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ويوم  الّتروية  يوم  الستقبال  نستعّد  كّنا  بينما 
التي  الّتشريق،  ـــام  وأّي األضــحــى  وعيد  عرفة 
الرّوحانّية ومنها  منها  عظيمة،  بخصائص  متتاز 
وفاة  بخبر  ُفجعنا  اإلنسانّية،  ومنها  اإلميانّية 
فتلعثمت  ــة..  اغــبــارّي حسني  املــرّبــي  األســتــاذ 
وترّددت كثيًرا وتساَءلت عّما أكتب! أكتب عن 
الّزمنّية  الفترة  محّطات وقفتها مع األستاذ في 
التي عرفته فيها وعن امليزات الطّيبة التي امتاز 
ألّنه  له  واالستعداد  العيد  عن  أكتب  أم  بها، 
أصبح على األبواب؟!  فحّط قلمي على الّدمج 
فيه  فالعيد  متناقضني!  كانا  وإن  احلدثني  بني 
الفرح والّسرور، وفراق األحّبة فيه األلم واحلسرة. 
يختلف  احلياة  من  حسني  األستاذ  مرور  ولكن 
اجلــوانــب  فــي  بصماته  تــرك  حيث  غــيــره،  عــن 
املجتمع  معالم  تغيير  على  وعمل  اإلنسانّية 
لن  اّلذي  األمر  األفضل،  إلى  احليفاوّي  العربّي 

ولهذا  له.  املخلصني واحملّبني  ذاكــرة  من  يــزول 
أقول: إن ُوجدت للعيد املعاني الكثيرة التي تدّل 
على اجلانب اإلنساني واألخالقي واحملافظة على 
القيم من خالل صلة الّرحم والّتعاون بني الناس 
سؤال  عن  يستغنون  وجعلهم  الفقراء  ومساعدة 
الّناس ورفع مكانتهم واحملافظة على كرامتهم، 
األستاذ  سيرة  على  إّطالعنا  خــالل  من  فإّننا 
هّم مجتمعه فكان  إنساًنا يحمل  حسني عرفناه 
يجتهد في رقي اإلنسان وحّثه على العلم ودعمه 

ا ليبلغ هذه الغاية. ا ومعنوّيً مادّيً
األمور  أولياء  جلان  ضمن   1996 عام  التقيته 
الّسيرة  طّيبة  مجموعة  بصحبة  مًعا  وعملنا 
املجتمع  فــي  الّتعليم  احتياجات  مسح  على 
يسّمى  ما  حينها  لنا  وقــّدم  احليفاوّي،  العربّي 
في  الّتغيير  رأينا  أثره  بالدي“، وعلى  ”تقرير 
في  الرسمّية  ـــدارس  امل فــي  التعليمي  الّنظام 

W Ò� («  Í–  s �  l � « Òd �«  w �  ”— UH �«  q Ò�d �
حيفا وكان من أولوّياته في التعامل مع الشباب إعدادهم 
إعداًدا سليًما لقيادة سليمة. فأعلن عن مشروع الّتمكني 
الفقير  تطعم  ”ال  ذلــك:  في  فلسفته  وكانت  املجتمعّي، 
الدورات  عقد  لذلك  تغنيه“..  الّصيد  علِّمه  الّسمك وإّمنا 
الّتباين  احليفاوّية رغم  العربّية  القيادات  جّل  جمعت  التي 
بالّسهل وال يقوى  باألفكار والتوّجهات، وهذا األمر ليس 

عليه إّال الّرجال.
احليفاوّي  املجتمع  أطياف  بني  العالقات  تعزيز  أجل  ومن 
جميع  من  الّدين  رجال  ليجمع  الّدينّية  املناسبات  استغّل 
كما  األضحى  وعيد  الفطر  عيد  في  فجمعهم  الّطوائف، 
احلواجز  أزال  ّمما  الّسنة  ورأس  امليالد  عيَدي  في  جمعهم 
بعضهم  على  منفتحني  متقاربني  الّدين وجعلهم  بني رجال 
كان  للّدين ولرجاله. وما  جّيدة  صورة  عكس  ّمما  البعض، 
طاقاته  كــّل  فبذل  العنف،  ظاهرة  انتشار  ويقلقه  يؤرقه 
حملاربة هذه الّظاهرة ما أمكنه ذلك. فأّكد أّن بالعلم والتعّلم 
الّظاهرة. ولكن  هذه  من  احلّد  ميكننا  القيم  والّتعليم ونشر 
الوضع املزري الذي وصل إليه جزء من أبناء مجتمعنا حّد 
هيبته،  لضعف  باحترام  أداء رسالته  من  املعّلم  قدرة  من 
لذلك قّرر رفع مكانة املعّلم وتعزيزها في نفوس الّناس، ألّن 
بداية التغيير تأتي من الفهم اجلديد في الّتعامل مع املعّلم، 
اإلعالن  هذا  ليكون  احليفاوي  املعّلم  يوم  عن  أعلن  لذلك 
انطالقة جديدة وطّيبة، حيث حشد لهذه املهّمة كّل مثقف 
في  الّطالب ويزرعوا  الى  صوتهم  يوصلوا  كي  دين  ورجل 

نفوسهم احلّب والّتسامح ونبذ العنف بكّل أشكاله. 
فأصدر  احليفاوّي،  الفلسطينّي  الّتاريخ  روايــة  يهمل  ولم 
الكتب حتى ال ُميحى الّتاريخ من الذاكرة.. وهناك الكثير 
وكّل  الوقت،  لضيق  سردها  ميكننا  ال  التي  اجلوانب  من 
أّن  على  تؤّكد  مًعا  شهدناها وعشناها  التي  األعمال  هذه 
اجلانب اإلنسانّي واحملافظة على كرامة اإلنسان هما أكثر 
ما كان يشغله، ولكثرة انكشافه على هموم مجتمعه بادرت 

التي  األمـــراض  إلــيــه 
أنهكته، ولكّنه لم ميّل 
يقيل،  يكّل ولــم  ولــم 
ففي  ــه.  رّب لقي  حّتى 
املباركة  األّيــــام  ــذه  ه
أرجــــو مـــن الــلــه أن 
فسيح  ويدخله  يرحمه 
يجعل  وأن  ــه  ــات ــّن ج
ــه في  ــال ــم جــمــيــع أع
إّنــه  حسناته،  مــيــزان 

نعم املولى ونعم الّنصير.
وفي هذه األّيام املباركة أقول: إذا كانت قيمة اإلنسان في 
قبل  الله  مبا يرضي  فتعالوا نستغّلها  ما يحسن من عمل 
(والفجر وليال  بقوله  بها  أقسم  تعالى  فالله  تنقضي.  أن 
عشر)، والعظيم ال يقسم إّال بشيء عظيم. وقال رسول الله 
الله من هذه  إلى  أحّب  فيها  الّصالح  العمل  ”ما من أّيام 
األّيام“. قالوا: يا رسول الله، وال اجلهاد في سبيل الله؟ 
قال: وال اجلهاد في سبيل الله إّال رجل خرج بنفسه وماله 

فلم يرجع من ذلك بشيء. 
علينا أن نستغّل هذه األّيام بالّتكبير والّتهليل والّتسبيح 
الذي  عرفة  يــوم  صــوم  الــقــرآن والّصيام، وخــاّصــًة  وقـــراءة 
لتاريخ  املوافق  احلّجة  ذي  من  الّتاسع  األحد  يوم  يصادف 
عرفة  11/9/2016. فقد ُسئل رسول الله عن صوم يوم 
اليوم  ذلك  وفي  والباقية“.  املاضية  الّسنة  ”يكفر  فقال: 
بأهل  الّسماء  أهل  ويباهي  للمؤمنني  الّذنوب  الله  يغفر 
األرض. يقول لهم أنظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبًرا 
ضاحني من كّل فّج عميق يرجون رحمتي. كما أدعو جميع 
التي ستكون  العيد  للمشاركة في صالة  األخوة واألخوات 
 12/9/2016 االثنني  يوم  اّلذي يصادف  يوم األضحى، 

الّساعة 6:40 صباًحا.
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بإقامة  الهستدروت  في  ّية  النقاب اجلبهة  كتلة  دعت 
جلنة حتقيق رسمّية وملزمة لتفحص اإلهمال املتراكم 
باع احلكومة في  البناء منذ سنوات، وقصر  في فرع 
تطبيق أنظمة األمان فيه. كما تنادي الكتلة بإعالن 
اإلضراب العام في فرع البناء، إلى أن تتبّنى احلكومة 
تطبيق  في  وتشرع  الفرع  في  عّما يحدث  ّية  املسؤول

اخلطوات الّالزمة لوقف املآسي املستمرّة فيه.
الذي  املأساوي واخلطير،  جاء ذلك في أعقاب احلادث 
وقع في ورشة عمل في موقف للسّيارات في «رمات 
18 عامًال  به  هحيال" في تل أبيب، والذي أصيب 

وعدد آخر من املفقودين. 
ورئيس  ّية  النقاب اجلبهة  كتلة  رئيس  ديــاب،  سهيل 
ــادث، رغم  ــســاواة، قــال إّن «هــذا احل ــرة تعميق امل دائ
كونه األكبر في موقع للبناء في الّدولة في الّسنوات 
ال  بعدد  سبقه  عّما  مختلًفا  ليس  أّنه  إّال  األخيرة، 
بهذا  معجزة.  منعتها  وكــوارث  احلــوادث  من  يحصى 
املفهوم، كان ذلك مسألة وقت حّتى تقع كارثة بهذا 

احلجم.“
وطالب  دياب بإعالن اإلضراب في قطاع البناء، إلى أن 
تستوعب احلكومة واملقاولون أّن حياة العّمال ليست 
ّية  مباحًة. مّر وقت طويل ولم تأخذ أّية جهة املسؤول
هم  ــن  ــذي واّل الــفــرع  فــي  العّمال  حياة  يخّص  فيما 
بغالبّيتهم مواطنون عرب، فلسطينّيون من األراضي 

وعّمال  املستضَعفة  الّشرائح  من  مواطنون  احملتّلة، 
كعمال  مشّغلني  عند  يعملون  وغالبّيتهم  أجانب، 

املقاولة.
ّية  وأضاف دياب أّنه «يقع على الّنقابة، كمنّظمة عمال
الّسكوت  بعدم  أخالقي  واجب  اجتماعّية،  وكحركة 
للوضع  املطالبة بحلوٍل فورّيةٍ   عّما يحدث، وعليها 
في  والفساد  اإلهمال  في  تبحث  وإقامة جلنة حتقيق 

الفرع على مدار الّسنوات األخيرة».

™ vŠd'« —Ëe¹ …œuŽ ™
وعلى إثر حادث االنهيار األليم، واّلذي كان ضحّيته 
عدد من العّمال العرب، قام الّنائب أمين عودة  بزيارة 
من  عــدد  حتويل  ّمت  حيث  ”إيخلوف“،  مستشفى 
لهدف  املصابني  ــارة  بــزي ــودة  ع ــام  وق إليه،  املصابني 

االطمئنان عليهم ومؤازرة عائالتهم. 
وقال الّنائب عودة: ”علينا الوقوف إلى جانب عائالت 
أوالدهم،  صحة  على  قلقني  زالوا  ما  اّلذين  املصابني 

أمتّنى الّشفاء العاجل للعّمال املصابني“.
وأضاف عودة: ”ال ميكن أن نقبل باستمرار هذا الواقع 
 32 قتل  احلالي  العام  بداية  فمنذ  واملوجع،  األليم 
الواقع  هذا  العرب،  املواطنني  من  غالبّيتهم  عامًال، 
األليم حلوادث العمل املتكرّرة هو نتيجة النفالت تام 
ّيتها على سالمة  وتنّصل مؤّسسات الّدولة من مسؤول
وحياة العّمال. قمنا مؤّخرًا باملشاركة مبظاهرات وإجراء 

جلسات عديدة من أجل منع حوادث العمل القادمة، 
حتقيق  جلنة  بإقامة  احلكومة  رئيس  أطالب  وعليه 

رسمّية تعمل على احلّد من هذه احلوادث.“
في  التي شهدت  العنصرّية  للرّدود  عودة  تطرّق  كما 

املواقع اإلخبارّية العبرّية بعد وقوع احلادث، حيث قال: 
”هذه مرآة لواقع املجتمع اإلسرائيلي، والذي يغّذى من 
أعلى الهرم وينبت على قيم العنصرّية والكراهية ودّق 

األسافني بني املستضعفني“.
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åUHOŠò qÝ«d*
قام الّنائب أمين عودة (رئيس القائمة املشتركة)، 
عام  مدير  يوسف،  مور  د. شلومو  مع  باالّتصال 
مخّصصات  بتقدمي  ا  ُمطالًب الوطني،  الّتأمني 

الّتأمني قبل عيد األضحى املبارك.
وأخبر مدير العام الّتأمني الوطني الّنائب عودة عن 
استعداده لتقدمي مخّصصات ضمان الّدخل قبل 
وحتصل   .(9/8) اخلميس  أمس  وذلــك  العيد، 
العائالت على هذا املخّصص في األشهر العادّية 
يوم 14 من كّل شهر، أي بعد بداية العيد بعّدة أّيام.

طالبي  عن  يدور  احلديث  أّن  تأكيده  اجلدير  ومن 

من   14 في  مخّصصاتهم  يتلّقون  اّلذين  العمل 
متلّقي  من  الّساحقة  الغالبّية  وهــم  شهر،  كــّل 
من  األصــغــر  املجموعة  بينما  ــّدخــل،  ال ضمان 
احلاصلني على ضمان الّدخل هم من غير طالبي 
العمل؛ وقد حصلوا على املخّصصات قبل عّدة 
ولهذا فسيحصلون  الّشهر،  ـ28  من  ال في  أّيام 

ـ 28 من الّشهر. على املخّصص القادم في ال
وعّقب الّنائب عودة قائًال: إّن مطلبنا هذا جاء تعبيرًا 
عن حّق الّناس أن تهنأ بالعيد، وخاّصًة الّشرائح 
املستضَعفة منها. وكّل عام واجلميع بألف خير.
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åUHOŠò qÝ«d*
مبوجبه  يرغم  أمــرا  حيفا  في  احملكمة  أصــدرت 
احلواسيب  فتح  بإعادة  كالليت  املرضى  صندوق 
فوًرا في عيادة الدكتور سهيل أسعد الواقعة في 

شارع توفيق طوبي. 
موكله  إن  ــو رحــمــون،  أب عنان  احملــامــي  وقــال 
الدكتور أسعد كان قد قرر االنفصال عن صندوق 
للمرضى  معاجلته  ومتابعة  كالليت،  املرضى 
الدكتور  أبلغ  عندما  ولكن  ملؤحيدت.  التابعني 
إقفال  ــى  إل كالليت  بـــادرت  هــذا  قـــراره  أسعد 
إمكانية  عنه  ومنعت  عيادته،  في  احلواسيب 
مواصلة معاجلة مرضاه. وأنه كان قد أبرم اتفاقا 
فجأة  االنفصال  بعدم  يقضي  كالليت  مع  سابقا 
املرضى  عالج  متابعة  على  حرصا  ومبرة واحــدة، 
عددهم  يقدر  والذين  عيادته،  في  كالليت  من 
الدكتور  أعلن  800 شخص. ولذلك  من  بأكثر 
مع  للمرضى  معاجلته  متابعة  عن  أسعد  سهيل 
طاقم العيادة الكامل وهي تشمل الدكتور سهيل 
الصندوقني  مــن  بيتم  غسان  والــدكــتــور  أسعد 

كالليت ومؤحيدت في عيادته.
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تجري حملة السحب من قبل تمـپـو للمشروبات م.ض، وبإشراف المحامي عيران كوهين  – تسيون، 
   XLmusic.co.il   :بحسب قوانين إجراء السحوبات ل4عالنات التجارية، وخاضع +نظمة الحملة

سيجري السحب النهائي على الجائزة الكبرى يوم 28/9/2016  
كل غطاء بزيد من فرصك للفوز! أكسلها ومزكها مع الشلة!

وعشرات جوائز قيمة إضافية 

–وبإشراف المحامي عيران كوهين  – تسيون، 
   XLmusic.co.il   :وخاضع +نظمة الحملة ،

وم 28/9/2016
ها مع الشلة!

اجمعوا ا�غطية وادخلوا على موقع:

www.XLmu
sic.co.il

…dðUŽ“ Uł—
على  نقوال  عيسى  الّدكتور  العزيز  رفيقنا  حصل 
ولكّنه  األسبوع.  هذا  ا،  رسمّيً حيفا»،  «عزيز  وســام 
حظي مبحّبة ومعزّة أهالي حيفا عموًما وأهالي وادي 

الّنسناس خصوًصا، منذ ردٍح طويٍل من الزّمن.
هذا الّشاب البهّي الطلعة، ابن العائلة الكادحة، كان 
البالد  في  الّشيوعي  احلزب  ابتعثهم  من  أوائــل  من 
الستينّيات،  في  السوفييتي  االّحتــاد  في  للّدراسة 
حني كانت أبواب التعليم العالي موصد ة أمام األجيال 
الكبرى  الّنكبة  رحــم  من  ــودة  ــول امل اجلــديــدة  ّية  العرب
االّحتاد  جامعات  في  دراسته  في  برّز  1948؛  عام 
واألجانب،  ــرّوس  ال أترابه  على  وتفوّق  الّسوفييتي، 
ومتّيز في عمله في مستشفيات البالد، ليعود، في 
نهاية املطاف، إلى وادي الّنسناس، ُمفتتًحا أّول عيادة 

في احلي لتخدم أهله وناسه.

منوذًجا  العقود،  هذه  مّر  على  الّدكتور عيسى،  وكان 
شعبه  وهموم  بقضايا  امللتصق  املثّقف،  للمتعّلم 
ومجتمعه، والبسطاء منه حتديًدا، ال يداوي أمراضهم 
املجتمع  أمــراض  ضد  يناضل  بل  فحسب،  العارضة 
الّتجهيل  إلى  االستغالل  إلى  العنصرّية  من  املزمنة: 
والتهميش. ومن سمات املناضل الشيوعي أال يكتفي 
مصدره  ــى  إل يشير  أن  بل  الّظاهر،  ــم  األل بتسكني 
الباطن، وأن يستّل ما أوتي به من أدوات الّنضال من 
أجل احلياة الكرمية ومن أجل مجتمع صحي. وقد أوتي 

رفيقنا العزيز بالكثير، وأتى بالكثير الكثير.
بهذا الّنهج، وهذه الرّؤية، قاد دّفة العمل البلدي في 
حيفا من عام 1988 إلى عام 1998، بني العيادة 
الّسياسي  املوقف  بني  واألحياء،  والنوادي  والبلدية 
واملطلب البلدي واحلاجة االجتماعّية. وكثيرًا ما حتوّلت 
عيادته إلى «ديوان مظالم» يأّمه املعتلون من سياسة 

الّسلطتني املركزّية واحمللّية، املتعّطشون حلقوقهم.
احلقوق  لتحصيل  ــواب  األب قــرع  البلدّية  ــة  أروق وفــي 
إلى  مدرسة  فتح  إلى  حي  تخطيط  من  واملطالب، 
رخصة  ــى  إل ألعاب،  حديقة  بناء  ــى  إل شــارع  تعبيد 
عمار أو دفعة أرنونا أو دين عالق للمياه، إلى صّد 
املُطلق  االنحياز  هذا  املظلومني.  عن  والّدفاع  الّظاملني 
بنهج  الرّاسخ  االلتزام  وهذا  للمستضعفني،  والّصادق 
الكرامة واخلدمات، أكسباه ثقة رفاقه ومحّبة اجلماهير 
العريضة، كما أكسباه احترام وتقدير َمن قرع أبوابهم 
املعهودتني،  ودماثته  بلباقته  وصارعهم،  وقارعهم 

وبعزم وحزم ال ُيشّق لهما غبار.
واملــتــجــاوز  للمنحدرات  ــّد  ــع امل ــل،  ــي األص ــواد  ــاجل وك
في  يصهل  عيسى  الــّدكــتــور  لبث  مــا  للكبوات، 
ولسان  كلل،  بال  مرامه  إلى  ويعدو  يعدو  املعارك، 

حاله/ حالنا يرّدد مع امرؤ القيس: 

ًعا ـ ـ ٍر َم ـ ـ ْدِب ـ ـ ٍل ُم ـ ـ ِب ـ ـ ْق ـ ـ ٍرّ ُم ـ ـ َف ـ ـ ٍرّ ِم ـ ـ َك ـ ـ ِم
ْيُل ِمْن َعِل ـ َسّ ُه ال ْخٍر َحَطّ ُموِْد َصـ ـ ُجْل ـ ـ َك

ِه ـ وَاِت ـ َه ْن َصـ ـ َفّ َع ِخـ ـ ُغـالَُم ال ـ يـزلُّ ال
ِل ـ َقّ ـ َث ـ ـ ُم ـ ِف ال ـ ـ ْي ـ ِن ـ َع ـ وَاِب ال ـ َأْث ـ وِي ِب ـ ْل ـ وَُي
فهنيًئا حليفا هذا الّطبيب الّشيوعي الّصنديد، العزيز 

علينا جميًعا.
(سكرتير احلزب الشيوعي و»اجلبهة» في حيفا)

5H ÓF C� � *« d O B � w �u O ÒA�« V O � ÒD�«
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 ÒÊ√
t� L ÒK F � v K � W Ò�u K �

åUHOŠò qÝ«d*
ما أن استقّلت املعّلمة سّيارتها حّتى انقّض أحدهم من اخللف وسكب 
عند  إّنه  عاًما   37 البالغة  املعّلمة  وقالت  قلوّية.  مــاّدة  وجهها  على 
الّساعة الّسابعة والرّبع من صباح أمس األّول األربعاء داهمها شخص من 
خلف سّيارتها في شارع املطران حّجار، دون أن تتمّكن من تشخيصه، 
وسكب هذه املاّدة على وجهها، فاستدعت الّشرطة واإلسعاف على الفور 
وأبلغت عن االعتداء عليها. وّمت نقل املعّلمة إلى مستشفى «رمبام» 

وهي تعاني من حروق في وجهها، وحلسن احلظ لم تتضرّر عيناها.
وشرعت الّشرطة بالّتحقيق في احلادث، خاّصًة أّن املعّلمة أفادت أّنها ال 
تتوّقع االعتداء عليها من أّي شخص، ولم تتلقَّ تهديًدا من قبل، وليس 

لها من تظنّ أنه ارتكب فعلته جتاه ها.
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åUHOŠò qÝ«d*
هذا  «بلدنا»،   – العرب  الّشباب  جمعّية  أصــدرت 
ــوصــول عدد  ــرًا مــصــوّرًا، احــتــفــاًال ب ــري ــوع، تــق ــب األس
من  أكثر  إلى  مشاريعها  من  املباشرين  املستفيدين 
10 آالف شاّب وشاّبة من جميع أنحاء البالد، عّبرت 
الّنوعي  اإلجناز  بهذا  وإدارتها  فخر طاقمها  فيه عن 
الذي يأتي في ختام الّسنة الّدراسّية 2016-2015 
انطالق  على  ـ15  ال الّسنة  وهي  باملشاريع،  احلافلة 
مليئة  ستكون  جديدة  دراسّية  سنة  وبداية  اجلمعّية، 

بالنشاطات. 
ووزّعت «بلدنا» خالل العام احلالي 30 منحة لطالب 
مع  للعمل  املــرشــديــن/ات  مئات  وأّهلت  اجلامعات، 
 600 من  أكثر  مع  وعملت  ّية،  الّشباب املجموعات 
العمل  وبناء  تعزيز  على  الّسنة  خالل  ــم  دائ متطوّع 
طاقمها  ودأب  الّداخل،  في  الفلسطينّي  الّشبابّي 
ثقافّية وإعالمّية  تربوّية،  على إجناح تسعة مشاريع 
خدمت شريحة الّشباب من جيل 15-30 في كاّفة 
أنحاء البالد والفئات، لرفع الوعي في مواضيع مهّمة 
الُهوّية، اجلندر، مكافحة  ا، مثل:  ا وسياسّيً اجتماعّيً

العنف وتشجيع التطوّع.
الّشابة»،  «القيادة  «بلدنا» مشروع  مشاريع  ويتصّدر 
الذي يرافق اجلمعّية منذ انطالقها في عام 2001، 
والهادف لرفع الوعي الّسياسّي واالجتماعّي، وإنشاء 
الّتغيير، ووصل عدد  قادر على صنع  قيادّي،  جيل 
املستفيدين منه في هذا العام إلى 4043 مشارًكا.  

وفي هذا العام، أطلقت «بلدنا» أّول مشروع لها يهتم 
”ِمش  باالحتجاج -  واحلق  الرّأي  الّتعبير عن  بحرّية 
ساكتني“ بالّشراكة مع مرَكز ”عدالة“ القانونّي، وبدعم 

من االّحتاد األوروبي، بحيث أّسست من خالله فريًقا 
للّشباب  ا  ًي قانون مرجًعا  ليكونوا  احملامني/ات،  من 
يعملون  ومحامية  محامًيا   20 بينهم  من  العرب، 
على تقدمي ورشات ومحاضرات حول حرّية الّتعبير عن 

الرّأي، في مختلف األطر الّدراسّية.
هذا  في  االجتماعّية  ”بلدنا“  ــادرات  ــب م ــرز  أب ومــن 
العام، كان مشروع ”مناهضة قتل الّنساء»، بالّتعاون 
ــاد  االّحت من  وبدعم  نــســوّي،  تنظيم   - «كــيــان»  مع 
في  املرأة  لقضايا  الّشبيبة  وعي  رفع  لهدف  األوروبي 
والعنف  ضّدها،  املُضاعف  والّتمييز  العربّي  املجتمع 
نسوي  بتوّجه  الّنساء،  تواجهها  التي  والّصعوبات 
رافض لكاّفة أشكال العنف. شارك في املشروع 2020 

شاًبا وشاّبة.  
الّتوعية  ــجــال  م ــي  ف ــا»  ــدن ــل «ب لــنــشــاط  ــضــاف  وي
وكاّفة  ّية  املدن اخلدمة  مناهضة  «حملة  الّسياسّية 
خلق  على  بقدرتها  برزت  التي  الّتجنيد“،  أشكال 
من  االجتماعّي  السياسي  والّتأثير  العام  اإلجماع 
خالل اإلبداع الفنّي واإلعالمي، فقد استمرّت هذا العام 
ـ“فيديو  ال طريقة  على  مصوّرة  أغنّية  خاللها  وصدر 

كليب“، تفضح محاوالت األسرلة والّتفرقة.
اجلمعّية  نّظمت   ،2008 منذ   عــام  كل  في  وكما 
الّشباب  جتنيد  مخّطط  ملخاطر  الّتوعوّية  الورشات 
ــر  واألط ّية  العرب ـــدارس  امل مــن  العديد  ــي  ف ــرب،  ــع ال
املختلفة بحيث وصل عدد املستفيدين حّتى اآلن ملا 

ـ900 مستفيد. يقارب ال
وعلى صعيد الّتوعية الّسياسّية، استمرّت ”بلدنا“ 
هذا العام مبشروع «عدنا»، وعملت اجلمعّية من خالله 
مختلفة،  مهّجرة  قرى  من  ّية  شباب مجموعات  مع 

تصيغ رؤيتها للعودة بشكل عملّي يسعى لتقريب 
رؤية العودة من الواقع بخطط عملّية واضحة. املشروع 
املهّجرين  حقوق  عن  الــّدفــاع  جمعّية  مع  بالّشراكة 
وبلغ  اإلنسان.  حلقوق  ّية  العرب واملؤّسسة  و“ذاكرات“ 
عدد املشاركني في املشروع 730 من 8 قرى مهّجرة. 

امللحوظة لهذا العام كان أيًضا  و من إجنازات ”بلدنا“ 
لتبادل  املختلطة“  في“املدن  للّشباب  منّصة  إنشاء 
لتحسني أوضاعهم  األدوات  اخلبرات واألفكار وتوفير 
في مدنهم: عكا، حيفا، الّلد، الرملة، يافا والّناصرة 
”املدن  مشروع   يأتي  عيليت).  (نتسيرت  العليا 
حلقوق  ّية  العرب املؤّسسة  مع  بالّشراكة  املختلطة“ 

اإلنسان، وشارك فيه 530 شاًبا وصبّية. 
الّشباب  ــني  ب ــم  ــالح ــّت ال بأهمّية  ”بلدنا“  ــن  ــؤم وت
واستمرّت  وجــوده،  أماكن  جميع  في  الفلسطينّي 
مبشروع  ”تواصل وعودة» بالّشراكة مع مركز «بديل»، 
يفّعله  ــذي  اّل فلسطني»،  ألجل  «متحرّكني  ومشروع 
بالّتعاون مع مؤّسسة الرّؤيا الفلسطينّية و»الّشبكة»، 
والّضفة  الّداخل  من  فلسطينّي  شباب  فيه  وينشط 
والتنّقل  احلركة  حرّية  في  حّقهم  إلحقاق  غزّة  وقطاع 

وكسر احلواجز النفسّية والعسكرّية. 
ُيذكر أّن «بلدنا» هي أّول وأكبر مؤّسسة مستقّلة في 

البالد ُتعنى بشؤون الّشباب العرب.

ÂU F �«  «c N �  åU �b K �ò  �U �UA�  w �  Êu �—UA 	  W Ò�U
Ë  »U
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åUHOŠò qÝ«d*
ــرة،  ــي األخ ـــة  اآلون ــي  ف ــجــة  رائ القلبية  الّسكتة  إّن 
ولألسف في الكثير من األحيان تنتهي بالوفاة. في 
خارج  حتفهم  3000 شخص  من  أكثر  يلقى  البالد 
املستشفيات، بسبب الّسكتات القلبّية والتي تشّكل 
البالد. اإلنقاذ األسرع في  للوفاة في  الّثاني  السّبب 
ّية  حال حدوث سكتة قلبية هو إعطاء ضربة كهربائ
خالل أقصر فترة زمنّية ممكنة. في حال عدم إعطاء 
الّضربة، بعد 4 دقائق يبدأ تلف وضرر في الّدماغ قد 
يؤّدي إلى إعاقات جسدّية غير قابلة للعالج. نسبة 
ـ%10 ميرور كّل دقيقة منذ بدء الّسكتة  اإلنقاذ تقل ب
القلبّية؛ ومن جهة أخرى حتتاج سّيارة اإلسعاف إلى 

8 دقائق باملعّدل للوصول ملوقع احلدث. 
مبرمج   (defibrillator) الرّجفان  ُمزيل  جهاز 
املصاب،  قلب  ــات  دّق تفحص  حيث  ذكّية  بطريقة 
وعند احلاجة، يطلب اجلهاز من املستخِدم إعطاء ضربة 
ّية بطريقة سهلة، مراقبة وآمنة. إضافة إلى أّن  كهربائ
استخدام اجلهاز بالّدقائق األولى للّسكتة يرفع نسبة 
ـ%75 واستعمال اجلهاز ال يتطّلب معرفة أو  الّنجاة ب

جتربة طبّية مسّبقة.
الكنيسيت  سّنت   2008 سنة  في  لذلك،  ووفــًقــا 
في  يتواجد  أن  يجب  والذي  الرّجفان“  مزيل  ”قانون 
األقل  على  اليوم  خالل  يدخله  أو  يسع  مكان  كّل 
500 شخص للحاالت الّطارئة. واليوم، وبعد مضّي 

البالد،  فــي  ــدة  اجلــدي القوانني  ســّن  على  ســنــوات   8
يتواجد في كّل أنحاء البالد حوالي 10 آالف جهاز 
مزيل للرّجفان، ومع ذلك، يتّم إنقاذ بني 10 إلى 20 
ُمصاًبا في الّسنة. ومبا أّن املعلومات حول اجلهاز ال 
تصل بشكل دقيق إلى آذان غالبّية الّناس، فإّن عدد 
مبالغ  تبذير  إلى  يتغّير، إضافًة  الوفّيات ال  حاالت 
طائلة من قبل الّدولة حول هذا املوضوع (سعر اجلهاز 

يبدأ من 4000 شاقل تقريًبا).
أسيل محاميد، طالب طّب سنة ثانية في جامعة بن 
غوريون، عارِض الفكرة واملسؤول عن اجلانب اإلعالمي 
طّالب  ثالثة  مبشاركة  للمشروع،  اخلارجّية  والعالقات 
قاعدة  بإنشاء  قاموا  ورومت)  أريئيل  (نوعام،  آخرين 
بيانات (Data-base) تشمل جميع األماكن التي 
وذلك  البالد،  في  الرّجفان  مزيل  جهاز  على  حتتوي 
الّتطبيق «איפה דפי?“ املّجاني للهواتف  عن طريق 
الذكّية لكّل وسط ومواطن. والهدف الرّئيس وراء هذا 
الّتطبيق هو إضافة األماكن التي حتتوي على أجهزة 
إضافة  مستخدم  لكّل  ميكن  بحيث  الرجفان،  مزيل 
يساعد  الّتطبيق  البيانات.  قاعدة  في  جديد  جهاز 
في حال حدوث سكتة قلبّية بتوّجه أحد األشخاص 
إلى أقرب جهاز مبساعدة محرّك توجيهّي ممّيز وسهل 
لالستعمال، أو االّتصال باملسؤول عن اجلهاز وإحضاره 
مزيل  جهاز  استعمال  كيفّية  يشرح  الّتطبيق  فورًا. 
على  الّضغط  مثل:  املهمة،  اإلنقاذ  وطــرق  الرّجفان 

ّية،  الّصدر أو التنّفس، وذلك بعّدة لغات: عبرّية، عرب
إجنليزّية، روسّية وأمهارّية.

ّية للّتطبيقات،  أسيل عرض الّتطبيق في مسابقة دول
وأصبح  الّثانية،  اجلــائــزة  على  الّتطبيق  حــاز  وقــد 
بن  وجامعة  ”غوغل“  شركة  من  مدعوًما  الّتطبيق 
غوريون. قاعدة البيانات ستكون ُمتاحة لكّل شخص 
أو هيئة، إضافة ملوقع ”إنترِنت“ متاح خلدمات اإلنقاذ 

ومشاركة املعلومات.

واملوقع  الّتطبيق  ضّم  هي  للمشروع  القادمة  اخلطوة 
لكّل وسائل وخدمات اإلنقاذ، عند االّتصال خلدمات 
اإلنقاذ، حلني إرسال إسعاف ملوقع احلدث ميكن توجيه 
املتصل ألقرب جهاز، ّمما يزيد من نسبة بقاء املصاب 

على قيد احلياة دون إحداث خلل دماغي.
 (Android) األندرويد  ألجهزة  مبرمج  الّتطبيق 

ّيا، كما بإمكانكم زيارة املوقع:  حال
www.med-man.co.il
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åUHOŠò qÝ«d*
املرّخص  غير  البناء  أعمال  إيقاف  البلدّية،  طلب  مبوجب  حيفا،  في  احملكمة  أمرت 
التي تقوم بها معامل الّتكرير. وقام مهندس البلدية يرافقه مدير قسم الرّقابة بجولة 
تفقدّية في منطقة املعامل، وتبّني أّن معامل الّتكرير، أعّدت األسس ألعمال بناء بدون 
ترخيص.  وكانت إدارة املعامل قد تقّدمت بطلب إلقامة هذا البناء ولكّنها لم تستكمل 
ّية لذلك. وقال رئيس البلدّية إّننا لن نسمح بالبناء الفوضوي في  اإلجراءات القانون
منطقة معامل الّتكرير، وهذه املعامل يجب أن تخضع للقانون كما ينبغي، ولن نسمح 
بإقامة املباني واألجهزة التي من شأنها زيادة تلوّث البيئة وتشكيل أي خطر على 

صحّة سكّان املدينة.   

d �d J Ò� �« q �U F � w � W ÒO u U � d O � ¡UM 
 ‰U L �√ n�u 	 UH O � W Ò�b K 


åUHOŠò qÝ«d*
حصلت مدرسة مار يوحّنا اإلجنيلي على املراتب األولى قطرًيا في مسابقة 
الدراسّية 2015-2016، وهي  الّسابعة للسنة  القطرية  ّية  العرب الّلغة 
مسابقة تتّم حتت إشراف ورعاية جمعّية إبداع لتطوير الّثقافة والّتعليم 
املرتبة  ّية  االبتدائ املرحلة  املدرسة عن  قد حصدت  وكانت  الفحم.  أم  في 
املرحلة  ا عن  قطرّيً والثالثة  الّثانية  املرتبة  فيما حصدت  ا،  قطرّيً األولى 

اإلعدادّية. 
وجاء هذا الفوز ضمن مشاركة عدد كبير من طّالب املدرسة الذين تنافسوا 
ّية في البالد شاركت في املسابقة املذكورة، بحيث  أمام 150 مدرسة عرب
ّية في املدرسة على تشجيع الطّالب في املشاركة  عمل طاقم الّلغة العرب
ضمن  أخرى  إبداعّية  بفعالّيات  القيام  إلى  إضافًة  املسابقة،  هذه  في 
الّسنة الدراسّية بيوم احتفالّي -  املطالعة واإلبداع، والتي توّجت نهاية 
والرّوايات  القصص  جّسدت  إبداعّية  وأعمال  ملجسمات  عرض  فيه  ّمت 
أسبوعني  مّدة  آنذاك  املدرسة  «غرقت»  وقد  القدمية،  الّشعرّية  والّنصوص 
بشعارات حّضرها الطالب عن القراءة والّلغة، مصحوبًة بتظاهرة شعارات 

لغوّية قادها طّالب صفّي األّول. 
الفائزين  الطّالب  والكؤوس على  الّشهادات  بتوزيع  املدرسة  وقامت  هذا، 

مطلع العام الدراسي احلالي 2017-2016. 
ية نداء  ّية املرّب يذكر أّن تهيئة الّطّالب متّت حتت إشراف مرّكزة الّلغة العرب

نصير.
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شريكك للطبخ الصحي صـَحـة وبـيـئـة

بدون
أسيد

بيفلورو
قابلأوكتانيك

للتكرير طالء آمن وغير الصق

بدون
رصاص

بدون
إبتكاركادميوم

النقطة الحمراء
طالء

تيتانيوم پرو
مالئم

لموقد كهرومغناطيسي

7 طبقات داخلية
لشوي متوازن وصحي

كل مقالة لتيفال مبنية من- 7 طبقات
داخلية، تمنح توزيع> حراري> متساوي>

ومثالي>، لتضمن شوي وقلي متقنان.

النقطة الحمراء
لطهي مثالي مرة بعد مرة

Thermo-Spot إبتكار حصري لتيفال 
وهو مؤشر يظهر حين تصل المقالة 

لدرجة الحرارة المثالية للطهي وتضمن 
استعماًال دقيق> ومهني> للحصول على 

وجبات تضاهي أمهر الطهاة. 
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Í—uš n¹U½
حيفا  في  الفلسطينّية  ّية  العرب اجلماهير  نعت 
وتربوّية،  وأهلّية  سياسّية  ــوى  ق من  وخارجها، 
ّية، الّشخصّية الوطنّية واملرّبي  وجلان األحياء العرب
الفاضل األستاذ حسني اغبارّية، والذي وافته املنّية 
مع  بعد صراع   ،6.9.2016 املاضي  الّثالثاء  يوم 

املرض، عن عمر ناهز ستني عاًما. 
ترك املرحوم زوجته وداد وثالثة أبناء: فراس، جمانة 

ومالك.
اجتاز املرحوم مشوار حياة ملؤها العطاء والّتفاني، 
العربي  واملجتمع  ــًة،  عــاّم شعبه  لقضايا  خدمًة 
احليفاوي خاّصًة. فيعتبر رحيله خسارة فادحة لهذا 
بالعمل  أبنائه  كاّفة  يخدم  أن  أراد  الذي  املجتمع 

األهلي والوطني. 
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الوطنّية  والّشخصّية  الفاضل،  املرّبي  هــذا  ولــد 
فراس)  ــو  (أب اغبارّية  مصطفى  حسني  املعروفة، 
عام 1957 في قرية مصمص، وعاش في حيفا، 
تعليمه  أنهى  نشأته.  منذ  أحّبها  التي  املدينة 
ّية، وتخرّج  الّثانوي في الكلّية األرثوذكسّية العرب
من قسم العلوم واآلداب في جامعة حيفا. وهناك 
في  ومتّيز  والّسياسّي،  االجتماعّي  نشاطه  ــرز  ب

قياداتها،  من  كان  بل  ّية،  الّطالب احلركة  صفوف 
الّسياسي  ونضاله  االجتماعّي،  نشاطه  مواصًال 

ضمن احلركة الّتقدمّية للّسالم. 
التطوير  جمعّية  رفاقه  مع  الرّاحل  املربي  أّســس 
االجتماعي لعرب حيفا في مطلع الّثمانينّيات، 
وتوّلى مهام إدارتها. وهي تعتبر من أهم املؤّسسات 
ومتكني  لتثبيت  الّناشطة،  واملجتمعّية  األهلّية 
عن  ــّدفــاع  وال بلدهم،  في  الفلسطينّيني  العرب 
وجودهم وهوّيتهم في وجه الّسياسات العنصرّية. 

واجتماعّية،  تربوّية  مناصب  عــّدة  املرحوم  تبوّأ 
اجتماعّية  مواضيع  في  مؤّلفات  عّدة  له  وصدرت 
الّتاريخ  «حيفا  أبرزها  وطنّية،  وثقافّية  وتربوّية 
مجتمع“  مالمح  حيفا  في  و“العرب  والذاكرة“ 
و“يحكون حيفا – حكايات من ذاكرة أهلها“، كما 
صدرت له كرّاسات عديدة، منها: «ال للعنف نعم 
للّتفاهم“، ”األهل واملدرسة“، ”مرشد حقوق املواطن“ 
ّية في حيفا“ و“مرشد  و“مرشد جلان األحياء العرب
املطلوب“.   ور  والــدّ األهمّية   - األمور  أولياء  جلان 
أعالم  صفوة  من  اغبارّية  حسني  املرحوم  يعتبر 
العمل االجتماعي والوطني في حيفا، وُعرف عنه 
دفاعه الذي ال يلني عن بقاء العرب الفلسطينّيني 
ونضالهم  وتاريخهم،  أحوالهم  وتوثيق  حيفا،  في 
وتنميتهم  وثباتهم  ــتــهــم،  هــوّي على  للحفاظ 

في  الطويل  الباع  ــه  ول والّثقافّية.  املجتمعّية 
وتأسيس  ّية،  العرب واملدارس  األحياء  ورعاية  إنشاء 
ّية  والّشباب األهلّية  واحلركات  الهيئات  من  العديد 

واالجتماعّية في املدينة. 
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تعتبر جمعّية التطوير االجتماعي، أو املجتمعي 
كما أراد لها األستاذ حسني أن يسّميها، درّة الّتاج 
في عمل ونشاط األستاذ حسني، فقد تأّسست عام 
1982، ونشأت على خلفّية النقص في اخلدمات 
في  املعيشة  مستوى  وتدّني  واحلكومّية  البلدّية 
في  الفقر  فجوة  واّتساع  العرب،  املواطنني  أوساط 
عدد من األحياء في املدينة. وعملت اجلمعّية على 
ال  احلياتّية،  النواحي  مختلف  في  اخلدمات  دعم 
سّيما مضمار الّثقافة، الرفاه االجتماعي، الّصّحة، 
العون  يد  مــّد  ــى  إل وعمدت  والّتعليم.  الّتربية 
للعائالت املستورة، وحتسني ظروف الّسكن وتزويد 

احملتاجني باألدوية ولوازم الّتدفئة ومؤنة البيت.
عباس  حي  في  أقيمت  التي  اجلمعّية  هــذه  إّن 
شارع  في  احلالي  مقرّها  إلى  انتقلت  األمر،  بادئ 
ألمنية  حتقيًقا  املقّر  هذا  في  ولعل  يوحنا.  مار 
كانت تراود األستاذ حسني، حني قال لي ذات مرّة: 
”كنت أحلم باإلقامة بجوار أّي مدرسة ألّني كنت 

أسير مسافة طويلة على األقدام حتى أبلغ مقاعد 
الّدراسة، وها هو القدر يقودني إلى مقّر اجلمعّية 
يوحّنا، ووسط حي من أجمل  مار  مبحاذاة مدرسة 

أحياء حيفا ألعمل فيه“.
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تعمل  التي  األهــداف  من  عــدًدا  اجلمعّية  وضعت 

على حتقيقها: 
- متكني املجتمع العربي الفلسطيني في حيفا، 
الكرمي  العيش  من  وأصالنّية،  وطنّية  كأقلّية 

وتوفير حقوق املساواة والعدالة االجتماعّية.
على  الوحدة  أطر  في  العربي  املجتمع  تنظيم   -
الّثقافّية واالجتماعّية، كجزء  اته  أساس خصوصّي

من الّسعي إلى إحقاق احلق والكرامة.
- إعادة بناء الّنسيج االجتماعي عن طريق حتقيق 
مع  بالّتعاون  املجاالت،  كاّفة  في  شاملة  تنمية 

القيادات والفّعالّيات واملنّظمات األخرى.
الّدائرة  العادل بواسطة  - تطوير اخلطاب احلقوقي 
باملرافعة  تــقــوم  ــي  وه اجلمعّية،  ــي  ف احلقوقّية 
الّنشرات  وإصــدار  املدنّية،  احلقوق  عن  القانونّية 

التوعوّية واإلرشادّية.
- الّسعي احلثيث من أجل حتقيق املساواة 

في كاّفة ميادين احلياة.
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ــة  ــوّي ــه ــى ال ــمــة عــل ــي ــل ــّس ــنــشــئــة ال ــّت - ال
باالعتبار  تأخذ  التي  ّية،  واملدن الوطنّية 
ّية،  واإلنسان واحلضارّية  الثقافّية  الّثوابت 
حيفا. في  العربي  املجتمع  حياة  في  كمركب 

W�UÝÒd�«Ë U¹ƒÒd�«
التي  والرّسالة  الرؤيا  التطوير  جمعّية  وضعت 
ألن  تسعى  فهي  العربي،  املجتمع  جتاه  حتملها 
تكون حيفا فعًال موطًنا للعرب، يستطيعون فيه 
واالجتماعّية،  والثقافّية  املادّية  حياتهم  يبنوا  أن 
املدينة في  منّو ورقي هذه  ويكونوا مساهمني في 
الرّؤيا  هذه  تتضّمن  كما  وامليادين.  األطر  كاّفة 
العربي في حيفا شركاء  املجتمع  أبناء  أن يكون 
مؤّسساتها.  وتفعيل  املدينة  سياسات  وضع  في 
مع  املشترك  العمل  تضّمنت  رسالتها  أّن  حتى 
في  جوهري  تغيير  ــداث  إلح ــرى،  أخ ناشطة  أطــر 
كضحّية  الّشعور  من  ّية  العرب اجلماهير  توّجه 
ومن عبء يثقل على الّناس، إلى مطالبني بقوة 
إقصاء  ورفض  املساواة،  وحتقيق  املدنّية  باحلقوق 

هذا املجتمع وأفراده.
منوذًجا  يشّكل  متطوّرًا  نهًجا  اجلمعّية  واّتبعت 
أسس  على  معتمدة  املدني،  املجتمع  ملؤّسسات 
في  املثابرة  احلوارّية،  التعددّية،  اجلــودة،  املهنّية، 

بناء القدرات الذاتية واملتابعة.
وحرصت على اّتباع استراتيجّيات عن طريق دوائر 
العمل  واملرافعة،  احلقوق  كدائرة  اجلمعّية  عمل 
تطوير  والّتعليم،  الّثقافة  واألحياء،  املجتمعّي 
والّنشر،  اإلعــالم  الّذاتّية،  القدرات  وبناء  ــوارد  امل

ّية واحلسابات.  املال
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- بناء حتالفات وائتالفات تعزّز من تأثير اجلمعّية 

على صانعي القرار الّسياسي.
التي  القضايا  عن  والّدفاع  ّية  القانون املرافعة   -

تعنى بها اجلمعّية.
واملعطيات  واملعارف  البيانات  قاعدة  تطوير   -

املّتصلة باملجتمع العربي واحتياجاته.
األحياء  في  املجتمعّية  القاعدة  مع  العمل   -

ّية، ومع الّناشطني في كّل مجال. العرب
كاّفة  مع  بالعمل  منهجّية  بصورة  االهتمام   -

الفئات العمرّية والقطاعات االجتماعّية.
ــالم  اإلع مــع  ــة  ــوارّي ح عــالقــات  شبكة  تطوير   -
والهيئات، بهدف تفاعل املجتمع بكل مكوّناته.

- طرح البدائل القائمة عن طريق تقدمي الّدراسات 

طواقم  تعّدها  التي  املنهجّية  والّتقارير  العلمّية، 
املهنّيني واألكادميّيني، في سبيل تلبية احتياجات 

املجتمع احلياتّية.
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املجتمعي  تعتبر جمعّية الّتطوير االجتماعي – 
االجتماعي  الّنشاط  في  ــارزًا  ب عَلًما  حيفا  في 
أبو  إليها األستاذ حسني،  بادر  احليفاوّي، والتي 
ا  فراس. وأصبح يفد إليها القريب والبعيد، طلًب
تشغيًال  أو  عام،  ملشروع  حتضيرًا  أو  الستشارة، 
ولم  وأهاليها.  املدينة  على  بالّنفع  يعود  لبرنامج 
ا،  خائًب ــاد  وع إليها  جلــأ  شخص  أّي  عــن  أعلم 
أكثر  ولكن  ملطلبه.  واالستجابة  ــرّد  ال تلّقى  بل 
مع  املشتركة  املعيشة  هــذه  في  نظري  لفت  ما 
كانت  الفّعالّيات  كاّفة  أّن  ونشاطها،  اجلمعّية 
وترسيخهم  األهالي  وحــدة  على  احملافظة  تبغي 
في بلدهم. وكثيرًا ما تابعنا مًعا هذه الّنشاطات 
وشاركنا في تقدميها أو إحيائها، وأورد على سبيل 

املثال ال احلصر بعًضا منها:
فراس  ــو  أب كــان  التي  ّية  الرمضان اإلفــطــارات   -
يحرص فيها على أن يجمع فيه أبناء هذا املجتمع 
من جميع أطيافه الّدينّية واملدنّية، ويتكّلم فيها 
لو  حتى  استثناء،  دون  األحياء  جلان  رؤســاء  كّل 

تعّدت مّدة هذا اإلفطار الوقت احملّدد.
االحـــتـــفـــاالت  تــنــظــيــم  ــــــى  إل ــــــادرة  ــــــب امل  -
ــي يشعر  ــة ك ــّي ــرب ــع ــي األحــيــاء ال ــة ف ــّي الــّشــعــب
ــوهــا،  ــي انــتــخــب ــت ــم ال ــه ــــدور جلــان ـــون ب ـــواطـــن امل
البلدي. املــســتــوى  على  خدمتهم  ــة  ــّي وإمــكــان

- االجتماعات الّدورّية واملكّثفة مع رئيس البلدّية 
صورة  في  األحياء  جلان  لوضع  املؤّسسات  وسائر 
ّية، وما  صنع القرار، واّتخاذ ما يالئم األحياء العرب

يعود بالفائدة على الّسّكان.
- تنظيم الفّعالّيات الرياضّية تكرًميا لشخصّيات 
كما  القدم،  كرة  ودوري  الرّياضة  وأبطال  مرموقة، 

جاء في بطولة محروس للحياة.
في  وجماهيرّية  كشفّية  مسيرات  تنظيم   -
املناسبات الّدينّية والوطنّية، واملشاركة الفّعالة في 

الوقفات االحتجاجّية والّتنديدّية.
- تكرًميا لدور املرّبني واملرّبيات في هذا املجتمع، 
جلميع  املعّلم  يوم  تنظيم  على  اجلمعّية  حرصت 

املعّلمني في املدينة، وتقدمي الهدايا الرمزّية لهم.
العنف  ونبذ  االجتماعّي،  الّسلم  دستور  وضع   -
الذي وّقعت عليه عشرات الّشخصّيات املجتمعّية 
تتبّناه قطاعات اجلمهور وتبتعد  في حيفا، كي 

عن مظاهر العنف وتّتبع سبل احملّبة والّتآخي.
ضّد  والعنف  القتل  أعمال  واستنكار  شجب   -
األفراد رجاًال ونساًء وأطفاًال، والعمل على احترام 
بني  احلسنة  اجليرة  سالمة  على  واحملافظة  اآلخــر 

الّسّكان.
تكون  أن  دون  آرائه  األستاذ حسني عن  عّبر  لقد 
فعًال،  وطّبقه  نّفذه  بل  فحسب،  يرفعه  شعارًا 
التي رشحت عن  اإلصدارات  أو  مؤّلفاته،  وجاءت 
حقوقه،  إلى  املواطن  بها  يهتدي  منارة  اجلمعّية 
ًها ملا  ومرشًدا للمواطن الذي ال يعرف حقوقه، وُمنّب

قد يسيء إلى املواطن دون أن يدرك ذلك.
هوّية  اآلمــن،  ــّي  املــدرس املجتمع  ميثاق  وأصــدر 

وانتماء – مشروع املصطلحات األساسّية للّطالب 
عمل  خّطة  والّتأثير،  االستدامة  ــوذج  من العرب، 
وخّطة  رؤيا  اجلمعّية،  في  العاّمة  للّدوائر  وبرامج 
مستقبلّية للجان األحياء، صوت األحياء إرشادات 
فترة  في  أطفالهم  مع  للّتعامل  لألهل  أساسّية 
رؤى  حيفا،  في  العربي  الّتعليم  رؤى  ــات،  األزم
واملدرسة،  األهل  بني  املشتركة  والعالقات  الّتعاون 
العالج ضمن  وطرق  الّظاهرة   - باألوالد  الّتنكيل 
لألهل  اإلرشـــادي  الدليل  آمــن،  مدرسي  مجتمع 
رسالة  أطفالنا،  مع  البديلة  الّتعامل  وأساليب 
رسالة   – األول  للّصف  مرحى  الّتربوي،  ــرواق  ال
بستان  إحياء  أجــل  من  ــني،  ــرّب وامل لألهل  تربوّية 
في  السكن  باملفتاحّية،  السكن  حقوق  اخلّياط، 
حرّية  قانون   – قوة  املعرفة  املشتركة،  العمارات 
اإللكتروني  التنّمر  للّتغيير،  ّية  كآل املعلومات 
والعنف عبر احلاسوب، املجتمع املوحد ضد مظاهر 
العنف والتفرقة ومناهضتها، النشرات احلقوقّية. 

ولم  املستقبل،  نحو  نظر  بعد  ذا  فراس  أبو  كان 
يتطّلع فقط إلى الّلحظة التي نعيشها، بل رأى 
ما ميكن أن يؤل إليه هذا احلدث أو ذاك، هذا الفعل 
أو تلك احلادثة، فيحّذر من مغّبة املصير، ويوبخ 
التوعوّية،  بالنشرات  يكتِف  ولم  اجلرمية.  لقباحة 
واحملاضرات املباشرة، بل وضع املبادئ والّنظرّيات 
التطبيقّية واألفكار البّناءة واإلرشادّية ضمن تلك 
أثرًا  وتركت  اجلمعّية  عن  صدرت  التي  املؤّلفات 

بالًغا في نفوس القرّاء.

W�öš
ال يسعني في هذه العجالة إّال أن أقف احتراًما 
أمام هذا اإلنسان الذي وضع جّل اهتمامه مصلحة 
املواطن، ومستقبل بلده، هكذا يفعل املُصلحون. 
أمتّها  التي  إجنازاته  مجمل  أمام  إجالًال  أقف  وأن 
ّممن  فأرجو  تكتمل.  لم  التي  وتلك  اآلن،  حّتى 
مواصلة  العظيمة  اجلمعّية  هذه  إدارة  في  يخلفه 
هذا  مع  قدًما  واملضي  نهجه،  على  والعمل  دربه 
ألّنه  اعتزاز.   وموئل  مفخرة  أراده  الــذي  املجتمع 
مواطن  وأي  نريد؟  حيفا  أي  الّتساؤل:  دائم  كان 
بنا  حــرّي  به؟  نقوم  جماهيري  عمل  وأي  ننشد، 
كرجال مجتمع، عرفنا األستاذ حسني اغبارّية عن 
كثب، أن نعمل على تخليد اسمه، ونطلقه على 
أعماله  ننسى  وأّال  شوارعنا.  أو  مؤّسساتنا  أحد 
كّل  على  ونوردها  نرّددها  بل  وأقواله،  وأفكاره، 

لسان، وهكذا نذكره ليبقى ذكره خالًدا. 
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عيد أضحى مبارك

 ŸÒu????????? D?????????�????????? �« W?????????????�U????????????? �—
 w �U L � �ô«  q �U J Ò� �«Ë
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“UHOŠ” qÝ«d*
أكثر من ِمائتي ابتسامة طفل رسمتها حملة ”حقيبة لكّل 
ما  توزيع  بعد  املستورة،  العائالت  أطفال  وجوه  على  طفل“ 
نهاية  في  القرطاسّية،  لوازمها  مع  حقيبة  ِمائتي  يقارب 

العطلة الّصيفّية.
ابنائهم“  أجل  من  ”آباء  مجموعة  احلملة  هذه  في  اشترك 
ومجموعة ”إنسان“ ومتطوّعات من وادي الّنسناس، بالّتعاون 
مرَكز  في  احلقائب  توزيع  وّمت  االجتماعّي؛  الرّفاه  قسم  مع 

”األخوّة“ اجلماهيري نهاية شهر آب.
القائم على هذه احلملة،  وعن هذه احلملة يقول مبّدا كّيال، 
ّية  بدأت هذه احلملة منذ أربع سنوات نظرًا لوجود عائالت عرب
والقرطاسّيات  احلقائب  وتوفير  عليها شراء  مستورة يصعب 
اجلمعّيات  أّن  هذا والحظت  املــادي.  لسبب وضعها  ألوالدهــا 
احلاجة،  تسّد  وال  قليلة  املوضوع  بهذا  تعنى  التي  األهلّية 
مع  املبارك  األضحى  عيد  يتزامن  حيث  الّسنة،  هذه  خاّصًة 

افتتاح الّسنة الّدراسّية.
احلملة  هذه  في  الفردي  العمل  طوّرنا  لقد  كّيال:  وأضــاف 
أكثر  فيه  اشتركت  تطوّعي،  جماعّي  اجتماعّي  عمل  إلى 
املجموعة،  أهداف  إلى  آخر  هدًفا  أضاف  ما  مجموعة،  من 
التطوّعّية  املجموعات  بني  املثمر  املشترك  العمل  وهو  أال 
احلاجة  ظّل  في  حيفا،  في  احمللّية  الّساحة  على  الفّعالة 
مجموعات  ــدى  ل ــعــطــاء  وال الــتــطــوّع  روح  املاّسة  لتنمية 
مقابل  بــال  جهد  ــذل  ب على  وحّثهم  املجتمع،  ــي  ف ـــراد  وأف
حلقات  أّن  نرى  نحن  فيه.  نعيش  الــذي  املجتمع  لتطوير 
الّضروري  ومــن  العربي،  وسطنا  في  ــًدا  ج ضعيفة  التطوّع 
ملجتمعنا. واملالئم  الّصحيح  املكان  في  وتوظيفها  تقويتها 

هذه  تقوم  ”إنسان“:  مجموعة  من  بــدارنــة،  سهير  وقالت 
ميسوري  األهل  من  التبرّعات  جمع  على  باألساس  احلمله 
احلال واملصالح الّتجارّية في مدينة حيفا، حيث ال توجد أّي 
حيث  اخليري،  املشروع  هذا  يدعم  آخر  طرف  أي  أو  مؤّسسة 
نستعني دائًما بقسم الرّفاه االجتماعّي للوصول إلى العائالت 
احملتاجة، بعد أن نقوم بشراء احلقائب والقرطاسّيات لتوزيعها 

ائنا الّطّالب. على أحّب
إّننا نهدف من وراء هذا العمل إلى تقوية الّتكافل االجتماعّي 
بسيط -  بشكل  ولو  بذلك -  ونساهم  املجتمع،  أفراد  بني 
عليه  بأّن  يشعر  مّنا  فرد  كّل  واجلهل وجعل  العنف  مبحاربة 
وخــاّصــًة جتاه  احلــقــوق،  جانب  ــى  إل املجتمع،  ــات جتــاه  واجــب
وأّننا  اخلاّصة،  حاجاتها  توفير  تستطيع  ال  التي  العائالت 
مبساهمة مادّية بسيطة ميكننا مساعدتهم ورفع األضرار عنهم.

ويقول عبد هنابزي (من مجموعة ”آباء من أجل أبنائهم»): لم 
نكن نعي في مجموعة «آباء من أجل أبنائهم» هذا الكّم من 
الّسعادة الّذاتّية والفرحة واالكتفاء التي نشعر بها نحن اآلباء 
قبل أن يشعر بها أطفالنا عند خروجهم حاملني على ظهورهم 
احلقائب، إذ كّنا نخجل من طلب التبرّع من الّناس ولكن اخلير 
في أهلنا ما زال كبيرًا واألمل أكبر. لقد حّققنا الهدف الذي 
وضعناه نصب أعيننا وأدخلنا الفرحة إلى قلوب ِمائتي طالب 
ففي  حيفا..  في  أهلنا  من  املتبرّعني  عشرات  قلوب  ــى  وإل
واالكتفاء. والّنجاح  بالفرح  اجلميع  يشعر  املشاريع  هذه  مثل 

وملناسبة افتتاح الّسنة الّدراسّية اجلديدة يهّنئ القّييمني على 
هذا املشروع جميع الّطّالب والّطالبات، ويتمّنوا لهم سنة خير 
وجناح وإجنازات وتأّلق، ويهّنئوا اجلميع بعيد األضحى املبارك، 
راجني من الله أن تكون ّكافة أّيامنا مألى باألعياد واألفراح.
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“UHOŠ” qÝ«d*
أصدر ”برنامج دراسات إسرائيل“ في مدى الكرمل 
ّي للّدراسات االجتماعّية الّتطبيقّية،  - املركز العرب
سلسلة  من   ،(8) رقم  جديًدا،  ا  ملّفً حيفا،  في 
”قراءات  امللف  موضوع  الكرمل“.  مدى  ”ملّفات 
في مسألة املهّجرين»، ويشمل أربع أوراق بحثّية.

الورقة األولى بعنوان ”هل نعرف كم عدد املهّجرين 

الفلسطينّيني؟ - إشكالّيات في الّتعريف والعّد“ 
الّدراسة  هــذه  حتــاول  صعابنه.  عميد  ــداد  إع من 
اإلجابة عن الّسؤال: هل نعرف ما هو عدد املهّجرين 
القليلة  األدبّيات  مراجعة  خالل  من  وذلك  اليوم؟ 
ا  اّلتي ُنشرت عن املهّجرين، علًما أّن تعداًدا رسمّيً
الّدراسة  تراجع  ثّم  اآلن.  يجِر حّتى  لم  للمهّجرين 
حجم  تقدير  حاولت  اّلتي  احلديثة،  االستطالعات 

مجموعة املهّجرين - خصوًصا املسح االجتماعّي - 
االقتصادّي، اّلذي تقوم به جمعّية اجلليل ومقارنته 
بنتائج استطالع مدى الكرمل. وتظهر هذه املقارنة 
ا على حجم  أّن تعريف َمن هو املهّجر يؤّثر جذرّيً
مجموعة املهّجرين وحدودها. حيث ينّص التعريف 
الّتهجير  أّن  على  اجلليل  جمعّية  اتبعته  الذي 
(هذا  اإلناث  وليس  الّذكور  ذرّية  خالل  من  يورّث 

ås??????????? �d??????????? Ò�??????????? N??????????? *« W???????????�Q??????????? �??????????? � w???????????????? � �«¡«d????????????????????????????????????????? 	ò
W??? ÒO???I???O???³???D??? Ò²???�« W????? ÒO?????ŽU?????L?????²?????łô«  U???????Ý«—b???????K???????� w?????Ðd?????F?????�« e???????�d???????*« ≠ q?????�d?????J?????�« Èb?????????* b??????¹b??????ł —«b?????????????�≈

الفلسطينّي)؛  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  يستخدمه  الّتعريف 
بينما سأل استطالع مدى الكرمل املشاركني عن حالة الّتهجير 
أّن  إلى  الورقة  وتخلص  والديهم.  تهجير  حالة  وعن  خاّصتهم 
تعداد  مسألة  في  واالجتماعّي  الّسياسّي  بني  تداخًال  هناك 
الفلسطينّية  للعائلة  االجتماعّية  البنية  تؤّثر  املهّجرين حيث 

والنظام األبوي الذي يحكمها على حجم املجموعة. 
قراءة  ا:  ّيً داخل املهّجرون  ”الفلسطينّيون  الّثانية  الورقة  تقّدم 
الّداخلي  للّتهجير  ــراءة  ق مّخول،  منار  ــداد  إع من  شاملة»، 
القانون  ملعايير  وفًقا  الّنكبة  منذ  إسرائيل  في  للفلسطينّيني 
الّدولي، وحتديًدا القواعد العرفّية ذات الّصلة. تأتي هذه القراءة 
القسرّي  الّتهجير  ملوضوع  شامل  حتليلّي  لتأطير  محاولة  في 
احمللّية  الّتوجهات  لبعض  ّية  أوّل بديلة  قــراءة  وهي  الّداخلّي، 
للّتعامل مع هذه القضّية. تستعرض الورقة تهجير الفلسطينّيني 
ا جرّاء  ّيً ا في إسرائيل منذ الّنكبة، يشمل املهّجرين داخل ًيّ داخل
احلرب عام 1948، وأيًضا الّتهجير القسرّي للفلسطينّيني من 
خالل «مشاريع الّتنمية» اإلسرائيلّية، من خالل الّتركيز على 
الفلسطينّيني البدو في الّنقب. توّضح الدراسة، من خالل حالة 
البدو في الّنقب، استعمال إسرائيل «الّتنمية» كأداة لتهجير 
ا  ّيً الفلسطينّيني، كما تضع الفلسطينّيني  البدو املهّجرين داخل
في نفس «اخلانة» الّتحليلّية، وعلى قدم املساواة من «مهّجري 
الّنكبة». وتخلص الورقة بأّنه يجب الّتعامل مع قضّية تهجير 
الفلسطينّيني، على أشكالها، بشكل ممنهج، وليس من خالل 
جتزئتها إلى مشاكل «محلّية» خاّصة. من هنا، فإّن أّي حلول 
ا، وال تتعامل  ّيً لقضايا محلّية ال تشمل متكني املهّجرين داخل
على  احلماية  تعتمد  وال  للّتهجير،  البنيوّية  املسّببات  مع 
حقوق  ضمان  عدم  عليها  سيتحّتم/سيترّتب  البعيد،  املدى 

الفلسطينّيني.
الّداخل:  في  الفلسطينّيون  «املهّجرون  بعنوان  الّثالثة  الورقة 
االقتالع من املكان والبقاء في الوطن“، من إعداد هبة يزبك. 
تشكيل  ــى  إل يهدف  لم  الّصهيونّي  املشروع  إّن  يزبك  تقول 
مجموعة مهّجرين، بل عمل على حتويل الّشعب الفلسطينّي، 
باملجمل، إلى الجئ خارج حدود وطنه، وأّن املهّجرين هم مشروع 
في  ا،  ّيً جزئ ولو  جنحوا،  وطنهم  داخل  وببقائهم  أيًضا،  الجئني 
إفشال مشروع الّطرد عن األرض ومن الوطن. باإلضافة تستعرض 
الورقة اآللّيات والّسياسات املركزّية اّلتي عملت مبوجبها القوّات 
العسكرّية الّصهيونّية، ومن ثّم املؤّسسات اإلسرائيلّية بهدف 
للمهّجرين  الّشفوّية  ــرّوايــات  ال وفق  وذلــك  والــّطــرد،  الّتهجير 
أنفسهم، والتي، ومن خاللها، أيًضا، ُتستشّف رواية الّتشّبث 
ّية،  احلال الورقة  ُحتيل  وبهذا،  االقتالع.  فقط  وليس  والبقاء، 
علمّي  كمنهج  ومركزّيته  الّشفوّي  الّتاريخ  أهمّية  إلى  أيًضا، 
ذي مصداقّية، يتحّول إلى مرجع في صياغة الرّواية الّتاريخّية 
خالل  مــن  ــك،  ــزب ي وتستخلص  للفلسطينّيني.  واجلمعّية 
الّصهيونّي طمح إلى نفي  أّن املشروع  روايات املهّجرين، على 
الفلسطينّي خارج حدود الوطن، وليس داخله، والحق كّل مهّجر 

بقي ليطرده.
تبحث الورقة الرّابعة، والتي حتمل العنوان «املكانة االجتماعّية 
الفلسطينّيني  رين  املهجَّ من  الّثاني  للجيل  -االقتصادّية 
االجتماعّية  املكانة  صعابنه،  عميد  إعداد  من  إسرائيل»  في 
لم  موضوع  وهو  رين؛  املهجَّ من  الّثاني  للجيل  االقتصادّية   -
رين،  والتي تطرّق  ا، حول املهجَّ يًّ تتناوله الدّراسات، القليلة نسب
واجهها،  التي  والّصعوبات  األّول،  اجليل  جتربة  إلى  غالبّيتها 
للّنكبة. وفي حني تشير بعض  األولني  العقدين  خصوًصا في 
تقّلص  إلى  وبناته،  الّثاني  اجليل  أبناء  حول جتربة  الّدراسات، 
الفروقات االجتماعّية - االقتصادّية بينهم وبني غير املهّجرين، 
الفجوات  جسر  ــرون  ــهــّج امل استطاع  كيف  ــوّضــح  ت ال  فهي 
سواء  والعوامل،  الّظروف  هي  وما  الّسّكان،  باقي  وبني  بينهم 
االجتماعّية، أو الّسياسّية، أو االقتصادّية، التي مّكنت اجليل 
لذلك  مماثل  اجتماعّي  حراك  حتقيق  من  املهّجرين  من  الّثاني 

اّلذي حّققه سّكان بلدات الّلجوء.
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قد يبدو من العنوان أّن املسألة مسألة لغوّية بحتة، 
ولكّن القضّية تتعّدى كونها مجرّد بحٍث ونقٍد يهدفاِن 
لّلغة  تدريس  كتب  في  نحوّية  أخطاء  تصحيح  إلى 
ا، ويتعّلمون منها  ّية التي يحملها طّالبنا يومّيً العرب

أسس ومبادئ الّلغة والّنحو والّصرف. 
وجتهيل  اجلمهور  لتضليل  موّجهة  ُخّطة  هنالك  فهل 

الّطّالب على وجه الّتحديد؟ 
اإلعالمّي  الزّميل  إليه  تطرّق  اّلذي  املوضوع  هو  هذا 
األسبوع  ”الّشمس“،  ــو  رادي أثير  عبر  ــوب  أّي جــالل 
وردت  ومطبعّية  نحوّية  أخطاء  بخصوص  املنصرم، 
ّية، جرّاء تصّفحه كتاب  في كتب تدريس الّلغة العرب
جمعّية  مؤّخرًا،  أصدرته،  الــذي  ّية»  العرب «تعّلموا 
بعد  الله.  عطا  إلياس  د.  للباحث  ّية،  العرب الّثقافة 
كتابه «املغّيبون»، واّلذي أصدرته اجلمعّية ذاتها واّلذي 
كتب  في  املُّتبعة  الّتغييب  منهجّية  إلى  فيه  أشار 
الّتاريخ والّثقافة العربّيتني في بعض كتب الّتدريس. 
العربّية»، يشير د. عطا  في كتابه اجلديد «تعّلموا 
ّية،  الله إلى أخطاء لغوّية في كتب تدريس الّلغة العرب
فوّجه املؤّلف انتقاده للّناشر ولوزارة الّتربية والّتعليم، 
ّية  العرب الّلغة  ملدّقق  االّتهامات  خاص  بشكل  وكال 
الّلغة  تدريس  كتابي  الّلغوّية، ضمن  بقدراته  وشّكك 
ّية الّلذين تناولها، وهما: «البديع» و»الّنبراس».  العرب

°øwHO ÒB�« bLŠ√ u¼ s�
قال  الّشمس،  ــو  رادي مع  املقابلة  خــالل  حديثه  وفــي 
مراجعتها  متّت  التي  الكتب  إّن  الله  عطا  إلياس  د. 
أّنه  إلى  منوًّها  الّثانوّية،  باملرحلة  خاّصة  كتب  هي 
البرملان  عبر  والّتعليم،  الّتربية  وزارة  إلى  الّتوّجه  ّمت 
املناهج  بتغيير  للمطالبة  (الكنيست)،  الّتشريعي 
والكتب الّتدريسّية. ويّتهم د. عطا الله الوزارة بعدم 

االكتراث لطلب الّتصحيح! 
إّال أّن ناشر الكتابني: «الّنبراس» و»البديع» - الّلذين 
تناولهما د. عطا الله في بحثه - هو صالح عّباسي، 
صاحب دار نشر مكتبة ”كّل شيء“ احليفاوّية، أّكد أّن 

الكتابني ُسحبا من األسواق حلني تعديلهما وتصحيح 
أخطاء وردت بهما، كان قد نوّه إليها د. عطا الله. 

WÒOHš V½«uł ‘UIÒMK�
ا في طبيعته،  ّيً ولكن يبدو أّن الّنقاش اّلذي بدا ِمْهن
وتراشق  أخرى،  مبّطنة  ودوافع  خفّية  جوانب  له  كانت 
اّدعاءات واّتهامات من طرف د. عطا الله، رغم عالقة 
الّصداقة التي تربط الّناشر مبؤلف كتاب الّنقد «تعّلموا 

العربّية»، د. إلياس عطا الله.
انتقلت  بل  الّنقطة،  هذه  عند  ”الهجمة“  تنتِه  ولم 
الّصيفّي!!  أحمد  الّلغوي  املدّقق  ا  شخصّيً لتطال 
حيث حتّدى د. إلياس عطا الله على مسمع عشرات 
األلوف، عبر أثير راديو ”الّشمس“، بأن يكون أحمد 
صاحبه،  بوجود  ُمشّكًكا  ا  ـً حقيقّي اسًما  الّصيفّي 

ّية أن يكون االسم ُمستعارًا! ُمشيرًا إلى إمكان
فجاءه رد الّناشر صالح عّباسي، مدوًّيا، مؤّكًدا لصديقه 
وهمّي،  واقعّي ال  وجوَد شخٍص  الله  إلياس عطا  د. 
يحمل اسم أحمد الّصيفّي، متسائًال عن عدم تدقيق 
الكتابني(!)  أّنه دّقق  يّدعي  كما   – الله  زميله عطا 
– واجتهاده ومحاولته الّتأّكد من وجود أحمد الّصيفّي 
عبر بحث بسيط في ”اإلنترنت“، ميكن ألّي طالب 
الّنحو  في  شهادات  إلى  احلاجة  دون  ــراَءه  إج ابتدائّي 

والّصرف!
 وأضاف عّباسي: بحث بسيط عبر ”اإلنترنت“ ُيظهر 
باحث  الدهيشة،  من  كاتب  هو  الّصيفّي  أحمد  أّن 

ّية.  يحمل شهادة املاجستير في الّلغة العرب

°U ÎÒOL¼Ë U ÎLÝ« fO� ÒwHO ÒB�« bLŠ√
هذا ولم يقف املدّقق الّلغوي، األستاذ أحمد الّصيفّي، 
اّلذي طاله من قبل د.  االّتهام  اليدين، في  مكتوف 
الّصيفّي  «أحمد  األثير:  عبر  قائًال  فرّد  الله،  عطا 
«الوجلة»  قرية  مواليد  من  أنا  ا.  ـً وهمّي اسًما  ليس 
الّدهيشة،  مخيم  في  مقيم  القدس،  قضاء  جنوب 
الّلغة  في   BA األّول  الّلقب  أحمل  حلم.  بيت  قضاء 
ّية من جامعة اليرموك ودبلوم الّتربية من جامعة  العرب
بيت حلم. كان لي شرف كبير بأن أكرّم في مدينة بيت 

حلم، قبل أّيام بإصدار كتاب في اخلواطر الفلسطينّية 
حمل ُعنوان «هل أصبح الوطن قصيدة؟».

وأضاف: كان لي الّشرف الكبير بأن تختارني مكتبة 
هذا  ضمن  الّطاقم،  هذا  ضمن  ألعمل  شيء“،  ”كّل 
على  ومْهنّية  ّية  مسؤول بكّل  عملت  وقــد  املنهج. 
األجــدر، من  كان من  َمن ال يخطئ.  وجّل  الّتدقيق.. 
إلّي مباشرًة  التوّجه  يتّم  أن  ناحية مهنّية وأخالقّية، 
أو إلى الّناشر للعمل على تصحيح أخطاء وردت، من 

دون التهّجم الّشرس“.
وفي عتاب وّجهه للباحث د. عطا الله، قال الّصيفّي: 
الغيرة  لديه  كانت  إن  الله  بعطا  ــدر  األج من  ــان  «ك
ا  ـً الفعلّية على املناهج الّلغوّية، التوّجه إلينا شخصّي
لتصحيح أخطاء وردت هنا أو هناك. ألسباب تقنّية 
قد حتدث خالل أي عمّل مطبعّي، رغم أّننا ال نقّلل 

من أهمّيتها أو نسّخف حدوثها“. 
في  «األخطاء  أّن  الّصيفّي  أّكد  وردت،  أخطاء  وبشأن 
ُتسيئ  قاتلة  شنيعة  أخطاء  ليست  «البديع»  كتاب 
ّية، ورغم ذلك عملنا على تصحيحها  إلى الّلغة العرب

لتصدر منّقحة في نسخة جديدة من الكتاب».
ّية  عرب لغة  أبنائنا  تدريس  ”هدفنا  قائًال:  واختتم 
ّية جتّذر تراثهم وتاريخهم،  فصيحة وسليمة، لغة عرب

وهذا فخر لنا». 

WÒOM ÚN*« W ÒOŽu{u*« œËbŠ ÈÒbFð ‘UIÒM�«
الّثقافة  جمعّية  مدير  البرغوثي،  إلياد  مداخلة  وفي 
ّية، أشار إلى أّن الّنقاش تعّدى حدود املوضوعّية  العرب
إلى  اإلذاعّي  البرناَمج  في  النّقاش  «انحرف  اِملْهنّية؛ 
مستويات شخصّية وإلى مواضيع ال متّت للموضوع 
اجلوهرّي، وهو إصدار كتب جديدة مصادق عليها من 

قبل الوزارة حتمل أخطاء لغوّية».
باحث  هو  الله  عطا  إلياس  «د.  برغوثي  ويضيف 
لهدف طرح  املُنَتج،  ونشر  ا  جدّيً بحًثا  أجرى  أكادميّي، 
عطا  د.  أّكد  لقد  تغيير.  وإحــداث  واملواقف  األفكار 
الله في الكتاب أّن ما يُهّمنا هو املُنَتج ال املُنِتج، ولم 
يتطرّق في كتابه إلى أّي شخص عدا أحمد الّصيفّي؛ 
وألّنه ليس من الّداخل الفلسطينّي فلم يكن مبقدوره 

التحّقق من شخصه، ولذلك ّمت طرح عالمة سؤال حول 
شخص وُهوّية املؤّلف(!).

كما يشير برغوثي إلى أّنه «كان من املفروض أن يؤخذ 
الكتاب بكّل ِمْهنّية وعلى محمّل اجلد، لُيستفاد ّمما 
جاء فيه وليتّم تصحيح األخطاء، وأن يتقّبل مسؤولو 
نقاش  ــى  إل حتويله  ال  ــوّجــه،  امل الّنقد  الكتابني  نشر 

شخصّي». 
ويؤّكد «نحن نحترم الّناشر صالح عّباسّي ونقّدر كّل 
مستوى  برفع  ويساهم  يهتم  ومعّلم  ومــدرّس  مفّتش 
ّية الّصحيحة».  طّالبنا ومعّلمينا ويحمي الّلغة العرب
ويتابع: ”تسعدني اجلهود املبذولة في الّتدقيق، فهذا 
ا  ًي أمر مطمئن، ولكن يجب أن يكون املُنَتج نفسه خال

ا». من أّي أخطاء وأن يكون ُمدّقًقا لغوّيً
وراء إصدار كتاب  الهدف من  ورًدا على سؤالنا حول 
بكتب  ــرب  ــع ال ــطــّالب  ال يتعّلم  أن  «هــدفــنــا  كــهــذا 
مالئمة  مضامينها  سليمة،  لغة  حتمل  تدريسّية 
وإبداعاتهم  لشخصّيتهم  ومطوّرة  الّثقافّية  لهوّيتهم 
جهة  كّل  مع  للّتعاون  مستعّدون  ونحن  ومعرفتهم، 

تشاركنا نفس الهدف“.

 UM³ł«Ë  s??�Ë  …œU??ÐùU??Ð  …œÒb??N?? Ô�  W?? ÒO??Ðd??F??�«  UM²G�
°UNOKŽ ÿUH(«

ضمن  أعماقها  في  نغوص  التي  ّية  العرب الّلغة  إّن 
هذا الّتقرير تعرّضت على مّر الزمان إلى العديد من 
بالّطعن  «مهّددة  الّصيفّي  بحسب  وهي  العراقيل، 

واإلبادة، ومن واجبنا احلفاظ عليها»!

°°o Ò�b� dOž »U²� vKŽ Y×³�« ÍdłÔ«
في  االّتهام  أصابع  توجيه  يجب  أّنه  البعض  يعتقد 
هذا املضمار إلى وزارة الّتربية والّتعليم التي تشّغل 
لغوّيني،  ومدّققني  ّية  عرب لغة  وخبراء  اختصاصّيني 
دون الّتأّكد من سالمة املنَتج، إّال أّن د. راوية جرجورة 
«أجريت  تؤّكد  املعارف  وزارة  في  مفّتشة  ــربــارة،  ب  –
إّن  ”البديع“،  كتب  على  ــة  ــّالزم ال الّتصحيحات 

هو  البحث  عليه  ــري  أج ــذي  ال غير الكتاب 
علمنا  أّول  املوقف  تداركنا  لقد  مدّقق. 
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باملوضوع».
وتشير د. راوية بربارة إلى أّن «د. إلياس 
معرفته  رغــم  ـــّي  إل ــه  ــتــوّج ي ــم  ل الــلــه  عطا 
يتوّجه لي شخصًيا.  أن  بوسعه  بي. كان  الشخصّية 
مًعا  تعاملنا  خالل  ومن  عّباسّي،  صالح  الّناشر  إّن 
الّلغة،  على  احلرص  كّل  حريص  سنوات،  مدار  على 
أّي  في  وأخطاء  لغوّية  هفوات  هناك  تكون  أن  ويأبى 
من منشوراته. كما ترفض الوزارة رفًضا قاطًعا األخطاء 

في إصداراتها».
إّنك  بربارة  له د.  الله، قالت  وفي توّجه إلى د. عطا 
كتاب  أّن  مؤّكدًة  بنفسك،  اخلطأ  عن  معصوًما  لست 
«اجلديد» اّلذي كان د. إلياس عطا الله أحد القائمني 
عليه، حوى أخطاء عديدة، وقد ّمت سحبه من األسواق 

في وقت الحق.»
من  القصد  كان  فهل  مستهجنًة:  بربارة  د.  وتتساَءل 

وراء هذا الكتاب جتهيل الّطالب؟!

°øqON&
فقد  منه،  بّد  ال  لوًما  الله  عطا  لد.  بربارة  د.  وتوّجه 
في  الّتجهيل  مسألة  «املغّيبون»،  كتابه  في  ناقش 
الكتب الّتدريسّية. ورغم أّن األمر قد يكون في بعض 
ا أكثر من غيره، إّال أّن د. بربارة تؤّكد أّن  ّيً الكتب جل
ّية اجلديد، واّلذي وُضع عام 2013،  منهاج الّلغة العرب
أمثال:  فلسطينّيني،  وأدباء  لشعراء  كتابات  يشمل 
وإميل  زّياد  وتوفيق  القاسم  وسميح  درويش  محمود 

حبيبي وأبو سلمى وغيرهم؛ وتؤّكد بخصوص الكتب 
ّية «َمن يتحّدث عن الّتجهيل فليتفّضل وينزل  العرب
العاجي، ليشاركنا في كتابة كتب أفضل؛  من برجه 
ا ُمثلى، ويشاركنا في إعطاء رؤية  ليكتب بنفسه كتًب
العربي  الّنحو  لنّيسر  ّية،  العرب الّلغة  لتعليم  أفضل 
تالميذنا.  إلى  املادة  هذه  ولنوصل  العربي،  والّصرف 
فهل تصحيح األخطاء يتّم بهجوم أحدنا على اآلخر، أم 

مبّد أيدينا للّتعاون والّتعاضد»؟ 
يفوقنا عطاًء  يزاود علينا  َمن  أّن  أعتقد  وتتابع: «ال 
ووطنّية؟ فكيف ترجم لنا وطنّيته؟! فَمن سيهتّم بشراء 
كتاب يتحّدث عن أخطاء وردت في كتاب آخر؟ أهكذا 

ّية؟ أيصّحح اخلطأ باخلطأ؟!“.  ُتصّحح لغتنا العرب
وتوّضح د. بربارة أّن الوزارة حّققت جناًحا بتدريس الّلغة 
ّية عبر املناهج اجلديدة؛ «غّيرنا مبنى امتحانات  العرب
بالّلغة  خارجّية  ــراءة  ق قطعة  فأدخلنا  ”البجروت“، 
ّية  العرب الّلغة  في  أعالًما  تضّم  جلنة  لدينا  ّية.  العرب
ارتقينا  عليهم.  ــزاود  ن أّال  وعلينا  العربّي،  واألدب 
ّية مبعدل 10%  مبستوى امتحان ”بجروت“ الّلغة العرب
هنالك  واملتمّيزين.  املتفوقني  الطّالب  بنسبة  فسمونا 
ّية من 58%  انخفاض بنسبة الرّاسبني في الّلغة العرب

إلى 42%».
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ا، عدًدا  تصدر دار الّنشر احليفاوّية «كّل شيء»، سنوّيً
ّية،  ال ُيستهان به من الكتب الّتدريسّية بالّلغة العرب

كما  و»النبراس»؛  «البديع»  ي  كتابَ منها  أصــدرت 
العديد،  الّنشر احليفاوّية معروفة بإصداراتها  أّن دار 
والّثقافّية  والعلمّية  ّية  األدب للكتب  وباستيرادها 
الهاّمة، وهي الوحيدة في البالد التي تستورد كتب 
بيروت  في  نشر  دور  عن  تصدر  ّية،  العرب بالّلغة 
ودمشق والقاهرة وعّمان. ومن بني هذه الكتب بحسب 
عّباسي، كتب د. عطا الله ذاته، واّلتي صدرت في 
بيروت وُتطبع هناك، قائًال «أنا الوحيد الذي يستورد 
ا من لبنان وسوريا، وأنا املستورد الوحيد لكتبه  كتًب

القواعد التي ُتطبع في لبنان». 
وكال عّباسّي املديح للّدكتور عطا الله على مجهوده 
ّية  العرب الّلغة  شؤون  في  بالبحث  الزّاخرَْين  وعطائه 
وحرصه عليها، ولكّنه أشار إلى بعض األخطاء في 
ُعنوان  حتت  املثال:  سبيل  فعلى  األخير.  إصــداره 
معهد  إصدار  والّنبراس»،  البديع  كتابي  في  «قراءة 
للدراسات في الدوحة، يقول عّباسّي: «إّن الّشّدة هي 
حرف - كما يصّر ويؤّكد د. عطا الله دوًما - فأين 
األخير  كتابه  في  وجدنا  الـــّدال؟!  على  الّشّدة  هي 
ُمشيرًا  خطأ»،  ِمائتي  من  أكثر  ّية“  العرب ”تعّلموا 
الله بذاته ارتكب أخطاًء. ويتساَءل  إلى أّن د. عطا 
فهرست  ففي  باخلطأ؟  اخلطأ  يصّلح  «هل  عّباسي: 

كتابه هنالك أخطاء عديدة، أيًضا».
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هي  فالّلغة  الوطنّية،  شيم  من  الّلغة  على  احلرص 
الواحد،  الّشعب  أبناء  فيها  يتواصل  التي  الّطريقة 
في  خاّصة  مكانة  ّية  العرب وللغتنا  الواحدة،  واألّمــة 
الّناشر  يؤّكده  ما  وهــذا  االختصاصّيني،  كّل  قلوب 
سحب  إلى  عمد  أّنــه  إلى  ُمشيرًا  عّباسّي،  صالح 
ــواق،  األس من  مباشرة  أخطاء  حتمل  التي  الكتب 
وذلك حرًصا على سالمة الّلغة وما ُيلّقن به طّالبنا، 
رغم الّتكلفة الكبيرة املنوطة بذلك.. ويؤّكد أّنه قام 
شخصّي..  بشكل  املكتبات  من  الكتب  بسحب 
بجمع  قمت  الكتابني،  في  أخطاء  وجدنا  «عندما 
ا  ّيً الكتابني من كاّفة املكتبات، وألغيت الكتاب نهائ

حتى قبل تدّخل وزارة املعارف». 
بل وذهب عّباسّي إلى أبعد من ذلك، لدرجة أّنه تقّدم 
والتي  املذكورة  األخطاء  لسبب  ــوزارة  ال ضّد  بدعوى 
جديدة  نسخة  إصدار  الضطراره  طائلة  مبالغ  كّلفته 
وقعت  وقعت،  أخطاء  لسبب  الكتاب،  من  منّقحة 

سهوًا دون أّي قصد أو إهمال. 
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أحمد  األستاذ  الّلغوّي  املدّقق  حرص  عّباسّي  وأّكــد 
أن  ميكنك  «فال  ّيتها،  وجمال الّلغة  على  الّصيفّي 
متمّكًنا  تكون  أن  دون  ا  ونحوّيً ا  لغوّيً مدّقًقا  تكون 
ّية منذ  وعاشًقا للغة الّضاد». وأضاف: ”إّن الّلغة العرب
ُأنزل القرآن الكرمي، والذي نعتّز  أن وُجدت، ومنذ أن 
بأّنه كتابنا السماوي، كانت ُتوّجه لها الّسهام وإلى 
أعناقها الّسيوف وُتطعن بالرّماح على مدى الّتاريخ. 
الفيسبوك واحلاسوب والتطوّرات  نحن اآلن في زمن 
هذه  ظّل  في  الّلغة  على  واحملافظة  التكنولوجّية، 
املوجة، واجب وطنّي وإنسانّي وفلسطينّي وعربّي، بل 
واجب دينّي، أيًضا. نحاول، قدر املستطاع، أن نّبسط 

املناهج لنسّهل على الّطّالب“. 
وقال عّباسّي مستاًء: «األخ الكرمي (يقصد د. عطا 

الله) لم ينتبه إلى كاّفة هذه اجلمالّيات في املناهج، 
فيها  قفزت  التي  الهمزة  على  اهتمامه  جّل  ورّكــز 

الفتحة إلى الّنون»! 
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ا عند إصدار أي كتاب جديد،  هذا ما يحدث غالًب
فما أن يصبح في متناول اليد يتسابق كّل َمن يرغب 
مبراجعته وقراءته إلمعان الّنظر به وإيجاد الّسلبّيات 
لإليقاع بناشره. ولكن ُيطرح الّتساؤل: ما هي الّطريقة 
األمثل لتصحيح أخطاء نحوّية سقطت سهوًا ضمن 
طبعة لكتاب تدريسّي، فجميعنا حريص كّل احلرص 

على الّلغة وعلى جيل املستقبل، دون مزاودات.
متّنى صالح عّباسّي، لو أرسل د. عطا الله، ملفتش 
د.  ّية،  العرب املعارف  ومدير  والّتعليم  الّتربية  وزارة 
أخطاء  عن  فيها  يطلعه  رسالة  خطيب،  الله  عبد 
ذلك  لكّن  الّتدريس،  لكتب  مراجعته  خالل  وجدها 
لألسف لم يحدث.. وفّضل بدل ذلك، د. عطا الله، 
يديرها  اّلتي  ّية،  العرب الّثقافة  بالّتعاون مع جمعّية 
إياد البرغوثي، تخصيص ميزانّيات خاّصة، مجهولة 
والبحث  الكتابني  تدقيق  على  صرفها  ّمت  املصدر، 
وإصدار كتاب خاّص لهدف إبرز األخطاء فقط، كتاب 

ال يخلو نفسه من األخطاء، أيًضا! 
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أليس كان من األجدر باجلمعّية واملؤّلف التوّجه إلينا 
ميزانّيات  هدر  بدل  والّتعليم  الّتربية  وزارة  إلى  أو 
كان ميكن استخدامها في تعزيز لغة ووطنّية وُهوّية 
الوطنّية  املصلحة  بهذه  األجدر  من  أليس  أبنائنا؟! 
توّفر  أن  اجلمعّية،  تّدعيها  اّلتي  العاّمة  والّلغوّية 
هاتفّية  مكاملة  خالل  من  واجلهود،  الّطائلة  ــوال  األم
ّية،  ن وحسن  طّيبة  مبادرة  سوى  تكّلف  ال  قصيرة 
للعمل مًعا من أجل املصلحة العاّمة، فعًال! فإن كان 
فقط،  ــواردة  ال امليزانّيات  صرف  هو  األساس  الهدف 
في  صرفها  لهدف  والّنصائح  املشورة  تقدمي  ميكننا 

مجاالت أهّم وأجنع. 
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وفي نطاق مّتصل، ومن مصادر موثوقة، ُنشير إلى 
أّن د. عبد الله خطيب عرض على د. إلياس عطا 
2012، أن يؤّسس جلنة من اختصاصّيني  الله عام 
وتنقيح  مبراجعة  ليقوموا  والّلغة  العربّي  بالّنحو 
ّية، على أن يرأسها د.  الكتب الّدراسّية بالّلغة العرب
عطا الله بنفسه، لقاء راتب شهرّي من وزارة املعارف؛ 
لكّنه رفض ذلك في حينه، ألّنه شغل منصب رئيس 
ّية في الكلّية العربية للّتربية في  قسم الّلغة العرب

حيفا.
الله أن يرأس هذه  إلياس عطا  بد.  كان من األجدر 
بدل  واملراقبني  املدّققني  عرش  على  ليترّبع  الّلجنة، 
ا والبحث عن أخطاء كان ميكنه تفاديها  الوقوف جانًب
ّية.   منذ البداية، إن كان حريًصا فعَال على لغتنا العرب
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الّلغة  سالمة  واحـــدة،  مصلحة  جتمعنا  اخلتام  في 
كتب  في  أخطاء  أّي  من  وخلوّها  ونقاؤها  ّية  العرب
من  بالّضاد  الّناطقون  أّيها  الّضاد  فلغة  الّتدريس.. 

أبرز مقوّمات ُهوّيتنا.
وللحديث تتّمة..
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والّنائب  ياهف،  يونا  حيفا  بلدّية  رئيس  بحضور 
للّتربية  البلدي  اجلــهــاز  ــرة  مــدي ــريــج،  ف عيساوي 
والتعليم إيالنا تروك، شخصّيات اعتبارّية، أهالي 
احلي وفرق كرة القدم، ّمت تدشني ملعب كرة القدم في 
حي احلليصة احليفاوّي، يوم األحد من هذا األسبوع، 
مليون   1.5 بلغت  بتكلفة  بالكامل،  ترميمه  بعد 

شيكل.
دائرة  في  اجلماهيرّية  العالقات  مديرة  افتتحت  وقد 

بكلمات  االحتفال  أبو عيسى  نوال  البلدّية  الّثقافة 
البيت“  «ساحة  مبثابة  امللعب  بأّن  مؤّكدًة  ترحيبّية، 
الرياضّية  ــاب  ــع األل يحتضن  إذ  احلـــي،  لــســّكــان 
االجتماعّية، وغيرها.  واللقاءات  الفنّية  واالحتفاالت 

كما شكرت البلدّية على دعمها ألهالي احلي. 
احلاج  الرّحمن  عبد  مدرسة  مدير  احلديث  في  تالها 
أسدي،  رأفت  احلي  ابن  فريج،  الّنائب  عوّاد،  محّمد 
رئيس جلنة احلي كامل يوسف، ورئيس بلدّية حيفا.

وتخّلل االحتفال عدد من املباريات ما بني املجموعات 

جوقة  قّدمتها  فنّية  فقرة  تخّلل  كما  املختلفة، 
ّية عبد الرحمن احلاج في احلي. ابتدائ

يذكر بأّن ترميم امللعب هو جزء من األعمال البنيوية 
بناء  يتم  إذ  احلي،  ويشهدها  شهدها  التي  الواسعة 
مركز جماهيرّي في احلي بالّتعاون مع صندوق كلور 

بتكلفة 10 مليون شيكل.
وخالل مشاركة الّنائب عيساوي فريج، رئيس الّلوبي 
الرّياضي في الكنيست، في اقتتاح امللعب الرّياضي 
في نادي“هجيبورمي“ في احلليصة في مدينة حيفا؛ 

في  الكروّي  للفريق  مؤازرته  عن  فريج  الّنائب  أعلن 
احلّي، ”هبوعيل احلليصة“، وقال إّنه سيكون سنًدا 
وصديًقا له في كّل األمور املتعّلقة بكرة القدم، هذه 
الرّياضة التي جتمع اليهودّي والعربّي واألجنبّي في 

استاد واحد بأجواء من احملّبة واألخاء.
جانب  إلى  الّشريط  قّص  في  فريج  الّنائب  وشــارك 
رئيس بلدّية حيفا يونا ياهف، ضمن أجواء بهيجة 
االجتماعّية  الّشخصّيات  من  عدد  وبحضور  فرحة، 

ّية في حيفا. والّتربوّية العرب
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من  واليهود  العرب  الباحثني  من  مجموعة  أعلنت 
«مزاد  نوع  من  تطبيق  ابتكار  عن  ومنطقتها  حيفا 
مكان  كــّل  في  اجتماعّية  فّعالّيات  على  علّني» 
وهو   Hukapp. الّتطبيق هذا  ويدعى  العالم.  في 
تطبيق فريد من نوعه، يتيح إمكانّية دعوة أشخاص 
«فيسبوك»،  الّتواصل  موقع  من  عشوائّي  بشكل 
املتواجدين بالقرب من الّشخص املّتصل لقضاء بعض 
أو  طعام،  وجبة  دعوتهم ألّي  وميكنه  معه.  الوقت 

احتساء فنجان قهوة أو أّي مشروب آخر.
وقال وجدي جريس من كفر ياسيف، واملقيم في حيفا 
إّنه بوسع الّشخص املّتصل أن ميأل البيانات املطلوبة 
احملّبذة لديه، كما ميكنه اختيار أماكن متوّفرة بالقرب 

منه بحسب رغبته لقضاء هذا الوقت مع املدعوّين. 
الّتطبيق،  لهذا  املبتكرين  أحد  وهو  وجدي،  وأضاف 
سيتّم  املّتصل  من  ا  ًيّ مكان القريبني  األشخاص  إّن 
ّية التي قام بإضافة أسمائهم إليها. إعالمهم بالفّعال

كّل  االبتكار  هذا  في  يشاركه  أّنه  إلى  وجدي  وأشار 
وأّنهم  يام“.  ”كريات  مــن  زاكــني  ـــي  وراف ــي  آف مــن 
يشّكلون فريًقا يبحث عن مستثمر لالبتكار املتوفر 
طريق  عن  ا  قريًب سيطلق  والذي   PlayStore على 
من  التطبيق  هذا  حتميل  ميكن  كما   .Appstore

املوقع:
https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.hukapp.
hukapp 
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åUHOŠò qÝ«d*
بحضور رئيس البلدّية احملامي يونا ياهف، ومفّتشة 
ّمت  زحالقة،  سينا  املعارف  وزارة  في  اخلاص  الّتعليم 
تدشني املبنى اجلديد ملدرسة «املسار» في اليوم األّول 
من  طويلة  أشهر  بعد  الّتدريسّية،  الّسنة  الفتتاح 

عملّية ترميم وتغيير بنية املدرسة.
مديري  من  متعّددة  شخصّيات  احلفل  في  شاركت 
املعارف  وزارة  في  ومسؤولني  حيفا  بلدّية  في  أقسام 
الكوادر  تطوير  مرَكز  عن  ممّثلني  احمللّية،  والّشرطة 
أولياء  املركزّية،  األهالي  وجلنة  املدينة  في  الّتربوّية 

األمور وطّالب وطاقم املدرسة.
بعد قّص الّشريط في مدخل املدرسة من قبل رئيس 
للمدرسة  اجلديد  املبنى  في  احلضور  جتــّول  البلدّية، 
قّدور،  أميمة  ية  املرّب أعطته  الذي  للّشرح  واستمعوا 

مديرة املدرسة، لسيرورة العمل في املدرسة. 
في الكلمات التي ألقيت لهذه املناسبة، شكرت هالة 
البلدّية ووزارة  األطراف في  كّل  األهالي)  علي (ممّثلة 
ألقى  كما  ــاز.  اإلجن هذا  في  ساهمت  التي  املعارف 
الّطالب عبد القادر مشارقة كلمًة باسم الطّالب وعّبر 
بتدشني  املدرسة  طّالب  باقي  مع  العميق  سروره  عن 

املبنى العصري للمدرسة، وشكر طاقم املدرسة املمّيز 
على كّل ما يقومون به ألجل الطّالب.

املدرسة  بارك ملديرة وطاقم  يونا ياهف  البلدّية  رئيس 
ؤوب  ــدّ ال عملهم  على  وأثنى  اجلديد،  املبنى  تدشني 
بأّن  ووعد  الّطّالب،  تعليم  ظروف  وتطوير  لتحسني 
البلدّية ستستمّر في تلبية حاجات املدرسة وطّالبها.

تقديرها  عن  عّبرت  زحالقة،  سينا  املدرسة،  مفّتشة 
تكّلل  ــذي  ال املــدرســة  وطاقم  مديرة  لعمل  العميق 
بتدشني املبنى العصري للمدرسة الذي يليق بالطّالب 
وبحاجاتهم اخلاّصة؛ ومتّنت أن يكون هذا الّتدشني فاحتة 

النطالقة نوعّية في تطوّر املدرسة.
مديرة املدرسة انتهزت الفرصة لتشكر جميع األطراف 
تدشني  في  بعيد،  ومــن  قريب  من  ساهمت،  التي 
املنال  صعب  حلًما  كان  الذي  الّتدشني  هذا  املدرسة، 
فرع  افتتاح  بشرى  للحضور  ــت  وزّف طويلة؛  لسنني 
للعمل  جديدة  آفاق  الذي سيفتح  للخراطة احملوسبة 

والتطوّر املهني لطّالب املدرسة.
واختتم االحتفال بغرس شجرة زيتون في مدخل املدرسة 

من قبل رئيس البلدّية وطّالب املدرسة.
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“UHOŠ” qÝ«d*
بادرت مدرسة الكرمة الّثانوّية العلمّية في األّيام 
مشروع  إطار  ضمن  الّصيفّية،  للعطلة  األخيرة 
 - (מל»ל  البجروت/البلوغ“  حّتى  ــوالدة  ال ”من 

מלידה לבגרות) العمل على البيئة املدرسّية.
حيث سعت مديرة املدرسة يسرين دكور، بالّتعاون 
طّالب  ومبشاركة  املشروع  هذا  عن  املسؤولني  مع 
وافتتاح  بداية  قبل  وذويــهــم،  املدرسة  وطالبات 

الّسنة الدراسّية، للعمل على البيئة املدرسّية.

ــّالب  ــّط ال مــن  كبيرة  مجموعة  حــضــرت  حيث 
املوهوبني في الرّسم من جميع الّطبقات والّصفوف 
برفقة نخبة من القّيمني على املشروع إلى املدرسة 
بشكل مكّثف ملّدة أربعة أّيام متتالية. قّدموا من 
وتلوين  رسم  من  اإلبداعّية  طاقاتهم  جّل  خاللها 

وتنظيف املدرسة.   
هدف املشروع تطوير البيئة املدرسّية والعمل على 
بها  الكرمة  متّيزت  ّية،  انسان قيم  وزرع  إثرائها 

عبر الّسنوات.
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معرض  الكرمة»  «بيت  غاليري   3.9.2016 الّسبت  يوم  افتتح  عروض،  سلسلة  ضمن 

بستان خّياط الذي عكف على أمانته كّل من عبد عابدي، يعياله حزوت، إيال 
فريدالندر. كما شاركت نخبة من الفّنانني في هذا االفتتاح، من ضمنهم: كرمي 

بالبن،  ياعيل  أوفيك،  يونتان  املاضي،  رشدي  اغبارّية،  فؤاد  شقرة،  أبو 
ريبونزون،  ياعوز  روفنر،  رافيد  ــن،  روزي كرميت  حيفيتس،  يعقوف 

تسفي زوهر، إيفا زوفستارسكا، أنور سابا، شاحر سيفان، سيمونا 
 - نشاشيبي  هبة  شاحر،  روني  سينترا،  إيرس  مونطيانو،  أور 
شحادة، موطي شوفال، عبد عابدي، أسد عزّي، عدنا غورني، 
فرحياه،  باهر  دافيد  غيلون،  حافه  غيل،  يئير  غنامي،  روضة 
يوفال فيغلني، راحيل لوريا، آنا لوكشفسكي، منال محاميد، 
ليدا شريت مساد، كيارا مينياني، نعمي سفران هون، إيفان 

هلمرايخ، ليالخ ويبر.
ُيعتبر بستان اخلّياط إلهام لفّنانني كثيرين. في املعرض  تتم 
استضافة الفّنانة أمل مرقس في عرض غنائّي حميم ودافئ، 
املاضي،  رشدي  والّشعراء:  ميغوتشي  نبويا  الياباني  املوسيقّي 

وراحيل  فيبر  ليالخ  سابا،  أنور  غورني،  عدنا  روزين،  كرميت 
سيشمل  وكذلك  املعرض.   في  بإرشاد  األمسّية  ستبدأ  لوريا. 

.Falling Paradise املعرض العرض الراقص
في تاريخ 16.9 الّساعة 12:00، ستقّدم إيفا زوفسطراسكا، كيارا 

 ،Falling Paradise مينياني ودافيد باهر - فرحيه العرض الراقص
حوار مع أميني املعارض والناشطني حول العالقة بني املكان والعمل اجلماهيرّي: 

عبد عابدي، إيال فريدالندر، املهندسة املعمارية روتي ليبرتي شليف، منال محاميد، 
عينبار درور لكس ويعياله حزو ت.
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بالتحضيرات  ــام   األي هــذه  تسوفن  مؤسسة  تنشط 
اخلامس  الناصرة  ميكاثون  لتنظيم  واإلستعدادات 
عالى التوالي،  والذي سُيعقد يومّي اجلمعة والسبت 
23.09 و 24.09  في فندق سانت جابريئيل مبدينة 

الناصرة. 
تتيح  مثيرة  تكنولوجية  مسابقة  هــو  امليكاثون 
لتحويل  العرب  واملُهندسني  املُبرمجني  أمام  الفرصة 
البشرّية،  التكنولوجّية إلى منتجات تخدم  أفكارهم 
ولتطوير مشاريع من شأنها حل مشاكل ُملحة وسّد 

حاجات بشرّية في املجتمع والعالم. 
ومن املتوقع أن يستقطب امليكاثون احلالي اكثر من 
 ، البالد  أنحاء  كافة  من  وُمهندس/ة  ُمبرمج/ة   100
مجموعات  ضمن  بينهم  فيما  سيتنافسون  والذين 
فيما بينهم على تطوير منتجات وحلول تكنولوجّية 
ملموسة باإلضافة الى املنتجات الرقمّية كالتطبيقات 
مدار  على  وذلك  ّية،  االلكترون والبرمجيات  واملواقع 
يومني كاملّني من العمل والتفكير اإلبداعي. وسيتم 
بعد ذلك اإلعالن عن الفائزين باملراتب الثالث األولى 
وتوزيع جوائز مرموقة عليهم من قبل جلنة التحكيم 
املجال  ــذا  ه ــي  ف المــعــة  شخصّيات  ستضم  الــتــي 
وبحضور عدد كبير من املهتمني في مجال الهايتك، 
من  والعديد  والصحفّيني  والتكنولوجيا  الصناعة 

الشخصّيات الهاّمة. 
األولى  الثالث  باملراتب  الفائزة  املجموعات  أّن  يذكر 
األولى  اجلائزة  أّن  قّيمة، علمًا  ستحصل على جوائز 

املؤمتر  في  أشخاص  خمس  مشاركة  متويل  ستكون 
الدولي للموبايل (MWC) الذي ينّظم سنويا في 
سنويًاّ  ينعقد  والــذي   Slush مؤمتر  في  او  برشلونة 
السفارة  أّن  أيضًا  بالذكر  اجلدير  ومــن  فنلندا.  في 
اعتبارات  وفق  املشاركني،  أحد  ستختار  البريطانّية 
ريادية حتّدد ُمسبقاً، للمشاركة في بعثة ريادّية إلى 
بريطانيا، بحيث سيقيم هناك لفترة معّينة لتطوير 

قدراته والتعّمق في هذا املجال واكتساب اخلبرات. 
ويشار إلى أّن اإلسم ميكاثـون يدمج بني املصطلحني  
Makers & Marathon، وقد حتّول هذا احلدث 
بإهتمام  حتظى  رئيسّية  تكنولوجّية  منصة  ــى  إل
والرياديني  املبادرين  قبل  من  سنوّيًا  النظير  منقطع 
اإلعــالم.  ووسائل  الكبرى  التكنولوجّية  واملؤّسسات 
املاضي  العام  في  أقيم  الــذي  امليكاثون  أّن  ويذكر 
والنظم  التطبيقات  ّي  مجال ــول  ح متحور  قــد  ــان  ك
مجموعة  فــازت  قد  وكانت   ،(Robotics) اآللية 
AbraCadabra باملرتبة األولى، إذ قامت بتطوير 
سوار لليد ذكي القادر على ترجمة املجّسات العصبية 
ّية عن طريق  القادرة على التحكم باألجهزة الكهربائ

حركات اليدين.
وتنّظم مؤسسة تسوفن هذا احلدث بالشراكة مع كبرى 
جوجل،  شركة  مثل  الداعمة  واملؤّسسات  الشركات 
 HPE، UK Israel Tech إنتل,  أمدوكس, 
Hub ، مايكروسوفت، الفا اوميجا، خدمات الصحة 
من  وبدعم  مونا،  ومركز  نادسوفت  شركة  كالليت، 

 .USAID صندوق
تسوفن  مؤسسة  أّن  إلى  يشار 
دمج  تعزيز  على  ايضًا  تعمل 
صناعة  فــي  الــعــرب  املهندسني 
ـــن خــــالل تــعــزيــز  ــك م ــت ــاي ــه ال
في  العرب  األكادميّيني  تشغيل 
إقامة  وكذلك  الهايتك،  شركات 
مراكز هايتك في البلدات واملُدن 
ورعاية  تشجيع  والى  ّية،  العرب
واملبادرين من خالل عدة  الريادة 
الناصرة  ــي  ف ومــشــاريــع  ــرامــج  ب
حيث  قــاســم  كفر  ــي  ف ــضــا  واي
مركزا  ــرا  مــؤخ تسوفن  انــشــأت 

لريادة الهايتك.
ــســؤولــة عــن تنظيم  ــرامــج وامل ــرة ب ــني صــالــح، مــدي رن
امليكاثون في تسوفن، تطرقت لفرادة احلدث واهميته 
ألصحاب  الفرصة  مينح  الناصرة  «ميكاثـون  قائلًة: 
األفكار اإلبتكارية واإلبداعية لطرح وعرض أفكارهم، 
التكنولوجّية  واملُرافقة  التقنّية  ــيــات  اآلل ومنحهم 
لتحويلها إلى اداة لإلستعمال ومنتوج مفيد وعملي.  
ومن اجلدير ذكره ان امليكاثون يتمّيز عن غيره لكونه 
حدثًا سنويًا شامًال والفرصة األكبر إلكتشاف الطاقات 

الواعدة جلمهور الهايتك في مجتمعنا العربي».
هانس شقور، خبير ريادة الهايتك، مستشار ملؤسسة 
اضــاف:  الناصرة  ميكاثون  منظمي  ــد  واح تسوفن 

«املجتمع العربي غني بالطاقات االكادميية والتقنية 
الواعدة، وما نشهده في مسابقة امليكاثون وعلى مدار 
السنة من خالل برامج متنوعة يثبت ذلك. نحن اليوم 
نعيش تطورًا متسارعًا تتزايد وتتعاظم خالله اخلبرات 
في  ــادة  ــري وال الهايتك  ومشهد  ــريــاديــة،  وال التقنية 
املجتمع العربي في تطور دائم. ما حدث ويحدث دفع 
العربي  املجتمع  الى  االلتفات  الى  الهايتك  صناعة 
مراكز  بتأسيس  الشركات  بعض  قيام  والى  وطاقاته 
لها في الناصرة، وقريبًا سنشهد ذلك في كفر قاسم، 

كما في بلدات اخرى مبجتمعنا العربي».  
للمزيد من املعلومات زوروا املوقع اخلاص بامليكاثـون:  

www.makeathonaz.com
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“UHOŠ” qÝ«d*
ّية ممّيزة ومؤّثرة، ومببادرة كّل من:  وسط أجواء احتفال
أمل فاخوري، فدوى عبد الغني ومها طوقان، التقى 
خرّيجو عام 1984 من ثانوّية ”املتنّبي“ في مدينة 

حيفا، لالحتفال بيوبيلهم الّذهبي.
وافتتح  الّلقاء اّلذي جمعهم في مطعم ”شواطينا“، 
جًدا  مؤّثرة  بكلمات  التخرّج  على  عاًما   32 بعد 
املجموعة  أنشدت  كما  اخلرّيجني،  من  عدد  ألقاها 

نشيد ”أبناء صّفي لكم حنيني.. لكم فؤادي لكم 
ـ 50. عيوني“، ومن بعدها احتفل بعيد ميالدهم ال

آمال  أرسلت  إذ  املفاجآت،  من  االحتفال  يخُل  ولم 
محمود، إحدى اخلرّيجات التي تعيش في الواليات 
األمريكّية املّتحدة، باقة جميلة من الورود مع رسالة 
عوّاد  الله  فتح  اخلرّيجني  من  كّل  مؤّثرة. كما شارك 
في  البالد  خــارج  يعيشان  ارحيل الّلذين  والياس 

هذا االحتفال.
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åUHOŠò qÝ«d*
والتي   ،2016  - مسرحيد  مهرجان  إدارة  قرّرت 
شعار  يكون  أن  ــالح،  ف ــارس  ف القاضي  يرأسها 
سور  على  الرابض  الفنار  الّسنة،  لهذه  املهرجان 
الغربي/ اجلنوبي،  القدمية في الطرف  مدينة عكا 
وقد اختار الفّنان ميسرة مصري، مصّمم الّشعار، 
رسمة للفنار، من أعمال الفنانة فيتا تنئيل، وفي 
نفس الوقت، اختار أيًضا أغنية «إلى حارس فنار 
عكا» من كلمات الّشاعر الراحل سميح القاسم، 
وتلحني الفّنان العكي غازي أبو بكر، توزيع وعزف 
زيوار بهلول، لتفتتح املهرجان يوم الّثالثاء األخير 
2016/9/6، بأداء مجموعة املنارة وفرقة هيال، 

ومن إخراج ميسرة مصري.
دريد  املعروف  ــي  اإلذاع توّلى  ــرى،  أخ ناحية  من 
زرقاوي، ابن قرية مجد الكروم، عرافة االفتتاح في 
الّساعة التاسعة مساًء، حيث ّمت تكرمي ابن بلده 
الوقت  نفس  الشهير هيثم خاليلة.. وفي  الفنان 
تكرمي  مت  عكا،  مدينة  وأهالي  املهرجان  وباسم  

طوال  عمل  الذي  شمالي،  نظير  واملؤرخ  الكاتب 
حياته على تكرمي مدينته وأهلها.

وفي يوم االفتتاح، ّمت اإلعالن عن افتتاح معرض 
ابن  كنعان،  أحمد  العاملي،  الفلسطيني  الفّنان 
ّمت  كما  خير»..  «بصير  بعنوان  طمرة،  مدينة 
افتتاح املنّصات اخلارجّية التي تقّدم عروًضا فنّية 

متنوّعة على هامش املهرجان. 
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 “UHOŠ” qÝ«d*

الّسبت  يومي  االجتماعّي،  لإلعالم  ”حملة“  مركز  نّظم 
واألحد 3 و2016/9/4 ورشتي عمل لناشطني في العمل 
األهلي الفلسطيني، كانت األولى في حيفا بينما الّثانية 
باستضافة مؤّسسة الرّؤيا في القدس، شارك بها صحافّيون 
األهلي  العمل  في  وناشطون  قدسكم  موقع  من  شباب 
الّشبكات  إدارة  موضوع  الورشتان  تناولت  حيث  املقدسي، 
إلى تطوير  الّتسويق اإللكتروني، فهدفت  االجتماعّية في 
على  الفلسطينّية  واملؤّسسات  اجلمعّيات  متثيل  ومهَننة 

الشبكات االجتماعّية.
املكّثفة  الّتدريبات  من  مجموعة  من  الورشتان  تكوّنت 
على  املعروف  األحمد  خالد  املــدرّب  أدارهــا  التي  والّسريعة 
مستوى العالم العربي، حيث استعرضت الفروقات وممّيزات 
الّلغات الّتسويقّية لكّل من املنابر املختلفة على الّشبكات 

االجتماعّية: ”تويتر“، ”فيسبوك“، ”يوتيوب“،... 
االجتماعّية  الّشبكات  إدارة  أسس  الورشتان  تناولت  كما 
وبناء حملة تسويقّية اعتماًدا على معطيات ودراسة معّمقة 
له،  املقّدمة  املضامني  مع  وتفاعله  اجلمهور  الحتياجات 
اإلصغاء  تطوير  تعمل على  آلّيات  الورشتان  قّدمت  حيث 
لزيادة  أدوات  الورشة  قّدمت  كما  الفلسطيني،  للمجتمع 
مهنّية  أدوات  إلى  إضافة  واحلمالت،  الصفحات  تفعيل 

ّية الناشطني للمضامني العاملّية. سريعة لرفع منال
ماجستير  على  حاصل  األحمد  خالد  املــدرّب  أّن  هنا  يذكر 
في إدارة األعمال وصاحب خبرة واسعة في مجال استشارات 
جتّلت  حيث  االجتماعي،  اإلعــالم  إستراتيجّيات  وتدريب 
قّدم  حيث   ،2008 عام  منذ  املهنّية  سيرته  في  مؤّهالته 
االستشارات ملؤّسسات مختلفة حكومّية، جتارّية، وأيًضا ال 
لقسم  مديرًا   2012 منذ عام  يعمل  األحمد  خالد  ربحّية. 
العديد  األردن“، وكتب  ”زين  االجتماعي في شركة  اإلعالم 
من املقاالت في اإلعالم االجتماعي فحاز على جائزة أفضل 
مدرّب في املجال على مستوى منطقة الّشرق األوسط للعام 

.2015
”حملة“  مركز  مؤّسسي  من  ناشف  ندمي  عّقب  جهته  من 
ضمن  تأتيان  الورشتني  أّن  االجتماعي  ــالم  اإلع لتطوير 
تعزيز  إلى  تهدف  التي  ــدورات  وال التدريبات  من  سلسلة 
الّنشاط  في  الفلسطيني  األهلي  العمل  ــدرات  ق ومتكني 
الرقمي الذي أصبح يعّد من أهّم أدوات الّتواصل والّتأثير ال 

ا أيًضا. ّيً ا فقط بل وعامل ّيً محّل
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åUHOŠò qÝ«d*
قام املستشار القضائي للحكومة الّدكتور أفيحاي 
للّتربية  ّية  العرب الكلّية  ــى  إل بــزيــارة  مندلبليت 
ضيًفا  فيها  حّل  املاضي،  الّثالثاء  يوم  حيفا،  في 

على الكلّية.
زائرًا  جئت  كلمته:  في  مندلبليت  الّدكتور  وصــرّح 
األكادميّي،  الّصرح  هذا  أهمّية  جوارحه  بكّل  يدرك 
لكّنني أغادركم أكثر إدراًكا وإعجاًبا، بعد أن شاهدت 
بأّم عينّي منوذًجا رائًعا للعيش املشترك، وعلى قدم 
بل  لالنتماء،  فيه  أهمّية  ال  ــوذج  من إّنــه  ــســاواة..  امل
هنا  من  وأضاف،  العطاء..  على  والقدرة  لإلجنازات 
تبدأ طريق الّنجاح واالندماج واملساواة، وأّول خطوات 
ّية الفكرّية واالقتصادّية،  العيش الكرمي، واالستقالل

وقبول الرّأي املختلف وضمان حرّية الفرد.
أّنه  على  كلمته  خــالل  القضائي  املستشار  ــد  وأّك
يعمل على حتقيق ثالثة أهداف أساسّية ورئيسّية، 
القضاء،  سلك  ــي  ف ــرب  ــع ال ــواطــنــني  امل ــج  دم ــي  وه
وأجهزته،  مستوياته  مختلف  على  العام،  واالّدعــاء 
وضمان مساواة املواطنني العرب في كاّفة املجاالت، 
األمن  وضمان  املُصّحح،  الّتفضيل  سياسة  وانتهاج 
واحلرّية الّشخصّية لكّل مواطن، واملساواة في فرص 
الّنظر  إعــادة  على  عاكف  ــه  وأّن والّتعليم،  العمل 
العربّي اإلسرائيلّي،  القضايا لدى املجتمع  في أهّم 
املستشري  ــعــنــف  وال ــص  ــرّخ امل غير  ــنــاء  ــب ال وهــي 

وتطبيق القانون.
وقال احملامي زكي كمال، رئيس الكلّية األكادميّية 
إّن  للّتربية في حيفا، في معرض كلمته:  ّية  العرب
الكلّية منوذج، لو احتذى به اجلميع لسادت املساواة 
العلمّية  اإلجنازات  ولكانت  املسّبقة،  اآلراء  واختفت 

هي املقياس الوحيد.
الّشخصّيات  ــن  م ــد  ــعــدي ال استقبلنا  وأضــــاف، 
هذه  في  ــارج  واخل البالد  من  والرّسمّية  االعتبارّية 

الدكتور  القضائي  املستشار  ــارة  زي لكن  الكلّية، 
اتها أبعاًدا أخرى،  أفيحاي مندلبليت، حتمل في طّي
املجالني  أّن  على  كالّتأكيد  جوهرها،  في  كثيرة 
غمارهما  يخوض  ملن  يوّفران  والقضائّي  األكادميّي 
والّنشاط  العمل  إمكانيات  من  واسعة  مساحة 
املثمر والبّناء، وأّنهما مينحان فرًصا متساوية لقطع 
وإشغال  اإلجنــازات،  ولتحقيق  فيهما،  كبير  شوط 
املقياس  يشّكالن  مجاالن  فهما  املرموقة.  املناصب 
الوحيد لإلجنازات والّنجاحات فيهما، للتقّدم وترك 

البصمات على الّساحتني احمللّية والعاملّية. 
للعامل  يوّفران  أّنهما  إلى  كمال  احملامي  وأشــار 
واألكادميّية  الفكرية  األساسّية،  املقوّمات  ضمنهما 
يقصي  ال  ومنفتح،  واٍع  إنسان  لبناء  واالقتصادّية، 
اجلهود  كاّفة  يبذل  بل  يضطهدهم،  وال  ــريــن،  اآلخ
ومنحهم  عنها،  ــاع  ــّدف وال حقوقهم  على  للحفاظ 
إمكانّيات اإلبداع والّتفكير احلرّ، ومقارعتهم احلّجة 
باحلّجة، نحو فتح أبواب التقّدم والتطوّر، واالنخراط 

في جميع نواحي احلياة في البالد. 
هذه  أهمّية  على  ــًدا  ــؤّك م كمال  احملامي  ومضى 
للمستشار  فرصة  فيها  أيًضا  تكُمن  إذ  الــزيــارة 
منوذًجا  عينه  بأم  يشاهد  كي  للحكومة،  القضائي 
للعيش املشترك بني طّالب  ا  حًيا وحقيقًيا، ويومًي
من  ـــني  اإلدارّي واملوّظفني  ــي،  األكــادمي سلك  وأعضاء 
والّدينّية  االجتماعّية  والّتوّجهات  الّطوائف  كاّفة 
بأهمّية  يعترف  منوذًجا  تشّكل  وهي  والّطائفّية، 
أجل  من  مقّدًسا  ا  حّقً ويعتبره  اآلراء،  في  االختالف 

اإلثراء وليس اإلقصاء. 
للحكومة  القضائي  املستشار  استقبال  في  وكان 
رؤســاء   ومنهم  االعتبارّية،  الّشخصّيات  عشرات 
البالد،  في  والّدرزّية  واإلسالمّية  املسيحّية  األديان 
أعضاء كنيست ورؤساء سلطات محلّية وجمهور من 

ة.  ربية والتّعليم، وطالّب الكليّ رجال التّ
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w³KŠ ‚Ë“d�
ا  تنظيمّيً مستشارًا  أعمل  أّنني  إلى  بدايًة  أشير 
الّتطوير  جلمعّية  كامل  عقد  منذ  ا  واستراتيجّيً
االجتماعي ومديرها الرّاحل. وهو ما قد يجعل من 
شهادتي مجروحة بعض الّشيء. ومع هذا، ال بّد من 
شهادة في ُمبادر اجتماعّي ورجل تغيير اجتماعّي 
الرّجل حّقه، وهو  بّد أن ُنعطي  الّطراز األّول. ال  من 
العربّي  وملجتمعه  وأهلها  حليفا  عمره  أعطى  اّلذي 
هي  طّيب  إنسان  بحّق  طّيبة  كلمة  الفلسطينّي. 
واجب. كلمة حّق ملن يستحّقها هي ضرورة. وأنا هنا 

أمام الواجب والّضرورة.
سيسرد آخرون سيرة حياة الرّاحل ومناقبه الّظاهرة، 
وبشخصه،  ــه  ب العميقة  معرفتي  ــا  أن ــرد  ــأس وس
األسبوع  في  مرّتني  مبعّدل  ألتقيه  كنت  وأّني  خاّصًة 
ولساعات، وأّني رافقته وحادثته في كّل قضّية وشأن 
يّتصل بشؤون املجتمع العربي في حيفا ومجتمعنا 
وشعبنا عاّمًة. رافقته كمستشار في حاالت األزمة 
الّتوّتر  ــاالت  ح في  الّنجاح،  ــاالت  ح ــي  وف والّتوّتر 
الذي  مرضه  وفي  عافيته  في  الهدوء،  حاالت  وفي 
كنُت  احلاالت  كّل  وفي  فترة ألخرى،  يشتّد من  كان 
إرادته بحكمة وروّية  بعقله ويفّعل  يفّكر  أمام رجل 
ّية. كان جريًئا في تغيير الرّأي والّتوّجهات  ومسؤول
وتصويب أداء اجلمعّية كّلما اقتضت رسالتها ذلك. 

ا، ُيعّبر عنه بطرق  كان حّبه ملجتمعه وشعبه طاغًي
ا مضياًفا  شّتى. فعلى الّصعيد الّشخصي كان ُمحّبً
يستقبل  عليه  ــرض  امل اشتداد  ــام  أّي حّتى  بشوًشا 
يحتفظ  وكــان  ويتفاعل.  وُيصغي  يقصده  َمن  كّل 
في  يشتكي  بينهم،  وأنــا  منه،  للمقرّبني  بضيقه 
الّسّر ويضحك للّناس في العلن. ُيخفي أمله وإحلاح 
بدون حدود. وعلى صعيد  املرض وُيعطي ُمجتمعه 
العمل املجتمعّي كان يحرص على تطوير عالقات 
حوارّية مع اجلميع وعلى قدم املساواة. ورغم ميوله 
الفكرّية إّال أّنه كان ُمصرًّا على فتح أبواب اجلمعّية 
الذي  وهو  املُستضَعفة.  للفئات  خاّصًة  للجميع، 
يرى  كان  األخيرة  الّسنوات  في  كثيرًا  نظره  ضعف 
يفرح  ومجتمعها،  حيفا  في  يحصل  ما  كّل  بقلبه 
لفرحها ويبكي لترحها وهمومها. سعى بكّل طاقته 
إلى بناء أخوّة مجتمعّية وتآلف وجتانس على األقّل 
في العمل على قضايا الّشأن العام، فوضع وثيقة 
العرب في حيفا كنّص مؤّسس سُيحسن احليفاوّيون 
اجلمعّية  أدار  عليه.  العمل  استكملوا  لو  صنًعا 
بحكمة وضمن دميومة نشاطها لثالثة عقود ونصف 
العقد. أفلح في االنتقال بها من مرحلة إلى أخرى 
بنجاح وفي تطوير عالقات استراتيجّية مع العديد 
تصرّف  حتت  كّلها  وضعها  املانحة  الّصناديق  من 
اجلمعّية  ارتبط  التي  الهدف  ومجموعات  مجتمعه 
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بها بعالقات عمل.
في املستوى القَيمي كره الرّاحل كّل أشكال الّتعّصب 
عّدة  وأطلق  كان  طرف  أّي  من  والعنصرّية  والّتفرقة 
مسبوق  غير  تعاون  خالل  من  ملواجهتها  مبادرات 
كانت  حيفا.  في  العربي  املجتمع  قيادات  كّل  مع 
ُميكن  اّلــذي  حيفا  في  الوحيد  املكان  هي  جمعّيته 
لكّل القيادات احليفاوّية ومن كّل التيارات أن تلتقي 
حتت سقفه للّتشاور والّتنسيق والعمل املشترك داخل 
وبأّن  الّصف  بوحدة  آمن  البلدّية.  ومقابل  املجتمع 
ا في التفّكك  اخلصوصّيات غنى وامتياز وليس سبًب
والّشرذمة. وكان صوته واضًحا في هذا الباب وعمله 

الّدؤوب، أيًضا.
اّتسمت اجلمعّية بفضله بِسمات وخصائص ُمشرقة. 
اته،  ّي ومنها االنفتاح على املجتمع بكّل فئاته وفّعال
الّنهج  العمل،  عالقات  وبناء  التوّجه  في  التعددّية 
سّيما  ال  ومتابعتها  القضايا  معاجلة  في  ــواري  احل
الهدف  مجموعات  تعّدد  ورئيسها،  البلدّية  مقابل 
التي تعمل اجلمعّية على متكينها ال سّيما األحياء 
املهّمشة، تنوّع استراتيجّيات عمل اجلمعّية من لوبي 
ومرافعة قانونّية ومتكني وإرشاد وتوعية وتنظيم. وقد 
أفلح الرّاحل بحنكته وحسن أدائه من تنظيم نشطاء 
ا  ّيً وجلان األحياء في مجلس عام واضًعا له نظاًما داخل
وميثاق عمل ورفع عدد الّلجان الّناشطة من 6 جلان 
بالّسعة  الّشخصّية  رؤيته  واّتسمت  جلنة.   12 إلى 
االجتماعي،  ـ  الّسياسي  للواقع  العميقة  والقراءة 
ــي، بــني أوضــاع  ــني احملــّل ــًطــا بــذكــاء بــني الــعــام وب راب
مجتمعنا وشعبنا وبني شؤون العرب في حيفا. ومن 
جهات  مع  واملُثمرة  الواسعة  اجلمعّية  عالقات  هنا 
وعرضها،  البالد  طول  على  وجمعّيات  ومؤّسسات 
الوطنّية  والّسلطة  الفلسطينّية  املناطق  إلى  وصوًال 
فعّلي  تعاون  عالقات  يؤّسس  كيف  عرف  واألردن. 
يسمع  أن  ما  احلقل  من  ــادرات  ــب وم جمعّيات  مع 
اجلمعّية  مقدرات  ويضع  معها  يتواصل  حّتى  عنها 

إلجناحها.
كان له وجهة نظره وجتربته اخلاّصة في مجال املجتمع 
مبدى  مرتبطة  وشرعّيته  بأّن مصداقّيته  تقول  املدنّي 
األشخاص  وليس  املجتمع  وقضايا  ملصالح  خدمته 
اّلذين في اجلمعّيات. ومن إجنازات جمعّيته تأسيس 
دائرة حقوقّية بإدارة احملامية ُجمانة - اغبارّية هّمام 
تعالج نحو ِمائة ملّف كّل عام عدا امللّفات العالقة. 
مئات  مــؤازرة  في  اجلمعّية  دور  اإلطار  هذا  في  وبرز 
الوطني  الّتأمني  مؤّسسة  مقابل  واملواطنني  العائالت 

انحيازه  ــرز  وب وغيرها.  اإلسكان  وشركات  والبلدّية 
مجتمعنا  وبنات  أبناء  من  للمستضعفني  واجلمعّية 
ووقوفه املثابر معهم قوًال وفعًال ال سّيما أهلي احلي 

الّشرقي واحلليصة.
ًيا في شوط من حياته فقد جعله يهتم  أّما كونه مرّب
ا بالّتربية والّتعليم ويخّصص برامج ال  اهتماًما خاّصً
حصر لها لتدعيم العملّية الّتربوّية في كّل املدارس 
ّية في حيفا دون استثناء ال سّيما املدارس التي  العرب
اختارت أن تتعاون مع اجلمعّية ورؤيتها. أسس الرّواق 
رؤيا  معه  ووضع  العربي  الّتربوّية  للقيادات  التربوي 
مشاريع  الّتعاون  وأثمر  حيفا.  في  العربي  الّتعليم 
تربوّية عديدة ال سّيما الّتقليد السنوي من احتفال 

بيوم املعّلم العربي.
كثيرًا ما نفخر باملبادرين من رجال وسّيدات األعمال 
وُينجحونها  ُيطلقونها  ومبــشــاريــع  مجتمعنا  ــي  ف
بيننا  أّن  وننسى  ومثابرتهم.  ومعرفتهم  بجهودهم 
مبادرون من نوع آخر ـ مبادرون اجتماعّيون ـ ناجحون 
كان  هكذا  والِقيمي.  االجتماعّي  البناء  جبهة  في 
الرّاحل الّصديق واألخ املربي حسني مصطفى ِاغبارّية 
رأس  في  وقف  أن  بعد  الّثالثاء  صباح  توّفي  الذي 
جمعّية الّتطوير االجتماعي منذ تأسيسها في العام 
ا، ال سّيما  ّيً ا وكتاب 1982. وقد ترك إرًثا اجتماعّيً
في تاريخ مدينة حيفا (مؤّلفان) وفي أحوال املجتمع 
العربّي احليفاوّي (مؤّلفان) عدا الكثير من كتّيبات 
اجلمعّية  بها  اشتغلت  قضايا  في  مهنّية  وكرّاسات 

وشغلته بشكل خاص.
بناء عالقات األخوّة والّصداقة  فّناًنا في  الرّاحل  كان 
مع جهات وأشخاص من كّل الّثقافات، كما هو في 
فّن بناء عالقات العمل املهنّية. وقد كان نصيبي من 
صداقته كبيرًا. وقد شرّفني أن أضع خدماتي وخبرتي 
حتت  استراتيجّي  تنظيمّي  كمستشار  ومعارفي 
تصرّفه، األمر الذي شّكل لي فرصًة للّتعّلم واإلفادة 
من رجل حكيم. وقد ربحت صداقته وأخوته التي كان 
ا لي احلرج وأنا الذي اعتقدت إّمنا  ًب يعّبر عنها، ُمسّب

أقوم بواجبي ومبهماتي.
حسني  ـــراس)،  ف ــو  (أب االجتماعي  ــادر  ــب امل برحيل 
البالد  في  العربي  املجتمع  فقد  اغبارّية،  مصطفى 
أحد  املدني  املجتمع  ومؤّسسات  احليفاوّي  واملجتمع 
قوًال  والوطنّية،  االجتماعّية  الّشخصّيات  أبرز  أهم 
وفعالً، فقدت  حيفا وجًها من وجوهها املُضيئة ـ لتبَق 

ذكراه طّيبة طّيبة.
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بقي  ما  جــدول  ترتيب  وأحــاول  مكتبي  في  أجلس 
النهار. دخل صديقي حّماد  علي من مهام في ذلك 
بوجه متجهم. لم يتخذ مقعًدا وسألني إذا كنت أود 
مضيًفا:  بطرس»  جنازة  «أبو  مرافقتهم  حلضور 
«إنه من جماعتكم وقد توفي اليوم فجأة. لقد كان 
إنساًنا رائًعا. يعيش مع زوجته بعد أن هاجر أوالده، 
إّبان االنتفاضة الّثانية». طلبت منه أن يشرب معي 
أّنني  مع  أن أرافقهم،  أستطيع  اآلن ال  فأنا  القهوة، 
تذّكرت بطرس حني دافعت عنه ورفيقه حماد في تلك 

السنوات الغابرة من النضال.    
لهّمي.  مكتبي  في  وبقيت  لغّمه،  صديقي  خــرج 
واملعلومات  األنباء  مقابلة نشرتها وكالة  فقرأت نص 
الفلسطينّية «وفا» في الّسابع من أيلول اجلاري، مع 
اللواء جبريل الرجوب، نائب أمني سر حركة « فتح» 
فيها  يصرّح  الفلسطيني،  القدم  كرة  اّحتــاد  ورئيس 
على أّنه يرى باملسيحيني ملح األرض، وأّنهم يشّكلون 
الفلسطيني،  الوطني  النسيج  من  أساسًيا  مكوًّنا 
فهم متواجدون في فلسطني قبل اإلسالم ولقد وقفوا 
مع فلسطني، وحافظوا على فلسطينّيتهم وعروبتهم، 
مضيًفا: «إذا ما أشعرني أي رجل دين مسيحي أّني 
اعتذاري»،  تقدمي  من  لدّي مشكلة  فليس  أخطأت 
الرّد من طرفه، هكذا فهمت، على من  فيما يشبه 
طالبه بضرورة االعتذار عن تصريح مضّر له جاء في 
إلحدى  اجلاري  أيلول  من  الثالث  في  أعطاها  مقابلة 
ّية فلسطني بدون  الفضائّيات املصرّية، وأعادتها فضائ
حساسّية منها لنعته من صوّت من املسيحيني في 
«حماس»  حلركة  الّسابقة  الفلسطينّية  االنتخابات 
أّن  ومع  كريسماس».  امليري  «مجموعة  أّنهم  على 
كثيرين أصرّوا على أّن الرجوب لم يعتذر صراحًة من 
املسيحيني الذين شعروا باإلهانة إّال أّن ما قاله لوكالة 
«وفا» بحق املسيحّيني الفلسطينّيني يعكس، برأيي، 
رؤيًة شاملة إزاء الوجود املسيحي املشرقي من وجهة 
نظر تاريخّية ُمنصفة ووطنّية صادقة على حد سواء.

ــرجــوب  ال تصريح  مــن  بــإهــانــة  أشــعــر  ــم  ل ا  شخصًي
للفضائية املصرية، وسآتي على ذكر أسباب موقفي 
هذا، لكّنني أتفّهم كل من شعر بتلك اإلهانة، وال فرق 
عندي إن كانوا يعرفون شخصّيته عن قرب، أو أّنهم 
يجهلون تاريخ الرجل على ما يطويه من بياض ناصع 
يقق، أو رمادّية ملتبسة استجلبت من البعض سهام 

االنتقاد عليه والتجريح الدامي أحياًنا.
حاولت أن أستفهم من خالل بعض االتصاالت كيف 
«الرجوبي»  التصريح  ذلك  قضّية  تأخذ  بدأت  وملــاذا 
ّية، في حني مرّت قبله في قرانا  تلك األبعاد اخليال
األدهى  والّتصاريح  األخطر  املواقف  عشرات  وبلداتنا، 
عندما قيلت بحق املسيحّية واملسيحيني ومن دون أن 
تستدرج ذلك الهرج وتلك الهجمة املتصاعدة أو حّتى 
القرى،  ببعض  انتقاًدا متواضًعا، فمثًال حني منعت، 
لم  املسيحي  بجنازة  املسلم  مشاركة  ملزمة  بفتاوى 
تقم القيامة وال صرخت قيادة، وحني أفتى من أفتى 
العاّمة  سكتت  أعياده  املسيحي  مشاركة  بتحرمي 
قرانا  في  والّشواهد  ــني..  وح وحني  اخلاصة  ومتلملت 
موجعة وكثيرة، فلماذا في قضّية الرجوب حتديًدا؟   

هممت لترك مكتبي، لكن موّظفتي أخبرتني أّن أم 
حسن جاءت من بعيد، وتريد مقابلتي لبضع دقائق، 
املطرّز  بثوبها  أمامي  جلست  إدخالها.  فاستأذنت 

كّفها  ــّدت  م أبيض.  مبنديل  شعرها  ــت  وملّ الّساحر، 
في  الفجر  مثل  ومتعبة  كــاألرض،  سمراء  فوق،  إلى 
موّكلتك  بنّيي،  يا  عليك  «طنيب  وقالت:  قريتها، 
بحسن بدي تروّحلي إّياه على العيد، مليش غيرو». 
البيان؟  هذا  بعد  احلديث  نفع  فما  وسكتُّ،  سكتت 
بدأت أفكر مبا سأقوله لها، لكن رفيقتها التي دخلت 
معها وجلست قبالتي رفعت رأسها بصمت وبصوت 
هادئ ال يخرج إّال من حناجر أّمهات يذبن من احلب. 
آخر  من  جايينك  أستاذ  يا  يخليك  «الله  قالت: 
املعمورة وأيدينا بزّنارك، قالولنا إّنو ِبْطلع بإيدك تروّح 
حسن. مع انك نصراني بس احنا بنثق فيك». قالتها 
وعدتهما  ضحكُت.  كالّطبيعة.  وبصدق  بانسياب 
باخلير وودعتهما. مضيت ألطوي ما تبقى من وجع.          

ورافقته  الّثمانينّيات  مطلع  منذ  جبريل  عرفت  لقد 
محامًيا لسنني طويلة كنت شاهًدا فيها على حياة 
واحد من رموز النضال الفلسطيني، خاّصًة وهو يقود 
أشرس  الفلسطينية  األسيرة  احلركة  في  رفاقه  مع 
املعارك دفاًعا عن احلق الفلسطيني والكرامة والعزة، 
بعد حترّره وبعد أن قضى عشرين عاًما في  وعرفته 
من  عنده  فلسطينًيا  فتحاوًيا  وقائًدا  صديًقا  األسر 
اء واملؤيدين وفرة، وله من األعداء واملقرّعني وفرات؛  األحّب
أطلق  أّنــه  ــد  اؤّك الفضاءات  هذه  عن  وبعيًدا  لكّنني 
تصريحه بحق بعض املسيحّيني، وهو بحسب جميع 
باإلهانة  قصد  غير  من  موفًقا،  يكن  لم  املقاييس 
املتعّمدة للمسيحّية واملسيحّيني وال بتأثير طائفّية 

بغيضة هو بريء منها.
تابعت تداعيات ما أضحت تسمى «أزمة الرجوب» 
هاجموا  أو  انتقدوا  أو  حتّفظوا  ّممن  كثيرين  فوجدت 
ومبواقف  صــادقــة  مبشاعر  ــك  ذل فعلوا  قــد  ــوب  ــرّج ال
انقّضوا  ّممن  كثيرين  لكن  محّقة،  وطنّية  ّية  إنسان
حروبهم  ميارسوا  كي  تصريحه  استغّلوا  عليه  قد 
السياسّية ومناطحاتهم الفئوّية بانتهازّية مفضوحة، 
عند  عاطفًيا  فوراًنا  استجلب  ميدان  إلى  وينقلوها 
من  وبحق  يعانون  وعلمانّيني،  مسيحّيني  كثيرين، 
هؤالء  تأجيج  خالل  فمن  ورهيب؛  مقيت  واقع  أسى 
لنار مستعرة أصًال في شرقنا وبيننا، أخذوا يطلقون 
حيًنا  واملطّبع  تارًة،  األوسلوّي  الرجوب  على  رماحهم 
ظهر  على  قفز  وبعضهم  أحياًنا،  األمني  واملنّسق 
املسيحّيني ليصل إلى أصحاب الرجوب في القيادة 
والفتحاوّيني  مــازن»  ــو  «أب والرئيس  الفلسطينّية 
والّشعارات  الّسهام  يطلقون  وطفقوا  «االنهزامّيني»، 
في محاولة لكسب جولة املقارعات املفتعلة بقضية 
ال شأن لها في هذه احلروب ال من بعيد وال من قريب، 
من  أو  املعروفني  الّطائفّيني  بعض  وجدنا  أّننا  حتى 
باسم  الرّجوب  ديًنا وطريًقا يهاجمون  باإلحلاد  يؤمنون 
الدفاع عن املسيحّية املضطهدة واملسيحّيني املساكني، 

وباسمها عن الوطنّية والوطن.     
لو لم يحمل ذلك املشهد عناوين املأساة كما يعيشها 
والفلسطينّيون  عام  بشكل  املشرقّيون  املسيحّيون 
أيًضا منذ سنني، ولو لم تنثر تلك الرّياح بذور اخلسارة 
لكّنني  ُمطلًقا؛  إليها  تطرّقنا  ملا  املقبلة  والهزائم 
في  ليس  ّية  الرجوب ــة»  ــزّل «ال استنفرته  ما  رصــدت 
معرض الدفاع عن صاحبها، بل ألّنني أرى أّن معظم 
من انتقدوا تصريح الرّجوب لم يقصدوا ولم ينجحوا 
لغز  يفّككوا  ــم  ول ــة  األســاســّي القضّية  قلب  بسبر 

كشفتها،  وقد  املؤرّقة،  املشكلة 
رمبا بصورة عرضّية في حالتنا، 
ّية  بتلقائ انفلتت  يتيمة  جملة 

وبأسلوب تقليدي يعرف به الرّجوب - وال يخلو من 
فظاظة - قالها هنا من دون أن يقصد اإلســاءة، وال 

املزاح كما افترض بعض احملّللني واألصدقاء.
عصر  فــي  نعيش  أّنــنــا  ــي  ف وتنتهي  تبدأ  القّصة 
يكون القول الفصل فيه للّدين وملن يقف على رقبته 
في  أفصل  لن  ويحّلل.  يحرم  وينهى،  يأمر  وباسمه 
مقالتي كيف جنح الدين في التحّكم بجميع خاليا 
مجتمعاتنا البشرّية (املسلمة، واملسيحّية والدرزّية) 
واستوطنت زفراته في كل مسامات أجسادنا، وذلك 
من قبل أن يولد الوليد وحتى مماته ودفنه وقبره وما 

بعد ذلك من فروض ومحرّمات وتوابع.
على  سيطر  ملن  والفضاء  ولألكبر،  لألقوى  الهيمنة 
والّتسمني. الدين  والّتثقيف  واإلمناء  اإلنشاء  مفاصل 
وكل  الفلسطينّيني،  حياة  في  األساسي  ك  احملــرّ هو 
الواقع وبروح  ثمار هذا  يفعلونه ويقولونه هو من  ما 
حماد  فصاحبي  ــه،  ــاع ــق وإي مفاصله  ــن  ضبط  م
يدعوني للمشاركة في جنازة واحد من «جماعتي» ، 
وأم حسن تقصدني على الرّغم من أّنهم قالوا لها إّني 
«نصراني»، وجبريل ال يقصد اإلساءة «جلماعة امليري 
«طبيعي»  بشكل  يتصرّفون  كلهم  كريسماس»، 
جميع  بكون  وليس  «الطبيعي»،  في  هي  والكارثة 
تلك الّتجّليات - وهي غيض من فيض ونقطة في 

بحور-  شواذ واستثناءات. 
إّنه عصر التدّين والّتطّيف والتمذهب، فعندما يصبح 
الدين سلعة رائجة في األسواق يتسوق احلاضرون وفق 
فرط  من  على  املالمة  وتبقى  والّشراء،  البيع  قوانني 
مبفاتيح «الوكالة»، وانبرى وراء دّكانه واملصلحة. إّنها 
ثقافة طردت ما كان مقبوًال وشائًعا فسادت وطغت 

واألكثرّية شاهدت وانحنت. 
أو  عثرة  كل  بعد  يكتفون،  من  نسمع  ترانا   واليوم 
الّتسامح  مهرجانات  عقد  إلى  بالنداء  غزوة،  أو  غزة 
ومؤمترات العيش املشترك، أو من يطلقون كليشيهات 
ضروريني  «املسيحّيون  املُعّلبة  فيصبح  الّسعادة 
أخــوة  و»املسيحّيون  الّسليم»،  الوطني  للنسيج 
الّتضحيات  ــي  وف ــراء  ــّض وال ــراء  ــّس ال في  للمسلمني 
وهم  األرض  لهذه  أبناء  و»املسيحّيون  الوفاء»،  وفي 
بدأت  هكذا  وسرتها»..  سمرتها  على  حافظوا  من 
شواهد  فهذه  باملسايرة،  وتنتهي  باملسايرة،  احلكاية 
أنفاسها  وتلفظ  عوالم  من  وأصــوات  وّلى  زمن  على 
تعيش  كانت  مجتمعات  ومخّلفات  االنقراض،  قبل 
قدسّية احترام اآلخر وتصون حرمة التعّدد الّثقافي حني 
واملعّلم  فارسها  والّشاعر  القرية  راوية  العلماني  كان 
البشر  يدعوان  ــوري  واخل الّشيخ  فيها  رسوًال، وكان 
يا أيًضا في فضاءات  للخير واحملّبة واأللفة، فهما ترّب
كان فيها الّدين لله والوطن للجميع والصالة وسيلة 

فردّية تصل من تاه برحم احلياة. 
لم أشعر بإهانة ّمما قاله جبريل، ألّن القضّية رهينة في 
رقبة مجتمع كامل وجميع َمن وقف على ذلك املنزلق 
الكبيرة؛  الكبيرة  عن  سكت  أو  ساعد  أو  وتهادن 
حسن  وأم  حماًدا  فليرِم  خطيئة  بال  منكم  كان  فمن 

بذلك احلجر!
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في  الله  رام  سماء  طائرة  هدير  ميأل  بينما 
متى  أتساَءل  الهادئة،  الليلة  هذه  منتصف 

حتّط عجالتها في مطار ُمتاح؟ 
استقبال  البسيط  البشرّي  حّقنا  من  أوليس 
حقائبه  واصطحاب  املطار  أرض  في  مسافر 
الغيوم قبيل  املنزل، واحلديث عن شكل  إلى 
املغيب إذ تشّكلت في هيئة دبٍّ أو زرافة؟! 

ة فلتت  َيْدُخل أيلول محموًال على نسمة َطرَِيّ
من جهة البحر القريب، ذلك األزرق املشتهى 

خلف اجلدار الرمادي الوَِخْم. 
كما  املالح  املوِج  طعم  يشتهي  أحد  من  فَما 

نشتهيه نحن! 
البسيطة،  الّشعوب  لعادات  املشتاقون  نحن 
لسّيارة  الّتلويح  ــى  إل سمكة  اصطياد  من 

األجرة عند باب املطار. 
على  أطفالنا  يتَعرّف  الّتلفاز  شاشة  مــن 
ماذا  الّصغير:  يسألني  األشياء.  خصائص 

أسمع إذا وضعت صدفة كبيرة على أذني؟ 
األمنيات  في  الكاِمن  أبيك  صــوت  تسمع 

البسيطة، أجيُب.  
من  أكثر  ويخّصنا  يشبهنا،  أيلول  أّن  أشُعُر 
وجه  على  لصورتنا  تكثيٌف  ففيه  ســوانــا، 
اإلّجــاص،  صيف  من  َيخرُُج  حيث  الّتحديد، 
وُعري  اخلريف،  اصفرار  إلى  الباذخ  والّتوت 
نضارة  من  متاًما  خرجنا  كما  التني؛  شجر 

قرنفلة احللم إلى واقع مصاب بفقر الدم! 
لنمضي  وجنّمله  حزننا  ــن  نــزّي ذلــك،  ورغــم 
به  نعود  ا  حقيقّيً فرًحا  نصطاُد  عّلنا  قدًما، 
إلى البيت، ُنطعمُه دفء قلوبنا فيثمر في 

سهراتنا ضحكة من القلب. 
أمام عيد ميالد صديقي، املولود في أيلول، 
هدّية  شكل  شائكة،  لعينة  حيرة  بعد  ــرّر  أق
م له صّنارة صيد، وأجزم  غير متوّقعة، سأقِدّ
أّن أحًدا لم يهده مثلها من قبل. تسَخُر مّني 

أسواق املدينة فأشتري آلة حالقة! 
رُهُ، فيضحك طوال الّليل.  أُخِب

يقول ساخرًا: رّمبا نذهب إلى سيرك املدينة كي 
نشاهد الفَيلة وهي تصعد فوق كرة ملوّنة!
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ا،  ّيً مبدئ ”أربعة“  الرّقم  داللة  الرباعّيات حتمل 
واألقــطــاب  األربــــع،  اجلــهــات  ــى  إل تشير  فهي 
الّصوفّية األربعة، وأجزاء القلب األربعة، وغيرها.

فهو  ما،  حّد  إلى  مختلف  الّشاعر  قلب  وألّن 
يرى الرباعّية كمقام يأتلف فيه احلّب الكوني، 

لينطلق إلى فضاءاته الرّوحّية والبصائرّية، ُمعتمًدا 
اتِه.. على حركّية روحه، متاًما، كما فعل اخلّيام في رباعّي

مسعود“  بن  محّمد  ”رباعّيات  الّشعرّية  املجموعة  في  نقرأ  وكما 
عام  للكتاب  ظبي“  ”أبو  ملعرض  الفّضي  اليوبيل  في  احلاضرة 
يزل  وملّا  يعمل  كان  الذي  للّشاعر  جديدة  مجموعة  وهي   ..2015

مدير العالقات العاّمة في دار ”الّصدى“. 
للغالف،  اخلارجي  الّشكل  موّظفًة  األنيقة،  بطباعتها  متّيزت  وقد 
قصيدة،   (20) مع  متناغمة  بطريقة  الّداخلّية،  والّلوحات  والّصور 
الّشاعر شهاب غامن،  ترجَمها  واإلجنليزّية،  ّية  العرب بالّلغتني  جاَءت 
 – مي   – حقوق   – نرجس   – مالحة   – إيقاع  العناوين:  تلك  ومن 

الّشادن – حلي – شطرجن.
الّشفيف  باملعنى  عميقات  أبيات،  بأربع  القصائد  جميع  اّتسمت 
وصفاء  اإلنسانّية،  واحلــالــة  الرّفيع،  بالوجدان  مفعمات  للحّب، 
الرّومانسّية وهي تتحرّك كالرّوح بني جزالة املعنى، ومشهدّية الّنبض 
ُيبحر مع  دافعًة املتلّقي إلى االشتراك والّتفاعل والغوص في البنية ل
املتناقضات واملترادفات اليومّية للحالة من معاناة وحّب وألم وشهامة 
وجتّليات قد تأتي بفنّيات مفارقة ذكّية وجميلة، تتموضع في أحد 
القصيدة  على  موزّعة  تكون  أو  خامتتها،  في  أو  القصيدة،  أبيات 
متوّقعة،  غير  مفاجئة،  انعطافة  إلى  الّداللة  لتحّول  كبرى،  كوحدة 
”نرجس“،  قصيدة  في  كما  بالتأّمل،  تنتشي  سعيدة،  لكّنها 
تبدأ من  التي  وأبياتها  الفنّية بصورها  الّثيمة  هذه  املعتمدة على 
املكان القريب: ”وقفُت مّني على مرمى حجر“، كداللة من املتوّقع 
أن إلى الغزل والّتقارب، لكّنها تنحرف إلى الغزل العنيف: ”وأطلقت 
ن  من بندق العني الرّصاص“... فيصير الّشاعر مع أناه متوّترًا، ُيخمِّ
ماذا يحدث وسيحدث، هل من احلّب ما قتل؟!! أم من احلّب ما ثأر؟!!

وبالّطبع يجيبنا في البيت الّثاني الذي يوّظف فيه الّتشبيه بفنّية 
وكّنها  ينتظر..  اللي  يا  احملكوم  ”كّني   – والقصاص  االنتظار  بني 
الّشخص املكّلف بالقصاص... ثّم ينتبه إلى مصدر اخلطر، فيقول: 
فُيدخل  ث،  احلــدَ كتابة  ويواصل  اخلطر،  مصدر  وعيونها  صدرها 
والهبيل  التراجيكوميدّية:  املشهدّية  الّصورة  على  ثالثة  شخصّية 

يظّنن نرجس وإجاص...
ويتابع املفارقة بتشويق ال يخلو من الغزل العنيف: من طمح فيهن 
بتمتيع الّنظر، سوف يطمح بعد حني باخلالص.. وهكذا تبدأ الّلحظة 
بالّتقارب، لتنتهي مع حكايتها بتمّني الّتباعد، لكن عبر ِشعرّية 
رهيفة وبعيدة، تنتقل من (أنا) الّشاعر، و(طيف األنثى) إلى القارئ 

الذي بال شك يستمتع برنني املسافة..
واملفارقة واإليقاع وقافية الّصدر (الرّاء)، وقافية العجز (الّصاد)، وما 
بينهما من موسيقا كالمّية، تشّد إلى الّتعاطف مع الّشاعر من هذا 
احلّب الوحشي الفاتن؛ واّلذي يظهر بصورة أخرى في قصيدة (اخلمار)، 
وحتوّالتها الكاشفة عن الغموض منذ العنوان، عبورًا بنار الهوى وهي 
تتأّجج لتكشف ما وراء اخلمار ليكتمل وصفها مع الّشطر الّثاني 
للبيت األّول: ”ذات خلخال وخال ووشم“.. وفي كّل هذه الّتفاصيل 
داللة على مكانة األنثى: اخللخال وصوته مع حركة القدم، واخلال ولونه 

ّية.. ووجوده وميزته اجلمال
ويبدو  الّتزينّية..  بإبعادِه  والفولكلور  االنتماء  على  ــّدال  ال الوشم 
تتألأل  احملبوبة:  رومانسّية  ليكمل  (كأّنها)  الّتشبيه  بعد  الوصف 
كّنها شمس الّنهار،.... وتتضافر حركة الّضوء املؤّلفة النار املتأّججة 
ّية والّشمس مع ضوء معنوى آخر يكمله الّشطر الّثاني من  الوجدان

البيت الّثاني: مزجُت بني احملاسن والقيم.
عري، فقط،  وامللفت أّن اجلمالّيات ال تنبني على كيفّية املقول الشِّ
بل على الّلغة كحامل لهذه الفنّيات... وكمحمول عليها أيًضا، هذا 
بطي أن يأتي بكّل هذه الوظائف،  إذا ما تساَءلنا: كيف للّشعر النَّ
إلى  أقرب  ويظّل  الّنصّية...  وكذلك  ّية  الّدالل املعجمّية،  النسقّية، 

الفصحي في اآلن ذاتِه، وفي املعنى ذاته؟!! 
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األسبوع،  هذا  البالد،  هّز 
مبنى  ــار  ــي ــه ان  ــــادث  ح
ــارات ضخم  ــّي مــوقــف س
طبقات   4 ــن  م ــف  ــؤّل م
وســط  ــي  ف األرض  حتــت 
حيث  أبيب،  تل  مدينة 
تابعنا بقلق وترّقب وتأّثر 

بالغني عبر شاشات الّتلفزيون محاولة إنقاذ الّضحايا من قبل 
اإلهمال  قضّية  جديد  من  الّسطح  على  لتعلَو  اإلنقاذ،  طواقم 
هذا  في  األمــان  أنظمة  تطبيق  وعدم  البناء،  فرع  في  املتراكم 

الفرع. 
قبل  من  للنظر  ملفتة  بلبلة  الكارثة  هذه  وقوع  فور  لوحظت 
ّية  وسائل اإلعالم في تفسير انهيار املبنى، فأفادت األنباء األول
أّن سقوط رافعة ضخمة أّدى إلى انهيار املبنى، لتعلن الّشرطة 
فيما بعد أّن انهيار املبنى هو الذي أّدى إلى سقوط الرافعة. 

شهر  في  قامت  والّصناعة  االقتصاد  وزارة  أّن  املؤسف  من 
راشونيم“  ”كانيون  ملوقع مشروع  تفقدّية  بزيارة  املاضي  شباط 
ذات  فيه  األعمال  تتوّلى  كانت  الذي  لتسيون“  ”ريشون  في 
الّشركة التي تتوّلى األعمال في املبنى املنهار في تل أبيب. 
ضمان  في  عيوًبا  هنالك  أّن  للمراقبني  تبّني  ــارة  الــزّي وخــالل 
الّسالمة، األمر الذي استدعى فتح ملف حتقيق ضّد خرق أوامر 
الّشركة.  قبل  القانون من  االلتزام مبتطلبات  الّتعليمات وعدم 
إّال أّن هذه االجراءات لم متنع وقوع هذا احلادث املؤلم، وآن األوان 
إلنشاء جلنة حتقيق رسمّية وُملزمة لفحص قضّية اإلهمال في 
املآسي  لوقف  فورّية  بخطوات  احلكومة  تقوم  وأن  البناء،  فرع 

املستمرّة. 
عدًدا  هنالك  أّن  والّتصريحات  الّتقارير  خالل  من  تبّني  كما 
األمان  تعليمات  كاّفة  بتطبيق  يلتزم  ال  املقاولني  من  كبيرًا 
وها  املاضي،  في  ضحايا  سقوط  إلى  أّدى  مما  ورشاتهم،  في 
نحن نشهد هذا األسبوع كارثة ال ميكن الّسكوت عليها، أو املّر 

عليها مّر الكرام. 
في عددها الّصادر  هذا وكشفت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ 
يوم الّثالثاء املاضي عن معلومات خطيرة كشفت أّن ذات املوقع 
النهيار  تعرّض  وأن  سبق  أبيب،  تل  شمالي  في  انهار  الذي 
َعمود من الباطون قبل أربعة أشهر، وأّدى هذا احلادث في حينه 
إلى إصابة عاملني بجروح متوسطة. وذكرت صحيفة ”يديعوت 
هذه  وقوع  إلى  أّدى  كبيرًا  ا  هندسّيً خلًال  هنالك  أّن  أحرونوت“ 
الكارثة، وإلى انهيار َعمود من الباطون قبل أربعة أشهر في 

ذات املوقع. 
ّية  من املفروض أن تتحّمل املؤّسسات الرسمّية احلكومّية مسؤول
وقوع هذا احلادث، ورجال األعمال الذين من أجل حتقيق األرباح ال 
يتورّعون عن اإلهمال والّتقليص في املصروفات، حّتى لو أّدت 
جشع  يستحضرني  وهنا  وقوع ضحايا.  إلى  الّتقليصات  هذه 
للكاتب  أبنائي“  ”ُكّلهم  في مسرحّية  األموال  رؤوس  أصحاب 
األمريكي آرثر ميلر، ففي تلك املسرحّية يرتكب رجل األعمال 
ارًا بسبب شحن اسطوانات تالفة  جو كيلر جرمية قتل 21 طّي
اراتهم ليزيد من أرباحه، ولكن النهاية املؤملة بالنسبة له  في طّي

تكون بأن ابنه يكون هو أيًضا من ضمن ضحايا جشعه. 
املسؤولة  الّشركة  متنع  لم  األولى  احلادثة  أّن  واملقلق  املؤسف  من 
ُيحّدق  الذي كان  املبنى، رغم اخلطر  أعمالها في  من مواصلة 
بالعمال الذين يعملون في هذا املوقع. إّن هذا االستهتار بحياة 
العّمال هو مؤّشر خطير، وال ميكن االستمرار في الّسكوت على 
هذا الوضع، وعلى هذا االستهتار. وهنا أتساَءل أين الهستدروت 
وملاذا ال تقيم الّدنيا وال تقعدها من أجل حماية العّمال ووقف 
االستهتار  هذا  كل  ملاذا  وسالمتهم.  بحياتهم  االستهتار  هذا 
بسالمة وحياة العّمال، وهل سيكون الوضع على ما هو عليه 
والغرباء، مجرّد سؤال،  العرب  العّمال من  لم يكن غالبّية  لو 

إّنه مجرّد سؤال!
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لإلسالم   العداء  ظاهرة  أّن  أملان  باحثون  يرى 
ّية تتصاعد  (اإلسالموفوبيا)  في الّدولة األملان
بشكل كبير في املجتمع األملاني، األمر الذي 
دفع  بخبراء أملان  في الّشأن اإلسالمي إلى 
أشار  وقد  الظاهرة.  هذه  الّتحذير من خطورة 
استطالع للرّأي العام أجرته جامعة «اليبزيغ»، 
إلى أّن أكثر من 40 باِملائة من األملان يؤّيدون 

حظر دخول املسلمني إلى أملانيا. وتأتي هذه النتيجة - كما جاء 
في االستطالع - بسبب الّنسبة الكبيرة لهجرة الّالجئني املسلمني 
املسلمني  الّالجئني  املعارضني لوصول  بأّن نسبة  أملانيا، علًما  إلى 

إلى أملانيا كانت فقط 20 باِملائة في العام 2009.
أّيار  شهر  في  نشر  آخر  بحًثا  أّن  القلق،  إلى  يدعو  الذي  واألمــر 
املاضي، جاء فيه أّن ستني باِملائة من مواطني أملانيا وافقوا على 
مقولة: «ال مجال لإلسالم في أملانيا»، مع اإلشارة إلى أّن أنصار 
اليمني املتشّدد األملاني هم أكثر ميًال لفرض حظر كامل على دخول 
املسلمني ألملانيا، التي يوجد فيها أكثر من أربعة ماليني مسلم، 
أي خمسة باِملائة من إجمالي عدد سّكان البالد، التي وصل إليها 
العام املاضي أكثر من مليون مهاجر، معظمهم من سوريا، وذلك 

على خلفّية أزمة الّالجئني في أوروبا.     
ًيا حوالي 82  ّية تقول إّن عدَد سّكان أملانيا حال اإلحصاءات األملان
أصول  من  باِملائة   20.3 أي  مليون   16.5 منهم  شخص،  مليون 
ّية َو7.3 مليون  مهاجرة، ومن هؤالء ميلك 9.2 مليون اجلنسّية األملان
باِملائة يعيشون  أجانب. ومن مجموع ذوي األصول املهاجرة 96.6 
ّية سابًقا، و3.4 باِملائة فقط في  في واليات كانت في أملانيا الغرب

الواليات التي كانت في أملانيا الشرقّية سابًقا.    
انتقد ما  رئيس املجلس املركزي للمسلمني في أملانيا أمين مزيك 
أّكد  حبث  أملانيا،  في  املسلمني  الّثقة» جتاه  عدم  أسماه «خطاب 
في مقابلة أجرتها معه إذاعة «دويتشالند فونك» إّن املساجد في 
أملانيا التي يبلغ عددها أكثر من ألفي مسجد هي جزء من احلل، 
وليست جزًءا من املشكلة، وأّن اإلسالم ال يرفض الّدميقراطّية، وإّمنا 

يأخذها بعني االعتبار. 
ّية نايكا فوروتان الباحثة في العلوم االجتماعّية في  الباحثة األملان
جامعة «هومبولت» في برلني، وصفت اخلوف من أسلمة أملانيا بغير 
املبرَّر، وقالت في محاضرة لها، إّن مشكلة الّالجئني تأخذ من إدراك 
الّسّكان األملان مساحة ضخمة أكثر من الّالزم، وأّن إقصاء املسلمني 

ّية. يهّدد جوهر الدميقراطّية األملان
وقد جاء في  تقرير «اإلسالموفوبيا األوروبي» املكوَّن من ستِمائة 
صفحة من الوثائق، نشره باحثون مختّصون ألّول مرّة عن العنصرّية 
البحث  بتكليف من معهد  ّية،  أوروب 25 دولة  املسلمني في  ضد 
إلى   2016 ار/مايو  أيَّ شهر  في  تقدميه  وّمت   ،SETA الّتركي 
يهّدد  خطر  (اإلسالموفوبيا)  أّن  بروكسل،  في  ــي  األوروّب البرملان 
أسس الدميقراطّية في أوروبا. وأشار الّتقرير إلى أّن الهجمات ضّد 
املسلمني ومؤّسساتهم شهدت زيادة ملحوظة في أوروّبا منذ العام 
هذا  يأخذوا  أن  املدني  واملجتمع  الّسياسّيني  على  ويجب  املاضي، 

التطوّر على محمل اجلد.
الّثاني/يناير  كانون  شهر  من  الفترة  أّن  ّية  أملان معلومات  وذكرت 
ثماِمنائة  نحو  شهدت   2015 عــام  ــر  ــوب األوَّل/أكــت تشرين  وحّتى 
وخمسني اعتداًء على مرافق ومصالح للمسلمني ُجرح فيها ثالثة 
عشر شخًصا. أّما في فرنسا، البلد الذي تعيش فيه أكبر أقلّية 
ع  لت منّظمة «التجمُّ إسالمّية من حيث العدد في أوروّبا، فقد سجَّ
ضّد اإلسالموفوبيا في فرنسا» ارتفاًعا في الهجمات على املساجد 
سات اإلسالمّية واملسلمني بنسبة بلغت خمسِمائة في اِملائة  واملؤسَّ

خالل األشهر الّستة األولى من العام املاضي.
قرار  تعتزم  أملانيا  في  لإلسالم  املعادية  التطوّرات  لهذه  ونتيجة   
ّية اّتخاذ قرار يقضي بتصنيف جرائم اإلسالموفوبيا،  احلكومة األملان
واحــد.  مسّمى  حتت  الّسياسّية  الــّدوافــع  ذات  الكراهية  وجرائم 
جامعة  في  والنزاعات“  العنف  أبحاث  ”معهد  رئيس  وصف  وقد 
املنتظر  القرار  زيك،  أندرياس  البروفيسور  ّية،  األملان ”بيليفيلد“ 
بأّنه نهج صحيح، ُمشيرًا إلى أّن األبحاث تكشف انتشارًا واسًعا 

لإلسالموفوبيا في أملانيا.
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هاشم ذياب

تعارفوا..
أّول املشوار.

تراَءوا في الّصور 
واألقنعة..

ينشدون كالبالبل 
القدمية

تقترن بالقدر.
تصّورت وجوههم..

وأياديهم تهّز 
الكؤوس..

على إيقاعات صامتة..
بال ضّجة.

ُتنشر على حبل 
الكون..

دعاية للّطمأنينة..
تفّسر معنى الفرح 

والعيد.
***

نستعيد الفرح..

من الفراش.
من الّذكريات والغياب.

ملل ميأل..
ينحسر ليًال.

اآلمال ترتع من جديد.
***

جاءت االنبهارات
في معناها وفراغها.

وعناوينها..
على الفراش وحراكها.

اآلهات..
رجفة على شفاهنا..

وتغريد.
***

هي شهوة آسرة
تكتسي املخابئ..

بني احلّب والصد
هو أمل الّزمان..
استجار بالعّفة..

ومضى من جديد.
***

لساننا املُستبيح لآلخر
أساَء فهمه..

للّرقيق من الّرفاق.
حتّرر..

من ُسكره وغّيه.
وسار مع األشّقاء.

يبحث..
عن معنى جديد.

***
احلكاية الّطويلة..

تبعث الّضجر.
تلك هي طريقنا..

بني الهاويات والقمم.
نهيم في الّظالم..

حّتى يصير الكّل واِحْد.
***

كّل صوت..
إّال العويل.

عويل بال مأوى..
في (دولة عبد اهللا).

الهّم والويل..

يبقى على احلدود.
***

نعرف حدودهم..
حني تواروا..

نعرف..
أّن ال حدود لهم..

حني جاءوا.
فماذا..؟!

لو انتشروا..
حّتى اختلطوا

وصار..
للميالد..

عيد.
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ال بّد من أّن التقنيات احلديثة 
قد ساهمت في تطوير حياتنا 
من خالل جعلها أسهل وأسرع 
أحياًنا  كسًال  وأكثر  أحياًنا، 
الوجبات  إلى  إضافة  ــرى،  أخ
الّسريعة التي تسّبب تراكًما 
في الّدهون ما إذا تزامنت مع 

قّلة احلركة.
حقيقّية  مشكلة  هنا  نواجه 
ــمــعــات  ـــي املــجــت ــتــشــر ف ــن ت

بات  التي  البدانة،  وهــي  ّية  والغرب ّية  العرب
النساء  من  والّصغير  الكبير  منها  يعاني 
على  ا  سلًب لتؤّثر  ــواء،  س حد  على  ــال  ــرّج وال
بنوبات  ــة  اإلصــاب خطر  مــن  ــد  ــزي وت الــّصــحــة 
القلب والّسكتة الّدماغّية وارتفاع ضغط الدم 
وااللتهاب  والّسرطان  املرارة  وحصى  والّسكري 
العظمي املفصّلي وتوّقف التنّفس اإلنسدادي 
املؤّقت في أثناء النوم ودهون الكبد واالكتئاب. 

باختصار، الّسمنة قاتلة!
لها  الّسمنة  أّن  ــّدراســات  ال بعض  وأوضحت 

عالقة أيًضا ببعض أمراض الّسرطان:
الّسمنه تسّبب %49 من حاالت سرطان الرّحم 
و%28 من حاالت سرطان البنكرياس و21% 
املريء  سرطان  من  و35%  ــرارة  امل سرطان  من 
و%24 من سرطان الكلية و%9 من سرطان 

القولون و%17 من سرطان الثدي.

°øq(« u¼ U�
من  يعانون  الذين  األشخاص  أغلب  سئم  لقد 
على  للقضاء  املختلفة  احلــلــول  مــن  البدانة 
كّل  يجرّب  لم  منهم  فمن  املزمنة،  بدانتهم 
ّية صارمة،  غذائ أنظمة  من  الطبيعية  الّطرق 
ا  ومتارين منتظمة، وحبوب الّتنحيف التي غالًب
ما تؤّدي إلى آثار جانبّية، إضافة إلى خلطات 
التي  اجلراحّية  واحللول  املتعّددة،  الّتنحيف 

تشّكل خطورة على صّحة املريض. 
فهل يفقد البدين األمل من التخّلص من تلك 

الّدهون والّسموم؟ 
بالطبع ال، فالعلم دائًما في تقّدم، ومن أبرز 
”أوبالون“  كبسولة  هي  احلديثة  االبتكارات 
بالون  على  حتتوي  كبسولة  عن  عبارة  وهي 
يتّم نفخه عند وصوله إلى املعدة والذي بدوره 
بالّشبع  املعدة لكي مينح شعورًا  يتمّدد داخل 
بشكل أسرع وتناول كمّيات أقّل من الطعام. 
بعد  أخرى  كبسولة  املريض  إعطاء  ميكن  كما 
أسبوعني إلى أربعة أسابيع من وضع البالون 
األّول، وعند إنتهاء فترة العالج يتّم إزالة جميع 
البالونات من خالل عملّية منظار بسيطة ال 

تستغرق أكثر من 15 دقيقة.
خلسارة  الطبيعّية  الّسبل  اّتباع  املفّضل  من 
الرّياضة  وممارسة  الغذاء  تنظيم  مثل  ــوزن،  ال
باحللول  ــصــح  وأن كافية،  لساعات  ــوم  ــّن وال
وسالمة  فاعلّية  أكثر  تبقى  التي  الطبيعّية 
من أي وسيلة تنحيف أخرى جراحّية أو غير 
اّلذين عجزوا  أولئك  أّن  متأّكدة  فأنا  جراحّية؛ 
الطبيعّية،  بالّطرق  البدانة  من  التخّلص  عن 
ميكنهم الّلجوء إلى حلول أكثر أماًنا من احللول 

اجلراحّية.

 W???�u???
???³???� …Òb??????F?????? Ô� s???????Ó*
 °ø“Êu�UÐË√”

معّدة  ”أوبالون“  كبسولة 
يعانون  ــن  ــذي ال لــألشــخــاص 
ــئــك الذين  ــدانــة، وأول ــب مــن ال
بــالــّتــدهــور  صّحتهم  ـــدأت  ب
وللمعرّضني  ــة،  ــدان ــب ال ـــر  إث
والسكر  الــّضــغــط  ألمــــراض 
على  والـــضـــغـــط  والـــقـــلـــب 
الفقري،  ــعــمــود  وال املــفــاصــل 
املختّصون  ونصح  ا  ّيً طب تشخصيهم  ّمت  فإذا 
فشل  بعد  صّحتهم  إلنقاذ  فورّية  بــإجــراءات 
القدرة  توّفر  عدم  مع  الطبيعّية  الوسائل  كّل 
النفسّية ملقاومة األطعمة الّشهية، يفضل في 
هذه احلالة االبتعاد عن اجلراحة، خصوًصا مع 
كبسولة  أو  ”أوبالون“  تعّد  إذ  العلم،  تطوّر 
الّتنحيف أكثر أماًنا من العملّيات اجلراحّية. 
واؤّكد أّن هذه الكبسولة مفيدة في حال بدأت 
جسم  في  جدًيا  الظهور  في  البدانة  مساوئ 
ــال عجزه عــن إنــقــاص وزنــه  ــي ح ــريــض، وف امل

بالوسائل الّطبيعّية.

ÆÆnO×MÒ²�« W�u
³�
تؤخذ الكبسولة عن طريق الفم، لتستقّر في 
تعطي  وبالّتالي  أشهر،  عــّدة  املريض  معدة 
فيأكل  واالمــتــالء  بالّشبع  إحساًسا  املريض 
كمّيات طعام أقّل من املعتاد، وهي مصنوعة 

من مواد طبيعّية.
- ما هي إيجابّيات الكبسولة؟

وبالّتالي  عـــام،  ــر  وتــخــدي ــراحــة  جل حتــتــاج  ال 
أضرارها أقّل بكثير، وال تسّبب التهاباٍت في 

املعدة مثل ”احللقة“.  
- حتظر على َمن؟ 

الذين  األشخاص  الكبسولة  هــذه  تناسب  ال 
الكولون  ومرضى  املعدة  في  أمراًضا  يعانون 
العصبي والقرحة، وكّل َمن يعاني من بكتيريا 

Helicobacter pylori
- ما هي سلبّيات كبسولة التنحيف؟

جديدة  تقنية  وأّي  جــديــدة،  الكبسولة  هــذه 
حّتى  ًيا،  إيجاب مدحها  يتّم  الّطب  عالم  في 
فال  األشخاص،  من  العديد  بتجربتها  يقوم 
ميكنني القول إّن هذه الكبسولة ليست لديها 
ليست  أّنها  اتها  سلبّي إحدى  ومن  سلبّيات، 
أّن  أي  البدانة،  من  للتخّلص  الّنهائي  احلل 
نظام  ــاع  ــب اّت على  يواظب  أن  يجب  املريض 
كما  بديًنا  سيعود  وإّال  إزالتها،  بعد  صّحي 

كان في الّسابق.

W×OB½
ا  جراحًي ليس  حًال  تعتبر  الكبسولة  أّن  رغم 
الطبيعّية  الوسائل  أّن  إّال  ما،  نوًعا  وسهًال 
احللول  وأّن  خصوًصا  الّطليعة،  فــي  تبقى 
ا ما تكون مؤّقتة، لذا أنصح  والتقنيات غالًب
الرياضة  مبمارسة  البدانة  من  يعاني  من  كّل 
واالستقالب،  األيض  لتنظيم  الكافي  والنوم 
وااللتزام بوجبات صحّية طيلة أّيام األسبوع، 

مع تخصيص يوم للراحة.
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أنطلق مؤمتر الناصرة للتصميم والعمارة، والذي ُيعقد للسنة 
استراتيجيات  «شارك  لشركتّي  مشتركة  مببادرة  الثانية 
تسويق» و «بايت فينوي» عن قناعة بأهمية التعاون بني 
القطاعات املُختلفة املرتبطة مبوضوع املؤمتر: وكما هو احلال 
في أي مؤمتر راٍق يبحث في مواضيع التصميم والعمارة، 
القطاعات  هذه  مهننة  على  التركيز  إلى  مؤمترنا  يهدف 
إلى جانب التشجيع على بلورة حوار منفتح ومتعدد بني 

جميع األوساط واألطراف ذات الصلة. 
مدينة  في  نوعه  من  الفريد  املؤمتر  هذا  عقد  حقيقة  إن 
الناصرة ُيعتبر من جهتنا جزًء أساسيا من الفكرة األولية 
للمشروع، والتي تهدف إلى توسيع دائرة النقاش املهني 
املرتبط مبكان يواجه حتديات جمة ومميزة ثقافيا، تاريخيا، 
دينيا، إثنيا وماديا، مع األخذ بعني االعتبار أن هذا املكان 
املؤمتر  يطرح  ملحوظة.  وتطويرية  عمرانية  طفرة  يشهد 
واملعمارية  العمرانية  األجندة  صلب  في  مركزية  قضايا 
احلالية، باإلضافة إلى قضايا ذات صلة بالعالقة التبادلية 
بني القطاعات، ويستضيف مهنيني رواد سيتحدثون عن 

مجمل اجنازاتهم وخبراتهم في مجاالت عملهم. 
أما  بسيوني،  ــان  إمي اإلعالمية  ستكون  املــؤمتــر  عريفة 
سليم  واملبادر  املقاول  فسيقدمها  االفتتاحية  اُحملاضرة 
حلام، وهو أحد أهم الشخصيات في قطاع البناء واملقاوالت 

في املنطقة. 
بتقدمي  سيشرفنا  أملو  ردا  الفرنسي  املعماري  املهندس 
والسياق»،  املعمارية  «الهندسة  موضوع  حول  محاضرة 

عارًضا جتربته الغنية وخبرته العميقة التي راكمها خالل 
تعرف  العالم، حيث  املعماري حول  العمل  25 سنة من 
على سياقات ثقافية وحضارية متنوعة يرى فيها مكونًا 

أساسيا في بلورة املنتج النهائي. 
املهندس املعماري د. يوسي كوري، املتخصص في الهندسة 
املعمارية املُستدامة، سيعرض على جمهور املؤمتر مشاريع 
مبادئ  على  تقوم  والتي  مكتبه  تصميم  من  مختلفة 
شنهاف  غيل  املعماري  املهندس  أما  اخلضراء.  العمارة 
فسيتحدث في محاضرته عن التجديد احلضري واألبراج 
السكنية- وهي مواضيع آنية ومهمة جدا للمنطقة وبكل 
وبناء  األرضي  التقليدي  البناء  بني  بالعالقة  يتعلق  ما 

عمارات الشقق السكنية. 
وشــارون  طنوس  يعقوب  املعماريني  املهندسني  محاضرة 
 Brandingـ ال ــوع  ــوض م ــي  ف ستتمحور  ــون  ــت ــي س
واالستراتيجيات في إطار النشاط املعماري- وهو موضوع 
أصبح مهما جدا في يومنا هذا. أما احللقة احلوارية التي 
سيديرها املهندس املعماري مأمون حسن مبشاركه السيد 
واملقاول  االعمال  ورجل  سخنني  بلديه  رئيس  غنامي  مازن 
املجتمع  في  ساخنة  قضية  فستطرح  عياش   أبو  كايد 
العربي بسبب تعقيدها وجوانبها املُختلفة، وهي قضية 

حتول القرى إلى مدن. 
إلى جانب قاعة اُحملاضرات سُيقام معرض لشركات تسوق 
والعمارة،  التخطيط  بقطاعات  تتعلق  منتجات  وتنتج 

وفي نهاية املؤمتر سُيفتتح املعرض للجمهور. 
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 Gob Smax WÐUÞ 24
“b�U½Ëb�U� w� Êü«
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 »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

„—U³*« v×{ô« bOŽ WKDŽ ÂU¹« ‰öš
 WŠU³��«Ë ÂUL−²Ýô« ‰öšË ÂUFD�« dOC% ¡UMŁ« ‰UHÞú� ÁU³²½ô«

“d)«  UÝb��Ë  UF	dH*« ‰ULF²Ý« rNFM�Ë
 v×{ô« bOFÐ q³I*« Ÿu³Ýô« WO�öÝô« W�ô« qH²%
 w²�«Ë bOF�« WKDŽ v�« »öD�« Ãd�OÝ YOŠ „—U³*«
 ¡UC	Ë  ôUH²Šô« s� q�U� Ÿu³Ý« —«b� vKŽ b²L²Ý
  «—U??O??²??š« Ÿ Òu??M??²??ðË Æ‚d??D??�« v?? Ò²??A??Ð ⁄«d??H??�«  U????	Ë«
 d�U�OÝ s� „UMN� ¨bOF�« WKDŽ ¡UC	 ‚dD� WKzUF�«

 »dI�UÐ Ë« d×³�« TÞ«uý vKŽ bOF�« ÂU¹√ wCIOÝ s� „UM¼Ë ÂUL−²Ýö� œö³�« Ã—Uš v�«
 WKzUF�« œ«d�« l� ‰UH²Šö� ‰eM*« w� Ë« WFO³D�« ÊUCŠ« w� v²Š Ë«  WOzU*«  UFL−*« s�
 ¨WHK²�*« WLFÞ_«Ë  ôu�Q*« Ÿ«u½√ dOC% bNAð bOF�« ÂU¹« Ê« p�– v�« n{«  Æ¡U	b�_«Ë
 oKDM*« «c¼ s� ÆbOF�«  U³łË ‰ËUM²� »—U	_«Ë ¡U	b�ô« q³	 s� W�œU³²�  «uŽœ bNAð UL�
 „—b½ Ê« 5G�UÐË q¼Q� UMOKŽ Vłu²¹ ¨ UO�UFH�« Ác¼ qJÐ WKzUF�« œ«d�« ‰UGA½« V³�ÐË
 ¨rNM� œôË_« v²ŠË —UGB�« UM�UHÞ« ÁU& dÞU�*UÐ W�uH×� ÊuJð b	 bOF�« WKDŽ Ê« «bOł

 ÆWKDF�« ÂU¹« WKOÞ rN²I�«d�Ë rN²³	«d� w� dL²�� qJAÐ UM¼U³²½« eO�dð UMOKŽ «c�
 ŸU³ð«  …—Ëd??C??Ð  5??G??�U??³??�«Ë  q???¼ô«  W??�U??�  œôË_«  ÊU???�_  “ÂdODÐ”  W�ÝR�  b??ýU??M??ðË  «c??¼
 …UÝQ� v�« bOF�« WŠd� ‰ Òu% b	 tK�« `LÝ ô WŁ—U� Ÿu	Ë ÂbF� U�dŠ WO�U²�«  ULOKF²�«

 ∫UNMŽ vMGÐ s×½ 5KH²;« UMzUMÐ_  UÐU�« v²Š Ë« U¹U×{ bB%
 s� »d??I??�U??Ð Ë« ¨…d??ýU??³??� ¡U??Ðd??N??J??�« ◊u??D??š X??% Ë« »d??I??�U??Ð ¡«u??A??K??� —U??M??�« qFA½ ô ≠ 
qIM*« s??Ž r??¼œU??F??Ð≈Ë ‰U??H??Þô« W??³??	«d??�Ë s¹eM³�« œu??	Ë  U??¹ËU??Š Ë« »U??A??Ž_«Ë —U??−??ýô«
 s�  W³¹dI�«  dOž  WOHK)«  ©“U??G??�«®w??N??D??�«  ”Ëƒ—  «uKLF²Ý«  ¨b??O??F??�«  ÂU??F??Þ  wNÞ  bMŽ  ≠
ÂUFD�« dOC% ¡U??M??Ł« a??³??D??*« ‰u???šœ s??� ‰U???H???Þô« l??M??�     v???K???Ž q??L??F??�«Ë b??O??�« ‰ËU??M??²??�
 ¨—U????M????�«  d???O???C???×???²???�  “U?????J?????�«  Ë«  »U????I????¦????�«  Ê«b?????O?????Ž ‰U???L???F???²???Ý« s?????�  ¡U????N????²????½ô« b???M???Ž ≠
‰U????H????Þô« b?????¹ ‰ËU????M????²????� s?????Ž    «b?????O?????F?????Ð l????H????ðd????� ÊU????J????� w?????� r???N???M???¹e???�???²???Ð ÂU?????L?????²?????¼ô«

 ‰uLF*« pF� ‰ËUMð UðU²Ð ŸuM2Ë ©…u−FÐ pF�® bOF�« pF� ‰ËUMð bMŽ ‰UHÞô« W³	«d� ≠
 ‰öš  rN²³	«d�Ë  ‰UHÞú�  ÁU??³??²??½ô«  ≠  Æ «u??M??Ý  5  qOł X??% ‰U??H??Þ_     ©“u?????'« p??F??�®
 rN²Ý—U2 ¡UMŁ«   ÁUO*« qš«œ rN²I�«d� qCH*« s� t½« UL� ¨ÁUO*«  UFL−� qš«œ r¼bł«uð
   w� WŠU³��« WÝ—UL0 rN� ÕUL��« ÂbŽË rN�  Uý«uD�« ‰ULF²Ý« vKŽ W³þ«u*« ¨WŠU³��«
 w²�«Ë  W¹—UM�«  »UF�_«Ë   UF	dH*«  ‰ULF²ÝUÐ  rN�  ÕUL��«  ÂbŽ  ≠  ÆcIM�  œułË  ÂbŽ  ‰UŠ
 ‰UHÞú�  UNFO³Ð  ÂuIð  „UA�«  ‰öš  s�  bOF�«  q³	  U�  …d²�  ‰öš  U¼—UA²½«  d¦J¹  s�  U³�Už
 ÃUŽ“«  —bB�  UN½u�  sŽ  pO¼U½  WÐU�ô«  dD)  rN{dFð  w²�«Ë  VO	—  ôË  VO�Š  ÊËb??Ð
 ÂbŽ V³�Ð b¹bF�« ÂU¹« ‰öš UNÐ VFK� “d)«  UÝb�� ¡UM²	« s� ‰UHÞ_« lM� ≠ s¹dO¦JK�
 XK�Ë …b¹bŽ  UÐU�« …dOšô«  «uM��«  bNý YOŠ ‰UHÞô« vKŽ UNð—uDšË UN²O½u½U	
 ÂbI²ðË  «c??¼   t??łu??�«Ë  5MOF�«  w�  W�Uš  “d)UÐ  W??ÐU??�ô«  ¡«d??ł  œö³�«   UOHA²��  v??�«
 rN� WOML²�  UJ¹d³²�«Ë w½UN²�« qLłQÐ „—U³*« v×{_« bOFÐ 5KH²;« lOLł s� åÂdODÐò

WM�¬ WKDŽË „—U³� v×{« bOŽ rNzUMÐ_Ë

∫oKDð u½UÝ W�dý ¨v×{_« bOŽ W³ÝUM0
 W	Ëd;« ŒUÝË_«Ë Êu¼b�« nOEM²� e Ò�d� q ł – ”u�á wð—u� u½UÝ

°WÒ¹u	 W×z«— ÊËbÐ
 W¹UMF�« ‰U−� w� …bz«d�« ¨u½UÝ W�dý XIKÞ√ ¨v×{_« bOŽ W³ÝUM0
 nOEM²�  e Ò�d�  q ł  –  ”u�á  wð—u�  u½UÝ  ¨œö³�«  w�  XO³�«  nOEMðË

 ¨Ê«d�_«  ¨w½«uB�«  ¨w�UI*«  ¨dłUMD�«  sŽ  W	Ëd;«  ŒU??ÝË_«Ë  Êu¼b�«
°WÒ¹u	 W×z«— ÊËbÐË ÆU¼dOžË “UG�« ¨q¹—Ç?�«

  «Ëœ_«   U??�U??×??Ð  oB²K¹  e?? Ò�d??�  q??? ł  ZO�MÐ  ”u????�á  w??ð—u??�  u??½U??Ý
 n ÒEM¹ ¨e Ò�d� q ł ”u�á wð—u� u½UÝ ÆUNHOEMð WÒOKLŽ qÒN�¹Ë W��Ò²*«

  UJ³ý w� dÒ�u²� ÆWŽU−MÐË WŽd�Ð Êu¼b�« q¹e¹Ë W³FB�« ŒUÝË_«
Æo¹u�²�«

 

∫s¹ôdO� s� b¹bł
Pore Minimizer Primer

Oil free ™ WE�UŠ œ«u� œ«u� ÊËbÐ ™  U�U�*« hOKI²� d1«—á

 ≠ ©Pore Minimizer® “—e¹ULOMO� —Ëá” ∫oKDÔð Ê√ s¹ôdO� w� ‰UL'«  «d³²�� Òd Ô�¹
 …dAÐ  dNE�  vKŽ  ‰uB(«  w�  r¼U�¹Ë  …dA³�«  »uOŽ  wH�Ô¹  ¨ U�U�*«  hOKI²�  d1«—á
 q ł  ZO�MÐ  d1«—á?�«  °ÃUOJ�  ÊËbÐ  Ë√  l�  ≠  Û√  pO*«  œuL�  s�  b¹e¹Ë  ¨f½U−²�Ë  rŽU½
 ÆWFÝ«u�«   U�U�*«  hOKIð  w�  r¼U�ð  w²�«   U³ Ò�d*UÐ  ÒwMž  ¨…dA³�«  ÊuKÐ  rŽU½  ÒwFLý
 YO×Ð ÃUOJLK� 5²� ”UÝQ� ¨ U�U�*« ¡UHšù …dA³�« Ÿ«u½√ lOLł vKŽ ‰ULF²Ýû� rzö�

ÆbOŽU−²�« Ë√  U�U�*UÐ Û√ pO*« V ÒÝdð lM1
  U³ Ò�d*«  qCHÐ …dA³�«  »uOŽ Z�UF¹Ë  ΔÒbNÔ¹  ¨wL×¹ d1«—á?�«

∫W�U ÒFH�«
 W¹cGð `M1 ¨“U²2 …b��√ œUC�Ë V ÒÞd� V Ò�dL� – C 5�U²OðÑ

ÆWÒO¾O³�« …b��_« q�«uŽ s� W¹ULŠË
Æ…dA³K� U ÎÒ¹d¹dŠ U Î�LK�Ë …Ë«dÞ `M1 – WÒOMO�√ ÷ULŠ√

  U??³??M??�«  W??�ö??š 5??Ð  l??L??& W??³??O??�d??ð  ≠ ™Evermat  W??³??O??�d??ð
 …b???z«e???�« Êu???¼b???�« r?? ÒE??M??ð w??²??�« p???O???�Ë_« i??L??ŠË ÍË«d???×???B???�«
  U×²�  w??�  U??N??L??�«d??ð  l??M??9Ë  ¨…d??A??³??�«  s??�  UOKF�«  WI³D�«  v??K??Ž

 W³O�d²K�  ÆWK¹uÞ   UŽU��  …dA³K�  ◊U??�  dNE�  `M9Ë   U�U�*«
 Ëb³²� W¹UL(« …dA³�« `M9 YO×Ð ¨ UÐUN²�ù«Ë …b��ú� …œUC� bz«u� WOłu�uMJðuO³�«
 …dA³�«  «Ëc� “U²2 ÆÕUOð—ùUÐ U ÎÝU�Š≈ …dA³�« `M1 ¨s¼b�« bMŽ Æ ÒÍdÞË fK�√ dNE0
 WÐu³½√ ÆÍ—u� ◊U� dNE� vKŽ ‰uB×K� ÂuO�« ‰öš Û√ pO*« ‚u� t�ULF²Ý≈ sJ1 ÆWÒOM¼Òb�«

Â—UH�«  UJ³ý lOLł w� dÒ�u²�  ÆÃÆ‘ 89.90 ∫t	öÞ≈ W³ÝUM0 WKLŠ dF�Ð ÆqK� 30

 
∫W�Uš WKL×Ð „—U³*« v×{ô« bOFÐ 5KH²;« b¹UFð CROCS & MORE

 WKzUF�« œ«d�√ lOLł VÝUMð W¹cŠ_« s� WFÝ«Ë WKOJAð
 w½U¦�« ÃËe�« vKŽ 50% iOH�²Ð

 CROCS &  X??O??½«u??Š  W??J??³??ý  X??M??K??Ž√
 WKL×Ð UN	öD½« sŽ Ÿu³Ý_« «c¼ MORE
 W³ÝUM0 W??K??zU??F??�«  œ«d?????�«  l??O??L??' …e??O??2
 sLC²ðË Æ„—U???³???*«  v??×??{ô« b??O??Ž ‰u??K??Š
 ÃËe�« vKŽ 50%   WLOIÐ iOH�ð WKL(«
 s�  ULNMOÐ  h??š—_«  ¨W??¹c??Šô«  s�  w½U¦�«
 p??�–Ë  ¨  CROCS & MORE  W??¹c??Š√
 Æœb'«  5LCM*«Ë  szUÐe�«  ÍœU??½  ¡UCŽ_

 W¹cŠ_«  ‰U−�  w�  W¹—U&  W�—U�  15  w�«u(  WIO½√Ë  …eO2  WŽuL−�  WKL(«  qLA²ÝË
 fID�«  VÝUMð  w²�«Ë  WKzUF�«  œ«d??�√  lOLł  rzöðË  WJ³A�«  ŸËd??�  W�U�  w�  ŸU³ð  w²�«Ë
 CROCS &  Ÿd� d¹b� ªWK Îý dO�√ bO��«   ÆUC¹« …bOF��«  U³ÝUM*«Ë U½œöÐ w� —U(«
 pOKŽ  bOF�«  w�  dOOG²�UÐ  dFAð  wJ�”  ∫‰U??	  UHOŠ  w�  fð«dHL¼   u�ðuŠ  w�  MORE
 bOFK�  W¹cŠ√  WKOJAð  l�  CROCS & MORE  w�  √b³ð  WŠ«d�«Ë  ¨WŠ«d�UÐ  dFAð  Ê«
 bOF�«  WKLŠ  s�  l²L²K�  5KH²;«  lOLł  u??Žœ«  «c�  ÆWO�UŽ  …œu−ÐË  WKzUF�«  œ«d??�√  lOL'Ë
 CROCS & MORE  wŽd� d¹b� ‰U	 t²Nł s� Æ“fð«dH�  u�ðuŠ Ÿd� w� UMð—U¹“Ë
 qC�ô« .bIð vKŽ Vþ«uð UNðœUF� f�Ëd� Ê« Í—«uŠ wKŽ bO��« W�uHF�«Ë …d�UM�« w�
 WKL(« Ác¼ Xð« UM¼ s� ¨lOL'« ‰ËUM²0 W�uIF� —UFÝQÐË W�U)«  U³ÝUM*« w� UNMzUÐe�
  ÆU¼bFÐ U�Ë bOF�« …d²� ‰öš WŠ«d�«Ë …œu'UÐ ŸU²L²Ýô« s� lÝ«u�« —uNL'« sJ9 wJ�
 w� WOł«Ëœ“«  błuð ô t½«  rKF�«  l�  17.09.2016   a¹—Uð  v²Š  WKL(« dL²�²ÝË «c¼
 BLUNDSTONE  W¹cŠ√ WŽuL−� «bŽ U� jI� W¹cŠ_« qLA²Ý WKL(« Ê« UL�  öL(«

ÆNATURAL WORLD Ë

„—U³*« v×{ô« bOŽ W³ÝUM0
 s¹ô  Íe??¹d??�  s??�  …b??¹b??'«  WKOJA²�«   —U??²??š«  WOzU�½   UOB�ý

¡U¹“_« r�UŽ w� rO�UB²�« ÀbŠ√ l� ’ Uš dNE�Ë W¹dBŽ fÐö*
 ¡U??¹“_«  WJ³ý  ≠  s¹ô  Íe¹d�  XIKD½«  Ê√  bFÐ

 W??O??�U??H??²??Š« W??K??L??×??Ð W??O??ÐU??³??A??�«Ë W??O??zU??�??M??�«
 q�  v??K??Ž  iOH�ð  qJOý  100  s??Ž  …—U??³??Ž
  WKOJA²�« s� ‚u� U�Ë qJOý 300 ?Ð …Ëdý
  öH²×LK�  W??�U??)«Ë  …e??O??L??*«Ë  …b??¹b??'«
 ¡U??�??M??�«  —œU?????Ð ¨ „—U???³???*« v???×???{ô« b??O??F??Ð
  «b??K??³??�« n??K??²??�??� s???� b??O??F??�U??Ð  ö??H??²??;«
 s¹ô  Íe??¹d??�  ŸËd??�  v??�«  b�«u²�UÐ  WOÐdF�«
 WKOJA²�« t{dFð U� ÀbŠ√ ¡«dA� WHK²�*«

 wð«uK�« ¡U�M�« 5Ð s� X½U�Ë  ÆbOF��« bOF�« ¡«uł√Ë Â¡ö²ð w²�«Ë W¹dBF�«Ë …b¹b'«
 »œ√ W³ðU�Ë WOð«uJ(« ªn�“ Ë« ÊUMŠ …bO��« wÐdF�« jÝu�« w� s¹ô Íe¹d� ŸËd� Ê—“
 U¼UMOI²�«  YOŠ v×{ô« bOŽ fÐö�  —U²š«  w²�«Ë  q�dJ�«  WO�«œ  s� Õd�*«Ë ‰UHÞô«
 iFÐ  błË WÝ—b*« v�« ÍœôË√ œUŽ Ê« bFÐ” ∫X�U	Ë bOF�« fÐö� ¡«dAÐ UN�UO	 ‰öš
 UNM�Ë bOF�«  UOłUŠ iFÐ ¡«dA� ‚u�²K� X³¼–Ë Ÿu³Ý_« W¹UN½ w�HM� ⁄dHð_ X	u�«
 fÐö*«  s�  dO¦J�«  X³³Š√Ë  s¹ô  Íe¹d�  Ÿd�  XKšœ  ÆW³¹dI�«  wðdH��Ë  bOFK�  fÐö*«
 vKŽ  WOzU�*«   U³ÝUM*«Ë  Â¡ö²ð  w²�«Ë  W¹dBF�«  rO�UB²�«Ë  …b¹b'«  WKOJA²�«  s�
 ‘UL	   Ÿ«u??½«  s�  WŽuMB�  UN½«  U�uBšË  ¨WO�UH²Šô«  bOF�«  ¡«u??ł«  VÝUMðË  UNŽ«u½√
 W�U�  ‚«Ë–«  VÝUM²�  U¼dOžË  ¨V¹dJ�«  ¨qL�*«  ¨qO²½«b�«  ¨ÊuHOA�«  q¦�  ÍdBŽË  `¹d�
 tðbłË U* WŽuM²� WKOJAðË ”UO�QÐ s¹ô Íe¹d� s� Xłd�� ¨bOF�UÐ  öH²;« ¡U�M�«
≠…d�UM�«  W�U¹  s�  WMłU×�  œu−Ý  WÐUA�«  U�«  Æ“iOH�ð  s�  bOF�«  WKLŠ  t²MLCðË

 …d�UM�«  sýU�  ZOÐ  w�  s??¹ô  Íe¹d�  Ÿd??�   —U??²??š«  bI�  U³�Ëe�«  h	d�  W	d�  W³ŠU�
 ZO³�« lL−*  dCŠ” ∫X�U	Ë  U¹d²A*UÐ UN�UO	 ‰öš U¼UMOI²�« YOŠ bOFK� dOC×²K�
 wM³ÝUMð fÐö� sŽ Y×³K� WOzU�M�« fÐöLK� s¹ô Íe¹d� ŸdH� XKšœË ‚u�²K� sýU�
 UÐ«cł  dNE�  …√dLK�  wHCð  W�UšË  WKOLł  fÐö�  WKOJAð   b??łËË  ¨bOF�«  VÝUMðË
  ö¹eMð WKLŠ l� ¨ öH²;«  UÐUA�« s� ¡U�M�« W�U� ‚Ë–Ë w	Ë– VÝUMðË UOJOÝö�Ë
 ‰uIð Ê√ lOD²�ð U³�Ë“ œu−Ý «cJ¼Ë “U²2 W�b)«Ë qJý dOž ‰ôœ UF³Þ ÆbOFK� W�Uš
 œö³�« w� …bz«d�« WOzU�M�« ¡U¹“_« WJ³ý ≠s¹ô Íe¹d� Ê« v�« —UA¹ Æ“bOFK� …e¼Uł UN½√
 5FÐ cšô« l� …œu'« WO�UŽ W{u*«  UŽd� qC�_ ’Uš o½Ë—  «– rO�UB²Ð eOL²ð
 wÐdF�«  jÝu�«  w�  ŸËdH�«   «dAŽ  ‰öš  s�  d�u²ð  w²�«  ¨WOÐdF�«  …√d*«  ‚Ë–  —U³²Žô«
  UÝUI0 WJ³A�« ŸËd� w� …d�u²� UNFOLłË ÆUNðU³KD²�Ë Â¡ö²ð  ULOLB²Ð vMFð w²�«Ë
  «—«u??�??�??�ù«  s??�  WOMž  WŽuL−�  UC¹«  …b??¹b??'«  WKOJA²�«  qLAðË  «c??¼  Æ38≠52  s??�
 ÍdBŽ ¨oO½√ dNE0 …√d*« —UNþù p�– q�Ë W×ýËô«Ë  «d¼u−*« ¨s¹œ«e'U� WOzU�M�«
 11.9.2016  v²Š  ‰uFH*«  W¹—UÝ  „—U³*«  v×{ô«  bOŽ  WKLŠ  Ê«  v�«  —UA¹  ÆwÐU³ýË
ÆWKL(«  ◊ËdA�  UI�ËË   UCOH�²�«Ë   öL(«  w�  W??O??ł«Ëœ“«  błuð  ô  t??½«  rKF�«  l�

„öOLOÝ W−²M�  uÐ« s� W�bI� øbOF�« W³łË w� U½œôË« l� q�UF²½ nO�
 lL²&Ë  ¨„—U³*«  v×{ô«  bOŽ  UMOKŽ  q×OÝ  V¹dI�«  Ÿu³Ýô«  w�
 s� dO¦J�«  l{uð ÆWO�UH²Šô« W³łu�«  ‰ËUM²� U¼œ«d�«  qJÐ WKzUF�«
 s� r¼bNł vB	« lOL'« ‰cÐ b	Ë ¨…e ÒN−*« …bzU*« vKŽ  ôu�Q*«
 ”uK'« ÊuC�d¹ rJ²MÐ« Ë« rJMÐ«  sJ�Ë ‚U³Þô« qC�« œ«bŽ« qł«

ÆÂUFD�« ‰ËUMðË …bzU*« vKŽ
 dJF¹  b	  Íc??�«Ë  ◊U³ŠôUÐ  —uFA�«  pOKŽË  tOKŽ  d�u½  Ê«  qł«  s�
 ¨nO¹Ëœ XO½Ë— œ«bŽ« s� W�U¼ `zUB½ …bŽ rJO�« bOF�« WŠd� s�

∫”uKÐ f½U�œ« „öOLOÝ W−²M� ¨ uÐ« w� WOLKF�« …d¹b*«
 bO�UI²�«  ¨bOF�«   ôu�Q� sŽ bOF�«  s� ÂU¹«  …bŽ q³	 qHD�«  «Ëd³š«

 Æö�«uð d¦�« t½« rJMÐ« dFA¹ YO×Ð ≠UNÐ WIKF²*«  «œUF�«Ë WH�Ë q� ¡«—Ë s� sLJð w²�«
 WKCH�  ôu�Q� W¹« UHKÝ tF� «uB×�«Ë U¼œ«bŽ« ÊËuMð w²�«  U³łu�« w� b�u�« «u�dý« •
 ¨WMOF�  WI¹dDÐ  ŸuMB�  ÃUłœ  ¨UN³×¹  w²�«  WL×K�«  ∫W�ËUD�«  vKŽ  U¼u�bI¹  Ê«  b¹d¹  t¹b�
 r¼ô«Ë ≠ UN³KÞ b	  ôu�Q� bOF�« W�ËUÞ vKŽ b−¹ U�bMŽ pMÐ« ÕdHOÝ Æ5F� —UCš Ÿu½
 t�  WŠUðù«Ë W³łuK�  «dOC%  U¹d²A*«  v�«  ÂULC½ô«  b�u�«  vKŽ «u{dŽ« •  ÆUN³×¹ w²�«
 WKŠd� w� a³D*« w� …bŽU�*UÐ t� «u×LÝ« UC¹√Ë ÆUN�ËUM²Ð ÕdHOÝ w²�«  U³�d*« —UO²šUÐ
 ‰öš  UN�ËUMð  b�u�«  b¹d¹  ô   ôu�Q�  p�UM¼  X½U�  «–«∫«Ëd�c²ð  Ê«  rN*«  s� •  Æ «dOC×²�«
 s� Æq−)UÐ ÁËdFAð ö¾�¨·uOC�« w	UÐ »d	 åW−C�« «ËdO¦ðò ôË ÁuLždð ö� ¨WLO�u�«
 ÂbŽ Èdš« WNł s�Ë W³łu�«  ¡UN½«  bMŽ b�u�«  Õb� ÂbŽ ÂUFD�UÐ  oKF²¹ U�  q� w� qCH*«
 Ë« WOÐU−¹«  «e¹eF²Ð q�ô« Ÿu{u� b�u�« jÐd¹ ô√ rN*« s� ≠t�UFÞ wNM¹ r� «–« t�OÐuð
 …d*« Ác¼ d�ô« `−M¹ r� Ê« v²Š ∫5IKI�« q¼ú� W³OÞ WLK� W¹UNM�« w�Ë • ÆW¾O³�« s� WO³KÝ
 °«dO¦� r²N½ ô√ rN*« s� Æö¹uÞ U²	Ë VKD²ð WOKLŽ sŽ UM¼ Y¹b(« ÆÈdš« …d� błuð ULz«b�
 «cN� ¨t²KzUŽ œ«d�«  l� bł«u²�«  s�Ë ¡«uł_UÐ l²L²¹ ¨W�ËUD�«  vKŽ fK−¹ b�u�«  Ê«  WIOIŠ
 `zUB½ wM³ð l�Ë ¨X	u�« l�Ë dš¬ «bOŽ U�Ëœ błu¹ ¨«Ëd�cð ÆWOKLF�« s� U�U¼ «¡eł d³²F¹

ÆU� UM Ò�% kŠö½ Ê« l³D�UÐ sJ1 ¨ŸuM�« «c¼ s�
 å5B²�*«  r	UÞò  ‰  tłu²�«  rJM1  WOÐdF�«  WGK�UÐ  pKHÞ  W¹cG²Ð  oKF²¹  ULO�  ‰«R??Ý  Í_
Æ1800≠65≠65≠01 w�U²�« nðUN�« vKŽ W¹cGð  UOzUBš« qLA¹ Íc�«Ë Æ„öOLO�� lÐU²�«

°„—U³� v×{«Ë «bOFÝ «bOŽ rJ� vM9«
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