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H a i f a

Õd� f�UD�

بعد أن تفرّدت صحيفة «حيفا» في عددها األخير (العدد 202)، 
بنشر خبر على صفحتها الرّابعة حتت ُعنوان: «مشكلة تلَو األخرى 
تعصف بإحدى املدارس احليفاوّية..!!»؛ ُذهلنا مبا وصلنا من جرّاء الّنشر 
من معلومات إضافّية «خطيرة» عّما يدور في أروقة هذه املدرسة، 

حيث توالت الّشكاوى وازدادت األصوات املطالبة مبتابعة املوضوع.
فقد وصَلنا من مصادرنا املوثوق بها واملتأّكد منها أّن شرطة حيفا 
بشبهة  طويلة،  ساعات  معها  للّتحقيق  املدرسة  مديرة  استدعت 
«الّتسّتر» على قضّية حدثت داخل أروقة املدرسة، وعدم تبليغ املديرة 
وزارة الّتربية والّتعليم والّسلطات املعنّية بها، حَسب ما هو مّتبع 
في مثل هذه احلاالت!! - وقد وجدنا من األنسب عدم ذكر القضّية، 

في الوقت الرّاهن، عبر صفحاتنا.
عملنا  بوصلة  هما  واملصداقّية  الّنزاهة  وألّن  وردنا،  ّمما  وللتأّكد 
مصدره  من  الّتأّكد  بدون  خبر  أّي  نشر  على  ُنْقِدم  فال  حافّي،  الصِّ
بلسان  الرّسمّية  الّناطقة  إلى  ا  ـً ّي إلكترون بريًدا  أرسلنا  وصّحته، 
على  الّتعقيب  ُمطالبني  الّسمرّي،  لوبا  العربّي،  للمجتمع  الّشرطة 
صّحة استدعاء شرطة حيفا إلحدى مديرات املدارس (اسم املديرة ما 
زال محفوًظا في ملّف الّتحرير)، والّتحقيق معها بشبهة عدم تبليغ 

å°°èM ¹b *« w  ”—«b *«  «d ¹b  Èb Š≈ l  XI ÒI Š UH O Š èÞd ýò

اجلهات املختّصة بقضّية داخلّية(!)؛ فوصلنا منها الرّد الّتالي:
قامت،  لقد  فعًال،  الّسمرّي:  لوبا  الّشرطة  بلسان  الّناطقة  «تعقيب 
مؤّخرًا، شرطة حيفا بالّتحقيق مع إحدى مديرات املدارس في املدينة 
بشبهة عدم تبليغها الّسلطات الرّسمّية ذات العالقة، وفًقا للمّتبع، 
بشبهات (...)». (وجدنا من األنسب عدم ذكر نوعّية هذه الّشبهات، 

رغم ورودها ضمن تعقيب الّناطقة بلسان الّشرطة).
الّتحقيق  من  االنتهاء  «بعد  بالقول:  تعقيبها  الّسمرّي  واختتمت 
معها (مع املديرة)، ّمت إخالء سبيلها. مع العلم أّن الّتحقيقات في 
تفاصيل وحيثّيات ومالبسات هذه القضّية كاّفة، ما زالت مستمرّة».

كما وصَلنا تعقيب حاييم پونيمونسكي (شرطة لواء الّساحل)، جاء 
فيه: «يجري الّتحقيق مع (...) بشبهة (...) من قبل قسم (...) 
في شرطة حيفا. وقد ّمت الّتحقيق مع املديرة بشبهة عدم الّتبليغ، 

ومن ثّم ّمت إطالق سراحها.»!
وزارة  باسم  الرّسمّي  (الّناطق  عطيلة  كمال  إلى  توّجهنا  ومجّدًدا، 
على  احلصول  محاولني  اليهودّي)  غير  للمجتمع  والّتعليم  الّتربية 

تعقيبه، وقد جاء على الّنحو الّتالي:
«فيما يلي رّد وزارة املعارف في لواء حيفا:

ا على ما جاء، أّن املوضوع  «جاء من وزارة املعارف في لواء حيفا رّدً

للبيع
في برج هنڤيئيم في حيفا,شارع اخلوري 2

مربع متر  طابق ارضي مع واجهة جتارية:1,275 

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

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

°°t² UI ² Ý« ã ÒbI ¹ w ðu A Ð —u  Ëd á «

’U� q�«d*

منصبه  من  استقالته  بشوتي  داود  الپروِفسور  قدم 
الّتطبيقّية  العلوم  معهد  في  للّطلبة  كعميد 
املنصب  هذا  أشغل  إّنه  ملراسلنا  وقال  (الّتخنيون). 
لسنة واحدة سعًيا منه لرعاية شؤون الّطلبة، ولكن 
عبَء هذه املَهّمة أشغله عن إجراء عدد من األبحاث 
العميد  وظيفة  أّن  خاّصًة  والّتعليمّية،  العلمّية 
ُتعتبر وظيفة إدارّية. في حني ستدخل استقالته حّيز 

الّتنفيذ في مطلع كانون الّثاني املقبل.
في  كعالم  عمله  سيواصل  أّنه  بشوتي  وأضاف 

ضمن               من  كبير  وكمحاضر  الرياضّيات  مجال 
علماء الّتخنيون.
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وسلطات  وزارتنا  في  املختّصة  اِملْهنّية  اجلهات  لدى  املعاجلة  قيد 
الّتفصيل  ُميكننا  ال  الفرد،  بخصوصّية  خاّصة  والعتبارات  القانون. 

في املوضوع أكثر.
«مع حتّيات، كمال عطيلة،

الّناطق باسم الوزارة للوسط العربّي».
وبعد أن توّجهنا ِمرارًا وَتكرارًا إلى قسم الّتربية والّتعليم في بلدّية 

حيفا، مطالبني الّتعقيب؛ وصلنا الّتعقيب املقتضب الّتالي:
«املوضوع قيد العالج من ِقبل الّسلطات. وحفاًظا على اخلصوصّية، 

نحن ممنوعون من الّتعقيب».
نلهث  أّننا  واعتَقَد  الّصحيفة،  مصداقّية  في  شّكك  َمن  ولكّل 
يعيد  بأن  أنصحه  األضواء،  خطف  ملجرد  حافّي  الصِّ الّسبق  وراء 
حساباته..! ومجّدًدا، نعيد ونشّدد على أّنه ال ميكننا غّض الّطرف أو 
الّتغاضي بعُد عن تصرّفات أّي مدير/ة كان/ت يعتقد/تعتقد أّنه/ها 
ملجرّد عالقة صداقة قوّية تربطه/ها مبفّتشني ومسؤولني، ميكنه/ها أن 
يتصرّف/تتصرّف كما يحلو له/ها، ضارًبا/بًة ُعرض احلائط بقوانني 
وأعراف وزارة الّتربية والّتعليم، فكم باحلرّي «الّتسّتر» على ُشُبهات 

كان من املفترض إعالم أصحاب الّشأن والوزارة بها!
فلن  أخرى،  مدارس  ملّفات   – القادمة  األسابيع  خالل   – سنفتح 
يقتصر ملّفنا هذا على مدرسة دون سواها، فلدينا معلومات كذلك 
ّية حيفاوّية عديدة؛  عن خروقات وجتاوزات ومشاكل في مدارس عرب
سنتطرّق إليها عندما تسنح الفرصة وتّتضح الّصورة، وتكتمل األدّلة!

على مديري ومديرات مدارسنا والهيئات الّتدريسّية أن يكونوا أكفاء مبا 
فيه الكفاية، وأن يكونوا قدوًة ومنارًة يهتدي بها أبناؤنا وبناتنا.. وإّال..!!
من املعيب أن نطمر رؤوسنا في الّتراب كالّنعام، ونغّض الّطرف عن 
الّتربوّية، اّلتي من  املشاكل العديدة داخل مؤّسساتنا الّتعليمّية – 
املفترض أن تهّتم بتربية أجيال املستقبل؛ بدل أن نسعى حلّل هذه 
املشاكل العديدة واجتثاثها من جذورها، إمياًنا مّنا مبستقبل أفضل 

لنا وألوالدنا، ملا فيه خير ومنفعة ملجتمعنا.
سنتابع املوضوع وسنوافيكم باملستجّدات..!
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يونا  احملامي  حيفا،  بلدّية  رئيس  قام   ≠ åUHO�ò q�«d*

يوم  احليفاوّية،  للمدارس  الّتفقدّية  جوالته  ضمن  ياهڤ، 
من  األولى  هي  بزيارة   ،(26/11/2013) األخير  الّثالثاء 
نوعها ملدرسة «حوار» املستقّلة في حيفا.. وتأتي هذه الزّيارة 

لهدف الّتعرّف على املدرسة. 
ورافق رئيس البلدّية وفد تضّمن كّالً من: د. ماجد خمرة (رئيس 
وَحدة الّنهوض بالّتعليم العربّي)، پيني ڤاجمان (رئيس جهاز 
الّتربية والّتعليم البلدّي)، دورون سكل (رئيس قسم الّتعليم 
في البلدّية)، جاكي واكيم (محاسب البلدّية)، وسامية عرموش 
- محاميد (الّناطقة الرسمّية بلسان بلدّية حيفا للمجتمع 
العربّي). وكان في استقبالهم الّدكتور سهيل أسعد (رئيس 
اجلمعّية،  إدارة  وأعضاء  «حوار»)  جلمعّية  اإلدارّية  الهيئة 
باإلضافة  املختلفة،  الّلجان  وأعضاء  األهالي،  من  ومجموعة 
إلى مديرة اجلمعّية إميان قندلفت، ومديرة املدرسة إميان داود. 
جولة  في  الّطّالب  مجلس  عن  مندوبون  الوفد  رافق  وقد 
األجواء  على  الّطالعهم  الّصفوف  وفي  املدرسة  أرجاء  في 
وحتاور  بالّطّالب،  البلدّية  رئيس  خاللها  احتّك  الّتعليمّية، 

معهم حول طرق الّتعليم والّنشاطات املختلفة. 
وفي لقاء مع أعضاء اإلدارة ومندوبي األهالي ّمت تعريف الوفد 
على أهالي الّطالب املشاركني وعلى دوافعهم لالنضمام إلى 
مدرسة «حوار» املستقّلة، وعلى إميانهم بالفكر البديل، ووضع 
موضوع الّتربية والّتعليم ألطفالهم في رأس سّلم أولوّياتهم. 
في  البديلة  الّتربية  تطبيق  طرق  عن  للوفد  الّشرح  ّمت  كما 
مدرسة «حوار» املستقّلة، واستعراض الرؤية الّتربوّية واملبادئ 
املوّجهة من حيث مكانة الّطالب والّتعامل الّشمولّي معه، ومن 
حيث التوّجه احلوارّي والقيم الدميقراطّية وطرق الّتعليم اّلتي 
حتّفز الّطالب على الّتفكير والبحث وطرق الّتقييم البديل. 
واستفسر رئيس البلدّية حول بعض اجلوانب كمشاركة األهل؛ 
وأشار إلى أهمّية الدور املرَكزّي اّلذي يلعبه األهل في العملّية 
الّتربوّية في «حوار»، األمر اّلذي تفتقده املدارس األخرى بشكل 

للمدرسة،  الّطالب  قبول  شروط  عن  احلديث  ّمت  كما  عاّم. 
الّطّالب  جميع  أمام  مشرّعة  املدرسة  أبواب  بأّن  والّتوضيح 
واألهالي اّلذين يؤمنون مببادئ الّتربية البديلة ومرّكباتها؛ وأّن 
جمعّية «حوار» تضمن قبول كّل طالب يرغب االنضمام إلى 
القسط  في  الّتخفيضات  ملنح  صندوق  هنالك  وأّن  املدرسة، 

الّسنوي حسب الوضع االقتصادّي للعائلة. 
هذا وّمت التطرّق، أيًضا، إلى متّيز مدرسة «حوار» من خاللها 
يتعّدى  ال  اّلذي  الّطّالب  عدد  حيث  من  الّصغيرة  صفوفها 
ا وطالبة في كّل صف، وذلك لهدف إتاحة الفرصة  ًبَ ـ22 طال ال
ملرافق/ة الّصف االهتمام بفردّية الّطالب ومتّيزه. كما ّمت احلديث 
لترخيص  طلب  تقدمي  رأسها  وعلى  املدرسة،  مشاريع  عن 
املدرسة كمدرسة خضراء؛ هذا باإلضافة إلى مشاريع الّتطوّع 

اخلاّصة في كّل صف. 
لرسالة  تقديرهم  عن  املرافق  والوفد  البلدّية  رئيس  وأعرب 
أجواء  سادت  وقد  فيها..  الّتعليم  بطرق  وإعجابهم  املدرسة 
ّية الزّيارة، ما يبّشر ببداية مرحلة جديدة من الّتعاون  إيجاب

بني اجلمعّية وبلدّية حيفا.
ومن اجلدير ذكره، ومن بني ما ميّيز مدرسة «حوار» املستقّلة 
مدرسة  طّالب  أهالي  من   70% من  أكثر  أّن  غيرها،  عن 

«حوار» املستقّلة يحملون شهادات أكادميّية.

è Ò¹eÖd *« è L ~;« —«d  —«b�≈ b F Ð
ÊU ³ ÚA « s  œb F   U Nł«u Ë  ôUI ² Ž«
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أصدر قاضي احملكمة املرَكزّية في حيفا قرارات بالّسجن الفعلّي بأحكام مختلفة، 
على الّشباب الشفاعمرّيني املّتهمني بقتل اإلرهابّي ناتان زادة، راوحت ما بني 20 

و36 شهرًا باستثناء الّشاب منير زّقوت اّلذي ُحكم بالّسجن ملّدة 8 أشهر.
وأفاد وائل عوض (مراسل «حيفا»)، واّلذي تواجد في احملكمة أّن هتافات الّشباب 

والّشابات اّلذين تواجدوا في باحة احملكمة، وأصوات الغضب وصلت حّد الّسماء.
من  الّصادر  القرار  عن  امتعاضهم  الّسياسّيني  والقادة  املسؤولني  غالبّية  وأبدى 
احملكمة املرَكزّية في حيفا؛ وأّكدوا بأّن هذا القرار غير عادل، وله أبعاد سياسّية؛ 

حيث حتّول الّضحايا بعد هذه احملاكمة إلى ُجناة!!
وخالل املظاهرات الغاضبة قام الّشباب املتظاهرون بإغالق شارع «پال يام» وبإلقاء 
ثمانية  من  أكثر  باعتقال  الّشرطة  قامت  وقد  الّشرطة.  بيان  بحسب   - احلجارة 
شباب، بتهمة اإلخالل بالّنظان ورجم احلجارة وقد ّمت إحالتهم إلى مرَكز الّشرطة في 

حيفا للتحقيق معهم ومتديد اعتقالهم.
وأفاد عوض أّن الّشرطة قامت بعملّيات استفزاز للمتظاهرين وباالعتداء عليهم!
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الّساحل  شرطة  بلسان  الرسمّي  الّناطق  عّمم   ≠ åUHO�ò q�«d*

بياًنا على وسائل اإلعالم، وصل مكاتب صحيفة «حيفا» نسخة 
عنه، جاء فيه أّنه «في متام الّساعة الرّابعة والنصف من فجر يوم 
االثنني األخير، وصل بالغ إلى مرَكز شرطة حيفا، جاء فيه شكوى 
عن أعمال عنف في عائلة، حيث اعتدى الزّوج البالغ من العمر 
32 عاًما على زوجته (25 عاًما) ما أّدى إلى إصابتها بكدمات 

«رمبام»  مستشفى  إلى  نقلها  ّمت  وعليه  جسدها،  أنحاء  بكّل 
لتلّقي العالج، حيث وصفت إصابتها باملتوّسطة».

ّية تبّني أّن لدى الزوج ولدان  وأضاف البيان: «وفًقا للّتحقيقات األول
أثناء  في  نائمني  كانا  الّلذين  سنوات،  و6   4 العمر  من  يبلغان 
إعتداء األب على زوجته؛ وعليه ّمت إعتقال الزّوج في منزله، ومتديد 

اعتقاله لهدف الّتحقيق».

 ¨åÊu¹—už sÐòØq�dJ�« ≠ w³M�√ ‚dH� ∫dNL−Ò²�« WDI½ ™ VIÒMK� Î…dBÔ½ ¨åVCG�« Âu¹ò ∫UHOŠ w� X³ Ò��« «Îbž ™
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يشهد يوم غد الّسبت، نشاطات «يوم الغضب» في مواقع مختلفة من 
يرمي  اّلذي  براڤر»  ضّد «قانون  الّنقب،  في  األهل  مع  تضامًنا  البالد، 
ّية غير املعترف بها،  ملصادرة 800 ألف دومن وهدم عشرات القرى العرب

وتهجير عشرات ألوف املواطنني العرب من قراهم وأراضيهم.
وتهجير  هدم  أسبوعني  قبل  جلستها  في  قرّرت  قد  احلكومة  وكانت 
ّية في الّنقب، وإقامة مستوطنة «حيران» اليهودّية  قرية أم احليران العرب

الّدينّية على أراضيها!
وشهد احلي األملانّي، مساء أّول أمس األربعاء، سلسلة بشرّية شارك فيها 
املئات، أّدت إلى تشويش حركة الّسير في جاّدة الكرمل («بن غوريون») 
اّلتي  احليفاوّية،  الّشعبّية  الّلجنة  من  بدعوة  الزّمن،  من  ساعة  لُقرابة 
تضّم احلزب الّشيوعّي واجلبهة الدميقراطّية والتجّمع الوطنّي وأبناء البلد، 

وجميع القوى الفاعلة ضّد «مخّطط براڤر» سّيء الّصيت.
واختتمت الّسلسلة البشرّية في «ساحة األسير»، حيث ألقى سكرتير 
الّلجنة  باسم  كلمًة  زعاترة  رجا  حافّي  الصِّ واجلبهة،  الّشيوعي  احلزب 
الّشعبّية، أّكد فيها أّن احلكومة ماضية في تصعيد مخّططها االقتالعّي 
نضالنا  تصعيد  في  ماضون  و«نحن  الّنقب،  في  أهلنا  ضّد  العنصرّي 
ضّده». وبعث زعاترة متظاهري حيفا إلى شيخ العراقيب، الّشيخ صياح 
الّطوري، اّلذي اعتقل لسبب مقاومته لهدم قريته الّصامدة، للمرّة احلادية 
والّستني. وأّكد أهمّية وَحدة الّصف الكفاحّية في مواجهة هذه احلكومة 

ومخّططاتها العنصرّية اخلطيرة.
من  مناطق،  عّدة  في  الغضب»  نشاطات «يوم  الّسبت  غد  يوم  وتنّظم 
بينها مدينة حيفا، إلى جانب الّنقب ورام الّله. وستكون نقطة الّتجمهر 

في حيفا مفرق ألنبي-«بن غوريون» في متام اخلامسة مساًء.
©÷u	 qz«Ë ∫d|uB�®
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04-9500377 شفاعمرو - الشارع الرئيسي 
04-9536610 طبعون - دوار الزبيدات 
04-8501007 حيفا - شارع الشاطئ 

أقوى الحمالت على كل الوجبات
(داخل المطعم) 

   
   
  







82013 w½U Ò¦�« s¹dAð 29 WF ÔL'«



9 2013 w½U Ò¦�« s¹dAð 29 WF ÔL'«



102013 w½U Ò¦�« s¹dAð 29 WF ÔL'«

’U� q�«d*

اخلميس  يوَمي  مدار  على  حيفا،  مدينة  في  ُيعقد 
واجلُمعة القادمني (5 و6 كانون األّول القادم)، «املؤمتر 
النووّية  األسلحة  من  خالية  منطقة  أجل  من  الّدولي 
وأسلحة الّدمار الّشامل»، وهي املرة األولى اّلتي يعقد 
مببادرة  وذلك  إسرائيل،  في  كهذا  دولّي  مؤمتر  فيها 
الِفَلسطينّية  للّدراسات  توما  إميل  «معهد  من 

واإلسرائيلّية» في حيفا. 
املنّظمات  ممّثلي  من  حشد  املؤمتر  في  ويشارك 
الّدمار  وأسلحة  النووي  للتسّلح  املناهضة  واحلركات 
الّشامل ومنّظمات املجتمع املدني ومنّظمات حقوق 
اإلنسان وحركات الّسالم وقوى اليسار، من إسرائيل 

والعديد من دول العالم.
كما يشارك في املؤمتر، أيًضا، حشد من الّشخصّيات 
العاملي  الّنضال  في  مرموقة  مواقع  تتبوّأ  اّلتي 
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النووّية  األسلحة  نزع  أجل  ومن  النووي  التسّلح  ضّد 
وأسلحة الّدمار الّشامل، وفي مقّدمتها رئيس بلدية 
أكيبا  پروِفسور  الّسابق،  (اليابانّية)  هيروشيما 
تاداتوشي، اّلذي يتوّلى أيًضا رئاسة منّظمة «مبادرة 
ّية  القوى املتوّسطة»، وهي إحدى أبرز املنّظمات الّدول
الّنووّية،  األسلحة  من  خاٍل  عالم  أجل  من  الّناشطة 
دول  في  البرملانات  أعضاء  من  عدد  إلى  إضافًة 
مختلفة، وخاّصة البرملان األوروپّي، وعدد من العلماء 
الذرّة  مجال  في  الباحثني  ا  ـً ّي ودول ا  ـً ّي محل البارزين 

وانتشار األسلحة النووّية. 
وكان قد سبق تنظيم املؤمتر تأسيس جلنة حتضيرّية 
واسعة في البالد، تضّم شخصّيات شعبّية وسياسّية 
ّية، يقودها ويرّكز عملها كّل  وأكادميّية، يهودّية وعرب
من أڤراهام بورغ (رئيس الكنيست الّسابق)، وعصام 
«معهد  ورئيس  الّسابق  الكنيست  (عضو  مّخول 

للحزب  الّسياسي  املكتب  وعضو  توما»،  إميل 
الّشيوعي اإلسرائيلّي). 

ّية  دول استشارّية  جلنة  تأسيس  أيًضا،  جرى،  كما 
قادة  من  ُنخبة  عضوّيتها  في  يشارك  للمؤمتر، 
للتسّلح النووي، يرّكزها  املناهضة  ّية  املنّظمات الّدول
ّية للمدن الداعية  ألفرد ماردر، رئيس «املنّظمة الدول
ـ«مجلس الّسلم» في  إلى الّسالم» والرّئيس الّسابق ل

الواليات املّتحدة. 
ّية النووّية» اّلتي  وسيبحث املؤمتر في سياسة «الّضباب
تعتمدها إسرائيل، وآفاق انضمام إسرائيل إلى اجلهد 
الدولّي من أجل نزع أسلحة الّدمار الّشامل: النووّي، 
أيًضا،  سيبحث،  كما  والبيولوجّي.  الكيماوّي 
األبعاد املختلفة لعملّية نزع الّسالح النووّي: الّتكلفة 
األخطار  النووّي،  للتسّلح  االقتصادّية   - ّية  املال
املنشآت  عليها  تنطوي  اّلتي  واإلنسانّية  البيئّية 
النووّية واالستراتيجّيات املختلفة لنزع هذه األسلحة. 
حكومة  كون  خلفّية  على  املؤمتر  هذا  عقد  ويأتي 
رفضت  اّلتي  األوسط  الّشرق  في  الوحيدة  إسرائيل 
املشاركة في مؤمتر هلسنكي للبحث في نزع أسلحة 
أّدى  ّمما  األوسط،  الّشرق  ِمنطقة  في  الّشامل  الّدمار 

إلغاء عقد املؤمتر. 
ويتحّدث في اجللسة االفتتاحّية للمؤمتر رئيس بلدّية 
يعتبر  اّلذي  تاداتوشي،  أكيبا  الّسابق،  هيروشيما 
أجل  من  العالم  في  املؤّثرة  الّشخصّيات  أبرز  أحد 
نزع الّسالح النووّي. كما يتحّدث، أيًضا، پروِفسور 
إميلي  ود.  حيفا)،  جامعة  (من  يوسيف  بار  أوري 
الداو (الباحثة في «معهد أبحاث األمن القومي»)، 
في  الّسابق  (احملاضر  ألتمان  كاملان  وپروِفسور 
الفيزياء في معهد «الّتخنيون» في حيفا)، وآخرون. 
وكان أڤراهام بورغ وعصام مّخول قد أصدرا نداًء إلى 
إلى  وّجهاه  فيه،  واملشاركة  الّدولي  حيفا  مؤمتر  عقد 
للتسّلح  املناهضة  والعاملّية  احمللّية  احلركات  مئات 
النووّي، والّداعية إلى شرق أوسط خاٍل من األسلحة 
وقع  وقد  الّدولي.  هلسنكي  ملؤمتر  والّداعمة  النووّية 
على الّنداء أكثر من عشرين شخصّية ومنّظمة من 
يواصل  اّلتي  للمؤمتر،  الّتحضيرّية  الّلجنة  أعضاء 
العديد من الّشخصّيات واملنّظمات االنضمام إليها.

الوقت  بأّن  اإلميان  منطلق  «من  البيان:  في  وجاء 
مواٍت لتكثيف احلملة في داخل إسرائيل من أجل 
في  الّشامل  الّدمار  وأسلحة  النووّية  األسلحة  نزع 
الّشرق األوسط، ومن منطلق القناعة الراسخة بأّن أمن 
املواطنني في إسرائيل وفي دول اِملنطقة وشعوبها لن 
وأسلحة  النووّية  األسلحة  تكديس  خالل  من  يتأّتى 
من  وإّمنا  الكارثّية،  احلروب  من  وال  الّشامل  الّدمار 
خالل نزع هذه األسلحة وحتقيق الّسالم العادل، فإّننا 
نعلن عن تأسيس الّلجنة الّتحضيرّية للمؤمتر الّدولي 
من  خالية  ِمنطقة  أجل  من  حيفا،   - إسرائيل  في 

األسلحة الّنووّية وأسلحة الّدمار الّشامل». 
املوقع  عبر  الّدعوة،  توما»  إميل  ووّجه «معهد  هذا، 
إلى  للمؤمتر،  خّصيًصا  أطلقه  اّلذي  اإللكترونّي 
اجلمهور الواسع للمساهمة والتطوّع بشّتى األشكال 
في  للمشاركة  والّتسجيل  املؤمتر،  إلجناح  املُتاحة 

الّتحضيرات الّضرورّية.
املؤمتر  في  املشاركة  الوفود  أّن  إلى  أيًضا،  وُيشار، 
الله  رام  مدينة  في  ّية  دول ندوة  في  ستشارك 
مع «معهد  بالّتعاون  تنظيمها  يجري  الِفَلسطينّية 
إميل توما» في هذه املناسبة، وذلك يوم الّسبت 7 
من  املعركة  انعكاس  ملناقشة  األّول/ديسمبر،  كانون 
الّشرق  في  النووّية  األسلحة  من  خالية  ِمنطقة  أجل 

األوسط على القضّية الِفَلسطينّية.
من  سنوات  بعد  مّخول:  عصام  قال  املؤمتر،  وعن 
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حشد  جتنيد  استطعنا  خانقة،  ظروف  في  الّنضال 
من  ينادي،  مسبوق  غير  وإسرائيلّي  عاملّي  سالمّي 
أسلحة  وجميع  الّنووّي  الّسالح  بنزع  إسرائيل،  قلب 
الّدمار الّشامل، ومن أجل شرق أوسط خاٍل من أسلحة 

الّدمار الّشامل، بديًال ألصوات احلرب والرّفض!
النووّية  الّسياسة  مسألة  أصبحت  وأضاف: 
فيها  والبحث  مناقشتها  إلى  واحلاجة  اإلسرائيلّية 
حّد  على  إسرائيل،  وفي  العالم  في  مرَكزّية  مسألة 
احلكومة  انشغال  خلفّية  على  وخصوًصا  سواء، 
اإليرانّي»  النووّي  «الّسالح  في  املكّثف  اإلسرائيلّية 
بني  إليه  الّتوصل  ّمت  اّلذي  االّتفاق  خلفّية  وعلى 
املجتمع  أّن  ذلك  العظمى.  الّست  والّدول  غيران 
الّشامل،  الّدمار  أسلحة  مسألة  إلى  ينظر  الّدولي 
داخلّية  كمسألة  ليس  النووّي،  الّسالح  وبضمنها 
تخّص هذه الّدولة أو تلك، فقط، وإّمنا كقضية عابرة 
أخطار  من  حتمله  مبا  والقومّية،  اجلغرافّية  للحدود 

جسيمة على البشرّية جمعاء.
وُيشار إلى أّن الّلجنة الّتحضيرّية قد انتهت من إعداد 
برناَمج املؤمتر على مدار اليومني ليكون قادرًا على 
إثراء الّنقاش حول املسألة النووّية في الّشرق األوسط، 
وفي  اإلسرائيلّية.  النووّية  الّسياسة  طليعتها  وفي 
إطار الّتحضيرات للمؤمتر أطلقت الّلجنة الّتحضيرّية 
www. اإلنچليزّية:  بالّلغة  ا  ـً ّي إلكترون موقًعا 

لتصعيد  دائمة  أداة  يشّكل   ،wmdfz.org
املعركة الفكرّية والسياسّية، ملواجهة سياسة الرّفض 
بها  وتتمّسك  متارسها  التي  النووّية  املسألة  في 
حتالف  ولتشكيل  احلاكمة،  اإلسرائيلّية  املؤسسة 
يضطّر  ُمناخ  خلق  أجل  من  ودولّي،  محلّي  كفاحّي 
خالله حّكام إسرائيل إلى الّلحاق بركب العقل وحّل 
القضايا املتعّلقة بأسلحة الّدمار الشامل في اِملنطقة 
خالل  من  ا،  ـً دبلوماسّي إسرائيل،  في  ذلك  في  مبا 
انضمام إسرائيل إلى اّتفاقية منع انتشار األسلحة 
ّية واالنضمام  النووّية، وفتح منشآتها للمراقبة الدول
في  النووّية  األسلحة  من  خالية  منطقة  مشروع  إلى 

الّشرق األوسط. 
من  ابتداًء   ،(5/12) اخلميس  مساء  وسيخّصص 
مفتوح  احتفالّي  الجتماع  مساًء،  والّنصف  الّسابعة 
جادة  في  اليابانّي  املُتحف  في  الواسع  للجمهور 
وتضييفات  استقبال  بحفل  يبدأ   ،«89 «هنسيه 
ويتخّلل  املؤمتر،  شرف  على  حيفا  بلدّية  تنّظمه 
الّلجنة  ممّثلي  من  وحتّيات  كلمات  االجتماع. 
شعبّية  وشخصّيات  العاملّية  والوفود  الّتحضيرّية 
سياسّية وثقافّية، كما يتخّلله وصالت فنّية تقّدمها 

الفّنانة امللتزمة أمل مرقس. 
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الّتواسع  صفوف  طّالب  شارَك   ≠  åUHO�ò  q�«d*

يهم  مرّب برفقة  ّية،  العرب األرثوذكسّية  الكلّية  في 
ٍة  خالل شهر تشرين الّثاني اجلاري، في جولٍة تعليمّي

للمحاكم القابعة في البلدة الّتحتا في حيفا.
في  املختلفة  لألقسام  بزيارٍة  اجلولة  استهّلت  وقد 
كأنواع  عّدة،  لنواٍح  مفّصل  شرح  رافقها  احملاكم، 
تصميم          وفكرة  واملكتبة  والقضايا،  احملاكم 

املبنى وأبعادها.
حّية،  ّية  قضائ بجلسات  أيًضا،  الّطالب،  شارك 

 Ü ÖU;« ÊË—Ëe¹ è ÒO Ö–uŁ—_« è ÒO K~ « » Òö Þ Ü ÖU;« ÊË—Ëe ¹ è ÒO Ö–uŁ—_« è ÒO K~ « » Òö Þ

وعن  وموضوعها،  اّجللسة  عن  لشرٍح  واستمعوا 
غرفة اّجللسات واألماكن والوظائف املختلفة. بعدها 
شارَك الّطالُب بورشات عمٍل مبواضيع مختلفة مثل 
القوانني  تناول  ّمت  حيث  االجتماعّية،  ّية  املسؤول
والعقوبات اخلاّصة باملوضوع، وعرضت أمامهم قضايا 
وحوادث معّينة أتيَح للّطالب إبداء آرائهم بصددها.

وفي نهاية اجلولة قاَم الّطّالب مبحاكاة مجرى قضّية، 
حيث أّدوا األدوار املختلفة كمحامي الّدفاع واالّدعاء، 

والقضاة، والّشهود واملّتهمني.
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مشروع   – أنا»  هو  واآلخر  اآلخر..  هو  «أنا   ≠  åUHO�ò  q�«d*

بأهمّية  إمياًنا  وتآٍخ،  باحترام  اآلخر  مع  الّتعامل  إلى  يهدف  تربوّي 
فقد  البشر؛  بني  احلياتّية  االختالفات  وفهم  اآلخر  لتقّبل  الّتوعية 
املعرض  بافتتاح  البديل  للّتعليم  الرسمّية  «حوار»  مدرسة  قامت 
األّول من أعمال طّالب قسم الفنون الّتشكيلّية في املدرسة حتت 
األعمال  من  العديد  املعرِض  تضّمن  وقد  اآلخر»،  هو  «أنا  ُعنوان 
مختلفة  شعوب  من  لشخصّيات  مجّسمات  من  املختلفة  الفنّية 
في العالم، من طني وجبص وكرتون، ولوحات متّثل الّشعوب واألديان 
املختلفة كما ّمت تنظيم عرض أدائّي للموضوع، إلى جانب تنظيم 

ّية تربوّية فنّية حول املوضوع. فّعال

*åUHO�ò q�«d ≠ شارك وفد موسيقّي من مدرسة «راهبات الكرمليت» 

في احتفال «الوردة البيضاء للحرّية والّسالم» اّلذي أقيم في أملانيا؛ وقد 
شارك ضمن هذا الوفد مجموعة من العازفني واملغّنني وممّثلني عن املدرسة 
توتري،  ميشيل  ّجنار،  فؤاد  روحانا،  أدريان  عودة،  ليزا  هم:  والفرقة؛ 
جريس أبو أّيوب، نيكوال باسيال، ميريل شلح، ومارّيا هّلون. وقد رافق 
الوفد املعّلم طوني باسيال، اّلذي أشرف على وساهم بإجناح هذا االحتفال.

הירוק)/«القرية  (הכפר  مدرسة  االحتفال  هذا  ضمن  شاركت  كما 
اخلضراء» من تل أبيب، وWilli Graf من أملانيا.

وهدف هذا املشروع إلى لقاء حضارّي عبر املوسيقى ونشر الّسالم بني الّشعوب 
وإحياًء لذكرى ويلي چراف، اّلذي مات في سبيل إحالل ونشر الّسالم واحلرّية.

استمرّت هذه الرحلة على مدار ثمانية أّيام، تضّمنت تدريبات مكّثفة 
من أجل االحتفال املوسيقّي (الكونسيرت)، هذا وجرت تدريبات مشتركة 
مع مدرسة (הכפר הירוק) على أغنّية تتناول موضوع الّسالم. ولقد 
شاهد هذا الكونسيرت ما يقارب ألف شخص وعدد من الشخصّيات 

االجتماعّية الهاّمة.
وقد  احلاضرين،  قبل  من  باهر  بإعجاب  الكونسيرت  هذا  حظي  ولقد 

U O ½U *√  ÊË—Ëe ¹  åX O K d ~ «ò  »ö Þ

تفاعل معه طّالب مدرسة «الكرمليت» اّلذين استطاعوا عبر املوسيقى 
املقّدمة  املوسيقى  خالل  ومن  العالم.  إلى  والّسالم  احلرّية  رسالة  إيصال 
خالل احلفل نال الّطّالب املديح، وحصلوا على دعوة من قبل رئيسة بلدّية 
Sarbrouken حيث قّدموا معزوفتني مع مدرسة (הכפר הירוק)، 

وقد كان هذا الّدمج مثمرًا وناجًحا.
وحضارة  ثقافة  الرحلة -  هذه  خالل  تعرّف -  املوسيقّي  الوفد  أّن  يذكر 
وتقاليد جديدة، واستطاع بكل فخر إيصال رسالتهم عبر املوسيقى إلى 

العالم، ألنها لغة عاملّية.
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اء في مستشفى «رمبام» مبعاجلة مريض باالرجتاج  *åUHO�ò q�«d ≠ قام األطّب

الرعاشّي (الپاركنسون) عن طريق جراحة داخل الّدماغ. وهذه املرة األولى اّلتي 
الّصوتي  االرتداد  أشعة  بوساطة  إسرائيل  في  العالج  هذا  مثل  فيها  ُيجرى 
اء في هذه العملّية أحدث الّتقنّيات التكنولوجّية،  ز. وقد استخدم األطّب املُرَكَّ
واّلتي استهدفت استغالل هذه األشّعة في أقصى احلاالت، بدًال من استخدام 

مبضع اجلرّاح.
اء بهذه الّطريقة أحد املرضى اّلذي عانى من ارجتاج باجلزء األمين  وعالج األطّب
العلوّي من جسمه، حّتى أّنه لم يعد مبقدوره الّسيطرة على يده اّلتي يكتب 
بدون  أجريت  اّلتي  العملّية  وبعد  القهوة.  فنجان  بها  يحمل  اّلتي  أو  بها 
من  عاًما   72 البالغ  الرّجل  متّكن  فقط،  ساعتني  نحو  واستغرقت  تخدير، 

اإلمساك بكأس مليئة باملاء وشربها.
ّية  اجلنوب كوريا  سويسرا،  في  للمرضى  كهذه  عملّية   140 نحو  أجريت  وقد 

والواليات املّتحدة.

 — Òc × ¹ å…«ËU ò e ÓÖd
 è ÒO K O z«d Ýù« è u ~(«

 è ÒO Ðd F « d O ¼U L '« l œ s
Òw ½b  ÊU O B Ž v ≈

اإلسرائيلّية  احلكومة  «مساواة»  مرَكز  حّذر   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ّية نحو عصيان مدنّي شعبّي  ومؤّسساتها من دفع اجلماهير العرب
ّية  يواجه فيها املدنّيني العرب ممارسات احلكومة جتاه اجلماهير العرب
في قضايا االعتداءات العنصرّية والهدم ورفع نسبة احلسم وتشريع 

العنصرّية في الّتشغيل.
ما يحدث من هدم في العراقيب والقرى غير املعترف بها في الّنقب 
عن  دافعوا  مدنّيني  ومالحقة  براڤر»  «قانون  تشريع  احلكومة  ونّية 
أنفسهم من اعتداءات عنصرّية، وقتل ومحاولة تشريع الّتمييز في 
العمل ورفع نسبة احلسم تؤّدي إلى ظواهر من العصيان املدنّي في 

املجتمع العربّي.
جانب  إلى  الّسجن  وتفضيله  قريته  مغادرة  العراقيب  شيخ  رفض 
حياة  على  االعتداء  أمام  وأهلها  شفاعمرو  عن  دافع  َمن  محاكمة 
املدنّيني من قبل اإلرهابّي ناتان زادة، ومحاولة إلغاء الوجود العربّي 
ّية  العرب اجلماهير  بني  حتمّية  مدنّية  مواجهة  إلى  تؤّدي  البرملانّي، 
املؤّسسات  «مساواة»  مرَكز  وطالب  هذا  اإلسرائيلّية.  واحلكومة 

احلكومّية وقف االعتداءات على املجتمع العربّي.
نضال  احملامي  وقال 
بأعمال  (القائم  عثمان 
«مساواة»):  مرَكز  مدير 
الّسياسة  «استمرار  إّن 
بالّتعامل  اإلسرائيلّية 
ّية  العرب اجلماهير  مع 
في البالد، كعدّو ومّتهم 
تثبت  حني  إلى  ومذنب، 
باخلير،  يبّشر  ال  براءته 
اجلماهير  أمام  ُيبقي  وال 
كثيرة  خيارات  ّية  العرب
فإّن  يبدو  ما  وعلى 
املدّني  العصيان  خيار 
ا،  ـً واقعّي خيارًا  بات 
هذه  استمرّت  ما  إذا 

املمارسات».
©÷u	 qz«Ë ∫d|uB�®
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إلى معّلمتي/معّلمي 
مع فائق الّتقدير واالحترام

أعزّائي، يتوّجب على الّطالب، األهالي واملجتمع 
اّلذين  فهم  وأساتذتهم،  معّلميهم  يحترموا  أن 
والعلم  الّتربية  بنور  وطرقهم  دروبهم  ينيرون 
ألجل  بوسعه  ما  كّل  يبذل  فاملعّلم  واألخالق. 
يتمّثلون  وهم  لهم،  األعلى  املثال  فهو  الّطّالب، 
بأفعاله وأخالقه وتصرّفاته وعلمه، ففي كثير من 
األحيان يكون تأثير املعّلم على الّطالب كبيرًا، 
املواضيع  في  مواهبه  تطوير  على  فيشّجعه 

املختلفة، وبالّتالي يؤّثر ذلك على مستقبله.
إّن احترام الّطّالب للمعّلمني ينبع من أهمّية دور 
الّناحية  من  الّطالب  ومستقبل  حياة  في  املعّلم 
رسالة  هي  املعّلم  فرسالة  والعلمّية؛  األخالقّية 
عبارة  كثيرًا  يرّددون  لذلك  املجتمع،  في  نبيلة 
«هذا املعّلم هو مرّبي أجيال»، أي أّن األجيال في 
املستقبل تعتمد على تربية املعّلم. فاملعّلم هو 
أيًضا مبثابة صديق للّطالب، يساعدهم في أمور 
لذلك  ومستقبلهم،  حياتهم  في  مهّمة  كثيرة 
الكبير  الّشاعر  يقول  وكما  واجب.  احترامه  فإّن 
كاَد  الّتبجيال..  وّفه  للمعّلم  «ُقم  شوقي  أحمد 
املعّلم أن َيكوَن رسوالً»؛  أي يجب على الّطّالب 
يضيئون  كالرّسل  ألّنهم  معّلميهم  يحترموا  أن 

دروبهم املعتمة بنور العلم واألخالق. 
جنى جليانوس
(رئيسة مجلس الّطالب
مدرسة راهبات الّناصرة)

أتقّدم بالّشكر اجلزيل في هذا اليوم العاملي، وفي 
كّل يوم لكّل معّلم ومعّلمة، اّلذين أفنوا حياتهم 
في الّتربية والّتعليم، فشكرًا لكّل َمن عّلمني 
َمن  ولكّل  طفًال،  جهلي  حتّمل  َمن  ولكّل  حرًفا، 

وّجهني وشّجعني وأعطاني أمًال...
أنتم أّول َمن عّلمني أخّط احلرف؛ فكان حرفكم 
أولى خطواتي الّثابتة نحو ميادين املعرفة وبحور 
والّنور  واملعرفة  العلم  عالم  أنتم  والعلم،  التنوّر 
اّلذي يضيء حياة الّناس، وهو عدّو اجلهل والقاضي 
األخالق،  ويهّذب  العقل  ينّمي  اّلذي  وهو  عليه، 
لقد صدق من قال إّن املعّلم كاد أن يكون رسوًال. 
واحترامي..  تقديري  كّل  لكم  شكري..  كّل  لكم 

لكم كّل دعواتي بالّصحة وطول العمر. 
إيلي مارينا
(الّصف اخلامس أحمر
مجلس مدرسة راهبات الّناصرة)

ما أروعك يا معّلمي وما أروع عطائك..
فمهما قلت، ال يسعني إّال أن أعّبر عن مدى 
أّول  أخّط  أن  عّلمني  ملن  واحترامي،  محّبتي 

حروفي وكلماتي...
وحّثني  يده،  على  وتّثقفت  تعّلمت  َمن  إلى 
على أن أسلك درب العلم؛ ودفعني نحو حتقيق 
الّنجاح والّسعي وراء التقّدم... عّلمني أن أحسب 

خطواتي وأجنز املهام.
األخالق،  ونبل  القيم  أجمل  فّي  عزّز  َمن  إلى 
ألغدو  الّصعاب  أوقات  في  ودعمني  ورافقني 
رجًال يساهم في بناء مجتمع أفضل، تسود فيه 

راية احلّق والّسبيل األمثل. 
والوئام..  املوّدة  كامل  له  أكّن  اّلذي  معّلمي  إلى 

رّبنا يجازيك اخلير على مدى األّيام...
كريستيان شكري
(الّصف اخلامس أخضر
مدرسة راهبات الّناصرة)

من  علينا  لكم  كم   معّلماتنا،  معّلمونا.. 
املوّدة  من  لكم  نكّن  كم  واألفضال.  اجلمائل 

واحملّبة واالحترام. 
تستحّقون مّنا كّل الّشكر والّثناء بيومكم هذا، 
على جهودكم وعطائكم اّلذي ال ينضب. أجيال 
تنمو بني أيديكم، لتنمو وتنضج نحو مستقبل 
زاهر. ال تكّلون عن الكالم وال تبخلون في تقدمي 
العطاء، تفتحون أمامنا أبواب املستقبل الباهر، 
وتغرسون في كّل بيت شتلة تزدهر وتثمر، وعلى 
يعلو  ولسببكم  الشتلة،  هذه  تكبر  أياديكم 
في  ساطعة  شمس  إّنكم   املجتمع..  ويتقّدم 
كبد الّسماء، إنّكم كرسول يشعل نور احلّق في 

عقولنا ليضيء به ظالًما دامًسا. 
وقد صدق من قال: وراء كّل أّمة عظيمة تربية 
عظيمة، ووراء كّل تربية عظيمة معّلم ناجح..

ومن  ونرقى،  نسمو  ومنكم  املجتمع  عماد  أنتم 
للمجد  نصبو  ووحيكم  وعلمكم  إرشاداتكم 
إّال أن نقول:  يومكم هذا ال يسعنا  والعال. في 
شكرًا.. شكرًا لكم من صميم القلب. شكرًا لكم 
من قلب صادق يكّن لكم كّل االحترام والّتقدير.. 

ونعلم أنكم للعطاء والّتشجيع والدعم عنوان.
تهاني خليل
(الّصف الّثاني عشر
ة) مدرسة مار إلياس األسقفّي
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هنالك َمن يزرع حياة لينمو ويحيا آخر، هنالك 
يحّب  َمن  وهناك  اآلخر،  لينجح  يضّحي  َمن 
منه  وليجعل  ليرّممه  قط،  يعرفه  لم  شخًصا 
إنساًنا بارًعا وُمبدًعا في املستقبل، فكيف وإن 
كان ذلك كّله يكُمن في شخص واحد، هو املعّلم؟! 
املعّلم ليس عامًال فقط، إمنا هو مرشد، صديق 
ومربٍّ يضع األساس حلياة أجيال عّدة، فينّميها 
والّتجربة  اخلبرة  ويعطيها  واملعرفة  الّثقافة  على 

ويناديهم بطّالبي أو بأبنائي.
قد  رآهم  إن  يتأّلم  جناحهم  في  ويفتخر  يسعد 
تقوميهم  على  فيعمل  الّنجاح،  طريق  عن  تاهوا 
وجذبهم للعلم، ويقّدم لهم أفضل ما عنده، ويكون 
دائم الّدعم لهم لئّال يفقدوا «شهّية» العلم، ولئّال 
األمل  يعطيهم  بل  عليهم،  الفشل  يسيطر 
ا  ـً والّثقة، فيساعدهم دائًما على إبقاء األمل حّي
على  يسهرون  اّلذين  كاألهل  متاًما  داخلهم،  في 
جناح أوالدهم وعلى توجيههم ليكونوا األفضل.

ليس هناك أجمل وأصدق من ابتسامة معّلم سهر 
وتعب واجتهد في سبيل إجناح طّالبه، ومتكينهم 
من أنفسهم وإعطائهم أساليب تساعدهم على 
بجدارة  معاركها  وخوض  احلياة  عقَبات  مواجهة 
َيِكنُّ له الّطّالب االحترام واحملّبة، ليبقى  وثقة، َف
سالحهم عبرًة يستعينون بها في مواجهة املراحل 
اّلتي تلي املدرسة، حيث ُيحَفر معروف املعّلم في 

القلب ويرّده له الّطالب بنجاحه ومتّيزه.
أّما اليوم، ومبناسبة يوم املعّلم، فهنيًئا لكّل معّلم 
أحّب طّالبه، فعّلمهم األسس وأعطاهم الّنصائح 
ر في إجناحهم، ليبنوا عاًملا ومجتمًعا عاقًال  وثابَ
ا للعلم  ـً وناضًجا ذا معرفة؛ رافًضا للجهل ومحّب
الّشكر  فجزيل  احلميدة.  األخالق  متّيزه  والتقّدم، 

لكم أّيها املعّلمون.
ساندرا موسى خوري
(الّصف الّثاني عشر
مدرسة الكرمليت)

في هذا اليوم املمّيز، يوم املعّلم في حيفا، بوّدي 
واالمتنان  العرفان  ومشاعر  بالّشكر  أتقّدم  أن 
ملعّلميَّ على دعمهم املتواصل لنا كطّالب على 
العافية  يعطيكم  لهم:  ونقول  الّسنة.  مدار 
من  لنا  تقّدمونه  ما  لقاء  والعافية،  والصّحة 
خاللها  من  نشعر  اّلتي  متفانية،  وخدمة  عطاء 
أنكم تعاملوننا كما تعاملون أبناَءكم، فلكم مّنا 
كّل الّشكر والّتقدير؛ ونتمّنى لكم دوام الّصحة 

والعطاء والعمر املديد، وكّل عام وأنتم بخير.
ميسون حجير

(رئيسة مجلس الّطّالب 
ّي الّثانوّية) ّب مدرسة املتن

لتنير  تذوب  عطاء  شمعة  عن  عبارة  املعّلم  إّن 
أخطأناه  ما  على  ملعّلمينا  فنعتذر  حياتنا، 

للمعّلمني  أمتنى  اليوم  هذا  وفي  بحّقهم. 
واملعّلمات كّل خير وسعادة وعطاء.

اح عّبودي عصام صّب
(الّصف الّثاني 
ّي) مدرسة مار يوحّنا اإلجنيل

املعّلم قدوًة لتالميذه، فقد تعّلمت وترّبت أجيال 
على  يبخل  ال  للمساعدة.  املمدودة  يده  على 
الّتالميذ في املعرفة، وال يهدأ إن غابت البسمة 

عن وجه طّالبه.
سري حتر
ّسابع 1 (الّصف ال
ّي) مدرسة مار يوحّنا اإلجنيل

إّن كّل معّلم يستحّق الّتقدير؛ ألّنه ثمرًة معطاء 
يجني خيراتها الّتالميذ. فاملعلم وحده ميكنه فهم 
معنى الّتعليم، إذ يعمل املستحيل إلجناح طّالبه 
وتفوّقهم. فاملعّلم يعتبر كّل طالب مبثابة ابن له، 
وكّل طالب يعتبر املعّلم أًبا له، واملعّلمة أًما له.
فرح نضال قعدان
ّسابع 1 (الّصف ال
ّي) مدرسة مار يوحّنا اإلجنيل

املعّلم،  هو  واإلجالل  بالّتبجيل  الّناس  أولى  إّن 
ألّن اسمه مشتّق من العلم، فاملعلم يبحر بعلمه 
على األرض القاحلة، فتغدو خضراء يانعة، وهذه 
األلوف املؤّلفة من األجيال ما هي إّال أغراس رواها 
املعلم مباء علمه فأنبتت وأثمرت علًما وفضالً. 
مريان أبو دّبوس
ّسابع (الّصف ال
ّي) مدرسة مار يوحّنا اإلجنيل

إلى معّلمتي في عيدها
ما زالت أّمي احلبيبة هند تسكن في قلبي بعد 
أن هجرت ِحجرَها الّدافئ. وما زال وجهها املشرق 
في  وأنا  أّمي،  كانت  هي  دربي.  ينوّر  املضيء 
الّثالثة.. واآلن كبرت وأصبح عمري سّت سنوات، 
وما زلت أحّن للّثالثة. ألعود ألمي الطّيبة اّلتي 
أقرأ  وأصبحت  كبرت  اآلن  الكثير.  أعطتني 
شكر  مبثابة  األولى  كلماتي  لتكون  وأكتب، 

وعرفان للجميل اّلذي لن أنساه.
أكتب إليك تقديرًا وعرفاًنا عن ذلك اليوم اّلذي 
تأّخرت فيه أّمي عن حفلة «عيد األمّ» وكنت أنت 
الفرحة  وإدخال  دموعي  مبسح  قمت  حيث  أّمي، 
والّسرور إلى قلبي حلني مجيئ أّمي.. فما زالت 
هند  املعّلمة  وقلب  األرض.  على  مالئكة  هناك 

طاهر ينبض باحلنان الّدافئ..
مهما كبرت وصرت فأنت مسؤولة عن جناحي وتفوّقي 
ألّنك كنت داعمة ومشّجعة منذ نعومة أظافري.

وفي عيدك أقف لك إجالًال وتقديرًا يا معّلمتي 
الغالية.

ابنتك لني زعزع
(الّصف األّول
مدرسة الكرمل)
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الفّنانة  اجلُمعة،  اليوم  البالد،  تغادر   ≠  åUHO�ò  q�«d*

اململكة  إلى  مّتجهًة   عبساوي،  تغريد  احليفاوّية  واإلعالمّية 
الّلبناني  املوسيقار  مع  ممّيز  لقاء  إلجراء  الهاشمّية،  األردنية 

الكبير  ملحم بركات.
يشار إلى أّن عبساوي تلّقت دعوة خاّصة من املوسيقار بركات 
من إلجراء هذا اللقاء ولتشارك في حفل  املوسيقار بركات اّلذي 

سُيقام في فندق الرويال باألردن. 
من ناحية أخرى، علمنا بأّن الفّنانة عبساوي ستشارك مبهرجان 
«عيد األعياد» بتاريخ 12/12/2013 على املسرح الرئيسّي 
والصّبوحة  الرومي  وماجدة  فيروز  للسّيدة  حيفا، وستغّني  في 
امليالد  لعيد  ترانيم  وصلة  إلى  باإلضافة  القطريب،  وسلوى 

املجيد بخمس لغات. 
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ـ«پاندا» العمالقة، أّول أمس األربعاء،  فاجأت دمية ال
يونا  حيفا  بلدّية  رئيس  البالد،  في  الّصني  سفيرة 
ياهڤ، ومسؤولي عاصمة «تشنغدو»، في مقاطعة 
«سيتشوان» الّصينّية؛ وذلك دقائق معدودات قبل 
توقيع معاهدة توأمة بني مدينتي حيفا و«تشنغدو» 
ا في  ـً ّي الّصينّية. إذ تعتبر دمية الپاندا، رمزًا وطن

مقاطعة «سيتشوان» الّصينّية.
وتسعى املعاهدة إلى توفير سلسلة من الّتعاون في 
والّتكنولوجيا،  والعلوم  كالّسياحة  عّدة   مجاالت 
والبحث  والّتعليم،  والّصحة،  والرّياضة،  والّثقافة، 

العلمّي.

 ≠ åUHO�ò q�«d*

دورة  تنظيم  «رمبام»  مستشفى  إدارة  قرّرت 
على  حلّثهم  املستشفى  ملستخدمي  خاّصة 

اإلقالع عن الّتدخني. 
وجاء من إدارة املستشفى أّنه بعد التيّقن من أّن 
الّتدخني هو أحد املسّببات األساسّية لألمراض، 
طريق  عن  الّتدخني،  مكافحة  زيادة  تقرّر  لذا 
عشرات  فيها  شارك  عمل،  وورشة  الّدورة  هذه 
هذه  تنظيم  ويتّم  واليهود.  العرب  املستخدمني 
املختلفة،  املرضى  صناديق  مع  بالّتعاون  الدورة 
أسبوعني،  كّل  مرّة  املشاركون،  يلتقي  بحيث 

 åãU ³ —ò w b ² * è Ò�U š …—Ëœ
5šb Ò² « s Ž Ÿö û

وميارسون نشاطات مساعدة إلى جانب االستماع 
للمحاضرات.  وقد اّتخذت اإلدارة خالل الّسنوات 
منع  شأنها  من  إجراءات  عّدة  املاضية  العشر 
الّتدخني في كاّفة مناطق املستشفى وأقسامه. 
عامني  منذ  السجائر  بيع  منع  كذلك  وتقرر 
معطيات  وتشير  املستشفى.   محيط  في 
«رمبام»  في  املدّخنني  عدد  أّن  إلى  املستشفى 
يستهلكون نحو 200 سيجارة كّل يوم، ومبعدل 
الّنسبة  على  يدّل  فهذا  متواصالً،  عاًما   27
الهائلة من كمّية السجائر والّتكاليف الباهظة 

اّلتي ُتصرف على الّتدخني.

åUHO�ò q�«d*

دولة  لدى  ّية  اجلنوب كوريا  جمهورّية  سفير  لّبى 
نّصار  أبو  وديع  دعوة  كيم،  إيل-سو  إسرائيل، 
(مدير املرَكز الدولّي لالستشارات)، وزار كًال من 
متواصلني  يومني  مدار  على  والّناصرة،  حيفا 
مبيت  تخّللهما  األخيرين)،  واخلميس  (األربعاء 
في حيفا. حيث التقى مساء األربعاء عدًدا من 
الّطلبة الكورّيني اّلذين يدرسون في «الّتخنيون» 

(معهد الهندسة الّتطبيقية في حيفا).
وفي اليوم الّتالي استهّل الّسفير الكورّي جولته 
(من  بشارة  سهاد  احملامية  بلقاء  حيفا  مبدينة 
التحّديات  عن  منها  استمع  «عدالة»)  جمعّية 
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لرئاسة  مؤّخرًا  تنافس   ≠  åUHO�ò  q�«d*

مجلس طّالب «أورط الكرمل» أربعة طّالب، 
هم: أمير شوملي، باسل حّماد، كنان مقالدة، 

وإبراهيم محاجنة.
بحملة  املرّشحون  قام  االنتخابات  وعشّية 
ّية، كما شارك املرّشحون في  انتخابات دعائ
حتّدثوا  حيث  املدرسة،  طّالب  أمام  مناظرة 
سيقّدمون  وعّما  االنتخابّي،  برناَمجهم  عن 

للّطّالب على مدار الّسنة الدراسّية.
دعاياتهم  املتنافسون  الّطالب  بدأ  وقد 
اجلاري؛  الّشهر  من  األّول  منذ  ّية  االنتخاب
غالبّية  على  مقالدة  كنان  الّطالب  حاز  وقد 
األصوات ليكون بذلك رئيًسا ملجلس الّطّالب.

وقد جرت االنتخابات مبساهمة مرّكز الّتربية 
ومدير  زيدان،  معني  األستاذ  االجتماعّية 
أشرفت  وقد  ملشي،  عادل  األستاذ  املدرسة 
الّتراث  معّلمة  االنتخابات  نزاهة  على 

ية دمية طه.  واملدنّيات املرّب
وفي حديثنا مع األستاذ عادل ملشي، قال: 
«إّن االنتخابات سارت بشكل دميقراطّي، حيث 
كان من حّق كّل طالب الّتصويت ملرّشح واحد، 
يتّم اختياره لرئاسة جلنة الّطّالب. والهدف من 
إقامة جلنة طّالب هو مساندة ّطالب املدرسة 
القرارات  اّتخاذ  في  ومساعدتهم  وإرشادهم 
مؤّسسي  نظام  في  العمل  على  وتدريبهم 
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والدميقراطّية  النزيهة  املنافسة  على  وتربيتهم 
مكانة اآلخر والعمل  واختيار األنسب واحترام 

ّية».   ملصلحة اجلميع، وأيًضا حتّمل املسؤول
مقالدة  كنان  الّطالب  قال  النتائج  إعالن  وبعد 
اجلديد):  املنتخب  الّطالب  مجلس  (رئيس 
املدرسة  لطّالب  الّشكر  بجزيل  أتقّدم  «إّنني 
بأن  وأتعّهد  الكبيرة،  ثقتهم  منحوني  اّلذين 
أكون عند حسن ظّنهم، وسنعمل جاهدين على 
توفير وسائل الرفاهّية والبرامج الّتربوّية املفيدة 
واملمتعة لطّالبنا خالل الّسنة الدراسّية، ونعدكم 
املدرسّية،  الفّعالّيات  تنويع  على  سنعمل  أّنه 

وسنكون حلقة وصل بني املدرسة والّطّالب».
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وتعتبر هذه املعاهدة الّثانية من نوعها اّلتي جتمع 
حيفا  وّقعت  فقد  حيفا،  ومدينة  صينّية  مدينة  بني 
مدينة  مع  عاًما   20 من  أزيد  قبل  توأمة  معاهدة 
«شنغهاي»، ومذ حينها أصبحت حيفا املدينة الرّائدة 

في البالد من خالل عالقاتها بالّصني.
بأّن  بالقول  ياهڤ  يونا  حيفا  بلدّية  رئيس  وعّقب 
مدينة حيفا توّسع دائرة العالقات مع املدن املختلفة 
أهمّية  العالقات  لهذه  أّن  إلى  وأشار  الّصني.  في 
كبرى في مختلف املجاالت، حيث إّنها توّفر فرًصا 
في  يرغبون  اّلذين  والّصناعّيني  األعمال  رجال  أمام 

احلفاظ على الّتعاون مع هذه الّدولة العمالقة.
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ال  إسرائيل،  في  العرب  املواطنني  تواجه  اّلتي 
سّيما في املجال القانونّي؛ ومن ثّم توّجه إلى دار 
البلدّية حيث التقى رئيس البلدّية احملامي يونا 
ياهڤ اّلذي أبدى رغبة بتطوير عالقات مع مدن 
إلقامة  املجال  كورية  جامعات  ومبنح  كورية،  في 

فروع لها في حيفا.
واختتم الّسفير جولته في حيفا بزيارة املجلس 
ّية األرثوذكسّية،  امللّي األرثوذكسّي والكلّية العرب
مثل  للّتعاون،  مختلفة  مشاريع  بحث  ّمت  حيث 
املسيحّيني  احلّجاج  وزيارة  الّطالبّي  الّتبادل 

الوافدين من كوريا املعالم الّدينّية في حيفا. 
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نظم نادي حيفا الّثقافي الّتابع للمجلس امللي األرثوذكسّي الوطنّي 
في حيفا، أمسّية إشهار لكتاب «املطران غريغوريوس حّجار» من 
املّلي  املجلس  بني  بالّتعاون  وذلك  منصور،  جوني  الدكتور  تأليف 
هذا  صدر  وقد  الكاثوليك.  للروم  إلياس  مار  ورعّية  األرثوذكسّي 
الكتاب في طبعة أولى قبل نحو عشرين سنة، وهذه الطبعة مزّيدة 

ومنّقحة بتفاصيل أوفى عن املطران اّلذي ُلّقب مبطران العرب.
وحتّدث في هذه األمسّية اّلتي توّلى عرافتها األستاذ بّسام سبيت، 
مار  لرعّية  الروحّي  (الرئيس  سعدى  أبو  أغابيوس  األرشمندريت 
إلياس للروم امللكّيني الكاثوليك في حيفا)، وممّثل الرهبنة املخلصّية 
في األراض املقدسة، وأشار إلى أّن هذا األسقف ينتمي إلى الرهبنة 
املخلصّية؛ وقد ولد في بلدة روم في منطقة الّشوف في لبنان، ثّم 
سافر إلى مصر وعاد بعدها ليلتحق بدير املخّلص ويرتقي في الرتب 
الكهنوتّية حّتى انتخب أسقًفا وهو يبلغ من العمر 26 عاًما، وبذلك 

يصبح أصغر أسقف كاثوليكّي في العالم.

ثّم أوجز الدكتور جوني منصور عن كتابه هذا ُمشيرًا إلى اجلوانب 
االجتماعّية والوطنّية التي امتاز بها مطران العرب – احلّجار. وقال 
الدكتور منصور إّن املطران حجار اهتّم ببناء الكنائس واملدارس في 
القرى واملدن التي تقع ضمن أبرشّيته، وامتّدت أبرشّيته في منطقة 
اجلليل وشرق األردن. أّما مواقفه الوطنّية فاّتسمت بدعواته للتمّسك 
ّية لسّكان  باألرض والوطن وعدم الهجرة واحملافظة على اجلذور العرب
هذه  في  املسيحّيني  إّن  الّشهيرة  خطاباته  في  وقال  البالد.  هذه 
املسيح  عهد  إلى  جذورهم  وتصل  األصلّيني  سّكانها  من  هم  البالد 
والرّسل، وهم ليسوا من الّدخالء وال احملتّلني وال الصليبّيني الغزاة. 
وأّنه كان يدافع عن املسيحّيني واملسلمني على حّد سواء ويتصّدى 
وتقرّبوا  قاطبًة  البالد  زعماء  أحبه  وقد  واالحتالل.  والطغيان  للّظلم 
منه وكان صديًقا حميًما للزّعيم الفلسطينّي احلاج أمني احلسيني. 
ّية في وجه االحتالل البريطانّي التقى  وفي أحد اجتماعاتهما الّنضال
باملندوب الّسامي البريطانّي، واحتّج على اعتقال العديد من الّشبان 
الفلسطينّيني من مسلمني ومسيحّيني، وسعى إلى إطالق سراحهم. 
حيفا  مشارف  على  دهس  حلادث  تعرّض  القدس  من  عودته  وأثناء 

ّية، ولقي حتفه. اجلنوب
وفي كلمة للمطران إلياس شّقور في هذه األمسّية قال إّن املدرسة 
اّتخذها  اّلتي  املطرانّية  دار  هي  حيفا،  في  إلياس  مار  األسقفّية 
املطران حّجار مقرًا له، بعد أن كان في عّكا، وال تزال األبرشّية حتمل 
إلى اليوم االسم: أبرشّية عّكا وحيفا والّناصرة وسائر اجلليل. وأضاف 
فيها  أبني  رعّيتي  متتّد  يقول: «حيث  كان  حّجار  املطران  أّن  شّقور 
ّية والّثانوّية  الكنائس واملدارس»، فانتشرت في عهده املدارس االبتدائ
في العديد من القرى واملدن الفلسطينّية، مثل حيفا والّناصرة واجلش 
بأّنها  البّصة  مدرسة  وامتازت  وغيرها.  وإقرث  والبّصة  وشفاعمرو 
إلى  للّدخول  متهيًدا  الّثانوّي  الّنهائّي  لالمتحان  الّطّالب  تعّد  كانت 
اجلامعة. وملا ُهّجرت البّصة في عام 1948 وصودرت أمالكها، ّمت 
االستيالء على كنيستها أيًضا. وقال املطران شّقور إّننا متّكّنا هذه 

األيام من استعادة ملكّيتنا على كنيسة البّصة، وسنشرع بترميمها 
إلعادة افتتاحها من جديد.

ثّم ألقى الشيخ رشاد أبو الهيجا (إمام حيفا)، كلمًة أشار فيها إلى 
أّن أعمال املطران حّجار تأتي في سياق حياة الّتعايش بني املسيحّيني 
واملسلمني، واّلذي بدأها الرّسول (ص)، إذ أوصى باملسيحّيني وأهل 
الكتاب، وباحملافظة على حقوق الّنصارى في عباداتهم وطقوسهم. 
بيت  زار  اّلذي  عنه)  الّله  (رضي  اخلطاب  بن  عمر  اخلليفة  وكذلك 

املقدس وكتب العهدة العمرّية مع البطريرك صفرونيوس. 
بهذا  كلمته  في  ميعاري  محّمد  الّسابق  الكنيست  عضو  ولفت 
الّصدد إلى الّدور الوطني للمطران حّجار وأهمّية االقتداء به والتمّثل 
صعيد  على  ُمشرّفة  وطنّية  مواقف  من  له  ملا  وأفعاله،  بأقواله 
الّتعاطف والعمل الفعلّي من أجل الّشعب رعاية مصاحله وقضاياه.

وأوضح األديب والّشاعر حّنا أبو حّنا عن دور مدرسة البّصة في مجال 
ّية في فلسطني كانت حّتى الّصف  الّتعليم، وقال إّن املدارس االبتدائ
الرابع والّثانوّية حّتى الّثاني ثانوّي، ما عدا بعض املدارس القليلة التي 
كانت حّتى الرابع ثانوّي، مع العلم أّن مدرسة البّصة كانت داخلّية أيًضا. 
الّتطوير  جمعّية  عام  (مدير  إغبارّية  حسني  األستاذ  حتّدث  ثّم 
االجتماعّي في حيفا) عن املساعي اّلتي بذلها مع الدكتور جوني 
منصور إلطالق اسم املطران حّجار على شارع «شيزاف»، وأّن البلدّية 
رفضت طلبهما في بادئ األمر رفًضا قاطًعا، وأّن املراسالت استمرّت 
عّدة سنوات لتحقيق هذا الهدف. ولكن اإلصرار على نيل احلقوق 
ال بّد وأن يأتي بثماره كما جاء في قضّية إطالق اسم املطران حّجار 

على هذا الّشارع.
وتطرّق الدكتور حامت خوري في كلمته إلى محاوالت اإلقناع املتكرّرة 
مع أقسام البلدّية واملسؤولني فيها إلطالق اسم املطران حّجار على 
جاء  أن  إلى  قبل،  من  مّتبًعا  يكن  لم  األمر  وأن  «شيزاف»،  شارع 
رئيس البلدّية عمرام متسناع وأجرى الّتغيير في سياسة البلدّية، 
رئيس  اسم  أطلق  كما  «شيزاف»،  شارع  على  حّجار  اسم  وأطلق 
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على  بناًء  اجلسر،  مدرسة  على  احلاج  الرحمن  عبد  العربي  البلدّية 
مساعي الفّنان عبد عابدي. وتوالت بعد ذلك عملية إطالق أسماء 
توما،  إميل  كـ:  الّشوارع،  من  عدد  على  احليفاوّية  الّشخصّيات 

وإميل حبيبي، وجان مجدالني، وتوفيق طوبي.
الّسلطات  لرؤساء  طلبات  عّدة  أرسل  أّنه  إلى  منصور  الدكتور  ونوّه 
احمللّية يدعوهم فيها إلى إطالق أسماء المعة في كّل بلد وبلد على 
في  وخاّصًة  هذا،  يومنا  حّتى  األرقام  حتمل  زالت  ال  اّلتي  شوارعها 

مدينة الّناصرة.
وقدم يوسف خوري (رئيس املجلس املّلي األرثوذكسي الوطنّي) درًعا 
ًيا  ا للّدكتور جوني منصور. وقال في كلمته إّننا نثّمن غال ـً ّي تكرمي
الّدور اّلذي يقوم به الّدكتور جوني منصور بتخليد أسماء هاّمة في 

حياة حيفا، كاملطران حّجار. 
وألقى الّشاعر شحادة خوري قصيدة محكّية بُعنوان «لغة الّضاد» 
ّية من تشرذم، واختالطها بالعبرّية  مفّنًدا فيها ما حّل بالّلغة العرب
أو الّلغات األجنبّية، نتيجة عزوف الّطّالب عن محّبتها، وهي اجلديرة 
بكّل محّبة. والقت القصيدة استحسان اجلمهور اّلذي قاطع الّشاعر 
©÷u	 qz«Ë ∫d|uB�®                           .بالّتصفيق عّدة مرّات
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اليوم   ،(25/11) األخير  االثنني  يوم  صادف 
العاملّي ملناهضة كاّفة أشكال العنف ضّد الّنساء، 
منها؛  واجلنسّية  والّنفسانّية  واجلسدّية  الكالمّية 
فيه  تتعرّض  ال  آمن  مكان  هناك  يعد  لم  إذ 
اعتداءات  إلى  واالبنة  واألخت  واألّم  العاملة  املرأة 
بأخرى  أو  بصورة   – وغيرها  جنسّية  وحترّشات 
في  العمل،  أماكن  في  العاّمة،  األماكن  في   –

املؤّسسات الّتربوّية، وحّتى داخل منزلها، أيًضا.
مجتمعنا  يتسّتر  أن  واملُقزّز  واملُعيب  العار  من 
ا كان  ـً العربّي على أّي اعتداء بحّق املرأة، كالمّي
ا؛ فإّن أّي  ـً ا أو جنسّي ـً ـّ ا أو جسدي ـً ّي ذلك أو نفسان
اعتداء على األطفال والفتيات والّنساء هو جرمية 
عدم  الّضحّية  وعلى  والّبشرّية.  املجتمع  بحّق 
الّسكوت بعُد إزاء هذا اإلرهاب، وعليها عدم الرّهبة 
شكوى. تقدمي  من  أو  املعنّيني  إلى  الّتوّجه  من 

مجتمعنا،  في  مستمّر  ازدياد  في  العنف  إّن 
ما،  نوًعا  قامتة  الّصورة  الّنساء..  ضّد  وخصوًصا 
أن  املرأة  حّق  ومن  خيرًا..  تبّشر  ال  واإلحصاءات 
تعيش حياة كرمية رافضًة العيش في ظّل العنف، 

ا كانت أشكاله. ـً أّي
يوم  املّتحدة  لألمم  العاّمة  اجلمعّية  أعلنت  وقد 
ا ملناهضة  ـً ّي 25 نوڤمبر/تشرين الّثاني يوًما عامل
واملنّظمات  احلكومات  ودعت  املرأة،  ضّد  العنف 
تنظيم  إلى  احلكومّية  غير  واملنّظمات  ّية  الّدول
أنشطة في ذلك اليوم، لهدف زيادة الوعي العاّم 

لتلك املشكلة، والعمل على درئها.

∫n¹dFð – ånMF�« Òb{ ¡U�½ò W ÒOFLł

أساس  على  العنف»  ضّد  «نساء  جمعّية  تقوم 
تقّدمي إنسانّي شامل، مستمّد من منظومة قيم 
ّية  الّدول واألعراف  املواثيق  عن  منبثق  حداثوّية، 
اّلتي تضع اإلنسان الفرد وحقوقه – بغّض الّنظر 
العملّية  محور  في   – االجتماعّي  وضعه  عن 
االجتماعّية؛ فيما تكون املوارد املاّدّية والّسياسّية 
واملؤّسسات كاّفة مكرّسة خلدمته وحتقيق رفاهّيته.

إلى  يصبون  العنف»،  ضّد  «نساء  جمعّية  في 
وصوًال  مجتمعّي،  تغيير  إحداث  على  ويعملون 
العدالة  أساس  على  يقوم  دميقراطّي  مجتمّع  إلى 

االجتماعّية؛ يحفظ ألفراده – وال سّيما املرأة – احلّق 
في حياة كرمية ومساواة تاّمة وتكافؤ فرص، حيث 
ُتتاح أمام كّل راغب وراغبة كامل الفرص لتحقيق 
في  املتواضع  بقسطها  اجلمعّية  وتساهم  الّذات؛ 
املرأة،  ضّد  املوّجه  العنف  فيه  ينتفي  ُمناخ  خلق 
واضطهادها. املرأة  قمع  شروط  ظّله  في  وتختفي 

ومن بني أهداف هذه اجلمعّية: * تنظيم وتفعيل 
الّنساء،  وخصوًصا  مرّكباته،  بجميع  املجتمع 
للّنساء  الّتاّمة  املساواة  حتقيق  أجل  من  للعمل 
العربّيات الِفَلسطينّيات في الّداخل، في جميع 
اجلمعّية  فكر  وتعميق  نشر   * احلياة  مجاالت 
املجتمع  شرائح  مختلف  لدى  الّشمولّي  الّنسوّي 
* تعزيز مشاركة ومتثيل الّنساء مبساواة في مواقع 
جميع  إزالة   * املجتمعّية  والقيادة  القرار  صنع 
العوائق املجتمعّية واملؤّسساتّية من أجل ضمان 
وشروط  فرص  وتوفير  العمل،  في  الّنساء  حّق 
على  والقضاء  الكشف   * لهّن  متساوية  عمل 
جميع أشكال العنف ضّد الّنساء، وتوفير الّدعم 

فات. واِخلدمات اِملْهنّية جلمهور الّنساء املُعَنّ
تنطلق اجلمعّية في عملها من األفكار واملبادئ 
اإلنسانّية املتنوّرة، فيما يتعّلق باملرأة وحقوقها، 
ّية. وترى أّنه  مبا في ذلك املواثيق واملرجعّيات الّدول
من غير املمكن الّتأثير والّتغيير من دون أن يأتي 
عملها في إطار مشروع الّتغيير املجتمعّي الّشامل 
في كّل ما يتعّلق باملرأة، ومن خالل الّتنسيق – 
مع الهيئات واملؤّسسات كاّفة ذات  وبالّتعاون – 
والعالجّية  الّتربوّية  املؤّسسات  مثل:  العالقة، 
حشد  يتّم  حيث  وغيرها،  واإلعالمّية  ّية  والقضائ
املنشود. الّتغيير  إلحداث  واملوارد  الّطاقات  كّل 

تسعى جمعّية «نساء ضّد العنف» للوصول إلى 
تهميًشا؛  الفئات  أكثر  سّيما  ال  الّنساء،  جميع 
تطوير  مساندتهّن،  متكينهّن،  ُبغية  وذلك 
مع  والّتنسيق  بينهّن،  فيما  والّتعاضد  الّتكافل 
فرغم  املجال.  هذا  في  الّناشطة  الفّعالّيات  كّل 
تعمل  ّية،  عرب نسوّية  كجمعّية  خصوصّيتها 
ّية والّنسوّية  وتنّسق مع احلركات والفّعالّيات الّنسائ
الّناشطة  املنّظمات  ومع  كاّفة،  والعاملّية  ّية  احملّل
في  اجلمعّية  تترّدد  ال  كما  اإلنسان.  حقوق  في 
الّتعاون مع أطر ورجال يؤمنون ويعملون على رفع 

مكانة املرأة، ألّنها ترى في الرّجل شريًكا مساوًيا 
في عملّية الّتغيير املجتمعّي.

فكرّي  إطار  خللق  تسعى  اجلمعّية  أّن  وُيذكر 
منسجم، ُينتج – من خالل احلوار الّدائم – فكرًا 
زًا. وتنشط هذه اجلمعّية  ا متمّي ـً ّي ا ِفَلسطين ـً نسوّي
ّية، وهي غير منتمية  على أساس من االستقالل

إلى أّي حركة أو جسم سياسّي كان.

 – توما  عايدة  نحاور  أن  ارتأينا  املناسبة  ولهذه 
ضّد  «نساء  جمعّية  ومديرة  سة  (مؤسِّ سليمان 
العنف»، رئيسة حترير صحيفة «االّحتاد» الزّميلة)..

نا عن نوع  ي  هل لك، بدايًة، أن حتّدث
تصل  اّلتي  والّشكاوى  االعتداءات 

مؤّسسة «نساء ضّد العنف»؟
نحن في جمعّية «نساء ضّد العنف» منذ بدأت 
مسيرتنا، قبل نحو واحد وعشرين عاًما، قرّرنا أن 
نتعامل مع العنف املَُسلَّط على الّنساء بجميع 
اخلدمات  مختلف  نقّدم  وأن  وأنواعه؛  أشكاله 
وبالّتالي  فات،  املعَنّ العربّيات  والفتيات  للّنساء 
الّنساء  من  وشكاوى  توّجهات  نتلّقى  نحن 
اجلسدّي  العنف  أنواع  مختلف  حول  والفتيات 

واجلنسّي والّنفسانّي واالقتصادّي. 
اجلسدّي  العنف  ضحايا  مساعدة  مرَكز  إّن 
واجلنسّي يعالج أكثر من 800 توّجه في العام، 
داخل  جنسّية  وحترّشات  باعتداءات  تتعّلق 
واعتداءات  والعمل؛  العاّمة  واألماكن  العائلة 
وعنف  بالقتل،  وتهديدات  مباشرة  جسدّية 
املأوى  يستقبل  كما  لفظّية.  واعتداءات  وحرمان 
والبيت االنتقالّي الّلذان تديرهما اجلمعّية الّنساء 
حياتهّن  تكون  ما  ا  وغالًب وأطفالهّن؛  املعّنفات 
الّسنوات  في   – نالحظ  كما  حقيقّي.  خطر  في 
األخيرة – توّجهات من قبل األهل، يطلبون – من 
مع  في الّتعامل  واالستشارة  املساعدة  خاللها – 
االعتداءات املختلفة على أطفالهم؛ جنسّية كانت 

أو جسدّية أو نفسانّية (!).

تعاني  اّلتي  العمرّية  الفئة  هي  ما   
أكثر من غيرها من االعتداءات؟

والفتيات  الّنساء  ضّد  العنف  فإّن  تعلم  كما 
يطول  فهو  معّينة،  عمرّية  فئة  على  يقتصر  ال 
مختلف األعمار والّشرائح املجتمعّية، وال ميكننا 
تتعرّض  ال  للّنساء  عمرّية  فئة  هناك  بأّن  القول 
نستقبل  نحن  لألسف!  االعتداء،  أو  للعنف 
الّتوّجهات من جميع الفئات العمرّية ومن جميع 
 – بدورنا   – ونقوم  استثناء،  بال  البالد  أرجاء 

بدراسة ومتابعة وعالج كّل حالة. 

أو  الّشكاوى  معاجلة  تتم  وكيف   
التوّجهات؟

والّنفسانّي  املعنوّي  الّدعم  بدايًة،  نقّدم،  نحن 
خالل  من  لهّن،  احلماية  ونؤّمن  املعنَّفات  للّنساء 
املأوى. كما نقّدم لهّن العالج االجتماعّي واملساندة 
واالستشارة القانونّية الّضرورّية ملتابعة قضاياهّن 
ومرافقتهّن في املسار القضائّي، أو مرافقتهّن لدى 
تقدميهّن شكوى في الّشرطة أو تلقيهّن العالج في 
وتطلب  تصلنا  فتاة  أو  امرأة  كّل  إّن  املستشفى. 
أخرى  مسارات   – املقابل  في   – تختار  دعمنا، 
حلّل قضّيتها؛ ودورنا يأتي بتقدمي االستشارة لها 
والّدعم املْهنّيني، ومرافقتها في أّي قرار قد جتده 

ا وتقرّر اّتخاذه. مناسًب

ة تخشى تقدَمي   هل ما زالت الضحّي
شكوى ضّد املعتدي؟

تّتخذ  املعتدي  ضّد  الّشكوى  قضّية  أّن  اعتقد 
ضمنها  من  ذاتها؛  املرأة  تقرّرها  مختلفة  عناوين 
اخلدمات  مكاتب  إلى  أو  إلينا  املقّدمة  الّشكوى 
للمرأة  أسهل  تكون  العناوين  وهذه  االجتماعّية، 
الّشرطة؛  إلى  شكوى  تقدميها  من  إليها  للّتوّجه 
ا ما تخشى املرأة من تقدمي شكوى لسبب  فغالًب
األفكار املسّبقة الّسائدة في مجتمعنا، ومن جرّاء 
حال  وفي  املوضوع؛  مع  الزّوج  أو  العائلة  تعامل 
فالقلق  جنسّي،  اعتداء  جرّاء  من  الّشكوى  كانت 
من «فضح» القضّية والكشف عنها هو أكثر ما 
يساورها ويخيفها. ولكن ال بّد من اإلشارة هنا، 
أيًضا، إلى انعدام الّثقة – وبحّق – لدى مجتمعنا 
العربّي بجهاز الّشرطة والقضاء، اّلذي يؤّدي بالّنساء 
– في كثير من األحيان – إلى عدم تقدمي شكوى 
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في الّشرطة. فبعد عام 2000 وجرمية قتل شهداء 
انخفضت  واألقصى)،  القدس  (هّبة  أكتوبر  هّبة 
للجمعّية  العربّيات  الّنساء  وشكاوى  توّجهات 
وحّتى  عاًما   13 ومنذ  %12؛  إلى   42% من 
اليوم، لم ترتفع هذه الّنسبة إّال إلى %22، فقط!

يتّم  اّلتي  املؤّسسات  أبرز  هي  ما   
التعامل معها لدى تقدمي الّشكوى؟

إّن الّتعامل مع الّشرطة في عملنا هو أمر ضرورّي، 
العاّمة  يابة  الّن مثل:  عّدة،  مؤّسسات  وكذلك 
تقودنا  وغيرها.  االجتماعّية  اِخلدمات  ومكاتب 
حمايتهّن  ّية  وأهّم الّنساء  مصلحة  عملنا  في 
من  الكثير  في  حقوقهّن.  وحتصيل  العنف،  من 
املؤّسسات  مع  عملنا  في  «نتصادم»  األحيان 
الرّسمّية، إّال أّننا ال نفقد األمل أبًدا وال نشّد «شعرة 
معهم  الّتشبيك  املطاف،  نهاية  ففي  معاوية»؛ 
وحّثهم  وآرائهم،  مواقفهم  على  الّتأثير  ومحاولة 
على القيام بواجبهم أمٌر ال ميكن الّتفريط به أو 
الّتنازل عنه، وأعتقد أّننا على مدار الّسنني جنحنا 
األحيان. معظم  في  وتعاونهم  ثقتهم  كسب  في 

مأساوّية  زالت  ما  الّصورة  هل   
ًنا ملحوًظا  وسوداوّية، أم أّن هناك حتّس

ّسنوات األخيرة؟ قد طرأ في ال
كسر  في  جنحنا  األقّل  على  إّننا  القول  ميكنك 
ما  كّل  في  الوعي  نسبة  ورفع  الّصمت  حاجز 
اجلميع  وأصبح  وأبعاده،  ووجوده  بالعنف  يتعّلق 
ولكن  ومناهضته.  له  الّتصّدي  بضرورة  يعلم 
ضمنها  من   – واسعة  قطاعات  هناك  لألسف! 
ّية،  وإيجاب مشّجعة  تصريحات  ُتطلق   – قيادّية 
مبمارسات  وتقوم  بها  تلتزم  ال  ا،  ـً ّي فعل ولكّنها، 
تكرّس دونّية املرأة؛ ورغم جميع اِخلدمات املقّدمة 
فات في ضائقة،  من ِقبلنا للّنساء والفتيات املعَنّ
املبذولة  اجلهود  ودعمهّن،  جانبهّن  إلى  والوقوف 
لرفع نسبة الوعي لهذه الظاهرة ما زالت ضعيفة، 
تسيطر  الّسلبّية  والّتقاليد  العادات  زالت  وما 
على حياة البعض مّنا. تعلم املرأة كّل العلم أّن 
من حّقها وواجبها رفض العيش في ظّل العنف 
ا كانت أشكاله – ولكّنها، في الوقت ذاته،  ـً – أّي
ال تلقى الّدعم الّضرورّي والكامل من مجتمعها 
ذلك  ثمن  تدفع  يجعلها  ما  ومحيطها،  وأهلها 
ثمًنا باهًظا، قد يكّلفها حياتها! إّن العنف في 
ازدياد مقلق داخل مجتمعنا، ويتغلغل بني جميع 
طبقاته وفئاته، والعنف ضّد الّنساء حتديًدا، يأخذ 
أشكاًال وأبعاًدا جديدة. من الّصعب القول إّن الوضع 
موجوًدا. يبقى  األمل  ولكّن  كثيرًا،  حتّسن  قد 

 ما هي اخلطوات اّلتي يجب اّتخاذها 
واجتثاثها  املقّززة  الّظاهرة  هذه  لدرء 

من مجتمعنا؟
املجتمع  أفراد  جميع  جتنيد  دون  من  أّنه  أعتقد 
ومؤّسساته وقياداته ملكافحة العنف ضّد الّنساء، 
ومن دون أن تتحّول مدارسنا وبيوتنا إلى أماكن 
بكرامة  يؤمنون  أشخاص  بناء  على  تعمل  آمنة 
دون  ومن  وحرّيتها؛  وحقوقها  ّيتها  وإنسان املرأة 
العمل على بناء مجتمع صّحّي متكافئ، تسود 
درء  من  نتمّكن  لن  االجتماعّية،  العدالة  فيه 

العنف ضّد الّنساء.

 كلمة أخيرة لقّراء صحيفة «حيفا»..
أن  وناجحة  ِمْهنّية  إعالمّية  وسيلة  ألّي  بّد  ال 
يكون لها دور فاعل في هذا املجتمع، إن أرادت 
لصوت  يكون  أن  ويسعدني  وتتطوّر..  تبقى  أن 

من  تعمل  اّلتي  واملؤّسسات  فات  املعَنّ الّنساء 
أجلهّن، ومن أجل الّتغيير املجتمعّي، منبٌر في 
صحيفتكم، وأن يكون هذا الّصوت أحد أهدافها؛ 
وأن تّتخذ من املوضوع قضّية أسبوعّية تطرحها 
وتتناولها بالّشكل املالئم واملناسب. فمن املهّم أن 
املسّبقة  األفكار  لتغيير  منبرًا  الّصحيفة  تكون 

والّنمطية عن الّنساء.

å—«u Ò��«ò W ÒOFLł

 25 ـ  ال في  أحيت «الّسوار»  عام،  كّل  في  وكما 
من تشرين الّثاني، اليوم العاملّي ملناهضة العنف 
تشير  اإلحصاءات  تزال  ال  حيث  النساء،  ضّد 
فيه  لترفع  اليوم،  هذا  إحياء  ضرورة  على  وتؤّكد 
شهادتهّن  ويسّجلن  ًيا،  عال أصواتهّن  الّنساء 
ويؤّكدن على ضرورة مناهضة هذا العنف بشكل 
يومّي ومتواصل. ُتعتبر ظاهرة العنف ضّد النساء 
الّشائعة  الّنفسانّية  لألمراض  األساس  املسّبب 
اإلحصاءات  تشير  حيث  كاّفة.  املجتمعات  في 
أطفال/فتيات/ ثالث  كّل  من  واحدة  أّن  إلى 

اجلسدّي،  العنف  أشكال  ألحد  تتعرّض  نساء 
العنف  مناهضة  وتأتي  الّنفسانّي.  أو  اجلنسّي 
ضّد النساء كأمر محّتم، ال بّد من اعتباره أولوّية 
ومعاًفى. حٍرّ  مجتمع  بناء  لهدف  ملّحة  وطنّية 

ّية،  عرب نسوّية  جمعّية  هي  «الّسوار»  وجمعّية 
أشكال  جميع  ضّد  تناضل  حيفا،  في  مقرّها 
القمع، وتؤمن بأّن «الّنسوّية» هي حركة سياسّية 
القوّة  عالقات  لتغيير  تسعى  اجتماعّية،   –
أّن  وتؤّكد  مجتمعنا؛  في  الّسائدة  والهيمنة 
مظاهر العنف ضّد الّنساء واألطفال – وخصوًصا 
من  صورة  هي   – منها  اجلنسّية  االعتداءات 
لتحقيق  املجتمع،  في  الّذكورّي  الّتسّلط  صور 
إلشباع  ال  أساًسا،  والهيمنة،  بالقوّة  اإلحساس 

الرّغبة اجلنسّية، فقط!
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وفي بيان عّممته جمعّية «الّسوار» على وسائل 
أسوَد  كان  العام  هذا  أّن  فيه  أّكدت  اإلعالم، 
شهد  إذ  الِفَلسطينّيات!  الّنساء  إلى  بالّنسبة 
قتل  على  اإلقدام  عملّيات  في  ا  حاًدّ ارتفاًعا 
 37 أّن  إلى  اإلحصاءات  أشارت  حيث  الّنساء، 
امراة ِفَلسطينّية ُقتلت منذ بداية هذا العام (حّتى 
شهر أيلول املنصرم 2013)، من بينها 13 امرأة 
ّفة  الِضّ من  امرأة  و25  الّداخل  ِفَلسطينّيات  من 

ّية وقطاع غزّة. الغرب
وتستغّل «الّسوار» هذا اليوم لتذّكر وتتذّكر هؤالء 
وتدعو  باسمهّن..  صارًخا  صوًتا  لتكن  الّنسوة 
جميع أفراد املجتمع، بنسائه ورجاله وجميع أطره 
على  للعمل  والّتربوّية،  والّسياسّية  املجتمعّية 

وقف هذا اإلرهاب ضّد الّنساء.

ونشرت «الّسوار»، في هذا اليوم، إحصاءات حول 
ظاهرة العنف اجلنسّي، حتديًدا. حيث تناولت هذه 
اإلحصاءات الّتوّجهات اّلتي وصلت اجلمعّية خالل 
خطيرة  سوداوّية،  صورة  تعكس  إذ  األخير؛  العام 
وقامتة، ملجتمع غير آمن للّنساء؛ حيث يتّم فيه 
 – احلاالت  غالبّية  في   – ا  ـً جنسّي املرأة  تعنيف 

ضمن البيئة اّلتي تعيشها!
حوادث  مجرّد  ليست  اجلنسّية  االعتداءات  إّن 
من  أوسع  سياق  في  يقع  أمر  هي  بل  فردّية، 
ومناهضتها  والّسياسّية،  االجتماعّية  املمارسات 
مسّبباتها  مع  والّتعامل  إلى  اإلشارة  حتّتم 
احلقيقّية. العنف اجلنسّي يعكس عالقات القوّة 
حيث  الّذكوري،  الفكر  هيمنة  داخل  والسيطرة 
يشّكل العنف اجلنسّي أداة إرهاب وإخضاع، متارَس 
عموًما،  واملهّمشة  املستضعَفة  املجموعات  ضّد 

وضّد الّنساء خصوًصا.
العام  هذا  بداية  منذ   – «الّسوار»  عاجلت  وقد 
وحّتى شهر تشرين األّول/أكتوبر املنصرم – 639 
تشّغله  اّلذي  الّطوارئ  خّط  إلى  وصل  توّجًها 
املعتدي  كان  احلاالت  من   82% ففي  اجلمعّية. 
أشخاًصا  كانوا  منهم   72% للّضحّية؛  معروًفا 
من العائلة؛ في %38 من احلاالت كان الزّوج هو 
املعتدي؛ بينما في %15 من احلاالت ّمت فيها 
و15%  (احلبيب!!)،  اخلطيب  ِقبل  من  االعتداء 

منها كان املعتدي فيها األب (!!).
من   70% أّن  إلى  أيًضا،  اإلحصاءات،  وأشارت 

حاالت االعتداء حدثت في مكان معروف للفتيات 
والّنساء، من بينها: %36 داخل البيت، و%7 في 
مكان العمل، كما أّن %10 من االعتداءات كانت 
ـ«إنترنت». عبر الهاتف، بينما %8 منها عبر ال

وقد تلّقت جميع املتوّجهات إلى اجلمعّية الّدعم 
الّنفسانّي واالستشارة من قبل متطوّعات جمعّية 
«الّسوار» عبر الهاتف؛ وصل بعضهّن إلى الّسوار 
جللسات دعم، كما متّت مرافقة البعض لفحوصات 
ّية أو لتقدمي شكوى في الّشرطة. %20 منهّن  طّب
تلّقني االستشارة القانونّية اِملْهنّية، أيًضا. 16% 
من املتوّجهات ُقمن بتقدمي شكوى في الّشرطة، 

بينما متّنعت %84 منهّن في ذلك!
وتؤّكد جمعّية «الّسوار» في بيانها أّن العنف ضّد 
الّنساء ليس قدرًا محتوًما.. وتشير: «نحن نرى 
األطر  جميع  تلعبه  أن  يجب  الذي  للّدور  ّية  أهّم
االجتماعّية والّسياسّية، وأن نعمل مًعا ملناهضة 
ا  جميع أشكال العنف ضّد الّنساء.. مًعا نضع حًدّ
ا جلرائم قتل  جلرائم العنف اجلنسّي.. مًعا نضع حًدّ
ضّدهّن..  املمارس  العنف  أشكال  وجميع  الّنساء 
الّسيطرة  على  املبنّية  الّذكورّية  القيم  ننبذ  مًعا 
والّتسّلط.. مًعا نعمل على بناء مجتمع معاًفى 

مبنّي على العدل واملساواة..».
أّي  على  الّتسّتر  أو  الّسكوت  بعدم  وأطالب 
طفلة  على  اعتداء  فأّي  بعُد،  املرأة  ضّد  تعنيف 
أو ابنة أو فتاة أو امرأة هو إرهاب واعتداء على 

قيمنا وأخالقنا ومبادئنا ومجتمعنا.
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البال  «َع  املوسيقّي  للعرض  الّتحضيرات  إّن   ≠  åUHO�ò q�«d*

وساق.  قدم  على  جتري  البالد  فّناني  من  نخبة  مبشاركة  وديع»  يا 
ـ16 من شهر كانون األّول/ وسُيقام العرض سيقام يوم االثنني في ال

ـ«أوديتوريوم» في حيفا، مبشاركة كّل  ديسمبر القادم، في قاعة ال
من الفّنانني: خليل أبو نقوال، لبنى سالمة، سمير أبو فارس، إياد 

طّنوس، هيثم خاليلة وضيف الّشرف نصري قط.  
له،  واملبادر  العرض  منتج  صرّح  وقد 
«إّن  بالقول:  روحانا،  طارق  الفّنان 
رحيله  أسطورة..  فّنان  الّصافي  وديع 
حزن  حالة  في  شعبنا  من  املاليني  ترك 
أغانيه  ولكّن  قوّية،  كانت  والّصدمة 
وستدخل  الّسنوات  مّئات  ستعيش 
حتّية  مبثابة  هو  العرض  وهذا  الّتراث. 
لروح هذا الفّنان العمالق». وتابع طارق 
باحلديث حول اختيار الفّنانني والبرناَمج 
الفّني، بالقول: «لقد توّجهنا لعدد كبير 
جميع  بني  الّدمج  وحاولنا  شعبنا،  أبناء  من  القديرين  الفّنانني  من 
الّنهاية  وفي  الّصافي؛  وديع  يعشق  والّصغير  الكبير  ألّن  األجيال 
املراجعات  وتواريخ  الّظروف  له  سمحت  َمن  بحسب  اإلختيار  وقع 
(الپروڤات) والعرض باملشاركة. وسيدمج البرناَمج الفّني بني أغاني 
الّصافي القدمية اّلتي قّدمها في بداية مشواره الفّني وبني األغاني 

املعروفة من الّسنوات األخيرة».
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*åUHO�ò q�«d ≠ تستضيف «الورشة» - مساحة فنّية، 

يوم األربعاء القادم (4/12/2013)، عند الّثامنة والنصف 
مساًء، «رحلة موسيقّية لكوكب دافي» يقّدمه الّثنائّي تريز 
سليمان ويزن إبراهيم، باملشاركة مع عمر مّداح، حسن نخلة، 

رامي نخلة، شادي عويدات وهيالنة خاطر. 
ـ«املضحكة»  حيث ستقوم الفرقة بتقدمي أغاٍن تصفها الفرقة ب
رغم الوجع اّلذي حتويه، إمياًنا منها بأّن املوسيقى قادرة على 
ضّخ املشاعر واأللوان في حياة البشر واستبدال اخلدر والبرد 
الذي يقّص األطراف ويغّلف نشرات األخبار مبوسيقى دافئة، 

تبّشر مبستقبل أفضل. 
بعد  تأتي  ولكّنها  املولد،  حديثة  هي  الفرقة  أّن  إلى  يشار 
عمل طويل، جمعت الكلمات املوسيقّية تريز سليمان (ابنة 
حيفا)، ومن أحلان وتوزيع املوسيقّي يزن إبراهيم (ابن اجلوالن). 
وهذه املرة ينضم للّثنائي خمسة موسيقّيني ذوو جتربة نابضة 

من اجلوالن الّسوري احملتل.
وقد اختيرت «الورشة» - مساحة فنية، في شارع أبو نوّاس 
(الكرمل/«بن غوريون») 12، في حيفا، لتكون مكان الّلقاء 
األّول بني الفرقة واجلمهور، واّلذي يأتي متهيًدا الفتتاح جولة 
األّول  باأللبوم  واحتفاًء  وخارجها،  البالد  في  قادمة  عروض 
للّثنائي «تريز ويزن»، واّلذي سيصدر في بداية العام اجلديد.

مساحة   - «الورشة»  مؤّسسي  (أحد  جبارين  سميح  ويرى 
انطالقة  واألصدقاء،  ويزن»  الّثنائي «تريز  عرض  في  فنّية)، 
دافًئا  وبيًتا  ا،  داعًمً مكاًنا  «الورشة»  اعتبار  باّجتاه  قوّية 
على  الِفَلسطينّيات/الِفَلسطينّيني  للفّنانات/للفّنانني 
واإلنتاج  للّتفاعل  حاضنة  لتشّكل  إبداعهم،  حقول  اختالف 
أو  الّتقليدّية  املأسسة  عن  بعيًدا  ِفَلسطني،  في  الفّني 

الّتجارّية فيما يتعّلق بالّتعاطي مع الفّن والّثقافة».

’U� q�«d*

أمين  برهوم،  أشرف  عّبود،  إلياس  الفّنانني  من  كوكبة  البالد  إلى  عاد 
نويصر،  لطفي  وردة،  أبو  يوسف  بكري،  محّمد  مطر،  ميالد  نّحاس، 
نسرين فاعور، محمود صبح، عدنان طرابشة، حنان حلو، كمال زايد، 
نسرين سطيلي، راضي شحادة، وجميل خوري  قادمني من عّمان، بعد 
أقيم  واّلذي  «املُخلِّص»،  العاملّي  للفيلم  االحتفالي  العرض  حضروا  أن 
في العاصمة األردنّية عّمان. كما حضر هذا العرض ُنخبًة من الفّنانني 

األردنّيني والِفَلسطينّيني اّلذين شاركوا في هذا الفيلم. 
ّية، شارك في متثيله كوكبة من الفّنانني العرب  و«املُخلِّص» ناطق بالعرب
العامليني، مثل جون جي الذي قام بدور املخّلص يسوع املسيح، وزهير 
نوباني، عبير عيسى، محّمد بكري، أشرف برهوم، عدنان طرابشة اّلذي 
قام بدور القّديس بطرس، وإلياس عّبود اّلذي قام بدور يوحّنا احلبيب 

وآخرون. وهو من إخراج روبرت سافو، وّمت تصويره في بلغاريا وعّمان. 
ومن املقرر أن يتّم توزيع هذا الفيلم على دور الّسينما في العالم ليتّم 

عرضه على الّشاشة الكبيرة.

ÊU ÒL Ž s  œu F ð 5 O ÒK;« 5 ½U ÒMH « s  è³ Öu Ö

مهران  الفّنان  بقيادة  كبيرة  موسيقّية  فرقة  الفّنانني  وسترافق  هذا 
ا للعمل) والفّنان خليل  ـً مرعب والفّنان صالح هيبي (مديرًا إدارّي

ا).   ـً ّي أبو نقوال (مستشارًا فّن
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إحدى  في  برناَمًجا  شاهدت  أّيام  بضعة  قبل 
ّية، وضيف احلْلقة كان عضوًا في  القنوات احملّل
فُسئل:  املختلطة،  املدن  إلحدى  البلدّي  املجلس 
وكيف  االئتالف،  في  تشارك  عربّي  وأنت  كيف 
صالح  في  ليست  ملشاريع  تتصّدى  سوف 
ناخبيك؟ فكان جوابه: وهل تخطيطات البلدّية 
ومشاريعها متوّقفة على صوتي وأصوات شركائي 
في القائمة؟ فإذا اّتضح، فعًال، وجود مشروع ضّد 
على األقّل –  مصلحتنا فسوف نعترض أو – 
سوف نسّجل املالحظات؛ في محاولة لتقومي هذا 

القرار أو ذاك».
لكّن  الّتفاصيل،  بعض  في  معه  نختلف  قد 
في  املشاركة  مسألة  على  الّضوء  يلقي  هذا 
لتحقيق  مهّمة  وسيلة  أّنها  على  الّتنمية 
الّنمّو االقتصادّي، العدالة االجتماعّية، والّتقّدم 
االجتماعّي. وإّن جهد البلدّية، مبفردها، ال ميكن 
ّية  أن يحّقق عملّية الّتنمية بكّل أهدافها بفعال
املواطنني  وجهد  مشاركة  بدون  ودميومة،  وكفاءة 
املشاركة  فإّن  وبالّتالي،  بالّتنمية.  املعنّيني 
املجموعات  إشراك  تعني  الّتنموّي  مبفهومها 
والّشرائح الّسّكانّية املستهدفة في جميع مراحل 
ُخّطة  أهداف  وصياغة  حتديد  من  بدًءا  اُخلّطة. 
وانتهاًء  أوضاعهم،  لتحسني  املوّجهة  الّتنمية 
باملساهمة في تنفيذها وتقييمها وتقوميها. وهذا 

يعني الّتخطيط من أسفل إلى أعلى.
املشاركة  تلك  هو  الّشعبّية  باملشاركة  املقصود 
االجتماعّية،  ّية  باملسؤول الّشعور  على  القائمة 
مشاركة من األفراد واجلماعات والقيادات في كّل 

ّي بوجه عاّم، ما يّتصل باحلياة في املجتمع احملّل
املشاكل  لطبيعة  واضحني  وتصوّر  فهم  وتقدمي 
خالل  من  وذلك  بالتنمية.  املعنّية  املناطق  في 
إدراك املواطنني حلجم مشكالتهم وموارد اِملنطقة 
احلقيقّية  املشاركة  تؤّدي  حيث  وإمكاناتها. 
املمارسة؛  طريق  املواطنني  تعّلم  إلى  والفاعلة 
ويستغّلون  مشكالتهم  يحّلون  كيف  فيدركون 
مواردهم مع مرور الوقت؛ ذلك من خالل الّصواب 
واخلطأ. كما تعمل املشاركة الّشعبّية على تقليص 
الّدور األحادّي املتعاظم للحكومة أو املرَكز، كما 
املجتمع،  في  والّنخب  الّصفوة  دور  حتّجم  أّنها 
وتساهم في حّل املشاكل االقتصادّية واالجتماعّية 
القائمة. االجتماعّية  الُبنى  عن  الّناجتة 
املواطنني  ثقة  املباشرة  املشاركة  وتعزّز  هذا 
االستعداد  فيهم  يوّلد  اّلذي  األمر  بأنفسهم، 
في  أنفسهم  تنظيم  على  والقدرة  الّنفسّي 
البلدّية  تساند  مجتمعّية  وهيئات  تنظيمات 
وضع  في  وتشارك  هم،  احتياجاتهم  توفير  في 

اُخلطط وتنفيذها وتقوميها.
وحتِفز املشاركة أفراد املجتمع على املبادأة وفتح 
ودعمها  الرّسمّية،  اجلهات  مع  الّتعاون  باب 
باألفكار البّناءة والّصائبة. كما ُتساهم في إرساء 
وتأكيد القيم اخلاّصة باحملافظة على املال العاّم.

ّية  ّي باملسؤول وُيعتبر غياب احلّس والّشعور احملّل
من ِقبل املواطنني مبشاكل مجتمعهم واحتياجاته، 
ا لعدم اكتراث الفرد وعدم اهتمامه  عامًال أساسًيّ
مبا يدور في مجتمعه، وما يواجهه من معوّقات. 
الّشعبّية  املشاركة  تصبح  املوقف،  هذا  جتاه 
املبادأة  روح  وغرس  املواطن  لتوعية  ا  ضرورًيّ أمرًا 
ّية فيه، ليصبح عضوًا فاعًال  والّشعور باملسؤول

في مجتمعه.
ّية هدًفا أساًسا وغاية قصوى  وتظّل الّتنمية احملّل
لتحقيقها  ّي  احملّل واملجتمع  الّدولة  تسعى 
الّسلطات  كانت  ولَئن  دميومتها.  على  والعمل 
في الّدولة مسؤولة عن بذل اجلهد في الّتخطيط 
والّتنفيذ، فإّن ذلك ال يعني إعفاء املواطنني من 
يتطّلب  الّدور  هذا  ولعّل  املشاركة.  في  دورهم 
ال  فبغيرها  ُذكرت؛  اّلتي  املشاركة  مرتكزات 
تفادي  من  بّد  ال  أّنه  كما  الّنجاح.  له  ُيكتب 
املعوّقات اّلتي تنقص من دور املشاركة وأهدافها. 
والّثقافّي  االجتماعّي  ونسيجها  حيفا  ومدينة 
زمام  وأخذ  اَحلراك،  هذا  مثل  إلى  ماّسة  بحاجة 

املبادرة، فإّن خير الّناس أنفعهم للّناس.

ÆÆUH O Š w  s Ó  UH O Š w
X ½√ ÒÒô≈
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الّتغذية  اختصاصّية  مؤّخرًا،  اجتازت، 
الصحّية والّسليمة والّطب املكّمل نانسي 
ـ«بوكوا»  ال لرياضة  تعليمّية  دورًة  نعمة، 
وقد  املّتحدة،  الواليات  في   (Bokwa)
ّية نشر هذا الّنوع من الرياضة  توّلت مسؤول
على  حصلت  أن  بعد  وذلك  البالد؛  في 
بيست»  ـ«بوكوا  ال لتدريب  الّالزم  الّتأهيل 
دورة  تنظيم  وسيتّم   .(Bokwa Best)
ويوجد  البالد،  في  مؤّهلني  مدرّبني  إلعداد 
تلقوا  مدرّبني  ثمانية  البالد  في  ًيا  حال
وسيتّم  هذا  وخاّصة.  ممّيزة  بصورة  تدريبهم 
ـ«بوكوا»،  ال لبرناَمج  تعريفّي  عرض  تنظيم 

يوم اجلُمعة القادم.
ـ«بوكوا»، حّدثتنا نعمة قائلة:  وعن رياضة ال
ـ«بوكوا» (Bokwa) هو برناَمج جديد  إّن ال
للياقة البدنّية، بدأ العمل فيه في الواليات 
املّتحدة األمريكّية، ومنها انتشر إلى أرجاء 
مختلفة من العالم. وُيبنى البرناَمج أساًسا 
حيث  واألرقام،  األبجدّية  احلروف  على 

يتهّجاها املشاركون «بأقدامهم» على صوت 
األنغام املوسيقّية.

والرّقص  املالكمة  بني  خليط  و«بوكوا» 
بتحريك  اإليقاع  على  مبنّي  اإلفريقّي، 
نطق  مع  املوسيقى،  أصوات  على  األقدام 
األّول  اجلزء  ويرمز  واألرقام.  األبجدّية  احلروف 
من الكلمة «بو» إلى لعبة املالكمة بالّلغة 
واملالكمة  «بوكسينچ»؛  أي  اإلنچليزّية 
وعضالت  اليدين  لتقوية  رائعة  وسيلة  هي 
الّذراعني والكتفني واجلزء العلوّي من اجلسم. 
أّما اجلزء الّثاني من الكلمة «كو». فيرمز 
أشكال  من  شكل  وهو  ـ«كويتو»،  ال إلى 
الرّقص اإلفريقّي حيث يتّم تقوية عضالت 

الّساقني والعجيزة بصورة كبيرة. 
بأقدامهم  واألرقام  احلروف  املشاركون  يرسم 
املوسيقى،  أنغام  على  الرّقص  أثناء  في 
مافي  پول  إفريقي  اجلنوب  اخترع  وقد 
ـ«بوكوا». وقد ابتدأ العمل بهذا البرناَمج  ال
األمريكّية  املّتحدة  الواليات  في  الرياضّي 
ثم أخذ ينتشر في الدول األوروپّية. ويرسم 
على  اخلطوات  الرقص  مدرّب 
ويتّم  الورق،  من  لوحات 
تعليقها على احلائط ملساعدة 
على  أقبل  وقد  املشاركني، 
من  كبير  عدد  الرياضة  هذه 
«بوكوا»  أّن  مؤّكدين  الرّجال 
أنثوّية  طبيعة  ذات  ليست 
تتضّمن  فهي  األمر،  واقع  في 
واحلركة. النشاط  من  الكثير 

هنالك سّتة مستويات للّتدريب 
من  أكثر  مع  البرناَمج  إلتقان 
للرّقص؛  الفردّية  الرّموز  من   50

بعالمة  املدرّب/املدرّبة  ويشير 
بيده/يدها توّضح احلرف أو الرّقم 

الّتالي.
ـ«بوكوا» رياضات املشي  يشمل ال
واحلركات  والقفز  واملالكمة  والركل 
األمام  إلى  واحلركات  اجلوانب  من 
هو  كما  «الوثب»  أو  واخللف 

ـ«بوكوا». وتظّل  معروف في مصطلحات ال
األذرع واألرجل تتحرّك في اضطراب أو هياج 
على إيقاع املوسيقى حّتى ينتج عن اجلميع 

قدر جّيد من العرق.
ـ«بوكوا» تستهلك نحو 1200 سعرة  إّن ال
على  ذلك  فيساعد  الساعة؛  في  حرارّية 
تخفيف الوزن، والّتخلص من األرداف وشّد 
محّددة  راقصة  إيقاعات  توجد  ال  اجلسم. 
للجميع  وميكن  ـ«بوكوا»،  ال في  مسّبًقا 
برناَمج  يعتبر  فهو  ذلك،  مبوجب  الرّقص 

لياقة بدنية لكّل العائلة.
ويحتاج  ـ«بوكوا»  ال في  جًدا  مهّم  والّتركيز 
وإّال  وثيق،  بشكل  املدرّب  متابعة  إلى 
أّن  خاّصًة  خطواته؛  مالحقة  سريًعا  سيفقد 
من  تكون  بها  ترقص  التي  والّسرعة  القوة 

اختيارك. 
ـ«بوكوا» بنوع آخر  ا ما تتّم مقارنة ال وغالًب
من الّتدريبات، أال وهو الزومبا اّلتي ترقص 
على إيقاعات موسيقى أمريكا الّالتينّية، 
إيقاعات  توجد  ال  ـ«بوكوا»  ال في  ولكن 
الرقص  للجميع  وميكن  محّددة،  راقصة 

بحسب ذلك.

 ÷—√  WHIý  vKŽ  — ÒËb½  rŽ  

 UNOKŽ  rOI½  ÊUAŽ  ÆÆuÐUÞ  ÊuJð

°ÆÆ5D�K� W�Ëœ

 ÍU¼ ‰U� ¨Êu¹—už sÐ≈ UM�QÝ 

 °ÆÆtÒK�« U¼U Ò¹≈ U½UDŽ√ ÷—_«

 ÍU¼ X�U� d̈O¾� «b�už UM�QÝ 

°ÆÆU½dO ž Êu¼ «bŠ w� U�Ë UM{—√

 U�  UM{—√  ‰U�  ¨s GOÐ  UM�QÝ  

 dOž ÷—√ ÓŸ Ë— ÚËÓœ uŠË— ÆÆw ÒHJ²Ð

°ÆÆ÷—_U¼

 UM{—√  ‰U�  ¨5Ð«—  UM�QÝ  

 tÒK�«  uŠË—  ÆÆuJ�≈  uJ{—√Ë  UM�≈

°ÆÆuJODFÓ¹
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 COME JOIN THE REVOLUTION
IF YOU CAN MOVE AND YOU CAN SPELL YOU CAN DO BOKWA

Bokwa fitness israel
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هذه ليست املرّة األولى اّلتي تتناول فيها صحيفة 
«حيفا» موضوع أخطار خليج حيفا اّلتي ممكن 
أن تؤّدي إلى كارثة؛ ففي عددها املاضي وعلى 
صفحتها الّثانية نشرت وبشكل بارز خبرًا بعنوان 
«خليج حيفا.. الكارثة قادمة». وسبق وأن نشرت 
صحيفة «حيفا» مرارًا وتكرارًا عن هذه األخطار، 
فخليج حيفا يعتبر قنبلة موقوتة، وهنالك قرى 
ّية في مرمى اخلطر في حالة حصول  وبلدات عرب
ومّدمرة.  خطيرة  ملواد  تسرّبات  أو  انفجارات 
أكثر  قلم»  يا  «سّطر  زاويتي  في  تطرّقُت  كما 
خليج  فمنطقة  املقلق،  املوضوع  لهذا  مرّة  من 
حيفا تعتبر من املناطق األخطر في البالد واّلتي 
تترّكز فيها كمّيات هائلة من املواد الكيماوّية 
اخلطيرة، واّلتي إن أصيبت خالل حرب ما أو هزّة 
أرضّية فإّنها سُتحدث كارثة، حيث تنتشر بها 
وبشكل مرّكز معامل تكرير الّنفط ومخازن املواد 
الكيماوّية شديدة اخلطورة واالنفجار. وأنا أرى في 
االستمرار باملماطلة حلّل هذه األزمة، مبثابة مقامرة 
بحياة املواطنني اّلذين يسكنون في مدينة حيفا، 

واملناطق املجاورة لها. 
تطرّقت  صحيفة «حيفا» في عددها املاضي إلى 
تقرير مراقب الّدولة حول قضّية األمن واألمان في 
مدينة حيفا، اّلذي أشار إلى أّن إدارة امليناء غير 
شديدة  املواد  من  البالد  يصل  ما  على  ُمّطلعة 
ارة اإلطفاء الوحيدة تخرج أكثر  اخلطورة، وأّن سّي
ارة إطفاء  من مرّة للعالج والّتصليح وال توجد سّي
أخرى  خطيرة  اّتهامات  إلى  باإلضافة  بديلة؛ 
والتسّتر على إهمال مشّغلي رافعات يتعاطون 

رات.   املخدِّ
في  اخلِطرة  املواد  تركيز  مشكلة  تكفي  ال  إًذا 
خليج حيفا واّلتي تعتبر مبثابة قنبلة موقوتة قد 
تنفجر في كّل حلظة لتودي بحياة آالف املواطنني 
في حيفا واملدن والقرى احمليطة بها؛ فيأتينا هذا 
الّتقرير ليكشف لنا مدى االستهتار بحياة الّناس 
يتسّترون  اّلذين  املسؤولني،  قبل  من  وأرواحهم 
على األخطاء، رغم خطورتها ورغم هول األضرار 
اّلتي ممكن أن حتدث نتيجة هذا اإلهمال الفاضح.   
لالّطالع  حيفا  خليج  ملنطقة  بزيارة  قام  من  كّل 
حلياة  وتهديدها  املنطقة  هذه  خطورة  مدى  على 
من  املنطقة  بتفريغ  أوصى  املواطنني،  من  اآلالف 

ÆÆrK� U| d ÒD�

°øÊU Q Ð UMM O Ž√ i L G ÔM Ý v ²

املواد الّساّمة واملواد اخلِطرة اّلتي تسّبب األضرار 
ملواطني املنطقة، واّلتي ممكن أن ُحتدث كارثة في 
حال تعرّضها لتفجير نتيجة هجوم صاروخّي أو 

هزّة أرضّية.
الّصادر  «حيفا»  صحيفة  من   173 العدد  في 
في  نشرت   ،2013 نيسان   26 بتاريخ 
بعنوان «صحوة  مقاًال  املوضوع  هذا  عن  زاويتي 
املسؤولني»، أشرُت في حينه إلى تصريح رئيس 
الداخلّية  اجلبهة  ووزير  ياهڤ،  يونا  حيفا  بلدّية 
على  پيرتس  عمير  البيئة  ووزير  أردان  چلعاد 
مصنع  في  حصلت  اّلتي  االنفجار  عملّية  أثر 
األمريكّية،  «تكساس»  والية  في  األسمدة 
مطالبني باإلسراع بإزالة خزّان األمونيا من منطقة 
خليج حيفا. وأعلن رئيس بلدّية حيفا في حينه 
أّنه منذ أكثر من عشرين عاًما واحملكمة متاطل 
ّية لنقل األمونيا من  في اّتخاذ اإلجراءات القضائ
في  الدولة  مراقب  تقرير  وبحسب  حيفا؛  ميناء 
العام 2006، ورد أّن كمّية غاز األمونيا كانت 
فترة  خالل  بها  املسموح  الكمّية  أضعاف  أربعة 
احلرب، وحسب التقرير، أيًضا، لم يعمل مسؤولو 

املنشأة على إفراغ اخلزّان من األمونيا الزائدة! 
إن ما أقرأه وأسمعه حول هذا املوضوع ُيدهشني، 
فإلى أّي مدى ميكن أن يستهتر املسؤولون بحياة 
املواطنني؟ وبعد أن مر على «صحوة املسؤولني»!! 
جتاه ضرورة إزالة خزّان األمونيا من منطقة خليج 
حيفا أكثر من نصف عام، هل ميكننا أن نعيد 
عليهم الّسؤال مرّة أخرى، متى سنغمض أعيننا 
خطر  من  قلقني  غير  بأمان،  الّنوم  إلى  ونلجأ 

حدوث الكارثة القادمة في خليج حيفا؟!
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ُبنيتها  في  املدرسة  أّن  صحيح 
معّلم  بني  فيها  األدوار  وتقاسم 
للعلم لم تتغّير كثيرًا منذ  ومتلقٍّ 
املجتمعات  أّن  إّال  الّسنني،  مئات 
الّتربوّية  العملّية  فيها  تتّم  اّلتي 
وبشكل  عديدة  بتغّيرات  مرّت  قد 
يطرح  ما  بالّتحديد  وهذا  كبير. 
واملرّبي  املعّلم  أمام  ِجدّية  حتّديات 
يفعل  فماذا  عاّم.  بشكل  واملدرسة 
املعّلم املكلَّف األّول بعملّية الّتعليم 

بسرعة،  ومتحّول  متغّير  عالم  حيال  والّتربية 
خاّصة بعد ثورة االّتصاالت؟

إّنه سؤال يجتهد علماء الّتربية واالجتماع وعلم 
استطاع  وقد  عليه.  اإلجابة  في  الّتربوّي  الّنفس 
هؤالء، وفي مواقع عّدة من العالم، توفير أكثر من 
ا على هذا الّسؤال.  ـً ّي ا وعمل ـً إجابة ُمقِنعة نظرّي
الّتربوّية  الّنظرّيات  في  الّتطوّر  هذا  هنا  ومن 
املتلّقي  على  وانعكاساتها  بالتحوّالت  املّتصلة 
املتأّخرة. أو  املبّكرة  الّتعليمّية  املراحل  في  كان 

املعّلمون  يواجهها  اّلتي  التحّديات  هذه  وأولى 
باملاّدة  الّطالب  اهتمام  إثارة  إلى  الّسبيل  هي 
املؤّثرات  وطغيان  الّصورة  ثقافة  زمن  في  املقرّرة 
الّتكنولوجيا  عبر  املبثوثة  واملرئّيات  البصرّية 
في  أو  يده  في  الّطالب  يحوزها  اّلتي  احلديثة 
جيبه! كيف ُميكن إقناعه بترك عامله االفتراضّي 
واملجيء مع املعّلم إلى املواد املقرّرة في املواضيع 
املختلفة واالستجابة ملتطّلبات الدراسة؟ أمكننا 
فيه  فيكون  مغاير  بشكل  الّسؤال  نطرح  أن 
إجابة عملّية، ورّمبا نافعة جًدا للمعّلم والّطالب 
االّتصاالت  ثورة  دمج  ُميكن  كيف  الّسواء.  على 
فأكثر  أكثر  والّشبكات  املرئّيات  وتكنولوجيا 
املفاتيح  أحد  يكمن  هنا  الّتدريس؟  عملّية  في 

األساسّية للّتعامل الّناجع مع هذا التحّدي.
الّتكنولوجيا  عالم  في  الّنظريات  إحدى  تقول 
الّتكنولوجيا  أّن  أو  تكنولوجّي»  «قدر  بوجود 
ليست وسيلة بقدر ما هي «حتمّية». وأضاف 
املنحى  هذا  تؤّكد  شروحات  املنّظرين  بعض 
اإلعالم)  (وسيلة  إلى «ميديا»  مثًال  كمشيرين 
على  سطوة  وذات  طاغية  كـ«ميديا»  الّتلفزيون 
دمج  في  الّتفكير  ينبغي  أيًضا  هنا  اإلنسان. 
الّتربية  عملّية  في  وغيرها  الّتكنولوجيا  هذه 
والّتعليم، كجزء ال يتجزّأ وعدم الوقوع في فّخ 
محاربتها أو إقصائها عن احلّيز املدرسّي، كأّنها 
شّر مستطير! فمثل هذا التوّجه سيفشل حتًما. 
بشكل  الّطالب  عزل  ُميكن  ال  األمر  نهاية  في 
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املدرسة.  خارج  بيئته  عن  ُمطلق 
الّطالب  فيها  يكون  بيئة  وهي 
العالم  مع  أثرّية  بسرعة  متواصًال 
الرّحب عبر شبكات تصل أقاصي 

األرض كاّفة.
لم يعد املعّلم وكيل املعرفة الوحيد 
يعد  لم  بل  املدرسّية؛  البيئة  في 
اًقا في اكتشاف املعارف العاّمة  سّب
والعينّية، حّتى وإن كانت موضوع 
فالّشبكات  األكادميي.  تخّصصه 
العالية  بالّتكنولوجيا  العاملة 
جليل  متيّسرة  هي  مما  أكثر  للّطالب  متيّسرة 
الّطالب  ُقدرة  هنا  ومن  واملرّبيات.  املرّبني  من 
املنهجّية  غير  املعرفة  اكتساب  في  أحياًنا 
منهجّية  معارف  من  املتوافر  بأضعاف  تفوق 
مقرَّرة. وهذه فجوة ال ُميكن الّتغاضي عنها في 
أمناط  في  الهائلة  التحوّالت  لقراءة  محاولة  كّل 
وعادات الّطالب اّلتي يصل معها إلى املدرسة.

والّتعليم  بالّتربية  العاملني  من  البعض  مييل 
إلى إنشاء خطاب احلنني والرّجوع إلى الزّمن اّلذي 
مضى. ويغالي البعض منهم في وصف املكانة 
اّلتي متتع بها املعلم والّطاعة اّلتي سادت املدرسة، 
ونقول  أخرى.  متخّيلة  حاالت  من  ذلك  إلى  وما 
إّن اّلذي مضى وانقضى لن يعود. وكّل محاولة 
للتشّبث به أو استحضاره هو ضرب من العبث 
بّدد الوقت الّثمني. ويأتي  اّلذي ُيهدر الّطاقات وُي
اقتراحي بناًء على دراستي ومشاهداتي امليدانّية 
وتأّمالتي في العملّية الّتربوّية أن نبحث جميًعا 
اجلارية  والّتطوّرات  بالتحوّالت  تعترف  ُطرق  عن 
في الواقع خارج املدرسة، واالستفادة من كّل ما 
تواصل   تكنولوجيا  من  العلم  منجزات  توّفره 

وبّث وتبادل. 
من هنا أقترح مثًال أن ُينظر إلى الهاتف الذكي 
كوسيلة تعليم وليس كوسيلة «خِطرة» يأخذها 
في  له  ويعيدها  احلصة  أّول  الطالب  من  املعّلم 
في  أسرعنا  كّلما  أّنه  هو  واعتقادي  نهايتها. 
واعتمادها،  الّتعليم  تكنولوجّيات  حتديث 
الّطالب  عالم  بني  املفتوحة  الفجوة  قّلصنا  كّلما 
أّن  ولنتذّكر  املدرسة.  داخل  وعامله  املدرسة  خارج 
تكمن  الناجحة  الّتربوّية  العملّية  أساس  في 
املعّلم  أمام  احلضور  الدائم  والّسؤال   - الدهشة 
في هذا العصر، وما سبقه من عصور، هو كيف 
نفوس  في  الّدهشة  ُيحدث  أن  املعّلم  يستطيع 
هي  املتطوّرة  التكنولوجيا  أّن  وجنزم  الّطّالب؟. 

إحدى الوسائل لذلك!
(مدير عام جمعّية الّتطوير االجتماعّي - حيفا)  
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رهباًنا  رسموا  أيًضا  وكثيرون  الترّهب،  عن حياة  كتبوا  كثيرون 
معّينني وصوّروا فضائلهم. بيد أّن قّلًة قليلة صوّرت احلياة الرّهبانّية 
بالرّسم واأللوان. ال شّك في أّن األيقونة اّلتي سنتكّلم عليها نادرة، 
ورّمبا لم يرها القارئ في حياته ولن يراها، لكّنها تنتمي إلى الّتقليد 
اإليقونوچرافّي، وتصميمها كما سنقّدمه يعود إلى العصور الوسيطة.

تهتّم أيقونات الرّاهب بتصوير حياته الّداخلّية وصراعه الروحّي أكثر 
من تصوير حياته اخلارجّية وبرناَمجه اليومّي واألجواء الديرّية.

لذلك ينتمي هذا الّنوع من األيقونات إلى فئة األيقونات الّالهوتّية.
النقدّية:  الدراسات  في  الّشائع  األيقونات  بتصنيف  الّقارئ  نذّكر  إذ 
پورتريه)، أيقونات  في  الّشخصّية  شخصّية (تصوّر  أيقونات 
تعظيمّية (تصوّر  تاريخّية)، أيقونات  أحداًثا  تاريخّية (تصوّر 

الّشخصّية في مجدها)، أيقونات الهوتّية (تصوّر قضايا الهوتّية).
على  الترّهب مصلوًبا  في أيقونة  الرّاهب  يظهر   ÆÆV¼«Òd�«   

صليب، ويلبس ثوبه الرّهبانّي األسود، ويغّطي اإلسكيم رأسه عالمًة 
يجاهده. رجاله حافيتان  أن  نوى  اّلذي  الروحّي  اجلهاد  على 
العالم، يخفض  عن  نفسه  صلب  ألّنه  الّصليب،  على  ومسّمرتان 
معه  وبالّتوازي  للّصليب،  األفقّي  القائم  وفوق  فمه،  ويغلق  نظره 
حصيًنا  وباًبا  لفمي  حارًسا  رّب  يا  «اجعل  الّتالية:  العبارة  ُكِتَبت 
مبسامير  مثّبَتني  ليستا  ولكّنهما  شفتّي». ذراعاه مفتوحتان  على 
منهما  وبالقرب  مّتقَدين،  مشَعَلني  بيديه  الّصليب، ويحمل  إلى 
الّصاحلة  أعمالكم  ليروا  للّناس  نوركم  ليضيء  «هكذا  هذه  العبارة: 

فيمّجدوا أباكم اّلذي في الّسموات».
على صدره رقعة تشبه القلب، ودرج الرّسامون على تلوينها باألحمر، ُكِتَب 
ا اخلق فّي يا الله وروًحا مستقيًما جّدد في أحشائي». ـً ا نقّي عليها: «قلًب

وعلى بطنه صحيفة أخرى بشكل يافطة مع هذه الكلمات: «ال تنخدع 
أّيها الرّاهب مبلّذات البطن». وفي أسفلها، على مثانته، صحيفة أخرى 
تقول: «أميتوا أعضاَءكم على األرض». وحتتها أيًضا، حتت الركبتني، 

صحيفة أخرى تقول: «هّيئوا أقدامكم لطريق إجنيل الّسالم».
املسيح،  صليب  هندسته  في  الّصليب  يشبه   ÆÆVOK ÒB�«   

ألّن احلياة الرّهبانّية األرثوذكسّية هي اقتداء باملسيح املصلوب. وكما 
أّن بيالطس أمر اجلنود بوضع عبارة: «يسوع الّناصرّي ملك اليهود»، 
جند على صليب الراهب وفي املكان نفسه اجعل يافطة مسّمرة عليها 

هذه الكلمات: «ال تفخروا أمامي إّال بصليب رّبي».
عند األطراف الّثالثة األخرى للّصليب ثالث دوائر تشبه األختام، ُيكَتُب 
احلرف األّول من كّل عبارة فيها بالّلون األحمر، واجلملة مختصرة، يجد 
على  الّدائرة  في  األسفل.  نحو  منها  بالقرب  الكامل  نّصها  املشاهد 
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ويستعّد  ا  ـً ملكّي تاًجا  وبيساره  الورد  من 

ليمنحهما للرّاهب.
أًبا  ترك  «َمن  املسيح:  وعود  عن  تعبيرًا 
في  ضعف  ِمائة  ينال  أجلي  من  ا...  ـً أّم أو 

هذه احلياة، وينال احلياة األبدّية»، درجت بعض أيقونات الرّهبان على 
عن  الّتاج يعّبر  الّدنيا:  هذه  في  يزهد  املزدوجة ملَن  تصوّر املكافأة  أن 
اخليرات األرضّية؛ واإلكليل عن اخليرات الّسماوّية. وال ُيقَصُد باخليرات 
األرضّية املال واجلاه واملناصب بل اخليرات الرّوحّية والّنفسّية: الّشعور 
بالّسالم والرّاحة والّطمأنينة. وفوقه عبارة «َمن أراد أن يتبعني فليكفر 
بنفسه ويحمل صليبه ويتبعني». وعلى ميني املسيح ويساره مالكان 
يحمالن صوجلاَنني وكرَتني كما عهدنا أن نراهما في أيقوناٍت أخرى.

في  جندها  اّلتي  األمور  بعض  تظهر  ال  ننشرها  اّلتي  األيقونة  في 
ُكِتَب  صحيفة  اليمني  مالك  يحمل  كأن  شبيهة،  أخرى  أيقوناٍت 
اليسار:  مالك  صحيفة  وعلى  لنجدتك»،  أرسلني  «الرّب  عليها: 

«افعل اخلير وال تخَش شيًئا».
أو مالكان ينظران إلى الرّاهب ويدّالنه إلى املسيح، ويحمالن صحيفة 
بشكل يافطة مع هذه الكلمات: «جاهد لتنال إكليل البّر فيمنحك 

الرّب تاًجا بأحجاٍر كرمية».
جند منوذًجا لهذه األيقونة مرسوًما في لوحٍة جدارّية بحنية الكنيسة 
املصلوب  الرّاهب  يهاجم  وال  آثوس.  بجبل  فيلوثيو  لدير  الرئيسّية 
الزنى واألباطيل، بل أيًضا اخلطايا الرئيسّية الّسبع مًعا مشخصنًة 
بشياطني مصوّرة بطريقة في غاية الرّوحانّية. فيصوَُّر مثًال شيطان 
الغضب بلوٍن أحمر، والزّنى في هيئة امرأة عارية، وشيطان الّشراهة 
مبالٍغ به. ويظهر فوق الرّاهب احلقيقّي املنتصر سبعة  بشكٍل  بديٌن 

مالئكة حتمل سبعة تيجان ألّنه حّقق سبعة انتصارات.
«حياة  األيقونة:  هذه  تسمية  على  الّتقليد  درج   ÆÆW9U)«   

املغريات  كّل  ضّد  دائم  روحّي  جهاٍد  حياة  إّنها  احلقيقّي».  الرّاهب 
اخلارجّية واألهواء الّداخلّية، وال يشّن الرّاهب جهاده معتمًدا على قوّته 

الّشخصّية، بل على نعمة الّله.
عن  ا  ـً ّي جزئ بالّصور  يعّبروا  أن  استطاعوا  الرّسامني  أّن  في  شّك  ال 
جهاد الرّاهب الروحّي، ولكّنهم استعانوا كثيرًا بالكتابة كما الحظنا، 
ا.  ـً تعليمّي يكون  أن  إلى  مييل  األيقونات  من  الّنمط  هذا  جعل  ّمما 
فاملشاهد العادّي ال يستطيع بسهولة فهم ما عّبر عنه اإليقونوچرافّي 
في تصويره، ألّنه غير متآلف مع احلياة الرّهبانّية. لذلك ّمت الّلجوء 
إلى اإلكثار من الكتابة، وهو أمر نادر احلدوث في اإليقونوچرافيا، 

وهذا ما يجعل األيقونة فريدة وممّيزة.

اليمني جند الكتابة الّتالية: «َمن يثبت حّتى النهاية يخلص». وعلى 
اليسار جند هذه الكلمات: «َمن ال يتخّلى عن كّل ممتلكاته ال يستطيع 
أن يكون تلميذ املسيح». وفي الدائرة السفلّية مكتوب حتت مصطبة 
باألوجاع». ومملوء  ضّيق  احلياة  إلى  يقود  الذي  «الطريق  الصليب: 

َم حول الرّاهب    ÆÆ»uKB*« V¼«Òd�« ‰uŠ إذا تتّبعنا ما رُِس

املصلوب من األعلى إلى األسفل، على مستوى الّصليب، جند على 
ميني الّصليب قّبة كنيسة أرثوذكسّية يعلوها صليب املسيح وحتتها 

ِمذبح. وعلى اليسار ظالم دامس نكاد ال منّيز فيه شيًئا.
صليبّي  محارب  شخصان،  جند  األسفل  نحو  الّثاني  املستوى  في 
تتعرّض  اّلذي  االضطهاد  على  عالمًة  الرّاهب،  يطعنان  عربّي  وآخر 
وعلى  واإلسالم..  الكاثوليك  من  األرثوذكسّية  الكنيسة  له 
وعلى  الهرطقة»،  اليمني: «إقبل  على  مستوى احلربتني عبارتان. 
اليسار: «إجحد بإميانك». وفي هذا املستوى جند رايًة ُكِتَب عليها: 

«أستطيع كّل شيٍء باملسيح اّلذي يقوّيني».
في أسفل الّصليب وأسفل الّلوحة جند على اليسار وحًشا يشبه التّنني 
تقول:  وعبارة  حديدّية  بسلسلة  الّصليب  تشّد  وأبالسة  ا  لهًب يلفظ 
«اجلسد ضعيف وال يستطيع أن يقاوم». وعلى اليمني صورة شاٍة ُكِتَب 
بجانبها: «مال الّدنيا»، وكتلة لهب ُكِتَب بجانبها: «أشواق احلّب».

بألوانها  الّسماء  تظهر  لأليقونة  العلوّي  القسم  في   ÆÆ¡UL Ò��«   

إكليًال  بيمينه  يحمل  املسيح  يسوع  الوسط  في  املنيرة.  الّذهبّية 
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ارتفاع  من  للحّد  ّية  الغذائ الّنصائح  أهّم  من 
في  الّصوديوم  من  الّتخفيف  هو  الّدم،  ضغط 
الغذاء.. ويترّبع على رأس القائمة ملح الّطعام، 
الّصوديوم،  من  كبيرة  كمّية  يحوي  حيث 

ويعتبر املصدر الرّئيس له في غذاء اإلنسان.

WÒOz«cG�«  U�U{ù«

اّلتي  ّية  الغذائ اإلضافات  أّن  فيه  شّك  ال  وّمما 
إذ  الّصوديوم،  مصدرها  الّطعام  حلفظ  ُتضاف 
عة،  ُيضاف إلى العديد من األغذية املُعّلبة واملصنَّ
ويعتبر أحد مرّكب أساس فيها حلفظ الغذاء؛ 
بضغط  ارتفاًعا  يعاني  اّلذي  املريض  فإّن  لذا 
األغذية  محتويات  وقراءة  احلذر  عليه  الّدم 

ملعرفة  خصوًصا،  منها  بة  واملعلَّ عموًما، 
محتوياتها وكمّيات الّصوديوم فيها.
ومن أكثر املواد اّلتي جتب مراقبتها 
في  تتواجد  واّلتي  منها،  واحلد 
«بيكربونات  هي  املعّلبات 
تضاف  مواد  وهي  الّصوديوم»، 
احلموضة  لتعديل  ُمخّمرة  كماّدة 

مثل  ّية،  الغذائ املنتجات  من  لعدد 
احلساء  أنواع  وبعض  اخلبز  خميرة 

على  تعمل  مادة  هناك  أّن  كما  (الّشوربة). 
ّية،  الغذائ املنتجات  بعض  في  النكهة  حتسني 
مثل: الّلحوم واملخّلالت وبعض املجّففات، وهي 
الّصوديوم».  أحادي  «چلونامات  باسم  تعرف 
وقد لوحظ أّن هذه املاّدة ُتضاف بكمّيات كبيرة 
في  ُتعّد  اّلتي  األغذية «الّشعبّية»  بعض  في 

املطاعم واملطابخ..! 
ّية  الغذائ اإلضافات  من  عدد  هنالك  وعموًما 
يعلم  وال  للغذاء  ُتضاف  اّلتي  املكّمالت  أو 
بني  ومن  ُيذكر!!  شيء  أّي  عنها  مستهلكها 
هذه اإلضافات «نترات الّصوديوم» اّلتي تساهم 
علينا  يجب  لذلك  األغذية،  بعض  حفظ  في 
املعّلبات  في  ُيضاف  ما  معرفة  كمستهلكني 
هذه  ترفع  حيث  عة؛  املُصنَّ ّية  الغذائ واملنتجات 
املادة تركيَز الّصوديوم في الّدم، ما يؤّدي إلى 
زيادة «حجم» الدم وبالّتالي إلى رفع مستوى 

ضغط الّدم.

»d ÒA�« ÁUO�

ا  ـً ّي إضاف مصدرًا  تكون  قد  الّشرب  مياه  إن 
للّصوديوم، وقد يختلف هذا املصدر من مكان 
مبياه  الرّي  ألّن  أخرى،  إلى  تربة  ومن  آخر  إلى 
«غنّية» بالّصوديوم يزيد من تركيز الّصوديوم 
ّية. وعموًما يجب أّال يزيد  في املنتجات الغذائ
 20 عن  الّشرب  مياه  في  الّصوديوم  تركيز 
هذا  زيادة  إّن  حيث  ماء.  لتر  لكّل  مليچراًما 
على  سيؤّثر  الّطبيعّية  احلدود  عن  الّتركيز 

زيادة تركيز الّصوديوم في الغذاء املتناول.

W Ò¹“UG�«  UÐËdA*«

من  ًيا  عال تركيزًا  الغازّية  املشروبات  حتوي 
ُتعرّف  اّلتي  تلك  وخصوًصا  الّصوديوم، 
ُيضاف،  إذ  «دايت»،  غازّية  مبشروبات  نفسها 

لبعضها  ا،  غالًب
صناعّية  محّليات 
مثل  الّصوديوم  حتوي 
«سكارين الّصوديوم»، لذا يجب على َمن يعاني 
ارتفاًعا في ضغط الّدم قراَءة احملتويات وبطاقة 
ّية للمشروبات املختلفة، للّتأكد من  املادة الغذائ

عدم احتوائها على تركيز عاٍل من الّصوديوم.

WÒOz«cG�«  U−²M*«

نسبة  على  ّية  الغذائ املنتجات  بعض  حتوي 
هذه  مقّدمة  في  ويأتي  الّصوديوم؛  من  عالية 
األغذية الّلحوم احلمراء وبعض األجبان؛ لذا من 
احملّبذ على كّل َمن يعاني ارتفاًعا في ضغط 
ّية  الّدم الّتخفيف من تناول هذه املنتجات الغذائ

أو االبتعاد عنها.
في  ارتفاًعا  يعاني  َمن  لكّل  الّضروري  ومن 
ضغط الّدم، الّتأّكد من التخّلص من بقايا بعض 
مرتفعة  نسبًة  حتوي  اّلتي  الّصناعّية  املنّظفات 
األواني  منّظفات  بعض  وخاّصًة  الّصوديوم،  من 
األواني  هذه  غسل  يجب  حيث  والّصحون، 
د باملاء بعد استعمال صابون اجللي  بشكل جيـّ
الّصحون  من  الّصوديوم  بقايا  انتقال  من  للحّد 

واألواني إلى أطباق غذائنا.

 «œUý—≈

يجب الّتأكيد بأّن الفواكه من األغذية اّلتي ال 
ُينصح  لذا  الّصوديوم،  من  يًة  عال نسبًة  حتوي 
كّل من يعاني ارتفاًعا في ضغط الّدم بتناولها، 
املفّضل  من  ولكن  اخلضار،  بتناول  ُينصح  كما 
الّتخفيف من تناول الّسبانخ واجلزر، الحتوائهما 

على نسبة عالية نوًعا ما من الّصوديوم.
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قلوب  بني  يؤلف  أن  الّدين  وأهداف  مقاصد  إّن 
والّتخاصم؛  الّتنافر  أسباب  يزيل  وأن  الّناس، 
الّناس  أّن  يعني  فإّنه  األمر  هذا  يتحّقق  لم  فإذا 
لم يلتزموا بالّشرع احلنيف. وقد امنت الّله على 
في  ما  أنفقت  لو  قلوبهم  بني  {وألف  األّمة  هذه 
الّله  ولكن  قلوبهم  بني  ألفت  ما  جميًعا  األرض 

ألف بينهم إّنه عزيز حكيم}. 
جّل في عاله ألف بني القلوب وجمع الّناس على 
ولغاتهم  ألوانهم  اختالف  على  واحد  رجل  قلب 
وسلمان  احلبشي  بالل  بني  جمع  فقد  وعاداتهم 
إلى  جميًعا  دعاهم  ثّم  القرشي  وعلي  الفارسي 
جلاهلّية  التعّصب  وعدم  الّله  بحبل  االعتصام 
قبلّية كانت أم جنسّية. فقال {واعتصموا بحبل 
الّله جميًعا وال تفرّقوا واذكروا نعمة الّله عليكم إذ 
كنتم أعداء فألف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته 
إخواًنا وكنتم على شفا حفرة من الّنار فأنقذكم 
منها كذلك يبّني الله لكم آياته لعّلكم تهتدون}. 
الّناس  يتخاصم  فلماذا  كذلك  األمر  كان  فإذا 
بعضهم  يحقد  وملاذا  بينهم،  فيما  ويتحاسدون 
أال  بعًضا.  بعضهم  يغتاب  وملاذا  بعض  على 
يعلم أحدهم أّنه لن تناله رحمة الّله ورضوانه إّال 
إذا أحّب أخوانه وسعى في قضاء حوائجهم وتفّقد 
الّضعيف  ورفع  منهم  الفقير  فأعان  أحوالهم، 
احلنون  األب  كأّنه  ألخوانه  وكان  الّضال؛  ونصح 
اخليَر  {وافعلوا  تعالى  قوله  ذلك  في  وشعاره 
األمّي  الّنبي  بهدي  مستنًدا  تفلحون}  لعّلكم 
القائل «املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه، 
حاجته  في  الله  كان  أخيه  حاجة  في  كان  َمن 
ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة 
ستره  مسلًما  ستر  ومن  القيامة  يوم  كرب  من 
ال  املنهاج  هذا  على  والّسير  القيامة»؛  يوم  الّله 
أيًضا  ولهذا  باخلير؛  صاحبه  على  يعود  أن  بّد 
أن  يوم  كّل  يحتاج  مّنا  اإلنسان  أّن  الرسول  بني 
عضو  كّل  عن  جسمه؛  أعضاء  على  يتصّدق 
صدقة فقال «كّل سالمي من الّناس عليه صدقة 
االثنني  بني  تعدل  الّشمس:  فيه  تطلع  يوم  كّل 
صدقة وتعني الرجل في دابته فتحمله عليها أو 
الطّيبة  والكلمة  صدقة،  متاعه  عليها  له  ترفع 
صدقة، وبكل خطوة متشيها إلى الّصالة صدقة، 

ومتيط األذى عن الّطريق صدقة». 
واملتمّعن في هذا احلديث يجد أّن الرّسول جعل 
في  باخلير  الّناس  على  تعود  التي  الّصدقات 
يليق  ال  الله  بخلق  يشعر  ال  َمن  ألّن  املقّدمة، 
به أن يقف بني يدي اخلالق، وألّن املؤمن صاحب 
ضمير صادق يعمل على نشر اخلير بني العباد. 
اإلميان  ينفي  اّلذي  الّنبي (ص)  حديث  جاء  وهنا 
عن كّل َمن ال يألف وال يؤلف؛ فقال الرّسول: «ال 
تدخلوا اجلّنة حّتى تؤمنوا، وال تؤمنوا حّتى حتابوا 
حتاببتم  فعلتموه  إذا  شيء  على  أدّلكم  أوًّال، 
الّتواضع  ذلك  ومعنى  بينكم».  الّسالم  أفشوا 
من  واحلسد  احلقد  وإخراج  ومساملتهم  الّله  لعباد 
طّيبة  بكلمة  يقابلهم  بأن  يستهني  وأّال  قلبه، 
لهم  بسط  وقد  لهم  وجهه  على  ترتسم  وبسمة 
يده خالية من الّشر داعيًة إلى اخلير؛ وغير هذا 
احلال يؤّدي إلى فساد ذات البني اّلذي حّذر منه 

فإّن  البني،  ذات  وفساد  «إّياكم  (ص):  الرّسول 
الّشعر،  حتلق  أقول  ال  احلالقة  البني  ذات  فساد 
إّمنا حتلق الّدين»؛ وحّتى يسود احلب بني الّناس 
ينبغي أن ال يستهني أحد بأحد وال يظلمه وال 
متجاهًال  الّناس  أعراض  هتك  في  وقته  يقضي 
أمر  اّلذي  الّصرح  ويهدم  الله  يحارب  بذلك  أّنه 
ببنائه وهو صرح األخوة اّلذي قال عنه رّب العزّة  
{إّمنا املؤمنون أخوة}. وقد بّني الّله أن الذي يعتدى 
ولو  وينصره  عنه  يدافع  وليه  هو  ظلًما  عليه 

تخّلى عنه جميع اخللق. 
إّن  آمنوا  الذين  عن  يدافع  الّله  {إّن  تعالى  قال 
الّشديد  ولألسف  كفور}؛  خوّان  كّل  يحّب  ال  الّله 
هناك أناس ينّصبون أنفسهم أمناء على دين الله 
الذي تكفل الله بحفظه، فيّتخذون أساليب في 
الدعوة تضّر ضررًا بالًغا في رسالة الّسماء؛ وذلك 
لغيرهم  يلتمسون  وال  أخوانهم،  ضّد  لتحزّبهم 
إلى  الّدعاة  مصداقّية  في  يشّككون  بل  العذر 
املجتمع  تفريق  على  يعمل  مما  ّياتهم  ون الّدين 
ال  هذا  متناحرة.  وأحزاب  جماعات  إلى  وميزّقه 
يعني أّال يتناصح العباد بينهم، بل الّنصيحة 
(ص):  الّله  رسول  قال  العلم.  أهل  بني  واجبة 
«لّله  قال:  «ملن؟»؛  قالوا:  الّنصيحة»،  «الّدين 

ورسوله ولكتابه وألئّمة املسلمني وعاّمتهم».
إّن الّنصيحة الّصادقة من قلب مخلص هي نصرة 
«أنصر  (ص):  الّنبي  حلديث  مصداًقا  لألخوان 
الّله  رسول  يا  قلنا:  مظلوًما»؛  أو  ظاًملا  أخاك 
ننصره مظلوًما، فكيف ننصره ظاًملا. قال: «ترّده 
عن الباطل، فإّن ذلك نصر له». وألّنه ال يوجد 
إنسان يسلم من اخلطأ والّنسيان، فالواجب على 
العاِلم الّناصح إذا رأى أحد أخوانه على خطأ في 
قضّية أو مسألة أو اجتهاد أو تصرّف أن يذهب 
إليه وينصحه. وعندها سيجد عنده القبول إّما 
ويتهرّب  لعرضه  ويتعرّض  أقرانه  بني  ينتقده  أن 
من أداء الّنصيحة ألخوانه في وجوههم؛ فإّن هذا 
أكبر  ومن  وللمؤمنني؛  ولرسوله  لّله  الغش  من 
يتلّطف  أن  فالواجب  الّناس.  بني  احلقد  دواعي 
على  أحدهم  وينصح  أخوانه،  نصح  في  اإلنسان 
رأيه  عليه  يفرض  أن  يحاول  وأّال  وُيسر،  انفراد 
بالقوّة؛ ثّم إذا لم يقبل منه الّنصيحة ال يشّهر به 
بني الّناس، ألّن في الّنصيحة يبتغي املرء مراضاة 
ولذلك  مبعصيته.  تكون  ال  الّله  ومراضاة  الله؛ 
اإلخالص  منها:  آداب،  للّنصيحة  العلماء  قال 
اللّني  األسلوب  واختيار  بها،  واالسرار  والّصدق 

اّلذي ال يجرح شعورًا، وال يسّبب ضغينًة.
قال اإلمام الّشافعي: 

تعّمدني بنصحك في انفراد
       وجنبني الّنصيحة في اجلماعة  

فإّن الّنصح بني الّناس نوع       
من الّتوبيخ ال أرضى استماعه  

فإن خالفتني وعصيت أمري
     فال جتزع إذا لم تعِط طاعة   

¡U�ON�« u√ œU�— aOA�«
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لتوجيهات  الّسكنّية  القروض  بنوك  تخضع 
وتعليمات بنك إسرائيل.. ففي الّسنوات األخيرة 
فرض بنك إسرائيل قيوًدا عديدة، وأضاف شروًطا 
الّسكنّية؛  القروض  إعطاء  وُحتّدد  ُتقّيد  كثيرة 
بشكل  املُقَترِضني  نحن  علينا  ُيؤّثر  اّلذي  األمر 
كبير عند طلب احلصول على القرض الّسكنّي. 
حّتى شهر تشرين الّثاني من العام 2012 كان 
يستوفي  أن  ا  تقريًب ُمقترِض  كّل  باستطاعة 
للغاية  بسيطة  شروط  هي  اّلتي  البنك  شروط 
{وضع ماّدي جّيد بدون مشاكل في اجلباية، دخل 
آنذاك  استوفى  َمن  كّل  ومضمون}  ثابت  شهرّي 
هذه الّشروط كان باستطاعته شراء كّل دار وأّي 
دار  بديلة،  دار  أو  واحدة  دار  كانت  إن  يريد  دار 
لالستثمار أو دار إضافّية لالستثمار، وكّل ذلك 
كان يتطّلب منه إبراز %10 فقط من ثمن الّدار. 
على سبيل املثال: إذا أردنا شراء دار لالستثمار 
ثالثة...}  أو  ثانية  {دار  شيكل  مليون  بقيمة 
كان علينا إبراز مبلغ 100 ألف شيكل للبنك 
آنذاك، ولكن اليوم من أجل شراء دار ُمماثلة علينا 

إبراز مبلغ 500 ألف شيكل. 
هدف بنك إسرائيل األساسّي واألهم عند وضعه 
لهذه الّشروط والقيود كان احلفاظ على استقرار 
وضع البنوك املادّي، وذلك بعد أن شهدنا انهيار 
البنوك في الواليات املّتحدة األمريكّية من جرّاء 
كبيرة  مببالغ  للزّبائن  القروض  البنوك  إعطاء 
انهيار  إلى  أّدى  اّلذي  األمر  بالغة،  وبسهولة 
العقارات،  سوق  في  شديدة  أزمة  وإلى  البنوك، 
لذلك قرّر بنك إسرائيل من خالل القيام بسلسلة 
خطوات احملافظة على االستقرار في وضع البنوك 
وأبرز هذه اخلطوات كان حتديد الّتمويل كي ُيقّلل 

من ُمجازفات البنوك.
ّية: وسأعرض فيما يلي ِنَسب الّتمويل احلال

دار واحدة: ُمقترِض أو زوجان اّلذين ال ميتلكون 
دارًا أو لهم نصيب في أقل من ُثلث دار سكنّية 
بحّد  متويل   75% على  احلصول  لهم  يحّق 
دار  شراء  أجل  من  املثال:  سبيل  على  أقصى. 
هذه  في  ميتلك  أن  املُقترض  على  شيكل  مبليون 
احلالة مبلًغا وقدره 250 ألف شيكل على األقل.

دار بديلة/مسكن بديل: ُمقترِض اّلذي بحوزته 
دار ومعني بشراء دار بديلة ومستعد أن يتعّهد 
ببيع داره األولى خالل فترة سنتني، يحّق له احلصول 
على %70 من ثمن الّدار [إذا كان ثمن الّدار 
مليون شيكل، فإّنه على املُقترِِض إبراز مبلغ 300 

ألف شيكل كي يحصل على القرض املطلوب.
املعني  املُقَترِض  ّي:  السكن القرض  تكرير 
على  احلصول  له  يحّق  الّسكنّي  قرضه  بتكرير 
إذا  املثال:  سبيل  على   .70% بنسبة  متويل 
شيكل،  مليون  هو  األولى  الّدار  ثمن  كان 
شيكل  ألف   690 هو  األّول  الّسكنّي  والقرض 
الّسكنّي  القرض  لتكرير  فرصة  أمامي  ُمَتاَحة 
أخرى  «مشكنتا»  على  واحلصول  («املشكنتا») 

جديدة ذات شروط أفضل.
عندها  أكثر):  أو  ية  ثان (دار  لالستثمار  دار 
سكنّي  قرض  على  احلصول  للُمقَترِض  يحّق 

بنسبة %50 من ثمن الّدار فقط من البنك.
املوجودة:  الدار  على  إضافي  ّي  سكن قرض 
غير  وهي  أكثر،  أو  دارًا  ميتلك  اّلذي  املُقترِض 
على  احلصول  يستطيع  عقارّي،  برهن  مرهونة 
مشكنتا مقابل رهن الّدار حّتى نسبة %50 من 
ثمن الّدار. على سبيل املثال: إذا كان سعر الّدار 
مليون شيكل فباستطاعة املُقترِض أن يطلب من 
البنك مبلغ 500 ألف شيكل من أجل شراء دار 
ّية،  أخرى أو من أجل ترميم وتوسيع الّدار احلال

وغير ذلك..
والّشروط  القيود  هذه  إّن  شك  أدنى  دون  من 
كثيرًا  صّعبت  إسرائيل  بنك  فرضها  اّلتي 
جناح  عدم  إلى  تؤدِّ  لم  ولكّنها  املُقَترِضني  على 
املُقَترِضني في احلصول على القروض الّسكنّية، 
حيث إّنه في الّشهور األخيرة كان عدد القروض 
الرّقم  تخّطى  قد  البنوك  بها  سمحت  اّلتي 
ُمستمّر  إسرائيل  بنك  فإّن  لذلك  القياسّي... 
وبشكل  الوقت  طوال  أصعب  شروط  فرض  في 
ُمستمرّ، كي يحافظ على استقرار وضع البنوك 
البنوك؛  انهيار  إلى  األمر  يؤّدي  ال  وكي  املاّدّي 
على  املُقترِضني  وقدرة  مقدرة  ضمان  أجل  ومن 
لقد  فمثًال  الّسكنّية.  القروض  وتسديد  إرجاع 
فرض بنك إسرائيل مؤّخرًا قيوًدا وشروًطا أخرى؛ 
ال  إرجاعه  املسموح  الّشهرّي  القسط  يكون  كأن 
ـ%50 من الّدخل الّشهري للُمقترِض؛  يتعّدى ال
يتعّدى  ال  أقصى  كحّد  املسارات  فترات  حتديد 
ـ 30 عاًما، وأيًضا حتديد بعض أنواع املسارات  ال
وكذلك الفائدة املُتغّيرة. ومن املُتوّقع أن يّتخذ بنك 
إسرائيل خطوات وقيود إضافّية من أجل تقليل 
مجازفة البنوك وحماية البنوك من خطر االنهيار 
تعرّضت  اّلتي  لألزمات  ُمماثلة  ألزمات  والّتعرّض 
سابًقا. ذكرت  كما  أمريكا،  في  البنوك  لها 
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َنهٌر ِمَن الِفردوِس أنِت
يَّ َر عل أَْسَتحِلُب َصْدَرُه ِألَْعث

ريٍد ساعي َب
ْوَدتي َموعًدا َع َيْحِمُل ِل

    
َخَلْعُت َعِن األَبواِب ُقْمصاَنها

َئِة َم اَخلطي َشرَّدُت َنَه
راِخ..!! ِة» َعلى الصُّ َر الِعفَّ وَدرَّْبُت «ُدب

    
حيفا!!

ٍة أرقِدي ُتّفاَحًة في ِنصِف َجنَّ
رَِح ُمَشرََّعًة َعلى الَف

ِل ًة باألََمِل املؤجَّ وَمسكوَن
    

«آدم»
َرٍب اُك َشْوٍق ُمْت ّب ُش

ِذراعاُه ِجْسران قاِدمان
    

رّممي نافَذَتِك َوعًدا صاِدًقا
َتها وف» ُتنهي َمَهمَّ َة الصُّ بَّ ال تتركي «ُك

وافتحي
كاِء ّب َذِة َحدَّ ال جسَدِك إلْعصاِر اللَّ

    
راِب» ُجُدَر اإلنتظاِر ُق «دوُد السَّ قد يتسلَّ

ًقا ّي ًفا َض يِك «الَفْجرُ» ُمضي وَيْأت
َسلي ال َت

ُرِق املَديَنِة من أيَن وصَل ُقّطاُع ُط
باِت َسْطِح «اُلفْلِك» هم َلم يطأوا عت

    
اثَنني اثَنني

وال واحًدا واحًدا
وهذا «كبيرهم»

ُه «كلمًة» عاريًة يحمل مرآَت
ضاجعها

من غير «ُوُضوء»
دا» يطاِن «َتَعمَّ «َوِبَحْيض» الشَّ

    
حيفا

أُْخرِجي أصاِبَعِك من َزَمِن «الَغْزل» الَكفيف
ووراَء الوراِء اجلسي

ا» ـً «كرسّي
اِه ب ِر االنت َعلى َوَت

ة َب ًة لها َعَت َقَظًة هائَل َوَي
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ْرَث الَكالِم واصلي َح
اًقا واْستعارة ب ِجناًسا وِط

ّي ّنارَة» َتلوُذ إلى رُكٍن َقِص اتركي «الصِّ
ًدا عن «عصافير الَوشاية» َبعي

«عائُدِك»
خول دورًة أُْخرى دخَل الدُّ

    
ُر َيسي

وَقد اختارها «جسًدا»
ْتُه املوَجُة َأَت َف

َوًة» ال ِعنان لها «َصْه
    
ِه َدْي َرَفَع َي
فكاَن

را» ِه «َنْه ي ْأي عل ْرُد النَّ َب
    
َم رَْج َت

ْرِد االنتظار َن ُه اَحلَصى ِل ما َيقوُل
فناداُه

ِه «احلمام» «ُغْصٌن» َيْحمي
    

يا «نوح» اُْدُخل
بال «بوصلة»
يل بال دل

ُة» َتُقْدَك «املَديَن
ٍة» ا «لَزيتوَن فاِحتً

ال ُتساِوم في سوٍق
َث املَزاِد... ْب بلغ ُخ

    
َلها في اِجلراِر ما َيكفي
َدأ ِمنها وَتْنَتهي ْب أَْن َت

خارَج «طوفاٍن»
يتربَُّص في أسفِل اُجلرِْح

رِق اَجلليل.. وُمفَت
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»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

هذه األّيام مليئة باملشاغبات والتقّلبات اّلتي 
لسالمتك  إنتبه  املظالم.  لبعض  تعرّضك 

وصّحتك وال تتورّط.

�u— (21 نيسان - 20 أيار)�«

حاذر الصدام، خاّصًة مع الّشريك إذا حظيت 
أو  إرث  قضّية  تعالج  قد  كبيرة.  بشعبّية 

مشكلة قانونّية في هذه األثناء.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)

يغمرك احمليط بحنانه ومحّبته. كما يحمل 
إليك القدر حًال أو وساطة مناسبة أو تسوية 

ترتاح إليها بعد فترة من التوّتر.

�ÊU (22 حزيران - 22 متوز)d��«

ظّنك  يخيب  أو  فجأة  االجتاهات  تتغّير  قد 
بالّنسبة إلى أحد األشخاص، أو تضطّر إلى 

مواساة أحدهم، أو تسمع عن حادث ُمربك.

»_�b (23 متوز - 22 آب)

كبيرًا  جناًحا  حترز  وقد  األفالك؛  لك  تبتسم 
في مجال دقيق. تستعيد عافيتك، وتلفت 

إليك األنظار وتلمع شخصّيتك.

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)

عن  فتعّبر  مفيدة،  معلومات  على  حتصل 
رغباتك وتتوّصل إلى أهدافك رويًدا رويًدا. قد 

تقوم بسفر قريب أو حتّضر له.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

العالقة  األمور  بعض  عالج  إلى  ستضطّر 
مواقع  أو  احلكومّية  باملؤّسسات  املتعّلقة 

الّنفوذ. وقد تواجهك بعض التحّديات.

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

إّال  ترَض  ال  الطاولة.  حتت  االّتفاقات  حاذر 
سيولد  ما  شيء  والضوء.  والّنور  بالّشفافّية 

في حياتك ويغّيرها لألفضل.

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

ابتعد قدر اإلمكان عن أماكن اخلطر. فهذان 
بل  احلظوظ،  إليك  يحمالن  ال  اليومان 

يعرّضانك لبعض املشاكل واالرتباك.

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)

يبتسم لك احلّظ.. ولكن حاذر من أّي أخطار 
أو أخطاء، أو أثمان باهظة الّثمن. ابتعد عن 

التحّديات وال تعرّض نفسك للحوادث.

� (19 شباط - 20 آذار)u(«

قف على احلياد. ال تلعب دورًا ال يناسبك. 
وفي الوقت ذاته يحمل لك هذا اليوم املفاجآت 

ّية. الّسعيدة والنجاحات القضائ

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

في  بالرّغبة  تشعر  قد  جًدا..  متحّفًظا  كن 
ًدا  االنسحاب من مكان أو مهّمة ما. فّكر جّي

قبل أي تصرّف وال تتهوّر.

95
9 8 7

6 9
7

2
5 9

548

7 8142
75 9

2837 4

5 6

4 17
7

3

2 34 56

6 15 8

68 7143

u�ËœuÝu�ËœuÝ

4 1 9
2

è B K B «Ë o ³ (« ‚«—Ë√ l  w KI *« p L «è B K B «Ë o ³ (« ‚«—Ë√ l  w KI *« p L «
∫d|œUI*«

ا. سمكة كاملة بوزن كيلوغرام ونصف الكيلوغرام تقريًب
1 ملعقة صغيرة من الّدقيق وامللح.

القليل من الزّيت للقلي.
عدد من أوراق احلبق املقلية للزينة.

القليل من الّثوم املقلي.
فليفلة حريفة مقلّية للزينة.

∫WH|d(«Ë …uK(« WBK ÒB�« d|œUI�

3 مالعق كبيرة من الّثوم املفروم.
3 مالعق كبيرة من الكزبرة املفرومة.

2/ملعقتان كبيرتان من الفليفلة احلمراء احلريفة املفرومة.

2/ملعقتان كبيرتان من صلصة الّسمك.

ّي. 4 مالعق كبيرة من الّسّكر البّن
4 مالعق كبيرة من عصير الّتمر الهندّي.

∫dOC� Ò��« WI|d�

تنّظف السمكة وحتزّز فيها 3 إلى 4 خطوط مائلة من كّل 
دقيقة   15 مّدة  ا  جانًب وُتترك  بامللح،  الّسمكة  تفرك  جهة. 

ا، ثّم ُتشطف وجتّفف باحملارم الورقّية. ُتغمس الّسمكة  تقريًب
في الّدقيق من جميع جهاتها.

يحّمى الزيت في مقالة عميقة على نار قوّية إلى أن يصبح 
أن  إلى  دقائق   10 إلى   7 مدة  الّسمكة  ُتقلى  جًدا.  ساخًنا 
تشقّر من كّل اجلهات وتصبح هّشة. تصّفى الّسمكة على 

محارم ورقّية، ثّم ُتنقل إلى طبق الّتقدمي.

من  طعام  ملعقتا  حتّمى  واحلريفة،  احللوة  الّصلصة  إلعداد 
الزيت في مقالة على نار متوّسطة ويقلى الّثوم مع الكزبرة 
والفليفلة احلريفة مّدة 3 إلى 5 دقائق حّتى تفوح منه رائحة 
عطرة. وُتضاف بقّية املكوّنات األخرى، ويتابع الّطهو ملّدة 5 

دقائق حّتى يذوب الّسكر وتتكّثف الّصلصة.
ترفع الّصلصة عن الّنار وُتسكب فوق الّسمكة. ُترّش فوق 
الّسمكة أوراق احلبق املقلّية، والّثوم املقلي، والفليفلة احلريفة 

املقلّية.. ويقّدم الّطبق ساخًنا.
الزّيت  في  قليها  يجب  هّشة،  اخلضار  جلعل  (مالحظة) 
محارم  على  وضعها  ثّم  ومن  هّشة،  لتصبح  كثيرًا  الّساخن 

ورقّية حّتى موعد االستعمال.
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∫ ÒwI�√

1. مدينة تركّية هزم فيها ألب أرسالن الّسلجوقي البيزنطّيني 
- يبس.

2. اجلوز الهندّي - أمصار.
3. خليج - نوتة موسيقّية.

4. واحد باإلنچليزّية - من الزّهور (معكوسة).
5. جحر (معكوسة).
6. ممّثل سوري راحل.

7. نوتة موسيقّية - الهيئة واحلال.
8. مخترع أمريكّي شهير - سرد.

9. وعاء من قصب وما شابه - مدينة كندّية.
10. جنيع - حرف جر - من يعطي حكًما على صّحة ومزايا 

أمر ما.
∫ ÒÍœuLŽ

1. منطقة في جنوب شرقي الّصني - حاجز.
2. مدينة قبرصّية - وجع.

3. ألقي (مجزومة) - مخّدة.
4. ألقى به في الّسجن.

5. بحيرة في إفريقيا الوسطى بني زائير ورواندا - شهر ميالدّي.
ّية - الّسلطة والعظمة (غير معرّفة). 6. قبيلة عرب

7. حرف هجائي.
8. مدينة مصرّية في محافظة أسيوط على الّنيل.

9. من األقارب - حنني.
10. عمل إبداعّي - متشابهان - املبلغ املتبّقي من كّل حساب.
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جتري، مؤّخرًا، سلطة اآلثار حفرّيات واسعة بالقرب من «بيت شيمش» 
لسبب أعمال توسيع الّشارع رقم 38 املخّططة باملنطقة. وقد كشفت 
عام  آالف   6 من  أكثر  إلى  تاريخه  يعود  معبد  آثار  عن  احلفرّيات 
مبًنى  بينها  من  املكتشفات؛  من  العديد  إلى  إضافًة  أّيامنا؛  قبل 
يعود إلى ُقرابة عشرة آالف عام قبل أّيامنا، وُجدت على مقربة منه 

مجموعة من البلطات األثرّية ذات قيمة علمّية بالغة.

W Ò¹dŁ_«  U Ò¹dH(«

تخّطط ِشركة «طرق إسرائيل» (נתיבי ישראל) إلى توسيع الّشارع 
أن  شأنه  ومن  شيمش»،  «بيت  باإلستيطان  يحيط  اّلذي   38 رقم 

يخفض من زمن الّسير بني «بيت شيمش» واملستوطنات حولها. 
وُتعتبر ِمنطقة «بيت شيمش» غنّية باملواقع األثرّية األبرز، من بينها 
«تل بيت شيمش» اّلذي يعتبر أبرز املواقع في دراسة املستوطنات 
الِفَلسطينّية وامتدادها إلى داخل البالد خالل العصر احلديدّي. كذلك 
الّتوراة:  في  ُذكر  اّلذي  (אשתאול)  «اشتاؤول»  األثرّي  املوقع  جند 
وأشنة»  وصرعة  أشتاؤول  الّسهل  في  يهوذا...  بني  نصيب  «هذا 

(يشوع األصحاح اخلامس عشر: 22-20). 
من هنا فقد باشرت سلطة اآلثار بإجراء الّتنقيبات قبل بدء أعمال 
العثور  ّمت  اّلتي  املكتشفات  أقدم  وتعود  املخّططة؛  الّشارع  توسيع 
عليها إلى الفترات األولى، اّلتي بدأت فيها الزّراعة ُقرابة 10 آالف 

عام قبل أّيامنا.

  UHA²J*« “dÐ√

آالف   10 إلى  تاريخه  يعود  مبًنى  هو  باملوقع  املكتشفات  أقدم 
عام. ووفًقا لرأي األثريني: أمير جوالني، يعقوب ڤاردي، ورون باري 
(مديري احلفرّيات في املوقع) فهذا املبنى يعتبر األقدم في ِمنطقة 
ساحل يهودا ويعود للعصر احلجرّي األخير. كما أّنه األكمل شكًال 
فقد ُعثر  ا (من حيث الّشكل واحلجم)؛  إذ ُعثر عليه كامًال تقريًب
على جدرانه من جميع اجلهات، وهذه املكتشفات تعتبر نادرة جًدا 
في احلفرّيات باملواقع اّلتي تعود لعصور ما قبل الّتاريخ. كما ميكننا 

املالحظة بشكل واضح مراحل ترميم املبنى على مّر العصور. 
تكمن أهمّية املبنى بكونه الّداللة إلى االستيطان الّدائم، إذ اعتاد 
اإلنسان القدمي حّتى تلك الفترة التنّقل من موقع آلخر، باحًثا عن 
غذائه. هنا جند ألّول مرة مبًنى من احلجر اّلذي يشير إلى استيطان 
بتدجني  فترة  هذه  متّيزت  ا  ـً ّي وعمل ثابت.  مكان  في  مستقّر  دائم 
البرّية  اخلراف  عن  البحث  من  «بدًال  الزّراعة:  وبداية  احليوانات 

وصيدها، بدأوا تربيتها في ساحة املنزل».
بالقرب من املبنى مت العثور على مجموعة مكونة من تسة بلطات 
مصنوعة من احلجر، يعتقد الباحثون أن فقط البعض منها استعمل 

للصيد بينما استعمل البعض اآلخر في الطقوس الدينية. 

كما ّمت العثور في اجلزء اآلخر من املوقع على مباٍن تابعة للعصر 
في  احلجارة.  من  مبنّية  امليالد)  قبل  اخلامسة  (األلفّية  الّنحاسّي 
أحد املباني ُحفظ أحد األعمدة على ارتفاع 1.3 مترًا، ويعتبر هذا 

مكتشًفا أثرًيا نادرًا جًدا. 
ويؤّكد الباحثون في املوقع بأّن أهمّية احلفرّيات تكمن بني املكتشفات 
اّلتي نستدّل منها عن تقّلبات املجتمع البشرّي والّتغييرات اّلتي 
املجتمعات  انتقال  املثال،  سبيل  على  العصور؛  خالل  عليه  طرأت 
القدمية من احلياة القروّية إلى احلياة املدنّية، خالل عصر البرونز القدمي 
على  طرأ  اّلذي  التحّول  منّيز  أن  وميكننا  عام)،   5000 ُقرابة  (قبل 

املستوطنات لُتبنى بشكل مخّطط، بدًال من البناء العفوّي. 

الصور املرفقة:
(1) صورة من اجلو ملوقع احلفريات.

باني باملوقع خالل احلفريات. (2) صورة ألحد امل
 – النحاسي  العصر  من  املكتشفات  إلحدى  صورة   (3)
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رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار)  Æœ�Í—U� qOL (مدير قسم ال

ågLOý XOÐò s� WÐdI� vKŽ

©©11®®

©©22®®

©©33®®



51 2013 w½U Ò¦�« s¹dAð 29 WF ÔL'«



522013 w½U Ò¦�« s¹dAð 29 WF ÔL'«

  2
  

 μπππ    
!   

lO ³ K
 W�dý ´ Â120 ·dž 5 ”ËUN²MÄ

 bFB� ´ d×³�« vKŽ ÒqDð Â35
 ’Uš n�u� ´

dOÐU³J�« WIDM� w�

0522840945

 ÊU×²�« r�{QÐ tð«—Ëœ r²²�¹ ”u�Ð« bNF�

Íd²�u�O�³�« WK¾Ýô ÊuŁ«—U�Ë ÍdD�
 ◊dýË  œö³�«  w�  WO1œU	«  W�ÝR�  ‰ušb�   U¹b×²�«  VF�«  s�  Íd²�u�O�³�«  ÊU×²�«  d³²F¹

 ÊU×²�ô«  s� Ÿu³Ý«  q³�  ÆWO1œU	«  WOK	  Ë«  WF�Uł q	 w� w1œU	«  VI�  vKŽ ‰uB×K�  wÝUÝ«

 dš«Ë  ‰ULA�«Ë  …d�UM�«Ë  WIDM*  ÊuŁ—U*«  ¡UI�Ë  ÍdDI�«  ÊU×²�ô«  ”u�Ð«  bNF�  ÂU�«  wIOI(«

Æ2013Ø12 bŽu* tð«—Ëœ p�cÐ r²²�O� »uM'«Ë YK¦*« WIDM*

 ÷dŽ  r²¹  ÊuŁ—U*«  ¡UI�  w�  ¢∫‰U�  ”u�Ð«  bNF�  ÂUŽ  d¹b�  ‘u×ł  uHŽ  bO��«  l�  WKÐUI�  w�Ë

 ∫ÎözU�  ·U{«  ÍdDI�«  ÊU×²�ô«  sŽË  ÆWIÐUÝ   U½U×²�«  WK¾Ý«  s�  WF�u²*«Ë  ¢WMšU��«¢  WK¾Ýô«

 ÊU×²�ö�  U Î½uC�Ë  ÎöJý  oÐUD�  w³¹d&  ÊU×²�«  sŽ  …—U³Ž  u¼  ÍdDI�«  ”u�Ð«  ÊU×²�«¢

 vKŽ …b¹bý W¹UMFÐ t²K¾Ý« —UO²š« Ò- b�Ë UL	 WO¼UM²� W Ò�bÐ ÊU×²�ô« «c¼ rOLBð Ò- bI� ¨wIOI(«

 ·Ëdþ w� V�UD�« ‰Ušœ≈ UN ÒL¼√ ¨…b¹bŽ ·«b¼√ ÊU×²�ô« «cN� ÆWIÐUÝ WOIOIŠ  U½U×²�« WK¾Ý« —«dž

 ÊU×²�ô« ·bN¹Ë UL	 ¨WI³�*« WÐd−²�« V�	 WOGÐ ¨wIOI(« ÊU×²�ô« w� œu�ð w²�« pK²� WNÐUA�

 Æ¢p�–  w�  VOB¹  U�  U Î³�Už  u¼Ë  ¨wIOI(«  ÊU×²�ô«  w�  UNKO½  V�UDK�  l�u²*«  W�öF�«  R³Mð  v�≈

 ÊU×²�ö� 5�bI²*« »dF�« »öD�« lOL' ÕU−M�« vML²¹ ¨Íd²�u�O�³�« w� qz«Ëô« ¨”u�Ð« bNF�

ÆbŠô«Ë WFL'« w�u¹

©ÆŸÆŸ®



53 2013 w½U Ò¦�« s¹dAð 29 WF ÔL'«



542013 w½U Ò¦�« s¹dAð 29 WF ÔL'«

°̀ Ó� ` � ` Ó�

WÒO�UD¹ù« å“b�U½Ëb	U�ò …uN� l�
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 w�  —uH�«  vKŽ  UNM×Þ  r²¹  …œu'«  WO�UŽ  …uN�  »u³Š  s�  …dšU�  WO�UD¹«  …uN�  tO�U	  „U�

Æ“b�U½Ëb	U� rŽUD� ŸËd� w� …uNI�«  UMO	U�
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‰UHÞô« Èb� vL(«

 ŸUłËô« 5J�ðË qHD�« …—«dŠ iH) q¦�_« q(« ¢‰uLOÐu½¢

 ŸUHð—«  Ê«  YOŠ ¨qHD�«  ÷d� bMŽ q¼_«  ‚—R¹ Íc�«  ‰Ë_«  fłUN�«  qHD�«  W×� d³²Fð

 ÆWK¾Ý_« s� b¹bF�« UNÐ ÕdD¹Ë ‰UHÞ_« VO³Þ WFł«d* »U³Ý_« d¦	√ qJAð qHD�« …—«dŠ

 sJ�  ¨q¼_«  Èb�   ôƒU�²�«Ë oKI�«  dO¦ð  …bŠuÐ qHD�«  …—«dŠ ŸUHð—«  œd−� Ê√   `O×�Ë

Æ÷d*« WNł«u� w� t�H½ sŽ l�«b¹ qHD�« r�ł Ê√ v�≈ dOA¹ …—«d(« ŸUHð—« l�«u�« w�

 w¼Ë WOÝËdO� Ë« W¹dO²JÐ ÈËbŽ WÐ—U; r�'« s� WOŽUM� qF� …œ— sŽ …—U³Ž …—«d(«

 XOÐ  XŠË«dð  «–«  WOFO³Þ  …—«d(«  d³²FðË  ‰UHÞ_«  bMŽ  …d¦JÐ  dNEðË  WOFO³Þ  …d¼Uþ

 38  ? �«  tð—«dŠ   “ËU&  «–«  …—«d(UÐ  ÎUÐUB�  qHD�«  d³²F¹Ë  ÆW¹u¾�  Wł—œ  37.5≠36.5
 ◊dHÐ ÎUÐUB�Ë Wł—œ 38.5 ? �« “ËU−²ð U�bMŽ …—«d(« Wł—œ ŸUHð—UÐ ÎUÐUB�Ë ¨W¹u¾� Wł—œ

ÆW¹u¾� Wł—œ  40 ? �« Wł—œ “ËU−²ð U�bMŽ …—«d(«

 ÷«d�« ¨`ýd�U	 WOÝËdO� ÷«d�√ ∫UNM� ¨qHD�« vL( W¹œR� …bŽ WFzUý q�«uŽ p�UM¼

 qHD�« r�ł  UHŽUC� ¨ÆÆa�«Ë 5²zd�« Ë« 5½–ô«Ë oK(UÐ ÆÆ UÐUN²�ö� W¹œR*« WO�uŁdł

ÆÆU¼dOžË w��% qF� œ— ¨qz«u��« Ê«bI� UNM� Èdš« q�«uŽ „UM¼Ë ¨rOFD²�« sŽ

 ÎUBOBš rzö� ‰UHÞ_« Èb� …—«d(« iH) rzö*« ¡«Ëb�« ‰uLO�u½ ¢ u³OD³OÞ¢ ÕdDð

 WMIŠ d³Ž qHDK� W�bI� Æl{d�«Ë ‰UHÞ_« Èb� ŸUłËô« 5J�²�Ë  «uMÝ ≠0 3    ‰UOłú�

 …dOG� WŽd−Ð qHDK� vDF¹ t½« u¼ p�– w� r¼ô«Ë ÆdJ��« Íu% ô ¨ u²�« rFDÐ W�Uš

 u¼  W�U{ùUÐ  ÆqHD�«  Ê“u�  WLzö�  WIO�œ  WŽd−Ð  ¨W�uN�Ð  lK³K�  WKÐU�Ë  rFD�«  …c¹c�Ë

ÆqHD�« 5M�ð bMŽ ŸUłËô« 5J�ð w� r¼U�¹

 …—U¹“Ë  Í—u�  qJAÐ  rNð—«dŠ  iHš  V−¹  dNý√  WŁö¦�«  sÝ  ÊËœ  ‰UHÞô«  Ê√  —UA¹

 38.5 s� d¦	« v�« qHD�« …—«dŠ qBð 5Š wz«Ëb�« ÃöF�« vDF¹ ÆX�Ë »d�√ w� VO³D�«

 ¨Wł—b�«  nB½Ë  Wł—œ  w�«u×Ð  …—«d(«   Uł—œ  iH�¹  wz«Ëb�«  …—«d(«  ÃöŽ  Æ Uł—œ

 iH�Mð  Wł—œ  39.5  qBð  tð—«dŠ  qHÞ  ÊU�  p�c�  ¨¡«Ëb�«  ‰ËUMð  s�  WŽUÝ  nB½  bFÐ

 Æ¡«Ëb�« ‰ËUMð Ë« wz«Ëb�« ÃöF�« bFÐ 38 ÊuJ²�

wwwÆ   ∫w½Ëd²J�ô«   u³OD³OÞ  l�u�  vKŽ  ‰ušb�«  sJ1  ¨ U�uKF*«  s�  b¹eLK�

 vKŽ  UM²×H�  d³Ž   u³ODáOÞ  l�  q�«u Ò²�«  rJMJ1  Ë√  ¨tiptipot≠arÆcoÆil
https∫ØØwwwÆfacebookÆcomØtiptipotÆarørefΩstream&hcfl   ∫„u³�OH�«

©ÆŸÆŸ®                             ÆpKHD� U ÎBOBš  u³OD³OÞ טיפטיפות ¢locationΩtimeline

b¹bł  ÆÆb¹bł  ÆÆb¹bł

  °l ÒÝu²�« w� ÒdL²�ð W×łUM�« åUJ¹d�√ êOÐò WK�KÝ

 ¨U Î�«dž  90  å—uO½uł  dÇ—uáL¼ò  nOCðË  åUJ¹d�√  êOÐò  WK�KÝ  l ÒÝuð  å“b�U½Ëb	U�ò

 WJ³ý  —d� ¨UJ¹d�√  ZOÐ WK�KÝ t²�ô Íc�«  ÕU−M�«  bF³� ÆU Î�«dž 180  å—uO½uł qÐ«œòË

 —uO½uł dł—u³L¼ WK�KÝ ∫…b¹bł Ê«“Ë√ W�U{≈Ë WK�K��« lOÝuð å“b�U½Ëb	U�ò rŽUD�

ÆÂ«dž 180 —uO½uł qÐ«œ WK�KÝË Â«dž 90
 ¨w�UO�  üžUJOý  ¨„—u¹uO½  ¨”U�Jð  ∫WHK²��  WLFÞ√  6  —UO²š«  ÊUJ�ùUÐ  ÂuO�«  s�

ÆÂ«dž 180Ë  Â«dž 90 ¨Â«dž 225 ∫Ê«“Ë√ WŁö¦Ð ”U−O� ”ôË Í«ËœËdÐ

Æ…œu'« w�UŽ  uJ¹d²½«Ë Ÿö{√ dł—u³L¼ ¸ UJ¹d�√ ZOÐ WK�KÝ
©ÆŸÆŸ®

 X½√ pÐ dODð åÂ—U�  dÄuÝò

 Âu¹ v�≈ WK ÒCH*« p²I¹b�Ë

°f¹—UÄ w� ‚Òu�ð

 ¡U�M�«  Èb�  «bł  »užd�  ·b¼  d³²Fð  f¹—UÄ  w�   öL(«

 dÐuÝ  —d� Æœö³�«  w� UC¹√Ë r�UF�«  ¡U×½«  q	 s� ‰Ułd�«Ë

 l�  ‚u�ð  Âu¹  v�«  dH��«   «—U²��   U½uÐe�  `O²ð  Ê«  Â—U�

 Best friends¢¢ WKLŠ w� oKDMðË¨ f¹—UÄ v�« sNðUI¹b�

 ÒqI²Ý W�Uš …dzUÞ —U−¾²ÝUÐ Â—U� dÐuÝ X�U� YOŠ ÆParis
 s� WKŠd�« oKDM²Ý Æf¹—UÄ w� bŠ«Ë Âu¹ ¡UCI� …ezU� 148
 U�bMŽË 8.1.14  o�«u*«  ¡UFÐ—ô«  Âu¹ «d−� Êu¹—už sÐ —UD�

 w�  WK�b�  —uD�  W³łuÐ   «ezUH�«  l²L²²Ý  …dzUD�«  j³Nð

 ¨…—uNA�   U¹d²A�  WIDM�  v�«  sNłu²OÝ  U¼bFÐ  ¨f¹—UÄ

 d−� w� œö³�« v�« ÊËœuF¹Ë ÂuO�« q	 „UM¼ ÊuCIOÝ YOŠ

 —UD�« W³łuÐ  «ezUH�« l²L²²Ý «c¼ v�« W�U{« Æw�U²�« ÂuO�«

 Ë«  q¹U²Ý  n¹ô  szUÐe�  ‚u�²K�  Ë—u¹  200  mK³0Ë  WOłË“

 w� Â—U� dÐuÝ dL¦²�²ÝÆs¹dšô« WJ³A�« szUÐe� Ë—u¹ 100
Æ q�Uý 5¹ö� 4 mK³� WKL(« Ác¼

ø„—UA½ nO	

 28.11.13  s�  ¢Best friends Paris¢  WKLŠ  Íd−²Ý

 Èb�  UNO�  W	—UA*«  ÊUJ�ùUÐ  ÊuJOÝË  23.12.13  v²ŠË

 Ã—bOÝ Æ u½U(«  U−²M� s� d¦	«Ë q�Uý 99 WLOIÐ ¡«dA�«

 w�  tKšb½  Ê«  V−¹  Íc�«  „«d²ýô«  r�—  »U�(«  …—uðU�  w�

 v�« W�U{« wwwÆsuper≠pharmÆcoÆil   Â—U� dÐuÝ l�u�

ÆWOB�ý qO�UHð …bŽ

 29.11.13  5Ð  ¨WKL(«  …d²�  ‰öš  ©X³��«  «bŽ  U�®  UO�u¹

 s¹c�«  szUÐe�«  5Ð   UÐu×Ý  Íd−²Ý  24.12.13  v²ŠË

 3  —UO²š«  r²OÝ  Âu¹  q	  ÆÂuO�«  p�–  w�  l�u*«  w�  «uK Ò−�ð

 ÆWOłË“ …d	c²Ð 5þuE×� s¹ezU�

 ¢Best friends Paris¢  WIÐU��  Íd−²Ý  «c¼  v�«  W�U{«

 ÕU²OÝ  YOŠ  Â—U�  ≠dÐu��  WFÐU²�«  „u³�OH�«  W×H�  vKŽ

 sN²I¹bB�Ë  sN�  ÊUJ0  “uH�UÐ   UO�U{«   «ezU�  WO½UL¦�

 W½Uš  w�  WLN�  dA½  r²OÝ  WŁöŁ  Ë«  5�u¹  q	  Æ…dzUD�UÐ

 s�  UN�öš  s�  VKDOÝ  YOŠ  „u³�OH�«  W×H�  w�  W�Uš

 …—u� q	 V½Uł v�« Æ„u³�OH�« v�« —u� qOL% 5×HB²*«

 œbŽ vKŽ« vKŽ qB×OÝ Íc�« `HB²*« Æ ¢ Òu�¢ —“ dNEOÝ

 u¼  “uHOÝ  ¨ÂU ÒJŠ  r�UÞ  q³�  s�  Á—UO²š«  r²¹Ë   UJ¹ö�«  s�

ÆWOłË“ …dzUÞ …d	c²Ð UC¹«

 h�ý 148  Í√ ◊UAM�« w� ezU� 74  „UM¼ ÊuJOÝ qL−*UÐ

Æf¹—UÄ v�« …d�U�*« …dzUD�« 7� vKŽ œuFB�UÐ ÊuE×OÝ

©ÆŸÆŸ®

Best friends Paris
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