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بياًنا  عربي/ة  بروفيسور  ِمائة  املاضي  الّشهر  نهاية  في  أصدر 
ضّد  موقفهم  عن  فيه  عّبروا  بعضه»  يكسر  لن  «فّخار  بعنوان 
احمللّية  ّية  العرب مجتمعاتنا  ــي  ف املتفشية  العنف  مظاهر 
مؤّكدين على قلقهم من انتشار كاّفة أنواعه ومسجّلني رفضهم 
واستنكارهم لتلك الّظاهرة، وفي نفس الوقت حرصهم على سالمة 

أبناء املجتمع.
أثار الّنشر «ُعوَيصفة» عابرة شارك فيها مجموعة من الكّتاب 
والّصحافّيني ومتابعي وسائل الّتواصل االجتماعي على أنواعها، 
انتخاب  بالّنقد  وّخصوا  والبيان  املبادرة  معظمهم  انتقد  حيث 
املبادرين ِملائة من حملة ألقاب البروفيسور فقط في خطوة ُعّدت 
أو  املقاالت  تلك  في  جاء  حسبما  مكروهة،  ّية  استعالئ نخبوّية 

الّتغريدات أو (البوستات).
من  سبقه  وما  البيان  ذلك  إصــدار  تداعيات  يجهلون  كثيرون 
تفاصيل لو نشرت في حينه ملنعت أقساًطا من الهجوم عليهم 
أبناء مجتمعنا، ال  الّتقريع واملس مبجموعة من خيرة  ومحاوالت 
الّتعبير عن موقف  في  حّقهم  ينكر عليهم  بأن  حًقا  أحد  ميلك 
للبعض، وأنا منهم، حتفظ على  لو كان  إيجابّي حتى  جماعي 
مضامني البيان التي جاءت فضفاضة وعمومّية أو عن رغبة بأن 
ّية ترافقها مقترحات عملّية أو  يحتوي بيانهم مواقف أكثر فعال

خّطة عمل مهنّية ُمفّصلة هادفة.       
وللّنزاهة علّي أن أسرد ما كنت أعرفه من قّصة هذا البيان الذي 
تطرّقت إليه قبل نشره بأسبوعني في مقالتي «وكان عرس في 
اّتصال  من  عرفته  فما   .22/7/2016 يوم  واملنشورة  اجلليل» 
بعض  اسُتنفر  أن  بعد  ــاءت  ج أّنها  للفكرة  مبادرين  صديقني 
األصدقاء من تداعيات مقالة كتبتها عن مصاحلة تركّيا وإسرائيل 
(ُنشرت في الّثالثني من حزيران) ومهاجمتي اخلطيرة على أثرها 
من قبل الّشيخ كمال اخلطيب، مبا ميّثله كقيادي إسالمي مؤّثر، 

ّية له.  وله دور في جلنة املتابعة الُعليا، ورسالتي اجلواب
ــا:  ــواًن ــن ــه ُع ـــاروا ل ـــت ــان اخ ــي ــّص ب ــن ـــادرون ب ـــب ـــــي امل فلقد زوّدن
ـــوا مــا يلي:  ــه صـــرّح ــي ــي هــي أحــســن» وف ــت ــال «وجــادلــهــم ب
املدني  املجتمع  من  وممّثلني  مثّقفني  ه  دنا أ املوّقعني  «نحن 
الّداخل، نعّبر عن صدمتنا الكبيرة وقلقنا  الفلسطيني في 
الّنقاش الذي يتداول على صفحات  البالغ من حّدة وقسوة 
على صفحات شخصّيات  االجتماعي، خصوًصا  لّتواصل  ا
مقال  تبعات  قيادّية وسياسّية ودينّية في مجتمعنا، آخرها 
الكاتب جواد بولس ورّد الّشيخ كمال اخلطيب رئيس جلنة الّدفاع 

عن احلرّيات املنبثقة عن جلنة املتابعة الُعليا“.  
الّنص،  على  بسيطة  مالحظة  ووضعت  للمبادرة  فرحت  لقد 
من  عشر  الرابع  في  وصلني  الــذي  الّنهائي،  بيانهم  وانتظرت 
متّوز/يوليو، ففوجئت باستالمي نًصا مختلًفا عن األصل ومغايرًا 
بفكرته وجوهره وبعنوانه الذي أصبح: ”فخار لن يكّسر بعضه“. 
خاطبت من كانوا على تواصل معي، ُمتحّفًظا ومنتقًدا، وعبرت 
بعدها عّما قلته لهم  في مقالتي املذكورة ومرّدًدا أّن الّنص اجلديد 
هو ”عبارة عن نص إنشائي عار من أي موقف واضح وصريح. 
نص توفيقي سطحي ال مينع من أن يوقع عليه حتى العنصري أو 

التكفيري أو املفنت. كان هذا نص العاجزين“.
على  املوّقعني  أصدقائي  من  لبعض  الّتوضيح  بهذا  مدين  إّنني 
البيان، وقد عتبوا على انتقادي الّشديد له من دون أن يكونوا 
على علم بتفاصيل ما حدث معي، ومن دون أن أعرف من منهم 
كان يعمل في احللقات الّصغيرة على إعداد البيان وإجنازه للّنشر، 
ورغم انتقادي ملا جاء في العريضة اؤكد أّنني أفرق بني حّقهم في 
الّتوقيع عليها وحرّيتهم املكفولة في الّتعبير عن مواقفهم، واؤكد 
بأّنني لست شريًكا مع من عاب عليهم أو على املبادرين بقصر 
أقول  العكس  على  بل  البروفيسور،  درجة  حملة  على  املبادرة 
األكادميّيني  من  لغيرهم،  حافزًا  نواقصها،  على  تكون،  عساها 
واملثّقفني والعاملني والّناشطني االجتماعّيني والسياسّيني كّل من 
موقعه ومكانته، ليتقّدموا مببادرات مثيلة أو أجنع أو ”أدسم“ أو 

أكثر ثورّية وإثراًء. 
العريضة،  صــدرت  فلقد  ــوال  األح جميع  على 
االهتمام  وبعض  نقاش  من  أثارته  ما  ــارت  وأث

بركة،  محّمد  السّيد  التفاتة  بنظري  أهّمه  العام، وكان  الّشعبي 
املجموعة  لهذه  ّية،  العرب للجماهير  العليا  املتابعة  جلنة  رئيس 
أنظر  ”إّنني  فيها:  قال  خاّصة،  برسالة  خاطب  أفرادها  حني 
بإيجاب كبير إلى رغبة أي قطاع أو شريحة مجتمعّية في تقدمي 
واالجتماعّية  الوطنّية  مسيرتنا  دعم  أو  تصويب  في  مساهمته 
ّية وتوقيعكم على العريضة الهاّمة يدخل في هذا الباب  واإلنسان

بالّتأكيد“.
بقدر ما حتمله هذه الدعوة من احترام ملن وّقع على ذلك البيان، 
من  لكثير  ــة  إدان ورمبــا  أو  إهابة  احلــذق  القارئ  فيها  يجد  فقد 
الّنخب والشرائح االجتماعّية، ال سيما املؤّطرة في أحزاب وحركات 
سياسّية - وبعضهم انتهز الفرصة للتهّجم على َمن وّقع البيان، 
يرهم  لم  بينما  الفرصة،  واستغالل  والتجّبر  بالتكّبر  واّتهمهم 
التصّدي  أجل  من  مواقعهم  في  ساكًنا  يحرّكون  املتابعة  رئيس 
لظواهر العنف، ال بل قد جند منهم من جنح بانتهازّية مقيتة أن 
العنف  ومفاعلي  منتجي  بعض  يوّظف  أو  يتشارك  أو  يتحالف 

في قراه وبلداته.  
أسهب  من  وأسهب  العاّمة  أوضاعنا  سوء  في  الكثير  قيل  لقد 
في تشخيص ما يعانيه مجتمعنا من مخاطر وأمراض عضال 
تفتك فينا كّل ليلة وكّل يوم، وتبقى الدولة ومؤّسساتها في حكم 
وفيروساته  الّداء  ُيخّمر  فعندهم  جّلها،  الرئيسّيني عن  املسؤولني 
لهذه  الّدواء ومينع، مع هذا فال ميكن أن نستكني  ومنهم ُيحجب 
ّية الكبرى؛ وإن كان عندي  املقولة كي نعفي أنفسنا من املسؤول
انتقاد كبير ملا جاء في بيان اِملائة أو ما غاب عنه أو ُغّيب ألغراض 
املوّقعني حني  الّتوفيق والّتجسير والّتيسير، فلقد جتدني أوافق 
في  بنا  يترّبص  من  ومصلحة  ّية  مسؤول أجمعني  ”ندرك  كتبوا: 
تنمية العنف بيننا، إّال أّننا نرفض أن يكون في ذلك مهرب من 

اتنا الذاتّية جتاه أبناء مجتمعنا..“.  ّي مسؤول
السياسّيني  الّناشطني  من  كثيرين  الّنص  هــذا  يرضي  ال  قد 
واحملترفني احلزبّيني الذين اعتادوا على نصوص حصر املسؤولّية 
وارتاحوا  العنصرّية  وممارساتها  القمعّية  الّدولة  سياسات  في 
سياسات  في  ويقال  قيل  ما  كّل  ومع صّحة  وأناخوا،  ذلك  بعد 
الّدولة وعنصرّيتها، سأضّم هنا صوتي إلى ما جاء في هذا الّنداء 
آفة  وجه  في  فعله  علينا  فيما  يبقى  فاملهم  ّية،  اجلزئ هذه  في 
رئيس  دعــاه  َمن  كّل  يستجيب  أن  وأملي  املستشري،  العنف 
املتابعة  ليشاركه حلمه في الّسعي لبناء مستقبل يريده آمًنا لنا 
ومشرًقا، فهو قد أعلن: ”أّننا في جلنة املتابعة الُعليا للجماهير 
ّية، اإلطار اجلامع والوحدوي لكّل القوى السياسّية والتيارات  العرب
الناشطة هنا، نعكف على عملّية عميقة ملأسسة عملنا بشكل 
مواصلة  جانب  إلى  وذلك  احلياة،  مجاالت  مختلف  في  علمي 
في  جماهيرنا  أجل جتذير  من  الوطني  العمل  مقتضيات  حمل 

ّية والقومّية“. أرضها ومن أجل حتقيق حقوقنا املدن
ـ“جلنة املتابعة ما  على الّنبهاء أن يقرأوا الّنص بعناية وببصيرة ف
زالت في مرحلة البناء األوّلي“، كما جاء في رسالة بركة، وهي في 
عمرها اجلديد تسعى ملأسسة عملها بشكل علمي في مختلف 
مجاالت احلياة إلى جانب دورها في الّنضال الوطني العام، وهذه 
دعوة من قائد ال يريد أن يبقى في القّمة وحيًدا - ألّنه قد يصاب 
بالّسأم الوطني - وال أن تبقى عهدة حرّيات املواطنني العرب مرهونة 
ملوازين قوى سياسّية ورثتها اجلماهير من حقبة وطنية درست. 

إلى  ومنهم  العلماء،  بيان  على  وّقع  من  إلى  دعوته  بركة  وّجه 
لهذا  يكترث  لم  من  إلى  وكذلك  العلماء،  مبادرة  استفزّته  من 
وذاك، وكأّني بندائه يقول: ها جاءكم الّصوت فساعدوا من أجل 
مأسسة العمل بشكل منهجّي وعلمي، وهي، لعمري، فرصتكم 
من  مرّت  حني  الريح  طّيرتها  ورقة  مجرّد  بيانكم  سيبقى  وإّال 

نافذة  ذلك البرج العالي.
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دون  من  الّتسبيق،  على  واحــد،  يوم  علينا  ـّر  يـمـ ال 
القاتلة  الّسير  حــوادث  نتيجة  وجرحى،  قتلى  وقــوع 
ضحايا  عــدد  الّشديد،  لألسف  ويتفاقم،  واملُفجعة! 
ليضاهي ويفوق،  مؤّخًرا،  هذه،  الُكربة  الّطرق  حوادث 
«اإلرهابّية»  األعمال  قتلى  عدد  األحيان،  بعض  في 
تقّل خطورًة  الّطرق ال  إّن حوادث  واجلرائم واملخّدرات! 
أو  «الّتخريبّية»  أو  «اإلرهــابــّيــة»  االعــتــداءات  عن 

رصدت  واّلتي   – الّدولة  تعريف  حسب   – «األمنّية» 
ا، املليارات! وترصد حملاربتها، سنوّيً

سائق،  تهّور  نتيجة  أبرياء  مواطنون  الُغّمة  الّطرق  حوادث  جّراء  من  يسقط 
يسّبب املوت لهم و/أو لسائقني آخرين على الّطرقات..! وغالًبا ما يقع حادث 
األّول  املسّبب واملسؤول  هو  يكون  طائش،  أهوج  سائق،  خطأ  نتيجة  الّطرق 
عن حصوله. ومع كثرة تلك احلوادث ليَل نهار، يجب لفت االنتباه إلى حالة 
للمركبة، وقدراته على ردود  أثناء قيادته  الّسائق اجلسمانّية والّنفسانّية في 
الفعل في أثناء وقوع حادث مفاجئ على الّطرقات، كما يدخل في ذلك حّدة 
البصر لديه وحتّكمه في مقَود املركبة. إضافة إلى كفاءة الّسائق من حيث خبرته 
الّالزمة  اإلشارات  كاستخدام  القيادة،  أثناء  في  الّالزمة  اإلجراءات  واّتباعه 
خالل االنعطاف ومراعاة عملّية الّتجاوز لسيارة أخرى، والتقّيد بكاّفة الّشارات 

املرورّية، وخصوًصا الّضوئّية منها، وغير ذلك.
إّن حالة الّسائق كثيًرا ما تكون الّسبب الّرئيس في حوادث الّطرق، وال بّد له 
ا متفّتًحا لدى قيادته املركبة، حيث يتأّثر تنّبهه وتيّقظه  أن يكون يقًظا ذهنّيً
عدم  ورغم  ُمفجعة.  طرق  حــوادث  في  خطَر وقوعه  يزيد  ما  كثيرة،  بعوامل 
بالء  حملاربة  احلكومة،  قبل  من  املطلوبة  واجلهود  الكافية  امليزانّيات  رصد 
الّدائم  «الّتخريبّية» وانشغالها  األعمال  من  توّجسها  لسبب  الّطرق،  حوادث 
األمنّية والّتوّسع والّسيطرة واالستيطان؛ واجب  باألمور  إلجهاضها، وهَوسها 
الّسائق القبض على أزّمة األمور املتعّلقة بحوادث الّسير وسالمة اآلخرين، ألّنه 

املسّبب األّول والّرئيس ملعظم احلوادث.
سّيارته  أو  مركبته  مقود  وراء  يجلس  كّل  كالّصاروخ؛  بجانبك  ميّرون  نعم.. 
ليَل  يقودون  قاتلة!  مراكب  إلى  فيحّولونها  الّنارّية،  دّراجته  أو  شاحنته  أو 
نهار بسرعة جنونّية، ضاربني عرض احلائط بجميع أخالقّيات الّتصّرف، وكأّن 
الّشوارع والّطرقات أمالك خاّصة ملثل أولئك الّسائقني القتَلة، غير مبالني ملا 

يدور من حولهم! 
سلوكنا  في  فنتهّتك  مرور؟  شرطيَّ  رأينا  كّلما  ونتململ  ونتأّفف  نتذّمر  ِلَم 
ونستهتر بالّشارات املرورّية وقوانني الّسير، كأّننا في رحلة استجمام ومبنأى عن 
سالمة اآلخرين. واجب الّسائق األخالقّي واإلنسانّي يحّتم عليه االنصياع الّتام 
لقوانني الّسير، ومن مسؤولّية اجلهات املخّولة فرض أقسى وأصلب العقوبات 

املُمكنة على املخالفني، من دون أّي تساهالت أو مهاودات!
أال يفّكر كّل من يقود مركبة أّنها وسيلة نقل ال قتل؟! ما فائدة القيادة بسرعة 
طائشة، وحتويل املركبة والّشاحنة إلى آلة قتل وفتك؟ ما فائدة جلوسك وراء 

ًرا، ال تدري ما تفعله وال تعي؟! مقود املركبة َخِمًرا، ومخَدّ
َميَْنًة ويَْسَرًة، نحاول  يكفينا لوم، وعتاب، واّتهام اآلخرين.. نكيل االتهامات 
الّتنّصل من مسؤوليتنا وتصّرفاتنا، فنلقي باللّوم على اآلخرين، فنلوم الّشرطة 
أو  السّيئ  الّشوارع  املترّدية وبوضع  الّتحتّية  بالُبنى  تقاعسها، وَنْحَتّج  على 
باإلضاءة... وقد يكون ذلك صحيًحا، ولكّننا أساًسا، نفتقد الّتربية والّتوعية 
الّسليمة؛ فاكتساُبنا عاداٍت سّيئًة كثيرة، حّول جزًءا مّنا إلى قَتلة! إلى مجرمني 

قَتلة ال يثّمنون أو يقّدرون معنى احلياة أو اإلنسان!
لستم  أّنكم  إّال  أحــرار..!  فأنتم  الّطرقات،  على  املوَت  القَتلة  أّيها  قرّرمت  إن 
مخّولني بقتل أي شخص وأنتم جالسني وراء مقود، غير مبالني ملا يدور من 
حولكم. فّكروا بغيركم؛ وال َتنهوا حياتهم كما يحلو لكم، إن اخترمت أن َتنهوا 

حياتكم أنتم!

¡U?????? L?????? K?????? F?????? �« ÊU????????? O????????? � b??????? F??????? � U??????????? جواد بولس 	
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åUHOŠò qÝ«d*
بحثت جلنة الّتربية، الثقافة والرياضة في الكنيست 
ــة  ــي ــســنــة الــدراس ــتــتــاح ال ــة اف االســتــعــدادات عــشــّي

2016/2017 في الوسط العربي. 
عبد الله خطيب، مدير دائرة التعليم العربي في وزارة 
معطيات  بعرض  اجللسة  افتتح  والتعليم،  التربية 
معطيات  ووفق  الوشيكة،  للسنوات  ــوزارة  ال وخطط 
وزارة التربية والتعليم، عام 2016 شّكل طالب الوسط 
الّطّالب في البالد  ا 26% من مجمل  العربي تقريًب
(%17.7 عرب، 5.2% بدو، 1.9% دروز وشكرس).

 وفي إطار تطبيق قرارات احلكومة 922، خّصصت 
في  مركزّية  أهــداف   3 لتطوير  شيكل  مليون   188
الّتعليم العربي - حتسني اإلجنازات التعليمية من خالل 
ّية تفاضلّية، حتسني تأهيل املعّلمني واملديرين،  ميزان
العربي.  الوسط  في  الّال-منهجي  الّتعليم  وتطوير 
ارتفاع  ــى  إل خطيب  ــار  أش الرياضّيات،  مجال  في 
ـ  ب العام  هذا  املمتحنني  الطالب  عدد  في  ـ%1.5  ب
الطالب،  من  باملجمل  تعليمّية (%8.5  وحــدات   5
ـ7.4% السنة السابقة)، وتطمح الوزارة وفق  مقارنة ب
إلى  الّنسبة  هذه  رفع  إلى  القائمة  ــوارد  وامل البرامج 
14% حتى عام 2018. وفي الوسط البدوي حيث 
النسبة منخفضة 2.07% تتطّلع الوزارة إلى الوصول 
افتتاح  العام  هذا  وّمت   .%7 إلى   2018 عام  حتى 
دورات رياضّيات صيفّية في 76 مدرسة إعدادّية في 

ا، وذلك  الوسط العربي، ّمت فيها دمج 14000 طالًب
لتمكني الّطالب املتواجدين على احلد من دمجهم في 

تعّلم 5 وحدات. 
أشار  للبجروت،  االستحقاق  في  الرتفاع  وبالنسبة 
خطيب إلى ارتفاع بنسبة 3% سنة  2015 مقارنة 
املستحّقني  ّية من  إجمال نسبة  بسنوات سابقة، ومع 

كما   .%52 نسبتها  اجليل  طبقة  من  للبجروت 
ألف   49 القريبة  اخلمس  ــّســنــوات  ال فــي  ستضاف 
ساعة تعليمّية لطالب الوسط العربي مقارنًة بجهاز 

الّتعليم العام بهدف حتسني اإلجنازات الّتعليمّية.
معارضتها  عّبرت عن  زعبي  الكنيست حنني  عضو 
عن  احلديث  «عند  وقالت:  كإجناز،  املعطيات  لعرض 
في  ّية  اإلجمال الصورة  عرض  يجب  بالّنسبة  ارتفاع 
بنسبة  ارتفاع  العربي  الوسط  في  كان  إن  املجتمع. 
1.5% وفي الوسط اليهودي بني 3%؛ فال يوجد هنا 

تقليص فوارق».
موضوع آخر ّمت طرحه هو الّنقص في الغرف الّتعليمّية 
الكنيست  عضو  ــوال  أق ووفــق  العربي،  الوسط  في 
أكثر  يوجد  اخلطير،  النقص  بسبب  جبارين،  يوسف 
يسكنون  سنوات    5-3 عمر  في  طفل   500 من 
في النقب وال يتبعون ألي إطار تربوي، ومع ذلك لم 
يستطع ممّثلو وزارة التربية والتعليم قول عدد الغرف 

الّناقصة اليوم في الوسط العربي. 
مدير قسم التخطيط في وزارة التربية والتعليم، جنادي 
كامنسكي قال إّن إحدى العقبات الكبيرة هي نقص 
األرض إلقامة أو توسيع املؤّسسات الّتربوّية في بلدات 
الوسط العربي، وفي إطار سّلة بناء الغرف ّمت التشديد 
الذي حظي أكثر من وزنه من  العربي،  الوسط  على 
مجمل الّسكان. ونحن نعي أّن ذلك ال يغلق الفارق.

عام 2016 متّت املصادقة على حوالي 2000 غرفة 

والتي يصادق عليها  العربي،  الوسط  تعليمّية في 
فقط  تبنى  وعــادًة  أم ال.  إن وجدت أرض  دون عالقة 
الّتعليمية املصادق عليها، أيًضا  40% من الغرف 
في  ثوري  إجناز  كان  ومؤّخرًا  اليهودي.  الوسط  في 
في  التدريسّية  الغرف  بناء  ّية  ميزان زيادة  متّت  إطاره 
ألف   17 إلى   2017-2022 خماسّية  خّطة  إطــار 
غرفة تعليمّية. هذا يحّسن بشكل كبير قدرتنا على 
تخصيص امليزانيات ملشاريع البناء في الوسط العربي.

«في  ـــاف:  أض ــدي،  ــع س ــة  ــام أس الكنيست  عضو 
الّتعليم  منهاج  بفرض  توّجه  يوجد  الشرقّية  القدس 
اإلسرائيلي على املدارس كشرط لتحويل امليزانيات، 
إسرائيل  ــني  ب ــعــة  ــوّق امل لالتفاقّيات  مخالف  ــذا  ه
االستقالل  ــول  ح الفلسطينّية  الّتحرير  ومنّظمة 
الفلسطيني.  الّتعليم  منهاج  تبّني  ــة  ــّي وإمــكــان
وتهّدد  املنطقة،  ــي  ف القائمة  الضائقة  يستغّلون 
ــة». ــّي ــّدراس ال الّسنة  افتتاح  بتعطيل  ـــاء  اآلب جلــان 

رئيس الّلجنة، عضو الكنيست يعكوف مرجي ّخلص 
اجللسة، وقال: «يجب إقامة الّلجنة االستشارّية كما 
يلزم القانون والعمل على تقليص الفوراق بني جهاز 
الّتعليم العربّي واحلكومي». وطلب عضو الكنيست 
الرّد  والتعليم على  ّية  الترب وزارة  مرجي احلصول من 
وبرأسها  اجللسة  في  ُطرحت  التي  ـــاءات  االّدع حــول 
الّنقص في رياض األطفال في النقب. وقال: «إذا لم 

تكن البلدة معترف بها، الّطفل معترف به».
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“UHOŠ” qÝ«d*
”يديعوت  صحيفة  نشرت 
ــا  عــدده ـــي  ف أحرونوت“، 
ــرًا عــن عمل  ــري ــق ــر، ت ــي األخ
ونشاطهم  الكنيست  أعضاء 
األخيرة  الّسنوّية  ــّدورة  ال في 
ـــارت  أش ـــد  وق للكنيست، 
د.  ــب  ــائ ــّن ال أّن  الّصحيفة 
(”اجلبهة“،  جبارين  يوسف 
ــوّأ  ــب ــركــة) ت ــمــة املــشــت الــقــائ
 120 ـــني  ب األّول  ـــع  ـــوق امل
عــدد  ــي  ف كنيست  ــَو  عــض

االستجوابات التي تقّدم بها إلى الوزارات املختلفة، 
وقام بتقدمي 110 استجوابات، وهو العدد األقصى 
ميكي  الّنائب  من  كّل  وتاله  واحــدة،  بسنة  املمكن 
إيتسيك  والّنائب  عتيد“،  ”يش  حزب  من  ليفي 
شمولي من املعسكر الّصهيوني. وقالت الّصحيفة 

إّن االستجوابات تعكس نشاط الّنواب وعملهم.
القائمة  نوّاب  قّدم  وأّما على مستوى األحزاب فقد 
ّية  البرملان ورة  الــدّ خالل  استجواًبا   431 املشتركة 
بني  الّثاني  املكان  في  املشتركة  ــاءت  وج األخــيــرة، 
بعد  وذلك  االستجوابات،  عدد  ناحية  من  األحــزاب 
ا،  نائًب الّصهيوني الذي يشمل 24  حزب املعسكر 

قّدم 550 استجواًبا.
من   55% فإّن  املعطيات  بحسب  أّنه  إلى  وُيشار 

القائمة  بها  تقّدمت  التي  االستجوابات  إجمالي 
عن  الكنيست  أعضاء  من  تقدميها  ّمت  املشتركة 
اجلبهة الدميقراطّية للّسالم واملساواة. وعلى مستوى 
القائمة املشتركة فقد حّل الّنائب جبارين في املكان 
الّنائب  ثّم  الّنائب دوف حنني (اجلبهة)،  األّول، وتاله 

مسعود غنامي (احلركة اإلسالمّية).
إلى  املعارضة  في  الكنيست  أعضاء  ويلجأ  هــذا 
ّية  البرملان األدوات  كإحدى  االستجوابات  استخدام 
عمل  مراقبة  أجل  من  أمامهم  املُتاحة  األساسّية 
تنفيذ  على  الّتأثير  ومحاولة  الّتنفيذّية  الّسلطة 
يعاجلونها.  التي  القضايا  ومتابعة  الّسياسات 
االستجوابات  ــواع:  أن ثالثة  االستجوابات  وتشمل 
واالستجوابات  ــة  الــعــادّي االستجوابات  ــاشــرة،  ــب امل

املُستعجلة املنوطة بتصديق رئاسة الكنيست.

s¹—U³ł nÝu¹
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بياًنا  الّسمري،  لوبا  العربّي،  لإلعالم  الّشرطة  بلسان  الّناطقة  عّممت 
فيه:  جاء  عنه،  نسخة  ”حيفا“  وصلت صحيفة  اإلعالم،  وسائل  على 
”لفت نظر أفراد من الّشرطة، صباح األربعاء، مشتبه أثار شكوكهم من 
اقتراب  الهدار في مدينة حيفا. ولدى  جرّاء جتواالته وحترّكاته في حّي 
رجال الّشرطة من املشتبه للتحّقق منه وفحصه، باشَر الفرارَ، إّال أّن أفراد 
الّشرطة متّكنوا من الّلحاق به واعتقاله، حيث ضبطوا بجعبته بندقّية 

وبيت للّذخيرة ورصاصات“.
وتبّني أّن املشتبه عربّي حيفاوّي في اخلمسينّيات من عمره. هذا وقد 
ّمت متديد اعتقال املشتبه على ذّمة الّتحقيقات اجلارية بكاّفة الّتفاصيل 
ّية بحتة. واملالبسات، واّلتي تعود خلفّيتها، على ما يبدو، إلى أمور جنائ

األفكار من نوع، ماذا كان ميكن أن يكون لوال استالب وطننا؟ وماذا كان 
ا،  ا، ونفسّيً ّيً سُيثمر الّتواصل احملظور بفعل الواقع، لنا وألجيالنا، إنسان

ا».   ّيً وثقاف
وفي كلمة إللياس خوري حتّدث، أوّالً، عن األدب كأداة للبحث عن املعرفة 
واملعنى، وأيًضا، من أجل فهم الزّمن الذي نعيش فيه. وفي حديثه عن 
في  املوجود  للماضي  قــراءة  عن  عبارة  الرواية  إّن  قال  اجلديدة،  روايته 
احلاضر، انطالًقا من احلاضر نفسه، وهي حتمل أفكارًا تعّلمها إلياس 
خوري من جتربة آدم، إحدى شخصّيات الرواية، الذي يعيش بني احلضور 
والغياب وبني الّصمت والكالم. وأضاف، أّن الرواية ال تستعرض تاريخ 

الّنكبة، إّمنا جتّسد بعض احلقائق لتجربة الفلسطينّيني الذين واكبوها.
«أوالد  ــة  «رواي قائًال  ــرّوايــة  ال عن  مداخلته  في  شلحت  أنطوان  حتــّدث 
الغيتو» هي نص مكّمل لرواية «باب الّشمس» من حيث سرد الرواية 
ّية  العرب الهزمية  سرد  حيث  من  وأيًضا،  واملعّقدة،  املرّكبة  الفلسطينّية 
عام 48». هذه الرواية عبارة عن مديح الّصمت املدوّي، سواء من خالل 
خالل  من  أو  الشخصّيات  عبر  الرواية  خلف  من  يقف  الــذي  املشروع 

حكايات الرواية املتداخلة في بعضها البعض. 
ّية احلديثة التي استعملها  كما تطرّق شلحت إلى تقنّيات الكتابة الروائ
إلياس خوري في روايته، أبرزها كانت كتابة امليتاقاص، وهي احلديث 

عن الكتابة داخل عملّية الكتابة، وهي عملّية مرّكبة ولكنها ال تقّلل 
من متعة الرواية واستحضار روائّيني آخرين.

وحتّدث رائف زريق في تعقيبه على الرواية عن فلسفة كتابتها والتي 
تتجّلى بوجود نّصني؛ نص واٍع ونص غير واٍع، بحيث إّن الّنص الواعي 
ّية كما أرادها الكاتب، وأما الّنص غير الواعي هو أداء  هو القيم اجلمال
محاولة  الرواية  «إّن  زريق  وأضاف  الرّواية.  أبطال  وحياة  نفسه  الروائي 
الكالم صامًتا،  وجعل  يتكّلم  الّصمت  ومحاولة جلعل  املستحيل،  في 
صمت يتوق إلى الكالم وكالم يخشى االبتذال. يقّدم إلياس في روايته 
حترّك  عبر  وذلك  هجائه،  دون  الّصمت  ملديح  أساسّيتني  استراجتّيتني 
الّنص باجتاهات متعاكسة طول الوقت، وعن طريق الّتركيز عّما تفعله 

الشخوص في الرّواية، أيًضا، وليس على ما تقوله».
الكاتب  مع  مباشر  نقاش  في  احلضور  اشترك  املداخالت،  انتهاء  ومع 

ّية األخرى.  إلياس خوري حول روايته وحول أعماله األدب

Í—u 
 ”U O �« w z«Ëd �«Ë V �U J �« l � …Ëb 
™ U????H????O????ŠË  Ëd??????O??????Ð 5??????Ð q?????�«u????? Ò²?????K?????� W??????? Ò¹e???????�— ™

åUHOŠò qÝ«d*
االجتماعّية  للدراسات  العربي  املركز   - الكرمل  مدى  مرَكز  استضاف 
من  خــوري  إلياس  الّلبناني  والكاتب  الرّوائي  حيفا،  في  الّتطبيقّية 
الغيتو،  «أوالد  اجلديدة  روايته  حول  ندوة  في  السكايب،  عبر  بيروت، 

ِاسمي آدم». 
وحتّدث في الندوة، التي عقدت يوم الّثالثاء 9.8.2016، كّل من مدير 
عام مدى الكرمل بروفيسور ندمي روحانا، واحملاضر اجلامعي رائف زريق، 
وأدارت  خوري،  إلياس  والروائي  شلحت،  أنطوان  والكاتب  والّصحافي 

الّندوة طالبة الّدكتوراه هّمت زعبي. 
في ترحيبه بإلياس خوري، تطرّق روحانا، إلى رمزّية الّتواصل بني بيروت 
مدى  قاعة  وكانت  اجلمهور.  له  يقّدمه  الذي  احلار  واالستقبال  وحيفا، 

الكرمل قد اكتّظت باحلضور املتحّمس للرّواية ومؤّلفها. 
وقال روحانا في سياق ترحيبه إّنه «لن تفوت أحًدا رمزّيُة الّتواصل بني 
بيروت وحيفا واالستقبال احلار الذي نقّدمه إللياس خوري. لكن هذا الّنوع 
من احلضور املمنوع يذّكرنا أيًضا مبا حّل بنا - بانقطاعنا عن امتدادنا 
الثقافّي واإلنسانّي وبحرقة التشوّق إلى هذا الّتواصل. ويثير فينا بعض 

 Èb� w�
q�dJ�«
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åUHOŠò qÝ«d*
كايد  واإلنقاذ،  اإلطفاء  بلسان سلطة  الّناطق  عّمم 
بياًنا على وسائل اإلعالم، وصلت مكاتب  ظاهر، 
نسخة عنه، جاء فيه: ”تعرّض  صحيفة ”حيفا“ 
عامل في الّثالثينّيات من عمره إلى إصابة إثر 
سقوطه عن ارتفاع 3 أمتار في ورشة بناء في شارع 
إلى  هرعت  وقــد  حيفا.  مدينة  في  ”جلوبرمان“ 
مكان احلادث طواقم اإلنقاذ واإلطفاء اّلتي عملت 
على إسعاف وإنقاذ العامل، ونقله إلى املستشفى 

الستكمال العالج“.
©–UI½ù«Ë ¡UHÞù« WDKÝ d¹uBð®

“UHOŠ” qÝ«d*
غّصت قاعة املؤمترات البلدّية بعشرات الّضيوف في 
الّطلبة  الدراسّية على  املنح  لتوزيع  الّسنوي  احلفل 
يدرسون  اّلذين  حيفا،  مدينة  سّكان  من  العرب 
من  مقّدمة  املنحة  أّن  ويذكر  حيفا.  جامعة  في 
املسيحي“  ”البيت  حيفا،  جامعة  حيفا،  بلدّية 

ّية. واجلالية البهائ

ا وطالبة  وحاز على هذه املنحة الّتعليمّية 24 طالًب
ّممن حصلوا على معدل علمّي بلغ 80 وما فوق. 

وفي كلمته، هّنأ رئيس بلدّية حيفا، الّطّالب على 
في  الّنجاح  لهم  ومتّنى  العالي  العلمّي  حتصيلهم 
تعليمهم وشكر كّل املتبرّعني على دعمهم، وأضاف 
قائًال: ”هذا فخر لي أن أقّدم للّطّالب العرب املنح 
الّدراسّية في كّل عام من أجل تقّدمهم وجناحهم“.

åUHOŠò qÝ«d*
االثنني  يــوم  ــة،  ــّي ــرب ــع ال الــّثــقــافــة  جمعّية  نّظمت 
15/08/2016 ندوة مراجعة نقدّية وحوار حول كتاب 
حيفا  في  ظّلوا  فلسطينّيني  حكاية  وبقاء:  «نكبة 
مؤّسسة  عن  الصادر   ،«(1956-1948) واجلليل 
الكتاب  مؤّلف  بحضور  الفلسطينّية،  الــدراســات 
املؤرخ د. عادل مّناع، ومبشاركة كّل من:  د. محمود 
املهّتمني.  من  وجمهور  اجلعبة،  نظمي  د.  محارب، 
جمعّية  مدير  برغوثي،  إياد  الكاتب  الّندوة  افتتح 
إلى  ومشيرًا  باحلضور،  ا  مرّحًب ّية،  العرب الّثقافة 
لطرحه  واسًعا  اهتماًما  يالقى  الذي  الكتاب  أهمّية 
بالغة  أهمّية  ذات  حقبة  فصول  حول  جديدة  سردّية 
لألمر  وما  وطننا،  في  بقائنا  وحيثيات  تاريخنا  في 
لتجربتنا  قراءتنا  صياغة  إعــادة  في  مساهمة  من 
للكتاب  األولى  املراجعة  تشّكلنا.  ومسار  الّتاريخّية 
كانت لد. نظمي اجلعبة، أستاذ  الّتاريخ في جامعة 
بير زيت، الذي شّدد على أهمّية هذه الدراسة، واصًفا 
إّياها بحجر أساس للرّواية الّتاريخّية الفلسطينّية، 
مستفيدة من الكتابات الّسابقة ومن الوثائق العديدة 

والسير  ــرات  ــذّك امل ومــن  والكتب،  املُتاحة  والقّيمة 
والشهادات  الشفوّية»  «الرواية  من   وكذلك  الذاتّية، 
الرواية  الشخصّية ما أضاف الكثير وطوّر في سرد 
د.  أشار  كما  ومتمّيز،  مغاير  بشكل  الفلسطينّية 
الكتاب  في  الفلسطينّي  أنسنة  إلى  اجلعبة حتديًدا 
أكادميّيته. عن  الكتاب  تخرج  ال  نوعّية  كإضافة 

العلو م السياسّية  واتّفق د. محمود محارب، أستاذ 
في جامعة القدس، مع ما قاله د. اجلعبة، أّن «أنسنة» 
واقعّية  وكذلك  الفلسطينّية،  التاريخّية  ــة  ــرواي ال
األحداث والّشخصّيات هي عناصر قوّة لهذه الدراسة 
مبعاناة  اإلحساس  من  الــقــرّاء  متّكن  كونها  القّيمة، 
وجتعله  واجهه  الــذي  والّظلم  الفلسطينّي  اإلنسان 
ومعضالتها،  بتحّدياتها  الفلسطينّي  حياة  يعيش 
كما أشار د. محارب إلى أّن الرّبط املتني بني الّنكبة 

الكتب حول  باقي  الكتاب عن  ميّيز هذا  بعدها  وما 
هذه احلقبة الّتاريخّية.      

على  ــة  ــداي ب ــاع  مــّن عـــادل  د.  أجـــاب  مداخلته،  ــي  ف
ود.  مــحــارب  د.  وّجهها  التي  النقدّية  املالحظات 
باألساس  أشــارت  والتي  مراجعتيهما،  في  اجلعبة 
إلى مواضيع طرحا أهمّية التوّسع بها أو معاجلتها 
بشكل مختلف.  وأشار إلى أّن كتابه هو ثمرة مشروع 
طويل وعمل جّدي يعيدنا إلى حرب 1948 ونتائجها 
من وجهة نظر املهزومني الذين لم يسمع صوتهم في 
«عدم  مسألة  على  األضواء  ويسّلط  الّنكبة،  أحداث 
الطرد»، أي على من لم يطردوا أو هؤالء الذين ُهّجروا، 
لكّنهم عادوا إلى بلداتهم، بدًال من البحث مرّة أخرى 
في مسألة تهجير الفلسطينّيني، وفي وجود أو عدم 
الفلسطينيني.  لطرد  عاّمة  إسرائيلّية  خطة  وجــود 
ويروي قّصة فلسطينّيني جنحوا في البقاء في حيفا 

واجلليل رغم سياسة الّتطهير العرقّي.
وأضاف مّناع، أن تركيزه في هذه الدراسة كانت على 
دور  لهم  الّتاريخ  وكالء  أعتبرهم  الذي  الفلسطينّيني 
وهم وشركاء مبا جرى لهم عام الّنكبة وما بعد النكبة، 

العربّي.  الطرف  نظرة مختلفة حتى من  يعطينا  مما 
أّنه   املؤلف  فيذكر  البحث،  مصادر  بخصوص  أما 
اختار أن يعتمد بشكل مهنّي ومدروس على الروايات 
الشفوّية التي جمعت من سّكان اجلليل، إلى جانب 
املصادر املكتوبة واملطبوعة، ما يجعل الدراسة  منوذًجا   
الروايات  معظم  بعكس  القاعدة  من  يكتب  لتاريخ 

الّتاريخّية التي كتبت من وجهة نظر النخب. 
الّتهجير  جتربة  عن  مّناع  حتّدث  كلمته،  نهاية  وفي 
الهاجس  ذلك  وعن  النكبة،  أحــداث  خالل  العائلّية 
ما  طفولته  في  لتفاصيلها  منذ سماعه  رافقه  الذي 
البحث  إلى  وحّفزه  األسئلة  فيه  وأثــار  خياله  أشعل 
ا عن أسئلتهم  التاريخّي، ثم حتاور مع اجلمهور مجيًب
ومالحظاتهم حول الكتاب واحلقبة التاريخّية للنكبة 

والبقاء في الوطن بعدها.
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“UHOŠ” qÝ«d*
اختتمت جمعّية ”نساء ضّد العنف“ دورتني لتأهيل 
اجلنسي  العنف  ضحايا  مساعدة  ملركز  متطوّعات 
واجلسدي، واللتان بدأتا شهر نيسان املاضي. تتطوّع 
اليوم في مركز املساعدة أكثر من 60 متطوّعة، قسم 
منهن يتطوّع منذ ما يقارب 20 عاًما، وبهذه الّدورة 
تكون قد انضّمت لكادر املتطوّعات مجموعة جديدة 

جاهزة لالنخراط بأعمال املركز.
لنساء  املعنوي  الّدعم  بتقدمي  املساعدة  مركز  يقوم 
هاتفي  خّط  طريق  عن  للعنف،  يتعرّضَن  وفتيات، 
على  املركز  عمل  يرتكز  ا.  يومّيً ساعة   24 يعمل 
الّدعم  تقدمي  خــالل  من  وذلــك  التطوّع   واملتطوّعات 
واالعــتــداءات  العنف  ضحايا  ملتوجهات  ــاشــر  ــب امل
اجلنسّية على خط الطوارئ ومرافقة املتوّجهات حسب 
احتياجاتهّن لألطر املهنّية املختلفة العديدة وباألساس 

املسار اجلنائي.
سيرورة  ورة  ــدّ ال خالل  من  املتطوّعات  مجموعة  مرّت 
تأهيلّية تتكّون من عّدة مضامني أساسّية للّتغيير 
املجتمعي من خالل االنكشاف إلى جانبني: اجلانب 
الّذاتي الذي يشمل العمل على الذات، املفاهيم واآلراء 
املسّبقة واألفكار األبوّية الذكورية في املجتمع إضافة 

والتحّديات  والواقع  املجتمع  في  النساء  مكانة  إلى 
التي تواجهها في مناحي احلياة املختلفة.

أّما اجلانب الّثاني فكان عن  معلومات نظرّية من خالل 
ورشات الكتساب معلومات وآلّيات ومهارات الّتعامل 
لنساء  توّجهات  يستقبل  ــذي  ال الــطــوارئ  خط  مع 
وفتيات قد تعرّضَن لكاّفة أنواع العنف في املجتمع.

املرأة  بحّق  يؤمنون  العنف“  ”نساء ضّد  في جمعّية 
حماية  في  وحّقها  وجسدها،  نفسها  على  الكامل 
مدى  ويعملون  أشكاله  بجميع  العنف  من  نفسها 
كّل  التي حتتاجها  واملساندة  واالحتواء  الدعم  أهمّية 
متوجهة، وباألخص مساندة الّنساء لبعضهّن البعض.

القديرات،  املتطوّعات  طاقم  اجلمعّية  وشكرت  هذا 
الّلواتي يواصلن الّليل بالنهار عمًال من أجل خدمة 
األمان  روح  لزرع  وعدالة  ومهنّية  ّية  بإنسان الّنساء، 
واالحتواء لهّن ومساعدتهّن للخروج من قوقعة الّظالم 

أو محاولة الّتكّيف معها.

åUHOŠò qÝ«d*
نّظمت  التي  يلّية»  الّل فّعالّيات «اخليمة  استقطبت 
كبيرًا  الكرمل «بن غوريون»، عدًدا  مؤّخرًا في جاّدة 
أقبلوا  اّلذين  احليفاوّية،  ّية  العرب الّشبيبة  أبناء  من 
الترفيهّية  احملّطات  مختلف  من  وتفاعلوا  عليها 

والورشات.
يّله»، مبادرة  بلدّية  يلة «أوهيل لَ وتعتبر اخليمة الّل
جديدة توّفر أمام أبناء الشبيبة  قضاء أوقاٍت ليلّية 
ممتعة وآمنة، من خالل املشاركة األسبوعّية في برامج 

وفّعالّيات مختلفة.

الكاريوكي،  اجلرافيتي،  الفّعالّيات:  هذه  بني  ومن 
ّية، احتفال  ستوديو لتسجيل األغاني، احتفاالت غنائ
ستيشن»،  «بالي  وتفكيرّية،  رياضّية  ألعاب  ألوان، 

عروض وأكشاك طعام.
يلية مببادرة قسم  وجدير بالّذكر أّن مشروع اخليمة الّل
املجتمعات في بلدّية حيفا وهي ُتفّعل بالّتعاون مع 
مدينة  الّشبيبة،  وحركات  احمللّية،  ّية  الشباب املراكز 
البلدّية  والّسلطة  الياخ»  «عاد  «علم»،  عنف،  بال 

ملكافحة املخدرات والكح ول.
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“UHOŠ” qÝ«d*
عّممت الّناطقة بلسان الّشرطة لإلعالم العربّي، 
اإلعــالم،  وســائــل  على  بياًنا  الــســمــري،  لوبا 
عنه،  نسخًة  ”حيفا“  مكاتب صحيفة  وصلت 
االثــنــني  في  ــوم  ي ظهر  بعد  ”وقع  فيه:  ــاء  ج
ــرأب  م ــي  ف ــفــا)،  حــي ــس  ــرات (مــف حيفا  خليج 
عاملني  بني  شجار  سّيارات،  لتصليح  (كــراج) 
إحالة أحدهما وهو في  إعبلّني،  متت  قرية  من 
األربعينّيات للعالج في مستشفى ”رمبام“ في 
حيفا، من جرّاء إصابته بجراح متوّسطة، على 
ما يبدو نتيجة شجار تفاقم بينه وبني عامل 
آخر من نفس القرية، اّلذي فّر هارًبا من املكان؛ 
اعتقاله الحًقا،  متّكنوا من  الّشرطة  رجال  أّن  إّال 

وإحالته للّتحقيقات.

° ÒÍb¹bŠ VOC� ¡«Òdł s�

 q �U �  Ò÷d F 

…d D�  �U �U �ù

“UHOŠ” qÝ«d*
عّممت الّناطقة بلسان الّشرطة لإلعالم العربّي، 
لوبا السمري، بياًنا على وسائل اإلعالم، وصلت 
أّن  فيه  جــاء  عنه،  نسخًة  ”حيفا“  صحيفة 
أصيب،  عمره،  من  اخلمسينّيات  في  عامًال 
حادثة  ــرّاء  ج من  خطرة  بجراح  اخلميس،  أمس 
عمل في إحدى ورشات العمل في مدينة حيفا.

كان  الذي  العامل  فإّن  الواردة  الّتفاصيل  ووفق 
نتيجة  بالغة  بجروح  أصيب  ورشة،  في  يعمل 
نقل  ّمت  وقد  في صدره.  حديدّي  دخول قضيب 
املصاب إلى مستشفى ”رمبام“ لتلّقي العالج، 
الّتحقيق في مالبسات  الّشرطة  باشرت  بينما 

احلاثة األليمة.

∫̀ ²²H¹ å‘u²�ò ¨ÂœUI�« X³��«
r �«u F �« WHK�� � ”u K � ·d �Ë Òs	Ë v I O �u �Ë V � � d � � �

“UHOŠ” qÝ«d*
حيفا  فــي  وفّن“  مقهى  ”فتوش:  يقوم 
الفتتاح  جتهيزًا  ــرة  ــي األخ بالتحضيرات 
الّطابق العلوّي الذي سيحتوي على متجٍر 
للمقهى.  تابعة  جلوٍس  غرف  وأربــع  فنّي 
 27.8.2016 القادم  الّسبت  يوم  وذلــك 

عند الّساعة الّسادسة مساًء. 
اسم  يحمل  ــذي  ال الفنّي  املتجر  سيوّفر 

دور  مــن  منتقاة  ا  كتًب فّتوش“  ”متجر 
وألبومات  مركزّية  ّية  وعرب محلّية  نشر 
وعــرب،  فلسطينّيني  لفّنانني  موسيقّية 
من  فنّية  وأعماًال  منتجاٍت  سيوّفر  كما 
صنع فّنانني محلّيني. أّما الغرف املتبقّية 
حميمة  هي  ــوس  جــل مساحة  فتشكّل 
امتداد لفتوش املقهى واملطعم. منحت كّل 
ا  غرفة اسًما مختلًفا ومنًطا تصميمًيا خاّصً

بها وبعاملها، كغرفة سّتي وغرفة جّدي وغرفة فيروز، 
وغيرها.

رفع  سيتّم  الّطابق،  افتتاح  خــالل  ــه  أّن ــى  إل ُيشار 
فيروز  الغناء  لسّيدة  بورتريه  لوحة  عن  الّستار 
أجنزتها الفّنانة إرينا كركبي خصيًصا للغرفة التي 

حتمل اسم فيروز. 
يجيء افتتاح الّطابق العلوّي جزًءا من عمل ”فّتوش“ 
الذي بدأ حديًثا مبنهجته من خالل إقامة  الثقافّي، 
والفنون  والّشعر  املوسيقى  في  الثقافّية  األنشطة 
البصرّية في صالة عرضه التي تعمل منذ تأسيسه 
في  املساحات  وستخدم  عاًما.  عشرين  نحو  قبل 
التي  الثقافّية  األنشطة  بعض  العلوّي  الّطابق 
كما  األطــفــال.  وقصص  ــالم  األف كعروض  يقيمها، 
ستتوّفر شاشة عرض ملعارض ”فيديو آرت“ دورّية. 
ُيشار، أيًضا، إلى أّن ”متجر فّتوش“ سيكون مركزًا 
لبيع تذاكر العروض الّثقافّية التي ُتقام في املنطقة. 
وبإمكانكم متابعة أخباره على صفحته اخلاّصة في 

موقع فيسبوك ”متجر فّتوش“.
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“UHOŠ” qÝ«d* 
حاز كّل من هولوب فيكتور من أوكراينا وسيلفانو 
مسابقة  في  األّول  املركز  على  البرازيل  من  ميلو 
ـ22  ّية التي تقام للّسنة ال الرّسوم الكاريكاتورّية الّدول
على الّتوالي، مببادرة قسم الّثقافة البلدي في حيفا 

وجمعّية ”بنكوم“ للكاريكاتورّيني.
ومتحورت رسومات  املسابقة هذا العام حول «تخطيط 
و»هزل حرّ» . إذ فاز هولوب فيكتور  املدن احلديثة“ 
ميلو  وسيلفانو  احلديثة»،  املدن  ”تخطيط  فئة  عن 

عن فئة «الهزل احلرّ». 
البلدّي  الّثقافة  قسم  في  املشروع  مسؤولة  ــادت  وأف

ا،  قياسّيً كان  العام  هذا  املسابقة  على  اإلقبال  بأّن 
إذ تلّقت 1200 رسمة من 490 فّناًنا من 68 دولة.

 ،1994 عام  مرّة  ألّول  انطلقت  التي  املسابقة  وُتقام 
مبشاركة  للكاريكاتورّيني،  ”بنكوم“   بتنظيم جمعّية 
أنحاء  جميع  من  الكاريكاتير  رّسامي  جمعّيات 
بلجيكا،  تركّيا،  أستراليا،  ذلــك  في  مبا  العالم، 
رومانيا  بلغاريا،  أوكراينا،  الّصني،  إجنلترا،  فرنسا، 
وصربيا. كما أّن املعرض الّدولي للرّسوم الكاريكاتورّية 
الذي يحتضن الرّسومات الفائزة من مختلف الفئات 
األفالم في  إلى جانب مهرجان  ا  ينّظم سنوّيً واملراتب 

مدينة حيفا .

“UHOŠ” qÝ«d*
دهس،  حــادث  ــى  إل عاًما)   60) سّيدة  تعرّضت 
خليج  ِمنطقة  في  األسبوع،  هذا  من  األحد  صباح 
حيث  املدينة.  في  الّتحتا  البلدة  بــاّجتــاه  حيفا 
ــراء»،  احلــم داود  «جنمة  ومضّمدو  ُمسعفو  ــام  ق

احلادث، بتقدمي  ــان  ــك م ـــى  إل وصــلــوا  ـــن  ـــذي اّل
ـــّم ّمت  ـــدة، ومـــن ث ـــســـّي ـــة لـــل ـــّي اإلســـعـــافـــات األول
ــــام»،  ــــب ــــى «رم ــــشــــف ــــت ــــس ــــى م ـــا إل ـــه ـــل ـــق ن

حيث وصفت اصابتها باملتوّسطة.
هذا وباشرت الّشرطة الّتحقيق مبالبسات حادثة الّدهس.

“UHOŠ” qÝ«d*
لبلدّية  جديدة  مبادرة  مؤّخرًا،  انطلقت، 
الّثقافي  املــنــاخ  تعزيز  ضمن  حيفا، 
والّترفيهي في املدينة، إذ توّفر املبادرة  
املُعّدة للشريحة العمرّية الّصغيرة، حّتى 
نهاية شهر آب اجلاري زيارة بعض األماكن 
مقابل سعر زهيد رمزيّ (15 شاقالً ).

ومن هذه األماكن والفّعالّيات: مشاهدة 
و“سينما  ”سينماتيك“  ــي  ف أفــالم 
متاحف  فــي  عمل  ورشـــات  كافيه“، 
حيفا وزيارة املعارض، سباق الكارتينج 
(السّيارات)، Ljump، مركز التنس - 
أنشطة مشتركة بني اآلباء واألطفال في 
ساعات الّصباح وفي ساعات الّظهيرة، 

وغيرها. مسرحّية،  عــروض  املُعّلقة،  ــســالل  ال
حيفا  مدينة  في  الّصيفّية  الفّعالّيات  وتعتبر 
آالف  عشرات  يستقطب  ــزًا  ــّي مم ا  سنوّيً تقليًدا 
على  والبالد  املدينة  أرجاء  من مختلف  املشاركني 
والبرامج  الّنشاطات  وتنوّع  جلودة  وذلك  الّسواء، 

املُنّظمة في مختلف أنحاء حيفا.

احليفاوّية،  الّصيفّية  األنشطة  خصائص  ومــن 
جند  إذ  العمرّية،  الشرائح  لكاّفة  البرامج  مالَءمة 
يلة ”أوهيل  عدًدا من البرامج للّشبيبة كاخليمة الّل
بَجن“  ”حام  البستان  ولألطفال كحار في  يَله“  لَ
الرّاقصة،  الّشارع واالحتفاالت  وأخرى حملّبي فنون 

برامج رياضّية، معارض وعروض مختلفة عديدة.
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 – الّتصديق  ّمت  أشــهــر،  خمسة  ــت  دام مماطلة  بعد 
يوم الّثالثاء األخير، من قبل  ا(!) –  ّيً ا، ال فعل رسمّيً
خمسني  مبلغ  حتويل  على  البرملانّية،  ّية  املال جلنة 
لهدف  االجتماعّية،  املساواة  وزارة  إلى  شاقٍل  مليوَن 
إيفاده الحًقا – نعم، الحًقا(!) - إلى املدارس األهلّية/

املسيحّية من قبل الوزارة. 
أشهر؛  خمسة  طال  إرجاء  بعد  الّتصديق  هذا  ويأتي 
ا بتحويل  حيث كانت وزارة املعارف قد التزمت خطّيً
آذار  شهر  نهايَة  األهلّية  ـــدارس  امل ــى  إل املبلغ  ــذا  ه
املنصرم، بحسب االتفاقّية الهّشة اخلائرة اّلتي اكتنفها 
املعارف  وزارة  بني  املوّقعة  االّتفاقّية  تلك  الّضباب، 

واملدارس األهلّية.
هذا وكان الّنائب يوسف جبارين قد استجوب، مؤّخرًا، 
اليهودي“)،  (”البيت  ِبنيت  نفتالي  املعارف،  وزير 
مبوعدها،  االّتفاقّية  تنفيذ  وعدم  ــوزارة  ال مماطلة  حول 
وقد ”اعتذر“ الوزير في حينه عن هذا الّتأخير. ورغم 
حترّك  أن  دون  من  استمرّت،  املماطلة  هذه  فــإّن  ذلك 
األمانة العاّمة للمدارس املسيحّية/األهلّية أّي ساكٍن، 

أو تستفيق من سباتها.
وقد توّجه جبارين إلى وزيرة املساواة االجتماعّية، چيال 
املدارس  إلى  ا  ـً ّي فعل املبلغ  حتويل  ُمطالًبا  چامليِئل، 
تأخيرات ومماطالت إضافّية، من  أّي  األهلّية من دون 

ّية للمدارس. شأنها أن تزيد صعوبَة ورداَءة احلالة املال

™ °ÒdL²�� ”—«b*« ‰UC½ ™
وأوضح جبارين بأّن حتويل خمسني مليوَن شاقٍل ال 
يفي باملطلوب، وال يعني حلَّ قضّية املدارس األهلّية 
هذه  املعارف  وزارة  ــوازن  وت تعادل  ال  طاملا  الّشائكة، 
مينع مدارسنا األهلّية  الرّسمّية، ما  باملدارس  املدارس 
أّن  علًما  أساسّية؛  ميزانيات  على  احلصول  من 
على  يحصل  األهلّية  املــدارس  في  العربّي  الّطالب 
ّي  العرب الّطالب  عليها  يحصل  التي  ّية  امليزان ثلث 

في املدارس الرّسمّية. 
وأضاف جبارين أّن نضال املدارس األهلّية سيستمّر 
إلى أن تتحّقق مطالبنا باملساواة، خاّصًة وأّن القانون 
يضمن الّتمويل الكامل للمدارس اليهودّية الّدينّية 
ّية،  من دون أن يسري ذلك على املدارس األهلّية العرب

التي جتانسها من حيث املكانة القانونّية!

™ °ÊuOF�« w� œU�Òd�« Ò—– ™
أسبوعني  قبل  هذا،  الرّسمّي  الّتصديق  قرار  ويأتي 
في  الرّماد  لــذّر  ــّي،  ــّدراس ال العام  افتتاح  من  فقط، 
األهالي  نضال  من  ويسَخر  بذلك  ليقزّم  العيون! 
العاّمة  األمانة  جانب  إلى  وقفوا  اّلذين  املُستميت 
واملَنفعة  باملصلحة  يعود  حيث  األهلّية،  للمدارس 
”العادلة“،  املعارف  وزارة  على  اإلعالمّية  والّدعاية 
توزيع  ملناقشة سبل وطرائق  ا  ـً ّي إضاف وقًتا  ليمنحها 
هذه امليزانّية - الَبخسة أساًسا - في وزارة املساواة 

االجتماعّية حلني وصولها إلى هدفها املنشود!
اّلذي سعى  ”اإلجناز“،  بهذا  والّترحيب  الّتهليل  فإّن 
حيث  ألوانــه؛  ُمسّبًقا  العرب،  الكنيست  نوّاب  إليه 
املبلغ  هذا  حتويل  عدم  من  واملخاوف  اَخلَشيات  تزداد 
بأسرع وقت ممكن إلى املدارس، لسبب سياسة املماطلة 

ّي الَيدين.  املّتبعة من قبل احلكومة، ول
أصوات  مجّدًدا،  الّسطح،  على  تطفو  املقابل  وفي 
الّدراسة  وانتظام  الّدراسّي  العام  افتتاح  بعدم  تطالب 
ــاكــات  إرب سنشهد  فهل  ــة(!).  ــّي ــل األه املـــدارس  ــي  ف
الّدراسّي  العام  بداية  جديدة،  وإضرابات  وتشويشات 

احلالّي، أيًضا؟!

™ °ø…b¹bł  UÐ«d{≈Ë  UA¹uAð ™
ــة  ــّي ــدارس األهــل ــم ــل ــة ل ــاّم ــع ــة ال ــان وحــــّذر عــضــو األم
مغّبة عدم حتويل  من  إلياس ضو،  األب  املسيحّية، 
املدارس  تعانيه  ملا  القريب،  الوقت  في  املقرّر  املبلغ 
ّية  األهلّية من ظروف مادّية خانقة! ُملّمًحا إلى إمكان
سُيعلن  عديدة،  احتجاجّية  وُخطوات  إجراءات  اّتخاذ 
من  ــراب  اإلض إعــالن  ّية  بإمكان ُملوًّحا  الحًقا؛  عنها 
جديد! مؤّكًدا أّن االحتجاجات واإلضراب ليست هدًفا، 

بل وسيلة ضغط لتحصيل احلقوق!
ويأتي صراع األمانة العاّمة حول ُهوّية املدارس األهلّية 
والّتربوّية؛  ّية  اإلنسان ورسالتها  ــا  ودوره الّتاريخّية 

تتوّقف عن  أن  الّتربوّية  الّصروح  لهذه  تريد  حيث ال 
ا تغيير ُهوّيتها. العمل، وترفض رفًضا باّتً

هذا وجزَم األب ضو أّن األمانة العاّمة للمدارس األهلّية 
املعارف،  وزارة  مع  املُبرمة  االّتفاقّية  بشروط  التزمت 
لهدف إنهاء إضراب املدارس في العام املنصرم، بينما 
وزارة املعارف لم َتِف بشروط االّتفاقّية، حيث تعّهدت 

ووّقعت وماطلت وأخلت ببعض الوعود.

™ »U³ ÒC�« tHM²J¹ ‚UH Òð« ™
ــوزارة  ل املشتركة  الّلجنة  توصيات  إليه  ــت  آل إالَم 
شوشاني  د.  برئاسة  األهلّية  املــدارس  وممّثلي  املعارف 
(املدير العام الّسابق لوزارة املعارف)، بخصوص قضّية 
افُترضت  اّلتي  الّشهرّية،  األهلّية  ــدارس  امل أقساط 

معاجلتها ضمن جلنة خاّصة بشكل انفرادّي؟!
البائس  اكتنفت وتكتنف االّتفاق  اّلتي  ّية  الّضباب إّن 
اّلتي  الّتامة  والّسرّية  الّشفافية،  وعــدم  والهزيل، 
اّتبعتها األمانة العاّمة للمدارس األهلّية بتعاملها مع 
ا  ـً ّي ا أمن ـً الّشائكة - وكأّنها تناقش ملّف امللّفات  أهم 
ا - اّلتي هّب مئات األلوف من  ـً ا خطيرًا أو نووّي ـً ّي دول
األهالي للّتضامن والّتظاهر والوقوف إلى جانبها، آلت 

إلى ما نحن عليه اليوم من بلبلة والتباس وإبهام.
وها نحن على مشارف افتتاح الّسنة الّدراسّية اجلديدة، 
في  الّنائمون  يصحو  وإغفاء،  وإغضاء  سكوت  وبعد 
ليطلقوا  العميق،  سباتهم  من  العاّمة  األمانة  نعيم 
أطلقناها  اّلتي  الّصرخة  تلك  جديد،  من  صرختهم 

مدوّيًة من عبر صحيفة ”حيفا“!
فهل سيهرع الڤاتيكان للتدّخل الفورّي وإنقاذ املدارس 
وممارسة  ذلك  افتعال  ميكنه  األهلّية/الكنسّية؟! حيث 
مجّدًدا،  األهالي،  سيترك  أم  األزمــة؛  حلّل  ضغوطاته 
قرارات  وينتظرون  األمرّين،  ويعانون  الّشوارع  ينزلون 

األمانة العاّمة بني الفينة واألخرى؟!!

كان من الواجب املطالبة بحقوقنا وحتصيلها من دون 
والّتقهقر،  واالنصياع  اخلنوع  بدل  مسّبقة،  شروط  أّي 
نفًعا  جتديكم  لــن  ــا..  ــًق الح ــاكــي  ــب والــّت والّتململ 
ترضون  طاملا  واالحتجاجات  والّصرخات  اإلضــرابــات 
األهالي  دام  ما  إجنــازًا..  وتعتبرونه  القليل  من  بأقّل 
يدفعون ثمن الّنضال واإلضراب باهًظا إلى يومنا هذا!

ولن حتّل،  لم  واألزمة  طويلة  وأمامكم  أمامنا  الّطريق 

القريبة  الّسنوات  أو  األشهر  خــالل  يبدو،  ما  على 
القادمة، وسيستمّر األهالي، لألسف، بدفع الّثمن!

لم تنصف توصيات جلنة شوشاني األهالي، وأجحفت 
باملدارس.. وستأتي وزارة املعارف، الحًقا، على األخضر 

واليابس!
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املدارس  في  لألهالي  القطرّية  للرّابطة  تعقيب  وفي 
في  ّية  املال الّلجنة  ــرار  ق على  الكنسّية/األهلّية، 
شاقٍل،  مليوَن  خمسني  مبلغ  بتحويل  الكنيست 

وصلت مكاتب صحيفة ”حيفا“ نسخًة عنه، جاء:
«إّن الرّابطة تأمل أن يكون هذا القرار خامتة مسلسل 
الّسلطات  تّتبعه  الذي  والّتأجيل  والّتأخير  املماطلة 
ا، من أجل الّضغط  احلكومّية منذ عشرة أشهر تقريًب
الّدائرة،  الّتفاوض  على املدارس الكنسّية في عملّية 

ا.» ّيً حال
ا: «للّتذكير  ًب وقال عضو الرّابطة، فادي سويدان، معّق
قبل  من  كاقتراح  ــرح  ُط مليون  اخلمسني  مبلغ  فــإّن 
طالبت  اّلتي  األهلّية  املــدارس  إضــراب  ــوزارة إلنهاء  ال
أضعاَف هذا املبلغ. وقد ّمت تقييم اقتراح الوزارة هذا 
على أّنه َمهني. ورغم ذلك وافقت األمانة العاّمة على 
االقتراح، مرفًقا بعدد من اخلطوات، ووّقعت على اّتفاق 

أنهى اإلضراب الّتاريخي.»
وأضاف: «ال نفهم سبب مماطلة الوزارة بتنفيذ اقتراحها، 
كما ال نفهم اعتبار قرار الّتصديق بتحويل هذا املبلغ 
املستحّق على أّنه إجناز. ومع ذلك فإّننا كأهاٍل ُنثّمن 
جًدا املجهود الذي بذله النوّاب العرب في الكنيست 
املبلغ.» حتويل  لهدف  والــّضــغــط  ـــور  األم لتحريك 
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د.  فأّكدت  املُستقبلّية،  باُخلطوات  يتعّلق  فيما  أّما 
أّن  بّالن (عضو رابطة األهالي) على  سهى جبران – 
الّتحّديات التي تواجه املدارس األهلّية لن تنتهي مع 
ـ 50 مليون شاقل. وأضافت: «يتوّجب  حتويل مبلغ ال
على املدارس في هذه املرحلة إعادة الّنظر في كّل ما 
يتعّلق مبنظومة متويلها والّضغط على احلكومة بشّتى 
العادلة،  امليزانّيات  على  احلصول  أجل  من  الوسائل 
هم  اّلذين  واألهالي،  املدارس  بني  العالقة  بناء  وإعادة 
والّتعليمّية  الّتربوّية  العملّية  في  مركزّيون  شركاء 
لألبناء؛ والكّف عن إقصائهم. وذلك من خالل إقامة 
جلان أولياء أمور ُمنتخبة، تعمل يًدا بيد مع إدارات 
الّتربوّية  املؤّسسات  هــذه  وتعزيز  لتطوير  املـــدارس 

الكنسّية العريقة.»

™ lÐU²MÝË UMFÐUð ™
الّستار  ُنسدل  ولن  لم  «حيفا»  صحيفة  في  وألّننا 
سنستمّر  واملّتقدة،  الّشائكة  مدارسنا  قضايا  على 
بفضحها وطرحها ومتابعتها حلني احلصول على أجوبة 

ّينة وإيجاد حلول وبدائل لهدف الّتحسني  ب
ملا فيه مصلحة اجلميع، بدل طمر رؤوسنا 
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وإخفائها  عيوبنا  كنس  أو  كالّنعائم،  الرّمال 
مصلحة  على  مّنا  حفاًظا  ّجاد؛  السَّ حتت 

طّالبنا ومجتمعنا!
لكّل َمن يّتهمني ُبهتاًنا بِعدائّيتي املُفرطة للمدارس 
األهلّية، أعيد وأذّكر أّني كنت أّول َمن وقف إلى جانب 
نضال مدارسنا األهلّية العادل، ورفعت صرختي اّلتي 
أطلقتها منذ بداية الّنضال ضمن مقالة حملت ُعنوان 
راجعوا العدد 275 من صحيفة  ”بداية الّصرخة“ – 
األهلّية  ضّد سلب احلكومة حّق مدارسنا   – ”حيفا“ 
األساس في احلصول على متويل تاّم من قبل وزارة الّتربية 
الرّسمّية  غير  اليهودّية  باملدارس  أســوًة  والّتعليم، 
األيادي. ّي  ولَ الّضغوطات  ُمستخدمًة  بها؛  املُعترف 

حّق  تسلب  احلكومة  أّن  للجميع  املعلوم  من  حيث 
مدارسنا األهلّية األساس في احلصول على متويل تاّم 
من قبل وزارة املعارف، أسوًة باملدارس اليهودّية غير 
بانضمام  الّتمويل  ُمشترطًة  بها،  املُعترف  الرّسمّية 
هذه املدارس األهلّية إلى برناَمج «الّتعليم اجلماهيرّي» 

اّلذي أطلقته الوزارة.
مبّيتة  نّيات  املُتعاقبة  والّتعليم  الّتربية  فلوزارات 
اّلتي  األهلّية  مدارسنا  من  للّنيل  واضحة  ومواقف 
تريد  إذ  ووطنّية؛  وتربوّية  تعليمّية  صروًحا  ُتعتبر 
الّسيطرة على مدارسنا القائمة على هذه األرض منذ 
أزَيَد من ِمائة عام، قبل قيام دولة إسرائيل أساًسا؛ 
بعشرات  الّدولة  عمر  عن  يزيد  ــدارس  امل هذه  فعمر 
الّسنني..! فبأّي حّق تسيطر وتسّطر، متحو وتطمس 
دور املدارس في تعليم وتثقيف وتربية وتوعية أبنائنا 
– كّل أبنائنا؛ كما اعتادت أن تسيطر وتسّطر ومتحو 

وتطمس معاملنا األخرى.
وأبنائنا  بناتنا  وحّق  حّقنا،  عن  الّدفاع  علينا  واجب 
في احلصول على تعليم يليق مبجتمعنا، والّدفاع عن 
دور مدارسنا األهلّية التعليمّية والّتربوّية واألخالقّية 
وطّالبنا؛  طالباتنا  ومستقبل  والوطنّية،  والّتاريخّية 

اتها وُيقزّم  َكْيال ُيطمس دورها الرّائد وُتلغى خصوصّي
دورها الّتاريخّي والوطنّي العريق والّتربوّي املشرّف.

™ °qÒ³IðË ÆÆÕU²H½« ÆÆWO�UHý ™
وفي احملّصلة – أقولها بُحرقة ولوعة، دون الولوج إلى 
أدّق الّتفاصيل – بئَس هذا الّنضال اّلذي لم ُجنِن ثماره 
بعد على أرض الواقع، واّلذي أصبح مصيره مجهوالً..! 
الّال- وباألصح   – املُبهمة  اجلانب  أحادّية  فاالّتفاقّية 

العاّمة  ــة  ــان واألم احلكومة  بني  املوّقعة   - اّتفاقّية 
ــواه!!  األف وكّممت  ــادي  األي كّبلت  األهلّية  للمدارس 
أو  إضافّية  لسنة  مضض  على  الّسكوت  وضِمَنت 

أكثر.. أليس كذلك؟!
على مدارسنا األهلّية مبسؤوليها وإداراتها وطواقمها 
اآلراء  وتقّبل  واالنفتاح  مغاير،  تعامل  أسلوب  اّتباع 
والّتعاون بكّل جدّية وشفافية مع األهالي، وإشراكهم 
واستقصاء؛  ومتييز  استعالء  دون  والفعلّي،  الفّعال 

وانغالق وراء أسوار وجدران وبوّابات حديدّية باسقة!

ولكي تبقى مدارسنا األهلّية صروًحا علمّية وتربوّية 
ِخدماتها  تقّدم  اتها،  خصوصّي لها  ووطنّية،  وثقافّية 
بأطيافه  العربّي  مجتمعنا  وأبناء  بنات  جميع  إلى 
املختلفة؛ علينا أن نناضل مًعا للحفاظ على مكانة 
هذه املدارس وحتصيل كاّفة حقوقها وحقوقنا املشرّعة، 
شريطة أّال ُتثقل كاهلنا بأعباء نحن في غًنى عنها؛ 

لسبب معايير كانت قد ُأقرّتها.
™ qO−�ð ÂuÝ— W¹U³ł “u& ô ™

أّن  ونذّكر  نعيد  املناسبة، وفي سياق مّتصل،  وبهذه 
جًدا،  الباهظة  املسّبقة“  و“اِخلْدمات  الّتسجيل  رسوم 
ّية األهلّية، لهدف  اّلتي جتبيها إدارات مدارسنا العرب
تسجيل أبنائنا وبناتنا في املدارس، بكّل إجحاف بال 
إشفاق ورحمة، عالوًة على األقساط الّشهرّية، ضاربني 
اّلتي  الّصعبة  االقتصادّية  باألوضاع  احلائط  عرض 
املدير  بيان  بشروط  تفي  ال  األهل،  غالبّية  يعانيها 
العام لوزارة الّتربية والّتعليم مبا يخّص دفعات األهل.

وبناًء على بيان املدير العام، ال يجوز اشتراط تسجيل 
نعم،   – ّية.  مال دفعات  مقابل  طالبة  أو  طالب  أّي 
في  الّساطعة  الّشمس  واضحة وضوَح   – يجوز(!)  ال 
من  تشديد/تأكيد  مع   – أيًضا  ويّتضح  الّنهار؛  عّز 
الوزارة – أّنه ال يحّق للمدارس جباية رسوم تسجيل 
في  بدراستهم  يستمرّون  اّلذين  الّطّالب  أهالي  من 
املدرسة نفسها؛ وبكلمات أخرى، كّل طالب/ة يتعّلم/

تتعّلم باملدرسة ُيرّفع/ُترّفع بشكل فورّي دون دفع رسوم 
تسجيل أو ما يسّمى باِخلْدمات املُسّبقة(!).

ُتِقّر  لم  كانت،  مدرسة  ألّي  ُيسمح  ال  لذلك،  إضافًة 
وتقرّر لها وزارة املعارف قيمة األقساط الّشهرّية بعد، 
املدفوعات/ وواجب  لها.  يحلو  كما  األقساط  جباية 

األقساط الّشهرّية املطلوبة من األهل أن تشمل شرًحا 
املدفوعات..  أقسام  لكاّفة  ومفّصًال  وِحــذًقــا  ا  وافًي
وغير  ــة  ــّي ــم ــرّس ال ــــدارس  امل عــاتــق  على  تقع  حيث 
الرّسمّية (بضمنها األهلّية الكنسّية، طبًعا)، أحكام 
والّتعليم،  الّتربية  لوزارة  الّتنفيذّي  املدير  وتعليمات 

بخصوص الّتسجيل واألقساط الّشهرّية!
™ °bFÐ iOÐ_« ÊUšÒb�« bFB¹ r� ™

أّيام قليلة تفصلنا عن افتتاح العام الدراسّي اجلديد، 
لن  يبدو  ما  وعلى  بعد،  يصعد  لم  األبيض  والّدخان 
مدارسنا  يكتنف  الرّمادّي  الّدخان  سيبقى  يتصاعد؛ 
من  تزول  لن  املُبهَمة  ّية  والضباب األهلّية/الكنسّية، 

على مدارسنا، طاملا ال ينتفض األهل ويثوروا.
هّمشت  اّلتي  األهالي  العاّمة  األمانة  ستناشد  فهل 
دورها وأثقلت كواهلها برسوم تسجيل ُمفرطة وأقساط 
مع  مجّدًدا،  جانبها،  إلى  بالوقوف  ُمجحفة  شهرّية 

اقتراب افتتاح السّنة الدراسّية؟! 
سنواصل الّنضال العادل حّتى الرّمق األخير مع ضمان 
أن  دون  من  الّشهرّية،  واملدفوعات  األهل  ملشاكل  حّل 
ا واحًدا.. فيكفينا  ـً يخسر أوالدنا وبناتنا يوًما دراسّي

ما خسرناه ونخسره.. وإّال فبئس هذا الّنضال، فعًال!
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ناقشت جلنة مكانة املرأة واملساواة اجلندرّية، برئاسة الّنائب عايدة توما 
- سليمان، يوم االثنني، قضّية ظروف تشغيل املديرات واحلاضنات في 
اقتراح  لوزارة االقتصاد، وذلك في أعقاب  التابعة  البيتّية  احلضانات 
مستعجل جلدول أعمال الهيئة العاّمة للكنيست، كانت رئيسة الّلجنة 
توما - سليمان والّنائب أوري ماكلب (”يهدوت هتوراه“) قد قّدماها 
املرأة.  إلى جلنة مكانة  النقاش،  بعد  املنقضية وّمت حتويله،  الّدورة  في 
دعت  قد  أّنها  إلى  اجللسة  بداية  في  سليمان   - توما  أشارت  حيث 
احلارقة  القضّية  ملناقشة هذه  الصيف  الّلجنة خالل عطلة  انعقاد  إلى 
إثر  األخيرة  للتطوّرات  ومتابعة  القريبة  الدراسّية  الّسنة  افتتاح  قبيل 
من  اليومّية  الرّعاية  وأطر  البيتّية  احلضانات  على  ّية  املسؤول انتقال 

وزارة االقتصاد إلى وزارة الرّفاه. 
في افتتاح اجللسة طلبت احملامية روت ديان من مركز احلكم احمللي 
الّسلطات  وغالبّية  االقتصاد  وزارة  بني  االتفاقّيات  بأّن  الّلجنة  حتلنة 
احمللّية، والتي تتيح حتويل امليزانّيات للحضانات البيتية لم ُتوّقع إّال 
أسبوعني فقط قبيل افتتاح الّسنة الدراسّية. وهنا أّكدت مديرة قسم 
للجنة  يعكوبوف،  البيتّية، جاليت  اليومّية واحلضانات  الرعاية  أطر 
صحة هذا األمر وأن سببه نزاع بني وزارتي االقتصاد والرفاه حول مرجعّية 
صالحّية املصادقة على هذه االتفاقّيات، وأشارت إلى أّن قسمها يقوم 
بقصارى اجلهود ملنع أي تأخير من طرفهم بعد التوّصل إلى حّل. وهنا 
عّقبت توما - سليمان أّن ”هذا الوضع سّيء جًدا إذا لم يتبقَّ سوى 
أسبوعني على افتتاح السنة الدراسّية. ال ُيعقل أن يقع موضوع بهذه 
األهمّية ”بني الكراسي“ لسبب سيرورة مترير صالحّيات بني الوزارات. 
السنة  افتتاح  على  املسؤولية  تتحّمل  املعنية  والّسلطات  الدولة  إّن 
الدراسية في موعدها – والتكّفل بتعويض عامالت احلضانات البيتّية 

على أي تأخير في الرواتب نتيجة هذا الوضع“. 
3 أسابيع  قبل  ُقّدم  الذي  املستعجل  االقتراح  وكان قد جاء في نص 
أّن هناك ”3700 حاضنة في احلضانات البيتّية اخلاضعة لرقابة وزارة 
االقتصاد تعملَن في أجر دون احلد األدنى لألجور ودون أّي من الظروف 
ال  عندما  العاملة  حلقوق  شديدة  ضربة  إّنها  األساسّية.  االجتماعّية 
ال  كما  الّتقاعد.  ومرّكب  التعويضات  ملركب  حتلنات  أجرها  يتضّمن 
مثل:  الراتب،  في  ملركبات  تطرّق  أو  تغطية  أّي  املدفوع  األجر  يشمل 
بدل  تعويضات،  الوطني،  الّتأمني  مخّصصات  الّتقاعدي،  الّتوفير 
البيتّية،  للحضانة  الّتحضير  ساعات  على  دفع  إضافّية،  ساعات 
أّيام العطلة ال تشمل حاجات اجتماعّية مثل أّيام مرضّية، أّيام حداد 
ترافق  إّنها  -سليمان،  توما  الّنائب  الّلجنة،  رئيسة  وقالت  واملزيد“. 
نضال ظروف الّتشغيل في احلضانات البيتّية منذ سنة ونصف الّسنة، 
ولم تطرأ عليه أّي تغييرات في قضّية متّس ظروف الّنساء العامالت 

في قطاع ضروري لتشجيع نساء أخريات على اخلروج إلى العمل.
وّمت في اجللسة التوّصل الّتفاق في الّلجنة حول أّيام املرض لفترة قصيرة 
أو احلداد، حيث أعلنت يعكوبوف أّنه سيتاح لفترة وجيزة فقط توزيع 
أطفال احلضانة البيتّية على 5 حضانات مجاورة، بحيث يكون في كل 

حضانة بيتّية 6 أطفال، حتى عودة احلاضنة الّثابتة. 
وّخلصت توما - سليمان اجللسة بأّنها ”حتيي االّتفاق الذي ّمت التوّصل 
إليه إّمنا هذه هي القضّية الوحيدة التي ّمت حّلها خالل مرافقتي لهذا 
صعوبات  ُيراكم  نضال  املنقضّيني،  العام  ونصف  العام  في  الّنضال 
فتح  الرسوم  إّن على جلنة حتديد  الوقت.  املزيد من  مّر  كّلما  إضافّية 
بحيث  الرسوم  مرّكبات  في  مجّدًدا،  والّنظر،  أساسه  من  املوضوع  هذا 
ُيتاح للّنساء العامالت في هذا القطاع العمل بكرامة والعيش بكرامة 
عام  ومدير  الرّفاه  وزير  مبطالبتها  واختتمت  للّتقاعد“؛  خروجهّن  عند 
أولوياتهما  سلم  رأس  الدراسّية على  الّسنة  افتتاح  يضعا  بأن  وزارته 
في األسبوعني القريبني، ثّم الّتعّمق في موضوع ظروف عمل احلاضنات 

مباشرة بعد ذلك.  
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شارك املئات من املشّغلني العرب واليهود في املؤمتر 
والصناعة،  االقتصاد  وزارة  عقدته  ــذي  ال السنوي 
مؤّخرًا، في مدينة شفاعمرو  لتعزيز التشغيل وكشف 
املشّغلني على مسارات دعم املشغلني الذين يشّغلون 
نسبة  تنخفض  ّية  سكان فئات  من  جــدًدا  ــاًال  عــّم
واألشخاص  كالعرب  العمل،  سوق  في  مشاركتها 
ويأتي  وغيرهم.  األحادّيني  واألهالي  التحّديات  ذوي 
لتعزيز  للمشّغلني  ــوزارة  ال تقّدمه  الــذي  الّدعم  هذا 

التشغيل في أوساط هذه الفئات الّسكانّية. 
وبادر إلى عقد املؤمتر قسم تشغيل املجتمع العربي 
والّصناعة  االقتصاد  وزارة  في  والشركسي  ــّدرزي  ال
ولواء حيفا والّشمال في الوزارة ومركز االستثمارات 
والرّفاه  العمل  وزارة  مبشاركة  املهني،  الّتأهيل  وقسم 
ومؤّسسة «جوينت» وشركة «الفنار» وسلطة الّتطوير 
االقتصادي لألقلّيات في وزارة املساواة االجتماعّية 

وبلدّية شفاعمرو.
وعرض آشر شطريت، نائب مدير مركز االستثمارات 
كاّفة  املؤمتر  خــالل  والصناعة،  االقتصاد  وزارة  في 
يقّدم  بحيث  التشغيل،  مبسار  املتعّلقة  التفاصيل 
دفع  في  املشاركة  خالل  من  للمشّغلني  هبات  املركز 
تعتبر  ملجموعات  ينتمون  الذين  اجلدد  العّمال  أجر 
وذكر  منخفضة.  العمل  سوق  في  مشاركتها  نسبة 
 2 البرنامج  إنشاء  منذ  استثمر  املركز  أّن  شطريت 
مليار شيكل، خّصص %50 منها لصالح تشغيل 

املجتمع العربي.
عن  دوفدفاني، املسؤول  ايسر  من  كّل  تطرّق  كما 
الشمال  ــواء  ل في  للكبار  املهني  الّتأهيل  مجال 
في وزارة االقتصاد والصناعة، واينا سولطنوفيتس، 
مديرة املشاريع في مؤّسسة جوينت - تيبيت، إلى 
الّتأهيل  مجال  في  للمشّغلني  املساعدة  ــات  ــّي آل
املصنع»  برنامج «صف داخل  املهني، وبضمن ذلك، 

الذي يوفر الّتأهيل املهني ملجموعة عّمال داخل مكان 
الّتأهيل  ّية  الذي يوّفر إمكان  OJTالعمل، وبرنامج
العمل،  مكان  داخل  مرشد  قبل  من  الفردي  املهني 
التأهيل يوّفر  اّلذي  ”ستارتر“  برنامج  إلى  إضافة 

املهني اخلارجي.
والّشمال في  لواء حيفا  إبراهيم، مدير  ودعا رياض 
وزارة االقتصاد والصناعة، املشّغلني العرب للمشاركة 
التي  املؤمتر لالستفادة من اخلدمات واملساعدات  في 
تقّدمها الوزارة، مؤّكًدا أّن الوزارة ”تعمل على تعزيز 
التشغيل عامًة وفي أوساط املجتمع العربي خاصًة، 
املشّغلني  دعم  بينها  من  أصعدة،  عّدة  على  وذلك 
إلى  العمال،  من  املزيد  وتشغيل  أعمالهم  لتوسيع 
من  والعديد  للعّمال،  املهني  الّتأهيل  توفير  جانب 
البرامج األخرى، التي ستتاح الفرصة للتعرّف عليها 

واالستفادة منها من خالل املؤمتر“.
تشغيل  مديرة  دافيد،  بار  إيال  قالت  جانبها  ومن 
والصناعة:  االقتصاد  وزارة  في  العربي  املجتمع 
في  العربي  املجتمع  دمــج  مسألة  تضع  ”الوزارة 
نلمس  ونحن  أولوّياتها،  سّلم  على  العمل  ســوق 
التي يجتازها  الّنوعّية  الّنقلة  الّسنوات األخيرة  في 
املجتمع العربي في هذا املجال، مبا يتالَءم مع املوارد 
قبل  من  استثمارها  يتم  التي  الهائلة  وامليزانّيات 
القادمة حتمل  القريبة  الّسنوات  أّن  الوزارة، وال شك 

املزيد من اإلجنازات“. 
”الفنار“:  شركة  مدير  حجيرات،  ياسر  د.  ــال  وق
بهذا  أهمّية قصوى  ترى  ريان  ومراكز  الفنار  ”شركة 
العرب  املشّغلني  ــام  أم الفرصة  يتيح  ــذي  وال املؤمتر 
لالنكشاف على جميع أدوات املساعدة التي تقّدمها 
لهم وزارة االقتصاد لتوسيع وتطوير أعمالهم، كما 
تكمن أهمّية هذه األدوات بكونها محّفزًا للمشغلني 
الستيعاب عدد أكبر من الّشباب والّشابات العرب 

في مصانعهم ومصاحلهم الّتجارّية“.

 °åŸ—U ÒA�« s � XM �ò w ÒMG � WK L � u �√ ‰œU �
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احليفاوي  الفّنان  أطلق 
ـــــو شــمــلــة  ــــــادل أب ع
”بنت  اجلديدة  أغنيته 
من  الّشارع“،  مـــن 
ــم  أده وأحلـــان  كلمات 
ــوزيــع معني  ــوم، وت ســّل
ــارت  أث ــد  وق شعيب. 
ــة جـــدًال  ــي ــت ـــذه األغ ه

لسبب ُعنوانها.
نشير إلى أّن عادل أبو 
أغاٍن،  عّدة  قّدم  شملة 
من أبرزها: ”نزلت من 
و“مجنون“،  عيني“ 
لتسجيل  ويــســتــعــّد 
ــة  ــّي ــس ــان ــة روم ــّي ــن أغ
اقتراب  مع  سيطلقها 

موعد زواجه.
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في كّل مجاالت احلياة جتد قائًدا يقود إلى احلّق 
وإلى سبل اخلير وقائد يقود إلى الّشر وسبل الّشر، 

وكّل منهما له أتباع. 
الّناجني وَمن  من  كان  إن  احلّق  قادة  تَبع  َمن  كّل 
مصير  ألّن  الهالكني.  من  كــان  الّشر  قــادة  تبع 
اإلنسان واحد ال يتعّدد. إّما أن يكون من الّناجني 
من  يكون  أن  باجلّنة، وإّما  القيامة والفائزين  يوم 
يستوي  أن  ميكن  وال  الّنار.  أصحاب  الهالكني 

االثنان.. 
الّنار وأصحاب  َيستوي أصحاب  (ال  تعالى  قال 
الفائزون).. ولذلك وّجه  هم  اجلّنة  أصحاب  اجلّنة 
الله نداءه إلى أهل اإلميان، قائًال (يا أّيها اّلذين 
آمنوا اّتقوا الله ولتنظر نفس ما قّدمت لغد واّتقوا 
الله أّن الله خبير مبا تعملون * وال تكونوا كاّلذين 
نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون). 
الّطريق الذي  لنا ذلك لنسلك  نعتبر هذا اخلطاب 
كل صارخ وناعق وكّل  نّتبع  ال  الفوز وحّتى  فيه 
داٍع لهواه ليضّلنا عن طريق احلّق والّصواب اّلذي 
يرضاه الله لعباده. وقد برز دور القائد واملقّود في 
قّصة فرعون في سورة غافر. وجدنا رجًال مؤمًنا من 
آل فرعون اّتبع القائد موسى (عليه الّسالم) وترك 
لينشر  باحلّق  وصــدع  الّطاغية  لفرعون  اخلضوع 
يا  آمن  الذي  (وقال  تعالى  قال  قومه.  في  اخلير 
هذه  إّمنا  قوم  يا  الّرشاد  أهدكم سبيل  اتبعون  قوم 
القرار من  الّدنيا متاع وإن اآلخرة هي دار  احلياة 
عمل سّيئة فال يجزى إّال مثلها ومن عمل صاًحلا 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون اجلّنة 
كما  مصيره  فكان  حساب).  بغير  فيها  يرزقون 
َئاِت َما َمَكُروا َوَحاَق ِبآِل  ُه َسِيّ قال تعالى (فََوَقاُه الَلّ

ِفْرَعْوَن ُسوُء اْلَعَذاِب).
جناه الله التباعه للقائد الذي دعاه إلى احلق وأن 
اّتبع دعاة  يصدع به، وفي املقابل يظهر حال من 
ِفي  وَن  َيَتَحاجُّ (َوِإْذ  تعالى  قال  والباطل.  الّشر 
ِذيَن اْسَتْكبَُروا ِإنَّا ُكنَّا لَُكْم  َعَفاُء ِللَّ النَّاِر َفَيُقوُل الضُّ
َتَبًعا َفَهْل َأْنُتْم ُمْغُنوَن َعنَّا نَِصيًبا ِمَن النَّاِر * َقاَل 
َه َقْد َحَكَم بَْنيَ  الَِّذيَن اْسَتْكبَُروا ِإنَّا ُكلٌّ ِفيَها ِإنَّ اللَّ

اْلِعَباِد).
يستدّل من هذه اآليات أّن الّنجاة تكون في النهاية 
الهالك والّدمار  احلق والّرشاد وأّن  دعاة  اّتبع  ملن 
ملن اّتبع دعاة الباطل والّظالل ليصير الّناس إلى 
فسطاطني: فسطاط حق أو فسطاط باطل نتيجة 
لقّوة تأثير القادة عليهم. فإّن القادة اّلذين توافرت 
فيهم طاقات من أصل خلقهم. فمنهم من استغّلها 
الّشر ومنهم  أبواب  اخلير وإغالق  أبواب  فتح  في 
من استغّلها في فتح أبواب الّشر وإغالق أبواب 
اخلير؛ كما أشار إلى ذلك الّرسول (ص): «إّن من 
الّناس مفاتيح للخير مغاليق للّشر. وإّن من الّناس 
مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى ملن جعل الله 
مفاتيح اخلير على يديه، وويل ملن جعل مفاتيح 

الّشر على يديه».
واملتمّعن بآيات القرآن يجد الوصف الشافي لقادة 
ِبَأْمِرَنا  َيْهُدوَن  ًة  َأِئمَّ اخلير بقوله تعالى (َوَجَعْلَناُهْم 
َالِة َوِإيَتاَء  الصَّ ْيَراِت َوِإَقاَم  اْخلَ ِفْعَل  ِإلَْيِهْم  َوأَْوَحْيَنا 

َوَكانُوا لََنا َعاِبِديَن). وفي املقابل وصف  َكاِة *  الزَّ
أئمة الّشر (َوجعلناهم أئمة يدعون إلى الّنار ويوم 
الّدنيا  هذه  في  وأتبعناهم   * ينصرون  ال  القيامة 

لعنة ويوم القيامة هم من املقبوحني).
وما يستحّق القائد أن يكون قائًدا إّال إذا كان له 
بأمره ويتبّنون فكره، ولذلك أفضل  يأمترون  أتباع 
الرفعة  تكون  بإتباعهم  اّلذين  األنبياء  هم  القادة 
فهم  اخلير.  مصابيح  قادة  ميّثلون  وألّنهم  والعّزة 
شهداء  لغيرهم، وهم  ُمصلحون  بأنفسهم  صاحلون 

على الّناس يوم القيامة. 
عن عبد الله بن مسعود، قال: «قال لي رسول الله 
ِاقرأ علّي القرآن. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. 
فقرأت  غيري.  من  أسمعه  أن  أشتهي  إّني  قال: 
من  جئنا  إذا  فكيف  بلغت.  حّتى  الّنساء  ســورة 
كّل أّمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيًدا. قال 
تذرفان.» بكى  فرأيت عينيه  أو أمسك  لي كف 
ألّنه يوم القيامة يؤتى باألنبياء شهداء على أممهم 
بالّتصديق أو بالّتكذيب ويؤتى بالّرسول (ص) يوم 
سيشهدون  احلق  قادة  فاألنبياء  شهيًدا.  القيامة 
على أقوامهم إن اتبعوهم أو اتبعوا أمثال فرعون 
خلف ومن  بن  جهل وأمية  وهامان وقــارون وأبي 

على شاكلتهم من دعاة الباطل. 
اّلذين  هم  األنبياء،  مقّدمتهم  وفي  اخلير،  قــادة 
لهم  ليحّقق  لــلــّنــاس  ويــقــّدمــونــه  اخلــيــر  يفعلون 
أبوابه  يفتحون  ألّنهم  أحسن وجه  على  مصاحلهم 
ثّم يورثونه إلى من اسنت بسننهم إلى يوم القيامة 
هو  الــقــادة  مفتوح. وأخــطــر  ــل  األم بــاب  ليبقى 
الّشيطان ومن وااله ألّنه يدعو إلى الّضالل واملُنكر 
ملثل  حزبه  ويدعو  األرض  في  والفساد واإلفساد 
باألعمال  له  انقيادهم  في  ذلك  أثر  فنرى  ذلك، 
والنّيات وإّال ما معنى أّن بعض الّناس ال هّم لهم 
إّال شتم اآلخرين مقاطعتهم ويكرهونهم ويحاولون 
اإلساءة لهم دون سبب أو جتد َمن يستعلي على 
اخللق ويتطاول عليهم وميتنع من الّسعي لإلصالح 
الّشيطان  إليها  يقود  األعمال  فهذه  الّناس.  بني 
قد  األعمال  الّشر وهــذه  أبــواب  بفتح  ومن وااله 
الّدين وتضيع  تهلك  البعض ولكّنها  بها  يستهني 
اإلميان وسيتبّرأ الّشيطان من أوليائه بعد أن دفعهم 
إلى غضب الله. وقد عّبر عن ذلك القرآن كمثل 
قال  كفر  فلّما  (اكفر  لإلنسان  قال  إذ  الّشيطان 
إّني بريء منك إّني أخاف الله رّب العاملني فكان 
وذلك  فيها  خالدين  الّنار  في  أّنهما  عاقبتهما 

جزاء الظاملني).

إّنه  الّنفس.  أمراض  أسوأ  أحد  هو  احلسد  مرض 
يسّبب عطًبا كبيًرا لنفس الّشخص احلسود، كما 
أّنه يسّبب ضيًقا شديًدا لآلخرين. الّشخص الواقع 
وال  باألصدقاء،  ال  يهتّم  ال  احلسد  قبضة  في 
الّسعادة  عدم  اإلحسان.  مبقّدمي  وال  باألقارب، 
يقول  احلــســود.  للّشخص  املــمــّيــزة  الّسمة  هــي 
الّصعوبة في هذا  أّن  الكبير  القديس باسيليوس 
املرض هو أّن الّشخص احلسود «ال يستطيع حّتى 
الّتعّرف على مرضه، لكّنه ينكس رأسه وينحني 
في  بالكلية».  الّشّر  ويفسده  وينتحب  مضطّرًبا 
الغالب ال يريد الّشخص احلسود أن يعترف مبرضه 
بائًسا  يكون  نفسه، وبالّتالي  جرح  يظهر  أن  أو 

على الّدوام.
الذي  املهّم  املوضوع  هذا  باختصار  نتناول  سوف 
هو، كما ذكرت، خطيئة بشعة تصيب املجتمع، 
العالم  في  حسد  يوجد  املؤمنني.  مجتمع  حّتى 
وحسد في الكنيسة، حسد بني عاّمة الّناس وحسد 

بني اإلكليروس، حسد شخصي وحسد عام.
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احلسد هو بصورة رئيسّية احلزن من سعادة القريب 
والفرح لتعاسته. يشير القّديس باسيليوس قائًال 
إّن احلسد هو ”غذاء املرض وألم إضافّي للشخص 
احلسود  الّشخص  يكون  مــا  عـــادًة  احلسود“. 
أمًرا  ألّن  ليس  يحتمل،  ال  بحزن  ومغلوًبا  قلًقا 
سّيًئا أصابه، لكن ألّن أمًرا سعيًدا حدث لقريبه 
الّشخصّية،  بركاته  إلى  يلتفت  ال  إّنه  اإلنسان. 
وال يشكر الله على اخليرات املمنوحة له كّل يوم. 
إّنه  أخيه.  يتعّذب بسعادة  بدًال من ذلك،  لكّنه 

حزين ألّن أخاه سعيد وميتلك أشياء أكثر منه.
هوى  أي  يوجد  ال  ألّنــه  خطير،  جرح  هو  احلسد 
إّنه  الّدرجة“.  بهذه  الّناس  نفوس  ”يحّطم  آخر 
مرض خطير ألّنه يولد من جذر كّل األهواء، أي 
أّن  إلى  القّديس ثاالسيوس  الكبرياء. يشير  من 
الّسمة املمّيزة لتقدير الذات هي الّرياء والكذب، 
على حني أّن الّسمة املمّيزة للكبرياء هي الوقاحة 
من  مغلوبني  نكون  عندما  بالّتالي  واحلــســد. 
احلسد، يكون من املؤّكد أّننا واقعون في قبضة 
لكن  متواضعني،  نبدو  قد  الكبرياء.  أي  أّمــه، 

كوننا حسودين فنحن متكّبرون.
يوجد أيًضا ارتباط قوّي بني احلسد ومحّبة املديح. 
ُميَدحون  ألّنهم  اآلخرين  من  نغار  ما  عــادًة  إّننا 
بينما ال ُمنَدح نحن. يقول القّديس مرقس الّناسك 
أّنه أمر ممّيز أّن الّشخص الذي ميتدح شخًصا ما 
نفس  على  آخــر  شخًصا  وينتقد  ما  شــيء  على 
الكبرياء  بهوى  مغلوًبا  شّك  بال  يكون  الّشيء 
الّشخص أن  واحلسد. عادًة ما يحاول مثل هذا 
يخفي احلسد في قلبه بتقدمي املديح. هذا األمر 
نفسه.  احلسد  هوى  به  يظهر  اّلــذي  للخبث  ممّيز 
قد يسكن هوى احلسد خفية داخل أولئك اّلذين 

ميدحون اآلخرين باستمرار.
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اآلخرين  حياة  احلسود  الّشخص  يفحّص  ما  عادًة 

حياته  مــقــارنــة  ــحــاول  وي
وهو  بحياتهم.  اخلــاّصــة 
ــاه  أخ يـــدرك أن  عــنــدمــا 
َيَدع  فإّنه  عليه،  متفّوق 
هوى احلسد الّرهيب يظهر 
ذاته. عادًة ما تكون أّول 

والّضيق،  االكتئاب،  هي  الهوى  على  عالمة 
الّشخص  والقنوط  احلــزن  يفارق  ”ال  والــبــؤس. 
البدنّية والرّوحّية  املمّيزات  أبًدا“. تصبح  احلسود 
وحّتى  بــل  والــكــآبــة،  للحزن  مــصــدًرا  لآلخرين 
ممتلكاتهم املادّية تزعجه. يكون الشخص املصاب 
كّل  من  ُيجرح  عريان  رجــل  ”مثل  باالكتئاب 
أحد“. إّنه يتأّذى بشّدة بجرح نافذ. ”تخترق كل 
(القديس  قلبه“  أعماق  واإلصابات  اجلراح  هذه 

باسيليوس الكبير).
كّل  في  احلسود  الشخص  عينا  جتول  ما  عــادًة 
يجد  لكي  مستمّرة،  بعناية  يراقب  إّنــه  مكان. 
كيف  يالحظ  فهو  اّتهاًما.  عليها  يبني  أسًسا 
لعمل  دائًما  إّنه مستعّد  يتكّلم اآلخر ويتصّرف. 
لهدف  اآلخرين،  أمام  خصوًصا  عليه،  تعليقات 
الّتقليل من شأنه والّزهو بنفسه في نفس الوقت. 
عندما ُميدح ضحّية الشخص احلسود فإّنه يكون 
”قد  لقول:  مستعّد  ــه  إّن لالعتراض.  مستعًدا 
ذلك  بعد  ثّم   ،“… أن  إّال  صحيًحا  ذلك  يكون 
يظهر اجلوانب اخلفّية احملتملة في حياة الّشخص 

اآلخر مع نّية واضحة إلهانته.
وصًفا  الكبير  باسيليوس  القّديس  أيًضا  يعطي 
فصيًحا للمظهر اخلارجي للّشخص احلسود. إّنها 
نفسها  تظهر  ما  عــادًة  الّنفس  أهــواء  أّن  حقيقة 
وثيق  ارتباط  يوجد  أّنــه  طاملا  أيًضا  اجلسد  في 
بني الّنفس واجلسد. يقول القديس باسيليوس إّن 
األشخاص احلسودين معروفون جّيًدا من تعبيرات 
ووجههم  كئيبة،  حاّدة  نظرتهم  ”تكون  وجوههم. 
ُمعبس، وجبينهم مقطب، ونفسهم مضّطربة بهذا 
الهوى. وهم ليس لديهم مواصفات للحكم على 
احلسودون  األشخاص  يجد  ال  صائب“.  هو  ما 
اآلخرين.  في  املديح  يستحّق  أو  جّيد  شيء  أّي 
إّنهم مثل الطيور املفترسة التي تطير فوق املروج 
مثل  أو  احليوانات،  جثث  عن  باحثة  اخلضراء 
الذباب الذي يترك ما هو نظيف ويّتجه نحو ما 
هو ملّوث. يرى األشخاص احلسودون في اآلخرين 
ما هو قبيح فقط، ويبحثون باجتهاد عن أسباب 
الوقت  نفس  فــي  أّنــهــم  حــني  على  النتقادهم، 

يتغاضون عن اجلوانب اجلّيدة في حياتهم.
البؤس  خالل  من  نفسه  الغضب  ُيظهر  ما  عادة 
الّشخص احلسود، وهو  الذي يحرق قلب  واحلزن 
عادًة ما يخفي ذاته خالل اجلسد أيًضا. إّنه يعّبر 
عن نفسه أيًضا من خالل تصّيد األخطاء، ويظهر 
اآلخرين.  إلدانة ولوم  استعدادنا  خالل  من  ذاته 
قد يكون هوى احلسد مختفًيا بعناية وراء احلزن 
وامليل للّنقد. إّنه مختفي أيًضا وراء مدح اآلخرين.
©l³²¹®





2016 »¬ 19 WF ÔL'« 26

لكْن  اخلاطر.  على  البال وال  على  تكن  لم  أبيب  تل 
في  أبيب  تل  فاستقبلتنا  حيفا،  جامعة  رفضتنا  
األحضان. «أهله في القرية شيوعّيون كّلهم»- هكذا 
كان قرار الشني بيت في الشمال، فسّد بذلك طريقنا 
في  كان  بيت»  «الشني  قرار  حيفا.  في  اجلامعة  إلى 

جامعة حيفا يومها فصل املقال. ال ُيصّد وال يُرّد!
بعد ما جرى معنا في جامعة حيفا، من مطامح مفاجئة 
فإحباط سريع، محوت اجلامعة من فكري. أعمل في 
املدرسة الثانوّية في الشمال، كما اقترح علّي األستاذ 
في  العربّية  اللغة  تعليم  نفسي.  في  قلت  األملاني، 
مدرسة ثانوّية كان، أّول األمر، أقصى مطامحي. مالي 

وللعمل في اجلامعة. الطمع ضّر ما نفع!
لكن شاءت الصدف في تلك األّيام، صيف 1970، أن 
أتلّقى دعوة حلضور عرس أحد األصدقاء في كفرياسيف. 
الصديق املذكور كان شاعًرا ربطتني به صداقة قدمية، 
من  كفرياسيف، وكان  في  الثانوّية  املدرسة  أّيام  من 
أوائل من درسوا في اجلامعة العبرّية. معارفه من طّالب 
جامعة وأساتذة كانوا كثيرين. بل كان بينهم أساتذة 
أبيب  تل  جامعة  كانت  أيًضا.  أبيب،  تل  جامعة  من 

يومها في طور البناء، وأقسام كثيرة فيها كانت تابعة 
للجامعة العبرّية في القدس. قسم اللغة العربّية مثًال.

كفرياسيف،  من  الذكر  الطّيب  الّصديق  عــرس  في 
التقيت بكثيرين. من املعارف القدامى في  كفرياسيف 
اجلامعات  فــي  ــذة  ــات األس مــن  وكثيرين  واملنطقة، 
في  األساتذة عرفتهم  بعض هؤالء  أيًضا.  اإلسرائيلية 
أو  عليهم  فأسّلم  أعرفهم،  لم  حيفا، وكثيرون  جامعة 

نتبادل احلديث.
من بني األساتذة الذين لبّوا الدعوة، فقدموا للمشاركة 
في عرس الصديق املذكور، كان دكتور عراقي. أستاذ 

عربّي الثقافة، يهودّي الدين. الدكتور املذكور كان في 
أوائل اخلمسينات شيوعّيا، قدم من العراق في املوجة 
أشعاره  بعض  نشر  بل  العراقّيني.  اليهود  من  الكبيرة 
بشكل  «اجلــديــد»  في  احلــزب.  صحف  في  اليسارّية 
خاص. سّلمت على الدكتور العراقي، كما سّلمت على 
األدب  في  قصيرة  محادثة  تبادلنا  بل  غيره،  كثيرين 
والشعر أيًضا. قبل أن نفترق قال لي الدكتور العراقي 

باحلرف: إذا جئت تل أبيب اّتصل بنا مسبًقا فنلتقي.
الدكتور العراقي املذكور كان على علم بكّل ما جرى 
الفرنسي  الدكتور  زميله  من  حيفا.  جامعة  في  معي 
الذي عرف كّل التفاصيل ملا جرى معي في حيفا، كما 
أسلفنا. أّما أنا فكان احلديث معه في نظري حديًثا عابًرا.  
مجامالت ال أكثر. مع ذلك كانت دعوته إلى لقائه في  
تل أبيب غريبة في نظري. وإن كانت بأسلوب الشرط! 
افترقنا: إذا جئت تل أبيب  بقوله لي حني  ماذا قصد 
أخبرني سلًفا فنلتقي؟ هل لدعوته الشرطّية هذه صلة 
بالعمل في جامعة تل أبيب؟ هل أسافر إلى تل أبيب، 
للقائنا  دعوته   من  غايته  هناك ألستجلي  به  فألتقي 
في تل أبيب؟ هل في جامعة  تل أبيب فرصة للعمل؟

بغداد،  في  الثانوّية  أنهى  املذكور  العراقي  الدكتور 
أوائل  الكبيرة  املوجة  في  إسرائيل  إلى  مباشرة  وهاجر 
اخلمسينات. معرفتي به لم تتعّد قراءة ما كان يكتب 
شعر  من  اخلمسينات،  أوائل  الشيوعّية  الصحافة  في 
شيوعي، في املبنى التفعيلي اجلديد، ونقد أدبي تقّدمي 
أيًضا. في أواخر اخلمسينات، كما عرفت منه الحًقا، 
التحق باجلامعة العبرّية في القدس، ودرس اللغة العبرّية 
واأللسنّية السامّية، فحصل في هذا احلقل على اللقب 
ألكادميّية  سكرتيًرا  سنوات  عمل  بل  والّثاني.  األّول 
اللغة العبرّية في القدس. ثّم سافر إلى أكسفورد ليتابع 

دراسته في األلسنّية العبرّية.
لكن شاءت الصدف أن يلتقي هناك بأستاذ كبير من 
مؤّسسي اجلامعة في تل أبيب. ملاذا ال تكتب رسالة 
حاجة  في  نحن  بالذات؟  العربي  األدب  في  الدكتوراه 
إلى دكتور في األدب العربي، ليبني قسم اللغة العربّية 
املاضي  في  ذاك.  األستاذ  فاجأه  عندنا،  اجلامعة  في 
كتبَت الشعر العربي، وليس صعًبا عليك كتابة رسالة 
العربي احلديث، أردف األستاذ.  الدكتوراه في األدب 
العراقي، فكتب دكتوراه  األستاذ  املذكور راق  املقتَرح 
في أدب جنيب محفوظ، بإشراف أستاذ مصري معروف 
األدب  في  دكتوًرا  إلينا  أكسفورد، وعاد  جامعة  في 

العربي احلديث بالذات.
دعوة الدكتور العراقي الّشرطّية لزيارته في تل أبيب، 
وضعتني على مفرق مصيري يتفّرع إلى طريقني. الواحد 
قد يكون على حساب اْآلخر فُيلغيه. إذا قصد الدكتور 

العمل في جامعة تل أبيب،  العراقي أن يعرض علّي 
كما أخبرني حدسي، فذاك طريق قد تتغّير به حياتي، 
إذا سلكته، في كّل شيء. وإذا كان لقاء عادّيا، نشرب 
أخسر  فلن  األدب والشعر،  في  القهوة ونتحّدث،  فيه 

شيئا طبعا، سوى أجرة الباص!
هكذا قرّرت، ولم يبارحني الشّك في جدوى السفر إلى 
تل أبيب، اختيار هذه الطريق بالذات. واليوم كثيًرا ما 
أقف، وأنا أتأّمل شريط املاضي ذاك، فأسأل نفسي: 
أهي املصادفة وحدها، «خبط العشواء»، جعلتني أحزم 
هذه  إلى  سفري  كان  أم  أبيب،  تل  إلى  فأسافر  أمري 
اخليار  هذا  إلى  فرضخت  سلًفا،  تقّرر  البعيدة  املدينة 
ُمجبًرا؟ بكلمة أخرى: مسّير أنا في هذه احلياة، أسير 
مصيري،  سّيد  تُراني  أم  سلًفا،  موضوع  مخّطط  في 
أم  الــدرب  في  الّسائر  «أأنــا  مستقبلي؟  مالًكا زمام 
هذا  عن  اإلجــابــة  الّسهل  من  ليس  يسير»؟  ــدرب  ال

الّسؤال، وأنا أيًضا لست أدري، صّدقوني!
سافرت إلى تل أبيب. هناك التقيت بالدكتور العراقي. 
بناية   – «غلمان»  بناية  كافيتيريا  في  القهوة  شربنا 
تناول  بدأت جلستنا بحديث طويل  اإلنسانّية.  العلوم 
أسأل  ذاك، وأنا  احلديث  طال  احلديث.  العربي  األدب 
تل  إلــى  حيفا  من  جئت  ألهذا  الوقت:  طــوال  نفسي 
أبيب؟ نظرة عاّمة على تاريخ األدب العربي احلديث؟ 
النهضة،  أدب  بدايات  في  املستفيض  احلديث  بعد 
قال  صبري.  نفد  وقــد  انتظرتها  التي  اجلملة  وصلنا 
الدكتور العراقي في ختام قعدتنا تلك: ِاسمع سليمان. 
ليس  األمــر  لكّن  عندنا.  اجلامعة  في  معيًدا  أريــدك 
شهر  في  نحن  األبــواب.  على  اجلامعّية  السنة  سهًال. 
آب، وبرامج السنة اجلامعّية جاهزة كّلها طبًعا. لكّني 
سأحاول. انتظر رسالة مّني، على كّل حال، أنقل لك 
فيها ما يجّد من أمور بهذا الشأن. أرجو خيًرا، لك ولنا!

في  رسالة  العراقي  الدكتور  من  وصلتني  ــام  أّي بعد 
رايتر.  التايب  الّطابعة،  على  مكتوبة  رسالة  البريد. 
كّنا  وال  البيوت،  في  حواسيب  يومها  تكن  لم  طبًعا 
الّرسالة،  ينقل  املدهش  املخترع  هذا  باإلمييل،  سمعنا 
مهما طالت، آالف الكيلومترات في حلظات! أخبرني 
على  وافقت  اجلامعة  أّن  تلك  البريدّية  رسالته  في 
تعيينا رسمّيا  أقرب وقت  في  سأتلّقى  مقترحه، وأني 
من سلطاتها، ألبدأ عملي في شهر تشرين األّول املقبل.

فرحت بالرسالة طبًعا. حتّقق مبتغاي. يبدو أّن «الشني 
بيت» لم يعرف باملستجّدات. أو لعّله لم يكن صاحب 
القرار في جامعة تل أبيب. لم يسألني أّي إنسان سؤاًال 
واحًدا في السياسة. هل تختلف تل أبيب عن حيفا، 
ُتعنى  بحّق،  أكادميّية  مؤّسسة  أتراها  نفسي.  سألت 
الدكتور  بدء  معنى  فما  وإّال  فقط.  وبالعلم  بالعلم، 
العراقي العمل فيها، وهو من كان شيوعّيا  حزبّيا ُمعلًنا؟!

سفرة واحدة إلى تل أبيب غّيرت مسار حياتي، ورسمت 
لي طريقي حّتى آخره. تُرى ملاذا سافرت إلى تل أبيب، 
ولم أختر طريق التعليم في املدرسة الثانوّية في اجلليل، 
وكان قبل حني أقصى مطامحي؟ أتراني سّيد مصيري، 
مالًكا زمام أمري؟ «أأنا السائر في الدرب أم الدرب 
يسير؟».  ليس من الّسهل اإلجابة عن هذا الّسؤال، 

وأنا لست أدري، صّدقوني!
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قام أحد الزمالء املسرحّيني بزيارتي هذا األسبوع في مكتبي، 
البالد.  في  العرب  املمّثلني  هموم  عن  زيارته  خالل  حّدثني 
بالعاملني  طال احلديث، تناولنا خالله قضايا عديدة تتعّلق 
في املسرح، مشاكل اإلنتاج املسرحي والعقبات التي تواجه 

ّية في البالد.  مسارحنا العرب
تناولنا املواضيع بعيًدا عن إقحام الذاتّية، متابعني النشاط 

ختام  ــي  وف ّية،  بشمول املسرحي 
اللقاء طلب مّني زميلي أن أكتب 
وأن  حديث،  من  بيننا  دار  عّما 
عليه  يطّلع  لكي  بنشره  ـــوم  أق
والعاملني  املسرحي  الفن  ُعّشاق 
وقلُت  باألمر،  فّكرُت  املسرح.  في 
بحوار  أشبه  كان  فحديثنا  ال،  ملا 

ثقافي ميكنه أن يثير اهتمام العديد من الّناس، فلما ال أطرح 
املوضوع للقارىء ملناقشته وإبداء الرّأي بتلك املواضيع التي 
أثرناها في لقاء ُمغلق، حتى ال يبَقى ذلك احلوار مقتصرًا 

على املمّثل وزميله املمثل، الذي هو فقط يعلم بوجوده. 
أخبرني زميلي أّنه هنالك ممثل قّدم خالل فترة قصيرة ثالثني 
فتساءلت،  شخصّية خالل مشاركته في ثالث مسرحّيات. 
ماذا ميكن أن ُيقّدم املمثل خالل وضع كهذا، وكيف ميكنه أن 

يغوص في عالم كّل شخصّية من تلك الّشخصّيات؟
من جهة أخرى تشكو إدارات املسارح من شّحة امليزانيات، ّمما 
يضطرها إلى الّلجوء إلى اإلناطة مبمّثل أكثر من شخصّية 
في ذات املسرحية، وأحياًنا تصل إلى عشر شخصّيات. فما 
بتغيير مالبسه  يقوم  املسرح، حتى  يكاد يخرج من خشبة 
بسرعة ليتمّكن من دخول خشبة املسرحية مرّة أخرى ليؤدي 
ليقوم  للممثل  املتاحة  املساحة  هي  فأين  أخرى.  شخصّية 
ال  وهو  اجلديدة،  الشخصّية  عالم  في  والغوص  بالتركيز 

يتمّتع بالوقت الكافي لتغيير مالبسه. 
للفن  عاٍل  معهد  من  تخرّجه  بعد  املسرح  إلى  املمثل  يأتي 
ليصطدم  املسرح،  في  للعمل  باحلماس  ُمدّعًما  املسرحي، 
ُيبدع  بأن  املجال  له  تتيح  ال  عمل  وبظروف  املؤلم،  بالواقع 
يقوم  موّظف،  مجرّد  إلى  املمّثل  ليتحّول  موهبته.  ويطوّر 
أن  دون  راتبه،  ليتقاضى  األعمال  بقّية  مثل  عمل  بتأدية 
يشعر باملتعة واألجواء اإلبداعّية، األمر الذي ينسحب بالّتالي 

على اجلمهور الذي يشاهد املسرحّية. 
تساؤالت  إّنها  لــه،  وقلُت  زميلي،  قاله  مبا  ا  ّيً مل فّكرُت 
ما  لدّي  أخرى  جهة  من  ولكن  والّتفكير،  التأّمل  تستحّق 
تخرّجهم  بعد  إلينا  يأتون  الذين  اجلدد  املمثلني  حول  أقوله 
من معاهد عليا للفن املسرحي، فبعضهم يعتقد أّن احلركة 
كّل  وجود  فينفون  عندهم،  وتنتهي  عندهم  تبدأ  املسرحّية 
ما كان من قبلهم، ويتعاملون بتعاٍل ويرفضون العمل في 

ّية القائمة، فأين ستعملون إًذا؟!  املسارح العرب
هنالك من يبادر إلى إنشاء مسرح جديد حسب رؤيته ومفهومه 
املسرح  ولكن  محمود.  أمٌر  وهذا  به،  خاص  عمل  وأسلوب 
ليس ُمجرّد مجموعة ممّثلني يلتفون حول مخرج، املسرح إدارة، 
وهيئات ومؤّسسة وميزانّيات وطواقم عمل. املسرح مؤسسة 
كبيرة حتتاج إلى طاقات وميزانيات وأجهزة ومباٍن، إلى برامج 
وتخطيط، أّما العمل االرجتالي مصيره االندثار كما حصل 

مع فرق مسرحّية عديدة في السبعينّيات والّثمانينّيات. 
إذا استمّر الوضع على ما هو عليه، سيبقى املسرح لدينا 
رُحنا وال جينا“، وسيعمل  بدر ال  ”يا  يراوح مكانه، وكأّنه 
ا إلى حتقيق مشروعه، مبعزل عن بقّية  كّل فّنان لوحده، ساعًي
الزّمالء، علًما أّن املسرح هو مشروع جماعي، وهذا الّنوع من 
بعكس  الّسير  البعض  حاول  مهما  ا  فردّيً ُيصبح  لن  الفن 
التّيار، فاملسرح بدون كاتب الّنص واملخرج واملمّثل واملوسيقي 
العالقات  عن  واملسؤول  واملدير  واملالبس،  الديكور  ومصّمم 

العاّمة والّتسويق وقسم احلسابات لن يكون مسرًحا. 
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طارق عسراوي 
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مستقبل  نسج  على  عكفت  أرملًة  أعــرُف 
وليدها الوحيد قطبًة قطبة. تخيُط بيديها 
ا  املتعرّقتني َغده البعيد، رّمبا حلمت به طبيًب
أوجاٍع  اخلياطة من  ماكنة  خّلفته  ما  يعالج 

في ظهرها ومفاصلها، وهي منكّبة تخيط ألوالد احلّي ثيابهم في 
ليالي غياب الزّوج احلالكة. 

كانت توقظه باكرًا، تقيس طوله كّل صباٍح مبتر القماش لتطمئّن 
أّنه َمنا درزتني أو ثالث! 

ذات ظهيرٍة، عاَد األوالد من املدرسة، يرتدون ما صنعته لهم من 
أجله، يحملوَن الفتى هتاًفا في احلناجر، ووجًعا في املدى.. فقد 

بقي محتجزًا في ثالجة الّشهداء حتى جتّمد قلُب املدينة! 
وحَني دّثره الّتراب، بعد شهر من احتجاز جثمانه، ذاَب قلبها من 
بَت الثلُج فوَق الّطرقات في غير موعِده،  ذبحة الّنواح الّساخن، وَن

فبدت املدينة كما لو أّنها َهرَِمت وشابَت فجأًة! 
*****
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َخِسر دعواه من اجللسة األولى، هذا ما قاله احملامي اخلصم ملوّكله. 

- كيف ذلك؟!
لقد إلتَجأ إلى حتليفك اليمني احلاسمة. وقهقه احملامي وهو ينظُر 

في عينّي موّكله! 
الرّاوي: أّسس املّدعي دعواه التي يطالب فيها خصمه مببلغ قضى 
عمره في اّدخاره، أوَدَعه لدى املّدعى عليه الذي وعده بإرجاعه خالل 

شهٍر أمام عشرين رجًال من وجهاء املدينة! 
- ماذا أقول للّناس بعد َحلفي لليمني! 

ال عليك، سوف يصدر احلكم باسم الّشعب العربي الفلسطينّي!! 
 *****
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يليق  ا في هذه احلكاية، فال  املفردات جانًب تتنّحى  بعجٍز واضٍح 

باألسطورة غير الّصمت والّذهول! 
فإّنه مع نشر هذه الّتحّية، يكون بالل كايد قد طوى يومه اخلامس 

والّستني في إضرابه املستمر عن الّطعام. 
*****
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ِد  أوقفتني إمرأٌة جّدة، تبدو على وجهها جتاعيد زمن يشي بَكَب
عْمٍر تقّطعت فيه األمنيات، على وََضم سنوات الّنكبة واخليبة، 
مّدت يدها في جراب تزّمه بيسراها، واستّلت منه زجاجة صغيرة 
معّبأة بزيت الزيتون، وقالت وهي متّدها نحوي: ”تشتريها ميّا مّني، 

بّدي أشتري دوا“. 
- سالمة عمرك ميّا، ِادعيلي، قلُت. 

ففاضت علَيّ كغيمٍة ُمشبعٍة مباء الّدعاء، حّتى بّللت ما في القلب 
من جفاف وأرض يابسة! 

هّن جّداتنا/ أّمهاتنا الّلواتي نلقاُهّن صدفًة على رصيف الّدعاء، 
به  جترّحت  مبا  ويشعرَن  اخلفقان،  لوجيب  يستمعن  َمــْن  وحدهّن 

أرواحنا من مخالب األّيام.
الّشوارع ألّننا نقتنص ما يفلت من أمل وفرح  نعم، نضحك في 
حتى  املراقب  ليلنا  في  املشاة  ِفرق  وتغول  الّتفتيش،  حواجز  من 

ِفعل احلب! 
ونربطهم في هذه األرض  البالد،  ثقل  أبنائنا  لنواري عن  نضحك 
ثقل  من  متحرّرة  أرواًحــا  إّال  منها  يفتّكون  فال  املجنون،  بالرّصد 

األجساد الفائضة، واقحواًنا ُمشبًعا بالفوحان. 
نحن الذين نؤمن بُأسطورة اصطياد املوت كي نحيا، فال نخافه، 

ونلحقه من حلم إلى ُحلٍم، فيفرُّ مّنا لنكمل صورتنا األخيرة.
ر لهذه احلكاية أن تبقى معّلقة الّنهاية، ناقصة! رّمبا ُقدِّ

(جنني)

وهي مجموعة شعرّية للمبدعة ظبية خميس، حتتفي 
لكشفه  حتوّالته  في  الولوج  ومحاولة  بالغيب  فيها 
اته األرضّية والّشعرّية من خالل مشاهد وأحداث  بيومّي
والناس  والّطقوس  البالد  بني  متجوّلة  ورؤيــا...  وأحالم 

واألمكنة.
ـ“بؤس  ب وتنتهي  الوقت“  ـ“حزانى  ـ ب تبدأ   ،(41) الديوان  قصائد  عدد 
العالم“، وتعبر إلى العديد من العناوين، منها: ”من أنت – دفتر الوقت 

بيتي –  ــر –  احملــو والــتــذّك  –
شتاء – الريح – حنني – أشياء 
 – احلب  انتظار  في   – صغيرة 
 – ــدور  ي ــون  ك  – ويابسة  بحر 

كالم اجلثث“.
بنزوحها  ــوعــة  ــجــم امل ــز  ــّي تــتــم
ــهــا  ـــم إضــاءات ـــوف رغ ــن املـــأل ع
للمألوف، معتمدًة على الفتية 
املبصرة للنّص احلياتي من عّدة 
التفاصيل  في  وارحتال  جهات، 
عري..  الشِّ املشهد  تختزل  برؤية 
وتفلسفه كاشفة عن العالقة بني 

الّصورة والّظل والّضوء.
يتخّفى خلفها احلضور، وذلك في  التي  الغيب  بإحدى رسائل  تأتي  كأن 
قصيدة بعنوان: ”بشر“: ”أّيتها األبدان. شّفي أكثر وأكثر، اِجعلي شفاَءك 

مثل ظّل في املرآة“!!
أّما في قصيدتها ”نحو أوروبا“ نحن جند خارطًة شعرّية التي تعبر فيها 
جهة إلى األمس واآلن واملستقبل والّسماء والّتطواف  الذات من اخلرافات متَّ
مفاجأة  على  املرتكزة  الّنهاية  إلى  تصل  أن  إلى  واحلديثة،  القدمية  واملدن 
ا: ”ما  ّيً ا وزمن ّيً القارئ من خالل مسافة الّدهشة بني األقرب واألبعد مكان

أقرب الّضفتني، ما أبعد الّتاريخ!“.
ّية:  ا إلى نبضها بشكل تائه في اجلاذب وفي حّيز آخر تنطلق الّشاعرة شعرّيً
ّية متاهة، ال حاجة إلى تفسيرها، وال بالكلمات وال باحلجج، الّدم  ”اجلاذب
الّداللة  توافق  بذلك،  مغناطيسها“. وهي  تدرك  مبعرفة  الدم،  إلى  يسري 
الوشيعي  الُبعد  تكّثف  بفنّية  ومغناطيسّية..  ّية  جاذب من  العلمّية 
املتاهة من  الدائم في  بالّتالقي  (الّدم)  والكهربائي  املغناطيسي  للمجال 
بض، وال تلبث هذه احلركة أن تتشّكل بهيئة رحلة  ّية، وشعاع النَّ خالل اجلاذب
اُخرى تكشف عن الّتجّلي والّتخّلي في قصيدة ”كون يتجّلى“، التي تبدأ 

مبخاطبة األنا للوصول إلى الّضوء.
املتوّجني،  امللوك  األّول، طقوس  الزّمن  ”يا حياتي أريني ما ال ُيرى، زهوة 
بزهرة الّلوتس“، وال يخفى أّن هذا الّنداء وتلك املخاطبة متتّد إلى الذاكرة 

اجلمعّية أو الفردّية لتستشرف ما كان، وما ميكن أن يكون.
التأّملّي:  عري  الشِّ املشهد  هذا  في  الّسوريالي  عمقها  في  الرّحلة  وتلمع 
تتالى،  تتنزّل جواهر،  الله،  الّسماء، وكلمات  إيقاع  يراقص،  ”أرني فلًكا 

في جبل طويل طويل“.
لكّن الّذات القلقة ال تستقّر على رحلة، ألّنها تسافر في اّجتاه كون آخر. 
مرّة  والكون  والزمان  الّطير  مع  فيها  تلتقي  يدور“،  ”كون  ففي قصيدة 
اُخرى. لتعود شاعرتنا إلى العالم متسائلة عنه بدهشٍة تعّبر عن الّالمعقول 
أين  ”العالم..  فتقرأ:  ”العالم“..  بعنوان:  الرّاهن،  زمننا  الذي يجري في 
هو؟ كيف هو؟ العالم الذي يحتشد برايات تقاتل في كّل مكان.. على 
الّشوارع  امللقاة في  املتفّحمة،  املقتلة،  املقّطعة،  تلك اجلثث  يتقاتل؟  ماذا 

والّساحات“.
طبًعا، يبرز في هذه املرايا الكالمّية اجلهل بكّل أنواعه العنيفة والدموّية. 
زال  ما  إنسان  أي  مثل  ومسيرتها  سيرتها  تواصل  ظبية  شاعرتنا  لكن 
ضميره مشتعًال باحملّبة والّسالم.. نعم! تواصل أيًضا تساؤالتها عن هذا 

العالم التراجيدي املأساوي إلى ما ال نهاية.
تواصل ذلك ُمستنكرًة عنفه وما يفعله، مستهجنًة الواقع املعاصر، حيث 

الّالشيء هو أحد األجوبة التي جتعل الّناس تقتتل.
واملعروف عن ظبية خميس التي أْصدرت العديد من املجموعات الّشعرّية 
ّية كما  والقصصّية والدراسات واألعمال املترجمة.. تكتب رسائلها لإلنسان

يكتب الغيب أحالمه بهيئة القصائد، وُترِسلها لقارئ يستشفُّ احلياة.

åVO	  qzU
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 (Detox diets) كسبت احلميات املُزيلة للسموم
الكثير من الشعبّية، مؤّخرًا، حتى بعد معارضتها 
اهتمام  تثير  زالــت  ما  أّنها  ويبدو  سنوات،  لعدة 
الناس مبا أّن الوعي الصّحي يزداد عندهم. الفكرة 
األساسية التي تكمن خلف احلميات املُزيلة للّسموم 
املأكوالت  تناول  عبر  اجلسم  من  السموم  إزالة  هي 
النظر  إعـــادة  علينا  ولكن  والطبيعية.  النقّية 
إذا كانت هذه احلميات هي احلل لصحة  باملوضوع 

ُمثلى.
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بالصوم  تبدأ عادًة  للسموم  املُزيلة  احلميات  معظم 
أو تناول السوائل ملدة يوم أو يومني ومن ثم إدخال 
وشرب  والعصير  النّيئة  واخلضار  للفاكهة  تدريجي 
السكر،  الكافيني،  تناول  وجتّنب  املاء،  من  الكثير 
السريعة  املأكوالت  األحمر،  اللحم  املصّنع،  الطعام 
للسموم  املُزيلة  األنظمة  بعض  الــّدهــون..  وعالية 
العقاقير  ــواع  أن بعض  تناول  على  الناس  ُتشّجع 
املُزيلة للسموم أو امللّينات العشبية لتساعد على 

تنظيف اجلسم.
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هناك العديد من األنظمة للحميات املُزيلة للسموم 
العقل  تنظيف  نفسه:  الهدف  تخدم  وجميعها 
واجلسم دون الضرورة لتخسيس الوزن. من املفترض 
للسموم هي زيادة  املُزيلة  أن تكون فوائد احلميات 
واإلحساس  باخلفة  الشعور  الطاقة،  مستوى  في 
يتخلص  بينما  األفضل  والصحة  بالنظافة  العام 
اجلسم من السموم املُضرّة. الكثير يشعرون أّن إزالة 
الغذائي  النمط  من  للتخلص  طريقة  هي  السموم 
غير الصحي املُتبع سابًقا، ومساعدة الشخص في 
األمر  لهذا  وصحّية.  جديدة  غذائية  عادات  كسب 
نظام  نحو  اإلنــطــالق  نقطة  الّسموم  ــة  إزال ُتعتبر 

غذائي صّحي.
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من ناحية أخرى، بعض 
في  اجلانبية  األعــراض 
حال اتباع حمية ُمزيلة 
غيرها  (أو  للّسموم 
املروّجة)  احلميات  من 
ــــم في  ــج أل ــت ــن ـــد ي ق
الرأس، إمساك، تعب، 

األعراض  هذه  وسبب  واجلوع.  الوزن  خسارة  إحتمال 
الفيتامينات  نقص  منها  ــوامــل  ع لــعــدة  يــعــود 
احلرارية.  والسعرات  األلياف،  البروتني،  األساسية، 
إستشارة  دون  للّسموم  ُمزيلة  خطة  اتباع  ُيحّبذ  ال 
ّية التغذية أو الطبيب، وال يجوز أن تتعدى  أخصائ

هذه اخلطة 3 أيام دون مراقبة األخصائيني.
أي  من  يعانون  الذين  األشخاص  فإّن  لذلك  إضافة 
مرض كمرض القلب، السّكري، ضغط دم منخفض، 
في  مشاكل  الــدم،  في  السكر  مستوى  إنخفاض 
الكلى أو غيرها ال يجوز أن يتبعوا أي خّطة ُمزيلة 

للسموم.
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احلقيقة هي أّن أعضاء أجسامنا تساهم في تنظيف 
للسموم؛  املُزيلة  احلميات  مساعدة  دون  أجهزتنا 
فالكلى، الكبد، الرئتني وحتى البشرة تستطيع أن 

تتخّلص من الّسموم وتنّظف أجسامنا. 
ما هو مفيد وصحي لنا هو تناول الوجبات املتوازنة، 
الصّحية واملُغّذية الغنية باأللياف، احلبوب الكاملة، 
الكثير من الفاكهة واخلضار، األلبان قليلة الدسم، 
اللحوم قليلة الدهون، األسماك والدجاج، البقوليات 
وشرب كمّيات كافية من املاء. من خالل اتباع منط 

ا بحاٍل أفضل! ًي غذائي صحي، ستشعرين تلقائ
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نسمع في اآلونة األخيرة الكثير عن مصانع 
األسواق  من  ُمنتجاتها  سحب  إلى  اضطرّت 
وزارة  لطلب  وفــًقــا  ــهــا،  ــواب أب إغــالق  ــى  وحــّت
الصّحة، بسبب وجود جراثيم ساملونيّال في 

تلك املنتجات.
اجلهاز  فــي  تــلــوّث  عــن  ــارة  عــب الساملونيّال 
ــة  ــوم ــرث ــــاجت عــــن عــــدوى ج ــي، ن ــم ــض ــه ال
الساملونيّال التي تدخل إلى اجلسم عبر الفم 
األمعاء،  وخاّصًة  الهضمي،  اجلهاز  وتصيب 
شديدة، وغيرها  إسهال  حالة  إلى  يــؤّدي  ما 
من العوارض كآالم حاّدة في البطن، الغثيان 

والتقّيؤ.
سميت جرثومة الساملونيّال بهذا االسم، نسبًة 
دانيال  كشفها،  اّلذي  األمريكي  العالم  إلى 
وصفها  ــد  وق  ،(1915-1850) سلمون 
بالعصوّية املعوّية سلبّية الغرام. (للتوضيح: 
شكلها كالعصا، تصيب األمعاء، وال حتفظ 
بصبغة الكريستال البنفسجي في بروتكول 

صبغة غرام في املختبر).
إلى  اجلرثومة  هذه  تنتقل  أعاله،  ذكرنا  كما 
وخصوًصا  الفم،  طريق  عن  أجسامنا  داخــل 
وعدم  معّقم،  غير  ملوّث  طعام  تناول  لدى 
يجب  الشخصّية..  الّنظافة  في  االهتمام 
غسل اليدين قبل تناول الّطعام أو حتضيره.

احتمال  ــع  رف ــي  ف تساهم  عــوامــل  وهنالك 
العدوى،  واإلصابة بالساملونيّال، ومنها:

- وجود اجلرثومة في الّلحوم النّيئة والّدواجن، 
احلليب ومنتجات األلبان األخرى والبيض.

قد  ملوّثة  شرب  مياه  في  اجلرثومة  وجود   -
تتواجد في بيوتنا أو في أماكن عمومّية.

ــشــرّي أو  ـــراز ب ــس ب ــى أو مل ــرّض إل ــتــع - ال
حيوانّي، ُمصاب بجرثومة الّساملونيّال.

ّية، وباألخص  - التعامل مع احليوانات املنزل
الزّواحف، كاالفاعي والّسالحف والّسحالي.

- تكثر الّساملونيّال في الّطعام املُعّلب في 
املصانع، وذلك بسبب عدم الوقاية الّتامة في 

طريقة حتضير الّطعام قبل تخزينه.
من  للتخّلص  بغليان  ميّر  أن  الّطعام  على 
يخزّن  أن  يجب  الغلي  وبعد  الّساملونيّال، 
درجــات   5 ــى  إل تصل  ــرارة  ح بدرجة  الطعام 
تزداد  ذلك،  يتم  لم  حالة  وفي  فقط،  مئوّية 
اخلطورة لوجود اجلرثومة في الّطعام الذي ُيباع 

للمستهلكني في األسواق.
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- اإلسهال الّشديد الذي ميكنه أن يؤّدي إلى 
فيه  يحتاج  قد  مختلفة،  بــدرجــات  جفاف 

املُصاب إلى مصل للّسوائل.
إّن بعض أنواع الّساملونيّال قد تسّبب إسهاًال 
.(dysenteria) ا يسّمى ديسيزتيريا دموّيً

- احلّمى: في أغلب احلاالت فإّن الّساملونيّال 
قد تسّبب ارتفاًعا في درجات احلرارة.

- الغثيان والّتقّيؤ.
ــاضــات  ــب وانــق ــطــن  ــب ال ــي  ف ــدة  ــدي ش آالم   -

.Cramps
تنتقل  قد  للّساملونيّال  خطيرة  حــاالت  في 
اجلرثومة من اجلهاز الهضمي إلى مجرى الّدم 
ا يسّمى بـ»تعّفن الّدم» –  فتسّبب تلوًّثا عاّمً

∫VÒ³�¹ b	 ما ،septecemia

* إلتهاًبا في العظام 
 rieter) واملفاصل 
.(syndrome

.meningitis إلتهاَب الّسحايا *
.pericarditis إلتهاب التامور *

اجلهاز  من  الّساملونيّال  جرثومة  انتقال  إّن 
ا، لدى املرضى  الهضمي إلى الّدم تتّم، غالًب
املناعة،  جهاز  في  مشاكل  يعانون  اّلــذيــن 
لدى  أو  ــًطــا،  ُمــحــب أو  ضعيًفا  يــكــون  ــد  ق
مرضى حتت تأثير عالج كيماوّي، أو مرضى 

من دون طحال.
∫hO
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يبدأ تشخيص املرض عادًة باستجواب يقوم 
األسئلة  بعض  ويحوي  للمريض  الّطبيب  به 
اّلتي تتمحور في العوارض (اإلسهال، احلمى، 
أوجاع البطن، التقّيؤ والّتعب املُفرط)، أنواع 
ساعة،   72 خالل  تناولها  ّمت  التي  األطعمه 
أو  وحتضيره  الّطعام  نظافة  عن  االستفسار 
عن شرب مياه ملوّثة أو التعرّض لبراز بشري 

أو حيواني.
وخالل الّتشخيص املخبري يتّم فحص وجود 
إضافًة  ــراز؛  ــب ال في  أو  الـــّدم،  في  اجلرثومة 
ـ  وال الببضاء  الّدم  الكريات  قيم  إلى فحص 

.CRP
∫ÃöF�« ™

الّشديد،  اإلسهال  العدوى  عــوارض  أهم  من 
لذا في حاالت معّينة يفقد املصاب كمّيات 
احتمال  لديه  ـــزداد  وي ــّســوائــل  ال مــن  كبيرة 
ــوصــى بشرب  ــذلــك ي ــاجلــفــاف، ل ــة ب ــاب اإلص
الّسوائل  لتعويض  املياه  من  كبيرة  كمّيات 
املفقودة، وفي حاالت معّينة يجب التوّجه إلى 
غرفة الّطوارئ في املستشفى للحصول على 

سوائل عبر املصل.
ـــة  ـــوّي ـــي احل بــــاملــــضــــادات  الــــعــــالج  إّن 
احلــاالت  هــذه  مثل  في   (antibiotics)
إّال في حاالت صعبة، ملرضى  مألوف،  غير 
يعانون ضعًفا في جهاز املناعة أو قد طوّروا 
مضاعفات كتعفّن الدم، السحايا أو التهاب 

الّتامور.
∫W¹U	u�« ™

أي  ــة،  ــوّث املــل األطعمة  تــنــاول  مــن  احلـــذر   -
ــات  درج ـــى  أدن ــي  ف ُتطهى  الــتــي  األطعمة 

الّنظافة والوقاية.
- احلذر من تناول األطعمة التي ُتعّلب وتخزّن 
وزارة  قبل  من  املرّخصة  غير  املصانع  في 
الصّحة (ال ُتغلى في درجات احلرارة املطلوبة 

واملوصى بها).
- احلذر من الّشرب في أماكن غير مضمونة.

- احلذر من تناول الّدواجن والّلحوم والبيض 
اّلذين لم يخضعوا ألّي رقابة من قبل اجلهات 

املختصة.
دائًما،  الّطعام  تناول  قبل  ــدي  األي غسل   -

واحملافظة على الّنظافة الشخصّية.
البيتّية،  ــوانــات  احلــي مــن  احلــذر  ــي  ــوّخ ت  -

الزّواحف والّسحالي، ومن برازهم.
أو  إسهاًال  يعانون  مرضى  عن  االبتعاد   -
عوارض أخرى، كآالم في البطن إلى أن يتّم 

شفاؤهم.

هدير الفضيحة..
يغادر.

أشعة مسافرة..

َتُخُطّ مسارها..
على روحي.

نسري على دّوامة..
ال تعّد األّيام.
ساعة صمت.

رحيلها ينزفني.
يعوي اخلواء..

للمعنى.

أتخّيل..
هيروشيما..

تسمعني.
في قبر َحَفَرتُه..

عقوٌد جتارّية.

حيث األمل..
بني املهمالت..

على صراط الّصدى..
بني الّشلل واألجل.

ها هنا..
حتفنا بانتظارك.

***
مطارات اآللهة

ـــح  ـــري ــــر اجل يــــتــــدّث
بأغاللها.

مهّمة سرّية..
طاب فراقها.

ضاعت اجلهات.
واجلنوب..

عبًدا للنّخاسني..
في الّشمال.

***

(باعونا)
أهلنا..

قايضوا بنا.
بنْينا قواعد..

للّتحرير..
على املّريخ.

حزمنا العقارب..
في مكمٍن للّتاريخ.

***
ملوك العرب

واملتحّكم عن بعد..
يبذر الّدخان..

في الّسماء.

هذا الُبعد..
هو درج الغريب

الــهــدف  عــلــى  يجثم 
واألمل.

هذا الُبعد..
حلد لي.. ولك..!

***
مصلوب..
والّدمار..

ال يغادر األغاني..
في حبورها املُستعار.

واجلدار..
منشار ومنشور.

مثل قّواد..
يثير الّنفور.
واجلمهور..

على الصليب..
ال يغادر..!
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عن  كم   15 قرابة  الغربي  اجلليل  في  طمرة  تقع 
الّتلة  بارزة فيها على قّمة  مدينة عكا. ال زالت 
آثار البلدة التاريخّية، كما أّن املكتشفات األثرّية 
 4000 قرابة  منذ  االستيطان  بداية  إلى  أشــارت 

عام.
هنالك من الباحثني من رّجح أن تكون طمرة هي 
رّجح  بينما   ،(Temrata) «تيمراتا»  املوقع 
الذي  املوقع  طمرة  تكون  أن  على  اآلخر  بعضهم 
”تاتورا“  اسم  حتت  الّصليبّية  املصادر  في  ُذكر 

.(Tatura)

W Ò�UŽ W;
تذكر طمرة في املصادر الّتاريخّية احلديثة، ابتداء 
الباحث  وصــف  حيث  عشر؛  الّتاسع  القرن  من 

كما   ،1887 عام  املياه  ومصادر  املوقع  شومخر 
ذكر الباحثان كيندر وكيتشنر عام 1881 وجود 
كهوف ومعاصر نبيذ وزيتون منحوتة في الّصخر. 
الرّّحالة فيكتور جيرن (1875) فقد وصف  أّما 
القرية وبقايا حجارة البناء القدمية التي تشير إلى 

آثار االستيطان القدمي في املوقع.

تعود األبحاث األثرية في طمرة إلى عام 1973 
من قبل قسم اآلثار)، وال تزال  (فخري حّسون – 
مستمرّة حّتى أّيامنا، حيث أُجري مسح أثري بني 

 1995  –  1993 ــــوام  األع
لهمان  جونر  الباحثني  ــإدارة  ب
بدعم  فايلشتوكر،  ومــارتــني 
من سلطة اآلثار ومتويل املعهد 
لآلثار  األملاني  البروتستانتي 
في القدس (الصورة رقم 1 – 
املواقع التي عثر عليها خالل 

املسح األثري). 
إلى  ــســح  امل نتائج  وأشــــارت 
املوقع  في  االستيطان  بداية 
ــز الــقــدمي  ــرون ــب مــنــذ عــصــر ال
ق.ن)   2900  –  3500)
عبارة  االستيطان  كان  حيث 

تزيد  ال  صغيرة  قرية  عــن 
ــا،  دوًمن  60 عــن  مساحتها 
مكان   –  2 ــم  رق ــصــورة  (ال
ــبــرونــز  ــن عــصــر ال ــع م ــوق امل

القدمي). 
استمّر االستيطان في املوقع 
األخير  البرونز  عصر  خالل 

الرومانّية  الفترات  ق.م)،   1150  –  1550)
السادس  القرن   – ق.م   1 ــرن  (الــق والبيزنطّية 

ّية.  ميالدي) وحّتى الفترة العثمان
UN−zU²½Ë W Ò¹dŁ_«  U Ò¹dH(«

احلفرّيات األثرية األولى جرت على قمة الّتلة في 
أجراها  الّتاريخّية؛  القدمية  طمرة  وهي   – طمرة 
فخري حّسون من قبل قسم اآلثار. وأجريت، الحًقا، 
خاللها  ّمت   1980 عام  أثرّية  حفرّيات 
الفترة  من  القبور  بعض  على  العثور 
اجليري  الّصخر  في  منحوتة  الرومانّية، 

(القرن 2-4 ق.م). 
عام 2003 أجرت سلطة اآلثار حفرّيات 
في  واملتواجدة  طمرة»  قلعة  «خربة  في 
القسم اجلنوب – غربي من املوقع، وخالل 
معصرتني  عــن  الكشف  ّمت  ــات  ــرّي احلــف
مجمع  الّصخر،  في  منحوتتني  للّنبيذ 
كبير للمياه وبعض اجلدران. إلى مجمع 
املياه، وصلت ثالث أدراج من خالل فتحة 
فكانت  اجلــدران  أّما  جوانبه،  إحدى  في 
مغّطاة بالّطني املصنوع من الكلس وأجزاء 

من اخلزف املطحون. 
املــنــحــدرات  أّن  ــى  إل املكتشفات  تلك  وتشير 
الشرقّية من املوقع استعملت للزّراعة. ولسبب قّلة 
املكتشفات (مثل أدوات الفخار) كان من الّصعب 
من  مشابهة  مكتشفات  أّن  إّال  تاريخها  حتديد 
إلى  تاريخها  حتديد  ّمت  طمرة،  من  قريبة  مواقع 

عصر البرونز القدمي.
الّطريق  على  أثرّي  مسح  وخالل   ،2005 عام 
على  العثور  ّمت  وطمرة،  ياسيف  كفر  بني  ما 
بقايا  بينها  من  نذكر  ــرّيــة،  األث املواقع  بعض 
مدخل طمرة  بقرب  ّية  الرّومان الفترة  من  طريق 
احلالي (الّصورة رقم 3 – بقايا طريق من الفترة 
بني  ما  املاضي  في  وصلت  والتي  الرومانّية)، 
عّكا وصفورية، آبار للمياه وموقع من العصر 
طمرة  من  اجلنوب  إلى  متواجد  األخير  احلجري 

(قرابة 7000 عام ق.م).
االستيطان  أّن  إلى  األثرّية  املكتشفات  تشير 
بدأ قبل أكثر من 4500 عام، ال  في طمرة، 
في  اخلصبة  الزّراعّية  ــي  األراض بسبب  سّيما 
الفترة  انقطاع حتى  دون  استمّر  املنطقة، حيث 
التي اكتشفت  الطرق  العثمانّية. كما يبدو فإّن 
التي  ذاتها  الطريق  هي  الرّومانّية،  الفترة  من 

استعملها  نابليون خالل حملته للمنطقة.

V ÒOD�« w�«  l�  Ã«d�ô«
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وتخوض  باالنتصار  وبشعور  جّيدة  بأجواء  تنعم  مهنًيا: 
األحــالم  املقبلة  األّيــام  إليك  حتمل  كثيرة، وقــد  جتــارب 

واملشاعر العذبة.
تساعده  جانبه، وقد  إلى  أوقاًتا سعيدة  تعيش  عاطفًيا: 

على حّل مسألة تتعّلق بعائلته أو أحد أقربائه.
املتعّلقة  املــخــاطــر  هــي  تلك  ــــاق!  اإلره حـــذار  صــحــًيــا: 

بارجتاجات اليوم.

»��u— (21 نيسان - 20 أيار)

مهنًيا: تنّظم شؤوًنا عاّمة وخاّصة. َدع عواطفك وميولك 
وانتماءاتك جانًبا وحتّرك بتجّرد.

عاطفًيا: حاول تفادي املشاكل حتى لو أجبرك األمر على 
الّتنازل عن نقطة معّينة.

صحًيا: آالم الّظهر املتواصلة تعيق حتّركك بسهولة، احلّل 
يبقى مبراجعة الّطبيب والقيام بالّتمارين اخلاّصة.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)

مهنًيا: تشكو الّتأخير واالنزعاج، وتبدو غير مسيطر على 
األوضاع، حاول أن تتجّنب االلتباس والّنزاع.

عاطفًيا: ال بّد من أّنك حتتاج إلى تعاطف احلبيب وإلى 
وقوفه بقربك في أصعب الّظروف التي متّر بها.

املشروبات  وتناول  الصيف  في  الّسهرات  تكثر  صحًيا: 
الّروحّية، عليك االنتباه جّيًدا إلى معدتك.

»��ÊU�d (22 حزيران - 22 متوز)

مشاريعك،  كّل  على  الّضوء  اليوم  هذا  يسّلط  مهنًيا: 
ويتحّدث عن مراوغة أو مشاعر مزّيفة يبديها أحدهم.

أن  ويستحسن  القلوب،  غسيل  هو  العتاب  عاطفًيا: 
تكشف أوراقك على الّطاولة إليجاد احللول.

حّد  حاول وضع  يفيدك،  ال  بأعصابك  الّتالعب  صحًيا: 
لذلك قبل فوات األوان.

»_�b (23 متوز - 22 آب)
مهنًيا: يجعلك هذا اليوم حتتاج إلى مرونة أكبر للّتفاهم 

مع احمليط، ورمبا تصاب بجرح في كبريائك.
عاطفًيا: تضطّر إلى االنعزال قليًال واالبتعاد عن الّصخب، 

وخصوًصا أّن حياتك العاطفّية قد تعرف بعض االهتزاز.
صحًيا: إحذر أن تقحم نفسك في نزاع مع أحد الّنافذين 
يرهقك  ما  السياسة،  في  أو  العمل  في  أو  العائلة  في 

نفسًيا وجسدًيا.

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)

مهنًيا: تدهش احمليطني بك وتزيد من عدد املعجبني على 
صعيد بعض األعمال، ويؤدي أحدهم دوًرا في هذا املجال.

تبقى كبيرة  املنطقّية  عاطفًيا: قدرتك على تقدمي احلجج 
كّل  عن  األجــوبــة  دائــًمــا  األبـــواب، وجتــد  أمامك  وتفتح 

األسئلة، وتربك الشريك في أوقات كثيرة.
صحًيا: ال متاطل وال تسّوف للبدء مبمارسة الّتمارين التي 

وصفها لك الطبيب ملعاجلة أوجاع العنق والظهر.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

تبرير  على  جتبر  أو  عقًدا  تفسخ  أو  عقًدا  توّقع  مهنًيا: 
لبعض  اخلضوع  أو  للقضاء  الّلجوء  إلى  ورمبــا  وتفسير 

القوانني والقرارات العاّمة.
توجيه  الهموم واملتاعب وجتّنب  تزيد  أّال  حاول  عاطفًيا: 

الكالم القارص مييًنا وشماًال.
املنزل  من  اخلــروج  على  يشّجع  اجلّيد  الطقس  صحًيا: 

والتوّجه إلى أحضان الطبيعة لتمضية بعض الوقت.

»�dIF« (24 تشرين األول - 22 تشرين الثاني)

مهنًيا: كن أكثر تعّقًال مع الزمالء، أي خطوة ناقصة تؤدي 
إلى عواقب قد ال حتتملها.

تتمّثل  بالّشريك  العالقة  في  األساسّية  العبرة  عاطفًيا: 
بعامل الثقة الذي يجمع بينكما، وكل ما عدا ذلك يبقى 

مجّرد تفاصيل..
يساعدك  جديد، وهذا  يوم  لبدء  جسدًيا  تستعد  صحًيا: 

على مقاومة الكسل والتعب وتوتر األعصاب.

»�uI” (23 تشرين الثاني - 20 كانون األول)

مهنًيا: تشعر بالكآبة أو بالّرغبة في االستسالم، أنصحك 
مهما  أدائك  في  التقصير  الّسوداء وعدم  األفكار  بطرد 

كانت نفسّيتك ُمتعبة.
عاطفًيا: ال خوف على عواطفك وآمالك من اخليبة فالوضع 

مستقر نسبًيا ومييل إلى الوضوح واالنقشاع.
صحًيا: تبحث في كتب طّب األعشاب عن األنواع التي 

تساعدك على التخّلص من الغازات.

»'Íb (21 كانون األول - 19 كانون الثاني)

مهنًيا: قد متّر بتجارب قاسية بحيث يكون اليوم فارًغا من 
احلصانة ومخّيًبا لآلمال، وتبدو متوتًرا ال حتسن االختيار.

على  ــز  ورّك الّسلبّية  واملشاعر  املــخــاوف  ــّدد  ب عاطفًيا: 
اإليجابّيات في شخص احلبيب.

يريح  الّصيف  في  ولــو  مساء  يانسون  فنجان  صحًيا: 
معدتك ويساعدك على النّوم.

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)

مهنًيا: يفرض عليك هذا اليوم الّتأقلم مع كثافة الضغوط، 
أّجل املشاريع الكبيرة وكن مستعًدا للّتفاوض.

عاطفًيا: حتاول استمالة الّشريك والظهور أمامه باملبالي 
واملهتم، وخصوًصا بعد معاملتك الباردة له أخيًرا.

صحًيا: استفد من فترة بعض الظهر وقم ببعض األعمال 
الزراعية في احلقل أو البستان.

»)�u (19 شباط - 20 آذار)

الفرص  بعض  يحمل  اّنــه  ولو  اليوم  هذا  يربكك  مهنًيا: 
الّشخصّية واملهنية.

أو  أموًرا جدّية، وتخوض عالقة جدّية،  تناقش  عاطفًيا: 
تفكر في مشروع مع الشريك.

صحًيا: ال تقّلل من أخطار العوارض اخلفيفة التي تنتابك 
بني حني وآخر، استشر طبيبك.

…dLد. كميل ساري - مدير منطقة الشمال في سلطة اآلثار�

1 r�— …—uB�«

2 r�— …—uB�«

3 r�— …—uB�«
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 ‚d??ÞË  UNÐU³Ý√  ¨  UOLO½_«  s??Ž   U�uKF�
sł«Ëb�« WÐdð fK−� UN�bIÔ¹ UNM� WO�«u�«

 
 · 20%≠15% 5Ð ÕË«d²¹ g³(«Ë ÃUłb�« ¨dI³�« Âu( s� b¹b(« ’UB²�« ·
 WOL� d³�UÐ r�'« b¹Ëe²� ¨w�uO�« ¡«cG�« v�≈ g³(«Ë ÃUłb�« W�U{SÐ `BM¹
 ¨Âu×K�« s� WOŽuM�« Ác¼ w� …œułu� Èdš√  U½uJ� v�≈ W�U{ùUÐ ¨b¹b(« s�

B WŽuL−*«  UMO�U²O� ¨p½e�« ¨5ðËd³�« q¦�
øUOLO½_« w¼ U� 

 rÝU� ULNMOÐ lL−¹ 5HK²� 5{d� v�≈ ‚dD²¹ ¨«bł ÂUŽ `KDB� u¼ UOLO½_«
 m³Bð w²�« WGÐUB�« …œU*« u¼Ë 5ÐuKžuLON�« w� ÷UH½« u¼Ë bŠ«Ë „d²A�
 ¨¡«dL(« Âb�« U¹öš qš«œ ‰uL×� 5ðËdÐ u¼ 5ÐuKžuLON�« ¨dLŠ_« ÊuK�UÐ Âb�«
  UOze−Ð 5??−??�??�_« j??Ð— w??¼ W??O??ÝU??Ý_« b??¹b??(« WHOþË ¨b??¹b??(U??Ð  j??³??ðd??*«
 vM³�  ÊU??�  «–≈  Æa??*«  UNO�  U0  r�'«  U¹öš  lOLł  v??�≈  UNK¹u×²�  5ÐuKžuLON�«
 ÍœR??¹  U??2  ¨`O×�  qJAÐ  5−��_«  qI½  r²¹  s??�  t½U�  rOKÝ  dOž  Âb??�«  U¹öš
 UNHzUþu�  U¹ö)«  W¹œQð  vKŽ  dŁR¹  U2  U¹ö)«  w�  5−��_«  w�  ÊUBI½  v??�≈
 qJAÐ 5−��_« o�bð ÂbFÐ WD³ðd� ©UOLO½_«®  Âb�«  dI�  ÷«d??Ž√  Ê≈  ÆbOł qJÐ

  UC³½  ÂUE²½«  Âb??ŽË  ¨fHM²�«  w�  oO{  ¨¡U??L??žù«  ¨W??šËb??�«  ¨VF²�«  ∫q¦�  bOł
 …—bI�«  ÊËbIH¹  ¨œd³�UÐ  ÊËdFA¹ Âb�«  dI�  s� Êu½UF¹ s¹c�«  ’Uý_«  ÆVKI�«
 d�JðË dFA�« j�U�ð ¨”√d�« ŸUłË√ v�≈ Êu{dF²¹ b� ¨d�c²�«Ë eO�d²�« vKŽ
 V³�Ð UOLO½_« w¼  «—UA²½« d¦�_« »U³Ý_« ¨UOLO½ú� »U³Ý√ …bŽ „UM¼ Æd�Uþ_«
 ∫b¹b(« hI½ V³�Ð UOLO½_« ÆB12 5�U²O� hI½ V³�Ð UOLO½_«Ë b¹b(« hI½
 b¹b×K� —œUB� œułË ÂbŽ u¼ b¹b(« ÊUBI½ V³�Ð UOLO½ú� w�Ozd�« V³��«
  «bł …dA²M� b¹b(« ÊUBI½ V³�Ð UOLO½_«  ÊU�  «cN�  ¨Âb??�«  Ê«bI�  Ë√  ¡«cG�«  w�
 Êu½UF¹ Ë√ ¨dOÝ Àœ«u( «u{dFð ¨WOŠ«dł  UOKLŽ rN� X¹dł√ ’Uý√ Èb�
 UOLO½_UÐ  WÐU�û�  5{dF�  s¹dš¬  ’Uý√  ÆÂb??�«  Ê«bIHÐ  WIKF²�  ÷«d??�√  s�
 …—Ëb�«  …d²� w� Âb�«  s� dO¦J�«  bIHð  w²�«  W�Uš ¨WÐuB)« …d²HÐ ¡U�M�«  s¼
 5OðU³M�« ¨ 5I¼«d*«Ë œôË_« ¨‰UHÞ_« v�≈ W�U{ùUÐ ¨q�«u(« ¡U�M�« ¨W¹dNA�«
 WŽu−*«  Èb??�  h??š_U??Ð  b¹b(UÐ  WOMž  WOz«cž  WLzU�  ¡UMÐ  rN*«  s??�  Æ5M�*«Ë
 w�  œu??łu??�  b??¹b??(«  ∫¡«c??G??�«  s??�  b??¹b??(«  —œU??B??�  ÆUOLO½_UÐ  WÐU�û�  W{dF*«
 ‚«—Ë«   «–   «Ë«d??C??)«  w??¼  WOðU³M�«  —œU??B??*«  ¨w??ðU??³??M??�«Ë  w??½«u??O??(«  ÂUFD�«
 s� b¹b(« ’UB²�« Ê« w¼ WKJA*« ÆtHH−� WN�U� ¨U¹uB�« ¨ UO�uIÐ ¨¡«dCš
 vKŽ ‰uB×K� qC�_« —bB*« ÊU� «cN� ÆjI� %3≠1% 5Ð «bł qOK� —œUB*« Ác¼
 s� b¹b(« ’UB²�« Æ„ULÝ_«Ë g³(« ¨ÃUłb�« ¨dI³�« ¨Ê«uO(« s� u¼ b¹b(«
 Æ11% v�≈ qBð „ULÝ_« s�Ë 20%≠15% 5Ð ÕË«d²¹ g³(«Ë ÃUłb�« ¨dI³�«
 „ULÝ_«Ë  g³(«  ¨ÃU??łb??�«  —UO²š«  w¼  5O�UB²šô«  5Ð  …bzU��«  WO�u²�«

 ‰ËUMð  qCH�  Æd??¦??�√  b¹bŠ  WOL�Ë  q??�«  Êu??¼œ  WOL�  vKŽ  Íu²%  ¡«c??ž  Ÿ«u??½Q??�
 Ÿ«u½_« Ác¼ Ÿu³Ý_UÐ  «d� 3 q�_« vKŽ Ë√ UO�u¹ „ULÝ_« Ë√ g³(« ¨ ÃUłb�«
 ÂuOMOKO��«  ¨p??½e??�«  ¨5ðËd³�UÐ  WOMž  wN�  b¹b(«  v??�≈  W�U{ùUÐ  ¨W??¹c??ž_«  s�
 qC�√ g³(«Ë ÃUłb�« ‰ËUMð Ê« pý ô ÆB  5�U²O�  WŽuL−� s�  UMO�U²O�Ë
 qš«œ qC�√ b¹b(« ’UB²�« r²¹ WI¹dD�« ÁcNÐ t½_ ¨b¹b(« »u³Š ‰ËUMð s�
 WOL� w� …œU¹“ v�≈ ÍœR¹ ô b¹b(UÐ wMž ¡«cž ‰ËUMð Ê« UL� ¨wLCN�« “UN'«
 »u³Š Êu�ËUM²¹ s¹c�« p¾�Ë√ l� qB×¹ UL� ©UNO� »užd� dOž …d¼Uþ® b¹b(«
 WOMž t??¹c??ž√  vKŽ ‰u??B??(«  ∫s??�??�«  —UG� Èb??�  UOLO½_«  Æt??³??�«d??�  ÊËœ b??¹b??(«
 b�u¹ qHD�« Æ—UGB�« ‰UHÞ_«Ë l{d�« ¨dOG� qOł w� W�UšË «bł rN� b¹b(UÐ
 tOLJ�«  Ác¼  ¨UMOMł  ÊU�  U�bMŽ  tFLł  Íc�«  b³J�«  w�  b¹b(«  s�  WKOK�  WOL�  l�
 ¨ÂUFD�«  l� b¹b(UÐ Áb¹Ëe²Ð  `BM¹ p�–  bFÐË Æ  dNý√  6≠4  qOł v²Š tOHJð
 6  dLŽ  cM�  Êu×D�  g³(«  Ë√  ÃUłb�«  r(  W�U{SÐ  ÂuO�«  `BM½  V³��«  «cN�
 Íu²×¹ ‰UHÞ√ ÂUFÞ Í√ Ë√ b¹b(« s�  «dD� qHD�« ¡UDŽ≈ Vł p�– q³� ¨dNý√
 vKŽ  dŁR¹  b�  dOG�  qOł  w�  b¹b(«  hI½  Ê«  ÀU×Ð√  s�  `C²¹  Æb¹b(«  vKŽ
 vKŽ ÊuKB×¹ ô s¹c�« ‰UHÞ_« Æd¦�√ ÂbI²� qOł w� W¹dJH�«Ë WO�dF*«   «—bI�«
 q�UA� s� Êu½UF¹ b� ¨«bł W¾ODÐ r¼—uDð WOKLŽ ÊuJð b¹b(« s� tO�U� WOL�
 ÆWONA�« Ê«bI�Ë ”√d�« w� Âô¬ ¨VF²�« ¨rKF²�« vKŽ …—bI�« ¨eO�d²�« ÂbFÐ WIKF²�
 W¹bF*« ÷«d�ú� ÷dF²�« w�U²�UÐË WŽUM*« ÊUBI½ v�≈ ÍœR¹ b� b¹b(« ÊUBI½
 q�d�«Ë dO'« ∫…dC� œ«u�  ‰ËUMð w� t³ž— …œUŽ ÊËdNE¹ ‰UHÞ_« Æ«e½uKH½_«Ë

 Ê« Z²M²�½ UM¼ s� Ær�'« w� b¹b(« WOL� w� ÊUBI½ vKŽ ‰b¹ «c¼Ë bOK'«Ë
 rOKÝ —uD²� «bł rN� WO�uO�«  ¡«cG�«  WLzU� v�≈  g³(«Ë ÃUłb�«  Âu( ‰Ušœ≈
 w� v²Š ¨WHK²� ‰UJý√ w� g³(«Ë ÃUłb�« r( Êu³×¹ ‰UHÞ_« VKž« ÆqHDK�
 ° WO×�Ë ‰UHÞú� WÐu³×� t³łË —UO²š« sJ1 Ã—U)« w� ÂUFD�« ‰ËUMð ‰UŠ
 «bł WFzUý …d¼Uþ w¼ 5M�*« Èb� b¹b(« WOL� ÊUBI½ ∫5M�*« Èb� UOLO½_«
 ÷UH½« ¨÷«d??�_« ∫w¼ ”UM�« s� W¾H�« Ác¼ Èb� b¹b(« ÊUBI½ w� V³��«Ë
  b¹b(«  ’UB²�«  vKŽ  …—b??I??�«  w??�  ÷UH½«  ¨…b??F??*«  w??�  W{uL(«  W³�½  w??�
 ÃU??łb??�«Ë g³(« Âu??( WOL� qOKIð «c??¼ q??� s??� r???¼ô«Ë ¨wLCN�« “U??N??'« w??�
 mC�  vKŽ  …—bI�«  Âb??Ž  ¨WONA�«  Ê«bI�  v??�≈  œuF¹  V³��«Ë  5M�*«   U³łË  w�
 VKž«  Ê«  U??½b??łË  Ê«  V−Ž  ö??�  «c??N??�Ë  ¨  W¹œUB²�«  »U??³??Ý_  œuFð  b??�  Ë√  Âu×K�«
 v�≈  ÍœR??¹  b??�  5M�*«  Èb??�  b??¹b??(«  ÊUBI½  Æ5M�*«  Èb??�  w??¼  UOLO½_«   ôU??Š
 qKI¹ ¨U³Fð d¦�√Ë UÝUF½ d¦�√ rNKF−¹ ¨t¹bF� ÷«d�_ ÷dF²�«Ë WŽUM*« Ê«bI�
 ‰«  ÍœRð »U³Ý_«  Ác¼ q�Ë ¨·«d??Þ_«  w� ešu�UÐ  —uFA�«  V³�¹ ¨WONA�«  s�
 ÂUL²¼ô«  WOHO� ·dF½ w� ozUI(« Ác¼ W�dF� rN*« s� ¨WO×B�« W�U(« —u¼bð
  U−²M� W�U{SÐ `BM¹ l{u�«  Ác¼ dOOG²� Æ…bOH�Ë WFłU½ WI¹dDÐ 5M�*UÐ
 s�  WOL�  d³�«  b??¹Ëe??ð  rN�öš  s??�  r²O�  ¨w�uO�«  ¡«c??G??�«  v??�≈  g??³??(«Ë  ÃU??łb??�«
 q¦� ¨Âu×K�« s� WOŽuM�« Ác¼ w� …œułu� Èdš√  U½uJ� v�≈ W�U{ùUÐ b¹b(«
 ÃUłb�« …b³� W�U{SÐ `BM¹ ÆB 5�U²O� WKzUŽ s�  UMO�U²O� ¨p½e�« ¨5ðËd³�«

  ÆmC*« WKNÝ ¨b¹b(UÐ «bł wMž —bB� UN½_ w�uO�« ÂUFD�« v�≈
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 w�U¼ú� ÕdA¹ åÂ√ qJ� —UO²š« s�Š√ „öOLOÝò
‰UHÞ_« bMŽ WŽUM*«Ë W¹UL(« WOL¼√ sŽ

 wL×�  t½«  s¹b�Q²�  ÊuJ½  Ê√  b¹d½  s×M�  ¨r�UF�«  v�«  Ãd�¹Ë  Y¹b(«  qHD�«  b�u¹  U�bMŽ
 w� tłË qC�√ vKŽ ÊU�_« wÝd� XÒ³¦½ ¨tKł√ s� XO³�« 5B×²Ð ÂuI½ Æ UN'« W�U� s�
 w�  bł«u²ð  w²�«  pKð   «c�UÐ  w¼  W¹ULŠ  r¼√  Ê√  ô≈  ≠d¹d��«  s�  lI¹  ôQÐ  r²N½Ë  …—UO��«

ÆqHD�« r�ł
 ¨t�√  r??Š—  w�  qHD�«  ÊU??�  U�bMŽ  UÎO�U¦�  ÊU??�  t??½«  s�  ržd�«  vKŽ  ¨qHD�«  bMŽ  WŽUM*«  “UNł
 t²¾OÐ w� ÷«d??�_«   U³³�� s� dO¦J�«  qHD�«  tł«u¹ ¨r�UF�«  v�≈  tłËdš l�Ë ¨Êü« sJ�
 qł« s� WŽd�Ð —uD²¹ Ê√ V−¹Ë …b¹bł  U¹b% qHD�« Èb� WŽUM*« “UNł tł«u¹ Æ…b¹b'«
 vKŽ qLF�«Ë tðbŽU�� w� u¼ ¨q¼_« s×½ ¨U½—Ëœ Æ`łU½ qJAÐ ÷«d�_«  U³³�� WNł«u�
 “UNł  ÆtłuC½Ë  WŽUM*«  “UNł  —uDð  vKŽ  dŁRð  Ê«  UNMJ1  qHD�«  W¹cGð  ÆrOK��«  Á—uDð

ÆqC�« W×BÐ ¡UI³�«Ë ÷«d�_«  U³³�� WÐ—U×� s� qHD�« sÒJ1 ÍuI�« WŽUM*«
 —bB� u¼ Âô«  VOKŠ ∫ÕdAð „öOLOÝ W−²M� ¨ uÐ«  w� WOLKF�«  …d¹b*«  nO¹Ëœ XO½Ë—
 s�  sJ¹  r�   «uMÝ  —«b�  vKŽ  ÆvK¦*«  WOŽUM*«  W¹UL(«  rN×M1Ë  ‰UHÞú�  qCH*«  W¹cG²�«
 Æ‰UHÞô« ÂUFÞ W³O�dð v�« UN²�U{«Ë Âô« VOKŠ w� …œułu*« WOŽUM*«  U³�d*« a�½ sJL*«
 W¹Ëœ« W�dý dO¹UF0 qLFð w²�«Ë ¨„öOLOÝ W−²M� ¨ uÐ« W�dý w� ÀU×Ð_« …—uŁ qCHÐ
 w¼ w²�«Ë  U½uJ*« s� ¡eł W�U{« ÂuO�« sJ1 …d³)« s� ÂUŽ 100 s� d¦�« l�Ë ¨WO*UŽ
 ÂUFÞ W³O�dð v�« UN²�U{« X9 w²�«  «bOðuOK�uO½ ‰U¦*« qO³Ý vKŽ ÆrN� wŽUM� —Ëœ  «–
  «–Ë  Âô«  VOKŠ  w�  …œułu*«  pK²�  tÐUA*«  Èu²�*«Ë  W³O�d²�UÐ  w¼  „öOLOÝ  ‰UHÞ_«

 ÆwLCN�« “UN'« —uD²� Ë« WŽUM*« “UNł —uD²� ¡«uÝ …dO³� WL¼U��
 “UN' WLÝUŠË …dO³� WL¼U��  «– d³²Fð w²�«Ë „öOLOÝ w� …œułu*«  U½uJ*« wK¹ ULO�

∫qHD�« Èb� WŽUM*«
 “UNł  U¹öš  —uDð  rŽbðË  ¨Âô«  VOKŠ  w�  bł«u²ð  WOFO³Þ   U½uJ�  w¼  ∫ «bOðuOK�uOM�«
 ÊU�  w�U²�UÐË  ¨WHK²�*«  ÷«d??�ô«   U³³��  ÂËUIðË  »—U%  w²�«   «œUC*«  ÃU²½«Ë  WŽUM*«
  «bOðuOK�uO½ vKŽ Íu²×¹ Íc�« bOŠu�« ‰UHÞô« VOKŠ W³O�dð u¼ ”uKÐ f½U�œ« „öOLOÝ

Æ‰UHÞ_« Èb� WŽUM*« “UNł e¹eFð w� r¼U�¹ t½« UÎOLKŽ X³Ł√ Èu²��Ë W³O�d²Ð
 s�  W¹UL(«  w�  bŽU�ð  Ê«  UNMJ1Ë  ¡UF�ô«  w�  sJ�ð  WI¹b  rOŁ«dł  w¼  ∫UJOðuOÐ«—U?Ä
 w²�«Ë  GOS  Ÿu??½  s�  WOz«cž  ·UO�«  ∫UJOðuOÐË—Ä  Æ÷«d??�ú??�  W³³�*«  …—UC�«  rOŁ«d'«
 V Ò�d*« ÆU¼—uDð w� bŽU�ð w�U²�UÐË ¨¡UF�ô« w� WI¹bB�« rOŁ«d−K� ¡«cG�« —bB� qÒJAð
 “UNł  W¹uIð  w�  bŽU�¹  w�U²�UÐË  wLCN�«  “UN'«  W×  W¹ULŠ  w�  bŽU�¹  wðuOÐ«—U³�«
 œb??'«  w�U¼ú�  ÕdA½  Ê«  rN*«  s??�  ¨„öOLOÝ  w??�  Æ‰U??H??Þ_«  Èb??�  —uD²�UÐ  c??šü«  WŽUM*«
 U�U� „öOLOÝ l�u� w� «c�Ë ¨‰UHÞô«Ë l{d�« Èb� WŽUM*«Ë W¹UL(« WOL¼« sŽ v�«bI�«Ë
 w� U½bŽU�ð Ê« UNMJ1 qzUÝËË œ«u� b$ Ê« sJ1 similacmamaÆcoÆil WOÐdF�« WGK�UÐ

Æ‰UHÞ_UÐ W¹UMF�« ‚dÞË ¨W¹cG²�UÐ oKF²¹ U� q� oLFÐË rNH½ Ê«
 sJ1   UMOŽ  vKŽ  ‰uB×K�Ë  WOÐdF�«  WGK�UÐ  pKHÞ  W¹cGð  ‰uŠ  ‰«R??Ý  Í√  p¹b�  ÊU�  «–«
 nðU¼  vKŽ  W¹cGð   UOzUBš√  qLA¹Ë  ¨„öOLOÝ  w�  å¡«d³)«  r�UÞò  e�d�  v�«  tłu²�«

Æ1800≠65≠65≠01

“b�U½Ëb�U� w� Êü« ¢u¹—U� dÄuÝ¢

 u¹—U�  dÐuÝ  …dONA�«  »uÝU(«  W³F�  »UF�«  Ÿ“uð  “b�U½Ëb�U�  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�U½Ëb�U� ŸËd� lOLł w� …bł«u²� »UF�_«

ÆÊËe�*«

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

 McWINGS  ∫b¹bł ÃUłœ Z²M Ô�  «dšR� “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý XŠdÞ
ÆwNý w²½UJOÐË rFÞË g�dI� ·öGÐ ÃUłœ W×Mł√ ë−M¹Ë „U�≠¸

 ¨WA�dI�  ÃU??łœ  W×Mł√  5  qLAð  W³łËË  lD�  5  Ë√  3  ?Ð  e−M¹Ë  „U??*«  ŸU³ Ôð
Æ»ËdA�Ë f³OAð

 ∫lD� 5 ? �«       dFÝË ÆÃÆ‘ 19.90 ∫g�dI*« ÃUłb�« W×Mł√ s� lD� 3 dFÝ
ÆÃÆ‘ 31.90

ÆÃÆ‘ 46.90 ∫åeâM¹Ë „U�ò 5 W³łË dFÝ

lÐd�« w�  u×HÞ wŠ«—e� pM³� w�UB�« `Ðd�«
ÃÆ‘ ÊuOK� 340 WM��« s� w½U¦�« 

 ¨2016 WO�U(« WM��« s� w½U¦�« lÐd�« w� ‚u³�� dOž U Î×Ð—  u×HÞ wŠ«—e� pMÐ oIŠ
 fHMÐ  W½—UI�  3%  …œU¹eÐ  ¨ÃÆ‘  ÊuOK�  340  …d²H�«  pKð  w�  w�UB�«  `Ð  d??�«  mKÐ  YOŠ
 œ«b�≈  ¨ u×HÞ  wŠ«—e�  pM³�  ÂUF�«  d¹b*«  ‰U�  W³ÝUM*«  ÁcNÐË  ÆWO{U*«  WM��«  s�  …d²H�«
 w� pM³�« w� uLM�« —«dL²Ý« fJF¹ WM��« s� w½U¦�« lÐd�« w� dO³J�« `Ðd�« «c¼ Ê≈ ¨dA¹d�
  ŸËdH�« œbŽ …œU¹“Ë tMzUÐ“ œbŽ w� …œdD*« …œU¹e�« l� ¨WHK²�*« WO�U*« tðUÞUA½  ôU−�
 ÁU&ö� U�öš ¨œö³�« w� …dA²M*« tŽËd� w� pM³�« szUÐe� W�b)« Êu�ÒbI¹ s¹c�« 5Hþu*«Ë
 lÐd�« «c¼ w� pM³�« t{dF¹ Íc�« ‰U*« ”√— bzUŽ W³�½ XGKÐË Æw�dB*« ÂUEM�« w� bzU��«
 10.0• u×MÐ ‰U*« ”√— …bŽU� lOÝuð qþ w� ’Uš qJAÐ p�– “d³¹Ë ¨11.6• WM��« s�
 dOÐ«b²�« —UŁ¬Ë W¹dHB�« …bzUH�«  ôbF� W−O²½ p�–Ë ¨w{U*« ÂUF�« s� t�H½ lÐd�UÐ W½—UI�
 W¹—U−²�« ‰ULŽ_« w� lÝu²�« fJFM¹Ë Æ ôU−*« nK²�� w� pM³�« WDA½√ vKŽ WOLOEM²�«
 W¹—U'« WO�dB*«  UOKLF�« s� w�U*« qšb�« w� ¡«uÝ 13.1• W³�MÐ œU(« ŸUHð—ôUÐ pM³K�
 lÐd�« w� ÃÆ‘ ÊuOK� 848 ?Ð W½—UI� ¨ÃÆ‘ ÊuOK� 959 v�« w½U¦�« lÐd�« w� XKË w²�«
 w� W½“«u*« q� w�ULł≈ dI²Ý« ¨«cJ¼Ë ÆW½“«u*« œuMÐ —uDð w� Ë√ ¨w{U*« ÂUF�« s� qÐUI*«
 ÊUL²zô« mKÐË  Æ7.9• U¼—b� …œU¹eÐ ¨ÃÆ‘ —UOK�  217.7w�«uŠ vKŽ w½U¦�« lÐd�« W¹UN½
 u/  ≠WKÐUI*« …d²H�« w� qJOý —UOK� 152.3 ?Ð W½—UI� qJOý —UOK� 165.5 u×½ —uNL−K�
 ¨qJOý —UOK� 169.6 w�«uŠ XGK³� 10.3• W³�MÐ —uNL'« lz«œË XFHð—«Ë ¨8.7• Á—b�
 ÊQÐ  dA¹d� ·U{√Ë Æ2015  WMÝ s� w½U¦�«  lÐd�«  w� qJOý —UOK�  153.7  u×MÐ W½—UI�
 ©COST INCOME RATIO®  WŽU$  W³�½  Õd??Þ  q??«u??¹   u×HÞ  w??Š«—e??�  pMÐ
  dI²Ý«Ë 2016 WMÝ s� w½U¦�« lÐd�« w� XM�% w²�«Ë ¨WO�Ëb�« rO¼UH*UÐ v²Š ¨WOŽu½
 W³�MÐ w�U{≈ ŸUHð—«  V½Uł v�≈  pM³�«  ÕU??Ð—√  …œU??¹“ Ê≈  dA¹d� œ«b??�≈  ‰U�Ë Æ57.8%  vKŽ
 —«dL²Ýô« UM� `O²ð ¨ÂUF�« s� w½U¦�« lÐd�« W¹UN½ w� 9.72• v�« 1 WI³Þ ‰U*« ”√— …œU¹“
 l¹“u²Ð pM³�« ÂuIOÝ …—«œù« fK−� —«dI� UI�ËË ÆpM³�« ÕUÐ—√ l¹“uð WÝUOÝ oO³Dð w�
 ÕUÐ—√  v�≈  W�U{ùUÐ  «c¼  Æw½U¦�«  lÐd�«  ÕUÐ—√  s�  15•  ≠qJOý  ÊuOK�  51  U¼—«bI�  ÕUÐ—√
 ÂUŽ d¹b� b�√Ë ÆÂUF�« «c¼ s� ‰Ë_« lÐd�« ÕUÐ—√ s� UNF¹“uð - qJOý ÊuOK� 43.2 U¼—«bI�
 W�öF�« e�d� w� WO½U�½ù« WO�dB*« lCð WO−Oð«d²Ý« —U²š«  u×HÞ wŠ«—e� Ê√ pM³�«
 Ê√  v�«  « ÎdOA� ¨p�– rŽbð w²�«  …—uD²*« WOL�d�«   UBM*« Â«b�²Ý« V½Uł v�«  ÊuÐe�«  l�

 „d²ð …eOL²*«Ë UNŽu½ s� …b¹dH�«  WO−Oð«d²Ýô« Ác¼
 5Ð ¨pM³�« UN{dF¹ w²�« WO�U*« ZzU²M�« ‰öš s� U¼dŁ√
 q³� s� ÂU²�«  U{d�« ‰öš s�Ë ¨dš¬Ë WM��« s� lÐ—
 ÊuLCM¹  s¹c�«  œb??'«  Ë√  v�«bI�«  ¡«u??Ý  pM³�«  szUÐ“

Æw�u¹ qJAÐ  u×HÞ  ≠wŠ«—e� v�«

 `zUB½ q¼ú� ÂÒbI¹ UHOŠ wKOz«—eŽ ÊuOM�
WOÝ«—b�« WM��« ÕU²²�≈ W³ÝUM0

 ÂU�√ s¹dzUŠ q¼_« nI¹ ¨”—«b*« v�≈ …œuF�« qO³� WUšË ¨ÂUŽ q� s� …d²H�« Ác¼ q¦� w�
 Ê√ rNOKŽ q¼Ë ørN�UHÞ_ WLzö*« WOÝUÞdI�«Ë dðU�b�«Ë WOÝ—b*« W³OI(« w¼ U� ∫‰«R��«
 WÐu³;«  UOB�A�« —u qL% w²�«  UIBK*«Ë  «bOK−²�« —UO²š« oŠ r¼œôË√ «u×M1

ø…b¹bł W³OIŠ ¡«dý s�×²�Ô¹ q¼Ë ørN¹b�
 b�Ë s� d¦�√ WKzUF�« w� ÊU� «–≈ WUš ¨WOÝ—b*« Â“«uK�« s� …dO³�  UOL� ¡«dý q³� U ÎLz«œ

 b�u�«  ŸUM�≈  rN*«  s�  ¨b??Š«Ë
 …b¹bł  W³OIŠ  ¡«d???ý  Âb??F??Ð
 W�U×Ð W³OIŠ t¹b� X½U� «–≈
 ÂUFK� tðUłUO²Š≈ Òb�ð …bOł

Æb¹b'« wÝ«—b�«
 r??N??*« s????� ¨U???M???¹√d???Ð ¨s????J????�Ë
  «Ëœ_«  b????�u????�«  V???×???¹  Ê√
 w²�«Ë  tÐ  WU)«  WOÝ—b*«
  U??O??B??�??A??�« —u???? q??L??%
 ¨W³OI(«  vKŽ  UN³×¹  w??²??�«
 d???²???�œË d????ðU????�b????�« ¨W???L???K???I???*«
 ÊuJOÝ  «c??J??¼Ë  ¨ U??O??�u??O??�«
 v�≈  »U¼cK�  U Î�ÒL×²�  b�u�«
  «Ëœ_«  ‰ULF²Ý«Ë  WÝ—b*«
 sJ�Ë ÆU¼«d²ý«Ë UNÒ³×¹ w²�«
 Ê√  rN*«  s�  X�u�«  fH½  w�
  U¹d²A*UÐ  q???¼_«  r?? ÒJ??×??²??¹
 U??�  j????I????�  «Ëd?????²?????A?????¹  Ê√Ë
 tÒ³×Ô¹  U???�Ë t??O??�≈  Êu??łU??²??×??¹

 Ær¼œôË√

∫u½UÝ XOÐ s� Á Ò—UÝ ÈdAÐ
 ‰UHÞ_«  UþUÒHŠ WŽuL−� b¹bł s� oKDÔð u½UÝ

°årO�uDO�ò

 ÊËUF²�UÐ WÒO*UF�« ÀU×Ð_«  «d³²�� w� WK¹uÞ  «uM��  ÒdL²Ý« ÀU×Ð√Ë d¹uDð WÒOKLŽ bFÐ
 ¨årO�uDO�ò  ∫u½UÝ  s�  ‰UHÞ_«   UþUÒHŠ  WŽuL−�  ‚öÞ≈  -  ¨œö³�«  w�  u½UÝ   «d³²��  l�
 …œu−ÐË W�ÒbI²� UOłu�uMJ²Ð r�UF�« w� « Î— ÒuDð d¦�_«  UM�U*« WDÝ«uÐ UNFOMBð r²¹ w²�«Ë

ÆWO�UŽ
 …d²H�  UN²Ðd−²Ð  sL�   UN�√  WŽuL−�  Èb??�Ë   «d³²�*«  w�   Uu×H�  XFCš   UþUH(«
 s¼U{—  sŽ  ÊdÒ³Ž  Z²M*«  sÐÒdł  wð«uK�«   UN�_«  lOLł  Æ‚u�K�  UN�öÞ≈  q³�  WMÒOF�  WÒOM�“
 qHD�«  …dAÐ  vKŽ  ÁdOŁQðË  ÿUH(«  ·UHł  ¨’UB²�ù«  …—bIÐ  oÒKF²¹  U�  qJÐ  ¨sNŠUOð—«Ë
 ‰ULF²Ýù« W�uNÝ s� ÊQłUHð b�Ë ¨ ÒÍbK'« —«dLŠù«Ë `HD�UÐ V³�²�« ÊËœ ‰ULF²Ýù« bFÐ

ÆÿUH(« s� W¦F³M*« WHODK�« W×z«d�«Ë
ÆtMÐÒdł Ê√ bFÐ rz«œ qJAÐ årO�uDO�ò sKLF²�OÝ sN½QÐ Êd�–  UN�_« s� …dO³� W³�½

 —«dI�« –U�Òð« - ¨ UN�_« s� W�dA�« UN²ÒIKð w²�« WF Ò−AÔ*«Ë «Îbł WÒOÐU−¹ù«  UIOKF²�« »UIŽ√ w�
ÆlO³�« ◊UI½ w� Êü« cM� …dÒ�u²*«  UþUÒH(« o¹u�ðË ‚öÞ≈ w�

∫…“—UÐ U¹«e� …ÒbŽ ¨u½UÝ XOÐ s� …— ÒuDÔ*«Ë …b¹b'« rO�uDO�  UþUH(
 UÎ�Uł vI³¹Ë WŽd�Ð qz«u��« åf³×¹ò ¨’UB²�ù« vKŽ WO�UŽ …—b� Ë–Ë rŽU½Ë ÒÍdÞ ÿUH(«
 ¨ UM³�«Ë  5M³K�  WLzö�  WÒ¹dBŽ  rO�UBð  ÿUH(«  qL×¹  ¨WHOD�  W×z«—  ÿUH×K�  Æ»Òd�¹  ôË

Æs¹e�²�« WŠU�� w� dÒ�uð WÒOKLŽË …— ÒuD²� W�“d�«
 ¨ÍbO� ¨wMO�® 5 v²Š 2 s� WHK²��  UÝUI� 4 qLAð …— ÒuDÔ*«  UþUH×K� …b¹b'« WŽuL−*«

Æ©Ã—ô «d²��≈Ë w��U�
…—U²�*« o¹u�²�«  UJ³ý lOLł w� …dÒ�u²� …b¹b'« rO�uDO�  UþUHŠ WŽuL−�

Í—U� u¹— – …dšUH�« WÒO�UD¹ù« W½u²�« W�—U�
…œu'« dO¹UF� vKŽQÐ W½uð

 

 sJ�Ë  ¨ÊU�½û�  W¹—ËdC�«Ë  WOMG�«  W??¹c??ž_«  b??Š√  „U??L??Ý_«  d³²Fð  WOz«cG�«  WOŠUM�«  s�
 t½√ w¼ W½u²�« pLÝ U¹«e� r¼√ ÈbŠ≈ Æ…b¹bŽ »U³Ý_ „ULÝ_« ‰ËUMð ÊËœUH²¹ UM� s¹dO¦J�«
 p�(« ôË ÁeÒO9 w²�« W×z«d�«Ë rFD�« ôË ¨pL��« qJý t� ÊuJ¹ ô W³KF�UÐ UMKB¹ U�bMŽ
 v²Š UN1bIðË – WKzUFK� w�uO�« ¡«cG�« w� W½u²�« Z�œ `¹d*«Ë qN��« s� ¨p�c� ÆÂUEF�«Ë

Æ‰UHÞú�
 qÒJAð w²�« W½u²�« `z«dý œuł√ r�UF�« w� W�Ëœ 30 ?� Í—U� u¹— s Ò�Rð U Î�UŽ 40 s� d¦�√ cM�

ÆWO�UŽ WOz«cž rÓO�  «– W³łu� U ÎF¹dÝ ÒöŠ
 WE�U;« ∫qLA¹ «c¼Ë ¨pKN²�*« …bzU� v²ŠË d×³�« s� WO�UF�« …œu'UÐ W�e²K� Í—U� u¹—
 vKŽ œuł_« ÂU)« œ«u*« —UO²š≈ w� Â«e²�ù« ¨bO ÒB�UÐ oÒKF²¹ U� q� w� WO¾OÐ ◊Ëdý vKŽ
 ÂÒbIð  wJ�  ÃU²½ù«  jš  w�  …b??ŠË  q�  WFÐU²�  ¨wzUNM�«  Z²MLK�  oO�b�«  qOK×²�«  ¨‚ö??Þù«

°qC�_« ”U�Šù«Ë rFD�« pKN²�LK�
 W½uð `z«dý s� U¼dOC% r²¹ w²�«  …bOŠu�«Ë …œu'« WIzU�  W½uð w¼ W½uð Í—U� u¹—

ÆW½u²�«  U²� s� fO�Ë WK�U�
 WÒ³×²�*«  dOž   ULFD�«  ¨dO³�  bŠ  v??�≈  ¨s Ò�×¹Ë  Ÿ ÒuM¹  Í—U??�  u??¹—   W½u²�  dšUH�«  rFD�«
 sJ1  v²ŠË  ¨W??¹c??ž_«  s??�  W??F??Ý«Ë  WŽuL−�  w??�  UN−�œ  sJ1Ë  ¨rO−¹d�«  WLE½√  iF³�

 ÆWOÐdF�« W¹bOKI²�«  U³łu�« v�≈ UN�Ušœ≈
 t½Ëd ÒC×¹  Íc??�«  ÂUFD�UÐ  « ÎdO¦�  ÊuF²L²�¹  ‰UHÞ_«  Ê√  ·ËdF*«  s�  ¨·UD*«  W¹UN½  w�

ÆU ÎC¹√ q¼_« V−FÔðË w{dð ¨W× ÒB�«Ë rFD�UÐ WÒOMG�« W³łu�« ÊS� bO�Q²�UÐË ÆrN�H½QÐ

 uB�«  «d³J� WO�UH²Š« ≠ ÷dFð ‰u½uÝ

 W�dA�«  ÷dFð  U??¼—U??Þ«  w�  ¨ u??B??�«   «d³J�  vKŽ  …b¹bł  WKLŠ  ‰u½uÝ  W�dý  XIKÞ√
 —UFÝQÐ WO*UF�«  U�—U*« qC�« s� w�u¹—UJ�« ¨ uB�«  «d³J� s� …dO³� WŽuL−� rJOKŽ

°‘UF²½ô« XO½«uŠ w� f�UMð ô
 rz«uI�« wŁöŁ œu�UŽ ¨qJOý 196 ?Ð w�u¹—U� “UNł ∫WKL(« w� W{ËdF*«  U−²M*« 5Ð s� 
 ¨qJOý 899  v²Š qJOý 499  s� U¼«dFÝ« ÕË«d²ð  UŽULÝ ¨jI� qJOý 99  ?Ð  WŽUL�K�
 ?Ð  Êu�ËdJ¹U0 WKIM²� XŽULÝË ¨qJOý 349  ?Ð  5�ËdJ¹U� vKŽ Íu²% WKIM²�  UŽULÝ

Æ°qJOý 99 ?Ð WŽULÝ ¨qJOý 299
 ÊËe�*« –UH½ v²Š Ë« 31.8.2016 v²Š  1.7.2016 a¹—Uð s� ‰uFH*« W¹—UÝ WKL(«
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