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يخوضها  التي  وأصعبها  املعارك  آخر  هذه  تكون  قد 
شمعون پيرس الرّاقد على فراش املرض في وضع صّحي 
والّتسعني  الّثالثة  ابن  وهو  املوت  يصارع  للغاية  حرج 
عاًما، قضى ثلثيها كأحد أبرز قادة احلركة الّصهيونّية 
ودولة إسرائيل، فلقد بدأ مشواره  الّطويل وهو لم يكمل 
عقده الّثالث حّتى إن بلغه كان واحًدا من طاقم القيادة 
وليڤي أشكول،  بن غوريون  داڤيد  يعمل مع  املتقّدمة 
وبعدهما دوًما في الّصفوف األولى وأحياًنا وحيًدا في 
للقيادة  حّددها  التي  الّصفات  إحدى  وهي  الهرم،  قّمة 
الّشّدة  حلظات  في  جتد  ولن  حولك  تتطّلع  فعندما   -
إّنها على جميع  القائد -  أّنك  ِاعرف  َنصوًحا صدوًقا 
ما  وتبقي  اجلسد  على  ستجهز  التي  املعركة  ــوال  األح
خّلفه من إرث، يقّض مضاجع الكثيرين ويسعد قوًما 
من احملظوظني، محفورًا في سفر الّتاريخ الذي ال يحفظ 
وًدا إّال ملن يحرثون أرضه بالفؤوس وال يخّلد ذكرًا إّال ملَن 

يزرع امللح في شقوق أيامه الّدامية.
ليس من الّصعب أو الفطنة أن يستبق أحد الفرح على 
في  اجلراح  على  ُمبحرًا  عاش  لرجل  املتوّقع  املوت  هذا 
سفن أحالمه ونام دوًما في خيمة الرّاعي الذي متّنى أن 
يكونه، ووسط بيوت قصيدة تاق أن يكتبها وهو يرعى 
الّنجوم، كما كان يصرّح دوًما؛ فمسيرة شمعون پيرس 
املتناقضات  وكيًفا، جميع  كًما  ُمثلى،  بواقعّية  تخزّن 
والعرب  اليهود  حروب  وجينات  والقسمات  واملفارقات 
ــوقــت،  ال نفس  ــي  ف وتــعــكــس،  ــث  احلــدي العصر  ــي  ف

عند  قوم  مصائب  تكون  كيف  متوّحشة،  باستفزازّية 
قوم فوائد أو تلك الفوارق بني قادة ميوتون وشعوبهم كي 
يعودوا إلى املاضي بغباره وبهته، وبني قائد يستشرف، 
من أجل قومه، ضواحي الفانتازيا بإصرار ال يعرفه إّال 
املوج ألّنهم ”مصنوعون من املستقبل“ كما أجاب ذات 
يوم على سؤال وّجهه له الّصحافي دان شيلون: من أّي 

ماّدة أنت مجبول؟       
الّسحيق،  املاضي  في  ــعــرب،  ال استكراه  يكون  قد 
سادت  التي  ّية  اإلنسان صفاتهم  أجمل  من  للتشّفي 
في عصور تأّلقهم الّدارسة، فالعربي النبيل إن اقتدر 
وحتّكم في مصير غرمي خاسر انُتظر منه العفو، لكّننا 
حد  الّتشّفي  يبلغ  قد  الهزائم،  زمن  في  نعيش  ونحن 
األمنيات ويغدو، عند البعض، منتهى الفرج املشتهى.

پيرس ال ألكتب عن شخصه،  إلى  احلقيقة جلأت  في 
وهو حتّد قد يتلّقفه أحد الباحثني من مثّقفينا واملهتّمني 
بدراسة علمّية مهنّية ثاقبة ناقدة في علوم الّسياسة 
ونّظم احلكم العصرّية ال سّيما إذا كان ”بطلها“ وتاريخه 
يشّكل مرآة لهزال بعض أضداده/ غرمائه أعدائه اآلخرين، 
قد  املقالة،  هــذه  في  يهّمني  ما  ــذا  وه نهايته،  لكن 
ترّسخ، بنظري، معنى البدايات الّشاخصة أمامنا وتعرّي 
أزماتها املتداعية واملتفاعلة في ميادين حياتنا كعرب 
على  ــراوح  ي سنوات  منذ  فبدأ  شاخ  أوسط  شرق  ألفوا 
قضوا  جديدة  وكفلسطينّيني  ملتهبة  صحارى  تخوم 
أحايني طويلة يدعون الّسماء أن حتميهم من ”حضن“ 

أشّقائهم وأصدقائهم فهم بعدوّهم كفالء!. 
الّصراع  ينهي عملًيا حقبة قرن من زمن  موت پيرس 
ما  على  الّتقليدّيني  رموزها/األعداء  آخر  من  ويخّليها 
الّنقيض،  وعلى  مــجــازات،  من  البيان  هــذا  يحتمله 
تؤّثر من خالل شخوصها على  واقعّية  من جتسيدات 
فالّسؤال  وغيره؛  مباشر  بشكل  مصيرنا  إحداثّيات 
من يوم آدم، ما زال مفتوًحا على باب الّتأويل املُطلق، 
زال  وما  كان  الّتاريخ  في صنع  الفرد  دور  عن  وشاغله 

يشغل بال الَفَطنة ويغيب عن عوالم الغفلة املوتورين.
إسرائيل“  ”أرض  على  وقلبه  پيرس  شمعون  سيرحل 
القدس  أّما عينه ستبقى حيث ما كانت دوًما: على 
الكبرى، وإليها سأصوّب حدسي في مقالتي هذه، فهو 
حني  ”املستحيل“  على  تفوّقوا  وواكبوه  سبقوه  ومن 
حلبوا أثداء تلك األسطورة حتى جّسدوها أحجارًا وبشرًا 
يوشع،  قائد جندهم، حفيد  يوم جاءت صرخة  وبشائر، 
الهيكل  ”جبل  أّن  اخلسارة،  تعلن  حزيران/يونيو  في 
انفكت  ما  أّمة  أحالم  ا،  ًيّ عمل نسفت،  زأرة  بأيدينا“. 
وتتنتقل  نكستها  نزيف  تــداري  كيف  وتبحث  تلهث 
ردهــات  ــني  وب امللح  ــدن  وم ـــة  األزّق بــني  وبقصور  بعجز 
الّنواطير  غفت  الّسابع  اليوم  ذلك  ”القصور“؛  ففي 
على زند الفاجعة، وأخالني أّنها لم تعود إلى صحوتها 

أو، يا خلوفي، أّنهم قد ال يعودوا! 
اإلسرائيلي  التفوّق  محاور  پيرس،  بعد  تتغّير،  لن 
عــهــوده  كإستراتيجّيات  فــي  وخــّطــط  ــم  رس مــا  وكــل 
ــداَف  أه أّن  أرى  لكّنني  حاله،  على  سيبقى  ُعليا، 
لضربات  عرضًة  أكثر  ستصبح  االستراتيجّيات  تلك 
أحياًنا  ”احلرير  فسياسة  ــشــع،  وأب أقــســى  مباشرة 
التي هندسوها ستندثر، ليتوّلى أمراء  واملجالج دوًما“ 
املتوّحش،  اخلنازيري  االقتصاد  ــاب  وأرب اجلــدد  ــوراة  الــّت
من  نتأ  ما  وتقويض  وجيوبهم  سمائهم  وصايا  تنفيذ 
”أريحا“  حــول  وصحبه  پيرس  أحياها  ــوار  أس بقايا 
احملاصرة  وشقيقتها  ومثيالتها  الّصغيرة  الكانتونة 
القدس  لكن  دخان  احملاور  كّل  في  البعيدة.  غزّة  أوًّال 
أّول من وضع حّبها في طواحني إسرائيل املابعد پيرس!    

من  كل  أّن  والفلسطينّيني  العرب  بعض  يعتبر  قد 
سيأتي بعد پيرس سيكون حتًما للعرب أفضل، فال 
أسوأ من پيرس ونهجه: خبث ودهاء مميزان، حالوة لسان 
ثقافة وذكاء، مثابرة جتربة وعطاء. وقبل كل ذلك دأبه 
يصير  فال  األدوم،  احلياة  بحكمة  ومتمّسًكا  مدفوًعا 
أناخك وأعاقك وجعلك تستسلم  إذا  إّال  الفشل فشًال 
ا  صعًب خصًما  كان  واالستمرار.  احملاولة  تعاود  وأّال  له 
وعلى  عسيرًا  كــان  مدرسته  وعلى  عليه  واالنتصار 
األرجح مستحيًال، أولئك العرب يؤمنون أّن مواجهة من 
سيأتي بعده ستكون أسهل، فكّلما متادى البطش وسفر 
وفاضت أنهر الّدمع سيحصحص احلق ويتحّقق الّنصر. 

منذ  تواجه  ــذه  وه القدس،  على  وعينه  پيرس  يرحل 
سنوات سياسة قمع وتفتيت جديدة قد تكون األشرس 
فقادة  وأخــطــرهــا.  املتعاقبة  اغتصابها  حمالت  ــي  ف
إسرائيل اجلدد قرّروا نسف ما وضعته مدرسة پيرس من 
قواعد عاّمة وتصوّرات في قضّية القدس، عندما تركوا 
ما تعطى للعرب في  هوامش ضامرة لتبقى ”قدًسا“ 
حلظة استحقاق تاريخّية قد تكون هزيلة لكّنها ضرورّية، 
احتالل  منذ  املدينة  على  املتعاقبني  كّل  أبقى  ولذلك 
شرقها في العام 67 على حد أدنى من الوضع القائم 
ّية يهودّية تتطوّر  وحرصوا أّال ميّس طابع املدينتني: غرب
ّية أبقيت على غبائرها  بتسارع مضّطرد وشرقّية عرب

ّية  العرب فــاحلــواري  وستائرها، 
بقيت على عتمها وبكرّيتها، 
والّشوارع تركت بال أرصفة وبال 

تطوير ُيذكر، والّشرق عاش بشرقه والّشارع رقم واحد كان 
مبثابة احلد بني كيانني متخّيلني ومناطق خطوط التماس 
واجهات  في  الرّصاص  وندوب  خرائبها  على  ”ُخثرت“ 
والهزمية.  اجلرمية  عمق  على  شهدت  املهجورة  بيوتها 

هكذا كان إلى أن قرّر أمراء احلرب اإلسرائيلّيني اجلدد أن 
يتخّلوا عن الّدهاء وعن فسحة أمل موهومة وعن أحالم 
أوسط  شرق  في  دولته  مستقبل  يحمي  أن  فكر  من 
جديد تكون فيه إسرائيل هي األذكى واألقوى، شرطّية 
على قادة ودول ضعيفة وحتظى في نفس الوقت برضا 

دول العالم ألّنها هي اجلّنة في أرض اليباب. 
ألّن  الغابة  كواسر  آخر  سترحل  ومعه  سيرحل  فپيرس 
إسرائيل اجلديدة قرّرت أّن القدس قدسها، ال شريك لهم 
الّتنازل عن  باقتسامها وال حّتى  فيها أحد، فال أمل 
ما  حسب  أزفت،  عندهم  فالّساعة  ولذلك  منها،  رسغ 
أعلنه رئيس بلدّيتها وبعض الوزراء مؤّخرًا، وعلى العالم 
احلقيقّيون.  البيت  أصحاب  هم  من  ويفهم  يعي  أن 
تستهدف  تنفيذ سياسات جديدة  وواكبه  إعالن سبقه 
ُمطلق  بشكل  ّية  املدن احلياة  منظومات  كــّل  ابتالع 
إلكمال تطويق سّكانها العرب وإحلاقهم، عن رضا منهم 
الّدولة  وقسرًا، بشكل حتمّي وُمحكم في سرات حياة 
ّية اخلدماتّية  املدن املؤّسسات  واملدينة؛ فبعد إغالق كّل 
وبدأت  صنانيرها  برمي  إسرائيل  شرعت  الفلسطينّية 
وضرورات  والعوز  احلاجة  بحور  في  أسماكها  تصطاد 
البقاء، فسيطرت، بزحف مريع، على قطاعات الّصحة 
وتوابعها،  والّتجارة  والعبادة  والبناء  والرّفاه  والّتعليم 
عليها  ُمحرّمة  متاس  كمناطق  معروًفا  كان  ما  وهدمت 
عمران  مناطق  ــى  إل وحوّلتها  ــي  ــّدول ال القانون  ــق  وف
وموّهت  املدينة  أمعاء  على  ربضت  ضخمة  إسرائيلّية 
في  مدروًسا  تغييرًا  ذلك  مع  وأرفقت  بغربها،  شرقها 
نشهد،  بدأنا  حّتى  املدينة  شــرق  جتــاه  البناء  سياسة 
مؤّخرًا، طفرًة متواضعة ومحدودة، لكّنها جديدة، ملشاريع 
حارات  من  العديد  في  العرب  الّسكان  لصالح  بنيان 

القدس الّشرقّية. 
لن يكون مستقبل القدس والفلسطينّيني أسهل بعد 
رحيل پيرس، فالقضّية لم تكن يوًما مخايرة بني احلياة 
مع الّثعالب أو الغزالن، وليس أن تعيش كفلسطيني 
الغابة في  الّنعام، ألّنها  بله  الّسلحفاة أو  وفق حكمة 
أحكامها وفيها من األفضل، دوًما، أن تكون أسًدا أو 
على األقل باشًقا من بني الّطيور أو نسرًا، وفي جميع 
األحوال إن فشلت أن تعرف كيف وأين وفي أي حضن تنام. 

حًيا،  زال  ما  اّلــذي  پيرس  عن  مقال  كتابة  ــِو  أن لم 
الفرح  باستقدام  وال  رحيله  عند  تقف  لن  فالقضّية 
القرون  تلك  طيلة  كانت  فقضّيتنا  موته،  على  البارد 
للعرب في عهد پيرس وقبله، وستبقى مباذا  ما جرى 
سيجري للعرب ولنا الفلسطينّيني ما بعد موته، فنحن 
مختلفون معه وقد نغضب منه أكثر بعد موته، لكّنه 
سيرحل تارًكا عصرًا،  شئنا أم أبينا، بعض عجائنه، يا 
حلسرتنا، صّبت في فواخيره وفواخير أمثاله من صّناع 

اخلزف املهرَة والّصاغة والّسّكابني.
أنا لست من الّشامتني وال من مستقدمي الفرح الباهت 
وقد يكون الغاضبون من هذه النهاية كثر، فاملعذرة من 
بعضهم، لكن للمقالة تتّمة عن القدس والّثورة ما بعد 

پيرس.
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قام، مؤّخرًا، وفد ضّم عدًدا من القيادات املسيحّية، 
إلى  معايدة  بزيارة  املبارك،  األضحى  عيد  ملناسبة 

ـ“اجلامع الكبير“). جامع ”اجلرينة“ (املعروف ب
أبونّصار،  وديــع  من  مببادرة  الزّيارة  هذه  جــاءت  وقد 
املقّدسة،  األرض  فــي  األساقفة  مجلس  مستشار 
تأّلف من: األب شارل  اّلذي  الزّائر،  الوفد  اّلذي رافق 
يرافقه احملامي عماد  الكاثوليك)،  الرّوم  ديب (عن 
كركبي، األب فرنسيس (باكو) نغرال (عن الّالتني)، 
روميو  يرافقه  املــوارنــة)،  (عن  يعقوب  يوسف  األب 
شكري، األب دميتريوس سمرا (عن الرّوم األرثوذكس)، 
القس حامت شحادة (عن اإلجنليكان)، يرافقه د. بّسام 

حّداد، واألب ديريار (عن األرمن األرثوذكس).
وكان باستقبال الوفد عدد كبير من وجهاء الّطائفة 
اإلسالمّية، برز من بينهم الّشيخ رشاد أبو الهيجاء 
الّشرعي)؛  حيفا  ومـــأذون  اجلرينة،  مسجد  ــام  (إم
علي  واحملامي  حسني،  راجــي  ــاف  األوق جلنة  رئيس 
ــور، وعــدد كبير من  ــور ن ــاف أن رافــع ومسؤول األوق

الّشخصّيات االعتبارّية.
توطيد  أهمّية  عن  الّشخصّيات  من  عدد  وحتــّدث 
ال  املتنوّعة  الّديانات  أبناء  بني  العالقات  ــر  أواص
كما  املشتركة،  والتحّديات  املشاكل  مبواجهة  سّيما 
ّمت احلديث عن بعض القضايا ذات االهتمام املشترك 

ألبناء الّشعب الواحد.

Í—uŠUÝ ‚“—
ملتبرّعي  ”هداسا“  مستشفى  سجّل  ودعم  برعاية 
للّطائفة  ــة   ــّي ــرّوح ال ــاســة  ــرئ ال العظمي،  ــخــاع  ــّن ال
األرثوذكسي  املّلي  املجلس  حيفا،  في  األرثوذكسّية 
الوطني في حيفا، وجلنة الكنيسة األرثوذكسّية في 
حيفا، بالّتعاون مع جمعّية ”أصدقاء حّتى الّنخاع“ 
تنطلق حملة االنضمام إلى ”سجل املتبرّعني بالّنخاع 
يوم غد الّسبت املوافق 24/9 وذلك في  العظمي“ 
قاعة كنيسة يوحنا املعمدان األرثوذكسّية في حيفا، 

ابتداًء من الّساعة 12 ظهرًا حّتى العاشرة ليًال.
حيث يتّم جمع عّينات لعاب للتبرّع ملرضى بحاجة 
الّسرطان  مرضى  إلنقاذ  والتبرّع  عظمي  نخاع  لزرع 
هذه  أّن  إلى  وُيشار  شفائهم.  احتمال  نسبة  ورفــع 
العّينات ميكنها مساعدة املريض األكثر مالَءمة دون 

تفرقة على أساس الّدين أو اجلنس أو الِعرق.
إجراء  عملّية  ألّن  دم؟!  فحص  وليس  ُلعاب،  وملــاذا 
طّبي،  طاقم  إلى  حتتاج  وال  أسهل  الّلعاب  فحص 
بينما تعتمد على أداء املتبرّعني، ونتيجة الفحصني 
منوًطا  يكون  املتبرّعني  سجّل  ومتشابهة.  ــدة  واح
متبرّع  كل  اسم  ُيسّجل  إذ  احلياة،  في  ــدة  واح ــرّة  مب
باحلاسوب بشكل تلقائي بعد عملّية فحص عّينة 
الّلعاب، التي ُيشرف عليها مجموعة من املتطوّعني، 
وهذا الفحص ال يستغرق سوى بضع دقائق. وُترسل 
العينة  يتم فحص  الذي  املختبر  إلى  العّينة الحًقا 
فيه، ويتم مقارنة صفات املريض الوراثّية مع صفات 
املتبرّعني في البالد والعالم، والّشخص الذي تتالَءم 
بعمل  ويقوم  مجّدًدا،  استدعاؤه  يتّم  الّصفات،  معه 
فحص دم أوّلي، لفحص حالة املتبرّع الّصحّية، وإذا 
املالَءمة  متّت  حال  وفي  التبرّع.  ا  صحًي مبقدرته  كان 
وموافقة املتبرّع، تتّم عملّية الزرع. الغاية من زراعة 

العظمي  النّخاع  أنسجة  استبدال  العظم هي  نخاع 
تكون  األنسجة،  هذه  اجلسم.  في  املوجودة  املصابة 
الّسرطان  مــرض  بسبب  ومتضرّرة  مصابة  بالعادة 
يعرف  ما  أو  ــّدم  ال ابيضاض  املثال،  سبيل  (على 
تصيب  أخرى  أمراض  بسبب  أو  اللوكيميا)  باسم 

خاليا الّنخاع العظمي.
العظمي من خاليا. هذه اخلاليا هي  الّنخاع  يتكّون 
ــواع  ألن م  ــدّ ال خاليا  تصنيف  عملّية  عن  املسؤولة 
اجلذعّية).  اخلــاليــا  باسم  تعرف  ــي  ــت (وال مختلفة 
اخلاليا  على  يحتوي  نسيج  هو  العظمي  الّنخاع 
في  موجود  وهو  معّني،  سائل  إلى  إضافة  الّدهنّية 
القسم الّداخلي لغالبّية عظام اجلسم. تتيح عملّية 
مخزن  ببناء  يقوم  أن  للجسم  العظمي  الّنخاع  زرع 
الّدم  خاليا  إنتاج  جديد،  من  به  اخلاص  الــّدم  خاليا 
الّدم.  في  اخلاليا  مستويات  وموازنة  سليم،  بشكل 
نخاع  زرع  عملّية  تكون  ــاالت،  احل من  العديد  في 
ّية الوحيدة لعالج هذه األمراض بشكل  العظم اإلمكان
تام. وتتّم هذه العملّية عبر نقل اخلاليا اجلذعّية من 
من  الّذاتي  العظمي  الّنخاع  (زراعــة  نفسه  املريض 
متبرّع  من  أو  حفظها)،  ّمت  التي  الّسليمة  اخلاليا 

مالئم وفًقا لتطابق األنسجة.

åUHOŠò qÝ«d*
اإلطفاء  سلطة  باسم  الّناطق  ظاهر،  كايد  ــاد  أف
واإلنقاذ، أّنه وقع حادث طرق مروّع، أمس اخلميس، 
همفراتس“،  ”ليف  باّجتاه  الياجور،  مفرق  على 
واإلنقاذ  اإلطفاء  سلطة  من  طواقم  هرعت  حيث 
في حيفا إلى مكان احلادث، وعملت على إنقاذ 

العالَقْني، هما في الّستينّيات من العمر، وصفت 
متّت  ــد  وق ــة،  ــرج واحل املتوّسطة  بــني  مــا  حالتهما 

إحالتهما إلى املستشفى الستكمال العالج. 
حيثّيات  ــي  ف الّتحقيق  الــّشــرطــة  ــاشــرت  ب ــد  وق

احلادث.
(تصوير سلطة اإلطفاء واإلنقاذ)
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åUHOŠò qÝ«d*
تبادر الّلجنة الّشعبّية للّتضامن مع الّشعب الّسوري وقيادته 
الوطنّية إلحياء الّذكرى الّسادسة واألربعني لوفاة الزّعيم اخلالد 
األربعاء  يوم  شعبّي  اجتماع  بإقامة  وذلك  الّناصر،  عبد  جمال 
مدينة  فــي  مساء  الّسابعة  الّساعة   28.9.2016 الــقــادم 
ووفد  حّنا،  الله  املطران عطا  شفاعمرو. حيث سيشارك سيادة 

ّي الّسورّي احملتل بإحياء هذه الذكرى. من اجلوالن العرب
الّسوري  الّشعب  مع  للّتضامن  الّشعبّية  الّلجنة  أّن  إلى  يشار 
وقيادته الوطنّية قد قامت في نهاية شهر آب املاضي بإحياء 
ذكرى استشهاد الفّنان الفلسطينّي الكبير ناجي العلي، وذلك 
الّستار  إزاحة  أقيم في مدينة حيفا، ّمت خالله  باحتفال كبير 
عن الّنصب التّذكاري للّشهيد ناجي العلي، والذي كان مبثابة 

مجّسم على شكل «حنظلة» ُعنوانه «العودة أوًّال للّديار». 
وفي حديث مع سكرتير الّلجنة الّشعبّية، وصفي عبد الغني، 
حول الفّعالّيات التي تقوم بها الّلجنة في الفترة األخيرة، قال: 
إّن الّلجنة حتاول من خالل إقامة هذه الفّعالّيات الوطنّية، إعادة 
الّتذكير بهذه القامات الوطنّية الكبيرة، من أمثال ناجي العلي 
وجمال عبد الّناصر، ومن قبلهم الّشهداء محّمد جمجوم، وعطا 
الزير، وفؤاد حجازي، وذلك لترسيخ هذه الّشخصّيات في الّذاكرة 
العاّمة ألبناء شعبنا، ورفع مستوى الوعي الوطنّي أمام هجمة 
والرجعّية  والّصهيونّية،  ّية،  باإلمبريال املتمّثل  الّدنس  الّثالوث 
للوطنّية، في محاولة  ويرمز  ما هو وطنّي  كّل  ّية، على  العرب

لطمس الّذاكرة الوطنّية لشعبنا، وتفتيت أوطاننا. 
الّناصر  عبد  جمال  الرّاحل  الزّعيم  أّن  ذكــره،  اجلدير  ومن  هذا 
املتوّفى في 28.9.1970  هو قائد ثورة 23 يوليو 1952، 
التي قادها مع مجموعة من الّضّباط في اجليش املصري، عرفت 
باسم الّضّباط األحرار، حيث أطاحت هذه الّثورة بالّنظام امللكي 

في مصر، توّلى بعدها عبد الّناصر منصب رئاسة اجلمهورّية.
ّية  اإلمبريال لقوى  معاداته  الّناصر  عبد  جمال  عــن  ــرف  ع
ّية، ألّنها كانت الّسبب في نكبة  ّية والرّجعّية العرب والصهيون
فلسطني، وقد قامت هذه القوى مشتركة بشن حرب على مصر 
في العام 1956 في أعقاب تأميم قناة الّسويس، والتي عرفت 

باسم «العدوان الثّالث ي».
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“UHOŠ” qÝ«d*
ّية قبلت محكمة  في قرار يعتبر سابقة قضائ
مرافعات  حيفا  مدينة  في  ّية  الّلوائ العمل 
أعمال  اعتبار  وقــرّرت  كمال  زكــي  احملامي 
بحق  مدرسة  طــالب  نّفذها  متواصلة  عنف 
عمل  إصابة  عمله  لترك  واضطرّته  معلمهم 

وفًقا لقانون الّتأمني الوطني.
أّن  كمال  ــي  زك ــي  احملــام مرافعة  ــي  ف وجــاء 
عاًما،  اخلمسني  عمره  يتجاوز  ــم  ل موّكله 
ّية منذ  العرب القرى  ويعمل مدرًّسا في إحدى 
سنوات طويلة كان عرضة لسلسة من أعمال 
بضائقة  أصابته  التي  واملضايقات  العنف 
ــه  وأّن خــاّصــًة  االكتئاب  من  وحالة  نفسّية، 
وإلقاء  الدراسّية  الغرف  نوافذ  تخّللها حتطيم 
املفرقعات واحلجارة والبيض داخل غرفة صّفه، 
إضافة إلى إهانات لفظّية متكرّرة تعرّض لها 

من طّالبه.
وجاء أيًضا أّن هذه املضايقات وصلت ذروتها 
في نهاية الّسنوات األخيرة لعمله حيث قام 
الدراسّية  الغرفة  باب  بإغالق  مرّتني  الطالب 
بينما كان موّكله داخلها مع طّالب صفه ما 
أدى إلى حالة من الهلع انتهت في املرة األولى 

بفتح الباب من الداخل بينما انتهت في املرّة 
الّثانية بفتح الباب من اخلارج مع قيام الطّالب 
منّفذي أعمال العنف في املرتني بضرب الباب 
باخلطر  الشعور  موّكله  لدى  أثار  ما  املغلقة 

على حياته وسالمته اجلسدّية والنفسّية.
هذا وكانت احملكمة قبلت أكثر من رأي خلبراء 
نفسّية  ضائقة  يعاِن  لم  املعلم  أّن  وأّكـــدت 
املضايقات  رغــم  ــه  وأّن األخيرة  األحــداث  قبل 
الّسابقة واملتكرّرة وتأثيراتها النفسّية استطاع 
األخيرة  األحــداث  جاءت  حّتى  عمله  مواصلة 
وكانت مبثابة القّشة التي كسرت ظهر البعير 
الّسابقة على شكل  النفسّية  األثار  وكشفت 

حالة مزمنة.
ّية للعمل  وأشارت نائبة رئيسة احملكمة الّلوائ
أّنها  إلى  قرارها  في  إيتا كتسير  حيفا  في 
لم تتخّيل أن حتدث أمور كهذه داخل مدرسة 
بنيت  نفتالي  التربية  وزير  بتسليم  وأوصت 
ويأخذ  عليها  يطلع  كي  القرار  من  نسخة 

اإلجراءات الّالزمة ملنع مثل هذه األحداث.
هذا  على  ا  ًب معّق قــال  كمال  ــي  زك احملامي 
الّطّالب  أمــام  حمراء  شــارة  مبثابة  بأّنه  القرار 
إسرائيل  دولــة  ــي  ف التدريسّية  والهيئات 

املجتمع  صفوف  في  املستشري  العنف  بــأّن 
اذا  آفة  هو  أطيافه  جميع  على  اإلسرائيلي 
خلق  إمكانّيات  تضعف  قد  فإّنها  استمرّت 
صفوة من املتعّلمني واملثقفني في هذه الدولة، 
وأّنه على وزارة الّتربية وضع أنظمة جديدة ملنع 
املدارس وليس فقط  العنف في  تفاقم ظاهرة 
معاقبة املعلم الذي ميارس العنف جتاه طالبه 
وإّمنا معاقبة منفذي أعمال العنف من الطالب 
إمكانية  دون  األمور  ألصبحت  وإّال  واألهالي 

للتصحيح.

Í—uš n¹U½
قامت وحدة خاصّة من د ائرة أراضي إسرائيل وأفراد من الشرطة وحرس 
احلدود، يوم أمس اخلميس، بأعمال تخريب في الّساحة احملاذية لكنيسة 
إقرث، وجرفت اجلرّافة التي أحضروها أحد أحواض الزرع في املكان، وبعض 

حجارة الدرج النازل من الكنيسة باجتاه بيوت القرية. 
الوحدة  هذه  اعتراض  الكنيسة  في  املقيمني  الّشباب  من  عدد  وحــاول 
وأفرادها في أعمالهم الّتخريبّية، ّمما أدى بالّشرطة إلى محاولة ترهيب 

هؤالء الشباب ومحاولة اعتقال بعضهم. 
فيها  يأتي  التي  ــى  األول املرة  ليست  إّنها  خوري  ميشيل  نضال  وقال 
موّظفو دائرة األراضي، والتجّسس إذا كّنا قد أضفنا أي أعمال بناء أو 

حجر  أي  يقلب  أن  على  املراقب  املوّظف  هذا  ويصّر  إقرث،  في  غيرها 
هذا  قام  كما  احلّمامات.  نحو  الكنيسة  من  طريق  لتسوية  ا  ًب مرّت يراه 
املوّظف مبرافقة فنّيني قبل نحو أسبوعني بقطع سلك الكهرباء الواصل 
من الكنيسة إلى منطقة احلّمامات. وأضاف نضال خوري إّنهم يخافون 
لكّننا  هنا،  واملساكن  املباني  نقيم  أن  به، ويخشون  نقوم  أّي عمل  من 
املالئمة، وما على هذا  القرارات  وباّتخاذ  املناسب  الوقت  سنقيمها في 
املوّظف والذين يبعثونه سوى اخلوف والرّعب من شباب إقرث الّصامدين 

واملقيمني على أرض آبائهم وأجدادهم.
وقرّرت جلنة األهالي تقدمي شكوى ضّد دائرة األراضي وهذا املوظف الذي 

يريد الّتنكيل بالشباب املقيمني في منطقة الكنيسة.
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ّمت، هذا األسبوع، وضع حجر األساس في احلفرة الكبيرة املتواجدة في 
شارع «إحاد هعام» في حّي الهدار، لبناء أبراج سكنّية لألزواج الّشابة 
في مكان تواجد احلفرة الكبيرة والعميقة، اّلتي ّمت حفرها قبل نحو 

24 عاًما، من قبل مقاول أعلن إفالسه قبل إمتام مبادرته.
األعوام  في  الهدار  ِمنطقة  تطوير  ضمن  اجلديدة،  املبادرة  هذه  وتأتي 

األخيرة من الناحية البنيوّية واالجتماعّية على الّسواء.
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االثنني  العليا، يوم  العدل  محكمة  أوصــت 
وجلنة  ”مساواة“  19.9.2016، مركز  املوافق 
بقبول  ّية،  العرب احمللّية  الّسلطات  ــاء  رؤس
التزامات وزارة الّثقافة حول رفع البند اخلاص 
 11.8 من  ّية  العرب الثقافة  ميزانيات  في 
وتوسيع  شيكل  مليون   34 ــى  إل مليون 
خالل  املعايير  وتغيير  الــدعــم  بنود  حجم 
جلنة  التماس  خــالل  القريبة. وذلك  الّسنة 
”مساواة“  ومركز  احمللّية  الّسلطات  ــاء  رؤس
ضّد وزارة الثقافة. وانتقد املركز متّلص القضاة 
من اّتخاذ قرار يلزم الوزارة تخصيص 20% 
مــؤّكــًدا  ّية،  العرب للّثقافة  ّيتها  ميزان مــن 
مع  يتجاوب  ال  املقترح  ــة  ــّي ــيــزان امل ــع  رف أّن 
ّية  العرب احمللّية  املجالس  ومطالب  حاجات 
الثقافة، وأعرب عن إصراره على  ومؤّسسات 
متارسها  التي  العنصرّية  مالحقة السياسة 
واملبدعني  ّية  العرب الثقافة  ضد  الثقافة  وزارة 
ذلك  في  مبا  ّية،  العرب واجلماهير  واملؤسسات 

من خالل العودة إلى املسار القضائي.
 2012 عام  ”مساواة“  مركز  االلتماس  قدم 
ّية 11.8  ّية الثقافة العرب كانت حينها ميزان
 2015 ــوات  ــســن ال وخـــالل  شيكل،  مليون 
شيكل،  مليون   20.5 توزيع  ّمت  و2016 
األسبوع  ــّدم  ق تصريح  فــي  ـــوزارة  ال وتتعّهد 

عام  ّية  امليزان ترفع  أن  للمحكمة  املــاضــي 
الى   2018 وعــام  مليوًنا   28 ــى  إل  2017
ــطــالــب االلــتــمــاس  ــوَن شــيــكــل. وي ــي 34 مــل
 3% تتجاوز  ال  التي  امليزانّيات  حجم  برفع 
وبتعيني عرب في مواقع اّتخاذ القرارات في 
كاّفة املجاالت الثقافية، وعلى بلورة معايير 

ّية.  لتوزيع امليزان
خّصصت  أّنها  الّثقافة  وزارة  بيان  ــاف  وأض
املناطق  في  احمللّية  للمجالس  ميزانيات 
الّنائية وأنها تنوي إقامة «دفيئة ثقافّية» في 
العربي وأنها ستغّير معايير توزيع  املجتمع 
من  ّية  العرب املؤّسسات  لتتمّكن  امليزانّيات 

احلصول على التمويل.
وعّقب مدير مركز ”مساواة“، جعفر فرح، على 
تّدعي  مؤّخرًا،  العامة،  النيابة  أصدرته  بيان 
املخصصة  امليزانيات  حجم  سترفع  أّنها  فيه 
لشعبنا  حــّق  هي  امليزانّيات  ”هذه  للعرب 
أموال  من  جزء  وهي  وللمؤّسسات،  وللفّنانني 
الّضرائب التي جتبيها احلكومة مّنا. يحّق لنا 
للّسينما  ومدرسة  ومسرًحا  ُمتحًفا  نبني  أن 
وصالة عرض للفنون اجلميلة ومدرسة للرّقص 
تواصل  أن  نقبل  ولن  أموالنا  هذه  والدبكة. 
الثقافة  تهميش  سياسة  في  الثقافة  وزارة 
ّمت  ما  أهمّية  والفلسطينّيى. ورغم  ّية  العرب
أّننا طالبنا احملكمة  إّال  حتصيله حتى اآلن، 

بتخصيص على األقل 100 مليون شيكل 
ّية“. للثقافة العرب

ُيشار إلى أّن العمل على هذه القضّية خالل 
احملامني  بني  بالّتعاون  كان  األخيرة  السنوات 
هوالندر  وعامي  عراقي  سامح  قاسم  ــواد  ج
عرين  ”مساواة“،  مركز  في  البرامج  ومرّكزة 
عابدي – زعبي، واألديب الرّاحل سلمان ناطور، 
ّية  بالّتعاون مع منتدى جمعّيات الّثقافة العرب
ّية وعضو  وجلنة رؤساء الّسلطات احمللّية العرب
والذي  أحمد طيبي  د.  البرملانية  املالية  جلنة 
قد  الكنيست  ًيا. وكانت  برملان املوضوع  تابع 
رفضت اقتراح قانون قّدمه عضو الكنيست د. 
ّية. وحضر  العرب الثقافة  يوسف جبارين حول 
جمعّيات  منتدى  عن  وفــد  احملكمة  جلسة 
ّية، وبينهم املمثل ورئيس منتدى  الثقافة العرب
جمعيات الثقافة لطف نويصر، ومدير املتحف 
الفرجن سامر  ومدير مسرح  أبو شقرة،  سعيد 
ومدير  جهشان،  أديب  واملمّثل  واملخرج  معّلم 

منتدى جمعّيات الثقافة ألبير إندراوس.
”سنواصل  عراقي  سامح  احملامي  وأضــاف 
العمل لتصل الثقافة إلى كاّفة أجزاء شعبنا 
املعترف  غير  الّنقب  قرى  أطفال  ذلك  في  مبا 
فيها منطلقني من موقف مبدئي أّن ”الّثقافة 
حق وامليزانيات هي حّقنا لننتج ثقافتنا دون 

تدخل سلطوي في مضامينها.»
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ونحن نعيش أفياء عيد األضحى املبارك، الذي 
إلى  ُنعّيده  ألْن  نكون  ما  أحوج  ونحن  عّنا،  رحل 
إبراهيمّية  وتفاصيل  محّمدّية  مالمح  قبضة 
هو  كان  عربّي  لوجه  خالصة  إسماعيلّية  بنكهة 
أوّلهم. كّنا على عتبة استقبال عيد رفع الّصليب 

ّيز مسيرة درب آالم الّسّيد املسيح. الذي ُمي
مقّدس؛  صليب  ــع  ورف مبارك  أضحى  بني  ومــا 
نحن أحوج ما نكون لصياغة مفاهيم ثورّية من 
التحّول  مالمح  مًعا  نضع  أن  أمــل  على  جديد 
مجتمع  إلى  عنيف  مجتمع  من  االستراتيجّي 
مقارعة  ورّمبا  الكرامة  احلرّّية،  مبادئ  يسير على 

الّذات ومحاسبتها.
ما أحوجنا ملصاحلة اإلسالم واملسيحّية على حّد 
سواء مع حضارٍة لها ننتمي، وقد كان لكّل دين 
منهما الباع الّطويل واملساهمة اجلاّدة في ترصيف 
مفاهيم احلق، اخلير والعدل، بل وصياغة احلضارة 
ومختلف  املجاالت  شّتى  في  عليها  والّتأثير 

امليادين.
هذا هو دأب مدرسة «املتنّبي» ورؤيتها الّتربوّية، 

تربوّية  وهيئة  إدارة  جاهدة،  حتاول  إذ  عام،  ككّل 
باألنانّيات  الّتضحية  قيم  تذويت  وتدريسّية 
االجتماعّي  الــّتــكــاتــف  سبيل  ــي  ف الــّصــغــيــرة 
واإلنسانّي على حّد سواء والرّفع من مكانة األخالق 
إّال  لنا  سبيل  وال  مقّدسة  تعتبرها  التي  والقّيم 
ومجتمعنا  أوًّال  أنفسنا  لننتشل  بها  الّتمّسك 
ا، على أمل أن ُتعيد ترشيد البوصلة على  ّيً ثان

الّطريق القومي.
انطالًقا من تلك الرؤّية وإميانها املطلق بها، عملت 
املدرسة على تخصيص ساعاٍت من الّدوام املدرسّي 
لالحتفال بهذه املناسبات املباركة وللحديث كذلك 
املاّسة  احلاجة  وعن  واألخالقّيات  القيم  هذه  عن 
طّالبها  مع  اجلاّدة  ومحاو لتها  جديد  من  لفهمها 
لتذويتها والّسير وفق معاِملها. وال شّك أّن جتاوب 
مساهمة  ساهموا  إذ  كبيرًا،  كان  معها  الطّالب 
جاّدة في مناقشة تلك القيم وإمكانّيات تطبيقها 

املختلفة.
احلكاية..  يكتبون  أّنهم  «املتنّبي»  في  ويؤّكدون 
وُيدرك  الكالم  أرض  َيرُِث  حكايته  يكتب  «فَمن 

املعنى متاًما».
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قام رئيس بلدّية حيفا يونا ياهڤ، مبشاركة طاقم 
من جهاز الّتربية والّتعليم في بلدّية حيفا، بزيارة 

ثانوّية ”الكرمة“ العلمّية.  
يسرين دكور،  املدرسة  مبديرة  التقى  خاللها  من 
وجلنة أولياء األمور، الّطاقم الّتدريسّي، ونخبة من 
طّالب وطالبات ”الكرمة“ من مختلف الّصفوف. 

الّتربوّية  املــشــاريــع  ـــرز  أب على  كثب  عــن  اّطــلــع 
والتي  ــة،  ــدرس امل ــي  ف ــرت  ج التي  واالجتماعّية 
جديدة  مشاريع  جانب  إلى  العام  هذا  ستستمّر 

هادفة أخرى تنفرد بها املدرسة هذا العام. 
إزاء  فخرهم  عن  املرافق  والّطاقم  الرّئيس  أعــرب 

وبعدها  املدرسة،  في  املمّيزة  الّتربوّية  الّسيرورة 
إلى  متطرًّقا  ــّالب  ــّط ال مــن  مجموعة  مــع  ــاور  حت
دار  ــذي  اّل للحديث  وكــان  وطموحاتهم،  أهدافهم 
بتجاربه كطالب،  ا ملشاركتهم  خاّصً بينهم طعًما 

ّمما القى تفاعًال من قبل الّطّالب.
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  23.09.2016 اجلمعة  اليوم  يتم  أن  ــرّر  املــق من 
تدشني ومباركة تطوير الّطابق الثاني من مبنى سانت 
ومباركة  بحضور  للمبنى،  اخللفّية  والّساحة  لوكس 
الدكتور  املطران سهيل دوّاني. وقال  رئيس األساقفة 
عزيز دعيم مدير املدرسة، إّنه ّمت جتهيز هذا الّطابق 
ا بدأوا يتعّلمون فيه منذ بداية  الستقبال 211 طالًب
ذلك  أّن  وأضــاف   .2017-2016 الدراسية  الّسنة 
يأتي تتميًما لتحقيق رؤيا التوّسع الستيعاب العدد 
للمرحلة  وتطبيًقا  املدرسة،  على  الطلب  من  املتزايد 
الّثانية من خطة تطوير مبنى سانت لوكس، بالرّغم 

املدرسة  تواجهها  التي  الّصعبة  ّية  املال الظروف  من 
أسوة ببقية املدارس األهلّية في البالد.

التدشني أعضاء مجلس  املتوّقع أن يشارك في  ومن 
ّية  إدارة املدرسة وعمدة الكنيسة والقيمني عن املطران
ومعلمني وطالب املدرسة ومندوبني عن جلنة األهالي، 
إضافًة إلى مفّتش املدرسة د. هاني فراج ومدير وحدة 
الّنهوض بالّتعليم العربي في بلدّية حيفا د. ماجد 
خمرة، وعدد من املتبرّعني الّذين قّدموا من مشورتهم 
ودعمهم املادي للمساهمة في تطوير ساحات املدرسة 
ملبنى  اخللفّية  والّساحة  وبساتينها  يوحّنا  مار  في 

سانت لوك س.
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احليفاوّية  تراسنطة  مــدرســة  مــن  ــي  طــّالب ــد  وف ــام  ق
فّني  مشروع  في  باالشتراك  سابًقا)،  (الكرميليت 

ّية ملّدة تسعة أّيام. حضارّي في مدينة غيرا األملان
املدير  فساتورو،  ــورو  أرت األب  الّطالبي  الوفد  تــرأس 
أّن  ويذكر  باسيال.  طوني  ــدرّس  وامل للمدرسة  العام 

املدرسة تشارك منذ سنوات عديدة في هذا املشروع.
اشترك الّطّالب في عّدة حفالت وقّدموا فقرات منوّعة 
في الغناء والعزف والرّقص الّشرقي، إلى جانب احلوار 

البّناء الذي دار بينهم وبني العائالت األملانّية.
احليفاوّيني  الّطّالب  عروض  حول  الفعل  ردود  وجاءت 
ّية؛ حيث القى الّطّالب كّل الّتشجيع  مشرّفة وإيجاب

بلدّية  رئيسة  من  وخصوًصا  اجلمهور،  من  والّدعم 
اللذين  تورينغيا  مقاطعة  رئيس  ومن  غيرا،  مدينة 

حضرا العرض في دار األوبرا في املدينة.
من اجلذير ذكره أّن أهداف املشروع ال تتمحور باجلانب 
ّي فقط، بل باجلوانب احلضارّية أيًضا، خاّصًة وأّن  الفّن
الّطّالب اندمجوا طيلة أّيام املشروع مع عدد من األملان 
وزاروا عّدة معالم تاريخّية وتعرّفوا على أهم العادات 

والّتقاليد املتداولة هناك.
هذا  ضمن  باملشاركة  حظوا  اّلذين  الّطّالب  أّن  نذكر 
غاالناكيس،  يانا  خرمان،  مايا  هم:  املمّيز،  املشروع 
عّبود، شربل  نيلي  باسيال، كيتي سروجي،  إلياس 

ساحوري، ميرنا عّبود وأسيل خوري.
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الواسعة  والّتفتيشات  املــداهــمــات  حملة  تستمّر 
واملالحقات الّسياسّية، التي قامت بها، منذ بداية 
األسبوع اجلاري، وحدات خاّصة ومعزّزة من الّشرطة، 
الوطنّي  التجّمع  حلــزب  تابعة  عــّدة  أماكن  طالت 
أكثر  مع  الّتوقيف والّتحقيق  ّمت  حيث  الّدميقراطّي، 
شمل  الــبــالد،  أنحاء  شّتى  من  مشتبًها   23 من 
نشطاء وفاعلني وشخصّيات بارزة في حزب التجّمع 
ومديري  محامني  بينهم  من  الّدميقراطّي،  الوطني 
القضّية  مبّلف  ضلوعهم  في  لالشتباه  حسابات، 
274»، حيث  اّلتي اطلق عليها اسم «قضّية رقم 
تدور الّشبهات حول تنفيذ سلسلة من جرائم الّنصب 
واالحتيال في سياق أموال كان قد ّمت تسّلمها في 
املصدر»،  و»مجهولة  مشروعة  غير  بطرق  احلزب 
املباشرة  متّت  نشاطاته(!). وقد  لتمويل  استخدمت 
بالّتحقيقات اجلارية منذ أكثر من أسبوع، من خالل 
وحدة الّتحقيقات القطرّية «الهف 433»، بالّتعاون 
تصديق  بعد  األمــوال،  تبييض  مكافحة  سلطة  مع 
للحكومة،  الّسابق  القضائّي  املستشار  قبل  من 
تّدعي  حيث  العام؛  الــّدولــة  نائب  من  وتوصيات 
احلساسّية  غاية  في  جتري  الّتحقيقات  أّن  الّشرطة 
املصادر  بخصوص  شبهات  على  معتمدة  والسرّيّة، 
التي  الّشواقل  ماليني  متويل  وراء  من  تقف  التي 
استخدمت  احلــزب،  صندوق  بحساب  إيداعها  ّمت 
. واحــتــيــال  نصب  عملّيات  ــالل  خ مــن  لتمويله 

عدًدا  أّن  أيًضا،  الّشرطة،  تّدعي  للّشبهات،  ووفًقا 
األموال  هذه  بتجنيد  ضالعني  املشتبهني  من  كبيًرا 
الّنصب  طريق  عن  عليها  واحلــصــول  وتبييضها، 
واالحتيال بظروف بالغة اخلطورة وتسجيالت كاذبة 
وثائق  واستخدام  وتزييف  املؤّسسة  مستندات  في 

مزّيفة وتبييض أموال وجتاوزات أخرى..!
املستمرة  املداهمات  حمالت  الّشرطة، وخالل  ووفق 
متّت مداهمة منازل املشتبهني ومكاتبهم مبا ضمنهم 
مكاتب مختلفة تابعة للحزب تخّللها ضبط وثائق 
وحتّفظ  مصادرة  وكذلك  كثيرة  ومــواد  ومستندات 

ممتلكات وحسابات مصرفّية..
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وفي املقابل، يبدو أّن تضخيم الّشرطة مللف الّتحقيق 
بدأ  التجمع  ضــد  الّتهم  وتفصيل  والّتلفيقات 

باالنحصار، بعدما قّررت إطالق سراح ثالثة محامني 
بشروط مقّيدة، هم نائب رئيس بلدّية أم الفحم وسام 
قحاوش واحملامي سامي مهّنا واحملامي عّمار طه، 
هذا  عّمار.  أبو  أحمد  احملامي  سراح  أطلقت  كما 
وأفرجت احملكمة ذاتها عن الّشاب رائف حبيب الله 
من عني ماهل وحّولته للحبس املنزلي ملّدة خمسة أّيام.

وصرح مندوب الشرطة في محكمة الصلح في حيفا 
واالعتقاالت  الّتحقيق  في  االستمرار  تعتزم  أّنها 
خالل األسبوعني املقبلني، وحتديًدا حّتى رأس الّسنة 
العبري، الذي يحّل مطلع الّشهر املقبل. واعتمدت 
لتمديد  طلباتها  في  األخيرة  األّيــام  في  الّشرطة 
عن  الكشف  ورفضت  سرّية  تقارير  على  االعتقال 
املوّجهة  الشبهات  بشأن  حّتى  أساسّية  معلومات 

للمعتقلني.
ورفض قاضي محكمة الصلح في حيفا الذي بحث 
قال  الذي  الّشرطة  مندوب  االعتقاالت اّدعاء  متديد 
في  القضايا  أخطر  إحــدى  عن  يــدور  ”احلديث  إّن 
الّسابق  في  ”سمعنا  القاضي  عليه  فرّد  البالد“، 
معظم  مع  جتاوبه  العناوين“، رغم  من هذه  الكثير 

طلبات الّشرطة لتمديد االعتقال.
هذا ومّددت محكمة الّصلح في مدينة حيفا، أمس 
املقال  فصل  صحيفة  مدير  اعتقال  فترة  اخلميس، 
وعضو الّلجنة املركزية بالتجّمع الوطني الدميقراطي، 
عز الّدين بدران، وعوني بّنا حّتى يوم االثنني القادم.

وستنظر احملكمة بتمديد اعتقال نائب األمني العام 
السابق وعضو اللجنة املركزية للتجمع، مصطفى طه، 
وعضو بلدية شفاعمرو واللجنة املركزية، مراد حداد.

لتسيون،  ريــشــون  فــي  الصلح  محكمة  وأطلقت 
منيب  سخنني،  بلدية  رئيس  نائب  من  كل  ســراح 
طربيه، عضو بلدية الطيرة واللجنة املركزية، حسني 
سلطاني، عضو جلنة املراقبة، لولو طه، كما أطلقت 
ــاض أبــو مخ  ــة وصمود ذيــاب وري ســراح جمال دّق

ومحّمد محاجنة، بشروط مقّيدة.
كما أطلق سراح كّل من احملامني إياد خاليلة، حنني 

إغبارّية، محمد طربيه وعالء محاجنة.
وكانت احملكمة في حيفا، قد مددت اعتقال رئيس 
العام  األمــني  الفتاح، ونائب  عبد  عــوض  احلــزب، 
السابق مصطفى طه ومعتقلني آخرين، كما مددت 

محكمة ريشون لتسيون اعتقال عدد من املعتقلني 
بينهم عضو املكتب السياسي جمعة الزبارقة.
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وفي أعقاب حملة املالحقات واالعتقاالت األخيرة، 
أصدر الّتجّمع الوطني الدميقراطّي بياًنا، أّول أمس 
األربعاء، جاء فيه: «إّن هدف هذه االعتقاالت هو 

الّتخويف وشعبنا ليس شعب عصابة!»
الدولة ولسبب  مراقب  يقوم  ”فيما  البيان:  وأضاف 
عدم وجود إيصاالت تغّطي مليوني شيكل، بتغرمي 
تستمر  أّنــه  إّال  شيكل،  ألف  مبائة  الّليكود  حزب 
الشرطة باعتقال العشرات من كاّفة صفوف شعبنا. 
الرسمية  املناصب  كاّفة  اليوم،  صباح  اعتقلت  فقد 
اجلنوب  أقصى  من  النشطاء  احلزب، وعشرات  في 
أشبه  واضحة  محاولة  في  الشمال،  أقصى  إلــى 

بإخراج شعب عن القانون.»
واستطرد البيان: ”يحدث كّل ذلك ألسباب واهية ال 
يعرف التجّمع حقيقتها، وتقوم الّشرطة بتضخيمها، 
اّتهام  بنود  ُتفبرك  وبتغطية حجمها احلقيقي، لكي 

التجمع  استهداف  هدفها:  حقيقة  شعبنا  يفهم 
أّننا  يعني  مما  كحزب،  وضربه  الدميقراطي  الوطني 
في معركة أمام الدولة تقضي استنفار كاّفة القوى 
التجّمع  ليس حلماية  الوطنّية واملؤّسسات واألفراد، 

فقط، بل حلمايتنا كشعب».
أكثر  ”منذ  ــه  أن للتجّمع  ســابــق  بــيــان  فــي  وجـــاء 
بحملة  اإلسرائيلية  الشرطة  تقوم  أسبوعني  مــن 
التجمع  أعضاء  من  ملئات  استدعاءات وحتقيقات 
حملة  بخصوص  اســتــفــزازيــة،  بطريقة  ــصــاره،  وان
لدعم  جمعها  على  التجمع  اعتاد  التي  التبرعات 
متويل  بقانون  ملتزمني  املتنوعة والكثيرة،  نشاطاته 
تقوم   التي  األولـــى  املــرة  ليست  األحـــزاب، وهــي 
استدعاءات  حملة  بشن  اإلسرائيلية  املؤسسة  فيها 
انتمائهم  خلفية  على  التجمع  ألعضاء  استفزازية 
هو   مؤخًرا  به  تقوم  ما  ونشاطهم، ولكن  للحزب 
إلى  املدعوين  عدد  حيث  من  مسبوق  غير  تصرف 
التحقيق، ومن حيث أسلوب التحقيق الذي تعتمده 

وحدات التحقيق في مراكز الشرطة».
واجبه  من  وانطالًقا  ”التجمع،  أن  البيان  ــد  وأّك
كحركة سياسّية وطنية قامت من أجل خدمة أبناء 
شعبنا، وأجياله الّشابة، ومثل أي حركة وطنّية أخرى 
تقوم بحملة تبرعات دورية لدعم النشاطات الوطنية 
واإلنسانّية،  والتعليمية  والثقافية،  واالجتماعية، 
مثل فتح النوادي للشباب، وتنظيم دورات تعليمية، 

أطفال، وأخرى  شابة، ومخيمات  قيادات  ودورات 
على  تعرف  ورحالت  وانتخابية،  شبابية، وطالبية 
التبرعات  تغطي  كما  كشفية.  ومخيمات  الوطن، 
من  مئات  عن  القانونية  املرافعة  تكاليف  بعض 
الشباب من أعضاء احلزب، الذين اعتقلتهم الشرطة 
البيوت،  برافر، وهدم  الوطنية، ضد  املظاهرات  في 

ومن أجل أسرى احلرية املضربني عن الطعام».
املالية من  ”لقد مت جمع احلمالت  البيان:  وأضاف 
أعضاء احلزب ومن أصدقائه ومن أبناء شعبنا، وفًقا 
لقانون متويل األحزاب، ونادًرا ما غّرم احلزب بسبب 
املالية  تقاريره  بتقدمي  القانون، ويقوم  هذا  مخالفة 
أن  بعد  الدولة، وذلك  مراقب  إلى  منتظمة  بصورة 
مكتب  الى  الدولة  مراقب  مكتب  موظفو  يحضر 

احلزب يومًيا ألسابيع طويلة كل عامني».
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ويرى التجمع أّن «لهذه احلملة اجلديدة دوافع خطيرة 
تستهدف احلزب ودوره، وال ميكن فصلها عن حمالت 
لم  التي  السياسية  واملالحقات  الدموية  التحريض 
تتوقف منذ بزوغ جنمه في سماء الوطن، ومنذ أن 
فإننا  قوة سياسية مركزّية مؤثرة، ولذلك  إلى  حتّول 

نعلن إدانتنا ورفضنا لهذه احلملة والطريقة التي يتم 
استدعاء الناس فيها للتحقيق، كما نرفض أسلوب 
الّتحقيق املّتبع والذي يهدف إلى خلق أجواء تخويف 

وترهيب وحتريض».
واعتبر البيان أن ”حزب التجمع، بقياداته وكوادره 
السياسي  الوطني  دوره  عن  يتراجع  لن  وأنصاره، 
في خدمة شعبنا، وسيواصل عمل كل ما يستطيع 
الذين  ــداخــل  ال فــي  شعبنا  أبــنــاء  خلــدمــة  عمله، 
العداء  يتعّرضون لسياسات ومخّططات موغلة في 
عن  تعبر  التي  الوطنية  لوجودهم وحقوقهم ولقواهم 

تطلعاتهم وتقود نضاالتهم».
وخلص بيان التجمع إلى أّن ”هذه االعتقاالت بهذه 
الترويع والتخويف ليس إّال، ولكن  الطريقة هدفها 
منتصرين!  سنخرج  حزبنا  وصالبة  شعبنا  بوحدة 

اطلقوا سراح املعتقلني.»!
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الّتحقيق  إلى  االعتقاالت  الّشرطة  تعزو  حني  وفي 
بقضايا مالّية ونصب واحتيال، يرفض مسؤولون في 
احلزب اّدعاءات الّشرطة، مؤّكدين أّن ”االعتقاالت 

تندرج في إطار املالحقات السياسّية..“
نفى  الّسياسّي،  املكتب  عن  صــادر  تعقيب  وفي 
التجّمع جملًة وتفصيًال كّل الّتهم، مؤّكًدا أّنها ملّفقة 
وال أساس لها من الّصحة“. مشيًرا إلى أّن ”هذه 
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سلسلة  في  جديدة  حلقة  هي  التعسفّية  االعتقاالت 
التجّمع،  لها  يتعّرض  التي  السياسية،  املالحقات 
في محاولة سلطوية مكشوفة للنيل من دوره الوطني 
وأذرعها  السلطة  تقوم  مرة  كل  وفي  والدميقراطي. 
بالتجمع  إللصاقها  جديدة  تهم  واختالق  باختراع 

لضرب العمل الوطني في الداخل عاّمة».
وأكد املكتب السياسي على أّن ”التجمع متّكن من 
جتاوز كل احملاوالت ملالحقته وحظره، وبعد كل حتد 
من هذا النوع خرج التجمع وهو اقوى وبعزمية أشد. إن 
االعتقاالت األخيرة هي تصعيد وقح وخطير لكّنها 
لن تثنينا عن املضي في عملنا الوطني وفي حتدينا 

املتواصل للسلطة وسياساتها القمعية.»

وأكد التجمع ”أّن حملة االعتقاالت هذه هي تصعيد 
إسرائيلي جديد لتجرمي العمل السياسي الوطني، بدأ 
منذ سنوات وتخلل اعتقال قاصرين وكذلك مالحقة 
وإخراج احلركة اإلسالمّية عن القانون. ودعا التجّمع 
بوحدة صف وطنّية  السياسّية  املالحقة  مواجهة  إلى 

شاملة.»
 w�uJ(« j?? ÒD??�??*«  s??L??{ Ã—b??M??ð  W??K??L??(« ™
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جاء  بياًنا  املشتركة“  ”القائمة  عّممت  جهتها  من 
األمن  وقــوات  اإلسرائيلية  الّسلطات  ”قامت  فيه: 
حزب  ملكاتب  واالعتقاالت  املداهمات  من  بحملة 
التجمع الوطني الدميقراطي من الّشمال إلى اجلنوب، 
واعتقلت العديد من الشخصّيات القيادّية في احلزب 
واالنتخابات  األحــزاب  قانون  مخالفة  بحجة  وذلك 

خالل احلملة االنتخابية 2013.
”إّن حملة االعتقاالت التعسفية واملداهمات الليلية 
مبّرر  ال  الفاشّية  العسكرّية  احلكم  أنظمة  ُمتّيز  التي 
لها وهي تدّل على أّن هناك نوايا ُمبيته واستهداف 
للحزب، وما جرى هو مالحقة سياسية حلزب فاعل 
ومركب أساسي من مركبات العمل السياسي العربي 
في البالد. وهذه احلملة تندرج ضمن املخطط احلكومي 
اليميني إلقصاء العمل السياسي الوطني ومحاصرته 
لعصر  العودة  تريد  حكومية  سياسية  أجندة  لصالح 

العربي اجليد املنصاع للسياسات احلكومّية.
استهداف  بشّدة  وتستنكر  تدين  املشتركة  ”القائمة 
األمنية  احلملة  وتعتبر  الدميقراطي  الوطني  التجّمع 
استهداف  حملة  مؤسساته،  وعلى  عليه  املسعورة 
لكل اجلماهير العربّية وأحزابها وحركاتها السياسّية 
املشتركة  القائمة  تقف  ولــن  الّسياسي.  وعملها 
والعدوان  السياسية  املالحقة  إزاء  األيــدي  مكتوفة 
وتدعو  الوطني  التجمع  له  يتعرض  الــذي  الفاشي 
الوطنية وعلى رأسها  واملؤسسات  العربية  اجلماهير 
الصفوف  رّص  إلــى  القطرية  واللجنة  املتابعة  جلنة 

للوقوف في وجه هذه السياسة الفاشّية العدوانية“. 
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لنشطاء  الّتعسفّية  االعتقاالت  حملة  أعقاب  وفي 
عدًدا  أيًضا  طالت  ”التجّمع“، والتي  في  وقيادّيني 
العرب،  ”احملامون واحملاميات  عّمم  احملامني،  من 
نقابة  فــي  ــســان  اإلن وحــقــوق  املهنة  نــزاهــة  قائمة 
من  استنكروا  اإلعالم  على وسائل  بياًنا  احملامني“ 
خالله اعتقال زمالئهم احملامني، وعددهم 5، مؤّكدين 
أّن هذا االعتقال مستهَجن ومرفوض ويصّب في خانة 
للجماهير  الّسياسّي،  العمل  الّترهيب وحتديد سقف 

العربّية عاّمًة، وللمحامني العرب خاّصًة.
وجاء في البيان: نستنكر، نحن احملامون واحملاميات 
العرب، إقدام الّشرطة اإلسرائيلّية على اعتقال عدد 
التي  االعتقاالت  حملة  في  احملامني  الــّزمــالء  من 
طالت نشطاء وقيادات التجّمع الوطني الدميقراطّي.

االعتقال  صــورة  ندين  ذلــك،  إلى  البيان:  وأضــاف 
رافقه،  الذي  اإلعالمّي  والّتهويل  والفّظة  املستفّزة 
علًما أّنه كان باإلمكان استدعائهم للمثول للّتحقيق 
في  بيوتهم  من  اعتقالهم  عن  عوًضا  املُّتبع،  وفق 
التي  النّوايا  أّن  يوضح  الذي  األمر  الّليل،  ساعات 
حّركت املوضوع لم تكن مهنّية إّمنا محاولة  لتجرمي 
الضّيق  الدميقراطّي،  باحلّيز  الّسياسّي، واملس  العمل 

أصًال، عند احلديث عن حرّيات املجتمع العربي.
وقال البيان: نحن نحّذر من هذا الّتصرف اّلذي قد 
يجّر إلى اّتساع فجوة عدم ثقة املواطن العربي باجلهاز 
القضائّي، األمر الذي ملسناه مؤّخًرا من خالل عملنا 
القانونّي، وندعو إلى إطالِق سراح الّزمالء احملامني 
واستكمال الّتحقيقات معهم وفق املّتبع دون وصمهم 

باملجرمني!
وتطّرق البيان إلى عدٍد من الّتصريحات من حقوقّيني 
احملامي  الّنائب  قال  حيث  الّسياق،  في  ومحامني 
أسامة الّسعدي عن القائمة املشتركة: نرفض وندين 
التجّمع وخاّصة  لقيادة حزب  السياسّية  االعتقاالت 
الزمالء احملامني، نحن إذ نعتبرها استمراًرا للمالحقة 

السياسّية وجترمي العمل السياسي.
جبارين  يوسف  د.  احلقوقي  الّنائب  استنكر  بــدوره 
االعتقال وقال في البيان: نستنكر حملة االعتقاالت 
البوليسّية الترهيبّية ضد قيادات ونشطاء في حزب 
تصّرف  بأّنه  الّشرطة  بتصّرف  نــرى  إّننا  التجّمع. 
تعّسفي وغير قانوني، فحتى الذرائع املمجوجة التي 
تطلقها الّشرطة في بياناتها ضد املعتقلني ال ميكن أن 
تبّرر املداهمات البوليسّية وتضخيم املوضوع ميدانًيا 

أّن  شك  ال  احملامني.  ضّد  ذلك  في  مبا  وإعالمًيا، 
ممارسات الّشرطة واألجهزة التي تّدعي تنفيذ القانون 
تندرج ضمن مسلسل الّتحريض على األقلّية العربّية 
محاولة  في  ظهرانيها،  بني  السياسّيني  والّناشطني 
أخرى لهذه احلكومة اليمينّية املتطّرفة لنزع الشرعّية 
باملزيد  يكون  أن  يجب  السياسي. رّدنا  العمل  عن 
من الوحدة الوطنّية والعمل املشترك وتغليب املصلحة 

اجلماعّية، من أجل حماية حاضر ومستقبل شعبنا.
أما احملامية عبير بكر فقالت معّلقًة على االعتقاالت 
في البيان: ال يوجد أّي تبرير ملثل هذه احلملة احلقيرة 
لدى  الّرهبة واالرتباك  إدخال  سوى  االعتقاالت  من 
عمل  تسهيل  أجــل  من  حوله  ومــن  التجّمع  حــزب 
الّشرطة التي بات واضًحا أّن األدّلة التي بني يديها 

ما زالت غير كافية إلثبات أي من الشبهات.
عن  احلديث  أّن  يعلم  اجلميع  بكر:  احملامية  وقالت 
اليوم  مجال  عديدة وال  أشهر  منذ  جارية  حتقيقات 
مجريات  على  ”التشويش  باّدعاء  االعتقال  لتبرير 
االعتقال.  مع  يبدأ  لم  الّتحقيق  ألّن  الّتحقيق“، 
احملامون ال تربطهم بالتجّمع عالقة حزبّية فقط بل 
فإّن  اثبتت،  إن  لهم،  املنسوبة  والشبهات  مهنّية، 
بها  للّشرطة  شأن  ال  مهنّية  مخالفات  عن  احلديث 
وليتركوا لنقابة احملامني ممارسة دورها. لألسف هذا 
النوع من االعتقاالت يشّوش عملنا كمحامني ويخلق 

آلّية رقابة ذاتّية سّيئة تعيق عملنا وتضر مبوكلينا.
من  قــائــًال:  دغــش  خالد  احملامي  البيان،  واختتم 
وهو  هدفها  حتقيق  في  جنحت  الّشرطة  أّن  الواضح 
العمل  مساحة  وتقليص  العرب  احملامني  ترهيب 
احلال.  بطبيعة  هامشّية  أّنها  علًما  لهم،  الّسياسي 
منع  أمر  فرض  الزمالء  بطلب  انعكس  الّنجاح  هذا 
عمل  على  أقدموا  أسمائهم وكأّنهم  عن  الّنشر  من 
ُمعيب، علًما أّننا نعي أّن هذا االعتقال هو سياسّي 

ودوافعه سياسّية.
اعتقال  أّن  نــرى  نحن  دغـــش:  احملــامــي  وأضـــاف 
العادي معهم  الّتحقيق  الّزمالء احملامني عوًضا عن 
مس خطير بحرّيتهم وعملهم وسمعتهم، خاّصًة أمام 

القضاة في احملاكم.
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هذا وأصدر عدد من اجلمعّيات األهلّية بياًنا مشترًكا، 
الّتحريض  حملة  بــشــّدة  ورفــضــت  فيه  استنكرت 
التي  الّليلّية  واملداهمات  الّتعسفّية  واالعتقاالت 
التجّمع  حزب  في  وناشطات  ناشطون  لها  يتعّرض 

الوطني الدميقراطي، وجاء في البيان:
فاشية  أساليب  التعسفّية  االعتقاالت  في  ”نرى 
مرفوضة تسعى لترهيب اجلماهير العربّية، قياداتها 
التصّدي  من  ملنعهم  الّسياسّية،  القوى  وناشطي 
ألشكال الّتمييز العنصرّية املتصاعدة ضّد مجتمعنا 
أشكال  من  شكًال  كونها  على  عالوة  الفلسطيني، 
جترمي العمل الّسياسي الوطني ومحاولة لفرض األجندة 

اإلسرائيلّية على الّنضال السياسي الفلسطينّي؛
االنتهاكات  موجة  من  جــزًءا  العمل  بهذا  نرى  ”إّننا 
بحق األجسام الفاعلة، واستمراًرا لقمع أعمدة الّنضال 
الفلسطيني في الّداخل، بدًءا بإخراج احلركة اإلسالمّية 
األهلّية  اجلمعّيات  من  عــدد  وإغــالق  القانون  عن 
اخليرّية، واآلن بحملة االعتقاالت والّتحقيقات بحق 
بحّجة  الدميقراطي،  الوطني  التجمع  حزب  ناشطي 
احلملة  خالل  واالنتخابات  األحــزاب  قانون  مخالفة 
الوحدات  قيام  تــشــّرع   ال  تهم  وهــي  االنتخابّية، 

منتصف  بعد  الوحشّية  االعتقاالت  بحملة  اخلاصة 
ألحــزاب  نسبت  كهذه  تهمة  وأّن  خصوًصا  الّليل، 

يهودّية من قبل، ولم يتم التصّرف باملثل؛
”نحن في اجلمعّيات األهلّية إذ ال نستغرب الّطريقة 
الّتعسفّية التي جرى بها اعتقال القيادات الّتجمعّية 
الهجمة  سياق  في  تأتي  كونها  احلــزب،  وناشطي 
املرتبطة  اإلنسانّية  األساسّية واحلقوق  احلرّيات  على 
أّنها  نؤّكد  الفلسطيني،  واملدني  الوطني  بالّنضال 
تشير إلى نوايا الّسلطات األمنّية اإلسرائيلّية مبحاولة 
تضخيم الّتهمة والّتشهير بنزاهة العمل الوطني في 
الداخل، بهدف ضرب املنظومة السياسّية لشعبنا في 
محوه  أو  نضاله  طريقة  تواجده وحتديد  أماكن  كاّفة 

بالكامل؛
جميع  نــدعــو  األهــلــي،  للعمل  كجمعّيات  ”نحن 
مؤّسساتنا األهلّية والّسياسّية واالجتماعّية للّتكاتف 
بوجه أي هجمة شرسة تطال أي فرد من أفراد شعبنا، 
محاوالت  ضّد  موّحدين  بالوقوف  اجلميع  ونطالب 
االستفراد بأحزابنا الّسياسّية ومحاولة تفتيتنا ومتييع 
باّتخاذ  الّتمثيلّية  مؤّسساتنا  نطالب  كما  نضالنا. 
والعمل  التحّديات،  حلجم  مالئمة  نضالّية  خطوات 
لتجنيد كاّفة مقدرات شعبنا من أجل استنباط أدوات 
نضالّية محلّية ودولّية جديدة، تالئم طبيعة الهجمة 
التي صارت تستهدف وجودنا بعد أن أجهزت على 

الكثير من حقوقنا الوطنّية واملدنّية؛
”كما تدعو املؤّسسات األهلّية املوّقعة على هذا البيان 
اجلميع للتنّبه من أجل تفويت الفرصة على محاوالت 
من  مركب  أّي  على  باالستقواء  وأذرعها  الّسلطة 
مركبات العمل األهلي أو الّسياسي واالستفراد بأّي 

من مؤّسساته؛
حلقوق  العربّية  املؤّسسة   * املــوّقــعــة:  ”اجلمعّيات 
املــرأة  مبكانة  للنهوض  الــّزهــراء  جمعّية   * اإلنسان 
 - ”كيان“   * بلدنا   – العرب  الّشباب  جمعّية   *
العربّيات  الّنساء  منتدى   - مًعا   * نسوي  تنظيم 
منتدى   * العنف  ضّد  نساء  جمعّية   * الّنقب  في 
الفرد  جلنسانّية  الــعــربــي  املــنــتــدى   - اجلنسانّية 
الّطفولة  مركز   * وانتماء  عطاء  جمعّية   * واألســرة 
املركز   - ”إعالم“   * الّناصرة  حضانات  مؤّسسة   -
 * والبحوث  والّتنمية  اإلعالمّية  للحرّيات  العربي 
 * والفنون  للثقافة  العربّية  اجلمعّية   – ”املشغل“ 
احمللي  احلكم  لتطوير  املهني  املركز   - إجنــاز  مركز 
لتنمية  البير  جمعّية   * العربّية  احمللّية  للّسلطات 
الثقافة واملجتمع * ”حملة“  – املركز العربي لتطوير 
الّثقافّية *  جمعّية ”تشرين“  اإلعالم االجتماعّي * 
والّسياسات  للحقوق  العربي  املركز   - ”دراسات“ 
 * الّصحّية  واخلــدمــات  للبحوث  اجلليل  جمعّية   *
الكرمل“  ”مدى   * باملركز  عربّيات  نساء   - ”نعم“ 
- املركز العربي للّدراسات االجتماعّية الّتطبيقّية * 
العربّية  األقلّية  حلقوق  القانوني  املركز   - ”عدالة“ 
الّثقافة  جمعّية   * اإلنسان  حلقوق  ميزان  مؤّسسة   *
 - ”الّسوار“  للّتربية *  - مركز  ”مسار“  العربّية * 
الّدراسّي.“ الّتوجيه  جمعّية   * نسوّية  عربّية  حركة 
å«dJÐò l�u� s� nDKÐ —uB�«
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في الّثاني من شهر آب عام 2015 
لي  الوداعّي  االحتفالّي  القّداس  كان 
لبنان  إلى  أنتقل  أن  قبل  حيفا  في 
لنيل شهادة  الُعليا  إلكمال دراساتي 
املقّدس  الكتاب  في الهوت  الّدكتوراه 
من جامعة الرّوح القدس، الكسليك. 
بعد هذا الّتاريخ انطلقُت إلى مدينتي 

احلبيبة بيت ساحور ثّم إلى دير املخّلص العامر في لبنان ثّم 
في  تعييني  ّمت  حيث  الكبرى  املخّلصّية  اإلكليريكّية  إلى 
من  اإلكليريكّية  مركز  لقرب  والكهنوتّية  ّية  الرّهبان الّتنشئة 

اجلامعة واملشرف على الدكتوراه. 
الرهبانّي  الّنظام  يعيش  بسيًطا  ا  راهًب عدُت  العام،  هذا  في 
من حيث الّصالة واحلياة اجلماعّية واجلامعّية؛ في هذا العام، 
عدُت إلى حضن أّمي الرّهبانّية، فعشُت احتفاالتها من إبراز 
ولقاءاٍت  كهنوتّية  ورساماٍت  لها  وجتديٍد  الرّهبانّية  للنذورات 
هو  هذا  أّن  فشعرُت  بنانّية،  الّل املناطق  مختلف  في  رهبانّية 
الرهبانّية.  احلياة  دخلُت  حني  له  ــوق  أت كنُت  ما  بالّتحديد 
شــيٍء  كــّل  ُينسونك  ــان  ــب ــرّه ال ــي  وإخــوت الرهبانّية  إحتضان 

ط وتعمل و...  ر وُتخطِّ ّية لتفكِّ وُيعطونك طاقاٍت إيجاب
لبنان  في  الكاثوليكّية  ّية  الكتاب للجنة  انتسبُت  حينها، 
الكتاب  عالم  في  الكبيرة  األسماء  من  الكثير  تضّم  والتي 
األخت  الفغالي،  بولس  األب  نّفاع،  جوزيف  كاملطران  املقّدس 
علماء  كبار  من  وغيرهم  شهوان،  أيوب  األب  خوري،  باسمة 
على  العمل  في  جديًدا  دفًعا  أعطاني  ّمما  املقّدس،  الكتاب 
على  امللقاة  ّية  املسؤول قدر  على  أكــون  أن  ألستطيع  الــذات 
بإلقاء  قمُت  الكنسّي،  العمل  ــذا  ه جانب  ــى  إل عاتقي. 
محاضرات في كلٍّ من جامعة سّيدة اللويزة في الذوق واجلامعة 
في  الرّوحّية  الرّياضات  عن  ناهيك  بيروت،  في  األنطونّية 
الروحّية  واللقاءات  الرّمانة  وعني  الشوير  وضهور  زحلة  رعايا 
لقد كان عاًما  بكلماٍت أخرى،  الّشبيبة واألخوّيات.  فرق  مع 
مليًئا بالّنشاطات والفّعالّيات الرّوحّية والكنسّية والرهبانّية، 
دفعني إلى الّتخطيط للّسنوات القادمة وكيفّية العمل على 

توسيع هذه الّنشاطات.
ٌط آخر يختلف متاًما عن مخّططنا.  إّال أّن الله تعالى له مخطَّ
ط من أجل إرضاء أنفسنا، مبعنى أن ُيعطَي اإلنسان  نحن ُنخطِّ
ومجتمعه،  كنيسته  في  بصمًة  له  أّن  يشعر  حّتى  لديه  ّمما 
في  واإلمكانّيات  القدرات  هذه  وضع  أجل  من  يعمل  ــرّب  وال
مناِسبة  هو  يراها  التي  األرض  في  اخلالصّي  مشروعه  خدمة 
ال نحن. فبعد عاٍم من العمل اجلديد في لبنان، تالقت رغبة 
عّكا  أساقفة  (رئيس  بقعوني  جورج  املطران  الّسيادة  صاحب 
الكاثوليك)  امللكّيني  للروم  اجلليل  وسائر  والّناصرة  وحيفا 
ّية املخّلصّية  السامي االحترام، وسيادة الرّئيس العام للرهبان
األرشمندريت أنطوان ديب الّسامي االحترام، في طلب عودتي 

رئيًسا لطائفة الرّوم الكاثوليك في حيفا. 
ال أُخفي عليكم صدمتي حني تكّلم معي سيادة األب العام 
باملوضوع، وطلبُت الّتفكير حّتى أرّد جواًبا على طلب سيادة 
راعي األبرشّية واألب العام. لم أستوعب في البداية هذا الطلب 
وسببه، في هذا الوقت بالّتحديد، وملاذا أنا بعد أن كنُت قد 
تركُت الرّعّية منذ عام؟! صّليت واستشرُت بعًضا من إخوتي 
أحببُتها  التي  ّية  الرّع إلى  بالعودة  نصحوني  الذين  الكهنة 
وأحّبتني، فرأيُت في هذا الطلب إرادة الله وتخطيطه، ومبا أّني 
املوافقة  بإمكاني سوى  يكن  فلم  للرّئيس،  الّطاعة  نذرُت  قد 

واالّتكال على نعمة الله.
أنهيُت  أن  بعد  هنا  من  فسأتابعها  للّدكتوراه،  بالّنسبة  أّما 

فصَلني كامَلني منها. 
إخوتي  أجــل  ومــن  أجلي  من  جميًعا  صالتكم  أطلب  لذلك 
الكهنة الذين يساعدونني في اخلدمة الرّعوّية، حّتى نستطيع 

أن نقوم بواجبنا على أكمل وجه. 
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أبو سعدى  أغابيوس  األرشمندريت  قدس  ترأس 
بعد  املاضي،  األحــد  مساء  االحتفالي،  القداس 
امللكّيني  ــة  ــرعــّي ل كــاهــًنــا  ـــرى  أخ ـــرّة  م تعيينه 

املطران  سيادة  بحضور  حيفا،  في  الكاثوليك 
جورج بقعوني (متربوليت عّكا وحيفا والّناصرة 
إّنه  عظته  في  سيادته  ــال  وق اجلليل).  وسائر 
يستطيع  ألّنه  سعدى  أبو  باألرشمندريت  يرّحب 
القيام باملهام املُلقاة على عاتقه، وأضاف: أطلب 
من كاّفة أبناء الرعّية الّتعاون مع األرشمندريت 

أبو سعدى من أجل خدمة الكنيسة والرعّية.

وأّكد األرشمندريت أبو سعدى، الذي ّمت تعيينه 
ا للرعّية، على أّنه كان  لفترة أخرى، رئيًسا روحّيً
منهمًكا في الّدراسة والبحث األكادميي في لبنان 
هناك، حيث من  املخّلص  دير  في  تواجده  أثناء 

املقرّر إجناز دراسته للقب الّثالث، الّدكتوراه. 
في  يقول  ومضى 
للمصّلني  كلمته 
ــة  ــّي ـــي كــاتــدرائ ف
التي  إلياس،  مار 
باحلضور،  غــّصــت 
إّنه لم يكن يتوّقع 
أن يعود إلى حيفا 
عاش  ألّنه  سريًعا، 
الرّهبنة بكل  حياة 
ولكن  ــهــا.  ــب ــوان ج
الذي  الّطاعة  أمــر 
منذ  عليه  أقــســم 
ـــح كــاهــًنــا،  ـــب أص
باالمتثال  ــه  ــزم أل
العام  األب  ديــب  أنــطــوان  األرشمندريت  لرغبة 
جــورج  ــران  املــط ولــســيــادة  املخلصّية،  للرّهبنة 
على  وأّنــه  العكاوّية.  األبرشّية  راعية  بقعوني 
ا في  ا وهّمً الرّهبنة أقّل تعًب الرغم من أّن حياة 
عودته  أّن  رأى  فقد  الراعوية  اخلدمة  مسؤولّيات 
إلى حيفا هي مبثابة رسالة خلدمة الّنفوس، إلى 

جانب دراسته األكادميّية. 

وضع  إّنه  قائًال  سعدى  أبو  األرشمندريت  وأردف 
اّتكاله على مشيئة الله وتدبيره لألمور، ومتّثلت 
إرادة الرّب بأن يعود إلى حيفا خدمة ملشروع الرّب 

اخلالصّي، وهذا أهم من املشروع الشخصي.
وناشد األرشمندريت أبو سعدى كاّفة أبناء الرّعّية 
وخــاّصــًة  الكنيسة،  خدمة  فــي  معه  للّتعاون 
الّشبان الذين يشّمرون عن سواعدهم للعمل ملا 
فيه مصلحة الكنيسة، وأّن الكنيسة تنظر إلى 
جميع أبنائها بالّتساوي وال أحد يعلو على أحد. 
ولفت األرشمندريت أبو سعدى إلى أّنه سيتعاون 
في  العاملة  املؤّسسات  مع  وتاّمة  فّعالة  بصورة 
الكنيسة كاألخوّيات، سّيدة البحر وسّيدة املعونة 
الّدائمة، والّلجان املتنوّعة، وحركة الّشبيبة مداد، 
وجوقة الكنيسة، وأّنه سيعكف على إنشاء مجلس 
والكنيسة.  ّية  الرّع خدمة  في  يساعده  رعــوي 
ونبذ  واحلــزازات  املناكفات  عن  باالبتعاد  وطالب 
إلى  ــســان  إن ــّل  ك يعود  أن  يجب  بــل  ــاد،  ــق األح
نفسه، والّتعاون مًعا من أجل خدمة الكنيسة. 
الّتعاون  أّن  إلى  سعدى  أبو  األرشمندريت  ــوّه  ون
سيشمل كذلك سائر أبناء الكنائس في حيفا، 
ــة  ــّدرزّي وال ــة  ــّي ــات اإلســالم ــان ــّدي ال ــنــاء  أب وجميع 
يقول  ومضى  وخارجها.  حيفا  في  واليهودّية 
مًعا  ونتعاون  ــًدا  واح لنكون  احلاجة  بأَمّس  إّننا 
الّصعاب  كاّفة  وجــه  في  وصامدين  متكاتفني 

والعقبات التي تعترضنا.       
ومبوجب قرار سيادة املطران بقعوني واألب العام 
للرّهبنة املخلصّية فإّن األب عماد احلاج سيعود 
بينما  حيفا،  في  خدمته  أنهى  وقد  لبنان  إلى 
وشارل  خــوري  كرمي  أنطونيوس  األب  سيواصل 
رعّية  في  مساعدين  ككاهنني  خدمتهما  ديب 

حيفا.
وكان سيادة املطران بقعوني قد أجرى مشاورات 
مكّثفة في لبنان مع األب العام للرّهبنة املخلصية 
في الّشهر املاضي، من أجل اختيار كاهن مالئم 
للخدمة في رعّية حيفا، والتي متتاز بأّنها أكبر 
اجلليل.  أبرشّية  في  الكاثوليك  امللكّيني  رعايا 
ومت االتفاق بينهما على إيفاد األرشمندريت أبو 
سعدى إلى حيفا، وإجراء تغييرات طفيفة على 

خدمة الكهنة في الرّعّية. 
وحضر هذا القّداس االحتفالي كّل من اآلباء إميل 
روحانا، وليم أبو شقارة، يوحنا نادر بشوتي، شارل 
واإليكونيموس  خــوري،  كرمي  أنطونيوس  ديب، 
دمتريوس سمرا (كاهن كنيسة الرّوم األرثوذكس 
في حيفا)، واألب ناجي يعقوب (عن الكنيسة 
املارونّية). كما حضر عضو الكنيست أمين عودة 
رئيس القائمة املشتركة في الكنيست والّصديق 

الشخصي لألرشمندريت أبو سعدى.
للمشاركة  الرعّية  أبناء  إقبال شديد من  ولوحظ 
صافحوا  والذين  االحتفالي،  القداس  هــذا  في 
حفاوة  عــن  ُمعربني  سعدى  ــو  أب األرشمندريت 

استقبالهم له.
يخدمون  الذين  الكهنة  أّن  بالّذكر  اجلدير  ومن 
من  هم  حيفا  في  الكاثوليك  امللكّيني  رعّية 
الرّهبنة املخلصية، وّمت االّتفاق مع إدارة الرهبنة 
أن  على  حكيم،  جوارجيوس  املطران  عهد  في 
يخدم هؤالء الكهنة الرّهبان لفترة خمس سنوات 
سعدى  أبو  األرشمندريت  وأّن  للّتمديد.  قابلة 
كان قد أمضى أكثر من فترتني في خدمة رعّية 

حيفا، وهكذا يتمّ جتدي دها مرّة أخرى.       



2016 ‰uK¹√23 WF ÔL'«15

 WKLŠ w�   Ace
 ÂuM�« ·dž vKŽ
wKÐËœ W�—U� s�

ــرا  ــؤخ م   Ace ــكــة   ــب ش ــقــت  أطــل
ــى غــرف  ــزة عــل ــي ــاصــة ومم حــمــلــة خ
ــرة  مــن مــاركــة دوبلي  ــفــاخ ــوم ال ــن ال
خزانة  زوجــي،  سرير  تشمل  والتي 
خــزائــن صغير بسعر   4 ـــواب،  اب  4
ـ 2999.90شيكل (بدال من   مغر ب

6699.90 شيكل)
معروض  اخلـــاص  السعر  ان  ــر  ــذك ُي
موقع  عبر  الغرفة  يشتري  ملن  فقط 
االنترنت  عن طريق ترك تفاصيلهم 
في خانة االتصال في صفحة املنتج 

في موقعنا على االنترنت.
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مبعايير  املصنوعة   ،HITACHI البرادات  ماركة  اطلقت 
وبتصميم  البيئة  جــودة  على  احلفاظ  مع  العالية،  ــودة  اجل
ــراد  ب نشتري  اطــارهــا  ــي  ف ــزة،  ــي ومم خاصة  حملة  عــصــري، 
HITACHI ونحصل على بطاقة بقيمة 1000 شيكل 

هدية للشراء من شبكة فاريدنون او نعمان.
من  كبيرة  تشكيلة  على  حتتوي   HITACHI ــرادات   ب
كل  العصري.  احلياة  لنمط  املناسبة  املتطورة  التقنيات 
ضاغط  على  حتتوي   HITACHI بيت   من  ــرادات  ــب ال
باستهالك  توفر  التي  التقنية   Inverter ـــ  ال بتقنية 
الكهرباء واملميزة بالهدوء. باالضافة الى ذلك تتميز البرادات 
الطعام،  عن  وابعاده  البرد  لتفريق  مضاعف  تهوئة  بجهاز 
جهاز ترشيح مضاد للبكتيريا للحفاظ على الطعام طازج 
حرارة  ليحافظ على درجة  تبريد خلفي  فترة ممكنة،  ألطول 

ثابتة للحفاظ على الطعام نضر وطازج. 
باالضافة الى كل ما ُذكر حتتوي برادات HITACHI  على 
جارور بدرجة حرارة 0 للمحافظة على الدرجة املثالية لتخزين 

ــان، االســمــاك،  ــب االج
اللحوم دون جتميدها 
ــة  ــي ــاج ـــــــوف زج ورف
مـــتـــوفـــرة  ـــــي  وه  .
تصاميم  بتشكيلة 
ـــدون  ـــدة مـــع وب جـــدي
ـــي،  ـــاج غــــــالف  زج
وبالوان عديدة ليجد 
ــراد  ــب ــل شــخــص ال ك

املناسب له. 
احلملة سارية املفعول في شبكات االدوات الكهربائية وفي 
تاريخ  حتى  البالد،  انحاء  في  املنتشرة  املختارة  احلوانيت 
2.10.2016 او حتى نفاذ املخزون، احلد االدنى من املخزون 

500 بطاقة هدية، خاضع لشروط احلملة.
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تستمر ماركة  Sauter، املاركة الرائدة في تخصص الطهي، 
باحلمالت  املستهلكني  مبفاجأة  الصحون،   وجاليات  اخلبز 

اخلاصة واملميزة . 
وهذه املرة اطلقت املاركة حملة جديدة في اطارها يحصل  كل 
من يشتري من منتجات املاركة  على قسيمة بقيمة 700 

شيكل للشراء من شبكة فاردينون او شبكة نعمان. 
Sauter املاركة الرائدة في تخصص الطهي، اخلبز وجاليات 
الصحون متتاز باجلودة والثقة والتصميم احلديث والتي تباع 
متتاز  «ساوتر»  منتجات  السنني.  عشرات  منذ  البالد  في 
والتي حتسن  االستخدام  وبسهولة  الوظائفية  بالتكنولوجيا 
جودة احلياة مثل اجلاليات مع برامج اجللي والتنظيف السريعة، 
خالل 27 دقيقة واستهالك 6.5 لترات من املياه فقط، برنامج 
التعقيم في 70 درجة، أفران مع تنظيف بالتحليل احلراري، 
األكالت،  من  ملجموعة  واخلبز  للطهي  اوتوماتيكي  برنامج 
 250 إلى درجة حرارة  4 دقائق يصل  تسخني سريع (خالل 

درجة مئوية وغيرها).
األدوات  شبكات  ــي  ف احلــمــالت  مــن  االســتــفــادة  بــاالمــكــان 
الكهربائية واحلوانيت املختارة في انحاء البالد، حملة قسيمة 
700 شيكل هدية للشراء من شبكة فاريدنون/نعمان سارية 
املفعول حتى 2.10.2016 او حتى نفاذ املخزون، احلد االدنى 
من القسائم 2500 قسيمة، خاضع لشروط احلملة، وحملة 
5 سنوات كفالة سارية املفعول حتى 1.10.2016 وخضاع 

لشروط احلملة.
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التابعة   ،ACE- Auto Depot مجموعة  تستمر  
املميزة  باحلمالت  الكهربائية،  ــالدوات  ل الكترا  لشركة 
واخلاصة  واطلقت حملة مميزة، في اطارها ستمنح املجموعة 
باستخدام  يقوم  من  كل  اول  وتشرين  ايلول  اشهر  خالل 

ـ %7. قسائم الهدايا قيمة أعلى من قيمة القسيمة ب
 ACE- حسب أقوال ايتسيك اوزنا، مدير عام مجموعة
للحملة   الكبير  النجاح  ــر  اث «على   Auto Depot
التي اطلقناها في االشهر االخيرة ( زيادة بنسبة %40 
االستمرار  قررنا  نيسان)،  شهر  خالل  القسائم  باستخدام 
باملرحلة واخلطوة التسويقية اجلديدة ومنح زبائننا امكانية 
 ACE  احلصول على اكبر استفادة من القسائم في شبكة
استمرارا  تأتي  اخلطوة  هــذه   ”  .“Auto Depot و 
الستراتيجية الشركة بان تكون الرائدة في املجال». اضاف 
 ،CASH  اوزنا. كل من ميلك قسام الشراء: تاف هزهاف
من  كــارد  غيفت  وماكسيموم  شوبينج،  ماكسيموم 
التمتع  ميكنه  كارد*  وفيكتوري  بلوس  تاف  يسراكارت، 
من تشكيلة واسعة من املنتجات من اداوت منزلية، قطع 
اثاث من كل اقسام شبكة ACE باالضافة الى منتجات 
االقسام املختلفة في شبكة Auto Depot التي تشمل 

بطاريات، قطع غيار للسيارات وغيرها. 
خاضع لشروط احلملة

حتى   15.9.2016 تاريخ  من  املفعول  سارية  احلملة 
في   ،24.10.2016
ــــــروع شــبــكــة  ــع ف ــي ــم ج
و   Auto Depot
املنتشرة   ACE شبكة 

في جميع انحاء البالد.

°‚ÒbBð ô Ë√ ‚Òb�
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تصل إلى قسم الّطوارئ والّصدمات في مستشفى 
الّشمال  في  األكبر  احليفاوّي  املستشفى  ”رمبام“، 

واملركز، حاالت غريبة ومرّكبة.
وقد وصل، مؤّخرًا، إلى قسم الّطوارئ ”روت“ الّتابع 
ّي ”رمبام“، طفل من شمالي البالد يبلغ  للمركز الطّب
كان يشكو  إعاقات خاّصة،  يعاني من  عاًما،   12
شديد.  دوران  من  ويعاني  بطنه  في  حــاّدة  آالم  من 
اء أّن هنالك ثالثة  ولدى إجراء صورة أشعة تبّني لألطّب
أجسام غريبة داخل جسد الّطفل، وحتديًدا في معدة 

اء ملعقتني وقلم رصاص!!  الّطفل.. حيث وجد األطّب
وإخضاعه  املُصاب  الّطفل  تخدير  ّمت  الفور،  وعلى 
في  العالقة  الغريبة  األجسام  وإخــراج  إزالة  لعملّية 
معدته عن طريق املنظار، حيث اعتبرت هذه العملّية 
وللحالة  ــســام  األج تــعــدّد  لسبب  ومرّكبة  معّقدة 
الصحّية اخلاّصة اّلتي يعانيها الّطفل. إّال أّن الطاقم 
وإنقاذ  الغريبة،  األجسام  هذه  إزالة  في  ّي جنح  الطّب

الّطفل.

™ °lO{— qHÞ ”√— qš«œ dOG� q−Ž ™
وفي وقت الحق، وصل قسم طوارئ األطفال «روت» 

 11 يبلغ  رضيع  طفل  «رمبام»،  ملستشفى  الّتابع 
صغير  عجل  عِلق  أن  بعد  املرج،  منطقة  من  شهرًا 
إلحدى شاحنات لعب األطفال في رأسه، حيث على 
ما يبدو سقط الرّضيع على الّشاحنة الّلعبة فجاءت 
الّشاحنة  عجل  محور  ــرز  ُغ حيث  بالغة،  اإلصابة 
الّشاحنة  عجل  فعلق  الرّضيع  رأس  في  املعدنّي 

الّصغير في رأسه.
وحال وصوله ُأدخل الّطفل إلى غرفة العملّيات حيث 
الّشاحنة، التي  محور  من  وأجــزاء  العجل  إخراج  ّمت 
منطقة  في  الّطفل وعلقت  سقوط  تكّسرت لدى 
هذه  ــت  متّ ــد  وق الّطفل،  رأس  فــي  وحــرجــة  حّساسة 

العملّية بنجاح، وما زال الّطفل يرقد للعالج.
™ ° Òp� qš«œ W ÒO
bMÐ rNÝ ™

عالوًة على احلالتني املذكورتني أعاله، وصل إلى قسم 
رجل  «رمبام»،  مستشفى  في  والّطوارئ  الّصدمات 
في األربعينّيات من عمره، من منطقة الّشمال، كان 
األسماك. حيث  لصيد  بندقّية  أصيب بسهم  قد 
وعمل  رقبته.  إلى  ووصــل  الّسهم في  فّكه  علق 
الّسهم  ــة  إلزال وجدّية  مهنّية  بكّل  الّطبّي  الّطاقم 
في  املصاب  يرقد  زال  وما  معّقدة،  بعملّية  العالق 
املستشفى لتطبيب جراحه ومراقبة حالته الصحّية، 

حيث ما زال يتماثل للّشفاء!
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احتفل  والفرح،  والبهجة  الّسعادة  متلؤها  أجواء  وسط 
أهل مدينة حيفا بعيد األضحى املبارك في حّي وادي 
حيث  األّول،  األوالد  عيد  مهرجان  ضمن  الّنسناس، 
(ثالث  املاضي  األربعاء  يوم  الّناجح،  املهرجان  اختتم 
بني  بالّنجاح  مكّللة  أعمال  ثمرة  وكان  العيد)،  أّيام 
وبدعم  «األخوّة»،  اجلماهيرّي  واملركز  «امليدان»  مسرح 

من جلنة احلّي. 
وقد شارك املئات من أهالي احلّي برفقة أطفالهم في 
واشتركوا  ــّي،  احل ــوارع  ش جالوا  حيث  العيد  مسيرة 
الّتفعيلّية في ساحات املركز  في عدد من الورشات 
وفنّية وعروض  ثقافّية  فّعالّيات  اجلماهيرّي، شملت 
مسرحّية، وفقرات بهلوانّية، إضافة إلى عروض في 

مسرح «امليدان».
وتطّلب املهرجان دعم ومساهمة جميع الّطواقم وبذل 

طاقات رهيبة إلجناح هذا املشروع لهدف إدخال البهجة 
احليفاوّيني..  ــا  وأوالدن أطفالنا  قلوب  على  والّسرور 
خالل  الكواليس  وراء  عمل  َمن  كّل  بالّذكر  ونخّص 
املركز  بينهم: عادل خاليلة (مدير  األعياد، من  فترة 
حصري،  بالل  البرنامج  مرّكز  ة»)،  ــوّ «األخ اجلماهيرّي 
والّطاقم: خولة خشيبون، حنان دبس، نيلي خشيبون، 
جلنة  شباط،  حّمودي  خمايسي،  رنني  أندريا،  ريهام 
حّجار،  فكتور  برئيسها  املمّثلة  الّنسناس  وادي  حي 

وياسمني بدر، وعدد من املتطوّعني.
ويذكر أّن مسرح «امليدان» بإدارته اجلديدة، اختار حّي 
وادي الّنسناس واملركز اجلماهيرّي «األخوّة» ليحتضن 
أن  أمل  على  األولى،  بدورته  األوالد»  «عيد  مهرجان 
خلدمة  مستقبلّية،  مشاريع  عن  الّتعاون  هذا  يثمر 

مجتمعنا احليفاوّي بكاّفة فئاته وأطيافه.
©ÍdBŠ lOÐ— ∫d¹uBð®

“UHOŠ” qÝ«d* 
والواليات  آسيا  شرق  من  ا  ّيً دين زعيًما   25 حّل 
املّتحدة وكندا ضيوًفا على مدينة حيفا، وذلك في 
اخلارجّية،  الّشؤون  وزارة  تنّظمه  اّلــذي  املؤمتر  إطار 
بالّتعاون مع الّلجنة اليهودّية - األمريكّية، لهدف 
والزّعماء  الّشرق،  في  بني الزّعماء الرّوحّيني  احلوار 

الرّوحّيني واملفّكرين اإلسرائيلّيني.
العرقّية  اجلماعات  رؤساء  املشاركني  بني  من  وكان 
والّدينّية، من: الهند والّصني واليابان وتايوان وكوريا 

الزّعماء  من  عدد  جانب  إلى  وميامنار،  ّية  اجلنوب
الّدينّيني من الواليات املّتحدة وكندا.

ياهف  يونا  حيفا  بلدّية  والتقى الوفد  برئيس 
للتعرّف عن كثب على الّتعايش الفريد في املدينة 

بني اليهود والعرب.
حيث يعود فضل العالقات املمّيزة في املدينة إلى 
غرس  اّلذي  شكري،  حسن  الرّاحل  بلدّيتها  رئيس 
نحو  قبل  املدينة،  هذه  في  واألخــوّة  الّتعايش  قيم 

100 عام في واليته األولى كرئيس للبلدّية.

 U ÎÒO M 	œ U ÎL O �“ 25
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Musix family W�bš oKD Ôð ÊuHOKOÐ
jI� U¹dNý qJOý 29.90 ?Ð X�u�« fHMÐ 5�b�²	� 6 v²Š

 szUÐe� WBB�*« ¨œö³�« w� …bz«d�« vIOÝu*« W�bš ≠ÊuHOKOÐ s� Musix W�bš
ÌdG�  dF	Ð  WKzUF�«Ë  ¡U�b�ú�  W�b)«  Â«b�²Ý«  lOÝuð   ‰u�ð  ¨ UdA�«  q

ايالن سيجال، نائب مدير التسويق 
ـ  ال خــدمــة   «: ــال  ق بيليفون  ــي  ف
عبارة  هي  بيليفون  من   Musix
في  الرائد  املوسيقى  تطبيق  عن 
البالد. في السنة االخيرة قام أكثر 
باالستماع  زبون  مليون   100 من 
 ،Musix ــق  ــي تــطــب خــــالل  مـــن 
مع  مقارنة   %20 بنسبة  ارتــفــاع 
 %50 ـ  ب وارتــفــاع  االخــيــرة،  السنة 
على   .2014 ــعــام  ال مــع  مقارنة 
اثر النجاح الكبير والطلب املتزايد 
خدمة  توسيع  قررنا  اخلدمة  على 
بيليفون Musix ونخول استخدام 
ــل الــعــائــلــة لــلــخــدمــة، حــتــى 6  ك
حسب  الوقت  بنفس  مستخدمني 
مغٍر  شهري  ومببلغ  الزبون،  اختيار 

وخاص».
مليون   2 حوالي  يعرض  بيليفون  من   Musix ـ  ال تطبيق 
اغنية محلية وعاملية، العديد من اذاعات الراديو، قوائم اغاني 
من مختلف انواع املوسيقى، امكانية تأليف مكتبة موسيقية 
اجلهاز  الى  اغاني  حتميل  توقف،  دون  موسيقى  شخصية، 
وغيرها.  باالنترنت  االتصال  دون  املوسيقى  الى  واالستماع 

وهناك حوالي200000 مستخدم للتطبيق. 
بدءا من 29.9 كل زبون الشركة الذي يشتري الرزمة العائلية 
في  مستخدمني   5 ـ  ل الرزمة  استخدام  على  قــادر  سيكون 

او  االصدقاء  العائلة،  ابناء  التطبيق. 
حسب اختياره. كل مستخدم سيتمتع 
من تصريح استخدام مستقل للتطبيق، 
وميكنه ادارة مكتبته املوسيقية حسب 

ذوقه الشخصي. 
االستماع  حول  الشركة  معطيات  من 
من   %65 انـــه  ــبــني  ت  Musix ـــ  لــل
موسيقى  الى  استمعوا  املستخدمني 
كــانــت  مــنــهــا   %55 ــة.  ــي ــل ــي ــرائ اس
تشكل  التي  اوسطية،  موسيقى شرق 
ــي  ــان ــوع االغ 30% فــقــط مــن مــجــم

االسرائيلية املتوفرة في التطبيق. 
على  ـــعـــت  وق ـــشـــركـــة  ال ان  ُيـــذكـــر 
شركات  كبرى  مــع  تــعــاون  اتفاقيات 
من  العالم  وفي  البالد  في  املوسيقى 
 Universal Sony,   :ــنــهــا ــي ب
 BMG, EMI Warner ,Beggars Group,, The
 NMC, mBOX, هليكان,   ,Orchard, ECM
IEM,  EMI Arabia,Teta, New Sound  وغيرها.

مت ترتيب واختيار انواع املوسيقى من قبل مؤلفي املوسيقى 
اللوائح  بتركيب  يقومون  الذين  املوسيقى  في مجال  الرائدين 

حسب اختيار الزبون.
يعتمد Musix على املوديل املميز «استهلك قدر حاجتك»، 
ُيخول  ما  الــتــزام،  ــدون  ب  19.9 بقيمة  ثابتة  شهرية  بدفعة 

املستهلك سماع األغاني في احلاسوب او الهاتف اخللوي.

 WBB�*« tðUÞUA½ q�«u¹ w�u¾� pMÐ
 ÂbI¹Ë wÐdF�«  lL²−*« w� 5LKF*« —uNL'

rN� wB�ý qJAÐ  UNOłu²�«
نظم بنك لئومي خالل الشهر األخير نشاطات تثقيفية واسعة خصصت جلمهور املعلمني 
في املجتمع العربي مبناسبة افتتاح العام الدراسي. وانعكس هذا النشاط من خالل لقاءات 
اثراء مالية شخصية اقيمت في االيام االخيرة  للمعلمني قدمها مديرون وموظفون في فروع 

لئومي منها: فرع عرعرة، فرع كفرياسيف، فرع بيت جن، فرع حرفيش وغيرها.
عيسى زايد، مدير لوائي في الناصرة واملثلث، سخنني والشمال في بنك لئومي قال: «حتول 
يقدم  والذي  األكبر،  الفروع  انتشار  مع  العربي  املجتمع  في  الرائد  البنك  الى  لئومي  بنك 
خدمات بنكية متطورة مع مجموعة خدمات بنكية شاملة جلميع شرائح املجتمع وخاصة 
الى  اخلروج  قررنا  الدراسي  العام  افتتاح  ومبناسبة  العام  «هذا  وأضاف:  املعلمني».  جمهور 
امليدان للقاء املعلمني شخصيا وتعريفهم عن قرب على اخلدمات واملسارات املتوفرة لهم في 

جميع فروع لئومي، ونتمنى لهم سنة تعليمية مثمرة».
 يجب ان نشير الى ان هذا النشاط ينضم الى مجموعة من النشاطات واخلطوات التي يقوم 
بها لئومي لتطوير اخلدمات البنكية والعروض اخلاصة  في اطار تعميق وتقوية نشاطه في 
املجتمع العربي والذي جاء لتمكني الزبائن من االستفادة من خدمات البنك الرائد واملتطور 

مع مالءمة كاملة الحتياجاتهم.
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أمسّية  الكرمة»،  «بيت  في  املاضية  يلة  الّل أقيمت 
خاّصة ملناصرة املرأة في مواقفها ضّد العنف والّتعنيف 

وما تالقيه من املجتمع الّذكوري.
وّمت في هذه األمسّية عرض لفيلم «صرخة للّصمت» 
من إنتاج عمير ليؤور ومشاركة الّشاعرة نداء خوري. 
الكرمة»  «بيت  بــني  بالّتعاون  الفيلم  ــرض  ع وقــد 
كفاح  ــى  إل الفيلم  ويتطرّق  حيفا.  و»سينماتيك» 
ّية  نداء خوري من أجل حقوق املرأة عموًما واملرأة العرب
بحياتها  املعركة  هذه  في  تضّحي  وهي  خصوًصا. 
وتطالب  البسيط،  حلمها  منها  وتنتزع  اخلــاّصــة، 
وتظهر  حرّة.  ومبدعة  وأم  كامرأة  مكانتها  حتّقق  بأن 
الّشاعرة أثناء زيارتها ألّمها املريضة، والتي تقيم في 
بيت املسّنني. ولدى الّتجوال في ساحة بيت املسّنني، 
ذكريات  عبر  حياتها  داخل  تنظر  أن  نداء  تستطيع 

الّطفولة، وتخرج منها كّل ما اختبرته كبنت وكامرأة، 
وتعرض رغباتها وأفكارها حول الّنهج الّصحيح ملكانة 
يبعثون  اّلذين  ذويها  وجنــد  عموًما.  ّية  العرب ــرأة  امل
ُتزوّجها   16 وبسن   ،14 بسن  الدير  ــى  إل بابنتهم 

العائلة بوساطة وفًقا للّتقاليد التي نشأت عليها. 
وتدعو  ــوع،  ــّدم ال ــذرف  ت ــي  وه الفيلم  في  ــداء  ن تقرأ 
في  بتعليمهّن  تقوم  اللواتي  ــات  ــدوّي ــب ال الّنساء 
اجلامعة، ليصرخن ويعرضن ما يضايقهن. وُيسمعن 
اعتراضهن على معاملة املجتمع ملكانة املرأة، ّمما يؤّدي 

إلى طرح احللول. 
ترغب نداء أن ترى النتائج، وتدعو بالقصائد وبالّصوت 

للّتغيير وملفاهيم أخرى في عالم املرأة.
العبرّية)  ا  (غالًب ّية  والعرب بالعبرّية  ناطق  الفيلم 
ومترجم لإلجنليزّية، وجرى في ختام العرض حوار مع 
الّشاعرة  وأشارت  خوري.  نداء  والّشاعرة  ليؤور  عمير 

يتبعها  التي  والّتقاليد  ــراف  األع إلى  حديثها  في 
املشهورة  الّتحذيرّية  اجلمل  وإطالق  بناتهم،  مع  األهل 
غير  من  مرتفع!  بصوت  تتكّلمي  «ال  البنت:  نحو 
الّالئق أن تتكّلم املرأة والبنت بصوت مرتفع، سيسمع 
الّناس وهذا غير لطيف! ال تفعلي هكذا، سيتكلمون 

عنك.. ال متشي، سيتحّدثون!»
قبل  الفيلم  هذا  أعــّد  إّنــه  ليؤور  عمير  املنتج  وقــال 
دور  مــن  عــدد  فــي  عرضه  وّمت  ســنــوات  خمس  نحو 
وسّمي  العاملّية.  األفــالم  ومهرجانات  السينماتيك 
يعني  واسمها  نداء،  الّشاعرة  ألّن  الّصمت»  «صرخة 
الّصرخة، يعاكس الصمت والقمع، املفروض على املرأة، 
الكّتاب  أعمال  لتوثيق  أفالم  سلسلة  من  واحد  وهو 
اختيار  وّمت  إسرائيل.  في  يعيشون  الذين  والّشعراء 
الّشاعرة خوري نظرًا للّنجاح الذي حّققته في تدريسها 
كاتب  أو  شاعر  كّل  ومتّيز  الّسبع.  بئر  جامعة  في 

عالم  في  الغني  برصيده  الّسلسلة  لهذه  ّمت تصويره 
اإلبداع. وأّما بالّنسبة لهذا الفيلم فقد رافقت الكاميرا 
أّنه  وأضاف  خوري.  نداء  املتأّلقة  الّشاعرة  سنتني  ملّدة 
وجد أّن هذه الّشاعرة تسير مبفردها بعكس التّيار في 
قديرة  كمحاضرة  نفسها  وأثبتت  وأفكارها،  حياتها 
الكتابة،  في  متفرّد  صوت  ذات  وهي  اجلامعة،  في 
الّشعر  نطاق  في  في شعرها  خاّصة  و ذات حساسّية 

الفلسطيني.

åUHOŠò qÝ«d*

العنف“  ”نساء ضّد  في جمعّية  إميانهم  منطلق  من 
بأّن الّنساء ”حتكيها غير“: في الفّن، في الّسياسة، 
في العمل، في البيت، في الّساحات وامليادين، وأّن 
ومن  القضايا،  كّل  في  وتأثير  ورؤيــة  مقولة  للّنساء 
لنرتقي مبجتمع يؤمن  متّثل وتسمع صوتها  حّقها أن 
بالعدالة االجتماعّية والّتساوي بالفرص؛ تقوم بإطالق 
بنجاحات  لالحتفاء  تهدف  والتي  «ِاعرفها“،  حملة 
وذلك  احلياة،  نواحي  مختلف  من  القيادّيات  الّنساء 

ّية  إمكان حول  الّسائد  اخلطاب  تغيير  في  لتساهم 
في  مساهمة  وتأثيرها،  وإجنازها  جناحها  وإبراز  املرأة 
بدور  يتعّلق  مبا  الّناس  قناعات  و/أو  تفكير  تغيير 

املرأة القيادّي في مواقع أخذ القرار. 
”نعلم  العنف“،  ضّد  ”نساء  جمعّية  في  ويؤّكدون 
ّية  أّننا لم نِف حّق العديد من الّنماذج القيادّية الّنسائ
هي  هــذه،  حملتنا  أّن  إميــان  كّلنا  لكّننا  والنسوّية، 
التي  النسوّية  للحركة  املتواصل  للعمل  استمرار 
األجندة  وتضعها على  الّنساء  وبجرأة، قضايا  تطرح، 

العاّمة.»

ستتضّمن احلملة عّدة فّعالّيات، ورشات ولقاءات إلبراز 
الّناجحة،  وجتربتهّن  الفّعال  القيادّيات  الّنساء  دور 
على  سُتعرض  قصص  طريق  عن  جتسيدها  وسيتّم 

هيئة أفالم قصيرة ومنشورات. 
كذلك سترافقها تنظيم وتفعيل مجموعات ناشطني 
لدعم  مناطق  ــّدة  ع مــن  جماهيرّيني/ات  وناشطات 
القيادّيات، لتساهم هذه املجموعات  الّنساء  ومرافقة 
ا لدعم  ّيً بالّتأثير على شرائح املجتمع املختلفة محل
عن  والّتعريف  القرار  اّتخاذ  مواقع  في  الّنساء  وجود 
النساء القيادّيات، وتشجيع نساء أخريات ومتثيلهّن 

بأخذ  للمجتمع  رسالة  إليصال  ــرة،  مــؤّث مواقع  في 
ّية لتوفير الشروط الالزمة ملشاركة الّنساء في  املسؤول

مواقع اّتخاذ القرار وإبراز دورهّن.
كما سيرافق احلملة استطالع رأي حول مواقف املجتمع 
من الّنساء القيادّيات في بداية احلملة، واستطالع رأي 

أخر بعد إطالق منتجات احلملة وقصص الّنساء. 
ا إلى جنب، ومع تكاتف اجلهود والّدعم، لتحقيق  جنًب
املشاركات  الّنساء  كّل  دور  سُيبرز  احلملة،  ــداف  أه
وعندها سيتّم تغيير شعار احلملة من ”ِاعرفها“ إلى 

”أعرفها“!
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“UHOŠ” qÝ«d*

يلة األولى، في عيد األضحى  احتفلت مجموعة الّل
املبارك وارتفاع الّصليب، مع جميع طوائف مجتمعنا 
والّدرزّية،  واملسيحّية  اإلسالمّية  احليفاوّي،  العربّي 

في احلّي األملانّي في حيفا.
قبل  من  وتشجيع  الطوائف،  وجهاء  من  ومبباركة 
املهرجان  افتتح  ياهف،  يونا  حيفا،  بلدّية  رئيس 
إلى  انتقل  ثّم  للفنون،  ”فيتسو“  كلّية  ساحة  في 
”فرِش“،  ”هفانا“،  ّية:  األملان حّي  ومطاعم  مقاهي 

”فيِسز“،  ”شترودل“،  ”الّديار“،  ”بلكون“،  ”فّتوش“،  ”طربوش“، 
”كافيه كافيه“؛ حيث شاركت الفرق املشاركة في املهرجان في جولة 
الكرمل (بن غوريون)، لتضفي بهجة األعياد والفرح والّسرور  بجاّدة 

على احلضور.
وقد شارك في هذا االحتفال املمّيز كّل من الفرق والفّنانني: ”مزمار“، 
ميساء  ”زمن“، ”غجر“، ”تريو سجراوي“، ”خلص“، ميرا عوض، 
الله،  عطا  إلياس  خليل،  سليم  ــّدورة،  ق هديل  محاميد،  لورا  ضو، 
إضافًة  (ابوالسليم)؛  فاخوري  بشارة  باداش؛  ميراف  غرزوزي،  إلياس 

إلى تفعيل عدد من الورشات الفنّية واملعارض.
حيث ساهم في إجناح هذا املهرجان ما يربو على ِمائة 
فّنان وفّنانة، نذكر من بينهم: الفّنانة تغريد عبساوي، 
أفيحاي وهيال من ”بيت الكرمة“، الفّنان سليم ضو 

(مدير مسرح ”الكرمة“)، الفّنانة ميرا عوض.
حتوّلت األملانّية خالل هذا املهرجان، إلى مسرح واحد 
كبير يعّج بالسّياح واحملتفلني من كاّفة أقطار البالد.

حّي  في  ”مزمار“  فرقة  مسيرة  أن  بالّذكر  وجدير 
يغّنون  وهم  رافقها  الذي  اجلمهور  مبشاركة  األملانّية 
اجلميع.  وأرقصت  اجلماهير  ألهبت  عيد“،  يلة  ”الّل
بني  تنّقلت  حيث  مهولة،  وطاقات  بارز  دور  ”غجر“  لفرقة  كان  كما 

املقاهي املختلفة بكّل حماس ونشاط ملشاركة اجلميع فرحة العيد.
حتّول الزّمن في حّي األملانّية وسرقت الفرق املشاركة األضواء من شارع 
يلة األولى.. هذه هي املجموعة املمّيزة  الهرم في القاهرة.. هكذا هي الّل
التي بدأت الّنهر الفني في البالد ستبقى مصّب املبدعني، وستلّون 
األعياد  لتتحّول إلى لغة اجلميع بال لون وبال دين وال غريب. هي 

الفرح الّدائم للّذاكرة الفنّية من نشاط إلى مهرجان مبساعدة اجلميع.
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إميان  العاّمة،  العالقات  منّسقة  ــرًا،  مــؤّخ ــادرت،  ب
بستوني، إلى دعوة عشرات نساء وسّيدات األعمال 
واإلعالمّيني،  الّصحافّيني  من  وعــدد  واملجتمع، 
حلضور لقاء تعارف في بيت األزياء املمّيز والفاخر 
احلّي  في  ــار،  ّجن چالديس  لصاحبته   GLADIS

األملانّي – حيفا.
وفي هذا اللقاء، زار املكان عشرات الّنساء، سّيدات 
صحافّيون  أعمال،  سّيدات  محاميات،  املجتمع، 

االفتتاح  لهذا  رونًقا  أضافوا  اّلذين  وإعالمّيون، 
أكبر  مــن  مبــالبــس  البوتيك  ــز  ــّي مت حيث  ــز.  ــّي ــم امل
وأفخم دور األزياء احمللّية والعاملّية. ومتّتع احلضور 
املمّيز. العربي  املطبخ  من  خاّصة  شرقّية  مبأكوالت 

ومن بني احلاضرات، برزن: احملاميات: سرين سوالن، 
شكلنك.  ليمور  بستوني،  سمر  مجن،  ليمور 
رنيت  ليمور كرسنتي، كرمل شبتاي،  الّصحافيه 
ــدات األعمال  ــّي ــى عــدد مــن س ــًة إل كــطــاي، إضــاف

واملجتمع من الوسطني العربي واليهودي.

åUHOŠò qÝ«d*
مستخدمي  من  املئات  األخير،  الّثالثاء  يوم  شــارك، 
ــان  األرك جلبهة  القطري  الّتمرين  في  حيفا،  بلدّية 
الّسلطات  جهوزّية  لفحص  سعى  ــذي  اّل الّداخلّية، 

احمللّية في حاالت الّطوارئ.
ُتلزم  قد  طارئة  حالة  مبحاكاة  املستخدمون  قــام  إذ 

ُمصابني  إخــالء  على  البلدّية  في  املختلفة  الّطواقم 
العقبات  ــة  وإزال مختلفة،  كارثّية  ــوادث  ح ــرّاء  ج من 
وتوفير املياه واملواد األساس، وحتديث وحتلنة اجلمهور 
القنوات  مختلف  خــالل  امليدان، من  في  يجري  مبا 
بلمسة  «حيفا  اجلديد  البلدّي  كالّتطبيق  والوسائل، 

إصبع».

“UHOŠ” qÝ«d*
للّثقافة  ”األفق“  مؤّسسة  منشورات  عن  صــدرت 
للّشاعر  اجلديدة  الّشعرّية  املجموعة  مؤّخرًا،  والفنون، 
في  املجموعة  هذه  تقع  ”اجلسر“.  وهبة  ندمي  وهيب 
 36 وتشمل  املتوّسط،  احلجم  من  صفحات   108
قصيدة، وقد صّممت لوحة الغالف الرّسامة صبحّية 

حسن. 
تعود في هذه املجموعة الّشعرّية النوارس إلى البحر، 
متاًما كما حتّط فراشة فوق قنديل الّضوء وتتوّهج بالّنور 
وحتترق.. احترقت أصابع الّشاعر وهي متّد اجلسر ما 
أغنيات  وبني  ومئذنة  وبني جرس  والغربة  الغيبة  بني 
حنني الرّيح العائد في جسد الورد والّنار ”القصيدة“.
”األفق“  ملؤّسسة  العام  املدير  الكتاب  ناشر  يقول 
للّثقافة والفنون، الكاتب والفّنان عفيف شليوط  إّن 
سفر  هي  وهبة  ندمي  وهيب  الّشاعر  لدى  ”القصيدة 

املتالحقة  في  الّشعرّية  والّصور  الّلغة  الفكر ما بني 
بصرّية  جديدة  وخياالت  وأقاليم   عوالم  تشكيل 

وذهنّية تالحق خيال القارئ حتى الّثمالة“. 
ويضيف شليوط  أّن الّشاعر وهيب ندمي وهبة يتمّتع 
في  والغوص  الّشعرّية  الّصورة  رسم  في  فائقة  بقدرة 

أعماق العام والتحرّر من الّذاتّية. 
منها:  الّشعر،  مجال  في  كتاًبا   13 للّشاعر  صدر 
”املجنون والبحر“، ”خطوات فوق جسد الّصحراء“، 
إســوارة  ”نهد  خيل“،  حوافر  ”وقع  أحلى“،  أنت   ”
أدب  مجال  في  الكتب  من  ومجموعة  وقصيدة“. 
بعنوان  ومسرحّية  والفتيات،  الفتيان  وأدب  األطفال 
ّية  ”أبرياء ولكن“. كما ُترجمت بعض إنتاجاته األدب
من  والفرنسّية.   اإلجنليزّية  العبرّية،  الّلغات:  إلى 
صندوق  من  بدعم  صدر  الكتاب  أّن  بالّذكر  اجلدير 

”بايس“ لدعم الّثقافة والفنون.
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الكل يطلب طريق الّنجاة في ظّل الفنت التي 
تعيشها األّمة، فيبحث بعضنا عن أخبار هذا 
الّسابقة،  الكتب  إليه في  الّزمان واإلشارات 
وخاّصًة التي تعنى بسير األنبياء. وقد وقع 
بصري على حديث لرسول الله محّمد والذي 
ملا  بدني  له  واقشعّر  مشاعري  أثــار  ــدوره  ب
بن  حذيفة  قــول  عن  واحلــديــث  منه.  فهمته 
اليمان: كان الّناس يسألون رسول الله (ص) 
عن اخلير؛ وكنت أسأله عن الّشر مخافة أن 
يدركني. فقلت: يا رسول الله، إّنا كّنا أهل 
جاهلّية وشر فجاءنا الله بهذا اخلير، فهل بعد 

هذا اخلير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الّشر من خير؟ قال: نعم؛ وفيه 
دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هديي. تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل 
بعد ذلك اخلير من شر؟ قال: دعاة على أبواب جهّنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. 
قلت: يا رسول الله ِصفهم لنا. قال: هم من جلَدتنا ويتكّلمون بألسنتنا. قلت: يا 
رسول الله، فما تأمرنني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة املسلمني وإمامهم. قلت: 
فإن لم يكن لهم جماعة وال إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل 

شجرة حّتى يدركك املوت وأنت على ذلك.
هذا الّصحابي رأى إخوانه يبحثون عن اخلير ليزدادوا في طلبه مرضاة لله والّنجاة في 
الدارين الّدنيا واآلخرة، فكان يشاركهم وهو وجل من تغّير احلال فأراد استغالل وجود 
الّنبي بني أظهرهم ليطلع على ما تخبئه األّيام، ألّن الّنبي ”وما ينطق عن الهوى إن 
هو إّال وحي يوحى“. وليحّدد مواطن اخلطر والّطرق املوصلة إلى الفساد ألّنه عاش 
قبل مبعث الّنبي في ظّل اجلاهلّية التي أباحت قتل البنات وعبادة األصنام واالنتصار 
إلى العصبّية اجلاهلّية والّظلم والتعّدي واملفاخرة باألنساب. وشّر اجلاهلّية هذا كان 
أنواعه وألوانه ومببعث  بكل  الباطل  من  احلق. والعدل واخلير ويقّربهم  عن  يبعدهم 

الّرسول نقل الّناس من الّضالل إلى الهداية واالستقامة على طريق احلّق. 
َبَع ِرضَواَنُه  ُه َمِن اتَّ َيْهِدي ِبِه اللَّ ِه ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمِبٌني *  قال تعالى (َقْد َجاَءُكْم ِمَن اللَّ
ِإلَى ِصَراٍط مُْسَتِقيٍم)  ِبِإْذِنِه َوَيْهِديِهْم  النُّوِر  ِإلَى  ُلَماِت  الظُّ ِمَن  َالِم َوُيْخِرُجُهْم  السَّ ُسُبَل 
خاف حذيفة على أن يتبّدل احلال فسأل: «فهل بعد هذا اخلير من شر؟». قال: نعم، 
كانت فتنة ُقتل فيها عمر بن اخلطاب. وقتل عثمان بن عّفان وقتل علي بن أبي 
طالب. فأسرع إلى الّسؤال عن اخلير هل سيعود فكان جواب رسول الله «نعم وفيه 
دخن». فاملتمّعن في هذا احلديث ينتبه إلى أّن اسم اإلشارة (هذا) يتكّرر ألّنه يشير 
إلى القريب، أي هذه األحداث ستكون قريبة من عهد النبّوة. والّدخن من الّدخان وقد 
وضعته العرب موضع للّشر. فقالوا: كانت بيننا أمور ارتفع لها دخان. أي عداوات 
وحزازات كما أطلقوا الّدخن على احلقد مجاًزا واحلديث يشير إلى العودة إلى الهداية 

بعد الفتنة مع عدم الوضوح والّصفاء. 
فسأل حذيفة، مستفسًرا: وما دخنه. فيجيب الّرسول (ص): قوم يهدون بغير هديي، 
تعرف منهم وتنكر. أي ال يسيرون على سّنته الختالط اخلير والّشر عندهم. فيسأل 
حذيفة عن الّزمن البعيد ُمستعمًال لكلمة ذلك «فهل بعد ذلك اخلير من شر». يسأل 
عن زماننا أو كّل زمان يبعد عن عهد النبّوة فكان جواب الّرسول: «دعاة على أبواب 
جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها»؛ مبعنى أناس يدعون إلى الفنت ويحضون على 
الّناس واالقتتال  املعاصي واملنكرات ويعيشون في البدع ويعملون على الفرقة بني 
فمن استجاب لدعوتهم وقع في معصية الله وسيكون مصيره الهالك في الدارين. 
فحرص حذيفة على االّطالع على صفاتهم حّتى يحّذرهم. فقال: «صفهم لنا». قال: 
«هم من جلدتنا ويتكّلمون بألسنتنا»، مبعنى أّنهم مّنا ويحسبون علينا فينتسبون 
إلينا بالّظاهر ولكّنهم مخادعون منافقون فهم يتكّلمون بأسلوبنا ويرّددون الّنصوص 
من القرآن والسّنة ولكن ذلك ال يجاوز حناجرهم، ألّن قلوبهم خالية من اخلير. وفي 
مثل هؤالء قال تعالى (أتأمرون الّناس بالبّر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلوَن الكتاب 
أفال تعقلون). فخاف حذيفة وطلب امللجأ واملنجى كما يجب أن يخاف كّل مؤمن. 
فقال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟! قال: تلزم جماعة املسلمني وإمامهم. يحّثه على 
لزوم اجلمهور وال يشذ ألّن في الفرقة والبعد عن اجلماعة تفتح أبواب الّشر، لذلك 
كان رسول الله يقول «عليكم باجلماعة وإّياكم الفرقة». ويقول «يد الله مع اجلماعة 
ومن شذ شذ في الّنار». فاستدرك حذيفة األمر، وسأل: «فإن لم تكن لهم جماعة وال 
إمام؟ كما هو حالنا اليوم». فقال الّرسول: «فاعتزل تلك الفرق كّلها ولو أن تعض 

بأصل شجرة حتى يدركك املوت». 
فُيراد بذلك أن تبتعد عن الفرق التي تدعو إلى الفنت واالقتتال واالنحراف عن منهج 
النبّوة ويحّث بالتمّسك بالّدين وتعاليمه السمحة وإن حتّملت من أجل ذلك املتاعب 
والتحّديات. كما جاء في احلديث (عضوا عليها بالنواجذ) حّتى تلقى الله ولم تكن 
ظاًملا ألحد وال سافًكا لدم أحد ولم تخض في فتنة تفّرق اجلمع وتشّتت اجتماع األّمة.
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وتاريخ  حياة  سيرة  على  ملّيا  األخيرة  املــدة  في  اطلعت  
اشتهر  كما  األرض“  ”محامي  نّقارة  حّنا  املرحوم  احملامي 
بهذا اللقب آنذاك. كان احملامي حنا نّقارة على قدٍر كبيٍر 
األراضي  مجال  في  الواسعة  الفراسة والذكاء واملعرفة  من 
على  صيته  ذاع  البالد، وقد  في  العربّية  األقلّية  وحقوق 

طول البالد وعرضها كأحد أبرز احملامني العرب. 
وإن كنت في مقالتي املوجزة هذه، ال أفي األستاذ حنا نّقارة 
نقارة،  حنا  األستاذ  به  اتسم  مبا  أنوه  أن  أود  فإني  حقه، 
كمحاٍم، من خصاٍل حميدٍة ومزايا رفيعة ما أحوج مجتمع 
نقارة،  األستاذ حنا  مّثل  يوم  إليها في عصرنا،  احملامني 
الّشرف  وهذا  وأصالتها  احملاماة  مهنة  شرف  نظري،  في 
عن  النظر  بغّض  محاٍم  كل  على  باعتقادي واجب وفرض 

مجال اختصاصه.
إّن أول ما برز في احملامي حنا نقارة عناده وإصراره على 
لو كلفه األمر  الدفاع عن قضّيته غير مهادٍن فيها حتى 
قاٍض  ومــن  حملكمة  محكمٍة  من  القضائي  العراك  عناء 
آلخر. أقول «قضيته» ألن احملامي حنا نقارة كان يعتبر 
دائًما أّن قضّية موّكله هي قضّيته الّشخصّية، فدافع عنها 
في  كثرت  بسالة وإخــالص. وفي حني  بكل  النهاية  حتى 
قضايا  في  تخاذلوا  الذين  احملامني  أولئك  أخبار  أيامنا 
الشخصّية  مصاحلهم  املهنة وآثروا  أمانة  موكليهم وخانوا 
على مصلحة موّكليهم، لم يسّجل الّتاريخ يوًما أن األستاذ 
حّنا نّقارة تخاذل في قضّية ما على حساب مصلحة موّكله 
الّدارجة «باع» قضية موّكله، بل ما  بالّلغة  أو كما يقال 
موّكليه وقضايا  قضايا  في  بتفانيه  اليوم  حّتى  يذكر  زال 

شعبه عاّمة. 
لم يُؤثر احملامي حنا نّقارة املال يوًما على قضايا موّكليه 
وشعبه ولم يكن املال مطمعه، بل تولى الدفاع عن الكثير 
ذلك،  عن  أجــًرا  يتقاضى  أن  دون  العسيرة  القضايا  من 
صاحب  يكون  أن  قبل  إنساٌن  احملامي  أّن  بذلك  ليثبت 
مهنة، وعليه أن يشعر بهموم الّناس ومآسيهم، وأن يدافع 
عن أولئك املعوزين الذين ليس باستطاعتهم أن يؤّمنوا أجر 
محاٍم يدافع عنهم. وقد حتّول األستاذ حنا نقارة بفضل هذه 
أبناء  من  الكادحة  الطبقة  لكل  عنواّنا  السامية  األخالق 
شعبنا من العمال والفالحني وغيرهم. وفي نظري، هذا هو 
يزاولها  من  عند  للّربح  كمهنٍة  احملاماة  بني  الفاصل  احلد 
واحملاماة كرسالٍة إنسانيٍة، ووسيلٍة هامٍة يحاول احملامون 
من خاللها الدفاع عن حقوق املظلومني والكفاح من أجل 
سيادة القانون والعدل في العالم، والّنضال لكسر القوالب 
أو  القومية  املجتمع حسب  فئات  بّني  متّيز  التي  القضائّية 
الّدين أو العرق أو اجلنس، وإحقاق املساواة بني كّل الّناس، 
كأولئك احملامني الذين سلكوا هذه الطريق الصعبة ممن ما زال 
التاريخ يلهج بذكرهم كاحملامي نلسون مانديال الذي دافع 
عن حقوق املواطنني الّسود في جنوب إفريقيا (وأصبح الحًقا 
أّول رئيس من املواطنني الّسود جلنوب إفريقيا عام 1994) 
املواطنني  حقوق  عن  دافع  الذي  دادو  كالرنس  واحملامي 
الّتمييزالعنصري هناك،  أّيام  املّتحدة  الواليات  الّسود في 
العالم.  أخرى في  الّشرفاء في دول  وغيرهم من احملامني 
أضف إلى ذلك أّن الّشجاعة كانت ميزة بارزة من مّيزات 
األستاذ حّنا نقارة كمحاٍم. فلم يكن ليخاطب احملكمة بغير 
ما يشعر به فعًال وبصراحة تامة حتى لو أّن هذه الصراحة 
كانت «تزعج» في أحيان كثيرة هيئة احملكمة التي وقف 
عن  نقارة  حنا  احملامي  مرافعة  تكون  أمامها. وقد  يرافع 
املفكر بشير البرغوثي أمام احملكمة العسكرّية في قضّية 

اعتقاله في حينه (كما نقلها 
وليد  ــعــروف  امل احملــامــي  لنا 
«مذّكرات  كتاب  في  الفاهوم 
حنا  فــلــســطــيــنــي-  ـــاٍم  ـــح م
األرض  محامي  نــقــارة  ــب  دي
لــألســتــاذ عطا  والــّشــعــب» 
والتي  قبطي)،  سعيد  الله 
نقارة  حنا  األستاذ  فيها  عّبر 
قّلة  عن  ولباقة  صراحة  بكل 

نادرة  العسكرّية، حالة  بعدالة ونزاهة احملاكم  إميانه أصًال 
حملاٍم يخاطب هيئة قضائّية بهذه اجلرأة واجلسارة دون أن 
قضّية  طرح  في  احملامي  جرأة  أرى  ذلك.  عواقب  يخشى 
الصفات  أهم  من  هي  صراحة  بكل  احملكمة  أمام  موكله 
موّكله،  ألنه رسول  بها،  يتحّلى  أن  محاٍم  كل  على  التي 
ولسان موّكله، وواجبه في كشف احلقيقة ودحر الظلم يحّتم 
يضعف.  يلني وال  ال  ذلك،  سبيل  في  يستميت  أن  عليه 
إّن عدالة القضّية واإلميان احلقيقي بصدقها ونزاهتها هما 
املصدر الذي يستمّد منه احملامي قّوته ملنازلة خصمه، وهما 
موّكله. وفي  حقوق  عن  بها  يحامي  الذي  الواقية  الــّدرع 
رأيي، ال حتترم احملكمة أصًال، أو حتى اخلصم، محامًيا 
ال يؤمن بقضّية موكله أو ذلك الذي يترك انطباًعا بأّنه ال 
يشعر حًقا بقضّية موّكله وأّنه ال يتوّلى الّدفاع عن القضّية 

إّال للّربح املادّي. 
وفي الّسياق ذاته، لم يقتصر عمل احملامي حّنا نقارة على 
املرافعات القضائّية في كّل قضّية وقضّية، بل كان ناشًطا 
ورائًدا في العمل االجتماعي بكّل ما يتعّلق بقضايا شعبنا 
في  العربّية  األقلّية  األرض واملسكن وحقوق  قضايا  مثل 
ومبادرة  ونشاط  ومؤمتر  اجتماع  كّل  في  فاشترك  البالد، 
ووعيه  القضائّية  بخبرته  اجلميع  املجاالت وأفاد  هذه  في 
حنا  احملامي  به  حّول  آخر  أسلوًبا  هذا  كان  الوطني. وقد 
نقارة احملاماة من هدف إلى وسيلة ومن مهنة إلى رسالة. 
بهذا رسم احملامي حنا نقارة العالمة الفارقة بني احملامي 
الذي ال ينتمي إّال ملكتبه، واحملامي الذي ينتمي إلى شعبه 
الذي يرى موّكله «زبوًنا»  ومجتمعه عاّمًة، وبني احملامي 
عابًرا واحملامي الذي يرى موّكله شعًبا، وبني احملامي الذي 
ينتهي يوم عمله حني يطفئ مصابيح مكتبه في املساء وال 
شيء غير ذلك واحملامي الذي ال تنطفئ شعلته يوًما في 
سبيل الدفاع عن املظلومني من أبناء املجتمع وتبقى قضّيته 
هاجسه األوحد وشغله الشاغل دائما. بهذا حتّول احملامي 
إلى رجل  قضاء  إلى رمز ومن رجل  محاٍم  من  نّقارة  حنا 

مجتمع ومن محام عابر إلى محامي شعب.
سيرة  يترك  ما  بقدر  ماًال وجاًها  موته  بعد  املرء  يترك  ال 
األستاذ  تركه  ملا  فباإلضافة  موته.  بعد  الّناس  يتناقلها 
فقد  كإنسان،  شخصّية زكّيٍة  سيرة  من  نقارة  حّنا  املرحوم 
شرف  مّثل  بــارٍز  محاٍم  سيرة  أيًضا  احملامني  ملجتمع  ترك 
التي  القيم اإلنسانّية  مهنة احملاماة وأصالتها إلى جانب 
الدليل واملرشد ملن  أّيامنا هذه  حتملها، لتكون سيرته في 
ضلّوا الّطريق من أولئك احملامني الذين حّولوا رخصة إلى 
حقوق  في  األمانة والّتآمر واملتاجرة  للغش وخيانة  رخصة 
قدسّية  بذلك  فشّوهوا  البيوت والعائالت،  الّناس وتدمير 

هذه املهنة وحّقروها وحّطوا من مكانتها. 
أّيها األخوة احملامون، وأّيتها األخوات احملاميات: لتكن سيرة 
األستاذ الكبير حنا نّقارة احملامي مثاًال ونبراًسا لنا جميًعا!   
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لقمري 
.. أحد عشر ظّالً

™™™

ما رأيت إّال
رَّب رأيت جسَد ال

أه. ْي اختار لصليب لُه َف
***

كي يسيل خمر الِفداء
على قدمني

راب صار َيْجهلهما التُّ
كنورسني يبحثان عن وطن.

***

يه ُجزُت إل
أَُقّشر ِخواَء املكان

ساعًة.. لها عقارُب مزعجة
ي بعيد يًال ألّن ي قل أغضب ِمّن

ي بطيئة ُتؤّجل َنشوتي وخطوات
ريعة. بدأ إّال على طرقات حيفا السَّ التي ال ت

***

ُد ريَحُه  أُعدُّ الوقت... أتَوعَّ
يتها زمًنا طويًال. بعد أن رّب

***

أمتّطُط على َسطر قصير
في دفتر وقت رأْيتُه يتقّدم نحوي

بروفات؛ بدأ يومها بال مثل أوتار كمان ت
وتنتهي وهي ممتلئة بحْفنٍة ِمْن َنَغم!

***

ِو سؤاٍل ينفخ في حاضري  ي َدْل ي ف أْحُشرن
ّساكن فيك؟ ملاذا أّيها الوقت ال متارس إّال الّنطق ال

وكأّن هذا الُعمر محض خرافة!!
***

َأأْحبسَك في ساعة متحّجرة
لم َتُعد َتعدُّ لُفلٍك هديل حمامٍة

قد تعود:
يوم، غًدا... أمس، ال

فصارت في ُجْحر ُيلَدُغ مّرتني

حلظًة ُمَعّلقة!
***

ُتني بخّفٍة ويقظة ْي َمَش
يلة  الُضفَي معنى أشدَّ نقاًء على كلمات القب

اِء ماالرميه ي ْرتني شجرًة مع أْح ِس
ميضوَن وال يلتفتون...

في يد كّل منهم تفاحٌة يقضمها بالتذاذ 
ويلفظ بذراتها وراَءه...

***

أولسُت اُريدني؛
أن أكون هناك كما هنا 

ُعمًرا يسأُل، دون أن يلتفَت خلفه
ي سؤاًال عارًما: يسأل عّن

مان.. َمن؟!! َر السِّ َمْن أجدَب العْش
ورْؤياي ليست تكون ولم تكن

وال حيفا
محض احتماالت تكون

لعّلها ليست تكون!!
***

ي في الورى شبح  غادرت وأنا كظّل
ْسيا... َسَمُت أن ال أكوَن ن أق

وما اتَّخذْت إّال املاء وبعًضا من ملٍح وطحٍني لها صاحبا.
***

دًة كي أخلق حيفا سّي
ُه ليس الَكَفن ياٌض.. لكنَّ يلّفها ب

فن. ّريح.. حني رَأْتُه موحًشا شْكل السُّ توّعدت ال
***

قالت: ُكن!! فال أكون..
ل ي قبل ذاك القْب فصاحت: قد ُكنَت ل

ًتا يفيض بالكالم وما يجيء من الكالم ي ب
فكيف حرّْضَت الكالم على الكالم..

ة من خشب اجلنون؟! ّي وُصْغتُه.. قصيدة ُخراف
***

القريب وال  ”جلّثة“ املاضي  أريد ضريًحا  يا صاح ال  أنا 
بعيد ال

مَّ شيء وما من حزن: كم مات شيء.. ُث
ة لم تكن. ّي ب ّرياح مثل َس لتصير خريًفا تذروُه ال

***

ُكْن!!
ِمْن قبل أن يرتدَّ صوُت  َأتْتها اإلجابُة..  حيفاَك معجزة 

رَّب: ال
بح ى مرق الصُّ ُكن!! اِْسًما... ال يخاف افتضاًحا إل

ظّالً حارًسا يصحو على باِل الرّجوع..
وال يرنو على أعقاب ظّن!!
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ال ُتَصّدْق روايَة الّدم في األساطير
َغ الكلمات . هو لوٌن صّب

اُل الراوي حني احمّر خي
من تعِب اجلواِب والسؤال.

كاَن هوميروس يحتسي قهوَته على 
شرفٍة عتيقة

نا من نوافِذها القدمية ي ُيطُلّ على أث
الفارَس  َسرِبُل  ُي رساً،  وِت يرسُم سيفًا 

درعًا
وُيلقيه في أرِض الِنزال.

ال تثْق بشهوِة الفارِس للّدم
ياذة واألُوديسا. في اإلل

صيدًا  له  ــَد  وَج قد  الفارُس  كــاَن  لو 
سهًال

سهاٌم  إيجا  سما  ــي  ف سَبحْت  مــا 
بال. ون

أو  نًا  ميي بوجهه  ـــراوي  ال ــاَح  أش ــو  ول
يسارًا

بستان ورأى وردًة غارقًة بالّندى في ال
الخضّرْت الكلماُت من فرٍَح،

يها األقحوان. ومنا ف
ُس  ُتْدِم حني  ــراوي  ال فكرُة  لكّنها 

ناه عي
اُله من كسِل اخليال. و يتعُب خي

ْم يشأ يحّرُك التاريَخ كما ل
يكتمَل املشهد، وشاَء مِلُك طروادة ل

ويرتضي اله احلرِب ورَبّ القتال.
َل  ْي أِخ َكْعَب  املتعُب  ِفكُره  أصــاَب 

بسهٍم،
التاريخ  ارتــداَد  ــاَر  وص ُمضرّجًا  ــَرّ  َخ

وملَح الِسجاْل.
ْق ساحراِت شكسبير . ال ُتَصِدّ

ــاِن  ُدخ َر  عب اِلهَنّ  خي في  َجَمْحَن 
ي يال الل

أْنَزْلَن ِعقاَب الّدِم على أرٍض ال رَبّ أْو 
يها. ُحَبّ ف

ْق أّن عرَش الّتمني وال ُتصِدّ
وأعناِق  األطفاِل  أغصاِن  على  مرفوٌع 

الرجال.
اب ؟ َب ُت ُعْشٌب في أرٍض ي ُب هل َين

هل َيخَضّر في املدى موُج الّسراب؟؟
دْق. إذًا ال تِصّ

ا زاهداً، ي ُل عن ُحّب الدن ي لو كان قاب
أو سليالً، هللا مخلصاً،

يه لشقيقه َنْعشاً. ملا رفَع على كّف
بدايات ِق ال ب ُسّ َش لكْن أصاَبه َم

يات. كما ُيصيُب اخلمُر ُعروَق الغان
ُزقاق  في  وَتضُلّ  غيَرك  ُح  ُتصِب إْذ 

ُرؤى ال
رى . فال َت

ْق أّن دمي ينتُصر على دِمَك  ال ُتصِدّ
دمي

ونحن من آدَم ونوٍح ،
أنا أخوك وهو ابُن عّمي.

ترّجْل أّيها الفارُس،
ى حافِة النهر وُخْذ حصاَنك إل

يلة واغُف إْن أرْدَت حتَت زيزفونِة ظل
إْرِو ظمًا في عروِقك.

اً، ي ْرَسَك عال ارفْع ِت
وُقْل:

يوَم على شهوِة  ال انتصْرُت  وقْد  ي  إّن
الدم

ي، ساُغّن
ّي سأغفو ملَء جفن

ي. واُغّن
******
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ال يّسن القانون سوى َمن 
وأصحاب  الّسلطة  في 
على  ليحافظوا  الّنفوذ 
ســلــطــتــهــم ونــفــوذهــم، 
لــتــخــدم تــلــك الــقــوانــني 
ال  مصاحلهم.  بالّتالي 
مطلقة،  حقيقة  ــوجــد  ت

والعدل  احلقيقة  ُيجّير  مّنا  فكٌل  مطلق،  عدل  يوجد  وال 
فيعولون  واملتعبني  املساكني  وأّما  لصاحله وحسب هواه، 
حتقيق العدل في حياة أخرى، في عالم آخر رسموه في 

خيالهم أو أوهمهم البعض بوجوده. 
الّظروف  وليد  هو  والدستور  ــورًا،  دســت تضع  ــة  دول كــّل 
الّنظام  ففي  واالقتصادّية؛  واالجتماعّية  السياسّية 
الدستور مبوجب إرادة احلاكم  يتّم وضع  الدكتاتوري مثًال 
الدميقراطي  الّنظام  وفي  ومصاحله.  احتياجاته  ا  ّيً ملب
األكثرّية هي َمن تضع القوانني التي تناسبها، وليست 
بل  األقلّية،  احتياجات  تلّبي  القوانني  تلك  بالّضرورة 
أحياًنا تسيء إليها وتضطهدها. ففي النظام الدميقراطي 
قبل  من  ُمنتخبة  هيئة  بواسطة  الدستور  وضــع  يتم 

األك ثرّية.     
التي  التشريعّية،  الّسلطة  عن  القوانني  تصدر  ا،  ّيً عمل
تاريخ سّن  البرملان، ويرتبط  أو  الّشعب  إّما مجلس  هي 
القوانني بتطوّر احلضارات واإلنسان. على سبيل املثال: 
فئات  مشاركة  مبدى  أمريكا  تاريخ  خالل  تفاوت  هنالك 
فعند  القوانني،  وســنّ  االقتراع  حق  ممارسة  في  الّشعب 
تأسيس الدولة كان أصحاب األمالك البيض والذكور هم 
الوحيد في صناديق االقتراع واملشاركة  العنصر املشارك 
في سّن القوانني، وبالّتالي كانت تلك القوانني لصاحلهم 

وحماية مصاحلهم. 
إّال  املواطنة  حق  على  األفارقة  األمريكّيون  يحصل  لم 
العام  في  للدستور  ـر  ـ عشـ ـع  ـ الراب التعديل  إجراء  بعد 
حق  على  الّذكور  األفارقة  األمريكّيون  وحصل   ،1868
ـر  ـ عشـ ـامس  ـ اخلـ الّتعديل  إجراء  بعد  فقط  االنتخاب 
كان  فما  الهنود،  األمريكّيون  أّمــا   .1870 العام  في 
عليهم إّال االنتظار حّتى عام 1924 للحصول على حّق 
املواطنة أو حّق االنتخاب، في حني لم يحصل املهاجرون 
اآلسيوّيون على حق املواطنة إّال بعد انتهاء احلرب العاملّية 

الّثانية.
يستحضرني ُهنا ما كتبه املُفّكر والفيلسوف الفرنسي 
جان ماري مولر عن العالقة بني العدالة والقانون، فمن 
وجهة نظره: «ليس القانون هو الذي ُميلي ما هو عادل، 
بل العدالة هي التي تفرض ما هو قانونّي، فحني يكون 
العدالة  نختار  أن  فعلينا  والعدالة،  القانون  بني  الّصراع 
وأن نعصى الّشرعّية، ألّن ما يجب أن ُيلهم اإلنسان في 

سلوكه ليس ما هو شرعي بل ما هو مشروع».  
الكاتب  عّبر  كيف  أيًضا  أستذكر  الّسياق  هــذا  في 
عن  احلديث  بني  العالقة  عن  أصــالن  إبراهيم  املصري 
العدل وأن تتحّدث بعدل، «ال يجب أن تتحّدث عن احلب 
يجيدون  النّصابني  فكّل  بحب،  تتحّدث  أن  عليك  بل 
بل  العدل  عن  تتحّدث  أن  يجب  وال  الهوى..  أحاديث 
يجب عليك أن تتحّدث بعدل ألّنه ال يجيد احلديث عن 

العدل غير الّظاملني».
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العاصمة  في  احمللّية  البرملانّية  االنتخابات 
ّية برلني، والتي جرت يوم األحد املاضي،  األملان
أسفرت عن نتائج ُمفاجئة مخيفة للمستشارة 
هزمية  تكّبدت  التي  ميركل،  أجنيال  األملانّية 
ناخبي  تراجع عدد  تتوّقعها، حيث  لم تكن 
إلى  الدميقراطي)  املسيحي  ــاد  (االّحت حزبها 
أدنى مستوى له منذ تأسيسه، ولم يحصد 
أي  مقعًدا   22 ســوى  االنتخابات  هــذه  في 

بتراجع وصل إلى أكثر من الثلث.
”البديل  ــزب  ح املــتــطــرّف  اليميني  احلــزب 
يدخل  متطرّف  مييني  حــزب  ــو  وه ألملانيا“ 
االنتخابات ألّول مرّة، حّقق نتائج لم يتوّقعها 
قادة هذا احلزب، حيث متّكن من احلصول على 
18 مقعًدا، وأصبح بذلك أحد أكبر األحزاب 
في برلني، األمر الذي أثار استغراب املراقبني 
واحملّللني السياسّيني على الّصعيدين احمللي 
هو  لألجانب  العداء  وأّن  خصوًصا  والّدولي، 
بإبعاد  يطالب  الذي  احلزب  هذا  مبادئ  أحد 
ألّي  الّسماح  ــدم  وع بلدهم  ــى  إل ــني  ــورّي ــّس ال

أجنبي بالّدخول إلى أملانيا.
انتخابات  نتائج  على  قليلة  أّيام  متِض  ولم 
ــذا احلــزب  ــدأ عناصر مــن ه ــى ب ــرلــني، حــّت ب
عديدة  حاالت  وفي  سورّيني،  مبضايقة الجئني 
ا  أنا شخصّيً تعرّضت  وقد  عليهم.  االعتداء 
في نفس يوم االنتخابات ملضايقة من شاّبني 
االقتراع،  مراكز  أحد  من  خارًجا  كنت  عندما 
فقد  أملاني.  كمواطن  بصوتي  أدليت  حيث 
تنهبون  نترككم  ”لن  الّشابني  أحد  لي  قال 
عــودوا  حسابنا..  على  وتعيشون  أموالنا 
هذا  يكن  ولم  وشأننا“.  واتركونا  بلدكم  إلى 
الّلغة  أجيد  ــي  أّن يتوّقع  اجلــديــد)  ــازي  ــّن (ال
بشّدة  فواجهته  بإتقان.  وأتكّلمها  ّية  األملان
عن  ستسفر  كانت  املواجهة  هذه  أّن  لدرجة 
آخرين  مواطنني  تدّخل  لوال  باأليدي  تشابك 

وقفوا إلى جانبي ضّد الّشابني.
وفي اليوم التالي كنت في زيارة ملدير إحدى 
علينا  فدخل  اإلنسانّية،  ّية  العرب اجلمعّيات 
رجل سوري مع ابنته احملّجبة، وطلب مساعدة 
املدير في تقدمي شكوى ضّد مجهول. وسبب 
من  عائدة  كانت  ــرّجــل  ال ابنة  أّن  الشكوى 
املدرسة إلى البيت، وفي طريق العودة رشقها 
شاب أملاني بالكحول وبصق عليها ثّم هرب. 
مسلم  سورّي  شاب  لي  ذكرها  أخرى  وحادثة 
وملتزم يسكن مع زوجته وطفله حيث أخبرني 
ــي البناية  ــريــده ف ــي صــنــدوق ب ــد ف ــه وج ــأّن ب
بواسطة  ترسل  ــم  ل رســالــة  يسكنها  التي 

وضعها  ــل  ب ــد،  ــري ــب ال
صندوق  ــي  ف ــم  ــده أح
فيها  وجـــد  ـــده،  ـــري ب
”خنازير“  ـ  ـ ل صــورة 
ــهــا  ــي ـــوب عــل ـــت ـــك م
(ال  األملانّية:  بالّلغة 
هذه  وبني  بينكم  فرق 

الّصور). فحمل الرّسالة وذهب بها إلى مركز 
الّشرطة القريب منه. 

وقد علمت من أحد النوّاب األملان بأّن عناصر 
ملحوظ  بنشاط  يقومون  املتطرّف  اليمني 
ضّد األجانب بشكل عام، والّسورّيني بشكل 
بدأوا  وقد  تواجدهم.  أماكن  كّل  في  خاص، 
بتكثيف هذه الّنشاطات بعد اإلعالن عن فوز 
في  ألملانيا)  (البديل  املتطرّف  اليمني  حزب 
تخوّف  هناك  عام  وبشكل  برلني.  انتخابات 
كبير من صعود اليمني املتطرّف، على ضوء 
على مقاعد  حصول حزب ”البديل ألملانيا“ 

في برملانات تسع واليات أملانّية. 
تعاون  وجود  الّصدد  هذا  في  اخلطير  واألمــر 
بني كاّفة األحزاب اليمينّية في أوروبا فيما 
يتعّلق بالعداء لألجانب، خصوًصا أّن أوروبا، 
لشؤون  الُعليا  للمفوضّية  تقرير  وبحسب 
الالجئني، صدر األسبوع املاضي، أّنها شهدت 
العام املاضي تدّفَق نحو 1.3 مليون مهاجر 
الّشرق  في  والفقر  ــروب  احل من  ــرّوا  ف والجــئ 
خالفات  ذلك  أثار  حيث  وإفريقيا،  األوســط 
كيفّية  بشأن  ــي  األوروب االّحتــاد  داخل  شديدة 

مواجهة ذلك.
ومنذ بداية العام احلالي وحده تدّفق أكثر من 
طريق  عن  وصلوا  والجــئ  مهاجر  ألف   300
لكن  واليونان.  إيطاليا  شواطئ  إلى  البحر 
املأساة أّنه ّمت اإلبالغ عن مقتل نحو 3210 
مهاجر منهم في أثناء محاولتهم عبور البحر. 
ولهذا الّسبب ترى املفوضّية أّن العام احلالي 
قد يصبح الّسنة األكثر دموّية على اإلطالق 

في البحر املتوّسط. 
أّن  ـــون  ـــّي أوروب ــون  ــاســّي ســي محّللون  ـــرى  وي
واضًحا  تطرًّفا  شهدت  ــرة،  ــي األخ الّسنوات 
حيث  أوروبا،  في  اليمينّية  املجموعات  من 
وتتباهى  وعالنية،  عنصرّية  أكثر  أصبحت 
بشكل  وللمسلمني  لألجانب  مبعاداتها  اآلن 
يرى  كما  املتطرّفة  اليمينّية  والّنزعة  عام. 
أساسّية  بصورة  ارتبطت  احملّللون،  ــؤالء  ه
بعاملني أساسّيني :  األّول هو مفاوضات تركيا  
األوروّبي،   االّحتاد  إلى  لالنضمام  «املسلمة » 
العرب  املهاجرين  حركة  تنامي  هو  والّثاني 

واألفارقة إلى أوروبا .

œ Òö� r�U	
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ُيغِلُق  ــســاًء  م ــادســة  ــّس ال ــي  ف
الّسّجان من اخلارج ُكوَّة الزّنزانة 
على  ُتطّل  اّلتي   (521) رقم 
ممّر الزّنازين في سجن الفارعة. 
ــعــة أطــفــال ال يزيد  ــوا أرب كــان
عمر كبيرهم على أربعة عشر 
إغالق  حلظة  ينتظرون  عــاًمــا، 

يتوّسط  الذي  الّصغير  الّشّباك 
باب الزّنزانة البنّي القامت. 

الّصغار صباًحا ألداء  الّسجناء  حني اصطحب اجلنود 
واجبات الّتنظيف في املمرّات واحلّمامات، وجد أحدهم 
ا، فخّبأُه حتت قميصه دون أن ينتبه  حزام بنطال جلدّيً

اجلنود. 
جلس األربعة في الزّنزانة يتراقص الفرح في عيونهم، 
جّالد“.  ”حاكم  لعبة  سنلعب  أحــدهــم:  قــال  حني 

طفولتهم،  أدوات  من  واحــدة  أليديهم  وصلت  أخيرًا 
والّطفل يتظاهر بالرّزانة والرّشد في املعتقل، يفتعل 
احلكمة والرّصانة في سلوكه، ويتغّلف بقشرة الوعي 
بل  داخله،  في  الّطفل  يهجر  ال  أّنه  إّال  قصد،  دون 
يتقوقع عليه، ويغّذيه من ذاكرته اخلضراء، ويرويه من 

لنب احلنني للعائلة. 
جلسوا متقابلني بعد أن كتبوا على أربع قصاصاٍت 
كلمات (حاكم، جّالد، لص، مفّتش)، وأخذوا ينعفون 
حّظه  منهم  واحد  كّل  ويسحب  املطوّية،  القصاصات 
يقرّر  حاكًما  يكون  أن  فإّما  القصاصة،  على  املــدوّن 
عقوبَة الّلص، أو أن يكون جّالًدا لينّفذ حكم احلاكم. 

وألّن أجسادهم الّطرّية مضغتها عتمة غرف الّتحقيق، 
يقرّرون  ــوا  راح املهينة،  والتعليق  الّشبح  وساعات 
أحكامهم البسيطة املُضحكة دون استعمال احلزام.  

أحدهم  يقوِّس  بأْن  بطريق،  مثل  بالرّقص  حكٍم  بني 
يرّدد كلمات فكاهّية  بالغرفة مترّنًحا  ساقيه ويدور 
بالرّسم  وحكٍم  واألسفل،  لألعلى  يديه  يحرّك  بينما 
على الوجه باملرّبى أو القفز مثل قرد، تعالت ضحكات 
األطفال وفاضت ينابيع قلوبهم بالفرح اخلائف املُرجتف! 

الذي  للجندي  الّلعب  شغف  من  الفتية  ينتبه  لم 
يراقبهم من فتحة الباب! 

ضحكاتهم  وعّضت  روتينّية،  ليلة  من  ضجر  وألّنه 
فوالذ ليله املغّلف بالقسوة، فجعل من مصادرة الفرح 
مهّمته األمنّية األولى حني قرّر تفتيش الزّنزانة بحًثا 

عن أّية أدوات ممنوعة تشبه احلزام! 
أن خضعوا  بعد  إضافّية،  أّياًما  الفتية  اعتقال  َد  ُمدِّ
هوّية  حتديد  دون  قتل  محاولة  شبهة  في  للّتحقيق 
املزعوم،  ــرم  اجل دليل  ــزام  احل وكــان  املفترض،  القتيل 

واعتبر أداة الّتنفيذ!!
أّية فنتازيا يخترعها الّسّجان في سبيل قتل ساعات 

احلراسة الّضجرة! 
بعد ليلتني، وعند الّثانية بعد انتصاف الّليل، عرف 
حبس  عن  عاجزة  الفارعة  سجن  أســوار  أّن  الّسّجان 
الفرح، حني سمع  جناحي  َقصقصة  أو  الّطفل،  خيال 
ضحكة انفجرت من أربع زنازين انفرادّية في الوقت 
ذاته،  بعد أن صاح أحدهم بصوٍت عال: بطريق بيق 

بيق!
©5Mł®
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املصرّية  الكتابات  في  ــرّة  م ألّول  العّفولة  ــرت  ُذك
«الّلعنات»  أو  الّتعويذ»  «كتابات  باسم  املعروفة 

هدفت  اخلــزف،  على  ُكتبت  سحرّية  كتابات  (هي 
الّشخصّيات. مصدرها  ببعض  إحلاق األضرار  إلى 
الّساللة الّسادسة للفراعنة، قرابة 2000 – 1750 
املدن  العديد من  أيًضا أسماء  ق.م) والتي تشمل 
التي كانت قائمة في بالدنا آنذاك. الحًقا، ُذكرت 
العفولة ضمن سجّالت فرعون مصر حتومتس الّثالث 
في  ــرت  ُذك أّنها  كما  ق.م)،   1450  –  1490)
الّتوراة في سفر امللوك. أّما خالل الفترة العثمانّية 
أراضيها  وكانت  ”الفولة“  باسم  القرية  فسّميت 
عام  (حّتى  بنانّية  الّل سرسق  عائلة  أمالك  ضمن 

.(1952
خالل القرن الّتاسع عشر، متّت دراسة املنطقة ضمن 
املسح الذي أجراه الباحثان كيندر وكيتشنر الّلذان 
املباني  وبعض  املنطقة  في  املتواجدة  القرية  وصفا 
األثرّية. كما أّنها ُذكرت عند الرّحالة فيكتور جيرن 
وآثار  املتواجدة،  القرية  وصف  الذي   (1880 (عام 

الّنواويس وبقايا القلعة الّصليبّية. 
سنوات  خــالل  ــريــت  أُج ـــى،  األول ــة  ــري األث احلفريات 
العشرين  القرن  من  والّثالثينّيات  العشرينّيات 
 ،1986 عام  القدس.  في  العبرّية  اجلامعة  بــإدارة 
جتّددت احلفريات في املوقع بإدارة سلطة اآلثار، وال 

زالت مستمرّة على مراحل حّتى أّيامنا هذه.

 U Ò¹dH(« ZzU²½
االستيطان  بداية  أّن  إلى  األثرّية  األبحاث  تشير 

مبـــنـــطـــقـــة الـــتـــل 
ــصــورة  األثـــرّي (ال
تشير   –  1 ــم  رق
التل  ــوقــع  م ــى  إل
ــة)،  ــن ــدي وســـط امل
تعود إلى العصر 
(قرابة  الّنحاسّي 
قبل  عــام   7000
استمرارًا  أّيامنا)، 

ّية (القرن 13 ميالدي).  حّتى الّدولة األيوب
عام 1973، ّمت العثور، صدفًة، في احلقول الزّراعّية 
إلى اجلنوب الغربي من املدينة احلالية، على كتابة 

جزًءا  كانت  منحوتة على حجر،   (2 رقم  (الصورة 
اسم  حتمل  الرّومانّية،  الفترة  خــالل  الّطريق  من 
 70-69 العام  (بني  إسباسيان  القيصر 
من  جــزًءا  هذه  كانت  يبدو  كما  ميالدّي). 
الواصلة ما بني قيسارية وبيسان،  الّطريق 

مرورًا بوادي عارة ومرج ابن عامر.
قبل  عام   7000) الّنحاسّي  العصر  ومن 
أفران  بعض  بقايا  على  العثور  ّمت  أّيامنا) 
الفّخار  وأدوات  املخازن  املباني،  الّطابون، 
التي ساعدت على حتديد تاريخ املوقع. كما 
بقايا رماد،  املباني على  عثر فوق أرضّية 
اشتعلت  قد  كانت  نيران  من  يبدو  كما 

باملوقع، وأّدت إلى دمار املباني آنذاك.
القدمي  البرونز  من عصر  ــدت  وُج اّلتي  ــار  اآلث أّمــا 
املنازل  شملت  ــتــي  واّل ق.م)  عــام   3500 ــرابــة  (ق
وأدوات  والّصناعّية  الزّراعّية  املنطقة  الّسكنّية، 

الفخار، فأشارت إلى وجود قرية كبيرة امتّدت على 
(أدوات  للمكتشفات  ووفًقا  بأكمله.  الّتل  مساحة 
استمّر االستيطان خالل   (3 الصورة رقم   – فخار 
ق.م)،   1550  –  2200) األوســط  البرونز  عصر 
بينما جند فقط القليل من املباني وأدوات الفّخار 
 1200  –  1550) األخير  البرونز  عصر  خــالل 
ق.م)، ّمما يدّل على أّن املوقع ُهّجر لتبقى منه فقط 
بعض املباني، التي استمرّت، أيًضا، خالل الفترات 
إلى  وتشير  صغيرة.  كقرية  ّية  والرّومان الفارسّية 
ذلك قّلة املكتشفات التي تشمل القليل من جدران 

املباني وبعض أدوات الفخار.
وخالل الفترة الّصليبّية نشهد بناء القلعة 
على قّمة التّلة، التي ال زالت آثارها بارزة 
حتى  استعمالها  ليستمر  أّيامنا  حّتى 
الفترة اململوكّية. ولو أمعّنا النظر جند أّن 
جدران القلعة تشمل نواويس مصنوعة من 
الفترة  4 و5) مصدرها  احلجر (الّصورتان 
لتقوية  استعمالها  ّمت  وقــد  ّية.  الرّومان
جدران القلعة، التي احتمى فيها جيوش 
بداية احلرب ضّد صالح  قبيل  الّصليبّيني 
الدين في موقعة حطني. وقد سيطرت قوّة صالح 
الّدين على القلعة بعد االنتصار في موقعة حّطني، 
الصّليبيّني  بني  إلى  القلعة  استرجاع  متّ  ــه  أنّ إالّ 

األعوام 1241 – 1262.
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»)qL (21 آذار - 20 نيسان)
بعض  إلغاء  إلى  رّمبا  ما، وتضطّر  حقيقة  تواجه  مهنًيا: 

املواعيد ملعاجلة أمر طارئ.
تكن  لم  العاطفي  املجال  في  الّسابقة  جتاربك  عاطفًيا: 
التجارب  اليوم يختلف كلًيا عن  جّيدة، لكن ما تواجهه 

الّسابقة.
اجلدال  جتّنب  األحوال،  بكل  متعّكًرا  املزاج  يبدو  صحًيا: 

احلاّد لئّال تثار أعصابك.

»��u— (21 نيسان - 20 أيار)
مهنًيا: ال تتوّرط في مشاريع لست متأّكًدا من نتائجها، 

قد ينهار وضعك املالي في حال فشلت.
إليك  ليعود  حــّب  لفتة  منك  احلبيب  ينتظر  عاطفًيا: 
وتستأنفان مًعا عالقتكما العميقة وتستعيدان أجمل أّيام 

املاضي.
صحًيا: قد تسّبب لنفسك اإلصابة بأحد األمراض النفسّية 

إذا لم تضبط أعصابك وحتافظ على هدوئك.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)
من  إلى  تتعّرف  أو  جديًدا  األحالم وتتعّلم  تكثر  مهنًيا: 
ينال إعجابك ويثير حماستك، قد تتبّدل قناعاتك وتبدي 

انفتاًحا على بعض األوساط.
العاطفي،  حتسني وضعك  في  راغًبا  كنت  إذا  عاطفًيا: 

عليك حتضير الّشروط املناسبة لطرحها على الّشريك.
صحًيا: اتباعك حمية غذائّية سليمة وممارسة املشي تأتيان 

بالنتائج املرجّوة صحًيا.

»��ÊU�d (22 حزيران - 22 متوز)
ا أو فرصة  مهنًيا: تبتسم لك األقدار وحتمل إليك خبًرا ساّرً
ممتازة أو تصحيًحا لوضع آملك، وقد ترتبط مبوعد مهم مع 

شخص مؤّثر ونافذ.
عليك،  للّضغط  الّشريك  مهما سعى  تتذّمر  ال  عاطفًيا: 

فقدراتك كبيرة لتخّطي األزمات.
صحًيا: استفد من الطقس اجلميل والّرائع، وانهض باكًرا 

وانطلق في رحلة مشي وهرولة مّدة ساعة.

»_�b (23 متوز - 22 آب)
إلى  أي  عشر  الّثاني  منزلك  إلى  جوبيتر  ينتقل  مهنًيا: 
ال  التي  السرّية  العالقات  ببعض  يوحي  قد  ما  امليزان، 

تفصح عنها، وتعيد الّنظر في بعض القرارات.
عاطفًيا: حماستك الّزائدة للوقوف إلى جانب الّشريك قد 

توّرطك في مواجهات ال طائل منها، متّهل فهذا أفضل.
صحًيا: خّفف من حّدة الّتوتر، وأرح أعصابك، وخذ األمور 

بروّية، ولن تكون إّال مرتاًحا.

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)
مهنًيا: ها أنت تواجه سلبّيات تعاطيك مع اآلخرين خالًفا 
إلى شخص  حّولك  أو  غّيرك  الذي  ما  منك،  اعتادوه  ملا 

آخر؟.
عند  عنها  تبحث  كنت  التي  املساعدة  جتد  قد  مهنًيا: 
الشريك، لذا يستحسن أن تستفيد من وجوده بقربك قدر 

املستطاع.
صحًيا: حتيط بك أجواء عائلّية ومهنّية وعاطفّية ممتازة، 

ما يتركك مرتاًحا نفسًيا وجسدًيا.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)
عن  والّدفاع  املوضوعات  طرح  في  جريًئا  تكون  مهنًيا: 

حّقك، لكن شرط التحّرك في اإلطار الّصحيح.
لك على  مفيدة  جّيدة وتكون  أخبار  قد تصلك  عاطفًيا: 

الّصعيد العاطفي وتبدو متحّمًسا ملغامرة جديدة.
تعًبا  لك  ويسّبب  راحتك،  يقلق  ســاّر  غير  خبر  صحًيا: 

نفسًيا، لكن األمر لن يطول.

»�dIF« (24 تشرين األول - 22 تشرين الثاني)
مهنًيا: فرصة أمامك ملكسب له صلة بشراكة أو مشروع 

أو تعويض، ال تضّيعها وإّال ندمت الحًقا.
عاطفًيا: احلّب من الّنظرة األولى جتربة قد تعيشها قريًبا 

وجتعلك تفّكر في االرتباط اجلدي بعد ترّدد طويل.
صحًيا: أنظر إلى محيطك تَر أّن كثيرين أصبحوا نشيطني 

جّراء ممارسة الرياضة يومًيا.

»�uI” (23 تشرين الثاني - 20 كانون األول)
مهنًيا: ال تخالف القوانني لئّال تقع في مأزق أنت بغنى 

عنه قد يكّلفك خسائر كبيرة وبعض الّزمالء.
عن  ويتحدث  يدعمك  فينوس  إّن  احلظ  حلسن  عاطفًيا: 
عالقات جّيدة مع أحد األحّباء شرط أن تتشبث برأيك أو 

تفرض توّجهاتك من دون حوار ونقاش بّناءين.
صحًيا: أترك للّرياضة مكاًنا في مفكرتك اليومّية، الهموم 

واملشكالت تؤّثر سلًبا في وضعك الّصحي.

»'Íb (21 كانون األول - 19 كانون الثاني)
مهنًيا: لن جتد صعوبة في تنفيذ أصعب املهام التي توكل 

إليك ألّنك على قدر املسؤولّية وتعتمد أسلوًبا صحيًحا.
عاطفًيا: قد تعطي الّشريك املجال حلّل األمور، وخصوًصا 
ا، ومن شأن ذلك أن يترك انعكاسات  أّن الوضع بات محتّدً

تطالكما.
صحًيا: ِاحذر أحد األصدقاء اّلذي قد يسّبب لك مشاكل 

صحّية.

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)

محرج  موقف  في  وضعك  الّزمالء  أحد  يحاول  مهنًيا: 
فاحذر منه جّيًدا وال تتسّرع في رّدة الفعل.

عاطفًيا: تشعر بعدم الّرضى عن شخص قريب منك وتعرفه 
منذ مّدة طويلة كنت توّسمت فيه مشروع زواج.

مبمارسة  قاومها  بابك،  تطرق  البدانة  بدأت  إذا  صحًيا: 
الّرياضة واّتباع حمية غذائّية صحّية.

»)�u (19 شباط - 20 آذار)

التي  املؤّسسة  يطال  طارئ  إلى  اليوم  هذا  يشير  مهنًيا: 
تعمل فيها أو بعض الّتغييرات احلاصلة في اإلدارة وفي 

مواقع القرار.
على  مبنّية  باحلبيب  عالقتك  تكون  أن  حاول  عاطفًيا: 

احلوار املتبادل بينكما والتفاهم والّثقة والّشفافية.
تباًعا، من  نتائجه  تظهر  الّرياضة  صحًيا: عدم ممارستك 

بدانة وآالم في الّظهر والعنق وبني الكتفني.

د. كميل ساري - مدير منطقة الشمال في سلطة اآلثار
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ÆÆrO K �  ⁄U �œ  q �√  s � °UN�«Ë“ bF� ÆÆWIOI(«
»U¹– rýU¼

ِبومضة..
من جديد البريد..

والّتغريد..
حف في ملحمة الصُّ
على أعقاب السّياط

إلى الّنهاية..
بني ظاللها املُعتمة.

األسماء..
كّل أسماء اإلنسان..

جدراًنا وأقنعة..
ِحلكاية الّتقادم.

يتراَءى خيالها..
في صدى همسنا 

للمستمعني
بآذان..

تنهل ومضة الّسنني
على جبال اخلوف

تطوف به

جوارير العويل.
***

ها هنا نبكي
على مفترق دربنا

ومضة احلقيقة
حقيقة واحدة.

مضيئة..
ذلك اخلوف القدر.

***
نتمّناها..

لكّننا..
َقَبْرنا احلراك.

***
ِاسمعوني..

أبكي وال أحكي
خذوا حرّيتي

ال تطلقوا يدي
في هذا املصير.

***

ها هنا..
في الّشك..

مكاًنا..
للعجائب.
للّشرك..

في احلجاز.
وصوت احلقيقة

يترّهل..
في متاهة غربتي

بني أموات..
تقيم الّصالة.
وتْكبر غابة..

املقابر.
***

القبر..
ال يغادر..

أصحاب القضّية.
القبر..

ال يغادر موقعه..

في احلقيقة.
القبر..

هو حجر األساس.
***

قضّيتنا
بال كفيل

حف.. تغرق في الصُّ
وتعوم بني املقابر

حقيقة..
بال دليل.

©…dLÞØUHOŠ®

WLF½ w�½U½

يحّسن  أن  ميكن  نأكله  ما  أّن  تأّكد 
ا  فغالًب أفضل،  بشكل  الّدماغ  عمَل 
الكاملة  الّتغذية  لنقص  يكون  مــا 
ّية الّشائعة في حياتنا  واألخطاء الغذائ
احلالة  على  كبير  تأثير  اليومّية 

الّنفسّية لإلنسان. 
يعمل  دماغ  على  احلصول  أجل  فمن 
ــة، من  وبــحــالــة صــحــّي ــد  ــّي ج بشكل 
األفضل إدخال تغييرات بسيطة على 

نظامك الّصحّي، لتكون أيًضا إنساًنا أكثر مرًحا وسعادة، ورّمبا أذكى. 

∫W½ÒuK*« —UC)«
لعمل الّدماغ بشكل جّيد، يجب أن يحتوي الّنظام الغذائي الّصحي 
اخلضراء  الورقّية  واخلضر  األحمر  الفلفل  مثل  امللوّنة  اخلضر  على 

كالبقدونس.

∫W ÒO²¹Òe�« „ULÝ_«
الّدماغ بحاجة ماّسة إلى الغذاء اجلّيد، فعندما يتعّلق األمر باملكّون 
الغذائي األهم بالّنسبة للّدماغ، فإّن أّول ما يتبادر إلى أذهاننا أحماض 
ًنا ُيعّد أفضل  أوميغا 3 الذهنّية، لكّننا ال نعلم أّن هنالك نوًعا معّي
 ،DHA من املعلوم أّن خاليا الّدماغ تتكّون من .DHA بكثير هو
وأفضل نوع طعام ميكن تناوله للحصول على هذا املكّون هو األسماك 
الزّيتّية الّصغيرة، مثل: الّسردين واألنشوفة التي تعتبر األفضل بني 

كّل أنواع الّسمك، عدا عن كون الّسلمون من أفضل األنواع أيًضا.

∫—U;«Ë ułUJ�«
نقص احلديد في اجلسم يجعل اإلنسان ضعيَف البنية، لكن هل تعلم 
للحصول على  الّلحوم احلمراء  الكثير من  تناول  إلى  أّنك ال حتتاج 
ّية األساسّية؟ املصادر املعروفة للحديد مثل  ما يكفي من املواد الغذائ
ّية هاّمة جًدا للّدماغ، مثل  الكاجو أو احملار حتتوي على عناصر غذائ

B12 والزّنك. 

 ∫d−M³�«
جميع خاليا اجلسم حتتاج إلى األكسجني، واملخ بالّذات يحتاج إلى 
األكسجني بوفرة، والبنجر من األطعمة التي تنّظم معّدل سريان الّدم 

الذي يحمل األكسجني إلى املخ وتنّشط عمل اخلاليا.

 ∫ÍÒd³�«  u Ò²�«
البرّي والفراولة (التوت األرضي) يحتويان على كمّية كبيرة  الّتوت 
من مضاّدات األكسدة التي حتافظ على خاليا املخ من الّتلف. وهناك 
دراسة أُجريت فى عام 2012 فى جامعة هارفارد األمريكّية أثبتت أّن 
ا، يؤّخر من ظهور عالمات  تناول الفراولة والّتوت البرّي، مرّة أسبوعّيً

شيخوخة املخ بفترة قد تصل إلى عامني ونصف العام.

 ∫ «d Ò�J*«
املكّسرات، وخاّصًة اجلوز، حتّسن من وظائف املخ وتنّشط الّذاكرة. وتفيد 
األبحاث التي أُجريت على مرضى فقدان الّذاكرة (الزهامير) أّن تناول 
املكسرات يؤّدي إلى حتسني حالة الّذاكرة، كما أّن املكّسرات حتتوي 
على األوميجا 3 املفيدة في تكوين وإصالح خاليا املخ، وتساعد على 

نقل اإلشارات العصبّية.

 ∫5O�UJ�«
ّبهة للجهاز العصبي املركزي وتؤّدي إلى زيادة  الكافيني من املواد املُن
القهوة، ولكن ال يجب أن تزيد عدد  الّتركيز. ويتوّفر الكافيني في 
تناول  عن  االبتعاد  ويفّضل  ا،  يومّيً مرّتني  عن  القهوة  تناول  مــرّات 
الكافيني قبل اخللود للّنوم، ألّن الّنوم الهادئ من أهم ما يحتاجه املخ 

الستعادة نشاطه.

H a i f a net

W Ò�ËUH O (« —U 	 
ú � b O �_«Ë ‰ ÒË_« r J �«u M Ô

www.haifanet.co.il



2016 ‰uK¹√23 WF ÔL'«35



2016 ‰uK¹√ 23 WF ÔL'« 36





2016 ‰uK¹√ 23 WF ÔL'« 38

b�Rð åÂdODÐò  UODF�
 25 Õ«Ë—√  bBŠ WOŁ—U� X½U� ÂUF�« «cN� WOHOB�« WKDF�«

UMzUMÐ√ s� WO×{
 “ÂdODÐ”  W�ÝR�  U??N??ðb??�—  w??²??�«  …d??O??š_«   UODF*«   d??N??þ√
  bBŠ  …d??O??š_«  WOHOB �«  WKDF�«  Ê«  œö??³??�«  w??	  œôË_«  ÊU??�_
 œö³�«  Èu²�� vKŽ ÂUŽ 18  v²Š 0  qOł s� WO×{ 25  Õ«Ë—«
  ôUŠ rEF� Ê« `C²¹Ë Æ…bLF²� dOž  UÐU�ù rN{dFð ¡«dł
 Àœ«uŠ ¡«dł X½U� »¬Ë “u9 ÍdNý ‰öš XK−Ý w²�« …U	u�«
 ÷dF²�«  ¡«dł …U	Ë  ôUŠ 6Ë …U	Ë W�UŠ 14  ŸuL−0 ‚dD�«
  UŠUÝ p�– w	 U0 ¨tM� V¹dI�«  jO;« Ë«  ‰eM*«  w	 WÐU�û�
 w	 W??ÐU??�û??� ÷d??F??²??�« V³�Ð …U???	Ë  ôU???Š 5?� W??	U??{≈ ‰e??M??*«

   ÆW�UF�« s�U�_«
 «cN�  Ê«d¹eŠ  dNý  lKD�  cM�Ë  t½«  UC¹√   UODF*«  s�  ‰b²�¹Ë

 s� ¨ÂUŽ 18 v²Š 0 qOł s� œôË_ ‚dž W�UŠ 31 b�— - bI	 ¨»« dNý W¹UN½ v²Š ÂUF�«
 ¡«dł  UO	Ë 7 bNý Íc�«Ë 2015 ÂdBM*« ÂUF�« l� W½—UI� ¨…U	u�UÐ XN²½«  ôUŠ 10 UNMOÐ

Æ…d²H�« fH½ w	 ‚dG�«
 „dðË ÊUO�M� W�UŠ 37 w�«uŠ qO−�ð - bI	 ¨…—UO��« qš«œ ‰UHÞ_« ÊUO�½  ôUŠ sŽË
 v²Š Ê«d¹eŠ 5Ð U� dNý_« w	 ‰UHÞ_« …U	uÐ XN²½« UNM�  ôUŠ 4 ¨…—UO��« qš«œ ‰UHÞ√
 ‰UHÞ_  UO	Ë 5 q−Ý dDÝô« Ác¼ WÐU²� v²ŠË 2016 ÂUF�« Ê« 5Š w	 ¨ÂUF�« «c¼ s� »«
 fH½ w	 …U??	Ë 5²�UŠË 2015  ÂUŽ …b??Š«Ë …U??	Ë W�UŠ l� W½—UI� …—UO��UÐ rN�dð ¡«d??ł

 Æ2014 ÂUŽ ·ËdE�«
 v²Š dH� qOł s� ‰UHÞ_ WÐU�ù« W³�MÐ ŸUHð—« „UM¼ Ê« `C²¹  UODFLK� qOK% w	Ë
 ?�« w	 bŠ«u�« ÂUFK� ‰bF*UÐ jI	  ôUŠ 9 qÐUI� …U	Ë W�UŠ 14 b�— - YOŠ 2016 ÂUŽ 4
 «cN�  ôUŠ 10 ŸuL−0 ‚dG�« ¡«dł …U	u�«  ôU×Ð oKF²¹ ULO	 UC¹√Ë ¨…dOš_«  «uMÝ 4

Æ…dOš_« lÐ—_«  «uM��« w	 ‰bF*UÐ  ôUŠ 8 qÐUI� ÂUF�«
 W¹dLF�« W¾H�« V�×Ð WOHOB�« WKDF�« ‰öš WÐU�ù« ¡«dł …U	uK� ÷dF²�« ‰UL²Š« sŽË
 5  v²Š  …b??Š«Ë  WMÝ  qOł  s�  W¹dLF�«  W¾H�«  Ê«  `C²¹  ¨…dOš_«  fL)«   «uM��«  ‰öš
 UN²³�½ wHF{ »—UI¹  U�  Í√  …U	u�«   ôUŠ qL−� s� 32%  w�«uŠ UN³OB½ ÊU�   «uMÝ
 qL−� s� 15% UN³OB½ ÊUJ	 ÂUŽ 17 ¡UMÐ√ qO'« W¾	 U�« ÆW³O³A�«Ë œôË_« W¾	 qL−� s�
 d�c¹  ÆW³O³A�«Ë  œôË_«  W¾	  w	  WO�ULłô«  UN²³�½  s�  ·UF{«  3  ?Ð  d¦�√  …U??	u??�«   ôU??Š
 WKDF�«  ‰öš  …U??	Ë  W�UŠ  16  UN³OB½  ÊU�  Áö??Ž√   d??�–  w²�«  WFÐ—_«  W¹dLF�«   U¾H�«  Ê«
 w�U(« ÂUF�« w	 Êô« v²Š XF�Ë w²�« …U	u�«  ôUŠ qL−� s� 64% ‰œUF¹ U� Í√ WOHOB�«

 ÆW³O³A�«Ë œôË_« W¾	 w	 WO�ULłô« rN²³�½ s�  «d� 3 ?Ð d¦�« Í√
 …—u�c*«  UODF*« Ê« ¨“ÂdODÐ” W�ÝR� w	 ÊU�_« W�ËR�� dB¹u½ w²O� …bO��« X�U�Ë
 “∫UC¹√ X	U{√Ë œôË_« s� b¹bF�« Õ«Ë—«  bBŠ WOŁ—U� X½U� WOHOB�« WKDF�« Ê« b�Rð
 w�«uŠ »UB¹ ULO	  ¨U½¡UMÐ« Õ«Ë—√ s� 115 w�«uŠ U¹uMÝ bB% …bLF²*« dOž  UÐU�ù«
 b¹bF�« ÆÃöF�« wIK²� vHA²�LK� tłu²K� ÊËdDC¹Ë  UÐU�ù« Ác¼ ¡«dł dš« qHÞ 182
  U¹u�Ë√  rKÝ ‰UHÞ_«  ÊU�«  Ÿu{u� —bBð U�  «–≈  UNFM� ÊUJ�ùUÐ  ÊU�  UÐU�ù« Ác¼ s�
 ÊËUF²�UÐ WO�u� WDš oO³Dð vKŽ qLFK� …—œU³*«  rN*«  s� «c� ÆWOMF*«  UN'«Ë lL²−*«
 …b¹bŽ ‰Ëœ w	 l³²� u¼ UL� ‰UHÞ_«  UÐU�≈ Àœ«uŠ hOKIð qł« s�  U�ÝR*« W	U� l�
 ÊUJ�ù« —b� UF¹dÝ œôË_« ÊU�_ WO�uI�« WD)« vKŽ W�œUB*« W�uJ(« býU½« Ær�UF�« w	

 ÁcN� WDš ÊUý s� t½« –« ¨U¹U×C�« s� b¹e*« bF½ ô w�
 ‰UHÞ_« ÊU�« Ÿu{u* …œb×�  UÐUł≈ dO	uð w	 r¼U�ð Ê«
 œ«bŽ«Ë q¼ô« Èb� wŽu�« l	d�  UÞUAMÐ ÂUOI�« p�– w	 U0
 w	 qLFK� 5OMN� qO¼QðË œôËú� W¹uÐdð jDšË Z�«dÐ

Æ“‰U−*« «c¼

 Gob Smax WÐUÞ 24
“b�U½Ëb�U� w	 Êü«

 »uł   UOBA�  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�U�Ëb�U� w	 b¹bł
w²½UJOÐË WA�dI� ÃUłœ W×Mł√ ∫åe−M¹Ë „U�ò

 „U??�≠¸  McWINGS  ∫b¹bł  ÃU??łœ  Z²M Ô�  «dšR�  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý  XŠdÞ
ÆwNý w²½UJOÐË rFÞË g�dI� ·öGÐ ÃUłœ W×Mł√ ë−M¹Ë

 f³OAð  ¨WA�dI�  ÃU??łœ  W×Mł√  5  qLAð  W³łËË  lD�  5  Ë√  3  ?Ð  e−M¹Ë  „U??*«  ŸU³ Ôð
 ∫lD� 5 ? �«       dFÝË ÆÃÆ‘ 19.90 ∫g�dI*« ÃUłb�« W×Mł√ s� lD� 3 dFÝ Æ»ËdA�Ë

ÆÃÆ‘ 46.90 ∫åeâM¹Ë „U�ò 5 W³łË dFÝ ÆÃÆ‘ 31.90

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

 vKŽ WFÐ«d�« WM�K� sKF¹ ∫e½uł Ë«œ dýR� w	  uÐô v�Ë« W³ðd�
 ‰U−� w	 r�UF�« w	 …bz«d�« W×B�«  U−²M� W�dA�  uÐ« sŽ w�«u²�«

WO¾O³�« WO�ËR�*«
 WO¾OÐ  ¨W¹œUB²�«  ∫WDA½«   ôU−�  3  w	  W�öŽ  vKŽ«  W�dA�«  X�U½  ·
 s� d¦�«  w¼ w²�«Ë  W�öŽ jÝu²� v�«  XK�ËË WOŽUL²ł«  WO�ËR��Ë

85 w¼Ë ‰U−*« w	  U�dA�« w�UÐ l� W½—UI� nFC�«
 ¨WLzUI�« ‰ušœ w	 X×$ 5²OJ¹d�√ 5²�dý 5Ð s� …bŠ«Ë w¼  uÐ« ·

UNðUŽUM� w	 …bz«—  U�dA�  dO²š« WO�Ëœ W�dý 24 sLC²ðË
 vKŽ  12  ???�«  WM�K�  W�«b²Ýö�  e½uł  Ë«œ  dýR�  w	  W�dA�«  dNEð  ·

w�«u²�«
 2016 ÂUF� W×B�« WŽUM� ‰U−� w	 …bz«— W�dA� ¨„öOLOÝ W−²M� ¨ uÐ« W�dý XłÒuÔð
 ¨©Dow Jones Sustainability Index  ≠ DJSI® W�«b²Ýö� e½uł Ë«œ dýR� V�Š
 UN½« Ær�UF�« ¡Uł—« w	  U�dAK� WO¾O³�« WO�ËR�*« dO¹UF� ”UOI� W�u�d*«  «dýR*« bŠ«
 w	 …bz«— W�dA� ÆÂd²;« VIK�« «cNÐ  uÐ« UNÐ vE% w²�«Ë w�«u²�« vKŽ WFÐ«d�« WM��«
 5²OJ¹d�√ 5²�dý 5Ð s� …bŠ«Ë w¼  uÐ« ¨W×B�« ‰U−� w	  U�b)«Ë …eNłô« ‰U−�
 …bz«d�  dO²š« WO�Ëœ W�dý 24 sLC²ðË ¨WLzUI�« ‰ušœ w	 s×$ wð«uK�«  «bOŠu�« s¼
 WO�Ëœ W�dý 3400 d³�√ 5Ð s�  dO²š« DSJI dýR� w	 …bz«d�«  U�dA�« ÆUNðUŽUM� w	
 vKŽ 12?�«  WM��« w¼ Ác¼ Æ…—uD²*« ‚«u??Ýô« w	 qLFð  U�dý UNMOÐ s� ¨tK� r�UF�«  w	
 dýR� w	 U ÎC¹√Ë e½uł Ë«œ w	 W�«b²Ýö� w*UF�« dýR*« w	  uÐ« UNÐ dNEð w²�«Ë w�«u²�«

ÆUJ¹d�√ ‰ULý
 …bz«d�  uÐ« Z¹u²ð - ¨lÝ«u�« t�uNH0 WŽUMB�« ‰U−� w	 …bz«d� UN−¹u²ð v�« W	U{≈
 ‰U−�  w	   U??�b??šË   U−²M�  ‰U−�  ∫e½uł  Ë«œ  dýR*  œb??;«  wŽUMB�«  ‰U−*«  w	  U ÎC¹√
 w�UÐ  U�öŽ ‰bF� s� vKŽ« ÿu×K� qJAÐ w¼ 85 w¼Ë W�dAK� WK�UA�« W�öF�« ÆW×B�«
  U�dA�« w�U³� W�öF�« ‰bF� nF{ s� d¦�√ UÎOKLŽ UN½« YOŠ ≠‰U−*« w	 38 ?�«  U�dA�«
 5Ð s??� v??K??Žô« w??¼ w¾O³�«  ‰U??−??*«  nOMBð w??	  u???Ð«  W??�ö??Ž ÊU??	  U?? ÎC??¹«Ë ÆWŽUMB�« w??	
  ôU−*« s� q� w	 WK�U� WzU� W�öŽ W�dA�« XFLł ÆW×B�« ‰U−� w	 WK�UF�«  U�dA�«
 UL� ÆwŽUL²łô« ¡«œ_«Ë WO¾O³�« ¨W¹œUB²�ô« ∫UNM� ¨rOOI²K� Âb²�ð w²�« WŁö¦�« WO�Ozd�«
 …—«œ«  ∫UNM� ¨dýR*«  w	 W¾	  22  5Ð s� 13  w	 WŽUMB�«  w	 W�öŽ vKŽ√   uÐ«  X�U½  b�Ë
 ¨w¾OÐ  d¹dIð  ¨szUÐe�«   U�öŽ  …—«œ«  ¨5OMF*«  „«d??ý≈  ¨b¹Ëe²�«  WK�KÝ  …—«œ«  ¨ «b¹b−²�«
 d¹dIð  ¨ÊU�½ô«  ‚uIŠË  qLF�«   «¡«d??ł«  ¨V¼«u*«  ¡UIÐ«Ë  »cł  ¨W¹dA³�«  œ—«u??*«  d¹uDð
 WO�ËR�� ¨Èdš«  U−²M�Ë W¹Ëœô« v�« ‰u�u�« qON�ð 5�×²� WO−Oð«d²Ý« ¨wŽUL²ł«

ÆW×B�« ‰U−� w	  «“U$ù WL¼U�*« U ÎC¹√Ë ¨W¹dOš ‰ULŽ√Ë WOŽUL²ł«
 l²L²�«  vKŽ  ’Uýô«  bŽU�½  UM½«  ÍÒœ—  ÊuJ¹  ¨ u??Ð«  w	  tKFH½  ULŽ  UM�«RÝ  r²¹  U�bMŽò
 d¹b�Ë fOz— ©Miles DÆ White® X¹«Ë Æœ fK¹U� ‰uI¹ ¨åÎ¡ö²�« U¼d¦�«Ë …UOŠ qC	QÐ
 w²�« rKF�« W�ÒbI� w	 W×B�«  U−²M� WDÝ«uÐ WMJ2 «cNÐ ÂUOI�« vKŽ UMð—b�Ë Æ uÐ« ÂUŽ
  U¹u²�� lOLł vKŽ UMKLŽ ”UÝ√ u¼ √b³*« «c¼ Ær�UF�« ¡Uł—« w	 ’Uý_« vKŽ UN{dF½

ÆåUM²DA½«

  U³ÝUMLK� WÐ«cłË WŽuM²� rO�UB²Ð 5ðU�	 WKOJAð
s¹ô Íe¹d� WJ³ý s� WOzU�*«

  U???³???ÝU???M???*«Ë ”«d?????????Ž_« r???Ýu???� œb?????& l????�
  «dN��«Ë WOzU�*«  öH(« UNO	 U0 …bOF��«
 …√d??L??K??� W??O??J??O??Ýö??� W????�ö????ÞùË ¨W??O??�U??H??²??Šô«
  U³ÝUM*«  Ác??¼  l??ÐU??Þ  l??�  VÝUM²ð  WOÐdF�«
 WOzU�M�«  ¡U??¹“ô«  WJ³ý  ≠s??¹ô  Íe¹d�  XIKÞ√
 rO�UB²Ð  5ðU�	  WŽuL−�  œö³�«  w	  …bz«d�«
 WOzU�*«  UMðU³ÝUM�Ë Â¡ö²ð W¹dBŽË …b¹bł
 UOJOÝö�Ë UÐ«cł dNE� wHCðË ¨UNŽ«u½« vKŽ
 `¹d� ‘UL�  Ÿ«u½« s� WŽuMB� UN½u� …√dLK�
 ¨q??O??²??½«b??�« ¨Êu??H??O??A??�« q??¦??� W??¹d??B??Ž  U??B??�Ë
 VÝUM²�  U¼dOžË  …“d??D??*«  5ðU�H�«  ¨V¹dJ�«
 WKOJAð  “U???²???9  U??L??�  Æ¡U???�???M???�«  W???	U???�  ‚«Ë–«
 œu?????Ýô« W??O??J??O??Ýö??J??�« Ê«u?????�_U?????Ð 5???ðU???�???H???�«
 Êu??K??�« s???�  U??�??L??K??�« i??F??Ð l???� i????O????Ðô«Ë
 dðd²�«  l�  5ðU�	  ¨ÊuHOA�«  ÊU²�H�  dLŠô«
 w	  d	u²ð  w²�«Ë  ÆU¼dOžË  “dD*«  ©rO²¹U³�«®
 «c??¼  Æ38≠52  s??�   U??ÝU??I??0 W??J??³??A??�«  ŸËd????	
 WŽuL−�  U??C??¹«  …b??¹b??'«  WKOJA²�«  qLAðË
 ¨s¹œ«e'U� WOzU�M�«  «—«u���ù« s� WOMž
 …√dLK� wHCð Ê« UN½Qý s� w²�«Ë  «d¼u−*«
 W	U� ‰ö???š U??O??ÐU??³??ýË U??¹d??B??Ž ¨U??I??O??½√ «d??N??E??�

ÆWO�UH²Šô«  U³ÝUM*«
 WKL×Ð  XIKD½«  s¹ô  Íe¹d�  WJ³ý  v�«  —UA¹
 ¡«d???A???�«  b??M??Ž q??J??O??ý 100  i??O??H????ð …—U???³???Ž
 ŸËd??	  W??	U??�  w??	  p???�–Ë  5ðU�H�«  WKOJAð  s??�

ÆWJ³A�«

t� dš¬Ë UN� dDŽ Boucheron Quatre Intense
 W¹UJ(«

 ÆÂËb½UH�« WŠUÝ vKŽ Î«bł Î«eO2 ÎUI¹dÐ wHCð ¡UL��« Æf¹—UÐ w	 VOGð fLA�«
 oKDMð ¨…Q−	 ÆÊËdýuÐ —«œ ÷dŽ c	«u½ w	 …—U−(« _ú²ð ¨WŠU��« W¹Ë«“ w	
 w	  lCð  ÆUN�UL−Ð  W½u²H�  —̈U??E??½_«  bL−²ðË  WŠU��«  »u??�  Quatre   …√d??�«
 V¼c�«  s�  Quatre Radiant  -Uš  ∫UNð√dłË  UN²OBý  …u�  e�—  UNF³�≈

 Intense Quatre b¹b'« U¼dDŽ ¡U� W×z«— ÕuHð ¨UNIMŽ vKŽË ÆÍœ—u�«
 tðu�  s??Ž  nAJ¹  Quatre  q??ł—  ÆU¼dE²M¹  ¨W??ŠU??�??�«  s??�  Èd???š_«  W??N??'«  w??	
 ÕuHð ¨tð«uDš s� …bŠ«Ë q� l�Ë ÆiOÐ_« V¼c�« s� Quatre -UšË WzœUN�«
 ¨ÂöE�«  j³N¹  ¨ULNzUI�  bMŽ  Æ…d??Ýü«  Intense Quatre  XO�«u²�«  ¡U�  W×z«—

 ÆÆÆdŠU��« wzUM¦�« «c¼ v�≈ W³�M�UÐ u²K� √b³¹ qOK�« sJ�
 UN� dDF�«

 Eau® nO¦J�« dDF�« ¡U� nAJ¹ ¨Quatre Íe�d�« dDF�« s� b¹bł qJý ‰Ë√
 —U²J½  ÆW�dA�  WN�U	Ë  WO�dý  —U???¼“√  `???z«Ë—  s??Ž  ©de Parfum Intense
 v ÒK×�  ¨WN�U	  m�½  ÆdN³¹  WN�UH�«  i??O??�Ë  ∫Òd???*«  ‰UIðd³�«  W??�ö??šË  gLA*«
 WŁu½_«  dNEð  ¨…bIF*«  dOž  W¼«dA�«  Ác¼  ÂU??�√  ÆgLAJ�UÐ  wCLŠ  ¨’UłùUÐ
 q�u�«  WK�  ÍœR??¹  c¹cK�«  ‰UIðd³�«  d??¼“  ÆÊ«u???�_«  q�  s�  —U??¼“√  W�U³�  WI�Q²*«
 ©oKD*« œ—u�«Ë UO�U²O³�«Ë 5LÝUO�«®  ö²³�«  ULO	 —̈U¼“_«Ë WN�UH�«  `z«Ë— 5Ð
 Vž“Ë ¨öO½UH�« VAš qL� vKŽ `z«Ëd�« dI²�ð Î̈«dOš√Ë ÆUN�H½ ‰uŠ n²Kð

 ÆoKD� ÊU�œù«Ë ¨W¹—u	 WOÐ–U'« Æd³MF�« …ËUš—Ë ¨p�*« ÕUýËË ¨‰bMB�«
 t� dDF�«

 ¨ uLžd³�«  …—UCMÐ  √b³¹  Quatre Intense pour Homme  XO�«u²�«  ¡U�
 Æœu??Ý_«  —UN³�«Ë  œu??Ý_«  Z�HM³�«  l�  o	«d²�UÐ
 …d??Ð≈Ë  5FBI�«  s�  n�R*«  ÍdDF�«  t³K�  w??	Ë
 W�U½_«  «– œuÝ_« bK'« W×z«— T³²ð ¨wŽ«d�«
 ÎUC¹√ U/≈Ë ¨…dÝü«Ë WÐ«c'« …œU*« Ác¼ ÆWIKD*«
 Æi�UG�«  w�uA²³�«  l�  Ã«Ëe??²??ð  Î̈öOK�  „Ëd??�«
 ÍbMN�«  qO−M�«  `z«Ë— w	 rŁ s� dDF�« VN²K¹
 Î «–≈  qO×²�ð  ÆWJ½u²�«  ‰u??	  w??	  qÐ«u²�«  ¡·œË

 ÆÍbK'« w³A)« dDF�« «c¼ W�ËUI�
 W³KF�«Ë …—Ë—UI�«

 Quatre Intense pour  s¹dDF�«  U??ð—Ë—U??�
 ÊUHAJðË ¨W¹uOŠË …u� d¦�√ Quatre Intense pour Homme Ë Femme
 Íœ—u??�«  V¼c�«  s�  WI³Þ  ∫qO�UH²�«  w	  ÎUCÝ√  vMG�«  sLJ¹Ë  ÆÍu??�  dDŽ  sŽ
 Î̈«dOš√Ë ÆWÝUH½ d¦�√ …—Ë—UI�« qF' ¨ÁdDF� iOÐ_« V¼c�« s� WI³ÞË ¨U¼dDF�
 lÞU��«  ‚«d???ýù«Ë  X¼U³�«  œu???Ý_«  q??þ  5??Ð  lL&  WO�MN�«Ë  WHKJ²*«  W³KF�«

 ÆqO�UH²�« ‚œ√ w	 W�U½_« UN½≈ ÆiOÐ_« V¼c�«Ë Íœ—u�« V¼cK�

 WKzUF�« v�≈ ÒrC¹ qOz«dÝ« w	 U ÎFO³� d¦�_« dDF�«
 ∫U ÎIOLŽË U Î¹u� «Îb¹bł «Îd ÎDŽ

  r�UŽ  w	   UŠU−M�«  d³�√  s�  …b??Š«Ë  d³²F Ôð  s¹ö�  sç�U�  s�  U¹—uH¹«  WK�KÝ
 «Îb¹bł  «ÎdDŽ  oKDÔ¹  WOJ¹d�_«  W{u*«  W�—U�Ë  2016  ÂUŽ  Æ U??�Ë_«  qJÐ  —uDF�«

ÆvC� X�Ë Í√ s� Èu�_« u¼
WKL(« …œUOI� wÐË— uÇ—U� WO�«d²Ý_« WK¦L*« —UO²š« - b�Ë

 v�≈  U¹“U²½UH�«  XLłdð   «uM��«  —«b??�  vKŽ  U¹—uH¹«  —uDF�  W¹UŽb�«   öLŠ
 dNý√ vDš vKŽ  —U??Ý w??ÐË— uÇ—U� WK¦L*«  ÆÊ«u??�_U??Ð  WOMžË WK¼c� ÷Ëd??Ž
 Ë Êu�½uł X�—UJÝ ¨”u� XO� sNMOÐË ¨UNK³� s� «c¼ sKF	 wð«uK�«  UL−M�«
 wJKOK�« ÊuK�UÐ WJ¹—√ vKŽ œÒbL²ð w¼Ë WKL(« w	 dNEð w¼Ë U	u½U¹œuÑ UO�UðU½
 Æ åw�U²�« ÂuO�« ÕU³� w	 ò WOF{uÐ l{«u²� ‚bM	 w	 W	dž jÝË ©Íe�dI�«®

 ¨iOÐ√  qHK	  ¨ÊuKJ�J�«   U¾¹eł  ∫UOKF�«  WI³D�«
ÆUMO�bM*« ‚«—Ë√

 ¨œu???Ý_«  œ—u???�«  ∫v??D??Ýu??�«  WI³D�«
Æ 5LÝU¹ ¨ ©…dD ÔŽ® ÂuO½«dOł

 ∫W?????????	U?????????'« W??????I??????³??????D??????�«
 ¨ w???? �u????A????ðU????Ä¨p????�????*«

 Æd Ò−×²*« VA)«
 Calvin Klein –
Deep Euophoria

  U??J??³??ý w???	 …d???	u???²???�
Â—UH�«

 ¨ôu???�—u???	 ‰«—u???²???½ W??�d??ý X??I??K??Þ√ ¨«Îd???šR???�
 d̈FA�«  rOLBðË W¹UMF�«  ‰U−� w	 …bz«d�«
 5�%Ë rOLB²� …b¹bł Í—á?Ý WŽuL−�
 b??Š√ u???¼ ¨Âu???O???�ËÑ Í—á??????Ý ÆW??×??¹d??�??ð q???�
 ∫…b¹b'« WŽuL−*« UN{dFð w²�«  U−²M*«
  U×¹d�ð rOLB²�Ë nOH)« dFAK� rzö�
 W Ò¹uO(«  dFA�«  `M1  ÆW??šu??H??M??*«  dFA�«
 WOFO³D�«  W³O�d²�«  qCHÐ WK¹uÞ  UŽU��
 W Ò×�  vKŽ  k	U%  w??²??�«Ë  UN¹u²×¹  w²�«
 Ë√ W?? ÒO??M??¼Òb??�U??Ð U?? ÎÝU??�??Š≈ „d??²??¹ ô d̈??F??A??�«

ÆWK¹uÞ  UŽU�� bLB¹ ¨‚UB²�ù«
 o¹dÞ  sŽ  dFA�«  sŽ  Í—á?��«  W??�«“≈  sJ1

Æt×¹d�ð
  Volume  Í—á????????Ý  ∫q???L???A???ð  W???Žu???L???−???*«
 Í—á??????Ý ¨ U????łÒu????L????²????�«Ë r???−???(« X??O??³??¦??²??�
 Í—á???ÝË   U×¹d�²�«  XO³¦²�  Holding

ÆÊUFLK�« `M* Shining

 

ôu�—u	 ‰«—u²½ s� b¹bł
 UłÒuL²�«Ë r−(« XO³¦²� dFA�« Í—á?Ý – VOLUME
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