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كايد  القادر  عبد  األسير  عن  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  أفرجت 
حماد بعد أن أنهى محكوميته والبالغة أحد عشر عاًما. كانت فرحة 
سلواد، قريته، كبيرة واألهل لم تسعهم األرض، فعبد القادر عاد ليمأل 
نهارات أّمه بالبسمات ولياليها جنوًما، وهي التي صبرت وانتظرت 
السجن. في  زاال  ما  الّلذين  وأبيه  ثائر  أخيه  وعلى  عليه  بحسرة 

لم يرتِو عبد القادر من رذاذ الزغاريد املتطاير بصحبة كؤوس احملّبة 
وهي تدور طيلة الشهور اخلمسة التي انقضت بسرعة في حني كان 
واشتعال  حارته  في  السنديانة  غنج  على  قلبه  ترويض  هو  يحاول 

صدره مع كل زقزقة بلبل على شرفة صباحه اجلديد.
طقوس احلرية الصغيرة في ظل احلراب طويلة وكبيرة وهي الشهادة 
احلية على أّن فلسطني، التي ليست في املجاز، ستبقى ملن يّدخر 
الدمع ليوم الفرح ولساعات الوالدة وليس حلاملي «الّصارم املصقوال». 
لقد جاوز عبد القادر عقده الثالث  وهو اليوم حر وأهل ألن ميأل احلقل 

سنابل، فوليفة روحه تنتظره فارًسا داهًما من جهات الرعد. 
الليل  تواطؤ  االحتالل  جيش  استغل  للقمر  الزنابق  يعد  كان  وحني 
على  سقطت  كرامة  يستعيدون  وكأنهم  بجنون  بيته  على  وأغــاروا 
نسوها  جندي  إصبع  من  عقدة  يسترّدون  أو  مشاكسة  بلدة  أعتاب 
هناك على حافة «عيون احلرامية» القريبة من غزوة  أخيه «الّثائر». 

فأعراس فلسطني تتوالد في عملّيات قيصرّية.
ألربعة  بسجنه  ويقضي  قائدهم  وّقعه  إداري  أمر  على  بناًء  اعتقلوه 
شهور والشبهة، هكذا أقسم صاحب التوقيع، أنه نشيط في حركة 
«حماس». باتت سلواد مكلومة على حافة األمل، والعروس نامت مثل 
األيائل وكانت حتلم بحوض من الفل أبيض وبضمة نرجس ناعس. 
بعد بضعة أّيام عرض ملّفه على محكمة عوفر العسكرّية. انتهت 
اجللسة ولم يجد القاضي في املادة السرّية ما يعزّز تلك الشبهة، مع ذلك 
فلقد قرر إبقاءه في السجن بعد أن «اكتشف» أن عبد القادر ناشط في 
تنظيم فتح ويخطر أمن وسالمة االحتالل، هكذا بأبسط من  عطسة 
تتغّير الّشبهات ضد الفلسطيني ويبقى الّسجن واحًدا والسّجان ذاته.

بعد أّيام انعقدت، بناًء على طلبي، جلسة في محكمة االستئناف 
العسكرّية. حاول املّدعي العسكري فيها تبرير ما حصل بتعابير 
ملتوية ومبماحكة مكشوفة لم تبقيا للقاضي مجاًال وفسحة لتعليل 
تلك «اإلشراقة» التي ارتكبها قاضي احملكمة األولى، فقرّر، ُمرغًما، 
إلغاء أمر االعتقال، مع ذلك فلقد أعطاهم مهلة لفحص املوضوع مجّدًدا. 
لم يفرجوا عنه. فبعد يوم أصدر نفس القائد العسكري أمرًا جديًدا 
ويعمل  اإلسرائيلي  األمن  ضد  نشيط  بأّنه  القادر  عبد  فيه  وصف 
ألحد  انتمائه  شبهة  املــرة،  هذه  عنه،  مسقًطا  اجلمهور،  سالمة  ضد 

التنظيمات الفلسطينّية.  
ومرة أخرى وجد قاٍض عسكري آخر نفسه أمام عبث غير مستساغ 
اجلديد.  االعتقال  أمر  بإبطال  وأمر  املضغ،  على  عصي  ومستحيل 
مباشرة قّدمت النيابة العسكرية استئناًفا إلى محكمة االستئناف 
في عوفر، نظر فيه هذه املرة قاٍض «قلع شرش احليا» ويعيش، مع أّنه 
قاض، بهوى نيابي وكعاشق ألمن الدولة حتى الدنف، فقبل موقف 

النيابة وأمر بإبقاء عبد القادر في السجن ملدة أربعة شهور.
العدل  محكمة  إلى  بالتماس  تقدمت  «العجيب»  القرار  هذا  ضد 
العليا. يوم اجللسة لم يخِف القضاة الّثالثة امتعاضهم من تداعيات 
القضّية ومن أخطاء املسؤولني العسكرّيني، لكّنهم أظهروا أيًضا عدم 
رضاهم من إصراري وقتالي العنيد، فكّلها قصة أربعة شهور كادت 

تنقضي.. فلماذا كل هذه احلرب؟!  
دافعت نيابة الدولة أمامهم باستماتة عن جيشها، وأصرّت على أن 
ما حصل كان عبارة عن أخطاء إنسانّية محتملة ومحمولة، بينما 
نواجه  أّننا  على  وأصّر  وغضب،  صبر  من  أملك  مبا  أجادلهم،  كنت 
العبث  للمسؤولني  عملًيا،  يسوغ،  معطوًبا  ونهًجا  باطلة  تبريرات 
ّية جميعها  بحرّيات الفلسطينيني، في حني تعمل األجهزة القضائ

مطايا لفرسان القمع وسروًجا لغزاوتهم.
بعد جلستني وأكوام من اخليبة والّتعب، بادرني رئيس هيئة القضاة 
السجن  في  موّكلي  بإبقاء  أقبل  أن  موصًيا  املخّيبة  بنصيحتة 
لشهرين إضافيني وذلك بعد أن ينهي، بعد بضعة أّيام، وجبة أربعة 
وأنا  النيابة  من  علي  مقترحة  كانت  أربعة  (بدل  احلالية،  الّشهور 
رفضتها). قبل أن يسمع رفضي حاول تعزيز تبريره لالقتراح بصوت 
أفرجنا  لو  حتى  بولس  انطلق: «سّيد  حني  كالعكر  وبطعم  مذعور 
عن موّكلك اليوم، وقد تكون هذه هي  النتيجة األصح واألعدل في 
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احتدم الّنقاش على موقع الّتواصل االجتماعّي «فيسبوك»، بني مؤّيد 
ومعارض، قابٍل ورافض، قانٍع وكاره، من جّراء جملة غبّية صدرت عن 
إنسان ِخلُته ميلك دعائم مقّومات الّثقافة، ينظر إلى احلرّية من منظار 
أجَوح وأهَوج. حيث تتلّخص احلرّية، وفق منظاره الضّيق، بالتنّقل كما 
يستطيب له ولها، في كّل مكان وزمان، بصدٍر عاٍر، أو بنطلونات نصف 
إْست («نُّص َقفا»)، أو فساتني فاضحة ال يتجاوز طولها الِفْتر، وتنانير 
ْبر، وبقطع قماش تكشف املستور من اجلسد  قصيرة ال يتجاوز طولها الشِّ

وتستر أقّل ما ميكن من مفاتنه وبروزاته لتفضح األكثر!
النّير  لرأيه  مغايرة  آراء  سماع  احلــّر  «املثّقف»  لصاحبنا  يــرق  ولــم 
لفكره  املغاير  التّيار  ضّد  الّتجديف  نفسه  له  سّولت  َمن  فكّل  املنفتح، 
الّشتائم  له  كال  املغلوط،  تفكيره  مناقشة  أو  على رأيه  االعتراض  أو 
بحرّية  احلائط  عرض  ضارًبا  صفحته،  عبر  الّنابية  واملسّبات والكلمات 
إبداء الّرأي، ناعًتا مجتمعنا باملتخّلف والبدائّي واملُكّبل.. معتقًدا أّن 
من واجب أصدقائه تقّبل جميع آرائه وأفكاره «التحّررّية» والّسير ورائه 

كقطيع املاعز، وإّال فهم ليسوا أحراًرا عصرّيني!
إّن احلرّية تعني اّتخاذ قرار أو حتديد خيار من دون أي شرط أو ضغط 
لة والّتخّلص من اإلكراه  خارجّي، وهي التحّرر الّتام من كاّفة القيود املُكِبّ
والفرض واالنصياع، وهي حّق طبيعي لكّل إنسان في الّتعبير والقول 
الّشخصّية  احلرّية  بني  ما  شاسعة  فروقات  هنالك  أّن  إّال  والفعل.. 
والّتّهور والّطيش والّتصّرف غير الّالئق، البعيد  كّل البعد عن الّتهذيب 
واالّتزان واحلكمة. حيث من الواجب والّضرورّي، احترام تقاليد وعادات 
وتصّرفات أفراد مجتمعنا، اّلتي تختلف نوًعا ما، بني ِمنطقة وأخرى، 
من دون إحلاق األذى باآلخرين، ملجّرد أّن حرّية الفرد الّشخصّية تنّم عن 
فوضوّية وال-مسؤولّية. على كّل فرد حّر مثّقف واجب معرفة «حدود» 
االعتبار،  بعني  آخًذا  اآلخرين،  حرّيات  أّوًال، واحترام  الّشخصّية  احلرّية 

الّزمان واملكان والّظروف البيئّية والّدينّية ملجتمعنا.
ومعلوم على هذا األساس أّن مفهوم احلرّية الّشخصّية يجب أن  يعادل 
أعراف  احلرّية  تطبيق  يراعي  املجتمع، وأن  و«قوانني»  الفرد  إرادة  بني 
لآلخرين،  واألذّيــة  الّضّراء  الفرد  حرّية  تسّبب  َكْيال  املجتمع،  وتقاليد 
وتكّبل من حرّيتهم! وإّال حتّول مجتمعنا، الفوضوّي أساًسا، إلى مجتمٍع 
فالٍت باطل، منارس فيه حرّياتنا، الّصارخة منها واملطموسة، بشكٍل نافٍر 
مقّزز دون مباالة ومراعاة ألسس ونظم العالقات االجتماعّية.. فما ال 
ترضاه لنفسك مبكاٍن ما من انتهاكات للحرّيات عليك أّال ترضاه لغيرك 

أّيها احلّر، أليس كذلك؟! وللغابات، أيًضا، قوانينها(!).
ال توجد حرّية ُمطلقة ألٍيّ كان، طاملا يعيش وينتمي ملجتمع فسيفسائّي 
واملعتقدات؛  والعادات  واألفكار  والّديانات  الّثقافات  متعّدد  جميل، 
بعاداته  الّزاخر  مجتمعنا  جمالّية  من  تبّقى  ما  على  احلفاظ  علينا  لذا 
وتقاليده – رغم أّن جزًءا منها بائدة ومتخّلفة - بدل االنتقاص منه ملجّرد 

االختالف وعدم تقّبل عادات وحرّيات اآلخرين.
ـًا، وهذا معلوم للجميع، فواجبنا الّتحّرر أّوًال من  نحن لسنا مجتمًعا سوّي
القيود الفكرّية وعقدة األنا والّسيطرة ورفض اآلخر؛ فالّتحّرر ال ُيختزل، 
أّيها األعّزة، بالُعرّي واملسّبات والكلمات الّنابية وشرب الكحول وتدخني 
املاريخوانا وإشباع الغرائز اجلنسّية والّشهوانّية بكاّفة أشكالها وأنواعها..!

لكّل قرية وبلدة ومدينة عادات وتقاليد علينا احترامها، واحلفاظ على 
املعابد  حرمة  على  نحافظ  كما  فيها،  الّسكان  املكان ومشاعر  حرمة 
على  الّتعّدي  ما  مبكان  الّسفاهة والــّرداءة  فمن  والكنائس واملساجد.. 
«املتحرّرين»  بعض  بنظر  و«متخلّفة»  مغايرة  ألّنها  اآلخرين  حرّيات 
ـًا  مّنا.. فللحرّيات قوانينها وأصولها، وإّال بات مجتمعنا منفلًتا فوضوّي

يسيطر عليه اليأجوج واملأجوج.
وسنبقى أحراًرا، ولكن..! 
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سيعاودون  أنهم  متأكدون  أننا  املعطيات،إال  هذه 
نقترحه  مما  أطول  ملدة  قصيرة  فترة  بعد  اعتقاله 
عليك اآلن، فاقبل بعرضنا ألّنه األفضل ملوّكلك».. 

ُذهلت.
قضاة  قالها  األعــلــى،  أّنها  نسيت  محكمة  نصيحة  هــذه  كانت 
ريقي  أبلع  أن  حــاولــت  الضعفاء.  بصراحة  ومتّلصوا  إستُضبعوا 
وأستعيد اّتزاني بتأنٍّ، نظرت صوب الثالثة، فوجدت رؤوسهم مدالة 
وكأّنها سقطت عن رقابهم، وقفت قبالتهم منتصب القامة ورشقتهم 

متهكًما، ومتسائًال مع زفرة: ما فائدتكم إًذا؟
غابت عّنا وجوههم فلم أحتّقق إذا كانوا يحاولون استعادة لون وجناتهم 

اآلدمي بعد أن بدا للجميع رمادًيا كلون الرصاص.
ومضت األّيام ونال عبد القادر حريته بعد أربعة شهور بدون إضافة، 
جديد  اعتقال  أمر  إصدار  نيتها  عن  تراجعت  العسكرية  فالنيابة 
ضده، وزغردت أمه وكان في سلواد صهيل ونسوة رقصن كالفراشات 
ورجال حّكوا أنف التاريخ.  لقد خرج وهو على موعد مع القيد، بينما 
بقي في السجون أكثر من سبعِمائة سجني إداري ما زالوا يخيطون 
قصة احلرير ويغزلون لنا، كدود القز، أثواب احلكمة وجدائل الصبر؛ 
بعضهم يخوض إضرابات عن الطعام ما زالت حلقاتها تتفتق، فمنهم 
من يضرب احتجاًجا على عزله في زنازين منفردة مثل األسير وليد 
مساملة، وآخرون، ومن أبرزهم الرفيق أحمد سعدات األمني العام للجبهة 
الشعبية لتحرير  فلسطني، يضربون تضامًنا مع األسير بالل كايد 
والذي بدأ إضرابه قبل خمسني يوًما وذلك على أثر رفض سلطات األمن 
اإلسرائيلية اإلفراج عنه رغم إنهائه مّدة محكوميته الكاملة والبالغة 
أربعة عشر عاًما، وقيامها باستصدار أمر اعتقال إداري بحقه يقضي 
ببقائه في األسر، في قصة تشبه ببعض مالمحها قصة ابن سلواد.

املضربون يصرخون ما فائدة تلك احملاكم وأي رجاء ننتظره من أولئك 
القضاة ويعيدوننا إلى سؤال البدايات الباحثة عن نهايتها املنطقية. 
قد  الفلسطينية  األسيرة  احلركة  بتدجني  اإلسرائيلي  االحتالل  ففشل 
يعتبر من أبرز إخفاقات هذا االحتالل، وباملقابل من أغلى اجنازات 
الشعب الفلسطيني الذي أستشعر أبناؤه، منذ مساء النكسة األول، 
منظمة  أسيرة  حركة  بناء  أهمية  للظلم،  املقاومة  الشعوب  وبفطرة 
اجلمعي  وجودها  صالبة  على  يحافظ  واٍق  كإناء  تعمل  ومنضبطة 
ويزود أفرادها بدروع واقية حتصنهم من سطوة احلنني إلى وطن صار 
وراء القضبان أبعد من حلم فراشة بالنور، وحتميهم من إدمان سجان 

ال يجيد إال تراتيل العتم وحترّكه غريزة الشهوة املزنزنة.  
أن  مجّدًدا  سأحاول  بل  ككل،  األسيرة  احلركة  وضع  هنا  أعالج  لن 
أضع جتربة اإلضرابات الفردية عن الطعام حتت املجهر والنقاش، فأنا 
مقتنع، بعد هذا الكم الكبير من التجارب الفردية، أن احلركة الوطنية 
تلك  يتناولوا  لم  الفلسطيني،  املدني  املجتمع  وبنات  الفلسطينية 
التجربة مبا يليق بها من جدية وعناية ولم يتدارسوها مبسؤولية وطنية 
كافية، بل تركوها تتداعى مبحركاتها الذاتية وبقوى دفع عشوائية 
أهمّية  من  أقّلل  لن  ــرى.  أخ بأحايني  عاطفّية  وبتلقائية  أحياًنا 
ألصحابها،  انتصارات  بعضها   حقق  وقد  خاصة  الفردية  اإلضرابات 
وعربية  دولية  اهتمامات  استجالب  ــم،  األه وهــذا  أحياًنا،  رافقها 
وفلسطينية ملموسة غير مسبوقة؛، ولذلك فقد جند مبا يجري في 
حالة األسير بالل كايد وما نلمسه من بداية حتركات متصاعدة في 
الّسجون وخارجها، فرصة مواتية ومتجددة من شأنها أن تبعث األمل 

في قضية مناهضة االعتقال اإلداري. 
واضحة  اإلداري  االعتقال  قضية  في  اإلسرائيلية  احملاكم  سياسة 
الواهية،  وتبريراتها  االعتقاالت  جانب  إلى  تقف  وهي  ومحسومة 
وعلى أصحاب الشأن في فلسطني أن يتخذوا قرارًا قاطًعا إزاء صحة 

االستمرار في التوجه بها إلى هذه احملاكم. 
ُعرِضت منذ أشهر على القيادات الفلسطينية ورقة مواقف تطرقت 
بحساسية  معاجلتها  وجوب  وكيفية  اإلداري  االعتقال  مسألة  إلى 
تلك  تنجح  لم  الورقة  تضمنته  ما  وضوح  من  الرغم  وعلى  بالغة، 
في  يسبب،  املوقف  غياب  حاسم.  وطني  موقف  ببلورة  القيادات 
الواقع، كثيرًا من اخلسائر الوطنية وأهمها ما يدفعه هؤالء األسرى 

من سهر مضن وجوع مهلك وقلق من مستقبل ملتبس. 
إًذا  ملاذا  اليوم  كايد  وسؤال  جئتكم؟  إًذا  ملاذا  كان  القادر  عبد  سؤال 
أجيُئكم؟ وسؤال الوطن، كان وما زال، ملاذا وإلى متى سنلتمس العدل 

من سّيد الغاب، والرّحمة من السكني؟! 
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ملراسل «حيفا»
توّجه مركز «مساواة» إلى كاّفة أعضاء الكنيست العرب وطالبهم في 
تكثيف جهودهم للضغط على احلكومة لتخصيص ميزانيات مالئمة 
 ،2018-2017 ميزانية  على  الّتصديق  قبل  العربية  للجماهير 

األسبوع القادم، من قبل احلكومة. 
وأطلعهم  العرب  الكنيست  أعضاء  غالبّية  مركز «مساواة»  طاقم  وزار 
عن حجم امليزانيات املطلوب من احلكومة وطلب منهم عرض املطالب 

أمام الوزراء خالل جلساتهم املختلفة. 
ُيشار إلى أّن احلكومة ستصوّت على اقتراح امليزانية للعامني 2017-

2018، يوم اخلميس القادم، في جلسة ستمتّد طيلة اليوم. وقد قّدمت 

وزارة املالية مسوّدة اقتراح امليزانية وقانون التسويات للمجلس الوزاري 
قبل أكثر من أسبوعني. وبعد الّتصديق على امليزانية وتعديالتها في 
احلكومة سيتم حتويل امليزانّية إلى الكنيست، بعد عودتها من العطلة 

الصيفّية وأعياد اليهود، بداية شهر تشرين الّثاني/نوڤمبر القادم.
الرفاه  جلنة  إطالع  في  األخيرة،  األسابيع  خالل  «مساواة»،  مرَكز  وقام 
البرملانية على أزمة الفقر في املجتمع العربي، ُمشيرًا إلى أّن معطيات 
ّية تعيش حتت خط  التأمني الوطني تؤّكد أّن %52 من العائالت العرب
الفقر. وقام املركز في تنظيم يوم دراسّي خاّص حول الفقر ومسّبباته في 
املجتمع العربي، بالّتعاون مع منتدى مديري أقسام الرفاه االجتماعي 
الفقر  تأثير  املركز  واستعرض  ّية.  العرب احمللّية  الّسلطات  رؤساء  وجلنة 
على الصّحة في املجتمع العربي، ُمشيرًا إلى العالقة بني األمراض ووفاة 
األطفال والرّجال والفقر، قد برهنتها كافة األبحاث التي نشرت من قبل 

وزارة الصّحة.
وبادر مركز «مساواة»، وبالّتعاون مع عدد من اجلمعّيات العربية النسوّية 
واحمللّية إلى تنظيم اجتماع في جلنة مكانة املرأة إلثارة موضوع العالقة 
بني بطالة الّنساء عاّمًة والّنساء األكادميّيات املعّطالت عن العمل والفقر. 
وحضر االجتماع عشرات الّنساء األكادميّيات اللواتي طالَنب في حّقهن 

في العمل. 
وأّكد احملامي سامح عراقي (عضو مرَكز «مساواة»، ونائب رئيس بلدّية 
الّطيرة) على أهمّية تشكيل ضغط على احلكومة حلل أزمة العمل لدى 
جلنة  توما (رئيسة  عايدة  الكنيست  عضو  ونشرت  العربّيات.  الّنساء 

مكانة املرأة) تقريرًا أعّده مركز املعلومات في الكنيست عن املوضوع.
واجتمع مركز «مساواة» مببادرة عضو الكنيست زهير بهلول، ومبشاركة 
قاسم  وكفر  طرعان  وبينهم  ّية،  العرب احمللّية  املجالس  ممّثلي  من  عدد 
االسكان  وزارة  في  الّتطوير  مسؤول  مع  وعرابة  الّسبع  وتل  والطيبة 
وزارة  خطة  استعراض  وّمت  العربي.  املجتمع  في  السكن  أزمة  لبحث 
اإلسكان وامليزانّيات املخصصة. وأعرب مركز «مساواة» عن إمتعاضه 
من امليزانية املخّصصة لإلسكان، خصوًصا أّنها ال تتجاوب مع مطالب 

ّية. اجلماهير العرب
ّية البرملانّية، د. أحمد طيبي ومركز «مساواة»،  ومببادرة عضو جلنة املال
الشبكات  على  مباشرة  بّثه  ّمت  موّسًعا  اجتماًعا  اللجنة  عقدت 
مركز  كشف  حيث  الصناعّية.  املناطق  حول  والتلفزيون  االجتماعّية 
موجودة  البالد  في  الصناعّية  املناطق  من   3.5% أّن  عن  «مساواة» 
والّسلطات  العربي  االقتصاد  إضعاف  يعني  مما  العربي  املجتمع  في 
ممّثلو  الكنيست،  أعضاء  من  كبير  عدد  اللقاء  في  وشارك  احمللّية. 
منها:  عربية،  محلّية  مجالس  ــاء  ورؤس واالقتصاد،  ّية  املال وزارات 
قلنسوة، طمرة، دير األسد، الشيخ دنون، أم الفحم، عيلبون، طرعان، 
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كفر  عرعرة،  الرينة،  كعبية،  قرع،  كفر  الطيرة،  الّطيبة،  رهط،  عرّابة، 
دالية  اكسال،  يركا،  سنان،  أبو  حنا،  دير  شفاعمرو،  قاسم،  كفر  كنا، 

الكرمل - عسفيا وبيت جن.
يعمل مركز «مساواة» على إطالق حملة على الّشبكات االجتماعّية 
خالل  وسيتّم  صناعّية»،  مناطق  و«بدنا  نشتغل»  شعارات «بدنا  حتت 
ونشرها  مجالس  ورؤســاء  ونساء  كنيست  أعضاء  تصوير  احلملة  هذه 
على الّشبكات االجتماعّية. كما يعمل مركز «مساواة»، بالّتعاون مع 
ائتالف عربي - يهودي، لتنظيم نشاطات احتجاجّية عن موضوع الفقر 

وامليزانّيات االجتماعّية.
يشار إلى أّن غالبّية الفعاليات قد مت تنسيقها مع جلنة رؤساء السلطات 
ّية واملؤّسسات التخصصّية على أنواعها. وأّكد املركز على  احمللّية العرب
أهمّية تشكيل ضغط جماعي من قبل األحزاب السياسّية والسلطات 
احمللّية واجلمعّيات األهلّية لزيادة حجم امليزانّيات الشحيحة املخّصصة 
لتطوير البنى التحتّية واخلدمات في املجتمع العربي.. «لنا احلق أن 
نحصل على الّسكن املالئم، والعمل، والرفاه، والّصناعة والتجارة، وال 

نريد أن نتنازل عن هذا احلق».

ملراسل «حيفا»
سبقتنا إلى ديار األبدية املربية ساندرا منصور زوجة رجل األعمال أمير منصور. 
العالجات  أثناءها  تلقت  شهرًا،   14 حوالي  املرض  صارعت  قد  املرحومة  وكانت 
الالزمة في مستشفيات البالد، ولكن تقرر إجراء عملية جراحية لها في محاولة 
الستئصال املرض، فأجريت لها العملية لدى كبار املختصني العامليني في اخلارج. 
وبعد عودتها إلى البالد تفاقم وضعها وأصبحت صحتها في حالة حرجة، حتى 
حلم  بيت  في  لعائلها  احلارة  تعازينا  احلياة.  وفارقت  الله  ملشيئة  استسلمت 

ولذويها آل منصور، زوجها أمير وابنتيهما في حيفا. 

ملراسل «حيفا»
عّممت الّناطقة بلسان الّشرطة لإلعالم العربّي، لوبا السمري، بياًنا على 
وسائل اإلعالم، وصلت صحيفة حيفا نسخة عنه، جاء فيه أّن العامل 
إصابته  إثر  مصرعه  لقي  الّناصرة،  مدينة  من  عاًما)  عابد (45  خالد 

خالل عمله في معامل تكرير البترول في «مفراتس» حيفا.
وقالت الّشرطة إّن «العامل، أصيب، على ما يبدو، جراء سقوط كتلة 
إسمنتّية، ما أّدى إلى مصرعه على الفور. هذا، وتواصل الّشرطة وممّثلو 
مكتب وزارة االقتصاد (الّصناعة والّتجارة والتشغيل) الّتحقيق بكاّفة 

تفاصيل ومالبسات احلادثة.
لواء  «إسعاف  أّن  أفاد  قد  احلمراء»  داود  «جنمة  بلسان  الّناطق  وكان 
 40) رجل  إصابة  حول   08:20 الّساعة  قرابة  بالًغا  تلّقى  الكرمل، 

…—U Š  è¹e F ð
 qO�e�«  v?? �≈  W ÒO³KI�«  Í“UF²�«  dŠQÐ  ÂÒbI²½

 tðb�«Ë …U�u� t²KzUŽ œ«d�√Ë n�e�« uÐ√ w�«—

W ? ? ? ?�u ? ? ?Šd*«

n e « u Ð√ ©Êu ³ O Aš® «d O Ñ
©d ? ? ? ? ?¼«“ Â√®

WLŠd�« …bOIHK�

Ê«uK Ò��«Ë d³ ÒB�« UN¹Ë–Ë UNK¼_Ë

wÝUÒ³Ž w½«—

åUHOŠò WHO×� r�UÞË

—u B M  «—b ½U Ý è ÒO Ðd *«
t ÒK «  è – w  

عاًما) إثر سقوط كتلة ثقيلة في مصنع في خليج حيفا، وما أن هرع 
بجروح  أصيب  اّلذي  العامل  وفاة  أقّر  حّتى  املكان  إلى  الطبي  الّطاقم 

بالغة في رأسه».
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مقدم كمعلومات لمؤمني كالليت

كالليت ترافق حجاج بيت اهللا الحرام 
وتدعو للقيام بالفحوصات الالزمة وتلقي التطعيمات قبل السفر

متمنين لكم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا

إلرشادات صحية ومعلومات حول التطعيمات الالزمة 
توجهوا للعيادة القريبة  منكم
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ملراسل «حيفا»
القروض  نسبة  ملحوظ،  بشكل  حيفا  بلدّية  زادت 
من دون فوائد، املقّدمة لتجديد وإعادة تأهيل املباني 
ستمنح  إذ  املدينة.  أنــحــاء  جميع  فــي  السكنّية 
أجل  من  اإلسكان  ثقافة  جمعّية  قبل  من  القروض 

حتسني وتأمني واجهات املباني.
وتضاعف القرض، بقدر 1.5، إذ سيتمّكن املقيمون 
من اآلن وصاعًدا، احلصول على منحة قدرها 7500 
شيكل لكّل وحدة سكنّية، من أجل تشجيع العديد 
املباني  واجهات  لتأهيل  املمتلكات  أصحاب  من 

اّلتي يعيشون فيها.
وسيمنح الّسّكان مسارًا مريًحا لتسديد القرض ملّدة 

36 شهرًا بأقساط متساوية من دون فوائد.

وكان مفوّض رابطة ثقافة اإلسكان في لواء الّشمال، 
شلومي أور، قد استعرض مؤّخرًا أمام إدارة بلدّية حيفا 
ملحوظ  ارتفاع  إلى  تشير  شاملة  وخطط  معطيات 
في ترميم املباني الّسكنّية في جميع أنحاء املدينة، 
بفضل اخلبرة التي اكتسبتها الرّابطة في الّسنوات 
إذ  الّسكنّية.  املباني  من  املئات  جتديد  في  األخيرة 
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ترافق الرابطة عملّية ترميم املباني، ابتداًء من جمع 
مبرافقتهم  واستمرارًا  عليهم،  األمر  وطرح  الّسّكان 
وربطهم مع املهنّيني، إلى جانب متابعتها ألمور عّدة 
ّية  تتعّلق بتحسني املباني املشتركة من ناحية وقائ
ضمن  الّسّكان  ترافق  كما  الّسواء،  على  ّية  وجمال
املتعّلقة  القانونّية  املشورات  منها  مسارات،  عــّدة 

بأمور الّسكن، وغيرها.
املوضوع  حول  مؤمترًا  الشهر  هذا  الرابطة  وستنّظم 
جوانبه            كاّفة  الستعراض  هــدار»   - «متناس  في 

أمام احلضور.
غادي  حيفا،  بلدّية  عام  مدير  ذكر  املناسبة  وبهذه 
البالد  في  الرّائدة  املدينة  هي  «حيفا  بأّن  مرچليت 
في تنفيذ برنامج جتديد عمراني. وتنوي بلدّية حيفا 
أحياء  كاّفة  في  املباني  وتدعيم  جتديد  تشجيع 
املدينة على أعلى مستوى من املعايير التي حّددتها 
البلدّية للبناء، ذلك إلى جانب املشاريع التي تنّفذها 

البلدّية في األحياء القدمية».

(تصوير بلدّية حيفا)

ملراسل «حيفا»
املاضيني  الّشهر  ونصف  الّشهرين  أثناء  وقعت 
ــاحــة، في  ــّســب ــي شــواطــئ ال ــرق ف 217 حــادثــة غ

البرك ومجّمعات املياه املختلفة في منطقة حيفا. 
وأفادت مصادر اإلسعاف من «جنمة داود احلمراء» 
أّن 38 حادثة انتهت بالوفاة، منها 8 حوادث في 

حيفا وجوارها.
في  وقعت  احلوادث  فإّن  اإلسعاف  ملعطيات  ووفًقا 

 è ŠU ³ Ò «  Ü Ýu  ¡b Ð  cM  ‚dſ  èŁœU Š  217
…U u U Ð X N ² ½« 38 

شواطئ الّطلبة، «شكمونا»، «املاريديان»، «بات 
چاليم»، «كريات يام»، وبركة «كريات بياليك». 
دورة  احلــمــراء»  داود  «جنمة  مؤّسسة  وافتتحت 
ملسعفني من اجلمهور اّلذين يرغبون باملشاركة في 
املشاركون  ويتلّقى  احلياة»،  على  مشروع «أمناء 
اإلرشـــادات  ساعة،   20 من  املؤّلفة  الـــدورة  في 
ّية في حال  الّالزمة لتقدمي اإلسعاف واإلغاثة األول

وقوع حوادث الغرق. 
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ملراسل «حيفا»
املجلس  صادق  أن  بعد  تاريخّية  حلظة  األخير،  الّثالثاء  يوم  سّجلت، 
ملدينة  البحرّية  الواجهة  تطوير  خّطة  على  والبناء  للّتخطيط  القطري  

حيفا.
وقد أعّدت اخلّطة «تاما 3/13/أ» وفًقا لقرار املجلس الوطني، من تاريخ 
11/9/2007 إلنشاء واجهة بحرّية متقّدمة وحضرّية في اجلزء الغربّي 

من ميناء حيفا.
ويدور احلديث عن خّطة لتطوير واجهة بحرّية حضرّية في مدينة حيفا، 
مراكز  وستضّم  لــلــزوّار،  جذب  ومصدر  محورّية  نقطة  ستكون  والتي 

سياحّية وترفيهّية، جتارّية، وغيرها..
وتخلق هذه اخلّطة اّتصاًال مباشرًا بني املدينة وشاطئها، اّلذي كان ُمغلًقا 
ميناء  بتطوير  اخلّطة  هذه  ستسمح  كما  عّدة،  لسنوات  اجلمهور  أمام 

حيفا، والبلدة الّتحتا خّصيًصا كأداة للّتجديد البلدّي.
وأّكد رئيس بلدّية حيفا، يونا ياهڤ، إلى أّن الّتصديق على هذه اخلّطة 
له أهمّية تاريخّية وحضارّية ملدينة حيفا، وتعكس ثمار املبادرة واجلهود 
املتواصلة لبلدّية حيفا الّساعية دوًما إلى تطوير البلدة الّتحتا، وإلى 
حيفا  مكانة  تعزيز  لهدف  جديدة،  وترفيهّية  تفعيلّية  مناطق  إنشاء 

ا. ـً ّي كمدينة ساحلّية رائدة من بني املدن الرّائدة عامل

è Ò¹d × ³ « èNł«u U Ð o ÒK F ² ¹ U L O  è Ò¹b K ³ «  è ÒDš v K Ž ‚œU B ¹ ¡UM ³ «Ë j O D Ò² K  Íd DI « f K−*«
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ملراسل «حيفا»
في  لإلطارات  مخزن  في  األسبوع  هذا  هائل  حريق  شّب 
على  وهرعت  حيفا.  في  هتعسياه»  «حالوتسي  منطقة 
احلريق  إخماد  على  عملوا  اّلذين  املطافئ  طواقم  الفور 
وعدم انتشار الّنيران للمصانع املجاورة. وباشر احملّققون 
في مصلحة املطافئ بالّتحقيق في احلادث للكشف عن 

أسباب اندالع احلريق. 
(تصوير: وائل عوض)
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ملراسل «حيفا»

شارك العشرات من املهّجرين والنشطاء الّسياسّيني، 
مؤّخرًا، في جولة نّظمتها جمعّية الّدفاع عن حقوق 

املهّجرين إلى قرية عني حوض املُهّجرة.
الهيجاء  أبو  سمير  املشاركني،  استقبال  في  وكــان 
قّدما  وقد  القرية،  أهالي  من  الهيجاء  أبو  وعاصم 

Ùd Ò−N *«  ÷u?? Š  5 Ž  è¹d  v?? ≈  è uł
شرًحا عن القرية ومعاملها وتطرّقا إلى احتالل القرية 
هود»،  ـ«عني  ل القرية  اسم  وتبديل  سّكانها  وتهجير 
اليوم  فيها  يعيش  حيث  فّنانني،  لقرية  وحتويلها 
فّنانون، كما توجد فيها صالة عرض لألعمال الفنّية 
ومقهى ومكتبة، إضافة إلى نشاطات فنّية وثقافّية.

معاملها  وتعرّف  القرية  في  بالّتجوال  املشاركون  وقام 
واالستماع إلى شرح مفّصل عن القرية. 

 ôuł WK�KÝ ™

حقوق  عن  الّدفاع  جمعّية  من  كّيال،  محّمد  وقال 
عني  قرية  الجئي  من  ــوف  األل «يعيش  املهّجرين: 
والعراق  وسوريا  واألردن  ّية  الغرب الضّفة  في  حوض 
بلدان  في  مهّجريها  من  املئات  ويقيم  والّشتات، 
سّكان  من  شخص   300 نحو  بقي  وقد  ُمختلفة، 
القرية صامدون على أرض تابعة لقريته األصلّية؛ 

احلكومات  فإّن  الّنكبة،  عام  في  تهجيرهم  ومنذ 
اإلسرائيلّية املُتعاقبة متنع عودة املهّجرين والّالجئني 
وقد  وأرضهم،  وطنهم  وإلى  األصلّية  قريتهم  إلى 
أقمنا اليوم هذه الزّيارة، لهدف تعرّف موقع القرية 
مع  االلتقاء  وكذلك  ومعاملها،  وتاريخها  اجلغرافّي 
ــذي  واّل  1948 عــام  ــروا  ــّج ُه اّلــذيــن  القرية  أهالي 
قريتهم  من  مقربة  على  اليوم  منهم  قسم  يسكن 
األصلّية التي حتوّلت إلى قرية فّنانني يهود، وذلك 
من أجل تعزيز وعي اجلمهور العربّي الِفَلسطينّي 
بأحداث الّنكبة واّطالعه على سياسة الّتهجير جتاه 

أبناء الّشعب الِفَلسطينّي، وتأتي هذه اجلولة ضمن 
بها  تقوم  التي  والّنشاطات  ــوالت  اجل من  سلسلة 

جمعّية الّدفاع عن حقوق املهّجرين».

å…b�U¼ WÒ¦ł Òô≈ W¹dI�« s� Ãdš√ s�ò ™

القرية،  عن  نبذًة  الهيجاء  أبو  سمير  احلــاج  وقــّدم 
ُمتطرًّقا إلى تاريخ القرية، والتي بلغ عدد سّكانها 
يعتاشون  كانوا  نسمة،    800 نحو   1948 عام 
على بيع منتجات القرية من قمح وسمسم وزيتون، 
في حيفا وعّكا. وعند مهاجمة القرية عام 1948 
ّمت طردهم وتشتيتهم، ذاكرًا أّن حمولة أبو الهيجاء 
وجدت لها ملجأ في منطقة القرية واستقرّت فيها 

وانشأت قرية جديدة أطلق عليها اسم عني حوض، 
رفضوا  حيث  األصلّية؛  للقرية  القدمي  االســم  وهو 
اخلروح من القرية وقد روى على لسان حياة جّده «لن 
عن  وحتّدث  هذا  هامدة»..  جّثًة  إّال  القرية  من  أخرج 
واخلروج  عليها  املقيمني  األرض  عن  الّتنازل  رفضهم 

منها وبقائهم حّتى اليوم.
ــارة إلى أّنــه ّمت إصــدار ُكتّيب عن  هذا وجتــدر اإلش
قرية عني حوض من قبل جمعّية الّدفاع عن حقوق 
فرح،  وخالد  كّيال  محّمد  من:  كّل  أعّده  املهّجرين، 

مبساعدة سمير أبو الهيجاء وعاصم أبو الهيجاء.
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ملراسل «حيفا»
أظهرت معطيات اّحتاد الفنادق في البالد منوًا كبيرًا 
في إشغال الغرف الفندقّية في املدينة خالل األشهر 
االولى للعام 2016، إذ يفوق اإلشغال الفندقي في 

حيفا اإلشغال على الّصعيد القطري.
قدرها  ــادة  زي القطرّية  املعطيات  سّجلت  حني  ففي 
%1 في إشغال الغرف الفندقّية في البالد من قبل 

 ‰U??G??ý≈ è??³?? ?? M?? Ð ‚ Òu?? H??²??ð U??H?? O?? Š
°œö?? ³?? «  w??  è ÒO b MH «  ·d?? G?? «
زوّار محلّيني، سّجلت حيفا نسبة %22 في عدد 

الغرف املشغولة من قبل نفس الفئة من الزوّار.
كما تبّني في حساب املتوسط   املرّجح لبيانات إقامة 
السوّاح األجانب والسوّاح احمللّيني، أّن هناك زيادة قطرّية 
قدرها %1 مقارنًة مع العام املاضي، في حني أظهر 
احلساب املتوّسط زيادة قدرها %11 في مدينة حيفا.

ميناء وقد سّجل هذا االرتفاع نتيجة إشغال غرف الفنادق،  ــي  ف ــة  ــي ــراس ال ــاب  ــرّك ال سفن  ــدد  ع ــاَع  ــف ارت
السياحّية               املراكز  على  التوافد  جانب   إلى  حيفا، 

في املدينة.
وعّبر عدد من مسؤولي الّسياحة في مدينة حيفا عن 
نشرها  التي  املعطيات  ضوء  على  الكبير  تفاؤلهم 
من  املئات  وأّن  خاّصًة  إسرائيل،  في  الفنادق  اّحتاد 
غرف الّسياحة اجلديدة قيد البناء واإلنشاء في حيفا.

كما عّقبت نائب رئيس بلدّية حيفا ورئيسة جمعّية 
هذه  على  شــطــارمي،  يوليا  حيفا  ــي  ف الّسياحة 
الّنتائج بالقول إّن هذه النتائج جاءت بفضل نشاط 
اجلمعّية السياحّية وأقسام الّتسويق في الفنادق؛ إذ 
الّداخلّية  السياحة  لتشجيع  الكبيرة  اجلهود  ُبذلت 
بذلك  القيام  وستتّم مواصلة  املدينة،  إلى  واخلارجية 

في املستقبل.

ملراسل «حيفا»

(اجلبهة  سليمان   – توما  عايدة  الّنائب  أرسلت 
عاجلة  برسالة  املشتركة)  القائمة  الّدميقراطّية، 

∫W ÒO�U*« d¹“ËË W�uJ(« fOzd� WKłUŽ W�UÝ— w�
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ّية  املال ووزير  نتنياهو،  بنيامني  احلكومة  لرئيس 
موشيه كحلون طالبت فيها بتخصيص ميزانّية 
مبسجد اجلزّار  خاّصة لترميم األضرار التي حلقت 

نتيجة للحريق الذي شّب فيه، أمس األحد.
بني  ــذي  ال ــزار  اجل مسجد  أّن  الرّسالة  في  ــاء  وج
األهم  الّديني  املركز  هو  عشر،  الّثامن  القرن  في 
البالد  وفي  خاّصة  عكا  مدينة  في  للمسلمني 
عاّمة لكونه املسجد األكبر واألفخم بني املساجد 
املوجودة داخل اخلط األخضر، والذي يعتبر موقًعا 
الذي  وأّن احلريق  بغاية األهمّية،  ودينًيا  تاريخًيا 
شّب في داخله أّدى إلى أحداث أضرار بالغة في 

املسجد وخاصة في مصّلى الّنساء.
لهذا، وبالّذات في الوقت الرّاهن، ولسبب األهمّية 
بتخصيص  أطالب  فإّنني  املسجد  لهذا  البالغة 
ميزانّية خاّصة لبدء عملّيات الّترميم والّتصليح 

بأسرع وقت ممكن.
ومن اجلدير ذكره أّن الّنائب توما – سليمان كانت 
قد تواجدت في مسجد اجلزّار بعد احلريق، ووقفت 

عن كثب على األضرار التي حلقت باملسجد.
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ّية ممّيزة، انطلقت الفّعالّيات الّصيفّية للّشبيبة في  وسط أجواء احتفال
الوحدة اجلماهيرّية في حّي احلليصة، من خالل نشاط تربوّي وترفيهّي 
ودّية  مباريات  محّطات  تخّللت  الكرمل،  طيرة   - الّسباحة  متنزّه  في 

تنافسّية وأخرى حرّة، القت استحسان املجموعة وتفاعلها.
من  العديد  الّصيفّية  الفّعالّيات  ستشمل  البرنامج  هذا  جانب  إلى 
العروض واملسابقات والرّحالت وورشات العمل، دوري كرة قدم للّشبيبة، 
ّية، تزّلج على اجلليد، رحلة ملدينة عّكا، تشمل املشاركة  أفالم سينمائ

في «الكياكيم»، ورشات عمل ويوم تراثّي.
وفي حديث مع نوال أبو عيسى (مديرة العالقات اجلماهيرّية في «بيت 
الكرمة»، والقائمة بأعمال مدير الوحدة اجلماهيرّية في احلليصة) أعربت 
عن سرورها ورضاها من املشاركة الفّعالة في برامج الفّعالّيات الّصيفّية، 
ّية جًدا في صفوف  والتي انطلقت بنجاح كبير، مسّجلًة ردود فعل إيجاب

الّشبيبة وذويهم، اّلذين أشاروا إلى أّنهم بانتظار املزيد. 
هذا وشكر األهل طاقم املركز املرافق لكّل برامج الّشبيبة، ومن بينهم: 

املرشد أمين يوسف وفادي عطا الله.

 s  h ÒK ² « V−¹ ∫í¼U ¹
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ملراسل «حيفا»
أبرق رئيس بلدّية حيفا، احملامي يونا ياهڤ، رسالة مفتوحة عاجلة، 
نيابًة عن سّكان خليج حيفا وضواحيها، إلى رئيس احلكومة بنيامني 
تعيني يارون مازوز نائًبا لوزير البيئة،  على  إّياه  نتنياهو، مهّنًئا 
آمًال بأن تنّفذ كاّفة اإلجراءات الوقائّية وامللموسة للحّد من التلّوث.

إدانة  عن  األخيرة  اآلونة  في  في رسالته: «سمعنا  جاء  ما  وأبرز 
حيفا واملخاطر  خليج  منطقة  في  الهواء  لتلّوث  البيئة  وزير  نائب 
اّلتي تسّببها من أمراض. ويسعدنا أن يعترف عنصر مسؤول في 
حيفا  خليج  سّكان  بحّق  الّدولة  بها  قامت  التي  باجلرائم  احلكومة 

وضواحيها».
غالًبا - وبحق -  مزوز  الوزير  نائب  في رسالته: «يطالب  وتابع 
بأّنه  واثقون  نحن  املخاطر..  من  للحّد  ملموسة  إجــراءات  اّتخاذ 
سيعمل في إطار منصبه دون كلل أو ملل، ودون اإلخالل بالوعود، 

إلغاثة حيفا واملناطق احمليطة بها من خطر التلّوث واألمراض».
خليج  في  البتروكيماويات  صناعة  انتشار  وأضاف: «يجب وقف 
حيفا ومنع قرار الّدولة لزيادة املصافي، والتخّلص من امللّوثات اّلتي 
مبلك الّدولة، مثل «مزرعة الصهاريج» امللّوثة والقبيحة، املتواجدة 
على شاطئنا اجلميل». يجب إخراج تعّهد حكومي إلى حّيز التنفيذ 
حول نقل «خّزان األمونيا» والذي يعتبر مبثابة قنبلة مهّددة حلياة 

مئات األلوف».
خليج  في  هنا  دائرته  الوزير  نائب  يقيم  أن  ياهڤ: «آمل  واختتم 
الّصعبة وانعدام  األضــرار، واملشاعر  على  كثب  عن  حيفا، ويقف 

الّثقة بني احلكومة اإلسرائيلّية ومليون مواطن فى البالد».

ملراسل «حيفا»
ضمن الفّعالّيات الّصيفّية في املركز اجلماهيري عّباس، 
استقبل املركز على مدار أسبوعني متتاليني، فّعالّيات 
األولى  وللمرّة  املركز،  استقبل  حيث  كبيرًا؛  جناًحا  القت 
بتقدمي  قامت  اّلتي  خطيب،  صفا  املدرّبة  حيفا،  في 
ّية الكرات اإليقاعّية، حيث شاركها األطفال واألهل  فّعال
على  اإليقاعّي  بالرّقص  وقاموا  وتفاعل،  بهجة  وسط 
سعادتهم  عن  املشاركون  أعــرب  وقد  املوسيقى.  أنغام 
ّية خاّصة استقطبت  ّية املمّيزة. هذا وتلتها فّعال بالفّعال
محبوب  الفّنان  قّدمها  وجواره،  احلي  من  األطفال  مئات 
األطفال «فوزي موزي» وفرقته «توتي ومندلينا»، أضفت 

املزيد من أجواء الفرح والّسعادة في قلوب األطفال.
عن  عّبر  ــاوي،  ــّن ري بّسام  املركز  مدير  مع  حديث  ــي  وف
في  املنّظمة  الّصيفّية  الفّعالّيات  هذه  لنجاح  سعادته 
املركز؛ وخّص بالّذكر الفّعالّيات األخيرة التي قّدمها كّل 
بأّن  وأضــاف  وفرقته.  سعيد  ــوزي  وف خطيب  صفا  من: 
بفّعالّيات  ووعد  احلّي،  ألهالي  مفاجآته  سيواصل  املركز 
ونشاطات صيفّية أخرى ممّيزة. كما شكر ريناوي األهل 
لدعمهم الّدائم للمركز وثقتهم، وثّمن عمل الّطاقم الذي 
لهدف  وجه  أّمت  على  املهام  إلمتــام  قصوى  جهوًدا  يبذل 

إضفاء الّسعادة والفرح على اجلميع.

Íd O ¼U L '« ”U Ò³ Ž eÖd  w  åÕd Ë Õd ò

 WBOK(« ≠ W Ò¹dO¼UL'« …bŠu�« w�

è³ O ³ ÒAK  è ÒO H O�   U ÒO U F

(تصوير الوحدة اجلماهيرّية احلليصة)
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ملراسل «حيفا»
ــكــوي» -  ــي أصــــدرت «س
ّية اليهودّية  اجلمعّية العرب
البالد،  في  املساواة  لدعم 
بياًنا تطرّقت فيه إلى ما 
البحث  معطيات  ّينته  ب
ــر  ــروع «مــؤّش ــش ــر مل ــي األخ
فإّن  وبحسبها  الّتمثيل» 
اإلعالم اإلسرائيلي العبري 
الّنشاط  عــمــًدا  يتجاهل 
ـــي  ـــدن ـــي وامل ـــاع ـــم ـــت االج
للنوّاب العرب، ويخّصص 
املقابالت  من   75% نحو 
ــول  ــث ح ــحــدي ــل ــم ل ــه ــع م

قضايا أمنّية فقط.
ـــان:  ـــي ـــب ــــي ال ـــــــاء ف وج
اإلعالم  فإّن  عام  «بشكل 

يتعّلق  مبا  إّال  نشاطهم  أو  العرب  النوّاب  إلى  يتطرّق  ال  اإلسرائيلي 
بعملهم وتصريحاتهم ضد االحتالل أو في مجال الّصراع اإلسرائيلي - 
الِفَلسطيني، ويهّمنا الّتأكيد هنا أّن نشاط النواب العرب في هذا املجال 
هو حق لهم، بل وواجب كونهم ميّثلون املواطنني العرب، وهم جزء ال يتجزأ 
من الّشعب العربي الِفَلسطيني الواقع حتت االحتالل، لكن اإلشكال هو 
القضايا  في  واجلماهيري  البرملاني  نشاطهم  جتاهل  يتعّمد  اإلعالم  بأّن 

االجتماعّية واملدنّية.»
إبراهيم»،  «صندوق  جمعّية  أعّدته  قد  كانت  بحث  إلى  البيان  وأشار 
قبل ثالثة أعوام، والذي يبّني أّن %76 من مجمل نشاط النواب العرب 

 è??? ÒO??? M???H??? «  U??????ý—u?????? « s?????  è???Žu??? L???−???
è Ò¹b K ³ « UH O Š n ŠU²  w  ‰UHÞú

ملراسل «حيفا»
وسط أجواء فنّية ممّيزة في متاحف حيفا البلدّية، واّلتي حتتضن 
معارَض فنّية مختلفة، منها: الّتشكيلّية والّتصويرّية واحلديثة 
فنّية  فسحة  إعداد  على  املتاحف  طواقم  تعمل  والكالسيكّية، 
إعــداد  ــول  وأص أســس  خاللها  من  يتعّلمون  وذويــهــم،  لألطفال 
وضمن  املتاحف  إطــار  في  مختلفة،  مــواد  من  الفنّية  األعمال 
احلداثة»،  بعد  ما  كمعرض «بعد  املختلفة،  املعارض  موضوعات 
الّطفولة  بنت:  ولد،  املدينة،  ومعرض «بلد،  ومعرض «كيمونو»، 
في حيفا (1930-1960)»، ومعرض «سمة متكرّرة في كّل 

من الفّن املقّدس واملعاصر»؛ وغيرها.
(تصوير: عنات چات – قسم تسويق املتاحف البلدّية)

 ◊UA½  « Îb L Ž  q ¼U−² ¹  w K O z«d Ýù«  ãö Žù«  ∫åÍu ~O Ýò
è??? ÒO??? ½b??? *«Ë è??? ÒO??? ŽU??? L??? ²???łô« U??? ¹U???C???I??? « w????  »d???? F???? « »« Òu????? M????? « 

املدنّية  للقضايا  مخّصص 
وملعاجلة  ــة،  ــّي ــاع ــم ــت واالج
الهموم اليومّية للمواطنني 
العرب، كما أّن %97 من 
التي  القوانني  اقتراحات 
ــعــرب  ـــوّاب ال ـــن ــهــا ال ــّدم ق

متحورت بهذا الّشأن!
ـــذه  ـــــاب ه وحـــــــول أســـــب
لنشاط  املشوّهة  التغطية 
ـــاد  ـــرب، أف ـــع ــــوّاب ال الــــن
«لهذه  «سيكوي»:  بيان 
أسباب  املشوّهة  الّتغطية 
يتعّلق  ــا  م منها  ــــّدة،  ع
واجنذابه  ــالم  اإلع بطبيعة 
ّية  إشكال األكثر  للقضايا 
الّسياسي  ومنها  ــرارة،  وح
أيًضا، إذ أّن اإلعالم متأّثر، 
وفي بعض األحيان يكون جزًءا منه شريًكا باحلمالت الّتحريضّية على 
في  العرب  املواطنني  يتجاهلون  أّنهم  باّدعاء  ونشاطهم  العرب  النوّاب 

البالد وقضاياهم اليومّية وينشغلون بالقضايا العاّمة.»
املواطنني  بأّن  تبّني  الّتمثيل»  «مؤّشر  معطيات  أّن  بالّذكر  اجلدير  من 
العرب في البالد ورغم كونهم يشّكلون نحو %20 من املواطنني ال تتّم 
وهو   ،3% بنسبة  إّال  املركزّية  ّية  العرب اإلعالم  وسائل  في  استضافتهم 
ُمعطى يشمل جميع املواطنني العرب، بدًءا باملواطنني العادّيني، مرورًا 

مبمّثلي اجلمهور ووصوًال إلى املختّصني واملهنّيني.
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 UM²MJ� UNÐ UML� w²�« …dOšô«  «uD)« ¨ÊuÐe�« XOÐ w� —u×L²ð

 UC¹« szUÐeK� WO–  U�bš ÷dŽ WK�«u�Ë œËb(« ‚«d²š« s�

 Æ¢W¹—U−²�« W×KB*«Ë ‰eM*« Ã—Uš

  U�uKF*UÐ  WOc�«  WM¹b*«  œUB²�«  Âb�²�¹¢  ∫dO�bM¼  X�U{«Ë

 rOKÝ  qJAÐ  U??¼œ—«u??�  …—«œ«  q??ł«  s�   ôU??B??ðô«  UOłu�uMJ²�«Ë

 WOÐd²�«  w�   «—UL¦²Ýô  ⁄dH²�«  WO½UJ�«  UN�  ÕU²ð  p�cÐË  d̈¦«

 W½UOB�«  s??�  ôb??Ð  WOŽUL²łô«   U??�b??)«Ë  W×B�«  ¨rOKF²�«Ë

  UDK��« ¡UÝƒ— sJ9 „eOÐ s� WOc�« WM¹b*« WBM� ÆW¹—Ëb�«

 nO�UJ²�«Ë œ—«u????*« w??� d??O??�u??²??�«Ë W??ŽU??−??M??�« …œU????¹“ s??� W??O??K??;«

 q¹u%Ë ¨5MÞ«uLK� …d�O²�Ë qC�√ W�bš b¹Ëeð p�– …«“«u0Ë

 Æ¢d¦√ WO–Ë WO�U²O−¹œ ¨WKN�� lOL'« …UOŠ

 ∫W¹ed�   U³d�  3  vKŽ  bL²F¹  „eOÐ  s�  WOc�«  WM¹b*«  Ã–u/

 WOJKÝô UOłu�uMJðË WOzuC�« ·UO�ö� WO²% WOMÐ WJ³ý b�

 o??�Ë w???ł–u???/ q??J??A??Ð —U??F??A??²??Ý« …e???N???ł« V??O??d??ð ¨…—u???D???²???�

 ÂuI¹ Íed�  U�uKF� …—«œ« Z�U½dÐË WOK;« WDK��«  UłUO²Š«

 ÆWM¹b*«  w�  …dA²M*«   «dFA²�*«  ·ô¬  5Ð  Z�b�«Ë  ◊U³ð—ôUÐ

 q  lOD²�¹  YOŠ  WOc�«  WM¹b*«  oO³Dð  W�U{«  ÊUJ�ôUÐ  UL

 oÞUM*« …b¼UA� lOD²�¹Ë wB�A�« tHðU¼ v�« t�«e½« sÞ«u�

 wIKð ¨X½d²½ö� w½U−� `HBð s� …œUH²Ýô« ¨…dýU³� W¹ed*«

 —Ëb¹  Y¹b(«  ÆWM¹b*«  ed*  qzUÝ—  ‰U??Ý—«Ë  W¹bK³�«  s�  qzUÝ—

 ÆX�u�« l� —uD²ð WO–  U�bš W�U{« `O²ð WŠu²H� WBM� sŽ

  —U²Ý  Udý l� „«d²ýôUÐ wMÐ „eOÐ s� WOc�« WM¹b*« Ã–u/

 ÆWO– ôuKŠ ÷dFð WOKOz«dÝ« »«

 ‰uK(«  s??�  WŽuL−�  ÷d??F??ð  „e??O??Ð  s??�  WOc�«  WM¹b*«  W??�b??š

 ·UI¹«   U??�b??š  ∫Êb???*«  w??�  5JKN²�*«  VÝUMð  w²�«   U??�b??)«Ë

 n�u� u×½ oO³D²�« d³Ž tOłu²�« ‰öš s� sJ9 WO–  U³d�

 W�ULI�« m¹dHð ¨UNO� sÞ«u*« œułu*« WIDM*« w� džUA�« …—UO��«

 m¹dHð  WMŠUý  —U??�??�  jOD�ð  s??�  sJ1  Íc???�«Ë  ¨w???–  qJAÐ

 w²�«  ¨WO–  …¡U{≈  ¨W¾OK�   U¹ËU(«  ÊuJð  U�bMŽ  jI�  W�ULI�«

 ¨w½ü« X�u�« w� fID�« W�U(Ë ÊUJ*« w� Wd×K� UN²�¡ö� X9

 w� ÊU�ôUÐ —uFA�« s� b¹eð w²�«Ë WM¹b*«  w� W³�«d�  «dO�U

  UODF*« o�Ë À«bŠô« l�uð lOD²�ð ö³I²��Ë WM¹b*« Ÿ—«uý

  UJ³ý W³�«d� ¨WM¹b*« ¡Uł—« w� w½U−� `HBð ¨UNFLł - w²�«

W ÒOc�«  WM¹b*«  ∫÷dFð  å„eOÐò

™ WÒO– v�≈ WM¹b*« ‰u% å„eOÐò ≠ åwÒc�« XO³�«ò bFÐ ™

 fOIðË WOzUM¦²Ýô« À«bŠô« b¹b% `O²ð w²�«  Í—U−*«Ë ÁUO*«

ÆU¼dOžË X�u�« WKOÞ VOÐU½_« w� ÁUO*« Èu²��

    

 —UJ²Ðô«Ë o¹u�²�« ÊËRA� ÂUF�« d¹b*« VzU½ ¨Ê«“Ë— qOÇ

 w�  ‰U−�  Í«  WO�U²O−¹b�«  …—u??¦??�«  “ËU−²ð  r??�¢  ∫å„e??O??Ðò  w??�

 `�UB*« ¨X½d²½ôUÐ X�u�« WKOÞ j³ðd½ ÊuMÞ«u*« ¨s×½ ÆUMðUOŠ

 ¨WO�U²O−¹œ  v�«  X�u%Ë  «c¼  q¹uÞ  X�Ë  cM�  XLN�  W¹—U−²�«

 „eOÐ  XŽUD²Ý«  WOłu�uMJ²�«  ·ËdE�«  X−C½  Ê«  bFÐË  Êô«Ë

 —Ëb¹  Y¹b(«  ÆWOK;«   UDK�K�  UC¹«  dJ²³�Ë  s�¬  qŠ  .bIð

 b¹bł u??/ „d??×??� o??K??�??ð „e??O??Ð s??� W??O??−??O??ð«d??²??Ý« …u??D??š s??Ž

 vKŽ ©¡UOý_« X½d²½«® IOT vKŽ bL²Fð WO– ‰uKŠ s� Vd�Ë

            w� …dA²M*« „eOÐ w� …—uD²*« WOzuC�« ·UO�ô« WJ³ý ”UÝ«

Æœö³�« ¡U×½«

 œËe??ðË   UODF�  W�uEM0  WD³ðd�  …b??¹b??'«  W??O??c??�«  ‰u??K??(«

 …«“«u0Ë w– qJAÐ …UO(« …—«œô  «ËœUÐ WM¹b*« WDKÝË sÞ«u*«

Æ¢vB�√ d�u²ÐË dš¬ Èu²�0  ôUBð« WÐd& p�–

  dł« ¨WOc�« WM¹bLK� q�UA�« ÂUEM�« ¡UM³� œ«bF²Ýô« s� ¡e−

 qŠ b¹Ëeð ·bNÐ ¨WOK;«  UDK��« ÂU�« ÀU×Ðô« s� «œbŽ „eOÐ

 Y×³�« s� 5³ð Æ5OKOz«dÝô« 5O½b*«  UłUO²Šô VÝUM� q�Uý

 w� «dO³ «œ«bF²Ý«  bÐ« WOK;«  UDK��« s� %80  w�«uŠ Ê«

 o³Dð  WOK;«   UDK��«  s??�  %20  Ê«Ë  ¨WOc�«  WM¹b*«  ‰U−�

  ÆWOc�« WM¹bLK�  WOzeł  U�bšË Ã–U/

 Z�U½dÐ sŽ —Ëb¹ Y¹b(« ÆWOc�« WM¹b*« ‚öÞ« sŽ „eOÐ XMKŽ√

 w²�«  ¨W¹bK³�«   U�b)«  s�  WŽuL−�  qLA¹  WM¹b*«  …—«œô  q�U

 dO�u²�«Ë  WŽU−M�«  …œU??¹“  l�  ¨sÞ«uLK�  W�b)«  5�%  UN�b¼

 WM¹b*«  q??Š  bL²F¹  Æ…—u??D??²??�  UOłu�uMJð  ‰ö??š  s??�  œ—«u???*«  w??�

  UODF*«  s�  UL  lL−¹  w??–  …—«œ«  qŠ  vKŽ  „eOÐ  s�  WOc�«

 ÆWM¹b*«  ¡U???ł—«  w??�  …dA²M*«  …e??N??łô«  s??�  W??F??Ý«Ë  WŽuL−�  s??�

 qOK×²�  «Ëœ« s� WOK;«  UDK��« bOH²�ð ÂUEM�« ‰öš s�Ë

 d�ô«  w??½ü«  X�u�«  w�  WM¹b*«  œ—«u??�  5Ð  oO�M²�«Ë   U�uKF*«

 nO�UJ²�«  w� dO�u²�«Ë  «—«dI�«  –U�ð« WOKLŽ vKŽ nH�¹ Íc�«

 ÆWMJ2  «—uB²� UI³�� œ«bF²Ýô« `O²¹ UL Æ5MÞ«u*« `�UB�

 v�« UM�uŠ r�UF�« ‰u×²¹¢ ∫„eO³� W�UF�« …d¹b*« d̈O�bM¼ öO²Ý

 ¨…—uD²�  UIO³Dð Âb�²�½ ¨WO–  uOÐ w� gOF½ Æd¦« w–

 5JKN²��  v�«  UM�u%Ë  ¨…—uD²�  v�«  X�u%  VD�«Ë  WOÐd²�«

 …—u¦K� `O²ð UNMŽ „eOÐ XMKŽ« w²�« WOc�« WM¹b*« Æd¦« ¡UO–«

 ’U)« ÊuÐe�« XOÐ s� ÃËd)« „eOÐ U¼œuIð w²�« WO�U²O−¹b�«

 W½bO*«  w�  W¾O³�«  v�«  ¨UNO�  qLF¹  w²�«  W¹—U−²�«  W¾O³�«  s�Ë

 …dOšô« …d²H�« w� „eOÐ –uH½ WIDM� X½U Ê« ÆUNO� gOF¹ w²�«

ملراسل «حيفا»
ــــر  ــــاع ــــّش ــــــــّل ال ح
محّمد  الِفَلسطيني 
ـــشـــة،  ـــري حــلــمــي ال
الّشعر  بيت  رئيس 
ضيًفا  الله،  رام  في 
األفق  مؤّسسة  على 
ــون  ــن ــف ــة وال ــاف ــق ــّث ــل ل
ـــوم  ـــا، ي ـــف ـــي ــــي ح ف
الــــّثــــالثــــاء األخـــيـــر 
 (2 /8 /2 0 1 6 )
األفــق  ــون  صــال على 
بحضور  ــي،  ــقــاف ــّث ال
ــــاء  ــيــف مـــن األدب لــف
األدب  ــــــاق  ــــــّش وُع

والثقافة. 
افتتح الّلقاء الكاتب والفنان عفيف شليوط، مدير مؤّسسة األفق للّثقافة 
ا بالّشاعر الضيف، مستعرًضا مسيرته الّشعرّية، ُمشيرًا  والفنون، مرّحًب

إلى لغة الّشاعر التي متزج بني احللم والواقع، ثّم توّلى إدارة اللقاء. 
كما حتّدث الّشاعر رشدي املاضي، رئيس مجلس إدارة مؤّسسة «األفق»، 
ُمشيرًا إلى دور بيت الّشعر في رام الله الذي يرأسه الّشاعر الضيف في 
املقدسّية  ومجّلة «مشارف»  الِفَلسطينّي،  واألدبي  الّثقافي  احلراك  دعم 
التي يرأس حتريرها الّشاعر الّضيف أيًضا، في نشر األدب الفلسطيني 

في العالم العربي. 
ّية، متوّقًفا  بعدها حتّدث الّشاعر محمد حلمي الريشة عن مسيرته األدب
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ملراسل «حيفا»
االجتماعّية  للّدراسات  العربّي  املركز   - الكرمل  مــدى  يعقد 
الّتطبيقّية، ندوة مع الروائي والكاتب إلياس خوري، حول روايته 
القادم  الّثالثاء  يوم  وذلك  آدم»،  ِاسمي  الچيتو،  «أوالد  اجلديدة 
9.8.2016، الساعة الّسادسة مساًء، في مركز مدى الكرمل، 

شارع أللنبي (الزيتون) 51 - حيفا. 
مدى  مركز  مدير  روحانا،  لندمي  ترحيبّية  كلمات  الندوة  تتخّلل 
الكرمل، وكلمة إللياس خوري، عبر السكايپ، من بيروت. إضافة 
جامعي،  أستاذ   - زريق  رائف  من  لكّل  قصيرة  مداخالت  إلى 
وأنطوان شلحت - كاتب وصحافي، وعالء حليحل - روائي وكاتب. 
إلياس خوري هو قاص، وروائي، وناقد، وكاتب مسرحي لبنانّي، 
ولد في العاصمة اللبنانّية (بيروت) عام 1948. أّلف خوري عشر 
روايات ُترجمت للعديد من الّلغات، أبرزها رواية «باب الّشمس» 
ّية. رواية  والتي أدرجت كواحدة من ضمن أفضل ِمائة رواية عرب
«أوالد الچيتو، ِاسمي آدم» هي آخر أعماله، وتتناول ما حدث 
في الّلد عام 1948، وجتربة فلسطينّيي املدينة خالل احتاللها، 

والّسنوات األولى بعد االحتالل. 
والعاملي،  الِفَلسطيني  الّصمت  على  روايته،  في  املؤلف،  يرّكز 
البعد  حتضر  التي  األولى  الرواية  هذه  ُتعتبر  وعمقه.  وأسبابه 
ــي املــدن  ــوارث الــتــي حــّلــت بــأهــال ــك ــدة مــن ال ــواح ــّي ل ــان ــس اإلن

الِفَلسطينّية خالل احتاللها. 
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احملّطات  بعض  عند 
ومحاوالته  الــهــاّمــة، 
ظّل  في  الّتجريبّية 
اإلبداعّية،  العملّية 
ــًذا  ــذ كـــان تــلــمــي ــن م
الّسادس  الّصف  في 
ابتدائي، وملاذا يكتب 
ومــــا الــــذي يــدفــعــه 
والّتحّول  للكتابة، 
ــرة  ــة اخلــاط ــن كــتــاب م
ما  كتابة  أّول  ــى  إل
كما  بالّشعر.  وصفه 
شغفه  ـــن  ع حتـــــّدث 
ــل  ــراح ــــدى م ـــي إح ف
مبا  الّشعرّية  مسيرته 
كتبه محّمد عفيفي مطر وأبو حّيان الّتوحيدي. وحتّدث عن تأّثره في 
بداية مسيرته الّشعرّية بالّشاعر فرانتشيسكو بتراركا. كما أبدى رأيه 

صراحًة مبا ُيكتب من شعر لدينا، وقال رأيه بالّشعر اخلطابي. 
شارك خالل الّلقاء مجموعة من األشخاص واألدباء في طرح األسئلة على 
حّسون،  حامت  شليوط،  زياد  عمل،  اسكندر  منهم:  الضيف  الشاعر 

يوسف منصور، عماد زريق. 
بعد انتهاء الّلقاء حّل الّشاعر الضيف محّمد حلمي الريشة ضيًفا على 
مؤّسسة «األفق» ملّدة ثالثة أّيام في مدينة حيفا، تخّللها جلسات عّمل 
مع إدارة مؤّسسة «األفق» لبحث سبل الّتعاون بني «األفق» في حيفا 
و«بيت الّشعر» في رام الله، وبني «األفق» ومجّلة «مشارف» املقدسية.    
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كما في كّل عام، منذ عشرين عاًما، ومنذ تأسيسها 
في كبابير حيفا قبل نحو تسعني عاًما، وبروح 
الُعنوان: «اإلسالم في خدمة اإلنسانّية»، ومبباركة 
الله  ــده  أّي أحمد  مسرور  ــرزا  ِم حضرة  خليفتها، 
لإلمام  اخلامس  اخلليفة  العزيز،  بنصره  تعالى 
املهدّي واملسيح املوعود عليه الّسالم، وفي أجواء 
روحانّية أخوّية إنسانّية عالية، وبتعاضد أبنائها 

الّتنظيمّية  مجالسها  جهود  وبتضافر  وبناتها، 
خــّدام  مجلس  األحــمــدّيــة،  أطفال  مجلس  كــاّفــة؛ 
األحمدّية، مجلس أنصار الله، ناصرات األحمدّية، 
ــة  اإلدارّي بهيئتها  جميًعا  ممّثلًة  الله؛  إماء  وجلنة 
محّمد  الّشيخ  األستاذ  أميرها،  وبحضرة  الُعليا، 
شريف صالح الّدين عودة، وبحضور ُثّلة من علماء 
عقدت  واخلــارج،  الّداخل  في  ومسؤوليها  اجلماعة 
املقّدسة،  الّديار  في  األحمدّية  اإلسالمّية  اجلماعة 
وفي مقّر مرَكزها في البالد، حّي الكبابير العريق، 
على جبل الكرمل، بحيفا، جلستها الّسنوّية لهذا 
متتالية؛  أّيام  ثالثة  مدار  على  العام (2016)، 
ـ30 منه؛  وز حّتى الّسبت، ال من اخلميس، 28 متّ
الــّداخــل  ومــن  ــّي  احل فــي  اجلماعة  أبــنــاء  بحضور 
واخلارج، ومبشاركة وفود من مناطق الّسلطة الوطنّية 
الِفَلسطينّية، مصر، واألردّن؛ من الهند وباكستان؛ 
ّية مختلفة؛ من كندا واألمريكّيتني. من دول أوروب

اإلسالمّية  اجلماعة  ــرَكــز  م على  ــوافــد  ت إذ  ــذا  ه
في  للمشاركة  الــكــرمــل،  جبل  على  ــة  األحــمــدّي
ورسمّية،  أهلّية  جهات  ممّثلو  الّسنوّية،  جلستها 
ّية  وأدب وأكادميّية  دينّية  اعتبارّية؛  وشخصّيات 
مسلمني  من  وغيرها،  وسياسّية،  واجتماعّية 
وَعلماّنيني،  ويهود  وبهائّيني  ودروز  ومسيحّيني 
حيث عّجت باحات وقاعات جامع سّيدنا محمود 
املشاركني  بجموع  الكبابير،  في  مسرور»  و«مرَكز 

في هذا اجلمع املبارك.
في مدار  وقد اشتملت فْقرات اجللسة املختلفة – 
وتعريفّية  ترحيبّية  كلمات  على   – أّيام  الّثالثة 

الرّحمانّي  الرّّبانّي  ونشاطها  األحمدّية  اإلسالمّية 
ــســان  اإلن رفــعــة  حتقيق  سبيل  ــي  ف ــّي،  ــم ــي ــرّح ال
هناك  فكانت  العالم؛  هذا  في  احلقيقّية  وسعادته 
كلمة حلضرة األرشمندريت فوزي خوري، ومن جملة 
ما تفّضل به: «أعتقد أّن الرّسالة األحمدّية ملست 
لألخوّة،  الّسامي  املعنى  هذا  في  جميًعا  قلوبنا 
احترام الله وحقوق الله، وفي الوقت ذاته [احترام] 
حقوق اإلنسان واالنفتاح على اجلميع». كما كانت 
دانيئل  پـروفسور  ـ ال الرابي  جلناب  كلمة  هناك 
هرشكوڤـيتس، رئيس جامعة «بار – إيالن»، ومن 
جملة ما قاله ما ترجمته: «أمتّنى لكم سنني طويلة 
من الّصّحة واملزيد من الّتقّدم في هذا الّطريق اّلذي 
ال بديل له. إّنكم لستم مثاًال ُيحتذى في مدينة 
حيفا أو في هذه البالد، فحْسب، ال بل أنتم مثال 
الّسفير  سعادة  كلمة  جاءت  ثّم  أجمع».  للعالم 
جمهورّية  فــي  إسرائيل  سفير  منصور،  بهيج 
«لقد  فيها:  قاله  وّمما  والكاريبي،  الّدومينيكان 
األحمدّية  اإلسالمّية  اجلماعة  جلسة  في  اشتركت 
اّلتي يحضرها اخلليفة في لندن، وشهدت عظمة 
هذا الرّجل اّلذي يدعو بإخالص إلى احلّب والّسالم في 
العالم. عليكم أن تكونوا فخورين بهذه اجللسة». 
لتنتهي فّعالّيات هذا اليوم بدعاء جماعّي صامت.
ــوز،  متّ  29 اجلُمعة،  الّتالي،  اليوم  عصر  وعند 
جمًعا،  والعصر  اجلُمعة  ــِي  صــالت ــة  تــأدي وبــعــد 
وهي  املباركة،  اجللسة  لهذه  الّثانية  الفْقرة  بدأت 
مبخاطبة  اخلــاّص  الــّدعــوّي  الّتبشيرّي  اليوم  فْقرة 
منه  والِفَلسطينّي  عاّم،  بشكل  العربّي  املجتمع 
الّسلطة  مناطق  وفي  الّداخل،  في  خاّص،  بشكل 
الوطنّية الِفَلسطينّية، وفي الّشتات، وذلك، بدًءا 
من  عطرة  بتالوة  ثّم  األحمدّية،  ــواء  ل رفع  مبراسم 
القرآن الكرمي، تلتها قصيدة من نظم اإلمام املهدّي 
ترحيب  كلمة  ثّم  الّسالم،  عليه  املوعود  واملسيح 
األحمدّية  اإلسالمّية  اجلماعة  مبعتقدات  وتعريف 
لألستاذ مّناع فؤاد، سكرتير الّتربية والّتعليم في 
الّديار  في  اجلماعة  أمير  حضرة  تالها  اجلماعة، 
املقّدسة، األستاذ الّشيخ محّمد شريف صالح الّدين 

 ¨s??¹d??A??F??�« W?? Ò¹u??M?? Ò�??�« UN²�Kł b??I??F??ð W??ÝÒb??I??*« —U???¹Òb???�« w??� W?? Ò¹b??L??Š_« W?? ÒO??�ö??Ýù« W??ŽU??L??'«

 W??D??K?? Ò�??�« o???ÞU???M???� s????� W???—U???A???� œu???????�Ë —u???C???×???ÐË ¨W???O???�U???²???²???� ÂU???????? Ò¹√ W????Łö????Ł —«b???????� v??? K???Ž

5??²?? ÒO??J??¹d??�_«Ë U?????ÐË—Ë√ s??� ªÊU??²??�??U??ÐË b??M??N??�« s??� ª ÒÊœ—_«Ë d??B??�Ë W?? ÒO??M??O??D??�?? ÓK?? H??�« W?? ÒO??M??Þu??�«

è ÒO ½U ½ù«  è b š  w  ãö?? Ýù«

…œu??Ž v??Ýu??� b??F??Ý√ ∫d??¹d??I??ð

…œu????Ž d???L???Ž –U????F????� ∫…ÒœU??????????�

gKý qOKš ÍœUý ∫d¹uBð

ّية  أدب وأخرى  ودعوّية،  دينّية  خطابات  وتعارفّية، 
معرِض  حوارّية،  حلقات  على  كما  واجتماعّية، 
واحلــديــث،  الــقــدمي  فــي  اجلماعة  ـــدارات  إلص كتب 
الّتربوّية  ــة  ــّي ــدان ــوِج ال الفّعالّيات  مــن  وغيرها 

الّتعليمّية الّتثقيفّية.
خاّص  يوم  ــام  األّي الّثالثّية  اجللسة  برناَمج  تخّلل 
(مساء  البالد  في  اليهودّي  املجتمع  مبخاطبة 
من  ُثّلة  فيه  شاركت  وقــد  ـــوز)،  متّ  28 اخلميس، 
الّدرزّية  الّطائفة  ومشايخ  واحلاخامات  القساوسة 
الّشاعر  األستاذ  عرافته  توّلى  البهائّي.  والّدين 
موسى  العبرّية،  الّلغة  إلى  الكرمي  القرآن  ومترجم 
وتقدمي  االستقبال  مراسم  وتضّمن  ــودة،  ع أسعد 

احلكيم،  الّذكر  من  عطرة  تالوة  الّضيافة،  واجب 
في  وتاريخها  باجلماعة  وتعريف  ترحيب  كلمة 
الّديار املقّدسة، ثّم كلمة بُعنوان: «تأثير املفاهيم 
اخلاطئة على مستقبل اإلنسانّية والّسالم العاملّي»، 
«إجنازات  عن  وثائقّي  شريط   – بعدها   – ُيبّث  ل

اخلليفة في خدمة اإلنسانّية والّسالم العاملّي».
عن  معربني  الكرام،  الّضيوف  كلمات  جاءت  ثّم 
اجلماعة  ملعتقدات  احترام  عميق  من  ُيكّنونه  ما 

الله  خلق  «مواساة  الُعنوان:  بروح  وكلمته  عــودة، 
مطلب أساس إلنسانّية اإلنسان»؛ ثّم كانت هناك 
قصيدة من نظم وإلقاء األستاذ موسى أسعد عودة، 
الّسالم  عبد  فتحي  املصرّي  العّالمة  األستاذ  تاله 
هذا  العاملّي.  الّسالم  حتقيق  كيفّية  عن  متحّدًثا 
الّدكتور  اجللسة  من  الفْقرة  هذه  رئاسة  توّلى  وقد 
اإلسالمّية  اجلماعة  أمير  الّشافعي،  حلمي  حامت 
ضيوفها  بني  بحضوره  وبرز  مصر؛  في  األحمدّية 
حضرة الّنائب أمين عودة، رئيس القائمة املشتركة، 
هذه  واخُتتمت  الّصانع.  طلب  الّسابق  والّنائب 
 – اجلمع  ليلتئم  صامت،  جماعّي  بدعاء  الفْقرة 
ألداء  اجتمعوا  ثّم  الَعشاء،  مائدة  على   – بعدها 

صالتِي املغرب والِعشاء.
وز،  متّ  30 الّسبت،  الّتالي،  اليوم  صبيحة  وفي 
بدأت فّعالّيات الفْقرة الّثالثة واألخيرة من فْقرات 
ّي  هذه اجللسة املباركة، بيوم خاّص باملجتمع احملّل
ّمت  حيث  وخــارجــه،  ــيّ  احل في  اجلماعة  أبناء  من 
من  أبنائها،  وأحوال  اجلماعة  أحوال  على  الوقوف 
خالل مسيرتها الرّّبانّية الّدعوّية البانية، الرّامية 
بني  وتوطيدها  احلّقة  احلّية  العالقة  إنشاء  ــى  إل
االجتماع  ليبدأ  خلقه.  وجميع   – تعالى   – الله 
قصيدة  تلتها  احلكيم،  الّذكر  من  عطرة  بتالوة 
عليه  ــوعــود  امل واملسيح  املــهــدّي  اإلمــام  نظم  من 
من  الفْقرة  هذه  لرئيس  الكلمة  كانت  ثّم  الّسالم، 
في  األحــمــدّي  ــيّ  اإلســالم املبّشر  حضرة  اجللسة، 
الّديار املقّدسة، األستاذ شمس الّدين ماالباري، في 
تشجيع الفرد األحمدّي على املداومة على استذكار 
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االلتزام  خالل  من   – تعالى   – وشكره  الله  نعم 
الّنبّي  بأخالق  والّتخّلق  احلنيف  اإلسالم  بتعاليم 
املصطفى  محّمد  سّيدنا  العربّي،  ــّي  األمم ــّي  األّم

صّلى الله عليه وسّلم.
على  احلاّضة  الكرام  األخــوة  كلمات  سياق  وفي 
خدمة  في  وتسخيرهما  واملعرفة  العلم  حتصيل 
تكرميّية  ــرة  فــْق هناك  كانت  ــان،  ــس واإلن ــن  ــّدي ال
لألكادميّيني من أبناء اجلماعة، وفي املقّدمة منهم، 
محّمد  ماجد  پـروفسور  ـ ال ــارّ،  ــب ال اجلماعة  ابــن 
ّية الّطّب – معهد الهندسة  عودة، األستاذ في كّل
«الّتخنيون» بحيفا، ورئيس قسم  الّتطبيقّية – 
«ْبِني  مستشفى  في  «أ»  الباطنّية  ـــراض  األم

ْتِسُيون» فيها. 
ثّم جاءت كلمات الّضيوف الكرام من غير أبناء 
اجلماعة، وقد برز من بينهم الّسّيد غّسان الّسّيد 
من محافظة طولكرم: «جئت إلى مسقط رأسي 
اليوم  رأيته  ما  وبعد  ـــدادي،  وأج آبائي  ومدينة 
عندكم وجدت أّنه ال يزال في حيفا إشارات تبعث 
رقراقة  ودموعكم  شّفافة  قلوبكم  ــل.  األم على 
يجمعكم احلّب واحلنان واالحترام. كانت صفحاتي 
شيًئا  أعلم  أكن  لم  إذ  جماعتكم؛  حول  بيضاء 
عنها، وبعد ساعات من لقائي بكم وجدتكم على 
قلب رجل واحد. لِك كّل الفخر واالعتزاز يا حيفا؛ 
أّنه  صحيح  واستمرّوا،  الّلواء  حملوا  رجال  ففيك 
لواء دينّي لكّنه ذو سارية وطنّية. فقد امتنع أهل 
بكم  األثمان.  بأغلى  أرضهم  بيع  عن  الكبابير 
واجبكم  الرّئة.  ونصف  القلب  نصف  أنتم  نعتزّ، 
أن تكّثفوا تواصلكم واّتصاالتكم ليعرف الّناس 
طيب ُخلقكم وطيب تهذيبكم...». وتاله احملامي 
طارق أبو جويعد من محافظة اخلليل اّلذي أثنى 
على مبادئ اجلماعة اإلسالمّية األحمدّية وسلوكها، 
االنضمام  في  رغبته   – املأل  على   – أعلن  ثّم 
 – تعالى   – الله  أّيده  خليفتها  ومبايعة  إليها 
من  الفْقرة  هذه  فْقرات  َم  ِلُتْخَتَت العزيز.  بنصره 

اتها بكلمة حلضرة األمير، األستاذ  ّي اجللسة وفّعال
ودعاء  عودة،  الّدين  صالح  شريف  محّمد  الّشيخ 
صالتِي  أداء  جماعّية،  صــورة  صامت،  جماعّي 

الّظهر والعصر جمًعا، وتناول طعام الغداء.
األحمدّية  ــة  ــّي اإلســالم اجلماعة  كانت  ــد  وق ــذا  ه
كامل  أمتّــت  قد   – الّله  بفضل   – الكبابير  في 
املباركة،  اجللسة  هذه  فّعالّيات  إلجناح  ترتيباتها 
متاًما،  تكّفلت،  حيث  ضيوفها،  وفود  واستقبال 
وتوفير  ورحالتهم  ومشربهم  ومأكلهم  مببيتهم 
الّترجمة الفورّية والّتحريرّية لهم، على مدار أّيام 
خالل  من  وذلك  وبعدها؛  قبلها  الّثالثة،  اجللسة 
اجلسام،  املهاّم  بهذه  اضطلعتا  رئيستني  دائرتني 
أوالهما فكرّية، برئاسة األستاذ ُمعاذ عمر عودة، 
في  األحمدّية  اإلسالمّية  اجلماعة  عــاّم  سكرتير 
األخ  برئاسة  ــة،  إدارّي وثانيتهما  املقّدسة،  الّديار 

بالل عبد الكرمي عودة.
املهيب  الّالفت  الّسنوّي  احلــدث  هــذا  شهد  كما 
ّية وعاملّية، مقروءة  تغطية إعالمّية واسعة، محّل
فريق  بعدسات  والــُتــقــط  ــة؛  ــّي ــرئ وم ومسموعة 
الّتلفزيون اإلسالمّي األحمدّي في الّديار املقّدسة، 
وَُبّثت وقائع يوم اجلُمعة منه بإرساٍل حٍيّ على مدار 
سّت ساعات متتاليات إلى شّتى مقالب األرض، 
ّية اإلسالمّية األحمدّية العاملّية  عبر شاشة الفضائ

.(MTA 3) الّثالثة –
اإلسالمّية  للجماعة  ــة  اإلدارّي الهيئة  ارتــأت  وقد 
األحمدّية في الّديار املقّدسة، وعلى رأسها حضرة 
صالح  شريف  محّمد  الّشيخ  األســتــاذ  أميرها، 
الّدين عودة، أن تتقّدم – من خالل هذه الّتغطية 
إلى أبنائها وبناتها  حافّية املقروءة، أيًضا –  الِصّ
واالعتزاز  والفخر  الّشكر  آيــات  بخالص  كاّفة، 
وبذلوه  مساهمات  من  قّدموه  ما  على  والّتقدير؛ 
كّل  ــى  وعــل  – ــاركــة  مــب جليلة  تضحيات  مــن 
في سبيل إجناح هذا احلدث الّسنوّي  مستوًى – 

الفريد على كّل صعيد.
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 ملراسل «حيفا»
خطب النائب أمين عودة، رئيس القائمة املشتركة، في الهيئة العامة 
ا للغاية وهو أّن املواطنني العرب يدفعون  ـً للكنيست مبيًنا معطى مهّم

36 مليارد شاقل سنوًيا ضرائب خلزينة الدولة.

وكان النائب عودة طلب من مركز أبحاث الكنيست أن يعّد له تقرير 
عن ضريبة الدخل والقيمة املضافة وضرائب الّتأمني الوطني والصحة، 
ملركز  توّجه  الطلب  لهذا  يدفعها املواطن العرب؛ وبتواٍز  التي  وغيرها 
«إجناز» حيث أعّدت الباحثة ميخال بليكوف تقريرًا تفصيلًيا سيتّم 
ا، ويظهر به أن املواطنني العرب يدفعون 36 مليارد  الكشف عنه قريًب

شاقل سنوًيا خلزينة الدولة.
معطيات  هنا  أكشف  أن  «أريــد  بالكنيست:  عودة  النائب  قال  وقد 
رسوم  دفع  بشأن  اجلماهيري  الوعي  على  وستؤّثر  األهمّية  غاية  في 
الضرائب بخصوص اجلمهور العربي. أريد أن أتطرّق لهذه النقطة على 
أثر حصولنا على أرقام اخلطة االقتصادّية اخلاصة باجلمهور العربي.. 
توّجهت جلمعّية «إجناز» التي تديرها غيداء ريناوي وهي طلبت من 
الباحثة ميخال بليكوف أن حتضر تقريرًا عن الضرائب التي يدفعها 
العرب سنوًيا؟ فالعرب يدفعون %8,8 من الّضرائب، أي 36 مليارد 
شاقل، وهذا يقول إّن اخلطة االقتصادية ليست فقط مّنة، وإّمنا جزء من 

حقوقنا.» هذا ووافقه وزير املالية الّسابق يائير لپيد حول املعطيات.
ا عن كل أرقام الضرائب  وفي تعقيب للّنائب عودة، قال: سأكشف قريًب
التي يدفعها املواطنون العرب لندحض االّدعاء الّتحريضي، وكأّننا ال 
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ندفع الضرائب، ولنظهر مدى الّتمييز الفادح وسرقة أموالنا، ولنظهر أّنه 
باالستثمار باملجتمع العربي أكثر، ميكن أن ترتفع نسبة دفع الضرائب. 
عندما يتحّدث عن سرقة ضرائبنا والتمييز السنوي  عودة بأّنه  وأكد 
املتواصل فهذا كّله جزء من الُغنب التاريخي من سرقة أراضينا والثروات 

الطبيعية وغيرها.
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الــذي  احلــاضــر  مــن  أفــضــل  مستقبل  ــى  إل ننظر 
هذا  إعـــداد  فــي  نساهم  أن  وميكننا  نعيشه.. 
ومساهمتنا  قوّي،  تأثير  ذات  مساهمة  املستقبل 
هذه قد تكون في إعداد اجليل الذي سيحمل على 
هذا  يحمل  وكي  األفضل.  نحو  الّتغيير  عاتقه 
إعداًدا  نعّده  أن  من  بّد  فال  الّتغيير،  اجليل راية 
سليًما ألّن هذا اجليل هو استمرارنا بعد طول عمر 
وبقاء، فإن أورثناه اخلير سعى إليه، وإن أورثناه 
غير ذلك وصمناه بالّشر. إّنه اجليل الذي سيخّلد 
سينتقل  األثر  وهذا  القادمة؛  األجيال  بني  ذكرنا 
إلى اجليل القادم بالّتوارث، حيث سيرث األقوال 

واألفعال والعادات ليصبح جزًءا من حياته. 
وما نراه، اليوم، من سلوك الّناس لم يأِت مبحض 
الّصدفة، ولم يكن وليد يوم وليلة، إّمنا انتقل إلينا 
عبر سنوات طويلة.. لذا نحن نقبل سلوك البعض 
وننكر بعضه اآلخر. وما ننكره من سلوك باطل، 
علينا أن نسعى لتبديله ليحّل مكانه سلوك أفضل 
تربية  على  نعمل  أن  علينا  وأحسن وأرقى. ولذا 
وتنشئة جيل قادم صالح؛ باعتبار هذه املهمة من 
الفرائض التي سنحاسب عليها يوم القيامة. وقد 
قُوا  َآَمنُوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  {َيا  فقال  بذلك رّبنا  أمرنا 

َجاَرُة}. َأْنفَُسُكْم َوَأْهِليُكْم َنارًا َوقُوُدَها الَنّاُس َواْحلِ
الّتغيير  إلى  األجيال  لتوجيه  الوسائل  أهم  فمن 
نحو األفضل واألحسن، االهتمام بهم كي يتزّينوا 
باألخالق احلسنة وحسن مراقبة الله في أنفسهم. 
اخلير  وأهلكم  أنفسكم  «عّلموا  علي  اإلمام  قال 
احلسنة.  بالقدوة  تكون  الّتربية  بداية  وأّدبوهم». 
مبعنى إذا كّنا ننشد الّتغيير نحو األفضل فعلينا 
أن نتعّلم اخلير ونعمل به، ثّم نأمر فتسّهل غايتنا 
عندما نكون األسبق على طريق اخلير والفضيلة، 
صغيرة  كّل  في  يحاكوننا  والّضعفاء  األبناء  ألّن 
الّطاعة  طريق  سلكنا  فــإن  مّنا.  تصدر  وكبيرة 
الّدنيا واآلخرة.  هموم  من  أنفسنا وأوالدنا  حمينا 
«اعملوا  فقال:  عّباس،  ابن  ذلك  إلى  أشار  وقد 
أوالدكم  الّله، ومرّوا  معاصي  الّله، واّتقوا  بطاعة 
فذلكم وقاية  النّواهي،  األوامر واجتناب  بإمتثال 

لكم ولهم من الّنار». 
اجليل  حياة  في  أعمق وأبلغ  الّتأثير  يكون  وكي 
صغره.  في  ونصاحبه  نلزمه  أن  علينا  الــقــادم، 
أوالدكم وأحسنوا  الّله (ص): «ِالزموا  قال رسول 
األوالد  مراقبة  ضــرورة  ذلــك  من  يفهم  أدبــهــم». 
البيت  داخــل  نهار،  ليل  وتأديبهم،  ومتابعتهم 
وخارجه. ونحبب إليهم األعمال الّنافعة واألخالق 
الطّيبة، وننفرهم من الّضار منها كجزء من حّقهم 
علينا. فعن الّصحابي أبي رافع قال: «حّق الولد 
الكتابة والّسباحة والّرماية  يعّلمه  أن  الوالد  على 
على  نرّبيه  أن  طيًبا». وعلينا  إّال  يرزقه  ال  وأن 
املجتمع..  يصّلح  بصالحه،  املجتمع  من  جزء  أّنه 
مبجتمعه  نربطه  ثــّم  املجتمع؛  سيفسد  وبفساده 
طّيًبا،  أثًرا  يترك  فّعاًال  عضًوا  ليصبح  ومحيطه 
مجتمعه.  عن  بعيًدا  نفسه  على  ينطوي  أن  ال 

فيستحوذ عليه الّشيطان بوساوس الّشر والّرذيلة. 
مجتمعه ونعلمه  بأفراح وأحزان  نشعره  أن  علينا 
أن يتفاعل معها كما أراد الّرسول، بقوله: «مثل 
مثل:  وتعاطفهم،  وتراحمهم  تواّدهم  في  املؤمنني 
له  تداعى  عضو  منه  اشتكى  إذا  الواحد  اجلسد 

سائر األعضاء، بالّسهر واحلمى».
وفي هذا احلديث لفتة مهّمة متنع من األنانية وحب 
ليدرك  اآلخرين  بألم  الّشعور  إلى  الــّذات، وتدفع 
الفرد أّن عليه أّال يكون من املعتدين، وعليه أن 
مينع الّضرر عن أبناء مجتمعه، ويتعاون مع غيره 
مساهمًة منه في حتويل اجليل القادم إلى مفاتيح 
أنفسهم  في  قّويت  أن  بعد  للّشر،  مغاليق  اخلير 
الّدوافع للعمل الّصالح. وحّتى يتحّقق األمر، فال 
بّد من تنمية اإلدراك اخللقي والّسلوك االجتماعي 
من  األخالق، وليتمّكن  مبادئ  ليعرف  اجليل  في 
الّشرير.  والّسلوك  احلسن  الّسلوك  بني  الّتمييز 
فيلجأ إلى األّول وينفر من الّثاني.. وأّول َمن يقع 
(األب  اآلبــاء  هم  الّتغيير  مسؤولّية  عاتقه  على 
القادم  اجليل  عّدة  هم  اّلذين  األبناء  ألّن  واألم). 
يتبعانهما بالّسلوك واألخالق؛ فإذا كان اجلو في 
والهدوء،  والّرحمة  والعطف  احلــبّ  يسوده  املنزل 
فيشعرون  األوالد..  نفسّية  في  سيؤّثر  ذلك  فإّن 
باالطمئنان والّثقة بالّنفس، وتظهر عليهم مظاهر 
الّسلوك  في  الّصائب  القرار  واّتــخــاذ  االستقرار 

واملعامالت. 
أّما إذا كان اجلّو مشحوًنا باملنازعات واخلصومات 
في  سيظهر  ذلك  فإّن  العالقات،  في  واضطراًبا 
شكل اضطراب وعدم الّثبات  على  األوالد  سلوك 
وعدائّي  عنيف  إلى  الولد  فيتحّول  الّسلوك،  في 
وما  إليها.  ينتمي  التي  وبيئته  مجتمعه  جتــاه 
اخلالفات  كثرة  نتيجة  مجتمعنا  في  منه  نعاني 
من  يصاحبها  وما  الّطالق  حاالت  وكثرة  األسرّية 
كذب وغش وخداع وشتائم وعدم االحترام ّمما ورثنا 
هدم  معول  ميّثل  الذي  الّشباب  من  كبيًرا  قطاًعا 
للقيم واألخالق وكّل فضيلة. وما حصده مجتمعنا 
منهم حصيلته على مدار سّتة عشر عاًما ما يزيد 
عن 1260 قتيًال، وهذا العدد قد ال تخسره دول 

كبيرة في حروبها. 
فإن كّنا ننشد الّتغيير في سلوك األبناء، فبداية 
اّلذي  فالبيت  البيت.  من  يبدأ  أن  يجب  املشوار 
تسوده عواطف املوّدة واحملّبة، ال بّد أن ينشئ أبناًء 
الغرور والكبر واألنانّية وحّب  مظاهر  عنهم  زالت 
الّذات، وحّلت مكانها الشخصّيات املّتزنة الهادئة 
التي تبني وتنتج وتتفاعل مع قضايا أّمتها. وهذا 
ال يعني أّننا نعفي باقي األطر من املسؤولّية، فإن 
على  بظالله  يلقي  فهذا  دورهــم،  في  اآلباء  قّصر 

املؤّسسات واجلمعّيات والبلدّيات والّدولة.

إّن إلهنا هو خالق الّسماء واألرض، وخلقه مقّدس 
بجملته، وهذا ما يؤّكده لنا سفر الّتكوين في 
على  اإلنسان  {لنصنِع   :26 اآلية  األول  الفصل 
صورِتنا كمثاِلنا}. هو لم يحّدد الّسماء موطًنا 

ألهل اخلير، وال األرض ألهل الّشر. 
أّما قول القديس يوحّنا {كّل ما في العالم من 
املعيشة  وتعظم  العني،  وشهوة  اجلسد،  شهوة 
ليس من اآلب بل من العالم}، فمقصود به أّن 
العالم املغلوب للمسيح ليس هو األشياء التي 
اإلثم  وتّيار  اخلطيئة  حركة  بل  الّناس،  أو  فيه 
والفساد الذي ينسكب على العالم من مصدر 
الفساد واإلثم، إبليس رئيس عالم اخلطيئة أو 

باألحرى رئيس العالم اخلاطئ. 
لم  ألّنــه  العالم}،  من  لست  {أنــا  قــال:  املسيح 
ا  يكن يصنع إّال مشيئة اآلب. هو قال مخاطًب
على  يبكتني  منكم  {َمـــن  مـــرّة  الفرّيسّيني 
على  فــدائــه  قبل  أخـــرى  مـــرّة  وقـــال  خطيئة}، 
الّصليب: {رئيس هذا العالم يأتي وليس له في 
شيء}. هكذا غلب يسوع العالم ورئيسه، كونه 

بريًئا من العيب. 
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مصدر  هو  ضعفنا  الّشيطان،  قوّة  هو  عيبنا 
سلطانه؛ وعيشنا دون حب الله هو عّلة وجوده. 
في  ط  وتخَبّ الله  حــّب  اليوم  العالم  فقد  لقد 
الوحيد  ابنه  الله  فــأرســل  املجهول،  غياهب 
أنانية،  في  ليس  لذاته  حّبه  لإلنسان  ليعيد 
حبه،  وأن  ومثاله  الله  صورة  أنه  وعي  في  بل 
كحب أقانيم الّثالوث األقدس، يجب أن يبقى 
في حركة دائمة وفي سعي نحو اآلخر ليشهد 
أّن املسيح مات ليبعث احلياة في عالم مّيت 

بسبب من خطيئته.
أقوى  احلب  أّن  شهادة  أعظم  كان  املسيح  موت 
من  أفضل  العطاء  أّن  الكراهية،  من  وأمضى 
حدوده  العالم  سيد  وجبروت  سلطان  وأّن  األخذ، 
يوم  ــاة.  احلــي قيامة  يختبر  لن  ــه  أّن إذ  القبر، 
أنتجت اخلطيئة إكليل الشوك يتوج به العالم 
َر يسوع ميالئ  رأس من كان مزمًعا أن يفديه، لم ن
أو يكذب، لم نرَه يجنب أو يخش سطوة الرؤساء، 
لم يعمل حساًبا خلبث أو رياء الفريسّيني، بل 
رياءهم  فضح  عــن  ــواَن  ــت ي ــم  ل العكس؛  على 
ومحّبة  والرّحمة،  احلق،  عن  وجتاوزهم  وخبثهم 

الله واإلميان. 
إّال  مسألة  في  العالم  مع  املسيح  يتقابل  لم 
أغطية  حتــت  مــن  احلــق  كاشًفا  بها  واصــطــدم 
الّتعاليم الكاذبة والتقاليد اخلاطئة. فقد اصطدم 
لهذا  ــواد،  س من  العالم  في  ما  بكل  املسيح 
تضافرت كل اجلهود على صلبه. لذلك فبمقدار 
الذّل والهوان الذي حمله موت الصليب، كانت 

العالم  غلب  املسيح  أّن  على  الّشهادة  عظمة 
بقيامته. 

املوت  د  لسِيّ (ضعفاء)  أرقــاء  حوّلتنا  اخلطيئة 
الذي أخذ ُيهلكنا متى شاء، والّصليب منحنا 
مّجاًنا اختيار حرّية احلياة. الذل والهوان والعار، 
كأس ميزجها سّيد العالم لكل خارج عن سلطته: 
{لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاّصته، 
ولكن ألّنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم 

من العالم لذلك يبغضكم العالم}.

ÒÍ—Ëd{ W¾OD)« r�UŽ s� ÃËd)«

ائي، إّن عالم اخلطيئة سهل ارتياده، زاهية  أحّب
ُمسِكر  طعمه،  لذيذ  لوحاته،  فاتنة  ــوانــه،  أل
شرابه، ولكّنه في النهاية يقّدم لروّاده عكس ما 

َيِعُد به.. 
ينكشف  قناع  بجماله  فــإذ  باجلمال  يعد  هو 
فإذا  والشبع   باالرتواء  يعد  وقبح؛  تشوّه  إلى 
مبواطنيه يقضون وهم في سعي حثيث يطلبون 
باتوا  خطيئتهم  أسكرتهم  إذ  هم  املستحيل. 
وإذ  ــالل  الــظّ بني  فيما  احلقيقة  عن  يفّتشون 
للّسكر  شوق  في  يترّنحون  رشدهم  إلى  عادوا 

من جديد. 
ائي، إّن اخلروج من عالم اخلطيئة هذا صعب  أحّب

ولكّنه ضروري: 
- ضروري أن نحمل عار املسيح.

كتلك  املرّ،  كأس  العالم  لنا  ميزج  أن  ضروري   -
التي مزجها للمسيح. 

- ضروري أن نشربها كما فعل املسيح. 
- ضروري أن يتآمر العالم لتسليمنا إلى املوت، 
وضروري أن نقبل ونحن نرّدد مع املسيح {اغفر 

لهم يا أبتاه فهم ال يعرفون ماذا يفعلون}.
ائي، ثقوا بغلبة املسيح القائل {َمن يغلب  أحّب
كما  عرشي  في  معي  يجلس  أن  فسأعطيه 
غلبت أنا، أيًضا، وجلست مع أبي في عرشه}.

وعار  مبذلة  مــجــرّدة،  خشبة  على  صلب  إلهنا 
وأمجاد  اإلنسان  كبرياء  ضد  ليشهد  ُصِلَب، 
املتكّبرة  للنفس  مأزًقا  الّصليب  جعل  الدنيا. 
طريق  عن  إّال  يتم  ال  اخلالص  وجعل  العاتية، 
اإلميان بإله مصلوب. لذلك إن كّنا نشتهي شيًئا 
فآلهتنا  الله،  غير  شيًئا  نخاف  أو  الله  غير 
كثيرة. وإن كّنا نظّن أّنه بإمكاننا التوّسط في 
الدنيا  مجد  لنكسب  االثنني  بني  فنعرج  األمور 

ومجد وكرامة املسيح فهذا وهم وضالل. 
الّله واحد فال تعبدوا رّبني.   
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داخلها،  املسافات  أقطُع  املساء..  نافذة  قرب  أجلس 
ني أمحو حّتى ما علق بي من حزٍن نقّي.. عَلّ

هيل من خلف غابات االنتظار..  ال أسمع غير أنني الصَّ
.. فأذوي في تنايا وشوشات الغياب..  َيّ يحثُّ ُخطاه إل

وتغودو خطاي سراًبا..
تسألني أوراقي التي اكتملت أن اُدعو حنيني وأفرَش 
ّبَت  أُث أن  بعد  اإلياب،  يرتديني  عساُه  الّشوق..  عباَءَة 
ِمشكاتي في ظلمة الّليل كي ال يعود ويفقد الّطريق...

سوى  جتيد  ال  مبتّلة،  فحم  قطعة  أصمُت..  أجعلني 
لّغتها الّالجئة..

ثناياها  الهواء  يلفح  تّنورًة  حيفا...  ُقّدامي  تتراءى 
ويجعل  بشرتها..  نعومة  ليمّسد  رجليها  ويالمس 
الورود املطرّزة على ساقّي خليجها تتناقل ما تهمس 
به: إّنها مشتاقة إلّي كثيرًا.. ألّن شوقها ال يرغب في 

أن يظّل وحيًدا.. ُيخّبئ وجع الّذاكرة.
تعود أحالمي، أحالمي املكسورة وُتعيدني إلى ُلعبتي؛ 
أْن َأفَكّ غربتي واُعيد تركيبها، طيورًا.. ليست تلك التي 
رة.. نفاها الّله عقاًبا لها على حومتها فوق اُجلثث املعَطّ

بل تلك القادمة من َعٍل، من على ميني العرش.. تلك 
ظر إلى  التي لم يسلبها الّطيران ألّنها ال تختلس الَنّ

ُمدن ال تألف حومتها..
كي تبقى هي.. كما هي.. كما كانت.. كما ترغب.. 
وميتضي..  الرّوح  ُيْحيي  شوٍق  عن  تبحث  ِسْدرٍة..  فوق 
سائرًة في حدائق القول، ال تقرأ احلروف، لكّنها توقظها 

د مكاِمَن الّضوء فيها.. وم وتتفَقّ من الَنّ
ُب تربَة كلماتها ليتسرَّب اسُم الّشوق فيها صدى  ُتقلِّ
ُيردِّدُ: يا أّيتها الرّيح العابرة!! قولي لي، نعم!! قولي 
نقطٍة  ِظــّل  متــرّي  لن  وأّنــك  أجمل،  ستكون  حيفا  لي: 
مرتعشة في سماء نون عني قصيدتي وتخدشي ُحلمي، 

يا أّيتها الرّيح العابرة!!!
البيت..  حــاكــورة  من  ُتراسلني  سفرجلة  من  شربُت 
َمسْحُت َخّد الّطريق بعد أن خرجُت على طقسها.. زُرقَة 

بُّ البدايات.. بحٍر ُحتِ
إلى  عدُت  للّشوارع..  ترويدًة  متتمُت  أحزاني..  مللمُت 
لون زيتونة املساء، وإلى تينٍة ال تزال ُمنهمكًة تكتب 
الّتراب..  منام  لينشّق  الّدار  حيطان  على  بالطباشير 
شربُت حانات ساحة اخلمرة؛ حضنُت نساء طقوس امليناء 

ّكري. أشتهي ُتّفاحها السُّ
طالعُت وجوَه الّطاوالت.. َشممتها ألشَمّ رائحة صنوبر 
رحل،  صاحُبها  كأٍس  في  الّليل  يسكُب  وهو  الكرمل 

فصار حلنها صًدى.
قليًال  اقتربُت  نحاس..  من  مطٍر  حتت  مّني  اقتربُت 
ماء البحر: ملاذا  أعود وأختفي، سألُت جنوَن  وقبل أن 
أراَك طوقاًنا يركض بي.. وها هي احلمامة ترى الُغصَن 
املوج  إبِط  حتَت  َقّشًة  أُتريدني  تقترب؟!!  ولم  يدي  في 
عالقة؟!! َتَلوُْث ما تيّسر من آياِت ِسفر أيوب.. فأْطرق 

وجُه البحر وتكّسر في ذرات املرايا.
عادت املرساةُ، بعد أن اختبرت صمت الرّحيل.. تعرُف 
َفّن العوْم.. وطفت على ُسحب الّذكرى املنسّية في قاع 
ألسُكَن  بيتي  إلى  نحوي  أمشي  فوجدتني  الّسماء.. 
بي، بعد أن آنسُت نارًا.. وقلُت: أنا حليفا سارقها..! 
على  ــو  ول هنا  باقًيا  ها..  ُحبِّ ــِة  ــَب اُْه على  ــَلّ  أظ كي 

جسدي.. ال أخشى أن أقول: «قدمي أراَق دمي»..
هروردي فيها وبها من زماٍن بعيد؟! أولم اُْخلق أّيها السُّ

(مالحظة: سقط سهوًا في األسبوع الفارط اسم صاحب 
«مختارات شعرّية» الّشاعر محّمد مهدي شمس الدين)
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اإلعالمي أحمد حازم
اإلرهاب هو احلديث الرئيس هذه األّيام في العالم، إن كان 
مجتمعات،  صعيد  على  أو  رسمي  صعيد  على  ذلك 
ّية.  اإلرهاب األعمال  خّلفتها  التي  الضحايا  لسبب  وذلك 
ّية كانت أم أجنبّية،  لكن، وهذه هي احلقيقة، كّل دولة عرب
تعرّف اإلرهاب حسب مزاجها ونظرتها الّسياسّية، فهناك 
يجب  إرهاًبا  اإلحتالل  مقاومة  عملّيات  ترى  محتّلة  دول 

ضربه والتخّلص منه. وهناك دول تعتبر انتفاضة شعوبها ضّد القمع والبطش 
ا يجب القضاء عليه.  ـً ّي عمًال إرهاب

باإلسالم  ّية  إرهاب أعمال  لصق   ثمن،  وبأّي  يريد،  الغربي  العالم  أن  املشكلة 
بشكل عام، لسبب مهووسني ال ينتمون فعًال إلى اإلسالم، بل قوًال، أو لسبب 
قنوات تلفزيونّية تشّجع الفكر املتطرّف، علًما بأّن الّدين اإلسالمي بريء من كّل 
ّية، مثل  هذه األعمال، ألّنه دين محّبة وتسامح. وما تقوم به تنظيمات إرهاب
ا لألديان الّسماوّية الّثالثة، ليست  ـً ّي «داعش» وأخواتها من أعمال منافية كل
هي الوحيدة التي تعيش الّشعوب إرهابها. فهناك العديد من ممارسات اإلرهاب 
من  اآلالف  قتل  مبعنى  شعوب،  إبادة  إلى  أّدت  والتي  الدول،  لبعض  الرسمي 
البشر، وفي بعض األحيان قتل املاليني. هكذا يقول الّتاريخ، الذي يعتبر مراجع 

لكاّفة األجيال على مّر الّسنني.
منير العكش باحث في علوم اإلنسانّيات يقول  في كتابه (أمريكا واإلبادات 
ألّنها  البشر،  جماجم  على  وُبنيت  الّدماء  على  قامت  أمريكا  إّن  اجلماعّية): 
تقول  كما  وأمريكا  هندي.  مليون   18.5 بينهم  إنسان،  مليون   112 أبادت 
الوثائق، شّنت 93 حرًبا جرثومّية شاملة، وتفاصيل هذه احلروب أوردها الكاتب 
 Their Number - «األمريكي هنري دوبينز في كتابه: «أرقامهم التي هزلت
Become Thinned: Native American Population - ووصلت 
الوقاحة بأمريكا إلى اعتبار هذه اإلبادات، كما يقول الكاتب، أضرارًا هامشّية 

لنشر احلضارة. فهؤالء هم اإلرهابّيون.
نهاية  في  اليابانّية  االمبراطورّية  على  ا  ـً نووّي هجوًما  شّنت  املّتحدة  الواليات 
احلرب العاملّية الّثانية في شهر  آب/أغسطس من عام 1945، حيث قصفت 
مدينتي هيروشيما وناچازاكي باستخدام قنابل نووّية، ّمما أّدى إلى قتل 140 
ألف شخص في هيروشيما، و80 ألًفا في ناچازاكي، جميعهم من املدنّيني. 
وال يزال سّكان هاتني املدينتني يعانون من تأثير القنبلتني النووّيتني حّتى يومنا 

هذا.. فهؤالء هم اإلرهابّيون. 
الپروفيسور توماس ناجي، من جامعة «جورج واشنطن»، اكتشف وثيقة سرّية من 
وكالة استخبارات الّدفاع األمريكّية، وقال إّنها توّضح: «خّطة مسّبقة جلرائم اإلبادة 
اجلماعّية ضّد شعب العراق». وأوضح الپروفيسور ناجي أّن الوثيقة تكشف عن 
«تفاصيل دقيقة لطريقة عملّية إفساد نظام معاجلة املياه ألّمة بأكملها» على 
مدى عشر سنوات. وذكر أّن سياسة العقوبات خلقت الّظروف النتشار األمراض 
العراق». سّكان  من  كبير  جزء  «تصفية  وبالّتالي  واسع،  نطاق  على  واألوبئة 

وهذا يعني أّنه في العراق فقط، قتلت احلرب التي تقودها الواليات املتحدة في 
الفترة املمتّدة من 1991 إلى 2003 ما يزيد عن 1.9 مليون عراقي. واعتبارًا 
من عام 2003 وحّتى اآلن، ُقتل حوالي مليون عراقي، ليصل مجموع القتلى 

العراقّيني إلى 3 ماليني خالل عقدين من الزّمن.. فهؤالء هم اإلرهابّيون. 
وفي تقرير صادر عن األكادميّية الوطنّية للعلوم في الواليات املّتحدة في عام 
2001، بُعنوان «الهجرة القسرّية والوفّيات»، قال ستيڤن هان (مدير اإلغاثة 

أفغانستان  في  اإلضافّية  الوفّيات  إجمالي  إّن  األوبئة)،  علم  وأستاذ  ّية،  الدول
لسبب اآلثار غير املباشرة للحرب في فترة التسعينّيات قد يتراوح بني 200 
ألف إلى 2 مليون حالة. ويتحّمل االّحتاد السوڤياتي (الّسابق)، بطبيعة احلال 
الّطريق  مّهد  الذي  األمر  املدنّية؛  الّتحتّية  البنية  تدمير  في  لدوره  ّية،  املسؤول
لهذه الوفّيات. ويشير الّتقرير إلى أّن إجمالي عدد القتلى األفغان بسبب اآلثار 
املباشرة وغير املباشرة لتدّخل الواليات املّتحدة منذ مطلع الّتسعينّيات وحّتى 

شخص..  ماليني  خمسة  إلى  ثالثة  بني  يتراوح  اآلن، 
فهؤالء هم اإلرهابّيون.

بقي علينا القول: اإلرهابّيون هم َمن قتلوا مليوَني 
مسلم في البوسنة واغتصبوا الّنساء، واإلرهابّيون هم 
بالقرب  للِفَلسطينّيني  الزعتر  تّل  مخّيم  أبادوا  َمن 
الّنساء  ذبحوا  َمــن  وهــم   ،1976 عــام  بيروت  من 
للِفَلسطينّيني  وشاتيال  صبرا  مخّيم  في  واألطفال 
هم  َمن  اآلن  عرفتم  فهل   ،1982 عام  لبنان  في 

اإلرهابّيون؟
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عفيف شليوط
مجاالت  متعددة،  وجمعّيات  مؤّسسات  مجتمعنا  في  نشأت 
التي  واجلمعيات  اخليرية،  اجلمعيات  فهنالك  مختلفة،  نشاطاتها 
جمعيات  وهنالك  املجتمع،  في  املرأة  مكانة  حتسني  على  تعمل 
وهنالك  معّني،  مجال  في  معّني  هــدف  حتقيق  أجــل  من  تعمل 
مؤّسسات ثقافّية، فنّية، رياضّية، أكادميّية. هذه املؤّسسات بعضها 
نشيط ويعمل بشكل متواصل، وبالّتالي حصل تطوّر في إدائها 
ولديها إجنازات ُملفتة للّنظر، وهنالك مؤّسسات نشاطها ُمجّمد، أو 
نشاطها محدود وال يسير مبوجب خّطة عمل واضحة ومحّددة، أو 

نشاطها ارجتالي وغير مدروس. 
بالّتالي  حتتاج  ُمعّني،  مجال  في  تعمل  مؤسسة  أو  جمعّية  كّل 
عدد  بها.  تقوم  التي  والفّعالّيات  نشاطها  لدعم  ميزانّيات  إلى 
من اجلمعّيات يعتمد على الدعم املالي اخلارجي، وجمعّيات أخرى 
لكن  حكومّية.  ــر  ودوائ مؤسسات  من  املالي  الدعم  على  تعتمد 
معظم  حتقيقه  على  تعمل  لم  أو  إليه  تلتفت  لم  جانب  هنالك 
ّياتها.  اجلمعّيات لدينا، أال وهو رفع نسبة الدخل الذاتي في ميزان
قضّية الدخل الذاتي هاّمة جًدا، بل ومصيرّية أحياًنا، في ضمان 
جتنيد األموال من صناديق داعمة، فهنالك صناديق تدعم اجلمعّيات 
مبوجب حجم الدخل الذاتي للجمعّية. وهنا تواجه اجلمعّيات مشكلة 
ومؤسسات،  جلمعّيات  التبرّع  يعتد  لم  ولألسف،  مجتمعنا،  أن 
وهنالك شبه إجماع أّن اجلمعّيات حتصل على الدعم من صناديق، 

وال حاجة إلى دعم املواطنني لها. 
كما أّن مفهوم التبرّع شبه معدوم في مجتمعا، فعلى سبيل املثال 
بل  العطاء،  على  قــادرة  مجتمعنا  في  شريحة  هنالك  احلصر،  ال 
وحتتاج إلى إشغال أنفسها مبهمات أو أعمال حتى ال يشعر هؤالء 
بالفراغ وامللل، وهؤالء قادرون على العطاء من خالل العمل بال مقابل 
لهم  يضمن  ًيا  مال دخًال  ضمنوا  ألّنهم  اتنا  وجمعّي مؤّسساتنا  في 
تلبية احتياجاتهم، أّال وهم شريحة املتقاعدين، الذين يخرجون إلى 
التقاعد بعد  سنوات خدمة طوال في أماكن عملهم، هؤالء طاقة 
أن  ميكنهم  اجلماهيري  العمل  في  استيعابهم  ّمت  إذا  هائلة  بشرّية 

يقّدموا الكثير ملجتمعهم وملؤّسساتنا وجمعياتنا. 
واالنغالق  التقوقع  ُتفّضل  املجتمع  من  الشريحة  هذه  لألسف  لكن 
على نفسها عن العطاء ملجتمعها. فلماذا ال يتطوّعون في العمل 

بجمعّيات خيرية أو ثقافّية أو صحّية، أو أّي مجال آخر؟
كما هنالك رجال أعمال في مجتمعنا ُمقتدرون، لديهم القدرة على 
الّتجارية  الشركات  فمعظم  ملؤسساتنا،  اجتماعّية  نشاطات  دعم 
نشاطات  لدعم  أرباحها  من  جــزًءا  تخصص  العالم  في  الناجحة 
ولألسف  بعد،  لدينا  يحصل  لم  األمر  هذا  أّن  إّال  وفنّية،  ثقافّية 

الّشديد. 
وأجدادنا  آبائنا  ولدى  مجتمعنا  في  العام  للصالح  العطاء  مفهوم 
كان أفضل مما هو عليه اليوم، رغم أّنه اقتصر في املاضي على 
يتبرّعون  ــداد  األج فكان  إمياني.  منطلق  ومن  الّدينية  املؤسسات 
تبرّع  من  وهنالك  املؤسسات،  تلك  لصالح  محاصيلهم  من  بجزء 
بأمالكه من أراٍض وعقارات لصالح تلك املؤسسات، لهذا جند اليوم 
باستقرار  وتتمّتع  العقارات  متتلك  اخليرّية  األهلّية  املؤسسات  أّن 
مالي، وبالتالي أنشأت تلك املؤسسات مشاريع تعود على املجتمع 
تلك  عائد  من  الذاتي  الّدخل  املؤسسات  لتلك  وتضمن  بالفائدة 

املشاريع. 
لو ننجح بأن يشمل العطاء في مجتمعنا للجمعّيات املدنية أيًضا 
كما كان يفعل أجدادنا مع املؤسسات ذات الّطابع الديني، سننجح 
في  سننجح  كما  مؤّسساتنا،  منها  عانت  لطاملا  معضلة  حل  في 
ضمان مصادر دخل ألعداد هائلة من العاملني في تلك املؤّسسات، 
وبذلك سنضمن مصدر رزق لعدد كبير من العائالت، وهذا عمل ال 

يقّل وطنّية عن أّي عمل وطني آخر. 
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ترتّد خطوات إيزيس الصغيرة، وهي جتري في أزقة القدس 
وراء  لبالبة تلحف  مثل  العقبات  وتصعد درج  ُسّكر البنات،  بائع  خلف  القدمية 
بعيدة،  أحياء  في  يتوّزع  األول،  عقده  طفًال جتاوز  أوزيريس  كان  حينها  الندى.. 
املدينة،  أوالد  اليانع  بصوته  وينادي  بالّضحكات،  محشوّة  فيها «باللني»  يبيع 
الختبار حّظهم املخادع، في اصطياد الرقم الكبير املفقود، في لعبة اليانصيب، 

ومبكر ثعلب صغير.
™™™™™

كانت جديلتاها تكبران أمام بيتها القدمي، وهي تكوّر بيدها كنزها اّلرخو الصغير، 
ل في إنضاج الكمثرى، لتغدو احلديقة زاخرًة بأقحوان  وتهجس عيناها بغٍد يتمُهّ

اخلجل. 
وكان الصبّي يغمض عينيه، وهو يلحق بقلبه الهاوي الّصغير من فوق السور 
العالي، بعيًدا عن اجلنود الذين يوزعون موتهم املعدني، ويسرقون الدفاتر واحللوى 

من حقائب األطفال امللوّنة! 
™™™™™

تقف امرأٌة في زاويٍة، ذات مسٍاء موسيقي منذوٍر للكمنجات، منشغلًة في ترتيب 
األمسية التي كان الطفل يجلس فيها على مقعد خلفّي.

احلصاد  مبنجل  قمح مجروحة  باقة  مُثل  كتفيها  على  الّالمبالية  شعرها  حزمة 
مينحها  الّليل،  قطن  قمٍر يتمّطى على  فنصف  حاجبيها،  استدارة  ّأما  الرحيم. 
الكمنجات  وبينما  واخلصوبة،  الّسحر  وآلهة  القمر  رّبة  األُسطورة،  شبًها بإيزيس 
في  تشتعل  السبعة  القيامة  قناديل  كانت  البعيدة،  اجلزر  إلى  ترسل أمواجها 
الغامضة  الّشواطئ  تلك  من  اآلتي  الغريب  ــرة  ذاك في  ــراس  األج وتــّدق  عينيها، 
شرفات  الذاكرة على  شبابيك  تّشرع  ونبيذ،  قمح  من  امرٍأة  في  متأّمًال  واجلالس 

احلكاية، وتستحضر ذاكرة احلنني: 
«..وبينما كان اخلريف يلّون الّطرقات، عاد الطفل املثخن يّجر أشالَءه، محطوًما 
مبطرقة الفتك الوثنية، إلى حّيه القدمي، وحتت شجرة التوت، سالت جداول بلون 
بجدائلها  طّلت إيزيس  وهناك  الكبيرة،  الصخرة  على  الطري  جسده  من  العّناب 
الطاغية الشقراء، ومّدت يديها إلى الطفل املنقوع بدم املجاز، مللمته في حضنها، 
السرّي  حبلها  ومّدت  اجلنود،  بلطات  بعيًدا عن  وَحملته  ضلوعها،  وضّمته إلى 
الفوّار  نعمانها  دفقات  وقاسمته  ضفائرها ترياًقا،  إليه  وهزّت  وريده،  وريًدا في 

ونبضها الفتّي. 
سفوح  في  الوحشية  جمع األيائل  في  انخرط  بكامل زينته  وَْعــًال  بأّن  قيل  وقد 

اجلبال». 
™™™™™

امليالد،  أشجار  تعّد حلوى  بكامل أناقتها  سّيدٌة  جلست  أحد،  يوم  صبيحة  في 
لكنها  ِكناسها،  اّتخذت األيائل  مغارٍة  ّأي  وفي  احلكاية،  ّسر  تعرف  كانت  وحدها 
آثرت البقاء خارج األسطورة. فلم تأِت ألسنة املدينة على ذكر املرأة حني تعرّج على 

احلكاية! 
وتبرئها! وكان  أصابعها تخيط جراحه  وأّحس  إيزيس،  وجه  َمْن شاهد  وحده  هو 

يشعر بأنفاسها تبلل رأسه احملموم.
إيزيس، بطلة األسطورة وعمودها الذهبي، حملتها األيام على صهوة الفؤاد واحلنني، 

لكّنها آثرت الصمت، ولذا بقيت احلكاية ناقصة.. حكاية إيزيس!
(جنني) 
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في حاالت كثيرة يكون الّتشخيص عن طريق الّصدفة، من 
دون ظهور أي عوارض لدى املريض، بل يتّم الّتشخيص خالل 

فحص تخطيط قلب لغرض آخر.
بعض  أو  إحــدى  على  حتوي  التي  احلــاالت  باقي  في  ولكن 
الّتشخيص  يتّم  املاضي،  العدد  في  ذكرت  التي  العوارض 

عن طريق:
وعن  الذاتّية،  املرضّية  السيرة  عن  املريض  استجواب   .1

العوارض التي تخّص املرض.
.ECG 2. تخطيط القلب

 ،Ecochardiography 3. تخطيط فوق صوتي للقلب
ملعرفة كبر األذينني (كّلما كان األذين أكبر، فهذا دليل على 
وجود رجفان في وقت مبكر، وتقّل الفرصة املُتاحة الستعادة 

النظم القلبي.
.Ergometry 4. إجراء فحص جهد للمريض

 Holter) ســـاعـــة   24 ـــــّدة  مل ـــر»  ـــت ـــول «ه ــص  ــح ف  .5
.(Monitoring

6. فحص الغّدة الدرقّية.

7. فحص إنزميات القلب.
 Chest الّسينّية  بــاألشــعــة  القلب  تصوير  فحص   .8

.Radiography

9. فحص تخّثر الدم.

∫wM¹–_« ÊUHłÒd�« Ÿ«u½√ ™

الرّجفان األذيني ينقسم إلى نوعني، وفًقا للمّدة الزمنّية التي 
يستمر بها املرض، ووفًقا لتجاوبه للعالج؛

مرّة  ألّول  تشخيصه  يتّم  الذي  الرّجفان  وهو  احلديث:   (1)
حتديده،  يتّم  اكتشافه  حلظة  ولكن  صدفًة،  أو  ألعراضه  وفًقا 

وفق حالتني:
 ،Paroxysimal Atrial Fibrillation املتكرّر   -
من  أكثر  يدوم  فال  ظهر  وإن  كنوبات،  ويختفي  يظهر  وهو 

سبعة أّيام.
- املستمر Persistent، هو الرّجفان املستمر ملّدة تزيد عن 
سبعة أّيام، وميكن عالجه عبر األدوية أو بجهاز مزيل الرّجفان 

ّية. (Defibrillation) بضربة كهربائ
(2) الّدائم - Permanent: وهو الرّجفان الذي ال ميكن 
ّية ال ميكنها عالج احلالة  إصالحه، فاألدوية والّضربات الكهربائ
أو تصحيح الّنبض، وفي هذه احلالة يجبر املريض الّتعايش 

مع املرض.

∫ÃöF�« ™

العوارض،  املسّببة،  العوامل  ــرض،  امل على  تعرّفنا  أن  بعد 
جناح  أّن  نعلم  أن  يجب  واملضاعفات،  الّتشخيص  كيفّية 
حلدوثه،  الزمنّية  باملّدة  بنوعه،  يتعّلق  األذيني  الرّجفان  عالج 

ومدى قساوة عوارضه أو مضاعفته، وتأثيرهم الّشامل على 
حياة املريض ومنطها.

يبدأ العالج عادًة في الّسيطرة على األعراض احلاّدة التي من 
املمكن أن تظهر، كضيق في التنّفس، آالم بالّصدر، دوران، 
وإحساس بدقات قلب سريعه، وكل هذه العوارض ناجمة عن 

تسارع القلب من الرجفان األذني والبطيني الحقا».
على  املؤّثرة  األدوية  طريق  عن  احلاالت  هذه  مبثل  العالج  يتم 
قنوات  محصرات  أو  البيتا،  حاصرات  مثل  القلب،  نظم 

الكالسيوم، أو مرّكبات الديچيتالز. 
إن لم ننجح في تثبيط سرعة القلب مبساعدة األدوية، وكانت 
הימודינמית  יציב  לא   - متوازنة  غير  املريض  حالة 
للعالج  فنلجأ  سريعة)،  قلب  ــات  دّق منخفض،  دم  (ضغط 
.Defibrillator بواسطة جهاز مزيل الرّجفان لتقومي الّنظم

تقّل  لفترة  موجوًدا  األذيني  الرّجفان  فيها  يكون  حاالت  في 
الّنظم  تقومي  طريق  عن  معاجلته  ميكننا  ساعة،   48 عن 
(היפוך קצב)، والتي تعني إعادة النظم اجليبي  (קצב 
ــة  األدوي طريق  عــن  واملتناسق)  الّدقيق  النظم   - סינוס 
تقومي  طريق  عن  أو  فليكانييد)،  بروبافينون،  (اميودرون، 
النظم الكهربائي (ضربة كهرباء صدرّية عن طريق جهاز مزيل 

الرّجفان).
في احلاالت التي لم نتأّكد من املدة الزمنّية لوجود الرّجفان 
األذيني، ال نعاجلها باألدوية املرجعة للّنظم اجليبي أو ضربة 
الكهرباء، وذلك خوًفا من تواجد خثرات في األذين والتسّبب 

بسكتة دماغّية وازدياد املضاعفات.
ميكننا أن جنرّب في هذه احلاالت ترجيع النظم اجليبي (קצב 
 4 ملدة  التخّثر  مضادات  من  جرعات  تناول  بعد  סינוס) 
أسابيع، وبذلك نخّفف مضاعفات الرّجفان األذيني كالّسكتة 

الدماغّية.
ّية،  االحتشائ املضاعفات  من  الوقاية  أّن  ــره  ذك اجلدير  من 
كالّسكتة الدماغّية، االنصمام الرئوي واخلثار الوريدي، تتم 
عبر تناول مضادات التخّثر للّتقليل من حدوث االحتشاءات.

 -  Coumadin الكومادين  املعروفة:  املــضــادات  ومــن 
- Heparin الهيپرين

 - Xarelto كساريلتو - sc Clexan حقن الكليكسان
.Pradaxa پراداكسا - Eliquis إيليكويس

في احملّصلة يجب توّخي احلذر وإعالم الّطبيب بكّل جديد 
يقلقكم، ألّن سالمتكم تهّمنا.
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د. كميل ساري - مدير منطقة الشمال في سلطة اآلثار ÆÆÍœöÐ w
©vMF   öÐ  —Ëb½Ë  ÒnK½®

هاشم ذياب

في ذاكرة احملمول..
أحمال..

تعي معنى الوعي!
وأحمال الّنحس والقشور.

يشاكسك.. هاتفي املجهول.
يلمع الّدمع..
على وجنتي

التي تروي.. األمل.
في تيٍه.. يصارع احلسرة..

مع اآلهات الّتائهة..
التي انطفأت نارها..

في سماٍء
هي مآل اليقظة.

تتجّمع كل أشالء املعنى..
أسماٌء.. رجاء.

استراحة (املقالة)..
في محرقة.

ٌع.. بقدري. ُمَقَنّ
ُمتحٌف.. بالّنَدم.

متحّوٌل.. بال أنحاء.
™™™

املساء.. استراحة الفكرة..
من الوَجل.

انتصار الّتغريدات.
والبريد.. حوافز
للّشفاه الّنائمة..
على.. وقار الّسفر

وأحالم اجلراح.
™™™

يتسّلل اخلبر
ال أحد يسمعه..

فالفرح ال يسكن هنا.
ينفد..

مع الوعود الكاذبة
كالّثعلب..

يْبلع املتشائمني.
™™™

أصدقاؤك..
الهاربون..

من قواريرهم.
ال يعرفون من العناوين
إّال.. الفناء لإلنسان.

يعومون..
في أحالم املقاولني..
واحلروب الهمجّية.

أسمال احلقيقة..
تنوء في دخان (غليون)..

يجّدد فْهَم البّحار..

للّسمع.. والّصمم.
(حيفا/ طمرة)

تقع كابول في اجلليل األسفل – الغربي إلى الّشمال 
من طمرة. اختلف الباحثون في آرائهم حول معنى 
كابول  أّن  يرّجحون  الباحثون  غالبّية  أّن  إّال  االسم، 
تعني «األرض اخلصبة للزراعة»، إذ تقع كابول ضمن 
حدود وادي جدرو أو وادي عّكا، واملعروف اليوم باسم 

«عيمق يزراعيئل» (עמק יזרעאל).

l�u*«Ë WO�¹—U Ò²�« —œUB*«

كابول  موقع  حول  بينهم  فيما  الباحثون  اختلف 
األثرّية، إذ رّجح البعض منهم، أن تكون قرية كابول 
ّية هي التي ذكرت في التوراة: بداية، في سفر  احلال
يشوع على أّنها ضمن أراضي «سبط آشير»، الحًقا 
ذكرت في سفر امللوك كواحدة من املدن التي أعطاها 
امللك سليمان إلى «حيرام»، ملك مدينة صور ألّنه 
أرسل له خشَب األرز لبناء الهيكل. كما ذكرها املؤرّخ 
يوسف بن ماتتياهو، على أّنها املوقع الذي اختبأ 
فيه اليهود، عندما أرسل كاسوس جالوس (احلاكم 
جيشه،  األّول)  القرن  خالل  سوريا  ملنطقة  الروماني 
لتدير القرى املجاورة لعكا خالل الّثورة ضّد الرومان.

مييل غالبية الباحثني اليوم إلى االعتقاد بأّن كابول 
التي ذكرت في التوراة، تتواجد في املوقع املعروف 
(املتواجدة  الزيتون»  راس  «خربة  باسم  أّيامنا  في 
 – ّية  احلال كابول  من  الّشمال  إلى  كم   1.5 قرابة 
سنكتب عنها بشكل أوفى في مقالة الحقة) واّلتي 
ُعثر فيها على آثار استيطان منذ 1200 عام ق.م. 
الّترجمة  في  ذكــرت  فقد  ّية  احلال كابول  قرية  ــا  أّم
للعهد  اليونانّية  بالّلغة  (الترجمة  السبعينّية 
القدمي من القرن الّثالث ق.م) حتت اسم «شابولون» 
«الفولغاتا»  في  ذكــرت  بينما   .(Chabulon)
من  الالتينّية  بالّلغة  املقدس  الكتاب  من  (بنسخة 
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القرن اخلامس ميالدّي، أعّدها جيروم هيرونيموس)، 
كابول  اسم  ذكر   .(Chabul) «شابول»  اسم  حتت 
في عّدة أشكال أخرى، حيث ُذكر، مثًال، خالل الفترة 
الرومانّية أيًضا حتت اسم «چباال» (Gabala)، وفي 

.(Cabor) «الفترة الّصليبّية حتت اسم «كابور

W Ò¹dŁ_«  U Ò¹dH(«

البحث األثري األّول للمنطقة يعود إلى القرن التاسع 
جزًءا من طريق  تومسون  يوّثق الباحث  عشر، حيث 
رئيسّية على مقربة من منحدر اجلبل. عام 1875، 
يعلن الرحالة ڤكتور چرين عن وجود العديد من آبار 
جــدران،  وأعمدة)،  بناء  (حجارة  مباٍن  بقايا  املياه، 
والعديد من النواويس املزخرفة بنقوش متنوّعة. في 
عام 1877، زارت املوقع البعثة للمسح في غربي 

فلسطني بإدارة الباحثني كوندر وكيتشنر. 
جرى مسح أثري منتظم وجذري في كابول، بني األعوام 
1993-1995 بإدارة جامعة بن غوريون في الّنقب، 

من قبل الباحث جونر ليهمن، وحتت إشراف سلطة 
في  االستيطان  بداية  عن  الكشف  خالله  ّمت  اآلثار، 
املوقع، واّلتي تعود إلى الفترة الفارسّية والهيلينّية 
(القرون 5-4 ق.م)، ليستمر خالل الفترات الرومانّية 

والبيزنطّية وحتى الفترة اململوكّية. 
احلفريات األثرّية بدأت عام 1971 وال زالت مستمرّة 
حّتى أّيامنا. وتشير مكتشفات احلفريات إلى بداية 
عام  (حفريات  الهيلنّية  الفترة  خــالل  االستيطان 
2003 جرت حتت إشراف الباحثة هناء أبو عقصا من 

سلطة اآلثار)، حيث ّمت توثيق مباٍن زراعّية من تلك 
الفترة وبعض اآلثار من الفترة البيزنطّية واململوكّية 
كما   .(2003 عام  حفريات  من   –  1 رقم  (صــورة 
تاريخه  يعود  عمومّي  حّمام  بقايا  على  العثور  ّمت 
املياه  غرفة   –  3 رقم  الفترة البيزنطّية (صورة  إلى 
الّساخنة، من حفرّيات عام 2009 بإدارة رافع أبو رّيا 

من سلطة اآلثار).
التي  الكهوف  بعض  عن  أيًضا،  الكشف،  وّمت  هذا 
استعملت قبورًا خالل الفترات الرومانّية والبيزنطّية، 
وقد ّمت حتديد تاريخها ما بني القرن األّول ق.م وحّتى 
نواويس  احــتــوت  بعضها  ــالدّي.  ــي م ــع  ــراب ال الــقــرن 
مصنوعة من الفّخار. أّما املكتشفات الصغيرة داخل 

القبور فشملت احللى وأدوات الزجاج املمّيزة. 
بداية  أّن  على  كابول  في  األثرّية  املكتشفات  تشير 
االستيطان تعود إلى الفترة الفارسّية، استمرارًا إلى 
الفترة الرومانّية والبيزنطّية. هذه املكتشفات تساند 
املصادر التاريخّية من الفترة الرومانّية، وهي تعزّز 
ّية تعود إلى  من مصداقّية النظرّية بأّن كابول احلال
الفترة الرومانّية. أّما كابول التي ذكرت من الّتوراة 
راس  خربة  ــه  أّن احملتمل  من  ــر،  آخ موقع  في  فهي 

ّية. الزيتون إلى الّشمال من كابول احلال



4 4
15:00-19:00

50

500



2016 »¬ 5 WF ÔL'« 32

إعداد: نانسي نعمة
الّصيف  فصل  في  احلــرارة  درجات  ارتفاع  مع 
كما  الّسوائل،  من  الكثير  بطرح  اجلسم  يبدأ 
يطرح معها املعادن و األمالح، و بالّتالي عندما 
الهاّمة  واألمــالح  املعادن  هــذه  اجلسم  يخسر 
لكفاءة اجلسم، يبدأ اإلنسان الّشعور بالّتعب 
واإلرهاق والّدوران، وبالّتالي يجب تعويض هذا 
وذلك  واملعادن،  واألمالح  الّسوائل  من  الّنقص 
عن طريق تناول الڤيتامينات لهدف تنشيط 
اجلسم وإعادة حيوّيته؛ ومن املهم تغيير بعض 
العادات الصحّية اخلاطئة للحصول على جسم 

صحّي ونشيط في فصل الّصيف.
وحيوّية  نشاًطا  تعطي  السليمة  الّتغذية  إّن 
فصل  في  نشيطني  بالّتالي  ونصبح  وطاقة، 
الّصيف. ومن أهم األغذية الواجب تناولها في 
وارتفاع  العطش  تقاوم  واّلتي  الّصيف،  فصل 

درجات احلرارة:
جًدا  غنّية  ألّنها  امللوّنة،  واخلــضــار  الفواكه 
انتعاًشا  تعطي  ــي  وه ــدة،  ــس األك مبــضــادات 
من  البشرة  وتقي  ــراض  األم وحتــارب  للجسم 
احلرارة  لدرجات  التعرّض  عن  الّناجت  الّتأكسد 
البّطيخ  الــفــواكــه:  ــذه  ه ــم  أه ومــن  العالية. 
و  A بڤيتامينات  لغناهما  وذلك  والّشمام، 

B وC والسلينيوم ومضادات األكسدة التي 
حتارب عالمات التقّدم بالعمر وجتّعد البشرة، 

وتنّظف اجلسم من الّسموم. 
ومن أهّم اخلضار اخلّس واخلضار الورقّية اخلضراء 
واخليار. فاخلضار الورقّية اخلضراء بشكل عام 
ترّطب اجلسم وتزيد الّسوائل وسعراتها احلرارّية 
في  خاّصًة  بكثرة  بها  ينصح  لذلك  قليلة. 
فصل الّصيف، أّما بالّنسبة للخيار فهو من 
اخلضار التي يوجد فيها كمّية عالية جًدا من 
الّسموم  من  اجلسم  تنقية  على  ويعمل  املاء، 
التخّلص  على  ويساعد  اجلفاف  من  ويحمي 

من الهاالت الّسوداء وينّقي البشرة.
إّن ممارسة الرّياضة في فصل الّصيف مهّمة، 
اجلــلــوس  عـــدم  ــن  م ــاه  ــب ــت االن علينا  ــكــن  ول
لساعات طويلة حتت أشعة الّشمس، خصوًصا 
عند الّظهيرة، حيث من املمكن ممارسة أغلب 
الرياضات عند غروب الّشمس أو في الّصباح 

الباكر، مع تعويض اجلسم بالّسوائل.
وذلك  جًدا،  ضــرورّي  الّشمس  ألشعة  التعرّض 
حيث  ًا،  ـ يومّي األقــّل  على  دقائق  عشر  ملــّدة 
إنتاج   على  اجلسم  تساعد  الّشمس  أشّعة  إن 
امليتابوليزم  عــن  ــؤول  ــس امل  ،D ڤيتامني 
ترّقق  ــى  إل ـــؤّدي  ي قــد  ونقصه  واالســتــقــالب، 
للّشمس  التعرّض  هو  به  ننصح  وما  العظام. 
مع وضع واٍق شمسّي، وذلك لتفادي تصبغات 

البشرة املمكن حدوثها. 
فوائد  ببعض  اإلشــــادة  هنا  الـــضـــرورّي  مــن 
ڤيتامني D، منها: احلماية من بعض األمراض 
واملسّنني،  األطفال  لدى  املوسمّية  كاإلنفلونزا 
واحلماية من مرض الّسل. كما له فائدة ضّد 
ومرض  اللويحي  كالتصّلب  املناعّية  األمراض 
السّكري. كما يرتبط نقصه باألمراض القلبّية 

°n O ÒB « q B  w  Ù Òd C Ë Ùb O H   «œU Ž

ضغط  ارتفاع  من  يخّفف  أّنه  كما  ّية،  الوعائ
الّدم الّشرياني، ويساهم أيًضا في احلماية من 

بعض أنواع الّسرطانات.

 UN³ ÒM& Vł«u�«  W¾ ÒO��«   «œUF�«  s�

∫nO ÒB�« qB� w�

الوزن  في  ــادة  زي تسّبب  التي  الّدهون  تناول 
واجلسم  البطن  منطقة  فــي  ــون  ــّده ال ــراكــم  وت
وارتفاع نسبة الولكسترول الّضار، كما تسّبب 
يجب  كما  املختلفة.  ـــراض  األم من  العديد 
الذي  امللح  تناول  من  الّتقليل  أو  االمتناع 

يسّبب فقداًنا للّسوائل.
اخلمول والكسل واجللوس في املنزل وكثرة تناول 
املشروبات الغازّية ومشروبات الّطاقة والعصائر 

مرتفعة السّكر واملثّلجات (اآليس كرمي). 
ـــات  األوق وفــي  كافية  لــفــتــرات  ــوم  ــّن ال عــدم 
ــراز  إف انتظام  لــعــدم  ـــؤّدي  ي ــا  ّمم الّصحيحة 
ـــراز  ــصــبــح إف ــع، وي ــب ــّش ــي اجلــــوع وال ــون ــرم ه
الهرمونات املختلفة التي تساعد على هضم 
يتّم  بالّنوم،  منها  املرتبط  وخاّصة  الّطعام، 
بشكل عشوائي ّمما يسّبب العديد من املشاكل 
ويسّبب  الدموّية  الّدورة  على  ويؤّثر  الصحّية 
اإلرهاق بشكل عام. ومن اجلدير ذكره بأّن الّنوم 
اجلّيد والصحي يكون ما بني ست إلى ثماني 
وذو  متواصل،  ليلّي  ــوم  ن ا  ـً يومّي ساعات 

جودة عالية.
تناول الفاكهة يجب أن يكون بشكل مدروس 
مفّضل  حيث  ــة،  والــكــمــّي ــوع  ــّن ال حيث  مــن 
مع  حصص  خمس  ــى  إل ثــالث  من  يكون  أن 
تعتبر  ــة.  ــرارّي احل السعرات  كمّية  احتساب 
الفاكهة صحّية جًدا ومفيدة كما ذكرنا، ولكن 
ال جتب تناولها أكثر من احلد املسموح الحتواء 
معظمها على كمّية سكر متوسطة ومرتفعة، 

ا لزيادة الوزن. ًب وذلك جتّن
تناول الفاكهة يجب أن يكون بشكل مدروس 
وكميته،  يوميًا  تناوله  يجب  ما  حيث  من 
مع  حصص  خلمس  ثالثة  مــن  يكون  حيث 
فتعتبر  احلــراريــة  السعرات  كمية  احتساب 
الفاكهة صحية جدًا ومفيدة كما ذكرنا، ولكن 
اليجب تناولها أكثر من احلد املسموح الحتواء 
وعالية  متوسطة  سكر  كمية  على  معظمها 

وذلك جتنباص لزيادة الوزن.
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 ¨Z??(«  rÝu�  W³ÝUM0  UNOM Ò�R�  —uNLł  TÒMNð  XO�ö

  UO�uð ¨Z(« pÝUM� ¡«œü r¼dHÝ q³� ÃU Ò−×K� ÂÒbIðË

 s�  qOKI²�«  w�  r¼U�ð  w²�«Ë  ¨W ÒOL¼_«  W¹Už  w�  W ÒO×�

 ¨Èdš√  W ÒO×�   UÐU�≈  Ë√  W¹bF�  ÷«d�QÐ  tÐU�ù«  dDš

 qO�UH²�« W??�U??J??�  U??N??²??I??�«d??�Ë U??N??²??³??«u??� —U????Þ≈ w??� p????�–Ë

 W ÒO×B�«  W¹UŽd�«  dO�uðË  ¨UNOM Ò�R�  —uNL'  WÒOðUO(«

 ÆÎUC¹√ œö³�« Ã—Uš r¼Ë rN� vK¦*«

 s�Ë  ¨WÐuKD*«   ULOFD²�«  w ÒIKð   UO�u²�«  Ác¼  qLAðË

 w�«e�≈ rOFDð u¼Ë ¨U¹U×��« »UN²�« b{ rOFDð ¨UNML{

 ÆdH��« bŽu� s� ÂU¹√ 10 q³� tOIKð s¹d�U�*« W�U vKŽË

 ·bNð w²�«Ë UNÐ v�u� WO�U{≈  ULOFDð ÎUC¹√ p�UM¼Ë

 ¨W³F� ÷«d�√ Ë√ …UO(« œbNð ÷«d�QÐ ÈËbF�« V ÒM& v�≈

 ≠U¹d²�œ  rOFDðË  ©‰U??H??Þ_«  qKý®  uO�uÐ  rOFDð  qLAðË

 Íc�«Ë B Ÿu½ s� dHB�« p�cË ¨A Ÿu½ s� dHB�«Ë ”uM²½

 w�  ‰UłdK�  h??š_U??ÐË  ¨s¹d�U�*«  W�UJ�  Î «Òb??ł  tÐ  v�u¹

 W�U{ùUÐ Æ”√d�« oKŠ pÝUM� V³�Ð p�–Ë d̈LF�« q³²I�

 ÎUBO ÒBš tÐ v�u*«Ë 5²zd�« »UN²�« b{ rOFDð v�≈ ÎUC¹√

 W³B(«  b{  wŁöŁ  rOFDð  ÎUC¹√Ë  65  qOł  ‚u�  —U³JK�

 Z×K� dH Ò��« q³�  W�“ö�«  ULOFD²�« wIK²� UNOM�R� uŽbð åXO�öò

™ ¢WHK²�*«  «œUOF�« w� W�“ö�«  ULOFD²�« .bIð r²¹ w�U(« Ÿu³Ý_« W¹«bÐ s� Î¡«b²Ð«¢ ™

Æ©¡«dOL(«®  WO½U*_«  W³B(«Ë  ©WO�UJM�«  bG�«®  ·UJM�«

 WHK²�*«  ULOFD²�« wIKð ÊUJ� sŽ ÕUCO²ÝôUÐ v�u¹Ë

 W�UDÐ  —UCŠ≈  rN*«  s�  t?? Ò½√  dc¹Ë  ÆW³¹dI�«  …œUOF�«  w�

 w�  UNO ÒIKð  Ò-  w²�«   ULOFD²�«  Íu²%  w²�«   ULOFD²�«

 œÒËe²�« UC¹√ rN*« s� ÆrOFD²�« wIK²� tłu²�« bMŽ oÐU��«

 ÆWJ� v�≈ dH��« Íb�  ULOFD²�« W�UD³� …—uB� W��MÐ

 d̈H��«  ÂbFÐ  v�uO�  ¨q??�«u??(«  ¡U�M�UÐ  oKF²¹  ULO�Ë

  œ«—√  ‰U??Š w??�  sJ�  ¨q??L??(« s??�  ‰Ë_«  YK¦�«  w??�  ÎW??�U??š

 …—UA²Ý« rN*« s� ¨p�– s� ržd�« vKŽ dH��« q�UŠ …√d�«

 ÍdJ��« q¦� WM�e� ÷«d�QÐ v{d*« U Ò�√ Æ Z�UF*« VO³D�«

 rNOKŽ V−O� ¨U¼dOžË VKI�« ÷«d�√Ë w�UF�« Âb�« jG{Ë

 ÆdH��« …d²H� Ì·U rzö� W¹Ëœ√ ÊËe�0 œËe²�«

 w�  o¹u�²�«  d??¹b??�  Z??¹d??�  bL×�  bO��«  l??�  Y??¹b??Š  w??�Ë

 wM�R� l??� r??z«b??�« q??�«u??²??�« v?? K??Ž b??? Ò√ ∫w??Ðd??F??�« j??Ýu??�«

 ¨ U³ÝUM*«Ë  œUOŽô«  lOLł  w�Ë  tM��«  —«b�  vKŽ  XO�ö

 q³� W Ò�U)«  «dOC×²�«  Ác¼ ¡«dłSÐ Z¹d� v�u¹Ë UL

 WC¹d�  ¡«œ¬  ÊULC�  dH��«  bŽu�  s�  q??�ô«  qŽ  5Žu³Ý√

 Î «dHÝ ÃU−×K� vML²½ ∫·U{√Ë Æs�¬Ë w×� qJAÐ Z(«

ÆÎ«—uJA� ÎUOFÝË Î«—Ëd³� ÎU−ŠË ÎUI�u�
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“b�U½ËbU� w� Êü« ¢u¹—U� dÄuÝ¢

 u¹—U�  dÐuÝ  …dONA�«  »uÝU(«  W³F�  »UF�«  Ÿ“uð  “b�U½ËbU�  rŽUD�  WJ³ý

 »UF�√ Êü« «uFLł«  ÆWHK²�� »UF�√ 8 WŽuL−*« qLAð ÆqO� wÐU¼ W³łË q l�

  ÆqO� wÐU¼ W³łË q l� OIRAM REPUS

wwwÆ   WOÐdF�«  WGK�UÐ  X½d²½ô«  l�u�  w�  »UF�_«  lOLł  …b¼UA�  rJ½UJ�SÐ

mcdonaldsÆcoÆilØar

 œUH½ v²Š qO� wÐU¼ W³łË q l� “b�U½ËbU� ŸËd� lOLł w� …bł«u²� »UF�_«

ÆÊËe�*«

 wÐdF�«  j??Ýu??�«  w??�  …e??O??2Ë  …b??¹b??ł  WKLŠ  w??�  « Îd??šR??�  ÊUšd�²�  dO³AL¼  WJ³ý  XIKD½«

  UNKO¦L²Ð ÂuIð w²�« …b¹b'« WO�öŽù« WKL(« w� ÆUÎ³¹d� Ã«Ëe�« vKŽ WK³I*«Ë WÐUA�« Ã«Ë“ú�

 q «Ëed¹ Ê√  Ã«Ëe�«  vKŽ WK³I*«  Ã«Ë“ú� WJ³A�«  ÷dFð  «—UAÐ 5½— W¹bO�uJ�«  WK¦L*«

 tK q�Ž dNý W¹b¼ vKŽ ‰uB(«Ë ÊUšd�²� dO³AL¼ s� b¹b'« XO³�«Ë ·U�e�«  U¹d²A�

ÆWIÐU�� ÊËbÐË V×Ý ÊËbÐ ÂU¹√ 5 …b* ‰ôœ

  «uMÝ cM� wÐdF�« jÝu�« w� dO³ d¹bI²Ð vE% w²�«Ë W�ËdF*« ÊUšd�²� dO³AL¼ WJ³ý

 qð ÊUJ�¢  U½öŽù«  V²J� d³Ž WÐUA�«  Ã«Ë“ú??�  v�Ë_«  …dLK�Ë WM��«  Ác¼ tłu²ð ¨WK¹uÞ

 ¨—uDF�«  ¨fÐö*«  ÂU��«  UNM�Ë  ¢u??Ð  ‰uJ�«¢  ÂU��«  w�  rNðU¹d²A�  W�U  eOd²�  ¨¢VOÐ«

 …d�u²*«  öL(« s� l²L²�«Ë ¨U¼dOžË  Ułu�M*« ¨WO�eM*«  «Ëœ_« ¨qOL−²�«  «dC×²��

ÆV×Ý ÊËbÐË eO2 q�Ž dNý vKŽ …ed*« …ËdA�« W¹UN½ w� ‰uB(«Ë

 v�«  ·bNðË  ¨ÊUšd�²�  dO³AL¼  WJ³ý  s�  W�U¼  WO−Oð«d²Ý«  …uDš  WKL(«  Ác??¼  d³²Fð

 d³²F¹ ÊUšd�²� dO³AL¼ ÆwÐdF�« jÝuK� WBB�*«Ë …eOL*«  «uD)«Ë  öL(« Z¹Ëdð

 WKLŠ  W??�¡ö??�Ë  hOB�²Ð  WM��«  Ác??¼  ÂU??�  «c??�Ë  5LN�  szUÐ“  wÐdF�«  jÝu�«  s�  tMzUÐ“

 WKL(« s� WO�Ozd�«  W�UÝd�«  ÆwÐdF�«  jÝu�«  w� Õ«d??�ô«  rÝu� W³ÝUM0 W�Uš WO½öŽ≈

 q�Ž dNAÐ “uH�« rJMJ1Ë ÊUšd�²� dO³AL¼ s� ·U�e�«  U¹d²A� q «Ëe—¢ ∫WO½öŽô«

 W¹bO�uJ�«Ë W�u�Q*« WOB�A�« t²¹œQ²Ð ÂuIð dOB� —uB� ÊöŽ« d³Ž U¼d¹d9 r²¹ ¢W¹b¼

 „u³�OH�«  W×H�  d³Ž  WO½öŽô«  WKL(«  dA½  r²¹  Æ «—UAÐ  5½—  UN¹œRð  w²�«Ë  ¢vM�  Â«¢

ÆX½d²½ô« l�«u�Ë u¹œ«d�UÐ ¨WOÐdF�« WGK�UÐ WJ³A�UÐ W�U)«

 U�  q  «Ëd²ý«  ÆrJO�«  Ÿd??�  »d??�√  v??�«  Êü«  «uNłuð  ¨« Î–«  ÊËdE²Mð  «–U??�  øU³¹d�  ÊułËe²²Ý

 WMÝ  …d²�  v²Š  t�öG²Ý«  sJ1  Íc???�«Ë  q�Uý  ·ô¬  10  WLOIÐ  b??¹b??'«  XO³K�  t½ułU²%

ÆÊUšd�²� dO³AL¼ »U�Š vKŽ ‰ôœ tK q�Ž dNAÐ “uH�« rJMJ1Ë

  «bO$ WMOF³�« W¹d� w� ¡UFÐ—ô« ÂuO�« —UMH�« Wdý sŽ o¦³M*« ÊU¹— ed� rE½

 W¹d�  w??�U??¼«  s??�  nOH�  —uC×Ð  p???�–Ë  qOGA²�«Ë  rOKF²�«  Ê«u??M??Ž  qLŠ  Èb²M�

 ·dF²K�  «Ë¡Uł s¹c�«  dš«Ë ¨ÊU¹— ed�  U�b�Ð «uEŠ s¹c�«   «bO−M�«Ë WMOF³�«

ÆÊU¹— ed� UN�bI¹ w²�«  U�b)« vKŽ

 U¹œUB²�«  wÐdF�«  lL²−*«  d¹uDð  WOHO  v�«   qLF�«  W??ý—Ë  ‰öš  Èb²M*«  ‚dDð

 dIH�«  ‰bF� iHšË ÍœUB²�ô« uLM�«  …œU¹e� WOÐdF�«  W¹—U−²�«  `�UB*« d¹uDðË

ÆwÐdF�« jÝu�« w�

wÐdF�« lL²−*« qł« s� ÊËœułu� ¢ÊU¹—¢Ë ¢—UMH�«¢ w� s×½¢∫  «dO−Š dÝU¹ Æœ

 ÊU¹— Z�U½dÐË —UMH�« Wdý sŽ   «dO−Š dÝU¹ Æœ s� q qLF�« Wý—Ë w� „—UýË

 w²�«Ë  ÊU¹—  e«d�Ë —UMH�«  Wdý UN�bIð  w²�«   U�b)« sŽ Àb% Íc�«Ë  “UO²�«Ë

 lL²−*« ÁU&« WOŽUL'« WO�ËR�*« oKDM� s� wÐdF�«  lL²−*« W�bš v�« ·bNð

 lL²−*« w� błu¹¢∫·U{« Íc�«Ë  ¨W�Uš W�Ëb�« Ác¼ w� wÐdF�« œdH�« ÁU&«Ë qJ

 w�  …dO³  WÐuF�  p�UM¼  b¹bA�«  nÝö�  sJ�Ë  W�uH²�   U�UÞË   U�Uš  wÐdF�«

 oz«uF�« Ë« qUA*« Ác¼ q¦� qŠ qł« s� ÊËœułu� ÂuO�« s×½Ë ¨qLŽ sU�« œU−¹«

 bR¹ «c¼Ë ¨‚uH²� t½uJÐ tŠU−M�  UO½UJ�ô« wÐdF�«œdH�« pK1 YOŠ ¨»dF�«  W�bš
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