
1 2013 ◊U³ý 1 WF ÔL'«

U Î½U−� ŸÒ“uð                         2013 ◊U³ý 1 WF ÔL'«                                           œbF�«                            WK�Uý ¨WÒKI²�� ¨W Ò¹dD Ô� WOŽu³Ý√

H a i f a net
162

13

 ÊËb Ò¹R¹  U ÐUýË »U ³ ý
jK² *«Ë Òw ½b *« Ã«Ëe «

   15Ë14

 Íd− Ô¹ qH Þ
 åè ÒO L K Ž è Ðd &ò

° «—uſ√ 10 l K² ³ ¹Ë

 UH O Š w ÐU~
°è ÒL I « s  »d ²I ¹

8

38

6

1700-55-22-88  :

20

:
9:00-20:00

أقوى حمالت التوفير
 والمتعة أكثر بكثير!

11

 « Îbł w MI KI ðò  « Îbł w MI KI ðò 
 w ² š√  è U Š w ² š√  è U Š
 Ü ÒO ò ‹ Ü ÒO ò ‹
°å„u d O «°å„u d O «

∫…dLš ≠ ÍbÐUŽ …d¼“ ∫…dLš ≠ ÍbÐUŽ …d¼“  W Ò¹ËUHO(« ÆÆW Ò¹ËUÝQ*« W Ò¹—u��« ŸU{Ë_« ¡«Òdł W Ò¹ËUHO(« ÆÆW Ò¹ËUÝQ*« W Ò¹—u��« ŸU{Ë_« ¡«Òdł

262728 ËË

è ÒO łd M «4
9



22013 ◊U³ý 1 WF ÔL'«

 ¨WO�UL��« ¨WO�u��√ WHO�	

WKI�
� ¨WOM� ¨WO�UI ¨WO�UO�

Æ÷ÆÂ åUHOŠò WHO×
 W�dý sŽ —bBð

 ∫‰ËR�*« —d;«Ë ÂUF�« d¹b*«

wÝU³Ž w½«— 

 ∫w�«dâ�« rOLB²�«Ë d¹d×²�« d¹b�

 Õd� f½UD� 

© U½öŽ≈ rOLBð® ÍbH
 W¹¬ 

©w�«dÇuðu� —ÒuB�® ÷uŽ qz«Ë 

  ∫Ê«uMF�«

5 å u½uO�²¼ò q³'« Ÿ—Uý ≠ UHOŠ

∫w½Ëd²J�≈ b¹dÐ

haifa.newspaper@gmail.com
048522822  ∫nðU¼

048522767  ∫f�U�

 0506481555  ∫d¹d%

0546481533  ∫ U½öŽ≈

 Æd¹d×²�« Í√— sŽ dÒ³Fð ô WF Ò�u*«  ôUI*« 

Æ5MKF*« WO�ËR�� vKŽ  U½öŽù« 

H a i f a

åUHO�ò q�«d*

شؤون  في  (اخلبير  حّسون  جمال  الدكتور  تلّقى 
مستشفى  في  ـ«إيدز»  وال احلساسّية  املناعة، 
«رمبام») دعوة للمشاركة في مؤمتر دولي في املغرب. 

Õd� f�UD�

قّدم عضو البلدّية ورئيس كتلة «اجلبهة الدميقراطّية 
املهندس  الّشيوعّي»،  و«احلزب  واملساواة»  للّسالم 
نقل  بخصوص  البلدّية  إلى  استجواًبا  عبُده،  هشام 

طّالب مدرسة «املتنّبي» الّثانوّية. 
وقال عبُده في استجوابه «إّن مدرسة «املتنّبي» هي 
ويتعّلم  للبلدّية.  الّتابعة  الوحيدة  الّثانوّية  املدرسة 
فيها طّالب من مختلف فئات املجتمع، وخاّصة من 
العائالت املستورة اّلتي تعيش في أحياء نائية عن 
احلاجة  بأمّس  وهم  والكبابير،  كاحلّليصة  املدرسة، 
العاّمة،  النقل  بوسائط  بيوتهم،  وإلى  من  لنقلهم 

وخاّصة حافالت شركة «إيچد»». 
وأشار عبُده إلى اجتماع عقده مع إدارة املدرسة وتبّني 
 ،6 رقم  احلافلة  يستقّلون  احلليصة  حّي  طّالب  أّن 
وطّالب حّي الكبابير احلافلة رقم 34؛ ونظرًا الزدحام 
من  كثيرًا  فإّن  الّصباح،  ساعات  في  املرور  حركة 

الّطّالب يتأّخرون عن موعد دوامهم املدرسّي. 
ونوّه عبُده في استجوابه إلى اّتفاق اآلراء بينه وبني 
إدارة املدرسة وجلنة أولياء أمور الّطّالب، على ضرورة 
رغم  وذلك  القضّية،  لهذه  وجذرّي  سريع  حّل  إيجاد 

U O I ¹d ≈ ‹ b ¹bł j ÝË√ ‚d ý

ويعنى هذا املؤمتر مبوضوع جهاز املناعة، مبشاركة 
خبراء في هذا املجال من أنحاء العالم. وقد أبرز 
في  «رمبام»  مستشفى  متّيز  حّسون  الدكتور 
بجهاز  الّصلة  ذات  األمراض  هذه  مثل  معاجلة 
مرَكزًا  يعتبر  املستشفى  وأّن  خاّصًة  املناعة؛ 
ومن  اإلثيوپّيني،  اجلدد  القادمني  جلمهور  ا  ـً ّي طب
العالج  يقّدم  كونه  إلى  إضافة  أوروّبا،  شرق  دول 

لإلسرائيلّيني العرب واليهود.
وأشار الّدكتور حّسون في مداخلته إلى أّن معاجلة 
القطاعات الّسّكانّية ذات الّثقافات املتعّددة أدت 
شأنها  من  اّلتي  عالجّية  أساليب  تطوير  إلى 
تلبية املتطّلبات املتنوّعة على أرفع املستويات، 
االختصاصات،  املتعّددة  الطبّية  الطواقم  وتدمج 
والبالغني،  لألوالد  املناعة  أطّباء  بينها  من 
ممرّضات وخبراء نفسانّيني، واجتماعّيني وتغذية. 
عن  حّسون  للّدكتور  األطباء  من  عدد  وأعرب 
في  لالستكمال  إسرائيل  إلى  بالقدوم  رغبتهم 
اء من مصر وإنچلترا؛  موضوع املناعة، ومنهم أطّب
قدموا  املؤمتر  في  املشاركني  اء  األطّب وأّن  خاّصًة 
تركيا،  رومانيا،  هنغاريا،  صربيا،  إنچلترا،  من 

لبنان، مصر، اجلزائر واملغرب.

 Òw�Ëœ d9R� w� „—UA¹ Êu Ò�Š ‰ULł —u²�b�«

»dG*« w� WŽUM*« ‰uŠ

  U ÒO KI ½  ÊQA Ð »u−² ¹ Á Ôb ³ Ž
åw Ò³ M ² *«ò ‹ » Òö ÒD «

نقص  بوجود  املدرسة  تلّقته  اّلذي  الّشفهّي  اجلواب 
في عدد احلافالت اّلتي تدخل حّي عّباس في هذه 
عدد  زيادة  الّضرورّي  من  أّنه  وأضاف  الّساعات. 
بدء  قبل  ما  ساعات  في  احلجم  صغيرة  احلافالت 

الّدوام املدرسّي. 

 Õ«d−Ð v ²  W ÐU�≈
—U−ý  dŁ≈  t Ý√—  ‹

على  شجار  نشب   ≠  åUHO�ò  q�«d*

مدخل أحد الّنوادي الليلية في حيفا، في 
األسبوع  نهاية  من  الباكر  الفجر  ساعات 
املنصرم، بني مجموعة من روّاد الّنادي في 

ـ«هدار».  شارع «حالوتس» في حّي ال
ونتيجة هذا الّشجار أخلت طواقم اإلسعاف 
شاًبا يبلغ 19 من العمر إلى املستشفى 

بعد أن تعرّض جلروح طفيفة في رأسه. 
باالعتداء  مشبوه  أّي  الّشرطة  تعتقل  ولم 
أوقفت  أّنها  غير  بعد،  الّشاب  على 
صاحب الّنادي للتحقيق معه، وقد أنذرته 
من أّن النادي سُيغلق إذا استمرّت أعمال 
الّشغب فيه.  وأفادت الّشرطة أّن الّشجار 

بدأ على خلفية اإلخالل بالّنظام!  

 ÂöŽù« qzUÝË w� …dOš_« d¹—UI Ò²�« »UIŽ√ w�

‰UL ÒA�« w� b¹«e²*« d Òðu²�« ‰uŠ

 U Î ? Ò�U š U ŽU L ²ł« Ü EMð UH O Š è Ò¹b K Ð
∆—«u DK  œ«b F ² Ýô« ’u B Ð

أجراه  طارئ،  اجتماع  في   ≠  åUHO�ò  q�«d*  
رئيس بلدّية حيفا، يونا ياهڤ، أّول أمس األربعاء، 
قال: «نحن نستعّد ألّي سيناريو، حيث إّن جتربة 
حرب لبنان عّلمتنا بأّن بلدّية حيفا هي املسؤولة 
فالبلدّية  الطوارئ.  حاالت  خالل  املدينة  إدارة  عن 
هي اجلهة األولى اّلتي يتوّجه إليها جميع سّكان 

املدينة، لهدف االستفسار وتلّقي املشورة في حاالت 
مرَكز  أنشأنا  الغرض  «لهذا  وأضاف:  الطوارئ». 
وقيادة  تشغيل  أنظمة  يضّم  اّلذي  األزمات،  إدارة 
رصد  على  يساعد  ما  البالد،  في  املتقّدمة  من 
املجريات، وإعطاء صورة ميدانّية واضحة ملا يجري».

خالل  چانيتس،  البلدّية،  عام  مدير  أوعز  وقد 
التنفيذّية  األقسام  مديرو  حضره  اّلذي  االجتماع 
إجراء  ضرورة  يلي:  ما  على  البلدّي،  األمن  ورجال 
«جنمة  الداخلّية؛  اجلبهة  قيادة  مع  عاجل   لقاء 
إجراء  والّشرطة؛  اإلطفاء  خدمات  احلمراء»؛  داود 
ّية لزيادة  اّتصاالت مع أصحاب املصانع الكيميائ
حالة التأّهب والوقاية؛ حتديث اإلجراءات لهدف فتح 
املالجئ العاّمة؛ توفير مركبات أمن لضّباط األمن؛ 
والعمل  واالّتصال  األزمات  إدارة  مرَكز  حتضير 
على افتتاح جتّمعات أخرى؛ زيادة التأّهب حلاالت 
إجراءات  نفس  اّتباع  الّتعليم؛  جهاز  في  الّطوارئ 

العمل ملديرية الّتشغيل البلدّية.

حاالت  من  عدد  سّجلت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

مستشفى  في  اخلنازير،  إنفلونزا  مبرض  اإلصابة 
يبلغ  لرجل  آخرها  كان  احلكومّي،  «رمبام» 
ّمت  حيث  حيفا؛  ِمنطقة  سّكان  من  عاًما،   50

تخديره وربطه بجهاز تنّفس اصطناعي، ووصفت    
حالته باخلطيرة. 

 …d O D)«   U ÐU�ù«  s  œb Ž  q O− ð
åãU ³ —ò v HA²  ‹ d ¹“UM )« «e½u KH ½S Ð
مستشفى  في  أّنه  عبرّية  إعالم  وسائل  وذكرت 
«سوروكا» في بئر الّسبع يعالج رجًال آخر (32 
عاًما)، بعد أن أصيب بإنفلونزا اخلنازير، حيث 

وصفت حالته، أيًضا، باحلرجة جًدا. 
ّية من الّنقب كانت قد توّفيت،  ُيذكر أن امرأة عرب
قبل أّيام، متأّثرة بإصابتها بهذا املرض اخلطير!



3 2013 ◊U³ý 1 WF ÔL'«



42013 ◊U³ý 1 WF ÔL'«

 �������	
 ������

92.4FM
99.3FM
 ����/������
 ����	
����� ��	 /�����
 ���

Õd� f�UD�

َمن مّنا ال يحّب نفسه - يحّبها على طريقته - بشكل أو 
يحّب  ال  فَمن  ّية؛  إيجاب صفة  الّذات  أو  الّنفس  فحّب  بآخر؟ 
ا حّب اآلخرين. لكّن ذلك احلّب يجب أّال  نفسه يصعب عليه جًدّ

بالَغ فيه، َكْيال يصل حّد الّنرجسّية..!  ُي
وهذا ما ملسته، مؤّخرًا، لدى بعض األشخاص - بعض املفّكرين 
واملتعّلمني واملثّقفني وأشباههم، وبعض أصحاب األموال وَمن هم 
على شاكلتهم، وخصوًصا بعض «اجلميلني» والفّنانني و«أشباه 
أشباه صغار الفّنانني» - اّلذين يعتقدون بأّنهم وصلوا مرتبًة 
«فكرّية» أو «علمّية» أو «ثقافّية» أو «ِمْهنّية» أو «إدارّية» 
ومتجيد  أنفسهم  يه  لتأِل تؤّهلهم  «فنّية»،  أو  ّية»  «جمال أو 
ذواتهم!! فيفرضون أنفسهم على اآلخرين، ويضعون مصلحتهم 
ا كانت - فوق كّل اعتبار، وينظرون إلى اآلخر  ـً الّشخصّية - أّي
فّضلهم  اخلالق  أّن  معتقدين  وازدراء..  واستخفاف  ّية  باستعالئ
على رُُسله وأنبيائه، ومّيزهم عن غيرهم من البشر، وأحاطهم 
بهالة من «العَظَمة»، تؤّهلهم للّتربع على قّمة العالم؛ ولكّنهم 

على خالف ذلك، متاًما!
وقد جاء في تعريف الّنرجسّية أّنها تعني حّب الّنفس املُفرَط، 
ا - عن اضّطراب نفسانّي في الّشخصّية.  وهي عبارة – غالًب
ّية، والّنصر  يتمّيز صاحبها بالغرور، الّتعالي، الّشعور باألهّم

الدائم، حّتى إن كان ذلك على حساب أقرّب املقرّبني إليه. 
ويعود أصل كلمة «نرجسّية» إلى أسطورة يونانّية، ورد فيها 
ذكر «نارسيس»، ذلك الّشاب اّلذي كان آيًة في اجلمال، عشَق 
نفسه حّتى املوت، حني رأى صورة وجهه في املاء.. عشق نفسه 

حّتى املوت(!!).
 (Narcissism) إّن الّصفة األساس في الّشخصّية الّنرجسّية
األفضل  أّنه  يجزم  لنفسه،  عاشٌق  فالّنرجسّي  األنانّية؛  هي 
واألجمل واألذكى، ويرى الّناس أقّل منه قيمًة وقْدرًا ومستوًى؛ 

منهم..  والسخرية  الّناس،  استغالل  لنفسه  يستبيح  لذا 
والّنرجسّي يهتم كثيرًا مبظهره وأناقته، ويدّقق كثيرًا في اختيار 
مالبسه، ويعنيه جًدا كيف يبدو في نظر اآلخرين، حيث يهّمه 
جًدا إثارة إعجابهم؛ فيستفزّه كثيرًا جتاهله من قبل اآلخرين، 
وُيْحِنقه (يثير غيظه) الّنقد، فال يعنيه أن يسمع إّال املديح أو 

كلمات اإلطراء واإلعجاب. 
كما يصاحب الّنرجسّي شعور «العَظَمة»، فيشعر بأّنه «نادر 
ا  ـً الوجود»، أو «َفريد عصره»، ينتظر من اآلخرين احتراًما خاّص
ا ما يكون دماغه «فارًغا»  وغالًب لشخصه وذاته و«أفكاره» – 
استعالئّي،  إلى  «الفارغ»  هذا  فيتحّول  ُتذكر؛  أفكار  أّي  من 
اآلخرين  مزايا  من  يستفيد  وصولّي،  ابتزازّي،  استغاللّي، 
وظروفهم لتحقيق مآربه الشخصّية؛ فيصبح غّيورًا، ُمتمرَِكزًا 

ـ«إيچو» فقط..! ـ«أنا» وال حول ذاته منشغًال بال
في األسبوع األخير، التقيت عدًدا من األشخاص (إناًثا وذكورًا)، 
من  آخر  عدًدا  وناقشت  وحادثت  حقيقّيني؛  وأصدقاء  معارف 
االجتماعّي  الّتواصل  صفحة  عبر  االفتراضّيني»  «األصدقاء 
(أساًسا)  وبعضهّن  بعضهم  في  ألكتشف  («فيسبوك»)، 
حّب الّذات املُفرَط؛ فعلى ما يبدو - الّتنافس الّال-نهائّي في 
والّال- و(الّال-مشروع  منه،  والطبيعّي)  (الّشرعّي  مجتمعنا 

الّتغييرات  مواكبة  على  اليومّي  والّصراع  كذلك،  أخالقّي) 
مرَكز  في  والبقاء  العناوين،  وتصّدر  والتطوّرات،  والّتحديثات 
األحداث؛ حّول جزًءا من أفراده – من «أصغرهم» قيمًة وقْدرًا إلى 
ا وجماًال (ال أعّمم) – إلى نرجسّيني  ـً «أعالهم» ثقافًة وعلًما وفّن
لوزة)!!  يا  ـ..  ال و(َع  العَظمة»  ـ«جنون  ب فأٌصيبوا  بامتياز، 
واالعتزاز  واالفتخار  الّتباهي  ا،  جًدّ والّضرورّي  الصّحّي  من 
الطبيعّي،  ومن  االنتصار؛  أو  الّنجاح  نشوة  وعيش  بالّنفس، 
أيًضا، الّشعور بالغرور أحياًنا، ولكن من دون أن يتحّول شعورنا 
هذا إلى نهج حياة يومّي، فيؤّدي إلى اضطراب أو مرض نفسانّي.

ا - بَشرّي كباقي البشر - ميّسني الغرور حيًنا،  ـً وأنا شخصّي
وتكتنفني نشوة الّسعادة و«الّنجاح» أحياًنا، حني أحّقق أهداًفا 
ـَهّمة ِصحافّية، أو أفلح في كتابة  شخصّية، أو عندما أوّفق ِمل
الّساعة».  إلى «حديث  تقرير خاّص، يتحّول  أو  نقدّية،  مقالة 
لكّني أعمل على «َمحو» الغرور والّنشوة بأسرع وقت، لهدف 
املُضّي ُقُدًما في عملي، فما زال املشوار أمامي طويًال.. أتعّلم 

من إخفاقاتي أحياًنا، وجناحاتي حيًنا.
دعونا نتساَءل: َكم من «مفّكر» يفتقد الفكر؟ َكم من «مثّقف» 
يفتقد الّثقافة؟ كم من «متعّلم» يفتقد العلم؟ َكم من «قائد» 
يفتقد القيادة؟ َكم من «مدير» يفتقد اإلدارة؟ َكم من «مدرّب» 
من  كم  العالج؟  يفتقد  «معاِلج»  من  كم  الّتدريب؟  يفتقد 
«فّنان» يفتقد الفّن؟ َكم من «كاتب» يفتقد الكتابة؟ وَكم..؟ 
وَكم..؟ وَكم من «إنسان» يفتقد اإلنسانّية؟!.. وَكم منهم يترّبع 

على عرش «الّنرجسّية»؟!!
رحم الّله امرَأ عرف قْدرَه فوقف عنَده..!!

°è ÒO łd ÒM «
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حاز احليفاوّي موسى عازر شّقور (13 عاما)، طالب في الّصف السابع 
في مدرسة مار يوحنا اإلجنيلّي، على املرتبة الّثالثة في إسرائيل ضمن 
سباق القوارب الّشراعّية. حيث قاد زورق «ليزر» بطول 4 أمتار و70 
سم مبفرده، واستطاع بقدراته الذاتّية وبخبرته، الّتنافس مع عدد كبير 

من املشاركني من منطقة الّشمال.
ّية، حيث كان  يذكر أّن موسى هو أّول عربي يحصل على هذه امليدال
قد حصد 4 ميدالّيات منذ بدء ممارسته هواية ركوب الّسفن الّشراعّية. 
وسيشارك موسى مبسابقة الّسفن الّشراعية في نهاريا، في األسبوع القادم، 
ـ«پورمي») القريب سيشارك في مسابقة في إيالت. وفي عيد املساخر (ال

يقوم بتدريب موسى في نادي الّسفن الّشراعّية في حيفا، املدرّب عومر، 
واّلذي يتوّقع مستقبًال باهرًا ملوسى في سباق الّسفن الّشراعّية. 

وقال عازر شّقور (والد موسى): «أشعر بسعادة لهذا الفوز، فنحن ندعم 
ونشّجع ابننا منذ 5 سنوات، وأعتبر هذا الفوز هدّية ثمينة في عيد ميالده».

¡UHýù« èDš Òd I ¹ åÊ«b O *«ò Õd
Í—u� n|U�

عقد املجلس العام ملسرح «امليدان» جلسته األولى لهذا العام، ناقش فيها 
طرابشة.  عدنان  الفّنان  اجلديد،  العام  املدير  عرضها  اّلتي  اإلشفاء  خّطة 
وقال د. حامت خوري (رئيس املجلس الّشعبي للميدان) إّنه سيتّم مبوجب 
هذه اخلّطة إنتاج أربع مسرحّيات جديدة هذا العام، إضافًة إلى استمرار 

العروض للمسرحّيات الّسابقة، والبالغ عددها 13 مسرحّية.
ألّنه  طرابشة،  عدنان  العام  املدير  خطوة  على  الّشعبي  املجلس  وأثنى 
عدنان  عمل  إلى  باإلضافة  إّنه  خوري  الدكتور  وقال  راتب.  دون  يعمل 
ضمن  عرضها  ليتّم  «امليدان»،  إلى  له  مسرحّية  قّدم  فقد  التطوّعي، 
والّنشاط  احلياة  إعادة  شأنها  من  اإلشفاء  خّطة  وإّن  املسرح.  «ريپرتوار» 
هذه  جتاوز  ّمت  ولكن  وجوده.  هّددت  ّية  مال أزمة  في  مّر  اّلذي  للميدان، 
األعمال  وتقدمي  املجتمع  خلدمة  مجّدًدا،  «امليدان»،  وسينطلق  املرحلة، 

الفنّية املختلفة.
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*åUHO�ò q�«d ≠ أقيمت يوم اجلُمعة املاضي، في 

ّية، ملناسبة عيد  حّي احلليصة احليفاوّي، مسيرة احتفال
املولد النبوّي، نّظمها ودعت إليها جلنة حّي احلليصة 
برئاسة يوسف كامل (أبو كايد)، أهالي حّي احلليصة، 
الكّشافة  املسيرة  في  شاركت  وقد  املونة»..  و«بيت 
اإلسالمّية (من شفاعمرو) وفرقة «دندَنة» (من عكا).

هذا وشارك عدد كبير من احملتفلني في املسيرة اّلتي 
املشاركة  تقتصر  فلم  احلليصة،  حّي  شوارع  طافت 
على أهالي حّي احلليصة فقط، بل شارك كذلك عدد 

è B O K(« Òw Š ‹ è ÒO UH² Š« …d O  ∫ ÒÍu ³ M « b u *« b O Ž è³ ÝUM 0

في  ّية  العرب األحياء  باقي  وأطفال  أهالي  من  كبير 
املسيرة. حيث كان هناك إقبال كبير ومشاركة فّعالة 

ّية اخلاّصة. في هذه املسيرة االحتفال
جّمة،  وفعالّيات  مسابقات  املسيرة  تخّللت  وقد 
وأناشيد دينّية خاّصة باملناسبة، شارك فيها الّصغار 
والكبار؛ كما وزّعت الهدايا على األطفال املشاركني. 
وقد أضفت هذه املسيرة البسمة على وجوه األطفال 

وأدخلت الفرحة إلى قلوبهم.
يذكر أّن عدد كبير من احملاّل التجارّية وأهالي احلي 

لهدف  واحللويات  وباملأكوالت  ا  مادّيًّ بالتّبرع  قاموا 
أن  املقرّر  من  اّلذي  االحتفالّي،  احلدث  هذا  إجناح 

يتحّول إلى مهرجان احتفالّي سنوّي.
©t	 
«dB� ∫d|uB�®

 åè ÒO L K Ž  è Ðd &ò  Íd− Ô¹  qH Þ
° «—uſ√  10  l K² ³ ¹Ë  ¨t² O Ð  ‹
*åUHO�ò q�«d ≠ حاول أحد األطفال البالغ 

في  بيته  في  علمّية  جتربة  إجراء  سنوات   5
حيفا، ولكّن الّتجربة فشلت - كما قال. وقد 
حاول هذا الّطفل وضع 10 أغورات في فمه، 
وألصق على وجنته مغناطيًسا، لكي يفحص 
هل بوسع املغناطيس حتريك النقود اّلتي في 
فمه. ولكن أثناء هذه الّتجربة انزلقت القطعة 
النقدّية في حنجرته، فابتلعها. وحلسن احلظ 
أن  دون  من  معدته  في  استقرّت  القطعة  أّن 
تشّكل خطرًا على حياته، أو أّي آالم مرافقة. 
بل تقّدم «العالم» الصغير من ذويه، وأعلن 
إخفاقه في هذه التجربة العلمّية! وملّا استوضح 
الّنقود  عملة  أّن  وأدركوا  جرى،  عّما  األهل 
يحملونه  أسرعوا  الّطفل،  معدة  في  املعدنّية 
وهناك  املجاورة،  العيادة  في  الّطبيب  إلى 
أشار عليهم الّطبيب أن ينتظروا حّتى تخرج 
أمعائه.  من  طبيعّية  بصورة  الّنقود  قطعة 
ولكّن قطعة النقود علقت، ّمما استدعى نقل 
الطفل إلى مستشفى «رمبام»، حيث استّل 
األطباء هذه النقود بواسطة املنظار عبر الفم، 
وأُخلي الطفل بعدها إلى املنزل، لكي يتابع 

أبحاثه العلمّية في مجاالت أخرى. 
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*åUHO�ò q�«d ≠ ُأقيم، أّول أمس األربعاء، الّلقاء 

الّثاني ملنتدى «بلدنا الّثقافّي»، حتت ُعنوان: «الزّواج 
القانونّية  اإلشكالّيات  املختلط:  والزّواج  املدنّي 
عشرات  حضره  حيث  اإلجتماعّية»،  والّتحّديات 

الّشباب والّشابات.
افتتح اللقاء، اّلذي عقد في جمعّية «بلدنا»، بعرض 
أفالم قصيرة عن إشكالّيات وحتّديات الزّواج املدنّي في 
الّداخل وفي دولة لبنان، كذلك. كما عرض فيلم «بيني 
الطائفّية  قضّية  يعالج  واّلذي  رزق،  إليلي  وبينك» 
وشاّبة. شاّب  بني  حب «افتراضّية»  قّصة  خالل  من 

وبعد العرض حتّدثت نادية نعامنة - بّنا عن جتربتها 
قرّرت  عندما  واجهتها،  اّلتي  الّصعبة  الّشخصّية 
فجوبهت  مختلفة؛  لديانة  ينتمي  رجل  من  الزّواج 

مبعارضة شديدة من قبل العائلة واملجتمع. 
القسم  (مرّكزة  بطشون  شيرين  احملامية  قّدمت  ثّم 
القانونّي في جمعّية «كيان») مداخلًة عن إشكالّيات 
املجتمع  وفي  عاّمًة،  البالد  في  املختلط  الزّواج 
الِفَلسطينّي حتديًدا. فأشارت إلى أّن إمكانّية الزواج 
الوحيدة في البالد، بالّنسبة للمواطنني و/أو املقيمني 
الدينّية  الّطائفة  وفق  دينّي،  زواج  عقد  هي  فيها، 

اّلتي ينتمي إليها الفرد؛ حيث إّن لكّل طائفة دينّية 
هذه  عدا  أّنه  مضيفًة  الزواج.  لعقد  اخلاّصة  شروطها 
اإلمكانّية، ليست هناك إمكانية لعقد زواج مدنّي، 
إلى  بطشون  ونوّهت  البالد.  في  مختلط  زواج  أو 
مختلط،  زواج  بعقد  تسمح  ال  الطوائف  جميع  أّن 
للرجل  تسمح  اّلتي  اإلسالمّية،  الّطائفة  باستثناء 

املسلم أن يتزوّج من مسيحّية أو يهودّية.
وأضافت: ميكن ملواطن/ة أو ُمقيم/ة في البالد عقد 
وتسجيل  البالد،  خارج  أخرى،  دولة  في  مدنّي  زواج 
الزّواج في وزارة الداخلّية؛ لكن هذا ال يسهّل التقاضي 

القانونّية.  وعوائق  الّتحديات  من  يخلو  وال  بشأنه 
ز  مركِّ أدارها  مثيرة  نقاش  بحلقة  الّلقاء  وانتهى 
املشروع فراس نعامنة، بني بطشون ونعامنة واجلمهور، 
وطرحت أسئلة حول  دور الّشباب واألحزاب السياسّية 

املختلفة مبعاجلة هذا املوضوع.
لقاء  هو  الّثقافّي»  «بلدنا  منتدى  أّن  إلى  ُيشار 
الّثقافّية،   الّساعة  مواضيع  تناول  فيه  يتّم  شهرّي 
السياسّية والفكرّية. وتشمل الّلقاءات عروض أفالم، 
مواضيع  وطرح  اختصاصّيني،  محاضرين  إستضافة 

عديدة للّنقاش. 

∫åU½bKÐò W ÒOFLł w� åw�UI Ò¦�« Èb²M*«ò  U ÒO�U ÒF� sL{
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دورته  للكتاب  الّدولّي  القاهرة  معرض  افتتح   ≠  åUHO�ò  q�«d*

بأرض   ،(23/1/2013) املنصرم  األربعاء  يوم  واألربعني،  الرّابعة 
ّية و8  املعارض في مدينة «نصر» بالقاهرة، مبشاركة 25 دولة؛ 17 عرب
دول أجنبّية. ووصل عدد دور الّنشر املشاركة في املعرض إلى 735 
دار نشر، شملت 498 دار نشر مصرّية،   و210 دور نشر من العالم 
العربّي، إضافًة إلى 27 دار نشر أجنبّية؛ أّما ضيفة شرف معرض 

القاهرة الّدولي للكتاب، فكانت هذا العام دولة ليبيا. 
«كل  ومكتبة  الّنشر  دار  شاركت  عام،  كّل  في  عوّدتنا  وكما  هذا، 
شيء» احليفاوّية، لصاحبها الّناشر صالح عّباسي، هذا العام أيًضا، 
ّية ثقافّية ُتعنى  في معرض الكتاب  اّلذي يعتبر أكبر «تظاهرة» دول
بالكتاب واألدب بصفة عاّمة، حيث يعّد هذا املعرض األهّم في العالم 

العربّي، ومن األهم في العالم عموًما. 
يذكر أّن دار الّنشر ومكتبة «كل شيء»، هي دار الّنشر الوحيدة من 
البالد، املشاركة في معرض القاهرة الدولّي.. حيث خّصص لها جناح 
ممّيز وكبير في معرض القاهرة؛ ّمت خالله عرض الكتب الِفَلسطينّية، 
وقصص األطفال، وكتب الّشعر واألدب احمللّي، ليتعرّف العالم أدبنا 
وثقافتنا الِفَلسطينّية، وليكون الّشاعر أو الكاتب متواصًال مع عاملنا 

العربي، من خالل مكتبة «كل شيء».
هذا وقد القى جناح «كل شيء» إقباًال كبيرًا من روّاد املعرض، من 

أدباء وكّتاب وشعراء وزوّار ومتذوّقي األدب والّثقافة.
»U²JK� Òv�Ëb�« …d¼UI�« ÷dF�

منذ دّبت احلياة على سطح هذا الكوكب واإلنسان مشغول بكيفّيات 
عقله  أعمل  الذي  البدائى  اإلنسان  إلى  وعودة  اآلخر..  مع  الّتواصل 
 - أصوات  إصدار  من  بدايًة  اآلخر،  مع  للحوار  طرًقا  لنفسه  وصنع 

جدران  على  الرّسم  إلى  ذويه؛  وبني  بينه  وترديدها   - لها  ماهّية  ال 
الكهوف واَحلفر على الّصخور، والّنقش على الرقاع واجللود. وأخذت 
هذه الكيفّيات تتطوّر وتتقّدم مع مرور األزمان إلى لغات عّدة تتداول 
بني البشر؛ فمن الرّسم على جدران الكهوف إلى علوم وفنون بصرّية 
أصبحت من فنون احلياة، ُتدرس وتفرد لها أرقى القاعات حول العالم 
ليستمتع بها الراغبون في التعرّف عليها من ذوي الذائقة املهتمة 
أحرف  إلى  واجللود  الرقاع  على  الّنقش  ومن  واملشاهد..  املرئى  بالفن 
حديثة  تكنولوجّية  بوسائل  تتناقل  أو  كتاب،  دّفتي  بطريقة  جتمع 
في  الباحثون  القرّاء  منها  ليستقى  العالم  وموجات  فضاءات  عبر 
شّتى املعارف زادهم، دون بذل جهد أو مشّقة.. ومعرض القاهرة الدولّي 
للكتاب أحد هذه األماكن الّشهيرة اّلتي أخذت على عاتقها جتميع 
الّشعوب فى وقت واحد لتتحاور وتتبادل وجهات الّنظر في املناحي 

كاّفة، وتخرج بأهداف مثمرة تفيد وال تضرّ. 
والهيئة  الّثقافة  وزارة  (عرس  الكبير  الّثقافي  العرس  هذا  نبع  وقد 
املصرّية العاّمة للكتاب) من أرض طاهرة - ُجبلت على إخراج اخلير 
وتكّفلت بحفظ األمان لكّل َمن عاش عليها، ال تفرّق بني دين وال 
معتقد، وإمنّا حتتضن الكّل حتت سمائها في وئام وسالم. وقد تأّصل 
هذا العرس وجتّذر؛ فأشاع نورًا ُعرف به وأضحى معلًما يعرف بأثره، 
ويضاهى أعرق املعالم املصرّية؛ فكما يجري النيل غامرًا مبائه الرّبوع 
والفيافي فيحيلها جّنة خضراء؛ فإّن املعرض جرى مبا يحويه من تنوّع 
املعروض واملنشور، واملسموع واملشاهد، ينشر الفكر والّثقافة، زاًدا لكّل 

الوافدين إليه واآلخذين عنه. 
منذ  بالقاهرة  اجلزيرة  أرض  من  العالم  على  احلدث  هذا  سطوع  بدأ 
أواخر السّتينّيات (1969) كمشروع قومّي عربّي يجمع الّشعوب 

ظّل  في  واملعرفة،  العلم  لواء  حتت  ّية  العرب
ريادة مصرّية تأخذ بيد اجلميع نحو التقّدم 
بخطى  احلدث  هذا  سار  وقد  والتوّحد. 
الّثقافة،  حماة  ورعاية  ظّل  حتت  حثيثة 
ساهم  َمن  لكّل  تذكر  عظيمة  ومبجهودات 
الّثقافّية  حياتنا  في  مهّم  كحدث  خلروجه 
في  إلينا  جاء  أن  إلى  ّية،  والعرب املصرّية 
وهو  العام،  هذا  واألربعني  الرّابعة  نسخته 
وروّاده. لزوّاره  واملتنوّع  الكثير  يحمل 

ثقافّية  واحتفالّيات  أنشطًة  املعرض  يضّم 
املعارض  لعرض  وأجنحة  ّية  وأدب وفنّية 
اختيار  ّمت  وقد  املختلفة..  واإلصدارات 
العاملّية»؛  االقتصادّية  «األزّمة  مواضيع: 

بني  ّية  العرب «الرواية  كمثال»؛  اخلنازير  إنفلونزا  األوبئة:  «انتشار 
ّية.  االنفجار الكمّي واالزدهار النوعّي»؛ كمحاور رئيسة للّدورة احلال
متنوّعة  ثقافّية  أنشطة  للكتاب  العاّمة  املصرّية  الهيئة  أعدت  كما 
تبلغ 13 نشاًطا، وقد استحدث هذا العام نشاطان جديدان حتت ُعنوان 
«الّنشاط املهنّي للّناشرين»، وهي عبارة عن 9 ندوات تهتّم مبناقشة 
الشخصّيات  بعض  استضافة  وكذلك  كاتبيها،  مع  املؤّلفات  بعض 
العاّمة للحديث عن قضايا مهّمة والّتحاور مع زوّار املعرض، و«شهادة 
تقدير» هو الّنشاط املخّصص لتكرمي مجموعة من املثّقفني واملفّكرين 
في مناٍح مختلفة، ملا قّدموه من خالصة فكرهم وإبداعهم، وما أثروا به 
احلياة الثقافّية، ليس على مستوى مصر وحدها، ولكن على مستوى 

الوطن العربّي أجمع.
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فطر مقّطع ”ويلي-فود“
400 غم

رباعية تونا ”ويلي-فود“
160 غم

أقوى حمالت التوفير
 والمتعة أكثر بكثير!

أرز فارسي ”ويلي-فود“
1 كغم

نودلس ”ويلي-فود“ 400 غم

محدود بـوحدتين - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

كوكتيل فواكه/أناناس 
مقّطع/ أنصاف خوخ 850 غم

ثالثية سردين ”ويلي-فود“

بـ

بـ بـ

بـ بـ

بـبـ

محدود لـوحدة واحدة
عند الشراء بـ 100 ش.ج

تشكيلة معكرونة/سباغيتي 
”اوسم“  500 غم

سكر ”أورجينال“ 1 كغم

كريوت/عوغي/ شوغي/ 
كوكومان 750 غم

بمبا ”أوسم“ 80 غم

مسحوق غسيل ”إريال“ 8 كغم

الحمالت بين التواريخ 07.02.13 -  31.01.13  أو حتى نفاد المخزون (السابق من بينهما). شبكة مركاز همازون تحفظ 
لنفسها الحق بتغيير و/أو إنهاء و/أو تحديد الحمالت في أي وقت. ال يوجد بيع بالجملة. الخطأ وارد.

ورق تواليت ”موليت“ 48 قطعة حفاضات ”هاجيس“ رباعية مناديل ”فريش وانز“

تشكيلة قوالب شوكوالطة 
”عيليت“ 100 غم

مفتوح

7
أيام في ا�سبوع

10
أقساط متساوية

عند الشراء بـ 500 ₪ وما 
فوق ببطاقة إعتماد

نحترم
الشيكات 

بشروط

فرع يركا – م.ص. يركا
هاتف 04-906-9600

ل ” عقّطع ق قفط ط

رباعية مناديل

قوالب لة ش شاي ”ليبتون“ 200 كيس

بـ

بـ



122013 ◊U³ý 1 WF ÔL'«

∫å ËdâÐò?�«  U½U×²�« w�

 è ÒO Ðd F « è ÒO Ö–uŁ—_« è ÒO K~ «
 œö ³ « ‹ d ³ Ö_« ÕU−M « è³ ½ b B %

 100% v�≈ ÕU−ÒM�« W³�½ qBð Ê√ l Ò�u²*« s� 

  °U ÎO�UŠ Íd& w²Ò�« ¨å ËdâÐò?�«  U½U×²�« ¡UN²½« bFÐ

åUHO�ò q�«d*

املتوافرة  ـ«بچروت»  ال امتحانات  نتائج  ُتشير 
ّية احليفاوّية  لدى إدارة الكلّية األرثوذكسّية العرب
لفوج 2012، أّن نسبة الّنجاح في امتحانات 
ـ«بچروت»، بلغت %99، وأّنه من املتوّقع أن  ال
انتهاء  بعد   ،100% إلى  النسبة  هذه  تصل 
في     ستجري  اّلتي  ـ«بچروت»  ال امتحانات 

شتاء 2013.

 W ÒOKJ�« w� 5�ÒuH²*« W³�½

 vKŽ√ s� w¼ W ÒO��–uŁ—_«

œö³�« w� V�ÒM�«

ومن اجلدير ذكره أّن نسبة املتفوّقني في هذا الفوج 
بلغت %31، وهي من أعلى الّنسب في البالد. 
كما أّن نسبة املتقّدمني إلى 4 و5 وحدات في 
الرياضّيات بلغت %80 من اخلرّيجني، ونسبة 
اإلنچليزّية  الّلغة  في  وحدات   5 إلى  املتقدمني 
هي %40. باإلضافة إلى ذلك، ما زالت الكلّية 
من  الرسائل،  من  العديد  تتسّلم  األرثوذكسّية 
وزارة الّتربية والتعليم، ُتشير خاللها إلى تفوّق 

طّالبها في شّتى املواضيع.
ّية الوحيدة  الكلّية األرثوذكسّية هي املدرسة العرب
في حيفا اّلتي اختارتها وزارة الّتربية للمشاركة 

التكنولوجّية»،  العلمّية  «الّنخبة  مبشروع 
القبول  في  جّمة  تسهيالت  طّالبها  مينح  واّلذي 
للجامعات اإلسرائيلّية ومعهد العلوم الهندسّية 

ـ«تخنيون»). (ال
الكلّية  قبول  ّمت  أيًضا،  الّسنة  هذه  في 
العلمّية  الّنخبة  مشروع  في  األرثوذكسّية 
الّتربية  وزارة  إليه  بادرت  اّلتي  التكنولوجّية، 
«إنتل»  ِشركة  مع  باملشاركة  والّتعليم، 
التكنولوجّية (هاي-ِتك). والكلّية األرثوذكسّية 
ّية الوحيدة في حيفا  هي املدرسة الّثانوّية العرب
إلى  باإلضافة  املشروع،  هذا  إلى  انضّمت  اّلتي 

ثالث مدارس يهودّية في املدينة. 
نسبة  زيادة  في  املشروع  هذا  أهداف  وتتلّخص 
في  «بچروت»  شهادة  على  احلاصلني  الّطّالب 
الرياضّيات،  في   املوّسع)  وحدات (املستوى   5
العالية.  والتكنولوجّية  العلمّية  واملواضيع 
على  احلاصلون  سيحظى  ذلك،  إلى  باإلضافة 
الّشهادة العلمّية التكنولوجّية على تسهيالت 
اإلسرائيلّية  للجامعات  القبول  شروط  في  جّمة 
ـ«تخنيون»). كذلك، سيحصل  وخاّصة معهد (ال
املشاركون على محاضرات وجوالت في ِشركات 
وخصوًصا  البالد،  في  املختلفة  ـ«هاي-ِتك»  ال

ِشركة «إنِتل». 
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زّينت رسومات فنّية جميلة وممّيزة لطّالب فرع الفنون 
في مدرسة «حوار» الرّسمية للّتعليم البديل، جدران 

ّية..  جمال ورسائل  وألواًنا  أشكاًال  وأضفت  املدرسة، 
القيم  تذويت  على  ويدّل  الفنّية،  الرّوح  يعكس  ما 

اإلبداعّية في نفوس الّطالب.

 11 ã ÒbI ¹ Êu × L Ý d ¹“u «
U L M O Ò «Ë ãö _« ŸU ÒM B  è × M

لهدف تعزيز ودعم هذه املجاالت.
وقد ّمت اختيار األعمال الفائزة وفًقا لشروط خاّصة، 
األعمال  جلميع  الّنطاق  واسعة  جلنة  فحص  وبعد 
 11 منها  فاز  عمًال،   40 تقّدم  حيث  املرشحة، 
عمًال، مببلغ اجمالّي وصل إلى 5 مليون شيكل.

واإلعالمّي  السينمائّي  املناخ  أّن  بالّذكر  جدير 
واّتصاالت  تصميم  بكلّيات  املعزّز   - حيفا  في 
بصرّية، إلى جانب مناطق جّذابة للّتصوير - كان 
ا في تنفيذ املشروع في ِمنطقة حيفا لتعزيز  سبًب

هذه املجاالت.

 åUHO�ò q�«d*

ّية، جرت مساء األمس في كلّية  وسط أجواء احتفال
«تلتان» لالّتصاالت البصرّية في مدينة حيفا، قام 
وزير الصّناعة والتجارة والّتشغيل، شالوم سمحون، 
ومدير  ياهڤ،  يونا  حيفا  بلدّية  رئيس  مبشاركة 
عام البلدّية شموئيل چانتس، بتوزيع 11 منحة 
والبرامج  الّسينما  األفالم،  صّناع  من  عدد  على 
االجتماعّية. اإلعالم  ومجاالت  الّتلفزيونّية، 

ويأتي ذلك ضمن املشروع التجريبّي اجلديد اّلذي 
أطلقه، مؤّخرًا،  الوزير سمحون في ِمنطقة حيفا، 

Êu×LÝË í¼U¹



13 2013 ◊U³ý 1 WF ÔL'«



142013 ◊U³ý 1 WF ÔL'«

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

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

    1

 μπππ

    1

 ∏πππ
    1

 ≤πππ

     1

 ∏πππ

   2

 ππππ

 ...   
 μπππ

  1

 μπ
ππ

  1

 μπ
ππ

  1

    

   6

 ππππ



15 2013 ◊U³ý 1 WF ÔL'«

    3

 ππππ

  +    1

 μπππ
    2.5

 ππππ
    1

 ∑πππ

     

  

 μπ
ππ

  1

 μπ
ππ

  1

 μπ
ππ

  1

 μπ
ππ

  1

   

    5

 ππππ



162013 ◊U³ý 1 WF ÔL'«

Ò’U� q�«d*

املعمدان  يوحنا  مار  كنيسة  قاعة  في  أقيم 
املنصرم  السبت  يوم  حيفا،  في  األرثوذكس  للروم 
حبيب  وردة  للرّاحلة  تأبني  حفل   ،(26/1/2013)
- شومر. وقد بادر إلى إقامة حفل الّتأبني، كّل من: 
حركة الّنساء الدميقراطّيات، احلزب الشيوعّي، اجلبهة 

الدميقراطّية للّسالم واملساواة، وعائلة الفقيدة.
وقد غّصت القاعة باحلضور من أصدقاء ورفاق درب 
صغير  فتحّية  احلفل  بعرافة  قامت  حيث  الفقيدة؛ 
فافتتحت  الدميقراطّيات)،  الّنساء  حركة  (سكرتيرة 

احلفل بالوقوف دقيقة حداد على روح الفقيدة وردة.
تخّلل احلفل كلمات قّدمها وقّدمتها كّل من: سميرة 
خوري (رئيسة حرَكة الّنساء)، واّلتي شاركت احلضور 
بذكرياتها مع الفقيدة من خالل عملهن املشترك في 

وجوقة  الشيوعّي،  احلزب  وبصفوف  الّنساء،  حرَكة 
«الّطليعة» الّنصراوّية. تالها ُمحّمد نّفاع (سكرتير 
عام احلزب الشيوعّي)، اّلذي ربط بني ماضي العمل 
احلزبّي اّلذي انخرطت في صفوفه الفقيدة، ومستقبل 

عمل الرّفاق مكّملي الّدرب.
سابق،  كنيست  (عضو  مّخول  عصام  وحتّدث 
الِفَلسطينّية  للّدراسات  توما  إميل  معهد  ومدير 
صفوف  في  األولى  خطواته  عن  اإلسرائيلّية)،   -
جتتمع  كانت  اّلتي  عّباس  خلّية  خالل  من  احلزب 
بدور  مّخول  وأشاد  الفقيدة؛  بيت  في  ا  ـً أسبوعّي
بصفوف  العمل  في  القدامى  الرّفيقات  ودور  اخللّية 
احلزب، ودورهّن ونضالهّن لتوعية اجلماهير، والّنساء     
واملساواة         والّسالم  الدميقراطّية  لتحقيق  خاّصًة، 

في البالد.

ذكرياته  استعاد  اّلذي  نقوال،  عيسى  الّدكتور  وتاله 
في بيت الفقيدة وزوجها املرحوم عيسى حبيب، من 
خالل عملهم في صفوف احلزب والعمل اجلماهيرّي، 
بدورها  نقوال  وأشاد  عّباس،  حّي  في  وخصوًصا 
َمن  كّل  مع  صداقة  عالقات  إقامة  على  وقدرتها 

تعرّفت عليه.
كلمات  إللقاء  املرحومة  ألصدقاء  املجال  وأُعطي  هذا 
إضافّية، فتحّدث/ت كّل من: يوَخيڤت غونني، ماچي 

كركبي، وشادي عبُده. ومن ثّم ُعرض فيلم قصير، 
من إعداد حفيدة الفقيدة، يارا فرح، حتّدث عن حياة 
الفقيدة طّيبة الّذكر، من خالل صور ملراحل حياتها، 
تخّلله مقاطع «ڤيديو» وموسيقى وأناشيد.. واختتم 

الفيلم بنشيد األممّية، حيث وقف احلضور ُمنشًدا.
واختتم احلفل بكلمة العائلة، قّدمتها ميساء حبيب 
وأصدقاء  والعائلة  احلضور  فشكرت  الفقيدة)،  (ابنة 
وصديقات املرحومة اّلذين رافقوها، أحّبوها واحّبتهم.

d u ý ≠ V O ³ Š …œ—Ë …b O IHK  V O N  5 ÐQð qH Š
dOG
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*åUHO�ò q�«d ≠ قام طّالب دورة الفنون في 

حيفا،  مدينة  في  «الكرمة»  اجلماهيرّي  املرَكز 
يوم الّثالثاء األخير، وسط أجواء من املرح، في 
(أواني  األصص  داخل   صغيرة  أشتال  غرس 

زراعّية)، ّمت تزيينها بأحجار ملوّنة صغيرة.
ّية اّلتي شاركت فيها مديرة  وتأتي هذه الفّعال

åè d ~ «ò ÒÍd O ¼U L '« e ÓÖd *« ‹ ‰U²ý√ ”dſ

قسم املراكز اجلماهيرّية في بلدّية حيفا، مئيرا 
«الكرمة»،  اجلماهيرّي  املرَكز  ومديرة  روزنطال، 
منال قنبورة، ومرشدة الفنون شيرين كسابري، 
الدورة،  وطّالب  وطالبات  األّمهات  من  وعدد 
تأكيًدا على نشر «الرسالة اخلضراء»، الّساعية 

إلى توطيد العالقة بني اإلنسان وبيئته.
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تنوڤـا في كل بيت طّيب

طعم يوغورت تنوڤـا 
المحبوب يرافقنا من جيل 

لجيل قرابة 30 عام

يوغورت تنوڤـا

الطعم الطعم 
ا)صليا)صلي

الطعم ا)صلي

يوغورت 
تنوڤـا
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حرَكة  منتدى  أعضاء  نّظم   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ّية في حيفا، بداية األسبوع، زيارًة  «حق» الشباب
ملؤّسسة «قلب يسوع» لذوي االحتياجات اخلاّصة 
حملة  احلرَكة  أعضاء  توّج  حيث  املدينة.  في 
التبرّعات اّلتي أطلقوها في املدرسة األرثوذكسّية 
على  وتوزيعها  الرمزّية،  الهدايا  بشراء  ّية،  العرب

طّالب مؤّسسة «قلب يسوع».
شملت الزيارة فّعالّيات مختلفة، أعادت الّنشاط 
واحليوّية لألطفال املشاركني وأعضاء حركة «حق» 
وتأتي  ّية.  وإيجاب مرحة  أجواء  فجمعتهم  سوّيًة، 
هذه الزيارة ضمن األعمال اجلماهيرّية اّلتي يعدنا 
حيفا،  في  ّية  الشباب حركة «حق»  منتدى  فيها 
حتت إطار منتديات حركة «حّق»، واّلتي تشرف 
في  اجلماهيرّي»  والعمل  الّتربية  «وحدة  عليه 

ّية حلقوق اإلنسان. املؤسسة العرب
فرع   - «حق»  حرَكة  (مرشد  حسن  علي  وصرّح 
حيفا): على أّن «زيارتنا ملؤّسسة «قلب يسوع» 
األولى،  الّدرجة  من  وإنسانّية  سامية  رسالة  هي 

وأعتقد أّننا بهذه الزيارة استطعنا تقدمي الكثير؛ 
لنؤّكد  وَتكرارًا،  ِمرارًا  املؤّسسة  زيارة  وسنعاود 
لطّالب املؤّسسة، ذوي االحتياجات اخلاّصة، أّنهم 
ليسوا  وأّنهم  معترك احلياة،  في  وحدهم  ليسوا 
من  يتجزّأ  ال  جزء  إّنهم  املجتمع.  في  مهّمشني 
مجتمعنا العربّي، ولهم حقوقهم ويجب أن نعمل 
جميًعا لتحصيلها، وأن نرتقي للمساواة فيما 

بينهم وبني أي إنسان آخر».
ّية،  شباب حركة  في  «كناشطني  قائًال:  واختتم 
أعتقد أّن هذا عمل ال بّد منه؛ خاّصًة أّننا ننشط 
ّية حلقوق اإلنسان، فهذا  في إطار املؤّسسة العرب
واجبنا جتاه حقوق اإلنسان، وال بّد لي أن أقول وأؤّكد 
مجتمعنا». ألجل  الكثير  نصنع  أن  ميكننا  أّنه 

«حق»  حركة  أعضاء  قام  الزيارة،  ختام  وفي 
التي  التبرّعات  بتقدمي  حيفا  في  الشبابية 
شاكرين  يسوع»،  «قلب  ملؤّسسة  جمعوها 
الواسعة  واملساحة  الكبير  احلّيز  إعطائهم  لهم 

لتحقيق هدفهم، وجتسيد رسالتهم اإلنسانّية.

 è ÒÝR  —Ëeð UH O Š ‹ åo Šò è ÓÖd Š
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*åUHO�ò q�«d ≠ سّجلت دورة رقص «الزّومبا»، 

في املرَكز اجلماهيرّي «الكرمة» في مدينة حيفا، 
يرغنب  الّالتي  الفتيات  قبل  من  واسًعا  إقباًال 

املشاركة في هذا الفرع الرّياضّي الرّاقص اجلديد.
«الكرمة»،  اجلماهيرّي  املرَكز  مديرة  أشادت  وقد 
طالبات  واهتمام  الواسع  باإلقبال  قنبورة،  منال 
املدارس من سّن 12 عاًما ولغاية 16 عاًما، بهذا 

الّنوع من الرّقص، ضمن مشاركتهن الفّعالة.

WB�«Òd�« åU³�Ëe�«ò W{U¹—

  ،1990 عام  الرّاقصة،  «الزّومبا»  رياضة  ظهرت 
من قبل الكولومبّي ألبيرتو بيريز «بيتو».

åU ³ Ë Òe «ò h — …—Ëœ ‹ èÖ—UA L K  l Ý«Ë ‰U ³ ≈
åW�dJ�«ò ÒÍdO¼UL'« e Ó�d*« w�

وهي عبارة حركات رقص التينّية، متّثل مجموعة 
ـ«سامبا»،  ال كـ:  الّالتيني؛  الرّقص  أنواع  من 
ـ«كومبيا»،  ال ـ«ريكيتون»،  ال ـ«سالسا»،  ال

ـ«بيلي دانس»، وغيرها. ـ«ميرينچي»، وال ال
وتعتبر «الزّومبا» من أسرع أنواع الّتمارين الرياضّية 
انتشارًا في العالم؛ هي عبارة عن مجموعة من 
رقصة  فلكّل  كبيرة»،  «مجموعة  الرّقصات 
التينّية.  أحلانّية  إيقاعات  وفق  معّني،  تصميم 
للياقة  برنامج  عن  عبارة  ـ«زومبا»  ال ورقصة 
البدنّية، وفكرتها الرئيسة مستوحاة من الرّقص 
بسرعة  «التحرّك  تعني  و«زومبا»  الّالتيني، 

واالستمتاع»، واسمها يعّبر عنها خير تعبير.



19 2013 ◊U³ý 1 WF ÔL'«
  04-9868700 هاتف:  | القديمة  البلدة  حي   M شفاعمرو 

ــلــى كـــل شـــروة  ع
600ش.ج بـــــــــــــــ 
تحصلون  فوق  وما 
عــــلــــى كــــوبــــون 
50ش.ج  بقيمــــــــة 
ــد فـــروع  ـــ ـــ ـــ ـــ ألحـــ
مطــــاعم  شبكـــة 
ـــــس ـــ ـــ ــرامــي ســمــي

ملحمة سميراميس  

يا ريتو 
صحة 
وهنا

59 ش.ج   1 كغم عجل للشي   

49 ش.ج 1 كغم عجل للطبيخ   

64 ش.ج   1 كغم فخاد خروف بالعضم  

79 ش.ج  1 كغم اضالع خروف   

100 ش.ج 6 كغم فخاد دجاج   

100 ش.ج 3 كغم برغيوت   

100 ش.ج 4 كغم صدر دجاج   

ونعلن الصحاب المطاعم والمحالت التجارية عن بيع كل انواع اللحوم بالجملة
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(مدير  نّصار  أبو  وديع  لّبى   ≠  åUHO�ò  q�«d*

املرَكز الدولّي لالستشارات)، دعوًة وّجهها له اجلنرال 
في  الدولّيني  املراقبني  بعثة  ماكديتال (قائد  أودڤار 
القيادة  مقّر  األخير،  االثنني  يوم  زار  حيث  اخلليل)، 
العاّمة للبعثة، والتقى اجلنرال ماكديتال وعدًدا من 
املواطنني  أوضاع  مبتابعة  يعنون  اّلذين  مساعديه، 
يتعرّضون  اّلتي  االعتداءات  إزاء  سّيما  ال  احمللّيني، 
لها من املستوطنني، حيث أطلع بعض املسؤولني في 

البعثة أبو نّصار على ملّخص لنشاطاتهم.
ومن جهته شرح أبو نّصار ملستضيفيه بأّن احلكومات 
على  بحفاظها  أخطأت  املتعاقبة،  اإلسرائيلّية 
املستوطنات وتشجيعها لالستيطان بشكل عاّم، وفي 
اخلليل بشكل خاّص، ليس ألّن هذا األمر غير مقبول 
انتهاًكا  لتشكيله  بل  فقط،  ا  ـً ّي وِفَلسطين ا  ـً ّي عرب
أيًضا. ّية،  الدول واألعراف  القوانني  جلميع  صارًخا 

أفق  مكاديتال  اجلنرال  مع  نّصار  أبو  بحث  كما 
الّتعاون بني املرَكز الدولّي لالستشارات وبعثة املراقبني 
الدولّيني، ال سّيما في مجال الّدراسات اّلتي تهدف 
إلى تقدمي شرح واسع ألعضاء البعثة عن املجتمعات 

 ”«d ² Šô«
 wd� b�U� Æœ

مستديرة  أسفلت  على  تتدحرج  خوَذته  رأيُت 
كُكرة  حيفا،  في  ة،  َيّ األملان بحّي  اجلادة 
اّلتي  اخلفيفة،  الّنارّية  درَّاجته  وتبَعْتها  القدم؛ 
ُتستعمل لنقل مشتريات الزّبائن عبر الهاتف 
كوسيلة  سائق،  دون  من  تسير  بيوتهم،  إلى 
األّول،  املشهد  انتهى  وعندما  سحرّية(!)،  نقل 
بعد أن اصطدمت اخلوذة ِبشارة املرور والّدرّاجة 
شابٍّ  عن  األسود  تار  السِّ رُِفَع  بالرَّصيف، 
ُد - بشكل واضح -  منبطح أرًضا، نازٍف، يؤكِّ
أَنّ الّله أخذ وديعته، وسائقون طفولّيون أبطأوا 
ُيراقبوا املأساة من ناقالتهم! اراتهم ل قيادة سّي

اإلْحياء،  بعملّية  وبدأُت  املكان  إلى  أسرعُت 
للمساعدة،  املارّة  اإلخوة  بعض  إلّي  وانضّم 
فمنهم من أبعد الّسّيارات عن املكان، ومنهم 
املكثَّف  اإلسعاف  ْي  ارَت لسيَّ وأشار  اتَّصل  من 
والّشرطة إلى مكان احلادث؛ إذ حال وصولهما 
بدأْت  أن  بعد  الّسريع،  الّنقل  عملّية  بدأْت 
الّشاّب  بجسم  املوصولة  اإلْحياء  أجهزة  جميع 
ماء، بالعمل للمحافظة على حياة  املضرَّج بالدِّ
ُنِقَل  ا..  ـً اصطناعّي أعضائه  وتشغيل  املُصاب 
إلى املستشفى احلكومّي، حيث انتقلت روحه 

إلى باريها بعد يومني من اإلصابة..
ا لشابٍّ، ال أعرفه، ما  حادثة مؤملة ومؤِسفة جّدً
عينيَّ  أمام  مترُّ  اجلميل،  عمره  ربيع  في  زال 
بكرة وأصيًال، بذهابي إلى املستشفى لعملي، 

وإيابي منه..!
يلة - كما في كّل ليلة -  ه تلك الّل انتظرَته أمُّ
ليعود إلى حضنها الّدافئ في البيت، خلوًدا 
للرّاحة، بعد أن أضناه يوم عمٍل صعب وشاقٍّ 
ات  َيّ ينتقل فيه بني أحياء حيفا، إليصال طلب
املشترين إلى بيوتهم؛ هذا هو عمل الكثيرين 
ُمتاحة  فرصة  أّي  يجدوا  لم  اّلذين  شبابنا  من 
وبشكل  الّسنة،  أّيام  خالل  يعملون  للعمل. 
الّصيف  وفي  القارس،  الّشتاء  في  متواصل، 

احلارق، لَيضمنوا لقمة عيشهم بشرف.
ورّبته  وأرضعته  وَْهٍن}  َعَلى  وَْهًنا  ُه  أمُّ {َحَمَلْتُه 
فؤادها  في  وَوضعته  َعينْيها  برموش  وحمته 
عاد  لكّنه  طويًال  والدُته  انتظرته  لتحميه، 
قتيًال َمحموًال على أكتاف أخوانه وأصدقائه، 

وجارًحا قلب والديه وأشّقائه ومحّبيه..
ؤال هو: هل وضع اخلوَذة على رأسه وأقفلها  والسُّ
حلركة  انتبه  هل  عنقه؟  حول  ُمحَكًما  إقفاًال 
من  الّسائقون  انتبه  وهل  َحوله؟  من  الّسير 
رعة  بالسُّ درّاجته  قاد  هل  الّدرّاجة؟  لهذه  حوله 

املسموَحة؟ وهل..
على  ألنفسنا  فقط  ليس  ننتبه  أن  علينا 
املارّة  من  اآلخرين،  من  نحتاط  أن  بل  الّشارع، 
األخرى،  الّنقل  وسائل  ومن  الّسّيارات،  ومن 
ا أن تكون على حقٍّ فقط، بل مهم  ـً فليس مهّم
من  نفسك  وحتمي  أيًضا،  حكيًما  تكون  أن 
طيش وإهمال غيرَك على الّشارع، واالحتراس 
هو أن حتمي نفَسك من نفِسك ومن غيرك، ألّن 
أحياًنا،  يقظتنا  ومن  سرعتنا  من  أسرع  املوت 
وعلينا كّلما جلسنا وراء املقوَِد أن نكون على 
في  عائلة  هناك  أّن  واإلدراك  املعرفة  من  يقني 
انتظار عوَدتنا، وأّن هناك أهًال ينتظرون عودة 
تنتظر  ا  ـً أّم وأّن  بسالمة،  لنا  املقابل  الّسائق 

فلذة كبدها الّتلميذ العائد من مدرسته..
وحماية  حلمايتنا  تصريح  هي  قيادتنا  رخصة 
غيرنا.. لقد جاء اختراع املركبة لراحة اإلنسان 
وليس لقتله..!                             (حيفا)
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احمللّية، وفحص القيام مبشاريع مشتركة في ميادين 
مختلفة، وبالّذات تلك اّلتي تهدف إلى متكني الّنساء 

ا. ـً الِفَلسطينّيات اقتصادّي
شرف  على  غذاء  مأدبة  ماكديتال  اجلنرال  أقام  وقد 
ّية، حضرها عدد من  أبي نّصار في مقّر البعثة الدول
كبار مستشاري البعثة، حيث ّمت تبادل احلديث عن 
القطاعات املختلفة املكوّنة للمجتَمَعْني الِفَلسطينّي 
واإلسرائيلّي، وعن وضع املواطنني العرب داخل اخلط 
األخضر وإمكانّية قيام هؤالء بدور هاّم لتطوير فهم 

أفضل بني اإلسرائيلّيني والِفَلسطينّيني.
اخلليل،  في  ّية  الدول البعثة  أّن  ذكره  اجلدير  ومن 
هيئة مدنّية ّمت تشكيلها في العام 1997 من أجل 
حتسني الّشعور باألمن لدى املواطن الِفَلسطينّي في 
اخلليل، إثر االعتداءات املتكرّرة من قبل املستوطنني، 
وهي تضّم عناصر من سّت دول (سويسرا، إيطاليا، 
املرَكز  أّما  وتركّيا).  الدامنارك،  الّنرويج،  الّسويد، 
املشورة،  بتقدمي  مختّص  فهو  لالستشارات،  الدولّي 
واإلعالمّية،  واالقتصادّية  السياسّية  املجاالت  في 

لعدد كبير من احلكومات والشخصّيات األجنبّية.

 å Òw × O *« X O ³ «ò
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املسيحّي،  للبيت  العاّمة  اجلمعّية  عقدت 
للمصادقة على مشروع  اجتماعها الّسنوي، 
امليزانّية وانتخاب اإلدارة والّلجان اّلتي تديره. 
وقد صادق املجلس العاّم على هذه امليزانّية 
في  بناء  ملشروع  مخّصصات  تتضّمن  اّلتي 
مقّر البيت، إضافًة إلى توسيع مشروع املنح 

للّطّالب اجلامعّيني، وغيرها من املشاريع.
مطر  إدوار  من  كّالً  العام  املجلس  وانتخب 
(رئيًسا للهيئة اإلدارّية)، نايف خوري (قائًما 
جبران  رميون  والّدكتور  الرّئيس)،  بأعمال 

(سكرتيرًا عاًما للبيت). 
وانتخب املجلس العاّم عضوّية كّل من: خليل 
يوسف  نّقارة،  ذيب  بطرس،  لورنس  شاهني، 
بّحوث، ومارون خريش (في الهيئة اإلدارّية). 
مراقب  بعضوّية  املراقبة  جلنة  انتخبت  ثّم 
خازن،  كريستني  بشارة،  حسام  احلسابات 
أسعد حّداد وشربل مطر. أّما الّلجنة الثقافّية 
فتتأّلف من: اإلعالمّي نايف خوري، الّدكتور 

أمير خوري، مارون خريش وأميرة ناصر. 
كما ّمت في هذا االجتماع استعراض لعدد من 
املشاريع املستقبلّية والّنشاطات والفّعالّيات 

اّلتي سيتّم تنفيذها على مدار الّسنة.
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زهير  الفّنان  عقد   ≠  åUHO�ò  q�«d*

مؤمترًا  األخير،  الّثالثاء  يوم  فرنسيس، 
ا، ملناسبة إصدار «ڤيديو كليپ»  ـً ّي ِصحاف
جديد بُعنوان «مزّعلها»، وذلك في مقهى 
حيفا،  في  الّتحتا  البلد  في  «شترودل» 
واألصدقاء  اإلعالمّيني  من  عدد  بحضور 
ـ«ڤيديو  والفّنانني واملعارف، وطاقم إنتاج ال
حافّي،  الصِّ املؤمتر  حضرت  وقد  كليپ». 
نيرال  العاملّية،  احليفاوّية  األزياء  عارضة 
فرنسيس  الفّنان  رافقت  واّلتي  كرنتاجي، 

ـ«ڤيديو كليپ». في ال
حافّي، ألّول مرّة،  وقد ّمت خالل املؤمتر الصِّ
أمام  «مزّعلها»  كليپ»  «ڤيديو  عرض 
واستحسان  إعجاب  نال  وقد  احلضور، 
واألداء     الّتصوير  وخاّصة  احلاضرين، 

الرّاقي املمّيز.
ـ«ڤيديو  وأشار الفّنان فرنسيس إلى أّن ال
مستحدثة  والدة  يعتبر  اجلديد  كليپ» 
للفّنان، ومن املهّم أن يكون طاقم العمل 
ا ومتعاوًنا.. فقال: «عملت  املرافق مناسًب
مع طاقم ِمهنّي فعًال. فأقّدم شكري إلى 

شركة «سما»، والّطاقم اّلذي رافقني إلجناح 
هذا العمل، وأخّص بالّذكر وطن القاسم». 
«إّني  وقال:  بالّطاقم،  فرنسيس  وأشاد 
بصيغته  العمل  نتيجة  عن  راٍض 
ّية، وهذا دليل على أّن لدينا طواقم  الّنهائ
موهبًة  تقل  ال  وموهوبة،  ِمهنّية  عمل 
مجال  في  العاملة  الطواقم  عن  ومهنّية 
اجلهود  أثّمن  ّية.  العرب دولنا  في  الفّن 
املبذولة وأشكر كل َمن ساهم في إصدار 

هذا العمل بحّلته املمّيزة».
الفّنان  احلضور  من  عدد  هّنأ  وقد  هذا 
ـ«ڤيديو  زهير فرنسيس ملناسبة صدور ال
احملاضر  بينهم  من  برز  اجلديد،  كليپ» 
أشرف قرطام، اّلذي رّكز على دور الطاقم 
بإصرار  واملُضّي  الّصعوبات  حتّدي  في 
لغد  أمل  وإعطاء  الّنجاح،  حتقيق  نحو 
ـ«ڤيديو  ال يشاهد  َمن  «فكّل  مشرق.. 
كليپ»، سيعلم بأّننا منلك قدرة الوصول 
إلى أهدافها، تخّطي الصعوبات، وحتقيق 

الّنجاحات» - أقوال قرطام.
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®
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*åUHO�ò q�«d ≠ أصدر مرَكز «إعالم»، مؤّخرًا، كتاًبا جديًدا بُعنوان 

وقيود  وتشريعات  قوانني  يحوي  واّلذي  حافّيني»،  الصِّ حقوق  «دليل 
حافّي في البالد. متعّلقة بالعمل الصِّ

الّله،  عبد  عالء  احملامي  إعالم،  ملرَكز  القانونّي  املستشار  الكتاب  أعّد 
عام  مدير  إشراف  حتت  بصول،  سماح  والّنشر،  الرّصد  مشروع  ومرّكزة 

إعالم، الپروِفسور أمل جّمال. 
ويضّم الكتاب ثالثة أبواب: الباب األّول «حقوق العّمال»، ويتطرّق إلى 
حافة»، ويتطرّق  حقوق العامل بصورة عاّمة؛ الباب الّثاني «حرّية الصِّ
لهذه احلرّية، والّتقييدات  ّية  حافّي واملكانة الدول العمل الصِّ إلى حرّية 
حافّية»، ويتطرّق  عليها؛ والباب الّثالث «فحص املعلومات واحلقائق الصِّ

حافّي خالل عمله.  إلى الّتحدّيات املعلوماتّية اّلتي يواجهها الصِّ
من  مجموعة  واجهتها  لتحّديات  عينّية  حاالت  الكتاب  يشمل  كما 
حافّيني لهدف توضيح القوانني والّتشريعات، وكيفّية  حافّيات والصِّ الصِّ
حافّي ملهنته. سرَيان مفعولها على أرض الواقع، وتأثيرها على أداء الصِّ

املهنة  «حتّديات  كتاب  على  للعمل  استكماًال  الّدليل  هذا  يأتي 
حافّيني ووطأة ظروف العمل»، واّلذي ُنشر  ّية الصِّ حافّية: بني استقالل الصِّ
في نهاية العام 2011، ورصد أهّم الّتحّديات التي يواجهها العاملون 
حافّي. ومن خالل املعلومات اّلتي اعتمدت على  في مجال العمل الصِّ
كتاب  إلصدار  حاجة  هناك  أّن  ا  ـً ّي جل ظهر  حافّيني،  الصِّ مع  مقابالت 
أو  الّتشغيل  بظروف  املتعّلقة  تلك  سواء  حافّيني،  الصِّ حقوق  يوضح 

حافة. املتعّلقة باملهنّية والقوانني اّلتي تخضع لها مهنة الصِّ
من  ممكن  عدد  أكبر  بحصول  سيهتّم  «إعالم»  مرَكز  أّن  بالّذكر  جدير 
عمل  استمرارّية  على  حرًصا  الّدليل،  على  واإلعالمّيات  اإلعالمّيني 
أو  أنفسهم  حافّيني  للصِّ سواء  اإلعالمّية،  احلقوق  إحقاق  على  املرَكز 
استمرار  على  كذلك،  واحلرص،  فيها،  يعملون  اّلتي  اإلعالم  لوسائل 
أو    ملخالفات  نفسه  تعريض  دون  من  ِمْهنّية،  بصورة  حافّي  الصِّ عمل 

ُمساَءالت قانونّية. 
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نحن نورد في تقريرنا هذا حول «مخّيم اليرموك» منوذًجا لعائلة 
ـ48، بعد أن كانت تعيش  ّية فلسطينّية فرّقتها نكبة ال عرب
(أّم  خمرة   - عابدي  بزهرة  التقيت  حيفا..  في  وسعادة  بحّب 
ماهر)، واّلتي تعيش في حّي وادي الّنسناس العربّي العريق، 
في زاوية شارع إميل توما واحلريري، لنّطلع على أوضاع أختها 
لطيفة، اّلتي تعيش في «مخّيم اليرموك» في سورية، واّلذي 
داهمته احلرب األهلّية؛ حيث يتعرّض ساكنوه واملباني للقصف، 
الّتشريد، الّدمار، واملوت. طلبت منها أن تروي كيف وملاذا وصلت 
إلى حيفا، وبقيت أختها لطيفة في املخّيم؟ لتحّدثنا، أيًضا، 
عن األوضاع اخلطيرة اّلتي تعيشها أختها مع عائلتها، كباقي 
ّية الفلسطينّية في املخّيم، واّلتي تعود جذورها  العائالت العرب

إلى حيفا، وإلى باقي القرى واملدن الفلسطينّية املهّجرة..
رغم تقّدمها في الّسن، إّال أّن زهرة عابدي - خمرة، استجمعت 
ذاكرتها وبدأت تسرد قّصة العائلة املؤملة، كما تزوّدت بالّصور 
وبذكريات  املاضي،  القرن  من  اخلمسني  سنوات  منذ  ذكارّية  التَّ
من لقائها األّول مع أختها لطيفة في «مخّيم اليرموك» قبل 
نحو 11 عاًما.. صور معّبرة، مؤّثرة، حتمل الفرح واحلزن، الّلقاء 
الّشمل  لم  أمل  على  والّدموع..  والقبالت  العناق  والفراق، 

والعيش مًعا بكرامة. 
اُحملزنة،  قّصتها  بسرد  ماهر)  (أّم  خمرة   - عابدي  زهرة  بدأت 
تذكر  وكأّنها  الكالم  في  واسترسلت  شديد؛  بتأّثر  املُبكية، 

سليم  وزوجي  عابدي،  قاسم  يدعى  «والدي  وقالت:  وتتذّكر، 
من  فهي  والدتي  أّما  عريقة.  حيفاوّية  لعائلة  ابنة  أنا  خمرة، 
بلدّية  (رئيس  احلاج  الرّحمن  عبد  يكون  وبذلك  احلاج،  عائلة 
حيفا) عّم والدتي. تأّلفت أسرتي من ولدين وثالث بنات؛ أخي 
املرحوم ديب عابدي، وأخي الفّنان التشكيلّي عبد عابدي، وأنا، 
اسمها  عّنا  مغتربة  وأخت  الفحم،  أم  في  متزوّجة  أخت  ولي 
لطفية، ما زالت تعيش مع أوالدها في «مخّيم اليرموك» في 
سورية». وأضافت: «يعود أصل زوج أختي إلى عائلة بدوان من 
عّتيل (قضاء نابلس)، حيث يوجد في شارع قيسارية مبنى 

ما زال حّتى يومنا يعود لعائلة بدوان».
 

- ولكن كيف وصلت أختك لطفية، واستقّرت 
يرموك»؟  في «مخّيم ال

لقد تزوّجت أختي حني كان عمرها 15 عاًما في عام 1945، 
وقد ولد لها في حيفا طفالن، وكان زوجها سعيد بدوان يعمل 
في سّكة احلديد، وتعود جذوره إلى عّتيل قرب نابلس. وحني 
نشبت املناوشات عام 47 عاد إلى أهله في عّتيل برفقة زوجته 
(أختي) لطفّية وطفليهما، ولكن عائلتي بقيت في حيفا في 
اشتّدت  وحني  ًيا).  حال تسيون»  («شيڤات  «ستانتون»  شارع 
والدتي  اقترحت  واليهود،  العرب  بني  الّنار  وإطالق  املناوشات 
(خال  القلعاوي  عائلة  بيت  في  لنختبئ  البيت  من  نخرج  أن 
والدتي)، مبحاذاة ساحة احلناطير، حيث هربت العائلة إلى لبنان. 
اشتّدت احلرب في عام 48 وبقينا في حارة الكنائس، وبدأ ألوف 

الّناس يهربون من حيفا، إلى لبنان خاّصًة، عن طريق البحر. 
أذكر حينها كان عمري 12 عاًما، أّما أخي املرحوم ديب فكان 
بعمر 9 سنوات، وأختي اّلتي تعيش في أم الفحم 10 سنوات، 
لطفّية،  املتزوّجة  أختي  أّما  سنوات،   6 عمره  كان  عبد  وأخي 

واّلتي ذهبت مع زوجها إلى عّتيل، فتكبرني بسبع سنوات. 
وتابعت أم ماهر سردها «وقد وصلتنا أخبار بأّن اليهود يتقّدمون 
باّجتاه وادي الّصليب حيث نسكن، فقرّرت العائلة الرّحيل إلى 
بيت خال والدتي (اليوم في شارع «همچينيم» مبحاذاة مبنى 
الّتأمني الوطنّي القدمي). ولكّن الوضع لم يعجبنا بسبب األحوال 
الّلحاق بالرّكب، حيث ألوف  والدتي  األمنّية املتدهورة، فقرّرت 
املهّجرين من حيفا اّلذين صعدوا الّسفن واملراكب اّلتي أقّلتهم 

إلى لبنان، على أمل العودة(!!).
بعد  خالتي،  بيت  في  وعشنا  عّكا،  إلى  البداية  في  توّجهنا 
سقوط حيفا، أما نحن فسقطنا في عّكا. فّر زوج خالتي إلى 
صيدا، وبقيت زوجته احلامل بشهرها تنتظر مولودها على أمل 
بيت  في  حيفا  في  بقي  والدي  أّن  ذكره  واجلدير  به.  الّلحاق 
بالّنزوح  العائلة،  على  خوًفا  أصرّت،  والدتي  أّن  إّال  العائلة، 
والهروب من حيفا. وقد ُعدنا إلى حيفا بعد أّيام، مبرافقة والدتي 
وخالتي اّلتي أوصلناها إلى املستشفى لتلد. ثّم توّجهنا إلى 
عّكا، ومن هناك وصلت سفينة كبيرة محّملة بالالجئني، وقد 
صعدنا السفينة وأبحرنا مباشرًة إلى لبنان. وقد رست الّسفينة 
في ميناء بيروت، وبقي والدي في حيفا؛ ثّم أخذونا إلى مخّيم 

«مّية املّية»، وقد عشنا في ظروف صعبة ال ُتوصف!
وبعد أّيام توّجهنا إلى مرجعيون (قرية في جنوب لبنان)، حيث 
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«الكرنتينا»  في  عشنا  وبعدها  شهرين،  ملّدة  بيًتا  استأجرنا 
في لبنان ملّدة شهرين إضافّيني. أّما بالّنسبة ألختي اّلتي في 
عّتيل، فقد بدأت البحث عن عائلتها املهّجرة؛ وحينها أقنعها 
شقيق زوجها (متزوّج مقيم في دمشق) بالرّحيل إلى سورية، 
أّما  هناك؛  وعاشوا  وأوالدها،  زوجة  برفقة  سورية  إلى  فتوّجهت 

نحن فبقينا في لبنان.
وبعد رحلة بحث ُمضنية، عثرت أختي على العائلة في لبنان، 
ودعتنا إلى دمشق حيث وصلنا أنا وجّدتي إلى حّي الشاغور (حّي 
اليهود)، ثم حلقت بنا أّمي وأخوتي وأخواتي، وأقمنا في غرفة 
إلى جانب بيت أختي لطفّية. وقد تدّبرت أمورنا باملؤن، وبعد 
عام من العيش في دمشق، وعام في لبنان وصلنا تلغراف من 
والدي يدعونا من خالله التوّجه والعودة إلى مسقط رأسنا، حيفا. 
ـ15  وكان شرط الّسلطات اإلسرائيلّية أن يكون األوالد دون سّن ال
عاًما؛ وأذكر أّننا عدنا إلى حيفا علًنا عام 1950، عن طريق 
الّناقورة، وبعلم من الّسلطات اإلسرائيلّية، وذلك بعد عامني من 
الّتشرد واملعاناة والغربة، وبعد عودتنا بأسبوعني تساقطت الّثلوج 
الكثيفة في حيفا، وأطلق على هذه الّسنة اسم «سنة الّثلجة».  
حالفنا احلّظ بالعودة إلى حيفا، ولكن أختي لطفّية وعائلتها، 
سورية. في  اليرموك»  «مخّيم  في  بقني  وخاالتي  وجّدتي، 

وأسهبت أم ماهر، قائلة: «لوالدتي أقارب من عائلة خمرة في 
حيفا، وقد طلبني أحد األقارب فتزوجت عام 1952 حني بلغت 
17 عاًما. أّما بالّنسبة ألختي لطفّية فقد رأيتها عّدة مرّات، 

حيث كّنا نلتقي كثيرًا في األردن. أّما الّلقاء األّول في البالد، 
الفحم.  أّم  مدينة  في  أختي  بيت  في  عاًما   20 بعد  ّمت  فقد 
رًا فحدث قبل نحو 11 عاًما، حيث  والّلقاء األكبر واألكثر تأّث
توّجهنا مع عدد كبير من عرب البالد (عرب 48) إلى سورية، 
وّثق  وقد  ـ48.  ال نكبة  في  ُهّجروا  اّلذي  واألقارب  األهل  للقاء 
عّدة  وكتب  بالّصور،  الّلقاء  بدوان  علي  حافّي  الصِّ أختي  ابن 
الّسريع  قلبي  بخفقان  شعرت  املوضوع.  عن  ِصحافّية  تقارير 
أن  والدموع،  العناق  بعد  أختي  من  فطلبت  احلدث،  من  رًا  تأّث
حيفا.  إلى  عودتي  قبل  فيه  عشنا  الذي  البيت  إلى  تأخذنا 
عاًما  فيه  عشنا  اّلذي  البيت  إلى  توجهنا  ساعة  نصف  وبعد 
بأكمله، وإذا بعائلة فلسطينّية تعيش فيه، حيث كانت أختي 
قد غادرت البيت، الحًقا، وبنت عائلتها منزًال كبيرًا في «مخّيم 
أختي  برفقة  اليرموك»  في «مخّيم  أختي  التقيت  اليرموك». 
رًا جًدا،  الّصغرى من أم الفحم، وأخت زوجها، فكان اللقاء مؤّث

وطبع في الّذاكرة إلى األبد».
وأكملت أم ماهر قائلة: «بقينا في سورية مّدة 6 أيام، قضينا 
خاللها أجمل الّلحظات. وقبل عامني، قبل اندالع احلرب األهلّية 
في سورية التقينا في األردن، وفي اآلونة األخيرة انتقلت أختي 
اليرموك».  «مخّيم  قرب  آمنة،  منطقة  في  ابنتها  بيت  إلى 
وعلمُت من أختي اّلتي تعيش في أم الفحم، أّن األوضاع في 
وأوالدها       أختي  على  جًدا  قلقون  ونحن  للغاية،  خطيرة  سورية 
ـ11 (6 بنات، و5 صبيان)، وأمنيتي أن ألتقي بها في أقرب  ال

وقت، وأن أطمئن عليها وعلى عائلتها». 
واختتمت قائلة: «أمتّنى أن تستقر األوضاع في سورية، حيث 
إلى  سورية  تعود  أن  وأمتّنى  ثانية،  نكبًة  الّناس  هناك  يعيش 
سابق عهدها. لن أنسى اللقاء في سورية وزيارتنا إلى العاصمة 
دمشق، حيث عشنا وملسنا الّتاريخ، األزّقة، واحلضارة والّتراث، 
يذّكرني  اّلذي  العريق،  النسناس  وادي  إلى  حيفا  إلى  وعدنا 
في  االستقرار  أمتّنى  وأخيرًا  النكبة.  عاشت  اّلتي  بعائلتي 

رًا وحروًبا وويالت!». املنطقة، فكفانا توّت
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بالّنسبة  هاّم  موقع  له  سورّية،  بقعة  اليرموك»  «مخّيم 
لدمشق، كونه ميّثل املدخل اجلنوبّي العريض واحليوّي ملناطق 
الّتاريخي،  الدمشقّي  امليدان  وحّي  القاعة  وحّي  الزاهرة  حّي 
الصراع  عملّية  سياق  في  استراتيجّية  ضرورة  يعتبر  وهو 

اجلارية في مسار األزمة الّسورّية الداخلّية. 
مسألة  بأّن  يرون  الّنصرة»  و«جبهة  احلرّ»  «اجليش  ممّثلو 
األقّل  على  ممكنة،  غير  اليرموك»  «مخّيم  من  االنسحاب 
في الوقت الراهن. فإّن الرّؤية الفلسطينّية اّلتي متّت بلورتها 
في اإلطار الوطنّي الفلسطينّي اجلماعّي، تسعى من جديد 
إلعادة حال «مخّيم اليرموك» إلى ما كان عليه في الفترة 
الطريق  تفتح  حيث  إليه.  احلّر  اجليش  دخول  سبقت  اّلتي 
مع  اآلن،  بات  حيث  منازلهم،  إلى  املخيم  سّكان  لعودة 
استمرار «الّتطاحن العسكرّي» واالقتتال في املخيم أكثر من 
(%85) من سّكانه مشّتتني خارجه. واجلدير ذكره أّن «مخّيم 
اليرموك» استقبل أكثر ما استقبلت تركيا واألردن عبر دخول 
نحو (600) ألف مواطن إليه من مناطق التوّتر احمليطة به.
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كان املخّيم عند إنشائه يقع في ريف دمشق، حني ّمت وضع 
بنات األولى إلقامة «مخّيم اليرموك» لالجئني الفلسطينّيني  اللَّ
بضعة  بعد  على  ريفّية  بقعة  في  يقع  حيث  1957؛  عام 
كيلومترات جنوب العاصمة، قبل أن تتوّسع دمشق ويصبح 
والدميوچرافّية. اجلغرافّية  مكوّناتها  من  أساًسا  جزًءا  املخّيم 

تشرف على املخّيم الهيئة العاّمة لالجئني، اّلتي تتبع وزارة 
إليواء  ص  ُخِصّ وقد  سورية؛  في  والعمل  االجتماعّية  الشؤون 
عشرات ألوف الّالجئني اّلذين اضّطروا ملغادرة بلداتهم وقراهم 
عشّية انتهاء االنتداب البريطانّي في ِفلسطني، وإقامة دولة 
ّية في حرب  إسرائيل، إثر الهزمية اّلتي حلقت باجليوش العرب
قليلة،  سنوات  خالل  بالّنكبة.  يسّمى  ما  أو   ،1948 عام 
من  كّل  في  الفلسطينّيني  لالجئني  جتّمع  أكبر  املخّيم  بات 
سورية ولبنان واألردن، وأصبح رَمزًا للعودة، كما غدا ُيعرف 
ـ«عاصمة الّشتات الفلسطينّي»، علًما أّنه يوجد في سورية  ب

وحدها، خمسة عشر مخّيًما، تتوزّع على سّت مدن.
الّالجئني  ساوى   1956 عام  سورّي  قانون  صدور  وأسهم 
الفلسطينّيني باملواطنني الّسورّيني، بإتاحة هامش كبير لهم 

من الّتحرك واالنخراط في كاّفة مؤّسسات الدولة.
ما  مع   ،1963 عام  الّسلطة  «البعث»  حزب  تسّلم  منذ 
حمله حينها من أيديولوجّية ثورّية حصلت حركات املقاومة 
الفلسطينّية الوليدة على دعم رسمّي ومكشوف؛ ما شّجع 
لتلك  االنضمام  على  اليرموك»  «مخّيم  شّبان  من  األلوف 
الّتنظيمات، وفي مقّدمتها حركة «فتح» و«اجلبهة الّشعبّية» 

و«اجلبهة الدميقراطّية لتحرير ِفلسطني».
وإثر خالف بني الرّئيس الّسوري حافظ األسد وياسر عرفات، 
الفلسطينّية  املخّيمات  من  غيره  كما   - اليرموك  تعرّض 
- لضغوط أمنّية كبيرة؛ حيث اعتقل األلوف من الّالجئني 
بتهمة انتمائهم حلركة «فتح»، وصودرت مكاتب احلركة؛ كما 
دعمت دمشق حركات انشقاق قام بها مسؤولون في «فتح».
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العمل  في  اليرموك»  «مخّيم  دور  تراجع  احلني  ذلك  منذ 
املسّلح، وكذلك على مستوى احلراك السياسّي، لصالح نشاط 
جتارّي انعكس بنهضة اقتصادّية الفتة في أنحائه، وأّدى إلى 
فيه،  والّسكن  للعمل  السورّيني  ألوف  عشرات  استقطاب 
شخص،  ألف   800 بنحو  ر  يقَدّ املخيم  سّكان  تعداد  وبات 
ّية، اّلتي  غالبّيتهم من الّسورّيني من سّكان األحياء العشوائ

ُأقيمت على أطرافه.
الّسورّية،  الفلسطينّية -  العالقات  في  اجلمود  كسر  ورغم 
وبعد وفاة كّل من حافظ األسد وياسر عرفات، إّال أّن مؤّسسات 
العمل  من  ممنوعة  ظّلت  الفلسطينّية  الّتحرير  منّظمة 
ْي  حرَكَت لنشاط  واسًعا  املجال  أتاح  ما  وهذا  اليرموك،  في 
«حماس» و«اجلهاد اإلسالمّي» الّلتني انتقلت قيادتاهما إلى 

دمشق في نهاية عام 1999.
خصوًصا  احلركتني،  في  املخيم  شّبان  من  كبير  جزء  وانتظم 
«حماس»، واّلتي كان زعيمها خالد مشعل يقطن في «مخّيم 
اليرموك»، قبل أن ينتقل إلى مكان آخر نتيجة تهديدات 
أمنّية، إثر اغتياالت طالت قيادات في احلركة داخل دمشق.
الفلسطينّيني  الّالجئني  وتشغيل  غوث  وكالة  تعتبر  ال 
«اليرموك» مخّيًما ضمن تصنيفاتها، لكّنها تقّدم خدماتها 
الّتعليمّية والصحّية فيه، وتعتبر نسبة املتعّلمني فيه من 
أعلى الّنسب - ليس على مستوى سورية فحسب - بل 

على املستوى العربّي.
األسد،  بّشار  الرّئيس  نظام  ضد  الّسورّية  االنتفاضة  بدء  إثر 
واّتضاح التمايز بني حركة «حماس» والّنظام الّسورّي لرفضها 
دعَم أسلوبه في الّتعامل مع احلراك الّشعبي، ما حدا بقيادة 
الّالجئني  متثيل  ظّل  سورية،  مغادرة  إلى  الحًقا،  احلركة، 

ا جلهة أو ألخرى. ـً الفلسطينّيني غير محسوم سياسّي
واستغّل تنظيم اجلبهة الّشعبّية القيادة العامة (اّلذي انشّق 
أحمد  والحًقا  حبش،  جورج  بقيادة  الّشعبّية،  اجلبهة  عن 
سعدات اّلذي تعتقله إسرائيل) الّداعم للّنظام الّسوري، مللء 
ومنع  املخّيم،  حلماية  عناصره  ونشر  في «اليرموك»،  الفراغ 

«اجليش الّسوري احلرّ» من دخوله - وفق بياناته.
إّال أّن ذلك لم يحل دون استهدافه عّدة مرّات من قبل القوّات 
احلكومّية، بعد جناح «اجليش احلرّ» في دخول أطراف املخّيم 
من جهة حّي احلجر األسود إلى اجلنوب، وحّي الّتضامن إلى 
الغرب؛ حيث تنشط مجموعات «اجليش الّسوري احلرّ» منذ 
«مخّيم  في  القتلى  عشرات  سقوط  إلى  ذلك  وأّدى  شهور، 
اليرموك»، فيما وّثقت مصادر فلسطينّية مقتل أكثر من 

700 فلسطينّي، منذ بدء األزمة في سورية.

العشرات  وجرح  قتل  عن  ّية  املسؤول الّسوري  الّنظام  أنكر 
جرّاء القصف اّلذي اّتهم به تنظيم «جبهة الّنصرة» املرتبطة 
في  جديدة  نزوح  رحلة  بدأوا  املخّيم  سّكان  لكن  بالقاعدة، 
اّجتاهات متفرّقة، شبيهة بتلك اّلتي قادت أجدادهم وآباَءهم 

إلى «مخّيم اليرموك».
الفلسطينّيني  لّالجئني  جتّمع  أكبر  هو  اليرموك»  «مخّيم 
وداخل  دمشق  من  كم   8 مسافة  على  ويقع  سورية،  في 
عن  متاًما  ويختلف  احلضرّية،  املنطقة  ويشبه  املدينة،  حدود 
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داخل  سورية.  في  األخرى  الفلسطينّيني  الّالجئني  جتّمعات 
املخّيم شارعان رئيسان ميتألن باحملّالت التجارّية، ويزدحمان 
ركات اخلاّصة  بسّيارات األجرة واحلافالت الكبيرة الّتابعة للشِّ
شارعا  يعتبر  حيث  دمشق،  بالعاصمة  املخّيم  تصل  اّلتي 
لوبيا وصفد من أكثر الّشوارع في املخيم - بل في دمشق 

ا. ـً - الناشَطْني جتارّي
ومهندسني  اء  كأطّب املخّيم  في  الالجئني  من  العديد  يعمل 
وباعة  مؤّقتة  كعمالة  آخرون  ويعمل  مدنّيني؛  وموّظفني 
املخّيم  في  املعيشة  ظروف  تبدو  عام،  وبشكل  متجوّلني. 
في  األخرى  فلسطني  الجئي  مخّيمات  من  بكثير  أفضل 
سورية. يوجد في املخّيم أربعة مستشفيات ومدارس ثانوّية 
حكومّية، وأكبر عدد من مدارس «األونروا»؛ وترعى «األونروا» 
(وكالة األمم املّتحدة إلغاثة وتشغيل الّالجئني الفلسطينّيني 
لتقدمي األنشطة اخلارجّية.  املرأة  مرَكزين لبرامج  الّشرق)  في 
ومع تزايد الّسّكان الالجئني، تتمّثل أولوّية «األونروا» املُطلقة 
تقدمي  الستمرار  كافية  ومرافق  دراسّية  أماكن  توفير  في 

الّتعليم اجلّيد ألطفال الّالجئني في املستقبل. 
ذّكر مشهد اخلروج من املخّيم باخلروج الكبير للفلسطينّيني 
إلسرائيل  يكن  لم  املرّة  هذه   ،1948 عام  نكبتهم  بعد 
َمن  هو  الّسوري  الّنظام  إّن  بل  الهجرة،  بهذه  ظاهرّية  عالقة 
إخوانهم  مع  املتعاطفني  للفلسطينّيني  عقابه  بدء  أعلن 
الّدائم،  القصف  من  اليرموك»  «مخّيم  يعاني  الّسورّيني. 
وانتشار القّناصة، ونقص املواّد اليومّية األساسّية: الطبّية، 
ّية، والتموينّية، عدا الوقود ووسائل التدفئة؛ ويخضع  والغذائ
حلصار خانق من قبل الّنظام، اّلذي مينع دخول هذه املواد إلى 
شوارع  في  مشرّدين  باتوا  سّكانه  غالبّية  بينما  املخيم(!)؛ 
لبنان،  إلى  الوصول  استطاع  من  ومنهم  ومدارسها،  دمشق 
فيما اختار القليل البقاء في انتظار موت مشرّف، يغنيهم 

عن مرارة الّتشرد وذّل التهجير من جديد(!).
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قلب  في  حيفا،  مدينة  أبناء  من  عدد  سورية،  في  يترّكز 
مدينة دمشق، وفي «مخّيم اليرموك» و«مخّيم النيرب» في 

سالم؛ البيك؛ األكحل؛ الّديك؛ الكسيح؛ حوّا؛ غزّاوي؛ عودة؛ 
أبو هوّاش؛ حّمودة؛ املختار؛ أبو غليون؛ احلسن؛ القلعاوي؛ 
جورج؛ خوري؛ خالد؛ اخلطيب؛ الهاني؛ القّسام؛ عبد الرّحمن؛ 
سالمة؛  عتمة؛  عثمان؛  قرعاوي؛  العثمان؛  ديب؛  خمرة؛ 
البحرّي؛ الكرمّي؛ الّناطور؛ أبو زيد؛ أبو يونس؛ طوبي؛ أبو 
طه؛ األسود؛ مصطفى؛ صليبا؛ فّياض؛ الّصلح؛ أبو رقبة؛ 
أبو  الفّتاح؛  عبد  حمادة؛  سرور؛  احلافي؛  خّطاب؛  عطّية؛ 
الّنيل؛ قاسمية؛ مخلص؛ توما؛ الّشرقاوي؛ اجلدع؛ سويدان؛ 
منصور؛  خميس؛  عصفور؛  القّط؛  كرمي؛  حكيم؛  األبيض؛ 
الّنجمي؛ عجينة؛ حرب؛ أوغلي؛ ُعكاشة؛ شلحت؛ زعبالوي؛ 
عاصي؛  عبُده؛  اخلالدي؛  سلمون؛  الشوملي؛  سخنيني؛ 
عّباسي؛  بشكار؛  زهرة؛  أبو  حّداد؛  طباجة؛  ورور؛  الصّباغ؛ 
البستوني؛  إصبع؛  أبو  دحبور؛  العردات؛  أبو  جبران؛  دّلول؛ 
جريس؛  عوض؛  نّقارة؛  نقوال؛  زريق؛  اخلّياط؛  غامن؛  اجلرّاح؛ 
أبو رحمة؛ عبد الّله؛ حبيبي؛ منّسى؛ حوراني؛ أبو داهش؛ 
الكيالنّي؛ اخلرسانّي؛ اخلالدّي؛ سّلوم؛ أبو عيسى؛ حّسون؛ 
وغيرها. عبيد..  مجدالني؛  حمو؛  سابا؛  األسعد؛  تركي؛ 

رئيس  وكان  الالذقّية.  مدينة  قرب  الرّمل»  و«مخّيم  حلب، 
بلدية حيفا رشيد احلاج إبراهيم (املولود في مدينة حيفا عام 
1891)، وعضو املؤمتر الّسوري األّول وسائر املؤمترات الوطنّية 

الفلسطينّي»،  «االستقالل  حزب  قادة  وأحد  الفلسطينّية، 
وأحد رجاالت فلسطني وقادتها خالل االنتداب البريطانّي، قاد 
املقاومة في حيفا قبل احتاللها في نيسان/إپريل 1948، 
وتوّفي في عّمان عام 1953، ودفن في مقبرة «الدحداح» في 
دمشق بناًء على وصّيته، وإمياًنا منه بوحدة فلسطني اجلغرافّية 

والبشرّية، مع سورية الوطن األم. 
عاّمة،  الِفَلسطينّية  العائالت  من  كبير  عدد  وهناك 
بقاع  ومختلف  سورية،  إلى  جلأت  اّلتي  خاّصًة،  واحليفاوّية 
بدوان؛  نّفاع؛  القلق؛  احلاج؛  عابدي؛  منها:  نذكر  األرض، 
أبو  الّطحان؛  مياسي؛  خاسكية؛  خّشان؛  زهران؛  قرمان؛ 

ÍbÐUŽ WKzUŽ
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احليفاوّية  الفّنانة  أطلقت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الفلسطينّية، سيدر زيتون، أغنية وطنّية جديدة 
حصول  ملناسبة  وطّنا»،  يا  اسمك  بُعنوان «صار 
في    مراقب  عضو  مرتبة  على  فلسطني  دولة 

األمم املّتحدة.
الغنائّي  الّشاعر  مع  مرّة،  ألّول  الّتعاون،  ّمت  وقد 
رامي شبانة، أّما الّتلحني والّتوزيع فأشرف عليه 
الفّنان رامي زيتون، وقد ّمت تسجيل األغنّية في 

استوديو الفّنان مارون بيم.
وتقول الفّنانة زيتون، بهذه املناسبة: «أنا سعيدة 
االعتراف  هذا  على  فلسطني  دولة  حلصول  جًدا 
في  مباركة  أولى  خطوًة  أعتبره  واّلذي  الهاّم، 
حقوق  باقي  واستعادة  العدل  حتقيق  سبيل 
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أنهى، مؤّخرًا، الفنان سليم خليل، مع طاقم 
عمل «بي ستار پرودكشن»، و«استوديوهات 
هاڤانا»، من تصوير «ڤيديو كليپ» أغنية 
جديدة للفّنان بُعنوان «خلصت بغّصة»، وهي 
توما،  إميل  الغنائّي  الّشاعر  كلمات  من 
أبو  عنان  توزيع  ومن  خليل،  سليم  أحلان 
ـ«كليپ»،  زيدان،    وقد توّلى مهّمة إخراج ال

لطفي عرايدة.

شمال  في  يومني  مّدة  األغنّية،  تصوير  ّمت 
البالد؛ ّمت التصوير في اليوم األّول في مطعم 
عفارة،  مروان  لصاحبه  حيفا،  في  «الرّيان» 
ـ«ڤيديو كليپ»، أن  حيث تطّلبت مشاهد ال
يعمل خليل «نادًال» في املطعم، ليقوم من 
خالل عمله تعرّف حبيته. أّما اليوم الّثاني 

للتصوير فتّم في طبيعة الّشمال اخلّالبة.
يذكر أّنه من املقرّر طرح األغنّية في األسواق، 

خالل الّشهر اجلاري (شباط).
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وبهذه  العالم.  أرجاء  كّل  في  الفلسطينّيني 
املناسبة، أهدي كّل فلسطينّية وفلسطينّي هذه 

األغنية، عّلها تنال إعجابهم».
ُيذكر أّن الفنانة  سيدر زيتون كانت قد أصدرت، 
مؤّخرًا، أغنية مصوّرة (ڤيديو كليپ) من كلمات 
الرحباني،  إلياس  الّلبناني  املوسيقار  وأحلان 
تصويرها  ّمت  واّلتي  وَين»،  غايب  «ُقّلي  بُعنوان 
الفلسطينّي،  الّتلفزيون  إنتاج  من  األردن،  في 
أغنّية  أطلقت  كما  حجاوي؛  حسام  إخراج  ومن 
محّمد  الّسوري  الّشاعر  كلمات  من  «روابي»، 
طّكو، ومن أحلان الفّنان رامي زيتون، أهدتها إلى 

مدينة روابي الفلسطينّية.
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الفنان  األخير،  االثنني  مساء  البالد،  غادر   ≠  åUHO�ò  q�«d*

رايق  ـ«درامز»  ال عازف  برفقة  جوليانوس،  إلياس  احليفاوّي 
املّتحدة  الواليات  إلى  شّقور،  ميشيل  الّصوت  وتقنّي  مكعبل، 
ّية املختلفة في القارّة  وكندا.. إلحياء عّدة حفالت للجاليات العرب
سيبدأ  حيث  هناك؛  الِفَلسطينّية  للجالية  وخاّصة  األمريكّية، 
ثّم        ومن  أجنيلس،  لوس  في  حفالته  جولة  جوليانوس  الّفنان 
سان دييچو، والس ڤيچاس، وغيرها من املدن األمريكّية الكبرى.. 
لينهي بعدها جولة حفالته في كندا، حيث سيحيي هناك برفقة 
طاقمه، حفلًة خاّصة ملناسبة «عيد احلّب»، سيحضرها عدد كبير 

ّية في كندا. من اجلاليات العرب
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عديدة  محاوالت  واملثّلث  اجلليل  في  قامت 
معظم  أّن  إّال  ّية،  عرب مسرحّية  فرق  لتأسيس 
هذه احملاوالت باَءت بالفشل، إّما ليأس العاملني 
في املسرح، أو لعدم وجود دعم مادّي، أو بسبب 
املسرحّية.  الفرق  بهذه  حّلت  اّلتي  االنقسامات 
علقت في ذاكرتنا أسماء لفرق مسرحّية عديدة، 
لكن لم يبّق من هذه الفرق إّال الذكرى الطّيبة، 
والفخر باألعمال املسرحّية اّلتي قّدمتها. تتوّقف 
فرق مسرحّية عن العمل، لتظهر فرق مسرحّية 
هذه  إّن  األخرى.  هي  تختفي  ثّم  ومن  أخرى، 
املسرحّية  فرقنا  عمل  استمرارّية  أزمة  الّظاهرة، 
ّي، وتفقد  خطيرة وتعرقل تقّدم الفّن املسرحّي احملّل
اّلتي  الفرقة  وبني  اجلمهور  بني  الرّابط  بالّتالي 
باإلحباط،  جمهورنا  فُيصاب  اجلمهور،  دعمها 
ّي  ويفقد الّثقة بهذه الفرقة، ومن ثّم باملسرح احملّل
ككل. ولكن ملاذا ال تستمّر هذه الفرق املسرحّية 
باإلنتاج والعمل؟ وما هي املشاكل اّلتي تعترض 
طريق استمرارّية هذه الفرق؟ إذا بحثنا في كيفّية 
نشوء هذه الفرق، نالحظ أّن معظمها تقوم على 
الّشخصّي؛  باحلماس  املدّعمة  الذاتّية  املبادرة 
الّتمثيل  ُهواة  من  مجموعة  ليس  املسرح  لكن 
فرقة  مصير  ألّن  مسرحّي،  مخرج  حول  يلتقون 
وجود  جًدا  لهاّم  إّنه  واالندثار.  التفّكك  كتلك 
األعمال،  بتوزيع  تقوم  اّلتي  للمسرح،  إدارة 
وتتحّمل األعباء املادّية؛ وهي املسؤولة عن جميع 
وتنظيم  االّتصاالت  وإجراء  التنظيمّية  القضايا 
العروض. الّدعم املادّي عنصر أساسي من عناصر 
معظم  أّن  إّال  املسرحّية،  الفرق  عمل  استمرارّية 
من  مادّي  دعم  أّي  على  حتصل  تكن  لم  الفرق 
أّية مؤّسسة. فاملؤّسسات الرسمّية لم تقّدم الدعم 
باستثناء  البالد،  في  عربّي  مسرح  ألّي  املادّي 
حيفا؛  في  الكرمة»  «بيت  ملسرح  املرّكز  الّدعم 
ّية الّتابعة لوزارة  واليوم تقّدم دائرة الثقافة العرب
املسرحّية  للفرق  ا  ـً مادّي دعًما  والرياضة،  الّثقافة 
جلمهور  باألساس  أعمالها  تقّدم  اّلتي  ّية  العرب

طّالب املدارس. 
للفرق  الّدعم  زيادة  ّمت  األخيرة  الّسنوات  وفي 
أنشىء   1995 العام  وفي  ّية؛  العرب املسرحّية 
عربّي  مسرح  كأّول  إسرائيل  في  العربي  املسرح 
للكبار، ومركزه في مدينة حيفا، بدعم من وزيرة 
الّثقافة شومليت ألوني، في حينه مببادرة مجموعة 

من الفّنانني املسرحّيني في البالد. 
البالد  في  الّشعبّية  والهيئات  املؤّسسات  أّما 
معدومة.  وإّما  جًدا  محدودة  إّما  اتها  ّي فإمكان
متنح  لم  الغالب  على  ّية  العرب احمللّية  واملجالس 
املسرح حّقه، ولم تقّدم الّدعم الكافي للّنشاطات 
مطلق،  بشكل  تتجاهلها  وأحياًنا  املسرحّية، 
معظم  ميزانّية  في  ُمدرج  غير  املسرح  أّن  لدرجة 
ظاهرة  نالحظ  كما  والبلدّية.  احمللّية  مجالسنا 
فرقة  كّل  في  فيبرز  الفنّية؛  الّطاقات  تشّتت 
ممّثل أو اثنان، بينما بقّية الّطاقم الفّني ال يزال 
في بداية الطريق، ّمما يحّول دون تقّدم هذه الفرق 
عروضها  تكون  ما  ا  وغالًب ّي،  الفّن أدائها  وتطوّر 

املسرحّية دون املستوى املطلوب.
هجر عدد كبير من املمّثلني والعاملني في مجال 
املسرح العربّي في البالد، املسرح احمللّي، بسبب 
االنتشار  هؤالء  يجد  فإّما  احملدودة؛  اته  ّي إمكان
اإلغراء  إلى  باإلضافة  الّتلفزيون،  في  األوسع 
األّول،  السّبب  عن  أهمّية  يقّل  ال  اّلذي  املادّي، 
العبرّية،  املسارح  في  للعمل  ينتقلون  رّمبا  أو 
مكرم  بكري،  محّمد  وردة،  أبو  يوسف  أمثال: 
عّباس،  غّسان  نّقارة،  سلوى  ضو،  سليم  خوري، 
خالد أبو علي، نورمان عيسى، ضرار سليمان، 
محّمد عودة الله، خليفة ناطور، وروضة سليمان؛ 
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حيفا،  في  البلدّي  املسرح  في  هؤالء  عمل  حيث 
ومسرََحي «هبيما» و«الكاميري» في تل أبيب، 
ومسرح املرَكز في عّكا ومسرح «اخلان» في القدس 
أوقاتهم  فيقّسمون  األكبر  القسم  أّما  ّية.  الغرب
وبني  منه،  يعتاشون  اّلذي  األساسّي  عملهم  بني 
عملهم في املسرح. وهنا يتّم إرهاق قوى املمّثل، 
على  كبير  مجهود  بذل  بالّتالي  يستطيع  فال 
خشبة املسرح ألّنه غير متفرّغ لنشاطه املسرحّي 
طاقاته  وتشّتت  اإلرهاق  بسبب  ًيا  وثان أوًّال، 
أو  العمل  هجرت  أخرى  فئة  وهناك  ومجهوده. 
عن  ُمعلنني  نهائّي،  بشكل  املسرحّي،  الّنشاط 
في  العمل  في  االستمرار  إمكانّية  من  يأسهم 
لي  أعرب  اّلذي  داموني،  صبحي  مثل  املسرح، 
خالل لقاءاتي معه أّنه ُمصاب بخيبة أمل كبيرة 
رفض  أّنه  لدرجة  ّي،  احملّل املسرح  في  جتربته  من 
في البداية أن يتحّدث عن جتربة املسرح احلديث 
هجروا  آخرين،  مسرحّيني  وهنالك  الّناصرة.  في 
فرح،  يوسف  أمثال:  ا،  ـً ّي نهائ املسرحّي  الّنشاط 

حبيب خشيبون وحسن شحادة.
مبا أّننا خضنا في موضوع تشّتت الّطاقات لدى 
بأّن  نالحظ  أن  نستطيع  املسرح،  في  العاملني 
وناقل  العروض  ومنّظم  الّتذاكر  بائع  هو  املمّثل 
ألجهزة الّصوت واإلضاءة والديكور، ويجّهز الّصالة 
اإلدارّية  األمور  أعباء  ويتحّمل  العرض،  قبل 
متنح  ال  مجتمعة،  املهاّم  بهذه  والقيام  للفرقة. 
املمّثل الوقت الكافي لتطوير أداته الفنّية، وصقل 
كّل اجلهود  وبذل  األقّل التفرّغ  على  أو  موهبته، 
إلتقان دوره على خشبة املسرح. هذه املالحظة ال 
املدعومة؛  املسرحّية  الفرق  بعض  على  تنطبق 
فمعظم  وجذرّية،  جدّية  تطورات  هناك  فاليوم 
املسارح تهّيئ األجواء للتفرّغ الّتام للممّثلني خالل 
العمل على إنتاج مسرحّي، وهناك فرق مسرحّية 
ثابت.  بشكل  املسرح  في  يعملون  ممّثلني  لديها 
االنقسامات في الفرق املسرحّية أّدت فيما بعد 
إلى اندثارها، فاملسرح الّناهض في حيفا، واّلذي 
تأّسس في العام 1967، انقسم على نفسه في 
جديدة،  مسرحّية  فرقة  ونشأت   ،1971 العام 
أنصار  مجموعة   وانفصلت  احلرّ.  املسرح  وهي 
املسرح في العام 1969 عن املسرح احلديث اّلذي 
تأّسس في العام 1965 في مدينة الّناصرة. ومن 
الّناصرة، أيًضا، تأّسس املسرح الّشعبي في العام 
نفسه  على  انقسم  ما  سرعان  أّنه  إّال   ،1964
وتبعثرت طاقاتة بسبب اخلالفات اّلتي دّبت بني 
أعضائه. هذا عن الفرق املسرحّية والعاملني في 
ّي، ولكن هنالك اجلانب اآلخر، اجلانب  املسرح احملّل
فجمهورنا  اجلمهور.  وهو  أال  للمسرح،  املُكّمل 
كاجلمهور  املسارح  ارتياد  على  معتاد  غير 
األوروّبي، لهذا نحن بحاجة إلى تثقيف جمهورنا 
ثقافة مسرحّية، وتعريفه بأهمّية ودور املسرح في 
املجتمع. بكلمات أخرى يجب أن نخلق جمهورًا 
ا مثّقًفا وواعًيا ألهمّية املسرح ودوره في  ـً مسرحّي
املهّمة  وهذه  رفيع.  ّي  فّن بذوق  ويتمّتع  املجتمع، 
تقع  بل  املسرح،  في  العاملني  على  تقتصر  ال 
الّصحافة  على  والّتثقيف  الّتوعية  ّية  مسؤول

ووسائل اإلعالم واملدارس واملعاهد واجلامعات.
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ا ي الفجُر األزرُق والّدن
وفتاٌة 

من خيِط الّشفِق
جتلُس والّدمُع بعينيها
يتحَرُّق في جمِر األَرِق 

تكُتُب ِهللا
ُه ُب ُه، تعات ُب تعاق

ومتزُِّق أحشاَء الورِق
ُم األرِض إلهي إّني رَِح
إّني املاضي واملتناهي

فلماذا تشَرُب من عرقي؟!
آدُم باسِمَك َيكوي جسدي

ميَضُغ حلمي... َيلوي ُعُنقي... 
آدُم يرضى باسِمَك ذبحي

بحالٍل من كفٍّ األُُفِق 
ا داخَل رأسي  آدُم يحي

َيعرُف كفري من معتَنقي 
َيعرُف َشهدي... َيعرُف نهدي 

قي َب َيعرُف ما َيعرُف من َش
ًئا لكّنُه ال َيعرُف شي

عن جسٍد يأكُل من قلقي
عن طفٍل يغفو في َأَلقي 
عن لغٍة في بحِر عيوني

عن قلبي الّنابِض في الغرِق!
ي وأنا في الغرفِة يا رّب
أتأّمُل في الفجِر األزرْق
ُع أشالَء الّزورْق وأُجِمّ

كي أَبُلَغ
ُشطآَن الغَسِق...
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الزّمن زمن ُموحش، ُعنفُه موهبة فّذة! فلُنْعِمل العقل، 
ا ونوًعا، إيقاًعا يتسامى  ـً حّتى يبقى حضورنا، كّم

جماًال وتطوّرًا وازدهارًا...

°°d E²M ½  s × ½  ÆÆ°°—U ÒM «  ‚—U Ý
وعليه، يحّتم معجم هذه املرحلة البينّية على الواحد 
مّنا، أن يجعل بوصلة رسالته املضمونة تّتبع وتتبع 
خالل  خاّصًة  راحة»،  الّصراحة  «في  شعارنا  رسالة 

حواره الّداخلي، مع ذاته أو مع اآلخر املختلف.
جنمًة  يزل  ملّا  اّلذي  والّتساؤل  السؤال  بطرح  ولنبدأ 
رغم  الّلعنة؛  فيه  حّلت  ا  ـً حّق زمن،  في  مهجورًة 
الوجودّية،  قضايانا  مع  ومباشرًة  ا  ـً عضوّي تشابكه 
ميتلك  «َمْن  مقولتنا:  جندي  يبقى  أْن  مصرًّا  ويأبى 

املعرفة ميتلك املستقبل»!!
مع أّنه  للتأّكد من ذلك!!  إلى طرحه  أسارع  وها أنا 

عاديٌّ في ظاهره..!
العربّي  العقل  هل  يقول:  قارئتي/قارئي  والّسؤال 
مؤّهل  فيها،  ويترعرع  ينمو  اّلتي  بيئته  بوضعّية 
زمن  في  وُمنتجة،  رائية  واعية  منهجّية  ملواكبٍة 

انفجارات املعرفة الّدافق والّسريع؟!
هذا إذا أراد، فعًال أن يصبح قادرًا على استيعاب 
َمّ هضمها والّتعامل معها  متغّيراته وتغّيراته، ومن ث

ّية وبعمق، ال بسطحّية!! بفاعلّية، ال بانفعال
أطرح هذا الّسؤال الّشائك بهدف الوصول إلى إجراء 
من  ننا  ميُكِّ بيننا  هادئ  موضوعّي  عقالنّي  حوار 
ارين  الَدّ من  لنصبح  ِشعابِه  تالفيف  في  الغوص 

ٌة ليست باملستحيلة!! العارفني بها: وهي َمهَمّ
عن  الّله  أبعدكم  زمالئي،  زميالتي  بنا  وتعالوا 
تنقيب  بعملّية  نقوم  الوعرة،  األّيام  هذه  نار  مرايا 
أركيولوجي في جغرافيا، بنات أفكار كبار مبدعينا 
تبقى  ال  كي  شافية،  إجابٍة  على  لنعثر  ومفّكرينا، 

طريدًة هاربة!!
فإذا فتحنا أبواب كلماتِه ودلفنا إلى فضاء صاحب 
عند  شيء  «كّل  نقرأ  (اجلاحظ)،  والّتبنني»  «البيان 
هناك  فليس  إلهام،  وكأّنه  وارجتال،  بديهّية  العرب 

معاناة وال مكابدة»!!
وحني نحمل كاميرا اجلاحظ قاِئلني لها «فالش-باك»: 
مشاهدها  َتزل  لم  احلَقَبة «اجلاهلّية»  بيئة  أّن  نتأّكد 
ًة وثقافّية،  ّي عالقة بنا كقناديل البحر!! منظومًة معرف
مع علمنا أّن نتاج إنساننا العربّي في تلك الفترة، 
ّنة!! ترعرع في «دفيئة األسواق»، كسوق عكاظ واملِجِ

هيمنت  عقله  مقوّمات  عناوين  أّن  عن  ناهيك  هذا 
القبيلة،  سيطرة  الّتشرذم،  مفردات  عليها 
حدود  إلى  االنكفاء   – األفق  ضيق  الّصراعات، 
العشيرة... حّتى أسماء خصاله «اُحلسنى» اقتصرت 
بر  خوة، حماية اجلار، الصَّ على الكرم، الّشجاعة، الَنّ
ّح، وجتّشم الصعوبات!! التي «احتضنها» «رحم» الشُّ

درة في ينابيع احلياة، مما ساهم في جعل إبداعِه  والنُّ
وسجايا  عبّية  الشَّ واألمثال  الّشعر  حدود  يتعّدى  ال 
اعتماده  ِحّدًة  األزمة  ازدادت  وقد  العاّم،  الّسلوك 
فكانت  الّتدوين،  إلى  وافتقاده  الّشفهّي  الّتعبير 
الّنتيجة تَفّشي ظاهرة األمّية والّصدع والّتفكك على 

املستوى العقلّي!!
ـ«كاميرا  ل أقول  رفاقي  رفيقاتي  احملّطة  هذه  في 
ملاذا؟!  ناو»،  «فالش  ثَمّ،  ومن  «سُتوپ»!!  اجلاحظ» 
العقل  هذا  خيوط  أّن  صارًخا:  «اخلزّان»  باب  ألدَقّ 
العنكبوتّية لم َتزل ُمتِسُك بتضاريس بيتنا العربي، 
ِفكرًا، متاشًيا مع مثلنا الّسائر «لكّل امرئ من دهره 

ما تعوّدا»!!
صّدقوني أّنني أقول هذا، دون أن يغيب عن بالي، 
ّية أنارت وبهرت وثوّرت  ولو لبرهٍة أّن حضارتنا العرب
في أكثر من فترة الحقة كَلّ الّدنيا، مبا فيها أهل لغة 

شكسپير وأهل لغة فولتير!!
ينا، في عداء بائن بينونة ُكبرى  لكن هذا، ِشئنا أم أبَ
في زماننا العربّي اليوم اّلذي يعيش رِّدًة فكرّية وفترة 

«اخلّطاط» ثانية!!
في  اجلديد  العربي  العقل  حراك  إلى  اخلير  صباح 
من  انتقل  ِحراًكا  املعطاَءة:  رة  الَثّ حياتنا  ينابيع 
اّلتي  الهادرة،  اإلنفجارات  إلى  الّسادرة  السكونّية 
ُتبقي خصوبته احلضارّية ساقية نورٍ، سرقها عربينا 

من شعلة بروميثيوس كان قد أتى بها نارًا.
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إّمنا (ابن البلد) عندنا – ملن ال يفهم (لم يفهم 
لم  اّلذي  االنتخابّي  املُناخ  سياق  وفي  بعد)، 
ْبرَْحنا بعد – قيمة ُمضافة إلى َمن هو بذاته  َي
وهو  أصًال.  قّيمة،  قيمٍة  ذاُت  قامٌة  ذاته  وفي 
إلى  دعوة  أبًدا،  يكون،  ال  بذلك  البلد)  (ابن 
عصبّية وال إلى قبلّية وال إلى مناطقّية، وال 
ّية وال إلى طائفّية، وال  إلى فئوّية وال إلى حزب
إلى حمائلّية وال إلى عائلّية، وال إلى أيٍّ من 
هذا القبيل غير األصيل؛ فإّنه {ليس مّنا َمن 
على  قاتل  َمن  مّنا  وليس  عصبّية،  إلى  دعا 
عصبّية}  على  مات  َمن  مّنا  وليس  عصبّية، 
َمن  إعطاء  إلى  دعوة  هو  بل  شريف)؛  (حديث 
يستحّق ما يستحّق، وكم باحلرّي إذا كان هذا 
مسؤولّيتي  وعلى   – أجزم  وإّنني  بلد).  (ابن 
اخلاّصة – بأّن كّل َمن ال تتحرّك في خالياه هذه 

الّنخوة الواعية األصيلة املعطاء (...).
إّمنا تطوّعنا لدعم (ابن البلد) اّلذي يستحّق مبا 
لتحقيق  ا  وسعًي ا،  وواجًب ا  وحًقّ ا  ًبّ ُح يستحّق؛ 
أهداف سامية نبيلة شريفة، نريد لها جميًعا 
(البلد)،  وعلى  اجلميع  على  باخلير  تعود  أن 
ل). وإّننا لندعو، صباًحا  راجني وداعني أّال (ُنَفشَّ
ومساًء، وسرًّا وإعالًنا، أن يكون املوت حليفنا 
قبل أن نفّكر – ولو حلظة – في أن نتحالف مع 
هذا أو ذاك في سبيل حتقيق مطامع شخصّية 
على  هذه  كانت  إذا  خصوًصا  وضيعة،  ضّيقة 
اخلاّص؛  حسابهم  وعلى  الّناس  من  غفلة  حني 
وما أكثرهم هؤالء اّلذين (ُيجيدون) هذا (الفّن).

ُسئلت وُأسَأُل وسُأسَأل، مباَشرة أو غير مباَشرة: 
أو  كذا  وأنت  ذاك  أو  بهذا  يجمعك  اّلذي  ما 
كذا؟! فإّمنا أجيب: إّنني عندما عدت إلى بيتي 
في الهزيع األخير من ذلك الّليل، بعد إغالق 
الّصقور  بعيون  وتأمينها  االقتراع  صناديق 
أهل  وحّدثت  نفسي  حّدثت  الّنمور،  لتراقب 
بيتي بأِن احلمد الله؛ وقد أّدينا األمانة وقمنا 
بواجبنا جتاه من نحّب، بصفته وشخصه؛ ألّنه 
هو  ليس  هذا  الّسياسة  ميدان  ولكّن  ُيَحّب، 
أعّز  وانتماؤنا  أخرى  نشأة  نشأنا  فقد  امليدان؛ 
لوال  بذلك  نقوم  أن  لنا  كان  ما  وإّنه  انتماء. 
ناي  خيط  على  البالد  هذي  في  أّننا (منشي) 
بالله  نؤمن  كما   – ونؤمن  درويش)،  (محمود 
ومالئكته وكتبه ورُُسله، وال نفرّق بني أحٍد من 
هذه  على  يتنّفس  وما  َمن  كّل  بأّن   – رُُسله 
ُمنَتًجا  حجرًا؛  أو  شجرًا  أو  كان  بشرًا  األرض، 
ما  أو  كياًنا؛  أو  إطارًا  أو  فكرًا  مخترًَعا؛  أو 
الّشرّ،  من  وفيه  فيه  ما  اخلير  من  فيه  شئت، 
وله ما له وعليه ما عليه، وإّمنا بوعيك وإرادتك 
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وأن  معه،  الّتعاطي  ُحتسن  أن  لك  وقدرتك 
توّظف اخلير اّلذي فيه في سبيل حتقيق خير 
اخلير  جعل  سبيل  في  كما  تراه،  وأعّم  أشمل 
أّنك  على اعتبار  الّشّر (هذا  يغلب  اّلذي فيه 
اخلير كّله وقد جتّسد فيك على هيئة بشر!). 
واإلنسان غير القادر على الّتواصل مع نقاط 
الّضوء ومكامن اخلير املوجودة، حتًما، في كّل 
 – نظري  في   – هو  إّمنا  ذكره،  سبق  وما  َمن 
كذلك  فإّمنا  أقّل.  وال  أكثر  ال  ُمعاق،  إنسان 
ُخلقنا مختلفني، وقد أراد الله – تعالى – لنا 
أن نكون كذلك مختلفني، أبًدا، ال متخاصمني 
ًة وَاِحَدًة  اَس ُأَمّ َعَل النَّ ْو َشاَء رَبَُّك َجلَ متنازعني {وَلَ

وَن ُمْخَتِلِفني} (قرآن كرمي).  وََال َيزَاُل
جواد  األملعّي  األستاُذ  حبيُبنا  كما   – وسأظّل 
بولس احملامي – أسّلي نفسي بقول فيلسوف 
البصيرة (ال  ُعميان  بعُض  يأَنُف  اّلذي  املََعرّة، 
من  يعتبرونه  إذ  العظيم؛  أدبه  من  الَبصر) 

ْهرِّيني (املَالِحدة) (!!!) والِعياذ بالله! الَدّ

ويا ليتنا، جميًعا، نعمل بحكمة َمن تقّفعت 
يدا أبيه (عبد الله بن املقّفع) {اُبُذل لصديقك 
وَمحضرك،  رِفدك  وملعرفتك  ومالك،  دمك 
عدلك  ولعدوّك  وحتّننك،  بشرك  وللعاّمة 
وإنصافك، واضَنن بِدينك وِعرضك عن أّي أحد}.

على  الكذب  ُيستطاع  قد  أّنه  ونكرّر  ونعود 
بعض الّناس كّل الوقت، أو قد ُيستطاع الكذب 
على كّل الّناس بعض الوقت؛ لكّنه من اُحملال 

استطاعُة الكذب على كّل الّناس كّل الوقت.
الّنائب  حضرة  يا  الّطّيب،  أبا  أخي  أنت  أّما 
بعد عام وبعض عام، رغم أنف كثيرين كالنا 
ًدا، فسأظّل على موعد معك ولقاء  يعرفهم جّي

قريب، نتحادث فيه في أعجب األعاجيب..!
موالَي  وهو  قصدي،  وراء  من  اللُه  هو  وأبًدا، 
وحْسبي، ودوَن اليأس رجائي، وإليه كّل والئي.

أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!
وحديثنا، أبًدا، عن لغتنا وَنْحن!

ة،  ّي الكاتب دارس عاشق لّلغة العرب
مترجم ومحّرر لغوّي

info@assadodeh.net
www.assadodeh.net
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سألني معّلم صديق، يعمل في ترجمة املواّد 
ّية: «كيف  العرب إلى  العبرّية  من  التعليمّية 
ا،  ـً ّي تطوّرت الّلغة العبرّية، في مّدة قصيرة نسب
من «لغة مّيتة» إلى لغة عصرّية متاًما، بينما 
بصعوبة؟  املعاصرة  احلضارة  وراء  لغتنا  تعرج 
ّية، فأجد عشرات  أترجم من العبرّية إلى العرب
بل مئات من املصطلحات احلديثة وجدوا لها 
البديل العبرّي حّتى شاع على األلسنة، بينما 
إيجاد   - علّي  يتعّذر  وأحياًنا   - يصعب 
البديل العربّي املناسب، رغم استعانتي بكّل 

القواميس املُتاحة».
كثيرًا  تعاني  أيًضا،  العبرّية،  أّن  الواقع 
والتكنولوجّية  الفكرّية  بالّثورة  حلاقها  في 
أيًضا  هناك  اجلدل  يثور  ما  ا  وغالًب املعاصرة، 
يتبّنى  َمن  بني  واحملافظني،  املجّددين  بني 
املصطلح األجنبي، بعّالته، ومن يحاول احلفاظ 
كّل  وفي  هوادة.  دون  و«نقائها»  العبرّية  على 
يوم تظهر فيه مصطلحات جديدة في الّلغات 
ّية، يحاولون ابتكار بدائل لها أو تبّنيها  األوروب
بعد «تعبيرها»! مع ذلك، علينا االعتراف أّن 
في  ّية،  العرب من  أكثر  فعًال  تطوّرت  العبرّية 

املائة سنة األخيرة، كما ذكر الّصديق.
الّلغات  من  الترجمة  أّن  ذلك  على  الدليل 
األجنبّية، اإلنچليزّية مثًال، إلى العبرّية أسهل 
من  سواء  ّية،  العرب إلى  الّترجمة  من  بكثير 
حيث املصطلحات أو مباني اجلمل أيًضا. ال 
إذا  الواقعة  بهذه  االعتراف  من  أمامنا  مناص 
توّخينا الّصدق واملوضوعّية، دومنا التفات إلى 
املباهاة اجلوفاء بلغتنا واملدائح املغالية فيها، 
كأّمنا هي «أّم الّلغات» وأجملها. بل لعّل في 
هذه املفاخرات الفارغة بالّذات ما يوهم كثيرين 
ّية بألف خير، ال حاجة إلى تطويرها  بأّن العرب

وجتديدها في هذا العصر العاصف. 
بعض  هذا  الّسريع  العبرّية  بتطوّر  يعترف 
ّية أيًضا، راجني في  الباحثني في البالد العرب
ّية،  العرب استطاعت  لو  رّمبا،  أنفسهم،  قرارة 
طريق  على  الباهر  الّشوط  هذا  قطع  أيًضا، 
التطوّر ومجاراة العصر: «ما يلفت الّنظر في 
الّتجربة اليهودّية الّسرعة املُذهلة في تنفيذها 
وفاعلّيتها وشمولها بدرجة جعلت هذه الّلغة 
على  يزيد  ال  قصير  وقت  في  املّيتة -  شبه 
االّتصال  ووسيلة  احلياة  لغة  هي  عام -  مائة 
كّل  من  باملراد  ووافية  احلديثة،  الدولة  داخل 
كانت  سواء  األغراض،  وجلميع  اجلنسّيات 
متقّدم»  مجتمع  في  تقنّية  أو  اجتماعّية 
ّية  العرب الّلغة  أزمة  عمر:  مختار  (أحمد 

املعاصرة، قضايا فكرّية).
وهو  الّسريع،  العبرّية  تطوّر  في  األّول  الّسبب 

َمن ساَءه سبٌب أو هاَله َعَجُب

واحدٌة واألّياُم  كالّدهِر  الّدهُر 

ا ب َفِلي ثمانوَن عاًما ال أرى َعَج

ا ب ا ِملَن َغَل ي والّناُس كالّناِس والّدن
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ليس األهّم بالضرورة، أّن العبرّية أكثر طواعية 
عهد  منذ  فالعبرّية «تخّلصت»  ّية.  العرب من 
اإلعراب  وعالمات  اآلخر  حركة  من  بعيد 
احملكّية،  لغتنا  في  حدث  كما  األخرى، 
كّل  على  يخفى  ال  كما  اإلعراب،  وعالمات 
الكاتب  على  عبء  وأّي  عبء  بالّلغة،  مهتّم 
احلديثة  العبرّية  نحو  إّن  ثّم  واملُترجم.  والقارئ 
كما  فيه  اجلملة  تصوغ  تكاد  طّيع،  سهل 
ترغب، دومنا خوف من الوقوع في «احملظور»، 
أو اخلروج على املألوف. هنا أيًضا ميكن مقارنة 
نحو العبرّية احلديثة بنحو لغتنا املعيارّية فقد 
اّلتي  القواعد  حتكمه  عسيرًا،  صارًما  بقي 
الّسنني،  مئات  منذ  وأقرانه  سيبويه  وضعها 
احلياة  أملتها  طفيفة  تغييرات  عدا  فيما 
على  خروًجا  «الغّيورون»  ويعتبرها  املعاصرة، 
يحكمها  حديثة  لغة  هناك  هل  طبًعا!  الّلغة 
مائة  وأربع  ألف  من  أكثر  قبل  وضعوه  نحو 
سنة، ولم يؤّلف فيها بعد نحو حديث يتناول 
أن  للغتنا  ميكن  كيف  احلديثة؟  الّلغة  ضبط 
تخضع ألحكام سيبويه والكسائّي، في القرن 

الواحد والعشرين؟!
هو  نظرنا،  في  األهّم  وهو  الّثاني،  الّسبب 
سبب إنسانّي. فالقائمون على الّلغة العبرّية، 
بالغرب  يّتصلون  إسرائيل  في  عاّمة،  والفكر 
مباشرًا،  اّتصاًال  األجنبّية  والثقافات  والّلغات 
ّية، من تكنولوجيا وثقافات  ونقل احلضارة الغرب
وآداب، يكاد يتزامن مع نشوء هذه احلضارة في 
املجتمع  إّن  ثّم  هناك.  األصلّية  مجتمعاتها 
حّد  إلى  محكوم  ضّيق،  مجتمع  اإلسرائيلّي 
بعيد بوسائل االّتصال على اختالف أنواعها، 
بحيث يسهل متاًما نقل املستحدثات في الّلغة 
وترويجها بني الّناس على اختالف طبقاتهم، 
أيًضا. الّشارع  رجل  إلى  بسرعة  لتصل 

الّلغة  أكادميّية  تعمل  أخيرًا  إسرائيل  وفي 
العبرّية بجّد، وصوتها مسموع تأخذ به معظم 
ّية،  واالّتصال والّثقافّية  الّتعليمّية  املؤّسسات 

رغم أّن توصياتها غير ُملزمة طبًعا.
متاًما  وضعها  فيختلف  ّية  العرب لغتنا  أّما 
األطراف،  مترامي  عالم  آنًفا:  وصفناه  عّما 
دول كثيرة مستقّلة وعدد هائل من السّكان، 
ال  وصحف  وفضائّيات  وإذاعات  ومؤّسسات 
واحد  مجمع  بدل  لغوّية،  ومجامع  فعًال،  ُتعّد 
فال  عملت  وإذا  تعمل،  تكاد  ال  مشترك، 
ّية ال تتطوّر  تكاد ُتسمع. لذا فإّن الّلغة العرب
مبساعدة املؤّسسات والهيئات، بل ميكن القول 
إّنها تتطوّر رغم املؤّسسات ورغم «الغّيورين» 
املعجم  في  جتديد  كّل  على  يعترضون  اّلذين 
أو الّنحو، كما لو كان الّتجديد عمًال ُمنكرًا، 
متذرّعني دائًما بأّن هذا الّلفظ أو هذا املبنى لم 
كأّمنا  الكالسيكّية.  واملراجع  املعاجم  في  يردا 
الّتجديد ميكن أن يرد في املعاجم وكتب الّلغة 

الكالسيكّية، ويظّل جتديًدا أيًضا!
املعوّقات  كّل  رغم  تتطوّر  ّية  العرب لّغتنا 
أّن  إّال  احلياة،  سّنة  التطوّر  ألّن  واملعوّقني، 
تطوّرًا  يظّل  املذكورة  العوامل  بسبب  تطوّرها 
كثيرة،  أحيان  في  الفوضى  حتكمه  بطيًئا، 

وهو أمر يؤسف له حًقا.

هامش  عنوان «على  حمل  للكاتب  كتاب  (عن 
ة املعاصرة») ّي التجديد والتقييد في الّلّغة العرب
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يقول الّله تعالى في كتابه العزيز {َأَفَمْن َميِْشي 
ا  ـً َسوِّي َميِْشي  ْن  َأَمّ أَْهَدى  وَْجِهِه  َعَلى  ا  ـً ُمِكّب
الّسؤال  هذا  يأتي  يٍم}.  ُمْسَتِق ِصرَاٍط  َعَلى 
أّن  حلقيقة  البصيرة  أصحاب  انتباه  ليلفت 
ُمرضاة  بطلب  أعمالهم  في  ينقسمون  الّناس 
الّله، والعمل بهدِيه، إلى ِقسمني: فمنهم من 
ُتتاح  فرصة  كّل  ويستغّل  السماء  وحي  يّتبع 
له للعمل مبا أرسل الّله به املُرسلني، وذلك ألّنه 
اّلذي  املُستقيم،  الّصراط  هو  أّنه  يقني  على 
واآلخرة.  الّدنيا  في  الّنجاة  له  تتحّقق  عليه 
والقسم اآلخر من الّناس ال يؤمنون مبا جاء من 
وحي الّسماء، وأخّلد أحدهم إلى األرض يعيش 
في هذه احلياة الّدنيا، وشعاره فيها: إّمنا هي 
أرحام تدفع، وأرض تبلع، وما يهلكنا إّال الدهر. 
يا  ْن الدُّ ريُد  ُي َمن  {ِمْنُكم  الكرمي  القرآن  يقول 
الّدنيا  أراد  وَمن  اآلِخرَة}.  رِيُد  ُي َمن  وَِمْنُكم 
إلى  سيصير  وأّنه  حياته،  نهاية  أّنها  واعتقد 
من  حلظة  كّل  ُمستغّالً  فيها  يعمل  زوال، 
يحّل  فال  شرعّية.  بضوابط  ينضبط  أن  دون 
حالًال وال ميتنع عن حرام، بل كّل عنده سواء. 
سواء كان كسبه من َحالل أم من حرام، أم كان 
مشربَه من حالل، أم من حرام، أو مأكله حالل 
وَمن  األعمال.  كّل  على  ُيقاس  وهذا  حرام.  أم 
أراد اآلخرة يستغّل كّل حلظة من حياته ليعمل 
عن  ساَءله  الّله  أّن  لعلمه  صاًحلا،  عمًال  فيها 
ُه  الَلّ {أَْحَصاُه  أعماله  من  وكبيرة  صغيرة  كّل 
ْيٍء َشِهيدٌ}. وإذا عمل  ُه َعَلى ُكلِّ َش ُسوُه وَاللَّ وََن
عظمة  إلى  ينظر  الباقيات،  الّصاحلات  من 
اخلالق، فال يستهني بصغيرة من أعماله، وال 
ا ملراضاة  يستكثر كبيرة، إّمنا عمله يكون طلًب
الّله، ويخاف أن يكون ّممن قّصر مع خالقه، ولم 
يشكر املنعم عليه (الّله)، كما ينبغي جلالل 
وجهه، وعظيم سلطانه، ولم يعبده حّق عبادته 
شاِمٌل  اسٌم  اَدُة  َب {وَالِع بكبريائه،  تليق  اّلتي 

رَْضاهُ}.  ُه الّله وََي ِلُكلِّ َما َيِحبُّ
ولذلك جند من الّناس َمن هو طائع لرّبه، وقد 
أساَء  من  ومنهم  الّله.  إلى  الّسعي  أحسن 
الّسعي إلى الّله بعصيته له. ومنهم من جتده 
َجتده  من  ومنهم  إليهم،  ُمحسًنا  بوالديه  بارًا 
كّل  ُتقاس  املُنوال  هذا  وعلى  لوالديه.  عاًقا 
املُعامالت بني العبد وأقرانه، وعلى هذه القاعدة 

سيحّدد املصير في اآلخرة. 
وكما افترق هؤالء في احلياة الّدنيا بأعمالهم 
وسعيهم آلخرتهم اّلتي سيغدون إليها راغمني، 
سيفترقون في منازلهم في اآلخرة {َيوْم َال َيْنَفُع 
يٍم}.  َماٌل وََال بَُنون، إّال َمن أََتى الّله ِبَقْلٍب َسِل
اِر  النَّ َأْصَحاُب  َيْسَتوي  {َال  تعالى  الّله  قال 

ُم اْلَفاِئزُوَن}. ِة ُه ِة، َأْصَحاُب اَجلنَّ وََأْصَحاُب اَجلنَّ
فيها  يختلف  لآلخرة  الّسعي  في  الهّمة  وجتد 
ملرضاة  ا  طلًب الرّيح  يسابق  َمن  منهم  الّناس، 

اته وطاقاته من  ّي الّله، حيث يسخر كّل إمكان
الوصول  في  يطمع  اّلتي  الغاية  حتقيق  أجل 
إليها. ومنهم من يحّبون حّبوا، أو يقل يزحف 
سينزل  وعليه  هّمته.  حسب  على  زحًفا، 
َمن  ومنهم  اجلّنة،  من  العالية  الدرجة  البعض 
يكون دون ذلك بتقدير العزيز العليم. ومنهم 
جهّنم،  دركات  في  ويكون  خسارته،  تتّم  من 

وينزل فيها بقدر ُبعده عن رّبه. 
من  متنعه  البعض  قضّية  ألّن  هذا  ويحصل 
مرضاته،  إلى  يسارع  فَلم  الّله،  على  اليقني 
وشّتان بني هذا وذاك. وقد التقيت بشاّبني من 
شبابنا عند مطلع الفجر، األّول كان من اّلذين 
أسرعوا إلى طاعة رّبهم، وقد أتعبه الّسهر من 
كثرة املطالعة وقيام الّليل، ومناجاته لرّبه عند  
الّسحر. وآخر أرهقه الّسهر إلى حد أّنه لم يقَو 
على الوقوف، والّدموع تسيل من عينيه. وقد 
ومتابعة  اخلمر  شرب  في  كان  سهره  أّن  تبّني 
فيها  ينزل  اّلتي  الّساعة  في  الهوى،  بنات 
الرّحمن ينادي عباده. هل من سائل فأعطيه؟ 
هل من مستغفر فأغفر له؟ وهو في معصيته 
حاسوبه،  خلف  طويل  بجلوس  يختمها  اّلتي 
لينشر رذيلته من على صفحات حاسوبه، (هل 

يستويان) ال والّله. 
األّول طار النوم من عينيه وقد هام في مناجاته 
الّله  وذكره  مجلسه  املالئكة  فحضرت  لرّبه، 
عباده {َمْن َذَكرَِني ِفي  وعد  عنده، ألّنه  فيَمن 
َنْفِسِه، َذَكرُْتُه ِفي َنْفِسي، وََمْن َذَكرَِني ِفي َمال، 
َذَكرُْتُه ِفي َمال َأْفَضَل}. والّثاني هام على وجهه 
وقد جثم الّشيطان على قلبه، ألّنه سها وغفل 
الّشيطان،  عليه  فاستولى  رّبه،  طاعة  عن 
االثنان  يختلف  وَدمارًا.  َخراًبا  قلبه  فأصبح 
وفق اهتمامات كّل منهما، وكّل قرين باملقارن 
انتفع  اجتمعوا،  إذا  الّصالح  فأهل  يقتدي. 
من  تقرب  صحبتهم  وكانت  ببعض،  بعضهم 
متقابلني  وجتمعهم  طاعته.  على  وتعني  الّله، 
اآلخر  والقسم  ُمتقابلني.  موضونة،  سرر  على 
كّلما توّثقت العالقة بينهم أبعدتهم من الّله، 

وأصبحوا من الّنادمني. 
َيَدْيِه  َعَلى  ُم  اِل الَظّ َيَعُضّ  وَْم  {وََي تعالى  قال 
 * يًال  َسِب الرَُّسوِل  َمَع  َخْذُت  اَتّ َتِني  ْي لَ َيا  َيُقوُل 
لََقْد  يًال *  ِخْذ ُفَالًنا َخِل ْم أََتّ َتِني لَ ْي َيا وَْيَلَتى لَ
ْيَطاُن  ْعَد ِإْذ َجاءِني وََكاَن الشَّ ِر بَ ْك ِني َعِن الِذّ أََضَلّ

نَساِن َخُذوًال}.  ِلْإلِ
نفسه  باع  َمن  إّال  املوقف  هذا  مثل  يقف  وما 
للّشيطان، وسّلم نفسه لدنيا ال قيمة لها وال 
ِإَنّ  {ُقْل  املبني  اخلاسر  هو  وهذا  وفاء،  وال  بقاء 
وَْم  َي يِهْم  وَأَْهِل َأنُفَسُهْم  َخِسرُوا  ِذيَن  الَّ اِسرِيَن  اْخلَ

ْسرَاُن اْملُِبنيُ}.      َو اْخلُ اَمِة أََال َذِلَك ُه َي اْلِق
 

(حيفا)    
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يفّسر  أن  العصور،  مّر  على  اإلنسان،  حاول 
عالقته بجسده. كما حاول، أيًضا، أن يفّك رموز 
وغوامض هذا اجلسد، بالعلم والطّب والكهانة. 
اإلنسان  بني  الصحيحة  العالقة  هي  ما  ُترى 
أم  وازدراء،  احتقار  عالقة  هي  هل  وجسده؟! 
والّنرجسّية؟  الذاتّي  العشق  درجة  إلى  اهتمام 
هل تتمّثل العالقة في امتالك اجلسد، أم في 
ّية العناية به؟ هل هي عداوة للرّوح، أم  مسؤول

رعاية وصداقة مع الرّوح؟
 dOI%Ë® W ÒO�U¦*«Ë W ÒOŠËd�« V¼«c*« ©√

الفيلسوف  كان   ∫©ÕËÒd�«  `�UB� b�'«

هو  ق.م.)   399-469) «سقراط»  اليونانّي 
نادى  حيث  اجلسد،  احتقار  إلى  دعا  من  أّول 
سبب  ألّنه  منه،  والهروب  باجلسد  باالزدراء 
االضطراب للّنفس، كما أّنه مينعها من الوصول 

إلى احلقيقة والّتفكير الّسليم. 
(حوالي  «أفالطون»  تلميذه  بعده  جاء  ثّم 
الّنظرة  نفس  ليؤّكد  ق.م.)   347-427

ّية للجسد. وجاءت بعد ذلك األفالطونّية  العدائ
احلديثة ُممّثلة في «أفلوطني السكندرّي»، ونادت 
بنفس املفاهيم الّسابقة.. وكذا فعلت فلسفات 

العصور الوسطى.
 ¨b�'«  bO−9Ë®  W Ò¹œU*«  V¼«c*«  ©»
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وكّل  أجسادنا  وضع  إلى  املادّية  والفلسفات 
تفسير  في  األولى،  املكانة  في  مادّي  هو  ما 
روحّي  تفسير  أّي  ورفضت  وواقعه.  شيء  كّل 
رّدت  بل  اإلنسان،  لتصرّفات  معنوّي  أو 
اجلسد  إلى  والعقلّية  النفسّية  الّظواهر  كّل 

اته الفسيولوجّية فقط. وعملّي
وبذلك رفض املادّيون متاًما الرّوح في اإلنسان، وجرّدوه 
من أغلى ما ميلك من روحانّيات وأخالقّيات.

 WK�UJ²*«  …d
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املعاصرة:  الفلسفات  جاءت   ∫b�−K�

و«الوجودّية»  و«الّشخصانّية»  «اإلنسانّية» 
قيمته  اإلنسانّي  للجسد  وأعادت  وغيرها، 
ومكانته وصداقته مع الرّوح. فمثًال أّكد چبرييل 
مارسيل، الفيلسوف الفرنسّي الوجودّي املؤمن، 
أّن اجلسد عامل حاسم في خبرتنا وجتاربنا، فال 
ينبغي أن نتتقص من قيمته، وإّمنا نحّبه ونرعاه.

∫å…b Ò�−²�  «–ò ÆÆÊU�½ù«  ©1®

إّن لإلنسان ذات لها جسد، وال انفصال بينهما 
أبًدا. وكما يرى الفيلسوف بردياييڤ، أّن اجلسد 
جزء متكامل مع الّشخصّية، وله مكانة هاّمة 
على املستوى الفكرّي. وألّن شخصّية كّل مّنا 
«فريدة» و«متمّيزة»؛ فهي بذلك حتفظ الّذاتّية 
الفردّية لكّل جسد على حدة، أي يصبح اجلسد 
اإلنسانّية.  الّذات  أو  الّشخصّية  عن  رًا  ُمعّب
ا أن نستدّل على نوعّية الّشخص  فليس عجًب
أو  مثًال،  مالمحه  خالل  من  أمامنا،  املاثل 

تعبيرات جسده املتنوّعة.
 sCŠ  w�  gOF½  ÆÆÆb�'UÐ  ©2®
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ولذلك  العالم.  مع  وتواصل  انفتاح  هو  اجلسد 
ـ«الوجود  ب اإلنسان  الوجودّيون  الفالسفة  سّمى 
موريس  قال  ولذلك  العالم».  في  املوجود  أو 
املعاصر  الفرنسّي  الفيلسوف  ميرلوپونتي، 
عن اجلسد بأّنه موجود في العالم، كالقلب في 

اجلهاز العضوّي.

 gOF¹Ë  d ÒJH¹  ÆÆÊU�½ù«  ©3®
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إّن اإلنسان ذاًتا متجّسدة، ويعيش في حضن 
إمكانات  من  الّله  وهبه  ما  بكّل  العالم، 
روح،  أو  فكر  مجرّد  ليس  إًذا  فهو  جسدّية، 
هذا  حاِمًال  ويوجد،  ويتحرّك  يحيا  جسًدا  بل 
رًا عن هذه الرّوح. ولذلك فاإلنسان  الفكر وُمعّب
ال يوجد على نحو جتريدّي في الفراغ، بل هو 
ويفّكر  يعيش  إّمنا  الفالسفة  بعض  يقول  كما 
بالوحدة  اآلن  يسّمى  ما  وهناك  كيانه.  بكّل 
كّل  وتأثير  والّنفس،  اجلسد  بني  اإلنسانّية 
 (psychosomatic) أو  اآلخر  على  منهما 
«الّنفس - جسمي»، وقد أصبح ذلك املصطلح 
تعبيرًا في علم الّنفس الفسيولوجّي، أو الّطب 
الّنفسي، عن العالقة الوطيدة املؤّثرة بني اجلسد 
عن  رًا  معّب منهما  الواحد  فيصبح  والّنفس؛ 
اآلخر في تفاعالته ومعاناته وآالمه ووجوده كّله.
∫—«uŠË ¨W Ò¹dO³Fð WG� ÆÆb�'« ©4®

الّلغة في حقيقتها هي خروج عن الّذات واجتاه 
نحو اآلخرين. واإلنسان ال يّتصل باآلخرين عن 
طريق الّلغة فحسب، بل يستطيع أن يعّبر عن 
كّل  ورموز،  وإمياءات  وإمارات  بعالمات  نفسه 
الفرنسّية  املفّكرة  تعتقد  ولذلك  بجسده.  هذا 
مارچريت المبيير، أّن عصرنا قد اهتدى إلى أّن 

اجلسد لغة وأداة تعبير.
لغة  اجلسد...   (1)    ∫b�'«  UG� ©œ

ة... «اجلسد حوارنا الروحي مع اهللا»:  روحّي
معناه  ذلك  فإّن  تعالى،  الّله  أحب  كنت  فإن 
وما  احلّب.  هذا  عن  الّتعبير  إلى  أحتاج  أّنني 
ركوع  من  الّصالة  أثناء  في  اجلسد  تعبيرات 
مرفوعة،  وأكف  وانسحاق،  ودكوع  وكلمات 
وأيادي ضارعة، إّال لغة روحّية تسمو باجلسد 

ّية. إلى أرقى مستويات الوجود والفّعال
والفيلسوف  املتصوّف  جند  أخرى  ناحية  ومن 
الكبير، ابن عربي، يؤّكد أّن املوجودات، وعلى 
تتحّدث  إّمنا  تكوينه،  بروعة  اإلنسان  رأسها 
وتنطق بعمل َيدي الّله. إّنها تتحّدث لغة  احلمد 
ة:  اجتماعّي لغة  اجلسد..   (2) والّتسبيح. 
اآلخرين». (3)  مع  الودي  حوارنا  «اجلسد 
حوارنا  «اجلسد  ة:  عاطفّي لغة  اجلسد.. 

املقّدس مع شريك احلياة».
املكانة  هذه  للجسد  كانت  فإن  وأخيرًا... 
وسيلة  فألّنه  املعاصر،  الفكر  في  الكبيرة 
وتكوين  فيه،  نعيش  اّلذي  للعالم  اكتشافنا 
اجلسور  ميثل  وألّنه  معه..  حميمة  عالقات 
اّلتي بيننا وبني اآلخرين، جسور العمل واإلجناز 
واملوّدة والّتعبير. وأوًّال وأخيرًا ألّنه «هبة» رائعة 

اإلمكانات، من الّله خالقنا.
(يتبع)

©1®b '«
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على  ا  ـً هاّم ا  ـً بيتّي فوزًا  األخير،  األحد  يوم  حيفا،  مكابي  حّقق 
ـ20 من دوري الّدرجة  هپوعيل تل أبيب (3-0)، ضمن األسبوع ال
العليا، وارتقى على حسابه إلى املرتبة الّثانية، برصيد 36 نقطة، 

ـ5 نقاط فقط! ليبتعد عن املتصّدر مكابي تل أبيب ب
من كان يصّدق هذا السيناريو اخليالّي، حني تسّلم املدرب املمتاز 
أريك ِبنادو مهّمة الّتدريب، بدًال من روڤني عاطر، مع نهاية األسبوع 
الّتاسع من املباريات؛ إذ احتّل مكابي حيفا - حينها - املرتبة ما 
قبل األخيرة، برصيد 7 نقاط فقط.. ومنذ قدوم ِبنادو حّقق الفريق 
مباراة،   11 في  تعادل  ْي  ونتيَجَت انتصارات،   9 األخضر  احليفاوّي 

وحصد بذلك 29 نقطة من أصل 33!
وبعد غد األحد، سيواجه مكابي حيفا، ضمن مباراة خارجّية، فريق 
بني يهودا، آمًال أن يتابع سلسلة االنتصارات، ولرّمبا تقليص فارق 
غد  يوم  بدوره،  سيواجه  اّلذي  أبيب،  تل  مكابي  وبني  بينه  الّنقاط 

الّسبت، فريق هپوعيل رمات چان.
«الّتوتو»،  بكأس  املنصرم  األسبوع  فاز  اّلذي  حيفا،  هپوعيل  أّما 
وطرأ حتّسن ملحوظ على أدائه في اآلونة األخيرة؛ فقد خسر أمام 
غًدا  وسيستضيف  هذا   .(1-2) بالّنتيجة  الّسبع،  بئر  هپوعيل 
الّسبت، في ملعب «كريات إليعزر»، فريق اّحتاد أبناء سخنني، اّلذي 
خسر في األسبوع الّسابق، بالّنتيجة العريضة (0-4) في مباراة 

بيتّية ضد رمات هشارون.
ـ21، ستجري على الّنحو الّتالي: أّما باقي مباريات األسبوع ال

هپوعيل تل أبيب – مكابي نتانيا
عيروني أشدود – بئر الّسبع

هپوعيل عّكا – كريات شمونة
رمات هشارون – بيتار القدس (يوم األحد).

رُفعت  اّلتي  الّالفتة  هي  هذه  األبد»..  إلى  طاهرة/نقّية  «بيتار 
بيتار  مباراة  خالل  «تيدي»،  استاد  في  الّشرقي»  «املدرّج  في 
العنصرّي  بيتار  جمهور  رّد  كان  فهذا  يهودا؛  بني  ضد  القدس 
على نوايا قدوم/إحضار العَبني مسلمني من تشيتشنيا، لهدف 
تعزيز صفوف فريقهم! بيتار هو الفريق الوحيد في البالد، اّلذي 
الفئة  هذه  أّن  ويبدو  عربّي!!  العب  أّي  صفوفه  ضمن  يلعب  لن 
العنصرّية واملقزّزة من جمهور مشّجعي بيتار، هي اّلتي تسيطر 
على زمام األمور، وتؤّثر على اّتخاذ القرارات.. وإدارة الفريق برئاسة 
كورينفاين تظهر في قّمة سخافتها، ألّنها تخشى الوقوف أمام 

فة. هذه الفئة العنصرّية والهمجشّية واملَُعنِّ
ليست اإلدارة فقط، وإّمنا الّالعبني، وحّتى املدرّب إيلي كوهن ال 
«يتخّطون اخلطوط احلمراء»، (ال سمح الّله) أمام «مبادىء» الفئة 

العنصرّية، واّلتي ُتدعى «ال فاميليا».
 5ÒOÐË—Ë_« 5LK�*« 5Ð ‚d� p�UM¼ò ∫s¼u�
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عندما ُسئل املدرّب كوهن عن احتجاجات وغضب اجلمهور، فأجاب من 
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دون ترّدد: «هنالك فرق بني املسلمني األوروبّيني واملسلمني العرب»!!! 
فبإمكاننا القول إّنه بعد تصريح كهذا ال يوجد فرق بني املدرّب 
والعنصرّيني املقدسّيني بل وهو يؤّيد فكرهم وآرائهم، بدًال أن يتصّدى 
لهم أمام الكاميرات ووسائل اإلعالم.. واألغرب من كّل هذا أن وَلََدْي 
كفرقاسم)  (هپوعيل  عربّي  فريق  صفوف  ضمن  يلعبان  كوهن 
ويهود! عرب  صفوفه،  ضمن  يلعب  واّلذي  الّثانية،  الدرجة  من 
الّثالثاء  (يوم  أّيام  ثالثة  فقبل  األحداث،  هذه  كّل  تكِف  لم  وإن 
األخير)، واجه بيتار القدس في استاد «تيدي»، فريق مكابي أم 
الفحم، ضمن إطار مباريات «كأس الّدولة»، فهزمه هزميًة ساحقة 
بالّنتيجة (5-0). ولكّن قلًقا شديًدا ساد أجواء ما قبل املباراة 
جمهور  بني  وشجارات  مواجهات  حدوث  اجلميع  وتوّقع  وخاللها، 
ـ500 فحماوّي اّلذين حضروا إلى استاد «تيدي»؛ لكّن  بيتار وال

قوّات معزّزة من الّشرطة ورجال األمن، جنحت في ضبط األوضاع 
والّسيطرة على زمام األمور، حّتى أّن جمهور بيتار القدس، لم 
«يعّبر» عن آرائه العنصرّية ضّد العرب خالل املباراة، ولرّمبا لسبب 
ُتسمع  لم  وبذلك  املوضوع،  حول  أٌُثيرت  اّلتي  اإلعالمّية  الضّجة 

هتافات عنصرّية بحّق العرب.
وقد عاقبت جلنة الّطاعة الّتابعة لالّحتاد العام، بيتار القدس، بصدد 
األحداث أمام بني يهودا بإغالق املدرج الّشرقّي في املباريات اخلمس 
القريبة.. لكن ال تعتقدوا للحظة أّن هذا سيلّقن الفئة العنصرّية 
من جمهور بيتار القدس درًسا؛ وأنا متأّكد أننا سنشهد أحداًثا 
األّيام  في  الظاهرة  هذه  تكرار  عن  وسنسمع  ذلك،  رغم  عنصرّية 
القريبة، وخصوًصا مع قدوم الالعَبْني املسلمني من تشيتشنيا، 
العنصرّي. بيتار  جمهور  طريقة  على  بهما  و«الّترحيب» 
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البلدة  شوارع  حتتضن   ≠  åUHO�ò  q�«d*

«الّشارع  معرض  حيفا،  مدينة  في  التحتا 
في  وذلك  البحرّية،  للكائنات  الّتصويرّي» 
شوارع البلدة: يافا؛ «نتانزون»؛ «شاَعر پلِمر»؛ 
اّلتي  والّثقافّية  الّتربوّية  الّنهضة  ضمن  وذلك 

تشهدها البلدة التحتا في حيفا.
بحرّية  لكائنات  صورة   44 املعرض  ويتضّمن 
مختلفة وممّيزة؛ حيث شاركت الّصور املعروضة 
البحر   HP» للّتصوير  ّية  الدول املسابقة  في 
وأبرز  أهّم  من  واحدة  تعتبر  واّلتي  األحمر»، 

املسابقات في هذا املضمار.
املسؤول  (احملرّر  فيلوسوف  داڤيد  أّن  يذكر 
وصاحب مجّلة «يام» وموقع Idive، بادر إلى 

تنظيم هذه املسابقة.
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تتمّيز املأكوالت الّشرقّية بنكهة خاّصة ومذاق 
األخرى،  املأكوالت  باقي  عن  ميّيزها  شهّي 
أّن  إّال  واملكسيكّية،  ّية  واإليطال كالهندّية 
اخلبراء اّتفقوا على أّن ما يعيب الّطعام الّشرقي 
كثرة إضافة ملح الّطعام، واإلفراط فيه أحياًنا، 
األمر اّلذي قد يتسّبب في العديد من األمراض 

كارتفاع ضغط الّدم وأمراض القلب والّسمنة.
االستهالك  معّدل  يكون  أن  ينبغي  لذلك 
اليومّي للّشخص الّسليم البالغ، واّلذي يراوح 
عمره من 19 عاًما إلى 50 عاًما، نحو 1.5 
غرام من الّصوديوم، أو 3.8 غرامات من امللح، 
وذلك لتعويض الفاقد اليومّي من الّصوديوم، 
واّلذي يخرج من اجلسم عن طريق العرَق. بينما 
مرضى ارتفاع ضغط الدم لهم توصيات أخرى 
الّصوديوم،  من  استهالكها  الواجب  بالكمّية 
معروف  هو  كما  الدم  ضغط  مرض  إّن  حيث 

يرتفع بزيادة استهالك امللح أو الّصوديوم.
ويّتفق اخلبراء على أّن أقصى معّدل الستهالك 
أّال  يجب  البالغ  الّسليم  للّشخص  الّصوديوم 
يتجاوز 5.8 غرامات من امللح أو 2.3 غرامات 
من الّصوديوم يومًيا. أّما بالّنسبة لكبار الّسن 
واملصابني باألمراض املُزمنة، كارتفاع ضغط الّدم 
والقلب  الكلى  وأمراض  (الّسّكري)  والّسّكر 
فيجب أن يقّللوا الكمّية املُستهلكة من امللح 

قدر املستطاع، للوقاية من األزمات الصحّية.
الطبّية  الّدراسات  أظهرت  الّصدد  هذا  وفي 
مع  الّصوديوم  استهالك  من  اإلقالل  أّن  حديًثا 
الزّيادة في استهالك الپوتاسيوم، يساعد على 

خفض ضغط الّدم اّلذي يزيد بتقّدم العمر.
الّتغذية  خبراء  ينصح  سبق  ما  على  وبناًء 
 (FDA) األمريكّية  والدواء  الغذاء  هيئة  في 
الكمّية  تقليل  مفادها  الّنصائح،  من  بجملة 
الوزن  إنقاص  لهدف  الّصوديوم  من  املُستهلكة 

واحلفاظ على الّصحة، ومن أهّمها:
تناول كمّيات كبيرة وكافية من املاء والّسوائل 
ا. فوفًقا لتقرير املعهد الطّبي في واشنطن  ـً يومّي
من  استهالكها  الواجب  الكمّية  إجمالي  فإّن 
املاء والّسوائل بصفة عامة يجب أن يكون 3.7 
يومًيا.  لإلناث  لترات  و2.7  للرّجال  لترات 
اّلذي  العادّي  الّشخص  يناسب  اإلجمالي  هذا 
احلرارة  درجات  في  كبيرًا  مجهوًدا  يبذل  ال 
املعتدلة. أّما الّنقص في املاء، واّلذي يتسّبب 
يكون  اجلسم،  في  األمالح  نسبة  ارتفاع  في 
أو  املرتفعة،  احلرارة  لدرجات  التعرّض  نتيجة 
رياضّي  نشاط  ممارسة  في  كبير  مجهود  بذل 
تناول  أو  الفاكهة  تناول  في  الّنقص  أو  شاّق، 

املاء والّسوائل.
املعّلبات  أو  احملفوظة  األطعمة  تناول  جتّنب 
الّصوديوم،  من  مرتفعة  نسب  على  الحتوائها 

لهدف االحتفاظ بها أطول فترة ممكنة.

الّدمار  خطر  يتهّددها  األثرّية  املواقع  من  العديد 
املناطق  في  املوجودة  تلك  سّيما  ال  الّنهب،  أو 
األخيرة  اآلونة  في  وّمت  احملروسة.  وغير  املفتوحة 
حاولت  اّلتي  املجموعات  بعض  على  القبض 
سرقة املواقع األثرّية بحًثا عن الّتحف القيمة أو 

بحًثا عن الّذهب.
W Ò¹dŁ_« l�«u*« VN½

ّمت إلقاء القبض قبل بضعة أّيام على مجموعة 
أثرّية،  حتف  سرقة  حاولوا  اّلذين  الّشبان،  من 
خالل أعمال نهب وتخريب لكهف يعود تاريخه 
كيبوتس  ِمنطقة  في  امليالدّي،  األّول  القرن  إلى 
(املجاورة  ميسر  قرية  قرب  الواقع  «ميتسر»، 

ّية).  لباقة الغرب
محاولة  أثناء  في  املجموعة  على  القبض  ُألقي 
الّتنقيب داخل الكهف األثرّي، وقد تضرّر املوقع 
والّتحف األثرّية لسبب احلفرّيات غير القانونّية. 
عملّية سرقة الّتحف األثرّية، تشبه محو صفحات 
اّلتي  واحلضارات  الّشعوب  تاريخ  من  كاملة 
سكنت هذه البالد، كّل ذلك لسبب جمع املال، أو 
احملاولة لكسب الّثروات من بيع الّتحف األثرّية. 
إجراء  سبل  يحّدد  اآلثار  قانون  أن  بالّذكر  جدير 
احلفرّيات األثرّية العلمّية، ومينع الّتجارة بالّتحف 
الّسجن  عقوبة  القانون  يحّدد  كما  األثرّية. 
عليه،  القبض  ُيلَقى  َمن  على  والغرامة  الفعلّي 

متلّبًسا في تلك القضايا.
V¼c�« sŽ Y×³�«

ونظرًا  متعّددة؛  األثرّية  الكهوف  نهب  أسباب 
الستعمالها في العصور القدمية كمدافن للموتى، 
أو  الكنوز،  على  بالعثور  يأملون  الباحثني  فإّن 
عصور  من  املوتى  مع  ُدفنت  اّلتي  األدوات  على 
ا ما يعثر الّسارقون على  مختلفة. إّال أّنه غالًب
بعض األدوات الفّخارّية اّلتي يتّم بيعها (بطرق 
أحد  أّما  جًدا.  زهيدة  بأسعار  قانونّية)  غير 
األسباب األكثر شيوًعا لنهب املواقع األثرّية فهو 
البحث عن الّذهب، اّلذي شاعت حوله القصص؛ 
أة في مواقع مختلفة في بالدنا من  كالكنوز املخّب

عصور مضت. 
قبل فترة قصيرة ّمت إلقاء القبض على مجموعة 
غير  الّتنقيب  حاولوا  شّبان،  ثالثة  من  تتأّلف 
القانونّي في أحد املواقع األثرّية في جنوب البالد 
وّمت  والّذهب.  الكنوز  عن  بحًثا  شمرّية)  (خربة 
ثالثة  عمقها  حفرة  داخل  عليهم  القبض  إلقاء 
أمتار حتت سطح األرض، وقد حفروها بحًثا عن 

الّتحف األثرّية.
آثار  يشمل  شمرية،  خربة  في  األثرّي  املوقع 
والفترات  البيزنطّية  الفترة  من  كبير  استيطان 
آثار  بينها  من  تبرز  زالت  وال  اإلسالمّية، 
بعض  الزراعّية،  اِملنطقة  البيزنطّية،  الكنيسة 
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الكهوف، وآبار املياه القدمية.  
قّدموا  أّنهم  الّثالثة  الّشبان  اّدعى  وقد 
أعقاب  في  الّذهب،  عن  بحًثا  للموقع 
على  العثور  إلى  أشارت  اّلتي  املعلومات 
أثرّية  حفرّيات  في  الكنوز  من  العديد 
البالد  في  مختلفة  مواقع  في  مؤّخرًا،  أُجريت، 
وغيرها. چات»،  «كريات  «أرسوف»،  مثل: 

W Ò¹dŁ_« l�«u*« V¹d�ð

ومواقع  األثرّية،  املواقع  في  الّتخريب  أعمال 
عن  بحًثا  جميعها  وليست  متنوّعة،  الّتراث 
أسماء  هنا  نورد  أن  وميكننا  والكنوز.  الّتحف 
مؤّخرًا،  تخريبها،  ّمت  اّلتي  املواقع  من  العديد 
وغيرها.  عبدات،  «موديعني»،  طبريا،  مثل: 
في  تخريب  أعمال  فهي  بينها  من  األبرز  أّما 
في  الواقع  داود»،  امللك  «قبر  املعروف  املوقع 
مبنى «علّية ِصهيون»، الّشهيرة في اإلجنيل، 
على جبل ِصهيون في القدس، وشملت أعمال 
الّتخريب تكسير وإزالة بالط السيراميك، اّلذي 

زخرف جدران املوقع. 
كما يبدو فإّن اجلدران زخرفت بالسيراميك خالل 
هذا  انتشر  حيث  ميالدّي،  عشر  الّسابع  القرن 
الّنوع من الزخرفة في القدس آنذاك. ويجدر بالّذكر 
أّن سبب القيام بهذه األعمال غير معروف بعد. 
املواقع  وتؤذي  تضّر  األثرّية  املواقع  نهب  أعمال 
أعمال  تتّم  حيث  للّترميم،  قابل  غير  بشكل 
غير  والتنقيبات  فاحلفرّيات  وتدمير:  تخريب 
سرقة  إلى  تهدف  العلمّية،  وغير  القانونّية 
الّتحف القّيمة، واّلتي ميكن بيعها. تلك األمور 
تدّمر املواقع واملكتشفات األثرّية برمتها، وتزيل 
تاريخ  لتحديد  الهاّمة  املكوّنات  من  العديد 
وإزاء  سكنته.  اّلتي  احلضارات  وتسلسل  املوقع 
اّلتي  املواقع  دراسة  الباحثني  على  يصعب  هذا 
علمّي  بشكل  والّتخريب  الّنهب  جرّاء  تضرّرت 
وصحيح، األمر اّلذي يساهم في إخفاء صفحات 
هاّمة وعديدة من تاريخ احلضارات العريقة اّلتي 

استوطنت بالدنا، بدًال من الكشف عنها.

Í—U� qOL Æœ

رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) (مدير قسم ال

اإلكثار من تناول اخلضراوات والفاكهة الحتوائها 
اّلتي  واملاء،  األلياف  من  عالية  نسبة  على 
وتخّلصه  اجلسم  في  الّسوائل  مستوى  حتّسن 

من الّسموم الّضارة به.
أّكد خبراء إنقاص الوزن على أّن تناول األطعمة 
والوزن،  بالصّحة  يضّر  اجلاهزة  أو  الّسريعة 
من  مرتفعة  نسب  على  الوجبات  هذه  الحتواء 
الّدهني  محتواها  إلى  باإلضافة  الّصوديوم. 

املرتفع، وسعراتها احلرارّية العالية. 
اجلدير بالّذكر أّن زيادة األمالح في الّطعام يعمل 
على زيادة قدرة اجلسم على احتباس الّسوائل 
ا في حدوث زيادة غير حقيقّية  ًب داخله، متسّب
في الوزن. إذ يعتقد عدٌد كبير من األشخاص 
بأّن زيادة الوزن قد ينتج فقط عن زيادة الّدهون 
في اجلسم؛ إّال أّن الزيادة قد تنتج، أيًضا، عن 
في  االرتفاع  بسبب  اجلسم  سوائل  احتباس 

استهالك الّصوديوم أو ملح الّطعام.
معظمه  واستبدال  الّصوديوم  من  الّتقليل 
اخلضراوات  في  بكثرة  املتوّفر  بالپوتاسيوم 
ببدائل  امللح  باستبدال  ينصح  كما  والفاكهة. 

امللح املخّففة.
الرّغم  فعلى  األجبان،  تناول  في  اإلفراط  عدم 
من احتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم 
املفيد للعظام، إّال أّن بعًضا منها يحوي نسبة 

عالية من األمالح، ما يوِجب احلذر منها.
واّلذي  اجلاهز،  احلساء  مكوّنات  على  االّطالع 
ميكن أن حتوي العبوة الواحدة منه على كامل 

احلّصة اليومّية من امللح أو أكثر.
واّلتي  الباردة،  الّلحوم  تناول  من  الّتقليل 
بها  املوصى  الكمّية  ثلثي  من  أكثر  حتوي 
اخلبراء  ينصح  لذا  اليومّي.  الّصوديوم  من 
ّية والبحث عن األنواع  بقراءة املعلومات الغذائ

املنخفضة في كمّية الّصوديوم.
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 qOGA²�«  ÂUE½  sL{  —u²O−O�U½  ÂuJKÝ  W�uEM�  «dšR�  XŠdÞ  åÂuJKÝò

ÆÍuOK)« ‚u��« w� WŁ«b(«Ë  «b−²�*« W�U� vM³²ðË Êu�“ËbM¹Ë

 vKŽË   UO�u½  s�  W¦¹bŠ  …eNł√  WK�KÝ  ÕdÞ  sŽ  ÂuJKÝ  W�dý  XMKŽ√

 qOGAð ÂUE½ sL{ qLF¹ UO�u½ s� “UNł ‰Ë√ u¼Ë 920  UO�u� UO�u½ UNÝ√—

Æ820 UO�u� UO�u½ v�« W�U{« ¨X�uÝËdJ¹U� s� ÀbŠ_« 8 Êu�“ËbM¹Ë

 UN�H½ vKŽ  bNŽ ÂuJKÝ ò ∫ÂuJKÝ w� o¹u�²�« d¹b� ¨a� uÐ√ ÂU�Š ‰U�Ë

 «c¼ UML� YOŠ ÍuOK)« ‚u��« w� œb−²�Ë b¹bł u¼ U� q� ÕdÞ UNMzUÐe�Ë

 ÕdD½ s×½ U¼Ë 8 Êu� “ËbM¹Ë ÂUE½ sL{ —u²O−O�U½ ÂuJKÝ ÕdDÐ dNA�«

 UO�uM�«  UL¼  …d�  ‰Ë_  ÂuJKÝ  WJ³ý  sL{  ÊöLF¹  s¹—uD²�  s¹“UNł  ÂuO�«

ò 820 Ë 920 UO�u�

 Nokia  WOMI²�  rŽœ  l�  q�JOÐUGO�  8.7  W�bÐ  WO�Ozd�«  «dO�UJ�«

 Ë  “f¹«“  ‰—U�”   UÝbFÐ  ÍdB³�«  …—uB�«  X³¦�  WO
UšË  PureView
 WO½U¦�« w� …—u
Ø—UÞ≈ 30  WŽd�Ðp  1080  WO�UF�« W�b�UÐ u¹bOH�« qO−�ð

 vKŽ  …—bI�«  l�  q�JOÐUGO�  1.2  W�bÐ  wN�  WO�U�_«  «dO�UJ�«  U�«  ¨30fps
 …d�«– vKŽ Íu²×¹ “UN'« Æ720p HD W�b�« WO�UŽ u¹bOH�« ÷ËdŽ qO−�ð

  WOKš«b�« s¹e�²�« WŠU�� s� X¹UÐUGOž 32 Ë X¹UÐUGOž 1 r−×Ð WOz«uAŽ

ÆS  W�bš d³Ž WOÐU×��« WOM¹e�²�« WŠU�*« s� X¹UÐUGOž7v�« W�U{«

 t½« YOŠ WL−×Ð öOK� nK²�¹Ë «bł tO³ý  UH
«u� t� 820 UO�u� UO�uM�« 

ÆX¹UÐUGOž 8 tðd�«–Ë g½≈ 4.3 r−×Ð

 l�  rzö²²�  —u²O−O�U½  ÂuJKÝ  W�uEM�  «dšR�  XŠdÞ  b�  ÂuJKÝ  X½U�Ë

 u¼ U� q� wM³ðË WŁ«b(« …bz«— ÂuJKÝ ÊuJð «cNÐË 8 Êu� “ËbM¹Ë W�uLEM�

ÆÍuOK)« ‚u��« w� œb−²�Ë b¹bł

©ÆŸÆŸ®

 ∫Orange Ultranet w� jI�

°q³� s� t�dFð r� ¡«œ« l� ÊuHð—ULÝ

 l²L²¹ U2 WOÐdF�«  «bK³�« w� W
UšË œö³�« w� …dA²M�  …b¹b'« WOJKÝö�« WJ³A�«

‰UÝ—ô« ‚UD½ WFÝ«Ë …—uD²� WJ³AÐ WF¹d��«Ë W¦¹b(«  U�b)UÐ wÐdF�« pKN²�*«

     …œu−Ð  WOI½  WŁœU×�  d�uð  w²�«   Orange Ultranet  WJ³AÐ  Î«dšR�   Orange  XIKD½«

 w�  …bz«d�«  W�dA�«  w¼Ë   ÆMB42  v²Š  œö³�«  w�  ŸdÝô«  `HB²�«  WŽdÝË   HD voice
 ‚öD½«  W¹e¼Uł  l�  UNŽu½  s�  …b¹d�  WÐd&  UNMzUÐe�  d�u²�  WOłu�uMJ²�«  WŁ«b(«  ¡UIð—ô«

  4G LTEÆ lÐ«d�« qO'«  U�bš

 WŽdÝË WOłu�uMJð ÀbŠQÐ ŸU²L²Ýö� …b¹b'« WKL(« ÷dFÐ Orange  Ÿu³Ýô« «c¼ wðQðË

 …d�u�  —UFÝQÐ  5JKN²�*«Ë  szUÐeK�  WŁ«bŠË  …œuł  d¦�_«  ÊuHð—UL��«  …eNł√   s�  W�UÐ  l�

ÆUNM� l²L²�« lOL−K� `O²ð WHBM�Ë

  «bK³�« w� lO³�«Ë W�b)« ◊UI½ ‰öš s� 5JKN²�*«Ë UNMzUÐ“ lOLł Orange o�«dð W�U{ùUÐ 

   Orange Ultranet   …b¹b'«  WJ³A�«  w�  …d�u*«   UO½UJ�ô«  vKŽ  »d�  sŽ  ŸöÞö�  WOÐdF�«

 WŽuL−0  WKL(«  ‰öš  s�  ÷ËdF*«  W¹uK)«  Â“d�«  s�  ŸU²L²Ýô«Ë  ¨UNð«eO�  s�  …œUH²Ýô«Ë

ÆÊuHð—UL��« …eNł√ s� WŽuM²�

 …b* ÎU¹dNý ÃÆ‘ 79.90?Ð iPhone 5 16GB “UNł ∫qLAð WKL(« w� WŠËdD*« …d�u*« Â“d�«

 ÆWKL(« w� „d²A*« .bI�« “UN'« ŸUłd²Ý« bMŽ dNý 18
 dNý 18 …b* ÎU¹dNý ÃÆ‘ 59.90 ?Ð Samsung GALAXY S  Ω 3 ‹™ ROMAN III “UNł

 18 …b* ÎU¹dNý ÃÆ‘ 30 ?Ð  infinity “UNł  ÆWKL(« w� „d²A*« .bI�« “UN'« ŸUłd²Ý« bMŽ

 WKL(« qO
UHð vKŽ V¦� sŽ ŸöÞö� ÆWKL(« w� „d²A*« .bI�« “UN'« ŸUłd²Ý« bMŽ dNý

Æ!«—Ë« W�dý w� lO³�«Ë W�b)« ◊UI½ WFł«d� pMJ1

 w� ŸdÝô« X½d²½ô« `HBð WŽdÝ d�uð Orange Ultranet  WJ³ý Ê« ÎUC¹« Ád�– d¹bł s�Ë

 WKOIŁ   UHK�  qOL%Ë  q¹eMð  ¨n�uð  ÊËœ  u¹bOH�«  5�UC*«  …b¼UA�  p×M9  ¨MB42  œö³�«

 Æ UIO³D²K� l¹dÝ s×ý ¨U¼dOžË vIOÝu� ¨»UF�√ ü¹bO� —̈u
 ∫UNM� ¨WIzU� WŽd�Ð

lÐ«d�«  qO'«   U�bš  ‚öÞù  WJ³A�«  eON&Ë  d¹uDð  qł√  s�  dO¦J�«  XIH½«  Orange  W�dý

  U�uKF*«  U�bš .bI²Ð Èb*« WK¹uÞ —uDð WOMI²Ð Long Term Evolution wMFð  ̈ 4G LTE 

ÆÎ «bł WO�UŽ WŽd�Ð bŠ«Ë “UN−Ð WHK²�*« WLE½ô« 5Ð qIM²�« W�uNÝ U¼eO1 ¨‚UDM�« WFÝ«Ë WOJKÝö�«

 w� Mobile Broadband  U�bšË wÐdF�« jÝu�« o¹u�ð d¹b� ∫WO�dý ÂöÝ l� Y¹bŠ w�Ë

  UOMI²Ð UN�«b³²Ý«Ë WOJKÝö�« WJ³A� WO²×²�« WOM³�« dOOGð WOL¼√ v�« ‚dDð Orange W�dý

  U−²M� ¡«dýË ‰UÝ—ô« WJ³ý ÷dŽ lOÝuð - W�U{ùUÐ ÆlÐ«d�« qO'« rŽbð W¦¹bŠ W�bI²�

 d¹uDð  ÆW�dA�«  UN×M9  w²�«  …b¹b'«  WŽd��«  rŽb�  Íœœd²�«  ‚UDM�«  ÷dŽ  WHŽUC*  ‰UÝ—«

ÆW¹dBF�« VoiceË  Data   U�b)« „öN²Ý« bMŽ d³�« rŽb�  UODF*«Ë W¹uK)« WJ³A�« dOOGðË

 W
UšË œö³�« w� …dA²M� ◊UI½ w� qLFð  Orange Ultranet …b¹b'« WJ³A�« Ê√ ·U{√Ë

 WOJKÝô WJ³AÐ WF¹d��«Ë W¦¹b(«  U�b)UÐ wÐdF�« pKN²�*« l²L²¹ U2 wÐdF�« jÝu�« w�

Æ‰UÝ—ô« ‚UDM�« WFÝ«Ë …—uD²�

 jÝu�«  w�  Orange  W�dA�  WFÐU²�«  lO³�«Ë  W�b)«  e�«d�  W�U�  Èb�  WLzU�  WKL(«  Ê√  d�c¹

Ær¼UMJÝ ÊUJ* W³¹dI�« ◊UIM�« v�« ‰u
u�« pKN²�*« vKŽ qN�²� wÐdF�«

 Orange  l�u�  d³Ž  Ë«  W�dAK�  WFÐUð  lOÐË  W�bš  WDI½  »d�«  «Ë—Ë“   U�uKF*«  s�  b¹eLK�

©ÆŸÆŸ®                                                                                    orangeÆcoÆilØar ∫WOÐdF�« WGK�UÐ wLÝd�«

∫̀ z«Ë— Àö¦Ð —uDŽ WK�KÝ v�Ë_« …ÒdLK� oKDð Life

©v�«e)«® —bMçÒK�«Ë qO½Uç�« ¨p�*«

 —uDŽ 3 qLAð WK�KÝ oKDðË —uDF�« ‰U−� v�Ëô« …dLK� Â—U� dÐuÝ s� Life W�—U� qšbð

Æ—bMç�Ë w�uAðUÐ qO½UÑ ¨p�� ∫WÐu³×�Ë W�u�Q� `z«ËdÐ ŒU Ò�Ð »ÆœÆ√

ÆÃÆ‘ 79.99 WLOIÐ WKL(« dF�Ð ŸU³²ÝË qK� 60 WF�Ð  UłUł“ w� —uDF�« Ác¼ d�u²ðË

  «uM��«  w�  n¹ô  W�—U�  XŁbŠ«  bI�¢∫n¹ô  W�—U�  …d¹b�  ¨qOz—uð  w½UŠ  t²�U�  U�  V�ŠË

 ‰öþ ¨tłu�«  nOEMð WK�KÝ ‚öÞ«  l� qOL−²�«   «dC×²�� r�� w� Èd³� …eH�  …dOšô«

 szUÐe�«  W³ž—Ë  œ«bF²Ý«  kŠö½  s×½Ë  W¹e½Ëd³�«  …—œu³�«Ë  ÁUHA�«  dLŠ«  WŽuL−�  ¨ÊuOF�«

 `z«ËdK� oOLŽ h×� bFÐ `z«Ëd�« —UO²š« ¡Uł Æ‰U−*« «c¼ w� UC¹« n¹ô  U−²M� wM³ð w�

 W½UJ� vKŽ qB×OÝË Z²M*« «c¼ WÐd& q ÒCH²Ý W½uÐe�« Ê« UM¹b� pý ô Æ UO²H�« Èb� WKCH*«

Æ¢UN¹b� —uDF�« W½«eš w� W�d²×�

∫åÂ—U� dÐuÝ s� dDF�« —UO²šô `zUB½

 X½U� Ê« v²ŠÆ dšü h�ý s� WHK²�� W×z«— t� dDŽ q� ≠pL�ł vKŽ dDF�« ‘dÐ w�u�

Æp� W³�M�UÐ p�c� ÊuJ¹ Ê« …—ËdC�UÐ fOK� ¨p²I¹b
 vKŽ WK¼c� dDF�« W×z«—

 UNðœUŽù WI¹dD�« ÆWK³K³�UÐ »UBð rA�« WÝUŠ ÊU� —uDŽ 3≠2 WÐd& bFÐ ≠…uNIK� WŠ«d²Ý«

 s�  WFD�  ‚Ëcð  Ë«  u�¹d³Ý«  »dý  ¨…uN�  »u³Š  rý  WDÝ«uÐ  u¼  rOK��«  UNF{Ë  v�«

Æ…d*« WÞôu�uA�«

 s� dDŽ ≠tŽuM� UI�Ë nK²�¹ dDF�« eO�dð Ê« ·dF½ Ê« rN*« s� ≠W×z«d�« vKŽ dŁRð …uI�«

 vKŽ  dŁR¹  dDF�«  W
öš  eO�dð  Èu²��  Æ  © ÆœÆ√®  ¡U*«  Ÿu½  s�  Èu�«  ©»ÆœÆ√®  ÂuO�dOÐ  Ÿu½

 eO�dð Èu²�� X½U� ULK� Ær�'« vKŽ UNÐ ÂËbOÝ w²�«  UŽU��« œbŽ vKŽË dDF�« W×z«— …u�

Æ‰uÞ«  UŽU�� dDF�« ÂËbO�� ¨vKŽ« WOIM�« dDF�«  U
öš

 týdM� ¡U*«  U�√Ë ¨UML�ł w� i³M�«  s�U�«  vKŽ UNFC½ ÂuO�dO³�«  W
öš∫ ÆœÆ√  Â«  W
öš

Æ‘UF²½ö� r�'« q� vKŽ

ÆÈdš« .d� Ÿ«u½« Ë« —uDŽ ÊËbÐ w½uJð U�bMŽ dDF�« WÐd& qCH*« s� ≠…b¹U×� W×z«—

 w� oKDMð w²�« W×z«d�« ÆdDF�« ‘— bFÐ ozU�œ …bF� —UE²½ô« qCH*« s� ≠ X�u�« q� Ícš

Ær�'UÐ jK²�ðË vI³ð w²�« W×z«d�« l� W½—UI� W¹u� ÊuJð W¹«b³�«

 Ác¼ oAF½ Ê« rN*« s� t½« ô≈ —̈uDF�« s� Ÿ«u½« 4 3≠ 5Ð ŸÒuMð …√d*« Ê« l� ≠ dDF�« wIAŽ«

ÆUNF� q
«u²½Ë —uDF�«

 —UNM�«   U�Ë_  d¦�«  WLzö�  WAFM�  W×z«—   «–  —uDŽ  ≠  WHK²��   U�Ë_  WHK²��  `z«Ë—

©ÆŸÆŸ®                                              ÆÈu�« dDŽ l{uÐ p�HM� w×LÝ« ¡U²A�«Ø¡U�*« w� ¨nOB�«Ë
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u�ËœuÝu�ËœuÝ

 åÂuJOKOð ÊôuÇò v�≈ «uLC½« ÊuÐ“ n�√ 200 s� d¦�√

 ÃÆ‘49?Ð  unlimited W�“— WKLŠ ¨ÕU−M�« ¡u{ vKŽ

24Ø2Ø13 W¹UG� …dL²�� v�Ë_« WM��« nB½ w�

 d¹b� ÊôuÇ qOzU�O� tÐ Õd
 U� «c¼ ¨ ÂuJOKOð ÊôuÇ v�≈ «uLC½« ÊuÐ“ n�√ 200 s� d¦�√

 Æ o¹u�²�« WOFLł d9R� ‰öš W�dA�«

 ÕU$ ¡u{ vKŽË œö³�«  w� ÍuOK�K�  5JKN²�*«  —uNL' UN�ôbÐ dL²�ð ÂuJOKOð  ÊôuÇ

 Æ 24Ø2Ø13 W¹UG� WKL(« œb9 Ê« W�dA�«  —d� ¨ œb'« 5KI²MLK� W¹UGK� …eOL*« WKL(«

 dNý« 6 ‰« w� jI� ÃÆ‘ 49 dF�Ð ©å‰uLA� qJ�« ò®  unlimited W�“d� ‚dD²ð WKL(«

 ÂuJOKOð ÊôuÇ w� WF³²*« W²ÐU¦�« W�“d�U� jI� ÃÆ‘ 99 W�“d�« dFÝ ÊuJ¹ U¼bFÐË Æ qz«Ëô«

 Æ sim ‰« W×¹dý qOGA²� dOš_« ÂuO�« u¼ ©‰uLA�® 24Ø2 Æ

  UÐU²�  ÊËbÐ Æ  œö³�«  w�  d�Ë_«  ©b¹b% ÊËbÐ®  unlimited  W�“— ÷dFð ÂuJOKð  ÊôuÇ

 b¹b% ÊËbÐ sms¨ b¹b% ÊËbÐ  UŁœU×� qLAð W�“d�« ¨…bOI� ◊Ëdý ÊËbÐË dOG
 j�Ð

 W�U{≈ r²ð ô 3GB s� d¦�√ Â«b�²Ý« ‰UŠ w�® b¹b% ÊËbÐ X½d²½«Ë b¹b% ÊËbÐ  mms
 nð«u¼ ◊uD) W�Ëœ 53 ‰  UŁœU×� v�≈ W�U{ùUÐ Æ©̀ HB²�« WŽdÝ qOKIð U/≈Ë dF��« vKŽ

Æ©U ÎC¹√ W¹uOKš nð«u¼ «bM�Ë …b×²*«  U¹ôu�« w�® ¨b¹b% ÊËbÐ W²ÐUŁ

 ÂU�«  «b¹bł  U*UŽ  X×²�Ë  œö³�«  w�   ôUBðô«  r�UŽ   dOž  …—uŁ  XŁbŠ«  ÂuJOKOð  ÊôuÇ

 …—u¦�«  v�«  ÂULC½ô«  5JKN²�*«  q� ÊUJ�UÐ  W
U)« WKL(« b¹b9 qCHÐ Êô«Ë ÆpKN²�*«

ÆÊuÐ“ n�« 200 ‰ ÂULC½ô«Ë WO�¹—U²�«

 sŽ …—u¦�« v�≈ rCM¹ Ê√ ‰UIM�« nðUN�« …—uðU� hKI¹ Ê√ Vžd¹ s� q� uŽbð ÂuJOKOð ÊôuÇ

  unlimited  W�“— vKŽ ‰uB(«Ë  wwwÆgolantelecomÆcoÆil   X½d²½ô«  l�u� o¹dÞ

 Æd�Ë_«Ë WDO�³�« W×{«u�« ©b¹b% ÊËbÐ®

©ÆŸÆŸ®

 l¹“u²Ð  å“b�U½Ëb�U�ò  rŽUD�  WJ³ý   √bÐ

 wÄU¼ò  W³łË  q�  l�  …b¹bł  »UF�√  WKOJAð

 åwÄU¼ò  r�UŽ  «uHA²�«Ë  «u�UFð  ÆåqO�

 W³łË  W³KŽ  qJAÐ  åwÄU¼ò  W³F�  20  Ælz«d�«

       å“b�U½Ëb�U�ò  w�  Êü«  åqO�  wÄU¼ò?�«  œôË_«

°…œËb×� WF³DÐ

 …eO2Ë WFÝ«Ë WKOJAð WK�K��« Ác¼ qLAð

 ¨ÂUÝd�«  ¨Ÿ—«e*«  q¦�  åwÄU¼ò   UÒOB�A�

Æb¹e*« U¼dOžË ¡UCH�« qł— ¨wÞd ÒA�«

 W³łË  q�  l�  wÐU¼  WK�KÝ  Êü«  «uFLł«

ÆåqO� wÄU¼ò

                                                                                               ÆÊËe�*« œUH½ v²Š ™ …œËb×� WOLJ�« ™

©ÆŸÆŸ®

 r�UŽ «uHA²�«Ë «u�UFð

°lz«d�« åwÄU¼ò

°…œËb×� W��MÐ åwÄU¼ò W³F� 20

 …bz«d�«  U�dA�« ŸöD²Ý« w� åfÐu�âò WHO×


∫v{d*« o¹œUM


 v�Ë_« W³ðd*« ‰ö²Š« q
«uð å bOŠu¾�ò

U ÎC¹√ ¨WM��« Ác¼

 ‰uŠ ¨2012 ÂdBM*« ÂUF�« ‰öš ¢̈fÐuKł¢ WHO×
 UNðdł√ w²�«  UŽöD²Ýô« h�K� dNþ√

 v{d*« o¹œUM
 UNML{ s�Ë ¨…bz«d�«  U�dA�« q³� s� rN� W�ÒbI*«  U�b)« sŽ szUÐe�« U{—

  U�b)«  sŽ  5M Ò�R*«  U{—  YOŠ  s�  ¨v�Ë_«  W³ðd*«  Òq²Š«  Íc�«  v{d*«  ‚ËbM
  Ê√  ¨WFÐ—_«

 Æ bOŠu¾� v{d*« ‚ËbM
 u¼ ¨rN� W�ÒbI*«

 w�  v�Ë_«  W³ðd*«   bOŠu¾�  UNO�  q²%  w²�«  v�Ë_«  …Òd*«  X�O�  Ác¼  Ê√  v�«  …—Uýù«  —b&Ë

  «uM��«  w�  qÐ  ¨2011  WMÝ  wH�  ¨U Î¹uMÝ  ¢fÐuKł¢  WHO×
  UN¹d&  w²�«   UŽöD²Ýô«

Æv�Ë_« W³ðd*«  bOŠu¾� XK²Š« ¨U ÎC¹√ …dOš_«

 ¢̈ÊuHKOÐ¢ W�dý l� ÊËUF²�UÐË b¹dÝ bNF� WDÝ«uÐ WHO×B�« tðdł√ Íc�«  ŸöD²Ýô« b�√Ë

 XKBŠ  bOŠu¾� Ê√ ¨2013 w½U¦�« Êu½U� 23 o�«u*« ¡UFÐ—_« Âu¹ —œUB�« U¼œbŽ w� tðdA½Ë

 UN−¹—bðË UNO� rN¹√— ¡«bÐ≈ 5FKD²�*« s� VKÞ w²�«  ôU−*« rEF� w�  U�öF�« vKŽ√ vKŽ

 Æ10 v�≈ 1 s�

 ¨XO�ö� ¨ bOŠu¾� w¼Ë ¨WFÐ—_« v{d*« o¹œUM
 w� 5M Ò�R*« U{— h×� b� ŸöD²Ýô« ÊU�Ë
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