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f�uÐ œ«uł
معظم اّلذين أشهروا رفضهم للمشاركة في 
جنازة شمعون پيرس أّكدوا املعروف واملؤّكد، 
الّطبيعي واملتوّقع، وجميعهم فعلوا  وبرّروا 
منذ  الرّجل  تاريخ  بسرد  مستعينني  ذلك 
صباه حّتى آخر يوم في حياته، وهو تاريخ، 
بقدر ما استفزّهم وأغضبهم ومنعهم، بحق، 
محفورًا  سيبقى  اجلنازة،  في  من املشاركة 
الّصهيونّية  واحلركة  اليهود  سجّالت  في 

ودولة إسرائيل.
رسموا  ثّم  البداية  في  قرارهم  اّتخذوا  لقد 
فهل  سهامهم،  عليه  ــوا  وأطــلــق ــهــدف  ال
يعقل؟! هكذا كان سؤالهم االستنكارّي، أن 

نشارك في جنازة َمن كان له هذا الّتاريخ؟
من  املسألة  هذه  لنبش  محاولتي  تعد  قد 
زوايا أغفلها شبه الّنقاش الذي كان وطمرها 
أو  مشاكسًة  املُعلنة،  ـــوات  األص ضجيج 
كإجماع  بدا  ملا  استفزازًا  حّتى  أو  مشاغبة 
ذلك،  رغم  سأحاول،  لكّنني  حاسم،  عربي 
سّيما  ال  بأهمّيتها،  إلمياني  القضّية  إثارة 
يستعرضها  ــم  ل ــاًدا  ــع أب فيها  ــس  أمل ــا  وأن
غابت  أو  ُغّيبت  وتبعات  الــعــام  املشهد 
واخلوض فيها سيثري جتربتنا ويفيدنا في 
سينتجها  ومعضالت  طارئة  ــاالت  ح وجــه 
واقعنا اخلاص في إسرائيل؛ هذا عالوة على 
ما سمعت من همهمات عاتبة ومنتقدة في 
املشتركة  القائمة  ملقاطعة  عديدة  مجالس 
موقف  البعض  خّص  بينما  عــام،  بشكل 

ّية  العرب واحلركة  للّسالم  الدميقراطّية  اجلبهة 
للّتغيير، فهل كان موقف القائمة املشتركة 
حاول  كما  وبديهي،  جــارف  إجماع  محّط 

أعضاؤها أن يقولوا؟
بدايًة أوضح أّن نقاشي في هذا املقال هو مع 
األفراد  مع  وليس  املشتركة  القائمة  موقف 
قائمة  مؤّسسات  حّتى  أو  املجموعات  أو 
وناشطة بيننا ولم تشارك في جنازة پيرس؛ 
فهذه ليست املرّة األولى التي تتبّنى فيها 
القائمة موقًفا إزاء حدث عام وهام من دون 
أن يجتمع أعضاؤها ويتعبوا أنفسهم بنشر 
بيان يعّلل أسباب تبّنيهم لهذا املوقف أو 

دواعي ذلك.
لقد فهم من تصريحات لبعض األعضاء في 
القائمة، وأحسب أّنها محاولة منهم لتبرير 
ذلك القصور، أّنهم لم يكونوا بحاجة لعقد 
مثل هذا الّلقاء، فمقاطعة القائمة للجنازة 
كانت املوقف الوحيد املفروغ منه! مع أّنني 
وتصريحات  مغايرًا  كان  جرى  أّن ما  أعرف 

هؤالء غير دقيقة.
موّجه  بيان  نشر  ــدم  وع القائمة  سكوت 
ومن   - انتخبتها  التي  للجماهير  أوًّال 
يعد   - الدولة  في  اليهود  للمواطنني  ثّم 
بفوقّية  وتــصــرًّفــا  باملواطنني  استسخاًفا 
مرفوضة وتكرار ذلك يعكس عدم احترامهم 
يبدو  ما  على  التي  ّية  احلزب ملؤّسساتهم 
«زينات  من  أكثر  ليس  عندهم  أصبحت 

مملكات».

الهاّمة  ّية  اإلجرائ ّية  اجلزئ هذه  على  عــالوًة 
واألصل،  األهّم  هي  اجلوهرّية  املسألة  تبقى 
خيار  هي  اجلنازة  مقاطعة  كانت  حًقا  فهل 
ّية األفضل الواحد والوحيد؟  اجلماهير العرب
عند  احملسوم  املوقف  هي  كانت  حًقا  وهل 
الّسائد  والرّأي  ّية  العرب القيادّية  املؤّسسات 
أي  وعلى  والّنخبوّية؟  العاّمة  األوساط  في 
أساس صرح البعض ووصم من سيشارك في 

اجلنازة بالعمالة؟ ألم يكن الواقع مغايرًا؟ 
أو  املشتركة،  القائمة  قـــادة  على  يجب 
الّتغيرات  هي  ما  يستشعروا  أن  بعضهم، 
ــدة  ـــواقـــف اجلــدي ــني الــّنــاس وامل ــة ب احلــاصــل
تفّشي  يكون  فقد  في صفوفهم.  املتراكمة 
بني  الّسياسي  العمل  عن  العزوف  ظاهرة 
التطوّرات  الّشعبّية هي من أخطر  القواعد 
عن  املواطنني  إبعاد  إلى  وأّدت  أثرت  التي 
في  ببعضهم  ورمـــت  ــة  ــيــاســّي ــّس ال ـــر  األط
حضن  في  أو  الّالمباالة  أو  الّدولة  أحضان 
بضرورة  تنادي  التي  ّية  اإلقصائ احلركات 
أبرز  ولعّل  ومؤّسساتها؛  الــّدولــة  مقاطعة 
ما الحظناه  هو  وأخطرها  احلالة  هذه  معالم 
ّية  العرب واملجالس  البلدّيات  انتخابات  في 
تأثير  عــن  بعيًدا  ــرت  ج ــي  والــت ــرة،  ــي األخ
في  الّشريكة  الّسياسّية  واحلركات  األحزاب 
ما  وأنتجت  ومداراتها،  املشتركة  القائمة 
جديد  سلطات  رؤســـاء  جيل  مــن  أنتجته 
شّكلوا حالة قيادة ما زالت معاملها تتبلور 
املتفاعلة  ــة  ــرمــادّي ال املساحات  فــي  هناك 
الفرد  املواطن  وبني  ومؤّسساتها  الّدولة  بني 
ومصاحله، فمعظم هؤالء الرؤساء ال ينتمون 
ويتصرّفون  املــشــتــركــة،  للقائمة  ــا  ــًي حــزب
لسياساتها.  معاكس  أو  مستقّل  بشكل 

ــازن  ــد م ــســّي ــد تــكــون خــطــوة ال مــن هنا ق
جلنة  ورئيس  سخنني  بلدّية  رئيس  غنامي، 
ّية  العرب واحمللّية  البلدّية  الّسلطات  رؤساء 
بتقدمي  لــه،  املرافق  والوفد  إسرائيل،  في 
قالوه  الــعــزاء في مــوت پيرس ومــا  ــب  واج
على املأل في ذلك املقام أسطع برهان على 
املشتركة  ــرّرات  ــب وم فرضّيات  صّحة  عــدم 
ّية.  باستخفاف وبعدم مسؤول التي سيقت 
ــاء  رؤس عــشــرات  مــن  املعزّين تكّون  فوفد 
ميّثلون  الذين  ّية  العرب والبلدّيات  املجالس 
(وهو  مواطن  مليون  الربع  حوالي  فعلًيا 
مع  بالّتقريب)،  البلدات  تلك  سّكان  عدد 
حضروا  معه  ــن  وَم مــازن  السّيد  أّن  العلم 
معزّين وحتّدثوا باسم جميع الرّؤساء العرب 
املنتخبني في إسرائيل، في حني لم نسمع 
عن أّي اعتراض من رئيس سلطة محلّية أو 

بلدّية قبل الزّيارة أو بعدها. 
لقد أحّس الّنائب أمين عودة باخللل احلاصل 
إلى  ــاري،  اجل الّشهر  من  الرّابع  في  فبادر 
فيها  ث  حتــدّ ومطوّلة  الفتة  مقابلة  نشر 
لقرار  اّتخاذه  دوافع  عن  اإلعالم  وسائل  في 
املقاطعة. من املالحظ أّنه لم يكتِف، كغيره 
تاريخ  على  املبرّرات  بإيقاف  النوّاب،  من 

يحترم  ــه  أّن على  فشّدد  الّشخص،  پيرس 
املؤّسسة  لتعامل  كل اآلراء، ُمضيًفا رفضه 
قومّية،  أقلّية  ونحن  معنا،  اإلسرائيلّية 
للهيمنة  رفضه  ومؤّكًدا  واستعالء،  بفوقّية 
تتحّقق  ال  املواطنة  أّن  وجزمه  والعنصرّية، 
الّشراكة  وإميانه بضرورة  ـــذات،  ال بإلغاء 
معرفته  مع  الّدولة  في  الكاملة  احلقيقّية 
أّن الّطريق إليها وَعرة، ثّم عاد وشكر، في 
الّنهاية، َمن انتقد وَمن الحظ وَمن أثنى على 
موقفه ونادى بضرورة مواصلة احلوار الوطني.

لن أناقش ما جاء في تلك املقابلة، فأغلب 
مشاركته  لعدم  ا  سبًب عــودة  أمين  ــره  ذك ما 
ــن لم  ـــرأي َم ــي وب ــرأي ــازة يصلح ب ــي اجلــن ف
مسوًّغا  الّنقاش،  قبل  القرار  وضع  يتعّمد 
مبرّرًا  يصير  قد  ذكــره  ما  كّل  للمشاركة. 
للمشاركة، إّال ما قاله بوجع شخصّي وعام 
يبقى غير قابل للّتفاوض والّنقاش؛ فتاريخ 
اجلنازة صادف مع تاريخ  إحياء هّبة أكتوبر 
2000، وفي هذا يقول أمين بصدق واضح: 
مع  وذهبت  الّشهداء  أضرحة  أمــام  «وقفت 
على  الزّهور  لوضع  الّثالث  وأبنائنا  زوجتي 
ضريح أخ زوجتي الّصغير أسيل عاصلة.. 
فّكر  َمن  ّية  اإلنسان أساطني  من  هناك  هل 
براك  حكومة  في  الوزير  جلنازة  أذهب  بأن 
يعتذر؛  بأن  يفّكر  لم  ــذي  اّل  ،2000 سنة 
وفي اليوم الّثاني أن أزور أضرحة ضحاياه 
أبنائنا». ال حّق ألحد ولن يطالبك أحد على 

وجه املعمورة أن تشارك في اجلنازة.
القائمة  وعلى  حّقها،  للّسياسة  ولكن 
العام  ففي  ـــات.  وواجـــب ــوق  حــق املشتركة 
2007 جرت انتخابات رئيس دولة إسرائيل 
وتنافس فيها ثالثة من القادة الّصهيونّيني 
ريڤلن  ــني  رؤوڤ پيرس،  شمعون  املعروفني: 
ّية  العرب ــزاب  األح كانت  أڤيتال.  وكوليت 
اجلبهة  عــن  (ثــالثــة  أعــضــاء  بعشرة  ممّثلة 
وأربعة  التجّمع  حلزب  وثالثة  الّدميقراطّية، 
ّية)، وقد شارك معظم الّنواب  للقائمة العرب
العرب في عملّية الّتصويت. حصل پيرس 
على 58 صوًتا، ولم ينجح في اجلولة األولى 
الّثانية  اجلولة  بدء  قبل  صوتني.  بنقصان 
پيرس  فانتخب  واڤيتال  ريڤلني  انسحب 

باإلجماع، وصار رئيًسا للدولة.
بعد تسعة أعوام مات پيرس اّلذي لم يكن 
القائمة املشتركة  موجوًدا في جنازته، لكن 
أّن  مع  غيابها  لتعّلل  تاريخه  استحضرت 
تلك لم تكن جنازة فحسب، ولو كانت فقط 
كذلك، فلألشخاص حّق أن يختاروا مواقفهم 
ويغضبوا وأن ينسفوا في حلظات إنسانّية 
حارقة كّل اجلسور واملرايا؛ ولكن على القادة 
أجنحة  ــرّف  ت عندما  يبقى،  الّسياسّيني 
والتمّسك  األمل  استشراف  واجب  الّتاريخ، 
اجلرح  عمق  في  ــي  وه حّتى  الفرصة،  في 
والّلوعة. إّنها القدرة على إماتة املوت الذي 
ا،  مهما كان أسود يجب، عند من يقود شعًب
أّال يجمح خياله ويعّطله وأّال يطفئ النوّار 

والّنور في القمم. 
رئيس  انتخاب  في  أحزابكم  شاركت  لقد 
دولة إسرائيل حني فاز فيها شمعون پيرس 
أحزابكم  ــواقــف  م تغّيرت  فكيف  احلــي، 
من  «البديهّية»  وحتوّلت  املوت  ساعة  في 
الّنقيض إلى الّنقيض.. من حّقنا أن نعرف.

وبعهره؛  بنفاقه  العالم  وحضر  پيرس  مات 
أغاظ  َمن  جنازة  فقط  تكن  لم  ألّنها  نعم، 
مماته؛  في  بشّلهم  وجنح  حياته  في  العرب 
ّية - قادة في  ثّم جاء رؤساء الّسلطات العرب
طور الّتكوين - للّتعزية وكأّني بهم يسعون 
أظّنني  فال  الّظل،  في  الرّمادي  رفرفة  وراء 
أّنهم كانوا يعرفون ما يعرفه الّشعراء: «وإّن 
فلواله،  البيد،  في  املسافر  كتاب  الّسراب 
بحًثا  الّسير..  واصلوا  ملا  ــراب،  ــّس ال لــوال 
عن املاء».. لكّنهم مشوا بعكس خط سير 

القائمة املشتركة.
فيها  واملشاركة  اجلنازة،  في  أشارك  لم  أنا 
الّطبيعي  أو  املرغوب  اخليار  هي  ليست 
ّية احلق  للعربي، ولكّل فرد أو مؤّسسة مدن
باّتخاذ قرارها إزاءها بدون أن يخضع قرارهم 
ملساَءلة أو للّتبرير، لكن استبعاد املشاركة 
في حالة القائمة املشتركة، وهي بيننا اجلسم 
غير  من  الّتمثيلي،  البرملاني  الّسياسي 
دراسة أو نقاش كان قرارًا خالفًيا ومنقوًصا 
وتبريره بكونه مدعوًما من معظم اجلماهير 
ّية فيه من الّتضليل قسط ومن عدم  العرب
جلنة  به  قامت  ما  ويكفي  أقساط،  الّدّقة 
الرّؤساء دليًال، وهي ليست املؤّشر الوحيد.

ما جرى في ذلك الّنهار كان غمزة من عني 
الواقع  الزّائغة ومشهًدا من مشاهد  الّتاريخ 
األمم،  بيدر  على  واستعراًضا  الّتلفزيوني، 
بجروحها،  أقليتنا،  حضرت  لو  ضير  فال 
وبيدها مذراة صغيرة وقفة؛ ال أحد يطالب 
لكّنني  بأشخاصكم،  باحلضور  جميعكم 
على قناعة أّنكم لو أردمت املشاركة الهتديتم 
إلى حلول ال «متيت الذيب وال تفني الغنم»، 
فمثًال كان بإمكانكم الّتوافق على انتداب 
من ميّثل القائمة، أو فريق من املسؤولني في 
أحزابكم، أو أّي بديل، على أن يسبق ذلك 
أمين  مقابلة  في  جاء  ما  ــروح  ب بيان  إعــالن 

عودة الهاّمة واملتأّخرة.
وما  مستقّلة،  سياسّية  شخصّية  للقائمة 
شاهدناه على جبل هرتسل كان أقرب إلى 
من  ففيه  ــســارح:  امل بكل  تليق  مسرحّية 
الكوميديا فيه ومن  التباسه ووجع  العبث 
القدر، كثيرون  التراجيديا خيبتها وحماقة 
انقضاء  على  ليشهدوا  جــاؤوا  حضروا  ّممن 
عهد، وبعضهم ليكونوا شركاء في مواسم 

احلصاد اجلديد.
أّما الذين انتخبناهم غابوا وآثروا أن يتلوا 
لپيرس  مقيت  تاريخ  من  شواهد  علينا 
املّيت الذي مّثلهم لم يحضر جنازته، لكن 
نوّابنا،  مثل  استذكروا،  حضروا  من  جميع 

تاريخه وتلوا علينا سيرته!
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في أعقاب الزّوبعة الّصرَصر اّلتي أثيرت حول موقف 
املشتركة األخالقّي/اإلنسانّي بخصوص عدم املشاركة 
في مراسم دفن وتشييع رئيس دولة إسرائيل الّسابق، 
الكرامة والوطنّية واألصالة  شمعون پيرس؛ موضوع  
مجتمعنا  جرّاَءه  انشرخ  ّية،  واإلنسان والعزّة  واألخالق 
بني  ومتقّيء،  العق  بني  ومؤّيد،  معارض  بني  العربّي 
والرّفعة  الّشهامة  جماعة  بني  وال-أخالقّي،  أخالقّي 
اجلنازة  في  الّشراكة  موضوع  والّتذّلل..  احلقارة  وثّلة 
الّشعب  أو عدمها هو موضوع كرامة، كرامتنا نحن 
لسّكان  الّتاريخّية  بالرّواية  والّتذكير  الِفَلسطينّي، 

عرب هذه البالد األصالنّيني.
احلاضر..  نعيش  نحن  املاضي،  في  نعيش  ال  نحن 
هذا  املتعاقبة،  اإلسرائيلّية  احلكومات  حاضر  نعيش 
والّتشريد  بالّتهجير  ا،  يومّيً يذّكرنا،  اّلــذي  احلاضر 
ومصادرة األراضي واالضّطهاد والّتمييز والقمع والقتل 
والّتحقير، والّتقليل من شأن وقيمة وكرامة وإنسانّية 

ّي الِفَلسطينّي. العرب
إّن قرار نوّاب القائمة املشتركة، وعلى رأسهم الّصديق 
«حمامة  دفــن  مــراســم  مبقاطعة  عـــودة،  أميــن  الّنائب 
شمعون  إسرائيل،  لدولة  األسبق  الرّئيس  الّسالم»، 
پيرس، هو قرار صائب برأيي. فـ»رجل الّسالم» هذا، 
خاض  دميونه،  في  الّنووّية  املفاعل  إقامة  على  عمل 
حروًبا دموّية شرسة بحق شعبنا الِفَلسطينّي والّشعب 
بنانّي، وترك بصمة سوداء تاريخّية دامغة في جرائم  الّل
ومجازر إسرائيل بحق شعبنا وشعوب اِملنطقة، وتواطأ 
مع اليمني املتطرّف فعمل على تبييض ماء الوجه، 
علينا  وانقّض  الوادعة  كاحلمامة  رؤوسنا  فوق  فحّلق 

كالّنسر اجلارح.
املشاركة في مراسم الّدفن وتقدمي العزاء أجدها أشبه 
بزيارة املقتول للقاتل، املظلوم للّظالم، الّذليل للُمِذّل.. 
كرامتنا  عن  الّتنازل  رفضنا  لتؤّكد  جاءت  واملقاطعة 
بحّق  تنا  ّي واستقالل ووطنّيتنا  ّيتنا  وإنسان وأخالقنا 
شهدائنا وأبناء شعبنا، َكْيال ُتستبدل مبشاركة تعتبر 
تقدمة إضافّية مّنا على مذبح األضاحي والّتنازالت، 
عن  تخّلى  وغاصب  وقاهر  ُمحتّل  سياسات  ــام  أم

ّيته وأخالقه منذ عقود. إنسان
إّن ملقاطعة الّنواب العرب جنازة پيرس داللة سياسّية 
الِفَلسطينّي،  ّي  العرب الّشعب  أّن  هاّمة، ومؤّشر على 
فيها  ثار  إسرائيل،  في  العربّي  املجتمع  لنقل  أو 
پيرس،  جّملها  اّلتي  ّية  هيون الصِّ الرّواية  على  ومترّد 
األقلّية  ّية  وإنسان ومشاعر  تاريخ  جتاهلت  واّلــتــي 
ّية في هذه البالد. إّن املقاطعة تأتي  ّية األصالن العرب
اجلّالد  أن يستغّل  نرفض  ّية..  للّداللة على االستقالل
املقاطعة ليستخدمها سوًطا آخر يجلد فيه شعبنا. 
لقد أتت املقاطعة بثمارها، فحملت سرًدا مغايرًا لسرد 
ّية في البالد؛  احلكومات اليمينّية عن األقلّية العرب
إّن الّتهّجم على الّنائب عودة وأعضاء املشتركة لعدم 
املشاركة، ال يطمس وال ميوّه أهمّية اعتراف األغلبّية 
اليهودّية في هذه الّدولة العنصرّية بألم ونكبة ومعاناة 
الغنب  وتصحيح  فيها،  ّية  العرب األقلّية  وضحايا 
احلاصل لهدف خلق شراكة حقيقّية مبنّية على أسس 

املساواة والعدل واإلنسانّية من قبل الّدولة.
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الزّوبعة  هذه  على  بالرّد  عودة  أمين  الّنائب  أفلح  وقد 
األسبق  اإلسرائيلي  الرّئيس  جنازة  في  املشاركة  حول 
وإنسانّي  وأخالقّي  سياسّي  بحديث  پيرس  شمعون 
واحترام  باهتمام  تابعت  فيه: «لقد  قال  لبق مصوّر، 
الّنقاش بني مؤّيد ومعارض لعدم مشاركتنا في جنازة 
وبقناعتي  پيرس.  األسبق إلسرائيل شمعون  الرّئيس 
ا جًدا وحسب،  الّنقاش ليس صحّيً العميقة بأّن هذا 
وإّمنا مصدر اعتزاز.. فهناك من يتصرّف مثل القبيلة 

ّية..  بتوجيه من وسائل إعالم تذّكر باألنظمة الّشمول
ولكن جمهورنا يناقش، ويناقش بحّدة. وهكذا يجب 
هذه  من  وأتثّقف  أتعّلم  ا  شخصّيً ــا  وان يكون.  أن 
الّنقاشات؛ بل أكثر من ذلك فجزء من االّدعاءات مهّم 
على  ناحيتي  من  للغاية.  هاّمة  نظر  وجهة  ويحمل 
األقّل، فهذا القرار مثًال لم يكن بني أبيض وأسوَد، وال 
بني خطأ أو صّح ُمطلَقْني.. وإّمنا كان قرار عدم املشاركة 

صحيًحا إلى جانب احترام األفكار األخرى.»
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ّية  العرب اجلماهير  نحن  نريد..  ”ماذا  عودة:  وأضاف 
باملرج،  باملثّلث،  باجلليل،  وطنها  في  بقيت  التي 
نريد  الّساحقة،  تنا  بأغلبّي نحن  والّساحل..  بالّنقب 
على  محافظني  وطننا  في  نبقى  أن  الّتالية:  األمور 
وأن  الكاملة،  املواطنة  ننال  وأن  القومي،  انتمائنا 
أجل  من  الّسياسي  القرار  على  الّتأثير  في  نساهم 
الّسالم، وفي ُصلبه إقامة الّدولة الِفَلسطينّية وأن نؤّثر 
الّسياسّية واالجتماعّية.. كلها  القرارات  في مجمل 

متاًما.“
ــة،  احلــّق الــكــامــلــة  ــة  ــواطــن امل ــد  ــري ن ”وألّننا  وتــابــع: 
بالعنصرّية  بالهيمنة،  نقبل  أّال  الّطبيعي  فمن 
الهيمنة  هذه  من  األمثلة  بعض  خذوا  وباالستعالء.. 
التي حدثت فقط في هذين اليومني: اليوم (2 تشرين 
األّول) يحّل رأس الّسنة الهجرّية ورأس الّسنة العبرّية.. 
ا رئيس الدولة وكل أعضاء الكنيست من  فلماذا حّي
الّسنة  رأس  ملناسبة  اليهود  ّية  الّصهيون األحـــزاب 
العبرية، مقابل جتاهل كامل للمسلمني ملناسبة رأس 
للقائمة  رئيًسا  بصفتي  أنا  بينما  الهجرّية؟!  الّسنة 
إضافّي  مثال  واليهود.  املسلمني  حييت  املشتركة 
للهيمنة: في الّلقاء الّتلفزيونّي في القناة اإلسرائيلّية 
الّثانية توّجه إلّي أحد املعّلقني السّياسّيني على أّننا 
نعيش في املاضي! أّية هيمنة هذه التي جتعل احلركة 
ّية تنطلق مبشروع شمولّي مبنّي على رواية  الّصهيون
من قبل 2000 عام؛ أّما نحن فممنوع أن نتحّدث 
الّشخصّيون..  أباؤنا  عاشه  الذي  القريب  األمس  عن 

أبي أنا مثًال؟!“
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يحضر  لم  َمــن  أّن  هو  للهيمنة  آخــر  ”مثال  ــال:  وق
للعالقات  يسيء  فهو  پيرس  لوفاة  القومي  الّطقس 
ألحــداث  إحيائنا  مع  ــاذا  وم ّية..  العرب  - اليهودّية 
 2000 أكتوبر  األّول/  تشرين  واألقصى  القدس  يوم 
باألمس. الّشباب الّثالثة عشر اّلذين ُقتلوا على يد 
الّشرطة اإلسرائيلّية، والتي قرّرت جلنة حتقيق رسمّية 
(جلنة اور) بأّنه لم يكن هنالك أّي مبرّر لقتلهم على 
ويطلب  يعتذر  أن  واحد  وزير  فّكر  فهل  الّدولة..  يد 
الزّهور على األضرحة؟! أمس  املشاركة بوضع أكاليل 
واحًدا  الشهداء  كّل  أضرحة  أمام  وقفت  وأمس  األّول 
لوضع  الّثالثة  وأبنائنا  زوجتي  مع  وذهبت  واحـــًدا.. 
الزّهور على ضريح أخ زوجتي الّصغير أسيل عاصلة. 
هل هناك من أساطني اإلنسانّية من فّكر بأن أذهب 
جلنازة الوزير في حكومة براك سنة 2000، واّلذي لم 
أضرحة  أزور  أن  الّثاني  اليوم  وفي  باالعتذار؟!  يفّكر 
العنصرّية  الهيمنة  هذه  أبنائنا؟!  أضرحة  ضحاياه، 
أّيها األخوة هي الّنقيض متاًما ملن يريد مّنا أن يعيش 

مبواطنة كاملة ومساواة.“
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وأردف الّنائب عودة: ”أنا أقول لكم هذا الكالم ألّنني 
ال اعتبر أّن عالقتنا مع املواطنة ومع املجتمع اليهودّي 
هي عالقة 5 سنوات أو 10.. لو كانت كذلك فرّمبا 
قلنا.. ”مّشي حالك هاألكم سنة“، وألّنني مدرك أّنها 
ُأسس  على  ُتبنى  أن  فأريدها  استراتيجّية،  عالقة 

االحترام والّتفّهم.“
الّذات...  بإلغاء  تتحّقق  ال  فاملواطنة  ”لهذا  وأوضح: 
يومني  وملّدة  الرّسمّية،  الّطقوس  تفتح  أن  معقول  هل 
كّل نشرات األخبار العبرّية مبوقف القائمة املشتركة؟! 
أعرف أّن هذا كان ضاغًطا لبعض األوساط..! ولكّنه 

مهّم على املستوى البعيد، إذا أحسّنا الّتعامل.“
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يطالبنا  األخوة  بعض  أّن  ”أعرف  عودة:  الّنائب  وقال 
يستحّقون  وهؤالء  البرغماتي..  الباب  من  باملشاركة 
الّنقاش باحترام شديد. ولكن هناك من يتعامل بخّسة 
وانا  بغدر..!  يتعامل  ذلك،  من  وبأكثر  بل  بالّتوّجه، 
”األمثال  ُتكتب،  اّلتي  واملواقف  الّتعليقات  أقصد 
الوضيعة“: ”بوس الكلب من ثّمه تتقضي حاجتك 
بوسها  تكسرها  بتقدرش  الّلي  ”اإليد  أو  مّنه“.. 

وادعي عليها بالكسر“.“
للمواطنة  ونقيض  ليست خسة  ”هذه  أّن  إلى  وأشار 
ــريــد أن  ت ــي نفسّية غـــدر، فــأنــت  ـــا ه ــســب، وإّمن وح
ال  هكذا  أقوى..  اليوم  ألّنهم  اليهود  املواطنني  تغدر 
يتصرّف إنسان أو قائد محترم.. أنا ال أغدر اجلمهور 
وأخالق..  وُنبل  بصدق  معه  أتصرّف  أنا  اليهودّي.. 
املتبادل  العميق  الندّية والكرامة واالحترام  نريد  نحن 

بالعالقة بني الّشعبني.“
الكاملة  احلقيقّية  للّشراكة  ”الّطريق  أّن  إلى  ولفت 
أن  ميكن  وال  طويل،  نفس  إلى  حتتاج  وَعرّية  طريق 
باالبتسامات  وليس  الكاملة  باملساواة  إّال  تتحّقق 
ــا  وإّمن االنحناء،  بقبول  أو  ــات  ــّي ــرام اإلك أو  الباهتة 
التي حترص  والدميقراطّية  الكرمية  األخالقّية  باملواجهة 

على مصالح الّشعبني.“
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وقال عودة: «وأنصفكم القول بأّنني أقّدر جًدا َمن قال 
وكتب بأّن لپيرس أمور جّيدة.. وبقناعاتي فهذا كالم 
أقوى حجة ملن يدعم  أنا أعتبرها  ورّمبا  للغاية،  مهّم 
بسياقها  األمور  أن نضع  فمهم  ذلك  ومع  املشاركة.. 
فإّن بيرس هو صميم املشروع - وال أريد أن أحتّدث 
احلركة  أّن  منطلق  من  ليس   - وحسب  املاضي  عن 
الصهيونّية مسموح لها أن تتحّدث عن 2000 عام 
أّما أنا فممنوع من أن أحتّدث عن هذا املشروع الذي 
ـ67 وكان مدير عام وزارة األمن  نكَب شعبنا، واحتّل ال
ـ56.. بل  أّبان احلكم العسكرّي، وكفر قاسم وعدوان ال
أريد أن أحتّدث عن دوره الدبلوماسّي طيلة الّسنوات 
العالم  أمام  اليمني  حكومات  لتبرير  األخيرة  العشر 
الكامل  وصمته  غــزّة..  على  املتكرّر  العدوان  ــان  وأّب
واملُطبق عن عشرات القوانني العنصرّية والّتصريحات 
ــّدور  ــالم هــذا ال ــرت بكل وسائل اإلع ضــّدنــا. وقــد ذك
الّسلمّية،  العملّية  بدفع  ا  ّيً فعل والهاّم  اإليجابّي 
وبالّتعامل معنا كجسم مانع، وأنا ال أقّلل أبًدا من 
العربي  اجلمهور  أقنعت  التي  هي  أحزابنا  بل  هذا.. 
- وجزء منه مقتنع أصًال - بأن يصوّت لپيرس في 
قانا  مجزرة  ــم  ورغ  ،1996 عــام  نتنياهو  مواجهة 
الرّهيبة، حصل على 90 باِملائة من أصوات شعبنا، 
فقط من أجل أن يواصل العملّية الّسلمّية.. ولكنه لم 
يحصل على أكثر من 40 باِملائة من أصوات املواطنني 

القطيعّية  اإلسرائيلّية  اإلعالمّية  واحلالة  اليهود.. 
پيرس  أسقط  الذي  أّن  وتتجاهل  هذا،  كل  تتجاهل 
واّلــذي   ،1977 عام  الّتاريخي  الّسقوط  منذ  ــرارًا  ِم
األحزاب  هي  ا  ّيً ووصول ا  ّيً ميكيافيل واعتبره  شتمه 
الّصهيونّية، واآلن بزيف يبنون طقوس القبيلة والّذاكرة 

اجلماعّية ويطالبوننا نحن بأن نشاركهم البناء..»
الذي  العربي  بالعامل  أفّكر  قرار  كّل  ”عند  وتابع: 
مؤمن  الغد، أنا  اليهودي صباح  اجلمهور  مع  يلتقي 
املقاييس  أحد  أّن  أرى  الّصادقة..  بالوطنّية  بإخالص 
بالعامل  الّتفكير  هي  موقف  أي  الّتخاذ  األساسّية 
الغد..  اليهودي صباح  العربي الذي يلتقي اجلمهور 
القطار..  أو  احلافلة  داخل  احملّجبة  باملرأة  بالّطبيب، 

أرفض الوطنّية املتعالية على حياة الّناس.“
™ UM³Fý W�«d� sŽ d Ò³F½ ™

في  ــد  وُج دام  ما  لشعبه..  املخلص  ”القائد  ــال:  وق
شعبه..  من  أكثر  ثمًنا  يدفع  أن  يجب   - املواجهة 
ا..  ا رهيًب وباليومني األخيرين تلّقيت حتريًضا شخصّيً
ال  أّنني  كما  ّية،  مبدئ بقناعة  ذلك  أتلقى  ولكّنني 
تتحّدث  عندما  التي  ّية  الغوغائ بالقيادة  ــن  اؤم
لديها  ّية  املسؤول فمعيار  العبرّية  اإلعــالم  بوسائل 
املواقف  نّتخذ  وعناية  ّية  مبسؤول بل  منخفًضا؛  يكون 

كي نعّبر عن كرامة شعبنا.“
 q???
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™ WIOLŽ
وأوضح: ”للقائمة املشتركة ناهيك عن ميزة الّتحالف 
التي  الّسياسّية  الفّعالّيات  كّل  جمع  الذي  الواسع 
بأّننا  ميزتان  هناك  الكنيست..  انتخابات  تخوض 
من  وهناك  اليهودّي،  اجلمهور  ملخاطبة  جًدا  جنتهد 
وأنا ال  اجلانب،  هذا  في  نزيدها  بأننا  أحياًنا  اّتهمنا 
باالهتمام  اّتهمنا  أّننا  اآلخر  واألمر  الرأي.  هذا  أوافق 
املفرط بقضايا الّناس اليومّية حني اجتمعنا عشرات 
املرّات بخصوص اخلّطة االقتصادّية، وأّثرنا عليها تأثرًا 
احمللّية،  الّسلطات  رؤساء  األخوة  جانب  إلى  كبيرًا، 
من  احمللّية  للّسلطات  مليون   90 حّصلنا  ــني  وح
وزارة البيئة، وحني دفعنا وجنحنا باإلعالن عن أحياء 
ويعتز  يشهد  هذا  وعلى  بلدات..  عــّدة  في  سكنّية 

رؤساء الّسلطات احمللّية.“
وملن  انتقد  ملن  ”شكرًا  قائًال:  حديثه،  ــودة  ع وختم 
احلوار  هذا  لنواصل  املوقف..  على  أثنى  وملن  الحظ 
وطنّية  بكرامة  وتطوّرنا  مسيرتنا  ونواصل  الوطنّي، 

ّية عميقة.“ ومسؤول
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تابع الّدكتور احلقوّقي يوسف جبارين، العام املاضي، 
ــة عــن كــثــب، وتــضــامــن مع  ــّي نــضــال املــــدارس األهــل
الّطّالب واألهالي املضربني. وكعضو في جلنة املعارف 

ّية، يؤّكد أّن املفاوضات ال تزال مستمرّة..  البرملان
الــّنــضــال،  اســتــمــرار  ــول  ح معه  ــا  ــوارن ح ــي مطلع  ف
أّنه  إّال  الّتفاوضّي،  الّطاقم  من  جزًءا  ليس  أّنه  رغم 
العاّمة  األمانة  ــراد  أف مع  ويتواصل  ــور  األم يتعّقب 

للمدارس األهلّية.
ضمان  من  بّد  ال  أّنه  على  يشّدد  جبارين  د.  ولكن 
مكانة املدارس األهلّية بشكل قانونّي، كي ال تتكرّر 
الّسنة  مطلع  املـــدارس  فيها  ــواجــدت  ت التي  احلالة 
الّدراسّية املاضية، وهي احلصول على ميزانّيات أقّل 

بكثير ّمما تستحق.
وهنا تكمن القضّية األساس، كما يؤّكد جبارين، إذ 
أّن منشور املدير العام لوزارة املعارف يحّدد األقساط 
من  جبايتها  املـــدارس  تستطيع  التي  الّتعليمّية 
املنشور  بأن يسري هذا  الوزارة  أولياء األمور، وترغب 
على املدارس األهلّية أيًضا، وهي مدارس ذات مكانة 
األهلّية  ”املدارس  لكن  رسمّية“،  غير  ”معترف بها 
عليه  حتصل  ما  على  نحصل  ال  طاملا  ــه  إّن تقول 
بقّية املدارس، يجب أن يكون أمامنا إمكانّية جلبي 

مبلًغا أكبر“.
ومن هذا املنطلق فإّنه طاملا ال حتصل املدارس األهلّية 
أن  يتوّجب  التي  ـــوزارة  ال من  الكامل  الّدعم  على 
حتصل عليها ملكانتها، أي أن حتصل على 100% 
ــوازي  ي ما  ــي  وه تستحقها،  التي  امليزانّيات  من 
املــدارس  عليها  حتصل  التي  امليزانّيات  من   75%
الرّسمّية، ”حينها لن تكون مشكلة بتحديد القسط 
أّن  ــى  إل ويشير  جبارين،  يؤّكد  كما  الّتعليمي“، 
املواضيع  تدريس  ساعات  عن  فقط  يدور  ال  احلديث 
املنهجّية  غير  املواضيع  عن  بل  فقط،  األساسّية 

واالستكماالت للمعلمني في املدارس األهلّية.
بالّنسبة  كارثّية  احلالة  أّن  جبارين  الّنائب  ــرى  وي
للمدارس األهلّية التي تخشى على استمرارّيتها في 

ظّل غياب وضوح معالم الّتسوية مع الوزارة.
(احلريدمي)  الّتوراتّية  الّدينّية  املــدارس  ”ملاذا  ويتابع 
كامًال  املنهاج  تعّلم  مدارسنا  %100؟  على  حتصل 
ــوزارة تكلفة هؤالء  ال رائــدة وتوّفر على  مــدارس  وهي 
الّطّالب، فعلى األقل يجب أن يحصلوا على 75% 
من كامل البرامج الّتعليمّية. نحن مستعّدون لهذه 

التسوية“. 
ولم يتغّير موقف وزارة الّتربية والّتعليم بهذا الّشأن 
تّدعي  ”الوزارة  جبارين  فبحسب  املاضي،  العام  من 
ــدارس  وامل الرّسمّية.  للمدارس  األفضلّية  متنح  أّنها 
األهلّية هي جزء ال يتجزّأ من الّتعليم العربي، لذلك 
تستحّق أن حتصل على األقّل على هذه امليزانيات“.

املشتركة  القائمة  تقّدمه  الــذي  الّدعم  على  ويشّدد 
والّنواب عنها، وبشكل خاص هو والّنائب أمين عودة 
يتابعان املوضوع بشكل شخصي: ”في كل عالقاتنا 
هذا  نطرح  ّية  املال ووزارة  املعارف  وزارة  مع  وتواصلنا 

املوقف ونحاول أن نقنع بشكل دائم“!
ما اّتضح العام املاضي أّن املدارس اليهودّية املتشّددة 
لشاس  هتوراني“  هحينوخ  ”معيان  ـــردمي،  احل  -
الّتابعة للمفدال، تلتف على  و“حينوخ عتسمائي“ 
%75 من امليزانّيات عبر  لها  الذي يضمن  القانون 
اتفاقّيات االئتالف احلكومي، حيث إّنه مع انضمامها 
الذي تصادق  امليزانية  قانون  عبر  للحكومة تضمن 
حتويل  سنتني،  أو  سنة  كــّل  ــرّة  م الكنيست  عليه 

امليزانّيات اإلضافّية لها.
الّنائب جبارين الذي يرى أّن املدارس  هذا األمر يقلق 

ّية  القانون وباحلماّية  امليزانّيات  بهذه  أحّق  األهلّية 
األساسّية  الّلب  مواضيع  تدرس  التي  ”هي  كونها 
للمنهاج الّدراسّي، بعكس املدارس اليهودّية الّدينّية“، 
ّية، رغم  لكن ”القانون يستثني املدارس األهلّية العرب
أّنها بنفس الّتعريف الرّسمي أي مدارس معترف بها 

وغير رسمّية“. 
وزارة  ــراج  وإح حتــّدي  بصدد  ــه  أّن جبارين  يؤّكد  لذلك 
املعارف عبر طرح مشروع قانون جديد يضمن املساواة 
وللحكومة  للوزارة  امتحان  وهذا  األهلّية،  للمدارس 
وزير  تصريحات  وعــن  ــســاواة  امل عن  تتحّدث  التي 
املعارف نفتالي بينت العام املاضي ”أنا وزير املعارف 
أو  تفضيل  أي  يوجد  ال  إسرائيل،  دولة  لكّل طّالب 
متييز بني الّدين، اجلنس، بالعرق، أو امليل اجلنسي“ 
أّنه  معتبرًا  األهلّية،  املــدارس  نضال  عن  حديثه  في 
الرّسمّية  ــدارس  امل بني  تفضيل  ”بل  متييز  يوجد  ال 

واملدارس اخلاّصة“. 
لكن هذا املوقف من قبل الوزارة، بحسب جبارين، هو 
”وسيلة ضغط أخرى على املدارس األهلّية كي تلغي 
اإلدارة الّذاتّية وتتحّول إلى جزء من الّتعليم الرّسمي 
لوزارة  وكّلي  أن تصبح خاضعة بشكل كامل  بهدف 
املعارف“! ويرى أّنه شّتان ما بني تصريحات الوزيرين 
أرض  على  والّتنفيذ  ّية)  املال ــر  (وزي وكحلون  بينت 
الوزارة  مؤّخرًا،  صادقت،  أشهر  مماطلة  فبعد  الواقع. 

ـ50 مليون شيكل. ّية ال على حتويل ميزان
ذلك  من  أكبر  هي  ـــوزارة  ال ّية  ن أّن  جبارين  ويتابع 
وزارة  وتصريحات  مــواقــف  ”يتتّبع  فمن  بكثير، 
فصل  حملاولة  رائحة  أيًضا  يشتم  أن  ميكن  املعارف 
الّتعليم في املدارس األهلّية وخلق مسار تعليمّي أو 
تّيار جديد حتت مسّمى طائفي أو مسّببات طائفّية 
أشبه مبا قاموا به بالّنسبة للّتعليم الّدرزي والّتعليم 
والبدوي  الّدرزي  الّتعليم  فصل  فرضوا  فقد  البدوي. 
املــدارس  بفصل  معنّيون  هم  العربي،  التعليم  عن 
مسيحّي،  تعليم  هناك  يكون  وأن  أيًضا،  األهلّية، 
واملدارس األهلّية مدركة لهذه احملاوالت وأقدر موقفهم 

الرّافض ألّي محاولة تصّب بهذا االّجتاه“.
يأمل جبارين أن يلقى مشروع القانون الذي سيطرحه 
إلى  ُمشيرًا  زم،  الــالّ الّدعم  املشتركة  القائمة  باسم 
بحيث  امليزانّيات  ــاس  أس ”قانون  تعديل  ضــرورة 
يعطي مكانة متساوية من ناحية الّتمويل للمدارس 
ّية مبا يتساوى مع الّترتيبات بالّتعليم  األهلّية العرب
وإحراج  التحّدي  بصدد  نحن  الرسمي.  غير  الديني 
قانون وسنعرضه  اقتراَح  جّهزنا  املعارف،  وزارة  موقف 

للّتصويت مع عودة الكنيست“.
وفي الّنهاية يؤّكد جبارين أّنه طاملا لم ُحتّل املشكلة 
ما  ثلث  على  األهلّية  املدارس  وهي حصول  اجلذرّية، 
حتصل عليه املدارس الرسمّية فنحن بصدد مشكلة. 
العبء  لتحويل  تضطر  ”املدارس  أّن  ــى  إل ويشير 
االقتصادي على األهل، وهم سيضطرّون لزيادة الّدفع 
ألّنهم معنيون بهذه املدارس. من الواضح بأّن األسباب 

سياسّية وليست مهنّية“.
أّن  على  بالّتأكيد  أقواله  الكنيست  عضو  ويختتم 
املشترك  بالعمل  وطّالبنا  األهلّية  املــدارس  ”مصلحة 
والّتنسيق الّدائم بني األهالي واإلدارات، ميكن تأجيل 
فترة  وهي  الفترة،  هذه  جتــاوز  حلني  اخلالفات  بعض 
حّساسة جًدا في العالقة بني وزارة املعارف أو سياسة 

احلكومة واملدارس األهلّية“.
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هذا واستنكرت الرّابطة القطرّية لألهالي رفع األقساط 
الّتعليمّية في بعض املدارس ما بني 1500-1000 

شيكل، باألخص لعدم وجود تصاريح جلباية األقساط 
ورفعها بشكل انفرادي بدون التنسيق مع أي طرف.

التربية  ــوزارة  ل اجتماع  في  ــدت:  أّك لها  بيان  وفي 
حّتى  أّنـــه  اعالمنا  ّمت  ــطــة،  ــرّاب ال طلب  على  بــنــاء 
ــر 2016  ــب ــم ــوف ــي/ن ــان ــّث ال ــن  ــر تــشــري ــة شــه ــهــاي ن
الّتعليمّية  األقساط  جباية  قضّية  تنظيم  سيتم 
أمور. أولياء  جلان  انتخاب  إلى  إضافًة  واخلدمات، 

مع  والّتعاون  األقساط  بتنظيم  نرحب  كرابطة  نحن 
ملصلحة  فيه  مبا  تعمل  منتخبة  جلان  خالل  األهالي 

األوالد وخدمتها فقط.
وشّدد بيان الرّابطة على أّن منشور وزارة الّتربية يسمح 
بجباية أقساط الّتعليم فقط مبصادقة الوزارة، وبعد 
فحص طلب املدرسة على يد جلنة مختّصة. بحسب 
حتى  مدرسة  أّي  تنشر  لم  لدينا  املتوافرة  املعلومات 
اآلن أي اثبات على حصولها على هذه املصادقة. عدم 
وجود مصادقة من قبل وزارة التعليم مينع املدرسة من 

جباية هذه األقساط.
وأضاف البيان: الّثانويات واحلضانات، متّول احلصص 
الوزارة،  يد  على  كامل (100%)  بشكل  اإللزامية 
للحصص  تعليمية  اقساط  جباية  املمنوع  من  ولذا 
املرحلة  في  التعليم  يكون  أن  نتوّقع  ال  االلزامّية. 
بقيمة  متوَّل  ال  مدارسنا  دامت  ما  ا  مجاّنً ّية  االبتدائ
مفّصلة  غير  مبالغ  جباية  ولكن ال جتوز   .100%
موافقة  دون  ومــن  إضافية  برامج  توفير  دون  ومــن 

األهالي.
وفي الوقت احلالي تدعو رابطة األهالي إلى:

أوًال: مطالبة املدارس بنشر املصادقة الرسمّية من وزارة 
املصادقة  هذه  دون  من  إذ  األقساط؛  جلباية  الّتربية 

ّية. تكون اجلباية غير قانون
عن  يزيد  ال  مبلغ  دفع  احلالي،  الوقت  وفي  ًيا،  ثان
في  شهرًيا)  شيكًال   220) سنوًيا  شيكل   2200
البقّية  واشتراط  تعليمّية،  كأقساط  االبتدائيات 
بإقامة جلان أهالي مدرسّية. ننوّه إلى أّن هذا املبلغ هو 
مبلغ جزئي يغطي تكلفة الّساعات اإللزامّية فقط، 
لتشغيل  الّضرورّية  اإلدارّيــة  الّتكاليف  يغّطي  وال 

املدرسة.
مدرسة،  كّل  في  ــاٍل  أه اجتماع  إلى  املبادرة  ثالًثا، 
مؤّقتة  وتشكيل جلان  اخلطوات  تنسيق  لهدف  ومًعا 

للّتواصل مع اإلدارة والّتحاور معها.
w�U¼_«  UF�œ ’uB	Ð …—«“u�«  ULOKFð

مرفق بيان مفّصل حول تعليمات الوزارة فيما يتعّلق 
بدفعات األهالي، وكيفّية التوّصل إلى مبلغ 2200 

شيكل في االبتدائّيات بناًء على:
مصاريف املدرسة تتكّون من ثالث مكوّنات أساسّية:

- تكلفة احلصص الّتعليمّية اإللزامّية
حّصة   32  –  28 بني  ما  ّية  االبتدائ طــّالب  يتعّلم 
نابعة  تكلفة هذه احلصص  احلال  بطبيعة  تعليمّية. 

في أغلبّيتها من معاشات املعّلمني.
من   75%-65 القانون  مبوجب  تغّطي  الّتربية  وزارة 
يغّطي  فيما  االبتدائّيات،  في  احلصص  هذه  تكلفة 

األهل ما تبّقى من حصص اإللزامّية غير املموّلة.
- تكاليف إدارّية

إضافًة  إدارّيـــة،  مصاريف  الّتكاليف  هــذه  تشمل 
لتكلفة احلصص الّتعليمّية، والتي هي ضرورّية إلدارة 
وتشغيل املدرسة، مثل: معاشات اإلدارة، الّسكرتارية، 
هذه  تــقــدر  اإليـــجـــارات.  وكــذلــك  املكتبة،  ـــني/ة  وأم
الّتعليمّية  %15 من تكلفة احلصص  ـ  ب الّتكاليف 

(البند األّول).
املفروض  ومن  التكاليف،  هذه  الّتعليم  وزارة  متّول  ال 
أن متوَّل على يد األهالي وُجتبى كجزء من األقساط 

الّتعليمّية.
- تكلفة برامج تعليمّية إضافّية

تشمل هذه الّتكاليف برامج تعليمّية إضافّية غير 
هذه  تشمل  قد  ــة.  ــّي اإللــزام احلصص  في  مشمولة 
البرامج حصص تعليم إضافّية، معّلمة إضافّية في 
فيه من  ما  وإلى  فرق،  إلى  الصف  تقسيم  الّصف، 

برامج تنمية ال منهجّية.
املفروض  ومن  الّتكاليف،  هذه  الّتعليم  وزارة  متّول  ال 
أن متوَّل على يد األهالي وجتبى كجزء من األقساط 
الّتعليمّية، لكن هذه اجلباية مشروطة مبوافقة األهالي 
كّل  من  موقعة  موافقة  على  احلصول  املدرسة  (على 

أهل).
منشور وزارة الّتعليم ينّص على أّن القسط الّتعليمي 
الّشاملة  التكلفة  يتعّدى  أال  يجب  االبتدائّيات  في 
اجلزء  خصم  بعد  و2)،   1 (بند  املــدرســة  لتشغيل 
الّطالب  الوزارة، مقسومًة على عدد  يد  املمّول على 
في املدرسة. جباية أي مبلغ فوق هذا القسط منوط 

بتوفير برامج إضافية وموافقة األهل.
وزارة  فحص  على  وبناء  الرّابطة،  تقديرات  بحسب 
الّتربية لكاّفة املدارس غير الرّسمية في البالد، تراوح 
تكلفة احلصص اإللزامّية غير املموّلة للّطالب ما بني 
 2200 مبعدل  الّسنة،  في  شيكل   2600-1800

ا. شبكل تقريًب
في  سنوّية  أقساط  دفع  إلى  األهالي  ندعو  لذلك، 
االبتدائّيات فقط بحيث ال تزيد عن 3500 شيكل، 
ّية املعاشات،  يدفع منها األهالي 2200 لتغطية ميزان
 (3500 ـ  ال (حتى  إضافّية  مبالغ  أّي  دفع  واشتراط 
جلان  إقامة   * الّتالية:  الّشروط  حتّقق  بعد  ما  إلى 
املدارس  حصول   * املدارس  في  منتَخبة  أمور  أولياء 
األقساط  على  والّتعليم  الّتربية  وزارة  موافقة  على 
التي ميكن جبايتها * تفصيل البرامج اإلضافّية التي 
ستزوّدها املدرسة واحلصول على موافقة األهل عليها.

الّتمويل  فيكون  واحلضانات،  الّثانويات  في  ــا  وأّم
احلصص اإللزامّية من قبل الوزارة كامًال (100%) 
إذا  إّال  تعليمّية،  أقساط  جباية  املمنوع  من  ولذلك 

كانت لتغطية برامج إضافّية ومبوافقة األهل.
رسوم  جباية  ممنوع  ــوزارة  ال تعليمات  حسب  كذلك 
تسجيل من طّالب املدرسة، ويجب أّال تتعّدى رسوم 

ـ 150 شيكًال. الّتسجيل لطّالب جدد مبلغ ال
املدارس،  أصحاب  املؤّسسات،  الرّابطة  تدعو  وبذلك 
تعيني  إلى  والرّاهبات  والكهنة  واملطارنة  البطاركة 
جلنة مختّصة لبناء خّطة إشفاء ملوازنة املصروفات مع 
املدخوالت والعمل مع األهالي لتحصيل حقوقنا من 
بقاء  لضمان  واحلكومّية  ّية  والّلوائ احمللّية  الّسلطات 

هذه املدارس قبل إعالن إفالسها.
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UHOŠò qÝ«d*
دراسة  على  العرب  الّطّالب  وتشجيع  األكادميّي  الّتعليم  لدعم  إضافّية  ُخطوة  في 
الكلّية  ــادرت  ب اجلامعات،  في  استيعابهم  وتسهيل  والّطب،  العلمّية  املواضيع 
ّية للّتربية في حيفا، إلى تنظيم دورات حتضيرّية لدراسة الّطّب بكاّفة  األكادميّية العرب

تخّصصاته.
ة للّطّالب اّلذين ينوون االلتحاق  هذا وأعلنت الكلّية أّن هذه الّدورات الّتحضيرّية ُمعدَّ
بكلّيات وأقسام الّطّب في جامعات خارج البالد لدراسة الّطّب العام والّطّب البيطري 
وطّب األسنان، وكذلك الصيدلة، وإّنها تهدف إلى حتضيرهم استعداًدا للّدراسة هناك 
عبر دورات علمّية مكّثفة، ومنها أيًضا دورات بالّلغة اإلجنليزّية التي تشّكل أساًسا 
للمواد الّدراسّية في اجلامعات املذكورة في الّتخّصصات سابقة الّذكر، علًما أّن الّدورة 
ا، يتلّقى الّطّالب فيها  تستمّر أربعة وعشرين أسبوًعا مبعّدل ثالثة لقاءات أسبوعّيً
العاّمة،  الكيمياء  وحتديًدا  والكيمياء،  والفيزياء  البيولوجيا  في  مكّثفة  دورات 
الفيزياء  الّتشريح،  البيولوجيا، علم  الكيمياء العضوّية والكيمياء غير العضوّية، 
بالّتعاون والّتنسيق  الّتحضيرّية املذكورة ستتّم  الّدورات  والّلغة اإلجنليزّية.. ُيذكر أّن 
الكلّيات  في  الّطالب  لقبول  مساعًدا  عامًال  تشّكل  وإّنها  األجنبّية،  اجلامعات  مع 

واجلامعات املذكورة، وإّنها متنح َمن يجتازها األولوّية في القبول لتلك اجلامعات.
خطوة  «هي  قال:  للّتربية)،  ّية  العرب األكادميّية  الكلّية  (رئيس  كمال  زكي  احملامي 
ومبادرة أخرى تّتخذها الكلّية في محاولة لدعم التوّجهات األكادميّية للخرّيجني العرب 
مختلف  في  وخارجها،  البالد  في  املختلفة  باجلامعات  االلتحاق  على  وتشجيعهم 
مجاالت التخّصّص، وهي محاولة لم تنتج من فراغ، بل جاءت انطالًقا من إدراكنا 
للّصعوبات التي يواجهها الّطالب العربي الذي يلتحق باجلامعات األجنبّية، ابتداًء من 
حاجز الّلغة اإلجنليزّية وانتهاًء باملتطّلبات األكادميّية التي تختلف بني جامعة وأخرى».

وأضاف: «هذه الّدورات تضمن للخرّيجني منها حّق األولوّية في االلتحاق باجلامعات 
ا زيادة عدد طّالب الّطّب في  ّيً والقبول للمواضيع الّدراسّية املختلفة؛ ما يعني عمل
ّية للّتربية تريد من  هذه اجلامعات وطّالب الصيدلة وغيرها. الكلّية األكادميّية العرب
خالل هذه الّدورات إزالة عدد كبير من العقبات التي تواجه الّطالب، والتي حتّول دون 
التحاقه بالّدراسة اجلامعّية، أو تضطرّه أحياًنا إلى إضاعة سنة دراسّية كاملة أو أكثر 

من ذلك». 
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الّناصرة،  املُنعقد في  املؤمتر  ستتناول محاور 
«اجلماهير    ،28.10.016 اجلُمعة  ــوم  ي
والقوانني  لالندماج  الّدعوة  بني  ما  ّية  العرب
في  ــتــصــادّي  االق ــر  و»الــّتــطــوي العنصرّية» 
وستناقش  والبناء»،  الّتخطيط  قوانني  ظّل 
«جدوى العمل القضائّي والبرملانّي للجماهير 
مكافحة  «آلّيات  ستبحث  كما  العربّية»، 
من  مجموعة  مبشاركة  العنصرّية» القائمة 

القانونّيني واملهنّيني.
التطرّق  سيتّم  املؤمتر  من  األّول  القسم   وفي 
والــّتــصــريــحــات  ــني  ــوان ــق ال إلى تداعيات 
ّية على  العرب اجلماهير  ــاه  جت العنصرّية 
الّدولة  في  يندمج  أن  العربّي  املجتمع  قدرة 
في  الــّتــداول  سيتّم  حيث  ومــؤّســســاتــهــا، 
في  اعتمادها  ميكن  التي  اإلستراتيجّيات 
الّدولة  مع  للّتعامل  ّية  العرب اجلماهير  تنّظم 
ومؤّسساتها. فمن جهة، هناك مطالبة لدمج 
ومواقع  احلكومّية  املكاتب  في  عرب  عّمال 
سّن  يتّم  ثانية  جهة  ومن  القرارات،  اّتخاذ 
العربي  املجتمع  إقصاء  شأنها  من  قوانني 
عن دوائر الّتأثير، وخصوًصا قوانني املواطنة 
قانون  وتعديالت  الكنيست  أعضاء  وإبعاد 

اجلنايات ليشمل قانون الّطوارئ.
استعراض  االقتصادي سيتّم  وحول الّتطوير 
مع  تتعامل  الــتــي  احلكومة  قـــرارات  أهـــّم 
اإلسكان  مجاالت  في  االقتصادّي  الّتطوير 
واملواصالت  والّصناعة  احمللّية  والّسلطات 
العالي  والّتعليم  والّتعليم  والّشوارع  العاّمة 
ّية الّدرزّية والّنقب، وسُتستعرَض  والقرى العرب
مع  مقارنًة  املشاريع  لهذه  املــرصــودة  ــوارد  امل
سيتّم  كما  ــة.  ــّي الــعــرب اجلماهير  حــاجــات 

والبناء  الّتخطيط  قانون  اقتراح  استعراض 
الذي ّمت الّتصديق عليه بالقراءة األولى خالل 
خروجها  قبل  للكنيست  األخير  ــوع  األســب
مواصلة  املتوّقع  ومــن  الّصيفّية،  للعطلة 
سّن هذا القانون بعد انعقاد الكنيست في 
شهر 11.2016، ولقرارات احلكومة تبعات 
ّية في مجال البناء وتسجيل األراضي  قانون
الّسلطات  مــع  ــع  ــوّق ت الــتــي  ــات  ــّي ــفــاق واالّت

ّية في املجاالت املختلفة. احمللّية العرب
القضائي  العمل  ــدوى  «ج منافشة  وستتّم 
خالل  العربّية» من  للجماهير  والبرملاني 
على  تطرأ  التي  الّتغّيرات  ــى  إل التطرّق 
قرارات وتركيبة اجلهاز القضائي اإلسرائيلّي، 
ّية  الهجوم على استقالل وخصوًصا في ظّل 
مواقع  على  والّسيطرة  القضائي،  اجلهاز 
اّتخاذ القرار في جهاز الّشرطة ووزارة القضاء 
للحكومة  القضائي  املستشار  ومكتب 
رجال  مع  الّتحقيق  ووحــدة  العاّمة  يابة  والّن
الّشرطة في وزارة القضاء. كما سيتّم الّتداول 

املمكن  الذي من  والّثمن  يتّم إجنازه  في ما 
مشاركتها  في  ّية  العرب اجلماهير  تدفعه  أن 
القائمة  تأسيس  منذ  خصوًصا  البرملانّية، 

املشتركة.
مكافحة  آلّيات  احلوارّية حول  احللقة  وخالل 
ذات  قضايا  في  الــّتــداول  العنصرّية سيتّم 
عالقة مبالحقة عنف الّشرطة وآلّيات مواجهة 
واملواصالت  املطارات  في  العرقّي  الّتصنيف 
العاّمة في البالد والّتمييز في العمل بحّجة 
استعراض  سيتّم  كما  اجليش.  في  اخلدمة 
ّية التي تعمل على  عدد من امللّفات القضائ

مواجهة العنصرّية.
أعضاء  املؤمتر  في  يشارك  أن  املخّطط  ومن 
احمللّية  الّسلطات  عــن  ممّثلون  كنيست، 
الّسلك  ــون عــن  ممــّثــل ــون،  ــث ــاح ب ــة،  ــّي ــرب ــع ال
الّدبلوماسّي األجنبي ومحامون من القطاعني 
”مساواة“  مرَكز  يعمل  كما  والعام.  اخلاّص 
على استضافة نشطاء من العالم في مجال 

الّدفاع عن حقوق اإلنسان.
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من  جــديــدة  نسخة  مــؤخــرا  بيزك  شركة  أطلقت 
اطار  في   .Bezeq Free WiFi ـ  ال تطبيق 
مزود  بتغيير  الشركة  قامت  التطبيق  تطوير 
 ،iPass شركة  مع  للتعاون  واالنتقال  اخلدمة 
ـ WiFi االكثر انتشارا  الشركة صاحبة شبكة ال
العالم،  حول  املشفرة  النقاط  ماليني  عشرات  مع 
ـ  وذلك بهدف حتويل تصفح االنترنت باستخدام ال

في  اكثر  مجانية  تصفح  نقاط  مع  ومتوفرة  سهلة  لعملية   WiFi
باستخدام  بيزك  شركة  زبائن  من  اآلالف  مئات  يقوم  اليوم  العالم. 
 Bezeq ـ التصفح املجاني في البالد وفي اخلارج، من خالل خدمة ال
زبــون. لكل  جيجا   1 مبعدل  االنترنت  ويستهلكون   Free WiFi

النسخة اجلديدة من التطبيق توفر تصفح مجاني لالنترنت في أكثر 
توفر  ذلك  الى  باإلضافة   ، العالم  نقطة مشفرة حول  مليون   50 من 
فنادق،  العالم،  حول  قطارا  و80  طائرة   300 في   مجاني  تصفح 
مطارات ومراكز جتارية. استخدام التطبيق سهل جدا، اذ يقوم التطبيق 
ـ WiFi االقرب اليهم.  بالسماح للمستخدمني بالعثور على نقاط ال
مهم ان نذكر ان غالبية نقاط التصفح ( 30 مليون منها) هي نقاط 
برمييوم غير مفتوحة جلميع املستخدمني وستكون مفتوحة فقط لزبائن 
بيزك مجانا. ومن اجل استخدام التطبيق على زبائن الشركة حتميل 

تطبيق Bezeq Free WiFi والتسجيل كزبون بيزك.
جيل روزن، نائب املدير العام لشؤون التسويق واالبتكار في بيزك قال:“ 
مع تطوير التطبيق اضفنا عشرات ماليني نقاط التصفح املجانية حول 
العالم ، وباالضافة الى ذلك قمنا بتوسيع امكانيات التصفح لتشمل 
وباستمرار  نفحص  ونحن   ، اخلدمة  اطالق  منذ  والقطارات.  الطائرات 
التصفح  جتربة  على  التشديد  مــع  لتطويرها  ــرق  ط ــوقــت  ال طيلة 
البحث عن  على  اليوم  حتى  معتادين  كنا  اذا  للخدمة.  والتسجيل 
شبكات WiFi مجانية عندما نكون خارج املنزل، فان اخلدمة اجلديدة 
الشبكة  وتقوم   ، االمام  الى  خطوة  البحث  عملية  ستأخذ  بيزك  من 
املفتوحة االقرب الينا باالتصال مع هاتفنا بشكل اوتوماتيكي ومشفر“ 
هذه خطوة استراتيجية تهدف الى تعزيز البنى التحتية املوجودة   “.
ومتنح الزبون امكانية التمتع بنفس اخلدمات التي يحصل عليها في 
الرؤية  البالد،  خارج  وحتى  البيت  خارج  تواجده  عند  حتى   ، البيت 
التي توجهنا في هذه اخلطوة، واخلطوات املستقبلية، هي متكني زبائن 
بيزك من اخذ خدمة التصفح من البيت الى كل مكان“ اضاف روزن.
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أعلنت شركة بيليفون بالتعاون مع سلطة البريد عن اطالق رزم جديدة لتصفح االنترنت 
مسبقا   مدفوعة  الدولي  لالستخدام  «سيم»  بطاقة  سيم».  «غلوبال  البالد  خــارج 
اكثر  في  االنترنت   تصفح  اخلليوية  الشركات  كل  زبائن  تخول  التي   “PrePaid”
من 100 دولة مختلفة في العالم منذ حلظة الهبوط في اخلارج بدون اي مفاجآت في 
الفاتورة الشهرية. وسيتم تسويق البطاقة في مئات فروع البريد بسعر 119 شيكل 

فقط لرزمة تصفح انتنرنت بحجم 1.2 جيجا.
غلوبال سيم» يخول الزبون من تصفح االنترنت واستخدام  الواتس اب والسكايب في 
اخلارج، باالضاستخدام جميع التطبيقات املمكنة في السمارتفون اخلاص بالزبون، ولكن 
 .(VOICE) بنفس الوقت لن يتمكن الزبون من استقبال مكاملات صوتية او االتصال
رزمة تصفح االنترنت ُتباع دون حتديد وقت لالستخدام، ما مييزها عن باقي الشرائح 
التي تباع في الدول، باالضافة الى ذلك فان الرصيد املتبقي من تصفح االنترنت والذي 

لم يستغل يحفظ لالستخدام للسفرات القادمة.
ميكن ملستخدمي ”غلوبال سيم“ احلصول على  خدمة ودعم بالعبرية 24 ساعة، شحن 
البطاقة مبكاملة مجانية من اخلارج، Triple Sim بطاقة مالئمة لكل انواع الهواتف 
انتهاء  القادمة وغيرها، ومع قرب  السفرات  املتبقي  في  الرصيد  اخلليوية، استغالل 
الرصيد يحصل الزبون على رسالة وميكنه اعادة شحن البطاقة باحجام تصفح انترنت 

مع انتهاء رزمة االنترنت، في موقع بيليفون ومن خالل محادثة مجانية من اخلارج. 
ارقام هواتف ضرورية لالتصال مجانا من الغلوبال سيم ومن اخلارج:

972-50-+5000400 -  فحص الرصيد واعادة شحنه
972-50-+7077860 - مركز بيليفون للدعم في حال وجود خلل

972-50-+5001011 - كشف رقم الغلوبال سيم 
من بني الدول التي ميكن استخدام الغلوبال سيم فيها: االردن، املانيا، فرنسا، ايطاليا، 

اليونان، تركيا، قبرص، هولندا، الواليات املتحدة وكندا.
لقائمة الدول كاملة ميكنكم زيارة موقع شركة بيليفون على العنوان التالي:

https://www.pelephone.co.il/digital/3G/corporate/
 digital/homepage/.aspx
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شبكة ازياء Honigman تواكب املوضعة العاملية ووتوفرها للزبونة اإلسرائيلية مع 
احلفاظ على لغة التصميم لشركة تشدد على الذوق والقيم النسائية

تركز هذا الشتاء Honigman على اخلط الفاصل بني االنثوي والذكوري، من خالل 
التشديد على خطوط اجلسد، القصات املميزة والظالل والقوام.

املظهر  على  وحتافظ  االنوثة  نظهر  مجموعة  مع  املوسم  افتتاح  الشبكة  واختارت 
الكالسيكي، ومن بني القطع باالمكان ان جند االزياء مع الكسرات، شبكات ناعمة، 
االلوان  متنوعة.  خطوط  دمج  مع  مخمل  قماش  لالهتمام،  مثيرة  الدنتله/تخرميات 

البارزة في املجموعة، الكحلي، االلوان البنفسجية، لون النبيذ، وكرمي فاحت.    
وخالل املوسم ستدخل مجموعة تعيد الزبائن الى سنوات الثمانني مع التشديد على 
اللون االسود في القصات املستحدثة التي تبرز الكتفني املكشوفني، اخلصر العالي، 
العني مع دمجها بشكل مثير لالهتمام متنح  مالبس مخملية وقماش المع وجتذب 

مظهرا عصريا.
  Honigman وكجزء من النقاش اجلندري، قامت
اجلسد  عن  بعيدة  ”رجالية“  ــدالت  ب بتصميم 
جانب  الى  ودقيق  اليجينت،  مفصال،  ومظهرا 
طابعا  طبعت  كما  املصممة.  الدبابيس  خطوط 
عسكريا ملجموعة من املنتجات لكن مع احلفاظ 
دمج  مع  القماش صوفي، سميك  االنوثة.  على 

الوان البني والزيت والعاب اخلانات.
الى  الشتاء  في  ايضا  مستمر  االبيض  اللون   
ايجاد  ــاالمــكــان  وب ــة  ــادي رم ــوان  ــال ب قطع  جانب 
وسترات  تشانكي،  كنزات  مفصلة،  جاكيتات 

علوية مدللة وفساتني متوسطة الطول. 
يندمج  الــذي  الرياضي  التوجه  جتاهل  ميكن  ال   
ــي شيرت  ــــ ت ــي املــجــمــوعــة مــثــل فــســاتــني ال ف
الكبيرة (اوفيرسايز)، السراويل املطاطية اخلفيفة 

واملريحة، والتايتسات ذات القصات املميزة.
حول  ــاالت  ش متكاملة:  الطــاللــة  مكملة  قطع 

الرقبة بعدة انواع والوان، . مجموعة مختارة بعناية من 
احلقائب ومجموعة من السالسل واألساور.

ازيـــاء  شبكة  ـــروع  ف ــي  ف عليها  ــصــول  احل ــاالمــكــان  ب
املوقع  خالل  من  او  البالد  انحاء  في    Honigman

االلكتروني املوجه.
/https://www.honigman.co.il/he
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“UHOŠ” qÝ«d*
ضمن الّطقوس الّسنوّية اّلتي تقوم بها املدارس مجتمعًة، قامت 

مدرسة ”الكرمة“ الّثانوّية العلمّية بانتخاب ممّثًال جديًدا لها. 
ممّثلني عن  الّطبقات  الّصفوف من جميع  أن اختار طّالب  فبعد 
صفوفهم في املرحلة األولى، تقّدم املمّثلون كمرّشحني لالنتخابات 
ّية ومشاريعه  املدرسّية، في حني عرض كّل منهم دعايته االنتخاب

املستقبلّية في دعم الّطّالب واملدرسة. 
تقّدم لالنتخابات، كّل من املرّشحني: أسيل حسني، إيناس اخلوس، 

فرح إقرط، حنني جنم، حمادة خطيب ونور حنايشة. 
كامل،  أسبوع  ملّدة  ّية  االنتخاب الّدعاية  نشر  من  الّطّالب  ومتّكن 
بشكل  للمرّشحني  الّطّالب  صوّت  األسبوع الفائت  نهاية  وفي 
يسوده الّنظام والّدميقراطّية اّلتي ترعرع عليها طّالب ”الكرمة». 

بأعلى نسبة تصويت ليكون ممّثًال  الّطالب حمادة خطيب  فاز 
عن الّطّالب ومجلسه وتليه الّطالبة نور حنايشة كنائب عنه. 

åUHOŠò qÝ«d*
شارك، ظهر يوم اجلُمعة األخير 23.9.2016، عدد ال بأس به من أعضاء 
مجلس إدارة مدرسة مار يوحّنا اإلجنيلي وعمدة الكنيسة والقّيمني عن 
املطرانّية، ومن مندوبني عن جلان األهالي الصفّية، معّلمات ومعّلمني، 
فرّاج، ود. ماجد خمرة  املدرسة هاني  تربوّية، منهم مفّتش  وشخصّيات 
إلى  إضافًة  حيفا)،  بلدّية  في  العربي  بالّتعليم  الّنهوض  وحدة  (مدير 
شخصّيات دينّية واجتماعّية، شارك جميعهم  في تدشني مدرسة مار 

ّية األسقفّية. يوحّنا االبتدائ
راعي  ــي،  دوّان سهيل  املطران  األساقفة،  رئيس  الّتدشني  ترأس  قد  وكان 
طّالب  املرافق  وبالوفد  به  رّحب  فيما  األسقفّية،  اإلجنيلّية  الكنيسة 
صفّي الّثامن، اّلذين شاركوا في حفل الّتدشني، وقاموا بزيارة الّصفوف 
ّية ومنطقة البساتني، مقّدمني للّطّالب هناك شعارت حتمل قيَما  االبتدائ
خالل  الّطّالب  تفعيل  في  مشاركتهم  إلى  إضافًة  واجتماعّية،  تربوّية 

احلصص. 
هذا، وجاء الّتدشني بعد أن ّمت تشييد الّطابق الّثاني من مبنى سانت 
الّثاني،  عامني صفّي  قبل  الذي حوى  املبنى  اخللفّية،  والّساحة  لوكس 
وهو اليوم يضّم 6 صفوف من األّول حّتى الّثالث، لكّل صّف شعبتان.   

وأشاد مدير املدرسة، األستاذ د. عزيز سمعان دعيم، بكلمتِه في هذه 
اجلهات  كّل  شاكرًا  املدرسة،  به  تقوم  التي  الرّيادي  الــّدور  إلى  املناسبة 
تقّدمها  أجل  من  املدرسة،  تساند  زالت  وما  ساندت،  التي  املجتمعّية 

وتطوّرها. 
وّممما جاء في كلمته:

«إلى هنا أعاننا الرّب تدشني الّساحة والّطابق الّثاني من مبنى سانت 
تاريخّية،  روحّية،  ركائز:  أربع  وله  حيفا،  في  يوحّنا  مار  ملدرسة  لوكس 

مجتمعّية وتربوّية.
روحّية: من عمل الله وبركاته مع اإلنسان العامل ملجد اسمه.

سنة  مرّة  ألّول  تدشينه  ّمت  أثري،  تاريخي  مبنى  صيانة  من  تاريخّية: 
1910، حيث استخدم مستشفى للوالدة وعيادة طبّية، ثّم الحًقا منزًال 

لطلبة اجلامعات في حيفا، واآلن مدرسة متأّلقة.
تربوّي وطّالب  الكنيسة، وطاقم  املدرسة،  إدارة  مجتمعّية: من مشاركة 
ومهندس  واملقاول  البناء  ومهندس  البلدّية  وممّثل  الوزارة  ومفّتش  وأهالي 

األمان، ورجال عطاء ومحّبة.
تربوّية: من توّسع تربوّي الستيعاب الّطلب املتزايد على املدرسة، خلدمة 

طّالبنا ومجتمعنا. والذي ابتدأ عمًال صاًحلا سيكّمل معنا وفينا“.
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“UHOŠ” qÝ«d*
والعطل  األعياد  انتهاء  بعد 
ـــركـــز  ــــة، عـــــاد امل ــــّي ــــدرس امل
بكاّفة  ”األخوّة“  اجلماهيرّي 
وبرامجه  الرّياضّية،  مساراته 
إلى  ّية  والّنسائ الّشبيبّية 

نشاطه املعهود.
مجموعة الّنساء «محّبات  جديد  من  افتتحت  حيث 
بدر  جهينة  االجتماعّية  العاملة  مع  بدورة  للّتغيير» 
من الّسلطة البلدّية ملكافحة الكحول واملخّدرات، عن 
كيفّية الوقاية واحلماية من املخاطر التي حتيط األوالد

 في جيل املراهقة، إذ القت الّلقاءات األولى تفاعًال كبيرًا.
إلى جانب ذلك، ّمت افتتاح دورة الرّياضة للّنساء.. كما 
عادت مجموعة الفتيات للّنشاط والّلقاءات التوعوّية 

والّترفيهّية.

“UHOŠ” qÝ«d*
في  لالنطالق  حيفا،  في  ”خشبة“  مسرح  يستعّد 
موسم عروضه الّثاني، والذي يحمل ُعنوان ”هوّية في 
موسم  انتهاء  على  أشهر  مرور  بعد  وذلك  مختبر“. 
قّدمت  التي  الّنحل“،  ”طريق  مسرحّية  األوّل.   املسرح 
وأملانيا،  سويسرا  في  مسارح  على  ــى  األول عروضها 
الّساعة  عند   13.10.2016 اخلميس  يوم  ستفتتح 

الّثامنة مساًء موسم املسرح. 
مرّوا“،  ”َمن  بعنوان  ملشروع  نتاًجا  املسرحّية  تأتي 
وهو عمل على جتربة رحلة شخصّية قام بها الكاتب 
البحر  الّلجوء من  واملخرج خليفة ناطور مرافقة لرحلة 
ّية. فيحاور العرض املنطقة احلرّة  الّسواحل األوروب إلى 
ّية  املرئ غير  واألبــعــاد  الّثقافات  فيها  تلتقي  التي 

لتجربة الهجرة والّلجوء الّداخلّي. 
هي من كتابة: خليفة ناطور، إخراج:  ”طريق الّنحل“ 
أوفيرا هينيج، تصميم: أشرف حّنا، تصميم إضاءة: 
معاذ اجلعبة. أّما عمل الفيديو في املسرحّية فهو من 
تصوير: رياض شّماس، مونتاج: وافي خليل، ومتثيل: 
خليفة ناطور. وستتبع العرض االفتتاحي عروض أخرى 
 19 في  يليه  الذي  األسبوع  وفي  و15.10  في14  

و21 و22.10 في متام الّساعة الّثامنة مساًء. 
سيقّدم في موسمه الّثاني،  ُيذكر أّن مسرح ”خشبة“ 
وبالّشراكة مع املسرح الوطنّي الِفَلسطينّي - احلكواتي، 
ّية  األدائ للعروض  ”َر“  مهرجان  من  ــى  األول الّنسخة 
نتاج  سيقّدم  الذي  اجلديد  املسرحّي  وإنتاجه  القصيرة، 
مختبر فنّي حتت ُعنوان ”الُهوّية“، ونتاج بحث جتّسد 

من  ِفَلسطينّيني  مسرحّيني  ضّمت  عمل  ورش  في 
جميع أماكن الّتواجد الِفَلسطينّي. كما سيقّدم املوسم 
ا لطّالب كلّية املسرح في جامعة حيفا،  عمًال مسرحّيً
والذي يأتي في إطار مشروع ”انطالقة“. باإلضافة إلى 

شراكته في مهرجان حيفا املستقّل لألفالم. 
لالّطالع على تفاصيل مسرحّية ”طريق الّنحل“ وحجز 
أو  ”خشبة“  مسرح  موقع  ــارة  زي فباإلمكان  الّتذاكر، 

صفحته على موقع ”فيسبوك“. 

“UHOŠ” qÝ«d*
الّتواصل  مواقع  على  صفحاتها  عبر  حوّا  نانسي  الفّنانة  نشرت 
االجتماعّي، أغنّية ”وحشتوني“، بصوتها الّطربّي العذب اجلميل، 
من عرضها الغنائّي األخير ”حكايتي مع الزّمان“، واّلتي كرّمت به 

مطربة األجيال اخلالدة، وردة اجلزائرّية.
نانسي حوّا هي الفّنانة احمللّية األولى التي تكرّم وردة بعد وفاتها، 
الفنّية، حتت  أعمالها  ألجمل  ا  ًيّ غنائ عرًضا  لها  خّصصت  حيث 

إشراف املايسترو درويش درويش.
مطربتي  هي  اجلزائرّية  وردة  إّن  اخلصوص:  بهذا  نانسي  وتقول 
املفّضلة. تكرميي لها يأتى من تقديري للفّن اّلذي قّدمته، ”وحشتنا 

وردة ووحشتني أغاني وردة“ اّلتي ترّبيت عليها.
من إنتاج جمعّية ”بيات“  ُيذكر أّن عرض ”حكايتي مع الزّمان“ 

للموسيقى واإلنشاد، وفكرة وترويج وتسويق شركة ”مضامني“.
ميكنكم االستماع إلى أغنية ”وحشتوني“ بصوت نانسي حوّا عبر 

الرّابط: 
www.youtube.com/watch?v=fzaeFpe_4Ho
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Í—uš n¹U½
اجلرينة،  إمام جامع  الهيجاء  أبو  الّشيخ رشاد  ترأس 
ّية  اّلذين زاروا كاتدرائ وفًدا كبيرًا من مسلمي حيفا 
أغابيوس  لألرشمندريت  الّتهاني  لتقدمي  إلياس  مار 

أبو سعدى، مبناسبة عودته إلى حيفا. 
اليوم  جئنا  قائًال:  الّدين  زين  عصام  الّدكتور  وحتّدث 
لنقول ألبينا األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى الغالي 
أهًال وسهًال بعودتك إلى حيفا، فلقد جَمعتنا يًدا بيد 
مع الّشيخ أبو الوليد رشاد أبو الهيجاء، كما جتمعنا 
اليوم على اخلير واحملّبة والّتسامح والّتعاضد، حتت 

سقف الوطن الواحد.
™ wšPÒ²�« WM¹b� U¼b¹d½ w²Ò�« U½UHOŠ w� pÐ V ÒŠd½ ™

نريدها  التي  حيفانا  في  بك  لنرّحب  جئنا  وأضــاف: 
رّمبا  الذي  بغيابك  أّننا شعرنا  خاّصًة  الّتآخي.  مدينة 
شعرت أنت به كأّنه هنيهة، لكّنها كانت دهرًا بالّنسبة 

لنا، فقد كنت تنقصنا حضورًا وموقًفا ونشاًطا.
ومضى يقول: إّننا نرى فيك مطران العرب غريغوريوس 
الفلسطينّي  العربّي  مع شعبك  وقوفك  ونرى  حّجار، 
عيون  عروبتك  في  ــرى  ون ــا،  رّي يوسف  املطران  وقفة 
إلى  ِسر  لك  لنقول  جئنا  كبوشي..  هيالريون  املطران 
األمام على قدر ما قّدر الله ملا فيه كّل اخلير ألهالي 
سّكان  وجميع  ِسر  والّنقب.  واملثّلث  واجلليل  حيفا 

حيفا معك حيثما تسير.
™ UMMOÐ ULO� W�d²A� …UO(« vI³ð Ê√ b¹d½ ™

ثّم ألقى الّشيخ رشاد أبو الهيجاء كلمة، جاء فيها: 
إّن َمن درس الّتاريخ يعلم أّن الرّسول (صّلى الله عليه 
وسّلم)، أقام الّدولة في املدينة املنوّرة على ثالثة أسس، 
األخوّة  هو  والّثاني  املسجد،  بناء  كان  األّول  األساس 
بني املسلمني واألساس الّثالث كان حتديد العالقة بني 
املسلمني وغير املسلمني. ولذا اعتبر أهل املدينة حّتى 
من غير املسلمني أّنهم أّمة واحدة، وهذا األمر يجب أن 
يدرّس، حيث إّننا نعتبر الّشعب الواحد الذي يعيش 
وحضارة  تاريخ  له  واحدة  لغًة  ويتكّلم  واحد  وطن  في 
وثقافة واحدة، إّمنا هو أّمة. وهذه األّمة يجب أن تنهض 
مًعا، وال يحّق ألّي إنسان أن يقبل لنفسه أن يسير 
مبفرده في هذا الّطريق، ألّن الّطريق مشترك للجميع. 

وفي  اليوم  هذا  في  جئنا  قائًال:  رشاد  الّشيخ  وتابع 
ذكرى الهجرة من مّكة إلى املدينة لنؤّكد هذه املعاني 
ولنقول لألب أغابيوس ولكّل إخواننا هنا، نحن نريد 
أن تبقى احلياة مشتركة فيما بيننا، نرفض كّل أنواع 

التطرّف وكل الّنداءات التي تدعو إلى الفرقة بني أبناء 
املجتمع الواحد، كما فعل الرّسول ذلك بنفسه. 

عاد  ــذي  ال أغابيوس  ــاألب  ب نفتخر  نحن  وأضـــاف: 
إلينا حقيقة، وقد كّنا نفتقده ونريده أن يبقى معنا 
ولذلك هذه فرحة لنا ألّننا نعود لنعمل مًعا من أجل 
لقد  الفلسطينّي، خاّصًة في حيفا.  العربّي  املجتمع 
تبدو سهلة مثل  قد  قبل على قضايا  اجتمعنا من 
قضّية املفرقعات، واّتخذ رجال الدين موقًفا منها في 
في  أغابيوس  األب  فيه  استضافنا  الذي  اجتماعنا 

الكنيسة، وهناك قضايا أخرى.
وأشار إلى أّنه كان قد اّتفق مع املرحوم األستاذ حسني 
لألب  تكرميّي  حفل  إقامة  على  وفاته  قبيل  اغبارّية 
أغابيوس عشّية سفره، لكن الّظروف لم تكن مواتية 
في ذلك الوقت، ونأمل أن يتابع جنل األستاذ حسني 

الّصديق فراس نهج أبيه.
هذه  على  سعدى  أبــو  أغابيوس  األرشمندريت  ورّد 
شعبني،  نكن  لم  إّننا  مــرارًا  قلنا  قائًال:  الكلمات 
الّنضال  في  ومسلمون  مسيحّيون  واحد.  شعب  بل 
املشترك والعيش املشترك والقيم والفضائل املشتركة. 
واستقبلنا في حيفا املثال الفلسطينّي الذي اعتدنا 
عليه بالّتآخي بني املسيحّيني واملسلمني كما الهالل 

والّصليب. 
™ U½b ÒŠuð UHOŠ ÒÊS� UMFL& ”bI�« ÒÊ√ UL� ™

وما  القيامة،  كذلك  األقصى  كما  جتمعنا،  والقدس 
يحدث للمقّدسات اإلسالمّية كذلك يحدث للمقّدسات 
توّحدنا  القدس  أّن  كما  هنا،  من  ونقول  املسيحّية. 
فإّن حيفا توّحدنا. صحيح أّننا نسمع بعض أصوات 
األصوات  وهذه  املختلف،  اآلخر  قبول  وعدم  التطرّف 
واألطياف،  اجلهات  جميع  ومن  وهناك  هنا  من  تنبع 
محاربة  نستطيع  أّننا  على  تدّل  هنا  وحدتنا  ولكن 
إلى  ووقوفنا  تنا  مبحّب ذلك  ونستطيع  التطرّف.  هذا 
واحدة  وحدة  مًعا  نشّكل  ألّننا  بعًضا،  بعضنا  جانب 
قوّية ومتماسكة. ونحن نعّبر عن كّل أطياف املجتمع 
واملسافة  الواحدة  املساحة  في  املشترك  العيش  ونريد 

واحملّبة الواحدة. 
وأردف األرشمندريت أغابيوس قائًال: إّننا نؤّكد اليوم أّن 
ّية وتنتمي إلى العروبة، فهي  كنيستنا منفتحة، وعرب
واملسؤولون  ّية،  العرب بالّلغة  الّناطقة  العرب  كنيسة 
أنفسنا جسرًا  نعتبر  ونحن  ّية.  بالعرب ناطقون  فيها 
نريد  نحن  ّية.  العرب واملسيحّية  العربّي  اإلسالم  بني 

اإلنسانّية،  ـــرّوح  وال الّتآخي  بهذا  املشترك  العيش 
بالتعددّية وليس  الكرمي،  القرآن  أّكد على ذلك  كما 
اجلميلة  بالعالقات  سنستمّر  وهكذا  اجلانب.  أحادّية 
شاء  وإن  عليها،  ونحافظ  حيفا  في  بنيناها  التي 
الله سنعيد اإلفطار الرمضانّي، رغم توّقفه هذا العام 
األكل  هو  اإلطار  من  الهدف  وليس  معّينة،  لظروف 
والّشرب، فأنتم مفّضلون، ولكن نريد الّلقاء املتواصل 

وبحاجة إلى كّل كلمة جتمعنا وتوّحدنا. 
 bOFð W ÒOÝUOÝË WÒOŠË—  «œUO� v�≈  ÃU²×½ ™

™ bŠ«u�« VF ÒA�« ¡UMÐ√ 5Ð WL×ÔK�«
وفتح املجال أمام احلضور للّتعبير عن األفكار واملشاعر 
إّننا  إسكندر عمل:  األستاذ  وقال  احلدث،  هذا  حيال 
نهّنئ أنفسنا أوًّال قبل أن نهّنئ األرشمندريت أغابيوس 
بعودته، ألّننا في حيفا واملجتمع العربي بشكل عام 
الُلحمة  تعيد  وسياسّية  روحّية  قيادات  إلى  بحاجة 
بني أبناء الّشعب الواحد، وتزيل كّل محاوالت تفكيك 
ليس  املشترك  احلضور  وهذا  بها.  واملس  الوحدة  هذه 
مصطنًعا، بل هو ناجت عن مشاعر حقيقّية وجّياشة 
ا واحًدا بصوت  من الّطرفني، ألّننا نعتبر أنفسنا شعًب
ثمرة  هو  الرّمضانّي  واإلفطار  بصوتني.  وليس  واحد 
والتي  ّية،  والعرب الواحدة  حيفا  في  املتواصل  للعمل 

نفتخر بها وبأهلنا كلهم. 
 s� dO¦� ÒqŠ qł√ s� ÊËUFÒ²K� WLz«œ WłU×Ð ™

™ U¹UCI�«
بحاجة  ــنــا  إّن ُســمــرّيــة  مصطفى  البروفيسور  وقــال 
دائًما للّتعاون من أجل حّل كثير من القضايا التي 
والعنصرّية  الّطائفّية  نبذ  ناحية  تواجهنا، وليس من 
مشاكل  هناك  بل  املتفّشي،  الّديني  واالستقطاب 
كثيرة أخرى يجب أن نعاجلها من الّناحية االجتماعّية 
واألخالقّية والّسلوكّية، ولألسف يعاني مجتمعنا في 

الوقت احلاضر من الكثير منها.
 U ÎÒOŽUL²ł«  Îôu??Ý— U ÒM�  œd�  Òq�  ÊuJ¹ Ê√  q�Q½  ™

™ bŠ«u�« lL²−*« qł√ s� U ÎOŽUÝË
أبناء  بني  تفرقة  أّي  إّن  عبُده:  هشام  املهندس  وقــال 
هي  فاملفرقعات  محاربتها،  يجب  الواحد  الّشعب 
قوى  وهناك  املجتمع.  خارج  تكون  أن  ويجب  شــواذ، 
أخرى خارجّية وغير خارجّية مموّلة من مصادر أخرى، 
ا  اجتماعّيً رســوًال  هنا  مّنا  فرد  كّل  يكون  أن  ونأمل 

وساعًيا من أجل املجتمع الواحد. 

™ WÒO½U
½≈  UH�Ë Òw½U
½≈  u� ™
وقال الّدكتور ماجد خمرة: إّن مجرّد كلمة العودة التي 
اتها رمزّية  نحّبها نحن الفلسطينّيون، حتمل في طّي
العودة، وحّبذا لو عاد كّل الجئ إلى وطنه. جمعتني 
باألب أغابيوس ثالث نقاط أو ثالثة أصوات، أوّلها 
ّية،  أّنه يتحّلى بالّصوت اإلنسانّي والّصفات اإلنسان
والّثاني معاجلته لألمور بصوت الوعي والرّزانة وبتفّهم 
تام، وثالثها هو صوته العذب اجلميل، وإتقانه إلنشاد 
لك  ويطيب  يشّدك  فهو  ّية  العرب البيزنطّية  األحلــان 

سماعه. 
™ oKI� wŽUL²ł« Ÿu{u� ™

وقال الّدكتور حامت خوري: حتّدثنا عن معاجلة مواضيع 
اجتماعّية، وهنا أوّد اإلشارة إلى موضوع مقلق في هذا 
املوسم وهو إطالق األغاني والّسهرات في الفضاء في 
املناسبات، ولكّنها بأصوات خارقة لكّل هدوء وسكينة، 
األصــوات  وهــذه  املتأخرة.  الليل  ساعات  في  خاّصًة 
الّطلق، وهذا  الهواء  األعراس في  نقيم  مزعجة حيث 
يراعون مشاعر  الفرح ال  مقبول، وأصحاب  أمر غير 
اآلخرين خاّصًة اّلذين فقدوا عزيزًا عليهم، أو احلزانى، 
الذي  أو  لالمتحانات،  سيتقّدمون  الذين  الّطّالب  أو 
يعاني من أزمة ما وال يطيق سماع األغاني. وأمتّنى أن 
يالي السعيدة لدى اجلميع وأن يتزوّج  تدوم األفراح والّل
في  ظاهرة  هذه  أّن  يحدث  ما  لكن  واألحفاد،  األبناء 
املجتمع عموًما وفي حيفا أيًضا، وأحتّدث عن منطقة 
وادي اجلمال، فاألصوات تعلو وتعلو لساعات طويلة 
قاعات  توجد  أّنه  علًما  ا.  حقيقّيً إزعاًجا  يشّكل  ّمما 
لألفراح التي ميكننا إقامة األفراح فيها. وإذا تكاتفنا 
الّظاهرة في حيفا  كّلنا نستطيع أن نضع حًدا لهذه 
بالذات، ألّنها بلد الوعي والّثقافة والّتعايش واحملّبة. 
 „UM¼Ë UMN� ÆÆUM¼ ÈuÝ „UM¼ ôË „UM¼ ô ¨UM¼ ™

™ ÊUJ*« fH½ u¼
لقد شعرت  املناسبة:  بهذه  تركي  خالد  الدكتور  وقال 
باعتزاز كبير في هذا الّلقاء وافتخرُت بانتمائي، كما 
دوًما، لهذا الّشعب، وقد ُسئلت «ِانت من هون أو من 
هناك» أجبتهم ال.. هنا، ال هناك وال هناك سوى هنا.. 
قف الواحد  فهنا وهناك هو نفس املكان الواقع حتت السَّ
ة القمح  ان وحلبَّ الذي نصبو إليه. فكما للبرتقالة شقَّ
ان ال يكتمل الواحد منهما دون اآلخر، وفي حالتنا  شقَّ
واحــد وسماء  وبحر  واحــد  وطــن  ــر،  آخ هناك  يوجد  ال 
ــدة، ولغة واحــدة ورب واحــد أحــد، وطننا هو مهد  واح
الرّساالت واألنبياء، ومنها انتشرت إلى جميع أرجاء 
املعمورة املسكونة، من مشرقها إلى مغربها. من وطن 
«مهد عيسى فيك واألقصى املهيب ينصر النَّصران 
يخ  فيك املسِلما ويفديك هالل وصليب» بورِكنا بالشَّ
اجلليل أبو الوليد، رشاد أبو الهيجاء، وبوركنا كذلك 
الواحد  ل  يكمِّ سعدى،  أبو  أغابيوس  احلبيب  بأبينا 
بة صلبة وكرمية على أن متأل  منهما اآلخر، في نواة طيِّ

نابل.  الدُّنيا بالسّ
™ W
OMJ�«Ë l�U'« w� lL²$ ™

باألب  كّنا جنتمع  بقوله:  الّشيخ رشاد  الّلقاء  وأجَمل 
في  للّتداول  الكنيسة  في  أو  اجلامع  في  أغابيوس 
بعض املشاكل األسرّية، ونوّد أن نواصل هذا املشروع، 
وسنطرحه للبحث ثانية وغير ذلك من املواضيع ذات 

االهتمام املشترك. 
في  سننظر  إّننا  سعدى:  أبو  األرشمندريت  واختتم 
ّية إقامة جلنة مشتركة من عدد من األشخاص  إمكان
على  تبقى  كي  واملسيحّيني  املسلمني  من  املنتدبني 
عالقة متواصلة وحتافظ على تنظيم نشاطات توعية 
تعود  التي  باألعمال  والقيام  الّشبيبة،  أبناء  بني 

بالفائدة واخلير علينا جميًعا.

Èb F � u �√ X �—b M L �—_« …œu F � Êu � ÒM N � UH O � w L K 	 
 s 
 d O � � b Ë
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 W ÒO � �d �  WN J �Ë  WÒO �d �  ` �ö 0  åw Ò� M	 *«ò

åUHOŠò qÝ«d*
رفيع  وفًدا  «املتنّبي»،  مدرسة  مؤّخرًا،  استضافت، 
املستوى من القنصلّية الفرنسّية في محاولة جاّدة 

ملّد جسور الّتعاون واُأللفة بني الّطرفني. 
هذا وقد التقت الرّؤّية الّتربوّية للمدرسة مع توّجهات 
القنصلّية الفرنسّية ممثلَة بكاترين كرونيا، تضّمن 
املدرسة رائف عمري  الّلقاء االستثنائّي كلمة ملدير 
إذ جنح بتسليط الّضوء على نقاط مشتركة جتمع 
ّية والفرنسّية، وال ننسى انعكاس  الّثقافتني: العرب
املدرسة  ورؤى  نهج  على  الفرنسّية  ّية  الّترب فلسفة 
ّية،  التي جتنح منذ تأسيسها لغرس القيم اإليجاب
هذا  كّل   ، اآلخر  وقبول  الّتسامح  ثقافة  روح  وبّث 
ليست  جديدة  لغة  خللق  عاملّية  ثقافة  من  كجزء 
للّتاريخ  كانعكاس  بل  فحسب،  الّتواصل  لهدف 

والّثقافة.

على  كلمته  في  عرج  قد  املدرسة  مدير  أّن  ُيذكر 
ثقافات  على  الفرنسّية  واحلضارة  الّثقافة  تأثير 
العالم املختلفة في شّتى املجاالت وامليادين كالفّن، 
باإلضافة  والرّياضة،  املوسيقى  الّثقافة،  األدب، 
وتخّصصاتها  املــدرســة  عن  ــا  ــًي واف شرًحا  لتقدميه 
املختلفة وتدريسها لّلغات، العلوم، اإللكترونيكا، 

مرورًا بالّصحافة واحلاسوب والّتجميل.
هذا وخَلَص الّلقاء على أمل مّد اجلسور في محاولة 
اجلامعات  ــواب  أب وفتح  احلضارتني  لتزويج  ــة  دؤوب
بااللتحاق  ــرّاغــبــني  ال الــعــرب  للّطلبة  الفرنسّية 

والّدراسة في بالد اجلّن واملالئكة...
االلتحاق  أبواب  لتفتح  متتّد  اليوم  املتنّبي  حكاية 
وبشكل  الفرنسّية  الّلغة  لتدريس  خاّصة  ــدورات  ب

شبه مّجانّي.
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b?? �«Ë V?? F?? � Òw?? M?? O?? D?? �?? ÓK?? H?? �«Ë Í—u??? Ò�??? �« V?? F?? ÒA??�« ∫Êu?? �?? 	“ n?? O?? �U?? � o?? Ò�Q??�?? *« ÊU?? ÒM??H?? �«
™ UN³FA� w ÒMž√Ë 5D�K� —Ë“√ Ê√ wLKŠ ™ ÒsH�« ¡ULÝ w� U ÎO�UŽ tL$ lD�¹ ÂuO�«Ë åw1œU�√ —U²Ýò Õd�� vKŽ s� tL$ l* ™

أنا لست لوحدي.. أنتمي إلى شركة music is my life  ونحن فريق 
عمل نعمل ونتعاون سوًيا إلجناح كّل عمل أقوم به. وأنا مقتنع مبا أفعله.
 ÕU−MÐË  `O× ÒB�«  —UO²šô«  w�  r¼U�ð  fHÒM�UÐ  WI Ò¦�«  q¼  ≠

øWOMž_«
القضّية ليست ثقة بالّنفس، بل هي اختيار العمل األصّح. أنا أتروّى 
في إصدار األلبومات وفي االختيارات. فبني ألبومي األّول والّثاني مرّت 

3 سنوات، فال أتسرّع في إصدار أغنّية كّل يوم.
ÆÆh	d¹Ë w ÒMGO� ¨Õd�*« vKŽ Êu²¹“ nO
U½ qŽUH²¹ ≠

أنا أشعر باملوسيقى وأفرح معها. أنا لست من األشخاص اّلذين ميّثلون 
أو يلعبون دورًا على املسرح. أنا إنسان شّفاف.

øh	d�«Ë ¡UMG�« s� »uKÝ_« «c¼ vKŽ k�U×²Ý q¼ ≠
ال أعلم. أنا اليوم في عمر 28، أتفاعل على املسرح، دينامي جًدا، ال 
أحب أن أكون كالّطاووس على املسرح.. ال أعلم كيف سأتفاعل مستقبًال.

.ÆW ÒOMH�« pðôuł sŽ UMŁÒbŠ ≠
في  حفالت   3 لي  كان  كما  موسيقّية،  حفلة   15 لبنان  في  أحييت 

سوريا، وللغناء في بلدي سوريا طعم خاص. أحييت حفًال في الّسويد 
وسأعود إليها في عيد امليالد. وستكون لي حفلة في أستراليا وحفلة 

رأس الّسنة في بيروت.
ÆÆpHF{ WDI½ w¼ U¹—uÝ ≠

سوريا بالّتأكيد نقطة ضعفي. سوريا بلد الّصمود، بلد الّنضال. سوريا 
في  سوريا  وطني  جتاه  ســورّي  كفّنان  بواجبي  أقوم  أنا  تنزف.  مجروحة 
العالم العربّي، ألعطي عن بلدي أجمل صورة. أنا مواطن سورّي أحمل 
ًيا.. األلقاب تسقط عن أي إنسان جتاه بلده.. يشرّفني أن  اسم بلدي عال
ا. الفّنانون الّسوريون في كاّفة  أغّني لبلدي، يكفيني شرًفا أن أكون سورّيً
املجاالت ناجحون خارج وطنهم، ويقّدمون األفضل كي يرفعوا اسم سوريا 

ًيا. وأنا فخور بنجاحات فّنانينا. عال
øw ÒMH�« pI¹dÞ w� d ÒL²�²Ý q¼ ≠

هذا مؤّكد. أحّب ما أقّدمه من فّن كثيرًا.. سأستمر في مشواري الفّني، 
ا.. قد يكون ذلك في عمر اخلمسني.. ولن أعتزل الفّن، قريًب

øtÒMÝ rž— w ÒMH�« Á—«uA� w� ÒdL²�� ¨ Îö¦� ¨W�öŽ Vž«— ø«–U* ≠
األنسب  العمر  هو  اخلمسني  عمر  أّن  أعتقد  بنظري  ولكن  صحيح.. 

العتزال الفّن واالهتمام بأمور أخرى والتفرّغ للعائلة.
øUÎ³¹d	 WKzUŽ ÊÒuJ²Ý q¼ ≠

ليس اآلن، فعملي الفّني هو كّل حياتي في الوقت احلاضر.
 øÂËdG� ≠

ال. مغروم أنا بعملي فقط، وسيأتي الوقت املناسب لتكوين أسرة.
 s� »U³ ÒA�«Ë U¹U³ ÒB�« W Ò�U� pO�≈ »c& ¨WFz«— U�e¹—U� pK9 ≠

ÆÆ5D�K� W Ò
UšË ¨ ÒwÐdF�« sÞu�« —UD	√ Òq�
واحد  وأنتم شعب  نحن  الفلسطيني.  للّشعب  عبرك  توجيه حتّية  أريد 
وقضّيتنا قضّية واحدة.. نحن نحّبكم من أعماق قلوبنا، وعلى أمل أن 

يأتي اليوم القريب لنزور فيها أرض فلسطني احلبيبة.
™ ‰UO)« ‚U� qHŠ ™

اّلذي  واملتأّلق  الّناجح  احلفل  وحضر  ورقص  غّنى  ألف شخص  من  أكثر 
أحياه الفّنان الّسورّي ناصيف زيتون، وقد أتى الّشعب الفلسطينّي مبئاته 

خّصيًصا للمشاركة في حفل زيتون، اّلذي غّنى لفلسطني، أيًضا.
وجرّاء النجاح الباهر لهذا احلفل، سيحيي ناصيف زيتون حفًال آخر في 

عّمان في حفل ”كونتري كلوب“ في عّمان.

ÍËU�³Ž b¹dGð
إّنه الّلقاء األّول لي مع الفّنان ناصيف زيتون، بعد أن كنت قد حاورته 

ا في وقت سابق.. هاتفّيً
øWÝÒbI*« w{«—_« pðu
 ‰u
uÐ bOFÝ X½√ q¼ ≠

نعم؛ كنت سعيًدا جًدا. وحلمي أن أزور فلسطني واألراضي املقّدسة، فهي 
أمنية كّل شخص.

 W?? ÒO??½œ—_«  WJKL*«  UNO� —Ëe???ð  w??²?? Ò�«  v??? �Ë_«  …Òd???*«  X�O� U??N?? Ò½≈  ≠
ÆÆUNO� w ÒMGðË W ÒOLýUN�«

صحيح. سبق وكانت لي زيارات غنّية في أماكن متعّددة في عّمان؛ هذه 
هي املرّة الرّابعة التي أحيي فيها حفًال في عّمان .

ølÐ—_« pðöHŠ 5Ð ‚dH�« U� ≠
لقد بيعت كاّفة تذاكر احلفل األخير قبل ثالث أّيام من احلفل. أعتقد أّنه 
احلفل األفضل لي في األردن. كنت مرتاًحا ومتحّمًسا، والتقيت جمهورًا 

كبيرًا..
 nO
U½  qHŠ  —u??C??(  5D�K�  s??�  5�œUIK�  ‰u??I??ð  «–U???�  ≠

øÊu²¹“

ّية.  يشرّفني هذا جًدا، يفرحني استقبال كّل محّب من كاّفة األقطار العرب
كبرى  محّبة  أكّن  سورّي  كمواطن  الفلسطينّي.  الّشعب  بالّذكر  وأخّص 

للّشعب الفلسطينّي.
 ¨Êu²¹“ nO
U½Ë  ÆÆdO³� ÕU−MÐ wEŠ Âu³�√ u¼ åÂuO�« ‰uÞò ≠
 d¦�√ v�≈ …b¼UA*« XK
Ë YOŠ …b¹bł WÒOMIð qLF²�¹ ¨ÂuO�«

ÆÆÊuOK� 45 s�
ألبوم «طول اليوم»؛ ُعرض بطريقة جديدة ومختلفة نوًعا ما، ألّول مرّة 
ـ bit الّشبابي واستخدمت أيًضا عّدة أساليب  استعملت الديجيتل، وال
الغزل. كما  العربّي، فكانت األغاني بأسلوب  تعتبر جديدة في عاملنا 
تعاونت مع أسماء جديدة من شعراء وملّحنني، مثل جان ماري رياشي، 

هادي شرارة، وليم الزّين، أحمد ماضي، وجيمي حّداد.
øp�– nO� ÆÆ ÒsH�« ¡ULÝ w� lLK¹ Êu²¹“ nO
U½ rÝ« ≠

نعم.. أنا إنسان جّدي. قرّرت املضي بشكل سليم في عالم الفن. عملت 
جاهًدا، وأنا اليوم أعمل بنشاط وجهد كبيرين لكي أصل إلى ما أريده 

من جناح وتقّدم. أصعد الّسلم درجة درجة كي أصل أعلى املراتب.
øÊu²¹“ nO
U½ w½Už√ —U²�¹ s� ≠
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©2® åÃ«Ëe�«  Òd �ò
¡U�ON�« u�√ œU�— aOA�«

 ©w�dA�« UHO� ÊË–Q	Ë WM|d'« b�
	 ÂU	≈® 
الزّوجي،  القفص  تعابير  أحياًنا،  نستعمل،  نحن 
هو  احلّب  الــزّواج. عالمة  مفهوَم  ليس  القفص  خطأً. 
الّصليب، ال نخاف ألّننا نضع نوعّية حّب معّينة.. 

وهي: 
∫ Òw×O�*« ÒV×K�  UH� ÀöŁ

عندما  يعني   ..exclusive استثنائّي  حب   –  1
سواها  دون  أختارها  شريكتي،  أو  شريكي  أختار 
وأختارها إلى األبد ومدى العمر، وال أختار كّل سنة 
سواه/ها  دون  أختارها  أو  أختاره  سواها،  دون  واحدة 

وإلى األبد.
2 – احلّب الفدائي sacrificial.. هنا اسحب الرّباط 
عندما  االفخارستيا،  وسّر  واج  ــزّ ال سّر  بني  اجلوهري 
اخلفّي معي، شريكي  القربان  أحمل  يوم  كّل  أقّدس 
قرباني، أحمل شريكي معي إلى املذبح، ثّم بعدها 
أحمل الّثمرة، األوالد إلى املذبح.. وأقول: يا رب أنا 
أقّدم ذاتي ليعيشوا. وإذا شريكي فعل مثلي ترتقي 
بولس،  يقول  هكذا   - الكنيسة  في  احلــّب  نوعّية 
املسيحّي،  غير  الّشريك  يقّدس  املسيحي  الّشريك 
هكذا يقّدسوا بعضهم. ونحن نعرف أّن الرّب إذا لم 
يلبِّ بداعي احلب يلّبي بداعي الّلجاجة. لكن لم يعد 
هناك إميان وال رغبة النتظار حّتى يغّير الرّّب، الرّب 

يعمل في البشر لكن احلرّية ُمعطاة لإلنسان.
3 – احلّب املجانّي.. دعاوى فسخ الزّواج بسبب زواج 
صفقات، نوعية تعاطي سّيئة باسم احلّب. إّن صفات 
تسندهم.  ونعمته  ب  ــرّ ال اآلب  عطية  تقابلها  احلب 
ِنَعم الرّب تالزم الّسرّ، وهي ثالثة: اخلصوبة؛ الّشفاء؛ 

الّتحويل. 

∫WÐuB)« ™
ما معناه، الغاية من الزّواج إجناب البنني.. قدًميا كانت 
ُيرزقوا  لم  واّلذين  البنني؛  إجناب  ــزّواج  ال من  الغاية 
ّية  روحان حركة  وبدأت  الغاية؟!  يحّققوا  ألم  أطفاًال، 
الغاية    فصارت  الّثاني،  الفاتيكاني  باملجمع  الزّواج 
منّو الزّوجني باحلّب أوًّال، ثّم الّثانية إجناب البنني. ال 
نعني باخلصوبة خصوبة اجلسد فقط، فعمل اإلجناب 
يقوم به احليوان أيًضا. فقيمة اإلنسان أوًّال أن يعيش 
والدة  ــرّوح  ال حسب  وثّم  ّية،  اإلنسان بالقيم  كإنسان 
اخلصوبة  من  واحملروم  الله.  أبناء  من  ليصير  ثانية 
األولى يشارك بالّتربية والوالدة الرّوحّية، مثل الكاهن 

الذي هو أب روحّي لكثيرين. 

∫¡UH ÒA�« WLF½ ™
خاطئ + خاطئ = خاطئان.. وليس زوجني مثالّيني؛ 
واحلسنات  بعضها  على  األخطاء  فُأضيفت  التقيا 
بحاجة  وهما  بأخطائهما  التقيا  بعضها.  على 
اقتربا يعودا ويبتعدا ليعمال مسافة  لشفاء. كّلما 
ّية والفردّية،  تؤمن الّلقاء بدون أن تؤّثر على االستقالل
الكبرياء  من  اآلخــر  يــؤذي  كّلما  «يبرُد»  دواء  وهنا 
واحلقد واألنانية. بنعمة الّشفاء ُيصّفى احلب من كّل 

رواسب اخلطّية. 

∫q¹u×Ò²�« WLF½ ™
مبعنى أن أنتقل من األنا إلى نحن. رّبنا ُيعطي لكّل 
وملّا  حياته..  مشروع  عليها  يكتب  ورقة  مّنا  واحد 
من  عدد  ورقته  من  واحــد  كّل  ينزع  االثنان  يلتقي 
التقيا  والــّلــذان  واحــًدا،  مشروًعا  ليصيرا  األفكار، 
وتزوّجا ُتلغى األنا من حياتهما وال يعودان يتكّلمان 

باألنا، فصاروا نحن. 
هذا العبور من األنا إلى نحن يتطّلب موًتا، فالكوب 
املليان ال يسع شيًئا آخر، علّي أن ُأفرغ منه، أخلع 
بنعمة  إّال  يصير  ال  وهــذا  ــر.  اآلخ ليسع  ــي  ذات من 
ُتعطى  احلّب  ــرّّب. شروط وصفات  ال ِقَبل  حتويل من 
ا هو تبادل  بسّر الزّواج. والّشرط ليكون الزّواج حقيقّيً

الرّضى بني االثنني. 
بالّالهوت الشرقي الكاهن يعطي سّر الزّواج، البركة؛ 
يعطيان  ــان  ــزّوج ال الّالتيني،  ّي  الغرب ــالــّالهــوت  وب
بعضهما هذا الّسّر والكاهن شاهًدا. وليس من موقف 

مشترك حّتى اآلن. 
ولكن ال زواج صحيح بدون تبادل الرّضى. وأي خطأ 
ــدال  إب حــال  في  حّتى  باطًال.  ـــزّواج  ال يكون  باالسم 

الكاهن املكّلف يصير الزّواج باطًال. 

  ∫W�ö)«
في الزّواج املسيحي، الغاية هي الوصول إلى الرّّب. 
إّن  ُيقال  كان  قداسة.  طريق  يسوع  مع  ــزّواج  ال صار 
القداسة تكون فقط بالترّهب وقال القّديس بولس هذا 

أيًضا لكن بفكرة أّن مجيئ الرّب قريب. 
قداسة.  طريق  هو  اليوم،  الكنيسة،  مبفهوم  ــزّواج  ال
تأدية  وعليك  الــلــه.  ــى  إل طريقك  اآلخــر  فيصبح 
التي  األمانة  أين  شريك،  بدون  وصلت  إذا  احلساب 

تسّلمتها بسّر الزّواج. 
يبقى أن نقول إّنه إذا كان الزّواج طريًقا توصل إلى 
على  االثنان  أغلق  إذا  ممكًنا  يكون  لن  فهذا  ــرّب،  ال
إذا  ألّنهما  البعض،  ببعضهما  واكتفيا  أنفسهما 

انغلقا فسيموتان. 
هذا مثل قّصة القفص الّذهبّي، قّصة أّن اآلخر يكّمل 
املقصود  كان  إن  نصف،  أّي  شريطة  األّول،  الّنصف 
نصف كأس ونصف كأس.. ونقول للرّب ِامأل كأسنا 
شهادة  يسألنا  واحد  كّل  ونسقي  نشرب  حّبك  فمن 
احلــّب،  عــن  شــهــادة  منتظر  العالم  ألّن  حّبنا،  عــن 
إلى  باحلّب  سكرانني  وسنظّل  يتجّدد  حّبنا  وسيظّل 

أن يفرّقنا املوت.

∫ ÒÍœdH�« q�Q Ò²K� ‰«RÝ ™™
الّثالوثّية،  العائلة  صورة  عيالنا  في  تتجّسد  «كم 
لنا  طريق  اآلخر  هل  بالزّواج.  قداستنا  نحّقق  وكيف 

إلى الله وهل هو أمانة ألوصله إلى الله»؟! 

pO�uŁUJ�« 5ÒOJK*« W ÒOŽ— fOz—  ≠  ÈbFÝ uÐ√ ”uOÐUž√ X¹—bMLý—_«
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اخترت هذا املوضوع على إثر سؤال سأله أحد 
املترفني بتهّكم وسخرية، وهو متطاول على 
الله وعلى العباد يقول فيه ها نحن نعصى 
ويفجر  نساؤنا  وتتعرّى  اخلمر  ونشرب  الله 
أبناؤنا ونفعل ما يطيب لنا، ورغم ذلك نحن 
ينقصنا  وال  والّسعادة  احلياة  من  رغد  في 
الّدين؟  بقيود  أنفسنا  نقّيد  فلماذا  شيء؛ 
فكان رّدي، نقّيد أنفسنا بقيود الّدين ألّننا 
وننتهي  ــره  أوام نلتزم  لله  عباد  أّننا  نعتقد 
عن نواهيه وجند الّسعادة في ذلك، فاملؤمن 
بذكره لله يشعر بهذا الّشعور. وقد أّكد الله 
لنا هذا املعنى، بقوله (أال بذكر الله تطمئن 
القلوب). وسألته: ”هل قرأت القرآن؟“؛ قال: 
الله قّص علينا قّصة مجموعة  نعم. قلت: 
يطعم  لهم أب صالح  كان  اّلذين  األبناء  من 
املساكني ويرحمهم، فلّما مات قرّر األبناء منع 

زكاة مالهم. 
 * َناِئُموَن  ْم  وَُه رَّبَِّك  ن  مِّ قال تعالى (اَطاِئٌف 
 * ُمْصِبِحَني  َفَتَناَدوْا   * رِِمي  َكالصَّ َفَأْصَبَحْت 
 * َصارِِمَني  ُكنُتْم  ِإن  َحرِْثُكْم  َعَلى  اْغــُدوا  أَِن 
َها  َيْدُخَلنَّ الَّ  أَن   * َيَتَخاَفُتوَن  ْم  وَُه َفانَطَلُقوا 
َحرٍْد  َعَلى  وْا  ــدَ وََغ  * ْسِكٌني  مِّ ْيُكم  َعَل َيوَْم  اْل
وَن * بَْل  ا لََضالُّ ا رََأوَْها َقاُلوا ِإنَّ َقاِدرِيَن * َفَلمَّ
ْم َأُقل لَُّكْم  َنْحُن َمْحرُوُموَن * َقاَل َأْوَسُطُهْم َألَ
ا  ُكنَّ ا  ِإنَّ َنا  رَبِّ َحاَن  ُسْب َقاُلوا   * ُحوَن  َسبِّ ُت وَْال  لَ
ْعُضُهْم َعَلى بَْعٍض َيَتَالوَُموَن  َل بَ َب َظاِملَِني * َفَأْق
َنا  ا َطاِغَني * َعَسى رَبُّ ا ُكنَّ َلَنا ِإنَّ * َقاُلوا َيا وَْي
َنا رَاِغُبوَن *  ى رَبِّ ا ِإلَ ْنَها ِإنَّ ْيرًا مِّ ِدلََنا َخ ْب أَن ُي
َكاُنوا  ْو  لَ ُر  َب أَْك اْآلِخرَِة  َعَذاُب  وَلَ اْلَعَذاُب  َكَذِلَك 

َيْعَلُموَن القلم) - 33-17.
ثّم  مثله هؤالء  أن يصيبك  له أخشى  وقلت 
قلت له: ما اّلذي أخرج أبويك آدم وحوّاء من 
اجلّنة إلى دار الّشقاء والهموم؟ وما اّلذي أغرق 
ماء  التقى  عندما  نوح  زمن  في  األرض  أهل 
نوح  ابن  أهلك  الذي  وما  والّسماء،  واألرض 
الله أليست املعاصي وما  وزوجته وهو نبي 
اّلذي أهلك قوم لوط وما قوم لوط عّنا ببعيد 
قــارون  أهلك  ــذي  اّل ومــا  املعاصي؟  أليست 
وقوم صالح وقوم شعيب أليست املعاصي؟ 
ونقاَءها  احلياة  صفو  علينا  عّكر  اّلــذي  ما 
تعالى  قوله  تقرأ  ــم  أل املعاصي؟  أليست 
كسبت  مبا  والبحر  البّر  في  الفساد  (ظهر 
عملوا  ــذي  اّل بعض  ليذيقهم  الّناس  ــدي  أي
واالنشغال  الّدنيا  حّب  إّن  يرجعون)؛  لعّلهم 
استغالل  ــدم  وع باملعاصي  اآلخــرة  عن  بها 
بكّل  لآلخرة  مزرعة  بجعلها  الّدنيا  احلياة 
جتعل  التي  األسباب  أخطر  من  البّر  ــواع  أن
ال  يوم  (في  اخلاسرين  الّنادمني  من  اإلنسان 
الله  أتى  َمن  إّال   * بنون  وال  مال  فيه  ينفع 
بقلب سليم)؛ في يوم (يفّر املرء من أخيه * 
وأّمه وأبيه * وصاحبته وبنيه) إّنها املعاصي 

التي تشغل اإلنسان عن آخرته. 
وتذرون  العاجلة  حتّبون  بل  (كال  تعالى  قال 
وطلب  االنــشــغــال  ــذا  ه فنتيجة  اآلخــــرة).. 

املعاصي هو احلرمان من أعظم ما في اجلّنة 
وهو الّنظر إلى وجه الله. قال تعالى (وجوه 
ووجــوه   * ناظرة  رّبها  ــى  إل  * ناضرة  يومئذ 
فاقرة)؛  بها  يفعل  أّن  تظّن   * باسرة  يومئذ 
القلوب  تتلف  التي  املعاصي  كثرة  والّسبب 
والتي هي محّط نظر الله تعالى. قال تعالى 
(كال بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 
حملجوبون).  يومئذ  رّبهم  عن  إّنهم  كال   *
هذه  أّن  أدّلة  قّدمت من  ّمما  يظهر  له:  وقلت 
سنة جارية إلى يوم القيامة وعاّمة، فال تقف 
عند قوم دون آخر وال تقتصر على لون واحد 
والله  ألوانه.  بل تختلف  العذاب،  ألوان  من 
في  يسيروا  (أفلم  كتابه  في  يؤّكد  تعالى 
اّلذين من  فينظروا كيف كان عاقبة  األرض 
قبلهم دّمر الله عليهم وللّكافرين أمثالها)، 
ومن ألوان العذاب الذي تلعق مرارته األّمة ما 
نشاهده ونذوق مرارته من واقع أّمتنا. هذا ما 

أخبرنا عنه أسالفنا. 
قال مالك بن دينار «قرأت في احلكمة: يقول 
قلوب  امللوك،  مالك  الله  أنا  وجــّل  عّز  الله 
عليه  جعلتهم  أطاعني  فمن  بيدي،  امللوك 
نقمة،  عليه  جعلتهم  عصاني  ومن  رحمة، 
ولكن  امللوك،  بسّب  أنفسكم  تشغلوا  فال 
مظاهر  وما  عليكم»..  أعطفهم  إلى  توبوا 
العذاب  ــوان  أل من  لون  إّال  والّتشريد  القتل 
قال  معاصيه.  أهل  على  الله  يبعثه  الذي 
أمرنا  قرية  نهلك  أن  ـــا  أردن (وإذا  تعالى 
تدميرًا)؛  فدّمرناها  فيها  ففسقوا  مترفيها 
وهؤالء أهل الفساد اّلذين نزعت من قلوبهم 
والفزع  ــرّعــب  ال ينشرون  الذين  هم  الرّحمة 
أوامر  لبعدنا عن  باألرض  ويفسدون  الفساد 
ما  مراسليه  في  احلسن  لنا  ساق  فقد  الله. 
يلي «إذا أراد الله بقوم خيرًا جعل أمرهم يلي 
الله  أراد  وإذا  سمحاءهم،  وفيأهم  حلماءهم 
بقوم شرًا جعل أمرهم إلى سفهائهم وفيأهم 

عند بخالئهم». 
أحمد عن  اإلمام  ذكره  ما  املعنى  هذا  ويؤّكد 
في  أنت  رب،  يا  يونس:  قال  قــال:  قتادة، 
الّسماء، ونحن في األرض فما عالمة غضبك 
من رضاك؟ قال إذا استعملت عليكم خياركم 
استعملت  وإذا  عنكم،  رضــاي  عالمة  فهو 
عليكم شراركم فهو عالمة سخطي عليكم. 
وكثرة  والّشقاق  الّنزاع  كثرة  تفّسر  مبــاذا  ثّم 
الّطالق وتشريد األوالد والبنات، ومباذا تفّسر 
مع  والّسعادة  الرّضى  بعدم  الّدائم  شعورك 
كثرة ما أنعم الله عليك من خيرات أليست 
هذه عقوبة. فأطرق الرّجل ولم يتكّلم بكلمة 

ثّم انصرف فاعتبروا يا الو األلباب.
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حيفا  ــة  ــن ــدي م ـــي  ف تــنــتــشــر 
لدروس  الطالب  تلّقي  ظاهرة 
الدوام  انتهاء  بعد  خصوصّية 
الدراسّي، مستعينني مبعّلمني 
وحتى  جامعيني  طـــالب  أو 
أحياًنا أشخاص غير مؤّهلني 

ومن  حديثة.  تدريس  بأساليب  وال  باملعرفة  يتمّتعون  وال 
خالل متابعتي لهذه الظاهرة الحظت أّن عدد الّطالب الذين 
يتلّقون دروًسا خصوصّية آخذ باالزدياد، كما تزداد حّدة تلّقي 
االمتحانات،  قبل  ما  خاص  بشكٍل  اخلصوصّية  ــّدروس  ال
لنجد األهالي يسارعون إلى إجراء اّتصاالت مكّثفة من أجل 
تنظيم سلسلة دروس خصوصّية أو حلقات دراسّية من أجل 

تهيئة أبنائهم لالمتحانات. 
بالدروس  االستعانة  الوسيلة،  هذه  إلى  األهل  جلوء  ُمجرّد 
داللة  هو  أبنائهم،  حتصيل  مستوى  لتحسني  اخلصوصّية 
لعدم اكتفاء الّطالب مبا يتلّقونه من املدارس، وحاجتهم إلى 
جسم خارجي إضافي ليّسد الّنقص في املدارس. وأصبحت 
مصدر  تشّكل  مقلقة  ظاهرة  اخلصوصّية  الدروس  بالتالي 
تتطّلب  ولذلك  ا،  ّيً مال وعبًئا  الطالب  أمــور  ألولياء  قلق 
هذه الظاهرة البحث املُعّمق إليجاد احللول واّتخاذ اخلطوات 

الّالزمة ملعاجلة هذه األزمة املقلقة.   
يؤّكد  اخلصوصّية  الــدروس  لتلّقي  الطالب  جلوء  أّن  شّك  ال 
على عدم ثقة الطالب باملدرسة كمؤّسسة تعليمّية تهدف 
إلى  يلجؤون  لهذا  وجــه،  أكمل  على  رسالتها  تأدية  إلى 
الّدروس اخلصوصّية عّلهم يجدون فيها ضاّلتهم املنشودة. 
إّال أّن مساوىء الّدروس اخلصوصّية ال ُتقتصر على األعباء 
إذ  الّطالب،  سلوك  على  تؤّثر  إّمنــا  فحسب،  االقتصادّية 
ُتبعدهم عن األجواء الّصفّية واملشاركة اجلماعّية، وبالتالي 
ا على قدرتهم على التكّيف في املجتمع وُيفقدهم  تؤّثر سلًب

ثقتهم باملدرسة كمؤسسة تربوّية واجتماعّية.    
من املؤسف أيًضا أّن األهل يلجؤون إلى الدروس اخلصوصّية 
ليس بهدف إيجاد احللول للعقبات التي يواجهها األبناء، 
ومعاينة نقاط الّضعف لدى األبناء من أجل إيجاد احللول وحّل 
اإلشكال بشكٍل جذري. إّمنا  يحتاجون الدروس اخلصوصّية 
العالمة  من أجل احلصول على عالمات مرتفعة، من أجل 
فقط، لهذا ليس صدفًة أن يتّم تكثيف الدروس اخلصوصّية 

في مواعيد االمتحانات فقط.   
فيجب  اخلصوصّية،  لــلــّدروس  اللجوء  من  بــّد  ال  كــان  إذا 
التقّدم  إلى  بحاجة  طالب  لكل  مدروسة  عمل  خطة  وضع 
لديه  الّضعف  نقاط  اكتشاف  بعد  العلمي،  حتصيله  في 
من  اخلصوصّية،  للدروس  الّطالب  جلوء  فقبل  ومعاجلتها. 
الّطالب، ومعاينة  امتحانات لفحص قدرات  إجراء  املفروض 
نقاط ضعفه، ومن ثّم يتّم وضع خّطة عمل ُمحّددة وواضحة 
للّنهوض بهذا الطالب نحو حتقيق النجاح بعد التغّلب على 
الّلجوء  ال  ة .  التّعليميّ الفجوات  وسدّ  لديه  الضّعف  نقاط 
االمتحانات،  موسم  اقتراب  لدى  اخلصوصّية  الدروس  إلى 
حيث تنتاب أولياء أمور الّطالب حالة من الهلع خوًفا من 
أن ُيخفق أبناؤهم في مادة ما، أو الرّسوب مبوضوع ُمعّني، 
على  تفوّقهم  أو  أبنائهم  بكيفّية جناح  اهتمامهم  ويرتكز 
زمالئهم، وال شك أّن املتضرّر األّول من الدروس اخلصوصّية 
وعدم  ّية  االتكال روح  لديه  ُتوّلد  حيث  ــه،  ذات الّطالب  هو 

االستعداد للتركيز خالل ساعات الّدوام في املدرسة. 
فالدروس اخلصوصّية ُحتوّل الطالب إلى آلة تسجيل للمواد 
التي ُتدرّس له، حيث يحفظ الطالب املواد عن ظهر قلب 
دون أن يتعّمق في مضمونها. ليدخل بعدها الطالب إلى 
الّسؤال  أطــرح  وهنا  الذهني.  التسجيل  ُيفرّغ  ل االمتحان 
هل  أنفسهم،  والّطالب  الّطالب  أمور  أولياء  على  التالي 
هذا هو الّتعليم الذي تنشدوه؟ وما مدى االستفادة ملذاكرة 

من هذا النوع؟! 
 

W ÒO�uB� ”Ë—œ

Â“UŠ bLŠ√ w�öŽù«

محمود  الفلسطينّي  الرّئيس  أعــرف 
عّباس (أبو مازن)، منذ سنوات طويلة 
قبل  وحّتى  للّثمانينات  تعود  ــًدا،  ج
تلك الّسنوات بقليل، أيًضا. واحلقيقة 

أّني لغاية اآلن لم أقم بإجراء حوار سياسّي خاص معه، ألّن 
الظروف لم تكن مؤاتية، ورّمبا كانت الرّياح جتري مبا ال تشتهي 
الّسفن. لكّني عرفت من عالقاتي اخلاّصة بأّن الرّئيس عّباس 
ا، عالوًة على  ّيً يا ودول لغالبّية األطراف عرّبً ثقة  كان موضع 
األمر  الفلسطينّي،  الّشعب  صعيد  على  له  املمنوحة  الّثقة 

الذي ساعد في اختياره خلًفا للرّاحل أبو عّمار.
الرّئيس  لوفاة  عّباس  الرّئيس  بها  قام  التي  الّتعزية  ــارة  زي
الّشارع  في  فئات  ثالث  خلقت  پيرس،  شمعون  اإلسرائيلي 
ــى  األول الفئة  ــّي.  الــعــرب ــارع  ــّش ال فــي  وفئتني  الفلسطينّي، 
بلهجة  تعليقاتها   في  قليلة، حتّدثت  قّلة  وهم  ا  ّيً فلسطين
(الّسفلة) جتاه الرّئيس، ونعته بأوصاف يدنى لها اجلبني،   دون 
األخذ بعني االعتبار ألمور أخرى التي من املفترض أن تكون خًطا 
أحمَر في الّتعامل مع الرّئيس. والفئة الفلسطينّية الّثانية، 
فقد كانت تلك التي عّبرت عن غضبها باالنتقادات العادّية، 
وهذا حّق لها ألّن االنتقاد البّناء يكفله القانون الفلسطينّي، 
شأنه شأن كّل القوانني. أّما الفئة الّثالثة فكانت الفئة الّداعمة 
في  األعظم  الّسواد  تشّكل  التي  الفئة  وهي  الّتعزية،  لزيارة 
الّشارع الفلسطينّي، حيث خرجت اآلالف في مظاهرات في رام 
الله دعًما للرّئيس. وفي الّشارع العربي، املنهمك في مشاكله 

ا بني مؤّيد ومعارض. الّداخلّية كان األمر عادّيً
الفلسطينّيون في الّسلطة الفلسطينّية مثل كاّفة الّشعوب 
األخرى، فمنهم املؤّيد لسياسة الّنظام ومنهم املعارض له، لكن 
الّشيء الذي ميّيز الفلسطينّي عن بقّية غيره من الّشعوب، هو 
أّن األمر عندما يتعّلق مبكروه يحدق بالّسّيادة الفلسطينّية، 
وغزّة  اخلطر،  درء  على  إجماع  بل  ومعارضة  مواالة  توجد  فال 

مثال على ذلك.  
ا عن زيارة الّتعزية،  ّيً اإلعالم العبري بشكل عام، حتّدث إيجاب
انتقادات  وّجهت  العبرّية  اإلعــالم  وسائل  بعض  أّن  حّتى 
باملوضوع  يتعّلق  فيما  عّباس،  زيارة  خالل  لنتنياهو  شديدة 
الّصادر  عددها  في  ذكرت  ”هآرتس“  صحيفة  الفلسطينّي. 
عّباس  محمود  مشاركة  احلالي“أّن  الّشهر  من   اخلامس  في 
ّية دبلوماسّية تستحّق الّتقدير جتاه دولة  كانت خطوة حسن ن

أجنبّية، جتاه عدو يفترض التوّصل معه إلى سالم“.
أحد املقرّبني من الرّئيس الفلسطينّي محمود عّباس، أّكد لي 
عليها،  اإلقدام  قبل  بدّقة  كّل خطوة  يدرس  مازن“  ”أبي  أّن 
ُمشيرًا إلى أّن الّتعزية الفلسطينّية بوفاة پيرس كانت رغبة 
ا من  فرنسّية ملّحة، بل وأكثر من ذلك كانت (طلًبا) شخصّيً
للمشاركة  عّباس  محمود  للرّئيس  هوالند  الفرنسي  الرّئيس 

في مراسم الّتعزبة. 
نقطة أخرى ال بّد من اإلشارة إليها، وهي أّن الرّئيس الفرنسي 
دليل  وهذا  عّباس،  الرّئيس  مع  الّشرقّية  القدس  في  اجتمع 
ا  ّيً واضح من اجلانب الفرنسي مبكانة القدس الّشرقّية، ِفَلسطين
باعتبارها عاصمة لدولة فلسطني، ومن يفهم بالّدبلوماسّية 

يعرف أبعاد هذه اخلطوة.
اخلارجّية  وزير  أّن  وهو  مأساة،  وكأّنه  عنه  يتحّدثون  آخر  أمر 
عّباس.  الرّئيس  ملصافحة  ــده  ي ــّد  مي ــم  ل كــيــري،  األمريكي 
من  أخالقي  وانحدار  أدب  قّلة  هذه  ا  شخصّيً أنا  باعتقادي 
عالم  في  يعتبر  كيري  فعله  وما  األمريكّي،  العنجهي  هذا 
عّباس  للرّئيس  إهانة  وليس  للمضيف،  إهانة  الّدبلوماسّية 

اّلذي برهن عن الّتمّتع بأخالق فلسطينّية عالية.

w{U*« Íbý—

بناء تراكمّي، كما ويرون  الّلغة  أّن  الّلغات على  يّتفق علماء 
أّنه ال ميكن لفنون هذه الّلغة كاألدب أن متتّد وتستمرّ، دون العودة إلى جذور الّلغة 
واملعروفّية  ّية  اجلمال املنظومة  يشّكل  الذي  الرّئيس  والعنصر  والّتراثّية،  الفكرّية 
املتراكمة، التي تصل بني اآلداب في أزمنة مختلفة، هو عنصر ”احملاكاة“، الذي 
عرّية“، فيقول أرسطو:  الّتراجيديا في كتابِه ”الشِّ حتّدث عنه أرسطو حني عرّف 
نصوص  أجزاء  من  مؤّلفة  احملاكاة  وهذه  جليل،  ِفعل  محاكاة  هي  الّتراجيديا  إّن 
مختلفة، وهذا العنصر الذي يسّميه أرسطو باحملاكاة، ميكن مقاربته مبا ُيسّمى 

ـ“الّتناص“..  اليوم في األدب ب
الّسابق باألدب الّالحق،  ّية لغوّية هو وسيلة من وسائل ربط األدب  فالّتناص كآل
ومفهوم الّتناص يوّضح لنا الفكرة الّسابقة حول كون الّلغة مبنى تراكمّي، وهذا 
ما يجعله (الّتناص) مفهوم يحّدد عالقة الّنص الّشعري/األدب بالّنصوص الّسابقة 

ا.. له تاريخّيً
ا من عناصر تأويل النَّص، وفهمه يؤّدي إلى  وعليه، يصبح الّتناص عنصرًا مهّمً
الّنّص تأويالت  الفرصة أكبر إلعطاء  الّنص.. وبالّتالي تصبح  الغموض عن  إزالة 

جديدة له.
ّية أّن الّنّقاد العرب لم يعرفوا في القرون  وّمما يؤّكدُه الباحثون في هذه القضّية األدب
الوسطى مصطلح ”الّتناص“، بل أّن مفهوم الّتناص ”حديث العهد“، وإن كانت 
الّظاهرة قدمية ِقدم األدب نفسه، فقد أشار الّنّقاد العرب القدماء إلى هذه الّظاهرة 
ّية“، حيث أشاروا بذلك إلى تقليد  رقات األدب ـ“السَّ (أشاوروا ولم يعرفوا)، ونعتوها ب
ا من  شاعر لشاعر آخر، إلى درجة النَّقل احلرفّي أو النَّقل احملرَّف، وهذا ُيصبح عيًب

عر. عيوب الشِّ
قاد العرب القدماء، إّال أّنُه ميكن  لكن، رغم غياب مصطلح ”الّتناص“ من معجم النٌّ
القول إّن ثّمة محاوالت نقدّية قدمية، حاولت تفسير الّظاهرة، أوسع من كونها سرقة 
ّية؛ فالّناقد العربي من القرون الوسطى ابن طباطبا (توّفى 934م) يقول في  أدب
شرحه لظاهرة الّتناص: ”ويكون كالّتشبيلة املفرغة والوشي املنمنم والعقد املنظوم 
معاني  عن  طباطبا  ابن  يتحّدث  الكالم،  هذا  ففي  الزّائف“..  الّظاهر  والّلباس 
إلى  شاعر  من  البعض،  بعضها  فوق  متراكمة  املعاني  هذه  إّن  ويقول:  الّشعر، 
عرّية ُتصبح مع الوقت قوالب لغوّية ُمتعارف عليها  شاعر، حّتى أّن األفكار الشِّ

بني الّشعراء.
داخل  الّتقاطع  ”ذلك  أّنه  على  الّتناص،  فتعرّف  كريستيفا  جوليا  الّناقدة  أّما 
ذاًتا  سيكون  الّتصوّر  لهذا  طبًقا  نّص  وكّل  اُخرى،  نصوص  من  املأخوذ  الّتعبير، 
ه قائم على سلسلة من العالقات بالّنصوص االُخرى، سواء  موّحدة مستقّلة، لكنَّ
ا جديًدا  كانت هذه احلوار أو الّتفرّد أو االمتصاص، وهو ما تسّميه كريستيفا ”نّصً
يحاور القدمي يتفرّد فيه ويقتبسه كامًال، يتواصل معه، أو ميتّصه“.. وهكذا ترى 
ّية من االقتباسات، وكّل نّص  ناقدتنا أّن كّل نّص هو عبارة عن لوحة فسيفسائ
عبارة عن جسم  الّنّص  هذا  يجعل  بحيث  ــرى..  اُخ لنصوص  وحتويل  تشّعب  هو 
كبير يترّكب من أجسام صغيرة من االستشهادات التي امتّصت وحتوّلت لنصوص 

جديدة...
ويرى الّناقد الفرنسي املعروف روالن بارت (1980-1915م)، أّن الّتناص كتقنّية 
ّية متنح النَّص قدرات عديدة.. ثّم يشير إلى صعوبة تأويل القارئ اجلديد للّنص  أدب
الذي يحتوي تناقًصا، خصوًصا وأّن الّتناقص يفتح الّنص أمام تأويالت مختلفة 

ومتشّعبة.
أّما الّناقد الفرنسي جيرار جينيت، فيشيـر أيًضا، إلى هذا املصطلح، وُيسّمي هذه 
الّظاهرة: ”تفاعل الّنصوص“.. لكن الّناقد ميخائيل باختني (1975-1895م) 
تداخل  على  للّداللة  ”احلوارّية“،  مصطلح  بل  الّتناقص  مصطلح  يستخدم  فلم 
استخدامه،  إلى  إضافة  هذه  الرّوائي...  الّنّص  في  وامللفوظات  الّنصوص  وتقاطع 
”تعّددّية  مفهوم  مثل  ”حوارّية“  مصطلح  مع  تلتقي  أخرى  مصطلحات  أيًضا، 
األصوات“ ومفهوم ”تعددّية الّلغات“، وهذه املفاهيم هي األساس ذاته الذي ارتكزت 

عليه كريستيفا في بناء نظرّيتها في الّتناص.
ا كان،  أّيً الّنّص  أّن  العربي املغاربي محّمد بنيس (ولد 1948م)،  الّناقد  ويذهب 
ميكن تعريفه على أّنُه محصلة أربع عناصر: اإلنتاجّية، االختراق الّلغوي، املوضوع 
”حتوير“  هو  احلديث،  العربي  ّص  النَّ أّن  يضيف:  ثّم  النَّصي  والّتداخل  املتحّول 

واستمرار للماضي.
وعالقات  أمناط  خمسة  بني  مّيز  الذي  جينيت  جيرار  الفرنسي  إلى  عدنا  وإذا 
للّتفاعل بني الّنصوص التي ال يّتسع املكان لذكرها كاملة وشرحها، نكتفي بذكر 
ا بنّص  منط واحد منها، وهو: ”نقدّية الّنص“ وتعني عالقة الّتفسير التي توّحد نّصً
ا يتحّدث عن نّص قدمي سابق،  آخر يتحّدث عنه، أّي أّن الّنص احلديث يوّظف تناّصً
وال ُبّد للقارئ الرّائي أن يخترق دواخل وأعماق هذا الّنص ليجد ويحّدد نوع العالقة 

بينه، كنّص جديد وبني الّنص القدمي...
”الّتناص  ـ  ـ ب ُيعرف  ما  يوسف وّظف  البارز سعدي  العراقي  الّشاعر  أّن  واملعروف 

األسطوري“ في شعره بصورة ُمتمّيزة.
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تتواجد قرية الُعزير في سهل الطوف بالقرب من 
القرى رّمانة وعرب الهيب (صورة رقم 1 – توّضح 
حتيطها).  التي  القرى  ــى  إل نسبًة  عزير  موقع 
كانت مستوطنة  املنطقة  أّن  إلى  األبحاث  تشير 
 1550  –  2200) األوســط  البرونز  عصر  منذ 

ق.م)، حينها كانت متّر على مقربة من املوقع طريق 
جتارّية هاّمة. 

W Ò�UŽ W;
ّية خالل القرن الّتاسع عشر.  تأّسست القرية احلال
للقرية  ذكر  فيها  جاء  التي  الّتاريخّية  املصادر 
(القرن  احلديث  العصر  من  وصلتنا  جًدا،  قليلة 
هنالك  ليست  إذ  عشر)،  الّتاسع  والقرن  الّثامن 
نعلم  ال  القدمية.  العصور  من  تاريخّية  مصادر 
بعض  أّن  إّال  االســم،  ومصدر  التسمية  سبب 
الباحثني يرّجح أّن مصدر االسم يعود إلى النبّي 
سكن  الّدينّية،  للمعتقدات  وفًقا  ــذي  اّل ُعزير، 

املوقع، إّال أّن هذا االفتراض ليس مؤّكًدا.
اسم  حتت  «جاكوتني»  خارطة  في  القرية  ــرت  ُذك
القصر (خارطة جاكوتني - تعود إلى فترة حملة 
خريطة   47 بني  من  واحــدة  مصر:  على  نابليون 

نابليون ملصر،  وضعها بيير جاكوتني، بأمر من 
من  العديد  تصف  وهي  إسرائيل  وأرض  ليبيا 
جيش  فيها  مّر  التي  تلك  خاّصًة  واملدن،  القرى 
نابليون. وكان بيير جاكوتني واحد من طاقم جلبه 

نابليون خّصيًصا لهذا الهدف).
عند   1875 العام  خــالل  القرية  ــرت  ُذك الحــًقــا، 
الرّحالة فيكتور جيرن اّلذي زارها ووصف منازلها 
التّلة.  منحدر  في  املتواجدة  منزًال)   20 (قرابة 
إلى  تشير  التي  األعمدة  بعض  فيها  تتواجد 

وصف  كذلك  قدمية.  عصور  من  استيطان  بقايا 
إلى  نسبًة  يسمى  وهو  قّبتان  له  مقاًما  فيها 

النبّي عزير. 
أّما خالل املسح األثري للجمعّية ملسح فلسطني 
من العام 1881، فقد جاء وصف القرية أّن مباني 
ــواجــد في  ــن احلــجــر تــت ــة م ــري الــق
الزّراعّية  األراضــي  الّتلة.  منحدر 
مزروعة  التلة  مــن  الّشمال  ــى  إل
بالقطن والقمح. عدد سكان القرية 

كان قرابة 150 نسمة.

UN−zU²½Ë W Ò¹dŁ_«  U Ò¹dH(«
أّما البحث املعاصر في القرية فقد 
 2010 عام  ا  أثرّيً مسًحا  شمل 
ــام 1998،  ــات أجــريــت ع ــرّي وحــف
املسح  ــا  أّم  .2010 عــام  والحــًقــا 
البّطوف)  (سهل  للمنطقة  األثري 
بإدارة جمعّية املسح األثري ودعم 
حّتى  جارًيا  زال  فال  اآلثار  سلطة 

اآلن.
املنطقة  فــي  ـــري  األث املسح  ــار  أش
أبرز  أّن  إّال  قــدمي،  استيطان  بقايا  ــود  وج على 
شملت  معاينتها،  ميــكــن  ــي  ــت ال املكتشفات 
الكهوف، القبور وبقايا اآلبار التي يعود تاريخها 
واإلسالمّية  البيزنطّية  ّية،  الرّومان الفترة  إلى 
أّما  ميالدي).  الّثامن   – الّسابع  (القرن  األولى 
حفرّيات عام 1998 بإدارة سلطة اآلثار (الباحثة 
ّمت  مبنى  ــار  آث عن  كسفت  ألكسندر)،  ياردنا 
والبيزنطّية  ّية  الرّومان الفترة  إلى  تاريخه  حتديد 

(القرن األّول – الّسادس ميالدي).
وسط  في  ــرى  أخ حفرّيات  أجريت   2010 عــام 
القرية (الّصورة رقم 3 – موقع احلفرّيات من العام 
2010) قبيل البدء بأعمال بناء. ّمت العثور على 
الفترة  بقايا تابعة إلى مبنى يعود تاريخه إلى 
ميالدي  ــّســادس  ال  – الرابع  القرن  البيزنطّية، 
(الصورة رقم 2 – واحدة من زوايا املبنى) وبقايا 
ّية (القرن  ملباٍن يعود تاريخها إلى الفترة الرّومان

األّول ق.م). أّما أدوات الفّخار فقد شملت أواني 
احمللّية  األدوات  بينها  من  اليومّي،  لالستعمال 
إلى  تاريخها  التي ّمت حتديد  املستوردة  واألدوات 

ّية والبيزنطّية. ما بني الفترة الرّومان
تشير املكتشفات إلى بداية استيطان من الفترة 
ّية، واّلذي استمر لغاية الفترة البيزنطّية.  الرّومان
الفترة  نهاية  خالل  املوقع  هجر  فقد  يبدو  كما 
فقط  وجتـــّدد  نعلمها،  ال  ــاب  ألســب البيزنطّية 

االستيطان خالل العصر احلديث.  
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V ÒOD�« w�«  l�  Ã«d�ô«
»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

مهنًيا: قد متّر في هذا اليوم بحالة من االضطراب والقلق 
الّتفاؤل  أّيام ويعود بعدها  على املستقبل، لكّنها مسألة 

املعهود والّنجاح.
نتيجة  إلى  توصلك  الشخصّية  استنتاجاتك  عاطفًيا: 
مفادها أّن احلبيب يعيش قلًقا بسببك، فبادر إلى تخليصه 

منه.
نفسك  إرهاق  حتاول  باكًرا، وال  النّوم  إلى  أخلد  صحًيا: 

أكثر من املطلوب منك.

»��u— (21 نيسان - 20 أيار)
الّشكوك واحذر  الذين يثيرون  الّزمالء  ابتعد عن  مهنًيا: 
حسد أحدهم، فقد ُينصب لك كميًنا لن تنجو منه بسهولة.

عاطفًيا: تتعّرف إلى شخص تّتفق معه وتكون أفكاركما 
متشابهة ويبادلك مشاعر احلب.

صحًيا: أنت متّيم بامللّذات وتعطي الكثير، لكن صّحتك 
تستحّق منك أن تعشق االهتمام بها.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)
باخلير واإليجابّيات، وتتواصل  اليوم  يبّشرك هذا  مهنًيا: 
دوًرا  مخّيلتك  شعبّيتك وتؤّدي  فترتفع  إيجابّية،  بصورة 

ا في خلق بعض الفرص. إيجابّيً
عاطفًيا: ال تتسّرع في تصّرفاتك مع الّشريك ألّن عامل 
لتؤّجج  دائًما  حاضرة  الّشكوك  بينكما،  مفقود  الّثقة 

املوقف.
صحًيا: احملافظة على الوزن املطلوب مهّم جًدا، وخصوًصا 

أّنها تساهم براحة ذهنّية صافية.

»��ÊU�d (22 حزيران - 22 متوز)
مهنًيا: ِاحذر ارتكاب أّي أخطاء قد تندم عليها الحًقا، 

وحاول أن تبحث عن فرص عمل جديدة.
والّطمأنينة،  بالّسعادة  يشعرك  عاطفي  لقاء  عاطفًيا: 

تستعيد معه أجمل الّذكريات وأروعها.
وتشّجع  الّرياضي  الّصعيد  على  اليوم  تنشط  صحًيا: 

اآلخرين على ممارسة الّرياضة.

»_�b (23 متوز - 22 آب)
مهنًيا: يساعدك محيطك العائلي واألصدقاء على إجناز 

مشروع كبير ُجتني ثماره سريًعا، وتكون نتائجه ممتازة.
الّشريك،  اختيار  لــدى  اجلمال  على  ترّكز  ال  عاطفًيا: 

ستكتشف أّنه ليس أساسًيا على اإلطالق.
صحًيا: إذا كنت تشعر بأّنك في وضع صّحي ممتاز فهذه 

نعمة نادرة، نفتقدها اليوم.

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)
مهنًيا: كن واضًحا في عملك مهما كانت الّظروف، وُكن 

حذًرا في الوقت نفسه.
عاطفًيا: تتمّلكك غيرة عمياء وتشعرك بالتوّتر، وجتعلك 

صعب املزاج وال ُتطاق، وهذا ما سينّفر الّشريك منك.
اآلخــريــن،  مــع  الّتعامل  فــي  جــًدا  صــبــوًرا  كــن  صحًيا: 
وعصبّيتك الزائدة تضعك في مواجهة غير ُمجدية معهم.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)
غير  في  حدسك  يجعل  متوّقع  غير  حادث  يطرأ  مهنًيا: 

محّله؛ فال تغامر كثيًرا وإّال وقعت في مأزق كبير.
عاطفًيا: كن صريًحا مع الّشريك وأخبره حقيقة مشاعرك 

جتاهه جتّنًبا لتوّتر العالقة بينكما.
فهذا  باستمرار،  املشي  رياضة  متارس  أن  حاول  صحًيا: 

يفيد اجلسم بكامله.

»�dIF« (24 تشرين األول - 22 تشرين الثاني)
مهنًيا: يكون هذا اليوم مؤّشًرا إلى بعض التسّرع، فحاول 
معاجلة الوضع سريًعا قبل تفاقم األمور واالصطدام بحاجز 

مسدود.
عاطفًيا: يحتاج الّشريك إلى مساعدتك، ال تبخل عليه 

في احملنة التي ميّر بها، فأنت أعّز الّناس إليه.
إّال  فأنت ال تؤذي  اخلفاء  الّتدخني في  صحًيا: ال حتاول 

نفسك وصّحتك.

»�uI” (23 تشرين الثاني - 20 كانون األول)
قليًال،  القرارات صعبة  يجعل  ما  اليوم  يطرأ  قد  مهنًيا: 
نزاًعا  اُخلطى وتتجّنب  تعرقل  تتخّلص من عثرات  لكّنك 

قد يسّبب لك مشاكل مع الّزمالء.
املستقبلّية،  بخططك  الّشريك  مصارحة  عليك  عاطفًيا: 

فالّصراحة تعّبد الّطريق أمامكما نحو خطوات ناجحة.
صحًيا: غّض الّطرف عن جتاوزات سخيفة إذا كانت غير 

متعّمدة لئّال تتعب نفسك بها.

»'Íb (21 كانون األول - 19 كانون الثاني)
مهنًيا: تخلَّ عن بعض األعمال التي ال تدّر عليك أمواًال 
كافية، وابحث عن عمل أفضل يحّقق لك مردوًدا يرضي 

طموحك.
ــورك  أم فــي  أصــدقــائــك  مــن  أًيـــا  تستشر  ال  عاطفًيا: 

العاطفّية، ألّن هذا األمر يعنيك وحدك فقط.
ترّوح عن  تتعّلم كيف تستريح وكيف  أن  صحًيا: عليك 

نفسك عندما تشعر باحلاجة املاّسة إلى ذلك.

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)
وثّمة  مغلقة،  كانت  أبــواٌب  اليوم  أمامك  تفتح  مهنًيا: 
الترّوي  مؤّشرات إلى إيجابّيات، لكن األمر يطلب إليك 

وجتّنب التهّور وعدم االستثمار.
عاطفًيا: إذا شعرت برغبة في تطوير عالقتك بالّشريك، 

بادر إلى التكّلم معه في املوضوع، اليوم قبل الغد.
صحًيا: بعض األلم في عنقك أو بني كتفيك، خّفف من 
بالّتمارين  وقم  الكمبيوتر،  شاشة  أمــام  طويًال  اجللوس 

الرياضّية الّالزمة.

»)�u (19 شباط - 20 آذار)
مهنًيا: يعدك هذا اليوم بنجاح كبير وممّيز جًدا، إذا عملت 
من ضمن فريق متآلف ومتجانس يحمل األهداف نفسها 

تقريًبا.
بالّشريك،  العالقة  في  والرئيسّية  املهّمة  امليزة  عاطفًيا: 
هي الّثقة التي يجب أن جتمع بينكما، وكّل ما عدا ذلك 

ثانوي.
صحًيا: من ينتبه لصّحته هو الّرابح، ومن يهملها يعّرض 

نفسه لألمراض؛ أّيهما تختار؟!
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هاشم ذياب

باب البّر..
شرقي القدس.
زمن األحزان..

في عيون الغلمان.
مناضلون..

يْسمن عضلهم..
(بالُقْرشّلة)..

(جوز املُّطيط) و(املقالع) 
و(الُنّقيفة).

أوالد.. وحجارة
ال تخاف االحتالل..
من الّنهر إلى البحر.

والعّمال يقيمون لألحالم معابر
***

املكان..
على حدود االنتفاضة والّنوم.

احلدود..
بيان الّطغيان والقهر.
احلدود تسرق البّر..

من اآللهة.
وأحلان الّسماء ترافق.

***
على باب البّر..

ظّالن للحزن..
يخّططان للعودة.

داوود يبني لفلسطني مناْر.
الوعود.. تستعبد الّشعبني
والّدماء خّضبت اَحملِْمّيات 

باخلوف.
***

الّزمان ال يعرف احلدود.
احلدود زادت الكيان غربة.
َمن ينبش اجلدود في القدس

َيْستأصل اجلمال من الّسماء.
***

ها هنا..
يصنع البشر..
مسار الّنصر..

ِلُيْسَرق األبرياء.
جدار القبر..

يصادر احلكاية..
والّثوابت والقانون.

***
اخلّطة..

واحلّل اخلرافي
يشمل الِقّمة..

واملفهوم واإلبعاد.
َتْسَتِتُر..

في البطون
في البارات
في دار احلّق

في اّتفاق املهزومني!
***

من باب البّر
شرقي القدس

َب املرشدون.. َهَرّ
في حقائب األطفال..

(الوصايا العشر)
حيث (الّالآت) مجتمعة!

***
يجتمعون باإلجماع..

على شاشة الّتلفاز
حول الّتوابيت..
كما لو أّن القيامة

قد جاءت!
***

لكن..
ال أحد يسأل

عن معنى القدس..!
©…dLÞØ UHOŠ®

WLF½ w�½U½ ∫œ«bŽ≈
ّية وتختلف قيمتها،  تتنوّع املكّمالت الغذائ
فيؤّدي كّل منها دورًا في احلفاظ على صّحة 
وفوائدها،  منها  سّتة  يلي  وفيما  اجلسد. 

واحلاالت التي حتّتم الّلجوء إليها.
 ©3 UGO�Ë√® W ÒOM¼Òb�« ÷ULŠ_«

إّن األحماض الّدهنّية (أوميغا 3) املتواجدة 
على صّحتك  فوائد  لها  الّسمك  زيت  في 

العاّمة وجهازك املناعي.
ال ينتج جسمك ماّدة األوميغا 3 بنفسه لذا 
أو  املأكوالت  من  عليها  حتصل  أن  عليك 

ّية. املكّمالت الغذائ
عبر  املناعي  جهازك  الّسمك  زيت  يساعد 
تخفيض نسبة االلتهابات وتعزيز كيمياء 
ــت الصّحي  ـــّدم. حتــّب خــاليــاك هــذا الــزّي ال
على  تدخل  حــني  أفضل  ـــا  أداؤه ويصبح 
األوميغا  مــن  الكافية  الّنسبة  جسمك 
ــمــك صّحة  ــّس ــزّز زيـــت ال ــع ـــــدوره، ي 3. وب
دماغك وقلبك، كذلك يحمي من األمراض 
األمعاء  واضّطرابات  والكآبة  ّية  الّسرطان
يحصى  ال  عــدد  ومــن  املفاصل،  والتهاب 
داء  مثل  يعزّزها  أو  اجللدّية،  ــراض  األم من 

الّصدفّية.
الّدهنّية  األحــمــاض  على  احلصول  ميكنك 
(أوميغا 3) املهّمة جًدا من خالل استهالك 
الّصحّية  الّلحوم  أو  ّية  الغذائ املكّمالت 
ــض أو زيــت  ــي ــب ــة وال ــحــرّي ــب ـــوالت ال ـــأك وامل
الّسمك. كّلما اشتريت أطعمة ذات نوعّية 
التي  ــوانــات  ــي احل ــوم  فيها حل مبــا  أفــضــل، 
البحرّية  واملأكوالت  العشب  على  تتغّذى 
ــاردة  ــب ال ــاه  ــي امل مــن  اصطيادها  يتّم  التي 
األحماض  نسبة  ترتفع  العضوّي،  والبيض 

الّدهنّية (أوميغا 3) املوجودة فيها.
وإن أكثرت من تناول حلوم وأسماك وبيض 
الّنقص  تعوّض  أن  عليك  عضوّية،  غير 
الّنوعّية،  جّيد  زيت سمك  تناول  من خالل 
أّنك  من  بــّد  ال  ــه  ألّن بأمان،  لتبقى  وذلــك 
أحماض  من  الكافية  الّنسبة  تستهلك  ال 

الّدهون (أوميغا 3) في حميتك.
 ∫Âu¹eMG*«

خالياك  في  أســاســّي  معدن  هو  املغنزيوم 
العصبّية، وحتظى عظامك بأكثر من نصف 

نسبته في جسمك.
الكلسيوم،  املغنزيوم،  شريك  يقّلص  بينما 
دورًا  املغنزيوم  يؤّدي  يشّدها،  أو  العضالت 

ُمعاكًسا متاًما ويرّخيها.
املغنزيوم شديد األهمّية بالنسبة إلى صّحة 
في  أخــرى.  بفوائد  أيًضا  ويتمّتع  العظام، 
أّنه  درجة  إلى  عّدة  بِسمات  يتمّيز  الواقع، 
بالّنسبة إلى  أصبح مبثابة رصاصة سحرّية 
كثيرين. باإلضافة إلى أّنه يؤّدي دورًا رئيًسا 
في جهاز املناعة، املغنزيوم رائع حلّل مشاكل 
والّتعب  والرّبو  ــّدم  ال ضغط  وارتفاع  األرق 
واإلمساك  املُزمن  ــم  واألل واالكتئاب  املُزمن 
والتهّيج وتشّنجات احليض وتسارع ضربات 
الّسّكر  ونسبة  الّضغط  وتنظيم  القلب 

في الّدم.
 ∫pOðuOÐËd³�«

تساعد  مجهرّية  كائنات  البروبيوتيك 
اجلسم في تنمية مناعة طبيعّية ضّد كثير 
الّسرطان)، وُتعتبر،  من األمراض (مبا فيها 

أيًضا، حماية طبيعّية ضّد احلساسية.
ال  صّحي،  مناعة  بجهاز  الّتمّتع  لهدف 

تتمّتع  أن  من  ــّد  ب
ــوازن  ــت ـــاؤك ب ـــع أم
باألنواع الّصحيحة 
ــا  ــري ــي ــكــت ــب ـــن ال م
ـــات  وبـــالـــكـــمـــّي
ـــزوّدك  ــة. ت ــوب املــطــل
البكتيريا  هـــذه 
في  مـــادّي  بحاجز 
ــات.  ــيــكــروب وجـــه امل

البكتيريا،  ــي  ف ــوازن  ــّت ال يتوافر  ال  حــني 
وينفتح  الهضمّية  القناة  في  اخللل  يحصل 
مثل:  الّذاتّية،  املناعة  الضطرابات  الباب 
اجللدّية،  واملشاكل  الّسّكري  وداء  الّسرطان 
والكثير أيًضا. وهنا يأتي دور البروبيوتيك.

إنــشــاء  خـــالل  ــن  م ــيــك  ــوت ــي ــروب ــب ال تعمل 
ــوازن  ــّت (ال الهيدروجيني  الرّقم  بني  ــوازن  ت
الكائنات  ــني  ومــالي ــاعــدي)  ــق ال احلمضي 
كي  ذلك  جسمك،  في  املوجودة  املجهرّية 
تتعافى وتبقى بصّحة جّيدة. تعني كلمة 
تعزيز  دورها:  وهذا  ”للحياة“،  بروبيوتيك 

احلياة الصحّية داخل أمعائك.
 ∫¡UHý q�UŽ C 5�U²OÑ

للزّكام  C في وضع حّد  الڤيتامني  يساعد 
تسريع  على  قدرته  ــى  إل نظرًا  ـــراض،  واألم
شفاء  أثناء  اجلديدة  اخلاليا  تصنيع  عملّية 
املناعي  جــهــازك  يحمي  بالّتالي  ـــرح،  اجل

ويساعدك في محاربة االلتهابات.
أيًضا في احلماية من   C يساهم ڤيتامني 
األرجية  الّتفاعالت  حّدة  ويقّلص  الّسرطان، 
من  ــاجتــة  ــّن ال ــرّة  ــض امل اآلثـــار  ــن  م ويحمي 
لإلجهاد  مضاّدة  هورمونات  وينتج  التلوّث، 
حركة  على  احلفاظ  في  مهًما  دورًا  ــؤّدي  وي

هرموناتك.
لذا  بنفسه،   C ڤيتامني  اجلسم  ينتج  ال 
ّية  الغذائ احلمية  من  عليه  احلصول  عليك 
الّتوت  نذكر:  مصادره  من  املكّمالت.  أو 
واحلمضّيات واخلضراوات اخلضراء. مع ذلك، 
إن كنت تصاب بالزّكام أو التهابات الّشعب 
شفاؤك  ــان  ك إن  أو  باستمرار،  ّية  الهوائ
تصاب  كنت  إن  أو  طويالً،  وقًتا  يستغرق 
الّدم  يسيل  كان  وإن  بسهولة،  بالرّضوض 
من لّثتك كّلما نّظفت أسنانك، أو إن كنت 
تشعر بأّنك ستصاب بالزّكام أو مبرض آخر، 
املكّمالت  بعض  تتناول  أن  من  لك  بّد  فال 

.C ّية التي حتتوي على ڤيتامني الغذائ
 ∫D3 5�U²OÑ

من  عـــّدة،  أمـــراض  ــب  جتــنّ  D3 ڤيتامني 
مبثابة   D3 ڤيتامني  الزّكام:  إلى  الّسرطان 
احللقة املقّدسة في حماية جهاز املناعة. لذا 
منه  معّدالتك  تكون  أن  على  احلــرص  فــإّن 
باإلضافة  األهمّية.  غاية  في  أمر  سليمة 
جًدا  مهم   D3 ڤيتامني  املناعة،  دعم  إلى 

لصّحة العظام.
على  جسمك  في  مستوياته  تعزيز  بهدف 
الّلحوم والبيض  نحو طبيعّي، اِختر تناول 
ذراعــيــك  عـــرّض  أو  للّتغذية،  كــمــصــادر 
دقيقة   15 لنحو  الّشمس  ألشّعة  ورجليك 
ا من دون استعمال وقاية. في فصل  يومّيً
التي  البنفسجّية  فوق  ما  األشعة  الّشتاء، 
كفاية  جّيدة  ليست   D بڤيتامني  ــزوّدك  ت
متطّلباتك  على  لتحصل  إليك  بالّنسبة 
إلى  حتــتــاج  ــد  ق لــذا   ،D3 ڤيتامني  ــن  م

ّية. مكّمالت غذائ
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 l	b*« s¹Ë ÆÆ‚uH� ÆÆ« Òu Ô' « Óu¹√ ÆÆt¹dł≈ 5Ð rýu�«
 u?? ÒD?? ÓŠ t??O??� ‰u??I??¹ «b???Š f??Ð ™™ ° ÆÆ—U???ÒM???�« X??O??Ð w??	
 Òô≈  u	Uý «bŠ U� q×� w	 Áu ÔDŠ ÆÆ°ø„UM¼ rýu�«

°°uLÝ— wÒK�«
 ©”UO�≈ uÐ√®

©u �U�® r �Ë





2016 ‰Ë_« s¹dAð 7 WF ÔL'« 30

 Gob Smax WÐUÞ 24
“b�U½Ëb�U� w� Êü«

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 v�« „uŽb¹ „öOLOÝ øX½√ U�U� s�Š« Ÿu½ Í√
`Ðd�«Ë WK¾Ý_« vKŽ WÐUłù« W³F� w� W�—UA*«

 oKDMð  ¨  „öOLOÝ  W−²M�   u??Ð«  W�dý
 W�Uš  WO�öŽ«  WKLŠ  w??�  Ÿu??³??Ýô«  «c??¼
 U¼bÐ U�U� s�Š√å—UFý X% Ÿu³Ý√ …b*
 Ÿu½  Í√  w�dŽ«Ë  w�—Uý  —̈UO²š«  s�Š√
 vKŽ Íu??²??% w??²??�«Ë ¨åX???½« U??�U??� s??�??Š«
 —U³²š« qł« s� WOLOKFðË WIÒOý ò WK¾Ý√
 Â«  qC�«  Ê«  —U³²šôUÐ  ·bNðË  Æ U??N??�_«
 qLAðË ¨U??N??M??Ðô q??C??�ô« Âb??�??²??�??ð s??�
 qFH�«  œËœ— ‰uŠ WK¾Ý«  U�uKF*« W³F�
 —u??D??ðË  UNKHÞ  l??�  q??�U??F??²??�U??Ð  Âô«  b??M??Ž
 WÐUłô«   U??N??�ô«  s??�  VKDÔ¹  YOł  Æb??�u??�«

Æ WK¾Ý« 10 vKŽ
ø„—UA½ nO�

 WÐUłù«  ‰ö??š  s�  W�—UA*UÐ  Â√  q�  ÂuIð
 ¨U�U�  s�Š«  Ÿu??½  Í√  vKŽ  ¨WK¾Ý√  10  vKŽ  W??ÐU??łô«  ÕU²²Ý  ÆPLAY BUZZ  w??�
 U�U� s�Š√ ⁄U²ýU¼ l� —uAM*« W�—UA0 ÂuIð rOOI²�«  vKŽ ‰uB(« bFÐ rŁ s�Ë
 d¦�√ —UO²š« r²OÝ rŁ s� ¨ …bOł Â√ UN�H½ d³²Fð «–U* …dI� WÐU²�Ë ¨©U�U�fls�Š«£®
 „öOLOÝ   «u³Ž  3  »  sNM�  …bŠ«Ë  q�  `Ðd²�   UJ¹ô  vKŽ  sKB×¹   UIÐU�²�  10

ÆWKL(« ÂUEM� l{Uš Æ…bŠ«Ë qJ� Â«dž 900 ”uKÐ f½U�œ«
 Ë√ 5F� rKŽ vKŽ eJðd¹ ôË WOKLŽ WK¾Ý√ 10 s� ÊuJ*« ÊUO³²Ýô« Ê√ …—Uýù« —b&

ÆY×Ð
 ¡UDŽ« UN�b¼ „öOLOÝ ULz«œ ∫‰uIð œö³�« w�  uÐ« w� W�UF�« …d¹b*« ¨ÊuN�«— qOŽU¹
 u¼ „öOLOÝ ÆUMð«u³Ž Êu�b�²�¹ s¹c�« l{d�«Ë ‰UHÞö�Ë  UN�ö�Ë ¨q¼ö�  ̈qC�ô«
 ¨ uÐ√ ¨WO×�  U−²M�Ë W¹Ëœ√ W�dý q³� s� tłU²½« r²¹ w�« œö³�« w� bOŠu�« Z²M*«
 dO¹UFLK� W³ÝUM�Ë WO�UŽ …œuł Ë– UNðU−²M�Ë UNðU½uJ�Ë r�UF�« w� …bz«— W�dý w¼Ë
 t½√  X³¦ð W�dAK� WK¹uD�«  WÐd−²�«Ë ¡«d³)« qC�√ s� UNML{ qLFð w²�«  WO*UF�«
 W¹cGð ÂbI¹  Íc�«  „öOLOÝ qCHÐ ¡ËbN�«Ë ÊU??�ô«  q¼ô«  `M/ s×½ ¨Âu¹ q� W¹UNMÐ

ÆWO�d(«Ë WO�dF*«Ë W¹uLM²�« ∫ ôU−*« s� WŽuM²� WŽuL−� vKŽ dŁRðË WO×�
 åU�U� s�Š«ò ŸËdA� w� XIKD½« „öOLOÝ W−²M� ¨œö³�« w�  uÐ« ∫åU�U� s�Š√ò
 l�u�  w�  ÷dFÔð  ŸËdA*«  «c¼  sL{  ¨åWKŠd�  q�  w�  pF�  „öOLOÝò  —UFý  X%
 q� UNNł«uð WFzUý ŸU{Ë« l� q�UF²�« ‚dÞ nBð …dOB� …—uB� Âö�« …bŽ W�dA�«
 WŽuL−*« sLC²ð b¹b'« qHDK� W³ÝUM*« W¹cG²�« ¨qL(« ¡UMŁ« WK ÒCH*« W¹cG²�U� Â«
 WOHO�  sLC²ðË  Æ5²IO�œ  v??�«  nB½Ë  WIO�œ  5Ð  UNM�  q�  …b??�  …dOB�  Âö??�«  10

 ‰UHÞ_UÐ  WIKF²*«Ë  W�UF�«   U�uKF*«  W�U�Ë  ÂuM�«Ë  ¨ «“UG�«  ¨÷UH(«  l�  q�UF²�«
Æ‰UHÞô« WOÐdðË

 W??O??Ðd??F??�« W??G??K??�U??Ð U???�U???� „ö??O??L??O??Ý l???�u???� `??H??B??²??�  U????N????�ô« u???Žb???ð ¨„ö??O??L??O??Ý
 rNH½ Ê« w� U½bŽU�ð Ê« UNMJ1 qzUÝËË œ«u� b$ Ê« sJ1 similacmamaÆcoÆil

Æ‰UHÞ_UÐ W¹UMF�« ‚dÞË ¨W¹cG²�UÐ oKF²¹ U� q� oLFÐË
  UMOŽ  vKŽ  ‰uB×K�Ë  WOÐdF�«  WGK�UÐ  pKHÞ  W¹cGð  ‰uŠ  ‰«R??Ý  Í√  p¹b�  ÊU�  «–«
 vKŽ W¹cGð  UOzUBš√ qLA¹Ë ¨„öOLOÝ w� å¡«d³)« r�UÞò e�d� v�« tłu²�« sJ1

   Æ1800≠65≠65≠01 nðU¼

 …œôu�« bFÐ ‰UHÞ_« W¹cGð
W¹«b³�« cM� ’d(« V−¹ «–U� vKŽ 

 uHDð ¨œu�u*« ÂËbIÐ „dLGð w²�« …dO³J�« …œUF��« V½Uł v�≈
 lO{«u� ‰uŠ p�– w� U0 ¨WK¾Ý_« s� dO¦J�«  `D Ò��«  vKŽ
 ¨pKHD� qC�_« ¡«cG�«  u¼ Â_«  VOKŠ Ê√  w� Òpý ô ÆW¹cG²�«
 q??z«b??Ð pKHÞ W??¹c??G??ð v??? �≈ w?? K??šb??ð Ê« s??¹—Òd??I??ð U??�b??M??Ž s??J??�Ë
 ULO� Æt� qC�_« VOK(« q¹bÐ Í—U²�ð Ê«  rN*«  sL� ¨VOKŠ

`O×B�« —«dI�« Íc�Ò²ð wJ� UNO�dFð Ê√ V−¹ w²�« —u�_« wK¹
 qC�_« ¡«cG�«  u¼ Â_« VOKŠ ∫  q�U� ŸULł≈ tOKŽ vDF Ô� „UM¼
 Íu²×¹  uN�  ∫…dO¦�  U??¹«e??�Ë  b??z«u??�  Â_«  VOK(  błu¹  ÆpKHD�

 Â_«  VOKŠ  ÊU??�  p�c�  ¨t??�  WLzö*«   UO ÒLJ�UÐË  qHDK�  W??¹—Ëd??C??�«   U?? Ò³??�d??*«  q??�  vKŽ
 ÁÒu/Ë  Á—ÒuDð  w�  r¼U�¹Ë  ÒuLM�«  w�  cšü«  qHDK�  …dÒOG²*«   UłUO²Šû�  t�H½  rzö¹
 U�bMŽ Æ pOKŽ UC¹√  …bzUH�UÐ  œuFð WOFO³D�«  WŽU{d�«  ¨l³D�UÐ  ÆWOFO³D�«  t²ŽUM�Ë
 VOK(« q¹bÐ Í—U²�ð Ê√ rN*« sL� ¨VOKŠ qz«bÐ pKHÞ W¹cGð v�≈ wKšbð Ê√ s¹—ÒdIð
 eJðdð w²�«  WO*UŽ  UH�«u� o�Ë VOK(« qz«bÐ  W³O�dð b¹b% r²¹ ÆpKHD� V�½_«
 …dOš  s??�  W½ÒuJ�  ÊU??'Ë  WK�Uý  ÀU??×??Ð√  »U??I??Ž√  w??�  p??�c??�Ë  ¨Â_«  VOKŠ  W³O�dð  vKŽ
 WOÝUÝ_« W³O�d²�« v�≈ W�U{ùUÐ sJ�Ë Æ‰UHÞ_« W¹cGð ‰U−� w� ¡«d³)«Ë 5OzU ÒBš_«
 —UO²š« s¹b¹dð U�bMŽ p�c� ÆpKHÞ —uD²� WLN� Èdš√  U³ Ò�d� „UM¼ ¨VOK(« q¹b³�
 ∫WO�U²�«  …e?? ÒO??L??*«Ë  W??�U??)«   U??³?? Ò�d??*«  vKŽ  Íu²×¹  Ê√  rN*«  s??�  pKHD�  VOKŠ  q¹bÐ
 WOÐU−¹ù«   «dOŁQ²�«  vKŽ …dO¦� ÀU×Ð√  ¡«dł≈  - …dOš_«   «uM��«  w� –  UJOðuOÐËdÄ
 ÷«d�√ lM�Ë ÃöŽ w� U¼—Ëœ v�≈ …—Uýù« sJ1 YOŠ ¨UJOðuOÐËdá?K� …bO'« ZzU²M�«Ë
 ‰UHÞ_« Èb�  ¡UJ³�« …b� iHšË wLCN�« “UN'« ÃuC½ w� WL¼U�*«Ë ¨rCN�« “UNł
 Ê√ rN*« s� ¨t�√ s� l{d¹ ô qHD�« Ê√ W�UŠ w� Æ©pO�u�® hG*« s� Êu½UF¹ s¹c�«
 LC≠PUFA ÆW¹«b³�« cM� UJOðuOÐËdá� « vKŽ Íu²×¹ Íc�« VOK(« q¹bÐ t� Í—U²�ð
 VOKŠ w�  …œułu*« 6 ≠Ë 3 UGO�Ë« WKzUŽ s� ARA Ë  DHA Ÿu½ s� wM¼œ h�UŠ
 …UOŠ  s�  v??�Ë_«  dNý_«  w�  W�Uš  d̈EM�«  …Òb??ŠË  wM¼c�«  — ÒuD²�«  vKŽ  bŽU�ðË  Â_«
 Íu²×¹  Íc??�«  q¹b³�«  —UO²šUÐ  `BMÔ¹  ¨VOKŠ  q¹bÐ  —UO²š«  s¹b¹dð  U�bMŽ  ÆqHD�«
 qHD�« œÒËe¹ rN� wM¼œ V Ò�d� –  U²OLKÄU²Ð s¼œ Æ÷ULŠ_« Ác¼ s� WO�UŽ WOL� vKŽ
 i�U(« «c¼ Ê√ ÎULKŽ ¨ÂÔ_«  VOKŠ w� …œułu*« pK²� W³¹d� WOLJÐ pO²LKá�«  i�U×Ð
 —UO²š« ÊËb¹dð U�bMŽ —̈UB²šSÐ  ÆÂ_« VOKŠ w� s¼b�« WOL� s� %25 w�«uŠ q ÒJA¹
 …œułu*«  U�uKF*«Ë  U³ Ò�d*«  WLzU� s ÒFL²Ð «Ë√dIð ÊQÐ `BMÔ¹ ¨  rJKHD� VOKŠ q¹bÐ

ÆÂú� »d�_«Ë ¨rJKHD� qC�_« —UO²š« rJ� v ÒM�²O� p�–Ë ¨Z²M*« vKŽ

° H&M ? �  —U¼ s¹u�Ë ÂUNJOÐ bOç¹œ WKL( q�UJ�« u¹bOç�« ÷dŽ ÂuO�« -
 ÊUMŁù« tO� dNE¹ YOŠ U ÎF� ‰Ë_« ULN½öŽ≈ w� √bÐ Íc�« j)« qLJ Ôð …b¹b'« WKL(«
 w�  Æ WOð«c�« tðdOÝ ÍËd¹ rKO� w�  bOç¹œ WOB�ý VFKÐ s¹u� ÂuI¹Ë ¨UL¼dOÝ ‰öš
 ¨”UâO� ”ô v�≈ ”uK$« ”u� s� —U�� w� s¹u�Ë bOç¹œ Ãd�¹ ¨WO�U(« WKL(«
 ULN²KŠ—  ‰öšË   ¨”UâO�  w�  …b¹bł  WOzUMž  WOŠd�*  5KL²×�  s¹dL¦²��  WKÐUI*

 Æ ÂUNJOÐ bOç¹œ WOB�ý bO�−²� Á—ËbÐ s¹u� Â«e²�« œ«œe¹
∫u¹bOç�« …b¼UA� jÐ«—

https∫ØØwwwÆyoutubeÆcomØwatchøvΩcTNlQgA5A6A 

 WK ÒCH*« ”«Ëd²ý  U−²M� vKŽ WÐu³;« w½e¹œ  UOB�ý

 ÊËUF²�« ÕU$  »UIŽ√ w�  ¨qOz«d�¹ w½e¹œ W�dý l� UN½ËUFð l ÒÝuð ”Ë«d²ý V�U×�
 …œËb×�  WF�œ  oKD ÔðË  ¨t½u½«œ  ∫ «—U??ÐåË  w½«œ   UOK×�Ë  .œU??�â  ¨qLO²�√  l�  dOš_«

 ÆWÐu³;« w½e¹œ  UOB�ý —u� qL%
©»dAK� w½«œ ¨qLO²�« —̈UÐ t½u½«œ® Ê“Ëd�•

©»dAK� w½«œ ¨qLO²�«® ÊU� —b¹UáÝ•

©qLO²�« —̈UÐ t½u½«œ®  ÊuLI²M*«•
©.œU�â® uÄ »b�«•

 ∫ w¼ W�—UA*«  U−²M*«
W¹b¼ s¹uKð d²�œ ´ © UMÐË œôË√® 2™ rO�ðuá�²Ä  —UÐ W½u½«œ s� WOŽUÐ— W�“—•

© UMÐË œôË√® 2™  uð qLO²�« WO½ULŁ W�“—•

 W¹b¼ s¹uKð d²�œ ´ © UMÐË œôË√® 2™ »dAK� WÞö�uý w½«œ  WOŽUÐ— W�“—•

  UIBK�  ´  © UM³�«Ë  œôËú??�®  “u??*«Ë   u²�«  rFDÐ  WIFK0   .œU??�â   WO½ULŁ  W�“—•

W¹b¼
Æ© UM³�«Ë œôËú�®  uð »dAK�  .œU�â  WO½ULŁ W�“—•

ÂUNJOÐ bOç¹œ …œUOIÐ H&M WKL( q�UJ�« u¹bOç�«

∫WKI²� Ô� WOÐU³ý …—œU³0
 …d�UM�« w� bIFM¹ ‰Ë_« wÐU³A�« uOK�« d9R�

wÐdF�« lL²−*« w� »U³A�«Ë W³O³A�« W×¹dý rNð W¹e�d� U¹UC� ÕdD¹Ë
 ÍœU??½ u???¼Ë ¨…d??�U??M??�« w??� u??O??K??�« ÍœU????½ —œU??³??¹ ≠…d??�U??M??�«
 bIŽ v�≈ ¨WO*UF�« e½uOK�« WLEM* lÐU²�« »U³A�«Ë W³O³A�«
 ¨X³��«  Âu??¹  p??�–Ë  »U³A�«  W×¹dAÐ  ’U??š  lÝu�  d9R�
 ·bN¹Ë  Æ…d�UM�«  w�  nÝu¹  —U??�  WŽU�  w�  8.10.2016

 WŽuL−�  ÕdÞ  v�≈  ‰Ë_«  ÍœUB²�ô«  wÐU³A�«  uOK�«  d9R�
 tłË vKŽ »U³A�«Ë W³O³A�« W×¹dý rNð w²�« U¹UCI�« s�
 b¹dH�«  d9R*«  «c¼  rOEMð  v�≈  …—œU³*«  XzUłË  Æ’uB)«
 uOK�« ÍœUM� ÊuL²M¹  UÐUýË »U³ý WŽuL−� s� tŽu½ s�
 W¹e�d� U¹UC� vKŽ ¡uC�« jOK�ð ·bNÐ »U³AK� w*UF�«

 Æœö³�« w� wÐdF�« lL²−*« w� »U³A�« …UOŠ w� W¹d¼ułË
 ÊQ??Ð `???{Ë u??O??K??�« ÍœU???½ ¡U??C??Ž√ b???Š√ u???¼Ë  Âu??A??L??ý d??¼U??�
 e½uOK�«  ÍœUM�  l³²¹  w*UŽ  wÐU³ý  ÍœU??½  u??¼ò  uOK�«  ÍœU??½
 d??¹u??D??ðË l??L??²??−??*« W???�b???š v????? �≈ ·b???N???ð w???? ²????�«Ë W???O???*U???F???�«
 uO� W??L??K??� Æ U??¹u??²??�??*« n??K??²??�??� v?? K??Ž t???ð«—b???I???�Ë t???ð«—b???�
 ¨©L ©leadership  w??¼  ·d??Š√  3  s??�  n�Q²ð  W¹eOK$ùUÐ
 Ë  ¨…d??³??)«Ë  WÐd−²�«  Í√  ¨©E ©Experience  ¨…œU??O??I??�«  Í√
 WLN*«  rOI�«  Ác¼ vKŽË ÆW�dH�«  Í√ ©O  ©Opportunity

 vKŽ bŽU�¹Ë WÐUA�«  «œUOI�« rŽbO� uOK�« ÍœU½ qLŽ ÂuI¹
 oOI×²� ’dH�« vKŽ ‰uB×K� o¹dD�« `²�Ë UNð«d³š qI�

åÆqC�√ lL²−� u×½ dOOG²�«Ë  UŠU−M�«
 ÍœUM�« w� WDýUM�« ¨W�öÝ ÊUO� X�U� d9R*« …bMł√ ‰uŠË
 w�  Õd??D??½  Ê√  sJ1  ôò  d̈9RLK�  WLEMÔ*«  WŽuL−*«  s??�Ë
 W×¹dý tł«uð w²�«  U¹b×²�«Ë U¹UCI�« lOLł bŠ«Ë d9R�
 hB�*«  ‰Ë_«  d??9R??*«  u??¼  «c???¼  ÆUMFL²−�  w??�  »U??³??A??�«
 l{Ë r²¹ ôË UNLÝUÐ bŠ√ Àb×²¹ ô w²�«Ë W×¹dA�« ÁcN�
 vKŽ  eO�d²�«  U½—d�  d9R*«  «c¼  w�  ÆW�ËUD�«  vKŽ  U¼U¹UC�
 WO�U*«  …—«œù«  Ÿu{u�  q¦�  «bł  WLN�  UNMJ�  …œb×�  U¹UC�
 rOEMð Ÿu??{u??� l??� q??�U??F??²??�« W??O??H??O??�Ë W??ÐU??A??�« W??K??zU??F??K??�
 ÕdDMÝ UC¹√Ë ¨WO�uO�« …UO(« w� WO�U*« V½«u'« VOðdðË
  «—UIF�« —UFÝ√ w� œU(« ŸUHð—ô« »U³Ý√ U�Ë sJ��« WOC�
 Y×³ð  w²�«  WÐUA�«  Ã«Ë“_«  ÂU�√  WŠËdD*«  ‰uK(«  w¼  U�Ë
 ‘UIMK�  WFÝu�  …dI�  hB�MÝË  UL�  ÆWIý  Ë√  XOÐ  sŽ
 bOF�  vKŽ  »U³A�«  t??ł«u??ð  w²�«   U¹b×²�«  Ÿu??{u??�  w??�
 Èdš√  —u??�√Ë  W×łU½  WOMN�  …dO��  d¹uDðË  wMN*«  qLF�«

åd�Q�WŽuM²�
 rNÝ√— vKŽË  ôU−*« nK²�� w� ¡«d³š d9R*« nOC²�¹Ë
 bO��«Ë ÍœUB²�ô« d¹uD²�« WDKÝ d¹b� nOÝ s1√ bO��«
 s�  WŽuL−�  v�≈  W�U{≈  …«ËU��  WOFLł  d¹b�  Õd�  dHFł
 ”bMN*«Ë  ‰UO�  œuL×�  —u²�b�«  rNM�  »U³A�«  s??¹—œU??³??*«
 UMŠ  ÍbO�uJ�«  ÊUMH�«  v�≈  W�U{ùUÐ  ¨UL¼dOžË  f½u¹  œULŽ

 ÆWŽuM²� W¹bO�u�  «dI� w� d9R*« o�«dOÝ Íc�« ”ULý
 ÍœU??½ w??�??ÝR??� b???Š√ ¨ÂU???( rOKÝ ‰U???L???Ž_« q???ł—Ë ‰ËU???I???*«
 ÊQÐ  ö??zU??�  d??9R??*«  œUIF½«  vKŽ  o??ÒK??Ž  …d??�U??M??�«  w??�  e½uOK�«
 wŽU�*« —UÞ≈ w� wðQ¹ ‰Ë_« wÐU³A�« uOK�« d9R� œUIF½«ò
 d¹uDð  q??ł√  s�  …d�UM�«  e½uO�  UNLŽb¹  w²�«   UÞUAM�«Ë
 W??'U??F??�Ë Õd???Þ Æl??O??L??−??K??� q??C??�√ w?? K??×??� l??L??²??−??� ¡U???M???ÐË
 w�  »U??³??A??�«Ë  W³O³A�«  ‰U??Ð  ‚—R??ð  w²�«  W??�—U??(«  U¹UCI�«
 s×½Ë e½uOK�« W¹ƒ—Ë ·«b¼√ l� výUL²¹ d�√ u¼ UMFL²−�
 Íe�d� ÍuMÝ ÀbŠ v�≈ ‰u×²OÝ d9R*« «c¼ ÊQÐ WIŁ vKŽ
 v�≈ W³O³A�« —uNLł uŽb½Ë UMFL²−� w� »U³A�« —uNL'

åÆÁ—uCŠ

 …dO³š ¨wŠ«—e� U½U½—
 …d¹b� ¨W¹d¹dÝ W¹cGð

U½dO²� ≠ WOLKŽ
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