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H a i f a

 ’U� q�«d*

تبّني من تقرير مراقب الّدولة حول األمن واألمان في ميناء حيفا، أّن 
إدارة امليناء ال متلك أّي فكرة عن املواد اخلطرة املستوردة إلى البالد، 
وأّن سيارة اإلطفاء الوحيدة تخرج أكثر من مرّة للعالج والّتصليح وال 
ّية بديلة. كما أثار مراقب الّدولة الّشكوك حول  ارة إطفائ توجد سّي
إمكانّية الّتسّتر على مجريات الّتحقيق، وعدم اإلبالغ عن مشّغلي 

رات!! رافعات يتعاطون املخدِّ
يتّم احلديث عن تقرير خطير جًدا، فإذا كان امليناء األكبر في البالد 
حيفا  مدينة  وسّكان  العّمال  أهالي  فعلى  الّشكل،  هذا  على  يبدو 
الّشعور بالقلق الّشديد. إّن أّي حادثة تتعّلق باألمن في خليج حيفا 
ستضّر باالقتصاد اإلسرائيلي، من نقل البضائع إلى الشمال، وإلى 

حتميل باقي املوانئ أكثر من طاقتها. 

’U� q�«d*

بلدّية  في  «اجلبهة»  كتلة  (رئيس  أسعد  سهيل  الّدكتور  أّكد 
حيفا)، في تصريح خاّص لصحيفة «حيفا»، أّن ما ُنِشر مؤّخرًا، 
وكأّن «اجلبهة» ستتناوب مع ممّثل «الليكود» على نيابة رئاسة 

البلدّية، هو محض كذب وافتراء!!
وقال د. أسعد: أبرمنا اّتفاًقا مع رئيس البلدّية، احملامي يونا 
ياهڤ، ونشرنا نّصه احلرفّي. ال عالقة لنا بأّي اتفاق آخر أبرمه 
رئيس البلدّية مع «الليكود» أو غير «الليكود»، ال من قريب 
وال من بعيد. وأصًال يجري احلديث عن وجود نائب رئيس من 
مثلنا  يقول  وكما  الدورة؛  من  الّثاني  الّنصف  في  «الليكود» 

الّشعبي: «كيف عرفت الكذبة؟... من كبرها!».
ومصداقّية  ومصداقّيتها  «اجلبهة»  رصيد  أسعد:  د.  وأضاف 
هّمنا  أّن  ألهلنا  نؤّكد  ونحن  الّتفاهات.  هذه  من  أكبر  ممّثليها 
قضايا  امللّحة،  الكثيرة  قضايانا  على  ُمنصبٌّ  اليوم  األساسّي 
خدمة  في  يصّب  تعاون  بكّل  ونرّحب  والّناس،  واملدارس  األحياء 
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®                                  .هذه القضايا
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تشّغل  اّلتي  حيفا،  ميناء  ِشركة  أّن  الّدولة  مراقب  تقرير  من  وتبّني 
املندوبني عنهم  أو  ال تطلب من أصحاب احلموالت اخلطيرة  امليناء، 
اإلبالغ عن الّسفن اّلتي حتمل مواّد خِطرة وساّمة، وعن مدى خطورة 
كّل واحدة من احلاويات وفق القانون. وفي غياب هذه املعلومات، فإّن 

ركة ال تستطيع حتديد املّدة الزمنّية لبقاء احلمولة في امليناء. الشِّ
م إدارة  ّية في حيفا لم تسلِّ كما وجد مراقب الّدولة أّن سلطة اإلطفائ
ّية الّضرورّية في اِملنطقة، ولم تبّلغ اإلدارة عن املعايير  امليناء نوع اإلطفائ
الّثابتة  ّية  اإلطفائ سيارة  واستبدال  مبوجبها،  تعمل  أن  عليها  اّلتي 
ارة  سّي خروج  عند  للمراقب،  اّتضح  فكما  بديلة.  بواحدة  امليناء  في 
ّية من امليناء إلخماد احلرائق أو إلجراء بعض الّتصليحات ال  اإلطفائ

ارة بديلة ملعاجلة األمور الّطارئة.  توجد سّي
أّي  لتحديد  عمل  إجراء  وجود  عدم  تقريره  في  املراقب  وذكر  هذا 

حاالت يتّم حتويل  وأّي  ا،  ـً ّي داخل احلوادث اّلتي يتّم الّتحقيق فيها 
أّن  من  تخوّفه  املراقب  وأظهر  خارجّية.  هيئات  إلى  فيها  الّتحقيق 
الّتحقيق الّداخلّي قد يتأّثر بالنتائج املمكنة إلحالة األطراف املتورّطة 
إلى احملاكمة، كون هؤالء األطراف زمالء احملّققني في العمل(!!)، األمر 
استخالص  على  والقدرة  الّتحقيق،  مصداقّية  على  ُيؤّثر  قد  اّلذي 

العبر ملنع حوادث مماثلة في املستقبل.
على الرّغم من أّن القانون يخّول وزارة االقتصاد وقف عمل مشّغلي 
تشغيل  في  الّسالمة  بشروط  يفي  ال  املوّظف  كان  إذا  الرافعات 
الوزارة  تبّلغ  لم  امليناء  إدارة  أّن  الّدولة  مراقب  أظهر  فقد  الرّافعات؛ 
عن حاالت ّمت ضبط موّظفني يتعاطون املخّدرات اخلطيرة خالل فترة 
أمر  بفحص  الوزارة  تقوم  كي  معهم،  الّتحقيق  ّمت  وأّنه  عملهم، 

إقالتهم من العمل!
في  خاّصة  جلسة  األربعاء،  أمس  أّول  ُعقدت،  أّنه  بالّذكر  وجدير 
العبر  الستخالص  حيفا  ميناء  وضع  ودراسة  ملناقشة  الكنيست 
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®                           .واّتخاذ اإلجراءات الالزمة
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*åUHO�ò q�«d ≠ بعد رفض رئيس البلدّية احملامي يونا ياهڤ تلبية 

قّدمها التجّمع الوطنّي احليفاوّي له، اختار  ورقة املطالب العينّية اّلتي 
التجّمع العمل كمعارضة فّعالة متواصلة مع الّناس، متّثل صوتهم بصدق 

أمام البلدّية.  
وجاء رفض ياهڤ لورقة مطالب التجّمع بعد جلسات تفاوضّية بني الطرفني 
حول شروط دخول االئتالف، إذ أكّد ممّثلو التجّمع في اجللسات، رفضهم 
الّسّكان  تغّيب  اّلتي  ياهڤ،  الئتالف  املقترحة  العريضة  اخلطوط  لورقة 
اتها تكريس الّتمييز القائم، مؤّكًدا أّن  العرب متاًما؛ بل وحتمل في طّي
لألعوام  عملّية  ُخّطة  وإعداد  املوارد  استثمار  في  جوهرّية  حاجة  هناك 
االجتماعّية  الفجوات  وسّد  والعدالة،  املساواة  لتحقيق  القادمة  اخلمسة 

واالقتصادّية والّثقافّية. 
وجاء في ورقة مطالب التجّمع أّن الّدخول إلى أّي ائتالف مشروط بتحصيل 
مطالب جماعّية للعرب في حيفا، وبتحقيق إجنازات فعلّية لكّل األحياء، 
وإرساء االئتالف البلدّي على أسس الّشراكة الّنّدية ونبذ العنصرّية وقوى 
للعرب  واملستقبلّية  الّتاريخّية  باحلقوق  واالعتراف  املتطرّف،  اليمني 

كمجتمع أصالنّي في املدينة.
ونشير إلى أّن ياهڤ حاول تقدمي الفتات من خالل منح التجّمع عضوّية 
في بعض جلان بلدّية، ولكّننا أّكدنا أّن شرط دخول أّي ائتالف هو شراكة 
أو  رصيد  أّي  دون  شكلّية  مناصب  ال  املدينة،  إدارة  في  حقيقّية  نّدّية 
إجنازات جوهرّية، رافضني وعودات فارغة تعوّدنا عليها على مدار العقود 

املاضية. 
وشملت ورقة املطالب عّدة مطالب عينّية، على رأسها منع تهجير حّي 
غير  ومتويل  وتدعيم  االعتراف  السّياح،  وادي  حّي  سّكان  وإخالء  احملّطة 
مشروط ملدرسة «حوار» األهلّية، حّل أزمة الّسكن للّسّكان العرب، ترميم 
األحياء الّتاريخّية، حّل أزمة املواصالت ومواقف السّيارات في حّي عّباس 
واحلّي الّشرقي، تخفيض ضريبة الّتحسني وتسهيل بنود اإلرجاع وشروط 
الّدفع لّسّكان حّي الكبابير، تخصيص قطعة أرض جديدة للمقبرة في 
حّي الكبابير، تخفيض ضريبة الّسكن («أرنونا») على احملال الّتجارّية 
في وادي الّنسناس والبلدة الّتحتا، إعادة مشروع ترميم األحياء احلكومّي 
في  هيكلّي  مخّطط  بناء  الّنسناس،  ووادي  الّشرقّي  واحلّي  احلليصة  في 
حّي احلليصة يالئم احتياجات الّسّكان، تطوير املرَكز اجلماهيرّي في حّي 
احلليصة، واالعتراف وتدعيم وإزالة املعيقات أمام بناء مرَكز ثقافّي عربّي 
ّية. في ِمنطقة حّي وادي الّنسناس، اّلذي بادرت إليه جمعّية الّثقافة العرب
وعّقب رئيس كتلة «التجّمع» عضو 
البلدّية جمال خميس، قائًال: «نؤّكد 
مجتمعنا  قضايا  هي  بوصلتنا  أّن 
هو  فاالئتالف  ومطالبه؛  وحقوقه 
األولى،  بالّدرجة  سياسّي  ائتالف 
االئتالف  إلى  ندخل  أن  لنا  فكيف 
دون اإلقرار في حّق العرب الّتاريخّي 
صّد  ودون  املدينة  في  واملستقبلّي 
االئتالف  ندخل  كيف  العنصرّية؟! 
حّي  تهجير  إلى  الّتخطيط  ويتّم 
وادي  في  الّسّكان  وإخالء  احملّطة 
الّسياح؟ هل نترك كّل هذا ونبحث 
عن مناصب ُمخادعة؟!!  إّننا نرفض 
مع  هّش  ائتالف  أّي  إلى  الدخول 

رئيس البلدّية».
«سنعمل  قائًال:  خميس  وأضاف 
اليومّية  الّناس  هموم  مع  ومتواصلة  وعنيدة  فّعالة  وطنّية  كمعارضة 
بوجه  ًيا  عال صوتهم  لنرفع  جلماهيرنا  ُعنوان  نحن  اجلماعّية،  وحقوقهم 

سياسات البلدّية».
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®

للّنضال  احليفاوّية  الّشعبّية  الّلجنة  أعلنت   ≠ åUHO�ò q�«d*

للمخّططات  الّتام  رفضها  االقتالعّي،  براڤر»  «مخّطط  ضّد 
اإلسرائيلّية  احلكومة  وتقرّها  أقرّها  اّلتي  العنصرّية  واإلجراءات 
على  وأّكدت  الّنقب،  في  الِفَلسطينّي  العربّي  الوجود  لتطهير 
تكاتفها وتالحمنا ووحدتها الوطنّية في نضالها ونضال أهلنا في 
الّنقب ضّد مصادرة أراضيهم وهدم بيوتهم وتدمير قراهم وتهجير 
عليه  صادقت  اّلذي  براڤر»  أّن «مخّطط  علًما  األلوف،  عشرات 
املاضي،  حزيران  نهاية  األولى،  بالقراءة  اإلسرائيلّي  الكنيست 
الّنقب،  في  ّية  العرب األراضي  من  دومن  ألف  سيصادر 800 
أكبر  قرية،   36 نحو  ويهدم  مواطن  ألف   40 ُقرابة  وسُيهّجر 
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عملّية مصادرة يشهدها شعبنا منذ الّنكبة. 
إّن ُمضّي حكومة إسرائيل قدًما في هذه املخّططات الكارثّية هو 
ّية الِفَلسطينّية الباقية في  مبثابة إعالن حرب على اجلماهير العرب
وطنها، واعتداء سافر على حّقنا في وجودنا ومصيرنا وملكّيتنا 
على أرضنا، وهو جزء من سياسات االحتالل والّتمييز العنصرّي 
اّلتي متارَس ضّد شعبنا الِفَلسطينّي في كاّفة أماكن تواجده.

إّن مطلب الّساعة هو توحيد كّل القوى الوطنّية الفاعلة على 
والتقدمّية،  الدميقراطّية  القوى  وكّل  ّية،  العرب اجلماهير  ساحة 

للّنضال املشترك ضّد سياسة الّتهجير واالقتالع العنصرّية.
كاّفة  من  املكوّنة  احليفاوّية  الّشعبّية  الّلجنة  دعت  وعليه، 
املشاركة  إلى  حيفا  في  جماهيرنا  الوطنّية،  السياسّية  القوى 
ضّد  بشرّية  «سلسلة  اجلماهيرّي  االحتجاجّي  الّنشاط  في 
القادم  األربعاء  يوم  الّشعبّية،  الّلجنة  تنّظمه  اّلذي  براڤر» 
(27/11/2013)، في متام الّساعة الّثامنة مساًء في جاّدة 

الكرمل في احلّي األملانّي. 
يوم  فّعالّيات  في  املشاركة  إلى  الّشعبّية  الّلجنة  تدعو  كما 
الغضب بتاريخ (30/11)، واّلذي ستكون حيفا أحد مواقعه 

املرَكزّية إلى جانب الّنقب وُمدن ِفَلسطينّية أخرى.
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مسؤول،  ومفّتش  املدرسة  مديرة  بني  الوطيدة  العالقات  هل 
سيطرتها  وفرض  لها،  يحلو  كما  التصرّف  إلى  دفعتها 
وهيمنتها على الّطاقم الدراسّي، لتتحّول إلى الّناهية اآلمرة 

بدعم من املسؤولني؟!!
معلومات  وردتنا  عندما  عنه  االستفسار  حاولنا  ما  هذا 
خطيرة، وخطيرة جًدا(!) - من مصادر موثوقة ومؤّكد منها 
- عّما يدور في أروقة إحدى املدارس احليفاوّية.. من فوضى 

وحتّكم وسيطرة وهيمنة..!!
فقبل فترة وجيزة، ّمت فصل أحد املعّلمني (اسم املعّلم محفوظ 
بحّقه  للمدرسة  شكوى  تقدمي  جرّاء  من  الّتحرير)  ملّف  في 
من قبل أولياء أمر أحد الّطّالب، اّلذي قام املعّلم مبعاقبته؛ 
كما علمنا - بحسب املصادر املوثوقة ذاتها - أّن مستشارة 
لعدم  املديرة  تصرّف  من  ا  جًدّ والّساخطة  واملستاَءة  املدرسة، 
سوّي،  بشكل  املدرسة  طّالب  بعض  مشاكل  معاجلتها 
وخصوًصا مبا يتعّلق بأصحاب شأن مقرّبني جًدا من املديرة، 
قامت  املسؤولني؛  مع  الوطيدة  عالقاتها  استغالل  عدا  هذا 
في  حيفا  لواء  ميتوكي (مديرة  راحيل  إلى  شكوى  بتقدمي 
وزارة الّتربية والّتعليم)؛ ما دفع األخيرة إلى إصدار أمر فورّي 
يهودّية  مبفّتشة  واستبداله  املدرسة،  هذه  عن  املفّتش  بإبعاد 
إلى  املديرة،  استدعت  ميتوكي  أّن  أيًضا،  وردنا،  وّمما  أخرى. 
جلنة استماع خاّصة (ועדת שימוע) لسماع أقوالها بهذا 

الّشأن واستخالص العبر.
وفي أعقاب ما وردنا، أيًضا، منذ أزَيَد من عشرة أّيام، من 
عدد من أولياء األمور حول مشاكل عّدة تعصف باملدرسة؛ 
وتفعيل  للّطّالب  العلمّي  والّتحصيل  اإلدارة  حيث  من 
للمديرة؛  اإلدارّي  املنصب  واستغالل  الّشخصّية  العالقات 
ا إلى كمال عطيلة (الّناطق الرّسمّي  ـً ّي أرسلُت بريًدا إلكترون
باسم وزارة الّتربية والّتعليم للمجتمع غير اليهودّي) شارًحا 
له – ّمما وردنا – ما يجري في أروقة املدرسة، منوًّها باملشاكل 
ا تعقيب وزارة الّتربية  املتكرّرة وشكاوى وتذّمر األهالي؛ طالًب
والّتعليم، وُمستهجًنا في الوقت ذاته من الّتغاضي عن مثل 

هذه األعمال، ومستفسرًا عن اخلطوات القادمة!

 n B F ð Èd š_« Óu Kð èK~A
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الرّسمّية  الّناطقة  إلى  رسالتي  بتحويل  عطيلة  قام  وبدوره 
باسم وزارة الّتربية والّتعليم في لواء حيفا. وفي حديث هاتفّي 
ا،  ـً ّي لي معها لم تنِف ما وردها واكتفت بالقول: «ميكنك، حال
العدد».  إغالق  حّتى  الوزارة  رّد  يصلك  لم  أّنه  إلى  اإلشارة 
وحول استفساري عن إمكانّية وصول تعقيب خالل األسبوع 
ا، قيد الّدراسة والبحث! ـً ّي القادم، أجابت بأّن املوضوع، حال

قسم  إلى  مماثًال  ا  ـً ّي إلكترون بريًدا  أرسلُت  ذاته  الوقت  وفي 
ا الّتعقيب الفورّي؛  الّتربية والّتعليم في بلدّية حيفا، طالًب
ولكّن البلدّية، أيًضا، حاولت «جتميد» املوضوع حلني دراسته 

واستخالص العبر هي األخرى!!
في كلتا احلالتني، لم تنِف ولم تفّند البلدّية وال وزارة الّتربية 
اإللكترونّي،  البريد  عبر  وردها  ما  حول  إّدعاءاتنا  والّتعليم 
بخصوص املدرسة ومديرتها! وفي الوقت ذاته لم متنعا الّنشر. 
ولكّننا في صحيفة «حيفا» فّضلنا عدم ذكر األسماء حلني 
وصول تعقيب رسمّي! وعلى ما يبدو، فإّن بلدّية حيفا ووزارة 
األّيام  خالل  وتصدران،  املوضوع  ستدرسان  والّتعليم  الّتربية 
حافة ووسائل اإلعالم. ا أو بياًنا مشترًكا للصِّ القريبة، تعقيًب

أّي  تصرّفات  عن  بعُد  الّتغاضي  أو  الّطرف  غّض  ميكننا  ال 
صداقة  عالقة  ملجرّد  أّنه/ها  يعتقد/تعتقد  كان/ت  مدير/ة 
يتصرّف/ أن  ميكنه/ها  ومسؤولني،  مبفّتشني  يربطه/ها  قوّية 

تتصرّف كما يحلو له/ها، ضارًبا/بًة ُعرض احلائط بقوانني 
وأعراف وزارة الّتربية والّتعليم! 

واستخالص  املوضوع  دراسة  والّتعليم  الّتربية  وزارة  على 
العبر واّتخاذ اإلجراءات املناسبة؛ لهدف منع َتكرار مثل هذه 

الّتصرّفات الّال-تربوّية في مؤّسساتنا الّتربوّية.
سنتابع  مجتمعنا،  على  ساهرة  وعني  رابعة  سلطة  أّننا  ومبا 
وبلدّية  والّتعليم  الّتربية  وزارة  رّد  يصلنا  عندما  املوضوع 
حيفا، وسنوافيكم باملستجّدات؛ فلن نرضى بعُد بالّسكوت 
وغّض  الّصداقة،  وعالقات  اإلدارّي،  املنصب  استغالل  على 
الّطرف عن كّل ما يتعّلق بالعنف داخل مؤّسساتنا الّتربوّية، 
األخالق  على  وأوالدنا  أطفالنا  ترّبي  أن  املفترض  من  اّلتي 
احلميدة واملصداقّية والّنزاهة والّتربية الّسوّية، عدا الّتعليم 

الّسليم طبًعا، إن توافر، أصًال، بني أروقتها!!
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لإليجار
في برج هنڤيئيم في حيفا,شارع اخلوري 2

مربع متر  طابق ارضي مع واجهة جتارية:1,275 

للتفاصيل -استي: 9352028-03, روتي: 03-9352696
ميكن االتصال في ايام االحد – اخلميس بني الساعات : 18:00- 8:00

ruth.eldor@bankleumi.co.il :البريد االلكتروني

بأعمال  مجهولون  قام   ≠  åUHO�ò  q�«d*

في  املنصوبة  الّتذاكر  ماكينات  في  تخريب 
في  (املطرونيت)  اخلفيف  القطار  محّطات 
أنحاء املدينة، كما لوحظت أعمال التخريب في 
ـ«هچانا»  ال شارع  في  خاّصًة  نفسها،  احملّطات 
شپرينتساك»  في «كريات  الّلنبي  شارع  ومفرق 

ووادي اِجلمال. 
مبحّطات  حلقت  الّتخريب  أعمال  أّن  وتبّني 
املجاورة  احملّطات  بقيت  بينما  «املطرونيت» 
من  ويستدّل  ساملة!  «إيچد»  ِشركة  حلافالت 
ّية أّن فوز ِشركة «دان» مبناقصة  الّتحقيقات األول
مال يلقى معارضًة  تشغيل «املطرونيت» في الشِّ

شديدة من قبل مستخدمي ِشركة «إيچد».
عشرات  شّجعت  قد  «إيچد»  ِشركة  وكانت 

 —U DI «  U D ×  V ¹d ð
èM ¹b *« ¡U × ½√ w  n O H)«

’U� q�«d*

املقبل،  األسبوع  ّية،  العرب حيفا  مدارس  تشهد 
ّية املعّلم  نشاطات وفّعالّيات متنوّعة ملناسبة احتفال
جمعّية  سنوات  ثالث  قبل  أطلقتها  كانت  التي 
الّتطوير االجتماعّي في املدينة، بالّتعاون والّتنسيق 
األمور  أولياء  وجلان  املدارس  إدارات  مع  الّتاّمني 

ومجالس الّطالب وهيئات مجتمعّية أخرى.
ّية الّثالثة اّلتي سيكون  وتصادف هذا الشهر االحتفال
ا من تخطيط وتنفيذ  ـً ّي ا ثقاف ـً إحياؤها ُعرًسا تربوّي
اّلتي  اجلمعّية  مع  بالّتعاون  وجلانهم،  املدارس  طلبة 
إلى  املناسبة  إحياء  في  الّثقل  مرَكز  تنقل  أن  رأت 

املدارس نفسها.
وُعلم من جمعّية الّتطوير االجتماعّي أّن الّطالب في 
من  سلسلة  تنظيم  عاتقهم  على  أخذوا  مدرسة  كّل 
ّية أو على مدار األسبوع  الّنشاطات في يوم االحتفال
من  ومكانته  املعلم/املربّي  دور  فيها  يتأّكد  القادم، 
خالل الّتأكيد على وجوب تطوير االهتمام الّطالبي 
بالعملّية  الّنهوض  من  كجزء  الدور  بهذا  واألهلي 
الّتربوّية. وكذلك سوف تنّظم أمسّية ثقافّية فنّية بهذه 
اخلميس  مساء  مسرح «امليدان»،  قاعة  في  املناسبة 
ّية متنوّعة.  من األسبوع القادم، تتضّمن عروًضا طالب
أمور  وأولياء  اجتماعّيني  نشطاء  أّن  أيًضا  وُعلم 
سيشاركون في هذه الّنشاطات عبر تقدمي هدايا رمزّية 
ّية في املدينة. للمعّلمني واملرّبني في كّل املدارس العرب

وفي حديث مع األستاذ حسني إغبارّية (مدير جمعّية 
باملناسبة  «نحتفي  قال:  االجتماعّي)،  الّتطوير 
الفكرة  أّن  من  واثقني  الّتوالي،  على  الّثالثة  للّسنة 
بدأت تتجّذر بني أهلنا وطّالبنا وأولياء األمور، وكّل 
املهتّمني بالّشأن الّتعليمي الّتربوي في املدينة. لسنا 
العملّية  تدعيم  بصدد  بل  أحد  محاباة  بصدد  هنا 
اّلذين  واملرّبني  املعّلمني  إسناد  خالل  من  الّتربوّية 
يكّلفهم املجتمع بهذه العملّية املفصلّية في حياة 
كّل طالب وفي حياة املجتمع أيًضا. املرّبون هم من 
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وأن  بجانبهم  نقف  أن  وواجبنا  وبناتنا  أبنائنا  خيرة 
ًيا». ُنشعرهم بأّننا نقّدر عملهم عال

األستاذ  اجلمعّية  في  الّتعليمّية  البرامج  مرّكز  أما 
على  اجلمعّية  طرف  من  أشرف  الذي  شليوط  زياد 
ّية  الّطالب والهيئات  املدارس  إدارات  مع  االّتصاالت 
عاًما،  عشرين  من  ألكثر  معّلًما  كنُت  «لقد  فقال: 
لزمالئي  بالّنسبة  كهذا  نشاط  أهمّية  مدى  وأعرف 
هذا  برنامَجها  في  اجلمعّية  واملرّبيات.  املرّبني 
شّخصت نقطة حّساسة، وحوّلتها إلى نشاط سنوّي 
يعطي للمرّبني معنوّيات عالية، ويبني لهم تصوّرًا 
ّية اّلتي رأينا أّن  ُمشرًقا. وهذا هو الهدف من االحتفال

اجلميع ملتّف حولها إلجناحها».
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®
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محّطات  في  يعملون  اّلذين  املستخدمني 
ـ«هدار» و«ناڤيه شأنان»، واّلذين بلغوا سن 52  ال
على الّتقاعد املبّكر؛ وذلك في أعقاب انخفاض 
املدخوالت بنسبة %30. ولوحظ أّنه جرّاء ذلك لم 
تفلح ِشركة «دان» بتجنيد سائقني للمطرونيت، 
خرجوا  اّلذين  «إيچد»  بسائقي  استعانت  ولذا 
للّتقاعد! وقال أحد سائقي «إيچد» إّنه كان يبيع 
ا، إّال  ـً تذاكر الّسفر بقيمة 3000 شيكل يومّي
يتجاوز  ال  «املطرونيت»  تشغيل  بعد  دخله  أّن 

ا!! ـً 700 شيكل يومّي

أّن  إلى  هذه  الّتخريب  أعمال  املسؤولون  ويعزو 
املسافرين في «املطرونيت» يسافرون مّجاًنا منذ 

البدء بتشغيلها.
وقّدمت ِشركة «يافيه نوف» شكوى إلى الّشرطة 
عدًدا  وقّدمت  الّتخريب،  أعمال  في  للّتحقيق 
محّطات  في  التقاطها  ّمت  اّلتي  الّصور  من 
وقامت  لالعتداء،  تعرّضت  واّلتي  «املطرونيت» 

الّشرطة باعتقال عدد من املشبوهني.
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قامت بلدّية حيفا بتصحيح اخلطأ والغنب احلاصل 
مدخل  على  مؤّخرًا،  نصبتها  اّلتي  الالفتة  في 
حّي وادي اِجلمال؛ الفتة حتمل اسم احلّي العربّي 
ّية  والعرب العبرّية  الّثالث:  بالّلغات  األصيل، 

واإلنچليزّية.
احلّي  اسم  استبدلت  قد  حيفا،  بلدّية  وكانت 
العربّي األصلّي (وادي اِجلمال) – بلغة «عبرّية/

«عني  باسم   – سليمة  وغير  مشوّهة  ّية»  عرب
هيام»؛ بدون االهتمام بوضع الّنقطتني حتت حرف 
تصحيحها  من  الرّغم  وعلى  األخير..  في  الياء 
الّنقطتني  ووضعها  الالفتة  في  الوارد  للخطأ 
احلّي  اسم  ولكّن  الّصحيح..  مكانهما  في 
ّية  العرب باللغة  اِجلمال»  «وادي  اجلميل  العربّي 
املنصوبة  الالفتة  هذه  في  ا  ًب ومغّي ا  ـً منسّي بقي 
اليهودّية.  - ّية  العرب حيفا  أحياء  أحد  في 

°ÆÆåÂU O ¼ 5 Žò°ÆÆåÂU O ¼ 5 Žò
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…dðUŽ“ Uł—

©UHOŠ w	 WN³'«Ë wŽuOA�« »e(« dOðdJÝ®

  dł w²�«  UHOŠ W Ò¹bKÐ   UÐU²½«  ZzU²½   dHÝ√

 WN³'«ò WLzU� …Òu� …œU¹“ sŽ 22.10.2013 Âu¹

 s�®   «u�_UÐ  å…«ËU�*«Ë  Âö Ò�K�  W ÒOÞ«dI1b�«

 W³� ÒM�UÐË ©U Îðu� 5¨528 v�≈ 2008 ÂUŽ 5¨390
 p�–Ë ¨©6.25% v�≈ 2008 ÂUŽ 5.9% s�® W Ò¹u¾*«

ÆW³ Ò�d� W ÒOð«–Ë W ÒOŽu{u� ·Ëdþ w	

 v�≈ åWN³'«òË wŽuOA�« »e(« w	 UM×LÞ bI�

 WÐdI� vKŽ U ÒM� b�Ë ¨Y�U Ò¦�« bFI*« vKŽ ‰uB(«

 åUHO×Ð rO¹UŠò WLzU�® bFI*« «c¼ s� U Îðu� 750
 6¨276  vKŽ  XKBŠ  gO�U�   UMOŽ  WÝUzdÐ

 “dÐ√  bŠ√  ÒqF�Ë  Æ©bŽUI�  WŁö¦Ð  U¼u Ò�“  U Îðu�

 33% w�«uŠ® X¹uBÒ²�« W³�½ w Ò½bð u¼ »U³Ý_«

 qÐUI� ¨WHFC²�*«Ë W ÒOÐdF�« ¡UOŠ_« w	 ‰ÒbF*UÐ

  U¾�  b¹b³ð  p�c�Ë  ¨©U¼«uÝ  w	  d¦�√Ë  40%
 w�«—  WLzU�ò  q¦�  rz«u�  vKŽ  W ÒOÐdF�«   «u�_«

 ÍU²¹≈  WÝUzdÐ  å…b¹b'«  UHOŠò  WLzU�Ë  åwçO�

  «u�QÐ  ÁbŽUI�  q ÒBŠ  s Ò2  U¼dOžË  ¨Ÿ«u³Kž

 W ÒOÐdF�«   «u�_«   U¾�  ‚dŠË  ¨»dF�«  5Žd²I*«

 r� w²Ò�« å¡UOŠ_« fK−�òË åfðdO�ò rz«u� vKŽ

Ær�(« W³�½ e²&

 5Ð  X¹uB²�«  W³�½  w Ò½bð  »U³Ý√  bŠ√  ÒqF�Ë

 ÂbŽ  s�  ”UM�«  q�√  W³Oš  u¼  »dF�«  ÊU ÒJ��«

 WLzU� w	  UÐU²½ô« ål ÒL−²�«òË WN³'« ÷uš

 œU�  qÐ  ¨U ÎMJ2  «c¼  ÊU�  b�Ë  ÆW�d²A�  WÒOH�U%

 ‚UHðô«  sŽ  ål ÒL−²�«ò  l Ôł«dð  ôu�  Î̈öF	  qB×¹

 rOK�ð q³� dOš_« ÂuO�« w	 ¨Ìc¾²�Ë ÁUM�dÐ√ w²�«

 …uš_«  uŽb½  qÐ  ¨bŠ√  .uKð  b¹d½  ôË  Ærz«uI�«

 ¨ UÐU²½ô«  W−O²½  WÝ«—œ  v�≈  ål ÒL−²�«ò  w	

 r�(«  W³�½  X%  ’uGð  t²LzU�   œU�  YOŠ

 w�«u×Ð XD³¼Ë jI	 U Îðu� 2¨534 vKŽ XKBŠ®

 X½U�Ë  ©2008  ÂUF�«   UÐU²½«  sŽ   u�  300
 åWN³'«ò izU	 s�  u� WzU� w�«u( WłU×Ð

 u¼Ë ¨bŠ«u�« bFILK� »uKD*«  «u�_« œbŽ ÂU9ù

Æ «u�√ 2¨608
 WN³−K� qC	√ ÊuJð Ê√ sJ1 ÊU� W−O²M�« ÒÊ√ l�Ë

 5FÐ UNO�≈ dEM½ UM Ò½√ Òô≈ ¨qJ� ÒwÐdF�« —uNL−K�Ë

 s�  r¼_«Ë  ÆW ÒOŽu{u*«  ·ËdE�«  Òqþ  w	  U{d�«

°d O ð WK UI «Ë ¨ «d ðU N *« s  Èu √ o zUI(«
 b¹b³ðË WO Ò½b²*« X¹uB²�« W³�½ ôu� ¨Y�U¦�« bFI*« s� W³¹d� X½U� åWN³'«ò 

 VzU½  œułË    «u�_«  ‚dŠ  rz«u�Ë  W Ò¹uDK��«  rz«uI�«  vKŽ   «u�_«   U¾�

 UMzUOŠ√Ë U½dO¼UL' w−Oð«d²Ý« V�J� qÐ U ÎOBý «Î“U$≈ fO� ⁄ÒdH²� fOz—

 WNł Í√ l� ÷ËUH²ð r� åWN³'«ò  W Ò�U)«Ë W�UF�« U¹UCI�« WFÐU²�Ë WIŠö*

 Í√Ë W Ò¹bK³�«  fOz— 5Ð ‚UHð«  ÒÍ√  w	 U Î	dÞ X�O� w¼Ë ¨W¹bK³�«  fOz— ÈuÝ

 å—«uŠò WÝ—b� W ÒOCIÐ VŽöÒ²�«Ë …b¹«eLK� W�ËU×� W Ò¹√  ·ö²zô« w	 dš¬ V Ò�d�

  UNH¹“ n ÒAJ²OÝ U� ÊUŽdÝ WBOš—  ôËU×� w¼ WD;« wŠ Ë√ WKI²�*«

 —UL¦²Ý«  sJ1  nO�  UM�H½√  ‰Q�½  UM Ò½√  ªp�–

 U½U¹UC�Ë  UMK¼√  W�bš  qO³Ý  w	  W−O²M�«  Ác¼

 UN²IŁ   œÒbł  w²�«  WHÒ�R*«  ·u�_«Ë  UMzUOŠ√Ë

 ÆåWN³'«òË wŽuO ÒA�« »e(« o¹dÞ ¨UMI¹dDÐ

  U{ËUH�  w	  åWN³'«ò  XKšœ  ¨oKDM*«  «c¼  s�

 v�≈  UN²¹UN½  w	  XK Ò�uð  ¨W¹bK³�«  fOz—  l�

 w{U*«  Ÿu³Ý_«  w	d(«  UN ÒB½  U½dA½®  WO�UH Òð«

 XM ÒLCð  b�Ë  Æ©åUHOŠò  WHO×�   U×H�  vKŽ

 ¨‚u³��  dOž  UNCFÐ  ¨ «“U$≈  …ÒbŽ  W ÒO�UH Òðô«

 ⁄ÒdH²�  wÐdŽ  W¹bKÐ  fOz—  VzU½  œułË  UL ÒOÝ  ô

 —u²�b�« åWN³'«ò WK²� fOz— u¼ ¨…—Ëœ nBM�

 w	  v Ò�uð  YOŠ  Æ…Òd�  ‰ ÒË_  p�–Ë  ¨bFÝ√  qONÝ

 w ÒÐd*«Ë  ôuI½  v�OŽ  —u²�b�«  s�  Òq�  oÐU Ò��«

 VzU½  W ÒLN�  w½«—u	  w×²	  w ÒÐd*«Ë  qLŽ  —bMJÝ«

Æ UÒOŠö�Ë ⁄ÒdHð ÊËbÐ sJ� ¨fOzd�«

 fO�  ÂUN�«  “U$ù«  «c¼  ÒÊ≈  ‰uI�«  q	U½  s�Ë

 V�J�  u¼  qÐ  ¨bFÝ√  —u²�bK�  U ÎOBý  «Î“U$≈

 „UM¼  ÊuJ¹  Ê√  V�J�  ÆU½dO¼UL'  Òw−Oð«d²Ý«

 qJAÐ  W Ò¹bK³�«  w	  bł«u²�  ¨⁄ÒdH²�  fOz—  VzU½

 ÆW Ò�U)«Ë W Ò�UF�« U¹UCI�« lÐU²¹Ë oŠö¹ ¨w�u¹

 «cN�  ÍœU*«  qÐUI*«  ÒÊ√  ¨U ÎC¹√  ¨‰uI�«  q	U½  s�Ë

 VO³Þ U¼bÒ³J²OÝ w²�« …—U�)« s� Òq�√ VBM*«

 ¡«Òdł  s�  bFÝ√  —u²�b�U�  ·ËdF�Ë  ÂdC�

ÆtðœUOŽ ‚öž≈

 åœuJOK�«ò  l�  X{ËUHð  åWN³'«ò  ÒÊQÐ  ¡UŽÒœô«  ÒÊ≈

 ÆW Ò×B�« s� Ì—UŽ ¡UŽÒœ« u¼ ¨Èdš√ WK²� ÒÍ√ l� Ë√

 l� oH Ò²ð r�Ë ¨WNł Í√ l� ÷ËUH²ð r� WN³'U	

 X�O� åWN³'«òË ÆW Ò¹bK³�« fOz— ÈuÝ ¨WNł Í√

 V Ò�d� Í√Ë W Ò¹bK³�« fOz— 5Ð ‚UHð« ÒÍ√ w	 U Î	dÞ

 t¹uAð  u¼  «c¼  dOž  Âö�  ÒÍ√Ë  Æ·ö²zô«  w	  dš¬

 WKzUÞ X% tÓ³ŠU� ≠ lCOÝË ≠ lC¹ dONAðË

 »cJK�  iF³�«  Q−K¹  Ê√  nÝR*«  s�Ë  ÆÊu½UI�«

Æ…bÝUJ�« t²ŽUCÐ lO³¹ w� W Ò¹Ë«dH ÒB�«Ë ¡«d²	ô«Ë

 l�  ÷ËUH Ò²�«  XC	—  åWN³'«ò  ÒÊQÐ  ¡UŽÒœô«Ë

 w¼ WIOI(U	 ÆÁ—ËbÐ W× ÒB�« s� Ì—UŽ ål ÒL−²�«ò

 fOLš ‰ULł Œ_« ål ÒL−²�«ò sŽ W Ò¹bK³�« uCŽ ÒÊ√

 v�≈ W¾MNð …—U¹eÐ ¨«Î—uJA� ¨ UÐU²½ô« bOF ÔÐ ÂU�

 ¡UDA½  s�  œbŽ  WI	dÐ  ¨bFÝ√  —u²�b�«  …œUOŽ

 `{Ë√ t ÒMJ� rNÐ bFÝ√ —u²�b�« V ÒŠ— b�Ë Æål ÒL−²�«ò

  U{ËUH�  W Ò¹√  ÒÊ√Ë  W ÒOLÝ—  W�Kł  X�O�  Ác¼  ÒÊ√

 ÆWLzö*« W ÒOLOEMÒ²�«  «uMI�« d³Ž Íd& Ê√ V−¹

 wŽÔœ  UL�  ≠  åWN³'«ò  XOŽÔœ  ¨¡UMŁ_«  Ác¼  w	Ë

 ÀbŠ UL� ¨W Ò¹bK³�« fOz— V²J� v�≈ ≠ ål ÒL−²�«ò

 vKŽ Òq� ¨…uŽb�« ÊU	d ÒD�« vÒ³�Ë ¨q²J�« lOLł l�

 ¨ål ÒL−²�«ò q³ � s� wLÝ— t Òłuð Í√ Òr²¹ r�Ë  Æ…bŠ

 Ác¼ w	Ë Æ6.11.2013  ¡UFÐ—_« Âu¹ ¡U�� ÈuÝ

 ¨X�ÒbIð  b�  W ÒO	ö²zô«   U{ËUH*«  X½U�  ¨¡UMŁ_«

 fOz—Ë  åWN³'«ò  5Ð  W ÒO�UH Òðô«  lO�uð  Ò-Ë

  √bÐË  ¨7.11.2013  fOL)«  Âu¹  dNþ  W Ò¹bK³�«

 ¨WHÝR�  t¹uAðË  i¹d%  WKLŠ  UNÐUIŽ√  w	

 UM�H½QÐ QÐd½ Ê√ U½dŁ¬Ë ¨UNO�≈ —«d$ô« ÂbŽ U½dŁ¬

 s�  U¹u²�*« Ác¼ v�≈  ◊u³N�«  sŽ U½dO¼UL−ÐË

 bMŽ  UM�“  U�Ë  ÆÆ‰«c²Ðô«Ë  W ÒOzUžuG�«Ë  W�U× ÒC�«

Æ«c¼ UMH�u�

 WÝ—b� WOCIÐ VŽöÒ²�«Ë …b¹«eLK� W�ËU×� W Ò¹√ ÒÊ≈

 W Ò¹√  Ë√  W ÒD;«  ÒwŠ  WÒOC�Ë  WÒKI²�*«  å—«uŠò

 U�  ÊUŽdÝ  WBOš—   ôËU×�  w¼  ¨Èdš√  W ÒOC�

 —uNL'«  ‰UHG²Ý«  sJ1  ö	  ÆUNH¹“  n ÒAJ²OÝ

 U½Òœ—Ë  ÆUN�  bO�—  ô  W½U ÒMÞ   «—UFAÐ  ÒÍËUHO(«

 qLF�«  nO¦J²Ð  ÊuJOÝ   «dðUN*«  Ác¼  vKŽ

 WÝuLK*«  VÝUJ*«Ë   «“U$ù«  oOI%Ë  ÒÍbK³�«

 ÆU½U¹UC�Ë UMÝ—«b�Ë UMzUOŠ_

 UMMOŽ√ VB½ ÁUMF{Ë Íc�« ÒwÝUÝ_« ‰«R Ò��« ÒÊ≈

 nO� ∫w�U Ò²�« ÊU� ·ö²zô« v�≈ ‰ušÒb�« W�Q�� w	

 VÝUJ*«  w¼  U�Ë  d̈¦�√  U½U¹UC�  W�bš  UMMJ1

 WÒOÐdF�«  W ÒOK�_«  W×KB*  UNIOI%  UMMJ1  w²Ò�«

 øWM¹b*«  w	  WH ÓFC²�*«  `z«d ÒA�«Ë  W ÒOMOD�KH�«

 wŽuO ÒA�«  »e(«   U¾O¼  w	  o ÒLF�  Y×Ð  bFÐË

 ¨·ö²zô«  v�≈  ‰ušÒb�«  ÒÊ√  UM¹√—  ¨åWN³'«òË

 W�bš  s�  UMM ÒJLOÝ  ¨l�«u*«  Ác¼Ë  ◊Ëd ÒA�«  ÁcNÐ

 X	dŽ b�Ë Æd³�√  VÝUJ� oOI%Ë ”UÒM�«  U¹UC�

 ¨·ö²zô«  v�≈  qšbð  v²�  w{U*«  w	  åWN³'«ò

ÆÂËeK�« bMŽ tM� Ãdð nO� X	dŽË

 s�  Èu�√  vI³ð  ozUI(«Ë  ¨ozUI(«  w¼  Ác¼

 q�«u²Ý  åWN³'«ò  WK	U�Ë  Æ «b¹«e*«Ë   «dðUN*«

 ¨rN²IŁ U¼uDŽ√ s¹cÒ�« ”UÒM�« W�bš w	 U Î�b� dO Ò��«

ÆÊuI	UM*« Ád� u�Ë ¨rNð«u�√ vKŽ U¼uML²z«Ë

 nO¦J²Ð  ÊuJOÝ   «dðUN*«  vKŽ  U½Òœ—ò  ∫…—uB�«  Âö�

 ÆÆåWÝuLK*«  «“U$ù« oOI%Ë ÍbK³�« qLF�«

 bFÝ√ qONÝ ÊU¹uN³'« W¹bK³�« uCŽ ∫…—uB�« w	®

©ÂU ÒMž ÍœuLŠ ∫WÝbFÐ – ÍbÐUŽ s¹dŽË
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*לא משתתף במבצע צ'ק זהב

247684032476840324476768684840033

Gift Card+

!

club365 

איפור

30%

50
باإلضافة الى 

هديـةش.ج
*

50
باإلضافة الى 

هديـةش.ج
*

50
باإلضافة الى 

هديـةش.ج
*

50
باإلضافة الى 

هديـةش.ج
*

50
باإلضافة الى 

هديـةش.ج
*

50
باإلضافة الى 

هديـةش.ج
*

40%50%

₪269
  49990ش.ج

₪79
14990ش.ج

رقم كتالوجي:  12039856 رقم كتالوجي:  17063266-73

₪89
149ش.ج

  100   5  

رقم كتالوجي: 14018133/41 نوع 750 

حصري ألعضاء

توجد ازدواجية في احلمالت!

مالبس داخلية 
من املاركات الرائدة

حتىحتى

تخفيضتخفيضتخفيض

منتجات ذهبية بأسعار خاصة

مالبس شتوية
املشاركة في احلملة
ش.جبـ لألوالد

ش.جش.جش.ج
بدال منبدال منبدال من

منتجات  أعاله,   100 بـ   5 االوالد  مالبس  حملة  عدا  ما  اجلدد  وللمنضمني  فقط  النادي  ألعضاء  الدفع,  وعند  بو  الكول  في  فقط  واحدة  ملرة  وأكثر  ش.ج   250 بقيمة  الشراء  لدى  احلملة سارية بني 17-25.11.13 
التنظي[, الكهرباء وااللكترونيكا. ال يشمل, شانيل, ديور, المير, استي الودر, عناية الودر, رنوتري[ الودر, فريباج اردن, سيكريت دي في, ابسولو الكسترا وسيروم. احلد االدنى من كل منتج 300 قطعة. احلملة خاضعة 

للنظام املتوفر للقراءة في موقع االنترنت وفي الفروع, للسلع املشاِركة في احلملة واملخزون والتشكيلة املتواجدة في الفروع. السعر في ايالت ال يشمل ض.ق.م.

جتميل وعناية من 
املاركات الفاخرة

ازياء للنساء, الرجال
وسبرينغفيلد املشاركة في احلملة

New Balance احذية
للنساء والرجال املشاركة في احلملة

بيجامات نسائيةمعط[ لألوالد 
"بونيتا دي ماس"

باالضافة الى التخفيضات املوجودة شيك هدية!

الت! احل ف ازدواجية توجد

ي ي

حفلة املفاجآت
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Õd	 f
UD�

عاد إلى البالد، بداية هذا األسبوع، الّناشر احليفاوّي 
بعد  شيء»،  «كّل  مكتبة  صاحب  عّباسي،  صالح 
أكبر  في  متواصلة  أّيام  عشرة  مدار  على  مشاركته 
الّشارقة  مدينة  في  ّية  الّدول الكتاب  معارض  وأهّم 
لدولة  الّثقافّية  العاصمة  الّشارقة)،  إمارة  (عاصمة 

ّية املّتحدة. اإلمارات العرب
ّية املّتحدة، تضّم سبع إمارات:  ودولة اإلمارات العرب
أبو ظبي، دبّي، الّشارقة، رأس اخليمة، عجمان، أم 
القيون، والفجيرة. وتعتبر الّشارقة عاصمة الّثقافة 
تضّم  جامعّية،  مدينة  فيها  توجد  حيث  بينها، 
جامعات عديدة، أهّمها: جامعة الّشارقة األمريكّية 
الّتعليمّية  املؤّسسات  عدا  الّشارقة؛  وجامعة 
وأهّمها:  املتخّصصة،  الكثيرة  واملعاهد  ّيات  والكّل
العليا،  الّتقنّية  ّية  كّل الّشرطّية،  العلوم  أكادميّية 
ودار  «األونسكو»،  مرَكز  القضائّي،  الّتدريب  معهد 
الّدكتور سلطان القاسمي للّدراسات اخلليجّية. كما 
تضّم الّشارقة مدارس حكومّية متطوّرة، إلى جانب 
«الشويفات»  كمدرسة  العريقة،  اخلاّصة  املدارس 
وبريطانّية.  أمريكّية  ومدارس  «الوردّية»  ومدرسة 
عديدة،  ثقافّية  فّعالّيات  عام،  كّل  الّشارقة،  وتقيم 

املسرحّية؛  الّشارقة  وأّيام  الّتراثّية  الّشارقة  كأّيام 
الّنبوّية؛  والّسّنة  الكرمي  للقرآن  الّشارقة  وجائزة 
الّشارقة  ومعرِض  للكتاب  الّدولّي  الّشارقة  ومعرِض 
املدرسّي  للمسرح  الّشارقة  وِمهرجان  الّطفل؛  لكتاب 
وِمهرجان الّشارقة للمسرح اجلامعّي وِمهرجان الّشارقة 
للفنون اإلسالمّية؛ وبينالي الّشارقة للفنون، وغيرها 
والّتربوّية.  ّية  والفّن الّثقافّية  الفّعالّيات  من  العديد 
كما يوجد في الّشارقة عّدة متاحف، أهّمها ُمتحف 

الّشارقة لآلثار.
الِفَلسطينّي  الّناشر  هو  عّباسّي  صالح  واحليفاوّي 
الوحيد املشارك في معرِض الّشارقة الّدولّي للكتاب 
الّثقافة  وزارة  من  خاّصة  بدعوة  ـ(32)،  ال دورته  في 
ـ48. وقد  الِفَلسطينّية، ممّثًال عن ِفَلسطني وعرب ال
إلى  رسمّي  بشكل  عّباسي  صالح  الّناشر  ضّم  ّمت 
اّحتاد الّناشرين العرب، ويكون بذلك الّناشر العربّي 
بشكل  ضّمه  يتّم  اّلذي  والوحيد  األّول  الِفَلسطينّي 

رسمّي إلى اّحتاد الّناشرين العرب.
وعن مشاركته في معرِض الكتاب الّدولّي الهاّم في 

الّشارقة كان لي مع عّباسي هذا احلوار الّسريع:

ارة وعملك  - أّوًال، أثّمن لك جهودك اجلّب
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إلعالئك  يديك  على  وأشّد  الّدؤوب؛ 
أدب  وحتديًدا  ّي،  احملّل ّي  ن الِفَلسطي أدبنا 
ا. تشارك في  ـً ّي األطفال منه، ونشره عامل
ا، فما  ـً ة عديدة سنوّي ّي معارض كتب دول
اّلذي مّيز مشاركتك في هذا املعرِض عن 

غيره؟
الّشارقة  في  الّدولّي  الكتاب  معرِض  إّن  اسي:  عّب
ّية  فاق كّل توّقعاتي، من حيث عدد دور الّنشر الّدول
املشاركة فيه وعدد زائريه. إضافًة إلى دّقة املواعيد 
اّلتي  املتقّدمة  احلوسَبة  وأجهزة  والّنظام  والّترتيب 
تفوق كّل خيال. لقد شاركْت في هذا املعرِض أكثر 
من 800 دار نشر، من كبرى دور الّنشر في العالم 
أكثر  أّيام،  عشرة  خالل  زاره،  وقد  واألجنبّي.  العربّي 
الكتاب،  معرِض  يدخل  أن  تخّيل  زائر.  مليون  من 
ا، أكثر من ِمائة ألف زائر من جميع األعمار،  ـً يومّي
الفّعالّيات  في  وللمشاركة  الكتب  القتناء  يأتونه 
شّك  أدنى  دون  ومن  أيًضا.  والّتربوّية،  الّثقافّية 
ّية كبيرة كمعرِض  يضاهي هذا املعرِض معارض دول
بكثير  ويفوق  (أملانيا)،  الّدولّي  «فرانكفورت» 

ّية. ّية في الّدول العرب معارض الكتاب الّدول

انضمامك  لك  أبارك  ا،  ًي ثان  -
حيث  العرب؛  الّناشرين  اّحتاد  إلى 
ّي  ن الِفَلسطي الّناشر  بذلك  تكون 
الّناشرين  اّحتاد  ضمن  واألّول  الوحيد 
ِفَلسطني  دولة  عن  ممّثًال  العرب، 
ذلك؟ لك  ّمت  فكيف  ـ48،  ال وعرب 

الّناشرين  اّحتاد  إلى  كعضو  االنضمام  إّن  اسي:  عّب
من  جاء  فهذا  تعلم.  كما  فراغ،  من  يأِت  لم  العرب 
وحرص  مستمرّ،  وقلق  ومتواصل  دؤوب  عمل  جرّاء 
مّنا على ما تقّدمه مكتبتنا (مكتبة «كّل شيء») 

منها،  األطفال  إصدارات  وخصوًصا  إصدارات،  من 
اّلتي حتمل رسالة هادفة وقيًما تربوّية، من سلسلة 
حياتّية  أمورًا  خاللها  من  نعالج  الزّيتون؛  براعم 
األطفال.  تهّم  وتعليمّية  ّية  وفّن وثقافّية  اجتماعّية 
وندأب على مواكبة آخر اإلصدارات العاملّية والعمل 
وقيمة.  مستوًى  تقّل  ال  جديدة  إصدارات  على 
والّثقافّية  ّية  األدب الكتب  مئات  إلى  باإلضافة  هذا 
اّلتي  وغيرها،  ّية  احملّل الِفَلسطينّية  والرّوايات 
انفردت مكتبة «كّل شيء» بنشرها. وبعد مشاركات 
الّدائم  واإلقبال  ّية  الّدول املعارض  كبرى  في  عديدة 
على اجلناح الِفَلسطينّي في مكتبتنا، ّمت اختياري 
كعضو دائم ضمن اّحتاد الّناشرين العرب بعد موافقة 
ّية. وإجماع من قبل كبرى دور الّنشر في الّدول العرب

من  ما  تخّوفات  لديك  كانت  هل   -
ّي  الّدول الكتاب  معرِض  في  املشاركة 
في الّشارقة، بصفتك مشارًكا ألّول مّرة 

فيه؟!
اسي: بتاًتا. فمنذ حلظة هبوط الّطائرة القادمة  عّب
بُطمأنينة  شعرت  الّدولّي،  دبّي  مطار  عّمان  من 
شّدة  وفاجأتني  الّتكنولوجّي  الّتطوّر  وملست  وأمان 
في  به  وأشعر  أملسه  لم  ما  هذا  والّترتيب،  الّنظام 
ّية،  الّدول معارضها  ضمن  شاركت  أخرى  ّية  عرب دول 
بال  البالد  فتدخل  بالرّاحة؛  شعورًا  مينحك  ما  وهو 
ترّدد أو خوف. إّن جمال الّشارقة واإلمارات املّتحدة، 
عموًما، ونظافة شوارعها وحتّضرها، يفوق ما قد جتده 
جمال  أبهرني  ومتطوّرة.  متحّضرة  أوروپّية  دول  في 
والّتكنولوجّي..  املعمارّي  الّتطوّر  وأذهلني  الّشارقة 
فرغم قرب البحر من أماكن الّسّكن والفنادق، تهتّم 
تستحضرها  اّلتي  املياه  من  بحيرات  ببناء  اإلمارة 
من مياه البحر بني الفنادق، ونوافير مياه بني دور 
الّسكن؛ حفاًظا منها على البيئة. عدا جمال وإبداع 
نافورة املياه الّتكنولوجّية املتقّدمة اّلتي «تتراقص» 
على أنغام «إْنَت عمري» للّسّيدة أّم كلثوم.. ما زلت 

أعيش هذين الّتطوّر واالنبهار وهذه العظمة.

هل  الكتاب..  معرِض  إلى  وبالعودة   -
صعوبات  أو  خاّصة  مشاكل  واجهتك 

ما؟!
اسي: على الّضّد، متاًما. فإّن املشاركة في املعرِض  عّب
جوال  كانت في غاية املتعة واالستفادة، فالّتنّقل والَتّ
ا، كما أّن دخول املعرِض مّجانّي.  فيه مريح وسهل جًدّ
اّلذي  األرقى  الّدولّي  الكتاب  معرِض  أّنه  شّك  ال 
جميع  إلجناحه  وجتّندْت  شاركْت  وقد  فيه.  شاركت 

إمارات االّحتاد بال استثناء.
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- وكيف ملست ذلك؟
ا، ما  ـً اسي: يدخل املعرِض بشكل منّظم، يومّي عّب
وزارة  حتّثهم  مدرسّي،  طالب  ألف   25 إلى   20 بني 
اقتناء  على  املختلفة  الّثقافّية  واملؤّسسات  الّثقافة 
كتابني  يشتري  منهم  طالب  كّل  فتجد  الكتب، 
املدارس  طّالب  إقبال  إّن  األقّل.  على  ثالثة،  أو 
واملطالعة  بالقراءة  وشغفهم  الكتب  اقتناء  على 
مثًال،  فتدأب،  أذهلني.   – جديد  هو  ما  واكتشاف 
من  كتب  اقتناء  على  حدود»  بال  «ثقافة  جمعّية 
جميع دور الّنشر املشاركة في املعرِض مببلغ خمسة 
آالف درهم (مبعّدل 5 آالف شاقل) لكّل منها، كما 
دور  من  اإلصدارات  آخر  «الّثقافة»  جمعّية  تقتني 
باألطفال.  ُتعنى  اّلتي  وخصوًصا  املشاركة،  الّنشر 
تخّيل املاليني اّلتي تصرفها املؤّسسات واجلمعّيات 
املطالعة  وترسيخ  املعرِض  ودعم  الّثقافة  لتشجيع 
ذلك  يشّكل  لو  حّبذا  الّطالب.  نفوس  في  والقراءة 
ومشّجًعا  والّتربوّية  الّثقافّية  مؤّسساتنا  لدى  حافزًا 
ّية  لطّالبنا على القراءة واملطالعة. وتأكيًدا على أهّم
الكتاب والّثقافة، فقد حضر حاكم الّشارقة االفتتاح 
 6 ُقرابة  ومكث  فيه،  األجنحة  غالبّية  وزار  املهيب 

ساعات يتفّقد ويتابع، داللًة على دعمه للّثقافة.

جناح  على  الواسع  بال  اإلق كان  هل   -
بة «كّل شيء» متوّقًعا؟ مكت

اسي: لقد كان اإلقبال ُمفاجًئا؛ فقد نفد أكثر من  عّب
واّلتي  اجلناح،  هذا  في  املعروضة  الكتب  من   80%
العاشرة  فمنذ  لألطفال.  الّساحقة  غالبّيتها  كانت 
الزّائرين،  ألوف  توافد  ليًال،  العاشرة  حّتى  صباًحا 
.A17 ا، على القاعة 2 في اجلناح الِفَلسطينّي ـً يومّي

لِفَلسطني  بارز  حضور  كان  لقد  إًذا،   -
بة «كّل شيء» في معرِض الّشارقة! ومكت

اسي: نعم! وهذا ما لم أملسه مبثل هذه الوتيرة  عّب
والرّواية  لألدب  كان  كما  أخرى.  معارض  في 
الّثقافية  الّندوات  عقدت  حيث  دورٌ،  الِفَلسطينّية 
والّشعراء  األدباء  كبار  فيها  شارك  اّلتي  ّية  واألدب

من  برز  وقد  واألجنبّي.  العربّي  العالم  من  والكّتاب 
بني الِفَلسطينّيني الرّوائّي إبراهيم نصر الله، الكاتب 

أنور حامد، والكاتب محّمد مهيب جبر.

زة  ممّي ّيات  فّعال هناك  كانت  وهل   -
ضمن هذا املعرِض؟

اسي: الفّعالّيات لم تتوّقف على مدار 10 أّيام  عّب
 – املعرِض  ضمن   – لألطفال  فُخّصصت  متواصلة. 
وثقافّية،  وتعليمّية  تربوّية  ّية  فّعال  500 من  أكثر 
األطفال.  لسينما  قاعات   3 تخصيص  إلى  إضافًة 
ّية  وخالل أّيام املعرِض العشرة جرت ندوات ولقاءات أدب
وشعرّية وثقافّية متنوّعة شارك فيها كبار الكّتاب 
واألدباء العاملّيني؛ حيث ُخّصصت أكثر من 10 قاعات 
والّثقافة.  الّشعر  مقاهي  إلى  إضافًة  لذلك،  كبيرة 
واملقروءة  واملسموعة  ّية  املرئ اإلعالم  وسائل  دأبت  وقد 
ا. ـً يومّي الكبير،  الّثقافّي  احلدث  هذا  تغطية  على 

من  ذاكرتك  في  علق  ما  أكثر  وما   -
مشاركتك في هذا املعرِض؟!

ر يبدو واضًحا عليه): سُتفاجأ إن  اسي (والّتأّث عّب
هو  املعرِض  من  معي  أحمله  ما  أجمل  إّن  لك  قلت 
الوقت  في  خالتي،  وابن  عّمي  (ابن  بعدنان  لقائي 
حياتي،  في  أرَه  لم  واّلذي  عجمان،  إمارة  في  ذاته) 
مواليد  من  إّنه  ا.  جًدّ رًا  مؤّث الّلقاء  كان  لقد  قّط. 
إلى  وتشرّد  الّنكبة،  عام  غادرها  وقد  حيفا،  مدينة 
ّية أخرى، إلى أن استقّر في دولة  سورية وبلدان عرب
ُهوّيته  ببطاقة  يحتفظ  زال  (وما  املّتحدة  اإلمارات 
أيًضا.  وعائلته،  ولديه  إلى  وتعرّفت  الِفَلسطينّية). 
عّمي  أوالد  بقّية  أّن  اكتشفت  معه  حديثي  وخالل 
مشرّدون  ِفَلسطني،  وطنهم،  عن  البعيدين  اخلمسة 
ولبنان  وسورية  والكويت  اجلزائر  مختلفة:  دول  في 
في  عّمي  ابن  مالقاة  لي  تسّنى  وقد  والّسويد، 
الّسويد؛ وأنا على أمل برؤية باقي أوالد عّمي وجًها 
إلى وجه، والّتعرّف بهم عن قرب.. فهذه هي قّصة 
أبناء  يعانيها  اّلتي  والّنكبة  والّتشريد  الّتهجير 

شعبنا الِفَلسطينّي.
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في  الوطني  األرثوذكسّي  املّلي  للمجلس  الّتابع  الكتاب»  «نادي  ناقش 
حيث  رأفت،  نصر  املصري  للكاتب  رواية  املنصرم،  األسبوع  حيفا،  مدينة 
ّية. وحضر هذا اللقاء  يلتقي أعضاء الّنادي مرّة كّل شهر ملناقشة رواية أدب

مجموعة من املثّقفني وُعّشاق األدب واملطالعة. 
و«ماسپيرو» هو االسم الذي يطلق على مبنى اإلذاعة والّتلفزيون املصرّي، 
اّلذي أقيم عام 1960 في قلب ميدان الّتحرير في القاهرة. وقد أطلق هذا 
االسم تكرًميا جلاستون ماسپيرو الفرنسي، أحد أشهر علماء اآلثار املصرّية 

في العصر احلديث، والذي توّلى منصب مدير املتحف املصرّي لآلثار.
اجتهد الكاتب بخياله الذي مييل إلى الواقعية، بوصف مفّصل ملا يدور 

الّسالطني  فيه  كبير،  عجائب  بصندوق  وصفه  الذي  اإلذاعة،  مبنى  داخل 
رؤيتها،  دون  األوراق  على  يبصمون  واألكابر  الله،  أمر  بغير  يحكمون 
وحاشية متتص كالعلق دم املوّظفني الّصغار بال ضمير، ورجال دين يتاجرون 
بكالم الّله ويستوردون عمائمهم من ڤالنتيمو، وعادل واحد وتسعة وتسعون 
العمالق  الّضخم  املبنى  وهذا  ومشعوذ،  دّجال  وألف  واحد  ومثّقف  حرامي، 

الذي يشبه الديناصور املنقرض، ومالك واحد وألف شيطان رجيم!.  
رأى اِلكتاب الّنور قبل الّثورة بقليل، وفيه مخزون هائل من الكبت والتسّتر 
على الفساد، وأحداث تعكس حياة الغاب، القوّي فيها يأكل الضعيف.. 

و«موت الّضمير» من أجل املصلحة الّشخصّية والبقاء على «العرش». 
يقع الكتاب في 371 صفحة، وينتهي بجملة تلخيصية لواقع مرير.

åËd O á ÝU ò è¹«Ë— g UM Ô¹ UH O Š w  »U²~ « ÍœU ½
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مشروع  فاز   ≠  åUHO�ò  q�«d*

أملانّية  مدرسة  بني  الّطالب  تبادل 
 North Rhine والية  في 
مار  ومدرسة   ،Westphalia
إلياس األسقفّية في حيفا، كثاني 
هذه  في  تربوّي  مشروع  أفضل 
الوالية. وقد ّمت اختيار املشروع من 
هناك،  والّتعليم  الّتربية  وزارة  قبل 
على  بناًء  أخرى،  مختّصة  وجهات 
تقّبل  أهّمها  كانت  اّلتي  أهدافه 
وحّث  وعاداته،  قيمه  واحترام  اآلخر 
واالستمرار  الّتطوّع  على  الّطّالب 
إضافًة  الُعليا.  باملعاهد  بالّدراسة 
الهادفة  والفّعالّيات  البرامج  إلى 
الزّيارات  خالل  إجنازها  ّمت  اّلتي 

األثرّية  املعالم  زيارة  ومنها  املدرستني،  بني  املتبادلة 
الّشريك اآلخر، والّتجوال  وثقافات  تاريخ  على  للتعرّف 
ـ: األفكار  في البالد، وورشات عمل تتناول ما يسّمى ب
زيارة  واألقلّيات،  وأنا  اآلخر  الّتطوّع،  وأهمّية  املسّبقة، 
ِشركات «هاي-ِتك» كبيرة وجمعّيات مختلفة، وغيرها.
األملانّية  بالّلغة  مجّلة  إصدار  ّمت  الّسياق  هذا  في 
واإلنچليزّية بتمويل من البرملان األملانّي في تلك الوالية 
احلديث  املشروع  عن  بإسهاب  تتحّدث  الّتعليم  ووزارة 
ا وفيها صور عديدة  تتوّقف عند احملّطات اّلتي  ـً ّي نسب
مّر بها الّطّالب كال املدرستني، على مدار ثالث سنوات. 
هذا وستقوم املدرسة األملانّية بإرسال نسخ كافية ليتّم 

توزيعها على جميع الّطّالب اّلذين 
شاركوا في هذا املشروع لغاية اليوم.

سمعان  املرّبي  املدرسة  مدير  وعّقب 
أبو سّني بقوله: «نحن فخورون جًدا 
مار  مدرسة  رأت  فقد  اإلجناز.  بهذا 
اآلخر  بتقّبل  تأسيسها  منذ  إلياس 
في  االستمرار  على  واحلّث  والّتطوّع 
وأهداف  قيًما  اجلامعّية،  الدراسات 
نفوس  في  زرعها  عليها  أساسّية 
قد  اجلهود  هي  وها  عاّمًة،  طّالبها 
أثمرت». وأضاف أبو سّني: «تولي 
قصوى  أهمّية  املشروع  هذا  املدرسة 
وتؤمن بأهدافه، ودائًما حتّث الّطّالب 
منذ  به.  املشاركة  على  والطالبات 
البداية قمنا بتكريس جهود مكّثفة 
اّلذي  بالّشكل  البرناَمج  وبناء  بدّقة  األهداف  الختيار 
ومتّكّنا  وطّالبهم،  طّالبنا  على  القصوى  بالفائدة  يعود 
من حتقيق األهداف اّلتي نصبو إليها. وقد جاء اختيار 
األملانّية،  الوالية  في  مشروع  أفضل  كثاني  مشروعنا 

ليؤّكد لنا ذلك بأّننا على الّطريق الّصحيح».
جبيلي،  عالية  االجتماعّية  الّتربية  مرّكزة  وقالت 
االختيار،  بهذا  سعداء  «نحن  البرناَمج:  عن  واملسؤولة 
ونرى به ثمرة جلهودنا اّلتي بذلناها خالل الّسنوات من 
حتضير واختيار األهداف بدّقة. إّن إدارة املدرسة أعطت 
كامل الّثقة والّدعم وآمنت بهذا املشروع، ونحن ننظر إليه 
بكامل األهمّية، ملا يعود على طّالبنا من فوائد عّدة».
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صفحات  األّيام  هذه  تشهد   ≠  åUHO�ò  q�«d*

حترّكات  («فيسبوك»)  االجتماعّي  الّتواصل 
انطلقت  فكرة  مثيل..  لها  يسبق  لم  ّية  شباب
كالفراشة من زهرة إلى أخرى، واستطاعت أن جتمع 
بحماس  تنبض  قلوب  القلوب،  من  كبيرة  باقة 
وجوه  على  بسمة  أكبر  رسم  عن  معلنًة  العطاء، 
البعض اّلذين افتقدوا روح العيد لسبب الّضائقة 

املادّية.
اختاروا  ومحّبة  عطاء  مشروع  إلى  الفكرة  وحتوّلت 
أن يطلقوا عليها اسم «بسمة عيد». القت املبادرة 
احليفاوّي  الّشارع  في  ّية  إيجاب فعل  رّدة  ّية  الّشباب
والدتها؛ مّدت  بداية  في  زالت  ما  أّنها  العلم  مع 
أيادي العون من شّتى األطراف واألطياف واألجيال، 
من  العديد  املجموعة  تلّقت  املشروع. وقد  داعمًة 
الّشاكرين  األشخاص  من  كبير  عدد  من  الرسائل 
واملتطوّعني، اّلذين ينتظرون صافرة البداية إلنطالق 
إبتسامة  لرسم  الهدف  لتحقيق  املشروع والّسعي 

على وجوه العديدين في عيد امليالد املجيد.
إعالن  املقبلة  القريبة  األيام  خالل  وسيتم  هذا 
اخلطوات ورسم الّنقاط ووضع األهداف اّلتي ستشمل 

أّيام وساعات عمل املراكز جلمع التبرّعات.
أّما الّسلع اّلتي اختيرت لتكون مبثابة تبرّعات، زينة 
عيد امليالد وشجر العيد، ومالبس وهدايا، حيث 
قرّرت املجموعة أّنها لن تقبل بالتبرّع املالّي، ومن 
ّية بدًال من األموال. لذا  األفضل التبرّع مبواد غذائ
ّية الّضرورّية من  طالبوا باختيار بعض املواد الغذائ
توزيعها  ليتّم  واحدة  حزمة  في  وجمعها  كّل منزل 
شراء  متبرّع  لكّل  ميكن  وهكذا  محتاج.  كّل  على 
ا  قريًب عنها  اإلعالم  سيتّم  أماكن  من  احلزمة  هذه 

وإحضارها إلى املراكز املخّصصة.
(ساحة  حيفا  في  سويدان  محّالت  أن  ويذكر 
بسعر  ّية  الغذائ احلزم/الرزم  هذه  تقّدم  احلناطير) 
لكّل  ميكن  وهكذا  احلملة؛  ألهداف  مخّفض نظرًا 

*åUHO�ò q�«d ≠ إستضاف طّالب الّصف احلادي عشر 

من مدرسة «الكرمل» الّثانوية في مدينة حيفا مجموعة 
«الّسفراء  مشروع  ضمن  املّتحدة  الواليات  من  طّالب 
ألقتها  ترحيبّية  كلمة  البرناَمج  تخّلل  وقد  الّصغار». 
مديرة املدرسة أنا مرّيا كرّام، كما قّدم الّطالب: أنطونيو 
تلحمي  برسيال  سبّتي،  روكسانا  ساري،  عالء  عانق، 
وأمادا كوؤيو شرًحا وافًيا عن مشاريع املدرسة وبرامجها 

 è Ý—b  ÊË—Ëe ¹  å—UG ÒB «  ¡«d H Ò «ò
è Ò¹u ½U ¦ « åq d ~ «ò

دمجت  مشتركة  ّية  فّعال خالل  من  اّلال-منهجّية، 
اآلمن.  والّتعايش  احلوار  املشاركة،  لهدف  الّطّالب  بني 
كذلك قّدموا عرًضا شامًال عن متاحف ومباني مدينة 
حيفا، وتطرّقوا إلى كونها مثاًال ُيحتذى به للّتعايش 

املشترك بني الّطوائف املختلفة.
الّطرفان  وأظهر  والفرح،  احلماس  من  جّو  الّلقاء  وساد 

رغبًة في لقاءات جديدة أخرى.

åb O Ž è L Ðò

متبرع شراء هذه احلزمة كاملة وإحضارها إلى املراكز 
املخّصصة. كما ميكنكم الّتواصل مع عزيز سويدان 
على  للحصول    048663047 رقم  هاتف  على 

تفاصيل حول احلزمة.
ملّد     نابض  قلب  كّل  إلى  نداءها  املجموعة  وتوّجه 
عطاء،    إال  العيد  فما  للمحتاجني.  العون  يد 

محّبة وفرح.
ملزيد من املعلومات واإلستفسار، ميكنكم الّتواصل 
أو  عيد»  «بسمة   - «الفيسبوك»  صفحة  عبر 

على أرقام الهواتف الّتالية: 
فيروز:0542199983،
طوني: 0526542059،
إيهاب: 0544202939،
إلياس: 0502577160.
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*åUHO�ò q�«d ≠ ضمن مشروع طّبي بني مستشفى 

الّتاسع،  طّالب  قام  ومدرسة «الكرمليت»،  «رمبام» 
يوم الّثالثاء األخير، بحضور الّلقاء األّول في مستشفى 
حول  قّيمة  محاضرة  إلى  استمعوا  حيث  «رمبام»، 
(إيدز). املكتسبة  املناعة  قصر  ومرض  ڤيروس 

ّية د. ليلى نّصار، اّلتى  وقد ألقت محاضرة الّصيدل
تعمل في قسم (اإليدز) في مستشفى «رمبام»، حيث 

 åX O K d ~ «ò è Ý—b Ë åÂU ³ —ò v HA²  5 Ð w Ò³ Þ ŸËd A  ≠ å“b ¹ù«ò

في  املناعة  جلهاز  ومهاجمته  الڤيروس  عن:  شرحت 
اجلسم، عوارض املرض، طريقة العالج، تأثيرات األدوية 
الّشخص  وبإقاء  إعاقته  في  وجناعتها  املرض  على 
الوقاية والّتحصني  عن  حتّدثت  كما  حامًال للمرض. 
من املرض من عّدة نواٍح بيئّية، اجتماعّية وجنسّية.
ڤيروس  يحمل  بشاب  الّطالب  التقى  احملاضرة  بعد 
سيرة  سرد  حيث  HIV)/(اإليدز)؛  («إتش.آي.ڤي» 

حياته الّذاتية وكيف متت عدوته باملرض، وحاول من 
للّطالب،  والّتحذيرات  الّنصائح  توجيه  ذلك  خالل 
مشّدًدا على أهمّية الوقاية، ألّنه تكفي مرّة واحدة ال 
أكثر، للوقوع في املرض ولتغيير مجرى حياة اإلنسان.

وممارسة  تطبيق  ّمت  أنا»  هو  «اآلخر  برناَمج  وضمن 
خالل  من  عّنا،  واملختلف  اآلخر  تقّبل  ومبدأ  قيمة 
ڤيروس  يحمل  اّلذي  الّشاب  مع  الّنقاش  حلقة 

(اإليدز)، وذات ُهوّية جنسّية مختلفة.
على  املشاركة  هذه  الّطالب  قّيم  اليوم  نهاية  وفي 
على  حصلوا  أّنهم  مؤّكدين  وهاّمة،  ّية  إيجاب أّنها 

معلومات قّيمة لم يزّودهم بها أحد في الّسابق.
هند  املرّكزة  البرناَمج:  هذا  على  القامني  أّن  ويذكر 
خوري، املربي جريس سويد، واملرافقني: املعّلم أنيس 

سيباط واملعّلمة أزهار حّداد.

åUHO�ò q�«d*

ألطفالها  ماريا»  «سانتا  حضانة  أقامت 
عن  معرّفًة  الزّيتون،  مبوسم  خاّصة  ّية  فّعال
والزيت. الزّيتون  وفوائد  الزّيتون  شجر  أهمّية 

من  قالت:  ابداح،  ردينة  ية  املرّب مع  حديث  وفي 
شجر  عن  أطفالنا  ونثّقف  نعّلم  أن  الضرورّي 
الزّيتون وأنواعه، ونشرح لهم مدى تعّلق أجدادنا 
جميع  في  ذكرت  اّلتي  الكرمية،  الّشجرة  بهذه 

فوائدها.  وأهمّية  لعظمة  السماوّية،  الكتب 
ونحن كمرّبني علينا ترسيخ أهمّية هذه الّشجرة 

تاريخًيا ودينًيا وعلمًيا في أذهان أطفالنا.
الزيتون  رّص  على  ّية  الفّعال هذه  شملت  وقد 
وحتضير وخبز املناقيش بزيت الزيتون والزّعتر. 
مثرية  فنّية  فقرات  احلاج  فيروز  قّدمت  وقد 
األطفال      استحسان  نالت  املوسم،  بهذا  خاصة 

واألهالي املشاركني.

Êu ² ¹ Òe « r Ýu 0 qH²% åU ¹—U  U² ½U Ýò W½UC ŠÊu ² ¹ Òe « r Ýu 0 qH²% åU ¹—U  U² ½U Ýò W½UC Š
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*åUHO�ò q�«d ≠ أوعز رئيس بلدّية حيفا، احملامي 

أحد  شّق  على  العمل  البلدّية  طواقم  ياهڤ،  يونا 
ّية في البالد، واّلذي  أطول مسارات للّدراجات الهوائ
سيمتّد على طول الّشاطئ، تصل مسافته الكلّية 

إلى نحو 42 كليومترًا.
شاطئ  من  األولى،  املرحلة  في  املسار  وسينطلق 
باّجتاه  املدينة  في  («هشاكيت»/الهادئ)  نّصور  أبو 
ـ 22  قلعة عتيل («عتليت»)، على مسافة تقّدر ب
كيلومترًا. أّما اخلطوة الّثانية، فسيتم خاللها متديد 
ا، حّتى شاطئ  ـً ّي املسار ملسافة  20 كيلومترًا إضاف

مدينة قيسارية.
نوف»،  «يافيه  ِشركة  قبل  من  املشروع  وسينّفذ 
ضمن  املسار  سيمر  اّلتي  الّسلطات  مع  وبالّتعاون 

W¹—U�O�Ë UHOŠ 5Ð

  Uł« Ò— Òb K  —U  v K Ž q L F «
 œö ³ « w  ‰u Þ_« d ³ ² F ¹ è ÒO z«u N «

نفوذها، باإلضافة إلى سلطة الّطبيعة واحلدائق.
إشارات  مظّللة،  استراحة  مناطق  املسار:  وسيشمل 
ديكور،  إضاءة،  مراقبة،  «أبراج»  توضيحّية، 
لركن  ومواقف  للمشي،  مسار  خضراء،  مساحات 

السّيارات.
املسارات  مستوى  أعلى  وفق  املسار  إنشاء  فسيتّم 
املماثلة اّلتي ّمت إنشاؤها في متنزّه «پارك هيخت» 
و«پارك شيكمونا» حيث يعتبران جزًءا من املسار الكّلي.

أّي  من  أكثر   - تعمل  حيفا  بلدّية  أّن  ياهڤ  وأّكد 
الرياضة  تعزيز  على   - البالد  في  أخرى  مدينة 
املهنّية والّشعبّية على حّد سواء؛ ومن هذا املنطلق 
تسعى إلى تطوير املسار املذكور كغيره من املشاريع 

الرياضّية األخرى.

œôËú  å —uÄUÄ—ò v HA²
مستشفى  إدارة  قرّرت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

رپاپورت  «مستشفى  اسم  إطالق  «رمبام» 
لألوالد» على كاّفة األقسام اّلتي ُتعنى باألوالد 
واألطفال. وذلك إثر زيادة عدد املباني واألقسام 
الّتابعة ملستشفى األوالد.  ومن املتوّقع أن يصبح 

مستشفى  أحدث  لألوالد  مستشفى «رپاپورت» 
من نوعه في البالد، وهو يقّدم اخلدمات الّطبّية 
البالد.  شمال  في  وطفل  ولد  ألف   600 لنحو 
وتبلغ مساحته 17000 مترًا مربًعا، وهو أكثر 

بضعفني ونصف الّضعف عما كان عليه.

èC ¹u Ž q O N ½ è¦ ŠU ³ K  è ÒO 1d ~ð è ÒO √

’U� q�«d*

للمجلس  التابع  احليفاوّي  الّثقافي  الّنادي  نظم 
تكرميّية  أمسّية  األرثوذكسّي  الوطنّي  امللي 
القدس؛  ابنة  عويضة  نهيل  الدكتور  للباحثة 
القدس  «معارك  كتابها  صدور  ملناسبة  وذلك 
حياة  سيرة   – الّنكبة  عام  ومداخلها  اجلديدة 

البطل إبراهيم أبو دّية». 
والباحثة عويضة ولدت في القدس عام 1935، 
واألردن  ِفَلسطني  في  الّتعليم  حقل  في  وعملت 
تعمل  وهي  عقود.  أربعة  طيلة  ولبنان  وسورية 
ّية  ًيا باحثة وصحافّية وكاتبة بالّلغتني العرب حال

واإلنچليزّية. 
كما صدرت لها عّدة مؤّلفات أهّمها: * الّلهجة 
الفلسطينّية احملكّية في مدينة القدس، دراسة 
 * (باإلنچليزّية)  املترّية  الطريقة  على  النبر 
الّنضال الّسياسّي للمرأة الِفَلسطينّية في القرن 
العشرين * الّتعليم في سورية في خمسة آالف 
سيرة   * للروسّية)  وُمَترجم  (باإلنچليزّية  عام 

أسماء املواقع – سلسلة نساء شامّيات.
علي  احملامي  األمسّية  هذه  في  نهيل  د.  وقّدم 
رافع اّلذي وصف الكاتبة باملناضلة الِفَلسطينّية 
اجلريئة اّلتي ال تعرف الكلل. وسرد رافع نشاطها 
وعملها في حقل الّتعليم، وكيف أّن طالباتها 
قيادّية في احلياة الِفَلسطينّية في  أدوارًا  لعَنب 

ِفَلسطني وفي الّشتات.
املتعّلقة  أسئلتهم  احلاضرين  من  عدد  وطرح 
باألبحاث اّلتي جتريها الكاتبة عويضة، وخاّصًة 
الّشعب  عاشها  اّلتي  الِفَلسطينّية  املواقف  إزاء 
املاضي.  القرن  في  الّثورات  منذ  الِفَلسطينّي 
على  رّدها  سياق  في  عويضة  الكاتبة  وقالت 
األسئلة إّنه يجب على املتحاورين الِفَلسطينّيني 
القدس،  في  الِفَلسطينّية  األمالك  إلى  االنتباه 
املطالبة  وينبغي  ّية،  الغرب القدس  في  وخاّصًة 
اّلتي  الِفَلسطينّية  األمالك  وسائر  األمالك  بهذه 

ال زالت عالقة.
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®
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«أحّبكم لو تعرفون كْم»
أحّبكم

لو تعرفون كم يحبُّ والٌد بنيه
تي لكم وصّي

تستوطنون دارَة القمْر
وتضربون اجلذر في االعماِق

في االعماِق
في االعماِق

مثل اعَرق الّشجرْ!!
أحّبكم

لو تعرفون كم يحبُّ زارٌع
بذارُه

ّسهوَل واألكْم تلوِّن الوهاَد وال
لو تعرفون كْم

ُل الزراع سكَة احلراِث لِّ ب ي
ادمعًا
ودْم

(الشاعر شكيب جهشان)



282013 w½U Ò¦�« s¹dAð 22 WF ÔL'«

:
04-8512244  39   • 04-8510776  (  )    • 04-8530330  67   

16:00  9:00  18:00  8:00  -  :  
  *    *

  1
 

 μπππ

    
!   



29 2013 w½U Ò¦�« s¹dAð 22 WF ÔL'«

   

  

    1

 μπππ
    2.5

 ππππ
    2

 μπππ
     2.5

 ππππ

   5

 ππππ
    3

 ππππ
   7

 ππππ
( )   6

 ππππ

   1.5

 ππππ
    2.5

 ππππ
( )    3

 ππππ
   5

 ππππ

    4

 ππππ
     2

 ¥πππ



302013 w½U Ò¦�« s¹dAð 22 WF ÔL'«

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

W Ò¹u Ô¼ W�UDÐ

الدكتور زياد حّنا، املقيم في حيفا، ابن قرية إقرث املهّجرة، يبلغ من 
العمر 47 عاًما، متزوّج وله ابنتان. وُلد في قرية الرّامة، تعّلم في 

ّية ثّم الّثانوّية. مدرستها االبتدائ
درس الرياضّيات وعلوم الكمپيوتر في جامعة تل أبيب، وحصل 
جامعة  في  العلمّي  حتصيله  أّمت  ثّم  والّثاني،  األّول  الّلقب  على 
«أوكسفورد» في بريطانيا، وحصل على الّدكتوراة في علوم الكمپيوتر 
 JASPER «جاسپر»  لِشركة  العام  املدير  اليوم  وهو  بامتياز. 
 Sr. Vice) رئيس  ونائب  إسرائيل،  في  الكمپيوتر  لبرمجّيات 
ركة في أمريكا لألبحاث والّتطوير الّتكنولوجّي. President) الشِّ

علوم  في  بداياتك  كانت  كيف  زياد،  دكتور   •
الكمپيوتر؟

قرية  في  والّثانوّية  ّية  االبتدائ املرحلة  في  الّدراسة  انتهاء  بعد   -
الرّامة، توّجهت إلى جامعة تل أبيب عام 1985 وتخرّجت بالّلقب 
األّول أو البكالوريوس. ثّم عدت إلى الرّامة وأصبحت مدرًّسا لعلوم 
في  عملت  ذاته  الوقت  وفي  الّثانوّية،  مدرستها  في  الكمپيوتر 
الّتعليمّية  البرامج  لتطوير  البرمجّيات  مجال  في  «صادر»  شركة 
لألطفال واألوالد. ثّم التحقت باجلامعة مرّة أخرى ملواصلة الّتحصيل 
العلمي للقب املاجستير من جامعة تل أبيب، وباشرت العمل في 

في «إنتل»  عملت   .1990 عام  العاملّية   (Intel) «شركة «إنتل
 Sr. Principal) 17 عاًما متواصًال، وبلغت درجة مهندس رئيسّي
ركة العاملّية. لكني رأيت أّن هذا ال يكفيني،  Engineer) في الشِّ
دراسة  وتابعت  إنچلترا  إلى  فسافرت  محدود،  غير  والّطموح 
الكمپيوتر في جامعة «أوكسفورد» وحصلت على لقب الّدكتوراة. 
وهكذا أصبحت عروض العمل تنهال علّي من أنحاء العالم، وخاّصًة 

من الواليات املّتحدة وإنچلترا.

• وفعًال سافرَت إلى الواليات املّتحدة، وبدأَت العمل 
هناك..

- صحيح، غادرت البالد مع العائلة في أوائل عام 2008 ألّن إحدى 
للبرمجّيات،  «جاسبر»  ِشركة  وهي  األمريكّية  الكمپيوتر  ِشركات 
الرّئيسّي  واملصّمم  ركة  الشِّ لرئيس  نائب  وظيفة  علّي  عرضت 
للّتكنولوجيا، وأعتبر هذا تقّدًما بخطوات ملحوظة نحو إمكانّيات 
سنوات،   3 أمريكا  في  وأمضيت  وشاسع.  فسيح  ومستقبل 
ركة وانتشارها في عدد من  وساهمت مساهمة فّعالة في تقّدم الشِّ
ركة فروًعا لها في الّسويد والبرازيل  دول العالم، حيث أقامت الشِّ
في  ركة  للشِّ فرع  إقامة  وكذلك  البالد؛  إلى  العودة  وقرّرنا  وأمريكا، 

ا. ـً إسرائيل، وتوّليت إدارته شخصّي

ركة؟ • ماذا تعمل هذه الشِّ
عمل  لفحص  البرامج  بتطوير  مختّصة  ِشركة  هي  «جاسپر»   -

شرائح الكمپيوتر اّلتي يتّم صنعها من مادة الّسليكون املستخرَج 
من الرّمل املصنَّع، وإدخالها في كّل األجهزة اإللكترونّية املتقّدمة؛ 
كالّذاكرة  وهي  شابه،  وما  الّذكّية  الّتلفونات  أو  الكمپيوتر  كدماغ 
اجلزيئات  مليارات  على   الّشرائح  هذه  حتتوي  اإلنسان.  عقل  في 
ّية بالعني املجرّدة. لذلك ُيطرح الّسؤال كيف يتّم تصميم  غير املرئ
هذه الّشرائح الّصغيرة واملعقدة؟ قبل مرحلة الّتصنيع يقوم مصّمموا 
هذه الّشرائح ببناء مناذج (MODELS) اّلتي تصف كيف ستعمل 
هذه الّشرائح. وهذه الّنماذج هي عبارة عن برامج كمپيوتر مكتوبة 
هذه  متّر  بعدها   .VHDL أو   VERILOG مثل:  خاّصة،  بلغات 
الّنماذج مبرحلة طويلة ومعقّدة للتحّقق من صّحة عملها عن طريق 
هذه  في  خطأ  أّي  أّن  املعروف  من   .(SIMULATION) احملاكاة 
خسارة  ثّم  ومن  الّشرائح،  عمل  في  عطل  إلى  يؤّدي  قد  الّنماذج 
حتّقًقا  تعطي  احملاكاة  ألّن  نظرًا  املتنافسة.  ركات  الشِّ لهذه  فادحة 
سلسلة  في   JASPER ِشركة  في  انطلقنا  كامل.  وغير  ا  ـً ّي جزئ
من االختراعات والّتكنولوجيا املتقّدمة املستِندة على براهني وحتّقق 
حتّقق  إلى  للتوّصل   (FORMAL VERIFICATION) رياضّي 
كامل (FULL PROOF) لهذه الّنماذج؛ وبهذا استطعنا تزويد حّل 
ركات أمواًال طائلة،  كامل وناجع ملشكلة الّتحّقق، مما وّفر على الشِّ
ركات بذلك من تصنيع الّشرائح من أّول مرّة بدون أخطاء!!  فتتمّكن الشِّ

• هل هناك ِشركات أخرى تصّنع هذه الّشرائح؟
- طبًعا، نحن ال نصّنع الّشرائح، بل نعطي حلوًال لفحصها بوسائلنا 

Ü U F « w  d ðu O á L ~ « ¡U L K Ž s  Ü U Ž —u ²Öœ
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العلمّية والّتكنولوجّية؛ وأشير بهذه املناسبة إلى أّن لدينا عشرات 
براءات االختراع اّلتي ننفرد بواسطتها في عملنا الّدقيق هذا. أّما 
ركات اّلتي تصّنع مثل هذه الّشرائح فكثيرة، ونذكر منها على  الشِّ
ركات ذات الّشهرة العاملّية «إنتل» Intel، «أّپل»  سبيل املثال الشِّ
 ،Broadcom «برودكم»   ،Qualcomm «كوالكم»   ،Apple
«سوني» Sony، «كانون» Canon، وغيرها. ونلفت الّنظر إلى أّن 
ركة هم خبراء على  أكثر من ثلثي املهندسني اّلذين يعملون في الشِّ

املستوى العاملّي، ومصّممون للبرمجّيات.
 

• كيف أنشئت شركة «جاسپر» هنا في حيفا؟
من  كبير  كادر  لوجود  إسرائيل  في  «جاسپر»  بإنشاء  فّكرنا   -
املهندسني في مجال الّتحّقق والّتصميم اإللكترونّي. وكذلك يوجد 
ركات اّلتي تستخدم برامجنا؛ فوجودنا إلى  هنا عدد كبير من الشِّ
جانبهم يسّهل الّتعامل املشترك في دفع الّتكنولوجيا ُقُدًما. وتعقد 
ا  ـً هنا مؤمترات عديدة في هذا املجال بني احلني واآلخر. وأنا شخصّي
أشارك في هذه املؤمترات كخبير في علوم الكمپيوتر والبرمجّيات، 
ركة في إسرائيل على أن أتوّلى  وهكذا تبلورت فكرة إقامة فرع للشِّ
ِمنطقة  أو  البالد،  أواسط  في  ركة  الشِّ بإقامة  أوًّال  فّكرنا  إدارتها. 
ـ«هاي-ِتك» الّشهيرة، ولكّني رأيت من  «يوكنعام» حيث ِشركات ال
ركة في مرَكز العلوم املتقّدمة «متام» في حيفا،  املناسب إقامة الشِّ
حيفا  وفي  البالد،  في  ركات  الشِّ كبرى  بني  موقعنا  اّتخذنا  وفعًال 

بالّذات، وباشرنا العمل.

• هل يعمل في «جاسپر» مهندسون عرب؟
ركة، عربّي، من إقرث أصًال.. ويعمل لدينا في  - أوًّال أنا رئيس الشِّ
ركة 25 مهندًسا من العرب واليهود، ويتأّلفون من كّل الّطوائف،  الشِّ
فليس لدينا أّي تفضيل ألحد، بل الكفاَءة هي اّلتي تقرّر. وأقول 
إّن املهندسني العرب في علوم الكمپيوتر والبرمجّيات هم موضع 
ركة العاملّية تضّم  افتخارنا واعتزازنا. ومبا أّننا ِشركة متفرّعة فإّن الشِّ
في  البرمجّيات  مجال  في  اخلبراء  كبار  من  وهم  مهندًسا،   140

الكمپيوتر. 

• أال تواجهون منافسة مع ِشركات أخرى للحاسوب؟
- ال بّد من وجود منافسة، فهي تظهر في كّل مجال، ولكن بالرّغم 
من املنافسة بني ِشركات الكمپيوتر، إّال أّننا استطعنا دخول سوق 
وتلك  وإجنازاتنا.  بعملنا  ننفرد  ألّننا  ا،  ـً ّي نسب بسرعة  الكمپيوتر 
ركات تشّغل عشرات ومئات املهندسني في فروعها املختلفة في  الشِّ
أنحاء العالم. إّن املثابرة واإلصرار على التقّدم والّنجاح يحتاج إلى 
الّصبر واإلخالص والّصدق في العمل، ونحن منتاز في هذه األمور. وننظر 
ركة وزيادة عملها وجناعتها. في املستقبل القريب إلى توسيع الشِّ

ركات  الشِّ ومع  األم  ركة  الشِّ مع  تتواصلون  كيف   •
اّلتي تطلب خدماتكم؟

- لم تعد مسألة الّتواصل قضّية صعبة املنال، خاّصًة أّن طبيعة 
عملنا يتطّلب اّتصاًال دائًما مع جهات أخرى، فمثًال ترى مهندسني 
من ِشركتنا يجلسون أمام الكمپيوتر بتواصل مستمّر مع زمالئهم 
في الّسويد أو البرازيل أو أمريكا ويتداولون في حّل مشكلة ما أو 
يخّططون لبرنامج معّني، فاجللسات املشتركة مثل هذه كثيرة، وتعقد 
املستخدمني  وعدد  نامية  ِشركة  ألّننا  األحيان.  بعض  في  ا  ـً يومّي

يتزايد يوًما بعد يوم. 
 

بالد، ما مدى  • أعود ملسألة املهندسني العرب في ال
بالهم على دراسة املوضوع؟ إق

وحّتى  الّثانويني  الّطالب  للقاء  جهد  أي  أّدخر  ال  أنا  الواقع  في   -

وأضرب  الكمپيوتر،  مجاالت  دراسة  على  أحّثهم  لكي  اجلامعّيني 
والّطموح  املثابرة  طريق  عن  الّذات  بتحقيق  ا  ـً شخصّي منوذًجا  لهم 
واإلميان بصدق الّطريق. وأعتقد ينبغي على املدرسة توجيه طّالبها 
ـ«هاي-ِتك». وفي عام 1985 كنت  نحو العلوم احملّكمة وخاّصة ال
العلوم  يدرس  اّلذي  أبيب  تل  جامعة  في  الوحيد  العربي  الّطالب 
ـ«هاي- الدقيقة، أّما اليوم فلدينا 1500 مهندس عربّي في مجال ال
ِتك» في البالد، من بني 80 ألف مهندس يهودّي يعملون في هذا 
ال  عدًدا  املّتحدة  الواليات  في  الّسيليكون  وادي  في  وترى  املجال. 
بأس به من املهندسني واخلبراء العرب في علوم الكمپيوتر، واّلذين 
ّية. ووادي السيليكون يعتبر  قدموا من إسرائيل أو من الّدول العرب
ركات والّصناعات الّدقيقة واحملّكمة. من  أكبر جتّمع في العالم للشِّ
ـ«هاي-ِتك» احمللّي ال جتتاز  املالحظ أّن نسبة املهندسني العرب في ال
%2، ولذلك نريد حّث الّصغار للتوّجه لهذا املجال ألّن فرص العمل 

والتطوّر كبير جًدا. 

مجاالت  في  جديًدا  تطوًرا  يوم  كّل  في  نشهد   •
أن  ميكننا  هل  املستقبل؟  ترى  فكيف  الكمپيوتر، 

نتوّقعه؟
- سؤالك هذا غير محدود، ألّن هذا املجال غير محدود. وإذا نظرنا 
ـ50 املاضية جنده يتطوّر بصورة هائلة،  إلى العالم في الّسنوات ال
وفي الّسنوات القليلة األخيرة نرى هذا التطوّر يتزايد مبا ال يتصوّره 
العقل. وقد شهدنا مؤّخرًا أّن ثورات ما يسّمى بالرّبيع العربّي بدأت 
ـ«فيسبوك» وغيرها، فكيف تبدأ  بشبكات الّتواصل االجتماعّي، ال
ثورة أو يتحّدد مصير دولة بالكمپيوتر؟ سنرى أعظم من هذا في 
ورمبا  طاوالتنا،  عن  احلواسيب  ستختفي  حيث  القريب؛  املستقبل 
وهذا  بعد،  عن  التحّكم  أجهزة  وسنستخدم  أيًضا،  املكتب  طاوالت 
وكاّفة  والسّيارة،  واملكّيف،  الّتلفزيون،  تشغيل  في  بوادره  نرى  ما 
إلقامة  كثيرون  ومييل  ّية.  املنزل وغير  ّية  املنزل ّية  الكهربائ األدوات 
البيت الّذكي، وهو البيت اّلذي تعمل أجهزته بواسطة التحّكم عن 
ّية. كما ميكننا  بعد، ابتداًء من باب املنزل وانتهاًء بأصغر أداة كهربائ
تشغيل الّثالجة أو الغّسالة أو املكّيف أو أّي جهاز آخر ونحن في 
املكتب أو املتجر أو مكان العمل. أو أّن الكمپيوتر يفتح املاء أو 
يقطع الكهرباء إذا حدث أّي طارئ في البيت. وأقول أبعد من هذا، 
سنشهد استخدامات غريبة في مجال البصرّيات، كالّنظارات اّلتي 

ويعمل  ناظريك  أمام  متنّقل  حاسوب  وهي  األبعاد،  ثالثّية  تراها 
هاتف  أزراره  وأحد  ما  ثوًبا  نرتدي  أو  بالّلمس.  وليس  باإلشارات 
االجتماعّي  الّتواصل  شبكات  أجهزة  إّن  أقول  املجال  وبهذا  خلوّي، 
بنحو  اليوم  تقّدر   INTERNET OF THINGS يسّمى  ما  أو 
نحو  عددها  يصبح  أن  يقّدر   2020 عام  وفي  جهاز؛  مليار   50
100 مليار جهاز للّتواصل في وقت واحد!!. وال نستطيع إحصاء 
املجاالت اّلتي يطمح اإلنسان الستخدامها، نظرًا لزيادة املعلومات 

والّتطوّرات العلمّية والّتقنّيات الّدقيقة لكّل ما يفّكر فيه. 
 

ة؟      • كيف تواكب هذه الّتطّورات العلمّي
- أنا أشارك في املؤمترات العلمّية والصناعّية العاملّية على الّدوام، 
حيث أتلّقى الّدعوات من إدارة هذه املؤمترات. وكثيرًا ما أقّدم مداخالت 
أّطلع  وهكذا  إلّي،  بها  يتوّجهون  عديدة  استفسارات  على  أرّد  أو 
على آخر املستجّدات في علوم الكمپيوتر والبرمجّيات. وباحلقيقة 
أستغل هذه املواكبة لكي أنقلها إلى طّالب املعاهد العليا اّلذين 
علوم  في  والّثالث  الّثاني  الّلقب  لطالب  ممتحن  فأنا  بهم،  ألتقي 
الكمپيوتر في «الّتخنيون» وفي جامعات ومعاهد أخرى في البالد 
تنشرها املجالت  اّلتي  العلمّية  املواد  مبراجعة  أساهم  كما  والعالم. 
العاملّية وأدّققها قبل الّنشر. وأسعى لتوجيه الّطّالب في دراساتهم 

العلمّية التباع أفضل الّسبل في أبحاثهم. 
 

إجنازاتكم  على  ة  ّي العامل ركات  الشِّ اّطالع  مدى  ما   •
وأعمالكم؟

العمل،  في  لدّقتنا  نظرًا  العالم  في  ِشركتنا  صيت  ذاع  لقد   -
 RED وجناعتنا في اإلجنازات، وحصلنا في هذا العام على جائزة
HERRING AWARD التقديرّية من مجمع الّصناعات احملّكمة 
 100 ألكثر  اجلائزة  هذه  ومتنح  أمريكا.  في  السيليكون  وادي  في 
ِشركة ذات تأثير وتطوّر ومنّو في عالم الكمپيوتر. وتتنافس كبار 
ركات للحصول على هذه اجلائزة. وقد تنافست هذا العام أكثر  الشِّ
من 3 آالف ِشركة، ولكن ّمت اختيارنا من بني أفضل ِمائة في العالم.

• نتمّنى لكم دوام الّتوفيق والّنجاح..
- شكرًا جزيًال.

• • • • •



322013 w½U Ò¦�« s¹dAð 22 WF ÔL'«

 100%
pLOŽ WM³ł

دعوًة  شليوط  عفيف  والفّنان  الكاتب  تلّقى   ≠  åUHO�ò  q�«d*

للمشاركة في مؤمتر ثقافّي أدبّي في رومانيا، حيث سيغادر البالد 
قبل  من  ُمنتدًبا   ،(26/11/2013) القادم  الّثالثاء  يوم  صباح 
مؤّسسَتي «األفق» (حيفا)، و«البادية» (عسفيا)؛ حيث سيقّدم خالل 
انعقاد املؤمتر اّلذي سيعقد على مدار خمسة أّيام متتالية مداخالت 
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ّية  فّعال حيفا  في  مدرسة «املسار»  نّظمت   ≠ åUHO�ò q�«d*

الّطالب  فيها  شارك  أنا»  هو  «اآلخر  بُعنوان  تربوّية  اجتماعّية 
واملرّبون لهدف العمل على تطوير االهتمام االجتماعّي، الّتطوعّي، 
ّية الّذاتّية  مساعدة اآلخر والعطاء. هذا إضافة إلى تنمية املسؤول
وخلق  وحرّيتهم،  البشر  حقوق  على  احملافظة  في  واالجتماعّية 

مجتمع مثالّي يعتمد على محّبة اإلنسان أينما كان.
كجزء  جاَءت  املبادرة  هذه  إّن  قّدور  أميمة  املدرسة  مديرة  وتقول 
من ُخّطة مدرسّية تتضّمن دمج الّطّالب باملجتمع، والعمل على 

حتصيل حقوقنا ومساواتنا إزاء اآلخر.

*åUHO�ò q�«d ≠ تفاعلت مجموعة من الفتيات في مرَكز الّشبيبة 

«هچيبورمي» الّتابع للمرَكز اجلماهيرّي في حّي احلليصة احليفاوّي، مع 
ّية واملسرحّية اّلتي قّدمتها الفّنانة  تدريبات ورشة خدع املاكياج الّسينمائ

جيهان عوض.
وتأتي هذه الورشة املمّيزة اّلتي نّظمت ملرّة واحدة، كجزء من الّنشاطات 
والفّعالّيات الّتربوّية والّترفيهّية، اّلتي ُتقام في املرَكز ملختلف الّشرائح 
العمرّية، واّلتي القت استحسان وإعجاب الفتيات املشاركات في ورشة 
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حول املسرح الِفَلسطينّي. ُمعتمًدا على كتابه الّتوثيقّي «جذور احلركة 
املسرحّية الِفَلسطينّية في اجلليل»، كما سيقدم خالل لقاءات أخرى 

ّية ومقاطع مسرحّية من مؤّلفاته. قراءات أدب
هذا وسيلتقي شليوط خالل املؤمتر مع عدد من الكّتاب والّشعراء من 
ُسبل  لبحث  عاملّية  ثقافّية  ومراكز  مؤّسسات  ومديري  مختلفة  دول 

الّتعاون والّتبادل الّثقافّي.

WBOK(« ÒÍdO¼UL'« e Ó�d*« w	
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تطبيق خدع املاكياج على زميالتهن.
وقالت نسرين مرقص (مديرة بعثة املرَكز اجلماهيرّي في احلليصة): تأتي 
الّدؤوب  للعمل  استمرارًا  واملسرحّية  ّية  الّسينمائ املاكياج  خدع  ورشة 
واخلّالق اّلذي نسعى كطاقم عمل في املرَكز إلى تقدميه خدمًة لطّالبنا، 
أهدافنا  يعزّز  ما  كّل  توفير  وإلى  الّتجديد،  إلى  دائًما  نسعى  حيث 

الّتربوّية والّثقافّية.
ويذكر أّن فيحاء عوض شاركت في تنظيم هذه الورشة اخلاّصة واإلشراف عليها.
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الكرمل»  «چميناسيا  مدرسة  استضافت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

للفنون واإلبداع في حيفا، يوم اجلُمعة األخير في ساحة املدرسة، 
معرض لوحات «الّنبي» - لوحات زيتّية مستوحاة من أدبّيات 
جبران. افتتح املعرض مدير املدرسة محّمد أبو خزنة بكلمة عن 
املجتمع  في  ووحيدة  أولى  ثانوّية  مدرسة  أّنا  مشيرًا  املدرسة 
عن  أعلن  حيث  واإلبداع؛  الفنون  بشؤون  ُتعنى  اّلتي  العربّي 
ّية وبتخّصصات فنّية  افتتاح املدرسة في الّسنة الدراسّية احلال
مختلفة، كفنون املسرح (5 وحدات تعليمّية)، تخّصص دراما 
وَحدات   5) والّنحت  الّتشكيلّي  الفّن  تخّصص  وإنتاج،  إخراج 
حافة واإلعالم. تعليمّية)، تخّصص أندلسّيات، باإلضافة إلى الصِّ

اّلتي  مودان،  أوريت  «چميناسيا»  لشبكة  العامة  املديرة  تاله 
شّددت بدورها على ِمهنّية الّطاقم املدرسّي والرّؤية اّلتي تبّنتها 

الّشبكة في دعم مدرسة ثانوّية للفنون واإلبداع.
للفّنانة  بالّلوحات «اجلبرانّية»  مّخول  مروان  الّشاعر  أشاد  كما 
سيسيل كاحلي، وأّن تواضع الفّنانني بشكل عام من شأنه أن يضعف 
ّي من قبله هو  املجتمع الفّني، وأن جرأة الفنان في فرض احلدث الفّن
املطلوب ليتسّنى فرض أجندة فنّية إبداعّية في املجتمع العربّي.

åW d ²A*«  «—U L F « w  sJ Ò «ò
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جمعّية  في  واملرافعة  احلقوق  دائرة  عن  مؤّخرًا،  صدرت،   ≠  åUHO�ò  q�«d*

العمارات  في  «الّسكن  بُعنوان  جديدة  كرّاسة  حيفا،   - االجتماعّي  الّتطوير 
لألمور  القارئ  تعريف  إلى  الكرّاسة  وتهدف  وتعليمات».  أنظمة   - املشتركة 
واملشاكل والقضايا احلياتّية اّلتي ميكن أن يواجهها، إضافًة إلى توضيح بعض 
اجلوانب الّقانونّية للّسكن املشترك. إّن هذا اإلصدار هو األّول من نوعه بالّلغة 
ّية، ويأتي لتوضيح مسألة الّسكن في العمارات املشتركة من كّل زواياه  العرب
وتطوير  األمور  وتصريف  املشترك  العيش  لتيسير  مسًعى  في  القانونّية، 
العالقات في هذه العمارات، وخاّصًة في ضوء الّتوّترات بني ساكني العمارات 

املشتركة فيما يتعّلق باستعمال وصيانة امللك املشترك.
وفي حديث مع احملامية جمانة اغبارّية - هّمام (مرّكزة الدائرة في اجلمعّية)،  
نوّهت إلى أّن هذه الكرّاسة تأتي ضمن سلسلة إصدارات دائرتنا املتخّصصة 
حياتنا  نواحي  لبعض  قانونّية  جوانب  لتوضيح  احلقوقّية  والّتوعية  باإلرشاد 
تدريبّية  لقاءات  لتنظيم  تعمل  الّدائرة  أّن  إلى  أشارت  كما  وأفراد.  كمجتمع 
للجان وسّكان عمارات مشتركة في مطلع الّسنة القادمة مبوضوعات متنوّعة، 
ّية، القانونّية والّتنظيمّية، وذلك بالّتنسيق مع جمعّية ثقافة الّسكن.  منها: املال
الكرّاسة توزّع مّجاًنا، وللحصول على نسخة منها ميكنكم التوّجه إلى جمعّية 

الّتطوير االجتماعّي، أو على االّتصال على هاتف رقم: 8522369. 
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سيسيل كاحلي بدورها شكرت الّطاقم املدرسّي في «چميناسيا 
املدرسة  مدير  شكرت  كما  املعرض،  استضافة  على  الكرمل» 
محّمد أبو خزنة، نائب املدير نشأت أبو داهش، املعّلمة جميلة 
حنان  املدرسة  في  الّتشكيلّي  الفّن  ومعّلمة  نّصار،   - نصير 
أرملي، اّلتي عرضت بعض لوحاتها في املعرض؛ وأشادت بالعمل 

الّدؤوب واِملهنّي لسكرتيرة املدرسة ماجدة عّكاوي - طباجة.
ّية ال-منهاجّية حتت ُعنوان  على هامش املعرض ّمت عرض فّعال
حليفا  فوتوچرافّية  صور  مجموعة  شملت  بعيوني»،  «حيفا 
قام  البريطانّي،  االنتداب  زمن  ُبنيت  اّلتي  ّية  العرب واملباني 
حافة  الصِّ فرع  طّالب  حيفا  في  صفّية  جولة  خالل  بتصويرها 
واإلعالم. معرض «حيفا بعيوني» القى استحسان زوّار املعرض 
الفنون  لطّالب  فنّية  لوحات  عرض  ّمت  كما  خاّص،  بشكل 

الّتشكيلّية في املدرسة.
الفّنانة  قامت  حيث  الفّني  احلدث  ذروة  كان  الّثاني  اليوم 
املعرض،  زوّار  أمام  مباشرًة  زيتّية  لوحة  برسم  كاحلي  سيسيل 
مبرافقة   عازف الُبزق مطانس نّحاس، رافقها غناًء الفّنانة الواعدة       

ماريا جبران.
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*åUHO�ò q�«d ≠ استقبل وديع أبو نّصار (مدير 

املرَكز الدولّي لالستشارات)، يوم الّسبت األخير في 
منزله مبدينة حيفا، قيادة الّتواجد الدولّي في اخلليل 
توتري  ميري  الّدكتورة  بحضور  وذلك   (TIPH)
احملاضرة اجلامعّية، ضمن أّول زيارة رسمّية تقوم بها 

هذه القيادة إلى ِمنطقة حيفا.
العراقيل  عن  لضيوفه  نّصار  أبو  شرح  وقد 
اإلسرائيلّيني  بني  الّسالم  عملّية  تعترض  اّلتي 
والِفَلسطينّيني، في حني حتّدثت الدكتورة توتري عن 
التحّديات اّلتي جتابه الّنساء الِفَلسطينّيات، سواء 

في إسرائيل أو في املناطق الِفَلسطينّية احملتّلة.
بعد ذلك رافق أبو نّصار والدكتورة توتري الوفد ضمن 
جولة شملت عدًدا من أبرز معالم حيفا؛ ومن ثّم زاروا 

 w  Òw Ëb «  bł«u Ò² «  …œU O
UH O Š  èI DM   —Ëeð  q O K)«

دالية الكرمل حيث التقوا مع رئيس املجلس البلدّي 
املنتخب رفيق حلبّي، واإلعالمّي سلمان طويل، حيث 
تبادلوا احلديث عن قضايا تهّم املجتمع العربّي في 
إسرائيل، في حني شرح أفراد قيادة الّتواجد الّدولّي عن 
الّتحّديات اّلتي تواجه عملهم، خاّصًة في ظّل تواجد 
مكّثف للمستوطنني في البلدة القدمية مبدينة اخلليل.
مكّون  اخلليل  في  الّدولّي  الّتواجد  أّن  بالذكر  جدير 
من عشرات املراقبني الوافدين من سّت دول (الّنرويج 
والّسويد والدامنارك وإيطاليا وسويسرا وتركيا)، وقد 
ارتكبها  اّلتي  املجزرة  بعد  الّتواجد  هذا  إقرار  ّمت 
من  العشرات  بحّق  غولدشطاين  باروخ  املستوطن 
املصّلني في احلرم اإلبراهيمّي في اخلامس والعشرين 

من شهر شباط في العام 1994.
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ِمنطقة  في  األربعاء،  أمس  أّول  مساء  افتتح،   ≠  åUHO�ò  q�«d*

(«أوتو  (كراجات)  ملآرب  الّثالث  الفرع  حيفا،  في  ـ«تشيكپوست»  ال
پرفكت») (אוטו פרפקט) لصاحبه جورج شلبك وأوالده.

وهي  السّيارات،  ودهان  بتجليس  هذه  الكراجات  سلسلة  وتتخّصص 
مجّهزة بأحدث املاكينات واآللّيات واملعّدات ويتّم العمل فيها ضمن 

فريق عمل اختصاصّي ومهنّي.
أجواء  ضمن  واألصدقاء  األهل  من  كبير  عدد  االفتتاح  في  شارك  وقد 

ّية، أطرب خالله الفّنان إلياس عطا الّله احلضور. احتفال
قّدم  اّلذي  رونيوس،  اليونانّي  املطرب  االفتتاح  في  تواجد  كما 
احلضور. استحسان  نالت  اليونانّية  األغاني  أجمل  من  باقة 

نتمّنى جلورج شلبك وأوالده املزيد من التقّدم والنجاح.
©…—UA `OL�Ë ÷u� qz«Ë ∫d|uB�®
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 – بينكم  الرّقيب  يد  حالت  األّول،  تشرين  من  األخير  العدد  في 
قرّائَي األعزّة – واحلْلقة الّسابعة واخلمسني من هذه الزّاوية، اّلتي رأى 
وأضاء.  ضاء  الله  وبفضل  أخرى،  إعالم  وسائل  عبر  الّنور  مضمونها 
كما كنُت توّجهُت إلى بعضكم مباشرة بهذا اخلصوص، حيث قلت، 
ّمما قلت: «أّيها األعزّة! حتّيتي ومحّبتي! إليكم ماّدتي لهذا األسبوع، 
اّلتي حجَبتها عنكم وعن فجر حيفا، اليوم، يد الرّقيب! وما أدراكم 
رغبة  ذلك  إلى  وجدمت  إن  تعميمها،  إلى  مدعّوون  وأنتم  هي؟!  ما 
وسبيًال! وسيظّل لنا – بحول الله – لقاء، ما دامت لنا على األرض 

حروف وحجارة!».
املشهد  تناولِت  وقد  البلد..!»،  هذا  يا  «عشت  ُعنوانها  كان  وقد 
ّي بوجه عاّم، ونتائج االنتخابات البلدّية في  الّسياسّي العربّي احملّل
بلدَي الكبابير، بوجه خاّص، رغم كّل شيء، وما أدراك ما كّل شيء؟! 
فمن يعتريه اآلن شوق، فله أن يبحث عنها عبر ما أتاحه لنا ما جنح 
العقل البشرّي في تطويره – حّتى هذا املقال – من تواصل ووسائل 

اّتصال. وقد كان مختَتُمها:
«واآلن، واالنتخابات البلدّية من ورائنا، وقد صاب من صاب، وخاب 
املجلس  نيابة  فأراها  تاب،  من  وتاب  عاب،  من  وعاب  خاب،  من 
البلدّي أو رئاسة سلطته ليست «مخترة» وال «فشخرة» وال «شوفة 
نفس» وال «تعريض صدر أو قفا»، بل هي حالة من العمل املخّلص 
ّية وعونها على مشكالتها البلدّية، كما  اجلاّد لصالح اجلماهير احملّل
أّنها – بال شّك – قاعدة انطالق أّي حزب أو تنظيم أو فصيل إلى 
مقاعد العمل البرملانّي القطرّي األوسع واألشمل.. وهي بالّنسبة إلى 
الّناخب – هذي االنتخابات – بني هذه وتلك، تعبير عن موقف والتزام 
يتذّكر  أن  نرجو  لكن  احلياة،  هذي  في  ومبتَدؤه  مبدؤه  ولكٍلّ  مببدأ، 

الكّل، أبًدا، أّن املبادئ ال تتجزّأ.
أحزابنا  تضطلع  أن  واملصيرّي  املهّم  من  أرى  كذلك،  األمر  دام  «وما 
ّية عموًما – والقريب منها إلى عقلنا وروحنا ووجداننا، خصوًصا  العرب
وضمان  حني،  قبل  ّية  املسؤول هذه  لتحّمل  أهل  هم  من  بإعداد   –
ألداء هذا العمل؛ كيال يقضوا أّول  على األقّل –  تفرّغهم اجلزئّي – 
أربع سنوات من اخلمس – َفرًَضا – يتلّمسون خطاهم في تعرّف أصوِل 
العمل البلدّي وكيفّية حّل مشاكل اجلماهير ومن أين تؤكل الكتف؛ 

لنحفظ بذلك الكتف والّشرف.

املشهد  في  حديًثا  فيكفينا  آخر،  إشعار  وحّتى  وبعُد  اآلَن  «وأّما 
الّشباب  بضمير  إليه  نرى  وسنظّل  نزال  وال  كّنا  اّلذي  الّسياسّي، 

وشباب الّضمير، ونريد أن نظّل نقول: عشت يا هذا البلد..! 
«أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!»

ÆÆ°wÐ√ œöO� Âu¹ w	 w Ò�√ v�≈ ÆÆË ÆÆ°q�dJ�« «c¼

هذا الكرمل أسكنه ويسكنني ُمذ عرف احلجل طريقه إلى شعابه.. 
ولكّنني في هذه األّيام – ومن حيث أدري أو ال أدري – أتأّمله على 
مهٍل وعن كثب، ولرّمبا كان ذلك مسًعى جديًدا الكتشافه؛ عساني 
أنا  وبينما  أجد..  ما  وفي  أجد  عّما  بحًثا  أو  أرى،  ما  فعًال،  أرى، 
كذلك، رأيُتني أحّدث نفسي فأقول: لكأّن الله – والعياذ بالله – قد 
خلق هذا الكرمل، ثّم حاول، عبًثا، أن يقّلد ما خلق.. هو كرْم الله هذا 
الكرمل؛ جّنته على األرض، وقد شّكله ورّكبه على صورة جّنته في 
اُخللد.. أو شّكلها ورّكبها على صورة كرمله في األرض.. بل لعّله كرَم 
الله، كّل كرَم الله، وقد جاد به سخاًء بكّل ما عنده في خزائن العطر 

واجلمال اجلالل..
ا في الّصّف  ثّم أذُكرني وأذُكرها الغالية الكبيرة، أّمي، وقد كنُت طالًب
الّثامن اإلعدادّي، أجلس إلى مكتبي، من خلف ذلك الباب اخلشبّي – 
الزّجاجّي، وهي مستلقية على الفراش أمامي، وقد كانت نزلة الرّبو، 
ذلك العام، شديدة الوطأة على الّصدر األحّن، قبل أن يجد له اختراًعا، 
الپروفسور  اليوم،  هو،  اّلذي  الّشاّب،  احلاذق  الّطبيب  أخوها  حينها، 

ماجد محّمد عودة.
بالّلغة  إنشائّي  نّص  كتابة  على  ُمنكّب  ابنها  أّن  األّم  علمِت  وقد 
على  حضارّي  حَضرّي  استيطان  أّول  الكبابير،  بلده  عن  العبرّية 
مة  الكرمل احلديث. وإذ بي أسمعها تقول: اُكتب يا ولدي هذه املقَدّ
عندك، فانطلق لسانها باهتمام وحّب ودفء وذوق يقول: «ِمي ِشُلو 
رَآه إْت ْشِكيعات َهِشيِمش ِمْكفار كبابير، ُلو رَآه َمُكوم َيِفه بَُعوالم»، 
ما ترجمته بتصرّف: من لم يَر غروب الّشمس من قريتَي، الكبابير، 
لم يَر مكاًنا جميًال في الّدنيا. ولكّنني، اآلن، أقول: من لم يَر جمال 
أٍمّ كجمال أّمي لم يَر جماًال في الّدنيا! وأقول: أيا أّمي «خذيني إذا 
عدُت يوًما وشاًحا لهدبك.. وغّطي عظامي بعشب تعّمد من طهر 
كعبك.. ضعيني إذا ما رجعُت وقوًدا بتّنور نارك.. وحبل غسيل على 
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سطح دارك..»، فوالله حْسبي وكفاني ذلك..
الّسابعة  في  أّنه  لو  كما  وهو  والّسبعني،  الّثانية  في  غًدا،  وأبي، 
والعشرين، جماًال وأناقًة وحضورًا وإنتاًجا. وإّنه رغم وطأة االبتالء، ورغم 
فيه،  والّطامعني  به  تسّببوا  ومن  ومتفرّجيه  ومذيعيه  مروّجيه  أنف 
وهو، حتًما، هذا االبتالء، إلى زوال لن يزول، بعون الله ونصر الله.. أال 

إّن نصر الله قريب.. وبّشر الّصابرين.. أقول لك، أْي أبي:
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مع عبد الله بن املقّفع في درّته اليتيمة، حيث قال:
اُبُذل لصديقك دمك ومالك، وملعرفتك رِفدك وَمحَضرك، وللعاّمة ِبشرك 
وحتّننك، ولعّدوك عدلك وإنصافك، واضَنن بدينك وِعرضك عن أّي أحد.

َر من أدبه الكبير قال: وفي موضع آَخ
إذا نابت أخاك إحدى الّنوائب من زوال نعمة أو نزول بلّية، فاعلم أّنك 
باِخلذالن  وإّما  البلّية،  في  فتشاركه  باملؤاساة  إّما  معه:  ابُتليَت  قد 
فتحتمُل العارَ. فالتمس املخرَج عند أشباه ذلك، وآِثر مروءتك على 
ما سواها. فإن نزلت اجلائحُة (املصيبة حتّل بالرّجل في ماله فتجتاحه 
كّله) اّلتي تأبى نفسك مشاركَة أخيك فيها فأجِمل، فلعّل اإلجمال 

يسعك، لقّلة اإلجمال في الناس.
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

وحديثنا، أبًدا، عن لغتنا وَنْحن!

ة، مترجم، ومحّرر لغوّي ّي الكاتب دارس عاشق لّلغة العرب
info@assadodeh.net        www.assadodeh.net
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والَقَدما الكَفّ  منَك  ُل  ّب نق إّنا 

ُتُه َع َطْل اجلوُد  ومنَك  اجلواُد  أنَت 

وال اَجلهوِل  َجْهِل  على  تأسفّن  ال 

َمنِزُلنا احلَقّ  أّن  يعلُم  اُهللا 

انَتظما َلَك  ُعوٍد  في  َر  اخلي ونسأُل 

بالد َسما فاْعُل الّسحاَب وسافر في ال

َكَظما َمن  احلَرّ  إّن  املدينَة؛  تهُج 

والَقَزما الّنذَل  ْفِري  سَي َمن  وأّننا 
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ال ميكن أن جتد أحًدا على وجه األرض ال يخطئ، 
فمن الطبيعي لكل من يعمل أن يخطىء، ومن 
ال يعمل ال يخطىء ألّنه ال يعمل. احتمال حصول 
اخلطأ ممكن ووارد، فكم مّنا من أخطأ مرارًا وتكرارًا، 
ولكن املشكلة عندما نستمر في اخلطأ وال نحاول 
عيب  ال  ارتكبناها.  اّلتي  األخطاء  نصّحح  أن 
والتي  الكبرى  الّطامة  إّمنا  ذاته،  بحّد  اخلطأ  في 
عدم  في  هي  الكرام  مّر  عليها  منر  أن  ميكن  ال 
اإلعتراف باخلطأ، واالستمرار في ذات الّنهج وذات 
أنفسنا  قرارة  في  نعرف  ونحن  اخلاطئة،  اخلطوات 
باخلطأ،  نعترف  أن  نريد  ال  ولكّننا  أخطأنا،  أّننا 
و«أّنني  والتكّبر،  والّتعجرف  الكبرياء  منطلق  من 
القرار»،  صاحب  أنا  أقرر.  الذي  أنا  أخطىء.  ال 
دون أن أحاول اقناع اآلخرين بوجهة نظري، محاوًال 
أن أثبت صّحة رأيي عن طريق االستعانة باألدّلة     

والبراهني واملنطق. 
من هذا املنطلق وحسب هذا املنطق األعوج يغيب 
أعتذر  أن  ميكنني  فكيف  االعتذار،  مفهوم  لدينا 
أخطىء.  ال  وأنني  صواب  على  أّنني  مصّر  وأنا 
الدرجة  من  حضارّية  حالة  ميّثل  االعتذار  أّن  علًما 
وثقته  اإلنسان  لنضج  إنعكاس  فهو  األولى،  
بنفسه، وهذا طبًعا جتده في املجتمعات املتحّضرة 
العربي،  املجتمع  في  لدينا  أما  بنفسها؛  الواثقة 
فنعتبر االعتذار  نوًعا من مظاهر الّضعف، علًما 
القوّية  الّشخصية  صاحب   هو  يعتذر  من  أن 

والّنبيلة، والواثق بنفسه.  
الغرب،  لدى  االعتذار  بثقافة  يسّمى  ما  هنالك 
لديه،  يعمل  موظف  من  يعتذر  املدير  فتجد 
والرئيس يعتذر من شعبه إذا أخطأ بحّقهم؛ أّما 
لدينا فالرئيس يقمع ويبيد الّشعب الذي يوّجه له 

االنتقاد، ملجرّد أنه جترّأ وانتقد هذا الرئيس. 
«سيرة  قّباني  نزار  الّشاعر  رائعة  استذكر  وهنا 
شعبه  من  الّسلطان  يطلب  حني  عربي»،  سّياف 
أن يعبدوه، وأن يتركوا أطفالهم جوعى، ونساءهم 
بدون أزواج لكي يتبعوه هو.  فهو مرسل لكتابة 
الّتاريخ والّتاريخ ال ُيكتب بدونه، فهو ميشي على 
ويطالبهم  قصره،  سّجاد  على  يسير  كما  شعبه 
أو  يقرأوا  أو  يكتبوا  وأّال  وميّجدوه  له  يسجدوا  أن 
وال  املهام،  بهذه  القيام  على  القادر  فهو  يفّكروا، 
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حاجة أن يقوموا هم بهذه األعمال. واضح جًدا هنا 
كم نحن بعيدين عن مفهوم وثقافة االعتذار، ففي 
وجنون  الذات  بتأليه  مفعمة  أجواء  كهذه،  أجواء 
إمكانّية  حّتى  أو  لالعتذار  مكان  ال  العظمة، 

االعتراف بأّننا نخطىء.
وهنالك من يعتذر ليس نتيجة قناعته بأّنه أخطأ 
نتيجة  بل  املقدرة»،  عند  «العفو  منطلق  من  أو 
ليحصل  كتكتيك  االعتذار  فيستخدم  ضعفه، 
على مكاسب معّينة، وفي الوقت ذاته، في أثناء 
تقدميه االعتذار يكون قد خّطط كيف ينتقم بأقرب 

فرصة من الّشخص اّلذي قّدم له االعتذار.      
من  واملسامحة  الّصفح  يعني  الّصادق  االعتذار 
أعماق أعماقنا، وهذا يتطّلب جرأة، ولطاملا خسرنا 
استعدادنا  وعدم  عنجهّيتنا  بسبب  عزيزًا  صديًقا 
لالعتذار. فاالعتذار الّصادق كفيل بحّل كّل خالف 
الّطابق»،  «لفلفة  سياسة  أّما  أمده،  طال  مهما 
وإخفاء «األوساخ» حتت السّجادة لكي ال نراها، هذا 
ال يعني أبًدا واطالًقا أّن «األوساخ» غير موجودة، 
وبهذا  األمور،  تفجير  لنؤّجل  بإخفائها  قمنا  إّمنا 
وستكون  ما،  يوًما  وستنفجر  املشكلة  ستتفاقم 

النتائج أكثر سوًءا. 
مفهوم  غرس  في  أساسّي  دور  واملجتمع  للّدين 
الّتسامح واملغفرة واملبادرة لالعتذار، إّال أّن طبيعة 
املجتمع العربي تعيقه عن فهم هذه القيم، فتجد 
ينظر  كما  األفراد،  أمام  حاجزًا  يقف  الكبرياء 
ومركزه  مكانته  فهل  املجتمع؛  في  ملكانته  الفرد 
االجتماعّي يسمحان له باإلعتذار والّتواضع، فرمبا 
الناس  أمام  وقيمته  شأنه  من  سيقّلل  االعتذار 

حسب مفهومه! 
هنالك  أّنه  والغرابة  للّدهشة  املثيرة  األمور  ومن 
يرفضون   - الدين  رجال  بعض  حّتى   - أحياًنا 
العقلّية  لديهم  تتغّلب  وهنا  واالعتذار،  املغفرة 

الّشرقّية على املبادىء الّسماوّية الّسامية.
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أصدر مرَكز «مدى الكرمل» (املرَكز العربّي للّدراسات 
برناَمج  ضمن  حيفا)،  في  الّتطبيقّية  االجتماعّية 
ملّفات «مدى»،  من  األّول  العدد  إسرائيل،  دراسات 
واّلذي يتناول مخّطط براڤر، من حترير مطانس شحادة 
والپروِفسور  إسرائيل)،  دراسات  برناَمج  (منّسق 
ويشمل  الكرمل»)،  «مدى  عام  (مدير  روحانا  ندمي 
ملّفات  املخّطط.  حول  بحثّية  أوراق  ثماني  العدد 
«مدى» هي نشرة غير دورّية تتناول بتوّسع ملّفات 
تتعّلق  وقضايا  إسرائيل،  في  واجتماعّية  سياسّية 

بالّسياسيات جتاه املواطنني العرب.
تستعرض ورقة أحمد أمارة (طالب دكتوراة في قسم 
واحملاوالت  الّسياق  نيويورك)،  جامعة  في  الّتاريخ 
احلالّي،  القانون  اقتراح  إلى  أوصلت  اّلتي  الّسابقة 
ويشير  القانون.  اقتراح  ومضمون  تفاصيل  وتناقش 
خّطة  تنفيذ  سيستغرقه  اّلذي  الوقت  أّن  إلى  أمارة 
ا، ال يقّل عن عقٍد من  ـً ّي براڤر، في حال أقرّت نهائ
دميوغرافّية  ظّله  في  لتتغّير  كافًيا  سيكون  الزّمن، 
الّتعامل  سيتطّلب  نحٍو  على  الّنقب  وجغرافّية 
مع   تتالَءم  سياسات  واّتخاذ  القضّية  مع  جديد  من 

الوضع املُتغّير. 
وَحدة  (مسؤول  أطرش  عاص  د.  مقالة  تتضّمن 
ومحاضر  الكرمل»  «مدى  في  الرّأي  استطالعات 
لنتائج  استعراًضا  نابلس)،   – الّنجاح  جامعة  في 
استطالع قام به «مدى الكرمل» وقراءة ملستوى اّطالع 
اجلمهور الِفَلسطينّي في البالد ومواقفه من قضّية 

هدم البيوت ومصادرة األراضي في الّنقب.
دراسات  برناَمج  (منّسق  شحادة  مطانس  ويقّدم 
معالم  ألبرز  سرًدا  الكرمل»)،  «مدى  في  إسرائيل 
البدو  العرب  الّسّكان  جتاه  اإلسرائيلّية  الّسياسات 
في الّنقب، ويتطرّق فيها إلى األساليب والّسياسات 
لغرض  خّصيًصا  أقيمت  اّلتي  احلكومّية  واألجهزة 
ومنع  البدو،  العرب  الّسّكان  على  اخلناق  تضييق 
ّية البدوّية، املعترَف بها وغير  تطوير البلدات العرب

املعترَف بها.
ملوضوع  الّنصاصرة (محاضر  منصور  د.  ويستعرض 
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في  ّية  الدول والعالقات  األوسط  الّشرق  سياسات 
مرَكز  في  وباحث  البريطانّية،  «إكستر»  جامعة 
مقالته  في  القدس)،  في  البريطانّية  الّدراسات 
مقتطفات من تاريخ عرب الّنقب وقضاء بئر الّسبع 
منذ وقعت ِفَلسطني حتت سيطرة الّدولة العثمانّية، 

مرورًا باالنتداب البريطانّي حّتى مخّطط براڤر.
اجلغرافيا  (أستاذ  يفتحئيل  أورن  پروِفسور  أّما 
بئر  في  غوريون»  «بن  جامعة  في  السياسّية 
السبع)، فيلّخص في مقالته، عن دراسة له كانت 
قد نشرت بصورة موّسعة في كتاب صدر في العام 
2013، بُعنوان «البدو في الّنقب: حتدٍّ استراتيجّي 

والقانونّية  واجلغرافّية  الّتاريخّية  اجلذور  إلسرائيل»، 
العثمانّي    العهد  منذ  الّنقب  في  البدوّي  للحّيز 

حّتى اليوم.
جمعّية  في  (محامية  ربيعة  أبو  راوية  وتشّدد 
ُصها أّن الّتجاهل  حقوق املواطن)، على حقيقة ُملَخّ
احلكومّي ملبادئ احلقوق الفردّية واجلماعّية للبدو في 
حقوق  انتهاك  من  يطاق  ال  وضًعا  سيرّسخ  الّنقب 
إحدى أكثر الفئات الّسّكانّية استضعاًفا في البالد، 

وسيزيد حّدة الّظلم، وسيكون مصيره الفشل.
حافّي وديع عواودة (محرّر صحيفة «حديث  يقّدم الصِّ
املجتمع  لتعامل  نقدّية  ّية  أوّل مراجعة  الّناس»)، 
احلكومة  مخّططات  مع  ّية  العرب واألحزاب  العربّي 
مخّطط  وبخاّصة  النقب،  أراضي  على  للسيطرة 
والّنضالّي  الّسياسّي  للعمل  تقييًما  ويقّدم  براڤر، 
اجلماعّي املشترك ضّد مخطط براڤر؛ وهو جانب لم 

يحَظ حّتى اآلن بتعامل بحثّي أو ِصحافّي موّسع.
في  (أستاذ  سعد  أبو  إسماعيل  پروِفسور  ويشير 
قسم الّتربية في جامعة «بن غوريون» في الّنقب)، 
للمحّطات في حياة البدو الِفَلسطينّيني األصالنيّني 
وحرمان  قصرّي  متدين  من  يعانون  اّلذين  الّنقب،  في 
من االعتراف، ُمستعرًضا املقاومة الّشعبّية املتمّثلة 
مصاحلهم،  خلدمة  البدو  أقامها  اّلتي  بالهيئات 
اإلسرائيلّية  احلكومات  أقامتها  اّلتي  األطر  مقابل 
ا،  ـً ّي جغراف البدو  وتركيز  التمّدن  لفرض  املتعاقبة 

واالستيالء على األرض.
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زّلف  والتَّ بالرِّياء  املمهور  العام  اخلداع  زمن  في 
قول  أورويل،  جورج  قال  كما  يصبح،  والنِّفاق 
نقتحم  أن  ُيلزمنا  ألّنه  ثورًيا...  عمًال  احلقيقة 
باجلرأة  جني  مدَجّ الّشائكة  األسالك  من  أسيجًة 
احلاد  اخللل  مواطن  لكشف  واإلصرار  والّتصميم 
والّثقافّية  والسياسّية  اإلجتماعّية  احلياة  في 
والّتعليمّية واإلقتصادّية بهدف إصالح ما أصاب 
محّطات  من  محّطة  في  غضب  من  اإلنسانّية 

سيرورتها وصيرورتها احلضارّية.
الرافعة  أو  ّية  اآلل أو  الوسيلة  عن  يبحث  وملن 
لتحقيق هذا الهدف الّسامي، نقول له: ِقْف!! وال 

تبحث عنها في البعيد 
واق،  الواق  بالد  في  وال 
بني  موجودًة  لكونها 

أْيدينا...
قارِئتي/قارئي،  نعم 
امللتزمة  الكلمة  إّنها 
ُتعتبر  التي  الّطّيبة 
الّتشكيل املوازي للوجود 
القوّة  وكذلك  اإلنسانّي، 
الال-متناهية اّلتي تدفع 

قوى «املوت»...
شهرزاد  تنتصر  ألم 
قاتل  على  بسردها 
حينما  شهريار،  احلمائم 
قابضًة  تبقى  أن  جنحت 
احلكاية  جمر  على 

على  وحافظت  منتهيتني  ال  ومكانّية  بزمانّية 
نبلة» حياًة وسيادة؟! «السُّ

حيث  يذهب  أن  املبدع  حاملها  ُن  ُمتكِّ فالكلمة 
غاللة  رافًعا  ُمعرًّيا  فاضًحا،  ويريد،  يدري 
أو  سلطة  رهبوت  بال  األشياء  عن  الّتقديس 

«فتوى» أو «كهنوت»!!!
طالسم  ويفّك  والقمع  املنع  ُمحترفي  ليحاصر 
اُحلجب ومتائم األبواب املغلقة... لتظّل فرحُتُه ولو 
الوالدات  أكل  إّال  تؤتي  ال  باأللم،  مشوبة  كانت 
اجلديدة اّلتي ال تخذلها الفراشات، وهذا ما ُيظهر 
ّية امللقاة على كتف  كبر وعظم الرّسالة واملسؤول
اّلذي  كامو،  ألبير  ومنهم  واملفّكرين...  املبدعني 
هُ» في أكثر  نحتفل ونحيي في هذه األيام «ِمَئويتَّ

من مكان في العالم.
فهو مولود في اجلزائر، لعائلة فقيرة، أبوه فرنسّي 
فعملت  القراءة.  تعرف  تكن  لم  إسپانّية،  ه  وأمُّ
املستوطنني  من  األغنياء  عند  الّتنظيف  في 

الفرنسّيني في اجلزائر...
وحرّر  الفرنسّية  للمقاومة   1942 عام  انضّم 
رّية... وألّنه عاش  صحيفة «كومبا»، الكفاح السِّ
على  هيمن  الذي  «االيغو-االثني»  مرحلة  في 
واملمارسة  الدميقراطية  لغة  منح  لذلك  الغرب، 
السياسّية لشعبة (الفرنسي) وألغى حَقّ اآلخرين 
عن  بعيًدا  حياتهم  ويقرّروا  بحرّية  يعيشوا  أن 

ّية. املركزّية الغرب
يؤمن  لم  اجلزائرّيني،  مع  تعاطفه  فبرغم  لذلك، 
بحّق اجلزائر في بناء مستقبل بعيًدا عن «ُأّمِه» 
فرنسا... مما جعله يصمت في أواخر حياته ولم 
ُيدِل برأيه في هذه القضّية، لكن هذا لن ُيغّير، 
برأيي املتواضع، من كون كامو أحد أهم الفالسفة 

في القرن العشرين.
مؤّلفه  إلى  سيزيف»  «أسطورة  كتابِه  من 
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«الّطاعون» إلى «الغريب»... 
باألسئلة  ُمْثقلًة  أتت  كّلها 
الّشقاء  حول:  الوجودّية 
احلرّية  ومفاهيم  اإلنسانّي، 
و..  و..  البشرّي  والوجود 
ِفكرة  من  وخليًطا  و..... 
الّتمرّد والعبثّية... فاملعروف 
أّن كامو كان ُمْشبًعا بالّتمرّد.

قارئ  على  يخفى  ولن  هذا 
إميانه  ُمْنِتجة  قراءًة  كامو 
من  بّد  ال  متواصل،  شقاء  اإلنسان  حياة  بأّن 
شوبْنهاور  باألملاني  ر  تأثَّ بذلك  وهو  مقاومته، 
عنها  ر  عَبّ اّلتي  الّتشاؤم»  «فلسفة  صاحب 
بقوله: «الوجود عبارة عن َشرٍّ وغياب تاّم لفكرة 

عادة»!! السَّ
املسرحّي  ُمنجزُه  كامو  وضع  فحني  وعليه 
«كاليغوال»، وصف مالمحه كشخصّية مريضة 
ا، يتفّنن  وامبراطور رومانّي كان ميلك خياًال رهيًب
على  املؤّلف  فيقول   – القتل  كيفّية  في  فيه 

لسانه: «ال أرتاح إّال بني املوتى»!!
وحني حتّدث في «الغريب» عن أوروپّي يقتل ولًدا 
أّن  أتوّقع  أنا  اجلزائر،  بحر  شاطئ  على  ا  ـً ّي عرب
ُمنتشرة  كانت  التي  األصدقاء «واألعداء»  ُجَثث 
أوروّپا،  عموم  في  «املوت»  ورائحة  باملاليني 
ماثلة  كانت  خراب»،  كـ«أرض  إليوت  وأوروّپا 
أمامه صورًا تراجيدّية لكونه عاش حّتى النُّخاع 

مآسي احلرب العاملّية الّثانية وَخِبر ويالتها..
على  يثور  أن  عليه  ا  غريًب يكن  لم  لذلك، 
دا ثقافة  الفيلسوَفْني هيغل ونيتشه، ألّنهما َمجَّ

«القوّة» و«البقاء لألفضل»...
ْثِنِه شيء عن اإلميان أنَّ بوصول  حّتى أّن هيغل لم ُي

ناپليون أوروّپا وصلت «الّتاريخ نهايَتهُ»!! 
وترعرعت  ومنت  وُلدت  خصبة  تربة  من  لها  يا 

فيها وحوش الّنازّية!!
أن  عليه  كان  كامو  ألبير  كاتبنا  أَنّ  واملعروف 
الَكْشف  حلظات  تلمسه  حينما  بسرعة  يكتب 

اّلتي تأتي في أّي حلظة.
نقول: كان يكتب وهو يعرف أّن مرض الّسل قد 

ال ُميْهْلُه كثيرًا...!
تأّكد يا رفيقي، في واقع يزخر بالعبث والعار 
ستظّل  والّشقاء  عار  السُّ وهياج  خب  والصَّ
كلماتك تدّق نواقيس اخلطر حّتى ال نبلغ في 

َة الهاوية... انحدارنا حافَّ
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في  حّقه  النفسّي  (والعالج)  الطّب  يأخذ  لم 
كّل  في   – الناس  أّن  رغم  واالهتمام،  التوعية 
يذهبون  متى  معرفة:  إلى  يحتاجون   – وقت 
أّنهم  يعرفون  متى  أو  النفسّي؟!  الطبيب  إلى 
يحتاجون إلى املساعدة؟! وكيما يكون لدينا حدٌّ 
أدنى من الثقافة النفسية، حتى نصبح قادرين 
إلى  نذهب  ال  فنحن  احلياة؛  مع  التعامل  على 

الطبيب إّال إذا عرَفنا أّننا مرضى. 
أهّم  هو  بل  ال  عالج،  كأّي  النفسّي  والعالج 
وأخطر؛ ألّنه يساعد الشخص على بلوغ املستوى 
الذي يؤّهله ألن يعيش مستقرًّا سعيًدا، أن يكون 
فاعًال  عضوًا  يكون  أن  مستوى،  أفضل  في 
قدراته  من  املجتمع  يستفيد  وأن  املجتمع،  في 

وإمكاناته.
منها  شفاء  ال  النفسّية  األمراض  بأّن  االعتقاد 
النفسّي  الطبيب  زيارة  في  الترّدد  إلى  يؤّدي 
اإلقدام  عن  االمتناع  لرّمبا  بل  ذلك،  من  واخلجل 
على ذلك، رغم احلاجة الشديدة إلى ذلك، ولكن 
من السهل مراجعة «راٍق» دّجال أو مشعوذ، بدون 

أدنى ترّدد. 
الناس  يتأّخر  واملمارسات  األفكار  لهذه  ونتيجة 
يستفحل  حتى  النفسية  العيادة  مراجعة  في 
أن  وعلينا  أطول.  العالج  عملية  وتصبح  املرض 
االضطراب  من  يتدرّج  النفسّي  املرض  أّن  نتذّكر 
النفسّي  باإلرشاد  عالجه  ميكن  الذي  البسيط 
العقلّي  الفصام  إلى  يصل  حتى  والطمأنة، 
ا؛  ًيّ دوائ به  ُيتحّكم  الذي  االضطراب  الشديد 
واملخاوف  والوساوس  واالكتئاب  القلق  كأمراض 
واضطرابات  الّنوم  واضطرابات  والهستيريا 
القابلة  النفسية  األمراض  من  وغيرها  األطفال، 
للشفاء. هذا وإّن هناك نسبة قليلة من األمراض 
ولكن  منها،  الشفاء  ميكن  ال  التي  النفسية 
األمراض  إلى  نظرنا  وإذا  ا.  ًيّ دوائ بها  ُيتحّكم 
غير النفسّية فإّن األمر ال يختلف كثيرًا؛ فهناك 
مرض  مثل  العمر؛  َطوال  يستمر  منها  العديد 
الّسّكر وضغط الدم املرتفع وأمراض القلب؛ حيث 
عالجه   تناول  إلى  بها  املصاب  املريض  يحتاج 

مدى احلياة.
العالجات النفسية حتتاج إلى عّدة أسابيع حتى 
يبدأ مفعولها، وقد يستمّر العالج فترات قد متتّد 
إلى أشهر أو أكثر؛ حيث يعتمد التحّسن على 

مدى مواظبة املريض واستمراره في العالج.
الّسلبية  التوّجهات  أوجدت  اخلاطئة  األفكار 
للمرض النفسّي من قبل العائلة في حالة إصابة 
أحد أفرادها به؛ فإذا أجرينا مقارنة متعلقة مبوقف 
األهل في حالة اإلصابة باملرض العضوّي واإلصابة 
في احلالة األولى  مبرض نفسّي، جند أّن األهل – 
وينّفذون  فورّي،  بشكل  الّطبيب  يستدعون   –
ويقبلون  كبيرة،  ثقة  ويعطونه  بدّقة،  تعليماته 
اجتماعية  مناسبة  املرض  ويكون  بتشخيصه، 
الّتعاطف        مشاعر  األجواء  وتسود  للزيارات، 
حتى   عالجه  متابعة  في  ورغبة  املريض  مع 

الّشفاء التاّم.
األهل  فنجد  النفسّي  املرض  حالة  في  أّما 
يترّددون كثيرًا قبل مراجعة الّطبيب ويحيطون 
التشخيص بالتشكيك، ويحملون عدائية غير 
ظاهرة للمعالج، كما أّنهم يحاولون إخفاء أنباء 
املرض حتى عن املقرّبني، وإنهاء العالج بأقصى 
يحملون  كما  أوانه)،  قبل  (حتى  ممكنة  سرعة 
إليه  ويوّجهون  املريض  نحو  هجومية  مشاعر 

انتقادات مكّثفة.
االكتئاب هو أكثر األمراض النفسية انتشارًا في 
الضغوط  عن  الناجت  وهو  العربية،  املجتمعات 
والعزوبية  والفقر  الِبطالة  مثل  االجتماعية 
الوظيفّي..  الضغط  عن  فضًال  (العنوسة)، 
مع  التعامل  يستطيعون  ال  الناس  من  فكثير 
يكون  وهنا  العمل،  في  اليومّية  املشكالت 
ويشعر  القرار،  اّتخاذ  على  قادر  غير  املوظف 
األمراض  ومن  كبير.  بشكل  اجلسمانّي  بالّتعب 
األكثر شيوًعا، هذه األيام، اضطرابات النوم، التي 
ُتعتبر من الظواهر املشتركة بني جميع األمراض 
النفسية. هذا وإّن األرَق أو قّلة النوم يؤّثر على 
على  القدرة  املريض  وُيفقد  العاّمة،  الصّحة 
متابعة حياته بشكل عادّي؛ حيث يجد صعوبة 

بالغة في التوازن العاّم في حياته اليومية.
التي  اخلسائر  حجم  نتبّني  أن  ميكننا  وهكذا، 
ميكن أن تلحق باملجتمع الذي تسود فيه ثقافة 
رفض العالج النفسّي، وخطورة أن يظل املضطرب 
ا بدون عالج؛ ألّنه – في الواقع – يصبح  نفسًيّ
إنساًنا غير منسجم مع املجتمع، أو «مشلوًال، 
ا»؛ حيث ال يستطيع أداء الدور املنوط  ـً اجتماعّي
على  خطرًا  يشّكل  ا  ـً خفّي مريًضا  ويصبح  به، 
من      أناس  يرتكبها  اجلرائم  فمعظم  اآلخرين؛ 

هذا النوع.
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انتشار  نسبة  أّن  األخيرة  الّتقارير  طالعتنا  لقد 
مستمّر  بازدياد  البالد  في  األطفال  ضّد  العنف 
االزدياد  نسبة  سّجلت  حيث  عالية،  وبنسبة 
حيث  واضح،  أثر  كان  العنف  ولهذا  ـ%130؛  ب
األطفال  من  أكبر  عدد  املستشفيات  إلى  وصل 
اّلذين مورس العنف بحّقهم إلى نسبة 166%. 
البالد  في  الّطّالب  نصف  أّن  الّدراسات  وتؤّكد 
األطفال  هؤالء  من   64% وأّن  للعنف،  تعرّضوا 
كانوا من العرب، وأّن نصيب األمّهات %23 منه 
ونصيب اآلباء %21؛ وأّما البقّية فقد تعرّضوا 
وكذلك  واملجتمع،  األسرة  أبناء  يد  على  للعنف 

املؤّسسات والبيئات الّتعليمّية.  
ومن املؤسف أّن املجتمع يعتبر إظهار القوّة نحو 
الهيمنة  لبسط  وذلك  طبيعّي،  أمر  الّضعيف 
هذه  كانت  وإن  يرعاها،  اّلتي  املجموعة  على 
أّن  متجاهلني  والّنساء  األطفال  من  املجموعة 
يحتاجون  منهم،  األطفال  وخاّصة  الّضعفاء، 
املختلفة؛  دوافعها  الّظاهرة  ولهذه  الرّعاية.  إلى 
ومن هذه الّدوافع دوافع نفسّية أو اقتصادّية أو 
اجتماعّية؛ فأّما الّنفسّية فإّن الّنفس عند البعض 
متيل إلى العنف وخاّصًة من تعرّض منهم للعنف 
أكبر  حّظها  املرأة  ملاذا  يفّسر  وهذا  صغره،  في 
الّشريحة  فهي  الّصغار؛  ضّد  العنف  ممارسة  في 
الّثانية اّلتي ميارس العنف ضّدها وخاّصًة داخل 
األسرة؛ وأّما العامل االقتصادّي هو عامل قوّي 
في انتشار العنف؛ ومبا أّن األوضاع االقتصادّية 
في تفاقم يوًما بعد يوم، فإّن نسبة العنف في 
بني  العنف  انتشار  أن  نلحظ  ولذلك  ازدياد.. 
من  بكثير  أكبر  املجتمع  من  الفقيرة  الّطبقات 
الّطبقات الغنّية والّسبب شعور املعيل في األسرة 
إلى  باإلضافة  أسرته؛  نحو  والّتقصير  باإلحباط 
العادات املوروثة عن املجتمع وأمام هذه املعطيات 
ّية عظيمة تفرض على  املوجزة، جندنا أمام مسؤول
كّل واحد مّنا محاربة هذه الّظاهرة، وخصوًصا أّن 
املستقبل.  رجال  سيصبحون  اليوم  أطفال  هؤالء 
فإذا كانت معنوّياتهم عالية ونفسّياتهم مهّذبة، 
ًدا ال شّك أّنهم سينهضون بنا  وأعّدوا إعداًدا جّي
من  مهزوزة  حالهم  كانت  إذا  أّما  املعالي؛  إلى 
األساس فسيصبحون عالة علينا، وال ميكن أن 
نرى منهم إّال الهزائم وانتشار الفوضى والعنف، 
وما نراه في مجتمعنا من حاالت القتل والّتشريد 
وتيتيم األطفال وترميل الّنساء إّال لسوء الّتربية 
وسوء املعاملة لهؤالء في طفولتهم. ولذلك علينا 
ثروة  وهم  منلكه  ما  أغلى  هم  األطفال  أّن  بيان 
عظيمة ال ميكن أن تؤتي أكلها، ويرجع مردودها 
األبوين  من  وخاّصًة  رعاية  أحسن  رعيت  إذا  إّال 
الرسمّية  والّسلطات  املجتمع  من  ثّم  واألسرة، 
حيث من حّق هذا الّطفل أن ينشأ في ظّل أسرة 
توّفر له األمن اجلسدّي واألمن الغذائّي مع وجود 
أبوّة راعية وأمومة حانية وأخوة صادقة وعصبة 
من  الّشريحة  بهذه  الّشرع  اهتّم  ولهذا  مساندة؛ 

املجتمع. 
وَاِلَداُت ُيرِْضْعَن َأوَْالَدُهنَّ َحوْلَْنيِ َكاِمَلْنيِ *  فقال {وَاْل
وِد لَُه رِزُْقُهنَّ  مَّ الرََّضاَعَة * وََعَلى اْملَوُْل ِملَْن َأرَاَد أَن ُيِت
ُف َنْفٌس ِإَالّ ُوْسَعَها  وَِكْسوَُتُهَنّ ِباْملَْعرُوِف * َال ُتَكلَّ

وَلَِدِه}. ُه ِب وٌد لَّ وَلَِدَها وََال َموُْل * َال ُتَضارَّ وَاِلَدٌة ِب

ما  مًعا،  والغذاء  احلنان  للّطفل  توّفر  الرّضاعة 
يشعره باألمن. ومن احتياجات العصر احملافظة 

على صّحته، وما ميكن أن يقّدم له من تطعيمات 
األطفال.  شلل  ضّد  الّتطعيمات  مثل  ّية،  وقائ
أساسّي  اجلانب  فهذا  الّطفل،  رعاية  األمانة  ومن 
وحّق للّطفل؛ فالرّسول (ص) يقول: «كفى باملرء 

إثًما أن يضّيع َمن يعول». 
وإضاعة حّق الّطفل من العنف اّلذي ميارس ضّده، 
ولو بشكل غير مباشر. وملّا نتحّدث عن العنف 
العنف  ظواهر  فإّن  منه،  واحدة  صورة  نعني  ال 
متعّددة األشكال، فهناك العنف اجلسدّي املترجم 
بالّضرب واحلبس في غرفة ُمظلمة، ومنع الغذاء، 
وكذلك التحرّش اجلنسي اّلذي أثره أصبح ظاهر 
وما يتركه من نتائج مدّمرة على اجلميع، والعنف 
واملقاطعة،  واإلهانات  بالّشتائم  املُترجم  املعنوّي 
أناًسا  تنتج  اّلتي  الّسلوكّيات  من  وغيرها 

ُمحبطني متّيزهم الهزمية.
والغريب أّن َمن ميارس العنف ضّد األطفال يبرّره  
لديه  صغره،  ورغم  الطفل  بأّن  جاهًال  بالّتربية 
ألّنه  إقناعه  أحسن  إذا  واالقتناع  للفهم  القابلّية 
إذا اعتاد منذ صغره أّن األمور باإلقناع وأّن هناك 
عليها،  نشأ  مقبولة  غير  وأمورًا  مقبولة  أمورًا 
من  والّضرب  والوعيد  الّتهديد  استخدام  ولكن 
فهذا  قسوًة  أشّد  أو  حجارة  كأّنها  قاسية  قلوب 
سلفنا  فإّن  هنا  ومن  الّسليمة.  للّتربية  ُمناٍف 
الّصالح كان أحدهم يراعي أحوال أطفاله املعنوّية 
حرص  أطفاله  أحد  ل  قبَّ فإذا  الُقبلة،  في  حّتى 
على تقبيل اآلخر، بل جاء في األثر عن رسول 
له»،  فليتصاَب  صبّي  له  كان  الّله (ص): «َمن 
أي ينزل إلى مستواه ويعامله معاملة الّصبّي. 

مع  للّتعامل  أسلوب  أفضل  الرّسول  أبرز  وقد 
سّلم  الّصبيان  على  مّر  إذا  فكان  الّصبيان؛ 
لعبهم،  يشاركهم  يلعبون  كانوا  وإذا  عليهم، 
وكثيرًا ما كان يتفّقد أحوالهم ويداعبهم ويواسيهم 
بسيطة. األحزان  تلك  كانت  وإن  أحزانهم،  في 

فذات يوم دخل الرّسول (ص) على أبي طلحة، 
وكان عنده ابن صغير، فقال له: «يا أبا عمير ما 
فعل الّنغير؟». والّنغير طائر صغير كان يلعب 
فيواسيه  ملوته  يبكي  كان  والّطفل  فمات  به 
عمير)،  أبا  (يا  كبير  رجل  إّنك  الّنداء  بهذا 
مراعاًة  االهتمام  هذا  أعطاه  بل  يتجاهله  ولم 
أمامه  يحمل  وهو  الّصالة  يدخل  وكان  ملشاعره؛ 
قام  وإذا  وضعها،  ركع  فإذا  زينب؛  ابنته   ابنة 
فيسمع  إطالتها،  يريد  الصالة  ويدخل  حملها 
بكاء الّصبي فيقّصر صالته. وذات مرّة كان يؤّم 
املصّلني فأطال الّسجود فلما انتهى من صالته 
سأله أصحابه، فقال: «ابني ارحتلني فكرهت أن 
أعّجله حّتى يقضي حاجته». فقد كان أحد أبناء 
ابنته فاطمة (احلسن أو احلسني) قد اعتلى ظهره 

أثناء الّصالة. 
إًذا العار كّل العار، والعيب كّل العيب، أن ميارس 
فاألوالد  كان.  شكٍل  بأّي  األطفال  ضّد  العنف 
يحتاجون من الرّعاية وحسن الّتربية باعتدال، ال 
أن يكون قلب املرّبي كالّصخر، وال أن يترك لهم 

احلبل على الغارب.
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دعا قداسة احلبر األعظم البابا بندكتوس الّسادس 
عاّمة  جمعّية  إلى  األرض  كنائس  كّل  عشر، 
املقبل  األّول  تشرين  شهر  في  تعقد  للسينودس، 
في روما، حول «إعالن جديد لإلجنيل» أو «األجنَلة 
من  اليوم  عالم  يعيشه  ملا  اإلميان»  اجلديدة ونقل 
وابتعاد  وخالفات  ونزاعات  حروًبا  كبيرة:  بلبلة 
عن الّله، بل بات يجهل كلمة الّله وال يستنير 
بكل  الكنيسة،  تعود  أن  بّد  ال  فكان  بأنوارها. 
ورهبانها  ورعاتها  ومؤّسساتها  وبناتها  أبنائها 
وراهباتها ومؤمنيها، إلى أن تدرك من جديد أّنها 
ّية كبيرة في عالم يعيش الّظلمة،  حتمل مسؤول
«أعالن  مبثابة  وهي  اجلديدة»،  «األجنلة  فكانت 

جديد لألجنيل».
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«طرق  ابتكار  في  الّشجاعة  هي  اجلديدة  األجنلة 
وحرارة  جديدة،  تقنّيات  جديدة،  أساليب  جديدة، 
الكنيسة  حيث  اجلديدة.  األوضاع  جتاه  جديدة» 
مدعوّة اآلن لتعيش وتؤّدي إعالنها لإلجنيل، عبر 
مواجهة حتّديات اليوم، وهي عمل كنسّي مشترك 
(وهنا ال يعني فقط البابا واألساقفة والكهنة، بل 
يعني كّل املسيحّيني) الستنباط كّل ما هو جديد 
أصغر،  وأصبح  املسافات،  فيه  قُصرَت  عالم  في 
فيطلب من اجلماعات الكنسّية اّلتي تّتحد فيما 
بينها، وتتبادل طاقاتها ووسائلها، أن تلتزم مًعا 
إعالن  هي  اّلتي  املشتركة  الوحيدة  الرّسالة  في 
أن  الكنيسة  من  يطلب  كما  وعيشه.  اإلجنيل 
تّتحد، لكي تكون على مستوى التحّديات اّلتي 
يضعها الواقع االجتماعّي والّثقافّي واالقتصادّي 
اإلميان  بوجه  والّتكنولوجّي  العلمّي  والتطوّر 
املتغّيرات  بنتيجة  وشهادته،  وإعالنه  املسيحّي 
أن  تستطيع  ال  فالكنيسة  اجلارية.  العميقة 
أو  ذاتها  على  باالنغالق  التحّديات  تواجه 
وال  لها  حول  ال  «وكأّن  األمور  بواقع  بالّتسليم 
جسد  حتيي  روحّية  بحملة  بالقيام  بل  قوّة»، 
الّلقاء  تعزيز  على  وتعمل  «جسدها»،  املسيح 
القدس،  الرّوح  يعطي  اّلذي  املسيح،  يسوع  بوجه 
والّطاقات إلعالن اإلجنيل، باندفاع جديد من شأنه 

أن يخاطب ثقافات اليوم وإنسان اليوم. 
وتبرز دور األجنلة اجلديدة بالوقوف أمام املتغّيرات 
والّظاهرات  والّتحّديات  واالجتماعّية  الّثقافّية 
اجلديدة اّلتي غّيرت تفكير اإلنسان وأّثرت على 
واملسيحّيني   - الّناس  من  الكثير  ألّن  إميانه، 
خصوًصا - فقدوا اإلميان ألّنهم تأّثروا باالكتشافات 
فمات  اجلديدة،  والّنظرات  والتحوّالت  واملتغّيرات 

اإلميان عندهم.
…b¹b'«  «d¼U ÒE�«Ë  U¹Òb×²�«

هناك حتّديات كثيرة تواجه الكنيسة اليوم، ومن 
أبرزها:

التحّدي الّثقافي: ظاهرة العلمنة واّلتي هي نوع 
من اإلحلاد املعاصر، اّلذي يعني االستغناء عن الله 
ونعمته وتدخله في حياتنا. حيث تضع اإلجنيل 
على  واالّتكال  ا،  جانًب الروحّية  والقيم  واإلميان 
القدرات األرضّية، كاملال والّسلطة والّنفوذ والّسالح. 
ويتفرّع عن هذه الظاهرة تّيارات وذهنّيات، مثل: 
والال-إدارّية. والنسبّية  واملتعة  االستهالكّية 

الهجرة  ظاهرة  نشهد  االجتماعّي:  التحّدي 
العائلة  دفء  من  الّناس  تقتلع  اّلتي  والتنّقل 
روحانّيتهم  مكان  ومن  احملّلي،  والّتقليد 
ما  ا  غالًب آخر،  عالم  في  وتدخلهم  وتقاليدهم، 
يفقدهم ُهوّيتهم وتقليدهم وقيمهم. وتأتي وسائل 
لتفرض  واملُذهلة  احلديثة  اتها  وتقنّي أيًضا  اإلعالم 
ّيته،  وروحان تقاليده  من  اإلنسان  ُيخرج  واقًعا 
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بيته  قلب  في  وهو 
بسبب  ومجتمعه، 
برامج،  من  تبّثه  ما 
وتكتب،  تنقل  وما 
وأفكار  أمور  من 
وما  تتنافى  ومشاهد 

ترّبى عليه اإلنسان في بيته ومجتمعه وكنيسته.
الّناس  يتأّثر  وهنا  االقتصادّي:  الّتحدّي 
بنقيضني: الّثروة والبحبوحة من جهة، اّلتي ُتبعد 
وحتملهم  إّياه،  وتنسيهم  الّله  عن  منهم  البعض 
اإلميان  وقيم  الدينّية  املمارسة  عن  التخّلي  على 
املسيحّي. والفقر واحلرمان من ناحية أخرى، اللذين 
ا بحًثا  ـً يولدان ثورة داخلّية سلبّية، وانحراًفا خلقّي
عن وسائل للعيش. فضًال عن اللجوء إلى العنف 

ّية الهّدامة. واإلنخراط في احلركات األصول
والّتكنولوجّي:  العلمّي  البحث  حتّديات 
العلم  جعل  ما  ُمذهلة،  اكتشافات  اليوم  نشهد 
الناس  منها  ينتظر  التي  اجلديدة،  الديانة  وكأنه 
بينما  وانتظاراتهم.  تساؤالتهم  كّل  على  األجوبة 
ّية،  جزئ أجوبة  إّال  تعطي  أن  تستطيع  ال  هي 
أخرى  أجوبة  إلى  بحاجة  اإلنسان  يبقى  وبالّتالي 
ما  ا  وغالًب للرجاء.  وأسباًبا  الطمأنينة  تعطيه 
تطّبق االكتشافات العلمّية في مختلف املجاالت 
خالًفا لشريعة الله املوحاة. سواء أكانت مكتوبة في 
الكتب املقّدسة، أم في الّطبيعة البشرّية، وخالًفا 

لتعليم الكنيسة العقائدّي واألخالقّي.
…b¹b'« …—«d(«

اإلجنيل هو ذاته، لم يتغّير، ولكن عالم اليوم هو 
وتقنّيات  اكتشافات  من  فيه  ما  مع  تغّير  الذي 
فالكنيسة  واملجتمعات،  اإلنسان  في  ومتغّيرات 
مدعوّة كي تستنبط مناهج جديدة ووسائل جديدة 
وإيصال  إلعالن  جديدة  وحرارة  جديدة  وتقنّيات 
اإلجنيل، اّلذي بدونه سيبقى العالم في َخراب ودمار. 
كلمة الّله هي يسوع املسيح، واملشكلة الكبرى هي 
عندما نفصل كّل كلمة من كالم اإلجنيل عن يسوع 
املسيح – فالكلمة تبقى كلمة – ولكن إذا كانت 
الكلمة هي يسوع املسيح، هي شخصه، هي الّلقاء 
الّشخصّي به، تغدو هي احلرارة اجلديدة.. لذا فنحن 
وهذه  الكبيرة  احلرارة  هذه  إلى  احلاجة  بأمّس  اليوم 
العطية اخلّالقة، عندما أتقّبل ذاته، وأتقّبل كلمته 
وأعيشها.. أدخلها في ذاتي، حتى أدرك وجودي.. 
أدخل  وعندها  وجودي؛  حقيقة  إلى  أهتدي  بل 
أجمعني.  الّناس  ومع  الّله  مع  سليمة  عالقة  في 
كيف  جديدة،  حرارة  نعطي  كيف  تعّلمنا  واألجنلة 
ّية،  نعطي اندفاًعا جديًدا حلياتنا املسيحّية والرسول
وكيف نقّدم للّناس اختباراتنا وشهادة حياتنا بلقاء 
نرافق  أن  جميًعا،  مّنا  فاملطلوب  وكلمته.  الّله 
ّية في التئامها في شهر تشرين  الكنيسة الرّسول
إلى  نهتدي  حّتى  والّتفكير  بالّصالة  املقبل  األّول 
حرارة االندفاع اجلديد. فالرّوح القدس يدفع الكنيسة 
اختبارها  لتعيش  قدرتها  تأخذ  كي  جديد  من 
بقدرة  اإلجنيل  إلعالن  اختبارها  لإلميان،  األساسّي 
جديدة، وكفاءة جديدة، وحتّول جديد، مثلما توّصل 
حتّول  نقطة  إلى  يسوع،  ومّضطهد  الّضائع  شاؤول 
جديدة بلقاء يسوع، اّلذي غّير وجوده إلى بولس، 
اإلجنيل»..  وأعلن  أبّشر  لم  إن  لي  «الويل  قائالً: 

وهذه هي احلرارة اجلديدة في الكنيسة.
…ö�

« أيها الرب يسوع، نسألك ربي أن تفتح عقولنا 
كي  إجنيلك،  لنور  وقلوبنا  وضمائرنا  وإرادتنا 
نحسن العمل واملوقف، فنفرح باحلقيقة التي هي 
الطريق  وجند  أنت،  هو  الذي  األعظم  واخلير  أنت، 
الذي هو أنت، لك ولآلب وللروح القدس، كل املجد 

وإكرام اآلن وإلى األبد آمني».
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ّية ُتضاف إلى األطعمة لهدف  املواد احلافظة عبارة عن مواد كيميائ
مذاقها،  أو  ُبنيتها  أو  لونها  لتحسني  أو  سالمتها،  على  احملافظة 
نترات  اإلضافات:  تلك  ومن  اإلضافات..  العديد  من  تتكّون  وهي 
الّصوديوم، وهي مادة حتفظ األطعمة من الفساد، والزّعفران والكركم 
مانعتان  (ماّدتان   (H)و  (C) والڤيتامينات  ملوّنتان)،  (ماّدتان 
للّتأكسد)، وماّدة الليستني وهي عامل ُمستحلب وموازن. وتتكّون 
عة  مصنَّ مواّد  توجد  لكن  أيًضا،  طبيعّية  بصورة  األخرى  اإلضافات 
ـ«ريبوفالڤني»، وهي ماّدة  ا، منها: ال ـً مماثلة لها ميكن استعمالها جتارّي
ـ«سوريك»، وهي ماّدة حتفظ األطعمة من الفساد،  ملوّنة؛ حمض ال
ـ«مالتول» وهي مادة لتطييب وحتلية املذاق. أّما سائر اإلضافات  ال
ـ«ترترازين»  ال ماّدة  ومنها:  مصّنعة،  هي  بل  ا،  ـً طبيعّي تتكّون  فال 
من  األطعمة  حتفظ  (ماّدة  الكالسيوم  وسوربات  ملوّنة)،  (مادة 
ّية إلى  الفساد). ُتضاف كمّيات قليلة جًدا من هذه املواد الكيميائ
إضافتها  قبل  ا)  ـً ا (مخبرّي ـً ّي معمل فحصها  ويتّم  متنوّعة،  أطعمة 
ال  محّدد  سالمة  مبستوى  األطعمة  منتجو  ويتقّيد  األطعمة.  إلى 

يجوز تخّطيه. 
ّية على أنواعها في عصرنا هذا،  مع تطوّر صناعة املنتجات الغذائ
اإلسهال،  التقّيؤات،  الغثيان،  كالّصداع،  جانبّية  أعراًضا  نالحظ 

احلساسّية وغيرها. 
املُصّنعة  ّية  الغذائ للمنتجات  يعود  األعراض  تلك  مثل  سبب  ورمبا 
املواد  يستعملون  الغذاء  مصّنعي  ألّن  وذلك  نستهلكها..  اّلتي 
احلافظة وأصباغ الّطعام خالل الّتصنيع، وتلك املواد احلافظة واألصباغ 
تكّون في بعض األحيان أمراًضا، أو عوارض جانبّية وخاّصًة ملرضى 
الهضمّي.  اجلهاز  في  اضّطرابات  إلى  رّمبا  تؤّدي  قد  أو  الّسرطان، 
ّية..  وإليكم بعض املواد احلافظة التي قد جندها داخل التركيبة الغذائ

E200: يسّبب حّكة في اجللد.
املواد  فهذه  استعماله،  عدم  يستحسن   :E210, E211, E212

ا في املشروبات اخلفيفة وصلصة الّتشيلي. احلافظة متوافرة غالًب
بعدم  ُينصح   :E220, E221, E223, E224, E225, E228
وتؤّدي  اجلسم،  في  الڤيتامينات  على  ألّنها «تقضي»  استهالكها، 
ا متوافرة  إلى حساسّية وميكنها أن تشّكل أمراض صدرّية، وهي غالًب
البطاطا. ومنتجات  واخلل  املجّففة  والفواكه  اخلفيفة  املشروبات  في 

E235 : قد تسّبب هذه املادة احلافظة اإلسهال، التقّيؤات واحلّكة باجلسم. 
استهالك  لألطفال  يحّبذ  ال   :E249, E250, E252, E252

تسّبب  قد  ألّنها  احلافظة،  املواد  هذه 
صعوبات في التنّفس، وصداًعا للرأس. 
للّسرطان،  مسّببة  بأّنها  معروفة  وهي 
املجّمدة.  الّلحوم  في  تتوافر  فهي 
E261: يجب جتّنب هذه املادة احلافظة، 
الكلى،  في  أمراض  إلى  تؤّدي  ألّنها 

وهي متوافرة بالّصلصات املصّنعة.
تسّبب  احلافظة  املادة  هذه   :E264

الّتقّيؤات.
E270: هذه املادة احلافظة قد تتواجد في 

منتجات طعام األطفال، وقد تسّبب بعض األمراض املعوّية لدى األطفال.
E280: هذه املادة احلافظة يسّبب املغرينا، وهو موجود في منتجات 

الّدقيق املختلفة.
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• الّتقليل من جودة الّنوعّية (نوعّية املأكل أو املشرب وخالف ذلك).
• الّتقليل من فوائد األطعمة الصحّية بنسبة قد تصل أحياًنا إلى 

%40؛ وخاّصًة في معظم الفواكه واخلضار.
• زيادة في نسبة الكثافة داخل املواد احلافظة، ما يجعل اإلنسان 
لدى استهالكه لها بكثرة، ُمعرًّضا للسمنة بنسبة أكبر ّممن يستهلك 

املواد الّطازجة فقط.
• املواد احلافظة متنع حصانة اجلسم من البكتيريا املسّببة للّطفح اجللدّي.

• املواد احلافظة متنع اجلسم من مقاومة األضرار من الڤيروسات أو 
جميع امليكروبات.

• تقّل نكهة املأكوالت اّلتي حتوي مواّد حافظة عن املأكوالت الّطازجة 
في  احلافظة  املواد  زادت  كّلما  تزيد  وقد  أدنى،  كحّد   20% بنسبة 

املعّلبات املصنوعة.
عند  وذلك  الصحّية،  الفوائد  أو  املكوّنات  تالفي  في  الّسرعة   •

استعمال املواد احلافظة. مثل احلليب واأللبان ومشتقاتها.
• تقليل الّسعرات احلرارّية في املواد احلافظة بنسبة تراوح بني 40 
موعد  اقترب  كّلما  احلرارّية  الّسعرات  هذه  تتالشى  وقد  و80%. 

انتهاء املواد احلافظة.
• ال حتوي املواّد احلافظة على املكوّنات األساسّية لألطعمة، مثًال 
عند عصر البرتقال. كما أّن املواد األساسّية في الفواكه أغلبها في 
البذور، ولذلك جتد بعض الّشركات تنتج في اآلونة األخير عصيرًا مع 

البذور حلفظ املواّد األساسّية.

 W|cG��« ‰U�� w	 qLF� ¨W|cG� W ÒO�UB��«®
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»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

الّصعيد  على  ستحصل  تغييرات  هناك 
كثيرة  إدارّية  أوضاع  من  تستاء  االجتماعّي. 

وجتد بأّنك لم تنل حّقك.

�u— (21 نيسان - 20 أيار)�«

ورمبا  املقرّبني،  بعض  مع  الّصالت  تتوّطد 
تلتقي مبَن يخفق له قلبك، أو تعيش قّصة 

حب مع شخص بعيد عنك.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)

حتصل على عائدات غير متوّقعة أو أخبار 
تتكّلم  وال  بهدوء  تصرّف  بعيد.  من  تأتي 

عّما يثير بعض اإلزعاجات.

�ÊU (22 حزيران - 22 متوز)d��«

تدافع عن نفسك أو تبرّر بعض املواقف، إّال 
أّنك تستعيد السيطرة على األمور. أمامك 
فترة مليئة باملستجّدات واألحاديث املتعّلقة.

»_�b (23 متوز - 22 آب)

خبرًا  تتلّقى  أّنك  إّال  يزعجك  تغيير  هناك 
أن  املمكن  من  إذ  سارّة،  مفاجأة  أو  سارًا 

تتعرّف إلى شخص يهتف إليه قلبك.

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)

موافقة  على  حتصل  قد  محظوًظا.  ستكون 
لقاء  على  أو  منصب  في  تعيني  على  أو 

استثنائّي. يلعب أحدهم دورًا في حياتك.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

ترّكز على شراكة أو عالقة وتقّيم حساباتك 
أو تبوح مبا في داخلك لشريك محتمل، وقد 

تريد أن يعرف اآلخر عنك الكثير.

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

حاذر املنافسة مع الّشريك. قد تطرح قضّية 
ّية اآلن، وتلعب املرأة دورًا ما  قانونّية أو قضائ

في إثارة بعض الّنعرات أو احلساسّيات.

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

بفترة  وتستمتع  جديدة  آفاق  على  تنفتح 
واالهتمام  واحلنان  باحلّب  حتاط  قد  رائعة. 

ّية للّنجاح. واإلشراق. أمامك فرص استثنائ

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)

مغامرة؛  أو  مبادرة  أّية  اإلمكان  قدر  جتّنب 
من  ا  ًب تصّل وحتمل  لك  مناهضة  الفترة  فهذه 

قبل البعض وجفاًء من قبل البعض.

»)u� (19 شباط - 20 آذار)

تبحث عن االستقرار وحتاول أن تضبط اإليقاع 
واملستجّدة.  املتراكمة  املشاكل  بعض  وتعالج 

قد تنجح في حّل بعضها.

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

تتطّلب صّحتك عناية خاّصة. إذهب لعيادة 
الّطبيب أو راجع نظامك الغذائّي أو أي أمر 

آخر يؤّثر على صّحتك ومارس الرياضة.

WLF
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E103, E105, E111, E121, E125, E126, E130, 
E152,E181
E100, E101, E132, E140, E160, E161, E163, 
E170, E174, E175, E200, E201, E202, E203, 
E236, E237, E238, E260, E261, E262, 
E263, E270, E280, E281, E282, E300, 
E301, E302, E303, E304, E305, E306, 
E307, E308, E309, E322, E325, E326, E327, 
E331, E332, E333, E334, E335, E336, 
E337, E400, E401, E402, E403, E404, 
E406, E408, E410, E411, E413, E414, E420, 
E421, E422, E471, E472, E473, E474, E475

E221, E223, E224, E226

E250, E231, E232, E233, E311, E312

E320, E321

E320, E321, E463, E464, E466

E220

E104, E122, E141, E150, E151, E153, E171, 
E173, E214, E240, E477

هذه املواد احلافظة غير مشروعة

ا  ًب غال احلافظة  املواد  هذه 
الّصحة على  ضاّرة  غير 

هذه املواد احلافظة تسّبب آالًما في املعدة
بشرة هذه املواد احلافظة تسّبب مشاكل في ال
هذه املواد احلافظة تسّبب ارتفاًعا في ضغط الّدم

هذه املواد احلافظة تسّبب ارتفاًعا في مستوى الكولسترول

 B
12

يتامني  هذه املواد احلافظة تضعف أو تدّمر ڤ
وبعض الڤيتامينات األخرى

هذه املواد احلافظة تشّكل خطورة على الصّحة، 
برهان ليس قاطًعا بعد ولكن ال

`O{uÒ²�«WE	U(« œ«u*«
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1. فيلم من بطولة عادل إمام وإلهام شاهني وسعيد صالح - 
نوتة موسيقّية.

2. من األئّمة الكبار.
3. مدينة في اليمن مبحافظة صعدة - مدينة إيرانّية.
4. رجل تقي كالقّديس - أرض خصبة في الّصحراء.
5. من أسماء الّله احلسنى (غير معرّفة) - حرف جر.

6. مدينة هندّية (معكوسة) - إدراك.
7. حبوب القمح - فضاء.

8. للندبة - واحد باإلنچليزّية.
9. منطقة في جنوب البالد - حرف جر.

10. بشر - شجر مثمر.

∫ ÒÍœuLŽ

1. متشابهان - عاصمة أوروپّية.
2. جوهر - متشابهة.

3. شاعر ملحمّي يونانّي قدمي - أكل.
4. مدينة في جنوبي اليمن - شريعة تنّظم أحوال املجتمع.

ّية. 5. دولة في أمريكا اجلنوب
6. نعم بالفرنسّية - من األقارب - من الّطيور املغرّدة.

7. فاكهة لذيذة الّطعم.
8. عكس ذل.

9. مادة كيماوّية لتنظيف األسنان.
10. ساللة أمراء لبنانّيني حكموا منطقة الّشوف.
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قّدمنا في األعداد الّسابقة حملة عن أبرز القالع الّصليبّية في البالد، 
لنعرض في هذا العدد حملة موجزة عن القلعة في (عتيل) («عتليت» 

اليوم)، اّلتي كانت آخر موقع للّصليبّيني بعد سقوط اململكة. 

WÒO³OK ÒB�« WJKL*« W¹UN½

املغول (عام  على  چالوت»  معركة «عني  في  املماليك  انتصار  بعد 
1260 ميالدّي)، باشر قائد املماليك بيبرس احلرب ضّد الّصليبّيني. 
«عتليت»  في  القلعة  إلى  املماليك  جيوش   ،1265 عام  وصلت 
من  القريبة  القرية  بتدمير  وقاموا  اّخلارجّي،  الّسور  هدم  واستطاعوا 

القلعة. حينها، جلأ سّكان املدينة إلى القلعة لالختباء فيها. 
ولسبب اعتقاده بأّن احلصار على القلعة في «عتليت» قد يستمر 
مّدة طويلة، ترك اجليش اململوكّي املوقع، وانتقل إلى احتالل مواقع 
الّصليبّيني األخرى، الواحد تلَو اآلخر. في عام 1283، ّمت الّتوقيع 
وقف  على  ت  نصَّ اّلتي  والّصليبّيني  املماليك  بني  االّتفاقية  على 

محاربة املماليك للقلعة في «عتليت». 
عام 1291، سقطت مدينة عّكا حتت حكم املماليك، وبقيت القلعة 

في «عتليت» املوقع الّصليبّي األخير في الّشرق األوسط. 
بعد سقوط عّكا أدرك سّكان القلعة وجيوشها بأّن مملكة الّصليبّيني 
أدرك  املوقع..  تركوا  حينها،  نهايتها.  إلى  وصلت  قد  القدس  في 
القرار  فاّتخذوا  حدث،  ما  «عتليت»  في  الّصليبّية  القلعة  سّكان 
بترك املوقع راحلني إلى قبرص، حيث رحلت آخر سفينة من ميناء 
ـ14 من آب 1291، وعلى متنها املجموعة األخيرة من  القلعة في ال
رحيلهم  من  أسابيع  سّتة  وبعد  التيوتون.  وفرسان  الهيكل  فرسان 
اجليش  فوصل  حينها،  املوقع  تركوا  الّصليبّيني  بأّن  املماليك  أدرك 

اململوكي إلى املكان وباشر بهدم القلعة.

l�u*« WÝ«—œË ¨W Ò¹dŁ_«  U Ò¹dH(«

مييل عدد من الباحثني إلى حتديد املكان على أّنه املوقع اّلذي ذكر 
في الّتوراة حتت االسم «قرتة» الّتابعة ملنطقة «زڤولون»: «ولعشائر 
بني مرار الالويني الباقني من سبط «زڤولون»، «يوكنعام» ومسرحها، 
ومسرحها»  و«نحالل»  ومسرحها،  و«دمنة»  ومسرحها،  و«قرتة» 
(يشوع، اإلصحاح 21، 34). ويأتي هذا االعتقاد استناًدا إلى اسم 
االسم  من  لرّمبا   (Certha) «قرتة»  الرومانّية  الفترة  خالل  املوقع 
الفينيقّي األصل، حيث ّمت العثور على العديد من القبور الفينيقّية 

خالل احلفرّيات األثرّية اّلتي جرت باملوقع. 
كان املكان تابًعا خالل الفترة الرومانّية إلى ميناء «دور» (الّطنطورة)، 
إلى  لينضّم  ميالدّي  الرابع  القرن  في  الفينيقّيني  من  انتزع  بينما 
محافظة فلسطني؛ وقد كان هنالك سور يحّد ما بني املنطقتني، قرابة 

2 كم إلى الّشرق من القلعة الّصليبّية.

WFKI�«

قرب  بالّصخر  املنحوت  (املمّر  املوقع  كان  الّصليبّية  الفترة  وخالل 
امليناء) مكاًنا يرصد فيه اجليش لقّطاع الّطرق والّسارقني. لذا، أقام 
آثارها  البارزة  القلعة  أّما  للحراسة.  مبًنى  باملوقع  الهيكل  فرسان 
حّتى أّيامنا، فقد بنيت خالل احلملة الّصليبّية اخلامسة عام 1218؛ 

ـ«قلعة احلّجاج». وقد سّميت القلعة ب

قناة  بحفر  الفرسان  قام  القلعة،  لبناء 
استمرت  حيث  الّطبيعي،  الّصخر  في 
عملّية احلفر ملّدة 6 أسابيع. خالل حفر 
القناة ّمت العثور على أجزاء ألسوار قدمية 

آنذاك (من  البّناؤون  عليها  يتعرّف  لم  الّذهب،  من  نقدّية  وعمالت 
احملتمل أّنها كانت من الفترة البيزنطّية). وقد وصف في مذّكراته، 
أحد املهندسني املعمارّيني اّلذين شاركوا في بناء القلعة، عملّية البناء 
بدّقة كبيرة ومن بينها ذكر االكتشاف للبقايا األثرّية حتت القلعة: 
«في الّنهاية وصل (العّمال) إلى األساسات األصلّية؛ فعثروا على 
سور قدمي جًدا طويل وحصني، كما عثروا على عمالت نقدّية ليست 
عنهم  ليخّفف  الّنبالء،  أبنائه  إلى  الله  من  هدّيًة  بأّيامنا،  معروفة 

أعباء الّدفع والّتكاليف الباهظة».

∫UN−zU²½Ë W Ò¹dŁ_«  U Ò¹dH(«

 1930 األعوام  بني  جونس،  الباحث  أجراها  باملوقع  األولى  احلفرّيات 
و1935 من قبل وَحدة اآلثار الّتابعة حلكومة االنتداب البريطانّي. 
في تلك الفترة كانت منطقة القلعة مأهولة بالّسّكان، لذلك ارتكزت 
اجلنوب  إلى  القدمية  واملستوطنة  الّشرقّية  األسوار  مبنطقة  احلفرّيات 
األوسط،  البرونز  عصر  منذ  استيطان  آثار  على  العثور  ّمت  حيث 

استمرارًا حّتى الفترة البيزنطّية.
دّلت احلفرّيات على وجود ثالث طبقات أثرّية في الّتل املتواجد إلى 
من  طبقة  وجدت  أمتار   4 عمق  على  القلعة.  من  الّشرقّي  اجلنوب 
الفترة الكنعانّية (1750-1400 ق.م)؛ الّطبقة الّثانية كانت من 
تشمل  ق.م)  الّسادس–الرّابع  (القرن  والهيالنّية  الفارسّية  الفترتني 
آثار املباني الّسكنّية وأدوات الفّخار لالستعمال اليومّي؛ أّما الّطبقة 

الّثالثة فشملت آثار املباني من الفترة الّصليبّية.
وقد ُهدم القسم األكبر من القلعة خالل احلصار اململوكّي على املوقع؛ 
وكما يبدو فقد أحيطت بالّسور أبراج احلراسة اّلتي وصل ارتفاعها 
آنذاك إلى قرابة 20 م. أّما من اجلهة الّداخلّية لألسوار، فنجد قرابة 18 

والّدواب.  للخيول  إسطبًال 
وقد ُبنيت القلعة على شكل 
سور  لها  مزدوجة (أي  قلعة 
إّال  خارجّي)؛  وآخر  داخلّي 
بنيت  الّشرقّية  الواجهة  أّن 
بثالثة  محمّية  لتكون 
أسوار، ما سّهل على اجلنود 
َمهّمة الّدفاع عن املوقع خالل 

احلرب. 
تواجدت الكنيسة من الفترة 
الّسور  مبالصقة  الّصليبّية، 
بقي  وقد  للموقع،  الّشرقّي 
منها بعض املقاعد املنحوتة 
القاعة  في  احلجر  من 
احلائط  من  وقسم  املرَكزّية 
الغربّي؛ وقد ّمت العثور على 
كنائس مشابهة في قبرص. 
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wÐdF�« e³)UÐ pLOŽ g²¹Ëb½UÝ
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 wÐdŽ e³š

 pLOŽ WM³ł `z«dý

 fš

 eO½u¹U*« WBK�

 rŽU½ ÂËdH� dCš√ qBÐ

 ·UB½√ v�≈ WFDI� ÍdOý …—ËbMÐ

∫dOC×²�« WI¹dÞ
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