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أفلح  لم  خَلت،  أسابيع  ثالثة  ــدار  م على 
جسدّية  آالٍم  على  أتفوّق  ولم  الّتركيز  في 
ّمما  أقوى  وُمفاِجئة،  كانت  لعينة  بي،  أملّت 
ِخلُتها بكثير، كّبلت فكري وقّيدت يدي..! 
لكّن أمراض مجتمعنا ومشاكله، وتفكيرنا 
املكّبل بقيود رجعّية َصِدئة بائدة، دفعتني 
إلبانة غضبي وعدم اجتراره؛ بخالف غالبّية 
على  ــادت  ــت اع ــي  ــت اّل ــّي  ــعــرب ال مجتمعنا 
والّشجب  وبيانات االستنكار  الكالم  اجترار 
والّتعاطف.. محاوًال أن ألعَق جراحي وأختال 

على آالمي ألرّكز في كتابة مقالتي هذه.
تكتنف  ــة  ــي ــاب ــب ــّض وال ـــوداء  ـــّس ال ــوم  ــي ــغ ال
حدب  ــّل  ك مــن  وتلّفه  ــّي  الــعــرب مجتمعنا 
ا  وسياسّيً ا  وطائفّيً ا  اجتماعّيً وصـــوب، 
بأمور  ِامرأة  ترمي  حتّجرّية  أفكار  ا..  وفكرّيً
«قبيحة» لُترَمى الحًقا بالرّصاص في وضح 
أطفالها؛  من  ومسمع  ــرأى  م على  الّنهار 
بالّدين  يتاجر  مأجور،  ُمدلهّم  داعشّي  فكر 
النّيرة؛  األفكار  واغتيال  الكلمة  إلسكات 
داخل  العنف  ــواع  أن أشــرس  ميارسون  طــّالب 
الّتربية؛  حرمة  منتهكني  تربوّية،  مؤّسسة 
يطالبون بتحرّر الفتاة وحترير املرأة، ويعملون 
في  الّطلبة  عــن  ــات  ــب الــّطــال فصل  على 
املواصالت العاّمة منًعا للتحرّشات اجلنسّية 
جرّاء اكتظاظ احلافالت بطلبة من اجلنسني، 

أّن  إلى  تشير  اإلحصائّيات  بأّن  العلم  مع 
أقرب  من  هم  ا  جنسّيً املتحرّشني  غالبّية 

املقرّبني للّضحّية!!
 – لألسف   – أّننا  مــجــّدًدا،  ـــر،  ــود ألذّك وأع
ظلٍم  على  نغفو  أن  ســنــوات  منذ  اعتدنا 
ونصحو  ــطــٍش،  وب وعــنــٍف  وتخّلٍف  ــســاٍد  وف
قتل  ــم  ــرائ ج على  ــّي  ــيــل الــّل كابوسنا  مــن 
مجتمع  حسابات..  وتصفية  وشباب  نساء 
فوضوّي ُمبدع في الّنفاق والتلّون والّتخوين 
والّثأر،  القتل  في  ُمبدع  والقمع،  والّترهيب 
ُمبدع في حوادث الّسير والعمل، ُمبدع في 
الّتسّلط  في  ُمبدع  الهاوية،  نحو  االجنراف 
في  ُمبدع  اآلخــر،  وتهميش  ـــرّأي  ال ــرض  وف
والُبغض،  والكراهَية  والّطائفّية  الّتطرّف 
األنــا،  وتضخيم  ــــّذات  ال حــّب  ــي  ف ــدع  ــب ُم
ّية  الّنفسان واألمــراض  الّشكوك  في  ُمبدع 

املُستعصية..!
العنف  على  القضاء  العصيب  مــن  ــات  ب
أفكارنا  وتغيير  مجتمعنا  في  املتغلغل 
حّتى  نفوسنا،  وتصفية  ضمائرنا  وتنقية 
سحب  مــن  املخوّلة  الّسلطات  متّكنت  ــو  ل
ومصادرة كاّفة األسلحة من أيادي املجرمني، 
ــا  ونــفــوًس ــرة  مــتــحــّج ــوًال  ــق ع ــا سنجد  طــامل
عائلّية  ــلــًال  وُث متخّلفة  ــارًا  ــك وأف مريضة 
األجيال  أذهــان  في  ترّسخ  وطائفّية  وفئوّية 

والّتمييز  واملُفاَضلة  الّتفرقة  معاني  القادمة 
والّسيطرة، لتزيده استقطاًبا وعنًفا.

فينا،  الكامن  العدّو  على  سننتصر  متى 
ونتخّلى عن أفكارنا الرّجعّية اّلتي تسيطر 
لغة  ا  جانًب سنرمي  متى  أدمغتنا؟!  على 
الّسخرية والوعيد والّتهديد واالنتقام والعنف 
والّتفضيل والّطائفّية واحلقد والّتكفير، بدل 
بالرّصاص؟! حتوّلنا  بعًضا  نرمي بعضنا  أن 
فيه  فرد  لكّل  فردّية،  أوغــاد  مجتمع  إلى 
وال  مــحــرّمــات  دون  مــن  ــة،  ــاّص اخل قوانينه 
سجناء  ونحن  باحلرّيات  نتغّنى  ممنوعات.. 
نتغّنى  ــة،  ــّي بــدائ تخلفّية  رجعّية  أفــكــار 
نتغّنى  اآلخر،  حرّية  على  ونتعّدى  باحلرّيات 
ـــرأة، نتغّنى  ــة امل بــاحلــرّيــات ونــحــّد مــن حــرّي
باحلرّيات ونغتال حرّية الرأي والّدين والفكر، 
مجتمع  ِخالَفها..  ومنارس  باحلرّيات  نتغّنى 

يتغّنى بالكالم فقط!
ولوقع الكالم لدى الّشعوب املتحّضرة النّيرة 
املتقّدمه، تأثير كبير، إّال أّن ألزيز الرّصاص 
زمن  هو  هذا  مجتمعنا..  في  األشــّد  الوقع 
قتل الكلمة احلرّة وإسكات الرّأي النّير وقمع 
اّلذي   - الّشرف  باّدعاء  املختلفة،  احلرّيات 
طويلة؛  مّدة  منذ  العربّي  مجتمعنا  أضاعه 
ــّذات  «ال على  الّتطاول  بحّجة  الغدر  زمــن 
ويخالفون  الله  باسم  فيتكّلمون  اإللهّية»، 

أحكامه وقوانينه. 
مجتمع يلوّث أدمغة أجياله الّصاعدة ونقاء 
وانتقام  قتل  من  يومّية  مبشاهد  أذهانهم 
فكيف  واّضطهاد..  وعنف  رصاص  وإطالق 
يولد ويترعرع  نغّير تفكير طفل  أن  ميكننا 
مسيطرة  وآراء  ُمرعبة  ــواء  أج وسط  وينمو 
القادمة  أجيالنا  من  ونأمل  هّدامة،  وأفكار 
نغّير  ال  نحن  طاملا  والّتحسني،  الّتغيير 
موحل  مستنقع  في  غارقون  نحّسن.  وال 
أنفسنا،  أعداء  نحن  واملشاكل،  الهموم  من 
نعمل  جهلنا..  وأســـرى  تخّلفنا،  ضحّية 
ــّي، ضــاربــني عرض  وعــشــوائ ـــردّي  ف بشكل 
والفكر  واألخــالق  الّتربية  مبسّلمات  احلائط 
هواتفنا  وتبديل  بتغيير  نهتم  ــرف؛  ــّش وال
والّتطوّر،  العصر  لنواكب  ومركباتنا  النّقالة 

وال نبّدل ونغّير ما بأنفسنا وأفكارنا..!
الّدين  باسم  يقتل  فَمن  هــّدامــة..  أفكارنا 
فعدمي  الّشرف  باسم  يقتل  وَمن  له،  دين  ال 
الّشرف هو..! يتعّللون بالّشرف والّدين، وهم 
علينا  الّثريا.  عن  الّثرى  كُبعد  عنه  أبعد 
واحتاللنا  وتخّلفنا  موبقاتنا  من  الّتحرّر 
ــة.. فهيئة  ــرّي ــاحل ب ــة  ــب املــطــال لــذاتــنــا قــبــل 
ــراده  وأف انــدثــار،  في  مبجتمعنا  اإلنسانّية 
والفكرّي،  األخالقي  االنحطاط  في  يبدعون 
مجتمع  على  عار  متراجعني..  متقهقرين 
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ُيحسن  وال  ــرأة  وامل الرّجل  بني  يساوي  ال 
الّتعامل معها؛ فكيف نطالب بتحقيق 
املساواة اّلتي نسعى إليها في هذه البالد 
ونحن ال نساوي فيما بيننا؟! َعيب على 
ذكــورّي  فكر  عليه  يسيطر  أن  مجتمع 

«مخصّي» وعقلّية متطرّفة!
إّن جرائم القتل في املجتمع العربّي في 
ـ%60 من مجمل جرائم  البالد تخّطت ال
القتل في املجتمع اإلسرائيلّي، ونحن ال 
سّكان  مجمل  من   20% سوى  نشّكل 
هذه البالد. لم تنجح الّشرطة اإلسرائيلّية 
ــم  ــن جــرائ ــن %20 م ــر م ــي حـــّل أكــث ف
جرائم  حّل  عن  عاجزة  ألّنها  ال  القتل.. 
وتقدمي  العربّي،  مجتمعنا  في  القتل 
األسلحة  كاّفة  للعدالة، وسحب  املجرمني 
املرّخصة وغير املرّخصة من قرانا وبلداتنا، 

بل ألّنها ليست معنّية بذلك..! 
إّن العنف املستشري في شارعنا العربّي 
يحرّك ساكًنا  والقتل ال  الّسالح  وفوضى 
يقّض  وال  اإلسرائيلّية،  املؤّسسات  لدى 
ــّي  املـــجـــرَم عــرب أّن  ــا  ــامل مــضــاجــعــهــا، ط

ّية، أيًضا! والّضحّية عرب
الــّدعــم  حتقيق  ــى  إل نسعى  أن  علينا 
على  وترجمته  للمرأة،  والّتقدير  الفعلّي 
أرض الواقع، بعيًدا عن الّشعارات الرّنانة 
والهتافات الطّنانة اّلتي يتغّنى بها رجال 
الّصحف  صفحات  على  من  مجتمعنا 
والّتواصل  «اإلنترِنت»  ومواقع  واملجّالت 
الواقع  في  ــم  وه املختلفة،  االجتماعّي 
الّتحقير  ا،  يومّيً ـــرأة،  امل بحّق  ميــارســون 
واالعتداء  واالستغالل  والّتمييز  واإلهانة 

والّترهيب والقتل..
على  قائمة  وثقافتنا  تربيتنا  لتكن 
احترام رغبات األم والزّوجة واألخت واالبنة، 
الّثقافة،  تلك  نشر  على  مًعا  والعمل 
لتنشئة  ــًدا،  وأب دائًما  نسعى،  أن  علينا 
تقّدس  بل  تقّدرها،  ــرأة،  امل حتترم  أجيال 
رسالتها وتتفّهم رغباتها، فهي أكبر من 
أن تكون نصف املجتمع، ألّنها املجتمع 
ية أوًّال وأخيرًا، وهي  بأسره، فهي األم املرّب

العمود األساس في املجتمع.
بعًضا  بعضنا  مع  ونتعامل  نعود  دعونا 
من منطلق إنسانّي وأخالقّي.. فاالنتقاد 
الّصحيحة  ــة  ــّي اآلل هــو  الّسليم  البّناء 
ويطلب  يصبو  مجتمع  ضمن  والّصحّية 
الّلحاق بركب احلضارة والّتطوّر.. ال لفرض 
يجّدف  َمــن  كــّل  ــض  ورف واألفــكــار  اآلراء 
أحد  على  نحكم  دعونا ال  التّيار..  ضّد 

َكْيال ُنحاَكم!
ّيتنا،  إنسان إلى  للعودة  بحاجة  كم نحن 
وينتكب  الّتربية  فيه  تنتكس  زمن  في 

فيه الفكر!
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“UHOŠ” qÝ«d*
اخلميس،  أمس  الّدميقراطّي،  الوطنّي  التجّمع  أصدر 
بياًنا بخصوص ما نشرته وسائل اإلعالم بشأن مصادقة 
أڤيحاي  اإلسرائيلّية،  للحكومة  القضائي  املستشار 
مندلبليت، على استدعاء الّنائبني جمال زحالقة وحنني 
األخيرة  الهجمة  إطــار  معهما في  للّتحقيق  زعبي، 
التجّمع،  على  اإلسرائيلّية  الّسلطات  تشّنها  التي 

باّدعاء مخالفة قانون األحزاب.
باالّتصال  ”قامت  الّشرطة  إّن  التجّمع  بيان  ــال  وق
ومحاميهما  زعبي  زحالقة  وحنني  جمال  بالّنائبني 
الستدعائهما للمثول في وحدة الهڤ 433، ولم يعّني 

حتى اآلن موعد لذلك.“
للّتحقيق  الّنائبني  دعوة  ”مجرّد  أّن  البيان  في  وجاء 
املسعورة  الّسياسّية  املالحقة  حملة  في  تصعيد  هو 
ضد الّتجّمع ومحاولة استفزازّية للمّس بسمعة احلزب 
وبنشاطه اجلاري. إّن املوضوع  برمته هو من اختصاص 
وصالحّية مراقب الّدولة، ونقله للّشرطة جاء جرّاء خطوة 
سياسّية انتقامّية إضافّية ليس إّال، وذلك بعد فشل 
مدار  على  احلزب  وكوادر  أعضاء  ترهيب  في  الّشرطة 

األسبوعني األخيرين.»
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هذا وكانت قد أطلقت محكمة الّصلح في مدينة حيفا، 
أّول أمس األربعاء، سراح رئيس حزب التجّمع الوطني 
بتحويله إلى  وقامت  الفتاح،  عبد  عوض  الّدميقراطّي، 

احلبس املنزلّي.
وقت  ــي  ف احملــكــمــة،  كما قرّرت 
سابق من اليوم ذاته، متديد اعتقال 
شفاعمرو، عضو  ــة  ــلــدّي ب عــضــو 
مراد  احلــزب،  في  املركزّية  الّلجنة 
حّداد، حّتى يوم األحد املقبل، حيث 

لم يبَق غيره رهن االعتقال.
كما ّمت اإلفراج عن الّناشطني كايد 
عطّية وعوني بّنا، ومدير صحيفة 
الّلجنة  وعــضــو  املقال“  ”فصل 

املركزّية في احلزب، عز الّدين بدران، مع حتويلهم إلى 
احلبس املنزلي، كما أطلق سراح احملاسب شادي عوّاد، 

أيًضا، وأحيل هو اآلخر إلى احلبس املنزلّي.
هذا وأطلقت الّشرطة، سراح نائب األمني العام للتجّمع 
استدعائه  بعد  طاطور،  يوسف  الدميقراطّي،  الوطني 
هجمة  ضــمــن  ــور،  ــاط ط اعــتــقــال  ـــاء  وج للّتحقيق. 
االعتقاالت الّشرسة التي يتعرّض لها التجّمع، حيث 
منهم  ا،  وقيادّيً ناشًطا   35 من  أكثر  الّشرطة  اعتقلت 
سراح  أطلق  وقــد  الفتاح،  عبد  عــوض  احلــزب  رئيس 

معظمهم بعد متديد االعتقاالت لفترات متباعدة.
واستدعت الّشرطة في األّيام األخيرة عشرات الناشطني 
واملقربني للتجّمع للّتحقيق، وقامت بتحويل عدد كبير 

منهم للحبس املنزلي.
وكان قد حضر احملكمة، أمس اخلميس، العشرات من 
الذين  ــرى،  األخ السياسّية  واحلركات  التجّمع  نشطاء 

من  للنيل  الّسلطوّية  للمحاوالت  رفضهم  عن  عّبروا 
حملة  خــالل  من  أعضائه  على  والّتضييق  التجّمع 
لنشطائه  باجلملة  واالستدعاءات  األخيرة  االعتقاالت 

واملقرّبني منه وإخضاعهم للحبس املنزلي.
وأدان التجّمع الوطني الدميقراطي، حملة املالحقات التي 
أعضائه  من  املئات  ضد  اإلسرائيلّية  الّشرطة  تنّفذها 
إلى  الّسياسي، ودعا  الّنشاط  الّترهيب وإعاقة  لهدف 
وقفها، ُمعتبرًا أّن احلملة تستهدف احلزب ودوره على 

الّساحة الّسياسّية.
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في  األخير،  الّسبت  مساء  العشرات،  شارك  قد  وكان 
وقفة احتجاجّية في مدينة حيفا، تضامًنا مع معتقلي 

حزب التجّمع الوطني الّدميقراطّي.
وسط  املدينة  في  األسير  ساحة  قرب  الوقفة  وأقيمت 
”التجّمع“  ”اجلبهة“،  من  سياسّيني  نشطاء  مشاركة 

ّية أخرى. وحركات حزب

مثل:  احتجاجّية،  شعارات  عّدة  الوقفة  خالل  ورفعت 
وال  نهاب  ”ال  الّسياسّية“،  مالحقاتكم  عن  ”توّقفوا 

نلني“، ”ال لتجرمي العمل الّسياسّي“، وغيرها.
التجّمع  معتقلي  ــراح  س بإطالق  املتظاهرون  وطالب 
سياسّية  االعتقاالت  أّن  إلى  مشيرين  فــورّي،  بشكل 

بحت.
الرّجل  وقفة  الوقوف  ”أهمّية  على  املتظاهرون  وشــّدد 
الهجمة  لصّد  والقوى  األحــزاب  كاّفة  قبل  من  الواحد 

ضّد التجّمع».
وأشار املتظاهرون إلى أّن ”الّسلطة عقدت العزم على 
أن تخرج كاّفة األحزاب عن القانون، فقد بدأت مع احلركة 

ع على هذا الّنهج». اإلسالمّية واآلن التجُمّ
الوقفة  لقمع  الّشرطة  من  قــوّات  املكان  في  وتواجدت 

االحتجاجّية، إّال أّنها انتهت دون اعتقال أّي شخص.
©å«dJÐò l�u� sŽ nDKÐ …—uB�«®
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في  والّناشط  سويطات،  عروة  املــدن،  مخّطط  أّكد 
حيفا“،  أوقاف  نحمي  ”مًعا  وحملة  املتوّلني  جلنة 
إّن وقف حيفا شّكل تاريخًيا  لصحيفة ”حيفا“: 
ُمشيرًا  املدينة،  الثلث من األرض وحجم  يقارب  ما 
إلى أّن قضّية الوقف في حيفا هي قضّية وطنّية 
أكبر  من  وأّنها  األهمّية،  بالغة  وثقافّية  ودينّية 

األوقاف حجًما في ِفَلسطني الّتاريخّية“.
الُهوّية  متّثل  الوقف  قضّية  ”إّن  وأضاف سويطات: 
مستقبل  نحو  وطموحاتنا  وامليراث،  واحلّق  واألرض 
الّداخل  أّن  مــؤّكــًدا  حيفا“.  في  القادمة  األجيال 
الِفَلسطينّي أمام مرحلة تاريخّية في الّدفاع وصيانة 
اجلماعّية“. وأشار  واألمـــالك  ــــاف  واألوق ــوق  احلــق
”قضّية  أّن  إلى  احليفاوي،  والّناشط  املدن  مخّطط 
من  عانت  املاضية  العقود  ــدى  م على  ـــاف  األوق
مشاريع بيع وتصفية وتهميش، فهناك من العمالء 

ملصلحته  ـــاف  األوق ــاع  ب مــن   - وصفه  بحسب   -
الّشخصّية، وأّن حملة ”مًعا نحمي أوقاف حيفا“ 
وجلنة املتوّلني تواجه مشاريع الّتصفّية التي متّكنت 
صفقات  إيقاف  من  األخيرة  العشر  الّسنوات  في 
اّلذي  اجلرينة،  مسجد  وهدم  بيع  أبرزها  مشبوهة، 
من عشرين  مكوّنة  بناية جتارّية  إلقامة  هدًفا  كان 
الّشيخ  بلدة  في  ”القّسام“  طبقًة، ومصادرة مقبرة 

املهّجرة (”نيشر“)».
تشمل  حيفا  في  ــاف  األوق ”إّن  سويطات:  وتابع 
مقّدسات عديدة ومرافق دينّية، اجتماعّية، ثقافّية، 
حياة  تنمية  في  كبير  دور  ولها  وسكنّية،  جتارّية 
ا  ّيً األهالي، وأّن األوقاف في عروس البحر هي عمل
كأصالنّيني  باملدينة  وحّقنا  للِفَلسطينّيني،  ملك 

وأصحاب وطن“. 
الّضغوطات  مبمارسة  حيفا  بلدّية  سويطات  واّتهم 
مطالبتها  خالل  من  املتولني،  وجلنة  األوقــاف  على 

بديون الّضرائب واملياه املتراكمة عبر عقود، ُمضيًفا 
أن  حتــاول  متعّددة  بــأدوات  الرّسمّية  األجهزة  ”أّن 

تضغط على قضّية الوقف لتصفيته.“
الّناشط في جلنة املتولني: ”إّن احلملة بقيادة  وقال 
عبد احلكيم مفيد، ممّثًال عن جلنة املتابعة الُعليا، 
واألخوة في جلنة املتوّلني، تعمل منذ أشهر ليَل نهار 
للتصّدي ملشروع تصفية مقبرة االستقالل، ومشاريع 

االستيالء على املقّدسات.“ 
وناشد سويطات القوى الوطنّية والّدينّية واألهلّية، 
األوقــاف  عن  الّدفاع  حلملة  الّفّعال  الّدعم  بتقدمي 
وعلينا  الّتاريخّية،  يتنا  مسؤوّل ”ألّنها  حيفا،  في 
جميًعا دون استثناء الوقوف وقفة موّحدة ومتكاتفة، 
ليس فقط للّدفاع عن األوقاف، وإّمنا أيًضا للّنهوض 

بالّتنمية ملصلحة مجتمعنا“.
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ــي احملكمة  ــعــائــالت دعـــوى ف قــّدمــت إحـــدى ال
املركزّية في حيفا ضّد صندوق املرضى «كالليت» 
ومستشفى الكرمل، تّتهمهما بعدم العناية بها 
األسبوع  في  مشيمتها  في  تكّلس  ظهور  رغم 

22 من حملها. 
تشعر  وهي  املستشفى،  إلى  السّيدة  ووصلت 
وضعها  إزاء  اخلاّصة  العناية  تتلقَّ  ولم  باملخاض 

ووضع جنينها احلرج. 
بطبيب  يستعن  ــم  ل الطّبي  الفريق  أّن  كما 
اختصاصّي إّال بعد ساعتني، وأوصى هذا بإجراء 
أجنبت  السّيدة  أّن  غير  فورًا.  قيصرّية،  عملّية 
طفلة ُمصابة بضرر دماغّي، وسرعان ما توّفيت 

بعد ساعتني. 
وقرّرت جلنة خاّصة عّينتها وزارة الّصحة أّنه ظهر 

تقصير في عمل الفريق الّطّبي.
بصدمة  أصيبا  الــزّوجــني  أّن  الــّدعــوى  في  وجــاء 
ّمما  الزّوجّية  حياتهما  في  وبإحباطات  نفسّية 
لقاء  لتعويضهما  دعوى  تقدمي  إلى  بهما  أدى 

ما جرى.

∫ UD¹uÝ …ËdŽ Êb*« j ÒD��Ë ÒÍËUHO(« jýUÒM�«

…b Ò�u � WH �Ë V ÒK D	 ·U �Ë_« Òb{ �U D ÒD�*«





2016 ‰uK¹√ 30 WF ÔL'« 8

Uر ÒB½ 5¼Uý ∫d¹dIð
ّية البرملانية في 16 آب املاضي  صادقت جلنة املال
على حتويل مبلغ خمسني مليون شاقل إلى وزارة 
املساواة االجتماعّية برئاسة غيال غمليئيل، عمًال 
باالّتفاق الذي ّمت التوّصل إليه العام املنصرم، في 
نهاية نضال استمّر شهرًا، خاضته املدارس األهلّية 
في البالد، وأولياء أمور الّطّالب في هذه املدارس. 
ولكن ثمار إضراب شهر بأكمله عن الّدراسة والذي 
االحتجاج  طرق  في  مسبوق  غير  ”إبداًعا“  شهد 
والّنضال لتحصيل حقوق الّطّالب العرب الّدارسني 
في  املسيحّية  الكنائس  تديرها  التي  املدارس  في 

إسرائيل، لم تصل أصحابها بعد.
فال يزال الّطّالب وذووهم واملدارس في انتظار حتويل 
الّتاريخي،  االّتفاق  عليها  نّص  التي  امليزانّيات 
اّلذي جاء ليعوّض بعًضا من االجحاف والّظلم بحّق 
ّية  االبتدائ ــدارس  امل في  طالب  ألف   14 من  أكثر 
واحلضانات التي تنتمي جلهاز الّتعليم املعترف به، 

وغير الرّسمي.
امليزانّيات  حتويل  على  ــّص  ن ــاق  ــف االّت أّن  ــم  ورغ
مباشرًة، إّال أّن املماطلة من قبل الوزارة استمرّت، 
وجاء الّتصديق بتأخير أشهر طويلة. وبعد متابعة 
الذين  العرب  الكنيست  أعضاء  قبل  من  حثيثة 
مجلس  عن  ونيابة  بالّتعاون  الّضغط،  واصــلــوا 

األمانة العاّمة للمدارس األهلّية في إسرائيل.
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األهالي الذين خرجوا العام املاضي بشعار ”مطالبنا 
هذا  عن  يتنازلوا  لم  لألهلّية“،  املساواة  شرعّية، 
بامليزانّيات..  باملساواة  يطالبون  زالوا  وما  الّشعار 
مدير   – منصور  بطرس  األســتــاذ  يــؤّكــده  ما  هــذا 
األمانة  وعضو  الّناصرة  في  ّية  املعمدان املــدرســة 
األهالي  مصلحة  أّن  على  شــّدد  الــذي  الــعــاّمــة، 
والّطّالب هي األساس وستبقى نصب أعني القائمني 
على املدارس وأعضاء األمانة. ُمشيرًا إلى أّن األمانة 
تواصل املطالبة باملساواة في امليزانّيات، فلن تقبل 
ّية ذاتها  أن ُمتنح بعض املدارس ذات املكانة القانون
ّية %100 لطّالبها،  (معترف به غير رسمي) ميزان
ذلك  من  أقّل  على  األهلّية  املــدارس  بينما حتصل 
بكثير - أقّل من الّنصف في املجموع بحسب ما 
كشفت عنه األمانة العاّمة في العام املنصرم، واّلتي 
دعت حينها إلى موجة االحتجاج وأعلنت اإلضراب 

على إثر ذلك.
أّن  خاّصة  مصادر  من  «حيفا»  صحيفة  وعلمت 
هناك بلبلة بخصوص اخلمسني مليون شاقل التي 
يتّم حتويلها، حيث أصدرت وزارة  أن  املفترض  من 
املساواة االجتماعّية دعوة للمدارس التقّدم بطلبات 
لنيل ميزانّيات بناء على البند الذي يخّصص لهم 
50 مليون شاقل. ولكن األستاذ منصور يؤّكد أّن 
املطلوبة  باملستندات  تقّدمت  األهلّية  املدارس  كاّفة 

بغية احلصول على امليزانّيات املرصودة. 
ويشير منصور في حديث خاص لصحيفة «حيفا»: 
ـ50 مليون وّمت نقلها من  «حصلنا على تصديق ب
ّية إلى وزارة اخلدمات االجتماعّية. وكاّفة  وزارة املال
لدّي  علم  ال  بالطلبات؛  تقّدمت  األهلّية  ــدارس  امل
الّالزمة  الّطلبات  تقّدم  لم  ما  مدرسة  هنالك  بأّن 

للحصول على األموال».
ويشير إلى أّن احلديث يدور عن دعم بقيمة نحو 
عدد  ــأّن  ب علًما  للّطالب،  إضافّي  شاقل   3000
الّطّالب املستحّقني يبلغ أكثر من 14 ألف طالب.
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األمانة العامة كانت قد كتبت في بيانها مع افتتاح 
الّسنة الّدراسّية اجلديدة قبل أسابيع قليلة ”نؤّكد 
من جديد أّننا طالبنا وما زلنا نطالب باحلصول على 
األخرى  باملدارس  أســوًة  لنا  املستحّق  املــادي  الّدعم 

في البالد، ولم نغّير موقفنا قيد أمنلة في احلفاظ 
على ُهوّيتنا الّدينّية والّتربوّية واألخالقّية ومتابعة 
العطاء، باميان ال يتزعزع أّن الله يقف إلى جانبنا 
ألّننا أصحاب حق. لكن وزارة الّتربية والّتعليم لم 
تِف بتنفيذ تعّهداتها التي وّقعت عليها، وبالّذات 
التي  شاقل  مليون  اخلمسني  حتويل  يخّص  فيما 

الوزارة واألمانة  املُبرمة بني  االتفاقّية  نصت عليها 
العاّمة للمدارس األهلّية“.

ميزانّيات  ُتخّصص  أن  نرفض  ”إّننا  وتابعت 
وُنستثنى  ــّدة  ع تربوّية  ملؤّسسات  ّية  خيال شبه 
جلميع  والعادل  الّتام  الّدعم  مع  إّننا  منها،  نحن 
لقد  أحد.  استثناء  دون  من  الّتعليمّية  املؤّسسات 
أّن  ويبدو  املستويات،  أعلى  إلى  طلباتنا  رفعنا 
وضع العقبات باتت سياسة ثابتة حني يتعّلق األمر 
مبدارسنا، وبات شبه مؤّكد أّن هناك جهات تسعى 
إلى شّل مسيرتنا. ومع ذلك فإّننا مصّممون على 
وتعويضنا  التمويل  في  بحّقنا  للمطالبة  املتابعة 
عّما ّمت خصمه سابًقا، وإدماج مدارسنا في العديد 
جديد“  ”أفق  برنامج  ومنها  الّتربوّية،  البرامج  من 

وفتح باب االستكمال ملعّلمينا أسوًة بغيرهم“.
™ °øWÒOLOKFÒ²�« ◊U��_« l	— ™

األقساط  ــع  رف عــن  ــاء  ــب األن مــن  العديد  ـــواردت  ت
الّتواصل  وسائل  عبر  كثيرون  وتذّمر  الّتعليمّية، 
ّية ومجموعات  االجتماعي وفي املنتديات اإللكترون
ـ“واتس أب“ عن رفع األقساط الّتعليمّية، لدرجة  ال
أولياء  باسم  الّنضال  بتجديد  طالب  بعضهم  أّن 

األمور، مطالبني املدارس ذاتها بتحّمل العبء.
املدارس  في  لألهالي  القطرّية  الرّابطة  كتبت  وقد 
”تتوارد  الفيسبوكّية  صفحتها  على  األهلّية 

بشكل  الّشهرّية  األقساط  رفــع  عن  أخبار  إلينا 
ملحوظ، فقط ارتفعت األقساط في بعض املدارس 
ا، ونخشى أن  ما بني 1000-1500 شاقل سنوّيً
لذلك  املدارس“.  جميع  على  األقساط  رفع  يعّمم 
استنكرت الرّابطة رفع األقساط معّبرًة عن غضبها 
الّشأن، فأّكدت ”سنعلن، خالل هذا األسبوع،  بهذا 

إليها.  سندعو  التي  االحتجاجّية  اُخلــطــوات  عن 
واحدة  يًدا  مًعا  الوقوف  إلى  الكرام  األهالي  ندعو 
فشل  األهالي  حتميل  ميكن  ال  مطالبنا.  لتحقيق 
وعلى  ــوزارة  ال مع  مفاوضاتها  في  العاّمة  األمانة 

اجلميع احترام القانون“.
ــدارس  امل البعض  فحّمل  الفعل،  ردود  ـــواردت  وت
الّتعليمّية،  األقــســاط  رفــع  ّية  مسؤول ــا  ــه وإدارات
وطالبوها بتحّمل الّتكلفة لتأخير الوزارة بتحويل 

امليزانّيات. 
 U�  nF{  w³−¹  W?? ÒO??K??¼_«  ”—«b???*«  iFÐ  ™

™ rOKFÒ²�«Ë WOÐd²�« …—«“Ë ÂuÝd� tOK1
ووصل صحيفة ”حيفا“ من بعض األهالي أّن قسًما 
من املدارس األهلّية يجبي ضعف ما ُميليه مرسوم 
يبلغ  املدارس  بعض  ففي  والّتعليم،  الّتربية  وزارة 
للّطالب،  القسط الشهري بني 700 و900 شاقل 
بينما في جيل احلضانة فإّن القسط الّسنوي يبلغ 
ا، لكن لسبب إضافة ساعات  2500 شاقل رسمّيً
القسط  يبلغ  ذلك،  وغير  اليومّية  والوجبة  تربوّية 
ا. وهذا يشّكل ارتفاًعا بنسبة  5300 شاقل سنوّيً

%10 عّما كان عليه في العام الّدراسّي املاضي.
مع  ليست  ”املشكلة  األمور  أولياء  إحدى  وأّكــدت 
املدارس املضطرّة إلى رفع األقساط لتمويل نفسها، 
املــدارس.  متّول  ال  التي  ــوزارة  ال مع  تكمن  املشكلة 

اخلطوات االحتجاجّية يجب أن تكون جتاه الوزارات 
ال املدارس التي تقّدم خدمًة ألوالدنا“.

™ U ÎŠu²H� ‰«e¹ ô  U{ËUH*« »UÐ ™
إن كانت امليزانّيات التي ّمت حتصيلها في الّنضال 
األخير، باتت تطرق أبواب املدارس األهلّية، ال يزال 
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ا.  ّيً كل يغلق  لم  الّنضال  ــاب  وب غامًضا  املستقبل 
حول  ــوزارة  ال مع  املفاوضات  فــإّن  منصور  فبحسب 

امليزانّيات للّسنة القادمة ال تزال مستمرة. 
وبينما أّكدت األمانة في بيانها أّن ”باب املفاوضات 
وخصوًصا  املتعّددة،  ـــوزارات  ال مع  مفتوًحا  زال  ما 
العقبات  أّن  ونعلن  والّتعليم،  الّتربية  وزارة  مع 
الّتغاضي  ميكن  ال  أمامنا  توضع  التي  واملطّبات 
احترام  عــدم  حــال  ــي  وف عليها.  والّسكوت  عنها 
في  املالئمة  االحتجاجّية  اخلطوات  سنّتخذ  مطالبنا 
بتعّهداتها  الوزارة  تِف  لم  املناسب، في حال  الوقت 

والتزاماتها“. 
مدار  على  فعًال،  ــرت،  ج ــه  أّن على  منصور  ويؤّكد 
وزارة  الّتفاوضّية مع  الّلقاءات  بعض  املاضية  الّسنة 
الّتربية والّتعليم، ولكن ”لم نحّقق تقّدًما ملموًسا“ 

- على حّد قوله.
وُيثني منصور على الّنضال الذي خاضه األهل، ويؤّكد 
املدارس  إّن  قائًال  قائًما،  احتماًال  لبث  ما  أّنه  على 
امليزانّيات  ليحوّلوا  ”أوًّال  امليزانّيات  حتويل  تنتظر 
املرصودة، وبعدها سنتحّدث عن ميزانّيات جديدة“!

بني  الّثقة  حول  مراسلنا  تساؤل  على  ا  رّدً ويؤّكد، 
طرفي الّتفاوض: ”الّثقة يجب أن ُتبنى، نحن نعرف 
بدايًة  يجب  ولكن  الوزارة،  مع  الّتعامل  أّنه يصعب 
تأسيسها.  ألجل  امليزانّيات،  بتحويل  يقوموا  أن 
الّلقاءات مستمرّة، وسنواصل املفاوضات معهم ألجل 

امليزانّيات املستقبلّية والّسنة املقبلة“.
على  أن حتصل  يجب  األهلّية  ــدارس  امل أّن  وأوضــح 
ميزانّيات إضافّية، وال يجب الّسكوت على الّظلم 
العاّمة  األمانة  ألعضاء  بالّنسبة  ولكن  واإلجحاف، 

اّلذين تعرّضوا لهجوم شخصي من قبل جهات شّتى 
األهالي  على  الّثقيل  والعبء  املاضي،  العام  في 
الذي تسّبب به اإلضراب، فلن نسرع في اإلعالن عن 

إضراب جديد!

™ °b ÒŠu� —«d� błu¹ ô ™
الشهرّية  األقساط  رفــع  مسألة  على  منصور  ورّد 
بسبب  خسائر  تكّبدت  ــدارس  امل ”بعض  إّن  بقوله 
املنصرم  العام  ومنحناه  عنه  أُعلن   25% تخفيض 
بسبب اإلضراب، ومنها َمن لم يجِب هذا املبلغ في 
نهاية الّسنة الّدراسّية بسبب عدم وصول األموال من 

الوزارات احلكومّية“. 
القسط  ترفع  ــم  ل ّية  املعمدان مدرسته  أّن  ــؤّكــد  وي
املدارس  بعض  أّن  ”إّال  العام،  هذا  البّتة  الّتعليمي 

رفعته وهذا شأنها اخلاص. ال يوجد قرار موّحد بهذا 
اخلصوص“.

™ °oÒHBð ô …bŠ«Ë b¹ ™
ما أثبته نضال املدارس األهلّية قبل سنة هو أن ”يًدا 
واحدة ال تصّفق“، وال بّد من تعاضد وتعاون األهل 
وإدارات املدارس األهلّية، ولهذا الّسبب أقيمت جلان 
أولياء األمور، بل كان هذا أحد أهّم توصيات تقرير 
لفحص  الّنضال  عقب  أقيمت  التي  شوشاني  جلنة 

شّتى املشاكل اّلتي طفت.
وبناًء عليه بادر العديد من األهالي إلنشاء الرّابطة 
لتشّكل  املسيحّية،  املــدارس  في  لألهالي  القطرّية 
نقابة ومنّظمة تدافع عن حقوق األهالي وذوي الّطّالب 
مظّلتها  حتت  تنشأ  أن  على  األهلّية،  املــدارس  في 
لكن  حدة.  على  مدرسة  كّل  في  أمور  أولياء  جلان 
يبدو أّن التوّترات بني األمانة والرّابطة ال تزال قائمة 
رغم بوادر الّتعاون حول املسألة األهم، وهي مستقبل 
املدارس األهلّية ومستقبل الّطّالب واجليل القادم من 

أبناء شعبنا.
أّن  على  جهته  من  منصور  بطرس  األستاذ  ويؤّكد 
األمانة العاّمة قرّرت إنشاء جلان أولياء أمور للمدارس 
مع  للّتعاون  مستعّدة  العاّمة  األمانة  وأّن  األهلّية. 
الّتعامل  يكون  أن  املستويات على  بكاّفة  الرابطة، 

”كما يجب“(!).
* °VOIFð ô ™

الّتربية  وزارة  تعقيب  على  احلصول  مراسلنا  حاول 
والّتعليم حول العديد من القضايا التي ُطرحت في 
رّدها،  في  وتأّخرت  توانت  الوزارة  لكن  الّتقرير،  هذا 
ولم يصل الرّد رغم مرور أكثر من أسبوع على إعداد 
هذا الّتقرير، ولم يصلنا أّي رّد من الوزارة حّتى حلظة 
في  املقبل  العدد  في  وسننشره  العدد،  هذا  إغالق 

حال وصوله.
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X BOX≠ ?Ð “uH	«
بقيادة   جديدة  حملة  ــارة  ط محلبة  أطلقت  
املــرة يــدور احلديث  املاستر شيف نــوف، وهــذه 
عن حملة لشوكو موو دون اضافة سكر ودون 

محليات صناعية.
 %99 على  يعتمد  طـــارة  مــن  ــوو  م شــوكــو 
حليب، ويحتوي على الكثير من الكالسيوم 
املنتجات  مجموعة  في  باملنافسني  مقارنة 
املدعمة  بفيتامني ”د“ وقليل الالكتوز. شوكو 
ودون  سكر  اضافة  دون  منتج  طــارة  من  مــوو 
على  يحتوي  موو  شوكو  صناعية.  محليات 
محلي طبيعي من نبتة الستيفيا، وكجزء من 

عملية حتضير املنتوج، مير في مرحلة تفكيك سكر احلليب املعروف لنا كالكتوز. ونتيجة لذلك 
يتحول املنتوج الى حلو أكثر وأيضا قليل الالكتوز.

جليل عثامنة، مدير تسويق الوسط العربي في طارة قال: ”محلبة طارة متكن مستهلكيها 
من اختيار بديل صحي أكثر ولذيذ أكثر. تطوير منتوج يحبه األوالد دون إضافة السكر ودون 
محليات صناعية يلبي احتياجات ليس األهالي فحسب، إمنا ايضا األوالد حيث ميكنهم تناول 
كوب من مشروب احلليب املليء بالقيم الغذائية وتقريبا متساو بقيمته لشرب كوب من احلليب 
وبطعم شوكو لذيذ“. ”احلملة بقيادة املاستر شيف نوف، وهي بعملها طاهية، خبيرة بيولوجية 

وام، ال تساوم على جودة الطعم وصحة أوالدها ” اضاف عثامنة
في اطار احلملة، سُتطلق محلبة طارة فعالية عبر  الشبكات االجتماعية ومن خاللها باالمكان 

ـ -  X BOX هدية. الفوز ب
التواصل  موقع  على  العربية  باللغة  الرسمية  طاره  زيارة صفحة  ميكنكم  املعلومات  من  ملزيد 

االجتماعي  فيسبوك  ”محلبة طارة“
  https://www.facebook.com/Taramilk.ar/?fref=ts
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pM³	« ŸËd� q� w� 24Ø7 ¨W�U)« W½e)«
ديجيتالية  خــدمــة  ــرا  مــؤخ لئومي  بنك  أطــلــق 
خاصة، مخصصة للمصالح الصغيرة واملتوسطة، 
عن  احلديث  يدور  للمصالح“.   24/7 ”لئومي 
فروع  في  بالتدريج  وضعها  سيتم  خاصة،  خزنة 
املصالح،  الصحاب  خدمات  تقدم  التي  البنك 
الفروع.  في  املوجودة  اخلدمات  ستسبدل  والتي 
وعلى اثر جناح التجربة التي اجراها البنك مؤخرا 
في عدد من الفروع، سيتم توسيع اخلدمة لتشمل 
العام  ، وفي   2016 العام  20 فرع حتى نهاية 
2017 سيتم توسيع اخلدمة لتشمل كل الفروع 

التي تقدم اخلدمات الصحاب املصالح.
القيام  املصالح  اصحاب  تخول   ، اجلديدة  اخلزنة 

بكل اخلطوات  والعمليات التي اعتادوا على القيام بها من خالل املوظفني او 
من خالل الوسائل والقنوات العادية. من بني هذه اخلطوات : ايداع االموال، ايداع 
الشيكات ودفع القسائم. اخلدمة متوفرة على مدار الساعة ،  وال تقتصر فقط 
العادية،  القنوات  عكس  على  ذلك،  الى  باالضافة  الفرع.  عمل  ساعات  على 
الزبائن اصحاب املصالح ميكنهم ايداع االموال والشيكات في اخلزنة في اي فرع ، 

وليس فقط في فرعهم.
باالضافة الى ذلك، في حال قام الزبون بايداع املال، تقوم اخلدمة بتحويل االموال 
الى حسابه على الفور. كل ما على الزبون القيام به هو استخدام تطبيق لئومي 
وكتابة املبلغ الذي يريد ايداعه قبل الوقت، وعندما يتم ايداع املال في اخلزنة يتم 
حتويل املال الى حساب الزبون على الفور. بهذه الطريقة، اصحاب املصالح ميكنهم 
االنتظار  الى  احلاجة  العمل، دون  يوم  نهاية  يوميا مع  اليومية  االيــرادات  ايداع 

لليوم التالي للقيام بذلك في الفرع. 

 oK D Ô�Ë  l �u ��  U� �U �  W??�—U?? �
 W???O??? B??? �???  W???????O??????? �«b??????? �  Â“—
 ¨‰U????????I????????�d???????? 
???????? �« �U??????? L??????? F??????? D??????? �
 w???????????? �Ëe????????????�ô« ¨Êu????????? L????????? O????????? K????????? �«
b???? �b???? '« �u?????? �?????? �« r????? F????? D?????�«Ë

اعلنت املاركة احملبوبة واملعروفة ”فانتا“ عن 
توسع منتجاتها وأطلقت مؤخرا رزما سداسية 
شخصية بطعمات البرتقال، الليمون، االكزوتي 
و  اجلديد  الطعم  السداسية  الرزم  الى  واضافت 

احملبوب للمستهلكني : فانتا بطعم التوت.
بدون   ، الفواكة  بطعم  غازي  مشروب   فانتا، 
 ، طبيعية  طعام  صبغات  ومــع  حافظة  ــواد  م
يسوق بعدة طعمات واحجام. متوفر اآلن   برزم 
لراحة  مللتر   250 بحجم  شخصية  سداسية 
القائمة طعم  للطعمات  املستهلكني، ويضيف 

التوت.
اجلدير ذكره ان الرزم اجلديدة مالئمة  لالستهالك 
ـــراح  االف ـــرحـــالت،  ال ــت،  ــي ــب ال ــي  ف الشخصي 
وغيرها. وهي متوفرة في نقاط البيع املنتشرة 

في البلدات العربية . 
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“UHOŠ” qÝ«d*
اإلسرائيلي  الّشيوعي  للحزب  املركزّية  الّلجنة  عقدت 
األربعاء  أمس  أول  حيفا،  مدينة  في  الّسابعة  دورتها 
للحزب  العام  الّسكرتير  ــّدم  وق  .2016 أيلول   28
كما  شامالً،  وتنظيمًيا  سياسًيا  بياًنا  عامر  عادل 
ّية جميل أبو راس تقريرًا حول  قّدم رئيس الّدائرة الّنقاب
العمل الّنقابي. وترأس االجتماع سكرتير عام الّشبيبة 

الشيوعّية عرفات بدارنة.
واّتخذت الّلجنة املركزّية القرارات الّتالية:

- يدعو احلزب الّشيوعي إلى أوسع جتّند جماهيري في 
واألقصى  القدس  ليوم  عشر  الّسادسة  الّذكرى  إحياء 
كفر  ملجزرة  الّستني  والذكرى   (2000 أكتوبر  (هبة 
بقاء  قاسم عام 1956، كمحّطات هاّمة في مسيرة 
ّية الفلسطينية في إسرائيل، ونضالها  اجلماهير العرب
وطنها.  فــي  الّتامة  مساواتها  ــل  أج مــن  املتواصل 
وبانتمائها  بوطنها  متمّسكة  ّية  العرب اجلماهير  إّن 
اإللقاء  في  وبحّقها  واليومّية،  القومّية  وبحقوقها 
شعبها  قضّية  نصرة  في  والّنوعي  الكّمي  بوزنها 
الِفَلسطينّي ونضاله املشروع لالنعتاق من االحتالل.  

الواليات  بني  العسكرّية  الّدعم  صفقة  توقيع  إّن   -
ملّدة عشر  38 مليار دوالر  بقيمة  املّتحدة وإسرائيل، 
ّية  سنوات، يؤّكد مساندة واشنطن للّسياسات العدوان

اإلسرائيلّية جتاه الّشعب الفلسطيني وشعوب املنطقة، 
املشكلة  من  جــزء  هي  املّتحدة  ــات  ــوالي ال أّن  ــؤّكــد  وي
في  إسرائيل  انــخــراط  إّن  ــل.  احل مــن  جـــزًءا  وليست 
الوظيفي خدمة املصالح  ّية، ودورها  املنظومة اإلمبريال
ّية، هو حجر عثرة أساسي أمام حل الّصراع  اإلمبريال

والّتوّصل  االحتالل،  وإنهاء 
ــــادل وســـالم  ـــى ســـالم ع إل
أساس  على  املنطقة،  في 
ــة، وفي  ــّي ــّدول ـــرارات ال الـــق
مركزه إنهاء االحتالل وإقامة 
دولة ِفَلسطينّية إلى جانب 

إسرائيل.
- إّن تواصل احلرب الدموّية 
ـــي حلب  ـــا، وف ـــوري ـــي س ف
خصيًصا، يؤّكد عدم جدّية 
وحلفائها  املّتحدة  الواليات 
ــــي مــــحــــاربــــة إرهــــــاب  ف
وفي  الّتكفيرّية،  اجلماعات 

الّتوّصل إلى حّل سياسي يحترم سيادة سوريا ووحدتها 
الّسوري،  الّشعب  دمــاء  ويحقن  واجلغرافّية  الوطنّية 
سوريا  تنتج  سياسّية  عملّية  ــام  أم الباب  ويفتح 
اإلسرائيلّية  ّية  العدوان إّن  وتعددّية.  وعادلة  دميقراطّية 

والّتركّية تأتي في سياق فشل مشروع إسقاط سوريا، 
وسعي القوى اإلقليمّية إلى إقامة مناطق نفوذ أجنبّية 
على األراضي الّسورّية. إّن احلزب الّشيوعي يدين أي 
ّية  املسؤول ويحّمل  طــرف،  أي  من  باملدنيني  مساس 
واألنظمة  وللقوى  ّية  اإلرهاب للمجموعات  األساسّية 
ــة  ــيــمــّي ــة واإلقــل ــّي ــامل ــع ال
بشكل  تدعمها  التي 
مباشر  غير  أو  مباشر 
ــحــدة  ــّت ـــات امل ـــوالي ال  –
ــة  ــودي ــع ــّس ــا وال ــي ــرك وت
كما  وإسرائيل.  وقطر 
ــى  ــــــزب عــل ـــن احل ـــدي ي
ـــم  ـــّدع ـــــاّص ال ــو خ ــح ن
الّسلطات  تقّدمه  الذي 
إلرهابّيي  اإلسرائيلّية 
في  الّنصرة“  ”جبهة 

جبهة اجلوالن.
- يدين احلزب الّشيوعي 
جرمية اغتيال الكاتب األردني ناهض حتر، والتي تأتي 
في سياق استفحال الفكر الّتكفيري، والهجمة على 
وشعوبها.  املنطقة  تفتيت  مشروع  يناهض  كّل صوت 
كما يستنكر احلزب تورّط بعض الّشخصّيات والقوى 

احمللّية في تبرير هذه اجلرمية الّنكراء.
- يدين احلزب الّشيوعي حملة االعتقاالت الّتعسفّية 
ــن حـــزب الــتــجــّمــع الوطني  ـــادة ونــشــطــاء م بــحــق ق
ّية لتجرمي  الدميقراطي، ومحاولة استغالل الّشبهات املال
ّية  العرب اجلماهير  على  والّتحريض  الّسياسي  العمل 
في خدمة أجندة نتنياهو لنزع شرعّية املواطنني العرب 
بني  الّسياسي»  «املال  ظاهرة  إّن  الّسياسّية.  وقواهم 
التي  والّثقافة  استخدامه،  وطرق  ّية،  العرب اجلماهير 
يشيعها، هي ظاهرة تفِسد أسس العمل الّسياسي. 
ّية  االنتخاب املعارك  في  وواجهناها  مرارًا  منها  حّذرنا 
الّسلطات  تواطؤ  من  حّذرنا  كما  والقطرّية.  احمللّية 
مع هذه الظاهرة طيلة سنوات، ونحّذر اآلن من الّنوايا 

املبّيتة لتعميمها بهذا الشكل.
”اجلبهة  مؤمتر  إجنــاح  ــى  إل ـــوادره  ك احلــزب  يدعو   -
عقده  املزمع  التاسع،  واملساواة“  للّسالم  الدميقراطّية 
تكثيف  خالل  من   ،2016 األّول  كانون  و3   2 في 
الّسياسّية.  األبحاث  وإثراء  الّتنظيمّية  الّتحضيرات 
إّن الّتحديات على الّساحة الّسياسّية عموًما، وعلى 
ّية خصوًصا، تتطّلب تعزيز هذا  ساحة اجلماهير العرب
اخلط الّسياسي العربي-اليهودّي املثابر في نضاله من 
العدالة  الّتامة  املساواة  أجل  ومن  العادل  الّسالم  أجل 

واالجتماعّية.
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“UHOŠ” qÝ«d*
الّشعب  مع  للّتضامن  الّشعبّية  الّلجنة  من  مببادرة 
الّسوري وقيادته الوطنّية، عقد مساء األربعاء األخير، 
28 أيلول، اجتماع جماهيرّي في ذكرى رحيل القائد 
الّناصر، في قاعة مجلس  العربي اخلالد جمال عبد 
عّدة  من  واسع  جماهيرّي  بحضور  شفاعمرو،  عّمال 
اجلوالن  أحــرار  من  وفد  وبحضور  ّية،  عرب ومدن  قرى 

الّسوري احملتل. 
الِفَلسطينّي  بالعلمني  االحتفال  منّصة  ـــت  وازدان
وبصور  املّتحدة،  ّية  العرب اجلمهورّية  علم  والّسوري، 

الزّعيم عبد الّناصر والرئيس الّسوري بّشار األسد.
الِفَلسطينّي  الوطني  بالّنشيد  االجتماع  افتتح 
«موطني» وقوًفا، وبعده افتتح االجتماع وأداره الكاتب 
ّية للزّعيم الراحل.  زياد شليوط، موّجًها رسالة وجدان
في  الّشعبّية  الّلجنة  رئيس  حمدي،  أحمد  ــب  ورّح
شفاعمرو باحلضور، منوًّها إلى أهمّية الزّعيم العربي 
الرجعّية  للمؤامرات  الّتصّدي  في  القومي  ونهجه 

ّية. واإلمبريال
وكانت كلمة لألسير احملرّر، ابن اجلوالن، بشر املقت، 
وبني  بينها  ــط  ورب الناصر  عبد  ــرى  ذك حّيى  ــذي  اّل
املؤامرة اجلارية على سوريا، مؤّكًدا موقف أبناء اجلوالن 
بّشار  وقائدهم  العربّي  جيشهم  جانب  إلى  ــرار  األح
األسد، وقّدم الّتحّية للسّيد حسن نصر الله، مؤّكًدا 
على أّن الّنصر سيكون إلى جانبهم على الّتكفيرّيني 

والّظالمّيني ومن يقف وراءهم.
وقّدم الباحث شادي عبدو مداخلة فكرّية عن نهج عبد 
من  به  متّيز  وما  املعروف،  الّسياسي  وطريقه  الّناصر 

ُبعد نظر ونظافة يد واستقامة سياسّية. 
وألقى الشيخ أبو محّمد قاسم الّصفدي، من اجلوالن، 
للزّعيم  سوريا  أهــل  محّبة  على  فيها  ــد  أّك كلمة 
والرّئيس جمال عبد الّناصر وملكّمل طريقه العروبّي 

الرّئيس األسد.
وحتّدث بعده سكرتير الّلجنة الّشعبّية للّتضامن مع 
الّشعب الّسوري وقيادته الوطنّية، وصفي عبد الغني، 
ّية  عرب رموز  ذكرى  إحياء  في  الّلجنة  نشاطات  حول 

وممّيزات  الّناصر  عبد  عن  للحديث  وانتقل  قومّية؛ 
وتعرَّض  له،  ّية  العرب الّشعوب  محّبة  وسّر  سياسته 
أّنها  على  مؤّكًدا  سوريا،  ضد  حتاك  التي  للمؤامرة 
ستفشل وستنتصر سوريا وتعود إلى مجدها وعزّها.

وكانت الكلمة األخيرة لسيادة املطران عطا الله حّنا 
الذي أعلن أّنه ملس في زيارته األخيرة للقاهرة عودة 
له.  الّناس  وانتشار محّبة  الّناصري،  والّطريق  للفكر 
كما أشار إلى ما تتعرّض له سوريا من هجوم مدّبر 
كّل  تقتل  التي  الّتكفيرّية  الّدعوات  انتشار  ــى  وإل
إنسان مناضل وصاحب موقف عروبّي شريف. وانتهى 
الّناصر ومعاهدته على  الرّاحل عبد  الزّعيم  مبخاطبة 

مواصلة طريقه والثبات فيه.
وقرأ عريف االجتماع برقّية وصلت من احلزب العربي 
االشتراكّي - فرع فلسطني إلى االجتماع، كما أعلن 
الكاتب  اغتيال  جلرمية  إدانتهم  عن  املجتمعني  باسم 

األردني القومي ناهض حتر.

“UHOŠ” qÝ«d*
كرو“،  ”هيوماِنتي  الِفَلسطينّية  اجلمعّية  حصلت 
الّالجئني  مساندة  على  والعاملة  حيفا،  في  ومقرّها 
حقوق  عــن  ـ“مدافعني  لل متنح  ــة  ــّي دول جــائــزة  على 
2016. وّمت تأسيس اجلمعّية قبل  للعام  الّالجئني“ 
الّنفسّية  الّصحة  في  خبراء  قبل  من  عام  من  أكثر 
والعمل املجتمعّي ملساندة الّالجئني في أوروّبا. وقامت 
ملخّيمات  بإرسال متطوّعني  تأسيسها  منذ  اجلمعّية 
الّالجئني ملرافقتهم ودعمهم ومساندتهم. وعملت حّتى 
اآلن مع ألوف الّالجئني في أوروّبا، وبينهم عدد كبير 
من الّالجئني الّسورّيني والِفَلسطينّيني في جزر اليونان.

لها:  بيان  في  كرو“  ”هيوماِنتي  منّظمة  وقالت 
”يسعدنا أن نعلمكم بأّن منّظمتنا حازت على وسام 
املقّدم   ،2016  – الّالجئني“  حقوق  عن  ”املدافعني 
من قبل املنتدى الكاتالوني لشؤون الّالجئني، معهد 
الكاتالوني  املعهد  كاتالونيا،  في  اإلنسان  حقوق 

الّدولي للّسالم ومدينة سانت بوي دي لوبريجات.
«وبهذا اإلجناز اّلذي نفتخر به معكم وبكم، سنشارك 
حقوق  عن  تدافع  «مــدن  ملشروع  الرّابعة  الــّدورة  في 

ّية  الكاتالون املدن  جميع  في  ينعقد  اّلذي  اإلنسان» 
الرّئيسّية وبرشلونة، بني 6 أيلول/سبتمر اجلاري و8 

تشرين األّول/أكتوبر القادم.
ومتطوّعينا  متطوّعاتنا  لكّل  الوسام  هذا  «نهدي 
أجل  من  كلل  بال  عملوا  اّلذين  جميًعا،  وشركائنا 
هذا  إّن  لّالجئني.  ّية  اإلنسان واحلقوق  الكرامة  حتقيق 
في  وليس  جميًعا،  لنا  تذكير  مبثابة  هو  اإلجنــاز 
ال  اّلذي  والّضرورّي  اجلّم  بالعمل  فحسب،  منّظمتنا 
يزال ينتظرنا ونحن على استعداد للمساهمة بأقصى 

التزامنا وقدراتنا فيه.
سياسّية  غير  إغاثة  منّظمة  هي  كرو  «هيوماِنتي 
واالجتماعّي،  النفسي  بالّدعم  تخّتص  ربحّية،  وال 
خصوًصا لألطفال واألوالد والّنساء في املجتمعات اّلتي 
العالم. أنحاء  مختلف  في  إنسانّية  كوارث  تعيش 

وتوفير  الّتنسيق  ــي  ف ــة  ــّي احلــال مهّمتنا  «تــتــرّكــز 
والّالجئني  لّالجئات  الّطارئة  الّنفسّية  املساعدات 
الّسورّيني والعراقّيني وغيرهم، اّلذين يصلون إلى اجلزر 
اليونانّية، وفي إنقاذ حياة الّناس وتسريع عملّيات 

إعادة تأهيلهم ومّد يد العون لهم».
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يغادر الّشاعر رشدي املاضي، رئيس إدارة دارة ”األفق“ 
للّثقافة والفنون البالد، بداية األسبوع القادم، متوّجًها 
ضيًفا  ليحّل  ــان)،  ــّم (ع ــة  ــّي األردن العاصمة  ــى  إل
الّشاعر  صديقه  وعلى  هناك،  األدبــاء  ــاد  اّحت على 
صحيفة  في  األدبي  امللحق  محرّر  حوامدة،  موسى 
األردنّية، وصديقه الّشاعر نزار سرطاوي  ”الّدستور“ 
الّلغة  إلى  قصائده  من  مجموعة  بترجمة  قام  اّلذي 
اإلجنليزّية، ضمن سلسلة ”شعراء عرب معاصرون“، 
وأصدرها في ديوان خاّص بُعنوان ”قنديل االنتظار“.

ورًدا على سؤال ملراسلنا أضاف املاضي أّنه سيشارك 

ّية  في ندوة خاّصة يعقدها االّحتاد ليتحّدث بشمول
عن ”دور املثّقف العربي الِفَلسطينّي في الّداخل أمام 
ّية في هذا  سطوة الواقع“، ُمبرزًا دور املؤّسسات العرب
في  بخاّصًة،  ”األفق“  مؤّسسة  ودور  بعاّمة،  املجال 
ّية  مجال دعم وتطوير احلركة املسرحّية والفنّية واألدب
ّية في البالد من منطلق إميانها بأّن الّثقافة هي  العرب

احلائط األخير للحفاظ على ُهوّيتنا ووجودنا.
هذا وسيختتم الّلقاء بوصلة قراءات مختارة لعدد من 
عّمان  ملعرض  بزيارة  بعدها  يقوم  األخيرة..  قصائده 
الّدولي الّسادس عشر للكتاب بناًء على دعوة من 
رئيس اّحتاد الّناشرين العرب، األستاذ فتحي البس. 

“UHOŠ” qÝ«d*
الوحدة  افتتحت  صاخبة،  ّية  احتفال ــواء  أج ضمن 
ّي ممّيز  اجلماهيرّية «شالڤا» عام الفّعالّيات، بعرض فّن
يقارب  ما  مبشاركة  وذلك  وتوتي»،  موزي  لـ«فوزي 
اء. 450 مشارًكا ومشاركة من األهالي واألطفال األحّب

وتخّلل االحتفال ورشات عمل وإبداع متنوّعة، منها: 
”تايكواندو“،  الّسّكر، عرض  من عجينة  تصميم 

القى  ــا  ّمم وتوتي“،  ــوزي  م ـ“فوزي  ل ــر  آخ ــرض  وع
استحسان األطفال وذويهم.

اجلماهيرّية  الوحدة  مدير  شحادة،  وديع  شكر  وقد 
«شالڤا»، الّطاقم على مجهوده الرّائع إلجناح االحتفال 
والـــّدورات  البرامج  ترّقب  ــى  إل ا  داعًي االفتتاحّي، 
فيها. واملشاركة  للّتسجيل   العام،  خالل  املتنوّعة 
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في  لتضّم  ”املتنّبي“  مدرسة  على  االختيار  وقع 
أروقتها العريقة اختتام مساٍق ملرّكزي األمن واألمان، 
ّية والّتعليم. فمنذ  الّترب الّتابع لوزارة  هذا املساق 
بإدارتها  املدرسة  كانت  الباكر  الّصباح  ساعات 
وهيئتها الّتدريسّية وطّالبها على أهّبة االستعداد 
من  طاقًما  يضّم  واّلــذي  املذكور،  الوفد  الستقبال 

مرّكزي األمن واألمان من لواء حيفا واِملنطقة.
هذا وتزامن وجود الوفد في املدرسة مع إجراء مترين 
جتّلت  إذ  األرضّية،  الهزّات  أضرار  لتفادي  طوارئ 
الّتدريسّية  الهيئة  بني  ما  القائمة  الّتعاون  روح 
على  ا  ّيً جل انعكس  الذي  األمر  املدرسة،  وطــّالب 
بنظام  ــروج  واخل الّصفوف  وإخــالء  الّتمرين  تطبيق 
وترتيب نحو باحة املدرسة، إذ ّمت سلًفا توزيع املهام 
والوظائف املختلفة على أعضاء الهيئة الّتدريسّية 
وبعض الّطّالب، وذلك انطالًقا من الرؤية الّتربوّية 
واحلرص الّدائم على إشراك جمهور الّطلبة، مبا يدور 
في أروقة املدرسة وأّنهم مًعا مع الهيئة الّتدريسّية 
التي  املدرسة  عن  احلضارّية  الّصورة  تلك  ُيعطون 
واملعّلم  مركزها  فــي  الّطالب  ـــًدا  وأب دوًمـــا  تضع 

عمادها وسندها.
أعرب  قد  املذكور  الّطاقم  أّن  ــى  إل اإلشــارة  جتــدر 
القائم فيما  بالّتناغم  الغامرة وفخره  عن سعادته 
الوعي  روح  وعن  والّطّالب  التدريسّية  الهيئة  بني 
املتنامي في نفوس الّطلبة جتاه أمنهم وسالمتهم.

وُتفاخر  كذلك  تعتّز  فإّنها  وبدورها  املدرسة  أّمــا 
أن  شأنها  من  التي  وتوّجهاتها  الّتربوّية  برؤيتها 
الرّيادة، وأّنها كما  تضع املدرسة دوًما في مراتب 

كان العهد بها، حتتضن كّل من يطرق بابها.
التدريسّي،  الّطاقم  وهّمة  الّطّالب  سواعد  بوركت 
وعلى رأسه مرّكز األمن واألمان في املدرسة، األستاذ 

محّمد عبد الفّتاح.

åUHOŠò qÝ«d*
املشتركة)،  القائمة  الّنائب أمين عودة (رئيس  قّدم 
ّية في  محاضرة لطّالب الكلّية األرثوذكسّية العرب

حيفا حول أحداث يوم القدس واألقصى. 
وقال الّنائب عودة بأّن يوم القدس واألقصى شّكل 
اجلماهير  ضّد  احلاكمة  املؤّسسة  بتحريض  الــّذروة 
ّية 13 شهيًدا  ّية، وقد دفعت اجلماهير العرب العرب

ثمًنا لهذا الّتحريض. 
وهذا اليوم شّكل األساس لتعامل املؤّسسة احلاكمة 

 2000 أكتوبر  من  املرحلة  طيلة  جماهيرنا  مع 
اليوم، ورمبا كانت هذه احلكومة هي األكثر  حّتى 
مثابرة بالّتحريض على املواطنني العرب، والعمل 
يؤّثروا  الّشرعّية كي ال  على إخراجهم خارج دائرة 

في القرارات الّسياسّية. 
التي  بالفّعالّيات  للمشاركة  عودة  الّنائب  ودعا 
القيم  على  والّتأكيد  املتابعة  جلنة  إليها  دعت 

التي من أجلها استشهد الّشهداء.

åUHOŠò qÝ«d*
منطقة  مدير  أوفير،  إيتان  استضاف 
«مركنتيل»،  بنك  في  والّشارون  حيفا 
وحياة أشقر، مديرة فرع وادي الّنسناس، 
هذا األسبوع، الزّبائن الّتجارّيني بالفرع، 
وذلك في إطار الّلقاء الّتقليدي الّسنوّي. 
في  الزّبائن  من  كبير  عدد  شارك  وقد 
التي أقيمت  ّية،  املناسبة اإلحتفال هذه 
ــات  «ب ــي  ف ــا»  ــن ــي ــواط ــي مطعم «ش ف

چاليم». 
افتتحت حياة أشقر الّلقاء وشكرت زبائن 
وخالل  للّدعوة،  تلبيتهم  على  الفرع 
حديثها شّددت على اهتمام البنك في 

بناء عالقات وطيدة مع الزّبائن، وقالت: «شعارنا 
ُتعقد  التجارّية  الّصفقات  أّن  في «مركنتيل» هو 
في  عصر  أّنه  ذلك  على  والّدليل  أشخاص،  مع 
استخدام  فيه  يكثر  الذي  املتطوّرة  الّتكنولوجيا 
مباشرة،  ّية  وصرفّية  ديچيتال رقمّية -  وسائل  
شخصّية  خدمات  من  البنك  في  الزبائن  يتمّتع 
الّصحيح  من  بأّنه  نعتقد  ونحن  ّية،  وديچيتال
الّتواصل  طريقة  اختيار  فرصة  زبائننا  مننح  أن 
األسهل لهم مع البنك، وأن يكونوا على تواصل 
خدمة  من  والّتمّتع  واملوّظفني  الفروع  مع  مباشر 
مننحكم  نحن  باملقابل،  ألّنــه  وشخصّية،  مهنّية 
املستويات». بأعلى  مباشرة  مصرفّية  خدمة 

وخالل الّلقاء استمتع الّضيوف بوجبة عشاء فاخرة 
حتّدث  قرطام،  أشــرف  ألقاها  حملاضرة  واستمعوا 
الّتجارّي، وهي:  للّنجاح  فيها عن 4 طرق مهّمة 
واألصدقاء  املقرّبني  أهمّية  العالقات،  الرّسالة، 
واإلميان. وقال: «هناك أهمّية كبرى للرّسالة التي 
توصلها املصلحة للجمهور والزّبائن، وهناك أهمّية 
للعالقات الّشخصّية – إذ أّنه عن طريق العالقات 
ميكن الّتطوّر والوصول ألماكن جديدة. في املصالح 

ألّنه  ــاء  واألصــدق للمّقربني  عالية  ــة  ــوّي أول هناك 
باملصلحة  اإلميان  يجب  حتتاجهم،  أن  املمكن  من 
من   – الّصعبة  احلــاالت  في  حتى  واستمراريتها 
ا  تدريجّيً ُتبنى  املصلحة  بأّن  الفكرة  تذويت  املهم 
على مدار فترة زمنّية». فالرّسالة املهّمة: «ِابحثوا 

عن األشياء اجلّيدة في احلياة واستمتعوا بها».
وفي ختام الّلقاء أعربت حياة أشقر عن سعادتها 
باستضافة الزّبائن في أجواء مختلفة قليًال، وخارج 
جدران البنك، وأضافت أّن «لقاءات  من هذا الّنوع 
مثرية جًدا وتفتح أمامنا املجال لإللتقاء بسهولة 
جتارّية  جهات  يلتقون  الزبائن  الفرع.  جدران  خارج 
إلى  تؤّدي  أن  فعًال  ميكنها  الّلقاءات   هذه  أخرى. 
كبيرة  أهمّية  نولي  نحن  جديدة.  جتارّية  مشاريع 
باملبادرة  وسنستمّر  الّلقاءات،  هذه  مثل  لتنظيم 

إلى لقاءات مماثلة في املستقبل“.
في  كبرُت  «لقد  قائلًة:  حديثها  أشقر  واختتمت 
الفرع، وأعرف الزّبائن منذ سنوات طويلة، وجميعنا 
طّيبة  عالقة  على  نحن  مــًعــا.  وتــطــّورنــا  كبرنا 
ووطيدة معكم. سعدُت باستضافتكم، وأمتّنى لنا 

جميًعا استمرار الّنجاح واالزدهار والّتعاون».

åUHOŠò qÝ«d*
تستضيف مدينة حيفا، في اخلامس من تشرين 
األّول - أكتوبر 2016/10/5، في املركز الّثقافّي 
 “2016 الّدولّي  ”قلنديا  افتتاح  حفل  العربّي، 
وحفل افتتاح املعرض الفوتوغرافّي اجلماعّي ”أهل 
ّية  العرب الّثقافة  جمعّية  تنّظمه  الــذي  البحر“، 
واملــصــوّريــن  الفّنانني  لعشرات  ــاًال  ــم أع ويجمع 
في  ويتعّمق  والّشتات،  الوطن  من  الِفَلسطينّيني 

العالقة بني الِفَلسطينّي/ة والبحر.
”قلنديا  نشاطات  ضمن  البحر“  ”أهل  ُينّظم 
البصرّية  للفنون  ُملهم  محِفل  ــو  وه الّدولّي“، 

في  تلتقي  ــني،  ــام ع كـــّل  ــرة،  ــاص ــع امل
حفل  سيكون  والتي  العام،  هذا  دورته 
افتتاحها في مدينة حيفا، 16 مؤّسسة 
فنّية وثقافّية ِفَلسطينّية في تسع مدٍن 
لتجميع  محاولة  في  دول،  أربع  وعبر 
الفرصة  ــدمي  ــق وت ـــــوارد،  وامل ــات  ــاق ــّط ال
إلنتاج  واملبدعني  للفّنانني  احلقيقّية 
تقدمي  إلى  إضافًة  وعرضها،  أعمالهم 
مساحات أكثر انفتاًحا للّنظر والّتفاعل 
الّدولّي“  ”قلنديا  املعاصرة.  الفنون  مع 
2016 سُينّظم حتت شعار ”هذا البحر 
تشرين   31-5 من  الفترة  خالل  لي“ 
غــزّة،  حيفا،  في   2016 ــر  ــوب أّول/أكــت
لندن، بيروت، عّمان، القدس، رام الله، 

بيت حلم. 
 2016 لعام  ــي  الــّدول قلنديا  ويعتبر   

امتداد  على  ــر  ــب األك التشاركّي  الفنّي  احلــدث 
نسخته  في  اّتخذ  ــذي  وال الّتاريخّية،  ِفَلسطني 
محاولة  في  لي“،  البحر  ”هذا  شعار  الّثالثة 
لتناول العودة من منظور مغاير، ال سّيما أّن من 
والِفَلسطينّي  فلسطني  موقعة  إعادة  البحر  شأن 
واجلغرافيا،  الّتاريخ  من  احلقيقّي  مكانهما  في 

والعالم.  ــق  األف مع  العضوّية  صلتهما  وإرجـــاع 
جاء  انسجاًما مع فكرة ”قلنديا الّدولّي 2016“ 
االنعكاسات  في  ليبحث  البحر“  ”أهل  معرض 
الِفَلسطينّي  عالقة  على  الفقدان  حلالة  املختلفة 
خالل  من  منه؛  حرمانه  أو  ربَه  ُق وَعْيشِه  ببحره 
ـ“أهل  مشاهد بصرّية من تفاصيل الواقع املَعيش ل

البحر“ ومن خيال احملرومني منه. 
املشاركون:  الفّنانون  بدارنة؛  محّمد  املعرض:  قّيم 
عبد  متــارا  حميدي،  آلى  ُحفيري،  ومجد  ُأسامة 
الهادي، حمودة غّنام، خلود طّنوس، رنا بشارة، رندا 
شعث، زينب خليفة، سما الشيبي، سمر حزبون، 

شريف سرحان، صالح صولي، صوفيا شعار شنير، 
شقديح،  محّمد  إزحيمان،  عاهد  الغصني،  طارق 
نادر  محاميد،  منال  عبود،  ميادة  جوابرة،  منذر 
هواري. إضافًة إلى مجموعَتني:  «أثر» من مناطق 
هو  البحر»  «أهــل  غــزّة.  من  ـــة»  و»راوي ـ1948  ال
من  بدعم  فنّي»  «عمل  مشروع  فّعالّيات  إحدى 

االّحتاد األوروبّي.
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“UHOŠ” qÝ«d*
ا  توعوّيً برنامًجا  االجتماعّي  الّتطوير  جمعّية  ُتنّظم 
موضوع  في  حيفا،  في  ّية  العرب املدارس  في  شامًال 
على مختلف  ُيجيب  والذي  اإللكترونّي“،  ”التنّمر 
ويهدف  والّنفسّية.  ّية  القانون االجتماعّية،  اجلوانب 
التنّمر  لظاهرة  والتصّدي  الوعي  رفع  إلى  البرنامج 
ظواهر  من  ظاهرة  هــذه  ُتعتبر  حيث  اإللكتروني. 
الُعنف وأشّدها خطورة، ال سّيما مع ازدياد الّشعبّية 
لألهل،  ُمقلقة  باتت  والتي  االجتماعّية  للّشبكات 

املعّلمني وللّطّالب الذين يبحرون في ”اإلنترِنت“.
الّشّقني  في  للّطّالب  عمل  ورشــات  املشروع  يشمل 
منها  مواضيع،  عّدة  إلى  تتطرّق  والعمّلي،  النظري 
”اإلنترِنت“  عالم  في  أساسّية  وآلّيات  تعريفات 
وكيفّية عملها، شرح واٍف عن املخاطر التي تواجهنا 
في استعمال الّشبكات االجتماعّية، وخاّصة موضوع 
ودور  املخاطر  هذه  من  الوقاية  وكيفّية  اخلصوصّية 
عمل  ــات  ورش ُتنّظم  كما  منها.  احلــّد  في  الّطالب 
بديلة  أساليب  حول  واألهــل  للمعّلمني  ومحاضرات 
وإكساب  واملدرسة  ــرة  األس في  الُعنف  ملنع  للّتربية 

آلّيات للّتعامل مع الظاهرة واحلّد منها. 
(امليديا)  مجال  في  اختصاصّيون  الورشات  ُيوّجه 
في  واختصاصّيون  ّية  اإللكترون اإلعـــالم  وســائــل 
أّن  بالّذكر  اجلدير  ومن  العالجي.  االجتماعّي  العمل 
جمعّية الّتطوير االجتماعي تعمل دائًما على تطوير 
نشاطاتها، وبالّتالي ُيوزَّع استفتاء في بداية ونهاية 
املشروع  بعد  وتغّيره  الوعي  نسبة  لقياس  املشروع 

داخل كّل مدرسة على حدة.

األخــيــر نشرة  ــوع  األســب فــي  اجلمعّية  وقــد أصـــدرت 
توعوّية بُعنوان ”التنّمر اإللكتروني“، من إعداد د. 
عامر جرايسي، لهدف زيادة الوعي عند املرّبني واألهل 
مواضيع،  عّدة  النشرة  وتضّمنت  الواسع.  واجلمهور 
أشكالها،  لــلــّظــاهــرة،  ــة  ــّي أســاس تعريفات  منها: 
الّتعليمّية والّسلوكّية  الّنفسّية،  أسبابها، املؤّشرات 
االجتماعّية لدى ضحايا التنّمر اإللكتروني، النتائج 
الوقاية منها وعالجها على  للظاهرة، وطرق  اخلطيرة 

مستوى املدرسة والعائلة. 
التوّجه  الّنشرة، ميكنه  َمن يرغب باحلصول على  كّل 

إلى مقّر جمعّية الّتطوير االجتماعّي.
ُينتخب  املشروع،  لهذا  عمل  وكثمرة  لذلك،  إضافًة 
فيلم  في  للمشاركة  مدرسة،  كّل  من  سفراء  طّالب 
ــدارس  امل مختلف  من  ب  طــالّ بني  ما  يجمع  قصير 
الّصفوف  في  املشروع  وطّبقت  تبّنت  التي  ّية  العرب
الّدراسّية، كحملة توعوّية ضّد ”التنّمر اإللكترونّي“ 
ــي أوســـاط الّشباب خــاّصــًة،  الــّظــاهــرة ف واحلـــّد مــن 

واملجتمع عاّمًة.

“UHOŠ” qÝ«d*
عيادة  لطاقم  حيفا،  في  الكرمة“  ”بيت  وسام  ُمنح 
الكنيست في احتفال أقيم، مؤّخرًا، في حيفا. واستلم 
الوسام باسم الكنيست، طبيب الكنيست، د. يتسحاك 
والريسا  مونسنغو  إيتي  ــرّضــات  ــم وامل لفشيتس، 
دوايــات. عيسى  (الپراميديك)  واملضّمد  بريتشك، 

وقّدم الوسام للّطاقم الطّبي على تفانيه وإخالصه في 
العمل واهتمامه بتقدمي واجبه بشكل مهنّي ومتساٍو 
انتماءاتهم  اختالف  على  الكنيست  في  للجميع 
يهود،  شركس،  مسيحّيون،  اسالم،  دروز،  وطوائفهم: 
متدّينون وعلمانّيون، وفق مبادئ الّتعايش والّشراكة. 
كما ُمنح الوسام للّطاقم على مساهماته في الّسنوات 
الّثالث األخيرة في إحالل األسس التي يستند عليها 

”بيت الكرمة“ وحتقيق رؤية ”وثيقة االستقالل“.
وقد بارك رئيس الكنيست، يولي يوئيل ادلشطاين، 
الّشراكة  على  وشـــّدد  العيادة  فــي  الطّبي  الّطاقم 
البالد،  في  الطوائف  جميع  ألبناء  املشترك  واملصير 
الّطاقم  حلصول  فخورًا  وكنت  كثيرًا  ”ُسعدت  قائًال: 
الّطّبي على الوسام، حيث ُمنح الوسام لطاقم العيادة 
الذي تعامل على مّر األجيال بشكل متساٍو مع كّل 
متعالَج، وقام بتقدمي العالج بشكل متساٍو لكّل فرد“.

سليمان،   - توما  عايدة  الكنيست  عضو  وقالت 
رئيسة الّلجنة ملكانة املرأة واملساواة اجلندرّية: ”الوسام 

الذي  حصلتم عليه هو وسام شرف للجميع“.
 – يهودّي  ثقافي  مركز   – الكرمة“  ”بيت  أّن  ُيذكر 
تؤمن  اجلمهور،  ملصلحة  ربحّية  غير  جمعّية  عربّي، 
من  مجموعة  تضم  وعادلة  مشتركة  مجاالت  بخلق 
وفي  خــاّص  بشكل  حيفا  في  والّثقافات  الُهوّيات 
البالد بشكل عام. حيث يبادر مركز ”بيت الكرمة“ 
إلى نشاطات ثقافّية تربوّية وسياحّية متنوّعة لكاّفة 
الّشراكة  من  سنوات  مــدى  على  واألطــيــاف  األجيال 

الفّعالة. 
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åUHOŠò qÝ«d*
قامت جلنة البلدة الّتحتا، برئاسة شكري يعقوب 
وخالد محاميد، بتنظيم لقاء مع الباحث واملهندس 
املعماري نوعم بروكمن، باحث خطط في جتديدات 
الهندسّية  الــعــلــوم  معهد  مــن  التّ حتا  ــلــدة  ــب ال
الكلّية  من  باحث  بهر،  وديڤيد  (”الّتخنيون“)، 
الهندسّية املعمارية في (”الّتخنيون“)، في شارع 

عني دور مع سّكان البلدة الّتحتا والّلجنة.
وشرح بروكمن للحضور عن مستقبل البلدة الّتحتا 

بجمعها من  قام  وخرائط  وثائقي  فيلم  من خالل 
البناء  على  شرحه  في  متركز  حيث  حيفا،  بلدّية 
ِمنطقة  واستبدال  دور  عني  شارع  في  املستقبلي 
برَجْي سكن،  وبناء  مناطق خضراء  إلى  الكراجات 
واحد مؤّلف من 21 طبقة والّثاني من 9 طبقات، 
للّسكن  طبقات   6 من  مؤّلف  مبنى  إلى  إضافًة 

واملكاتب.
واملهندسني  احلّي  بني سّكان  بنقاش  الّلقاء  واختتم 

حول الّتغييرات التي ستشهدها البلدة الّتحتا.

åUHOŠò qÝ«d*
تسّلم، مؤّخرًا، محاسب بلدّية حيفا، جاكي واكيم، 
ّية الّسليمة للعام 2015-2016  جائزة اإلدارة املال

من قبل وزير الّداخلّية آرييه درعي.
ّية  املال اإلدارة  جائزة  أّن  الّداخلّية إلى  وزير  وأشار 
للّسلطات  لسند 2016-2015، ُمتَنح  الّسليمة 
لبيانات  تستحّقها، وفًقا  التي  والبلدّية  احمللّية 
ّية وإدارّية حتّددها وزارة الّداخلّية، ووفق معايير  مال

وشروط معّينة.
الّسليمة،  ّية  املال اإلدارة  فحص  إطار  في  ّمت  وقد 
واملتراكمة  الّسنوّية  الّتنفيذ  معطيات  فحص 
لبلدّية حيفا، كما ّمت فحص العجز املالي للّسنة 
أسس  عل  للبلدّية  املتراَكم  املالي  والعجز  اجلارية 

فحص املصروفات العاّمة ومصروفات األجر، مقارنًة 
باملداخيل ونسبة جباية ضريبة الّسكن (أرنونا).

بلدّية  أّن  واكيم،  جاكي  البلدّية  محاسب  ــد  وأّك
البالد  في  الوحيدة  الكبيرة  الّسلطة  هي  حيفا 
يؤّكد  ما  ا،  سنوّيً اجلائزة  هذه  على  حتصل  التي 
على الكفاءة اِملهنّية للّنظام املالي للبلدّية، وعلى 

ِمْهنّية املوّظفني وحرصهم.
يونا  ــي  احملــام حيفا  بلدّية  ــيــس  رئ ـــارك  وب ــذا  ه
تعكس  مضامني  من  فيها  ملا  اجلائزة  هذه  ياهڤ 
واحلريصة على  الّسليمة  ّية  املال اإلدارة  نــزاهــة 

األموال العاّمة.
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Fortune WK−� V�Š
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لئومي،  لبنك  العام  املدير  ادراج   مت 
قائمة  في  عميناح،  روسك  ركيفت 
والهاما   تأثيرا  100 شخصية  أكثر 
التي   ،  2016 للعام  ــام  ــع ال ــي  ف
 Fortune نشرتها املجلة االمريكية
الثانية  السنة  هي  هذه  ان  يٌذكر   .
ادراج  فيها  يتم  التي  التوالي  على 
القائمة  في  لئومي  بنك  عام  مدير 
الوحيدة  االسرائيلية  وهي  الرفيعة، 
التي جنحت في الدخول الى القائمة. 
املركز  على  عميناح  روسك  وحصلت 
الدولية ، حيث  القائمة  43 في  ـ  ال

اختارت املجلة 50 شخصية نسائية من الواليات املتحدة و50 شخصية 
نسائية اخرى من خارج الواليات املتحدة.

من بني اسباب اختيار ركيفت روسك عميناح، ذكرت املجلة: زيادة ارباح 
املاضي،  العام  في  الفترة  نفس  مع  مقارنة   %73 بنسبة   لئومي  بنك 
العام املاضي  التي قادتها روسك عميناح في  العمليات  الى  وباالضافة 
من اجل التعامل مع متطلبات راس املال املتزايدة من بنك اسرائيل، من 
بينها خطة النجاعة الشاملة التي شملت دمج فروع، والعمل على  اطالق 
التي   ،2016 العام  نهاية  حتى   PEPPER الديجيتالي  البنك  خدمة 
ستتيح لزبائن بنك لئومي ادارة والقيام بكل اخلطوات البنكية من خالل 

السمارتفون فقط. 
http://fortune.com/most- الكاملة:  القائمة  على  للتعرف 

/powerful-women-international
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مسبقا  تدفع  التي  املنتسبني  ــزام  ال نظام  بيليفون  شركة  حدثت 
(Prepaid - خدمات دفع مسبقة في اخلليوي)، مبنظومة متطورة 
وحديثة اللزلم املنتسبني بالكود املفتوح، والتي طورتها شركة بيلران 

للتكنولوجيات BillRun االسرائيلية.
الستهالك  ــوري  ف الحتساب  القريب  بالوقت  املنظومة  وستتوسع 

DATA    ملجمل زبائن بيليفون. ومخطط ان تعالج 
املنظومة كمية كبيرة جدا من نقاط الدخول، مع اتساع 

.IoT انتشار نشاط انترنت األشياء
بهدف  جاء  كامل  نظام  من  جزء  هي  اجلديدة  املنظومة 
الفوري  السوق لاللزام  املتزايدة في  املتطلبات  مواجهة 
Online Charging (OCS)، في إطارها توجد 
الصفقة  مركبات  كامل  وتنفيذ  للتصنيف  حاجة 
وهــذه  ــرنــت).  ــت االن تصفح  (مثل  حدوثها  ــت  وق ــي  ف
داعمة  بنية حتتية  التنكنولوجيا ستشكل مستقبال 
للخدمات في مجال انترنت األشياء (IoT)، وستلبي 
وفق  الزبائن  الــزام  مثل  إضافية  مجاالت  احتياجات 
املكاملات)،  ــراء  إج بعد  (الدفع   PostpaId طريقة  

وغيرها.
ومبرمجة  املنتسبني،  بكمية  محددة  غير  ــادة  زي املنظومة  وتتيح 
ملعاجلة احجام كبيرة جدا من املعطيات. واستغرقت عملية التطوير 

والتذويت نصف عام.
اخلوادم  مزرعة  في  خاصة  افتراضية  سحابة  على  مثبتة  املنظومة 
في بيليفون، وتعمل بنشاط كامل، بعد استكمال عملية حتويل 

املعطيات من املنظومة السابقة.

أهرون هوبرمان مدير قسم تطويرIT  في بيليفون أشار: ”تعمل 
املنظومة  النواة.  منظومات  باستمرار على حتسني جميع  بيليفون 
اجلديدة خاصة بشركة بيليفون في إسرائيل، وهي ستمنحنا قدرة 
في  االستهالك  وتوسيع  الداتا،  باستهالك  الدقيق  للتحكم  جديدة 
اضافي  داعــم  ركن  عن  يــدور  احلديث  الزبون.  احتياج  وفق  الوقت 
مبشاركة مثمرة مع شركة بيلران للتكنولوجيات 
بتغيير  قمنا  ذلك  اطــار  وفي  االسرائيلية، 
منظومة نقل األرقام، والتي طورت ايضا على 

يدها“.
قال:  تكنولوجيا  بيلران  مدير  كوهن،  عوفر 
ادى  بيليفون  رائدة مثل  ”االرتباط مع شركة 
الى تذويت نظام االلزام احملدث، املبنى بكود 
مفتوح، بتكنولوجية scale out. استخدام 
تكنولوجيا الكود املفتوح متكن بيليفون من 
حتسني خدماتها لزبائنها، ويجهزها للتحديات 
تسبق  كمن  اخلليوي،  مجال  ــي  ف القادمة 
التكتولوجيات وتطبيقها.  تبني  السوق في 
منظومة االلزام الفوري من بيلران مبنية لعالج 
ماليني املتسخدمني اون الين، وبتوفر كامل مع مرونة جتارية قصوى 

للمشغل“.
شركة بيلران للتكنولوجيات االسرائيلية مختصة بتطوير منظومات 
الزام للزبائن تعتمد على الكود املفتوح. الشركة تركز جهودها في 
تطبيق  في  وكذلك  وخليوية  تليكوم  لشركات  النواة  أنظمة  تزويد 
أنظمة جتارية والزام تعتمد على سحابة للشركات في البالد واخلارج.

åUHOŠò qÝ«d*
الّسبت  ــوم  ي اختتم  وتنافسّية،  رائعة  ــواء  أج ضمن 
الّنتائج  عن  باإلعالن  الّناصرة»،  «ميكاثون  املنصرم، 
االبتكارات  جميع  عرض  ّمت  أن  بعد  الفائزة،  والفرق 
خبراء  ضّمت  ِمْهنّية  حتكيم  جلنة  أمام  الّتكنولوجّية، 
واختصاصّيني من مجال الّتقنّية العالية (هاي-ِتك). 

على  اخلامسة  للّسنة  ونّظمتها،  املسابقة  عقدت 
طّالب  فيها  ــارك  وش «تسوفن»،  مؤّسسة  ــي،  ــوال الــّت
ومبرمجون ومهندسون من كاّفة أنحاء البالد، تنافسوا 
ساعة   36 مدار  على  بينهم  فيما  مجموعات  ضمن 
تكنولوجّية  وحلول  منتجات  تطوير  لهدف  متتالية 
ملموسة، إضافًة إلى املُنتجات الرّقمّية، كالّتطبيقات 

واملواقع والبرمجّيات اإللكترونّية. 
والتي  املثيرة،  الّتكنولوجّية  املسابقة  هذه  جرت  وقد 
واملُهندسني  املُبرمجني  أمام  الفرصة  إتاحة  بغية  تأتي 
عاّمًة، والعرب خاّصًة، لتحويل أفكارهم الّتكنولوجّية 
من  مشاريع  ولتطوير  البشرّية،  تخدم  منتجات  إلى 
في  بشرّية  حاجات  وســّد  ُملّحة  مشاكل  حّل  شأنها 
املجتمع والعالم، جرت في فندق «سانت جبرئيل» في 

الّناصرة، على مدار يومي اجلُمعة والّسبت األخيرين.
منذ اليوم األّول وحّتى نهاية اليوم الّثاني عملت الفرق 
واملجموعات من دون توّقف، وبعد 36 ساعة من العمل 
بعرض  املجموعات  قامت  اإلبداعي  والّتفكير  الّدؤوب 
ابتكاراتها الّتكنولوجّية أمام الّلجنة، بحضور عدد كبير 
من املهتّمني في مجال الهايتك، الّصناعة والّتكنولوجيا 
الهاّمة.  الشخصّيات  من  والعديد  والّصحافّيني، 
تامر  د.  من:  كّل  اِملْهنّية،  الّتحكيم  جلنة  في  ــرز  وب
آدهــم   ،IBM شركة  فــي  خبير  مهندس   - سلمان 

IMAGRY،  د. رلى  غزالة - مؤّسس ومدير عام 
احليوّية  الفيزياء  مجال  في  اختصاصّية   - مسعود 
شريف  (الّتخنيون)،  الّتطبيقّية  العلوم  معهد  من 
مغربي - مندوب شركة ”غوغل“، يونتان سروسي - 
البرمجة، ونوغا كاب  مبادر ومدير في مجال هندسة 
حيث  وُمستثمرة.   (Mentor) ُمرافقة  مهندسة   -
اختارت الّلجنة املراتب الّثالث األولى الفائزة، واملهندس 

املُتمّيز، وحصلوا جميعهم على جوائز قّيمة.
برز  األولى،  باملرتبة  الفائزة  املجموعة  أعضاء  بني  ومن 
كّل من: إجنليك عّبود، ميشيل عّبود، ماريو عّبود، 
هندسة  طالب   – عاًما)   19) شّقور  أنيس  األخوين: 
إلكترونيكا في معهد العلوم الّتطبيقّية (الّتخنيون)، 
الكلّية  في  طالب   – عاًما)   16.5) شّقور  وكريس 
ّية؛ حيث قاموا مًعا بتطوير جهاز  األرثوذكسّية العرب
واٍق من االعتداءات اجلنسّية  على شكل ”حزام رادع“ 
رسالة  ــال  وإرس ــذار،  إن صّفارة  إطالق  طريق  عن  يعمل 
نصّية لعائلة املُعتَدى عليها. وقد فازت هذه املجموعة 
ــا  أوروّب في  تكنولوجّي  مؤمتر  في  للمشاركة  بالّسفر 

بتمويل من مؤّسسة ”تسوفن“.  
الّشاملة  الّصحة  ِخدمات  الّثانية موّلتها  املرتبة  جائزة 
بها  ــازت  ف   XBOX عن  عبارة  ــي  وه ”كالليت“، 
املالئم  املُتنّقل“  ”احلذاء  بتطوير جهاز  مجموعة قامت 
الّثالثة  املرتبة  على  احلائزة  املجموعة  أّما  للّسائحني. 
ا  فورّيً ينغلق  اخللّيوي“  للهاتف  ”واقي  بتطوير  قامت 
وقبل  الهاتف،  ــوع  وق حال  في  أوتوماتيكّي  بشكل 
  APPLE TV وصوله إلى األرض، وقد فازت بجائزة

بالتوميل من شركة ”ألفا أوميغا“.
ــن شركة  ــاجــة م كــمــا ّمت مــنــح املــهــنــدس مــحــّمــد كــب

 MVP- Mostولقب جائزة  ووير“  سوفت  ”جليل 
في  العالية  لقدرته   Valuable  Participant
فهي  اجلائزة  أّما  املُنَتج.  تطوير  نحو  املجموعة  ريادة 
من  وفد  إلى  واالنضمام  لندن  إلى  الّسفر  عن  عبارة 
 UK Israel Tech املبادرين واملهندسني بتمويل من

  .Hub
وأشار سامي سعدي، مدير عام شريك في ”تسوفن“ 
املبادرين  من  الّناصرة  في  كبير  جمهور  ”تواجد  إلى 
ا  آخذ باالزدياد من عام إلى آخر“، وأضاف: ”شخصّيً
اّلذين  العرب  والــشــاّبــات  للّشباب  منــوذًجــا  بهم  أرى 
ِمْهنّية جديدة. أبواب الهايتك  باتوا يطرقون مجاالت 
نسعى  ستكون مفتوحة أمامهم ونحن في ”تسوفن“ 
إقامة  طريق  عن  سيستم“  ”إيكو  بيئّي  نظام  لبناء 
وبرنامج  ”امليكاثون“  مسابقة  مثل  برامج  وتنظيم 
ّية  اإلمكان تعطي  والتي   ،«Mentoring» اإلرشاد 
لكشف  الهايتك  صناعة  مــجــال  ــي  ف ــرة  ــب اخل لـــذوي 
ومساعدة اجليل اجلديد من الّشباب لتعزيز االحتماالت 
الهايتك.  وِشركات  عالم  في  لالندماج  واإلمكانّيات 
نقوم  عندما  يحدث  ــذي  ال الّتغيير  ــة  رؤي بإمكاننا 
العالي،  الّتعليم  مؤّسسات  معطيات  على  باالّطالع 
ونرى ارتفاًعا بنسبة %50 في عدد الّطّالب األكادميّيني 

العرب في مجاالت الهايتك“.
مة  وقالت رنني صالح، مديرة برامج في ”تسوفن“ وُمنظِّ
ورائعة  كبيرة  فرصة  مينح  ”امليكاثون  ”ميكاثون“: 
هذه  خالل  من  باملسابقة.  املشاركني  للّطالب  خاّصًة 
مهندسني  على  والتعرّف  الّلقاء  بإمكانهم  املسابقة 
ومبادرين من عالم الهايتك واإلدراك بأّن االندماج في 
وتابعت  للّتحقيق“.  قابل  واقع  هو  الهايتك  صناعة 

الّشكر  جزيل  ــّدم  أق أن  أوّد  املناسبة  ”بهذه  صالح: 
على   Mentors ــرافــقــني  املُ للمهندسني  والتقدير 
ـ  املرافقة املهنّية والّدعم الذي قّدموه للمشاركني خالل ال
36 ساعة“. مؤّكدًة: ”نحن في ”تسوفن“ نعمل دائًما 
بالّتعاون مع ِشركات ”هاي-ِتك“ ونقّدم جميع برامجنا 

إلى جانب مهندسني ذوي خبرة من عّدة شركات“.
تعمل، أيًضا، على  ُيشار إلى أّن مؤّسسة ”تسوفن“ 
تعزيز دمج املهندسني العرب في صناعة الهايتك من 
شركات  في  العرب  األكادميّيني  تشغيل  تعزيز  خالل 
في البلدات واملُدن  الهايتك، وإقامة مراكز ”هاي-ِتك“ 
خالل  من  واملبادرين  الرّيادة  ورعاية  وتشجيع  ّية،  العرب
حيث  قاسم،  وكفر  الّناصرة  في  ومشاريع  برامج  عّدة 

انشأت ”تسوفن“، مؤّخرًا، مركزا لريادة الهايتك.
صندوق  من  بدعم  امليكاثون  بتنظيم  تسوفن  قامت 
USAID،  وبالّشراكة مع كبرى الّشركات واملؤّسسات 
 HPE، ”إنِتل“،  ”أمدوكس“،  ”غوغل“،  الّداعمة، 
”مايكروسوفت“،   ،UK Israel Tech Hub
شركة  ”كالليت“،  الّصحة  خدمات  أوميغا“،  ”ألفا 

”نادسوفت“ ومركز ”مونا“.
املبتكرين  احليفاوّيني  الّشباب  موّسًعا مع  لقاًء  ترّقبوا 
والفائزين في اجلائزة األولى، في عدد قادم من صحيفة 

”حيفا“.
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Í—uš n¹U½ Á«dł√ ¡UI�
تعمل بروفيسور نداء خوري الّشاعرة في جامعة بئر 
العبري  األدب  قسم  في  كبيرة  كمحاضرة  الّسبع، 
 12 لها  صدر  الصراعات.  وتسوية  اإلدارة  وقسم 
كتاًبا في الّشعر والّنثر، وترجم معظمها إلى عّدة 
معاجلة  على  وتعمل  حيفا  في  اآلن  تقيم  لغات. 
القضايا وطرح اإلبداع الفكري واألدبّي بصورة مغايرة. 
 p²Ðd&Ë d̈??F?? ÒA??�« w??� d??¹U??G??�  u???� p??� ≠
 Ë√  ÍbOKI²�«  —U?? ÒO??²??�«  s??Ž  œdH²ð  WÐU²J�«  w??�
 ‚«—Ë_« s???� «Îd??O??¦??	 b???$Ë ¨t??O??K??Ž ·—U??F??²??*«
 t Ò½√ „dFý sŽ X³²	 w²�« W Ò¹bIM�« ÀU×Ð_«Ë
  √bÐ  v²�  cML�  ¨W Ò�Uš  WOÝU
×Ð  e ÒOL²¹

ødF ÒA�« WÐU²	
ــر  أذك ال  الكتابة،  مــحــاوالت  بــدأت  وعيت  منذ 
مقاوم،  فلسطينّي  إّنه صوت  نعم  متى.  بالّضبط 
ا  إّال أّنه ليس الّصوت الذكوري، بل هو أكثر تركيًب
والّشكوك،  ــســاؤالت  ــّت ال يطرح  صــوت  وتعقيًدا. 
يقبل  وال  احلقيقة...  عــن  البحث  فــي  وينشغل 
باملسّلمات كبديهّيات، وقد بدأ انطالًقا من اآلخر 
في  احلضاري  واآلخر  ــورّي،  ذك مجتمع  في  األنثوي 
مجتمع تقليدي محافظ، واآلخر القومي في صراعه 
املستدمي، وطوّر لدّي نوًعا من االرتياب حيال األمور، 
فحاولت الّدخول في صلب وُكنِه هذه القضايا التي 

عاجلتها عن طريق الكتابة. 
 w�  w??Ðœ_«  bI ÒM�«  w�  Êu¦ŠU³�«  b??łË  «–U??�  ≠

 ø„dFý
كٌم وافٌر من األوراق الّنقدّية ومن الباحثني الّضالعني 
تناولوا ما نشرت من شعر ونثر، آخرها ما نشره أحد 
كبار الباحثني في الّنقد األدبي البروفيسور صبحي 
في  السوربون  جامعة  في  احملاضر  البستاني، 
بعنوان «األدب  نقدّية ُمسهبة  باريس، كتب مقالة 
جديدة“  حساسّية  نحو  ــيــل:  إســرائ فــي  العربي 
العمري،  بسمة  الدكتورة  الفرنسّية  عن  ترجمته 
مؤمتر  إلى  ودعاني  مؤّلفاتي،  مجمل  فيه  تناول 
الّشعري  إنتاجي  أّن  واعتبر  السوربون.  في  عقد 
ُيشكل مرحلة جديدة في األدب الفلسطيني داخل 
الّصوت  حيال  للحساسية  نظرًا  وذلك  إسرائيل. 
ترفع  التي  الّشرقّية  ّية  العرب املرأة  وهوّية  األنثوي، 
الّذكوري،  واملجتمع  االحتالل،  ظروف  حتت  صوتها 

وكونها أقلّية متداخلة في أقلّيات أخرى. 
 5OMOD
KH�«  ¡«dF ÒA�«  sŽ ÀÒb×²½ U�bMŽ ≠
 q¦�  5�ËdF*«  ¡«dF ÒA�«  —U³	  d	c½  Ê√  bÐ  ô
 uÐ√  U?? ÒM??ŠË  rÝUI�«  `OLÝË  g???¹Ë—œ  œuL×�
 ÀÒb×²½  U�bMŽ  UM ÒMJ�Ë  d̈O¦J�«  r¼dOžË  UMŠ
 wMOD
KH�« dF ÒA�« w� wzU
M�«  u ÒB�« sŽ
Æ «dŽU ÒA�« dzUÝ sŽ e ÒOL²ð Í—uš ¡«b½ b$

الّشاعرات  من  كثيرًا  أّن  خاّصًة  يسعدني،  هــذا 
واألديبات يقمن بواجبهّن دفاًعا عن املرأة والّصوت 
الّشاعرات  الفلسطيني، وأنا أحيي كافة  النسائي 
واألديبات العربّيات على جهودهن بإسماع صوتهّن، 

كل واحدة بطريقتها وأسلوبها اخلاص بها.

 q¼Ë øWF�U'« w� pÐ ÒöÞ v�≈ 5KIMð «–U� ≠
ø UÒOÐdF�«  UŽb³*« v�≈ 5�ÒdD²ð

ا، درّستها  في رصيدي خمسة عشر سياًقا تدريسّيً
خالل عشر سنوات في اجلامعة، أتناول في سبعة 
منها األدب الفلسطيني في الّداخل منذ ستني عاًما 
إلى اليوم، بالّتحليل النفسي، والنّصي، ورصد ُبعد 
النكبة، واخلوف واإلحساس في الّنقص الذي نعاني 
منه كجيل النكبة وما تاله. وأدرّس ُجل ما كتَبته 
أجنزت  وقــد  ــبــالد.  ال في  الفلسطينّيات  الّنساء 
اّلنساء  شعر  عن  سنوات  ثالث  دام  ا  ّيً أكادمي بحًثا 
الفلسطينيات بعنوان «مبدعات في ظّل الّصراع»، 
وأنا أعمل على إعداده ليصدر في كتاب. وأعمل 

ّية، وفيه  مع الّطالب على رصد ما كتبته املرأة العرب
واالقتصادي على مدى  االجتماعي  نحّلل وضعها 
الفترات من عام 48 وحّتى 67 و73 إلى سنوات 
مع  الّنسائي  الّصوت  وماهّية  والّتسعني،  الّثمانني 

التحليل الدقيق لهذه الّنصوص.
øœb ÒB�« «c¼ w�  «—ÒuDð s�  błË «–U� ≠

وجدت كيف بدأ صوت املرأة يتحرّر من «ال نحن 
الّنساء،  نحن  إلى  اجلماعة،  نحن  إلى  القومي»، 
وأنا  األنثى،  أنا  وإلى  األخــت،  األم،  ــرأة  امل أنا  إلى 
اإلحساس. وفقط في سنوات الّتسعني جترّأت املرأة 
فهذا  إحساسها.  عن  تتحّدث  أن  الفلسطينّية 
ومجتمع  ــراع  وص احتالل  ظــّل  في  تــطــوّري  مسار 
تقليدي. ولذا وجدت نفسي أقرأ كّل ما كتب عن 
الّنساء العربّيات في إسرائيل، وشملت في البحث 
46 كاتبة، واعتمدت بالّتحليل على 14 منهّن. 

 qN�  ¨UHOŠ  w�  W�U�û�  s¹œuFð  X??½√  U??¼Ë  ≠
øpŁU×Ð√ 5K�«u²Ý

إلى  أعــود  الّسبع  بئر  في  سنة   11 وبعد  اليوم، 

الّتفاعل  أمــل  على  حيفا،  في  وأقيم  الّشمال، 
العديد من  ثقافّية أخرى. وفعًال، وجدت  مع حياة 
الغث  منها  األدب،  في حقل  تنشط  التي  األسماء 
الثقافّية  األمسيات  نشهد  وإّننا  الّسمني،  ومنها 
التي تقام هنا وهناك. ورمبا يدّل هذا الكّم على شيء 
من االستسهال األدبي، أو يبعث نوًعا من اإلحباط. 
كثيرة هي الّدعوات لهذه األمسّيات، وجند معظمها 
يقام إلصدار أو إلشهار كتاب أو مجموعة شعرّية. 
كثيف،  ــي  وأدب ثقافي  لنشاط  مباركة  نهضة  هي 
إّال أّن الّسؤال يبقى مفتوًحا حول ماهية مشروعنا 
الفكري، ومقوّمات وعينا اجلمعي والفردي، وسمات 
هذه احلقبة، وإلى ما سوف تؤول بنا في خضّم هذه 

ا وإقليمًيا.  املرحلة الّتاريخّية العاصفة محلًي

ø…b¹b'« pð«—«b�≈ w¼ U� ≠
«كتاب  هي   ،2011 عــام  كتب  أربعة  لي  صــدر 
ــصــادر عن  ــحــدة، ال ــّت ــواليــات امل ــي ال ــا» ف اخلــطــاي
وكــتــاب  ــيــويــورك.  ن فــي   H.N.Pالنشر دار 
عن الصادر  إيطاليا  في  والرمان»  الزيت  «مواسم 

نابولي مترجًما  IL LABORATORIO في 
لإليطالية. وكتاب «بجسد آخر» الّصادر بالعبرية 
عن دار النشر קשב في تل- ابيب. و»كتاب اخللل» 

الّصادر عن مكتبة «كل شيء» في حيفا.
ÆÆÈdš√  UG� v�≈ rłdð U¹UD)« »U²	 ≠

والعبرّية  ّية  العرب الّثالث:  بالّلغات  صحيح؛ صدر 
واإلجنليزّية، وقد ّمت ترشيح وقبول ”كتاب اخلطايا“ 
ا لنيل جائزة جامعة «ووريك»  ّيً ضمن 12 مؤّلًفا عامل

ّية 2013.  البريطان

 W³²J�  sŽ  —b�  Íc??�«  qK)«  »U²	  ULMOÐ  ≠

 ¨t½uLC�Ë  tKJý  w�  nK²¹  ¨“¡wý  q	”
ÆÆi×� ÍœÒd9 u¼Ë

نعم «كتاب اخللل» صدر عن مكتبة «كل شيء»، 
مبنى هذا الكتاب يشبه األكورديون وخاصّيته أّن 
األوراق حترّرت من ربطها بقاعدة واحدة جتمعها كّلها 
الورقة  تفرّد  تعكس  وهي  واحدة.  مبرجعّية  وتلزمها 
ّيتها، ولدعم بقائها واستمرارها، ال بّد لها  واستقالل
من أن تتمّسك مبا قبلها وما بعدها لتدعم وجودها. 
إذ ليس لها مرجعّية واحدة توّحد جميع الّصفحات 
الكتاب  هــذا  في  حاولت  بها.  بالتقّيد  وتلزمها 
الكتاب  مبنى  طريق  عن  املجتمع  مبنى  أبّني  أن 
يعكس  الّتقليدي  مبناه  في  فالكتاب  نفسه، 
املبنى املجتمعّي ملجتمع 
مرجعّية  ذي  ــاعــي  جــم
أو  أيديولوجّية  ـــدة،  واح
أو  ــة  ــّي ــل ــب ق أو  ــة  ــّي ــن دي
اخللل  كتاب  أّما  غيرها، 
مجتمع  مبنى  فيعكس 
ـــف من  ـــتـــأّل ي ــــي  ــــردان ف
أفــراد حتــرّروا من االلتزام 
واحدة.  ملرجعّية  اجلماعي 
وأنا أعتقد أّن مجتمعنا 
ـــحـــالل  ـــة ان ـــحـــال ـــــّر ب مي
مجتمع  ــن  م ــك،  ــّك ــف وت
مجتمع  ـــى  إل ــي  ــاع جــم
فمجتمعنا  ـــي.  فـــردان
ــي  ـــيـــدي الــديــن الـــتـــقـــل
إلى  طريقه  في  احملافظ 
مستوى  على  التفّكك، 
أو  طائفّية  مجموعات 
ّية وغيرها،  دينّية أو حزب
مستوى  ــى  عــل ــس  ــي ول
بل  فحسب  املجموعات 
ـــراد،  األف مستوى  على 
فانتماء الفرد أوًّال لذاته وللعالم احلضاري وللعوملة 
أكثر منه انتماء للقبيلة واجلماعة والبلد والعائلة. 
 q Ò¦L²¹ Íc�« b
'« …dŽUý p Ò½√  pMŽ V ² Ô	 ≠
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øåqK)«ò »U²	 w� U ÎC¹√ ”UJF½«
«اخللل»  كتاب  صفحات  من  األعلى  فاجلزء  نعم؛ 
ثم  ــص،  ــنّ ال ُمجمل  ويحتوي  اجلسد  أعلى  ُميثل 
يأتي نصُّ «وصية الزّنار» بفصٍل حكيٍم بني أعلى 
اجلسد وأسفله، وهو فصل فلسفي تهّكمي، لتأتي 
األنا أو األناوات في أسفل الصفحة مبثابة القوائم 
بالذوات  املدّعمة  القائمة  ذاتها  تعّبر عن  واألقدام، 

.(Objects)
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øåqK)«ò
كتاب «اخللل» يتناول فكرة اخلالص، وذلك من خالل 
نهج حتليلّي وتفكيكّي لطقس املناولة، أحد طقوس 
الدين املسيحي، مبا يرمز له من غفران وخالص، وهو 
عبارة عن مناقشة لفكرة اخلالص بعّدة مستويات، 
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اخلالص النفسي والذاتي والوجودي، وفلسفة الوجود، 
وصراع اخلالص في كاّفة أبعاده.

 W Ò³ŠË  WDM(«  W?? Ò³??Š  l??{Ë  5'UFð  p??? Ò½≈  ≠
Æ»U²J�« «c¼ w� „bzUB� w� VMF�«

شكلها  نرى  القمح  حّبة  إلى  نظرنا  إذا  صحيح.. 
املناولة  باب  ففي  األنثوي.  باجلنس  ويوحي  ا،  أنثوّيً
أخذت حّبة احلنطة كموتيف في كل مراحل سيرورتها، 
من البذار للّسنبلة إلى البيدر، ثم الّسلق واجلرش، 
وكذلك حجر الرحى والطاحون، والعجني والفرن والّنار 
واخلبز، وغيرها. باختصار كاّفة مراحل كينونتها من 
هذا  وفي  كقربان.  أو  كخبز  تناولها  وحتى  غرسها 
ما ميّثل وما يدّل على اجلنس األنثوي ونسل حواء، 
والقهر  واالجتماعّية  السياسّية  الدالالت  ويتضمن 

والظلم،  والقمع  واالحتالل  والسحق 
وكذلك في أسفل الصفحات أحتّدث 
في  املتعّلقة  واألدوات  األغراض  عن 
ـــذراة  وامل كاملنجل  القمح،  ــرورة  ــي س
النورج،  الدرس،  ولوح  والغمر  والزند 
واخلميرة  واجلمر  والفرن  والطاحونة 
ميّثل  ومــا  الهيكل.  وقربان  واخلبز 
جتانسه  وكيفّية  الفرداني  العنصر 
مع اجلماعة، فلكل فرد كيان ولكل 
سنبلة انفرادّية، ولكنها كّلها تكّون 
احلقل  في  احلنطة  ونبات  اجلماعة. 
وفلسفة  ــردي  ــف ال ــود  ــوج ال يجسد 
املكان. كما كسرت في هذا الكتاب 
الكتابة،  في  الواحد  الّنوع  قاعدة 
وباحملكّية،  بالفصحى  كتبته  إذ 
والكتابة شعرًا ونثرّا. فخلصت إلى 
أّنه ال حتمّية للقواعد في الكتابة.

øVMF�« W Ò³Š ÊQAÐ «–U�Ë ≠
الباب  اخلالص،  باب  موتيف  هي  العنب  حّبة  نعم 
شكلها  في  متّثل  ــي  وه واملقابل،  املضاد  الّثاني 
سياق  مع  تظافرها  وفي  دالالتها.  بكل  الذكورّية 
فلسفة  جتّسد  فإّنها  ــّدالالت  ــل ل ــوّي  ــث األن احلنطة 
ــان.  الــزّم فلسفة  تتمّثل  العنب  ــي  وف الّنقائض، 
فالعنب ميثل احلضور والغياب، يحضر ويغيب في 
ب الوعَي، وبعض ما ورَد عن  األقبية، نشربه فُيَغيِّ
آالم  الّذكور،  التحّول كان، ساللة  العنب في مسار 
التخمير  القبو،  الكرم،  العنقود،  البذرة،  العنب، 
واخلمر، اجلرار والفخار، وإن كانت السنبلة فردّية فإّن 
اجلذع الواحد واألصل الواحد في العنب يشّكل املبنى 
الّشاملة  العائلة  وشجرة  الذكوري  واألصل  اجلماعي 

للجماعة.
øWDM(« sŽ U Î¾Oý UMODFð Ê√ p� q¼ ≠

طبًعا بكّل سرور: 
«أنثوّية أشّق بطن اخلصب، أطلع من األرض، ساقي 
من  بْدٌء  قامتي  مصَفر،  ذهب  ّسبلي  ناري،  قصب 
تاريخ احلرث، وتاريخي حقل ينسُخ خصري النحيل. 
َجْمُعنا  أفراد  كُلنا  خالن،  َمْجمُع  ِمْلنا،  احلقل  في 

مستحيل، 
نبتنا من ذات ذاتنا، كبرنا

اليابس،  باخلبز  أعناقنا  حوّطت  ــرّيــح،  ال الحقتنا 
أطباقا على  تلوينا  وراحت  قصباً،  أقدامنا  قّطعت 

درب اخلالخيل.
من  مــادٌة  حنطة،  سبٌل،  قصٌب،  ــراب،  ت من  هيولة 

صلب األرض بدني، 
قمح،  سنابَل  الثلم  ظهر  مــن  منسول 

جيُش فقٍر آٍت يتحدى قعَر العيش“.
ÆÆ̀ LI�«  U Ò³Š sŽË ≠

«حبات القمح 
يا بنات صغار

َمرّوا على لوح الدرس
طلع الدرس مشوار».

ÆÆÊdH�« sŽË ≠
«حنطة يا حنطّية

مال الهوا في ذيالك
.« وّلع لهيب النار فيِّ

øVMF�« W Ò³Š sŽ «–U�Ë ≠
«على الّصدور

شامة

من بدئها جوع
يتدرب بني الثغور
في نضجها شهوة

كأها حلمات
تغور في مدارات اخلمور

جتعل للبنني نشوة
ا ُمبني». وللبنات عيًب

øq³I²�LK� s¹ÒbFð «–U� 
األديان»،  بعد  «ما  بعنوان:  كتاب  على  أعمل  أنا 

وسنتحّدث عنه عند صدوره. 
ÆÆp� Îö¹eł «ÎdJý ≠

عفوًا.                               
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نحن  السرّ،  لهذا  ّية  القانون الّنواحي  عن  أتكّلم  لن 
نحن  واليوم  نهدم،  عندما  القانونية  للنواحي  نعود 
ّيته، لسنا بصدد الهدم  بصدد الهوت سّر الزّواج وروحان

لكن بصدد البنيان. 
أن  نريده  الــذي  بالّشيء  نقصد  ال  سّر  نقول  عندما 
معناه  شيًئا  نقصد  لكّننا  ُمعلن،  وغير  ا  خفّيً يبقى 
يتخّطانا. شيء أكبر من قدرتنا على استيعابه. مثل 
نور الّشمعة الذي نراه ونحصر بأعيننا كمّية الّضوء، 
لكّننا نغمض عينينا عند رؤية ضوء كبير جًدا، ألّنه 
أصبح هناك ضوء أكثر من قدرتنا على االستيعاب، 

ونحن ندخل لنغرف، ال لنسيطر على الّسرّ.. 

 ∫Ã«ËÒe�« ÒdÝ
نعود إلى الوراء، إلى قّصة اخللق. املعمودّية والّتثبيت 
أسرار أّسسهم الرّب يسوع، لكن سّر الزّواج سّر أّسسه 
الله اآلب ألّنه من وقت اخللق وُِضع مشروع وهيكلّية 

الزّواج، ومع يسوع رفعه إلى مستوى سّر وكّمَله. 

 ∫”ÒbI*« »U²J�« ‰uI¹ «–U�
عمل  باخللق،  الّتراتبّية   ،1 فصل  الّتكوين  سفر 
الهرم  قّمة  وعلى  مبخلوقاته،  زينه  إطــار  أوًّال  ــرّّب  ال
وضع اإلنسان. كان الرّّب كّل يوم ينظر ويرى أّن هذا 
ألّنه  ــًدا،  ج حسٌن  ــه  أّن رأى  اإلنسان  صنع  ــا  وملّ حسن 
وضع وسكب صورته باإلنسان. ذكرًا وأنثى صنعهما 

ليلتقيا ويكتمل اإلنسان وَتكُمل صورة الله. 
حّب  خلقه عن  حاجة،  ليس عن  اإلنسان  خلق  ــرّّب  ال
ألّن جوهره محّبة. خلقنا بفعل حّب وألّنه كذلك فعلى 
أن  يدعونا  احلــب.  إلى  يدعونا  احلب  هو  َمن  صــورة 
نعي  هنا  الّثالوثّية.  العائلة  صورة  فتتجّسد  ُنحّب 
العائلة  صــورة  تتجّسد  بعيالنا  فكم  مشكلة،  أّول 
اآلب  صــورة  يرفض  ــذي  ال الّطفل  (مثل  الثالوثّية. 
الذي على األرض). كم  أبيه  الّسماوي بسبب صورة 
أّول  وهــذه  الّثالوثّية،  العائلة  صــورة  العائلة  ُجتّسد 

ّية.  مسؤول
بارك الله هذا اإلنسان، ذكرًا وأنثى وقال لهما أجنبا 
املشاركة  فعل  تسبق  البركة  األرض.  ــآل  وام وأكــثــرا 
باخللق. باركهما وقال لهما أمنيا وأكثرا، وهذا يعني 
باإلطار  اإلنسان وتضعها  توّجه عالقة  بركة من فوق 

الّصحيح. مشروع رائع.. 
أتى  ــوّاء،  ح وأغــرت  احلّية  أتت  املخرّب،  اتى  أن  إلى 
الّشك  الكذب، عمله هو زرع  املشّكك والكّذاب وأبو 
الذي  الّشك  اخلطيئة،  عواقب  من  والّشهوة.  والغيرة 
يأتي من املشّكك. اخلطّية أفسدت املشروع لكّنها لم 
ظّل  اخلطّية  فرغم  يتعّطل.  ال  الله  فمشروع  تعّطله، 
بالّشعب.  الله  عالقة  عن  تعّبر  صورة  أحلى  ــزّواج  ال
األنبياء يتكّلمون عن عالقة الله مع شعبه فيقولون 
مع  تخون  التي  الشعب)  (أي  وهي  األمــني  هو  هذا 
معاناته  كتب  هوشع  فمثًال  اآللــهــة).  (أي  البعلني 
شعبه،  مبعاناة  وربطها  اخلائنة  زوجته  مع  الّشخصّية 

عن  وكتب  أيًضا،  وزوجته  العهد  يخون  كان  شعبه 
الّلقاء األّول. املكان الذي يتّم  الّلقاء األّول وسّر  مكان 

فيه الّلقاء األّول يكون له سحره.
العالقة  تتهّدد  مرّة  كّل  مثالً،  اللثه،  مع  فبعالقتنا 
صحرائنا  ــى  إل نعود  األّول،  احلــب  مكان  ــى  إل نعود 
التي  املتصوّفة  العدوّية  رابعة  مثل  نأخذ  الّداخلّية. 
خرجت تفّتش على اإلبرة في اخلارج.. ملاذا نبحث في 
اخلارج والله في الّداخل. كانت صورة الزّواج، عالقة الله 
بشعبه، هي الّتحضير ملجيئ الرّّب يسوع ولتبّني سّر 
إّن الزّوجني  الرّّب يسوع، عندما يقول  الزّواج من قبل 
يكونا عالمة منظورة حلب الله غير املنظور، جتسيد 
الكنيسة لي.  للكنيسة وأمانتي وحّب وأمانة  حلّبي 
األمانة عمل صعب إذا رفض الزّوجني أن يكون املسيح 
هو ثالثهما. لكّنه ينجح إذا كان املسيح هو الّثالث، 

وهو القاسم املشترك. 
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سّر الزّواج ليس مستنًدا على نّص تأسيسي بالعهد 
إلى  رُِفــعَ  لكّنه  اجلديد  بالعهد  س  يؤَسّ لم  اجلديد، 

مستوى الّسّر بالرّسالة إلى أهل أفسس: 
أخضعن  الّنساء  «أّيتها   (32-22  ،5 (أفــســس 
أحّب  مثلما  نساَءكم  أحّبوا  الرّجال  أّيها  ألزواجكّن... 

املسيح الكنيسة، وضّحى بنفسه من أجلها..». 
وال  أجلها،  من  سُيصلب  فهو  أحّبها  إذا  يعني  هذه 
(اآلية  الّنص  هذا  لقراءة  املفتاح  اآلية  ننسى  أن  يجب 
املسيح».  مبخافة  لبعض  بعضكم  «ليخضع   (21
الرّجال  إلى  االثنني،  إلى  موّجهة  الوصّية  يعني  هذا 
والّنساء، واخلضوع املتبادل. ومثل املسيح والكنيسة، 
أحّبها وبذل نفسه من أجلها. احلّب احلقيقي وعالمة 
بالعواطف،  نؤخذ  ال  الّصليب،  هو  املسيحي  احلب 
د ويتكرّس بصليب الرّب  احلب احلقيقي هو الذي ُيعمَّ

يسوع. هذا معنى الّصليب.
يسوع أراد أن يعّبر عن أقصى درجات احلّب، فاختار 
عالمة الّصليب. ليس ألّنه ُصِلَب عليه بل ألّنه هو 
الّصليب، هو عالمة حب وليس عالمة قصاص.. ترك 
لنعرفه.. هو أحّب هكذا، فتح يديه  العالمة  لنا هذه 
على الّصليب، هذه هي نوعّية احلب املسيحي، احلب 

الزّوجي. 
 Jacques Prevertيدعى فرنسي  شاعر  هنالك 
وتقطفها..   الزهور  حتّب  إّنك  ”تقول  احلّب:  عن  كتب 
حتّب  إّنك  تقول  وتأكلها..  األسماك  حتّب  إّنك  تقول 
العصافير وحتبسها في قفص، عندما تقول لي أحّبك 

أنا أخاف“. 
بقفص  أم حتبسني  أتقطفني  حّبك،  لي  ُيخّبئ  ماذا 
أم تأكلني، أم ماذا؟! ليس هذا هو الزّواج املسيحي. 

نحن نستعمل أحياًنا تعابير القفص الزّوجي، خطأ، 
القفص ليس مفهوم الزّواج. عالمة احلّب هو الّصليب، 

ال نخاف ألّننا نضع نوعّية حّب معّينة..
©l³²¹®
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تهّل علينا، بداية األسبوع القادم، سنة هجرّية 
فالّتأريخ  للهجرة.   1438 سنة  هي  جديدة، 
في  اخلّطاب  بن  عمر  ــه  دوّن االســم  هذا  حتت 
العرب  جزيرة  أهل  كان  حيث  خالفته،  عهد 
ــداث  أح ــق  وف تأريخهم  ــون  ــدوّن ي ــك  ذل قبل 

حصلت.
مثال: ُيقال إّن الرّسول محّمد (ص) وُلد في 
عام الفيل. وقد اعتمد الهجرة من مّكة إلى 
املسلمني،  عند  الّتأريخ  بداية  لتكون  املدينة 
مع ما في الهجرة من آالم وحسرة للُبعد قهرًا 
عن مسقط الرّأس والوطن الذي عشقه الرّسول 
(ص) ومن معه من املؤمنني. فعشق مّكة مأل 
رسول  خاطبها  لذلك  العقول،  وأشغل  الفؤاد 
الله وهو يوّدعها قائًال «والله إّنك ألحّب بقاع 
األرض إلّي، ولوال أّن أهلك أخرجوني منك ما 

خرجت».
اعتمد عمر هذا احلدث ألّنه بدأ يرسي قواعد 
اإلسالم  إّن  حيث  الّناشئة،  اإلسالمّية  الّدولة 
أهله  وُمــشــرًّدا  مطارًدا  كان  احلــدث  هذا  قبل 
وكان على رأس املطلوبني للقتل الّنبي محّمد 
(ص) ألّنه كان يدعو الّناس إلى قول (ال إلََه 
يفرض  أصبح  الهجرة  بعد  ولكّنه  الله).  إّال 
جزيرة  في  الّتاريخ  عجلة  ويدير  ــروط  ــّش ال

العرب.
إلى  مّكة  مــن  (ص)  ــول  ــرّس ال هاجر  فلّما 
اإلسالمّية،  ــة  ــّدول ال قــواعــد  وأرســـى  املدينة 
أصبح بإمكانه تنظيم شؤون املجتمع. فحّدد 
املجتمع  ى  ــوّ وق غيرهم  مع  املسلمني  عالقة 
غير  على  أصحابه  بني  آخى  حيث  ا  ّيً داخل
والعقيدة  الدين  أخــوّة  وأعتبر  بينهم  أرحــام 
(إّمنَا  تعالى  قوله  من  إنطالًقا  األساس،  هي 

اْملُؤِْمُنوَن أُْخوَة). 
وحّتى يكون لقاء األخوة متواصًال، أمر ببناء 
املسجد ليجتمع األخوة فيه كل يوم خمس 
مرّات. وهذه الّدعائم للمجتمع اجلديد مّكنت 
أسطر  كتابة  من  وأصحابه  (ص)  ــول  ــرّس ال
املجيد.  ــة  األّم تاريخ  في  ومتمّيزة  جديدة 
وكّلما هّل علينا هالل شهر محرّم نعلن عن 
بداية سنة جديدة، مع رجائنا من الله أن يغّير 

حال أّمتنا إلى أحسن حال. 
هكذا رجونا الله في العام املاضي، فقد رجونا 
الله ودعوناه أن يرفع ما حّل بأّمتنا وشعبنا 
العربي من مصائب دّمرت األخضر واليابس 
وهتكت  األرواح  وأهلكت  األجساد  ويّبست 
هذه  الله  يرفع  أن  رجاؤنا  فكان  ـــراض.  األع
الغّمة وأن يصلح حال هذه األّمة إلى ما يحّبه 
يستجب  لم  ملــاذا  قائلنا  قال  وقد  ويرضاه؛ 
الله هذا الّدعاء ويقبل هذا الرّجاء؟ ملاذا يهّل 

علينا شهر محرّم وحالنا نفس احلال؟! 
يأتي اجلواب من العقالء يقول إذا أردنا الرّحمة 
نعمل  وأن  أنفسنا  نرحم  أن  علينا  الله  من 
بالّشعارات  ال  الواقع،  هذا  لتغيير  بأيدينا 
مع  ــدؤوب  ال بالعمل  ولكن  الرّّنانة  الطّنانة 
عن  والبحث  ومحاسبتها،  الّنفس  مراجعة 
أسباب الهزمية ووقوع اجلرمية بعد اجلرمية، واحلسرة 
َه  بعد أختها، ألّن الله أّكد في كتابه (ِإنَّ اللَّ
رُوا َما ِبَأنُفِسِهْم).  يِّ ى ُيَغ ُر َما ِبَقوٍْم َحتَّ يِّ ال ُيَغ

ــر  ــي ــي ــغ ــت ف
احلـــــــال مــن 
إّال  احملــــال، 
ــرنــا  ــّي غ إذا 
طريقة  مـــن 
ــا  ــرن ــي ــك ــف ت
وحــــوّلــــنــــا 
اخلــصــومــات 

أعــذار  ــى  إل الضّيقة  والّنزاعات  ــعــداوات  وال
بعضنا  (نــعــذر  القائل  بالّشعار  والقبول 
فيما اختلفنا فيه، ونعمل مًعا فيما اّتفقنا 

عليه)، والّدعوة إلى الّتراحم. 
األمور  لتدبير  والّنهار  الّليل  الله  ر  دّب وقد 
ْيَل  اللَّ َجَعَل  ــِذي  الَّ ــَو  (وَُه تعالى  قال  فيها. 
َأرَاَد  َأْو  ــَر  كَّ ــذَّ َي أَْن  َأرَاَد  ــْن  ِملَ ِخْلَفًة  ــَهــاَر  وَالــنَّ
واالنطالق  الّتغيير  يطلبون  العقالء  ُشُكورًا) 
مبجتمعهم نحو مستقبل أفضل، وعام جديد 
أجمل مبا ميكنه أن يحمل من محّبة ورحمة. 

والرّسول يقول «الكيس من دان نفسه». 
على  اجلديد  العام  الستقبال  نستعّد  ونحن 
عملت؟!  ماذا  نفسه  يسأل  أن  مّنا  فرد  كّل 
هل  عاصًيا؟  كنت  أم  لله  طائًعا  كنت  هل 
ا لله أم كنت له مبغًضا؟ هل كنت  كنت محّبً
ا لعباد الله وعملت ما بوسعي من أجل  محّبً
الّناس  بوجود  أّنني ما شعرت  أم  سعادتهم، 
عليِك  ما  اهتزّي  أرض  (يا  شعاري  كان  إّمنا 

قّدي)!. 
العام مع  أسئلة كثيرة ُتطرح في مطلع هذا 
رجاء فجر جديد إلطاللة شمس أّول أّيام العام 
اجلديد، فجر يحمل األمل والرّجاء األمل، بأّن 
يحّل  أن  الله  من  ــرّجــاء  وال سيتغّير  الواقع 
خلقه.  وجميع  عباده  على  ــن  واألم الّسالم 
ال  واملّيت  ماتت  أّمتنا  نقول  نبقى  أن  وأكره 
خير فيه، ألّنه ال ميكنه دراسة املاضي وحتليله 
نرى  ماتت  أّمتنا  وألّن  جديد.  واقــع  ــرض  وف
يجري من سنوات مضت  زال  ما  الّدم  شّالل 
وغيرها..  البغداد،  وعراق  الّشام  سوريا  في 
ولكن  قاتلة،  والهموم  غائرة  اجلراح  وستبقى 
علينا اليقني أّن احلال سيتغّير إلى األفضل، 
أن  للحّق  بــّد  وال  احملــال  من  احلــال  دوام  ألّن 
اجلرح  لهذا  بّد  وال  والّطغيان.  الباطل،  يقهر 
أن يلتحم وال بّد لالبتسامة أن ترتسم على 
واألطفال  واملساكني  واألرامــل  اليتامى  شفاه 
بصفاء ومحّبة لتقول لنا: أنتم سبب ما حّل 

بنا ونحن األمل ورجاء املستقبل. 
والّتراحم؟  للمصاحلة  مستعّدون  أنتم  فهل 
والتطرّف؟  العنف  لنبذ  مستعّدون  أنتم  هل 
هل أنتم مستعّدون لنبذ الّطائفّية والقبلّية 
ترفعوا  ألن  استعداد  على  أنتم  هل  النتنة؟ 
ِإْخوَةٌ)  اْملُؤِْمُنوَن  َا  (ِإمنَّ تعالى  بقوله  أصواتكم 
رَّْمَنا بَِني آَدمَ) وأن تقولوا (ال  وقوله (وَلََقْد َك

فضل لعربّي على عجمّي إّال بالّتقوى).
أخي الكرمي/ أختى الكرمية، أدعو الله لكم 
كّل عام وأنتم بخير.. تعالوا ندعو لبعضنا 
في  معانيه  نحمل  وأن  ــّدعــاء  ال هــذا  مبثل 
صدورنا ولتبرهن أيدينا لآلخرين أّنها امتّدت 

إليهم باخلير واملوّدة والرّحمة.
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بدت شمس الّظهيرة معّلقة في سقف 
اخليمة، وكانت األسوار حتجب احلناء 
عامر،  ابن  مرج  كّف  على  املنقوش 
اخليمة  ــي  ف ”البورش“  على  ــّدد  مت
املعدني  ــدوق  ــن ــّص ال يتابع  ـــى  األول
العالية،  اخليمة  وتد  على  احملمول 
بالفوالذ  ُمصّفًحا  تلفازًا  يشاهد  لم 
سواتر  أصدقائه  مع  شّمر  َقبل،  من 
نسمة  عن  بحًثا  اجلانبّية،  اخليمة 

شاردة من حقول البيكا القريبة.
عادًة ما يجتمع الوزراء - األطفال - 
مع آمر القسم في الّسادسة مساَء، 
ويكون عاصف - وزير البريد - قد 
ــن باقي  ــل م ــائ ــرّس ــي ال ــى تــلــّق أنــه

األقسام حوالي الّساعة الرّابعة.
قال صديقه: ال يبرّد الرّوح سوى شراب 
ا ُنعّد الّشراب قبل  الّتوت البارد، هّي

موعد البريد ..
- شراُب الّتوت !!

لم يذّكره الّشراب إّال ببقالة حارتهم، 
تلك الّطريق التي كان يقطعها عدوًا، 
وهو يصُكّ أصابع الّطفل على قطع 

ّية تعني له احللوى ! معدن
ــاحــات  ــّس وال يغلي،  اإلسفلت  ــان  ك
أّن  وبدا  الّظّل،  و  البشر  من  خالية 
احتمال  يستطع  ــم  ل ــرج  ــب ال حــارس 
ـــرّ؛ ســـارا إلى  ــة مــن شـــّدة احل ــب ــراق امل
املطبخ الواقع في جانب القسم حيث 
لديه  الّتموين يحصي ما بقي  وزير 

من مواّد قبل االجتماع  ..
اإلنسان  ُيخضع  كيف  يراقب  جلس 
املُتاح، ويخلُق فرحته بني األسوار من 
األسوار نفسها.. لقد أحضر صديقه 
ماًء بارًدا، وضع به خمس مالعق من 
حّتى  يحرّكها  وأخــذ  الّتوت  ُمرّبى 
ا،  فغدا املُرّبى شراًبا بارًدا  ّيً ذابت كل
ُمحّلى، وكان مذاُق الفكرة عذًبا َيروي 
القيد،  ُأوام  فــوق  ُيعليها  و  ـــرّوَح  ال
الّطفل احلائر بني بكاء  ويطفئ ظمأ 

الوحشة واخلجل من الّدمع..!!
املصنوع  الّداكن،  ُبنّي  ال الكوُب  ذاك 
ال  ــرة  ذاك غدا  الّذائب،  اإلسفلت  من 

ُتنسى..!
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دائًما أحببت أن أزور عّمان، فهي عدا عن كونها قريبة 
ا سهًال علينا، أشعرتنا، نحن  ّيً إلينا ووصولها يعّد نسب
الفلسطينّيني اجلليلّيني األقحاح، أّنها األقرب ملن ُحّملوا 
شارة النكبة الكبرى ورقم الّنحس األشهر الذي «وسمنا» 
به األخوّة وأسمونا (عرب 48) بعد أن كّنا عندهم عرب 
ّية ودفء  تلقائ بإلفة  دوًما  واسُتقبلتنا  إسرائيل حاف!، 
طبيعي الفت؛ مع دخولنا إليها كّنا نذوب مباشرة  بني 

أهلها ونحّس بأمن وأمان.
أعادت  التي  الرّئة  مبثابة  مّنا  لكثيرين  كانت  عّمان 
كنت  مرّة  كل  في  الُعرَب.  في  «العني»  إيقاع  لصوتنا 
على  وأنا  يتملكني،  كان  الوطن  حضن  إلى  أغادرها 
ذلك اجلسر اخلشبي، حنني ورغبة بزيارتها مجّدًدا ألّنني 

أحببتها ولم يفّتش قلبي فيها عن سبب.
عبد  أســعــد  د.  دعـــوة  ا  ًي ملّب ــوع  أســب قبل  وصلتها 
ومؤّسسة  العصرّية  املـــدارس  منتدى  رئيس  الرحمن، 
ّية في عمان؛ صديق عرفته منذ منتصف  فلسطني الّدول
عادوا  من  مع  فلسطني  إلى  عاد  حني  الّتسعينّيات، 
في  تغرق  زالت  ما  التي  «األوسلو»  تلك  أجنحة  على 
بحر االلتباس، وبخالف كثيرين عرفتهم لم يترك هو 
للتفاصيل، مهما كانت محزنة أو مخّيبة، قاسية أو 
أن  ومتنعه من  الّدؤوب  نشاطه  لتحّد من  مهّمة، مجاًال 
صدر  يتيحه  ما  وتقدمي  عطائه  مسيرة  في  يستمر 
عّمان وغيرها لصالح قضّيته الفلسطينّية التي واكب 
محّطاتها في الّصدارة منذ الستينّيات األولى، وما زال 

حتى يومنا هذا.
اخترنا عنواًنا مرًنا ال يقّيدني بأحكام األكادميّية التي 
برود  على  احملاماة  شغب  ــرت  آث منذ  إليها  أميل  ال 
النصوص اجلاهزة واخلطابة الرتيبة، ويتيح لي اخلروج عن 
نص»املفكر» واملشي حافًيا حتى على أرصفة شائكة، 

فحيث يكون الوجع يكون التحّدي أجدى وأنفع.
كان  خطير»   منزلق  ــام  أم الفلسطينّية  احلركة  ”هل 
تساؤلنا الذي حاولت معاجلته أمام جمهور ممّيز حضر 
ــدارس  امل قاعة  ــي  ف ـــى  األول متتاليتني،  نــدوتــني  ــي   ف

العصرّية، والّثانية في النادي األرثوذكسي.
ما أهون اإلجابة على هذا الّسؤال، يقول املتعجل. فمن 
قد  الفلسطينية  األراضي  في  األحداث  مجريات  يتابع 
يحسم جوابه بأن القضّية الفلسطينية قد وصلت إلى 
سؤال  تواجه  لذلك  وهي  اخلطر،  املنزلق  مرحلة  بعد  ما 
في  الوطني  التحرّر  مشروع  من  بقي  ماذا  أو:  املصير 
يبدو من  زمن يعيش فيه االحتالل اإلسرائيلي، هكذا 
على  سيادته  ــارس  ومي الذهبّية  حقبته  وقريب،  بعيد 
دون  ومن  وسهولة  بخّفة  وأهلها  الفلسطينّية  األرض 
بالطبع  يستفيد  وهو  يدفعه.  ثمن  أو  تذكر  مقاومة 
يبدو  ال  دامية،  داخلّية  فلسطينّية  انقسام  حالة  من 
أن األطراف معنّيون برأبها أو قادرون على ذلك؛ فحركة 
حماس املستأثرة واحلاكمة في قطاع غزة فاقدة لقدرتها 
ّية، ألّنها عملًيا هي جزء  على اّتخاذ قراراتها باستقالل
وتخضع حملاور  األم،  للحركة  أسيرة  حركة  أو  كل،  من 
اجلديدة،  الّشرق  الشريكة في رسم خوارط  والدول  القوّة 
حيث تراجعت مكانة فلسطني فيها ولم تعد قضّيتها 
الوطنية هي الواجهة والّصمغ املوّحد العربي واإلسالمي، 

على األقل ليس على مستوى اهتمام معظم األنظمة 
ّية  العرب الّشعوب  كثير من  وبني  منطقتنا  الّالعبة في 
واإلسالمّية املتشّظية لقبائل متناحرة وحمائل متحاربة 

وملل متصارعة حتى الّدم.
من جهة ثانية جند حركة «فتح»، وهي األكبر واألقوى 
من  تعاني  وصانعتها،  الوحدة  راعية  لتكون  واملرّشحة 
قدرتها  دون  كثيرة حتول  داخلّية  ومتزّقات  شديد  ضعف 
على أن تقود عملّية إعادة وحدة شطري الوطن احملتل 
املنقسم بشكل عمودي خطير  الشعب  واستعادة وحدة 
اليسار  فصائل  ضعف  على  عالوة  هذا  أخطر.  وأفقي 
بشكل  قوّتها  من  مجتمعة  فقدت  التي  الفلسطيني 
يصبح  أو  يتالشى  ــا  دوره كــاد  حتى  وكبير  ملموس 

هامشًيا بشكل مؤسف ومحزن.
ما أصعب اجلواب على هذا الّتساؤل! يقول املتفّكر. فمن 
ّية وما آلت إليه أحوالها  يتابع ما يجري في الّدول العرب
ّية من  العرب املتداعية، ومن يقرأ كيف حتوّلت اجلامعة 
قلعة أريد لها أن حتمي العروبة وجتمع دولهم في وحدة 
أصبحت  وبلية،  شر  كــّل  عنهم  تصد  أن  شأنها  من 
عملًيا وكالة تابعة لتأثيرات خارجية وأداة يضرب بها 
أخاه  املسلم  خاللها  من  ويجلد  العروبة،  في  أخاه  األخ 

ّية. املسلم، فلم تعد جامعة وال عرب
من يشاهد هذه التطوّرات اخلطيرة احمليقة في فلسطني 
ومبصاحلها الوطنية قد يتوصل، من خالل استقراء البواطن 
ومقابلة البدائل، إلى نتيجة أّن القضّية الفلسطينّية، 
رغم ما خّططوا لها، لم تصل إلى نقطة الّالعودة أو إلى 
ذلك القاع الذي يؤّدي إليه ما أسميناه باملنزلق اخلطير، 

ففي خوابيها ما زال بعض الزيت.
ياملقابل، إذا لم جتر احلركة الفلسطينّية الوطنية بكل 
مراجعة  املستقّلة  النخب  وتلك  الفصائلّية  مركباتها 
جذرّية وإعادة حسابات شاملة، فقد ينجح مشروع من 
تراوح  بإبقائها  سينجح  األقل  على  أو  إلنهائها  خطط 
القريب. فنحن  الّدم والوجع وضياع األمل  على محاور 
الذين نعيش في فلسطني نعي ونشعر، وعلى رغم ّمما 
احلالة  لضعف  صحيحة  تشخيصات  من  أعــاله  سيق 
أّن  فيض،  من  غيض  ــو  وه الفلسطينية،  الّداخلّية 
إمكانيات النهوض الوطني الفلسطيني ما زالت واردة، 
ا ونحن  ّية قريًب وقد نشهد على ما يدعم هذه االحتمال

نقترب على بلوغ االحتالل سن اخلمسني.
الندوتني مثرًيا والفًتا.  الّسادة احلضور في  كان تفاعل 
وقد تكون مساهمة السياسي العريق والشخصية الفّذة 
السيد عدنان أبو عودة في الّندوة األولى كاشًفا ملا ملسه 
البعض قاسًما مشترًكا ظهر بني العديد من احملاورين 
إلى  قصيرة،  مداخلة  في  نّبه  حني  وذلــك  والّسائلني، 
غياب عامل «الزمن» في الّتفكير العربي السائد وخلو 
الّسياسة  أثره وتأثيره، على رغم  العربية من  الذهنية 
فكيف  األولويات»،  يغّير  «الزّمن  بأّن  أقرّت  كانت  مذ 
لقوم ال يكترث لوجود هذا العامل في حياته أن يضع 

ّية الّسليمة . أولوّياته الّنضال
الفلسطيني،   احلق  داعمي  من  كانوا  احلاضرين  كّل   
هذا  من  ــارزيــن  ب محورين  بتشخيص  جنحت  لكنني 
عّمان  في  كنت  أّنني  رغم   - الكرمي  املساند  اجلمهور 

لكّنني أفترض أّنها حالة قائمة بتفاوت مقاديرها في 
مرونتها  رغم  مجموعة  األّول:   - ّية  العرب الّدول  جميع 
في استيعاب الّطارئ ومتييزها بني الّثابت واملتحّول إّال 
املعلومات األساسّية خاّصة  أّنها تشكو من نقص في 
مجراها  أخــذت  وتغييرات  مستجّدات  من  يتعّلق  مبا 
أكثرّيتهم  بنظر  إسرائيل  فيها  كانت  منذ  بالدنا  في 
ليست أكبر من درنة طارئة أو دويلة مزعومة أجزموا في 
حينه على أّن محوها سيكون مهّمة هّينة، وبني واقع 
هذه الّدولة كما هي عليه اآلن؛ فنقص املعلومات بهذه 
املقادير يحجب عن هؤالء الّداعمني قدراتهم على ممارسة 
عملّية حتليل سليمة وتفكير صحيح واّتخاذ املواقف 
الّصائبة التي من شأنها أن تساعد الفلسطينّيني على 
صمودهم ومقاومتهم لالحتالل اإلسرائيلي بشكل عمّلي 

ناجع ومؤّثر.
الفئة الّثانية: هي من تلك األجيال التي عاصرت الّنكبة 
رفًضا  نفوسها  في  وخزنت  إحداها،  أو  مًعا  والّنكسة 
املاضي  بنيوًيا يحول دون خروج أصحابه من معادالت 
وقوالبه. بعضهم يعرفون املستجّدات بحذافيرها لكّنهم 
ا إلى كونه حالة إنكار  يقاومون بإصرار هو أقرب علمًي
نفسّية واضحة يعيشونها مقّدسني ذهنّيات «تخّثرت» 
منذ عقود ومقوالت حفرت عميًقا في بئر الهزمية األولى؛ 
فمنهم من آمن باشتراكّية عظمى رغم سقوطها ما زالوا 
على  تخيم  وجيوشه  خروتشوف  وكأّن  بها  يستجيرون 
ّية وبالعروبة  ضفاف الّنهر، ومنهم من آمن بالوحدة العرب
مارًدا رغم هزميته ما زالوا يستحضرونه روًحا منقذة على 
أناشيد محمد سلمان وصحبه من ذلك الزمن اجلميل 
حني كنا ننام ونصحو على «لّبيك يا علم العروبة كّلنا 
نحمي الفدا، لّبيك واجعل من جماجمنا لعزّك سّلما «.

إّنهم يعشقون فلسطني وفلسطني حتّبهم كذلك، لكّننا 
نؤّكد أّن هذه الدولة املارقة، إسرائيل، لن تهزم بالعشق 
اجلميلة،  وبالّشعارات  احلماسة  وأناشيد  ــوات  ــدع وال
فالفلسطينّيون الذين يعيشون في ظّل أعقاب بنادق 
املستوطنني  ســوائــب  وموبقات  اإلسرائيلي  االحــتــالل 
وحياتهم  املسفوكة  دمائهم  برسم  احلقيقة  هذه  يعرفون 
البائسة وقهرهم وصمودهم مبا يستطيعون إليه سبيال.

مختلف.  شهي  بطعم  املرة  هذه  لعمان  زيارتي  كانت 
اء وأناس يهيمون  قابلت فيها األصدقاء واألقرباء األحّب
تبادلنا  الكئيبة.  لفلسطني  بدعمهم  ويتفانون  ا  حًب
األحاديث. توافقنا واختلفنا باحترام ومحّبة وتقدير، ففي 

عّمان وجدت كّل القلوب تأخذك إلى فلسطني.
عدت إلى القدس، وفي صباح اليوم التالي أفقت على 
نبأ اغتيال الكاتب ناهض حتر. خفت على عّمان وهي 

التي قلت فيها قبل سنوات:
وتأخذني  همومي  تنسيني  إليها  أعود  مرة  كّل  «في 
إلى رصيف الفرح، ففيها ال أكون سائًحا يتوجس صيد 
الليالي. رحبة تكفي إليواء األمل. وديعة كما يشتهي 
عصفور. عمان أسقتنا حني جفف األخوة البئر وتركونا 
ليال  احلولكت  كّلما  نخف  فإليها  للصدأ»  فرائس» 

وتثاقل عبث». أغضبني هذا القتل. 
خفت على فلسطني، فعّمان في القلب هي اجلمر واملاء.
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بانتخابات  الهوس  تّيار  مع  اجنــرفــُت 
مساء  نفسي  ألجد  األمريكّية،  الرّئاسة 
في  أســتــمــّر   26/9/2016 ــنــني  االث
االستيقاظ حّتى ساعات الصباح الباكر 
الثالثة  الّساعة  حتى  الثالثاء،  ليوم 
ــني مرّشحي  ب ــرة  املــنــاظ ــد  ــرًا ألشــاه ــج ف
الرّئاسة هيالري كلينتون ودونالد ترامپ. 

من  علّي  الّتأثير  في  كبيرًا  دورًا  لعب  اإلعالم  أّن  عليكم  أخفي  وال 
خالل اإلعالن عن هذه املناظرة والّتحضيرات واالستعدادات لها، ودعوة 
احملّللني السياسّيني وغير السياسّيني مبتابعة هذا احلدث، الذي أصبح 

بني ليلة وضحاها احلدث األهم في العالم.  
انشغلُت  ّية،  االنتخاب احلملة  تلك  تفاصيل  ألتابع  شيء  كّل  تركُت 
بتفاصيل لم يكن ُيخّيل لي أني سأنشغل بها يوًما ما، لكن كيف ال 
والعالم بأسره كان يتابع كل حركة وهمسة لكلينتون وترامپ، فعندما 
هوت كلينتون أرًضا انشغل العالم بأسره يحّلل وُيعّلل، ملاذا هوت، هل 
هي مريضة، وملاذا أخفت مرضها عن اجلمهور؟! ملاذا تأّخرت في االعالن 
مبوضوع  انشغلنا  كما  متاًما  ملاذا.  ألف  وألف  الّصحّية؟  حالتها  عن 
وقام  ال،  أم  حقيقّي  هو  رأسه  يكسو  الذي  الّشعر  هل  ترامپ،  َشعر 
محاوره بوضع يده على شعر رأسه وحرّك يّده بكّل االجتاهات ليقطع 
الّشك باليقني، بأّن شعر ترامپ حقيقي، نعم شعره حقيقي، فارتاح 
سوريا  أطفال  وارتاح  الّتاريخي،  احلدث  بهذا  بأسره  والعالم  املشاهدون 
وقد  ال  كيف  الفلسطيني..!  الّشعب  وأبناء  األبرياء  العراق  وضحايا 
ُحّلت كّل املشاكل في العالم، فشعر ترامپ حقيقي، ومن اآلن وصاعًدا 
أصبح يحّق لترامپ االستمرار في خوض انتخابات الرّئاسة األمريكّية، 
املّتحدة، كيف ال وأصبحت  للواليات  له أن يصبح رئيًسا  بل ويحّق 
احلقيقة واضحة وناصعة كعني الّشمس، فَشعر رأس ترامپ حقيقّي. 

خالل  الّضريبّية  ــه  ــرارات إق عــن  ــرامــپ  ت على  ــؤال  ــّس ال ُطــرح  عندما 
الّسؤال  عن  اإلجابة  من  بدًال  كلينتون،  وبني  بينه  الّساخنة  املواجهة 
كلينتون  لنا  تكشف  عندما  الّضريبّية  إقراراتي  عن  ”سأكشف  قال 
ـ 33 ألف رسالة التي ُمسحت من بريدها اإللكترونّي“. وأّكد  عن ال
عملّية  من  االنتهاء  بعد  الّضريبي  ملّفه  عن  سيكشف  أّنه  ترامپ 
تدقيق احلسابات، وقال بأّن محاميه نصحوه بعدم الكشف عن ملّفه 
الّضريبي، إّال أّنه أعلنها مبلء فيه، ُمتحّدًيا كّل محامي العالم، بأّنه 
لن يستمع إلى نصائحهم، وسيكشف عنه ولكن لم يّتضح لنا ملاذا لم 
يعلن متى وأين وكيف سيكشف عن هذه امللفات، أم أّن الكشف عن 
ـ 33 رسالة التي ُمسحت  هذه امللفات مشروط بكشف كلينتون عن ال
من بريدها اإللكترونّي. بينما كلينتون اّتهمت ترامپ بأّنه يتهرّب من 
نشر ملّفه الّضريبي ألّن لديه ما يخفيه. ومرّة أخرى ننشغل بتحليل 
الّتفاصيل، كم كوًبا من املاء شرب ترامپ خالل املناظرة، وهل ستسعل 
كلينتون، والويل ثّم الويل لها إذا سعلت، فرمبا ستخسر الرّئاسة إذا 

سعلت هذه املرّة!
عندما  املناظرة  خالل  ترامپ  على   كلينتون  هيالري  تهّكمت  كما 
من  خدعة  املناخّية  الّتغييرات  بأّن  يعتقد  ترامپ  دونالد  بأّن  قالت 
ابتكار الّصينّيني، إّال أّنها تعتقد بأّن األمر حقيقي. واّتهمت هيالري 
كلينتون ترامپ بأّنه أّسس نشاطه الّسياسي على كذبة كرّرها وكرّرها، 
لعّله يحوّلها إلى حقيقة، والكذبة هي بأّن أّول رئيس أسود للواليات 
ا، وال يوجد بحوزة ترامپ أّي دليل لهذه  املّتحدة ليس مواطًنا أمريكّيً

الكذبة.   
على  الّتمركز  رغم  املناظرة،  من  عّدة  مراحل  في  احلوار  سخافة  رغم 
كيف  واحد،  بأمٍر  أُعجبُت  أّني  إّال  للمتنافسني،  الّشخصي  اجلانب 
تصافحا في نهاية الّلقاء رغم سخونته، وكيف اختتم ترامپ حديثه 
حيث قال بأّن كلينتون ال تتمّتع بالّطاقة الالزمة لتوّلي منصب رئاسة 
الواليات املّتحدة، وبأّنه سيعيد أمريكا عظيمة كما كانت، وهو قادر 
على ذلك بينما هيالري كلينتون غير قادرة على ذلك، ولكّنها إذا 

فازت فسيدعمها بشكل تام.
أمتّنى أن يحذو رؤساؤنا وزعماؤنا وقادتنا العرب حذو هذين املتنافسني 
على منصب رئاسة الواليات املّتحدة، بأن يدعم اخلاسر الفائز، ويحترم 
إرادة الّشعب وأن ال نحتكم دائًما للّسيف في حّل خالفاتنا ومنافساتنا.   
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لم يتفاجأ مسلمو مدينة دريسدن األملانّية، عاصمة 
لــه هذا  تــعــرّض  ــذي  ال بــاالعــتــداء  ــة سكسونيا،  والي
األسبوع مسجد املدينة ومركز املؤمترات الّدولي بالقرب 
واحد  وقت  في  قنبلتني  انفجار  خالل  املسجد،  من 

ا، وذلك لسبب تنامي موجة العداء لإلسالم.  تقريًب
بشكل  ناسفتني  انفجار عبوتني  دريسدن حتّدثت عن  في  ّية  األملان الّشرطة 
متتالي، لكن بدون التسّبب بأّية إصابات، لكن الشرطة قالت بشكل واضح 
إّن كراهية اإلسالم ومعاداة األجانب هما وراء االعتداءين، مشيرة في الوقت 
ّية وجود صلة بني االعتداءين، وبني االحتفال بيوم  نفسه، أيًضا، إلى إمكان

ّية في الّثالث من شهر أكتوبر/تشرين األّول املقبل. الوحدة األملان
قيادة شرطة مدينة دريسدن، وحسب مصدر منها، تنّفست الّصعداء عندما 
الّناسفة،  العبوة  انفجار  أثناء  الــزوّار  من  ًيا  خال كان  املسجد  أّن  لها  تأّكد 

باستثناء وجود إمام املسجد وزوجته وطفلني، ولم يصب أّي منهم بأذى.
وزير الداخلّية األملاني توماس دي ميزير أدان بشّدة الّتفجرين، وأعرب عن  
ّية ملناسبة  انزعاجه الكبير ّمما جرى، ال سّيما أّن االعتداءين وقعا خالل احتفال
مرور عشرة أعوام على انعقاد مؤمتر اإلسالم بأملانيا. هذا املؤمتر ينعقد في 
أملانيا منذ عام 2006، ويشارك فيه ممّثلون من الهيئات االّحتادّية والواليات 

واحمللّيات، إضافة إلى منّظمات وشخصّيات إسالمّية. 
املعلومات املتوافرة عن املسلمني في مدينة دريسدن، تفيد بأّن عدد املسلمني 
من  ألفني  نحو  بينهم  شخص  آالف  وسبعة  خمسة  بني  ما  يتراوح  فيها، 
األتراك، وأّن املسلمني املستقرّين في املدينة منذ سنوات ميّثلون نسبة 50% 
من مسلمي املدينة، وأّن الّنسبة املتبقية تتوزع على فئتني تقيمان فيها 

بشكل مؤّقت وهم الّطّالب والّالجئون.
هؤالء املسلمون هم في حالة مستمرّة من احلذر والتخوّف والقلق من تصعيد 
عملّيات ضدهم وضد مراكزهم ومؤّسساتهم. هذا القلق له ما يبرّره، خصوًصا 
بعد أن أقدم رئيس وزراء سكسونيا ستانيسالف تليش، املنتمي للحزب 
على  ميركل  أجنيال  األملانّية  املستشارة  ترأسه  الذي  الّدميقراطّي  املسيحي 

اإلعالن أّن ”اإلسالم ال ينتمي لواليته».
جرمية  وباألحرى  كبيرة،  مأساة  سنوات  سبع  قبل  عاشوا  دريسدن  مسلمو 
ارتكبها متطرّف مييني يكره املسلمني يدعى «أليكس جورج». فقد أقدم 
ّية املصرّية  وز عام 2009على قتل الصيدالن هذا املجرم في مطلع يوليو/متّ
عندما  دريسدن،  محكمة  داخل  بالّسكني  طعًنا  الّشربيني  مروة  الدكتورة 

كانت تدلي بشهادتها ضّد املجرم.
ظاهرة العداء لإلسالم في أملانيا وخاّصة في مدينة دريسدن، تتنامى بشكل 
سريع ومخيف، وال سّيما بعد تأسيس حركة «أوروبّيون ضد أسلمة الغرب»، 
في  تأّسست  لإلسالم  املناهضة  احلركة  هذه  بـ»بيغيدا».  اختصارًا  املعروفة 
مظاهراتها  أولى  ــدأت  وب  ،2014 األّول  شهرأكتوبر/تشرين  من  العشرين 

املناهضة لإلسالم واملهاجرين األجانب في أملانيا في نفس العام.
واحلوار» في  للّثقافة  الّشربيني  مروة  باسم «مركز  املتحّدث  إبراهيم  سامي 
األمان  وعدم  اخلوف  مشاعر  أعادت  «بيغيدا»  مظاهرات  أّن  أّكد  دريسدن، 
في  املوجودة  الّثالثة  اإلسالمّية  املراكز  وكانت  دريسدن.  في  املسلمني  لدى 
دريسدن قد حذرت من تزايد التعّديات الّلفظّية والّتمييز ضّد روّادها، خاّصًة 
الّنساء في األماكن العاّمة، وناشدت الّشرطة العمل على وضع حد ملمارسة 

الّنشاطات العنصرّية ضّد مسلمي املدينة.
فبراير/ شهر  في  نّظمت  قد  كانت  الغرب“،  أسلمة  ”أوروبّيون ضد  حركة 

ّية، أكبرها  شباط من هذا العام، مظاهرات ضّد اإلسالم  في 14 مدينة أوروب
ّية، حيث بلغ عدد املتظاهرين في هذه املدينة نحو  في مدينة دريسدن األملان
ثمانية آالف متظاهر، حاملني األعالم اإلسرائيلّية والرّوسّية، والفتات ُكتب 

عليها عبارات عنصرّية معادية لإلسالم.
في  يرون  البريطانّيني  نصف  أّن  ذكرت  البريطانّية،  ”إندبندنت“  صحيفة 
ثانية،  جهة  من  لكّنها  ّية،  الغرب ّية  الليبرال للدميقراطّية  تهديًدا  اإلســالم 
واستناًدا إلى موقع الّتواصل االجتماعي ”متبلر“، أشارت إلى أّن اإلسالم له 
فضل كبير على البشرّية ألّنه أوجد الكثير من األمور، التي يعود اختراعها 
ملسلمني. وذكرت الّصحيفة على سبيل املثال ال احلصر: الكاميرا، الفيزياء 
التجريبّية، االبتكار املعماري، الّتخدير، الّنوتات املوسيقّية، أدوات اجلراحة 

والّتشفير احلديث، وغير ذلك من االختراعات.
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ورق  حتمل   - صاعدة  غيمًة  مني  أَكلِّ
تندلع  شاردة..  لي  غزالة  ودْفَء  الّضوء 
ليست  أسئلٍة  شــرارة  القلب  لوعة  في 
بالفجيعة...  ــاس  ــس اإلح مــن  ــرأًة  ــّب ُم
ليل  أقاصي  إلى  الرّاحلة  غزالتي  هل 
املُدن..  هيئة  على  أراها  التي  رق،  الشَّ
هي مدينتي لغتي التي تهدل قصيدتي 

ُتراود  هي  الزّمن؟  متوّجات  العابرة  اشتعالتي  طوال  باسمها 
القصيد!!  لغة  لها  يراودها، إلى أن تستقيم  الّنصَّ والّنّص 

مدينة كّلما نأت اُِحّسني أقرب ما أكون إليها..
مدينتي صديقتي املسافرة!!

”َتْندهي“  وال  املّيتة..  رق  الشَّ استعارات  عن  بعيدًة  إبقي 
حيث ال شيء يحدث وال أحد يجيء.. حتى إن أردت أريكًة 
من قصب تصير قيثارًة محروقة يفتاُت منها ومن جرحي 
الّدخان.. ويظّل اجلوع على ركبتيك يبكي ويجري بهما الّدم 

َجري الّلسان واألحلان..
فتشَخص عندها عيون مائدتي، املرهونة على امتداٍد وتختار 

وحدتها من دون زوّادٍة ولو لغناء على مقام حزين.
الوطن، جتلس  بحجم  بتها  وظَّ حقيبٍة  الغبار عن  ُثمَّ متسح 
الُقرفصاء على عتبات املدينة، وتسألها: إن كانت بعد قادرًة 
على أن تكسر انعكاساتها من غير أن جترح بيديها شظايا 

هذا العبث؟!
ُد  ُمتسِّ لها،  ــلّ  ِظ ال  املسافات،  تعبر  النَّهار،  ــوال  ط متشي 
الّشوارع  تستقطر  أن  وحتاول  املدينة  حتلب  امليناء،  رصيف 
من كّل تفاصيلها وأحداثها الرّامية املكتّظة بصفوف املوت 

مت... والوعي املُعّذب... واملشهدّية املغموسة في الصَّ
وقتئٍذ تطلق نوارسها على َصخٍب لترسم أيادي تلوّح واُخرى 

منسّية  حقيبة  ـــاد  زّن على  تــشــّد 
وحتارب العجز في ظّل سطوة املكان 
ــه.. مــائــدة تقاوم  ــي ــذي انــزرعــت ف ال

الغياب واحملو وعطش الّشتاء...
بينها  عّصية  املسافة  تظلَّ  ال  كي 
أن  الّساعني  البشر  من  ــال  أرت وبني 
االلتفات  غير  من  الــّشــارع  يعبروا 

اٍت تستبيح الّطريق باملوت الزُّؤام! متجاوزين مطّب
فتعرف ساعتئذ َمن ستدعو إلى جلستها، ومن سيشاركها 
خضرة الرّوح ومطر الزّاد والّنبيذ واإليقاعات الرّحمية واحلالل..
لة التي  نة بزهرتها املفضَّ هي.. يا أصدقاَءها مائدة زّينتها اجلَّ

تنبع من اآللهة ”فلور“...
ياسمينة؛ تقرأ، تشعر تسمع أصوات أحرف جتعلها تلمس 
ترى  لكّنها  واألنــني...  الّتأوّهات  وأصوات  العواطف،  أبعاد 
اإللهام أمامها وتتذوّق طعم اجلمال أبجدّيًة تصبو إلى احلّب، 
ُتبّخر العطر من الّصفحات والّسطور، نورًا يتصاعد عاطفة 
اجلمر  بعض  وتسكب  وجَده،  فيها  الوجد  يتناسى  متفّجرًة 

برًْدا وسالًما...
لتدع  كلوريس  ــوراء  احل وتوأمها  فلور  اآللهة  لعطر  تسجد 
الّذئاب تأكل أشباح بودلير احلزينة... وتِعَد صبرها وهي في 
الهْمُس  ُيعيد  ا  ّيً نوران مطرًا  اجلميل،  رق  الشَّ بزمن  ُعزْلتها 
ا يْسكُر من عطر  ّيً رى حلوًال صوف منه اُشجاَر َمْن عشقوا الثَّ
رر  الشَّ واقعة  بني  َتِقُف  ساعة  كعقارب  بظّلِه  ت  ُمثبَّ ٍق  ُمَعتَّ
ساعًة ماردة، تصنع قهوتها كي تْنسى وجهها وهي متسح 
الغبار عن مراياها، وتعقد شريًطا من الياسمني فوق صندوق 

الّذاكرة..:
سبحانك أّيها الّشرق!

يوم وُلدَت
مكاًنا  منَك  بكثيٍر  وجنوت  ّجان  السَّ سالسل  حّطمت  حني 

وإنساْن
ويوم ُتولد

مان  لُتعيَد ما أخذُه احللم من تأويل لسبعاَك السِّ
ويوم تظلُّ 

طائَر رَعٍد يشقُّ إسمنَت الرّماِد والّدخان!

”—œ r�— vK� ‚d ÒA�« wJ�� s�
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وقد  العفولة،  من  الّشرق  إلى  الّناعورة  تقع 
الّسادس  القرن  ّية خالل  القرية احلال تأّسست 
والّدراسات  احلفرّيات  أشارت  ميالدي.  عشر 
إلى  تعود  االستيطان  بداية  أّن  إلى  األثرّية 

أكثر من 4000 عام قبل أّيامنا. 

ÀU×Ð_« W¹«bÐ
هنالك  إذ  املوقع،  إســم  حــول  اآلراء  اختلفت 
االسم  مصدر  أّن  رّجح  من  الباحثني  بني  من 
احلالي يعود إلى الكلمة الكنعانّية «أناحرة» 
والتي تعني املضيق أو املمر. بعض األثرّيني 
اقترحوا على أّنها «أنحرات» التي ُذكرت في 
سجّالت فرعون مصر حتومتس الّثالث ضمن 
املواقع التي احتّلها خالل حملته على البالد 
(بني السنوات 1457-1458 ق.م)، إّال أّن 
املكتشفات األثرّية لم تِشر إلى أّي دليل أو 
ينسب  من  هنالك  االقتراح.  هذا  إلى  رابط 
العجل   – الّناعورة  كلمة  معنى  إلى  االسم 
إذ  البئر،  من  ــاء  امل يرفع  ــذي  ال ـــّدوالب  ال أو 
باألراضي  محاطة  أّنها  على  الّناعورة  تعرف 
الزّراعّية، حيث تتواجد بالقرية عني الّناعورة 
(صورة رقم 1 تشير إلى موقع العني) التي 

تقع غربي وادي الّناعورة.
بداية الّدراسات األثرّية في املوقع تعود إلى 
املسح األثرّي خالل القرن الّتاسع عشر بإدارة 
 Conder) وكيتشنر  كيندر  الباحثني 
البحث  أجريا  الّلذين   (and Kitchener
ّمت   ،1977 عــام  ــي  وف الحًقا   .1881 عــام 
إلى  الّتابعة  الفّخار  أدوات  بعض  توثيق 
العصر احلديدّي (1200 ق.م)، وضمن بحث 
األثرّي  املسح  ضمن   1998 عام  أجري  آخر 
بدعم  األثري  للمسح  اجلمعّية  أجرتها  التي 

سلطة اآلثار. أّما احلفرّيات األثرّية فجرت في 
مواقع مختلفة بالقرية بدًءا من عام 1990 
تزال مستمرّة  وال  اآلثار،  سلطة  إشراف  حتت 

حّتى أّيامنا هذه على مراحل.

 U Ò¹dH(« ZzU²½Ë  UHA²J*«
 2003 عام  أجريت  التي  احلفرّيات  أبرز  من 
بئر  فوّهة   –  2 رقم  (صورة  تنقيبات  كانت 
املاء وجزء من مبنى يعود تاريخه إلى القرن 

من  الّشرقي  املنحدر  في  ميالدي)  الّثامن 
عدنا  (الباحثة  ــار  اآلث سلطة  بــإدارة  القرية 
عاموس) والتي كشفت عن آثار ثالث مراحل 
من مبنى، يعود تاريخه إلى الفترتني األموّية 
والعباسّية (القرن السابع – الثامن ميالدي). 
كما يبدو فخالل القرن الّتاسع ميالدي ُهّجر 
املبنى ألسباب لم يعرفها الباحثون من خالل 

تلك احلفريات.
حفريات أخرى أجرتها الباحثه عدنا عاموس 
2009 في  عام  في  ــار  اآلث سلطة  قبل  من 
مخّططة  بناء  أعــمــال  أعــقــاب  فــي  القرية، 
أربع  عن  احلفرّيات  كشفت  وقد  املوقع.  في 
األولى  املرحلة  املوقع..  في  استيطان  مراحل 

نهاية  إلى  تاريخه  يعود  مبنى  آثار  شملت 
الفترة األموّية وبداية الفترة العّباسّية، يعود 

الّسابع  القرنني  إلى  تاريخه 
(الّصورة  ميالدي  الّثامن   –

الّثانية  املرحلة  أّما   ،(3 رقم 
تشمل أرضّية مبنى يعود تاريخه إلى القرن 
الّثامن أو الّتاسع ميالدي. أّما املرحلة األخيرة 
وتشمل  املماليك  فترة  إلى  فتعود  الُعليا 

بقايا قناة مياه. 
 حفريات أثرية أخرى أجرتها سلطة اآلثار عام 
2013 على مقربة من مدخل القرية احلالي. 
قبور  ثالثة  آثار  عن  الّتنقيب  خاللها،  ّمت، 
(عبارة عن قوارير من الفّخار، ّمت فيها دفن 
تاريخها  يعود  زراعّية  قرية  وبقايا  املوتى)، 
إلى عصر البرونز األوسط (2200 – 1550 

ق.م). 
عبد  الباحث  قبل  من  حفريات  أجريت  كما 
اجلزء  في  اآلثــار  سلطة  قبل  من  مقاري  الله 
منزل  بقايا  عن  كشفت  القرية،  من  الّشرقي 
تاريخه  يعود  ــى  األول اإلسالمّية  الفترة  من 
إلى القرن الّسابع ميالدي (صورة رقم 4 – 

الّساحة وجدران املنزل من الفترة اإلسالمّية).
ووفًقا للحفرّيات األثرّية، ميكننا االفتراض أّن 
االستيطان القدمي في املوقع ّمت بناؤه في اجلزء 
على  ّية،  احلال القرية  منحدرات  من  األسفل 
مقربة من الوادي. الحًقا، وخالل عصر البرونز 
ّمت هجر املوقع واالستيطان على قّمة الّتلة، 
متاًما كما كان احلال في مواقع أثرّية أخرى، 

في مرج ابن عامر.

…—u �U ÒM د. كميل ساري - مدير منطقة الشمال في سلطة اآلثار»�
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ذهني  في  ــرّن  ت بجملة  مقالتي  افتتح 
دائًما، «الوضع اّلذي وصلنا إليه محزن 

جًدا».
أقولها، عمًال باألحداث التي شهدناها، 
روح  باتت  هل  مؤّخرًا.  نشهدها  زلنا  وال 

اإلنسان «رخيصة» لهذه الّدرجة.
بأّي ذنب يتّم قتل امرأة امام أعني بناتها 
بكّل برودة، أين اخلجل؟ أين احلياء؟ هل 

بات اإلنسان يرحل لدار اآلخرة بشربة مي؟
ا ستكون أفكاري في هذه املقالة غير مرّتبة، بسبب األحداث  رَمبّ

اُحملِبطة.
قبيل فترة، أقدم شاب على قتل والدته أثناء تواجدها في بيت 
كانت  كّنا  كفر  وفي  العائلة»،  ة «شرف  ِبُحَجّ وقتلها  شقيقها، 
هناك حادثة قتل أودت بحياة شاب لم يفرح بنجله كما يجب..!

في اللد، ُتقتل امراة بدٍم بارد وأعصاب باردة أمام اعني بناتها، 
وفي أم الفحم نزاعات عائلّية ال تعّد وال حتصى.

يشهد  العربي  فوسطنا  فقط،  القتل  جرائم  عن  ث  أحتــدَّ ال  أنا 
ا عشرات اجلرائم، التي فيها يتّم استخدام األسلحة الثقيلة  يومّيً

وبالتالي تصيب العشرات بجراح متفاوتة.
ملاذا وصلنا إلى هذه املرحلة؟ ما هي األسباب؟ هل الكبت الذي 

نعاني منه أّدى إلى وصولنا إلى هنا؟
نعم؛ أوافق على أّن الكبت الذي نعاني منه هو ما أّدى ِبَنا إلى 
هذه املرحلة، فمنذ نعومة أظفارنا يتّم تربيتنا على أفكار ذكورّية 
بحتة، وبهذا مجتمعنا ينشأ على أّن الرجل أقوى من املرأة وعلى 

أّن املرأة ال ميكنها القيام بأّي شيء.
املرأة  ادعــو  ال  هنا  كالرجل؟  تكون  كّي  ــرأة  امل ينقص  الــذي  ما 
للّتحررّ، لكن األفكار النمطية الذكورية هي من جعلتنا نصل 

إلى ما نحن عليه اليوم.
وفي  مفاهيمها  في  تفكيرها،  في  ذكورّية  فهي  ــرأة  امل حّتى 
وهو  لشقيقك  ــرِِك  أم ”سأرفع  البنتها  تقول  فعندما  تربيتها. 
اّلذي  ما  ابنتها؟  شأن  ــرأة  امل تتوّلى  ال  ملــاذا  أمرك“،  سيتوّلى 

ينقصها؟
النساء  قتل  أّن  على  أوّكــد  عليها،  نشأنا  التي  األفكار  وفق 
بشكل خاص وآفة العنف عاّمة، هي بسبب التربية في البيوت 

منذ الصغر.
ال يستطيع الفرد داخل بيته مناقشة أي أمر مع ذويه بذريعة 
”حرام“، وبالّتالي عند خروجه للّشارع يفّجر الكبت الذي بداخله. 
ومن الكبت الذي بداخلنا، يتوّلد العنف، ونفرغ ضغوطاتنا التي 
نشهر  وأحياًنا  نشعر..  أن  دون  الّشارع  في  اآلخر  على  نعاني 

الّسالح بوجهه ملجرّد نقاش من املفترض أن ميّر مّر الكرام.
البعيد  املاضي  في  األخالق.  إلى  نفتقر  بتنا  الّشتائم،  نتلّفظ 
كّنا نتعّطر بأخالقنا ونادرًا ما كّنا نسمع عن حادثة قتل! اليوم 

ا عن 5 حوادث إطالق نار. نسمع يومّيً
َمن املسؤول عن ترّدي األوضاع؟ نحن أم الّشرطة اإلسرائيلّية؟

مصادرة  بإمكانها  اإلسرائيلّية  الشرطة  إّن  البعض،  سيقول 
الّسالح، وبالّتالي احلّد من جرائم القتل وكبح جماح ظاهرة العنف!

املفروض أن يقوم جهاز الّشرطة بحمايتنا، لكن بوضعنا احلالي 
ليست  هنا  الّشرطة  أّن  مبعنى  يخدمنا،  وال  يحمينا  ال  فهو 
فيها  تعمل  التي  ــرى  األخ املجتمعات  خالف  على  خلدمتنا، 

الّشرطة من باب ”نحن في خدمة الّشعب“.
ًدا  ًدا أين يتواجد الّسالح، وتعلم جّي الّشرطة اإلسرائيلّية تعلم جّي
َمن يطلق الّنار وتعلم كذلك بكّل األشخاص الّضالعني في عالم 

اإلجرام.. فَمن املسؤول إًذا؟
على  الّلوم  نلقي  ال  ملاذا  لكن  صحيح،  املسؤولة  هي  الّشرطة 

أنفسنا؟ ملاذا ال نقول نحن َمن سّبب تفاقم األوضاع؟
حّل اآلفة املجتمعّية، باعتقادي، ليس لدى الّشرطة، رغم أّنها 
مذنبة، لكن اجلزء األكبر من احلّل يكمن لدينا. بإمكاننا إقامة 

حمالت توعوّية، وهيئات متثيلّية حملاربة العنف ومكافحته.
مّنا  كل  قام   إذا  لكن  بأكمله،  مجتمع  تغيير  للفرد  ميكن  ال 

ا. بتغيير نفسه وما بداخله فعندها سنبني مجتمًعا حضارّيً
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هاشم ذياب

ُكّنا..
في معبد..

نصّلي..
غياب الّشرطة.

كي يصل..
احلّب..

إلى الّذروة
***

لسنا..
على موعد

مع (اخلّفة)
فليْرحل..
الّرعب..

مع الّرتبة.

***

تعرف..
احلّرة..

أو ال تعرف..؟!
صرنا..

كّل ما.. يفشي سّرنا.
ونعرف.

***
َحَنثنا العهد

وزارنا الغريب..
أّيام البرد.
ومعاونه..

ينفخ على الّكف.
إيذاًنا.. ِبعهد العنف.

***
ال فرحة

في عدن..
ال سعادة

في الوطن..
إّال اجلنازات.
واإلحصاء..

ِلتقليل الّنفايات.
وِسِجّل الّنوم..
ُب العقائد ُيهِرّ
في الَوْيالت.

***
َمن يشبه العَلم
ُيغَمى علْيه..

ُمنتشًيا..
بالفظائع التي جاءت

مع االنتخابات!
َكُثَر العواجيز..

بني الّنفايات
في الّساحات.

عناوين..

ال ننتمي لها.
ذهبوا..

وما عادوا..
على أنغام الّشبق..

واملزادات.
***

ها هو..
يشمت.. 

يبدو سعيًدا.
ونحن حسرة..

على شفاه أطفالنا.
َنْشُتمه بسرعة الّصوت..

الذي وراَءنا.. كاملوت!

©…dLÞØUHOŠ®

WLF½ w�½U½ ∫œ«bŽ≈
ّية بامتياز وهي تطرح مشكلة  هذه احلالة نسائ
على مستوى الوزن. ال يكّف بعض الّنساء عن 
الرّئيسة،  الّطعام  وجبات  بني  ا  ّيً عشوائ األكل 
وحتديًدا في نهاية اليوم، قبل موعد وجبة الّطعام 
كيلوغرامات  اكتساب  إلى  يؤّدي  ما  وبعدها، 
لكن  الــزّائــد.  ــوزن  ال مشكلة  ومواجهة  إضافّية 
دائمة  نحافة  لتحقيق  املشكلة  هذه  كبح  ميكن 
أو تثبيت الوزن تزامًنا مع احلفاظ على الّصّحة!

حني تبرز مشكلة األكل العشوائّي بني وجبات 
ألواح  مثل:  إليها،  الوصول  يسهل  منتجات  إلى  املرأة  تلجأ  الّطعام، 
الشوكوالطة واملعّجنات واملشروبات الغازّية.. إّنها املنتجات الرائجة في 
تلك  محتوى  تقدير  في  صعوبة  املستهلكون  يجد  املعاصر!  املجتمع 
املُنتجات التي تكون غنّية بالسّكر والّدهون ”اخلفّية“، علًما أّن نوعّية 

ّية. تلك الدهون تكون سّيئة من الّناحية الغذائ
الغذائّي.  الّتوازن  في  ا  عاّمً اختالًال  العشوائي  األكل  مشكلة  تعكس 
يعني ذلك أّن تركيبة الوجبات الرّئيسة الّثالث ال تكون صحيحة في 
أغلب األحيان: قد ال توّفر مستوى الّطاقة املطلوب مقارنًة بالّنسبة التي 
يصرفها اجلسم، ما يفّسر الّشعور باجلوع بني وجبات الّطعام. أو ميكن 
أن تكون األطباق دسمة جًدا وغنّية بالسكرّيات البسيطة، ما يؤّدي إلى 
تراجع مستوى سّكر الّدم بطريقة ُمفرطة والّشعور بنوبة جوع شديدة. ميكن 

ّية. محاربة املشكلة في هذه احلالة من خالل تصحيح اخليارات الغذائ
من  دائمة  حالة  في  نعيش  نحن  أوًّال،  الّسلوك.  هذا  أسباب  تتعّدد 
الّضغط الّنفسي والقلق واإلحباط، فنعوّض عن هذه احلالة بتناول مأكوالت 
ًيا، نحن نستهلك مأكوالت دسمة جًدا لكّن اجلسم يخزّن  ”مريحة“. ثان
الدهون فورًا.  ثالًثا، نحن نبالغ في استهالك املشروبات واملنتجات الغنّية 
بالسّكر، وهي تكون دهنّية في الوقت نفسه. لكن كّلما زاد استهالكنا 
وال  ّية  عشوائ بطريقة  نأكل  ألّننا  املزيد  تناول  في  سنرغب  للّسكرّيات، 
ندرك األحاسيس املرتبطة بعملّية األكل، مع أّنها تؤّثر بشّدة على توازن 
اجلسم، فهي التي تنتج شعور الّشبع ومتنعنا من األكل مبا يفوق حاجتنا.

 Òwz«uAF�« q�ú� W�Oz— »U³Ý√ ™
ا يتناول طوال اليوم كمّيات صغيرة من  ّيً - الّشخص الذي يأكل عشوائ
املأكوالت التي يسّهل إيجادها وهي تكون غنّية دوًما بالّسّكر والّدهون. 
قد ميتّد أثر الوجبة الرّابعة في فترة العصر إلى وجبة املساء التي نأكلها 

من دون شهّية. إّنه سلوك شائع بني األوالد والّنساء في سّن الرّشد.
ا عادًة تناول الّطعام وسط العائلة  ّيً - يفقد الّشخص الذي يأكل عشوائ
مع أّنها حلظات مشتركة قّيمة جًدا. يعتاد اجلسم في هذه احلالة على 
”نوبات“ متكرّرة من األكل وال يعود يتعرّف على مؤّشرات الّشبع. يشعر 

البعض باجلوع إذا كانت احلصص املُستهَلكة خالل الوجبة صغيرة جًدا.
- من الّشائع أن يأكل الفرد لسبب قّلة الّنشاطات املثيرة لالهتمام في 
حياته، أي مللء فراغ معّني أو التهرّب من الّضغط النفسي والقلق عبر 

ملء املعدة.
حني  الرّاحة  استعادة  على  تساعدنا  التي  املأكوالت  إيجاد  يسهل   -
للّتعويض عن النقص كما يحصل عند وقف  تتراجع املعنويات، وذلك 

الّتدخني، أو مللء الفراغ أثناء مشاهدة الّتلفزيون، مثًال.
لتجنب مشكلة األكل العشوائي، أفضل ما ميكن فعله هو التنّبه إلى 
بأّن  وإفهامه  رغباته  إرضاء  أو  املناسبة  الفعل  رّدة  إلبداء  اجلسم  حاجات 

ًئا في جميع املجاالت. الّسلوك املفرط يكون سّي
حني يظهر هذا امليل الّشائب إلى األكل ويوشك على التحّول إلى هوس، 
يجب  تركيز..).  تدليك،  يوغا،  (تنّفس،  االسترخاء  استرجاع  من  بّد  ال 
ممارسة جميع الّتمارين االعتيادّية التي تنجح في تعزيز االسترخاء إذا 
بقيت الرّغبة في األكل ملّحة، رغم طرح هذه األسئلة الّذاتّية، أفضل ما 
ميكن فعله هو إيجاد مصدر متعة مختلف أو منفذ من نوع آخر: ممارسة 
جللسات  اخلضوع  بصديق،  االّتصال  الّسينما،  إلى  الّذهاب  الرّياضة، 

تدليك، تصفيف الّشعر..
حقيقّية.  بوجبة  الّظهر  بعد  فترة  في  العشوائي  األكل  استبدال  ميكن 
ّية من أحد أنواع مشتّقات احلليب اخلالية من الّدسم،  تتأّلف الوجبة املثال
وحبة فاكهة طازجة (أو فاكهة مطبوخة من دون سّكر ُمضاف)، ومشروب 
ّية بعد ممارسة  من اختيارك. إّنها وجبة منّشطة قبل العشاء وهي مثال

الرّياضة.
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 Gob Smax WÐUÞ 24
“b�U½Ëb�U� w� Êü«

 »uł   UOB�A�  WHK²��Ë  WFz«—  rO�UB²Ð  WÐUÞ  24  Ÿ“u??ð  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý
 »uł WÐUÞ 24 Êü« «uFLł«   qO� wÐU¼ W³łË q� l� W¹b¼ WÐUÞ – Gob Smax f�ULÝ

ÆqO� wÐU¼ W³łË q� l� f�ULÝ
WOÐdF�« WGK�UÐ X½d²½ô« l	u� w� »UF�_« lOLł …b¼UA� rJ½UJ�SÐ

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

“b�U½Ëb�U� w� «dOš√Ë
r�{ ÍbKÐ f³OAðË qBÐ  UIKŠ

 f³OAðË  qBÐ   UIKŠ  ∫s¹b¹bł  5−²M Ô�  «dšR�  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý  XŠdÞ
 qB³�«  UIKŠ ŸU³ Ôð  ÆÂËb¹Ë ÂËb¹ ÒwNý rFÞË eO2 qJAÐ b¹bł f³OAð ∫r�{ ÍbKÐ
 12.90 ∫qBÐ  UIKŠ dFÝ  ∫» U¼bŠu� Ë√ W³łuK� W�U{S� r�C�« ÍbK³�« f³OA²�«Ë
 2.90  ∫W³łu�« w� f³OA²�« q¹b³ð bMŽ Ë√ ₪ 19.90 ∫r�{ ÍbKÐ f³OAð dFÝ Æ ₪

W¹œUŽ W³łË w�  ₪ 5.90 Æ…dO³� W³łË w� ₪ 3.90 Æ WL�{ W³łË w�  ₪

pO²Ý sJOAð U−O�Ë sJOAð w³�¹d� U−O�
°ÃUłœ d¦�√ %50

 

 sJOAð  U−O�Ë  Úg�ÚdÓIÏ*«  sJOAð  w³�¹d�  U−O�≠“b�U½Ëb�U�  s�  WONA�«  ÃUłb�«   U³łË
 ÂÒbI Ô� ¨dšUH�«  ÃUłb�« —b� s� 100%   °ÃUłœ d¦�√ 50%  l� ¨r×H�« vKŽ ÒÍu ÚAÓ*«  pO²Ý

—UO²šö�  UBK� W²Ý l� ¨…—ËbMÐË fš W�U{SÐ ¨WÒ¹dÞ e³š …dODAÐ

∫WO�U*«  «bM��« ÕdÞ w�  u×HÞ ≠wŠ«—e* dO³� ÕU$
WO�OÝQ²�« WKŠd*« w� ÃÆ‘  «—UOK� 4 u×½ vKŽ VKD�« ŸUHð—«

ÃÆ‘  «—UOK� 3 s� d¦�√ pM³�« bÒM−¹ Ê√ l	u²*« s� 

 WK�KÝ ÕdÞ tO� - Íc�« »U²²�ô« ‰öš s� UÎO�U{≈ U ÎŠU$  u×HÞ ≠wŠ«—e� pMÐ q Ò−Ý
 w�  « ÎdO³�  U ÎŽUHð—«   U³KD�«  XK Ò−Ý  YOŠ  ¨¡ö??G??�«  ‰Ëb−Ð  WD³ðd*«   «bM��«  s�  …b¹bł
 ÂUL²¼ô« »UIŽ√  w�Ë ÆÃÆ‘  «—UOK� 4  u×½ XGKÐ ¨w{U*«  Ÿu³Ý_« ¨WO�OÝQ²�«  WKŠd*«
 U ÎGK³� ¨W�UF�« WKŠd*« W¹UN½ w� ¨pM³�« bM−¹ Ê√ l	u²*« s� ¨W¹dG*« …bzUH�« W³�½Ë b¹«e²*«

ÆÃÆ‘  «—UOK� 3 s� d¦�QÐ —ÒbI¹
 5.8  ‰bF�   «–Ë  pKN²�LK�  —UFÝ_«  dýR0  WD³ðd�  …b¹b'«  WK�K��«  ÊS??�  ¨d??�–  UL�Ë
 ·uÝË ¨2022 ÂUŽ ‰uK¹√ dNý w� …bŠ«Ë WF�bÐ q�UJ�UÐ  «bM��« b¹b�ð r²OÝË Æ «uMÝ
 U ÎLKŽ Æ≠2017ÂœUI�« ÂUF�« s� ¡«b²Ð« ¨WM��« w� … Òd� …bzU� l�œ s�  «bM��« WKLŠ bOH²�¹
 0.86• W³�MÐ `Ð— s�® 0.99• vKŽ  dI²Ý« WO�OÝQ²�« WKŠd*« w� XIKž√ w²�« …bzUH�« Ê√

Æ©WKŁU2 …b� w� WO�uJ(«  «bM��« s� vKŽ√
 …dO³J�«  WI¦�«  v�≈  dOA¹ Íc�«  d�_« ¨…b¹bŽ WOðU�ÝR�  UNł s� jAM�«  VKD�«  ¡Uł b	Ë
 ¨W¹dG*« …bzUH�« W³�½ qCHÐË ¨p�c� W−O²½Ë ÆWO�U*« tðu	Ë pM³K� ÊËdL¦²�*« UNO�u¹ w²�«
 …dJ³�   U�«e²�«  vKŽ  WO�OÝQ²�«  WKŠd*«  w�  ‰uB(«Ë  »U²²�ô«  r−Š  …œU??¹“  pM³�«  —d	
 ÆW�œUI�« W³¹dI�« ÂU¹_« w� »U²²�ö� W�UF�« WKŠd*« Íd−²ÝË ÆÃÆ‘  «—UOK� 3 u×½ WLOIÐ

 Standard  q³	 s�  «bM��« nOMBð -Ë
ilAAA/ بتصنيف   & Poor’s Maalot

.Stable
 ≠wŠ«—e�  d³Ž  X9  »U²²�ô«  WOKLŽ  Ê√  d�c¹
 W�dý UNðœU	Ë ÷ÆÂ »U²²�« W�dý ≠ u×HÞ

   Æ‰U²O³� u¹—«“Ë—

 ∫œö³�« w� ÍdJ��« v{d� Èb� …UO(« …œuł w� …—uŁ
 dJ��« h×� s� sÒJ9  uÐ« s� FreeStyle Libre

dÐùUÐ ešu�« ÊËbÐ
 Ã–u/ ‚ Òu�ð r�UF�« w� W�Ëœ ‰Ë« ÊuJ²� qOz«dÝ« W�Ëœ  —U²š« WO*UF�« Abbott W�dý

VOÐ« qð w� ’Uš e�d� w� œUý—ô«Ë lO³K� d�u²�Ë r�UF�« w� tŽu½ s� b¹d� eO2
 e??šu??�«  v???�«  W??łU??(«  ÊËb????ÐË  W??	b??Ð  d??J??�??�«  ”U??O??	   FreeStyle Libre  ????�«  “U??N??ł `O²¹

 W	öD½« d³²F¹ u¼Ë ¨ UÝUOI�«Ë
 ÍdJ��« v??{d??* Èd??³??�  W??¹—u??Ł

 Æ2 Ë 1 Ÿu½ s�
 q??J??A??Ð …d????O????³????J????�« Èd?????A?????³?????�«
 Íd??J??�??�« v???{d???* w????¼ ’U?????š
 ¨5??�u??�??½_U??Ð Êu??'U??F??²??¹ s???2
 ÆœôË«  s?????�  r?????¼  r???N???²???O???³???K???ž√Ë
 t????�«b????�????²????Ý« `????L????�????¹ Y????O????Š
 ¨ «u?????????M?????????Ý  4  q???????O???????ł  s??????????�
 …œu??ł  dO³�  qJAÐ  s?? Ò�??×??O??ÝË
 q�UF²�«  vKŽ  rNð—b	Ë  rNðUOŠ

Æ÷d*« l�
 r²OÝËDiabetes Care  Abbott  s�  d¹uDð  …dLŁ  u¼   FreeStyle Libre  ?�«  “UNł
 WNł«u* ‰uKŠ WKOJAð .bIð  w� WBB�²*«Ë ¨å‰UJ¹b� 5HOłò d³Ž œö³�«  w�  tI¹u�ð
 ©FLASH ©Flash Glucose Monitoring  UOłu�uMJð vKŽ “UN'« bL²F¹ ÆÍdJ��«
 Íc�«Ë ¨w½Ëd²J�ô« Δ—UI�« d³Ž `�*« Ÿ«—c�« vKŽ Ÿu{u*«Ë —UFA²Ýô« “UNł `O²¹ YOŠ
 ÷UH�½ô«  UF	uð œb×¹ Íc�«® rN��« ÁU&« v�« W�U{« ¨w�U(« dJ��« Èu²�� ÷dF¹
 ÆWO{U*«  UŽUÝ 8  ?�«  w� dJ��«  U¹u²�� sŽ  U�uKF�Ë ©dJ��«  U¹u²�* ŸUHð—ô« Ë«

ÆÍdJ��« v{d� qJ� VÝUM� “UN'«
 WłU(«  sŽ  wMG¹  FreeStyle Libre  ≠  ?�«  ÆWO�U{ô«  U¹«e*«  s�  b¹bF�«  b¹b'«  “UN−K�
 s�  UODF*« lLł ÆdJ��«  U¹u²�* WK�UA�«  U�uKF*« s¹e�ð vKŽ —œU	Ë  UÝUOI�« v�«
 Èb� dJ��«  U¹u²�� w�  «dOOG²�« ◊U/« qOK% oOLŽË q�«u²� qJAÐË `O²¹ “UN'«
 W�UŠ ‰uŠ WLN*«  U¼U&ôUÐ w³D�« r	UD�«  U�uKF*« Ác¼ œËeð ÆX	u�« —«b� vKŽ Z�UF²*«

   ÆWOłöF�«  UO�u²�« `M� vKŽ bŽU�ðË ÍdJ��«
 —bB²ð  wJ�  qOz«dÝ«  W??�Ëœ   —U²š«  ¨W??�Ëœ  150  s�  d¦�√  w�  qLFð  w²�«Ë  ¨ u??Ð«  W�dý
Free≠ ≠ ‰UJ¹b� 5HOł t²�Ý√ ’Uš e�d� d³Ž r�UF�« w� tŽu½ s� b¹d�Ë eO2 Ã–u/

 VOÐ«  qð  w�  ÊUÝ  b½¬  wÝ  lL−�  w�  e�d*«  lI¹  ÆStyle Libre Experience Center
 sLC²ð w²�«Ë ¨WOMN*«Ë WOB�A�« WI�«d*«Ë œUý—ô« wIKðË “UN'« ¡«dý „UM¼ sJ1 YOŠ
  «Ëœ« d³Ž UNKOK%Ë “UN'« ‰ULF²Ý« bMŽ …œ—«u�« …dO¦J�«  UODF*« vMF� sŽ ÕdA�« U ÎC¹√
 U¼bNA¹ r� ¨WHK²�� WÐd& Z�UF²LK� e�d*« «c¼ ÂbI¹ Æ·bN�«  «cN� U¼d¹uDð - W³Ýu×�

ÆÍdJ��« ÷d� w� WK¹uÞ WKŠd� “UO²ł« s� tM ÒJ1Ë ¨œö³�« w� WO³D�« …eNłô« ŸUD	
  ?�« – Â—U� 5Ž UÝ«b¼ vHA²�� w� ÍdJ��« …bŠË fOz— ¨“«— —UL²¹« —u��ËdÐ ‰«u	√ V�Š
 WÐd& ‰Ë« w� ÆÍdJ��« ÃöŽ vKŽ …—bI�« ‰U−� w� Èd³� W	öD½« u¼ FreeStyle Libre
 s� ÍdJ��« ÷d� s� w½UF¹ dO³� Z�UF²� 27 UN�öš «d³OK�« vKŽ qBŠ YOŠ¨ œö³�« w�
 6 …b* rN²FÐU²� X9Ë e�«d� 3 w� ¨ÂuO�« w� 5�u�½« sIŠ …bFÐ tłöŽ r²¹ Íc�«Ë 2 Ÿu½
 Ê“«uð w� dO³� s�% rN¹b� √dÞË ¨“UN'« s� dO³J�« r¼U{— sŽ Êu'UF²*« dÒ³Ž ¨dNý«

Æå“UN'« ‰ULF²Ý« …d²� —«b� vKŽ UÎ½“«u²� ÊU� Íc�«Ë ÍdJ��«
 WF�U'« w� ÊU�½ô«  W¹cGðË œ«u*«  ‰œU³ð  …bŠË d¹b� ¨f¹U�  Â«—  —u��ËdÐ ‰«u	_ UÎI�Ë
 Z�UF²*« vKŽ “UN'« «c¼ d�u¹ å∫œö³�« w� »U³A�« ÍdJÝ WOFL' w³D�« d¹b*«Ë W¹d³F�«
 dŁRð  w²�«   «eH×LK�  r�'«  qF�  œËœ—  sŽ  wð«c�«  rOKF²�«  `O²¹Ë  dO¦J�«  wð«c�«  ešu�«
 v{d* W³	«d� WÐd& w� Æw½b³�« ◊UAM�« Ë« WHK²�*« ÂUFD�« Ÿ«u½« q¦� dJ��« Ê“«uð vKŽ
 dOD)«Ë  œU(«  dJ��«  ÷UH�½«  w�  dO³�  ÷UH�½«  v�«  “UN'«  Èœ√  ¨1  Ÿu½  s�  ÍdJ��«

ò ÆqOK�«  UŽUÝ w� W�Uš ¨©UOLJOKłu³O¼®
Dia≠  U−²M� ‚u�ð w²�«Ë ¨‰UJ¹b� 5HOł ¨VŠU�Ë ÂUF�« d¹b*« ¨5HOł ÍUž ‰«u	_ UI�Ë

  UOłu�uMJ²�«Ë  UłöF�« ‰U−� ‰UJ¹b� 5HOł œuIð ò œö³�« w� betes Care  Abbott
 W¹—u¦�«Ë  …—U��«  ÈdA³�«  VK−Ð  UM�  W�dH�«  WŠUðù  ÊË—u��  s×½Ë  ÍdJ��«  ŸUD	  w�
 o¹u�ð   —U²š«  b	  Abbott  W�dý  Êô  bOFÝ  U??½«  Æœö³�«  w�  ÍdJ��«  v{d�  —uNL'
 v{d�  qł√  s�  b¹bł  l	«Ë  oK�MÝ  W¹uÝ  UM½«  oŁ«Ë  U½√Ë  œö³�«  w�  « Î—uDð  d¦�_«  Z²M*«

Æåœö³�« w� ÍdJ��«
 320 dF�Ð —UFA²Ý« …eNł√ 6 qLA¹ ’Uš dF�Ð W�“dÐ ¡«dAK� “UN'« d�u²¹ ¨ÂuO�« s�
 “UNł q� Z�UF²*«  Âb�²�¹ YOŠ ¨—UFA²Ýô« “UN' ÃÆ‘ 225  Ë Δ—UI�«  “UN−K� ÃÆ‘
 lL−� w� FreeStyle Libre Experience Center w� d�u²� Æ5Žu³Ý« …b* —UFA²Ý«

Æ7 WK¹u% 6364™ ≠o³�*« oO�M²�UÐ VOÐ« qð w� ÊUÝ b½¬ wÝ

 «uŽ—UÝ ÆÆ «eM�uH½ô« b{  ULOFD²�« XK�Ë ∫XO�ö� ¡«d³š
rOFD²�« wIK²Ð

 ‰UHÞ_ tÐ v�u*« rOFD²�« qLAOÝ tM��« Ác¼ò
 åÂUŽ 12 sÝ v²Š

 XK�Ë  b	  YOŠ  ¨dJ³�  qJAÐ  «e½uKH½ô«  b{   ULOFD²�«  WKLŠ  ‚ö??Þ«  v�«  —œU³ð  XO�ö�
 WO³D�« r	«uD�« «ËdýUÐ b	Ë wÐdG�« qOK'«Ë UHOŠ ¡«u� w�  «œUOF�«  U¾� v�«  ULOFD²�«

 ÆrOFDð n�« 170 .bIð ÷ËdH*« s� ¨ ULOFD²�« .bI²Ð
 W¾�Ë Ÿ«u½√ 3 qLAð UN²O³�Už ¨åW²O�  UÝËdO�ò b¹ vKŽ rOFD²�« .bIð r²OÝ WM��« Ác¼
  Æ’Uš qJAÐ 5M�LK�  ÂbI²ÝË oŠô bŽu� w� qB²Ý Èdš√ Ÿ«u½√ 4 qLAð w²�« tO�U{≈
 sL{ U¼œ«d�√ d³²F¹ w²�«  U�ÝR*«Ë 5M�*« —Ëœ ¡ôe½ r¼  ULOFD²�« «uIKð s¹c�« qz«Ë_«

ÆÍb�'« rNF{Ë V�×Ð ådD)«  UŽuL−�ò
 r¼  rOFD²�«  UN�  ÂbIOÝ  w²�«   UŽuL−*«  Ê«  `??{Ë  ¡«u??K??�  w³D�«  d??¹b??*«  ¨bOFÝ  w??¼«“  Æœ
 åUL²Ý«ò s� Êu½UF¹ s¹cK�« v{d� hš_QÐ ≠5M�e� v{d� ¨‚u� U�Ë 65 dLFÐ ’U�ý√
 vHA²�*« w� «ËÒb	— s¹c�« ’U�ý√ ¨WHOF{ W½UBŠ s� Êu½UF¹ Íc�« ÊUÞdÝ v{d� Ë«

 ÆWO×B�«  U�ÝR*« w� WK�UF�« r	«uD�«Ë 5Mzd�« w� »UN²�« V³�Ð ÂdBM*« ÂUF�« ‰öš
 ¡U�M�«  rOFDð  vKŽ  b¹bA²�«Ë  eO�d²�«  r²OÝ  rÝu*«  «c??¼  ‰ö??š  ÊQ??�  p??�–  v??�«  W�U{ùUÐ
 r	UH²�  d³�√  qJAÐ  s{dF²¹  b??	  q??�«u??(«  ¡U�M�«   ¨q??L??(  sDD�ð  wð«uK�«  Ë«  q??�«u??(«
 ÊU�  p??�–  v??�«  W�U{ùUÐ  ¨rOFD²�«  «uIK²¹  Ê«  rN*«  s�  V³��«  «cN�Ë  «e½uKH½ô«   «bOIFðË
  «bOIFð s� dNý√ 6 ‰« dLFÐ `³B¹ v²Š UNMOMł wL% rOFD²�« vIK²ð w²�« q�U(« …√d*«

 Æ«e½uKH½ô«
 v�«  V³�ð b	  qL(« …d²�  ‰öš «e½uKH½ô«  ÷d�  «bOIFð Ê«  v�«  dOAð …b¹bŽ  U??Ý«—œ
 Èb� «e½uKH½ô« ÷d0 WÐU�_« W³�½ Ê«  UÝ«—b�« X²³Ł« UL� ¨5M'« Èb� WOIKš  U¼uAð
 UM�eK¹ Íc�«Ë Î «bł ÂU¼ vDF� ¨65% W³�MÐ q	« qL(« ‰öš rOFD²�« rN�√ XIKð b	 ‰UHÞ√

ÆrOFD²�« wIK²� q�«u(« ¡U�M�« YŠ vKŽ
 ¡ôR¼ qLA¹ ¨‰UHÞ_« q� ∫ådD)«  UŽuL−*ò …dO³�Ë …b¹bł WŽuL−� rCM²Ý WM��« Ác¼

 ÆÂUŽ 12 qOł v²Š ¨WO{  d� oÐ«uÝ rN¹b� błu¹ ô s¹c�«
 dDš rN¹b� iH�M¹ rOFD²�« V³�ÐË YOŠ Î̈«bł wÐU−¹≈ qJAÐ rOFD²�« ÊuIK²¹ ‰UHÞ_«
 Ë√  5G�U³�  ÷d*«  rNKI½  WO½UJ�≈  W³�½  iH�Mð  «cJ¼Ë  ¨ÿu×K�  qJAÐ  ÷d*UÐ  WÐU�_«

ÆÔUC¹√ 5G�U³�« wL×½ s×½ ‰UHÞ_« rOFDð o¹dÞ sŽ Èdš√  ULKJÐ Í√ s¹dš« ‰UHÞ√
 w½U¦�« rOFD²�« U�« WÝ—b*« w� w½UŁ nBÐ ‰UHDK� ‰Ë_« rOFD²�« .bIð r²OÝ tM��« Ác¼

Æ©5²KŠd� vKŽ ÂbI¹ ‰UHÞ_« rOFDð ® …œUOF�« w� ÂbIOÝ
 Ê«  ¨XO�ö�  w�  wÐdG�«  qOK'«Ë  UHOŠ  ¡«u�  …d¹b�  ¨«dOÐUý  5Š  —u��ËdÐ  ‰«u??	√  V�×Ð
 ÂbIOÝ  YOŠ  ¨ «bK³�«  lOLł  w�  …dA²M*«   «œUOF�«   U¾�  ‰ö??š  s�  ÂbI²Ý   ULOFD²�«
 w¼Ë W{dLK� Włu²�« wHJ¹ Z�UF*« VO³D�« s� WOłuð »u²J* WłUŠ ÊËbÐË w½U−� qJAÐ
 wIKðË ‰U−F²Ýö� lOL'« «uŽbðË UL� ¨bIF� dOžË jO�Ð rOFD²�« ¨…bŽU�*« rJ� ÂbI²Ý

 sJ2 X	Ë ŸdÝQÐ  ULOFD²�«

∫oKDÔð u½UÝ W�dý
 Inspirations ULO�J� u½UÝ qO�G�«  UÒ¹dD� WŽuL−�

”«u×K� …eÒH×�Ë WÒ¹u	 `z«ËdÐ
Blue Blossom Ë Soft Silk ULO�J� u½UÝ

 qO�G�«  U?? Ò¹d??D??� W??¾??� w???� …b???z«d???�« ¨u???½U???Ý W??�d??ý X??I??K??Þ√
Inspi≠  ULO�J�  u??½U??Ý  WŽuL−�  ¨2016  ÂUFK�  œö??³??�«  w??�ra≠

 ÂËbðË ”«u×K� …eÒH×� WÒ¹u	 `z«ËdÐ qO�ž  UÒ¹dD� tions
Æq¹uÞ X	u�

 …dÒ�u²�Ë ÒÍu	 dODF²Ð qO�ž  UÒ¹dD� qLAð …b¹b'« WŽuL−*«
 ∫5²Fz«—Ë 5ðb¹bł 5²×z«dÐ

 —« Òu½  s�  vŠu²�*«  Soft Silk  ULO�J�  u½UÝ  qO�G�«  ÍÒdD�
 qO�G�«  ÍÒd??D??�Ë Æq??Ò�b??Ô*«  d??¹d??(«Ë WÒOFOÐd�«  ¡«u???ł_« ¨“u??K??�«

 rO�½ W×z«— s� vŠu²�*« Blue Blossom ULO�J� u½UÝ
 lOÐd�«  —U???¼“√Ë  …œ—U??³??�«  ÁUO*«  ¨gFM*«Ë  qOKF�«  ÕU³B�«

 Æ¡U	—e�«
 ‚—“_U???Ð W??½ Òu??K??�Ë …b??¹b??ł  «u³FÐ …d?? Ò�u??²??�  U?? Ò¹d??D??*«
 Æ ÒÍËUL��«  ‚—“_«Ë  Íœ—u???�«  ÊuK�UÐ  —U???¼“√Ë  o�UG�«

°WK�ž 40 v²Š wHJðË – d²� 1 WF�Ð
o¹u�²�«  UJ³ý w� dÒ�u²�

XOKŽ fO/ tO�U� sŽ U¼u�dFð r� ozUIŠ
 …uNI�« WNJ½Ë rFÞ ÆWFO³D�« w� UÎ³O�dðË «ÎbOIFð d¦�_« wFO³D�« wz«cG�« Z²M*« w¼ …uNI�«
 w�«uŠ vKŽ UNBOL% q³	 …uNI�« »u³Š Íu²% ÆWOzUOLOJ�«  U³ Ò�d*«  U¾� vKŽ ÊU¹u²×¹
 1000 s� d¦�√ v�≈ œ«u*« Ác¼ ‰u×²ðË — ÒuD²ð hOL×²�« WOKLŽ bFÐË ¨WOFO³Þ …œU� 230
 Æ…eÒOL*«Ë W�U)« WNJM�«Ë rFD�« Í√ ¨…uNI�UÐ ”UM�« nGý V³Ý u¼ «c¼Ë ÆWHK²�� …œU�

∫XOKŽ fO/ tO�U� sŽ U¼u�dFð r� w²�« ozUI(« iFÐ rJO�≈
 w²�« œö³�« w� …bOŠu�« W�dA�« w¼ tO�U� ”Ë«d²ý

 ¨ U¹u²�*«  vKŽQÐ  …uN	  w???	« ÒË–  UN¹b�  q ÒGAÔð
 r	UÞ  WDÝ«uÐ  …uNI�«  ‚ ÒËc??ð   UOKLŽ  r²ðË

 WÐd−²�«Ë …d³)«Ë qO¼Q²�« ÍË– 5	« ÒË–
  Æ5M��«  «dAŽ vKŽ Òb²9 w²�«

 w� «Îb???ł V??? Ò�d???*«Ë w??ÝU??Ý_« ¡e???'«
 rÒKFð  u??¼  …u??N??I??�«  WDKš  dOC%
 bMŽ ‰u???O???*«Ë  U??N??J??M??�« W??�d??F??�Ë
 eÒO1 U??� U??ÎO??K??L??Ž «c???¼Ë ¨p??K??N??²??�??*«
 œö???³???�« w?????� t???O???�U???� ”Ë«d?????²?????ý

Ær�UF�«Ë
  W??� Ó¡ö??�Ë …— Òu???D???� f??O??/ t??O??�U??�

  «œUŽË  ◊U/√ rN�Ë WÝ«—b� UÎI�Ë
  UNJM�«Ë œö³�« w�  …uNI�« pKN²��

Æt¹b� WKCH*«
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