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Õd� f�UD�

سارع الّنائب فالن بالّتصريح لوسائل اإلعالم؛ 
أحد  في  بالكتابة  عّالنة  الّناشطة  وتسابقت 
«املثّقف»  وبادر  االجتماعّي؛  الّتواصل  مواقع 
إلى حملة احتجاج واستنكار؛ و...؛ و...؛ وكّل 
وتر  على  والّلعب  األضواء  خطف  لهدف  ذلك 
وسياساته  االحتالل  «مّتهمني»  «الوطنّية»! 
ومؤّسساته احلكومّية بانهيار مبًنى مؤّلف من 
ثالث طبقات على ساكنيه في مدينة عكا، 
شخًصا،   11 من  أكثر  وجرح  منهم   5 ومقتل 
من  ذلك  وكّل  غاز.  أنابيب  انفجار  جرّاء  من 
الّتحقيق  نتائج  وانتظار  احلادثة  دراسة  دون 
في القضّية، واّلتي تشير – حّتى كتابة هذه 
إلى أّن حادث االنفجار جاء على  الّسطور – 
نصب  على  خالف  جرّاء  من  ّية  جنائ خلفّية 
هوائّيات (أنتينات) خلوّية على سطح املبنى؛ 
فال عالقة هنا للوطنّية وال لسياسة احلكومة 

وال لالحتالل بهذا االنفجار واالنهيار..!!
إسرائيل  حكومات  سياسات  أّن  شّك  ال 
 – الّدولة  قيام  منذ   – اهتّمت  املتعاقبة 
بتهميش وإهمال عرب هذه البالد في جميع 
الّتربوّية،  املجتمعّية،  احلياتّية،  املناحي 
االقتصادّية،  السياسّية،  الّدينّية،  الّثقافّية، 
حياتنا  على  ا  سلًب انعكس  ما  واإلنسانّية؛ 
أّيها   – تعتقدون  أال  ولكن،  وأحيائنا.. 
أّننا أجرمنا  املثّقفون، الوطنّيون، الّناشطون – 
هنا – كما في حاالت عديدة – بحّق أنفسنا 
في   – الّلوم  إلقاء  فبدل  مجتمعنا؟!..  وأبناء 
ألّنها  االحتالل؛  على   – وصغيرة  كبيرة  كّل 
جرائمنا  من  للّتنّصل  األسهل  الّطريقة 
ومشاكلنا، يجب أن نكّد ونعمل جاّدين على 
الّنهوض مبجتمعنا وتوعيته وتثقيفه وتربيته 
بَشلح  نكتفي  وأّال  ومدروس،  سوّي  بشكل 
االحتالل  واّتهام  خلفنا  من  املشاكل  (رَمي) 

وإصدار البيانات..!!
على  باالعتداء  «استشبشرنا»  ومؤّخرًا، 
حيفاوّية  مدرسة  حرم  داخل  املعّلمات  إحدى 
والّطاقم  الّطّالب  ومسمع  مرًأى  على  أهلّية، 
ّم  ّية مشتبهة بدّس السُّ الّتدريسّي؛ وبزوجة عرب
في وجبات فطور زوجها ليتسّنى لها مالقاة 
سطو  وبعملّيات  شقيقتها)!؛  (زوج  عشيقها 
وسرقة ونصب واحتيال وقتل؛ وغيرها الكثير 
ّية  اجلنائ  – اإلجرامّية  من «بطوالتنا»  الكثير 
عن  مسؤول  االحتالل  فهل  والّال-أخالقّية.. 

ذلك، أيًضا؟ ال أعتقد ذلك!
 – آنًفا  ذكرت،  كما   – لنا  األسهل  من  بات 
واملؤّسسات  االحتالل  على  بالّالئمة  اإللقاء 
هذه  ومنع  درء  على  العمل  بدل  احلكومّية 
وتصّدر  مجتمعنا،  من  واجتثاثها  الّظواهر 
ببيان  املختلفة،  بأشكالها  اإلعالم  وسائل 
أجندة  أّي  طرح  بدون  واستنكار  ولوم  وشجب 
مدروسة حلّل هذه املشاكل املتراكمة واملتفاقمة 
في  العربّي  مجتمعنا  مشاكل  إّن  واملتأزّمة.. 
الّداخل عديدة وحتتاج إلى حلول فورّية وجذرّية، 
تتطّلب تدّخل اختصاصّيني وِمْهنّيني، ال إلى 
متصّدري عناوين – من «مثّقفني» و«وطنّيني» 

ما  بكّل  االحتالل  اّتهام  إلى  يتسابقون   –

بشكل مباشر أو غير مباشر –  يصيبنا – 
من موبقات وانحالل وانهيار!

تُعْد  ولم  األخالقّيات،  إلى  نفتقر  نحن 
وإن  فحّتى  ممنوعات؛  وال  محرّمات  لدينا 
وزادت  معنا  احلكومّية  املؤّسسات  قّصرت 
ذلك  يعني  ال  وضغوطاتها،  تضييقاتها  من 
وأخطر  أسوأ  جرائم  أنفسنا  بحّق  نقترف  أن 
حاجة  وال  بحّقنا!  االحتالل  يقترفه  ّمما  بكثير 
من  الكتابة  أو  اإلعالم  وسائل  إلى  للّتسابق 
حّتى   – االجتماعّي  الّتواصل  صفحات  على 
الّتهام   – ّية/اإلجرامّية  اجلنائ احلاالت  في 
املؤّسسة ملجرّد خطف األضواء وتصّدر العناوين 
العمل  تعني  الفعلّية  فالوطنّية  بوطنّية.. 
على حفظ أبناء الوطن من الّضياع. فإن ضاع 
ينفعنا  لن  فحينها  وانصهر،  وانحّل  املجتمع 
الّندم، ولن يعود هناك معًنى أو قيمة أو فائدة 
لهذا الوطن – أّيها الوطنّيون – طاملا سيفتقر 

إلى مجتمع سوّي سليم!
على  من  لي  سابقة  مقالة  في  ذكرت  وكما 
صفحات صحيفة «حيفا»، أعيد وأذّكر بأّننا 
نحاول أن نختلق ألف سبب وُمسّبب لنعّلق – 
مشاكلنا الّسياسّية والّثقافّية  من خاللها – 
حّتى   – واألخالقّية  واالجتماعّية  والّتربوّية 
اخلاّصة منها – على شّماعات اآلخرين! غاّضني 
الّطرف عن أخطائنا وعيوبنا ومفاسدنا وحقدنا 
ّيتنا  مسؤول من  متنّصلني  و«قرفنا»،  وتخّلفنا 
الرئيسّية  األسباب  ومتناسني  املباشرة 
واحلقيقّية اّلتي آلت بنا إلى ما نحن عليه.. 
نلعب  مجتمعنا  داخل  نبقى  أن  ُيعقل  فهل 
كّل  في  نلوم  دوًما،  والّضحايا  املساكني  دور 
صغيرة وكبيرة «الّظالم»، ونحن أكبر الّظاملني 

في حّق أنفسنا ومجتمعنا؟!
لتبييض  في مقالتي هذه –  لم آِت، هنا – 
صورة االحتالل وضمان ماء الوجه له، وال حّتى 
تعمل  اّلتي  املختلفة،  احلكومّية  للمؤّسسات 
وتشتيتنا،  و«تقزمينا»  تفريقنا  على  جاهدًة 
ومصادرة أراضينا واعتقالنا وتهميشنا، وطردنا 
من وطننا.. وأنا في ِحّل عن أن أسوّغ ما أقول 
االحتالل  حتميل  إلى  الّتسابق  عدم  بضرورة 
وعوراتنا؛  سوَءاتنا  كّل  الّسلطات  ومؤّسسات 
مؤّسسات  متارسه  وما  االحتالل  من  فموقفي 
الّدولة ضّد أبناء شعبنا وأرضنا، كان وسيظّل 
ثابًتا وواضًحا كشمس آب الّلّهاب؛ باعتباره 
وغير  أخالقّي  وغير  إنسانّي  غير  فعًال 
يزول..  حّتى  أبًدا،  مقاومته،  جتب  حضارّي، 
لكن من الّضرورّي عدم خلط احلابل بالّنابل..!

نعم.. لقد أصبحنا ال جنيد الكالم؛ مجتمعنا 
فيه،  تتبّدل  حقيقّي؛  مأزِق  في  العربّي 
قتل  مفردات  إلى  وتتحّول  لغتنا  ا،  ـً يومّي
وحقد  وطائفّية  وعنف  وانتقام  ووعيد  وتهديد 
وطمع وجشع.. وبدل أن نحّل مشاكلنا، بدأنا 
ا  ـً ّي وثقاف ا  ـً وفكرّي ا  ـً ّي وأخالق ا  ـً ّي إنسان ننحّل 
ا.. «ِاصحوا يا عرب»،  ـً وسياسّي ا  ـً واجتماعّي
هو  دائًما،  االحتالل،  بأّن  تذرًّعا  ويكفيكم 

الّسبب..!
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الذين أّكدوا من خالل رفع الالفتات والهتافات، على 
البلدية  رئيس  ومطالبة  للعنصرّية  القاطع  رفضهم 

بعزل شطرامي من منصبها. 
ًيا على مسمع  ويذكر إلى أّنه ّمت رفع صوت األذان عال
أن  للّتأكيد  البلدّية،  مبنى  وأمام  الّشرطة  رجاالت 
املّس باملقّدسات ومشاعر عرب حيفا هو جتاوز لكافة 

اخلطوط احلمراء. 
واختتمت الوقفة االحتجاجّية املوّحدة بكلمة الّناشط 
الّشعبية  الّلجنة  (عن  سويطات  عروة  احليفاوي 
هي  الوقفة  «هذه  قائًال:  العنصرّية)،  ضّد  احليفاوّية 
عزل  حّتى  نضالنا  في  سنستمّر  االنطالقة،  مجرّد 
إدارة  من  العنصرّية  واقتالع  منصبها  من  شطرامي 
البلدّية، ال ُيعقل أن تكون العنصرّية شريكة أساسّية 

في تقرير مصيرنا في بلدنا». 
أّنها  وقفتنا  ميّيز  ما  قائًال «أكثر  سويطات  وأضاف 
وقفة موّحدة لكاّفة القوى الوطنّية السياسّية، نؤّكد 
من خاللها أّننا لن نسمح في املّس بحقوقنا وتاريخنا 
ضيوًفا  لسنا  العربّي،  ووجودنا  وُهوّيتنا  وثقافتنا 
العربي  فالّصوت  أصلها،  بل نحن  املدينة  هذه  على 
احليفاوّي صدح منذ تأسيس املدينة، وسيظّل يصدح 

إلى األبد، ما دام هناك عرًبا في هذه املدينة». 
أحيائنا  أّن  يكفي  «ال  أّنه  إلى  سويطات  وأشار 
والتخطيط  السّكن  أزمة  ونعاني  مهّمشة  ّية  العرب
والبطالة والفقر وشّح الفرص، وأوقافنا يتّم مصادرتها 
حزب  ممّثلة  حيفا،  بلدّية  رئيس  نائبة  تأتي  ونهبها، 
ليبرمان الفاشي، لتقول لنا إّنها ال تريدنا هنا أصًال 
البلد  أصحاب  نحن  لها:  نقول  يزعجها؛  فوجودنا 
األصلّيني ووجودنا تشهد عليه حجارة وادي الّنسناس 
حاضرنا  فنبني  واحملّطة،  واحلليصة  الّصليب  ووادي 

ومستقبلنا من شوارع حيفا الّتاريخية». 
وأّكد سويطات أّن «االمتحان اآلن أمام رئيس البلدّية، 
اّلذي لم يصدر منه أّي موقف حازم حّتى هذه اللحظة، 
فهذا يؤّكد على أّن البلدية تقتصر وجود عرب حيفا 
الّتعايش  مشهد  الستكمال  والفول  احلّمص  في 
الزائف. نقول لهم ال وألف ال..! لن نسمح باالستهتار 
البلدية  رئيس  على  وحقوقنا،  بهويتنا  واالستخفاف 
صنع      مراكز  من  العنصرّية  واجتثاث  اآلن  عزلها 
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®                 .«القرار البلدي

حيفا  سّكان  من  املئات  شارك   ≠ åUHO	ò q
«d*

احتجاجّية  وقفة  في  املاضي  الّثالثاء  يوم  العرب، 
إليها  دعت  واّلتي  حيفا،  بلدّية  مبنى  أمام  موّحدة 
الّلجنة الّشعبّية احليفاوية ضّد العنصرّية املكوّنة من 
كاّفة األطر الوطنّية الفاعلة في حيفا، احتجاًجا على 
رئيس  نائبة  عن  الّصادرة  العنصرّية  الّتصريحات 
حيفا  في  العرب  مبشاعر  مّست  التي  حيفا،  بلدية 
األذان  بأصوات  اخلنازير  صوت  ضجيج  قارنت  حني 

الصادرة من مساجد حيفا. 
العرب  البلدّية  أعضاء  املشاركني  بني  من  وبرز  هذا 
اجلماهيريني  والّناشطني  الّسكان  من  غفير  وجمهور 
الوطنّية،  والقوى  األحزاب  كاّفة  عن  والسياسّيني 
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املجتمعّية  القوى  كاّفة  عن  ممّثلني  حضره  ا  ـً ّي شعب
ضّد  لالحتجاج  احليفاوّية،  والسياسّية  والوطنّية 
رئيس  نائب  عن  الّصادرة  العنصرّية  الّتصريحات 
بلدّية حيفا، ّمت من خالله تأسيس الّلجنة الّشعبّية 
األطر  كاّفة  من  املكوّنة  العنصرّية  ضّد  احليفاوّية 

الوطنّية الفاعلة في حيفا.  
وشارك في االجتماع ممّثلني عن كاّفة القوى الوطنّية 
واجلبهة  الّشيوعي  احلزب  احليفاوّية،  والسياسّية 
الوطني  التجّمع  واملساواة،  للّسالم  الدميقراطّية 
احليفاوّي، احلركة اإلسالمّية، حركة أبناء البلد، جمعّية 
اإلسالمي  الوقف  متوّلي  جلنة  االجتماعّي،  الّتطوير 

في حيفا.  
العنصرية  ضّد  احليفاوّية  الّشعبّية  الّلجنة  وأصدرت 
بياًنا تدين من خالله الّتصريحات العنصرّية لنائبة 
ليبرمان  حزب  ممّثلة  شطرامي  يوليا  البلدّية  رئيس 
حيفا؛  في  العرب  مبشاعر  مّست  واّلتي  العنصري، 
األذان  بأصوات  اخلنازير  صوت  ضجيج  قارنت  حني 
الّصادرة من مساجد حيفا.. وجاء في البيان: «نعتبر 
وصارًخا  خطيرًا  ا  ـً مّس العنصرّية  الّتصريحات  هذه 
لكاّفة  وجتاوزًا  حيفا،  في  العرب  وحقوق  ملشاعر 
وميراث  وثقافة  ُهوّية  على  وتطاوًال  احلمراء،  اخلطوط 

وحقوق عرب حيفا». 
وتؤّكد الّلجنة الّشعبّية احليفاوّية ضّد العنصرّية، أّن 
املقّدسات واألوقاف العربية هي الّشاهد الباقي على 

في  ومستقبلنا  وثقافتنا  وتاريخنا  وهوّيتنا  جذورنا 
هذه املدينة، ونؤّكد أن أصوات األذان وأجراس الكنائس 
ًيا إلى أبد اآلبدين، مؤّكدة  صدحت وستظّل تصدح عال

على تاريخ وحاضر ومستقبل املدينة.
وجاء في البيان: «ال ميكننا غّض النظر عن كونها جزء 
مركزي من إدارة البلدّية، نريد خطوات حاسمة الجتثاث 
ونطالب  البلدّي،  القرار  صنع  مراكز  من  العنصرّية 

رئيس البلدّية يونا ياهڤ بعزلها من منصبها اآلن»؛ 
العنصرية،  الهجمة  هذه  «مواجهة  البيان:  وأكمل 
ّيتنا اجلماعّية وموقف وطنّي من الّدرجة  هي مسؤول
األولى، لذا علينا الوقوف وقفة موّحدة لنبذ العنصرّية، 
ووضع حّد ألّي مّس في وجودنا العربّي األصالنّي».

وورد في البيان: «إّن الوقفة االحتجاجّية أمام مبنى 
في  مستمرّون  ونحن  االنطالقة،  كانت  البلدّية 

احتجاجنا الّشعبي، وندرس كاّفة اُخلطوات واإلجراءات 
القانونّية واجلماهيرّية والّسياسّية لالحتجاج على هذه 
التصريحات والّتعبير عن رفضنا املبدئي القاطع لها». 
إلى  حيفا  عرب  كافة  الشعبية  اللجنة  وتدعو 
االلتفاف واملشاركة الواسعة والعمل املوّحد للتأكيد 
على أّننا لن نسمح في أّي مّس بوجودنا العربّي في 

املدينة، وأّن العنصرّية لن متّر من شوارعنا. 
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ّية السليمة للعام  تسّلم محاسب حيفا جاكي واكيم، مؤّخرًا، جائزة اإلدارة املال
2012/2013 من قبل وزير الّداخلية چدعون ساعر، ونائبته ڤاينة كريشنبوام.

ّية السليمة  وأشار وزير الداخلية النائب چدعون ساعر، إلى أّن جائزة اإلدارة املال
وفًقا  تستحّقها،  التي  احمللية  للسلطات  متنح   ،2013-2012 للّسنوات 

ّية وإدارّية حتّددها وزارة الّداخلّية، وملعايير وشروط معّينة. لبيانات مال
الّتنفيذ  معطيات  فحص  السليمة  ّية  املال اإلدارة  فحص  إطار  في  ّمت  حيث 

الّسنوّية واملتراكمة للبلدّية، كما ّمت فحص العجز املالي للسنة اجلارية والعجز 
املالي املتراكم للبلدية عل أسس فحص املصروفات العاّمة، ومصروفات األجر 

نسبًة للمدخوالت ونسبة جباية األرنونا.
الكبيرة  الّسلطة  هي  حيفا،  بلدّية  بأّن  واكيم  جاكي  البلدية  محاسب  وأكد 
الوحيدة في البالد التي حتصل على هذه اجلائزة سنوًيا، مما يؤّكد على الكفاءة 

املهنية للنظام املالي للبلدية وعلى مهنّية وحرص املوظفني.
ملا فيها  اجلائزة  هذه  بارك  فقد  ياهڤ،  يونا  احملامي  حيفا  بلدية  رئيس  أما 

ّية السليمة واحلريصة  على األموال العامة. من مضامني تعكس اإلدارة املال

األربعاء،  أمس  أّول  «الكرمليت»  مدرسة  قامت 
على  احتجاًجا  وذلك  ساعة،  ملّدة  الّدراسة  بتعطيل 
اخلميس  يوم  له،  تعرّضت  الّذي  االعتداء  حادث 
الفائت، إحدى املعّلمات في املدرسة (االسم محفوظ 
الّطّالب  أحد  أمر  ولّي  قبل  من  الّتحرير)  ملّف  في 

(االسم محفوظ في ملف الّتحرير، أيًضا).
ا، على املعّلمة  ـً ا، ومن ثّم جسدّي ـً وقد ّمت االعتداء كالمّي
داخل الّصف وعلى مرأى من الّطالب - بحسب اّدعائها.

وقد قامت املعّلمة وإدارة املدرسة بتقدمي شكوى في 
الّشرطة، وبإبالغ املسؤولني في وزارة الّتربية والّتعليم.

إدارة  قرّرت  واخلطير،  الّسافر  االعتداء  خلفّية  وعلى 
أمس  أّول  ساعة،  ملّدة  الدراسة  تعطيل  املدرسة 
األربعاء. وفي املناشير اّلتي ّمت توزيعها على أهالي 
الطّالب، كتبت اإلدارة: «في أعقاب حادثة االعتداء 
وإهانتها  املعّلمات  إحدى  على  واجلسدّي  الكالمّي 
ا  ـً أمام طّالبها، يوم اخلميس الفائت، وجدنا ذلك مّسّ
وفي  املدرسة،  وحرمة  الّتعليمّية  املؤّسسة  بقدسّية 
أسس ومبادئ الّتعليم والّتربية. نشجب بشّدة هذا 
االعتداء، ونعلن كخطوة احتجاجّية تعطيل الّدراسة 
ملّدة ساعة، يوم األربعاء، لذا نطلب منكم عدم إرسال 

أوالدكم إلى املدرسة قبل الّساعة 845».
وجاء من وزارة الّتربية والّتعليم الرّد الّتالي: 

«إّن هذا االعتداء بالغ اخلطورة، فنحن نشجب جميع 
على  واالعتداء  عاّمة  املجتمع  في  العنف  أنواع 
موّظف/ة الّتربية خاّصة. ولدينا تعاليم صارمة إلدارات 
املدارس بالتحّلي بالّصبر وعدم رّد العنف بالعنف.

معاجلته  متّت  لقد  هذا،  االعتداء  حلادث  «وبالّنسبة 
بصورة ِمهنّية وتربوّية، حيث قام الّطاقم التدريسّي، 
وخصوًصا مرّبو ومرّبيات الصفوف، بإجراء محادثات 
بحقوق  إلعالمهم  والّطالب  األهل  مع  وحوارات 
وواجبات األهل والّطالب قبالة حقوق وواجبات الّطاقم 

الّتدريسّي واإلدارة.
صارمة  قوانني  إصدار  ّمت  فقد  جاء  ما  إلى  «إضافة 
لدخول أولياء األمور إلى املدرسة خالل اليوم الّدراسّي».

مواطن  اعتقال  ّمت  «لقد  جاء:  حيفا،  شرطة  ومن 
شبهات  أعقاب  في  عاًما)   39) عربّي  حيفاوّي 
باالعتداء على معّلمة في املدرسة. ولقد ّمت الّتحقيق 
معه ومتديد اعتقاله. إّن أعمال العنف في املؤّسسات 
من  وفورّي  وصارم  ِجدّي  بشكل  ُتعالج  الّتعليمّية 
©…œu� dL
قبلنا، دون تهاون أو تخازل».             ®

°…b Š«Ë WŽU Ý … Òb * W Ý«— Òb « q O D F ð°…b Š«Ë WŽU Ý … Òb * W Ý«— Òb « q O D F ð
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ò q	åUHO ≠ حتت ُعنوان «قضايا اجلمهور العربّي في حيفا «d*

– رؤية بلدّية»، ينّظم احلزب الّشيوعي واجلبهة الدميقراطّية للّسالم 
واملساواة في حيفا، وكتلة «اجلبهة» في بلدّية حيفا، يوم الّسبت 
القادم (1 آذار 2014)، أمسّية دراسية خاصة حول العمل البلدي.

ويشارك في األمسّية، إلى جانب عضوَْي البلدّية اجلبهويني د. سهيل 
في  االختصاصّيني  من  مجموعة  زعبي،  عابدي -  وعرين  أسعد 
مجاالت الّتربية والّتعليم، والّسكن والتخطيط، والرفاه واخلدمات، 
حيفا. في  األحياء  مختلف  من  وناشطون  وفنانون،  ومثقفون 

تأتي  األمسّية  هذه  «حيفا»:  لصحيفة  زعبي   - عابدي  وقالت 
استمرارًا ملا قمنا به قبل االنتخابات من لقاءات مع جلان األحياء 
ومأسسة  تعزيز  أجل  من  املجاالت،  مختلف  من  ناشطني  ومع 
الّتواصل بني اجلمهور ومنتخبيه، وبناء برنامج عمل شامل ملتابعة 
قضايا اجلمهور العربي في حيفا وإيصال صوته وحتصيل حقوقه.

الستعراض  سيخّصص  األمسّية  من  األّول  اجلزء  وأضافت: 
االحتياجات والقضايا األساسّية، مبشاركة مندوبي مرَكز «مساواة» 
حسب  القضايا  مناقشة  ستتم  ثّم  االجتماعي.  الّتطوير  وجمعّية 

مجاالت العمل في أربع حلقات متوازية.
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 17 املوافق  االثنني  يوم  عقد   ≠  åUHO	ò  q
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شباط 2014 من األسبوع اجلاري، في قاعة كنيسة 
يوحّنا املعمدان األرثوذكسّية، اجتماع موّسع، شاركت 
وممّثلو  واجتماعّية،  وتربوّية  دينّية  شخصّيات  فيه 
ّية وشخصّيات  املراكز اجلماهيرّية وجلان األحياء العرب
مجتمعّية، متّثل شرائح املجتمع العربّي في حيفا، 
لتدارس تفاقم ظاهرة العنف وآثارها، وسبل الّتصّدي 

لها بالوسائل الّتربوّية واجلماهيرّية.
وأعلن في نهاية االجتماع عن تشكيل جلنة أهلّية 
حيفا،  في  العنف  من  وخاٍل  آمن  ملجتمع  موّسعة 
على  تعمل  مصّغرة،  تنفيذّية  جلنة  عنها  تنبثق 
في  العنف  تزايد  ملواجهة  املختلفة  البرامج  تنفيذ 
املجتمع احليفاوّي، بالّتعاون مع كاّفة األطر والهيئات 
الّدينّية والّتربوّية واجلماهيرّية، في مختلف األحياء.

وقد افتتح حسني اغبارّية (مدير عام جمعّية الّتطوير 
االجتماعّي)، حيث قال فيها: اجتمعنا اليوم لنتدارس 
مًعا قضّية أساسّية تقّض مضاجعنا، ونوليها أهمّية 
مجتمعنا  في  املستشري  العنف  وهي  أال  كبرى، 
والّتشاور  الّتداول  نريد  كما  كياننا،  يتهّدد  والذي 
سوّيًة في سبل وآلّيات الّتصّدي لهذه اآلفة املقلقة، 
موقعه.  من  مّنا  واحد  لكل  ّية  املسؤول منطلق  من 
وضعنا  الّتطوير  جمعّية  في  إّننا  اغبارّية:  وأضاف 
املدارس  مع  بالّتعاون  العنف،  حملاربة  بديلة  ُخّطة 
ومجلس األحياء ومجلس الّطّالب املوّحد، ومؤّخرًا مع 
املراكز اجلماهيرّية، وبتعاون ورعاية صحيفة «حيفا» 
وموقع «حيفانت»؛ ولهذا علينا جميًعا الّتوافق حول 

WOÝUO��«Ë WOM¹b�« ¨W¹uÐd²�« UMFL²−�  U¾O¼ l� ÊËUF²�UÐ ¨åX½UHOŠò l�u�Ë åUHOŠò WHO×� W¹UŽdÐ
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كيفّية الوقوف في وجه هذا اخلطر الّداهم.
وقدم مخّطط املدن عروة سويطات مداخلًة حول نتائج 
بحثني خاّصني بالعنف نّفذهما بتكليف من جمعّية 
واجلرمية  العنف  أّن  أحدهما  نتيجة  أّكدت  الّتطوير، 
في  لألهالي  بالنسبة  قضية  أهم  تعتبر  واملخدرات 
حيفا، وأشار إلى أكثر األحياء معاناًة، وأورد بعض 
األرقام املُقلقة في انتشار حاالت العنف في أوساط 

الّشبيبة وطّالب املدارس. 
واستعرض بعده األستاذ زياد شليوط (مرّكز مشروع 
البرناَمج  الّتطوير)،  جمعّية  في  آمن»  «مجتمع 
تقف  اّلتي  واألهداف  والرؤى  للجمعّية،  الّسنوّي 
واملراكز  املدارس  مع  املشتركة  البرامج  وكذلك  وراءه، 
اجلميع  يتحّمل  أن  ضرورة  إلى  داعًيا  اجلماهيرّية، 
ّية، وإقامة هيئة أهلّية مجتمعّية ترعى تلك  املسؤول

البرامج وتعمل على تنفيذها في املجتمع.
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مالحظاتهم  تقدمي  في  احلضور  شارك  ذلك  بعد 
حيث  االجتماع،  أعمال  أغنت  اّلتي  واقتراحاتهم 
دعا الّشيخ رشاد أبو الهيجاء (إمام مسجد اجلرينة 
الّشباب،  توجيه  إلى  الّشرعي)  حيفا  ومأذون 
الّصحيح.  بالّشكل  الّسليمة  املعلومات  وإكسابهم 
بلدّية  رئيس  نائبة  تصريحات  مداخلته  في  وأدان 
حيفا، واعتبرها نوًعا من العنف اّلذي ميكن أن يؤّدي 
إلى أشكال أخرى من العنف، كما جاء على الكارثة 

املدارس،  في  الّتوعية  تكثيف  إلى  ودعا  البلبلة، 
وخاّصًة إلى إيجاد حّل ألوقات الفراغ. ونوّه إلى دور 
مساهمة  على  عوّاد  أّكد  كما  املؤّثر،  الّدين  رجال 
املدارس،  مع  الّتربوّية  البرامج  في  الّتطوير  جمعّية 
ودور صحيفة «حيفا» في رفع الوعي والعمل على 

نبذ جميع مظاهر العنف.
واعتبرت نسرين مرقص (مديرة املرَكز اجلماهيرّي في 
ا أو مفهوًما، ودعت  ـً احلليصة) بأّن اللقاء ليس عادّي
إلى عدم االكتفاء بالقول والّشعار. وحتّدثت عن عمل 
املرَكز اجلماهيرّي في احلّي، وأهمّية مساهمة األم في 
ملختلف  بديلة  برامج  وتنفيذ  املقترحة،  الّنشاطات 
وادي  حي  جلنة  (ممّثل  عّبود  فهد  ودعا  األجيال. 
من  بيئته  بنظافة  مواطن  كّل  اهتمام  إلى  اِجلمال) 
ًيا  كّل الّسلبّيات كي نرتقي مبجتمعنا وجنعله خال
من كّل أشكال العنف والّتأّخر. واقترحت املستشارة 
أن  ذيب  سناء  يوحّنا»،  «مار  مدرسة  في  الّتربوّية 
جنعل الّطّالب مبادرين ال أن يكونوا متلّقني فقط، 
يساعدهم  ما  عديدة  ومبادرات  طاقات  ميلكون  فهم 

على االنضباط الّذاتي. 
الّنسناس  وادي  مرَكز  في  الّشباب  مرشد  وحتّدث 
اجلماهيرّي، علي سليمان عن أهمّية البرامج الفنّية 
في الّتصّدي للعنف، ومساهمة الّشباب في ذلك. 

الّشاب  (والد  زبيدات  موّفق  املداخالت  واختتم 
طاملا  القادمة  اجلرمية  من  محّذرًا  محروس)،  املغدور 
أّن الّتساهل مع املجرمني، والّتالعب بقضايا اإلجرام، 
متحّدًثا  اجلرائم..  عن  والّسكوت  هو  كما  يجري 
عن معاناة عائلته بعد مقتل ابنه محروس، مؤّكًدا 
جميع  أجل  من  محروس  شعلة  حامًال  سيبقى  أّنه 
العربّي،  املجتمع  لكّل  اخلروج  إلى  فدعا  الّشباب؛ 

وليس احليفاوي فقط.
وقد ّمت في اخلتام اإلعالن عن بيان االجتماع.. سنورده 

في العدد القادم من صحيفة «حيفا».
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®

اإلنسانّية اّلتي وقعت في مدينة عكا. 
اجلماعة  (أمير  عودة  شريف  محّمد  األستاذ  وتاله 
األحمدّية اإلسالمّية في الكبابير)، مؤّكًدا على دور 
الّتربية منذ الّصغر، وضرورة استبدال األفكار الّسلبّية 
الّتوعية  االحترام،  احلوار،  الّتآخي،  احملّبة،  بقيم 
والّسالم. وحّذر من خطورة مشاهدة بعض املسلسالت 
والرّسوم املتحرّكة اّلتي يشاهدها صغارنا بتشجيع من 
األهل، واّلتي حتوي مضامني تدعو وتشرعن العنف. 
«اجلبهة»  كتلة  (رئيس  عبُده  هشام  املهندس  وتاله 
الّسابق في بلدّية حيفا)، فأدان تصريحات نائبة رئيس 
البلدّية ودعا لالشتراك في املظاهرة، كما أشار إلى 
اقتحام الّشرطة ملدرسة «املتنّبي»، وأّكد على أّن الرّد 
احلضارّي وضبط الّنفس أمام حاالت العنف يعتبر قوّة 
وليس ُضعًفا، مثنًيا على مبادرة جمعّية الّتطوير. 
«عبد  مدرسة  (مدير  عوّاد  محّمد  األستاذ  وحتدث 
الرّحمن احلاج» - احلليصة)، واّلذي أشار إلى إّنه ّمت 
أضعف  ما  الّطّالب،  تربية  في  املدرسة  حّق  اختزال 
مركزها ودورها الّتربوّي واالجتماعّي، وخلق حالة من 
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ماراثونها  للنساء  االقتصادي  التمكني 
مبشاركة  حيفا  في  الثالث  التكنولوجي 
وذلك  العاملية،  الهايتك  شركات  كبرى 
بغية تعريف املباِدرات وصاحبات املصالح 
الصغيرة على اإلبتكارات التكنولوجية. 

°œËb (« ·d F ¹ ô Z ¹e  ≠ U Ołu u M JðË ‰U L Ž√ ÆÆ¡U ½
مديرة  ريحاني،  خولة  تقول  ذلك،  عن 
اجلمعية: «إّن الدمج ما بني قدرات النساء 
املدهشة والوصول غير احملدود  لألدوات 
السريع  بالتقدم  كفيل  التكنولوجية، 
حجمه  كان  مهما  اقتصادي  عمل  ألي 
وبشكل خاص األعمال واملصالح الصغيرة 

التي متّيز جمهور النساء لدينا».     
جمعية  ستقيم  القادم،  األسبوع  في 
املاراثون  للنساء  االقتصادي  التمكني 
املؤمترات  مبركز  الثالث  التكنولوجي 
نحو  فيه  تشارك  حيث  حيفا،  في 
حيفا  في  األعمال  صاحبات  من   100

والبلدات احمليطة. املاراثون املقام بصيغة 
 Speed ضمن  وديناميكية  مبتكرة 

Learning، هو جزء من مشروع كبير 

أعمال  نساء،  ويسّمى  اجلمعية  تديره 
وتكنولوجيا الساعي جلعل التكنولوجيا 
املباِدرات  أمام  ومتاحة  سهلة  وسيلة 
املاراثون  الصغيرة.  األعمال  وصاحبات 
مبشاركة بلدية حيفا املمّثلة بحانا شرودك، 
مكانة  لتطوير  البلدية  رئيس  مستشارة 
التالية:  الكبرى  الشركات  وكذلك  املرأة، 

.Cisco ،Microsoft ،Intel

املباِدرات  من  وهي  زايد  رينات  تقول 
اجلمعية،  طاقم  ضمن  واملنّظمات 
احلدث  هذا  «يحمل  واملشروع:  للحدث 
التطبيقات  أّن  مفادها  جوهرية  رسالة 
التكنولوجية لم توضع فقط للمهندسني 
(أسيميالتورس)،  واملدِمجني  واملطوّرين 
بل هي متاحة كي يستخدمها اجلميع. 
إّن التكنولوجيا املعاصرة تعرض مجموعة 
األعمال  بعالم  املستخدمة  األدوات  من 
املصلحة  إلدارة  ومتوّفرة  فّعالة  وهي 
القوة،  فائقة  تسويقية  ألدوات  باإلضافة 

مما  اإلستيعاب  عن كونها سهلة  ناهيك 
نسعى  إّننا  كبيرة.  فائدة  ذات  يجعلها 
إليصال هذه الفكرة إلى مشتركات املراثون 
باألدوات  إملامًا  تكسبهّن  ممتعة  بطريقة 
العملية املناسبة للمصالح االقتصادية».

مشروع  يضّم  احلالي،  املراثون  جانب  إلى 
وتكنولوجيا  أعمال  نساء،  اجلمعية 
معرفية  مبستويات  حوسبة  دورات 
وأيام  ورشات  ُقطرية،  مؤمترات  مختلفة، 
إلدارة  املناسبة  التطبيقات  حول  دراسية 
املصلحة وتسويقها رقمًيا. كما أّن هناك 

مضامني من املجال التكنولوجي والرقمي 
التي  العادية  الدورات  ضمن  دمجها  ّمت 
تديرها اجلمعية في التأهيل االقتصادي.   
عام  مدير  نائبة  راب،   - لسر  عنبار 
لدى  التنظيمية  للشبكات  التسويق 
املراثون  ستفتتح  العاملية   Cisco

من  التكنولوجيا  موضوعها  مبحاضرة 
 Speed وجهة نظر نسائية تليها حلقات
Learning عبر خمس محطات يديرها 

املقصودة  الصفحة  بناء  روّاد:  مهنيون 
بواسطة  الترويج  التجارية،  األعمال  في 
االجتماعية،  والشبكات  الفيسبوك 
ملف  إدارة  للمصلحة،  املالي  التخطيط 
الزبائن وبناء البنية السحابية للمصلحة. 
التمكني  جمعية  مديرة  ريحاني،  خولة 
بني  ما  الدمج  «إّن  للنساء:  االقتصادي 
غير  والوصول  املدهشة  النساء  قدرات 
كفيل  التكنولوجية،  لألدوات  احملدود  
كان  مهما  اقتصادي  عمل  أي  بتقّدم 
حجمه خطوات سريعة إلى األمام، خاصة 

متّيز  التي  الصغيرة  واملصالح  األعمال 
جمهور النساء لدينا».

¡U�MK� ÍœUB²�ô« 5JL²�« WOFLł

مبرور  العام  هذا  احملتفلة  اجلمعية  تعمل 
15 سنة على تأسيسها، من أجل تطوير 

اإلمكانيات االقتصادية واالجتماعية لدى 
نساء مجموعات سّكانية مختلفة داخل 
البالد، مشددة على النساء املستضعفات 
واالجتماعية  اجلغرافية  الضواحي  في 
بتطوير  اجلمعية  قامت  سواء.  حّد  على 

ورائدة  مبتكرة  فعلية  ومناذج  برامج  عّدة 
حكومية  جهات  قبل  من  دراستها  متّت 
وُتستخدم  العديدين  لتلهم  وأكادميية 
التأهيل  مبجال  للنهوض  كرافعة  الحقًا 
كما  واملصالح  األعمال  عالم  لدخول 

التمكني االقتصادي. 
الدعم  اجلمعية  قّدمت  تأسيسها،  منذ 
امرأة   4000 من  ألكثر  واخلدمات 
منتمية للشرائح املستضعفة، غالبيتهّن 
من املناطق املهّمشة جغرافيًا واجتماعيًا 
احلريديات،  املتدّينات  (العربيات، 
املهاجرات اجلدد، النساء من عمر 45 وما 
مترير  ّمت  العنف).  ضحايا  والنساء  فوق 
وبفضل  مختلفة  بلدة   80 في  برامجها 
 1700 نحو  نشأت  ومرافقتها  دعمها 
مختلف  من  صغيرة  اقتصادية  مصلحة 
املجاالت واألعمال. تقع مكاتب اجلمعية 
موّظفات   8 فيها  وتعمل  حيفا  مبدينة 
دائمات، مديرتها هي خولة ريحاني، بينما 
تترأس هيئتها اإلدارية ڤيكي پالتنيك.
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تخيّلوا  وجبات بتشهي، نازلة طالعة...
تخيّلوا  لحوم ولحوم بمذاقات اطيب ما يكون... 

تخيّلوا الشوارما الطيبة... والسلطات الزاكية... ع طاولة واحدة... انتو وحبايبكن، 
واجواء مطاعم سميراميس الشهيرة. 

اما الدفع ... وال اشي... ع كل وجبة... قبالها وجبة ببالش.
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يعني يعني 1+1 عنجد اشي بشهي. عنجد اشي بشهي.
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ّية، تخّللها برناَمج وفّعالّيات خاّصة  ثالثة أّيام متتال
لهذا املشروع.

الّلغة  معّلمي  طاقم  اجتماع  بعد  االفتتاح  جاء  وقد 
الّتباحث  خالله  ّمت  املكتبة،  وأمينة  واإلدارة  ّية  العرب
في ُخطوات هذه املسيرة والّتخطيط لها على أكمل 
وجه. كما ّمت تعيني جلنة خاّصة مسؤولة عن املشروع 
شقير،  وميرڤت  خوري  نهى  املعّلمتني:  من  مكوّنة 

لتكونا مرّكزتني ومتابعتني له.
وقد جرت الّتحضيرات والّتجهيزات على قدم وساق، 
بتحضير  بّحوث  يارا  املكتبة  أمينة  قامت  فقد 
ثّم  ومن  الكتاب»..  «مسيرة  في  املشاركة  الكتب 
وُزّع منشور على األهل لإلعالمهم عن املسيرة، بعد 
ّية  أن ّمت إعالم الّطّالب من قبل معّلمي الّلغة العرب
وحّثهم  املشروع  عن  مفّصل  بشرح  املكتبة،  وأمينة 
حتوي  مطوّية  عليهم  وزّعت  ثّم  ومن  املطالعة.  على 

قائمة قصص املسيرة لهذا العام.
عبساوي  إليان  الفنون  معّلمة  ملسة  وبرزت  هذا 
دهاليز  من  املدرسة،  أرجاء  زّينت  أن  بعد  اإلبداعّية، 
وممرّات، بأجمل الّلوحات والّشعارات واألقوال والالفتات 
كتحضير لهذه املسيرة، لتبدو املدرسة بأجمل حّلتها. 
وقد توزّع البرنامج على ثالثة أّيام متتالية، واّلذي 
وقد  عّبود،  ليليان  املدرسة  مستشارة  عرافته  توّلت 
الكتاب  قراءة  أجل  من  وصالة  روحّية  كلمة  شمل: 
املقّدس ومباركة هذه املسيرة، من قبل معّلمة الّتربية 
كلمة ترحيبّية، وشرح عن  الدينّية مارچو صّفوري * 
ّية *   املسيرة * أقوال وأشعار وقصائد عن الّلغة العرب

أغنّية   * ّية»  العرب لغتنا  بُعنوان «ضاعت  مسرحّية 
ُكتبت خّصيًصا كشعار للمدرسة من تأليف املعّلمة 
الّصف  طّالب  من  عزف  جوقة  مبرافقة  زيتون  جيزيل 
الّسادس * فقرة زجل من كلمات املعّلمة نهى خوري، 
ورزق الّله عطا الّله مبرافقة الفّنان إيهاب خوري (أبو 
ذراع) على الّدف والطبل * شعر من كلمات الّشاعر 

حّسون حّسون * مسرحّية * مقابلة ِصحافّية.
مدار  على  الفّعالّيات،  هذه  بعض  في  األهل  شارك 
ثالثة أّيام؛ حيث أّكد اجلميع على أهمّية هذا املشروع 
ّية واملطالعة وتعريف الّطّالب على  وجتذير الّلغة العرب
خالله  من  ظهرت  واّلتي  وتراثنا،  ّية  العرب ُهوّيتنا 

مواهب وقدرات وإبداعات الّطّالب.
ية  ّية، املرّب وفي اخلتام، وّجهت مديرة املدرسة االبتدائ
هيفاء ّجنار، كلمة شكر خاّصة للمديرة العامة األخت 
جوانا فيليپ على ما بذلته من دعم لهذا املشروع. 
زبيدات  وفاطمة  لسليم  شكرها  جزيل  قّدمت  كما 
وتبرعاتهما  دعمهما  على  أحد الّطّالب)  أمر  ّيا  (ول
الّسخية الدائمة للمدرسة، إذ تبرّعا بجميع الّالفتات 

والالصقات اّلتي خّصصت لهذا املشروع.
املشروع،  مرّكزتي  جهود  على  املديرة  وأثنت  هذا 
وعلى  شقير،  ميرڤت  واملعّلمة  خوري  نهى  املعّلمة 
تخطيطهما الّناجح والّسليم لهذا املشروع، وشكرت 
معلمات الّلغة العربية ملا قمن به من مشاركة فّعالة 
الّناجحة.  الفّعالّيات  جلميع  الّتحضير  خالل  من 
كما وجهت كلمة شكر ألمينة املكتبة اّلتي عملت 
جاهدًة على التحضير املسّبق لهذا املشروع، مبساعدة 
النائب  كذلك  وشكرت  الفنون؛  ومعّلمة  املستشارة 
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الّطّالب  تثريان  واملطالعة  القراءة  بأّن  منها  إمياًنا 
العلم،  وطلب  املعرفة  حّب  فيهم  وتعزّزان  وترّسخان 
نظرًا  ضرورّيان،  وثقافّيان  تربوّيان  مطلبان  وبأّنهما 
سريع  معرفّي  انفجار  من  اليوم  عالم  به  يّتسم  ملا 
في  عابرًا  جزًءا  ليس  الكتاب  إّن  حيث  ومتغّير، 
خضّم  في  وحاضرنا،  ماضينا  من  جزء  بل  حياتنا، 
اإلنسان  حياة  ومكننة  الّتكنولوجّية  الّتطوّرات 
الكتاب،  مع  متينة  عالقة  لتطوير  وتشجيعهم 
ومحاولة جتذير هذه الهواية لتصبح نهًجا في نفوس 
جيل املستقبل اإللكترونّي. وإن لم نِع حقيقة أهمّية 
زائفة،  قشور  رهينة  مستقبلنا  سيبقى  الكتاب، 
ما قد يساهم في هدم اجلسور التي تنقلنا بشكل 
مدرسة  ارتأت  لذا  وأشمل..  أوسع  ثقافة  إلى  نوعّي 
العام  هذا  حتتفي  أن  حيفا،  في  الّناصرة  راهبات 
بانطالقة جديدة ملشروع ساٍم عظيم، أال وهو مشروع 

«مسيرة الكتاب».
ويأتي هذا املشروع مببادرة من وزارة الّتربية والّتعليم، 
واّلذي جاء ليتّمم ما قد بوشر به في سنوات سابقة، 
حيث سيقرأ الّطالب قصَص املسيرة في فترة زمنّية 
إلى  مختلفة،  ونشاطات  فّعاليات  ترافقها  محّددة، 
الّطّالب  يختار  حيث  ّية،  الّنهائ املرحلة  يصلوا  أن 
أجمل قّصة لتحظى بلقب «قّصة هذا العام»، لكّل 

مرحلة عمرّية.
وقد توّجت هذه املسيرة بافتتاح خاّص، يوم األربعاء 
املاضي (12/2/2014)، واّلذي استمر على مدار 

تنظيم  من  به  قامت  ما  على  الهيجاء  أبو  ابتسام 
لبرنامج هذه املسيرة.

املدرسة  طّالب  جلميع  ّجنار  متّنت  الّنهاية  وفي 
على  وحّثتهم  املسيرة  بهذه  والنجاح  االستمتاع 
قصيرة  ختامية  بكلمة  والقراءة  املطالعة  وجوب 
بجهودكم  وإليكم..  منكم  «املسيرة  فيها:  قالت 
وإنعاش  املطالعة  على  زمالَءكم  تشّجعون 
واعملوا  ثابروا  مكتباتكم..  في  املوجودة  القصص 
شخصّيتكم  بناء  في  تساعدكم  فالقراءة  واجتهدوا، 
الّضرورية  األساسّية  الّلغوّية  مهاراتكم  وتعزيز 
لديكم».  والّتعبير  الفهم  في  واملتمّثلة  للتعّلم، 
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استضافت الكلّية يوم الّثالثاء األخير، اإلعالمي 
مصطفى قبالوي، حيث التقى طالب اإلعالم في 

الكلّية من الصفوف والّشرائح املختلفة. 
الطالب  قبالوي  مصطفى  اإلعالمي  شارك 
واإلعالم،  الّصحافة  مجال  في  خوضه  بتفاصيل 
بالعمل  وجتربته  للموضوع  دراسته  عن  فتحّدث 
املختلفة  والبرامج  اإلخبارية  واملواقع  اإلذاعة،  في 
تطرق  واإلنترنت.  التلفزيون  في  عرضت  التي 
واالستفسارات  األسئلة  خالل  من  أيًضا  قبالوي 

 n O C² ð W ÒO –uŁ—_« W ÒO K J «
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التي وجهها له الطالب خلصائص اإلعالم احمللي 
اإلعالميني  تواجه  التي  املهنّية  والتحديات 
املجال  خوض  على  الطالب  وشّجع  احملليني، 
لتوّفر  نظرًا  الصعوبات،  رغم  املختلفة  بحقوله 

إمكانيات عمل عدة مؤخرًا في املجال.
نشاطات  عدة  تنظم  الكلّية  أن  ذكره  اجلدير  من 
سنوًيا لطالب موضوع اإلعالم، كجوالت تعليمّية 
إعالمية  ومؤسسات  تصوير  لستوديوهات 
مجال  من  شخصيات  واستضافة  مختلفة، 
بخبرتها  الطالب  لتغني  واإلعالم  الصحافة 

وجتربتها بالعمل اإلعالمي. 
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الّشعب  مع  للّتضامن  الّشعبّية  الّلجنة  عقدت 
اجتماًعا  األخير،  مساء  الوطنّية،  وقيادته  الّسوري 

ا، في مطعم «اسكندر» في مدينة حيفا. ـً تنظيمّي
افتتح االجتماع وصفي عبد الغني (سكرتير الّلجنة 
الّشعبّية)، حيث حتّدث عن أهمّية االستمرار بإقامة 

فعالّيات تضامنّية مع سورية خاّصة في هذه الفترة 
اّلتي ينعقد فيها مؤمتر جنيڤ.

فّعالّيات  لسلسلة  أفكارًا  الغني  عبد  وطرح  هذا 
مستقبلّية، قام أعضاء الّلجنة مبناقشتها، وقد ّمت في 
نهاية االجتماع إقرار عدد من الفّعالّيات كان أهّمها 
اخلاّصة  احملكمة  جلسة  حلضور  والّتجنيد  احلشد 

احملكمة  في  نّفاع  سعيد  الّسابق  الّنائب  مبحاكمة 
املرَكزّية في الّناصرة، في تاريخ 26/2/2014 حيث 
سيتّم في هذه اجللسة الّنطق باحلكم بقضية نّفاع في 
أعقاب زيارته لسورية ضمن زيارات جلنة الّتواصل.

الّسنة  ذكرى  في  سورية  مع  تضامنّية  وقفة  إقامة 
تاريخ  في  الّسورّية  األزمة  النطالق  الّثالثة 

(15/3/2014)، إذ ستقيم الّلجنة وقفة تضامنّية 
قطرّية يعلن عن مكان إقامتها الحًقا.

مع  تضامنّية  ّية  فّعال إقامة  اللجنة  أقرّت  كما 
سورية، يتّم فيها االحتفال بذكرى يوم األرض أيًضا، 
ّية  حيث سيتم اإلعالن عن تاريخ ومكان إقامة الفّعال

الحًقا، في وسائل اإلعالم.

الّطالبي  التجّمع  أرسل   ≠  åUHO	ò  q
«d*

مجلس  إلى  رسالة  حيفا  جامعة  في  الّدميقراطّي 
إدارة اجلامعة ورئيسها، يحّذر فيها من دخول داعي 
جبرائيل  اإلسرائيلّي،  االحتالل  جليش  الّتجنيد 
نّداف، من قدومه إلى جامعة حيفا واملشاركة في 
مؤمترات وإعطائه منّصة من منبر أكادميّي ليدعي 
اإلسرائيلي. اجليش  في  للّتجّند  العرب  الشباب 

وتأتي رسالة التجّمع الّطّالبي الّدميقراطي هذه بعد 
منتدى  في  حوله  ومن  نداف  جبرائيل  محاوالت 
جتنيد املسيحّيني اّلذي ّمت إنشائه مؤّخرًا، كسب 
لتجنيد  تهدف  خاّصة  كوحدة  لعملهم  الّشرعية 

املسيحّيني العرب جليش االحتالل.
الطالب  أن  رسالته  في  الّطالبّي  الّتجمع  وأكد 
بّث  من  ورائه  ومن  لنّداف  يسمحوا  لن  العرب 
سمومهم الساعية لتفتيت العرب الفلسطينّيني 
وملل،  طوائف  إلى  وتقسيمهم  البالد  في 
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ضد  اإلسرائيلّي  االحتالل  آلة  من  جلزء  وحتويلهم 
وقطاع  الغربية  الّضفة  في  الواحد  الّشعب  أبناء 

غزة والقدس احملتّلة.
األكادمييا  أن  على  رسالته  في  التجّمع  وشّدد 
مشاريع  يحملون  ألشخاص  مكاًنا  ليست 
«مشبوهة» و«مموّلة» من أجهزة املخابرات، معتبرًا 
قلب  في  ملشاريعها  للّترويج  الزمرة  هذه  قدوم  أّن 
جامعة حيفا سيدفع الّطالب العرب للتصّدي لهم 

بكل الوسائل املشروعة، وإفشال مخّططهم.
واختتم التجمع الطالبي رسالته باإلشارة إلى أّن 
ّية في جامعة حيفا، واّلتي  ّية العرب احلركات الّطالب
متّثل الطيف السياسّي واالجتماعّي لفلسطينيّي 
البالد، موقفها واضح من اخلدمة العسكرّية جليش 
االحتالل، ولن تسمح بالعبث بالّنسيج املجتمعّي 
بها  تقوم  محاولة  أّي  وستفضح  العرب،  للّطالب 

اجلامعة فيما لو تورّطت بهذا املخطط.
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 استضافت سلطة الّشباب في بلدّية حيفا، مؤمتر مجالس الّطّالب 
ا)، لهدف  ـً ّية؛ حتت ُعنوان Take A Lead (كن قيادّي ّية اللوائ العرب
ّية، على مستوى لواء  تعزيز القيادة الّشابة في صفوف الّشبيبة العرب

املجتمع العربّي.
كّل  الكرمة»،  مسرح «بيت  قاعة  في  أقيم  اّلذي  املؤمتر،  في  وشارك 

W ÒO Ðd F « W³ O ³ ÒAK  U Î ? Ò¹œU O  s Ô  ŸËd A* ÷«d F ² Ý«

من: نائب رئيس بلدّية حيفا، د. سهيل أسعد؛ مدير إدارة الّشبيبة 
واملجتمع العربّي، األستاذ جالل صفدي؛ مدير سلطة الّشباب، ميكي 
أبو  نوال  الّشباب،  سلطة  في  العربّي  املجتمع  مرّكزة  لوڤوڤيتش؛ 

عيسى؛ مدرّب املجموعات املشاركة وجدي وتد، وغيرهم.
املشروع،  عرض  الّترحيبّية،  الكلمات  من  عدد  على  املؤمتر  وتخّلل 
عرض مشاريع املجموعات املشاركة، وعرض دور الّشباب في العمل 

اجلماهيري، وغيرها. كما ّمت توزيع هدّية على كّل مشترك.
على  قرب  عن  اّطلعوا  اّلذين  املشاركني،  استحسان  املؤمتر  نال  وقد 
قيم  تذويت  شأنه  من  اّلذي  للمشروع،  القيادّية  واملفاهيم  املضامني 

القيادة والعطاء في نفوس الّشباب الّصغار.
وجدير بالّذكر أّن تنظيم املؤمتر جاء بالّتعاون مع وزارة الّتربية والّتعليم، 

إدارة املجتمع والّشباب، املجتمع العربّي.
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االجتماعّي  الّتطوير  جمعّية  بني  مشتركة  بدعوة 
نّظمت  حيفا،  في  «الكرمليت»  راهبات  ومدرسة 
للّتعامل  وحلول  «آلّيات  بُعنوان  تربوّية  محاضرة 
الّدكتور            الّنفسانّي  املُعالج  قّدمها  األبناء»،  مع 

عامر جرايسي. 
األبناء  سلوكّيات  من  أمناط  احملاضرة  تناولت  وقد 
وحضرها  عليها.  والرّد  معها،  األهل  تعامل  وطرق 
عدد من جمهور أولياء أمور الطالب وإدارة املدرسة 

ية هند خوري. ّية االجتماعّية املرّب ومرّكزة الترب
التطوير  جمعّية  ممّثل  حتّدث  احملاضرة  نهاية  وفي 
ومرّكز دائرة الّتعليم فيها األستاذ زياد شليوط، عن 
البرامج املشتركة مع املدارس في موضوع مجتمع آمن، 
وأشار إلى االجتماع املوّسع اّلذي ُعقد في اليوم ذاته 
وّمت فيه تشكيل جلنة أهلّية ملجتمع آمن في حيفا. 
جمعّية  األهالي  وجمهور  املدرسة  إدارة  وشكرت  هذا 
الّتربوية،  للبرامج  دعمها  على  االجتماعّي  الّتطوير 

واهتمامها بالّطالب خاّصة، واألهالي عاّمًة.
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تعليم  دورة  مؤّخرًا،  «الكرمليت»،  مدرسة   نّظمت  
ّية لصفوف العواشر، بالّتعاون  أسس اإلسعافات األول

مع مؤّسسة «األلفّية لألسعاف األوّلي».
على  الّتدريب  يومي  خالل  الّطالب  حصل  حيث 
وقد  ّي،  األوّل اإلسعاف  في  وعملّية  نظرّية  إرشادات 
حيث  الّطالب،  من  واسًعا  إقباًال  املشروع  هذا  القى 
وتوجيه  بإرشاد  بتطبيقها  وقاموا  املادة  تعّلموا 

املرشدين املهنّيني. 
املواضيع  في  الّطالب  امتحن  اللقاء  نهاية  وفي 

النظرّية.
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ò q	åUHO ≠ أجنبت سّيدة من غزّة وليدها في مستشفى «d*

«رمبام»، وهي تبلغ 29 عاًما. ولكن اضطرت األم للعودة إلى غزة 
وهذا  القلب.  في  مشكلة  لديه  شّخصوا  اء  األطّب ألّن  طفلها  وترك 

طفلها الّثالث اّلذي تنجبه هذه السّيدة. 
وكانت قد أدخلت املستشفى وهي في حالة اخلطر ألّن فصيلة دمها 
ويكمن  وسالب).  موجب   Rh) جنينها  دم  فصيلة  عن  تختلف 
اخلطر في أّن جهاز املناعة لدى األم قد يحّلل خاليا الّدم للجنني. 
أمرها  تداركوا  إذا  الّشائعة  الظاهرة  هذه  عالج  لألطباء  ميكن  ولذا 

بسرعة، وإّال فإّنها قد تؤذي أعضاء اجلنني احليوّية. 
لكي  املستشفى  في  الغّض  الطفل  إلبقاء  األطباء  اضطّر  وهكذا 
يعاني  أّنه  تبّني  حيث  األجّنة،  قسم  في  الّالزم،  العالج  يتلّقى 
مشكلًة في القلب. واضطرت األم للمغادرة إلى غزة للعناية بسائر 
أوالدها وعائلتها، وستعود الصطحاب وليدها بعد انتهاء العالج. 

 V KI « Ü O L� w


ò q	åUHO ≠ أجريت في مستشفى «رمبام» بحيفا، مؤّخرًا، «d*

العملّية اجلراحّية العاشرة، واّلتي متّت بنجاح، مبوجب طريقة «ميد 
الوريد  في  للّسداد  التفافّي  شريان  وضع  عن  عبارة  وهي  كاپ»، 
الصدرّي  القفص  بقص  يقومون  اء  األطّب وكان  للقلب.  األمامّي 
على امتداد الّصدر بغية الوصول إلى القلب، وكان شفاء املريص 

يستغرق وقًتا طويًال، ما قد يعرّضه لاللتهابات والّتلوّثات. 
ومبوجب الّطريقة احلديثة يجري األطباء عملّية الّطيَفنة (سي.تي.) 
إمكانّية  للجرّاح  يتيح  وهذا  بالّضبط،  الّسداد  نقطة  ويشّخصون 
ويحّل  االلتفافّي  الّشريان  ويضع  الّصدر،  في  صغير  جرح  إحداث 

املشكلة الطبّية. 
وقد عرض األطباء هذه الّطريقة اجلراحّية اجلديدة في املؤمتر الّسادس 
لقسم جراحة القلب، والذي أقيم أّول أمس األربعاء في «رمبام». 
باألوكسجني،  الّدم  لتزويد  أخرى  طريقة  املؤمتر  هذا  في  وعرضت 

للمرضى اّلذين يعانون انهيارًا في عمل الرّئتني.    
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الدكتور عامر جرايسي يبلغ من العمر 39 عاًما متزوج وأب البنتني، 
على  وحصل  وثانويتها،  ابتدائيتها  في  وتعلم  كنا  كفر  في  ولد 
اللقبني األول والثاني من جامعة حيفا والثالث من جامعة تل أبيب. 
وعاد للتخصص في العالج والتحليل النفسي في جامعة حيفا. 

تولى في املاضي إدارة مركز للعالج لألوالد املعتدين جنسيا على 
في  املخدرات  على  املدمنني  سنوات  عشر  ملدة  وعالج  القاصرين، 

السجون عامة واملدمنني العرب خاصة. 
يقدم الدكتور جرايسي اإلرشاد والعالجات النفسية لألهل في حيفا 

والناصرة، حول العالجات السلوكية لألوالد عن طريق املدارس.
ذوي  لألهل  املدارس  في  اإلرشاد  تقّدمون  كيف   -

ة؟ األوالد اّلذين يعانون من مشاكل سلوكّي
التربوية  واملستشارة  املدارس  إدارة  وبني  بيننا  املتبادل  االتصال  يتم 
فيها، وكذلك املراكز اجلماهيرية. ومت حتى اآلن تنظيم أكثر من 120 
دورة مبشاركة األهل حيث يشارك 15 – 20 من اآلباء أو األمهات في 
كل دورة. كما قدمنا العالج واالستشارة حلوالي 50 عائلة عن طريق 
العيادة. وكانت هذه الدورات في حيفا وعكا وشفاعمرو والناصرة 
وغيرها املدن والقرى العربية. وحتصل هذه العائالت على الوسائل 

التربوية والوسائط والطرق األفضل لتطوير التعامل مع األبناء.
تشّخصونها  اّلتي  ة  ّسلوكّي ال املشاكل  هي  ما   -

يها اإلرشاد لألهل ملعاجلتها؟ وتقدمون ف
من أهم هذه املشاكل عدم انتظام احلياة العادية للولد، ووجود أي 
خلل في العالقة بينه وبني ذويه. وعلى سبيل املثال جند أن األوالد 
كالهواتف  البيت،  في  اإللكترونية  باألجهزة  اللعب  في  ينغمسون 
التي  الكهربائية  املخترعات  من  وغيرها  اآليبد  احلاسوب،  اخللوية، 
وظائفه  وحتضير  إعداد  وعن  املدرسة،  في  دراسته  عن  الولد  تلهي 
البيتية. ومشكلة أخرى يواجهها األهل هي خروج ابنهم أو ابنتهم من 
البيت فيغيب مع اصدقائه إلى حيث ال يعلم أحد، وميضي برفقتهم 
ساعات طوال في اللهو واللعب. وتكمن اخلطورة إذا كان األصدقاء 
املدرسة. أو  الشارع  في  العنف واجلرمية،  وميارسون  املشاكل  ذوي  من 

حتديد  يتّم  أم  عموًما  باإلرشاد  األهل  تزّودون  وهل   -
املشاكل وتقّدمون لها العالج؟

لكل مشكلة طبيعة عالج مميزة مع األهل، فنعزز العالقة بني الولد 
واألهل ونشير إلى دورهم ووظيفتهم التربوية كأهل. ونالحظ أن عددا 
من األهل ال يتواجدون مع أبنائهم في حياتهم العامة وال اخلاصة 
بشكل كاٍف، فتغيب الرقابة الوالدية ليعيش األبناء على أهوائهم 
وعرضه  محميني  غير  يجعلهم  مما  والذاتية،  الفردية  وميولهم 
للتسيب. وهنا نعمل مع األهل على صيرورة إعادة تأهيل ُسلطتهم 
التربوية، ونساعدهم على حضورهم العائلي كآباء وأمهات مع أوالدهم.
في  تتبعونها  اّلتي  املساملة  املقاومة  نظرّية  هي  ما   -

عالجكم لهذه املشاكل؟
دعا  وقد  غاندي،  املهامتا  العظيم  الهند  زعيم  اتبعها  نظرية  إنها 
إلى ممارستها ملقاومة االحتالل البريطاني للهند، بحيث تكون هذه 

املقاومة سلمية وعدم استخدام العنف.
- ..هذا يذّكرني بقول منسوب لغاندي عندما سألوه 

كيف تغلب أعداءك، فقال: أجعلهم أصدقائي..
مقاومة  على  األهل  نشجع  نحن  املنطلق  هذا  من  إذن  صحيح، 
سلوكيات أبنائهم السلبية سلميا، بحيث يعبرون عن اعتراضهم 
ال  ذلك  ويتم  األبناء.  ميارسه  الذي  التربوي  غير  للسلوك  ورفضهم 
عن طريق العقاب والعنف ضد األوالد، بل مراقبتهم مراقبة فعالة 
في تصرفاتهم وسلوكهم. وينطبق في هذه احلاالت ثالث مراحل أو 
درجات من املراقبة والردع ، وأولى هذه املراحل هي املراقبة باحملادثة 
العادية في البيت، أو أي مكان يلتقي فيه األب أو األم مع ابنه 

أي  في  أو  السيارة  في  أو  الطعام،  تناول  أثناء  كان  إن  ابنته  أو 
مكان. الهدف من احملادثة هو احلضور اجلسدي والنفسي أوًال ومن 
ثم التعرف على املشاكل التي يعاني منها أوالدهم ويحمونهم من 
املخاطر. على األهل هنا اإلصغاء الفعال بدون ردود فعل اندفاعية 
االستجواب  طريق  عن  بالرقابة  جتري  الثانية  واملرحلة  وتذنيبية. 
مبعرفة  واملكاشفة  والتصرف،  السلوك  حقيقة  عن  واالستفسار 
احلقيقة وعدم الكذب والتستر على املشاكل، وإتباع الصراحة في 
احلديث، ألن األهل الحظوا عالمات مقلقة لدى ابنهم مثل تردده على 
أماكن مشبوهة، أو مرافقته ألشخاص جانحني، غيابه عن مدرسته 

وغيرها  امتحاناته  في  ورسوبه  دروسه  في  تقصيره  أو  النادي،  أو 
الولد  يتجاوب  لم  وإذا  الطبيعية.  حياته  في  التراجع  دالالت  من 
مع األهل يتحولون إلى املرحلة الثالثة وهي اتخاذ خطوات أحادية 
اجلانب، ومنعه من استخدام احلاسوب مثال أو منعه فعليا من اخلروج 
من املنزل ملرافقة أصدقائه، أو نتعقبه في الشارع لنرى أين وجهته، 
أو نرافقه إلى حيث يريد الذهاب. وهنا يشعر الولد باحلرج من وجود 
أبيه، فكيف سيقوم بالتدخني مثال أمام أبيه؟ وإن لم ينفع كل هذا 
يستعني األهل بتدخل األصدقاء أو األقارب وهو ما نسميه «شبكة 
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الدعم»، حيث يتدخل هؤالء األصدقاء ليوضحوا للولد اخلطأ الذي 
مع  يجري  ذلك  كل  عليها،  مقبل  هو  التي  املشكلة  أو  فيه،  وقع 

محاولة األهل إلعادة توطينهم في حياة الولد.
- ما املقصود بإعادة توطني األهل في حياة الولد؟

كيف  نفسه  بقرارة  يفكر  ما  بعمل  يقوم  عندما  الولد  بأن  شك  ال 
سيكون رد الفعل من أبيه أو أمه، ولكن إذا ارتكب أي خطأ دون 
االكتراث باألهل فهذا يعني أنه ال يبالي بهم وهم لم يعودوا حاضرين 
في نفسه. وما نقوم به في هذا املجال هو إعادة توطني األهل في فكر 
ونفس ابنهم، وضرورة مراعاة مشاعرهم ومبادئهم وأعرافهم وعاداتهم 
وتقاليدهم، فكيف يراعي الولد كل هذا إذا كان األهل في غياب 
عنه وانشغال عن متطلباته ورغباته وتطوراته بكافة مجاالتها؟ لذا 
يجب إعادة الثقة بني األهل واألوالد، وإعادة العالقة السليمة بينهم 
أوالدهم. حيال  الصحيحة  التربوية  بوظيفتهم  األهل  يقوم  لكي 

يتبعها  ة  سلوكّي ملشاكل  نوردها  أمثلة  لديك  هل   -
ة معاجلتها؟ األوالد، وكيفّي

مختلفة  بأوصاف  بعضنا  ويصفها  املشاكل،  هذه  ندرك  كلنا  طبًعا 
أو  صغير»،  «بعدو  أو  «الولدنة»  مثل  أهميتها  من  للتقليل 
«سيتغير مع الوقت» وغيرها من األوصاف. فمثال يالحظ املربي 

مع  اللعب  يهوى  بل  بالدرس  يرغب  ال  األوالد  أحد  أن  الصف  في 
أصدقائه بجهاز «التابليت» فيتدخل األهل للحد من السلوك أو 
كلمة  ذوي  أشخاص  مع  املربي  يتدخل  أن  أو  معهم.  اللعب  من 
مسموعة وتأثير على الطالب لكي يعود إلى سواء السبيل. أو أننا 
نالحظ الفتى يرافق بعض األصدقاء فيتأثر منهم ويتبنى سلوكيات 
عادة  هذه  فتصبح  التدخني،  أو  جنسية  عادات  ممارسة  مثل  خطرة 
يصعب التخلص منها. وهناك تطورات خطيرة يواجهها األهل لدى 
أبنائهم تبدأ منذ الصغر بالعناد، شجار األخوة، سلوكيات إدمانية، 
فقدان الدافعية للتعلم، السرقة أو الكذب عن حقيقة ما يتصرفون 
به، وتستمر في البلوغ بتعاطي املخدرات واملسكرات، أو أن تغادر 
الفتاة بيتها وتصاحب أحد الشبان املجرمني أو املدمنني أو املنحرفني، 

فهذه مناذج ينبغي معاجلتها تربوًيا وسلوكًيا.
هذه  معاجلة  في  األهل  دور  عن  ًرا  ي كث تتحّدث   -
الوسائل  لهم  توّفر  فهل  ة،  ّسلوكّي ال املشاكل 

ربوّي؟ واألدوات للقيام بدورهم الّت
طبًعا، نحن نسعى في طريقة العالج هذه إلى عدم التركيز على 
أسباب اجلنوح وارتكاب املشاكل، وإتباع األخطاء، بل نهتم بحماية 
الولد من هذه السلوكيات السلبية. وهنا يبرز متاما دور األهل في 
حماية أبنائهم، عن طريق تقدمي اإلرشاد واالستشارة لكيفية التصرف 

إزاء هذه املشكلة أو حيال ذلك املوقف. ونسمي هذه الطريقة بوصول 
بأمواج  تتخبط  التي  السفينة  أن  فكما  األمان.  بر  إلى  السفينة 
البحر العاصف ومشاكل األنواء، فإنها تسعى للوصول إلى املرفأ 
اآلمن فتتعزز وتتقوى ثم تتابع بثقة مسيرتها العملية، وهكذا الولد 
الذي يستعد لالنطالق إلى حياته العملية وحياته اخلاصة والعامة، 
فالرقابة هي «املرساة» التي تكون خارجية أوالً، عن طريق األهل، 
ومن ثم يذوتها االبن لترافقه في كل األماكن والظروف. لذلك تعتبر 
الرقابة هي املكمل والداعم إلمتام مسيرته واإلبحار في خضم هذه 
احلياة املليئة باملغريات. وهنا تنصب جهود األهل لئال يضيع أبناؤهم، 
وأال يتعرضون للمخاطر ويعيشون حياتهم الطبيعية بسالم وأمان.

- إلى أّي مدى جتد هذه الّطريقة ُمجدية وناجعة في 
حّل املشاكل؟

الواقع يبني النتائج الفعلية لهذه الطريقة، وقد حققنا جناحا بلغ ما 
بني %90 - %100. وقد جنح األهل الذين شاركوا في الدورات 
أبنائهم،  سلوكيات  بضبط  واإلرشاد  االستشارة  طلبوا  الذين  أو 
ووضعوا القوانني وحددوا احلدود املسموح أو املمنوع جتاوزها، وكانت 
الضوابط لصالح العملية التربوية وألجل تطبيق دور األهل التربوي 
متقدمة  مرحلة  ببلوغ  األهالي  من  العديد  جنح  كما  أبنائهم.  جتاه 
عديدة،  أساليب  بواسطة  االبن،  نفسية  في  عال  نفسي  وحضور 
أهمها «جلسة توطن» مع االبن، ويدخل فيها األب واألم إلى الغرفة 
ويجلسان مع االبن بحضور قوي حازم وغير قابل للتنازل، وينتظران 
للمشكلة  وعداً،  وليس  حالً،  ويقترح  االبن  يتكلم  حتى  بصمت 
على  الوضع  ببقاء  رفضهما  عن  فيعبران  الوالدان  أما  السلوكية. 
حًال  االبن  يطرح  احلال  هذه  وفي  للمشكلة.  حل  دون  عليه  هو  ما 
للمشكلة وهما يساعدانه في تنفيذ احلل وتطبيقه، وهكذا يرتبط 

هو باحلل الذي يعرضه لكي يفي أكثر بأقواله جتاه األهل.
فهل  واحملاولة،  الّتجربة  صبغة  يّتخذ  املوضوع  إذن   -
ربوّية على تطبيقه؟ بال األهل واملؤّسسات الّت تتوقع إق

نحن ال نعتبر هذه النظرية التربوية حقل جتارب، ألن تطبيقها أثبت 
الذين  األهل  من  الشديد  اإلقبال  حظنا  وال  النظير.  منقطع  جناحا 
والعمل  أبناؤهم.  يواجهها  التي  للمشاكل  احللول  بإيجاد  يرغبون 
واسع وكثير في هذا املجال. ونتلقى الدعوات من املدارس والهيئات 
التربوية ونوادي الشبيبة واملراكز اجلماهيرية لكي نقدم لهم احملاضرات 
وننظم لهم الدورات مبشاركة األهل واملختصني التربويني. وليت الوقت 

يسعفنا لكي نستطيع تلبية كافة الطلبات والدعوات.
ونكتفي  شجون،  وذو  شائق  املوضوع  أّن  احلقيقة   -
بهذا القدر من الّتداول في هذه الّنقطة بالّذات.. وقد 
جزيل  فنشكرك  أخرى  مواضيع  في  للّتداول  نلتقي 

الّشكر..
قضية  األبناء  تربية  عملية  أن  إلى  التنويه  أود  لكنني  عفوا، 
واسعة ومتشعبة، وأننا هنا من خالل احلوار تطرقنا باألساس إلى 
إذا  أما  واألخطار.  باملغريات  مليء  عصر  في  األبناء  حماية  كيفية 
العالقات  مستوى  على  أو  عاطفية  أو  نفسية  الصعوبات  كانت 

الشخصية فإننا نتبع أساليب وإرشادات مغايرة ومناسبة أكثر.
- أشكرك جزيل الّشكر على املقابلة الّشائقة..

عفوا.                  
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الرسمّية  «حوار»  مدرسة  طّالب  من  عدد  شارك 
ّية  دول مسابقة  في  مؤّخرًا،  البديل،  للّتعليم 
ـ«بريدج»، واّلتي جرت في مدينة تل –  للعبة ال
الّطالب  قدرات  تعزيز  إلى  تهدف  واّلتي  أبيب، 
األوراق. لعب  خالل  من  والّتحليلّية،  الفكرّية 

ووسيم  خورّية  مارتني  الطالبان  جنح   ≠  åUHO	ò  q
«d*

الياس  مار  مدرسة  من  األّول  الفوج  خريجا  عيسى،  أبو 
شركة  أعدته  الذي  األوّلي  الّتأهيل  امتحان  في  األسقفّية، 
ا وطالبة من كال الوسطني  «إنتل»، لهدف اختيار 20 طالًب
والعمل  للتعّلم  تأهيلهم  بهدف  واليهودّي،  العربي 
تقبًال في الّشركة عينها، بكل ما يتعّلق بالبرمَجة.  ـ مسـ
ومرّكزة  سّني،  أبو  سمعان  واملرّبي  املدرسة  مدير  وأشار 
الّتربية االجتماعّية املعلمة عالية جبيلي، بأّن هذا الّنجاح 
يأتي مجّدًدا ليؤّكد املستوى العلمّي اّلذي يحظى به طّالب 
االنخراط  من  ميّكهنم  ما  األسقفّية،  إلياس»  مدرسة «مار 

في سلك الّتعليم األكادميّي.

اجلمعة  مساء  مسرح «امليدان»،  قاعة  غّصت   ≠ åUHO	ò q
«d*

وذويهم،  األرثوذكسية  الكلّية  وطّالب  وخرّيجي،  مبعّلمي،  األخير، 
اّلذين قدموا ملشاهدة الفيلم الفلسطينّي املرّشح لألوسكار «عمر» 

للمخرج هاني أبو أسعد. 
بادر لعرض الفيلم مجلس الّطالب الفّعال في الكلّية؛ وقد أّكد 
فيها  افتتح  كلمة  في  فرح  باسل  الطالب  املجلس  رئيس  نائب 
بدافع احلّس الوطني لدى املجلس  عرض الفيلم أّن املبادرة جاءت 
لإلعالم  بأّن  علًما  احمللّية،  السينمائية  اإلنتاجات  ولتشجيع 
للنقاش  الّشعوب  قضايا  وإيصال  العام  الرأي  بلورة  في  رائًدا  دورًا 

اجلماهيري العاملي. 
تال عرض الفيلم نقاٌش أداره املوزّع الرسمّي للفيلم محّمد بيطار 

ّية، والرموز واملضامني في الفيلم. بشأن اللغة السينمائ

 èI ÐU  w  è ÒO L Ýd « å—«u Šò
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الوحيدة  ّية  العرب املدرسة  هي  «حوار»،  أّن  ويذكر 
املشاركة من ضمن ماِئة مدرسة. وقد حاز الّطالبان 
سالم حايني ورازي كرام على املرتبة السادسة في 
ـ«بريدج»،  ال لعبة  مشروع  أّن  ويذكر  املسابقة. 
حديث العهد في مدرسة «حوار»، وخبرة الّطالّب 

ا. ـً ّي بهذه اللعبة زالت في طور البداية نسب

W ÒO HI Ý_« ”U O ≈ —U  W Ý—b  w  W ÒO−N M ≠ô  U O U F
أظهرت  فقد  التاسع)،  الباش (الّصف  هديل  الّطالبة  أّما 
ا آخر من التمّيز متّثلت في موهبة الرّسم.. فدعًما  جانًب
وتشجيًعا لها قد خّصصت املدرسة زاوية لعرض رسوماتها، 
وستستمر  واسًع،  وخياًال  تفكيرًيا  بعًدا  حتمل  اّلتي 
إلى  بها  لتصل  الباش  موهبة  برعاية  مستقبًال،  املدرسة 

مرتبة تليق مبوهبتها.
وضمن الفّعالّيات والبرامج الال-منهجّية استضافت املدرسة 
شربل بّلوطـني، لتقدمي محاضرة شّيقة عن الرّفق باحليوان 
واّلذي يستخدمونه في عروض الّسيرك واألفالم وما شابه. 
وفي نهاية احملاضرة أثير نقاش فّعال وإيجابّي شارك في 
الّطالب أعربوا من خالله عن إعجابهم مبضمون احملاضرة.
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على  البلدّية  طواقم  تعمل   ≠ åUHO	ò q
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متنزّه  بني  القابعة  العاّمة،  احلديقة  تأهيل  إعادة 
«دان»،  وفندق  نوف»)  «يافيه  (شارع  «ليوي» 

وذلك خدمًة لرفاهّية الّسّكان واملتنزّهني.
العاّمة،  للحديقة  الترميمّية  األعمال  وستشمل 
برجني،  بناء  فيها،  والساللم  املسارات  ترميم 
تثبيت مرافق لّلعب خشبّية الّصنع، تتوافق مع 
الطبيعة اخلّالبة للبستان، تثبيت مقاعد وسّالت 
بركة  تفعيل  إعادة  اإلنارة،  حتديث  للمهمالت، 

 WI ¹b (« rO d ðË q O ¼Qð …œU Ž≈
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املياه، ترميم وتنظيف متثال الغزال األبيض.
اخلضراء،  احلديقة  هذه  أّن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
واملطّلة على املنظر اخلّالب ملدينة حيفا، واملُعرّفة 
 3 مساحة  على  متتّد  مفتوحة،  عاّمة  كِمنطقة 
دومنات، وتقّدر قيمتها، وفًقا لتقييم املعامالت 
ـ20 مليون شاقل. بينما تصل كلفة  العقارّية ب
حّتى  تنتهي  أن  املخّطط  من  اّلتي  الّترميمات، 
شاقل،  مليون   2 إلى  القادم،   الّصيف  مطلع 

وهي تأتي بتبرع من «صندوق حيفا».

Êu MH U Ð q U F Ò² «Ë Òw zd *« Ü N
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بالفنون»  والّتعامل  املرئّي  «فهم   ≠ åUHO	ò q
«d*

هو ُعنوان لدورة استكمال، تشارك فيها مجموعة من 
والّنويديات  الّتعليمي  املرَكز  في  واملرشدات  املعّلمات 

الّتابعة للمرَكز اجلماهيرّي احلليصة، في حيفا.
وقد قامت د. جانيت جينو (مطوّرة برناَمج «مجتمعات 
ُمبدعة»)، باإلشراف على دورة االستكمال، واّلتي تهدف 
إلى «محاكاة» جتربة األطفال ضمن برنامج تربوّي تعّلمّي 
اإلبداعّي  األطفال  فكر  بتطوير  للمشاركات  يسنح 

الّذات. وتدعيم  بالّنفس  الّثقة  وزيادة  املرئّي،  وفهم 
ويأتي هذا البرنامج بتمويل ودعم سويسرّي، وتشارك 
احلليصة  اجلماهيرّي  املرَكز  من  مجموعات   8 فيه 
و«ناڤيه يوِسف». وضمن هذا املشروع يقوم األطفال 
بزيارة متاحف حيفا، واملشاركة بورشات مع مرشدات 
املعروضات  ونقد  فهم  في  تساعدهم  ومؤّهالت 
الفنّية باملتحف. ويذكر أّن وفاء فضل (مرّكزة املرَكز 
الّتعليمّي) مشرفة على املشروع في حّي احلليصة.
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يوم  حيفا،  في  «الكرمة»  اجلماهيري  املركز  قام   ≠  åUHO	ò  q
«d*

الّثالثاء األخير، باستضافة خبيرة الّتجميل أديبة بشارات، اّلتي فّعلت 
طّالب املركز ضمن ورشة عمل بُعنوان: «فن وخدع املاكياج الّسينمائي».

وفي حديث مع مركزة املركز، هزار ريّناوي، قالت إّن هذا اللقاء يأتي ضمن 
سلسلة لقاءات خاّصة وممّيزة نقوم بها في املركز، وأنا سعيدة جًدا من 

جتاوب الّطالب وتفاعلها في هذه الورشة.  
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 ،45-44:2) األعمال  سفر  فى  ورد  ما  يعتبر 
في  ّية  الكتاب الّنصوص  أهّم  من   (35-32:4
موضوع الّصداقة في حياة الكنيسة األولى، حيث 
املؤمنني،  بني  ركة  الشِّ حياة  عن  احلديث  يجرى 
اّلذين باعوا كّل ما لهم وألقوه عند أقدام الرّسل، 
وكانوا جميًعا ذوي قلب واحد ونفس واحدة… وقد 
تبدو تلك الّنصوص غير وطيدة الّصلة بالّصداقة؛ 
املسيحّية  احلياة  ضوء  في  يدرسها  من  لكن 
أّن  يتأّكد  أورشليم،  فى  األولى  املجتمعات  في 
هذه  أعضاء  بني  قائمة  كانت  وموّدة  صداقة  ثّمة 
املجتمعات املسيحّية املبّكرة… َأوَليس األصدقاء 
مشترًكا؟!       شيء  كّل  عندهم  يصير  الذين  هم 
(أع 32:4). وقد استعان اآلباء األوائل بالّنصوص 
أّن  على  الّتأكيد  في  األعمال  سفر  من  الّسابقة 
ا في الّصداقة  ـً وحدانّية القلب تشّكل جزًءا أساسّي
الروحّية. وهكذا تصّلي الكنيسة في صالة باكر: 
«مسرعني إلى حفظ وحدانّية الرّوح برباط الصلح 
الكامل، لكى تكونوا جسًدا واحًدا وروًحا واحًدا» 

(أف 5-1:4).
القدمي  العهد  من  املأخوذة  الّصداقة  عبارات  ومن 
ما ورد في مزمور 7:55: «َمن يعطينى ِجَناَحي 
أن  يقصد  سالم».  في  وأكون  فأطير  حمامة 
اّلتي  العبارة  وهي  والّصاحب،  الّصديق  مع  أكون 
املسيحّيني،  بني  املتبادلة  الرّسائل  في  انتشرت 
بصديقه.  يلحق  أن  الّصديق  اشتياق  عن  رًة  معّب
وقد فّسر أوغسطينوس هذه الكلمات بأّنها تعّبر 
تنا لبعضنا البعض، اّلتي  تنا لّله ومحّب عن محّب
ترفعنا  اّلتي  احلمامة  بجناحي  املرّمن  إليها  يرمز 
إلى الّله. وهناك نصوص أخرى عن الّصداقة في 
«أمينة   :6:27 األمثال  سفر  مثل  احلكمة  أدب 
العدو»،  قبالت  هي  وغاشة  احملّب،  جروح  هي 
واحد…  من  خير  «اثنان   10-9:4 واجلامعة 
يرد  واّلذي  رفيقه».  يقيمه  أحدهما  وقع  إن  ألّنه 
كثيرًا في مراسالت األصدقاء من املسيحّيني في 
القرون األولى. ويبدو أّن لهذا الّنص تطبيًقا في 
نصيحة بولس الرّسول في غالطية 2:6؛ حيث 
يقول: «احملوا بعضكم أثقال بعض، وهكذا متّموا 
اّلتي  الرئيسّية  العبارة  وهي  املسيح»،  ناموس 
الّصداقة  تلك  األمينة،  للّصداقة  كشعار  اُتخذت 
التي هي مصدر الّتعزية والفرح بحق. وكال الّنصني 
يؤّكدان  وغالطية،  اجلامعة  سفرَي  من  الّسابقني 
مفهوم الّصداقة كعالقة حميمة متبادلة بني اثنني، 
كما ُيستخدمان في توبيخ ولوم اإلخوة اّلذين ال 
يلتزمون بتوطيد أواصر احملّبة والّصداقة بينهم.

أّما اإلصحاح الّسادس من كتاب يشوع بن سيراخ 
واّلذي يتناول وصف الّصداقة ومدحها بأّنها أثمن 
وأغلى من الّذهب واألحجار الكرمية. بل ويسّميها 
يشير  التي  الّنصوص  من  فهو  احلياة»،  «دواء 
إليها القديس غريغوريوس النيزينزي على الدوام، 
مع نصوص أخرى مثل مز 11:8، 10:19 ونشيد 
األنشاد 12:4 والتي يطّبقها على الّصداقة في 
القّديس  إلى  املرسلة  عشرة  احلادية  عظته  بداية 
غريغوريوس النيسي، شقيق القديس باسيليوس 

أفضل أصدقائه. 
أّن  من  الرّغم  على  واحد:  وروح  واحد  جسد 

القريب  مبحّبة  املُْلزِمة  وصيته  أعطانا  قد  املسيح 
دون متييز، إّال أّنه من املُسّلم به أن تكون احملّبة 
بني املسيحّيني أقوى من التي بينهم وبني من هم 
جسًدا  يكوِّنون  املسيحّيون  أليس  اإلميان.  خارج 
واحًدا وروًحا واحًدا نتيجة صداقتهم في املسيح؟ 
املؤمنني  بني  احلميمة  الروحّية  العالقة  هذه  ومثل 
حميم،  ود  من  األصدقاء  بني  ما  ُتْشبه  وبعضهم 
واحدة.  بنفس  اجلميع  «كان  اإلجنيل:  كعبارات 
تذكرنا  اّلتي  مشترًكا»؛  بينهم  شيء  كّل  وكان 
جسدين»..  في  واحد  «روح  الّشهيرة  بالعبارات 
الّذهبّي  ويّتخذ  احلميمة..  الّصداقة  إلى  كإشارة 
تعّبر  والتي   8:1 كولوسى  إلى  الرّسالة  الفم 
للحياة  احلميمة  الروحّية  العالقة  ضرورة  عن 
مناقشة  نحو  انطالقة  نقطة  احلقيقّية  املسيحّية 
مستفيضة ألنواع الّصداقة وأسبابها، سواء كانت 
أم  صاحلة  اجتماعّية،  أم  طبيعّية  الّصداقة  هذه 
شرّيرة، معتبرًا أّن جميع هذه الّصداقات أدنى من 

الّصداقة اّلتي تلهمها احملّبة الروحّية. 
هذه الّصداقة الروحّية التي ال تنمو نتيجة املصالح 
املتبادلة بني األصدقاء، كما أّنها ال تنهار بسبب 
أّي شائبة تعيبها، بل إّنها ال تتعّلق بشيء أرضي 
على اإلطالق، إذ هي سماوّية األصل. ويّتفق معه 
في الرّأي األب يوسف الذي يؤّكد أّنه يوجد نوع 
بواسطة  يتّم  واّلذي  ينحّل،  ال  الّصداقة  من  واحد 
األصدقاء على أساس  الّله، ويقوم فيه احلّب بني 
واحد  هدف  لهم  من  بني  الفضيلة  في  الّتشابه 
وفكر واحد، وليس على أساس املنفعة أو الّتشابه 
في العمل. كما يعتبر ذهبّي الفم العالقات التي 
تنشأ بني َمن يأكلون مًعا (لو12:14-14)؛ من 
الّصداقة  إلى  ترقى  وال  الّصداقة،  أنواع  أدنى 
الروحّية التي تنال مكافأتها في الّسماء، وتؤول 

إلى الّصداقة مع الّله.
الّله  من  هبة  هي  الرّوحّية  الّصداقة  أّن  فكرة  أّما 
بالروح القدس فيها، فيؤّكدها بولس الرسول قائالً: 
بالروح  قلوبنا  في  انسكبت  قد  الّله  محبة  «إّن 
متّيز  الفكرة  هذه  (رو5:5).  لنا»  املعطى  القدس 
واملفهوم  للصداقة  املسيحّي  املفهوم  بني  بوضوح 
الكالسيكّي لها، واّلذى كان يقوم على االختيار 
العقالني واملشاعر اإلنسانّية الطبيعّية والفضيلة. 
ويفسر أوغسطينوس هذه اآلية، مؤّكًدا على عمل 
الّنعمة اإللهّية فى احملّبة والّصداقة وعجز اإلنسان 
الله. معونة  بدون  صالح  عمل  أّي  فعل  عن 
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تسمعون.  ال  ما  وأسمع  ترون  ال  ما  أرى  «إّني 
أطلت الّسماء وحّق لها أن تطأ ما فيها موضع 
لّله  ساجًدا  جبهته  واضع  وملك  إّال  أصابع  أربع 
لضحكتم  أعلم  ما  تعلمون  لو  والّله  تعالى. 
قليًال ولبكيتم كثيرًا.. وخلرجتم إلى الّصعدات 
الّله  من  اخلوف  فهل  تعالى.  الّله  إلى  جتأرون 
بلغ مّنا مبلغ أن جعلنا نحاسب أنفسنا على 
يصلح  صالح  بعمل  للمبادرة  ودفعنا  أعمالنا 
الّله  من  اخلوف  وهل  الرّب.  ويرضي  العباد  أمر 
جعلنا نحفظ جوارحنا من ظلم العباد. وجعلنا 
نحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى وخفنا 
املوت والبلى فإذا كان الّسؤال كيف نعرف أهل 
الله  مرضاة  تطلب  من  يا  فنقول  الله؟  خشية 
اخلشية  أّن  وكيف  الّنبي  أصحاب  إلى  انظر 
فقال  وارشاد  هداية  مشاعل  جعلتهم  الله  من 
عنهم الرّسول (ص): «أصحابي كاألعالم بأيهم 
اقتديتم اهتديتم».. فهذا اخلليفة األّول أبو بكر 
الّصديق كان يقول: «وددت أّني شعرة في جنب 
الذي  هذا  بلسانه  ممسك  «وهو  وقال:  مؤمن». 
أوردني املوارد». وكان يبكي ويقول «ِابكوا فإن 
لم تبكوا فتباكوا». وملّا توّلى خالفة املسلمني 
بعد موت الّنبي (ص). قال عمر في نفسه إّن 
أبا بكر يخدم امرأة عجوز واآلن سينشغل عنها 
بأمور املسلمني، فعلّي أن أبادر بخدمتها فبكر 
عمر إلى بيتها خلدمتها فوجد البيت قد جهز 
والّطعام فقال للعجوز من فعل ذلك قالت املرأة 
الرّجل اّلذي يأتيني كّل يوم، وهي ال تدري من 
بعد  بكر  أبا  يا  أسابقك  لن  عمر:  فقال  هو. 

اليوم أبًدا. 
وهذا اخلليفة الّثاني عمر بن اخلّطاب خوفه من 
تعّثرت  أحدهم  ناقة  أّن  بقوله: «لو  انطقه  الله 
في العراق حلسبت أّن الّله سيسألني عنها يوم 
أحوال  يتفّقد  جعله  الّله  من  وخوفه  القيامة». 
ليًال  املدينة  من  بالقرب  قافلة  فتمّر  الّناس، 
يبكي  الفجر  وقبيل  حراستها،  على  فيقوم 
كي  تسّكته  منها أن  ويطلب  أمه  طفل فينهر 
في  الّله  الّله..  الّله..  فتقول:  النيام،  يزعج  ال 
أّن  تدري  ال  وهي  ولعمر:  مالك  فيقول  عمر. 
لألطفال  فرض  إّنه  فتقول  عمر.  يكّلمها  اّلذي 
أحصل  لكي  ابني  ففطمت  نفقة،  الفطام  عند 
على نفقة من بيت مال املسلمني. فيبكي عمر 
وعندها  عمر  يا  األبناء  من  قتلت  كم  ويقول: 
يفرض للطفل منذ والدته نفقة. كيف ال تكون 
هذه همته وهو الذي يخرج لتفقد أحوال الّناس 
ليًال، وإذا بأحدهم يقوم الليل، ويقرأ قوله تعالى 
بكائه  ويشتّد  فيبكي  وَاِقع}؛  لَ رَّبَك  َعذاَب  {إّن 

وميرض ويعوده الّناس. 
ما  له  فقيل  مرضه  في  يبكي  هريرة  أبو  وهذا 
يبكيك؟ قال: أّما أّني ال أبكي على دنياكم 
زادي،  وقّلة  سفري،  لبعد  أبكي  ولكن  هذه، 
أصبحت في صعود ومهبطة على جّنة ونار، فال 

أدري إلى أّيهما يسلك بي.
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إّن من املشاهد اّلتي نراها في حياتنا اليومّية 
أصبحت  الّناس  أكثر  قلوب  أن  على  يدّل  ما 
خاوية من خشية الله ويشهد على ذلك انتشار 
والنميمة  العنف  أنواع  وكّل  والّظلم،  القتل 
والغيبة، وغيرها من األمور اّلتي مّيزت املجتمع 

في هذه األّيام. 
والّدافع إلى مثل هذا احلال هو عدم رقابة الّله 
وخشيته في قلوب عباده. ولو أّن قلوب العباد 
أصحابها  حلصل  وتقواه  الله  بخشية  عمرت 
اخلوف  يتحّقق  وال  واآلخرة،  الدنيا  خيري  على 
من الّله إّال إذا ُعّظم الّله في قلوب الّناس، والّله 
يسأل {َمالَُكم  َال َترُجوَن لّله وَقارًا * وََقْد َخَلَقُكم 
أَْطوارًا}؛ فاّلذي يعّظم الّله ال بّد أن ينوّر الّله قلبه 
فيجعله على بصيرة من أمره، وعندها ال ميكن 
أن يكون امعة أن أحسن الّناس أحسن، وإن أساء 
الّناس أساء، ولكّنه يوطن إميانه إن أحسن الّناس 
اجتنب  الّناس  أساء  وإن  اإلحسان،  في  ساهم 
إساءتهم وتصّدر لكّل عمل يرضي الله ولو كان 
أو  منطقّي  غير  الّناس  ميزان  في  العمل  هذا 
تصّدى  اجلّياش  احلّس  هذا  ومبثل  مألوف؛  غير 
ابن آدم األّول ألخيه اّلذي مأل قلبه احلقد واحلسد. 
فقال له «لئن بسطت إلّي يدك لتقتلني ما أنا 
بباسط يدي إليك ألقتلك إّني أخاف الّله رّب 
العاملني». فامتنع بخوفه من الّله أن يرّد الّسّيئة 

مبثلها، وحاول أن يدفعها باحلسنة.
القوّة  يعطي  اّلذي  هو  الّله  من  اخلوف  إّن  بل 
القرآن  أخبرنا  لقد  الّشّدة،  مواطن  في  والّثبات 
القّلة  أعان  اّلذي  هو  الّله  من  اخلوف  أّن  الكرمي 
الباقية مع جالوت على الّثبات في وجه جالوت 
واالنتصار عليه وعلى جنوده. قال تعالى {َقاَل 
يَلٍة  ْم ِمْن ِفَئٍة َقِل اّلذي يظّنون أنَُّهم َمالُقوا الّلَه َك
ريَن}. اِب ُه َمَع الصَّ َبْت ِفَئًة َكثيرًَة ِبإذِن الّلِه وَاللَّ َغَل

واخلوف من الّله هو الذي يدفع أصحاب الّضمير 
احلّي، ألن يتفاعلوا مع قضايا أّمتهم وشعبهم، 

فيواسوا مصابهم ويحملوا محتاجهم.
ِه  ّب َح َعَلى  َعاَم  الطَّ {وَُيْطِعموَن  تعالى  الّله  قال 
وَْجِه  َا ُنْطعمُكم ِل إمنَّ َمْسِكيًنا وََيتيًما وََأسيرًا * 
ريُد ِمْنُكْم َجزاًء وََال َشكورًا * إّنا َنَخاُف  ِه َال ُن اللَّ
َنا َيوًما َعُبوًسا َقمَطريرا}، ولهذا وعد الّله  ِمْن رَبِّ

أهل خشيته باملنزلة العظيمة يوم القيامة.
وََيْخَشى  وَرَُسولَُه  الّلَه  َيِطع  {وََمْن  تعالى  قال 
{إنَّ  وقال  اْلَفاِئزُوَن}؛  ُم  ُه َفُأولَِئَك  قه  وََيتَّ َه  اللَّ
ٍر  وَأَْج رًَة  َمْغِف لَُهْم  ْيِب  اْلَغ بَ ُهْم  رَبَّ َيْخُشوَن  الَّذيَن 
األسلم  الّطريق  هو  الّله  من  اخلوف  إذا  َكِبيرٍ}؛ 
الذي به يصلح حال العباد مع رّبهم أوًّال ثّم مع 
ًيا، ومن هذا املنطلق اعتبر الّصحابي  اخللق ثان
الّله  من  اخلوف  مسعود  بن  الّله  عبد  اجلليل 
ورأس  التقوى  الزّاد  «خير  بقوله  احلكمة  رأس 
احلكمة مخافة الّله»، ألّن اإلنسان احلكيم الذي 
ال يّتبع هواه وال يغتر بدنيا فانية تصّده عن 
احلق إّمنا هو اإلنسان اّلذي يتبع سبيل األنبياء 
القائل (ص):  محّمد  الرّسول  ومنهم  والّصاحلني 



43 2014 ◊U³ý 21 WF ÔL'«



442014 ◊U³ý 21 WF ÔL'«

 ‰UH Þ_« ãu ½ v K Ž b ŽU ð è L F Þ√
t F M9 Èd š√ ËWLF� w��U� ∫œ«b�≈

قد يساعد الّطعام طفلك على الّنوم أو مينع الّنوم عنه.. 
بعض  عليِك  أعرض  أن  العدد  هذا  في  اخترت  لذلك 
األطعمة اّلتي قد تساعد طفلك على الّنوم بشكل هادئ 

وهانئ، وأطعمة أخرى قد متنعه من ذلك..
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• املوز: إّن املوز يحوي كمّية من املغنيزيوم؛ باإلضافة 
إلى القليل من امليالتونني والسيروتونني املهّدئ؛ واّلذي 

يساعد على ارتخاء العضالت.
تأثير  للبابوجن  (الكاموميل):  بابوجن  ال شاي   •

مسّكن خفيف، ما يحّفز على نوم هادئ.
يحوي   احلليب  أّن  املعروف  من  الّدافئ:  احلليب   •
اّلتي  األمينّية  األحماض  من  وهي  ـ«ترپتوفان»،  ال مادة 
قد  احلليب  في  املوجود  والكالسيوم  مسّكنات،  حتوي 
يساعد أيًضا. إضافًة إلى أّن هناك عامل نفسانّي في 
تناول احلليب، حيث يذّكر الّطفل مبرحلة الرّضاعة، حني 
والّنوم  والهدوء  االسترخاء  له  تعني  احلليب  وجبة  كانت 

الهادئ اآلمن.
السّكر  بدل  العسل  استخدام  احملّبذ  من  العسل:   •
في كأس احلليب الّدافئ أو شاي األعشاب.. فاستخدام 
اكتشف  وقد  احلواس،  حتّفز  الّسّكر  من  كثيرة  كمّيات 
القلق  مع  مباشر  بشكل  يرتبط  الچلوكوز  أّن  مؤّخرًا 

والتيّقظ.
وهرسها  البطاطا  من  صغيرة  حّبة  سلق  بطاطا:  ال  •
عملّية  تسهيل  على  تساعد  للطفل  وإعطائها  ًدا  جّي
عمل  تعّطل  قد  اّلتي  األحماض  وُتبعد  الهضم، 
ـ«ترپتوفان» اّلذي يساعد على الّنوم الهادئ.. ولزيادة  ال
البطاطا  من  القليل  هرس  املفّضل  من  البطاطا  فاعلّية 

بداخل كأس من احلليب الدافئ.
بامليالتونني  غنى  مصدر  هو  الشوفان  الّشوفان:   •

الذى يساعد على النوم .
• الّلوز: حفنة من هذه املكّسرات الصحّية للقلب ميكن 
حتوي  إّنها  حيث  الظهر،  بعد  لقيلولة  احلافز  تكون  أن 
ـ«ترپتوفان» وجرعة لطيفة من املغنيزيوم  على كّل من ال

السترخاء العضالت.
كبيرتني  ملعقتني  استخدام  ميكن  الكّتان:  بذور   •
من من بذور الكّتان الصحّية على وجبة الشوفان قبل 
الّنوم؛ فهذه البذور غنّية بأحماض «أوميچا 3» الدهنّية 

واملضاّدة لألكسدة، وهو رافع طبيعّي للمزاج.
اخلبز  من  شريحة  • خبز من القمح الكامل:  
احملّمص مع الّشاي والعسل تنتج كمية من «اإلنسولني»، 
ـ«ترپتوفان» إلى الّدماغ، حيث  ما يساعد على وصول ال
ـ«سيروتونني» وبهدوء يغّط طفلك  يتّم حتويله إلى مادة ال

في نوم عميق.
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حتوي  اّلتي  تلك  هي  املؤّثرة  األطعمة  هذه  أكثر  إّن 
(السّكرّيات)  املّصاصات  مثل:  الكافيني،  ماّدة  على 
خالل  متاًما  األطعمة  هذه  جتّنب  فيجب  والشوكوالطة.. 

فترة املساء.
ية من  • األطعمة اّلتي حتوي على كمّيات عال
ّسّكر: إّن األطعمة اّلتي حتوي على كمّيات مرتفعة  ال
ا على الّنوم. يجب جتّنب الوجبات  من الّسّكر تؤّثر سلًب
اّلتي حتوي على كمّيات من الّسّكر في املساء، ألّن لها 
تتسّبب  أن  ميكن  ألّنها  الّنوم  على  سلبّي  تأثير  أيًضا، 
بعد  فمباشرًة  الّدم.  في  الّسّكر  مستويات  تذبذب  فى 
تناول وجبة سّكرّية خفيفة، ترتفع مستويات الّسّكر في 
الّدم. وبعد فترة قصيرة تنخفض هذه املستويات بشكل 
ملعّدالت  االستقرار  إعادة  محاولة  أجل  ومن  ملحوظ. 
الّسكر في الّدم، فإّن اجلسم ينتج «األدرينالني» عن طريق 
الغدد الكظرّية (هورمون التوّتر)، اّلذى ميكن أن يتسّبب 
في إيقاظ األطفال الّصغار بعد أن يكونوا قد ذهبوا في 

الّنوم بالفعل.
طفلك  كان  إذا  األطعمة:  لبعض  ة  حساسّي  •
عنه  متنع  أن  ميكنها  معّينة،  ألطعمة  حساسّية  يعاني 
تثير  واّلتي  شيوًعا  األكثر  األطعمة  فإّن  املريح..  الّنوم 
الّصويا  وفول  والقمح  األلبان  منتجات  هي  حساسّية 
كنِت  إذا  واملكّسرات.  والشوكوالطة  والبيض  والّذرة 
الغذائّي  الّنظام  باختبار  قومي  احلساسّية،  من  تشكني 
لطفلك، حيث ميكنك إزالة جميع هذه األطعمة من الّنظام 
الغذائّي ملّدة 10-14 يوًما، ومالحظته لهدف حتديد أّي 
غذاء هو املسّبب للحساسّية. ميكنك كذلك، إضافة كّل 
واحًدا  الغذائي،  الّنظام  إلى  أخرى  مرّة  األطعمة  من  نوع 
تلَو اآلخر، كّل أربعة أّيام، والتنّبه ألّي اضطرابات ميكن 

أن حتدث خالل فترة نوم طفلك.
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في  العلماني  «دور  بعنوان  الزاوية  هذه  في  نشرتها  اّلتي  املقاالت  إحدى  في 
الكنيسة احمللّية»، أشرت إلى خطوة غير مسبوقة في الڤاتيكان، ومبباركة قداسة 
البابا فرنسيس، بأّنه سيتم إعادة ترتيب أجهزة الڤاتيكان، ومن ضمنها، إنشاء 
مجمع جديد خاص بالعلمانّيني؛ كما كانت هنالك دعوات وتوّجهات بشكل دائم 

للكهنة، تدعوهم إلى تشجيع العلمانّيني على أخذ دورهم في العمل الرعوّي.
ولكن ورغم أهمّية هذا الطرح، ورغم تأكيد اجلميع على أهمّية اندماج العلماني 
واعتاد  املطالب،  هذه  مع  الّتجاوب  يتم  لم  ولألسف  لكّنه  الرعوي،  الّنشاط  في 
الكهنة أن يؤّلفوا مجالس رعوّية هّشة، ال تتمّتع بصالحيات، وعلى الغالب لم 
تكن هذه املجالس منتخبة، وحتى عندما ّمت اإلعالن عن انتخابات في مجلس 
رعوي معّني، كان الكاهن يسمح لنفسه بتجاهل نتائج االنتخابات، فيعّني من 

يشاء ويعزل من يشاء، ضارًبا بعرض احلائط إرادة أبناء رعّيته. 
إًذا ملاذا ّمت اإلعالن عن اجراء انتخابات من األساس؟! أقّل ما ميكن أن ُيقال عن هذا 
األمر، أّنه جتاهل واستهتار بالّناس وعقول الّناس وإرادة الّناس. أين الّشراكة واحملّبة 
طاملا يعتقد شخص ما أّنه هو اّلذي يحّق له أن يفّكر، أّما البقّية فعليهم الّسمع 
ّية الفكر، عليه أقّل ما ميكن أن  والّطاعة. كّل إنسان لديه ذرّة من الكرامة واستقالل
ا. فالعلماني اليوم أصبح  ـً ّي يرفض الّتعامل مع هذا الواقع املُستهَجن واملرفوض كل
يتمّتع بكفاءات عالية في مجاالت اختصاصه، وبإمكانه إغناء العمل الرعوّي 

وتدعيمه وتطويره إذا أُتيحت له الفرصة.
احمللّية  الكاثوليكّية  الكنيسة  لدى  تنشأ  لم  ملاذا  هذا،  مقالي  في  وتساَءلت 
احللول  إليجاد  وتسعى  وتخدمهم  أبنائها  شؤون  لترعى  مستقّلة  رعوّية  مجالس 
وإنشاء  بأنفسهم  أنفسهم  تنظيم  إلى  العلمانّيون  يبادر  ال  ملاذا  ملشاكلهم. 
رعوّية  مجالس  تأليف  أو  الرعّية،  أبناء  قبل  من  منتخبة  مستقّلة  مؤّسسات 
منتخبة ومستقّلة، كما هو احلال لدى رعّية الروم األرثوذكس، فالعلمانّي لديهم 
االجتماعّية  الّنشاطات  ينّظم  اّلذي  وهو  األوقاف،  أمالك  شؤون  يدير  اّلذي  هو 

والّثقافّية، ويقيم املشاريع اّلتي تعود بالفائدة على أبناء رعّيته.  
ومما يثلج الصدر، ويدخل البهجة إلى القلوب، عندما تشعر بأّن الكلمات اّلتي 
تكتبها ال تذهب سًدا، بل تؤّثر وتغّير أحياًنا، رّمبا الّتأثير يأتي بشكل مباشر 
أو غير مباشر. ولكن حّتى لو كان هنالك توافق بني ما تطرحه من أفكار، مع ما 
يجري فيما بعد على أرض الواقع، فيشعرك أنك لست وحدك تفّكر بهذا االّجتاه، 
بل هنالك من معك يفّكرون كما تفّكر، ويعملون على حتقيق هذا الفكر إلى 

عمل يترجمونه إلى حقيقة وواقع. 
وهذا ما يحصل في هذه األيام مع مجموعة من أبناء رعّية الروم الكاثوليك في 
بهدف  حيفا،  مدينة  خارج  من  أخرى  رعايا  من  شخصّيات  مع  وبالّتعاون  حيفا، 
الّتخطيط لتأسيس جمعّية مستقّلة من العلمانّيني، تهدف إلى أخذ دورها في 
العمل الرعوّي الذي ُسلب منها بدون حق، كما هنالك حترّك مماثل يحدث لدى 

مجموعة من أبناء رعّية الالتني في حيفا. 
نعم هذا هو احلل األمثل في ظل الظرف الراهن، يجب على العلماني أن يأخذ دوره 
كحالة ثورّية مرحلّية، إلى أن تعترف الكنيسة بهذا الواقع فيما بعد، كما حصل 
مع كّل محاولة للّتغيير في الّسابق، تتجاهلها الكنيسة في البداية، ورّمبا حتاربها، 
ثم تعيد النظر فيما بعد وتعترف بها وتتعامل معها؛ وهذا األمر من إيجابّيات 
دائًما.      التجّدد  على  قادرة  ألّنها  ضعفها،  ال  قوّتها  ويبرز  الكنسّية  املؤّسسة 
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واملؤّسسات  واألفراد  واألمم  للّشعوب  فيه  ازدهار 
األكادميّية دون املعرفة العلمّية واإلدراك التكنولوجّي، 
وخوض غمار البحث والعمل على إخراج هذه األمور 
جميعها إلى املأل، كي تصبح ملًكا وذخرًا للجميع، 
حول  الّدولّي  املؤمتر  هذا  عقد  إلى  بادرنا  هنا  ومن 
قاله  ما  هذا   - العلوم»  تدريس  في  اجلديدة  اآلفاق 
ّية في حيفا، احملامي  رئيس الكلّية األكادميّية العرب
زكي كمال، في افتتاح املؤمتر الّدولّي لتدريس العلوم، 
يوم اخلميس األخير، واّلذي ُتوّج مبنح الپروِفسور دان 
ـ«تخنيون»)  شختمان من معهد العلوم الّتطبيقّية (ال
وساًما فخرًيا Honoris Causa. وأضاف كمال: 
«جناح الّشعوب، مبا في ذلك زيادة إنتاجها الّصناعّي 
وحتسني وضعها االقتصادّي ورفع مستواها واجنازاتها 
واألبحاث  العلوم  تطوّر  مبستوى  رهن  األكادميّية، 
املتقّدمة؛ وإسرائيل هي أفضل مثال على ذلك، فقد 
حصل أربعة من علمائها على جائزة «نوبل» للعلوم 
الكلّية  في  نحن  األخيرة.  العشر  الّسنوات  خالل 
األكادميّية ندرك أّن دورنا ال يقتصر على الّتدريس 
والّتأهيل فقط، بل إّنه ميتّد - وقبل كّل شيء - إلى 
عملًة  وجعلها  وتشجيعها،  واألبحاث  العلوم  نشر 
يتداولها اجلميع إن أمكن ويستخدمها طّالب العلم 
في األكادميّية، لتصل عن طريقهم إلى طّالب املدارس 
وليس فقط نخبة من الباحثني داخل مختبراتهم».

في  للّتربية  األكادميّية  الكلّية  قاعات  وكانت 
حيفا، قد غّصت اخلميس املاضي، مبئات املشاركني 
بادرت  واّلذي  العلوم،  لتدريس  الّدولّي  املؤمتر  في 
عشرات  مبشاركة  للّتربية،  األكادميّية  الكلّية  إليه 
الپروِفسور  مقّدمتهم  في  الّدولّيني،  الباحثني 
الّتطبيقّية  العلوم  معهد  من  شيختمان  دان 
رئيس  الڤي  پيرتس  والپروِفسور  ـ«تخنيون»)  (ال
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اليكس  أجنو  والپروفيسور  ـ«تخنيون»)  (ال معهد 
هوفشتاين  آڤي  والپروِفسور  «برمين»)  (جامعة 
دوكسي  كينيت  والپروِفسور  «وايزمان»)  (معهد 
(جامعة «أوريغون»/الواليات املّتحدة) والّدكتورة رئام 
أبو مخ (الكلّية األكادميّية للّتربية) والپروِفسور إياد 
محّمد  الّدكتور  بإشراف  القدس)،  (جامعة  دكيدك 

حجيرات، عالم الكيمياء في الكلّية.
حتسني  حول  علمّية  ندوات  املؤمتر  وتخّللت  هذا 
ّية  الكيميائ واألبحاث  العلوم،  تدريس  أساليب 
وسبل حتقيق  الّدماغ  أمراض  فهم  للبيئة،  الّصديقة 
الّنجاحات في عالجها، األبعاد واجلوانب االجتماعّية 
واحلضارّية لتدريس العلوم، وسبل تشجيع األبحاث، 
املجاِهر  استخدام  مجال  في  أخرى  ومحاضرات 
(امليكروسكوپات) في البحث الكيميائّي، وغيرها.

واختتم املؤمتر مبنح الپروِفسور دان شيختمان وساًما 
واإلنچليزّية،  والعبرّية  ّية  العرب بالّلغات  فخرًيا 
زحالقة  إياد  والقاضي  كمال  زكي  احملامي  له  قّدمه 
سرحان  شكيب  والقاضي  العسل  أبو  رياح  واملطران 
الڤي  الپروِفسور  الّتطبيقّية  العلوم  معهد  ورئيس 
وعضو الكنيست حّنا سويد، وأعضاء مجلس األمناء 
واإلدارة، والپروِفسور اجنو اليكس، تقديرًا من الكلّية 
لدوره في دعم العلوم والتوجهات البحثّية، وتأكيًدا 
على أّنه يشّكل بإصراره على متابعة أبحاثه - رغم 
ا  ـً حّي مثاًال   - العديدين  قبل  من  فيها  الّتشكيك 
وحقيقًيا على أّن ال حدود للّتصميم، وال يأس مع 

اإلميان بصدق العمل. 
للپروِفسور  الكلّية،  رئيس  كمال  احملامي  وتوّجه 
شيختمان قائًال: «مبنحك الوسام الفخرّي فإّن الكلّية 
األكادميّية تكرّم اليوم باحًثا وعاًملا وحائزًا على جائزة 
«نوبل»، لكّنها قبل ذلك، وفوق ذلك، تكرّم إنساًنا 
مظاهر  كاّفة  طريقه  بصدق  إميانه  بقوّة  واجه  مثابرًا 

البحث  وواصل  اإلحباط،  محاوالت  ورّمبا  الّتشكيك، 
خوض  وأّن  للّتصميم،  حدود  ال  أّن  للجميع  ليثبت 
إّنه  بل  سهًال،  ليس  الرّاقي  العلمّي  البحث  غمار 

طريق شاق يصل نهايته املختارون فقط».
لدعوته  امتنانه  على  شيختمان  الپروِفسور  وأّكد 
ونظيرين  زمالء  مع  العلمي  املؤمتر  في  للمشاركة 
ًيا  يقّدرهم ويكّن لهم االحترام من جهة، كما ثّمن عال
تكرميه ُمعتبرًا اّياه ُخطوة أخرى تقوم بها الكلّية لدعم 

الباحثني واملُبدعني من الكلّية والبالد والعالم.
وأشاد عضو الكنيست حّنا سويد، واّلذي حضر املؤمتر، 
باملبادرة والقائمني عليها وأّكد أهمّية قيام الكلّية 

الّتوجهات  دعم  في  وطالئعّي  بارز  بدور  األكادميّية 
آفاق  فتح  من  ذلك  يعنيه  ملا  والعلمّية،  البحثّية 
في  العرب  املواطنني  أمام  والعمل  والّتقّدم،  الّتطوّر 
البالد، وهو ما يزيد من مستواهم االقتصادّي ويدفع 
بالعجلة العلمّية إلى األمام. وأكد على ريادة الّدور 
اّلذي تؤّديه الكلّية األكادميّية، سواء كان ذلك في األّيام 
العادّية عبر إعداد كوادر من األكادميّيني لّلقبني األّول 
املتطوّرة،  والبحثّية  العلمّية  املواضيع  في  والّثاني 
ّية كهذا األخير، واّلذي يؤّكد وجود  وعبر مؤمترات دول
نباري  بل  غيرنا،  عن  بها  نقّل  ال  وطاقات  خامات 
والعلمّية. البحثّية  الندّية  منطلق  ومن  اجلميع  بها 
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طويل  قرض  هو  الّسكنّي/«املشكنتا»  القرض 
القسط  عقارّية.  ممتلكات  شراء  لهدف  األمد 
الّشهري لتسديد «املشكنتا» ُيعاِدل قيمة قسط 

اإليجار الّشهري الستئجار شّقة لهدف الّسكن.
الفوارق  هي  ما  نفسه  ُيطرح  اّلذي  الّسؤال  وهنا 

بالّنسبة للمستأِجر واملُقترِض؟

بني  ة  األساسّي الفوارق  بعض  سأطرح 
وضع املُستأِجر ووضع املُقَترِض..

بعد مرور 20-25 عاًما يحصل املُقترِض على 
الّشهرية  األقساط  دفع  من  وينتهي  ملك  بيت 
مبلغ  ُتعادل  اّلتي  الّسكنّي،  القرض  لتسديد 
أقساط اإليجار الّشهرّية اّلتي يدفعها املُستأِجر. 
ولكن املُستأِجر يستمّر في الّدفع حّتى بعد مرور 

20 أو 25 عاًما.

إّنه  بحيث  مرونة  وأكثر  أسهل  املُستأِجر  وضع 
 20 لفترة  الّسوق  وضع  يتوّقع  أن  يستطيع  ال 
الّصعبة  األوقات  في  فإّنه  لذلك  سنًة،   25 إلى 
تكلفة،  أقّل  أخرى  دارًا  يستأجر  أن  يستطيع 
التحّكم  من  ليتمّكن  أقل،  شهرّي  إيجار  وذات 
والسيطرة على وضعه املادّي؛ أّما املُقَترِض فإّنه 
ُملَتزِم وُمقّيد بدفع أقساط «املشكنتا» الّشهرّية 

كما ُحّددت منذ البداية وبدون تقصير.

 ∫W�“U−Ô*« Èu²�0 ·ö²šô«

املُقَترِض  فإّن  سكنّي  قرض  على  احلصول  عند 
يستثِمر من ماله اخلاّص بنسبة 15% - 40% 
من ثمن الّدار عند الّشراء، في حال عِجز املُقترِض 
يخسر  قد  الّشهرّية  األقساط  تسديد  إمتام  عن 
ّي  املُقَترِض ليس الّدار فقط، وإّمنا ماله اخلاّص األوّل
املُستأِجر  أّما  الّدار،  شراء  عند  استثمره  اّلذي 
اخلاص  ماله  من  ا  ـً ّي أوّل مبلًغا  يستثمر  ال  فهو 

كاملُقَترِض ولذلك فهو ال ُيخاطر مباله اخلاّص.
هنالك توّقعات بأّن الّسوق العقارّي في حالة غالء 
ولذلك هنالك إحتمال كبير بأن يحصل املُقَترِض 
على رِِبح ممتاز عند بيع الّدار في املستقبل في 

الوقت املُناسب.
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أجل  من  اخلاّص  املال  استثمار  األفَضل  من  هل 
شراء دار مبساعدة قرض َسكني أم االستمرار في 
نّتخذ  أن  املمكن  من  لإليجار؟  دار  في  الّسكن 
قرارًا بأن نستمّر في الّسكن في بيت لإليجار 
وتوفير املال من أجل تكبير مبلغ املال اخلاّص، 
وبالّتالي سنحتاج ملبلغ قرض سكنّي أقّل ّمما كّنا 
سنحتاج إليه لو كّنا قد أخذنا قرًضا سكنًيا في 

وقٍت سابق.
الفوائد،  عليه  ندفع  قرض  هو  الّسكنّي  القرض 
أي أّن القرض الّسكنّي ُيكّلفنا دفع الكثير من 
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املال للبنك ُمقابل «شرائنا» هذا القرض؛ بينما 
سكنّي  قرض  أخذ  عملّية  يؤّجل  اّلذي  املُستأِجر 
املُقَترِض  يدفعها  اّلتي  املبالغ  ُيوّفر  دار  لشراء 
ولكن  أخرى،  ألمور  ويستخدمها  للبنك  كفوائد 
هذا  ُيصبح  قد  مؤّخرًا  الّسكن  دور  غالء  بسبب 

الّتخطيط غير ناجع وغير عملّي.
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أّن  هي  الّسياق،  هذا  في  مهّمة  أخرى  قضية 
الكثير من الّناس ميتلكون دارًا للّسكن، ويريدون 
شراء دار أخرى لهدف االستثمار والرّبح املاّدي. دار 
بالّنسبة  جًدا  ُمغرًيا  مشروًعا  تعتبر  لالستثمار 
املجال  هذا  في  الُفرَص  ألّن  وذلك  للكثيرين، 
كثيرة. كما هو األمر في كّل مشروع استثمار. 
وأن  ُمنخفض  بسعر  تشتري  أن  هي  فاحلكمة 
الوضع  عكس  على  ولكن  ُمرتفع،  بسعر  تبيع 
في  فإّنه  البورصة  في  االستثمار  حاالت  في 
مجال العقارات باستطاعة املُستثِمر أن ُيحّسن 
إلى  األمر  ُيؤّدي  وبالّتالي  وُيرَّممها،  الدار  وُيطوّر 
رفع سعر الّدار.. وأّما عند االستثمار في األسهم، 
األسهم  وتطوير  حتسني  املُستثمر  يستطيع  فال 

لرفع أسعارهم.
من حسنات استثمار املال في دار ُملك هو أّن تأجير 
ا (أقساط اإليجار  ـً ل لنا مدخوًال شهرّي الّدار ُيَحصِّ
الّشهرّية). من املهم أن نتذّكر بأّن املدخول الّشهرّي 
من الّدار، يجب أن ُيغّطي جميع املصروفات اّلتي 
ننفقها على الّدار وعلى صيانتها، مثل: أقساط 
القرض الّسكنّي/«املشكنتا» الّشهرّية، الّضرائب 

املُخَتِلفة، ونفقات الّترميمات الّضرورّية للبيت.
االحتفاظ  املُفّضل  من  بأّنه  بالّذكر  اجلدير  من 
مببلغ من املال للمستقبل لألوقات اّلتي ال جند 
إلى  االضطرار  عند  أو  مالئًما  ُمستأِجرًا  فيها 
دفع الّديون اّلتي خّلفها بعض املُستأجرين اّلذين 
لم يدفعوا أقساط اإليجار أو املدفوعات األخرى 

اّلتي على املُستأِجر أن يدفعها.
يتعّلق  منه  الرّبح  فإّن  استثمارّي  مشروع  ككّل 
فرص  واغتنام  إنتقاء  على  بالقدرة  وآخرًا  أوًّال 
االستثمار املمتازة، وبالقدرة على حتديد وانتقاء 

الوقت املُناسب للخروج من املشروع وبيع الدار.
من  نربحه  اّلذي  الّسنوّي  املدخول  يكون  عندما 
 ،5% بنسبة  االستثمار)  مبلغ  (استرجاع  الّدار 
فهو مدخول جّيد، ولكن في الواقع يكون املدخول 
يضطّر  اّلتي  املصروفات  بسبب   5% من  أقّل 

صاحب الدار لدفعها. 
في بعض األحيان هنالك بعض الفرص العقارّية 
أرباًحا  صاحبها  على  تدّر  اّلتي  لالستثمار 

عالية، واّلتي قد تصل إلى 20%.
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التي  والفاجعة  املصيبة  حجم  أحد  على  يخفى  ال 
فلقد  األخير.  االسبوع  في  وأهلها  عكا  على  مرت 
بدر  محمد  البررة،  ابنائها  من  خمسة  عكا  فقدت 
وزوجته حنان بدر، وهما زوجان منذ خمسة عشر عاًما 
مثاًال  وكانا  باألوالد  ُيرزقا  فلم  تعالى،  الله  ابتالهم 
نعرف  ولم  نسمع  فلم  واملجيدة؛  احلميدة  لألخالق 
وجناح  رايق  وأّما  طيب.  وذكر  خير  كل  إّال  عنهما 
طّيبة،  عائلة  فإنهم  سرحان،  الّدين  ناصر  وابنهما 
الطفلة  تعيش حياة الكفاف والّتواضع. ونقف عند 
آمنة سرحان اّلتي كانت عني الله ترعاها وقدرة الله 
حتفظها، فما جنت إّال بأعجوبة، وألّن الله تعالى قد 
كتب لها احلياة بعد هذا احلادث، وأظن أّنه سيكون 
عائلتها  على  نفعه  يعود  عظيم  شأن  الطفلة  لهذه 

وأهل بلدها، وعلى شعبها بأسره.
إّن ما حصل في عكا مصيبة وبالء وامتحان، ولكّننا 
ال نقول إال ما يرضي رّبنا، {إّنا لّله وإّنا إليه راجعون}.
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وسرحان  بدر  عائالت  فيه  سكنت  اّلتي  العمارة  إّن 
 - القدمية  العمارات  إحدى  هي  ومصري،  وشعيب 
من  البلدة،  في  املتواجدة  العمارات  من  كأخواتها 
عمارات  من  حولها  ما  مع  وتالصقهما  الِقدم  حيث 
أبناؤنا  سّماها  حّتى  بارتفاعها،  متّيزت  أنها  إّال   -
لشّدة ارتفاعها، وأظّنها األكثر  ـ«الّطائرة»  وأجدادنا ب

ارتفاًعا على اإلطالق في عّكا القدمية.
ومنذ سنوات طويلة ُنصبت بشكل غير مقبول على 
وقد  للّشركات اخللوّية،  العمارة ُهوائّيات  هذه  سطح 
احتّج سّكان عكا القدمية - وسكان احلّي على وجه 
فكانت  الهوائّيات،  هذه  نصب  على   - اخلصوص 
بعض  في  وجرى  بيانات،  وُأصدرت  مظاهرات 
احلّدة  تشتّد  فكانت  الهوائّيات.  لهذه  حرق  األحيان 
بداء  سّكان احلي  أحد  كّلما أصيب  وتزداد املعارضة 
الّسرطان، حيث ال يخفى على أحد أّنه قد أصيب 
باملرض اخلبيث عشرات من سّكان احلّي على مدار 
القليلة  األشهر  وخالل  أخيرة.  سنة  عشرة  خمس 
املاضية أصيب في نفس احلي ما ال يقّل عن سّتة 
محفوظة  أسماؤهم  الّسرطان؛  مبرض  احلي  من  أفراد 
وموجودة، مما أثار ضّجة وفزًعا في احلّي، وبدأ الّناس 
إزالتها  وضرورة  الهوائّيات  عن  يتحّدثون  مجّدًدا 
وإبعادها عن احلّي، خاّصة وأّن بلدّية عكا قد نصبت 
هوائّيات ضخمة جًدا على مالعب كرة القدم، وقالت 
للمحتّجني إّن ذلك سيكون بديًال عن كّل الهوائّيات 

املوجودة في األحياء وعلى أسطح البيوت .
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لقد توّجهوا إلّي شخصًيا قبل أسبوعني وطالبوني 
بلدي  أهل  دائًما  يطالبني  كما  متاًما  شيء،  بعمل 
اجتهد  بأّنني  وأعتز  أفتخر  وأنا  مشاكلهم.  بحّل 
أهلي،  مشاكل  حّل  في  الّتراخي  أو  الّتواني  بعدم 

حّتى الشخصّية منها، ملعظم سكان املدينة.
خلالد)،  األكبر  (األخ  بدر  ديب  دكان  إلى  فتوجهت 
فعل  من  بّد  وال  وثائرة،  غاضبة  البلد  بأّن  وأخبرته 
شيء حيال هذه الهوائّيات، خصوًصا وإّني كنت قد 
توّجهت إليه قبل سنوات عديدة. إّال أّن الهوائّيات 
استمرت قائمة على حالها، فكان بني احلني واآلخر 
إلى  األمر  بإيصال  ديب  األخ  فوعدني  حرقها..  يتّم 

أخيه خالد، وأّنه سيهتم باملوضوع.
فاّتصل بي خالد بدر، وأخبرني قائًال: ميكنك أن تخبر 
سطح  على  بعد  للهوائّيات  وجود  ال  أّن  الّسكان 
البناية؛ ثّم عاود االّتصال بي بعد ساعة وقال: أريد 
مكتبي،  في  فجلسنا  انفراد..  على  معك  اجللوس 
فقال: «أنا أعلمتك بعدم وجود هوائّيات بعد، ولكّني 
حقيقًة أزلت بعضها وأبقيت على هوائّيتني، واحدة 
لِشركة خلوّية وأخرى لإلذاعة.. وأطلب منك أن تخبر 
الّسّكان أن يوافقوا على إبقاء هاتني الهوائّيتني حّتى 

التقنّية  األمور  بعض  هنالك  ألّن  املقبل،  آب  شهر 
ها مع الّشركات اخللوّية،  العالقة، واّلتي ال بّد من حّلّ
كي ال يتّم تغرميي، ومطالبتهم باملساهمة في دفع 
الهوائّيات؛  حرق  جراء  بالبيت  حلقت  اّلتي  األضرار 
األشهر  في  ولدي  تزويج  على  مقبل  وأنا  خصوًصا 

القريبة، وتهيئة البيت له».
باملوافقة،  وأطالبهم  الّسّكان  سأخبر  إّنني  له  فقلت 
ا مع بعض مندوبي  ـً واّتفقت معه على أن نلتقي سوّي
بالقرب  أسبوعني،  قبل  اجلمعة  صالة  بعد  الّسكان 
إّال  ذكر  ال  أّنه  بأعينهم  يشاهدوا  كي  بيته،  من 
لهوائّيتني. وفعًال في متام الّثانية ظهرًا، وبعد صالة 
من  وصلوا  اّلذين  عدد  ولكثرة  اللقاء.  ّمت  اجلمعة، 
الّسكان اتفقنا على اجللوس في ساحة جامع ظاهر 
ومنعنا  للبيت)،  احملاذي  (اجلامع  الزيداني  العمر 
عدًدا كبيرًا من الّشبان الّدخول إلى املسجد، فوصل 
وهناك  رجًال؛  أربعني  يقارب  ما  إلى  املشاركني  عدد 
دار حوار بني السكان وخالد بدر، حيث جرى الّنقاش 
ما  حيث  مشحون،  ولكّنه  حضارّي،  بشكل  واحلوار 
صديق  أو  بقريب  وابتلي  إّال  الّسكان  من  أحد  من 
أصيب بداء الّسرطان. فعرض خالد بدر فكرته أمام 
احلاضرين، إّال أّنهم رفضوا فكرة تأجيل موعد إزالة 
عرضت  أن  وكان  القادم.  آب  شهر  حّتى  الهوائّيتني 
مع  االّتفاق  إنهاء  على  العمل  وهو  ا،  ـً وسطّي حّالً 

الّشركات لغاية شهر نيسان 2014.
ألفحص  االثنني  يوم  حّتى  امهلوني  إًذا  خالد:  وقال 
بجواب  وسأوافيكم  الّشركات،  مع  االّتفاق  إمكانّية 

املوافقة على إزالة الهوائّيات حّتى شهر نيسان.
وخالل اجللسة اّتصل نائب رئيس بلدّية عكا، احملامي 
أدهم جمل، وقال: اخبروا خالد بدر أّن  بإمكانه إزالة 
مع  باالتفاق  تتكّفل  البلدّية  وأّن  اليوم،  الهوائّيتني 
خالد  أّن  إّال  تغرميه..  عدم  على  اخللوّية،  الّشركات 

أصّر على أن يجلس بنفسه مع الّشركات.
األخوين  بصحبة  ا،  ـً شخصّي االثنني،  يوم  وتوّجهت 
خالد  األخ  إلى  خاليلي  وميسرة  شيابنة  محمود 
اجللسة  إن  قال:  أنه  إّال  اجلواب؛  على  للحصول 
مع الّشركات تأّجلت ليوم اخلميس، فقلت له بأّني 
مسافر إلى خارج البالد يوم األربعاء، واألخوة ينتظرون 
األخوة  إليه  جاء  وفعًال  اجلمعة..  يوم  اجلواب  منك 
يوم اجلمعة واّتفقوا معه، بعد أن أعلمهم أّن املوعد 

األخير إلزالة الهوائّيتني هو بداية نيسان القريب.
فتّم االّتفاق بني األطراف، وبناًء على هذا االّتفاق وخالل 
هذه الفترة، جلس األخ بدر مع احملامي أدهم جمل 
(نائب رئيس البلدّية)، فطلب منه أدهم أن يستعجل 
خالل  جواًبا  سأعطيك  فقال:  الهوائّيتني،  بإزالة 
يومني، بعد جلوسي مع محامّي اخلاص، إّال أّن خالد 
لم يجلس مع أحد، ولم يرّد جواًبا للمحامي أدهم.. 
األليم..  احلادث  كان  االّتفاق،  من  أّيام  ثالثة  وبعد 
أسبابه؟  هي  وما  حصوله؟  كيفّية  نعرف  ال  والذي 
ونحن بدورنا نطالب جميع اجلهات املختصة بإعطاء 
احلّق الكامل وبذل اجلهد الكبير للوصول إلى احلقيقة.

…U Ý«u *«Ë …U ÝQ *«Ë q _«Ë r _« 5 Ð ÆÆU J Ž
—u Ò�“ ”U Ò�� UN��J| ozUI	 



47 2014 ◊U³ý 21 WF ÔL'«



482014 ◊U³ý 21 WF ÔL'«

َمن مبلغ األقوام أّن ُمهلهًال
ال.. يًال في الَفالة مجدَّ أضحى قت

ّهللا درُّكما ودرُّ أبيكما
ْبرح العيدان حّتى ُيْقتال.. ال َي

قبيلتها  وسط  عمرو  شاعرنا  أم  ليلى  وعاشت 
باسم  املعروفة  احلرب  شهدت  وقد  ّية،  أب عزيرة 
وقبيلة  تغلب  قبيلتها  بني  البسوس»  «حرب 
بكر، ودامت أربعني سنة، من سنة 494 إلى سنة 
بحياة  املرتبطة  «األّيام»  عن  ناهيك  هذا  534؛ 

ابنها، وهي خمسة: يوم الّنهى، ويوم الّذئاب، ويوم 
ُعنيزة، ويوم واردات، ويوم حتالق الّلمم...

بني  ُصلًحا  ويعقد  الّدماء  يحقن  أن  وُيروى 
العشيرتني املتحاربتني، دام حّتى بعد وفاته وتوّلى 
احلكم ابنه املعروف في تاريخ األدب عمرو بن هند، 
األمور  تِسر  لم  شاعرنا،  لقبيلة  ابن  إيثار  ورغم 
تغلب وابن هند. بني  توطيد هذه العالقة  باّجتاه 

ألّن ابن كلثوم لم يستفد من هذا الّظرف املؤاتي 
ومن ميل امللك لبني قومه، فراح ُينشده معّلقته 
له  يرَع  فلم  عليه،  ويتعالى  املعهود،  بعنفوانه 

حرمة.
ولكن ما يهّمنا ونحن في صدر احلديث عن أّمه 
كانت  حّتى  تأزًّما  تصاعدت  األمور  أّن  ليلى، 
احلادثة املشهورة اّلتي ُقتل فيه امللك ابن هند بيد 

الّشاعر ابن كلثوم، وُمفادها:
إّن عمر بن هند، وهو املزهّو بعّز املُلك قال يوًما 
ه  لندمائه: هل تعلمون أحًدا من العرب تأنف أمُّ
أمُّ  ليلى  إّال  نعلمها  ال  فقالوا:  ُأّمي؟  خدمة  من 
َم ذلك؟ قالوا: ألّن أباها  عمرو بن كلثوم. قال: وِل
أعّز  وائل  بن  ُكليب  ها  وعمَّ ربيعة،  بن  ُمَهْلهِل 
العرب،  أفرس  مالك  بن  كلثوم  ْعلها  وبَ العرب، 

وابنها عمرو بن كلثوم سّيد قومه.
كلثوم  بن  عمرو  إلى  هند  بن  عمرو  فأرسل 
يستنيره، ويسأله أن ُيزير أمه أّمه.. فأقبل عمرو 
وأقبلت  تغلب،  بني  من  جماعة  في  من اجلزيرة، 

أّمه ليلى في ظعن من نساء تغلب...
مملكته  أهل  وجوه  إلى  هند  بن  عمرو  أرسل 
ه  فحضروا، ودخل عمرو بن كلثوم رواَقه ودخلت أمُّ

ليلى قّبة هند أم امللك عمرو.
ُتَنّحي  أن  أّمه  إلى  أوعز  قد  هند  بن  عمرو  وكان 
فلّما  بالُطرَف.  دعا  إذا  ليلى  وتستخدم  اخلَدم، 
الّطبق.  ناوليني  ليلى،  يا  هند:  قالت  ذلك  كان 
فقالت ليلى: لتقم صاحبة احلاجة إلى حاجتها.. 
فأعادت عليها، فلّما أّحلت، صاحت ليلى: وَاُذّاله، 
يا لتغلب.. فسمعها عمرو بن كلثوم فثار الّدم 
في وجهه، فوثب إلى سيف لعمرو بن هند ُمعّلق 
بالرواق.. وليس هناك سيف غيره، فضرب رأس، 

وكانت والدة املعّلقة:
نا ّبي بصحنك فاصبحي أال ُه

بقي خموَر األندرينا وال ُت
أبات هند فال تعجل علينا

نا يقي وانظرنا نخبرَك ال
ّرايات بيضا بأّن نورد ال

ونصدرهن ُحمرا قد روينا
بأي مشيئة عمرو بن هند

تطيع بنا الوشاة وتزدرينا

w{U*« Íb�—

تغلب  بنو  ألكلَب  اإلسالم  «أبطَأ  فيها:  قيل 
الّناس»..

فغير عجب وشاعرها عمرو هو القائل:
ورثنا املجد لو علمت معدٍّ

ينا ب نطاعن دوَنه حّتى ي
ان يرون القتَل مجًدا ّب بُش

نا ي وشيٍب في احلروب مجّرب
ليلى  وال  األخيلّية  ليلى  ليست  أّمه  شاعر 
العامرّية، بل ليلى الّتغلبّية، ابنة املَهْلهِل أخو 

كليب..
«إّن  األصفهاني  األغاني  صاحب  روى  وقد 
بوأدها،  أمَر  االبنة،  هذه  له  ولدت  ملا  مهلهًال 
بأّن  له  وتنّبأ  آٍت  فأتاه  نام  ثّم  ها،  أمُّ فأخفتها 
ابنته هذه ستلد ابًنا يكون له شأن. فلّما ًأصبح 
سأل عن ابنته فقيل له «وُِئدت» فكّذب وألّح، 

فأُْظهرت له، فأمر بإحسان غذائها...
ُكلثوًما،  وتزوَّجت  احلياة،  لليلى  ُكتب  وهكذا 
يأتيها  َمن  الّنائم  يرى  ما  ترى  زالت  فما 
ولدت  حّتى  باألعاجيب،  ابنها  عن  فيخّبرها 
اخلامسة  دون  وهو  الّسيادة  له  فتّمت  «عمرو» 

عشرة، ليتحّقق بذلك ما تنّبأ أبوه...
واملعروف إّن لليالنا كانت أخت اسمها سليمى، 
روى  فقد  أبيها،  َقَتَلة  اكتشفت  اّلتي  وهي 
الكلبي أّن املَُهْلهل مات قتيًال، والقاتالن عبدان 
كانا يخدمانه، فلّما شَعر في كبره مبا يضمران 

له، سألهما أن ُينِشدا ابنته سليمى قوله:
بلغ األقوام أّن مهلهًال َمن ُم

ّهللا درّكما ودّر أبيكما
فما انتهيا من إنشادها البيت حّتى أوثقتهما 

وقالت؛ ما أراد أبي إّال أن يقول:

°ÆÆw ²G Ô    U ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ½√ 

«مقّدمة  األكادميّية،  الّدورة  لقاءات  أحد  في 
إطار  في  املَساق،  الّشائقة  املرأة»  لدراسات 
دراساتَي األولى في اجلامعة قبل سنني، أشرُت 
إلى احملاِضرة العاملة الباحثة في املجال، ملوًّحا 
اِملثال»؟  ويتبلور  ينشأ  «كيف  الّسؤال:  بهذا 
العلم  طالب  وبصدق  شديد  بإعجاب  فأجابت، 

واألستاذ: «سؤال ممتاز! نحُن ال َنعلم!».
وقد كان احلديث عن «ِمثال اَجلمال»، أو بالعبرّية، 
«إيديئال َهيوفي»؛ من جهة املَْلَبس بوجه خاّص، 
مثًال:  عاّم.  بوجه  اخلارجّية  القشرة  جهة  ومن 
رعة، اليوم، أن تلبس الفتيات،  كيف تكون الصَّ
شتاًء – ففي الّصيف يلبسن الّصيف والَكْيف 
هذا اَجلوْرَب األسود امللتحم بالّلحم، املعروف   –
 – أحياًنا  وفوقه،  «تايتس»،  األجنبّي  باسمه 
تّنورة،  أو  قصير  ِبْنطال   – واحتشاًما»  «سترًة 
يبدأ عّد طولهما من اخلصر إلى ما دون العورة 
ابة واإلبهام) أو بِشْبر  ّب ِي السَّ بِفْتر (ما بني طرَف
حّد؟  كأقصى  واإلبهام)  اِخلْنَصر  ِي  طرَف بني  (ما 
جتدها  ثّم  وقًتا،  رعة  الصَّ هذه  تستمّر  وكيف 
ذلك  يكون  وكيف  أخرى؟  َصرعة  إلى  حتوّلت 
كّله من دون أدنى معرفة ال بزمان وال مبكان وال 
بكيفّية بدء وانتهاء، ظهور وُأفول، تكرّر وجتّدد، 

رعات «املصروعات»؟ كّل واحدة من هذه الصَّ
حّتى  أو  الّساعة،  حّتى   – ا  علمًيّ جواب  ال 
وإّنها  الّسؤال.  هذا  عن   – أعاله  سؤالَي  موعد 
دعوة للفتيات والِفتيان «امللتزمني وامللتزمات» 
رعات، إلى املساهمة في العثور  مواكبَة هذه الصَّ
عن جواب لهذا الّسؤال العلمّي الّشائك، اّلذي 
هّن وهم «ُمثيراته وُمثيروه»، عّلهم وعّلهّن يِجْدن 
ويِجدون معًنى ملا يفعْلن ويفعلون.. وعّلنا نحن 
ِمثال.. َجماَل  «اَجلمال»  هذا  «ِمثال»  في  جند 

ملحوظة هاّمة: قد تتبّدل َصرعة «ِمثال اَجلمال» 
املطروحة أعاله بعد أشهر أو أسابيع أو أّيام أو 
ساعات، حيث سنشهد أثر هذا الّتبّدل لدينا في 
الوقت القريب، ُدًمى تتحرّك في الّشوارع، أو قد 
يكون أن حدث هذا، فعًال، منذ زمن، وأنا الوحيد 
غير احملَدّث («قدمي يعني» – «َدْنتا أدمي أوِي»)..

يهّمهما  مّنا  وواحدًة  واحًدا  كم  أهّم:  ملحوظة 
العثور عّما ُيبحث عنه أعاله، أم أّنه – بالّنسبة 

موضوع،  املوضوع  في  ليس   – وإليهّن  إليهم 
أصًال؟ أو ُتراه وُتراها يعيش وتعيش حالة من 
العامّ؟  اجلسدّي  الُعري  بهذا  الّداخلّي  االبتهاج 
اّلذي هو – في األصل – ُعري في الوعي وُعري 
العراء  وحاالت  في األخالق..  وُعري  في الّثقافة 
هذه إذا ما أصابت فرًدا أو مجتمًعا عرّته متاًما، 

حّتى وإن لبس الُبرُْقع واِجللباب..
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

ÆÆœU ÒO ÒB�«

كان  فقد  األسبوع؛  هذا  شباكه  الّصّياد  يرِم  لم 
ًيا والّليل عاتًيا.. هذا من جهة. ومن  البحر عال
بكالبه  ليًال،  ألقى،  قد  البحر  كان  أخرى  جهة 
لكّنه،  البشر..  فأزعجت  البرّ،  نحو  وخفافيشه 
ا – بحول الله ورضاه – سيؤتى  ا جًدّ ا وقريًب قريًب
ال  حّتى  ُخّفاًشا،  وُخّفاًشا  ا  كلًب ا  كلًب «عليهم» 

يبقى «لهم» ذكر وال أثر..
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

ÆÆŸu³Ý_« WLJŠ

أن  أظلَم  وما  أضيَع  وما  أتفَه  وما  أصعَب  ما 
ينشغل كبير بحقارة حقير.. لذا فَخالُصه منه 

أكثر من حّق له؛ إّنه واجب عليه..
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

ÆÆ ÒwŽU³Þ QDš sŽ —c²Ž√

عن  أعتذر  القارئة،  سّيدتَي  القارئ،  سّيدَي 
من  ماّدتي  في  وقع  قد  كان  طباعّي  خطأ 
العريقة  في  املنشورة  تلك  الفائت،  األسبوع 
اجلريدة  وقت  يسعفنا  ولم  «االّحتاد»،  الغالية، 
اتنا  لتعديله، مثلما أسعفنا في غيرها من فتّي
الغاليات؛ حيث جاء، خطًأ: «مصدرًا صناعّية»، 

ا. والّصحيح، طبًعا: مصدرًا صناعًيّ
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

وحديثنا، أبًدا، عن لغتنا وَنْحن!
ة،  ّي الكاتب دارس عاشق لّلغة العرب

مترجم، ومحّرر لغوّي
info@assadodeh.net   www.assadodeh.net
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 5ÐËbM� bOM−²� wÐdF�« jÝu�UÐ W�Uš WO½öŽ« WKLŠ w� „eOÐ W�dý XIKD½«

 n×B�« w�  U½öŽô« d³Ž WKL(« sŽ ÊöŽô« - Æœö³�« ¡Uł—« w� e�«d*« nK²�*

 W×H� vKŽ ’Uš qJAÐ qLFK� »uKD� WKLŠ l� „eOÐ XIKD½« qÐUI*« w� UC¹«Ë

 qO−�²�«   sJ1  UN²DÝ«uÐ  w²�«Ë  ¨WOÐdF�«  WGK�UÐ  ¨W�dAK�  WFÐU²�«  „u³�OH�«

ÆWOð«c�« …dO��« qOL%Ë

 ¨nðUN�«  vKŽ  szUÐe�«  W�bš  wÐËbM�  VBM0  oKF²ð  qLFK�  5ÐuKD*«   U½öŽ«

 ¨W�dAK�  144  e�d*  W�bš  wÐËbM�Ë  WOMIð  W�bš  wÐËbM�  ¨ UFO³�  wÐËbM�

 »öD�«Ë  ‰Ułd�«  ¨¡U�M�«  VÝUMðË  WOÐdF�«  WGK�UÐ  5Łb×²LK�  UNFOLłË

 ¨UHOŠ ¨W½uLý  U¹d� w� W�dA�« e�«d� w� ÊuJ²Ý nzUþu�« Æq¼ô«Ë ¨5OF�U'«

 …eOL²� d³²Fð „eOÐ UN²IKÞ« w²�«  WKL(« Æl³��« d¾ÐË ”bI�«  ¨œËbý« ¨VOÐ«  qð

 ¨5M�Ý WM¹b� w� ÍbK³�«  w�UI¦�«  e�d*«  WŽU�  w� ¨¡UFÐ—_«  Âu¹ ÕU³�  Orange   bIŽ

 WOÐdŽ   U¹bKÐË  f�U−�  ¡UÝƒ—Ë  »dF�«  ‰ULŽ_«  ‰Uł—  s�  W³�½  ÁdCŠ  ÎUOH×�  Î«d9R�

 r�UÞ v�≈ W�U{ùUÐ ¨Orange `M� WM' ¡UCŽ√Ë ¨w�UI¦�«Ë w1œU�_« ‰U−� s� 5K¦2Ë

 ÆWM¹b*« ¡UNłË s� œbŽË ÂöŽù« qzUÝË nK²�� s� 5OH×�Ë ¨Orange ?� lÐU²�« …—«œù«

 qO−�²�«  ¡bÐË  ¢4  q³I²�*«  X½√¢  ŸËdA*«  ‚öD½«  sŽ  d9R*«  ‰öš   OrangeXMKŽ√Ë

 ¨rO¼«dÐ≈ ‚ËbM�  «—œU³� l� ÊËUF²�« r²¹ ¨w�«u²�« vKŽ WFÐ«d�« WM�K�Ë ¨ Orange W×M*

 vKŽ  Ÿ“u²�  qJOý  3500  W×M�  q�  WLOIÐ  ¨»dF�«  5O1œU�_«  »öDK�  `M�  hOB�²Ð

 rN�öŠ√  oOI%  qO³Ý  w�  ÊUJ�ù«  —b�  WÝ«—bK�  ⁄dH²�«  rN�  vM�²O� ¨w1œU�√  V�UÞ  40
 w�  wÐdF�«  V�UD�«   «—bIÐ  Orange  W�dý  ÂUL²¼«  oKDM�  s�  p�–Ë  ¨rNðUŠuLÞË

 Orange  —U²š«Ë UL� Æw1œU�_« rOKF²�« ¡U³ŽQÐ UN²�dF�Ë WO1œU�_« b¼UF*«Ë  UF�U'«

 —UO²š«  -  b�Ë  `M*«  ŸËdA�  d¹b²�  ¨WFÐ«d�«  …dLK�  ¨rO¼«dÐ≈  ‚ËbM�   «—œU³�  WOFLł  ¨

 qł√ s� W¹dO¼UL'«Ë WOLOKF²�«   UŽUDI�«  W�U� q¦9 w²�«   Orange  `M� WM' ¡UCŽ√

 ÂöÝ bO��« d9R*« W�«dŽ v�uðËÆ UNK³� s� …—dI�Ë WMOF*« ◊ËdA�« o�Ë —UO²šô«Ë Y×³�«

 —uNL' WO³OŠdð  ULKJÐ `²²�« Íc�« ¨Orange w� wÐdF�« jÝu�« o¹u�ð d¹b� WO�dý

 wÐdF�«  jÝu�«  w�  Orange   «“U$«Ë  l¹—UA*  ÎUB�K�  ÎULKO�  ÷dŽ  YOŠ  s¹d{U(«

 ¨…dOš_«  «uM��« ‰öš

 tI�«d¹Ë  ¨s�× Ô�  Íd³�  bO��«  w{UI�«  …œUFÝ  ∫ÂUF�«  «cN�  Orange  `M�  WM'  ”√d²¹

 ∫r¼Ë wÐdF�«  jÝu�«  w� ‰ULŽ_«  ŸUD�Ë wLOKF²�«Ë w1œU�_«  ‰U−� w� wK¦2 s� W³�½

 qł— ≠nODK�«  b³Ž bL×� bO��« ¨WK�M�« W�dý VŠU�Ë ‰ULŽ√ qł— ≠WK�½ d�UÝ bO��«

 —u��ËdÐ  ¨w�öŽ≈  ≠œ«uŽ  qz«Ë  bO��«  ¨nODK�«  b³Ž   UýËdH�   ö×�  VŠU�Ë  ‰ULŽ_«

 qð  WF�Uł  w�  dO³�  d{U×�  ≠w³KŠ  Íe�—  Æœ  ¨…uš_«  WOK�  ÂUŽ  d¹b�  ≠ÍËUM¹dI�«  ÊUOKŽ

 Æœ ¨W³O³Š  UF³ł w� W�d²A*« …UO(«Ë Á«ËU�*« r�� d¹b� ≠WýË«—œ bL×� bO��« ¨VOÐ√

 Ê«d³ł ÂUA¼ bO��« ¨q�dJ�« WO�«œ fK−� w� rOKF²�«Ë WOÐd²�« r�� …d¹b� ≠hOBÐ WFOÐ—

  ôULJ²Ýô« r�� d¹b� ≠Ê«bLŠ nÝu¹ bO��«Ë ¨‰dOÐ XOÐ WOK� s� fHM�« rKŽ w� d{U×�

 ÂuKF�« bNF� w� dO³� d{U×�Ë r�UŽ ≠p¹UŠ ÂU�Š —u��ËdÐ ¨rOKF²�«Ë WOÐd²�« …—«“Ë w�

 ÊË—Ëœ ¨ÂuKF�«Ë WÝbMNK� wLÝUI�« WOK� …d¹b� ≠WKOC� WO�«œ Æœ ¢̈ÊuOM�²�«¢ WOIO³D²�«

 ÆNGT W�dý w� qLFð ≠Í—œUOŠ w½U�√ ¨rO¼«dÐ≈ ‚ËbM�  «—œU³� w� …—«œ≈ uCŽ ≠jŠuý

ÆrO¼«dÐ≈ ‚ËbM�  «—œU³� q³� s� WM−K�« qLŽ jOD�ðË rOEM²Ð bðË Íb−� bO��« ÂuI¹Ë

 `M*« ŸËdA�  sŽ Orange   w� wÐdF�« jÝu�« o¹u�ð d¹b� ¨WO�dý ÂöÝ Àb%Ë «c¼

 r¼Ë  wÐdF�«  lL²−*«  …bLŽ√  r¼√  bŠQÐ  —UL¦²Ýô«  Orange   —d�¢  ∫özU�  »dF�«  »öDK�

 vKŽ  Ÿ“u²Ý  w²�«  »dF�«  5OF�U'«  »öDK�  `M*«  dO�u²Ð  ¨W³O³A�«Ë  5OF�U'«  W³KD�«

 w� »öD�« …b½U�* Îö³I²�� t²¹—«dL²Ý«Ë ŸËdA*« WOL¼√ vKŽ Î «œbA� Æw1œU�√ V�UÞ 40
 s�Ë ÆwÐdF�« UMFL²−* Î«d¹uDðË ÎUFH½ «uðQO� w�UF�« rOKF²�« b¼UF*« w� rNLOKFð ‰ULJ²Ý«

  UÞUAM�«Ë  UO�UFH�« s� b¹bF�UÐ „—UAMÝË »dF�« UMÐöÞ l� ÊËUF²MÝ ŸËdA*« ‰öš

Æ¢wÐdF�« V�UD�« sŽ …U½UF*« nOH�ð w� r¼U�ð w²�«

 WłUŠ t½QÐ Èd½ ¨WMÝ q� w� UL�¢ ‰uI¹  ôUBðö� dMð—UÐ W�dý ÂUŽ d¹b� u½U�Ë— rO¹UŠ

 5OF�U'«  »öD�«  rŽbÐ  ·œUN�«  ¢q³I²�*«  X½√¢  ŸËdA�  W¹—«dL²Ýô  !«—Ë«  w�  WÝU�

 eH×� ¡UM³Ð r¼U�ð WOÝ«—b�« `M*U� ÆlL²−*« —uD²� ”UÝ_« d−Š ÊuKJA¹ s¹c�« »dF�«

5M�Ý WM¹b� s� 4 åq³I²�*« X½√ò ŸËdA� ‚öD½« ¨w�«u²�« vKŽ WFÐ«d�« WM�K�

 »dF�« »öD�« rŽb� dL²�¹ 5O1œU�ú� Orange `M� ‚ËbM�

ÆrN�öŠ√Ë rNðUŠuLÞ oOI% qł√ s� »dF�« 5O1œU�_« »öDK� dO³� rŽœË

 wÝUÝ_« „d;«Ë …eO�d�«  d³²F¹ Íc�«  w�UF�«  rOKF²�UÐ  !«—Ë«  —UL¦²Ý«  WOL¼√  vKŽ b�√Ë

 5O1œU�ú� W�œUI�« WM��« w� `M*« œbŽ …œU¹“ vKŽ qLFMÝ UM½√Ë ¨Á—uDðË lL²−*« ÂbI²�

 W�uN�Ð wF�U'« VIK�« ¡UN½≈Ë rOKF²�« w� “UO²�ö� w�UJ�« X�u�« rNzUDŽù p�–Ë »dF�«

Æd³�«

 «c¼  vKŽ  5LzUI�«  qJ�  dJý  WLKJÐ  `²²�«  ¨5M�Ý  W¹bKÐ  fOz—  .UMž  Ê“U�  bO��«  U�√

 -d²š« rJ½_ Î«dJý¢ ‰U�Ë ¨wÐdF�« jÝu�« ¡UMÐ_ ÎUFH½ wðQ¹ Íc�« dO³J�«Ë ÍuO(« ŸËdA*«

 ÁU& WOK³I²�*« U¹ƒd�«Ë ÂUL²¼ô« v�≈ sFL²Ý« 5M�Ý YOŠ UM¼ s�Ë 5M�Ý s� W�öD½ô«

 ÆlL²−*«  `z«dý lOLł rŽœË wÐdF�«  jÝu�«  rŽb�  rJ¹œU¹√  vKŽ bý«  U½√Ë  wÐdF�«  jÝu�«

 Î «bOFÐ Z²M� lL²−� ÊuJO� wÐdF�« UMFL²−�  UŽUD� lOLł qOGAð b¹d½ Èdš√ WNł s�Ë

 rŽb�  wKF�  qJAÐ  ÊuL¼U�ð  rJ½√  bI²Ž«Ë  Vz«uA�«  q�  sŽ  Î«bOFÐË  nMF�«Ë  W�UD³�«  sŽ

Æ¢5OF�U'« UMÐöÞ rŽœ ‰öš s� «c¼ UMNłuð

 ?� WOŽUL²łô« WO�ËR�*« sŽ dO³Fð¢ UN½QÐ ¨‰U�Ë »dF�« »öDK� `M*« ŸËdA� sŽ Àb%Ë

 qJA¹  Íc�«  wLKF�«Ë  w1œU�_«  qOB×²�«  WOL¼√  ÁU&Ë  wÐdF�«  lL²−*«  ÁU&  Orange
 ÂuI²Ý  Orange  ÊQÐ  WIŁ  vKŽ  s×½Ë  ¢∫özU�  nOC¹Ë  ¨UM�  WOL²Š  W¹œUB²�«  WF�«—

 s�  WB²��  WM'  UNðd�√  dO¹UF�  V�Š  5²K�U�  WO�UHýË  WOMN0  `M*«  l¹“uð  WOKLFÐ

 WłU(« ¨ UBB�²�« lO{«u� —U³²Žô« 5FÐ cšQð WO1œU�_«Ë WOŽUL²łô«  «œUOI�« …dOš

 e¹eF²Ð  UNOKŽ  5K�U(«  bŽU�²Ý   Orange  W×M�  ¨w�«dG'«  l¹“u²�«Ë  W¹œUB²�ô«

Æ¢wÐdF�« rNFL²−* Îö³I²�� s¹¡UDF� «u½uJO� wLKF�« rNKOB%

 ‚ËbM�   «—œU³�  w�  „—UA�  ÂUŽ  d¹b�  ¨«u½UO�²O�uÝ  ÊuM�√  dJý  ‚UO��«  fH½  w�Ë

 Æ wÐdF�«  lL²−*«  qł√  s�  „—U³*«  ¡UDF�«Ë  qLF�« W¹—«dL²Ý«  vKŽ  !«—Ë«  W�dýË  ¨rO¼«dÐ≈

 …bŽU�0  oKF²¹  U�  q�Ë  ¢q³I²�*«  X½√¢  `M*«  ŸËdA*  Èd³�  WOL¼√  p�UM¼¢  ‰U�Ë

 ÆWO1œU�_«  rNI¹dÞ  pKÝË  w�UF�«  rOKF²�«   U�ÝR�  w�  ◊«d�½ô«  s�  »dF�« »öD�«

 œUB²�ô« w� …dO³J�« W¹—U−²�«  U�dA�« WO�ËR�� u¼ ¨U½œUI²ŽUÐ ¨p�– sŽ WOL¼√ q�√ fO�Ë

 W¹dO)«Ë WOŽUL²łô« rN²O�UF� w� ÎULN� ÎU�b¼ rN²¹ƒ—Ë wÐdF�« lL²−*« ÁU& wKOz«dÝù«

 dOA¹ ŸËdA*« «c¼Ë ÆwÐdF�« lL²−LK� ÁU&ô« «c¼ w� r¼œ—«u� s� rzö� r�� hOB�ðË

Æ‰U−*« «c¼ w� dOOG²�« W¹«bÐ v�≈

 Èdš√  U�dA� …Ëb� qJA¹ Ê√ ö�¬ Z�U½d³�« «c¼ ÕU$ù ÈuB� WOL¼√ È—√ UM¼ s�Ë¢ ·U{√Ë

Æ¢œö³�« w� ÂUF�« lL²−*« s� √e−²¹ ô Î «¡eł t½u� wÐdF�« lL²−*« ÁU& UNðUO�ËR�� qL×²�

 Y¹bŠ  w�  ¨  ÂUF�«  «cN�  Orange  `M�  WM'  fOz—  s�× Ô�  Íd³�  w{UI�«  …œUFÝ  d�–Ë

 WłU(« Ê√ Èd½ ¨œö³�« Ác¼ w� »dF�« rEF* W¾O��« W¹œUB²�ô« ŸU{Ëú� Î«dE½¢ ∫‰U� ¨tF�

 ¨rOKF²�« ‰U−� w�  «bŽU�*« Ác¼ q¦* W×K�

 5OF�U'« »öD�« W×¹dAÐ —UL¦²Ýô«Ë Îö³I²�� ŸËdA*« «c¼ W¹—«dL²Ý« WOL¼√ vKŽ œbýË

 ”UÝ√  u¼  Íc�«Ë  w�UF�«  rOKF²�«  ‰U−�  w�  ÎU�uBšË  ¨wÐdF�«  lL²−*«  d¹uD²�  »dF�«

 YF³²� …—œU³*« Ác¼ wðQ²� Æœö³�« w� wÐdF�« lL²−*« W�UšË lL²−� q� —uDðË —U¼œ“ô

 Æ»öDK� `M*« l¹“uð W¼«e½ ÊULC� UMFÝuÐ u¼ U� q� qLFMÝ UM½QÐ ·U{√Ë ¨q�ô«Ë ÕUOð—ô«

 W�UJ� d¹bI²�«Ë dJA�« q¹eł .bI²� W�dH�« eN²½«Ë ÆW×M*« s� Âd×¹ o×²�¹ s� ÊuJ¹ s�Ë

©ÆŸÆŸ®                                                                                                              Æ¢̀ M*« l¹“uð WM' ¡UCŽ√

wÐdF�« jÝu�« s� 5Hþu� sŽ Y×³ð „eOÐ

bezeqÆ W�dA�« l�u� d³Ž ¨XO³�« s� ‰Ëô« —U³²šô« “UO²ł« `O²ðË UNŽu½ s� v�Ë√Ë

Æ„eO³� Ë« 5×ýdLK� ¡«uÝ  «¡«dłô« lO−MðË qON�ð vKŽ qLF�« w�U²�UÐË  coÆil
 WKÝ ¨Íb% tK� qLFÐ ÊuF²L²¹ q�UŽ 6900 w�«uŠ „eOÐ W�dý w� ÂuO�« qLF¹

 d¹uDð  ŸUD�  …d¹b�  ¨n¼ô  qO¾¹—«  wH¹«  Æ…“U²2  WOŽUL²ł«  ·ËdþË  WFÝu�  ÁU�—

 ¨œö³�« ¡Uł—« q� w� …dA²M� W�dý w¼ „eOÐ¢ ¨„eOÐ w� œUý—ô«Ë W¹dA³�« œ—«u*«

 wÐdF�« jÝu�« s� ‰ULŽ bOM& WOKLFÐ ÷uNM�« ÆW�Ëb�« ÊUJÝ qJ� qLF�« œËeðË

 wŽUL²łô« ◊«d�½ô« ‰U−� w� UMÞUA½Ë ¨WNł s� W�dA�«  U³KD²� l� VÝUM²ð

 ’d� Èd³� W¹—U&  U�dý `M9 Ê« WOL¼ô« m�U³Ð Èd½ UM½« YOŠ ¨Èdš« WNł s�

 tÐ  ÂUOI�«  q�«uðË   «uM��«   «dAŽ  cM�  „eOÐ  XKF�  UL�  wÐdF�«  jÝuK�  qLŽ

©ÆŸÆŸ®                                                                                                                        Æ¢UC¹« ÂuO�«

∫XO�ö� w� WO�U²O−¹b�«  U�b)« s� «b¹e�

 X½d²½ô« d³Ž …b¹bł  U�bš W�“—

WOÐdF�«  WGK�UÐ  ÊuHð—UL��«Ë

 UNðU�bš  sŽ  nAJK�  …b¹bł  WKL×Ð  Ÿu³Ýô«  «c¼  ¢XO�ö�¢  XIKD½«

 jÝu�«  —uNL'  «bŽUB�  Êü«  s�  UN�bI²Ý  w²�«  …b¹b'«  WO�U²O−¹b�«

 Íc�« ÍœU¹d�« —ËbK� «—«dL²Ý« WKL(« Ác¼ wðQð ÆWOÐdF�« WGK�UÐË wÐdF�«

 wÐdF�« jÝu�« s� UNMzUÐe� …eOL²*«  U�b)« .bIð w� ¢XO�ö�¢ tð√bÐ

 X�u�«  dO�uðË  WNł  s�   U�b)«  Ác¼  wIKð  W�uNÝ  vKŽ  b¹bA²�«  l�

ÆÈdš« WNł s� 5M�R*« —uNLł vKŽ 5L¦�«

 …b¹b'«  UN²KLŠ  sL{  ¢XO�ö�¢  UN{dFð  w²�«   U�b)«  W�“—  rCð

 U¼d�u¹  w²�«   U�b)«Ë  rOLB²�«  YOŠ  s�  Àb×²�*«  X½d²½ô«  l�u�

 ‰öš s�  ôU−*« W�U� w� 5B²�*« s�  U¾*« UC¹« rC¹Ë  ¨`HB²LK�

 qLA¹  UL�  ÆlÝ«u�«  —uNL'«  q³�  s�  rNOKŽ  WK¾Ýô«  ÕdD�   U¹b²M�

 ÆWO³D�«  U�uKF*UÐ WOMG�«  ôUI*«  «dAŽ l�u*«

 l¹dÝ —Ëœ e−Š W�bš w¼Ë WOÐdF�« WGK�UÐ WŠU²*«Ë WO½U¦�« W�b)« U�«

 UC¹«  Âœ   U�u×�  ¡«dłù  e−(«Ë  5B²�*«  ¡U³Þô«Ë  WKzUF�«  VO³D�

 ‰öš s� jI� U/«Ë ÍdÝ r�d� WłU(« ÊËœ ©ÊuHð—ULÝ® ‰UIM�« nðUN�UÐ

 UN{dFð w²�« Èdšô« WO�U²O−¹b�« W�b)« U�«Ë ÆœöO*« WMÝË W¹uN�« r�—

 WDÝ«uÐ  „œułË  ÊUJ*  W³¹dI�«  …œUOF�«  sŽ  Y×³�«  W�bš  wN�  XO�ö�

ÆÊuHð—UL��« w� WAZE? �« oO³Dð Ë« GPS
 XO�ö� UN{dFð w²�« WOÐdF�« WGK�UÐË …b¹b'«  U�b)« ‰öš s�Ë «c¼

 WO³D�«  U�b)« ‰U−� w� …bz«d�« UN½u� vKŽ œbAð UN½S� wÐdF�« jÝuK�

 s� 5M�R*« s� 70% œułË WIOIŠ rŽb¹Ë “eF¹ Íc�« d�ô« ¨WO�U²O−¹b�«

ÆwÐdF�« jÝu�«

 s×½¢ ∫—Uý√ Z¹d� bL×� bO��« XO�ö� w� wÐdF�« jÝu�« o¹u�ð d¹b�

 ÊuK³I²�¹  ¨‰U²O−¹b�«  dBŽ  w�  qOł  l�  …dOšô«   «uM��«  w�  q�UF²½

 s�Ë  ¨ÊuHð—UL��«  …eNł√Ë  X½d²½ô«  o¹dÞ  sŽ   U�uKF*«  sŽ  Êu¦×³¹Ë

 WOÐdF�«  WGK�UÐ  WO�U²O−¹b�«   U�b)«  d¹uDð  UMMOŽ«  VB½  UMF{Ë  UM¼

 qJAÐË ÊUJ� Í« s�  U�b)« wIKðË  U�uKFLK� ‰u�u�« WOKLŽ qON�²�

Æ¢UC¹« UO�U²O−¹œ WOÐdF�« WKzUF�« W×� …œU¹— w� dL²�M� qNÝ«

©ÆŸÆŸ®
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b F Ð Ë q ³b F Ð Ë q ³  ÆÆÆUH O ŠÆÆÆUH O Š
تربض حيفا

بحر على باب ال
تئّن...

في قلب الّسفر 
عالَم...

ميتطي القادمون
عبير الّزهر...

تراهم يهيمون...
في جبلي املشهور...

عيونهم...
حتاور وتصادر...
وأمواجي تهدر.

من أنتم
حّتى ينام الّنهار؟

من أنتم
حّتى يقوم الفجر؟
         

قامت حيفا
على سور اجلمر...

تلّحنه...
ِسوًرا وِصَور...

ملن بنيتم لآللهة {داچون}...

بحر على سطح ال
عنابر...

بواخر ملن تأتي ال
ملن يرقص...

هذا الغريب املسافر؟
َم أغلقتم...؟ ِل

في وجه من أنطر...
بحر باب ال

         
رُ... بالّسفر رحيلهم ال ُيذكِّ

مسيرة الّشعب املقهور
رجال ونساء يرتدون الفرار
في عيونهم برد القبور
ومتيمة يحَتمون بها

من اخلطر...
         

على املعابر...
َرة ... آِم

ياشينها تراقص ن
بة جديدة... ورت

تنشلها من وحل املقابر...
         

في غرفة االنتظار...
ة.. تصّور... ّي آلة للّشفاف

ر باَنت أعضائي... تئّن وتصّف
َصرَخ اآلمر...

هل سّجلته... 
في بطاقة املسافر؟
         

عضو.. في سجّل العشيرة...
عضو.. ال يعي نفعه...

عضو.. بدون ابتسامة...
عضو.. في طابور املذّلة...
عضو.. يجهل َموِضَعُه...

ة... عضو.. في وطن بال أمَّ
         

أّما أنتم..
فابقوا ما شئتم...

ّبر... روا اسم ال ال تغّي
ل العني واقطفوا ما يكحِّ

من الّزهر...
غًدا ستقرع األجراس...

على املنابر..
من {داچون}...

آلهة كنعان... 
أوامر:

سيعود األحفاد 
ّبر... إلى عروس ال
لن نلقي بكم

في البحر...
لن نشعل الّنار 

إّال في املنار واملنابر...
كونوا قناطر

ملن يعود من املهاِجر...
         

تعالوا نسترجع املزامير...
نعتق األفكار

من األسر واملقابر...
نتلوا من كتب األحرار

ًرا وشعًرا...         نث
يّسر منه للبشر...                                                  وما ت

(كوالج وشعر: هاشم ذياب)
حيفا/طمرة
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UHOŠ w� —U−¹û�

 Êu�U�Ë Âu½ ·dž 3 s� WHÒ�R� W¦ ÒŁR� —«œ

’Uš n�u�Ë wz«u¼ nÒOJ� ´ a³D�Ë

©”dH�«® årOÝ—Uá¼ò Ÿ—Uý

0544266499 ∫qO�UH²K�

 ·dž 5 ”ËUN²MÄ

 Â35 W�dý ´ Â120

 ´ d×³�« vKŽ ÒqDð

 ’Uš n�u� ´ bFB�

dOÐU³J�« WIDM� w�

lO ³ K

0522840945
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°̀ Ó� ` � ` Ó�

WÒO�UD¹ù« å“b�U½Ëb�U�ò …uN� l�

W��UM� ÊËbÐ dF�Ð …œu'« WO�UŽ …uN�

 w�  —uH�«  vKŽ  UNM×Þ  r²¹  …œu'«  WO�UŽ  …uN�  »u³Š  s�  …dšU�  WO�UD¹«  …uN�  tO�U�  „U�

Æ“b�U½Ëb�U� rŽUD� ŸËd� w� …uNI�«  UMO�U�

 ?Ð uÝdáÝ« ”Q�Ë jI�  ÆÃÆ‘ 4.90 ?Ð ÍœUŽ uMOAðuÐU� ”Q� ∫ W��UM� ÊËbÐ …uNI�« dFÝ

ÆjI� ÆÃÆ‘ 3.90
ÆÂUFD�« WLzU� s� dš¬ Z²M� Í√ Ë√ W³łË VKDÐ dF��« «cN� W�öŽ ô Ê√  ¨Ád�– d¹b'« s�Ë

©ÆŸÆŸ®

…ب  Ÿ  ◊  «  ‚     Â       «  Â  ‰  „

©UHOŠØdOÐU³J�«® …œuŽ ‰œUŽ ·dý√ ∫œ«bŽ≈

∫ ÒwI�√

1. مارشال إنچليزّي هزم رومل األملاني في العَلَمني.
ا. ـً 2. نبات من فصيلة اخليمّيات، يّتخذ منه شراب ساخن - سوّي

3. موضع االرتقاب.
4. نبات طّيب الرائحة يستعمل في الّطب (معكوسة).

5. فج - من األطراف.
6. سقي - أديب فرنسي امتاز في الفلسفة واألدب (معكوسة).

7. الطعمّية في الّلهجة املصرّية (معكوسة) - ما حمض من 
عصير العنب.

8. نوتة موسيقّية - عبد.
9. حديد يغلق به الباب - دولة أوروپّية.

ّية. 10. دولة في أمريكا اجلنوب

∫ ÒÍœuLŽ

1. إحدى جزر البليار اإلسپانّية.
2. للندب - احلمم البركانّية.

3. متشابهان - سرب - متشابهان.
ّية عاصمتها هوبرت. 4. والية استرال

5. االسم الّثاني ملؤّلف روسي نال شهرة عاملّية - تقوى.
6. وثن (معكوسة) - من الفاكهة (معكوسة).

والكادحني  الفّالحني  أحّب  مصري  لشاعر  الّثاني  االسم   .7
واملظلومني - حرف نصب.

8. بحر - يختار (معكوسة).
9. إحدى احملافظات العراقّية، قاعدتها بعقوبة + حرف إنچليزي.

ّية - مدينة في  10. روائي ومسرحي أمريكّي امتاز بنزعة مثال
ساحل العاج (إفريقيا).
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ÆÆÆb¹bł ÆÆÆ b¹bł ÆÆÆ b¹bł

ø«u²FLÝ UJ¹dO�√ åêOÐ UâO�ò sŽ

 ¨r�UF�« w� d³�_« å“b�U½Ëb�U� dÇ—uáL¼ò

°œö³�« w� jI� t½Ëb&

 W×łUM�« UJ¹dO�√ ZOÐ WK�K�Ð l ÒÝu²�« w� dL²�ð “b�U½Ëb�U�

Â«dž 275 Ê“uÐ U−O� dł—u³L¼ nOCðË

 lOÝuð  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý   —d�  ¨UJ¹d�√  ZOÐ  WK�KÝ  t²�ô  Íc�«  ÕU−M�«  bFÐ

ÆÂ«dž 275 UJ¹dO�√ ZOÐ U−O� WK�KÝ ∫b¹bł Ê“Ë W�U{≈Ë WK�K��«

 jI� d�u²�Ë ¨r�UF�« w� d³�_« “b�U½Ëb�U� dł—u³L¼ u¼ UJ¹dO�√ ZOÐ U−O� dł—u³L¼

 °œö³�« w�

 ∫Ê«“Ë√ WFÐ—UÐ d�u²� ¨…œu'« w�UŽ  uJ¹d²½«Ë Ÿö{« dł—u³L¼ ≠ UJ¹d�√ ZOÐ WK�KÝ

 WHK²�� WLFÞ√ X�ÐË ¨Â«dž 275  Ê“uÐ ÎUC¹« Êü«Ë Â«dž 180Ë  Â«dž 90  ¨  Â«dž 225
©ÆŸÆŸ® Æ”U−O� ”ôË Í«ËœËdÐ ¨w�UO� üžUJOý ¨„—u¹uO½ ¨”U�Jð ∫—UO²šö�

°“b�U½Ëb�U� w� b¹bł

  fJOM¹ËË eK¹Ë  u¼ »UF�«

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

  fJOM¹ËË eK¹Ë  u¼

 ÍœU½  »UF�√  WK�KÝË  ¨WHK²��  »UF�√  4  qLAð  œôËú�  eK¹Ë   u¼  »UF�√  WK�KÝ

ÆÎUC¹√ »UF�√ 4 qLAð  UM³K� fJOM¹ËË

°qO� wÐU¼ œôË_«  U³łË s� «uF²9Ë fJOM¹ËË eK¹Ë  u¼ »UF�« WK�KÝ Êü« «uFLł«

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

WWWÆMCDONALDSÆCOÆILØAR          WOÐdF�« WGK�UÐ X½d²½ô«

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

ÆÊËe�*«

©ÆŸÆŸ®

 UNðUO�UFHÐ …dL²�� ôu�≠U�u�

 jÝu�« w� …QłUH*«Ë WAFM*«

 ôu�≠U�u�¢ WKL( wÐdF�«

¢W³O'« r−×Ð MINI

 …d�UM�«  w�CASTRO    u½UŠ  v�≈  ÊuKB¹  ôu�≠U�u�  uÐËbM�

 szUÐe�« Êu¾łUH¹Ë

 5JKN²�*«  …QłUH�Ë  œb−²�UÐ  qOz«dÝ≈  ôu�≠U�u�  W�dý  dL²�ð

  u½UŠ  w�  «Ëbł«uð  s¹c�«  U¹U³B�«Ë  »U³A�«  X¾łU�  …d*«  Ác¼Ë  ¨

 fMOł rN� X�b�Ë …d�UM�« w� d²MÝ ÃœËœ lL−� w� CASTRO
  UO�UFH� «—«dL²Ý« wMO� ôu� U�u� WMOM� l� W¹b¼ CASTRO s�

Æ¢W³O'« r−×Ð MINI ôu� ≠U�u�¢ WKLŠ

 jÝu�« w� v�Ë_« …dLK�Ë XIKÞ« ôu�≠ U�u� W�dý Ê« Ád�cÐ d¹b'«

 r−×Ð WMOM� ¨wMO� ôu�≠U�u� w½UMI�  …dO³� WO½öŽ≈ WKLŠ wÐdF�«

 Ÿ—«uA�«   U²�ô ¨  X½dM²½ô«  l�«u� ¨  n×B�« ‰öš s� d²KK� 250
 U�u�  WMOM�  rCMðË  Æ»uOðuO�«  l�u�  ‰öš  s�  …eHK²�   U½öŽ≈Ë

 vKŽ  W�dA�«  UN{dFð  w²�«   U−²M*«  WŽuL−�  v�≈  wMO�  ôu�–
 w²�«  U−²M*« s� WFÝ«Ë WŽuL−�  dO�uð ·bNÐ ¨wÐdF�« pKN²�*«

 ÆÂuO�« ‰öš tðU³ÝUM�Ë tðUłUO²Š«Ë h�ý q� rzöð

©ÆŸÆŸ®

 s¹—U�0 …d*« Ác¼Ë UNMzUÐ“ W¾łUH� YouPhone W�dý q�«uð

 WKLŠ  ‰öš  s�  X½d²½ôUÐ  `HB²�«  r−Š  lOÝu²Ð  s¹b¹bł

 WKL(« Ác¼ ‰öš s� W�dA�« ÷dFð Æ¢q�« dF�Ð d¦�« `HB²½¢

 s¹b¹bł  s¹—U��  ¨◊U³ý  dNý  ‰öš  œb'«  5LCM*«  vKŽ

 `HBð  Â“d�  ÊułU²×¹  s¹cK�«  5�b�²�*«   U³KD²�Ë  ÊU�¡ö²¹

ÆUO³�½ d³�«

 X½d²½«  `HBð  qLAð  d̈NAK�  qJOý  58  dF�Ð  v�Ëô«  W�“d�«

 œuF¹ ÂUF�« W¹UN½ l�Ë ¨b¹b% ÊËœ WOHðU¼  U*UJ�Ë GB3 r−×Ð

 d̈O³� qJAÐ ÍuOK)« 5�b�²�* U�« ÆqJOý 95 v�« —U�*« dFÝ

 X½d²½« `HBð qLA¹ b¹b% ÊËœ —U�� W�dA�« rNOKŽ ÷dF²�

 dF��« œuF¹ ÂUF�« W¹UN½ l�Ë d̈NAK� qJOý 85 ?Ð GB5 r−×Ð

ÆqJOý 115 v�«

 d³Ž X½d½ô« w×HB²� œbŽ w� ÿu×K� ŸUHð—« „UM¼ Ê« v�« —UA¹

 V�MÐ  ŸUHð—«  sŽ  Y¹b(«  —Ëb¹   «d¹bI²�«  V�×ÐË  ¨ÍuOK)«

 V�×Ð ŸUHð—ô« «cN� WOÝUÝô« »U³Ýô« bŠ« œuFð ÆWO�UŽ W¹u¾�

 UNMzUÐ“ TłUHðË `HB²�« r−Š l ÒÝuð YouPhone
∫œö³�« w� hš—ô« u¼ dF�ÐË s¹b¹bł s¹—U�0

 b¹b% ÊËœ ÍuOK) ÂUŽ …b* dNAK� qJOý 58
GB3 W ÓF �Ð X½d²½ôUÐ `HBð qLA¹

 GB5 `HBð WF�Ð ÂUŽ …b* dNAK� qJOý 85 ?Ð w�U{≈ —U��

 WO�c�« W¹uOK)« nð«uN�« »U×�« œbŽ ŸUHð—« v�« W�dA�« œUI²Ž«

Æ̀ HB²�« WŽdÝ ŸUHð—«Ë ©ÊuHð—ULÝ®

 ∫·U{√  YouPhone  W�dý  ÂUŽ  d¹b�  d³¹«dý  qO¾¹—«  bO��«

 W�UJ� ‰uK(« qC�√ dO�u²Ð UM−NM� —«dL²Ý« w¼ WKL(« Ác¼¢

 s×½  Æb¹b%  ÊËœ  ÍuOK)«  ‚uÝ  w�  œ«Ëd�«  UM½u�  ¨UMMzUÐ“

 d³Ž  …d¦JÐ  X½d²½ô«  w�b�²�*  W³ÝUM�   WKL×Ð  ÂuO�«  Ãd�½

 ¨rNðU³KD²*  rzö�  hOš—Ë  ÍdG�  ÷dŽ  ‰öš  s�  ÍuOK)«

 WF¹dÝ  —U×Ð«  WF²�Ë  b¹b%  ÊËœ  —U��  s�  l²L²�«  rNM ÒJ1

ÆX½d²½ô« w� iH�� dF�ÐË

 ÍuOK)«  ‚uÝ  …œU¹—  w�  dL²�MÝYouPhone  w�  s×½  

 WK�UJ�«  W�b)UÐ Â«e²�ô«  l� pKN²�LK�  qC�ô«  dF��«  .bIðË

 ¡U×½«  W�U�  w�  …dA²M*«  lO³�«Ë  W�b)«  XO½«uŠ  w�  UMMzUÐe�

 ¨WO�UŽ  …œu−Ð  …d�u²*«  WOHðUN�«  W�b)«  ‰öš  s�Ë  œö³�«

                                 Æ¢ U¹u²�*« vKŽQÐ Â«b�²Ýô« WF²� vKŽ b¹bA²�UÐË

©ÆŸÆŸ®
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