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 f�uÐ œ«uł
األمريكيني  باختيار  العالم  انشغال  من  الرغم  على 
وما  املتأرجحة  المبراطوريتهم  رئيًسا  ترامب  دونالد 
استدعته هذه النتيجة من دهشة في بعض األوساط 
وخوف بني من شّكلوا رقًعا من جلد صوّب ناحيتها 
على  املشهد  يبدو  االنتخابية،  حملته  سهام  ترامب 
الساحة اإلسرائيلية مغايرًا وبعيًدا عن تلك الهواجس 
والتخمينات واألماني، وكأني بحكام إسرائيل يعرفون 
ما ال يعرفه ذلك العالم املندهش واخلائف وتراهم يرددون 
في فرَحني، صامت ومعلن، ما كان يردده ذلك اخلليفة 
العباسي يوم كان يقف قوًيا على شرفة امبراطوريته 
املترامية األطراف ويناجي، مزهوًا، غيم السماء ويدعو 

له أن ميطر حيثما يشاء فلسوف يأتيه خراجه! 
ترامب  عهد  مــن  واثــقــة  ــيــوم  ال إسرائيل  هــي  هكذا 
وحكمه اآلتي ومتيقنة من أنها ستبقى كما كانت، 

أو رمبا أكثر، مدللة أمريكا وحليفتها املنصورة.
كثيرون كتبوا مشخصني ما جرى في أمريكا كقفزة 
نحو اكتمال نظام رأسمالي متوحش مكشوف العورات 
ولكنها األيام وحدها ستبقى كاشفة للمهالك واخلبايا 
وللمسالك؛ وعلى جميع األحوال سيكون اآلتي علينا 
كمقدمات  مواقعنا  في  يجري  ما  نعتبر  وقد  أعظم 

ملطر أسود غزير سيهطل على ساحاتنا.
في الواقع لم أنو الكتابة عن انتخاب ترامب إال بقدر 
ما تشكله هذه الواقعة من مؤشر خطير لوالدة حقبة 
تاريخية مستعرة قد تكون نتائجها على شرقنا أوخم 
نحن  وعلينا،  أقسى  الفلسطينية  القضية  وعلى 
املواطنني العرب في إسرائيل، أخطر مبا ستسوغه من 
تساهيل ورفع ما بقي من قيود قليلة عوّقت على 

حكام إسرائيل ومنعتهم من املضي في مخططاتهم 
هدم  إمتامهم  قبل  ليس  ولــكــن  جتاهنا  اجلهنمية 
إسرائيل الناكبة التي عرفها حكام أمريكا حتى عهد 
عبارة عن:  يكون  جديد  كيان  وإنشاء  الوليد  ترامب 
بجيشها  وهيكلها،  بقدسها  الكبرى  إسرائيل  مملكة 

وقضاتها، بسنهدرينها وشرعها.
اليمني  ممثلو  لكسبه  يسعى  ما  متييز  السهل  من 
فبمجرد  احلالية،  الكنيست  دورة عمل  في  املتطرف 
العمل  إلى  النواب  وعــودة  الصيفية  العطلة  انتهاء 
القوانني  مقترحات  من  كبير  بعدد  اليمني  هذا  دفع 
سنوات  منذ  له  خططوا  ما  ــاز  إجن تستهدف  التي 
إقصاء  أساسيني:  على صعيدين  تنفيذه  في  وبدأوا 
املواطنني العرب عن مؤسسات الدولة وحجب الشرعية 
عنهم كأقلية قومية مواطنة في إسرائيل، وذلك عن 
بقوانني عنصرية تسلبهم كثيرًا من  طريق تطويقهم 
حديدية  أقفاص  في  بهم  وتدفع  األساسية  حرياتهم 
السيطرة على  ثانية، اإلمعان في  خانقة، ومن جهة 
النظام  سلطة  تقويض  على  والتركيز  احلكم  مقاليد 
القضائي املستقل نسبًيا وعلى رأسه احملكمة العليا 
قلب  في  سنوات  منذ  أصبحت  التي  اإلسرائيلية 
الذي  اليمني  قوى  لهجمات  األبرز  والهدف  العاصفة 
ونشطاؤه  واحلكومة  الكنيست  في  ممثلوه  يتردد  ال 
شخصًيا  القضاة  وترهيب  االنقضاض  من  البارزون 
وقوة،  من صالحيات  لهم  تبقى  ما  بقضم  والتلويح 
ومحاصرتهم بتشريعات تنتقص من  مكانة احملكمة  
وتأثيرها الفعلي، هذا عالوة على جناحهم، بالتوازي، 
في تعيني ميينيني موالني لهذه التيارات ولسياساتها 
سواء كانوا مستوطنني أو مجاهرين مبواقفهم من قبل 

استنخابهم قضاًة.
ـــمـــني  ـــي انــــهــــمــــك ال
الشهر  مــطــلــع  ــذ  ــن م
مترير  مبحاولة  ــي  احلــال
عنصريني  ــونــني  قــان
ممثلوه  وأصر  خطيرين 
ــى عــرضــهــمــا في  عــل
والتصويت  الكنسيت 
محاولة  رغم  عليهما 
ـــــضـــــاء  ـــــض أع ـــــع ب
ـــتـــالف احلــكــومــي  االئ
اظهار حتفظهم اخلجول 
حتى  أو  ــري  ــس ال أو 
كما صرح  معارضتهم 
في البداية وزير املالية 
كحلون إزاء مترير قانون 
بكونه  ”التسوية“ 
واضعوه  قصد  قانوًنا 
احملكمة  مبكانة  املس 
العليا وقضاتها، لكن 
رفاقه في احلزب أيدوا 

في النهاية  القانون.
في  الــتــصــويــت  مت 
ــام  ـــى، ون ــراءة األول ــق ال
آملني  إليه  ــادرون  ــب امل

يهدف  والثالثة.  الثانية  القراءتني  في  ا  قريًب مير  أن 
هذا القانون إلى شرعنة البؤر االستيطانية في الضفة 
الغربية احملتلة مبا في ذلك مستوطنة ”عمونة“ املقامة 
على أراضي فلسطينية خاصة والتي قضت احملكمة 
العليا يوم االثنني املاضي، بوجوب إزالتها حتى تاريخ 
اإلسرائيلية  احلكومة  طلب  رافضة   ،٢٥/١٢/٢٠١٦
رئيستها  لسان  على  ومضيفًة  فيها  البت  تأجيل 
القاضية مريام نائور: ”من احملظور عدم تنفيذ قرار 
والعنف“.  التهديد  من  الدولة  خشية  بسبب  احلكم 
إنه قانون يشرعن النهب والسرقة والسلبطة ويحاول 
العليا وأن يقوض مكانتها  أن يلتف على احملكمة 

ومكانة قضاتها.
بــالــقــراءة  األذان  منع  ــون  ــان ق على  التصويت  ـــا  أّم
اعتراض  بسبب  الكنيست  في  ينفذ  لم  التمهيدية 
وزير الصحة الراب يعقوب ليتسمان عليه وملا يحمله 
الشعائر  على  وتقييدات  عواقب  من  القانون  هذا 
إنه قانون عنصري سياسي  أيًضا.  اليهودية  الدينية 
الدين في مسعى من  بامتياز يحاول تأجيج حروب 

واضعيه خللق نقاط متاس مع مواطني الدولة العرب.
لقد سبق تقدمي هذين القانونني إطالق اليمني ملبادرة 
قضاة  انتخاب  قانون  تعديل  استهدفت  تشريعية 
احملكمة العليا وذلك من خالل تغيير قواعد العمل 
املتبعة حتى اليوم؛ ففي جلنة تعيني القضاة املكونة 
احملكمة  من  قضاة  ثالثة  يشارك  أعضاء  تسعة  من 
واحلكومة  احملامني  نقابة  عن  ممثلني  وستة  العليا 
إال  العليا  للمحكمة  ُينتخب قاض  لن  والكنيست. 
والهدف  تسعة،  أصل  من  أصوات  بسبعة  إذا حظي 
من وراء هذا الشرط هو إبقاء قوة النقض للثالثة قضاة 
جائزة.  ”مصلحجية“  أو  في وجه تكتالت سياسية 
لم يكن االعالن عن مبادرة التعديل صدفًة فلقد جاء 
إخالء  قضية  في  احملكمة  هيئة  التئام  قبل  أياًما 
مستوطنة ”عمونة“ ووفًقا للتعديل املقترح كان يكفي 
ليصبح  عادية  أكثرية  على  املرشح  القاضي  حصول 
ا مما يفقد عملًيا قضاة احملكمة العليا قوتهم  قاضًي

ومكانتهم املميزة. 
لقد اسُتفزت احملكمة العليا من تلك احملاولة السافرة 
واعتبرتها إشارة تهديد قبل جلسة ”عمونة“، مما حدا 
برئيستها مرمي نائور إلى كتابة رسالة غاضبة وجهتها 
في  فحواها  نشر  على  وعملت  العدل شكيد  لوزيرة 
اإلعالم. وفيها أعلنت عن توقيف جلسات التنسيق 
محاوالت  على  احتجاجها  وعن  ــوزارة،  ال مع  املتبعة 
تهديد القضاة وأضافت، بلغة قاسية غير مألوفة، أن 
صمت وزيرة العدل عن نشر مسودة القانون يفهم كأنه 
موافقة منها ويعتبر مبثابة وضع املسدس على طاولة 

القضاة بهدف ترويعهم وإخافتهم. 
جتليات  ــد  أح ـــام  األي ــذه  ه ــي  ف شهدنا  احلقيقة  ــي  ف
املعركة التي كانت صامتة بني اليمني وهيئة احملكمة 
العليا، والتي أصبحت مكشوفًة للعموم وهي، برأيي، 
الفاشية  القوى  ضربات  ستتلوها  التي  اجلوالت  آخر 
الصاعدة القادرة على قصم ظهر هذه املؤسسة  ومتكني 
العالم أجمع، من  املنفلش، هنا وفي  اليمني  جحافل 

السيطرة على جميع مقاود احلكم والبقية تأتي. 
بيانات  بعض  كالعادة  قرأنا  التطورات  هذه  عقب 

الشجب واالستنكار. 
ــــرزهــــا مــا  ـــــان أب ك
ــالم  ــاز إع ــه ــره ج ــش ن
املشتركة.  القائمة 
فلم  ـــا  ـــدده ع ــــم  رغ
في  ــًدا  ــدي ج نلمس 
التي  مضامينها 
الغالب  على  جتيئنا 
ــة  ــري ــري بــقــوالــب تــق

جافة  شبه  آبار  من  انتشلت  تقليدية  وبلغة  مكررة، 
ومن القواميس اجلامعة من احمليط إلى احمليط، وهي 
”اجلماهير  املشتركة:  ــواب  ن بدعوة  بالعادة  تنتهي 
وحركاتها  والوطنية  السياسية  وتياراتها  العربية 
الدينية واملجتمعية ومؤسساتها األهلية إلى مواجهة 
التي  والفاشية  العنصرية  والتشريعات  السياسات 
انتهاك  خاللها  من  املتطرف  اليمني  حكومة  حتــاول 
حقوق أهل البالد األصليني واقتالع وجودهم ”وهذا بعد 
صميم  في  متجذرة  االستعمار  ذهنية  أن  تأكيدهم 
القوانني  لشطب  املعركة  وأن  اليمني  حكومة  سياسة 

لم تنته.
على  ”عمونة“  قضية  تفاعل  نشهد  أن  الالفت  من 
صعيدين إسرائيليني فقط: القضائي من خالل موقف 
محاوالت  وجه  في  واملثابر  الواضح  العليا  احملكمة 
وتطويقها،  عليها  لاللتفاف  واحلــكــومــة   اليمني 
والسياسي من خالل نشاطات بعض أوساط اليسار 
اليهودي الذين يحتجون ضد االستيطان بشكله العام 
بغياب  يحدث  كله  وهذا  خصوًصا،  ”عمونة“  وضد 
أي نشاط يذكر من قبل الفلسطينيني القابعني حتت 
االحتالل وضحايا االستيطان املباشرين، علًما بأن قرار 
الحتجاجاتهم  يشكل  أن  ميكن  كان  العليا  احملكمة 
مظلة ورافعة. غياب نشاطهم غير مبرر ويبعد نشطاء 
الفلسطينية  للقضية  مساندة  وجهات  محتملني 
ويشجع قوى اليمني وسوائب املستوطني على التمادي 

في موبقاتهم.     
وعلى محور آخر يبقى نداء القادة العرب جلماهيرهم 
وبالطريقة التي نشر وعمم بها مقلًقا، فكيف الوصول 
العنصرية  والتشريعات  السياسات  مواجهة  ”إلى 
الفاشية“ بهكذا خطابية عارية ومن دون أن ترفق بأي 
برنامج عمل نضالي واقعي تستعذبه هذه اجلماهير 
حتضيرات  أي  غير  من  وأصــًال  لنبضاته  وتنتخي 
في  وقاداتها  اجلماهير  تصهر  أن  شأنها  من  مسبقة 
بوتقة نضالية سليمة ليصيروا مًعا سًدا منيًعا في 

وجه ما نواجهه من سيل غاشم. 
من  ــرب  وأق نــاجــزًا  النصل  صــار  ــيــوم  وال ونكرر  قلنا 
رقابنا: إننا نعيش في عصر تسوده ”ترامبية“ مقبلة 
ال  فاشية  قوى  تتقدم  وأمامنا  تستحي،  وال  مدبرة 
تتردد،وكما قرأنا، بوضع ”مسدساتها“ على طاوالت 

قضاة الدولة.
فهل سنبقى نراوح حيث َأنخنا وُأنخنا وهل سنمضي 
لغة  غير  من  وُلكناء  املوحلة  دنيانا  دروب  في  حفاة 
يرفع  من  األزعــر!  القبيح  العصر  هذا  ملواجهة  تصلح 

الياطر؟

UM�  V�«d�  ¨„UM�  V�«d�





2016 w½U¦�« s¹dAð 18 WF ÔL'« 4

 U�dŽ dÝU¹ Èd�– ¡UOŠù Íe�d*« ÊUłdN*« w� „—UA¹ …œuŽ VzUM�«

 WO �u B � v K � b �R� …œu �
 w � q O z«d �≈ w � 5 O M O D 
 KH �« l �u 

‰ö � �ô« ¡U N �≈

åUHOŠò qÝ«d*
املشتركة في  القائمة  النائب أمين عودة رئيس  شارك 
املهرجان املركزي إلحياء الذكرى الثانية عشرة لرحيل 
كّنا  كلمته:  في  عــودة  وقــال  عرفات.  ياسر  القائد 
علًنا:  أسمه  نذكر  ال  بأن  أهلنا  أوصانا  حني  صغارًا 

ياسر عرفات. كان أسمه سرًا بني جميع األطفال،
 ولكنه سٌر جماعٌي. نسمع أخباَر حرِب لبناَن واحلصاِر 
والبطولة. واسمه يتقافز في نشرات األخبار. إنه اسم 
فلسطني احملظور، ولكننا كّنا نقّص صورَه من اجلرائد، 
لنحتفظ بها. حني كنتم في بيروت، كنا نتمرّد في 

النسناس  وادي  إلى  ليال  نذهب  فكّنا  األول،  شبابنا 
في بلدتنا حيفا ونكتب حتت جنح الظالم: 

للشعب  ــوحــيــد  وال ــي  ــرع ــش ال ــثــل  ــم امل ف  ت  "م 
الفلسطيني".

 وكم كّنا فخورين أن نرى الكتابات في الصباح دون 
أن يعرف الناُس مصدرَها. إلى أن تفجرت االنتفاضة 
األولى ليصبح الشعار األكثر ترديًدا على ألسنتنا: 

"ما بتنفع املفاوضات إال مع ياسر عرفات". 
وتابع  الشاباك.  لتحقيقيات  يصطادوننا  وكانوا 
بقينا في  الذين  الفلسطينيني  العرب  عودة: «نحن 

وطننا رغم النكبة ورغم سياسات التهجير، لنا 
خصوصيتنا، وهي أننا مواطنون في إسرائيل. حكومة 

إسرائيل تريد أن تبني شخصيًة اسمها «العربي
عربي  هو  اإلسرائيلي»  «العربي  اإلسرائيلي»،  وهذا 
ويعرف  املعّلقات،  يعرف  لغته،  يعرف  أنــه  مبفهوم 

النقائض 
بني فرزدق وجرير، ويعرف عتاب سيف الدولة للمتنبي، 
ولكنه ممنوٌع أن يعرف شيًئا عن تاريخه الفلسطيني 
أو يتماهى مع نضال شعبه. هو عربي مشوّه وليس 
فلسطينًيا. وفي الوقت ذاته هو إسرائيلي منقوٌص، 
دولة  في  كامٌل  إسرائيلٌي  هو  فقط  اليهودي  ألن 
أن  فهي  معادلتنا  أما  معادلتهم.  هذه هي  اليهود. 

نكون عرًبا 
نناضل  أن  ذاته  الوقت  وفي  مكتملني،  فلسطينيني 

من أجل املواطنة الكاملة. هذه هي معادلتنا نحن».
وأضاف عودة: «لنا موقعنا وخصوصيتنا، ومن خالل 
هذه اخلصوصية نريد أن نساند شعبنا. وخصوصيتنا 
السياسي  املعترك  في  الفاعل  بوزننا  نلقي  أن  هي 
الكمية  القوة  هــذه  يعي  من  وأفضل  اإلسرائيلي. 

والنوعية هو 
كي  عّنا،  الشرعية  نزع  على  يعمل  لذلك  نتنياهو. 
يرصدون  فهم  هنا  أخطب  وعندما  مؤثرين.  نكون  ال 

كّل كلمٍة 
بتصويرنا  نتنياهو  ينجح  كي  التحريض،  بهدف 
في  السياسي  بالعمل  شرعيني  كغير  ــداء،  ــأع ك

إسرائيل. 
املركزية  العوامل  أحد  إن  اإلخوة  أيها  لكم  أقول  وأنا 
التي  الدولة  في  العام  الرأي  هو  احتالل،  أي  إلنهاء 
متارس االحتالل. وبدًال من أن يبدأ الشعب الفلسطيني 
لسنا  ولكننا  نحن!  هم   20% من  يبدأ   1% من 
تل  في  معهم  نتظاهر  يهود،  شركاٌء  فهناك  وحدنا، 
أبيب كي نؤّثر على الرأي العام ونتفاعل في البرملان 

كي نضع وزننا كامًال في املعادلة السياسية».
أوراق  خلط  نريد  ال  ــف:  األل للمرة  ــد  أؤك  »  وتابع: 

بدعاوي العاطفة واالنفعال، نحن من خالل موقعنا
إنهاء  في  األكبر  مساهمتنا  تكون  وخصوصيتنا   

االحتالل، حتى يحّل السالم على أرض السالم».
بالعالم،  اليميني  املّد  بقلق  نتابع  «نحن  وأضــاف: 
ولكن كلنا أمل بأن الغالبية في كل الشعوب تؤمن 

بالسالم 
وتدعم النضال العادل للشعب الفلسطيني. باألمس 
بعد فوز ترامب سمعنا ممثلي حكومة إسرائيل يعّبرون

على  القضاء  عن  باحلديث  صدورهم  مكنونات  عن   
األمل بقيام دولة فلسطني. ونحن هنا لنشيد بتشّبث
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رعاية  حتت  الفلسطينية،  الثقافة  وزارة  أقامت 
إيهاب  والشاعر  الدكتور  الثقافة  ــر  وزي معالي 
محمود  مركز  في  جماهيرًيا  احتفاال  بسيسو، 
املبدعني  من  كوكبة  لتسليم  الله،  رام  في  درويش 

جائزة القدس للثقافة واإلبداع لعام 2016 .  
وقد بعث رئيس جلنة القدس للثقافة واإلبداع الشاعر 
ومحرر  الشعر  بيت  ورئيس  الريشة  حلمي  محمد 
الشاعر  ــى  إل برسالة  املقدسية“  ”مشارف  مجلة 

املاضي جاء فيها: 
احملترم،  املاضي  رشــدي  الكبير  الشاعر  ”حضرة 
حتياتنا الطيبات العطرات، يسرنا أن نبلغكم بأّنه 
 ،2016 لعام  القدس  جائزة  ملنحكم  اختياركم  ّمت 

مبارك لكم ولنا“. 
الــذي صادف  فلسطني  دولــة  قيام  إعــالن  يوم  وفي 
ــوزارة  ال أقامت   ،2016/11/15 الثالثاء  ــوم  ي
االحتفال أعاله، حيث ّمت فيه تسليم الشاعر رشدي 
والفنون،  للثقافة  األفــق  مؤسسة  رئيس  املاضي، 

الوزير  معالي  قبل  من  اجلائزة  بها  الفائزين  وبقّية 
عدد  وبحضور  بسيسو،  إيهاب  والشاعر  الدكتور 
من  غفير  وجمهور  الفلسطينية  القيادات  من 
عّشاق الكلمة، حضروا من رام الله واخلليل والبلدان 
بسيسو  الدكتور  ثّمن  كلماتهم  وفي  املــجــاورة.  
تعميق  في  املبدع  دور  وآخــرون  الريشة  والشاعر 
الوعي الوطني بأهمّية احلفاظ على الهوية، والبقاء 
واالنتماء إلى القدس وقيامتها وصخرتها وحاراتها 
وأهلها الصامدين. وقد شكر املاضي باسم وفد األفق 
شليوط،  عفيف  واألديــب  الفنان  وضم  رافقه  الذي 
ــاد شليوط  زي واألديــب  ــق،  األف عــام مؤسسة  مدير 
وعضو إدارة مؤسسة األفق يوسف منصور ومعهم، 
خالد عوض،  التراث  وسادن  عياشي  وفاء  الشاعرة 
ووزارة الثقافة الفلسطينية ممثلة مبعالي الوزير وجلنة 
القدس للثقافة واالبداع ممثلة بالشاعر محمد حلمي 
الثقافة  أّن  على  مؤكًدا  احلاضرين  وجمهور  الريشة 
على  للحفاظ  ــوى  األق احلائط  سيبقيان  ـــداع  واالب

وجودنا في وطننا الذي ال وطن لنا سواه.      
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ببالغ احلزن واألسى وبعد االستسالم لقضاء الله وقدره تلّقينا، نحن 
اإلدارة والهيئة التدريسّية في مدرسة املتنّبي فاجعة فقدان 

طالبتنا املتمّيزة: جواهر شتية
العائلة  ُنشاطر  وُعماًال،  طّالًبا  وتدريسّية،  تربوّية  وهيئة  إدارة  إّننا، 
َمصابها األليم ونتقاسم وإّياهم هذه الفاجعة التي سُتالزمنا طويًال. 
كما ُنشاطر طّالب وطالبات صّفها العاشر الفقد واألسى، وسنعمل 
للتخفيف  أمامنا  املتاحة  واإلمكانّيات  الوسائل  وبكاّفة  جاهدين 

عنهم من وْقع هذه الفاجعة وإرهاصاتها...
أخالقها  بدماثة  ُعرفت  التي  املجتهدة  اخللوقة  طالبتنا  الله  رحم 

وُحسن املعشر، ولهم ولنا من بعدها الصبر والسلوان.
ِه رَاِجعونَ» ْي ا ِإلَ ـ ا ِلّلِه وَِإَنّ «ِإَنّ
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جواهر ..

كّل  هي  ومفجوعة  احلكايا  كــّل  هي  حزينة  املــدرســة،  هي  ُمتعبة 
املرثيات.. عاجزات، قاصرات ومكسورات..

شاغر هو مقعدك، كان لِك مشوارك.. وأعلم علم اليقني أّن حلًما ما 
كان ينتظرك.. هناك.. بعيًدا.. بعيًدا..

جواهر..
أيا عنقود العنب الذي لم يْخَتِمر بعد، ولم ُيعّتق كما يليق به..

يا عود الريحان الندّي الذي ُقِصَف على غفلة مّنا..
جواهر..

سأنتظرك أّيام األربعاء واخلميس.. سأنتظر ابتسامتك التي سُتكّذب 
كّل ما قالوه عن رحيلك..

ولكّنني أعلم أّن مجيئك هو اخلرافة.. ومع ذلك سأنتظر..
جواهر..

سأفحص احلضور والغياب، سأقرأ اسمك في كّل مرّة .. سيغيُب 
اجلميع.. أنت ستحضرين.. سأبتسم لِك.. 

سُترّددين شعارنا: «سأصير يوًما ما ُأريد»..
سأحضُنك طويًال..

جواهر..
لو كنُت أعلُم أّن احلياة ستأخذك مّنا باكرًا.. الحتفظُت لِك بنصيٍب 

منها في حقيبتي، أو في خزانتي القريبة من صّفك..
لو كنُت أعلم أّن رحيلك سيكون حارًقا لهذه الدرجة، لدرّبُت نفسي 

على الوجع أكثر.. وجعلُت حّصتنا يوم اخلميس الفائت أطول..
جواهر..

متّيزك  تفاصيلك..  ــّل  وك ــب..  ــرّت امل خّطك  وجــهــك..  ضحكتك.. 
واجتهادك.. سأذكرها بحذافيرها ..

كثيرًا..  وسنشتاُق  يبرُد..  أْن  إلى  القلب  وننتظر  اجلــرح  سُنلملم 
كثيرًا.. كثيرًا.. 
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اضطرت إدارة مسرح امليدان للتوجه إلى النائب أحمد طيبي، كمن يتابع 
ملف الثقافة في القائمة املشتركة، كي يتدخل بشكل عاجل لدى مدير 
عام وزارة الثقافة، من أجل متابعة قضية املسرح بشكل مكثف إلى أن 
تتم املوافقة وبشكل استثنائي على إعطاء مهلة  10 أيام للميدان إلنهاء 

اإلجراءات أمام مسجل اجلمعيات املستمرة منذ عام.
وأصدرت إدارة مسرح امليدان بيانا جاء فيه: «انتهت اليوم جولة جديدة 
خاضها مسرح امليدان في معركته على وجوده، أمام حمالت التحريض 
العنصرية، وبعد معركة طويلة أمام مسجل اجلمعيات، سببها شكاوي 
املوازي، حصل  الزمن  مسرحية  حول  عام،  منذ  مستمرة  تزال  ال  كيدية 
مسرح امليدان أخيرًا على تصريح اإلدارة السليمة، مما ميكنه من احلصول 

على موازنته للعام 2016 من وزارة الثقافة وبلدية حيفا مببلغ يزيد عن 
2 مليون شيكل.   

وكان مسجل اجلمعيات قد بادر السنة املاضية إلى فتح حتقيق في عمل 
امليدان كجمعية مسجلة، بحثًا عن نشاطات غير قانونية، في أعقاب 
املتطرف.  اليميني  ”أملغور“  وتنظيم  ”متام“  بها عائلة  تقدمت  شكاوى 
أشهر، ومتكن  قبل عدة  الثقافة  وزارة  األزمة مع  انتهاء  الرغم من  وعلى 
امليدان من استعادة ميزانياته املجّمدة، وضمان ميزانياته للسنة القادمة، 
امليدان  توفير  ورغم  إغالقه.  يتم  لم  اجلمعيات  مسجل  حتقيق  أن  إال 
لكل اإلجابات والتفاصيل التي سئل عنها، إال أن هذا التحقيق استمر 
بالتمديد بشكل غير مبرر، دون الوصول إلى نتائج، معلقًا بذلك جتديد 

تصريح اإلدارة السليمة بنهاية التحقيق“. 
وجاء في البيان أيضا: ”وصلت هذه األزمة التي دارت بعيد عن أعني 
الصحافة إلى ذروتها األسبوع املاضي، حيث كانت هذه امليزانيات مهددة 
بشكل فعلي وحقيقي، عندما أبلغت وزارة الثقافة إدارة املسرح بشكل 
مفاجئ، عن عقد جلسة التمويل السنوية، وفي حال عدم توفر تصريح 
اإلدارة السليمة، سيتم رفض متويل امليدان، مما يعني إنهاء عمله وحجب 
الثقافة  وزارة  مصدرها  والتي  بقاءه،  تضمن  التي  الوحيدة  امليزانيات 

وبلدية حيفا.
اليوم وقبل نهاية املهلة، متكن مسرح امليدان من إلزام مسجل اجلمعيات 
بإنهاء التحقيق ومنح امليدان تصريح اإلدارة السليمة، وبناء على توجه 
امليزانيات  بتحويل  مطالبًا  ــوزارة  ال عام  ملدير  أخرى  مرة  طيبي  النائب 
املستحقة للميدان، والتي من املتوقع أن يتم املصادقة عليها خالل األيام 

القادمة“.

åUHOŠò qÝ«d*
يدين احلزب الشيوعي اإلسرائيلي واجلبهة الدمقراطية للسالم واملساواة 
قانون «منع األذان» العنصري، ويريان فيه مًسا صارًخا بحرية العبادة 
واحلرية، ومحاولة شعبوية للتحريض ضد املواطنني العرب. وجاء في 
اليمني  مع  تتماهى  نتنياهو  حكومة  أّن  يبدو  احلزب،  عممه  بيان 
األوروبي واألمريكي العنصري. وبدًال من تقدمي حلول سياسية وأجوبة 
اجتماعية ألزمات السكن والفقر والصحة – ليس في جعبة حكومة 
اليمني سوى التحريض والكراهية والقوانني العنصرية، وجّر البالد إلى 

الفلسطينيني في إسرائيل ليسوا  العرب  املواطنني  إّن  حرب دينية. 
الكنائس  مهاجرين بل أقلية وطن أصالنية، وأذان املساجد وأجراس 

جزء من هويتهم ومن هوية هذا املكان، وسيبقون كذلك.
إسرائيل  في  العاقلة  القوى  جميع  واجلبهة  الشيوعي  احلزب  ويدعو 
إلى مقاومة هذه السياسة الكارثية، وتعزيز النضال العربي اليهودي 
املشترك ضد العنصرية من أجل العيش املشترك على أساس املساواة 

التامة واالحترام املتبادل. 

∫WN³'«Ë wŽuOA�« »e(«
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  ’Uš qÝ«d* ≠ UHOŠ
عن  املــاضــي،  األســبــوع  نهاية  حيفا،  في  أُ علن 
اسم  على  املجتمعية  للتنمية  صندوق  إنشاء 
املربي  االجتماعي،  واملبادر  الوطنية  الشخصية 
أكثر  قبل  توفي  الذي  إغبارية  حسني مصطفى 
من شهرين بعد صراع مع املرض. وُيخصص هذا 

الصندوق لدعم مبادرات ومشاريع أهلية. 
بلسان احملامية  الصندوق  وجاء اإلعالن عن هذا 
ُجمانة إغبارية همام ابنة املرحوم في حفل التأبني 
للفقيد  وخصص  حيفا  شهدته  ــذي  ال املهيب 
ومسيرته وعطائه. وأقيم في قاعة مسرح امليدان 
باحلضور  غّصت  قــد  القاعة  وكــانــت  الكبرى. 
الشخصيات  من  وبلفيف  والقضاء  حيفا  من 
واالجتماعية،  والسياسية  الدينية  االعتبارية، 
جاءوا حتية للفقيد ومشروعه االجتماعي الوطني، 
االجتماعي  التطوير  جلمعية  مؤسسا  بوصفه 

ومديرها حتى يوم وفاته.
بدأت األمسية بعرض فيلم تسجيلي عن الفقيد 
ثم  رياض شماس.  إخراج  ومشروعه وحياته، من 
احللبي  مــرزوق  الكاتب  األمسية،  عريف  افتتح 
أبو  الفقيد  عالم  ــى  إل مدخال  شّكلت  بكلمة 
متكني  ــي  ف وجتربته  ــي،  ــل األه ومــشــروعــه  ـــراس  ف
ومما  النموذج.  اجلمعية  وبناء  حيفا،  في  األهــل 
في  بصدق  فراس  أبو  «اتسم  الكلمة:  في  جاء 
والصدق  والكبيرة.  الصغيرة  في  فعل،  ما  كل 
هو الشرط األساس لوجود األصالة. فهو قيادي 
صميمي أصيل. املسافة بني القول والفعل عنده 
غير قائمة. هناك صعوبة في اختزال الرجل وأثرِه 
املهمة  هذه  ـ  قول  أو  كلمة  أو  جملة  في  ــه  وإرِث
فهو  ـ  ــراس  ف أبي  عن  احلديث  لدى  مستحيلة 
عصّي على االختزال والتلخيص. لقد جّسد في 
شخصه وعمِله وحلِمه ألف معنى ومعنى ُمشرق. 
وعليه، فإن فقداَنه متعدُد املعاني، ولكل مّنا أبو 

فراسه.»
أمين  للنائب  الفنية.  والفقرات  الكلمات  وتتالت 
عودة رئيس القائمة املشتركة الذي خّص الفقيد 
شعرية،  مسحة  ذات  ــرة،  مــؤّث إنسانية  بكلمة 
توّقف فيها على الدور الوطني واإلنساني الذي 
والعربي  احليفاوي  املجتمع  في  إغبارية،  لعبه 
بالفقيد  التقائه  نقطة  أن  إلى  وأشــار  عموما. 
اجلمعية،  مقّر  في  سنوات  عشر  بلوغه  كانت 
ونــضــال،  عمل  كشريك  أخـــرى  ــرة  م التقاه  ــم  ث
حيفا.  بلدية  عضو  منصب  عودة  أشغل  عندما 
املنقطع  وعطائه  وإنسانيته  وطنيته  على  وأثنى 
النظير. وتبعه االب د. فوزي خوري، النائب العام 
ملطرانية عكا وحيفا والناصرة وسائر اجلليل للروم 
العمل  عالقة  إلى  فأشار  الكاثوليك،  امللكيني 
الوثيقة التي ربطت املطرانية باجلمعية والفقيد، 
مشيرا إلى سعيه في توحيد الكلمة واملجتمع، 
اته وإلى اخلسارة الكبيرة لهذا املجتمع  على مركّب
أبو  رشاد  الشيخ  ثم حتدث  فــراس.  أبي  بفقدان 
الهيجاء إمام مسجد اجلرينة عن العالقة الطويلة 
من  تعاونهما  ــى  وإل ــراس،  ف بأبي  ربطته  التي 
فئاته  لكل  الشمل  ــم  ول املجتمع  توحيد  أجــل 
أشار  أخرى  ناحية  املختلفة. ومن  املناسبات  في 
أساقفة سبسطية  رئيس  حنا،  الله  املطران عطا 
للروم األرثوذكس في القدس إلى عالقته املميزة 
تعنيه  ومــا  للقدس  األخير  ــّب  وح ــراس،  ف بأبي 
مسيرة  وإلى  الفلسطيني،  الشعب  وجــدان  في 
العطاء التي جسدها أبو فراس في حياته وعمله 
فراس  أبي  صديق  السابق  النائب  وأما  األهلي. 
نضالية  جوانب  عند  فتوقف  ميعاري،  محمد 
بني  العالقة  رؤية  على  ودأبه  واهتمامه  للفقيد، 
املربية  ــارت  وأش العام.  السياسي  وبني  احمللي 

بالتربية  الفقيد  اهتمام  ــى  إل الشيخ  عبور 
التعاون  ودأبه على  واملربني  وباملعلمني  والتعليم 
مع املدارس وإداراتها لرفع شأن العملية التربوية. 
تالميذ  أحد  الدين،  نصر  أنيس  الشاب  وألقى 
أبي فراس من فترة تدريسه في دالية الكرمل، 
التالميذ  حّب  تعكس  معّبرة  شخصية  قصيدة 

ألبي فراس واقتدائهم به.
وحتدث في هذه األمسية الناشط عروة سويطات، 
كممثل عن نشطاء جلان األحياء، وأشار إلى الدور 
األساس الذي لعبه أبو فراس في إقامة املجلس 
انتخاب  وفي  حيفا،  في  العربية  لألحياء  العام 
جلان في كل األحياء العربية، كجزء من االنتظام 
عند  وتوقف  والنشطاء.  الناس  ومتكني  األهلي 
عالقته الشخصية بأبي فراس معتبرا إياه منوذجا 
لإلنسان املعطاء، وللمناضل الذي ال يلني. وقال 
إن املدينة ناقصة مع رحيل أبي فراس. ثم حتدث 
منصور،  د. جوني  اجلمعية  إدارة  رئيس مجلس 
الذي بّني جوانب مهنية وإدارية في شخصية أبي 
اجلمعية  استدامة  وراء  السّر  أنه  مؤكدا  ــراس،  ف
ونشطائها  اجلمعية  إصـــرار  ـــد  وأّك وبرامجها. 

ــا  ــه ــائ ــدق وأص
مواصلة  على 
ـــي  طــــريــــق أب

فراس.
الكلمة  ـــا  أم
ــــــــرة  ــــــــي األخ
فـــــكـــــانـــــت 
ـــة،  ـــل ـــائ ـــع ـــل ل
وقـــدمـــتـــهـــا 
احملــــامــــيــــة 
ــــــة  ــــــان ــــــم ج
همام  إغبارية 
الفقيد،  ابــنــة 
على  ــدت  ــأّك ف
الــفــقــدان  أن 
بحجم  كبير 
الكبير  ــدور  ال

وأهليا  وتربويا  اجتماعيا  املرحوم،  لعبه  الــذي 
بالذكر  تتعزى  والعائلة  إنها  وقالت  وسياسيا. 
ثم  والدها.  تركهما  الذين  الكبير  واألثر  الطيب 
شكرت كل َمن شارك في إجناح األمسية ووقف 

بجانب العائلة في مصابها.
وفيما يتعّلق بالصندوق على اسم والدها قالت: 
”سنعمل حسب وصّيته وهي واضحة من حيث 
حيث  ورثــتــه.  مــن  والـــدي  ــذي خصصه  ال املبلغ 
التطوير  جمعية  برامج  أحد  الصندوق  سيكون 
االجتماعي. سنكرّسه ملبادرات ومشاريع للتنمية 

االجتماعية، وضمن الرؤيا التي عمل بها والدي 
إجــراءات  وعن  التفاصيل  عن  وسنعلن  املرحوم. 

عمل الصندوق في وقت الحق“. 
موسيقية  بوصلة  افُتتحت  قد  األمسية  وكانت 
في  وشاركت  بالن.  ألبير  الفنان  قدمها  مناسبة 
بأغنيتني  مرقس  أمل  الرائعة  الفنانة  األمسية 
تليقان باملناسبة ورافقها الفنان لؤي خليف على 
العود، مما أضفى على األمسية مسحة روحانية.

نهاية  في  االجتماعي  التطوير  جمعية  ووزّعــت 
العمل  ”فسيفساء  األول،  كتابني:  األمسية 
األهلي في ثالثة عقود“ وهو الكتاب الذي عمل 
مسيرة  وُيلخص  أيامه،  آخر  حتى  املرحوم  عليه 
الكتاب  أما  بالصور.  تأسيسها  منذ  اجلمعية 
عبارة  وهو  فــراس،  ألبي  وفاء“  ”كتاب  الثاني، 
رثاء  كلمة   80 نحو  على  حتتوي  كراسة  عن 
التقت  وأصدقاء  ومعارف  شخصيات  من  وتأبني 
دروبهم بدروب الفقيد على نحو ما. كما ووزعت 
”ُنحدث  للمرحوم:  مــأثــورة  ــاقــوال  ب مــؤشــرات   3
التغيير ونصنع األمل“، ”نبني املشترك لنسيج 
”نخوض  والتآخي“،  احملبة  شعاره  مجتمعي 

الصعب لتأسيس مشهد مستقبلي أفضل“. 
التطوير  جلمعية  اإلدارية  املديرة  مع  حديث  وفي 
قالت:  شحادة  كليمانس  السيدة  االجتماعي 
”قّلما شهدت حيفا أمسية بهذا التمّيز والرقّي 
حتى  األولى  اللحظة  من  املستويات،  كل  على 
الكلمات  وفي  واملضامني  التنظيم  في  األخيرة، 
التي عّبرت كلها عن احلب املنقطع النظير ألبي 
كل  أشكر  عطائه.  ملشوار  التقدير  وعن  فــراس 
َمن أسهم بتحقيق هذا النجاح الذي يليق بأبي 

فراس وإرثه.“
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åUHOŠò qÝ«d*
مبناسبة  البالد  في  اإليطالية  السفارة  احتفلت 
اللغة  أســبــوع  مــن  عشرة  السادسة  االحتفالية 
اإليطالية في العالم، حتت رعاية رئيس اجلمهورية 
اإليطالية، وأقامت املعاهد اإليطالية للثقافة في 
حيفا وتل أبيب احتفاالت خاصة األسبوع املاضي 
مع  وبالتعاون  البالد،  في  إيطاليا  سفارة  بدعم 
وإيطاليا  البالد  في  والصناعة  التجارة  غــرف 

في  وأقيمت  اإليطالي.  اخلارجية  التجارة  ومعهد 
نطاق االحتفاالت نشاطات إلحياء اللغة اإليطالية 
في  «إيطاليا  املعرض  وافتتاح  ــوع،  أســب طيلة 
من  ملجموعة  الفوتوغرافية،  للصور  الناصرة» 
في  عوكل  ساهر  تصميم  من  اإليطالية  ــاء  األزي
املعهد اإليطالي في حيفا. ومجموعة من األزياء 
والنبالء  ــراء  واألم وامللكات  للملوك  الكالسيكية 

في عصر النهضة – الرنسانس. 

åUHOŠò qÝ«d*
االحتفالية  األمسية  املنصرم  اخلميس  يوم  أقيمت 
ملنتدى األهالي للمجتمع العربي التابع لبلدية حيفا، 
لألهالي  اجلديدة  التدريبية  الــدورات  افتتاح  مبناسبة 
في مجال التربية األسرية. وتخللت األمسية كلمات 
ترحيبية من رئيسة املنتدى السيدة سيغال تسيوني 
ونائب رئيس جلنة أولياء أمور الطالب القطرية السيد 
السيدة  الفرع  عن  املسؤولة  ــرّكــزة  وامل غنامي،  جميل 
جالي  السيدة  بالشكر  خّصت  حيث  عبود،  ليليان 
والدكتور ماجد خمرة  املنتدى  غرينبرغ سيغال مديرة 
مدير وحدة النهوض بالتعليم العربي كمساند وداعم 

دائم للمنتدى. 
وألقى اخلبير بالتنمية البشرية السيد أشرف قرطام، 
وقدمها  الزوجية،  العالقات  موضوع  في  محاضرة 
والتحديات  األمــور  فيها  وطرح  وجــذاب،  مرح  بقالب 
الواقعية واليومية في العالقات الزوجية، واالختالف 
في أمناط التفكير بني الرجل واملرأة. والقت األمسية 
من  شخصا   250 يقارب  ما  البالغ  باحلضور  جناحا 
املدارس  في  والتعليمية  التربوية  والطواقم  األهالي 

األهلية واحلكومية. 
مجال  في  إرشادية  دورات  عن  األمسية  في  وأعلن 
تربية األبناء جلمهور األهالي من قبل املرّكزة املسؤولة 

يقدمها  والتي  عبود،  ليليان  السيدة  املنتدى  عن 
كادر مهني ذو خبرة ومترس في املجال مثل الدكتور 
اإلرشادية  الــدورات  أن  إلى  ويشار  جرايسي.  عامر 
لألهالي مقدمة بالتعاون مع سلطة مكافحة الكحول 
العربي  الوسط  مركزة  مع  وبالتنسيق  ــخــدرات  وامل

السيدة جهينة بدر. 
وقد ابتدأت الدورات التدريبية يوم االثنني املاضي في 
السيد بسام ريناوي،  بادارة  املركز اجلماهيري عباس 
بهدف  ــي  األهــال من  كبيرة  مجموعة  فيها  ــارك  وش
اكتساب املعرفة واآلليات في مجال التربية االسرية، 
اجلديد  الفرع  في  إضافية  دورات  قريبا  وستفتتح 
للمنتدى في مدرسة عبد الرحمن احلاج في احلليصة. 
على  الثانية  السنة  هي  هــذه  أن  ــره  ذك اجلدير  من 
جناحا  اآلن  حتى  حقق  وقد  املنتدى.  لعمل  التوالي 
كبيرا في أوساط األهالي في حيفا. خاصة أن هدف 
يتعلق  ما  كل  في  باملعرفة  األهل  إمداد  هو  املنتدى 
بالتربية األسرية من أجل تكوين خاليا أسرية داعمة، 
وحتسني  وتطوير  أســريــة،  البني  العالقات  وتوطيد 
الوالدية، وتعزيز حضور األهل في حياة أبنائهم عن 
طريق برامج ومحاضرات وورشات عمل يتم تطبيقها 

على مدار السنة. 
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“UHOŠ” qÝ«d*
”واكيم  احملـــامـــني  مــكــتــب  ــن  ــّك مت
قــضــايــا  ـــي  ف ــص  ــت ــخ امل واكيم“، 
حتصيل  من  والتعويضات،  األضــرار 
ماليني  ثمانية  بقيمة  تعويضات 
شيكل لعائلتني عربيتني من منطقة 
ابنيهما  مقتل  بعد  وذلك  الناصرة، 
تكرير  مصافي  في  عملهما  أثناء 

البترول في العام 2010.
التي  التعويضات  ــوى  ــدع ل ــا  ووفــق
واكيم  ــي  احملــام مكتب  بها  تــقــّدم 
كال  حماية  مسؤولية  ــإّن  ف ــم،  ــي واك
شركة  عاتق  على  تقع  الضحّيتني، 
شركة  على  وكذلك  البترول،  مصافي 

هناك.  الصيانة  مجال  في  عملت  التي  الرئيسية  املقاوالت 
واستعرضت الدعوى كيفية تصرّف املسؤولني ومدراء العمل آنئٍذ 
حّذر  الذي  املرحومني،  العاملني  أحد  لتحذيرات  اكتراثهم  وعدم 
املفّتش املسؤول عن العمل، بعدم وجود أجهزة واقية حتمي من 
مخاطر التسّمم، واستنشاق غاز سلفيد الهيدروجني، وهو مرّكب 
والرائحة،  اللون  عدمي  وهو   .H2s الصيغة  يحمل  كيميائي 
وقابل لالشتعال، وُيستخدم في التحاليل واألدوية الكيميائية.

وجاء في الدعوى أنه بالرغم من علم املسؤولني املُسبق باملخاطر، 
والكافية حلماية  الالزمة  واإلجــراءات  التدابير  يّتخذوا  لم  فإّنهم 
العّمال في املصنع. بل قاموا بتوجيههما للعمل على تصليح 
غاز  على  يحتوي  ضخم  أنبوب  في  احلّباسات  أحد  وتركيب 

سلفيد الهيدروجني اخلطير. وما كان من العاملني إّال االنصياع 
ألوامر املسؤولني عنهما. وأثناء العمل تسرّب الغاز السام الذي 
استنشقه املرحومان ففارقا احلياة فورا، وكان وقع مقتلهما مدوّيا، 

في حينه، على املجتمع عاّمة واملجتمع العربي خاصة.
من  الثالثينات  بداية  في  كانا  املرحومني  أن  ذكره  اجلدير  ومن 
وإزاء  متزوّجان.  وهما  الناصرة،  منطقة  في  ويسكنان  العمر، 
مقتلهما في ظروف مأساويه، فقد ترك كٌل منهما أرملة وأوالدا 
احلادثة  هذه  حّطمت  فقد  الدعوى،  في الئحة  جاء  وكما  صغار. 
ودّمرت عائالت بأكملها، وقطعت أحالم أطفال لم يكادوا يعرفون 
آباءهم، نظرا لصغر سّنهم عند وقوع احلادثة. وجاء في الدعوى 
مصافي  أن  احلادثة  بعد  أقّر  والتجارة  الصناعة  وزير  أن  أيضا 

البترول هي ”أشبه بقنبلة ذرّية“.

 5� K zU F � q J O � 5 �ö � 8 i �u F � q B Ó	 Ô� rO 
«Ë rO 
«Ë w �U;«
UH O � w � ‰Ëd �  �« w �U B � w � U L N zUM �√ X K J � 5� O �d �

“UHOŠ” qÝ«d*
شوطها  االجتماعي  التطوير  جمعية  في  املعّلم  يوم  الحتفال  االستعداد  دخلت 
التعليمي،  املدارس والسلك  األخير على شكل استكمال االتصاالت مع إدارات 
وباستكمال البرنامج الفني لألمسية اخلاصة التي سُتقام في قاعة مسرح امليدان 

الكبرى في التاسع والعشرين من الشهر اجلاري.
وُعلم أن األمسية التي ستكون ثقافية فنية بشكل خاص، ستضم فقرات مميزة 
يشارك فيها كل ِمن مدرّب التنمية البشرية األستاذ أشرف قرطام، الفنانة نانسي 

حوا، والفنان إياد خوري، والشاعر مروان مخول.
وفي حديث مع مركزة البرامج التربوية في اجلمعية فيحاء عوض قالت: «نحن 
2011 كتقليد  الثاني  بدأته اجلمعية في تشرين  نواصل في هذه األمسية ما 
سنوي نحتفي فيه باملعلم العربي تقديرا لدوره وعطائه. هذا العام ننظم االحتفال، 
بغياب صاحب الفكرة ومدير اجلمعية املرحوم حسني إغبارية، سنعتبر هذه التجربة 
وفاًء له أيضا. ولذا ندعو كل معلمي املدينة إلى املشاركة في هذه األمسية التي 

تستهدف لفت النظر إلى ما يقدمونه من تضحيات».

 UH O � ≠ w �U L � �ô«d �u D� �« WO F L �
 …d L K � ÍËUH O (« r K F *« Âu O � qH�%
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—U ÒB½ 5¼Uý ∫d¹dIð

”ثورة بطرق التعليم“، هذا ما يعد وسيم أبو سالم، 
 ،“LOOP بتقدميه عبر الشركة التي أقامها ”لوب
املختصة بتقدمي دورات برمجة وبرمجة التطبيقات 
للطالب بسن املراهقة، في عصر بات مأكله ومشربه 

وكل نشاطاته عبر هذه الشاشات الصغيرة.
رمبا، إن كان األمر يعود لهذا الشاب الطموح، حلّول 
التعليم الى أمر تفاعلي أكثر بكثير، ما يتناسب 
مع العصر الراهن، ويبدو أنه يسيير بخطى ثابتة 

في هذا االجتاه.
أكثر من 30 طالب وطالبة تراوح أعوارهم بني 12 
دورة  عّباس  اجلماهيري  املركز  في  يتعلمون   16 و 
برمجة مع التشديد على برمجة التطبيقات. ويؤكد 
املجتمع  انحاء  كل  في  مشابهة  دورات  ينظم  أنه 

في  التعليمية  الثورة  من  نوعا  يقود  إنه  العربي، 
مجتمعنا، وحيفا ليست اال محّطة من احملطات، 
لكن لكون املدينة مركزا حيويا ملجتمعنا العربي، 
سالم  أبو  يعد  والعصرنة،  التقدم  أركان  أحد  فهي 
تعليم  عن  ــالن  االع سيتم  الشهر  هــذا  خــالل  أنــه 
ويؤكد  حيفا،  من  فقط  ليس  بالشهر،  طالب  ألف 
البرمجة  األولى في عالم  الطالب اخلطوة  ”سنمنح 
قّدم  املاضي  ننظمها. ففي األسبوع  فعاليات  عبر 
املقبل  والشهر  يوحنا،  مار  مدرسة  لطالب  ورشــة 

ستقّدم ”لوب“ ورشة مشابهة ملدرسة مار يوحنا. 

Êu{«— q¼_« ™
من جانبه يؤكد حنا شلش من حيفا والذي تخوض 
عّباس،  اجلماهيري  املركز  في  البرمجة  دورة  ابنته 
املضرب  كرة  وتلعب  بيانو  تعزف  التي  ابنته  أن 

البرمجة  عالم  في  هناك  نفسها  وجدت  (تنيس)، 
الدورة  ”تنتظر  ويؤكد  يبدو،  ما  الذي جذبها على 
مع لوب من أسبوع ألسبوع، رغم كثرة الدورات غير 
دورة  من  تعود  أنها  اال  تخوضها،  التي  املنهجية 

البرمجة سعيدة بدرجة كبيرة جدا“.
أشياء  يبدو،  ما  على  جدا  رائعة  ”املادة  ويضيف 
يرونها يوميا واآلن يعمدون على بنائها بأنفسهم، 
يبدو أن املادة قريبة من قلبهم جدا. ال شك أن األمر 
يضيف لها الكثير“ مؤكدا أنه حتى زمالئها على 
بالدورة.  باملشاركة  جدا  سعيدون  الدراسة  مقاعد 
بشّدة. فهذه  بذلك  ”بالطبع أنصح األهل  ويضيف 
وتعرفهم  جديدة  مجاالت  لألبناء  تفتحهم  ــدورة  ال
لهم  تفتح  ورمبا  باملدرسة  يتعلمونها  أمور ال  على 

أبوابا باملستقبل“.
”اطلبوا العلم من املهد الى اللحد“، هذا املثل قد 

لوب،  تأسيس  سبب  عن  للحديث  مناسبا  يكون 
العربية  الشبيبة  ُتعنى بكشف  التي  الشركة  هذه 
على عالم البرمجة، فمن اللحد، يسعى أبو سالم 
ملنحهم ادوات تناسب عصرنا، منحهم الفرصة التي 

لم تسنح له.
بتعلم  السابع كان يرغب  فعندما كان في الصف 
البرمجة ولم يجد اإلطار املناسب لتطلعاته، ”عالم 
من  يكن  لم  ولكن  الصغر،  منذ  جذنبي  احلاسوب 
يرشدني في هذا املجال، فاحلل كان عبر تعليم ذاتي 
بواسطة االنترنت. عندما انهيت الدراسة الثانوية، 
أنهيت لقبا مزدوجا علم حاسوب والقانون. وأعمل 
اليوم أيضا كمحاٍم مختص بشؤون أمن املعلومات 

في - احتاد االنترنت“ كما يؤكد.
لوب هي شركة حديثة العهد، فقد أقيمت قبل عام 
فحسب، ولكن خالل هذه الفترة انتشرت نشاطاتها 
بورشات عمل  لدرجة عاملية، فسيشارك  وتّوسعت 
وتطوير أفكار تعرضها لوب باتلعاون مع السفارة 
باملشروع  جدا  أعجبت  أنها  يبدو  التي  األمريكية 
ليحاضر  سالم  أبو  ترسل  أن  فقررت  هذا،  الريادي 
واملشاريع  البرمجة  مبجال  الرائدين  من  املئات  أمام 
االجتماعية في جامعة ستانفورد األمريكية بشهر 
جانب  الى  لوب  واختيرت  املاضي،  أبريل  نيسان/ 
كما   ،(500 نحو  ــني  ب ــن  (م ــر  آخ مــشــروعــا   24
برعاية  الشباب  املبادرين  مبؤمتر  لتشارك  اختيرت 
أبو  التقى  حيث  أوباما،  باراك  األمريكي  الرئيس 
تسوكربرغ.  مارك  فيسبوك  ومبؤسس  بأوباما  سالم 

وكذلك شارك مبؤمترات في كندا وتركيا.
ø»u� w¼ U� ™

”ليست  سالم  ــو  أب يؤكد  ــســؤال  ال هــذا  على  رًدا 
بل  فقط،  معني  تطبيق  أو  برنامج  لكتابة  وسيلة 
بعدة  وفكها  معقدة  مشاكل  وحل  تفكير  طريقة 
برنامج  تكتب  أن  حتتاج  عندما  للحلول.  خطوات 
يحل  الذي  هو  ــر  األوام فتسلسل  ”كود“  ـ  ب معني 
ناقد  تفكير  تفكير،  طريقة  ونعلمه  هــذا،  اللغز 
بالدورة،  (فحص)، حّل ألغاز، نتعلم لغات برمجة 
مستخدمني  من  الطالب  نغّير  أن  نحاول  ولكن 

وتطبيقات  مــواقــع  يبنوا  ان  منتجني.  ــى  ال
وبرامج. عدا عن األسس نعطي الطالب أدوات 
أدخل  ”لن  أنه  الى  ويشير  باملجال“،  للتقدم 

rOKF²�« ‚dDÐ …—uŁ ∫LOOP
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  UHu�«  s� WŽuL−� 5JKN²�*«  —uNL' …—UÞ W³K×� X{dŽ ¨WIÐU��«  WO�UFH�«  w�  ÆåXOÐ
 5JKN²�*«  W�—UA�  vKŽ  bL²Fð  WO�U(«  WO�UFH�«  ¨…—UÞ   —užu¹  Z�œ  l�  …—uB*«Ë  …“U²L*«
 d¹uBð l� UN�UÝ—«Ë …—UÞ  —užu¹ l� …eÓO2Ë …b¹bł WHË —UJ²Ð≈ v�« r¼uŽbð U¼—UÞ« w�Ë
 vKŽ  U¼dAM� ¨  …eÓO2Ë …b¹bł WHË 12  v²Š —UO²šUÐ ÂuI²Ý WUš rOJ% WM' ÆW³łu�«
 sŽ …—U³Ž w¼Ë s¹ezUHK� WLÓO� ez«uł l¹“uð r²OÝ p�– v�« W�U{ôUÐ ¨…—UÞ  —užu¹  «u³Ž
  U²�ô  vKŽ   U½öŽ«  qLAð  WFÝ«Ë  WO½öŽ«  WKLŠ  …uD)«  o�«dð  Æ  a³DLK�  WOzUÐdN�   «Ëœ√

ÆWOŽUL²łô«  UJ³A�« w�Ë WO�U²O−¹œ WO�UF� ¨lO³�« ◊UI½ w� “ËdÐ ¨ U�dD�«

øWO�UFH�« w� „—UA½ nO�
 WKNÝ  WUš  W×H  v??�≈  WHu�«  ‰U??šœ«  ¨WIÐU�*«  w�  W�—UA*UÐ  5³ž«d�«  5JKN²�*«  vKŽ

ÆWOB�A�« qOUH²�« W¾³FðË W³łu�« …—u l� Â«b�²Ýù«
 ‚U�—« l�  —užuO�«  «u³Ž vKŽ rÝô« l� ezUH�« …—u dAM²Ý ¨…ezUH�«  UHu�« —UO²š« l�
 WO½U Ó−� SMS W�UÝ— ‰UÝ—« v�« WłUŠ p�UM¼ WHu�« vKŽ ‰uB(« qł« s� Æ’Uš nðU¼ r�—
 WHË v�« tłu¹ r�— q� ÆWHuK� WU)« W×HBK� jÐ«— dNEOÝ œd�« W�UÝ— w�Ë ¨6� WLK� l�
 UNO� ÊuKÝd¹ …d� q� w� WHK²��  UHË vKŽ ‰uB(« s� 5JKN²�*« 5J9 qł« s� ¨WHK²��

 WOÐdF�« WGK�UÐ …—UD� WOLÝd�« „u³�OH�« W×H ‰öš s� WO�UFH�« WFÐU²� ÊUJ�ôUÐ  ÆW�UÝ—
 v�«   UHu�«  ‰U??Ý—«Ë  ¨  https∫ØØwwwÆfacebookÆcomØTaramilkÆarØøfrefΩts

Øhttp∫ØØwasfatlabanÆtaraÆcoÆil  ∫Ê«uMF�«
 VOKŠ  U−²M� ÃU²½« V½Uł v�«” ∫‰U� …—UÞ w� wÐdF�« jÝuK� o¹u�²�« d¹b� ¨ WM�U¦Ž qOKł
 jÝu�«  w�   UJKN²�*«Ë  5JKN²�*«  —uNLł  v??�«  UMNłuð  q«u½  ¨d¦�√  W³OÞË  d¦�√  WO×
 …d*« Ác¼Ë 5JKN²�*« —uNLłË …—UÞ W�—U� 5Ð U� W�öF�« e¹eFð ·bNÐ ’Uš qJAÐ wÐdF�«
 5JKN²�*«   «—UN�  UN�öš  s�  fJFð  ÂUL²¼ö�  …dO¦�  WOI¹u�ð  WO�UF�  ‰öš  s�  p�cÐ  ÂuI½
  Ułu²M� ÷dFÐ dL²�MÝ Æ —užuO�«  «u³Ž ‰öš s� XOÐ q� w� rNðUHË dA½ s� rNÓMJ9Ë

Æ“tðU�«b�²Ý«Ë tðUłUO²Šô WLzö*«Ë ¨wÐdF�« pKN²�LK� d¦�√ W³OÞË ¨d¦�√ WO× VOKŠ
 

 ¨  …—«d???(«   U??ł—œ  ÷UH�½«Ë  ¡U²A�«  qB�  »«d??²??�«  l�
 W�dý  rJ�  ÂbIð  ¨‚dD�«  qC�UÐ  ‰eM*«  W¾�bð  ÊULC�Ë

ÆRELAX  W�—U� s� —uD²*« sšUÝ ¡«u¼ Ÿ“u� «d²J�«
 rLB� —Ëb¹ RELAX  W�—U� s� sšU��«  ¡«uN�«  Ÿ“u�

…uIÐ qLF¹Ë Â«b�²Ýô« qNÝ ¨WIO½«Ë W¹dBŽ WI¹dDÐ
 «bOFÐ nOD�Ë T�«œ ‰eM� v�« XO³�« ‰u×O�  ¨W 1500 

ÆÃ—U)« w� nUF�« u'« sŽ
 WO�PÐ œËe� ¨…œu'« w�UŽË s�¬ u¼ sšU��« ¡«uN�« Ÿ“u�
 UL�  ¨÷—ô«  vKŽ  t??Žu??�Ë  WE(  w??�  tKLŽ  n??�u??ð  ÊU???�«
 Wł—œ  ŸUHð—«   s�  wL×¹  nŽUC�  s�√  “UN−Ð  œËe??�  t½«
 œËe�  u¼  p�–  v�«  W�U{ôUÐ  Æ»uKD*«  s�  d¦�«  …—«d??(«
 “UNł  ÂuI¹  Íc�«  wJOðU�uðËô«  bL−²�«  s�  W¹ULŠ  WO�PÐ

ÆW¹u¾� 5 …—«dŠ Wł—bÐ tKOGA²Ð sšU��« ¡«uN�« Ÿ“u�
 W�dý s??� RELAX  X??O??Ð  s??� s??šU??�??�«  ¡«u??N??�«  Ÿ“u???�
 ÊUJ�  s??�  tKI½  WOKLŽ  qON�²�  tKL(  b??¹  qLA¹  «d??²??J??�«
 W³�«d*  ÕU³B�Ë  © U²Ýu�d²�«®Í—«dŠ  rEM�  ¨dš√  v�«
 “UN'« Â«b�²Ý« sJ1 ÆWÐuKKD*« …—«d(« Wł—œ b¹b%Ë

ÆWzuNð “UN−� UC¹« nOB�UÐ
 WOzUÐdNJ�«   «Ëœ_«  lOÐ  XO½«uŠË   UJ³ý  w??�  d�u²�

Æ…bz«d�« WU)« XO½«u(«Ë
 

ZK¦�« vKŽ Z�e²K� ÊuHOKOÐ l� d�U�½
qLAð UÐË—Ë√ w� W−z«d�« Z�e²�« s�U�_ WUš W�“— ÷dFð ÊuHOKOÐ

qJOý 199  ?Ð SMS W�UÝ— 50 ´ WŁœU×� WIO�œ 50 ´ X½d²½« `HBð GB2

«d�¹uÝ ¨UO½U�Ë— ¨UO�UD¹≈ ¨U�½d� ¨UOJOAð ¨U¹—UGKÐ ¨U�LM�« ∫W�“d�« w� W�—UA*« ‰Ëb�«
ÂU¹√ 7 v²Š ‰uFH*« W¹—UÝ W�“d�«

Gett  W�dý o¹dÞ sŽ —UD*« v�« …dł√ …—UOÝ VKÞ bMŽ %10 ?Ð q¹eMð s� ÊuHOKOÐ szUÐ“ bOH²�¹ UL�
 Ã—Uš Z�eð …“Uł« ¡UCI� s¹d�U�LK� ÊuHOKOÐ ÷dFð ¨ZK¦�« vKŽ Z�e²�« rÝu� ÕU²²�« WOAŽ
 ¨U�½d�  ¨UOJOAð  ¨U¹—UGKÐ  ¨U�LM�«  ∫U??ÐË—Ë«  w�  …bz«d�«  Z�e²�«  s�U�«  v�«  WUš  W�“—  œö³�«
 WIO�œ 50  ¨  X½d²½«  `HBð GB2  szUÐe�«  W�e�«  `M9Ë Æ«—Ëb??½«Ë «d�¹uÝ ¨UO½U�Ë— ¨UO�UD¹≈

ÆÂU¹√ 7 ?� ‰uFH*« W¹—UÝË ¨qJOý 199  ?Ð SMS W�UÝ— 50  ¨WŁœU×�
 `HBð r−Š qLAðË UNMzUÐe� ÊuHOKOÐ UN{dFð w²�« WOMG�« Â“d�« WŽuL−* W�“d�« Ác¼ rCMðË
 UL� ÆW�Ëœ 100 s� d¦�√ w� Â«b�²Ýö� WLzö�Ë SMS qzUÝ—Ë WŁœU×� ozU�œ ¨dO³� X½d²½«
 Íu²% s×AK� WKÐU� bOH¹dÐ W�UDÐ ÆqJOý 99  ?Ð rOÝ ‰UÐuKž W×¹dý ¡«dý szUÐe�« ÊUJ�UÐ
 qJAÐ ¨Ã—U)« w� ◊u³N�« WE( s� `HB²�« `O²ð W�UD³�« Æ GB1 WF�Ð X½d²½« `HBð vKŽ

ÆW�Ëœ 100 s� d¦�√ w� ¨WOK;« W×¹dAK� tÐUA�
wwwÆ  ÊuHOKOÐ l�u� ‰öš s� w�U²O−¹œ qJAÐ “rOÝ ‰UÐuKž”  ?�«  W×¹dý ¡«dý ÊUJ�ôUÐ 
 ¡U×½√  w� ÊuHOKOÐ XO½«uŠ WJ³ý w� qLŽ w�u¹ ÊuCž w� UN�ö²Ý«Ë pelephoneÆcoÆil

Æl�œ W�U{« qÐUI�  UO�UÝ—« q�UŽ WDÝ«uÐ UNOKŽ ‰uB(« Ë√ ¨œö³�«
 s� …œUH²ÝôUÐ —«dL²Ýô« UC¹« rN½UJ�UÐ LTE lÐ«d�« qO'« s� …eNł√ ÊuJK1 s¹c�« szUÐe�«

Ær�UF�« ¡U×½« w� ‰Ëb�«  «dAŽ w� Ã—U)« w� ŸdÝô« `HB²�«
 

 T�«œ XO³� RELAX W�—U� s� sšUÝ ¡«u¼ Ÿ“u� l� ¡U²A�« ‰U³I²Ýô bF²�½

األبجدية  لتعليمه  العربية  باللغة  ــدورة  ل طالب 
فحسب، بل أشجعه أن يكتب شعر في نهاية الدورة 

أو أن يبدع...  أشجعهم على اإلبداع بالبرمجة“.

rOKF²�« ‚dDÐ …—uŁ ™
يالئم  ــروع  ــش م ــي  ه ”لوب  أن  ــم  ســال ـــو  أب ــؤكــد  ي
ومجال  منهم،  كل  وتيرة  بحسب  للطالب،  نفسه 
قال  من  ــم.  ــواءه وأه ابداعهم  وحسب  اهتمامهم، 
أن ولد صف خامس يجب أن يقعد بنفس الصف 
مع أبناء صفه“؟ مشيرا الى أنه يفضل أن يتعلم 
الطالب كل بحسب مستواه ويتيح لهم العمل مع 
طالب رمبا بصف أعلى ولكن يتعلمون ما يناسب 
مستواهم التعليمي وتقدمهم العلمي، ففي دورات 
لوب قد جتد طالب الصف السابع والثامن والتاسع 

سوية. 
ويوضح أبو سالم ”نحن لسنا معلمني، بل مرشدين، 
االرشاد الشخصي مهم جدا لنا. لكل طالبني هناك 
شخصية،  مبعاملة  يحظى  الطالب  مرافق.  مرشد 

لذلك فالطالب يحبون الدورة“. 
التعليم،  بطرق  ”ثورة“  نعرض  ”نحن  ويــشــدد 
ثورة  منثل  نحن  التعليمي.  املنهاج  عكس  نحن 
املجتمع  ”لوب،  ــردف  وي تعليمية“.  تكنولوجية 

يعلم نفسه“!
باملجال  الثورة  إحداث  يقف عند  ال  ”لوب“  طموح 
تشجيع  ــى  ال يـــؤول  ــل  ب فحسب،  التكنولوجي 
املدارس على تغيير النظام التعليمي اخلاص بهم، 
الذي  اجلديد  اجليل  هذا  لتالئم  التعليم  وأساليب 

يأكل ويشرب وينام تكنولوجيا.

X�Ë W�Q�� ô≈ fO� dO³� X¹e�« ™
الى  لوب  مشروع  يقدم  أن  الى  سالم  أبو  ويطمح 
فوق،  فما  السابعة  سن  من  األجيال  بكل  طالب 
يبدأ  ”االبداع  التكنولوجيا تالئم كل األجيال.  ألن 
من سّن صغير جدا، ولهذا السبب التقيت بطالب 
مدارس عملوا ”اكزيت“ (باعوا شركات تكنولوجية 
أكبر)  لشركات  وأسسوها  تطبيقاتأنشأوها  أو 
مباليني الدوالرات ألنهم حصلوا على فرصة لتحقيق 

ذاتهم“.
ستسمع  أعــوام  بضعة  ”بعد  سالم  أبو  يعد  وهنا 
عن طالب عربي بسن 14 عاما طوّر تطبيقا وبيع 
لشركة كبرى مباليني الشواقل، وهذا ليس اال مسألة 

وقت“! 
يثق أبو سالم بقدرات طالبه، ويرى انه ال مانع من 

حتقيق هذا احللم حتى بسن صغير، ”الفكرة يجب 
تنتظر عدة  أن  وال  وقتها،  آني  بشكل  تطوّرها  ان 
بعدها بشق  وتبدأ  اجلامعية  الدراسة  لتنهي  أعوام 

طريقهم“!
ــرى  وي طالبنا،  ــي  ف الكامنة  الطاقات  ــرى  ي فهو 
مؤكدا  مستقبلية،  جناح  مشاريع  منهم  بالكثير 
”مجرد  بالدورة،  يبدعون  الطالب  من  العديد  أن 
كيف  نعلمه  فنحن  املناسبة،  البيئة  له  توفر  أن 
يبني، نوفر له األدوات واالرشاد، ترى حينها االبداع 

التكنولوجي“... 
يشار الى أن نهاية الدورة في 12/15 املقبل ستتم 
في مباني شركة غوغل بحيفا حيث سيتم توزيع 

الشهادات على املشتركات واملشاركني.
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 ∫wFL²−*« qLF�«Ë Êu½UI�« w� …dO³)« ¨ «—UAÐ Í—uš W�U¼ …—u²�b�«

U ÎI �ô Áb $ U �œôË√ w � Êü« Ád L �� � � U 	
 ÒwFL²−*« rK Ò��« Ÿu{u� ‰uŠ ’Uš ¡UI�

 ©åUHOŠò ?Ð ’Uš® ¨rOŽœ e¹eŽ —u²�b�« Á«dł√
الّسلم املجتمعي مصطلح غير واضح لغالبية املجتمع، وُتظلله ضبابية 
املجتمعية  الشرائح  نظرات  وبتنوع  ارتباطاته  بتنوع  متعلقة  كثيفة 

بتعدداتها املختلفة له. 
لتقصي مفهوم وُسبل تعزيز ثقافة الّسلم املجتمعي ضمن دراسة أكادميية 
قمت بها، التقيت بشخصيات متنوعة قمت باختيارها كعّينة قصدية، 
وارتباطاته  املجتمعي،  الّسلم  ثقافة  مفهوم  أعماق  سبر  في  لتساهم 
وتأثيره وتأثره. وفيما يلي توثيق مقابلة غنّية باملضامني والتوجهات، 
أثارتها الدكتورة هالة خوري بشارات، عن طريق رؤيتها اليومية وامليدانية 

للموضوع، وخبرتها في القانون والعمل املجتمعي.
بامتياز  والثاني  األول  اللقب  على  حاصلة  بشارات،   – خوري  هالة  د. 
في احملاماة من كلية احلقوق في اجلامعة العبرية، وعلى اللقب الثالث 
الدكتوراه في القانون من جامعة أكسفورد - بريطانيا. عملت في مجال 
محامني  مكتب  وفي  (هموكيد)،  الفرد  عن  الدفاع  مركز  في  احملاماة 
وكمحاضرة،  عدالة،  لدفاتر  وكمحررة  الطبي،  اإلهمال  بقضايا  مختص 
خارجية، في مجال القانون الدولي اجلنائي، في كليات احلقوق في جامعة 
تل أبيب وجامعة حيفا، وفي قسم احلقوق في كلية «هامنهال». محاضرة 
املركز األكادميي «كرمل» في  التدريسية في  الهيئة  القانون وعضو  في 
اإلثباتات، قانون  قواعد  تعّلمها:  التي  املساقات  ضمن  ومن  حيفا. 
إدارة  عضو  وهي  واجلنائي.  العام  الدولي  والقانون  اجلنائية،  ــراءات  اإلج
العام  حّتى  اإلدارة  رئيس  منصب  وأشغلت   ،2007 العام  منذ  «عدالة» 

.2014
øwFL²−*« rK Ò��« W�UI¦� p�uNH� u¼ U�

نحن في مجتمع يتمّيز بخاصية التعددية، ونحن أقلية أصالنية فيها 
حلقة  حلقتني،  أرى  ِسلم مجتمعي  نتحدث عن  عندما  كثيرة.  تعددية 
املجتمع العربي وحلقة املجتمع األكبر أي الدولة. ثقافة الِسلم هي بناء 
عالقة سليمة وصحية وبّناءة، فيها أمل وعطاء واحترام متبادل وفّعال، 
وقبول لآلخر ضمن تعددية كبيرة (أي ضمن أقلية أصالنية فيها تعددية 
كثيرة). ثقافة الّسلم تتمحور في نظرتنا لآلخر، على أننا كلنا سواسية، 
وفي التعامل مع اآلخر دون استعالء، وفي التفكير عن اآلخر بدون آراء 

مسبقة، وانتماء أكبر لإلنسانية واإلنسان.
 Ë√  W??Ý—b??*«  w??�  wFL²−*«  r??K?? Ò�??�«  W�UIŁ  dA½  p??�  wMF¹  «–U???�

øW Ò¹uÐd²�« W�ÝR*«
ــى،  األول الدرجة  في  تعليمية  ثقافية  مهمة  هي  الِسلم  ثقافة  نشر 
وأهميتها تسبق تنفيذ أو إجناز املنهاج. هذا األمر يضمن تربية جيل 
لديه مؤهالت وصفات للتعامل مع اآلخرين، مبا في ذلك مواجهة صعوبات 
وحتديات يضعها املجتمع أمامه، لكي يشق طريقه إلى النجاح الشخصي 

والعملي واملجتمعي. فما نستثمره اآلن في أوالدنا جنده الحًقا.
 rK Ò��«  W�UIŁ  dA½  w�  WOÝ—b*«  …—«œù«  —Ëœ  u¼  U�  p??¹√—  V�Š

øwFL²−*«
هو  العملية،  كل  في  ــى  األول احللقة  هو  الرئيس،  الــدور  هو  املدير  دور 
الرأس، فهو يأخذ دور قائد «فريق االوركسترا» لضمان جتانس املوسيقى 
الصادرة من الفريق، وذلك من أجل ضمان «ثقافة املنظمة» حتى يتحدث 
املتابعة  في  املدير  وظيفة  أّن  كما  واملصطلحات.  اللغة  بنفس  اجلميع 
فيها  ويعزز  ويدعمها  ليقويها  ضعيفة،  حلقة  كل  يعالج  فهو  أيضا، 
جانب ثقافة السالم، هو املتابع والقائد واملراقب النسجام جميع اإلفراد 

والشركاء وتفعيل «العازفني» في أروع انسجام.
 WOFL²−� W�«dý ¡UMÐ “eFð w²�« q�«uF�« r¼√ w¼ U� p¹√d� U ÎI�Ë

øwFL²−*« rK Ò��« W�UIŁ dAM� wK;« lL²−*«Ë WÝ—b*« 5Ð
هنالك مجموعة من العوامل املعززة لنشر ثقافة الّسلم، منها:
توثيق العالقة وتفاعل متبادل ومكثف بني املدرسة واملجتمع. 

توثيق شبكه التواصل بني أطراف املجتمع.
الفكرة  لدعم  املدنية  واملؤسسات  واجلمعيات  احمللية  املؤسسات  جتنيد 

والبرنامج.
التشابك  كــان  فكلما  والبرامج  املشاريع  لدعم  مبختصني  االستعانة 

والتواصل أكبر كلما كانت الفائدة أعظم.
سماع ومشاهدة أخبار مع إرشاد وحتليل وحوار، مبا في ذلك توعية ملالحظة 

ما بني السطور، واالنتباه لكيفية عرض نفس اخلبر في وسائل اإلعالم 
املتنوعة، واملقاصد املبّينة واملبّيتة أحيانا، والتمييز بني احلقائق واآلراء، 

والتدرب على النظر لألخبار بشكل ناقد وليس كحقائق ُمسّلمة.
 W�«dý ¡UMÐ w� WOÝ—b*« …—«œù« tł«uð w²�«  U³IF�« r¼√ w¼ U�
 qOK'«  ”—«b??�  w�  wFL²−*«  rK Ò��«  W�UIŁ  dAM�  t ÒOFL²−�

 øp¹√— V�Š
هنالك العديد من العقبات:

املدير، من حيث استعداده ووضعه ثقافة الِسلم في أولوياته.
األهل، من حيث انشغاالتهم وعدم تفرّغهم للمدرسة.

الطاقم، من حيث أهليته واستعداده للشراكة والتفعيل.
يعمل  أن  املهم  فمن  والبيت،  املدرسة  بني  التربية  أساليب  تناغم  عدم 

الطرفان مًعا وُيكمل أحدهما اآلخر. 
اجلو العام وتفّشي العنصرية والتضييق على األقليات وسياسة وسائل 

اإلعالم.
واملؤسسات  اجلمعيات  ــأن  ب إحساس  هنالك  املؤسسات،  تعاون  عــدم 

املجتمعية واملدنية تقوم بدورها في املدارس.
موانع اقتصادية ونقص في امليزانيات واملوارد.

 ÎözUŠ nIð w²�«  U³IF�« vKŽ VKG²K� WŠd²I*« ‰uK(« w¼ U�
 W�UIŁ  dAM�  WOFL²−�  W�«dý  ¡UMÐ  w�  WOÝ—b*«  …—«œù«  ÂU??�√

øp¹√— V�Š qOK'« ”—«b� w� wFL²−*« rK Ò��«
من أهم احللول:

والِسلمية  السليمة  التربية  في  البيت  دور  رفع  والعمل على  التأكيد 
واالهتمام باألوالد.

حاجة األوالد لألهل في عصر املنافسة نحو التقدم، وانشغاالت واهتمام 
األهل بتقدمهم املهني على حساب األوالد (أي أن يكون األوالد في سلم 

األولويات).
تعزيز القيم اإلنسانية والسلوكيات والنظرة اإليجابية.

تقدمي الدعم واإلرشاد والتوجيه للطالب واألهالي.
شراكة مجتمعية في فعاليات وبرامج اثراء. 

 UNM¹dð  ¨Z�«dÐË  WDA½√  5�UC�Ë  s¹ËUMF�  pðUŠd²I�  w¼  U�
øwFL²−*« rK ��« W�UIŁ rŽb� ¨WLN�

هنالك مجموعة من املشاريع والبرامج الداعمة لثقافة الِسلم منها:
زيارة مؤسسات مجتمعيه ومستشفيات ومحاكم.

تعارف بني مدارس فيها تعددية.
اشتراك في مسابقات كتابية، علمية، وإبداعية متنوعة تخلق نوًعا من 

الشراكة والتعرف على اآلخر وتنمي الطموح. 
ø—uNL−K� p²�UÝ— w¼ U�

للطاقات  استثمار  إذ فيها  تعّبر عن منهجية هامة جًدا،  الرسالة  هذه 
جًدا  هــام  فكر  هو  الِسلم  ثقافة  ِفكر  ـــا.  أوالدن هم  الذين  اإلنسانية 
فمجتمعنا بأمس احلاجة له، فهو يساهم في تقدم أوالدنا وتأهيلهم حلياة 
أفضل وملواجهة التحديات. حبذا لو يتم تطبيقه مع كل الصعوبات اجلّمة 
ّية  والضغوطات والعراقيل وأال يبقى األمر نظرّيا، إذ يحتاج إلرادة قوية ون

طيبة ودافعية وحتفيز.
Æö¹eł «dJý

عفوا. 

t
UA� œb � � w  O � *« X O � �«
 åUHOŠò qÝ«d*

عقدت الهيئة اإلدارية ملؤسسة البيت املسيحي في حيفا اجتماعا 
هذا األسبوع مت فيه مناقشة عدد من املواضيع التي ستقوم بها 

الهيئة جتديدا لنشاطها.
عدة  افتتح  املسيحي  البيت  إن  مطر  إدوار  الهيئة  رئيس  وقال 
 45 نحو  وسيبدأ  لــألوالد.  إثرائية  تعليمية  وورشــات  دورات 
في  الطفل،  ومنــو  بتطور  تتعلق  التي  اخلاصة  بالدراسة  طفال 
رميا  املبكرة  الطفولة  أخصائية  عليهما  تشرف  دراسيني  صفني 
ضو غطاس. كما بدأت في املؤسسة دورة جديدة لتدريب رقص 
للبنات في سن 4-5 سنوات وألعمار أكبر بإشراف  الفالمنكو 

املدربة مرام قبالوي.
إن  البيت املسيحي  العام  السر  الدكتور رميون جبران أمني  وقال 
اجلديدة  البرامجية  دورته  في  البيت  بها  يقوم  التي  النشاطات 
متنوعة ومتفرعة بحيث سيتم ترميم الساحة التابعة للمؤسسة 
وجعلها ملعبا ملمارسة رياضة التنس. ووقع االختيار على املدرب 

نور عباسي لإلشراف على تدريب الشبيبة في امللعب.
الترميمات  إلجنــاز  خاصة  ميزانية  رصــدت  قد  البلدية  وكانت 

وتهيئة امللعب ليصبح جاهزا ملمارسة هذه الرياضة.  
أمام  محاضرة  خريش  ــي  رون األســتــاذ  ألقى  ــرى  أخ ناحية  ومــن 
مؤسسة  من  املسن  وحقوق  الشيخوخة  موضوع  حول  األعضاء 
أمام  خريش  األستاذ  وعرض  املرضى.  وصناديق  الوطني،  التأمني 
احلضور معلومات تهم املسنني واملتقاعدين حول حقوقهم وضرورة 

املطالبة بهذه احلقوق ملن لم يحصل عليها بعد. 

 q?? L?? � n??????�Ë V???? �???? �ò ∫n???? �U???? �
åU??H?? O?? � w???? � U???? O???? �u???? 	_« Ê«e???????�

 åUHOŠò qÝ«d*

ووزارة  إسرائيل  حكومة  األسبوع  هذا  حيفا  بلدية  إدارة  طالبت 
حماية البيئة بالتنفيذ الفوري لقرار إخالء خزان األمونيا بالشروط 

املتوفرة حتت تصرفها.
كما أبلغت البلدية أنها ستصّعد معركتها القضائية ضد نشاط 
نية  من  ما  بأنه  احملكمة  أمــام  سيثبت  وبأنه  األمونيا،  خــزان 

حقيقية كانت خلف عرض املناقصة التي أصدرتها الدولة.
املصالح  بــأن  يصدق  «ال  ياهف:  يونا  البلدية  رئيس  وأضــاف 
حياة  ضد  ستقف  احلكومة  ولزعامة  للرأسماليني  االقتصادية 
السكان في خليج حيفا». وأردف: ”ال أفهم ملاذا تصر احلكومة 

على انتظار كارثة هائلة تقع على الشمال بأكمله“.
أن  مفادها  مقلقة  حقيقة  السكان  إعــالم  ”نود  يقول:  ومضى 
إذ  األمونيا  فقط من  إلى - 5٪  يحتاج  اإلسرائيلي  االقتصاد 
اخلارج“.  إلى  للتصدير  األسمدة  إلنتاج  االمونيا  بقية  تستخدم 
واختتم: ”هذه فرصتنا جميعا أن نستيقظ ونكف عن التباطؤ. 
كما أن إعالن وزارة حماية البيئة مخيب لآلمال ومثيرة للقلق“. 
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∫ÍdJ��« ÷d� ‰uŠ WOŽu²�« dNý —UÞ≈ w� ¨bH�  ≠n¹“ – w³D�« e
d*« w� ÍdJ��«Ë œbG�« r�� d¹b�Ë ÍdJ��« w�UB²š« ÍËbŽ ÷UO� —u²
b�«

 dO� œö��« w�  ÍdJ��«  v{d�  s�  %50  w�«u�  …dO	_«  
UOzUB�ù«  o�Ë”
“
U�öF�«Ë W�Ëœ_« ÂbI r�— 5�“«u��

 …—œU³0Ë ¨ÍdJ��«  ÷d� ‰uŠ WOŽu²�«  dNý —UÞ≈  w�
 vHA²��Ë  “wL×½”   ŸËd???A???�Ë  “UL�ðuŽ”  …—œU??³??�
 rE½ ¨W¹Ëœú� w�u½UÝ W
dý s� WL¼U�0Ë ¨…d�UM�«
 ¨ÍdJ��«Ë  WML��«  d9R�  …d�UM�«  WM¹b�  w??�  «d??šR??�
 5B²�*«Ë  5{dL*«Ë  ¡U??³??Þ_«  s??�  b¹bF�«  tO�  „—U??ý
 ÆlÝ«Ë  —uNLł  —uC×ÐË  ¨w³D�«  qI(«  w�  5K�UF�«Ë
 w�   «b−²�*«  dš¬  ‰uŠ   «d{U×�  …bŽ  d9R*«  qK�ð
 rOKÝË  w×�  …UOŠ  ZN½  ŸU³ð«  q³ÝË  ¨ÍdJ��«  Ãö??Ž

ÆUNM� b(«Ë tðUHŽUC� qOKIðË ÷d*« ÃöF�
 ‰uŠ wŽu�« …œU¹“ —UÞ≈ w�Ë ¨d9R*« ‰ULŽ√ g�U¼ vKŽ
 —u²
b�«  UMOI²�«  ¨w??Ðd??F??�«  lL²−*«  w??�  ÍdJ��«  ÷d??�
 œbG�«  r��  d¹b�Ë  ÍdJ��«  w�UB²š«  ¨ÍËb??Ž  ÷UO�
 t�  X½U
Ë  ¨bH�   ≠n??¹“  –  w³D�«  e
d*«  w�  ÍdJ��«Ë
 ¨“uOłuð” 5�u�½«Ë W¦¹b(«  UłöF�« ‰uŠ …d{U×�
 w� …dOš_«  UOzUBŠù« V�Š” ∫t¦¹bŠ W¹«bÐ w� ‰U�Ë
 ¨5½“«u²� dOž ÍdJ��« v{d� s� %50 w�«uŠ qOz«dÝ≈
 ržd�UÐ «c¼Ë ¨r�UF�«  w� ‰bF*«  s� W³¹d� W³�M�«  Ác¼Ë
 U0—Ë ¨…—uD²*«Ë …b¹b'« W¹Ëœ_« s� dO¦J�« œułË s�
 ¨5�u�½ô« ÃöŽ cš√ v{d*« s� r�� q³Ið ÂbŽ V³�Ð
 r�� Èb� vI³¹Ë ¨ÍdJ�K� l$_« ÃöF�« t½« s� ržd�UÐ
 s� ·u??)«Ë —«dL²ÝUÐ dÐô«  cš√ s� ·u�ð ”UM�«  s�
 ¨œU(« dJ��« ◊u³¼Ë Ê“u�« ŸUHð—U
 5�u�½ô«  UO³KÝ
 TłUH� ÷UH�½« ÀËbŠ dDšË WM�¬ W¹Ëœ_« ÂuO�« sJ�
 ¨Ê“u�UÐ  …œU¹e�«  lM9  UłöŽ błuð p�c
 ¨q�√  dJ�K�
 iFÐ Èb???� U??L??zU??� ·u??�??²??�« v??I??³??¹ p???�– s???� r??žd??�U??ÐË

Æ“v{d*«

 Ê« WO�Ëb�« ÀU×Ðô« s� 5³ð” ∫ÍËbŽ ÷UO� Æœ ·U{√Ë
 Ë« 5�u�½ô« Êu�ËUM²¹ s¹c�« v{d*« s� %70  w�«uŠ
 Ê“u??�«  ŸU??H??ð—«  s�  Êu�U�¹  ¨5�u�½ô«  c??š_  5×ýd*«
 Â«e²�ô«  s� ·u�²�«  V½Uł v�«  ¨dJ�K�  œU(« ◊u³N�«Ë
 Èdš√  UOzUBŠ≈ błuðË ¨U¼dOžË X�u�UÐ ¡«Ëb�« cšQÐ
 w�  5�u�½ô«  cšQÐ  ÊË√b??³??¹  ÍdJ��«  v{d�  Ê«  XMOÐ
 p�c
  ¨ «u??M??Ý  10  Ë«  9  w??�«u??Š  bFÐ  ¨…d??šQ??²??�  WKŠd�
 3  q??
 h??×??�® A1C  ???�« Ê“«u???ð Êu??J??¹ Ê« bFÐ ÊË√b??³??¹
 vDF¹  ‰Ëœ  błuðË  ¨‰bF*«  ‚u�  ¨rN¹b�  lHðd�  ©dNý√
 ?�«  ‚u�  A1C  ?�«  ‰bF�  ÊU
  Ê«  5�u�½ô«  UNO�  v{d*«
 qOz«dÝ≈  w??�Ë  ¨d??J??Ð√  WKŠd�  w??�  √b³ð  ‰Ëœ  b??łu??ðË  10
  ¨9.4  ‰bF� ‚u� ‚u� r¼ s* 5�u�½ô« ¡UDŽSÐ ÊË√b³¹
 l� Ác??šQ??Ð √b??³??¹Ë 5??�u??�??½ô« c??šQ??Ð dšQ²¹ s??� p??�U??M??¼Ë
 ¨»UBŽ_« ¨5MOF�« q¦� ÍdJ��« ÷d�  UHŽUC� —uNþ
 ¨·«d??Þ_«Ë  ”√d??�«  5¹«dýË  VKI�«   UHŽUC�Ë  ¨vKJ�«
 s×½Ë ¨v{d*« Èb� %30  s� d¦
√  Èb� …œułu� w¼Ë
  UHŽUC*« lM9 rOKÝ qJAÐ ÍdJ��« W½“«u� Ê« ·dF½
 X�u�UÐ  ¡b??³??�«  V−¹  sJ�  ¨dO³
  qJAÐ  UNM�  iH�ðË
 ¨dJ��«   U¹u²��  WFÐU²�Ë  ÷d???*«  Ãö??F??Ð  `O×B�«
 œU(« ◊u³N�« 5Ð ‚d� p�UM¼ Ê« v{d*« rNH¹ Ê« V−¹Ë

Æ“VO³D�« …—UA²Ý«Ë ¨dJ��« W½“«u�Ë dJ��« Èu²�0
 Âu??O??�«  błuð”  ∫‰U???I???�  …b????¹b????'«   U???łö???F???�«  s???Ž  U????�«
 Ê« t??ð«e??O??2 s???�Ë “uOłuð”  q??¦??� …b??¹b??ł  U??M??O??�u??�??½«
 q�√  œU??Š  ◊u³¼  l�  ¨WŽUÝ  24  s�  d¦
_  ÂËb??¹  t�uFH�
 ¨d¦
√ s�¬ t½« wMF¹ U� ¨qOK�« w� W�Uš ¨dJ��« Èu²�*
 ¨q??�√ ÊuJ¹ Ê“u???�« ŸU??H??ð—« Ê« ÀU??×??Ðô« s??� 5³ð U??C??¹«Ë

 u¼Ë  ¨UO³�½  hOš—  ÁdFÝË  ¨W??¹Ëœô«  WK�Ð  ‰uLA�Ë
 X³Ł√Ë  ¨dJ��«  Èu²�*  q??�«  UÐcÐcð  wDF¹Ë  d¦
√  XÐUŁ
 p�c
Ë  ¨VKI�«  ÷«d???�_  W³�M�UÐ  s??�«  t??½«  ÀU??×??Ð_«  w??�
 ’U�ý_«  UłUO²Š« w³K¹Ë Ácš√  UŽUÝ YOŠ s� Êd�
 –«  œb×�  X�Ë  w�  5�u�½ô«  sIŠ  ÊuFOD²�¹  ô  s¹c�«
 s�  UŽUÝ 3 bFÐ Ë«  UŽUÝ 3 q³� WMI(« cš« ÊUJ�ôUÐ

Æ“U¼bŽu�
 ¨¡U×�_«  ’U�ý_«  Èb�  Âb�UÐ  dJ��«  Èu²��  sŽ  U�«
 5ÐUB*«  dOž  ’U??�??ý_«  Èb??�  dJ��«  Èu²��”  ∫‰U??I??�
 100  s??� U???�« ¨100  s??� q???�√ Êu??J??¹ Ê« V??−??¹ Íd??J??�??�U??Ð
 q³�  U??�  ·d??F??¹  U??0  nMB�  h??�??A??�«  d³²FO�  126  ≠
 sŽ  …—uDš  qIð  ô   UHŽUC*«  dÞU��  UM¼Ë  ¨ÍdJ��«
 126 ‚u???�Ë ¨Íd??J??�??�U??Ð 5??ÐU??B??*«  U??H??ŽU??C??� d??ÞU??�??�
 V−O�  A1C  ?�« ‰bF� U�« ¨ÍdJÝ t¹b� h�A�« d³²F¹
 q³�  U??�  6.5  v??²??Š  5.8  s???�Ë  ¨  5.8  s??�  q???�√  Êu??J??¹  Ê«
 »UBL
 h�A�« nMBO� ‚u� UL� 6.5  s�Ë ¨ÍdJ��«

 ÆÍdJ��UÐ
 ÍdJ��«  ÷d??�  ‰u??Š  wÐdF�«  lL²−*«  w�  wŽu�«  s??ŽË
 ÷d??� ‰u???Š ·U???
 d??O??ž r??�U??F??�« q???
 w???� wŽu�«”  ∫‰U????�
 ¨w??Ðd??F??�« j??Ýu??�« w??� U??C??¹« U??M??¹b??� W??�U??šË ¨Íd??J??�??�«
  U??ÞU??A??M??�«Ë  W??O??L??(U??Ð  Â«e???²???�ô«  v??{d??*«  VFB²�O�
 W??¹Ëœ_U??Ð Â«e???²???�ô«Ë W??{U??¹d??�« W??Ý—U??2Ë W??O??½U??L??�??'«
 «–«  t½«  ÊËbI²F¹Ë ¨WO×B�«  rN²�UŠ WFÐU²�Ë ¨W³ÝUM*«
 rNF{Ë  ÊU�  ¡wAÐ  ÊËdFA¹  ô  Ë«  bOł  r¼—uFý  ÊU

 QDš  «c¼Ë   UHŽUC*«   dNþ  «–«  ô«  ÊËdFA¹  ôË  ¨bOł

Æ“dDšË

 ¨W???¹Ëœô«  c??š«  ÊËb??¹d??¹  ô  s??¹c??�«  ’U�ýú�  W³�M�UÐË
 ∫‰U??I??� Íd??J??�??�« Ãö????Ž w???� W??O??L??(« ŸU???³???ð« ÊËb????¹d????¹Ë
 ◊UAM�«Ë WOL(« ¨dš« v�« h�ý s� nK²�¹ ÍdJ��«”
 Ë√  ÊËc??šQ??¹  s??¹c??�«  ’U�ýú� w??ÝU??Ý«  d??�«  w½UL�'«
 ÷d� …b??ý ÊuJð ’U??�??ý« p�UM¼ ¨¡«Ëb???�«  ÊËc??šQ??¹ ô
 o¹dÞ s??Ž Íd??J??�??�« W???½“«u???� r??N??½U??J??�S??Ð q???�√ Íd??J??�??�«
 WOL(« wHJð ô ’U�ý« błu¹ sJ� ¨bOł «c¼Ë ¨WOL(«
 o??�Ë W??�“ö??�« W????¹Ëœ_« c???š√ rNOKŽË Íd??J??�??�« W??½“«u??*

Æ“VO³D�« …—UA²Ý«

 w � t{U �d �« 
ôU � � w � e ÒO 9
UH O � ≠ …d �UM �« 
U � �«—

åUHOŠò qÝ«d*
هاما  حيزا  الطالب  منتخبات  وتفعيل  الرياضة  موضوع  يشغل 
في مدرسة راهبات الناصرة، إذ شارك في بداية األسبوع منتخب 
الطالبات من طبقتي السابع والثامن في سباق احلقل، حتت إشراف 

وتدريب املعلمه سوزان هنادي.
أقيم السباق في كريات يام على شاطئ البحر. ملسافة تبلغ ألفا 
فيه نحو ثالثني مدرسة. وأحرز منتخب  وخمسمائه متر، وشارك 
الطالبات نتائج مشرفة، حيث اشتركت مدارس عدة من قضاء حيفا 

من الوسط العربي واليهودي.
ويقام عادة في املدرسة دوري كرة قدم للبنني بإشراف املعلم شربل 
دكور، مبشاركة منتخب املدرسة لكرة القدم، في دوري ملدينة حيفا. 
كما يقام دوري كرة الشبكة للبنات بإشراف املعلمة سوزان هنادي.

أما ضمن النشاطات الرياضية، فقد شارك الطالب بألعاب شتى 
وأقيمت  وغيرها،  واألوميغا  اجلبال  كتسلق  التحّدي،  وفعاليات 
الفعاليات في جبال اجللبوع، وأشرف على حتضيرها مرّكزا التربيه 

االجتماعيه قسطنطني عيساوي ومروى دياب.

åUHOŠò qÝ«d*
ملهرجان  الفنية  ــرة  واملــدي شيف  املاستر  بني  لقاء  حيفا  بلدية  نظمت 
الصحافة  عن  ممثلني  مع  اسماعيل   – عثامنة  نوف  الشام، الدكتورة 
العربية احمللية، في مقهى شترودل في البلدة التحتى، ذكرت عثامنة 
أن املهرجان الذي تنظمه بلدية حيفا للسنة الثانية على التوالي يحمل 
أهدافا ثقافية قّيمة مثل تعريف اجلمهور الواسع باملأكوالت التراثية من 

املطبخ الشامي, منها املعروف ومنها الغائب عن املائدة.
التراثية  واملأكوالت  األطباق  وتدوين  كتابة  على  عثامنة  عملت  وقد 
لم  التي  الوصفات  من  وغيرها  وعساكره  الباشا  والراشتة،  كالرمانية 
نعد نراها، بل بات جزء منا ال يعرفها على اإلطالق. إلى جانب التدوين 
الهادف في استحضار جزء من الهوية الثقافية ملنطقة الشام، سيتخلل 
املهنني،  والطهاة  الواسع  ولقاءات جتمع ما بني اجلمهور  ندوات  املهرجان 
كندوة بعنوان: «مكانة املرأة في املطبخ»، وغيرها من الندوات الشائقة 

واملهمة، التي تتناول موضوعات الهوية الثقافية.
تسمية  أن  إلى  أشــارت  اسماعيل،  عثامنة  الدكتورة  مع  حديث  وفي 
املهرجان تعود الى أن أصول الوصفات من بالد الشام التي أّثرت على 
املنطقة خالل العقود املنصرمة. وأضافت: «إن املأكوالت التراثية تكشف 

حقبات  على  طريقها  عن  نّطلع  مختلفة،  مجتمعات  قصص  أمامنا 
مختلفة فنتعرف على وعي املجتمعات، عاداتها، إمكانياتها املادية.

مختلف  من  ويهود  عرب  طهاة  بني  ما  اجلمع  على  «عملت  ــت:  وأردف
املطابخ، بهدف استحداث الوصفات، ألن الوصفة التي ال يتم استحداثها 
ألننا  وذلــك  الزمن.  مع  تندثر  عليها،  خاصة  نكهة  إضافة  خالل  من 
انكشفنا على مطابخ مختلفة، مما أّثر على تذوقنا وذوقنا على السواء».

واختتمت: «أنا أؤمن بأن املهرجان سيكون حدثا ثقافيا فريدا، وذلك ملا 
حتمله األطباق من قصص وعبر».

åUHOŠò qÝ«d*
قام وفد من قسم التربية في جامعة تل- أبيب بزيارة ملدرسة عبد الرحمن احلاج 
ضمن زياراتهم للمدارس التي يعمل بها طاقم مبادرة «توفانوت» والتي تعمل 
على حتسني الوضع التعليمي التربوي في املدارس.  واستقبل الوفد بأغنية بّثت 
معاني السالم والتسامح من جوقة املدرسة، تالها عرض مسرحي/غنائي ألغنية 
تراثية من أداء طالب الصف الثالث . ومت عرض ملشاريع وبرامج املدرسة، وورشة عمل 
حول األمور املشتركة، ما بني التربية وإدارة األعمال. وقد أبدى املشاركون إعجابهم 
ا. كما  ا وعاطفّيً مبا تقوم به املدرسة من مشاريع، من أجل احتواء طالبها تعليمّيً
أثنى مدير املدرسة على مثل هذه الزيارات وقال: إّن أبواب املدرسة مفتوحة دائًما 
أمام كل من يدعم ويساهم معنا في تطوير وتنمية العملية التربوية في املدرسة. 
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ملراسل «حيفا»
 6.4 بتخصيص  ّية  املال وزارة  مساواة  مركز  طالب 
ّية 2017 لتطوير البنى  مليارات شيكل من ميزان
امليزانيات  تخصيص  في  الفجوات  وسّد  التحتية 
ــاص ُعــقــد في  ــالل اجــتــمــاع خ ـــك خ ــة، وذل ــادل ــع ال
الكنيست، يوم الثالثاء األخير، مببادرة مركز مساواة 
باسل  د.  و  الطيبي  أحمد  د.  الكنيست  وأعضاء 
ومؤّسسة  احمللية  السلطات  رؤســاء  وجلنة  غّطاس 

فردريخ أبرت. 
افتتح االجتماع د. أحمد الطيبي، عضو جلنة املالية، 
فأّكد على أهمّية إطالق مطالب اجلماهير العربية 
مشترك  اجتماع  في  الدولة  ميزانية  اقتراح  من 
وممثلي  احمللية  والسلطات  الكنيست  ألعــضــاء 
ثّم  املدني،  املجتمع  ومؤسسات  احلكومية  املكاتب 
تنظيم  على  مواظبته  على  مساواة  مركز  شكر 
ميزانية  حــول  البرملانية  املرافعة  أنشطة  وتركيز 
عدالة  توجد  «ال  وأضاف   .1999 عام  منذ  الدولة 
اجتماعية، وحتقيق املساواة الكاملة وسد الفجوات 
بني العرب واليهود ال يبدو قريباً، حيث أننا بعد 
سنة ونصف نعود لنتحدث عن امليزانية واخلطة وأين 
وصلت هذه اخلطة؟ يجب أن تكون مواقف حازمة مع 

تطبيق واضح للخطة وحتويل األقوال إلى أفعال».
باسل  د.  الكنيست  عضو  املالية،  جلنة  في  وتاله 
التطوير  أهمية  عن  بتوسع  حتدث  الــذي  غطاس، 
للتطوير  كرافعة  العربي  املجتمع  في  االقتصادي 
دور  ــى  إل مشيرًا  البالد،  في  عموًما  االقتصادي 
مبتابعة  املشتركة  القائمة  في  االقتصادي  الطاقم 
رؤساء  جلنة  مع  بالتعاون  وحتصيلها  امليزانيات، 
املجتمع  ومؤسسات  العربية،  احمللية  السلطات 
في  مثابرته  على  مساواة  مركز  شكر  ثّم  املدني، 
ومواضيع  االجتماعّية  االقتصادية  املواضيع  طرح 
امليزانيات، وطلب من وزارة املالية إرسال تفاصيل 

التحويالت املالية للمجتمع العربي. 
يهوديت  ـــرت،  أب ــخ  ــردري ف صــنــدوق  ممثلة  وحتــّدثــت 
ّية العدالة االجتماعية في البالد  سترمليخ، عن أهّم

ّية املرصودة وضمان تنفيذها.  وعن مراجعة امليزان
استعراًضا  فرح،  جعفر  مساواة،  مركز  مدير  وقــّدم 
ــرصــودة  امل ــات  ــّي ــزان ــي امل ــول  ح متكامًال  محوسبا 
ا  وطالًب النواقص  على  ُمرّكزًا  العربية  للجماهير 
من ممثلي احلكومة ووزارات املالية والداخلية تقدمي 
أّن  فرح  كشف  وقد  املركزية.  القضايا  حول  أجوبة 
وزارة التعليم ترفض تخصيص 1.4 مليار شيكل 
الرغم من  الّتعليم على  الفجوة في ساعات  لسّد 
ّية، وانتقد تقاعس جلنة فحص  توصيات وزارة املال
للسلطات  املوازنة  هبات  تخصيص  في  التمييز 
احمللية، مؤّكًدا على أّن تكلفة هذا التمييز تصل 
ا، وأشار إلى  إلى حوالي 600 مليون شيكل سنوّيً
معاجلة  في  اتها  ّي مسؤول احلكومة  حتّمل  أهّمية 
ظاهرة الفقر وبطالة النساء العربيات املعّطالت عن 
العمل والفجوات الصحّية، كما طالب برفع حجم 
امليزانّيات حلل أزمة السكن في البلدات العربية، 
خصوًصا التخطيط وحل أزمة البناء غير املرّخص، 

وتوسيع مسّطحات النفوذ واملناطق الصناعية.
وزير  من  الطيبي  أحمد  الكنيست  عضو  وطلب 
فقال  للمطالب،  يتطرّق  أن  أزوالي،  دافيد  األديان، 
مساواة  مركز  تقارير  على  السابق  في  ”اعتمدُت 
استعداد  وعلى  العربي  املجتمع  مطالب  وأتفّهم 
التي  ــات  ــي ــزان ــي امل لتحصيل  معكم  لــلــتــعــاون 

تستحّقونها، علينا أن نفحص قضية التمييز في 
هبات املوازنة التي تخّصصها وزارة الداخلية“. 

عن  املسؤول  نائب  املطروحة،  املواضيع  على  ورّد 
وهو  نيتسان،  عيران  املالية،  وزارة  في  امليزانيات 
رئيس جلنة املصادقة على مشاريع اإلسكان باملسار 
اللجنة  ـــرارات  ق عن  فتحدث  ”فامتال“،  السريع 
باملصادقة على مشاريع إسكان في طرعان وبسمة 
طبعون وبير املكسور وجسر الزرقاء والطيبة، وعن 
ا  باملصادقة على مشاريع إضافّية. ورّدً اللجنة  نية 
من  نيتسان  طلب  ــســاواة  م مركز  مطالب  على 
احلكومّية  املكاتب  إلى  التوّجه  العربية  املؤسسات 
لرفع  حكومي  ــرار  ق ”هناك  ــًدا  مــؤّك التخّصصية 
وزارة  من  وتوصية  البجروت،  في  النجاح  نسبة 
املالية إلعادة توزيع امليزانية وعليكم مطالبة وزارة 
املواصالت  لوزارة  وبالنسبة  القرار،  تنفيذ  التعليم 
للشوارع  لتنفيذ املخصص  التواصل معها  ميكنكم 

في البلدات العربية وطلب فحص موضوع املناطق 
الصناعية مؤّكًدا أّن موقف وزارة املالية هو عدم بناء 
مناطق صناعية جديدة، وتطوير املناطق الصناعية 
املشتركة. كما أّكد أّن موضوع إعادة تقسيم الدخل 
لتنفيذ   املطلوبة  امليزانيات  ورصــد  ــا  ــون األرن مــن 
توصيات جلنة فحص التمييز في األرنونا يتطلب 
مع  االتفاق  أّن  إلى  ُيشار  منفصالً.  ا  حكومّيً قرارًا 
شيكل  مليون   150 رصد  إلى  أّدى  ّية  املال وزارة 
و200   2015 عــام  العربية  احمللية  للسلطات 
انتهاء  حلــني   2016 ــعــام  ال ــي  ف شيكل  مليون 
عمل جلنة فحص األرنونا. ويعني هذا التصريح أن 
مستواها  إلى  ستعود  العربية  السلطات  ميزانية 

عام 2014 !
فانتقد  عاصلة،  علي  عرّابة،  بلدية  رئيس  وحتّدث 
عن  العربية  احمللية  السلطات  ـــاء  رؤس ــاب  غــي
االجتماع الهام، مؤّكًدا على أّن امليزانيات املرصودة 
ــّدث  وحت ــة.  ــرّاب ع مثل  مدينة  لتطوير  تكفي  ال 
ورئيس  ـــاب،  دي سهيل  د.  طــمــرة،  بلدية  رئيس 
املجلس اإلقليمي البّطوف، أحمد زعبي، عن أزمة 
وتوسيع  اخلــدمــات  تقدمي  في  احمللية  السلطات 
”اعتراض  ديـــاب  د.  وشـــرح  ــوذ.  ــف ــّن ال مسّطحات 
إلى  ــؤّدي  ي شــارع  على  أبيب  متسبي  مستوطنة 
بناء 5300 وحدة سكن في مدينة  جتميد مشروع 
طمرة وإلى ضياع ميزانيات“، وطالب بالتدّخل حلّل 
ذلك.  وحتّدث زعبي عن مشاكل املجالس اإلقليمية 
العربية املختلفة وعن مشاكل املدن والقرى العربية 
بالل محاجنة،  مرّكباتها. وطلب  بني  الُبعد  بسبب 
نائب رئيس بلدية أم الفحم من وزارة املالية حترير 
امليزانيات املخّصصة لبناء مناطق صناعّية مشتركة 
وحتدث  عــارة.  وادي  منطقة  في  أخرى  مجالس  مع 
نائب رئيس مجلس دير االسد نصر صنع الله عن 
إلى  تــؤدي  ومشاريع  اإلقليمي  التخطيط  أهمية 
حتسني وضع التشغيل. شارك في اللقاء، إلى جانب 
البلديات املذكورة، ممثلون عن رهط، حيفا، الطيرة، 
جسر الزرقاء، إكسال ويافة الّناصرة وجمعية نساء 
ضد العنف وجلنة متابعة قضايا التعليم العربي. 

الكنيست  أعضاء  معظم  اجللسة  في  شارك  كما 

يوسف  د.  زحالقة،  جمال  د.  بينهم:  ومن  العرب، 
زعبي،  حنني  غنامي،  مسعود  عودة،  أمين  جبارين، 
عيساوي فريج، عايدة توما، أسامة سعدي وطلب 
أبو عرار وعبد الله أبو معروف, والنواب متار زاندبرغ 
ودوب حنني. وحتّدث عدد منهم حول القضايا التي 
يتابعونها - د. يوسف جبارين حول قضايا التعليم 
احلّصة  حول  زحالفة  جمال  د.  العالي،  والتعليم 
احلقيقّية من امليزانية اإلضافية، عضو الكنيست 
العاّمة، طلب أبو عرار  دوف حنني حول املواصالت 
وزارة  مع  املفاوضات  حول  عــودة  وأميــن  النقب  حول 
االجتماعّية  امليزانّيات  غياب  على  مؤّكدا  ّية  املال
واملؤسسات  ــعــرب  ال ــني  ب الثقة  بــنــاء  ــى  إل ــا  ــي داع

احلكومية. 
وحتّدثْت في اجللسة ماريا جريس، املسؤولة عن قسم 
التطوير االقتصادي في وزارة الداخلّية، فأّكدت على 
انطالق برنامج تطوير في السلطات احمللية العربية 
شيكل،  مليون   650 إلى  تصل  إجمالية  بقيمة 
العربية،  السلطات  مع  بالتعاون  بلورته  سيتّم 
في  امليزانيات  على  املصادقة  بعد  عنه  وسيعلن 
جلنة املالية. وأشارت جريس إلى برنامج السلطات 

املتمّيزة الذي اختار 16 سلطة محلية عربية.
ــيــة، آفي  املــدن ــاواة  ــس امل ــام وزارة  وحتـــّدث مــديــر ع
كوهني، حول أهمية بناء الثقة بني املجتمع العربّي 
قيام  إلى  مشيرًا  احلكومّية  ــوزارات  وال ومؤّسساته 
للشباب،  إضافية  ميزانيات  بتخصيص  ــوزارة  ال

النساء والبالغني بدون عالقة بالقرار 922. 
خالل  زار  قد  مساواة  مركز  من  طاقما  أن  ويذكر 
ساعات النهار مبرافقة ممّثلني عن السلطات احمللية 
مكاتَب أعضاء الكنيست، وطلبوا منهم استعراض 
مطالب اجلماهير العربية من ميزانية الدولة. وأكدت 
البرامج في مركز  مساواة عرين عابدي أن  منسقة 
ولنا  مستحقاتنا  ضمن  من  هي  الدولة  ”ميزانية 
احلق فيها، ال بل علينا واجب محاولة حتصيلها، 
كما علينا حتميل احلكومة مسؤولياتها، بخصوص 
اللواتي  العمل،  عن  املعّطالت  العربيات  النساء 
أو  مدرسة  أو  محلي  مجلس  في  وظيفة  ينتظرن 

مصنع“. 
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أسبوع  والعالم  البالد  في  ــوع  األســب هــذا  يصادف 
يعرف  والذي  األطفال»،  لدى  اآلمن  «للنوم  التوعية 
املفاجئ»  ــرّضــع  ال ــوت  «م مبتالزمة  املهنية  باللغة 
مسبق.  ــذار  إن ــدون  ب جيدة  بصحة  يتمتع  لرضيع 
ألمان  «بطيرم»  مؤسسة  معطيات  مــن   ويتضح 
األطفال في البالد إّن هنالك حوالي 45- 60 حالة 
ال  البالد،  في  حتدث  سنوًيا  لألطفال  مفاجئ  موت 
فرغم  الرئيسة حلدوثها.  األسباب  إلى  اإلشارة  ميكن 
آالف األبحاث التي أجريت في هذا املجال، لم يتم 
والذي بحسبه  الرئيسي،  العامل  أو  املسبب  إيجاد 
لوفيات  عرضة  األكثر  األطــفــال  فئة  معرفة  ميكن 

«موت الرّضع املفاجئ».
وقالت سهير منر سرّية، أخصائية تشخيص وعالج 
متالزمة التوقف عن التنفس الليلي تزامنا مع هذا 
أمٌر  املفاجئ،  الرّضع  موت  متالزمة  «إّن  االسبوع: 
 250،000 حوالي  وفــاة  سبب  فهو  لألهل،  مقلق 
من   50% وأّن  املتحدة،  الواليات  في  سنوًيا  طفل 
أعلى  وهي  الشتاء،  فصل  في  عادة  احلاالت حتدث 
بحوالي 2.5 مرّة مقارنة مع أشهر الصيف، مع األخذ 
بعني االعتبار أّن هذه الوفاة ميكن أن تصيب أي طفل 

من أي عائلة وفي أي مكان».
وتشير األبحاث األخيرة التي أجريت في هذا املجال، 
مبوت  يعرف  ملا  مسببة  عوامل  عدة  هنالك  أن  إلى 
املهد. نذكر منها على سبيل املثال: تدفئة األطفال 
نوم  فيه،  مبالغ  بشكل  الشتاء  فصل  في  الرضع 
الطفل على فرشة طرّية أو فرشة ماء، مما قد يسبب 
انسداد مجرى التنفس، نوم الطفل الرضيع في سرير 
أهله وعوامل عديدة أخرى. وأفادت األخصائية سهير 
منر سرّية أّن عوامل أخرى متحدة مع بعضها البعض 
املفاجئ،  الرّضع  موت  متالزمة  في  سببا  تكون  قد 
الكحول  شــرب  احلامل،  ــرأة  امل تدخني  ضمنها:  من 
املبّكرة  الوالدة  فترة احلمل،  املخدرات خالل  وتعاطي 
منخفض،  بوزٍن  املولودين  واألطفال  (اخلدج)  لألطفال 
األطفال الذين ولدوا بفارق أقل من عام بني الوالدات، 
وتعرّض الطفل لدخان السجائر املستمر من مدخنني 
في البيئة القريبة. أضف إلى هذه العوامل احتمال 
تعرّض األطفال ملوت املهد للذين ولدوا ألمهات تقل 
أعمارهن عن 20 عاًما، إضافة إلى احتمال حدوث 
نتيجة  حتفهم  لقوا  إخوة  لديهم  املهد ألطفال  موت 
التنفس  توقف  مثل  وعوامل  املفاجئ،  الرضع  موت 
نضوج  لعدم  نتيجة  النوم  في  يحدث  الذي  املركزي 
الذي  ــر  األم التنفسي،  اجلهاز  في  التحّكم  مركز 
في  وانخفاض  القلب  ــات  دق انتظام  عــدم  ُيسبب 

مستوى األكسجني في الدم.
البطن خالل  الرضيع على  نوم  إلى أن  يشار أيضا 
بالغة  بأهمية  التي حتظى  العوامل  أحد  هو  الليل 
كسبب محتمل ملتالزمة موت الرضع املفاجئ، فمنذ 
عام 1998 هناك توصيات قاطعة لألمهات بضرورة 
االلتزام بوضعية نوم الرضيع على ظهره وليس على 
الرّضع  ”موت  حــدوث  احتمال  من  يقلل  مما  بطنه، 
املفاجئ“ بنسبة تصل إلى %70. وفي بحث آخر 
تبّني أّن نوم الطفل على ظهره يساعد في أن يكون 
رأسه ورقبته بوضعية مستقيمة مع الظهر ومجرى 
يقلل  وبالتالي  دائم،  بشكل  مفتوًحا  يكون  تنفسه 
من احتمال انسداد مجرى التنفس. وبهذا اخلصوص 
ضغطا  البطن  على  النوم  ”يشكل  قائلة:  أضافت 
الُشعب  للطفل، وُيسبب ضيق  السفلي  الفك  على 
الهوائية، ويزيد من كمية ثاني أكسيد الكربون في 

منطقة الوجه، مما يؤدي لالختناق بسبب النقص في 
األوكسجني. ووجَدت بعض الدراسات أّن الطفل الذي 
غير  للهواء  ويتعرّض  صحّية  مشكلة  لديه  ليس 
املؤكَسد، في هذه احلالة يعطي مركز حتكم التنفس 
التحذير للطفل فيستيقظ ويتجدد تنفسه تلقائيا، 
بينما الطفل الذي ال يستيقظ قد يختنق وبالتالي 
الذين  األطفال  ــإّن  ف ــرى  أخ جهة  من  ــوفــاة.  ال حتــدث 
يعانون من مرض ”ارجتاع املعدة“ أو من لديهم بنية 
التنفسي العلوي وهيكل  غير طبيعية في اجلهاز 
على  بنومهم  يوصى  العضالت،  أمــراض  أو  الوجه 

البطن بشكل قاطع“.
األطــفــال  لطب  األمريكية  ــطــة  ــراب ال أصـــدرت  ــد  وق
على  جاءت  احلالي  الشهر  خالل  جديدة  تعليمات 

النحو التالي:
غرفة  في  ينام  أن  العام  جيل  حتى  للرضيع  ميكن 
سرير  في  لكن  املهد،  مــوت  خطر  لتقليص  األهــل 

منفرد.
يشّكل  الكرسي  أو  الكنبة  على  الطفل  مع  النوم 
ـ21 مرّة من النوم في سرير األهل. لذا  خطرًا أكثر ب
عملية  خالل  للنوم  عرضة  هم  ملن  الرابطة  توصي 
األهل  سرير  في  إطعامهم  يتم  أن  الرضيع،  إطعام 
مع إمكانية حتضير السرير لوضعية مالئمة لوجود 

الطفل معهم خالل إطعامه في حالة نومهم.
من  «بطيرم»  مؤسسة  توصي  ثانية  ناحية  ومــن 
جهتها باتباع التوصيات التالية لتقليص احتمال 
حدوث هذه الظاهرة. أهمها االلتزام بنوم الطفل على 
فرشة عادية وليست فرشة مائية أو فرشة لينة أكثر 
من اللزوم، على أن تكون حاصلة على مصادقة معهد 
التي  ّية  البطان إلى شد  االنتباه  املواصفات. ويجب 
يتم تغطية الطفل فيها إلى جهة ما حتت الكتفني، 
االهتمام  سريره.  من  األسفل  الثلث  في  ينام  وأن 
إبعاد  الريش،  وبطانيات  الدمى  الوسائد،  بإبعاد 
واستعمال  سريره،  عن  والستائر  الكهرباء  أسالك 
أثناء  اللهاية، لكن دون ربطها بسلسلة  املصاصة/ 
النوم. كما أشارت «بطيرم» إلى أن استعمال جهاز 
استشعار تنفس الطفل كوسيلة ملنع «موت الرّضع 
املفاجئ» غير محبذ. وبهذا اخلصوص قالت السيدة 
معدل  يقيس  التنفس  استشعار  جهاز  «إن  سهير: 
تنفس الطفل، ولكي يكون القياس موثوقا به، يجب 
أن ينام الطفل على جهاز االستشعار. لكن لم يثبت 
حتى اليوم أّن استخدام هذا اجلهاز مينع متالزمة موت 
الرضع املفاجئ، مع ذلك فإّن اجلهاز قد ُيسبب القلق 
خالل  حتى  أصواًتا  ُيصدر  كونه  واألمهات،  لآلباء 
عدم  املستحسن  من  لذا  سريره،  في  الطفل  حترك 

استخدامه لطفل يتمتع بصّحة جّيدة». 
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“UHOŠ” qÝ«d*
 نّظمت جلنة املعّلمني في مدرسة املتنّبي حيفا رحلة 
مدينة  إلى  التدريسّي،  لطاقمها  ترفيهّية  ثقافّية 
من  العريقة  املدينة  هذه  حتتّله  ملا  الساحلّية،  عّكا 
مساحة في الذاكرة اجلماعّية واحلضارّية والتاريخّية 
كذلك، وبدأت الرحلة برفقة املرشد العّكي عبدو مّتى 
التاريخ  فّكي  بني  عّكا  عن  باحلديث  أسهب  الذي 
واحلضارة بأسلوب غير تقليدّي يعكس متاًما مكانة 
ذلك  أعقب  العالم.  مدن  بني  التقليدّية  غير  عّكا 
جولة بحرّية في بحر عّكا احملاط باألسوار الشامخة. 

من  مقربة  على  ذلك  بعد  ”املتنّبي“  سفينة  رست 
وقع  مع  الغداء  وجبة  تناول  تزامن  حيث  ”املرسى“ 
إلياس على  الصاعد صبحي  العّكّي  الفّنان  عزف 
أكثر  إحدى  على  منفردا  عزفا  وقدم  القانون،  آلة 

اآلالت املوسيقّية جماال بأنغامها العذبة..
وقد أعرب طاقم املعلمني عن سعادته الغامرة بهذا 
اللقاء املمّيز وبأجواء اُأللفة واحملّبة التي زّينت اللقاء 
أّن  ُيذكر  الظريفة.  واملواقف  بالضحكات  وغّلفته 
على حتضير  أشرف  قد  الفّتاح  عبد  محّمد  املرّبي 

هذا اليوم وإخراجه إلى حيز التنفيذ. 

“UHOŠ” qÝ«d*
انطلقت هذا األسبوع حملة ”نهاية الديون“ التي 
كل  احلملة  وتستهدف  أشهر.   4 ملدة  ستستمر 
الغرامات والرسوم،  له ديون في مركز جباية  من 
بحيث ميكن التوجه إلى مركز اخلدمة 35592*أو 
الدفع بفرع البريد فقط مع إبراز هوية املديون، وال 

حاجه لتقدمي قسيمه الدفع. 
وكانت وزيرة العدل أييلت شاكد قد قدمت اقتراح 
لقي  كما  احلكومي،  ــتــالف  االئ بدعم  القانون 
املعارضة  من  الكنيست  أعضاء  دعــم  االقــتــراح 
في  القانون  مشروع  على  التصويت  ومت  أيضا. 
عضو  برئاسة  الكنيست،  ــي  ف الدستور  جلنة 
أسامه  سلمونسكي وعضوية  نيسان  الكنيست 
وميراف  ــورن،  ك نوريت  مكلب،  أوري  السعدي، 

ميخائيلي. 
وصرح املدير العام لسلطة التنفيذ واجلباية السيد 
تومر موسكوفيتش أن الهدف من هذه احلملة هو 

السماح للمديون بتسوية الديون املتراكمة عليه، 
وإعطاء  املدفوعات،  وتسهيل  كبير  بتخفيض 

املديون فرصه للبدء من جديد. 
ميخائيلي  ميراف  الكنيست  عضو  وصرحت 
القانون،  املبادرين لهذا  بأنها سعيدة لتكون من 
ــون  الــدي لتسديد  تــعــوض  ال  ــرصــة  ف ــاره  ــاعــتــب ب

املستحقة بتخفيض كبير. 
أما عضو الكنيست نوريت كورين، والتي كانت 
من املبادرين أيضا لهذا القانون، فقدمت الشكر 
وتنفيذ  دعم  على  السلطة  مدير  إلى  والتقدير 
احلملة، ألن الهدف منها إعطاء فرصة للمديونني. 
الذي  السعدي،  أسامه  الكنيست  عضو  وصرح 
بادر إلى هذا القانون، أن هذا مطلب ُمِلح يتعدى 
احلدود السياسية، وميس قضايا الناس وحياتهم 
اليومية، وأن مبادرات من هذا النوع تعود بالفائدة 

على اجلميع.
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ŸUH½ bOFÝ —d;« dOÝ_«
جبل اجللبوع الذي لِعَبت يوما العذراوات الكنعانيات والعامرّيات، 
بني زنابقه النادرة املازجة أبدع األلوان في ُتوَيجاتها، وكثيرا قبل أن 
ميمنة  حمى  والذي  باسمه،  لُتسّمى  اسمها  هاين»  «وليم  يسرق 
جيوش عني جالوت ورواها لتوقف زحف تتار تلك األيام، ينتصب 
أسالكا  خاصرته  في  اليوم  تتار  زرع  وقد  غّصة،  حلقه  وفي  اليوم 

شائكة تدمي حرّية أحفاد الظاهر.     
الذين  البشر  هؤالء  الفلسطينّية،  األسيرة  احلركة  األحفاد،  أولئك 
حملوا، كما كل أسرى احلرّية في شّتى البقاع، أغلى قيمة ميلكها 
اإلنسان: الروح، على األكّف دفاعا عن شعبهم في وجه تتار اليوم، 
كل بطريقته، وفقط مبحض الصدف ظّلت لهم هذه القيمة، مستبدلة 
نفسها بالقيمة الثانية مكانًة: حريتهم. أولئك اآلالف املنسّيون من 
غالبّيتنا، يسجّلون يومّيا على أسمائهم عشرات «براءات االختراع 
واالكتشاف» وفي شّتى أوجه احلياة، وسالحهم في غالب األحيان 

بطون خاوية وإرادات عالية. 
يستطيع علماء علم االجتماع، إن كان بعد عندهم شك، أو حاجة 
لبّينة إثبات على الطاقة الكامنة في اإلنسان على التأقلم في كّل 
ظرف، بل والبدء، إن كان واعيا، أسرع مما ُيتصوّر في التأثير في 
اإلقليم ومن ثّم التغيير فيه ومهما قسا، يستطيعون أن يذهبوا 
القاطعة  بالبيّنة  ليخرجوا  الناس  أولئك  عند  استكمال  ــدورات  ل

الدامغة في القدرة اجلبارة تلك، ولن يبخل أولئك عنهم بالبّينات.
بعد أن تأقلمت أنا اآلخر «األسير األمنّي» اجلديد، واحلّق أقول أسرع 
ّمما تصورت وليس فقط بحكم نّيتي املسبقة، وإمنا بحكم نوعّية 
أولئك الناس الذين كنت ألقاهم محاميا أو نائبا، وها أنا ألقاهم 
شريكا. صرت أجلس أحيانا في «الفورة»، وأروح أتخّيل هذا األسير 
األمني الدائر في الساحة عكس عقارب الساعة تقليدا، وبعد لم 
شروده  في  أتخّيله  االنفرادّية،  الزنازين  جراحات  من  يشفى  يكد 
مفكرا: «أنت محَتّل أرضي، وقد استطعت أن حتتّل حرّيتي، في 
بيني وبني سّجانك،  اليوم  لتجعلها  بيننا  مواجهة غير متكافئة 
فأنت املسؤول عن قطع رحلة حياتي الطبيعّية الفردّية، ولن أعفيك 
يوما  أمهلت  وإن  أســري،  ثمن  غاليا  وستحمل  ذلك  تبعات  من 
مورّثوك ثالث سنني بعد أن لوّنوا دجلة والفرات بحبري عام 1258م، 
أمهلك  أن  فيمكن  1261م،  عام  جالوت  عني  في  منهم  ألقتّص 
اليوم أكثر ولكني سأغّب حتى الثمالة من رأس نبع عني جالوت، 
ّمما تتصور، صبرا وجوعا وعلما كذلك أفقدتني إياه  وسالحي أحّد 

بعد أن خرّبت معاهدي».
ه العام، مشّعا عندما جاءني معيدا  كان وجه عميد األسرى، املوجِّ
الشريك اجلديد، ولكن هذه  أنا  علّي ما كان هو وغيره أسمعوني 
املرّة، وباختالف النبرة، يقول: « أنت تعرف، أنه عندما بدأت تعّج 
ظروف  كانت  ال1967-،  بعد  باملقاومني  اإلسرائيلّية  السجون 
االعتقال أصعب من أن توصف، وكان ال بّد من التغّلب عليها ليس 
صمودا فقط وإمنا حتسينا، ولم يكن األمر ليتأتى لوال أن امتشقنا 
سالحنا املتوفر، أال وهو بطوننا، رغم أن هذا النوع من السالح يؤلم 
من ميتشقه أكثر مرّات من املوجه ضده، لكنه يفتك به في النهاية 

فيخضع. 
وها أنا أزّف لك، أننا استطعنا أن نعيد استالل احلّق في التعليم 
اجلامعّي، الذي كّنا استللناه سابقا لكن االنتفاضة الثانية ونتائجها 
جعلت احملتّل ينتزع منا هذا املكتسب، صحيح أننا أعدنا املكسب 
وبعد نضال عقد من الزمن، وإن ليس مبوافقة سلطات السجون ولكن 

بصمتها، ونريدك في اللجنة التعليمّية ومدرّسا!».
جلامعة  فرعا  اجللبوع»  «جامعة  افُتتحت   2016 العام  إطاللة  مع 
«البكالوريوس»  نحو  طالبا   23 من  وبصف  ّية،  العرب القدس 
لعمال  مستقبال  شعبنا  أبناء  أحوج  وما  االجتماعّية،  اخلدمة  في 
خبراء  األسر  حياة  منهم  جعلت  الذين  أولئك  مثل  من  اجتماعيني 
اجتماعيني تنقصهم الشهادة ليس إال، وكان علينا أربعة مدرسني 
أن نشّق لهم الطريق إليها، ومرّت األيام وخالل 9 أشهر قطعنا مع 
الطالب ثالثة فصول، آخرها كّثفته ألن رحلتي وإياهم كانت على 
شفا االنقطاع ولم أغادر قبل أن أنهيت لهم املنهاج املقرّر وزودتهم 

بعالمات الفصل الثالث.
كادت الدمعة تفّر من عينّي حني ودعوني بإقامة «احتفال» خاص، 

لهم  تيّسر  ما  وكتبوا 
ملقني  ــات  ــم ــل ك ـــن  م
ــــي حــفــل  ــا ف ــضــه ــع ب
كتب  ــد  ــق ف ـــــــوداع،  ال

أحدهم:
«كانت األمنية والرغبة 
أن أستفيد منك أكثر 
وأتعلم منك أكثر، من 
املمّيز  أسلوبك  خــالل 
شاءت  ولكن  ــع،  ــرائ وال
الظروف، وكما هي عادة 

السجون، أن تختزل هذه املدة وأن أتواجد في قسم آخر... فأطلب 
منك أن تساعدني في التعلم عبر مجموعة من الوظائف سأجتهد 
حللها وفهمها كما يبغي وكما أرغب في التعلم والفهم... وفي كل 
األحوال لك الشكر واالحترام وكان شرفا لي أن أكون أحد طالبك...»

وآخر: «لقد علمتني أن الفلسطيني سيبقى فلسطينيا وإن حاولوا 
في  يصب  أشكاله  اختالف  وعلى  النضال  وأن  هوّيته،  عن  سلخه 
صالح الوطن، وأن احللم وإن طال حتقيقه يبشّر بقربه، وأننا لسنا 
وحدنا هنا وإن تخلى عنا اجلميع وذهبوا، فال بّد يوما بأن يعودوا، 
وأن الدين أو العرق أو املذهب أو املعتقد ليس إال فردا وأن الوطن 
أكبر من أن يكون فردا... لقد كنت لي، يا والدي الطّيب، رغم كل 
الظروف التي عشناها بقساوتها معّلما صادقا ترى بي أمال قادما، 

وسأكون بإذن الله...»
وثالث: «لقد كنت يا.... بنظري رجال بزمن قّل فيه الرجال. كنت 
مثال أعلى وقدوة حسنة... إنني استفدت منك بكل فرصة جلسنا 
فيها معك، وكنت أنتهز الفرصة للصيد في بحر معرفتك وخبرتك 
طرحك  وعمق  نظرك،  حّدة  مدى  أرى  كنت  مرّة  كل  وفي  للحياة، 
لألمور... وأنا أقول لك وبكل تواضع لقد كان لي الفخر بأن أتعرف 

على رجل بقدرك...»
بعضها،  هنا  وأختار  نّصها  على  تعاونوا  التي  «القصيدة»  أّما 

فألقاها أحدهم نيابة وفي صوته بّحة:  
« .... عروبّي وحّبه للوطن في الدم ساري... جميلك يا .... في 

قلوب طالبك على طول الزمن...
نفخر فيك دوم وما علينا لوم... وهذه شهادة حق نقولها في السّر 

والعلن. 
ونصيح  األكتاف  على  سنحملك  ــوم...  ي والتقينا  ربنا  كتب  وإذا 

ونقول: 
هذا علم صاحب قلم... أديب السياسة وسياسي األدب... إذا إحنا 

أحببناك وبقلوبنا سكناك فليه العجب ؟
علمتنا املبتدأ وعلمتنا اخلبر...علمتنا البالغة وفهمتنا الفصاحة...

واملبني  املعلوم  املاضي  الفعل  علمتنا  واملفعول...  الفاعل  علمتنا 
للمجهول !!

االنحناء  علمتنا  نقول...  وشو  نحكي  كيف  علمتنا  باختصار... 
ممنوع من الصرف... 

وعلمتنا اجلد واالجتهاد في كل ظرف... زمان كان وَمكاْن... 
وعلمتنا التضحية مبتدأ أول وحّب الشعب مبتدأ ثاْن.....»       

رّب قارئ يقول: وما وجه هذا الكالم ؟!
على  دليل  أنه  األهم  ولكن  أوال،  يشرّفني  ألنه  أنقله  الكالم  هذا 
الطينة التي ُجبل منها هؤالء األبطال، وألن ُجرما نرتكبه حني ننسى 
مثل هؤالء وراء األسالك وفي الزنازين عزّال إال من «بطونهم» سالحا. 
وأنقل هذا الكالم ألنه عن أناس قّدموا أغلى ما ميلك بشري فداء 
فوق  اجتماعّية»  «خدمة  شعبه  يخدم  أن  يحلم  زال  وما  لشعبه، 
خدماته اجلليلة التي يقّدمها، وأقوله ألن فيه: أن ثمرة التضحية 
دائما أنضج وأكبر، فالتضحيات التي بذلها هؤالء وما زالوا يبذلون 

تهزم أعتى األسالك.
أقول هذا الكالم حتّية وعلى املأل ملن يستحق أكرم التحّيات، ووعدا 
عندي لكم الكثير وما دامت «أم رشدي الباقوية»، ومنذ أكثر من 
العجالت وجهاز األكسجني  نفسها على كرسّي  ثالثني عاما جتّر 

معّلق بجانبها، لترى من خلف الزجاج «صغيرها».      

 ÍdB� W�UÝ√  s� ≠UHOŠ
شارك  أن  بعد  عباسي،  علي  المنتج  البالد  إلى  عاد 
القاهرة،  في  العربية  الموسيقى  في  مهرجان ومؤتمر 
وذلك  املهرجان،  على  عام   25 ملرور  الفضي  اليوبيل  مبناسبة 
بدعوة خاّصة من دار األوبرا المصرية لحضور فعاليات 

المهرجان.
ا  ًي وعلمنا من المنتج عباسي، أن برنامج المؤتمر كان غن
جًدا، وتخلله العديد من الفعاليات الموسيقية والثقافية 
العالم  المبدعين من  العديد من  تكريم  تم  الراقية، وقد 
العربي. وشارك في المهرجان نخبة من الفنانين، منهم: 
علي احلجار، محمد عساف، عاصي احلالني، أنغام، مدحت 

صالح، مروان خوري، صفوان بهلوان ومحمد الحلو
وعلى هامش المهرجان، التقى المنتج علي عباسي مع 
أيًضا  والتقى  المهرجانات،  المنتحين ومدراء  نخبة من 
مع مديرة ”مهرجان األربعاء“ االستاذة جيهان مرسي ومدير 
والتقى  املسفر،  محمود  املغرب  في  موازين“  ”مهرجان 
أيضاً بوفود  من وزارة الثقافة التونسية والُعمانية.. كما 
خاص  لقاء  في  التونسي  الثقافة  لوزير  باقتراح  عباسي  تقدم 
قرطاج  لمهرجان  الفلسطينية  الفرق  لترشيح  بعض  معه، 
مسرح  منها  املسرحية،  قرطاج  ليالي  ومهرجان  الدولي، 

السراج الشفاعمري.
ويقول عباسي: إن مثل هذه املهرجانات توّفر التواصل مع املبدعني 
في العالم العربي، ويجري فيها تبادل اخلبرات مما يغني الواحد 

اآلخر.
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خدماته  لتطوير  مبسعاه  قدًما  ينطلق  منوّ»-   «مركز 
لـــزيـــادة جمهور  مــنــشــآتــه  ــة  ــم وتــوســيــعــهــا ومــالئ
األطفال،  من  عــدد  ألكبر  وإتاحتها  املستفيدين، 
مع  التربوية  منوّ»  «مركز  رؤية  مالئمة  من  وانطالًقا 
تصبو  التي  املسيحي،  البيت  مؤسسة  برنامج 
لتربية  مهنية  ــويــة  ــرب ت مــؤســســات  مــع  للتعاون 
والسبل  الوسائل  أفضل  وتقدمي  اجلــديــد،  النشئ 
مستقبلهم،  ــنــاء  ــب ل ــة  ــوجــي ــول والــتــكــن العلمية 
البيت  منشآت  بتشغيل  ـــوّ»  من ــركــز  «م وسيقوم 
التربوية  ــيــات  الــفــعــال ــة  كــاف وبــنــقــل  املــســيــحــي، 
برعاية  سيقوم  الذي  البيت،  مؤسسة  إلى  للمركز 
التثقيفية  كالدورات  املركز  من  املنبثقة  الفعاليات 
املستقبلية. البرامج  وسائر  واملخيمات  والتربوية 

احلركي/  النمو  تطوير  على  منوّ»  «مركز  وسيعمل 
احلصانة  املتعددة/  ــذكــاءات  وال الذهنية،  الــقــدرات 
العاطفية/ الثقة بالذات، لألطفال من جيل الرّضع 
لدى  الفرص  استغالل  بهدف  املدرسة.  دخول  وحتى 
الطفل في هذا اجليل، واستخالص القدرات الكامنة 
املستوى  على  املستقبلية  املشاكل  ومنع  لديه، 

التعليمي ومستوى القدرات البدنية.
تربوي حديث في  وبرنامج  املهني هو فكرة  املشروع 
بني  وقد  بتطويره،  منو  مركز  قام  العربي،  املجتمع 
املتعددة،  الذكاءات  لتطوير  جاردنر  نظرية  بحسب 
إلغناء البرنامج واملنهاج التربوي للطفل في خطواته 
التربوية األولى، وبناء أساس عاطفي وحركي وذهني 
متني للطفل، وتطوير اخليال واإلبداع والقدرات البدنية 
له، من أجل دفع عملية منّو الطفل، ودرئ املشاكل 
مجتمعنا  في  واســع  بشكل  املنتشرة  املستقبلية 
منعها  باإلمكان  كان  والتي  خاصة،  وأطفالنا  عامة 

عن طريق هذا البرنامج التربوي احلديث.
لتطوير  مجتمعية  حلاجة  تلبية  املــشــروع  يأتي 
على  املشاكل  بأقل  مبدع  مجتمع  وخلق  األطفال، 
املستوى التعليمي. وفي هذا البرنامج التربوي ندفع 
مهاراته  وتطوير  الكامنة،  قدراته  لتحقيق  الطفل 
مستقبلية  مشاكل  ملنع  سليم،  بشكل  األساسية 

وبناء األساس املتني لتطوّره.
يعطي البرنامج ورشات ترافق منّو الطفل منذ حلظة 
ــوات. وجنــري طــوال هذه  ـــه وحتى ســن 7 ســن والدت
ضمَن  مثيرة  جتارب  تشمل  لقاءات،  سلسلة  املدة 

مجموعات، يقوم بها كل والد بتدريب طفله تدريبا 
خاصا.

باإلضافة إلى الورشات التربوية فقد تقرر فتح مخّيم 
حيفا،  ألطفال  املركز  في  النهار  ــوال  وط األحــد  أيــام 
يتضمن فعاليات تربوية حديثة، إلى جانب برامج 
ترفيهية جتذب األطفال لتبني الرؤية التربوية بجو 

مرح.
كما مت فتح املجال لالحتفال بأعياد ميالد األطفال 
في املركز، وتدمج فيها ورشات تربوية مهنية بجو 
املتاحة  االجتماعية  الفرص  كل  ترفيهي، الستغالل 

لتعزيز الرؤية التربوية ألطفالنا.
إن السعي جاد في الفترة األخيرة لتطوير اخلدمات 
ومحاكاة نشاطات «مركز منوّ» التربوية، وزيادة األطر 
املتاحة لتقدميها جلمهور أبنائنا وأطفالنا، في أجيال 

الطفولة املبّكرة. 
حقيقيا،  وحتّديا  جديدة  رؤية  يقّدم  منو»  «مركز  إن 
إليه. وسنعمل على توسيع  كل مجتمعنا بحاجة 
املؤسسات  كل  مع  للتعاون  والفعاليات  النشاطات 

الفاعلة ملا فيه مصلحة أبنائنا، أجيال املستقبل.
التربوية  الرؤية  يجسد  ّمت  ــذي  ال التعاون  هــذا  إن 
إدارة  مع  الطفل  تطوّر  ملرافقة   -« ــوّ من «مركز  إلدارة 
املؤسسة  رئيس  وخاصة  املسيحي  البيت  مؤسسة 
الَذين  جبران  رميون  والدكتور  مطر،  إدوارد  املهندس 
ذّلال الصعوبات إلجناز هذا املشروع ملا فيه فائدة لنا 

جميًعا.
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عاد إلى البالد وفد من باحثي الكلية االكادميية 
العربية للتربية في إسرائيل - حيفا، من زيارة 
بباحثي  التقوا  األملانية، حيث  برمين  جامعة  إلى 

جامعة برمين وتبادلوا اخلبرات.
الكلية  مــن  ــن  واحملــاضــري الباحثني  ــد  وف وكـــان 
األكادميية قد ضم كال من: الدكتور أحمد بشير 
 – أبو مخ  رئام  الدكتورة  الكيمياء،  رئيس قسم 
سمارة، احملاضرة والباحثة في موضوع البيولوجيا، 
الدكتور ناجي قرطام احملاضر والباحث في مجال 
قسم  ــيــس  رئ جنمي  نعيم  ــور  ــت ــدك وال ــوم،  ــعــل ال
سلسلة  في  الوفد  أعضاء  وشــارك  البيولوجيا. 
من اللقاءات والنشاطات العلمية والبحثية خالل 
مواضيع  في  احملاضرات  إلقاء  وشملت  الزيارة، 
املدارس،  إلى  إدخاله  وأساليب  تكنولوجيا  النانو 
بسيطة  ـــواد  م واســتــخــدام  املــصــغــرة  الكيمياء 
الكيماوية،  التجارب  في  التكاليف  ومنخفضة 
تنمية الفكر املنظومي على مستويات التفكير 
العليا لدى الطالب، املنظومات البيئية وشبكات 
واستعمال  بعد،  عن  التعليم  وكذلك  ــغــذاء،  ال
العلوم  موضوع  في  احملوسبة  اجلديدة  التقنيات 

عامة وجودة البيئة خاصة.
واسع  إقباًال  والنشاطات  احملاضرات  هذه  والقت 
جامعة  وطــالب  وباحثي  محاضري  من  النطاق 
الراقي  باملستوى  إعجابهم  أكــدوا  الذين  برمين، 
لألبحاث واحملاضرات التي ألقاها احملاضرون من 

الكلية العربية للتربية في حيفا، والتي عرضت 
كل ما هو جديد في مجاالت تخصص احملاضرين 
إلى  الزيارة  أثناء  استمعوا  الذين  الوفد،  أعضاء 
دكتوراه  والبوست  الدكتوراه  قدمها طالب  عروض 

من جامعة برمين.
وزار أعضاء الوفد عددا من املدارس لالطالع على 
املتميزة،  األملانية  املدارس  في  التدريس  منظومة 
وجنسيات  خلفيات  من  طالبًا  تستوعب  والتي 

متنوعة تتميز بالتعددية الثقافية واحلضارية.
وقال مدير الكلية البروفيسور سلمان علّيان إن 
هذه املشاركة تعتبر خطوة تعتز بها الكلية، إذ أن 
احملاضرين متكنوا من الوصول إلى درجات البحث 
العلمي العالية، ووضعوا اسم الكلية في احملافل 

األكادميية الدولية.
فقال:  كمال  ــي  زك احملامي  الكلية  رئيس  أمــا 
«نفخر بالتعاون العلمي واألكادميي على املستوى 
انتهاج  على  احملاضرين  باقي  ونشجع  العاملي، 
احمللي  الصعيدين  على  والبحث  العلم  طريق 

والعاملي، ألن املجاالت كلها مفتوحة أمامهم.
بأول  مارسي  الدكتورة  حّلت  متصل  سياق  وفي 
من جامعة تكساس في الواليات املتحدة ضيفا 
على الكلية األكادميية العربية للتربية في حيفا، 
وذلك ضمن التعاون البحثي لها مع رئيسة قسم 
جنان  الدكتورة  الكلية  في  النسوية  الــدراســات 
محاضرة  وألقت  الكلية  مسؤولي  والتقت  فالح. 

أمام طالب الكلية.
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الثالثة  األلفية  بدايات  ومع  األخيرة  السنوات  حلظت 
وتباينت  ”العوملة“،  مبوضوع  الالهوتي  الفكر  انشغاَل 
اآلراء بني معترض وحذر أو موافق! واحلقيقة، إنه لواجب 
على الفكر الالهوتي، ليكون الهوتيًا، أن يجيب على 
متّثل اإلرادة اإللهية،  بإجابة  الزمن  املعينة من  اللحظة 
فيقدّمها للعالم ليحافظ بها عليه. ليست العوملة هي 
هي  ووحدته  العالم  مسحنة  ولكن  بالعمق،  املسألة 
أو  العوملة ميكنها تكون األداة  املسيحية، وهنا  غايتنا 

نتركها فتصير العائق.
فرؤيتنا ملسحنة العالم تنطلق من وحدته، ولكن بالرّب. 
على حضارة  آخر وال  دون  دين  على  ليس وقفًا  وهذا 
املسيحية  مفاهيمنا  إيضاح  لنا من  بد  أخرى. ال  دون 
الله،  العالم ومع  ذاته ومع  مع  ووحدته  اإلنسان  حول 
واملوجهة  احلصرية  الدينية  لغتها  من  إخراجها  وعلينا 
لفئة محددة، ألنها وديعة في تراثنا املسيحي يستحقها 
عنها.  التعبير  احلقيقة وهناك  إذن  هناك  إنسان.  كل 
فينتمي  التعبير  أما  كونية ومسكونية،  هي  فاحلقيقة 
إلى احلضارات واألديان. تلك هي واحدة وهذه متنوعة.

أن  هي  املسيحية  حقائقنا  إلى  إســاءة  أكبر  إن  لذلك 
أو  سوانا،  يفهمها  ال  التي  الدينية  لغتنا  في  نأسرها 
إن  بيننا.  املختصني  من  بعٌض  بل  جميُعنا  ليس  حتى 
كلمات مثل: ”اخلالص، والفداء والتأله“، هي كلمات 
كل  تخّص  فهي  لذلك  والكون،  واإلنسان  الله  تخص 
برأينا،  وهنا،  فقط.  ــان  األدي من  دينًا  وليس  إنسان 
وبتعابيرها  األمـــور،  لهذه  املسيحية  رؤيتنا  تشكل 

املختلفة، تشكل الرؤيا األدق واألعمق.
القديس مكسيموس املعترف تكلم عن الهوت الكنيسة 
التعبير-  إن صح  ”دينية“-  نظرة  ليس من  واإلنسان 
ولكن عن تلك العالقة بني الله واإلنسان والعالم. اهتم 
بأي  يقبل  اإلميان، ولم  لتفسير  األدق  التعبير  بتحديد 
الكتاب  يقرأ  ميستيكي  إنه  للحياة.  يسيء  بتعبير 
فعًال  يصير  بذلك  والروح“.  ”باحلق  بالعمق  والتقليد 
فئة  وليس  اإلنسان  بتعاليمه  ميّس  أي  ”مسكونيًا“، 
اللغات  حــدود  من  هــذا  بعمقه  األديـــان. ويتحرر  من 
واحلضارات وقيودها األدبية والتاريخية. إنه ميّس اخلبرة 
اإلنسانية اإللهية، التي ميكنها أن تكون مشتركة عند 

كل من هو ”على صورة الله ومثاله“.
له  الله واإلنسان  بني  املطلوبة  العالقة  هذه  حتقيق  إن 
الكنيسة.  هي  طريقة  أو  أداة  وله  العالم،  هي  ساحة 
قد نحتاج مرات عديدة أن نشرح معنى الكنيسة هذا 
في تقليدنا الصافي، بعد أن قزمّته النظريات الدينية 
وجعلته مجرد نظام أو مؤسسة أو مدرسة أو بشارة أو 
عقيدة. الكنيسة في تقليدنا األرثوذكسي تتحقق في 
”الليتورجيا“ أي ”عمل الشعب“ ، عمل اإلنسان، وهذا 
العمل هو الليتورجيا، التي ال تنحصر أبدًا بالصلوات 
العالم هو أن تصير  الكنيسة في  الطقوس. وعمل  أو 
عالم العالم، أو أن يصير العالُم كنيسًة، أي أن يأتي 
ملكوت الله ويصير ”الله الكل للكل“، عندها يتّحد 

الكل فيه وبه.
إن يسوع املسيح ليس شخصًا يخص املسيحيني فقط، 
وإن كانوا هم أكثر من يتكلم عنه. وإن تقليدنا الشريف 
والعريق ليس إرثًا لنا، وإن كان محفوظًا في كنيستنا. 

إن املسيحية رسالة كونية بني الله واإلنسان، نحن مجرد 
الكنيسة  في  يسوع  عمل  نتمم  لها  ورسٍل  فيها  خّدام ٍ
أو  أمة  أبناء  أنفسهم  قديسونا  يَر  لم  أسسها.  التي 
الله». ولم  «أبناء  بل  الخ...  أودين  قومية  أو  طائفة 
يتكلموا عن ديانة بل عن «حياة». لهذا تعليمهم ليس 
لكن  ما  لون  من  لغتهم  تكون  قد  لإلنسان.  بل  لفئة 
هدفهم هو «حياة اإلنسان»، التي جاء يسوع ليعطيها. 
في  املعترف  مكسيموس  القديس  عند  جنده  ما  وهذا 

رؤيته لوحدة اإلنسانية مع ذاتها والعالم والله.
فلسفية، وكذلك  مسألة  ليس  الالهوت  أن  نؤمن  إننا 
اإلنسان  علم ربط  هو  الالهوت  باألحرى  بل  العقائد. 
بالله، ولذلك هو فن الفنون وعلم العلوم. وهكذا نؤمن 
أن تقدمة رؤية القديس مكسيموس «للوحدة الكونية»، 
بني اإلنسان وذاته والعالم والله، ستقدم نصيحة هامة 
ملستقبل اإلنسانية جمعاء ولتوجيه عمل الكنيسة في 
نسيء  التي  الرسالة  رسالتها،  صدق  وضمانة  العالم 
أحيانًا إليها فنؤخرها أو نفسدها، بسبب من معرفتنا 

احملدودة عن سّرها.
”uLO�J� f¹bI�«  UIKDM�

التعددية متنع  التساؤالت: هل  استهالًال، نطرح بعض 
كل  تصهر  بل  التعددية،  تقبل  ال  الوحدة  أم  الوحدة؟ 
العميقة، وتلك  اإلنسانية  احلقيقة  باآلخر؟ وهل  شيء 
هي  الــلــه،  ــام  أم والعالم  ــه  ذات مــع  لإلنسان  العالقة 
تنوع  تقبل  عديدة ومتنوعة  إنسان وبطرق  لكل  ممكنة 
احلضارات دون أن تخسر حقيقة الروح؟ وأخيرًا إذا كان 
البد من انفتاح الكنيسة على التعددية فكيف نحافظ 
على ”امللح“ الذي فيها من خطر علمنتها؟ كلها أسئلة 
جتيب عليها بطريقة أو أخرى خمسُة مشاريع إنسانية-
إلهية في الوحدة بلورها القديس مكسيموس املعترف.

التعليم الالهوتي للقديس مكسيموس عن الله واإلنسان 
فالكنيسة  لديه.  الكنيسة  في صورة  يتلخص  والعالم 
ذاته، وبواسطتها  بعمله  تقوم  ألنها  الله“  ”صورة  هي 
إليه، والكنيسة  اخلليقة  يشّد كل  الله  إن  الله.  يعمل 

هي الرباط الذي يحقق ذلك. 
ولإلنسان  للعالم،  الــروحــيــة  الــصــورة  هــي  الكنيسة 
على  قــادرة  بطريقة  منظم  ببناء  أشبه  إنها  وللنفس. 
احتواء كل هذه العناصر فيها كأجزاء منها. إن الغاية 
النهائية للعالم واإلنسان هي أن يصير اإلنسان والعالم 
كنيسة. وتشكل الليتورجيا- والقداس اإللهي بخاصة 
- الشكل األمثل لهذه العملية الكونية ولو في رموز 
ككنيسة  العالم  مع  اإلنسان  دفع  يتم  حيث  طقسية، 

لالرتفاع إلى الله.
في الكنيسة صورة العالم كله، املنظور وغير املنظور، وفيها 
صورة للعالم احلّسي أيضًا األرضي والفردوسي، البشري 
واملالئكي، وفيها اإلنسان كله بتعدديته ذكرًا وأنثى.

تضم الكنيسة اإلنسان بتنوع ثقافاته وتنوع بالده رجاًال 
أو  أعمالهم  من  متييز  وكبارًا، ودومنــا  صغارًا  ونساًء، 
مهنهم. يكفي أن ميتلكوا إميانًا. ولكن اإلميان احلقيقي 
والكامل الذي يقود إلى الوحدة واالحتاد بالله ال يكتفي 
إن  الناس وعامتهم.  لدى  الشائعة  السطحية  بالدرجة 
الله  بــني  اخلــبــرات واحلقائق  هــذه  سّمو  إلــى  الــوصــول 

واإلنسان يتطلب إميانًا أعمقًا.
©l³²¹®
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قانون  مشروع  على  اإلعــالم  وسائل  طالعتنا 
يقضي مبنع رفع األذان من على مآذن املساجد 
اجلمهور ويضر  يزعج  األذان  أن صوت  بحجة 
من  كل  السرب  هذا  في  غنى  وقد  بالبيئة 
رئيس احلكومة نتنياهو ومجموعة من وزرائه 
اليمينيني املتطرفني واملتمعن في هذا املشروع 
اجلائر يجد أن التوجه العام للحكومة يحمل 
في طياته حملة مسعورة ضد شعيرة مهمة 
سنة   1400 منذ  رفعت  اإلســالم  شعائر  من 
وقد ألفها الناس حتى أصبحت جزء هام من 
الى  يوحي  حضاري  نــداء  عن  تعبر  حياتهم 
ثقافة راقية ال مثيل لها وأكثر ما يستغرب 
في هذا األمر أن رئيس احلكومة بنفسه يقود 
من  الكثير  كذلك  ويقود  واحلملة  القانون 
العربي  املجتمع  مبصالح  تضر  التي  القوانني 
ويلعب على إثارة الضغائن ضد هذا املجتمع 
حكومة  رئيس  ــه  أن ذهنه  عــن  غابت  وكــأنــه 
جلميع املواطنني وعليه أن يتعامل مع املواطن 
العربي بنفس الروح التي يتعامل مع غيره ألن 
التي  الدميوقراطية  مع  يتعارض  السلوك  هذا 
احملافل   كل  في  شعارها  ويرفع  بها  يتغنى 
دينة  حرب  إشعال  يريدون  هل  السؤال  ويأتي 
لن تأتي بخير ولن يقدر نتائجها أحد ؟ على 
العربي  املجتمع  يحملوا  ال  أن  القرار  صناع 
يقبل  أن  ميكن  ال  القانون  فهذا  طاقته  فوق 
دينه  مع  يتعارض  ألنه  العربي  املجتمع  به 
وعقيدته ألن األذان ليس مجرد كلمات يرددها 
التي ال  اإلسالم  شعائر  أحد  األذان  أمنا  املؤذن 
ميكن للمسلمني أن يقبلوا مبنعها ما دام هناك 
من يرتاد املساجد . فاألذان اشعار للمؤمنني 
بدخول الصالة  في اليوم خمس مرات وكذلك 
في رمضان اعالن لبدأ الصيام واإلفطار فهو 
يسهل على املؤمنني أداء العبادات وكما يعتبر 
األذان شعيرة راقية يرفع فيها ذكر الله ويعظم 
األمر الذي من املفروض أن يقبل به كل إنسان 
متحضر . أما بالنسبة لنا كمجتمع عربي 
فإنه ميثل لنا هوية وانتماء ومن يقبل بالتنازل 
عن  بالتنازل  يقبل  فإنه  وانتمائه  هويته  عن 
في  نبقى  أن  نريد  ونحن  هذا  نقول   . وجوده 
احلاضر ونرسم املستقبل بصورة جميلة طيبة 
تلك  نرى  أن  ميكننا  وال  آدم  كبني  بنا  تليق 
الصورة خالية من انصياعنا ألمر الله القائل 
يَها  ِف َر  ْذَك وَُي رَْفَع  ُت أَن  الّلُه  أَِذَن  ُيوٍت  ُب (ِفي 
يَها ِباْلُغُدّو وَاالََصاِل * رَِجاٌل  َسّبُح لَُه ِف اْسُمُه ُي
وَِإَقاِم  الّلِه  ِر  ِذْك َعن  ْيٌع  بَ وََال  ارٌَة  ِجتَ ُتْلِهيِهْم  ّال 
َتَتَقّلُب  َيوْمًا  َيَخاُفوَن  اِة  ـ الزَّك وَِإيَتآِء  الّصَالِة 
َيْجزَِيُهُم الّلُه أَْحَسَن  يِه اْلُقُلوُب وَاألْبَصاُر * ِل ِف
َمن  رْزُُق  َي وَالّلُه  َفْضِلِه  ّمن  وََيزِيَدُهْم  َعِمُلوْا  َما 
ِر ِحَساٍب .) فاملساجد هي البيوت  ْي َيَشآُء ِبَغ
مآذنها  على  من  األذان  يرفع  أن  يجب  التي 
وكان  مكان  كل  من  العباد  اليها  يفد  حتى 
تنظيم  على  يعملوا  أن  القرار  بصناع  أحرى 

فاليوم  األذان  صوت  اسكات  على  ال  ــر  األم
على  تعمل  العربية  والبلدات  القرى  معظم 
نظام توحيد األذان ذلك لضبط الصوت ومتكني 
سكان كل قرية أو مدينة عربية أن يسمعوا 
األذان ودون أن يخرج الصوت من محيط القرية 
على  يجب  لذلك   , اإلمكان  قدر  املدينة  أو 
صناع القرار وعلى كل فرد منا معرفة أن ال 
غنى لنا عن األذان ملا له من أهمية في إظهار 
مشروعيته  على  استدل  وقد  اإلسالم  شعائر 
النبوية  واألحاديث  الكرميان  اآليات  خالل  من 
يوم  مــن  للصالة  ـــودي  ن إذا   ) تعالى  ــال  ق
 ( البيع  وذروا  الله  ذكر  الى  فاسعوا  اجلمعة 
وقال رسول الله ( إذا حضرت الصالة فليؤذن 
ابن  ــال  وق  ( أكبركم  وليؤمكم  أحدكم  لكم 
املدينة  قدموا  حني  املسلمون  كان   )  : عمر 
يجتمعون فيتحينون الصالة ليس ينادى لها 
 : بعضهم  فقال  ذلك  في  يوما  فتكلموا   .
اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى . وقال 
بعضهم : بل بوقا مثل قرن اليهود . فقال 
ينادي  تبعثون رجال  أوال   : اخلطاب  بن  عمر 
بالصالة ؟ فقال رسول الله : يا بالل قم ونادي 
للصالة) وحث رسول الله أهل البوادي والقرى 
أهل  أو  بدو  من  ما   ) فقال  األذان  رفع  على 
قرية ال يرفع فيهم األذان إال استحوذ عليهم 
األذان  منع  بضرورة  يقول  فمن   ( الشيطان 
فإنه ينادي مبنع أداء العبادات لله في بيوت 
َمَساِجَد  َمَنَع  ِممَّْن  ُم  أَْظَل (وََمْن  يقول  والله  الله 
َخرَاِبَها  ِفي  َوَسَعى  اْسُمُه  يَها  ِف َر  ُيْذَك أَْن  ِه  الَلّ
َخاِئِفَني  ِإال  َيْدُخُلوَها  أَْن  لَُهْم  َكاَن  َما  ُأولَِئَك 
َعَذاٌب  اآلِخرَِة  ِفي  وَلَُهْم  ِخزٌْي  ا  َي ْن الُدّ ِفي  لَُهْم 
َعِظيمٌ}، وهنا نقول ملتخذي القرار إن التطرف 
املجتمع  إقصاء  ومحاولة  القرارات  اتخاذ  في 
العربي لن يفلح وأفضل طريقة للتعامل بني 
املجتمع  يقبل  أن  هو  والشعوب  املجتمعات 
الضغط  يحاولوا  اآلخرين كما هم وال  الواحد 
وال  سياسيا  وال  اجتماعيا  ــريــن  اآلخ على 
اقتصاديا وال دينيا فبدل فتح الصراع الديني 
على أيدي متخذي القرار األولى أن يفتح باب 
احلوار واالنفتاح  فهو الطريق األسلم لتحقيق 
األمان لكل الناس والله وجه رسالة فليصغي 
اليها هؤالء قال تعالى ( يا أيها الناس إنا 
شعوبا  وجعلناكم  وأنثى  ذكر  من  خلقناكم 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اللع أتقاكم 
) فالتعدي على االذان يعتبر تعدي على كل 
الداخل  في  العربي  مجتمعنا  أبناء  من  فرد 

وما هكذا تصنع البطوالت .    
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أيها العنف..

كفاية

داهمتهم دموعنا..

فاملوت ال يتوانى.

اصطّف املشّيعون إجالال.

في األفواه متيمة لألمان.

باألنني..

شّيعت األحزان فقيدها.

في القلوب.. 

يبحث اخلوف..

عن نهاية املعارك.

أينما حّل..

تتواتر املعارك..

على املنطق.

كّل هذا التشويق متاهة..

يصاحبنا إلى النهاية 

ندميا.

*

ها هنا الثوابت..

في (العتابا وامليجنا)..

رافقتنا..

بأفراحنا وأحزاننا.

صاتت إذا نسينا.

رمت اخلوف إلى البحر.

زغردت..

للهواجس سفينة.

على هذه السفينة..

مأساة ال ُحتتذى

*

بعد هذا ال تنسى.

ال.. تنسى..

احلفالت..

صارت وباال عليك

على جارك

على بالدك.

يا بلدي املثخن..

جراحا.

*

(عريسنا في احلّمام)..

حنني العنفوان لألمل.

غدرني الصوت ونعاه.

هو.. ابنك

هو.. ابني أنا

حملُت به..

على كتف السنني..

بكّل ما أوتيت.

وعْدته ألرض امليعاد..

عنوانا جديدا.

ها هنا..

ترّنحت بثخنها اجلراح

َكَمَنت لصراخها..

وصارت للوطن جتريح.

*

شّبان بال عنوان.

مسارهم..

حراك الدالل والهلوسة

يهيم باالنعتاق.

كاحلجارة البازلتّية

تنبئ باخلوف.

تهيم بالعيوب الصامتة..

في لعبة األقنعة.

(حتّب على يد القادر)..

في مهاجع املؤامرة.

ترفع أنخابها..

على سّدة الكون.

فالذي كان لن يكون.

تغّير دور األسماء..

في ُعْبوة الرجولة

تغّيرت املهام

مّذ غرقت..

صحوة البشر.
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اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت على قانون 
منع األذان عبر مكبرات الصوت في املساجد داخل 
لهذا  ــراح  االقــت الــقــدس.  فيها  مبا   48 ـ  ـ ال مناطق 
من  يوجاف  موطي  الكنيست  عضو  قدمه  القانون 
يّدعي  حيث   املتطرف،  اليهودي»  «البيت  حزب  

املستوطنني  وبالتحديد  اليهود،  يزعج  اآلذان  صوت  أن  اقتراحه  في  املوطي 
واملتطرفني. على فكرة وللتوضيح كمعلومة عامة، إن اسم (موطي) متداول 

في اللهجة الشعبية العراقية بشكل كثير، ويعني (حمار).
ـ (موطي) صاحب االقتراح، الذي قدمه أيضا قبل نصف سنة بصياغة  هذا أل
إلى  الوقاحة  به  وصلت  جديدة،  بصياغة  اآلن  وأعــاده  جتميده،  ومت  مختلفة 
احلياة»،  بجودة  «املس  أسماه  ما  على  يعتمد  اقتراحه  مضمون  إن  القول، 
حيث يزعم أن صوت األذان مبكبرات الصوت يحدث ضجيجًا ويسبب أضراراً. 
وحتريض  قومية  دينية  رسائل  له  األذان  أن  أيضًا  يّدعي  االقتراح  صاحب 
بواسطة مكبرات الصوت، وأنه أكثر من مجرد صوت، ولذلك يريد منع مترير 

هذه الرسائل. 
موطي ومن معه من اليمني اإلسرائيلي، يعرفون احلقيقة وهي أن صوت اآلذان 
هو فقط لتذكير املسلمني بحلول وقت الصالة، ومن ثم ال بد أن يرفع صوت 
األذان حتى يتمكن املسلمون من سماعه. األذان نداء للصالة وليس ضوضاًء، 
اإلسرائيليون  اجلنود  يوجهه  الذي  الرصاص  صوت  هو  احلقيقي  والضجيج 
بتدمير ممتلكات  تقوم  الفلسطينيني، وصوت جرافات االحتالل عندما  ضد 
الفلسطينيني من بيوت ومزارع، األمر الواضح والذي ال يختلف عليه اثنان، 
أن هذا القرار يستهدف املس باملسلمني وشعائر اإلسالم، وهو انتهاك حلرية 
تشرّع  إن  ــان،  األدي وبحرية  بالدميقراطية  االدعــاء  لدولة  ميكن  فكيف  الدين. 
القوانني ضد شعائر دين معني فيها؟ وكان من املفترض أن يتم تشريع قوانني 
هذا  فإن  لذلك  التحريض.  وليس  األديان  بني  والتآخي  التالقي  في  تساعد 
القرار هو الذي ميكن وصفه بالتحريضي ويحمل رسالة سياسية ودينية ضد 

اإلسالم واملسلمني، وليس صوت اآلذان مبكبرات الصوت.  
القرار اإلسرائيلي يعّبر عن عنصرية جتاوزت األبعاد  بعض املعّلقني يرى أن 
السياسية لتصل إلى أبعاد دينية، من خالل املس بحرية املعتقدات ووسائل 
التعبير عنها، كما كفّلته الشرائع السماوية والقوانني الدولية، وهو  نوع من 
احلرب واحلرب املضادة، وسيتم توظيفه من جهات معينة وألغراض أخرى. كما 
أن القرار اإلسرائيلي اجلديد تخّطى كافة اخلطوط احلمراء، وعليه أن يتحمل 

كافة التداعيات املترتبة عليه.
وبالرغم من أن مشروع القانون، وحسب املعلومات املتوفرة يتحدث عن كل 
ـ(موطي) يوغيف أوضح في مشروعه  ـ أماكن العبادة في إسرائيل، إال أن  ال
”موطي“  كان  وإذا  املساجد.  في  الصوت  مكبرات  مواجهة  يستهدف  بأنه 
وزمرته منزعجني من صوت اآلذان، فاألحرى بهم الرحيل إلى أماكن ال يوجد 

فيها مساجد، فهم الذين استوطنوا في مناطق املساجد. 
املعهد اإلسرائيلي للدميوقراطية، قالها صراحة ”إن هذا القرار ميكن أن يثير 
ويشجع التمزق، ولذلك على احلكومة اإلسرائيلية أن ال تسمح بدخول مشروع 

القانون إلى كتاب القوانني في دولة اسرائيل“.
وقال محللون إسرائيليون: ”إن النواب الذين وّقعوا على مشروع القانون هم 
أول من يدافعون عن تطبيق احلقوق الدينية لليهود في إسرائيل، لكن هؤالء 
الدينية  بالتقاليد  األمر  يتعلق  وبلطجية حني  بفظاظة  بالعمل  يترددون  ال 

للمواطنني املسلمني“.
ويبدو أن حكومة إسرائيل استفادت وتعّلمت من صديقها احلميم مغتصب 
احلكم في مصر الدكتاتور (السيسي)، حيث تقوم السلطات املصرية بحملة 
منظمة ضد رفع األذان في املساجد عبر مكبرات الصوت، وأخذت ظاهرة منع 

األذان عبر مكبرات الصوت في مساجد مصر منحى خطيراً.
األمر الواضح الذي يجب أن يعرفه العرب بشكل عام والفلسطينيون بشكل 
خاص والسيما املسلمون، أنه في حال متكنت إسرائيل في اتخاذ هذا القرار، 
فإن  القرار،  ملنع  ودوليًا  وعربيًا  فلسطينيًا  فعالة  خطوات  اتخاذ  يتم  ولم 
أبعد من ذلك، وقد يكون تهويد  إلى  إسرائيل بال شك ستذهب مستقبًال 

القدس بشكل كامل الهدف التالي بعد منع األذان. 
في  األذان  منع  بقرار  مليًا  النظر  إعادة  إسرائيل  حكومة  على  بأن  وأعتقد 
مكبرات الصوت قبل أن يستفحل األمر، ويصل إلى ما ال حتمد عقباه، ألن 
مكتوفي  يقفوا  لن  القدس،  ذلك  في  مبا  الفلسطيني  الداخل  في  املسلمني 
األيدي إزاء هذا القرار، الذي سيكون له تداعيات أقل ما يقال عنها خطيرة 
بسبب العبث في مشاعر املسلمني، ومن املمكن أن يكون هذا القرار سببا 

في تفجير األوضاع.
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كمثيالتها -   – أقيمت  إسرائيلية،  عمونه، مستوطنة 
التي وعد  الطهور، على األرض  الفلسطيني  الثرى  على 
األَرَْض  هِذِه  أُْعِطي  «ِلَنْسِلَك  قال:  ابراهيم حيث  بها  الله 

ى  ْسِلَك ِإلَ (تكوين 12). وَاْنُظرْ.. ألَنَّ َجِميَع األَرِْض الَِّتي َأْنَت َترَى لََك أُْعِطيَها وَِلَن
ي لََك أُْعِطيَها» (تكوين 13) و»ِلَنْسِلَك أُْعِطي  ِم اْمِش ِفي األَرِْض.. ألَنِّ ِد.. ُق األَبَ
َني  وَاْلَقِنزِّيِّ َني  يِّ يِن اْلِق اْلُفرَاِت.  َنْهِر  يرِ،  اْلَكِب ْهِر  النَّ ى  ِإلَ ِمْصَر  َنْهِر  ِمْن  األَرَْض،  هِذِه 
َني  رَْجاِشيِّ وَاْجلِ َني  يِّ وَاْلَكْنَعاِن َني  وَاألَُمورِيِّ َني  يِّ وَالرََّفاِئ َني  رِزِّيِّ وَاْلَف َني  يِّ ثِّ وَاْحلِ َني  يِّ وَاْلَقْدُموِن
َأرِْض  ُكلَّ  ِتَك،  ُغرْبَ َأرَْض  وَِلَنْسِلَك..  لََك  و..أُْعِطي   .(15 (تكوين  نيَ»  ُبوِسيِّ َي وَاْل

ا».(تكوين 17)! ِدّيً َكْنَعاَن ُمْلًكا َأبَ
ملك  ــّد»،  ج عن  ــًا  «أب فلسطينية  أرض  على  عمونه  بيوت  من  عــدد  وأقيم 

ألصحابها الشرعيني!
مناطق  إلى  تتعداها  بل  فقط،  عمونه  بيوت  بعض  في  املشكلة  تنحصر  وال 
أوسع بكثير، وإلى عدد قد يبلغ املئات ورمبا اآلالف من البيوت واملراكز التجارية 

واملنشآت املختلفة املقامة في املستوطنات وعلى أراض ميلكها فلسطينيون!
فقد تضّمن مقال ضاف لعوديد شالوم وأليشع بن- كيمون نشرته على أربع صفحات 
السبت»(23.9.2016)  «ملحق  في  أحرونوت»  «يديعوت  صحيفة   (9-6)
خرائط لثماني مستوطنات تظهر أن جميع هذه املستوطنات تضم أبنية أقيمت 

على أرض فلسطينية خاّصة!
ويّتضح من املقال أنه في عدة مستوطنات (بينها مستوطنة نوكدمي مثالً، التي 
يسكن فيها وزير الدفاع ليبرمان) أقيم حوالي ألفني وخمسمائة وحدة سكنية 
وجتارية وسواها على أراض ليست «أراضي دولة»، بل أراض خاّصة، أي على 

أراض فلسطينية خاّصة!
وقد حكمت محكمة العدل العليا في حينه بوجوب إخالء أبنية عمونه املقامة 
على أرض فلسطينية خاصة، ونقلها إلى مكان آخر، وإعادة األرض ألصحابها 
حل  إيجاد  حول  أحاديث  األخيرة  اآلونة  في  وتدور  (الفلسطينيني)!  الشرعيني 
بعض  إياه  العليا  العدل  قرار محكمة  إزاء  لسكان عمونه، حيث سارع  مرض 
الوزراء واملسؤولني إلى البحث عن طريقة «لتنظيم أو تدبير» (הסדרה) األمر (أو 
كما يقال) وإيجاد وسيلة لعدم املّس بعمونه وأهلها، رغم أن  ”لفلفلة الطابق“ 

ذلك قد يجوز اعتباره عدم االمتثال للقرار إياه!
أرض  على  املقامة  املستوطنات  منه  تستمّد  الــذي  الغيبي  ”الوعد“  ويثير 
فلسطينية شرعيتها أسئلة عويصة، فرغم احترامنا الشديد وتقديسنا للعهد 
فلم نفلح في العثور  القدمي من الكتاب املقدس، والذي يتضمن هذا ”الوعد“ 
على أّية إشارة لهذا الوعد في أّي من املصادر القدمية التي عاصر مؤلفوها عهود 
به شعبًا معينًا دون  وكأّنه تعالى خّص  الكتاب املقدس، ويبقى هذا ”الوعد“ 
تقيم عليها عشرة  بأرض  الله شعبًا  شعوب األرض كلها، فهل يعقل أن يعد 

شعوب أخرى؟
والله سبحانه هو رّب جميع الشعوب واألقوام وخالقها، فهل يعقل أن ميّيز وهو 
العظيم القدير، الرحيم العادل، بني شعب وآخر، ويفضل شعبًا واحدًا على عشرة 
بأسره  العالم  شعوب كاملة؟ أليسوا جميعًا من خلقه وعباده؟ وحتى لو قبل 
فيها تركوها أو أجبروا على تركها قبل ألفي  أّن ”أهل البالد وأصحاب احلق“ 
عام وضربوا في كل بقاع األرض تقريباً.. فهل يستطيع أحد أن ينكر أّنه خالل 
األلفي عام املاضية استوطنت في هذه البالد شعوب وأقوام اكتسبت حّقًا شرعيًا 
ال غبار عليه فيها؟ وحتى لو تغاضينا عن هذا األمر، فهل إلبراهيم ولد واحد 
أو ولدان؟ وهل يعقل أن ميّيز إبراهيم خليل الرحمن بني ولديه ويفضل أحدهما 

على اآلخر؟
وبوضوح  الفلسطينية  والقبائل  والعشائر  العائالت  بعض  أسماء  تشير  أال  ثّم 
وتأكيد إلى أصولها العريقة الضاربة عميقًا واملتجذرة في ثرى هذه البالد، حتى 
وعموري  وعمون  وحثي  كنعان  مثل  إليها،  السالم  عليه  إبراهيم  مجيء  قبل 
وحموري وسواهم؟ وترى، هل احلّق كّله للمستوطنني؟ وليس ألحد سواهم؟ أم أن 
حّقهم يعلو فوق كل حّق آخر؟ أم أن حّق الفلسطينيني على هذه األرض يسقط 
أمام حّق هؤالء املستوطنني الذين أقاموا أبنيتهم على أرض فلسطينية ضاربني 

عرض احلائط كل األعراف والقيم والقوانني؟
األرض، ال  هذه  تاريخي على  حّق  وحده  الشعب  لهذا  كان  وإذا  كذلك،  كان  إذا 
ينازعه فيه منازع، ألنه عاش وحكم وعمر وأثمر وبنى وجني في هذه األرض، 
فليتحمل العالم أجمع مسؤولياته جتاه العرب، وليكل باملكيال نفسه للجميع، 
فقد سبق للعرب أن فتحوا البالد املمتدة من جنوب فرنسا غربًا حتى حدود الهند 
والصني شرقاً، ومن روسيا شماًال حتى أواسط أفريقيا جنوباً، وأقاموا فيها ردحًا 
من الزمان، وعمروا وبنوا وشّيدوا فيها وما تزال آثارهم ماثلة للعيان في تلك 

البلدان!
إذن فليتفضلوا ويعيدوا للعرب حّقهم السليب هذا، وليقدموا لهم على طبق من 

ذهب الرقعة الواقعة من بني الصني وفرنسا وروسيا ومجاهل أفريقيا!
البقعة من األرض  لهم عند ذلك عن هذه  الفلسطينيني سيتنازلون  ويقينًا أن 

القائمة عليها بعض بيوت عمونه ومثيالتها عن طيب خاط ر!
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األحد املنصرم، على مشروع قانون «املؤذن».
مكّبرات  استعمال  مينع  القانون  هــذا  ومبوجب 
الصوت في املساجد. مؤيدو هذا القانون يّدعون 
من  املنبعثة  الضّجة  منع  هو  القانون  هدف  بأّن 
في  األذان  خــالل  الــصــوت  مكّبرات  استعمال 
املساجد، وذلك ملنع ازعاج الناس الذين يقطنون 

قرب املساجد.
أّما املعارضون فانهم يؤكدون على أن هذا القانون 
وهدفه  وعنصري،  سياسي  ــون  قــان إال  هــو  مــا 
الوحيد طمس املعالم القومية العربية والدينية 

اإلسالمية لهذه البالد.
يّتضح جليًا في وسائل اإلعالم أن النقاش الدائر 
األبعاد  حول  يتمحور  واملؤيدين،  املعارضني  بني 
التطرّق  دون  القانون،  لهذا  والقومية  السياسية 

إلى فحواه، مما يجعل النقاش سطحياً.
أخرى  منهجّية  القصيرة،  املقالة  هذه  في  أّتبع 
وهي قراءة في فحوى القانون واستخالص أهدافه 

احلقيقية من فحواه.
هدفه  وإمنا  الضّجة  منع  ليس  القانون  هدف  اّن 
احلقيقي منع األذان وإيصاله إلى مسامع الناس.

وأتّفق مع هذا الرأي، ألّن سّن القانون قد ّمت من 
احلفاظ  باب  من  وليس  سياسية  قومية  دوافــع 

على هدوء وسالمة املواطنني.
للبند رقم  ِإَالّ تعديل  القانون ما هو  إّن مشروع 
2 من قانون منع الضّجة من سنة 1961 والذي 
يدعى قانون كينوفيتش، والذي ينص على أنه 
ة قوية أو غير معقولة من كل  ممنوع إصدار ضَجّ
نوع كان، والتي تزعج أو ميكن أن تسبب إزعاجا 

أو ضررا لألشخاص املوجودين بالقرب منها.
وهذا القانون مكتوب بشكل عام ال يفّصل ما 

هي الضّجة املعقولة وكيفية قياسها.
في عام 1990، أضيفت تعليمات لهذا القانون 
عرّفت ما هي الضّجة الغير معقولة وكيف ميكن 
أنواع  التعليمات بني  مّيزت هذه  قياسها. وقد 
الضّجة في ساعات  البنايات وبني  مختلفة من 
القانون  نّص  كما  الليل.  ساعات  وِفي  النهار 
ة غير معقولة يعتبر  أيضا على أّن إحداث ضَجّ
تصل  ــي  والــت ــون،  الــقــان عليها  يعاقب  جرمية 

عقوبتها إلى حّد السجن والغرامة املالية.
واحد،  بند  من  مؤلف  اجلديد  القانون  مشروع  إّن 
األصلي،  القانون  من  الثاني  البند  تعديل  وهو 

على  ينّص  ــذي  وال
ـــال  ـــم ـــع ـــت اس أن 
الصوت  ــرات  مــكــّب
قوّية  يحدث ضجة 
ــة،  ــول ـــر مــعــق ـــي وغ
ــه،  ــي ــل ـــــنـــــاءا ع وب
جرمية  يعتبر  فإنه 
يعاقب  ــة  ــي ــون قــان

عليها القانون.
على ضوء  يتجّلى 

ذلك، أن مشروع هذا القانون يجرّم كل من يؤذن 
هذا  كان  لو  حّتى  الصوت  مكبرّات  ويستعمل 
ة قوّية أو غير معقولة. ومن  األذان ال يحدث ضَجّ
ة قوية أو غير معقولة من  هنا فإّن إحداث ضَجّ
إذا كان  ِإَالّ  قانونيا  به  أّي مصدر كان مسموح 

مصدرها املساجد.
ليال  يعمل  مصنع  كان  إذا  املثال،  سبيل  على 
ة قوية حسب  وُيحدث ضجة، وهي ال تعتبر ضَجّ
املعايير اخلاصة لقياس الضّجة، فإّن هذا املصنع 
ة بنفس  ال يجرّم أما إذا كان املسجد يصدر ضَجّ

املقدار فإّنه يجرّم.
بشكل عملي، القانون مينع إصدار أّي ضجة من 
ة ال تسّبب إزعاجا  املساجد، حتى لو كانت ضَجّ
القانون  لآلخرين. ومن هنا يتّضح أن سبب هذا 
األذان  منع  وإمنا  لآلخرين  اإلزعــاج  منع  ليس  هو 

كما ذكرت آنفا.
من العجيب أّن النوّاب الذين اقترحوا هذا القانون 
يحّددون بشكل صريح أّن استعمال املكّبرات في 
معقولة،  غير  أو  قوّية  ة  ضَجّ يحدث  املساجد 
هذه  تخضع  أن  دون  قانونية  غير  فهي  وعليه 

الضّجة ألي قياس كان.
املساجد  من  ينبعث  صوت  أّي  لهم،  بالنسبة 
ة من  ة غير قانونية، بينما أّي ضَجّ يعتبر ضَجّ
اَي مصدر آخر يجب أن تخضع للقياس، حّتى 

ة غير قانونية. يتقرّر أّنها ضَجّ
القانون هو منع إزعاج  ونؤكد لو كان هدف هذا 
غير  أو  قوية  ة  ضَجّ إصــدار  طريق  عن  اآلخرين 
معقولة، فإّن القانون األصلي، والذي مينع الضّجة، 
يختّص  خاص  لقانون  حاجة  وال  بذلك  يتكّفل 

باملساجد.
وعليه، فإّن الهدف من وراء سّن هذا القانون هو 
منع إصدار اَي صوت ينبعث من املساجد وليس 

منع الضجّة التي تزعج اآلخرين. 
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 كلمة ال بد منها، كوني متابًعا للشؤون البلدية منذ 

سنني طويلة «ال تثقلوا على أعضاء البلدية»!
من  ومطالبه  وشؤونه  همومه  لديه  منا  أن كال  أعلم 
حًال  تتطلب  التي  مشاكله  لديه  منا  وكال  البلدية، 
مستعجًال، بل هي بالنسبة له األولوية األسبق لكل 
تدخل  تتطلب  حاجة  رمبــا  لديه  شخص  كل  ــيء.  ش
عضو البلدية العربي املنتخب ليمثله، إن كان نائب 
عضو  أو  أسعد،  سهيل  د.  السابق  البلدية  رئيس 
البلدية  عضو  أو  زعبي،   - عابدي  عرين  البلدية 
في  املياه  خط  تصليح  أن  بالطبع  خميس.  جمال 
تخفيض  على  احلصول  أو  فيه،  تقطن  الــذي  احلي 
بضريبة املسكن (أرنونا)، أو ضريبة املياه، أو حتى 
مساعدة في تسهيل تسديد ديون البلدية أو لسلطة 
املياه البلدية (مي كرمل)، وغير ذلك، جميعها أمور 

مهمة جًدا، وتتطلب معاجلًة خاصًة.
ولكن ليس من عضو البلدية!

ليس  ألنــه  البلدية؟  عضو  يتدخل  أال  يجب  ــاذا  مل
لعضو املجلس املنتخب سلطة أو تأثير على املعايير 
املتبعة في حتديد طريقة التسديد، أو طريقة الدفع أو 
درجة التخفيض التي تستحقها. إنها البيروقراطية 
أو  الداخلية  وزارة  ُحتددها  املعايير  وهــذه  البحتة! 
وراء  السبب  هــو  املعنية.هذا  احلكومية  السلطة 
العنوان: ”ال تثقلوا على أعضاء البلدية“، صحيح 
أن عضو البلدية الذي انتخبته وذهبت إلى صندوق 
الذي  احلرف  ووضعت  االنتخابات،  يوم  في  االقتراع 
يالئم القائمة التي ينتمي إليها، لكنك لم تنتخبه 
تعاجلها  أن  مبستطاعك  التي  القضايا  هذه  ليعالج 
بنفسك، فهذا شأنك اخلاص، ويتوجب عليك أوًال قبل 
عضو البلدية الذي توجهت إليه أن تهتم بهذه األمور.

ال أقلل من أهميتها بالطبع، وال أستهني بتخفيض 
ولكن  البلدية،  عضو  مبساعدة  وال  تسهيل،  أو 
انتخابك لعضو البلدية جاء كي يهتم بقضايا أكبر 

قليًال، قضايا تهم الشأن العام احليفاوّي. 
البلدي  املجلس  جلسات  حتضر  ال  الناس  معظم 
الدورية التي تعقد مرة في بداية كل شهر، وغيرها من 
جلسات اللجان الفرعية البلدية التي تعقد بشكل 
عموًما.  للجمهور  مفتوحة  أنها  رغم  أيضا،  دوري 
والغالبية ال ترى، الكمية الهائلة من املواد والرسائل 
التي يتوجب على كل عضو بلدية أن يقرأها بشكل 
املراسالت  وال  للجلسة،  استعداًدا  وشهري  أسبوعي 
التوجهات واالستجوابات  التي تتطلب متابعة، وال 
التي يفترض أن يقدمها أعضاء املجلس البلدي، إن 

كان ثناًء أو انتقاًدا لعمل االئتالف البلدي. 

ــان،  ــي األح مــن  كثير  ــي  ف
أو  الطاسة“،  ”تضيع 
باألحرى ”يضيع الوقت“، 
فيضطر عضو البلدية أن 
اخلاصة،  بشؤونك  يهتم 
على حساب وقته اخلاص 
ــى على  ــت وح ــه،  ــت ــل ــائ وع
حساب وقت عمله ورزقه، 
دور  عن  احلديث  أن  علما 

في  مقابل  أي  دون  تطوًّعا،  البلدية  عضو  به  يقوم 
غالب األوقات، وعلى حساب الوقت الذي يجب أن 
النصوص وكتابة  يستثمره في شؤون أخرى، وإعداد 
اقتراحات  وتقدمي  االستجوابات،  ومتابعة  ومراجعة 
جلدول عمل املجلس البلدي، وليس متابعة حدوثها.

يجيد  ومعظمنا  والعشرين،  الواحد  القرن  في  نحن 
أو  اجلدة  مبستطاع  يكن  لم  وإن  احلاسوب،  استخدام 
اجلّد أو الوالد أو الوالدة صياغة رسالة وجتميع األوراق 
واملستندات املطلوبة فعلى األقل جيل الشاب (االبن 
بذلك  القيام  ميكنه  احلفيدة)  أو  احلفيد  أو  االبنة  أو 

نيابة عنهم! 
ال أقول ال تتوجهوا ألعضاء البلدية طالبني املساعدة، 
وحَدك،  العمل  ُتنجز  أن  مبستطاعك  كان  إذا  ولكن 
فخفف قليًال عن عضو البلدية املنتخب، وال تثقل 
عليه مبزيد من املستندات واألوراق. دعوهم يهتمون 
والسياسات،  التخطيط  شــؤون  مثل  أخــرى  بشؤون 
مبا  املدينة  ــذه  ه ــي  ف حياتنا  ــودة  ج حتسني  وشـــؤون 
تقتضيه احلاجة، إن كان عبر االستجواب حول ترميم 
حي معّني أو شارع معّني، أو املبادرة حتى لتغيير اسم 
شارع أو ميدان ما ليكرّم شخصية حيفاوّية مرموقة.  
مكتب  بني  يتراكضون  البلدية  أعضاء  أحياًنا  نرى 
هذا املوظف أو ذاك ألجل الفحص ما إذا كان املواطن 
أبو فالن يستحق التخفيض بضريبة املسكن أم ال، 
ومع احترامي الشديد له، ميكنه أن يفعل ذلك بنفسه!

للتذكير فقط، إذا كانت لديكم اقتراحات لتحسني 
جودة حياة مواطنينا، أو ملشاريع معينة، رجاًء توّجهوا 
وهم  املسائل  لهذه  العنوان  فهم  منَتَخبيكم،  إلى 
لتخرج  البلدية  أروقة  الشؤون في  هذه  دفع  مبقدورهم 
ميثلون  البلدي  املجلس  أعضاء  التنفيذ.  حّيز  إلى 
ميثلوننا نحن، وواجبهم االهتمام  املجتمع احليفاوي، 

برفاهيتنا كمجتمع وليس كأفراد فقط. 
الى  التوجه  إنه  القول  ميكنني  شخصية  جتربة  من 
ا، وبعض  أقسام البلدية بشكل شخصي ليس صعًب

املتابعة واملثابرة ال ُبّد ان تثمر.

 “Ê–R*«” Êu �U � w � WO �u �U � …¡«d � °W�b K � �« ¡UC �√ v K � «u KI 
� ô





2016 w½U¦�« s¹dAð 18 WF ÔL'« 40

5 r�— …—u�

W�b �U )« W �d �

د. كميل ساري - مدير منطقة الشمال في سلطة اآلثار

تتواجد خربة اخلالدية إلى الشرق 
قدمت  (عنها  املكسور  بئر  من 
ــســابــق).  ــدد ال ــع ــي ال ــرا ف ــري تــق
باسم  أيامنا  في  املوقع  يعرف 
(יפתחאל)  ــل»  ــي ــئ ــاح ــت ــف «ي
بالقرب من املفترق املعروف باسم 
המוביל)  (צומת  ”هموفيل“ 
بني  املــار   77 رقم  الطريق  على 

شفاعمرو والناصرة. 
األبحاث األثرية

تلة  على  ــري  األث املوقع  يتواجد 
صغيرة، مساحتها قرابة 4 دومن، 
وادي  من  الشرقية  الضفة  على 
اخلالدية (اليوم وادي يفتاحئيل). 
مت  للمنطقة،  األثري  املسح  خالل 
بقايا  أثرية،  منازل  بقايا  توثيق 
الصوان تشير  جدران وأدوات من 
إلى بداية االستيطان منذ العصر 
احلجري األخير. كذلك، عثر خالل 
من  فــخــار  أدوات  ــى  عــل ــســح  امل
 7000 (قرابة  النحاسي  العصر 
حتى  استمرارا  أيامنا)  قبل  عام 

الفترة الرومانية.
قامت   ،1982 عام  املوقع  في  األثرية  احلفريات 
77، ومت  الطريق رقم  إثر شق  بها جامعة حيفا، 

استمرت  الحقا  مرة.  ألول  املوقع  اكتشاف  حينها 
بإدارة قسم   1984-1983 احلفريات بني األعوام 
اآلثار واجلامعة العبرية في القدس. مت العثور على 
بقايا استيطان من عصر البرونز القدمي (3500 
– 2900 ق.م)، وطبقة من املكتشفات مت حتديد 
اكتشاف  قبل  ما  احلجري  العصر  إلى  تاريخها 
الفخار (قرابة 9000 عام قبل أيامنا). من أبرز 
املكتشفات كانت مبان دائرية الشكل مت التنقيب 
«جارفينكل»  الباحث  ــإدارة  ب  1987 عام  عنها 
من قبل قسم اآلثار. نتيجة للمكتشفات األثرية 
الهامة في تلك احلفريات، مت تبديل موقع الشارع 
إلى  أدى  مما  ــري  األث املوقع  عن  وإزاحته   77 رقم 

احلفاظ عليه.
من بني احلفريات الهامة والكبرى في املوقع، كانت 
د.  الباحث  أجراها   2008-2007 ــوام  األع بني 
محمد خاليلة ويائير ماليفسكي من قبل سلطة 
اآلثار، التي أجريت في القسم الشمالي من املوقع، 
بأعقاب التخطيط إلى توسيع املفترق في املوقع 
(خربة اخلالدية) وقد بلغت مساحة املنطقة التي مت 

التنقيب عنها آنذاك قرابة 1500 مترا مربعا.
املكتشفات األثرية وأهميتها

2008 مت   –  2007 األعوام  بني  احلفريات  خالل 
التنقيب في أربع مناطق من املوقع (كما هو موضح 
في الصورة رقم1-)، كشفت خاللها عن آثار من 
االستيطان  آثار  فإن  يبدو،  كما  مختلفة:  مراحل 

األخير،  احلجري  للعصر  التابعة 
(قرابة  الفخار  قبل  ما  مرحلة 
متتد  أيامنا)،  قبل  عام   9000
في أنحاء املوقع كله. وقد عثر 
من  مصنوعة  ــات  ــي أرض على 
لم  ملنازل  تابعة  كانت  الطني، 
اإلطــالق.  على  جدرانها  حتفظ 
تشير تلك األرضيات إلى وجود 
رقم2-)،  (الصورة  مبان  ثالثة 
األوسط من بينها يعتبر األكبر 
العثور  يتم  الـــذي  ــالد  ــب ال ــي  ف

عليه من تلك الفترة. 
الصغيرة  املكتشفات  بــني  مــن 
ــور على  ــعــث ــر، ال ــذك ــال ــجــدر ب ي
صناعة  فيها  متت  مواقع  ثالثة 
ذلك  نستدل  ــوان.  ــص ال أدوات 
عثر  التي  الشظايا  بقايا  مــن 
عليها. كما عثر على كنز من 
أدوات الصوان التي أ خفيت في 
املباني  أحد  أرضية  حتت  ــة  زاوي
(الصورة رقم3- الكنز من أدوات 
على  تواجدت  بينما  الصوان)، 
البلطات  من  مجموعة  األرضية 
مصدرها  الــلــون،  خضراء  احلــجــارة  من  املصنوعة 

شمال سوريا. 

أما شمالي املبنى، مت العثور على ثالث جماجم 
الطني،  من  قناع  في  مغطاة  وهي  معا  دفنت  قد 
العيون  جتويف  على  األصـــداف  وضعت  بينما 
الهدف  أن  الباحثون  يفترض  رقم4-).  (الصورة 
اآلباء.  تراث  احلفاظ على  كان  اجلماجم  إخفاء  من 
وهي ظاهرة معروفة في منطقتنا تلك الفترة. في 
إحدى زوايا املبنى، عثر على بذور العدس والفول 
التي كانت مخبأة في إحدى الغرف (الصورة رقم 

5 – بذور الفول). 
األهمية  أن  إال  املوقع  لدراسة  أهمية  للحفريات 
الكبرى لبحث العصر احلجري األخير على الوجه 
العام أيضا: فاملباني التي عثر عليها تساهم في 
بينما  الفترات،  تلك  في  وتطورها  املنازل  دراسة 
تشير أنواع احلبوب التي عثر عليها في املبنى 

إلى تطور الزراعة في العصور القدمية.
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الفنان  املــاضــي  ــوع  ــب األس نهاية  ــي  ف عــّنــا  ــل  رح
املصري محمود عبد العزيز، بعد أن أملّت به أزمة 
بإدائه  جمهوره  سحر  الذي  الفنان  هذا  صحّية، 
أّداها في  دائًما، فكّل شخصّية  املمّيز واملتجّدد 
تختلف  سينمائي  فيلم  أو  تلفزيوني  مسلسل 
كّل االختالف عن الشخصّيات التي قام بأدائها 
فهو  التكرار،  وال  النمطّية  يعرف  لم  قبل.  من 
رّســخ  أن  فبعد  أدواره،  فــي  بالتنويع  املشهور 
لدور  بإدائه  فاجأنا  ”العار“،  فيلم  جنوميته في 
األب في فيلم ”العذراء والشعر األبيض“، كّما 
قّدم شخصّية ممّيزة لعميل مخابرات مصرّية في 
فيلم ”إعدام مّيت“، وتأّلق في مسلسل ”رأفت 

الهّجان“ والذي حّقق جناًحا منقطع النظير.
غادرنا الفنان محمود عبد العزيز بعد أن حصد 
مختلف  من  السينمائية  اجلــوائــز  من  العديد 
ّية واملصرّية، ففي مهرجان دمشق  املهرجانات الدول
السينمائي الدولي حصل على جائزة أفضل ممّثل 
و“الكيت  ”القبطان“،  ”الساحر“،  األفالم:  في 
السينمائي  القاهرة  مهرجان  في  وحصل  كات“. 
الدولي على جائزة أفضل ممّثل عن دوره في فيلم 
”سوق العتمة“، وحصل على جائزة أفضل ممّثل 
دوره  على  السينمائي  االسكندرّية  مهرجان  في 
ممّثل  أفضل  وجائزة  كات“،  ”الكيت  فيلم  في 
مناصفًة مع الفنان عّمار محمد حّسان في فيلم 

”الليالي املُقمرة“.  
بدأ مشوار محمود عبد العزيز الفني أثناء دراسته 
نقطة  لديه  حصلت  حيث  الزراعّية،  الكلّية  في 
التحق  عندما  وذلك  حياته،  مجرى  غّيرت  حتّول 
في  انطلق  وهناك  الكلّية  مسرح  في  بالتمثيل 
في  ــى  األول للمرّة  وظهر  الطويل،  الفني  مشواره 
السبعينات،  أوائـــل  فــي  ”الدوّامة“  مسلسل 
في  فشارك  العمل،  عروض  بعدها  من  لتتوالى 
في  وشــارك   ،1974 العام  في  ”احلفيد“  فيلم 
ومن   ،1982 العام  في  ”العار“  فيلم  بطولة 
بعدها فيلم ”العذراء والشعر األبيض“، ومن ثّم 
فيلم ”تزوير في أوراق رسمّية“ ومن بعدها فيلم 
”الكيف“  وفيلم  مّيت“،  و“إعدام  ”الساحر“ 

هذا  في  أداؤه  أصبح  حيث  ببراعة،  أّداه  ــذي  ال
املصرّية،  السينما  ذاكــرة  من  هاًما  جــزًءا  الفيلم 
إضافة لألفالم األخرى التي ال ميكن أن ننسى من 

خاللها أداءه املمّيز واملتمّيز.  
الفنان  هــذا  ذاكرتنا  عن  يغيب  أن  ميكن  كيف 
وكان  فيلًما،   90 أفالمه  بلغ عدد  الذي  الساحر 
كّل فيلم يضيف له الكثير، ويكون مبثابة خطوة 
ليصبح هذا  والتأّلق،  والعظمة  املجد  أخرى نحو 
الفنان وبحق من أشهر املمثلني على نطاق العالم 

العربي بأسره.    
ولد الفنان محمود عبد العزيز في العام 1946 
فدرس  اإلسكندرية،  مدينة  في  الورديان  في حي 
على  فحصل  اإلسكندرية  جامعة  في  الــزراعــة 
الزراعة  مجال  في  املاجستير  ثم  البكالوريوس 
النحل إرضاء  تربية  حيث تخّصص في موضوع 
لوالدته، ليتجه بعدها إلى التمثيل. وبدأ ميارس 
هواية التمثيل مع فرقة متثيل في الكلية، انتقل 
الفنية  مسيرته  في  لينطلق  القاهرة  إلى  بعدها 
الشخصية،  لرغبته  إرضاء  والدته  معارضة  رغم 
فقد كان يشعر مبوهبته وبطاقة التمثيل تتأجج 
في داخله. تزوج في بداية حياته من امرأة خارج 
الوسط الفني، وأجنب منها  محمد وكرمي، وتزوج مرّة 
ثانية من اإلعالمية املصرية بوسي شلبي، احلاصلة 
على لقب ملكة جمال مصر في العام 1992. 
السبت  يــوم  العزيز  عبد  محمود  الفنان  توفي 
صراع  بعد  عاًما،   70 يناهز  عمر  عن  املاضي 
طويل مع املرض حيث كان مصاًبا مبرض األنيميا، 
وّمت تشييع جثمان الفنان الراحل يوم األحد املاضي 
فنه،  ُعّشاق  من  كبير  وعدد  الفن  جنوم  مبشاركة 

ودفن في مسقط رأسه األسكندرية.   
العزيز  عبد  الفنان محمود  إن رحيل  بدون شك، 
سيترك فراًغا كبيرًا في السينما املصرية، الذي 
كان دائم التجّدد، والذي فاجأ جمهوره بكل انتاج 
سينمائي أو تلفزيوني جديد، ألّنه كان يحذر كل 
احلذر من الوقوع في آفة التكرار والنمطّية، األمر 
الذي جعله يبذل جهًدا كبيرًا كلما كان يخوض 

جتربة متثيل جديدة.    
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ُهدهٌد
بِه شيٌء حزين في قْل

****    
تعال 
اْسَع

ى بني البئر وعصا تتفعَّ
تنادي بها:

إليَّ يا هذِه الُعْشبة!!!
****   

تعال 
حّتى إن افترضت أّننا لم نلتِق 

أو سقطت في يأِس نوح
تعال

تستطيُع النَّجاة على ظْهر َيٍد 
ولو جاَءتَك ِمن التباس ُفلِك الّذاكرة 

****   
سنأوي إلى آالمنا الرّائعة

التي
لم تكن حتتاج إّال أصابَع مطٍر

تذوّبها جمراٍت... على كاِهل تاريٍخ
يْدمُع ِمَن الزُّكام

وال يعرُف ما الذي عليِه أن يفعَله!!!
****    

بِح اْدُن عند َتَنّفس الصُّ

افتضَّ طريقا جديدا... تهشُّ
رياحا الفحًة غادرة

ال تسل: أين في البحر
اَُخّبئ قاربي؟!!!

***   
في البحر 

يختبُئ البحُر
ولن تختبَئ فيه إّال

الّطريُق الى حيفا.......
****   

خول اْستْعجل... ُتِقْم صالَة الدُّ
بأقداٍم... سافراٍت حافية

****   
ال ُتصلْح... َخلًال

في مجاديِف تتناسى:
األرصفَة
وارع الشَّ
احملّطات

ومنازل ألبي متّاٍم
وهي ُتعيُد الغياَب من مجاز الغياِب

كلماٍت تعلو ِمن جديد
من جديد تعلو حجارًة ومنزِال

****   
حيفاَك ليست خْيمًة

ُب الزِّقُّ فيها  ُيقلِّ
طرفة!!!
ينتبذُه

ًا في الَقِصيَّ قِصّي
ًة لذَّ

على َصْدر بْهكنة...
****    

اليوم
عادت األحالم

تعودني
خيَل آلهٍة

ُتلّمني
على يديَّ وفي يديَّ

بعُة السَّ
أنهارا ْجتري وال تفنى في حيفا؛

سفينًة وال عودًة
أْلواُحها من ُحطاْم

تْسُكُت؛
تسكت فيها قبَل، 

باح تسكت فيها قبَل أن تدرَك الصَّ
تسكت شهرزاُد عن الكالم....

ÂUM� ô Âö� XLB�« l�Ë w� UHO�
w{U*« Íbý—
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dIH�« WF�b�
اعتادت العائلة قضاء نهاية األسبوع في منتجعها 
منتجع  أو   » اليمنّية   » شــاطــئ  على  ــع  ــواق ال
العائلة،  أطفال  أصغر  يسميه  كما  «روكــســي» 
بسبب أن العائلة ُتبقي الكلب األبيض «روكسي» 

فيه وال تصحبه معها عندما تعود إلى املدينة. 
غدا  أن  احلكومة  أعلنت  حيث  ــعــاء،  األرب يــوم  إنــه 
اخلميس هو يوم عطلة رسمية في املدينة، بسبب 
إجازتها  لقضاء  العائلة  وتستعد  االستقالل.  عيد 
الواقع على شاطئ  املنتجع  حتى صباح األحد في 
وسباق  املدينة  ضوضاء  عن  بعيدا  األحمر،  البحر 
يصطادون  ليلهم  يقضون  هناك  املنهك،  الزمن 
السمك في رحلة بحرية باليخت « فالكون « حتى 

ساعات الصبح األولى. 
ثرّية حتظى مبكانة  يزيد من عائلة  ينحدر االستاذ 
سياسية مرموقة في املدينة، ومنحته مهنة احملاماة 
من  واحــدة  صاحب  فهو  املدينة،  في  واسعة  شهرة 
البنوك  تقصدها  التي  القانونية  الشركات  أشهر 
والشركات الكبرى في توكيالتها العامة، ومنحته 
صداقته مع أبناء األسرة احلاكمة نفوذا كبيرا وسطوة 

نافذة. 
اإلجنليزية  مالمحها  متّيزها  ليليان»    » زوجته 
طوال  وجهها  على  بحياد  املرسومة  وابتسامتها 
 » ِكنت   » جامعة  في  تصادقا  قد  كانا  الوقت، 
حيث درس هو القانون وهي درست اآلداب، تعمل 
اآلن بتدريس اللغة اإلجنليزية في املدرسة البريطانية 
في  الغنّية  الطبقة  أبناء  يقصدها  التي  اخلاصة، 
مترجمة  بوظيفة  املتقطع  لعملها  إضافة  املدينة، 

محّلفة في السفارة البريطانية، وما تقوم به أيضا 
من ترجمات في شركة زوجها. 

في  وصــارت  منزلها  عن  العائلة  ابتعدت  أن  بعد 
أطراف املدينة تفقد يزيد نظارته الطبية فلم يجدها، 
لقد خّلفها في البيت حيث وضعها جانبا، بينما 
كان ينوي حالقة ذقنه، اال أنه عَدل عن الفكرة وقرر 
لذقنه  تاركا  احلالقة،  شفرة  نصل  من  وجهه  إراحــة 
مثل  وجهه  فبدا  األحــد،  صباح  حتى  النمو  حرّية 

ارة صغيرة. َصَبّ
إلى  مجددا  سيعيده  النظارة  إلحضار  العودة  إن   
تذّكر  الوقت،  هذا  مثل  في  املدينة  شــوارع  ــام  ازدح
لها  السيارة  جيب  في  بها  يحتفظ  أخــرى  نظارة 
ــرى،  األخ ذراعــهــا  طفله  كسر  أن  بعد  ــدة  واح ذراع 
يبدو  ال  واحــدة.  بــذراع  أنفه  على  وعّلقها  تناولها 
األمر سيئا، قال لزوجته وابنيه الذين ضحكوا من 
شكله، وأرَدَف، بعد أن لسعته رنة ضحكة اخلادمة 
انت  يزيد  «بابا  فقيرة  بعربية  قالت  حني  «ناني» 
إنها تفي  بها  بأس  اللي يشوفك»، ال  يعرفك  ما 

بغرض القيادة على الطريق السريع خارج املدينة.
اللون،  باهت  اجلينز  بنطال  العبثي،  شكله  له  راق 
البسيط،  ــذاؤه  وح الفضفاض،  القطني  وقميصه 
وخلخلها  غرّته  في  أصابعه  مرر  حترره  من  ليزيد 

تاركا للهواء مهمة العبث في شعره األشيب. 
الطازجة،  اللحوم  بيع  املدينة محّالت  خارج  تنتشر 
ال  رمبا  للشواء،  اللحم  بعض  هناك  من  سيشتري 
ويقضون  السمك،  الصطياد  الليلة  هذه  يخرجون 

ليلتهم في لعب النرد ومشاهدة آخر األفالم. 

أوقف سيارته الفارهة بعيدا قليال عن اجلزار، حيث 
طلبت  امللحمة،  ــام  أم املتوقفة  املركبات  اكتّظت 
منه زوجته أن يبحث عن جزار أقل اكتظاظا لكّن 
اكتظاظ الناس يدل على جودة هذه امللحمة، دخل 
احملل وقد ألقى السالم، نظر اجلزار إليه مخاطبا، 

متجاوزا صف الزبائن : تفّضل أُمرني؟
ثالثة كيلو من حلم الظهر لو سمحت، أريدها من 

الذبيحة األخيرة.
قال في نفسه ال بد أن اجلزار عرف مكانتي، ولذا 
قّدمني على الناس في طابور االنتظار، رمبا كانت 
له دعوى في احملكمة، أو أنه شاهد صورة لي في 
الصحف. راق له إحساسه املتشاوف، ووقف متوّقعا 
أن يسأله أحدهم عن قضّية، عادة ما يرفض تقدمي 
أية استشارة قانونية خارج مكتبه، فاإلجابة على 

سؤال يسبقها مبلغ مالي يوضع في يده.       
قطع اجلزار أفضل ما ميكنه من اللحم املمدد فوق 
الوضم، نّظفها بسكينه احلاد وناوله إياها. مغّلفة 

باألمنيات الطيبة. 
شكرًا، كم احلساب. قال يزيد

-  ال شيء، الله معك، ادعيلنا! 
ماذا تقصد بال شيء ! ما فهمت ! 

اتسهل يا عم الناس لبعض! مش مستاهله، الله 
يكون بالعون. 

بسبعة  الكيلو  آخر  زبون  مع  اجلزار  يتحدث  وراح 
دنانير يا أبو محمد .

وتبّسم  اجلــزار،  سلوك  الزبائن  من  أي  يتعجب  لم 
وجهه  اصطبغ  الذي  يزيد  وجه  في  تلّطفا  بعضهم 

ـــــون الــــــدم  بـــــل
ة  حّب مثل  وصــار 

البندورة. 
لم يفهم يزيد ما 
في  حوله  يجري 
بادئ األمر، وحتت 
ـــــــرار اجلـــــزار  إص
اإلميانية  وعباراته 
أصبح  املتكررة، 

هّمه الوحيد مغادرة املكان بأسرع ما ميكن وقد أدرك 
املغزى، هل يخرج من محفظته ما يدلُّ على ثرائه، 

ولكن ما الفائدة؟
وبعد جدل حاد ظهرت فيه عصبية يزيد، أخذ اجلزار 
منه ثمنا زهيدا يدرك يزيد أنه ال يعادل ثمن نصف 

ما أخذ من اللحم. 
به  تعّلقت  بينما  اخلطى،  يحّث  سيارته  إلى  عاد 
الله  بارك  اجلــزار:  يخاطب  وهو  الزبائن  أحد  عبارة 

فيك يا أحمد، الله يقدرك على فعل اخلير.  
مما  الوجه  محتقن  عرقاً،  يقطر  مركبته  في  جلس 
مبتعدا  بسيارته  انطلق  أن  وما  زوجته،  قلق  أثار 
نظر إلى نفسه، فبدا وجهه في املرآة غريبا يرتدي 
نظارة طبّية مكسورة الذراع، بشعره املنكوش وذقنه 
في  شاهد  الزائغتني  وبعينيه  قنفذ.  مثل  النابتة 
املرآة مربية أطفاله مبتهجة بفستانها اجلديد الذي 
اشترته مؤخرا من سوق املدينة الشعبي. ودون قصد 
وجد نفسه يقول لها: ما أغناِك يا ”ناني“، اغفري 

لي فظاظتي  السابقة!

طارق عسراوي
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 ÆWOB
ýË  …uKŠ  WE(  vKŽ  ‰uB(«  q??ł√  s�   jGC�«  s�   WŠ«d²Ý«  c??š√
 12.2% l� å…œdH*«ò WÞö�uA�«  UOK�� W¾� w� …bz«— W�—U� u¼ ÊU�“ p�OÄ
   s�  d¦�√  ŸU³Ô¹  WMÝ  q�  w�Ë  ¨©2016  ‰uK¹√  X�JO½—u²Ý   UODF�  V�×Ð  ®
 WÞö�uA�«  rÝu�  ÕU²²�«  l�  Æ   ÊU??�“  p�OÄ  s�  åœd??H??�ò  Ìq��  ÊuOK�  ≠4.5
 Ë …ËöŠ  ÊU�“ p�OÄ ∫5²LFÞ l� …œËb×� WF�ÔbÐ  ÊU�“ p�OÄ W�—U� œÒb−²ð
 Ê«d¹eŠ w� t�öÞ≈ - bI� rO�²á�²Ä n� nO� U�√  Æo²�� …bÐ“  ÊU�“ p�OÄ
 9.3% ?� XK�Ë ‚uÝ WBŠ l� ‘—UIM�« W¾� w� WO�UŽ W³ðd� q²Š«Ë dOš_«
 l�  W½—UI�  UN�H½  nŽUCð  ‘—UIM�«  w�  ”Ë«d²ý  ‚uÝ  WBŠ  ¨ÂUŽ  qJAÐ  Æ
 n�  nO�  Æ©6≠9.2016  X�JO½—u²Ý®  Æ380%  ???Ð  uLM¹Ë  W??¹“«u??*«  …d²H�«

 ‘—UI½  u¼  rO�²á�²Ä
 W???šu???H???M???�  u?????J?????�?????Ð
 …u??A??×??Ð W???A???�d???I???�Ë
 W??????Þö??????�u??????ý .d?????????????�
 ÆrH�UÐ  ÊUÐËc�«  WF¹dÝ
 WŽu³D�  W³Š  q??�  vKŽ
 sŽ …—U???³???Ž w???¼ W??L??Ý—

 qJý  vKŽ  …b¹bł  W�“dÐ  rO�²á�²Ä  n�  nO�  ¨…d??�  ‰Ë_  ¨Êü«  ÆWF²�Ë  W³F�
 ÆWKzUF�«Ë ¡U�b�_« l� ∫„d²A*« „öN²Ýû� VÝUM� Â«dž 135 Ê“uÐË ”Q�

 Æ…—U²
*« XO½«u(«Ë o¹u�²�«  UJ³ý w� d�u²�

WÞö�uA�« rÝu� ÕU²²�≈
VOKŠ «d²��≈ …dI³�« WÞö�uý

rŽU½Ë  ÒwMž ZO�MÐ WKÒ�b� WÞö�uý
 

 oKDÔð  ”Ë«d???²???ý  W??Žu??L??−??�  s??�  XOKŽ
 –  WÞôu�uA�«  W¾�  w??�  Î «b??¹b??ł  U Î−²M�
 XOKŽ   dO�²½  lMB�  w??�  …d???�  ‰Ë_
 ZO�MÐ V??O??K??Š W??Þö??�u??ý ÃU??²??½≈ r??²??¹
 Z²M*« Æ VOK(UÐ «Îbł wMžË rŽU½Ë wMž

 ∫…b¹bł  ULFÞ 4 ?Ð oKDÔ¹ b¹b'«
 •   VOKŠ WÞö�uý –  VOKŠ «d²��≈ 

 VOÐ“Ë  «d Ò�J� – VOKŠ «d²��≈
 • .d�  –  VOKŠ  «d²��≈      uJ�ÐË  qO½UÑ  rFDÐ  .d??�  –  VOKŠ  «d²��≈   

  uJ�ÐË  uð  —užu¹ rFDÐ
 W�—U� UM²HBÐò ∫”Ë«d²ý w�  U¹uK(« r�� …d¹b� ¨ «—uÄ sÐ ‰UÞ ‰uIðË 
 —«u×Ð bł«u²½ s×½ ÆUMOJKN²�* W�UC� WLO� ÂÒbI½ Ê√  UMLN¹ …bz«— WÞö�uý
 WÞö�uý  lMB½ Ê√Ë œö³�« w� pKN²�*« t³×¹ Íc�« rFD�« œÒb×½ w� ÒdL²��
 W¾H�« Ác¼ wJKN²�� s� …dO³� W³�½ Ê√ U½błË b�Ë  Æt� WF²2Ë ¨t²³ž— VÝUMð
 XOÐ s� …b¹b'« WK�K��« d¹uD²Ð UML� «c� ¨WKÒ�b�Ë VOKŠ WÞö�uý ÊËb¹d¹
 w²�«  U³ Ò�d*« q� —U³²Žù« 5FÐ U½cš√ WK�K��« d¹uDð ‰öš Æ…dI³�« WÞö�uý
 WF²*« b¹eð w²�« WÞö�uA�« Õ«u�√ qJAÐ « Î—Ëd� ¨rFD�« s� « Î¡bÐ ¨WF²*« wDFÔð
 d¦�QÐ WM��« w� WÞö�uA�« ‚uÝ  ôušb� —ÒbIð Æå…u³F�UÐ Î¡UN²½«Ë WO�(«
 WO�U� WBŠ l� WÞö�uA�« ‚uÝ —ÒbB²ð ”Ë«d²ý Ê√ U ÎLKŽ ¨₪ ÊuOK� 450 s�
 W ÒBŠ l� …bz«d�« W�—U*« w¼ …dI³�« WÞö�uýË ¨54% ?� qBð ‚u��« «c¼ s�

Æ©2015 ‰uK¹√ ¨X�JO½—u²Ý® 44% ?� qBð WO�U�

 ‚ö??Þ≈  vKŽ  WMÝ  q??�  w??�  XOKŽ  fO/  tO�U�  rJðœ ÒuŽ  UL�
 ÊËUF²�UÐ WM��« Ác¼ WKLŠ XIKÞ√ ¨ PłUH*UÐ W¾OK�  öLŠ
 w�Ë  Æœö³�«  w�  … Òd??�  ‰ ÒË_Ë  ¨‰U??Ž –  ‰≈  Ê«dOD�«  W�dý  l�
 dHÝ …d�cð 130  vKŽ  UÐu×Ý ¡«dł≈  r²OÝ WKL'« —UÞ≈
 r²OÝ YOŠ °r�UF�«  w�  UNł ÔË …ÒbF� ©WÒOłË“ …d�cð 65®

Æ5²ŽUÝ q� …b¹bł WKŠ— vKŽ V×��«
 rOLB²Ð fO/ tO�U�  «u³Ž o¹u�ð r²OÝ WKL(« —UÞ≈ w�

ÆÍ—U'« ©d³�Ñu½® w½U¦�« s¹dAð dNý ‰öš ’Uš
 v²Š  Òd??L??²??�??ðË  8.11.2016  a???¹—U???²???Ð   √b?????Ð  W??K??L??(«

 2 4 . 1 1 . 2 0 1 6
 ¡«dł≈ r²OÝ UN�öšË
 q�  w??�   U??Ðu??×??Ý  5
 q� … Òd??????�® q??L??Ž Âu????¹
 WŽU��«  s??�  5²ŽUÝ
 U???? ÎŠU????³????�  10∫00
 18∫00  v???????²???????ŠË
 65  Í√  –  © Î¡U??????�??????�
 s�U�_ WÒOłË“ …d�cð

Ær�UF�« ‰uŠ WHK²
�
 „d???²???A???� q??????� Èb????????�
 …dH�Ð “uHK� W�dH�«
 s???�U???�ú???� W?????? ÒO??????łË“

∫WO�U²�«
 ”u???� ¨„—u?????????¹ u???O???½
 ¨„u??J??½U??Ð ¨”u???K???$√
 ¨5JÐ  ¨ê???½u??�  ê?½u¼
 ¨Êb????M????� ¨f????????¹—U?????????á
 ¨W½uKýdÐ ¨Â«œd²��√
 ¨a??????¹—u??????¹“ ¨U???????????�Ë—

 ¨UO�OMO?Ñ  ¨uJÝu�  ¨a½uO�  ¨UMOO?Ñ  ¨b¹—b�  ¨u½öO�  ¨UMOŁ√
Æq��ËdÐË ¨í?OMł

ø UÐu×��UÐ „—UA½ nO�
 W�—UA*«  XOKŽ fO/ tO�U�   U−²M� WKOJAð s� Íd²A½
 W³KŽ®  Â«d???Ç  200  XOKŽ  fO/  tO�U�  ∫w??¼Ë  ¨WKL(«  w�
 ¨qO½U?Ñ  fO/  tO�U�  ¨©’U??)«  WKL(«  rOLB²Ð  Ë√  WÒ¹œUŽ

ÆÊU−MH�« l� fO/ tO�U� W�“—Ë U�u� fO/ tO�U�
 œu??�  q??L??%  w??²??�«  W??O??K??š«b??�«  Âu??O??M??�u??�_«  WODžQÐ  kH²×½

Æ¡«dA�« vKŽ qO�b� U¼“«dÐù WKL(UÐ „«d²ýù«
 WDÝ«uÐ  ÂuOM�u�_«  ¡UDž  vKŽ  d¼UE�«  WKL(«  œu�  qšbÔ½

∫WO�U²�« ‚dD�« ÈbŠ≈
HYPERLINK åhttp∫ØØ  ∫Ê«uMF�« vKŽ WKL(« l�u�
wwwÆnamesÆcafe≠eliteÆcoÆilò wwwÆnamesÆ

cafe≠eliteÆcoÆil
™4559 r�d�« vKŽ w�ü« VO−*«

 n� W Ò×B� …bz«d�« W�—U*« Scholl
  U−²M� W¾� l ÒÝuð UNÐ W¹UMF�«Ë ÂbI�«

« ÎeÒO2Ë «Îb¹bł U Î−²M� oKDÔðË WŠ«Òd�«
 5�bI�«  WŠ«dÐ ”U�Šù« vKŽ bŽU�ð Light Legs  »—«uł

UÎLŽU½ U Î�LK� `M9Ë
 ÆUNÐ W¹UMF�«Ë ÂbI�« n� W Ò×� ‰U−� w� …bz«d�« W�—U*« ‰uý

∫w¼Ë ¨WOÝUÝ√  ôU−� 3 w� ‰uý W�—U� jAMð
W¹UMF�« •
ÃöF�« •
WŠ«Òd�« •

 oKDðË WŠ«d�«  U−²M� ‰U−� w� U ÎF ÒÝuð W�—U*« bNAð ¨UÎO�UŠ
 U ÎÝU�Š≈ 5�bI�« `M9 w²�« Light Legs  ©»uNOK¼® »—«uł

ÆW�uFM�«Ë ÕUOð—ù« ¨WŠ«d�UÐ
 `M9Ë dM¹œ 60 W�U¦JÐ b Ò��« WLJ×Ô� UN½uJÐ »—«u'« eÒOL²ð
 WOłu�uMJð  qCHÐ  p�–Ë  ¨W�Uý—  tK�Ë  ÎöOLł«ÎdNE�  5�bI�«
 b¹  vKŽ ‰uý  «d³²
� w� U¼d¹uDð - w²�«  ·UO�_«  jG{
 UDG{ WOłu�uMJ²�«  Ác¼ œ ÒËeðË ¨‰uý w� ÂbI�«  n� ¡«d³š
 rO�JðË  ÒbA�  p??�–Ë  ¨ÂbI�«  œ«b²�≈  vKŽË  VFJ�«  w�  U Îł Ò—b²�

Æ5�bI�UÐ qI¦�«Ë VF²�UÐ ”U�Šù« lM�Ë 5�bI�«
°WK�ž 100 v²Š UN½u�Ë UNKJý bIHð ô »—«u'«

 u¼ ‰uý ·«b¼√ bŠ√ ò ∫‰uý W�—U� …d¹b� ¨í?¼«— ‰U³MŽ ‰uIð
 …œu'« WIzU�  U−²M� b¹b&Ë W�—U*« d¹uDð w� —«dL²Ýô«
 Z²M*«  «c¼  w�  b¹b−²�«  ÆÃöF�«Ë  W¹UMF�«  ¨WŠ«d�«  5Ð  Z�bð

 b???¹b???A???²???�« u?????¼
 ‰U????L????'« v????K????Ž
 »—«u???ł ÆU?? ÎC??¹√
  Light Legs
 «Îb???????ł W?????L?????ŽU?????½
 v??K??Ž w???H??? ÚC??? ÔðË
 « ÎdNE� …bOÝ q�
 w????� ö???????O???????L???????ł
 ¨q??³??I??*« ¡U??²??A??�«
 W??�U??{ùU??Ð «c????¼
 W??????Š«d??????�« v?????????�≈
 o??�«d??²??Ý w???²???�«
 …√d????????????????�≈ q????????????�
 ¡«b????????ð—≈ ¡U?????M?????Ł√

Æå»—«u'«
 ÊuKÐ  »—«u???'«
 ???Ð w?????¼Ë œu??????Ý√
 S¨  ∫ U??ÝU??I??�  4

ÆM¨ L¨ XL
 w???� …d??????�u??????²??????�
 d???Ðu???Ý W???J???³???ý
 s� Î√b???²???Ð≈ Â—U????�

ÆÍ—U'« dNA�«
 99.9  ∫d??F??�??�«

ÃÆ‘

 ∫s¹ô Íe¹d� s� bK'« ¡U¹“√ WKOJAð
wÐU³A�«Ë wJOÝöJ�« dNE*« 5Ð U� lL& WOH¹dš W{u�

 W{uLK� W³�«u� ¡U¹“√ s¹ô Íe¹d� WJ³ý w� 2017 ¡U²ý WKOJAð sLC²ð
 ¡U²A�«  «c??N??�  …b??¹b??'«  WKOJA²�«  eOL²ð  YO×Ð  …√d???*«  r�ł  l??�  Â¡ö??²??ðË
 Z�bÐ ö�UJ²� «dNE� …√d*« `M9 w²�«Ë wŽUMB�« bK'« Ë« bK'«  UÝu³K0
 s�Ë W¾¹dłË …d¹UG� WI¹dDÐ rLB*«Ë ÍdBF�« Ë√ØË wJOÝö� bKł Ÿ«u½√

Æ…œuł  «–  U³�d�
 b�_«  WK¹uÞ ¡U¹“√  lD� …œUŽ qCHð ¡U�M�«  Êu� V³�ÐË oKDM*«  «c¼ s� 
  √— ¨oO½√Ë ÍdBŽ dNE0 U¼dNE²� Èdš√ WNł s�Ë WNł s� ‰ULF²Ýô«Ë
 W¹bK'«  lDI�«Ë  ¡U??¹“_«  vKŽ  ¡uC�«  jOK�ð  —b??ł_«  s�  t½«  s¹ô  Íe¹d�
 X�u�« w� WOJOÝö�Ë W¹dBŽ ¡U¹“√ v�≈ …dOš_« W½Ëü« w� X�u% w²�«Ë

Æt�H½
 UN²�¡ö�  sJL*«  s�  W¹bKł  ¡U??¹“√  vKŽ  …b¹b'«  WKOJA²�«  UC¹√  Íu²%Ë
 lD� Ë«  ¡U??¹“√  l� UN−�œË ¨V²J*«  w� qLF�«   UŽU�� UC¹«  WIO½_«  …√dLK�
 WK¹uÞ  dO½UMð  ¨‰U??¦??*«  qO³Ý  vKŽ  rKI�«  rOLB²Ð  bK'«  …—uMð  q¦�  Èd??š«
 n{√ ¨dNE*UÐ W�U×½Ë ôuÞ …√d*« `M1 U2 WOHKš W×²� l� W³�d�« v²Š
 v²Š ÊuHOA�« ÊUBLI� WHOHš lD� Z�œ sJ1 …—uM²�«  l�Ë t½«  p�– v�«
 s¹ô Íe¹d� XIKÞ√ ¨bK'« dO½UMð V½Uł v�≈  ÆqO²ÝU³�«  Ê«u�QÐË nB²M*«
 ≠wŽUMB�« bK'«Ë bK'«  «d²ÝË  U²O�U'« s� WFÝ«Ë WKOJAð ÂUF�« «c¼
  UÐU×Ý l� ¨WHK²
� Ê«u�√Ë  U ÒBIÐ ¨…dOBI�«Ë WK¹uD�« bK'«  U²O�U−�
  U²O�Uł  WKOJAð  p�–  s�  r??¼_«Ë  ÆsAš  Ë√  rŽU½  bKł  ¨WOH
�  Ë√  …d¼Uþ
 ÆwÐU³ý  dNE0  dNEð  Ê«  œu??ð  w??²??�«  …√d??L??K??�Ë  WOJOÝöJ�«  …√dLK�  WLzö�
 ÆtÐuOŽ  wH
ðË  r�'«  rOÝUIð  “d³ð   «d²��«Ë   U²O�U'«  Ê√  v�≈  —UA¹
 l� W¹bKł …d²Ý Z�œ q¦� Èdš_« lDI�« 5Ð Z�bK� …œ—«Ë WO½UJ�ô« vI³ðË
 fMOł l� wJOÝö� bKł XO�Uł Ë« “gðö�” Ê«œełË wJOÝö� ÊuKDMÐ

Æö¦� ‚e2
90?�«  «uMÝ  U�LKÐ WOJOÝö� ∫!«d'«

 l� “!«d'«”  »u??K??Ý√  Z??�b??Ð  ÂU??F??�«  «c??N??�  s???¹ô  Íe??¹d??�  uLLB�  `??$
 »U×��«Ë  ¡«d??L??(«  b??K??'«  …d??²??Ý  p??�–  vKŽ  ‰U??¦??�  ≠wJOÝöJ�«  rOLB²�«
 ·—U??še??Ð  eOL²ð  w??²??�«Ë  “qO½UA�«”  ?K�  wJOÝöJ�«  »u??K??Ý_«  l??�  V?? Ò¼c??*«
 w³�«—  »uKÝQÐ  U½d�cð  w²�«  bK'«  XO�Uł  UC¹√  „UM¼  Æ“!«d'«”  dBŽ
 «c¼  qF&  w²�«Ë  wŽUMB�«  ËdH�«Ë  lÝ«Ë  W³�—  ‚uÞ  l�  sJ�Ë   Uł«—b�«
 œU−¹« sJ1 …b¹b'« WKOJA²�« sL{ s� ÆrÝu*« «cN� «bł WLzö� XO�U'«
 1199.90 v²ŠË qJOý 749.90s� √b³ð —UFÝQÐ wFO³Þ bKł s�  U²O�Uł
 qJOý 229.90 5Ð ÕË«d²ð —UFÝQÐ wŽUMB�« bK'« s�  U²O�UłË ¨qJOý
  «dAŽË s¹ô Íe¹d� ŸËd� w� ÊËb& UNFOLłË ÆqJOý 499.90 v²ŠË

Æ38≠52  UÝUI0 wÐdF�« jÝu�« w� …dA²M*« ŸËdH�«

 Ê«dOÞ …d�cð «u×Ð—≈ «u�UFð
 tO�U� s� 5²ŽUÝ q� WÒOłË“

XOKŽ fO/





2016 w½U¦�« s¹dAð 18 WF ÔL'« 46

 l�d� WKLŠ oKDð WOMN*« W×B�«Ë ÊU�ú� W�ÝR*«
»dF�« ‰ULF�« bMŽ wŽu�«

 WKLŠ  WOMN*«  W×B�«Ë  ÊU??�ú??�  W�ÝR*«  XIKÞ√
 WGK�UÐ  5Łb×²*«  W�Ëb�«  wMÞ«u�  ‰ULFK�  W�Uš

Æ WOMN*« W×B�«Ë ÊU�ô« Ÿu{u� w� WOÐdF�«
 w²�« …b¹bF�«  UÞUAM�« sL{ WKL(« Ác¼ wðQðË
 ‰öš  s�  ¡«—b???*«Ë  ‰ULF�«  l�  W�ÝR*«  UNÐ  ÂuIð
 vKŽ  ÿUH×K�  WOMN�   U??ý—ËË   «d{U×�  .bIð

ÆqLF�« w� ‰ULF�« s�√Ë W�öÝ
 w� …U�Ë  ôUŠË  UÐU�« s� Âu¹ q	  ôUŠ sŽ lL�½ s×½Ë W³FB�« …d²H�« Ác¼ w�
 Èd³	 WOL¼√ „UM¼ Ê√ …v�ÝR*« Èdð p�c� Æ»dF�« ‰ULF�« bMŽ UNM�Ë ¨‰ULF�« ·uH�
 vKŽ ÿUH(« qł√ s� W�“ö�«  «uD)« q	 –U
ð« w� »dF�« ‰ULF�« bMŽ wŽu�« l�d�

Æ¡UM³�«Ë qLF�« ŸËd� q	 w� rN²�öÝË rN½U�√
 W×H� d³ŽË Êu¹eHK²�«Ë u¹œ«d�« Z�«dÐ ¨‚dD�«  U²�ô d³Ž XIKD½« WKL(« Ê√ d	c¹
 vMF²ÝË  W�U¼  …«œ√  d³²Fð  w??²??�«Ë  WOÐdF�«  WGK�UÐ  W�ÝR*UÐ  W??�U??)«  „u³�OH�«

ÆW¹uŽu²�«  öL(« sL{Ë  UO�UFH�« ‰öš s� œUý—«Ë —U�H²Ý« q	 vKŽ WÐUłôUÐ
 dOž  W¹dO¼ULł  WLEM�  w??¼  WO×B�«  W�ö��«Ë  ÊU??�ú??�  W�ÝR*«  Ê√  …—U???ýô«  —b??&
 wŽu�«  l??�—  ·bNÐ  qGA*«Ë  q�UF�«  W×KB*  ¨WO½U−�   U�bš  WKÝ  `M9Ë  ¨WO×Ð—

ÆqLF�« s	U�√ w� WOMN*« W×B�«Ë ÊU�ô« Ÿu{u*
 ÊU�ú� W�ÝR*« ò „u�OH�« d³Ž W�ÝR*« W×H� …—U¹“ rJ½UJ�UÐ ¨Èdš«  U�uKFLK�

Æ™9214 vKŽ UMÐ ‰UBðô« Ë√ ò WOMN*« W×B�«Ë

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

“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�  ₪

°ÎUC¹√ WOÐdF�« WGK�UÐ “b�U½Ëb	U� oO³Dð ¨…d� ‰Ë_

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

 l�  ¨…—ËbMÐË  fš  W�U{SÐ  ¨WÒ¹dÞ  e³š  …dODAÐ  ÂÒbI Ô�  ¨dšUH�«  ÃUłb�«  —b�  s�  100%

—UO²šö�  UBK� W²Ý

 ÆWOÐdF�« WGK�UÐ …b¹b'« WGOB�UÐ “b�U½Ëb	U�  UO³KÞ oO³Dð °œö³�« w� …d� ‰Ë_
 q	Ë W�uNÝË WÞU�³Ð œö³�« w� “b�U½Ëb	U� rFD� q	 s� VKD�« rJ½UJ�SÐ ÂuO�« s�
 °WKCH*«  “b�U½Ëb	U�   U³łË  «u³KÞ«  WDO�Ð   «uDš  lC³Ð  ÆWOÐdF�«  WGK�UÐ  «c¼
 ¨PAYPAL   »U�Š  WDÝ«uÐ  Ë√  œUL²Ž«  W�UD³Ð  «uF�œ«  ¨W³łu�«Ë  rFD*«  «Ë—U²š«
 w� Ë√  pF� cšú� ¨rFD*UÐ W³łu�«  ‰ËUM²� «uKCHðË ådOC×²�UÐ «Ë√b??Ð«ò «uDG{«
 ¨ U�U{≈  «Ë—U²š«  ÆrFD*«  w�  UL	  U�U9  oO³D²�«  w�  rJ²³łË  «u³	—   Æn??¹«—œ  „U??*«
 w�  r??ŽU??D??�Ë   U??³??łË  ¨W??K??�U??	   UO³KÞ  kHŠ  U??C??¹√  rJMJ1  Æ»Ëd??A??�Ë   UBK�
 ‰UŠ w�  °rJÐU�Š vKŽ h
ý …uŽœ rJMJ1 ÆVKD�« s�“ …b� dOBI²� åÊuKCH*«ò
 ¨WO³KD�« e�— rN� «uKÝ—√ ¨oO³D²�UÐ «uF�œ«Ë «u³KÞ« ¨rJ½œuÐ rFDLK� r	œôË√ ÂËb�

Æ…œËbF� ozU�œ ‰öš WO³KD�« rN� ÂbIMÝË
ø“b�U½Ëb	U� oO³Dð s� VKD½ nO	

 s� Ë√ pF� cšú� ¨rFD*« w� ”uK'« «Ë—U²š« •  qCH� Ë√ V¹d� rFD� «Ë—U²š« •
 W�UD³Ð  «uF�œ«  •  WOMG�«  ÂUFD�«  WLzU�  s�  WKCH*«  rJ²³łË  «u³	—  •  Æn??¹«—œ  „U??*«
 Âö²Ý« bFÐ • ådOC×²�UÐ «Ë√bÐ«ò «uDG{« • PAYPAL »U�Š WDÝ«uÐ Ë√ œUL²Ž«
 s�  «uF²9Ë  rFDLK�  «uNłuð  ¨å…e¼Uł  WO³KD�«ò  ÊQÐ  rJLKFð  oO³D²�«  s�  W�UÝ—
 d−²� w� McDonaldßs Israel sŽ «u¦×Ð« ÆozU�œ ‰öš Í—uDÝ_« ‰U¹Ë— „U*«

°…b¹bł WK×Ð WOÐdF�UÐ “b�U½Ëb	U� l�u� U³¹d�    ÆqÐ√ Ë√ qłuł

 Íc�« œö³�« w� ‰Ë_« – åWŽ—e*« s� VOKŠò oKDð U ?ÑuMð
wFO³Þ qJAÐ WM Ò�×� WOz«cž rO� vKŽ Íu²×¹

 5�%  vKŽ  bL²F¹  Íc??�«Ë  åW??Ž—e??*«  s�  VOKŠò  U ?ÑuMð  oKDð
 —cÐ  vKŽ  bL²F¹  ’U??š  w??z«c??ž  q ÒLJ�  ‰ö??š  s??�  dI³�«  W¹cGð
 …uDš  sŽ  UM¼  Y¹b(«  —Ëb??¹  Æ3  UGO�Ë√  vKŽ  Íu²×¹Ë  ÊU²J�«
 s� ¡«uÝ d̈I³�« W¹cGð d¹uD²� œö³�« w� UNŽu½ s� v�Ë_« w¼
 s� qOKI²�« qCHÐ ¨ W¾O³�« …œuł 5�×²� Ë√ d̈I³�« W×� qł√
 s�  w�U²�UÐË  ¨  dI³K�  wLCN�«  “U??N??'«  s??�  ÊU¦O*«  “U??ž  Ã«d???š≈
 vKŽ√ WOz«cž rO� Í– VOKŠ vKŽ qB×¹ Íc�« ¨ pKN²�*« qł√
 100 ? � rGK� 24 vKŽ WŽ—e*« VOKŠ Íu²×OÝ ÆwFO³Þ qJAÐ
 VOK(« w� 3 UGO�Ë√ q� 100 ? � rGK� 12 qÐUI� ¨3 UGO�Ë« q�

ÆÃÆ‘ 6.20 ÁUB�√ dF�Ð pKN²�LK� ŸU³OÝË ¨ÍœUF�«
 UðbM&  ÊU²K�«Ë  ÊUðdOEŠ  ŸËdA*UÐ  WKŠd*«  Ác¼  w�  X	d²ý«
 «Îb??ł W×łU½ WIÐUÝ  Æd??I??³??�«  ¡«c???ž  v??�≈  qLJ*«  W??�U??{≈ q??ł√  s??�
 ÃU²½≈ WK�KÝ oKšË ÊU²J�« vKŽ bL²F¹ q ÒLJ� d³Ž dI³�« W¹cG²�

 „UM¼ U ?ÑuMð XÝ—œ YOŠ ¨U�½d� w� X½U	 ©Sustainable Food System®  WLz«œ
 w�  w½UJ�u?Ñ  bNF�  q³�  s�  œö³�«  w�  Íd??ł√  Y×Ð  s�  ‰b²�¹  ÆV¦	  sŽ  ‰U−*«  «c??¼
 dNý  s�®  nB½Ë  WMÝ  w�«uŠ  —«b�  vKŽ  ¨ U?? ?Ç  fðu³O	  w�  WF�«u�«  ÂË—œ  …dOEŠ
 dýU³� qJAÐ Èœ√ ¡«cG�« q ÒLJ� W�U{« Ê√ ©2015 —«–¬ dNý W¹UN½ v²ŠË 2013 ‰uK¹√

ÆdI³�« W×� 5�% v�≈
 s�  «uMÝ lÐ—√ bFÐò ∫U ?ÑuMð w� VOK(« WŽuL−* W�UF�« …d¹b*« ¨Êuý ”Ëd?Ç  UMŽ
 ¡«cG�«  UOłu�uMJð  ¡«d³š  l�Ë  dzUEŠ  l�  ÊËUF²�UÐ  X¹dł√  w²�«Ë  d̈¹uD²�«Ë  Y×³�«
 v�≈  ·bNð  w²�«  WOKLF�«  w�  WLN�Ë  v??�Ë√  …uDš  sŽ  sKF½  Ê√  d
�  UMK	  ¨U ?ÑuMð  w�
 WL¼U�*«  d̈I³�«  W×� ∫VOK(« ÃU²½≈  WK�KÝ w�  UIK(« q	 vKŽ …bzUH�UÐ  …œuF�«
 w� …bz«d�«  ¡«cG�«  W	dý U½—U³²ŽUÐ  ÆpKN²�LK�  WO�U{≈ WLO�  `M�Ë W¾O³�«  …œuł w�
 w� WO	öN²Ýô«  UNłu²K� U ÎI�Ë —uD²�«Ë …dJ²³�  «uDš —ÒbB²Ð U ?ÑuMð bNF²ð ¨œö³�«
 3 u×½ q³� t�öÞSÐ UML� Íc�« åWOz«cG�« WK�u³�«ò Z�U½dÐ q¦� ¨…uD)« Ác¼ Ær�UF�«
 w�  WO�Ozd�«   U−²M*«  s�  dJ��«Ë  `K*«  qOKIð  v�≈  ”UÝ_UÐ  eJðd¹  Íc�«Ë  ¨ «uMÝ
 œuIðË pKN²�LK� U ÎOIOIŠ «ÎdOOGð oK
ð w²�«  «uD)« —bB²� U½—ÒuBð fJFð ¨U ?ÑuMð

åÆqC�√Ë w×� q³I²��Ë b¹bł  ÂuNH� v�≈ œö³�« w� ¡«cG�« ‚uÝ
wFO³Þ qJAÐ d¦	√ 3 UGO�Ë√

 UGO�Ë√  d??¦??	√  vKŽ  Íu²×¹  Íc???�«  t??Žu??½  s??�  ‰Ë_«  d¹uD²�«  u??¼  åW??Ž—e??*«  s??�ò  VOKŠ
 s�  VOK(«  ÊS�  «c¼  v�≈  W�U{≈  ÆdI³K�  WHK²
*«  W¹cG²�«  ‰öš  s�  wFO³Þ  qJAÐ  3
 ¨ÍœUF�« VOK(« l� W½—UI� ¨6  UGO�Ë√Ë 3 UGO�Ë√ 5Ð qC�√ Ê“«uð vKŽ Íu²×¹ WŽ—e*«
 ÷ULŠ_  ÂU¼  wÐU−¹«  dOŁQð  p�UM¼  ÆW¹cG²�«  wzUBš√Ë  ¡U³Þ_«  q³�  s�  tÐ  v�u*«
 Ê“«uð sŽ W�ËR�*« UN½« YOŠ ÆrOK��« ÊU�½ô« r�ł qLŽ vKŽ 3 UGO�Ë√ Ÿu½ s� s¼b�«
 …œU¹“ ¨ UÐUN²�ô« lM� ¨W¹u�b�« WOŽË_«Ë VKI�« ÷«d�√ lM� ¨Âb�« w� Êu¼b�«  U¹u²��
 sJ�Ë  ¨Ã«e??*«  5�%  v�≈  v²ŠË  ⁄U�bK�  rOKÝ  ¡«œ√  vKŽ  WE�U;«  ëO	d²�«Ë  ¡UG�ù«
 ¨t�HMÐ UNłU²½≈ lOD²�¹ ô ÊU�½ô« r�ł ÊS� ¨ UNO�≈ W Ò×K*« WłU(« s� ržd�« vKŽ

 ÆÃ—U)« s� b¹Ëeð vKŽ ‰uB(« v�≈ dDC¹ «c�Ë

 WOÐdŽ l½UB� 3 ÂdJð ‰ULA�« ¡«u� WŽUMB�« »UÐ—√ œU%≈
W¾O³K�Ë rNFL²−* rN²L¼U��Ë rNÞUA½ vKŽ

 s�  dO³	  œb??Ž  —uC×Ð  WO1dJð  WO��√  ¨‰ULA�«  ¡«u??�  –WŽUMB�«  »U??Ð—√  œU??%«  bIŽ
 »UÐ—√ œU%« fOz— ª‘ËdÐ Už«dý s� q	 W	—UA0Ë ¨»dF�« ‰ULŽ_« ‰Uł—Ë 5F=MB*«
 ¨‰ULA�«  ¡«u� ≠ WŽUMB�« »UÐ—√  œU%« fOz— ªÊU�dLO�ð ÍdM¼ ¨œö³�«  w� WŽUMB�«
 lL²−*« d¹b� ªr�UŽ ¡öŽË WŽUMB�« »UÐ—√ œU%« w� ‰ULA�« ¡«u� d¹b� ªÂËU³KOÐ« —ËRO�

ÆÊËdš¬Ë WŽUMB�« »UÐ—√ œU%« w� wÐdF�«
 ¨WŽUMB�«  »U??Ð—√  œU??%«  w�  ‰ULA�«  ¡«u??�  d¹b�  ªÂËU³KOÐ«  —ËRO�  bO��«  ¡UIK�«  `²²�«
 ÷dŽ  UL	  ¨…uŽb�«  WO³KðË  rN²	—UA�  vKŽ  vMŁ√Ë  ‰ULŽ_«  ‰Uł—Ë  5F=MB*UÐ  U Î³Šd�
 œU??%ô«  qLŽ  h
K�  ÷d??ŽË  UL	  ¨5²�œUI�«  5²M�K�  œb??'«  …—«œù«  ¡UCŽ√  rN�U�√
 ¡«u� w� WŽUMB�«  »UÐ—√  œU%« fOz— ªÊU�dLO�ð ÍdM¼ b=O��«  U�√   ÆtIÐU��«  tM�K�
 b	√Ë ¨»dF�« 5F=MB*«Ë l½UBLK� ¡UIK�« «c¼ W ÒOL¼√ vKŽ t²LK	 w� œÒbý bI� ¨‰ULA�«

ÆU Î�b� WŽUMB�« l�b� ¨WOÐdF�« WOŽUMB�« oÞUM*« d¹uDð vKŽ qLFOÝ t½«
 qHŠ UM	—Uý s� q	 dJý√ ” ∫WŽUMB�« »UÐ—√ œU%« w� wÐdF�« lL²−*« d¹b� ªr�UŽ ¡öŽ
 vKŽ WÒO1dJð  «œUNý vKŽ 5K�U(« »dF�« 5FMBLK� Í—ËbÐ „—UÐ√Ë tM��« ÂU²²š«
 ¨rNF½UB� w� t¾O³�«Ë lL²−LK� t�U¼ rO� X¹ËcðË d¹uDð qł√ s� rNKLŽË r¼œuN−�
 `Ðd�« …œU¹“Ë rF½UB� w� tDO;« t¾O³�«  d¹uDð ·UD*« W¹UN½ w� t½Qý s� Íc�«Ë
 l½UB* WÒO1dJð  «œUNýË ez«uł `M� rÝ«d�  bIŽ b�Ë Æ“bOF³�« Èb*« vKŽ u� v²Š
 lL²−LK� rN²L¼U��Ë rNÞUA½ qCHÐ ¨w�«u²�« vKŽ WFÐU��« WM�K� p�–Ë ‰ULA�« s�
 s�  W½ÒuJ�  tB²
�  rOJ%  WM'  q³�  s�  W	—UAÔ*«  l½UB*«  —UO²š«  Ò-  b�Ë  ÆW¾O³�«Ë
 dO¹UF� vKŽ «Î¡UMÐ p�–Ë ¨‰ULA�«  ¡«u� ≠WŽUMB�« »UÐ—√  œU%« w� 5DýU½ 5FÒMB�
 s�  ‰ULŽ  qOGAð  ∫UNM�  Æ…ezUH�«  l½UB*«  —UO²š«  Ò-  UN³�×Ð  w²�«Ë  WM−K�«  UNðœÒbŠ
 qO¼QðË rŽœ ¨WLzö� qLŽ W¾OÐË ◊Ëdý ¨qLF�« ’d� w� …«ËU�� ¨WDK²
�  UFL²−�

 ÆU¼dOžË wK;« ÃU²½ù« lO−Að ¨‰ULF�«
 s� …bz«— WOÐdŽ l½UB� WŁöŁ —UO²š« Ò- ¨W ÒO1dJ²�«  «œUNA�« qOM� 5�bI²*« 5Ð s�Ë
 w�  UJO½Ëd²J�«  UÝU�  lMB�  ¨÷ÆÂ  WÝbMNK�  …d�UM�«  ¡UÐdN	  ∫r¼Ë  ¨‰ULA�«  WIDM�

ÆWÒOz«cG�«  UŽUMBK� Íbý— lMB�Ë U	d¹
 Æ÷ÆÂ  WÝbMNK�  …d�UM�«  ¡UÐdN	  W	dý  w??�  W	—UA�  W�Oz—  ªf?? Ò³??�  Í—U??�  …b ÒO��«
 …œUNý  vKŽ  W	dA�«  ‰uB(  U¼—ËdÝ  sŽ   dÒ³Ž  Æ¡UÐdNJ�«  Õ«u�√  lOMB²Ð  WB²
*«
 lL²−*«  s�  U¹U³�Ë  »U³ý  ÂÒbI²Ð  UM²L¼U�*  .dJ²�«  vKŽ  UMKBŠ”  ∫WKzU�  ¨.dJ²�«
  «—b� “«dÐùË ¨WLzö�Ë WLŽ«œ qLŽ W¾OÐ ‰öš s� ¨¡UÐdNJ�« ‰U−0 qLF�« w� wÐdF�«
 UÝU�  W	dý  …—«œ≈  fOz—  ≠  ‰U??? Ò�—  5??�√  b ÒO��«  Æ“‰U−*«  «c??¼  w??�  UMÐU³ý   UO½UJ�≈Ë
 …œUNý  `M�”  ∫—U??ý√  ¨W ÒO½Ëd²J�«   «bF�  b??¹Ëe??ðË  VO	d²Ð  vMFð  w²�«Ë  ¨UJO½Ëd²J�≈
 qOGAð ‰öš s� qLF�«  ’d� w� …«ËU�LK�  UM²L¼U�� v�≈  œuF¹ ¨lMBLK�  .dJ²�«
  “Æ UO1œU	√   UO²�  s¼ sNMOÐ  s� ¨W	dA�«  w� wÐdF�«  lL²−*«  s� …U²�  80  w�«uŠ
 ¨WÒOz«cG�«  UŽUMBK� Íbý— W	dý w� ÍœUB²�ô« d¹uD²�« d¹b� dOAÐ ·—UŽ b ÒO��«
 UMK¹u×²�  ÎôË√  .dJ²�«  vKŽ  UMKBŠò  ∫özU�  ¨‰ö??N??�«Ë  W	dÐ  WMO×ÞË  …Ëö??Š  W−²M�
 ÁUO*« d¹dJð ¨W¾O³�« vKŽ WE�U×� ¡UÐdN	 v�≈ ÍœUF�« „öN²Ýô« s� ¡UÐdNJ�« „öN²Ý«
 qŠ«d�  ‰öš  W�b
²�*«  ÂU)«  œ«u*«  d¹dJð  …œU??Ž≈Ë  UMðUłu²M�  ÃU²½≈  w�  W�b
²�*«
 d³Ž œU%ù« w� »dF�« 5F=MB*« Z�œ WM' fOz— ªÍUŠ U¹—Uš“ l� ¡UI� w�Ë  ÆåÃU²½ù«
 ¨UHOC� WÒO1dJð  «œUNý vKŽ ‰ULA�« w� tOÐdŽ l½UB� WŁöŁ ‰uB( t²Šd� sŽ
 WŽUMB�«  »U???Ð—√  œU??%«  w??�  ¡UCŽQ	  wÐdF�«  lL²−*«  l½UB�  Z�b�  WOL¼√  p�UM¼ò

ÆåWLzö*«  U�b)« vKŽ ‰uB×K�

 w� r�UF�« w� …bz«d�« ‰Ëb�« ·UB� w� qOz«dÝ≈
WOJO²Ýö³�« w½UMI�« ŸUłd²Ý«

 
 XMKŽ«  YOŠ  ¨pO²Ýö³�«  w½UM�  ŸUłd²Ýô  %61  mK³¹  “U$SÐ  2015  ÂUŽ  ô≈  qL&
 WDÐ«—Ë  U??ÐË—Ë√  ‰Ëœ  w�  %59  mK³¹  ŸUłd²Ý«  ‰bF�  sŽ  WOÐË—Ë_«  Petcore  WDÐ«—

…b×²*«  U¹ôu�« w� ŸUłd²Ý« 30.1% sŽ WOJ¹d�_« Napcor

 q	 q??O??z«d??Ý≈ w??� l??łd??²??�??ð
 WMOM� n�√ 750 w�«uŠ Âu¹

 17.11 w� —uNL'« uŽbð  ô≈
 ŸU???łd???²???Ýô« r????�— r??O??D??×??²??�
 q????O????z«d????Ý≈ w?????� w????ÝU????O????I????�«
   °°WMOM�  Êu??O??K??�  ŸU??łd??²??Ý«Ë
 d³²Fð qOz«dÝ≈ W�Ëœ ‰«eð ô
 w� …bz«d�« ‰Ëb�« ·UB� w�
 ŸUłd²Ý«  ‰U??−??�  w??�  r�UF�«
 ¨©PET®  pO²Ýö³�«  w½UM�
  UODF�  s??�  5³²¹  U??�  «c???¼
 q???O???z«d???Ý≈ w????� ŸU????łd????²????Ýô«

 qÐUI� ¨©…dOG�Ë …dO³	® pO²Ýö³�« w½UMI� ŸUłd²Ý« %61 mK³ð w²�«Ë 2015 ÂUFK�
  U¹ôu�« w� %30 w�«uŠË UÐË—Ë√ ‰Ëœ w� pO²ÝöÐ  w½UM�  ŸUłd²Ý«  jÝu²�  %59

Æ…b×²*«
 …dO³	®pO²Ýö³�«  w½UMI�  %61  ŸU??łd??²??Ý«  W³�½  l??�  2015  ÂU??Ž  q??O??z«d??Ý≈  qL&
 »«dý WMOM� —UOK� 1  s� d¦	√ Æ2014  ÂUŽ qÐUI� %2  W³�MÐ ŸUHð—« u¼Ë ¨©…dOG�Ë
 lłd²Ý« sÞ n�√ 36.7 mK³¹ wK	 Ê“uÐ ¨2015 ÂUŽ XFOÐ ©…dOG�Ë …dO³	® PET s�
 q¦9  w²�«  WLEM*«  w??¼Ë  ¨W??O??ÐË—Ë_«  Petcore  W??D??Ð«—   dA½  Æs??Þ  n??�√  22.7  UNM�
 w�  2015  ÂUFK�  PET  ??? �«  w½UM�  ŸUłd²Ý«   UODF�  ¨U???ÐË—Ë√  w�  PET  ??? �«  WŽUM�
 ŸUłd²Ý«Ë lOL& - 2015 ÂUŽ w� t½√ dOý√ UL	 Æ%59 mK³ð w²�« UÐË—Ë√ ‰Ëœ ◊UÝË√
  U??¹ôu??�«  w??�  U??�√  ÆU???ÐË—Ë√ ¡U??×??½√  w??�  pO²Ýö³�«  w½UM� s??� s??Þ ÊuOK� 1.8  s??�  d¦	√
 ÂUF�«  ‰öš  t½√  d̈Ný  q³�PET Recycling  Napcor  WDÐ«—   dA½  bI�  ¨…b×²*«
 w�«uŠ UNMOÐ s� ¨PET w½UM� sÞ ÊuOK� 2.7 w�«uŠ WOJ¹d�_« ‚u��« w� lOÐ 2015

 ÊuOK� 0.8 w�«u×Ð UN�ULł≈ -Ë WHK²
� ŸUłd²Ý«  UOKLŽ WDÝ«uÐ XFLł %30.1

 …—«œ≈ fK−� W�Oz— ¨5½Ë— U�U×½ …bO��«  —Uý√Ë «c¼ ÆŸUłd²Ýö� PET w½UM� sÞ
 ÂUFK�  qOz«dÝ≈  W�Ëb�  ŸUłd²Ýô«   UODF�  dOAð  ∫WKzU�  ô≈  ŸUłd²Ýù«  …œUŽ≈  WOFLł
 ¨©…dOG�Ë …dO³	® PET pO²Ýö³�« w½UM� ŸUłd²Ý« ‰U−� w� «bł rN� “U$ù 2015

 ‰Ëb??�«  ·UB�  w�  nI½  p�cÐ  s×½Ë  ¨WO{U*«  WM��«  qÐUI�  %2  W³�MÐ  ŸUHð—«  u??¼Ë
 ÍœUB²�ô« dO�u²�« ÊS� p�c� W�U{≈ ÆpO²Ýö³�« ŸUłd²Ý« ‰U−� w� r�UF�« w� …bz«d�«
 nKJOÝ  ÊU??	  Íc??�«  s�b�«  s�  bŠ  bFÐ_  vKŽ√  ¨pO²Ýö³�«  w½UM�  ŸUłd²Ý«   UDK��
 XFCš b�  PET ? �« w½UM� X½U	 u� p�–Ë ¨qJOý ÊuOK� 11 w�«uŠ W�Ëb�« wMÞ«u�

ÆŸUłd²Ýô« ‰bÐ s�b�« WOKLF�
 WOÐd²�« ‰U−� w� ô≈ q³� s� W¦O¦Š W³þ«u�Ë —UL¦²Ý« ÃU²½ «dO³	 UŠU$ «c¼ d³²F¹Ë
 s�  ‰UHÞ_«  vKŽ  b¹bA²�«  l�  ¨qOz«dÝ≈  wMÞ«u�  W�U	  ◊UÝË√  w�  w�öŽù«  tOłu²�«Ë
 UMK�Ë w²�«   «“U??$ô« vKŽ ÿUH(« ô≈  w� q�«u½ ·uÝ ÆW¹u½U¦�«  v²ŠË W½UC(«
 …bF�_« W�U	 vKŽ œö³�«  w� ŸUłd²Ýô« Ÿu{u� rŽœ WK�«u� l−A½ ·uÝË UNO�≈

 Æ“UNO� qLF½ w²�«
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