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عن  الّتعّلم  حيفا  في  العرب  طّالبنا  حّق  «من 
العربّي  الّشعب  من  كجزء  وجذورهم،  تاريخهم 
سهيل  الدكتور  قاله  ما  هذا   - الِفَلسطينّي» 
رئيس  ونائب  «اجلبهة»  كتلة  (رئيس  أسعد 
بلدّية حيفا)، في اجتماع جلنة الّتربية والّتعليم  

الّتابعة للبلدّية.
الدورة،  هذه  في  للجنة  األّول  االجتماع  هذا  وجاء 
واّلتي عرض فيها مندوبو قسم الّتربية والّتعليم 

*åUHO�ò q�«d ≠ أعلن وزير الّداخلّية چدعون 

من  واحدة  هي  حيفا  مدينة  بأّن  مؤّخرًا،  ساعر، 
وفًقا  وذلك  وقوّية،  جاّدة  محلّية  سلطة   24 بني 
لقانون «الّسلطات احمللّية القوّية» اّلذي صودق 

عليه، مؤّخرًا.
الّسلطات احمللّية  قانون  بأّن  ساعر  وذكر الوزير 
بأّن  وأضاف  احمللّي؛  للحكم  إصالًحا  يشّكل 
سلطة  هي  للقانون،  وفًقا  القوّية»  «السلطة 

Õd� f�UD�

يشارك مخّطط املدن واملستشار التنظيمّي احليفاوّي 
أحد  في  أشهر،  أربعة  مدار  على  سويطات،  عروة 
في  الدولّي،  املستوى  على  الّتعليمّية  الّدورات  أهّم 

 W ÒO Ëb « W ÒO 1œU _« Z Ó «d ³ « Òr ¼√ w  „—UA ¹  U D ¹u Ý
جامعة  في  العاّمة  للّسياسات  «ماكسويل»  كلّية 
«سيراكوز» في نيويورك (الواليات املتحّدة األمريكّية).

نيويورك  والية  في  «سيراكوز»  جامعة  تقبع 
اجلامعات  وأهّم  أفضل  من  وتعتبر  األمريكّية، 
املواضيع  دراسة  في  العاملّي  املستوى  على 
والعلوم  العاّمة  بالّسياسات  تتعّلق  اّلتي 
والّتغيير  والدميقراطّية  املدنّي  واملجتمع  الّسياسّية 
حتتضن  إذ  واملناطق،  املدن  وتخطيط  االجتماعّي 
املجاالت.   هذه  في  والباحثني  املفّكرين  أهّم 
 22 األكادميّية  الدورة  هذه  في  يشارك  أّنه  ويذكر 
ا من دول مختلفة في العالم، طّالب دكتوراة  ـً ّي أكادمي
وتعتبر  أهلّية.  مؤّسسات  في  وناشطون  وباحثون 
ّية  الدول الّدورات  أهم  من  الّتعليمّية  الّدورة  هذه 
على املستويني: الّنظري والعملّي، بكّل ما يتعّلق 
وتتضّمن  املدنّي،  واملجتمع  العاّمة  بالّسياسات 
دراسة أكادميّية في مواضيع متعّلقة في الدميقراطّية 
والقيادة  املجتمعّية  واملشاركة  املدنّي  واملجتمع 
واملستضَعفة،  املضّطهَدة  الّشعوب  لدى  والّتخطيط 
في  ِمْهنّية  وتدريبات  أبحاث  إجراء  إلى  إضافًة 
بالّتخطيط  تتعّلق  أمور  على  تعمل  مؤّسسات 

والّسكن واألقلّيات.
من  الوحيد  املشارك  هو  سويطات  أّن  إلى  ونشير 
املتقّدمني  عشرات  بني  من  اختياره  ّمت  وقد  البالد، 
تنظيمّي،  ومستشار  مدن  مخّطط  وهو  للمنحة، 
يبحث في كلّية تخطيط املدن والهندسة املعمارّية 
(«الّتخنيون»)،  الّتطبيقّية  الهندسة  معهد  في 
سياسات  على  الّتأثير  في  املدنّي  املجتمع  دور 
ويرّكز  األصالنّية،  الّشعوب  لدى  عند  الّتخطيط 
على قضايا هاّمة يعانيها عرب الّنقب، وأساليب 

مواجهتهم ملخّططات الّتضييق واإلخالء.
سويطات،  عروة  مع  «حيفا»  لصحيفة  حديث  وفي 
قال: «أغتنم فرصة املشاركة في هذه الّدورة الّتعليمّية 
البحثّية  املعرفة  تطوير  لهدف  الهاّمة،  األكادميّية 
والقدرات اِملْهنّية في قضايا متعّلقة في عمل املجتمع 
الّتخطيط  بقضايا  يتعّلق  ما  كّل  خصوًصا  املدنّي، 
والّسكن والبيئة والّتمكني املجتمعّي، اّلتي يعانيها 
وللبحث  اخلصوص.  وجه  على  الِفَلسطينّي  شعبنا 
ّية أهمّية  األكادميّي في هذه الّدورة الّتعليمّية الدول
والّتعّلم  واملعرفة  اآللّيات  إكساب  في  جوهرّية 
وتطوير القدرات، ملا فيه منفعة لشعبنا ومجتمعنا؛ 
واستخالص  الّدورة  نتائج  وتباحث  تدارس  فسيتّم 
على  األبحاث  نتائج  وضع  مجرّد  يتم  ولن  العبر، 

نشرها  يقتصر  أن  أو  ما،  جامعّية  مكتبة  رفوف 
باألمر». واملهتّمني  الباحثني  من  مصّغرة  فئة  بني 
هذه  بأّن  شّك  «ال  قائًال:  حديثه  سويطات  واختتم 
الّدورة ستوّسع آفاق معرفتي، وتفتح أمامي األبواب 
ولتبادل  دولّيني،  وباحثني  أكادميّيني  إلى  للتعرّف 
املعلومات واالستفادة من اخلبرات املختلفة وأساليب 
الّتفكير والّتخطيط املتعّددة، وال شّك بأّني سأمتلك 
هذا  في  والّتطور  التقّدم  من  متّكنني  جديدة  آليات 
قدراته  وتعزيز  مجتمعنا  تنمية  لهدف  املجال، 
واملساهمة في تطوّره وريادته املستقبلّية؛ وأشكركم 
وحرصكم  الّدؤوب  الهتمامكم  صحيفة «حيفا»  في 
على مواكبة احليفاوّيني، حّتى إن تواجدوا بعيًدا عن 

وطنهم وبلدهم احلبيب».

åW Ò¹u  W ÒO K ×  WDK Ýò ÆÆUH O Š
حتصل  وال  ا،  ـً ّي مال عجزًا  تعاني  ال  محلّية 
على مكافأة/منحة «الّتوازن»،  وتفي بعدد من 

املعايير املتعّلقة بنشاطها اجلاري.
«سلطة  كّل  ستحصل  املقترح  التعديل  ومبوجب 

قوّية» على عدد من اإلعفاءات.

موقع  أدخلوا  والّصور  األخبار  من  ملزيد 
www.haifanet.co.il  :«حيفانت»

 UM Ðö Þ o Š s  ∫b F Ý√ Æœ
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املدينة،  في  الّتربوّية  املخّططات  حيفا  بلدّية  في 
في    اليهودّية»  للجذور  «الّتربية  وبضمنها 

املدارس اليهودّية.
وُهوّيته  روايته  يعرف  ال  َمن  أّن  أسعد  د.  وأكد 
وتاريخ  وُهوّية  رواية  يحترم  لن  شعبه،  وتاريخ 
تطوير  هو  املطلوب  فإّن  هنا  ومن  اآلخر.  الّشعب 
ّية، تراعي خاصّيتنا  برامج تربوّية للمدارس العرب
ّية ِفَلسطينّية في  القومّية والّتربوّية كأقلّية عرب

دولة إسرائيل.

dšü«  W Ò¹u Ô¼Ë  W¹«Ë—  Âd²×¹  s�  t²¹«Ë—Ë  t² Ò¹u Ô¼  ·dF¹  ô  s�
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ّمت  أن  بعد   – ومدروس  منّظم  بشكل  مؤّخرًا،  حيفا،  بلدّية  تعكف 
إرصاد جميع امليزانّيات املطلوبة – على الّتخطيط املؤّكد والّنهائّي، 
ّية رسمّية في حّي وادي اِجلمال، واّلتي من املقرَّر  إلقامة مدرسة ابتدائ
أن تستوعب نحو 500 طالب عربّي؛ أو – بكلمات أصّح – سيتّم 
بذلك نقل مكان مدرسة «حوار» الرّسمّية القابعة في شارع ِصهيون 
في حّي وادي الّنسناس، إلى حّي وادي اِجلمال. ولكّن عدًدا من سّكان 
ا لسّكان  ـً احلّي ونشطائه، يعتبرون أّن إقامة هذه املدرسة ُتعتبر مّس
عمومّية،  أرض  على  ستكون  إقامتها  املُزمعة  املدرسة  ألّن  احلّي، 
وحَسب اّدعائهم، هذه األرض هي آخر قطعة أرض شاغرة في اِملنطقة، 
ا، إلى إلغاء فكرة إقامة مباٍن عاّمة أخرى خلدمة  ـً ّي ما قد يؤّدي، عمل
سّكان احلّي، كروضة أطفال، حضانة، ناٍد للمسّنني، مرَكز رعاية لألّم 

والّطفل، حديقة عاّمة، وغيرها..!

° Òw(« VK� w� Õdł

فانتظموا  البلدّية،  قرار  على  وثاروا  املعارضون  هؤالء  انتفض  وقد 
للقيام بفّعالّيات نشطة تهدف إلى إلغاء هذا املشروع الّتربوّي(!!!). 
عريضة  على  احلّي  سّكان  نصف  من  ألكثر  تواقيع  جمع  ويحاولون 
حتّذر من «خطورة» بناء املدرسة وتداعياته على سّكان احلّي، واّلذي 
وصفه البعض كـ«جرح في قلب احلّي»! إضافًة إلى عريضة أخرى في 
«اإلنترنت» عبر شبكة الّتواصل االجتماعّي («فيسبوك»). هذا وَيِعُد 
املعارضون مبواصلة نشاطهم واحتجاجهم الهادف إلى منع إقامة هذه 
املدرسة بكّل ثمن، من خالل محاولة إقناع الّسّكان وتوزيع املناشير 
على املنازل في صناديق البريد؛ حيث سيستمرّون في عملهم حلني 

بلوغ هدفهم(!!) رغم أّن األمر بات محسوًما، وال رجعة فيه!
ـ«فيسبوك»،  وقد نشر املعارضون «الغاضبون» في صفحة لهم عبر ال
ّية، أّيها العرب:  بالعبرّية(!!) بُعنوان «עין הים עצומה» (وبالعرب
ّية): «نحن – سّكان  «عريضة وادي اِجلمال» – ما أجمل لغتنا العرب
ّية  ّية في نقل مدرسة ابتدائ حّي وادي اِجلمال – نحتّج، وبشّدة، ضّد الّن
إلى حّينا في أعلى طريق «شتيرن – هلپرين»، على آخر قطعة أرض 
شاغرة، واملخّصصة الحتياجات مجتمعنا. إّن جتاهل معطيات الُبنية 

األساسّية وعدم الّتخطيط للمواصالت سيؤّدي إلى فوضى عارمة.
«إّن املبنى اّلذي هو قيد الّتخطيط سيضّم 500 طالب، وسيخلق 

°‰U L '« Íœ«Ë Òw Š v ≈ å—«u Šò W Ý—b  qI ½ Òr ² O Ý

ساعات  في  واحلافالت  اخلاّصة  الّنقل  وسائط  ملئات  مكّثفة  حركة 
في  وخروًجا  دخوًال  الّسير،  حركة  وستجري  الّنهار.  وخالل  االزدحام، 
مداخل  في  أصًال،  املكتّظة  والّطرقات  املفارق  عبر  االزدحام  ساعات 
احلّي، على امتداد طرقات «هتورن» و«هعوچن»، وصعوًدا إلى طريق 
ا، ذو مسار واحد، ومن دون مخرج! كما  ـً ّي «يائير شتيرن»، وهو، عمل
أّن مواقف ركن الّسّيارات على امتداد طرقات احلّي لم تُعْد تلّبي، 
اليوم، االحتياجات، رغم أّن ركن املركبات أصبح على الّناحيتني منذ 
سنوات – إّن أّي تفكير أو محاولة إللغاء اِملساحات املخّصصة لركن 
املركبات ملئات الّسّكان غير قابلة للّتنفيذ بتاًتا، وستواَجه مبعارضة 
شديدة حتمّية، وسُتمنى بفشل ذريع. إّن طرقاتنا اّلتي ال حتتمل أّي 
إضافة إلى حجم وسائط الّنقل، ال تالئم – بالّتأكيد – الّسير على 
امتدادها، صعوًدا وهبوًطا، ضمن انحدار شديد لطّالب في سّن املدرسة 

ّية يستخدمون املواصالت العاّمة. االبتدائ

°°ÆÆ ÒÍœU� —d{

«إّن هذا القرار يعني اإللغاء الفعلّي إلقامة املباني العاّمة ملجتمع وادي 
اِجلمال، وهو حّي عريق.. فإّن مجتمعنا املتنوّع يواجه، اليوم، حتّديات 
غير بسيطة من الّتطوّرات والّتجديدات، إلى جانب سّد الفوارق إزاء 
أحياء أخرى، وذلك عن طريق الّتقّدم باخلدمات االجتماعّية نحو األمام.

«إّن اِملساحة البالغة خمسة دومنات مخّصصة كأرٍض عمومّية، وهي 
األخيرة اّلتي يتطّلع إليها سّكان احلّي لتلبية طموحاتهم من أجل 
إقامة املنشآت الّضرورّية لرفاهّية الّسّكان مثل: روضة أطفال، حضانة، 
ناٍد للمسّنني، مرَكز لرعاية األم والطفل، وحّتى حديقة عاّمة صغيرة.

«إّننا نطالب رئيس البلدّية، وبإحلاح، بأن ُيلغي – بشكل فورّي – أّي 
مخّطط إلقامة مؤّسسة ُيفترض أن حتوي مئات الّطّالب، في مكان 
احتياجات  يسّد  وال  ذاتها،  الّتربوّية  املؤّسسة  باحتياجات  يليق  ال 
بناء  ملنع  األخيرة  فرصتنا  إّنها  احلّي.  في  يعيشون  اّلذين  الّسّكان 
الّسّكان  رغبة  ضّد  تأتي  اخلطوة  هذه  اّدعائهم،  [وحَسب  املدرسة 
حياتهم  في  ا  سلًب وستؤّثر  الّشرعّية،  مصاحلهم  جميع  وتناقض 
(م.ف.)] قبل أن تتحّول حياتنا اليومّية إلى أمر ال ُيطاق، ويضّر 
األمر بطابع احلّي اّلذي ينعم بهدوء نسبّي، فضًال عن أّن وجود هذه 

املدرسة على مقربة من منازلنا سيؤّدي إلى إحلاق ضرر ماّدّي كبير؛ 
من جرّاء هبوط أسعار الّدور والّشقق اّلتي نقطنها».

°°ÆÆV−F�«Ë WÐ«dGK� U¹

وقد أّكد لي بعض املعترضني «املنتفضني» أّن بلدّية حيفا تسعى النتزاع 
اِملنطقة لصالح هدف ال يخدم أبناء احلّي، بل ُيضّر ويفسد جودة حياتهم 
ومينع تطوّرهم، وهم يعتبرون ذلك تنكيًال من قبل بلدّية حيفا، نابًعا 
من اعتبارات سياسّية وغيرها، مشيرين إلى أّن بناء هذه املدرسة في 
احلّي سيشّكل «كارثة» لسّكان احلّي، وسيؤّدي إلى جرح داٍم ال يندمل!

الّتربوّية        ومؤّسساتنا  مدارسنا  باتت  لقد  والعجب،  للغرابة  يا 
تشّكل مصدر إزعاج لسّكان مجتمعنا «املتقّدم» و«املتنوّر»، وجرًحا 

دامًيا للحّي.(!!)
ونذّكر بأّن صحيفة «حيفا» كانت أّول َمن طرح املوضوع عبر وسائل 
اإلعالم في العدد (210)، الّصادر في 24 كانون الّثاني املنصرم، 
أن  أبنائنا  حّق  من  لكن  تسكنوا..  أن  حّقكم  «من  ُعنوان:  حتت 
شريطة  تربوّية  مؤّسسة  إقامة  جانب  إلى  وكّنا  أيًضا..!»؛  يتعّلموا 
أن تفي بجميع الّشروط الّتربوّية والّتعليمّية، أساًسا. وّمما جاء فيه:
املدارس  إحدى  نقل  إمكانّية  ِجّدّي،  بشكل  حيفا،  بلدّية  «تدرس 
ّية الّسكنّية، كباقي  ّية الرّسمّية القابعة في أحد أحيائنا العرب العرب
ّية، األهلّية منها والرّسمّية، القابعة هي  نظيراتها من مدارسنا العرب
ّية الّسكنّية، كمثيالتها، أيًضا، من  األخرى في قلب أحيائنا العرب
املدارس اليهودّية القابعة في قلب األحياء اليهودّية، إلى حّي وادي 

اِجلمال العربّي!
والّتخطيطّية  منها   الّتربوّية  املختلفة،  البلدّية  األقسام  «فتعمل 

ووضع  األمر  دراسة  على  مجتمعًة،  واملواصالتّية،  والّتنظيمّية 
لهدف  العراقيل؛  وإزالة  العالقة  املشاكل  وحّل  اخلطوط العريضة 
اِجلمال،  وادي  حّي  إلى  الرّسمّية  نقل املدرسة  إمكانّية  تسهيل 
وتوسيعها وتطويرها؛ لهدف استيعاب عدد أكبر من طّالبنا.. وهذه 
احلّي،  داخل  تربوّية  عن مؤّسسة  احلديث  يدور  طاملا  مباركة،  ُخطوة 
توّفر اخلدمات ملئات الّطّالب، ال عن سجٍن أو ملًهى ليلّي وما شابه.. 
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إّال أّنه في املقابل «انتفضت» مجموعة من سّكان حّي وادي اِجلمال، 
هذه املدرسة،  إقامة  مكان  من  مقربة  على  املوجودة  تلك  وخصوًصا 
إقامة  منع  محاولًة  حيفا،  لبلدّية  اعتراضاتها  بتقدمي  فقامت 
هذه املدرسة بكّل ثمن، بحّجة «اإلخالل» بالوضع الرّاهن واإلساءة إلى 
واإلضرار مبستوى معيشتهم، معترضني على إمكانّية إقامة مدرسة 

داخل حّيهم و«وسط» منازلهم.

°°ÆÆZ−(« ÊuIK²�O� ’dH�« d�«u²ð

واّلتي  والرّسمّية،  منها  األهلّية  ّية،  العرب مدارسنا  بأّن  ر  «أذكِّ
م ويتعّلم فيها أبناء وبنات هذه «الّنخبة» من املعترضني، موجودة  تعَلّ
اّلذي  الّنسناس  وادي  بحّي  بدًءا  ّية،  العرب أحيائنا  قلب ووسط  في 
عّباس  بحّي  مرورًا  واحدة،  وأهلّية  رسمّية  من مدرسة  أزيَد  يضّم 
َم علينا  والكرمة («هچيفن») واحلليصة، وانتهاًء بحّي الكبابير. فِل
استثناء حّي وادي اِجلمال، مثًال؟! فهل َمن يقطن هذا احلّي هم نخبة 
ممّيزة ومختلفة عن مجتمعنا العربّي؟! فما ال يرضاه هؤالء ألنفسهم 
َم ال يطالبون بتحسني  عليهم أّال يرضوه لغيرهم، أليس كذلك؟! فِل
مدارسنا  و«بنقل»  ّية  العرب باقي األحياء  لسّكان  املعيشّي  املستوى 
إلى مناطق أخرى بعيدة أو حّتى إلى «كوكب آخر» َدرًْءا لإلزعاج؟!! 
ّية داخل أحيائنا ووسط  َم ال «ينتفضون» من جرّاء وجود مدارس عرب ِل
منازلنا نحن؟! ولكن - على ما يبدو - تعمل هذه «الّنخبة» وفق 

املثل العربّي القائل: «حايدي عن َظهري بسيطة»!».
اِجلمال  وادي  حّي  في  «حوار»  مدرسة  بناء  بات  لقد  احملّصلة  وفي 
ا،  ـً ّي نهائ املشروع  على  املوافقة  متّت  أن  بعد  ومحّتًما،  أكيًدا  أمرًا 
ا على تهيئة  وتخصيص امليزانّيات اخلاّصة له، وسيبدأ العمل قريًب
الُبنى الّتحتّية وشّق الّطرقات وتأمني املواصالت وتأهيل اِملنطقة لهدف 

توفير جميع الّشروط املطلوبة إلجناح هذا املشروع الّتربوّي.
وادي  حّي  في  تربوّية  مؤّسسة  إقامة  األخير،  حيفا  بلدّية  قرار  أثّمن 
اِجلمال، شريطة أن تتوافر فيها جميع الّشروط الّتربوّية والّتعليمّية 

إلى  يصبو  مجتمع  في  والّسليم،  الّسوّي  من  إذ  الّسواء،  على 
وتثقيفّية  تربوّية  مؤّسسات  ُتبنى  أن  والّنهوض،  ّي والّتطوّر  الرّق
أن  ال  وبناته،  ألبنائه  اخلدمات  توّفر  جماهيرّية،  ومراكز  ومكتبات 
أحيائنا؛  عن  والّتربوّية  الّتعليمّية  مؤّسساتنا  سّكاُنه بإبعاد  ُيطالب 
و«يتفلسفون»،  و«يتململون»  «يتذّمرون»  جتدهم  املنتفضون  فهؤالء 
الّتربوّية  املؤّسسات  هذه  مثل  إلى  افتقار أحيائنا  على  نهار،  ليل 
الّتمييز  بحّجة  اجلماهيرّية،  واملراكز  الّتثقيفّية واملكتبات  والّنوادي 
وانعدام تكافؤ الفرص؛ وعندما تتوافر الفرص واإلمكانّيات يختلقون 

ألف سبب ومسّبب ملنع ذلك!

 o�Ë ÂUIOÝ å—«uŠò WÝ—b� vM³� ∫UHOŠ W Ò¹bKÐ

°°W Ò¹bK³�« UNðÒd�√ w²Ò�« dO¹UF*« vKŽ√

وفي رّد من بلدّية حيفا عّما تقّدم، جاء: «بعد دراسة دقيقة ومطوّلة 
للمشروع، وبالّتشاور مع ممثّلني عن سّكان حّي وادي اِجلمال، وِجهات 
ِمْهنّية في البلدّية (بضمنهم مدير قسم الهندسة، قسم العقارات، 
تبّني  والّتعليم)،  الّتربية  وجهاز  اجلمهور،  وتوّجهات  اخلدمات  قسم 
أّن البديل الوحيد املتوافر إلقامة مبًنى جديد ملدرسة «حوار»، واّلذي 
يتوافق مع مواصفات وزارة املعارف، هو تلك اِملنطقة اّلتي وقع عليها 

االختيار في حّي وادي اِجلمال.
«ال ميكننا توسيع املدرسة في موقعها الرّاهن (شارع صهيون – حّي 
البدائل  جميع  إلى  والّسّكان  البلدّية  نظرت  ولذا  الّنسناس)،  وادي 
اّلتي ُطرحت إلقامة مدرسة في مناطق مختلفة من مدينة حيفا، ولم 
يتّم العثور على بديل أفضل من تلك اِملنطقة في حّي وادي اِجلمال.

«وتقرّر – في نهاية املطاف – أّن مبنى مدرسة «حوار»، اّلذي سُيقام 
أيًضا،  سيخدم،  البلدّية،  إدارة  أقرّتها  اّلتي  املعايير  أعلى  مبوجب 
بعد ساعات الّدوام –  جميع سّكان احلّي في ساعات بعد الظهر – 
ألّنه من املخّطط أن ُتقام ضمن املدرسة مكتبة عاّمة جديدة، وقاعة 
ّية  وفّن تربوّية  وحلقات  تكنولوجّية  ورشات  وستنّظم  حديثة،  رياضّية 

ÆÆU°°تعود بالفائدة على سّكان احلّي». ÎFH½ Íb& s� WC¹dF�« vKŽ lO�«u Ò²�«
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شهر  خالل  الكلّية،  نّظمت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

آذار اجلاري، أسبوع الّتراث الِفَلسطينّي، اّلذي شمل 
األسبوع  استهّل  املمّيزة.  الّنشاطات  من  العديد 
من  تطرّق  طه،  علي  محّمد  األديب  قّدمها  مبحاضرة 
والّتربية،  الّتعليم  مع  الكتابة،  مع  لرحلته  خاللها 
الّتعليق  وكيفّية  املُعاش،  واقعه  من  قصًصا  وسرد 
على الّنصوص املقروَءة والتطرّق ملا يصبو إليه الّنص. 
نشاط  آخر كان محاضرة قّدمها الفّنان حبيب شحادة 
الّناحية  من  مجتمعنا  في  املوسيقى  أهمّية  حول 
املوسيقى،  وأساسّيات  واالجتماعّية،  الّثقافّية 
وعالقتها بالّتفكير الرّياضي وتأثيرها على الدماغ. 
حول  مّخول  مروان  الّشاعر  قّدمها  أخرى  محاضرة 
الّشعر احلديث، ألقى من خاللها مجموعة من أشعاره، 
ّية وكيفّية احلفاظ عليها.  وتطرّق ألهمّية الّلغة العرب
«جارة  الوثائقّي  فيلمه  عرض  بالن  عصام  املخرج 
الكرمل» وحاور الّطالب بالنسبة لعملية إنتاج األفالم 
ا. أّما املصوّر محّمد بدارنة فألقى  ـً ّي وأهمّيتها محل

إضافة للمحاضرات الّسابقة، قام طالب من الكلّية 
يارا  الّطالبة  املختلفة.  للصفوف  محاضرات  بتقدمي 
محمود  الراحل  الّشاعر  عن  محاضرة  قّدمت  جابر 
درويش. وقّدم الّطالب: أمير حّداد، لؤي مرعي وهدى 
عدي  الطالبان  قّدم  األرض.  يوم  عن  محاضرة  صلح 
منصور وبشير صباح محاضرة عن عام 1948 وما 
وفراس  عزام  أمير  الطالبان  قّدم  أحداث.  من  سبقه 
عبيد محاضرة عن أحداث تاريخية مّر بها الّشعب 
هذا.  يومنا  وحّتى   1948 عام  قبل  الِفَلسطينّي 
قرية  عن  محاضرة  غضبان  أسيل  الّطالبة  وقّدمت 
للكتاب  معرض  أقيم  كما  املهّجرة.  الكويكات 
ونقاش  عمل  ورشات  وأديرت  الكلّية،  مكتبة  في 
شريحة  كّل  وقامت  والّطائفّية،  الُهوّية  مبوضوعي 

W ÒO –uŁ—_« W ÒO K J « w  Òw M O D ÓK H « À«d Ò² « Ÿu ³ Ý√

محاضرة حول أهمّية الّتصوير الفوتوچرافي والّتوثيق 
في حياة الّشعوب. 

لألغاني  عرًضا  وفرقته  سبيت  والء  الفّنان  وقّدم 
والرّقصات الّشعبية في ساحة املدرسة. كما ُعرض 
فيلم «30 آذار» للمخرج نضال بدارنة، حيث عرض 
يوم  أحداث  عايشت  شخصّيات  مع  لقاءات  الفيلم 

األرض، وتخّلل العرض حوار مع املخرج. 
الرّاحل  (زوجة  زّياد  نائلة  الكلّية  واستضافت  هذا 
القيادّي الّشيوعّي توفيق زّياد)، واّلتي حتّدثت أمام 
واألب  واملناضل،  القائد،  زّياد  توفيق  عن  الّطالب 
مع  وأنشدت  قصائده،  من  بعًضا  وألقت  والّشاعر، 

الّطّالب قصيدة «أناديكم». 
أهمّية  حول  محاضرة  قّدم  مروات  أحمد  املؤرخ 
مستندات  وعرض  الّتاريخ،  على  للحفاظ  الّتوثيق 
وصورًا للقرى والبلدات الِفَلسطينّية. كما ّمت عرض 
مسرحّية «حرّية» للفّنان إياد شيتي، وفيلم «خمس 

كاميرات مكسورة». 

 åUHO�ò q�«d*

هذا  ياهڤ،  يونا  حيفا  بلدية  رئيس  تسّلم 
األسبوع، جائزة الّتربية والّتعليم القطرّية، ومنحة 
ّية بقيمة 100 ألف شيكل، من وزير الّتربية  مال
مهيب  حفل  في  پيرون،  شاي  الراڤ  والّتعليم، 

أقيم في ديوان الوزارة في القدس.
أن  بعد  اجلائزة،  هذه  حيفا  بلدّية  منح  قرار  وجاء 
اّطلعت جلنة إدارة اجلائزة عن كثب على املشاريع 
جتريها  اّلتي  منها،  اقة  الّسّب اخلاّصة،  الّتربوّية 
البلدّية، كتعزيز البرامج الّتربوّية ومواضيع العلوم 
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بتزيني الصفوف وفق املواضيع الّتالية: أدب وشعر، 
عادات وتقاليد، مسرح وأفالم، وأحداث تاريخّية. 

مجلس  (رئيس  عبيد  فراس  الطالب  وعّقب 
«أسبوع  نشاطات  على  الكلّية)  في  الّطّالب 
ا  ـً ّي غن األسبوع  «كان  بقوله:  الِفَلسطينّي»،  الّتراث 
واّلتي  القّيمة،  الّتثقيفّية  واحملاضرات  بالفّعالّيات 
شعبنا  تاريخ  عن  هاّمة  مبعلومات  الّطالب  زوّدت 
الكلّية  دور  على  اؤّكد  هنا  ومن  الِفَلسطينّي، 
بتراث  ومعرفتهم  الّطّالب  وعي  تعزيز  في  األساسّي 
الّتدريسّية  املناهج  أّن  سّيما  وال  شعبهم،  وتاريخ 

تفتقر تلك األمور».
موقع  أدخلوا  والّصور  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il  :«حيفانت»

فجوات  من  احلّد  على  العمل  والّتكنولوجيا، 
فّعالّيات  إقامة  الّدراسة،  مقاعد  من  التسرّب 
وغيرها  احليفاوّية،  املدارس  في  وخاّصة  منفردة 

العديد من البرامج الّتربوّية.
وقد ثّمن رئيس بلدية حيفا جهود الّشخصّيات 
الّتربوية املختلفة على عملها الّدؤوب، اّلذي دفع 
الّنجاحات  هذه  نحو  والّتعليم  الّتربية  بجهاز 

واإلجنازات.
موقع  أدخلوا  والّصور  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il  :«حيفانت»

حيفا  بلدّية  (عضو  زعبي   - عابدي  عرين  قالت   ≠ åUHO�ò q�«d*

إجادة  املدينة  في  ّية  العرب الّثقافّية  املؤّسسات  على  إّن  عن «اجلبهة»)، 
استغالل املوارد البلدّية والّدعم املادي اّلذي ترصده البلدّية.

املخّصصة  امليزانّيات  لزيادة  نسعى  جهتنا  من  نحن  عابدي:  وقالت 
إلى  مؤّسساتنا  ندعو  ثانية  جهة  ومن  حيفا،  في  ّية  العرب للّثقافة 
حوالي  ترصد  البلدية  أّن  وأضافت  املوجودة.  الّدعم  إمكانّيات  استغالل 
ّية، من بينها 1 مليون  ا لدعم الّثقافة العرب ـً 2.5 مليون شيكل سنوّي
ـ«بيت الكرمة»  و1.3 مليون شيكل ملسرح «امليدان»، إضافًة  شيكل ل
املؤّسسات  من  وغيره  املسرح،  الستخدام  البلدّية  من  أمالك  لتخصيص 

ّية. واجلمعّيات الّثقافّية العرب
وأكّدت عابدي أّنه إلى جانب مطلبنا في زيادة امليزانّيات فإّن املطلوب كذلك 
هو حتسني جودة اخلدمات الّثقافّية اّلتي تقّدمها املؤّسسات للجمهور العربّي.

 WO UI ¦ « UMðU ÝR  v K Ž ∫Íb ÐU Ž
Íb K ³ « r Žb « ‰ö G² Ý«

U Î¹uMÝ qJOý ÊuOK� 1.3 W ÒO½«eO0 åÊ«bO*«ò Õd�� rŽbð UHOŠ W Ò¹bKÐ
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*åUHO�ò q�«d ≠ ضمن فّعالّيات األعمال احلسنة في املدرسة 

األحمدّية في حّي الكبابير احليفاوّي، نّظم يوم اختتامّي القتالع 
نبتة الطّيون امللحّي/طّيون الّسواحل، لهدف احلفاظ على البيئة 
والتحّلي بروح التطوّع، حيث شارك، يوم االثنني من هذا األسبوع، 
طّالب املدرسة األحمدّية في اقتالع نبتة ضارّة تتواجد في ِمنطقة 

رمال شواطئ «كريات حاييم».
ونبتة الطّيون تنتمي إلى الفصيلة النجمّية، نبتة دخيلة على 
منظومة بيئّية (غير تابعة لها)، تنتشر وتنمو بكثافة حيث إّنها 
تؤّدي إلى خلل في االّتزان البيئّي في الّطبيعة. وقد ّمت إحضار 
الّنبتة من أمريكا، وقد زرعت ببعض املناطق لهدف تثبيت الرّمال 
ومنع جرفها إلى البحور عبر األمواج لقربها من الّشواطئ البحرّية.

الّنبتة  هذه  اقتالع  على  الّتدريسّي  والّطاقم  الّطّالب  عمل  وقد 
لهدف  والتطوّع  املساعدة  ضرورة  على  مؤّكدين  جذورها،  من 
أكثر  قبل  الّنبتة،  هذه  وصلتنا  وقد  أيًضا.  البيئة  حماية 

التجارّية  الّسفن  عبر  الّصدفة،  طريق  عن  عاًما   70 من 
يتمّكنوا  ولم  أمريكا)،  (جنوبي  املكسيك  من  أبحرت  اّلتي 
ذلك  ألّن  الكيماوّية،  املواد  أو  اجلرف  طريق  عن  إبادتها  من 
على  احلّية  (الكائنات  املوجود  البيولوجي  بالتنوّع  سيضّر 
البحر  مياه  إلى  املواد  هذه  تنجرف  وقد  أنواعها)،  جميع 
محالة. ال  بالّضرر  علينا  وتعود  األسماك  ستسّمم  وبالّتالي 

ُتعنى  خضراء  مدرسة  هي  األحمدّية  املدرسة  أّن  ذكره  اجلدير  من 
بالبيئة، بادرت بإقامة حديقة تعليمّية حتوّلت إلى مرَكز إرشاد 
الّطبيعة  حماية  مشروع  ا  ـً سنوّي ويقام  كافة.  اِملنطقة  ملدارس 
للمدارس اليهودّية في ِمنطقة «كريات حاييم» من قبل جمعّية 
حماية البيئة، وهذه هي املرّة األولى اّلتي تشارك فيها مدرسة 

عربية في هذا املجال.
ملزيد من األخبار والّصور أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il 

W ÒO K d « TÞ«u ÒA « v K Ž k U% W Ò¹b L Š_« W Ý—b *«W ÒO K d « TÞ«u ÒA « v K Ž k U% W Ò¹b L Š_« W Ý—b *«
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הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בדירה בחיפה

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בדירת מגורים הנמצאת 
בקומה הרביעית ברח' גולומב 21, חיפה, הידועה כגוש 12245, 
חלקה 3, תת חלקה 99. לדירה צמוד מחסן. בבניין יש מעלית 

(להלן: הדירה").
שהיא  כפי  והתכנוני  משפטי  הפיזי,  במצבה  תימכר  הדירה   .2
הנתונים  כל  לבדיקת  האחריות  כי  בזאת  מובהר   .(as is)
ו/או  התכנוניים  ו/או  הפיזיים  ו/או  המשפטיים  ו/או  העובדתיים 
כל יתר הנתונים הקשורים לדירה מכל מין וסוג שהוא, מוטלת 

על המציע ועליו בלבד.
3. הצעות לרכישת הדירה, נקובות בשקלים, יש להגיש בכתב 
לא יאוחר מיום 24.4.14 שעה 12:00, במסירה אישית במשרד 
החתום מטה, בצירוף שיק בנקאי בשיעור 10 % מסכום ההצעה.
4. הח"מ יהיה רשאי לחלט את השיק במקרה ומציע שהצעתו 

תתקבל ע"י הח"מ, יחזור בו מהצעתו.
מתחייב  אינו  והח"מ  המכרזים  דיני  יחולו  לא  המכירה  על   .5
והוא  שהיא  הצעה  כל  או  ביותר  הגבוהה  ההצעה  את  לקבל 
יהיה רשאי לנהל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או עם אחרים 

ו/או לנקוט בכל הליך כפי שימצא לנכון.
זו,  מהזמנה  בו  לחזור  הזכות  את  לעצמו  שומר  הח"מ   .6
להאריך את המועד להגשת ההצעות, לפרסם הזמנה חדשה, 
בכל  לנקוט  או  חלקם  או  השונים  המציעים  בין  תחרות  לקיים 

הליך אחר שימצא לנכון.
בהתאם  מכר  הסכם   על  יחתום  תתקבל  שהצעתו  מציע   .7

לנוסח שיקבע ע"י הח"מ מנהל העיזבון.
8. לא ישולמו דמי תיווך.

חדאד  ג'ומאנה  לעו"ד  לפנות  ניתן  בדירה  ביקור  לתיאום   .9
ממשרד הח"מ.

משפחה  לענייני  המשפט  בית  לאישור  כפופה  המכירה   .10
     בחיפה.

האני חורי, עו"ד - מנהל עיזבון
שד' המגינים 53, ת.ד. 9488, חיפה 31094

טל. 04-8555121, פקס. 04-8555126
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ضّد  احليفاوّية  الّشعبّية  «اللجنة  تنّظم   ≠  åUHO�ò  q�«d*

دار  أمام  احتجاجّية  تظاهرة  املقبل،  الّثالثاء  مساء  العنصرّية»، 
اّلتي  الوقحة  العنصرّية  الّتصريحات  على  احتجاًجا  البلدّية، 
أدلت بها نائب رئيس البلدّية، يوليا شترامي، قبل شهرين، واّلتي 

أساءت فيها لصوت األذان.
تبدأ الّتظاهرة الّساعة اخلامسة والّنصف مساًء، تزامًنا مع انعقاد 
جلسة املجلس البلدّي الّشهرّية. وقد متّت دعوة رئيس جلنة املتابعة 
ّية، محّمد زيدان، للمشاركة في الّتظاهرة  العليا للجماهير العرب

وإلقاء كلمة.
األعمال  جلدول  اقتراًحا  البلدّية  في  «اجلبهة»  كتلة  وقّدمت  هذا، 

حول املوضوع. 
وقال سكرتير احلزب الّشيوعي و«اجلبهة» في حيفا، وعضو اللجنة 
حافّي رجا زعاترة: نضالنا في هذه القضّية متواصل  الّشعبّية، الصِّ
طاملا لم ُتّتخذ اإلجراءات الّالزمة من قبل البلدّية ورئيسها للجم 
الّتظاهرة،  هذه  في  للمشاركة  الواسع  اجلمهور  ندعو  العنصرّية. 
الّتاريخي،  وجودنا  شواهد  وكّل  وكنائسنا،  وجوامعنا  أّننا  لنؤّكد 

باقون رغم أنف العنصرّيني.

طّالب الّسابع من مدرسة «هحيَطه» في «زخرون يعقوڤ» ونظرائهم من 
مدرسة  مار إلياس األسقفّية حيفا، جامع «اجلرينة» في املدينة، وكان 
في استقبالهم الّشيخ رشاد أبو الهيجاء اّلذي شرح لهم عن املكان وعن 
املدرستني  من  الطالب  زار  سابقه  لقاءات  وفي  اإلسالمّي.  الّدين  أسس 

الكنائس في حيفا والكنيس في «زخرون يعقوڤ».
أّما الّصف الّثامن فقد التقى طّالب ثامن من مدرسة «عيروني هـ» في 
املدينة. تخّلل الّلقاء الكثير من الفعالّيات واأللعاب والورشات واّلتي 
تدعو إلى تقّبل اآلخر ونبذ العنصرّية والّتمييز العنصرّي على أشكاله، 

واحترام آراء اآلخرين وتقّبلها، حّتى لو تعارضت مع أفكارنا.
عشر  احلادي  صفوف  طّالب  البالد  إلى  عاد  املنصرم  األسبوع  ونهاية 
والّثاني عشر من أملانيا ضمن مشروع تبادل طّالب مع مدرسة أملانّية 
وزيرة  نائب  مع  الّطّالب  التقى  الزيارة  وخالل  ديسدورلڤ.  مدينة  قرب 
املعارف في الوالية، وقاموا بزيارة اجلامعة في املدينة، وشاركوا بالعديد 

من الفّعالّيات القّيمة. 
واستعداًدا للسنة الدراسّية القادمة قام مدير املدرسة مع بعض املعّلمني 
بداية  في  للمدرسة،  سينتسبون  اّلذين  اجلدد  الّطالب  بلقاء  واملعّلمات 
شهر أيلول القادم. وقد تضّمن الّلقاء مقابلة مع األهل والّطّالب واختتم 

بفعالّيات تعارف شائقة.
«مدرستنا تبحث دائًما عن الّتمّيز، وتولي ملثل هذه الفعالّيات أهمّية 
كبرى، حيث إّن تفاعل الّطالب من خالل مشاركتهم فيها يؤّكد لنا بأّننا 
نسير على املسار السليم» - بهذه العبارات أوجز مدير املدرسة األستاذ 

سمعان أبو سّني فّعالّيات هذا الّشهر.
ملزيد من األخبار والّصور أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il 

*åUHO�ò q�«d ≠ احتفلت مدرسة «مار إلياس األسقفّية»، بشهر آذار 

والّتصوير  كالفّن،  فيه،  وجالت  طرقته،  إّال  مجاًال  تترك  فلم  الّثقافة؛ 
عر واإلخراج، وغيرها. والشِّ

وللمحاضرات القّيمة كان نصيب في هذه االحتفاالت الّثقافّية، حيث 
التقى طّالب احلادي عشر احملامي نضال عثمان، لسماع محاضرة قّيمة 
بُعنوان «مناهضة العنصرّية»، أثارت حماس الّطّالب ورغبتهم في معرفة 

بًة إدارة املدرسة تكثيف مثل هذه الّلقاءات. املزيد، ومطال
أدبّي  لقاء  أّما الّشاعر مروان مّخول فالتقى طّالب الّصف العاشر في 

ممّيز، لفت انتباههم وأثار لديهم الكثير من الّتساؤالت.
وللّتصوير كان مكان ممّيز في احتفاالت هذا الشهر. فاملصوّر الفوتوچرافي 
محّمد بدارنة، واملعروف بأعماله املمّيزة قّدم لطالب احلادي عشر ورشة 
تصويرّية شائقة، تطرّق فيها إلى الكثير من املصطلحات واألعمال اّلتي 

متّيز هذا املجال.
أّما الفّنان امللتزم حبيب شحادة فاحتف طّالب الّسابع والّثامن في لقائه 
آذار»   30» فيلم  بعرض  الشائقة  الفّعالّيات  هذه  واختتمت  معهم. 

للمخرج نضال بدارنة (عرّابة).
واحتفاًال بعيد األم وتكرًميا لها قام طّالب الّتاسع والعاشر من املدرسة 
بزيارة ملعرض الفّنان كميل ضوّ، بُعنوان «األم هي احلياة»، رافقهم فيها 

مدير املدرسة ومرّبو الّصفوف.
إضافة لهذه الفّعالّيات، وبدعوة من بلدّية حيفا، شارك طّالب العاشر بيوم 
الّشبيبة األّول في املدينة، واّلذي أقيم مبرَكز املؤمترات (אולם הקונגרסים) 
والّتربوّية. الّثقافّية  والورشات  احملّطات  من  الكثير  تضّمن  اّلذي 
وتواصل املدرسة في الوقت عينه عملها الّدؤوب في إحياء مشاريع أخرى 
متّيزها عن باقي املدارس مثل مشروع «حوار وُهوّية». وفي هذا الّنطاق زار 
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ّية،  *åUHO�ò q�«d ≠ نّظمت جمعّية الّثقافة العرب

خالل شهر آذار اجلاري، ثمانّي حلقات قراءة ونقاش 
في رواية «رجال في الّشمس» للكاتب الِفَلسطينّي 
جتريها  عمل  ورشات  خالل  من  كنفاني،  غّسان 
مشروع  ضمن  اجلامعات،  مختلف  في  اجلمعّية 
املنح  على  احلاصلني  للّطّالب  والّتثقيف  الّتطوّع 

الدراسّية اّلتي تقّدمها. 
يحصل  الدراسّية  املنح  مشروع  فّعاليات  ضمن 
اجلمعّية  تختاره  كتاب  على  عام  كّل  في  الّطّالب 
ّية في اجلامعات املختلفة.  ُيناقـَش في حلقات طّالب ل
وقد التقى الّطّالب خالل هذه احللقات مبجموعة من 
رأفت  حليوى،  شيخة  كيوان،  سهيل  احملاضرين؛ 
آمنة جمال، طارق خطيب، د. عايدة فحماوي، لينا 
صفدي وأليف فرانش، واّلذين سلطوا الّضوء على إرث 
غسان كنفاني األدبّي وأهمّيته ككاتب مقاوم، وعلى 
الِفَلسطينّي  األدب  مع  الّشخصي  الّتواصل  ضرورة 
املعرفة  وإثراء  الّثقافّية  الُهوّية  تعزيز  أجل  من 
لتغييبها. اإلسرائيلّية  املؤّسسة  تسعى  مبعلومات  

حتليل  في  فّعال  بشكل  الّطّالب  شارك  وقد 
إعجابهم  وبرز  الكاتب،  ورسالة  الرواية  شخصّيات 
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بأسلوبه اإلبداعي في وصف شتات ومعاناة الّشعب 
أحمد  أبو  هيثم  الّطالب  فتحّدث  الِفَلسطينّي،  
وقال:  جتربته  عن  أبيب)،  تل  جامعة  طّالب  (مرّكز 
«إّن حلقة القراءة هي أهّم إضافة ملشروع املنح الذي 
ّية، ألّن للقراءة أثر  تقوم عليه جمعّية الّثقافة العرب
أفق  وتوسيع  األكادميّية  الّشخصّية  بلورة  على  بالغ 
الّتفكير، باإلضافة إلى مساهمتها في إطالعنا على 
فيما  خاّصة  قرب،  عن  الِفَلسطينّي  االدبّي  إرثنا 

يتعّلق بالّنكبة وما بعدها».
أّما الّطالب رائف اغبارّية (مرّكز طّالب جامعة حيفا)، 
باملشاركة  العام  هذا  القراءة  حلقة  امتازت  فقال: 
الواسعة والّتحليل الرائع ملضامني الرواية. كما برز 
تأّثر الّطّالب املشاركني بتفاصيل النّص وتفاعلهم مع 
عبد  صالح  الّطالب  وأضاف  الِفَلسطينّي.  مضمونه 
احلليم أّن هذه حلقات القراءة، اّلتي يشارك فيها ألّول 
مرّة، قد عزّزت الّشعور باالنتماء والتمّسك بالُهوّية 
الِفَلسطينّية، وزادت من الرّغبة والتشوّق لقراءة املزيد 

من الروايات الِفَلسطينّية.
ملزيد من األخبار والّصور أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il 
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للّذكرى  وإحياًء  الّثاني  الّدراسي  للفصل  افتتاًحا 
في     «ِاقرأ»  كتلة  نّظمت  األرض،  ليوم  ـ38  ال
بُعنوان  خاّصة  ّية  فّعال مؤّخرًا،  حيفا،  جامعة 

«حكاية أرض».
عكري،  شادي  الّطالب  ّية  الفّعال عرافة  استهّل 
وافتتح اليوم بقراءة من القرآن الكرمي؛ تالها الّطالب 
معتصم زعرورة؛ ومن ثّم مت عرض ڤيديو «لن نترك 
عّكا وحيدة»، توثيًقا جلهود احلركة اإلسالمّية في 
وتعبيد  وشّق  للبيوت  ترميم  من  عّكا،  معسكر 
عّكا. لسّكان  ومساعدات  وتواصل  للطرق 

املكتب  وعضو  لإلعالمي  محاضرة  ذلك  تال 
السياسي في احلركة اإلسالمّية، عبد احلكيم مفيد، 
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هذه  بركة  على  بالّتأكيد  محاضرته  افتتح  اّلذي 
األرض ومتّيزها، إذ أّنها أرض اإلسراء، أرض األنبياء، 
ومهبط الوحي، ثم عرج في حديثه عن «يوم األرض» 
اّلذي كان محّطة مواجهة ضّد القمع وكتم األفواه 
األرض  على  الّصراع  أّن  مفيد  وأّكد  والعنصرّية. 
هو صراع على الُهوّية والبقاء والكيان اإلنسانّي.

حيفا   - كتلة «ِاقرأ»  كرّمت  ّية  الفّعال ختام  وفي 
للهدف  كامتداد  دراسّية،  مبنح  املتفوّقني  الّطّالب 
رفع  في  «ِاقرأ»  ّية  الّطّالب احلركة  رفعته  اّلذي 
للّطالب،  والفكرّي  والّثقافّي  العلمّي  املستوى 

وتشجيعه على التفوّق.
موقع  أدخلوا  والّصور  األخبار  من  ملزيد 
www.haifanet.co.il «حيفانت»: 

*åUHO�ò q�«d ≠ أجريت في مستشفى «رمبام» 

التحأرضي اجلديد تدريبات على عمل املستشفى 
في حاالت الّطوارئ. وهذا املبنى محّصن حلاالت 
العالم.  في  مثيل  له  يسبق  لم  بشكل  الّطوارئ 
ومن املتوّقع أن يفتتح هذا املستشفى في األشهر 
اجلديد  للمستشفى  وميكن  القادمة.  القليلة 
كاّفة  من  عالجّي  سرير   2000 نحو  استيعاب 
مال. ويقع هذا املستشفى في أعماق  مناطق الشِّ

األرض، على عمق عّدة طبقات. 
حلاالت  مستشفى  ليكون  املبنى  هذا  أعّد  وقد 
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الّطوارئ، وفي حاالت الّسلم يصبح موقًفا أللوف 
جهوزّية  لفحص  الّتمرين  هذا  وجاء  الّسّيارات. 
املستشفى وأداء عمله في حاالت احلرب. وتضّمن 
الّتمرين نقل أسرّة املرضى بني األقسام املختلفة، 
وإمكانّية تشغيل كاّفة األجهزة واملعّدات الطبّية 
األورام  مرضى  مئات  واستيعاب  تاّمة.  بصورة 
الكلوّي،  والغسل  الوالدة،  وحاالت  الّسرطانّية 

والعالج املكّثف، وغرفة عملّيات.
موقع  أدخلوا  والّصور  األخبار  من  ملزيد 
www.haifanet.co.il «حيفانت»: 
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في حيفا، هذا  الّثقافة  صندوق  أصدقاء  قام 
خمسة  على  بتوزيع منح دراسّية  األسبوع، 
معاهد موسيقّية متفوّقة في حيفا، في حفل 
نائب  بحضور  حيفا،  بلدّية  قاعة  في  أقيم 
رئيس البلدّية حدڤا أملوغ، مديرة صندوق الّثقافة   
سكرتارية  سيلع  وبراخا  شبكلشتاين،  أڤيڤا 

بلدّية حيفا. 
جمعّية «الكرمل» للموسيقى  حصلت  وقد 
اجلمعية  وهي  لطّالبها،  دراسّية  منح   9 على 
املنح  هذه  على  حتصل  التي  الوحيدة  ّية  العرب
للّسنة اخلامسة، ملا تقّدمه من جناحات مستمرّة 

وخدمًة ألبناء مجتمعنا العربّي. 
وفي حديث مع األستاذ ألبير بّالن، املدير الفّني 
للجمعّية، قال: جمعّية «الكرمل» للموسيقى 
في حيفا، اّلتي  الوحيدة  ّية  العرب اجلمعّية  هي 
متكامل  منو  على  والعطاء  بالعمل  تقوم 
ّية،  العرب املوسيقّية  الّتربية  مبوضوع  وصحيح 
على  الّطفل  وتعريف  سليمة  حديثة  وبطرق 

املطران  األخير،  اجلُمعة  مساء  حيفا،  إلى  وصل 
األردن،  من  خّصيًصا  القادم  مخامرة،  فيليمونوس 
لترأس قّداس صلوات املدائح لوالدة اإلله، حيث كان 
(كاهن  سمرا  دميتريوس  اإليكومنوس  استقباله  في 
الرعّية األرثوذكسّية في حيفا)، ورئيس وأعضاء جلنة 
الكنيسة، جريس خشيبون، جريس عبيد الله، روضة 

هلسة، وتيسير قمصية.
القّديس  كنيسة  أحوال  فيليمونوس  املطران  تفّقد 
يوحّنا املعمدان األرثوذكسّية في حيفا، والّتغييرات 
أقامه        اّلذي  بالقّداس  وذّكر  فيها،  حصلت  اّلتي 
قبل            عديدة،  سنوات  منذ  الكنيسة  هذه  في 

سيامته مطراًنا.
هذا وترّأس املطران فيليمونوس صلوات املدائح لوالدة 
دميتريوس  اإليكومنوس  مبشاركة  مرمي،  العذراء  اإلله 
أبناء  من  باملصّلني  الكنيسة  غّصت  حيث  سمرا، 
املجلس  أعضاء  إلى  إضافًة  األرثوذكسّية،  الرعّية 

الّسبع،  بئر  مدينة  في  عقد   ≠ åUHO�ò q�«d*

يوم األحد من هذا األسبوع، مهرجان «أفضل إبداع 
شبابّي» للفيلم القصير في إسرائيل، شاركت فيه 
ّية واليهودّية، وقد وصلت إلى  مئات املدارس العرب
ّية ست مدارس فقط، من بينها  الّتصفيات الّنهائ

ّية الوحيدة. مدرسة «املتنّبي» وهي املدرسة العرب
به  شاركت  اّلذي  الّسينمائّي  اإلبداعّي  العمل 
قام  اّلذي  فيلم «القرار»  هو  املسابقة  في  املدرسة 
مصري،  عرين  الرّب،  أبو  ليانا  من:  كّل  بإنتاجه 
حصدت  وقد  العال.  أبو  الّله  عبد  جنحاوي،  أنوار 
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املدرسة املرتبة الّثالثة بفئة الفيلم الروائي القصير. 
وتوجيه  إرشاد  جرّاء  كان  املرحلة  هذه  إلى  الوصول 

األستاذ أنيس مصري. 
يجب الّتنويه إلى أّن هذه ليست املرة األولى التي 

حتصد املدرسة مثل هذه املراتب األولى.
ـ«يوتيوپ»:   ال موقع  على  الفيلم  مشاهدة  ميكن 
 Short Film-Decision Elmutanabi

.High School
موقع  أدخلوا  والّصور  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il   :«حيفانت»
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اإلدراك  وتنمية  املختلفة،  املوسيقّية  اآلالت 
ّية،  العرب املوسيقى  على  والّتركيز  احلّسي 
وتوجيهها  ورعايتها،  املواهب  عن  والكشف 
مبوضوع  «بچروت»  المتحانات  وتقدميها 
مؤلف  طاقم  يقوم  حيث  ّية؛  العرب املوسيقى 
من 16 معّلًما ومعّلمة ذوي خبرة، من حاملي 
 211 من  أكثر  بتدريس  األكادميّية  الّشهادات 

ا على مختلف اآلالت املوسيقّية. طالًب
يذكر أّن الّطّالب اّلذين حصلوا على املنحة: لينا 
ملشي، ساري سخنيني، نيروز أبو داهش، نور 
يونتان  صّفوري،  عدنان  صليبا،  نبيل  شاهني، 

إندراوس، آمال يعقوب، ولورين مباريكي.
كما قّدمت الفرقة املوسيقّية الّتابعة للجمعّية 
الكبير  للموسيقار  احملبوب»،  «بلدي  معزوفة 
محّمد عبد الوهاب، بقيادة الفّنان ألبير بّالن، 
وعزف  وبأداء  باملعزوفة،  احلاضرون  أعجب  حيث 

أعضاء الفرقة املمّيز.
موقع  أدخلوا  والّصور  األخبار  من  ملزيد 
www.haifanet.co.il  :«حيفانت»
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في  األرثوذكسّية  للرعّية  التمثيلّية  والهيئة  امللّي 
حيفا؛ حيث قامت جلنة الكنيسة متمّثلة برئيسها 
بكّل الّتحضيرات لهذه  وأعضائها  جريس خشيبون 

الّصلوات من تزيني الورود وكتب صلوات املدائح. 
يوحنا  القّديس  جوقة  أعضاء  حناجر  صدحت  وقد 
باسيال،  طوني  املرّمن  بقيادة  األرثوذكسّية،  املعمدان 
بتسبيح والدة اإلله، ضمن ترنيمات خاّصة باملدائح.

الّصوم  أهمّية  فيليمونوس  املطران  أّكد  عظته  وفي 
األربعينّي، وأشار إلى أّنه علينا أن نصوم عن أقوالنا 
على  الورود  وزّع  ثّم  اآلخرين،  مع  وعالقتنا  وأفعالنا 
ًيا لهم صوًما مقبوًال وفصًحا مجيًدا. املصّلني، متمّن

وفي ختام القّداس قّدمت جلنة الكنيسة الّتضييفات 
واحللويات واملشروبات اخلفيفة والقهوة.

©…dC� u	√ œ«R�®

ملزيد من األخبار والّصور أدخلوا موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il 
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ضرورة  على  أوكد  وهنا  الّطبيعّية.  أسرته  بيئة 
الّتأهيل اِملْهنّي للمرأة اّلتي توّد العمل كحاضنة. 
فالّتأهيل اِملهنّي يضمن لنا إعداد حاضنة ملّمة 
بنظرّيات منو األطفال دون سّن الّثالثة، وعلى دراية 
احلضانة  واقع  في  الّنظرّيات  هذه  تطبيق  بأسس 
باإلضافة  يتطّلب  األطفال  مع  فالعمل  اليومّي. 
للمحّبة والعطف أسًسا علمّية متكن احلاضنة من 

الّتعامل مع حتّديات رعاية األطفال وتربيتهم.

املؤّهالت  األّمهات  جند  قّلما  لكّننا   -
لذلك..

بالّتأكيد، فإّن األهل يضعون طفلهم لدى أّي أم 
ترغب باحتضان األوالد كمصدر رزق لها، دون أن 
فما  لذلك،  مؤّهلة  األسرة  هذه  أو  األم  هذه  تكون 
الّتربية  توفير  أليس  األسرّية؟  احلضانة  معنى 
وجند  األسرة؟  داخل  للطفل  الالئق  واالحتضان 
اخلاّصة  األسرّية  احلضانات  من  العديد  حيفا  في 
والّتوجيه  اإلرشاد  إلى  فيها  األسرة  حتتاج  اّلتي 
أطفال  األسرة  هذه  لدى  كان  لو  حّتى  والّتدريب، 

وأوالد، ويعكفون على تربيتهم.

حيفا،  في  احلضانات  بشأن  وماذا   -
هل أقيمت وفًقا ألنظمة الوزارة؟

منّظمات  ُتديرُها  حضانة   22 حيفا  في  توجد 
«ڤيتسو»،  «نعمات»،  مثل:  اجتماعّية 
هذه  وكّل  االقتصاد،  وزارة  وبإشراف  وغيرهما. 
احلضانات هي في املجتمع اليهودّي، وليس لدينا 
أّي حضانة ُمعَترَف بها ُتقّدم خدماتها للجمهور 
ّية اّلتي نعرفها هي  العربي. وكّل احلضانات العرب

حضانات خاّصة، وغير معترف بها من الوزارة.

مؤّهلة  احلضانات  هذه  أليست   -
ة  ّي كما يليق؟ وهل هي خاضعة لعمل

ة؟ ّي رقابة احلكوم ال
غير  بعضها  جند  احلضانات  هذه  في  جتوّلنا  إذا 
مؤّهل الستيعاب األطفال، بل حّتى أّن تسميتها 
مؤّهالت  احلاضنات  فال  الئق،  غير  باحلضانة 
لألطفال  والغذاء  الّطعام  تقدمي  يتّم  وال  ا،  ـً ّي ِمْهن
مبوجب إرشادات وتعليمات وزارة الصّحة، وال تقّدم 
وزارة  تعليمات  مبوجب  لألطفال  والعناية  الرّعاية 
الّتربية، بل تعمل احلاضنات بناًء على قرار من 
فصلهن  أو  تعيينهن  ويتّم  احلضانات،  أصحاب 
بها  يلعب  أن  يجب  ألعاب  فأي  خاّص.  بقرار 
الطفل؟ أي تغذية تعتبر مفيدة وصحّية للّطفل؟ 
ٍم أو  كيف يجب الّتعامل مع الّطفل إذا شعر بأل
كما  األهل  استدعاء  يكفي  هل  صحّية؟  وعكة 
ملاذا  للمعاجلة؟  أبناَءهم  يأخذوا  لكي  اآلن  يجري 
ما  احلضانة؟  هذه  في  إذن  أطفالهم  األهل  وضع 
هي الّظروف الّصحّية اّلتي يجب مراعاتها داخل 
احلضانة؟ هل الّظروف البيئّية صاحلة الستيعاب 
األطفال؟ هل يتمّتع األطفال بالّتأمينات الالزمة؟ 
هل يالئم برناَمج الّتغذية إرشادات وزارة الّصّحة؟ 
إرشادات  كاّفة  فيها  ق  وتطبَّ آمنة  احلضانة  هل 
وقواعد األمن واألمان؟ هل ترافق املسيرة الّتربوّية 
عملهّن  في  احلاضنات  ُترشد  تربوّية  مستشارة 
عن  الّتربوّية  العملّية  تقّدم  وتراقب  اليومّي، 
في  للرّقابة  احلضانة  إدارة  تخضع  وهل  كثب؟ 

تسييرها لشؤون احلضانة؟!
 

أوضاع  لنا  تقّوض  األسئلة  هذه  كّل   -
احلضانات اخلاصة، إًذا..

ال أقصد من كالمي بأّال نضع أوالدنا في احلضانات 
خاّصًة  أبًدا،  األرزاق  قطع  أقصد  ال  فأنا  اخلاّصة، 
وأّننا نفتقد إلى احلضانات املعترف بها، فال ميكن 
أن نبقى بدون حضانات، ولذا ال مفّر أمام األهل 

سوى وضع أطفالهم في رعاية وعناية احلضانات 
في  أطفالهم  يضعون  األهل  من  وقليل  اخلاّصة. 
شعبة  إلشراف  تخضع  ألّنها  يهودّية،  حضانات 
مبوجب  وتعمل  االقتصاد،  وزارة  في  احلضانات 
ا في  ـً ّي معاييرها. وهناك يتلّقى األهل دعًما مال
األقساط الّشهرّية اّلتي يدفعونها لتلك احلضانات. 

هي  ة  ّي العرب احلضانات  أّن  مبا   -
أّن  جتدين  أال  خاّصة،  حضانات 

األقساط اّلتي جتبيها مرتفعة؟
األهل  يدفع  اخلاّصة  احلضانات  ففي  صحيح، 
بالكامل  تسديدها  ويقع  أقساًطا شهرّية عالية، 
على كاهل األهل وحدهم. وباملقارنة، يحظى األهل 
االقتصاد  وزارة  مبساهمة  املرّخصة  احلضانات  في 
في دفع القسط الّشهري للحضانة. هذه املساهمة 
مثل:  معروفة،  معايير  وفق  حتددها  يتم  املادّية 
العائلة،  أفراد  عدد  للزوجني،  الّشهري  الّدخل 
ساعات عمل األم، وغيرها من املعايير التي ميكن 
الّتسجيل  كتاب  في  عليها  االّطالع  للمعنّيني 
للحضانات، واّلذي تصدره وزارة االقتصاد في كّل 

سنة دراسّية. 

في  تشترط  احلضانات  أّن  جند   -
أسعار  وضع  لألطفال  يعابها  است
مختلفة لساعات احلضانة، فإذا بقي 
الّطفل في احلضانة إلى ما بعد ساعة 
ذلك.  لقاء  يدفعون  األهل  فإّن  نة  معّي

ما رأيك بهذه الّظاهرة؟
ممكن،  فهذا  اخلاّصة  احلضانات  عن  احلديث  طاملا 
ولكن إذا كّنا نقصد احلضانات املُعترَف بها فإّن 
وحّتى  صباًحا  الّسابعة  من  تبدأ  العمل  ساعات 
الرابعة بعد الّظهر، وذلك إلتاحة املجال أمام األهل، 
تقلق  أن  دون  بسهولة،  للعمل  األّمهات،  وخاّصة 
األم على طفلها وأّي ساعة يجب أن تغادر عملها 
لكي تأخذ ابنها من احلضانة. فهي تعمل حّتى 
الّثانية مثًال أو الّثالثة، وتعود إلى بيتها لتهيئ 
ألوالدها األجواء الّالزمة بعد عودتهم من املدرسة، 

ولطفلها بعد احلضانة.

ية  كاف اخلاّصة  احلضانات  هل   -
في  العرب  األطفال  كّل  الستيعاب 
حيفا؟ وما هو الوضع لدى احلضانات 

األسرّية؟
كاّفة  الستيعاب  كافية  غير  اخلاّصة  احلضانات 
شروطها  اخلاّصة  احلضانات  تضع  ولذا  األطفال، 
الّشروط  هذه  وأهّم  وطفل،  طفل  كّل  الستقبال 
هي األقساط املرتفعة، وزيادة األقساط لساعات 
الّدوام ومكوث األطفال لوقت أطول في احلضانة. 
كّل  في  األطفال  عدد  في  هي  األكبر  واملشكلة 
صف، فإّن كّل طفل يحتاج إلى مساحة ليلعب 
فيها، وليعيش وقته بحرّية وراحة وعناية، فكيف 
ميكن الّسيطرة على وضع األطفال إذا كان عددهم 
في كّل صف 20 – 25 طفًال؟ كم من احلاضنات 
اّلتي  األلعاب  كمّية  هي  ما  صف؟  كّل  يحتاج 
تتوافر بني أيديهم؟ ما هي كمّية الّطعام واألغذية 
أفضل  ليس  والوضع  لهم؟  تقدميها  يجب  اّلتي 
في احلضانات األسرّية، فكم طفل تستطيع املرأة 
بيتها  رعاية  ميكنها  هل  تستوعب؟  أن  احلاضنة 
رعايتها  جانب  إلى  يليق  كما  بأسرتها  والعناية 

وعنايتها باألطفال الذين عندها؟  

- كيف هو الوضع في أنحاء املجتمع 
ّي عاّمًة؟ العرب

احلضانات  بناء  أن  احمللّية  الّسلطات  وجدت 
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اجلش  قرية  مواليد  من  شّقور،  سهير  احليفاوّية 
وتنتمي لعائلة من كفر برعم، زوجة األستاذ كميل 
ّية  شّقور وأم لربيع ورنيم. تلّقت علومها االبتدائ
وزارة  في  عملها  وبدأت  اجلش،  في  والّثانوّية 
العمل والرّفاه االجتماعّي، حيث عملت كموّظفة 
بديلة ألخرى خرجت في إجازة والدة.. وبقيت في 
الوزارة وتدرّجت في سّلم الوظائف حّتى أصبحت 
احلضانات  وتطبيق  ترخيص  لقسم  قطرّية  مديرة 
أنحاء  في  سابقاً،  العمل  االقتصاد،  وزارة  في 
حيفا،  جامعة  في  االجتماع  علوم  درست  البالد. 
وحصلت على الّلقبني األّول والّثاني من اجلامعة.

التقينا شّقور، وأجرينا احلوار الّتالي:
- ما هي طبيعة عملك في الوزارة؟

في  احلضانات  ترخيص  قسم  عن  مسؤولة  أنا 
حتديد  تتضّمن  ّياتي  مسؤول االقتصاد.  وزارة 
األنظمة والقواعد إلقامة وتشغيل احلضانات في 
كال املجتمعني: العربّي واليهودّي في إسرائيل. 
العناية،  الرعاية،  خدمات  تقّدم  احلضانات  هذه 
والبرامج الّتربوّية لألطفال من سن 3 شهور وحّتى 
إلى  األطفال  فينتقل  ذلك  بعد  وأّما  سنوات.   3

الرّوضات الّتابعة لوزارة املعارف.

احتضان  غير  أهداف  هناك  هل   -
األطفال؟

منها:   متعّددة،  احلضانات  أهداف  فإّن  طبًعا، 
تقدمي  الّثالثة،  سّن  دون  لألطفال  الرّعاية  تقدمي 
في  الّطفل  وحاجات  يتوافق  مبا  الصحّي،  الغذاء 
هذه الّسن، بناء وتطبيق برامج تربوّية تساهم في 
العاطفّية،  اإلدراكّية،  املجاالت  في  األطفال  منو 
لكي  األم  أمام  املجال  إفساح  واحلسّية.  اجلسدّية 
لألّمهات  الفرصة  إتاحة  العمل،   إلى  تخرج 
لالنخراط في الّتعليم العالي، مساعدة األّمهات 
الوحيدات اللواتي ال معيل لهن بالعمل، توفير 
إطار تربوي لألطفال في ضائقة، وغيرها من احلاالت 
احلضانات  جانب  إلى  والّتربوية.  االجتماعّية 
األسرّية اّلتي تنتشر في بالدنا عموًما ومجتمعنا 
األهداف  إلى  باإلضافة  واّلتي  خصوًصا،  العربّي 
بيوتهن. في  للّنساء  عمل  أماكن  توّفر  املذكورة 

ظاهرة  األسرية  احلضانات  هل   -
صحية في املجتمع؟

نعم، فمن جهة متنح احلضانة األسرّية فرصة العمل 
مؤّهلة  تكون  أن  شرط  بيتها،  داخل  املنزل  لرّبة 
تتيح  أخرى  جهة  ومن  لألطفال.  حاضنه  لتصبح 
للطفل الّتواجد في إطار تربوّي وحاضن قريب من 
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مؤّسسات  وهناك  حيوّية،  مسألة  بإشرافنا 
هذه  تشغيل  على  تشرف  محلّية  وجمعّيات 
وإشراف  وإرشاد  تعليمات  مبوجب  احلضانات 
األسرّية  للحضانات  بالّنسبة  أّما  الوزارة؛ 
ُتشرف  فقد  العربّي  املجتمع  في  بها  املُعترف 
أن  بعد  القطرّية،  سخنني  كلّية  تشغيلها  على 
في  األسرّية  احلضانات  تشغيل  مبناقصة  فازت 
إلى  باإلضافِة  هذا  البالد.  في  العربّي  املجتمع 
ألّن  احمللّية.  الّسلطات  تشغلها  اّلتي  احلضانات 
الوزارة تضع امليزانّيات في كّل عام مببالغ هائلة، 
ولكن الّسلطات احمللّية أو املؤّسسات ال تطلبها، 
وبطبيعة احلال ُتصرف امليزانّيات في أطر أخرى 
مغايرة، كما حدث في أعوام سابقة. وقد رصدت 
احلكومة أكثر من مليارد شيكل لبناء حضانات 

يومّية عن طريق الّسلطات احمللّية. 
حضانات  عّدة  بناء  فسيتّم  حليفا،  بالّنسبة  أّما 
لكن  احلكومّية،  امليزانّية  من  املدينة  أنحاء  في 

الوزارة ال تتدّخل في كيفّية توزيع احلضانات.  

وضع  على  األهل  بال  إق مدى  ما   -
أطفالهم في احلضانات؟

إلى  يخرجن  الّلواتي  الّنساء  أعداَد  أّن  اليوم  جند 
وهذا  الّسابق،  من  بكثير  أكثر  ازداد  قد  العمل 
اقتضى عناية الّسلطات احمللّية إلقامة احلضانات 
عدد احلضانات  العاّمة واحلضانات األسرّية، وكان 
احلضانات  وعدد  حضانة   20 سنوات  عّدة  قبل 
أصبح  فقد  اليوم  أّما  حضانة؛   500 األسرّية 
العربّي،       املجتمع  في  منتشرة  حضانة   70 لدينا 
املنطقة  في  أسرّية  حضانة   1300 من  وأكثر 

ّية لوحدها. مال الشِّ

- كيف ميكن وضع حّد لعدم الّنظام 
بالّنسبة للحضانات؟

إّنه  القول  ميكن  بل  منّظم،  غير  وضع  هو  فعًال 
حضانة  يفتح  أن  ميكنه  يشاء  فَمن  فوضوّي، 
كمحل رزق أو مصلحة للعمل، ولكن هذا ليس 
إقامة  ألّن  الرسمّية،  احلضانات  من  املقصود  هو 
احلضانة الرّسمّية يحتاج إلى متهيد وحتضير وإعداد 
مسّبق، وبناء مالئم، ثّم الّترخيص مبوجب القانون. 
وبلدّية حيفا ال تولي هذا املوضوع االهتمام الّالزم 
تسعى  أن  يجب  إذ  العربّي،  للمجتمع  خاّصة 
لفتح حضانات معترف بها جديدة كما هو احلال 
في املدارس أو احلضانات الّتابعة لوزارة املعارف. 

في  املستقبلي  الّتخطيط  هو  ما   -
بلدّية؟ الوزارة بشأن احلضانات ال

ترتئي  ما  حسب  وشامل،  واسع  الّتخطيط 
تتمّتع  الّسلطات  ألّن  احمللّية،  الّسلطات 
باستقاللها وحرّيتها في الّتخطيط واّتخاذ القرار 
للوزارة  شأن  عن  خارج  وهذا  حاجاتها،  مبوجب 
بالّتدخل في ذلك. تعمل في حيفا 23 حضانة 
في املجتمع اليهودّي و24 حضانة أسرّية، وجزء 
الوزارة  خّصصت  وقد  العربّي.  املجتمع  في  منها 

ميزانّية لبناء حضانات جديدة في مدينة حيفا.

- نأمل أن تلقى مالحظاتك االهتمام 
والعناية من ذوي الّشأن لكي يتلّقى 
أطفالنا ما يستحّقون من العناية في 

احلضانات.. وشكًرا لك.
نأمل ذلك.
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ومببادرة  الله،  رام  في  والّتعليم  الّتربية  مؤمتر  ُعقد   ≠ åUHO�ò q�«d*

من جمعّية «فؤاد نّصار» في 23 و24 آذار املنصرم؛ حيث شارك فيه 
عدد كبير من املعّلمني واملسؤولني في وزارة الّتربية والّتعليم، وُطرِحت 
في املؤمتر العديد من املداخالت، كانت أوّلها كلمة جمعّية «فؤاد نّصار» 
ّية والّتعليم في بناء املجتمعات، قّدمها الرّفيق بّسام  ّية الّترب حول أهّم
الّصاحلي، وتاله في اجللسة اّلتي ترّأسها الكاتب واألديب والقيادي محمود 
مضية. سعيد  واألستاذ  خضر  حسن  واألستاذ  زكارنة  جهاد  د.  شقير، 
في اجللسة الّثانية واّلتي رئسها األستاذ عاطف سعد، حتّدث د. ماهر 
واألستاذ  مفاهيم،  تغيير  كعملّية  ِفَلسطني  في  الّتربية  عن  حشوة 
املرّبي  الباحث  وحتّدث  واملشاركة،  الّتلقني  بني  العلم  عن  صافي  صافي 
اسكندر عمل عن الّتجزئة القسرّية: جغرافيا الوطن، اجلغرافيا وأثرها 
إلى  تطرّق  وقد  اإلسرائيلّية،  الّتعليم  مناهج  في  الّتاريخ  تدريس  على 
محاوالت الّسلطة اإلسرائيلّية منذ الّنكبة طمس الُهوّية القومّية للعرب 
تزوّر  مناهج  خالل  من  ّية،  العرب األجيال  وعي  وصهَينة  الِفَلسطينّيني 
تاريخ اِملنطقة، وتسعى دون كلل حّتى اليوم خللق مفاهيم هجينة مشوّهة 
في  الّصامدين  اِلَفلسطينّيني  العرب  أّن  عمل  وأّكد  ا؛  ـً وحضارّي ا  ـً ّي وطن
ومؤّسسات  كأحزاب  احملاوالت  هذه  كّل  الّسنني  مّر  على  أفشلوا  الوطن 
على  طّالبنا  أيدي  بني  اّلتي  الّتدريس  كتب  من  أمثلة  وأعطى  وأفراد، 

غسل األدمغة وأنصاف احلقائق.
تبّني  إذ  جّداً،  هاّمة  القدس  للّتعليم في  صت  ُخصِّ اّلتي  اجللسة  وكانت 
بني ممارسات  املشاركني في اجللسة الّتشابه الكبير  من خالل مداخالت 
وبني  بالوطن  ثوا  تشّب اّلذين  الِفَلسطينّيني  ضّد  الّنكبة  بعد  الّسلطة 
يحّث  فاالحتالل  احملتّلة.  القدس  في  اإلسرائيلّي  االحتالل  ممارسات 
خاّصة  والّتخّلف،  اجلهل  وتعميم  والّثقافة  الوعي  لصهينة  املساعي 
في املدارس اّلتي تشرف عليها وزارة املعارف وبلدّية القدس، فقد فرض 
وقائع  حرّف  ا  ـً ّي يل إسرائ منهاًجا  الّتعليمي  القطاع  هذا  على  االحتالل 
الّتاريخ واجلغرافيا ويعمل على زعزعة ثقة األجيال بوجودهم ويسلخهم 

عن تاريخهم احلضارّي ورابطتهم القومّية.
وحتّدث في اليوم الّثاني من املؤمتر كّل من األساتذة: حسيب الّنشاشيبي 
وناصيف معّلم ورناد القبح اّلذي حتّدث عن جتربة مؤّسسة تامر للّتعليم 
ود.  سمحان  وشريف  العاروري  وعصام  املعرفة،  حتصيل  في  املجتمعي 
بكر احلق واألساتذة نافذ غنيم وفتحي مويس وسامية اجلعبري. وكانت 

اجللسة األخيرة اّلتي رئسها سعيد مضية للّتوصيات واالستنتاجات.

  ôËU ×  n Ò u ²ð  r  ∫q L Ž
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Õd� f�UD�

ـ38 ليوم األرض  ُيصادف يوم األحد القادم، الّثالثون من آذار، الذكرى ال
اخلالد.. ذكرى ألحداث تعود بنا إلى آذار العام 1976، بعد أن قامت 
أصحابها  من  األراضي  دومنات  ألوف  مبصادرة  اإلسرائيلّية  الّسلطات 
العرب الِفَلسطينّيني، وخصوًصا في ِمنطقة اجلليل؛ ما أثار غضب 
اإلضراب  وأعلنوا  اإلسرائيلّية  الّسلطات  فتحّدوا  وسخطهم،  السّكان 
دين، أّول مرّة بعد الّنكبة، ضّد قراراتها، وخرجوا  العاّم، وانتفضوا موَحّ
مبظاهرات عارمة في مدن وقرًى عديدة؛ فجاَءهم الرّد اإلسرائيلّي شديًدا؛ 
بدخول قوّات معزّزة من اجليش مدّعمة بالدّبابات واملجنزرات إلى داخل 
العزّل. املدنّيني  صفوف  بني  وجرحى  شهداء  موقعًة  والقرى،  البلدات 

صادرت الّسلطات اإلسرائيلّية ألوف الدومنات من األراضي في عدد 
من قرى اجلليل، ومثّلث يوم األرض: عرّابة وسخنني ودير حّنا، في نطاق 
اإلضراب  بإعالن  البالد  ِفَلسطينّيو  قام  لذا  اجلليل..  تهويد  مخّطط 
العاّم والتظاهر في املدن والقرى، فتصّدت لهم قوّات اجليش والشرطة، 
فكانت حصيلة الصدامات 6 شهداء (خير ياسني – عرّابة، رجا أبو 
سخنني،  سخنني، خديجة شواهنة –  سخنني، خضر خاليلة –  رّيا – 
كفركّنا)؛ حيث ارتفع 4  عني شمس، حسن طه –  رأفت الزهيري – 

منهم برصاص اجليش اإلسرائيلّي واثنان برصاص شرطة إسرائيل.
يشّكل يوم األرض بصمًة بارزة في تاريخ نضال الّشعب الِفَلسطينّي، 
آبائهم  وأرض  بأرضهم  متّسكهم  الِفَلسطينّيون  فيه  أعلن  حيث 
على  وتأكيدهم  الوطنّية،  وُهوّيتهم  بقومّيتهم  وتشّبثهم  وأجدادهم، 
والقتل  والّتنكيل،  والقمع  والّترهيب،  الّتخويف  رغم  باقون،  أّنهم 
وتضييق اخلناق، والّتمييز العنصرّي واغتصاب األراضي ومصادرتها.. 

للّدفاع عن أرضهم ووطنهم وبقائهم.
وحّتى يومنا هذا، ال تزال سياسة مصادرة األراضي تالحقنا من أقصى 
طوقها  إحكام  من  احلكومّية  الّسلطات  وتزيد  أدناها،  إلى  البالد 
لتضييق اخلناق، عدا اشتراع القوانني العنصرّية، إضافًة إلى املخّططات 
وطننا. وفي  أرضنا  فوق  وجودنا  شرعّية  نزع  إلى  الهادفة  املختلفة 

ّية، قد أعلنت،  هذا وكانت جلنة املتابعة العليا لشؤون اجلماهير العرب
األحد،  في اجتماعها األخير في مدينة سخنني، اإلضراب العاّم يوم 
شارك  حيث  األرض؛  ليوم  ـ38  ال الّذكرى  في  اجلاري،  آذار  من  ـ30  ال
في االجتماع رئيس جلنة املتابعة العليا محّمد زيدان، رئيس احلركة 
الّشيخ  اإلسالمّية  احلركة  رئيس  نائب  صالح،  رائد  الّشيخ  اإلسالمّية 
جمال  د.  (اجلبهة)،  بركة  محّمد  الكنيست:  أعضاء  خطيب،  كمال 
رئيس  املوّحدة)،  ّية  العرب غنامي (القائمة  مسعود  زحالقة (التجّمع)، 

ّية القطرّية مازن غنامي، وآخرون. الّلجنة العرب
وقد تقرّر في االجتماع إعالن إضراب شامل وعاّم يوم األحد، وبدء العمل 

ا على سياسة تضييق اخلناق على  على إجناح اإلضراب العاّم ليكون رًدّ
ّية. كما تقرّر تنظيم مظاهرة ونشاطات مرَكزّية في عرّابة  ّية العرب األقّل
البّطوف، إضافة إلى نشاطني مسّبقني مرَكزّيني في الّنْقب والرمّية.

وقد استنكرت جلنة املتابعة محاولة الّسلطة تفتيت شعبنا وجماهيرنا 
الّتصّدي  إلى  داعيًة  الّتجنيد،  ومشاريع  الّتمييز  سياسة  خالل  من 
ّية  العرب للجماهير  عاّم  مؤمتر  عقد  اقتراح  وتبّني  السياسات،  لهذه 

ضّد الّتجنيد، سيحّدد موعده، الحًقا.
وكما عوّدتكم صحيفة «حيفا» في كّل عام، إجراء لقاء خاّص ملناسبة 
احملامي  مع  احلديث   – العدد  هذا  في   – ارتأينا  األرض،  يوم  ذكرى 

احليفاوّي جول جّمال، العضو القيادّي في احلزب الّشيوعّي.
- هل لك أن تخبرنا، بدايًة، مبا يعني لك يوم األرض؟

يوم األرض عبارة عن نقطة فاصلة في تاريخ شعبنا الِفَلسطينّي، فيه 
ا إّياها بحقوقه، حانًقا  جترّأ شعبنا على التمرّد ضّد الّسلطة، ُمطالًب
على سياسة االّضطهاد والّتمييز القومّي، وعلى رأسها سياسة سلب 
ّية اجلماعّي  ّية ومصادرتها. وهو ميّثل تغّلب اجلماهير العرب األراضي العرب
على هاجس اخلوف من مجابهة الّسلطة والّتصّدي لها ولسياستها 
اتها القمعّية على مّر الّسنني. وهذا يؤّكد أّن احلقوق تؤخذ ضمن  ّي وآلل
نضال متواصل ضّد الّسلطة املعادية ال عن طريق استجدائها! ومن 
بقائنا  وضمان  بأرضنا  والّتشّبث  بحقوقنا  الّتمّسك  واجب  يأتي  هنا 
الكفاحّية  الوَحدة  نقطة  ميّثل  كما  بكرامة.  فيه  والعيش  وطننا  في 
وبنضاله  الِفَلسطينّية  بحقوقه  املتمّسك  شعبنا،  جلماهير  احلقيقّية 
األرض. يوم  نضال  درب  على  مستمرّون  ونحن  لتحقيقها..  العادل 

صراعنا  في  حتّول  نقطة  األرض  يوم  شّكل  كيف   -
يلّي؟ ّي – اإلسرائ ن الِفَلسطي

ّية  ّية العرب لقد كان الّنضال مثاًال مشرًّفا ُيحتذى به. ِاستطاعت األقّل
الِفَلسطينّية، املجرّدة من الّسالح، املتمّسكة بحقوقها، أن جتابه سلطة 
ظاملة، ودولة معتّدية عربيدة، وتفرض عليها الّتراجع. لقد استطاعت 
ّية أن تدمغ بصمتها في تاريخ نضال شعبنا وتسّطر إجنازات  هذه األقّل
ّية مشرّفة؛ فلهذا الّنضال كان األثر الكبير اّلذي انعكس، بشكل  بطول
خاّص وبقوّة، على نضال الّشعب العربّي الِفَلسطينّي الحًقا، وساهم 
في تصعيد نضاله وتعزيز معنوّياته وإرادته الكفاحّية والّسياسّية؛ 
ّية وأحرار هذا العالم بشكل عاّم. وها  كما انعكس على األّمة العرب
العديد   – البطل  املناضل  شعبنا  إلى  باإلضافة   – اليوم  نرى،  نحن 
ّية؛ لقد بات  من القوى الوطنّية والتقّدمّية والتحرّرّية في الّدول العرب

العالم يحتفي بذكرى يوم األرض اخلالد.
- وهل كان هناك دور خاّص ملدينة حيفا وسّكانها في 

يوم األرض؟
جماهيرنا  نضاالت  تاريخ  في  واملمّيز  والهاّم  الّدائم  دورها  حليفا 
أخذت  لقد  أيًضا.  األرض،  يوم  في  بارز  دور  لها  كان  وقد  ّية،  العرب
ا في إقرار اإلضراب العاّم والّتشّبث به لهدف إجناحه،  ـً حيفا دورًا هاّم
مدينة  في  الّصراع  كان  بإلغائه!  واملنتفعني  املتعاونني  مطالبة  رغم 
وأذرعها  الّسلطة  وبني  األحرار،  والّشرفاء  الوطنّيني  بني  شديًدا  حيفا 
األمنّية وعمالئها. لقد امتّد هذا الّصراع فترة طويلة، ما قبل اإلضراب 
واستطاع  حيفا،  في  اإلضراب  جنح  احملّصلة،  وفي  بعده.  ثّم  وخالله 
سّكان حيفا الّشرفاء أن يفرضوا إرادتهم، رغم أنف الّسلطة وشرطتها 
قوّة  من  أوُتوا  ما  بكّل  حاولوا  اّلذين  ومتعاونيها،  حدودها  وحرس 
إفشال إضراب يوم األرض. أذكر أّن مدارسنا أغلقت أبوابها، والغالبّية 
الّساحقة من طّالبنا لم تذهب إلى املعاهد العليا. كما أغلقت غالبّية 
ّية أبوابها، وقد أضرب  املصالح الّتجارّية والّدكاكني في األحياء العرب

عن العمل – في هذا اليوم – عدد كبير من العّمال واملوّظفني.
ياداته  - من املعلوم للجميع أّن للحزب الّشيوعّي وق

كان دور هاّم في نضاالت يوم األرض..
صحيح؛ كما تعلم، فإّن احلزب الّشيوعّي كان القائد احلقيقّي ليوم 
وجود  كان  ملا  على الّساحة  موجوًدا  يكن  لم  األرض. وباعتقادي، لو 
ليوم األرض! إّن احلزب الّشيوعّي تصّدر نضاالت شعبنا وقادها عبر 
الّسنني، تلك الّنضاالت اّلتي هّيأت ليوم األرض. حزبنا الّشيوعّي هو 

صانع الوَحدة الكفاحّية ليوم األرض؛ لوال وجوده ملا كانت هناك جلنة 
ّية، وال إضراب ناجح وال قرارات هاّمة.. كان  دفاع عن األراضي العرب
للحزب الّشيوعّي دور هاّم ورئيس في إجناح نضال وإضراب يوم األرض، 
لتوعية  ريادّية  أدوار  وشبيبته  وتنظيماته  وفروعه  لِصحافته  وكان 
والتشّبث  باألرض  والتمّسك  اإلضراب  على  وحّثها  اجلماهير  وتعبئة 
بالقضّية واملطالبة بحقوقنا املشروعة. لقد دأب احلزب الّشيوعّي في 
على إجناح  إلى جانب الّشبيبة الّشيوعّية وأصدقائهما –  حيفا – 
اإلضراب وتسطير تاريخ جديد. هم َمن عملوا بشكل منّظم ومكّثف 
في األحياء واملؤّسسات الّتربوّية، على الّتوعية وتعزيز روح الوطنّية 
والّنضال في نفوس أبناء شعبنا، وضرورة الّتصّدي ملخّططات الّسلطة 

بدون خوف أو ترّدد، ألّننا أصحاب حّق وألّننا أصحاب هذه األرض.
واألحرار،  والّشرفاء  الّشيوعّيني  بالرّفاق  تعّج  املعتقالت  كانت  لقد 
أجهزة  قبل  من  ُمحاصرًا  الّشيوعّية»  «بستان  في  مقرّنا  كان  ولقد 
األمن وحرس احلدود. إّن احلزب الّشيوعّي حتّدى الّسلطة وأجهزة األمن 
واملخابرات، ورّسخ في نفوس أبناء شعبنا ضرورة اإلضراب والّتحّدي، 
وعدم اخلضوع واخلنوع لتهديدات وابتزازات الّسلطة وأذرعها املختلفة.
- وما هو الّدور اّلذي لعبه جول جّمال في هذا الّنضال؟

دوري هو من دور الّشبيبة الّشيوعّية في حيفا؛ ودورها – كما ذكرت، 
عضوًا   – وقتئٍذ   – كنت  وناجًعا.  رًا  ومؤّث وفّعاًال  بارزًا  كان   – آنًفا 
نشيًطا في الّشبيبة الّشيوعّية، اّلتي كانت رائدة وطالئعّية ضمن 
ًدا  نشاطاتها املكّثفة لهدف إجناح نضال وإضراب يوم األرض. أذكر جّي
من  األرض،  يوم  إضراب  من  ا  تقريًب أّيام  عشرة  قبل  اعتقالي  ّمت  أّنه 
نوزّع  الرفاق  بعض  برفقة  كنت  حينما  أّيام،  لبضعة  الّشرطة،  قبل 
املناشير، اّلتي تطالب بإجناح إضراب يوم األرض، على طّالب مدرسة 
«راهبات الّناصرة». وفي يوم األرض نفسه عادت الّشرطة واعتقلتني 
في ساعات الّصباح الباكر، كما اعتقلت بعض الرفاق على مقربة 
الطّالب  بعض  نقنع  كّنا  عندما  الكرمليت»،  «راهبات  مدرسة  من 
بضرورة احترام اإلضراب. في تلك الفترة كنت رئيًسا للجنة الطّالب 
استطعنا  الرّفاق  باقي  ومبساعدة  ّية،  العرب األرثوذكسّية  ّية  الكّل في 

ّية. إجناح اإلضراب في الكّل
على   – باعتقادك   – األرض  يوم  تداعيات  هي  ما   -

أّيامنا هذه؟
يوم األرض مأثرة من مآثر شعبنا املمّيزة واملفصلّية. جماهيرنا ما بعد 
يوم األرض تختلف عّما كانت عليه قبله. بعد الّنكبة كّنا مفّتتني 
ا ضعيًفا نفسّيته مهزومة، ُهّجر أهله وُسلبت أراضيه،  ومشّتتني، شعًب
فكان من الّسهل على الّسلطة وأعوانها أن «تسرح ومترح» فيه. ولكّننا 
عزّتها  ومتحّدية،  مّتحدة  قومّية  ّية  أقّل أّننا  أثبتنا  األرض،  يوم  بعد 
والقومّية،  املدنّية  بحقوقها  متمّسكة  الّسحاب،  تناطح  وكرامتها 
ومتشّبثة بحقوق شعبها العربّي الِفَلسطينّي. ومن الواضح أّن هذا 
األمر لم يرُق للّسلطة، وقد عملْت – منذئٍذ – وتعمل على ضرب القوى 
الوطنّية وإجهاض الوَحدة الوطنّية الكفاحّية جلماهيرنا. وقد أفلحت – 
في دّق أسافني  من خالل مطاياها وقوًى سياسّية ميينّية ورجعّية – 
ّية.  الّطائفّية بيننا، وضرب الوَحدة الوطنّية والكفاحّية جلماهيرنا العرب
وقد جاء العدوان الهمجّي والدموّي على سورية، وقبلها على ليبيا، 
ليفضح ويعرّي هذه القوى بالكامل، ويظهرها على حقيقتها، كجزء من 
ّية. هيونّي الرجعّي على أّمتنا العرب منظومة الّتآمر اإلمبريالّي، الصِّ

- كلمة أخيرة..
رغم محاوالت الّسلطة وأعوانها تزييف تاريخ يوم األرض وحتريف معانيه 
ّيته ورسالته، سيبقى هذا اليوم مرشًدا للوَحدة الكفاحّية  والّتقليل من أهّم
حتصيلها. وطريق  املشروعة  بحقوقنا  للتمّسك  ودرًسا  جلماهيرنا، 

واحد  حزب  لديها  كان  حينما  ّية  العرب جماهيرنا  صنعته  األرض  يوم 
الوطنّي  ونهجه  مواقفه  له  حزب  الشيوعّي،  احلزب  وهو  أال  فقط، 
الّتقّدمّي، وقد استطاع – في يوم األرض – أن يوّحد اجلماهير للكفاح 
مًعا. لذا فالوَحدة الكفاحّية جلماهيرنا ليست مرهونة بوَحدة األحزاب، 
بل بوَحدة قواها الوطنّية الّتقّدمّية، وإّن الّنهج الوطنّي الّتقّدمّي هو 

الّطريق الّصحيح نحو حتصيل حقوقنا على نهج يوم األرض.
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*åUHO�ò q�«d ≠ نشرت جمعّية الّشباب العرب - «بلدنا»، يوم الّثالثاء 

األخير، نتائج  استطالع هاتفّي أجرته، مؤّخرًا، حول استعماالت «اإلنترنت» 
والشبكات االجتماعّية لدى أبناء الّشبيبة العرب، اّلذين تراوح أعمارهم ما 

بني 14 و21 عاًما.
ومن أبرز نتائج االستطالع اّلذي نشرته اجلمعّية، جاء:

متلك  عاًما،   21-14 عمر  في  أوالًدا  تضّم  اّلتي  األسر  من   96.3%  •
حاسوًبا واحًدا على األقل في البيت • ميلك %87.2 من أبنائنا وبناتنا في 
عمر 14-21 عاًما هاتًفا نّقاًال، و%90 منهم مرتبطني من خالله بشبكة 
«اإلنترنت» • ميلك %57.2 من أبنائنا وبناتنا في عمر 14-21 عاًما، جهاز 
«تابلت»، ولدى  %36.4 من نفس الفئة العمرّية «إكسبوكس» أو «پالي 
ستيشن» أو «ويي» • تستعمل فئة البحث العمرّية املذكورة «اإلنترنت» 
«اإلنترنت»  يستخدمون  إّنهم  منهم   84.1% قال  حيث  عالية،  بكثافة 
ّية في تواتر  يومًيا. ويبّني حتليل املعطيات أّنه يوجد فرق ذو داللة إحصائ
استعماالت «اإلنترنت» بني الذكور واإلناث، إذ تستخدم اإلناث «اإلنترنت» 
بوتيرة أعلى من الذكور • يبلغ املتوّسط احلسابّي لعدد ساعات استخدام 
ا ما تكون في ساعات املساء والليل.  «اإلنترنت» يومًيا 4.21 ساعة، وغالًب
وظائف  هي   الشباب  عند  لإلنترنت   األساسّية  االستخدامات  أّن  ويذكر 
أّما  إخبارّية.  مواقع  اجتماعّي؛  تواصل  مواقع  مواقع  ألعاب؛  مدرسّية؛ 
الّترتيب  حسب  تأتي  فهي  االجتماعّي،  الّتواصل  ومواقع  برامج  استخدام 
والغالبّية  «فيسبوك»؛ «ڤايبر».  «يوتيوب»؛  آپ»؛  «واتس  الّتالي: 
العظمى تدخل مواقع الّتواصل االجتماعّي من خالل هاتفها النّقال وليس 

احلاسوب، كما هو متوّقع بالعادة.
ومن اجلدير بالّذكر أيًضا، أّن ما يقارب ربع الّشبيبة ال تشعر باألمان على 
حسابها. اختراق  ّمت  بأّنه  صرّحت  مشابهة  ونسبة  االجتماعّية،  الشبكات 

من  غيرها  من  أكثر  البحث  مجتمع  يتابعها  التي  الّصفحات  تتوزّع 
الّصفحات كاآلتي: %20.2 يتابعون صفحات الّتسلية (مشاهد ونصوص 
موسيقّية؛   15.3% إخبارّية؛   17.3% تعليمّية؛   17.3% كوميدّية)؛ 
%12.2 دينّية؛ %9.5 أفالم؛ %4.6 مجموعات محلّية (البلد)؛ 2.6% 

جمعّيات؛  %1.1 أحزاب.
أّن  إلى  «بلدنا»)  العرب  الّشباب  جمعّية  عاّم  ناشف (مدير  ندمي  وأشار 
قطاع  عن  دورّية  شبه  وأبحاث  استطالعات  بإجراء  تقوم  «بلدنا»  جمعّية 
الّشباب الِفَلسطينّي بالّداخل لهدف تراكم املعرفة واخلبرة عن هذا القطاع، 
بحيث تكون برامج جمعّية «بلدنا» أو املؤّسسات األخرى اّلتي تعمل مع 
رؤية  ومع  متينة،  ومعلوماتّية  معرفّية  أسس  على  مبنّية  الّشباب  قطاع 

واضحة للحقل.
يذكر أّن االستطالع جرى في شهر شباط املنصرم، عن طريق االستجوابات 
خطأ  وبنسبة  مستطلعني،   509 من  ّية  عشوائ عّينة  حسب  الهاتفّية 
جمعّية «بلدنا»،  من  بطلب  االستطالع  وّمت   .5% عن  تزيد  ال   محتملة 
وقام  االجتماعّي)،  اإلعالم  لتطوير  العربّي  (املرَكز  «حملة»  مع  وبالّتعاون 
بتنفيذه وحدة استطالعات الرأي في معهد «يافا»، برئاسة د. عاص أطرش.



35 2014 —«–¬ 28 WF ÔL'«



362014 —«–¬ 28 WF ÔL'«

 åUHO�ò q�«d*

«الكرمة»،  اجلماهيرّي  املرَكز  نّظم 
«الياسمني»،  روضة  في  ممّيزة  ّية  فّعال
األم. بعيد  خاّصة  «الكرمة»)،  (مدرسة 

األّمهات  جمعت  اّلتي   - ّية  الفّعال وشملت 
وأطفالهن - تصاميَم أزهار خاّصة مصنوعة من 

عجني الّسكر بإرشاد نهاوند بولس.
ّية املمّيزة، واّلتي نالت استحسان  وهدفت الفّعال
األّمهات واألطفال، إلى تفعيل األّمهات واألطفال 
العطاء،  املشترك،  العمل  مبادئ  ترسيخ  لهدف 

وتكرمي األّمهات.
ملزيد من األخبار والّصور أدخلوا موقع 

www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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من  مشارًكا   170 يقارب   ما  األخير،  األسبوع  نهاية  شارك،   ≠ åUHO�ò q�«d*

ّية اجلبلّية لربيع 2014، اّلذي أقيم في املسار  17 بلًدا في سباق الدرّاجات الهوائ

األوملپي املعّد للدرّاجات اجلبلّية في حيفا.
وتنافس املشاركون األبطال من مختلف الدول األجنبّية في الّسباق، من: أملانيا، 
محّققني  وُمثلى،  مشّجعة  تنافسّية  ظروف  في  وغيرها،  روسيا  هنغاريا،  هولندا، 

النتائج الّتالية:
وباملرتبة  في  أملانيا)،  (بطل  شولز  ماركوس  األولى  باملرتبة  فاز  الرّجال:  فئة  عن 

الّثانية شلومي خاميي (بطل إسرائيل).
وعن فئة الّنساء: فازت باملرتبة األولى باربرا بلكو (بطلة هنغاريا)، وباملرتبة الّثانية 

غولچوڤا هيلينا (نائبة بطلة روسيا).
ملزيد من األخبار والّصور أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il 
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اخلميس  يوم  احتفل،   –  åUHO�ò  q�«d*

في «الكرمليت»  ّية  االبتدائ صفوف  املنصرم، طّالب 
مبسيرة  املشاركني   - الّسادس  حّتى  الّثالث  من   –
ـ«يوم احلكاية العاملّي»، للّسنة الّثالثة على  الكتاب ب

الّتوالي، اّلذي نّظمته مديرة املدرسة مريانا شاعر.
تضّمنت  إذ  رئيسّيتني؛  فقرتني  شمل البرناَمج 
الفقرة األولى فّعالّيات متنوّعة قام بأدائها الطّالب؛ 
إضافًة إلى حكاية «الفأر الذكّي» اّلتي رواها أستاذ 
عرف  ذكّي  فأر  عن  حتكي  سبيت، وهي  املسرح والء 
أصحابه  وعلى  املزرعة  حيوانات  على  يحتال  كيف 
ا، خصوًصا وأّن احليوانات سخروا منه،  ـ كي يبقى حّي
واستخّفوا من صغِر حجِمه. وفي نهاية الّسرد جرى 

حوار حول مغزى القّصة.
بوساطة  قصص  سرد  الثانية   الفقرة  وتضّمنت  

åw *U F « W¹U J(« Âu ¹ò w O % åX O K d J «ò

سردت  واّلتي  أّيوب،  احلكواتّية انتصار  مع  الّدمى 
قّصة  األفكار»، وهي  أبو  قّصة «الفأر  للّطالب 
الّضعيف  الفأر  أّن  وملّخصها  العاملّي؛  األدب  من 
والصغير احلجم استطاَع أن يتغّلب بذكائه وحنكته 
الغابة.  ملك  يصبح  وأن  احليوانات،  أقوى  على 
وقد  املعروفة.  فدع»  والضِّ قّصة «األميرة  سردت  كما 
أحداث  بني  دمجها  متّيزت احلكواتّية أّيوب بأسلوب 
من  بكلمات  مستشهدة  احلاضر،  وعبارات  املاضي 

عاملنا اليومّي، ومشاركة الطالب في العرض.
ّية احلكواتّية انتصار أّيوب بدعم ومتويل  يذكر أّن فّعال
من مرَكز «مساواة» و«االّحتاد األوروپّي»، وتأتي ضمن 

سلسلة فّعالّيات شهر آذار الّثقافة.
موقع  أدخلوا  والّصور  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il  :«حيفانت»
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بــأسعار خــــــــاصــــة بــأسعار خــــــــاصــــة 
بمناسبة الصيامبمناسبة الصيام

شارع الوادي 21 | 0522611804 | 04-8517054

قنينة 1.5 لتر كوكاكوال
هدية

عند شراء 5 أ رغفة فالفل للبيت 

1 كيلو عجينة فالفل
بدل 22 شيكل
بـ 18 ش فقط
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*åUHO�ò q�«d ≠ صرّحت الفّنانة الِفَلسطينّية، إبنة الّناصرة 

رُلى عازر، أّنها ستقوم بإحياء أمسّية موسيقّية تراثّية بُعنوان 
«غّني للوطن»، حتملنا فيها من خالل صوتها الّشجّي، في 
رحلة عبر الّتاريخ إلى موطن أجدادنا وِعرق جذورنا، إلى حيث 

ينبض القلب باحلنني والّشوق، إلى حيث نكون نحُن نحن.
في      حيفا،  في  «امليدان»  مسرح  قاعة  في  األمسّية  وستقام 

9 أّيار القادم، وستتخّلل العديد من املفاجآت.
األغاني  إّن  قالت  عازر،  رُلى  الفّنانة  مع  حديث  وفي 
متشوّقة  وأّنها  لروحها،  األقرب  هي  الّتراثّية  الِفَلسطينّية 
جًدا للغناء للجمهور احليفاوّي ولكل من يعشق هذه األغاني 

الوطنّية ضمن أمسّية «غّني للوطن».
©r��— ÂU�Ë ∫d|uB®
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مقولة «تآمروا علينا»، حّتى لو كان هناك من تآمر فعالً، ال تفيد 
ضّدك  حتدث  أن  الّسياسة  في  نفترض  أن  يجب  ألّنه  نظرًا  بشيء! 

اصطفافات، علنَية وسرّية، من قَبل اخلصوم.
قليل الّتجربة فقط، هو من ستعتريه الّدهشة لذلك. ألّن ما ُيصطلح 
ـ«املؤامرة» ليس مفاجأة ُيفترَض أن تدهشنا في كّل مرّة. بل  عليه ب
إّنه ُمعطى أساسّي يجب افتراض وجوده مثلما تفترض وجود خصم 

وتنافس وربح وخسارة.
الّسؤال يجب أن ال يكون موّجًها نحو اآلخرين: «هل رأيتم كيف 
تآمروا علينا؟»، وإّمنا يجب توجيهه نحو الذات: «ملاذا جنحوا في 
الّتآمر علينا؟ وملاذا أّدى تآمرهم إلى خسارتنا؟ وملاذا لم تكن لدينا 

قدرة كافية على إفشال ما نّدعي أّنه تآمر حاصل؟».
إّن احلديث عن وجود تآمر في باب الّتفسير والّتعليل ليس مبرّرًا (ال 
بالفتحة وال بالكسرة على الراء املشّددة). بل هو في احلقيقة ليس 
أكثر من اعتراف ملتٍو وغير شجاع بالفشل؛ الفشل في إفشال الّتآمر.

احلديث عن الّتآمر ال يجعلك تتقّدم أية خطوة إضافّية إلى األمام، أو 
باّجتاه فحص فشلك في إفشال الّتآمر. صحيح أّن خطاب املؤامرة قد 
يعزّي قليًال ومؤّقًتا، قد يحافظ على بعض الّتماسك مؤّقًتا، لكّنه 
على املدى القريب جًدا سيتحّول إلى جدار ذهنّي يشوّش أي تفكير 
رًا. سياسي سليم، مما يجعل املمارسات الّسياسّية الّتالية، أكثر تعّث
وتقاعس  كسل  هو  الفشل  لتبرير  ُيستخدم  حني  املؤامرات  خطاب 
في الّتفسير والّتحليل والّنقد واالعتراف واملواجهة. وَمن يعاني من 
هذا الكسل ال يعّول عليه. لن يعّول عليه أحد. ال اجلماهير وال 
الّشركاء وال األصدقاء. وسيظهر كمتباٍك ال يحسب له حساًبا أحد. 

ال األعداء وال اخلصوم وال أهل احلياد.
وبالّطبع فلن يفيدنا أبًدا أن نشتم من نقول إّنه تآمر علينا. كيل 
ـ48 ساعة األولى بعد الهزمية. ال  الّشتائم للخصوم مبرٌّر رمبا في ال
بأس. نحن بشر ومشاعر وحلم ودم. ولكن ليس أكثر من ذلك. ألّنه 
مبصطلحات  املغّطى  العاطفّي  االنفعال  لهذا  جدوى  وال  معنى  ال 
سياسّية. ال «طْعِمه» له باملرّة، فيما يّتصل باحلاجة املاّسة لفهم 
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علنّية  اصطفافات  تدارك  سُبل  وتخطيط  الرّاهن،  الفشل  أسباب 
وسرّية قادمة يتوّجب عليك منذ اآلن افتراض وجودها كوجود امللح 
في ماء البحر، ويتوّجب عليك االستعداد وحتديد كيفّية إفشالها، 

ّية السياسّية الرّوتينّية. كجزء من ممارستك احلزب
«حرّضوا علينا» - يقول البعض. نعم، حرّضوا وطبيعي أن يحرّضوا. 
اخلصوم حترّض على بعضها. ونحن نحرّض على خصومنا أحياًنا. 
سياقنا.  في  شياطني  وال  مالئكة  ال  املالئكّية.  أوهام  من  دعونا 
لذلك، وعلى نفس النَسق أعاله: الّسؤال ليس نحو اخلارج: «أرأيتم 
كيف حرّضوا علينا؟»، وإّمنا سؤال ذاتي يجب أن يكون نقدًيا: «ملاذا 
جنح حتريضهم؟ ملاذا لم تكن لدينا وسائل وحجج وقدرة وبراعة كافية 

لإلقناع بكذب مزاعم احملرّضني وصّدها؟ أين فِشلنا؟».
بالّنسبة إلى جسم سياسّي «إبن ْمعيِشه» ُينتَظر منه دراسة فشله 
الذي  والّثقافي  واالجتماعّي  السياسي  الّدور  ملمارسة  ينطلق  كي 
من  املتهرّب  اخلطاب  فإّن  جلماهيره،  به  وتعّهد  نفسه  على  أخذه 
ّية الّذاتّية والباحث عن مّتهمني خارجّيني، هو خطاب ال ولن  املسؤول
ّية ورميها جزاًفا على هذا وذاك  يفيد باملرّة. وكل تنّصل من املسؤول
وهنا وهناك، سيقّلل من قامة وقيمة وهيبة هذا اجلسم الّسياسّي. 
والواقع ال يرحم القوى الّسياسّية املستضعفة وال اخلائفة من مواجهة 

نتائج أفعالها ملواجهة ما يحمله املستقبل القريب جًدا.
و«أّنهم»  حرضوا  «أّنهم»  باحلديث  االنشغال  إّن  هذا،  من  أكثر  بل 
انحرفوا عن «القيم املتعارف عليها» و«أّنهم، وأّنهم..» هو انشغال 
فائض عن احلاجة «بهم». فلينحرفوا حّتى األطلسي، ما شأني أنا 
بإصالح  فألنشغل  بإصالحهم؟  سأنشغل  هل  سأرّبيهم؟  هل  اآلن؟ 
نفسي اآلن. هذا هو املطلوب إذا كنت أريد احلياة. وألعثْر على الّطرق 
الّسياسّية الكفيلة بتمكيني من تفادي الّتحريض وتفادي الّتآمر 
وتفادي كّل ما ميكن أن يهّددني ويهّدد طروحاتي ورؤاي ومشاريعي 

كجسم سياسّي.
هو  موضوعها  والّسياسة  أمامنا.  العملّية  األسئلة  هي  هذه 
عن  الّشجاع  البحث  بضرورة  بقوّة  مرتبطة  أسئلة  إّنها  «العملي». 

مكامن الّضعف واخلطأ وتصحيحها.
وليس  وأقوياء  كحكماء  الّتصرّف  واجلبهة  الّشيوعي  احلزب  على 
كمهزوزين يبحثون عن مشجب يعلقون عليه أسباب الفشل. ألّن 
ّية. ألّن هذا سيكون فشًال  هذا سيكون هرًبا من الواجب ومن املسؤول
أكبر سيؤّدي إلى نتيجة واحدة: فشل آخر غًدا، ورّمبا أكبر وأخطر 

بكثير من كّل ما تكّشف في االنتخابات احمللّية األخيرة.
يجب علينا جميًعا - بوضوح كامل - في كّل انتخابات، أن نحترم 
من صميم القلب وعمق العقل َمن عتب علينا وغضب علينا وحاسبنا 
وعاقبنا وصوّت ضّدنا من الّناس، أهلنا وغايتنا. واجبنا ترجمة هذا 
االحترام إلى ممارسة نقدّية ذاتّية حقيقّية، وليس تبريرّية ذرائعّية.

سنكون أغبياء لو قلنا إّن كّل شيء على ما يرام. بل سنكون مجرمني 
بحّق أنفسنا وجبهتنا وحزبنا؛ واألهم: بحّق مجتمعنا وشعبنا. نحن 
نحتاج إلى وضع املرآة في «ِخلِقتنا» بحزم، والتمّعن بهدوء وبطء.

وال تنقص هذا اخلط الّسياسي الوطني التقّدمي قدرة وال شجاعة وال 
جتربة وال مناعة، كي ينتقد نفسه. واجبنا فحص أين فشلنا حني 
عن  ورصيدنا  وهيبتنا  وتأثيرنا  ومقولتنا  وكلمتنا  حضورنا  ابتعد 
معظم الّشرائح املسحوقة الفقيرة الكادحة في مجتمعنا – اجلمهور 
الّسياسة  في  يّدعي  َمن  لكّل  واألخيرة  األولى  والغاية  األساس، 

يسارّية وتقدمّية، بالّذات!
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سيبدأ  واّلذي  املسيح،  قّصة  يحكي  اّلذي  «املخّلص»،  فيلم 
الرّئيس  املسوّق  أفادنا  وقد  األسبوع.  هذا  نهاية  عروض،  بجولة 
جلميع  الدعوة  توجيه  ّمت  بأّنه  روحانا،  طارق  الفّنان  للفيلم 
املمّثلني املشاركني في الفيلم، ليتواجدوا أثناء العروض ويلتقون       

اجلمهور املشاهد.
الفّنان  دعوتهم:  متّت  واّلتي  الفيلم،  في  املشاركة  األسماء  ومن 
شريدي جبارين (أم الفحم) واّلذي يجّسد دور املسيح في الفيلم؛ 
الفّنان عدنان طرابشة (املغار) واّلذي يقوم بدور القّديس بطرس؛ 
الفّنان  يهوذا؛  دور  يلعب  واّلذي  برهوم (ترشيحا)  أشرف  الفّنان 
محّمد بكري (البعنة) واّلذي يلعب في الفيلم دورين: هيرودوس 
والّشيطان؛ الفّنان يوسف أبو وردة (حيفا) ويقوم بدور القّديس 
لوقا؛ الفّنانة حنان حلو (حيفا) واّلتي جتّسد دور مرمي العذراء؛ 
(حيفا)؛  خوري  جميل  الفّنان  (كابول)؛  فاعور  نسرين  الفّنانة 
الفّنان ميالد مطر (حيفا)؛ الفّنان أسامة مصري (حيفا)؛ الفّنان 
راضي شحادة (املغار)؛ الفّنان أمين نّحاس (حيفا)؛ الفّنان هنري 
الفّنان  (عّكا)؛  سطيلي  نسرين  الفّنانة  (ترشيحا)؛  إندراوس 
الفّنان  (حيفا)؛  زايد  كمال  الفّنان  (شفاعمرو)؛  صبح  محمود 
(الّناصرة)؛  الهادي  عبد  ميساء  الفّنانة  (حيفا)؛  عّبود  إلياس 
(الرامة)؛  سالمة  إيهاب  الفّنان  (الّناصرة)؛  نويصر  لطف  الفّنان 
الفّنان إيهاب حمام (حيفا)؛ ومجموعة كبيرة أخرى.. إلى جانب 

نخبة معروغة من الفّنانني األردنّيني والعالم العربّي.
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على   – أعاله  الُعنوان  في   – مّني  احلرص  جاء 
نعِت يوم األرض بالِفَلسطينّي لئّال يلتبس األمر 
وعلى  البيئة،  حماية  أنصار  من  البعض  على 
ا،  ًيّ العارفني بيوم أرٍض آخر؛ حيث ُيحتفى، عامل
لالهتمام  الوعي  بّث  إلى  الهادف  األرض،  بيوم 
من  أمريكّي  اختراع  أيًضا،  وهو،  األرض.  ببيئة 
عام 1970، وكيف ال وأمريكا هي من يصنع 
سواء،  حدٍّ  على  الّدواء  لنا  ويخترع  الّداء  لنا 
لُتحِكم قبضتها حّتى على الهواء.. لكن لنا، 
بنا،  خاّص  أرض  يوُم   – الِفَلسطينّيني   – نحن 

ونحن به خاّصون.
في   – وتعّلمون  تعلمون  كما   – ذلك  كان 
أبلغ،  لم  حيث   ،1976 عام  آذار  من  الّثالثني 
كنت،  رضيًعا  طفًال  بعُد.  الِفطام  عمر  حينها، 
أعلم  كنت  وما  أّمي،  صدر  إلى  ا  مطمئًنّ آمًنا 
َي األرض هناك، في أعالي اجلليل، كانت  أّن أّم
أبطال  دماء  بل  ا  حليًب ال  لكن  أيًضا،  َترضع، 
افتداها: «باسم  َمن  باسم  تسّمي  وهي  شهداء، 
الفدائّي اّلذي َخَلقا من جزمة ُأُفقا.. باسم الفدائّي 

اّلذي َخَلقا من ُجرِحِه َشَفقا»..
ا  تاريخًيّ حدًثا  باعتباره  أرضنا،  يوم  وفي 
ا  وتربوًيّ ا  ًيّ وثقاف ا  توعوًيّ أيًضا،  ا،  ًيّ ومستقبل
جميًعا  نقف  أن  طموح،  لي  ًسا،  مؤسِّ ا  ًيّ ونضال
نحن  ملا  بعيد،  تأّمل  وِقفة  وجماعات،  أفراًدا 
فيه من واقع على أرض الّالواقع، ملا نحن فيه 
ا  ا وتعليمًيّ ُعد كاّفة، تربوًيّ من مشهد على الصُّ
ا  واجتماعًيّ ا  ًيّ ودين ا  ًيّ وثقاف ا  ًيّ وأخالق ا  ولغوًيّ
ا، أفراًدا وجماعات، من  ًيّ ا وحزب ا وقومًيّ واقتصادًيّ
 – طمحت   – اجلماعات  هذه   – أّنها  املفروض 
ووالله ال أعلم ما إذا كانت ال تزال تطمح – في 
أن تكون جماعة قومّية واحدة، مبعنى الكلمة، ال 
مجرّد شعار فضفاض ينخر فيه سوس القبلّية 
والرّجعّية  والعنصرّية  واحلمائلّية  والعصبّية 

واجلهل والّتخّلف.
اخلالد  األرض  يوم  ليصبح  األوان  آن  قد  فإّنه 
يعلو  وبحّق   – غضب  وثورة  إضراب  مجرّد  ال 
ضّفة  على  فيه  نحن  نقف   – عليه  ُيعلى  وال 
وبيننا  األخرى،  الّضّفة  على  احلاكمة  واملؤّسسة 
نهر من أحقاد واّتهامات وشتائم. فقد آن األوان، 
أيًضا، ليكون يوم األرض اخلالد فرصة نقف فيها 
وُمنِعُن  مالمحنا  ونتحّسس  املرآة  أمام  جميًعا 
ا  ًيّ وأخالق ا  ولغوًيّ ا  وتعليمًيّ ا  تربوًيّ فينا،  الّنظر 
ا  وقومًيّ ا  واقتصادًيّ ا  واجتماعًيّ ا  ًيّ ودين ا  ًيّ وثقاف
ا، ونسأل أنفسنا عّما جرى وعّما يجب أن  ًيّ وحزب
يكون لنكون، وإّال فلن نكون.. على فرض أّنه 
ال تزال هناك فرصة سانحة غير بارحة لنكون..

وفي سياق مّتصل، كنُت قد شاركُت، يوم الّثالثاء 
ّية  األخير، في مؤمتر دعا إليه قسم الّلغة العرب
وآدابها في جامعة حيفا، حمل ُعنوان: «آلّيات 
من  ُثّلة  ضّم  الِفَلسطينّي»،  األدب  في  االنتماء 
ا  مبدعينا ومبدعاتنا وباحثينا وباحثاتنا، شيًب
حول  والّنقاش  الّطرح  فيه  احتدم  وقد  وشباًبا. 
عنصرّي االلتزام – الّالِالتزام والّتجّند – الّتجنيد 
وإّنه  خصوًصا.  ّي  احملّل الِفَلسطينّي  األدب  في 
االلتزام  بني  خالف  أو  اختالف  هناك  بدا  وإن 
هذا  في   – والّتجنيد  الّتجّند  وبني  والّالِالتزام، 
الّسياق – فقد رأيُت وأرى إلى كلٍّ منهما وجهني 
لهّم واحد وانتماء واحد ال يحيدان عنه وال ميكن 
أن يحيدا، هو الِفَلسطينّي بامتياز؛ ألّن املبدع 
ا، وإّال فهو ال  اّلذي ال ميكن إّال أن يكون حقيقًيّ
املبدع  هذا  باّتباع؛  إبداع  وال  ِبًعا،  مّت إّال  يكون 
يكتب  ال  الكتابة،  فعل  ميارس  اّلذي  احلقيقّي 
إّال من ذاته وفي ذاته ولذاته، الفردّية واَجلْمِعّية، 
الكتابة؛  هذه  كيفّية  فقط،  تختلف،  وإّمنا 
وأبعادها  وفلسفتها  وُمناخها  اتها  ّي وآل بأدواتها 
أسباب  يستمّد  الِفَلسطينّي  وهذا  وأهدافها. 
وجوِده وانتمائه وحضورِه وشكَل مالمحه من هذه 

األرض، ليستحّق احلياة.
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!
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ًنا وُحلوًنا وَحلاَنًة  ًنا وَحلَ وّمما جاء في املؤمتر أعاله، َحلْ
ومبدعني  وباحثني  وأساتذة  طّالب  من  ًة،  َي وَحلاِن
أًملا،  وأقولها  أجمعني،   – أحّبهم  كم   – أحّبهم 
ا،  وِسًمّ ا  وَسًمّ ا  ُسًمّ الّضاُد  ُتسقى  حّتاَم  وأسأُل 
وباحثيها  ومعّلميها  وتالميذها  محّبيها  ومن 
وال  حصرًا  ال  مثًال  أحدهم،  قوُل  ومبدعيها؟ 
قصرًا أبًدا، حيث صمت اجلميع: «أفًعى». علًما 
أّنها: أفعى؛ بال تنوين متكني، إذ هي ممنوعة من 
الّصرف؛ فكّل اسم منتٍه بألف تأنيث رابعة فما 
فوق، ممدودة كانت أو مقصورة، ميتنع من الّصرف 
بال شرط، أي سواٌء أكان مفرًدا (َسكرى وحمراء) 
(سلمى  علًما  أم  وأصدقاء)  (َمرضى  جمًعا  أم 

وخنساء) أم صفة (ُحبلى وعذراء).
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

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

ومحّرر لغوّي
info@assadodeh.net
www.assadodeh.net
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الّداخل  في  الفلسطينّيني  الكّتاب  اّحتاد  يعقد 
في مدينة شفاعمرو، ظهر غد الّسبت، اجتماًعا 
نهاية  في  سيعقد  اّلذي  العام  للمؤمتر  حتضيرًيا 
الّشهر القادم، حيث سيتم مناقشة عمل االّحتاد 
ومن  نشاطاته،  على  االّطالع  تأسيسه،  منذ 
االّحتاد  موقع  إطالق  عن  اإلعالن  سيتّم  ضمنها 
املقترح  الّدستور  بنود  قراءة  «اإلنترنت»،  على 
لالّحتاد، ومن ثّم الّتحضير للمؤمتر العام لالّحتاد، 

متهيًدا النتخاب هيئاته اجلديدة. 
هامة  خطوة  مبثابة  هو  االجتماع،  هذا  عقد  أوًّال، 
وجاّدة  صريحة  ودعوة  االّحتاد  تنظيم  إعادة  نحو 
منحه  وبالّتالي  له،  املنتسبني  عدد  زيادة  نحو 

فرصة إلنطالقة جديدة. 
من املتوّقع أن ُتثار قضايا عّدة في هذا االجتماع، 
ورمبا بعضها قد تكون حادة؛ وهذا أمر طبيعي 
في أي تنظيم دميقراطي، فتختلف اآلراء، وتتعّدد 
ا، بعيًدا  ـً االجتاهات. طاملا يكون الّنقاش موضوعّي
الشخصّية،  والنزاعات  الشخصي  الّتجريح  عن 
ويخدم  الّتنظيم  هذا  مصلحة  في  يصّب  فهذا 
مصاحله. وآمل أن يترّفع األدباء املشاركني في هذا 
والفئوّية،  الشخصّية  الّصراعات  عن  االجتماع 
جوهرّية،  قضايا  على  النقاش  يقتصر  وأن 
هي  ما  تفعيله،  كيفّية  االّحتاد،  ماهّية  مثل: 
احتياجات أدبائنا وكيف نخدم حركتنا الّثقافّية 

في البالد، من خالل هذا االّحتاد. 
ا إلى كّل كاتب وكاتبة  ـً وهنا أوّد أن أوّجه نداًء خاّص
في البالد، أن ال ُنقحم اّحتاد الكّتاب بالصراعات 
ّية، وإن كانت هنالك محاوالت من هذا الّنوع  احلزب
فيجب أن ُنفشلها. فال أدري ملاذا هنالك محاوالت 
الّثقافّية  مؤّسساتنا  إلقحام  األخيرة  اآلونة  في 
احلزب  مثًال  يسيطر  بأن  ّية،  احلزب بالّصراعات 
الفالني على مؤّسسة ثقافّية معّينة، وبالتالي 
يقاطع مؤّيدو احلزب اآلخر نشاطات هذه املؤّسسة. 
الّصراعات  عن  الّثقافي  الّنشاط  فصل  يجب 
حلركتنا  األضرار  فقط  سنسبب  وإّال  ّية،  احلزب
التي  االنقسامات  يكفينا  ّية.  واألدب الّثقافّية 
الوحدة  نداءات  ورغم  الّسياسي،  نشاطنا  نخرت 
ويكفينا  الّصد.  إّال  تلقى  ال  واّلتي  املتكرّرة، 
ّية، فبعد أن  االنقسامات في قرانا ومدننا العرب
تنتهي االنتخابات تشعر بأّن املدينة حتوّلت إلى 
قرية  املعارضة،  ومدينة  الرئيس  مدينة  مدينتني، 
الرئيس وقرية املعارضة. املعارضة تقاطع املجلس 
احملّلي أو البلدّي، واالئتالف ال يقّدم اخلدمات إّال 

ملؤّيديه أو للمرتّدين من املعارضة. 
مؤّسسة  ُنقحم  أن  ميكن  كيف  أفهم  ال  أنا 

ميكن  ماذا  وعلى  ّية،  حزب صراعات  في  ثقافّية 
وأدب  جبهوّي  أدب  هنالك  هل  نختلف؟!   أن 
عندما  التجمعّي  األديب  وهل  مثًال؟!  جتمعّي، 
معاناة  عن  خاللها  من  فيعّبر  قصيدة،  يكتب 
الفلسطيني التجّمعي فقط؟! وهل ألم التجّمعي 
يختلف عن ألم اجلبهوي؟! وهل إذا كتب أديب 
مهجرّة،  قرية  قضّية  عن  قصيرة  قّصة  جبهوّي 
فهو يختار قرية مهجرّة جبهوّية ويتجاهل القرى 
املهجرّة التجمعّية؟! هذا إذا كان هنالك قرى من 

هذا الّنوع، ولكن هذه مجرّد فرضّية ليس إّال. 
جدّية  أكثر  نكون  أن  اليوم  مطالبون  نحن  إًذا 
على  منطلق احملافظة  من  ونتعامل  ّية،  ومسؤول
إّما  نقول  أن  ال  وحمايتها،  الّثقافّية  مؤّسساتنا 
أنا أو فليكن الطوفان. وعلى كّل أديب وأديبة 
في هذه البالد أن يلّبوا الّنداء، ويشاركوا في هذا 
االجتماع الهام، لُيسمعوا صوتهم وليشاركوا في 

عملّية البناء. 
مدروسة  عمل  خّطة  وضع  خالل  من  يبدأ  البناء 
تلّبي احتياجاتنا، واحتياجاتنا كثيرة. فكم نحن 
احمللّيني،  للكّتاب  االعتبار  إعادة  إلى  بحاجة 
إلى دعم نشر مؤلفات كّتابنا وشعرائنا احمللّيني. 
وشعرائنا  أدبائنا  شأن  رفع  إلى  بحاجة  نحن  كم 
إلى  بحاجة  كم نحن  ا.  ـً ومعنوّي ا  ـً مادّي ودعمهم 
وفكرّية  ّية  أدب قضايا  تطرح  جاّدة  ّية  أدب مجّلة 
وتنشر خيرة ما ينتجه أدبائنا. كم نحن بحاجة 
ّية احمللّية،  إلى حركة نقدّية تتابع اإلنتاجات األدب
نقدّية  مبقاالت  وتتناولها  عليها،  الّضوء  تلقي 
وأبحاث  دراسات  إلى  بحاجة  نحن  كم  جاّدة. 
كسر  إلى  بحاجة  نحن  كم  أدبنا،  حول  ّية  أدب
العالم  في  أدبنا  انتشار  تعيق  اّلتي  احلواجز 

العربّي، وفي كاّفة أنحاء العالم. 
وهنا سأطرح األسئلة اآلتية: هل جنح االّحتاد منذ 
تأسيسه في حتقيق أهدافه؟.. هل ساهم االّحتاد 
يتمّتع  وهل  أدبائنا؟..  احتياجات  تلبية  في 
اّلتي  األهداف  حتقيق  من  تؤّهله  بقدرات  االّحتاد 

نشأ من أجل حتقيقها؟
كّل هذه القضايا من املتوّقع أن ُتطرح في االجتماع 
الفلسطينّيني،  الكّتاب  اّحتاد  ملؤمتر  الّتحضيرّي 
هذا  حتتضن  واّلتي  شفاعمرو،  في  غد  يوم 
نهاية  في  سيعقد  اّلذي  أيًضا  واملؤمتر  االجتماع 
الّصريح  الّنقاش  خالل  ومن  القادم.  الّشهر 
الّثقافّية،  مؤّسساتنا  إنشاء  ميكننا  والّشفافية، 
وتعزيز مكانتها، بحيث تصبح مؤسسات فاعلة 

ومؤّثرة في مجتمعنا.
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هذه  في  األساسّية  مهّمته  عن  يغفل  مّنا  كثير 
فيتكاسل  أرضه  في  الّله  خالفة  وهي  األرض 
ويلهو في الدون من األمور، وال ينظر إلى أرقاها 
وأعالها عند الّله، اّلذي حدد مهمته من قبل أن 
يخلقه، وأخبر بها املالئكة. فقال: «وإذ قال رّبك 
للمالئكة إّني جاعل في األرض خليفة»، وخليفة 
الّله في أرضه ال بّد أن يكون صاحب هّمة عالية 
فيما  ينشغل  وال  البعيد،  املستقبل  إلى  ينظر 
مضى من أخبار اآلباء واألجداد. عليه أن يترك 
أثر له في حياته وعلى هذا األثر يسير اجليل 
أعمق  أثر  يترك  أن  أيًضا  عليه  واّلذي  القادم 
وأقوى من الّسابق، وهكذا يبني اإلنسان مجًدا 
أفضل  رقّي  إلى  رقّي  من  يتحّول  حيث  رفيًعا، 
منه، وهذا مقصد اخلالق اّلذي بّني الغاية التي من 

أجلها خلق املوت واحلياة. 
َو َعَلى ُكلِّ  ِدِه املُْلك وَُه َي ارََك الَّذي ِب َب قال تعالى {َت
ُلوُكم  ْب َي ِل ياَة  واْحلَ املَوَْت  َخَلَق  الَِّذي   * َقِديٍر  ْيٍء  َش
أَيكم أَْحَسَن َعَمًال}؛ فالعمل األحسن هو العمل  
الّدائم الّتطوّر، سواء كان عمل اإلنسان لآلخرة أم 
للّدنيا، اّلذي ال يخالف خالفته خلالقه. وهذا ما 
َماَذا  َنْفٌس  َتْدرِي  {وََما  الكرمي  القرآن  إليه  أشار 
ُقوا  اتَّ آَمُنوا  الَِّذيَن  َها  أيُّ {َيا  وقال  َغًدا}،  َتْكَسُب 

َمْت ِلَغٍد}. الّلَه وَْلَتْنُظَر َنْفٌس َما َقدَّ
َد  ْب اْلَع «إّن  بقوله  الكرمي،  الرّسول  أّكده  ما  وهذا 
َما  َيْدرِي  َال  َمَضى  َقْد  أََجٍل  ْنيَ  بَ ُمَخاِفْتَني:  ْنيَ  بَ
الله  ما  َيْدرِي  َال  َي  ِق بَ َقد  وَأَجل  ِفيه  َصانع  الّله 
قاض فيه. فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ومن 
واّلذي  الهرم،  قبل  الّشبيبة  ومن  آلخرته  دنياه 
وما  مستعتب،  من  املوت  بعد  ما  بيده  نفسي 

بعد الّدنيا من دار إّال اجلّنة أو الّنار».
وقد التقى أحد العلماء الرّبانّيني بأحد تالميذه 
فسأل العالم تلميذه: منذ كم سنة وأنت تسير 
العالم:  قال  سنة.  سّتني  منذ  قال:  الله؟  إلى 
إلى  أستاذ،  يا  الّتلميذ:  قال  تصل.  أن  توشك 
أين املصير؟ قال األستاذ: إلى جّنة أو نار. قال 
فيما  حتّسن  إّن  قال  الّنجاة؟  كيف  أستاذ:  يا 
إشارة  هذا احلوار  وفي  سلف.  ما  يغفر لك  بقي 
واضحة إلى ضرورة استغالل ما بقي لإلنسان من 
عمره باجلد واالجتهاد والعمل الّصالح إلى حّد أّن 
الرسول قال: «إذا نفخ في الّصور وكان بيد أحدكم 
فسيله ثّم استطاع أن يغرسها فليغرسها»، وما 

قيمة زرع شجرة صغيرة عند قيام الّساعة؟ 
ولو  العمل  على  احلّث  الّتوجيه  هذا  في  ولكن 
في اللحظة األخيرة من عمر الكون. وفي العمل 
بعمارة  فيه  مّنا  اإلنسان  يساهم  اّلذي  الّصالح 
األرض ما يؤّهله ملغفرة الّله ورضوانه، ألّن في َجّده 
واجتهاده ميحو اآلثار الّسّيئة من األعمال، وتسّطر 
املستقبل  إلى  الّطريق  تضيء  نور  من  أسطر 
فتبّدد بذلك ظالم اجلهل والّظلم من املاضي، على 
بجانب  يهتّم  اإلنسان  أّن  ذلك  من  يفهم  ال  أن 
في  مبستقبله  اإلنسان  يهتّم  كما  إّمنا  آخر؛  دون 
اآلخرة واالستعداد له، فهو خليفة الله في أرضه 
في  واملشي  بالعّدة  األمر  ويتّم  عمارتها.  فعليه 
األرض، وهو يقظ متبّصر يستعني بكّل أسباب 
الّنجاح في أمور الدين والّدنيا. ونستطيع إدراك 
هذا املطلب من خالل سلوك الّنبي محّمد (ص) 
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اّلذي كان يعيش االضطهاد في مّكة، فلم يقل 
هذه األرض التي فيها الكعبة املّشرفة وهي مهد 
دعوة إبراهيم (عليه الّسالم)، ولكّنه خّطط إلجناح 
واخلزرج  األوس  من  املدينة  بأهل  فالتقى  دعوته؛ 
صلبة  قاعدة  وراء  سعًيا  اإلسالم  على  فبايعهم 
إلقامة شريعته واملجتمع احلاضن لها، ثّم يعود 
بعدها فاًحتا ملّكة ليعبد الّله في ظّلها آمًنا وفعًال. 
هذا اّلذي حصل؛ فما هي إّال سنوات قليلة لم 
تتجاوز الّثماني إّال وقد حتّقق له مراده، وأصبح 
يعبد الله آمًنا دون خوف إّال من الّله؛ وهذا هو 
العمل  مع  للمستقبل  الّتخطيط  في  منهجه 
ما  بخالف  املنشودة،  الغاية  إلى  للوصول  اجلاد 
اّلذين  الّناس  من  الكثير  سلوك  من  نلمسه 
بها  ويتغّنى  املاضي  أحالم  في  بعضهم  يعيش 
مع فخره باآلباء واألجداد دون أن يترك هو أثر في 

حياته، ينتفع منه الّناس.
َما  وََنْكُتُب  املَوَْتى  ُنحيي  نحن  {إّنا  تعالى  قال 
إَماٍم  في  أَْحَصيناه  َشْيء  وَُكّل  ْم   وَآَثارَُه ُموا  َقدَّ
الّضروري  من  ليس  أّنه  البعض  فينسى  }؛  ُمَبنيَّ
السير على خطى اّلذين سبقوا بل الّسير على 
وأال   املطلب،  هو  واملنتج  املثمر  الّسوي  الّطريق 
اَءَنا  آبَ وََجْدَنا  َأّنا  َقاُلوا  {بَْل  البعض  في  يصدق 
َتعّصبوا  ُمْهَتُدون}؛  ِم  آثارِِه َعَلى  وَأَنا  ٍة  ُأمَّ َعَلى 
وبقوا  الهداية  من  تعّصبهم  فمنعهم  آلبائهم 
يتغّنى  َمن  ومّنا  الّله.  دون  من  األصنام  يعبدون 
واخلوارزمي  سيناء  ابن  مثل  األجداد  بتاريخ 
ماذا  الّسؤال:  ولكن  جميل  أمر  وهو  وغيرهم؛ 
أضفنا إلى ما قّدموا وركب احلياة وعجلته في 
فهل  املريخ،  إلى  يتطّلع  العالم  مستمر؟  حراك 
يعتز  جديد  تاريخ  بناء  في  يساهمون  شبابنا 
أمجادنا؟!  بتاريخ  نعتز  كما  القادم،  اجليل  به 

قال املتنّبي: 
لَِئن فخرت بآباء ذوي حسب

       لقد صدقت ولكن بئس ما ولدوا 
وقول القائل:

كن ابن َمن شئت واكتسب أدًبا
     يغنيك محموده عن النسب 

إّن الفتى َمن يقول: ها أنذا        
ليس الفتى َمن يقول كان أبي 
إّن االعتزاز بأمجاد املاضي ومآثر األجداد واآلباء 
مبا  االرتقاء  نحو  بشبابنا  دفع  إذا  طّيب  أمر 
للحاضر،  ومالءمته  وحتسينه  وجتديده  قّدموا، 
الّتغّني  عند  الّتوّقف  دون  للمستقبل،  وجتهيزه 
باملاضي، ألّن ذلك أمر آثاره سلبّية ال يقدم في 
اّلتي  اإلنسان  مهّمة  في  ويخل  شيء  األّمة  بناء 
وهي  األرض  على  تعالى  الّله  أوجده  أجلها  من 
خالفته  أقول هذا مع اليقني إّن من أبنائنا من 
تاريخ  في  بصمة  يترك  فنراه  احلقيقة  هذه  أدرك 

البشرّية، ولكن مطلبنا الّتعاون على املزيد.
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املؤمن  أهداف  أهم  أحد  هو  احلرّية  طلب  إّن 
آباء  وكتابات  املقّدس،  فالكتاب  احلقيقّي. 
النقّية؛  الروحّية  الكتابات  وكّل  الكنيسة، 
«حرّية  إلى  يصل  لكي  اإلنسان  حترير  هدفها 
الّداخلّية  واحلرّية   .(21:8 (رو  الّله»  أوالد  مجد 
روحي،  بناء  أّي  في  الزاوية  حجر  هي  (الرّوحّية) 
القريب  ومحّبة  الله  محّبة  لنا  تبدو  وبدونها 
املستحيل. من  ضرًبا  اإللهّية،  الوصايا  وإمتام 

∫ «c�« W Ò¹œu³Ž

ّيته  أنان من  اإلنسان  ُيحرّر  احلرّية  عن  والبحث 
ع في حبٍّ إلى ما حوله،  وذاتّيته، إذ يجعله يتطَلّ
ويهتم مبا هو خارج إطاره الّذاتي، فيكَفّ - ولو 
ا - عن الّسعي نحو إرضاء الذات. فالّذات  ـً ّي جزئ
تسعى  فهي  الّصحيح،  مبعناه  احلّب  تعرف  ال 
مائت،  هو  ما  كّل  وإشباع  الوهم،  حلصد  دائًما 
وهمومها.  مخاوفها  من  للتخلُّص  تسعى  وهي 
ولكّنها في سعيها هذا، ال جتد سوى اآلخر لكي 

ّية مرضها.   له مسؤول حتمِّ
والّذات تعشق نفسها، وال حتّب سواها هي، وهذه 
احملّبة هي بداية كّل اآلالم واألوجاع. والّذات ُتزيِّف 
وجتعل  الّذات  تشوّهها  فاحلقيقة  حولنا.  ما  كّل 
منها شيًئا مؤًملا، وعالقاتنا مع ما حولنا حتوّلها 
هذه  وكّل  واخلداع!!  للّشهوة  مجاالت  إلى  الّذات 
الّصحيح  حكمنا  وتفسد  عقولنا،  تظلم  األوجاع 
على األمور، ومتنع عّنا موهبة الّتمييز؛ إذ ُتفّسر 
حولنا  ما  كلُّ  مادّي، فيصير  أساس  على  الكّل 
مريح،  غير  أو  مريًحا  مقبول،  غير  أو  مقبوًال 
ُمرْضًيا أو غير ُمرٍض لنا، وذلك تبًعا ألهوائنا.  

لذلك فالّذات أسيرة لألهواء، وُمغّلفة بخداع املنظور 
ما  وهذا  املعرفة.  ظاهر  إَالّ  لها  ليس  واحملسوس 
قائالً:  السريانّي،  إسحق  مار  القديس  يؤّكده 
لن  اجلسدّية  للمشاعر  فريسة  يقع  اّلذي  «العقل 
ُيحّصل إّال معرفة عاملّية، ولن يجني إّال األفكار 
املريضة». والّشهوات (الروحّية) أيًضا تعمل على 
على  الّتركيز  خالل  من  للواقع  إدراكنا  إفساد 
وضعّية األمور وشيئّيتها فقط (أي اعتبار األمور 
الّذاتّية)،  للمنفعة  موضوعة  أشياًء  واألشخاص 
وهذا يجعل اإلنسان غير ُمدرٍِك أّن حياته هي هبة 
إضافّية  قوّة  للماّدة  ُيعطي  اّلذي  األمر  الّله،  من 
ليست من خصائصها، حّتى أّنها تصبح مبثابة 

د لها الّشخص.   «أوثان» يتعَبّ
تنمو  الّنفس  تصيب  اّلتي  فالّشهوات  كذلك 
اّلتي  سواء  واخلياالت،  األفكار  على  وتتغّذى 
الّشيطان  يقترحها  اّلتي  تلك  أو  الّنفس  تفرزها 
عليها. وفي ذلك يقول القّديس دوروثيئوس: «أوًّال 
تولد األفكار، وبعد ذلك تظهر الّشهوات».  وفي 
سفر الّتكوين، األصحاح الّثالث، جند أّن أّول جتربة 
تعتمد  كانت  الّتجربة  وهذه  الّشهوة،  هي  كانت 
على  املجرِّب  اعتمد  حيث  اخلداع،  على  أساًسا 
تشويه كالم الّله. فالّشهوة هي حتوُّل عن الّطبيعة 
األولى، فطبيعة اإلنسان األولى كانت هي الرغبة 
في االلتصاق بالله، والرّغبة في تباُدل احلب معه، 
ولكن الّشهوة جاءت لكي حتّول هذه الرغبة املقّدسة 
إلى رغبة في متلُّك خيرات هذا العالم والّتكاُلب 

على هذه اخليرات إلى حّد العنف واالقتتال. 
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محّبة املادّيات بكاّفة أنواعها قد أسقطت اإلنسان 
القّديس  ُيحّدثنا  هذا  وعن  عظيم.  ضيق  في 

فّضلنا  {لقد  قائالً:  (املعترف)  مكسيموس 
احملّبة،  وصّية  على  والعاملّية  املادّية  األشياء 
وألننا ارتبطنا بهذه األمور فنحن نحارب إخوتنا 
ل املرء محّبة أخيه  باستمرار. لذلك يجب أن ُيفضِّ

على كّل ما هو مادّي، حّتى على نفسه هو}. 
أّنه  على  لآلخر  ننظر  جتعلنا  املادّية  فالّشهوة 
منافس وخصم، بل وعدو. لذلك فهي آلة خطيرة 
للّتضليل والكذب: للّتضليل ألّنها جتعلنا نكره 
بدًال من أن نحّب، والكذب ألّنها ُتقّدم لنا اآلخر 
الّشهوة  فهذه  لذلك  غريب.  أّنه  على  (القريب) 
متسخ عالقتنا باآلخر، وتضّللنا مبفهومها اخلاطئ 
عنه. فبسبب الّشهوة، أنا ُأسقط عليه ما بداخلي 
صورتي  بل  صورته  فيه  أرى  فال  شهوات،  من 
وأنا  هو،  يفكر  كيف  أحّدد  الذي  فأنا  املشوَّهة. 
أفكاري  خالل  من  هو  به  يشعر  ما  أعرف  الذي 
هو  صار  ألّنه  أكرهه،  فأنا  لذلك  أنا،  ومشاعري 
صورتي املشوّهة. ومن هنا تنشأ الّصراعات، إذ 
الّشهوة قد أعمت أعيننا وصّمت آذاننا، فلم َنُعد 
ونحكم  اآلخر،  جنهل  نحن  اآلخر،  نسمع  أو  نرى 

عليه ونحن في قّمة مترُكزنا حول ذواتنا. 
نفوًسا  إَالّ  تنتج  ال  الّشهوات  هذه  كّل  أّن  على 
مضّطربة يحكمها الغضب والعنف، وهنا يقول 
القّديس يوحّنا كليماكوس: «في قلوب الودعاء 
املضطربة  الّنفس  أّما  ويستريح،  الرّب  يستقّر 
فمقّر إلبليس». كذلك يقول القّديس باسيليوس 
وفي  وقتي».  جنون  هو  الغضب  «إّن  الكبير: 
حالة مثل هذه، يكون اإلنسان برمته في خدمة 
الناسك:  ثيئوفان  القديس  يقول  لذلك  الّشرير. 
م  «يأتي العدو ويعطي للخطأ صورة احلق، ويضخِّ
لنا هذا احلق املزيَّف، حّتى نعتقد بأّن هذا العالم 

سينهار إذا لم نراِع هذا احلّق (املزعوم)». 
إذن، فالغضب هو إظالم للعقل، وهو الّدافع احلقيقّي 
هوى  كّل  ومصدر  للخوف  نتاج  هو  للكراهّية، 
رديء. وفي هذا كّله يكمن موت حلرّية اإلنسان. 

ويحّدثنا القديس ثيوفان الّناسك عن أثر ظلمة 
ًدا  العقل على سلوك اإلنسان، قائالً: {لنعرف جّي
كيف يسعى الّشيطان لتجربتنا. إّنه أوًّال ُيدِخل 
األفكار إلى القلب، ثّم ينتظر حّتى يبدأ القلب في 
الّتعاُمل معها، وعلى هذا يبدأ في إحكام جتربته.
(يتبع)
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على الزبائن ونتيجة لذلك نرى أّن البنوك تعرض على الزّبائن عروض 
ُمغرِية جًدا، وتطلب ِنَسب فوائد ُمخّفضة نسبًيا.

ما اّلذي ُيؤّدي إلى انخفاض أسعار دور الّسكن؟
من املهم الّتنويه بأّن العامل الرئيسي واألساسي إلنخفاض األسعار 
في سوق العقارات هو العرض الكثير (وفرة وكثرة دور الّسكن)، األمر 
مدينة  سكان  من  ـ95%  ل القريب  املدى  في  األفق  في  نراه  ال  اّلذي 
ّية بشكل خاص: إذا راقبُتم وفحصتم املناطق  حيفا وفي املناطق العرب
حولكم كشارع اللنبي، عّباس، ستيال مارس، هچيفن (الكرمة)، حّي 
ا  تقريًب جتدوا  لن  وغيرها،  الّنسناس،  ووادي  اِجلمال،  وادي  األملانّية، 

أراٍض شاغرة.
إنخفاض  هنالك  سيكون  أّنه  أرى  ال  فأنا  آنًفا،  ذكرت  ما  على  بناًء 
في أسعار الّدور في هذه املناطق املذكورة أعاله من جرّاء مترير قانونّي 

الپيد - نتنياهو.
اآلن  ُتفوّت  ال  ُمناسبة  إّنها  احلالّي،  الوقت  في  الّشخصي،  برأيي 
عن  الّناجتة  البنوك  ضائقة  بسبب  سكنّية  قروض  على  للحصول 
بالّنسبة  الوضوح  لعدم  نتيجة  الزّبائن/املُقترضني،  عدد  إنخفاض 
على  يؤّثرا  لن  القانونني  هذين  ألّن  وذلك  نتنياهو  الپيد -  لقانوَني 

سعر الدور في منطقتنا في كّل حال.

االنتظار..!
الّتطوير»،  في «مناطق  للّسكن  لإلنتقال  املعِنّيني  األشخاص  أنصح 
كمشروع «راموت هناسيه» باإلنتظار وعدم شراء دار اآلن، وذلك في حال 
ّمت التغيير في اقتراح القانون، وّمت إلغاء شرط اخلدمة في اجليش مثالً.

من املهم جًدا التوّجه الختصاصّيني في املجاالت املذكورة أعاله من أجل 
الوصول إلى القرار الّصائب؛ حيث إّن لكّل حالة حلول وظروف تختلف 
عن غيرها، وما قد ُيالئم ُمقَترِض ُمعّني قد يكون ضاّر ملُقَترِض آخر.
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الّسعيدة..  اخللود  رقصة  هي 
األمواج  تتأوَّه  كيف  مثلي  ُتسمع 
ا  نخًب ترفع  واجلزر،  املّد  لعبة  في 
ومع  صباح،  كّل  رأَد  نيرودا  مع 
شخصّيات ماركيز، ُندماء، َخَلَقهم 

ليعيشوا فقط!!
كأُسُه  يسيل  ا  نخًب َنرفعُه  نعم!! 
بني ساقّي اخلليج أو أدنى!! لتظّل 
هي  أوليست  باحلياة،  مولعًة 
اإلطالق؟!!  على  وُِجَد  ما  أفضل 
وصاُل  قصيدة،  معها،  ووصالي 

جسدي مع ما أكتب؟!
َمْنفى،  مدينتي  ُه  ُتشِب ال  مدينًة  الغياب  حدود  خلف  من  رأيتها 

توقُظ املنازل واملطر، وصهيَل ليٍل غفا عليها َجِديلًة وساقيه..
ْلُت  هلَّ ا،  ُمتعًب يجيُئ  ال  خالٍص  درَب  ورَسْمُت  ريشتي  أحضرت 

رت أشِهد عليك باحلياة!! وَكبَّ
ِجْسرًا من الضياء بني اخلروج والعودة، ال بدَء له وال انتهاء، وكّل ما 
ميلكه إصرار وكبرياء!! جسرًا ضرورًيا طاملا اخللود للكلمة اّلتي ال 
تقنُع مبا دون املستحيل، كي ُيدركها النُّقصان وهي كوامل!! لتبقى 

صوت َمْن ال صوت له..!
ا ضائع العنوان!! أحّدُق في وجهك، وأتوّقع البرق، ألم  ـً أتيتك غجرّي

َحب تتراقص في عينيك؟! أشاهد السُّ
من  مساحاٍت  بوصلتي  أحمُل  أرصفتك،  على  رأسي  وصنعت 
الَبوْح، من شارع إلى شارع ومن بيت إلى بيت، لكن ليس كحانة 

ِنْصِف الّليل اّلتي تنسى أسماء زائريها.
تصل  أن  مبجرّد  جمالُه  ينتهي  ال  معهود،  غير  سحرًا  فوجدتك 
ُم إيقاعُه لدهشِة  العني إليه مزهرّية تخفق فيها قصيدتي وترًا ُيسّل

املفاجئ فيك!!
«الّدماء»  وانتشار  «اإليالجات»  رغم  ُتْفَتضُّ  ال  بكارًة  ووجدتك 

صديًدا على األِسرّة.
ة البحر!! حافظي أن تبقى «الِعْصمُة» بيدك كي  حيفاَي يا حورَيّ

ًة عن الرّْشوة!! تظّلي َعِصَيّ
ا مثل «الّله»  ـً ّب واظّل أريدك أن تكوني قصيدتي، وأظلُّ أريدك ُح
ا ُيْبقي وجودي في كرملِك ُممْكًنا، وكلماتي في  ـً ّب في كّل مكان، ُح

تضاريسك ُممْكنة، وأظلُّ ُأسافر حتَت ثبابِك عطًشا ُمْدِمًنا!!
حيفا!!

لم تعودي هاتيَك القّطة اّلتي أبحث عنها في ليٍل حالك بهيم، ال 
سّيما إذا كانت مثل هذه القطط غير موجودة أساًسا..

أسمك أناقة لغوّية، غادر زنزانة زمن ال يعبأ بتقاوميك ويكتبِك 
على املاء!!

صباح اخلير لك «سورةَ» جادت على البلد، «واصحاًحا» يجيئها 
وصاًال ُمْسَتسِقيا...

لتبقى حبيبة ال اسم لها، ولها كّل األسماء!!

ÊULOK� qOAO� œU�

نتنياهو،   - الپيد  ْي  قانوَن إقتراَحي  مؤّخرًا،  اإلعالم،  وسائل  تتداول 
اّللذْين يهدفا إلى تخفيض أسعار دور الّسكن.

قانون الپيد
ّية يائير الپيد إقتراَح قانون تكون مبوجبه قيمة ضريبة  يقّدم وزير املال
ضريبة  إّن  حيث  «صفر»!  مقاِول  من  دار  شراء  لدى  املُضافة  القيمة 

القيمة املضافة اليوم تساوي %18 من سعر الّدار.

قانون نتنياهو
قانون رئيس احلكومة بنيامني نتنياهو يهدف إلى حتديد سعر الدار 
بحسب هدف الّشراء (وضع سقف/حّد لسعر الّدار للُمشَتري ُمقابل 

تخفيض سعر أرض البناء للمقاول).

أوّد الّتنويه - بحسب رؤيتي ومعرفتي لوضع سوق العقارات وسوق 
 - الپيد  القانون  إقتراح  بأّن  أعتقد  ال  بأّنني   - الّسكنّية  القروض 
املجتمع  في  العقارات  سوق  وضع  على  تأثير  له  سيكون  نتنياهو 
خاّص،  بشكل  احليفاوّي  العربّي  املجتمع  وفي  عاّم،  بشكل  العربّي 

وذلك لألسباب العديدة الّتالية:
- األراضي الّشاغرة في املناطق الّتابعة للمجتمع العربّي في حيفا 
قليلة جًدا، وفي حال ُأقيمت مشاريع كهذه على هذه األراضي فإّنها لن 
تتحّمل ولن تكفي للكّم الهائل من الّطلبات على دور الّسكن فيها.
- إقتراح الوزير الپيد يُخّص فقط من كّل َمن خدم، وكما تعلمون فإّن 

عدد قليل من الّشباب في املجتمع العربي خدم/يخدم في اجليش.
املُسَتثِمرين  سُيشّجع  منطقتنا  في  الّسكن  دور  أسعار  إنخفاض   -
زهيدة،  بأسعار  منطقتنا  في  دورًا  يشتروا  أن  على  البالد  مركز  من 
األمر اّلذي سيؤّدي إلى أن يبقى عرض البيوت قليًال، وبهذا الّشكل 

ستبقى أسعار البيوت ُمرتفعة.
- إقتراح هذا القانون - حّتى كتابة هذه الّسطور - سُيطّبق فقط 
على الّدور اّلتي نشتريها من املُقاِول، وهذا الّنوع من الدور غير موجود 

ا في منطقتنا وفي مجتمعنا العربي. تقريًب

ة ّي تأثير إقتراح القانونني على سوق القروض الّسكن
في األسبوعني األخيرين هناك شعور بوجود ركود في شراء دور الّسكن، 
مقارنًة باألشهر األخيرة، حيث إّن التوّجه إلى بنوك القروض الّسكنّية 

أقّل، ملّفات أقّل، ودخل أقّل للبنوك.
اجلديدة،  الّدور/الّشقق  ملُشتري  األموال  إعطاء  من  البنوك  أرباح  ينبع 
ولكن في الفترات التي يكون فيها عدم وضوح بالنسبة لوضع الّسوق 
نتنياهو)؛   - الپيد  إقتراَحي  بسبب  اليوم  احلال  هو  (كما  العقارّي 
فيكون الزّبون/املُقترض في حالة ترّقب وانتظار ريثما يتوّضح الوضع 
أكثر وميَتِنع عن الّشراء والبيع، ولذلك اليوم - وبشكل خاص وأكثر 
من أّي وقت آخر - نشعر بأّن بنوك القروض الّسكنّية تتنافس بقوّة، 

 u ¼U O M ² ½ ≠ b OÄô w Ó½u ½U  w ÓŠ«d ² ≈ d OŁQð
sJ Ò « —Ëœ —U F Ý√Ë W ÒO M J Ò « ÷Ëd I « ‚u Ý v K Ž

 

  20

!  

 04-8510444 :



47 2014 —«–¬ 28 WF ÔL'«



482014 —«–¬ 28 WF ÔL'«

 W³ ² J  d ³ √ ¡UM Ð v K Ž —UŁü« WDK Ý q L F ð
j ÝË_« ‚d ÒA « w  —UŁü« r K F Ð W ÒO�U B ² š«

 V ŠU� Òo ŠË ÆÆW ÒO�u B )«
°tO H Òþu  W³ «d 0 q L F «

ÍdB� bL�√ w�U;«

اخترق احلاسوب حياتنا بقوّة، وبات 
من أهّم األدوات املستخَدمة بجميع 
املجاالت، حيث حتّول إلى أداة غير 
قابلة للّتغيير في املدارس واملعاهد 
في  اجلامعات،  إلى  الّتربوّية 
الّشبكة  على  أدمّنا  وقد  البيوت. 
الّتواصل  من  خدماتها،  بجميع 
االجتماعّي، إلى قراءة األخبار، إلى 
الّلهو واقتناء مشترياتنا، وما إلى 

ذلك من خدمات ووسائل.
يصعب علّي الّتفكير مبكان عمل ال ُيستخدم به احلاسوب، اّلذي 
حتّول إلى أداة هاّمة لكّل موظف يستخدمه في عمله؛ املشكلة 
لالستخدام  العمل  أماكن  في  احلاسوب  ُيستخدم  عندما  تكمن 
الّشخصّي؛ فهل يحّق للموظف استخدامه، خالل ساعات دوامه، 
لصاحب  يحّق  وهل  الّشخصّية؟  أمالكه  إلى  يعود  ال  أّنه  رغم 
العمل أن يراقب استخدام موّظفيه للحاسوب من خالل اختراقه 

خلصوصّياتهم، وتفّحص استخداماتهم للحاسوب؟
أسئلة قد تعتبر بديهّية، ولكن من الّصعب اإلجابة عليها بصورة 
هذه  وصلت  العالم  دول  معظم  أّن  ذلك  على  والّدليل  قاطعة، 
الّتساؤالت أبواب احملاكم، إلقرار حدود االستخدام واملراقبة ضمن 

نطاق العمل.
في إسرائيل، ينّص البند الّسابع من قانون أساس كرامة اإلنسان 
وحرّيته، على أّنه: «من حّق كّل إنسان احلفاظ على خصوصّيته 
ملكّية  إلى  الدخول  و«يحظر  الّشخصّية؛  أموره  سرّية  وعلى 

اإلنسان الفردّية دون موافقته».
من هنا نستنتج أّن القانون يطّبق أيًضا في حال اختراق صاحب 
العمل حاسوب املوّظفني، لفحص استخداماتهم الّشخصّية. هذا 
الوضع يخلق معضالت قانونّية أخرى، حيث يحّق لصاحب العمل 
تفّحص أمالكه؛ وبهذه احلالة حواسيب العمل. ولكن في املقابل 
الوصول  يجب  لذلك  بخصوصّيتهم؛  االحتفاظ  املوظفني  حّق  من 
إلى املعادلة اّلتي يتّم فيها «الّتوازن» بني الّطرفني.. حيث يجب 

الّنظر إلى كّل قضّية بعينها دون تعميم. 
املعضلة،  بهذه  العليا  العدل  محكمة  أقرّت   ،1992 عام  في 
ففي  بعينها..  قضية  كّل  في  البت  الّضروري  من  أّنه  مؤّكدًة 
قضّية حتكيم بني تسيون مردخاي ورئيس بلدّية تل ابيب (ع.أ. 
91/5503)، أقرّت محكمة العدل العليا معادلة حقوق الّطرفني 
بداخل إطارين أو محيطني: الّداخلّي واخلارجّي. فاحمليط الّداخلي 
جند  نفسه)،  باملوظف  (اخلاّص  اخلارجّي  احمليط  عن  يختلف 
املعلومات اّلتي يتّم إرسالها من قبل املوّظف إلى املؤّسسة اّلتي 
مبثابة  العليا -  احملكمة  بحسب  املعلومات -  هذه  بها.  يخدم 
أمور شخصّية وخصوصّية للمؤّسسة ذاتها، إذ تعّبر عن أفعال 
وإرادة املؤّسسة نفسها من خالل هذه املعلومات، ولذلك هي ملك 
لصاحب العمل وليس هناك أّي حّق وملكّية للموظف بهذه املواد.

البند 18 لقانون حفظ اخلصوصّية يشمل عّدة أسباب، مبوجبها 
ا للموظف،  ـً ّي بإمكان صاحب العمل أن يخترق ويقرأ بريًدا إلكترون
ا، بإمكان صاحب العمل  ـً شريطة أن يتّم ذلك بحسن نّية. ونظرّي
القيام بهذه اخلطوة بعد احلصول على موافقة املوّظف نفسه، ولكّن 
املشكلة تنطوي على األسباب احلقيقّية وراء موافقة املوظف على 
طلب من هذا الّنوع، فهل جاء ذلك جرّاء اخلوف أو الّتهديد أو ما 

شابه ذلك...
ولذلك، احلّل األنسب لهذه املعضالت يكمن باألسباب اّلتي تؤّدي 
بصاحب العمل خلرق خصوصّية املوّظف، وفق قانون كرامة اإلنسان 
وحرّيته؛ وبإمكاننا القول إّن لكّل حال ومعضلة يجب الّنظر بها 
اختراق  العمل  لصاحب  ميكن  العريض  وبالبنط  خاّصة.  بصورة 
خصوصّية موّظفيه ألسباب واضحة وحلاجة قانونّية، وبطريقة غير 

مبالغ بها، وبانعدام أساليب وأدوات أخرى لبلوغ هذه احلاجة.
لهدف  ويأتي  فقط،  توضيحّي  هو  املقالة  هذه  من  الهدف  إّن  مالحظة: 
على  أو  ة  ّي قانون استشارة  املقالة  هذه  بار  اعت يجوز  فال  العاّمة،  املعلومات 
ة، وال  ّي، حيث إّنها ال تتطّرق ألّي شخص خاص أو أّي قضّي أّنها حّل قضائ

ة. ّي ن ة عي ّي تتطّرق إلى أّي إشكال
Vz«dC�« WDK�Ð oÐUÝ wzUC� —UA²��
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رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار)  Æœ�Í—U� qOL                     (مدير قسم ال

كتاب   500 من  أكثر  بينها  من  كتاب،  ألف 
 - علمّية  مجّلة  ألف  من  وأكثر  الوجود،  نادر 
ّية - اختصاصّية بعلم اآلثار. أّما  محلّية ودول
اسم «أرشيف  عليه  سُيطلق  واّلذي  األرشيف، 
فسيتواجد  مانديل»،  ومورتون  جوزيف  جاك، 
على مقربة من املكتبة، وهو مصّمم ليشمل: 
اآلثار،  لسلطة  الرسمّية  املستندات  أرشيف 
خرائط  البريطانّي،  االنتداب  فترة  من  أرشيف 
وتقارير احلفريات، بدًءا من فترة اإلنتداب وحّتى 

أّيامنا هذه. 
املكتبة واألرشيف سيكونان األكبر في الّشرق 
آثار  لدراسة  رئيسًيا  مرَكزًا  ليشّكال  األوسط، 
الباحثني  أمام  املجال  وسيفتح  إسرائيل. 

واجلمهور الستخدام املكتبة واألرشيف.
وقال مورتون مانديل (رئيس اجلمعّية): «نحن 
مسرورون جًدا لدعم هذا البحث، وصيانة اآلثار 
ونشر الّتوعية لدى اجلمهور حول أهمّية احلفاظ على الّتراث (اآلثار 
نحن  عام.  آالف   10 عن  عمرها  يزيد  واّلتي  البالد،  في  والّتاريخ) 
على أمل أن تكون املكتبة واألرشيف مصدرَي إلهام للجمهور والقادة 
الّسياسّيني، وتؤّكد على أهمّية دراسة ماضي البالد وصيانة تاريخه 

وآثاره».
بناء  فقال: «يعتبر  دورڤمان،  شوكا  اآلثار،  لسلطة  العام  املدير  أّما 
اّلذي  األخيرة  العشر  السنوات  في  مشروع  أهم  اآلثار  سلطة  مجّمع 
مركزين  واألرشيف  باملكتبة  نرى  نحن  القدس.  مدينة  في  سيقام 
واألكادميّيني  والعلماء  الباحثني  إليهما  ويشدا  يستهدفا  رئيسّيني 

والّطالب وكّل املعنّيني لدراسة اآلثار والّتاريخ في هذه البالد».

من  مقربة  على  اجلديد،  اآلثار  سلطة  ملجّمع  ة  تخطيطّي املرفقة  الّصورة 
ُمتحف إسرائيل. (بلطف من املصّمم املعمارّي موشيه صفاديا، وسلطة اآلثار).

أعلنت سلطة اآلثار، األسبوع األخير، عن وصول 
جوزيف  «جاك،  جمعّية  من  خاّصة  تبرّعات 
ومورتون مانديل» من مدينة كليفالند (أوهايو/

الواليات املّتحدة األمريكّية). 
املكتبة  لبناء  التبرّعات  ريع  سيخّصص 
إسرائيل،  دولة  في  لآلثار  الوطنّي  واألرشيف 
واّلتي ستسّمى على اسم «مانديل». سيكون 
موقع تلك املكتبة واألرشيف، في مقّر سلطة 

اآلثار اجلديد، اّلذي سيتّم بناؤه في القدس.
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يتّم بناء مجّمع سلطة اآلثار اجلديد على مقربة 
ّمت  واّلذي  القدس،  في  إسرائيل  متحف  من 
املعروف  املعماري  املصّمم  قبل  من  تصميمه 
موشيه صفاديا. املجّمع اجلديد لسلطة اآلثار، 

والّدراسات  لألبحاث  مركزًا  اإلدارّية،  اآلثار  سلطة  مكاتب  سيشمل: 
الّتحف  لصيانة  مختبرات  الّتربوّية،  للفّعالّيات  مركزًا  األثرّية، 

واملكتشفات األثرّية، معارض وحدائق أثرّية، وغيرها.
سيشمل املجمع اجلديد لسلطة اآلثار أكثر من مليوني حتفة أثرّية، 
من بينها ُقرابة 15 ألف قطعة من مخطوطات قمران. كما سيشمل 
الّتحف،  صيانة  على  تعمل  اّلتي  اآلثار  سلطة  مختبرات  املجمع 
خاّص  مركز  سيقام  كما  اجلمهور.  لزيارة  مفتوحة  ستكون  واّلتي 
املعارض  جانب  إلى  واجلمهور،  املدارس  لطّالب  الّتربوّية  للفّعالّيات 
ستصل  املعمارّية،  للمخّططات  ووفًقا  املفتوحة.  األثرّية  واحلدائق 
مساحة املجمع إلى ُقرابة 35 ألف متر مرّبع. أّما تاريخ االفتتاح، 

فقد حتّدد إلى شهر نيسان من عام 2016. 

ÆÆnOý—_«Ë W³²J*«

موقع املكتبة سيكون داخل املجمع اجلديد، وسيشمل أكثر من 150 
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كّل  إشراقة  مع  الّناس  من  املاليني  يستيقظ 
شمس لبدء صباحهم باحتسائهم فنجان قهوة! 

وكأّن إشراقة الّشمس ال تكفي! 
في املكتب يحّيي زميل زميله بفنجان قهوة! 
احتساء  لدى  أمتع  يصبح  قد  الّصديقة  لقاء 
فنجان قهوة مبذاقها األصيل واألصلّي! فغالبّية 
بنكهته  قهوة  بفنجان  صباحها  تبدأ  الّناس 
في  نهارها  استيعاب  تستطيع  كي  الّسلسة 

املكتب أو املنزل.
هل تعلمون أّن للقهوة فوائد صحّية جّمة؟!.. 

حقائق ُمذهلة عن القهوة!
للّتأكسد..  املضاّدة  للمواد  أساس  مصدر 
املّضادة  للمواد  أّول  كمصدر  القهوة  تعتبر 
نحتاجه  مما  عالية  نسبًة  حتوي  إذ  للّتأكسد؛ 
فما  اليومّي.  غذائنا  نظام  في  املواد  هذه  من 
تساعد  قد  للّتأكسد  املضاّدة  املواد  دورها؟  هو 
اجلسم  وتقي  الّتأكسد،  من  اخلاليا  حماية  في 
الّسرطان،  القلب،  كأمراض  األمراض  بعض  من 

والّشيخوخة املبّكرة.
بدونه،  أو  بالكافيني  غنّية  القهوة  كانت  سواء 
املضاّدة  املواد  فوائد  جميع  على  فسنحصل 

للّتأكسد، الحتوائها على نفس الكمّية.

م  الّتعلُّ وتسّهل  العمل،  في  «ُتَصحِصح» 
األشخاص  أّن  الّدراسات  ُتظهر  واالستيعاب.. 
الرّاحة  عليهم  تبدو  القهوة،  يحتسون  اّلذين 
عملهم.  في  أكبر  اهتماًما  ويبدون  الّنفسّية 
من  يزيد  القهوة  في  املوجود  الكافيني  إّن 
تنشيط  على  ويحّفز  واليقظة،  ه  التنبُّ مستوى 
الّدماغ. كما ُيحّسن األداء واملزاج اّلذي نحتاجه 
إلكمال نهار ناجح في العمل! أّما بالّنسبة ملن 
تساعدهم  فالقهوة  العليا،  الدرّاسات  يتابعون 
والتنّبه  واليقظة  الّدماغ،  خاليا  تنشيط  على 

م. لتسهيل عملّية الّتعلُّ

تساعد في حتسني األداء اجلسدّي.. فالقهوة 
حيث  فقط؛  الّذهنّية  لإلجنازات  مفيدة  ليست 
أثبتت األبحاث أّن الكافيني املتواجد في القهوة 
مينح الّطاقة املطلوبة للجسم ويحّسن من أدائه. 
فالقهوة متنح الرياضّيني قسًطا من الّنشاط في 
الّتمارين القصيرة أو طويلة املدى، وفي الّتمارين 
في  القهوة  تساعد  كما  أيًضا.  القوّة،  شديدة 
الّتمارين  يتبع  اّلذي  العضلّي  األلم  تخفيف 
الّتمارين. حلظات  آواخر  في  بالّتعب  والّشعور 

القهوة سريعة الّتحضير ال حتوي سعرات 
الّتحضير  سريعة  القهوة  من  كوب  حرارّية.. 

سعرتني  من  أقّل  حتوي   ،(NESCAFE)
يزيد  إلى القهوة  ُيضاف  ما  إّن  حرارّيتني. 

احلرارّية؛  سعراتها  ا من  لذ
احتساء  حاولوا 

مع  القهوة  فنجان 
من  أقّل  كمّية 
واحلليب  الّسّكر 

قليل الّدسم أو الكرميا املبّيضة قليلة الّدسم.

القهوة  تعتبر  بشرة..  ال حتمي  قد  القهوة 
صديقة للبشرة املعرّضة دائًما للعوامل اخلارجّية 
البنفسجّية  حتت  كاألشعة  تؤذيها،  قد  اّلتي 
باملواد  الغنّية  القهوة  احتساء  باخلاليا.  املضرّة 
على  بشرتك  تساعد  قد  للّتأكسد  املضاّدة 
محاربة تأثيرات الّشمس الّسلبية، وقد تساهم 

في جتّنب الّتجاعيد املبّكرة.

ّرأس.. هل تشعرون  القهوة قد تخّفف آالم ال
ببداية صداع؟ إًذا عليكم باحتساء فنجان من 
إذ  العلمّية.  األبحاث  تقترحه  ما  فهذا  القهوة، 
وجدوا أّن القهوة قد تخّفف عوارض داء الّشقيقة 
حّتى  أو   Migraine وامليچرينا  الرأس  آالم 
أّول  ظهور  لدى  القهوة  احتساء  ّمت  إذا  تزيله 
للّشرايني  املوّسعة  املواد  أّن  ومبا  األلم.  عوارض 
تتسّبب بآالم الرأس، تساعد القهوة اّلتي حتوي 
فتعكس  الّشرايني،  انقباض  على  الكافيني 
الّشرايني  توّسع  عن  الّناجت  األلم  مفعول  بذلك 

في الّدماغ.

من املفّضل احتساء ما بني فنجان إلى 
فنجانني من القهوة في اليوم، فاالعتدال 

دائًما سّيد املوقف.
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1. مخترع الطباعة.
2. مخترع املظّلة (پراشوت) - جسم.

3. نصف رّتبت - مخترع املفاعل النووّية.
4. دكاكني صناعة خفيفة - جوال.

5. جننح للّسلم - مرشد.
6. لعبة من ألعاب الطاولة.

الّشرقي  الّساحل  من   - اخليمة  بها  نشّد  األرض  في  عصا   .7
للمتوّسط (قدًميا).

8. اّدخرت - من احليوانات ذات اجللد باهظ الّثمن.
9. اسم مؤّنث (معكوسة) - حرف عطف.

10. مكتشف املوجات الكهرومغناطيسّية - مخترع قلم الرّصاص.

∫ ÒÍœuLŽ

1. قوّة طاغية - محّب إلى درجة الوله.
2. أّول من اخترع ماكينة اخلياطة.

3. نصف تامد - مخترع احلرير االصطناعّي.
4. متشابهان - متشابهان - كسب مسابقة.

ا ومبتسًما - بيت الدجاج - فصل وصنف. 5. أظهر وجًها مرّحًب
اليد  ساعة  مخترع   - وطويلة  ومريحة  جميلة  ثياًبا  يلبس   .6

(معكوسة).
7. من عناصر ماء البحر.

8. مخترع ماكينة الّتصوير املّلون.
9. مادة احلياة احلمراء - خشوع وهدوء في الّصالة.

10. مخترع سماعة الّطبيب (ستاتوسكوپ).
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 WKOJAð vKŽ lOÐd�« qB� Sale 

Orange w�  U�eK²�*«Ë …eNł_«

 WKOJAðË ¢XKÐU²�«¢  WOŠuK�«  …eNł_«Ë  ÊuHð—UL��«  …eNł√  vKŽ  …eO2 WKLŠ  orange  ÷dFð

ÆlOL'« VÝUMð …d�u Ô� —UFÝQÐ p�–Ë w�uO�« ‰ULF²Ýö� W¹uO(«  U�eK²�*« s� WŽuM²�Ë …dO³�

 UNM�  ¨X�u�«  fH½  w�  WF²2Ë  W¹—Ëd{   U�eK²��Ë  ¨b¹bł  u¼  U�  q� WKL(« ‰öš  s�  ÷dF¹

 999  s�  Î «¡b²Ð«  …—uD²*« Wi Fi ¢XKÐU²�«¢  WOŠuK�«  …eNł_«  s�  WŽuL−�Ë  ÊuHð—UL��«  …eNł√

ÆqJOý

  UýUA� W³ÝUM� ‘Ëb)« s� WýUA�« W¹UL×K� W¹—Ëd{  U�eK²�� WKOJAð WKL(« sLC²ðË

  UŽUL��«  s�  …dO³�  WŽuL−�Ë  ¨XKÐU²�«  W¹UL(  W³ÝUM�  WODž√Ë  ¨XKÐU²�«  Ë  ÊuHð—UL��«

 …eNł√Ë  ÊuHð—UL��«  …eNł√  W�U�  ÆW¾łUH�  —UFÝQÐ  XOKÐU²�«  Ë«  ÊuH¹ö�  WKLJ Ô�   U�eK²��Ë

 W�“dÐ   UIO³D²�«Ë  Z�«d³�«  ÀbŠ√  vKŽ  ŸöÞô«  ‰öš  s�  WKzUF�«  œ«d�√  W�UJ�  W³ÝUM� XKÐU²�«

 s� œö³�« w� ŸdÝ_« `HBð WŽd�Ð lOL'« l²L²¹ YO×Ð ¨WKzUF�« œ«d�√ lOL' WLzö� 5�UC�

Æœö³�« w� ŸdÝ_«Ë ÀbŠ_« WJ³A�« ‰öš

 Mobile   U−²M�Ë  wÐdF�«  jÝu�« o¹u�²�« d¹b� ¨WO�dý  ÂöÝ  d�–Ë

 qC�√  szUÐe�«  wDFM�  …eO2Ë  W
Uš   öL×Ð  lOÐd�«  q³I²�½¢  ∫Orange w�  Broadband
 ‰öš s� wÐdF�« jÝu�« w� UMMzUÐe� ÀbŠ√ u¼ U� dO�u²Ð ÎULz«œ V�«u½ s×½ ¨…d�u� —UFÝQÐ  U�b)«

Æ¢WKzUF�« œ«d�√ lOLł VÝUMð W¹dG� —UFÝQÐ  U�eK²�*«Ë …eNł_« s� Î «bł …dO³� WKOJAð ÷dŽ

 Èb�  Ë√  wÐdF�«  jÝu�«  w�  lO³�«Ë  W�b)«  WDI½  v�≈  tłu²�«  rJMJ1  qO
UH²�«  s�  b¹eLK�

 http∫ØØorangeÆcoÆilØar¢ ‹t  ∫X½d²½ô« vKŽ UMF�u� «uKšœ« Ë√ ¨rJðbKÐ w� Orange ‚u��

Æ¢wÐdF�« jÝu�« Orange¢ „u³�OH�« vKŽ UM²×H
 d³Ž Ë√ ¨ ¢flblank¢ orangeÆcoÆilØar
©ÆŸÆŸ®

 

Caliaitalia
 Êu�U
 dNE* …b¹bŽ  «uMÝ …d³š

rJðuOÐ w� ÎU¹dBŠ »öšË ÍdBŽ

 u¹—u³O�   b¹  vKŽ  ¨1965  ÂUŽ  ¢UO�UD¹≈  UO�U�¢  W�dý  XLO�√

 —«dÝ√  Y¹—u²Ð  ÂU�  ÊUM�Ë  ·d²×�  —U$  u¼Ë   ¨UO�U�  ËeMOA²O�

Æ5Ðu¼u*« 5½UMH�« s� …b¹bŽË …b¹bł ‰UOł√ v�≈ t²FM


 …bz«—  w¼Ë  ö¹œuJ*«  s� WŽd
 dš« ÂbIð  UN½UÐ  W�dA�«  eOL²ðË

 ÆW¹dB(«Ë …b¹b'«  ö¹œu*« WŽUM


 5Ð  ¢̈UO�UD¹≈  UO�U�¢  UN−²Mð  w²�«  …dšUH�«  Êu�UB�«  rIÞ√  Z�bð

  UG� nK²�� Â«b�²Ý« 5ÐË ¨…d
UF*«  …UO(« »uKÝ_ UN²�¡ö�

Æw�UD¹ù« rOLB²�« VO�UÝ√Ë

 UO�U�¢   √bÐ  ¨ UMO½UL¦�«  W¹«bÐË   UMOF³��«   «uMÝ  W¹UN½  w�

 lOMB²�«  U¹u²��Ë dO¹UF� vKŽ_ UI�Ë pz«—_« lOMB²Ð ¢UO�UD¹«

 lOÝu²Ð  W�dA�«   √bÐ  5½UL¦�«   «uMÝ  nB²M�  w�Ë  ÆWO*UF�«

 ¡U×½√  lOLł  v�≈  WOK;«  ‚u��«  s�  Xłd��  ¨UNðUFO³�  ‚UD½

 …œu−Ð b Ò−M*«  ÀUŁ_«  vKŽ szUÐe�«  VKÞ œU¹œ“«  «“—UÐ  ÊU�Ë ¨UÐË—Ë√

Æ¢UO�UD¹≈ UO�U�¢ t−²Mð Íc�« ¨WO�UŽ

 dB²I¹  W�dA�«  ÂUL²¼«  bF¹  r�  ¨‰U−*«  «c¼  w�   «uMÝ  …bŽ  bFÐ

 UO�U�¢  ÂUL²¼ô  qBO�  Á«bFð  qÐ  ¨V�×�  lOMB²�«  WOKLŽ  vKŽ

 v²Š  ¨UÐË—Ë√  w�  5JKN²�LK�  w�UL'«  ‚Ëc�«  WO³K²Ð  ¢UO�UD¹≈

 XŽUD²Ý«  Èu²��  v�≈  WO{U*«  WKOKI�«   «uM��«  ‰öš  q
Ë

ÆWO*UF�« ÀUŁ_« —Ëœ W��UM� t�öš s� W�dA�«

 s�  WKOJAð  d³�«  wÐdF�«  jÝuK�  ÂbIð  Ê«  UO�UD¹«  UO�U�  bF�¹

 W³ÝUM*«  ÁcNÐË  ¨5¹dB(«  UNzö�Ë  Èb�  W¹dB(«   U½u�UB�«

 —UFÝQÐ 2014  ö¹œu� vKŽ ·dF²�« dO³J�« szUÐe�« dNLł uŽbð

Æq³� s� U¼ËbNAð r�

©ÆŸÆŸ®

 ·bNÐ  ¨WO�U{«  …uDš  w�  oKDMðË  WOð«c�«  W�b)«  W³KŠ  e¹eFð  w�  „eOÐ  dL²�ð

 ¨ U�b)« v�«  ÂULC½ô«Ë WOð«c�«  W�b)« w�  ö�UF� cOHMð  vKŽ UNMzUÐ“  lO−Að

 qJ� „eOÐ `O²ð ¨WKL(« sL{ ÆWOÐdF�« WGK�UÐ WOð«c�« W�b�K� X½d²½ô« l�u� d³Ž

 Ÿu½  s�  ¢beats¢  ‰«   UŽULÝ  ¡«dAÐ  W�dAK�  X½d²½ô«   U�bš  v�«  rCM¹  ÊuÐ“

 Æ©q�Uý  360  w�«uŠ  qL−*«®  WF�œ  36  vKŽ  ¨U¹dNý  jI�  q�Uý  10  ?Ð  solo hd
 ÂuO�« U¼dFÝ mK³¹Ë 2014 ÂUFK� beats¨ solo hd s� “«dÞ ÀbŠ« sŽ u¼ Y¹b(«

ÆWFK�K� WK�UJ�« WLOI�« s� jI� YK¦�« Í√ ¨q�Uý 1000 u×½ ‚u��UÐ

 `HBð  WŽdÝ  q�  v�«  ÊuLCMOÝ  s2  wÐdF�«  jÝu�«  szUÐe�  hB��  “UO²�ô«

 W�“dÐ  ◊U³ð—ô«  WO½UJ�«  ÷dFð  „eOÐ  Ê«  v�«  W�U{«  UGO�  100  v²Š  UN½Ë—U²�OÝ

 oKF²¹®  U¹dNý  q�Uý  110  WLOIÐ  w�Ë«  dF�Ð  nðU¼  jšË  X½d²½«  qLAð  ‰UBð«

 szUÐe�« d̈J²³*«Ë Y¹b(« X½d²½ô« l�u� ‰ULF²Ý« …œU¹“ qł« s� Æ©̀ HB²�« WŽd�Ð

 sL{ Â“dÐ U½U−� ‰Ëô« dNA�UÐ ÊuF²L²OÝ l�u*« d³Ž „eOÐ X½d²½« v�« ÊuLCM*«

Æ09.04.2014 W¹UG� WKL(« ÆWKL(«

 W�b)«  d³Ž  rNðö�UF�  cOHMð  vKŽ  szUÐe�«  lO−A²�  „eO³�  WO½U¦�«  …uD)«  UN½«

 w�  „eOÐ  XIKD½«  dNý  u×½  q³�  b¹b'«  l�u*«  ‚öÞ«  l�  t½U�  d̈�c½  UL�Ë  ÆWOð«c�«

 szUÐeK�  UGO�  100  v²Š  qBð   UŽd��  WMÝ  …b*  U½U−�  `HB²�«  Y¹b×²�  WKLŠ

 dNý u×½ q³� b¹b'« l�u*« „eOÐ XIKÞ« Ê« cM�Ë Æl�u*« d³Ž W�b)« v�« 5LCM*«

 ÊuÐ“ ·ô¬ …dAŽ w�«uŠ ÂU�Ë ¨5×HB²LK� ‰ušœ nB½Ë ÊuOK� w�«uŠ qO−�ð -

ÆWF¹d��« `HB²�«  UŽd�� Y¹b×²�« - b�Ë ÆrN¹b� `HB²�« WŽdÝ Y¹b×²Ð

  ôUBð« W�dý v�« ÂULC½ô« qCH¹ wÐdF�« —uNL'« s� 24% Ê« vKŽ ÀU×Ðô« ‰bð

  «—U³²š«  ‰öš  s�  t½U�  qFH�UÐË  ¨WOÐdF�«  WGK�UÐ  hB�*«  X½d²½ô«  l�u�  d³Ž

 rNðö�UF� cOHMð v�« «uKI²½« b� szUÐe�« s� dO¦J�« Ê« Õu{uÐ Èd½ Ê« sJ1 WOKš«œ

 e�d� d³Ž WOÐdF�« WGK�UÐ W�bš »ËbM� v�« tłu²�« »U�Š vKŽ «c¼Ë ¨qI²�� qJAÐ

ÆX�u�« dO�uðË W�b)« WŽU$ …œU¹“ vKŽ ÊuKLF¹ rN½S� «cNÐË W�dAK� lÐU²�« W�b)«

©ÆŸÆŸ®

 jšË UGO� 100 v²Š X½d²½« qLAðË „eOÐ s� ‰UBðô« W�“— v�« «uLC½«

œö³�UÐ hš—ô« 2014 —«b
« beats solo  UŽULÝ vKŽ «uKBŠ«Ë nðU¼

 bI�  –  «d¼UÐ  UŠU$  bB%  U ?ÑuMð  WM³K�  …b¹b'«  WKL(«

 WOzeł  …b¼UA�  ÊuOK�  1.7  w�«uŠ  sŽ  WKL(«   dLŁ«

WK�U� …b¼UA� n�« 370  u×½Ë …—uB*« …dOBI�«  Âö�ú�

 b¹bł Z²M�Ë ¢t³×Ð wK�« rFD�UÐ¢ —UFý X% U ?ÑuMð WM³K� …b¹bł WKLŠ w� «dšR� U ?ÑuMð XIKD½«

  U²�ô ¨n×B�«  U½öŽ« w� WKL(« sŽ sKŽ« bI� ÆrÝœ 11% ¢WOKOKł WM³�¢ WM³K�« WŽuL−� w�

 5½—  5K¦L*«  W�uDÐ  s�  s¹—uB�  5O½öŽ«  5LKO�  d³Ž  ¨WO�U²OG¹b�«   «uMI�«  w�  UC¹√Ë  ‚dD�«

Æ—bMJÝ« Ã—uł UNłË“Ë —bMJÝ«  «—UAÐ

 w� WK�U� …b¼UA� n�« 370 u×½  bBŠ w²�«Ë ¨WM��« Ác¼ w�  U½öŽô« qC�«  ÈbŠ« pý öÐ UN½«

ÆlOÐUÝ« 3 ‰öš »uOðuO�«

 —uNL'«  U³KD²� rNH²ð UN½« …d*« uKð …d� X³¦ð ¨wÐdF�« jÝu�« w� Èd³J�«  UMKF*« ÈbŠ« U ?ÑuMð W�dý

 WO�U²OG¹b�«  U½öŽô« Âö�« ÕU²½« w� …dOšô«  «uM��« w� dL¦²�ðË ¨UOłu�uMJ²�UÐ tÞU³ð—«Ë wÐdF�«

 q¦� ÆW�u³�� dOž œ«bŽQÐ  «b¼UA0 vE% w²�«Ë ¨…b¹bł WO�öŽ« qzUÝË w�Ë …“—U³�«Ë W
U)«

Æ5O¼UJ� 5OzUŽœ 5LKO� qLAð w²�« WO�U(« WKL(«Ë ¢pLOŽ fÐ w�«¢pOLOŽ WM³' WOzUŽb�« Âö�ô«

 WKL(« Âö�« …b¼UA� X9 b�Ë ¨»uOðuO�« w� wÐdŽ dz«“ n�« 226 œułË vKŽ ¡UBŠô«  UODF� ‰bð

Æ»uOðuO�« w� bł«u²*« wÐdF�« jÝu�« s� 50% q³� s� U ?ÑuMð s� …b¹b'«

 W
U)« „u³�OH�« W×H
 v�« WKL×K� …—uB*« Âö�ô« ÈbŠ« XK ÒLŠ w²�«Ë W³OD�« s� vO×¹ ÃUŠ ¡UŽœ

 j¹dý œd−� jI� fO�Ë  UO
uðË œËœ— vKŽ qB×¹ Íc�« u¼ `łUM�« —uB*« j¹dA�«¢‰uIð UNÐ

 l²L*« s� ¨WH¹dE�« œËœd�«Ë  «b¼UA*« ·ô¬  U¾� vKŽ “UŠ U ?ÑuMð s� WOKOK'« WM³K�« j¹dý ¨b¼UAÔ¹

Æ¢—UL¦²Ýô« s� Èu²�*« «cNÐ …—uB� Âö�« Z²MðË wÐdF�« jÝu�UÐ dL¦²�ð U ?ÑuMð W�dý Èd½ Ê«

 X¹d²ý«¢  ‰uIð  d̈O¦J�«  U ?ÑuMð   U−²M�  UN�  wMFð  w²�«Ë  ¨s¹b�u�  Â«  ¨…dOD�«  s�  WOJÝUš  vN�

 w½Ë—« bI� ¨WM³K� i�U(«Ë wMG�« rFD�« ÍœôË« VŠ« bI� ¨5Žu³Ý« q³� U ?ÑuMð s� WOKOK'« WM³K�«

 U½—dÝ  ¨WO¼UJ�  WOM�  WH%  sŽ  —Ëb¹  Y¹b(«  Ê«  ÍœUI²ŽUÐ  ¨»uOðuO�«  …UM�  vKŽ  —uB*«  j¹dA�«

 w� q¦L*« ‰u� b¹ƒ« U½√Ë ¨wÐdF�« r�UF�« w� «bł W×łUM�«  U½öŽô« Èu²�� v�« qB¹ ÊöŽ« …b¼UA*

Æ¢U ?ÑuMð s� …b¹b'« WOKOK'« WM³K�« rFÞ bFÐ g�¢ —uB*« rKOH�«

                                                    w�U²�«  jÐ«d�«  vKŽ  tðb¼UA�  rJMJLO�  ¨lz«d�«  ÊöŽô«  Êü«  v²Š  «Ëb¼UAð  r�  Ê«

 nBð  w²�«  —uB�«  rJO�«  Æhttps∫ØØwwwÆyoutubeÆcomØwatchøvΩwIGtbGHsrtQ∫

©ÆŸÆŸ®     Ær�� ÃU²½S� Ëb³¹ U2 qOKI�« u�Ë «Ëb¼UA²� WKL(« d¹uBð fO�«u� ¡«—Ë s� —«œ U� q�
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—«–¬   —«–¬   3030
÷—_« ÂuO� …U¼UN�÷—_« ÂuO� …U¼UN�

يا سّكان الّتوابيت..
ارفضوا معي

هزمية صارت..
ذخًرا لكم ولي..

ياشني على قامات ن
ال تستحي..

نشرت عيوب الّناس.. 
على الّطرقات

وعّلقت على صدورها
و سام اجللي

خسرنا احلرب منذ خمسمائة عام..
وأسميناها معركة..

نا للّنصر في احلارات ي غّن
وانتظرنا باملهّدئات

ّي.. إلى أن شّحت لدى الّصيدل
ّساحات وقفنا ننوح في ال

نبحث عن األحياء..
بني األموات..!

فالن يبحث عن زعيم..
وعالن يسأل..

إًذا املسيح آٍت..
ّي..! ب أو مات الّن

(رسم وشعر هاشم ذياب/حيفا – طمرة)
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