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للجماهير  العليا  املتابعة  جلنة  رئيس  بركة  محمد  السيد  زيارة  أثارت 
احلركة  رئيس  نائب  الدكتور منصور عباس  إسرائيل ومعه  العربية في 
بعضها  اتسم  التي  النقاشات  من  موجة  قطر  إلى  اجلنوبية  اإلسالمية 

باحلدة الزائدة عن الضرورة واملفيد. 
قد يكون عنصر املفاجأة  وعدم اإلعالن املسبق عن هذه الزيارة من أهم 
مسببات تلك الزوبعة وما صاحبها من نشر معلومات كّذب بركة بعضها 

بعد عودته إلى البالد.
التي  تلك  ومنها  لبركة  وجهت  التي  االنتقادات  مضامني  أسترجع  لن 
املتخاصمني  الفرقاء  إزاء  املعلنة  السابقة  السياسية  ركزت على مواقفه 
وأرض اللقاء، وأخرى متحورت حول مبررات انخراطه في عملية مصاحلة 
غير مكتملة املعالم وملتبسة الوجهات، وال يعد  التدخل فيها ضرورة 
تستحوذ على إجماع واضح بني مركبات اللجنة التي يقف على رأسها؛ 
التوافقي“  ”اإلجماع  عن  خارجة  خالفية  خطوته  بعضهم  اعتبر  ولــذا 
ضّمدت،  مما  أكثر  شرخت  محسوبة  غير  سياسية  مبغامرة  وعادلوها 
قفزة  مجرد  بكونها  ا،  وغضًب حدة  أكثر  كانوا  آخــرون،  وصفها  كما  أو 
لسياسي أوقعته ”النخوة العربية“ في مطب كان األجدر أال يقع فيه، 
ال سيما عرف بعضهم أن بركة وعباس لم يتوجها إلى قطر وحيدين، 
بل برفقة، وعند طلب بعض األخوة الفلسطينيني املنخرطني في قضايا 

املصاحلة منذ زمن طويل.      
رافقاها،  اللذين  واإلخــراج  باألسلوب  الزيارة،  فإن  املشهد  هذا  عن  بعيًدا 
قد كشفت برأيي واحًدا من أخطر املواضيع التي على اجلماهير العربية 
ومؤسساتها القيادية السياسية واملدنية واالجتماعية أن تواجهها بجرأة 
إسرائيل  العرب في  املواطنون  ومسؤولية ونضوج: فهل حقيقة يضطلع 
لهم  ويجيز  يخوّلهم  حقيقي  سياسي  ــوزن  ب التمثيلية  ومؤسساتهم 
اجلغرافي  وجودهم  لوالية  عابرة  سياسية  لعمليات  كرعاة  يتصرفوا  أن 
مقلًقا  تساؤًال  أقحمت  الزيارة  أن  آخر جند  مستوى  وعلى  والسياسي؟ 
احملددة  عالقاتنا  طبيعة  على  جديدة  متغيرات  استجّدت  هل  مفاده: 
واملقبولة وامللزمة مع منظمة التحرير الفلسطينية والتي أرست قيادات 
جماهيرنا التاريخية معاملها وفّصلت حدود ترابطها وتقاطعها وتباعدها 
وفًقا ملعطيات الزمان واملكان؟ فهذا ما قد توحي به هذه الزيارة ومعززاتها 

التي سيقت من قبل منفذيها.
هنالك ضرورة حيوية إلعادة النظر في دور اجلماهير العربية وموقعها في 
املجريات العامة للقضية الفلسطينية وتفاعالتها السياسية وامليدانية، 
وضرورة اإلجابة، كذلك،على ماهية مفهوم كوننا جزًءا من احلركة النضالية 
الشعب  جزًءا من  الطبيعي  كوننا  بخالف   - الفلسطينية  الوطنية 
االنصهار  هذا  ومضامني  التبعية  هذه  حــدود  هي  وما  الفلسطيني- 
وتداعياته على وجودنا كأقلية في دولة يستوحش فيها النظام ضدنا؟ 
وهل جميع مركبات اللجنة العليا متفقون على إجابة واحدة متشابهة 

على هذه األسئلة الهامة؟ 
لقد انتقدت بعض القيادات السياسية زيارة بركة وعباس لقطر مؤكدين 

عدم اطالعهم عليها وتغييبهم عن مجرياتها باملطلق.
الضوء على واحد من اإلشكاالت اجلدية  تلقي  برأيي،  اجلزئية،   إن هذه 
التي تعتري ساحة العمل السياسي والعالقات بني املؤسسات القيادية 
السياسية واملدنية واملؤمل منها أن تكون شريكة في صنع القرار ووضع 
غير  فمن  العصيبة،  األوقات  هذه  في  املنشود  املشترك  النضال  آليات 
املقبول أن يتم جتاهل مواقف األحزاب واحلركات الناشطة بيننا إزاء هذه 
سيما  ال  الزيارة،  عنها  تكشف  التي  واملسائل  السياسية  االحتماالت 
اللجنة  مركبات  بني  وجوهرية  عميقة  تباينات  هنالك  أن  نعرف  وكّلنا 
العليا حول معظم القضايا العامة وتفاصيلها الكبيرة والصغيرة، بدًءا 
من  مبواقفهم  ــرورًا  وم الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من  مواقفهم  من 
الفصائل خاصة من تنظيم ”فتح“ وقياداته وعلى رأسهم الرئيس محمود 

املسلمني،  ــوان  اإلخ حركة  مع  العضوي  وارتباطها  و“حماس“  عباس، 
وانتقاًال إلى مفهوم النضال وموجباته، ثم الدولة الوطنية  الفلسطينية 
املأمولة وحدودها وطبيعة النظام املنتظر أن يقف على سدة احلكم فيها؛ 
هذا عالوة على ما ظهر من صراعات بني هذه األحزاب واحلركات املركبة 
للجنة العليا وتشتت والءاتها بني مختلف األنظمة العربية واإلسالمية 
والعاملية، تلك التي تتدخل في رأب الصدع الفلسطيني وأخرى تسعى 

إلى تعميق اجلرح وإبقاء النزيف سياًال.
لقد دافع محمد بركة عن سفره وما قام به في قطر باسم مصاحلة االخوة 
برأيه  وهذه  الفلسطيني،  الفلسطيني  اخلالف  إلنهاء  السعي  وضــرورة 
قضية ال يقف في وجهها حائل ولن يؤخره عن متابعتها رأي معارض أو 
موقف مغاير، فكل املبررات تتساقط أمام محاولة إعادة اللحمة للجسد 

الفلسطيني الواحد. 
االنقسام  إنهاء  ــرورة  ض على  بركة  مع  يختلف  أن  يستطيع  أحــد  ال 
الزيارة  هــذه  أن  نعرف  مثلي  وكثيرين  لكنني  اخلطير،  الفلسطيني 
ومثيالتها لن حتقق تلك األمنية، ولن تضيف حتى حجرًا صغيرًا على 
جسر غير موجود فوق الهوة السحيقة التي حفرتها معاول دول غريبة 
متناهشة على رئتي فلسطني من أجل مصاحلها، وبسياساتها اخلبيثة 
العروبة  مبطارق  يضرب  وبعضها  جديد  أوسط  ترسيم شرق  إلى  تخطط 
وأخرى مبحاريث اإلسالم؛ وما دام احلال هكذا وأسوأ، يحق للمنتقدين أن 

يسألوا وفد املتابعة: 
بأي مؤثرات يستطيع وفد وصل باسم جلنة منقسمة على حالها ومتثل 
جماهير مشتتة ومتعبة أن يتغلب على هذه احلواجز وينتصر على واقع 
مأزوم ومهزوم؟ فالقضية هي أكبر من ”طوشة“ أوالد بدأت خصاًما على 
نسوة  غيرة  أشعلته  أخوة  من خالف  وأعقد  وكبرت،  احلارة  في  ”طابة“ 
فاحتدم. إنها املعركة على فلسطني، على تلك اخلانة على رقعة الشرق 
املبدد في حني يفترض فيه احملللون أنه على فلسطني انتظار دورها فقط 
بعد أن تضع حروب األشقاء أوزارها وقد يكون ما جرى في لبنان مؤخرًا 
بداية الفرج، ورمبا ستكون سوريا الالحقة، وهكذا إلى أن ينزاح عنا الغبار 

وينبلج الصباح .
 باخلالصة، إنها لعبة ليس من صاحلنا أن ندخل في متاهاتها.

من شأنها أن  ما كنا نتطرق للزيارة لو لم يصاحبها ”أعراض جانبية“ 
تضر بوحدة املواطنني العرب في إسرائيل ومبصاحلهم األساسية.

الــزيــارة،  هــذه  ــرورة  ض لعدم  الشافي  ــواب  اجل اللجنة  باسم  يكون  فقد 
ألنها  ”جلنة املتابعة العليا لشؤون اجلماهير العربية في إسرائيل“، وقد 
تنظيمي  بناء  وإعــادة  شامل  ترميم  إلى  بحاجة  إنها  املاضي  في  قلنا 
وقد  متصدع،  مؤسساتي  كإرث  قائمة  كثيرة  مبعان  فهي  ومضاميني، 
عملت،وقبل عصر بركة،  في ظروف مضت مسوغاتها ومبحركات نريد 

تغييرها.
غاية مباركة، ولكن قبله   ال شك أن السعي في مواكب ”الصلحات“ 
يجب أن نتفق على أبجديات وجودنا في إسرائيل وعلى تعريف أعدائنا 
قوالب  حول  نتوافق  أن  وقبله  صيانة حرياتنا،  كيفية  وعلى  وحلفائنا. 
حرياتنا؛ فأن يصدر، مثًال، بيان يصرح فيه أن : ”جلنة املتابعة لشؤون 
النساء  قتل  جرائم  مركباتها  بإجماع  ا  قطعًي ترفض  العربية  اجلماهير 
املسماة زورًا وبهتاًنا: قتل على خلفية الشرف  أو أي خلفية أخرى“  يعد 
خطوًة إيجابية، لكنها ليست خالية من التورية و“الغنوجة“، فالبيان، 
برمته، هام لكنه ليس كافًيا، ألننا نعلم أي تصريحات سبقت إصداره، 
وبعضها جاء على لسان قياديني في اللجنة العليا بينهم وبني مفاهيم 
موافقتهم  من  الرغم  على  ومنهم،  الزمن،  من  قرون  املعاصرة  احلريات 

على  إصداره ، ما زالوا يؤمنون أن املرأة عورة! 
سياسة الدولة ومخططات قادتها خطر محدق في وجودنا اجلمعي وسالمة 
يبقى  ذلك  جانب  ومدننا.إلى  قرانا  جميع  في  مجتمعاتنا  أفراد  وأمن 
قتل النساء عارًا على مجتمعنا، ووصمته الصقة في جبني مؤسساتنا 

بصدقية  ــواجــهــتــه  م ــى  عــل ــزة  ــاج ــع ال
املستشري  وجرأة. والعنف  واستقامة 
في مواقعنا خطر وجودي على حصانة 
املــنــشــود. ــا  ــراره ــق ــت واس مجتمعاتنا 

فــضــاءات  على  املتعاظم  التضييق 
حياتنا وانحسار احلّيزات العامة ظواهر 
ال  لكنهم  كثيرون،  منها  يشكو  قاهرة 
أصحاب  من  والــدعــم  اإلســنــاد  يجدون 
القرار واملقدرات العلمية واملادية. ويبقى 

تيهنا السياسي آفة اآلفات التي تلقي بنا في املتاهات، وتشتت شملنا 
وتفّت من قوانا. فهل الطريق إلى تركيا أكثر أماًنا منه إلى الشام، أم 
مياديننا في  نترك  أوالد عدنان، وهل  ونهجر  بوتني  أن نصاحب  علينا 
الصحراء  وخيم  اّلله  رام  خضرة  في  ونستظل  وصفد  وكفرياسيف  حيفا 

ونعم السلطان؟   
هذه هي مشاكلنا وهي ذاتها مسؤولياتكم في اللجنة العليا، فال بأس 
قبلها  بحاجة  ولكننا  موسكو،  أو  جنيف  الى  أو  قطر  إلى  تذهبوا  أن 
للجنة متابعة سليمة قوية ومتجددة، ولرئيس لها كشاف عنيد، فحني 
انتخب بركة عقدنا عليه األمل وألننا رفاق ذات الطريق ما زلنا نؤمن أنه 

قادر على أن يكون الياطر األوفق لسالمة سفينتا . 
نريد بركة قوًيا فإذا كتب على صفحته في الفيس بوك ذات صباح، كما 
أيام: ”إن  قبل  العربي  القدس  في  عواودة  وديع  املعروف  الصحفي  نقل 
النساء اللواتي يشاركن في املناسبات الوطنية في املجتمع العربي هن 
بطالت، وكل من يعارض ذلك فلينظر في داخله“ ال يضطر إلى محوها 
في املساء، فبركة مثلنا ما زال يؤمن أن املرأة ثورة، وفي أعدائها االثم 

والعورة.
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åUHOŠò qÝ«d*
صرح الصحفي رجا زعاترة، سكرتير منطقة حيفا 
السياسي  املكتب  وعــضــو  الشيوعي  للحزب 
حوار  في  واملساواة،  للسالم  الدميقراطية  للجبهة 
«هــال»  قــنــاة  على  ــوم»  ــي ال «هـــذا  برنامج  ضمن 
التلفزيونية: «فكر دولة اخلالفة ليس فكرًا وطنًيا 
ينفي  تكفيري  رجعي  فكر  وإمنــا  دميقراطًيا،  وال 
الوطن ويقوّض الوحدة الوطنية. ومثل هذا  الفكر 

ال ميثل اإلسالم وال ميثل املسلمني».
املكتب  عضو  محمد،  توفيق  الصحافي  ــان  وك
اإلسالمية  للحركة  الشمالي  للشق  السياسي 
قد  السابق،  واحلرية»  احلق  «صوت  حترير  ورئيس 
كان  بأنه  علًما  زعاترة،  مع  املواجهة  من  انسحب 
قد أكد مشاركته في وقٍت سابق في البرنامج الذي 
ُيبث بًثا حًيا ومباشرًا عبر موقع «بانيت». وكان 
زعاترة  «رجــا  عنوان  حتت  مقاًال  نشر  قد  توفيق 
يوم   «48 «يافا  موقع  (في  التحريضي»  ودوره 
بعنوان  مبقال  زعاترة  عليه  ورّد   ،(25.10.2016
وطنًيا!»  ليس  داعــش  مع  يتعاطف  من  «نعم؛ 

(صحيفة «االحتاد»، يوم 27.10.2016).
d�UÝ dOHJð

وقال زعاترة إّن بعض تصريحات وخطب ومقاالت 
الشيخ كمال خطيب (نائب رئيس الشق الشمالي) 
تتبنى فكر ومفردات احلركات التكفيرية، منها مثًال 
ومتنى   20.10.2016 يوم  نشرها  التي  التغريدة 
فيها وقوع القوات العراقية في املوصل «أسرى في 
يدي داعش». وفي تغريدة أخرى يوم 19.8.2016 
ومارقون».  «أشرار  الشيعية  الطائفة  أبناء  اعتبر 
ناهيك عن تكفير العلويني («النصيريني» على حد 
تعبيره) واعتبار مذهبهم «كفر وانحراف وخروج عن 
امللة» واعتبار ما يجري في العراق منذ عام 2003 
صراًعا سنًيا-شيعًيا، وأّن إيران تدعم سوريا على 
«خلفية عقائدية فاسدة» (خطبة اجلمعة في كفر 
كنا يوم 16.3.2012)، وغيرها من املصطلحات 
الشيعي»  الصليبي  «التحالف  مثل  الطائفية 
و»االحتالل   (19.2.2016 ــوم  ي اجلمعة  (خطبة 
النصيري» و»اللؤم النصيري» (مقالة «من يشتري 
قال في  10.2.2013). كما  يوم  بالنار؟»،  اجلنة 
علينا  تنطلي  «لن  إنه   3.7.2016 يوم  تغريدة 
زريق  قسطنطني  احابيل  بل  أساليب  ثانية  مرة 
ميشيل  وال  عوض  لويس  وال  موسى  سالمة  وال 
عفلق وال جرجي زيدان الذين لّفعوا عدائهم (اخلطأ 
بعباءة  لإلسالم  عداءهم)  والصحيح:  األصل،  في 
االعتزاز بالقومية العربية». وأكد زعاترة أن جميع 
هذه التغريدات واخلطب واملقاالت موجودة ومنشورة 

في شبكة اإلنترنت. 
WO	«dA²Ý« WG�

ملصطلح  خطيب  استعمال  ــرة  زعــات انتقد  كما 
«احلروب الصليبية» لوصف الغزو األجنبي للبالد 
في القرن احلادي عشر. فهذا مصطلح استشراقي 
من  ــرون  ق ثالثة  بعد  الغرب  في  ظهر  بامتياز، 
انتهاء هذه احلروب. وقد استخدم املؤرّخون املسلمون 
واألصفهاني  وابن شداد  األثير  وابن  املقريزي  (منذ 

«حمالت  مصطلح  املسيري)  الوهاب  عبد  وحتى 
اقتصادًيا  األساسي  دافعها  كان  والتي  الفرجنة»، 
وجوهرها األساسي استعمارًيا، وحارب فيها العرب 
الغزو  إلى جنب ضد  ا  املسيحيون واملسلمون جنًب
األجنبي، بينما كان بني صفوف اإلمارات الفرجنية 

جنود أتراك مسلمون.
وأشار إلى موقف الشيخ يوسف القرضاوي، الذي 
لم يرفض فكر تنظيم «داعش» وإمنا «سلوكياته» 
العراق»،  «سّنة  عن  يدافعون  أنهم  واعتبر  فقط، 
العاملي  وقال في بيان رسمي ملا يسمى «االحتاد 
لعلماء املسلمني» (قطر) يوم 4.7.2014 «فرحنا 
بهم ورّحبنا بهذا االحتشاد». أي أّن اخلالف األساسي 
اخلالفة  إعــالن  وتوقيت  وكيفية  أحقية  على  هو 
خالف  أنه  أي  التنظيمية،  ومرجعيتها  وممارستها 
واملشروع  والفكر  الفكرة  على  وليس  تكتيكي، 
ــوان  «اإلخ كتاب  من  زعاترة  واقتبس  السياسي. 
الوطنية  (1999):»إن  للقرضاوي  املسلمون» 
لها  تروّج  الدول االستعمارية،  بدعة من صنع  هي 
بهدف تفتيت وحدة املسلمني». ومن كتاب «معالم 
 :(2001) اليه»  نطمح  الذي  اإلسالمي  املجتمع 
االولوية  الدين، وإعطائه  الوطن على  «إن تفضيل 

يجعل من الوطنية كفرًا وعبادة أوثان».
7H�« …—UŁ≈

الفكر وهذه  مبثل هذا  يأتي  وقال زعاترة: «إن من 
كبيرة على وطنيته.  املواقف، تظهر عالمة سؤال 
الفنت  ويثير  الوطنية،  للثوابت  مناف  الفكر  هذا 
إلى  فيه  احلاجة  بأمّس  نحن  وقت  في  الطائفية، 
تعزيز الوحدة الوطنية. نحن متحالفون مع احلركة 
املشتركة»  «القائمة  ضمن  اجلنوبية  اإلسالمية 
والشمالية  اجلنوبية  مع  ونتعاون  اجلبهة،  برئاسة 
برئاسة  العليا  املتابعة  جلنة  في  األحــزاب  وجميع 
التكفيري  الكالم  أن هذا  أعلم  وأنا  أيًضا.  اجلبهة 
بل  اجلنوبية  احلركة  على  فقط  ليس  مقبول  غير 
وأضاف  الشمالية».  احلركة  في  أجزاء  على  أيًضا 
ــول هذا  ــّدي ح ــوار ج ــوض ح ــه «يجب خ مــؤكــًدا أن
املوضوع وغيره، وال ميكن حتويل النقاش مع حركة 
اإلسالم  مع  يزعمون)  (كما  نقاش  إلى  سياسية 
ميثل  وال  اإلســالم  ميثل  ال  الفكر  فهذا  واملسلمني، 

املسلمني».
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توعوًيا  برنامًجا  االجتماعي  التطوير  جمعية  نظمت 
شامًال في الشهر األخير في املدرستني راهبات الناصرة 
عمل  ورشات  يشمل  البديلة،  للتربية  حوار  وجمعية 
للطالب في الشقني النظري والعملي، قام بها مختص 
بدران  وتطرق  ــدران.  ب إيلي  السيد  امليديا،  مجال  في 
وآليات  تعريفات  منها  مواضيع  عدة  إلى  الورشة  في 
أساسية في عالم اإلنترنت وكيفية عملها، وقدم شرحا 
وافيا عن املخاطر التي تواجهنا في استعمال الشبكات 
االجتماعية، خاصة موضوع اخلصوصية وكيفية الوقاية 
كما  منها.  احلــد  في  الطالب  ودور  املخاطر،  هــذه  من 
نظمت ورشات عمل ومحاضرات للمعلمني واألهل حول 
أساليب بديلة للتربية ملنع العنف في األسرة واملدرسة 
الدكتور  الظاهرة، قدمها  للتعامل مع  وإكساب آليات 
عامر جرايسي، املعالج النفسي واألخصائي االجتماعي.

األخيرة  الفترة  في  ارتأينا  اجلمعية:  إدارة  من  ــاء  وج
اإللكتروني“  التنمر   ” ظاهرة  على  الضوء  تسليط 
والتي تقلق بال الباحثني واألخصائيني وجمهور املربني 
باالزدياد،  اآلخــذ  انتشارها  ومــدى  خطورتها  حيث  من 
الذكية  لألجهزة  الطالب  استخدام  انتشار  مع  باألخص 
الواقع  أصبح  بحيث  االجتماعي  التواصل  ووسائل 

االفتراضي يشكل حيزا كبيرا في حياتهم. وفيه يعبر 
نشهد  كما  وآرائهم،  وأفكارهم  رغباتهم  عن  املراهقون 
أيضَا سلوكيات سلبية ومؤذية أحيانًا منها اإلفراط في 
ملواقع  االنكشاف  القمار،  واإلدمــان،  اإلنترنت  استخدام 
وغيرها.   العنف  على  تشجع  مواقع  أو  شــاذة  إباحية 
ونحن نسعى من خالل هذه النشاطات إلى زيادة الوعي 
لدى الطالب،  املربني واألهل واجلهور الواسع حول تعريف 
الظاهرة وأسبابها وأشكالها وكذالك طرق الوقاية منها 

وعالجها على مستوى املدرسة والعائلة.
ومن اجلدير بالذكر أن جمعية التطوير االجتماعي تعمل 
دائما على تطوير نشاطاتها، حيث وُزع استفتاء لقياس 
وسيوزع  املــدارس،  من  عدد  في  وتغيرها  الوعي  نسبة 
مرة أخرى داخل كل مدرسة على حدة، كما سُينتخب 
طالب ميثلون املدارس للمشاركة في فيلم قصير يجمع 
التي  احليفاوية  العربية  املــدارس  مختلف  من  الطالب 
تبنت وطبقت املشروع في الصفوف الدراسية، كحملة 
في  الظاهرة  من  واحلد  اإللكتروني  التنمر  توعوية ضد 

أوساط الشباب خاصة واملجتمع عامة .
الشكر  عن  وطاقمهما  املدرستني  أدارتــا  عبرت  وقــد 
فيحاء  والسيدة  االجتماعي  التطوير  جلمعية  العميق 

عوض، مركزة البرامج التربوية في اجلمعية. 
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إلى رحيله ألعرف  بحاجة  أكن  لم 
إلى  بحاجة  أكن  لم  استثنائيته. 
أكن  ــم  ل ــوره.  ــض ح ــس  ألمل غيابه 
بحاجة إلى شغور كرسّيه ألدرك كم 
كان وجوده مكثّفا . لم أكن بحاجة 
إلى املوت ألعرف كم كان جتسيدا 

للحياة.
w³K(« ‚Ë“d� ∫rKIÐ

الشخصيات  مــن  فــــراس،  ـــو  أب
ُقّيض  التي  االستثنائية  الِقيادية 
لي أن أعرفها عن كثب. استثنائي 
في مزاياه وفي سيرته. كثير من 
ومستوى،  حقل  كــل  ــي  ف ــادة  ــق ال
وأعباء  املهّمات  صخب  في  وهــم 
بينهم  مسافة  يفتحون  القيادة، 
وبني الناس. أما أبو فراس فكلما 
إلتصاقا  زاد  مسيرته  في  تقّدم 
بالناس وقضاياهم وهمومهم. هي 

إنسانيته الطاغية. بسمته اآلسرة 
الدافئ  صوته  الناس.  بها  يالقي 
كل  ويكسر  البعيد  يقرّب  الــذي 

جليد ويلغي كل مسافة. 
ما  ــرعــان  س ــي  الــت حيويته  ــي  وه
ينقلها لآلخرين فتدّب فيهم احلياة 

وينتعش األمل.
ـ سؤال  أبا شادن؟»  يا  «شو رأيك 
ـــّي مــئــات املـــرات، ليس  وجــهــه إل
مستشار  نحو  واجـــب  كــإســقــاط 
التطوير  جلمعية  استراتيجي 
سماع  في  رغبة  بل  االجتماعي، 
املهنية.  النظر  ووجهة  اآلخر  الرأي 
كل  في  بصدق  اتسم  أنه  مبعنى، 
والكبيرة،  الصغيرة  في  فعل،  ما 
الصدق هو الشرط األساس لوجود 
صميمي  ــيــادي  ق فهو  ــة.  األصــال
القول والفعل  أصيل. املسافة بني 
عنده غير قائمة أو ال تكاد ُترى. 

فإذا وعَدك وَفى وإذا شاركك حلما 
احللم.  مالمسة  إلى  السّباق  كان 
وفي الطريق إلى هناك ـ كان قلبه 
والدراسة  واملعرفة  للتعّلم  مفتوحا 
التفاصيل  في  ــوض  واخل والبحث 
الدقيقة سعيا إلى تطبيق ُمحكم 

وإتقان وإجناز ال ُغبار عليه. 
احلياة  به  واجــه  الــذي  الهدوء  كان 
وحتوالتها يتحّول في حلظات إلى 
عاصفة. كان ذلك في مواجهة حالة 
القهر والظلم وغياب اإلنصاف أو 
الطائفي  التعّصب  مواجهة  فــي 
والعنصرية. في مثل هذه احلاالت 
كان القيادي يتحّول إلى مدافع عن 
يصارع  شيء.  على  يلوي  ال  احلق 
والتفرقة  الظلم  فكرة  ــواه  ق بكل 
ــتــعــالء  وعــتــمــة الــعــنــصــريــة واالس
لم  الدماء.  وسفك  العنف  وظاهرة 
ينبع  موقفا  بل  مزاجا  األمر  يكن 

املواجهة  بضرورة  وإدراك  وعي  من 
لم يكن  احلوار ضرورة.  مثلما هو 
كانت  ــل  ب لقياديته  استعراضا 

األمور عنده حقيقية.
 أبو فراس قيادي بحجم التحدي.

وهو ليس حتديا عينيا في مواجهة 
غياب ميزانية أو خدمة بلدية. لم 

كانت  بل  هنا  البداية  نقطة  تكن 
أنشأ  فقد  النهاية.  نقطة  هذه هي 
من  له  ــاق  ورف زمــالء  مع  اجلمعية 
وعي تام بأنه  ينتمي إلى مجتمع 
لها  قومية  أقلية  إلى  أصالني، 
واإلقليم  حيفا  تاريخ  في  امتداد 
التمييز  تعاني  أن  لها  ــض  ــّي ُق

فــأدرك  والــطــمــس.  والتهميش 
فاعلة  استراتيجية  التنّظم  أن 
الهوية  على  واحلــفــاظ  للتحدي 
ــوق.  ــاء واحلــق ــم ــت والــثــقــافــة واالن
ــت اجلمعية  أت ــة  ــرؤي ال ــذه  ه مــن 
هذه  من  ومشاريعها.  وبرامجها 
الرؤية أتت استراتيجيات العمل 
من  والنهج.  والتوجهات  واألداء 
سبيل  في  بأنه  اإلدراك  أتى  هنا 
االجتماعي  النسيج  بناء  ــادة  إع

بروح احلوار والوحدة اجلامعة.
سقف  ــت  حت أن  ــرًا  ــخ ف يكفيه 
على  ــع  ــي اجلــم ــى  ــتــق ال خيمته 
املوّدة والعيش واملشترك والكلمة 

الواحدة،
وبحق،  ــان،  ك ــه  أن فخرًا  يكفيه 
ــســحــوقــني  ــومــني وامل ــظــل ــد امل ــن س

وصوتا مدويا معهم،
يكفيه فخرًا أنه وضع كل مهاراته 
في  اإلنسانية  وطاقاته  القيادية 
أحّبها  ومدينة  مجتمع  خــدمــة 

حتى الثمالة بوصفها وطنا،
كيان  حفظ  ــه  أن فــخــرًا  يكفيه 
أهلية ألكثر من  مؤسسة مدنية 
ثالثة عقود لتقدم خدماتها لأللوف 
ويتخرج من صفوفها قادة آخرون،

يكفيه فخرا أنه ترك إرثا غنيا، من 
ومقاالت  وأبحاث  ودراسات  كتب 
وتاريخها  ومجتمعها  حيفا  عن 
وروايتها فصانها من االضمحالل 
ــزمــن. ال ــالت  ــائ غ ــن  م وحفظها 

الذي  احلّب  هذا  سّر  عرفتم  فهل 
حظي به في حياته كما في مماته!

مهنية  عالقة  بحسني  ربطتني 
عقد  مــن  أكثر  امــتــدت  عميقة 
كنُت معه وإلى جانبه مستشارا 
تنظيميا واستراتيجيا وحقوقيا 
الرجل  خاللها  من  عرفت  أيضا، 
العمل  ومفاصل  حاالته  كل  في 
وكواليسها  البلد  وشؤون  األهلي 
ــراس  ـــو ف ــم كـــان أب ــت ك ــرف ـ وع
التغّير  على  ــادرا  وق استثنائيا 
«سرّ»  عرفت  والتعّلم.  واالحتواء 
هذا الرجل االستثنائي. لقد جّسد 
ألف  وحلمه  وعمله  شخصه  في 

معنى ومعنى ُمشرق. 
أخوّته،  حسني  علّي  اقترح  كــان 
فقبلتها مرّحبا ـ وها أنا مثلكم 
ألف  له  الــذي  أخي  فقدان  أداري 

معنى ُمشرق!
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خالل  بيليفون  شبكة  مراكز  في   7 ايفون  جهاز   10000 بيع  مت 
يوم  في  املاضي،  اخلميس  يوم  إسرائيل.  في  لعرضه  األول  األسبوع 

أعلنت  األول،  ــعــرض  ال
بيع  عـــن  ــون  ــف ــي ــل ــي ب
4000 جهاز ايفون 7، 
معطى يدل على وتيرة 
اي  مسبوقة  غير  بيع 
فــي كل  أجــهــزة   6 بيع 

دقيقة تقريبا.
ويتبني من خالل حتليل 
في  املبيعات  معطيات 

شبكة بيليفون ان:
طلبا  األكـــثـــر  اجلـــهـــاز 
ــوس  ــل ب ـــون 7  ـــف اي ـــو  ه
بحجم   ـــود  األس باللون 

.GB128
مبيعا  ــر  األكــث ـــوان  األل

هي: األسود %50 ، جيت بالك %18 والذهبي %14. املدن التي 
بيع فيها العدد االكبر من أجهزة ايفون 7 (ترتيب تنازلي) ريشون 

لتسيون، بئر السبع، الناصرة، أشدود وايالت.
بئر  الذهبي:  باللون  األجهزة  من  األكبر  العدد  فيها  بيع  التي  املدن 
األجهزة  من  األكبر  العدد  فيها  بيع  التي  املدينة  والناصرة.  السبع 

باللون الزهري: ريشون لتسيون.
 ايالن سيغال، نائب املدير العام لشؤون التسويق في بيليفون يقول: 
”عشية بدء عرض االيفون 7 تلقت مراكز اخلدمات، وموقع االنترنت 
 16000 حلوالي  التوجهات  عدد  في  قياسيا  رقما  للشركة  التابع 
اسبوع  خالل  لهم.  جهاز  حجز  طلبوا  الذين  الزبائن  قبل  من  توجه 
العرض قمنا بتحطيم رقم مبيعات قياسي من األجهزة مع بيع أكثر 

من 10000 جهاز“.
مع  مقارنة  كبير  بشكل  أعلى  املعطيات  ”هذه  سيغال  أقوال  ووفق 
عرض ايفون 6 في الشركة، واجلهاز األكثر مبيعا كان البرمييوم +7 
وهذا على االختالف من اجلهاز االساسي ايفون 6 والذي كان االكثر 
طلبا حينها. نتوقع ان التجاوب الكبير للزبائن من جميع الشركات 
سيستمر ايضا في االسابيع القريبة، لذلك قمنا باالستعداد مسبقا 

ع مخزون كبير من األجهزة بكل األلوان وبكل حجم“.
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ويعرض   الديجيتالية  اخلدمات  مجموعة  بتحديث  لئومي  بنك  يستمر 
للزبائن خالل  شهر نوفمبر نسخة مطورة وموسعة من تطبيق ”شيك في 
اخلليوي“ والتي تشمل ايضا ايداع شيكات من بنوك أخرى باإلضافة إلى 

شيكات لئومي.
ُيذكر ان بنك لئومي كان البنك األول في البالد، وبني األوائل في العالم، 

بعرض خدمة ايداع شيك من خالل التطبيق.
اخرى  بنوك  من  شيكات  ــداع  اي من  الزبائن  ستمكن  ذكر  كما  واخلدمة 
احلاجة  دون  لئومي،  في  الشخصي  للحساب  مباشرة  التطبيق،  بواسطة 
وتتميز  الفرع.  إلى  الوصول  او  الديجيتالية  اخلدمة  نقاط  استخدام  إلى 
التي  البنكية  اخلدمات  الى  الزبائن  من  العديد  بانتقال  األخيرة  الفترة 
تعتمد على الديجيتال، وهي متوفرة ومتيسرة للزبون وبتكلفة أفضل من 

اخلدمات املوازية التقليدية.
اخلدمة تتيح امكانية ايداع عدد من الشيكات في يوم األعمال الواحد، 
حتى مبلغ إجمالي يبلغ 24 ألف شيكل، وحتى 60 ألف شيكل في 
الشهر، حيث ال تزيد قيمة كل شيك عن 10 آالف شيكل. اخلدمة متوفرة 

للزبائن اخلصوصيني وللزبائن التجاريني.
عرض النسخة  احلديثة يأتي في سياق استراتيجية نشاط لئومي، التي 
تشدد على تعزيز وتوسيع اخلدمات الديجيتالية التي يقدمها البنك وفق 
احتياجات الزبائن ومن بينها: ”صور وادفع“ لدفع الفواتير في اخلليوي، 
 ،“SMS في  ”نقدي  حلظة“،  في  ”الرصيد  اخلليوي“،  في  ”نقدي 

”املساعد الديجيتالي“، ”لئومي توتال ديجيتال“ وغيرها.
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 financial times الرائدة  املجلة  قامت 
لئومي  بنك  عــام  مدير  ــى  ال ــوة  دع بتوجيه 
ركيفت روسك عميناح ،  اللقاء كلمة االفتتاح 
 Financial ــي  الــدول االبتكار  مؤمتر  في 
ُعقد  الذي   ،Times Innovate 2016
وشارك  لندن  في   2.11.2016 االربعاء  يوم 

فيه املئات.
ـ FT Innovate   منذ العام  ُيعقد مؤمتر ال
2006 وُيعتبر اليوم املنصة الرائدة في اوروبا 
في موضوع التحديثات واالموال. املؤمتر يجمع 
 ،IT ،بني الشركات الرائدة في مجال االبتكار
بهدف  واالستراتيجية،  التطوير   ، االبحاث 
عرض الصرعات اجلديدة في عالم التجديدات 
ومناقشة التحديات التي تواجه املصالح في 

عصر الديجيتال. 
 Smart‘’ هذه السنة ٌعقد املؤمتر حتت عنوان
 Machines & Smart People - The
Future of Business“ مع التركيز على 
واملاكنات  االشخاص  بني  املتبادلة  العالقات 
وانترنت  البيانات  االصطناعي،  ــاء  ــذك (ال
النموذج،  على  االمور  هذه  وتأثير  االشياء). 

اداء املصالح، نتائج العمل وسوق العمل.
املشاركني  ــام  ام استعرضت  عميناح  روســك 

في  البنوك  عالم  شهدها  التي  التغييرات 
ــي شــوشــت كليا  ــت ــرة ، وال ــي ــســنــوات االخ ال
ــرت  ــنــك الــكــالســيــكــي. كــمــا ذك ــب ـــوذج ال من
خلقت  التي  الرئيسية  والعوامل  االسباب 
بنكية  خــدمــات  مــن  االنتقال  جــديــد:  ــع  واق
القنوات  في  بنكية  خدمات  ــى  ال تقليدية 
كبير  بشكل  تخفض  والتي  الديجيتالية، 
التي  التكنولوجية،  الثورة  العقارات،  اسعار 
البنى  تكاليف  في  التوفير  اليوم  تخول 
مثل  اجلديدة  التكنولوجية  بفضل  التحتية 
ـ Cloud. روسك عميناح ذكرت ان  تقنية ال
املطلوب  بالتغيير  تقوم   لن  التي  الشركات 
وال تالئم  نفسها للواقع اجلديد- لن تستمر. 
والعوامل ادت  ان كل هذه االسباب  واضافت 
Self- الـ  بخطوة  القيام  قرار  اتخاذها  الى 

disruption في اطارها قررت اقامة البنك 
الديجيتالي PEPPER البنك الذي يخول 
زبائنه ادارة كل اخلطوات البنكية  باستخدام 
السمارتفون فقط بدون دفع عموالت احلساب 
اجلاري. هذه اخلطوة ولدت اهتماما كبيرا لدى 
اوساط عاملية، حيث ينظرون إلى هذه اخلطوة 
في  تغييرات  الى  تؤدي  قد  جرئية  كخطوة 

مجال البنوك.
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“UHOŠ” qÝ«d*
ثاني  تشرين  اجلمعة 4  اليوم  صباح  ــوارع  ش عــدة  تغلق 
2016، على طول احملور الساحلي في مدينة حيفا (طريق 
ههجاناه/ شارع يوبرط همفري/ شارع دافيد فنالئق)، وذلك 
السائقني  على  لذا  ال19،  حيفا  سباق  انطالق  مبناسبة 

القيادة بالطرقات البديلة، وفقا للتوجيهات .
اذ من املتوقع أن يشارك فيه آالف املتسابقني من مختلف 
املتسابقني  جانب  إلى  كما يشارك،  واألطياف،  األعمار 
احملترفني، آالف الطالب، معلمون، منظمات عمال مختلفة.

ويشمل السباق على أربعة مسارات مختلفة، األول يصل 
إلى 21.1 كم واملسار الثاني يصل إلى 10 كم والثالث 

إلى مسافة 5 كم ، واملسار الشعبي يصل إلى 2.5 كم.
املناسبة:  هــذه  ــي  ف ــاهــف  ي ــونــا  ي البلدية  وذكر رئيس 
الرياضة  عشاق  جلميع  احتفاال  حيفا  «يعتبر سباق 
األعمار  مختلف  من  الواسعة  املشاركة  بدليل  البالد  في 

واألطياف»
البلدية  السلطة  تنظمه  السباق  هذا  أن  بالذكر   وجدير 
باهتمام  ويحظى  ساكوني،  شركة  مع  بالتعاون  للرياضة 

واسع ومشاركة فعالة .
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åUHOŠò qÝ«d*
عقد احلزب الشيوعي واجلبهة الدميقراطية في حيفا 
حلقتني بيتيتني األسبوع املاضي، األولى في منزل 
في  والثانية  احلليصة  الهبجا في حي  أبو  عائلة 
بيت عائلة أسعد في حي عباس، مبشاركة رئيس 
كتلة  ورئيس  عودة  أمين  النائب  املشتركة  القائمة 

«اجلبهة» في البلدية د. سهيل أسعد. 
وقال النائب عودة إن هذه اللقاءات مهمة ألنها تعزز 
البلدي  العمل  أن  أكد  كما  الناس،  مع  التواصل 
ومن  عدة،  نقاط  في  يتقاطعان  البرملاني  والعمل 
ننجح  كي  والنشاطات  التعاون  هذا  متابعة  املهم 
في  اللقاءات  هذه  أن  عــودة  وأكــد  الناس،  بخدمة 
كل  الــنــاس  سماع  ــل  أج مــن  ستستمر،  ــاء  ــي االح
كما  االنتخابات،  فترة  في  فقط  وليس  الوقت 
في  البرملاني  مكتبه  سيفتتح  ا  قريًب أنــه  صــرح 
مع  الدائم  التواصل  سيسهل  الــذي  ــر  األم حيفا، 

املشتركة  القائمة  عن  عودة  وحتدث  املدينة.  أهالي 
مؤكدا على ضرورة إقامة إطار دميقراطي كبير في 
إسرائيل كي يفوّت الفرصة على اليمني أن تعزل 
ستشمل  القادمة  الدورة  إن  وقال  العرب،  املواطنني 
إقرار ميزانية نيوليبرلية تدعم االحتالل و“األمن“ 
”النقاط  ــورة  ــص ال تغّير  ولــن  ــــوال،  األم ورؤوس 
مترير  على  سيعمل  اليمني  أن  كما  االجتماعية“ 
وقانون  ”كمينتس“  قانون  مثل  خطيرة  قوانني 
بشكل  برافر“  ”قانون  مترير  وسيحاولون  القومية، 
آخر  ولكن اجلوهر  ذات اجلوهر  االقتالعي، وكذلك 
وهذا يتطلب منا  توسيع صالحيات وزير ”األمن“ 
أن نكون معارضة مقاتلة ودميقراطية تعتمد على 

الشراكة العربية اليهودية في آن.
التواجد  إن جتربة  أسعد  د. سهيل  قال  جهته  من 
اإلمكانية  اجلبهة  كتلة  أعطى  البلدية  إدارة  في 
أكثر أوًال على املستوى السياسي واملساهمة في 

ًيا احلصول على مكاسب لألحياء  ردع اليمني وثان
النشاطات  ــم  أه أسعد  د.  واستعرض  العربية. 
البنى  مستوى  على  العربية،  لألحياء  واإلجنــازات 
اجلماهيرية  واملراكز  اخلدماتية  واملرافق  التحتية 
التربية  مستوى  وعلى  وغيرها،  األطفال  ومالعب 
والتصّدي  ــواء،  ــه ال تــلــوّث  ومكافحة  والتعليم، 
والثقافة  اإلبداع  حرية  وتقييد  األفواه  كم  حملاوالت 

في املدينة.
واجلبهة  الشيوعي  أما رجا زعاترة سكرتير احلزب 
ضمن  تأتي  االجتماعات  هذه  إن  فقال  حيفا  في 
نهج احلزب الشيوعي واجلبهة في حيفا للتواصل 
االنتخابية  املواسم  في  وليس  الناس،  مع  الدائم 
بشكل  الناس  إعــالم  هو  منها  والهدف  فحسب. 
مباشر بعملنا البلدي والبرملاني، واإلصغاء آلرائهم 
أنه  زعاترة  وأكد  انتقاداتهم.  وحتى  ومالحظاتهم 

ستكون لقاءات إضافية في أحياء أخرى قريًبا.
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åUHOŠò qÝ«d* 
التطوير االجتماعي في حيفا   تستكمل جمعية 
آخر استعداداتها حلفل تأبني مديرها األستاذ حسني 
إغبارية ـ أبو فراس ـ الذي سُيقام في مسرح امليدان، 
الساعة  اجلــاري  الشهر  من   11 اجلمعة  يوم  مساء 

اخلامسة مساء.
على  أألخيرة  اللمسات  توضع  االستعدادات  ضمن 
العمل  فسيفساء  كتاب  ومنها  خاصة  مطبوعات 
الذي عمل  الكتاب  ـ وهو  األهلي في ثالثة عقود 
يستكمل  كما  األخيرة.  أيامه  حتى  املرحوم  عليه 

رفاق املرحوم العمل على كتاب التأبني الذي يضم 
أكثر من 80 كلمة ألناس من البالد واخلارج عرفوا 
املرحوم أو عملوا معه أو رافقوه في محطات حياته 

املختلفة.
كما ّمت إنشاء صفحات خاصة على موقع اجلمعية 
كمدير  سيما  ال  ومسيرته  املرحوم  عن  وصور  ملواد 
اجلمعية  تعمل  كما  االجتماعي.  التطوير  جلمعية 
على إصدار فيلم قصيرعن أبي فراس لعرضه في 

تأبني. ـ أمسية ال
بروح  ستكون  األمسية  أن  اجلمعية  من  وعلمنا 

إبداعيا  طابعا  وستحمل  وتوجهاته  الفقيد  أفكار 
مع التأكيد على قصر كلمات التأبني والتقليل من 
وذكرى  املناسبة  لياقة  على  لإلبقاء  املتحدثني  عدد 
املرحوم. وتأمل عائلة الفقيد واجلمعية القائمة على 
تفّهم األصدقاء  يلقى توجهها هذا  التحضيرات أن 

واملعارف والزمالء ومحبي أبي فراس.
وفي حديث مع احملامية جمانة إغبارية هّمام، ابنة 
الفقيد ومديرة الدائرة احلقوقية في اجلمعية، أشارت 
إلى احملّبة التي أغدقها األهل في حيفا على العائلة 
واجلمعية  قالت: ”لم نتفاجأ بسيل برقيات وكلمات 

لإلنسان  مثاال  كان  والدنا  ألن  احلّب  وبهذا  التعزية 
الفقدان  الناس.  لكل  والعطاء  احملّبة  يحمل  الذي 
صعب لكن مواساة الناس ومؤازرتها خفف من األلم. 
في كل اتصال ومحادثة نكتشف مدى تقدير الناس 
ملشروع والدي ولعطائه وهذا مصدر فخر واعتزاز لنا 
واجلمعية كل من  العائلة  باسم  وللجمعية. أشكر 
أسهم في اإلعداد حلفل التأبني وكل َمن واسانا في 
مصابنا. نعد أهلنا أن نواصل طريق والدنا ـ طريق 

محبة أهلنا والتطلع إلى رفعتهم ووحدتهم“.

åUHOŠò qÝ«d*
التخنيون  التطبيقية  الهندسة  معهد  إدارة  قررت 
في حيفا، زيادة معدل حتصيل عالمة اللغة العبرية 
ابتداًء من السنة الدراسية احلالية. وعلم مراسلنا أن 
العبرية،  له ليست  بالنسبة  لغة األم  الذي  الطالب 
سيضطر لتحصيل عالمة 113 بدًال من 105 في 

امتحان للقبول املسمى ”ياعيل“.
جاءت  اخلطوة  هــذه  أن  التخنيون  إدارة  من  ــاء  وج
تسرّبهم  ومنع  الــعــرب،  الطالب  على  للتسهيل 
من التعليم بسبب صعوبات اللغة. علًما أن كافة 

املواضيع تتطلب حتصيل عالمات عالية. 
وقال عدد من الطالب العرب إن رفع العالمة، وخاصة 
العقبات  وضــع  ســوى  له  مبرر  ال  العبرية،  للغة 
املعاهد  ــي  ف وقبولهم  الــطــالب،  ــام  أم والعراقيل 

األكادميية العليا. 
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هذا  الكنيست  فــي  الــدولــة  مراقبة  جلنة  ناقشت 
تلوث  معاجلة  بشأن  الدولة  مراقب  تقرير  األسبوع 
اجلو من مصادر ثابتة، وطالبت باالستماع إلى رأي 
حيفا.  خليج  في  اجلو  تلوث  بشأن  الدولة  مراقب 
عن  نتخلى  لن  إننا  املراقبة  جلنة  رئيسة  وقالت 
الوضع، وبالرغم من تقدمي تقرير  املطالبة بتحسني 
نحصل  لم  لكننا  املوضوع  حول  أولية  ومعطيات 
وقال  اجلو.  تلوث  ملكافحة  الكافية  اإلجابات  على 
مدير عام وزارة حماية البيئة إن وزارته رصدت في 
لتخفيف  شيكل  مليار   3.5 نحو  املنصرم  العام 
مت  كما  واملواصالت،  الصناعة  من  اجلو  تلوث  حدة 
سحب التراخيص من 26 مصنعا في منطقة خليج 
حيفا، وزادت أعمال املراقبة إلى أكثر من ألف في 
للمصانع،  فجائية  فحوصات  أجريت  كما  السنة. 
وجوالت استطالعية في املنطقة للكشف عن مصادر 

التلوث. 
 وطالب عضو الكنيست دوف حنني بإصدار أمر مبثول 

رئيس احلكومة أمام اللجنة ويرد على االستفسارات 
الكثير بهذا الصدد. وكشف عن مكاملة هاتفية بني 
احلكومة  رئيس  مكتب  ومدير  حيفا  بلدية  رئيس 
يستفاد منها أن رئيس احلكومة يرجو عدم إغالق 

املصانع في منطقة اخلليج. 
 وقال ممثل وزارة االقتصاد إن األنظمة املفروضة على 

عمل املصانع في منطقة حيفا هي من أشد األنظمة 
أعقاب  في  جاء  املوضوع  مناقشة  وأن  العالم.  في 
مصنع  من  اجلو  إلى  السامة  ــواد  امل تسريب  تكرار 

كرمل أولبانيم ومصانع أخرى.
 وخلص االجتماع مبطالبة وزارة حماية البيئة بتقدمي 

أصحاب املصانع امللوثة للقضاء.  
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åUHOŠò qÝ«d*
في  اإلجنيلي -  يوحنا  مــار  مدرسة  في  أجريت 
طالب  مجلس  رئيس  الختيار  انتخابات  حيفا 
جديد للسنة الدراسّية 2016-2017، بإشراف 

مركزة التربية االجتماعية املربية عال اسحاق.
بأجواء حماسية  املدرسة  في  االنتخابات  ومتّيزت 
تنافسية وروح رياضّية. وبعد فرز األصوات أعلن 
الصف  من  صيداوي  ــي  ران الطالب  اختيار  عن 

حل  بينما  الطالب،  مجلس  لرئاسة   2 الثامن 
في املرتبة الثانية الطالب فهيم أبو حسني  من 
الطالبة  الثالثة  املرتبة  وفي   ،1 الثامن  الصف 
الرابعة   املرتبة  وفي   ،2 السابع  بخيت  جولني 
.1 السابع  الصف  من  دبوس  أبو  عدن  الطالبة 

دعيم عن  عزيز  الدكتور  املدرسة  مدير  عبر  وقد 
بنجاح،  الدميقراطية  العملية  إجناز  من  ارتياحه 

حيث مارس 290 طالبا حق االقتراع. 

 åUHOŠò qÝ«d*
الطيرة  اختتمت مساء أول أمس االربعاء في مدينة 
دور  تطوير   » إلى  تدريبية  تهدف  دورة  املثلث  في 
واحمللي  املجتمعي  العمل  في  والشباب  النساء 
املواطنني  حلــقــوق  ــاواة  ــس م مــركــز  نظمها  ــي  ــت وال  »
ايبرت  ــريــدريــخ  ف مؤسسة  مــع  ــرب،  بالتعاون  ــع ال
وجمعية انتماء وعطاء، مبشاركة 15 امرأة وشاب من 

املدينة.
وتأتي الدورة التي اقيمت على مدار 6 شهور بهدف 
العمل  مجال  في  املدينة  من  وشباب  نساء  تأهيل 
القيادية،  املجاالت  في  مهاراتهم  وتطوير  املجتعي 
ــدورة  ال وشملت  والسياسية.  املجتمعية  ـــة،  اإلداري
التحديات  مع  التعامل  في  مهنية  خبرة  تطوير 
والصعوبات وتطوير مهارات إدارية ذات نظرة وتوجه 
شمولي واالنخراط في احلياة السياسية احمللية من 
في  واملساهمة  ــادرة  ــب امل روح  وتنمية  قطري  منظور 
والتشبيك  التفاعل  زيادة  بهدف  مجتمعية  مشاريع 
البلدة  مستوى  على  املختلفة  واملؤسسات  األطر  بني 

وعلى املستوى الوطني. 
عابدي  عرين  البلدية  عضو  املشروع  مركزة  وأشــارت 
التي  ـــدورات  ال هــذه  أهمية  ــى  إل مــســاواة  مركز  من 
والشباب  النساء  قدرات  تطوير  في  حتما  ستساهم 

النساء  ــراز  وإب وسياسي،  مجتمعي  تغيير  كوكالء 
مجاالت  في  إعالمية  حمالت  خالل  من  القياديات 
الشباب  مشاركة  وأضافت:  مختلفة».  تخصصية 
أصبح  احمللي  ــرار   ــق ال اتــخــاذ  مــواقــع  فــي  والنساء 
ضروريا خصوصا أن هذه الفئات هي األكثر تهميشا 
وهي أغلبية مجتمعنا، ويجب ضمان ترشيح النساء 
لعضوية املجالس البلدية وإشراك الشباب في العمل 

املجتمعي والبلدي واألهلي. 
تقييم  مت  ــدورة  ال من  األول  اجلــزء  أعمال  ختام  وفي 
وعــرض  العبر  واستخالص  املــشــاركــات  مــن  املرحلة 
عليها  العمل  سنتابع  التي  املستقبلية  املشاريع 
هذه  وتأتي  ــدورة.  ال من  الثاني  اجلزء  في  لتحقيقها 
الورشة ضمن جهود تعميق التعاون بني مركز مساواة 
الى  احمللية  القضايا  لتحويل  احمللية  والتنظيمات 
غالبية  في  الشباب  قضايا  ان  حيث  قطري،  حترك 
بلداتنا متشابهة وال ميكن التعامل معها دون حتويل 
في  يتعلق  مبا  ــر  االم وكذلك  القطري،  ــى  إل احمللي 
النساء. وسيعمل مركز مساواة على توسيع وتعميق 
إلى  احمللية  املؤسسات  وبــني  بينه  التعاون  برامج 
جانب عمله مع السلطات احمللية العربية واألحزاب 

السياسية والسلك الدبلوماسي. 

åUHOŠò qÝ«d*
حيفا  ــي  ف فحص  بحملة  الضرائب  سلطة  قامت 
ومنطقتها األسبوع املاضي، وفي  نطاق احلملة قامت 
بفحص 256 محال جتاريا، وتبني أن %15 منها لم 
القانون.  ينص  كما  الدفاتر  في  مدخوالتها  تسجل 
وفي فحص لدى أحد مقاولي البناء الذي قام بعمله 
في حيفا، كشف املراقبون أن 7000 شيكل تسلمها 
وأوضــح  يسجلها.  ــم  ول العمل  صاحب  من  املــقــاول 
املقاول: «هذا عمل عادي، وأفكر بإغالق املصلحة». 
وفي فحص آخر لدفاتر محل لألظافر في نيشر تبني 
أن صاحبته لم تسجل 22.000 شيكل في الشهرين 
العمل  في  للضغط  نتيجة  «هذا  وقالت  املاضيني. 
سلطة  إلى  وردت  معلومات  ضوء  وعلى  واألعياد». 
في  السيارات  قطع  لبيع  محل  فحص  مت  الضراب 
مسجلة  غير  مدخوالت  على  املراقبون  وعثر  حيفا 
«هذا  احملل  صاحب  وقال  شيكل.   13.000 بقيمة 

عرض للشراء ولم أتسلم النقود». وفي روضة أطفال 
في كريات موتسكني ظهرت شيكات مؤجلة ونقود 
86.000 شيكل. وقالت  بقيمة  من أهالي األطفال 
وفي  البيت».  في  الوصوالت  أسجل  «إني  احلاضنة 
روضة أخرى في كريات آتا تبني أن احلاضنة لم تسجل 
احلاضنتني  مع  التحقيق  ــرى  وج شيكل،   40.000
في  جتميل  معهد  وفي  النيابة.  إلى  امللفات  ونقل 
حيفا لم يتم تسجيل 4500 شيكل وقالت صاحبة 

املعهد «العمل ضعيف، وكان يتوجب أن أسجل».
وفي مصلحة لألعمال اخلشبية في بلدة بجوار حيفا 
تبني أن صاحب املصلحة بحوزته إيصال مببلغ 6500 
شيكل في املصرف ولم يسجلها، وقال «كنت بحاجة 
لم  أخرى  حضانة  وفي  املبلغ».  أسجل  ولم  للنقود، 
 8 مكوث  لقاء  شيكل   11.000 احلاضنة  تسجل 
أطفال عندها، وقالت «وصلت الدفاتر أمس فقط ولم 

أمتكن من التسجيل بعد»    
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åX �U �  UG O �  1 
أجــل  ــن  م ــزك  ــي ب ــركــة  ش تعمل 
للزبائن  اخلدمات   أفضل  تقدمي 
التطويرات  وراء  دائما  وتسعى 
تصفح  مجال  في  التكنولوجية 
الشركة  أطلقت  حيث  االنترنت، 
ــة  ــي ــوج ــول ـــة تــكــن ـــرا جتـــرب ـــؤخ م
تصفح  تتيح   G.fast تدعى 
جيغا   1 حتى  بسرعة  االنترنت 
األلياف  شبكة  بواسطة  بايت 
التجربة  في  وتشارك  الضوئية. 
بينها  مـــن  ــــدن  وم قـــرى  عـــدة 
ــة طـــرعـــان. لــلــحــديــث عن  ــري ق
أخرى   ومواضيع  التجربة  هــذه  
التقينا نائب املدير العام لشؤون 
في  والشبكات  التكنولوجيا 

بيزك، ياكي زانو.
”وصلنا في إسرائيل الى نسبة 
األلياف  شبكة  مد  من   %60

الضوئية. وال مثيل لهذا املعطى 
في العالم، وضعنا جيد مقارنة بدول اخرى كثيرة حول العالم». قال ياكي زانو، 
نائب املدير العام لشؤون التكنولوجيا والشبكات في بيزك، وأضاف: « نسعى 
التي حتسن دوما جودة  التكنولوجيا هي  التكنولوجية.  التطويرات  دوما نحو 
حياتنا وتتيح لنا القيام بأمور جديدة، على سبيل املثال في مجال التعليم، 
املثال  سبيل  على  الطب  مجال  وفي  بعد،  عن  التعلم  لنا  تتيح  التكنولوجيا 
متكننا من إجراء الفحوصات عن بعد واستشارة األطباء من خالل أدوات خاصة، 
كل  كذلك  بعيدة.  ملسافات  السفر  وتوفر  البيت،  من  اخلروج  إلى  احلاجة  دون 
موضوع «البيت الذكي» والتحكم بالبيت واألجهزة املختلفة فيه، باإلضافة الى 
هذه  لكل  املشترك  البيتية.  الكهربائية  باألدوات  والتحكم  املراقبة  احتياجات 
التكنولوجيات هو اعتمادها على شبكة اتصاالت متطورة تتيح سرعات تصفح 

فائقة السرعة».
الضوئية،  األلياف  شبكة  مد  في  بيزك  بدأت   2013 «عام  قائال:  زانو  وتابع 
وتتيح الشبكة سرعات تصفح عالية وتقريبا غير مقيدة، وبعد مد الشبكات 
بدائل  عدة  وفحصنا  وفقها،  ستعمل  التي  التكنولوجيا  اختيار  علينا  كان 
وتكنولوجيات، واخترنا في النهاية إمكانية التوصيل ما بني الشبكة القائمة 
اليوم في البيوت واملباني وبني البنية التحتية احلديثة وهذا من خالل تكنولوجية 
ـ G.fast . نحن نؤمن ان هذه البنية التحتية ستؤثر على عدة مجاالت مثل  ال

الطب، التعليم، االتصاالت وغيرها.»
بالنسبة إلى موضوع البنية التحتية في الوسط العربي قال زانو: «واضح لنا 
ان هنالك الكثير مما ميكن القيام به من أجل حتسني البنية التحتية في الوسط 
العربي، ونحن نواجه عدة حتديات غير سهلة. اساس املشكلة هو نقص اخلرائط 
التفصيلية وتوسيع البناء، ومع ذلك نحن ننجح بالتعاون مع البلدات والقرى 
املستعدة الستثمار املوارد وامليزانيات من أجل ذلك، مثل قرية طرعان. رئيس 
املجلس أبدى التزاما كبيرا في هذه القضية، واليوم في كل مبنى جديد في 
القرية يهتم بوجود بنية حتتية أرضية خاصة لالرتباط بشبكة االتصاالت، خطوة 
في نهاية املطاف متنح صاحب املنزل جودة تصفح من األفضل التي بامكان شركة 
بيزك تقدميها، ومبوازاة ذلك يساهم للقرية نفسها من حيث مستوى األمان وجودة 
احلياة. يسر بيزك كثيرا ان تنتج شراكات إضافية كهذه مع مدن وقرى أخرى 

مستعدة ان تستثمر املوارد املطلوبة.
وأسهب زانو في حديثه عن مشروع املدينة الذكية الذي أطلقته بيزك مؤخرا والذي 
«تعتمد  وقال:  هائلة  معطيات  وحركة  الضوئية  األلياف  شبكة  على  يعتمد 
بنية  شبكة  مد  مركزية:  مركبات   3 على  بيزك  أطلقتها  التي  الذكية  املدينة 
حتتية لأللياف الضوئية وتكنولوجيا السلكية متطورة، تركيب أجهزة استشعار 
بشكل منوذجي وفق احتياجات السلطة احمللية وبرنامج إدارة معلومات مركزي 

يقوم باالرتباط والدمج بني آالف املستشعرات املنتشرة في املدينة.
انزاله   كما باإلمكان إضافة تطبيق املدينة الذكية حيث يستطيع كل مواطن 
الى هاتفه الشخصي ويستطيع مشاهدة املناطق املركزية مباشرة، االستفادة من 
تصفح مجاني لالنترنت، تلقي رسائل من البلدية وإرسال رسائل ملركز املدينة. 
احلديث يدور عن منصة مفتوحة تتيح اضافة خدمات ذكية تتطور مع الوقت. 
منوذج املدينة الذكية من بيزك بني باالشتراك مع شركات ستارت اب إسرائيلية 

تعرض حلوال ذكية.

انتشارا  ــراض  االم اكثر  من  السكري  مرض  ”يعتبر 
العاملية  الفدرالية   IDF منظمة  وتشير  العالم،  في 
يقدر  العالم  السكري حول  ان عدد مرضى  للسكري 
ومن  ــي،  ــاض امل ــعــام  ال مــصــاب  مليون   405 بنحو 
مصاب  مليون   595 ــى  ال العدد  يصل  ان  املتوقع 
الف   580 يوجد حوالي  إسرائيل  وفي   ،2035 عام 
مريض بالسكري وفق املعطيات األخيرة، ونحو نصف 
السكري،  قبل  ما  ضمن  مصنفني  مريض  مليون 
هي  عاما   80-0 جيل  من  العرب  املصابني  ونسبة 
من  اقل  لدينا  اإلجمالية  والنسبة   ،  %6.5% نحو 
النسبة لدى املجتمع اليهودي (حيث تبلغ نحو %8) 
الن مجتمعنا شاب أكثر نسبيا، اما نسبة املصابني 
عاما   45 جيل  من  العربي  املجتمع  في  بالسكري 
فما فوق فتصل الى نحو 12%، وهذه نسبة عالية 
اختصاصي  إغبارية،   زهدي  د.  قاله  ما  هذا  جدا“. 

امراض  واختصاصي  الصماء  والغدد  السكري  أمراض 
باطنية، في شهر التوعية حول مرض السكري.

مرض  انتشار  ــادة  زي اسباب  عن  حديثه  في  اغبارية  زهــدي  د.  وتابع 
السكري في املجتمع العربي وقال: ”هنالك عدة اسباب منها اختالف 
منط حياتنا، ومنها العامل الوراثي، حيث تلعب العوامل الوراثية دورا 
او  الوالدين  بالسكري عندما يكون احد  القابلية لإلصابة  هاما وتزداد 
العربي  حياتنا  تغيير منط  ايضا  لكن  السكري،  من  يعانيان  كالهما 
الوجبات  السيئة كتناول  العادات  الى غربي يلعب دورا كبيرا، ومنها 
متأخرة  ساعات  في  أيضا  وتناولها  انواعها،  اختالف  على  السريعة 
من الليل، كذلك االمر اآلخر هو منط احلياة اخلامل، في السابق اعتاد 
العاملون التوجه الى عملهم سيرا على اإلقدام اما اليوم تقريبا ال يخرج 
لنقلهم،  سيارة  تتوفر  لم  اذا  العمل  الى  يتوجهون  وال  سيرا،  العمال 
الوسط  التدخني في  كبير، كذلك  انخفض بشكل  والنشاط اجلسماني 
الوسط  في  السمنة،  األراجيل،  او  السجائر  تدخني  ــادات  وع العربي 
السابق  في  ــوزن،  ال ــادة  وزي البدانة  من  والنساء  الرجال  يعاني  العربي 
كان األوالد يلعبون في األحياء، اما اليوم فاألوالد يجلسون في البيوت 
خلف شاشات احلواسيب والتلفزيونات وال ميارسون نشاطا جسمانيا مما 
البدانة، كذلك ال توجد لدينا توعية وزيادة للمعرفة والدراية  يزيد من 
الوعي  زاد  كلما  املرض  حول  الوعي  زاد  فكلما  السكري،  مرض  حول 
تناول األدوية،  ان كان من خالل  اكثر التباع منط حياة صحي وسليم، 
اتباع احلمية، ممارسة نشاط رياضي، وغيرها، فكلما قلت درجة الوعي 
تزداد نسبة اإلصابة بالسكري، كذلك بالنسبة للطعام، فاليوم لألسف 
الشديد املطابخ لدينا تغيرت بشكل كبير، واألغذية التي نتناولها غنية 
كمية  من  تزيد  التي   ، والكاربوهيدرات  والنشويات  املشبعة  بالدهون 
السعرات احلرارية التي ندخلها الى اجلسم األمر الذي يزيد من مخزون 
ما  وقليل  بالسكري،   االصابة  وقابلية  السمنة  الى  ويؤدي  الدهنيات 

نشاهد األغذية الغنية باأللياف املفيدة في عالج السكري ومنعه. 
وذلك   ،2 نوع  من  السكري  لتطور  الرئيسي  اخلطر  عامل  هي  البدانة 
من   80% ان  الى  االحصائيات  تشير   ، للجنسني  بالنسبة  صحيح 
مرضى السكري يعانون من الوزن الزائد، و 46 % من البدانة. لالسف 
العرب هو  واالطفال عند  واملراهقني،  البالغني  لدى  السمنة  انتشار  فان 
من بني االعلى على مستوى العالم حيث يصل الى %55 لدى النساء 
البالغات و %30 لدى الرجال البالغني في حني ان معدل انتشاره لدى 

املراهقني واالطفال يصل الى 14%.
التعليم  مستوى  ارتفاع  «يزيد  حديثه:  في  إغبارية  زهدي  د.  ومضى 
 ،2 نوع  من  السكري  انتشار  وعوامل  مخاطر  حول  الوعي  نسبة  من 
مضاعفاته وسبل اختيار امناط احلياة ومنع االصابات واملضاعفات التي 
حتدث بسبب السكري، ومن بني هذه اإلصابات اعتالل الشبكية، حيث 
يهدد ثلث األشخاص الذين يعانون من السكري من النوع الثاني باعتالل 
الشبكية بعد نحو 10 اعوام من االصابة بالسكري، وقسم كبير يصاب 
بالعمى، االمر اآلخر اعتالل الكلى واإلصابة بقصور في عمل الكلى، 
كذلك االعتالل العصبي خصوصا باألرجل مما يسبب اوجاع، وجروح في 
األرجل وعلى املدى البعيد قد يؤدي الى بتر القدمني، اليوم أكثر سبب 
هي  األول  السبب  كان  السابق  في  بينما  السكري  هو  القدمني  لبتر 
باعتالل األوعية  الطرق، كذلك هنالك خطر االصابة  او حوادث  احلروب 
الدموية الكبيره والصغيره مما يسبب سكتات قلبية او جلطات بالدماغ 
ويسبب ايضا الضعف اجلنسي للرجال والنساء، لذلك على كل انسان ان 

يحافظ على صحته وعدم اهمال املرض».

اغبارية:  د. زهدي  فقال  السكري،  اما عن عالج 
في  العالجات  عــن  تختلف  ــيــوم  ال «الــعــالجــات 
يبدأ  العالج  لكن  أكثر،  متطورة  وهــي  السابق 
بتغيير منط حياتنا وان منارس الرياضة والنشاطات 
تناول  ويجب  جدا  مهم  غذائنا  ونظام  اجلسمانية 
األكل في البيت وتناول الغذاء العربي الصحيح 
نقلل  وان  باأللياف  والغني  بالبقوليات  الغني 
من  حتى  ونقلل  املشبعة  والدهون  النشويات  من 
ونحافظ  ــدم،  ال ضغط  لنقلل  امللح  ومــن  اللحوم 
األمر  السليم،  الــغــذاء  خــالل  من  جسمنا  على 
منارس  ان  املهم  ومن  اجلسدي  النشاط  هو  ــر  اآلخ
التمارين الرياضية واملشي السريع، وليس شرطا 
على  طائلة  مبالغ  ودفع  الباهظة  النوادي  ارتياد 
حذاًء  الشخص  يشتري  ان  ويكفي  االنتسابات، 
احملافظة  املهم  ومــن  املشي،  ميــارس  وان  رياضيا 
على املشي السريع واملتواصل ونحتاج الى السير 
ـ 5 أيام في األسبوع، ومن  حلوالي نصف ساعة يوميا، او 45 دقيقة ل
ميارس رياضة اخرى كالسباحة   ركوب اخليل او الدراجات او متارين في 
النوادي يستطيع القيام بذلك بدون مشاكل، بالنسبة للنساء العربيات 
الرياضية تردعهن عن االنخراط في  املرافق  الثقافية وقلة  فان احلواجز 
النشاط البدني، فمن املهم ان متارس النساء الرياضة والسير وباالمكان 
القيام بذلك على شكل مجموعات أقارب مثال الن ذلك يشجع على 
االستمرار بهذه الرياضة، وصديق يحضر صديق، كذلك يجب اخذ األدوية 
كانت  واالنسولينات  جدا  محدودة  االدوية  كانت  السابق  في  الالزمة، 
صعبة التعامل وحتقن بحقن قدمية وتتطلب مساعدة احد افراد العائلة، 
وتسبب مشاكل للمريض كارتفاع الوزن، هبوط السكر املفاجئ، وتغيير 
نظامة اليومي  اما اليوم الوضع مختلف وفي السنوات العشر األخيرة 
أدخلت الى السوق ادوية جديدة، وكلها مفيدة لعالج السكري مع منط 
من  االنسولني  افــراز  حتفز  التي  االنكريتينات  مثل  الصحيح،  احلياة 
خاليا بيتا ومنع افراز الغلوغا غون، وحتسن مستويات السكري عندما 
يكون مرتفعا، ويوجد  منها االقراص  او احلقن منها قصيرة األمد مثل 
اللوكسوميا وتساعد على خفض السكري بعد الوجبات بشكل ملموس، 
الطبيب في  األمد، ويجب مراجعة  باحلقن  طويلة  انكريتينات  وتوجد 
هذا االمر، كذلك تساعد االنكريتينات على خفض الوزن، وتخفض من 
ضغط الدم ومستوى الكوليستيرول السيء وتقلل من تصلب الشرايني 
وامراض القلب والكلى وال تتطلب فحص مستوى السكر بالدم، اما من 
ناحية االنسولني فتوجد اليوم انواع ممتازة من االنسولني  االساسي والتي 
تعمل 24 ساعة او 34 ساعة او 42 ساعة وال تسبب انخفاضا مفاجًئ 
بالسكر، كذلك احلقن تغيرت وتطورت وهي مبثابة اقالم للحقن وسهلة 
حقنها،  عند  األوجاع  تسبب  وال  وناعمة  جدا  وهي صغيرة  لالستعمال 
من  ويقلل  ساعة   34 ـ  ل يعمل  «توجيو»  جديد  انسولني  يوجد  واليوم 
ارتفاع الوزن، وال يسبب االنخفاض املفاجئ، كذلك توجد أدوية تساعد 
وتنزيل  الدم   خفض ضغط  السكر  وموازنة  بالبول  السكر  افراز  على 
الوزن، وغيرها من أدوية متقدمة التي ميكن اعطائها لوحدها او مع ادويه 

من مجموعات  مختلفة او سويا مع االنسولني.
مستوى  على  والسيطرة  احملافظة  «يجب  إغبارية:  زهدي  د.  وأضاف 
السكر السليم بالدم ومنع املضاعفات على املدى البعيد، واملضاعفات 
التي  احلديثة  ــة  األدوي من  الكثير  توجد  القريب،  املدى  على  السريعة 
الطبيب  اطالع  يجب  كذلك  الطبيب،  مع  بالتشاور  اخذها  باالمكان 
واستشارته دائما حول مستويات السكر بالدم الختيار العالج املناسب 
و االستمراربه   فيه او تغييره اذا لزم االمر، ومن املهم ان يأخذ الشخص 
العالج الصحيح واملناسب له بغض النظر عن نوعه او سعره، وهنالك 
أدوية قد تكون رخيصة من حيث الثمن اال انها مفيدة جدا للمريض، 
وكل شخص حسب حاجته للدواء ووضعه املادي والصحي وحسب رغبته 
واملرضى  األطباء  وانصح  الــدواء،  ومساوئ  حسنات  على   اطالعه  بعد 
ليس فقط االطالع على مستوى السكر فقط، امنا االهتمام بأمور اخرى 
والسكتات، ضغط  القلب  على  املضاعفات  مثل  مضاعفاته،  لتجنب 
الدم، الدهنيات، تناول اال سبرين  ووقف التدخني  وغيرها، كذلك نوصي 
بان يتوجه الطبيب الى خبيرة تغذية لتقسيم الغذاء بالشكل الصحيح. 
امل ان تسهم حمالت التوعية املختلفة النابعة من اخلطر احلقيقي، في 
حدوث تقدم وتغيير جذريني لدينا  كعرب فيما يخص تغذيتنا ومنط 

حياتنا ملواجهة هذا املرض.
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للمركز  تابع  يهودي  عربي  مركز  هو  كلور   مركز 
ليؤبك.  التربوي  املركز  ضمن  ليؤبك  اجلماهير 
انطلقت نشاطاته قبل 13 عاًما بدعم من صندوق 
كلور وبلدية حيفا، واملركز اجلماهيري ليؤبك. يقدم 
املركز خدماته لسكان احلي، والذي يعتبره السكان 
السكان  نسبة  حيفا.  مدينة  ــاء  أحــي بــني  لــؤلــؤة 
العرب في هذا احلي تبلغ %60 من ُمجمل عدد 
السكان البالغ 2600 نسمة ويشكل اليهود فيه 
اجلمال،  واد  في  العرب  السكان  بني  ومن   .40%
عدد كبير من املثقفني، وحملة الشهادات العليا، 
احلرة،  املهن  وأصحاب  اجلامعات  وأساتذة  كاألطباء 
ثقافية  خدمات  املركز  يقدم  كما  أعمال.  ــال  ورج
وتربوية لكافة السكان مبن فيهم اليهود املتزمتني 
بعدد  التقينا  أيضا.  شرقية)  أصــول  من  ــردمي  (ح
من أفراد طاقم املركز وهم: هاني الفار مدير املركز، 
نور عباسي مركز  التوجيه،  ربيع فرح رئيس جلنة 
مرّكز  يعقوب  االجتماعي، مشيل  واملجال  الدورات 
العامل  لياني  وشمعون  الرياضية،  الفعاليات 

اجلماهيري ومالكا أشكنازي.
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بدأ نشاط احلريدمي عندنا قبل عام ونصف نتيجة 
لقاء مميز ونوعي مع احلاخام الرئيسي لهذه الطائفة، 
استعرضنا  حيث  ــوات،  ــن س منذ  نعرفه  ـــذي  وال
في  احلريديات  والنساء  األبناء  دمج  أهمية  أمامه 
النشاطات املتعددة في املركز اجلماهيري، كونه مركز 
جلميع السكان. وقد اتفقنا على تنظيم فعاليات 
وعاداتهم.  تقاليدهم  مع  تتماشى  بهم،  خاصة 
كلور  ومركز  ليؤبك  مركز  مع  االتفاق  مت  وهكذا 
وبعد  واليوم  هيام على ذلك.  واحلاخمية في عني 
النجارة  منها  للحريدمي  دورات  هنالك  ونصف  عام 
والرسم والفنون والرياضة للصغار وللنساء والطهي 
خاصة  جماهيرية  فعاليات  إلى  إضافة  والرقص. 
ويعتبر  الصيفية.  والفعاليات  األعياد،  في  بهم 
دمج احلريدمي في املركز اجنازًا هاًما للحي ألنه حي 
مختلط، من اليهود والعرب، ومنوذج حلسن اجليرة 
والتفاهم. ويبلغ عدد احلريدمي في احلي نحو 300 

شخص.
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يقدم املركز اخلدمات جلميع األجيال واألعمار، فهو 
ليس للشباب فحسب أو لألطفال، بل جلميع أفراد 
العائلة. جتد في املركز دورات نسائية، مبا في ذلك 
النادي النسائي الفعال من نساء احلي، وفعاليات 
من  اجلدد  القادمني  ونــادي  واملتقاعدين،  للمسنني 
ونويدية  للشبيبة  األجيال  ونــادي  ــروس،  ال اليهود 
اللغة  لتعليم  ودورات  ذويهم،  مع  العرب  األطفال 

العربية لليهود والعبرية للعرب وغير ذلك العديد 
من الفعاليات. 
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األجيال  متعدد  ونصف  سنة  منذ  ــركــز  امل أصبح 
مواضيع  عدة  أدخلنا  والفئات.  األعمار  كافة  يأمه 
ومجاالت للشباب، مثل مدرسة لكرة القدم، وتضم 
أحد  وهو  يعقوب،  مشيل  ــدرب  امل بإرشاد  دورات 
املدربني املؤهلني في حيفا في املجاالت الرياضية، 
ويتراوح عدد املتدربني ما بني 70 – 80 شابا من 
مركز  نشاط  وعززنا  والبالغني.  والشباب  األطفال 
فادي  بتدريب  والنساء،  والكبار  لألطفال  املالكمة 
صليبا ويضم 150 مشاركًا من كافة األعمار. كما 
افتتحنا عددا من الدورات املميزة مثل املوسيقى، 
ــرقــص،  وال هــوب،  والهيب  الفالمنكو،  ــيــوغــا،  ال
والريتموسيقى، ورياضة حديثة في وسطنا العربي 
TRX واحلواسيب للعرب واليهود والروس، والفنون 

والرسم.   

وهناك نشاطات للعائالت العربية واليهودية تعتبر 
وادي  هيام  عــني  ــول  ح مسار  مثل  بكم،  خاصة 

اجلمال.
ُجنسد  خالله  من  والــذي  نشاطنا  قمة  إن  فعال، 
أهمية التعاون والتعايش بني السكان، هو املسار 
حول وادي اجلمال، والذي بادر إليه قبل 5 سنوات 
وهذا  واليهود،  العرب  احلي  نشيطي  من  ثمانية 
املسار يلقى جناحا منقطع النظير. فيقوم 14 من 

النشيطني بالتعاون مع مركز كلور، بعملية اإلرشاد 
احلي  تزور  التي  واليهودية،  العربية  للمجموعات 
لتّطلع على جماله، واالستماع إلى تاريخ ماضيه 
االثرية،  املواقع  قصة  للضيوف  ويسردون  العريق. 
وبالتالي  تاريخية،  معالم  من  وحوله  احلــي  في 
تعريف وتعزيز مكانة احلي اجتماعيا واقتصاديا. 

ø—U	*« qŠ«d� w¼ U�
املواقع  ثم  اجلماهيرية،  احلديقة  من  املسار  يبدأ 
الفسيفساء  ــة  أرضــي وتشمل  للمسار،  ــة  ــري األث
الذي  واملرساة،  الرئيسي  الشارع  على  البيزنطية 
أصبح رمزًا لوادي اجلمال، وكهوف املدافن من الفترة 
تل شكمونا  أثار  وبالتالي  والبيزنطية،  الرومانية 
دير  زيارة  للمعنيني  وميكن  غريغوريوس.  وكنيسة 
مار إلياس ستيال مارس، ومصلى القلب األقدس، 
(إلياهو  النبي  إيليا  ومغارة  البحري  املتحف  ثم 
ذلك  سياق  في  ونقوم  أللنبي.  شــارع  في  هنفي) 
لدى  الكبار  ملجموعات  البيتية  الزيارات  بترتيب 
نهاية  في  بالتبادل  واليهودية  العربية  العائالت 

اجلولة.

Æ‰UL'« Íœ«u� eO2 ŸËdA� WI¹b(«
يعمل في احلديقة 35 عائلة عربية ويهودية، تزرع 
احلديقة  وتعتبر  بها.  منها قطعة أرض خاصة  كل 
رمزًا للتعاون واملشاركة اليومية بني اليهود والعرب، 
وعملية  االجتماعية  املناسبات  ينظمون  الذين 
مشترك  مشروع  هي  احلديقة  الضيوف.  استقبال 
لبلدية حيفا، مركز ليؤبك، ومركز كلور. وكل من 
يشاء، ميكنه اتخاذ قطعة أرض صغيرة يزرع فيها 

ما يشاء، فتجد املزارع العربي مع أوالده أو اليهودي 
مع أفراد عائلته يعزقون األرض ويغرسون فيها ما 
اليهودي  النعناع  فتجد  املزروعات،  من  لهم  يحلو 
احلديقة  وأصبحت  العربي،  البقدونس  جانب  إلى 

منطقة خضراء في هذا احمليط. 
 v�≈  -—œU???Ð  ¨tOłuð  WM'  e??�d??*«  w??�  qLFð

ÆUNMOOFð
صحيح، شجعنا تشكيل جلنة التوجيه اجلماهيرية، 
تشرف  ألنها  املركز،  جانب  وإلى  معا  تعمل  التي 
على القيام مبختلف النشاطات والفعاليات. وهي 
مكونة من سكان احلي، يرأسها احملاسب ربيع فرح، 
وعضوية رجل املجتمع فهد عبود، متانيا غوردون، 
سامر زريق، املهندسة املعمارية مها بالن، احملامي 
سعيد  ــة  روض بولنسكي،  غــاي  فيصل،  سامي 
مدير  صفدي،  جالل  السيد  وكان  أسعد.  ويوسف 
قد  العارف  وزارة  في  والشبيبة  االجتماع  مديرية 
صادق على تخصيص ميزانية مميزة إلثراء مهني 
اللجنة  ودور  اجلماهيري،  النشاط  حول  لألعضاء، 
يقدمها  عمل  ورشــات  ضمن  املركز  عمل  لتعزيز 

املدرب فتحي مرشود مدير عام شتيل. 
بالفعاليات  تتمتع  أفرادها  بكافة  العائلة  أن  جند 

والدورات، وجتد لها مكانا مالئما.
العرب  احلــي  سكان  من  متقاعدا   40 املركز  في 
نادي  في  اخلاص  نشاطهم  في  يشاركون  واليهود، 
امرأة،   32 النساء يضم حوالي  ونادي  املتقاعدين، 
ــادي  ون ــي،  احل مــن سكان  ـــروس  ال اليهود  ـــادي  ون
الرحالت  وننظم  أوالدهـــن.  مع  للحردمي  النسائي 
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عن  عدا  شهرين،  كل  واليهود  للعرب  املشتركة 
البرامج املوسمية في األعياد وأشهر الصيف. 
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والتفاهم.  للحوار  مركزًا  كلور  مركز  يعتبر  فعال، 
القيم املشتركة  ابتداء من تنظيم سنوي ملؤمتر حول 
وطالب  واجلمهور  الدين  ــال  رج بحضور  ــان،  لــألدي
ـــان،  األدي أهمية  عــن  اجلميع  ويتحدث  املـــدارس، 
هذا  أقمنا  مرة  وألول  اخلير.  أعمال  حول  ومقارنات 
جماعًيا  إفطارا  حيفا  بلدية  مع  بالتعاون  العام 
اشترك فيه 280 شخصا، وبحضور 21 رجل دين 
والبهائيني  الدروز  ذلك  في  مبا  الطوائف،  كافة  من 
مرة  وألول  املركز  ينظم  كما  األحمدية.  واجلماعة 

مشروًعا للقاءات بني طالب املدارس العرب واليهود 
من حيفا، بالتعاون مع مدراء املدارس واملربني. ويضم 
ثم  ومن  املــدارس  في  التحضيرية  الفقرات  املشروع 
والورشات  للحوار  كلور  مركز  في  متكررة  لقاءات 

والعمل التطوعي في احلي. 
 ’Uš q¹u9 vKŽ r²KBŠ ¨rJÞUA½ sL{Ë
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حصلنا قبل الشهرين على دعم خاص من السفارة 
بني  حـــوارات  لتنظيم  ــيــب  اب تــل  ــي  ف األمريكية 
العائالت اليهودية والعربية عن طريق مركز ليؤبك 
التربوي، فإننا فرع منه، وكل مجموعة تشارك في 

ونخصص  املنازل  في  كضيوف  حتل  اللقاءات  هذه 
فتتبادل  عربية،  و12  يهودية  عائلة   12 مرة  كل 
العائالت الزيارات في املنازل. والعائالت العربيات 
تزور العائالت اليهودية، وبالعكس. وحصل مشروع 
املسار حول وادي اجلمال عني هيام على لفتة كرمية 
ملدراء  مميز  بلقاء  املشروع  وخص  الدولة  رئيس  من 
جائزة  عل  املسار  حصل  كما  جماهيرية،  مراكز 

الروتاري اإلسرائيلي من أجل التسامح والتفاهم.  
ÆUC¹√ wM� ◊UA½ rJ¹b�

ال ميكن أن نغفل عن اجلانب الفني، فمركز ليؤباك 
أسميناها  بفرقة  يعتني  كلور  مركز  مع  بالتعاون 
طــالب  مبــشــاركــة  ــافــات»  ــثــق ال ــعــزف  ت «الشبيبة 

احلي  في  املناسبات  في  تعزف  وهي  ويهود  عرب 
ومناسبات بلدية حيفا.

¼�  UÞUA½ s� q	WOK³I²؟
هنالك فعاليات ولقاءات في املركز ومسار حول عني 
هيام وورشات للقيم املشتركة لعشرات املدارس من 
مختلف أنحاء البالد بدعم من املربي جالل صفدي، 
وكان 45 من مرّكزي التربية االجتماعية في البالد، 
االستكمال  في  دورة  واجــتــازوا  املركز  ضيافة  في 
الفعاليات  من  العديد  وهناك  ــي،  واحل املركز  في 
واملناسبات سنقيمها الشهر القادم احتفاًء باألعياد، 
قسم منها بالتعاون مع بيت الكرمة وبلدية حيفا.

نتمنى لكم النجاح والتوفيق.
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للحراك  مركزية  أداة  هو  التعليم  جبارين:  النائب   
االجتماعي - االقتصادي، ويساهم في إنتاج قيادات 
وثقافتها  معرفتها  ــوّظــف  ت أن  شأنها  مــن  مهنية 

للنهوض باملجتمع العربي.
بيننا  العمل  وتشبيك  ــتــعــاون  ال ــامي:  غــن الــنــائــب 
نهج  ــو  ه واملهنيني  ــني  ــي األكــادمي ــني  وب كسياسيني 
وثمار طيبة لصالح  نتائج  إلى  ويؤدي  عمل صحيح 

مجتمعنا ومستقبلنا.
فرح: جماهيرنا ناضلت من خالل جلان الطالب العرب 
التعليم  في  احلــق  لتحصيل  واجلمعيات  واألحـــزاب 

العالي.
معدي: على القائمني على اخلطة اخلماسية أن يدمجوا 

مهنيني وأخصائيني عربا في إعداد اخلطة.
نظم اللوبي البرملاني لتطوير التعليم العربي برئاسة 
عضوي  غنامي،  ومسعود  جبارين  يوسف  د.  النائبني 
متابعة  جلنة  مع  وبالتعاون  البرملانية،  املعارف  جلنة 
قضايا التعليم العربي ومركز مساواة وجمعية التوجيه 
فرص  ”تطوير  عنوان  مستديرة حتت  طاولة  الدراسي، 
التعليم العالي لدى املجتمع العربي“، وذلك مبشاركة 
االجتماعيني  والناشطني  األكادمييني  من  العشرات 
وبحضور  باملجال،  الناشطة  اجلمعيات  عن  وممثلني 
لير،  فان  ومعهد  العالي  التعليم  مجلس  عن  ممثلني 
وذلك في قاعة املركز اجلماهيري في مدينة أم الفحم.

ا باحلضور  افتتح البرنامج النائب يوسف جبارين مرحًب
ومؤكًدا على أهمية عقد مثل هذه الطاولة املستديرة 
مجلس  عن  وممثلني  عرب  وناشطني  مهنيني  بحضور 
التعليم العالي بهدف املساهمة في إلقاء الضوء على 
منالية  تطوير  أمــام  تقف  التي  والعوائق  املعضالت 
التعليم العالي أمام الطالب في البالد، وطرح احللول 
نسبة  رفع  في  املساهمة  شأنها  من  التي  العملية 
وأكد  املختلفة.  األكادميية  املراحل  في  العرب  الطالب 
جبارين: ”التعليم هو أداة مركزية للحراك االجتماعي 
قيادات  إنتاج  في  يساهم  أنه  كما  االقتصادي،   -
وثقافتها  معرفتها  توظف  أن  شأنها  مــن  مهنية 
التحديات  ومــواجــهــة  العربي  باملجتمع  للنهوض 
املختلفة، إلى جانب القيادات السياسية، نحو صنع 

التغيير والتقدم املنشود في مجتمعنا العربي“.
وأما النائب مسعود غنامي فقد قال: ”وضعنا التعليم 
أولوياتنا  سلم  أعلى  في  وخريجينا  طالبنا  العالي، 
هناك  العربي.  ملجتمعنا  وممثلني  مشتركة  كقائمة 
تذليلها  أجــل  من  التعاون  يجب  وعقبات  مشاكل 
وهناك أيضا صعوبات ما بعد التخرج بإيجاد أماكن 
عمل وكذالك العمل على دمجهم في تعليم جامعي 
العمل  وتشبيك  التعاون  إن  وكيفي.  نوعي  أكادميي 
وبني  كسياسيني  بيننا  املختلفة  ــرامــج  ــب ال ووضـــع 
نهج  هو  املختلفة  واملؤسسات  واملهنيني  األكادمييني 
نتائج وثمار طيبة لصالح  إلى  عمل صحيح، يؤدي 
مجتمعنا ومستقبلنا. هذا اإلطار سوف نقوم بتعزيزه 
التعليم  قضايا  ملتابعة  أفضل  بشكل  ومأسسته 

بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص“.
ومن جهته أثنى مدير مركز مساواة جعفر فرح على 
مبادرة ُعضوَي الكنيست جبارين وغنامي وحتدث عن 
بني  العالي  التعليم  منالية  برامج  تعميق  أهمية 

التعليم  مجلس  سيرصده  ما  وأن  العرب  الشباب 
الطالب  قادته جلان  العالي هو حتصيل نضال طويل 
العرب منذ السبعينات لتحميل احلكومة اإلسرائيلية 
مسؤولية التمييز في التعليم عامة والتعليم العالي 
والتدريب املهني خاصة. وأكد فرح على أهمية تنظيم 
عن  العالي  التعليم  مؤسسات  على  التأثير  عملية 
وطلب  واألهلي،  واألكادميي  السياسي  الضغط  طريق 
هذه  في  العربية  احمللية  السلطات  رؤســاء  إشــراك 
اللقاءات، وأثنى على بلدية أم الفحم التي خصصت 
وظيفة بلدية لتشجيع التعليم العالي. كما نوّه إلى 
املؤسسات  إستثناء  العالي  التعليم  مجلس  محاولة 
العالي  التعليم  تشجيع  مجال  في  العاملة  العربية 
والتوجيه املهني، وهي املؤسسات التي عملت تطوًعا، 
بدون ميزانيات حكومية خالل سنوات طويلة، لتوفير 
وحتضير  مهني،  توجيه  ــرامــج  وب للطالب،  مساكن 
لنقل  حــافــالت  ونظمت  البسيخومتري.  المتحان 
لتحصيل  عنيًدا  نضاال  اجلامعيني، وخاضت  الطالب 
احلق في التعليم العالي. كما أكد فرح على أهمية 
بناء مؤسسات أكادميية معترف بها في املدن العربية، 
مؤسسات  هي حتصيل ضغط  اخلطة  أن  إلى  مشيرا 
اقتصادية دولية، علًما أن أكثر من 14 ألف طالب 
جامعات  وفــي  البالد  خــارج  يدرسون  جامعي  عربي 
شروط  في  املمنهج  التمييز  بسبب  واألردن  الضفة 
القبول، والتصنيف في اجلامعات اإلسرائيلية. ودعى 
إلى االستفادة من كل مبلغ يرصد وخصوصا من قبل 
في  العرب  واحملاضرين  اجلامعيني  والطالب  ــدارس  امل

اجلامعات“.
العربي،  التعليم  قضايا  متابعة  جلنة  مدير  ــال  وق
السيد عاطف معدي: ”هناك إقصاء للمواطنني العرب 
أماكن  ومن  املختلفة  التعليم  ومعاهد  اجلامعات  من 
للسفر  يضطرون  العرب  طالبنا  بينما  التشغيل، 
للتعلم خارج البالد كمالذ أخير. وأكد معدي أنه على 
مهنيني  يدمجوا  أن  اخلماسية  اخلطة  على  القائمني 
وأخصائيني عرب في إعداد اخلطة، لكي يتم صياغة 
خطة تتالءم مع احتياجات الطالب والطالبات العرب“.

ثم قدم أران زينر املسؤول في مجلس التعليم العالي 
عن اخلطة اخلماسية لرفع منالية التعليم العالي لدى 
والتحديات  ــاع  األوض حــول  مداخلة  العربي  املجتمع 
اجلــديــدة  اخلــطــة  تستهدفها  الــتــي  ـــاور  واحمل ــراهــنــة  ال

ومنطلقاتها الرؤيوية والعملية.  
أمين  د.  والنقاشات:  املستديرة  الطاولة  في  وقد شارك 
طعمة،  أمير  جبور،  أشرف  محاميد،  أحمد  اغبارية، 
د. بشارة بشارات، متام خمايسي، د. ثابت أبو راس، 
دالية  عــرار،  خالد  د.  جبارين،   حسن  حجازي،  جبر 
حلبي، داوود عفان، ديران شالبنة، أ.د راسم خمايسي، 
رمزية  جرايسي،  رغد  احملامية  اغبارية،   رياض  أ.د 
جبارين، احملامية شذى عامر، د. سامي محاجنة، د. 
سمير  د.  السعدي،   سامي  الزر،   أوستسكي  سارة 
زعبي، سليمان محاميد، عاطف معدي، علي حيدر، 
توتري،   ميري  د.  محاجنة،   فيصل  اغبارية،  عمرو 
زيداني،  ــري، محمد  دوي مروان  أ.د  أمــارة،  أ.د محمد 
زهدي،  محمود  د.  يونس،  محمد  اغبارية،  محمد 
مفيد صيداوي، مصطفى حصري، مها اغبارية، ميت 
برغوثي،  كامل  محاجنة،  هشام  توتري،  هنري  باراك، 
مليس عبد العال، نهاد جريس، نسرين مرقس،  يوسف 

الزايد، وياعيل معيان.
وأكد املشاركون في النقاشات املختلفة على أن هنالك 
من  الــعــرب  الــطــالب  بعض  حتــرم  تعجيزية   شــروًطــا 
وتدفع  البالد  في  العالي  التعليم  ملؤسسات  الدخول 
بهم للدراسة في اخلارج. مما يؤدي أيًضا إلى التمثيل 
التعليم  مؤسسات  في  العرب  للمواطنني  الضئيل 
من  التعليمية  املراحل  جميع  في  البالد  في  العالي 

إلى  املشاركون  أشار  كما  الثالث.  وحتى  األول  اللقب 
أن هنالك نقًصا حاًدا في متثيل املواطنني العرب في 
يكرس  مما  للجامعات  ـــة  واإلداري األكادميية  الطواقم 
العمل  ــوق  س أن  على  ــون  املــشــارك وأكـــد  املشكلة. 
فيؤدي  العرب  األكادمييني  ــام  أم مغلق  اإلسرائيلي 
التربية  جهاز  في  الوظائف  على  الطلب  ــادة  زي إلى 
التوجيه  منظومة  تطوير  من  بد  ال  ولذلك  والتعليم، 

املهني واألكادميي بحيث تتالئم وسوق العمل. 
االستمرار  على  اللقاء  نهاية  في  املشاركون  واتفق 
العمل  استمرار  وعلى  بينهم،  والتشاور  بالتنسيق 
أمام مجلس التعليم العالي من أجل ضمان تطبيق 
اخلطة على أفضل وجه، ومن أجل أن يتبنى املجلس 
اخلطة  في  جواًبا  لها  جتد  ال  التي  املطروحة  القضايا 

احلالية. كما دعا املشاركون إلى تذليل كل العقبات 
العرب في مسيرتهم  والطالبات  الطالب  تواجه  التي 
التربوية واألكادميية، من الناحية املهنية واالجتماعية 

واالقتصادية.
إلى  ”نهدف  النقاش:  ختام  في  جبارين  النائب  وقال 
واقتصادًيا  ا  سياسًي العرب  املواطنني  مكانة  تطوير 
العالي  التعليم  في  دمجهم  عملية  دعم  خالل  من 
مجلس  خطة  تقوم  أن  املهم  من  االقتصادية.  واملراكز 
العرب  الطالب  ومتكني  دعــم  على  العالي  التعليم 
مهنًيا ومادًيا من أجل رفع نسبتهم مبؤسسات التعليم 
العالي وتذليل العوائق التي تواجههم في مسيرتهم 

التعليمية واألكادميية“.
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åUHOŠò qÝ«d*
بدأت هذا األسبوع السنة الدراسية اجلامعية، في 62 
مؤسسة للتعليم العالي في أنحاء البالد، باستثناء 
اجلامعة العبرية، التي أرجأت البدء بالتعليم بسبب 
خالف بني إدارة اجلامعة ووزارة املالية بخصوص حجم 
الدعم املفترض أن تقدمه الوزارة للجامعة في إطار 

امليزانية املخصصة لصناديق تقاعد احملاضرين.
أنه  أكادميية،  مصادر  من  ــواردة  ال املعطيات  وتدل 
ا في سنتهم الدراسية  انتظم نحو 310,565 طالًب
اجلديدة، من بينهم 234,965 طالبا للقب األول، و 

58,690 طالبا في سنتهم الدراسية األولى. 
على   0.6% بحوالي  العام  هذا  انخفاض  ولوحظ 
بالعام  مقارنة  األول،  للقب  الطالب املسجلني  عدد 
املاضي. بينما من املتوقع أن يدرس نحو 63,120 
طالب للقب الثاني، ونحو 11,075 للقب الثالث.

كما تبّني أن املواضيع األكثر إقباال للتعّلم ضمن 
املعمارية،  والهندسة  العام،  الطب  هو  األول  اللقب 
نسبة  وتصل  التمريض.  ومواضيع  املدن،  وهندسة 
 ،19.2% نحو  االجتماعية  للمواضيع  الدارسني 
والتربية   ،18.1% املعمارية  والهندسة  الهندسة 

والتأهيل للتعليم 16.1%
العرب  الطالب  أوضاع  حول  أخرى  معطيات  ودّلت 
غير  األكادمييني  الطالب  من   82% من  أكثر  أن 
أبيب،  تــل  اجلــامــعــات:  ــي  ف وخصوصا  متزوجني 
كلية  أن  حني  في  وغيرها،  السبع  بئر  التخنيون، 
الطالب  من  نسبة  أكثر  على  حصلت  بيرل  بيت 
أن  لالهتمام  املثير  ومن  أطفال.  ولديهم  املتزوجني 
يتعلمون  ملن  تتصاعد،  املتزوجني  الطالب  نسبة 
مواضيع التربية، مقابل طالب  الهندسة الذين ما 

زالوا في حالة العزوبية.

 71% التالي:  النحو  الطالب على  وتتراوح أعمار 
و24%  ســنــوات،   24-18 بني  أعمارهم  تــتــراوح 

تتراوح أعمارهم بني 25-34 سنوات
وأشارت املعطيات إلى أن %40 من الطالب لديهم 
 5 حتى  ــدا  ج ومنخفض  منخفض  دخــل  مــع  أهــل 
آالف شيكل. و%34 من الطالب أهلهم مع دخل 
10000 شيكل . و%14 من  متوسط -5001 
الطالب صرحوا بأن دخل ذويهم يتراوح بني -10001 
الطالب دخل  مــن   3% وفقط  شيكل.   20000

ذويهم مرتفع أكثر من 20.000 شيكل شهريا. 
الطالب من  دعم  في  كبيرا  دورا  لألهل  أن  ولوحظ 
تعليمهم هو  %63 من  أن  املادية، حيث  الناحية 

من متويل األهل مبعدل 10.600 شيكل.
موضوع  ــيــار  اخــت بكيفية  ــى  إل االســتــطــالع  ودل 
التعليم، فقال أكثر من نصف الطالب إنهم اختاروا 
في  شخصي،  بشكل  األكادميي  التعليم  موضوع 
حني أن%31 منهم استعانوا باأليام املفتوحة التي 
يختص  ما  أمــا  ــيــة.  األكــادمي املؤسسات  تنظمها 
استفاد  فقد  أكادمييني،  مبستشارين  باالستعانة 
خمسة طالب فقط من ذلك. ألن سبب اختيار 34% 
من الطالب ملوضوع تعليمهم كان مدى اهتمامهم 
اخــتــاروا  الــذيــن  منهم   14% مقابل  ــوضــوع،  ــامل ب
املتاحة  العمل  فرص  بسبب  األكادميي  موضوعهم 
هو  السبب  إن   12% قــال  بينما  التعليم.  بعد 
الراتب. وما يخص اختيارهم للمؤسسة التعليمية، 
فكان توزيع النتائج كاالتي: %32 بسبب أهمية 
 24% اختيار  كان  بينما  وشهرتها،  املؤسسة  اسم 
بسبب القرب اجلغرافي ملكان سكناهم، وقال 17% 
إن السبب يعود إلى إمكانية العمل خالل التعليم 

وإدارة حياة شخصية وعائلية.
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åUHOŠò qÝ«d*
التقى مساء الثالثاء املاضي محبو وأصدقاء وأقرباء 
وعائلة املرحوم األستاذ لطف اّلله عطا اّلله في مركز 
ومبشاركة  حيفا،  في  والفنون  للثقافة  األفق  مؤسسة 
أمسية  في  وأصدقائها،  وإدارتها  املؤسسة  أعضاء 
خاصة إلحياء ذكرى عضو إدارة سابق ملؤسسة األفق، 
املربي لطف اّلله عطا اّلله، تقديرًا لعطائه وتفانيه في 
خدمة املجتمع والثقافة والفن، من خالل توليه منصب 
عضو إدارة ملؤسسة األفق لسنوات عّدة، قضاها في 
تنظيم عملها وتطوير مشاريعها الثقافية والفنية. 

والفنان  الكاتب  عرافتها  وتولى  األمسية  افتتح 
ا  مرحًب األفــق،  مؤسسة  عام  مدير  شليوط،  عفيف 
اللقاء  هذا  مثل  عقد  أهمّية  إلى  مشيرًا  باحلضور 
ثم  اّلله“،  يشكر  ال  الناس..  يشكر  ال  ”من  قائًال: 
في  السابق  اإلدارة  وعضو  الراحل  املربي  عن  حتّدث 
اّلله ، معدًدا مناقبه  اّلله عطا  مؤسسة األفق لطف 

ومساهمته في نشاطات املؤسسة وفعالياتها. 
مجلس  رئيس  املــاضــي،  رشــدي  الشاعر  حتــّدث  ــّم  ث
اّلله  لطف  مسيرة  مستعرًضا  األفق،  مؤسسة  إدارة 
والتعليم،  التربية  سلك  في  عمل  حيث  التربوية، 
مشيرًا إلى أهمية إحياء ذكراه من قبل األفق، خاصة 
أن املؤسسات التعليمية لدينا، ولألسف ال تكرّم من 

يعمل في هذا احلقل، وال حتيي ذكراه. 
لرعّية  الروحي  الرئيس  حتّدث  الديني  اجلانب  وعن 
األرشمندريت  حيفا  في  الكاثوليك  امللكيني  ــروم  ال
اّلله  لطف  بالتزام  فأشاد  سعدى،  ــو  أب أغابيوس 

ممارسة  على  ومواظبته  لها،  وعطائه  بكنيسته 
احملب  األب  كونه  إلى  أشار  كما  الدينية.  الشعائر 
واملعطاء، فكان منوذًجا لألب املضحي واحلنون والزوج 
مار  لرعّية  الروحي  الرئيس  حتــّدث  كما  الصالح. 
لويس املارونية في حيفا وقريب العائلة األب يوسف 
اللفتة  هذه  على  األفق  مؤسسة  حّيا  الذي  يعقوب، 
اجلميلة، وذكر مناقب الفقيد وارتباطه مبسقط رأسه 
”إقرث“. وحتّدث احملامي محمد ميعاري عن عالقته 
لطف  حياة  واكبت  قصًصا  للحضور  سارًدا  باملرحوم 
ملجتمعه  املرحوم  عطاء  على  مؤكًدا  اّلله،  عطا  اّلله 
ووطنه. ثّم حتّدث الدكتور حامت خوري، عن لطف اّلله 
املربي  وألقى  االجتماعي.  والناشط  واملربي  االنسان 
مفيد خوري، قريب العائلة ورفيق درب املرحوم، كلمة 
في  خشيبون  حبيب  املربي  بعده  من  وسرد  مؤّثرة، 
الراحل،  املربي  عن  قصًصا  اجلمهور  على  مداخلته 

أعادت اجلمهور إلى ذكريات غالية. 
وفي اخلتام ألقى احملامي د. لؤي زريق، صهر الراحل، 
من  وكل  احلضور  شكر  الفقيد،  عائلة  باسم  كلمة 
ساهم في تنظيم هذه األمسية الراقية، ثّم دعا زوجة 
املرحوم، املربية فيروز عطا اّلله التي شكرت مؤسسة 
الكاتب  وسّلمت  اجلميلة،  اللفتة  هذه  على  األفــق 
األفق،  مؤسسة  عام  مدير  شليوط،  عفيف  والفنان 
األيادي  ”إلى  عليه  ُكتب  العائلة  من  ُمقّدًما  درًعا 
الناعمة التي استطاعت أن  تّشق غياهب الظلمات، 
لترنو بثقافة شعبنا نحو األفق بإبداع وفن ومعرفة“.         

ÍËU�³Ž b¹dGð
بهذه الكلمات صرخ الشاعر اللبناني  نزار فرنسيس 
ملحم  املوسيقار  على  لالطمئنان  اتصلت  عندما 
امرا ما سيحدث.  بأن هناك  بركات، ألني شعرت 
وقلة  املسافة  بعد  رغم  حقيقة  اإلحساس  هذا  كان 
اللقاءات كان عندي إحساس غريب صعب تفسيره  
هو الذي دفعني ألن اتصل بالشاعر نزار فرنسيس. 
عن  نتحدث  عندما  تعّبر  كلمات  من  هناك  وهل 

املوسيقار ملحم بركات 
في  فاجأنا  لبنان.  من  كبير  ليودع  انحنى  األرز 
عمل  أو  احلانه  من  جديدة  أغنية  أصــدر  مرة  كل 
من أعماله. كما فاجأنا في رحيله حيث كان من 
جدا  والفراق صعب  نسمع،  ما  نصدق  أن  الصعب 

وسنبقى نحب ”ابو املجد“ مهما ما عمل. 
ملحم  الكبير  عن  قليال  ولو  التحدث  لي  يحق 
استضاف  ـــذي  ال برنامجي  بحكم  رمبــا  ــات  ــرك ب
املوسيقار عده مرات رغم املسافة وصعوبة االتصال 
ولقائي مع املوسيقار في عمان بحفلة من حفالته 
التي كانت جتمع كثيرين من كافه الوطن العربي. 
كفيل  الكبير  فاسمه  أعماله  عــن  احتـــدث  لــن 
بالتعريف عن املوسيقار. ولكن اريد ان أنوه بخبرية 
صغيرا  كان  عندما  املوسيقار  إصــرار  عن  صغيرة 
يتعلم  ملحم  كان  متواضعة  عائلة  انه من  ونعرف 
بالكونسرفتوار الوطني دون ان يعلم ابوه بذلك وكان 
والده  ينتبه  ال  كي  سميك  ــورق  ب الكتب  يخبىء 
يتخذ  ابنه   ان  فكرة  يعارض  كان  والده  الن  لألمر 
طريق الفن، غير  ان االصرار ورغم الفقر و الظروف  

الصعبة قد صنعت من االنسان شيئا عظيما. 
يكون  أن  منه  وطلبت  معه  اتصلت  مرة  اول  اذكر 
ضيفي فقال لي أنا مريض وال استطيع أن أكون 
ملجرد  ذلك  يقول  كان  انه  علمت  وبعدها  ضيفك 

الدعابة فقط. 
وتوالت  التلفون  عبر  االول  اللقاء  كــان  وبعدها 
اللقاءات وكان في كل مرة يطلب مني ان التقيه  
امتى  بيعرف  حــدا  ما  يقول  كــان  حيث  بعمان، 
بيخلص  هالعمر. وميكن ما يكون في كمان مرة 
وكنت دائما أدعو له بطول العمر كان دائما قلقا 
بشان هذا املوضوع واذكر ذلك اخر ثالث سنوات لم 
وإمنا  برنامجي،  ضمن  فقط  االمر  هذا  يذكر  يكن 
الفنيه عبر  لقاءاته  اتابع  ببرامج اخرى حيث كنت 

قنوات وإذاعات اخرى. 
لم تسعني  اللقاء في عمان وفرحتي  ان كان  الى 
فانا التقي ليس فقط مع املوسيقار امنا انا ايضا 
مثله  اغانيه  على  وتربيت  املوسيقار  عشاق  من 

مثل السيدة فيروز. 
عندما التقيته بعمان أصر ان يدعوني على مأدبة 

الوجبة  تلك  انسى  ولم  واألكل من صحنه،  الغداء 
كرمال  خصيصا  الشيف  عملها  التي  اخلــاصــة 
امتنى  كنت  الذي  القصير  اللقاء  وطبعا  املوسيقار. 
ان يكون اطول ولكن الظروف لم تسمح بذلك دون 

التطرق لها . 
اما عن حفلته واستقبال الشباب للموسيقار تشعر 
الكبير  استقبال  في  املكان  ضــرب  زلزاال   وكــأن 
العقول  الذي خطف  املسرح  على  الرهيب  وحضوره 

وموسيقاه خطفت القلوب .  
مبهرجان   كــان  املوسيقار  به  اشترك  مهرجان  اخــر 
قرطبة في لبنان بشهر آب وظهر عليه التعب وكان 
موجوع جدا وقال الكثيرون ان هذا ليس املوسيقار 
يستطيع  ال  بان  شديد  خوف  وكــان  عرفناه  الــذي 
نزار فرنسيس  الغناء وكان يرافقه كالعادة الشاعر 

ولكنه اعتلى املسرح وأبدع في الغناء. 
رغم وجعه وأمله  زار مار الياس قبل ان يطلع على 
ولم  وغنى  املسرح  على  وجعه  صعد  ورغم  قرطبة 
يشعر احد مدى وجعه وأمله وكانت هذه املرة االخيرة 
التي غنى بها ابو املجد ويقال انه بعد احلفل كان 
مرات  عــده  يقف  ان  اضطر  وبعودته  جــدا  موجوع 

لالستراحة ألنه كان مرهق جدا . 
محبته  هي  انساها  ان  يصعب  التي  االمــور  ومن 
رفع  من  الفلسطينيون  به  قــام  ملا  نكرانه  وعــدم 
مستوى الفن وغيرها في لبنان و كان دائما يصرح 
ويقول ان على الشعب الفلسطيني ان يقوم بتحرير 
أرضه بنفسه وان ال يتكل على االخرين كان صريح 
لم يخف يوما ان يقول احلقيقة وطني يحب وطنه 

وقلق جدا على لبنان. 
العربي  الوطن  مما سيحصل في  دائما يحذر  كان 
وان كل ما يحصل هو مؤامرة كان محلل سياسي 

شاطر. 
فنانني  مع  املوسيقار  تعاون  االخيرة   الفترة   في 
مثل هشام احلاج جورج الراسي  فارس كرم  مؤمنا 
باصواتهم وكنا ننتظر اعمال اخرى ولكن يد القدر 
لو  نتمنى  كنا  ــاكــرا  ب خطفته  منه  ــوى  اق كانت 
فالصوت  اطول  عمره  يكون  ان  احلياة  له  سمحت 
ما زال رنانا وطلته ما زالت تخطف القلوب والعطاء 

ما زال فياضا. 
وال ننسى ان املوسيقار ملحم بركات  هو الوحيد 

الذي ألف مقطوعة موسيقية حلني وفاته 
وستكون  ابــدا  ننساك  لــن  ــركــات  ب ملحم  وداعـــا 
مدرسة لالجيال القادمة ستذهب باجلسد وامنا الروح 
ولن  تنحني  لن   ارزة  يا  االبد  الى  باقية  واالعمال 
ذاته  من  اكثر  لبنان  احب  من  ويا  الزمن  ميحوها 
واوصى اهل بيته واهل بلده بالوطن لبنان .. لبنان 

هو املوسيقار ملحم بركات. 
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والتعليم،  التربية  وزارة  العالي،  التعليم  مجلس  أعلن 
االجتماعية  املساواة  وزارة   - االقتصادي  للتطوير  السلطة 
للوسط العربي، «مفعال هبايس» وصناديق محلية وعاملية 
عن تخصيص منحة باسم «إرتقاء» للطالب العرب. وتعتبر 
من أهم وأبرز املنح التي توزع سنويًا بتمويل من الدولة. وتبلغ 
قيمة هذه املنحة حوالي 25-30 ألف شيكل للطالب، وتوزع 
مقابل  املخصصة)  املدة  (حسب  التعليم  سنوات  مدار  على 
تبرع الطالب للجمهور، وفق برنامج محدد. وتقرر هذه السنة 
تخصيص 650 منحة، ويحصل عليها طالب سنة أولى في 
املعاهد العليا املعترف بها من قبل مجلس التعليم العالي 
والذين يدرسون مواضيع مفضلة (قائمة املواضيع املفضلة في 
موقع املنحة) باإلضافة إلى اعتبار الوضع االقتصادي للطالب 

(اختيار الطالب يتم حسب هذه املعايير بالتساوي) .
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من  األول  الرعيل  على  االســم  ــذا  ه يطلق 
املسلمني الذين عاشوا في عهد النبي وآمنوا 
برسالته وماتوا على ذلك، وال ميكن أن يكون 
ارتد  أحدهم  أن  ولو  كافر.  وال  منافق  منهم 
عن اإلسالم ال يعتبر صحابيا، وهم بالنسبة 
الذين  السالم،  عليه  عيسى  كحواريي  لنا 
نصروه كما بني القرآن (يا أيها الذين آمنوا 
ابن  ــال عيسى  ق كما  اّلــلــه  أنــصــار  ــوا  كــون
قال  اّلله،  إلى  أنصاري  للحواريني من  مرمي، 
نصروا  فالذين  اّلله)  أنصار  نحن  احلواريون 
والذين  أنــصــاره،  هم  السالم  عليه  عيسى 
أنــصــاره  ــم  ه ــســالم  ال عليه  محمد  ــصــروا  ن
تعالى  قال  عظيم.  فضل  ولهم  وأصحابه، 
واألنصار  املهاجرين  من  األولون  (والسابقون 
عنهم  اّلله  رضي  بإحسان  اتبعوهم  والذين 
ورضوا عنه وأعد لهم جنات جتري من حتتها 
األنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم) 
ألنهم  باملهاجرين  لّقب  الصحابة  من  قسم 
وقسم  بدينهم  املدينة  إلى  مكة  من  هاجروا 
لقب باألنصار وهم َمن أسلم ِمن أهل املدينة 
املنورة (يثرب)، وفتحوا بيوتهم للمهاجرين. 
الذين أخرجوا  املهاجرين  قال تعالى (للفقراء 
اّلله  من  فضال  يبتغون  وأموالهم  ــارهــم  دي
هم  أولئك  ورسوله  اّلله  وينصرون  ورضــوانــه 
الدار واإلميان من  والذين تبوءوا  الصادقون * 
يجدون  وال  إليهم  هاجر  من  يحبون  قبلهم 
على  ويؤثرون  ــوا  أوت مما  حاجة  صدورهم  في 
يوق  ومــن  خصاصة  بهم  كــان  ــو  ول أنفسهم 
الذين  هم  املفلحون)  هم  فأولئك  نفسه  شح 
نالوا شرف تلقي العلم عن الرسول مباشرة، 
لذلك  يلونهم.  الذين  ــى  إل علمهم  وبلغوا 
يعتبرون خير جيل، ألن اّلله شرفهم بصحبة 
نبيه، ومشاهدته والسماع منه مباشرة، بعد 
به وبرسالته، حني كفر من قومهم  أن آمنوا 
أناس، مثل أبي جهل وأمية بن خلق وعقبة 
الكفر،  صناديد  مــن  وغيرهم،  معيط  بــن 
رسول  بأصحاب  العذاب  أشد  أنزلوا  الذين 
وعذب  قتل،  من  الصحابة  من  فقتل  اّلله. 
من عذب، وشرد من شرد، مرة إلى احلبشة، 
وأخرى إلى املدينة، ولم يثنهم ذلك عن تبليغ 
إقرار  أو  أفعال  أو  ــوال  أق من  يسمعونه  ما 
رسولهم، فكانوا خير جيل بشهادة رسول اّلله 
القائل (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم 
يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم ميينه وميينه 
أصحابي  اختار  اّلله  (إن  والقائل  شهادته) 
على العاملني سوى النبيني واملرسلني، واختار 
من أصحابي أربعة: أبا بكر، وعمر، وعثمان 
وعليا. فجعلهم أصحابي. قال في أصحابي 
(وقد  بفضلهم  الشافعي  وقال  خير)  كلهم  
والوحي  وشاهدوه  اّلله  رسول  إلينا سنن  أدوا 
ينزل عليه. فعلموا ما أراد رسول اّلله عاّما 
ما  سننه  ــوا  وعــرف وإرشـــادا.  وعزما  وخــاّصــا 
علم  كل  في  فوقنا  وهم  جهلنا  وما  عرفنا 
واجتهاد وورع وعقل. وعقل استدرك به علم 
أمر  الصحابة  وتقدير  فاحترام  به)  واستنبط 
من  حال  بأي  يصح  وال  لإلميان  ومــالزم  الزم، 

األحوال التطاول على الصحابة. أخرج مسلم 
والبخاري عن رسول اّلله أنه قال (ال تسبوا 
أحدا من أصحابي فإن أحدهم لو أنفق مثل 

أحد ذهبا ما أدرك مد 
من  الصحابة  ويتفاوت  نصيفه)  وال  أحدهم 
ثم  بكر  أبو  فأولهم  والفضل،  املكانة  حيث 
العشرة  بقية  ثم  علي،  ثم  عثمان  ثم  عمر 
اّلله  بايعوا رسول  الذين  املبشرون باجلنة، ثم 
بيعة الرضوان، ثم الذين أسلموا قبل الفتح، 
تعارف  ما  ــذا  وه بعده.  أسلموا  الذين  ثم 
عليه أصحاب رسول اّلله فيما بينهم. فأهل 
بيعة الرضوان قال تعالى بحقهم (لقد رضي 
الشجرة  يبايعونك حتت  إذ  املؤمنني  اّلله عن 
فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم 
وأثابهم فتحا قريبا). فمحبتهم واجبة علينا 
كما أن االستغفار لهم والدفاع عنهم واجب. 
قال تعالى (والذين جاءوا من بعدهم يقولون 
ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان 
للذين آمنوا) قال  وال جتعل في قلوبنا غال 
(إذا  يقول  زرعة  أبا  سمعت  الدستري  أحمد 
رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول 
اّلله فاعلم أنه زنديق. ذلك أن رسول اّلله حق 
والقرآن حق وإمنا أدى إلينا هذا القرآن والسنة 
أصحاب رسول اّلله. وإمنا يريدون أن يجرحوا 
شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة واجلرح بهم 
أولى وهم زنادقة). فهم ذلك من حتذير رسول 
(اّلله  قال  الصحابة  على  التطاول  من  اّلله 
أصحابي  في  اّلله  اّلله  أصحابي  في  اّلله 
أحبهم  فمن  بعدي  من  غرضا  تتخذوهم  ال 
فببغضي  أبغضهم  ــن  وم أحبهم  فبحبي 
آذاني  ومن  ــي  آذان فقد  آذاهــم  ومن  أبغضهم 
فقد آذى اّلله ومن آذى اّلله فيوشك أن يأخذه) 
مستنا  منكم  كان  (من  مسعود  ابن  وقــال 
فليسنت مبن مات، فإن احلي ال تؤمن عليه 
اّلله  صلى  محمد  أصحاب  أولئك  الفتنة 
قلوبا  وأبرّها  األمة  أفضل  كانوا  عليه وسلم 
اختارهم  قوم  تكلفا،  وأقلها  علما  وأعمقها 
لهم  فاعرفوا  دينه  وإقامة  نبّيه  اّلله لصحبة 
مبا  ومتّسكوا  آثارهم  في  واتبعوهم  فضلهم 
كانوا  فإنهم  ودينهم  أخالقهم  من  استطعتم 
على الهدي املستقيم) مع كل ما تقدم من 
بيان حال أصحاب رسول اّلله فإننا ال نّدعي 
البشر  كباقي  بشر  فإنهم  لهم  العصمة 
من  فيه  خطأهم  ولكن  ويخطئوا،  يصيبوا 
العبر والدروس ما يكفل لنا أن نكون على 
بالفتنة  يتعلق  مبا  وخاصة  ــر،  األم من  ّينة  ب
بنا أن نتعلم من اإلمام أبي  الكبرى، وحري 
زرعة الرازي الذي جاءه رجل فقال يا أبا زرعة 
إني أبغض معاوية قال لم؟ قال: ألنه قاتل 
رب  معاوية  رب  إن  زرعــة:  أبو  فقال  عليا. 
رحيم وخصم معاوية خصم كرمي فما دخلك 

أنت بينهما  
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عقدت جلنة مكانة املرأة واملساواة اجلندرّية في الكنيست 
النائب  اللجنة  رئيسة  مببادرة  خاّصة  جلسة  األسبوع  هذا 
عايدة توما سليمان (اجلبهة – القائمة املشتركة) ملناقشة 
 62 من  للنساء  التقاعد  جيل  لرفع  احلكومي  االقتراح 
عاًما كما هو الوضع اليوم إلى 65 عاًما حسب املسعى 
احلكومي. وقد شارك في االجتماع كل من النواب يوسف 
جبارين، دوف حنني وأسامة السعدي (املشتركة) باإلضافة 
إلى نواب آخرين وممثلني عن جمعيات جماهيرّية وناشطني 

اجتماعيني وممثلني عن وزارة املالية. 
اللجنة  اعّدته  الــذي  التقرير  ملناقشة  اجللسة  هذه  تأتي 
والتي  للنساء  التقاعد  جيل  رفــع  لفحص  اجلماهيرية 
ّية  املال وزارة  في  امليزانيات  قسم  مدير  نائبة  رّكزتها 
ياعيل ِمفوراخ والذي ّمت عرض توصياته خالل اللجنة في 
قرار  التقرير  برز جلّيا من خالل  اليوم، حيث  اجتماعها 
رفع جيل التقاعد للنساء في إسرائيل من 62 عاًما كما 
ا ملّدة 12 عام  ينّص القانون اليوم، إلى 65 عاًما تدريجّي

بدًءا من العام 2017. 
عقدتها  سابقة  جللسة  استمرار  بعد  اجللسة،  هذه  تأتي 
اللجنة قبل عدة أسابيع أعربت فيها النائب توما سليمان 
ّية لشرائح النساء  عن امتعاضها من جتاهل تقرير جلنة املال
النساء  التقرير  استثنى  حيث  املجتمع،  في  املستضعفة 
العاطالت  والنساء  اخلــاص  القطاع  في  يعملن  اللواتي 
اللواتي سيعانني لثالث سنوات إضافّية في  العمل  عن 
تأثيرات  يحمل  الذي  األمر  التقاعد،  انتظار مخصصات 
كارثّية على البعض. وافتتحت اجللسة باستعراض ملجمل 
يتم  لم  أنه  اتضح  حيث  اللجنة  مندوبة  من  التوصيات 
تطوير خطط إضافّية لضمان عدم تضرر النساء بعد رفع 

سن التقاعد.
في نقاشه أعرب النائب أسامة سعدي (العربية للتغيير، 
القائمة املشتركة) عن اعتراضه الشديد خلطوات احلكومة 
وتبريراتها الواهنة، وأكد بأن رفع جيل التقاعد له تأثيرات 
صعبة على النساء بشكل عام والعربيات بشكل خاص 
للنساء الختيار جيل  إتاحة حرّية االختيار  وعلى ضرورة 

التقاعد وعدم فرضه عليهن.

(اجلبهة- جبارين  يوسف  د.  النائب  ــد  أك نقاشه  ــي  ف
سيمس  للنساء  التقاعد  جيل  رفع  أن  على  املشتركة) 
العربية.  املــرأة  وخاصًة  الضعيفة،  املجتمعية  بالشرائح 
خطة  بطرح  املالية  وزارة  وممثلي  احلكومة  جبارين  وطالب 
العمل،  بسوق  العربيات  النساء  لدمج  وعملية  حقيقية 
وضمان حقوقهن الكاملة ومساواتهن بالرجل، وليس رفع 
جيل تقاعد النساء دون حتسني فرص وظروف العمل. وأكد 
رفع  عن  حتّدث   1994 رقم  احلكومي  القرار  أن  جبارين 
حتى   41% إلى  العمل  بسوق  العربيات  النساء  نسبة 
ذلك،  غير  ــى  إل تشير  املعطيات  أن  إال   ،2020 عــام 
 30% من  أقل  العمل  بسوق  العربيات  النساء  فنسبة 
تنفيذ قرارات  بدايًة  وال ترتفع بشكل جدي، لذلك يجب 
احلكومة والتوصيات حولها بخصوص العمل بني النساء 
وليس رفع جيل التقاعد الذي سيؤدي في ظل املعطيات 
العربيات  النساء  اليومي على  العبء  الى زيادة  احلالية 

ورفع نسبة الفقر بني العائالت العربية.“
املشتركة)  القائمة  (اجلبهة،  حنني  دوف  د.  النائب  أما 
عرض  الذي  التقرير  نتائج  من  الشديد  قلقه  عن  فأعرب 
ّية؛ حيث  والذي يخفي من ورائه نوايا احلكومة ووزارة املال
تأثيرات  يحمل  للنساء  التقاعد  جيل  رفــع  أن  اعتبر 
كارثّية بكونه يحرم النساء العامالت بعد جيل 62 من 
ا بشكل كبير على  مخصصات الشيخوخة مما يؤثر سلًب

هذه الشريحة من النساء.
كانت مجموعة من املنظمات احلقوقّية والنسائية قد قدمت 
املسار  هذا  من  احلاصل  الضرر  فيها  فّصلت  أوراق عمل 
املقترح وبرزت بني األوراق ورقة حركة النساء الدميقراطيات 
صغير  فتحّية  السيدة  احلركة  سكرتيرة  قدمتها  التي 
العربيات  بالنساء  خاصة  الالحق  الضرر  أوضحت  والتي 
والبطالة  العمل  فرص  انعدام  من  أصًال  يعانني  اللواتي 
الواسعة مما يحرمهن من أي مخصصات تقاعد وطالبت 

بوضع خّطة واضحة ملعاجلة األمر.
في تلخصيها للنقاش، أعربت النائب توما سليمان عن 
تخوّفاتها الشديدة من أن األهداف احلقيقية من وراء رفع 
جيل التقاعد ليس مصلحة النساء كما حتاول احلكومة 
موازنة  في  الكبير  العجز  سّد  في  الرغبة  إمنا  تصويره، 
التقاعد وأضافت بدًال  التأمني الوطني وصناديق  مؤسسة 
على  العبء  إلقاء  حتاول  ّية  املسؤول احلكومة  حتّمل  من 
على  وعمل  من ساهم  ”أشكر جميع  وأضافت:  النساء. 
لم نتلق في هذه  التقرير، إمنا لألسف الشديد  إعداد هذا 
اجللسة إجابات وتوصيات مرضية. إن لم يتم إيجاد حلول 
للشرائح املستضعفة معناه أن الدولة توّجه ضربة إضافية 
بفحص  أوصي  اللجنة  باسم  النساء.  من  الشرائح  لهذه 
حل تفاضلي مينع قدر اإلمكان املّس بالنساء في البالد. 
ًدا من يقود نحو هذا احلّل احلكومي بأّنه  يجب أن يفهم جّي
يتحّمل مسؤولية تاريخية بالضرر الكبير الذي سيسببه 
رفع جيل التقاعد للنساء وخاّصة تأثير خطوة كهذه على 
الشرائح املستضعفة من نساء عربيات والنساء العاطالت 

عن العمل أو اللواتي يعملن في بيوتهن فقط.
نهاية  قبل  التنازلي  العد  مرحلة  في  املطلوب  أن  وأكدت 
وضع  هو  املقترح-  املسار  ــرار  إلق احملدد  املوعد   - السنة 
خّطة متكاملة تضمن سد الفجوات التي ستنشأ وسوف 
ّية  تضّر مبصالح النساء وّمت االتفاق مع مندوبي وزارة املال
ممكنة  حلول  حول  القريبة  ــام  األي في  بالتباحث  واللجنة 

ويجب إضافتها إلى املسار املقترح.
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في حيفا... كرمل
ينطر 

ناجيا ال يرسم حنظلة
***     

ينزل من عٍل
يشق مسافاٍت؛

قة ّي مسافات الكالم الضَّ
***     

ى بأنغام... تنحدُر بال عازف يتلّه
يبحُث، عن ُحجرة تتأوَُّه

ثكلى فاقدة...
*******     

عر عر بالشِّ َل الشِّ توسَّ
مزامير

رت وترا... ثارًة تكسَّ ي ي ق ال تأت
***     

َسعى مع الفجر
على جناحي موعٍد؛

ناطٍر روايتُه...
مآى... َمدًا لطقوِسِه الظَّ

********     
حيفا!!!

ال تغلقي نافذًة وتوصدي ِمشكاة
***     

أنا أبحث عن أوديٍة
يها حجارتك َبقيْت ف

أصابع
ال تداعب نهدين لتمثال
ًة ي ولم تخطئ نخلًة شرق

في ساحة اخلمرة...
***     

باب وُتطفئي مصباحا ال تْهرعي كي ُتقفلي ال
باحثني إلى حلم لهم تاه رِشد ال ُي

****    
هي عنات

متشي في مينائك روحا ونفحة
بلل ُت

برضاِب املخاض عائتك
وتخرج من رحم اخلليج

ا وكلمة... ب رُط
*******     

مدينتي سفينتي!!!
هذا أنا...

ما عاد اجلنون ُيخيفني
ا ِبِه... معك ومعُه سأحي

سنواتي اآلخرى
***   

ال تهرعي
باب لتقفلي ال

وتطفئي املصباح
نادي!!!

على عاشق
يكبر زيتونا وقصفة

ر الفلك هديال يخضُّ
عاد من حيفا إلى حيفا......
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ابتدائية  مدرسة  الصغيرة  قريتنا  في 
القرى  من  الدارسني  كل  إليها  جتذب 
املجاورة، نتقاسمها مناصفة بني فترة 
صباحية للبنات ومسائية لألوالد. في 
عاليًا  االلتزام  كان  الصباحية  الفترة 
على  مواظبات  فالطالبات  بــالــدوام، 
حيث  األوالد،  نحن  بعكسنا  الدراسة 

لم نكن نترك سببا شاردًا أو واردًا من أجل التعلق به، وإعالن 
االضراب الدراسي ومن ثم مغادرة املدرسة إما أللعابنا وإما 
ألعمالنا، تلك إحدى سمات مدرستنا في سنوات االنتفاضة 

األولى، وميكنني القول سمات املدارس كلها.
ــى  األول احلصة  بــدء  قبيل  يجلسون  التالميذ  بعض  وكــان 
يبحثون عن سبب وطني عام يغضبون ألجله، فيتساءلون 
إذا ما سقط شهيد من غزة إلى جنني في ذلك النهار، أو 
أن يصادف في ذلك اليوم مناسبة ما عند أي من الفصائل 

فيؤازره الطالب بإعالن االضراب الدراسي!
تلثموا  الطلبة،  من  عدد  جتمع  نوفمبر،  من  الثاني  في 
 )) ــال  ع بصوت  السر  كلمة  أحــدهــم  وصــاح  بالكوفية، 
ستنتقل  الصيحة  هذه  أن  ذلك  يعني   (( إإييي  إإيييي 
من حنجرة إلى أخرى حتى تلتهب بها حناجر الطالب في 
داخل صفوفهم فتصير الصيحة واحدة ترجت في كل املدرسة 
وبعدها يخرج الطالب في مسيرة جماعية يهتفون بالشعار 
الداعي إلنهاء ذلك اليوم الدراسي، ويومها كان الشعار:  ” 

يسقط .. يسقط وعد بلفور“ .
كنا نناديه بهذا االسم داللة على اشتعاله الدائم  «حريكا“ 
واتقاده كاجلمر ولكن لساننا خّفف من القاف حتى صارت 
املقهى  بباب  ليجلس  يأتي  قريتنا  من  هو مسكٌني  كافاً، 
والسوق.  األزقة  يجوب  أن  بعد  املدرسة،  طريق  في  الواقع 
وحني متر املسيرة من أمامه يجد فيها فرصة فريدة الستئناف 
حركته الدؤوبة فينضم للمسيرة الطالبية ويهتف مبا يهتف 
به األوالد، وللحقيقة، أن حريكا كان يضفي طابعا حماسيا 
قلٍب  من  فيهتف  امللتهب،  العالي  اخلشن  بصوته  للشعار 
ورَب حتى يزبّد فمه، ونلقاه قد تقدم املسيرة وصرنا جميعا 

نهتف مرًّة له ومرّة خلفه!
في تلك املسيرة على وجه التحديد، وقف حريكا مترددا من 
االنضمام للمسيرة، وبعد تردد واضح اقترب من الولد الذي 
يتقدمها ويهتف داعيا لسقوط وعد بلفور يسأله : شو هو 

وعد بلفور هاد ؟ 
- اللي أنا بعرفه إنه بسبب بلفور سرقوا منا األرض، بس 
زينا  اهتف  أنت  يا حريكا خلص  بهالقصة  بدك  إيش  أنت 

وردد يسقط وعد بلفور.
مترددا، صامتاً،  عادته  غير  على  املسيرة  مع  حريكا  سار 

متباطئ اُخلطا !! 
وعد  يسقط  معنا  ردد   !! ساكت  مالك  إيش   .. حريكا   -

بلفور انت صوتك عالي.
راح حريكا ينظر إلى األعلى كّلما نادى بسقوط بلفور كأنه 

يتفحص فيما إذا سيسقط أحدهم من األعلى !!
سارت املسيرة باجتاه حاجز نصبه جنود االحتالل عند مدخل 
اجلنود، وفي  متاما حني رأى  اشتعل  قد  القرية، كان حريكا 
منظار بندقّية أحدهم كانت شارة النصر التي يرفعها خّفاقة، 
وبدا سّيد املسيرة وموّجهها حيث كان أكبر املتظاهرين سّنًا 

وأكثرهم انفعاالً. 
مدخل  في  وكوّمته  اخترقت صوته،  برصاصٍة  حريكا  سقط 
بعيداً،  الثقيل  جثمانه  حمل  الصغار  يستطع  لم  القرية، 
أصيبوا  اجلثمان،  اعتقال  حملــاوالت  بقوّة  تصدوا  أنهم  اال 

واختنقوا وسقط منهم آخران، لكّنهم صمدوا.
ذلك  شهداء  لتخليد  حجٌر  وُِضــع  القرية،  مدخل  في  اليوم 
اليوم وأّول األسماء التي خّطت عليه كان إسم حريكا، ودونت 

حتت عبارة «يسقط وعد بلفور».
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عن  تختلف  ال  اجلــمــاعــي  القتل  عمليات 
أبرياء،  بحق  ترتكب  مذابح  ألنها  بعضها، 
باستثناء املكان والزمان وعدد الضحايا، مبعنى 
يجب  مواطنني  بحق  ترتكب  مــجــزرة  أي  أن 
تقدمي   مثل   قانونية  عواقب  لها  تكون  أن 
الضحايا.  ذوي  وتعويض  للقضاء  مرتكبيها 
ارتكبتها  التي  احملرقة  أي  «الهيلوكوست» 
اليهود،  ضد  هتلر  عهد  في  الفاشية  النازية 
العالم. واملستشار  هي األكبر من نوعها في 
عام  باحملرقة  اعترف  أديناور  كونراد  األملاني 
أسالفه  فعله  عما  إلسرائيل  واعتذر   1952
بحق اليهود، ودفعوا تعويضات لذوي الضحايا.

احلرق  غير  آخــر  ــوع  ن من  مجازر  هناك  لكن 
بأفران الغاز  كما حصل في «هوليكوست». 
العالم،  شهدها  جماعي  قتل  مذابح  فهناك 
ارتكب  فقد  ــريــاء.  أب بحق  عسكريون  نفذها 
ــون مــجــازر ضد  ــي ــل ــي ــرائ ــاط وجــنــود إس ــب ض
األربعينات  سنوات  في  الفلسطيني  الشعب 
واخلمسينات جتاوزت الثمانني مذبحة، إضافة 
ارتكبتها  التي  ــرى  األخ العديدة  املجازر  إلى 
ــن بــدايــة  ــة م ــود املــاضــي ــعــق ــي ال ــل ف ــي ــرائ إس

الستينات ولغاية الوقت احلاضر.
يحمل  إسرائيل،  في  عربية  قرية  قاسم،  كفر 
ذلك  ورغــم  اإلسرائيلية،  اجلنسية  مواطنوها 
عاشت مجزرة مروعة في التاسع والعشرين من 
شهر أكتوبر/تشرين أول عام 1956، أي قبل 
ستني عاماً، مجزرة قامت بها مجموعة ضباط 
وجنود إسرائيليون. وجرمية القتل اجلماعي هذه 
بحق مسلمني أبرياء، بلغ عدد ضحاياها 49 
شهيداً، منهم 23 طفالً، عشرة نساء، والباقي 
من رجال وشباب وشيوخ القرية. هذه املجزرة لم 
اجليش  بوجه  السالح  حملوا  أناس  ضد  تكن 
ترهيب  منها  الهدف  كــان  ــا  إمن اإلسرائيلي، 
مواطني منطقة املثلث، والتي كانت كفر قاسم 
الغربية  الضفة  إلى  لتهجيرهم  منها،  ــزءًا  ج
الغربية،  الضفة  من  جــزءًا  آنــذاك  كانت  التي 

وتفريغ املنطقة من سكانها الفلسطينيني.
الزمنية  احلقبة  تلك  في  اإلسرائيلية  احلكومة 
برئاسة ديفد بن غوريون حاولت طمس ما حدث 
خبر  لكن  جماعي،  قتل  من  قاسم  كفر  في 
املجزرة تسرّب إلى الصحافة ومت نشره واحلديث 
وقوع  من  أسبوع  بعد  اإلعالم  وسائل  في  عنه 
املجزرة. وبالرغم من ذلك، لم تسمح  حكومة 
بن غوريون نشر تفاصيل املذبحة للرأي العام 
إال في السابع عشر من شهر  ديسمبر/كانون 
األول عام 1956. فأي دولة هذه التي ترتكب 
وتقول  مواطنيها،  بحق  جماعي  قتل  أعمال 

للعالم إنها دولة «دميقراطية».
سبب  عن  التساؤل،  ــى  إل يدعو  ــذي  ال ــر  األم
اليوم  ــي  ف قــاســم،  كفر  مــجــزرة  ــدء  ب توقيت 
الثالثي  العدوان  مع  باملوازاة  والسنة  والتاريخ 
وبريطانيا  فرنسا  نّفذته  ــذي  وال مصر،  على 
الناصر  عبد  الراحل  إقــدام  بسبب  وإسرائيل، 
على تأميم قناة السويس، وهدف هذا العدوان 
ــى الــقــنــاة ومصر  ــســيــطــرة عــل كـــان إعــــادة ال
العربية.  الوطني  التحرر  حركة  وضرب  كلها، 
احملللني  بعض  نظر  وجهة  ومن  السبب  لكن 
السياسيني، أن املسؤولني عن املجزرة في تلك 
كان  العالم  ألن  التوقيت  هذا  اختاروا  الفترة، 

مشغوًال بحرب السويس.  
من حق الشعوب أن تتذكر ضحاياها، بالطرق 
ومن  ومالئمة.  مناسبة  تراها  التي  واألساليب 

باالعتذار  القتلة  اجلناة  ــة  دول مطالبة  حقها 
واالعتراف باملجزرة وبالتعويض أيضاً، وهذا ما 

باسم  إسرائيل  فعلته 
مع  اليهود  مواطنيها 
الدولة األملانية. صحيح 
قاسم  كــفــر  ــجــزرة  م أن 
ليست بحجم «احملرقة» 
مع اختالف السبب لدى 
تبقى  لكنها  الفاعلني، 

البشري أنها مجزرة ضد  التاريخ  مسجلة في 
مواطنني أبرياء. األحزاب العربية في الكنيست 
اإلسرائيلي بذلت جهودًا كثيرة إلرغام احلكومة 
اإلسرائيلية لالعتراف مبسؤوليتها عن املجزرة، 
األمر الذي دفع  بالرئيس اإلسرائيلي السابق 
عام  قاسم  لكفر  زيارته  خالل  بيريز  شمعون 
ألهالي  املجزرة  عن  اعتذار  تقدمي  إلى   2007
اعتراف  على  ــوضــوح  ب ــدل  ي ممــا  قــاســم،  كفر 

إسرائيل بارتكابها لهذه املجزرة. 
اإلسرائيلي  الرئيس  شارك   2014 العام  في 
ذكرى  إحياء  مراسم  في  بيرز،  خليفة  ريفلني 
أول  بذلك  فكان  قاسم،  كفر  مجزرة  ضحايا 
رئيس إسرائيلي يشارك في مراسمها، ووصف 
التي  النكراء  بـ»اجلرمية  له   كلمة  في  املذبحة 
يجب معاجلة تداعياتها». كما أن ريفلني ذهب 
إلى أبعد من ذلك في االعتراف عندما قال في 
كلمته إن «القتل اخلسيس في كفر قاسم، يعد 
العالقات  تاريخ  في  وأسود  استثنائيًا  فصًال 
بني العرب واليهود، الذين يعيشون هنا، وقد 

ارتكبت في كفر قاسم جرمية قاسية». 
وحده  واإلعــتــراف  يكفي  ال  وحــده  االعتذار  إن 
لم  «احملرقة»  ضحايا  وذوو  يكفي،  ال  أيضا 
يكتفوا باالعتذار واالعتراف فقط، بل طالبوا 
بتعويضات مالية، وحصلوا عليها من الدولة 
من  قاسم  كفر  مجزرة  ضحايا  وذوو  األملانية. 
من  مالية  تعويضات  على  احلــصــول  حقهم 
إسرائيل، متاما كما حصل مع ذوي ضحاياهم. 
ــاء والــشــيــوخ  ــس ــن ــال وال ــف ــن األط ــاء م ــري ــاألب ف
في  بارد  بدم  وقتلوا  سقطوا  الذين  والشباب، 
ضباط  من  مسبق  بأمر  قاسم،  كفر  مجزرة 
وجنود إسرائيليني، هم من اجلنس البشري مثل 

ضحايا احملرقة. 
لضحايا  ــامــت  أق ــد  ق ــل  ــي ــرائ إس أن  صحيح 
فاشيم»  ــاد  «ي أسمته  متحفًا  الهولوكوست 
تكرميًا للضحايا من خالل دعم سخي من دولة 
على  أيضًا  أقدمت  قد  قاسم  كفر  فإن  اجلناة، 
تكرمي ضحاياها حسب قدرتها، ألنها لم تتلق 
أي دعم مادي من دولة اجلناة. فقد أقامت كفر 
املجزرة   قاسم نصبًا تذكاريًا في مكان حدوث 
واملسمى «الفلماية»، كما أن اللجنة الشعبية 
إلحياء  وثائقيًا  مشروعًا  أجنــزت  البلدة  في 
«بانوراما  اسم  حمل  للمجزرة  الستني  الذكرى 

الشهداء».
املسؤولني  كافة  تذكير  من  النهاية  في  بد  وال 
بأن  وعسكريني،  سياسيني  اإلسرائيليني، 
دم  يجري في عروقهم  كان  ضحايا «احملرقة» 
في  يجري  كان  الذي  الدم  مثل  متامًا  بشري، 
املفروض  عروق ضحايا كفر قاسم، ولذلك من 
وكما  بذلك،  مليًا  التفكير  املسؤولني  بهؤالء 
قال الرئيس اإلسرائيلي ريفلني: «يجب معاجلة 
تداعيات املجزرة». وأعتقد بأن التعويض املالي 
لذوي ضحايا كفر قاسم هو جزء من هذه املعاجلة، 
اّلــلــه شــهــداء مــجــزرة كفر قــاســم، وكافة  ــم  رح

الشهداء الفلسطينيني.
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مللْمُت  ذكرى  لقاِء األمِس بالُهُدبِ/ ورْحُت أحضُنها في اخلافِق  التِعِب
ُهِب  أْيٍد تلوُّح ِمْن غيٍب وتغمرُني/ بالدفِء  والضوِْء ، باألقمارِ، بالشُّ
ما ِللعصافيِر تْدنو ثّم تسأُلني/ أهمْلِت شعرَِك، راحْت عقدُة  القصِب

رفوُفها، وبريٌق في تلّفِتها،/ تثيُر بي نحوَها بعًضا مَن العتِب
حْيرى أنا، يا أنا، والعُني شاردةٌ/ أبكي وأضحُك في سرّي  بال سبِب

أهواُه ؟ َمْن قالَ؟ إّني ما ابتسمُت  لهُ/ دنا فعانَقني شوٌق إلى الَهرِب
نسيُت مْن يِدِه أْن أْستردَّ يدي/ طاَل السالُم وطالْت رّفُة الُهُدِب

حْيرى أنا، يا أنا، أنهدُّ ُمْتعبًة/ خلَف الستائِر في إعياِء مرْتِقِب

اِك وانسكِب ْم على الشّب أْهَو  الهوى؟ يا هَال إْن كاَن زائرَنا يا عطُر خيِّ
القصيدة أعاله سمعتها عشرات املرّات. رّمبا مئات. قصيدة رائعة  
بكلماتها  وحلنها وغنائها. ال ينقصها شيء ! تصف احلّب األّول، 
على لسان فتاة صغيرة لم تعرف احلّب بعد. أن تعرفه في األغاني 
آخر. شيء  حياتّية  عاطفّية  جتربة  تعرفه  وأن  شيء،  واألشعار 

في أغاني فيروز بالذات، من كلمات األخوين رحباني  وسعيد 
عقل، ال نعدم وصف مثل هذه التجربة البكر، على لسان فتاة 
ي ما بعرف كيف .. ، بحّبك؟  ”ساذجة“ لم تعرف احلّب بعد: ميّ
ما بعرف هّن قالولي..  وفي الزجل اللبناني ال يندر وصف هذه 

التجربة !
التسجيل،  أدار  ”الفيروزّيني“.  األصدقاء  أحد  زيارة  في  كنت 
البّد   .” األمس..  لقاء  ذكرى  مللمت  ونستمتع:  نستمع  فأخذنا 
ا ابتعدت، بل ابتعدت كثيرا  لي من االعتراف هنا أّني شخصّي
فيروز،  إلى  أستمع  وحيدا،  اجللوس  عن  األخيرة  السنوات  في 
بعكس  كنيسة.  ــدران  ج بني  مؤمن  كأّني  صمت  في  منصتا 
الصديق ذاك: ال وقت فراغ في برنامجه اليومي. فيروز واملدرسة 
الرحبانّية ال يتركان في يومه عادة، ال في النهار وال في الليل 
 ! ومدمن  عريق  فيروزي  باختصار:  فراغا.  تسميته  ميكن  ما   ،
واصلنا صامتني خاشعْني سماع األغنية/ القصيدة حّتى بيتها 
األخير. كأمنا كان الصديق املذكور في انتظار هذا البيت، فاندفع 
؟  املذكورة  الفتاة  لسان  على  اخلامتة  هذه  تكون  ”كيف  سائال: 
إذا كانت غريرة جتهل  احلّب  فعال، فكيف تقول  في  البيت  
األخير من  القصيدة: ”أهوى الهوى.. يا هال إن كان زائرنا... ” 
؟ هذا البيت األخير من هذه القصيدة/األغنية الرائعة لم يركب 
على عقلي. القصيدة رائعة فعال، يتلّبس فيها األخوان رحباني، 
وبطبيعّية  أّخاذ،  بأسلوب  الفتاة  منطق  غيرها،  أغاٍن  في  كما 
مذهلة في كّل أبياتها: أهواه؟ من قال؟ إّني ما ابتسمت له / 
دنا فعانقني شوق إلى الهرِب.  إذا كانت فتاة ساذجة ال تفهم 
في احلّب، كما جند في األبيات كّلها، فكيف تصرّح في البيت 
األخير قائلة أهوى الهوى ..، كيف تهوى ما لم تعرفه بعد؟ بحثت 
في  تظهر  فيروز  وأغاني  اإللكترونّية.  املواقع  كّل  في  كثيرًا. 
مواقع كثيرة جّدا. نّصا صامًتا، دومنا صوت حينا، ومغّناة بصوت 
فيروز أحيانا. في كّل املواقع وجدتها ”أهوى الهوى“، التي لم 
غير ذلك“.  األذن سماع  تستطيع  فيروز ال  وبصوت  أقبلها،  
كّلها  املواقع  في  تظهر  أن  فعال  غريب  املذكور:  للصديق  قلت 
”أهوى الهوى“ ! البيت بهذه القراءة ال يّتفق واألبيات قبله من 
القصيدة. ويوم وقفت على هذا البيت ملّيا، في املاضي، رأيت 
أّن قراءته ال بّد أن تكون: أْهَو الهوى؟ مبعنى أهذا ُهَو الهوى الذي 
”هو“  في  الهاء  وتسكني  واألغاني؟  الشعر  في  عنه  يتحّدثون 

جائز، كثيرا ما يعمد إليه الشعراء إذا اضطرّهم الوزن. 
ّية  بعد عودتي إلى البيت، فّتشت عن األغنية في مواقع إلكترون
كثيرة، فوجدتها باأللف املقصورة فعال، أهوى الهوى ..، كما ذكر 
الصديق. لكن ما جنده في املواقع ليس ُمنزال، نقبله على عّالته، 
ثّم نتعب عيوننا وفكرنا في فهمه وتفسيره وفق كتابته هناك. 
ّية ليست مرجعا موثوقا، فال بّد من احلذر في  املواقع اإللكترون
استخدامها. إذا أخطأ واحد نقل اجلميع بعده خطأه، دومنا تفكير 
احلّب،  هو  أهذا  الهوى“-  ”أْهَو  أّنها  أخيرا  قرّرت  وتروٍّ.  هكذا 

ّية تظّل مسئولّيتي ! لتالئم سياقها، في نظري، واملسئول
  في اليوم التالي، عدت إلى القصيدة باحثا مستقصيا، دومنا 
كّلها،  والسهرة  النهار،  بعض  قضيت  جلهد.  أو  لوقت  حساب 

في البحث عن أغاني فيروز، بصوتها 
ـــرى،  أخ ــاء  غــن دومنـــا  ــّص  ــن ــال وب حينا 
املكتوبة  رواياتها  كّل  في  فوجدتها، 
فعال ! والسماع ال  أهوى الهوى..“   ”
أسلفت.  كما  املجال،  هذا  في  يجدي 
األهّم أيضا أّني وجدت  بعض املصادر 
تذكر اسما لم أعرفه من قبل، باعتباره 
العذبة:  القصيدة  هذه  كامات  صاحب 

جواد  محّمد  علي  الشيخ  الكامل:  وباسمه  الدين.  بدر  علي 
بدر الدين !

إلى  تنسبها  كثيرة  مراجع  وجــدت  والتنقيب،  التجوال  بعد 
”الشيخ“ املذكور فعال. لكّني هذه املرّة نسيت مسألة القصيدة 
وطريقة قراءة بيتها األخير، وانشغلت بصاحب القصيدة بالذات. 
ليست هذه القصيدة من كلمات األخوين رحباني إذن. القصيدة، 
كما تبّني بعد طوافنا في املواقع واملراجع، من كلمات الشيخ بدر 
الدين، ما في ذلك شّك ٍ! تذكر املواقع من تأليفه وغناء فيروز 
أيضا:  أنا يا عصفورة الشجن / مثل عينيِك بال وطِن؛ يا ريت، 
إنت وأنا في البيت؛ أنا حلبيبي وحبيبي إلي إ ولعّل أغنيات 

أخرى هي من كلماته أيضا. من يدري ؟ 
علي  الشاعر  يعني  الدين،  بدر  جواد  محّمد  علي  الشيخ  ولد 
حاروف،  اسمها  قرية  في  فقير،  بيت شيعي  في   الدين،  بدر 
تلك  قريته  في   .1949 سنة  لبنان،  جنوب  في  النبطّية  قرب 
تلّقى دروسه األولى، ليواصل بعدها املرحلة الوسطى في مدرسة 

النبطّية، عاصمة املنطقة.
في سنة 1969، في سّن العشرين، أرسله ذووه إلى النجف، بعد 
تدّخل رجال الدين في القرية، ليواصل دراسة الفقه هناك. إّال أّن 
مواصلة  عن  لتمنعه  تكن  لم  األشرف  النجف  في  الفقه  دراسة 
النجف،  في  األدبّي  له حضوره  فكان  والشعر،  باألدب  االهتمام 
العّالمة  يرأسها  كان  التي  هناك،  ّية  األدب الرابطة  إلى  وانتسب 

مصطفى جمال الدين. 
لعّله من اجلدير بالذكر هنا، أّن النجف كانت، في احلقبة تلك، 
خاّص.  بوجه  والشعر  والثقافة  ”التراث  مراكز  من  هاّما  مركزا 
تقرأ وصف اجلّو الثقافي األدبي هناك، فيخّيل إليك أّن املدينة 
كّلها مدرسة واحدة كبيرة، لتلقني التراث واألدب والشعر، سواء 
في املؤّسسات املختّصة أو في املجالس التي تعقد في البيوت 
أو حّتى في الشوارع واألماكن العاّمة“. وإذا كان اجلواهري، ابن 
النجف، كتب الغزل املكشوف في شبابه، وهو يرتدي اجلّبة، في 
قصر امللك فيصل ، فالشاعر علي بدر الدين كتب في شبابه، 
سرّا طبعا، أرّق قصائد الغزل الرومانسي وأعّفه.  وكالهما في 

الثورة على اإلطار واحد ؟! 
الدين في سنة  بد  النجف، عاد علي  الدينّية في  بعد دراسته 
يد  لكّن  مجتمعه.  وأبناء  أهله  بني  إماما  بلدته،  إلى   1980
آب  شهر  في  ليال،  املسجد  إلى  طريقه  في  وهو  طالته  الغدر 
1980. وتّتهم بعض املراجع حزب البعث اللبناني بهذه اجلرمية 

املنكرة.
هكذا كانت نهاية هذا الشيخ الرومانسي. قتلوه في عّز شبابه. 
لم يخّلف لنا في الغزل سوى هذه القصائد األربع، باعها لعاصي 
لبنانّية، شريطة عدم ذكر اسمه. وتروي  ليرة  الرحباني ب 25 
املراجع أّن الشاعر السوري املعروف، عمر أبو ريشة، قال للرحابنة، 
في معرض دمشق الدولي، وكان الفّن الرحباني من معامله البارزة 
ببيت  كّله  لو استطاع مقايضة شعره  يوّد  إّنه  ــام،  األّي تلك  في 
الشعر“ نسيت من يده أن يسترّد يدي / طال السالم  وطالت 

رّفة الهدِب !  
ديوانا  خّلف  فقد  الرومانسي،  لشعره  ”تنّكر“  الشيخ  كان  وإذا 
من الشعر الوطني باسم ”سّيدي أّيها الوطن العربي“ مطبوعا. 
لكن يبدو أّن احلصول عليه متعّذر، وإن كنا عثرنا في  املواقع  

اإللكترونّية على بيتني منه ال غير:
يا رمل بيروت جئنا نفرش الهدبا/ ونستعيد عيونا زيتها نضبا

غرست في الشّط ذكراهم لتحرقني/ حيث ارمتيُت يصير املاء بي لهبا    
رجاؤنا أخيرا أن ينهض أحد الباحثني من لبنان، فيعرّفنا على 

شعره الوطني، والغزلي أيضا!

بالشكل  الضرورية  بوظائفها  اجلسم  خاليا  تقوم  كي 
الدموية،  الــدورة  التنفس،  الهضم،  (عملية  الصحيح 
تفريغ اجلسم، التناسل)، حتتاج إلى الطاقة التي يوفرها 
الغلوكوز واألوكسجني، لكنها حتتاج أيضًا إلى االحتماء 
من البيئة احمليطة بفضل نظامها الدفاعي الذي ميكن 

أن يضعف بدوره بسبب عناصر خارجية.
سن  في  جيدة  بصحة  والتمتع  ــراض  األم جتنب  ميكن 
الغذائي جزءًا أساسيًا من هذه  النظام  ُيعتبر  متقدمة! 

اخلطة الصحية! كيف؟ 
ينجم استنزاف اخلاليا عن زيادة كمية املخّلفات األيضية 
املرتبطة  املخّلفات  عن  فضًال  غذائي،  نقص  وحصول 

بالتلوث البيئي (مبيدات احلشرات، مبيدات األعشاب، مواد التلوين، معادن 
ثقيلة، منتجات مرّكبة...) وتراكم العناصر السامة (تبغ، أدوية...). حني تفقد 
نوبات  أو  قوية  عاطفة  بفعل  عليها  القضاء  ميكن  الدفاعية،  قدرتها  اخللية 

متكررة من الضغط النفسي.
النظام  يوّفر  اخللية.  تدمير  تترِجم  التي  األخيرة  املرحلة  هي  السرطان  أمراض 
احلمية  تبدو  لكن  اخلاليا.  حماية  نظام  بتشكيل  الكفيلة  العناصر  الغذائي 
املتعددة  للدهون  املقابل  في  تفتقر  وهي  املشبعة  بالدهون  جدًا  غنية  املعاصرة 

عدم اإلشباع.
ظاهرة األكسدة- 

على مستوى اخللية، متّر مرحلة إحراق الغلوكوز التي تنتج الطاقة بعملية حترر 
اجلذور احلرة التي تتمتع مبفعول مؤكِسد، كما يحصل عند تفاعل الصدأ مع 
 3 األوميغا  اإلشباع مثل  املتعددة عدم  الدهون  األكسدة على  تقضي  املعادن. 
التي حتمي غشاء اخلاليا. حتصل العملية نفسها مع الزبدة التي تفسد بعد 

تركها على حرارة الغرفة.
التي  األكسدة  عملية  مفعول  إلبطال  األكسدة  مضادات  طبيعيًا  اجلسم  نتج 
تقضي تدريجيًا على اخللية. هذا ما يسمى ”اإلجهاد املؤكسد“. جند املنتجات 
الغذائية املضادة لألكسدة بشكل أساسي في الفاكهة احلمراء والشمندر ونبات 
البقلة والثوم وامللفوف والبروكلي والفلفل األحمر. يحتوي التوت البري من جهته 
على مضادات أكسدة أكثر من الكمية املوجودة في ثمرة العنبية بأربع مرات 
وأكثر من الكيوي بأربع وعشرين مرة. على صعيد آخر، حتتوي الطماطم على 
كمية أكبر بكثير من مضادات األكسدة حني ُتطَبخ، وهو أمر إيجابي نظرًا إلى 

حموضتها املفرطة.
التغذية هي األساس-  حتتل التغذية أهمية كبرى للوقاية من األمراض:

توفر عناصر قلوية إلبطال مفعول احلموضة املرتبطة بتراكم املخلفات العضوية.
املخلفات  تلك  املتعددة عدم اإلشباع حلماية أغشية اخلاليا ومنع  الدهون  توفر 

من اختراق اخلاليا.
توّفر مضادات األكسدة حلماية أكسدة الدهون املتعددة عدم اإلشباع التي تقوي 

أغشية اخلاليا.
سالمة  على  احلفاظ  وتضمن  ومترابطة  متكاملة  الثالثة  العوامل  هذه  تكون 

وظائف اجلسم.
عند مواجهة أي نقص غذائي، تستنزف اخللية قدراتها بوتيرة تدريجية وسرعان 
ما تترّسخ االضطرابات الوظيفية. تظهر االضطرابات األيضية في مرحلة الحقة 

وتستلزم احلالة أخذ األدوية بشكل منتظم لالحتماء من األمراض.
واإلجهاد  النفسي  الضغط  مثل  عوامل  بفعل  التنكسية  العملية  تتسارع 
اجلسم  ُيخرِج  هكذا  الزهيدة.  والعناصر  الفيتامينات  في  والنقص  احلركة  وقلة 
”أسلحته“ األخيرة ويتفاعل مع احلالة املستجدة من خالل اإلصابة بأحد أمراض 
املناعة الذاتية. ال تستطيع اخللية أن تتجاوب بعد مرحلة اإلجهاد. فتقع فريسة 

العواطف ويصبح تدميرها حتمياً.
التحرك في الوقت املناسب- 

تتعدد املؤشرات التحذيرية التي تدعونا إلى التحرك، أبرزها وجع املفاصل. من 
خالل حتليل هذا الوجع حتديداً، ميكن رصد طبيعة االضطراب الوظيفي الناشئ، 

ما مينح املريض فرصة لتغيير أسلوب حياته نحو األفضل.
حتى لو كان نظامك الغذائي متوازنًا وحياتك هادئة عموماً، سرعان ما تّتسخ 
املصافي الهضمية طبيعيًا مثل أي آلة. لذا يجب اللجوء إلى حمية شهرية 
احلمية كانت  أّن هذه  األيضية، علمًا  املخلفات  والتخلص من  لتطهير اجلسم 

ُتستعمل طوال الوقت في مصر التي كانت رائدة في مجال الطب.
ال بد من غياب األمراض الهضمية لتطبيق هذه القواعد. لكن في حال اإلصابة 
بهذا النوع من األمراض، يجب إحداث تعديالت معينة ترتكز على توجيهات 
الطبيب. إذا التزم املرضى بهذه النصائح، سيصبح عمل االختصاصيني أسهل، 
فهم سيتمكنون خالل املواعيد الطبية الالحقة من تقييم نقاط الضعف الناجمة 
عن أسلوب احلياة الذي فرضه علينا املجتمع املعاصر وسيتعاونون مع املرضى 

لتصحيح الوضع.
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سنتني  ملدة  لبنان  جمهورية  رئيس  انتخاب  عدم  عن  الناجت  الفراغ  بعد 
ونصف، وبعد أن كاد يكون هذا االنتخاب شبه مستحيل، بل مستحيل 
فعًال، نتيجة التشّنج في مواقف زعماء التّيارات السياسية اللبنانية، 
هذا التشّنج الذي وّلد اجلمود والتوّتر وشّكل في بعض املراحل خطورة على 
النظام الدميقراطي في لبنان، وعلى مؤسسات الدولة والِسلم واألمان في 
هذا القطر العربي، ّمت هذا األسبوع انتخاب العماد ميشيل عون رئيًسا 

جلمهورية لبنان، ليصبح بالتالي الرئيس الثالث عشر للجمهورية. 
التطورات السريعة التي حصلت قبل انتخاب العماد عون فاجأت اجلميع، 
والتحّول الدرامي حصل عندما أعلن سعد احلريري، رئيس الوزراء اللبناني 
األسبق ورئيس تيار املستقبل، دعمه لترشيح العماد عون، والذي فّسر 
سياسية  لتسوية  التوّصل  لضرورة  نتيجة  جاء  بأّنه  التحّول،  هذا  سبب 
التغيير في موقف سعد  هذا  لبنان في احملظور.  يدخل  لئال  لبنان  في 
احلريري لم يغّير من موقف حليف عون، حيث أعلن مجدًدا حسن نصر 
الله أّن كتلته ستحضر جلسة انتخاب الرئيس بكامل أعضائها وستقوم 
بانتخاب العماد ميشيل عون رئيًسا للجمهورية. ومن الغريب أّن نبيه 
بري، رئيس البرملان ورئيس حركة أمل الشيعية وحليف حزب الله، أّصر 
إليران  بالعمالة  عون  يتّهم  من  وهنالك  لعون،  التصويت  رفضه  على 
أجندة  سينّفذ  بأّنه  ويتهمونه  لسوريا  املؤّيدة  تصريحاته  على  وينتقدونه 

حزب الله، لهذا عارضوا ترشيحه.  
من املعروف أّن سعد احلريري من الذين يعارضون النفوذ اإليراني في لبنان، 
وغير مؤّيد لسوريا وال حلزب الله، فما الذي حصل يا ترى؟ وما هو سبب 

هذا التحّول الدرامي؟
في العلن يقول سعد احلريري إنه توّصل إلى تفاهم مع العماد عون بشأن 
احلفاظ على النظام اللبناني وتعزيز قوّة الدولة وااللتزام بحيادها الكامل 
إزاء الصراع في سوريا، لكننا ال نعلم حتى اآلن ما هو السبب احلقيقي 
باملقابل  احلريري  سعد  ترشيح  يتم  بأن  اتفاق  هنالك  وهل  التحّول،  لهذا 
رئيًسا للحكومة. لكن يبقى قرار احلريري مبثابة مخاطرة سياسية، فهل 
ميكن على سبيل املثال إخراج حزب الله من األراضي السورية، فكيف إًذا 

يتعهد احلريري بأّن لبنان لن يتدّخل بالصراع الدائر داخل سوريا؟!   
القوات  زعيم  إقــدام  امللف،  هذا  في  أيًضا  حصلت  التي  املفاجآت  ومن 
اللبنانية سمير جعجع على دعم العماد ميشيل عون هو اآلخر، الذي 
اعتبره البعض مبثابة زلزال سياسي، وأّنها سُتحدث تغييرات في اخلريطة 
والتحالفات السياسية في لبنان. فمن املعروف عن سمير جعجع أّنه من 
الداعني إلى جتريد حزب الله من السالح، وال يوجد توافق مع أجندة حزب 

الله، فما الذي حصل يا ترى؟
أعتقد أن هذه التغييرات املفاجئة أحرجت حزب الله، والذي أعلن سابًقا 
دعمه لترشيح عون لرئاسة اجلمهورية رمبا ألّنه كان شبه متأكد أّنه لن يّتم 
انتخاب رئيس للجمهورية، بل أعلن هذا املوقف للمزايدة ليس إًال، مجرّد 
احتمال، وعندما دعم جعجع واحلريري ترشيح عون، لم يعد بإمكان حزب 
الله التراجع حتى ال يفقد مصداقيته من جهة، ومن جهة أخرى حتى ال 
يقطع صلته بحليفه عون، فكان من الصعب على حزب الله أن يبرر عدم 

دعمه انتخاب عون رئيًسا للجمهورية.  
والتوافق  احملن  جتــاوز  على  ــادرون  ق أّنهم  اللبنانيون  يثبت  أخــرى  ــرّة  م
للمحافظة على وجودهم وبقائهم. الدميقراطية اللبنانية أثبتت أّنها أقوى 
األخرى،  تلو  الواحدة  انهارت  التي  العربية  الدكتاتورية  األنظمة  كل  من 
لتنتصر الدميقراطية وتضمن استمرارية وجودها. رمبا كّل تيار يبحث عن 
مصاحله اخلاّصة في لبنان، لكن دون أن ُيلغي اآلخر، وهنا ينتصر احلكماء 
في لبنان رغم اختالفي مع منطلقاتهم الطائفية. فقد أثبتوا بأّنهم قادرون 

على بناء دولة، واحلفاظ عليها. 
رمبا استسلم الفرقاء في لبنان لألمر الواقع، من أجل احلفاظ على لبنان، 
على  ــرض  ُف أم  ا  توافقّيً رئيًسا  عــون  اعتبار  بالفعل  ميكن  هل  ولكن 
اللبنانيني ولم يعد لديهم البديل لهذا األمر. بدون شك هنالك أمور عديدة 
في  حصلت  التي  التحوّالت  أّن  خاّصة  مستقبًال  عنها  الكشف  سيّتم 
انتخاب  أّن  كما  القادمة.  األيام  عنها  وستكشف  للجدل  مثيرة  املواقف 
سعد احلريري لرئاسة احلكومة اللبنانية إذا حتّقق سيكشف لنا املزيد من 

األسرار، وإن لم يتحّقق أيًضا سيكشف لنا بواطن األمور ونحن ننتظر.  
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ولم.. يخّبئ الّنخوة 

يوما
عزيز الّدروب

مكرمة االنفاق
أهال وسهال..

في ديوانه املعهود.
يصّب القهوة..
في األسطورة..

عرق ونار للحكايات.
تراه.. في البيوت

على املوائد
بني اخليرات

صامت..
نرجوه..

أن يعود.. ويعود.
يدان..

تزرعان املنافي 
اخضرارا

للتائهني.. شوقا
في.. 

بيوت الّشعر والوطن
يدان..

تعزفان.. الَهذيان..
حقيقة.

في..
ظّل الزيتون..

والسنديان
 …dLÞ ≠UHOŠ
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عن أّنني  قرّائَي األعزّة –  أعتذر إليكم، أوًّال – 
ِشبه  العتبار  (شيوًعا،  تقرَُأوا  بــأْن  أتشرّف  لن 
توّسط الهمزة، أي الهمزة اّلتي تتوّسط الكلمة 
مبدأ  العتماد  أيًضا،  ــرّمبــا،  ول عــارًضــا،  توّسًطا 
تقرَؤُوا  أو  واحد)  جنس  من  حرفني  توالي  كراهة 
(قاعدًة، باعتماد غلبة احلركة األقوى – ههنا – 
ا) [ومن قال؟  ًيّ وهي الّضّمة) أو تقرَُءوا (رسًما قرآن

ولرّمبا صدق من قال: «.. وما زلنا نفّكر في كتابة 
الهمزة...»] – أعتذر إليكم عن أّنني لن أتشرّف 
بأْن تقرَُأوا لي مقاًال هذا األسبوع، وذلك إثر ازدحام 
ُغِل، ومشاغل احلياة  الُشّ العَمِل وهّم األَمِل ووَْهم 
العادّية وغير العادّية، ورغم أّن لألمر كانت ُخّطة، 
ّية  دال (من  قاِبِلها»  ِمّ  ُل وَْي ُخّطًة  ها  ِمّ ُل «وَْي ولكن 
ّي: «عيٌد بأّيِة حاٍل ُعدَت يا عيُد»)؛ ولكن  املتنّب

جرت الرّياح فَذرَت أوراق اِجلراح.
ا، بأّنه سقط بيد مصّمم اجلريدة، َسْهوًا،  ًي وأنوّه، ثان

العالم  عن  الفائت،  األسبوع  مقالَي،  مبتدأ  من 
أن صّدقت  بعد   – الّتوّاب  العّالمة رمضان عبد 
أنا  «بينما  الكلمات:  هذه   – للّنشر  تصميمه 
أقّلب رفوف مكتبتي ُقبيل التحاقَي اّلذي أرجوه 
وشيًكا – بإذن اّلله – بدرجة الّدكتوراه،». فعذرًا 
عن هذا البتر في الّسطر اّلذي قد أَْشَكَل عليكم 

– في مستهّل القراءة – به األمرُ.
وِلي عودة منكم إليكم أّيها األعزّة – إن شاء رّب 

العزّة – للحديث، أبًدا، عن لغتنا ونْحن.

t�uM�  Òr�  Ï—«c��«  Òô≈  u�  ÚÊ≈

ÂUI��«Ë ·d�
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åUHOŠò qÝ«d* 
األول  الكتاب  بإصدار  املاضي   اخلميس  يوم  احتفل 
الكرمة،  بيت  في  كلور  الثقافي  واملركز  للمكتبة 
الكاتب  تأليف  نلعب»  هيا  األرنــب  قال   » بعنوان 

والشاعر فاضل علي، ورسم الفنانة شارلوت شاما.
وذلك  ضمن مشروع «معي كتاب أمشي وال أهاب» 
كتاب  لتقدمي  يهدف  الذي  األطفال  كتب  إلصــدارات 
مضمون  لتقدم  ويسعى  سنويًا  لألطفال  محلي 

ومنتوج مبهنية وجودة من نواحي عدة.
واألطفال  ــي  األهــال من  كبير  عــدد  االحتفال  حضر 
بأعمار مختلفة، وسط أجواء رائعة مفعمة باالعتزاز، 
والبهجة غمرت اجلميع، من خالل سرد الشاعر فاضل 
علي بأسلوبه الشائق لنص الكتاب. وتعرف األطفال 
على الرسامة شارلوت شاما التي عّبرت بخطوطها 

الرائعة عن فحوى الكتاب. 
املكتبة   مدير  محاميد  ماهر  السيد  احلفل  افتتح 

للمكتبة،  ــى  أول خطوة  هــو  ــدث  احل ــذا  ه إن  بقوله 
إلصدار  املسؤولية  منطلق  من  قومية  مهمة  وهــذه 
كل ما يحكي مع عالم  الطفل، مبهنية ومصداقية 
أدب  مركز  كوننا  املعبر.  والرسم  الكلمة  اختيار  مع 
لألطفال هدفنا تشجيع القراءة واألدباء والرسامني في 

مجتمعنا العربي.
 وقال الكاتب فاضل علي: «قال األرنب هيا نلعب» 
املبكرة، والذي يحتوي  الطفولة  كتابي اجلديد جليل 
الشعر  حتبيب  ــى  إل تهدف  مبسطة،  أشعار  على 
واللغة الفصحى لدى أطفالنا ... وهنا أتقدم بخالص 
مدير  محاميد  ماهر  للصديق  وامتناني  شكري 
املكتبة، وشارلوت شاما التي قامت بعمل الرسومات 
والفنانة مجدلة خوري، سامية زهر، نهاي بولس وعالء 
خوري على عملهم الرائع في إخراج هذا الكتاب إلى 

النور واملساهمة في جناحه...

Í—uš W�b−� ∫d¹uBð
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د. كميل ساري - مدير منطقة الشمال في سلطة اآلثار

كما،  كفر  في  أثرية  حفريات  اآلثار  سلطة  جتري 
من  الشرقي  الشمال  إلى  كم   4 قرابة  املتواجدة 
اآلثــار  ــرز  أب عن  حملة  قدمت  والتي  الطور،  جبل 

واحلفريات في تقرير سابق (العدد 330 من 
احلفريات  تأتي   .(2016-07-29 تاريخ 
احلالية بهدف دراسة املوقع املعد لبناء موقف 
للسيارات وتوسيع أحد الشوارع في القرية.

W¹uÐdð  UO�UF� – W�UŽ W;
من  أبــنــاء  احلالية  احلفريات  فــي  يــشــارك   
التحضيرية  السنة  في  املتواجدة  الشبيبة 
تلك  وتأتي  العسكرية.  اخلدمة  قبل  ما 
التربوية  املشاريع  أحــد  ضمن  الفعاليات 
التي من خاللها،  حتاول سلطة اآلثار إشراك 

الشبيبة في املدارس باحلفريات األثرية بالهدف من 
تلك  ترتكز  وماضيها.  بالدنا  تراث  إلى  تقريبهم 
احلفريات  الشبيبة في  الفعاليات، على مشاركة 
املاضي  يلمسون  حيث  اإلنقاذ)  حفريات  (خاصة 
خلف  والتحري  امليدان  في  ــار  اآلث باحث  وجتربة 
واألعتناء  تاريخها  حتديد  وكيفية  األثرية  التحف 

في  عليها  العثور  يتم  ان  بعد  وصيانتها  بها 
احلفريات. 

تشمل الفعالية محاضرة وإرشاد في املدرسة قبل 
املشاركة في امليدان، تهيء الطالب ملرحلة املشاركة 
وافيا  شرحا  الطالب  يتلقى  حيث  احلفريات،  في 
عن عمل األثريني في امليدان وسبل الوقاية خالل 

احلفريات. 
WO�U(«  U¹ dH(«

الشبيبة من  املنصرم، شارك طالب  األسبوع  خالل 
السنة التحضيرية ما قبل اجليش (كلية اجلليل 
احلفريات  في  اإلداريــة)  القيادة  فرقة   - األعلى  
من  أحــد  يتوقع  لم  كما.  كفر  قرية  في  اجلارية 
ما  احلفريات،  في  املشاركة  الشبيبة  أو  األثرين 
حدث في اليوم األول من احلفريات، إذ عثروا على 
إلى  تاريخها  يعود  الذهب،  من  نقدية  عمالت 
الفترة األموية، وقد مت  الثامن ميالدي، أي  القرن 
حتديد تاريخ العملة إلى السنوات 776 – 777 
العثور على بعض  إلى ذلك مت  ميالدي. إضافة 

العمالت املصنوعة من الفضة.
 وفقا ألقوال عمر زيدان – مدير احلفريات من قبل 
سلطة االثار: «مت العثور على العملة في مجموعة 
مبان تاريخها القرن السابع حتى الثامن ميالدي، 
التحف  الفخار،  أدوات  من  العديد  جانب  ــى  إل
املصنوعة من املعادن املختلفة، وعظام احليوانات. 
كل تلك املكتشفات تروي لنا قصة احلياة اليومية 
في هذا املبنى خالل الفترة اإلسالمية األولى. من 
عليها،  العثور  مت  التي  العمالت  أن  احملتمل، 
تعود إلى محتوى محفظة قدمية التي تبعثرت في 

املوقع خالل العصور القدمية». 
 – اآلثــار  سلطة  في  النقدية  العمالت  خبير  أما 
االكتشاف  هذا  قال: «االنفعال حول  كول،  روبرت 

هو من قسط األثريني أيضا وليس فقط الطالب. 
السبب أنه من النادر جدا العثور على عملة نقدية 
واحدة من الذهب خالل احلفريات األثرية،  السبب 
ولم  عالية،  الذهبية  العملة  قيمة  أن  ذلك  في 
يستعملها عامة الناس يوميا، بل غالبا ما كانت 
استعمال  يشبه  األمر  أخرى.  عمالت  مع  مخزّنة 
املال في أيامنا، إذ ال يستعمل أي شخص ورقة 
مائة يورو يوميا، بل في وقت احلاجة ملبلغ كبير، 
األمر ذاته كان آنذاك بالنسبة للعمالت الذهبية. 
لذلك غالبا ما نعثر على العمالت الذهبية مرتبة 
أو ضمن مجموعة عمالت، وليست فردية. قيمة 
كانت  العادي  للمواطن  آنــذاك  الذهب  من  عملة 
قرابة  يساوي  الذهبي  الدينار  كان  إذ  كبيرة جدا، 
ــي القرية  ــا املــنــزل ف ــوب. أم ــب 100 كغم مــن احل

فكانت قيمته أربعة دنانير ونصف».
كذلك شارك في احلفريات طالب املدرسة االبتدائية 
«تانئيل» من كفر كما، الذين تعلموا عن احلفريات 
األثرية وشاركوا فيها بشكل فعال. املدرّسة سيلفيا 
أشلني قالت: «كانت هذه جتربة مميزة جدا مبثابة مرة 
واحدة في احلياة. من املهم جدا تعرّف الطالب على 
مهنة باحث اآلثار. التجربة أثارة فضولهم ويريدون 

التعرف أكثر على املاضي».
تلك املكتشفات، تنضم إلى حفريات أثرية أخرى 
القرية،  في  األخيرة  عاما  اخلمسني  خــالل  جــرت 
كفر  في  االستيطان  بداية  أن  إلى  تشير  والتي 
(قرابة  األوســط  البرونز  عصر  ــى  إل تعود  كما، 
2000 عام قبل امليالد) استمرارا للفترة الرومانية 
ميالدي)  السادس   – الثاني  (القرن  والبيزنطية 

والتي تشمل أيضا آثار كنيسة بيزنطية.
الصور املرفقة بلطف سلطة اآلثار

d�U½ nÝu¹ ”U¹≈
قول  القدمي  العربي  األدب  النقدية في  اجلمل  أهم  من 
اجلاحظ في كتاب احليوان: «املعاني مطروحة في الطريق 
َيعرفها العجمّي والعربّي والبدوّي والقروّي واملدنّي». إن 
ما  على  القول،  بهذا  األملعي  الناقد  هذا  يتوخاه  ما 
بني  عند  واحدة  اإلنسانية  األحداث  أن  آراء،  من  فيه 
البشر: الفرح، واحلزن والغضب واالزدراء والسرقة واخلداع 
مألوفة عند  أحداث  واالقتناء وغير ذلك. هذه  والبيع 
الناس، وحسبك أن تقرأ األخبار الصحفية حتى تعلم 
أن األحداث مكرّرة وليس فيها من جديد. وملا كان األمر 
أنه  الرواية، في  العمل األدبي، ال سيما  كذلك، متيز 
يولي الشخصيات األهمية الكبرى، إذ إن الراوي البارع 
من  الشخصيات  باطن  يصور  أن  يستطيع  الذي  هو 
أجل فهم سلوكها. وهذا ما آنسته في رواية „القيامة” 
حديًثا  قرأتها  التي  الرواية  تولستوي،  األغّر  لألديب 
حتى  اإلعجاب  غاية  مني  فبلغت  وشغف،  بعناية 
إنني أهيب بكل إنسان أن يقرأ هذا العمل العبقري 
اإلنسانية.  املشاعر  في  وتوغل  عمق  من  فيه  ملا 
لشهوة  فريسة  كانت  بريئة  فتاة  عن  الرواية  تتحدث 
رجل من النبالء قضى حاجته منها وتركها، فتحولت 
بجسدها.  تتعّيش  زانية  إلى  ذلك  إثر  على  الفتاة 
نوخلودوف  فيدرك  بعد سنوات،  الشخصيتان  تلتقي 
نفسه  محاسبة  في  ويبدأ  الفادح،  عمله  الرواية  بطل 
فيستطيع  والترف،  املجون  حياة  عن  التخلي  ويقرر 
دنس  من  وَيخُلص  يتبرّر  أن  روحانية  مجاهدة  بعد 

الرذيلة إلى طهارة الفضيلة. 
املعروف  وهو  الرواية،  هذه  في  تولستوي  أظهر  لقد 
خالص  عن  اإلجنيلية  األفكار  أهــم  الشديد،  بإميانه 
إلى  الروحاني  ــوت  امل من  وقيامته  اخلاطئ  اإلنسان 
هذا  في  تسنح  التي  الكثيرة  األمثلة  ومــن  احلياة، 
„كان  إنه  فيه  قيل  الذي  الضال  االبن  مثل  السياق 
ــراوي  ال براعة  تتجّلى  فوُجد”.  ــاّالً  وض فعاش  ميًتا 
في مقدرته على وصف مشاعر البطل واألوجاع التي 
يخلص  ولكنه ال  حقيقته،  يقف على  يقاسيها حني 
من خطاياه وال يكفر عن ذنوبه إال مبجاهدة النفس، أي 

أن ينتصر لذاته الروحانية على ذاته 
باملشقة  مقرون  أمر  وهو  احليوانية، 
اجلسدية  الشهوات  لذة  والعناء، ألن 
فكرة  هذه  اإلنسان.  على  ُمسلَّطة 
املجازي  مبعناها  الصليب”  „حمل 
املسيح  السيد  عنها  عبر  الــتــي 
بقوله: „إن أراد أحٌد أن يأتي ورائي 
كل  صليبه  ويحمْل  نفسه  فلينكْر 

يوم وَيتَبْعني”.     
ــى هــذه  ــع عــل ــل ــــرت أن أط ــقــد آث ل
(ترجمة:  العبرية  بترجمتها  الرواية 
الترجمة  ألن   (2012 مركون،  دينا 
ــن دار  ــي صــــدرت ع ــت ــة ال ــي ــرب ــع ال
ترجمة:   ،1984 (بيروت،  األندلس 
الشديد  األســـف  مــع  ــر)،  ــاب ج علي 
العلمية  األمانة  ترع  لم  احلــرّاق،  بل 
الفكرية  ــاده  ــع وأب بالنص  وأضـــرت 
إضرارًا كبيرًا فظلمت املؤلف والقارئ 
العربي ظلًما شديًدا. باإلضافة إلى 

أن املترجم قد تغافل عن اآليات اإلجنيلية التي تظهر 
فإنه  ختامها)،  في  تغافل  (كما  الرواية  مفتتح  في 
قد أطلق عليها عنوان „البعث”، وهو مصطلح ديني 
„القيامة”  ومصطلح  هو  ا  أساسّيً اختالًفا  يختلف 
العربية  الترجمة  أن  إلى  هذا  تولستوي.  الذي قصده 
فكرة  متثل  جمًال  املواضع  من  كثير  في  جتــاوزت  قد 
اجلوهرية  املشاهد  من  كثيرًا  وحرّفت  البطل،  قيامة 
فقّدمت صورة تخالف ما حترّاه املؤلف الذي ُعرف بدقة 

التصوير السردي. 
ا لإليجاز. في  املقال مثاًال واحًدا طلًب سأقدم في هذا 
الفصل الثامن والعشرين (القسم األول) يصف املؤلف 

التحول الداخلي الذي حصل للبطل حني انفتحت عيناه 
وصار قادرًا على التمييز بني اخلير والشر، فأخذ يقرّع 
نفسه على عالقاته الزائفة وحياته الفاسدة الفارغة من 
التي  املباالة بعواقب أفعاله، والثروة  كل غاية، وترك 
ُجتَمع بالكذب واخلداع، ثم اعتزم أن ُيقوّم حياته املعوّجة 
ويطلب الصفح من تلك الفتاة البريئة. وفي حلظة تأمل 
بالعربية  أترجمه  الذي  النص  في  جاء  عميق،  ذاتي 
عن العبرية (مبقابلة النص الروسي) ما يلي: „وقف، 
رفع  صغيرًا،  يفعل  كان  كما  صدره  أمام  يديه  َشَبَك 
„إلهي،  أحد:  إلى  متوّجًها  وقال  األعلى  إلى  عينيه 
ساعْدني، عّلْمني، تعال اسكْن في داخلي وطّهرْني من 
كل دنس!”. صّلى وطلب من اّلله أن يساعده ويسكن 
في داخله ويطّهره، ولكن طلباته وهو على هذه احلال 
في  استفاق  داخله  في  يحيا  الذي  اّلله  حتققْت.  قد 
وعيه. شعر بأنه هو، ولذلك لم يشعر باحلرية والنشاط 
وفرح احلياة فقط، بل شعر بكامل قوة اخلير. شعر اآلن 
بأنه قادر على فعل كل شيء، [على فعل] خير ما 

ميكن لإلنسان أن يفعله”. 
أما الترجمة العربية فإنها لم متوّه مشاعر الشخصية 
امتنعت عن إضافة بعض  التمويه  مع  ولكنها  فقط، 
األفعال إلى اّلله (وذلك ألسباب دينية على األرجح): 
„فضم ذراعيه إلى صدره كما كان يفعل أيام الطفولة 
وشخص ببصره إلى السماء ضارًعا: يا إلهي أعني. 
لــســابــق صالحي  ـــود  ـــي. اعــمــل عــلــى أن أع أرشـــدن
القوة  مينحه  كي  اّلله  ــى  إل يتوسل  كــان  وطهارتي”. 
املعنوية ويطهره. وها قد تقبل اّلله توسالته. إّنه اآلن 
ال يحس في نفسه مجرد حرية احلياة وقوتها ومرحها 
فحسب، وإمنا سائر قوى اخلير مجتمعة” (ص 114). 
إنني على ثقة بأن فطنة القارئ ستكفيني حتليل هذه 
الترجمة املخلة التي ظهرت في مواضع كثيرة أخرى.  
ال  (البعث)  „القيامة”  لرواية  العربية  الترجمة  إّن 
الفن  أبعاد  تثمل  وال  الشخصيات  أعماق  تصور 
السردي. إنها تنقل باملجمل أحداث الرواية  كما تنقل 
وما  األخبار،  في  مختلفة  أحداًثا  اليومية  الصحف 
االنتفاع بذلك؟! وكم أراه ُخسراًنا كبيرًا أن يقرأ اإلنسان 
العمل  ــذا  ه ــي  الــعــرب
فال يتأتى له الوقوف 
معانيه.    على  بعمق 
نشهد  أنــنــا  صحيح 
احلديث  العصر  ــي  ف
ــة  ــي ــرب ـــات ع ـــم ـــرج ت
ــا  ــه ــكــن ـــرة، ول ـــي ـــث ك
القراءة  بعد  باملجمل 
تشتمل  والتمحيص 
كبير  تقصير  على 
الناس  بعض  ــراه  ي قد 
إن  إذ  ا،  طبيعّيً ــرًا  أم
الطبيعة.  توأم  العادة 
هي  ورواية „القيامة” 
حالة واحدة من حاالت 
فيها  يفتح  كثيرة، 
أبوابه  العربي  العالم 
ــال  ــم ــحــتــضــن أع ــي ل
ــّدل  ــب ُي ولكنه  األمم، 
جوهرها ويفرض عليها لغة تالئم ذوق املتلقي، فيظل 
وأيديوجليته  الواحد،  وتفكيره  الواحدة،  لغته  سجني 
الواحدة، وتبقى حياته على رواية واحدة من األحداث، 
فال تقوم له قيامة. ألم يجئ في احلديث النبوي „املرُء 
على  احلديث  هذا  أفهم  أن  أريــد  ال  بأخيه”؟!  كثيٌر 
ها  غير ما قاله الشاعر: إذا كان أصلي من تراٍب فكلُّ
هذه  في  أحوجنا  وما  أقاربي.  العاملَني  وكلُّ  بالدي   /
الليالي احلوالك الدوامس إلى اإلنسان الذي ُيحّطم كل 
سجن في قلبه، ويهّدم كل زنزانة في نفسه، ويقوّض 
كل جدار يحّف بعقله، فيرى العالم بقلب نّير، ويكون 

كالدمية الهطالء عطاًء وكالنهر الّدّفاق محبًة.
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 TROLLS e�Ëdð v�Ôœ  8
“b�U½Ëb�U� w� r�—UE²½UÐ

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

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

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

°«Ë—U²�²Ð u²½«  UÐU�²½ô« ÂuOÐ
8.11 jI� bŠ«Ë ÂuO� WKLŠ

 WHK²��Ë  WÐöš  Ê«u??�√Ë  rO�UB²Ð  rK
  l�  e�Ëdð  v??� Ôœ  8  Ÿ“u??ð  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý
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 »UF�_« lOLł …b¼UA� rJ½UJ�SÐÆqO� wÐU¼ W³łË q� l� TROLLS  »UF�√ 8 Êü« «uFLł«

WOÐdF�« WGK�UÐ X½d²½ô« l
u� w�
HYPERLINK åhttp∫ØØwwwÆmcdonaldsÆcoÆilØarò wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar 

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

 WÝUzd�   UÐU�²½ô«  Âu??¹  ¨jI�  b??Š«Ë  ÂuO�  WKLŠ  oKDð  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý
8.11 Âu¹ …b×²*«  U¹ôu�«

 —UO²š«Ë  UJ¹d�√  ZOÐ  w²³łË  ¡«dý   “b�U½Ëb�U�  szUÐ“  lOL'  sJ1  ¨ÂuO�«  «c¼  w�
e−M¹Ë „U� 3 Ë√ qBÐ  UIKŠ ¨r�{ ÍbKÐ f³OAð ∫W¹b¼ W�U{≈

8.11  UÐU�²½ô« Âu¹ “b�U½Ëb�U� w� r�—UE²½UÐ s×½

 WŠU³��« rÝu� h�Kð ÂdODÐ
 UNMOÐ s� 12 ¨œôË_ ‚dž W�UŠ 47 bNý rÝu*« «c¼

…U�u�UÐ XN²½«
 1.5 ?Ð vKŽ« w¼ ‚dG�« W−O²½ wÐdŽ b�Ë …U�Ë dDš

ÍœuN¹ b�Ë s�  «d�
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 -  WŠU³��«  rÝu�  W??¹«b??Ð  cM�Ë  t??½«  `C²¹Ë
 pKð 5??Ð s??� 12 ¨‚d??ž W�UŠ 47 s??Ž  Êö???Žô«
 2016 ÂUŽ W¹«bÐ cM�Ë ¨…U�u�UÐ XN²½«  ôU(«
 b�Ë 16 …U�Ë sŽ ÊöŽù« - ÂuO�« v²ŠË ÁbŠu�

ÆÎU
dž
  U??O??�Ë œb???Ž Ê√  U??O??D??F??*« Ác???¼ s??� `??C??²??¹Ë
 eO(« w??�  W??ŠU??³??�??�«  s??�U??�«  w??�  U??
d??ž œôËô«
 w� U??
d??ž œôËô«  U??O??�Ë œb???Ž ÍËU??�??¹ ÂU??F??�«
 12 ? �« 5Ð s� t½« YOŠ ¨XO³�« WŠUÝË XO³�«
 ¡«dł X½U� rNMOÐ s�  ôUŠ  6 „UM¼ ÁU�Ë W�UŠ
  ôUŠ 6Ë d×³�«Ë W�UŽ WŠU³Ý „dÐ w� rN
dž
 W??½—U??I??�Ë t???½« U??L??� Æ‰e??M??*« w??� r??N??
d??ž W−O²½
 W−O   ²½ …U�u�«  ôUŠ w¦KŁ ÊS� WIÐUÝ  «uM�Ð

ÆÂUF�« eO(« w� X½U� ‚dG�«
 s� d¦�√® œôËô« WO³�Už ÊS� WIÐU��«  «uM��« w� ‰U(« u¼ UL� t½«  UODF*« dOAðË
 ‰öš  ‰UHÞô«   UO�Ë   UODF*  WÝ«—bÐË  Æ»¬≠Ê«d¹eŠ  dNý_«  5Ð  U
dž  «u�uð  ©80%

 ∫Ê√ 5³ð WIÐU��«  «uM��« fLš w� WŠU³��« rÝu�
 ‚dG�«  ôUŠ s� ©35.6%® ªÂUF�« eO(« w� XŁbŠ ©67.8%® ‚dG�« Àœ«uŠ WO³�Už
 X½U� ‚dG�« Àœ«uŠ s� 30.5%   qÐUI*UÐ ÆÂUŽ `³�� w� 23.7%  d̈×³�« w� XŁbŠ
 ¨ÂUL×²Ýô√  ÷uŠ  w�  %  8.5¨’Uš  `³��  w�  15.3%  ªXO³�«  WŠUÝË  XO³�«  w�
 ÁUO�  w�  %1.7 Ë W¹ËUŠ Ë« XAÞ ü�œ w� 5.1% Ë WF³½ Ë«  dN½  ¨…dO×Ð  w�  5.1%

ÆÍ—U−*« Ë« w×B�« ·dB�«
 …U�uK� W{dŽ d¦�ô«  U¾H�« s� bF²� 17≠15 5Ð U�Ë 4≠0 qOł s� W¹dLF�« W¾H�« U�√
 1.6 Ë ·UF{« 1.3 ÍËU�¹ …U  �u�«  ôUŠ qL−� s� rN²³�½ Ê« rKF�« l� ‚dG�« W−O²½

 ÆÊUJ��« œbŽ s� WO�ULłô« rN²³�½ s� w�«u²�« vKŽ ·UF{«
 u¼ ‚dG�« W−O²½ 5M³�« …U�Ë dDš Ê« UL� —̈u�– œôË_ X½U�  UO�u�« s� 82% w�«uŠ

 UO²H�« …U�Ë dDš s�  «d� 2.8 ?Ð vKŽ«
ÍœuN¹ b�Ë s�  «d� 1.5 ?Ð vKŽ« w¼ ‚dG�« W−O²½ wÐdŽ b�Ë …U�Ë dDš 

 Ác¼ vKŽ U³OIFð ÂdODÐ W�ÝR� w�  UŽuD²*«Ë ÊU�ô« …e�d� d̈B¹u½ w²O� X�U
Ë
 U�  vKž«   bI�  …dO¦�   özUŽË  UOŁ—U�  ÊU�  2016  ÂUF�  WŠU³��«  rÝu�”  ∫ UODF*«
  «dAŽ  „UM¼Ë  ÆWŠU³��«  rÝu�  w
  rNM�  12  ¨«b??�Ë  16  U
dž  v�uð  ÂUF�«  «c¼  ÆpK9
  UO�Ë  »U³Ý√  d¦�«  s�  d³²F¹  ‚dG�«  Æ…UO(«  Èb??*  W³F   UÐU«  l�  «uIÐ  s¹c�«
 WŽd�Ð  Àb×¹  ‚dG�U�  Æ‚d??D??�«  Àœ«u???Š  bFÐ  w½U¦�«   u??*«  V³Ý  d³²F¹Ë  ¨  ‰U??H??Þ_«

 ‰UGA½« W−O²½ Àb% ‚dG�«  ôUŠ WO³�UžË ∫¡ËbNÐË
 q³
  s??�  W�UFH�«  W??³??
«d??*«  s??Ž  …dOB
  WOM�“  …d²H�
 w�  ‚dGK�  Êu{dF�  œôË_«Ë  ‰UHÞô«  ÆqHDK�  m�U³�«
 UC¹√Ë  ¨ÂU??L??×??²??Ýù«  ÷u??Š  w??�  ¨rÝ10  oLFÐ  ÁU??O??�
 œôËô« „dð UðUÐ UFM� lM1 p�c� Æ¡U� u�œ Ë« XAÞ w�
 qzUÝË Ê« v�« t¹uM²�« rN*« s� UL� ÆW�UF� W³
«d� ÊËœ

 Ë« u�œ Í« ⁄«d�« V−¹ XO³�« w� ÆW�UFH�« W³
«dLK� ö¹bÐ d³²Fð ô  Uý«uD�U� ÂuF�«
 t−OO�ð V−¹ ¡U*« s� tž«d�« sJ1 ô `³�� œułË W�UŠ w� Æt�ULF²Ý« bFÐ ÷uŠ
 qLF¹ w²�«  s�U�ô«  w� WŠU³��«  r²ð Ê«  V−O� d×³�«  w� U�«  Æd¹c% qzUÝË l{ËË

Æ“jI� ÊËcIM*« UNÐ

∫œö³�« w� tŽu½ s� ‰Ë_« u¼ w�dB� oO³Dð ÷dF¹ rOKŽu³¼ pMÐ
»√ fð«u�« t³Að © UAð® Wýœ—œ d³Ž »U�Š …—«œ≈

 oO³Dð ∫œö³�« w� tŽu½ s� ‰Ë_« u¼ «Îb¹b& W³¹dI�« ÂU¹_« w� rOKŽu³¼ pMÐ oKDOÝ
 WÐd&Ë WF²0 ¨© UAð® Wýœ—œ d³Ž WO�dB�  ö�UF� cOHMð `O²¹ »U�(« …—«œù

Æ»√ fð«u�« oO³Dð w� szUÐe�« UNÐ l²L²¹ w²�« pK²� WNÐUA�
 Wýœ—bK�  wJOðU�uðË«  ÂUE½  d³Ž  WK�U�   ö�UF�  cOHMð  b??¹b??'«  oO³D²�«  `O²¹

ÆpM³�« nþu� l� Àb×²�« v�« WłU(« ÊËbÐ © uÐ –  UAð®
 ¨Y�UŁ  ·dÞ  v�«  ‰«u??�√  q¹u%  ∫v??�Ëô«  WKŠd*«  w�  WMJ2  ÊuJ²Ý  w²�«   ö�UF*«  
 ÊËb??Ð® V×��« W??�¬ s??� œu??I??½ V??×??ÝË q??
U??A??�«  öLFÐ l???z«œË s??� V??×??ÝË Ÿ«b???¹«
 rNÐU�Š  ‰uŠ   U�uKF�  …b¼UA�  WK«u�  szUÐeK�  sJ1  ¨«c¼  v�«  W�U{«  Æ©W
UDÐ
 ¨WOB�A�«  WO�dB*«  WO−Oð«d²Ý«  s??�  ¡e−�  …u??D??)«  Ác??¼  wðQð  ÆoO³D²�«  w??�
 …dJ²³�  U�bš ‚öÞ« qLAðË ¨rOKŽu³¼ pMÐ U¼œuI¹ w²�« WOłu�uMJ²�«Ë W¹dA³�«
 U¼d¦�√Ë  Âb�²�LK�  W??Ðd??&  q??N??Ý√  VKł  q??ł«  s??�  ¨UOłu�uMJð  Àb???Š√  Â«b??�??²??Ý«Ë
 szUÐ“ ÊËbýd¹ YOŠ ¨ŸËdH�« w� 5HþuLK� w�U²OG¹b�« 5JL²�« V½Uł v�« ≠WŠ«—
 v�Ëô« WKŠd*« w�  ÆWO�U²OG¹b�«  U�b)« Â«b�²Ý« WOHO� ‰uŠ «cNÐ 5³ž«d�« pM³�«
 szUÐe�« W¾H� hB�*« oO³D²�«  ¨” Young rOKŽuÐ” —UÞ« w� W�b)« ‚öÞ« r²OÝ
 w�  oO³D²�«  ÷dŽ  r²OÝ  ÆszUÐe�«  W�U�  qLA²�  UNFOÝuð  UÎIŠô  r²OÝË  ¨»U³A�«
 …eNł_«  »U×_  —«b??«  ‚ö??Þ«  r²OÝ  bFÐ  ULO�Ë  ¨“qÐ√”  …eNł√  »U×_  W¹«b³�«
 w�  Í—U−²�«  ŸUDI�«  sŽ ‰ËR�*«  ¨s¹UDý 5½Ë— Æ“bOzË—b½_«”  ÂUEMÐ  qLFð w²�«
 s� ¨UMMzUÐe� w�U²OG¹b�« 5JL²�« WOKLŽ w� WL'« œ—«u*« ‰c³½ UM½« “∫rOKŽu³¼ pMÐ
 rNð—«œ«  5�%  w�  r¼bŽU�OÝ  WO�U²OG¹b�«  qzUÝu�«  Â«b�²Ý«  Ê«  „«—œô«  oKDM�
 Wýœ—b�«  d³Ž  pM³�«  l�  q«u²�«  WO½UJ�«  ÆdO¦J�«  X
u�«  rNOKŽ  d�u¹Ë  W¹œUB²
ô«
 dL²�MÝ ÆpM³�«Ë ÊuÐe�«  5Ð W
öF�«  s�%Ë b¹bł Ÿu½ s� W�bš WÐd& oK�ð
 ÍË–Ë 5OMN*« 5Hþu*« v�« W�U{ùUÐ w²�«Ë ¨…—uD²� WOłu�uMJð  «Ëœ√ ‚öÞ« w�

 qC�QÐ szUÐe�« œËe²Ý UN½S� ¨ŸËdH�« w� …d³)«
 wB�ý  ¨Íd??A??Ð  pMÐ  UM½u�  s??�  ¡e−�  ¨W??�b??š

Æ“włu�uMJðË

 nÞUF*« WKOJAð oKD Ôð å—«u½—ò …bz«d�« ¡U¹“_« WJ³ý
17≠2016 ¡U²A�

 oKDÔð …—«d????(«  U????ł—œ ÷U??H??�??½« l??� U?? ÎM??�«e??ð
 Æ17≠2016 ¡U²A?� nÞUFL?�« WKOJAð å—«u½—ò
 ÕË«d²ð  WŽuM²�  nÞUF�  WKOJA²�«  ÷dFðË
 ¨X½UâO�ô«Ë WL ÒLB*« ¨W¹œUF�«Ë  —u³��« 5Ð
 l??Ý«u??�«  —u??N??L??'«   U³KD²�  WO³Kð  ‰ö??š  s??�
 W¾�  w�  ÆWOLÝu*«  å «b½d²�«ò  vKŽ  b¹bA²�«Ë
  ¨åd??³??�u??³??�«ò W??{u??� “d??³??ð W??H??O??H??)« n??ÞU??F??*«
 «cN�  Èd³J�«  W¹dBF�«  ¡U???¹“_«  dzUAÐ  Èb???Š≈
 Ã–U??/ œU??−??¹≈  sJ Ô1 ‰U??łd??�«  ¡U???¹“√ w??� Æ¡U²A�«
 Z�bÐ bK'U?Ð WNO³ýË ÊuK¹UM ?�« s� WŽuMB�
 w� åd³�u³�«ò nÞUF� WKOJAð Ædðu�Ë wÝdOł

 nÞUF�Ë ÊU²ÝË ÊuK¹U½ s� W½UDÐ ÊËbÐ WHOHš  U²O�Uł 5Ð ÕË«d²ð ¡U�M�« ¡U¹“√
 dL²�ð  W¹dJ�F�«  U??�—U?? ?Ä??? �«  nÞUF�Ë  WOJOÝöJ�«  dJO³�«  W{u�  ÆWMD³�  ÊuK¹U½
 X�ö�« dNE*« u Ò³×� Æ…b¹bł œ«u� Z�œË W¦¹bŠ qOUHð W�U{≈ l� ¨rÝu*« «c¼ U ÎC¹√
 UN�uÞ qB¹ UN³Kž√ ¨WL ÒLB*« ·uB�« nÞUF� s� WFÝ«Ë WKOJA²Ð »uKD*« ÊËb−OÝ
 UN²�«“≈ sJ Ô1 w²�« qOUH²�« iFÐ UNO� Ê√ nÞUF*« iFÐ e ÒO1 U� ÆW³�d�« ‚u� U� v�≈
 UMKšb Ô²Ý w²�« W¾H�«   ÆwŽUMB�« ËdH�« s� W³
 Ë√ í?¹d�« W³
 l� ÊuK¹UM�« W½UDÐ q¦� –

 ëMO'« ‘UL
 s� WŽuMB*« g¹d�«Ë  åŒuá�«ò nÞUF�Ë ò X�Oç�«ò w¼ rÝu*« WLI�
 ZÒ�eð  nÞUF�  …d�  ‰Ë_  ÷dFð  w²�«  ¨ò  ·U×K�«ò   UOMIð  …bFÐ  ÊuK¹UM�«Ë  ·uB?�«
 å—«u½—ò W�dA� WO�öŽù« WKL(«Ë rÝu*« «cN� …bz«d�« Ã–ULM�«  ÆWOMN� dO¹UF� w�u²�ð
 WOJOÝöJ�«  dJO³�«  …dJ� qLJ Ôð  w¼Ë ¨¡U�MK�  å—b¹«d�«ò  W ÒB
Ë ‰UłdK� åd³�u³�«ò  w¼
 s� WŽuMB� nÞUF*«  ÆÊ«dOD�«Ë ‚U³��«  ¨»u�d�«  r�UŽ s� qOUHð Z�œ V½Uł v�≈
 oÝUM²ðË Ê“u�« WHOHš ¨bK'« W�*Ë dNE0 wŠuð W¾O³K� WI¹b WOłu�uMJð œ«u�
 WHOHš  «“uKÐ l�Ë nOB�« qB� dš«Ë_  dOý wð ?�«  «“uKÐË eMO'« l� W�uN�Ð
 ¨‰Ułd�«  ¡U??¹“√  s�  d³�u³�«  nDF�  Æ¡U²A�«  nB²M�  VÝUMð  w²�«   UI³D�«  dNE�Ë
 ÊuKÐ  …d�u²�Ë  ¨WKÒ�b�  W�uF½  `M9  WOKš«œ  Ëd�   UI³ÞË  ¨åVÒ³×�ò  ZO�MÐ  eOL²¹
 dEMK� W²�ôË WIO{  U ÒBÓ
 ÷dF¹ ¡U�M�« ¡U¹“√ s� —b¹«d�« nDF�   Æ wJOÝö� œuÝ√

 Æ „UO½u� wM³�«Ë åq�UJ�«ò ¨ÍœU�d�« ¨œuÝ_« ÊuK�UÐ …d�u²�Ë
₪ 999.9≠149.9 5Ð nÞUF*« —UFÝ√ ÕË«d²ð

 ŸËd�  w�  …d�u²�  Æ  179.9  ≠  —b¹«d�«  nDF�  dFÝ  Æ199.9  ≠  d³�u³�«  nDF�  dFÝ
RENUARÆCOÆIL l
u*« w�Ë WJ³A�«

Õd*«Ë  U¹Òb×²�UÐ ¡wK� Ÿu³Ý√
19 ? �√ UHOŠ ‚U³Ý w� UMF� ‰UH²Šû� «u�UFð

 ¨U ÎO{U¹—Ë U ÎO× U ÎŽu³Ý√ UHOŠ wKOz«—eŽ ÊuOM� rEÒM¹ ¨19  ? �√ UHOŠ ‚U³Ý W³ÝUM0
 Ÿu³Ý_« ÂUI¹Ë ÆWF²2 WO×Ë WO{U¹— WÐd& rJM� bŠ«ËË …bŠ«Ë qJ� `O²¹ YO×Ð

Æ30.10.16≠4.11.16 a¹—«u²�« 5Ð
 W�—UA*« Â“«u� l¹“uð r²OÝ ¨3.11  Ë 2.11  5I�«u*« ¨fOL)«Ë ¡UFÐ—_« w�u¹ ‰öš

Æ21∫00≠14∫00  UŽU��« 5Ð p�–Ë ¨‚U³��« w�
 W�U{ùUÐ  ¨W??Ð«Òc??łË  WO�UH²Š≈   öLŠ  rJOKŽ  ÊuOMJ�«  ÷dF¹  W×B�«  Ÿu³Ý√  w??�Ë
 ÷dF� W�U{ùUÐ ¨W{U¹d�«Ë W×B�UÐ vMF Ôð w²�«  UJ³A�« w� WUš  «“UO²�≈ v�≈
 vKŽ U ÎO½U−� U ÎŽu³Ý√ rJ� ÂÒbI Ô¹ YOŠ ¨fOK?Ä f*u¼ WO½b³�« W
UOK�« bNF� s� ’Uš
 w× ÒB�«  Ÿu³Ý_«  ‰öš  °¡U²A�«  ÷«d??�√  b{  «uL ÒFD²ð  Ê√  «u�Mð  ô  Æu¹œu²Ý  ”Ë—œ
 UNÐ  ÂÒbI²Ý  YOŠ  WUš  WIDM�  åXO�ö�ò  v{d*«  ‚ËbM  h ÒB�²Ý  ¨w{U¹d�«Ë
 WUš WIDM� XO�ö� hB�²Ý UL� ¨ UłöF�« nK²�� ‰uŠ  «œUý—≈Ë  ULOFDð
 Âu¹Ë 19∫30≠17∫00  UŽUÝ 5Ð 16Ø11Ø3≠2 w�u¹ p�–Ë WKÒ�b*« WK¹b³�«  UłöFK�

Æ14∫30 v²Š11∫00 WŽU��« s� 4.11 WFL'«
  U½uÐuJ�« …b¼UA� sJ1
 d??³??Ž  U????C????O????H????�????²????�«Ë
 w???? K????O????z«—e????Ž o????O????³????D????ð
 sJ1 w??²??�« ¨j??I??� U??H??O??Š
 Ÿu??³??Ý√ w???� U??N??�ö??G??²??Ý«
 s???� Î √b?????????²?????????Ð≈ W?????×?????B?????�«
 W???¹U???G???�Ë  30.10.16

 l{Uš  p??�–  q??�Ë  ¨4.11

 Êu?????? ?Äu??????J??????�« ◊Ëd???????A???????�
Æ“UO²�ô«Ë

 qO¼Qð …—Ëœ `²²Hð åÊU¹—ò e�«d�Ë å—UMH�«ò W�dý
ICQE …œu'«  UÝbMN*

 “ÊU¹—”  e�«d� o¹dÞ sŽ “—UMH�«”  W�dý UNÐ ÂuIð w²�«  W³FA²*«  WDA½ú� Î  «—«dL²Ý«
  UÝbMN* WUš qO¼Qð …—Ëœ «dšR� X×²²�« – w��dA�«Ë Í“—b�« 5FL²−*« `�UB�
 l� Æ UO1œU�ô« ¡U�MK� WOMN*«  WO
d²�«  —UÞ« w� …—Ëb�«  Ác¼ Ã—bMðË ICQE   …œu'«

ÆqLF�« ‚uÝ w� 5IzU� ôU³
≈Ë ÎU³KÞ vIKð UNðUŽu{u�Ë …—Ëb�« Ê« v�« …—Uýù«
 ‰U−� w� WFÝ«u�«  WłU(« w³Kð w¼Ë dNý√ WF³Ý ‰«uÞ …—Ëb??�«  w� WÝ«—b�«  Íd&Ë
 wMN� qJAÐ qLFK� UNO�  U�—UA*«  ¡U�M�«  qO¼Qð v�«  …—Ëb??�«  ·bNðË Æ…œu??'« ÊUL{
 WOKOz«dÝù« WDÐ«d�«  U½U×²�ô s¼œ«bŽ≈Ë sNz«dŁ√ o¹dÞ sŽ ¨…œu'« ‰U−� w� w�dŠË
 «c¼  w�  qLF�«Ë  nþu²K�   ö¼Q²*«  ¡U�M�«  —ËbI0  `³BOÝ  t½«  UL�  ÆICQE  …œu??'
 qFHðË  d¹bð  w²�«  “—UMH�«”  W�dý  Ê«  v??�«  …—U??ýù«  —b??&Ë  ÆqO¼Q²�«  …d²�  ¡UMŁ√  ‰U−*«

 „d²A� ŸËdA� sŽ …—U³Ž w¼ ÊU¹— e�«d�
 …—«“ËË  ¨W??ŽU??M??B??�«Ë  œU??B??²??
ô«  …—«“Ë  5??Ð
 W�ÝR� l� W�«dA�UÐ ¨wLOK
ô«  ÊËUF²�«
 ŸËdA*« «c¼ ·bN¹Ë – “qOz«dÝ« XM¹uł”

 qOGA²�«Ë qLF�«  U¹UCI� U�b
 l�b�«  v�«
 œ«b????Žô«Ë  «—Ëb??????�«Ë q??O??¼Q??²??�« o??¹d??Þ s??Ž
 w� 5??�—U??A??*« W??³??�«u??�Ë q??L??F??�«  ö??ÐU??I??*
 n??O??þu??²??�« W??K??Šd??� b??F??Ð v??²??Š  «—Ëb???????�«

  Æ…b¹b'« WHOþu�« Ë« qLF�« w� ¡b³�«Ë
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