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*åUHO�ò q�«d ≠ أدان الّتجّمع الوطنّي الدميقراطّي - فرع حيفا 

العدوان اإلجرامّي اّلذي تشّنه إسرائيل على قطاع غزّة واّلذي تقوم 
وحشّي  بقصف  اإلسرائيلّية  والبحرّية  والبرّية  اجلوّية  القوات  خالله 
على شعبنا في قطاع غزّة، لهدف حتقيق أهداف سياسّية باألساس، 
سقط  الِفَلسطينّي.  الّشعب  على  اإلسرائيلّية  اإلمالءات  وفرض 
العظمى  غالبّيتهم  شهيد،  ِمائتي  من  أكثر  اآلن  لغاية  ضحّيته 
ألف  من  أكثر  وجرح  والّنساء،  األطفال  من  وخاّصًة  املدنّيني،  من 
وخمسمائة ِفَلسطينّي، إلى جانب تدمير مئات البيوت واملنشآت 

املدنّية. ويطالب التجّمع بوقف العدوان اإلسرائيلّي فورًا.
وجه  في  الّشجاعة  ووقفته  غزّة  في  شعبنا  صمود  التجّمع  ا  وحّي
العدوان، مؤّكًدا أّنه مهما بلغت جرائم االحتالل والعدوان، فإّنها لن 
تنجح في كسر إرادة الّنضال واملقاومة لدى شعبنا البطل في غزّة 
هاشم، داعًيا أهلنا في حيفا الّتصّدي للعدوان على غزّة، واملشاركة 

في كاّفة الّنشاطات الكفاحّية لنصرة غزّة وضّد االحتالل وعنصرّيته، 
مبا فيها املشاركة في املظاهرات احمللّية والقطرّية.   

ويشير التجّمع احليفاوّي إلى أّن حيفا تشهد حتريًضا خطيرًا مستمرًا 
ضّد املجتمع العربّي احليفاوّي في اآلونة األخيرة، وانتشار محاوالت 
مدرسة  على  الّثمن»  كاعتداء «تدفيع  حيفا،  عرب  ضّد  الّترهيب 
ووطنّية،  ثقافّية  مؤّسسات  على  الّتحريض  إلى  إضافًة  «مسار»، 
ّية، وإغالق سياسّي ملقهى «الورشة» لسبب  كجمعّية الّثقافة العرب
ـ«سكايپ» للمناضلة ليلى خالد، ومطالبة البلدّية  استضافته عبر ال
ّية بالّتصدي ضّد املظاهرات  ورئيسها ياهڤ ألصحاب املقاهي العرب
ضد  البلدّية)  رئيس  (نائبة  شطرامي  وتصريحات  األملانّي  احلّي  في 
مجتمعنا  ضّد  مكّثفة  عنصرّية  هجمة  على  تدّل  كّلها  إذ  األذان، 
العربّي احليفاوّي، بغطاء واحتضان بلدّية حيفا، والّشرطة والّسلطة 

بأذرعها املختلفة.
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ويؤّكد التجّمع احليفاوّي أّن «هذا الّتحريض املستمّر ضّد عرب حيفا 
مقاس  على  االحتجاجّي  السياسّي  للعمل  حدود  لرسم  ومحاوالت 
الّسلطات اإلسرائيلّية، يتطّلب وحدًة وطنّية حيفاوّية وكفاحّية ضّد 
الّسياسّية  القوى  كاّفة  داعًيا  واالحتالل»،  العنصرّية  أشكال  كاّفة 
ّية،  احليفاوّية، واجلمعّيات األهلّية وجلان األحياء والفعالّيات الّشباب
اخلطير  الّتصعيد  ملواجهة  سبل  ووضع  والّتنسيق،  املشترك  العمل 

ضّد عرب حيفا وضّد وجودنا في مدينتنا وبلدنا.
ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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ضّد  املسيرة  إلغاء  إلى  اإلسرائيلّية  الّشرطة  تسعى 
احلرب على غزة، في ِمنطقة مرَكز الكرمل في حيفا، 
مساء الّسبت، واّلتي سُتقام حتت شعارات: «أوقفوا 
احلرب. ِارفعوا احلصار. أوقفوا قتل األطفال واملدنّيني. 

اِجنحوا للّسالم العادل!».

واستدعت شرطة حيفا سكرتيَر ِمنطقة حيفا للحزب 
الشيوعي، رجا زعاترة، مساء أمس اخلميس، جللسة 
مع قيادة لواء الّشاطئ للّشرطة، حيث اّدعت الشرطة 
عصابات  بأّن  استخبارّية»  «معلومات  لديها  أّن 
املتظاهرين  على  االعتداء  ستحاول  الفاشي  اليمني 
زعاترة  إقناع  الّشرطة  وحاولت  واليهود.  العرب 

تظاهرة  إلى  مظاهرة (مسيرة)  من  الّنشاط  بتحوبل 
في أّي مكان يختاره.

هي،  كما  املسيرة  على  زعاترة  أصّر   جانبه  من 
واّلتي اضطرت الّشرطة أصًال لترخيصها بعد تقدمي 
خبرًا  (انظر  العليا  العدل  محكمة  إلى  التماس 
منفصًال في الّصفحة 4 من هذا العدد)، مؤّكًدا أّن 
واجب الّشرطة ومسؤوليتها حماية املتظاهرين، وليس 

اخلضوع للّتهديدات الفاشّية. 
وحّذر من أّن إلغاء املظاهرة سيؤّدي إلى الّتوّجه مجّدًدا 
إلى احملكمة، واّلتي ألغت اجللسة إثر اتفاق خّطي 
اّلذي  «عدالة»  مرَكز  ومحامو  النيابة  مندوبو  قّدمه 
يقضي  القضّية،  هذه  في  الّشيوعي  احلزب  ميّثل 
وترخيص  الّسابق،  موقفها  عن  الّشرطة  بتراجع 

املظاهرة. 
الّشيوعي:  للحزب  حيفا  ِمنطقة  سكرتير  وأّكد 
اليمني.  لتهديدات  نخنع  لن  قائمة.  مظاهرتنا 
واملتظاهرين  املظاهرة  أمن  ّية  مسؤول الّشرطة  نحّمل 
حزبنا  رفاق  أّن  في  ثقة  وكّلنا  واليهود.  العرب 
التحّدي،  قدر  على  الّشيوعّية  وشبيبتنا  وجبهتنا 
مساء  وقضيًضا،  ا  ـً قّض حيفا  إلى  وسيتقاطرون 
املجازر  حكومة  ضد  مدوّية  صرخة  لنطلق  الّسبت، 
وقتلة األطفال، ومن أجل وقف العدوان ورفع احلصار 

عن قطاع غزة.
هذا، ويبدأ التجمُهر الّساعة الّتاسعة والّنصف مساًء 
في جاّدة «مورّيا» 52، لتنطلق املسيرة حّتى مرَكز 

«حوريڤ».
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اإلسرائيلّية،  الّشرطة  تراجعت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

وز)، عن موقفها  يوم الّثالثاء من هذا األسبوع (15 متّ
الرّافض لترخيص مسيرة ضّد احلرب على غزّة، في 

ِمنطقة مركز الكرمل في حيفا. 
وكان قائد شرطة حيفا قد استدعى سكرتيَر ِمنطقة 
حافّي رجا زعاترة، صباح  حيفا للحزب الّشيوعّي، الصِّ
خاللها  حاولت  الّشرطة،  قيادة  مع  جللسة  الّثالثاء، 
مركز  ِمنطقة  لتفادي  بديلة  مسارات  عرض  األخيرة 
الكرمل. وأصّر احلزب الشيوعي على موقفه، ما اضطر 
على مضض. الّشرطة «للرّضوخ» وترخيص املسيرة 

وجاء هذا الّتراجع قبل 24 ساعة متاًما من موعد بّت 
محكمة العدل العليا في االلتماس اّلذي تقّدم به 

احلزب الّشيوعي، بواسطة مرَكز «عدالة». 
احلزب)،  قيادة  (عضو  ِڤلطمان  أوري  املربي  وقال 
م االلتماس باسمه وباسم زعاترة: «نضالنا  واّلذي قِدّ
نسمح  لن  إّننا  قلنا  أثمر.  والقضائّي  امليدانّي 
املناوئ  اليهودّي   - العربّي  الّصوت  هذا  بإخماد 
للحرب اإلجرامّية على قطاع غزّة، ولعدوانّية حكومة 

إسرائيل جتاه الّشعب العربّي الِفَلسطينّي».

 W�Kł  bŽu�  s�  WŽUÝ  24  q³�  ¡Uł  WÞd ÒA�«  l Ôł«dð  ™

 ÒwŽuO ÒA�«  »e(«  ”UL²�«  w�  ÒX³K�  UOKF�«  ‰bF�«  WLJ×�

 Ác¼  Òb{  Òw2_«  UMłU−²Š«  q�«uMÝ  ∫wŽuO ÒA�«  »e(«  ™

 ™  UL¼—U²�½  s¹cKÒ�«  ÊU�Òe�«Ë  ÊUJ*«  w�  ¨W ÒO�«dłù«  »d(«

وأضاف ِڤلطمان: «سنواصل هذا االحتجاج، وسنتظاهر 
مساء الّسبت في املكان والزّمان اّللذْين نختارهما».

عّدة  يدرسان  و«اجلبهة»  الّشيوعي  احلزب  أّن  يذكر 
وتصعيد  مواصلة  ضّد  مظاهرة  لتنظيم  إمكانّية 

العدوان، في حيفا أو الّناصرة أو تل أبيب.

 WLN²Ð …dðUŽ“ l� oOI×Ò²�«

å Òw½u½UI�« dOž d¼UE²�«ò

وفي سياق مّتصل، حّققت شرطة حيفا، مساء األحد 
ِمنطقة  سكرتير  مع  متوز)،   13) األسبوع  هذا  من 
حيفا للحزب الّشيوعي، رجا زعاترة، بتهمة تنظيم 
«مظاهرة غير قانونية» في مركز الكرمل في حيفا، 

ضّد العدوان اإلسرائيلّي على قطاع غزّة.
وأّكد زعاترة في الّتحقيق أّن املظاهرة كانت قانونّية، 
وأّن الّشرطة هي اّلتي رفضت طلبه بترخيص مسيرة 
ِمنطقة  في  حاشدة  مظاهرة  تنظيم  فتم  احلرب.  ضد 
مركز الكرمل حتت شعار «أوقفوا احلرب»، شارك فيها 
احلزب  من  ويهودّي،  عربّي  متظاهر   500 من  أكثر 
وغيرها  حزب «ميرتس»،  ومن  و«اجلبهة»  الّشيوعّي 

من احلركات اليسارّية.
وكان احلزب الّشيوعي، قد قّدم يوم اخلميس املاضي، 
ا بإلغاء  التماًسا إلى محكمة العدل العليا، ُمطالًب
قرار شرطة حيفا حظر مظاهرة ضّد احلرب على غزّة، 
في ِمنطقة مركز الكرمل في حيفا. وكان من املفروض 
أن تبّت احملكمة في االلتماس يوم االثنني، إّال أّنها 
أرجأت موعد احملكمة إلى األربعاء، بناًء على طلب 

النيابة، ريثما تبلور الّشرطة موقفها النهائّي.

…eſ v K Ž »d (« Òb{ Ùd ¼U E  d E × Ð U ¼—«d  s Ž lł«d Ò² K  Òd DCð UH O Š èÞd ý

حسن  احملامي  القضية  هذه  في  احلزب  مّثل  وقد 
جبارين واحملامي فادي خوري واحملامية سوسن زهر 
من «عدالة» - املركز القانوني حلقوق األقلية العربية.
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نحن على يقني بأّن شبكة «ماكس ستوك»، واّلتي 
تشّغل  البالد،  في  األرخص  بأّنها  نفسها  تعرّف 
واألجناس،  األطياف  جميع  من  وموّظفني  موّظفات 
بدون متييز عرقّي أو قومّي، وفًقا للكفاءات؛ بدًءا من 
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عامالت وعاملي الّتنظيف وانتهاًء مبديري الفروع.
وغضب  حفيظة  وأثار  األسبوع،  هذا  لفتنا  ما  ولكن 
توّجهوا  اّلذين  العرب،  من  الّشبكة  زبائن  بعض 
الّنشر  لهدف  «حيفا»،  صحيفة  إلى  مستائني 
فرع  قصدوا  اّلذين  أولئك  خصوًصا   – املوضوع  عن 

«كريات  ِمنطقة  في  القابع  ستوك»  «ماكس  شبكة 
الواجهة  على  إعالنني  وجود   – حيفا  في  إليعزر» 
إلى  الفرع  حاجة  عن  األّول  يعلن  للمحّل.  الزّجاجّية 
أمينات صندوق (קופאיות) ذوات خبرة، بعد اخلدمة 
إلى  حاجته  عن  الّثاني  يعلن  بينما  العسكرّية؛ 

عاملة تنظيف (من دون شروط أو قيود – م.ف.)!
صندوق  أمينات  يشّغل  فرع  من  استهجنت  بدايًة، 
عربّيات، وغالبّية زبائنه من العرب، أيًضا؛ إقحامه 
واشتراطه ضمن إعالنه – وخصوًصا في ظّل األوضاع 
البالد  في  املستشرية  والعنصرّية  واملتأزّمة،  املتوّترة 
الّصندوق،  أمينات  فهل  العسكرّية.  اخلدمة  بند   –
وَحدة  أو  عسكرّية،  قاعدة  في  العمل  بصدد  مثًال، 
«إقحام»  يجب  َم  ِل الّدولة؟!  أمن  تهّدد  سرّّية  جيش 
لشبكة  عادّي  إعالن  ضمن  العسكرّية  اخلدمة  شرط 
اإلعالن  أّن  أم  صندوق؟!  أمينات  مجرّد  إلى  بحاجة 
– في هذه احلالة – يقتصر على اليهودّيات، فقط؟! 
أمام  ضمن اإلعالن اآلخر –  بينما املجال مفتوح – 

العربّيات للعمل في مجال الّتنظيف؟!
الّصحيفة  إلى  املستائني  من  عدد  توّجه  ولسبب 
واستهجاننا  املُنصَفني»،  «غير  اإلعالنني  بخصوص 
لهذه اخلطوة من قبل فرع يوّظف موّظفات وموّظفني 

اإللكترونّي،  البريد  وعبر  ا  ـً هاتفّي توّجهت  عرًبا، 
أيًضا، إلى شبكة «ماكس ستوك» لهدف االستفسار 
واستيضاح األمر، واملطالبة بتصحيح الُغنب احلاصل 
لم  َمن  وكّل  العربّيات،  بحّق  املذكور  اإلعالن  ضمن 

تخدم في جيش االحتالل.
وقد وصلنا رّد من شبكة «ماكس ستوك»، جاء فيه:

أّن  ونؤّكد  ُنعيد  الهاتفّية،  محادثتنا  أعقاب  «في 
شبكة «ماكس ستوك» أبعد ما تكون عن العنصرّية، 
ونحن ال نفرّق بني أّي شخص وآخر بناًء على قومّيته 

أو عرقه أو دينه.
العرب  من  وموّظفني  موّظفات  تشّغل  «الّشبكة 
واليهود، في جميع الوظائف، بدون متييز. وكما ذكرت 
لك، فهي تشّغل، أيًضا، أمينات صندوق عربّيات في 
جميع فروعها، حيث ال يقتصر عمل العربّيات على 
مديرون  لدينا  ذلك،  إلى  وإضافًة  فقط.  الّتنظيف، 

عرب في فرَعي ِمنطقَتي «نيشر» و«أور عكيڤا».
إلى  الفرع  حاجة  حول  املذكور  اإلعالن  «وبخصوص 
أمينات صندوق بعد اخلدمة العسكرّية، فقد جاء هذا 
الّشرط نتيجة إقدام عدد كبير من الفتيات القاصرات 
لذا  العمل؛  لطلب  ا  ـً يومّي الّصيفّية  العطلة  خالل 
حاولنا صّد توّجهاتهّن بتذييلنا اإلعالن بهذا الّشرط.

اإلعالن،  أُزيل  توّجهكم،  أعقاب  وفي  ذلك،  «مع 
«ماكس  شبكة  فروع  جميع  في  اإلجراءات  وشّددت 
اآلن  فمن  صارمة.  تعليمات  وأُعطيت  ستوك»، 
صياغة  من  والّتأّكد  االهتمام  سيتّم  فصاعًدا 
شرائح  جميع  إلى  موّجهة  لتكون  اإلعالنات،  نّص 

املجتمع، بدون متييز أو اشتراط، ومبساواة تاّمة.
«إّن شبكة «ماكس ستوك» متتاز بتوظيفها العادل 
بزبائنها  وتهتّم  سواء،  حّد  على  واليهود  للعرب 
ومبشاعرهم من املجتمعني، لذا جتد لدينا فسيفساء 
جميلة من جميع املجتمعات اّلتي تتشّكل منها دولة 
الّنساء  من  وغيرهم،  واليهود  العرب  من  إسرائيل؛ 
ذلك.. إلى  وما  والفتيات،  الفتيان  من  والرّجال، 

العرب  بني  واملتوّترة،  املشحونة  الّظروف  ظّل  «في 
واليهود في هذه األّيام، ستجد في «ماكس ستوك» 
ّية الّتعايش وبضرورة وإمكانية  بارقة أمل تذّكر بأهّم

العيش مًعا بشكل طبيعّي وعقالنّي.
ستوك»  «ماكس  شبكة  أّن  ألذكر  الفرصة  «وأنتهز 
القريبة  األشهر  خالل  جديدين،  فرعني  ستفتتح 
القادمة، في مدينَتي أّم الفحم وسخنني. وبطبيعة 
األمنّي،  الطاقم  من  بدًءا  املوّظفني،  جميع  احلال، 
الفرعني،  مبديرَِي  وانتهاًء  الّصندوق،  بأمينات  مرورًا 
ماضون  أّننا  إلى  وأشير  العرب.  من  سيكونون 
فروع  وافتتاح  األسعار  وتخفيض  الزّبائن  خدمة  في 
تنتهج  أن  أمل  على  ّية..  العرب والبلدات  املدن  في 

الّشبكات األخرى طريقنا، بدون أّي متييز.
          – الزّبائن  خدمة  قسم  االحترام،  فائق  «مع 

«ماكس ستوك»».
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®

ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»: 
www.haifanet.co.il
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املقّدس  الّسينودس  قام  أن  بعد   ≠ åUHO�ò q�«d*

للروم امللكيني الكاثوليك بتعيني سيادة متروپوليت 
ألساقفة  جديًدا  رئيًسا  املوّقر  بقعوني  جورج  صور 
عّكا وسائر اجلليل، عقدت الّلجنة اخلاّصة الستقبال 
سيادته، واّلتي عّينها سيادة املدّبر الرسولّي (مطران 
املوارنة لألرض املقّدسة) موسى احلاج، جلسة حتضيرّية 
لترتيب وصول واستقبال، وتنصيب املطران اجلديد في 

ّية مار إلياس في حيفا. كاتدرائ
ووضعت الّلجنة برئاسة الّنائب األسقفي اإلكسارخوس 
باملطران  باالحتفاء  املتعّلقة  الّترتيبات  خوري،  فوزي 

بقعوني في األبرشّية العكاوّية.

 ¨UHOŠ w� WK¹b³�« WOÐd Ò²K� W ÒOÐdF�« W ÒOFL'« ≠ å—«uŠò

rOKFÒ²�«Ë WOÐd Ò²�« …—«“Ë Òb{ UOKFK� fL²Kð

   Òd D{« Ü O K F Ò² «Ë èO Ðd Ò² « …—«“Ë
 Ü N Ð ·«d ² Žô«Ë è Ý—b *« h O šd ²

°U N K ¹u 9 s  h ÒK L ²ð U N ÒM~

 ‰U ³ I ² Ýô  «d O C × Ò² « ¡b Ð
w ½u F I Ð Ã—uł Ê«d D*«

يوم  حيفا،  إلى  بقعوني  املطران  وصول  املُنتظر  ومن 
الّثالثاء في 5 آب 2014، حيث سُيجرى له حفل 
استقبال رسمّي وإجراء مراسم الّتنصيب على كرسي 
األبرشّية، بحضور شخصّيات رسمّية ودينّية وممّثلني 

عن مختلف الّطوائف في البالد.
ومن املقرر أن يحتفل املطران اجلديد بالقداس اإللهّي، 
يوم عيد التجّلي، املصادف األربعاء 6 آب 2014 
ّية مار إلياس  الّساعة الّسادسة مساًء، في كاتدرائ

في حيفا، بحضور كهنة األبرشّية واملؤمنني.
ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il

*åUHO�ò q�«d ≠ تبّت احملكمة الُعليا، يوم 

وز اجلاري)، في التماس  األربعاء القادم (23 متّ
جمعّية «حوار» للّتربية البديلة في حيفا ضّد 
بتمويلها  للمطالبة  والّتعليم،  الّتربية  وزارة 
كـ«مدرسة غير رسمّية». حيث تعتمد املدرسة 
املاّدي،  الّطّالب  أهالي  دعم  على  باألساس 

وتبرّعات من املجتمع والّصناديق.
ويأتي هذا االلتماس بعد إصدار وزير الّتربية 
والّتعليم قرار ينّص على عدم  متويل مدرسة 
رخصة  على  حصولها  رغم  املستقّلة  «حوار» 
غير  كمدرسة  بها  واعتراف  املدرسة  لتفعيل 
رسمّية. حيث متّكنت املدرسة من انتزاع الرّخصة 
واالعتراف بها، عام 2012، بعد نضال استمّر 

منذ عام 2006. 
وعّلل وزير الّتربية والّتعليم رفضه تخصيص 
يرى  «ال  بأّنه  للمدرسة  املستحّقة  امليزانّيات 
برأي  احلائط  عرض  ضارًبا  لوجودها»،  ضرورة 
تؤمن  واِملنطقة،  حيفا  في  ّية  عرب عائلة   120

بهذا املشروع وبرؤيته الّتربوّية اخلاّصة، وبحّقهم 
الّشرعي في اختيار اإلطار املناسب لتعّلم أبنائهم. 
دعم  واجبها  من  حيفا  بلدّية  تتنّصل  كما 
املدرسة ومسيرتها الّتربوّية، بحّجة عدم ضرورة 
وجود مدرسة «حوار» املستقّلة، ألّنها «تشّكل 
املجتمعّي»  الّنسيج  في  الّتوازن  على  خطرًا 
وألّنها  حيفا،  في  البلدّية  «أوجدته»  اّلذي 

«ُتسيئ للمدارس الرّسمّية في حيفا».
البديلة،  للّتربية  املستقّلة  «حوار»  مدرسة  إّن 
ّية  عرب ملدرسة  البالد  في  الوحيد  الّنموذج  هي 

تديرها مجموعة من األهالي بشكل مستقّل، 
فقد بادرت هذه املجموعة إلقامة املدرسة قبل 
عينيها  ُنصب  واضعًة  سنوات،   10 من  أكثر 
وتعيد  الّتقليدّية،  الّسائدة  املفاهيم  حتارب  أن 
باملدرسة  الّطفل  عالقات  مبنظومة  الّنظر 
إطار  خلق  على  فعملت  التعّلمّية،  والعملّية 
تربوّي داعم يعمل على بناء شخصّية الّطفل 

وإكسابه مهارات الّتعّلم الّذاتي الفّعال. 
والّتعليم  الّتربية  وزارة  رفض  استمرار  ورغم 
فهي  إقامتها،  منذ  املدرسة  دعم  حيفا  وبلدّية 
عدد  يزداد  حيث  والّتطوّر،  بالّنمو  مستمرّة 
ا وتتطوّر املشاريع والبرامج اّلتي  ـً الّطّالب سنوّي
تعنى مبهارات الّطّالب، وكذلك مبهارات الّطاقم 

الّتربوّي البديل.
من  أفواج  ثالثة  اآلن  حّتى  خرّجت  وقد  هذا، 
الّثانوّية  املدارس  في  انخرطوا  اّلذين  طالّبها 
الكلّية  رأسهم  وعلى  حيفا،  في  األهلّية 
فيها   فاندمجوا  ّية،  العرب األرثوذكسّية 

ا على حّد سواء.  ـً ا واجتماعّي ـً تعليمّي
وترى جمعّية «حوار» في قرارات وزير الّتربية 
عملّية  حيفا  بلدّية  موقف  وفي  والّتعليم، 
عن  محوها  إلى  تهدف  ُممَنهجة  ّية  إقصائ
قيم  من  تتضّمنه  ما  بكّل  الّتربوّية،  اخلارطة 
تربوّية اجتماعّية ووطنّية، وذلك ملا حتمله هذه 
القيم من تعزيز للفرد العربّي، وترقى به إلى 

الندّية احلّقة واالعتزاز بالّنفس. 
موقع  ادخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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التي  اليد  نفسها  وهي  فيه،  املعاقني  وقتلت  غزّة 
حتاول «تدفيعنا الثمن» ليل نهار، مهاجمًة بيوتنا 
ومدارسنا ومساجدنا وكنائسنا، وتعتدي على عّمالنا 
وحترّض لالنتقام مّنا، وهي ذاتها اليد التي تسجن 
حّتى اليوم 30 طفًال من اجلليل والنقب واملثّلث في 
االعتداءات  ضّد  لالحتجاج  خرجوا  ألنهم  سجونها 

املتواصلة علينا».
في  احلكومة،  في  أو  الشارع  البيان: «في  وأضاف 
سماء غزة أو شوارع يافا أو في قرى ومدن الضّفة، يد 
يد  وهي  واحدة،  الصهيونّية  اإلسرائيلّية  العنصرّية 
مجرمة دون أدنى شك. لكّن مصدر القوّة األّول لهذه 
اجلرمية هو في اعتقادها أنها تستطيع أن تقتل في 
الضّفة وحتاصر اخلليل بينما تبقى غزّة ساكنة هادئة. 
وظّنها أّنها تستطيع أن تعتدي علينا في الداخل، 
ساكنة  الضّفة  وتبقى  أرضنا،  وتصادر  بيوتنا  تهدم 
هادئة. وأنها تستطيع أن تقصف غزّة وتقتل أوالدنا 
فيها، ويبقى املثلث واجلليل والنقب بهدوٍء وصمت».

جرمية  مع  ُكسرت  املعادلة  هذه  البيان: «لكّن  وتابع 
بؤسها  القدس  فنفضت  خضير،  أبو  محمد  قتل 
وتصّدت للجرمية، ونفض الداخل استكانته وتصّدى، 
ونفضت الضّفة التواطؤ األوسلوي وتصّدت، ونفضت 
غزّة حصارها وتصّدت، فظهر طريق النضال أمامنا 

واضًحا واحًدا- ينتظرنا أن نتقّدم».
والداخل  طويلة  سنوات  مرّت  قد  أّنه  البيان  واعتبر 
الفلسطينّي يتوّهم بأّن قدرته على النضال واملشاركة 
والهتافات  الشعارات  رفع  تتعدى  ال  التصّدي  في 

وجمع التبرّعات، لكّن احلقيقة غير ذلك.
وأّكد البيان على أّن قدرة الداخل الِفَلسطينّي أكثر 
من ذلك، مذّكرًا بأحداث مخطط «پراڤر»: التصّدي 
الّشعبي بشجاعة وبصدق إنسانّي ووطنّي، يستطيع 
شعبنا،  لصالح  األحداث  مجرى  يغّير  وأن  يؤّثر  أن 
نعيش  «أن  الوطنّية:  وطموحاتنا  أحالمنا  ولصالح 

بحرّية وكرامة في بلدنا».
وأشار احلراك في بيانه إلى أّن غزّة ُعنوان هذه اجلولة، 
الستطعنا  للعدوان،  التصّدي  صّعدنا  «لو  وتابع: 
املعادلة  إلى  ُيضاف  ا  صعًب عامًال  نشّكل  أن 
خوضها  عليها  ويصّعب  اإلسرائيلّية،  السياسّية 
للجرمية، ويعّجل نهاية العدوان وهزميته. لن نكتفي 
بالتضامن، لن نكتفي بإسماع صوتنا، لن نكتفي 
بالتعبير عن الغضب. شاّبات وشّبان، أمهات وآباء، 
كبار السّن واألطفال، بشجاعٍة وصدٍق وعطاء، سننزل 
إلى الشوارع ونتصّدى حّتى نرفع اجلرمية اإلسرائيلّية 

عن غزّة».
يوم  في  للمشاركة  اجلميع  بدعوة  البيان  وانتهى 
لنكون  وز،  متّ  18 املوافق  اجلُمعة،  اليوم  التصّدي، 
جزًءا من التصّدي الّشعبي الوطني «الذي يؤّثر على 
املعادلة  في  ا  صعًب عامًال  ويشّكل  األحداث،  مجرى 

السياسّية، يؤّثر وُيقرّب العدوان من سقوطه.»
دعوة  يتم  لم  أّنه  موثوقة  مصادر  من  وعلمنا  هذا 
يتّم  ولم  املظاهرة،  في  للمشاركة  القيادّيني  من  أّي 

الّتنسيق مع القيادّيني بشأن هذه املظاهرة.
ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»: 

www.haifanet.co.il

*åUHO�ò q�«d ≠ حتت ُعنوان «منوت واقفني.. ولن 

األسبوع  من  االثنني  مساء  حيفا  حراك  نّظم  نركع»، 
شارك  غزّة،  على  بالعدوان  منّددة  مظاهرة  اجلاري، 

فيها عشرات الّناشطني والّناشطات.
متام  في  حبيبي  إميل  دوّار  من  املظاهرة  وسارت 

الّتاسعة مساًء، وجابت شوارع حّي وادي الّنسناس.
من  أقوى  «غزّة  منها  شعارات  عّدة  املشاركون  ورفع 
األبرار»؛  شعبنا  لشهداء  واخللود  «املجد  احلصار»؛ 
حليف  و«الّنصر  واملتآمرين»؛  للخونة  والعار  «اخلزي 

شعبنا املقدام»، وغيرها من الّشعارات والهتافات.

وعلم على أّن املظاهرة انتهت باعتقال الّناشطني، مجد 
الحًقا. سراحهما  اطالق  ّمت  وقد  خير،  ووسيم  كّيال 

ÍÒbBÒ²�« Âu¹

حتت ُعنوان «يوم الّتصّدي - عن غزّة ندافع»، دعا 
لتنظيم  الِفَلسطينّي  الّداخل  في  شبابّي  حراك 
وز)  متّ  18) اجلُمعة  اليوم  مركزّية،  قطرّية  مظاهرة 
العدوان  ضّد  اخلامسة،  الّساعة  متام  في  حيفا،  في 
في  الّدعوة،  هذه  وتأتي  غزّة.  قطاع  على  الهمجّي 
ـ220 شهيًدا  الوقت اّلذي جتاوز فيه عدد الّشهداء ال
سلطات  تستمّر  بينما  غزّة،  قطاع  في  وشهيدة 
الّداخل  في  والّشابات  الّشبان  باعتقال  االحتالل 
الِفَلسطينّي، في محاولة منها لقمع أّي حترّك وأّي 

تصّدي للعدوان.
الّداخل  في  املظاهرات  أّن  املجموعة  تؤّكد  وبدورها 
الغضب  عن  تعبير  أو  تضامنّية  مظاهرات  ليست 
فحسب، بل هي جزء من املعادلة الّسياسّية، وعامل 
البيان:  في  جاء  ما  ووفق  األحداث.  على  مؤّثر 
الّشوارع،  في  للعدوان  بالتصّدي  االستمرار  «علينا 
مجرى  ويغّير  يؤّثر  قد  الوطنّي  الّشعبي  فالّتصّدي 
األحداث لصالح شعبنا، لصالح أحالمنا وطموحاتنا 

الوطنّية، بأن نعيش بحرّية وكرامة في بلدنا».
فيد  مطرح؛  للّشك  يعد  «لم  البيان:  في  وجاء 
اجلرمية اإلسرائيلّية واحدة ال تتجزّأ، حّتى وإن ظهرت 
بأشكاٍل مختلفة. اليد اّلتي خطفت أخانا الّصغير 
هي  وأحرقته،  البنزين  وأشربته  خضير  أبو  محّمد 
ذاتها اليد التي قتلت حّتى الّلحظة أكثر من 40 
طفًال في غزّة، منهم صغيرتنا ياسمني ابنة الرابعة، 
وطفلنا محّمد البالغ من العمر عام ونصف العام، 
حتفه.  انتظر  الذي  قنديل  أنس  الفتى  وصديقنا 
هي نفسها اليد التي قصفت «بيت الرحمة» في 

°…eſ v K Ž Ê«Ëb F K  åÍ Òb B Ò² « ãu ¹ò ÆÆUH O Š w  ¨è F ÔL '« Âu O «°…eſ v K Ž Ê«Ëb F K  åÍ Òb B Ò² « ãu ¹ò ÆÆUH O Š w  ¨è F ÔL '« Âu O «

©å«dJÐò l�u� sŽ nDKÐ ¨…d¼UE*« s� V½Uł®©å«dJÐò l�u� sŽ nDKÐ ¨…d¼UE*« s� V½Uł®

 åUHO�ò q�«d*

لإلعالم  الّشرطة  بلسان  الّناطقة  من  وصلنا 
العربّي، لوبا الّسمري، أّنه ُطعن رجل عربّي في 
اخلمسينّيات من عمره، من سّكان طمرة، قبيل 
ظهر أمس اخلميس، في شارع «أوفير» في مدينة 
حيفا، ما أسفر عن إصابته بجراح وُصفت ما بني 

o ÒI% èÞd ÒA «Ë ÆÆUH O × Ð ÍË«d L Þ s F Þ
الّطفيفة واملتوّسطة، أحيل على إثرها للعالج في 

مستشفى «رمبام».
وقد وصلت إلى مكان احلادث دورّية من الّشرطة، 
شرطة  وتواصل  هذا  باحلادث..  بالّتحقيق  وقامت 
حيفا أعمال البحث والّتحقيق في كاّفة تفاصيل 

ومالبسات هذه الواقعة.
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احلافل   Orange سجل  إلى  ويضاف  يتحّقق  آخر  إجناز 
 LTE بالّنجاحات، وذلك بإطالقها رسمًيا شبكة اجليل الرّابع
العمل  من  طويلة  لسنوات  تتويًجا  تأتي  البالد،  في  األولى 
وذلك بعد احلصول على موافقة من وزارة االّتصاالت، ليتمّتع 
العاملّية.  األسواق  في  كما  متوافرة  حديثة  بخدمات  زبائنها 
وكانت قد أعلنت الّشركة هذا األسبوع عن بدء تشغيل خدمات 
وزارة  أعلنت  أن  بعد  القرار  هذا  إعالن  ويأتي  اجلديدة.  الّشبكة 
الترّددات  باستخدام  الّسماح  األسبوع  بداية  في  االّتصاالت 

عليها  ُطرحت  اّلتي  للّشروط  وفًقا  الرّابع،  للجيل  املخّصصة 
أصحاب   Orange زبائن  مينح  وبالّتالي  الّطرفني.  ومبوافقة 
األجهزة الّداعمة االستمتاع من اخلدمات اخللوّية للجيل الرّابع. 

 ø4 qO−K� rŽ«œ åÊuHð—ULÝò p¹b� q¼

حتّول  نقطة  تشّكل  الهائلة  بإمكاناتها  الرابع  اجليل  شبكة 
لإلنترنت  استخدامهم  وعند  ـ«سمارتفون»،  ال ملستخدم  جذرّية 
هذه  توّفرها  اّلتي  اخلارقة  الّسرعة  ظّل  في  وذلك  اجلهاز،  عبر 
الّشبكة فيما يتعّلق بتنزيل ورفع بيانات ومشاهدة أفالم ذات 
استخدام  الّتفاعلّية،  اإللكترونّية  األلعاب  العالي،  الوضوح 
الّتطبيقات االجتماعّية وغيرها من الّتطبيقات اّلتي تتطّلب 

سرعات عالية.

∫ Òw�¹—Uð Âu¹
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lÐ«Òd�« qO'«  U�bš

ويقول حاييم رومانو (مدير عام Orange): «نحن فخورون 
ركة األولى اّلتي توّفر لزبائنها خدمات اجليل الرّابع  بأن نكون الشِّ
ركة  للشِّ الّتنظيمّية  الرّؤية  من  كجزء  الّنطاق.  واسع  بانتشار 
التقّدم، واالبتكار الّتكنولوجّي، واليوم نحن سعداء لتلبية هذا 

.«LTE الوعد لزبائننا، بإطالق شبكة اجليل الرابع
احلالي  الّشهر  نهاية  حّتى  الّشركة  «ستملك  رومانو:  وأضاف 
750 موقَع بّث، منتشرين في جميع أنحاء البالد، مبا في ذلك 

باإلضافة  الّطرفّية/اجلانبّية.  املناطق  في  وكذلك  الكبرى،  املدن 
بشكل  الّشبكة  نشر  الستكمال  ونشاط  بجّد  العمل  يجري 

كامل حّتى نهاية العام».

خالل  شيكل  مليارد  من  أكثر  الّشركة  استثمرت  قد  وكانت 
 G4 الّسنتني املاضيتني في الّتحضيرات من أجل إقامة شبكة
األساسّية  الّشبكة  واستبدال  البالد،  في  وسرعة  تطوّرًا  األكثر 
وتوزيع الترّددات وتطوير نظام املعلومات، وغيرها لنشر الّشبكة 
اجلديدة في كاّفة أنحاء البالد، بريادة تكنولوجّية وفق املعايير 
وُتقّدم  االستهالك  منط  في  جذرّي  تغيير  متنح  بحيث  العاملّية، 
جتربة نوعّية للمستخدم بخلق عالم مضامني جديد. ليتمّكن 
أكثر من 4 ماليني من سّكان البالد القاطنني في مناطق تغطية 
 G4 لشبكة  املتطوّرة  الّتكنولوجيا  من  االستمتاع  الّشبكة 

 w�  MBB   U−²M�Ë  ÒwÐdF�«  lL²−LK�  o¹u� Ò²�«  d¹b�®  W ÒO�dý  ÂöÝ
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األسرع واألكثر تطوّرًا في البالد. 
ترّدد  شريط  نطاق  في  ًيا،  حال الرّابع،  اجليل  شبكة  وستعمل 
ا بعرض 5 ميچاهرتس وبالّتالي سيحصل الزّبائن  ـً ّي ضّيق نسب
العام،  نهاية  نحو  الّشبكة.  في   G4 قدرات  من  بعض  على 
ستقوم وزارة االّتصاالت بعقد مناقصة ترّددات، عندئذ سيتمّكن 
االستفادة الكاملة من تقنّية اجليل الرابع وستمنح املستهلكني 
أقصى  واستخدام  ذلك،  من  أعلى  سرعات  بتصّفح  االستمتاع 

إمكانّيات الّتكنولوجيا اجلديدة للجمهور.

 d³
√  WŽdÝ  p×M9  lÐ«d�«  qO'«  UOłu�uMJð

 qO'«  sL{  WŠU²*«   UJ³ ÒA�«  s�  dO¦JÐ
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oÐU Ò��« w� sJð

ويشير سالم شرقّية (مدير الّتسويق للمجتمع العربّي ومنتجات 
MMB في Orange) إلى أّن «شبكة اجليل القادم تعمل 
قفزة  تشّكل  بحيث  عاملّية،  مبعايير   GPP3 منظومة  ضمن 
نوعّية كبيرة في مجال الّتكنولوجيا اخللوّية منذ سنة 2003. 
لم  جديدة  وخيارات  خدمات  بفتح  الرابع  اجليل  قدرات  وُمتّكن 
تكن في الّسابق وتزيد من متعة املُستخَدم، بحيث متنح سرعة 
أكبر من «اإلنترنت» األرضّي، رفع املعلومات بسرعة قصوى لم 

يشهدها اجلمهور من قبل». 
أكبر  سرعة  الرابع  اجليل  تكنولوجيا  «متنح  شرقّية:  وأضاف 
استعمال  الّثالث،  اجليل  في  املُتاحة  الّشبكات  من  بكثير 
خدمات جديدة ومتطوّرة لم تكن من قبل، كمشاهدة الڤيديو 
الّثقيلة  امللّفات  مشاركة   ،FHD بجودة  ومباشر  حي  ببث 
مباشرة، تطبيق تخزين امللّفات بشكل فورّي، محادثة كالمّية 
ّية، مشاهدة البرامج الّتلفزيونّية ببّث حّي مباشر، وغيرها.  ومرئ

 ∫G4 WJ³A�«  «eO�

بسرعة  االحتياطّي  الّنسخ  «غيمة»  على  امللفات  حتميل   
أعلى بكثير من الّشبكات الّسلكّية واخللوّية املوجودة.

ـ«فيسبوك» وعلى Drop box بسرعة عالية.  رفع الّصور على ال
.HD مشاهدة الڤيديو ومحادثة ڤيديو بجودة 

 Google Docs, Office 365 العمل وفق تطبيقات 
بدون تأخير.

 ألعاب عبر اإلنترنت Online بدون تأخير بشكل ملحوظ.
 تصّفح مواقع اإلنترنت الثقيلة بسرعة عالية.
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حيفا  في  الكاثوليك  امللكيني  الروم  رعّية  أقامت 
بدأته  الذي  للّتقليد  استمرارًا  حافلة،  إفطار  مائدة 
الكنيسة قبل سنوات مببادرة األرشمندريت أغابيوس 
 120 حوالي  اإلفطار  هذا  في  شارك  سعدى؛  أبو 
املسلمني  واملدعوّين  والّشخصّيات  الّدين  رجال  من 

واملسيحيني من حيفا وخارجها.
اإلعالمّي  احلفل  عريف  طلب  األذان  موعد  وقبيل 
صمت  دقيقة  الوقوف  اجلميع،  من  خوري  نايف 
حداًدا على أرواح الّضحايا اّلذين سقطوا، وال زالوا 
يتساقطون يوًما بعد يوم، وقال: إّننا جنلس هنا مًعا 
ونحن ننعم بهذا اإلفطار املبارك، بينما إلى اجلنوب، 
اّلذين  الّشهداء  هؤالء  نرى  البالد  وجنوب  غزة  إلى 
ارتكبوه  إلثم  وال  اقترفوه  لذنب  ال  أرواحهم  أُزهقت 
وال جلرم أو عقاب، بل راحوا ضحايا االعتداء والّظلم 
والعنف. فالّله الذي هو إلهنا جميًعا ليس إله حرب 

وال قتل وال دمار، بل إله سالم ومحّبة وحياة.
ثّم رفع األخ املصوّر من اجلماعة األحمدية األذان.

سعدى  أبو  أغابيوس  األرشمندريت  قدس  حتّدث 
هذه  عن  إلياس)  مار  لرعّية  الروحي  (الرّئيس 
املناسبة، وأشاد بالعالقات األخوّية اّلتي تربط أبناء 
واستشهد  ومعتقداته،  أطيافه  بكاّفة  الواحد  البلد 
املعاملة  طبيعة  تؤّكد  اّلتي  القرآن  من  كرمية  بآيات 
باحلري  فكم  البشر،  بني  بني  احلقيقّية  اإلنسانّية 
في  كاملة  الكلمة  الواحد؟ (اقرأ  الّشعب  أبناء  بني 

الّصفحة 46 من هذا العدد).

مسجد  (إمام  الهيجاء  أبو  رشاد  الّشيخ  وأشاد 
إقامة  بفكرة  الّشرعي)  حيفا  ومأذون  اجلرينة، 
العدد  هذا  مشاركة  أّن  على  وأّكد  اإلفطار،  هذا 
بني  والّتالحم  الّتآخي  على  يدّل  إّمنا  احلاضرين  من 
وشكر  املدينة.  هذه  في  واملسلمني  املسيحّيني 
لهذا  ودعوته  فكرته  على  سعدى  أبو  األرشمندريت 
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اإلفطار املبارك.
األمير  األحمدّية،  اإلسالمّية  اجلماعة  أمير  ولفت 
تربطه  التي  احلميمة  العالقات  إلى  شريف،  محمد 
باألرشمندريت أبو سعدى، واستعرض مراحل نشأته 
إلى  قدومه  ثّم  كاهًنا،  وسيامته  ساحور  بيت  في 
حيفا. ونوّه إلى القيم اإلنسانّية واإلميان بالله اّلذي 
هو رب كّل العاملني، وإلى أّن الّله يقبل كّل إنسان 

ا من أّي قوم أو قومّية كان. يأتيه تائًب
إلى  ُمشيرًا  شحادة،  حامت  الكنن  القس  حتّدث  ثّم 
أن  يعني  وهذا  البشر،  بني  احملّبة  تسود  أن  ضرورة 
نؤمن بكلمة الّله ونعمل بها، وعندها يعم السالم. 

وهذا ما دعا القرآن الكرمي إليه في آياته املتعّددة.
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®www.haifanet.co.il :«ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت
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*åUHO�ò q�«d ≠ أقدمت شرطة حيفا، يوم االثنني من هذا األسبوع، 

على إغالق «الورشة - مساحة فنّية»، بأمر شفوّي حّتى إشعار آخر، 
على  القائمني  عزايزة،  وميساء  جبارين  سميح  أوقفت  أن  بعد  وذلك 
بأوراق  تتعّلق  ِتقنّية  بدوافع  تذرّعها  ورغم  معهما.  وحّققت  املشروع، 
عمل  طبيعة  حول  دار  حتقيقها  أّن  إّال  للورشة،  الرّسمّية  الّترخيص 
«الورشة» وهوّيتها وأنشطتها وجمهورها فحسب، مبقيًة امللف مفتوًحا 
منابت  أن  الورشة  على  للقائمني  أّكد  ما  اّتهام.  الئحة  تقدمي  الحتمال 
عقب  جاء  ذلك  وأّن  سّيما  ال  صرفة،  سياسّية  هي  واإلغالق  الّتحقيق 
حول  حوار  في  ـ«سكايپ»  ال عبر  خالد  ليلى  للمناضلة  استضافتهم 
سميح  واقتياد  املاضي،  اجلُمعة  يوم  اآلنّية»،  الّشعبّية  «االنتفاضة 

جبارين لتحقيق في املخابرات خالل احلوار نفسه. 
ال يشك طاقم الورشة البّتة في أّن اخلطوة اّلتي أقدمت عليها املؤّسسة 
هيونّية هي إجراء سياسّي تعّسفّي، علًما بأّن «الورشة» لم تقّصر  الصِّ
صيرورة  في  ماضية  وهي  قط،  املكان  تراخيص  شروط  استيفاء  في 
اإلجراءات الرّسمّية بشكل سليم. ثّم إّن اجلهة املسؤولة عن هذه القضايا 
هي البلدّية، وليست الّشرطة، اّلتي وّجهت تهديًدا مباشرًا للقائمني على 
«الورشة» بأّنه في حال عدم إغالق املكان سيتكّلف أصحابه بغرامات 
بأّن  قناعة  على  «الورشة»  في  أّننا  من  وبالرّغم  بالّسجن.  أو  ّية،  مال
خلفّية اإلغالق هي سياسّية، إّال أّننا قبلنا بإغالق املكان من أجل انتزاع 
سّيما  ال  ابتزازنا،  في  هيونّية  الصِّ املؤّسسة  تستخدمها  قد  ذريعة  أّي 

وأّنها قد تسعى إلى ضرب املشروع عن طريق فرض غرامات باهظة.  
مصرّون،  أّننا  على  نؤّكد  أن  في «الورشة»  نوّد  اخلطوة،  هذه  إثر  على 
بعناد، على إكمال مسيرتنا ومشروعنا، وتطبيق األسس واملبادئ اّلتي 
اعتمدناها منذ اللحظة األولى اّلتي تأسس فيها املشروع. وأّن ذلك لن 
بخلق  املتمّثل  والّثقافي،  الّسياسّي  عملنا  وجوهر  رؤيتنا  عن  يحرفنا 
قضّية  ولكّل  وِفَلسطينّي،  ِفَلسطينّية  لكّل  ومستقّلة  حرّة  مساحة 
الِفَلسطينّي  لشعبنا  وانتمائنا  ولغتنا  ُهوّيتنا  يدعم  وطرح  ونقاش، 
خاّصًة، ولوطننا العربّي عاّمًة، واّلذي يرى في تواصلنا مع من نشاء من 

بنات وأبناء شعبنا الِفَلسطينّي في كّل أماكن تواجدهم قيمة عليا. 
كما نتوّجه لصديقاتنا وأصدقائنا، وجلمهورنا عاّمًة.. لقد مرّت «الورشة» 
معكم جتربة فريدة، كنتم فيها شركاء في أنشطتها وحراكها وعملها 
لالستمرار  دافًعا  بكم  ترى  فهي  ولذلك،  والفنّي.  والّسياسّي  الّثقافّي 
وُمحرًّكا له. فوفاًء اللتحامكم ومشاركتكم، نعدكم بأن تعود «الورشة» 
إلى نشاطها املعهود، بغّض الّنظر عن طريقة العمل وصيغته العملّية، 

ولكن بنفس الرّؤية والّنهج، محافظًة على روحها ومطامعها. 
ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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الّشرق،  في  بسرعة  الرهبنة  انتشرت  الكرملّية.  الروحانّية  تتبع 
الّتاسع  لويس  القّديس  واصطحب  وقبرص  لبنان  في  األدير  فكثرت 
انتشرت  ومنها  فرنسا،  إلى  كرملّيني  رهبان  سّتة  معه  فرنسا  ملك 

في الغرب منذ 1235. 
معاقل  آخر  عّكا،  سقوط  مع  الّشرق  في  الرهبانّية  واندثرت 
الصليبّيني. وفرغ الكرمل من رهبانه إلى أن عادوا في أوائل القرن 
الّسابع عشر، وبالّتحديد سنة 1631 على يد األب بروسبرو للروح 
القدس، اّلذي أعاد بناء دير جديد على جبل الكرمل. وما تزال الرهبنة 
موجودة منذ ذلك الوقت. وفي القرن الّسادس عشر أصلحت الرهبنة 

القديسة تريز األفيلية والقّديس يوحّنا الصليب.
الكرمليّني  الرّهبان  هي:  فروع،  ثالثة  الكرملّية  الرهبنة  تضّم 
والرّاهبات احملّصنات أو احلبيسات، والرهبنة الّثالثة الَعلمانّية. وقد 
تعيش  وجمعّية  رهبنة  سبعني  من  أكثر  الكرمل  اسم  على  نشأت 
الروحانّية الكرملّية وهي منتشرة في مختلف أنحاء العالم، مثل: 
لبنان وفلسطني وإسرائيل وقبرص وصقلية ومالطا وإسپانيا وفرنسا 
واململكة املّتحدة وأستراليا وأملانيا وكندا وتشيلي والهند وموزامبيق 

وسنغافورة والبرازيل والواليات املّتحدة، وغيرها..

مرمي  تكرمي  يتّم  فكيف  ة،  ّي كرمل الرهبنة  أّن  مبا   -
العذراء بصورة خاّصة؟

(سّيدة  العذراء  مرمي  الّطوباوّية  إلى  منسوبة  الكرملّية  الرهبنة 
املقّدسة،  األراضي  في  الكرمل  جبل  من  اسمها  أّن  رغم  الكرمل)، 
العالم.  أنحاء  كّل  في  منتشرة  الكرمل)،  (سّيدة  العذراء  فعبادة 
والتزم  األخوّيات  تأّسست  وقد  الّثوب».  ـ«سّيدة  ب الّشرق  في  ُتعرف 
ر عن االّحتاد احلميم  املؤمنون بإكرام العذراء «سّيدة الّثوب» اّلذي ُيعبِّ
الفداء.  العذراء والتحّلي بفضائلها هي اّلتي شاركت ابنها سّر  مع 
في أوائل القرن الّثالث عشر كانت قد ُبنيت كنيسة صغيرة على 
الرّهبان.  صوامع  وسط  في  الكرمل)  (سّيدة  للعذراء  إكراًما  اجلبل 
ويقع الكرمل كما نعرفه كّلنا، ابتداًء من حيفا إلى اجلنوب الّشرقي 
سطح  عن  مترًا   430 وبارتفاع  كم   30 امتداد  على  سلسلة  في 
خاّصًة  الغرب،  في  مرمي  العذراء  عبادة  انتشرت  هنا  ومن  البحر. 

بعد تدخلها حلماية الرهبانّية في الغرب. فقد التجأ إليها القّديس 
عونها  بشّدة  ا  طالًب آنذاك)،  العام  الرّهبنة  (رئيس  ستوك  سيمون 
وز من العام 1250، وهو في الّسادسة والّثمانني  الوالدّي. وفي 16 متّ
إنعام  وأعطته  الكرمل)  (سّيدة  مرمي  العذراء  له  ظهرت  عمره،  من 
َمن  كّل  بعدك.  من  وألبنائك  لك  اإلنعام  «هذا  له:  وقالت  الّثوب، 
ميوت البًسا هذا الّثوب لن يقاسي عذاب الّنار األبدّية، بل يخلص». 
ولذا حتتفل الرّهبنة بعيدها في هذا الّتاريخ من كّل عام. واختارت 
العذراء مرمي أن يكون ظهورها األخير في «لورد» (فرنسا) في 16 
متوز 1858، وهو عيد العذراء (سّيدة الكرمل)، اليوم اّلذي حتتفل 
فيه الكنيسة بذكرى ظهورها للقّديس سمعان ستوك. وظهرت لثالثة 
أوالد من بينهم لوسيا التي أصبحت راهبة في فاطمة (البرتغال) 

في (13/10/1917).

- كيف ّمت تشييد دير «ستيال مارس»؟
في  أديرة  بتأسيس  الكرملّيون  بدأ  بعدها،  وما   1238 سنة  منذ 
الرّهبان  اضطّر   1291 عام  عّكا  مدينة  سقوط  عند  ولكن  أوروپا. 
الرّاهب  الرّب،  خادم  عاد   1631 عام  املقّدسة.  األراضي  ترك  إلى 
بروسبيروس إلى جبل الكرمل لترميم مهد نشوء الرّهبنة. وبهذا بنى 
ديرًا صغيرًا على قطعة أرض بجانب املنارة، حيث عاش الكرملّيون 
حّتى عام 1767، حينما أمرهم ظاهر العمر بترك املكان وهدم الّدير. 
انتقل الكرملّيون إلى موقعهم احلالي، حيث بنوا كنيسة كبيرة وديرًا 
ـ«مغارة الّنبي إيلّيا». إلمتام هذا املشروع، كان  فوق مغارة معروفة ب
عليهم أن ينّظفوا املكان من أنقاض الكنيسة اليونانّية اّلتي ُبنيت 
في العصور الوسطى، واملعروفة باسم «دير القّديسة مرغريت»، ومن 
أنقاض كنيسة صغيرة وقدمية تعود إلى ما قبل احلروب الّصليبّية. 
بدمار  الكرملّيني  كنيسة  أصيبت   ،(1799) ناپليون  حملة  أثناء 
كبير. وقد أحضر اجلنود الفرنسّيون اّلذين ُأصيبوا بالوباء إلى الدير 
ملعاجلتهم. إّال أّنه عند انسحاب ناپليون، قتل األتراك اجلنود اجلرحى 
وطردوا الرّهبان. وعندما سنحت للرهبان أّول فرصة للعودة إلى الدير، 
قاموا بدفن جثث اجلنود بصورة الئقة في حديقتهم، ورفعوا تذكارًا 
بشكل هرم فوق القبر. أّما الّصليب احلديدّي اّلذي على قّمة الهرم 

©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®                   Í—u� n|U� ˆ«d�√ ¡UI

 W ÒOK�dJ�« WM³¼d�«

وز من كّل عام،  حتتفل الرهبنة الكرملّية بعيد شفيعتها في 16 متّ
ويسّمى «عيد سّيدة الكرمل». وفي حيفا تتواجد الرّهبنة منذ قرون، 
العذراء  مرمي  الّطوباوّية  إخوة  الرّسمي «رهبنة  باسمها  تأّسست  إذ 
نسبًة  الكرملّيني،  باسم  أيًضا  ويعرفون  الكرمل)»،  جبل  (سّيدة 
إلى جبل الكرمل. وهي رهبنة في الكنيسة الكاثوليكّية تأّسست 
واستوحت  عشر،  الّثالث  القرن  وبداية  عشر  الّثاني  القرن  أواخر  في 
ا (مار إلياس)، والّسيدة مرمي  ّيتها من شخصّيتني: الّنبي إيلّي روحان
الكرمل، وهو  جبل  من  مأخوذ  الرّهبنة  اسم  خاص.  العذراء بشكل 
املكان املذكور في الكتاب املقّدس واملقترن بالّنبّي إيلّيا، حيث قبل 
الّله قربانه على قمة اجلبل ضمن التحّدي مع كهنة البعل في املكان 

املعروف باحملرقة.
التقينا باألب عبدو عبدو (كاهن رعّية الّالتني في حيفا)، وهو راهب 

كرملّي، وحّدثنا عن هذه الرّهبنة املمّيزة.

وأين  الرهبنة؟  هذه  تأّسست  كيف  عبدو..  أبونا   -
تنتشر؟

العذراء  مرمي  الّطوباوّية  ولقب «إخوة  الّتاريخّية  الرهبانّية  أصول  إّن 
- سّيدة جبل الكرمل»، والّتقاليد القدمية، تدّل على طابع دعوتنا 
ذلك  إيلّيا،  الّنبي  خاص  بنوع  الرهبانّية  تكرم  والكتابّي.  املرميّي 
ونعتبر  مجده،  على  غيرًة  وامللتهب  احلّي  اإلله  تأّمل  على  املثابر 
أّن موهبته النبوّية هي مثال لدعوتنا  املشدودة أبًدا إلى سماع كالم 
في  الكرمل  جبل  على  الرهبنة  تأّسست  به.  اآلخرين  وتبشير  الّله 
أواخر القرن الّثاني عشر وبداية القرن الّثالث عشر على يد مجموعة 
من النّساك جتّمعوا حول عني النبّي إيليا في وادي السّياح، على 
الّسفح الغربّي جلبل الكرمل في حيفا، وكانوا قد تركوا هذا العالم 
هذه  على  وأضفى  بكلمته.  والتأّمل  لّله  الّتكريس  في  ليعيشوا 
ا قانون القّديس ألبرتس (بطريرك القدس آنذاك)،  ـً احلياة طابًعا رسمّي
واّلذي كان يسكن في عّكا. وقد أصبح قاعدة حياة لعّدة جمعّيات 
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فنحته مّالحو الّسفينة «شاتو - رينو». 
عام 1821 أمر عبد الّله باشا (والي عّكا، آنذاك)، بهدم الكنيسة 
ا. بعد ذلك بدأ األخ الرّاهب كازيني، ببناء الكنيسة والدير من  ـً ّي ُكل
البابا  منح  سنوات  ثالث  بعد   .1836 عام  تدشينها  وّمت  جديد، 
غريغوريوس الّسادس عشر الكنيسة اسم «معبد صغير» واملعروف 
العذراء  لتمثال  إّن  إلياس).  مار  مارس» (دير  باسم «ستيال  اليوم 
املجيدة املوضوع فوق الهيكل العلوي أهمّية خاّصة به. فقد ّمت نحت 

رأس الّتمثال عام 1820 من قبل «كاراقينا» من «جنوا». 
بيوس  البابا  بحضور  الڤاتيكان  في  الرأس  على  اإلكليل  وضَع 
الّسابع، عام 1823. بعد ذلك بحوالي ِمائة عام ّمت نحت اجلسد من 
خشب أرز لبنان على يد «اريئيدى» وبورك الّتمثال من قبل البابا 

بيوس احلادي عشر، قبل إعادته إلى األراضي املقّدسة. 
أّما الرّسومات الفنّية اّلتي تزّين قّبة الكنيسة، فقد ُنّفذت من قبل 
الرّاهب لويس يوجي (1924-1928). وهي تصوّر صورًا للقّديس 
إلياس وهو مرفوع على مركبة من نار، وللنبّي داود وهو يعزف على 
حزقيال،  أشعيا،  لألنبياء:  الكرملّية،  اجلمعّية  لقّديسي  قيثارته، 
رسومات  فهنالك  الّصور  هذه  حتت  أّما  املقّدسة.  وللعائلة  دانيال، 
تعّبر عن اإلجنيلّيني األربعة. وحتت صور اإلجنيلّيني، ُكتبت آيتان 
من الكتاب املقّدس، والّلتان تتلوان عادًة في قّداس «العذراء (سّيدة 
ا (القّديس  الكرمل)». الّشبابيك الزجاجّية امللوّنة تصف النبّي إيلّي

إلياس) في الّصحراء، وارتفاعه في مركبة من نار. 
العاملي  املعهد  الستضافة  األولى،  العاملّية  احلرب  بعد  الدير  ُوِسَعّ 
بسبب  أُغلق  ما  ُسرعان  ولكن  للجمعّية،  الّتابع  الفلسفة،  لدراسة 
ًيا في روما، ويستضيف  نشوب احلرب عام 1939. املعهد موجود حال
عدًدا كبيرًا من الكرملّيني، من جميع أنحاء العالم لدراسة الّالهوت. 

ـ«مضافة للحّجاج». أّما املعهد القدمي فقد حتّول ل

ّرهبان الكرملّيني؟ وهل ظهر منهم  - َمن هم أبرز ال
قديسون؟

نعم.. أشهر رهبان الرّهبنة الكرملّيني هم األم تريزا األفيلية، ويوحّنا 
الكنيسة  معّلمي  من  وثالثتهم  يسوع،  الّطفل  وتريزا  الّصليب، 
اجلامعة. فضًال عن إديت شتاين، والّطوباوية مرمي بواردي، والّطوباوية 
األخت لوسيا، اّلتي سبق وهي في حداثة عمرها أن ظهرت لها مرمي 

العذراء في فاطمة (البرتغال)، واحتفل مبئوّيتها سنة 2006. 

ا، ونحن نحتفل بعيده  ّي ّي إيل ب - ارتبط الكرمل بالن
حياتهم  ّيون  الكرمل عاش  فكيف  القادم،  األحد  يوم 

ة؟ الكنسّي
بنى الكرملّيون األوائل مصّلى لهم على اجلبل على اسم العذراء مرمي 
(سّيدة الكرمل). واشتهر جبل الكرمل مبغاوره اّلتي استقطبت مئات 
النّساك، اّلذين يقبلون إليها للعيش في العزلة والتقّشف والّصالة، 
مكرّسني ذواتهم حملّبة الّله ومتجيده وإمتام مشيئته، مّتخذين من الّنبّي 
ا يستمّدون من حياته روحانّيتهم التي تركت أعمق  ـً إيلّيا أًبا روحّي
احلبساء  كان  بينهم.  سكن  أو  عليهم  تعرّف  من  نفوس  في  اآلثار 
يجتمعون أحياًنا للمشاركة الروحّية واالحتفال باإلفخارستيا قبل أن 

يعود كّل فرد منهم إلى محبسه اخلاص.

باًال؟ ّرهبنة إق يوم؟ وهل تشهد ال ّرهبان ال - كم عدد ال
يقّدر عدد الرّهبان اليوم في العالم بنحو 4000 راهب وحوالي11000  
راهبة حبيسة، وعدد كبير من العلمانّيني املكرّسني اّلذين ينتمون 
إلى الرّهبنة الّثالثة الَعلمانّية. أّما في دير مار إلياس فهناك 11 
ًدا  ا من عّدة بلدان. وفي أنحاء العالم تشهد الرّهبنة إقباًال جّي راهًب
الرّهبنة  ازدهرت  فقد  وإفريقيا،  الهند  في  وخاّصة  بها،  لاللتحاق 
بشكل منقطع الّنظير. بينما تنقص في أوروپا، وذلك يعود ألسباب 

عّدة لن ندخل في تفاصيلها.

دة  العذراء (سّي وعن  ّرهبنة،  ال تأسيس  عن  حتّدثنا   -
ّي  ب الن بعيد  الكنيسة  حتتفل  األحد  ويوم  الكرمل)؛ 
هذا  ميتاز  بماذا  ف ّمتوز)..   20) إلياس  مار  أو  ا،  ّي إيل

ّي؟ العيد على الّصعيد الّشعب
في  اليوم  هذا  في  والّصلوات  الّنذور  تقدمي  على  الّناس  اعتاد 
وفي  الكنيسة.  فوقها  أقيمت  اّلتي  املغارة  في  وخاّصًة  الكنيسة، 
أنحاء  من  تأتي  العائالت  كانت  قليلة،  عقود  عّدة  وقبل  الّسابق 
مار  دير  أراضي  وربوع  أحضان  في  طويلة  لفترات  لإلقامة  اجلليل 
إلياس، املنتشرة حّتى منحدرات اجلبل. ويالحظ الزّائر اليوم االهتمام 
بالّصلوات  الفعلّية  واملشاركة  والروحّية،  الّدينّية  بالّنواحي  أكثر 
يزال  وال  العمادات.  وأهّمها  املتنوّعة،  الّشعائر  وإقامة  والقداديس، 

الّدير والكنيسة يستقبالن الزوّار واحلّجاج والسّياح من أنحاء العالم. 
ولإلشارة فإّن هناك عّدة مواقع أخرى يجري فيها االحتفال بعيد مار 
ودير  الكرمل،  دالية  قرية  من  بالقرب  دير «احملرقة»  منها  إلياس، 
ّية في  مار إلياس األرثوذكسّي الّتابع للكنيسة الروسّية – املسكوب

شارع «هناسيه». 
- نشكرك شكًرا جزيالً.. وكّل عام وأنتم بخير.

كل عام وأنتم بخير.



23 2014 “u Ò9 18 WF ÔL'«



242014 “u Ò9 18 WF ÔL'«



25 2014 “u Ò9 18 WF ÔL'«



262014 “u Ò9 18 WF ÔL'«

è³ Dš
أي  ُفالنة،  أو  ُفالن  ة  َب ُخْط حضرت  القول  عادتنا  من 
طلب العروس قبل الّزواج. ونحن نخطئ إذا قلنا ُخطبة 
اخلاء. بكسر  ِخطبة  القول  نا  ي عل بل  اخلاء.  بضّم 
يلقيها  اّلتي  اخلطبة  هي  اخلاء  بضم  اُخلطبة  ألّن 
أو  الكنيسة  أو  اجلامع  في  مسامعنا،  على  اخلطيب 
بكسر  اِخلطبة  أما  ة.  ّي خطاب مناسبة  أي  أو  االحتفال 
حضرت  ونقول  للّزواج،  العروس  طلب  فهي  اخلاء 
أي  الّطلب،  تعني  هنا  فاِخلطبة  لُفالن.  ُفالنة  ِخطبة 

طلبها عروًسا له.  
©Í—u� n|U�®

 ãö~ « ` O ×�

è ÒO ½UC — —U D ≈ è ÐœQ  Ü ÒEM ¹ ÒÍËUH O (« å‰Uł Òd « ÍœU ½ò

*åUHO�ò q�«d ≠ نّظم «نادي الرّجال» في مدينة حيفا، مساء  الّثالثاء 

ا في مرَكز «سوا» للّطفولة املبّكرة. ـً ّي من هذا األسبوع، إفطارًا رمضان
محّبة،  أخوّية  وأجواء  ترحيبّية،  كلمات  الرّمضاني،  اإلفطار  وتضمن 

جمعت املشاركني ضمن عائلة واحدة دافئة.
واّلذي  الرّجال»)،  «نادي  مؤّسسي  (أحد  محاميد  خالد  املهندس  وقال 
افتتح في مطلع َحزيران املنصرم: إّن «نادي الرّجال» هو األّول في املجتمع 
يتمّكن  جودة،  ذي  اجتماعّي  إطار  توفير  لهدف  احليفاوّي،  العربّي 
األعضاء من خالله بتنظيم محاضرات وأمسّيات وجوالت ذات مضامني 

ومفاهيم تثقيفّية في شّتى املجاالت.
ًدا على  وأضاف محاميد: إّن اإلفطار الرّمضانّي كان ناجًحا ومؤّشرًا جّي
رجال  استقبال  ويسعدنا  يشرّفنا  السائدة.  احملّبة  وروح  األخوّية  العالقة 

وآباء من جميع أحياء مدينة حيفا، وأنتهز الفرصة ألشكر قسم «الرّفاه 
االجتماعّي - «هدار»»، ومرَكز «سوا» للّطفولة املبّكرة.

©bO�U�� ÊU�d� ∫d|uB�®

ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il
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وأصدقاء  أهالي  احتفل   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ومعارف وأقارب طالبات دورات رقص الفالمنكو، 
اجلماهيرّي  املرَكز  في  األخير،  الّثالثاء  يوم 
«املتنّبي»، بانتهاء املوسم احلالّي للدورات اخلاّصة، 
واّلتي أشرفت عليها معّلمة الفالمنكو املعروفة، 
مدرّبات/ بتدريب  قامت  واّلتي  شاِني،  ناعَمه 

معّلمات الفالمنكو، مرام قبالوي وكيتي نّحاس 
وأفرات باخر اللواتي أشرفن على متابعة وتعليم 
الدورات  في  املشاركات  الفالمنكو،  طالبات 

املخلتفة، من جيل 4 سنوات وما فوق.
مرام  املدرّبة  مع  «حيفا»  لصحيفة  حديث  وفي 
من  البنات  بتدريب  نقوم  نحن  قالت:  قبالوي، 
وفق  الفالمنكو  رقص  على  والفتيات  األطفال 
طريقة مغايرة، تتالءم ومبنى جسدهّن وقدراتهّن 
وهذه  الرّقص،  مع  اندماجهّن  وكيفّية  وليونتهّن 
الّطريقة أثبتت جناعتها. لقد قامت املدرّبة ناعَمه 

 u ~M öH «  U ³ U Þ
h «— qH Š s L { Êe ÒO L ² ¹

وكانت  الدورات،  على  وباإلشراف  بتدريبنا  شاِني 
من  خّصيًصا  أسبوع  كّل  من  ثالثاء  كّل  تأتينا 
لرقص  املدرّبات  أفضل  إحدى  تعتبر  وهي  إيالت. 
عّدة  وبصمات  وجناحات  طويل  باع  ولها  الفالمنكو 

في مجال الفالمنكو.
من  كبيرًا  إقباًال  الدورات  هذه  القت  لقد  وأضافت: 
قبل عدد كبير من البنات، ما دفعنا إلى افتتاح 
البنات  من  أكبر  عدد  الستقبال  إضافّية  دورات 
اّلتي  األولى  الّدورة  هي  وهذه  والفتيات.  األطفال 
«املتنّبي»  اجلماهيرّي  املركز  في  حيفا  في  تقام 
الدورات  خالل  ملسنا  وقد  وِمْهنّي.  ُمحترف  بشكل 
تقّدم وتطوّر الراقصات ومدى عشقهّن واستمتاعهّن 
دورات  سنفتتح  لذلك  ونظرًا  الفالمنكو.  رقص  في 

إضافّية في أواخر العام اجلاري.
في  املشاركات  قّسمنا  لقد  قائلة:  واستطردت 
ومن  سنوات،   5 إلى   4 لألجيال  وفًقا  الدورات 

ـ11  ال عمر  من  وفتيات  سنوات،   10 إلى   6 عمر 
عاًما وما فوق؛ ورغم ذلك تعاملنا مع كّل مشاركة 
الراقصة  جسد  لليونة  وفًقا  والفتيات  األطفال  من 

وكيفّية مالءمتها للرّقصة.
وبخصوص احلفل اّلذي أقيم يوم الّثالثاء األخير في 
القاهرة  الّظروف  رغم  ّي»،  «املتنّب اجلماهيرّي  املركز 
لقطاع  اإلسرائيلّي  واالجتياح  شعبنا،  بها  ميّر  اّلتي 
غزّة، قالت: فّكرنا بدايًة بإلغاء احلفل، ولكّننا قرّرنا 
على  الّصغر  منذ  الّتربية  لهدف  احلفل،  هذا  إجراء 
العيش مًعا دون تفرقة، على مبادئ سليمة، حيث 
املجتمعني،  من  بنات  الدورات  هذه  ضمن  شاركت 
رسالة  هذا  بعملنا  نرى  ونحن  واليهودّي،  العربّي 

إضافًة إلى تعليم أسس رقص الفالمنكو.
ـ22 طفلة وفتاة من كاّفة األطياف  يذكر أّنه احتفل ب
اخلاص  احلفل  هذا  خالل  املجتمعني،  من  واألعمار، 

برقص الفالمنكو.
دخول  ميكنكم  واالستفسارات  الّتفاصيل  من  ملزيد 

ـ«فيسبوك» اخلاّصة: صفحة ال
facebook-flamenco.girls

©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®

موقع  ادخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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إّن املدافع احليفاوّي عالء جعفر، واّلذي أبهر ستينوڤيتش مبباراة 
الّتدريب، نهاية األسبوع املاضي، جرى توقيعه في نادي مكابي 
حيفا للكبار، خلمس سنوات قادمة، وقد خرج بعد الّتوقيع بيوم 

واحد إلى معسكر تدريب.
عوفر»،  «سامي  ملعب  في  الّتدريب  مباراة  في  جعفر،  لعب 
كمدافع أيسر، لكنه يلعب أيًضا باجلهة اليمنى وكمهاجم كذلك. 
وقد وّقع على االتفاقية عن طريق مديرَْي أعماله چلعاد كتساڤ 

وشلومي بن عزرا. 
ورغم فوز الفريق من الدرجة القطرّية، كانوا في حيفا سعداء جًدا 

من أداء الّالعبني، ضّد هپوعيل العفولة.
رائعة،  بلياقة  يتمّتع  بنيون  أّن «يوسي  الفريق  إدارة  في  وأّكدوا 
ألجل  ويعمل  أيًضا،  الّدفاع  ويجيد  رائع  بتكتيك  قوّي  مهاجم 
الالعب  قدرة  من  سرورهم  عن  الّنادي  في  عّبروا  كما  الفريق».. 
الّشاب عالء جعفر، اّلذي ّمت الّتعاقد معه ملّدة خمس سنوات ضمن 

فريق الكبار (البالغني).
فريق  ضمن  السابق،  الكروّي  املوسم  في  متّيز  جعفر  أّن  ويذكر 

الّشبيبة «مكابي حيفا»، ما أّهله لاللتحاق بفريق الكبار.
هذا وبدأت مكابي حيفا مبرحلة الّتفتيش عن عدد من املرشحني، 
وسُيّتخذ القرار في األّيام القريبة حيال أحد منهم سُيعلن عنه الحًقا. 
وأعلنت مكابي حيفا، مؤّخرًا، أّنها باعت نحو 8 آالف انتساب، 

وسيبدأ الفريق، اليوم اجلُمعة مبيعاته للجمهور الواّسع.
ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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*åUHO�ò q�«d ≠ جترى نحو 600 عملّية لتبديل 

الّصّمام األورطي في القسطرة كّل عام في إسرائيل، 
اّلذين  أو  البالغني  أوساط  في  شائًعا  يعتبر  وهذا 
اكتسابها  ّمت  اّلتي  اخلبرة  وإزاء  للجراحة.  يتعرّضون 
في الّسنوات األخيرة، والتطوّرات الّتكنولوجّية، فإّن 

مثل هذه العملّيات يتزايد سنة بعد سنة.  
اء في مستشفى «رمبام» باستخدام أحدث  وقام األطّب
الّصمام  تبديل  مثل  للقسطرة،  والتقنّيات  الوسائل 
من  الّدماغ  لوقاية  خاص  جهاز  طريق  عن  األورطي 

 è ÒOſU b « èDK'« s  Ü ~O I ¹ Íc « — Òu D² «
…d D I « w  ãU L B « q ¹b ³ ð ¡UMŁ√

العملّية  أثناء  الّدماغ،  إلى  تصل  قد  اّلتي  الذرّات 
اجلراحّية والتسّبب باألذى اخلطير.

وأجريت هذه العملّية لرجل يبلغ الّسادسة والّستني 
عملّية  اجتاز  قد  وكان  ّية،  الّشمال اِملنطقة  من 
صّمامات، وطرأت مضاعفات على الصّمام األورطي، 
األطباء  سارع  ولذا  للخطر.  الرّجل  حياة  عرّض  ما 

إلجراء العملّية بالّطريقة احلديثة.
ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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*åUHO�ò q�«d ≠ حتت ُعنوان «الرياضة ُمتعة»، يقضي 

املشاركون ضمن مخّيم املرَكز اجلماهيرّي احلليصة أجمل 
األوقات.. 

حيث يقضي 46 طفًال من احلّي،  أجمل األوقات ضمن 
تزامنت  رياضّية،  فّعالّيات  تشمل  برامج  ضمن  املخّيم، 
رياضّيني  مع  ورشات  جانب  إلى  املونديال،  ألعاب  مع 
بالّسيف،  املبارزة  في  إسرائيل  بطل  أمثال  معروفني، 
املرَكز  في  الّثانية  للّسنة  يتطوّع  واّلذي  حطوئيل،  ماؤور 
ـ«كونچ فو» سالم حّسان من عّكا،  اجلماهيرّي، ومدرّب ال
القتال،  فنون  ضمنها  تعرفوا  ورشة  لهم  قّدم  واّلذي 
من  أخرى  مجموعات  مع  القدم  كرة  دوري  إلى  إضافًة 
املدرّب      من   مببادرة  متنزّه «هيخت»  في  العرب  األطفال 

ميخائيل يعقوب.
يذكر أّن فيحاء عوض (مسؤولة املخّيم) وضعت برنامًجا 
شمل العديد من الفّعالّيات الّترفيهّية، وبضمنها عرض 
هذا  الكرمة».  «بيت  في  متام»  «كّله  بُعنوان  مسرحّية  
وأشارت مديرة املرَكز اجلماهيرّي، نسرين مرقس، بأّن املرَكز 
يتلّقى اّتصاالت يومّية من أهالي األطفال يعّبرون فيها 

عن رضاهم.
«حيفانت»:  موقع  ادخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

 www.haifanet.co.il
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اآلخر،  فنحترم  ومثلك،  مثلي  إنسان  هو  اّلذي 
نشّجع  بل  نرفضه،  وال  يقول،  ما  إلى  ونصغي 
احلوار والّتفاهم. هذا إلى جانب اهتمامات أخرى 
الّسابقة،  واألعوام  املنصرم  العام  في  عاجلناها 
مثل منع االعتداءات اجلنسّية، «اإلنترِنت» اآلمن، 
الّتوعية ضّد املخّدرات واملسكرات، اجتياز حاالت 

الطوارئ، وغيرها.

بعض  على  نطلع  أن  ميكن  هل   -
الّتفاصيل في هذه األهداف؟

طبًعا، ففي مجال االعتداءات اجلنسّية، الحظنا أّن 
هذه الّظاهرة كانت موجودة في املجتمعات، ولكن 
نكتشف  فأصبحنا  اليوم  أّما  عنها،  يكشف  لم 
أنفسهم،  األوالد  تصرّفات  خالل  من  احلاالت  هذه 
من  اجلنسّية  لالعتداءات  يتعرّضون  ما  وكثيرًا 
شخص معروف لهم، وبعض احلاالت بني أنفسهم 
املخّدرات  أّما  االستطالع.  وحّب  الفضول  نتيجة 
واملُسِكرات في آفة في بعض املدارس كما هي في 
يجالسون  والفتيان  األوالد  وجند  والّشارع،  البيت 
األهل  يسمح  فكيف  الّنرجيلة،  مع  والديهم 
من  أكثر  ضررها  أّن  علًما  بتدخينها؟!  ألوالدهم 
تدخني الّسجائر. أّما «اإلنترِنت»، فحّدث وال حرج، 
إّنه غير آمن في البيت؛ جتد كّل طالب يحمل 
ـ«اإلنترِنت»  ـ«آيپد» أو احلاسوب ويدخل ب جهاز ال
إلى عوالم ال حصر لها وال عّد، واألهل ال يعون 

ذلك وال يدركون ما هم فيه. 

- كيف تعاجلون مثل هذه القضايا؟
واالختصاصّيني  باملرّبني  االستعانة  من  بّد  ال 

Í—u� n|U�
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في  ألقاب  عّدة  طّنوس  هيام  املفّتشة  حتمل 
املستشارين  مفّتشة  فهي  الّتربوّية،  وظيفتها 
الّتفتيش  منسقة  مال،  الشِّ لواء  في  الّتربوّيني 
الّتربوّي، رئيسة جلنة االعتراضات ألوالد الّتعليم 
الّسليم.  الّتربوّي  املناخ  جلنة  ورئيسة  اخلاص، 
مع  احملامّيني  وراني  لغسان  أم  طّنوس  املفّتشة 
لعدّي،  وجّدة  طّنوس،  مرشد  احملامي  والدهما 
أملَة ورِبال. وُلدت في حيفا، وتعّلمت في مدرسة 

«راهبات احملّبة» ثّم «راهبات الّناصرة». 
«املتنّبي»،  مدرسة  في  الّتدريس  مهنة  مارست 
حيفا،  جامعة  في  األكادميّي  تعليمها  وتابعت 
الّتربوّية،  باالستشارة  األّول  الّلقب  على  وحصلت 
وعملت كمستشارة حّتى عام 1997، ثّم انتقلت 
إلى وظيفة الّتفتيش، اّلتي ال تزال متارسها حّتى 
اليوم. أجنزت الّلقب األكادميّي الّثاني، وهي تتبوّأ 

مال لوزارة املعارف. عّدة مناصب في لواء الشِّ

االستشارة  لعالم  دخولك  كان  هل   -
في  املوضوع  لتطوير  مفتتحا  التربوية 

ية؟ املدرسة العرب
عندما بدأت عملي في الّثمانينّيات باالستشارة 
وعدد  مهده،  في  يزال  ال  املوضوع  كان  الّتربوّية 
 60 يتجاوز  ال  مال  والشِّ حيفا  في  املستشارين 
مستشارًا، وفي كّل البالد كان عددهم 150، أّما 
مال  الشِّ في  اليهودّي  املجتمع  في  يعمل  اليوم 
300، وفي املجتمع العربّي 325 مستشارًا في 

مال فقط! لواء الشِّ

- عندما نقول مستشاًرا في املدرسة، 
فما هي وظيفته؟

يهتّم املستشار في املدرسة بعّدة أمور ومجاالت 
العمل  منها  الّطّالب،  ومصلحة  خلدمة  تربوّية 
الّتوجيهّي ومنها الوقائّي. فنجد املستشار يعنى 
مبجاالت اختصاصه املتعّددة، في احلقول الّتربوّية، 
ويعالج القضايا اّلتي يتعرّض لها الّطّالب أثناء 
البيت  من  متتد  قد  واّلتي  املدرسة،  في  تواجدهم 
والّشارع، ويجد احللول الّتربوّية، بالّتعاون مع إدارة 
املدرسة واملربني واألهل، اّلذين لهم دور هام وحاسم 
في العناية بأوالدهم. وهدفنا أن يصبح كّل املرّبني 
مستشارين، ألّننا نتعامل مع األوالد في املدرسة 
والديهم.  عن  واالنعزال  بالوحدة  يشعرون  وهم 
ونطالب كّل مستشار بأن يتعّمق في تخّصصه 
االستشارة  مجال  في  الّثاني  الّلقب  ويحمل 
الّتربوّية، ويعمل في حقول البرامج الّال-منهجّية.

- ما هي املجاالت اّلتي يرّكز املستشار 
تتغّير  وهل  يها،  ف عمله  ربوّي  الّت

االهتمامات في كّل سنة؟
عن  املعارف  وزارة  تعلن  سنة  كّل  ففي  فعالً، 
كان  كما  لتطبيقه،  كّلنا  ونسعى  تربوّي  هدف 
كان  وقد  للتوّ،  انتهى  اّلذي  الدراسّي  العام  في 
حتت شعار «أنا هو اآلخر» عن طريق قبول اآلخر 

الّنفسانّيني، وضّباط الدوام، والعمال االجتماعّيني 
فيقوم املستشار بتوجيه كّل منهم ليعملوا مًعا 
على حّل كّل مشكلة ومشكلة. فكّل ولد عالم 
والّتوجيه  الّتوعية  مسألة  أّن  وجند  بذاته،  قائم 
الوقائّي هي أمر بالغ األهمّية لدى األوالد، خاّصًة 
في  الوحدة،  يعانون  أّنهم  يشعرون  اّلذين  أولئك 
كاأليتام  البيت  في  «األوالد  فيعيش  البيت. 
واألهل أحياء»  فال يتحّدثون، وال يتحاورون، وال 
يتفاهمون، وكأّن األهل في عاملهم اّلذي يغرقون 
فيه وهم يبحثون عن لقمة العيش، أو الّشهرة 
وترف العيش، وأوالدهم في عالم آخر ال يشعرون 
بوجود ذويهم وال بحضورهم في حياتهم. فنجد 
أّن األوالد صرخة إنسان يتأّلم أو يستغيث، وما 
من مجيب في البيت، بل نحن يجب أن نستمع 
إلى هذه الّصرخة وننّبه األهل إلى مكانة أوالدهم، 
احليوّي.  الّتربوّي  دورهم  عن  التخّلي  عدم  وإلى 
سنوات   10 خالل  الحظنا  أّننا  هوًال  واألشّد 
عدا  هذا  االنتحار.  على  أوالد   8 إقدام  املاضية 
ونعمل  نكتشفها  اّلتي  االنتحار  محاوالت  عن 
رًا  على منعها. وفي حقل الّتربية ال جند ولًدا شرّي
ًئا، بل يشعر بالّسوء، وهذا يجعلنا نضع  أو سّي
واملستشارين  املرّبني  يدي  بني  املالئمة  اآللّيات 

ملواجهة كّل هذه الّظواهر.

رونها  توّف اّلتي  ّيات  اآلل هي  ما   -
للمستشارين واملرّبني ملعاجلة القضايا 

واملشاكل املتنّوعة؟
في البداية يجب أن يحمل كّل مستشار الّلقب 
الّثاني في االستشارة الّتربوّية لكي يكون مؤّهًال 

ومخوًّال ملعاجلة املشاكل. ونعمل على أن يلتحق 
املستشارون بالّدورات الّتأهيلّية بصورة مستمرّة، 
بالّدورات  فيلتحقون  لهم،  الّالزم  اإلرشاد  وتقدمي 
الّسنة،  في  ساعة   60 حوالي  ّية  االستكمال
إضافًة  احلياتّية  للمهارات  ساعة   20 وكذلك 
ألّن  الّطوارئ.  حالة  في  للّسلوك  ساعة   20 إلى 
أهمّية  يه  وتوّل املرَكز،  في  الولد  تضع  االستشارة 
خاّصًة لكي يحصل األوالد على حقوقهم احلياتّية 
وحركة  وإبداع  تنمية  فاالستشارة  واالجتماعّية. 
في  بجديد  يأتينا  يوم  وكّل  ومتواصلة،  دائبة 
ا  ـً تربوّي زًا  حّي املوضوع  يحتّل  ولذا  املضمار.  هذا 
الئًقا في املدرسة، فال جند مدرسة تقام أو تفتح 
فيها.  مستشار  وجود  دون  عام  كّل  في  أبوابها 
باإلرشاد  الّثانوّية  املدارس  في  أوًّال  العمل  وبدأنا 
في  ا  تقريًب نتداخل  واليوم  اِملْهنّي،  والّتوجيه 
انتقلنا  وهكذا  الّطّالب.  حياة  مجاالت  كاّفة 
دخلنا  املاضي  العام  وفي  ّية  االبتدائ املدارس  إلى 
احلضانات أيًضا. كّل هذا من أجل حتقيق األهداف 
اّلتي تضعها وزارة املعارف في كّل عام، ومنها: 
اآللّيات  توفير  الّسليم،  الّتربوّي  املناخ  توفير 
تطوير  منه،  واحلّد  العنف  مع  للّتعامل  األفضل 
الّثروة اإلنسانّية في كّل طالب، العمل مع ذوي 

االحتياجات اخلاّصة، العسر الّتعليمّي وغيرها.

- ما مدى جتاوب املدارس على صعيد 
اإلدارات واملرّبني مع االستشارة؟

أقمنا بعض اخلاليا الّتربوّية في املراكز الّتربوّية، 
قمنا  حيث  الّتوالي،  على  اخلامسة  الّسنة  وهذه 
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في  املستشار  دور  ألهمّية  واإلرشاد  بالّتوجيه 
من  تخلو  مدرسة  جتد  قّلما  واليوم  املدرسة. 
يقبلون  اجلامعّيني  الّطّالب  ونالحظ  مستشار. 
ولذا  الّتربوّية،  االستشارة  تعّلم  على  وبكثافة 
وضعت الوزارة شروطها لقبول املستشارين، فيتّم 
مستشارًا  و35   30 بني  ما  استيعاب  عام  كّل 
جديًدا في املدارس، فاألمر مرهون بعدد الّساعات 

واملّالكات اّلتي ترصدها الوزارة لكّل مدرسة.

املذّكر،  بلغة  االستشارة  عن  حتّدثنا   -
الرّجال  املستشارين  نسبة  فما 

والّنساء؟
أّن  وهي  املجال،  هذا  في  مبعلومة  أفيدك  قد 
مال  الشِّ لواء  كّل  في  الرّجال  املستشارين  عدد 
حوالي 10، والباقون من «اجلنس الّلطيف». قد 
تسألني ملاذا؟ وأجيبك بأّن املرأة قد تتوّلى وظيفة 
املستشارة اّلتي هي مبثابة وظيفة األّم في البيت. 
معاجلة  ولكن  أهمّية.  يقّل  ال  األب  دور  أّن  مع 
املشاكل العالقة والقضايا املطروحة يجب أن تعود 

بالّتالي ملصلحة الّطالب أو الّطالبة.

يتعرّضون  اّلذين  الّطّالب  أّن  نعلم   -
الّتعليم  إلى  حتويلهم  يتّم  للمشاكل 
اخلاّص، فهل يجري ذلك بسهولة؟

ال يتّم حتويل أّي طالب إلى الّتعليم اخلاّص، إّال 
أمام عالج مشكلته، وال  إذا سدت كّل الّطرقات 
أحد يستسلم للمشاكل بل نحاول بكّل الّسبل، 
جلنة  رئيسة  وأنا  الّطالب.  ملنفعة  هو  مبا  لنأتي 
االعتراضات على مثل هذه احلاالت، فاملدرسة اّلتي 

ترى بضرورة حتويل الّطالب إلى الّتعليم اخلاّص، 
فقد يرى األهل غير ذلك ويعارضون إخراج ابنهم من 
إطار املدرسة وإبعاده عن أصدقائه وزمالئه. وهكذا 
جتري مناقشة هذه القضّية في جلنة االعتراضات 
كاّفة  نسمع  وطبًعا  أترأسها،  اّلتي  اخلاّصة 
األطراف، ونّطلع على رأّي الّطالب نفسه، ونتدارس 
في اجلوانب الّتربوّية ونّتخذ القرار الّصواب، وقد 
ا ألحد األطراف، لكّنه ملصلحة الّطالب. يكون صعًب

من  العديد  تواجهون  باإلجمال،   -
ة  االجتماعّي والّصراعات  القضايا 
ربوّية، وكمستشارين  ة والّت ّسياسّي وال

ال بّد أن تّتخذوا القرار الّصحيح..
مبا  للّتأثيرات  نتعرّض  اليوم  كمواطنني  نحن 
يحيط بنا، وبال شّك فإن األوالد أكثر حساسّية 
الّتوتر  نشهد  ونحن  املجال،  هذا  في  الكبار  من 
واملُخيف  املرعب  والّتصعيد  واليهود،  العرب  بني 
نصبح  كمستشارين  ولذا  عقباه،  ُحتمد  ال  اّلذي 
فيعّبرون  املجتمع،  في  لألوالد  الغضب»  «قنوات 
أّسس  من  وهذا  أمامنا.  وأفكارهم  مشاعرهم  عن 
لتوضيح  ونسعى  الّطوارئ.  بحاالت  اهتماماتنا 
املواقف وااللتزام باحترام اآلخر، واحترام قصص كّل 
شعب وتراثه، ونتحاور حوارًا بناًء ونتعّلم اإلصغاء 
ونبذ العنف، والتخّلي عن أفكار العنف بالعنف 
املشاكل  احتواء  من  نتمّكن  وهكذا  بالّدم،  والّدم 

ومعاجلتها.

ونتمّنى  جزيًال  شكًرا  نشكرك   -
الّتوفيق والّنجاح.

عفوًا.             
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شديد  بل  متغّير؛  عالم  في  اليوم  نعيش  أّننا  في  خالف  ال 
ر بسبب الّتقّدم الّتقنّي وثورة االّتصاالت واملعلومات، وعصر  الّتغيُّ
بني  واملسافات  احلواجز  وَتقلُّص  املفتوحة،  والّسماوات  الفضائّيات، 
عصر  في  صغيرة  قرية  في  يعيشون  باتوا  وكأّنهم  العالم؛  دول 
العوملة. وقد متّخض عن هذا؛ غزٌو جديٌد ُيطَلق عليه الغزو الّثقافّي 
للّثقافات  ا  ـً قوّي تهديًدا  متّثل  األقوى  الّثقافة  وأصبحت  والفكرّي، 
الّثقافات  بني  الّتصادم  أّدى  هذا،  جانب  وإلى  الّضحلة.  الهزيلة 
ر إلى بزوغ تصرّفات  املتنوّعة في غياب لغة احلوار الرّاقي املتحضِّ
تبدو  قد  واقتصادّية  واجتماعّية  نفسّية  وظواهَر  وقيم  وسلوكّيات 
غريبًة وشاّذًة على اآلخر. ومع تزايد الّتصادمات الّثقافّية والفكرّية 
ّية واحمللّية، ظهرت أشكال جديدة للعنف  في حلبة املجتمعات الّدول
ر  لتغيُّ تبًعا   – البشرّية  ِقَدم  قدميٌة  ظاهرٌة  أّنه  من  الرّغم  على   –
وسائل العدوان وتطوّرها. والعنف سلوك إيذائّي قوامه إنكار اآلخر، 
خارج  إلى  بنفيه  وإّما  بقهره،  إّما  الّتغالب  حلبة  عن  واستبعاده 
العنف  معنى  فإّن  لذا  ا.  ـً وجسدّي ا  ـً معنوّي بتصفيته  وإّما  احللبة، 
أخطر  يشّكل  العنف  أّن  كما  باآلخر.  االعتراف  عدم  هو  األساسّي 
مظاهر العدوان اّلتي تالزم البشرّية. وإلى جانب هذا، فقد تكاثرت 
حدود  إلى  األحوال  معظم  في  وصلت  اّلتي  الّدامية  العنف  أعمال 
أمن  تلتهم  خطيرة  ظاهرًة  ل  تشكِّ وباتت  والّال-معقول،  الّال-منطق 
وطمأنينة املجتمع اإلنسانّي، وُتعّطل أّي استثمار عقالنّي جلهود 

الّنماء اإلنسانّي.
والّتعايش  الّتسامح  ثقافة  نشر  أّن  والّضرورّي  املؤّكد  من  بات  فقد 
ظّل  في  وخاّصًة  وُمِلّحة،  أساسّية  حاجة  هو  املختلف  اآلخر  وقبول 
هذه الّظروف احلّساسة واحلرجة اّلتي منّر بها من كافة الّنواحي اّلتي 
نحن فيها؛ ويجب زرع هذه الّثقافة في نفوس وعقول اجليل الّناشئ، 
ل  حتمُّ على  قادٍر  واٍع  جيل  خلق  في  فّعال  بشكٍل  ُتساهم  ألّنها 
ّية وقيادة املرحلة القادمة بشكٍل إيجابّي وسليم. ألّن  أعباء املسؤول
الّثقافة بشكل عاٍمّ هي ثقافة إنسانّية، لذلك ال توجد ثقافة عدمية 
اإلنسانّية  احلقيقة  حتتكر  لة  مكمَّ كاملٌة  ثقافة  أو  ا،  ـً ّي كل القيمة 
وأيديولوجّيتها  معاييرها  فرض  حّق  ومتتلك  الوجود  ثراء  وتختزل 
ّية  يبرال وأجندتها الّسياسّية والّدينّية على اآلخرين، مبا في ذلك الّل
اّلتي تعيش أبهى أّيامها وأكبر انتصاراتها. لذلك نرى بأّن الّسبب 
الكامن وراء االستقرار الّنسبّي والغنى الّثقافّي ملعظم املجتمعات 
عقيدة  على  تعتمد  ال  أّنها  حقيقة  إلى  بالّضبط  يعود  ّية  الغرب
سياسّية وحيدة أو وجهة نظٍر واحدة للعالم. وال يتحّقق الّتسامح 
اّتخاذ  في  احلقيقّية  واملشاركة  والّتواصل،  باحلوار  إّال  اآلخر،  وقبول 
املستقّل،  والفكر  للّنقد  فضاء  وخلق  بّناء،  حوار  إقامة  ألّن  القرار، 
ُيساعد املجتمع على عيش حالٍة من االستقرار والّسالم والّتعايش 
مهما اختلفت أعراق ومعتقدات أبنائه. وإّن احلوار والّتواصل دائًما 
وأبًدا هو الّطريق الّصحيح حلّل كاّفة القضايا العالقة، وهو البديل 
الّتواصل  على  نحافظ  وباحلوار  بالقوّة،  الرّأي  فرض  عن  الّصحيح 
يكفي  وال  والّتعاون،  الّدميقراطّية  معاني  ونعّمق  والّسالم،  واحملّبة 

لنجاح احلوار مجرّد الّدعوة إليه دون اّتخاذ خطوات عملّية ُتترجم 
ِفَق عليه من قبل األطراف املتحاورة على أرض الواقع، وُتنّمي  ما اتُّ
الّثقة بني املتحاورين؛ فإذا لم يطمئن املتحاورون إلى املصداقّية في 
إجراء احلوار، وإذا لم ُتسَتبَعد العوائق واملوانع فيصبح احلوار بدون 
غاية أو هدف، أو مجرّد حوار من أجل احلوار، أي حوار سفسطائّي.

إّن االعتراف واإلقرار بثقافة الّتسامح وقبول اآلخر واالعتراف به هو 
أجل  من  والّنضال  العمل  يجب  ولكن  ا،  ـً نظرّي ومقبول  جّيد  أمٌر 
ترسيخ قيمة هذه الّثقافة وتطبيقها في احلياة اليومّية بشكٍل يعود 
بالفائدة على اجلميع دون استثناء. ومن أجل العمل على نشر هذه 
الّثقافة، ال بّد من اّتخاذ بعض اخلطوات العملّية في هذا املجال، أال 
َبّني برامج علمّية وذلك لتنمّية الوعي املجتمعّي؛ (2)  وهي: (1) َت
ٍة جديدة إلعداد جيٍل واٍع قادٍر على حتّمل أعباء  وضع مناهَج تعليمّي
املرحلة؛ (3) إيجاد أدوات إعالمّية متطوّرة على جميع األصعدة؛ 
املجتمع،  في  شّدد  والَتّ خّلف  والَتّ الّتطرّف  أشكال  كّل  نبذ   (4)
عن طريق إقامة دورات تعليمّية وندوات تثقيفّية ولقاءات روحّية 
دينّية بني جميع أبناء املجتمع، مبختلف أطيافه وانتماَءاته املذهبّية 
والّطائفّية، ليتسّنى، على سبيل املثال، للمسلم أن يتعرّف إلى 
املسيحّي، واملسيحّي بدوره يتعرّف إلى املسلم، وهكذا دواليك. وهنا 
ال بّد من اإلشادة إلى بعض الّشخصّيات الّتاريخّية املتسامحة..
املهامتا غاندي، صاحب سياسة املقاومة الّسلمّية (فلسفة الّال-عنف) 
املعروف بتسامحه. من أقواله: «أين يتواجد احلّب تتواجد احلياة»؛ «إّن 
الّال-عنف هو القوّة العظمى لدى اإلنسان، وهو أعظم ِمن ما أبدعه 
اإلنسان من أكثر األسلحة قدرًة على الّتدمير». ُتوّفي مقتوًال برصاص 
الغاندّية؛ الّتسامح  عظمة  له  َترُق  لم  متعّصب،  هندوسّي  شخص 

من  العنصرّي.  الّتمييز  ضّد  الّسلمّي  املناضل  كينغ،  لوثر  مارتن 
أقواله املأثورة: «الّسالم احلقيقّي ليس مجرّد غياب الّتوّتر، بل إّنه 
إحقاق العدالة»؛ «إّن ثمرة الّال-عنف هي املصاحلة وإيجاد املجتمع 
الكراهَية  مقابلة  علينا   - الكراهَية  ُتولِّد  «الكراهَية  احلبيب»؛ 
باحملّبة»؛ «غايتنا ليست هزمية الرّجل األبيض أو إذالله، بل كسب 
مه حلقوقنا»؛ «فلسفة الّال-عنف ال تتأّسس على اُجلنب،  صداقته وتفهُّ
إذ إّن غايتنا تكمن في بناء مجتمٍع يعيش في سالٍم مع نفسه».

البابا القّديس يوحنا بولس الّثاني، اّلذي تعرّض حلادثة اغتيال عام 
1981 من قبل تركيٍّ متعّصب ُيدعى علي أقجا، فخرج على أثرها 
كادت  جراحّية  لعملّيات  وأُخِضع  املستشفى  وُأدِخل  بالغة،  بجروٍح 
تودي بحياته، لكّنه بالرّغم من ذلك التقى بقاتله وعفا عنه وأخلى 

سبيله بكّل رحابة صدر.
البشرّية،  للعائلة  واضحة  قواعَد  وضع  الكرمي  القرآن  أّن  واحلقيقة 
وأعلن اإلسالم أّن الّناس جميًعا ُخِلُقوا من نفٍس واحدة، وهذا يعني 
ُكُم  ُقوا رَبَّ اُس اتَّ َها النَّ وحدة األصل اإلنسانّي، فقال الّله تعالى: {َيا أَيُّ
الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس وَاِحَدٍة وََخَلَق ِمْنَها زَوَْجَها وَبَثَّ ِمْنُهَما رَِجاًال 
ُكْم  ْي َه َكاَن َعَل وَن ِبِه وَاْألَرَْحاَم ِإَنّ اللَّ َه اّلِذي َتَساَءُل ُقوا اللَّ َساًء وَاتَّ يرًا وَِن َكِث
ا} (سورة الّنساء 1). والّناس جميًعا في نظر اإلسالم هم أبناء  يًب رَِق

له  وكّلهم  اإلنسانّية،  العائلة  هذه 
دون  والكرامة  العيش  في  احلّق 
استثناء أو متييز، فاإلنسان ُمكرَّم 
في نظر القرآن الكرمي، دون الّنظر 
إلى دينه، أو لونه، أو جنسه. قال 
آَدمَ}  بَِني  رَّْمَنا  َك {وَلََقْد  تعالى: 
اختالف  وما   .(70 اإلسراء  (سورة 
وأجناسها،  ألوانها،  في  البشرّية 

ولغاتها، إّال آية من اآليات الّدالة على عظيم قدرة اخلالق تعالى. 
ِسَنِتُكْم  َماوَاِت وَاْألَرِْض وَاْخِتَالُف َأْل قال عّز وجل: {وَِمْن آَياِتِه َخْلُق السَّ

وَاِنُكْم ِإَنّ ِفي َذِلَك َآلَياٍت ِلْلَعاِملِنيَ} (سورة الرّوم 22). وََأْل
بل  والعداوة،  الّتنافر  في  ا  سبًب يكون  أن  يجوز  ال  االختالف  وهذا 
اخلير  على  والّتالقي  للّتعارف  ا  سبًب يكون  أن  يجب  العكس؛ 
ا َخَلْقَناُكم  اُس ِإَنّ َها النَّ واملصلحة املشتركة، فالّله تعالى يقول: {َيا أَيُّ
اِئَل ِلَتَعارَُفوا}. وميزان الّتفاضل  َب ْم ُشُعوًبا وََق ٍر وَُأنَثى وََجَعْلَناُك ن َذَك ِمّ
اّلذي وضعه القرآن الكرمي، إّمنا هو ما يقّدمه هذا اإلنسان من خير 
{ِإنَّ  يقول:  فالّله  تعالى،  بالله  احلق  اإلميان  مع  كّلها،  لإلنسانّية 
ْم} (سورة احلجرات 13). واآلخرون الذين لم  ِه أَْتَقاُك رََمُكْم ِعنَد اللَّ أَْك
على  إليهم  الكرمي  القرآن  ينظر  لم  اإلسالم،  مدرسة  إلى  ينتسبوا 
أّنهم ليسوا بشرًا، وإّمنا نظر إليهم نظرة الّطبيب إلى املريض، فهؤالء 
اآلخرون عندما يرفضون دعوة اإلسالم، ال يحاربهم دين الّله عّز وجل 
وضعها  اّلتي  القاعدة  وأّما  الّدين،  في  إكراه  ال  ألّنه  يقاتلهم،  وال 
ُم  القرآن في الّتعامل، مع هذا اآلخر، إّمنا هي قوله تعالى: {َالّ َيْنَهاُك
ْم أَن  ن ِدَيارُِك ْم ُيْخرُِجوُكم ِمّ يِن وَلَ ْم ِفي الِدّ ْم ُيَقاِتُلوُك ِذيَن لَ ُه َعِن الَّ الَلّ
َه ُيِحُبّ اْملُْقِسِطنيَ} (سورة املمتحنة 8). ِهْم ِإَنّ الَلّ ْي ْم وَُتْقِسُطوا ِإلَ رُّوُه َب َت

بأشكاٍل  ولو  الّله،  إلى  الّتقرُّب  طريق  في  تسعى  األديان  كّل  إّن 
مختلفة؛ فعلى املرء أن ينظر إلى األديان باعتبارها جتّليات متتالية 
أن  ميكن  وما  فكرة احلّب نفسها،  إلى  باإلضافة  للحقيقة اإللهّية، 
ترتقي به لتصل إلى احلقيقة املرجتاة. وحني نؤمن بأّن احلّب هو اّلذي 
جعل الّله يرسل أنبياَءه ليعّلم الّناس طرائق الوصول إليه، ندرك أّن 
ما من سبيل لبلوغ مرضاته أكثر من أن ُيخِلص الّناس في وُدِّهم 
لشركائهم في اإلنسانّية، فيتجّنبون بذلك غوائل الّتعّصب، اّلذي 
بالّتفوّق  الّشعور  أوهام  إلى  أو  واحلروب،  الكراهَية  إلى  إّما  يقود 
الّشعوب  بني  الّتعارف  هدف  مع  يّتفق  ال  ما  وهذا  واألفضلّية، 
والقبائل املختلفة، اّلذي أشار إليه القرآن الكرمي، فليس أحًدا أفضل 
من أحٍد إّال بالّتقوى، والّتقوى في جوهرها خلٌق كرٌمي ال ينسجم مع 

دين واّدعاءاتهم بالّتمّيز. جتّهم املتشِدّ
فأهًال وسهًال بكم جميًعا في رحاب هذه الكنيسة املقّدسة، فالّشهر 
اّلذي جنتمع فيه مًعا هو من أََجل األّيام وأقدسها روحانّية، ذلك أّن 
الّله تعالى جعله محّطة إميانّية يتزوّد فيه املؤمن بالّطاعة والّتقرّب 
والذنوب،  املعاصي  عن  لإلقالع  وفرصة  جالله  جّل  العزّة  رّب  من 

ومضاعفة األعمال الّصاحلة.. 
والّسالم عليكم ورحمة الّله وبركاته.
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إّن الّصراع بني احلّق والباطل بدأ منذ بداية اخللق وما 
زال مستمّر  حّتى أّيامنا هذه، وسيبقى مستمّر 
إلى قيام الّساعة. وهذا الّصراع ال يزيد أصحاب 
الّتثبيت  أمرهم  عاقبة  ويجعل  ثباًتا،  إّال  احلّق 
والّتمكني ورفعة في املكانة في الّدنيا واآلخرة. وقد 
دوّن لنا القرآن والّسيرة، الكثير من هذه الّنماذج.

فهذا نبّي الّله نوح ُأوذي واضّطهد، وقال له قومه: 
اْملُْجرِِمنيَ}.  ِمَن  لََتُكوَنّن  َيُنوُح  َتْنَتِه  ْم  ّل لَِئْن  وْا  {َقاُل
فتدّخلت  َفانَتِصرْ}.  َمْغُلوٌب  ي  {َأِنّ رّبه  إلى  فتوّجه 
وفتحت  ينابيع،  األرض  ففّجرت  الرّبانّية،  القدرة 
األرض،  وماء  الّسماء  ماء  فالتقى  الّسماء،  أبواب 

وانتصر نوح وهزم الباطل. 
وهذا نبي الّله إبراهيم يقول له أبوه {َأرَاِغٌب َأْنَت َعْن 
َك * وَاْهُجرِْني  َمَنّ ْم َتْنَتِه َألَرُْج يُم * لَِئْن لَ رَاِه آِلَهِتي َيا ِإْب
حد  إلى  عليه  الباطل  أهل  حقد  وبلغ  بل  ا}.  ًيّ َمِل
أن أوقدوا نارًا عظيمة وألقوه فيها وانتصر احلق. 
يَم}.  رَاِه رًْدا َوَسَالًما َعَلى ِإْب فقال الّله {َيا َناُر ُكوِني بَ
واستغّل الباطل كّل أساليب االضطهاد، وفي مقّدمة 
هؤالء، فرعون اّلذي جلأ إلى الّسجن اّلذي تنعدم فيه 
مقوّمات احلياة األساسّية، كما تنتهك فيه حرمة 
قائًال  موسى  الّله  نبي  فتوعد  اإلنسان،  وكرامة 
َك ِمَن اْملَْسُجوِننيَ}.  ْيرِي َألَْجَعَلَنّ َخْذَت ِإَالًها َغ {لَِئِن اَتّ
عن  احلّق  أهل  صّد  في  الوسائل  هذه  عجزت  وملا 
كأحد  والّتشريد،  الّنفي  إلى  الباطل  جلأ  حّقهم، 
يصعب  اإلنسان  ألّن  النفسانّي،  الّضغط  وسائل 
عليه أن يصبر على نار الفرقة والُبعد عن األهل 
واألوطان. وهذا األسلوب ما زال ُيستعمل لنجاعته. 
ْيُب  َك َيا ُشَع فقدًميا قام قوم شعيب لنبّيهم {لَُنْخرَِجَنّ
ِتَنا}؛  ِتَنا َأْو لََتُعوُدَنّ ِفي ِمَلّ رَْي ِذيَن آَمُنوا َمَعَك ِمن َق وَالَّ
قومه  مكر  عن  (ص)،  محّمد  رسوله  الّله  وأخبر 
ُيْخرُِجوَك  ْسَتِفزُّوَنَك ِمَن اْألَرِْض ِل َي فقال {وَِإْن َكاُدوا لَ
ِمْنَها}. وكان رد فعل قوم لوط عندما دعاهم إلى 
العّفة والّطهارة {َفَما َكاَن َجوَاَب َقوِْمِه ِإَالّ أَْن َقاُلوا 
رُوَن}.  ُهْم ُأَناٌس َيَتَطَهّ ِتُكْم * ِإَنّ رَْي أَْخرُِجوا آَل ُلوٍط ِمْن َق
أهل  صّد  من  القمعّية  الوسائل  هذه  عجزت  وإذا 
احلّق عن حّقهم وقد فشلت، ويشهد الّتاريخ على 
العيش.  لقمة  في  للّتهديد  البّطال  يلجأ  ذلك، 
مّكة،  أهل  من  (ص)  محّمد  الرّسول  لقيه  وما 
أكبر دليل. حيث إّن مّكة حاصرت الرّسول (ص) 
والّشراء  بيعه  فمنعوا  ا،  ـً اقتصادّي سانده،  ومن 
أصحابه  من  الواحد  أّن  حّد  إلى  وأصحابه  منه 
كان يبحث في بعر البعير عن حّبات القمح أو 
الّشعير ليأكلها؛ واستمّر احلصار االقتصادّي ملّدة 
ثالث سنوات. ولكن هذا األسلوب ال ميكن أن يفت 
لإلغراء  الباطل  فيلجأ  احلّق،  أصحاب  عضد  من 
باملنصب واملال واجلاه، وأمام هذه األمور قد يضعف 

اإلنسان، إّال إذا حّصن نفسه باليقني على الّله. 
وقد ذكرت لنا الّسيرة أّن مّكة بعد فشلها باحلصار 
بحضور  الرّسول  إلى  االجتماع  طلبت  االقتصادّي 
عّمه (أبو طالب) ثّم قالوا له «يا محّمد إن كنت 
ماًال  تريد  كنت  وإن  علينا،  ملكناك  ملًكا  تريد 
جمعنا لك من أموالنا، حّتى صرت أكثرنا ماًال..». 

الّشمس  وضعوا  لو  عم  يا  «والّله  جوابه:  فكان 
هذا  أترك  أن  على  يساري،  في  والقمر  بيميني 
األمر ما تركته، حّتى يظهره الّله أو أهلك دونه».

والّنماذج من حياة األنبياء أكثر من أن ُتعّد أو 
ُحتصى، ولكن هذا احلال من الّثبات أمام الباطل 
بكل وسائله أصبح حال تابعيهم. فهذا الّصحابّي 
اجلليل، اخلباب بن األرث، يقول لعمر بن اخلّطاب 
«لقد رأيتني يوًما وقد أوقدوا لي نارًا، ثّم سلقوني 
فيها، ثّم وضع رجل رجله على صدري، فما أتيت 
فإذا  ظهره،  عن  كشف  ثّم  بظهري»؛  إّال  األرض 
هو حفر من الّنار اّلتي وقع عليها. وكان يثبت 
بأن  أصحابه  معنويات  من  ويرفع  (ص)  الرّسول 
لقي  فلّما  األمم.  من  األوّلني  خبر  عليهم  يقّص 
اخلباب مثل هذا العذاب، ورأى أّن من أصحاب 
النبّي (ص) َمن قتل منهم من عمي ومنهم من 
احلال،  إليه  يشكو  (ص)  الرّسول  إلى  جاء  فنت، 
فقال: «شكونا إلى رسول الّله وهو متوّسد بردة 
لنا؟  تستنصر  أال  فقلنا  الكعبة.  ظّل  في  له 
فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرّجل فيحفر له 
حفرًة في األرض فيجعل فيها، فيجاء باملنشار 
وميّشط  نصفني،  فيجعل  رأسه  على  فيوضع 
بأمشاط احلديد ما دون حلمه وعظمه، فما يصّده 
ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا األمر حّتى يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت، ال يخاف إّال 
تستعجلون». ولكن  غنمه،  على  والذئب  الّله 

ومبا أّننا نعيش هذه األّيام في ظّل ذكرى معركة 
النبّي  أّن  إلى  ننوّه  أن  بّد  فال  الكبرى  «بدر» 
والّتعذيب  االضطهاد  كّل  بعد  وأصحابه،  (ص) 
ومحاوالت القتل ثّم الهجرة من مّكة إلى املدينة، 
أصحابه  «بدر».  غزوة  في  املشركني  مع  يلتقي 
حالهم عبر عنه الرّسول (ص) بدعائه «اللهم انهم 
فأطعمهم»  جياع  فاكسهم  عراة  فاحملهم  حفاة 
عددهم 314 . أهل الباطل من مكة معهم العّدة 
والعتاد واملال والزّاد واجليش اّلذي قوامه 1000 

من املشركني فينتصر احلّق وُيهزم الباطل. 
إًذا الباطل ثبت فشله على مدار الّتاريخ وإن أوتي 
كان  وإن  املنتصر،  هو  واحلّق  الّنصر  مكوّنات  كّل 

قليل العّدة والعتاد والرّجال.
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من الّطبيعي الوقوف ضّد احلرب اإلسرائيلّية على أهلنا 
وإخواننا في غزّة احملاصرة، ولكن من واجبنا الوقوف إلى 

جانب املقاومة الفلسطينّية ودعمها.
هذا ال يعني بالّضرورة حمل الّسالح والذهاب إلى غزّة، 
فال أظّنهم يحتاجون الّدعم البشرّي بقدر ما يحتاجون 
الّدعم املادّي واملعنوّي، فاحلرب النفسّية إلى جانب معركة 
الوعي وإظهار احلقيقة للّناس ال تقّل أهمّية عن املواجهة 
أصحاب  من  احلّق  أصحاب  لتمّيز  احملتّل،  مع  املباشرة 

الباطل، والّصادقني من الكاذبني واملدّلسني.
للّدعاية  الّساعة  مدار  على  تعمل  غرف  إسرائيل  لدى 
باإلنچليزّية)  و«پروپاچاندا»  بالعبرّية؛  («هاسبارا» 
وعمل  الدائرة،  لألحداث  هيونّية  الصِّ الرواية  وترويج 
الّشّدة،  فترات  خالل  ويتضاعف  يزداد  الغرف  هذه 
إسرائيل  تشّنها  التي  العدوانّية  احلروب  خالل  خاّصة 
عند  يتوّقف  ال  الغرف  هذه  عمل  الفلسطينّيني.  على 
واملسموع  املرئّي  باإلعالم  يبدأ  فهو  محدودة،  وسيلة 
وبينهما  االجتماعّي،  الّتواصل  بشبكات  وينتهي 
هذه  بعمل  إسرائيل  وتفخر  أخرى،  متعّددة  وسائل 
اإلعالم. وسائل  في  عنها  تقارير  لديها  حيث  الغرف 

بقوّة  يرّكز  جنده  الرسمّي،  الّصهيونّي  اإلعالم  ناحية  من 
«العدد»  حيث  من  اإلسرائيلي  اجليش  أعمال  على 
 200 ضربنا  اآلن  «حّتى  مثالً:  األهداف»،  و«بنك 
مصدر إرهاب» أو «غاراتنا خالل أّول 4 أّيام كان وزنها 
الغارات  هذه  معظم  إّن  يقولونه  ال  ما  طن».   900

من  بالرّغم  املدنّيني  وتقتل  املدنّية  املنازل  تستهدف 
كونها موّجهة ومتطوّرة وتصيب أهدافها بدّقة، بعكس 
بدرجات  الهدف  في  اخلطأ  يحتمل  اّلذي  املقاومة  سالح 
وإن  استخدامه.  وطريقة  الّسالح  بنوع  تتعّلق  متفاوتة 
دّل هذا على شيء فهو أّن إسرائيل ال متتلك املعلومات 
بالرّغم  «حماس»،  حكم  ظّل  في  املقاومة  عن  الكافية 
الّسابق،  في  احلال  كان  كما  الّتكنولوجي  تفوّقها  من 
يوم. بعد  يوًما  الّنوعّية  املقاومة  ضربات  تزداد  حيث 

لتبرير ضرب املواقع املدنّية أو الفارغة وإيجاد قيمة لها 
جند بعض الكّتاب اإلسرائيلّيني املعنّيني بالّشأن األمنّي 
أمثال رون بن يشاي، يتحّدثون عن «استهداف مواقع قد 
تؤذي قدرات «حماس» العسكرّية في املستقبل»، وهي 
عبارة فارغة املضمون مقصدها طمأنة اإلسرائيلّيني بأّن 
مع  املستقبل،  في  حلمايتهم  ما  شيًئا  يفعل  جيشهم 
املاضي  وجتارب  عكسّية  الواقع  أرض  على  النتائج  أّن 

واحلاضر أثبتت - وما زالت تثبت - أّن املقاومة بتقّدم 
مستمّر على كّل األصعدة في مواجهة االحتالل. وإّنه ملن 
ّية تستضيف  املؤسف أّننا جند بعض وسائل اإلعالم العرب
بعض الكّتاب اإلسرائيلّيني وحّتى الّناطق باسم اجليش 
اإلسرائيلّي على شاشاتها، بالرّغم من عداوتهم البّينة، 
مقاله  في  اللداوي  يوسف  مصطفى  الكاتب  تطرّق  وقد 

«أڤيخاي أدرعي» لهذا املوضوع سابًقا.
من ناحية أخرى، يحاول اإلعالم اإلسرائيلّي الّتقليل من 
حجم وتأثير ضربات وعملّيات املقاومة، فلم نسمع عن 
الّصواريخ  عن  نسمع  ولكّننا  سقطت،  اّلتي  الّصواريخ 
أحسن  في   20% تشّكل  ال  أّنها  رغم  ُأسِقطت،  التي 
احلاالت. كما يتكّتم اإلعالم عن حجم اخلسائر البشرّية، 
بالرّغم من وجود مقاطع ڤيديو تثبت ذلك على شبكات 
اّلتي  الڤيديو،  نشر  مواقع  أو  االجتماعّي  الّتواصل 

يصعب تطبيق قوانني املراقبة عليها.
أّما على صعيد «ُغرف الّدعاية» اّلتي شاهدنا تقارير عنها 
احلواسيب  على  صهيونّية  مجموعات  فتجلس  مؤّخرًا، 
وتعمل في املواقع وشبكات الّتواصل االجتماعّي بعّدة 
وتزييف  وشرعنتها،  إسرائيل  جرائم  عن  للّدفاع  لغات، 
احلقائق، وحتريض الّناس على املقاومة. ال يعني هذا أّنها 
حترّض الّناس على الفلسطينّيني دائًما، ولكّنها تكتفي 
عليها  العام  الرأي  وقلب  «حماس»  بشيطنة  أحياًنا 
املشروع  مواجهة  في  احلربة  ورأس  األكبر  احلركة  كونها 

الصهيونّي في فلسطني.
إّن مواجهة الّدعاية اإلسرائيلّية ودعم املقاومة من أولوّياتنا 
خالل هذه الفترة العصيبة وبشكل عام، فإّنه من غير 
ا الوقوف على احلياد إزاء  ًيا ودينًيا ووطنًي املقبول إنسان
املعتدي واملعتَدى عليه، ال سّيما أّننا كشعب وقضّية 

نواجه أبشع أنواع الّتآمر من القريب قبل البعيد.
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املواجهة  على  مّر  قد  يكون  اليوم، 
اإلسرائيلّي  اجليش  بني  العسكرّية 
«حماس»  في  العسكرّي  واجلناح 
هذه  في  توّغلنا  وكّلما  أسبوعان، 
تصعيًدا  شهدنا  كّلما  أكثر،  احلرب 
كان  الضحايا،  من  واملزيد  أكبر 
كانوا  أطفال  أربعة  قتل  أبرزها 
ماتوا  غزّة،  شاطىء  على  يركضون 

وهم يسابقون الرّيح، ماتوا وهم يركضون.. وإلى أين ميكنهم أن يركضوا؟! 
ال ميكن قراءة ما يحدث في غزة اليوم بعيًدا عن املشاعر اإلنسانّية، وقتل 
األطفال واألبرياء، دون أن نطلق صرخة في وجه أصحاب القرار ليجّنبوا الّناس 

ويالت ما ينتج من دورة العنف اجلديدة من مآٍس وآالم. 
بعد انتهاء هذه احلرب التي ال بّد أن تنتهي، سيّدعي كّل طرف في هذا النزاع 
أبناءهّن،  فقدن  اللواتي  األمهات  إّال  احلرب  هذه  ثمن  يدفع  ولن  انتصر،  أّنه 
واملشرّدون الذين فقدوا بيوتهم، واجلرحى اّلذين فقدوا أعضاَءهم، وهؤالء األطفال 
اّلذين كانوا يلعبون ألعاب األطفال، وعندما أقحموهم الكبار بألعابهم غير 

البريئة، ذهبوا ضحّية ألعاب الكبار. 
ا في برنامج صباح اخلير على القناة العاشرة،  صباح أمس، شاهدت إسرائيلًي
حتّدث بجرأة لم أعهدها من قبل، خاّصة في ظّل أجواء احلرب والقتل والعنف 
أوامر  تنفيذ  يرفض  إّنه  فقال  كهذه،  إنسانّية  مواقف  ا  كلًي ترفض  اّلتي 
عسكرّية ميكن أن تؤّدي إلى قتل أبرياء وأطفال؛ وأضاف: ماذا سأقول البني 
بعد مرور عشرين عاًما عندما يسألني َمن قتل هؤالء؟! يكفيني أن أقول 

إلبني إّني لم أكن شريًكا في ارتكاب تلك اجلرمية.   
ا، أرادوا إسكاته، أرادوا إسكات صوت  بالّطبع واجه هذا الّشخص هجوًما ُمرعًب
الّضمير لديهم، وهنا أوّد أن أحتّدث عن تلك الّثقافة املتبادلة بني الفلسطينّيني 
أن  اليهود  فعلى  اآلخر؛  ثقافة  مبعرفة  الّشعبني  لدى  الرّغبة  وعدم  واليهود، 
يدرسوا الّنكبة، وعلى العرب أن يدرسوا «احملرقة الّنازّية». من هنا ميكن أن 
تبدأ اخلطوة األولى نحو العيش مًعا، ال من خالل القتل و«العربدة العسكرّية». 
يتّم إغالق هذا العدد من جريدة «حيفا» ونحن لم نعلم بعد مصير اجلهود 
للتوّصل إلى وقف إطالق نار، كتبُت هذا املقال في أثناء اإلعالن عن وقف نار 
ملّدة محدودة من أجل إتاحة الفرصة لسكان غزّة أن يتزوّدوا بالّطعام واألدوية، 

وبعد أن فشلت خطوة وقف إطالق الّنار في مطلع األسبوع احلالي.
وتفيد وكاالت اإلعالم أّنه هناك احتمال بالتوّصل إلى اّتفاق، حيث إّن االّتصاالت 
لوقف إطالق الّنار تتواصل عبر «قناتني متنافستني»، األولى مصرّية والّثانية 
ويرّجح  القناتني.  بني  الفلسطينّية  الّسلطة  تناور  بينما  تركّية،   – قطرّية 
املعّلقون السياسّيون أّن الواليات املّتحدة ترغب بترجيح كّفة الوساطة الّثانية.

أّما نحن فننتظر.. فليأِت احلل من أّي مكان أو مصدر، ونحن نعلم أنه هنالك 
من يرقص على دماء الّضحايا، وهنالك من يتاجر بها. ولكن في هذه املرحلة 
يهّمنا أن يأتي احلل، وكّلنا يعلم أّنه حّل مؤّقت، ملرحلة من الزّمن، نريد مرحلة 
هدوء، لعّل أصحاب القرار يدركون أّنه بني مرحلة هدوء وأخرى ميكن إيجاد 

حّل نهائّي.

◊uOK� nOH� ≠ rK� U| d ÒD�

 °øs Ó  qł_Ë ÆÆÊu K²I Ô¹ «–U *



51 2014 “u Ò9 18 WF ÔL'«



522014 “u Ò9 18 WF ÔL'«

وأصبحنا  حدودها،  واّتسعت  مساكنها  وانتقلت 
نرى اليوم أّن هذه العائلة تعود بجذورها إلى قبيلة 
بالد  من  إليها  نزحوا  البلدة  تلك  وأبناء  معّينة، 
أخرى، وأهل هذه املدينة اجتمعوا من عّدة مصادر. 
وحيث حّط اإلنسان أراد أن يكون ذاك احملّل أفضل 
محّطة له. رّمبا يعود إلى الّنزوح والهجرة واالنتقال 
لظروف العمل، أو بحًثا عن موارد الرّزق، أو األمان 

وسالمة العيش. 
يتصرّفون  وأصحابها  البالد  أسياد  نرى  وهكذا 
ببالدهم لعّدة دوافع، ولكن بثقة من أمرهم بحيث 
أصبحنا نكتشف الحًقا أّن هذا الّشعب وهذه القبيلة، 
واملواد  واألدوات  الّتحف  من  لديهم  األقوام  وهؤالء 
والعاّمة.  العادّية  حياتهم  في  استخدموها  اّلتي 
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في  وجماعات  أفراًدا  واألمم،  الّشعوب  سلوك  إّن 
األحرار  واملتصرّفني  املالكني  سلوك  هو  مواطنهم 
ا  ببالدهم. وكّل شعب يعمل في بالده ما يراه مناسًب
شعب  كّل  وتعامل  واألحفاد.  األبناء  وحياة  حلياته 
وكّل أّمة مع أوطانه، ألّن العصر هو عصره، والزّمن 
هو زمنه، وهذه حقبته اّلتي يعيش فيها كما يرى 
ولكّل  الّذهبّي،  عصره  شعب  فلكّل  له،  ا  مناسًب
ثقافتها  ومملكة  دولة  ولكّل  احلضارّي،  دورها  أّمة 
املستقبل  يخفي  أن  البديهّي  ومن  ومجتمعها. 
وغير  مفاجئة  تطوّرات  من  يخفيه  ما  اته  طّي في 
متوّقعة لهذا الّشعب أو هذه األّمة. ولكن سلوكها، 
طاملا هي في بالدها، وهي متتلكها، هو سلوك حّر 
وبغير قيود، ال بل قد يجمل الّنظرة إلى املستقبل 

القريب والبعيد.
وطاملا أّن هذه البالد وغيرها من البلدان في العالم 
يعتبرون  وهم  وأبنائها،  شعوبها  تصرّف  حتت  هي 
البالد بالدهم وأوطانهم، وفيها تاريخهم وثقافتهم 
الّشعوب  بإمكان  أصبح  ومستقبلهم.  وحضارتهم 
تعيش  اّلتي  لألرض  مالكة  تكون  أن  احلاضرة 
وللّسماء  حولها،  اّلذي  للبحر  وكذلك  عليها، 
حتت  وما  والبحر  األرض  وتتحّول  فوقها.  اّلتي 
الّدول،  لهذه  ُملًكا  األجواء  في  وما  والّسماء  املاء، 
ّيتها احلصرّية وعنايتها اخلاّصة. وأصبحت  ومبسؤول
تدافع عنها من أّي غزو، أو حتميها من أّي اعتداء 
ا أو  ـً ّي أو تقيها من أي خطر داهم، إن كان إنسان
طبيعيا نتيجة العوامل الّطبيعّية، كالبراكني أو 
األنواء اجلوّية أو كوارث الطبيعّية البحرّية، وغيرها. 
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وفي  األرض،  هذه  على  نعيش  اليوم  نحن  وها 
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هذا العالم ُخلق لنا فلنتمّتع به.. هذا الكون للبشر 
فوق  ما  كّل  اخلليقة..  بدء  منذ  والّطير  واحليوان 
األرض وما حتت املاء يعيش في عامله.. الّشعوب 
في  لها  كأّنه  العالم  مع  تعاملت  كاّفة  واألحياء 
بكرامة  حياتنا  نعيش  ال  ملاذا  ودهرها..  عصرها 
الئقة؟! ملاذا ال نرتبط باألرض والّسماء ونشعر أّنها 
على  الوطن،  على  نحافظ  أن  يجب  أوطاننا؟.. 

املسكن، على األرض، وعلى العائلة..  
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أّن  إلى  األثرّية  والّشواهد  الّتاريخّية  املراجع  تفيد 
الّشعوب املختلفة اّلتي تعاقبت في حياتها على 
األرض كانت تتصرّف بهذه األرض كما يحلو لها، 
األرض  هذه  ألّن  وترغب،  تشاء  مبا  فيها  وتعمل 
أوطانها. ومنها من شّيد القصور، واحلصون والقالع 
احلياة  سبل  من  وغيرها  والقرى،  واملدن  واملمالك 

اّلتي عاشتها تلك الّشعوب.
وملاذا تصرّفت هذه الّشعوب واألمم واملمالك والّدول 
بهذا الّشكل؟ أليس ألّنها كانت هي الّسائدة وهي 
إّن  وحجارتها؟  وترابها  أرضها  في  الّشأن  صاحبة 
وأشبعت  الِعطاش  وأروَت  القفار  أحيت  األمم  هذه 
من  لها  تيّسر  مبا  الّشعوب  وعاشت  اجلياع، 
لظروف  بأوطانها  تتصرّف  وكانت  العيش.  سبل 
واحتياجات املعيشة، أوًّال ألجل صاحلها ومنفعتها، 
ثّم تفعل ما تفعله ألجل األجيال القادمة. وعاشت 
البقاء.  غريزة  بدوافع  احلضارات  وأقامت  الّشعوب 
القيامة  ليوم  تعّد  واألمم  الّشعوب  بعض  وكانت 
أجساد  حّنطوا  اّلذين  كالفراعنة  اجلديدة،  واحلياة 
الّتحضيرات  وسائر  األهرامات  لهم  وبنوا  موتاهم 
عالم  من  والعودة  القيامة،  ليوم  واالستعدادات 
ُمقتصرًا  يكن  لم  األهرامات  بناء  أّن  وتبّني  املوت. 
على الفراعنة، بل أقامتها شعوب أخرى، كما هو 

في املكسيك.
واخترعت  ابتكرت  الّشعوب  فإّن  حال،  كّل  على 
تثبت  لكي  اعترضها  ما  تذليل  في  وأبدعت 
العملّية  وحياتها  األرض،  في  معيشتها 
وغيرها  والرّوحّية،  واالقتصادّية  واالجتماعّية 
واكتشفت  األلبسة،  فابتكرت  احلياة؛  مرافق  من 
احليوانّية  الّنقل  وسائط  واستخدمت  األطعمة، 
أن  حتاول  أّمة  كّل  كانت  وهكذا  ّية،  احليوان وغير 
وتتثّبت  عليها،  نشأت  اّلتي  أرضها  في  تترّسخ 

في حياتها اّلتي عاشتها.
وتعاقبت الّشعوب وتقّلبت األمم وحترّكت مواطنها 

هذا العالم، وفي هذا العصر على صعيد البشر 
وما  حتتها،  وما  األرض  فوق  وما  والّطير  واحليوان 
فوق البحار وما حتتها، وما في اجلّو وما حتته، أال 
نشعر بانتمائنا إلى بيئتنا ومحيطنا؟ أال نشعر 
وبيتنا  بيئتنا  نصون  أال  إليه؟  وانتمائنا  بوطننا 
وبلدنا وطبيعتنا؟ إّن هذه الّطبيعة لنا، وهذه البيئة 
لنا، وهذا البيت لنا، وهذا البلد لنا، نتصرّف فيه 
تصرف املالك، ونعمل فيه ما يحلو لنا، وأصبحنا 
نحن اليوم كاآلباء واألجداد اّلذين نقلوا لنا ميراثهم 
وتراثهم وحضارتهم وثقافتهم. هم عاشوا عصرهم، 
ونحن  زمنهم  عاشوا  هم  عصرنا،  نعيش  ونحن 
نعيش زمننا. وها نحن نتصرّف بهذا الّتراث وهذا 
بحسب  كان  إن  ا،  مناسًب نراه  ما  مبوجب  امليراث 
الّظروف اخلارجّية اآلتية إلينا أو بحسب الّظروف 

الّداخلّية الّصادرة عّنا.
دائمني،  مقيمني  إلى  مؤّقًتا  مقيمني  من  وحتوّلنا 
طبًعا  العالم،  هذا  في  شيء  كّل  منلك  وأصبحنا 
كّل شعب وكّل دولة وكّل بلد وكّل أّمة بحسب ما 
حتّدد لها ومبوجب ما أقّر لها. وال ننسى أّن احلروب 
بني األمم والّشعوب فرضت حتديًدا على الّشعوب 
املغلوبة، وقيوًدا على األمم املنكوبة، وصار الغالبون 
يعيشون  حدودهم  في  واملغلوبون  حدودهم  في 
رغباتهم.  على  وبناًء  بهم،  اخلاّصة  بحرّيتهم 
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الّشعور  نظرة  هي  املنطق  لهذا  العاّمة  الّنظرة  إّن 
املدينة  وهذه  البالد،  وهذه  العالم،  لهذا  باالنتماء 
ولكن  الضّيقة.  أو  الواسعة  العائلة  أو  القرية  أو 
مبا أّن هذه العائلة وهذا الّشعب يعيش في عامله، 
أو عوامله األرضّية واجلوّية، وميكنه العمل فيها مبا 
كما  حاضرنا  ونعيش  واقعنا،  فلنرسم  له،  يتأّتى 
املتصرّفون،  امللك  أصحاب  نحن  قدماؤنا.  عاشه 
وامللك لله، نحن نقرّر في عاملنا هذا ومنضي فيه 
حياتنا، فال جنعلها حياًة عابرة، وال حياًة مؤّقتة. 
وبالرّغم من الّنظرة الّدينّية أن تعد آلخرتك أكثر ّمما 
تعده حلياتك على األرض، وبالرّغم من أّن الّديانات 
عابرة،  حياًة  األرض  على  احلياة  تعتبر  الّسماوّية 
وأّن دار البقاء هي اآلخرة، غير أّننا نعيش اليوم 
سيرثها  واّلتي  أرضنا،  على  ونحيا  دنيانا،  في 
أثرنا  فيها  ُنبقي  أن  وعلينا  بعدنا،  من  أبناؤنا 

وتأّثرنا وثقافتنا وحضارتنا.  
لنستغّل في عاملنا كّل ذرّة تراب، وكّل نسمة هواء، 
سبيل  في  كبشر  ّيتنا  مسؤول حتت  يقع  ما  وكّل 
ّية إنسانّية،  حياة سعيدة، وعيش كرمي، ومسؤول
وحتضير سليم والئق ملن هم بعدنا. فالعصور الّتالية 
ستتبّدل  اليوم  فيها  نحن  اّلتي  واألزمنة  قادمة، 
وتتغّير. إّننا نتصرف اليوم وكأّن هذا العالم ُخلق 
سبقنا،  ّممن  امتلكناه  أو  ورثناه  أّننا  ونسينا  لنا، 
هم  نعرفها.  ال  وقد  نعرفها  قد  وأمم  شعوب  من 
تعاملوا مع عاملهم، اّلذي أصبح اليوم عاملنا وكأّنه 

ّيتهم، ومبخّططهم، ونحن اليوم كذلك،  لهم ومبسؤول
به  نتمّتع  أن  يجب  اّلذي  هذا،  عاملنا  في  نعيش 
ونستغّل موارده أفضل استغالل، وأكمل معيشة.

ÆÆÊU�½ù« UN Ò¹√ U¹

فأنت أّيها اإلنسان، بني يديك عالم، بكاّفة مكوّناته 
األرضّية والبحرّية واجلوّية، وبكافة مؤّلفاته البشرّية 
واحليوانّية والطير، ما فوق األرض وما حتتها، ما 
فوق البحر وما حتته، فانعم بعيشك وُصن عاملك، 
عليك  متليه  كما  ومتصرّف  مالك  أّنك  واعتبر 

حياتك ومقتضياتها. 
هذا العالم عاملنا، ُخلق لنا كما ُخلق لّلذين قبلنا؛ 
وسيرى اّلذين من بعدنا أّنه ُخلق لهم. وإن كانت 
حياتك أّيها اإلنسان تعتمد على املاّدة والّطبيعة 
فلك دور هام لتعيش واقعك اجلميل وتعتني مبا 
متلك عنايًة فائقة. وإن كنت أّيها اإلنسان تعتمد 
وأديان  مبادئ  من  حياتك  في  الرّوحانّيات  على 
وأفكار، فلك دور هام لكي تبلور حياتك الواقعّية 
وتعدها للعالم اّلذي سيأتي من بعدك. ألسنا كّلنا 
بشرًا حتلو احلياة لنا؟ ألسنا كّلنا أحياًء ننعم بهذا 
الهواء واملاء والغذاء؟ ألسنا نقاوم األمراض املُعِدية 
واآلفات الفّتاكة، ونبتغي كّلنا احلياة الكرمية التي 

تليق بنا كخليقة الّله عّز وجّل؟ 
ما من شك بأّن الّنظرة املطروحة والفكرة الواردة هنا 
هي من قبيل الّتعميم ال الّتخصيص، وهي من باب 
ّية ال الفردّية، وهي من مجال املجتمع العاّم  الّشمول
ال الفرد، اّلذي يبتعد عن قواعد املجتمع وأنظمته.    
سبقونا  اّلذين  من  تسّلمنا  وكما  هذا،  كّل  وإزاء 
الّشخصّية  والعاّمة،  اخلاّصة  شؤوننا  إدارة  عهدة 
وعندما  يوًما،  أنفسنا  سنجد  فإّننا  واجلماعّية؛ 
هذا  في  ّية  املسؤول أمانة  سنسلم  الوقت،  يحني 
العالم ملن هم بعدنا. وال يعرف أحد، كما ال ميكن أن 
يتكّهن أحد مبا يخّبئه املستقبل ألبنائنا وأحفادنا 

من بعدنا، وما ستؤول إليه األمور املستقبلّية. 
ولنجعل أثرنا ناصًعا، وتركتنا ُمشرّفة، وما يسود 
يجعل  أمر  هو  سبقنا  َمن  على  واملعتمد  بيننا 
وتستفيد  لدينا،  مبا  تستعني  املستقبلّية  األجيال 
من خبراتنا، ومتضي هي ُقدًما نحو عالم ُخلق من 

أجلها، أيًضا. 
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في  الّشبيبة  حركات  سّجلت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

املنتسبني  أعداد  في  ملحوًظا  ارتفاًعا  حيفا  مدينة 
زيادة  إلى  وصل  املنصرمني،  العامني  خالل  إليها 

بنسبة 15%.
البلدّية  الّسلطة  عن  الّصادرة  املعطيات  وأشارت 
شبيبة،  حركة   16 حتتضن  املدينة  بأّن  للّشباب، 
و12    املرشدين  مئات  فرًعا،   40 من  أكثر  وُتفّعل 

ألف عضو.
وقد ُسجلت زيادة ُملفتة كذلك، في حركات الّشبيبة 
ّية، حيث سّجلت حركة «أجيال» ارتفاًعا بنسبة  العرب

%80 في أعداد أعضائها.

أّما حركة الّشبيبة العاملة واملتعّلمة، فقد ارتفع عدد 
احلركة  ضاعفت  حني  في   ،60% بنسبة  أعضائها 

UHO�ò q�«d*

ينطلق الّشهر القادم مشروع املرأة الريادّية 
ّية،  املنّظم واملمّول من قبل جمعّية  العرب
مرَكز  مع   بالّتعاون  «بعاتسمي»، 
الّتوظيف البلدّي في مدينة حيفا، لهدف 
انخراط  ألهمّية  اجلماهيرّي  الوعي  زيادة 
املرأة واستيعابها في سوق العمل، حيث 
يرافق النساء اختصاصّيون في مجاالت 
يتسّنى  كي  وغيرها،  واالقتصاد  العمل 

للّنساء إيجاد عمل مناسب.
وتشرف  ترّكزه  اّلذي  املشروع  ويشمل 
لقاءات  عّدة  على  يعقوب،  رميا  عليه 
املالئمات  للّنساء  وفردّية  جماعّية 
إلى  تهدف  عمل  ورشات  للمشروع، 
تهيئة املشتركات في املشروع وإكسابهّن 
للعمل،  للخروج  األساسّية  املهارات 
الّذاتّية،  الّسيرة  كتابة  أسس  تعّلم 
دورات  عمل،  ملقابلة  املشتركات  حتضير 
مهنّية حسب احتياجات املشتركات في 
املشروع، كدورات احلاسوب والّلغة العبرّية 
الذاتّية  القدرات  لتعزيز  ورشة  وغيرها، 
الدورات  من  وغيرها  املشتركات،  لدى 

والورشات املثرية.
لألّمهات  معّد  املشروع  أّن  بالذكر  جدير 
الّلواتي تراوح أعمارهّن ما بني 22 و45 
عاًما. والهدف منه تزويد الّنساء باآللّيات 
الّالزمة للنجاح في سوق العمل، من خالل 
اِملْهنّية  القدرات  وتطوير  الّدافعّية،  زيادة 
عن  فضًال  املطلوبة،  املهارات  الكتساب 
منه  الفردّي  والّتوجيه،  اإلرشاد  توفير 

واجلماعّي. 

ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا 
موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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األرثوذكسّية عدد أعضائها.
هذه  على  ياهڤ،  يونا  حيفا،  بلدّية  رئيس  وعّقب 
املعطيات، بالقول: «نحن نحصد اليوم ثمار اجلهد 
واالستثمار املستمر في حركات الّشبيبة. فزيادة عدد 
استراتيجّي  هدف  هو  الّشبيبة  حركات  في  الّطّالب 
رئيسّي للمدينة، ونحن ملتزمون جتاههم، وسنستمّر 

في بذل جهدنا ملواصلة العطاء».
«أجيال»)،  الّشبيبة  حركة  (ُمرّكز  شحادة  أمير  أّما 
أن  أمل  وعلى  مشّجع،  دليل  الزّيادة  هذه  إّن  فقال: 
تستمّر هذه الزّيادة، وذلك يعود للّتعاون الكبير ما 

بني حركات الّشبيبة والبلدّية.
ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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بك  اخلاصة  الّتجميل  مستحضرات  شراء  عليك 
الّتجميل  مراكز  أو  التجارّية  احملال  في  فقط 
العالمات  ذات  املنتجات  اختيار  وعليك  املرّخصة؛ 
الّتجميل  منتجات  شراء  قبل  املعروفة.  التجارّية 
وحساسيتها  احملتملة  اجلانبّية  اآلثار  افحصي 
«اخلفيفة»  املنتجات  اختيار  إّن  اليومّي،  لالستخدام 
اليوم.  نهاية  في  ومنتعشة  جميلة  تبدين  جتعلك 
كبيرة  بتغييرات  تصاب  أو  البشرة  تهرم  إًذا  ملاذا 
نتيجة التقّدم بالّسن! وملاذا «تهرم» بشرة الوجه لدى 
محاوالت  ملاذا  الرجال،  لدى  منه  أسرع  بشكل  الّنساء 

احلفاظ على البشرة قد تؤّدي إلى نتائج عكسّية؟
«ليت الّشباب يعود يوًما».. هكذا كانت تقول جّدتي 

كّلما نظرت لبشرتها..!
ـ«فوتو ريجوبينيشن» هو عالج خاص هدفه تأهيل وإعادة إحياء اخلاليا في  ال
أجسادنا، اّلتي أصيبت من جرّاء أشّعة الّشمس اخلطيرة، وسرّعت من شيخوخة 
اجللد، وأظهرت التجّعدات والبقع، وأّثرت على مرونة البشرة أو اجللد ونضارتها.

 øÃöF�« 
Ò
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ـ«فوتو ريجوبينيشن» يهتّم بعالج كافة املناطق بشكل جذرّي، ويساعد في  ال
إزالة البثور والبقع، ويشّجع على إنتاج «الكولوچني» و«األلستني»، ما يؤّدي 
تدريجًيا  يساعد  وهذا  املُعاَجلة.  للمنطقة  احلقيقّية  والّنضارة  املرونة  إعادة  إلى 
على إخفاء البقع، وبذلك نحّقق نتيجة مضاعفة، بتفتيح لون اجللد أو البشرة، 
آثار  دون  الفورّية  بالفائدة  ويعود  ساعة،  نصف  العالج  يستغرق  البقع.  وإزالة 

جانبّية على املُعالَج أو املعاَجلة.
ينيشن» «فوتو ريجوب ـ نتائج ال

ذي  جلد  على  البقع،  من  ونظيف  ونضر  ناعم  جلد  على  نحصل  العالج  بعد 
خالل  من  النتيجة  على  احلفاظ  الّضرورّي  من  ونضر.  المع  موّحد  «غشاء» 
عياداتنا،  في  جتدوها  أن  ميكنكم  مالئمة،  واقية  جتميل  منتجات  استخدام 
عن  االمتناع  أو  عالية؛  بنسبة  الّشمس  أشّعة  من  واق  مع  مستحضرات  مثل 
واالستمرار  األشّعة،  ذروة  خالل  اليوم  منتصف  في  الّشمس  ألشعة  التعرّض 
اجللد. نضارة  على  حتافظ  اّلتي  صحيحة  تغذية  يشمل  صحّي،  حياة  بنمط 

والّنصائح  املناسبة  االستشارة  على  عياداتنا  في  احلصول  ميكنكم 
مّجاًنا، ومن دون أّي التزام. لتعيني موعد استشارّي يرجى االّتصال على: 

0775102030

«كرمل  عيادات  مديرة  الّتجميل،  عملّيات  مجال  في  ة  (اختصاصّي
استيتكس» بفروعها: الكرمل - حيفا، «كريات آتا»، العفولة، و«مودعني»)  

 Êu Ö—UA ¹ œu N ¹Ë »d Ž » Òö Þ Êu Ö—UA ¹ œu N ¹Ë »d Ž » Òö Þ
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شارك  واملثيرة،  املمّيزة  باملغامرات  مليئة  صيفّية  أجواء  ضمن 
صباح أمس اخلميس، عشرات الّطالب من بعثة املرَكز اجلماهيرّي 
احلليصة، واملركز اجلماهيرّي «ناِڤه يوِسف» في مدينة حيفا، في 

ـ«سيرك اجلليل». عرض مثير ل

حيث تفاعل الّطّالب من أبناء املجتمعني، اليهودّي والعربّي، 
في  املفّعلني  وشاركوا  املختلفة،,  البهلوانّية  العروض  مع 

السيرك، ما القى استحسانهم ورضاهم.
ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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عشبة  أو  حشيشة القلب  أو  العرن  عشبة 
لهذه  مسّميات  كّلها  جونز)،  (سانت  الورت 
العشبة املعّمرة ذات الّسيقان الّدقيقة، وأزهارها 
ا في كثير من أنحاء  ـً صفراء جميلة، تنمو برّي
العالم، وهي متواجدة في منطقة سورية بكثرة، 
عنها  العزيز - كما كتب  عبد  بجبل  وخاّصًة 
بشكل  انتشرت  وقد  تذكرته.  في  األنطاكي 
توصف  باتت  حّتى  وأمريكا  أوروّپا  في  واسع 
منتظم  بشكل  البالد  تلك  مستشفيات  في 

ملرضى االكتئاب.
هو:  جونز»  «سانت  العلمّي لنبتة  االسم 
اّلذي  Hypericum perforatum. واجلزء 
املُزهرة.  الّسيقان  العشبة  هذه  من  ُيستخدم 
فهي تعالج  ُمدهشة،  فوائد  العشبة  لهذه 
مهّدئة  واحلزن،  والقلق والرّهاب  االكتئاب 

ومريحة لألعصاب، وتعالج الوسواس القهرّي.
والزّيت  واملرارة،  للكبد  العشبة مقوّية  تعتبر 
ممتاز،  مطّهر  األوراق  من  املُستخرَج  «األحمر» 
واحلروق  اجلروح  ا لعالج  ـً خارجّي ويستخدم 

وللّتقليل من املغص وألم العصب.
من  العديد  لعالج  العشبة  استخدام  ّمت 
أو  الّشهرّية)  (العادة  الّنساء  مثل آالم  اآلالم، 
الزّواحف  ولسعات  وعّضات  الوركّي،  العصب 
الكلى  شعبّي آلالم  عالج  أّنها  كما  الّسامة، 
العام  والوهن  إلى الّضعف  والرّئة، باإلضافة 
لعالج الهستيريا   أيًضا  للجسم، وتستخدم 

واضطرابات الّطمث (العادة الّشهرّية).
العشبة  هذه  فوائد  الّدراسات  أثبتت  لقد 
خاّصًة  الال-إرادّي،  يلّي  الّل التبّول  في عالج 
اجلهاز  خالل  من  الفاعلّية  وهذه  األطفال،  عند 
حاالت  بعض  لعالج  تستخدم  كما  العصبّي. 
الكآبة والقلق والكوابيس واألحالم املروعة عند 
األطفال. ويستخدم زيت العشبة لعالج القرحة 
في املعدة حيث يستعمل مبعدل ملعقة صغيرة 
صباًحا على معدة خالية، وأخرى عند املساء، 

ملّدة شهرين إلى ثالثة أشهر.
صغيرة  ملعقة  ملء  مبعدل  أيًضا،  ويستخدم، 
ملء  مع  األغصان  ورؤوس  األزهار  مجروش  من 
ثّم  دقائق،   10 ملّدة  وُيترك  مغلّي،  ماء  كوب 
وأخرى  الّصباح  في  مرة  مبعّدل  وُيشرب  ُيصّفى 

في املساء.
اء  أطّب بعض  عند  خاصة  وصفات  هناك 
لعالج أمراض  الّتكميلّي  والطّب  األعشاب 
التبّول       لعالج  ووصفات  القلب والّشرايني 
الال- إرادّي، ومت الّشفاء منه في أقّل من شهر.

حتذيرات: 
البشرة  ذوي  األشخاص  اء  األطّب بعض  يوصي 
الّشمس  ألشّعة  التعرّض  أن يتجّنبوا  الفاحتة 
فوق  للّضوء  األخرى   القوّية، واملصادر  احلارقة 
«سانت  نبتة  استخدامهم  لدى  البنفسجّي، 
املفرط  ّية  الّضوئ األشعة  تأثير  لسبب  جونز»، 

على بعض مستخدمي الّنبتة.
كما ينصح جتنب األطعمة اّلتي حتوي «تيراماين»، 
وعالجات  ّية،  الكحول املشروبات  وجتّنب 
جونز». «سانت  عشبة  تناول  أثناء  اإلنفلونزا 

«سانت  عشبة  تعاطي  عدم  الّضروري  ومن 
أو  لالكتئاب  مضاّدة  أدوية  تناول  أثناء  جونز» 
لألطفال أو النساء أثناء احلمل أو الرّضاعة، إّال 

بعد استشارة الّطبيب.
توجد  ال  أّنه  األعشاب  خبراء  أكثر  صرّح  وقد 
مخاطر صحّية أو آثار جانبّية معروفًة جلرعات 

ـ«هيوفارقون» العالجّية احملّددة. ال

مالحظة: 
مبراجعة  وننصح  تثقيفّية،  معلومات  هذه 
الّطبيب االختصاصّي أو خبراء األعشاب ملعرفة 

اجلرعة اّلتي تناسب كّل حالة صحّية..
(www.taghzya.com :عن املصدر)
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اّلتي  للّشنفري  العرب»  «المية  إلى  عدنا  فإذا 
ـ: يستهّلها ب

أقيموا بني أّمي صدور مطّيكم
ُل ي فإّني إلى قوم سواكم ألم

ا  ـً ّي ا وثقاف ـً نرى بوضوح بأّنها صرخة مدوّية اجتماعّي
فريدة  قصيدة  فأتت  عربّي»؛  «صعلوك  أطلقها 
وعي  في  جذورها  في  ضاربًة  ا،  ـً ورؤيوّي ا  ـً ّي جمال
الّلحظة اإلنسانّية وجوهر العالقات بني األنسنة 
والوحشنة في كون مترامي األطراف واالّجتاهات 
واملآالت.. واملصائر  واملواقف  والّدروب  واملتاهات 

في  سرى  قوًال  أطلق  العبد،  بن  طرفة  كذلك 
اآلفاق عبر القرون مجّدًدا داللة مشاعر إنسانّية 
األلم،  نحو  تتمحور  لكّنها  ياتها،  بتجّل تتعّدد 
وال سّيما اخلاص اّلذي يكون أشّد مضاضًة من 

وقع الّسيف.
وظلم ذوي الُقربى أشّد مضاضًة على القلب من 
وقع احلسام املهّند. وكان متيم بن مقبل كزميليه 
بأن  معنى  للحياة  رأى  قد  األشهرين  اجلاهلّيني 
يكون «الفتى حجرًا» في مواجهة حوادث الزّمن:

ما أطيب العيَش لو أّن الفتى حجر
تنبو احلوادث عنه وهو ملموم

كان  فقد  العبقري،  الدرويشي  الّتبريزي  أّما 
في  ينام  يُعد  ولم  آخر.  إلى  مكان  من  ينتقل 
مكان واحد من مرّة، ولم يعد يتناول الّطعام في 
نفس «الزبدّية» مرّتني متتاليتني. وعندما يشعر 
األحالم»..  «تفسير  من  نقوًدا  يكسب  باجلوع 
عن  بحًثا  وجنوًبا،  شماًال  وغرًبا،  شرًقا  فطاف 

«الّله» في كّل مكان.
جديرة  حياة  عن  يبحث  كان  ألّنه  نعم!  ملاذا؟! 
باحلياة، وعن معلومات جديرة باملعرفة.. وألّنه ال 
وجود جلذور له في أّي مكان أصبح لديه العالم 

كّله يطوف في أرجائه!!
إًذا، من الّضروري أن نسأل ونتساَءل بحرقة ومرارة 
كاوية، هل واقعنا في هذه األّيام الغاشمة يختلف 
كثيرًا عن زمن الّشنفري اّلذي خرج على استبداد 
الّلحظة الّداعرة اجلائرة، حّتى غًدا إلى قوم سوى 
بني أّمه، أو عن طرفة اّلذي ضّج في برّية األقربني 

أو عن التبريزي الباحث عن «الّله»؟!
سؤال مصيري أترك اإلجابة عنه لكّل َمن يوافق 
عند  الّشقاء  ّية  ثنائ متذّكرًا  واقعنا،  يقرأ  أن 
نقيضني: «ذو  بني  شقائه  ّية  ثنائ نعم  املتنّبي.. 

العقل» و«أخو اجلهالة».
ة  وَمن يريد أن يسير بَهدي بوصلتي فليبايع كفَّ

امليزان الُيمنى..
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ال يخفى على أحد أّننا نعيش اليوم مالبسات 
وفوضى في املفاهيم ودالالتها، أّدت إلى هيمنة 
نتج  لئيمة  هيمنًة  وخطاًبا،  ولغًة  سلوًكا  العنف 
عنها تراجع واضح في القيم ّمما أّدى إلى تفريغ 
هو  ا،  ـً ّي جمال غذاًء  الرّوحي  االمتالء  من  اإلنسان 
بحاجة ضرورّية إليه ليحّصن نفسه من العبث، 
على  وقدرته  املرهف  إحساسه  ذبول  دون  وجتول 
املقارنات  وإقامة  املواضيع  وقراءة  األشياء  رؤية 

الستغوار ُكنه احلياة والواقع وفّك أسرارهما..
ثقافّية  وضرورة  حاجة  هو  األدب  إّن  وحيث 
أفق  لتوجيه  ووجودّية  ومعرفّية  واجتماعّية 
الّشعوب حامًال شعار الّتغيير والّتنمية والقدرة 
على إخضاع احلياة لقوانني العقل. كّل ذلك من 
خالل تكثيف الّلحظة اإلنسانّية بالّلغة والّتفاعل 
مع اإلنسان والكون، ليظّل في متاّس مباشر وغير 
مباشر بتحوّالت الزّمان واملكان كي يجعل الواحد 
مّنا، معتنًيا بالفعل اإلنسانّي اخلصب ومتمّتًعا 
بالرّؤية القادرة على إدراك وجودنا وإثراء مخّيلتنا 

حّتى ال نصاب بداء الهروب من املستقبل..
هذا الواقع ليس جديًدا، ألّنه مكرور مكرور، ولو 
صفحات  له  قرأنا  وقد  متباينة،  وألوان  بنسب 
مثيلة في املاضي البعيد.. صفحات ال تختلف 
اّلذي  حاضرنا  صفحات  عن  مباهّيتها  كثيرًا 
بغريب  ليس  وهذا  أصابعنا..  بكامل  به  منسك 
رؤية  هي  األقالم  َحَملة  من  القدماء  أصوات  ألّن 
ا  ـً ّي الكاتب املعاصر ملا حتتويه من «الّتناص» فن
ا، نلمسها ونراها كّلما أوغلنا  ـً ّي ا وجمال ـً ورؤيوّي

في شيفرات الكون الّسرّية..
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في هذه املقالة سأعرض لكم األخطاء اّلتي عليكم 
املقالة  وفي  الّسكنّي  القرض  أخذ  عند  جتّنبها 
ّنب هذه األخطاء. القادمة سأعرض لكم كيفّية َجتَ

القرض الّسكنّي هو من أهّم الّصفقات في حياتنا، 
ُمسّبقة  دراسة  عن  الكثيرون  ميتنع  ذلك  ورغم 
وتخطيط مدروس ودقيق للقرض الّسكنّي، األمر 
األخطاء  إحدى  إرتكاب  إلى  بنا  ُيؤّدي  قد  اّلذي 
وتسّبب   باهًظا،  ثمًنا  تكّلفنا  قد  التي  الّشائعة 
سأعرض  لذلك  فادحة.  إقتصادّية  أضرارًا  لنا 
القروض  موضوع  في  املُتكرّرة  األخطاء  أمامكم 

الّسكنّية؛ منها:

استشارة اختصاصّي البنك
القروض  مستشار  أّن  اإلعتبار  بعني  األخذ  يجب 
الّسكنّية الّتابع للبنك، لن يحاول إعطاءكم القرض 
األنسب لكم، إّمنا سيعرض عليكم القرض األكثر 
ربًحا للبنك، وهو أمر شرعّي وطبيعّي، حيث إّن 
املادّي. الرّبح  لهدف  ُأقيمت  مصلحة  هو  البنك 

ِرن ّي َم تخطيط مسار قرض سكن
مسار  باختيار  نتشّجع  قد  األحيان  أغلب  في 
وُمربًحا  مريًحا  لنا  يبدو  ُمَعّني  سكنّي  قرض 
ننسى  وقد  ُتعوّض،  ال  فرصة  أّنه  ونعتقد  جًدا؛ 
لألمد  فقط  ُمرِبًحا  األمر  كون  عن  نتغاضى  أو 
عوامل  إّن  حيث  فقط.  مؤّقتة  وبصورة  القصير، 
كثيرة مثل: نسبة الفائدة، سعر الدوالر، الّتضّخم 
املالّي، وجدول غالء املعيشة هي عوامل متغّيرة. 
لهذه العوامل الّتأثير احلاسم والكبير على ُمعَظم 
هذه  أخذ  يجب  لذلك  الّسكنّية.  القروض  أنواع 
العوامل بعني االعتبار عند اختيار مسار القرض 
ستتغّير  بأّنها  ننسى  أّال  علينا  ولكن  الّسكنّي 
حتًما في املستقبل، إذ أّن الّصفقة التي قد تبدو 
بعد  كثيرة  خسائر  ُتكّبدنا  قد  اليوم  ُمربحة  لنا 
رفع  إلى  حتًما  سيؤّدي  اّلذي  األمر  سنوات.  عّدة 
وعجز  الوقت  مرور  مع  الّشهرّي  القسط  مبلغ 

املُقَترض عن الّتسديد. 

القسط الّشهري األنسب لكم
طريقة احلساب املُّتبعة اليوم هي تسديد القرض 
يبلغ  أقصى  بحّد  شهرّية،  بأقساط  الّسكنّي 
للزّوجني.  الّصافي  الّشهرّي  الّدخل  ُثلث  ا  تقريًب
ُمخاطرة/ حتمل  وقد  خاطئة  هذه  احلساب  طريقة 
مجازفة كبيرة ألّنها ال تأخذ باحلسبان الكثير من 

األمور، مثل: الزّواج واألوالد أو املشاكل املختلفة، 
مثل: اإلقالة من مكان العمل، املرض، وغيرها.

يار اختصاصّيني إخت
إلى  تتوّجه  املُقَترِضني  من  الُعظمى  الغالبّية  إّن 
محاٍم من العائلة أو إلى محاٍم غير اختصاصّي 
في مجال العقارات فقط، ألّنه يطلب منهم أجرًا 
زهيًدا. عند اختياركم احملامي الذي َسُيِعد لكم 
عقد شراء البيت، ومبا أّن هذه اخلطوة هي صفقة 
أو مشروع حياتكم، فإّن الّتوفير هنا قد يكّلفكم 
في  ضخمة  مبالغ  تدفعون  وقد  باهًظا،  ثمًنا 
املَُتَمرِّس  غير  احملامي  أخطاء  بسبب  املستقبل 
وغير االختصاصّي في مجال العقارات واألراضي.

هنالك خطأ آخر، وهو أّن أغلب املُقَترِضني يتوّجهون 
اليوم إلى البنك ألخذ قرض سكنّي بدون إستشارة 
البنك،  عن  ُمنفصل  سكنّية  قروض  إختصاصّي 

وذلك لهدف توفير أتعاب اإلختصاصّي.

َراِفَقة للّصفقة املصاريف املُ
خطأ آخر هو عدم األخذ بعني االعتبار املصاريف 

اإلضافّية املُراِفقة لشراء الّدار.
الّنفقات الناجتة عن عملّية شراء املُلك تكون في 
كالّضرائب،  جًدا،  باهظة  مبالغ  األحيان  أغلب 

تكاليف الّتأمني، وغيرها..

ّي: متابعة القرض الّسكن
إحدى األخطاء اّلتي يقع فيها غالبّية املُقَترضني 
ا ملّدة 25 إلى 30  ـً ّي هي أّنهم يأخذون قرًضا سكن
سنة، وطوال هذه الفترة ال يستفسرون وال ُيتابعون 
شروط  حتسني  أو  تغيير  إمكانّية  يفحصون  أو 
ُمنزَل  شيء  هو  القرض  وكأّن  الّسكنّي،  القرض 

وغير قابل للّتغيير.

بديًال  ليست  املقالة  هذه  أّن  بالّذكر  اجلدير  من 
مبثابة  وليست  مؤّهل،  إختصاصّي  إلستشارة 
فحص  ويجب  األشكال،  من  شكل  بأّي  توصية 
كّل حالة بشكل خاّص وُمنَفرِد، وبحسب ظروفها 

اخلاّصة.
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نبدأ في هذا العدد سلسلة مقاالت عن أهّم املساجد وأقدمها في 
بالدنا، واّلتي ّمت الكشف عن آثارها خالل احلفرّيات األثرّية. ورغم 
البدء  ارتأيت  أّنني  إّال  الهاّمة،  واملساجد  اجلوامع  من  العديد  وجود 
بلمحتنا األثرّية من اجلامع األبيض في مدينة الرملة، لكونها املدينة 

الوحيدة اّلتي بناها وأّسسها العرب آنذاك في جند فلسطني.
تأّسست مدينة الرملة خالل القرن الّثامن ميالدّي (712–715م.)، 
من قبل سليمان بن عبد امللك، وكانت آنذاك عاصمة جند فلسطني 
اّلذي شمل ضمن حدوده آنذاك لواء الّسامرة ويهودا. ويجدر بالّذكر 
أّنه في فترات زمنّية معّينة، كانت أهمّية املدينة تضاهي أهمّية 
والفاطمّية،  العباسّية  الفترات  اّبان  املدينة  توّسعت  القدس!  مدينة 
وأصبحت من أهّم املراكز االقتصادّية في املنطقة، وذلك لسبب موقعها 
على الطريق الرئيسّي الواصل بني القاهرة، دمشق، يافا والقدس.

iOÐ_« l�U'«

إّن احلفريات األثرّية األولى في مدينة الرملة، أجراها الباحث يعقوڤ 
كاپلن، في اجلامع األبيض عام 1949. وقد حّدد الباحث بأّن الهدف 
من  اجلامع  إلى  الّتابع  املباني  مجمع  حتديد  الّتنقيبات،  وراء  من 
يعود  اّلذي  املبنى  أّن  على  احلفريات  كشفت  وقد  األموّية.  الفترة 
للفترة األموّية كان مستطيل الّشكل (طول أضالعه: 84X93 مترًا) 
يرتكز على األعمدة. شمل مجمع املسجد آنذاك: مبنى اجلامع، رواًقا 
تزّينهما صّفان من األعمدة في جانبي الّساحة األمامّية (من اجلهتني: 
ّية)، املأذنة، وثالث مجمعات حتت األرض لتخزين املياه.  الّشرقية والغرب
اجلامع،  سقف  دعمت  اّلتي  األعمدة  من  صّف  اجلامع  قاعة  توّسط 
اآلثار  ومن  مدخًال.   13 احتوى  الّشمالي  احلائط  أّن  نالحط  بينما 
املتبّقية، نالحظ بأّن الّسقف كان ُمدّعًما باألقواس املتصالبة. ووفًقا 
الفترة  إلى  تاريخه  يعود  الّسقف  هذا  فإّن  الباحثون،  يعتقده  ملا 

ّية (القرن العاشر ميالدّي).  األيوب
ساحة  في  ًيا  حال يتواجد  (اّلذي  األبيض  البرج  باّجتاه  املدخل  فوق 
ّية، تشير إلى أّن البرج ُبني عام  اجلامع)، توجد كتابة بالّلغة العرب
وصف  وقد  قالون.  بن  محّمد  ناصر  الّسلطان  قبل  من  م.   1318
املؤرّخ مجير الّدين (1456–1522 م.) البرج كواحد من عجائب 

الّدنيا، آنذاك. 
فهي  األرض،  سطح  حتت  املتواجدة  الّثالث،  املياه  مجّمعات  أّما 
عبارة عن أحواض كبيرة مسقوفة باألقواس، وقد وصلت املياه إلى 
املجّمعات الّثالث من مياه األمطار، وبواسطة قناة جلبت املياه من 
الينابع خارج مدينة الرّملة، واملتواجدة على مقربة من تّل اجلزر اليوم.
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ميكننا اإلشارة إلى أّن احلفريات األثرية باملوقع، ساهمت في توضيح 
مراحل بناء اجلامع، واّلتي ميكننا تقسيمها إلى ثالث مراحل: 

احلائط  يتواجد  فيه  كان  اّلذي  املستطيل  املبنى  األولى:  املرحلة 
املّتجه إلى «القبلة» أطول بأضعاف املرّات من اجلدران اجلانبّية. هذا 
ا من املشكة اّلتي  النمط أتاح لعدد كبير من املصّلني الوقوف قريًب
تشير إلى القبلة. وقد شاع بناء املساجد بهذا الّشكل خالل الفترة 

األموّية. 
ية: هذه املرحلة جاءت عام 1190 اّبان فترة صالح  املرحلة الّثان

»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

تنشغل ببدء مرحلة جديدة وتؤّسس ملشروع حتلم 
بدّقة،  الواجبات  إجنز  سارّة.  أخبارًا  تتلّقى  به. 

وحاول تنفيذها دون ترّدد.

!u— (21 نيسان - 20 أيار)«

تتعرّض  ورمبا  احلظوظ،  وتختفي  الوتيرة  تهدأ 
ترتبط  ال  تأخير.  أو  إهمال  لسبب  لتوبيخ 

مبواعيد مهّمة واكتِف بالعمل الروتينّي.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)

ال تبَق وحيًدا، فالّظروف واعدة بتعاطف وتأييد 
لتحرّكاتك. تفرح بدعم جهة ما. تفرح بلقاء وّدي 

وتتعرّف إلى وجوه جديدة.

�ÊU#d (22 حزيران - 22 متوز)«

تفتقد  ورمبا  الّظروف،  وتقسو  الّضغوط  تشتّد 
االنشغاالت  تكثر  جتدهم.  فال  األصحاب 

وااللتزامات امللّحة واملستعجلة. ال ترتبك.

»_�b (23 متوز - 22 آب)

تنتظرك  معك.  الّظروف  بعض  لتعاطف  تفرح 
ناحية  من  الّداعمة  الفترات  أكثر  من  فترة 
احلظوظ والفرص املناسبة. ال جتازف بسالمتك.

cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)«

واستشر  األمر،  لزم  إذا  الّتنازالت  بعض  قّدم 
الّنجاح  فرصة  عليك  تفوّت  ال  ا.  ـً اختصاصّي

والتقّدم. كّثف مساعيك إلنهاء معاملة.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

أسوأ  من  فهي  ّية،  عدائ مواقف  اّتخاذ  حاذر 
مواقف  أو  لتحّديات  تتعرّض  قد  الّشهر.  أّيام 

ُمحرجة. ال تخالف القوانني.

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

باكر إلى واجباتك، وانِه كّل عمل بأسرع وقت 
ممكن من دون ترّدد. ظروف صحّية طارئة. تقلق 
ّية من تصليحات أو صيانة. بشأن أعمال منزل

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

حاّدة.  عائلّية  أو  شخصّية  استفزازات  تظهر 
حاذر سوء الّتفاهم أو الّتراجع املعنوي. تنشغل 

بحل مسألة عائلّية متأزّمة. متالك أعصابك.

u (20 كانون الثاني - 18 شباط)b«

حّد  لوضع  والبّناءة  الّذهنّية  طاقتك  وّظف 
بوضوح  تناقش  وااللتباسات.  للّتساوالت 

وتتمّتع بسرعة خاطر وقدرة على الّتفاوض.

»)u" (19 شباط - 20 آذار)

uI” (23 تشرين الثاني - 20 كانون األول)«

الّطبيعي  مجراها  إلى  األمور  إعادة  بإمكانك 
شريطة الّتحّلي بالّليونة والّتفّهم. كن منضبًطا 

ّية. وجتّنب التذّمر والتهرّب من املسؤول

الّدين، حينها ّمت ترميم اجلامع بعد أن كانت قد تضرّرت أجزاء منه 
خالل الهزّة األرضّية اّلتي ضربت املكان عام 1033 م. غالبّية أجزاء 

اجلامع اّلتي نراها اليوم تعود لتلك الفترة.
املرحلة الّثالثة: تشمل بناء البرج األبيض خالل فترة املماليك.

إّن احلفريات األثرّية اّلتي أُجريت حّتى اآلن لم جتب على العديد من 
املأذنة  كانت  أين  وأهمها:  للّنقاش،  مطروحة  تزال  ال  اّلتي  األسئلة 
من الفترة األموّية؟ كما أسلفنا الذكر، فإّن البرج األبيض ُبني عام 
ذكر  وقد  قالون.  بن  محّمد  ناصر  الّسلطان  قبل  من  م.   1318
املقدسّي في كتاباته أّن للجامع من الفترة األموّية كانت مأذنة، بناها 
هشام بن عبد امللك، لم نعثر على بقاياها خالل احلفرّيات األثرّية.. 

فأين كان مكانها بالّتحديد؟ 
من الّصعب اإلجابة على هذا الّسؤال، فقد تضرّر اجلامع باملاضي جرّاء 
الهزّات األرضّية اّلتي أّدت إلى اإلضرار باملأذنة. من احملتمل أّن البرج 
ا، لم ُيَنب مكان املأذنة األصلّية واّلتي يرّجح  ـً ّي األبيض اّلذي نراه حال
الباحثون أّنها كانت ُمالصقة متاًما للحائط الّشمالّي من اجلامع، كما 
كان احلال عليه خالل الفترة العّباسّية، أيًضا، بعد ترميم اجلامع.

  

ال تبالغ مبصروفك. قد يحمل لك احلظ ربًحا أو 
مكافأة. عليك االنفتاح على اآلخر. تقوم برحلة 
ّية. أو تبدأ حلملة ترويجّية، أمامك فنرة إيجاب

ÂuO�« u¼ UL
 ¨iOÐ_« Ãd³�«

l�U'« s� »uM'« v�≈ UNOKŽ d¦Ž W ÒO�öÝ_« …d²H�« s� ¡U�HO�� WÒO{—√

ÂuO�« u¼ UL
 ¨l�U'«

رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) Í—U� qOL� Æœ (مدير قسم ال
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∫ ÒwI�√

1. بلدة لبنانّية في عّكار.
2. عائلة رّسام فرنسي راحل - ضرب برجل واحدة.

3. برّية - صوت األشجار - متشابهان.
4. أّول الّشيء - أغفر.

5. لطم - مقياس أرضّي - طاب واّتسع عيشها.
6. ضّم بعض أجزاء الْثوب إلى بعض بواسطة اخليوط - بحر - 

من املنّبهات.
7. كان أشرف من غيره - عمل إبليس - لصق به.

8. مسرحّي وفّنان كوميدي لبنانّي راحل - أداة استثناء.
9. سهل إيطالّي - دولة إفريقّية.

10. قصر أثرّي رائع في روما من القرن السادس عشر.

∫ ÒÍœuLŽ

1. ممّثلة لبنانّية.
2. عائلة رئيس جمهورّية باكستاني راحل - برق وتألأل.

3. وعاء اخلمر - يستعمل في املدارس.
4. أحد اإلجنيليني األربعة - للتمّني.

5. رهب وفزع - سقي - بلدة لبنانّية في قضاء البترون.
6. إحدى البحيرات اخلمس الكبرى بني كندا والواليات املّتحدة - 

نزهة (بالعامّية).
7. شرح - حرف جر.

8. جوهر - أخدع - عسل.
9. بلدة لبنانّية في قضاء بقاع لبنان الغربي.

10. االسم احلقيقي للفّنان اللبناني (أبو سليم).

‚U ÒL Ò U Ð  q B ³ «  nzUH‚U ÒL Ò U Ð  q B ³ «  nzUH

∫WMO�F« d|œUI�

4 أكواب من الّدقيق.
2/ملعقتان كبيرتان من الّسّكر.

2/ملعقتان صغيرتان من اخلميرة الفورّية الّناعمة.

4 مالعق كبيرة من الزّبدة املُذابة.
½1 ملعقة صغيرة من امللح.

1 بيضة متوّسطة احلجم.
1 صفار بيضة متوّسطة احلجم.

1 كوب من احلليب الّدافئ.

∫…uA(« d|œUI�

2/رأسان كبيران من البصل املفروم.

2/ملعقتان كبيرتان من الّسّماق.

1 بياض بيضة متوّسطة احلجم.
1 ملعقة صغيرة من الشّطة املجروشة.

½ ملعقة صغيرة من امللح.
1 ملعقة صغيرة من بودرة الّثوم.
8 مالعق كبيرة من زيت الزّيتون.

∫WMO�F« dOC% WI|d#

الّدقيق،  من  أكواب   3½ مقدار  نضع  اخلّالط  وعاء  في 
مضرب  نثّبت  واخلميرة.  امللح،  الّسّكر،  نضيف  ثّم  ومن 
الّتقليب. نشّغل اخلّالط لعّدة ثواني إلى أن تختلط املواد 
والزّبدة،  احلليب  البيض،  وصفار  البيض،  نضيف  ًدا.  جّي
ونشّغل اخلّالط على سرعة بطيئة إلى أن تتكّون العجينة. 
ا إلى أن تتماسك العجينة  ـً نضيف بقّية الّدقيق تدريجّي

وتصبح ناعمة امللمس، وتنفصل عن حواف الوعاء.
نضع العجينة في طبق مدهون بالزّيت، منسح سطح العجينة 
بقليل من الزيت. نغّلف الّطبق بالنايلون، وندع العجينة 
في مكان دافئ ملّدة 60 دقيقة، حّتى يتضاعف حجمها.

∫WMO�F« dOC% WI|d#

في مقالة واسعة نضع زيت الزّيتون، ومن ثّم نضع املقالة 
على نار متوّسطة ونضيف البصل. نقّلب البصل إلى أن 
نقّلب  والّثوم.  امللح  الّشّطة،  الّسّماق،  نضيف  متاًما.  يلني 
ا  البصل ملّدة دقيقة أو دقيقنت، ومن ثّم ندع البصل جانًب

إلى أن يبرد.
نحّضر عدد من الّصواني مستديرة عالية احلاّفة، وعلى 
نصف  بسماكة  العجينة  منّد  بالّدقيق  مرشوش  سطح 

ا. سنتيمتر تقريًب
العجينة.  على  البيض  بياض  نوزّع  الفرشاة  باستعمال 
ونوزّع خليط البصل على العجينة. نلّف العجينة على 
نثّبت  ثّم  ومن  متناسقة،  لفافة  على  لنحصل  البصل 

ًدا. األطراف جّي
باستعمال خيط خاص أو سّكني حاّدة نقّطع الّلفافة إلى 

18 لفافة صغيرة أو حسب الرغبة.

مكاٍن  في  ونضعها  الّصواني،  في  البصل  لفائف  نضع 
دافئ إلى أن يتضاعف حجمها ثانيًة.

نثّبت الرّف الّشبكّي في وسط الفرن، نسّخن الفرن إلى 
درجة حرارة 200 مئوّية.

ا، إلى أن تصبح  نخبز لفائف البصل ملدة ربع ساعة تقريًب
ذهبّية الّلون، ونقّدمها دافئة.
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W ? ? Ò�UŽ  U�öŽ

ÆÆb¹bł  ÆÆb¹bł  ÆÆb¹bł  ÆÆb¹bł ÆÆ b¹bł

åq¹“«dÐ êOÐ UâO�ò

 s�  b¹bł  dÇ—uáL¼  å“b�U½Ëb
U�ò  rŽUD�  WJ³ý  XIKÞ√  ¨‰U¹b½u*«  W³ÝUM0

 w�UŽ  uJ¹d²½«Ë Ÿö{√ dÇ—uáL¼ ¨åq¹“«dÐ êOÐ UâO�ò ∫åUJ¹d�√  êOÐò WK�KÝ

ÆåuOJÐ—UÐòË å‰U¹Ë—ò WBKBÐ ¨…œu'«

 ¨”U�Jð  ∫—UO²šö�  WHK²��  WLFÞ√  WF³Ý  åUJ¹d�√  êOÐò  WK�KÝ  qLAð

 °q¹“«dÐ  UC¹√  ÂuO�«  s�Ë  ¨”UâOÑ  ”ôË  Í«ËœËdÐ  ¨w�UO�  üžUJOý  ¨„—u¹uO½

Ærž 90Ë rž 180 ¨rž 225 ¨ rž 275 ∫Ê«“Ë√ WFÐ—QÐ d�u²�Ë

DRAGON 2 »UF�√    °“b�U½Ëb
U� w� b¹bł

 rKO� »UF�« ∫¢qO� wÐU¼¢ œôË√ W³łË q
 l� …b¹bł »UF�√ Ÿ“uð “b�U½Ëb
U� rŽUD� WJ³ý

How to Train Your Dragon 2Êuð—UJ�«

 rN²ŽUD²Ý«Ë ¢fKŁuð¢ 5M²�UÐ ¢»UJO¼¢ ¡UI� vKŽ  «uMÝ 5—Ëd� bFÐ rKOH�« À«bŠ√ —Ëbð

 …b¹bł   «d�UG�  sŽ  Y×³�«  w�  ¢»UJO¼¢ V¼c¹Ë  ¨5½UM²�«Ë  ZMJ¹UH�«  5Ð  Ÿ«dB�«  ¡UN½≈

 ZMJ¹UH�«  5Ð  Ÿ«dB�«  …œUŽ≈  v�≈  vF�ð  WAŠu²�  5½UMð  tKš«bÐ  ÍbOKł  nN
  nA²J¹Ë

ÆWHK²�� 5½UMð 10 »UF�_« WK�KÝ qLAð Æ5½UM²�«Ë

  U³łË s� «uF²9Ë How to Train Your Dragon 2 rKO� »UF�« WK�KÝ Êü« «uFLł«

°qO� wÐU¼ œôË_«

 X½d²½ô«  l�u�  w�   «b−²�*«  lOLł  vKŽ  ·dF²�«Ë  »UF�_«  lOLł  …b¼UA�  rJ½UJ�SÐ

 ¢http∫ØØwwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar WOÐdF�« WGK�UÐ

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

°…dL²�� “b�U½Ëb
U� w� nO� WKLŠ

°“b�U½Ëb
U� l� nOB�« «c¼ UÐË—Ë√ v�« s¹d�U�*«Ë s¹ezUH�« v�« «uLC½«

 ∫s� qJ� „Ëd³�

X�Ð«œu³� WOłË“ WKŠdÐ ezUH�« bNA*« s� `�U� bOFÝ

U�Ëd� WOłË“ WKŠdÐ ezUH�« …u�MK� s� —uÞU½ bL×�

X¹dJ� WOłË“ WKŠdÐ …ezUH�« U
d¹ s� nÝu¹ uÐ√ X�dO�

U�Ëd� WOłË“ WKŠdÐ …ezUH�« W³OD�« s� vO×¹ ÃUŠ 5�

X¹dJ� WOłË“ WKŠdÐ …ezUH�« UHOŠ s� …e¹eŽ uÐ√ W�«ež

Ã«d³� WOłË“ WKŠdÐ …ezUH�« U−ON�« uÐ√ V
u
 s� U−O¼ ÂöO½

”ËœËd� WOłË“ WKŠdÐ ezUH�« ”bI�« s� …b¹uŽ d�U½

U�Ëd� WOłË“ WKŠdÐ …ezUH�« VOÐ« qð s� bðË ‰UÐ—

”ËœËd� WOłË“ WKŠdÐ ezUH�« …dOD�« s� ”UŽœ bLŠ√

XAÐ«œu³� WOłË“ WKŠdÐ …ezUH�« UMŠ d¹œ s� dLŽ ÊUOÐ

5�d³� WOłË“ WKŠdÐ ezUH�« d1“ s� …—«u� rO¼«dÐ≈

q¹“«d³�« v�« WKŠdÐ …ezUH�« UJŽ s� tÞ ¡UMN� „Ëd³� ÎUC¹«Ë

ø«uM²�²Ð uý°“b�U½Ëb
U� w� r
—UE²½UÐ  ¨UÐË—Ë√ w� s
U�√ …bF� WOłË“ Â“—

 °V×��« «uKšœ«Ë ‚u� U�Ë¨ ÆÃÆ‘ 1990
?Ð «Ëd²ý« ø„d²A½ nO


 rFD�  «Ë—Ë“  Ë√  wwwÆmcdonaldsÆcoÆil  “b�U½Ëb
U�  l�u�  «uKšœ«  WO�U{≈  qO�UH²�

ÆrJO�≈ V¹dI�« “b�U½Ëb
U�

°lOL−K� ÕU−M�UÐË s¹ezUHK� „Ëd³�

ÆWKL(« ÂUEM� l{Uš

 r�UŽ w� ŸdÝ_«Ë w�U¦*« ∫G3 ÊuHð—ULÝ

  WO
c�« nð«uN�«

 —UE½√  nD�Ð  b¹b'«  G3  “UNł  o¹u�ð  ¡bÐ  sŽ  ÊöŽù«  l�¨«ÎdšR�  LG  W
dý  X×$

 XIIŠ  b�  X½U
  W
dA�«  Ê√Ë  ULOÝ  ¨r�UF�«  ‰Ëœ  s�  dO¦J�«  w�  5JKN²�*«  s�  dO¦J�«

 UN½√ X²³Ł√ Ê√ bFÐ UNŠU$ WHŽUC* LG W
dý vF�ð ÂuO�«Ë Æ G2“UNł l� «d¼UÐ UŠU$

ÆWO
c�« nð«uN�« UOłu�uMJð ‰U−� w� UO*UŽ …bz«d�« W
dA�«

 “UN'« d³²F¹ ULO� ¨ÊuHð—UL��« …eNł√ 5Ð d³
_« gM¹≈ 5.5 ? �«  «– G3 WýUý d³²FðË

 œułË u¼ dO³J�« WýUA�« r−Š V³Ý U�√ ÆÃ–uLM�« fH½ s� Èdš_« …eNł_« 5Ð d³
_« u¼

 ÆqLł√  UOÝbM¼  öJýË  d³
√  UL−Š  WýUA�«  `M1  Íc�«  d�_«  “̈UN−K�  «bł  oO�œ  —UÞ≈

 …—u� tO�b�²�� `M1  G3 “UNł ÆÂb�²�LK� W³�M�UÐ —u�_« r¼√ s� WýUA�« d³²FðË

 WOIOIŠ WF²� b¼UALK�  d�uð  w²�«  Quad HD  UOłu�uMJ²Ð  WO�UŽ …œu−ÐË «bł …œUŠ

Æq³� s� U¼bNF¹ r�

 UOłu�uMJð l�Ë ©OIS Plus® …—uBK� ÍdBÐ X³¦� l� q�JOÐUGO� 13 wN� «dO�UJ�« U�√

 `L�ð  UOłu�uMJ²�«  Ác¼  Æ—eO�  W�eŠ  sŽ  …—U³Ž  w¼Ë  ÊuHð—UL��«  …eNł√  w�  …b¹bł

 ÊuJ¹ p�cÐË —̈eO� WFý√ WDÝ«uÐ «dO�UJ�« 5ÐË Ád¹uBð ÍuM*« ÷dG�« 5Ð bF³�« ”UOIÐ

ÆUF¹dÝË U¹u� Ád¹uBð bMŽ „d×²¹ Íc�« r�'« vKŽ «dO�UJ�« eO
dð

 WHOE½  «dO�UJ�«  ÁcNÐ  —uB�«  d³²FðË  ¨tð«–  b×Ð  b¹bł  r�UŽ  wN�  —̈uB�«  ’uB�ÐË

 ¨…“U²2 …œuł  «– ¨q�JOÐ UGO� 2 ¢wHKOÝ¢ —uB� …bF� wN�  WO�U�_« «dO�UJ�« U�√ Æ«bł

 U2 Æw�¬ qJAÐ «dO�UJ�« qOGA²Ð ¡«uN�« w� UNJ¹d% sŽ bO�« WC³� Â«b�²ÝUÐ `L�ðË

Æ—uB�« s� ŸuM�« «c¼ d¹uBð ‰öš «bł W�Uš W�uNÝ Âb�²�*« `M1

 ¨!u��UÝ s� S5  w�
öł “UNł w� œułu*« p�c� ôœUF� U'UF� G3 “UNł sLC²¹Ë

 …eNł_«  Ác¼ s� ÊUŽu½ œö³�«  v�≈  q�ËË ÆfðdO¼ UGOł 2  WŽd�ÐË Á«uM�«  wŽUÐ— u¼Ë
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