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مع  ميعاده  على  اجلليل  يستيقظ  نيسان  كّل  في 
ويبّدد  مطارحنا  في  الّشوق  ينكش  فنيسان  الفرح. 
واملوقد  األمنيات  ُمطلق  إّنه  الّسوداء،  األرق  أجنحة 
الربيع تغزو مواسم  لنار والئم  احملّبة والّتآلف. في 
تصبح،  ــراح  األف وقاعات  بلداتنا  ساحات  ــراس  األع
آلالف  و“مرابط“  عناوين  متتالية،  أشهر  لسّتة 

البشر. 
كفرياسيف، قريتي اجلليلّية تعيش في مواسم الزّواج 
يغيب  لياليها  فعن  اعتيادّية،  غير  حياة  املتكرّرة 
الّضوضاء  تنفلش  حلكتها  أنسجة  وبــني  الّنعاس 
من  الّتعب  ساعة  دنــت  إذا  حتى  فوضى،  وتنفرج 
فراشك  إلى  تنسرّب  سابحة  زغرودة  همزتها  جفونك 
يذوب  كيف  ئك  وتنبِّ وقريب  بعيد  من  هناك..  من 
اللحظة  هاتيك  ومتّنت  ابنتها  حلم  انتظرت  أم  قلب 
العروس وكل  أم  الزمن،  فيها هي سيدة  حني تكون 
التفاصيل بعد ذلك عندها شمم. إنها ليالي اجلليل 
حتى  صوتني  على  فيها  الــّنــاس  يسهر  البيضاء 

الثمالة والوجع. 
بينها كثيرة  الفوارق  تزوج على طريقتها.  قرية  كّل 
كفرياسيف  في  لكّننا  عديدة،  ألسباب  ذلك  ــرّد  وم
املوت  لقهر  طريقتنا،  على  نسعى،  أخواتها  وبعض 
والدوس على امللل بالفرح أوًال، وتلقف الّسعادة، في 
يتوالد  وللنسل  للموسيقى  بعشقنا  الدنيا،  احلياة 
على أهداب الوتر وغنج النايات وذرّية تكبر في كوخ 
”والريح  أكباش حبق  ابن زحلة، سقائفه  يشبه كوخ 
عم يصفر فوق منو صفير.. وتخزّق بهالليل منجيرة 
قصب“، فنحن، رغم غدر الزمن ومكائد اخلبثاء، ما 
ونصون  متيل“،  متلو  في  ”املا  جليلنا  نحب  زلنا 
ــاء  اآلب صانها  مثلما  األدب  ومــنــارة  الشعراء  قرية 
حسني  راشــد  املثلث  ابن  إليها  توافد  منذ  ــداد  واألج

وصحبه وهو ”حامًال هًما في خاطري ضوضاء“.
كّلنا نتأّهب للتحرّك. زّفة ”هيثم“ حفيد جبران وابن 
أدهم، ستكون في قاعة ”املاس“ في عّكا. املدعّوون، 
كما جرت العادة، هم من األقارب واألصحاب واجليران 
وأولئك  القرية،  خــارج  من  العائلة  أصدقاء  وبعض 
في  احملترفني  كالكفارسة  وليس  مبكرين  يِصلون 

الورد  احمرار شحمته. ضمم  حّتى  الوقت  آذان  مط 
مكسوّة  الــّطــاوالت  وفضاءها،  القاعة  مدخل  تزّين 
اجلو عجقة  الضيوف. في  باألبيض ومثلها كراسي 
رتًال  لهنيهة،  الحظت  ســوى  أنني،  مرئية،  غير 
من املالئكة الباسمني يحرسون الزّوايا العليا، وجوه 

بعضهم اكتست حمرة صهباء.
”األحالم“  فرقة  أعضاء  ألحيي  املنّصة  نحو  توّجهت 
طيًفا  تخّيلت  مطربها  أعانق  أن  وقبل  املوسيقّية 
وقعت  للحظة،  هناك  وبقي  القاعة  بهو  يتوسط 
عيناي على وجهه، فشعرت بحبور ووداعة سكنتني 

كطفل ينام بعد الرضاعة. 
ما  مــع  ــم  عــدده تناسب  ــن.  ــوّي ــدع امل معظم  حضر 
مع  حتوّلت  وطمأنينة  راحة  بيننا  فسادت  توّقعناه 
التي  النطنطات  من  هدير  إلى  وأغنية  معزوفة  أّول 
على حاّفة الضياع. بدأ األهل بالنزول إلى الّساحة. 
في وسطها برز رجل سبعينّي، شعره بلون ياسمينة 
الكرمة حني  بنت  بياض  من  أجمل  بياضها  بلدية، 
يخالطها املاء، وجههه مدور، في وسطه شارب يشهد 
على شباب لم يولِّ، وخدان من بعيد حتسبهما بلون 
بعض  وتخفي  تنقطع  ال  ضحكته  الشقي.  املنتور 
أخاديد العمر وجناه. ميد يديه في الفضاء وكأّنه يريد 
أو قمرًا. مييل  لكّل مدعوة ومدعو جنمة  يلتقط  أن 
مينة فتتعلق يسراه على املدى ويحط يسراه فترقص 

اختها بدون تعب. 
بعد دقائق تضيق ساحة الرقص باملشاركني ويفيض 
إلياس  احلــيــفــاوي  صديقنا  نحوي  يتقّدم  ــرح.  ــف ال
ويسألني مستفضًال إن كان ذلك الشيخ عّمي فقلت: 
الراجح  أبو  إنه  أكثر.  رمبا  أو  مثل عمي  فهو  كأّنه، 
محمد، جار العمر، فبيت والدي كان ظهره محروًسا 

كان من  املصطفى.  ببيت  ملفوًفا  ببيته، وصدره 
العسير أن أعرّفه على من 

كان يرقص معنا، 
ـــل  ـــي ـــاجلـــل ف
ـــذي كــان  ال
ــــه  ــــرف ــــع ي
ـــي  ـــق صـــدي

ويحبه مثلنا دار من حولنا. 
صديق  محام  صــوت  على  صباًحا أفيق  السبت 
يحدثني من القدس ويخبرني أّنه وبعض األكادميّيني 
ّية قرّروا إصدار  الّناشطني في مجموعة مؤّسسات مدن
بيان يشجبون فيه العنف الكالمي اآلخذ بالتفشي 
في وسائل التواصل االجتماعي بيننا وما استلحقه 
البعض  ــال عنف ضــد  ــم وأع اعـــتـــداءات  مــن  ــك  ذل
ومواجهة نشاطات رياضّية وتربوّية وفنّية في العديد 
ّية. سينادي البيان إلى احترام  من القرى واملدن العرب
الرأي  حرّية  طليعتها  وفي  األساسّية  وحرّياته  اآلخر 

والّتعبير واإلبداع والديانة وما إلى ذلك. 
ــا أتوّقعه  ــول م ــي ح ــرأي ــت ب ــي ــوة وأدل ــاركــت اخلــط ب
ال  ــني،  ــّي ــادمي واألك املثقفني  الــزمــالء  ومــن  النص  مــن 
غيابهم  ــرة  ــي األخ ـــة  اآلون ــي  ف نلحظ  ونحن  سيما 
العجز  وأروقــة  الصمت  خيمة  إلى  والتجاَءهم  الّتام 
مواقعنا  في  شهدناه  ّممــا  الرّغم  على  هــذا  القاتل. 
الكّتاب  بعض  على  وهــجــوم  تكفير  حمالت  مــن 
ما  بسبب  والــنــاشــطــني  ــانــني  ــفــّن وال ــني  ــّي ــّصــحــاف وال
ومقاالت. وآراء  مواقف  من  كتبوه  وما  به  يؤمنون 

ــلــد هاشم  ــب ـــن ال ــيــت اب ـــى ب ــيــل وصــلــنــا إل ــي الــل ف
ــكــن يعلم  ـــم ي ــــه ل ــــــورد. تــبــّني أّن ــــو ال ــــج، أب احل
هيثمنا.  بعرس  بكره  زّفــة  ميعاد  عــني  عندما 

كرمي  وبترحاب  ناعمة  سمرة  متلؤها  بوجوه  شباب 
يستقبلون الّضيوف ويرافقونهم حّتى مقاعدهم املعدة. 
وتستفزنا  والقمر  الّشجر  وُترقص  تصدح  املوسيقى 
املرافقني.  من  والكثير  وأوالده  هاشم  مع  فنرقص 
واحترام  أصيل  جليلي  من دفء  بزنانير  يحيطوننا 
وحب لم تقَو عليه برودة الّظالم وال سطوة الّظالمّيني. 
ميسح  فرأيته  األكــتــاف  على  وأوالده  هاشم  رفعوا 
دموع عينيه من بني بسمة تتسّلل 
يديه  ويبسط 
إلى 

الّسماء، كأّنه يريد أن ميسك غيمة ويلتقط تناهيد 
اآلباء. 

ـــى جانبي.  ــس إل ــل ــن تــعــب جـــاء وج ــة م ــول بــعــد ج
حفله  حضور  أستطيع  لــن  ــي  أّنــن معتذرًا  ــادرتــه  ب
ولسانه  فــقــال  حفلنا،  ميعاد  مــع  لتضاربه  غـــًدا 
ــوَّزو  وِْجتْ ــوة  إْخ أحلى،  هيك  ”معليش  عسًال:  يقطر 
هذه  الطاولة  على  جللسائي  فقلت  واحد“.  بيوم 
وغّنى. صاح  إن  واجلليل  حكت  إن  كفرياسف  هي 

في الغد لم أستلم من صديقي نص البيان املنتظر حتى 
كان املساء وكّنا نعّد أنفسنا للذهاب إلى الكنسية 
إلمتام مراسم اإلكليل، فوصلني نص بيان مرسل من 
أصدقائي. قرأته وذهلت. كان عبارة عن نص إنشائي 
توفيقي  نص  وصــريــح.  واضــح  موقف  أي  من  عــار 
العنصري  حتى  عليه  يوّقع  أن  من  مينع  ال  سطحي 
العاجزين.  نص  هذا  كان  املفنت.  أو  التكفيري  أو 

أن ال  للفكرة وطالبتهما  املبادرين  اثنني من  هاتفت 
يضعا توقيعي على مثل هذه الوثيقة فهي ليست 
على  من  يتلى  كي  يصلح  تقليدي  نص  من  أكثر 

منابر وجهاء وقادة قبائل العرب. 
شرح لي صديقاي كيف تعاملت جمهرة األكادميّيني 
املثّقفني  فذلكة  أجهضت  والفكرة وكيف  املشروع  مع 
بعضهم  ــداخــالت  م مــقــبــول:  ــص  ن ــع  وض إمكانّية 
والدة  منعت  احلــاملــني  ــدات  ــزاي وم آخــريــن  ومناكفات 
لسور  أســاس  حجر  تكون  قد  كانت  التي  الوثيقة 
وقوع  مينع  سًدا  ليصير  البالد  أهل  يبنيه  أن  يجب 
الطامة الكبرى وما ينتظر من يؤمن منهم أن مواله 

عقله. 
الّشرفات  على  إلى البيت.  وعدنا  اإلكليل  أنهينا 
ينقر  ــي  رأس ــي  وف ويباركون  يحّيون  ــران  اجلــي وقــف 
قبل  كفرياسيف  جاء  يوم  املثلث  ابن  مطلع قصيدة 
اإلسرائيلي،  العسكري  احلكم  زمن  في  عقود،  سّتة 
فمتى  سجناء/  وكّلنا  جئت  ”أليوم  ا  متمنًي وصدح 
عندما  طلقاء  سنصير  وقلت  طلقاء“..  وكّلنا  أجيء 
فرًحا  وبقيت  وقرشهم،  خوفهم  من  العاجزون  يتحرّر 
البولس  اليوم أخوين في اجلليل: هيثم  ألّننا زوّجنا 

وورد احلاج.
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العلوم  معهد  من  حايك  حسام  الپروِفسور  سافر 
في  دوربان  مدينه  إلى  «الّتخنيون»،   – الّتطبيقّية 
من  تلّقاها  شخصّية  لدعوة  تلبيًة  إفريقيا،  جنوب 
ملّحة  مسائل  مناقشه  لهدف  للقائه  غيتس  بيل 
الفقيرة  والّدول  والهند  إفريقيا  بالّصحة في  متعّلقة 

الّنامية كاّفة. 
كّل َمن يستخدم احلاسوب (الكمپيوتر) يعرف بيل 
واملبتكر  والعبقري  الّناجح،  األعمال  رجل   - غيتس 
املفّجر  يعتبر  والــذي  املعلومات،  تقنّية  مجال  في 
العالم.  في  الشخصي  الكمپيوتر  لثورة  الفعلي 
لعام  األمريكّية  ”فوربس“  مجّلة  تصنيف  بحسب 
2015، يعتبر غيتس أغنى رجل في العالم، حيث 
غيتس  يرأس  دوالر.  مليار   79 ا  ّيً حال ثروته  تبلغ 
يعمل  اّلتي  ”مايكروسوفت“  شركة  إدارة  مجلس 
عام  وفي  ا.  تقريًب وموّظفة  موّظف   128,000 فيها 
سبق  ما  كّل  دوالر.  مليار   87 دخلها  بلغ   ،2014
معلوم بالّضرورة.. ولكن هناك وجه آخر لبيل غيتس 
وهو اإلنسان الكرمي والّنبيل، وصاحب القلب الكبير، 

إفريقيا  في  املرضى  مبعاناة  املرهف  اإلحساس  وذو 
الّدين  عن  الّنظر  بغّض  كاّفة  الفقيرة  والــّدول  والهند 
غيتس  بيل  خّصص  فقد  الّسياسة.  أو  العرق  أو 
ألجل  الّضخمة  ثــروتــه  مــن   95% ميلندا  وزوجــتــه 
وأبحاث  الّدراسّية،  املنح  أهّمها:  اخليرّية،  األعمال 
معاجلة مرض قصر املناعة املكتسبة (اإليدز) والّسل، 
من  وغيرها  الّثالث،  العالم  في  األمراض  ومكافحة 

املسائل املتعّلقة بالّصحة.
رؤية بيل غيتس اخليرّية واالبتكارات الّناجتة عن فريق 
الپروفِسور حسام حايك في  مجال تشخيص األمراض 
كانا األساس في بدء الّتعاون بينهما قبل نحو ثالث 
اإللكترونّي  اجللد  واستعمال  تطوير  لهدف  سنوات 
ورصد  مراقبة  في  للمساعدة  كالصقات  طوّراه  اّلذي 
وخاّصًة  الّسل،  مرض  مثل  املُعدية،  األمراض  وكشف 

في البالد الّنامية في إفريقيا وآسيا. 
تبدو الّالصقات متاًما كالصقة اجلروح (پالستر)، والتي 
ّية وفًقا لتلك  ّية والكهربائ تتغّير خواّصها الكيميائ
ّية املُنبعثة من خالل اجللد جرّاء املرض.  املواد الكيميائ
يتّم حتليل بعض خصائص الّالصقة التي تقضي بأن 
ه الّشخص إلى مركز طّبي فورًا إلجراء املزيد من  يتوجَّ

ُتظهر  الّالصقة  في  أخــرى  وخصائص  الفحوصات، 
ا،  جّدً منخفضة  الّالصقات  تكلفة  مرض.  وجود  عدم 
بحيث ميكن نشرها في جميع البلدان الّنامية حيث 
وسطها  في  تكثر  والتي  ا  جّدً فقيرة  تعيش شعوب 
نسبة األمراض. بفضل احلقيقة بأّن تلك الّالصقات ال 
ّية وميكن فهم نتائج الّتشخيص  تتطّلب طاقة كهربائ
املناطق  في  توزيعها  ميكن  طبيب،  إلى  احلاجة  دون 
التي ال توجد بها  الّنائية والبعيدة عن مراكز املدن 

مراكز طبّية. 
بعد الّنجاح األوّلي لهذه الّالصقات الّذكّية اهتّم بيل 
في  املستجّدات  آلخر  يستمع  بأن  ا  غيتس شخصّيً
املشروع املشترك ومناقشته طرق لتوطيد الّتعاون مع 
الپروِفسور حسام حايك جللبها بأسرع ما ميكن ملئات 
املاليني من الفقراء في الّدول الّنامية، اّلذين يتقاضون 
اليوم  في  واحد  أمريكّي  دوالر  من  أقّل  قيمته  أجرًا 
ُبنية  فيها  توجد  نائية ال  مناطق  في  يقطنون  و/أو 
حتتّية للمياه أو الكهرباء. في اجتماعهما ّمت االّتفاق 
على عّدة وسائل بحثّية، علمّية، تكنولوجّية وإدارّية 

بيل غيتس،  املشوار. كذلك، وحسب طلب  ملواصلة 
مرض  على  للقضاء  املستقبلّية  رؤيته  عرض  فقد 
الّسل، الذي يعرّض أكثر من 2.5 مليار شخص في 
ّية أخرى. من ضمن  العالم للخطر، وإلى أمراض وبائ
في  دمج  هي  حايك  پروِفسور  عرضها  التي  الرّؤيا 
نفس الصقات اجللد اإللكترونّي أجهزة إرسال صغيرة، 
التي ميكن أن تنقل نتائج الفحص إلى املراكز الطبّية، 
وبالّتالي جمع املعلومات التي من شأنها أن تساعد 
ل. إضافًة  على القضاء على األمراض املُعدية مثل السِّ
إلى ذلك، من أجل منع انتشار املرض والعدوى، فإّن 
معلومات عن مناطق التي ّمت بها تشخيص مرضى 
ممكن أن تصل إلى كّل جهاز هاتف نّقال، وبالتالي 
إلى تنبيه الزّائرين أو املواطنني املقيمني من إمكانّية 
العدوى واإلصابة باملرض. إستناًدا إلى نفس الفكرة، 
قد  الّسن  لكبار  مخّصصة  إلكترونّي  جلد  الصقات 
تساهم عند احلاجة الستدعاء طبيب في حالة خطر. 
وسائل  عّدة  تطوير  على  باالّتفاق  االجتماع  وانتهى 

بحثّية علمّية تكنولوجّية وإدارّية ملواصلة املشوار.
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åUHOŠò qÝ«d*
ينّظم فرع حيفا للّشبيبة الشيوعية «مخيم الراية احلمراء»، من 
في  «الّسندباد»  قرية  في  املقبل،  آب  من  الّتاسع  إلى  الّسابع 
كابول. وقال سكرتير الشبيبة الشيوعية باسل فرح إّن املخّيم 
فّعالّيات  برنامجه  ويتضّمن  سنة،   14 حتى   9 ألعمار  معّد 
جانب  إلى  ومتنوّعة،  مميزة  واجتماعّية  وترفيهّية  تثقيفّية 

النشاطات الفنية والرياضّية.
وأضاف فرح: مخّيمنا غير ربحي، فاملرشدون متطوّعون وهدفنا 
األساسي إغناء عالم الفتيات والفتية املشاركني مبضامني وطنّية 
وتقدمّية، من خالل نشاطات متنوّعة جتمع بني الّتفكير واحلركة 
 200) رمزية  هي  املشاركة  فقيمة  لذا  االجتماعي.  والّتفاعل 

شيكل) لتغطية النفقات األساسية.
ودعا فرح األهالي والطالب إلى املشاركة في التسجيل، وذلك 

ألّن األماكن محدودة.

“UHOŠ” qÝ«d*
شهدت مدينة حيفا، مساء اخلميس الفائت، تظاهرة حاشدة تضامًنا مع 
األسير الفلسطيني بالل كايد، املضرب عن الّطعام منذ نحو 40 يوًما، 
ا بعد أن قضى محكومّية 14 عاًما انتهت في  بسبب متديد اعتقاله إدارّيً

شهر حزيران املاضي.
وحركة  و“اجلبهة“  الشيوعي  احلزب  من  كّل  من  بدعوة  الّتظاهرة  وجاءت 
جلنة  رئيس  فيها  وشارك  و“التجّمع“،  حيفا“  و“حراك  البلد“  ”أبناء 
املتابعة محّمد بركة وعضو الكنيست يوسف جبارين (القائمة املشتركة) 

والعديد من الشخصّيات القيادّية والّتمثيلّية. 
البريد في احلّي  مقابل مكتب  واحتشد املتظاهرون في ”ساحة األسير“ 
األملاني، وسرعان ما حتوّلت الّتظاهرة إلى سلسلة بشرّية كبيرة، ّمما اضطّر 
الّشرطة إلى إغالق الّشارع. وشّقت الّتظاهرة جادة الكرمل (”بن غوريون“)، 

بشكل عفوّي، وصوًال إلى دوّار ”يونسكو“ عند حدائق البهائّيني.
وقال سكرتير  احلزب الشيوعي و“اجلبهة“ في حيفا رجا زعاترة: سياسة 

ّية مرفوضة، ألّنها تتّم بدون  االعتقاالت اإلدارّية عموًما هي سياسة إرهاب
”اعتبارات  على  بناًء  متديدها  ويتم  حتى،  اّتهام  الئحة  وبدون  محاكمة 
سرّية“.  حالة األسير بالل كايد هي حالة خاّصة قد تشّكل سابقة خطيرة، 
ألّن احلديث يجري عن أسير أّمت فترة محكومّيته، وفوجئ بأمر اعتقال 
كسر  في  االحتالل  سلطات  وإذا جنحت  سراحه.  إطالق  موعد  مع  إداري 

نضال بالل فقد يتم تعزيز هذه الّسياسة ضّد كّل األسرى. 
من جانبه قال احملامي أحمد خليفة عضو الّلجنة املركزّية حلركة ”أبناء 
البلد“: أوصلنا رسالة واضحة مفادها أّن بالل ليس وحيًدا، وشهد األسبوع 
املاضي تصاعًدا في الّنشاطات املساندة لهذا البطل، سواء أكان ذلك في 
في  املاضي  األسبوع  بالل  التقيت  لقد  الّداخل.  في  أو  والّضفة  القدس 
الّسجن ورأيت رجًال يدرك أّنها معركة حياة أو موت. علينا أن نأخذ دورنا 
ومحّمد  القيق  محّمد  األسيرين  إضرابات  بعد  خاّصًة  القضّية  هذه  في 
عالّن حيث ثبت أن احل شد اجلماهيري كان له دور في انتصار إرادة األسرى 

على سلطات االحتالل.

b �U 	 ‰ö 
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åUHOŠò qÝ«d*
العربّي،  لإلعالم  الّشرطة  بلسان  الّناطقة  عّممت 
لوبا السمري، بياًنا على وسائل اإلعالم، جاء فيه: 
ا  مقدسّيً ا  ّيً عرب شاًبا  مؤّخرًا،  حيفا،  شرطة  اعتقلت 
في أواسط العشرينّيات من عمره، مشتبًها بالّسطو 
على مسّنة في أحد أزّقة املدينة، مهاجًما إّياها سارًقا 
متّكن  حيث  املكان.  من  وفــارًّا  الّنّقال،  هاتفها  منها 

املشتبه به من بيع الهاتف الّنّقال إلى شخص آخر.
هذا ومتّكن احملّققون خالل التحرّيات والّتحقيقات من 
العثور على الهاتف الّنّقال املسروق. وقد ّمت جمع أدلة 

كافية إلدانة املشتبه في الّضلوع بهذا الّسطو.
أمس  صباح  حيفا،  في  الّصلح  محكمة  ومـــّددت 
اخلميس، فترة اعتقال املشتبه حّتى يوم األحد القادم، 

مع عزمها على تقدمي الئحة اّتهام بحّقه، الحًقا.

 WH �U � � 246 q O � 	 �
 w � T�U ÒA�« v K 


Ÿu � _« W�U N �
åUHOŠò qÝ«d*

ومراقبي  الّشرطة  أفراد  من  عشرات  سّجل 
البلدّية في منطقة الّشاطئ في حيفا 246 
لسّيارات  مخالفة   38 للّسائقني،  مخالفة 
لــدرّا جــات  مخالفات  خمس   ،4×4 الــدّفــع 
بحرّية التي شّكلت خطرًا على املستحّمني، 
سحب 14 رخصة سياقة للّسائقني، سحب 
رخص 12 مركبة، وّمت فحص الكحول لدى 
116 سائًقا، وظهر أّن 12 منهم قد يقودون 

مركباتهم حتت تأثير احملول.
ستستمّر  احلملة  هذه  أّن  الّشرطة  من  وجاء 

أثناء موسم الّصيف كّله.

 ÒwŽUL²łô« ÁU�Òd�« WM' UNðbIŽ W�Kł ‰öš
∫2017 WO½«eO�Ë W× ÒB�«Ë dIH�« ‰uŠ

 Êu O K � 200 b �d � V �U D � å…«ËU 	 �ò e�d �
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åUHOŠò qÝ«d*

عقد جلنة الرّفاه االجتماعّي، يوم االثنني املاضي، 
وتخصيص  والصّحة  الفقر  حول  خاّصة  جلسًة 

ّية الوزارة لعام 2017.  ميزان
وأّكد مركز «مساواة» خالل اجللسة، أّن:

أضعاف  ثالثة  العرب  األطفال  وفّيات  نسبة   -
معّدلها عند اليهود، وأّن هنالك تراجًعا في معّدل 
مقارنًة   76.9 إلى   78 من  العربي  الرّجل  عمر 
 608 هنالك  و2014.  -   2013 العامني  بني 
أخصائّيني نفسانّيني عرب، من أصل 12 ألف 
معاِلج، ومجلس الّتعليم العالي يتجاهل الفجوة 
أخصائّيني  لتأهيل  ميزانّيات  رصــد  ويعارض 
االقتصادي  الّتطوير  خّطة   - عرب.  نفسانّيني 
الفقر  مجاالت  في  مطالبنا  جتاهلت  احلكومّية 
والّصحة رغم الّثمن الباهظ اّلذي يدفعه املرضى 
في املجتمع العربي.  - نسّبة أمراض الّسّكري 
واحلّمى املالطية املرتفعة تتطّلب بناء برامج مانعة 
تتعامل مع العادات والتنوّع الّثقافي والغذاء في 
ّية  املجتمع العربّي. - وزارة الّصحة تقّلص ميزان
يلتمس  «مساواة»  ومركز  الوراثّية،  الفحوصات 
ّية ومجلس جسر الزّرقاء ضّد هذا  مع عائالت عرب

الّتقليص.

ومن األمور اّلتي طالب بها مركز «مساواة»:
جلميع  الوراثّية  اجلينّية  الفحوصات  متويل   -
العائالت اللواتي يقع أطفالهم حتت خطر اإلصابة 
بإعاقات مولودة. - إقامة عيادات لألم والطفل، 
املعترف  غير  القرى  في  متنّقلة  عيادات  ومتويل 
مناطق  في  حديثة  مستشفيات  إقامة   - بها. 
ّية.  الدول القوانني  وفق  العربي،  املجتمع  تواجد 
- تطوير وتوسيع مستشفيات الّناصرة، ومتويل 
ّية  مجاالت تخّصص فيها. - إقامة مدرسة عرب

للّطب في الّناصرة.
املزمنة تالئم  برنامج لعالج األمراض  - تخطيط 

بيئة املريض.

 UH O �  W F �U �  f O z—  w I � K �  …œu 
  V zU ÒM �«
»d F �«  s�d {U;«Ë  » Òö?? ÒD??�«  U �UC�  ‰u?? �

åUHOŠò qÝ«d*
املشتركة)  القائمة  (رئيس  عودة  أمين  الّنائب  التقى 
الذي  ــني،  روب رون  بروفيسور  حيفا،  جامعة  برئيس 

تسّلم مهامه، مؤّخرًا. 
وطرح الّنائب عودة في اللقاء عّدة قضايا، أوّلها حّق 
ظاهرة  الّثقافّية  ُهوّيتهم  تكون  بأن  العرب  الطّالب 
نلمس  ال  حيفا  جامعة  «في  اليوم  فحّتى  ّية،  ومرئ
رغم  وذلك  ّية،  العرب لّلغة  ووجود  كاٍف ظهور  بشكل 

أّنها لغة رسمّية في الّدولة». 
عدد  ثلث  العرب  الّطّالب  يشّكل  قائًال:  عودة  وتابع 
تخصيص  حّقهم  ومــن  حيفا،  جامعة  في  الــّطــّالب 
ّية، فحّتى  فّعالّيات في اجلامعة بلّغتهم، الّلغة العرب
ّية  العرب ولّلغة  العرب  للفّنانني  تغييب  نالحظ  اليوم 

في الفّعالّيات املختلفة. 
الّلغة  معرفة  امتحان  قضّية  بخصوص  عودة  وتابع 
العبرّية («ياعيل») واّلذي يعتبر شرط دخول للجامعة 
الـــّدورة  اجلامعة  ألغت  ــد  وق ــرب،  ــع ال ــّالب  ــّط ال ــام  أم
الّناجحني  الطّالب غير  مّكنت  التي  العبرّية،  بالّلغة 
اجلامعة.  ــول  ودخ العبرّية  تعّلم  من  االمتحان  في 
هذا  ببحث  اجلامعة  رئيس  عــودة  الــّنــائــب  وطــالــب 

املوضوع، أيًضا. 

العرب  الّطّالب  تهّم  التي  القضايا  بطرح  وتابع عودة 
والّطّالب عاّمًة، ووعد مبتابعة األمور بالّتعاون مع عدد 

من احملاضرين في اجلامعة والّطّالب الناشطني.
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املساواة  ضمان  على  تنص  التي  العالي  الّتعليم 
ّية الّتعليم وحظر كاّفة  وتكافؤ الفرص وضمان منال

أشكال الّتمييز.
الوفرة  ملشكلة  حّل  إيجاد  غنامي «يجب  قال  بدوره، 
واملعّلمات  املعّلمني  صفوف  في  والبطالة  الكبيرة 
تخصيص  والّتعليم  الّتربية  وزارة  على  العرب. 
ميزانّيات حلل هذه املشكلة من خالل توفير أماكن 
الّتعليم  جهاز  في  الستيعابهّن  للمعّلمات  عمل 
العمل  وكذلك  هناك  نقص  يوجد  حيث  اليهودي، 
بشكل  املهني  أو  الدراسي  التوجيه  برنامج  على 
مبّكر لكي يختار الّطالب املوضوع املناسب. يجب 
متّكن  تعّلم وتخّصص  اختيار مجاالت  العمل على 
اخلرّيج من إيجاد عمل لها والّتركيز على الّنوعية. 
ا  كيفيَّ املعّلم  تقوية  في  االستثمار  ـــوزارة  ال على 

ا من أجل جهاز تعليم سليم ومتطوّر». ونوعّيً
ودعا زحالقة خالل اجللسة إلى إيجاد حلول ملشكلة 
الّنقص في فرص العمل للمعّلمني واملعّلمات العرب، 
ُمشيرًا إلى ازدياد عدد املعّلمني املعّطلني عن العمل 
زحالقة  األخيرة. وقال  الّسنوات  في  ملحوظ  بشكل 
من  الهائل  العدد  هذا  ّية  مسؤول تتحّمل  «احلكومة 
املعّلمني اّلذين ال توّفر حّالً وعمًال. ميكن حّل املشكلة 
من خالل مساواة في عدد الّطالب في الّصف وعدد 
ساعات الّتعليم للّطالب وهذا سيؤدي إلى إضافة ما 
ال يقّل عن خمسة آالف معّلم جديد، إضافة لذلك 
ّية للّتقاعد املبّكر بشروط مالئمة  يجب فتح إمكان
وفتح سوق العمل في املدارس اليهودّية وهذا سيؤدي 
إلى استيعاب آالف املعّلمني أيًضا. في املقابل يجب 
رفع مستوى الّتعليم وتأهيل املعّلمني ووضع شروط 
إلى  سيؤّدي  ّمما  الّتعليم  رخصة  ملنح  عالية  مهنّية 

رفع املستوى الّدراسي لطّالبنا.»
من  ــدة  واح هي  الّنساء  «تشغيل  حنني  دوف  وقــال 
موضوع  يخترن  فالّنساء  العربّي،  املجتمع  مشاكل 
الّتدريس بسبب انسداد األفاق مبجال العمل أمامهّن. 
على وزارة املعارف بناء خّطة لدمج املعّلمات واملعّلمني 
ّية  للعرب كمعّلمني  اليهودّية  املــدارس  في  العرب 

كبير  نقص  يوجد  حيث  والرّياضّيات،  واإلنكليزّية 
حنني  دوف  وأّكد  املواضيع.  هذه  في  املعّلمني  بعدد 
والعمل  الّتعليم  جهازي  بني  الّتمييز  يجوز  ال  أّنه 
حنني  دوف  وأضاف  اجلهازين».  بني  الهوة  سّد  على 
«يجب العمل على تقليل عدد الطّالب في الغرف 
الّساعات  العربي  التعليم  جهاز  ومنح  التدريسّية 
معّلم   5000 حوالّي  دمج  وبهذا سيتّم  له،  الالزمة 

ومعّلمة في جهاز الّتعليم».
وأّكد عاطف معّدي، مدير عام جلنة متابعة الّتعليم 
العربي، أّن جلنة متابعة الّتعليم العربي ترفض بشكل 
العرب  الطالب  بحق  ومتييز  قرار عنصري  أي  قاطع 
املعّلمني.  إلعداد  األكادميّية  الكلّيات  في  الّدارسني 
ّية الّدولة تكمن بتوفير فرص  وأشار إلى أّن مسؤول
عن  العاطلني  املؤهلني  للخرّيجني  عمل  وأمــاكــن 
معّدي  وأكــد  والتعليم.  التربية  جهاز  في  العمل 
على أهمية تنفيذ القرارات السابقة لوزارة التربية 
والتعليم  بتوفير ساعات التعليم  ومالكات كافية 
في  الطالب  اكتظاظ  وتقليل  املجاالت  غالبية  في 
تربوية  وافتاح مدارس جديدة  وأطر  وبناء   الصفوف 
وتعليمية مبا فيها للتعليم الالمنهجي واخراج مئات 
العرب  اجلريجني  األف  للتقاعد الستيعاب  املعلمني 

في جهاز التربية والتعليم.
بدورها، قالت احملامية شذى عامر من جمعية حقوق 
املواطن «وزارة املعارف ال تقوم باخلطوات الالزمة من 
أجل حل أزمة البطالة في صفوف املعلمني واملعلمات 
اضافية  ميزانيات  تخصيص  من  ــدًال  وب الــعــرب، 
احتياجات  لسد  اضافية  تعليم  ساعات  لتمويل 
العربي، وبناء غرف تدريسية تتالءم  التعليم  جهاز 

مع احتياجات جهاز التعليم العربي».
مطلع  ــي  ف ــواصــل  ت ــن  ــاري ــب ح ــب  ــائ ــن ال أَنّ  ــر  ــذك ُي
املعلمني  تأهيل  كليات  ممثلي  مع  املاضي  األسبوع 
االحتجاجية  اخلطوات  لتنسيق  واليهودية  العربية 
صيغة  اليجاد  العمل  على  االتفاق  ومت  باملوضوع، 
مع  بالتعاون  التمويل  موضوع  في  متييزية  غير 

املؤسسات احلقوقّية.

 ∫åW�d²A*«ò »«Òu½
 w �  »d F �«  » Òö DK �  W B ÒB �*«  �U ÒO �«e O *«  i O H��

…—«“u K �  Íd B M F �«  t �u �«  ` CH 	  5 L K F *«  q O 
Q�  �U ÒO K �
  U�ö�  dO�uð  w�  sLJ¹  5LÒKF*«  qOGAð  W??�“_  q(«  ∫s¹—U³ł  VzU ÒM�«  ™
™ W ÒO�¹—b Ò²�«  UŽU Ò��« ·ô¬  «dAŽ hOB	ðË ¨W ÒOÐdŽ ”—«b� ¡UMÐ ¨…b¹bł

åUHOŠò qÝ«d*
ّية برئاسة الّنائب يعكوف  بحثت جلنة املعارف البرملان
بينت،  نفتالي  املعارف  ــر  وزي ــرار  ق (شــاس)  مارجي 
في  العرب  للطالب  املخّصصة  امليزانيات  بتخفيض 
ّية  امليزان نصف  زهــاء  إلى  املعّلمني  تأهيل  كلّيات 
مقابل  شاقل   14000) اليهود  للطّالب  ــة  ــوازي امل
25000)، وذلك بحّجة أّن هناك فائًضا من املعّلمني 
باجللسة  شارك  وقد  عددهم.  لتقليل  واحلاجة  العرب 
نوّاب «املشتركة»: د. يوسف جبارين، مسعود غنامي، 

د. دوف حنني ود. جمال زحالقة.
يأتي هذا البحث املستعجل مببادرة الّنائب د. يوسف 
املشتركة)، عضو جلنة  القائمة   – جبارين («اجلبهة» 
وتداعيات  مخاطر  ملناقشة  وذلك  البرملانّية،  املعارف 

قرار وزارة املعارف.
إذ  مسبوقة،  غير  خطوة  املعارف  وزارة  قرار  ويعتبر 
فائض  بحّجة  قومي،  أساس  على  الطّالب  ّيز  ُمي أّنه 
معطيات  تشير  حيث  العرب.  واملعلمات  باملعلمني 
معّلمة  آالف   10 من  أكثر  وجود  إلى  املعارف  وزارة 
أّن هناك  تدريسّية، كما  ا دون وظيفة  ّيً ومعّلًما عرب
العشرات فقط من املعّلمني العرب الذين يدرِّسون في 
املدارس اليهودّية، رغم أّن هناك نقًصا حاًدا باملعلمني 

بهذه املدارس، خاّصًة في مواضيع الرياضّيات، العلوم 
والّلغة اإلنكليزّية.

وأّكد الّنائب د. يوسف جبارين في افتتاح الّنقاش أّن 
توزيعة  في  صارًخا  متييزًا  يعتبر  املعارف  وزارة  قرار 
تعامل  ويفضع  املعّلمني  تأهيل  كلّيات  ميزانّيات 
مبكانة  وكأّنهم  العرب  والطالب  الطالبات  مع  الوزارة 

ّية مقارنة بالطالب اليهود. دون
ّيتها  ل من مسؤول واّتهم جبارين وزارة املعارف بالّتنُصّ
باالستثمار مبجال الّتربية والتعليم باملجتمع العربي، 
ّية تعاني من اكتظاظ كبير  خاّصًة وأّن املدارس العرب
حاد  تاريخي  نقص  ــن  وم الّتدريسّية  الــغــرف  ــي  ف
بجودة  بالّطبع  ميّس  الذي  األمر  الّتعليم،  بساعات 

الّتدريس والتحصيل بهذه املدارس.
فعًال  جدّية  ــوزارة  ال كانت  إذا  بأّنه  جبارين  أّكد  كما 
ــوزارة  ال سياسة  تغيير  في  يكمن  الّصحيح  فاحلّل 
عبر  العرب،  للمعّلمني  جديدة  عمل  أماكن  لضمان 
ّية جديدة، وتوفير ميزانّيات للّتعليم  بناء مدارس عرب
جهاز  ــني  وب بينه  الــهــوة  جسر  ــى  إل تهدف  العربي 

الّتعليم اليهودي وتعويضه عن غنب املاضي.
ــوزارة  ال ــرار  ق أّن  ــى  إل اجللسة  خــالل  جبارين  وأشــار 
ّية في إسرائيل في مجال  يتعارض مع املعايير القانون
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معرض  اخلميس،  أمس  الكرمة“،  ”بيت  غاليري  في  افتتح 
املجتمع  من  ــارزات  ب فّنانات  مبشاركة  اجلليد“،  على  ”املشي 
ومدام  زعبي  عّبود، شهد  مّيادة  داموني،  منهّن: سحر  العربّي، 
ّي الفّنانة فدوى نعامنة،  طّيوش، والقّيمة على العمل االستثنائ

مختلفات  فّنانات  بني  ا  ّيً تعاون عمًال  احلدث  هذا  يعتبر  حيث 
في  عادًة  ُتناَقش  ال  اجتماعّية،  تابوهات  مع  يتعاملَن  الّلواتي 
ساحات اَجلدل اجلماهيرّي، وفي املجتمعات احملافظة على األخّص. 
كّل فنانٍة من املشاركات حتاول أن حتكي قّصًة مختلفة مستقصاة 
من سيرتها الّذاتّية الّشخصّية، من مشاهد اجتماعّية مألوفة، 
من أساطير دينّية، أو انعكاًسا عن تاريخ الفّن، إّال أنهّن جميًعا 
واُفَق مع بَعِضِهنَّ البعض على الّتوالي وَوِْفَق إيقاعاٍت  ُحتاوِْلَن التَّ

متجانسة. 
َتنسُج  الرّقص املعاصر،  الفّنانة سحر داموني تنشط في مجال 
في  معها.  املشاهد  فعل  وردود  اجلسد  حركات  عبر  سردّيتها 
ّية مرّكبة،  عروضها، متزج الفّنانة أغراًضا مختلفة بأصوات ميكان
الفّنانة  أّما  اليومّية.  احلياة  طبيعة  تفاصيل  من  تستسقيها 
مّيادة عّبود فتتناول ِقّصتها الّشخصّية كامرأة ِفَلسطينّية ُمطلّقة 
ٌة ُجتبرها  ومستقّلة تعيش في بلد غربّي (لندن - إجنلترا)، وضعّي
على ُمواجهات اجتماعّية - سياسّية أمام عائلتها ومجتمعها. 
حيث  العرض،  خالل  َخِطرة  خصوصّية  في  زعبي  شهد  الفّنانة 
ّية  البدن املُشاِهد  استيعاب  تبحث حواجز  وبذلك  تتحّدى اخلطر 
تقوم  الذي  الوقت  ذات  في  حواّسه،  طريق حتفيز  والعقلّية عن 
الفّنانة مدام طّيوش (سّيدة  به بفحص حدود جسدها بنفسها. 
عائمة أو بالعامّية طايشة)، عادًة ما َتستخدم األسماء املستعارة 
اتها األنا األخرى حتاول أن  ها، ومن خالل شخصّي َفِنّ عند عرِض 
تغوص بالّتفاصيل الكامنة في أعماق شخصّيتها، وأن تفحص 
ذاته،  اآلن  في  الفنّية  واملواد  األغطية  تلك  مع  اجلمهور  تفاعل 
خاّصًة أّنها عادًة ما تتعامل مع تابوهات ومواضيع غير مقبولة. 

“UHOŠ” qÝ«d*

إدارة  مجلس  رئيس  املاضي،  رشدي  الّشاعر  قام 
والكاتب  والفنون،  للّثقافة  ”األفق“  مؤّسسة 
والفّنان عفيف شليوط، مدير مؤّسسة ”األفق“، 
في  عمل  بزيارة   19/7/2016 الّثالثاء  يوم 
الله،  رام  في  الِفَلسطينّية  الّثقافة  وزارة  مكتب 
صالح،  الّناصر  عبد  بالّشاعر  خاللها  التقيا 
الّسالم  عبد  الِفَلسطينّية،  الّثقافة  وزارة  ووكيل 
في  ــآلداب  ل العاّمة  اإلدارة  عام  ومدير  عطاري، 
وزارة الّثقافة الِفَلسطينّية، مأمون الّشيخ، ومدير 
دائرة املسرح في وزارة الّثقافة الِفَلسطينّية، رواء 
وزارة  في  الّثقافي  الّصندوق  منّسقة  عطّية، 
موضوع  بحث  ّمت  حيث  الِفَلسطينّية؛  الّثقافة 
وّمت  خاّصًة،  واملسرحّي  عاّمًة  الّثقافي  الّنشاط 
وضع آلّيات للعمل من أجل دعم نشاط مؤّسسة 

”األفق“ الّثقافي والفّني. 
بالّنسبة  برنامج مفّصل  ّمت خالل االجتماع وضع 
املناطق  في  مسرحّية  ــروض  ع سلسلة  لتنظيم 
سبل  ”األفق“،  مؤّسسة  ملسرح  الِفَلسطينّية 
في  املشاركة  اجلديدة،  املسرحّية  اإلنتاجات  دعم 

ّية للمسرح.  مهرجانات دول
كما متّخض عن هذا االجتماع إصدار قرار بإصدار 
املسرحّية  احلركة  ”جذور  كتاب  من  ثانية  طبعة 
عفيف  للكاتب  اجلليل“  ــي  ف الِفَلسطينّية 
يوّثق  الذي  الكتاب  هذا  ألهمّية  نظرًا  شليوط، 
وهو  الّداخل،  في  الِفَلسطينّية  املسرحّية  احلركة 
حاجة  وهنالك  املوضوع،  لهذا  أّول  مصدر  مبثابة 
وزارة  ستقوم  لهذا  منه.  جديدة  طبعة  إلصــدار 
ا على أمل أن  الّثقافة الِفَلسطينّية بإصداره قريًب
الكتاب  ملعرض  الِفَلسطينّي  اجلناح  في  ُيعرض 

الّدولي السادس عشر في عّمان.
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كميل  د.  يعرف  ال  ـــزّة،  األع ــرّاء  الــق أّيها  ِمّنا  َمــن 
إصــدار صحيفة  فمنذ  باسمه؛  يسمع  لم  أو  ساري 
صفحاتها  يثري  احليفاوّي  ــار  اآلث وعاِلم  «حيفا» 
وتوثيقّية  تثقيفّية  موضوعّية،  علمّية،  مبقاالت 
صحيفة  خــالل  من  ساهم  حيث  ـــار..  اآلث علم  عن 
العلمّي  املساق  الّضوء على هذا  بتسليط  «حيفا» 
من  بالغ  باهتمام  سابًقا،  يحَظ،  لم  اّلذي  الّشائق، 

قبل مجتمعنا العربّي.
وها هو اليوم، د. كميل ساري، ُيعنيَّ ُمديرًا ِملنطقة 
ا، مهّمة  ّيً مال في سلطة اآلثار؛ حيث تسّلم، فعل الشِّ
اإلدارة، يوم الّثالثاء من هذا األسبوع، في الّتاسع عشر 
من شهر متّوز اجلاري، بعد أن وقع عليه االختيار من 
بني 10 مرّشحني ِكفاء لهذا املنصب املرموق، كان هو 

املرّشح العربّي الوحيد بينهم.
W Ò¹u¼ W�UDÐ ™

د. كميل سيمون ساري، من مواليد مدينة حيفا، 
عام  الكرمل  مدرسة  في  الّثانوّية  دراســتــه  أنهى 
في  درس  خرّيجيها.  ــوج  ف أّول  من  ــان  وك  ،1984
العام  والّتاريخ  ــار  اآلث علم  موضوع  حيفا  جامعة 
الّثاني  لّلقب  دراسته  تابع  ــّم  ث ومــن  األّول،  لّلقب 
جامعة  في  البحرّية  الدراسات  قسم  في  والّدكتوراه 
الفترة  خالل  اآلثار  علم  دراسة  في  تخّصص  حيفا. 
الفارسية، التي تبدأ في القرن الّسادس قبل امليالد 
وتنتهي باحتالل االسكندر املقدوني للمنطقة، حيث 
تطرّق في أطروحة الّدكتوراه إلى صناعة املعادن في 
هذه الفترة، دامًجا في بحثه األكادميّي في علم اآلثار 

الفيزياء والكيمياء، أيًضا. 
يعمل في سلطة اآلثار اإلسرائيلّية منذ عام 1993. 
عمل بدايًة كباحث في قسم احلفرّيات األثرّية ومن 
ثّم مفّتًشا ومديرًا للواء املركز، ومديرًا للواء حيفا، ثّم 
انتقل من مجال احلفرّيات ليتبوأ بعدها إدارة قسم 
صيانة وترميم اآلثار، فَجّد واجتهد في وَحدة الرّقابة 
د. ساري  اآلثار. شارك  في مجال صيانة  واألبحاث 
ُتعنى  اّلتي  الهاّمة  ّية  الّدول املؤمترات  عشرات  في 
بصيانة اآلثار وترميمها، وكان له دور بارز وبصمة 

ّية. دامغة في هذه املؤمترات الّدول
مال  الشِّ ِملنطقة  ــا  وإدارّيً ا  ّيً ِمْهن مديرًا  مؤّخرًا،  ُعّني، 
واجلليل  الغربّي  اجلليل  هي:  ألوية،   3 تضّم  اّلتي 

الّشرقّي وهضبة اجلوالن، وهو اليوم صاحب القرارات 
واملسؤول األّول عن كّل ما يتعّلق باحلفرّيات األثرّية 
أثرّية،  مناطق  املعرّفة  املناطق  في  البناء  وتصاريح 
ّيته عن أعمال الّتنقيب واملراقبة  إضافًة إلى مسؤول
شمال  أقصى  إلى  الكريوت  منطقة  من  والّصيانة، 
الُعليا  اإلدارة  في  عضوًا  تعيينه  ّمت  كما  البالد. 
جّمة  ميلك صالحّيات  حيث  اآلثار،  لسلطة  املُصّغرة 

ويّتخذ قرارات منّفذة.
د. ساري متزوّج من املعّلمة آمال، اّلتي حتمل شهادة 
في موضوع الّتاريخ إلى جانب شهادة الّتدريس، أب 

لشاّبني: سيمون (22 عاًما) وعالء (19 عاًما). 
بعد إحلافات وإصرارات عّدة، استطعت أن أجري حوارًا 
ِمنطقة  ومدير  ــرّي  األث العاِلم  ســاري،  كميل  د.  مع 
اّلذي  مال، هذا اإلنسان املتواضع، دمث األخالق  الشِّ

يعمل في اُخلفية ويتجّنب األضواء دائًما.
n¹dFð ™

علم اآلثار هو علم يختّص بدراسة البقايا املادّية اّلتي 
خّلفها اإلنسان على مّر العصور؛ ويبدأ تاريخ دراسة 
(القواطع  ــه  ألدوات اإلنسان  صنع  ببداية  اآلثــار  علم 
العادّيات نسبًة  ورّمبا سّمي علم  القاطعة)،  واألدوات 
إلى قبيلة عاد البائدة؛ وهو دراسة علمّية ملخّلفات 
حياة  فيه  ــدرّس  وت املاضية.  ّية  اإلنسان احلضارات 
أشياء  املخّلفات  تلك  وتشمل  القدمية؛  الّشعوب 
عّدة، مثل: املباني والعمائر والقطع الفنّية واألدوات 
االكتشافات  بعض  تكون  وقد  والعظام..  والفخار 
مثيرة، مثل قبر يحوي ُحلى ذهبّية، أو بقايا معبد 
فخم. إّال أّن اكتشاف عدد قليل من األدوات احلجرّية 
يكشف  قد  املتفّحمة،  احلبوب  من  ــذور  ب أو  مثًال 
بشكل أفضل عن جوانب كثيرة من حياة الّشعوب؛ 
يكشف  ما  قدًميا،  املُستخدمة  األكل  أنواع  وتوثيق 
ّية.  أوجه الّشبه بني حياة أولئك القوم وحياتنا احلال
وما يكتشفه عالم اآلثار، بدًءا من الّصروح الكبيرة 
وانتهاًء باحلبوب، يساهم في رسم صورة عن معالم 
احلياة في املجتمعات القدمية. إّن البحث األثرّي هو 
اّلتي  املجتمعات  حياة  لكشف  الوحيد  الّسبيل 
وُجدت قبل اختراع الكتابة منذ أزيد من خمسة آالف 
ل  يشِكّ نفسه  ــرّي  األث البحث  أّن  كما  ا.  تقريًب عام 
املجتمعات  عن  معلوماتنا  إغناء  في  ا  مهّمً رافــًدا 
القدمية التي تركت سجّالت مكتوبة أو لم تترك حّتى 

أدّلة كافية، لتأتي األثرّيات وتشّكل أّدلًة دامغة.
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ÆÆÒÂUN�« VBM*« «c¼ p� „—UÐ√ ¨ÎW¹«bÐ ≠
رغم  أشكرك،  تواضع:  بكّل  ويجيب  خِجًال،  يبتسم 
املقابلة؛  هذه  مثل  ــراء  إج بضرورة  مؤّكًدا  لست  ــي  أّن
مقلٌّ  أنا  اإلعالمّية.  الضّجة  هذه  يستأهل  ال  فاألمر 
املقابالت  عن  بلطٍف  أعتذر  ما  ا  وغالًب مبقابالتي، 

الّصحافّية واإلعالمّية، و..
 t²�QÝË  Æ Îö zU�  t²FÞU�  ÆÆp??�–  q¼Q²�¹  d�_«  ≠
 p??F??�œË —̈U????Łü« r??K??Ž v??? �≈ „Òb???ý Íc???? Ò�« U??� ∫«Î—u????�
 d??O??žË e?? ÒO??L??*« Òw??L??K??F??�« ‚U???�???*« «c????¼ W???Ý«—b???�

ø ÒwÐdF�« UMFL²−� w� «ÎdO¦
 ‚ËdD*«
حّب االستطالع دفعني إلى دراسة هذا املوضوع. منذ 
أنّقب  وكنت  املوضوع،  هذا  يستهويني  كان  الّصغر 
املقاالت  وأتابع  جديدة،  أثرّية  مكتشفات  عن  ــا  دوًم
وصلت  أن  إلى  املجال  هذا  في  والعلمّية  الّصحافّية 
لم  ويكمل).  (يبتسم  األثرّية  الّتنقيبات  إلى  فعًال 
يكن املجال مطروًقا في وسطنا العربّي، وكان املوضوع 
ُمبهًما لكثيرين، إّال أّني أصررت على املُضّي بدراسة 

هذا املوضوع، رغم شّح مجاالت العمل فيه آنذاك.
øÂuKF�« s� ÁdOž sŽ —UŁü« rKŽ e ÒO1 ÍcÒ�« U� ≠

كّل  خالل  من  واحلقائق،  الوقائع  يكشف  اآلثــار  علم 
مكتشف أثرّي جديد، إن كان ذلك املكتشف مبًنى/

منزًال أو بذورًا/حبوًبا أو أواني أو قطَع معدنّية، ميكننا 
أن نتعّلم عن احلضارات القدمية، حضارات عصور ما 
نكتشف  األثرّية  احلفريات  خالل  من  الّتاريخ.  قبل 
احلضارات وبحسب املكتشفات ميكن كتابة أو توثيق 
إّن  حتقيقّي.  مبوضوع  أشبه  املوضوع  الّشعوب.  تاريخ 
املكتشفات األثرّية تعتبر حتًفا ملموسًة متّثل حضارة 
معّينة، لذا حتاول الّشعوب تثبيت جذورها في األرض 
من خالل هذه املكتشفات. إّن علم اآلثار هو موضوع 
اآلراء  وأصــحــاب  الّسياسّيني  أّن  إّال  بحت،  علمّي 
ّية املتطرّفة، ولألسف الّشديد، يستغّلونه في  الراديكال
مضامير أخرى لتأكيد أو تفنيد وجهة نظر سياسّية، 

أو محو حضارات بأكملها!

ø ÎôU¦� UMODFð Ê√ p� q¼ ≠
تقوم في أّيامنا حركة «داعش» مثًال في تدمير وهدم 
واقع  لهدف فرض  الّشرق األوسط،  األثرّية في  املعالم 
جديد وطمس وإخفاء جميع املعالم واملكتشفات األثرّية 
اّلتي تثبت بالّدليل القاطع على وجود حضارات ما 

قبل الّتاريخ. إّن عملهم هذا يلحق الّضرر باملكتشفات 
على  ــالوًة  ع ــّدة،  ع حضارات  وميحو  ــة  ــرّي األث واملعالم 

اخلسائر املادّية الفادحة اّلتي تلحقها احلركة باآلثار.
ø U Ò¹dŁ_« WLO� —]bI Ôð nO
  ≠

هنالك قيمة وأهمّية علمّية ُعليا لألثرّيات، فقيمة 
وأسلحة  ومسامير  وإبر  معادن  من  العلمّية  الّتحف 
املعلومات  وفق  ُتقاس  وقصور  ومعابد  ومباٍن  وعظاٍم 
املكتشف،  أو  الّتحفة  من  نستقيها  أن  ميكن  اّلتي 

وندارتها.
فعلى سبيل املثال ال احلصر، قد يتّم اكتشاف معصرة 
ِمنطقة  في  اّلتي جترى  األثرّية  احلفرّيات  خالل  زيتون 
اجلليل، لكن من املعلوم أّن هذا املكتشف ليس نادرًا 
حيث ّمت ويتّم اكتشاف العشرات من معاصر الزّيتون 
املنحوتة واملبنّية في اِملنطقة ذاتها، ورغم ذلك تعطينا 

هذه املكتشفات معلومات علمّية إضافّية.. 
وفي املقابل ّمت، قبل مّدة وجيزة، اكتشاف آثار لزيتون 
يعود تاريخه إلى أكثر من تسعة آالف عاٍم، يعتبر 
املكتشف األقدم للزّيتون في العالم، وقد ّمت اكتشافه 
قبالة شواطئ مدينة حيفا، على مقربة من كفار سمير 
في القسم اجلنوبي من املدينة. إّن هذا املكتشف الهاّم 
ّمت العثور عليه خالل مسح أثرّي في أعماق البحر، 
حيث اكتشفت قرية بأكملها ُطمرت حتت املياه، مع 
معاصر للزيتون وهياكل عظمّية وحتف.. وهذه تعتبر 
مكتشفات هاّمة لها قيمة علمّية جسيمة، إذ ميكننا 
من خالل هذه املكتشفات، عدا معرفة حضارة الّشعوب 
الزّيتون في املنطقة، دراسة  آنذاك وبداية تاريخ زراعة 
ارتفاع مستوى البحر على مدار سنوات خَلت، وتوّخي 
على  تتواجد  مستقبًال،  ومدن،  قرى  طمر  من  احلذر 

مقربة من الّشاطئ.
øUN�UA²
« Òr²¹ w²Ò�« W Ò¹dŁ_« n×Ò²�« œuFð s* ≠

بحسب القانون اإلسرائيلي، واّلذي سّن اعتماًدا على 
قانون من زمن االنتداب البريطانّي، فإّن الّتحف األثرّية 

واملكتشفات تعود للّدولة.
األثرّية  باملواقع  تاّمة  دراية  على  تكون  اآلثار  سلطة 
اّلتي ُمينع البناء فيها وتقوم وفًقا لذلك باإلعالن عنها؛ 
لشّق  حفرّيات  خالل  أثرّية  حتف  اكتشاف  حال  وفي 

العمل  خالل  أو  رئيس،  شارع  أو  عاّم  طريق 
على بناء مبنى أو عمارة، يجب إبالغ سلطة 
اآلثار بذلك، وهي بدورها تقوم خالل 15 يوًما 
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 WOKš«b�«  W¹—UD³�«  ¨WON¹bÐË  W×¹d�  d³J*UÐ  rJ×²�«  —«—“«

ÆWO�U²²� WŽUÝ 15 …b* qLFðË s×AK� WKÐU


ø¡«dA�« ÊUJ�ôUÐ s¹«
 WJ³ý XO½«uŠ w� WO�c�« nð«uN�« vKŽ ‰uB(« ÊUJ�ôUÐ
wwwÆ ∫W�dA�UÐ ’U)« w½Ëd²J�ô« l
u*UÐ Ë« ÊuHOKOÐ

 ÆpelephoneÆcoÆil
ÆÊËe�*« –UH½ v²Š W�U)« WKL(«

 ∫…eNłô« dFÝ
 WF�œ 12 v²Š Ë« Î «bI½ l�bK� S7 – ₪ 3490 w��ôUł

ÆqÐUI� ÊËœ s�  u� d³J� …eO� ´ œUL²Žô« W
UD³Ð
 12  v²Š  Ë«  Î «bI½  l�bK�  S7 Edge – ₪ 3999  w��ôUł
ÆqÐUI� ÊËœ s�  u� d³J� …eO� ´ œUL²Žô« W
UD³Ð WF�œ

 U−¹dÐ s� WAFM� WOHO� WŽuL−�
 s� W�Uš WŽuL−� ÷dFð  U−¹dÐ

 ZKŁ vKŽ WþuÐ  ULFDÐ dzUBF�«
WÐu³;«

  ZKŁ vKŽ WþuÐ ™ ÊuLO� rFDÐ ZKŁ vKŽ WþuÐ™
”U½U½« rFDÐ

 vKŽ dzUBF�« ÃU²½« w�  WBB�²*« W�dA�« ¨ Uâ¹dÐ W�dý dL²�ð
 ÷dFðË —UJ²Ðô« w� WO�UF�«  …œu'«  «–  WOFO³D�« t�«uH�«  ”UÝ«
 ÆW�Uš WK×Ð ZK¦�« vKŽ WþuÐ rFDÐ WHOH)«  UÐËdA*« s� WŽuL−�
 ≠  ZKŁ  vKŽ  WþuÐ  rFDÐ  nOHš  »ËdA�  ∫  qLAð  …b¹b'«  WŽuL−*«

 Æ”U½U½« ≠ ZKŁ vKŽ  WþuÐ rFDÐ nOHš »ËdA� ¨ ÊuLO�
 s� WÐu³×�Ë WO³Fý ¨WOHO�  ULFÞ vKŽ …b¹b'« WŽuL−*« bL²Fð
  UÐËdA*«  Z²Mð ÆWOHOB�«  WN�UH�«  rFDÐ ¨œö³�«  w� 5JKN²�*«  q³


ÆWOŽUM� ÂUFÞ  UG³� ÊËbÐË WE�UŠ œ«u� ÊËbÐ
  U−¹dÐ  w??�  o¹u�²�«  ÊËR??A??�  ÂU??F??�«  d??¹b??*«  VzU½  ¨ÊuDOÐ  tOýu�
 b¹bł u¼ U� q� .bIð w� —«dL²Ýö� …œUF��« W¹Už w� s×½”  ∫‰uI¹
 w²�« ZK¦�« WþuÐ rFDÐ WHOHš  UÐËdA� l� …d*« Ác¼Ë ¨5JKN²�LK�
  UNJM�« s� …UŠu²�� …b¹bł  ULFÞ d¹uD²Ð UML
 p�c� ¨UNOKŽ U½d³�

Æ“…—U(« nOB�« ÂU¹√ w� ö�U� UýUF²½« qJAð YOŠ ¨WOHOB�«
 w� nB½Ë d²O� WF�Ð w½UM
 w�  UÐËdA*« vKŽ ‰uB(« ÊUJ�ôUÐ

Æœö³�« ¡U×½« w� lO³�« ◊UI½Ë o¹u�²�«  UJ³ý
∫ U−¹dÐ sŽ

 …œu??'«   «–  WOFO³D�«  dzUBF�«  ÃU²½«  w�  WB²�*«  ¨  “ U−¹dÐ”
 “rO¹UŠ  UFHł” fðu³O� w� 1942 ÂUF�« w� UNI¹dÞ  √bÐ  ¨WO�UF�«

 v�« X�u% 5(« p�– cM�Ë ¨“dHOŠ pLOŽ” w�
 bL²Fð w²�« dzUBF�« ‚uÝ w� …bz«d�« W�dA�«

ÆWN�UH�« vKŽ
 W??ÝU??O??Ý  œb???????Š W????�d????A????�«
 W�ËU�LK�  WKÐU
  dOž  …œu??ł
 WKŠd� q??�  w??�  o³Dð w??²??�«Ë
 ÃU??²??½«Ë W??ŽU??M??� q??Š«d??� s??�
 WKŠd�  s??�  W??¹«b??Ð  ¨dzUBF�«
 ¨dBF�«  ¨W??N??�U??H??�«  nOMBð
 W�dF*«  Æl??¹“u??²??�«Ë  ÃU??²??½ô«
 w??²??�«  …d???O???³???J???�« …d?????³?????)«Ë
 v??K??Ž W???�d???A???�« U??N??²??³??�??²??�«
 Z???�œ l?????�  «u?????M?????�?????�«—«b?????�
 ¨…—u???D???²???*« U??O??łu??�u??M??J??²??�«
 …œu'  dO¹UF*«  vKŽ√  dO�uð
 b¹b−²�«Ë —UJ²Ðô«Ë  U−²M*«
  U??−??¹d??Ð X??�u??Š q??�«u??²??*«
 WN�UH�«  UÐËdA� W�—U� v�≈

Æœö³�« w� …bz«d�«

– ÂUF�« V
«d*« VÝU;« WB
UM0 “uHð ÊuHOKOÐ
œö³�« w� d³�_« ÍuOK)« WB
UM�

 …dO¦*«   UODF*«  s�  r¼U{—  sŽ  ÊuÐdF¹  X�OMJ�«  w�
 w½Ëd²J�ô«  »UF�ô«  l
u�  v�«  œôËô«  ‰ušb�  »U−Žû�
 oKÞ« dNý« 8 u×½ q³
Ë ¨X�OMJ�« t²IKÞ« Íc�« wKŽUH²�«
 Á—«“Ë åXO½uMÝò WOFL' åÁU�uG¼ qŽò l
u� WDÝ«uÐ
 Ê«   UODF*«  ‰b??ðË  Æ  œôËô«  s� V??Žô n??�«  80  s� d¦�«
 d¦�ô  dL²�¹  ¨l
u*«  w�  ö�«u²�  U²
Ë  ÊuCI¹  œôËô«
 W³FK�UÐ  ÂUL²¼ô«  vKŽ  ‰b??¹  «c??¼Ë  ¨‰bF*UÐ  ozU
œ  5  s�

ÆÕU−M�«Ë
 WKLŠ X??�??O??M??J??�« o??K??D??²??Ý W??O??H??O??B??�« W??K??D??F??�« ‰ö????šË
 w� ©q??J??O??ý n???�« 80 W??H??K??J??²??Ð® W??F??{«u??²??� å «d???O???½U???Ðò
 q??ł« s??� W??O??Ðd??F??�«Ë W??¹d??³??F??�U??Ð W??�U??N??�« »U??F??�ô« l??
«u??�
 l
u� w� …œułu*« »UF�ôUÐ VFK�« vKŽ œôËô« lO−Að

 »UF�«  l
«u�  w�Ë  å—UGBK�  X�OMJ�«  l
u�ò  –  120
 XIKÞ«  wÐdF�«  j??Ýu??�«  w??�  t??½«  d??�c??¹Ë  ÆÈd???š«  WO³Fý
 œôËô«  q³
  s�  ôU³
«  X??
ôË  Êu½UI�«  v??�«  ‚U³��«  W³F�
 œôËô« ·ô« ‰ušœ qO−�ð - YOŠ wÐdF�« jÝu�« w�

ÆWOÐdF�« WGK�UÐ VFK�«Ë
 X�OMJK�  l??ÐU??²??�«  w??K??ŽU??H??²??�«  »U???F???�ô«  l??
u??�  Ê«  d??�c??¹  
 ‰öš  o??K??Þ«  ©Øhttp∫ØØkidsÆgovÆilØknesset®
 fÝ« rN� œôËô« `M� t�b¼Ë 2015 ÂUŽ s� dÐu²�« dNý
 qLŽ  WFO³Þ  ‰uŠ  ”uLK�  Ã–u??/  .bIðË  WOÞ«dI1b�«
 X�OMJ�«  uCŽ  WHOþË  d¼uł  ¨5½«uI�«  sÝ  ¨X�OMJ�«
 uCŽ W³F� »U??F??�«  3  ‚ö???Þ« v???�«  W??�U??{ôU??Ð ÆU??¼d??O??žË

 ÆW�UHA�« X�OMJ�« ¨Êu½UI�« u×½ ‚U³��« ¨X�OMJ�«

 w½Ëd²J�ô« »UF�ô« l
u� WO³Fý œU¹œ“«
X�OMJK� lÐU²�« wKŽUH²�«

 d³�ô«  W¹uOK)«  WB
UM*«  w�  …ezUH�«  w¼  ÊuHOKOÐ  W�dý
 WB
UM*« œU
 Íc�« ÊËƒ—už ÊË— …—«œUÐ ÊuHOKOÐ ¨œö³�« w�
 ¨w³¹«  qOz«d�¹  l�  ¨s¹dOšô«  s¹dNA�«  w�  UN�  œ«bF²Ýô«Ë
 WB
UM*UÐ  “U� ¨Í—U−²�« r�I�« ÊËRA� ÂUF�« d¹b*« VzU½
 ¨5O�uJ(«  5HþuLK�  W¹uOKš  ‰UBð«  Â“—   U�bš  b¹Ëe²�

Æw�«u²�« vKŽ WFÐ«d�« …dLK�
 ¨w�uJ(«  U¹d²A*« d¹b� WDÝ«uÐ ¨ÂUF�« V
«d*« VÝU;«
 5Ð s??� d??¦??�√ `??Ðd??*« ÷d??F??�« X??�b??
 w??²??�« ÊuHOKOÐ —U??²??š«

ÆWB
UM*« w� X�—Uý w²�« W¹uOK)«  U�dA�«
 100  w�«u(  W¹uOK)«  ‰UBðô«   U�bš  œËe²Ý  ÊuHOKOÐ
  «bŠu�«Ë WO�uJ(«  «—«“u�« lOL' ¨w�uJŠ nþu� n�«
 …eNł« œËe??²??Ý p??�c??� ¨U??¼d??O??žË q??O??z«d??Ý« W??Þd??ý ¨W??L??Ž«b??�«
 WOHOþu�«  U−¹—b²�« w� V�²M� n�« 20 w�«u( ÊuHð—ULÝ

Æ5O�uJ(« 5HþuLK� ©» Ë√ √ Z¹—bð® …dO³J�«
 5O�uJ(«  5HþuLK�  W¹uOK)«  W??�d??A??�«  ÊuHOKOÐ  d³²Fð
 ¨WB
UM*UÐ  …d???�  ‰Ëô   “U????�  UNMOŠ  ¨2000  d??Ðu??²??�«  c??M??�
 WB
UM0  “U� ÂuO�«Ë 5²O�U{« 5²B
UM0  “U� U¼bFÐË

Æw�«u²�« vKŽ WFÐ«d�« …dLK� W¹uOK)«  ôUBðô«
 «bŽUB� ÂuO�« s� ÊuHOKOÐ UN�bI²Ý w²�«  U�b)« —UÞ« w�
 W�“dÐ  UC¹«  V�²M�  q�  bOH²�OÝ  ¨5O�uJ(«  5HþuLK�
 ”« qzUÝ— ¨bOOIð ÊËbÐ —U�� w�  U*UJ� ∫¡wý qJ� WK�Uý
 Ã—Uš ·«b??¼ô« s� WŽuL−* ‰UBð« ¨W¹uOKš `HBð ¨”« Â«

ÆU¼dOžË `OKBð  U�bš ¨œö³�«
 5Hþu*«”  Ê«  ‰U
  ÊuHOKOÐ  W�dý  ÂUŽ  d¹b�  ¨ÊËƒ—u??ž  ÊË—
 W�dA�  ÊuO−Oð«d²Ý«  s??zU??Ð“  r??¼  q??O??z«d??Ý«  w??�  5O�uJ(«
 rN�  W??�b??)«  .b??I??²??Ð  —«d??L??²??ÝôU??Ð  ¡«b??F??Ý  s??×??½Ë  ¨ÊuHOKOÐ
 …d??*«  Ác??¼  ¨…d??O??š_«  15  ???�«   «uM��UÐ  UMKF�  UL�  ¨’ö??šS??Ð
 «cNÐ  W�U¼  WB
UM0  UNO�  “uH½  w²�«  w�«u²�«  vKŽ  WFÐ«d�«
 …bz«d�«  ôUBðô« W�dý ÊuJð ÊUÐ dL²�²Ý ÊuHOKOÐ Ær−(«
 WJ³A�«  s�  ÊuO�uJ(«  ÊuHþu*«  bOH²�OÝË  ¨qOz«dÝ≈  w�
  U�b)«Ë  …œu??'«   «–   U??�b??)«  s�  ¨qOz«dÝ≈  w�  Ÿd??Ýô«
 WO³K²�  …dO³�  WÐd&  W�dAK�  “Æ“UN{dF½  w²�«  …—uD²*«
 ¨5O�uJ(«  5Hþu*UÐ  ÂU??L??²??¼ô«  —U???Þ«  w??�   U??łU??O??²??Šô«  q??�
 WOMÐ Æ5O�uJ(« 5HþuLK� W�b)« .bI²� 5OMN� 5Hþu�Ë

 ¡U×½«  lOLł  w�  …e¼Uł  W�b)«  e??�«d??�Ë  WO²×²�«  ÊuHOKOÐ
 5HþuLK�  ·dD�«  v²Š  ·dD�«  s�   U??�b??)«  .bI²�  œö³�«
 ÂUF�«  V
«d*«  VÝU;«Ë   U¹d²A*«  d¹b�  dJA½  Æ5O�uJ(«

ÊËƒ—už ·U{√ Æ“UM� r¼—UO²š« vKŽ
 ¨«bł  W³�d�  WB
UM�  ÂUF�«  V
«d*«  VÝU;«  WB
UM�  d³²Fð
 WJ³ý  WODGð  ÂeKð  YOŠ  ¨…dO³J�«  5³�²M*«  WOL�  ¡u{  w�
 lOL'  ‰UŽ  Èu²�0  W�bš  .bIðË  ¨œö³�«  ¡U×½«  lOLł  w�

ÆÍdD
 —UA²½UÐË 5O�uJ(« 5Hþu*«
 Àö¦Ð b??¹b??9 W??O??½U??J??�« l??� W??�œU??
  «u??M??Ý Àö??¦??� W??B??
U??M??*«

ÆWO�U{«  «uMÝ
 W¹e�d�  WB
UM�  5Ð  …d??�  ‰Ëô  qBH�«  -  WOKLF�«  Ác??¼  w�
 UNO�Ë ©X¹dł« w²�« WB
UM*«® W¹uOK)«  ôUBðô«  U�b)
 …eNłô« b¹Ëe²� WKLJ*« WB
UM*« 5ÐË ¨WHK²��  UŽuL−� 8

Æ5Žu³Ý« u×½ bFÐ Íd−²Ý w²�«Ë W¹uOK)«

ÆqÐUI� ÊËœ s�  u� d³J� …eO� ´ œUL²Žô« W
UD³Ð WF�œ

Xperia E5 Ë Sony Mobile∫ Xperia XA s� b¹bł

U{dŽ q
_« 5‘’ ÊuHð—ULÝ ≠Xperia XA
 WÐb×�  WOłUł“  WýUý  l??�  d�u²�    Xperia XA≠
 v²Š ·d??D??�«  s??�  b??²??9 Íœ g???ð«  …œu??−??Ð  5”  r−×Ð
 vKŽ  frameless  ÷d???Ž  Âb??I??¹  Íc???�«  d???�_«  ·d??D??�«
 Ê« YOŠ ¨rK� 7.7 pLÝË 66.8×143.6 WK�Uý WŠU��
 Íc�« d�_« ¨jO;« ÂuOM�u�ô« —UÞ« UOKF� w¼ g�«uN�«
Ær�UF�«  w�  U{dŽ  q
_«  5”  ?�«  ÊuHð—ULÝ v�«  t�u×¹
 …«uM�«  w½ULŁ  Z�UF�  u¼  Xperia XA ≠  ???�«  Z�UF�
Me≠ XOÐ  s???�   Helio P10  W???
U???
—  v??K??Ž  b??L??²??F??¹
 WŠU��  ¨RAM GB 2 …d�«cÐ  “UN'« ÆdiaTek
  d� ‰öš s� lOÝuð WO½UJ�≈ l� GB 16 ™™™s¹e�ð

 ÂUE½Ë  200GB  v²Š  microSD  …d�«–
ÆMarshmallow b¹Ë—b½« qOGAð

Xpe≠ ≠?�«  “UN'  WO�U�_«  wHKO��«  «dO�U�
 tO�  X³¦�Ë MP8  …œu??−??Ð  w¼ ria XA
 WÝbŽ ¨™Sony Exmor RS dFA²��
 WO½UJ�« ¨©Wł—œ88® WFÝ«Ë  W????¹Ë«e????Ð

 W�uEM�Ë  u¹bO�  X³¦�  v??�«  W�U{≈ ¨HDR  d¹uBð
 WOHK)«  «dO�UJ�«  ÆÁułu�«  vKŽ  ·dF²K�  WOJOðU�uðË«
 ·b??N??�«  l³²²¹  f??�u??�  l??�  q�JOÐ  UGO�  13  …œu??−??Ð
 vKŽ ·d???F???ðË w??J??O??ðU??�u??ðË« u??¹b??O??� X??³??¦??� ¨—u???B???*«

ÆwJOðU�uðË« Áułu�«
 l??????????????????????????� Xperia XA  ???????????????????????????????????�«
 w²�« Stamina  WOF{ËË mAh  2300  W¹—UDÐ

Æs×A�« ÊËœ 5�uO� v²Š Â«b�²Ýô« sJ9
  Xperia E5–Best value for money

 ?�«  rCM¹ Sony Mobile XOÐ  s�  WDÝu²*«  WKzUFK�
 E5  ???�«  ÆdG�  dF�Ð  ÷dFOÝ  Íc??�«Ë    Xperia E5
 s� wI½ rOLBðË WO�UŽ …œu??ł  «– œ«u??�  s� ŸuMB�
 8 pL�ÐË Íœ gð« …œu−Ð 5” WýUý l� ¨w½uÝ XOÐ

ÆÂ«dž 140 Ê“ËË rK�
 ???�«  «d???O???�U???� ¨o???ÐU???�???�« Ã–u???L???M???�« l???� W???½—U???I???*U???ÐË
 …œu??−??Ð  W???O???�U???�_«  «d???O???�U???J???�«  Ê«  Y??O??Š  X???Łb???Š  E5
 13 …œu???−???Ð W??O??H??K??)« «d???O???�U???J???�«Ë q??�??J??O??Ð  U??G??O??�  5
 W??O??J??O??ðU??�u??ðË« d??¹u??B??ð W??O??F??{Ë l???� q??�??J??O??Ð U??G??O??�
Æ…¡U???????????{ù« ·Ëd?????????þ l???O???L???−???Ð d????¹u????B????²????�« `???O???²???ð

 wŽUÐ—  Media Tek s???????????????�  —u????D????²????�  Z????�U????F????�
 s¹e�²K� ™™™  W??O??K??š«œ  …d?????�«– ¨  GHz1.3 …«uM�«
 tFOÝuð  ÊU??J??�ôU??Ð  Íc?????�«Ë  X??¹U??Ð  UGOł 16 r−×Ð
 p�c�Ë  ™microSD …d�«–   d??�  l�  GB200 v²Š

ÆRAM  GB1.5 …d�«–

 UC¹√Ë mAh 2300  w¼ Xperia E5 ≠  ?�«  W¹—UDÐ
 sJ9  w²�« Stamina WOF{Ë  l???�  Ã–u??L??M??�«  «c???¼

Æs×A�« ÊËœ 5�uO� v²Š Â«b�²Ýô«
 w??�  “u??????9  d???N???ý  w?????�  ÷dFOÝ Xperia XA  
 ¨XO�«dł  œu??Ý√  ¨i??O??Ð_«  ∫Ê«u??�Q??Ð  …—U²�*«   UJ³A�«
 Rose® Íd¼“  w³¼–Ë ©Lime Gold®  .ô  w??³??¼–
 qJOý  2290 pKN²�LK�  v??�u??*«  dF��« Æ©Gold
 w� …eO� vKŽ “UN'« «cN� d²A� 2000 ‰Ë√ qB×OÝ®

Æ©…bz«d�«  UJ³A�«
 w�  “u???9  d??N??ý  W???¹«b???Ð  w???�  ÷dFOÝ Xperia E5
 iOÐ«  Ê«u�QÐ  ¨…—U²�*«   UJ³A�«Ë  ÂuJKÝ  ¨ÊuHOKOÐ
 W�UH� ¨qJOý 1290 pKN²�LK� v�u*« dF��« ÆœuÝ√Ë
Æ ôUBðö� «d²J�« WOLÝd�« …œ—u²�*« q³
 s� 5�UF�
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أو  األرض  وإعالم صاحب  املكتشفات  أهمّية  بدراسة 
وزارة البناء بإمكانية استمرار العمل والبناء، حيث 
املنطقة،  من  األثرّية  املكتشفات  نقل  يتّم  ما  ا  غالًب

وترميمها وصيانتها وعرضها للجمهور.
وفي حاالت نادرة، إن وُجد موقع أثرّي هام جًدا خالل 
العمل على مشروع بناء أو ّشق طريق، تصادر سلطة 
أثرّية  منطقة  وتعلنها  احلالة  هذه  مبثل  األرض  اآلثار 
الفعلّية  بقيمتها  األرض  صاحب  وتعوّض  سياحّية، 

إضافًة إلى قيمة املشروع املُزمع العمل عليه.
øW Ò¹dŁ_«  UHA²J*« lOL−Ð ÿUH²Šô« Òr²¹ s¹√ ≠

تعود  مخازن  في  األثــرّيــة  املكتشفات  صيانة  يتّم 
شيمش»،  «بيت  في  الّصناعية  املنطقة  في  للّدولة 
حتفة  مليون)   2) ْي  َمليوَن من  أزيــد  تتواجد  حيث 
أثرّية يتّم صيانتها وحوسبتها وأرشفتها في أجهزة 
أبحاث  وإجــراء  منها  االستفادة  لهدف  الكمبيوتر 
ودراسات. وهنالك عدد آخر من املكتشفات يتّم عرضه 

للجمهور، في املتاحف أو في األماكن السياحّية.
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الّتحفة  منها  املكوّنة  املواّد  ملعرفة  عّدة  طرق  هنالك 
األثرّية، وهذا موضوع يطول الّشرح فيه. فعلى سبيل 
ومعرفة  املعادن  لتحليل  ا  خاّصً جهازًا  منلك  املثال 
مرّكباتها الكيماوّية دون اإلضرار بها. نخزّن ونعرض 
الّتحفة  لنوع  مناسبة  ــرارة  ح ــات  درج في  ــات  ــرّي األث
لهدف احلفاظ على جودتها. كما ميكننا حتديد تاريخ 
الّتحفة أو املكتشف وفًقا للماّدة اّلتي ُصنعت منها 
القطعة أو املعدن وما  للمنحوتات املكتوبة على  أو 

شابه.. وما إلى ذلك.
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بالّطبع.. ّأذكر من بينها مكتشف نادر لقبر جندّي 
مصري يعود تاريخه إلى 1350 عاًما قبل امليالد، 
وُجد في ِمنطقة تل الّسمك في وادي اِجلمال. حيث 
إضافًة  وأسلحته..  حصانه  مع  مدفوًنا  اجلندي  وجد 
سمير،  كفار  قبالة  املياه  حتت  املطمورة  القرية  إلى 

قدمية  كهوف  عن  ناهيك  املكتشفات.  من  وغيرها 
في جبل الكرمل يعود تاريخها إلى عشرات ألوف 
محّطة  منطقة  في  مكتشفات  وُجدت  كما  الّسنني، 
ّية والبيزنطّية، وأرض من  الكرمل تعود للفترة الرومان
الفسيفساء في منطقة وادي اِجلمال، كما ّمت اكتشاف 
آثار تعود خلمسة آالف عام في املنطقة الّصناعية في 
جسر باز.. حليفا تاريخ حضارّي هاّم يعود لعشرات 
ا تختلف عن حيفا في  ّيً ألوف الّسنني، فحيفا جغراف

العصور القدمية.
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ُمهملة  حيفا  مدينة  في  األثرّية  املواقع  هذه  غالبّية 
ألشعة  ــم  الــّدائ الّتعرض  ــرّاء  ج ــرار  أض ــى  إل وتتعرّض 
هذه  من  بسيط  وجزء  واألمطار،  الرّياح  أو  الّشمس 
للحفاظ  والطني  ــرمــال  ال حتت  مغًطى  املكتشفات 

عليها من العوامل الّطبيعّية.
بلدّية حيفا، لألسف الّشديد، ال تستثمر في ترميم 
وصيانة هذه املواقع األثرّية وعرضها للجمهور. ورغم 
في جامعة  اآلثار  قبل قسم  العديدة من  التوّجهات 
لم  الّلحظات  هذه  حّتى  أّنه  إّال  اآلثار  وسلطة  حيفا 

نتلقَّ ردوًدا وحلوًال عينّية من البلدّية.
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حتاول سلطة اآلثار إيجاد الّتوازن الّصحيح بني الّتطوير 
والبناء واحلفاظ على الّتحف األثرّية. تأّسست سلطة 
بشكل  احلــني  ذلــك  منذ  وتعمل   1990 عــام  ــار  اآلث
إلى  التطرّق  دون  بحت،  وعلمّي  ومدروس  موضوعّي 
األمور الّسياسّية. فهي تراقب احلفرّيات األثرّية وتقوم 
بعرض الّتحف وترميمها وصيانتها واحلفاظ عليها، 

رغم صعوبة األمر وشّح امليزانّيات والّدعم.
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فعلّي،  بشكل  الّشمال  ِمنطقة  إدارة  مهّمة  توليت 
 10 بني  من  اختياري  ّمت  األخير، حيث  الّثالثاء  يوم 
مرّشحني لهذا املنصب، كنت العربّي الوحيد بينهم؛ 
اآلثار  سلطة  في  الّتعيينات  أّن  على  دليل  وهــذا 
تتّم وفق كفاءات مهنّية وأبحاث علمّية دون شروط 

سياسّية معّينة. 
سأكون مسؤوًال عن ثالثة ألوية هي: اجلليل الغربّي، 
سأّتخذ  اجلــوالن.  هضبة  ومنطقة  الّشرقّي،  اجلليل 
قرارات ِمهنّية وإدارّية بحتة، بكّل ما يتعّلق بالبناء 
والّتصاريح واحلفرّيات األثرّية بعيًدا عن أّي تُأثيرات 

أو ضغوطات.
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العربّي  مجتمعنا  وتوعية  تثقيف  على  سأعمل 
خالل  مــن  عليه،  واحلــفــاظ  اآلثـــار  مــوضــوع  ألهمّية 
هذا  ــي  وف تثقيفّية.  ومشاريع  تربوّية  فّعالّيات 
النطاق ستصدر بداية العام القادم سلطة اآلثار، وألّول 
علمّية  مجّلة  «حيفا»،  صحيفة  مع  بالّتعاون  مرّة، 
يخّص  ما  بكّل  ّية  العرب بالّلغة  توعوّية  تثقيفّية 

اآلثار، قد تكون مجّلًة فصلّية بدايًة.
سأسعى إلى إجراء أّيام دراسّية في الكلّيات واملدارس 
ّية لهدف الّشرح عن أهمّية اآلثار واحلفاظ عليها  العرب

ّية  وصيانتها. سأتوّجه إلى املجالس والسلطات العرب
لصيانة  الّالزمة  امليزانّيات  وتقدمي  الّتعاون  لهدف 
املواقع األثرّية اآليلة إلى االنهيار في شفاعمرو ومعليا 
وحرفيش ودير األسد وغيرها، لهدف صيانتها واحلفاظ 
صليبّية  بقالع  املناطق  هــذه  متتاز  حيث  عليها.. 
وكنائس وجوامع، ولألسف غالبّية هذه املواقع األثرّية 
وصيانتها. ترميمها  على  العمل  ويجب  ُمهملة 

على  للحفاظ  معنا  الّتعاون  املنطقة  سّكان  واجــب 
الّتراث واحلضارة والّتاريخ، فقيمة الّشعوب من قيمة 
اآلثار  على  احلفاظ  املطاف  نهاية  ففي  حضاراتها. 
وحتويلها إلى منطقة سياحّية سيعود بالفائدة على 

البلد واملجلس والّسّكان.
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أشكر لصحيفة «حيفا» هذه الّلفتة الكرمية، والّدعم 
والّتشجيع الّدائَمني، وعلى أمل أن يستمّر الّتعاون 

بيننا ملا فيه مصلحة أبناء مجتمعنا. 
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تسمعوا  أو  ُملوِّحة  ــادَي  أي تروا  لن  الغرق  وقت  فيلًما:  ليست  احلياة 
نداءات «أنقذوني» - حتى إن كان الّطفل بجواركم بالفعل. فقضاء الوقت 
كابوًسا  يصبح  أن  ميكن  احلّمام  حّتى  أو  البحر  أو  الّسباحة،  بركة  في 

بصورة أسرع مما ميكن أن تتصوّروا!
وسمعتم  شاهدمت  غرق.  مشهَد  تتخّيلوا  أن  وحاولوا  أعينكم  أغمضوا 
صراخ طلب املساعدة، والّتلويح باأليدي، واملياه املتدّفقة من كّل اّجتاه؟ إن 
هذا ألمر مأساوّي للغاية، غير أّن الواقع ليس كذلك، بالفعل ليس كذلك.

الرّضع  الهادئ“، خاّصًة لدى  ”املوت  نتيجة  والوفاة  إّن حوادث اإلصابة 
واألطفال، أصبحت أمرًا اعتيادًيا ُمحزًنا في البالد. ففي أقّل من شهرين، 

منذ نيسان 2014 لقي أربعة أوالد بني سن 11 شهرًا حتى 7 سنوات 
حتفهم غرًقا. 

حتفهم  أطفال   8 لقي  فقد  ”بطيرم“،  منّظمة  معطيات  وبحسب 
لن  ”هذا  أّن  في  الّتفكير  من  ــدًال  وب  2015 صيف  موسم  في  غرًقا 
من  جهدكم  قــصــارى  تبذلوا  أن  األفــضــل  مــن  ــيــس  أل لي“،  يــحــدث 
نهاية  ففي  ــى؟  األدن احلــد  ــى  إل أطفالكم  على  املخاطر  تقليص  أجــل 
كذلك؟  أليس  القيادة،  أثناء  السّيارة  في  تربطونهم  أنتم  املطاف، 
الطرق. ـــوادث  ح بعد  ــال  األطــف ــوت  مل ــي  الــّثــان الّسبب  ــو  ه الــغــرق  إّن 

ينجذب األطفال الّصغار للعب في املاء، لكن درايتهم باملخاطر قليلة. 
ورمبا ليس األطفال وحدهم هم اّلذين ليسوا على دراية باملخاطر: فكثير 

من اآلباء ال يعرفون مدى الّسرعة التي ممكن أن يغرق خاللها الطفل. 
وحتدث معظم حاالت الغرق عندما ال يدري الّشخص البالغ أن الطفل 

اّلذي يراقبه يغرق.
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من املمكن أن يغرق األطفال في مياه عمقها عشرة سنتيمترات فقط، 
بل في مياه أكثر ضحالة. ومن أجل الغرق يكفي أن تغطي املياه فم 
الطفل وأنفه. وبعد دقيقتني سيفقد وعيه، ويتبقى له من أربع حتى 

ست دقائق لتسبب له ضررًا دماغًيا ال ميكن تعويضه.
بباقي  مقارنة  ثقيلة  0-5 سنوات  بني   ما  يبلغون  األطفال  رؤوس  إّن 
اجلسم، لذلك من املمكن أن ينقلب األطفال بسهولة داخل جردل مياه، 
بدون أن تكون لديهم املقدرة  البانيو، طشت ماء، وحتى في احلمام – 

على إنقاذ أنفسهم بسبب قدراتهم احلركّية احملدودة.
بحًثا  املّتحدة  الواليات  في  األطفال  لسالمة  الوطنّية  اجلمعّية  أجرت 
-2000 الّسنوات  486 طفًال في  فيه مالبسات غرق  مثيرًا درست 

2001. ولقد كان االكتشاف املُذهل هو أّن تسعة من كّل عشرة حوادث 
غرق أطفال حدثت عندما كان الوالدان بالقرب من األطفال وفي بعض 

األحيان مالصقان لهم متاًما.
°øp�– sJ1 nO�

ّمت احلصول على اإلجابة من بحث آخر أجري بني 564 من أولياء أمور 
أطفال بني 8-12 عاًما حول الطريقة التي يحمون فيها أطفالهم أثناء 

قيامهم بالّسباحة في املياه.
ا إنهم  كانت النتائج رائعة: على الرّغم من قول كّل أولياء األمور تقريًب
اعترفوا  فإّنهم  مالحظة،  بدون  املاء  في  بالبقاء  ألوالدهــم  يسمحون  ال 
بأّن االنتباه قد يتشّتت في بعض األحيان من خالل حديث مع شخص 
الوضع  ويكون  األكل (17%).  أو  القراءة (18%)  أو  ما (38%)، 
تكونون  الذي  الوقت  ففي  احملمول.  الهاتف  عصر  في  خطورة  أكثر 
فيه منهمكني في احلديث أو اللعب في أي تطبيق أو تتكاتبون عبر 

الواتس آب، ممكن أن يتعرّض طفلكم للغرق.
قال %55 من الوالدين الذين شاركوا في البحث إنهم قلقون إلى درجة 
قليلة جًدا أو غير قلقني على اإلطالق من أن يغرق طفلهم، وأّنهم يرون 

أّن مخاطر النار أخطر بكثير من مخاطر الغرق.

øh�ý ‚dž W�UŠ ÊuB�Að nO�
رأسه في مستوى سطح املياه، ومييل إلى اخللف وفمه مفتوًحا.

- فمه في مستوى سطح املياه.
- عيناه متحّجرتان أو مغمضتان.

- شعر رأسه يغّطي الوجه أو اجلبهة.
- اجلسد في وضع عمودي، وال تالحظ محاوالت للرّكل من أجل جعله 

يطفو.
- التنّفس سريع وسطحي.

مناسبة  جسم  حركة  بدون  لكن  معّني،  اّجتــاه  في  للتقّدم  محاوالت   -
للّسباحة (الرّأس في املقّدمة، اجلسد مّتزن على املياه).

- يقوم الغارق مبحاوالت لالنقالب على الّظهر.
- يقوم الغارق بحركات تسلّق على سلم وهمي. 

تال -  داني  ”كالليت“:  أخصائيي  قبل  مقّدمة من  املعلومات   (هذه 
”كالليت“  في  الصحّية  الّتوعية  قسم  في  ّية  البدن ياقة  الّل خبير 

والّدكتور نيتسر حيرام - طبيب عائلة في ”كالليت»)
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الّتسجيل  بدء  عن  ّية  العرب الّثقافة  جمعّية  أعلنت 
مبجال  البالد  في  نوعها  من  ــى  وأول خاّصة  لورشة 
ّية،  بنان الّل ّية  والرّوائ الكاتبة  األدبّي“، مع  ”الّتحرير 
املقيمة في فرنسا، جنوى بركات. سُتقام الّدورة في 
مدينة رام الله، على مدار ثالثة أّيام متواصلة، من 

18 حّتى 20 آب 2016.
والّصحافّيني  للكّتاب  ــعــّدة   املُ ـــّدورة  ال هــذه  ــاءت  ج
قدراتهم  بناء  لهدف  األدب،  مجال  من  واألكادميّيني، 
وتوسيع إّطالعهم على مجال الّتحرير األدبّي، ودمجهم 
مشاريع  أو  القائمة  اإلعــالم  ووسائل  الّنشر  دور  في 
نشر جديدة، ليسهموا في زيادة جودة ونوعّية اإلنتاج 
والوظيفة  املهنة  هذه  إّن  حيث  الِفَلسطينّي،  ّي  األدب
صناعة  ــي  ف احللقات  ــم  أه إحـــدى  تعتبر  ــة  ــركــزّي امل
ة.   يّ األدب النّصوص  تطوير  شروط  ومن  األدبيّ  النّشر 

ّية،  العرب الّثقافة  جمعّية  مدير  مع  حديث  ــي  وف
الكاتب إياد برغوثي، حول الّدورة، قال: ”نريد لهذه 
الورشة األولى من نوعها، أن توّفر جتربة فعلّية في 
مجال الّتحرير األدبّي، الذي يعتبر في العالم جزًءا 
ا من جتربة الكتابة والّنشر. ونأمل أن  ا وأساسّيً عضوّيً

تساهم بقسطها في تطوير املشهد األدبّي، من خالل 
الّتدريبّية  بخبرتها  بركات  جنوى  الكاتبة  مشاركة 
الوافرة، خاّصًة بعد  والّتحريرّية والّصحافّية  ّية  واألدب
ّية  ّية متنوّعة في بلدان عرب تنشيطها حملترفات كتاب

وأوروبّية».
ــى  حــّت ـــاح  ـــت ُم لــلــورشــة  ــل  ــي ــج ــس ــّت ال أّن  ـــر  ـــذك ُي
جمعّية  مع  الّتواصل  خــالل  من   03/08/2016

ّية. الّثقافة العرب
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أطلقت بلدّية حيفا هذا العام، مبادرة خّالقة جديدة 
وآمنة،  ممتعة  ليلّية  أوقات  لقضاء  الّشبيبة،  ألبناء 
وفّعالّيات  برامج  في  األسبوعّية  املشاركة  خالل  من 
”أوهيل ليال“ – خيمة ليلّية - تنصب لهذا الغرض 

في متنزّه ”بارك“ هيخت احليفاوي.
الّشبيبة  أبناء  من  املئات  اخليمة  هذه  وتستقطب 
اجلرافيتي،  كـ:  الورشات،  مختلف  في  للمشاركة 
احتفاالت  األغاني،  لتسجيل  ستوديو  الكاريوكي، 
رياضّية  ــعــاب  أل ــــوان،  أل مــع  احــتــفــاالت  ّية،  غنائ
من  وغيرها  طــعــام،  وأكــشــاك  ــروض  ع وتفكيرّية، 

الورشات والفّعالّيات.
وهذه اخليمة هي مببادرة قسم املجتمعات في بلدّية 
ّية احمللّية،  حيفا، وتشّغل بالّتعاون مع املراكز الشباب
”عاد  ”علم“،  عنف،  بال  مدينة  الّشبيبة:  وحركات 
الياخ“ والّسلطة البلدّية ملكافحة املخدرات والكحول.

سُتقام الفّعالّيات بني الثامنة مساًء والّثانية عشرًة 
ليًال (20:00-00:00)، في الّتواريخ الّتالية:

”بيت  (منطقة  حاييم  ــات  ــري ك  – 7/24 األحـــد 
هعام“).

األحد 7/31 - متنزّه ”بارك هيخت“.
األحد 8/4 - متنزّه ”بارك هيخت“.

“UHOŠ” qÝ«d*
اليهودّية  ّية  العرب اجلمعّية   - ”سيكوي“  أصدرت 
الّثالثاء،  يوم  صباح  بياًنا  ّية،  املدن املساواة  لدعم 
ا على مصادقة الكنيست، بالقراءتني الّثانية  تعقيًب
والّثالثة، على قانون اإلقصاء، والذي يتيح ألعضاء 
في الكنيست بأن يقصوا عن الكنيست زمالء لهم 

بسبب مواقفهم أو نشاطاتهم. 
مناهض  القانون  ”هذا  ”سيكوي“:  بيان  في  وجاء 
للّدميقراطّية وخطر، وهو موّجه مباشرة لضرب متثيل 
املواطنني العرب، ويهّدد بضرب احلّق الّدميقراطّي األكثر 
أساسّية - الّتصويت واالنتخاب. هذا القانون ما كان 
ضّد  واملتواصلة  املنّسقة  الّتحريض  جوقة  لوال  ليمّر 
قيادة املجتمع العربّي - حتريض يقوده َمن يشّغالن 

األمــن،  ــر  وزي ومنصب  ـــوزراء  ال رئيس  منصب  اليوم 
ّية األساسّية.“ وجعاله استراتيجّيتهم االنتخاب

فقط  ميّس  ال  القانون  هذا  ”لكن  البيان:  واستدرك 
باملواطنني العرب. إّمنا ميّس باملواطنني جميًعا، اليهود 
هنا،  باحلياة  املعنّيني  حّد سواء سيما  والعرب على 

ا إلى جنب.“ جنًب
وأردف: ”دون متثيل كاّفة شرائح املجتمع، ودون حّيز 
فيه،  يشارك  أن  اجلميع  يستطيع  أدنى،  دميقراطّي 
فإن التوّترات بني املواطنني اليهود والعرب قد تصل 

إلى االنفجار.“
إيقا ف هذا املسار اخلطر ”قبل أن  البيان إلى  ودعا 

ندفع كّلنا الّثمن“.
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البالد  في  األوالد  ألمان  ”بطيرم“  مؤّسسة  أصــدرت 
تقريرها اإلجمالي مبا يتعّلق باإلصابات غير املتعمدة 
ألطفال املجتمع العربي وذلك خالل السنوات اخلمس 
حول  ومعلومات  معطيات  يتضّمن  والــذي  األخيرة، 
شامل  مسح  خــالل  من  الوفيات  ونسبة  اإلصــابــات 
والفئات  حدوثها  أماكن  وأنواعها،  اإلصابة  لعوامل 
العمرّية األكثر عرضًة لإلصابة مع التطرّق للمتغّيرات 
اجلغرافّية واملنطقّية في مختلف أنحاء البالد ومقارنة 
اليهودي والعربي  لهذه املعطيات ما بني املجتمعني 

على حد سواء.
ويعتبر التقرير احلالي هو الرابع الذي تصدره مؤّسسة 
عام  صــدر  قد  األخير  التقرير  كــان  حيث  ”بطيرم“ 
2012، مع العلم أّنه ومنذ ذلك احلني قامت ”بطيرم“ 
املجتمع  في  اجلهود  ومضاعفة  بتكثيف  وشركاؤها 
تتضّمن  عمل  خطط  وحتديد  بناء  خالل  من  العربي 
على  الّتشديد  مــع  مختلفة  وفّعالّيات  نشاطات 
ّية األكثر عرضًة لإلصابة، مبا في ذلك  الشرائح السكان
من  وذلك  النقب  منطقة  في  البدو  السكان  شريحة 
خالل إطالق مشروع خاص لتقليص حوادث اإلصابات 

هناك، وذلك بالّتعاون مع وزارة الزراعة.    
2012 على اخلّطة  وكانت احلكومة قد صادقت عام 
فحص  على  ترتكز  والتي  األطفال  لسالمة  الوطنّية 
األطفال  إصابات  بتقليل  الكفيلة  واآللّيات  العوامل 
في املجتمع العربي حيث اشتملت مراحل التخطيط 
على وضع أهداف خلفض نسبة وفيات األطفال العرب 
بحوالي %30 حتى عام 2020 من جيل صفر حتى 

جيل 17 عاًما. 
ويشّدد التقرير على اعتبار اإلصابات غير املتعّمدة 
جيل  من  األطفال  لوفيات  الرّئيسية  األسباب  إحدى 
صفر حّتى 18 عاًما بكونها مسؤولة عن 24.1% 
من وفّيات األطفال ما بني جيل 1 – 17 عاًما وكونها 
مسؤولة عن %9.9 من حاالت الوفاة لألطفال ما بني 

0 - 17 عاًما.
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 –  2011 الّسنوات  بني  ما  أّنه  إلى  التقرير  ويشير 
2013 لقوا حتفتهم حوالي 55 طفًال باملعّدل نتيجة 
لتعرضهم لإلصابة غير املتعّمدة مقارنة مع 36 حالة 
أّن  كما  اليهودي.  املجتمع  من  ألطفال  باملعدل  وفاة 
الثالث  الّسنوات  العرب خالل  األطفال  وفّيات  نسبة 
األخيرة وصلت إلى %60، في حني أّن نسبة األطفال 
من  فقط   26% تبلغ  البالد  في  ّية  اإلجمال العرب 

عدد األطفال اإلجمالي في البالد. كما يشير الّتقرير 
الذين  العرب  األطفال  وفّيات  أّن متوسط معدل  إلى 
الّسنوات  في  عاًما   17  –  0 بني  أعمارهم  تتراوح 
الثالث األخيرة (2013-2015)، هو 7.9 لكل مئة 
اليهود  األطفال  وفّيات  يبلغ معدل  فيما  ألف طفل 
إّن احتمال موت  1.9 لكّل مئة الف طفل ، بحيث 
ـ 4.2  طفل عربي جراء اإلصابة غير املتعّمدة أكبر ب
آخر  مسح  ــي  وف ــودي،  ــه ي طفل  ــوت  م احتمال  مــن 
سنوات   4  –  1 بني  ما  لألطفال  العمرّية  للشريحة 
عربي  طفل  موت  احتمال  أّن  إلى  املعطيات  تشير 
من  مرة   6.2 ـ  ب أكبر  املتعمدة  غير  اإلصابة  نتيجة 

طفل يهودي. 
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القطري  املركز  معطيات  أشارت  متصل  سياق  وفي 
إلى   (2012-2010) لــألعــوام  الّصدمات  لرصد 
من   54% حوالي  تشّكل  العرب  األطفال  نسبة  أّن 
اإلصابات املستعصية، وما يقارب %49 من املصابني 
املصابني  من   41% ونحو  وصعبة  خطيرة  بجروح 
بإصابات  املصابني  من  و38%  متوسطة  بإصابات 
مجمل  من  العرب  األطــفــال  نسبة  أّن  أي  خفيفة. 
األطفال الذين ميكثون في مراكز عالج الصدمات أكبر 
بكثير من نسبتهم العاّمة في البالد ضمن شريحة 
األطفال والشباب والتي تبلغ %26. أضف إلى ذلك 
فإّن إصابات األطفال العرب متيل إلى أن تكون أكثر 
عربي  لطفل  النسبي  اخلطر  فإّن  لذا  وصعوبة.  حّدة 
لتلقي  املستشفى  في  واملكوث  لإلصابة  للتعرّض 
طفل  من  مرّة   1.7 ـ  ب أكبر  تعتبر  ذلك  جراء  العالج 
يهودي وأّن اخلطر النسبي الحتمال إصابة طفل عربي 
ـ 2.2 من طفل يهودي من  ما بني جيل 1 – 7 أكبر ب

نفس الشريحة العمرّية املذكورة. 
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الوفيات  أسباب  أحــد  أّن  املعطيات  من  ويستدّل 
الرئيسية لألطفال العرب جرّاء حوادث غير متعمدة هي 
حوادث الطرق والتي تشّكل نسبة %60 من مجمل 
اإلصابات غير املتعمدة وبالتحديد األطفال املسافرين 
حلادث  تعرّضهم  أو    32.7% بنسبة  مركبة  داخــل 
املعطيات  تشير  كما   .23% بنسبة  كمشاة  دهس 
وفاة  عن  أسفرت  التي  الّطرق  حوادث  معّدل  أّن  إلى 
ـ 5.2 مرّات مقارنة  أطفال في املجتمع العربي أكبر ب
مع معدل وفيات األطفال اليهود. وأّما في فئة احلوادث 
بنسبة  الغرق  إصابات  فبرزت  الفراغ  وأوقات  ّية  املنزل
(%10.3) واالختناق بنسبة (%8.5) من احلاالت.

الّسقوط ألطفال  كما رصدت «بطيرم» نسبة حاالت 
اضطرتهم  متعّددة  إصابات  لهم  سّببت  والتي  عرب 
تبلغ  واّلتي  العالج  لتلقي  املستشفى  في  املكوث 
هذه  من نصف  أكثر  ــاالت،  احل من مجمل   46.9%
احلاالت كانت لسقوط أطفال من علّو وأماكن مرتفعة. 
كما أّن حوادث السير تعتبر السبب األكثر انتشارًا 
العالج  مراكز  في  املكوث  اضطرتهم  أطفال  إلصابات 
جراء ذلك بنسبة %22.8 من مجمل احلاالت حيث 
و7.7%  كمشاة   ألطفال  إصابات   9.2% منها  إّن 

إصابات ألطفال كراكبي دراجات. 
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وعن الفئات العمرّية األكثر عرضة للوفاة جراء اإلصابة 
 4  –  0 بني  ما  األطفال  شريحة  فــإّن  املتعّمدة  غير 
سنوات هي األكثر احتماًال للوفاة بنسبة %50 من 
نسبة  عــن  مسؤولة  ــي  وه الوفيات  نسبة  مجمل 
لألطفال  املستشفى  في  املكوث  ــاالت  ح من   37%
العرب نتيجة اإلصابة. وتعتبر حوادث الطرق كمشاة، 
لوفيات  الرئيسية  املسّببات  هي  والغرق  االختناق 
العمرّية ما بني  الفئة  الفئة. وضمن  األطفال من هذه 
لطفل  للموت  التعرّض  احتمال  فإّن  سنوات   4  –  1
ا  عربي جراء إصابته بحادث طرق كمشاة، والتي غالًب
ما تكون هذه احلوادث حاالت دهس إلى الوراء في فناء 
ـ 12 مرّة منه لدى  ب املنزل، هذا االحتمال يعّد أعلى 

الّطفل اليهودي من نفس الفئة العمرّية.
وعلى صعيد إصابات غير متعّمدة وقعت في األطر 
 –  2011 السنوات  خالل  العرب  لألطفال  املختلفة 
2015 فقد مت رصد نسبة %36 من مجمل حاالت 
الوفاة جراء االصابة في املنزل أو في الّساحة في حني 
في  التقّدم  مع  تنخفض  عينها  اإلصابة  نسبة  أّن 
الّسن. فإذا كّنا نتحّدث عن نسبة %62 من مجمل 
الوفّيات للفئة العمرّية من 0 – 4 فإّن هذه النسبة 
تنخفض إلى %25 لفئة العمر ما بني 5 – 14 عاًما  
و6 % من جيل 15 – 17 عاًما. في حني أّن نسبة 
ترتفع  الّطرق  حوادث  في  اإلصابة  جرّاء  الوفاة  حاالت 
العربي 16%  أبناء املجتمع  بالّسن لدى  التقّدم  مع 
ما بني 0 – 4 و%40 للفئة ما بني 5 – 14 عاًما 
 17  –  15 بني  ما  أعمارهم  تتراوح  لّلذين  و62% 

عاًما.
أّما عن اإلطار األكثر متّيزًا لدى األطفال العرب، مقارنًة 
جراء  للوفاة  التعرّض  حيث  من  اليهود  األطفال  مع 
اإلصابة، فهو حوادث الّطرق. إذ أّن احتمال وفاة طفل 
يهودي.  طفل  لدى  منه  مرّة  ـ3.4  ب أعلى  بها  عربي 

أعلى  عربي  وفاة طفل  احتمال  فإّن  املنزل  إطار  وفي 
ـ2.8 مرّة مقارنة مع طفل يهودي.  ب
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العرب  لألطفال  وفّيات  معّدالت  أعلى  سّجلت  وقد 
في الّسنوات اخلمس املاضية (2012-2015) في 
منطقة اجلنوب مبا يعادل 16.5 حالة لكل 100 ألف 
طفل مقارنًة مبنطقة تل أبيب على سبيل املثال، والتي 
سّجلت 3.1 حالة وفاة لكّل 100 ألف طفل. وعليه 
فإّن احتمال موت طفل عربّي من منطقة اجلنوب أعلى 
ـ2.8 منه لدى طفل عربي من منطقة املركز وأعلى  ب
ـ2.5 مرّة من طفل عربي يسكن في شمال البالد.  ب
األكثر  املكان  يعتبر  املنزل  أّن  أيًضا،  يستدّل،  كما 
أّن  إذ  اجلنوب؛  منطقة  أطفال  بني  لإلصابات  حدوًثا 
جرّاء  اجلنوب  منطقة  من  عربي  طفل  موت  احتمال 
ـ4 مرّات من  ا ب تعرّضه لإلصابة في املنزل أعلى تقريًب

إصابة طفل عربي من مناطق أخرى في البالد. 
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من هنا وعلى ضوء املعطيات املذكورة، تدعم مؤّسسة 
في  عمل  برامج  وتفعيل  بتطبيق  وتقوم  «بطيرم» 
بدوّية   ّية  شباب قيادة  تنمية  أهّمها   عّدة،  مجاالت 
في الّنقب تعنى بالّتوعية واإلرشاد في موضوع أمان 
ّية ملرافقة األهل للوصول  وسالمة األطفال، زيارات منزل
وزارة  مع  بالّتعاون  وذلــك  لألطفال،  آمــن  منزل  ــى  إل
ّية مبوضوع  ّية عرب الزّراعة، إضافة لتنمية قيادة نسائ
سالمة وأمان األطفال ودعم وتعزيز برامج تعليمّية في 
ملنع  والّتعليمّية  الّتربوّية  واملؤّسسات  األطفال  رياض 
وتفادي حاالت الّدهس إلى الوراء، وتطوير برامج وقاية 
تهدف لتغيير األمناط الّسلوكّية ورفع مستوى الوعي.

اجلهات  ــوة  دع ــوب  وج على  «بطيرم»   ــّددت  ش كما 
والــّتــعــاون  للعمل  ــالد  ــب ال ــي  ف املختلفة  ــة  ــرّســمــّي ال
الّسلطات احمللّية والتي من  إّما من خالل  املشترك، 
الّتحتّية  البنى  وحتسني  تطوير  على  العمل  شأنها 
البناء  ونظم  ــوانــني  ق وفــرض  العربي  املجتمع  ــي  ف
ومواقف  العاّمة  باملرافق  تعنى  قوانني  وتطبيق  اآلمن 
املركبات الّثقيلة والعمل من أجل إعالم موّجه مبوضوع 
للمؤّسسات  املكّثف  والّتعاون  األطفال،  وأمان  سالمة 
الّصحّية واالجتماعّية من خالل تذويت موضوع سالمة 
سالمة  لتعزيز  مهنّية  قدرات  وتطوير  ومتكني  الطفل 
الّتعاون  هذا  وتوسيع  العربي،  املجتمع  في  األطفال 
ّية  ليشمل أكبر عدد من املؤّسسات املجتمعّية العرب

في البالد.
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وعبادته،  به  الّناس  تعريف  أجل  من  الرّسل  الله  بعث  لقد 
وقد امتازوا بعبودّيتهم له. وكان النبي محّمد (ص) يعتّز 
نسب شرف.  لله  العبودّية  في  ألّن  لله،  بعبودّيته  ويفتخر 
فكان يفتخر ويقول: ”نعم العبد أنا“، أي أفتخر بعبودّيتي 

لله. 
لرّبه  املرء  تواضع  وكّلما  لله،  الّتواضع  العبودّية كمال  وفي 
ازداد ُقرًبا منه. فقد بّني الرّسول أّن املرء أثرب ما يكون من 
رّبه حني يكون ساجًدا. ففي الّسجود كمال وتواضع وإظهار 
االنكسار بني يدي اجلّبار. وقد وصفه الله بهذا الوصف في 
َحاَن الَِّذي  مواضع عديدة في القرآن الكرمي. قال تعالى (ُسْب
اْألَْقَصى  اْملَْسِجِد  ى  ِإلَ رَاِم  اْحلَ اْملَْسِجِد  َن  مِّ ْيًال  لَ ِدِه  ْب ِبَع َأْسرَى 
ِه َيْدُعوُه َكاُدوا  ُد اللَّ ْب ُه َملَّا َقاَم َع ارَْكَنا َحوْلَهُ). وقال (وََأنَّ الَِّذي بَ
َعَلى  اْلُفرَْقاَن  َنزََّل  الَِّذي  ارََك  َب (َت وقال  ًدا).  َب ِل ِه  ْي َعَل َيُكوُنوَن 
َيُكوَن ِلْلَعاَملَِني َنِذيرًا). بل أمر الله رسوله بهذه بألوان  ِدِه ِل ْب َع
اِكرِيَن).  ْد وَُكْن ِمَن الشَّ َه َفاْعُب العبادة املختلفة؛ فقال (بَِل اللَّ

َيِقُني). َيَك اْل ى َيْأِت َك َحتَّ ْد رَبَّ وقال (وَاْعُب
فاألمر اإللهي يأتي للرّسول (ص) بأن يبقى عابًدا لله شاكرًا 
ألنعمه حّتى يلقاه؛ وهكذا كان حال الرّسول مع رّبه. فمن 
الرّسول  أمر  الّسالم)  (عليه  وجبريل  الرّسول  بّني  لقاء  أّول 
بعبادة العلم ألّن بالعلم يعرف الله. قال تعالى (اْقرَْأ * ِباْسِم 
ِم  ُل. ُق َها اْملُزَِّمّ َك الَِّذي َخَلَق)، ومباشرة بعدها نزل قوله ( أَُيّ رَِبّ
يًال.) ثّم نزل قوله  يًال. ِنْصَفُه َأِو انُقْص ِمْنُه َقِل َل ِإَالّ َقِل ْي الَلّ
ْر  ابََك َفَطِهّ َي ْر * وَِث ِبّ َك َفَك ْم َفَأْنِذْر * وَرَبَّ ُر * ُق ِثّ َها اْملَُدّ (َيا أَُيّ

* وَالرُّْجَز َفاْهُجرْ).
ــر  واألم ــالة  ــّص وال بالعبادة  األمــر  ـــات  اآلي ــذه  ه مــن  نلحظ 
باالستعداد لها بالّشكل الذي يليق مع املقام. فقام الرّسول 
ا الّناس  ا ألمره، داعًي ثالًثا وعشرين سنة عابًدا لله مستجيًب
لعبادته وكان أنسه في الصالة وهو يناجي رّبه، فإذا اغتّم أو 

اهتّم أو ضاقت عليه الّدنيا مبا رّحبت. 
تطمئن  لم  ــه  ألّن ــالل»،  ب يا  بها  «أرحنا  قائًال  بــالل  ــادى  ن
نفسه إّال إذا كان واقًفا بني يدي رّبه يصّلي بتواضع وتبتال 
شعوره  عن  عّبر  وقد  األحد.  الواحد  أمام  متذّلًال  متخّشًعا 
بني يدي رّبه. فقال «وجعلت قرّة عيني في الّصالة»، وهذا 
الّشعور كان يغلبه فيطيل الّصالة ويكثر من العبادة. فعن 
الّليل (يصّلي) حّتى  يقوم من  النبي  عائشة قالت: «كان 
وقد  الله  يا رسول  هذا  لم تصنع  له:  فقلت  قدماه.  تتفّطر 
غفر الله لك ما تقّدم من ذنبك وما تأّخر. قال: أفال أكون 

عبًدا شكورًا؟».. 
اليمان  بن  حذيفة  الّصحابي  لنا  ساق  الّسياق  هذا  وفي 
الّليل  صالة  يصّلي  قام  حذيفة:  قال  عبادته.  من  منوذًجا 

معه  فدخلت  العشاء  بعد 
سورة  فافتتح  الّصالة  في 
البقرة فقالت: يسجد عند 
فافتتح  فختمها.  ــة  املــائ
سورة آل عمران فاختتمها. 
ثّم  الّنساء  ــورة  س فافتتح 
اختتمها. ال ميّر بآية رحمة 
إّال سأل الله وال بآية عذاب 

إّال استعاذ بالله، وال تسبيح إّال سبح. قال: ثّم ركع فكان 
من  ا  قريًب قيامه  فكان  قام  ثّم  قيامه،  من  ا  قريًب ركوعه 
ا من قيامه وركوعه، ثّم  ركوعه، ثّم سجد فكان سجوده قريًب
ا من األولى. ست ساعات يصّلي  صّلى الرّكعة الّثانية قريًب

مع أّنه يتحّمل الكثير من املهام العظيمة.  
ومن عبودّيته لله تعالى تفاعله مع اآليات التي كانت تنزل 
عليه ضارًبا أروع وأعظم الّنماذج ملن كان له قلب أو ألقى 
الّسمع وهو بصير. قال بالل: ”مررت على رسول الله قبل 
صالة الفجر فسمعته يبكي؛ فقلت: ما يبكيك يا رسول 
يلة آيات، ويل ملن قرأها ولم  الله؟ قال: أنزلت علّي هذه الّل
يتدبرها. قلت: وما هي يا رسول الله؟ فأخذ يقرأها ويبكي 
َهاِر  وَالنَّ ْيِل  اللَّ وَاْخِتَالِف  وَاْألَرِْض  َماوَاِت  السَّ َخْلِق  ِفي  (ِإنَّ 
وَُقُعودًا  امًا  َي ِق َه  اللَّ َيْذُكرُوَن  الَِّذيَن   * اِب  َب اْألَْل ِألُوِلي  َآلََياٍت 
َنا َما  َماوَاِت وَاْألَرِْض رَبَّ رُوَن ِفي َخْلِق السَّ وََعَلى ُجُنوِبِهْم وََيَتَفكَّ

ارِ).  َحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّ اِطًال ُسْب َخَلْقَت َهَذا بَ
ومن عبادته أّنه كان يحّب سماع القرآن من أصحابه. فعن 
علّي  ِاقرأ  الله:  رسول  لي  قال  قال:  مسعود  بن  الله  عبد 
القرآن؛ فقلت: أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ فقال: أحّب 
أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه من سورة الّنساء حّتى 
ٍة ِبَشِهيٍد وَِجْئَنا  بلغت هذه اآلية (َفَكْيَف ِإَذا ِجْئَنا ِمن ُكلِّ أمَّ
ـؤُالء َشِهيداً). فقال حسبك فالتفت فإذا عيناه  ِبَك َعَلى َه

تذرفان (أي يبكي).
فرسول الله (ص) كان أعبد الّناس لله وأشّدهم له خشيًة، 
وقد غفر الله له ما تقّدم من ذنبه وما تأّخر. فقد أجهد نفسه 
في الّصالة وقيام الّليل وذكر الله وتالوة القرآن والّتسبيح 

والّتهليل. 
يالي  فعن عائشة (زوجة النبي)، قالت: استفقت ليلة من الّل
وهو  قدميه  بطن  على  يدي  فوقعت  الرّسول  عن  فبحثت 
يصّلي وهما منصوبتان وهو يقول «الّلهم إّني أعوذ برضاك 
ال  منك  بك  ــوذ  وأع عقوبتك؛  من  ومبعافاتك  سخطك  من 
أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفسك».. وما من 

عمل عمله إّال دعى الله مبا يناسب ذلك املقام.  

”املسيحي احلقيقي ال يخاف من االقتراب من اخلطأة واملخاطرة 
بسمعته ألّنه ميلك قلب الله الذي ال يريد ألحد أن يهلك.

يسوع  ِمن  َيدنوَن  واخلاِطئوَن  الَعّشارون  كاَن  الزَّمان  ذلك  ”في 
َيقولون  ُة  َب والَكَت وَن  ِسُيّ الِفرِّي فكاَن  يه.  ِإلَ َيسَتِمعوا  ِل َجميًعا 

رين: ”هذا الرَُّجُل َيسَتقِبُل اخلاِطئَني وَيأُكُل َمَعهم!“.  ُمَتَذِمّ
األشخاص،  لهؤالء  ا  حقيقّيً عــارًا  يشّكل  األمر  هذا  كان  لقد 
تصوّروا ما كان األمر سيكون عليه لو وجدت وسائل اإلعالم 
في ذلك الوقت. لكن يسوع قد أتى من أجل هذا األمر: ليبحث 

عن الذين ضاعوا وابتعدوا عن الرب ويعيدهم، وهذا ما يقدمه لنا إجنيل اليوم من 
خالل هذين املثلني، هما يريانا قلب الله وكيف أن الله ال يتوقف أبًدا في البحث عن 
اخلاطئ بل يذهب إلى العمق، حتى النهاية ليحمل اخلالص لإلنسان، فهو ال يتوقف 
في منتصف الدرب ويقول: «لقد فعلت من جهتي ما بوسعي لكن املشكلة منهم!» 

بل يخرج من ذاته ويذهب بحثًا عن الضائع والضال.
هو  فعًال  يهّمهم  ما  ألن  الطريق،  منتصف  في  يتوقفون  والفريسّيني  الكتبة  لكن 
ربحهم ومصاحلهم. لكن هذا ليس فكر الله، فالرب ال تهمه األعمال، الله هو أب 
ويريد أن يخلص جميع أبنائه ولذلك يخرج بحًثا عنهم ليخّلصهم، وهذه هي محبة 
الله. لكن من احملزن أن نرى الرعاة الذين يتوقفون في منتصف الطريق! من احملزن 
أن نرى املسيحي الذي ال يشعر في داخله وفي قلبه باحلاجة للخروج والذهاب ليخبر 
الله وصالحه! كم من األشخاص هم كهؤالء الكتبة والفريسيني،  اآلخرين عن محبة 
يعتبرون أنفسهم أبرارًا وصاحلني ويرفضون االقتراب من اخلطأة لكي ال ”يتدّنسوا“. 
َم َمْن  َعِل ا، لَ ّيً ب لنتأمل مبا كانوا يتذمرون عليه في ما بينهم قائلني: ”لو كاَن هذا َن
هِذِه االِمرأُة التي تلِمُسُه وما هي! إنَّها خاِطَئٌة“ هذا هو االحتقار، لقد كانوا يستغلون 

الناس ويحتقرونهم في ما بعد.
أن نكون رعاة يتوقفون في منتصف الطريق هو لفشل كبير، على الراعي أن يتحّلى 
يريد ألحد من هؤالء أن يهلك.  النهاية ألنه ال  العمق حتى  إلى  الله ويذهب  بقلب 
فالراعي احلقيقي واملسيحي احلقيقي يحمل داخله هذا احلماس وهذه الغيرة: ال ميكن 
ألحد أن يهلك! ولذلك ال يخاف من أن يقترب من اخلطأة. يقوم مبا عليه القيام به ويذهب 
حتى النهاية إذا تطلب األمر، يخاطر بحياته ويخاطر بسمعته، يخاطر برفاهيته وبأن 
املسيحي.  دعوة  أيًضا  هي  هذه  راٍع صاًحلا!  يكون  أن  أحياًنا شرط  منصبه  يخسر 
ا أن نحكم على اآلخرين وندينهم كما كان يفعل الكتبة والفريسّيون،  يسهل علينا جّدً
ا، ليس تصرًفا يليق بأبناء الله، ألن ابن الله ال يبحث  لكنه ليس تصرًُّفا مسيحّيً
عن راحته وسكينته بل يذهب حتى النهاية ويبذل حياته في سبيل اآلخر على مثال 
يسوع! إذ على املسيحيني أن يقتربوا من الذين يتوق املجتمع إلقصائهم وأن ميدوا 
لهم أيديهم متاًما كما فعل يسوع مع مهّمشي زمانه، وهذا ما يجعل من الكنيسة 

جماعة حقيقّية.
الراعي الّصالح واملسيحّي الصالح يخرج دائًما من ذاته نحو الله بالصالة والعبادة 
نحو اآلخر ليحمل إليه رسالة اخلالص. الراعي الصالح واملسيحي الصالح يعرفان 
حًقا معنى الرحمة واحلنان. هؤالء الكتبة والفريسّيون لم يعرفوا أبًدا معنى الرحمة 
واحلنان، لم يعرفوا معنى أن يحمل ذلك الرجل خروفه الضال على كتفيه فرًحا ويعود 
به إلى احلظيرة. إّنهم أناس ال يعرفون معنى الفرح وبأن الفرح احلقيقي يأتينا من الله، 
من قلب اآلب الذي يخرج بحًثا عن اخلاطئ ليخّلصه! فما أجمل أن نخرج بحًثا عن 

إخوتنا وأخواتنا البعيدين عن الرب دون أن نخاف مما قد يقوله اآلخرون عنا! 
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االعتداء  بشبهة  عاًما   25 العمر  من  يبلغ  شاًبا  الّشرطة  اعتقلت 
اجلنسّي على طفل يبلغ من العمر 12 عاًما حيث ّمت استدراجه عن 

طريق الغّش واخلداع.
عن  الّسمري،  لوبا  العربّي،  لإلعالم  الّشرطة  باسم  املتحّدثة  وقالت 
تعرّف  قضّية  في  الّتحقيق  الّشرطة  تواصل  احلــادثــة:  تفاصيل 
يبلغ  شاّب  إلى   - بعد!  عمره  من  عشرة  الثانية  يبلغ  لم   - فتى 
اخلامسة والعشرين من عمره؛ وذلك عبر موقع الّتواصل االجتماعّي 
”فيسبوك“، حيث زعم الّشاب أّنه يبلغ من العمر نحو 15 عاّما(!). 
عالقة  ومارسا  التقيا  ثّم  ومن  احلديث،  الّطرفان  تبادل  ذلك  ــرّاء  وج
ا، لسبب جيل الفتى القاصر، وألسباب قانونية  ّيً جنسّية ممنوعة قانون

أخرى، تعود إلى أسلوب اخلداع والغّش.
وقد توّصلت الّشرطة، أّول أمس األربعاء، إلى اعتقال املشتبه الّشاب، 
وّمت متديد فترة اعتقاله، صباح أمس اخلميس، في محكمة الّصلح 

في «الكريوت»، لهدف استكمال الّتحقيق.
اإلبحار في شبكة  الّشرطة، من خطورة  بلسان  الّناطقة  هذا وحّذرت 
غرباء..  أشخاص  إلى  والتعرّف  «فيسبوك»  االجتماعّي  الّتواصل 
وأّكدت أّن واجب األهالي توّخي احلذر، واّتباع اليقظة ومراقبة أوالدهم 
الّشرطة  وإخطار  «اإلنترنت»،  في  إبحارهم  خالل  الُقّصر  وبناتهم 

واجلهات املختّصة حول أّي سلوك أو تصرّف مختلف أو مشبوه.
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ــي  ـــل ف ـــص ـــــا ح م
ـــوع  ـــب نــهــايــة األس
تركيا،  املاضي في 
على  العالم  أوقف 
ــــّدة ست  ـــه مل ـــل أرج
متواصلة،  ساعات 
عــادي  غير  ــدث  ح

ـــادي  فــي الــقــرن احل
للدهشة ويدعو  الدرجة األولى، مثير  والعشرين، حدث درامي من 
إلى املزيد من طرح األسئلة التي لن جند اإلجابات عليها في األيام 

القريبة القادمة. 
اجليش  من  حاولت فصائل  انقالب عسكري، حيث  جرت محاولة 
التركي السيطرة على احلكم في تركيا في متام الّساعة العاشرة من 
مساء يوم اجلمعة املاضي، من خالل السيطرة على مؤّسسات ودوائر 

حكومّية واملطار ووسائل إعالم كالّتلفزيون.
انقالب  أقصر  البعض  اعتبره  حــدٍّ  ــى  إل بسرعة  االنــقــالب  فشل 
عسكري في الّتاريخ. ُدهش العالم من سرعة فشل االنقالب، متاًما 
متتالية  أحداث  العسكري.  االنقالب  عن  اإلعالن  من  ُدهش  كما 
تركي،  درامي  مسلسل  أو  فيلم  مشاهدة  بصدد  وكأّننا  وسريعة، 
ُمفبرًكا،  أو  ا  ّيً خيال حدًثا  نشاهد  بأننا  أنفسنا  خلنا  إّننا  حّتى 

وهنالك من أعلن بأّن هذا االنقالب ُمفبرك بالفعل. 
ّية،  عندما كنُت أتابع ما يجري في تركيا عبر وسائل اإلعالم املرئ
في  حصل  عّما  كتبت  فقد  مصر.  في  جــرى  ومــا  مصر  تذّكرت 
في   ،2013 العام  في  وز  متّ  12 بتاريخ  ّية  العرب مصر  جمهورّية 
زاويتي ”سّطر يا قلم“ في صحيفة ”حيفا“ مقاًال بعنوان ”مصر 
يا بهّية“. ولكن الّسؤال املطروح هنا، ملاذا فشل االنقالب العسكري 
بتجنيد  السيسي  قــام  مصر  ففي  مصر.  في  وجنــح  تركيا  في 
الّشعب إلى جانبه قبل أن يخطو خطوته بالقيام بانقالب عسكرّي 
ليمنح من جديد الفرصة للّشعب املصري بأن يختار رئيس حكومته 
بواسطة االنتخاب. السيسي دعا الّشعب إلى الّنزول للشارع حتى 
تأييد  ملس  وعندما  خطوة،  بأّية  للقيام  الّشرعية  لنفسه  يضمن 
تركّيا  العسكري في  بينما االنقالب  به.  له، قام مبا قام  الّشعب 
مسبًقا  الّشعب  ُيحّضر  لم  الّشارع،  نبض  عن  متاًما  منفصًال  كان 
ليسترّد  والّشعب  بالّشارع  استعان  أوردغــان  بينما  اخلطوة،  لهذه 

احلكم والّسلطة. 
ا أّن االنقالبات العسكرّية لم تعد تصلح لهذا  أثبتت أحداث تركّي
العصر، وأّن الّشعب األعزل من الّسالح أقوى من األسلحة الفّتاكة 
التي بحوزة أشّد اجليوش بأًسا وبطًشا. أنظروا ملا حصل في العالم 
العربي، عودوا ملا حصل في مصر، فلوال دعم الّشعب والتفافه حول 
السيسي ملا جنح بتغيير احلكم، وأثبتت األحداث أّن الّشعب هو 

الدرع احلصني واألمني لقادتهم.
دعًما  ليس  االنقالب،  تدعم  لم  تركيا  في  املعارضة  قوى  حتى 
بواسطة  يكون  أن  يجب  الّتغيير  أّن  منهم  إمياًنا  إّمنــا  ألوردغــان، 
االنتخابات والوسائل الدميقراطية. وهذا األمر يثبت تشّبث الّشعب 

التركي بالّنظام الدميقراطي. 
اإلعالم  أّن  تركيا،  في  الدرامي  احلدث  هذا  في  املثيرة  األمور  ومن 
لعب دورًا كبيرًا في إفشال االنقالب العسكري، فلن ننسى مشهد 
ظهور الرئيس التركي بعد وقوع االنقالب عبر جهاز الهاتف النّقال 
في إحدى شاشات الّتلفزيون، وهو يخاطب الّشعب الّتركي بأن ينزل 

إلى الّشارع من أجل إفشال االنقالب العسكري.  
االنقالب  ــذا  ه أّن   - ـــرت  وذك سبق  كما   - البعض  يــّدعــي  ــا  رمب
العسكري مفبرك، ولكن حّتى لو لم يكن هذا االنقالب مفبرًكا، 
ًدا، وقام بتصفية  فأوردغان بال أدنى شك استثمر هذا االنقالب جّي
العسكري، كيف ال وهو  خصومه ومعارضيه، وخاّصًة من اجلهاز 
الذي حاول القيام بتلك اإلجراءات من قبل االنقالب العسكري ولم 
يتمّكن من حتقيق أهدافه، ليحّققها اآلن بعد االنقالب وبسهولة 

ما بعدها سهولة.
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تركّيا،  في  جــرى   ــذي  ال جــًدا،  القصير  االنــقــالب 
ففي  نوعه،  من  األّول  يكن  لم  املاضي،  اجلمعة  يوم 
الّسنوات اخلمسني املاضية شهدت تركّيا احلديثة،عّدة 
انقالبات عسكرّية أطاحت بأربع حكومات دميقراطّية، 
بينهم رئيس  وزراء سابقون  رؤساء  ثالثة  أعدم  كما 
لم  األخير  االنقالب  لكن  مندريس.  عدنان  الــوزراء 
يكن مثل غيره من االنقالبات، ولم ينجح ألّن الّشعب 

التركي أحّب رئيسه ودافع عنه، ونزل إلى الّشارع يتعّقب كل من له عالقة 
أردوغان  طيب  الرئيس رجب  عمل  التي  الّتركّية،  الّدولة  على  باالنقالب 
كانت  حيث  ا،  وسياحّيً ا  واقتصادّيً ا  سياسّيً صحيح  بشكل  بنائها  على 
جميع  في  االقتصادي  الّنمو  على  به  يضرب  مثًال  األخيرة،  الّسنوات  في 
الّرجوع  أرادوا  أردوغان، والذين  الّرئيس  أزعج خصوم  ما  املجاالت، وهذا 

بتركّيا إلى حكم اجلنراالت وضرب الّدميقراطّية.
في الّساعات األولى من االنقالب ورغم أّن الّصورة لم تكن واضحة أبًدا 
وغربّية  عربّية  إعالم  وسائل  حتّدثت  فشله،  أو  االنقالب  لنجاح  بالّنسبة 
وبشكل مباشر عن جناح االنقالبّيني، لدرجة أّن هذه الوسائل ذهبت بكذبها 
إلى أبعد احلدود عندما أعلنت أّن أردوغان طلب اللجوء إلى أملانيا، في 

وقت كان في بيته الّصيفي يتابع أخبار االنقالبّيني. 
وال شّك أّن األخبار الكاذبة والّتحليالت الّضاّلة، هي مجّرد شماتة و(قصر 
نظر) في الّتحليل الّسياسي. وقد لفت نظري على سبيل املثال، أّن فضائّية 
ليلة االنقالب ترّكز على أمرين  الّلبنانّية الشيعّية، ظّلت طوال  «اجلديد» 
على  االتقالبّيون  واستيالء  أملانيا  إلى  ــان  أردوغ هــروب  دائمة:  بصورة 
للّدولة، وعلى  الّتابع  الّتلفزيون  الّرسمّية ومبنى  اإلذاعة  املطارات  ومبنى 
مباٍن رسمّية أخرى. وكّل هذه املعلومات كانت مضّللة هدفها الّتشويش على 

عقل املشاهد. 
محاولة االنقالب الفاشلة في تركّيا أثارت ردود فعل مختلفة في الّشارع 
به،  فرحوا  الذين  االنقالب، ومنهم  مبحاولة  بشّدة  نّدد  من  فمنهم  العربي، 
حيث وصل فرحهم وبطريقة ال أخالقّية إلى حد الّشماتة في محاولة اإلطاحة 
املثيرة  السياسّية  الّشخصيات  يعتبر من  الذي  الّتركي أردوغان،  بالّرئيس 

للجدل داخل تركيا وخارجها.
انقلبوا على  اّلذين  الّشامتني  وملن ال يعرف أردوغان وسياسته، وال سّيما 
وجوهم بعد فشل االنقالب، أقّدم هذه املعلومات لهم عسى أن يعوا ويفهموا: 
الّرئيس الّتركي أردوغان زعيم  حزب العدالة والّتنمية، الذي يتمّيز بنهج 
إسالمي في بلد علمانّي يوجد للجيش فيه نفوذ كبير جًدا،  حتّدى اجلنراالت 

ا. ا وخارجّيً ا يتناسب ومصاحلهم داخلّيً اّلذين يريدون نهًجا علمانّيً
اردوغان ومنذ توليه احلكم في تركّيا، حّقق  إجنازات كبيرة على املستوى 
االقتصادي، حيث جتاوز معّدل منو االقتصاد %7 في الّسنوات األولى من 
حكم حزب العدالة والّتنمية الذي يرأسه اردوغان، في الوقت الذي كانت 
اقتصادّية خطيرة. وهذا  من مشاكل  األوروبّية  الدول   غالبّية  فيه  تعاني 
الّتعليم والصحة واخلدمات  تطوير  إلى  إضافة  لتركيا،  االقتصادي  الّنمو 
األخرى، وازدهار قطاع الّسياحة الكبير عّزز الّتأييد ألردوغان، ّمما ساعده 

في البقاء في احلكم من عام 2002 حّتى اآلن. 
املعروف أّن حزب العّمال الكردستاني هو حزب مناوئ للحكومة الّتركّية، 
إلى  إردوغــان  إرهابّية. وقد سعى  بأعمال  احلني واآلخر  بني  عناصره  وقام 
إّنه يريد اإلفراج عن  العّمال الكردستاني، بشكل قيل  الّتقارب مع حزب 
الله أوجالن، بعد دراسة عميقة لهذا املوضوع،  زعيم احلزب املعتقل عبد 
خصوًصا أّن تركّيا شهدت نوًعا من االستقرار،  حيث ساهم  ذلك في خلق 

رصيد شعبي إلردوغان. 
إردوغــان عمل على  أّن  إليها، وهي  بّد من اإلشارة  نقطة مهّمة أخرى ال 
الّتقليل بشكل كبير من تأثير اجلنراالت على مفاصل الّدولة، وكذلك عمل 
ملسه  بشكل  الفساد،  األخرى ومواجهة  واملؤّسسات  القضاء  إصالح  على 

املواطن الّتركي العادي على اختالف انتمائه الفكري والّسياسي.
هذه الّتغييرات االجتماعّية التي قام بها أردوغان، وال سيما محاولة إبعاد 
العسكر عن الّسياسة، وتركيز أردوغان على الهوّية اإلسالمّية للّدولة بدل 
والتي  االنقالبّية،  بحركتهم  فقاموا  اجلنراالت  لبعض  ترق  لم  العلمانّية، 
أرادوا من ورائها تغيير كامل للمشهد الّسياسي التركي، لكنهم لم ينجحوا 
تركّيا، ورغم فشل  الّسياسي في  فالوضع  في محاولتهم. وعلى كّل حال 
ا بعد، وعلى الّرئيس التركي مراجعة حسابات كثيرة  االنقالب، لم يستقّر كلّيً

في نهجه الّسياسي بعد االنقالب. 
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ــّي  روائ نــصٌّ  مننوما“   – الــّشــام  ”جدارّيات 
تاريخّية  حلظة  في  يحفر  مرّكب  فسيح 
معّينة،  تركيب  طريقة  خالل  من  متحوّلة، 
بالغ  حال  لسان  الّشخصّيات  تكون  حيث 
الّتنوّع، وفي مقّدمتها القاضية التي تبدو 
وأّية حرب، حيث  لعبة حرب،  متورّطة في 

ّية، تستولد الفجائع. اجلدارّيات االستثنائ
في الوقت نفسه، ومن خالل تداخالت العالقات االجتماعّية وتوّترات 
احلالة، ال ميكن القول بوجود سياق واحد ملجموعة عالقات شخصّية، 
القوّة  وشديدة  خافتة،  متذبذبة،  متفاوتة،  متعّددة،  سياقات  إّمنــا 
الواحد،  الّشخص  مستوى  على  حّتى  ــر،  واآلخ احلني  بني  واالختفاء 
كعالقة مننوما مع صباح خليل، والتي تخضع لقانون خاّص ال يثبت 
أو يحاط به بدّقة، ألّنه تابع ملزاج وميل ورغبة وتصوّر، وّجراء ضغوطات 
أي  العالقات األخرى، وهذا ينعكس على الفكرة األشمل للرّواية – 
غير  باعتبارها  تشكيلها،  أو  نحتها  وطريقة  الّشامّية  للجدارّيات 

ُمْنجزة، إّمنا متروكة الجتهادات شّتى تعود إلى املتفاعلني معها.
وتيرة  من  تزيد  وهي  املتعاقبة،  األحداث  في  خليل  صباح  وتفكير 
الّظالمّية  يكون  حني  وحتــديــًدا  املتغّيرات،  مع  ينسجم  املــخــاوف، 
مسيطرًا على أفكاره ومشاعره في ضوء املستجّدات على مستوى 

الوطن..
ثّمة سخرية، وثّمة مرارة، وثّمة حيرة من هذا اجلاري، وثّمة ُملتقى رؤى 
جتاه ”ربيع عربي“.. وأّي ربيع يكون استناًدا إلى هذا العْصف املأكول 

ا! ا ونفسّيً ا واقتصادّيً ا وسياسّيً مجتمعّيً
بني  املتخّيل  ــوار  احل هــذا  في  وتتأّلق  تّتقد  ّية  الرّوائ الّلعبة  لكن 
ّية صباح خليل.. فكاداريه يقول  الكاتب األلباني والّشخصّية الرّوائ
”فالظالمّية يا صباح، وهي نوع من الدكتاتورّية، هي مثل الهايدرا، 
”في  يضيف:  ثّم  441)؛  (ص   ” بديلة  منا  رأًسا  له  قطعت  كّلما 
األربعني تبدو الّظالمّية كأّنها ترى نهايتها الوشيكة واألكيدة، لذلك 

ال تتواني عن إبادة َمْن يقف بوجهها ويعارضها“.
بعد مقام الّظالمّية، كنوع من أنواع الدكتاتورّية، لنمِض إلى مقام آخر 
من مقامات رواية ”جدارّيات الّشام – مننوما“ ملؤّلفها نبيل سليمان.. 
وهو موضوع الّنسيان كما ُمتّثلُه هذه العبارة الواردة في خطاب الّسارد 
الروائي، والتي تخّص ليليا بعدما ُقتل حبيبها املهندس والّناشط 
التي  العبارة  تلك  كانت  الّنسيان..  هو  ”الزّمن  ســراج:  السياسي 
لرواية توماس  الفرنسّية  الّترجمة  قّلبت في  ليليا، منذ أن  سكنت 
حري“، عندما أهداها إّياها سراج في عيد ميالدها  مان ”اجلبل السِّ
األّول، بعد اإلعالن الّتاريخي – هكذا كان يفّضل أن يقول – حلّبهما“ 

(ص 454).
وعليه، فال بّد أّن املّطلع على رواية توماس مان تلك ُيقّدر القيمة 
ّية والرّمزّية لها، في نطاق املؤتى على ذكرِه في رواية أديبنا نبيل  األدب
في  تأليفها،  ومسوّغ  مان عصرها  رواية  تستدعي  حيث  سليمان، 
ا جًدا، وانطالًقا  مواجهة العدو الّنازي، ليكون الرّابط االعتباري قوّيً
سراج  الّناشطني،  الّشابني  تخّص  ّية  ووجدان ّية  جمال تذوّقات  من 
وليليا مًعا.. وهما يسّميان واقًعا لهما باستدعاء هذا االسم األدبّي 
االجتماعّية  لتفهم وضّيعتهما  باملقابل،  إّمنا  مان)،  (توماس  الّالمع 
والّسياسّية والّثقافّية كذلك، وحتديًدا مع ليليا التي راهنت ويظهر 
فاجلبل  حتقيقه،  على  صّممت  ما  على  تراهن  الّلحظة  حّتى  أّنها 
”توماسمانية“  التي تعيش حلظة  حري، وهي  السِّ حري جبلها  السِّ

من خالل عملّية اإلهداء، أي: اإلرواء الرّوحي.
إًذا، االّتكاء على الزّمن هو رهان احلاضر لالرحتال إلى الغد، وليس 
يتهّدد  الذي  الّظالمي  الواقع  من  للخروج  تبرير  محاولة  إّال  الّتالي 
ّية مختلفة، حيث  املجتمع، ومن خالل قواسم مشتركة بني بالد عرب

الُعنف الّنافذ واحد.
 – الّشام  ”جدارّيات  به رواية  ِممّا تشّع  أليس هذا  بالّسؤال:  ونختتم 
مننوما“ كالذي شّعت به عبر شخصّية مننوما، أو عبر الّتعالق الرّوحي 
مع رواية كادارية أو رواية إيكو، أو رواية توماس مان، من بني ما َشّعت 

به، وهو الكثير املنير واملُبهر وامللّون واملُقلق واملُمتع، في آن!
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َح الوَرْدُ»،  لم أقرأ أجمل من هذا العنوان الذي اختارته أمل مرقس أللبومها اجلديد «َفتَّ
ي“.  بعد ”أمل“ و“شوق“ و“نعنع يا نعنع“ و“بغنِّ

ي والرَّغبَة لوضع أفضل ”قبل أن جاؤوا“ وكم من  منِّ انتاج يحمل عنواًنا ُيرَجى فيه التَّ
الغزاة جاؤوا ورحلوا وكم من املؤامرات حيكت لوطننا وفِشلت وانتصر شعبنا..

“ ومع اللعنة التي حلَّت بوطننا العربيِّ  زامن مع ”الرَّبيع العربيِّ لقد جاء الوليد بالتَّ
من تقسيم وتكسير وتشرذم وتفتيت وقتل وذبح وتكفير وتآمر والبيعة لألجنبي، 
ابتة، بصوتها  ة الثَّ وريَّ ة الثَّ ة الفكريَّ حيث جمعت أمل برسالتها الواضحة ذات املرجعيَّ
ة ال يعرُف غيرُها إتقاَنها، ما بني شعرائنا  يَّ ة والتزام ومبدئ «صوتها وردة حمرة»، مبهنيَّ
اد وناظم حكمت وصالح جاهني ومحمود درويش، زد على  سميح القاسم وتوفيق زيَّ
ى لهم  ذلك كلمات شعٍر لشعراء من بلدي، على أمل أن يكونوا ُعظماء، كما أمتنَّ
الف ذكرهم، وهم نداء أبو عقل منصور، فراس زريق وفراس روبي الذين  ذلك، كالسَّ
ة إلى أبعد ما وصله شعراؤنا اآلنف ذكرهم،  يَّ آمل لهم أن يصلوا في طريقهم األدب

مود واحلنني  حيث جتمعهم في عشر أغاٍن، ما بني احلبِّ واألمِل والبيِت والوطن والصُّ
جيفارا،  وبتشي  كلماتها،  من  املرأة»  بـ»صوت  لة  املَمثَّ ورة،  والثَّ والكرامة  هامة  والشَّ
االنتظار  من  واجلدوى  ة  واحلرِّيَّ واألمان،  فء  الدِّ عن  والبحث  زريق،  فراس  كلمات  من 
واالبتكار واإلخالص لالنتماء وااللتزام، حيث غنَّت للكادحني واملظلومني واملضطَهدين 
ائرين بكلمات  عفاء والبؤساء والفقراء، وغنَّت أيًضا للثَّ ازحني وألطفال احلجارة والضُّ والنَّ

ائرين، املقاوِمني.  الثَّ
ة  احملكيَّ ة  يَّ والعامِّ الُفصحى  ة  يَّ العرب الّلغة  بني  قًة  موفَّ ألبومها،  في  أيًضا،  وجتمع 
وق ولوعة الفراق لوالدها، ألنَّها ال تستطيع  حيث حتكي لنا بلغة أهل بيتها عن الشَّ
مر، أبي نرجس، أفضل من  ر، عن نفسها وعن شعورها جتاه والدها الرَّفيق النَّ أن تعبِّ
ة،  اجلليليَّ ة  الفلسطينيَّ الّلهجة  احلال،  بطبيعة  معه  كانت حتكيها  التي  َيتها  عامِّ
خليف،  لؤي  وتلحني  منصور  عقل  أبو  نداء  كلمات  من  األبيض“  مقعد  ”يا  على 
اعر مروان  انية لوالدها بعد رحيله، أي بعد «أبَّاي» من كلمات الشَّ لتكون األغنية الثَّ
ني والزَّيتون في كرمتو  ول، حيث تسأل والَدها ”تخمني هالعصفور والعنب والتِّ مخُّ
ٌد، ألنَّ البديهة تقول  اطور؟» - إنَّه سؤال ال يحتاج جلواب، ألنَّه مؤكَّ العالي مشتاق للنَّ
وغدرات  الزَّمان  ”عثرات  من  يحميه  الذي  حلارسه  لناطوره،  دوًما  يشتاق  الَكرَْم  إنَّ 
املقعد  كان صاحب  لقد  واألشياَء،  واَء  ــدَّ وال والغذاَء  املاَء  للكرِم  وُيحِضر  احلرام»  أوالد 
ار الثاقبة  اهرة على الوطن وصاحب النَّ اطور على الكرم والعني السَّ األبيض ”أبَّاي“ النَّ

ائبة، منر مرقس.. الصَّ
إنَّ كلمات األمل تأتي دوًما من صوت املرأة، التي هي عماد املجتمع وعمود خيمته 
وياطر سفينته ومرساة ُفلكه وهي مدرسة جامعة، وليس صدفة أن تختار أمل تلك  
ن نسيم  ة املرأة فتقول على أنغام امللحِّ ر فيها عن أهميَّ الكلمات ”صوت املرأة“ لُتعبِّ
دكور: صوت املرأة جمرة، صوت املرأة ثورة، ميحي طعم احلسرة، تهليلة حبٍّ وأمان، أغاني 
ي، وحدة حال تقوِّي صوتها ثورة..  وحكايا زمان، صوتها دفا وحنان، صالة شوق وحتدِّ
وت الذي ال ُميكن إسكاته، وويٌل للذي يجهُل كرامة املرأة، ألّن صوتها  املرأة هي الصَّ
ان  ه، وإن كانت من ِضلعه، وهما كذلك سيَّ ها كحقِّ َكر وحقُّ ثورة وهي األنثى ندُّ الذَّ

.. نيا وهي ستُّ الُكلِّ {..الذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفس واِحَدة} فاملرأة هي أمُّ الدُّ
كلمات  من  وهو  رْدُ»،  ــوَ ال َح  ”فتَّ اخلامس  وليدها  عنوان  يكون  أن  أمل  اختارت  لقد 
لكلِّ  ”باخلبز  يحلُم  كان  الذي  جــاؤوا»  أن  «قبل  قصيدته  من  اد  زيَّ توفيق  اعر  الشَّ
م، ويقضي على ُحلِمِه!  خها الدَّ ابة لطَّ النَّاس“ قبل أن يأتي احملتلُّ الغاصب على دبَّ

ان مهران مرعب.. وهي من تلحني الفنَّ
وشكلها  وأوراقها  وانواعها  ألوانها  طيف  نرى  حني  ــورود  ال ح  تتفتَّ أن  أجمل  وما 
وارتفاعها املتناسق واملتناغم واملتجانس، ونشمُّ عطرها مع كلِّ نسيم؛ واألجمل هو أن 
ترى كلَّ هذا حني يكون من نتاج راحتيك، بعد أن منحتها من راحِتك ما ِشئَت حني 
رها وتكون  َك وُتسقيها من عرِقَك وَترويها من دمَك ومن دمعك ُتعطِّ ُتطعمها من كدِّ

الورود قد أخَذْت من راحِتَك ما شاءت من حاجة، فتكون شاهدًة على ِضْنِك عملَك، 
فُتعطيك شهادة تقدير لعملك حني تورِّد الورود..

اعر سميح القاسم ”أُْعِلُنها“  ز أمل مشرِقًة وُمبِهجًة ومبدعًة، بقصيدة الشَّ   وتتميَّ
ا قد انشدناها وحفظناها عن  يوعيِّ العراقيِّ جعفر حسن، كنَّ ان الشُّ وهي من تلحني الفنَّ
ة في حيفا، ”ما دامت لي من أرضي أشبار،  يوعيَّ ا، في شبيبتنا الشُّ ظهر قلب، غيًب
ار، ما دامت لي ذكرى، مكتبة ُصغرى،  ما دامت لي زيتونة ليمونة بئر وشجيرة صبَّ
ة، ما دامت لي عيناي، ما دامت لي  ة، وأغاٍن شعبيَّ يَّ ما دامت في بلدي كلمات عرب
رفاء»، حيث  شفتاي ويداي، أُعلنها بوجه األعداء أُعلنها حرًبا شعواء باسم األحرار الشُّ
تنطلق لوحدها، مبفردها، ومنفردة بصوت نديٍّ وعذٍب، جميٍل ورخيٍم، شجيٍّ دون أيِّ 
هب،  ة أو رتوش لصوتها أو جتميل مصطنٍع ليتألَّق صوتها فوق الشُّ مرافقة موسيقيَّ
ة وجوقتها   لتقول لنا إنَّ هذه األغنية هي لها، ألمل األمل، وصوتها هو آلتها املوسيقيَّ
ي كلماٍت تفهمها ومقتنعة بها وتناضل من أجلها، وهي التي ترعرعت في دفء  فُتغنِّ
الكلمات،  هــذه 
حــــيــــث أجــــد 
نفسي متماثالً، 
ـــا  ـــًن ـــام ـــض ـــت م
وفاهًما  معها 
أحــاســيــســهــا 
ُمنشًدا  وأنطلق 
بأعلى  مــعــهــا 
ــي  ــــا أعــطــان م
ـــي مــن  ـــاط ـــع ال
درجـــات صــوت، 
بــاســم األحــــرار 
ألنَّ  ـــرفـــاء،  الـــشُّ
ــو  صـــوتـــهـــا ه

صوتهم.. 
ة  العامليَّ احلرب  نهاية  في   ، يوعيُّ الشُّ  ، ركيُّ التُّ اعر  الشَّ حكمت،  ناظم  كتب  وحني 
انية، من وراء قضبان أتاتورك «أجمل البحار» ليقول زارًعا أمَله فينا، إنَّ «أجمل  الثَّ
انتظارِنا،  في  التي  هي  ام  األيَّ وأجمل  بعد،  إليه  نذهب  لم  الذي  البحر  هو  البحار 
ي وأراها أمامي تسير على  وأجمل القصائد هي التي لم اكتبها بعد»، اسمعها ُتغنِّ
خمة وأراها متشي  ا، التي ال تخاف من هدير البحر، ومترُّ بني أعمدتها الضَّ سور عكَّ
على وجه البحر أمام الفنار أو تقفز إلى البحر من على سور املدينة في امليناء سابرًة 

عمقه سابحًة بني صخوره!
ه  ة وفائقة، ُيعطي للبحر حقَّ اٌب وبهيٌّ وجميٌل، متقٌن بعناية خاصَّ غالٌف قشيٌب جذَّ
ور رونقه وحملتوى األلبوم معنى كما أرادت له أمل أن يكون، ألنَّه أيًضا قراءة  وللسُّ
ة،  تها البهيَّ أخرى حملتوى الكلمات وترجمتها بإنتاج يليق بالكلمة، وألمل فيه طلَّ
امدة أمام عاتيات  ماء الزَّرقاء واقفًة بني حجارة الّسور الصَّ فاحتًة يديها نحو صفاء السَّ

ي يا بحر هدِّي“.. ار لتقول له ”هدِّ البحر الهدَّ
لتي زياد  وتنشد قصيدة «أجمل البحار» بروعة حلن ابنها فراس زريق، ليمرَّ في مخيَّ
ها أن ُتهدي اجلمهور كلمات  قدمي ألسباب، أهمُّ الرَّحباني وفيروز وهي تتقن األداء والتَّ
ي بها تقول «هذا  م حلن ابنها فراس بفخر واعتزاز وكأنِّ ائر ناظم حكمت، وأن تقدِّ الثَّ
ي أغاٍن من كلمات فراس وأخرى من أحلانه.. هو ابني احلبيُب الذي بِه ُسرِرُْت».. وُتغنِّ

ان  اعر محمود درويش ”انتظرها“ من أحلان الفنَّ مت لنا أمل مرقس الشَّ أكيد قدَّ بالتَّ
روِّي،  وق واالنتظار وجمالهما والهدوء والتَّ مهران مرعب، بحبٍّ وحنان ويقني عن الشَّ

”ألنَّه لم يبَق غيركما في الوجود، فُخذها برفٍق إلى موتك املُشتهى وانتظرها»! 
اعر فراس روبي في قصيدته ”ِكْبر القلب وفتح بوابه وصارت كلُّ  ان والشَّ وينفرد الفنَّ
ل يسأل عن تفسير مبارح بالليل حلمت إني عم بطير“ لتنقل  القلوب صحابه وبطَّ
قه ونريد له  لنا أمل بصوتها الرَّقيق احللَم الذي يحقُّ لنا أن نحلمه ويحقُّ لنا أن نحقِّ

ق.. أن يتحقَّ
رانيم.. هذه هي أمل شادية األحلان والتَّ

ع  ”كأس مرصَّ الفوَّاحة من  الورد  ماء  برائحة  ر  املعطَّ العذب  الرَّخيم  أبدَعت بصوتها 
احلرَّة  احلياة  إلى  وق  والشَّ وق  والتَّ واالنسان،  األرض  الوطن،  مبحبة  املمتلئ  بالالزورد“ 

العزيزة الكرمية، اجلديرة بكلِّ انسان أن يحياها فوق ترابه الغالي..
هذا هو األمل في بيتنا وأهله «أنا بيت حبيبتي وهي بيتي أنا»، ”لكن يا ريت 

يبقى لنا بيت“..
ه  اه وينَتصَر الوَرُْد الذي نحبُّ َح الوَرُْد في الرَّبيع الذي نتمنَّ نا أمٌل بأمٍل، أن ُيفتِّ فُكلُّ

ونريُد له ان ينتصرَ..
َح الوَرْدُ».. فمباركة ثمرتك «َفتَّ
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مرض الّنقرس أو كما يسّمى «داء امللوك» 
التهاب  مــن  مرضّية  حالة  عــن  عــبــارة  هــو 
حاّدة وتوّرم  بآالم  يتمّثل  واّلــذي  املفاصل، 
للمفاصل املُصابة (الكعب، الّركبة، املعصم 
واألصابع)، وأكثرهم شيوًعا املفصل املشطي 
في  الكبيرة  اإلبهام  قاعدة  عند  الّسالمي، 
كّف القدم بنسبة %50 من باقي املفاصل.

الّسبب الّرئيس املؤّدي للمرض هو ارتفاع بنسبة 
حامض اليوريك (uric acid) في الّدم، 
وتكون بلورات صلبة من هذا احلامض التي 
بدورها  واّلتي   (tophi) بالتوف  تسّمى 
مرضّية  حالة  وتشّكل  املفصل  في  تترّسب 
احلالة. بهذه  الّنقرس   - املفاصل  كالتهاب 

من  الصلبّية  البّلورات  أّن  ذكره  املهم  ومن 
حمض اليوريك ممكن أن تترّسب في الكلى، 
ما يؤّدي إلى“اعتالل الكلية احلاد بحمض 
 acute uric” باإلجنليزّية  أو  اليوريك“ 
عبارة  وهــو   ،“acid nephropathy
بسبب  بسرعة  يسوء  حاد  كلوّي  عن قصور 
في  اليوريك  حمض  من  مرتفعة  مستويات 

البول.
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شيوًعا  أكثرهم  املُصاب،  املفصل  تــوّرم   -
اإلبهام الكبيرة بالقدم.

يستمّر  املفاصل، وعادًة  في  آالم شديدة   -
األلم من 12 إلى 24 ساعة حتت العالج.

- صعوبة في حركة املفصل.
ارتفاع في  املفصل، وأحياًنا  إحمرار في   -

درجة احلرارة، جراء اإللتهاب في املفصل.
- تلف في املفصل في حال لم يتّم اللجوء 

إلى العالج.
- قصور كلوي، نسبًة إلى ترّسبات للبّلورات 

في الكلى.
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نتيجة  هو  اليوريك  حامض  فإّن  نعلم  كما 
لتفّكك البروتينات باجلسم، ولهذا املأكوالت 
احلــمــراء،  كالّلحوم  بالبروتينات  الغنّية 
(الكبد،  للحيوانات  الّداخلّية  األعــضــاء 
الــفــول  ــّســمــك،  ال والـــّدمـــاغ)،  الكليتني 
واحلمص، هم عوامل مساهمة لتطّور املرض 

وإشعاله.
الكحول، أيًضا، هي عامل رئيسّي وأساسي 
قدرة  من  يقّلل  أّنه  فبما  املرض،  تطّور  في 
اليوريك  حامض  من  التخّلص  على  اجلسم 
ترّسبه  نسبة  ــن  م يــرفــع  ــذا  ــه وب الــفــائــض 

باملفاصل.
عوامل أخرى قد تساهم في تفعيل املرض، 
منهم: العامل الوراثي، زيادة الوزن، تناول 
أدوية ألمراض مزمنة كاألدوية املُدّرة للبول ( 
(ملرضى  دوبا  اليفو-  دواء   ،(diuretics

البركنسون)، والسالسيالت كاإلسبرين.
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من  عـــادًة،  الّنقرس  مــرض  تشخيص  يتّم 
خالل:

- فحص الّدم:
اليوريك  حامض  مستوى  الــّدم  عبر  نقيس 
كان  إذا  مرتفعة  النسب  وتعتبر  ــّدم.  ــال ب
7 (ملغم/ ــــ  ال فـــوق  ــض  ــام احل مــســتــوى 

احلامض  ومستوى  الّذكور،  لدى  ديسلتر) 
فوق الـ 6 (ملغم/ديساتر) عند اإلناث.

إضافًة إلى ما ُذكر 
أعاله، نقيس عدد 
ــات  ــكــري خــاليــا ال
ـــــّدم الــبــيــضــاء،  ال

الكلى  وظيفة   ،(electrolyts) األمالح 
.ESR وسرعة ترّسب الّدم (creatinin)

- الّسائل الزاللي: 
إثبات  على  الّنهائي  الّتشخيص  يعتبر 
الّصوديوم  أحادّية  اليورات  بّلورات  وجــود 
يتّم  التوف.  وجود  أو  الّزاللي  الّسائل  في 
وحتت  بــاإلبــرة  الّشفط  عبر  يتّم  الفحص 
تــخــديــر مــوضــعــّي لــلــّســائــل الـــزاللـــي من 
.arthricentesis ــصــاب  املُ املفصل 

بعد الّشفط يتّم مراجعة العّينة حتت املجهر 
امليكروسكوبي لفحص وجود البلورات التوفّية.

نقوم  الّسائل  شفط  بعد  أّن  ذكره  املهم  من 
بالتأكد من عدم احتمال وجود إلتهاب ثانوّي 
للمفصل جّراء جرثومة معّينة عن طريق صبغ  

الّسائل في املختبر (صبغ غرام).
:radiology علم األشّعة -

نستطيع  املُــشــّعــة  ـــور  ـــّص ال هـــذه  خـــالل 
املزمنة  ــبــات  ــّتــرّس ال ومــالحــظــة  تشخيص 
ــات. ــب ــتــرّس ــل ـــة ل ـــانـــوّي ـــّث واألمــــــــراض ال

هنالك أيًضا فحوصات إضافًية، كـ: األولترا 
الفحصني  وضرورة   .CTو  MRI ساوند، 

األخيرين تتعّلق بقرار الّطبيب املُعاِلج.
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كعالج  عادًة  تتضّمن  احلاّدة  النّوبات  عالج 
لاللتهابات  سترويدّية  غير  عقاقير  ــّي  أول
حتّسًنا  نالحظ  العالج  (Nsaids)، وبهذا 
خالل ساعات من بدايته، ونفّضل العالج به 

باستمرار ملّدة أسبوعني على األقل.
للّتذكير: في حاالت معّينة تصعب املعاجلة 
في مثل هذه العقاقير: (كالفشل الكلوي، 
املعوي)،  معدي  نزيف  القلب،  في  قصور 
الّلجوء  إلى  نضطّر  احلاالت  هذه  مثل  وفي 
(כולכיצין)  بالكوخليشتني  الــعــالج  ــى  إل

.(steroids) وبالسترويدات
إلى  نلتجئ  احلـــاّدة،  األزمـــة  تخّطي  بعد 
املفاصل  في  البّلورات  تراكم  ملنع  العالج 
ـــاّدة  ــــة ح مـــن جـــديـــد، وعــــدم تــفــاقــم أزم
جــديــدة، ويــكــون الــعــالج عــن طــريــق دواء 
.allopurinol  - ألــوبــريــنــول  يسّمى 

ُمتقًنا  املزمن  العالج  كان  كّلما  للّتذكير: 
ومنّظًما، تكون األزمات احلادة أقّل انتشاًرا.

∫W¹U�u�« ™
- الّتخفيف من الّطعام الغني بالبروتينات، 
كــالــّلــحــوم احلـــمـــراء، األســـمـــاك، أعــضــاء 
الكليتني  (كالكبد،  الداخلّية  احليوانات 

والّدماغ)، احلّمص، الفول وغيرها..
- االمتناع عن شرب الكحول.

- تخفيف الوزن.
- اّتباع حمية لدى اخصائّية غذاء.

ا، إضافًة  - تناول كمّية كبيرة من املياه يومّيً
إلى الفواكهة.

قــد تكون  أعـــاله  ــورة  ــذك امل ــعــوارض  ال إّن 
كما  ــذي  وال النقرس،  مــرض  لتطّور  دليًال 
إهماله  لكن  معّقًدا،  ليس  عالجه  قــرأمت 
ضــاًرا وخطيًرا. يكون  قد  تشخيصه  وعدم 

الّشخصي  استشيروا طبيبكم  تنتظروا..  ال 
بكّل ما يتعّلق باملذكور أعاله.

سالمتكم من سالمتنا.. وفي الّطبع تهّمنا.
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تنظرين إلى نفسك في املرآة، وحتاولني إخفاء 
الّتجاعيد والهاالت الّسوداء حتت عيونك؟ 

هناك عوامل عديدة تؤّثر على صّحة البشرة 
ونضارتها؛ منها: الّتدخني، التلوّث البيئي، 
غير  الغذائية  العادات  النفسي،  الّضغط 

الصحّية وعدم ممارسة الّتمارين الرياضّية.
وأّول رّدة فعل لتحسني مظهر البشرة يكون 

في وضع الكرميات وأقنعة عالج الوجه التي 
حتتوي معظمها على مضادات األكسدة وفيتامينات معروفة حلماية 
البشرة من األضرار اخلارجّية والّتجاعيد املبكرة. ولكن معظم السّيدات 
نظامنا  في  موجودة  موازية  فوائد  إعتماد  املمكن  من  أّنه  يعرفن  ال 

الغذائي كاألطعمة التي حتتوي على املواد املضاّدة للّتأكسد.  
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مضادات األكسدة بشكل عام هي مواد حتمي اجلسم من الضرر الذي 
ينُتج عن التعرّض للتلوّث واألشّعة ما فوق البنفسجّية، وغيرها من 
فلهذا  والبشرة.  اجلسم  خاليا  صّحة  على  ا  سلًب تؤّثر  التي  العوامل 
الّسبب، ُيعتبر وجود مضادات األكسدة في األطعمة عنصرًا يساعد 
في احملافظة على صّحة ونضارة البشرة من خالل تقليل نسبة ظهور 

الّتجاعيد. 
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في  ترينها  التي  املختلفة  ــوان  األل وراء  السبب  عن  تتساَءلني  هل 
اخلضار والفاكهة؟ فإّن مضادات األكسدة تعطيها ألواًنا ممّيزة وتساهم 
خاّصة  مرّكزة  وهي  وترميمها.  اجللد  خاليا  على  احملافظة  في  أيًضا 
اخلوخ  الشمام،  الدراق،  املشمش،  وامللفوف،  البروكولي  السبانخ،  في 

والفاكهة احلمضية. 
البري،  الّتوت  مثل  التوت،  ــواع  أن مختلف  في  األكسدة  مضادات 
ـ“  ال ــدة  ــس األك ــضــادات  مب ـــًدا  ج الغنّية  ــة  ــراول ــف وال األســـود  ــوت  ــّت ال
اجللدّية  األنسجة  تلف  من  حتمي  التي   “Anthocyanidins

وتساهم في ترميم األوعية الدموّية ومحاربة الّشيخوخة املبكرة. 
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من  عالية  درجة  على  األخضر  الّشاي  في  األكسدة  مضادات  ُتعتبر 
ـ Catechins. فإّن هذه املواد مهّمة  الفعالية بسبب محتواها ملادة ال
جًدا ألّنها حتمي النسيج الغشائي للخاليا وتخّفف من نسبة اإلصابة 

بسرطان اجللد. 
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للقهوة ميزة أخرى وهي غناها  فإّن  ًها لطيًفا،  إضافة إلى كونها منّب
ـPolyphenols، التي حتمي خاليا البشرة  باملواد املضادة لألكسدة ال
من العوامل املضرّة. لقد برهنت الّدراسات بأّن القهوة قد حتتوي على 4 

أضعاف املواد املضاّدة لألكسدة املوجودة في الّشاي!
 …b�
ú� … ÒœUC� …œU� u¼ ÂuOMOK��« ÊbF� ≠

رغم أّننا ال نسمع الكثير عن الّسلينيوم ولكّنه من أهم املعادن، إذ 
الّشيخوخة. معظم  البشرة ويؤّخر مظاهر  يحافظ على صّحة ومرونة 
الكرميات حتتوي على السلينيوم، ولكّننا نستطيع أيًضا أن نحصل 
عليه من خالل غذاء يحتوي على احلبوب الكاملة، املأكوالت البحرّية، 

الديك الرومي، الّثوم والبيض. 
∫`zUB½ ™

- تناولي كمّية من التوت كإحدى حصص الفاكهة اليومّية، ميكنك أن 
تضيفينها على رقائق الفطور الكاملة في وجبة الفطور.

حصص   5 تناولي  عديدة!  ألواًنا  اختاري  واجلسم،  البشرة  لصحة   -
ا.  متنوعة من الفاكهة واخلضار يومّيً

ا.  - متّتعي بفنجان قهوة مبعدل 3-4 أكواب  يومّيً
البحرّية  املأكوالت  أو  الرومي  الديك  تناول وجبة من  احرصي على   -

على األقل مرّة في األسبوع. 
- استبدلي اخلبز األبيض باخلبز األسمر الغني باملغّذيات، هذه األطعمة 
ستزوّد جسمك بفوائد كبيرة، إضافة إلى أّنها ستساعدك في احملافظة 
مبا  فقط  ليس  ترتبط  بشرتك  فصّحة  ومشرقة.  نضرة  بشرة  على 

تضعينه على وجهك من كرميات بل مبا تتناولينه من غذاء، أيًضا.

  ÍË«d�Ž ‚—UÞ

ــى  ـــضـــون عــل ـــب ـــق ي
ويجعلون  أمعائهم 
حــربــة  اإلرادة  مـــن 
ـــاملـــاء  صـــبـــرهـــم، وب
املــالــح يـــروون أرض 

بذار  من  احلرّية  سيقاُن  فتنبلج  حلمهم، 
عالية  أشــجــاًرا  وتــتــفــّرُع  األمـــل وتكبر 

تالمس وجه الّشمس أول الصبح. 
عن  إضرابهم  يعلنون  ــر  اآلخ تلَو  واحــٌد 
يقف  ومنهم  ان،  الّسَجّ وجه  في  الّطعام 
والّظلم  القيد  وجه  في  كايد  بالل  اليوم 
في  وجوعه  صبره  على  يّتكئ  اإلداري، 
إضرابه املستمر منذ أربعني يوًما، لم تلجم 
فرس روحه البرّية املتمّردة سنوات اعتقاله 

اخلمس عشرة! 
ها هو يوِقُد بصبٍر شعلة حرّيته وفضاء غده 
األكيد من حلمه احلّي، ُيطعم شمسه من 
”عصيرة  قريته  تالل  فوق  لتشرق  جسده 
الّشمالّية“ ولتتمايل الّدوالي فوق أسطح 
متايلت  كما  أنفاسه،  نــاي  على  املــنــازل 
من  حرّية  في زّفة  ن  األهل واخلــالّ أكتاُف 

سبقوه من األسرى. 
الواثقون  َوَنــْحــُن  بحّريتهم  الواثقون  هم 
بهم، ميتطون صهوة اإلرادة ليقفزوا باجلوع 
خارج سطوة القيد واجلّالد إلى رحابة أكّف 
األحّبة املشرعة بأدعية احلفظ والّسالمة. 

كــايــد خمسة عشر  بــالل  انــتــظــار  طــال 
عاًما تقريًبا، واخليُل تقف بكامل زينتها 
قريته، وحَني  وأزّقــة  أهله  بني  الستقباله 
أتى موعد احلرّية خشي احملتّل من زغاريد 
بالل  أصفاده وأحــال  في  فأمعَن  البالد، 
إلى التوقيف اإلداري، حينها حملت عُني 
بندّية ودون  فتبعها  احلرّية  طيف  األسير 
ترّدد، أعدَّ إرادته - أداة نصره - وأعلن 
اإلضراب عن الّطعام، يغّذيه احلنني ومينح 

قلبه َنبَض البقاء. 
الــيــوم فــي معركة  وقــد حــدث قبل هــذا 

اجلوع، أن انتصرت اإلرادة على القيد.
يتسّلح احملتل بالبارود واألشواك العالية 
ُممعًنا في الّدم وانكساره، وتتسّلح اإلرادة 
قيدها وجتمُح  من  فتنفكُّ  باألمل واحلنني 

في البراري تلحُق شمسها. 
الكّف  يقاوم  واثــقــني:  نـــرّدُد  ترانا  ــذا  ول

املخرز.. ويكسره.
 ©5Mł®
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 bAŠË WÒ¹—U³²Ž«  UOB�A� dO³� ‰U³	≈Ë WÒO�UH²Š« ¡«uł√ jÝË
 fOL)«  Âu??¹  …d??�U??M??�«  WM¹b�  w??�  `²²�«  ¨s??¹u??Žb??*«  s??�  dOHž
 WŽuL−*  lÐU²�«  b¹b'«  “Legacy”  ≠  wÝU−O�  ‚bM�  w{U*«
 Ÿ—UA�«  vKŽ  …d�UM�«  WM¹b�  e�d�  w�  ‚bMH�«  lI¹Ë  ÆwHOHF�«

Æ”œU��« f�uÐ w�Ozd�«
 ÍUHK¼  dO�√  WŠUO��«  d??¹“Ë  VzU½  ‚bMH�«  ÕU²²�«  qHŠ  dCŠË
 W¾MN²�  …u??Žb??�«  UOÒ³�  s¹cK�«  Â Òö??Ý  wKŽ  …d�UM�«  W¹bKÐ  fOz—Ë
 rNF¹—UA�  v�≈  ·UC¹  b¹b'«  ŸËdA*«  ¡UA½SÐ  wHOHF�«  WKzUŽ

ÆdH��«Ë WŠUO��« ‰U−� w� WŽuM²*«
 WI¹dŽ WÒOKzUŽ `�UB� WŽuL−� w¼ wHOHF�« WŽuL−� Ê√ d�c¹Ë
 qJAðË ¨d¹b�Ë nþu�Ë q�UŽ 1800  u×½ n Òþuð ¨©lÐ«— qOł®
 W�UF�«  qIM�«  j??zU??ÝË   ôU??−??�  w??�  W�ËdF�  W?? Ò¹—U??&  WŽuL−�

Æ…—U−²�«Ë  «—UIF�« ¨W	bMH�« ¨WŠUO��« ¨W�U)«Ë
∫b¹b'« ‚bMH�« sŽ qO�UHð

 WM¹b� e??�d??�  w??�  e??O??L??*«Ë ’U???)« “wÝU−O�”  ‚b??M??�  ¡U??A??½≈  -
 ‚bMH�«  lI¹Ë  ÆwÝU−O�  ‚œUM�  WK�K��  w�U{≈  ŸdH�  ¨…d�UM�«
 …—UA³�«  W�OM�  s�  Â«b??	_«  vKŽ  UÎOA�  …dOB	  W�U��  bFÐ  vKŽ
 ‚öD½«  WDI½  qJA¹Ë  Æ ÎW¹uOŠ  d??¦??�_«Ë  w³FA�«  …bK³�«  ‚u??ÝË

ÆÈdš√ WÒOŠUOÝ l	«u* W×¹d�
 WÐd& ‚bMH�« ¡ôe½ `M� t�b¼ ‚bMHK� tŽu½ s� b¹dH�« rOLB²�«
 Íd×��« u'« ¡UH{≈Ë …eOL*« WM¹b*« ÁU& ÁdŽUA�Ë tÝ«uŠ dO¦ð
 W³OD�« tðUNJ½Ë t×z«Ë—Ë t½«u�√ qJÐ ‚bMH�« vKŽ …d�UM�« ‚u��

 …d�UM�«  À«d²�  WFÐU²�«  WÒOMH�«  ‰ULŽ_«  v�≈  W�U{ùUÐ  Ætð«u�√Ë
Æ‚b??M??H??�«  ¡U????ł—√ q??� w??� W??¹U??M??F??Ð  U??N??−??�œË UNLOLBð - w??²??�«Ë
 .bI²�  W¹UMFÐ  UNLOLBð  -  W×Mł√Ë  W�dž  100  ‚bMH�«  rC¹
 qLA¹ p�c� ÆoÐ«uÞ W�Lš vKŽ WŽ“u� w¼Ë ·uOCK�  U�b)«
 w½uł  w*UF�«  nOA�«  …—«œS??Ð  –  “ËdO�  –  nOA�«  rFD�  ‚bMH�«
 a³D*« 5Ð tŽu½ s� b¹dH�« t−�œ qCHÐ dN²ý« Íc�«Ë ¨p¹—uł

Æa³D�« r�UŽ w� b¹bł u¼ U� q� l� w³FA�« w	dA�«
 W×O�H�«  U¼œd�« w� WŠ«d²Ýô« WÒO½UJ�≈ ·uOCK� ‚bMH�« d�u¹
 ÊU²�³�«  W??ŠU??Ý  WIDM0  Ë√  ‚bMH�«  w??Ðu??�  w??�  p??�c??�  WBB�*«
 bFÐ  ¨¡Ušd²Ýû�  —U³�«  w�  Ë√  WÒOM�—_«  Ê«—b???'«  ÊuMHÐ  WM¹e*«

ÆWÒO�uO�«  ôu'« Ë√  öŠd�«
 ‚u��« ¡«uł√ fJF²� UNLOLBð - w²�«Ë ¨‚bMH�« w� ÂUFD�« W�dž
 t½«u�QÐ  tO�u³�«Ë  Õu²H*«  a³D*«  d³Ž  W1bI�«  …bK³�«Ë  w³FA�«
ÆUNŽu½  s�  …b¹d�Ë  «ÎÒb??ł  W�Uš  ‚Ëc??ð  WÐd&  p×M9  ¨…b¹bF�«
 W�dž  qLAð  w²�«   U³ÝUM*«Ë   UŽUL²łô«   UŽU	  v�≈  W�U{ùUÐ
 WÒ¹dBF�«  UOłu�uMJ²�«  …eNł«  ÀbŠ√Ë  qC�QÐ  …œËe�   «d9R�
 s� wB�ý rŽbÐ ¨W³ÝUM� Ë√  Z�U½dÐ  Í_ UN²�¡ö� sJ1 w²�«
 ‚œQÐ  wM²F¹  Íc??�«Ë  ¨…d³)«  VŠU�Ë  q¼R*«  ‚bMH�«  r	UÞ  q³	

ÆtłË qL�√ vKŽ Á—«Ë“ ¡U{—≈ qł√ s� qO�UH²�«
 fK−�  f??O??z—Ë  ÍUHK¼  d??O??�√  WŠUO��«  d???¹“Ë  V??zU??½  ∫…—u??B??�U??Ð
 wHOHF�«  WŽuL−�  …—«œ≈  fK−�  fOz—  l�  Â Òö??Ý  wKŽ  …d�UM�«

ÆwHOHŽ bLŠ√

W¹bK³�« fOz—Ë WŠUO��« d¹“Ë VzU½ —uC×Ð
…d�UM�«  w�  wHOHF�«  W�uL�*  åw�U�O�ò   ‚bM�  ÕU���U	  ‰UH�
ô«
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 rŽUD� WJ³ý XŠdÞ
 «dšR�  “b??�U??½Ëb??�U??�
 ∫b??¹b??ł ÃU???łœ Z??²??M?? Ô�
 S G N I W c M
 ¨e????−????M????¹Ë „U????????????�≠¸
 ·öGÐ ÃUłœ W×Mł√
 r????F????ÞË g?????�d?????I?????�
 Æw??N??ý w???²???½U???J???O???ÐË
 » e−M¹Ë „U??*«  ŸU³Ôð
 W³łËË  lD� 5  Ë√ 3
 W???×???M???ł√  5  q???L???A???ð
 ¨W???A???�d???I???� ÃU?????????łœ

Æ»ËdA�Ë f³OAð
 s??�  l????D????� 3  d????F????Ý
 ÃU?????łb?????�« W????×????M????ł√
 09.91  ∫g????�d????I????*«
 5  ‰«  d??F??ÝË  ÆÃÆ‘
 ÆÃÆ‘ 09.13  ∫lD�
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 09.64  ∫e????−????M????¹Ë
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 r??ŽU??D??� W???J???³???ý X???M???K???Ž√
 U??N??zb??Ð s???Ž “b???�U???½Ëb???�U???�
 …œU??O??³??*Ë√ ”ËR????� l??O??³??Ð

  2016 u¹—
 rO�UBð W	L
Ð ”ËRJ�«
 dFÝ  Æ…b????¹b????łË …e???O???2
 ÆÃÆ‘ 6.90 …bŠ«Ë ”Q�

ÆW³łË ¡«dý bMŽ jI�
 ÊËb????Ð ”ËR????J????�« d???F???Ý 

 W³łË
 12.90  ∫…b?????????Š«Ë  ”Q?????�
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ÆÃÆ‘ 34.00 ∫”ËR� 3
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 ”ËR�  rIÞ  Ê_«  «uFLł«
  2016 u¹— …œUO³*Ë√

 XŠdÞ  bI�  ÆÂUFD�«  WLzUI�  …b¹bł   U−²M�  Õd??Þ  w�  dL²	ð  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý
 WBKË  pK*«  “u??ł  W�U{SÐ  ÕUHð  l�  ¡«dCš  WDKÝ  ∫…b¹bł  WDKÝ  «dšR�  “b�U½Ëb�U�
 ¨…—– lÐU√ ¨f²łU½ ¨sJOAð w³	¹d� ∫q¦� —UO²šö�  U�U{ù« s� b¹bF�« l�  UOCLŠ

ÆU¼dOžË XJOKOÝ sJOAð
ÆjI� W¹—«dŠ  «dFÝ 352 WDK	�« qLAð

“b�U�Ëb�U� w� b¹bł
w²½UJOÐË WA�dI� ÃUłœ W×Mł√ ∫e−M¹Ë „U�

“b�U½Ëb�U� w� ÍdBŠË b¹bł
  2016 u¹— …œUO³*Ë√ ”ËR�

“b�U�Ëb�U� w� b¹bł
 UOCLŠ WBKË ÕUHð l� ¡«dCš WDKÝ

 
 The  b??¹b??'«  rKOH�«   UOB
ý  s??�  WHK²
�  »U??F??�√  8  Ÿ“u??ð  “b??�U??½Ëb??�U??�  rŽUD�  WJ³ý
 —Ëœ w� Êü« W�d×²� ÂuÝ— rKO� WHO�_«  U½«uO×K� W¹d	�« …UO(« ÆSecret Life of Pets
 …b¼UA� rJ½UJ�SÐ ÆqO� wÐU¼ œôË√ W³łË q� l� b¹b'« rKOH�« »UF�√ Êü« «uFLł« ÆULMO	�«
 ÆwwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar  WOÐdF�«  WGK�UÐ  X½d²½ô«  l�u�  w??�  »U??F??�_«  lOLł

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

b¹b'« rKOH�« »UF�√
The Secret Life of Pets

“b�U½Ëb�U� w� Êü« 

 UUš  U−�U½dÐ  ¨  ÂdBM*«  Ÿu??³??Ýô«  W¹UN½  ‰ULA�«  ¡«u??�  ≠  WŽUMB�«  »U???Ð—«  œU??%«  rE½
 ¨‰ULA�«  ¡«u??�  ≠WŽUMB�«  »U??Ð—«  œU??%«  …—«œ«  fOz—  ªdšUÐ  wÐuð  bO	�«  s�  q�  —uC×Ð
 d¹b� ªr�UŽ ¡öŽ bO	�« ¨‰ULA�« ¡«u� ≠ WŽUMB�« »UÐ—« œU%« d¹b� ÂËU³KOÐ« —u¾O� bO	�«
 5FMB*« sŽ 5K¦2Ë 5ŽuD²*« …—«œô« ¡UCŽ√ ¨WŽUMB�« »UÐ—« œU%« w� wÐdF�« lL²−*«
 vKŽ qLF�« v�« ·bNð XOKOŽ X¹dO	²½Ë …dUM�« WM¹b� v�« …—U¹“ sLCð œuNO�«Ë »dF�«

 ÆWUš ¡UCI�«Ë …dUM�« w²IDM�Ë W�UŽ ‰ULA�« w� qOGA²�«Ë WŽUMB�« d¹uDðË rŽœ
 d1UNðd�  nO²Ý rÝ«  vKŽ WOŽUMB�«  WI¹b(« v�«  …—«œô«  ¡UCŽ«  …—U¹“  Z�U½d³�«  qLýË
 5�“uł  …bO	�«  WOŽUMB�«   WI¹b(«  …d??¹b??�  q³�  s??�  «uFKÞ«  YOŠ  …dUM�«  WM¹b�  w??�
 W¹uI²� »dF�« s¹—œU³*«Ë 5FMBLK� WOŽUMB�« WI¹b(« UN�bIð w²�«  U�b)« vKŽ Ê«dJÝ
 W�U�≈Ë qOGA²K� s�U�√Ë  UŠU	� q¦�  U�bš .bIð ‰öš s� WM¹bLK� ÍœUB²�ô« ”UÝ_«
 WOK;«  U�dA�« s� b¹bFK� WHK²
� Èdš«  «eH×�Ë ‰uIF� ÍœU� qÐUI0 UNOKŽ `�UB*«
 »U³A�« s� b¹bFK� qLŽ s�U�√ d�uð WOŽUMB�« WI¹b(« Ê« d�c¹ Æ»dF�« WŽUMB�« »UÐ—√Ë
 WOŽUMB�« WI¹b(« ÊuJ� W�U{« ¨wÐdF�« lL²−*« s� WOMN*« WK�UF�« ÈuI�«Ë  5O1œU�ô«
  U�dA�«  5Ð  s�Ë  ÆWIDM*«  ÊUJÝ  qJ�  ¡«uÝ  bŠ  vKŽ  w�UI¦�«Ë  Í—U−²�«  ◊UAMK�  vI²K�
 »UÐ—«  œU%«  …—«œ«  b�Ë  —«“  WOŽUMB�«  WI¹b(«  sL{  qLFð  w²�«  UO*UŽË  UOK×�  W×łUM�«
 …dUM�«  WM¹b�  s�  f½u¹  .—Ë  œULŽ  UNO³ŠUB�  …—uD²*«  UGO�Ë«  UH�√  W�dý  WŽUMB�«
 …—«œô« ¡UCŽ« lL²Ý« b�Ë ÆWIO�œ WO³Þ …eNł√ o¹u	ðË lOMBð ¨d¹uDð vKŽ qLFð w²�«Ë
 W¹«bÐ ‰uŠ W�dA�« sŽ ö¦2 œu³Ž d�UÝ bO	�« t�b� Õdý ‰öš s� p�–Ë W�dA�« qLF�
 WI¹b(« w� rNLEF� qLF¹ UHþu� 80  rCð WO*UŽ W�dý bFÐ ULO� X×³√ w²�« W�dA�«
 Êu�uI¹ w²�« …eNłô« qLŽ sŽ UO�«Ë UŠdý œu³Ž bO	�« Âb�Ë UL� Æ…dUM�« w� WOŽUMB�«
 W�dA�« ÊËUFð sŽË WO�UŽ W�bÐ ⁄U�b�« w� Íe�d*« »UBŽô« “UNł qLŽ bd� U¼d¹uD²Ð

ÆWO*UŽ  UF�UłË  UOHA²	� ¨ÀU×Ð√ b¼UF� ¨5O*UŽ ¡«d³š l�
 d¹uDð WOL¼« Ê« ‰ULA�« ¡«u� ≠WŽUMB�« »UÐ—« œU%« …—«œ« fOz— ªdšUÐ wÐuð bO	�« ‰U�Ë
 ÊËUFð ‰öš s� sLJð wÐdF�« lL²−*« w� wKOGA²�«Ë ÍœUB²�ô« 5¹u²	*« vKŽ WŽUMB�«
 »UÐ—« œU%« —Ëœ Ê« v�« «dOA� ¨ÍœuNO�«Ë wÐdF�« lL²−*« s� 5OŽUMË s¹—œU³* wIOIŠ
 ÆWO�uJ(«  U	ÝR*« rŽœ vKŽ ‰uB(«Ë WLzö� W¾OÐ oKš vKŽ qLF�UÐ vK−²¹  WŽUMB�«
 …—U¹e�« ·b¼ ‰uŠ ‰UI� ‰ULA�« ¡«u� ≠WŽUMB�« »UÐ—« œU%« d¹b� ÂËU³KOÐ« —u¾O� bO	�« U�«
 ‰ULA�«  w� 5FMB*«Ë l½UB*« iFÐ …—U¹e� WLz«œ W�u−Ð U¹uMÝ ÂuI½”  ∫  …dUM�«  v�«
 l½UB*«  iFÐ  …—U¹e�  XOKOŽ  X¹dO	²½Ë  …dUM�«  WM¹b�  vKŽ  —UO²šô«  l�Ë  …d*«  Ác¼Ë
 WOŽUMB�« WI¹b(« Ã–u/ ÊQÐ s�R½ s×M� ¨ UNO� WOŽUMB�« WI¹b(« vKŽ ŸöÞû� UC¹√Ë
 Ác¼ ‰öš s� œu½ UM¼ s� ¨WŽUMB�« ‰U−� w� b¹b−²�«Ë —uD²�«Ë „d²A*« g¹UF²�« fJF¹
 w²�«   U�dA�«Ë  WOŽUMB�«  WI¹b(«  vKŽ  WŽUMB�«  »UÐ—«  œU%«  …—«œ«  ·dF²ð  Ê«  …—U¹e�«

ÆWOŽUMB�« WI¹b(« U¼d�uð w²�«  UO½UJ�ô« vKŽ ŸöÞù«Ë UNKš«œ qLFð
 WM¹b� Ê« pý ô ò ∫‰U� WŽUMB�« »UÐ—« œU%« w� wÐdF�« lL²−*« d¹b� ªr�UŽ ¡öŽ bO	�«
 tOL¼√ sLJð ÆWOŽUMB�« WI¹b(« WUšË ¨U�U¼ U¹œUB²�«Ë UOŽUL²ł« «e�d� d³²Fð ÁdUM�«
 s�  UN'« rEF� rC¹ Íc�« ŸuM�« «c¼ q¦�  «¡UI� W¹√Ë ¨„d²A*« ÊËUF²�« w�  «¡UIK�« Ác¼
 Ê√ œË√ «dOš√ ÆwÐdF�« lL²−*« W×KB� tO� U* qOGA²�«Ë WŽUMB�« ¨œUB²�ô« d¹uDð t½Qý
 ÊËUF²�« vKŽ œu³Ž d�UÝ bO	�«Ë f½u¹ .— ÁbO	�« ¨Ê«dJÝ 5�“uł ÁbO	�« s� q� dJý√

Æå¡UIK�« «c¼ ÕU$ô

ö¹—UÐ sŽ Áu�dFð r� U�

 bMŽ  «Îb¹b%Ë  ¨wND�«  …«u¼  Èb�  WÐu³;«Ë  W�ËdF*«  ¡«cG�«   U�—U�  ÈbŠ≈  ö¹—UÐ  d³²Fð
 ÆU²ÝU³�«Ë w�UD¹ô« q�_« ‚UAŽ

 Èb�  błu¹  Ær�UF�«  ¡U×½√  q�  w�  ‚ Òu	ð  rŁ  s??�Ë  UO�UD¹≈  w�  ö¹—UÐ   U−²M�  ÃU²½≈  r²¹
 …c¹c� ¨WONý W³łË rJ� ÂÒbI Ôð w²�«  UBKB�«Ë U²ÝU³�« Ÿ«u½√ s� WFÝ«Ë WŽuL−� W�dA�«

 ÆWK�UJ²�Ë
 ¨WHK²
� ‰UJýQÐË …dOGB�« U²ÝU³�« Ÿ«u½√ s� WOMžË …dO³� WKOJAð rJOKŽ ÷dFð ö¹—UÐ
  U−²M� WK	KÝ ¨…—ËbM³�« ”UÝ√ vKŽ U²ÝU³�«  UBKË W½ËdJF*« s� WFÝ«Ë WŽuL−�Ë
 WK	KÝ U ÎC¹√Ë WK�UJ�«  WDM(« s� WŽuMB*« U²ÝU³�«  s� WŽuL−� ¨5ðuKł ÊËbÐ U²ÝUÐ

Æt³ý√ U�Ë w½u�UM� ¨iOÐ ö¹œ—Ä?¹Ä ¨UO½«eK�« q¦� ¨WU)« U²ÝU³�« s� WFÝ«Ë
∫UO�UD¹≈ w� v�Ë_« U²ÝU³�« W�—U� sŽ q³� s� U¼u�dFð r� ozUIŠ 10 rJO�≈

 ö¹—UÐ  Ëd²O¹Ä  ÂU�  U�bMŽ  p�–Ë  ¨1877  ÂUŽ  WO�UD¹ù«  U�—U?Ä  WM¹b�  w�  ö¹—UÐ  X Ò	ÝQð  •
 …bz«d�«   UŽuL−*«  s�  …bŠ«u�  W�dA�«  nÒMBð  UÎO�UŠ  ÆU²ÝU³K�  …dOG   u½UŠ  ÕU²²�UÐ
 w�Ë U²ÝU³�« o¹u	ðË WŽUM ‰U−� w� r�UF�UÐ …bz«— d³²FðË ¨UO�UD¹≈ w� ¡«cG�« ‰U−� w�
 YOŠ  ¨U Î�UŽ  140  cM�  W�dA�«  d¹bð  ‰«e??ð  ô  ö¹—UÐ  WKzUŽ •  ÆU??ÐË—Ë√  w�   UBKB�«  ‰U−�
 Âu¹  q�  w� •  Æ©5	 ÒÝRLK�  lÐ«d�«  qO'«®  u�ËUÐË  U�u�  ¨Ëb¹«uł  ∫r¼Ë  ¡UIý√  3  UNÝ√d²¹
 Ác¼Ë  ¨W½ËdJF*«  s�  uKO�  170000  w�«uŠ  U�—UÐ  WM¹b�  w�  W�dA�«  l½UB�  s�  Ãd
¹
 U²ÝU³K�  W−²M�  d³�√  w¼  ö¹—UÐ  •  ° « Òd???�  4  W??O??{—_«  …dJ�«  ‰u??Š  Ê«—Ëb??K??�  WO�U�  WOLJ�«
 UN½√ UL� ¨r�UF�« ¡U×½√ v²ý w� W�Ëœ 100  v�≈ UNðU−²M� W�dA�« —ÒbBÔð YOŠ ¨r�UF�« w�
 UÎHK²
� öJý 120  ö¹—UÐ  Z²MÔð •  Æ  WMÝ q� w� WOz«cG�«  œ«u??*«  s� sÞ 2500000  Z²Mð
 U²ÝUÐ …œuł •  Æ «ËdC)«Ë iO³�« ¨WDM(« s� WŽuMB*« U²ÝU³�«  ¨W�U'« U²ÝU³�«  s�
 ©©Â—Ëœ®  W½ËdJF*«  `L�  100%®  WIzU�  …œuł   «–  ÂUš  œ«u�  ‰ULF²Ý«  ÃU²½  w¼  ö¹—UÐ
 oB²Kð ô wN� ≠U²ÝU³�« q�√ ¡UMŁ√ UNÐ ÊËdFAð W−O²M�«Ë ¨… Òd� 70 tM×Þ bFÐ 5×Þ s�Ë
 W�dý  w�  qLF¹  •  Æ¡UAM�«  s�  hÒK
²�«  qCHÐ  «Îb??ł  WO�UË  WOI½  vI³ð  ÁU??O??*«Ë  ¨rH�UÐ
 WKBK s� UÎMÞ 150 lMB*« Z²MÔ¹ Âu¹ q� w� • Ær�UF�« w� q�UŽ 13000 s� d¦�√ ö¹—UÐ
 …—ËbMÐ ≠lMBLK� ÊU²¹e�d*« ÊU²BKB�« ÊUðU¼ ¨u²ÝU³�« WBK s� UÎMÞ 50 Ë …—ËbM³�«
 d¦�√ h×HÐ W�dA�« ÂuIð WMÝ q� w� • Æ100% WOFO³Þ  U³�d� vKŽ Ê«eJðdð ≠u²ÝUÐË
 rCð •  Æ…œu??'«  dO¹UF�  vKŽ√  ÊULC�  p�–Ë  ¨UNðU−²M�  s�  WOz«uAŽ  WMÒOŽ  138000  s�
 Æw�UD¹ô«  ÂUFD�«  wNÞ  V²J�  r�UF�«  w�  W³²J�  r
{√  U�—UÐ  WM¹b�  w�  ö¹—UÐ  WO1œU�√
 s�  d¦�√  qLAð  w²�«  V²J�«  s�  WKzU¼  WŽuL−�  vKŽ  W³²J*«  Íu²%  p�–  v�≈  W�U{ùUÐË
Æa	ÔM�« s� qOK� œbFÐ  —b UN½_ ¨«Îbł …—œU½ UNCFÐ ≠WOLÝu� WK−� 30 Ë »U²� 10000

“‰Æ„Æ‘” ‚ËbMË …—«œù« WOK� ¨n¼ô ¨rOKŽu³¼ pMÐ
“W¹—U−²�« `�UB*« WI�«d� e�d�” ÊuIKD¹

 pMÐ „d??²??ý« ¨t??Žu??½ s??� b??¹d??� ÊËU??F??ð ‰Ë√ w??�
 ‚Ëb???M???Ë  …—«œô«  W??O??K??�  ¨n?????¼ô  ¨r??O??K??Žu??³??¼
 `�UB*«  W??I??�«d??�  e??�d??�  «u???�U???�«Ë  ¨å‰Æ„Æ‘ò
 WK�UA�«  WI�«d*«  b¹Ëe²�  ¨…dOGB�«  W¹—U−²�«
 W???¹—U???−???²???�« `???�U???B???*«  U???łU???O???²???Š« W???O???³???K???ðË
 ŸËd???� ‰ö???š s???� e???�d???*« q??L??F??O??Ý Æ…d??O??G??B??�«
 X%  sLC²¹Ë  œö??³??�«  ¡U????ł—«  q??�  w??�  dA²Mð

 …—UA²Ý« ∫lO{«u*« v²ý w� W¹œd� WI�«d�  «¡UI�Ë WOÝ«—œ  UIKŠ ¨ «—Ëœ bŠ«Ë nIÝ
 …bzUH�«  W???Ý«—œ ¨ U−²MLK�  —U??F??Ý√  l??{Ë ¨W??¹—U??−??²??�«  W??D??)«  WÐU²� w??�  W??I??�«d??�Ë ‰U??L??Ž√
 W×KBLK� X½d²½« l�u� ¡UMÐ ¨w�U²OG¹b�« r�UF�« w�Ë ÂöŽô« qzUÝË w� o¹u	ð ¨W¹—U−²�«

ÆU¼dOžË ¨o¹œUMË q¹u9 vKŽ ‰uB(« ¨W¹—U−²�«
 W¹—U−²�« `�UB*« l{Ë ¡u{ vKŽ ¨W¹—U−²�« `�UB*« WI�«d� e�d� ¡UA½≈ —«d� –U
ð« -
 W³	½ ÊU� ¨WOÞ«d�ËdO³�« ¡U³Žú� UNKL% V½Uł v�« w²�«Ë ¨œö³�« w� WKI²	*«Ë …dOGB�«
 WI�«d� ¨ qO¼Q²�« w� hIM�« »UIŽ« w�  UÐuFB�« qL% v�« U ÎC¹« dDCð UNM� WKOK� dOž

ÆUNI¹u	ð qzUÝËË UNzUA½« ¨W¹—U−²�« W×KB*« jOD
ð w� WOMN�
 wDG¹Ë 2016  w½U¦�« Êu½U� dNý w� dA½ Íc�«Ë ¨WŽUMB�«Ë WO�U*« …—«“Ë d¹dIð V	Š
 w²�« WO	Ozd�«  UIOF*« Ê« `C²¹ ¨œö³�« w� WDÝu²*«Ë …dOGB�« W¹—U−²�« `�UB*« l{Ë
 ¨19% W	�UM*« ¨27% szUÐe�« œU−¹« ∫w¼ œö³�« w� …dOGB�« W¹—U−²�« W×KB*« ÂU�√ nIð
 …—«œ« Ë« WK�UF�« ÈuI�« d�uð ¨10%  qLF�« Ë« ÃU²½ô«  UIH½ ¨11%  q¹u9 vKŽ ‰uB(«

Æ16% U¼dOžË 8% wÞ«d�ËdO³�« ¡VF�« ¨9% q¹uL²�«
 ¨o¹dD�« W¹«bÐ w� bł«u²ð w²�« `�UB*« vKŽ ÷dFOÝ åW¹—U−²�« `�UB*« WI�«d� e�d�ò
 w�  ÊuB²
�  ¨‰U??L??Žô«  ‰U−�  w??�  s¹—UA²	�  l??�  åt??łË  v??�«  U?? ÎN??łËò  …—UA²Ý«   «¡U??I??�
 UNðUłUO²Š«  W¹—U&  W×KB�  qJ�  w³KOÝË  rzöOÝË  …dOGB�«  W¹—U−²�«  `�UB*«  WI�«d�
 ¨lO{«u*« s� b¹bF�« w�  «œUý—«Ë WOKLŽ  «—Ëœ W�U�« e�d*« sL{ r²OÝË UL� ÆWOB
A�«
 ÆONE STOP SHOP ÂuNH� V	Š ¨UNI¹u	ðË W×KB*« …—«œ« ‰uŠ  U�uKF� .bI²�
 ÍË–  r¼Ë  W�œË  W¹UMFÐ  s¹býd*«Ë  5I�«d*«  s¹—UA²	*«  ¨e�d*«  w�  5K�UF�«  —UO²š«  -
 v²Š  W¹—U−²�«  ‰ULŽô«Ë   U�dA�«  WI�«d0  W²³¦�  …d³šË  ¨…—«œô«  w�  WOMž  WIÐUÝ  …d³š

 ÆÕU−M�«
 pMÐ w??� Í—U??−??²??�« ŸU??D??I??�« s??Ž ‰ËR??	??*«Ë ÂU??F??�« d??¹b??*« ‰U??L??ŽQ??Ð r??zU??I??�« ¨s??¹U??D??ý 5???½Ë—
 qł«  s�  W¹—uŁ   «uDš  WŽuL−�  v�«  rCM¹  W¹—U−²�«  `�UB*«  WI�«d�  e�d�“∫rOKŽu³¼
 w� ¡«uÝ ¨…dOšô«  «uM	�« w� pM³�« UNÐ ÂU� w²�« WDÝu²*«Ë …dOGB�« W¹—U−²�« `�UB*«
 UN½« Æ…dOGB�« W¹—U−²�« `�UB*« »U×_ WUš  «Ëœ« `M� ‰U−� w� Ë« œUL²Žô« ‰U−�
  U�uKF� `M� qLAðË ¨WK�U�  U�bš WŽuL−� qOz«dÝ«  pMÐ UNÐ  `M1 w²�«  v�Ëô«  …d*«
 bO�  w¼  w²�«  W¹—U−²�«  `�UBLK�  ¡«u??Ý  ¨…dOGB�«  W¹—U−²�«  `�UB*«  »U×_   «Ëœ«Ë
 »U×_  UÎOB
ý  5I�«d�  s¹býdL�  5OMN�  s¹—UA²	�  qLA¹  ¨…œu??łu??*«  Ë«  ¡UA½ô«

Æ“—U¼œ“ô«Ë uLM�« w� rNðbŽU	� ·bNÐ «c¼ q� – W¹—U−²�« `�UB*«
          

 

 qOGA²�«Ë WŽUMB�« d¹uDðË rŽœ  UO½UJ�« vKŽ ŸöÞû�
wÐdF�« lL²−*« w�

 WOŽUMB�« o�«d*« v�« …—U¹“ w� WŽUMB�« »UÐ—√ œU%«
XOKOŽ  dO	²½Ë …dUM�« w²IDM0

 ‚UDM�« WFÝ«Ë WKLŠ oKDð f�U� w	³OÐ
wÐdF�« jÝu�« w� l¹d	�« q�_« rŽUD� —U²
½

  
 U ÎLFD� 20  qC�√ —UO²š« r²OÝ U¼—UÞ« w�Ë WIOýË …dO¦� WO�UF� w� oKDMð f�U� w	³OÐ

 ÆwÐdF�« jÝu�« ¡U×½« w�  l¹d	�« q�ú�
 qOLł dšU	�« q¦L*« W�uDÐ s� WO¼UJ�Ë …dOB� …—uB� Âö�« 3  ÃU²½≈ - ¨WKL(« sL{
 rFD� ¨U�—«uý rFD� ¨WHK²
� rŽUD� 3 w� qOLł Âö�ô« Ác¼ ‰öš s� b¼UA½Ë ¨wJOF�

ÆwÐdF�« jÝu�« w� l¹d	�« q�ô« pK� u¼ s� W�dF� ‰ËU×¹ YOŠ q�ö� rFD�Ë U	²OÐ
 v�«  ÊËuŽb�  Êu×HB²*«
 Íc�«  X¹UÝ  wMO*«  ‰u??šœ
 s� U?? ÎB??O??B??š Á¡U???A???½« -
 X¹uB²�«Ë  ◊UAM�«  q??ł«
 q??????�ô« r????ŽU????D????� q?????C?????�_
 j????Ýu????�« w??????� l?????¹d?????	?????�«
 ¨«c??¼ v??�« W??�U??{« ¨w??Ðd??F??�«
 ÷d??F??ð f???�U???� w??	??³??O??Ð
 W�—UA*«  5×HB²*«  vKŽ
 …d??�c??ð v??K??Ž W??I??ÐU??	??� w???�
 ¨U???�Ë— v???�« W???O???łË“ d??H??Ý
 WÐUłô«  rNM�  VKDÔ¹  YOŠ
 qC�« w¼ U�ò ‰«R	�« vKŽ
 VÝUM²ð  l¹dÝ  q�«  W³łË
 åøf?????�U?????� w???	???³???O???Ð l?????�
 r??O??J??×??²??�« W???M???' Âu???I???²???Ý

 rFD�  20  qC�«  ¡ULÝQÐ  WLzU�  sŽ  sKF²ÝË  ¨…dJ²³�  WÐUł«  d¦�√  VŠU  ezUH�«  —UO²šUÐ
 Æ5×HB²*«   U²¹uB²�  UÎI�Ë  «c??¼Ë  ¨wÐdF�«  jÝu�«  ¡U??ł—«  w�  l¹d	�«  q�ú�  tÐ  vu�
 ∫«uðuË street food f�U� w	³Ð l�u� v�« «uKšœ√ ∫l¹d	�« q�ô« „uK� Ãu²½ «u�UFð

http∫ØØarÆpepsimaxÆcoÆil





��� ���ً
�����

��� ����	
 ��
� - ����
� ����
 �����	
�� � ��
��� �������� ��
����

www.optinice.co.i l     * 9 1 2 6     |    04-6667988 ������   ، 21 �	�
���� ����� ،����
��

 �������
 �������!
 "�������

� �#$��
���%

1=3
��	
 2 �� ����� ������ � ����


