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في واحة "الدميوقراطية واملساواة"

عيد التضحية
والفداء والتسامح
واحملبة..
عيد األضحى املبارك مناسبة دينية عظيمة واجتماعية تذكرنا بالتضحية
والفداء! بهذه املناسبة نتذكر بأن التضحية هي ليست فقط بذبح كبش
وإشعال كوانني الشواء وتوفير وجبات من اللحم طيلة أيام العيد!
التضحية لها جوانب كثيرة،وأكثر ما يستحق التضحية بالفعل هو شعبنا
الذي نحن جزء منه ،الشعب هو أنا وأنت وهو  ،هم أهلنا وجيراننا وأبناء
حينا وقرانا ومدننا،شعبنا بكافة أطيافه الدينية والعقائدية والسياسية
مبختلف مستوياته،والتضحية املطلوبة من كل واحد منا قد ال تكون
مكلفة وقد ال تكون صعبة التحقيق وبإمكان كل واحد فينا أن يضحي
ليجعل من مجتمعنا مجتمعا ً متكامال متراصا ً قويا منيعاً!
بهذه املناسبة العظيمة يتوجب علينا السعي إلدخال الفرح إلى أكبر عدد
ممكن من القلوب والبيوت،رغم كل املعوقات والظروف االقتصادية
الصعبة،هذه التضحية قد تكون بقليل من املال وقد تكون بوقت قليل
نخصصه لألهل واألقرباء واألصدقاء ،بدون اية تكاليف بإمكاننا أن
نفرح ونفرح مريضا ً إذا عدناه!
هناك حرب على لقمة عيشنا وهذا ما يظهر من خالل معطيات الفقر
األخيرة التي تفيد بأن  % 53من العرب يعيشون حتت خط الفقر،هناك
حرب على هويتنا،على لغتنا على تراثنا على شخصيتنا القومية،والعيد
هو مظهر من مظاهر هويتنا ولهذا علينا أن نفرح بأعيادنا وأن نحولها
الى مناسبات قومية وليس دينية فقط!
من واجبنا أن نفرح أبناءنا وأحفادنا األطفال بالعيد ،بالهدية واللباس،
وواجبنا أن نساعد من ال يستطيع أن يقوم بهذا ونقصد املقتدرين منا،
من واجبنا أن نشعر كل املتضررين من سياسة القمع والهدم والتمييز
بأن األل��م مشترك والفرح مشترك،من حق جتارنا علينا أن نشتري
بضائعهم،ومن حقنا على جتارنا أن يعطونا تعامال مريحا وبضاعة
جيدة فنفرح ويفرحون!
العيد مناسبة كي ننقي األجواء ونعزز جانب اخلير في مجتمعنا,وأن
ندحر اجلوانب املظلمة ولهذا علينا أن ال نتردد باملشاركة بأي نشاط
يبعث األمل والثقة باحلاضر واملستقبل ،سواء كان نشاطا رياضيا أو
فنيا ً أو دينيا أو غيره من النشاطات في العيد!
العيد هو أن نتسامح مع بضعنا البعض ،أن نترفع عن الغضب واحلقد،أن
نرتقي مبشاعرنا نحو الرحمة واحلب والتسامح وبالذات مع أولئك الذين
نعتقد أنهم أساؤوا لنا ،فقد تقلبهم ابتسامة ومصافحة ومعايدة"كل عام
وأنتم بخير" إلى أناس طيبني،ومثلما نحب أن يتسامح معنا أولئك الذين
أخطأنا معهم وأسأنا لهم فعلينا أن ال نتردد بالتسامح مع أولئك الذين
أخطأوا معنا وأساؤوا لنا!
واجبنا أن نزيل األحقاد بالكلمة الطيبة،وبجد وصدق،ليس فقط في
العيد بل أن ندفع بهذه املشاعر إل��ى ما بعد األعياد وإل��ى األب��د ،فمن
يزرع التسامح واحلب سوف يحصد التسامح واحلب ،وفقط باحلب
والتسامح واالرتقاء فوق الصغائر نصبح مجتمعا قادرا على الصمود
أمام العواصف التي تضرب بنا،سواء كانت هذه العواصف من بيننا أو
من خارجنا....وكل عام ونحن وشعبنا كله بخير...
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ال ـف ـقــر ع ــربي
٭تقرير الفقر يؤكد  %53.5:من املواطنني العرب فقراء مقابل  %15.2يهود
٭العام املاضي  2009ارتفعت نسبة الفقراء العرب بـ  %4وانخفضت بنسبة
 %0،1لدى اليهود ٭ 1.8مليون طفل فقراء  %65منهم عرب* اللجنة القطرية:
ننظر بقلق شديد وخطورة بالغة الى النتائج املترتبة عن السياسات الرسمية
٭د.سامي ميعاري":احلل هو باالستثمار االقتصادي واالجتماعي وتوسيع
مجاالت العمل وتطوير مناطق صناعية بدال من االستيطان
من:زيدان خاليلة
كشف تقرير الفقر االخير ،الذي صدر
بداية هذا االسبوع عن مؤسسة التأمني
الوطني في البالد ،عن عام  ، 2009عن
مدى االرتفاع في نسبة الفقر والفقراء في
اسرائيل ،وعن تعمق الفقر لدى اجلماهير
العربية حتديدا..
وقد اشار التقرير باالرقام ،الى انه
في حني تراجع الفقر بشكل طفيف،
العام املاضي ،بني املواطنني اليهود ،من
 %15،3في عام  2008الى %15،2
في عام ،2009فانه ارتفع بنسبة %4
بني املواطنني العرب ،اي من  %49،4الى
 %53.5كما انضم الى دائرة الفقر العام
املاضي  123500فقير جديد ،منهم
 %64من العرب ،وكذلك فان  %95من
العائالت الفقيرة اجلديدة هي عائالت
عربية ،وقد ارتفعت ايضا نسبة الفقر
بني االطفال العرب بشكل حاد وخطير
 ،ومن  %59الى اكثر من  . %65هذه
االحصائيات املذهلة تشير الى ان نصف
املواطنني العرب في اسرائيل يعيشون
حتت خطر الفقر.
ال شك بان هذه النتائج هي ثمرة السياسة
احلكومية الرسمية واملنهجية التي ما زالت
تنتهج التمييز القومي وتكريس الضعف
والوهن والتبعية للمجتمع العربي،
لتسهيل مترير مشاريع سياسية من
ناحية ،ولزج مجتمعنا من ناحية اخرى
الى مزيد من العنف واجلرمية ،للمس
مبناعته وجاهزيته في مواجهة القضايا
والتحديات واملخاطر االساسية.
وتنظر اللجنة القطرية لرؤساء السلطات
احمللية العربية ،اضافة الى ما ورد  ،بقلق شديد وخطورة بالغة الى ما
قد تؤول اليه هذه االحوال من تصعيد في التقطب والتوتر والصراعات ،
تتحمل مسؤوليتها باالساس السياسة الرسمية للمؤسسة االسرائيلية
 .ان اللجنة القطرية ،تدعو مؤسسات الدولة الى حتمل مسؤولياتها ازاء
االوضاع االقتصادية  ،التي ال تقل خطورة عن االوضاع السياسية،
كما تدعو هيئات ومؤسسات اجلماهير العربية ،الى التباحث في هذا
الشأن ملواجهة مخاطر اسقاطات االوضاع االقتصادية -االجتماعية
على مستقبل هذه اجلماهير في وطنها.
من جهته عقب د .سامي ميعاري محاضر االقتصاد في جامعة حيفا

على هذه املعطيات بقوله:ان اسباب تفشي الفقر في املجتمع العربي
تعود الى عدة عوامل اهمها البطالة.وفقدان احد املعيلني عمله ،واالزمة
االقتصادية العاملية  ،االمر الذي ينسف ادعاء اسرائيل بان اقتصادها
هو االقتصاد الوحيد الذي لم يتأثر باالزمة العاملية ،وان صح ذلك فانه
ينسف ادعاءها بان احد اسباب الفقر هو االزمة العاملية واضاف ان احلل
يكمن باالستثمار االقتصادي االجتماعي بالطبقات الفقيرة وتوسيع
مجاالت العمل وتطوير مناطق صناعية بدال من االستيطان .
٭تقرير موسع في العدد القادم٭
اخبار على مدار الساعة على موقع العرب
ten.barala.www
سمـيح الـقاسم -رئيس التحرير الفخري
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احملرر املسؤول واملدير العام
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طاقم هيئة التحرير :ســهيــل كيوان ،زيدان خــاليلة ،سـعـيــد حسنني،
محمد محسن وتد وسعيد عدوي
املقاالت املنشورة تعبر عن آراء اصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير *
املواد املرسلة ال ترد الى اصحابها سواء نشرت ام لم تنشر * املواد غير املوقعة تهمل /
ويحق للكاتب طلب االحتفاظ باسمه لدى هيئة التحرير * االعالنات على مسؤولية اصحابها
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