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لم ننتبه لعددهم، فلقد حتلقوا طاولًة من خلفنا وتناقشوا بصحبة القهوة 
وشقيقاتها. كانوا يتحّدثون بصوت خفيت وخاٍل من االنفعاالت، لكّنهم 
لم ينجحوا بضبط إيقاع اجللسة فكان، بني حني وآخر، يفلت منهم ما 

يشبه الّصراخ. 
بدّقة  كــالمــه، يصف  قــاطــع  حــني  دعـــاه صاحبه  هــكــذا  ــان،  عــدن ــان  ك
الناصرة  في  البلدي  املجلس  أعضاء  وجوه  بدت  كيف  كاريكاتيرست 
عندما نهرهم رئيس بلدّيتها وأمرهم مبغادرة قاعة االجتماعات ُمعلًنا، 
بشكل مفاجئ، عن إنهاء جلسة البلدّية التي انعقدت، في الّثالث عشر 
وز اجلاري، وفق أمر قضائي استصدرته قائمة اجلبهة ملناقشة قضّية  من متّ
مركز املسن في املدينة. لم نفهم إذا كان عدنان مؤّيًدا للرئيس أم معارًضا، 
مع أّنه وصف املنظر بنبرة ممسرحة مستعرًضا كيف «سكسك» اجلميع 
ناصرتي،  قائمة  من  الرئيس  زمالء  طليعتهم  في  وكان  املكان  وتركوا 
وأضاف، قبل أن يوقفه سليمان، أّن الناصرة بحاجة لرئيس «قد حالو 

جدع» ويفهمها. 
الرئيس احلالي ملا  بدوره عزا قوة  تام، فهو  يوافقه سليمان بشكل  لم 
خلفته احلروب الّطاحنة، التي دارت لسنوات طويلة بني نشطاء اجلبهة 
مع نشطاء حزب التجّمع، من عداوات وجروح ما زالت متقرحة لم تشفها 
وأهملت  ؤوس  ــرّ ال بني  ألفت  التي  املشتركة  القائمة  تشكيل  وال  ــام  األّي
اجلذوع واألغصان، فعملًيا صار الرئيس قوًيا لغياب معارضة سياسّية 
رفاقه  سليمان  وذّكر  وتأييدهم،  الناصرة  أهل  باحترام  حتظى  حقيقّية 
القائمة  الكنيست عن  السّيد علي سّالم جميع أعضاء  كيف خاطب 
آالف  أمام  حزيران/يونيو،  من  عشر  الّتاسع  في  وقف،  حني  املشتركة 
احملتفلني في آخر يوم من ليالي رمضان املنصرم، وأعلن قبوله حتّدي 
القائمة املشتركة إذا ما قرّرت ترشيح منافس له في انتخابات البلدّية 
املقبلة، كما نشر في األخبار، واعًدا اجلماهير أّنه سيهزم ذلك املرشح، 
ومتوّعًدا «املشتركة»، ألّنه واثق مبا ميلكه من رصيد كبير وهام هو: محّبة 
التي خسرت  السياسّية  األحزاب  متتلكه  ال  ما  وهذا  له،  الناصرة  أهل 

أمامه في االنتخابات األخيرة.
حاولنا أّال نصغي حلديثهم والعودة إلى مواضيعنا، فلقد كان انتقالنا 
بينها أسرع من إيقاع املوسيقى التي مألت فضاء املقهى الذي التقيت 
فيه اثنني من أصدقائي الّنصراوّيني في ظهيرة يوم اجلمعة الفائت. في 
اخلارج درجة احلرارة أعلى من معدلها العام، كما ترّدد في نشرات األحوال 
اجلوية، أما نحن فلم نشعر بذلك وقد ألهانا النقاش املتفرع بيننا وحولنا 

وطرّت بعض كؤوس البيرة جفاف حناجرنا. 
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بهتلر.  اخلرقاء  ومقارنته  درويــش  محمود  عن  احلديث  بدأنا  أّننا  أذكر 
من  احلــب  نلتقي،  كّلما  كاحلمام،  وُننقود  الــدرويــش  نحب  فثالثتنا 
طواحينه، كل حسبما تسعفه الذاكرة وتغويه الذكرى، فتجد رائفنا يتلو 
ما تيّسر من دروس كاما سوترا في اإلنتظار، ونبيل يستعذب «طباقه» 
إلدوارد سعيد، وأنا تأخذني عتبات ستيني إلى منفاي وما أبقاه العمر 

من طّل في العيون الشقّية.
في مثل هذه املجالس ميّر الوقت مخلًفا دهشة هّشة وكسرات مواضيع 
كّنا نَعفناها بني ضحكاتنا ولم نشأ مللمتها، فليس من طبيعة الندمان 

إحتراف اجلد والعبوس.
ّية  من «طباق» محمود اشتبكنا سريًعا مع واقعنا، نحن اجلماهير العرب
مع  التحديد  وجه  على  أو  املتفاقمة،  هوّيتنا  أزمة  ومع  إسرائيل،  في 
عوامل التأثير الفاعلة في تكوين هويتنا الوطنّية، ال سيما بعد أن 
أصررت أن ما كان مسّلًما به قد تصّدع، فاليوم قد تراجع «الفلسطيني» 
أمام اإلسالمي  املخروقة  بارز في هوّيتنا  عن مكانته كمركب محسوم 
الّداهم الطاغي، واإلسرائيلي املهزوز امللتبس املدفوع بيننا؛ ومن سيمعن 
الّتمحيص سيجد، هكذا قلت مستنفرًا صديقني مثّقفني وطنّيني، أّن 
أقوى عاملني يؤّثران في تكوين هوّية الفرد الوطنية ومنها في هوّيتنا 

املعلنة  تفرّعاتها وتشكيالتها  اإلسالمّية على  احلركات  هما:  اجلمعّية 
ستجدان  وباملقابل  جهة،  من  والعصرّيني  املتزّمتني  ووعاظها  والسرّية 
هة علينا وبيننا، املباشرة منها واملخفّية، كما  املؤّثرات اإلسرائيلّية املوجَّ
يعكف على تصنيعها وتوريدها إلينا دهاقنة السياسّيني اإلسرائيلّيني 

ومخّططو االستراتيجّيات العليا.   
يساندني في موقفي هذا تلك املشاهد لعروبة تتشّظى فيما كّنا نأمنه 
قبائل  الــدول  تلك  مجتمعات  اليوم  تصطف  حيث  العربي،  كعمقنا 
وطوائف وملًال متناحرة، وفيها جيوش من القتلة يحاربون قتلة والعوائد: 
سبايا ونفط ورقاب ناس صارت أرخص من رقاب املاعز والبقر، ويساندني 
كذلك اندفاع غزّة نحو املطلق وإبقاء الضفة تواجه مجهولها والعدم؛ فأنا 
ال أملك بيّنة «علمّية» تدعم موققي وإحساسي، قلت لرفيقّي، إّنها 
وأمرّها،  مبرّها  نعيشها،  كما  أحوالنا  لواقع  وقراءات  إنطباعات  مجرد 

ولتلك الضوابط القامعة التي تتجّذر أمام أعيننا في قرانا. 
ا  مطالًب أحلحت  لكّنني  بخّفة،  ونفيها  فكرتي  اعتراض  ندمياي  حاول 
مبا لديهما من إثباتات معمدة في بساتني حاراتنا ومالعبها، وأّكدت 
أّنني غير مقتنع مبا يسّمى «دراسات وأبحاث» جتريها بعض جمعّيات 
املجتمع املدني حّتى وإن صدقت ببعض جوانبها، فهذا ال يشّكل، برأيي، 
مجتمعاتنا  حياة  لتفاصيل  تتعرّض  كافية  شاملة  موضوعّية  ّينة  ب
املتشّيئة جزيئياتها أمامنا، وكذلك ال أعتمد على وال أثق بإستطالعات 
رأي يحلو للبعض وصفها «باملهنّية» خاّصة تلك التي أعّدتها ونّفذتها 
يفقأ  فواقع مجتمعاتنا  اإلسرائيلّية،  والّدراسات  البحث  بعض معاهد 
سيما  ال  الــدراســات،  تلك  نتائج  ويفّند  اخلالصات  تلك  جميع  أعني 
ونحن نعرف، فوق كّل ذلك وقبله، أّن السياسة اإلسرائيلّية املُمنهجة 
تعّمدت تضخيم قضّية ُهوّيتنا الِفَلسطينّية حتى حوّلونا باستغاللها 
وعلى  الداخل،  من  إسرائيل  تدمير  إلى  يسعى  خامس  طابور  إلى 
وسّهلوا  ضّدنا  العنصري  قمعهم  ممارسات  مــرّروا  «التهمة»  هذه  ظهر 
من  حرماننا  وضمنوا  ومؤّسساتها  الدولة  حياة  عن  إقصائنا  عملّية 
العيش بسالم وحرّية  أقلّية مواطِنة تنشد  املترّتبة على كوننا  حقوقنا 

وكرامة ومساواة.
انتقالنا  لم نِف هذه املسألة حّقها بشكل عميق وجدي، لكّننا، وقبل 
ملوضوع آخر، أجمعنا أّن الهوّية ال تعرف اجلمود وهي أبًدا تتغّير وتتبّدل 
أو كما قالها محمود في طباقه: «إّن الهوّية بنت الوالدة، لكّنها في 

النهاية إبداع صاحبها ال وراثة ماِض».. 
بنبرة موضوعّية رصينة  الّطاولة التي خلفنا فسكتنا.  عال صوت من 
الّنصراوّية  «الّصنارة»  صحيفة  أجرتها  طويلة  مقابلة  ذكر  على  جيء 
في  سيفوز  أّنه  سّالم  علي  فيها  أّكد  املنصرم،  آب  من  السادس  في 
انتخابات 2018 برئاسة  البلدّية بالّتزكية. ثّم مباشرة  كانت مداخلة 
تنظيمّية مصحوب  عن جتربة  ينم  بصوت  لرفاقها  استعرضتها  شاّبة 
بوجع؛ فهي، هكذا رشح من حديثها، كانت ناشطة جبهوّية متحّمسة، 
الرّصيف من غير  ُمهَملة على  لكّنها، كمئات مثلها، وجدت نفسها 
حّيز فيما كانت تعده بيتها الّدافئ اآلمن، ولذلك توقفت عن تعريف 
واستبدلوها  الّظافرة  جبهتنا  قناديل  ألّنهم: «أطفأوا  باجلبهوّية  نفسها 
بشموع  شاحبة تضيء مفاصل جسد متكّلسة»، هكذا جاء صوتها من 
وسط صمت كان يقّطر حزًنا وأنهت وهي على حاّفة الدموع: «اجلبهة 
اليوم صارت جسًدا كهًال هزيًال. بعض رؤوسها نسوا أين تكون اجلذور 
للبلد،  الّصادق  االنتماء  وبريق  باحلّب  األوائــل  البّناؤون  سقاها  وكيف 
للكادحني وللبؤساء ولفقراء الّشعب والوطنّيني الّصادقني. خسرنا القالع 
حجرًا وراء حجر وال من رقيب جزع أو حسيب قد عرف الفزع، فكيف من 
املعقول أن متضي جميع تلك العواصف وتنزل في ساحاتنا كّل الهزائم 
احلكمة  منه  تنتقى  كي  يستنخل  درس  أو  يحاَسب  مسؤول  دون  من 
والعبر. لقد أغفلوا البيت فنشأنا كاليتامى بال خيمة وفرسان وحقولنا 
تركت بال رعاة فعاثت جوارح اجلو في أهرائنا، ونحن جنتّر خوارق اآلباء 
املعابد وفي  على عتبات مجد رمادي يتطاير ووطن يئن على مذابح 

ًيا،  عتمة الفكر والفكرة». قالت وكأّن في اجلو كان نسر «يودّع قّمته عال
فاإلقامة فوق القمم تثير الّسأم..»  

يبرز  رأسه  في  يومني  قبل  ُنشر  صحافّي  تقرير  من  قصاصة  أمامنا 
«دولتنا،  إسرائيل  أّن  بإصرار  أعلن  عربي  مجلس  لرئيس  تصريح 
خالصة  تلك  كانت  حتقيقه»،  نريد  ما  أجــل  من  نكافح  أن  وعلينا 
تقرير أعّدته «ذي ماركر» اإلسرائيلّية مع ثالثة رؤساء سلطات محلّية 
سليمان  ينهي  ــا  وراءن طبعون.  وبسمة  طرعان  إكسال،  هي:  ّية،  عرب
على  ويضيف  جبهوّية،  مرة  كانت  التي  صديقته  مداخلة  بعد  نقاشه 
الناصرة  جبهة  تعترف  لم  عندما  بدأت  برأيه،  املصيبة،  أّن  قالته،  ما 
بفوز علي سّالم، وباستخفاف قادتها بتلك األلوف التي أعطته ثقتها، 
ومبسيرتها املستمرة في ارتكاب األخطاء، وانشغالها مبماحكات جانبّية 
واستخالص  اجلراح  تضميد  بدل  وذلك  له،  الكيدّية  ومقارعاتهم  معه 
العبر والعودة إلى ميادين الكفاح وااللتحام مجّدًدا مع الّناس. ومضى 
يقارن سلسلة األخطاء جميعها مبا قاله السّيد علي سّالم ورّدده مرارًا: 
«فأعضاء الكنيست ال يستطيعون الّتأثير على طفل واحد، القيادي 
األّول والوحيد الذي يؤّثر على الّشباب هو أنا والثاني هو الّشيخ رائد 
ا  صالح». وأنهى هو حني كنت أردد بيننا «واصرخ لتعلم أّنك ما زلت حًي

وحًيا.. ابتكر جهًة أو سراًبا يطيل الرّجاء».    
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شبان  مجموعة  أفاقت  خلفنا  وموسيقى.  مرح  من  جو  املقهى  وفي 
وصبايا على زمن جليلي مختلف. ويحاولون إذابة ثلوج اخليبة بدفء 
املفاجأة ومبصادقة الّسراب، بعد أن هجروا أوطانهم السياسّية وخرجوا من 
شرنقات أحزابهم التي كادت أن حتوّلهم إلى أصنام أو عبدة للخدائع. لم 
يضيعوا، لم يخنعوا لكّنهم لم يهتدوا بعد إلى من يحيك معهم أشرعة 

األمان وال من يبني لهم زوارق الّنجاة.
إّنهم أوالد احلياة يفتشون عن زهرة قد تطّل برأسها من بني جدران العبث، 
ففي «عالم ال سماء له تصبح األرض هاوية».. فمتى سينشدون: وداًعا 

لشعر اخلسارة واأللم؟
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åUHOŠò qÝ«d*
عّقب رئيس القائمة املشتركة الّنائب أمين عودة على 
توّجه  وفيه  نتنياهو  بنيامني  ــوزراء  ال رئيس  ڤيديو 

األخير للجمهور العربّي.
 VIÒM�« w� ÒwÐdŽ sÞ«u� n�√ WzU � s� d¦�√ ™™
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في  خطابك  «سمعت  لنتنياهو:  رّده  في  عودة  وقال 
أمام  أجلس  أن  أيًضا  أنا  املناسب  من  ورأيت  األمس 
اجلماهير  باسم  تصريحاتك  على  أرّد  وأن  مكتبة، 
ّية. أردت أن أخبرك أّن أكثر من ِمائة ألف مواطن  العرب
بها، لم  املعترف  غير  القرى  في  يعيشون  عربّي 
العبرّية  الّلغة  في  ال  كلماتك،  سماع  من  يتمّكنوا 
غير  منازلهم  ألّن  بساطة،  بكّل  اإلجنليزّية.  في  وال 
مربوطة في الكهرباء، ال يوجد لديهم مياه، ناهيك 
عن عدم وجود جهاز تعليم، صّحة أو شوارع معّبدة».
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العادّية،  بإجنازاتنا غير  وأضاف: «وأنا مثلك فخور 
الّتمييز  رغــم  ينجحون،  اّلــذيــن  والّنساء  بالرّجال 
ضّدهم  يحرّض  حكومة  رئيس  وجود  ورغم  واحلرمان، 
إجنــازات  ــى  إل الوصول  استطاعوا  مستمر.  بشكل 
تفتخر  بأّنك  تقول  سماعك  عند  تفاجأت  رائــعــة. 
في  دراستهم  من  متنعوننا  اّلذين  والّشعراء  بالكّتاب 
الّنوّاب  العرب،  بالّنوّاب  تفتخر  أّنك  وحّتى  املدارس، 

ذاتهم اّلذين اّتهمتهم بأّنهم يسيرون مع أعالم داعش، 
ا بنا، حّتى إن  وفقط قبل أسبوع سننت قانوًنا خاّصً
من  طردنا  الّنوّاب  يستطيع  قانون،  أّي  نخالف  لم 

الكنيست».
يوم  في  حتريضك  أّن  خطابك  من  أيًضا،  «وفهمت، 
االنتخابات لم يكن موّجًها ضّد كّل اجلمهور العربي، 
قائمة  انتخبوا  اّلذين  منه،  ـ88%  ل «فقط»  ــا  وإّمن
سياسّية معّينة. مع ذلك، اخترت التحّدث للجمهور 
وباإلجنليزّية  املُنتَخبة،  للقيادة  التوّجه  عن  وقفزت 

أيًضا!
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«لكن هناك شيء واحد أنت صادق فيه؛ نحن فعًال 
املمكن  من  لكن  املجتمع،  من  جــزًءا  نكون  أن  نريد 
أن أفاجئك اآلن عندما أقول: نحن ال نريد أن نكون 
مواطنني درجة ثانية في دولة عنصرّية ومحتّلة. نحن 
دولة  في  العيش  نريد  باملجمل  ونحن  الوطن،  أبناء 
ّية والقومّية  دميقراطّية ومتساوية، تعترف باحلقوق املدن
متساوين  مواطنني  نكون  فيها  ــة  دول ملواطنيها. 

ونحيى باحترام وبشراكة مع املواطنني اليهود».
واختتم حديثه قائًال: «سأختتم بكلماتك أنت، ولكن 
ويهوًدا  عرًبا  مًعا،  لنعمل  حقيقّية.  صادقة  بنوايا 
على حّد سواء، للُمضّي قدًما في سعٍي نبيل نحو 

املساواة والكرامة للجميع».

“UHOŠ” qÝ«d*
عشّية مناقشة الّتقرير الفصلي للبرنامج الوطني 
للحّد من تلوّث الهواء في خليج حيفا في الرّبع 
حيفا،  بلدّية  رئيس  ــرق  أب  ،2016 من  الّثاني 
الفرعّية  الّلجنة  أعضاء  إلى  رسالة  ياهڤ،  يونا 
للكنيست للّنظر في قضايا الّتخطيط والبيئة 
صرخة  بإطالق  إّياهم  ا  ُمطالًب حيفا،  خليج  في 
(اّتخاذ موقف) حازمة جتاه احلكومة فيما يتعّلق 

بهذا املوضوع، وكان أبرز ما جاء في رسالته:
نشاط  ــادة  ــزي ل مــصــادقــة  أّي  جتميد  يجب   -
البتروكيماوّيات في خليج حيفا، وجتّنب زيادة أو 
دخول عناصر أخرى ملوّثة، تخزين أو نقل الوقود 

وغيرها من املواد اخلطرة.
األبــحــاث  ملــواصــلــة  كلل  دون  العمل  يجب   -
واالختبارات التي من شأنها كشف احلقيقة حول 

املخاطر التي تهّدد صّحة الّسّكان احمللّيني.
على  واإلشـــراف  املراقبة  تعزيز  على  العمل   -
االنبعاثات  مجموع  تصريح  وحتــديــد  املعامل 
خّطة  من  كجزء  حيفا،  في  الّتكرير  معامل  من 
متعّددة الّسنوات خلفض االنبعاثات واحلّد منها.

خزّان  مثل  اخلطرة،  العوامل  إزالة  في  اإلسراع   -
ميزانّيات  وتخصيص  والّصهاريج،  األمونيا 

لتنظيف األراضي واألضرار الّناجمة.
- عدم املوافقة على أّي تطوير في باحة املصافي، قبل 
تقدمي إجابات شافية حول القضايا املذكورة أعاله.
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åUHOŠò qÝ«d*
نقل  على  مبنّية  اإلسرائيلّية  ّية  القتال «العقيدة 
املعركة إلى أرض العدو، والتفوّق الّتكنولوجي الكبير 
في  جنحت  بنانّية  الّل املقاومة  ولكن  اخلصم؛  على 
خلق ميزان ردع جديد، تدرك فيه إسرائيل أّن احتالل 
على  العدوان  وأّن  جًدا،  واقعي  سيناريو  هو  اجلليل 

لبنان لن يكون نزهة».
هذا ما قاله الّصحافي رجا زعاترة، سكرتير ِمنطقة 
السياسي  املكتب  وعضو  الشيوعي  للحزب  حيفا 
لقناة  ـــاواة،  ـــس وامل ــالم  ــّس لــل ــة  ــّي ــراط الــدميــق للجبهة 
خاّصة  سلسلة  إطار  في  األسبوع،  هذا  «امليادين»، 
في  تأتي  إسرائيلًيا»،   2006 ــوز  متّ ــار  «ن بعنوان 
لبنان في  للعدوان اإلسرائيلي على  العاشرة  الذكرى 

صيف 2006.
العدوان جنح  بأّن  اإلسرائيلّية  املزاعم  إّن  زعاترة  وقال 
إخفاء  مبقدورها  يعد  لم  في خلق معادلة ردع معّينة 
وإمكانّيات  احلــرب  تبعات  من  احلقيقّية  املخاوف 
اجلبهة  على  املتوّقعة  املدّمرة  آثارها  ومن  جناحها، 
الّداخلّية اإلسرائيلّية. إذ تخشى إسرائيل من «حرب 
ستكون  البشرّية  اخلسائر  بأّن  وتعترف  متدحرجة»، 
توّجه  وهــذا  ــي.  ــيــل اإلســرائ اجلــانــب  ــي  ف جــًدا  كبيرة 
ألّن  اإلستراتيجي،  املستوى  على  جديد  إسرائيلي 
إلى  املعركة  نقل  على  معتاًدا  كان  االحتالل  جيش 
أرض العدو، إال أّنه يتعامل اليوم مع سيناريو احتالل 
الله» كسيناريو واقعي، بل  اجلليل على يد «حزب 
إخالء  خطط  إعداد  أساس  على  يتم  عمل  كفرضّية 

بلدات ومستوطنات في شمال البالد.
وأشار إلى القلق اإلسرائيلي الّشديد من تعاظم قوّة 
ّية. ففي املاضي  «حزب الله» العسكرّية وقدراته القتال
كانوا يسّمونه «تنظيم إرهابي» ولكن يعتبرونه اليوم 
اإلستراتيجية».  «التهديدات  قائمة  يتصّدر  جيًشا 
ورغم أّن إسرائيل تراهن على استنزاف احلزب في احلرب 
الدائرة في سوريا، فهي تدرك أّن هذه احلرب أكسبت 
ونوعّية.  جديدة  ّية  وقتال عسكرّية  قــدرات  املقاومة 
متتلكها  التي  الصواريخ  عدد  اليوم  إسرائيل  وتقّدر 
املقاومة اللبنانية بأكثر من 100 ألف صاروخ، تصل 
اإلسرائيلّيون  يتوّقع  كما  البالد.  في  نقطة  إلى كل 
جوّية  ومقاتالت  طائرات  إسقاط  في  املقاومة  جناح 
التي  الدفاعّية  األسلحة  بسبب  القادمة،  احلرب  في 
من  إسرائيل  تخشى  كما  الــلــه».  ــزب  «ح يحوزها 
والتي  للمقاومة،  التكنولوجّية  الكفاءات  مستوى 
األثر  عن  ناهيك  هــذا  العسكري.  بالتوازن  تخّل 

النفسي والدعائي على املجتمع اإلسرائيلي.  
ة -  أضاف زعاترة - فثمة  أمّا من النّاحية السياسيّ
ّية  العرب األنظمة  وبني  إسرائيل  بني  للمصالح  تالٍق 
واإلقليمية املتورّطة في احلرب على سوريا. إذ يراهن 
الفتنة  خــالل  من  املقاومة  عــزل  على  اإلسرائيلّيون 
البطش  توّظف  ّية  لبنان قوى  خروج  وعلى  املذهبّية، 
اإلسرائيلي لغرض الضغط على املقاومة لالستسالم. 
ومن املتوقع أن يكون األمر أكثر وضوًحا ومباشرًة هذه 
ّية  املرّة، ال سيما في ظّل قرارات جامعة الدول العرب
ومنّظمة الدول اإلسالمّية ضد «حزب الله»، وفي ظل 
«احملور  يسّمى  وما  إسرائيل  بني  الّسافر  الّتحالف 

السّني املعتدل».
 - اإلسرائيلّية  الّضاحية»  «نظرّية  أّن  زعاترة  وأّكــد 
للّنار  املفرط  تتحّدث صراحًة عن «االستخدام  والتي 
ّية احلاضنة  اجلوّية واملدفعية»، واستهداف البيئة املدن
وبنى  ّية  مدن ومنشآت  وبلدات  قــرى  من  للمقاومة 
حتتية – هذه النظرية هي اإلرهاب بعينه؛ معتبرًا أّن 
تبّني إسرائيل لها يعكس عجزها عن حتقيق نصر 
من  ثمن  جباية  إلى  يلجأون  لذا  ملموس،  عسكرّي 

بنانّيني. املدنّيني الّل
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رفع أحد املواطنني دعوى ضّد صندوق املرضى العام «كالليت»، ومستشفى العفولة 
بتهمة اإلهمال الطّبي. وجاء في الّدعوى املقّدمة بواسطة احملامي احليفاوّي أمير 
في  عوجلت  املّدعي،  وهو  عاًما،   21 العمر  من  البالغ  الّشاب  والدة  أّن  سابا، 
ـ 39 من احلمل، وملّا شعرت األم احلامل  املستشفى، وهي حامل به في األسبوع ال
أّنها على وشك اإلجناب قبيل أوانها، توّجهت إلى مستشفى العّفولة، وهناك 
أجري لها فحص أّدى إلى تباطؤ نبضات قلب اجلنني، وتعرّضه لضائقة وظهور 
الّدم مع اجلنني، فقرّر األطباء إيقاف احلمل فورًا وإخراج اجلنني من رحم أّمه بعملّية 
قيصرّية. ولكن ّمت توليد الّطفل وهو يعاني من نزف في الّدماغ وإصابة دماغّية 
ال تزال تالزمه إلى اليوم. وأصبح هذا الّشاب متعّلًقا مبساعدة اآلخرين له، وال 

يستطيع أن يكون مستقًال وال يعتني بشؤونه اخلاّصة.
االختصاصّية  واإلفـــادات  الّطبّية  والوثائق  املستندات  احملامي  قــّدم  أن  وبعد 
للمحكمة، طالب بأن يدفع صندوق املرضى «كالليت» مبلًغا بقيمة حوالي 12 

مليو ن شيكل كتعويض للّشاب املُصاب.      

“UHOŠ” qÝ«d*
ّية  البرملان املعارف  جلنة  ناقشت 
البسيخومتري  امتحان  نتائج 
بالّتحصيل  ــروقــات  والــف األخــيــر 
الفروقات  وخاّصًة  املمتحنني،  بني 
شارك  وقد  واليهود.  العرب  بني 
القائمة  عــن  الّلجنة  نقاش  فــي 
يوسف  د.  ــان  ــب الــّنــائ املشتركة، 
كذلك  غنامي.  ومسعود  جبارين 
عينات  د.  ــســة  ــاجلــل ب شــاركــت 
ــة  ــاّم ــع ـــرة ال ـــدي ــون، امل ــم ــي بـــن س
لالمتحانات  ــري  ــط ــُق ال للمركز 
امتحان  عن  املــســؤول  والّتقييم 
إلى  ــاإلضــافــة  ب البسيخومتري 
في  اجلامعات  رؤســاء  جلنة  ممّثلي 

البالد. 
اجللسة  خالل  جبارين  الّنائب  وقال 

في  جًدا  كبيرة  أهمّية  البسيخومتري  ”المتحان  إّن 
العالي،  الّتعليم  ملؤّسسات  الــّطــّالب  قبول  ــروط  ش
ــّي  األكــادمي مستقبلهم  لتحديد  أداة  هو  وبالّتالي 
واِملهنّي، ولذلك يجب األخذ بعني االعتبار خصوصّية 
مضامني  ومالءمة  واالجتماعّية  الّثقافّية  الــّطــّالب 
ومواعيد وأماكن االمتحان لهذه اخلصوصّية لكي ال 

يتّم الّتمييز ضّد الّطّالب العرب“. 
ــان  ــح ــت ــد االم ــي ــواع ـــاواة م ـــس ــن مب ــاري ــب ـــب ج وطـــال
ّية لتلك بالعبرّية، ومالءمة  البسيخومتري بالّلغة العرب
االمتحان خلصوصّية الّطّالب العرب الّثقافّية، إضافًة 
وهي  ّية،  العرب البلدات  داخــل  االمتحان  ــراء  إج إلى 
تغييرات ستساهم في تقليص الفروقات بالّنتائج بني 
حوالّي  إلى  تصل  والتي  واليهود،  العرب  املمتحنني 

100 عالمة. 
ّية  آل هو  البسيخومتري  ”امتحان  غنامي  قال  بدوره، 
تقييم باإلمكان االستغناء عنها وتبّني وسائل تقييم 
أخرى عادلة أكثر ومالئمة لكّل الّشرائح والقطاعات. 

دخول  ــام  أم لعقبة  حوّلته  البسيخومتري  صعوبة 
الّطّالب  من  والكثير  والكلّيات  للجامعات  الّطّالب 
إكمال  أجل  من  اخلارج  إلى  للّسفر  يضطرون  العرب 

تعليمهم اجلامعي واألكادميي“.
وأّكد غنامي على أّن الفجوة بني الّطّالب العرب واليهود 
بالنتائج  املساواة  حتقيق  يتّم  ولم  زمن  ومنذ  موجودة 
مالئم  البسيخومتري  أّن  على  دليل  الفجوة  وهــذه 
لشريحة معّينة وغير مالئم لشريحة أخرى، ويجب أن 
ُيعطى احلق لكّل طالب أن يتعّلم ويدخل اجلامعة دون 
لذلك  احلق،  هذا  حتقيق  مينع  البسيخومتري  عقبات 
البحث  العالي  الّتعليم  ومجلس  املعارف  وزارة  على 

ّية أخرى؟ عن آل
ُيذكر أّن الّنائب جبارين قد اجتمع، مؤّخرًا، مع د. بن 
لالمتحانات،  الُقطري  للمركز  العاّمة  املديرة  سيمون، 
حيث طرح جبارين في اجللسة العديد من اإلشكالّيات 
والقضايا التي يعانيها املتقّدمون العرب لالمتحان. 
إيجاد  أجل  من  العمل  مواصلة  على  الّطرفان  واّتفق 

حلول للقضايا املطروح ة.
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قبل  ــرارًا  ق حيفا  في  الّصلح  محكمة   أصــدرت 
 9 مبلغ  دفع  مبوجبه  يتّم  أسابيع،  ثالثة  حوالي 
تعرّض  فوراني ألّنه  خالد  للّدكتور  آالف شيكل 
لتفتيش مهني وهو في طريق عودته من پاريس 
من  البالغ  فوراني  الدكتور  وكــان  البالد.  ــى  إل
علمي  مؤمتر  في  شــارك  قد  عاًما،   43 العمر 
دولي قبل نحو عامني في العاصمة الفرنسّية، 
ولكن رجال األمن حالوا دون صعوده إلى الّطائرة 
بحوزته.  كان  الذي  النّقال  احلاسوب  يحمل  وهو 
وأمرت احملكمة شركة ”إل عال“ والّدولة باالعتذار 

للّدكتور فوراني.
ألبير  احملامي  رفعها  التي  الّدعوى  في  وجــاء 
كان  فوراني  الدكتور  أّن  موّكله،  باسم  نّحاس 
مبعوًثا من جامعة تل أبيب حيث عمل محاضرًا 
ملوضوع األنثرپولوجيا وعلم االجتماع. وفي أثناء 
عودته تعرّض الستجواب دقيق ومستهجن عن 
حياته اخلاّصة، والبحث العلمي الذي عرضه في 

املؤمتر، ومصادر متويله.  
قبل  احملّققة  ــرتــه  أم األســئــلــة،  تلك  ــّل  ك وإزاء 
الّصعود إلى الّطائرة باالتصال مبحّقق آخر، وهذا 
طلب منه مرافقته إلى حاوية خارج املطار ليطرح 
عليه  يتوّجب  بحيث  األسئلة.  من  مزيًدا  عليه 
بني  املطار  في  ويبقيه  احلاسوب  يتخّلى عن  أن 
يدي احملّققني حتى يتيّقنوا من محتوياته. لكّنه 

ا استعادة احلاسوب ألّنه يتضّمن  اعترض مطالًب
مواّد علمّية وأكادميّية ال تثّمن. إّال أّن رجل األمن 
األمني،  للفحص  بخلع حذائه  وأمره  طلبه  رفض 
وأعطاه حذاًء بديًال كانوا قد أخرجوه من حقيبته 

دون علمه. 
شعر  أّنه  إلى  دعواه  في  فوراني  الّدكتور  وأشار 
بكرامته  واملــس  الفعلّية،  اجلــســدّيــة  بــاإلهــانــة 
وحصانته العلمّية، ولذا فهو يطالب برّد اعتباره 

على كاّفة املستويات.
أّنها  على قرار احملكمة  ”إل عال“  ورّدت شركة 
تدرس حيثّياته، وسترد في وقت الحق على ما 

جاء فيه.
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وتطوير  املبادرات  لتنمية  جمعّية  ”ماتي“،  نّظمت 
حيفا،  في  اجلمعّية  مقر  في  ا  دراسّيً يوًما  املصالح، 
التجارّية  املصالح  أصحاب  من  عشرات  فيه  شــارك 
العرب، من حيفا والّشمال. وشمل هذا اليوم الدراسي 
املصالح  بإقامة  تتعّلق  وندوات  عّدة محاضرات  على 
وتطويرها وتنمية مجاالتها. استطلعنا آراء املنّظمني، 

واملشاركني في هذا الّتقرير.   
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إثراء  هو  الدراسي  اليوم  هذا  من  الهدف   ∫“wðU�”
حيفا  في  العربي  املجتمع  في  املصالح  أصحاب 
خاّصًة، ألّن مكاتبنا قائمة في البلدة الّتحتا وقريبة 
من  العديد  بنا  ويحيط  الّنسناس.  وادي  حي  من 
وتخّصصاتها.  مجاالتها  مبختلف  التجارّية،  املصالح 
ونريد توسيع نشاطنا في أوساط املجتمع، ولذا اخترنا 
مواضيع تهم أصحاب املصالح كالّلغة املصرفّية، ووسم 
املصالح التجارية واحلصول على القروض والتمويل من 
واملستثمرين  املبادرين  هؤالء  نرافق  ونحن  املصارف. 
أو  املصلحة  ــذه  ه إقــامــة  ــول  ح أفكارهم  بــلــورة  منذ 
تلك، وكذلك فحص اجلدارة واالستحقاق االقتصادي، 
توفر  التي  املختلفة  والصناديق  التمويل  ومصادر 
والنمو  بالتوّسع  ترغب  التي  واملصالح  التمويل،  هذا 
لعّدة  عمل  وورشات  دورات  نقيم  ونحن  وأكثر.  أكثر 
لقاءات مع أصحاب املصالح، وهم يلتقون باملختّصني 
إلى محاضرات  واالستماع  االقتصادّية،  اخلبرات  ذوي 
وتوفير األدوات واألفكار لتطوير األعمال االقتصادّية. 
إعداد  كيفّية  في  ــاد  اإلرش نقّدم  ثانية  ناحية  ومن 
وغير  املباشر  والتسوّق  ــوال،  األم وصرف  امليزانّيات 

املباشر، عن طريق وسائل الّتواصل باإلنترنيت. 
إّن اجلمهور العربي هو جزء من جمهورنا الذي يتمّتع 
أجل  من  ــّدوام  ال على  بوسعنا  ما  ونعمل  بخدماتنا، 
تعميم الفائدة أكثر وتطوير الّسبل التي نبلغ فيها 
إلى أكبر قطاع من املستفيدين، من أصحاب املصالح 

ورجال األعمال.     
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جمعّية من أجل املبادرين، وقد تأّسست هذه اجلمعّية 
الّصغيرة،  املصالح  مساعدة  هدفها  سنة،   25 منذ 
واملتوسطة في بداية طريقها، والنمو بشكل صحيح. 
والحظنا عدًدا كبيرًا من املصالح التي حتتاج ملثل هذه 
املساعدة، في مجاالت متنوّعة، مثل إقامة املصلحة 
منذ فكرتها ومدى احلاجة إليها، ومرورًا باحلصول على 

التراخيص الالزمة من البلدية ومصادر الّتمويل إلقامة 
املصلحة أو تطويرها، من املصارف أو الصندوق اخلاص 
باجلمعية، فيحصل صاحب املصلحة على مبلغ حتى 

200 ألف شيكل. 
أّن  إلى  بحوزتنا  التي  والّتقارير  تشير االستطالعات 
ا، بالنظر إلى املصالح  ّيً حيفا تقع في مرتبة جّيدة نسب
العاّمة في البالد، ولكن إزاء هذا الوضع االقتصادي 
فإّن املصالح في الوسط العربي، وفي حيفا بالذات، 
في  يتم  اإلحصاءات  ومبوجب  جّمة.  صعوبات  تواجه 
بالّسنة،  ألف مصلحة جتارّية   50 نحو  إقامة  البالد 

وباملقابل تغلق 45 ألف مصلحة. 
ونهدف إلى مساعدة املستثمر أو املبادر حتى يتغّلب 
جناحه  فرص  وتــزداد  تواجهه،  التي  الصعوبات  على 
في  متمّيزة  مصالح  فتح  نشّجع  كما  العمل.  في 
كل منطقة، وحتى لو وجدت مصالح مشابهة، لكن 
شرط أن تكون متمّيزة. ومن ناحية أخرى نشير إلى 
منطقة  في  فتحها  بعدم  املصالح  من  عدد  أصحاب 
معّينة، بل يكون من األفضل لو فتحوها في منطقة 

أخرى، لتنتعش وتنمو بصورة ناجحة. 
من  كثيرًا  جند  عموًما،  العربي  بالوسط  يتعّلق  ومبا 
وورشات  صناعّية،  مناطق  إقامة  نحو  تّتجه  ــوارد  امل
عمل، ودعم للمصالح القائمة في املناطق السكنّية، 
ونحن نقّدم املشورة واملساعدة لهؤالء املستثمرين كي 
وكل  له.  خّططوا  كما  عملهم  في  النجاح  يحّققوا 
أكثر،  سنشجعها  معني  متّيز  على  ترتكز  مصلحة 

ونوفر لها الّشروط املطلوبة للّنجاح والنمو. 

فتح  في  ــادة  زي األخيرة  ــة  اآلون في  نشهد  نحن  وها 
املصالح الّصغيرة، كاملطاعم ذات االختصاص. وعلى 
املطاعم في شارع بن غوريون،  املثال سلسلة  سبيل 
تشهد  كما  الّنظير.  منقطعة  بصورة  ازدهرت  والتي 
منطقة وادي النسناس حركة نشطة من الزوّار اليهود 
الذين يأتون إليها للمشتريات أو للّتجوال والزيارات 
البلدة  منطقة  وكذلك  واخلارجّية.  احمللّية  السياحّية 
املساء  ساعات  في  ــروّاد  ال يأتيها  وامليناء،  الّتحتا 

والّليل، لقضاء بضع ساعات من التسوّق والّترفيه.
فإّننا  ألجله،  ونخّطط  له  نعّد  الــذي  املستقبل  أّمــا 
الوسط  في  وجند  التكنولوجّية،  ــادرات  ــب امل نشجع 
الذين  واخلبراء  العلماء  من  به  بأس  عدًدا ال  العربي 
من  تخرّجوا  وقــد  الهايتك،  مجاالت  في  يعملون 
لتوسيع  نتطّلع  كما  ”الّتخنيون“.  من  أو  اجلامعة 
خدماتنا في الوسط العربي، وها قد أقمنا هذا اليوم 
الدراسي كجزء من هذا املشروع، وسنحافظ على هذا 

الّتواصل بيننا.
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ألقى الضوء على الوضع االقتصادي في البالد عموًما 
وعلى الوضع في الوسط العربي خصوًصا، وهذا يدّل 
على ضرورة االستعانة باملختّصني االقتصادّيني إلدارة 
ّية أو املصالح الّتجارّية. ومثل هذه األّيام  الّشؤون املال
بتوجيه  تساهم  االقتصادّية  املؤمترات  أو  الدراسّية 

أصحاب املصالح في تعاملهم مع جمهور الزّبائن. 
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للمشاركني  مــحــاضــرة 
في هذا اليوم الدراسي، 
واخلبرات  الّتجارب  عن 
في  اكتسبتها  ــي  الــت
ــد  ــر ألح ــدي ــم ــي ك عــمــل
ــي  ــل ــم املـــــصـــــارف، وع
اقتصادية  شــركــة  ــي  ف
املصالح  ــق  ــراف ت ــي  ــت ال
والصناعّية  التجارّية 

املصالح  لهذه  والّنصيحة  املشورة  وأقــّدم  واخلدمات. 
خاّصًة في املعامالت املصرفّية. وهكذا التقيت بعدد 
عن  وحتّدثنا  ”ماتي“،  في  املصالح  أصحاب  من 
كيفّية الّتعامل مع املصارف، واحلصول على القروض 
املصرفّية“.  ”الّلغة  نسميه  ما  وهذا  املادي،  والدعم 
ونحن نقّدم املشورة للمصالح التجارّية واملستثمرين 
التطور  بينها  من  مــجــاالت،  ــّدة  ع في  ــادريــن  ــب وامل
وقد  وغيرها.  اإلنترنيت،  واستخدام  التكنولوجي 
أسسنا مجموعة مستشارين في الناصرة لتقدمي هذه 
االستشارة للمصالح هناك، من بينها عملّية تقدمي 
القروض الّسكنّية والقروض القصيرة وطويلة األمد. 

وأّما بالنسبة لهذا اليوم الدراسي، فقد حتّدثت إلى 
ألّني  نظرًا  املصرفّية،  الّلغة  عن  املصالح  أصحاب 
أنا  ثانية  ناحية  ومن  املصارف،  ألحد  مديرًا  عملت 
املصارف.  أمــام  التجارّية  املصالح  ألصحاب  مرافق 
والتفاهمات  املعامالت  إجــراء  ــول  ح احلديث  ــرى  وج
املواقف  جند  احلــاالت  من  كثير  في  ألّنه  املصرفّية، 
املتطرّفة والعالقة املتوترة بني املصرف والزبون. ولكن 
يتضح في آخر األمر أّن الزبون لم يتفاهم مع املصرف 
ولم يعرف ماذا يريد منه وما هو هدف القرض الذي 
يطلبه. واملقصود بالّلغة املصرفّية، كما هو احلال في 
لغة  له  آخر  علمي  أو  أو صناعي  مجال جتارّي  أّي 
بهذا  تختص  وتعابير  محّددة  ومصطلحات  خاّصة 

املجال. 
متعطشة  جندها  احمللّية  الّسوق  على  نظرة  وبإلقاء 
جًدا جًدا للمرافقة املهنّية من مختّصني في املجاالت 
املصرفّية. وعالوة على ذلك فإّن الزبائن الذين يطلبون 
يستجدي  كمن  يشعرون  وهم  ذلك  يفعلون  القروض 
الزبون  كان  إن  معّني،  قرض  على  للحصول  املصرف 
األمر  بل  أو صاحب مصلحة جتارّية.  أو شركة  فرًدا 
ذاك  أو  القرض  هذا  على  احلصول  بضرورة  متعّلق 
للزبائن، وال  ليس عدوًا  املصرف  أّن  التمويل، علًما 

هيئة مرعبة، لكّنه يحتاج ملن يتفاهم معه. 
وأوردت في احلديث ضرورة أّال يترّدد صاحب املصلحة 
بذلك  ألّنه  املهنّية،  ّية  املال االستشارة  إلى  بالتوّجه 
ــدة،  ــزائ ال املصاريف  مــن  كثيرًا  نفسه  على  ــر  ــوّف ي
استثمارًا  يعتبر  وهذا  واحليرة.  اإلرباك  من  والعديد 
ا يعود بالفائدة على املصلحة. وبشكل عام فإّن  ّيً فعل
الّسوق قاسية واألحوال صعبة، وباملعدل جند ما بني 
40 – 45 ألف مصلحة تفتح سنوًيا في البالد، وفي 
أّول سنة تغلق 30 ألف مصلحة أبوابها، وفي الّسنة 
أعمالها  تتحّول  أو  تبقى  مما   40% تقفل  الّثانية 
ما  يتبّقى  الثالثة  الّسنة  وفي  أخرى،  مجاالت  إلى 
يقارب 1000 مصلحة فقط، وميكنها االستمرار بعد 
ذلك في عملها. وهذا يدّل على أّنه باألساس فتحت 
العديدة  املشاكل  صاحبها  وصاف  باخلطأ،  املصلحة 

في تقييم املصاريف، وتقدير االحتياجات، 
وعدم االختيار الصحيح لهذه املصلحة. 

w �d F �« l L � � *« w � ` �U B *« d �u D� � ‰Ë_« Íu M � �« d 9R*«
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 lÝuðË  X½d²½ô«  WJ³AÐ  XO³�«  jÐd�  WO�U{«  …uDš  „eOÐ  XIKÞ«
 …eNł« W??�U??{« ‰ö??š s??�  Bhome  ¨„e??O??Ð  s??�  w??�c??�«  XO³�«   U??�b??š
 —UÞ«  w�  ÆÊUJ�  Í«  s�  XO³�«  W³�«d�Ë  rJ×²�«  `O²ð  …b¹bł  —UFA²Ý«
 UN²�¡ö� X9 w²�« “w�c�« XO³�« W�“—” „eOÐ ÷dFð ¨W�b)« lOÝuð
 o�ËË  —UO²šô«  lOD²�¹  YOŠ  ¨Êu??Ðe??�«   UłUO²Šô  wB	ý  qJAÐ

ÆUNłU²×¹ w²�« WHK²	*« —UFA²Ýô« …eNł« 5Ð tðUłUO²Š«
 —UFA²Ý«  …e??N??ł«Ë  «d??O??�U??�  ¨…—«œù«  ÂU??E??½  qLAð  W??O??ÝU??Ý_«  W??�“d??�«
 WHKJ²Ð «c¼ q� ¨XO³�« w� ZO−C�«Ë …¡U??{ù« ¨…—«d??(« Wł—œ ”UOI�
 …—«œ« ÂUE½ qLAð “nÒOJ Ô�Ë w�– XOÐ” W�“— ¨dNA�« w� qJOý 19.90
 29.90  WHKJ²Ð  ¨nOJ*UÐ  bFÐ  sŽ  rJ%Ë  …—«œ«  WO½UJ�«Ë  «dO�U�  l�
 ÂUE½  qLAð  w??²??�«Ë  “s�ü«Ë  w??�c??�«  XO³�«”  W??�“—  ¨dNA�«  w??�  qJOý
 WHKJ²Ð ¨w�– f³I�Ë „U³AK� Ë« »U³K� —UFA²Ý« “UNł ¨«dO�U� ¨…—«œ«
 qJOý 54.90  WHKJ²Ð “WK�UJ�« W�“d�«”  ?�«Ë ¨dNA�« w� qJOý  34.90
 lOL' r??ŽœË  W�bš qLAð  WHKJ²�«  Ê«  v??�«  …—U??ýô«  —b??& ÆdNA�«  w�
 ‰uFH*«  W¹—UÝ vI³ð w²�«  ÷dF�«  WKLŠ sŽ —Ëb¹ Y¹b(« Æ U−²M*«
 a¹—Uð  v²Š  ¨W³¹dI�«  WŁö¦�«  dNý_«  w�  ÊuD³ðdOÝ  s¹c�«  szUÐeK�
 ÊËœ  W�b)UÐ  ◊U??³??ð—ô«Ë  WKL(«  ÆÊËe	*«  –UH½  v²Š  Ë«  26.09.16

ÆÂ«e²�«
 XO³�«  W�bš   Ułu²M�  WKÝ  s�  „eOÐ  lÝuð  ¨…uD)«  Ác¼  ‰öš  s�

 s� œbFÐ œËe²�« s� UNMzUÐ“ sJ9 ÂuO�« s�Ë ¨w�c�«
 …—«œô«  …bŠË  V½Uł  v�«  …b¹b'«Ë  WKLJ*«   U�b)«

Æ„U³ý Ø »UÐ dFA²��Ë «dO�U� qLAð w²�«
 rJ×²�«  `O²¹  w??�–  f³I�  qLAð  …b??¹b??'«   U??�b??)«
 ¨Êd??H??�« q??¦??� X??O??³??�« w???� W??O??zU??Ðd??N??J??�«  U??łu??²??M??*U??Ð
 ¡U*«  ÊU	Ý  ¨wzUÐdN�  ¡UDž  ¨¡U??*«  œ«d??Ð  ¨Êu¹eHK²�«

Æ©rIL�®
 o¹u�²�«  ÊËR??A??�  ÂU??F??�«  d??¹b??*«  V??zU??½  ¨Ê«“Ë—  qOł
 ¡eł w¼ w�c�« XO³�« W�bš” ∫‰U� „eOÐ w� —UJ²Ðô«Ë
 WŽuL−� ÃU²½ô „eOÐ w� WK�UA�« WO−Oð«d²Ýô« s�
 s�  ÊuÐeK�  WO�U{«  WLO�  wDFð  w²�«   U??�b??)«  s�
 s�  b??Š«Ë  sŽ  Y¹b(«  —Ëb??¹  ÆX½d²½ô«  WJ³ý  ‰ö??š
 ¨r�UF�«  w??�  uLMð  w??²??�«  WOłu�uMJ²�«   ôU??−??*«  5??Ð
 WM��« w??� Æq??O??z«d??Ý≈ w??� X??O??Ð q??J??� Ád??�u??ð „e??O??ÐË
 UMMzUÐ“  Èb�  Â«b	²Ýô«  ◊U/«  qOK×²Ð  UML�  …dOš_«
 ‚u��«  w�  WLzUI�«  WOłu�uMJ²�«   «—bI�«  h×�  l�
 …—uD²�  Ułu²M� WKÝ ÃU²½UÐ UM×$ UM½« s�ƒ√ U½«Ë

 ’U	ýö� h		� U½Ułu²M�”  Ê«  Ê«“Ë— ·U{√Ë Æ“W¹dG� —UFÝQÐ
 Ÿ«u½ú� t²�¡ö0 UML� p�c�Ë ¨¡wK�Ë ÍdBŽ …UOŠ ZN½ ÊuF³²¹ s¹c�«
 Wze& o�Ë WO�c�« Â“d�« s� WŽuL−� UM−²½« Æ5JKN²�*« s� WHK²	*«
 UNMLCÐË ¨w�c�« XO³�« W�b) ÊQA�« VŠU� ·bN�« —uNL' W�bN²��
 ¨ uO³�« w??�  U??½«u??O??(« Êu??Ðd??¹ s??¹c??�« s??zU??Ðe??�« ¨œôË« l??�  ö??zU??F??�«
  rN� `O²ð W�UšË WO�– U�“— rNKł« s� UM−²½«Ë UOłu�uMJ²�« w³×�Ë

Æ“ÊUJ� Í« s� XO³�« w� qB×¹ U0 bFÐ sŽ rJ×²�«
 w� Àb??×??¹ U??� V??I??F??ðË …—«œ« s??� s??zU??Ðe??�« s??J??9 w??�c??�« X??O??³??�« W??�b??š
 oO³Dð ‰öš s� W³�«d*« …eNł√ s� WŽuL−0 rJ×²�«Ë bFÐ sŽ XO³�«
 qNÝ  oO³Dð  s??Ž  —Ëb???¹  Y??¹b??(«  ÆÊu??H??ð—U??L??�??�«  W??D??Ý«u??Ð  Bhome
 qI²��Ë jO�Ð qJAÐ w�c�« XO³�« ÂUE½ …—«œ« `O²¹ ¨W¹d³F�« WGK�UÐË
 «dO�U� qLA¹ Íc�« ¨ All in one  qŠ vKŽ bL²Fð W�b)« ÆÊUJ� Í« s�
 ¡u{ ¨p³A�« Ø »U³K� dFA²�� ¨nzUþu�« …œbF²�Ë …—uD²� Íœ gð«

ÆnOJLK� w�– “UNłË ¨w�– f³I� ¨w�–

 wB	ý qJAÐ UN²�¡ö� X9 w²�« w�c�« XO³�« W�“— ÷dFð „eOÐ
ÊuÐe�«  UłUO²Šô

WK�«uLK� bF²�ðË WOzuC�« ·UO�_« WÐd& s� v�Ë_« WKŠd*« wNMð „eOÐ
 UM×$” ∫„eOÐ ™ GÆfast WOłu�uMJ²Ð WIzU�  UŽd�Ð `HB²�« WÐd& UNKLA²Ý w²�«  «bK³�« 5Ð s� ÊUŽdÞ W¹d� ™
 W¹uÝ sJ9 WO�U{« WOzu{ ‰uKŠ …«“«u0 GÆfast ?�« WOłu�uMJð vKŽ e�dð „eOÐ ™ “UGOł 1 `HBð …dOðË b¹Ëeð w�

szUÐe�«  UłUO²Š« o�Ë `HBð WŽdÝ Í« b¹Ëeð s�

 —U³²š« ·bNÐ ¨UN²IKÞ« w²�« WO½«bO*« WÐd−²�« lOÝuð sŽ „eOÐ XMKŽ«
 ‰öš  s�  ¨`HB²�«   UŽdÝ  b¹Ëe²�  UNO�  e�d²²Ý  w²�«  UOłu�uMJ²�«
 WÐd−²�« ·b¼ Æœö³�« ¡U×½« w� W�dA�« U¼dAMð w²�« WOzuC�« ·UO�ô«
 WÞuM*«  W??¹œU??B??²??�ô«Ë  WOłu�uMJ²�«  ¨WOI¹u�²�«  V??½«u??'«  —U??³??²??š«

Æ…dO³�  «—UL¦²Ý« VKD²ð Íc�«Ë ¨«cN� dO³� r−×Ð ŸËdA*UÐ
  d³²š«  UN�öš  s�  WO½«bO�  WÐd&  „eOÐ  XIKÞ«  ¨…dOšô«  dNýô«  w�
 W�dA�«   —d???�  v???�Ë_«  WKŠd*«  W¹UN½  w??�Ë  ¨ UOłu�uMJ²�«  s??�  œb??Ž
 s�  UGO*«   U¾�   d??�Ë  w??²??�«Ë   GÆfast  ???�«  WOłu�uMJð  vKŽ  eO�d²�«
 lOÝuð  r²OÝË  Æ©—U??³??²??šô«  w??�®  W??�d??A??�«  s??zU??Ðe??�  `HB²�«   U??Žd??Ý
 ÂUF�«  W¹UN½  w�Ë  ¨UHOŠË  5F¹œu�  s�  szUÐe�«   U¾�  qLA²�  WÐd−²�«
 ¨ÊuO�²�  ÊuA¹—  ¨UNMOÐ  Èdš«   «bKÐ  qLA²�  WÐd−²�«  „eOÐ  lÝu²Ý
 s??zU??Ðe??�« ·ô« j??Ðd??²??ÝË ¨V??O??Ð« q???ðË  Ë—b????Ý ¨ÊU??Žd??Þ ¨U??H??J??ð w??½U??ł
 WO½«bO*« WÐd−²�« w� „eOÐ  dL¦²Ý« Êô« v²Š ÆWO�UŽ `HBð  UŽd�Ð

ÆqJOý ÊuOK� 10 s� d¦�«
 dL²�ð ¨ GÆfast ?�« dA½ …«“«u0Ë ¨WÐd−²�« —UÞ« w�Ë t½« d�c�UÐ d¹bł
 jš ÷dŽ `O²ð PTP WOłu�uMJ²Ð WOzu{ ·UO�« b� h×� w� „eOÐ

Æ GÆfast ?�« WOłu�uMJ²� qLJ� q×� «c¼Ë ¨bOI� dOž
 Êô« v²ŠË ¨ U¹UM³�« v²Š WOzuC�« ·UO�ô« WJ³ý „eOÐ b9 Â«uŽ« 3 cM�
 b� ÆUNK�UJÐ W�Ëb�« jÐ— v�« o¹dD�« w� ¨XOÐ ÊuOK� 1.5 w�«uŠ jÐ— -
 WO²×²�«  WOM³�«  Ác¼  ÆUO³�½  dOB�  X�uÐ  W�b)«  qOFHð  `O²¹  WJ³A�«
Æq³I²�*«  w??�  WIzU�   U??Žd??�??Ð  `HBð   «d??O??ðË  b??¹Ëe??²??�  ”U???Ýô«  w??¼
 „eOÐ w� WJ³A�«Ë UOłu�uMJ²�«  ÊËRA� ÂUF�«  d¹b*«  VzU½ ¨u½«“ w�U¹
 ¨ÊUŽdÞ  v??�«  qB²Ý  w²�«Ë  GÆfast  ???�«  WÐd&  „eOÐ  lÝu²Ý”  ∫‰U??�
 Æ5F¹œu�Ë  UHJð  w½Uł  ¨VOÐ«  qð  ¨ Ë—b???Ý  ¨s¹u�²�  ÊuA¹—  ¨UHOŠ
 r−(«  «cNÐ  WÐd&  w�  r�UF�«  w�  …bz«d�«  W�dA�«  „eOÐ  ÊuJð  p�cÐË
 „eOÐ  Ê«  u½«“  ·U{«  UL�  Æ“UOłu�uMJ²�UÐ  5D³ðd*«  szUÐe�«  WOLJÐË
 w²�«Ë r�UF�« w� …bz«d�«  ôUBðô«  U�dý l�  bŠ«Ë  n�  w�  nIð ”
 Ê«  UM�b¼  Æd??¦??�√Ë  UGO*«   U¾�  mK³ð  `HBð   UŽdÝ  b¹Ëeð  vKŽ  qLFð
 ÷dŽ b¹Ëeð s� sJL²½Ë «—uDð d¦�_« ÂUEM�«  W�U�ô s¹bF²�� ÊuJ½

Æ“bOI� dOž jš
 „eOÐ  w�  —UJ²Ðô«Ë  o¹u�²�«  ÊËRA�  ÂUF�«  d¹b*«  VzU½  ¨Ê«“Ë—  qOł  
 …—uD²�  `HBð  WÐd&  oK)  WKOÝu�«  WÐU¦³0  j??)«  ÷dŽ”  ∫‰U??�
 WIzU�  `HBð   «d??O??ðË  q??L??A??ðË  ¨5??�U??C??*«  r??�U??Ž  w??�  W�u³��  d??O??žË

 ‰u�uK� WO½UJ�ô« ¨ÈuB� WŽd�Ð 5�UC� q¹eMðË …b¼UA� ¨WŽd��«
 UOłu�uMJ²�«  ÆU??¼d??O??žË  WÐU×��«  W??D??Ý«u??Ð  ÊU??J??�  Í«  s??�   U??H??K??*«  v??�«
 p�c�Ë ¨w�eM*« Â«b	²Ýô« W¹d& w� Í—cł dOOGð s� sJ9 …b¹b'«
 o??�Ë ¨W??J??³??A??�« w??� “«u??²??� qJAÐ …e??N??łô«  «d??A??Ž j???Ð— W??O??½U??J??�« l??�

Æ“WOK³I²�*« WO�U²O−¹b�«  UłUO²Šô«
 …bŽ w� szUÐe�«  U¾� „eOÐ jÐd²Ý ¨ŸU�ðôUÐ …cšü« WÐd−²�« —UÞ« w�
 …«“«u??0Ë  ¨©GÆfast®  W¹UM³�«  v²Š  qBð  WOzu{  ·UO�«  WDÝ«uÐ  Êb�
 Æ©PTP® ÊuÐe�« XOÐ v²Š …dýU³� WOzu{ ·UO�« jÐ— ‰öš s� p�–

 ÆUGOł 1 v²Š qBð `HBð  UŽdÝ  œË“ ZzU²M�«
 Êu×HB²¹  ¨Êô«  v²Š  WÐd−²�«  s??�  ¡e??ł  w??�  «u??�—U??ý  s??¹c??�«  szUÐe�«
 X½d²½ô«  w??�  5??�U??C??*«  wJKN²��  s??�  r??¼Ë  ¨W??O??�U??Ž  `HBð   U??Žd??�??Ð
 WOÝbM¼ ·«b¼« …bŽ h×� s� „eOÐ WÐd−²�« XMJ� YOŠ ¨dO³� qJAÐ
 bOFB�«  vKŽ  ÆszUÐeK�  WOzUNM�«   U�b)UÐ  oKF²¹  U�  qJÐ  WOI¹u�ðË
 dA½  UOMIð ¨‰UBðô« …eNł√ ÍœËe� s� œbŽ  d³²š« „eOÐ ¨wÝbMN�«
 bOFB�«  vKŽ  ÆWO{—√   uOÐË  oÐ«uD�«  …œbF²�  ¡UMÐ  Ã–ULMÐ  WJ³A�«
 rŽœ  qLA¹  ¨ÊuÐe�«  XOÐ  w�  W�b)«  dA½  …—b??�  —U²³š«  -  wI¹u�²�«
 `HB²�«   UŽdÝ  vB�√Ë  WODG²�«  qJý  ¨WO�UŽ   UŽd�Ð “ÍU�  Í«Ë”
 X�u�«  fH½ w� …eNłô«  s� WŽuM²� WŽuL−* XO³�«  ¡U??ł—«  lOLł w�

Æ5�b	²�*« WÐd& —U³²š«Ë
 …vMÐ vKŽ œUL²Žô« u¼ GÆfast ?�« WOłu�uMJ²� W�UN�«  «eOL*« 5Ð s�
 ÆszUÐe�«  uOÐ v�« ‰ušbK� WłUŠ ô YOŠ ¨WLzUI�« WO²×²�«  ôUBðô«
 UOłu�uMJ²K�  UO³�½  l??¹d??Ý  —U??A??²??½«  ÊU??L??{  ÊU??J??�ôU??Ð  WI¹dD�«  Ác??N??Ð
 dO�u²�«  qCHÐ  …d??�u??�  —U??F??ÝQ??Ð  szUÐeK�  W??�b??)«  ÷d???ŽË  ¨W??¦??¹b??(«
 U¼—UA²½«  W¹«bÐ  w�  UO*UŽ  …œułu�  WOłu�uMJ²�«  Ác??¼  ÆnO�UJ²�«  w�

Æ…b� cM� U¼d³²	ð „eOÐË ¨Í—U−²�«

ناجح،  كموظف  مصلحة  في  عمل  َمن  كّل  وليس 
ميكنه أن يكون ناجًحا كصاحب مصلحة، ألّن مقوّمات 
النجاح هنا عديدة، وحتتاج إلى دراسة وتفكير. والوضع 
الراهن،  الوقت  البالد غير مريح في  االقتصادي في 
والتّجار  العاملي،  باالقتصاد  للّتأّثر  عرضة  أّننا  كما 
يدفعون  ال  والــنــاس  املالية،  السيولة  من  يشكون 
االعتمادات  على  كثيرًا  يعتمدون  ألّنهم  بسهولة، 
املصرفّية. وجتد الذين يرغبون شراء سيارة، أو اخلروج 
في رحلة أو سفر للخارج يقومون بذلك اعتماًدا على 
قرض أو سلفة من املصرف. وال يكون ذلك مبا لديه من 
فائض أموال، بل يستدين املال من جهة أخرى. ولذا 
قد يتمّكن من القيام مبشروع معّني، ويعجز عن القيام 
القطاعات  من  العديد  في  جنده  وهــذا  آخــر،  مبشروع 

واملرافق االقتصادّية.
ال  االقتصادّية  املجاالت  في  حيفا  في  يجري  ومــا 
يختلف كثيرًا عن سائر البالد، فهي ليست منطقة 
معزولة أو حصينة من املشاكل، وأخّص بالّذكر العرب 
في حيفا، وهم ال يختلفون عن سواهم من العرب في 
االقتصادّية،  املشاكل  ذات  من  يعانون  البالد،  أنحاء 
التي  ــدة  ــزائ ال االعــتــمــادات  وأهّمها  واالجتماعّية، 
يحصلون عليها من املصارف. فال جند مالءمة بني دخل 
الفرد وبني مصروفه. ولدينا أشخاص يختصون بإدارة 
ميزانية املنزل، ويجب التوّجه إليهم لهذه الغاية. وأّما 
لديونهم  اجلباية  قّلة  من  فيعانون  املصالح  أصحاب 
املصرفية، ومن  املرافقة  والزبائن، وكذلك  من اجلمهور 
يعاونهم في إدارة مصاحلهم، والتوفيق والتنسيق بني 

حصولهم على القروض واالعتمادات وبني متطلباتهم 
واحتياجاتهم الفعلّية لهذه االعتمادات. 

صحيًحا  تقييًما  يجرون  املصالح  أصحاب  نرى  وال 
مليزانّيتهم في آخر الّسنة، ال يعرف هل هو يكسب 
بأّنه  واهًما  له  ويبدو  ــر،  آخ في  ويخسر  مجال  في 
مثل  يجري  فمن  عموًما،  مصلحته  في  الكاسب 
عشرة  املصلحة  صاحب  لــدى  هل  احلسابات؟  هــذه 
وهؤالء  فقط؟  لسبعة  فعًال  بحاجة  وهو  مستخدمني 
الّثالثة ال يقومون بأي عمل، بل يظّن أّنه سيحتاج 
بحاجة  أسباب  عــّدة  نرى  ولــذا  مــا..  يوًما  خلدماتهم 

للدراسة والّتفكير وإعادة الّنظر فيها. 
بنا  مرهون  هــذا  ــإّن  ف باملستقبل،  يتعّلق  ما  وأّمــا 
وبسياسة احلكومة حيال الشؤون االقتصادية وخاّصة 

احلكومة  رئيس  األيام  هذه  ونسمع  ّية.  العرب املصالح 
الذي يعد بتحويل األموال إلى الوسط العربي، وتطوير 
املناطق الصناعّية وحتسني اخلدمات والبنى التحتّية. 
شيء  ال  ولكن  الوعود.  هذه  تتحّقق  أن  نأمل  ونحن 
املصالح،  ألصحاب  الشخصّية  املبادرات  عن  يغني 
املصالح،  لهذه  الضرورّية  والعناية  املباشر  واالهتمام 
ا  فهي الرّزق اليومي الذي يجب أن يستثمر به علمّيً

ا بالّشكل الصحيح.     وإدارّيً

 …d??¹b??�Ë  W Ò¹dAÐ  WOLMð  W??ÐÒ—b??� –  ‰ö??Ð  v?? �—  ™
 ∫…d�UM�«  w� W Ò¹dA³�«  WOLM Ò²K� “ÊU�—√”  e�d�

األّول  ــر  ــؤمت امل أّنـــه  ــا  مب
ــح  ــصــال ـــاب امل ـــح ألص
يهدف  فهذا  ّية،  العرب
وتواصل  تشبيك  إلى 
املصالح،  أصحاب  بني 
ــم.  ــه ــال ــر أعــم ــوي ــط وت
على  ”ماتي“  ونشكر 
التي  ــذه  ه مبادرتهم 
على  بالفائدة  تــعــود 
ــح.  ــصــال أصـــحـــاب امل
اليوم  ــذا  ه أّن  خــاّصــة 

مسامعنا  على  ألقاها  قّيمة  محاضرات  عّدة  شمل 
اخلبراء واملختصون في املجاالت االقتصادّية املختلفة. 

 ŸËd???A???�  V???ŠU???�  –  …œ—Ë  u?????Ð√  f???½U???D???�  ™
مبؤّسسة  عالقة  لي  كانت   ∫XO½d²½ùUÐ  o¹u� Ò²�«
وبخبراتهم  بهم  استعنت  حيث  قبل،  من  ”ماتي“ 
للتقّدم باملشروع الذي أعمل به. واليوم استمعنا إلى 
العديد من اإلرشادات واملعلومات املفيدة، التي تساعد 
على تطوير العمل وتنمية املصالح التجارّية بالّطرق 
تقّدم  ”ماتي“  أّن  والحظت  والّسليمة.  الّصحيحة 
املعونة واإلرشاد الّالزمني، في كاّفة املرافق االقتصادّية. 
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“UHOŠ” qÝ«d*
كنيست  عضو  ثالثون  األخير،  الّثالثاء  يــوم  ــارك،  ش
أهالي  حــّق  ــول  ح الكنيست  ــل  داخ ــاّص  خ مؤمتر  فــي 
بنائهما  في  برعم  وكفر  ــرث  إق املهّجرتني:  القريتني 
والّسكن فيهما. وقد بادر إلى عقد هذا املؤمتر أعضاء 
الكنيست: أمين عودة (رئيس القائمة املشتركة)، إيلي 
والصّحة من حزب  والرّفاه  العمل  (رئيس جلنة  إأللوف 
وعوفر  احلكومي)،  االئتالف  ومــن  (كّلنا)  ”كوالنو“ 
شيلح (رئيس كتلة ”ِيش عتيد“ – يوَجد أمل). وشارك 
النوّاب: مسعود  املبادرين،  إلى  إضافة  املؤمتر،  بهذا 
احلكيم  طيبي، عبد  أحمد  زحالقة،  غنامي، جمال 
يوسف  زعــبــي،  حــنــني  ــني،  ــن ح دوڤ  ــى،  ــي ــح ي ـــاج  ح
أبو  الله  سعدي وعبد  أسامة  غّطاس،  باسل  جبارين، 
يحيموڤيتش،  املشتركة)؛ شيلي  (القائمة  معروف 
ميخائيلي،  ــراڤ  ــي م ـــار،  ب برليڤ، حيليك  عــومــر 
إيال  بهلول،  سويد، زهير  رڤيتال  طرختنبرغ،  منوال 
غرمان،  ياعيل  الّصهيوني)؛  رؤوبني (املعسكر  بن 
وأكرم  عتيد“)  (”ِيش  بيري  كوهن، يعقوڤ  مائير 
حّسون (”كوالنو“). وقد أرسل رئيس املعارضة ورئيس 
أّكد  هيرتسوغ، رسالة  الّصهيوني، يتسحاق  املعسكر 
إقرث  قريتي  أهالي  حلقوق  الّداعم  موقفه  على  فيها 
كما  القريتني،  وبناء  احلّق  هذا  بإحقاق  وطالب  وبرعم، 
باسمهم  بياًنا  ”ميرتس“ اخلمسة  نوّاب حزب  أرسل 

يعلنون عن دعمهم الكامل حلق أهالي إقرث وبرعم.

 ¡UM³Ð  w?? �U??¼_«  Òo??Š  oO³D²�  Ê«Ë_«  Ê¬  ∫…œu???Ž  ™
ÆUNO� gOF�«Ë rNO{«—√ vKŽ rNIŠË 5²¹dI�«

دولة  في  إّنه  قال  الذي  عودة  أمين  الّنائب  املؤمتر  وأدار 
إسرائيل توجد روايات مختلفة لكّل قضّية، إال لقضية 
إقرث وكفر برعم، حيث جند إجماًعا على رواية واحدة 
ووحيدة، وهي أّن القريتني أُخليتا بخديعة، وأن احملكمة 
أقرّت حّق األهالي بالّسكن والبناء، وأّن األهالي استمروا 
دون  يناضلون  زالوا  وما  بالبلدين،  وثيقة  عالقة  على 
كلل، وقد آن األوان لتنفيذ حّق األهالي ببناء القريتني 
واالعتراف بحّقهم على أرضهم والبناء عليها والعيش 

فيها.
 s� WOCI�« ÁcN� ÂU Ò²�« wLŽœ sŽ d Ò³Ž√ ∫·u�_≈ ™

d9R*« «c¼ ‰öš
وقال الّنائب إأللوف (كوالنو): أنا هنا ألعّبر عن دعمي 

إقرث  قضّية  لي  بالنسبة  املؤمتر.  هذا  خالل  من  الّتام 
حكومّي،  قرار  وحتى  قرار  هناك  كان  واضحة،  وبرعم 

وحان الوقت لتنفيذه.
 ¡U�u�«Ë   «—«dI�«  cOHM²�  X	u�«  ÊUŠ  ∫ÕöOý  ™

ÆœuŽu�UÐ
علينا  ــال:  وق عتيد)  ــش  (ِي شيالح  عوفر  حتــّدث   ثّم 
الكنيست،  شطرَْي  من  واضــح  برملانّي  صــوت  ــراج  إخ
ويعمل حلل  ُيطالب  واضح  واملعارضة، صوت  االئتالف 
قضّية إقرث وبرعم. القضّية هي قضّية احترام الّدولة 
ملؤّسساتها ولسلطة القانون فيها، وحان الوقت لتنفيذ 

القرارات والوفاء بالوعود. 
 ÊU×²�« w¼ WO½U
½ù« WOCI�« Ác¼ ∫⁄u
ðd¼ ™

ÆqOz«dÝ≈ W�Ëœ w� «Îbł ÂU¼ wzUC	 rÓKF�Ë
وقد أرسل رئيس املعارضة يتسحاك هرتسوغ رسالة جاء 
فيها: أعتذر من عدم متّكني حضور هذا املؤمتر الهام، 
ولكن أوّد أن أحّيي احلضور الذي يؤّكد، أنه حتى بعد 
عشرات السنني من إخراج املواطنني من بيوتهم، ما زالت 
هذه القضية اإلنسانية ُمعّلقة، وما زال أهالي القريتني 
امتحان  هي  اإلنسانية  القضية  هذه  باحلل،  يطالبون 

ومعَلم قضائي هام جًدا في دولة إسرائيل.
 wDŽÔ√ Íc�« bŽu�« c ÒHMð Ê√ W�ËÒb�« vKŽ ∫f½—√ ™

ÆW�ËÒb�« wMÞ«u*
 ثّم حتّدث بروفيسور موشيه أرنس الذي شغل مناصب 
وزارية وحكومية (من حزب «الليكود»)، وقال: القضية 
هي  وهذه  الدولة  من  واضح  وعد  أُعطي  جًدا،  بسيطة 
أُعطي  الذي  الوعد  تنّفذ  أن  الدولة  وعلى  القصة،  كّل 
ملواطني الدولة؛ وبعد مضي أكثر من 68 عاًما الوعد 
ُينّفذ بعد. أقّدر جًدا مبادري املؤمتر وأحيي األهالي  لم 
املشاركني، خصوًصا أّننا نعلم أنه في واقعنا هذا عندما 
تتّم املماطلة في قضية ما، وال يستطيع أحد أن يحّل 
األمر يشعر الناس باليأس، ولكن ليس في هذا احلال، 

ألن احلضور يثبت أّنه لم ولن يستسلم.
 ¨W¹dI�«  w??�  lL²−L�  gOF½  UM�“  U??�  ∫d??I??ý√  ™

ÆœUOŽ_UÐ qH²×½Ë W
OMJ�« w� w ÒKB½
أهالي  جلنة  باسم  تكّلم  الــذي  أشقر  نعمة  حتــّدث  ثّم 
إقرث، قائال: في كّل مرّة ألتقى بها بزوّار إقرث ُيطرح 
نفس السؤال: «مبا أنه لديكم قرار محكمة وقرار جلنة 
وتسكنوا  أراضيكم  على  تستقرّوا  ال  ملاذا  حكومية، 
في القرية؟»، فأجيبهم، مبا أقول لكم اآلن، إننا كنا وما 

زلنا نعيش كمجتمع في القرية، نصّلي في الكنيسة 
لألطفال،  صيفية  مخيمات  نقيم  باألعياد،  ونحتفل 

نتزوّج وندفن في إقرث. 
وتابع أشقر شارحا احملّطات املركزّية بسير قضية إقرث، 
على  العمل  إّياهم  ا  مطالًب الكنيست  ألعضاء  وتوّجه 

إعادة بناء قرية إقرث، لتسديد دين الدولة ملواطنيها.
 W�«d�  √b³�  vKŽ  rzU	  w�U¼_«  ‰UC½  ∫‰UO½«œ  ™

ÆWÒO½b*« ‚uI(«Ë ÊU
½ù«
عن  كممّثلة  بدورها  دانيال،  داريــن  احملامية  وحتّدثت 
جلنة أهالي كفر برعم، وقالت: نضال أهالي قرية برعم 
النضال  ولهذا  العام،  ــرأي  ال ذهن  في  محفور  للعودة 
ميزات خاّصة، ألن األهالي كانوا مواطنني عندما ُهّجروا، 
إضافة إلى وجود وعود حكومّية من أعلى املستويات 
القرية، ووجود قرار قضائي من احملكمة  لعودة أهالي 
القضّية  هذه  األهالي.  بإعادة  الّدولة  فيه  تأمر  العليا 
واملتاحة مع حشد  املُمكنة  نوقشت في جميع احملافل 

عدد من املثّقفني والشخصيات العامة رفيعة املستوى 
األهالي  نضال  فإن  السياسية،  األطياف  مختلف  من 
اإلنسان  كرامة  ومبدأ  الفعالة  املواطنة  مبدأ  قائم على 

واحلقوق املدنية.
 w?? �U??¼√ ‰U??C??M??� q??�U??J??�U??Ð ¡U??�d??ý ∫åf??ðd??O??�ò ™

Æ5²¹dI�«
وأرسل حزب «ميرتس» رسالة رسمية، نظرًا تواجد نوّابه 
في مؤمتر خاص بحزبهم، وجاء في الرسالة: «ميرتس» 
ألّنه  القريتني،  أهالي  لنضال  بالكامل  شركاء  ونوّابها 
كتلة  النضال.  هذا  من  وأوضــح  أعــدل  نضال  يوجد  ال 
«ميرتس» ستفعل كّل ما ميكن من أجل تطبيق الوعد 
الذي أعطته دولة إسرائيل منذ سنوات، وحّتى اآلن لم 

ُينّفذ.
 r??�Ë W?? ÒO??M??�√  WKJA� b??łu??ð  ô ∫Íd??O??Ð  ™

ÆsJð
ثّم حتدث النائب يعقوب بيري (ِيش عتيد): 

∫X
OMJ�UÐ d9R� w�

5�d � N *« 5� �d I �« v �≈ …œu F �U � r 	d � d H 
Ë Àd �≈ w �U �√ ‚u I( X �ô b O �Q�
 qOB% qł√ s� WO½U*d³�« q²J�« W�U� l� ÊËUF²½ ∫ŸUL²łô« bIF� —œU³*« ¨…œuŽ s1√ W�d²A*« WLzUI�« fOz—™
  ULNO�U¼√ ‚uIŠË 5²¹dI�UÐ ·«d²Žô« vKŽ qLFK� œuNO�«Ë »dF�« »«ÒuM�« s� r	UÞ ¡UMÐ ™  5²¹dI�« w�U¼√ oŠ

Æ5²¹dI�« w�U¼√ s� U Î�—UA� ÊËdAŽË WzU � ™
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أنا أعترف أنني منفعل، لسببني: أوال ألّني منذ سنني 
طويلة وعديدة أتابع هذه القضية، والّسبب الثاني ألنه 
ميكنني أن أرى كنيسة إقرث من مكان سكني، وأرى 
احلياة املُجتمعية التي ما زالت مستمرّة في القرية. لن 
أبالغ إن قلت لكم إّن القضّية هذه هي امتحان ملبادئ 
دولة إسرائيل. وأنا أعلم أنه ال توجد أي مشكلة أمنية 
السابق،  االّدعاء في  استعمال هذا  ّمت  أنه  اليوم، رغم 
ولكن أقول لكم، ال توجد ولن تكون مشكلة أمنية في 

إعادة بناء القريتني.
 ÈÒbF²ðË  W ÒOÐe(«  ÈÒbF²ð  W ÒOCI�« ∫Êu Ò�Š  ™

ÆW{—UF*«Ë ·ö²zô« rO¼UH�
اإلئتالف  ــزب  ح مــن  حسون  ــرم  أك الّنائب  ــّدث  حت ــّم  ث
(كوالنو)، وقال: قبل عّدة سنني كنت قد توّجهت لرئيس 
الوزراء آنذاك، إيهود أوملرت، وُفوجئت عندما قال لي إّنه 
منذ  ولكن  القريتني،  بناء  إعادة  مانع من  أي  يوجد  ال 
أهالي  حّق  إحقاق  نستطع  لم  اليوم  وحّتى  احلني  ذلك 
القريتني. أما اليوم فأنا أجلس هنا من االئتالف، وأومن 
االئتالف  مفاهيم  وتتعّدى  احلزبية  تتعّدى  القضية  أن 
نقوم بعمل جّدي من  واملعارضة، ولذا يجب علينا أن 
مع  أقوم  أن  أتعّهد  أنا  واملواطنني.  الّناس  هؤالء  أجل 

حزبي بدفع هذه القضّية والّسعي إلى حّلها.
 W ÒOCI�«  ÁcN� W{—UF� ÊuJð Ê√ sJ Ô1 ô ∫—UÐ ™

ÆÍœuNO�« ÂUF�« Í√d�« Èb� v²Š
بار،  حيليك  الّنائب  الكنيست،  رئيس  نائب  وحتّدث 
القضية حتى  لهذه  معارضة  تكون  أن  ُميكن  قائًال: ال 
لدى الرأي العام اليهودي، ونحن نرى اليوم - كما رأينا 
في الّسابق - ممّثلني من اليمني واليسار يعملون من 
وجود حل  وعدم  وبرعم.  إقرث  أهالي  قضية  أجل حل 
من  حقوقي  وفشل  أخالقي  فشل  هو  اليوم  هذا  حتى 

الدرجة األولى.
 Àd??�≈  W¹d�  w?? �U??¼√  XK³I²Ý«  W�«d�« ∫”U ÒDž  ™
 ÊuMJ�¹  «u???�«“  U??�  Âu??O??�«  «c??¼  v²ŠË  5Žu³Ý_

ÆUNO	
ثم حتّدث الّنائب باسل غّطاس (القائمة املشتركة) وقال: 
توجد لي عالقة شخصية وخاصة بقضية إقرث وبرعم، 

كوني ابن قرية الرامة التي استقبلت أهالي قرية إقرث 
ملّدة أسبوعني وحتى هذا اليوم ما زالوا يسكنون فيها 
للقضية.  عاطفّية  جوانب  توجد  أّنه  شّك  وال  ومعنا. 
نقوم  كّنا  إقرث  أبناء  أحد  يتوّفى  كان  عندما  فمثًال 
مبرافقة األهالي إلى املقبرة، وهذا بحد ذاته كان نضاال 
طويال ألّنني أذكر أّنه لألسف أّول جثة ُدفنت في مقبرة 
إقرث أُخرجت من قبل الّسلطات، ولكن صمود أهالي 
دفن  رسمًيا  اليوم  لهم  أتاح  بحّقهم  ومتسكهم  القرية 

موتاهم في املقبرة.
 …œU??Ž≈  UNOKŽ  ÒÊ√  W??�ËÒb??�«  „—b??²??Ý  q¼ ∫‰uKNÐ  ™

!ørŽdÐË Àd�≈  UMÐË ¡UMÐ√ v�≈ o(«
الصهيوني)  (املعسكر  بهلول  زهير  الّنائب  وحتــّدث 
فقال: إنها قصة األجيال، الرّعيل األول وماضيه أطول 
من مستقبله. جيل األبناء مستقبله أطول من ماضيه، 
مصيري  يكون  هل  متسائًال:  حاقدة  بعيون  ينظر 
الدولة.  على  الغضب  إال  لهم  ما  واألبناء  كمصيرهم؟ 
هل ستدرك الدولة في نهاية األمر أن عليها إعادة احلق 

إلى أبناء وبنات إقرث وبرعم وإعادتهم إلى ديارهم؟!
 Ê√ t½Qý s� Õ«d??²??�« ÒÍb??� ∫Í—u??š Í“u??	 »_« ™

™ °w{«—_« W ÒOC� ÒqŠ q ÒN�¹
النائب األسقفي ألبرشّية  ثّم حتدث األب فوزي خوري، 
هذا  ر  أقــدّ أنا  قائًال:  الكاثوليك،  للملكّيني  اجلليل 
بقعوني  جورج  املطران  سيادة  وباسم  ومبادريه،  املؤمتر 
أحّيي جميع األهالي وحاضري املؤمتر. كنت اشتركت في 
جلسة مفاوضات مع الڤاتيكان أمام حكومة إسرائيل 
أن  شأنه  من  جًدا  واضح  اقتراح  لي  وكان   2007 سنة 
يسّهل حل قضّية األراضي، وهو أّنه في عام 1958 ّمت 
استبدال 432 دوًمنا من أرض الوقف في إقرث في أرض 
موجود باملغار. نحن مستعّدون أن نتنازل عن هذا البدل 
وأن نضّم هذه األمالك والتي تبلغ ما يقارب 840 دوًمنا 

إلى األراضي التي سُترجع من قبل الدولة.
 Òo??Š ÷—U???F???¹  Ê√ b???Š√ l??O??D??²??�??¹  ô ∫.U???M???ž ™

™ w�U¼_«
وحتّدث الّنائب مسعود غنامي (القائمة املشتركة) قائًال: 
أحّيي أهالي القريتني على هذا الّصمود، أكّن لهم كّل 

االحترام ألّنهم أنشط الّناس وأكثرهم وحدة. أنتم منوذج 
لنا جميًعا ولكّل نضال ُمحق. وأريد أن أحّيي احلضور 
والنوّاب املشاركني، عرًبا ويهودا؛ القضية تشّكل تهديًدا 

للدميقراطية وال يستطيع أحد أن يعارض حّق األهالي.
 ¨W�«bF�«  s ÒLC²¹  W ÒOCI�«  ÒqŠ  ∫g²OÑuLO×¹  ™

ÆQD)« `O×BðË bŽu�UÐ ¡U	u�«
ثّم حتّدثت شيلي يحيموڤيتش (املعسكر الّصهيوني) 
القرارات.  تنّفذ  لم  ملاذا  أفهم  أن  أستطيع  ال  وقالت: 
حل القضّية يتضّمن العدالة، الوفاء بالوعد، تصحيح 
من  ــر  أم ــذا  وه بيوتهم،  ــى  إل السّكان  وإعـــادة  اخلطأ 
من  أقــّل  ليس  ومؤّسساتها  الدولة  يهم  أن  املفروض 
الدائرة من  الوقت إلغالق هذه  أنفسهم. حان  املواطنني 

أجلنا جميًعا.
 U¹UC� w�UÐ sŽ WHK²�� W�Uš W�UŠ ∫ÍbFÝ ™

Æs¹d Ò−N*«
وحتّدث الّنائب أسامة سعدي (القائمة املشتركة) وقال: 
أمامنا حالة خاّصة مختلفة عن باقي قضايا املهّجرين، 
يوجد قرار محكمة عدل ُعليا، وما يحدث هو ازدراء واحتقار 
لقرار احملكمة وال ُميكن أن نقبل باستمرار هذه املأساة.

ÆW Ò�Uš W�UŠ w¼ rŽdÐË Àd�≈ W ÒOC� ∫5MŠ ™
ثّم حتّدث الّنائب دوڤ حنني (القائمة املشتركة) فقال: 
أنتم  به.  ُيحتذى  نضاًال  مثيرًا،  نضاًال  تقودون  أنتم 
متنحوننا األمل. هذه القضّية صادقة وعادلة، إنسانية، 
دميقراطية وحقوقية، وأنا كُمدرّس سابق للقانون أدهش 
ال  وبرعم،  ــرث  إق قضّية  فيها  ــر  أذك مــرة  كــّل  وأرتعد 
بها  تتجاهل  والتي  احلالة  هذه  أستوعب  أن  ميكنني 
بطريقة  بقرار محكمتها  احلائط  الدولة وتضرب عرض 
املستوى  على  إضافية،  أهمية  هنا  توجد  وقــحــة. 
الوطني والقطري، أنا أعي متاًما أّن قضية إقرث وبرعم 
هي حالة خاصة، ولكن حل القضية من شأنه أن يؤّثر 
هنا.  يعيشان  اللذين  الشعبني  بني  العالقات  ويحّسن 
لرمبا  القضايا،  من  الكثير  هنالك  أّن  متاًما  أعي  أنا 
األصعب، ولكن رسالة حل القضية تبعث األمل للعديد 

من املواطنني.
 o	«uð  W??�ËÒb??�«   U� ÒÝR�  lOLł  ∫wKOzU�O�  ™
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هذا وحتّدثت الّنائب ميراڤ ميخائيلي، قائلًة: كمواطنة 
بسيطة تقلقني قضّية إقرث وبرعم، ألنّكم صنعتم كّل 
شيء بالّشكل الّصحيح وتوجد أمامكم قرارات، ولكن 
الّدولة  مؤّسسات  جميع  لنا؟  األفعال  هذه  تعني  ماذا 
توافق على أّنه هنالك ظلم ولكن ال أحد يقوم باحلل. 
قضّية  أجل  من  أعمل  وأنا  الّسابقة  الكنيست  منذ 
التي  الكتلة  وباسم  باسمي  أتعّهد  ولكّنني  القريتني 
أرأسها أن نستمّر بالعمل من أجل قريتي إقرث وبرعم.

 W�uI*« ÊuHM¹ Íc�« w�U¼_« wÒOŠ√ ∫vO×¹ ÃUŠ ™
 .“Êu�M¹ —UG ÒB�«Ë Êuðu1 —U³J�«” W	ËdF*«

ثّم حتّدث عبد احلكيم حاج يحيى (القائمة املشتركة) 
وقال: أحّيي هذه املبادرة املباركة، وأحّيي األهالي الذين 
ينفون املقولة املعروفة ”الكبار ميوتون والّصغار ينسون“، 
حيث أرى الكبار واألطفال حاضرين هنا من أجل حّقهم 

وقراهم، وهذا يعني أّن القضّية حّية، وبالتالي يعني أن 
من واجبنا الوصول إلى حل.

 w²�«Ë W ÒO½U�½≈ w¼ W ÒOCI�« Ác¼ ∫5ÑËƒ— sÐ ™
ÆWÒOM�√ W Ò−Š Í√ ‚uHð

الصهيوني)،  (املعسكر  رؤوڤــني  بن  إيــال  حتــّدث  كما 
قائًال: أنا أرى اجليل اجلديد والذي ينظر إلى املستقبل 
ولكن  األهــم،  هو  املستقبل  إلى  التطّلع  أّن  أعي  وأنا 
ومن  منه  ونتعّلم  املاضي  إلى  نتطّلع  ال  أن  ميكننا  ال 
األخطاء التي ارتكبت بحّق أهالي القريتني، ولذا علينا 
تصحيح  ميكننا  كيف  الّسؤال:  أمام  أنفسنا  نضع  أن 
هذه  السنني.  مدار  على  حدث  الذي  الّظلم  وتصليح 
القضّية إنسانية والتي تفوق أي حّجة أمنية، ال يوجد 

أّي سبب أمني مينع حّل هذه القضّية.
 W(UB*UÐ  WD³ðd�  W ÒOCI�«  Ác??¼  ∫s¹—U³ł  ™

 ÆW ÒO�¹—U Ò²�«
ثّم حتّدث الّنائب د. يوسف جبارين (القائمة املشتركة) 
وقال: منذ عشرة أعوام أدرس قضّية إقرث وبرعم في 
النطاق األكادميي ضمن حّصة كاملة، وفي كّل عام كنت 
أتأّمل أن يحدث تقّدم معّني، وفي كّل أمل كان يخّيب 

أملي من جديد. 
هناك ثالثة أمور مهّمة من اجلانب احلقوقي والقضائي: 
أمني،  سبب  أّي  يوجد  ال  أّنــه  تؤّكد  املؤّسسات   (1)
وأّنهم ال يعارضون عودة أهالي القريتني إلى بيوتهم. 
(2) كّل احملاكم التي تناولت وناقشت القضّية أّكدت 
بل  باألمل،  محكمة  قرار  يوجد  ال  بأّنه  واضح  بشكل 
ناحية  من  شرعي  هو  والــذي  مستحّق  حكومّي  وعد 
وعد  يوجد  أّنه  أي  «ليبائي»،  جلنة  قبل  من  القضاء 
إدارّي صالح. (3) على أرض الواقع فإّن املجال ُمتاح 
واملبدأ  ــودة،  ــوج م األرض  جــديــد،  مــن  القريتني  لبناء 
األساسي في القانون اخلاص بأهل البالد األصالنّيني هو 
العودة الى أراضيهم. هذه القضّية متّثل نضالنا الوطنّي 
-املدني، ألّننا نتساَءل في حال لم ننجح رغم كّل هذه 
نحّقق  أن  ميكننا  كيف  الّداعمة،  ــرارات  والــق اجلوانب 
باملصاحلة  مرتبطة  القضّية  هذه  إّن  أقول  لذا  حقوقنا؟ 
أريد  وأنا  الّتاريخّية، تصحيح ظلم وعدالة مصّححة، 
أن أحلم باليوم اّلذي سأعود وأدرّس به عن عودة أهالي 

إقرث وبرعم.
Æ5²¹dI�« —ULŽ≈ …œUŽ≈ V& ™

وكانت الكلمة األخيرة للّنائب أمين عودة (رئيس القائمة 
هذا  إّن  تلخيصية:  كلمة  في  قال  ــذي  اّل املشتركة)، 
ا بحضوره ومضامينه، وسيكون مؤّسًسا  املؤمتر كان قوّيً
ّية عميقة حّتى إحقاق  لتجديد الّنضال مبثابرة ومسؤول

احلق ببناء القريتني وإعمارهما على يد أبنائهما.
عودة  النائب  ــإدارة  ب عمل  طاقم  تشكيل  املقرر  ومن 
للقيام بخطوات عملية على صعيد إعادة األهالي إلى 

إقرث وبرعم.
اللقاء،  بيانني عن هذا  وإقرث  برعم  أبناء كفر  وأصدر 
نفوس  في  األمــل  بعث  ــى  وإل أهميته،  إلى  مشيرين 
في  والسكن  الــعــودة،  حلم  حتقيق  أجــل  من  األهالي 
القريتني بعد إعمارهما وإعادة األراضي إلى أصحابها.
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مع بداية موسم األعراس، وبعد نهاية شهر رمضان، 
أعلنت إدارة مفروشات ”دارنا“ عن حملة تنزيالت 

ال مثيل لها ”حملة عرسان 2016“.
ـــو علي  ـــاج أب ــركــة احل ــّش ــر ال ــع مــدي ــقــاء م ـــي ل وف
املشهداوي حول تفاصيل وسبب هذه احلملة، قال: 
”من الضروري أن يدخل العرسان اجلدد بيوتهم وهم 
للّدعم  بحاجة  فهم  لذا  جّيدة،  نفسّية  راحــة  في 
الذي  الكبير  والّضغط  العبء  بسبب  واملساعدة 
احلملة  عن  اإلعــالن  ّمت  لذلك  عاتقهم؛  على  يقع 
انطلقت  حيث  األســعــار»،  في  «الرّحمة  وشعارها 
احلملة بأسعار خاّصة للعرسان، وتضّم هذه احلملة 
ومحلّية،  ــة  وتــركــّي ّية  إيطال ــدة،  ــدي ج ــونــات  صــال

جميعها من موديالت عام 2016».

قسمني،  إلى  تنقسم  احلملة  ”إّن  قائًال:  وأضــاف 
العرسان  يتمّكن  حيث   Deluxeو  Extra حملة 
من اختيار احلملة املناسبة لغرف النوم والصالونات؛ 
حسب  كّل  لهم،  املناسبة  ــوان  األل اختيار  وميكنهم 

ذوقه وقدرته املادّية“.
«دارنــا»  مفروشات  في  للجميع  ُمتاحة  احلملة 
في  كنا  كفر  بلدة  في  الرّئيسي  الفرع  بفرعيها: 
الّثاني في مدينة طمرة،  والفرع  الرّئيسي،  الّشارع 
يحوي  حيث  املشهداوي،  ستور»  «كينغ  بجانب 
تصاميم  وأفخم  ــدث  ألح ممّيزة  معارض  الفرعان 

األثاث واملفروشات املختلفة.
يذكر أّن العمل جاٍر على قدٍم وساق الفتتاح فرع 

ثالث جديد في منطقة الّشمال.

“UHOŠ” qÝ«d*
افتتح، يوم األحد من هذا األسبوع، معرض الكتاب 
شركة  تنّظمه  واّلتي  (تركّيا)،  اسطنبول  في  الّدولي 
”جلف ترك ميديا“، ومركز صناعة الفكر للّدراسات. 
العربّي  الكتاب  إتاحة  ــى  إل املعرض  هــذا  ويهدف 
ّية  العرب بالّلغة  الّناطقني  واألتراك  العرب  للمقيمني 
من الّدارسني واألكادميّيني والسّياح العرب، حيث يقام 
املعرض في موسم سياحّي تقصده أعداد هائلة من 

ّية مختلفة. السّياح اخلليجّيني، ومن دول عرب
ومديرها  احليفاوّية،  شيء“  ”كل  مكتبة  وتشارك 
العام صالح عّباسي في املعرِض  الذي يعتبر تظاهرة 

ّية ثقافّية ُتعنى بالكتاب واألدب بصفة عاّمة. دول
هي دار الّنشر الوحيدة من البالد اّلتي  ”كل شيء“ 
حيث  الّدولي،  اسطنبول  كتاب  معرض  في  تشارك 
بها،  اخلاّص  املكتبة  جناح  األدب احمللّي في  تعرض 
الّتواصل  مــن  ــّي  احملــل والكاتب  الّشاعر  لتمّكن 
شيء“.  ”كل  مكتبة  طريق  عن  العربّي  العالم  مع 

جناحها  ــي  ف شيء“  ”كل  مكتبة  ــرض  ــع وت هــذا 
وقصص  اخلــاّصــة  الِفَلسطينّية  اإلصـــدارات  مئات 
ّية  العرب الّثقافة  نشر  على  دائًما  وتعمل  األطفال، 
من  مختلفة  أرجاء  في  خاّصة  والِفَلسطينّية  عاّمة 
كتب  معارض  في  املشاركة  ضمن  العربّي،  عاملنا 

ّية هاّمة. دول

“UHOŠ” qÝ«d*
مؤّسسة  إدارة  رئيس  املاضي،  رشــدي  الّشاعر  قــام 
سلسلة  بعقد  حيفا،  في  والفنون  للثقافة  ــق  األف
لقاءات متتالية، اجتمع خاللها بوكيل وزارة الّثقافة 
الذي  صالح،  الّناصر  عبد  الّشاعر  الِفَلسطينّية 
أطلعه أّن الوزارة اليوم تعتمد بصورة ُممَنهجة سياسة 
للعرب  الّثقافّية  املؤّسسات  على  الــّتــام  االنفتاح 
الِفَلسطينّيني في الداخل، إلميانه وإميان الوزير الّشاعر 
هم شطر  الداخل  بأّن عرب  بسيسو  إيهاب  الّدكتور 
الِفَلسطيني  للمجتمع  البرتقالة  عضوي من أشطار 

في كاّفة أماكن وجوده. 
الّناصر  عبد  الّشاعر  أّن  املاضي  أضــاف  وقــد  هــذا 
صالح رّتب في اجتماعهما األخير لقاء عمل خاّص 
الّشاعر عبد  ــوزارة:  ال في ديوانه ضّم مديري أقسام 
الّسالم عطاري، مدير عام اإلدارة العاّمة لآلداب في 
املسرح  ــرة  دائ مدير  الّشيخ،  مأمون  الفّنان  ـــوزارة،  ال
الّصندوق  منّسقة  عطّية،  رواء  األخــت  ــوزارة،  ال في 
مناقشة  بعد  خالله  ّمت  حيث  ــوزارة،  ال في  الثقافي 
مستفيضة وشاملة وضع برنامج عمل قابل للّتنفيذ 
ّية،  األدب الّندوات  املسرحّية،  العروض  مجاالت  في 
لقاءات  الّدراسّية،  ــام  األّي الفولكلورّية،  املهرجانات 

يتّم  أن  على  الّشعر،  بيت  مع  الّتعاون  املبدعني، 
املختلفة،  املناطق  بني  ــة  ودوري ّية  تبادل بصورة  ذلك 
باستضافة  ”األفق“  مؤّسسة  قيام  الفاحتة  وستكون 
الّشاعر محّمد حلمي الرّيشة في حيفا، رئيس حترير 
مجّلة ”مشارف“، ومن ثّم مشاركة وفد من األفق في 
تشرين  بداية شهر  في  الذي سيقام  األدبي  املهرجان 

األّول في رام الله. 
هذا، وقد اّتفق الّشاعران عبد الّناصر صالح ورشدي 
بالعصر  القترانها  وجودنا  تقول  الّثقافة  أّن  املاضي 
جتعل  التي  احلضارّية  واحلالة  الّتاريخّية  واحلقيقة 
اإلنسان الِفَلسطينّي يرتبط ويتفاعل مع دوائر احلياة.
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“UHOŠ” qÝ«d*
هاجم أحد الّشبان أفراد الّشرطة في أثناء قيامها 
الّشرطّيون  وكان  الّسير.  لقوانني  تطبيق  بأعمال 
لم  الذين  للّسائقني  الّسير  مخالفات  يسّجلون 
يضعوا حزام األمان، أو لم يتوّقفوا بالسّيارة أمام 
أثناء  اخللوي  الهاتف  استخدموا  أو  ”قف“،  شارة 

الّتجاوب  رفض  الّسائقني  أحد  ولكن  الّسّياقة. 
بشوكة  أوقفه  الذي  الّشرطي  وهاجم  الّشرطة  مع 
مائدة، غير أّن الّشرطة متّكنت من السيطرة عليه 

باستخدامها غاز الفلفل.
وقد سّجلت الّشرطة في هذه احلملة أكثر من 50 

مخالفة سير للّسائقني. 

 “UHOŠ” qÝ«d*

داهمت قوّات الّشرطة من الوحدة القطرّية ومنطقة 
منطقة  في  يلّية  الّل الّنوادي  من  عــدًدا  الّساحل 
الكرمل واخلليج، وذلك بعد أن توّفرت أدّلة دامغة 
بأّن هذه النوادي منعت عدًدا من الروّاد من الّدخول 

لسبب أصولهم العرقّية ولدوافع عنصرّية.

وكانت الّشرطة قد أرسلت أفراًدا بزّي مدنّي للّدخول 
من  منعوهم  ــرّاس  احل أّن  غير  ــوادي،  الــّن هذه  إلى 
الّدخول عّدة مرّات، بينما سمحوا لغيرهم بالّدخول 

بسهولة. 
 25 هذه  مداهمتها  أثناء  في  الّشرطة  واعتقلت 
القانون  ملخالفتهم  الّتحقيق،  ذّمة  على  مشبوًها 

اّلذي يحّظر الّتمييز للّدخول إلى الّنوادي.   

åUHOŠò qÝ«d*
الّشرطة  بلسان  الّناطقة  السمري،  لوبا  عّممت 
لإلعالم العربّي بياًنا على وسائل اإلعالم، وصلت 
أحيل  فيه:  جاء  عنه،  نسخة  «حيفا»  صحيفة 
في  العالج  إلى  األحد،  مساء  ِفَلسطينّي،  عامل 
حيث  للّضرب،  تعرّضه  بعد  «رمبام»،  مستشفى 

وصفت حالته ما بني طفيفة ومتوّسطة.
تأشيرات  يحمل  الِفَلسطينّي  العامل  أّن  يذكر 
إقامة قانونّية، وعلى ما يبدو تعرّض للّضرب في 

مكان عمله، من جرّاء نزاعات بني العّمال.
تفاصيل  بكاّفة  الّتحقيق  الّشرطة  وتواصل  هذا 

ومالبسات هذه احلادثة.

“UHOŠ” qÝ«d*
ّية ممّيزة، ومشاركة واسعة، انطلق  وسط أجواء احتفال
الــّشــعــوب - حلــظــات مــن الّصبر  ــرنــامــج «ثــقــافــة  ب
ما  جمع  مشترك،  لعمل  ُعنوان  - هو  والّتسامح» 
احلّليصة و«البيت  حّي  بني الوحدة اجلماهيرّية في 
ــــي تــــل عــمــال، الــّتــابــع لــلــمــركــز  ــــر» ف ــــض األخ
نافيه  يوسف، مكتب  ــاس»  ــن ــت «م ــري  ــي ــاه اجلــم
من  حيفا، ومتطوّعني  شرق  الّشؤون االجتماعّية في 

حّي احلليصة وتل عمال.
ــني  ـــــرك ب ــــل املـــــشـــــت ــــم ــــع ــــذا ال ــــر ه ــــب ــــت ــــع وي
احلارات املتجاورة، األّول من نوعه، وهَدف إلى افتتاح 
الفّعالّيات الّصيفّية لسّكان احلارات املجاورة، تعزيز 
إلى  والتعرّف  األحياء  املشترك بني سّكان  احلوار  لغة 

ثقافات عادات وتقاليد اآلخرين.
وتناول هذا اليوم برامج ومحّطات متنوّعة، حيث زّينت 
ورزيئيل  بيئير  شارع   - احلارتني  األدراج الفاصلة بني 
في احلليصة وتل عمال، وصدحت املوسيقى بالّلغات 

والعبرّية، إلى  ّية  واإلثيوب والرّوسّية  ّية  العرب األربع: 
جانب مشاركة ممّيزة ملغّني الرّاب بستوني.

مأكوالت  ببيع  احلارتني  كلتا  من  الّنساء  قامت  كما 
واكسسوارات.  يدوّية  أشغال  وبيع  وعرض  شعبّية، 
لألطفال،  تفعيل  محّطات  من  البرنامج  يخُل  ولم 
الوجه  على  والّصابون، الرّسم  املاء  شملت: فّقاعات 
حسب  الّشعر  جتديل   بنفسك)،  – (ارسم  واليدين 

ّية، وغيرها من الفّعالّيات. الّطريقة اإلثيوب
واملتواصل  الّدؤوب  العمل  إلى  البرنامج  ويعود جناح 
واالزدهار  الّنمو  أجل  من  يعملون  حقيقّيني  لشركاء 
البلدّية،  في  املخّدرات  الوحدة ملكافحة  االجتماعّي: 
مركز التجسير البلدي بيت الكرمة، الوحدة للّنهوض 
وحدة  ميغل»،  «بيت  الفتيات  مركز  بالّشبيبة، 
الّتشغيل البلدّية، َمركز «متكني» لتحصيل احلقوق، 
«أوفير» دكان مجتمعّية، البرنامج البلدي «أوالد في 
ضائقة»، قسم الّشرطة في ناڤيه شأنان، وحدة األمن 

البلدي، ومجموعة ممّيزة ملتطوّعني من احلارتني.

“UHOŠ” qÝ«d*
مجموعة  «يـــودڤـــات»  ــري  ــي ــاه ــم اجل املــركــز  ــم  ــّظ ن
رياضّية،  فّعالّيات  تضّمنت  صيفّية  نشاطات 
موسيقّية راقصة، عروض زومبا، ورشات رسم وفنون، 
ّية  مائ منتجعات  إلى  رحــالت  أفالم وتنظيم  عرض 

(مالهي الّتوت، «كياكيم»، وغيرهما).
وأعرب كّل من املدير وديع شحادة ونائبه علي سليمان 

الغنّي  الّصيفي  اإلثرائي  البرنامج  من  رضاهما  عن 
والكبار  الّصغار  احلّي،  أهالي  تفاعل  ومن  واملتنوّع، 
فّعالّيات  مّيزت  التي  والبرامج  املضامني  مع  منهم، 

صيف 2016.
هذا وقّدما الّشكر واالمتنان لطاقم العاملني واملتطوّعني 
يان نهاية  اّلذين ساهموا في إجناح هذه البرامج، متمّن

صيف ممتع وآمن للجميع.
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بدعوة من إدارة وحدة شالڤا اجلماهيرّية، وضمن االحتفاالت 
والبرامج الصّيفّية في الوحدة، قّدم املهرّج الّطّبي احليفاوي 
سرحان محاميد، ورشة تفعيلّية لألطفال املشاركني متحورت 
لزوجته اإلعالمّية سامية عرموش  القصصي  على اإلصدار 
- محاميد بُعنوان ”إيش َيعني مهرّج طّبي؟“، وهو باكورة 
الّصغار  القرّاء  لتعريف  إذ خّصصتها  القصصّية،  أعمالها 
في  وإسهامه  الطبّية  املراكز  في  الطّبي  املهرّج  عمل  عن 

الّتخفيف عن آالم املرضى.
هذا وقرأت القّصة أمام األطفال رميا ّجنار، كما وطرحت األسئلة 

على املشاركني، اّلذين تفاعلوا جًدا مع القّصة ومضمونها.
من  شرح  الفقرات  من  مجموعة  سرحان  املهرّج  قّدم  بعدها 
خاللها عمله اليومي مع األطفال املرضى في املستشفيات، 

ّمما القى استحسان األطفال وأهاليهم على الّسواء.
إثراء  دائًما  يهّمها  بأّنه  هناء منصور  الوحدة  مديرة  وأّكدت 

مضامني الفّعالّيات من خالل استضافة برامج ممّيزة.
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åUHOŠò qÝ«d*
ــي طــه (مــديــر مــرَكــز الــعــلــوم  ــام ــــادر س ب
منال  االجتماعّية  والّناشطة  والرّوبوتيكا)، 
بعالم  ممّيز  صيفي  مخّيم  بإقامة  قنبورة، 
الرّوبوتيكا (علم الرّوبوتات املتطوّرة) والعلوم 
املشتركون  ــرب  أع حيث  ــران؛  ــي ــّط ال ــم  وعــال
خالله  تعّلموا  حيث  املخّيم،  هذا  متّيز  عن 
مواضيع عديدة في العلوم، وبناء مجّسمات 
ــات ونشاطات  ــّي فــّعــال ــى  إل ــًة  ــة، إضــاف ــّي آل
فنون،  الّصغير،  الّطباخ  منها:  ترفيهّيه، 

ورحلة إلى منتجع سباحة. 

وفي حديث مع طه وقنبورة، عّلال أّن ما ميّيز 
والّترفيهّية  العلمّية  املواد  هو  املخّيم  هذا 
جاهَدين  املشاركني، حيث عمال  أثرت  التي 
كي يكون املخيم ذا طابع ورونق آخر وخاّص، 
مدموج بعالم الّتكنولوجيا والّترفيه في آٍن 
واحد، وقد حصال على نتيجة جناح حافل. 

سنقوم  ــريــب  الــق املستقبل  ــي  ف وأضــافــا: 
مبوضوع  واملنطقة  حيفا  مدارس  في  بــدورات 
الرّوبوتيكا وعالم الّطيران. هذا ومتّنا جلميع 

الّطالب األعزّاء عطلة صيفّية ممتعة وآمنة.



2016 “u9 29 WFL'« 24

tK �«  …U O (  .d �  —U � � �≈

¡U�ON�« u�√ œU�— aOA�«
 ©w�dA�« UHO� ÊË–Q	Ë WM|d'« b�
	 ÂU	≈® 

انتشار  من  ـــام  األّي هــذه  في  الّشكاوى  تكثر 
الناجتة  الّناس  بني  الّثقة  وعدم  الكذب  ظاهرة 
عنه، والذي في محّصلته تأتي اخليانة. وهذه 
والويالت  احلــســرات  جتلب  أصبحت  الّظاهرة 
وتضّيع احلقوق، وهي مدعاة للّظلم بني الّناس. 
وقد وصل احلّد عند بعضهم أن يكذب على الله 

ورسوله وعلى كّل شريف وحرّ.
ُم ِممَِّن اْفَترَى  حّذر الله من ذلك بقوله (وََمْن أَْظَل
ِهْم  رَبِّ َعَلى  ُيْعرَُضوَن  ِئَك  ـ ُأوْلَ َكِذبًا  الّلِه  َعَلى 
ِهْم  رَبِّ َعَلى  َكَذُبوْا  الَِّذيَن  ـؤُالء  َه األَْشَهاُد  وََيُقوُل 
َتُقوُلوا  اِملِنيَ)، وقال (وََال  الظَّ الّلِه َعَلى  ْعَنُة  لَ أََال 
ِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا َحَالٌل وََهَذا َحرَاٌم  ِملَا َتِصُف َأْل
َيْفَترُوَن  الَِّذيَن  ِإنَّ   * اْلَكِذَب  ِه  اللَّ َعَلى  َتْفَترُوا  لِّ

ه اْلَكِذَب َال ُيْفِلُحوَن).  َعَلى اللَّ
بألوانه  الكذب  من  (ص)  ــول  ــرّس ال ــّذر  ح وقــد 
املختلفة. فاغتصاب احلقوق واحللف عليها من 
الكذب وهو األكثر انتشارًا بني الّناس، إّال من 
رحم رّبي. قال رسول الله «من اقتطع حّق امرئ 
وحرّم  الّنار  له  الله  أوجب  فقد  بيمينه  مسلم 
عليه اجلّنة». فسأله رجًال: وإن كان شيًئا يسيرًا 
أراك  ا من  الله؟ قال: وإن كان قضيًب يا رسول 
(وعود األراك يستعمل في تنظيف األسنان). 

وعن ابن مسعود أّن النبّي قال: من حلف على 
مال امرئ مسلم بغير حّقه لقي الله وهو عليه 
َيْشَترُوَن  الَِّذيَن  (ِإنَّ  قرأ علينا  ثّم  قال  غضبان 
ُأوْلَِئَك َال َخَالَق  يًال  َقِل َثَمًنا  الّلِه وََأْميَاِنِهْم  ِبَعْهِد 
ِهْم  ْي ُمُهُم الّلُه وََال َينُظُر ِإلَ لَُهْم ِفي اآلِخرَِة وََال ُيَكلِّ
يٌم). ولقد  يِهْم وَلَُهْم َعَذاٌب َأِل اَمِة وََال ُيزَكِّ َي َيوَْم اْلِق
تهلك  التي  الكبائر  من  الّظاهرة  هذه  اعتبرت 
الله:  رسول  قال  ــرة.  واآلخ الّدنيا  في  صاحبها 
يا رسول  بلى  قلنا  الكبائر؟  بأكبر  أنّبئكم  أال 
الله. قال: اإلشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان 
مّتكًئا فجلس (إشارة إلى خطورة ما سيقول). 
فقال: وشهادة الزّور. فما زال يكرّرها حّتى قلنا 

ليته سكت. 
األوالد  يرّبي  أن  الّتربية  في  منهجه  من  وكان 
ففي  الكذب.  من  املرّبني  ويحّذر  الّصدق  على 
ّية قالت لولدها: تعال أعِطك.  احلديث أّن صحاب
قالت:  أتعطينه؟  فقال:  الله،  رسول  فسمعها 
نعم. قال: لو لم تعِطه لكتبت كذبة. بل حّذر 
«وَيل  فقال  ــزح،  امل طريق  عن  ولو  الكذب  من 
لّلذي ُيضحك الّناس بالكذب، ويٌل له، ثّم ويٌل 
له، ثّم ويٌل له». قال العلماء: الويل هو واٍد في 
جهّنم تتعوّذ منه من شّدة ما فيه من العذاب.

فلّما يقحم بعض الّناس أنفسهم في مثل هذه 
اعتبره  الكذب مفاسده عظيمة،  املهالك، وألّن 
الرّسول من البغيضة. قالت عائشة :كان أبغض 
اعتبره من  بل  الكذب».  الله  إلى رسول  اخللق 
فيه  كــّن  َمــن  ــع  «أرب فقال:  املنافقني،  صفات 

منافًقا  كـــان 
وَمن  خالًصا، 
ــيــه  ـــت ف ـــان ك
منهّن  خصلة 
ــيــه  ـــت ف ـــان ك
خـــصـــلـــة مــن 
حّتى  الّنفاق، 
إذا  ــا،  ــه ــدع ي
ــان.  ــَن خ ــم ــت ائ

خاصم  وإذا  غدر،  عاهد  وإذا  كذب،  حدث  وإذا 
فجر». 

شّتى  لدوافع  اخللق  هذا  إلى  يلجأ  َمن  ويلجأ 
ارتكبه  خطأ  عن  يعتذر  ال  حّتى   (1) منها: 
على  لالحتيال   (3) الكذب  تعوّد  ألّنه   (2)
مال  كسب  أو  منفعة  لتحصيل   (4) الّناس 
ضرر  أو  عقوبة  من  يخاف  ــه  ألّن  (5) باطل 
يلحق به (6) قّلة الدين (7) الّلؤم والّسخرية 
بالكذب  الّتفاخر  بالّناس (8) حّب  واالستهزاء 

(9) حّب االنتقام والتشّفي من اخلصم. 
الّذميمة،  وحّتى ال يقع املرء مبثل هذه األخالق 
فإّن  بالّصدق،  «عليكم  الله (ص):  رسول  قال 
إلى  يهدي  البّر  وإّن  البّر  إلى  يهدي  الّصدق 
الّصدق  ويتحرّى  يصّدق  الرّجل  يزال  وما  اجلّنة، 
من  ــم  ــاك وإّي صديًقا.  الله  عند  يكتب  حّتى 
يزال  وما  الّنار  إلى  يهدي  الكذب  فإّن  الكذب 
الرّجل يكذب ويتحرّى الكذب حّتى يكتب عند 
الّصادقني  مفتاح  الّصدق  فاعتبر  كّذاًبا».  الله 
وال  للّنفاق،  أساًسا  الكذب  واعتبر  ومبدأها 
يجتمع كذب وإميان فإن حّل أحدهما رحل اآلخر. 
أصحابه  ينفع  الّصدق  أّن  احلــّق  أخبرنا  لذلك 
َينَفُع  ــوُْم  َي ــَذا  (َه فقال  العذاب.  من  وينّجيهم 
ِتَها  رِي ِمن َحتْ اٌت َجتْ اِدِقَني ِصْدُقُهْم) لَُهْم َجنَّ الصَّ
َعْنُهْم  ُه  اللَّ رَِّضَي   * ًدا  َأبَ يَها  ِف َخاِلِديَن  اْألَْنَهاُر 

وَرَُضوا َعْنُه * َذِلَك اْلَفوُْز اْلَعِظيُم). 
ومن نتائج الّصدق راحة البال وطمأنينة الّنفس، 
يقول احلسن بن علي (حفظت من رسول الله) 
«دع ما يريبك إلى ما ال يريبك، فإّن الّصدق 
البركة  نتائجه  ومن  ريبة».  والكذب  طمأنينة 
«البيعان  (ص):  الله  رســول  قــال  ـــرّزق.  ال في 
بورك  ّينا  وب فإن صدقا  يتفرقا.  لم  ما  باخليار 
لهما في بيعهما. وإن كذبا وكتما محقت بركة 
بيعهما». ويكفي الّصادق شرًفا أن ينال أعلى 
ُأولَِئَك  (وَحسن  تعالى  قال  الله.  عند  املراتب 

يًقا).  رَِف
العقل.   (2) الّدين.   (1) الّصدق:  دوافع  ومن 
(3) املروَءة، ألّنها متنع صاحبها من االنحطاط. 

(4) حّب الّتحلي بالّصدق. 
الّصدق  قول  نفَسك  الّشاعر: عوّد  قال  وأخيرًا، 

حتَظ به إّن الّلسان ملّا عوّدت معتاد.
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ة،  ِة البيزنطيَّ دِة العذراِء في الليتورجيَّ إّن الهوَت السيِّ
َعَظَمِة  ُر بطريقٍة ساميٍة وبليغٍة عن  بِّ ُيَع لهو الهوٌت 
ة.  اإللهيَّ َحضرَِتها  في  وُمنذِهلَني  خاِشعَني  َنِقُف  َمن 
اَء وعمياَء، إنها حياٌة  ُة ليسْت ِحجارًة َصمَّ فالليتورجيَّ
َس  ى الكتاَب املقدَّ َل وَصلَّ َينابيِع َمن تأمَّ َتفيُض من 
بكلِّ ُعمٍق، وغاَص في رِحاِبِه، ناِهًال منه ما يجوُل في 
ٍة عميقٍة جتاَه َمن وَلََدْت  ِه من خواِطَر ومشاِعَر روحيَّ قلِب

لنا احلياَة ذاَتها. 
«ِلُنَكرِّْم تلَك الَّتي، بال زَرٍع وبطريقٍة ُمعِجزة، وَلََدْت ِمن 
، املسيَح اللؤلؤَة الثمينة» (النشيُد األوَُّل  ُشعاٍع إلهيٍّ
دِة  للسيِّ إكرامًا  تقاُم  التي  َحر،  السَّ قانون صالة  في 

دِة فالدميير). العذراء، في عيِد سيِّ
ِة، والكنيسِة - املُقامِة  فمنذ األجياِل اآلولى للمسيحيَّ
الشهداِء  ودِم  املجد،  له  املسيِح  ِد  السيِّ صخرِة  على 
موا  قدَّ حَني  اَحلَسن،  اِجلهاَد  جاهدوا  الذيَن  يسَني  القدِّ
ًة تؤَكُل في سبيِل الدفاِع عن إميان  ذواِتهم قربانًة حيَّ
اِملثاَل  اها  إيَّ رًة  ِب ُمعَت العذراَء مرمي،  الكنيسِة - تكرُِّم 
ِه  احلياتيَّ األعلى، لشعِب اللِه في مسيرِتِه نحو َحجِّ
للخالِص  أكيدٍة  وعالمٍة  سة)،  املقدَّ (الرحلة  ــدّي  األب
على  ها  كلَّ َة  املسيحيَّ اجلماعاِت  َجَعَل  مما  عزية،  والتَّ
اإللِه  املسيِح  بــُأمِّ  ِق  التعلُّ إلى  انتماءاِتها،  مختلِف 
ِملا  والنَّشائد،  املدائَح  لها  ُيعُلوَن  فراُحوا  واإلنسان، 
اٍل في العمل اخلالصّي.  أدرُكوا لها من دوٍر حيٍّ وفعَّ
مسيحيٍّ  لكلِّ  األوَّل  اِملثاَل  مــرمي،  العذراُء  فصارِت 
م اإللهّي، وإلى َسماِع صوِتِه  املعلِّ باِع  ـِّ ات َيسَعى إلى 
أعماِق  في  ِحمِلِه  ــى  وإل هي،  َسِمَعْت  كما  العذب 
للعالِم  إعــطــاِئــِه  ــى  وإل ــي،  ه َحَمَلْتُه  كما  َكياِننا 

على مثاِلها.
بقوِله:  النزينزي  غريغوريوُس  يُس  القدِّ ُدُه  يؤكِّ ما  هذا 
«إذا لم يؤِمْن أحٌد أن مرَمي هي والدُة اإلله، فهو غريٌب 
عقيدٌة  هو  إمنــا  ــرٍف،  ش بلقِب  ليَس  هــذا  الله.  عــِن 
آٍن  في  ذاِتِه  في  َيحوي  املسيح،  كوِن  مفهوَم  ُد  ـُحدِّ ت
اّحتاٍد  في  الكامل،  والّناسوَت  الكامَل  الالهوَت  مًعا 
بال انفصاٍل أو تغيير»، وهذا ما عنى به آباُء املجمِع 
َد من الروِح القدس، ومن  املسكونّي بتحديِدهم: «وجتسَّ

مرَمي العذراِء وتأنَّس». 
قانوِن  بحسِب  لوقٌة  مخـ إنـسانٌة  هي  العذراِء  مرُمي 
ما  وهذا   . بشريٍّ كـلِّ  راِر  ـ ِغ البشـريِّ على  ناُسِل  التـَ
اإللِه  قبوَل  نستطيُع  كبشرٍ،  أننا  اليقَني  ُيعطينا 
َكَنَعِم  له  نقوُلها  وِبَنَعٍم  أبَعَدتنا خطيئُتنا عنه،  الذي 
والدِة اإللِه للمالك، َنسَتعيُد احلياَة جتري في ُعروِقنا 
ِمن  اخلاطئة..)  املــرأة  ار؛  العشَّ ا  زكَّ ة؛  الّسامريَّ ــرأة  (امل
َجرَّاِء الهوِتِه، الذي َينَسِكُب فينا خالَل اشِتراِكنا في 

أسراِر الكنيسة. 
إّن اخِتباَر مرَمي اإلميانّي هو اخِتباُر تالَقى فيه العهُد 
َنَقَلنا من رجاِء انِتظاِر  القدِمي بالعهِد اجلديد، إخِتباٌر 
ُد  ِدِه وحلوِله فيما بيَننا، حيث تؤكِّ ِص إلى جتسُّ املخلِّ
تختِصُر الهوت  في صالٍة  النظرّية،  هذه  ُة  الليتورجيَّ
األول:  باللحن  ــاد  اآلح غــروب  في صالة  تقال  ــرمي،  م
ِه.  د. َمجِد العالِم ُكلِّ يِّ «ِلُننِشْد ِملَرَمي البتول. والدِة السَّ
ماوّي. ِمدَحِة الَّذيَن  املَولودِة من َنسٍل بشرّي. الباِب السَّ
َسماًء  أَضَحْت  فإّنها  املؤمنني.  جماِل  لهم.  َجَسَد  ال 

وَنَقَضْت  ــوت.  ه ــالَّ ل وَهيكًال 
الَم  َبِت السَّ حاِجَز العداوة. وَجَل
ِعوَضًا عنه. وَفَتَحِت امللكوت. 
فهي لنا ِمرساٌة لإلميان. والرَّبُّ 

ِع  َفَتَشجَّ لنا.  عاِضٌد  َمولوُدها 
ْع يا َشعَب الله. ألنُه ُيقاِتُل أعداَءنا. مبا أنُه  اآلن. تشجَّ

على كلِّ شيٍء قدير». 
إنسانٍة  ما هذه الصالُة إال وَقفُة صمٍت خاشعٍة أماَم 
الثابت،  بإمياِنها  أّنها  إال  بشرّي،  نسٍل  من  ـــَدْت  وُِل
اها  ها، ناقلًة إيَّ ِة كلِّ َر وجَه البشريَّ ـُغيِّ ت اسَتطاَعْت أن 
من حالِة الُبعِد عن الله تعالى واخلطيئِة املُرَّة واملوِت 
الَشرِكِة  حالِة  ــى،  األول ِة  الِفرَدوسيَّ احلالِة  إلى  املُظِلم، 
بذاِتها،  احلياُة  هي  التي  تعالى،  اللِه  مع  الكاملِة 
ُدُه أيضًا الالهوتيُّ الكبير  إنها ُأمُّ احلياِة. وهذا ما يؤكِّ
هانس بالتازار بقوِلِه: «عنَد تالقي كّل الُطرُِق اآلتيِة 
اخِتباُر  يوجُد  اجلديد،  العهِد  نحَو  القدمي  العهِد  من 
وبالكاِد  وُمخَتٍف،  غنّي  إخِتباٌر  الله،  حلياِة  ــرَمي  م
درجِة  إلى  مهم  اخِتباٌر  لكنه  َنِصَفُه.  أن  نستطيُع 
لنا.  يتراءى  شيٍء  لكّل  عمٌق  كأنه  دومــًا  َيظهُر  أنُه 
إلى  والكلمُة  الكنيسة،  إلى  صهيوُن  تنتِقْل  فيها 
مكاُن  الواقِع  في  إنها  اجلسم.  إلى  ــرأُس  وال اجلسد، 

البحبوحِة الفائضة». 
إّن العذراَء مرمي هي «إكليُل العقائِد» َتسَطُع بأضواِئها 
البشر،  َتنَعِكُس أنوارُُه على  الذي  الثالوِث  على سّر 
ة: «لقد ولَدِت االبَن  لواِت الليتورجيَّ ُدُه الصَّ هذا ما تؤكِّ
ُأمٍّ».  بغيِر  اآلِب  من  وُِلَد  الذي  االبُن  ذاَك  أٍب،  بغيِر 
والدِة  أمومُة  يوازيها  ُأمٍّ  غيِر  من  اإللهّي  اآلِب  وَِّة  فُأُب
ِة من غيِر أٍب: تلَك هي صورُة الكنيسِة  اإللِه البشريَّ
يس كبريانوس على  في بَكارِة ُأمومِتها، ّمما َجَعَل القدِّ
ه، ال يكوُن اللُه أباه».  القول: «َمن ليسِت الكنيسُة ُأمَّ
كاَن  ما  فالكلمُة  للبشر.  اللِه  ُحبِّ  عن  ُر  تعبِّ فمرُمي 
ُة أن َتخُلَص، لو لم  َد، والبشريَّ ى له قّط أن يتجسَّ تسنَّ
تكن مرمي، في انِعطاِف قلِبها ملشيئِة الله، أي في 

ة، قد قالت خلاِلِقها: «ليكن ذلك». نقاوِتها الكليَّ
في  ذلــك  عن  كابازيالس  نيقوالوس  البار  وُيفِصِح 
عمِل  من  ُد  التجسُّ يكِن  «لم  البشارة:  عن  له  ِعَظٍة 
عمِل  من  أيًضا  بل  فقط،  ـــِه  وروِح وِحكَمِتِه  اآلِب 
بديعة،  وبصورٍة  ...»؛  وإمياِنها  ومشيئِتها  العذراِء 
على  ُق  يعلِّ ــو  وه إفدوكيموف  ــول  ب ــي  الــّالهــوت ــال  ق
كسائِر  ــرأًة  ام مرُمي  «ليسْت  ة:  البشريَّ في  مرمي  سّر 
َْت بكارُة أموَمِتها.  الّنساء، بل هي املرأُة املُقبلُة وقد رُممِّ
ُة قاطبًة َتِلُد الله في مرمي: فلذلَك مرُمي هي  فالبشريَّ
كانت  التي  ِة  الوالديَّ وِعناَيُتها  اجلديدةُ.  (حياة)  حوَّاُء 
َحتُضُن الّطفَل يسوع، إّمنا َحتُضُن اآلَن العالَم وكلَّ كائٍن 
إلى  ليِب  الصَّ على  ُأرِسَلت  التي  فالكلماُت  بشرّي. 
ذي  «هي  يوحنا:  وإلى  ابُنِك»،  هوذا  امرأة  «يا  األُم: 
فاعِة  ُبها في هذه الكرامة، كرامِة الشَّ َنصِّ ـُ َك»، إّمنا ت ُأمُّ
ة... إنتقاُل العذراِء ُيوِصُد أبواَب املوت، فَتخُتُم  الوالديَّ
على العدِم ختًما مبهرِِه من َعُل، اإللهُ/اإلنسان، ومن 
املوِت  من  اهضُة  النَّ ــى  األول اجلديدُة  اخلليقُة  أسفل، 
واملؤلَّهة». إّنها حًقا اخلليقُة املؤلَّهُة َيَتعاَنُق في وَجِهها، 

. ماويُّ والبشريُّ السَّ
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اّلذي  الكبير  شاعرنا  ِشعر  ديوان  ”مختارات“.. 
 2014 يناير  شهر  في  الّشارقة  أمــارة  احتفلت 
تكرًميا لدورة اإلبداعي والّثقافي.. ورغم محدودّية 
الّديوان من حيث الكّم، فهو من حيث الكيف في 
حاجة إلى ُمدوّنة كبيرة لتناوله تناوًال يعطيِه قْدرُه 
اإلبداعي ذلك أّن قصائد الّديوان هي من اختيارات 
الّشاعر، ّمما يعني أّن لها مكانة ممّيزة عنده، وهذا 

ما جعله ُيقّدم بصمة إبداعّية للّشاعر ويلتحم به التحاًما حميًما...
الكثيف  الّداللي  االّتساع  من  يحتويه  ما  يبهرك  للّديوان،  بقراَءتك 
ذاتّية  إلى  ينتمي  بعضها  وُكلّية،  جزيئة  محاور  ة  ِعدَّ يشمل  الذي 
الّشاعر املوغلة في اخلصوصّية، مثل محور (االُم) التي توّحد بها، 
في  (الكلمة)  محور  مثل  العام،  الّسياق  إلى  ينتمي  وبعضها 
ّم تتّجه إلى احملاور إلى التحوّالت احلياتّية  عظمتها وخطورتها.. ُث
ا، من مثل حتوّالت: احليرة، الّضياع، الغربة،  ا وخارجّيً ّيً للّشاعر داخل
التي  ِفَلسطني  قضّية  الّسياق حتضر  هذا  وفي  والوحدة..  االغتراب 
ُمتّثل مأساة الواقع العربي، مع ربطها مبأساة ”احلالّج“ الذي ميّثل ُجرًحا 
ّية تأتي بعض  ّية، وفي هذه املسيرة الّدالل عميًقا في الّثقافة العرب
ّية قيس وليلى. الغزلّيات الّناعمة حيًنا، واملأساوّية حينا آخر مثل غزل

والّسياقات  األنساق  من  كثيرًا  استحضرت  ّية  الدالل الكثافة  وهذه 
الّشاعر نفسه فقط،  لم حتصر نفسها في صوت  لكّنها  الّثقافّية، 
وإّمنا أفسحت مجاًال واسًعا لألصوات الوافدة لتشارك في هذا املنتج 
الّداللي، وقد حضرت بعض هذه األصوات بشخوصها: الرّسول (ص)، 
احلّالج، البياتي، آمنة أم الرّسول، يوشع، آمون، قيس وليلى، رامبو، 

زهير بن أبي سلمى وغيرهم...
كما حضرت بعض هذه األصوات مبلفوظها وبخاّصة ملفوظ الكتب 
املقّدسة، كما في االقتباس القرآني الكرمي في مثل قول الّديوان على 

لسان احلّالج: وكأّنني وّجهت وجهي...  نحو قبلتك اّلتي عاينتها.
فالّنص ميتّص بعض مفردات قوله تعالى في سورة البقرة: ”قد نرى 

تقّلب وجهك في الّسماء قلنوليتك ِقبلة ترضاها“..
القيس  ــرؤ  ام فيحضر  ”الّشعر“،  إلى  االستدعاء  يّتجه  قد  وهنا 
القدامى  الّشعراء  من  وسواهم  شوقي،  وأحمد  العالء  وأبو  واملتنّبي 
مّكة  ”املكان“، حيث حتضر  إلى  االستدعاء  يّتجه  وقد  واحملدثني.. 
والكعبة وِفَلسطني والّشام... وقد يّتجه إلى بعض الوقائع واملؤّلفات، 
مثل واقعة (العشاء األخير) مع السّيد املسيح وأسطورة الّنعمان مع 

(شقائق الّنعمان) وكتاب (الّطواسني) للحّالج.
وكما ذكرنا أعاله بأّن الّديوان ُيقّدم بصمة إبداعّية للّشاعر.. ويكاد 
تكاد  املتكّلمة  الّذات  ضمائر  أّن  حّتى  حميًما  التحاًما  به  يلتحم 
(أنا)  املتكّلم  ضمير  ــرّدد  ت فقد  ياغي..  الصِّ املنتج  على  تسيطر 
ا.. هذا  ثالثِمائة وثالًثا وسبعني مرّة، مبعّدل ضمير كّل سطرين تقريًب
مع حتّول الّضمير إلى املخاطب (أنت) تارًة، وإلى ضمير الغائب (هو) 

تارًة أخرى.. ويأتي ذلك حسب الّسياق الّداللي في الّديوان.
هذه البصمة ُتشير إلى أّن الّديوان يكاد يكون قصيدة طويلة، لها 
خصوصّيتها في: بناء اجلمل وبناء الّصور، على نحو غير مسبوق. 
ويطول بنا األمر لو ذهبنا نعرض بعض هذه األبنية ألّنها تنتشر في 

كّل صفحات الّديوان.. في مثل قوله:
ونزلنا على اخلليج ثالًثا/ ورحلنا والبني طفل عذول

تثّب الرّيح كاحلصان على/ الرّمل اشتياًقا ويصدح املجهول.
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جناحاته  لتحقيق  البعض  يسعى  ملاذا  أدري  ال 
على حساب اآلخرين، أن ينفي اآلخر، حّتى وأن 
املكائد،  ــى  ال البعض  يلجأ  بتصفيته.  يقوم 
صورة  وتشويه  احلقائق  وتزوير  باخلداع  يستعني 

منافسه، كّل ذلك من أجل أن يحّقق مبتغاه!
واألسوأ من ذلك، هنالك من ُيصّدق كّل ما ُيقال 

له، ال يحاول الّتحّقق من صدق أقوال الواشني، وبالّتالي يعلن احلرب على 
َمن لم يعلنها، ولم يعلم بوجودها أصًال. 

هنالك من يحاول فرض نفسه، وبكّل الوسائل والّطرق، في مكان ما في زمٍن 
ما في مجال ما، الكّل يعلم أّنه ُفرض عليهم، الكّل يعلم أّنه غير مالئم، 

لكن ال أحد يتجرّأ أن يعترض على هذا الواقع. 
قطييييييييييييييع من البشر، يسير كيف ُيسّيرهم.. ال فكر، ال رأي، 
ال شيء لديهم سوى االنسياق ملن يقودهم. يأكلون، يشربون، ميارسون اجلنس 
ويتكاثرون، متاًما مثل بقّية الكائنات احلّية، وال أدري ملاذا يطلقون عليهم 

اسًما ال يستحّقونه. 
اّلذي  فهذا هو عاملكم  تشاؤون،  ما  افعلوا  ونفاقكم،  دنياكم وعاملكم  لكم 
تفرضوا  أن  حتاولون  ملاذا  ولكن  مقاسكم.  وعلى  مزاجكم  على  صّممتموه 
عاملكم على َمن لم يختره، اتركوا كّل شخص يختار طريقه كما ُيّحب. أنتم 
اخترمت الّنفاق وهناك من ُيفّضل الّصدق، اخترمت الزّحف على البطون وهناك 
من ُيفّضل العزّة والكرامة. ما املشكلة؟! ألم تقرأوا ما كتبه الكاتب واألديب 
ولي  لبنانكم  ”لكم  جبران  خليل  جبران  العاملي  العربي  الّلبناني  واملُفّكر 
لبناني. لكم لبنانكم ومعضالته، و لي لبناني وجماله. لكم لبنانكم بكّل 
ما فيه من األغراض واملنازع، ولي لبناني مبا فيه من األحالم واألماني. لكم 
لبنانكم فاقنعوا به، ولي لبناني وأنا ال أقنع بغير املجرّد املطلق. لبنانكم 
ُعقدة سياسّية حتاول حّلها األّيام، أّما لبناني فتلول تتعالى بهيبة وجالل 

نحو ازرقاق الّسماء» .
ّير الكون، وال أريد أن أناطح طواحني الهواء، لهذا اخترُت  ليس مبقدوري أن أُغ
موقًعا صغيرًا أرسم فيه ما أشاء وأكتب ما أشاء كما يحلو لي. ال أزاحم 

أحًدا وال أريد أن يزاحمني أحد في هذا املكان.
رداًء  يرتدي  أن  لنفسه  البعض  يسمح  املتناقض،  الغريب  املجتمع  هذا  في 
يعتبر  من  هنالك  مجتمعنا  في  بكثير..  حجمه  من  أكبر  رداء  له،  ليس 
األدبي  الّنقد  بقواعد  االلتزام  دون  هواه،  على  األحكام  يصدر  ناقًدا،  نفسه 
وكيف  يكتبون  كيف  إّياهم  ُمرشًدا  للُكّتاب،  الّنصائح  وُيسدي  وأصوله،  
يختارون املواضيع التي سيكتبونها. ولم يبَق إّال أن يقوم هذا الّناقد الفّذ 
بتنظيم ورشات للكتابة اإلبداعّية لُكّتابنا وشعرائنا واإلشراف عليها؛ فما 
ّية! ملاذا تأّخرت يا أخي وأين  ّنّظم لنا احلركة الّثقافّية واألدب ُي أحوجنا إليه ل
َم حرمتنا طوال هذا الوقت من أفكارك النّيرة ومالحظاتك اإلبداعّية  كنت؟! ِل

«العبقرّية»؟!  
نحن محظوظون ألّننا ولدنا في عصرك لنسترشد بآرائك ومالحظاتك، ولكن 
سامحك الله، فماذا سيفعل من سبقنا من األدباء والّشعراء، ملاذا حرمتهم 

من ِنَعِمك؟! 
ا فيعتقد أّنه اآلمر بأمره، وأّن العالم بأسره ينتظر  وهنالك من يتقّلد منصًب
تصريحاته وإجنازاته، فهو الذي ُيعّني ويفصل، هو الذي يقرّر ويفصل، فهو 
أّنه عندما  ا   متناسّيً أو  ا  ناسّيً لديه حظوة، وعلى عالقة مع «الكبار»!!، 
سينهي عمله، سيجد نفسه معزوًال وحيًدا، ألّن من أحّب الّناس أحّبوه، وأّن 
الذي ربط مصيره مع «الكبار»! لن يجد احلضن الّدافئ الذي يحتضن كّل 

أبنائه، حضن اجلماهير، فاختر ما تشاء واح صل على ما تستحق.
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وخصوًصا  ــّي،  الــعــرب بانتمائي  وأفتخر  أعــتــّز  ــا  أن
الّتاريخ  فيه  مبا  العربي،  فتاريخنا  بفلسطينّيتي، 
فعًال  تدعو  التي  ــداث  ــاألح ب مليء  الفلسطيني، 
مرجع  ــه  ألّن يكذب،  ال  والّتاريخ  بها،  االعــتــزاز  ــى  إل
تعّلمنا  وقــد  ــرب.  ع وغير  عرًبا  البشر،  بني  لكّل 
سلوكّيات  عنها  ينجم  الّصحيحة  ــيــة  ــرب الــّت أّن 
ــئــة الــتــي  ــي ــب ـــع ال ـــن وم ـــري ــة مـــع اآلخ ــســن ــة وح ــق الئ

تربية  ــى  األول بالّدرجة  هي  الّسلوكّيات  ألّن  فيها،   ــســان  اإلن يتعايش 
نعيشها  والتي  العرب،  املواطنني  غالبّية  سلوكّيات  لكن  ــاس،  األس في 
سلوكّيات  ولألسف  هي  العربي،  الــّشــارع  في  الحظتها  كما  يوم،   كــّل 
ــى اإلشــمــئــزاز. ــل إل ــتــخــار، ب ــى االف ــة، ال  تــدعــو إل ــة إســتــهــتــارّي ــوضــوّي ف

توجد أمام بيتي محّطة باص، وأردت الّذهاب ذات يوم إلى وسط البلد في 
الّناصرة، ألّني في هذه األّيام بدون سيارة. وفي محّطة الباص رأيت منظرًا يثير 
اإلشمئزاز والّسخط، فقد أقدم صاحب سّيارة على ركن  سّيارته أمام احملّطة، 
املقعد  على  اجللوس  يستطيعون  ال  الباص،  منتظري  األشخاص  أّن  لدرجة 
املخّصص لهم في احملّطة بسبب السّيارة. وعرفت من أحدهم اسم صاحب 
إّن ما فعله مناٍف لكّل  بأدب،  له  به، وقلت  السّيارة ورقم هاتفه فاّتصلت 
ارة بهذا الّشكل. الّسلوكّيات واختراًقا للقوانني، وليس من املنطق إيقاف السّي

كنت أتوّقع من صاحب السّيارة االعتذار على فعلته، لكّنه كان في منتهى 
الوقاحة وقّلة األدب، حيث أجابني: «أنا بّدي أصف سّيارتي وين ما بّدي.. 
وما حدا إلو عندي إشي». نعم.. هكذا كان رّد صاحب السّيارة، ضارًبا عرض 

احلائط بكّل معايير األخالق والتصرّفات الّالئقة.
ـ»مشبير».  ـ ـ حادثة أخرى مماثلة، عشتها في ساعات الّصباح أمام مبنى ال
لباصات  املخّصص  املــكــان  فــي  سّيارته  يوقف  ــا  شــاّبً سائًقا  ــت  رأي فقد 
إلى  ذهبت  بيتي.  إلى  يقّلني  ــذي  اّل الباص  أنتظر  وقتها  البلد، وكنت 
الّسائق الّشاب ونصحته بعدم إيقاف سّيارته في مكانها، ألّن املوّظفني الذين 
يحرّرون املخالفات لن يتركوه وشأنه، ألّنهم منتشرون في الّشارع. وبدًال من 
أن يشكرني على نصيحتي، نظر إلّي مستغرًبا، وقال لي: «يا عّمي إنت 
ما بتعرف أنا مني.. الّلي بعملو املخالفات بعرفو السّيارة وصاحبها.. والّلي 
املهّمة  املعلومة  الّشاب على  بتنكسر إيدو». فشكرت هذا  بكتب مخالفة 
التي سمعتها منه، واعتذرت أنا من الّشاب على عدم معرفتي به وبسّيارته 

وبعائلته، وحلسن حّظي وصل الباص الذي أنتظره.
مع  كنت  فقد  الُعليا.  الّناصرة  في  عشتها  متاًما،  ومغايرة  معاكسة  صورة 
أحد األشخاص إلمتام معاملة في وزارة الّداخلّية، وفي طريق العودة، أكمل 
الّشاب شرب ما تبّقى من علبة عصير كانت معه، وظّلت العلبة الفارغة في 
ّية، ففتح الّنافذة ورمى العلبة على الّشارع.  يده، حّتى وصلنا الّناصرة العرب
فسألته ملاذا لم يفعل ذلك في الّناصرة الُعليا، فقال بكّل برودة أعصاب: 
«ميكن حدا يشوفني... وهاي بهدلة وفيها مخالفة». تصوّروا أّن هذا الّشاب 
حساب  ألف  وحسب  يتعرّض للمحاسبة،  أن  ّية  إمكان االعتبار  بعني  أخذ 

للمحيط اليهودّي، ولذلك تصرّف خوًفا وليس احتراًما للقوانني.
ـ  ـ ـ ـ أو بعضهم ـ ـ ـ والّسؤال الذي يطرح نفسه دائًما: ملاذا ال يتصرّف العرب ـ
ا  منطقّيً واملفروض  اليهودّية.  املناطق  في  يتصرّفون  مثلما  محيطهم،  في 

ا أن يحافظوا، أيًضا، على بيئتهم واحترام القوانني فيها. ّيً وأخالق
اته وأخالقه، وال ميكن أن يكون املرء  اإلنسان يتّم تقييمه من خالل سلوكّي
محبوًبا بني الّناس إذا كانت أخالقه سّيئة، فبحسن اخللق يرتقي املرء إلى 
اتنا أينما كّنا. ولكّل اّلذين ميارسون  قلوب الّناس. فلنحّسن أخالقنا وسلوكّي

سلوكّيات مرفوضة، أقول: « عيب.. والله عيب»!
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قالت العرُب؛ لكّل ِامرئ من اسمه 
العرب  استعانت  ــد  وق نصيب! 
ملعرفة  باألسماء  عنهم  ُروي  فيما 
ابن  أّن  فـــُروي  حاملها،  صفات 

اخلّطاب سأل رجًال عن اسمه، فقال: 
جمرة بن شهاب، من منطقة احلُرقِة، فقال له عمر: 

أدرك أهلك، فإّنهم قد احترقوا!
وفي ذلك قال إبن القّيم: ”ملّا كانت األسماء قوالب 
يكون  أن  احلكمة  اقتضت  عليها،  ــة  وداّل للمعاني 
املعنى  يكون  ال  ارتباط وتناسب، وأن  بيننا وبينها 
بها،  له  تعّلق  اّلذي ال  األجنبي احملض  مبنزلة  معها 

فإّن حكمة احلكيم تأبى ذلك“.
في الّثاني والعشرين من شهر متّوز من العام 1987، 
أطلَق كامت الّصوت املشبوه رصاصات الّظلم في وجه 
ناجي  عني  ُقــرَب  إحداها  واستقّرت  احلكاية،  نــور 
في  استشهد  حّتى  غيبوبة  في  فأدخلته  العلي، 
ذهبت  ما  إلى  سنرتكز  هنا  29/8/1987، ومن 
إليه العرب في العبور من نافذة األسماء إلى فضاء 

اإلنسان، وما ارتبطت به.
كما   -  1937 مواليد  العلي،  سليم  ناجي  االسم: 
يُرّجح - من قرية الّشجرة الواقعة بني طبرّيا والّناصرة، 
جلأ مع أهله في عام الّنكبة إلى مخّيم عني احللوة في 
لبنان، نََشَر له غّسان كنفاني أّول رسوماته في مجّلة 
«احلرّية» عام 1961، وكان الّرسم األّول خليمة تلّوح 

يد من قمتها.
ناجي، هو اسم الفاعل من الفعل جنا، أي خَرَج ساًملا 
من احلادثة، وسليم فهو صفة مشّبهة من َسِلَم أي لم 

ميّسه أذى، والعلي تعني املرتفع.
ناجي الذي لم ينُج من رصاصة الّصمت املطبق على 
الوطن  أجنب  فحم،  قلم  من  اخلائفة  العروش  شفاه 
منه طفًال معترًضا، فوّلى وجهه صوب قبلته وشجرة 

ميالده، وأدار ظهره للكروش املنتفخة بالّشعار!
كما أّنه لم يسلم من األذى منذ أن كان في العاشرة 
جــدران  على  احلقيقة  ظهر  يــده  وخّطت  عمره،  من 

زنارين األعداء واألشّقاء.
العلّي اّلذي سعى َمن لم يواليهم إلى إلقائه من علّو 
الفكرة ووضوح الّرسم إلى ضحالة املوقف، واصفرار 

الفكرة!
االغتيال  من  فكرته  جنت  ــذي  ال إًذا،  ناجي،  هو 
إلى  املــرض  من  خالية  سليمة  وارتفعت  والّصمت، 

قلوب الّناس.
رحيل  على  الّسنوات  أوراق  تساقطت  وقد  اليوم، 
بعد  جيًال  فينا  يكُبر  حنظلة  زال  ما  العلي،  ناجي 
جيل، حنظلة اّلذي خرَج من الّرسمة وصار قالدة في 
ما زال  متثاًال،  أو  لوحة  أو  الغزال،  بعمِر  فتاٍة  ُعنِق 

يكّرس الفكرة ويدير ظهره.
التي أقف على حدودها. ما دمتم  «هذي فلسطني 

ترون ظهري، فأنتم  خارجها“.
ـــو مــصــدر  ــة ه ــظــل ــن وح
ـــو نــبــاٌت  ــظــل، وه احلــن
ــد  ــه شــدي ــم ــع بــــــريٌّ ط
ـــــــرارة، ولـــــذا كــان  اـمل
تستطع  لم  ُمــّرا،  الّرسم 
املتكّرشة  شخصّياته 
هضمه واحتمال مرارته، 
اخلائفة  اليد  فامتّدت 
ـــى قبر  ـــة إل مـــن احلـــرّي
على  كتب  لــنــدن،  فــي 

شاهده: ناجي العلي.
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ْل يديَك أمامي وطني... قْم غسِّ

من قطيِع األمعاِز واألغناِم!

حزًنا  صـــرَت  كيف  وطــنــي... 
جميًال؟!

ًطا في الّظالِم؟! وشهاًبا محنَّ

وطني... كيف صرَت كنَز «علي 
بابا»

وياقوَت «األربعَني حرامي»؟!

لو َرَشْشنا عليهُم ألَف دلٍو
ما استفاقوا.. ككومٍة من عظاِم

لو نظْرنا إليهُم ما َعِجبنا 
من قبوٍر متشي على األقداِم!

لم يجيدوا إّال اخلطابَة فينا
والتجّلي في مسرِح اإلعالِم

َفَتحوا للمديِح فيهم مزاًدا
فتهاوْت عناكُب األقالِم! 

حّولونا غنائًما من دموٍع
واستلّذوا الهجوَع فوق احلطاِم

حّولوا األرَض.. حارًة وزقاًقا
النتفاِع األخواِل واألعماِم!

ي؟! أيُّ غفراٍن نافٌع يا َمعرِّ
ْل.. رسالَة األصناِم! قْم وسجِّ

سقطْت عنهم وْرقُة الّتوِت.. لكْن
قد تباهوا بالكْذِب.. دون احتشاِم

 
قد َشِبْعنا منهم... َفُجْعنا طويًال

ُربَّ جوٍع َيكوُن باإلتخاِم!

وهم  جــوعــى..  جــوعــى..  نحن 
ُمْطِعمونا 

أطيَب اخلبِز من صواني الكالِم

نــحــن غــرقــى.. غــرقــى.. وهــم 
ُمنِقذونا

إذ ميّدوَن قّشَة األوهاِم

وهم  جــرحــى..  جــرحــى..  نحن 
ُمسِعفونا

بشعاراِت البنِج واألحالِم!

***

وطني... عذًرا إن قسوُت كثيًرا!
كذبٌة أن نحبَّ دوَن مالِم

وطني... يا طفولتي.. يا شبابي
ًقا في عظامي! يا حنيًنا ُمعتَّ

كم قطفُت الّنجوَم فيَك صغيًرا
في اجلليِل املدلَِّل األنساِم

كم رأيُت الّندى.. ُيطلُّ علينا
من جبِني الفّالِح في األتالِم!

كلُّ صفصافٍة هنا.. إذ أراها
َلْتني لألهِل... ألَف سالِم حمَّ

تلك حيفا... حورّيٌة قد تراءْت
في عيوِن الُعّشاِق.. ال في املناِم!

كيف عّكا... َتزوُرني من بعيٍد
مثَل طيٍف.. لعاشٍق ُمستهاِم؟!

ــــا... فـــي بــيــِتــهــا  ــــاف كــيــف ي
استقبلْتني؟!

واملفاتيُح لم تزْل في اخلياِم؟!

وطني... يا محارَة احلبِّ والّدمِع
ويا غصًنا جائًعا للحماِم

كن بخيٍر... فال املكاُن مكاٌن
إّمنا األرُض.. موطُئ األقداِم!

وثراُء اإلنساِن.. أّنه يغدو
وطًنا في الّدنيا لكلِّ األناِم!

…—UIý uÐ√ œUNł ·dý√ Æœ

كما سبق وذكرنا في مقاالت سابقة أّن عضلة القلب 
مكّونة من أربع غرف، من غرفتني علوّيتني (األذينني)، 

وغرفتني سفلّيتني (الُبطينني). ويعمل القلب بشكل منتظم ومتالئم بني القسم 
العلوي والّسفلي خالل  انقباضه وانبساطه، ما يسمح للّدم بالعبور من األذين 
إلى البطني، والذي بدوره يضّخ الّدم إلى األوعية الدموّية التي توصل الّدم إلى 

جميع أنحاء اجلسم.
في احلاالت الّسليمة تتّم عملّية االنقباض واالنبساط  في الغرفتني العلوّيتني 
(األذين) بشكل منتظم ومتناسق زمنًيا بينهما، وهذا الّتناسق يتّم عن طريق 
لإلشارات  موّلد رئيسّي  هي   ،(seno atrial hode) أذينّية  جيبّية  عقدة 

الكهربائّية املسؤولة عن عمل انقباض القلب املنتظم.
احلالة  تتشّكل  االذينني،  انقباض  تناسق ونظام  في  اضّطراب  حال وجود  في 
 ،“atrial fibrillation األذيني -פרפור פרוזדורים -  املسّماة «الّرجفان 
األنقباض  عن  املسؤولة  الكهربائّية  الّناقلة  الّشارة  يصيب  خلل  عن  الّناشئ 
ا لألذين  للعضلة القلبّية ولعملها املنّظم واملتناسق، وحينها نرى انقباًضا عشوائّيً
«الّرجفان»  مظهر  جدار األذين  يعطي  األمين، ولهذا  مع  متزامن  غير  األيسر 

وليس االنقباض، ومن هنا جاء االسم.
يعتبر الّرجفان األذيني من إحدى اضطرابات نظم القلب الّشائعة، والذي يتمّيز 
ضربة   300 إلى  تصل  أن  املمكن  من  التي  الكبيرة  انتظامه وسرعته  بعدم 
فوضوّية في األذين؛ وهذه الّضربات الفوضوّية الّسريعة في األذين تؤّثر بدورها 
على الُبطني بحيث تزيد من ضرباته ويصل حينها الّنبض إلى حوالي 180 نبضة 
في الّدقيقة الواحدة (معّدل نبضات القلب الّطبيعي: بني 60-100 نبضة في 

الّدقيقة).
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في  فرط   (3 القلبّية.  الّصدرية والنّوبات  1) ضغط الّدم املفرط. 2) الّذبحة 
 (5 املفتوح.  القلب  عملّيات  تعقب  التي  الفترة   (4 الّدرقّية.  الغّدة  نشاط 
 (7 العائلة.  في  األذيني  للّرجفان  حاالت  وجود   (6 القلب.  عضلة  التهاب 
استعمال بعض األدوية - كعارض جانبي. 8) خلل في صّمامات القلب. 9) 
من  واإلكثار  املخّدرات  تعاطي   (11 بالعمر.  التقّدم   (10 الّسّكري.  مرض 

استهالك الكحول.

∫wM¹–_« ÊUHłÒd�« ÷—«uŽ ™
(1) ضيق في التنّفس. (2) الذبحة الصدرّية: ألم في الّصدر ناجت عن نقص 
في تروية القلب لسبب النبض املتسارع املرجتف، وعدم قدرة القلب على ضّخ 
الّدم من األذين إلى البطني وباقي أعضاء اجلسم، وأّولهم عضلة القلب ذاتها. 
(3) خفقان القلب واإلحساس بدّقات القلب، palpitations. (4) الّدوران- 
dizzeness. (5) فقدان الوعي. (6) عدم حتّمل التمارين اجلسدّية. (7) 
اضطراب داخلي عند املريض، ال ُيعرف سببه، شعور باضطراب داخلي من دون 

أّي مؤثّرات عصبّية أو نفسّية ميّر بها.
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األذين  في  دموّية  تخّثرات  تكّون  عن  ناجمة  األذيني  الّرجفان  مضاعفات  إّن 
األيسر لسبب عدم القدرة في انقباضه، وبالّتالي إلى إبطاء تدّفق الّدم فيه، ما 
يساعد على نشوء اخلثرات فيه، والتي بدورها تعبر إلى البطني األيسر، ومن 

هناك إلى الّدورة الدموّية الكبرى. 
اخلثرات  هذه  فستؤّدي  الكبرى،  الدموّية  ــّدورة  ال في  خثرات  حال وجود  وفي 
إلى انسدادات في الّشرايني الّصغيرة في معظم األعضاء (هذه احلالة تسمى 

.(infarction - باالحتشاءات
فعند  الّدماغ،  عدا  ما  االحتشاءات  مع  الّتأقلم  ميكنها  اجلسم  أعضاء  معظم 
إصابة الّدماغ في االحتشاء حتصل الّسكتة الّدماغّية اّلتي تؤّدي إلى الوفاة 
أو الّشلل أو اإلعاقة املستدمية CVA أو النّوبة االقفارّية العابرة التي ال تترك 

.TIA إعاقه
األذيني وهي:  الّرجفان  الّزائد خالل  التخّثر  سببها  أيًضا، مضاعفات  هنالك، 
اخلثار الوريدي DVT. وهذه احلالة ناجتة عن وجود خثرة في الوريد األعمق في 
مام (االنسداد)  الّذراع أو الّرجل، وبحد ذاتها ميكنها أن تكون سبًبا لتكّون الصِّ
الّرئوي (pulmonary emboli)، وهو عبارة عن جلطة في الّشريان الرئوي 

أو أحد فروعه.
©l³²¹®
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أثارت لعبة «پوكيمون چو»، اّلتي أطلقتها شركة 
تطبيق  خالل  من  لأللعاب  ّية  اليابان «نينتندو» 
اجلاري  متوّز/يوليو  شهر  بداية  النّقالة،  للهواتف 
للخروج  الّناس  دفع  وهوًسا  الّنطاق،  واسع  انتشارًا 
إلى الّشوارع واستكشاف أحيائهم من أجل البحث 

عن «پوكيمون» لإلمساك به والقبض عليه! 
وشوارع  أحياء  في  الّسير  لّالعبني  الّلعبة  وتتيح 
شخصّيات  عن  للبحث  افتراضّية،  ال  حقيقّية، 
الهواتف  شاشات  عبر  االفتراضّية،  «پوكيمون» 
الذكّية؛ وكّلما استطاع الّالعب اصطياد عدد أكبر 
الّلعبة  في  مستواه  ازداد  الـ«پوكيمونات»،  من 

وحصل على امتيازات إضافّية.
«وحش  تعني  مركّبة،  ّية  يابان كلمة  «پوكيمون» 
ــدًدا  ع ــرًا،  ــؤّخ م الّلعبة،  اجتذبت  ــد  وق ــب».  ــي اجل
بشكل  املنجرفني  املتحّمسني  املشاركني  من  هائًال 
خبولّي وجنونّي مع التّيار، وقد دفع هوس الّلعبة 
بالكثيرين إلى ارتداء زّي «پوكيمون» والّتباهي به! 
وقد ّمت، على سبيل املثال ال احلصر، في الواليات 
يومني من إطالق  وبعد ُمضّي  املّتحدة،  األمريكّية 
الّلعبة فقط، حتميلها على أزيَد من 7 باِملائة من 
«أندرويد»(!).  نظام  وفق  العاملة  الّنّقالة  الهواتف 
وأربــاح شركة  أسهم  هائل في  ارتفاع  إلى  أّدى  ما 

«نينتندو» اليابانّية.
وقد أثارت لعبة «پوكيمون چو» منذ إطالقها، جدًال 
لّلعبة  أّن  البعض  رأى  حيث  العالم.  حول  كبيرًا 
في  املنعكفني  األشخاص  حّث  أهّمها  جّمة،  فوائد 
األزّقة  في  والّسير  الّشوارع  إلى  للخروج  منازلهم، 
واحلارات وممارسة الرّياضة. إّال أّنه في املقابل، وخالل 
والّسرقة  الّسطو  جرائم  تفاقمت  فقط  قليلة  أّيام 
مستخدمي  الّلصوص  استهدف  حيث  والقتل، 
«پوكيمون».  ـــ  ال عــن  بحًثا  ــن  ــّشــاردي ال الّلعبة 
الّلعبة  في  اإلرشـــادّي  الّضوء  تقنّية  فباستخدام 
يستدرج املجرمون ضحاياهم من مستخدمي هذه 
شوارع  أو  نائية  وأزّقــة  مناطق  إلى  اجلارفة  الّلعبة 
قتلهم،  حّتى  أو  اغتصابهم  أو  لسرقتهم  جانبّية 

إضافًة إلى الكوارث واحلوادث الّناجمة عنها!
املتواجد  املواقع  حتديد  نظام  على  الّلعبة  وتعتمد 
إلى  إضافة  النّقالة/احملمولة،  الهواتف  بأجهزة 
«اإلنترِنت».  بشبكة  اجلّيد  واالّتــصــال  الكاميرا 
ــحــث عن  ــب ــة ال ــب ــع ــّل ـــي ال ـــشـــارك ف ــضــطــّر امل ــي ف
عن  بها،  يتواجد  التي  اِملنطقة  في  ـ“پوكيمون»  ال
ــذي  اّل  ،(GPS) العاملّي  التموضع  جهاز  طريق 
يعتمد على نظام خرائط «چوچل»، لتحديد أماكن 
رحلة  في  االنطالق  لهدف  الـ»پوكيمون»،  تواجد 

البحث عنه واسكتشاف مناطق جديدة من حوله.
احلكومة  رئيس  إلينا  خرج  األسبوع،  هذا  وبداية 
قوقعته،  مــن  نتنياهو،  بنيامني  ــي،  ــل ــي اإلســرائ
ا بالّلغتني: اإلنچليزّية والعبرّية، عرب هذه  ُمخاطًب
نشره  ّمت  ڤيديو  شريط  عبر  األصالنّيني،  البالد 
على الـ«يوتيوب» والـ«فيسبوك»، ُمستهّالً حديثه 
كلمات  ثالث  من  مكوّنة  ركيكة،  ّية  عرب بـجملة 
فقط(!) بلكنة مغلوطة فاضحة: «مواتينونا األَرَاب 
الَِعزاء» – يقصد مواِطنونا العرب األعزّاء (م.ف.) – 

ّية إلى األمام! محاوًال أن يخطَو ُخطوًة إيجاب
ا من املواطنني اإلسرائيلّيني العرب أن يلعبوا  طالًب
اإلسرائيلّي،  املجتمع  في  ا  وهاّمً كبيرًا  فّعاًال  دورًا 

مرافق  جميع  في  الفعلّي  االندماج  إّيانا  محّفزًا 
مؤّكًدا  االزدهـــار.  حتقيق  في  واملشاركة  ــة،  ــّدول ال
جناح  من  جــزء  هم  العرب  إسرائيل  مواطني  أّن 
وعظمتها  إسرائيل  متّيز  إلى  ُمشيرًا  الّدولة.  هذه 
لسبب التعّددية، حيث إّن أكثر من 20 باِملائة من 
من  ذكر  رفيعة،  إجنــازات  حّققوا  عرب  مواطنيها 
بينهم قضاًة في احملكمة الُعليا، نوّاًبا في البرملان 
اء  أطّب مشهورين،  أدباء  (الكنيست)،  اإلسرائيلّي 
وصيادلة، علماء، مبادرين ورجال أعمال، متمّيزين 
(«هــاي-ِتــك»)؛  الُعليا  الّتكنولوجيا  مجال  في 
«فخورًا» بالّدور اّلذي يلعبه عرب هذه البالد في 

الّنجاحات اّلتي حتّققها إسرائيل! 
تطوير  في  استثمرت  ُمفاِخرًا:  نتنياهو  وأضــاف 
ّية، وتعهّدت مبواصلة القيام بذلك. إّن  البلدات العرب
ّية تلقى دعًما غير مسبوق في كّل  البلدات العرب
ما يتعّلق بالبنى الّتحتّية واملواصالت والّتشغيل 
والرّفاهية، إضافًة إلى مجاالت عّدة.. هذا يعنينا 

لسبب بسيط، ألّن مستقبلكم هو مستقبلنا.
وبروح «املصاحلة» و«الّتعايش األخوّي» أنهى رئيس 
املُسَتهجن  املطموس  ”الّسلمّي“  خطابه  احلكومة 
إلى  بعضنا  يتعرّف  أن  ا  راجًي البالد،  هذه  لعرب 
لهدف  ــر،  اآلخ والعرب  اليهود  يتقّبل  وأن  ــر،  اآلخ

العيش بسالم وطمأنينة وازدهار!
ــة األحياء  ــوارع وأزّق جلت، خــالل هــذا األســبــوع، ش
ــدى  ــي مــديــنــة حــيــفــا، كــمــا زرت إح ــة ف ــّي ــرب ــع ال
ــبــالد، ال لهدف  ــال ال ــم ــي ش ــة ف ــّي ــرب ــع ــرى ال ــق ال
بل  واصطياده،  «پوكيمون»  واستكشاف  مطاردة 
الفاضحة  الفوارق  مجّدًدا،  قرب،  عن  ألستكشف 
ّية واليهودّية في املدينة املشتركة  بني األحياء العرب
الواحدة، عالوًة على اإلهمال الّصارخ لقرانا ومدننا 
ّية.. فلم أملس هذا الّدعم غير املسبوق، ولم  العرب

أستكشف مناطق جديدة!
سّيدي رئيس احلكومة، يعيش «املواتينون األراب 
الَِعزاء» بشكل يومّي، العنصرّية والكراهَية والّتمييز 
والّتفرقة اّلتي تنتهجها حكومتك منذ سنني عّدة 
الّشرعّية عن  بشكل مدروس.. عدا محاوالت نزع 
ممّثلينا املنتَخبني. وضع البنى الّتحتّية في قرانا 
ّية ُمزٍر وبائس؛ نسبة عرب هذه البالد  ومدننا العرب
ـ20 باِملائة، بينما نسبتهم في املؤّسسات  تفوق ال
أماكن  باِملائة؛  ـ4  ال تتعّدى  ال  الرّفيعة  احلكومّية 
الّترفيه والّتسلية واملكتبات العاّمة واحلدائق شبه 
دولة  في  قرى  هنالك  قرانا؛  غالبّية  في  معدومة 
وتعاني  الّتحتّية  للبنى  تفتقر  يرة  الّن إسرائيل 
ا في اخلدمات األساسّية: الّصحّية والّتعليمّية  شّحً
ينتظرون.  زالوا  ما  وبرعم  إقرث  مهّجرو  وغيرها؛ 
اخلناق  الّصارخ وتضييق  والّتمييز  الّتحريض  رغم 
األهلّية،  مدارسنا  تعانيها  اّلتي  اجلّمة  واملشاكل 
املراتب  أعلى  وتبوّء  والتمّيز  التفوّق  استطعنا 

العلمّية، وحتقيق إجنازات ُمشرّفة؛ و..؛ و..
ــك املكاسب  يــحــّقــق ل ــن  ل ــّي»  ــم ــوه خــطــابــك «ال
السياسّية املرجوّة، طاملا ال يلمس املواطنون العرب 
املعيشة..  اليومّية  حياتهم  في  اجلذرّي  الّتغيير 
چو»  «پوكيمون  لعبة  مهووسو  سيطارد  وحلينها 
ونحن  ضخمة؛  أرباًحا  الّشركة  وستجني  الوهم، 
املشروعة،  حقوقنا  بكاّفة  املطالبة  في  سنستمّر 
وسنجني  وهمّي،  ال  واقعّي  بشكل  وسنحّصلها 

ثمار بقائنا ونضالنا الّسلمّي رغم كّل الّظروف.

 åÊu L O �uÄò ” Óu �
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تعتبر كفر كما واحدة من قريتي الّشركس في البالد، تتواجد قرابة 4 كم 
إلى الّشمال الّشرقي من جبل الّطور. القرية احلالّية أقيمت عام 1878 
عندما استوطنها القادمون الّشركس من شمال القوقاز، إّال أّن احلفرّيات 

 األثرّية أشارت إلى أّن بداية االستيطان تعود إلى قرابة 4000 عام.
rÝô« —bB�Ë W Ò�UŽ W; ™

ذكرت كفر كما ألّول مّرة في املصادر الّتاريخّية في الوثائق الّصليبّية 
حتت اسم ”Kaphar Cheme»؛ ومن احملتمل أّن مصدر الّتسمية 
هو الّلغة العربّية وهو يعني املوقع املبنى على تلة مرتفعة. هنالك من 
مييل الى الّتفسير أّن «كما» تعني احلنطة، وبعض من الباحثني اقترح 
أّن معناها مكان خصب لرعي املواشي. ذكرها أيًضا ياقوت احلموي في 
معجم البلدان (1179 – 1229) إذ كانت بالقرب من موقع آخر ُدعي 

آنذاك «الّسارونّية“.
الفترة  إلى  تعود  كما  كفر  في  االستيطان  بداية  بــأّن  االعتقاد  ساد 
املوقع، والتي  في  احلفرّيات  باشرت  اآلثار  سلطة  أّن  حتى  الرومانّية، 
كشفت، ألّول مرة عام 2002، على أّن اآلثار تشير إلى بداية استيطان 

 في القرية خالل عصر البرونز األوسط (2400 – 2000 ق.م).
WÒ¹dŁ_«  UÒ¹dH(« ™

احلفرّيات األثرّية األولى جرت بني عاَمي 1961 و1963، ّمت خاللها 
اآلثار  سلطة  أجرت  الحًقا،  البيزنطّية.  الفترة  من  كنيسة  على  العثور 
املوقع، واّلتي  في  مخّططة  بناء  أعمال  إثر  ”اإلنقاذ“  حفريات  بعض 
في   1998 عام  حفرّيات  منها:  هذه.  أّيامنا  حّتى  مستمّرة  زالت  ال 
املنحدر اجلنوب – شرقي من التّلة التي تتواجد عليها القرية؛ حفرّيات 
عام 2002 إلى اجلنوب من الّشارع الّرئيسي الواصل ما بني كفر كما 
بناء  أعمال  إثر  القرية  في  حفرّيتان  أجريت  ذاته  العام  في  ويافنيئل. 
ملنازل سكنّية. حفريات أخرى أجريت خالل األعوام: 2006، 2010، 

 2011 و2012.
WÒ¹dŁ_«  UHA²J*« ™

كشفت بعثة من األثرّيني من فنلندا بني عامي 1961 و1963، آثاَر 

كنيسة يعود تاريخها إلى الفترة البيزنطّية (القرن 
منزل  في  عليها  عثر  ميالدي)، والتي  السادس 
أحد املواطنني في القرية. شملت املكتشفات قاعة 
املعمودّية وقاعة الّصالة، التي كانت – كما يبدو 

- جزًءا من كنيسة أو دير للّرهبان. احتوت قاعة املعمودّية على جرن 
املعمودّية وفي طرفها املشكاة (على شكل نصف دائرّي في احلائط)؛ 
واألشكال  بالنباتات  املزخرف  بالفسيفساء  أرضّيتها  رصفت  بينما 

الهندسّية. 
احتوت أرضّية الفسيفساء على ثالث كتابات بالّلغة اليونانّية، واحدة 
على  األخــرى  الكتابات  احتوت  بينما  والكهنة  األسقف  ذكــرت  منها 
قاعة  أّما  ميالدي).  األّول  القرن  في  (عاشت  ”تقال“  للقّديسة  صالة 

الّشمال من قاعة املعمودّية، فاحتوت على  التي تواجدت إلى  الصالة 
أرضّية فسيفساء مزخرفة، تواجدت فيها علبة من الّرخام موضوعة حتت 

األرضّية، واحتوت على هيكل عظمي (كما يبدو ألحد الكهنة).
استمر االستيطان في كفر كما حّتى الفترة الّصليبّية ونعرف عن العديد 
من القالع الّصليبّية التي كانت بالقرب منها (من بينها: سارونية، خربة 

سبت، كوكب الهوا، وغيرها).  
أّما احلفريات التي أجرتها سلطة االثار ابتداًء من العام 1998 فقد أتت 
بالعديد من املكتشفات الهامّة، نذكر من بينها:  حفرّيات عام 2002، 
التي ّمت خاللها العثور، ألّول مّرة، على مبنى يعود تاريخه إلى العصر 
يعود  كهوف  بقايا  على  العثور  ّمت  ذاته،  العام  الحًقا وفي  احلديدّي. 
تاريخها إلى عصر البرونز األوسط (2400 – 2000 ق.م). كما ُعثر 
على طريق يعود تاريخها إلى الفترة األموّية (القرنني الّسابع – الّثامن 
ميالدّي)، وذلك خالل حفرّيات عام 2012. وكشفت احلفريات عن بقايا 
بينما كشفت احلفرّيات من  الوسطى،  الكنعانّية  الفترة  إلى  آثار تعود 
العام 2011 عن بقايا مبنى يعود إلى القرن الّتاسع عشر، وهي فترة 

تأسيس القرية احلالّية.
©—UŁü« WDKÝ sŽ nDKÐ —uB�«® 
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األبد..

فكرة متفائلة.

في آمال الّشتات..

ُمنخُر.

ها هنا..

األبد عادات.

الّثورة..

استياء يحاور الهم.

َظَهَر األشّقاء..

سراًبا.

نروي..

حكاية..

مظاهرة..

يصهرها العهد.

احلبُر..

ْميقت سّره.

احلبر القائل..

دوا الكون. وِحّ

البّر..

في الفم ال يخالف..

نداًء..

صواًبا.

مسيرة املنار..

جارفة.

***

الّصوت..

باحلّل مدّجٌج.

خلَف األَكمة..

قبور األبطال والّشهداء.

بريد الوسواس للمرعوبني.

قلوب خافقة بالّثورة.

صياُح اجلراح..

دم الّشهداء..

مسالك القمم..

أكاليل الغار والفل.

***

الّصوت..

ال يصمت.

الّصوت.. 

ال يْعَوْج.

الّصوت.. 

قلق اإلنسان املُتألِّه..

واألعداء.

الّصوت.. 

يهّدد األبد..

في الّطول

في العرض.

***

الّصوت..

يخيُف الّظالم..

بالّنهاية.

ينكسر..

نظام البوليس والقش.

يهُرب..

أمام العمالة.

ال مكان للّرب..

بني العبيد..

ال مكان للحّب.

ــــيــــاء  ـــــدات األول (عـــــرب

واملقامات)..

الغرف الفاجرة..

أْروقة الّشياطني..

يسكنها الظالمّي.

يخيفها الّصوت

إن أتى..

َيْخفُت كّل ما كان.

 ©…dLÞ ØUHOŠ®
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»)qL (21 آذار - 20 نيسان)
مهنًيا: تزداد ثقتك بنفسك بعد الّنجاح الذي حققته في 
املاضي  من  تتعّلم  أن  يستحسن  لكن  الّسابقة،  املرحلة 

لتنجح في املستقبل.
عاطفًيا: حاول أن تتجاوز اخلالفات البسيطة مع الشريك، 
ألّن ما يجمعكما قد ال جتده عند أي شخص آخر وخصوًصا 

في هذه األيام.
صحًيا: ال تسر عكس التّيار وتخالف الّتعليمات الطبّية، 

ال سّيما أن وضعك حرج ودقيق.

»��u— (21 نيسان - 20 أيار)
شّتى  آفاًقا واسعة واحتماالت  اليوم  هذا  يحمل  مهنًيا: 
وتنسيًقا يريحك من قلق ويصّحح بعض األوضاع. في اجلو 

مصاحلة أو لقاء أو عودة قدمي إلى حياتك..
عاطفًيا: الواقعّية هي أكثر األسلحة قّوة ملواجهة الّشريك 
إلى  األمـــور  إعـــادة  على  تساعدك  وهــي  ومصارحته، 

مجاريها الّطبيعّية.
ممارسة  حتــاول  وال  املُرهقة،  التنّقالت  من  ِانتبه  صحًيا: 

العمل أكثر من طاقتك وقدرتك.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)
مهنًيا: بعد الّنجاح اّلذي حّققته أخيًرا في العمل، باتت 
الّنظرة إليك مختلفة ما يرفع معنوّياتك ويعّزز موقعك بني 

الّزمالء.
ال  ِلَم  دائًما،  بك ويالحقك  ُمعجب  ما  شخص  عاطقًيا: 
تفّكر في إعطائه فرصة للتقّرب منك؟ ملاذا هذا التصّرف، 

ِاستفد من الّظرف.
نظام  تغيير  إلى  فيه  أنت  اّلذي  الوضع  يدعوك  صحًيا: 

األكل لكي حتافظ على رشاقتك.

»��ÊU�d (22 حزيران - 22 متوز)
مهنًيا: حتدث بعض املشاكسات في العمل اليوم من أحد 

الّزمالء، فحاول أن تعرف كيف تتعامل معها بحكمة.
لكّنك  بالّشريك،  العالقة  تهّدد  طارئة  مشاكل  عاطفًيا: 
حتًما تتمّكن من معاجلتها بأسرع ما ميكن قبل أن تتفاقم.

في  مشاركتهم  إلى  األصدقاء  دعــوة  ترفض  ال  صحًيا: 
نشاطات رياضّية، فهي مفيدة لك.

»_�b (23 متوز - 22 آب)
وأســرار  ماضية  شــؤون  عن  اليوم  هــذا  يتحّدث  مهنًيا: 
ومهّمات متكّتمة وعملّيات جتّسس من قبل بعض الّزمالء 

احلّساد.
عاطفًيا: ما حلمت به بدأ يتحّقق، فالّشريك يبدي رغبة في 

مساعدتك لتكون حاسًما في قرارات مصيرّية تواجهك.
أو  الّشخصّية  األوضاع  بعض  بسبب  تنفعل  قد  صحًيا: 

املهنّية، ما يثير عصبّيتك ويشّنجك. حذار.

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)
املغامرات كثيرة وضاغطة وُمتعبة، لكن ال  تبدو  مهنًيا: 
بأسلوب  فتتصّرف  بك  يغّر  أو  يخدعك  أن  ألحد  تسمح 

سلبي يؤذي مصلحة العالقة..
عاطفًيا: وقوف احلبيب إلى جانبك يسّهل عليك الكثير 
والّضغط  توتّرك  حّدة  من  األمور ويدعمك، ويخّفف  من 

الذي تعانيه.
من  تتمّكن  حتى  ضــرورًيــا،  أمــًرا  بات  الّترفيه  صحًيا: 

استعادة الّزخم الذي كنت تتمّتع به.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)
أو  ا  ســاّرً خبًرا  إليك  األقــدار وحتمل  لك  تبتسم  مهنًيا: 
فرصًة ممتازة أو تصحيًحا لوضع آملك، قد ترتبط مبوعد 

مهّم مع شخص مؤّثر ونافذ.
أن  قبل  مهّم  قرار  املوافقة على  في  تتسّرع  عاطفًيا: ال 
تدرس الوضع من جوانبه كاّفة، ألّن الّندم قد ال يفيدك 

الحًقا.
صحًيا: الّندم لن يجدي بعد أن تكون صحتك قد وصلت 

إلى حالة يصعب معها العالج الّنافع.

»�dIF« (24 تشرين األول - 22 تشرين الثاني)
أقّل ضغًطا، ويطرأ  الّتواصل مع احمليط  مهنًيا: يصبح 
ظرف يضعك أمام اختبار لتكتشف قدراتك على املواجهة 

وإيجاد احللول املناسبة.
عالقة،  أي  لنجاح  شرط  العاطفي  االستقرار  عاطفًيا: 
وهذا يقلقك بسبب تصّرفات الّشريك العشوائّية في املّدة 

األخيرة.
صحًيا: خبر مزعج يقلق راحتك ويحرمك النّوم، ما يسّبب 

لك صداًعا مؤًملا واضطرابات في املعدة.
»�uI” (23 تشرين الثاني - 20 كانون األول)

مهنًيا: متاطل في مشروع أو تعاني مماطلة وتبذل جهوًدا 
نحو  عمل  دفع  أو  موقع  على  احملافظة  بغية  مضاعفة 

اإلجناز.
عاطفًيا: ال تقدم على أّي تصّرف قد يسيء إلى الّشريك، 
أّنها  مع  نّياته  في  الّتشكيك  يحتمل  حّساس وال  فهو 

سليمة دائًما.
الّشهّية، حاول  صحًيا: أنت إنسان آخر أمام املأكوالت 

الّتخفيف منها للحفاظ على سالمة صّحتك.

»'Íb (21 كانون األول - 19 كانون الثاني)
وتصحيح  العراقيل  إزالـــة  على  فـــوًرا  تعمل  مهنًيا: 
وتتلّقى  واحترام  جــدارة  بكّل  قضاياك  وتربح  األخطاء، 

اّتصاالت متعّددة لدعمك والوقوف إلى جانبك..
أمام  عنها  تعّبر  وال  لنفسك  أفكارك  أتــرك  عاطفًيا: 
الّشريك منتقًدا أو محاسًبا، بل ناقشه في أفكاره التي 

يريد طرحها عليك.
صحًيا: الّصحة نعمة من اخلالق، إّمنا الّتفريط فيها نقمة 

منك وخطأ كبير بحّق نفسك.

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)
التي  املالّية  باملزيد من األرباح  اليوم  مهنًيا: يعدك هذا 
حتصل عليها من استثماراتك في أحد املشاريع الّناجحة.

عاطفًيا: أجواء رومانسّية تنعم بها اليوم برفقة احلبيب، 
وتضعان اخلطط اجلديدة واملشاريع للمستقبل.

الكثيرة، وحاول  طعامك ونشاطاتك  إلى  انتبه  صحًيا: 
الّتوفيق في كّل شيء، وال تبالغ في العمل.

»)�u (19 شباط - 20 آذار)
أّنك  وخصوًصا  تفاؤًال،  أكثر  تكون  أن  عليك  مهنًيا: 
ستقدم على مرحلة مزدهرة يتخّللها جناح وسعادة وراحة 

على الّصعد كاّفة.
عاطفًيا: الّتصّرف بطريقة عشوائّية لن يكون سهًال، وقد 
تكون له انعكاسات سلبّية غير مضمونة الّنتائج، فكن 

أكثر جدّية.
صحًيا: حاذر قد تقحم نفسك في نزاع مع أحد الّنافذين 

في العائلة، مما يرهقك نفسًيا وجسدًيا.

“UHOŠ” qÝ«d*
عرض في غاليري ”بيت الكرمة“، يوم اخلميس املاضي، 
فّنانات  بني  رقيق“  جليد  على  ”املَشي  الّتعاوني  العمل 
ال  اّلتي  اجتماعّية،  تابوهات  مع  يتعاملَن  مختلفات، 
ُتناَقُش عادًة في ساحات اَجلدل اجلماهيرّي، في املجتمعات 

احملافظة على األخص. 
مختلفة  قصًة  حتكي  أن  حتاول  املشاركاِت  من  فنانٍة  كّل 
مشاهد  من  الّشخصّية،  الّذاتّية  سيرتها  من  مستقصاًة 
عن  انعكاًسا  أو  دينّية،  أساطير  من  مألوفة،  اجتماعّية 
بَعِضِهَنّ  واُفَق مع  الَتّ تاريخ الفن، إّال أنهّن جميًعا ُحتاوِْلَن 

البعض على الّتوالي وَوِْفَق إيقاعاٍت متجانسة.
في مجتمع محافٍظ كالِفَلسطينّي، ال يزال ُيعتَبر الّتعامل 
نسوّية،  سياقات  في  واخلصوصّية  اجلسد  اجلنس،  مع 
اجتماعّية ودينّية، ضمن اخلطوط احلمراء بالنسبة لشريحة 
واسعة من املجتمع. نتيجًة لذلك، ورغم أّن املشهد الفنّي 
الفلسطينّي يتمّيز بأّنه احتجاجّي ويسعى لكسر حدوده 
شائعة  غير  االجتماعّية  املواضيع  تلك  تزال  ال  املختلفة، 
ا، وإن وُِجَد فّنانون يتعاملون مع موضوعات  ًيّ الّنطاق محل
ا في مناطق  ًيّ كهذه، فإّنهم عادًة ما يكونون فّعالني جغراف
ُيْسٍر  أخرى، تلك التي تسمح لهم بالّتعبير عن أنفسهم ب
وحرّيٍة أكبر. فّنانات هذا املشروع هّن بني القالئل الفّعاالت 
في الّساحة احمللّية والّلواتي يأخذَن على أنفسهّن محمل 
استخدام  عبر  احلــواجــز،  لكسر  االجتماعّية  ّية  املسؤول

الواقع  ضّد  واالحتجاج  للّتعبير  ٍة  ّي كآل الفن 
ا.  يومًيّ يواجهّن  ــذي  ال األعـــوج  االجتماعي 
في  الّطالئعّية  احلركات  فّنانات  غــرار  على 
أوروّبا والواليات املّتحدة في ستينّيات حّتى 
حاولت  حيث  ــرِم،  املُــنــَص القرن  ثمانينّيات 
وإثارتها  مماثلة،  قضايا  تناول  عّدة  ُمبدعاٍت 

للّنقاش اجلماهيرّي من خالل الفن.
وُِلَدت فكرة هذا املشروع من الرّغبة في تسميع 
ُر إليها في  أصوات هؤالء الفنانات التي ُيْفَتَق
الّنقاش  ــى  إل ِقراءتهّن  وجللب  عـــادًة،  العلن 
اجلماهيرّي بشكل عام، وفي حيفا على وجه 
تضع  التي  ّية  أدائ عروٍض  ُمْجَمِل  اخلصوص. 

ّية حول  اجلسد في املركز وتقوم بانتقاده عبر َطرِْح أسئلٍة جدل
موضوعاِت الهوّية اجلندرّية، االنتماء اجلنسّي، واخلصوصّية 
ا، من خاللها  ًيّ ا ودين بسياقات تعاريفها املتنافية اجتماعًيّ

ُتسِمُع هؤالء الفّناّنات صوتهّن بصوٍت عاٍل وواضح.
 d̈�UF*« h�Òd�« ‰U−� w� jAMð w½u�«œ d×Ý ™
املشاهد  فعل  وردود  اجلسد  حركات  عبر  سرديتها  َتنَسُج 
معها. في عروضها، متزج الفّنانة أغراًضا مختلفة بأصوات 
ّية مرّكبة، تستسقيها من تفاصيل طبيعة احلياة  ميكان
اليومّية. ما يخِلق إطارًا غير مألوف أو منفصٍل أحياًنا، 
من  إيحاءات  بإثر  تكّون  ولَب“  ”لَ بداخله.  تتفاعل  حيث 
مشروع ُمَصِمَمِة الرّقص البلجيكّية تيريزا دي كيرزماِكر، 
”ستة  رايخ  ستيف  سيمفونّية  أساس  على  يرتكز  والذي 
مع  ــزُِج  ــَت وَمتْ  ،(1976) حلقات  في  ُتــْعــزَف  بيانوهات“  
بنفسها.  الفّناّنة  أعّدتها  التي  األخرى  الّصوتّية  املؤّثرات 
الّدارجِة  بالّدائرّية  ُر  َيذّك للكلمة،  باملعنى احلرفّي  وْلَب“،  ”لَ
ُر  ِبّ ُيَع ذاته  الوقت  في  وهو  الّصوفّية،  ِد  الّتعُبّ طقوس  في 
ّية، على نحو الواقع االجتماعي  ِم اخللود والّالنهائ َيّ ِق عن 
ِبُب  َسّ الذي ال يقبل اجلدل بشكل ال نهائي، وعلى الّدوام ُي
اجلندرّية.  واخلصخصة  الّتصنيف  ودوائر  الَفَجوات  َتوسيَع 
القدم، تقوم داموني  الّذكورية في ملعب كرة  داخل معقل 
إضافّية،  سياسّية  اجتماعّية  أبعاٍد  جلب  هدفه  بنشاٍط 
وتضع الّضوء على الفجوات اجلندرّية والّتصنيف اجلنسّي، 

التي بداخلها هي ”محبوسة“.
 …√d�U�  W ÒOB	 ÒA�«  UN² ÒB �  ‰ËUM²ð  œuÒ³Ž  …œU ÒO�  ™
غربّي  بلد  في  تعيش   WÒKI²��Ë  WÒIKD�  W ÒOMOD�ÓK �
ٌة ُجتبرها على ُمواجهات اجتماعّية  (لندن، إجنلترا)، وضعّي
- سياسّية أمام عائلتها ومجتمعها. ”ُصعود“ هو كوالج 
إلهاماٍت من أساطيَر دينّية مختلفة من كتاب العهد اجلديد 
بالذات. بداية العرِض مستوحاٌة من قصة ”خلق حواء من 
ضلع آدم“ (سفر الّتكوين 02:21)، وقّصة ”الّطرد من جنة 
بها حوّاء  ُتغرى   واّلتي   ،(01:03 التكوين  (سفر  عدن“ 

الّثعبان  وبني  بينها  دار  حواٍر  بعد  احملرّمة  الفاكهة  بأكل 
ينتهي  ُأنثوّية كذلك).  هيئٍة  أحياًنا على  ِد  ُيجَسّ (واّلذي 
املراسم  بالّدم“، وهو من  املعمودّية  ”طقس  بإيحاء  العمل 
كسبيٍل  للّشهداء  ُأقيمت  التي  ة  ٌيّ الرّومان الكاثوليكّية 
الّسردّيات  هذه  كل  اجلّنة.  إلى  املباشر  والّصعود  للخالص 
تضع  مبُجَمِلها  عملها  في  الفّنانة  تتناولها  التي  الّدينّية 
وباملقابل  والّسيطرة،  العلم،  الّذكاء،  القوّة،  كمركز  الّذكور 
َتْعِكُس  مشاهٌد  األضعف،  احللقة  كأّنها  املرأة  إلى  تتوّجه 
اليوم.  حتى  ة  َيّ رِْك ْطرَِي َب ال املجتمعات  في  الّنساء  مكانة 
عبر  ومناقضتها،  دحضها  إلى  َعّبود  تسعى  معتقداُت 
هوماٍج لكٍل من تلك القصص التي تأخذ مسرًى آخر عندما 
املعرفة  القوّة،  كامل  ُتعطى  حيث  املركز  في  ــرأة  امل تكون 

والّسيطرة.
نهج  »�????�u??K??H�u??”®™© وعلى   w??½U?? ÒM??� v??? �≈  U??? ÎŽu???łÔ— ™
 ،(1962) اخلطر“  ”موسيقى  ِهغينز  ديك  الفّنان  عمل 
ـ“موسيقى الّضّجة“، حيث إّن هذه  والتي ُسِمَيت كذلك ب
”املوسيقى“ ُتناِقُض املعنى احلرفّي للكلمة، وبذلك تسعى 
لفحص العالقة بني الفّنان واملشاهد املُتضرر أحياًنا بفعلها. 
هكذا أيًضا سيرورة عمل الفّناّنة شهد زعبي في خصوصّية 
َخِطرّة، حيث تتحّدى اخلطر، وبذلك تبحث حواجز استيعاب 
في  حواّسه،  حتفيز  طريق  عن  والعقلّية  ّية  البدن املُشاِهد 
ذات الوقت الذي تقوم به بفحص حدود جسدها بنفسها. 
خالل العرض، َيْخِلُق الّظالم احلالك في احلّيز شعوَر خطر، 

حيث َيُحُدّ من قدرة حواس الّنظر والّلمس، وحّتى أّن حاسة 
السمع تنحصر بفعل ”موسيقى اخلطر“ تلك التي تعزفها 

الفناّنة في احليز.
ّية  dJ©¨ كلمة عرب Ò��« lLý Ø ÊU1≈ Ω …bOI ÓŽ® …bOI ÓŽ ™
ّية، وهي إزالة  ّية املعاني، األّول يشير إلى عملّية نسائ ثنائ
احلرفّي  املعنى  هو  والّثاني  الّسّكر،  بعقيدة  اجلسد  شعر 
للكلمة، أال وهو العقيدة (واملُعتَقد) أو اإلميان. مدام طّيوش 
َتستخدم  ما  عادًة  طايشة)،  بالعامّية  أو  عائمة  (سّيدة 
ها، من خالل شخصّياتها  األسماء املستعارة عند عرِض َفِنّ
األنا األخرى، حتاول أن تغوص في الّتفاصيل الكامنة في 
أعماق شخصّيتها، وأن تفحص تفاعل اجلمهور مع تلك 
األغطّية واملواد الفنّية في اآلن ذاته، خاّصًة أّنها عادًة ما 
تتعامل مع تابوهات ومواضيع غير مقبولة للّنقاش علًنا، 
كالُهوّية اجلندرّية ومشتّقاتها. في حني أّن الُعنوان ”عقيدة“ 
الّتأثير  ميكن  ال  التي  واألفــكــار  املعتقدات  ــى  إل يشير 
عقيدة  الفّنانة  تستخدم  انتقادها،  أو  تغييرها  عليها، 
السّكر كرمز مناقٍض ومجازٍيّ لعملّية ”الّتقشير“.  عالوًة 
على ذلك، يظهر الّتناقض والّتباين، أيًضا، في التوّتر ما 
وبني  وبسيطٌة،  واضحة  عملّية  ”التقشير“،  عملّية  بني 
ّية والّظاهرة، عندما يّتضح أّن مدام  الّطبقات اإلضافّية املرئ
(األنا  األنثوّية  الّشخصّيات  إحدى  باألحرى  هي  طّيوش 
تنتقد،  طّيوش  مدام  شاب.  فّنان  يجّسدها  التي  األخرى) 
وُِّله إلى جزٍء حاضر في  وحّتى أنها ُحترج املشاهد عندما ُحتَ
ِة تعامٍل  عملّية أنثوّية خاّصة، هي تضع املشاهد في وضعّي

مع موضوعات الفئات اجلنسّية والُهوّية املركّبة.
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 q�Uý q�Uý 100 100
jI�jI�

 q�Uý q�Uý 80 80jI�jI�

VAš W¹—uÝ WKOł—«

 q�Uý q�Uý 80 80
jI�jI�

 q�Uý q�Uý 80 80
jI�jI�

…dOG� r−Š W¹—uÝ WKOł—«

nOB�« rÝu� W³ÝUM0  W�Uš —UFÝ«
…dO³� r−Š W¹—uÝ WKOł—«

ÊU�“ w�UO� r×�

bMN�« “uł r×� 100%

‘ 20 W³KŽ 1

‘ 50 VKŽ 3
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 UHOŠ w� V²J* »uKD�
 …d³š  «– …dOðdJÝ

 WK¼R� qCH�
 Ë«  UÐU�(UÐ

הנדסאי/ת 
וניהול תעשיה

WK�U� WHOþu�

WOð«– …dOÝ 
fmhandasa@gmailÆcom

»uKD�

 —U−¹û�
 dOÐU³J�« w� —U−¹û� —«œ
 s� W³¹d� ÊUMŽ— Ÿ—Uý

 ·dž ≥ q�dJ�« e�d�
 »öš dEM� W�dý´

 l{Ë w½UŁ oÐUÞ d×³K�
 Í—u� rOK�ð “U²2
0528172233
0542516741

ÊöŽ≈
1965 – ¡UM³�«Ë jOD�²�« Êu½U� s� ¨149 bM³K� UI�Ë

ÂUÝËË w�½U½ …—UIý uÐ√ s� VKÞ .bIð -
 w� WLzU� WIA� WOz«u¼ W�dý W�U�≈ vKŽ W�œUBLK�
 …“—U³�« W�dA�«  «dOOG²Ð ÂUOI�« ¡UMŁ√Ë jI� Æ» Æ„

 Ÿ—Uý w� ÆÂ 1.33 v²Š W³�MÐ WO�U�_« WOŠUMK�
 ÆUHOŠ ¨11 ÊuHKŠ »«d�«
16 WLO�� 10814 „uKÐ

 wÝbMN�« nOý—_« r�� w� VKD�« W¹ƒ— sJ1
 ¨3 pO�UOÐ Ÿ—Uý UHOŠ W¹bK³�  U�uKF*«Ë Íe�d*«

13∫00 – 08∫00  UŽU��« 5Ð ¨5MŁô« ÂU¹√
13∫00 – 08∫00  UŽU��« 5Ð ¨¡UFÐ—_«

 v�≈ ÁdC×O� ¨VKD�« vKŽ ÷«d²Ž« .bI²Ð Vžd¹ s�
 ÊuCGÐ ¨ÁöŽ√ Ê«uMF�« v�≈ ¡UM³K� hOšd²�« r��

ÆVKD�« «c¼ dA½ Âu¹ s� 5Žu³Ý√
ÊU�d²� qOz—√

   W¹bK³�« ”bMN�

 WKzUF�« o�«dð XO�ö� ≠œö³�« w� d³�_« WO×B�« WŽuL−*«
  ULOKFð l???� W??O??H??O??B??�«  W??K??D??F??�«  ‰ö???š W??�U??š W??O??Ðd??F??�«
 œUFÐ√  ‰u??Š  W³O³A�«Ë  ‰U??H??Þ_«  W¹UL(  W??�U??š  `??zU??B??½Ë

 Æ‰U²O−¹b�« dBŽ w�  UýUA�« Â«b�²Ý«  «dOŁQðË
 bMŽ  WMOF�  bz«u�   UýUA�«  Â«b�²Ýô  Ê√  dJM½  Ê√  sJ1  ô
 UNMŽ bF²³½ Ê« ·b??N??�«  f??O??�Ë d??J??³??*«  s??�??�«  w???�Ë ‰U??H??Þô«
 ÂUG½_«Ë  w??½U??žô«  WKOJAð  Îö¦L�  wzUN½  qJAÐ  UNFÞUI½  Ë«
 UNM�  qB×¹  Î̈U??³??¹d??I??ð  …œËb??×??�  dOž  Ê«u????�_«Ë   U??�d??(«Ë
 dO¦¹Ë  rNÝ«uŠ  qIB¹  wðu�Ë  wzd�  ¡«d??Ł«  vKŽ  —UGB�«
 v²Š  ∫w�U²�«   U??Ý«—b??�«   b??�√  bI�  «c??¼  l�  sJ�Ë  ¨rN�uC�
  UýUAK�  qHD�«  i¹dFð  s??Ž  ŸUM²�ô«  qCH¹  5�UŽ  s??Ý
 ÷dF²�«  sŽ  ŸUM²�ôUÐ  `BM¹  ÎUMÝ  d³�ô«  œôËú???�Ë  ÎUðU²Ð
 s�K�  WOLOKF²�«  d??Þô«  w�  ÆÂUFD�«  ‰ËUMð  ‰öš   UýUAK�
 w�  WŽUÝ  nB½  v??�≈   UýUA�«  X??�Ë  b¹b%  sJ1  …dJ³*«

 Æq¼_« WI�«u0 r²¹ Ê√ V−¹ p�– v²ŠË ¨ÂuO�«
 rN�  W??¹u??½U??¦??�«Ë  W??¹œ«b??Žô«  ”—«b???*«  w??�  W³O³AK�  W³�M�UÐ
 ¨…dJ³*« ·uHB�« qŠ«d� cM� W¹uK)« nð«uN�« vKŽ ÊuK³I¹
 rNKOł ¡UMÐ« l� wŽUL²łô« q�«u²�« qzUÝË s� d³�√ r��Ë
 W??�ö??F??�« s??� Îôb????Ð ¨ U???ýU???A???�«Ë l???ÐU???�_« UNLJ%  —U????�
 w�  ¡U??�b??�ô«  iFÐ  fK−¹  U½UOŠ√  Ætłu�  ÎUNłË  …dýU³*«
 w� sJ�Ë Æ UýUA�« pKð d³Ž Î «—«uŠ ÊËd¹b¹Ë W�dG�« fH½
 WOÝ—b*«  ÂUN*«Ë  nzUþu�«  X×³�√  YOŠ  …bzU�  ÎUC¹√  «c??¼
 s�   U�uKF*«  X×³�√  ¨»uÝU(«  WDÝ«uÐ  rK�ðË  ÈœR??ð
 Z�«dÐ d³Ž d9 fJF�UÐË q¼ô« Ë√ cOLK²K� ÍuÐd²�« r�UD�«
 ‰œU³ð qNÝ_« s� —U�Ë ¨rOKF²�« …—«“Ë w� WHK²�� ‰UBð«
 U¼dA½Ë  å…d??O??š_«  WE×K�«   U�uKF�å?�  WLN*«  q??zU??Ýd??�«

ÆlÝ«Ë qJAÐ
 Â«b�²Ý« dÞU�� s� ‰UHÞ_« wL% …b¼UA*« …b� b¹b% q¼

 ø UýUA�«
 t½√  ô≈  ¨WýUA�«  ÂU??�√  ”uK'«   UŽUÝ  q??¼_«  œbŠ  u�  v²Š
 ‰«uÞ r¼œôË√ WFÐU²� q¼_« lÝË w� fO� ÂuO�« UM*UŽ w�
 ÷dF²¹  w²�«  5�UC*«  W³�«d�  Ë√  ¨qOK�«Ë  —UNM�«   UŽUÝ
 tI¹b� l� U½UOŠ√ b�u�« fK−¹ b� ÆWE( q� w� œôË_« UN�
 qBŠ  o¹bB�«  Ê√  5³²¹  rŁ  Î̈U¾¹dÐ  Ëb³¹  U0—  ULKO�  b¼UA¹
 WÝœU��«  s??Ý  w??�  œôË√  ÷dF²O�  ¨d??³??�ô«  t??O??š√  s??�  tOKŽ

  —U�  YO×Ð  ¨WOŠUÐ«  U??0—Ë  W¹dBMŽ  Ë√  ¨W¾¹cÐ  5�UC*
 sŽ WÐuF� qI¹ ô Î «d??�√  UN²FÐU²� Ë√  5�UC*«  b¹b% WLN�

ÆWýUA�« ÂU�√ qHD�« ”uKł X�Ë b¹b×²� WłU(«
 ∫X½d²½ô« vKŽ ÊU�œù«  UÐ«dD{« s� rJ�UHÞ√ «uLŠ«

øÀU×Ðô« t�uIð Íc�« U�
 Internet Addiction®  X½d²½ô«  vKŽ  ÊU�œù«  »«dD{«
 W��M�«  w??�  WO{d�  W�U×�  ÎUOKF�  œu??łu??�  ©Disorder
 lOLł  vKŽ  Íu²×¹  Íc??�«  »U²J�«  ¨DSM≠V  s??�  W??Łb??;«
 X�Ëå?�  n¹dF²�«  «c??¼  ‚dD²¹Ë  Æw�HM�«  n¹dF²�«  dO¹UF�
 ÷«džô  hB�*«  »uÝU(«  X�u�  fO�Ë  ¨jI�  åtO�d²�«
 UNM�  WHK²��   U½uJ�  »«d??D??{ô«  «cN�  ÆqLF�«  Ë«  rOKF²�«
 X??½d??²??½ô« d??³??Ž ¡«d???A???�« ¨»u???ÝU???(« »U???F???�√ v??K??Ž ÊU?????�œù«
 ÆW�bÐ  W�ÒdF�  Èd??š√  dO¹UF�Ë  ¨W??O??ŠU??Ðô«  l??�«u??*«  `HBðË
 “«d??�«  vKŽË WO³BF�«   ö??�u??�«  vKŽ ÊU???�œù«  «c??¼  d??ŁR??¹Ë
 ‰u×J�« vKŽ ÊU�œô« ÷«dŽ_ tÐUA� qJAÐ ¨⁄U�b�« w� œ«u*«

ÆW�ËdF*« 5¹U�uJ�«Ë
 Êu½UF¹ 5I¼«d*«Ë ‰UHÞô« s� 12% ÊS� ¨ UÝ«—b�« V�×Ð
Internet≠® åw??{d??*«  X??½d??²??½ô«  »U??F??�√  »«d???D???{«ò  s??�
 d³�_«  ‰UHÞô«  »UBŽ√  d9R�  w�  Æ©gaming disorder
 bŠ« Âb??� ¨Â«œd??²??�??�« w??� ÂU??F??�« «c??¼ bIŽ Íc???�«Ë r??�U??F??�« w??�
  UODF� ¨ÊULGOÝ Æœ ¨r�UF�« w� »UBŽô« wOzUBš« dNý√
 Êu½UF¹  WÝ«—b�«  rN²KLý  s¹c�«  œôË_«  s�  50%  UN³�×Ð
 dO¹UF�  rEF�  oÐUDð  å„u??K??�??�«  w??�  q??�U??A??�ò  s??�  åj??I??�ò
 WO�U{«  q�UA�  w??¼Ë  ¨WO�U{ù«  WO{d*«  d¼UE*«  ÆÊU???�œô«
 w�  U??Ð«d??D??{« w??� XK¦9 ¨X??½d??²??½ô« vKŽ ÊU???�œô« o??�«d??ð
 Èb�  d¦�√  dA²Mð  w²�«Ë  ¨»U¾²�ù«  p�c�Ë  eO�d²�«Ë  oDM�«

Æ UM³�UÐ W½—UI� œôËô«
 jÝuK�  o¹u�²�«  d¹b�  ÍËb³�«  Z¹d�  bL×�  l�  Y¹bŠ  w�
 UNÐ Âu??I??ð w??²??�« W??O??Žu??²??�« WKLŠ ‰u???Š X??O??�ö??� w??� w??Ðd??F??�«
  UýUA�«  Â«b�²Ý«  œUFÐ_  wŽu�«  l�d�  WO×B�«  WŽuL−*«
 WŽuL−*«  ≠XO�ö�  w�  s×½  å∫w�U²�«  Õd??�  ◊dH�  qJAÐ
 lL²−*«  W×B�  r²N½  œö??³??�«  w??�  q??C??�_«Ë  d??³??�_«  WO×B�«
 WO×�  lO{«u0  r²N½  «c??N??�Ë  …b??F??�_«  lOLł  vKŽ  ÎW??�U??Ž
 …dOš_«  W??½Ëü«  w�  ¨wÐdF�«  lL²−*«  Èb??�  W×K�  W¹uÐdðË
 dÞU�*«  Ê« `Cð« UM¹b� w²�«  UODF*«Ë  UÝ«—b�« V�×ÐË

ø‰U�O��b�« dB� w� rJ�UH�√ W
� vK� ÊuE�U% nO�
 „—UAð d³�_« WO×B�« WŽuL−*« – XO�ö� ò ∫ÍËb³�« Z¹d� bL×�

 åW�U¼ WO×� W¹uÐdð lO{«u0 q¼_«

 q??J??A??Ð  U???ýU???A???�« Â«b???�???²???Ý« ¡«d??????ł
 W�ËdF�  dOžË  …œbF²�Ë  …dO¦�  ◊dH�
 ÊËœ  UM�UHÞ√  i¹dFð  q¦�  ¨lOL−K�
 w³KÝ d???�√ «c????¼Ë  U??ýU??A??K??� 5??�U??F??�«
 WO³K��«  5�UC*«  ¨t??Ð  »u??žd??�  dOžË
 UMÐU³ýË  UM�UHÞ√  UN�  ÷dF²¹  b�  w²�«
 U¼dOžË ¨l�«u*« iFÐ Â«b�²Ý« ‰öš

 ÆW�UN�« lO{«u*« s�

 WI�«d�  w�  dL²�²Ý  XO�ö�å∫·U{√Ë
 —u????�_« l??O??L??ł w???� W??O??Ðd??F??�« W??K??zU??F??�«
 dýU³�  dOž  Ë√  dýU³�  qJAÐ  WIKF²*«
 ‰ušbK�  r�uŽb½  «cN�  ¨U¼œ«d�√  W×BÐ
 X???½d???²???½ô« d???³???Ž X???O???�ö???� l???�u???� v?????�«
 W??O??�U??{≈ q??³??ÝË ‚d???Þ v??K??Ž ·d??F??²??K??�
 ‰U²O−¹b�«  dBŽ  w�  rJ�UHÞ√  W¹UL(

 åÆW�Uš WOHOB�« WKDF�« w�Ë W�UŽ
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 rŽUD� WJ³ý XŠdÞ
 «dšR�  “b??�U??½Ëb??�U??�
 ∫b??¹b??ł ÃU???łœ Z??²??M?? Ô�
 S G N I W c M
 ¨e????−????M????¹Ë „U????????????�≠¸
 ·öGÐ ÃUłœ W×Mł√
 r????F????ÞË g?????�d?????I?????�
 Æw??N??ý w???²???½U???J???O???ÐË
 » e−M¹Ë „U??*«  ŸU³Ôð
 W³łËË  lD� 5  Ë√ 3
 W???×???M???ł√  5  q???L???A???ð
 ¨W???A???�d???I???� ÃU?????????łœ

Æ»ËdA�Ë f³OAð
 s??�  l????D????� 3  d????F????Ý
 ÃU?????łb?????�« W????×????M????ł√
 09.91  ∫g????�d????I????*«
 5  ‰«  d??F??ÝË  ÆÃÆ‘
 ÆÃÆ‘ 09.13  ∫lD�
 „U??� 5 W??³??łË d??F??Ý
 09.64  ∫e????−????M????¹Ë

ÆÃÆ‘

 r??ŽU??D??� W???J???³???ý X???M???K???Ž√
 U??N??zb??Ð s???Ž “b???�U???½Ëb???�U???�
 …œU??O??³??*Ë√ ”ËR????� l??O??³??Ð

  2016 u¹—
 rO�UBð W	L
Ð ”ËRJ�«
 dFÝ  Æ…b????¹b????łË …e???O???2
 ÆÃÆ‘ 6.90 …bŠ«Ë ”Q�

ÆW³łË ¡«dý bMŽ jI�
 ÊËb????Ð ”ËR????J????�« d???F???Ý 

 W³łË
 12.90  ∫…b?????????Š«Ë  ”Q?????�

ÆÃÆ‘
ÆÃÆ‘ 24.00 ∫”ËR� 2
ÆÃÆ‘ 34.00 ∫”ËR� 3
ÆÃÆ‘ 42.00 ∫”ËR� 4
ÆÃÆ‘ 49.00 ∫”ËR� 5

 ”ËR�  rIÞ  Ê_«  «uFLł«
  2016 u¹— …œUO³*Ë√

 XŠdÞ  bI�  ÆÂUFD�«  WLzUI�  …b¹bł   U−²M�  Õd??Þ  w�  dL²	ð  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý
 WBKË  pK*«  “u??ł  W�U{SÐ  ÕUHð  l�  ¡«dCš  WDKÝ  ∫…b¹bł  WDKÝ  «dšR�  “b�U½Ëb�U�
 ¨…—– lÐU√ ¨f²łU½ ¨sJOAð w³	¹d� ∫q¦� —UO²šö�  U�U{ù« s� b¹bF�« l�  UOCLŠ

ÆU¼dOžË XJOKOÝ sJOAð
ÆjI� W¹—«dŠ  «dFÝ 352 WDK	�« qLAð

“b�U�Ëb�U� w� b¹bł
w²½UJOÐË WA�dI� ÃUłœ W×Mł√ ∫e−M¹Ë „U�

“b�U½Ëb�U� w� ÍdBŠË b¹bł
  2016 u¹— …œUO³*Ë√ ”ËR�

“b�U�Ëb�U� w� b¹bł
 UOCLŠ WBKË ÕUHð l� ¡«dCš WDKÝ

 W³łË q� l� u¹—U� dÐuÝ …dONA�« »uÝU(« W³F� »UF�« Ÿ“uð “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý
 l� OIRAM REPUS »UF�√ Êü« «uFLł«  ÆWHK²
� »UF�√ 8 WŽuL−*« qLAð ÆqO� wÐU¼

WOÐdF�« WGK�UÐ X½d²½ô« l�u� w� »UF�_« lOLł …b¼UA� rJ½UJ�SÐ  ÆqO� wÐU¼ W³łË q�
HYPERLINK åhttp∫ØØwwwÆmcdonaldsÆcoÆilØarò wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar

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

u¹—U� dÐuÝ
“b�U½Ëb�U� w� Êü« wH
ÔOÝ Íc�« wFO³D�« ÃöF�« ∫W¹Ëœ« ÊËbÐ

”QO�« sÝ  U�öŽ
 UJŽ Ÿd� Â—U� ≠dÐuÝ Ÿd� …d¹b� ¨ ÊU³Cž 5�Ë—U� WO½ôbOB�« ∫ rKIÐ

ø”QO�« sÝ u¼ U�
 tÐ n??�u??²??¹ Íc?????�« s???	???�« u???¼ ”Q???O???�« s???Ý
 WO	M'«   U½u�dN�«  ÃU??²??½«  s??Ž  ÊUCO³*«
 Æ5??²??	??łËd??³??�«Ë 5???łËd???²???Ýô« W???¹u???¦???½ô«

 ÆW¹dNA�« …—Ëb�« n�uð w¼ W−O²M�«Ë
 Êu??J??¹ W??¹d??N??A??�« …—Ëb???K???� ÂU???²???�« ŸU??D??I??½ô«
  «uMÝ …œU??¹“  l??�Ë ¨ 05  qOł w� ‰bF*UÐ
 w�«uŠ  gOF²Ý  ¡U	M�«  Ê«  `C²¹  ¨dLF�«

ÆUNŽUDI½« bFÐ sNðUOŠ YKŁ
 ¡U??	??M??�« U??N??Ð d???9 w??²??�«  U??�ö??F??�« 5???Ð s???�
  U??Ðu??½ – d??�c??½ Ê« s??J??1 …d??²??H??�« Ác???¼ w??�
 ¨VKIK� l¹d	�« i³M�«  ¨‚dF²�«  ¨W½u
	�«
 W??³??žd??�« ÷U??H??
??½« ¨Ã«e??????*« w???�  «d??O??O??G??ð
 ¨WO³BF�«  ¨Âu??M??�«   U??Ð«d??D??{«  ¨WO	M'«
 WLzU�  Ác??¼Ë  WO�u³�«  p�U	*«  w�   UÐUN²�«

ÆjI� WOzeł
 ¨s	�UÐ ÂbI²�« sŽ "UM�« ¡j³�« l�Ë œ«u*« ‰œU³ð WŽdÝ w� ¡jÐ p�UM¼ ¨«c¼ v�« W�U{«
 –  å’Uł√ò r	ł vM³� sN¹b� wð«uK�«  ¡U	M�«  U ÎC¹« t½U� ¨«c� ÆWML	�« v�«  qO� p�UM¼
 ¨©s¹c
H�«Ë ÷u(«® wKH	�« r	'« WIDM� w� sN¹b� Ê“u�« …œU¹“  e�dð wð«uK�«Ë
 –  åWŠUHðò  rÝUÐ  WMLÝ  Ê—uD¹Ë  r	'«  w�  Êu¼b�«  l¹“uð  w�  dOOGð  sN¹b�  Àb×¹

Æd¦�√ ‰Ułd�« eO9 w²�«Ë ¨sD³�« WIDM� w� WMLÝ
 ¨VKI�«  ÷«d??�_  ÷dF²�«  ‰UL²Š«  s�  b¹eð  sD³�«  w�  WML	�«  Ê«  ·dF½  Ê«  rN*«  s�
 …œU¹“  5Ð  W�öŽ   b??ł ÔË  b�  t??½«Ë  UL�  Æbz«e�«  Âb??�«  jG{Ë  5¹«dA�«  VKBð  ¨ÍdJ	�«

ÆÍb¦�« ÊUÞdÝ ¡«dł …U�u�« 5ÐË ”QO�« sÝ w� Ê“u�«
”QO�« sÝ  U�öŽ wH
ÔOÝ Íc�« wFO³D�« ÃöF�«

∫wz«cG�« dOOG²�«
 “UNł  U ÎC¹«  Ê“«u??ð  w²�«Ë  ¨WO×Ë  W½“«u²�   U³łË  vKŽ  ÿUH(«  u¼  qŠ  qC�√  •

 ÆrOKÝ Ê“Ë vKŽ WE�U;« r	−K� `O²ðË  U½u�dN�«
 —«b� vKŽ ÂUFDK� `O×B�« l¹“u²�« «Îbł rN*« s� ∫ÂuO�« q� —«b� vKŽ ÂUFD�« ‰ËUMð •
 5	% q??ł√ s??� ¨WÐ—UI²�  U???�Ë«  w??�Ë d¦�√ …dOG  U??³??łË ‰ËU??M??ð  rN*«  s??� ÆÂu??O??�«

    Æ◊dH� qJAÐ q�_« v�« ÍœR¹ Íc�«Ë dO³� Ÿuł W�UŠ ÀËbŠ lM�Ë œ«u*« ‰œU³ð
∫ W{U¹d�« WÝ—U2

 XO³�«  w�  q�«   UŽUÝ  ¡UC�  qCH*«  s�  ∫XÐUŁ  w{U¹—  ◊UA½  ŸU³ð«  vKŽ  «udŠ«  •
 ’U
ýô«  Ê«  vKŽ  ÀU??×??Ðô«  s??�  dO¦J�«  ‰b??ð  Æ“UHK²�«  ÂU??�«  q??�ô«  Âb??Ž  vKŽ  ’d???(«Ë
 ô YOŠ Êu¹eHK²�« …b¼UA� ‰öš ÂUFD�« rN�ËUMð bMŽ d¦�√ W¹—«dŠ  «dFÝ Êu�ËUM²¹

ÆUNð«– W³łu�« w� ÊËe�d¹
 Ÿu³Ýô«  w�   UŽUÝ  4  q�ô«  vKŽ  u¼  œ«d*«  ¨XÐUŁ  w{U¹—  ◊UA½  sŽ  Y¹b(«  bMŽ  •
 Íc�«  W¹—«d(«  «dF	�«  Ê“«u??ð  « ÎdO¦�  s Ò	×OÝ Íc??�«Ë  ¨oKD�«  ¡«uN�«  w� ◊UAM�«  s�

Æ”QO�« qOł V³	Ð dOGð
 5	%  ¨ÂUEF�«  W�U¦�  vKŽ  WE�U;«  ∫q¦�  WO�U{«  WO×  U¹«e�  w{U¹d�«  ◊UAMK�

ÆqC�√ ÂUŽ —uFýË W½u
	�«  UÐu½ s� qOKI²�« ¨Ã«e*«

 ‰Ëô«  UN�ô« —UO²šô« ”uKÐ f½U�œ« „öOLOÝ
qHDK� qNÝ rCN�

 qHD�« W¹cG²� U� V³Ý œułË W�UŠ w� t½« ô« ¨qHD�« qł« s� W¹cGð qC�« u¼ Âô« VOKŠ
 —UO²šô« r²¹ wJ� ¨«bOł Ÿu{u*« WÝ«—œ rN*« sL� ≠‰UHÞô« ÂUFÞ W³O�dð d³Ž
 ÆUIŠ  W�UN�«  dO¹UF*«  v??�«  ‚dD²�«  ‰ö??š  s??�Ë  —U??³??²??Žô«  5FÐ  c???šô«  ‰ö??š  s??�
 YOŠ œö³�« w� «—uDð d¦�ô« VOK(« q¹bÐ u¼  uÐ« s� ”uKÐ f½U�œ« „öOLOÝ

ÆWOLJ�« YOŠ s� Ë« …œu'« YOŠ s� ¡«uÝ ¨d¦�« UNKHÞ `M� Â« qJ� `O²¹
 WO×  U−²M�Ë W??¹Ëœ«  W�dý ≠ u??Ð«  q³�  s� ”uKÐ f½U�œ«  „öOLOÝ Z²MÔ¹
 d¦�« cM� „öOLOÝ W�—U� W�dA�« Z²Mð Ær�UF�« w� …bz«d�«  U�dA�« s�Ë WO�Ëœ
  «dAŽ  qLA¹  d¹uDð  r�UÞË  Y×Ð  003  »—UI¹  U�  vKŽ  «œUL²Ž«  ÂU??Ž  001  s�

 Æv�Ëô« Wł—b�« s� 5BB
²*« ¡ULKF�«
 w²�«Ë  ¨UJOðuOÐ«dÐ  ∫vKŽ  Íu²×¹  Íc??�«  bOŠu�«  u??¼  ”uKÐ  f??½U??�œ«  „öOLOÝ
 “UNł  r??Žœ  q??ł«  s??�  ¨wLCN�«  “U??N??'«  w??�  WI¹bB�«  r??O??Ł«d??'«  —u??D??ð  l−Að
 W¹ƒd�«Ë  ⁄U�b�«  —uDðË  W�ö	�  rŽ«b�«  –  5¾ðu�  ÆqHD�«  Èb�  wFO³D�«  WŽUM*«
 ¨ÂËd²	�uJ�«Ë Âô« VOKŠ w� bł«u²¹ …b	�« œUC� u¼ 5¾ðuK�«  Æw× qJAÐ
 tFHðd�  WOL�  vKŽ  ”uKÐ  f½U�œœ«  „öOLOÝ  Íu²×¹  Æ…dA³�«  W×B�  rN�  u¼
 WŽUM*«  “UNł  ¡UM³Ð  ÂuIð   U³�d�  w¼Ë   «bOðuOK�uOM�«  –   «bOðuOK�uOM�«  s�
 “UNł e¹eFð vKŽ bŽU	ð UN½«Ë UL� ¨ «œUC� ÃU²½« vKŽ …—bI�UÐ qHD�« bŽU	ðË
 w²�«  –  ©WOz«cž  ·UO�«®  SOG  s�  …eO2  WOL�Ë  ÆqHD�«  Èb�  wFO³D�«  WŽUM*«

 ÆqHDK� WOFO³D�« W¹UL(« e¹eFð w� r¼U	ð
 s�å∫”uKÐ f½U�œ« „öOLOÝ W−²M�  uÐ« w� WOLKF�« …d¹b*« ¨ nO¹Ëœ XO½Ë—
 w�   UN�ô«  s�  UNOKŽ  qB×½  w²�«  WÐułô«  …—UL²Ý«Ë  W³¹dI�«  UM²�dF�  ‰öš
 vB�« tOłuð ‰öš s� r²¹ VOK(« qz«bÐ —UO²š« Ê« UM¹«— bI� wÐdF�«  jÝu�«
 U�bMŽ t½«  U¼UIK²½  w²�«  œËœd??�«Ë  UŽöD²Ýô« ‰öš s� ‰b²	¹ ÆÂUL²¼«  Wł—œ
 s� ¡«uÝ d¦�« `M1 t½«Ë …dO¦J�« ”uKÐ f½U�œ« „öOLOÝ U¹«e�  UN�ô«  „—bð
 dO¦J�« qCHð wFO³Þ qJAÐË t½U� ¨WOLJ�« YOŠ s� Ë« qHDK� Í—uD²�« V½U'«

åÆÈdšô« VOK(« qz«bÐ vKŽ ”uKÐ f½U�œ« „öOLOÝ  UN�ô« s�
 tłu²�« sJ1  UMOŽ vKŽ ‰uB×K�Ë pKHÞ W¹cGð ‰uŠ ‰«RÝ Í√  p¹b� ÊU� «–«
  U{d2Ë W¹cGð  UOzUBš« qLA¹Ë ¨„öOLOÝ w� “¡«d³)« r�UÞ” e�d� v�«

Æ10≠56≠56≠0081 nðU¼ vKŽ ¨W�uHD�«Ë W�u�ô« W¹UŽ— e�«d� s�

 W³O³AK� w�U*«  œUý—ù« ŸËdA� oKD¹  u×HÞ ≠wŠ«—e�
ån	OJ¼ Œd¹œò

 ÍœUB²�ô«  dOÐb²�«  vKŽ  UN−zU²½  dŁRðË  …dJ³�  sÝ  w�  √b³ð  WLOJ(«  WO�U*«  …—«œù«  Ê≈
 wŠ«—e� pMÐ ÂU� ¨tOKŽ ¡UMÐË ÆW³O³A�« qOł w� «u�«“ U� r¼Ë UNOKŽ «uÐ Ò—bð «–≈ —U³J�« Èb�
 Œd??¹œò  Z??�U??½d??Ð  r??Ý«  tOKŽ  o??K??Þ√  ¨W³O³AK�  w??�U??*«  qO¼Q²K�  Z??�U??½d??Ð  d¹uD²Ð   u×HÞ
 ¡e−� WOÐdF�«Ë W¹d³F�« 5²GK�UÐ Z�U½d³�« «c¼ l{Ë - bI� Æ©‰ULK� o¹dD�«® ≠ån	OJ¼
 ŸöÞ≈ v�≈ Z�U½d³�« «c¼ ·bN¹Ë ¨lL²−*« qł√ s�Ë lL²−*UÐ  u×HÞ wŠ«—e� W�öŽ s�
 …UO( r¼œ«bŽ≈Ë ¨WOðUO(«  «—UN*« dO�uðË WLJ×Ð w�U*« q�UF²�« vKŽ W³O³A�«Ë »U³A�«
 - eO2Ë wKŽUHð w³¹—bð Z�U½dÐ sŽ …—U³Ž u¼ ån	OJ¼ Œd¹œò ÆWO�–Ë WKI²	� WO�U�
 Z�U½d³�«  ÆU Î�UŽ 81  Ë 41  5Ð r¼—ULŽ√  ÕË«d²ð s¹c�«  W³O³A�«Ë »U³A�«  œUý—ù t²�¡ö�
 Ÿu{u* W�U¼Ë WK  «–  UŽu{u� ‰uŠ ”Ë—b� jDš 8 tO�Ë Âb
²	� q� œUý—ù ÒbF�
  u×HÞ wŠ«—e� pM³Ð ’U)« X½d²½ù« l�u� w� …d�u²�Ë WŠU²� w¼Ë ¨WO�U*« WOÐd²�«
 »U	Š  `²�  ¨Íœu??I??½  …—«œ≈  ¨rOJ(«  pKN²	*«  ∫wŽUL²ł«  —U??Þ≈  q??�  w??�  rKF*«Ë  býdLK�
 tHOþË  bł√  nO�  ¨qLF�«  v�«  UÒO¼  ¨ U³ł«ËË  ‚uIŠ  ≠»U³A�«  qLŽ  ¨qLŽ  WIH  ¨w�dB�

øWKÐUI*« ‰öš ·dBð√ nO�Ë qLF�« WKÐUI* w	H½ dCŠ√ nO� øtLzö�
 ’U)« pÐuÝUŠ vKŽ UNEHŠ Ë√ UN²ŽU³Þ ·bNÐ `¹d� qJAÐ ”Ë—b�« lOLł eO�dð - bI�
 • Æl²2 qJAÐ Ÿu{u*« `O{uðË ÕdA� `z«dý ÷dŽ • ∫”Ë—b�« s� bŠ«Ë qJ� b−²ÝË

Æ¡UIK� œ«bF²Ýô« qł√ s� ”—b�« WDš •   ÆWŽuL−*« ¡UCŽ_ wð«c�« V¹—b²K� ÂUN�
 Z�U½d³�« Ê√ d�c¹ Æ”—b�« dOC% qł√ s� UN²ŽU³Þ Ë√ »uÝU(« w� `z«dA�« kHŠ d�– UL� sJ1Ë

 wwwÆmizrahi≠tefahotÆcoÆil ∫t½«uMŽË pM³�UÐ ’U)« X½d²½ù« l�u� w� q¹eM²K� d�u²�

 ·ô¬ ÎUO�u¹ UN−²Mð w²�« WF¹d	�«  U³łu�« ‰ËUMð ÊuIAF¹ UM� ÊËdO¦�
 ÆÈdš_« ÂUFD�« Ÿ«u½√ vKŽ UN½uKCH¹Ë Ær�UF�« ‰uŠ …—uNA*« rŽUD*«

∫l¹d	�« q�ô« sŽ ozUI(« iFÐ rJO�«
 r²¹  Íc??�«  ÂUFD�«  nB¹  `KDB�  WF¹d	�«   U³łu�«  Ë√  WLFÞ_«  •
 w� uN� p�c�Ë ¨bN'«Ë X�u�« d�u¹ YO×Ð ¨W�uNÝË WŽd	Ð ÁdOC%

 ÆÂUFD�« œ«bŽ≈ WI¹dD� nË Ád¼uł
 u¼ ¨WF¹d	�« W�b)« rFD0 ·dF¹ U� Ë√ WF¹d	�«  U³łu�« rFD� •
 ÂbI¹Ë dOC×²�«  WF¹dÝ WLFÞ_« .bI²Ð eOL²¹ rŽUD*«  s� 5F� Ÿu½

 Æ U³łu�« s� …œËb×� WLzU�
∫ √bÐ nO�Ë r�UF�« ‰uŠ WF¹d	�«  U³łu�« dNý√ vKŽ «u�dFð  •

 ∫«e²O³�« •
 jÝu²*« iOÐ_« d×³�« ‚dý ‰Ëœ v�≈ UN�u√ œuFð WK�√ «e²O³�« bFð

 5−F�« s� WI³Þ ÃUC½SÐ Êu�uI¹ «u½U� YOŠ ªdB�Ë UO�dðË ÊU½uO�U�
 r×K�«  q¦�  WHK²
*«   U??½u??J??*«  Ÿ«u??½Q??Ð  UN½uDG¹Ë  s??šU??Ý  d−Š  vKŽ
 UO�UD¹≈ v�≈ U¼uKIMO� ªÊuO�UD¹ù« œuM'« rNMŽ U¼cš√ rŁ ¨ «ËdC)«Ë

 Æö¹—“u*« 6łË rÞULD�« WBK W�U{≈ l�
 ∫U�—ËUA�« •

 „«dð_« v�≈ U¼—Ëcł œuFð WO�dA�«  ôu�Q*« Ÿ«u½√ s� Ÿu½ U�—ËUA�«
 YOŠ ªWUš WI¹dDÐ ÃUłœ Ë√ ÍuA� r( sŽ …—U³Ž w¼Ë ¨‰u{U½_«Ë
 Íc�«Ë ¨…—«d??(« —bB� s� "UM�«  ŸUFA�«Ë …—«d??(« WDÝ«uÐ ÈuA¹
 U�—ËUA�« ŸU³ðË Ær×H�« s� Ë√ ÎU¹“Už Ë√ ÎUOzUÐdN� Î «—bB� ÊuJ¹ Ê√ sJ1

ÆWF¹d	�«  U³łu�« rŽUD� w�
 ∫ q�öH�« •

 s×Dð w²�«   UO�uI³�«  s� lMBð ¨q�öH�«  WOÐdF�«   U³łu�«  dNý√ s�
 ÂbIð  Æ’«d????�√  qJý  vKŽ  —U???(«  X??¹e??�«  w??�  vKIð  r??Ł  ¨d??N??³??ðË  s−FðË

 hL(« qLAð Èdš√  U�U{≈ l� d³)« s� nOžd� uA×� …œUŽ q�öH�«
ÆWOÐdF�« WDK	�«Ë WMO×D�«Ë

 q¦�  W¹“UG�«   UÐËdA*«  ÊUOŠ_«  VKž√  w�  WF¹d	�«   U³łu�«  o�«dð  
 UN½uJ�  WF¹d	�«   ö??�ô«  rŽUD�  —UA²½«  XI�«—  w²�«  ¨f�U�  w	³O³�«
 …dO¦�  WO�UF�  w�  «dšR�  f�U�  w	³OÐ  XIKD½«  b�Ë  ÆWAFM�Ë  …c¹c�
 w� l¹d	�« q�ú� U ÎLFD� 20  qC�√ —UO²š« r²OÝ U¼—UÞ« w�Ë WIOýË
 qOLł  ¨  ÍbO�uJ�«  ÊUM�  W�dA�«   —U²š«  b�Ë  ÆwÐdF�«  jÝu�«  ¡U×½«

Æ WO½öŽô« WKL(« o�«dO� ¨ wJOF�

 U ÎBOBš Á¡UA½« - Íc�« X¹UÝ wMO*« ‰ušœ v�« ÊËuŽb� Êu×HB²*«
 jÝu�«  w�  l¹d	�«  q�ô«  rŽUD�  qC�_  X¹uB²�«Ë  ◊UAM�«  qł«  s�
 5×HB²*«  v??K??Ž  ÷d??F??ð  f??�U??�  w	³OÐ ¨«c???¼  v???�«  W??�U??{«  ¨w??Ðd??F??�«
 VKDÔ¹  YOŠ  ¨U??�Ë—  v�«  WOłË“  dHÝ  …d�cð  vKŽ  WIÐU	�  w�  W�—UA*«
 l� VÝUM²ð l¹dÝ q�« W³łË qC�√ w¼ U�ò ‰«R	�« vKŽ WÐUłô« rNM�

åøf�U� w	³OÐ
∫«uðuË street food f�U� w	³Ð l�u� v�« «uKšœ√

http∫ØØarÆpepsimaxÆcoÆil

©street food ® l¹d	�« q�ô« sŽ ozUIŠ 3
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