد  موقفهم  املعارضون  يبّرر 
تسّببه  عشوائّية، ومبا  قــرارات  عن  نابعة  األغلب،  على 
«الراحة»  أحياًنا  تشّوش  إرباكات  من  العشوائّية  هذه 
القائمة في رتابة حياة مجتمعات صغيرة مغلقة تعيش 
بطيئة.  روتينّية  وإيقاعات  صارمة  سلوكّية  قوالب  وفق 
الّسنوات  جتربة   أفرزتها  ظاهرة  نشوء  على  عالوة  هذا 
املاضية، خاّصة في اإلضرابات اّلتي أعلنها َمن ُعّدوا ِمن 
أسرى حركة اجلهاد اإلسالمي،  قد نسّميها «معدة تقفو 
معدة»، فما أن ينتهي إضراب أحدهم ليعلن آخر إضرابه، 
تاركني حركة أسيرة تتابع ما يجري وكأّنها مجموعة من 

املتفّرجني وعرضًة لالنتقادات. 
إعالنه  قبل  بالعادة،  األسير،  يراِع  لم  أخرى،  جهة  من 
اإلضراب املفتوح عن الّطعام، ظروف الّشارع الفلسطينّي 
عاّمة  قضايا  من  العريضة  اجلماهير  بال  يشغل  ما  أو 
قاسية،  ضاغطة  اقتصادّية  وأوضــاع  سياسّية  وأزمــات 
معدودة،  حــاالت  باستثناء  اإلضــرابــات،  هــذه  فقوبلت 
األسير،  لدى  إحباط  مضاعًفا:  أثره  كان  واضح  بفتور 

وخلق  صورة ضاّرة تعكس قصوًرا شعبًيا بعيد الّتأثير 
وكثير األوجه. 

ال ميكن لعاقل أن يتنّكر لضرورة سماع حجج من يعترض 
على  وإبقائها  الفردّية  اإلضــرابــات  نهج  تكريس  على 
نضالّية  مساقات  في  توضع  أن  دون  من  اعتباطّيتها 
مدروسة ومّتفق عليها من قبل أصحاب الّتجربة الغنّية 
لم  لألسف،  الوطنّية، ولكن  الّسديد، واملسؤولّية  والّرأي 
القضّية،  هذه  مع  الوطنّي  الفلسطينّي  الّتعاطي  يشذ 
القضايا  من  مثيالتها  معاجلة  عن  مأساوّيتها،  على 
اّلتي تواجهها احلركة األسيرة، فباستثناء بعض الّلقاءات 
فكرّي  عصف  أّي  حدوث  نشهد  لم  العابرة،  الهامشّية 
وطنّي ملتزم ومسؤول، يأخذ بالّتجربة هدًيا ويخلص إلى 
نتائج مبنّية على إفادة تراكمّية واستالل العبر لتحسني 
اليوم  وحّتى  اخلسائر؛  وتفادي  الربح  ومضاعفة  األداء 
من  الرومانسّية  للبكائّيات  عرضة  املسألة  هذه  بقيت 
الفارغة  للمزايدة  أو  أحياًنا،  طرف، ولإلغفال والّتناسي 
من أطراف أخرى. باملقابل تقوم إسرائيل بدراسة الّتجربة 
لذلك  املخبرّية، وهي  العملّيات  يشبه  مبا  بتأنٍّ ومتحّصها 
أحرزت تفّوًقا ملموًسا في كثير من احلاالت، ألّنها جنحت 
من  مّكنتها  الّظاهرة،  ملواجهة  ناجعة  أدوات  بتطوير 
تفكيك هذا الّلغم بحنكة وبأقّل اخلسائر، مثلما حدث، 
على سبيل املثال، في قضّية األسير محّمد عّالن، واّلتي 

ما زالت أحداثها تتفاعل، كما نشهد مؤّخًرا.
أسباب  عن  يتساَءلوا  أن  املراقبني  على  أخرى،  من جهة 
الّسنوات  في  الّطعام  عن  الفردّي  اإلضراب  ظاهرة  بروز 
من  ضئيًال  عــدًدا  شمل  إذا  (حّتى  املاضية،  القليلة 
إلى  يلجأون  األســرى  هــؤالء  أكــان  األســـرى)، ويسألوا 
إضراب فردّي لو وجدوا ضاّالتهم بنضاالت جامعة وّحدت 
هذه  وجه  في  الّنضالّي  وموقفها  األسيرة  احلركة  كلمة 

الّسياسة اإلسرائيلّية القامعة أو تلك؟! 
من  قليل  إلى  وحتتاج  معّقدة،  غير  برأيي،  القضّية،   
الفلسطينّية  حالتنا  في  رّمبا  أو  واملوضوعّية،  الّصراحة 
األسير  حالة  عن  تعرف  باتت  فإسرائيل  اجلــرأة؛  لبعض 
مصلحة  وضّباط  القارئ،  يتوّقع  ّمما  أكثر  الفلسطيني 
ضبط  من  متّكنوا  عرب،  اإلسرائيلّية، وبعضهم  الّسجون 
احلالة الّداخلّية لألسرى بأشكال قّوضت العديد من القوائم 
اّلتي كان يقف عليها بنيان شّيده الّسابقون من طالئعي 
للكرامة  الّنصر  ليضمنوا  باألغلى  ضّحوا  اّلذين  الّصمود 

الفلسطينّية على عنجهّية السّجان وقمعه.  
نصحك من أسخطك باحلق! فاملأساة بدأت عندما تشّتتت 
حصنه  إلى  منهم  فصيل  كّل  األســرى وانسحب  صفوف 
ذات  كانوا،  أن  شّتى، وبعد  أصواًتا  وصاروا  وصومعته 
يسمعهم  يعد  لم  هــادًرا،  مزمجر وموًجا  هزبر  يوم، زئير 
اليوم بلد أو يسمع لهم قريب وولد، فأنا ال أعرف كم من 
يخوض  في وقت  هذه  مقالتي  أكتب  أّنني  يعرف  القّراء 
بدأه  الّطعام،  عن  إضراًبا  فلسطينّيني  أسرى  سّتة  فيه 
منهم،  آب، واحد  من  الّرابع والعشرين  في  منهم  خمسة 
في  ـًا،  إدارّي اعتقاله  قبل  يعمل،  كان  عكر،  أبو  نضال 
اإلعالم والّصحافة، وعلى الّرغم من ذلك وعلى الّرغم ّمما 
وصلت إليه حاالتهم الّصحّية من خطر، ال يكاد يسمع 
عنهم البشر، وما تقّدمه لهم اليوم  فلسطني، ال يتعّدى  
بعض نشاطات يرّصها بعض املنتمني األمناء على حمل 
شمعة حّتى في وجه الّريح، أو املدمنني على الوقوف على 

الّرصيف ومع املقهورين.
وغّشك من أرضاك بالباطل! فهل من تفسير منطقّي لهذا 
هو  أم  املأساة/الفضيحة؟  لهذه  تبرير وطنّي  أو  العبث؟ 

زمن سُيقال فيه بأسى: هنيًئا لك يا سّجان!
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ُموساَي الّصبُح وَفْرَقُدُه
وأميرُة روحي َمرميُُه

ُموساَي البدُر
للّشمِس  قصٌص  وَمرميُُه 

ُرُه ُتنِوّ

يا َمرُمي ُجودي في ُلغتي
عَر وشاعَرُه قد ِبِتّ الِشّ
تتبختُر َمرُمي في ُكتبي
فُتقيُم احلرَف وُتْقعُدُه
وَتزُفّ الّضاَد إلى قلمي
وُتعيُد القوَل وترسُمُه
ُموساَي الّصبُح وَفْرَقُدُه
وأميرُة روحي َمرميُُه

ُموساَي البدُر
للّشمِس  قصٌص  وَمرميُُه 

ُرُه ُتنِوّ

قد باَت ُسعودي ساعَة إذ
ْعِد ُألسِعَدُه أسعى للَسّ

فأبّلُل قلبي من َفِمِه
وألُمّ البوَل ُأقّمُطُه

وأقوُم الّليَل وأحضُنُه
وأقوُم الّليَل «ُأشمشُمُه»
وأقوُم الّليَل فُأرِضُعُه

شمًسا لو تنظُر َمبسَمها
قمًرا لو تنظُر ِميَسَمُه

ــســمــُع  ــــو ت شـــمـــًســـا ل
«َكْغَيَتها»

قمًرا لو تسمُع ضحكَتُه
ُموساَي الّصبُح وَفْرَقُدُه
وأميرُة روحي َمرميُُه

ُموساَي البدُر
للّشمِس  قصٌص  وَمرميُُه 

ُرُه ُتنِوّ

يا ميَم احلمِد
وراَء الّشكِر

وياَء العيِد وموعَدُه
يا ألَف اِهللا

وواَو الّروِح
وسَني الّناِس وما َمَهُروا
ُموساَي الّصبُح وَفْرَقُدُه
وأميرُة روحي َمرميُُه

ُموساَي البدُر
للّشمِس  قصٌص  وَمرميُُه 

ُرُه ُتنِوّ

بارك يا رّبي في ولدي
موسى وأنادي مرَميُه

فاجَعْلها اُهللا سما بلدي
واْجَعْلُه اُهللا َمدى املََدِد
واجَعْلني اُهللا لها ولُه

ُموساَي الّصبُح وَفْرَقُدُه
وأميرُة روحي َمرميُُه

ُموساَي البدُر
للّشمِس  قصٌص  وَمرميُُه 

ُرُه.. ُتنِوّ

قبل نحو خمسة أشهر أو شهور (جمع كثرة) جاءنا احملروس موسى وجاءتنا احملروسة مرمي، 
أحسَن من يوُسَف ُحسًنا.. وكِمثِلَها مرُمي ُحسنا.. فاحلمد لّلذي – سبحانه – أّمت َخلقهما.. 
بغير زيادة وال نقصان. وال تغضبوا مّني؛ فمرمي اّلتي  إن شاء الله الّرحمن –  وُخلقهما – 
مكانتها،  مرمي، رغم رفيع  سّميتها  باسمها  ّممن  علّي  أغلى  بعدي  من  مّني ولي وللحياة 
األخيرة – عليها الّسالم – في ديني ومعتقدي؛ لذا قلت: «وكِمثِلَها مرُمي ُحسنا» ولم أُقل، 
مثًال: «وكِمثِلِك مرُمي ُحسنا»؛ فليست مرميَي املشَبّه بل هي املشَبّه به ووجه الّشبه، أيًضا.. 

أّما يوُسف – عليه الّسالم – فيحتمل مّنا هذه املشاكسة.
أدري وال أدري ما اّلذي فعله فَيّ وفي أّمهما الغالية توأما روحْينا، هذان الّتوأمان، موسى 
ومرمي؛ فمن أين يأتي كُلّ هذا احلّب؟ هل هناك حٌبّ بهذا احلجم في هذا الوجود؟ وكيف 
ل ما  يجعلك هذا الّرضيع الغّض أقوى وأصلب؟ ما هذا اّلذي تفعله فيك ابتسامته/ها أَوّ
يراك/تراك، وهو/وهي يصحو/تصحو، أنقى وأشهى من الّندى واألقاحي والّصباح، من نوم 
املالئكة أو اآللهة؟ ما هذا اّلذي تشعر به وهو/وهي يتنّفس/تتنّفس في مساّم وجهك وِجيدك 
وصدرك وكّلك فيطغى على جميع خالياك؟ ما هذا اّلذي تشعر به وأنت ُتطعمه/ها احلليب 
َنغبًة َنغبًة؛ إذ كّأنه/ها يشرب/تشرب قلبك على َمَهٍل، َيدلكه/َتدلكه، يدغدغه/تدغدغه، 
يزغزغه/تزغزغه، فتنتشي أنت وتلّذ، وتقول: الله يا الله؟ أُيّ شيٍء هذا اّلذي تخاف عليه 
من هديل اليمام وحفيف الّشجر؟ أُيّ شيٍء هذا اّلذي تغاُر عليه من َرَهِف البشر؟ أُيّ شيٍء 
هذا اّلذي يأتيك صيًفا كقطر املطر؟ أُيّ شيٍء هذا اّلذي تعشق عمرك لتراُه يكُبر ويكُبر؟ 
كّل شيٍء، فجأًة، قد تغّير: شكلك ولونك وعطرك وصوتك وقولك وجدول يومك وساعات ال 
نوِمك.. كّل شيٍء، فجأًة، قد اختلف حّد اخلرف؛ فصار حلياتك معًنى غير املعنى، وما ُعدَت 
أنت أنت، ال نفًسا وال عقًال.. كّل شيٍء، فجأًة، قد حتّول إلى حيُث تدري وال تدري.. ولكّنَي 
أدري وألف أدري أّنهما زينُة احلياة الّدنيا وزاد احلياة اآلخرة.. كانت فرحتنا عارمة – وال 
تزال ولن تزال، بإذن الله – بهذين الّصبحْني األشهَيْني بعد ليل انتظار وإعصار، كما بفرحكم 
مانًعا  جامًعا  شكًرا  فنقول  لنكّرر ونعيد ونزيد؛  أخرى  فرصة  األعّزة.. وهذه  أّيها  بنا  أنتم 
ا مثلما  ا وعالنَيًة، ورجاؤنا – أحّباءنا – أن نظّل نصدقكم حًبّ لكّل من فرح وبارك وهّنأ، سًرّ

صدقتمونا. وفي هذين الّلذين قلبا كياني ومآل َجناني أمضي وأقول، أيًضا، هذه املغّناة:
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الوطنّي  ــّســورّي  ال الّشاعر 
فخري  الـــّراحـــل  املـــعـــروف، 
الـــبـــارودي، واّلــــذي شــارك 
ــورة الــّســورّيــة ضّد  ــّث فــي ال
كتب  الفرنسّي،  االستعمار 
ـًا:  عربّي املشهورة  قصيدته 
ـــعـــرب أوطـــانـــي  «بـــــالد ال
ــّشــام لــبــغــدان/ ومن  مــن ال
ـــى مصر  ـــى ميـــن إل جنـــد إل
الّشاعر  ــذا  ه فــتــطــوانــي». 

ــّي وبــالــعــرب  ــعــرب ــــذي آمـــن بــالــوطــن ال اّل
والعروبة، ّمما دفعه إلى نظم قصيدة «بالد 
العرب أوطاني»، ماذا كان سيفعل يا ترى 
لو خرج من قبره بقدرة قادر، ورأى تعامل 
بعض حّكام العرب مع شعبه ووطنه. أعتقد 
بأّنه على األكثر سيعلن تبرئته من القصيدة 
بها  تغّنى  اّلتي  القصائد،  من  غيرها  ومن 
بالعرب والعروبة، وسيندم على الوقت اّلذي 

أضاعه في نظم مثل هذه القصائد. 
بّشار  سوريا  حاكم  أّن  ذلــك،  من  األنكى 
على  مّرة واحدة  حّتى  يعلن وال  لم  األسد، 
األقل خجًال، عن تضامنه وتضامن سوريا 
مع موضوع الّالجئني الّسورّيني، وكأّن هذا 
من  وال  قريب  من  ال  يهّمه،  ال  املــوضــوع 

بعيد، وهّمه الوحيد هو كرسّي الّرئاسة. 
صحيفة  من  ِصحافّي  صديق  بي  اّتصل 
عن  يستفسر  األملانّية،  اليومّية  «تاجس» 
في  اخلليج  دول  غالبّية  تدّخل  عدم  سبب 
موضوع الّالجئني الّسورّيني والقيام بواجبهم 
جتاه أبناء جلدتهم، على اعتبار أّن «بالد 
العرب وطن للجميع»(!) وعلى اعتبار أّن 
الضيافة والكرم من شيم العربّي. فأفهمته 
أّن كرم بعض الّدول اخلليجّية ال يظهر في 
دول  بعض  كرم  أّن  بل  املآسي،  هذه  مثل 
(فورموال  الّسّيارات  سباق  في  هو  اخلليج 
1) وشراء نوادي كرة قدم أوروبّية بأكملها، 

أو بناء مراكز جتارّية عصرّية وقصور فاخرة.
الّصديق  نصحت  ذلـــك،  ورغـــم  لــكــّنــي، 
أمني  إلــى  بسؤاله  يتوّجه  بــأن  حافّي  الصِّ
هذا  كان  إذا  العربّية،  الــّدول  جامعة  عام 
ــــادًرا عــلــى إعــطــاء جـــواب.  ــــني) ق (األم
حملّطة  ســورّي  الجــئ  كلمات  أتذّكر  وهنا 
تلفزيونّية: «إذا كان البحر ذئًبا، فهو أرحم 

لّالجئني الّسورّيني من أنظمة عربّية». 
الّالجئني  مع  تضامن  تقريًبا  كّله  العالم 
عليها  تسيطر  دول  باستثناء  الّسورّيني، 
تعامل  اّلــتــي  املــجــر،  مثل:  العنصرّية، 
الّسورّيني  الّالجئني  موضوع  مع  حّكامها 
بصورة أقّل ما ُيقال عنها «بال إنسانّية وبال 
شفقة أو رحمة». حّتى أّن النبرة الّسياسّية 
لبعض دول االّحتاد األوروّبي، كانت شديدة 
إزاء موقف حكومة املجر، األمر اّلذي دفع 

فيرنر  الّنمساوّي  باملستشار 
فاميان، بوصف سياسة رئيس 
أوربان  فيكتور  املجر  وزراء 
الّسورّيني،  الّالجئني  بشأن 
في  الّنازّي  الّنظام  بسياسة 
أملانيا إّبان حكم الديكتاتور 
أدولف هتلر، قبل أكثر من 
70 عاًما، ُمشيًرا في حديث 

له مع موقع مجّلة «شبيغل» 
الّالجئني  حشر  إّن  األملانّية، 
في قطارات  وترحيلهم إلى أّية جهة، يعيد 
إلــى األذهـــان ذكــريــات ســوداء من تاريخ 
القارة األوروبّية، في إشارة واضحة منه إلى 

ما حصل مع اليهود في ذلك الوقت.
للحكومة  اإلنسانّية  غير  املمارسات  إّن 
ليست  الّسورّيني،  الّالجئني  جتاه  املجرّية 
لها  فاملجر  البشر.  من  فئة  إزاء  بجديدة 
إّبان  احملرقة،  مع  باالرتباط  أسود  تاريخ 
احتالل  فبعد  الثانية.  العاملّية  احلـــرب 
آذار/مـــارس  في  للمجر  األملــانــّي  اجليش 
نفس  صــيــف  فــي  ّمت   ،1944 عـــام  مــن 
إلى  املجر  يهود  من  اآلالف  ترحيل  العام 
معسكر االعتقال «أوشفيتس» في بولندا 
مبساعدة  وذلك  حرًقا،  ـًا  جسدّي لتصفيتهم 
املجرّية،  الّسلطات  مــن  وكبيرة  طوعّية 
وخصوًصا بدعم املنّظمات الفاشّية املجرّية.

سياسة الّدولة األملانّية برهنت بالفعل على 
جتاه  ــة  ــّي األوروب الّسياسات  أفضل  أّنها 
والّسورّيني  عاّم،  بشكل  الّالجئني  مشكلة 
بشكل خاّص، لدرجة أّن امرأة سورّية أوصت 
أّن  حّتى  أملانيا.  في  فقط  بالّلجوء  ابنها 
قالت  ميركل،  أجنيال  األملانّية،  املستشارة 
األوروبــّي  االّحتــاد  دول  بعض  إّن  صراحًة، 
يجب أن يكونوا أكثر تضامًنا مع الّالجئني 

الّسورّيني، انطالًقا من االلتزام األخالقّي.
إزاء  العربّية  الــّدول  بعض  مواقف  وبسبب 
الّشاعر  موقف  أتذّكر  الّسورّيني،  الّالجئني 
الّحتــاد  مؤمتر  في  الــّنــّواب  مظّفر  العراقّي 
دمشق  في  جرى  العرب،  الكّتاب واألدباء 
في  قــال  حيث  األســـد،  حافظ  فترة  أّيـــام 
قصيدة وّجهها للحّكام العرب، وهو يشير 
أبناء  العرب  «حّكام  األسد:  إلى  بإصبعه 
منكم،  أحًدا  أستثني  أنتم وال  (قحــ..)، 

ما أوسخكم ما أوسخكم»! 
حدث  الّسورّيني، وما  مع  اآلن  يحدث  وما 
بوضوح  يدّل  الفلسطينّيني،  مع   ذلك  قبل 
على صّحة موقف الّشاعر في تلك الفترة 
الّزمنّية، لكن بعض احلّكام في هذا الوقت، 
تعامل مع موضوع الّالجئني الّسورّيني ومع 
إيجابّي،  بشكل  الفلسطينّيني  موضوع 
وبذلك حتّولوا من أوالد (قحـ..) إلى أوالد 

«شريفة» إلى حّد ما(!).
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في  شعبي،  وأبناء  وبنات  وجيراني  أهلي  هناك،  شاهدتهم، 
في  البحر،  أمــواج  وبني  القطار  ومحّطات  والغابات  الّسهول 
من  أهلك  هؤالء  لي:  يقولون  اليونان واملجر والّنمسا وأملانيا. 
حنظل  ذاقوا  اّلذين  أهلي  األهل.  ونعَم  أهلي  والعراق.  سوريا 
الّتجربة قبل عقود وأهلي اّلذين في معمعان الّتجربة. أهلي في 

قوافل الّالجئني الهاربني من املوت. 
كنت واحًدا منهم في متّوز عام 1948 حينما طردونا من حيفا 
ولوبية  وصفورّية  والبروة  والّدامون  ميعار  ومن  وصفد،  وعّكا 
الّشوك  دروب َوعرة..  في  قدمّي  على  سرُت  ومعلول وحّطني.. 
والقندول والّسريس... يلّفعني اخلوف والّظالم. أنا ابن الّسابعة 
املطرود من بيته وألعابه وأصحابه إلى وادي احللزون فبير اخلشب 
جنوب  إلى  ثّم  القاسي  فدير  فسحماتا  فالبقيعة  حيدر  فجبل 

لبنان.
يحملن  أّمــهــاٍت  ورجــاًال ونــســاًء..  شيوًخا وأطــفــاًال  شاهدتهم 
أطفالهّن على أذرعهّن وصدورهّن وأباًء صغارهم على أعناقهم، 
الّذّل  ويصاحبهم  األسى  يلّفهم  األرحــام،  في  أجّنتهّن  وحوامل 
ويطاردهم اخلوف. جياًعا يتعّففون عن الّسؤال، وعطاًشا ينشدون 
املاء في الغيوم. ما اعترض طريقنا مصوٌّر صحافّي وال قابلنا 

مذيع وما حضر تلفاز. ال أحد رأى وال أحد سمع! 
مات أطفال على دروب املنفى ومات رجال وأّمهات. ووضعت 

حوامل أطفالهّن في الّدروب وفي ظّل الّصخور.. واوجعاه!
بابا  يصلِّ  أوروبّية. ولم  دولة  في  أو رئيس  ملك  ينا  يفطن  لم 
لساندويش  ناطور  أو  أمير  يدعنا  ولم  بنا.  رحمًة  الفاتيكان 
فالفل أو نقانق. ولم يقف شاب أو عجوز على رصيف املنفى 
يقول لنا: «ِولَكم» welcome  يا هال! حجرنا ذوو القربى. 
حجرونا في مخّيمات الفقر والبؤس والّذّل. حجبوا ضوء الّشمس 
عّنا. صادروا الفرح على أسوار املخّيمات وشنقوا االبتسامات. 
منعونا من العمل والعيش الكرمي باسم الوطنّية. وأجاعونا باسم 
القومّية. وسجنونا باسم حّق العودة. ضربونا وشتمونا. ال شيء 

الــكــردّي ويا  ــالن  إي يا  تغّير 
رشا احللبّية ويا أحمد الّشامّي 
ويا سلمى اإلدلبّية ويا هاشم 
البغدادّي ويا مروان املوصلّي. 
مبغى  أو  خــّمــارة  كنتم  ــو  ل
على  ــال  امل لنثروا  مقمرة  أو 
فريق  كنتم  لــو  مصاطبكم. 
ـــــّي ألغــدقــوا  كـــرة قـــدم أوروب

عليكم امللياردات. لو كنتم حديقة حيوان أمريكّية... يا للّرفق 
ال  الّسالطني  الّشيوخ  الّرؤساء  األمراء  امللوك  باحليوان!! ولكّن 
يرون وال يسمعون، فال عيون لهم وال آذان. الّرئيس العراقّي ابن 
أّمكم، دمكم وحلمكم ال يسأل: إلى أين؟! والّرئيس الّسورّي.. 
وادمشقاه! يا لتراب آل مروان! وشيخ الّشيوخ يخاف أن تنصركم 

أوروبا وتعّلقون الّصلبان على صدوركم.
أهذا ما يقلقك يا ابن...؟ ورئيس الّدولة املُتخمة ماًال يتبّرع لكم 
ِمبائتّي مسجد فقط ال غير.. واجلوع كافر والعطش كافر والّذّل 
كافر واخلوف كافر وال رّب لهم. كيف يصّلي جائع خائف عطشان 
يا ملك امللوك؟! هل يأكلون، يشربون، يلبسون نوافل أم فرًضا 
أم سّنة؟ يا عارنا في موسم الهجرة إلى الّشمال. وأقول شكًرا 
شكًرا  الّشقيقة.  أملانيا  لك  شكًرا  اإلنسانة.  ميركل  سّيدة  لك 
لذوي القربى فقراء اليونان وجياع دول أمريكا الّالتينّية. شكًرا 
لألديرة والكنائس. شكًرا ألهل احلبشة اُجلدد. شكًرا للفضائّيات 
اخلزي  كّل  مبأساتنا. واخلزي  تأنسنت  اّلتي  املُستعربة واألجنبّية 
لّلذين فقدوا حواّسهم من أبناء جلدتنا. واخلزي لذلك الّتمساح 
هناك.  شاهدتهم  ألوروّبــا.  اإلسالمّي  الغزو  من  اخلائف  املجرّي 
شاهدتكم هناك. شاهدت نفسي هناك. خرج العرب من غرناطة. 
خرج  وحلب.  دمشق  من  العرب  خرج  بغداد.  من  العرب  خرج 
العرب من حرف الّضاد. خرج العرب من الّلغة. خرج العرب من 

العرب. واوجعاه!! واوذاله!!

d JM² ½Ë V−A½
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من  ومحّبة“  شركة   – ”رعّيتي  بجمعّية  ـًا  رسمّي االعتراف  ّمت  أن  بعد 
أبناء  من  مجموعة  تأسيسها  إلى  بادر  اجلمعّيات، والتي  ُمسّجل  قبل 
رعّية الالتني في حيفا، بهدف خدمة أبناء الرعية، متهيًدا للقيام مبشاريع 
ألعضاء  بتنظيم رحلة  اجلمعّية  باشرت  وروحّية،  ثقافّية وخيرّية وتربوّية 
وأصدقاء اجلمعّية إلى مدينة القدس، حيث قاموا بزيارة متحف الّتراث 
حول  ثقافية  أمسّية  وتنظيم  املدينة،  في  املقّدسة  واألماكن  الفلسطيني 
موضوع التحديات التي تواجه املسيحّيني في البالد خاّصًة والّشرق عامًة، 
هذا باإلضافة إلى تنظيم سلسلة زيارات من قبل إدارة اجلمعّية للعائالت 
اجلمعّية  أهداف  على  إطالعهم  بهدف  حيفا  في  الالتني  أبناء رعّية  من 

وحّثهم لالنضمام إليها. 

يشير  مما  الرعية،  أبناء  قبل  من  والّدعم  باحلفاوة  الزيارات  هذه  حتظى 
إلى احلاجة إلى مثل هذه اجلمعّية، والتي تُرجمت بالّتوقيع على طلبات 
انتساب للجمعّية. كما حظي نشاط اجلمعّية األول بنجاح منقطع الّنظير، 
األمر الذي يؤّكد بأن اخلطوة األولى جلمعّية ”رعيتي - شركة ومحّبة ” 
هي  اخليري واالجتماعي، وها  نشاطها  في  لالستمرار  موّفقة، وتدعمها 
اليوم بصدد الّتحضيرات لتنظيم يوم ثقافّي ترفيهّي للمسّنني في حيفا، 
مجتمعنا  خدموا  اّلذين  هؤالء  مجتمعنا،  من  القطاع  هذا  بهدف رعاية 
وقّدموا الّتضحيات، هم اليوم بحاجة إلى َمن يهتم بهم ويرعاهم ويقّدم 

لهم اخلدمات.   
أّود هنا أن أشير بأّن تأسيس هذه اجلمعّية هو ليس بحدث عادي عابر، 

وليس مجّرد انضمام جمعّية أخرى في مجتمعنا إلى العدد الكبير من 
اجلمعّيات الفاعلة في الوسط العربّي، إمنا هو مبثابة سابقة وحدث سيكون 
له ما بعده، حيث ّمت تنظيم جمعّية من قبل علمانيني وبشكل مستقل 
أمامه  كهذا،  جسم  إلى  املاّسة  احلاجة  نتيجة  اخلطوة  هذه  تأتي  متاًما. 
حتديات جسام عليه أن يتخّطاها من أجل ترسيخ مكانته في مجتمعنا 

في سبيل حتقيق أهدافه. 
نحن  شؤوننا،  ونرعى  أنفسنا  ننّظم  ألن  مجتمعنا  في  حاجة  هنالك 
نتمّتع بقدر كاٍف من الوعي واإلدراك لنتقن إدارة شؤوننا ولنبحث عن 
احتياجاتنا. الّشاب البالغ ال يحتاج إلى أوصياء ليديروا شؤونه ويلبّوا 
احتياجاته، وهذا ما فعلناه من خالل جمعية ”رعّيتي - شركة ومحّبة“، 
ُينّظم  أن  يجب  اجتماعي  نشاط  أو  عمل  أي  استمرارية  نضمن  وحتى 
وُيدرس جّيدًا، ويجب إيجاد آليات العمل ووضع دستور ونظام يضبط 
هذا النشاط، وليعمل على منعه من االنحراف عن املبادىء اّلتي نشأ 

من أجل حتقيقها. 
البعض يخاف الّتغيير وكل جتديد، فمن الّسهل أن نستمّر على ما نشأنا 
عليه، وأي تغيير مهما كان بسيطًا ُيقابل بالّتساؤالت والتحفظات خوفًا 
من املجهول. ولكن من يدرك الى أين سيصل، ومن ُيخطط جّيدًا ، ال 
أعمالنا  تابعوا  أقول  متردد  كّل  فإلى  الطريق.  يضّل  أبدًا وال  يخطىء 
واسمعوا أقوالنا ثم اّتخذوا القرار املناسب، أّما أن تتخذوا القرارات بناء 
على  مرتكزة  نظرهم  تكون وجهة  أن  عّنا ودون  اآلخرين  يفّكر  ما  على 
البراهني واألدّلة، فهو الظلم بعينه، وهو فقدان اّتخاذ القرار واالستقاللّية 

بالّتفكير واختيار التبعّية غير املبّررة.   
أّما ملؤّسسي اجلمعّية فاسمحوا لي أن أحييهم على جرأتهم واستقاللّيتهم 
وبعد نظرهم، فهم رأوا املستقبل وأيقنوا احلقيقة، فترجموا رؤيتهم إلى 
فعل، لم يبالوا مبا ُيقال وما ُيرّوج حول هذه اجلمعّية، واندفعوا بالعمل 
فكان استقبالهم بحفاوة من قبل األهالي الدليل القاطع على أن اختيارهم 
االجتماعّي  املشروع  هذا  في  االستمرار والتقّدم  إّال  عليهم  صائب وما 

الّنهضوّي. 
شركة   - ”رعّيتي  جلمعّية  انضمامه  أعلن  من  كّل  هنا  أشكر  أن  وأّود 
ومحّبة“، وأهّنئه على قراره هذا وأعده، أنا واملبادرون لتأسيس اجلمعّية، 
أننا سنحّقق املزيد من الّنجاحات وسنخدم مجتمعنا، فمجتمعنا بحاجة 
إلينا، طّالبنا اجلامعّيني، املسّنني، العائالت، األطفال، الّشباب، كّلهم 
بحاجة إلى من يستطيع أن يساعد ويدعم. إّن من يتمتع بقدرات على 
العطاء وال يقّدم شيًئا ملجتمعه ويساهم برفعته وتقّدمه ستحاسبه األجيال 
على  يقدرون  من  أمام  عثرة  حجر  وقف  َمن  كّل  وستحاسب  القادمة، 

العطاء وعرقل عطاَءهم.
لن أحتّدث كثيًرا عن املوضوع حّتى ال ُأفهم خطأ، ولن أتعّرض في هذه 
في  ملكانتهم  احترامًا  اجلمعّية،  هذه  صورة  ُيشّوه  أن  يحاول  ملن  املرحلة 
املجتمع ولعدم إتاحة الفرصة ملن يصطاد باملياه العكرة أن ال يستفيد 
بدل  أفتح  أن  بإمكاني  أّنه  اإلعالم، رغم  عبر وسائل  الّنقاش  هذا  من 
امللّف ملفات صارخة ومثيرة حول ممارسات بعض األشخاص واملؤّسسات، 
املسّلمات والقواعد  بعض  ألّنها كسرت  فقط  ُيهاجمون اجلمعّية  واّلذين 
تلك  إّن  تهمة،  املسّلمات والقواعد  كسر  إّن  قال  ادعائهم، ومن  حسب 
الّتهمة تدعو للّسخرية ليس إّال لدى كّل عاقل ومفّكر، أّما اّلذين يرون 
اخلطأ وال يفعلون شيئًا من أجل تغييره، فهم يشاركون في ارتكاب اخلطأ 

شاؤوا ذلك أم أبوا.
يتّم  حّتى  الوسطى  القرون  في  الغابرة وال  العصور  في  نعيش  ال  نحن 
املفروض  من  كان  أشخاص  قبل  من  الّنحو  هذا  على  معنا  الّتعامل 
بعنجهّية وحقد  يتعاملوا  بالتنّور واالنفتاح واملسؤولّية، وال  يتحلّوا  أن 

وهستيريا ال تليق بهم أبدًا، وال مبكانتهم االجتماعّية. 
إدارة جمعّية ”رعّيتي - شركة ومحبة“  ُتّصر على عدم الّرد على أّية 
أقاويل تقال عن اجلمعّية، من منطلق املسؤولّية وعدم جّر اجلمعّية إلى 
في  االستمرار  لكن  املجتمع،  وال  أهدافها  تخدم  ال  جانبّية  نقاشات 
الّصمت ممكن أن ُيفّسر بأّنه ضعف، أو عدم القدرة على الّرد، علًما أّننا 
في إدارة اجلمعّية على استعداد تاّم للمواجهة، ومقارعة من يوّجه لنا أّي 

اّتهام احلجة باحلّجة، إّال أّن اآلخرين هم من يتهّربون من مواجهتنا.
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في األلفّية الّثالثة..
مضى املاُء
ِبثورة الّنب 

على الّسلطات.
وللواحة..

حنٌني..
للّصمت.

عند الّشّك بأصولها
صارت..

متتلئ بالقهوة.
ومبشانٍق..

تؤرق االستقرار.
ومبا أّنني.. وأنِت

نتشارُك.
ومبا أّنِك

فيما بدا لي
تتمّتعني بي..
في زّي الّزمان

وأْذنِك..

هي عشُّ املاضي.
بها..

نوْسِوُس أمجاًدا
لزعمائنا..
على األطماع

في مصّب العرق 
املتفّجر واملعكور.

كاملتنّبي..
يسطُع ويحتجُب..

خلَف احلدود.

كّل األسياِد..
َزنت..

في مشاريِع بقائي
ِمراُء سراٍب..
يسبُح خداُعه

في بياض عيوني.
على مشارف 

الّطوائف
أتون يغلي.

وللُبغِض..
مساراٌت 

مدعومٌة..
ِبحكوماِت الّسماء

***

مبا أّنِك عنواُن 
األزماِت

املنشورِة في 
دموِعِك.
ِاحذري..

ال ُتعلِّقي..
آماَلِك..

على صاغة الّنص.
يصهرونك..

حفلًة للعبور..
إلى خزنة املال.

يْعبدوُن ما حَوتُه..
من مصاٍغ..

على عنِق القدر.

وأنِت مكانِك
تبقني في مساراٍت

محسوبٍة على 
البنوك.

ذئبٌة ال تْعوي
وال تبكي.

هذا قناُعِك..
في خفايا احلصص
يصلبونِك حتفًة
على املعابر..

بني ثورِة الياسمني
وهدوِء الّنسياِن
©…dLÞØUHOŠ®

أسُكنني حجرًة،
ناِفَذُتها ال تناْم!!

في الّزاوية!! َشَبٌق يرِجتُف،
وال وْقع لصوِت قدم..

***

يسيُل انتظاُرِك نشوًة
تنسكُب من بِني الّنجوم

مطًرا
.. يركُب الّريَح ويأتي إليَّ
فإذا اعتَصرتني – ُمتعًة،

ُمتعًة ظامئة!!
دِر، سأنقَض َصنوبَر الصَّ

ُكروًما –
َتَتساقُط أعناًبا –

تشتاقِك خليًجا وتشتاقِك 
مقهى..

***

”عذراَء“
ستبقي يا ”زليخة“ بئري
ُتعطيني ”ِلسّيارٍة“ تأتي

مّني إليِك..
وَصَلتِك؟!

ثقي بها ”ُمْحرًما“،
لطوافِك حوَل ”القميِص“.
”أزراُر القميِص“ تفلَّتت،

فاغتسلي
مباء اآللهة!!

اليوَم
أكملُت له الّطريَق

ليعوَد ”الّذئُب“ كما شاَء 
اإللُه،

”ِذئًبا صاِدًقا“.
***

اتركيه يصُل – دلًوا
يدخل ”الكهف“ ويقرُص 

خدَّ الّذاكرِة..
***

مدينتي زليختي!!
أنا ”اليوسُف“ الّثاني

وآيتي
أّتتهم ”رؤيا“ ُمبلِّغة:

ما عادْت طعنُة ”الغدِر“
”جنالُء“

تغزُل ُحلمي – ”شمًسا“،

ُتراِفُق ”قمًرا“ أغَوْتُه 
”كواكُبُه“

أن يخرَّ ساجًدا..
***

اآلن
أغلقُت أبواَب الغياِب 

لتمسَح
”عنات“ عن مراياها،

صدَأ املجاِز
وترى..

بعيِدها ”نورًسا عائًدا“،
يحمُل ُعرسه..
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كّلها  الغذائّى..  والّتمثيل  احلرق،  األيض، 
اّلتي  ــّســعــرات  ال ــرق  ح لعملّية  ــات  مــرادف
هضم  عملّية  فى  يساعد  ّممــا  تتناولينها، 
على  يساعدك  العملّية  هذه  حتفيز  الّطعام. 
على  أسرع، واحملافظة  بصورة  وزنك  فقدان 

الوزن بعد انتهائك من احلمية.. 
إليِك بعض الّنصائح لتحفيز عملّية األيض.

 i¹_«

ببساطة معّدل األيض هو املعدل اّلذى يحرق 
الّسعرات احلرارّية في اجلسم؛ عدد قليل جًدا 
من الّناس لديهم عملّية متثيل غذائّي سريع، 
يعانون  اّلــذيــن  أولئك  أّن  للّدهشة  واملثير 
الّتمثيل  عملّية  لديهم  الوزن  في  زيادة  من 
أكثر،  يزنون  ألّنهم  ـًا،  نسبّي سريعة  الغذاّئي 

ولكن إذا كان وزنهم ثابًتا، فعملّية األيض 
لتعويض  يكفي  مبا  سريعة  تكون  لن  لديهم 
استهالكهم للّسعرات احلرارّية. خالصة القول 
من  ستمّكنك  الغذائّي  الّتمثيل  ــادة  زي إّن 

معادلة نظامك الغذائّي والوزن.
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(عوامل ال ميكنك الّتحّكم بها):
- العمر: معّدل األيض ينخفض بنسبة 5٪ 
وذلك  الـ40،  سّن  بعد  سنوات،  عشر  كّل 

يكون لسبب انخفاض كتلة العضالت.
- االختالف بني اجلنسني: في العموم، الّرجال 
أكبر  احلــراريــة  بسرعة  الّسعرات  يحرقون 
األنسجة  من  املزيد  لديهم  ألّن  الّنساء،  من 

العضلّية.
األيض  معّدل  ترثي  أن  ميكنك  الــوراثــة:   -

اخلاص بِك من األجيال الّسابقة.
الغّدة  قصور  الّدرقّية:  الغّدة  اضّطراب   -
الّدرقّية «كسل الغّدة الّدرقّية» وفرط نشاط 
يسّرع  أو  يبّطئ  أن  ميكن  الــّدرقــّيــة،  الغّدة 
 3٪ فقط  ولكن  الغذائّي،  الّتمثيل  عملّية 
من الّناس لديهم قصور في الغّدة الّدرقّية، 
الــغــّدة  نــشــاط  فــي  فــرط  و٪0.3  لديهم 

الّدرقّية.
اجلسم  في  املختلفة  األنسجة  إّن  الــوزن:   -
األيض،  عملّية  في  مختلفة  بنسب  تساهم 

العضالت تساهم 
الّدهون  من  أكثر 
لكّل وحدة كتلة، 
ألّنها أكثر كثافة 
ــــّدهــــون،  مـــن ال
والـــــعـــــضـــــالت 
من  أكثر  تساهم 
في  بكثير  ذلــك 
ـــــدة احلــجــم،  وح
ال  قد  هــذا  ولكن 

يشّكل فرًقا كبيًرا من الّناحية العملّية.
(عوامل ميكنك التحّكم بها):

اليوم.  خالل  أكثر وأصغر  تناول وجبات   -
يتناولون  عندما  أقــّل  عموًما  الّناس  يأكل 
الفاكهة  تناولى  متكررة؛  صغيرة  وجبات 

والّشوفان أو أّي شيء يحتوي على سعرات 
صحّية،  خفيفة  تناول وجبات  قليلة،  حرارّية 

أيًضا، سوف يزيد األيض
- شرب املاء املثّلج. كما هو احلال مع الغذاء، 
ميكن حلرمان اجلسم من املاء أن يجعله يخزن 
املثّلج،  املاء  شرب  عند  يحرق،  أن  من  بدًال 
درجة  برفع  احلرارّية  الّسعرات  يحرق  جسمك 
حرارته لدرجة حرارة اجلسم، أكثر من 90٪ 
من الّتفاعالت الكيميائّية فى اجلسم حتدث 
كمّية  شــرب  مــن  تــأّكــدي  لذلك  املـــاء،  فــي 

ـًا. مناسبة من املاء يومّي
ــيــك -  ــروب - حــّفــزي األيـــض مبــمــارســة األي
األنشطة املختلفة حترق كمّيات مختلفة من 
الّسعرات احلرارّية، ولكن الّشيء املهم هو أن 
على  قلبك، واحلفاظ  نبضات  معّدل  ترفعي 

الّنشاط لنحو ثالثني دقيقة على األقّل.
- حّفزي األيض بصورة طويلة املدى للحفاظ 
على الوزن ببناء العضالت. العضالت حترق 
 73 الّدهون؛  حترقه  ّمما  أكثر  حرارّية  سعرات 
فى  الواحد  للكيلوغرام  أكثر  حرارّية  سعرات 
الّتحديد؛ وبالّتالى  على وجه  الواحد،  اليوم 
من  يزيد  العضالت،  من  املزيد  فــإّن  بناء 
معّدل األيض أثناء الّراحة RMR، هذا هو 
اّلذي   ،«RMR»الـ لزيادة  الوحيد  الّسبيل 
ميّثل ٪60 إلى ٪70 من الّسعرات احلرارّية 

ـًا. اّلتي ُحترق يومّي

™
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استقالله  بتطوير  احلــبــو،  مرحلة  خــالل  الّطفل،  يبدأ 
احلركّي. يتعّلم الّطفل االستلقاء على بطنه، رفع رأسه، 
اجلــدول  ناحية  من  احلبو.  مرحلة  تأتي  ــّم  ُث االنــقــالب، 
الّزمنّي، فيبدأ الطفل بإظهار مؤّشرات احلبو وهو ما بني 6 

إلى 10 شهور.
هنالك 3 أنواع من احلبو املتعارف عليها:

على  يزحف  بجندي  أشبه  احلبو  الّزحف: ويكون  حبو   -
بطنه. (يد جترف، رجل متصالبة مطوّية تدفع باألرض، 

واجلانب الّثاني يتحّرك مبوازاة ذلك).
على ركبتيه ويتقّدم  الّطفل  يعتمد  ست:  على  احلبو   -

بالّتنسيق ما بني يديه ورجليه.
- احلبو على أربع: ويكون احلبو أشبه بزحف الّدب. يقف 

الّطفل على رجليه ويتقّدم.
في التطّور الّسليم، يسبق حبو الّزحف احلبَو على ست، 
ألّنها  نادرة  طريقة  الــّدّب، وهي  يأتي زحف  ذلك  وبعد 

تتطّلب مهارة عالية جًدا لظهر الّطفل.
نرى أحياًنا طفًال «يتقّدم» للخلف، وهذا ال يعتبر حبًوا، 
مرحلة  هذه  لألمام،  الّتقّدم  أّنــه  على  يعرَّف  احلبو  ألّن 

تطورّية نحو احلبو.
يتّم احلبو جّراء قدرات يكتسبها الّطفل في مراحل مبّكرة:

- القدرة على ثني الّرجل نحو الّرأس.
- قدرة الّظهر على االنحناء.

- قدرة الّظهر على االلتفاف (حركة التفافّية للّظهر).
- القدرة على الّتقاطع بني اليد والّرجل املقابلة لها.

- القدرة على دفع األرض بالقدم.
- قدرة العضالت اجلانبّية على اإلطالة والّتقصير.

- قدرة اليد على اجلرف.
- العالقة بني اجلزء األعلى واألسفل من اجلسم.

- القدرة على نقل الوزن بني اجلانبِني: األمين واأليسر.
هذه فقط بعض املهارات احلركّية اّلتي ينبغي على الّطفل 
الّطفل،  على  أّن  األمر  خالصة  يحبو.  كي  يتعّلمها  أن 

ناجعة،  بــصــورة  جسمه  يستخدم  كيف  يعرف  أن 
بحّد  اجلسمانّي  اجلهد  بــاإلضــافــة،  ليحبو. 

لدقائق  ْحتبُوا  أن  حاولوا  ُمجهد.  ذاته 
وتقّدرون  وستعرفون  معدودة 

الّطفل.  يزحف  كيف 
حني  لـــذلـــك 

من  معّقًدا  عمًال  منه  نتوّقع  يزحف  أن  طفلنا  من  نتوّقع 
ناحية حركّية.  
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- تقوية أطراف الّطفل (اليدين والّرجلني).
- تقوية الّظهر، وحزام األكتاف.

اليدين  عــمــل  عــلــى  احلــركــّي (الـــقـــدرة  الــّتــنــاســق   -
والقدمني مًعا).

- جهاز الّتوازن، وغيرها..
وكّل تلك األدوات سيحتاجها الّطفل عندما يبدأ بتعّلم 
املشي. الّطفل اّلذي تخّطى مرحلة احلبو سيجد صعوبة 
في املشي، ألّن جهاز الّتوازن لديه لم يحّقق نضجه وقَت 
احلبو، ولذلك سيبقى جسمه غير قادر على موازنة نفسه.
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مبا أّن العملّية املذكورة أعاله تعتمد على قدرات مسّبقة، 
ميكن رؤية أنواع مختلفة من احلبو.  بدًءا من احلبو لألمام 
بواسطة اليدين فقط، مروًرا باستعمال اليد والّرجل من 
جانب واحد، وحّتى التقّدم لألمام بواسطة اجللوس على 

اخللفّية وحتريك األرجل.
قبل  الطفل  إجــالس  بعد  تقع  أن  ميكن  اّلتي  املشكلة 
تضطّر  إذ  الّظهر-  حركة  تتضّرر  أن  هــي  يحبو،  أن 
اجلــاذبــّيــة،  ـّوة  ـق وجــود  مــع  للّتعامل  الّظهر  عضالت 
الّظهر،  عضالت  في  الــّزائــدة  الّصعوبة  هي  والّنتيجة 
اجلانبّية. االلتفاف واحلركة  على  الّظهر  بقدرة  يضّر  ّمما 

سائر  إّن  احلبو.  أســاس  هي  احلركة  على  الّظهر  قــدرة 
اجلسم  جــزء  بــني  والعالقة  كالّتماثل  طبًعا  الّصفات 
العلوّي والّسفلّي مهّمة جًدا، لكن على األغلب فاألطفاُل 
اّلذين لديهم صعوبات في احلبو، لديهم أيًضا صعوبات 
حيث  بالشّد  متعّلقة  مشاكل  بسب  الّظهر  حركة  في 
ألّنهم  أو  جــًدا،  ضعيفة  أو  جًدا  قوّية  العضالت  تكون 

جلسوا طويًال.
يرغب غالبّية األطفال في هذا العمر بالبقاء على األرض 
على  أغــراض وألعاب  ميكننا وضع  ممكنة.  فترة  أطــول 
األرض كي نحّفز الّطفل على الّزحف واحلبو، عن طريق 

الّلعب واالستكشاف.
تركهم  املفّضل  من  األطفال  لدى  احلركّي  النمّو  لتطوير 
يومّيـًا  ســاعــات  ــالث  ث ــى  إل ساعتني  بــني  مــا  ميــضــون 

على األرض.
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يجب تعليم الّطفل أن يحبو ويالحق دمية آخذة باالبتعاد. 

تدريجًيا، نضيف بعض العقبات في طريقه، مثل وسائد 
بعض  أو  اجتيازها  يجب  كرتون  تسّلقها، وعلب  عليه 
األلعاب أو الكراسي اّلتي يجب أن ميّر من حتتها. في 
نهاية هذا املسار باإلمكان وضع مرآة أو مفاجأة أخرى. 
هذه الفّعالّية املليئة باملغامرات حتّسن من قدرات احلبو.

استلقوا على ظهركم، ضعوا الّطفل على رجليكم وأمسكوا 
وتنزلونه،  الّطفل  ترفعون  بحيث  رجليكم  حّركوا  بيديه. 
وميكنكم إضافة موسيقى إيقاعّية خفيفة. هذه الفّعالّيات 

ستجعل الّطفل يشّد رأسه وظهره، وخصره ورجليه.
كّلما أكثرمت من الّتمارين، كان ذلك أفضل. ال يجب أن 
تقوموا بكّل الّتمارين في وقت واحد، لكن كّلما كانت 
القالب  ُيضاف  أن  احتمال  ازداد  التّمارين  متتابعة  هذه 

احلركّي إلى املنظومة احلركّية.
©…dJ³� W�uHÞ WÒO	UB²š«®
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 Ÿ“u¹Ë œö³�« ‰u−¹  XL MUSIC WKLŠ r�UÞ

 s¹ezUH�«  U¾� vKŽ WK¼c*« WOIOÝu*« ez«u'«

 dNA�« W¹UN½ v²Š …dL²�� WKL(«

WK¼c� WOIOÝu� ez«u−Ð “uH�« rJMJ1Ë WODžô« «uFLł≈

  U¾� l¹“u²� p�–Ë œö³�« w� WOÐdF�« ÈdI�«Ë Êb*UÐ ‰«u−²�UÐ Ÿu³Ý_« «c¼  XL WKLŠ r�UÞ ÂU�

 Æ XL MUSIC WKLŠ w� s¹ezUH�«Ë 5
—UA*« vKŽ ez«u'«

 WOŽu³Ý« WOIOÝu� ez«u−Ð “uH�«Ë WODžô« lLł ¨ XL »dý v�« r
uŽbð XL MUSIC WKLŠ

 …—U³Ž WKL×K� Èd³J�« …ezU'« ÆU¼dOžË  u	  «dÒ³J� ¨6 ÊuH¹¬ ¨w²OÐ ULMOÝ “UNł ∫q¦� WK¼c�

 s� 3Ë ezUHK� ¨f¹—UÐË ÊbM� w� WOIOÝu� WF²� ¨WÒKA�« l� UÐË—Ë« v�« VIP vIOÝu� WKŠ— sŽ

ÆdLF�« ‰«uÞ U¼u�M¹ s� WKŠ— w� tzU�b	«

 Æ œö³�« s� WHK²� ¡U×½« s� s¹ezUH�« —u	 s� iFÐ rJO�«

 ∫Ê«uMF�« vKŽ X¹UÝ wMO*« ‰ušœ v�« ÊËuŽb� r²½√ ¨WIÐU�*« w� W
—UALK�Ë qO	UH²�« s� b¹e*

wwwÆxlmusicÆcoÆil

 ¨n¹d)« qBH� WA¼b�Ë …b¹bł  fÐö� WKOJAð  H&M oKD Ôð ¨„—U³*« v×{_« bOŽ W³ÝUM0

 s� …UŠu²�� WHOHšË W�«dÐ fÐö� WKOJAð ÷dFð WŽuL−*« Æ  Fall Fashion   rÝ« X%

Æ„Ëd�« vIOÝu� s�Ë  UMOF³��«  «uMÝ

 ¨WHOHš  «“uKÐ ¨WFÝ«Ë qOÞUMÐ ¨ ån�ËòË  V W Ò³� l�  «“uKÐ ¨WO�u	  «“uKÐ qLAð WŽuL−*«

ÆÆU¼dOžË  A WBIÐ 5ðU��

 X% wŽUL²łù« ‰UBðù« qzUÝË d³Ž VŠ hB� dA½ ÊËd×³*« lOD²�¹ WKL(« s� ¡e−


ÆHMFALLINLOVE£ U²ýUN�«

∫v�≈ tłu²�« sJ1 WO�U{≈ qO	UH²�

≠074≠7155573 zivÆqueen@matchretailÆcoÆil qO²¹— H&M   ≠s¹u
 í?¹“

 04≠6568766 ≠  ∫Âö????Žù«Ë  W¹UŽbK�  ÍË«e???�  V²J�  w??�  H&M  nK�  …d??¹b??�  ≠V??O??¼ÓË  s??¹œU??½

Nadine@Mazzawi≠adv

∫œUOŽ_« W³ÝUM0

Fall Fashion WŽuL−� ÷dFð  H&M 

 qHŠ w� tO�« ÂULC½ö� r
uŽb¹  VO³Š ÂUÝË

 aizone4 nOB�« W¹UN½

 qHŠ t??I??I??Š Íc?????�« d??O??³??J??�« ÕU???−???M???�« d????Ł« v?? K??Ž

  wÐdF�« pM³�« dL²�¹ ¨WO{U*« t�MÐ aizone
 ÁbOKIð w???� w??�u??¾??�  W??Žu??L??−??� s???� w?? K??O??z«d??Ýô«

 w�«u²�«  vKŽ  W??F??Ð«d??�«  WM�K�  rEM¹Ë  ¨Íu??M??�??�«

 p�–Ë  ¨aizone4  wÐU³A�«  nOB�«  W¹UN½  qHŠ

  U??ŽU??�  w???�  2015≠9≠20  o???�«u???*«   b?????Šô«  Âu???¹

 ÆXOKOŽ  dO�²½ “”ôUÐ b½«dłuO½”
 vKŽ qH(« w� 5
—UA*« W³O³A�« ¡UMÐ«Ë »U³A�«

Æ VO³Š ÂUÝË »u³;« ÊUMHK� ÷dŽ l� bŽu�

ø aizone ? �« WKH( q−�½ nO


 pM³�« ŸËd???� b??Š« v??�« —u??C??(« 5??
—U??A??*« vKŽ

 …d??
c??ð v?? K??Ž ‰u??B??×??K??� w??? K???O???z«d???Ýô« w???Ðd???F???�«

 vKŽ  ‰UBðô«  sJ1  WO�U{≈  qO	UH²�  Æ‰ušb�«

 ÿUH²Šô« V−¹  Æ wwwÆaibankÆcoÆil  X½d²½ô« vKŽ pM³�« l�u� ‰öš s� Ë« ™3400  r�d�«

 W
dý Ê«  Ád
cÐ d¹b'« ¨  WKH(« w� Íd−²Ý w²�«   UÐu×��«  w� W
—UALK�  ‰ušb�«  W�UD³Ð

 ÆqH(« ÃU²½SÐ ÂuIð å‘«bŠ g¹d� Êu�«ò

 

 w� …b????¹b????'« W????O????Ý«—Òb????�« W??M??�??�« W???¹«b???Ð l???�

 Ê√  b¹d½  UN Ò�Q
 s×½ ¨ U{ËÒd�«Ë  U½UC(«

 vKŽ  ÊuKB×¹  UM�UHÞ√  Ê√  s�  b
Q²½Ë  s¾LD½

 w� s×½ ÆU ÎC¹√ W½UC(« w� W×O×	 W¹cGð

 r²N½Ë ¨åU�U� pO�≈ »d�_«ò —UFý UMF�— U½dO²�

 ¨«cN�Ë ¨W¹«b³�«  cM�  WKŠd� q
 w� tII×½ ÊQÐ

 r¼bł«uð  ¡U??M??Ł√  ‰U??H??Þ_«  W¹cG²Ð  U?? ÎC??¹√  U½d ÒJ�

 …d� ‰Ë_ UML�Ë ¨W½UC(« w� Í√ ¨XO³�« Ã—Uš

  UÐ—uý f¹—UN� WŽuL−� ∫‚öÞSÐ œö³�« w�

Æ U�U{≈ l�

  UH	Ë s� ¡U×¹SÐ U¼d¹uDð - w²�« WŽuL−*«

 ÒÎöŠ ÷dFð ¨ UN�√  UN²Šd²�≈  WÐu³×�Ë WFz«—

 WKNÝË  W¹cG�  ¨…c¹c�  W³łË  l�  ¨tł—UšË  ‰eM*«  w�  ‰UHÞ_«  ÂUFÞù  U ÎŠU² Ô�Ë  U ÎO Ò×	  ¨U ÎFz«—

 ÆÂUFÞù«

 WÐ—uý  ¨WDK²*«  —UC)«  WÐ—uý  ∫‰UHÞú�   UÐ—uA�«  s�   ULFÞ  WŁöŁ  WŽuL−*«  qLAð

 W�U{≈ vKŽ Íu²% ô Æ U²� W�U{SÐ WDK²*« —UC)« WÐ—uýË “Ô—√ W�U{SÐ —e'«Ë …—ËbM³�«

ÆW×z«—Ë rFÞ œ«u� ÊËbÐ ¨WE�UŠ œ«u� ÊËbÐ ¨‰UHÞ_« W¹cGð w� v	u� u¼ UL
 dJ Ò��«Ë  `K*«

∫w�dFð Ê√ rN*« s� °ÆÆU�U� ÍdE²½«

 W??O??Ž«—“ ‰u??I??Š s??� U??¼—U??O??²??š≈  Ò-  «Ëd??C??šË t??
«u??�  vKŽ Íu??²??% U½dO²� f??¹—U??N??�  lOLł

 UL
 ¨W ÒO*UF�« tK²�½ W
dA� …œbA²*« W Ò×B�« dO¹UF� w�u²�ðË ¨‰UHÞ_« W¹cG²� WB ÒB�

Æ‚«uÝ_« w� UNŠdÞ q³� …œu'«  «—U³²š≈  «dAF� XFCš UN½√Ë

 ¨W³ÝUM�  b¹d³ð  ·Ëdþ  w�  ÊuJð  Ê√  ◊dAÐ  UN×²�  bFÐ  —ÒdJ²*«  ‰ULF²Ýû�  WKÐU�  f¹—UN*«

Æw�U²�« ÂuO�« w� UNKLJ¹ Ê√ sJ1 ¨t²³łË qHD�« qLJ Ô¹ r� «–≈ YO×Ð

 UM¼Ë W×	Ë ÕU−M�UÐ

l� WMO½QLÞË ‰UÐ WŠ«— qJÐ W½UC×K� œuF½

U½dO²� s�  U�U{≈ l�  UÐ—uA�« f¹—UN�

 ¡«dý hš_UÐË ¨„—U³*« v×{_« bOŽ ‰U³I²Ýô  «dOC×²�« ÂU¹_« Ác¼  √bÐ

 rJF� qH²% W³ÝUM*«  ÁcNÐ  Æ‰UHÞ_«Ë WKzUF�«  œ«d�_ W¹cŠ_«Ë bOF�«  fÐö�

 ÃËe??�«  vKŽ  50%  iOHð  sŽ  …—U³Ž  …eO2  WKL×Ð  Crocs & more
 ÆÊu²�MOKÐ W¹cŠ« qLA¹ ôË ¨WJ³A�« XO½«uŠ w�  U
—U*« WKOJAð s� w½U¦�«

Æ27.9.2015 v²Š bOF�« WKLŠ dL²�²ÝË «c¼

  U
—U*« WKOJAð s� ¡«dA�« 5KH²×LK� sJ1 W	U)« WKL(« Ác¼ ‰öš s�

 ÆiOHð 50%?Ð WO½U¦�« WFDI�« vKŽ ‰uB(«Ë WJ³A�« XO½«uŠ w� …dO³J�«

 œ«d�√ lOL' W¹dBF�« W¹cŠ_« s� WIO½√Ë …eO2 WŽuL−� sŽ —Ëb¹ Y¹b(U�

 Crocs WJ³ý XO½«uŠ w� jI� ‰uFH*« W¹—UÝ WKL(« Ê« v�« —UA¹ ÆWKzUF�«

 ∫UNM�Ë wÐdF�« jÝu�« w� & more
≠r×H�«  Â«  ¨  qO¾O�d
  ZOÐ  lL−�≠qO¾O�d
  ¨sýU�  ZO³�«  lL−�  ≠…d	UM�«

 ¨j¼— ¨·uJF¹ ÊËd¹“ ¨5MÝ ¨…dLÞ ÊuO½U
≠…dLÞ d̈²MÝ WM¹b� lL−�

 Æl³��« d¾ÐË Uð¬  U¹d
≠Êu¹dJ�« ¨WK�d�«

∫Crocs & more      s� v×{_« bOŽ WKLŠ

 w½U¦�« ÃËe�« vKŽ 50% iOHð

W¹cŠ_«  U
—U�  «dAF�

 r???ŽU???D???� W????J????³????ý X?????I?????K?????Þ√

  U−²M�  WK�KÝ  “b�U½Ëb
U�

 wMO� ∫b¹bł r−×Ð UOÞ—uD�«

 UOÞ—uÞ

  U−²M�  3  WK�K��«  qLAð

 e??³????Ð W????ł“U????Þ —U???C???š l????�

 w³�¹d
  ¨»U??³??
  ∫U??O??Þ—u??D??�«

  UBK	Ë  XJOKÝË  sJOAð

Æ—UO²šö�

 U????O????Þ—u????Þ w???? M????O????� q??????
 w?????? �

 W??¹—«d??(«  «d??F??�??�« ÕË«d??²??ð

 …dFÝ 288 v²Š 230 5Ð U�

°jI� W¹—«dŠ

 14.90 » UOÞ—uÞ wMO*« ŸU³ð

…bŠ«u�« WFDIK� ÆÃÆ‘

 w� b¹bł

“b�U½Ëb
U�

UOÞ—uÞ wMO�
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 ‚bM�  w� rO�«  Íc�«  ¨2015 —ULF�«Ë rOLB²�«  fOL)« ÂuO�«  ÕU³	 …d	UM�«  WM¹b� XMC²Š«

 oKF²ð  ¨…œbF²�  d9R*«  5�UC�   ¡U??łË  ¨l??Ý«Ë  ÍdO¼ULł  —uC×Ð  p??�–Ë¨  åÊË«d???
  Êb??�u??łò

 WÐUA�«  Ã«Ë“ô«  v??�«  Àb×²¹  Íc??�«  ÷dFLK�  W??�U??{«  ¨wÐdF�«  lL²−*«  w??�  ¡UM³�«Ë  rOLB²�UÐ

 h²ð W
dý 60 ? � U{dF� d9R*« qKðË Æ rOLB²�« Ÿu{u� w� dBF�« «c¼ w� rNðUłUO²Š«Ë

 s� W³½ q³� s�  «d{U×� v�« W�U{« ¨XO³K� wKš«b�« rOLB²�«Ë rO�d²�« —̈UL¦²Ýô« ¨¡UM³�UÐ

 v�OŽ  ”bMN*«Ë  w½uF³Þ  s1«  ”bMN*«  rNMOÐ  s�  ÊU
  ¨  UNKš«œË  œö³�«  Ã—Uš  s�  5ÝbMN*«

ÆgKý

åÍœuNO�«Ë wÐdF�« 5FL²−*« 5Ð W
«dA�UÐ s�ƒ« ò∫  WKŠœ ‰U³�«

 ¡«u{« e
d²ð å∫ X�U� ÍËbŽØ WKŠœ ‰U³�«å„—Uýò W
dý …d¹b�Ë W³ŠU	 l� UMKÝ«d� Y¹bŠ w�Ë

 5Ð Z�b�UÐ s�ƒ« U½« ¨ÍœuNO�« jÝu�« s� 5
—UA� v�« W�U{« ¨wÐdF�« lL²−*« vKŽ d9R*« «c¼

Æ  W¹œUB²�ô«  W
«dA�«Ë  rzö²�«Ë  ¨  5DÝu�«  5Ð  W
«dA�UÐ  s??�ƒ«Ë  ¨  ÍœuNO�«Ë  wÐdF�«  jÝu�«

 pKN²�LK�  U�U�*« V¹dIð d9R*« «c¼ s� ·bN�« ¨ dO³
 pKN²�� —uNLł u¼ wÐdF�« lL²−*«

 X×$ ¨  UłU(« Ác¼ q¦� ¡«dý qł« s� œö³�«  w� …bOFÐ Êb� v�«  dH��« s� ‰b³� ¨  wÐdF�«

Æåt²OÐ rOLB²� b¹d¹ U� wÐdF�« pKN²�*« —U²¹ wJ� …d	UM�« v�« Êb*« Ác¼ „dý VK−Ð

2015 —ULF�«Ë rOLB²�« d9R� sC²% …d	UM�«






