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العـَرض  بعد   ≠  Ò’U�  q�«d*

وأخطار  ملشاكل  واملفّصل  الّشامل 
شارع «املوت» جسر («هچيبورمي») 
قّدمه  واّلذي  احلّليصة،  حّي  في 
كتلة «اجلبهة»،  عن  البلدّية  عضو 
جلسة  في  عبُده،  هشام  املهندس 
البلدّية أمام رئيس البلدّية واملجلس 
أخبارها  غّطت  واّلتي  البلدّي، 
بادر  أيًضا؛  «حيفا»  صحيفة 
شموئيل  حيفا،  بلدّية  عام  مدير 
چانتس، بإقامة جلنة بلدّية هندسّية 
سيعمل  واّلتي  املستوى  رفيعة 

معها عضو البلدّية عبُده، لكي حتّقق في احلوادث 
«املوت»  شارع  في  اُحملدقة  واألخطار  جرت  اّلتي 
(«هچيبورمي»)، لهدف تقدمي توصيات بحلول جذرّية 

لهذه األخطار الدائمة للبلدّية وشركة «يافيه نوف».
عبُده،  هشام  املهندس  البلدّية،  لعضو  تعقيب  وفي 
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حملني أحد «الوطنّيني» «اإلنسانّيني»، صباح 
دقيقة  الّطريق  في  أقف  وأنا  األخير،  االثنني 
حداد على أرواح شهداء ذكرى احملرقة الّنازية، 
فلم يعجبه هذا اإلنسانّي األمر، فشتم ولعن 
وهاج وماج.. وألّني إنسانّي باألساس حتّتم علّي 
على  حداد  دقيقة  الوقوف  على  إنسانّيتي 
أرواح شهداء مجزرة ارتكبت بحّق اإلنسانّية.

وبهذه املناسبة أذّكر مبا جاء في مقالة كنت قد 
نشرتها قبل نحو عامني في صحيفة «حيفا» 

عن املوضوع..
يستحيل أن أخال نفسي واقًفا - ولو ثانية، 
وليس دقيقة - حداًدا على أرواح اجلنود في 
يوم ذكرى شهداء معارك إسرائيل؛ هؤالء اجلنود 
الذين احتّلوا أراضينا، وشرّدوا أهالينا، وقتلوا 
هنا  فالقضّية  وأطفالنا..  ونساَءنا  شيوخنا 
ليست إنسانّية؛ إذ سأتعاطف مع قاتلي أبناء 
شعبي، علًما أّنني أحاول أّال أتظاهر بشكل 
استفزازّي أو فّظ لدى وجودي بني زمالء يهود، 
تهدأ  أن  إلى   - آنًفا  ذكرت  كما   - فأتهرّب 
الصافرة. عدم وجودي حلظة سماع الصافرة - 
بشكل فجائّي! - وْسط زمالئي اليهود، قد 
يعطي جواًبا لغالبّيتهم، بشكل غير مباشر، 
معارك  شهداء  ذكرى  صافرة  من  موقفي  عن 
إسرائيل، من دون اخلوض في نقاشات، وفي 
هذا اليوم خصوًصا؛ ألّننا سنكون - أنا وهم 
- واقَفْني على قطَبي نقيض! فأترك النقاش، 
وحّدة. رًا  توّت أقّل  أنسب،  ألوقات  ا،  غالًب

ـ«شقيقة» هذه الصافرة، صافرة ذكرى  إّال أّن ل
بأسبوع  تسبقها  والتي  والبطولة»،  «الكارثة 
بضحايا  تذّكرنا  حيث  مختلفة؛  قّصة  واحد، 
الكبرى  اإلبادة  عملّية  جرّاء  من  النازّية، 
جمعاء  البشرّية  بحّق  اقُترفت  التي  والبشعة 
- وليس اليهود، فقط - بفعل سياسة نازّية 
دينّي،  عرقّي،  عنصرّي،  أساس  على  قامت 
بحّق  اجلرائم  ُكبرى  باقتراف  واستعالئّي.. 

اإلنسانّية، لهدف اإلبادة والتطهير! 
ال ُيعرف عدد ضحايا النازّية، بالضبط، ولكن 
أو   20 إلى  يصل  قد  العدد  أّن  إلى  ُيشار 
ماليني   6 بينهم:  ضحّية،  مليون   25 حّتى 
يهودّي، وماليني أخرى من الشعوب والديانات 
ما  أبرزهم،  األخرى،  العرقّية  واملجموعات 
ـ: 3 ماليني پولندّي، 3 ماليني روسّي،  يقارب ال
مليون غجرّي، عدا مئات األلوف من العرب، 
واملرضى  والضعفاء  والعاجزين  واملقعدين 

واملثلّيني، وغيرهم.
تختلف  النازّية  احملرقة  شهداء  صافرة  أّن  ومبا 
مضموًنا، وتأتينا من منطلق إنسانّي، وألّننا 
إنسانّيون، فعلينا أن نقف مع أخينا اإلنسان.. 
فاَحليرة التي كانت تلّفني في سنوات سابقة 
حول وقوفي دقيقة حداد لدى سماعي صافرة 
ذكرى احملرقة النازّية - «الكارثة والبطولة» - 
تبّددت، وال أجد أّي سبب مينعني من الوقوف 
دقيقة حداد على أرواح شهداء مجزرة ارتكبت 

بحّق اإلنسانّية، راح ضحّيتها املاليني.
أعيد وأكرّر بأّن الفرق شاسع ما بني الصافرتني 
ماليني  مع  التعاطف  ألّن  «الشقيقتني».. 
حداد  دقيقة  والوقوف  النازّية  احملرقة  ضحايا 
بينما  إنسانّي..  هو  الصافرة،  سماعنا  لدى 
التعاطف مع شهداء معارك إسرائيل (اجلنود)، 
الصافرة،  سماعنا  لدى  حداد  دقيقة  والوقوف 

هو...!
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هذا  «إّن  قال:  «حيفا»،  لصحيفة 
اإلجناز هاّم ألهالي احلليصة وللجنة 
احلّي اّلتي توّجهت لكتلتنا من أجل 
في  وبحزم  بقوة  املشكلة  هذه  طرح 
املجلس البلدّي، وبالّطبع يعتبر هذا 
إجناز لكتلتنا، لهدف القضاء على 
هذه املخاطر.. مع أّن الوضع اآلن في 
ا  ـً ّي مفترق «شارع املوت» أفضل نسب

ّمما كان عليه من قبل».
وأضاف عبُده: «سنطلب من املهنّيني 
املواصالت  وزارة  في  واملسؤولني 
استخالص الّنتائج بأسرع وقت ممكن 

وتطبيقها على الفور»!
ـ«مطرونيت»)  جتدر اإلشارة إلى أّن القطار اخلفيف (ال
سيبدأ عمله في حيفا في الّصيف القريب، ما يزيد 
الّطني بّلة في «شارع املوت» لسبب سرعة هذا القطار 

وحجمه اّللذين يفوقان سرعة وحجم احلافلة!
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*åUHO�ò q�«d ≠ وقع، عصر األربعاء األخير، في 

شارع «بار يهودا» في «نيشر» (بالقرب من مدينة 
قتلى   6 ضحيته  راح  مروّع  طرق  حادث  حيفا)، 
العربّي  املجتمعني  من  آخرين،   18 وأصيب  عرب، 
واليهودّي، توزّعوا على مستشفيات حيفا، وصفت 

حالة 3 منهم باخلِطرة.
واّتضح الحًقا ملتابعي آخر تطوّرات احلادث األليم في 
ِمنطقة حيفا، أّن القتلى الستة باحلادث هم: داهش 
 18) ذباح  موسى  كرمي  عاًما)،   17) أمون  صالح 
عاًما)، عبد الكرمي محمد ذباح (18 عاًما)، ورائد 
فريد عمر (40 عاًما) من قرية دير األسد، ورياض 
دراوشة (40 عاًما) وأحمد دراوشة (15 عاًما) من 

قرية إكسال (بالقرب من الّناصرة).
احلمراء،  داود  جنمة  بلسان  الّناطق  أصدر  قد  وكان 
مكاتب  منه  نسخة  وصلت  اإلعالم  لوسائل  بياًنا 
صحيفة «حيفا»، جاء فيه أّن حادث طرق مروّع، وقع 
عصر األربعاء على طريق «بار يهودا»، بالقرب من 

مدينتي حيفا و«نيشر». 
ارة  وأفاد البيان أّن احلادث وقع عندما اصطدمت سّي

قراصنة  من  عدد  قام   ≠  åUHO�ò  q�«d*

«اإلنترنت» في العالم العربي، خالل األسبوع 
«حيفانت»،  صحيفة  موقع  باقتحام  اجلاري، 
أكثر من مرّة، ما أّدى إلى شّل حركة املوقع وإقفاله 
بالكثيرين  دفع  ما  حتلنته،  إمكانّية  وعدم 
عدم  سبب  عن  واالستفسار  الّسؤال  إلى 
حتديث األخبار والزوايا كما اعتادوا أن يكون.

ويأتي هذا االستيالء على املوقع ضمن موجة 
ـ«إنترنت»؛ إّال أّنه، بعد  قرصنة عاملّية جتتاح ال
وعاد  املشكلة،  حّل  ّمت  ساعة،   48 من  أقّل 

املوقع للعمل كاملعتاد.
وبهذه املناسبة يعمل االختصاصّيون واملهنّيون 
شكله  موقع «حيفانت» وتغيير  على حتديث 
ليظهر  وممّيزة،  خاّصة  زوايا  وإضافة  وحتلنته، 
أن  نأمل  اجلديدة..  بحّلته  القريبة  األّيام  خالل 
يلقى إعجاب املتجوّلني أو املبحرين في املوقع.
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أّدى  ما  األخرى،  املركبات  من  بعدد  كبيرة  شحن 
إلى وقوع عدد كبير من املصابني بينهم على وجه 

التأكيد عدد من القتلى واملصابني بصورة خطيرة. 
ا من اإلسعاف  وقد وصلت إلى املكان قوات كبيرة جّدً
واإلنقاذ والّشرطة. فيما يبدو أّن عدد املصابني بحالة 

حرجة للغاية يبلغ على األقل 7 مصابني.
احلادث  أّن  الّتحقيقات  من  تبّني  ما  سرعان  لكن 
وقع بشكل شبه مؤّكد بسبب خلل أصاب الفرامل. 
خصوًصا وأّن الّشاحنة كانت تنحدر من جهة اجلامعة 
بلدة «نيشر»  باجتاه  اجلبل،  قّمة  أعلى  في  الواقعة 
ـ10%.  الواقعة في سفح اجلبل، بحمولة تفوق املعّدل ب
لإلعالم  الّشرطة  بلسان  الناطقة  أصدرت  وقد  هذا 
حول  اإلعالم  لوسائل  بياًنا  سمري،  لوبا  العربي، 
ّية،  األوّل للّتحقيقات  وفًقا  إّنه  فيه  قالت  احلادث 
هو  باحلادث  املتورطة  الشاحنة  سائق  أّن  يستشف 
شاب عربي، من سكان مدينة رهط في اجلنوب، في 
سنوات الثالثني األولى من عمره. وقد فقد السيطرة 
إلى  أدى  اّلذي  تقّني،  خللل  نتيجًة  الّشاحنة  على 
فقدانه السيطرة على الفرامل، األمر الذي أدى إلى 

وقوع هذا احلادث املفجع األليم. 
وّمت الّتوضيح على أّن لسائق الّشاحنة 16 مخالفة 
حمولة  تكون  أن  إحتمال  هنالك  وأّن  خِطرة،  سير 
ارة الزائدة هي ما أدت إلى تعّطل الفرامل، فيما  السّي
ال زالت هذه اإلمكانية ُتفحص من قبل  خبراء الشرطة.
وُيشار إلى أّنه وفي أعقاب احلادث، اللجنة القومّية 
للّتحقيق  خاّصة  جلنة  شّكلت  الطرقات  على  لآلمان 
الالزمة،  العبر  واستخالص  احلادث  مالبسات  في 
أن  احملتمل  من  ألشخاص  رخص  مبنح  يتعّلق  فيما 
تقّدم  أن  املفترض  ومن  املارّة،  على  خطرًا  يشّكلوا 

الّلجنة توصياتها خالل 90 يوًما.
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الّلجنة  مؤّخرًا،  صادقت،   ≠  åUHO�ò  q�«d*

لتنسيق حركة املرور، واملؤّلفة من: وزارة املواصالت، 
شرطة إسرائيل، وبلدّية حيفا، على خّطة ُمحدثة، 
متنع (ركن) وقوف الّشاحنات الّثقيلة في األحياء 

الّسكنّية.
اخلّطة،  على  املوافقة  بشأن  القرار  اّتخاذ  ّمت  وقد 
تقوده  أسابيع كجزء من الّنضال اّلذي  قبل عّدة 
للمخاطر  نظرًا  املضمار،  هذا  في  حيفا  بلدّية 
دخولها  لدى  الّثقيلة  الّشاحنات  تسّببها  اّلتي 

إلى املدينة.
كما تهدف املبادرة إلى منع التلوّث املنبعث من 
املرَكبات؛ وكرّد على شكاوى عديدة من الّسّكان 
في  صعوبة  الّسالمة،  مخاطر  يشكون  اّلذين 
واإلزعاجات  للسّيارات،  وقوف  أماكن  إيجاد 
اّلتي  الّشوارع  في  الّشاحنات  ركن  عن  الّناجمة 

يسكنون فيها.
لوزارة  التوجيهّية  املبادئ  أّن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
على  تنطوي  ال  املوضوع،  هذا  حول  املواصالت 
رئيس  أّن  إّال  الّشاحنات؛  لركن  حّل  توفير 
االختصاصّيني  دعا  ياهڤ،  يونا  حيفا  بلدّية 
ميكن  أماكن  إيجاد  على  للعمل  املجال  هذا  في 

استخدامها كمواقف للّشاحنات.
وقال ياهڤ: «إّن حادث الّطرق املروّع في «نيشر» 
يوضح احلاجة إلى تعزيز القوانني اّلتي متنع دخول 
تواجدها  إّن  حيث  املدن،  إلى  الثقيلة  الّشاحنات 
إزعاًجا  يشّكل  ال  املدينة،  في  الطرقات  على 
على  ا  ـً حقيقّي خطرًا  بل  فحسب،  للّسكان 

مستخدمي الّطريق».
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كنيسة  على  ضيًفا  أوكراينا  من  وفد  حّل 
في  حيفا،  في  الكاثوليك  امللكيني  الرّوم 

مطلع األسبوع. 
وتأّلف الوفد من 150 كاهًنا وأربعة أساقفة 

وبطريرك الروم الكاثوليك في أوكراينا.
مثل  فيها  يزور  اّلتي  األولى  املرّة  هي  وهذه 
هذا الوفد حيفا. وقد شارك الوفد في القّداس 
يوم     إلياس،  مار  ّية  كاتدرائ في  اإللهي 

األحد املاضي. 
وقال املطران إلياس 
(رئيس  شّقور 
عكا  أساقفة 
والّناصرة  وحيفا 
اجلليل)،  وسائر 
استضاف  اّلذي 
إّنه  الوفد،  هذا 
بالبطريرك  التقى 
عّدة  قبل  األوكراني 

أسابيع أثناء زيارة له إلى أوروبا، وحّدثه عن 
أبرشّية اجلليل واملسيحّيني اّلذين يعيشون 

في البالد، ثّم دعاه مع الوفد لزيارة البالد.
الكاثوليك  الروم  كنيسة  أبناء  عدد  ويبلغ 

في أوكراينا حوالي ثمانية ماليني نسمة. 
املطران  إلى  دعوًة  األوكراني  البطريرك  ووجه 
مماثل،  وفد  رأس  على  أوكراينا  لزيارة  شّقور 

ا على هذه الزيارة.   رّدً

*åUHO�ò q�«d ≠ ّمت، مؤّخرًا، تنفيذ قرار إطالق اسم 

«دوّار البرج»، على الدوّار الذي يشّكل مدخًال رئيًسا 
إلى حّي وادي الّصليب الّتاريخّي، وذلك على اسم 
قلعة برج الّسالم اّلتي بناها الّظاهر عمر قبل 250 
واّلتي  البرج،  شارع  باسم  املعروفة  اِملنطقة  في  عاًما 

اطلق عليها الحًقا اسم شارع «معاليه هشحرور».
للّدراسات  الهندسّي  املرَكز  مديرة  طرحت  وكانت 
والّتخطيط، مخّططة املدن سعاد نصر - مّخول هذا 
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وقامت  البلدّية،  على  ومنّظم  ِمهنّي  بشكل  الّطلب 
املوضوع  مبتابعة  حيفا  بلدّية  في  «اجلبهة»  كتلة 
جتاوب  واّلذي  البلدّية،  رئيس  أمام  عليه  والّتأكيد 

بدوره مع املطلب وسعى إلى تنفيذه. 
وكانت نصر - مّخول قد أثارت املوضوع مع رئيس 
البلدّية يونا ياهڤ، في إطار مناقشة موضوع احلفاظ 
على املوروث احلضارّي العربّي في مدينة حيفا، وذلك 
أثناء قيام رئيس البلدّية بزيارة معرض «حيفا من هنا 
انطلقت»، ومشاركته في الّندوة في اختتام املعرض. 
واحلضارّي  الرّسمي  الّتاريخ  مّخول:   - نصر  وتقول 
وبقايا  ّية  البهائ املواقع  في  حصره  ميكن  ال  للمدينة 
جتاهل  ويجري  جرى  بينما  األملانّية،  ّية  الكولونيال
املوروث احلضارّي العربّي الغنّي وتغييبه بشكل منهجّي. 
وجاء في قرار بلدّية حيفا ما يلي: «تسمية الّدوار 
«برج  لقلعة  نسبًة  البرج»  «دوّار  باسم   6092 رقم 
«حديقة  حاّفة  على  قائمة  كانت  اّلتي  الّسالم»، 
الذكرى» في يومنا هذا. البرج (القلعة) كان يحمي 
«حيفا اجلديدة» في القرن الّثامن عشر وحتّول إلى أحد 
رموز املدينة قبل أن يتهاوى خالل القرن الّتاسع عشر، 
ولكّنه حتّول إلى نقطة توجيه مدنّية مفصلّية هاّمة 
لسّكان املدينة كّلهم. وإّن هذا احلّي - حّي البرج، هو 
احلي األّول اّلذي ُبني خارج أسوار مدينة حيفا وسمّي 
تصيون»  «شيڤات  شارع  من  امتّد  وقد  البرج،  حّي 
وحّتى البرج. كما أّن الّشارع الرئيس في احلّي، كان 
اسمه «طلعة البرج» حّتى نهاية االنتداب البريطانّي، 
ومنذ العام 1951 أصبح اسمه «معاليه هشحرور».

هنالك  كان  الدوار  موقع  في  أّنه  إلى  اإلشارة  وجتُدر 
بئر ماء تاريخّي مشهور، ُهدم كما هدمت العديد من 

ّية في املدينة.  معالم األحياء العرب
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بيشـغل كل حواسـك بلحظة واحدة..   لما بتغمس الخبزة وبتحطها 
بفمـك.. تبـدا تنزل الطعمات بسـرعة. فقـدان الترتيب هـذا هو اللي 
بيعطـي حبوب حمـص نخلة ملمسـها والطعمـة بتكملها كعنصر 

مفاجئ يدمج بين اللذة واالنسيابية .

دق الجرس... إبدا غمس وتمتع ع مهلك.

الحمص المدمس المنيح مثل جرس المدرسة..

 حبوب الحمص من نخلة، ممتازة لتحضير حمص البيت.

بال مخاطرات وبال فلسفات.
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للّشبيبة  حيفا  فرع  نّظم   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الشيوعّية، نهاية الّشهر املنصرم، يوم عمل تطوّعي 
في حّي وادي الّنسناس، قلب املدينة النابض، مبشاركة 

العشرات من الشّبان والّشابات.
ـ37 ليوم األرض  وجاء هذا اليوم على شرف الذكرى ال
اخلالد (الثالثون من آذار 1976)، وعلى شرف املؤمتر 
حيث  نيسان).  و6   5) الشيوعية  للشبيبة  ـ19  ال
قام املتطوّعون بطالء عدد من اجلدران ورسم رسومات 
وشعارات عليها، بإشراف الفّنانة مجدلة خوري. كما 
شارك في اليوم التطوّعي سكرتير احلزب الشيوعّي 
عن  البلدّية  وعضوا  زعاترة،  رجا  حيفا  في  واجلبهة 

«اجلبهة» هشام عبُده وعدنا زاريتسكي.
الشيوعّية):  الّشبيبة  قادة  (أحد  سمرّية  عمر  وقال 
حليفا حّصتها في صناعة يوم األرض، ففور اإلعالن 
عن مخّطط املصادرة عقد حزبنا الشيوعّي اجتماًعا 
ا في حيفا أواخر متوز 1975، أفضى الحًقا  ـً تشاورّي

اجلرائم  وحدة  محّقوو  قام   ≠ åUHO�ò q�«d*

عاًما)   37) شاّب  على  بالقبض  حيفا  في 
بشبهة الّسطو املسّلح مرّتني على فروع بنوك 

في مدينة حيفا.
بأفعاله،  املشتبه  اعترف  الّتحقيقات  وخالل 
أعقاب  وفي  احلادثتني،  بتمثيل  وقام 
عّدة  اعتقاله  متديد  ّمت  الّتحقيقات  استكمال 
مرّات. إلى أن ّمت تقدمي الئحة اّتهام ضّده في 

.(3/4/2013)
عّمم  قد  الّساحل،  شرطة  بلسان  الّناطق  وكان 
مكاتب  وصلت  اإلعالم،  وسائل  على  بياًنا 
صحيفة حيفا نسخة عنه، جاء فيه: «قامت 
شرطة حيفا بإلقاء القبض على شخص بشبهة 
الّسطو بوساطة بطاقة، في حيفا، خالل شهر 
آذار، وفي أعقاب البحث املكّثف، قام محّقوو 
وحدة اجلرائم في حيفا بالقبض على املشتبه 
بشبهة   ،(24/3/2013) في  عاًما)   37)
في  البنوك  فروع  أحد  على  املسّلح  الّسطو 

حيفا في (21/3/2013)».
على  املسّلح  الّسطو  «وبشبهة  البيان:  وتابع 
إليعزر»  «كريات  ِمنطقة  في  البنوك  أحدى 
وخالل   ،(12/3/2013) بتاريخ  حيفا،  في 
وقام  بأفعاله  املشتبه  اعترف  الّتحقيقات، 
استكمال  أعقاب  وفي  احلادثتني.  بتمثيل 
الّتحقيقات ّمت متديد اعتقاله عّدة مرات، وتقدمي 
الئحة اّتهام ضّده في تاريخ (3/4/2013).
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كان  واّلتي  األراضي،  عن  الّدفاع  جلنة  تأسيس  إلى 
وبعد  شحادة.  شحادة  القس  الّذكر  طّيب  رئيسها 
في  اإلضراب  إجهاض  في  الّسلطة  أعوان  فشل 
اجتماع شفاعمرو، وإطالق مهندس يوم األرض توفيق 
زّياد لصرخته الّشهيرة «الّشعب قرّر اإلضراب»، ُعقد 
في  اجتماع   (1976 آذار   26) الّتالي  اليوم  في 
النسناس،  وادي  حّي  في  عابدي  عبد  الفّنان  منزل 
شارك فيه قادة احلزب الشيوعي توفيق طوبي وماير 
خميس  وصليبا  توما  وإميل  حبيبي  وإميل  ڤلنر 
وحّنا  خوري  ورمزي  موسى  وجمال  القاسم  وسليم 

حملة  رغم  اإلضراب  على  املجتمعون  وأصّر  نقارة؛ 
الّترهيب والّتهديدات الّسلطوّية.

على  عاًما   37 بعد  واليوم،  سمرّية:  وأضاف 
وهي  الكفاحّية،  معانيه  نؤّكد  األّول،  األرض  يوم 
وعليه،  فيه  حقوقنا  عن  والّدفاع  بالوطن  التشبث 
ومواجهة كاّفة املخّططات الّسلطوّية من تهجير إلى 
وعسكرّية.  مدنّية  خدمة  إلى  مصادرة  إلى  جتهيل 
وسيتلو هذا اليوم أيام تطوّعية جديدة في مختلف        

أحياء املدينة.
(تصوير: رائد منصور ومروة غّنام)
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في  اجلامعي  «احلرم  منطقة  عن  سنوات  قبل  حيفا  بلدية  أعلنت 
امليناء» (كمپوس هنمال)، في منطقة البلدة التحتا املمتّدة ما بني 
شارع يافا، االستقالل («هعتسمؤوت»)، سارة، «هنئمنيم»، البنوك 
(«هبنكيم»)، وغيرها حيث فتحت عدة معاهد أكادميية أبوابها، مما 
أدى إلى استقطاب مئات الطالب من حيفا وخارجها. كما اشترى 
عدد من املستثمرين مباٍن مببالغ زهيدة وقاموا بترميمها ثم تأجيرها 
العليا.  واملعاهد  بالطالب  تعج  املنطقة  أصبحت  وهكذا  للطالب. 
آخرها  كان  وإنارة،  أرصفة،  من  شوارع  عدة  بترميم  البلدية  وقامت 
في  الليلّية  املالهي  فتح  ظاهرة  أّن  إّال  و«نئمنيم».  سارة  شارعي 
التي  ّية  العرب العائالت  لعشرات  دائم  إزعاج  مصدر  شّكلت  املنطقة 
تعيش هناك منذ عشرات السنني. وعالوة على الصخب والضجيج 
الذي ينبعث من هذه املالهي واملقاهي الليلية، ونوادي الرقص فقد 
التي  األخالقّية  غير  بالّتصرفات  للسكان  ازعاج  مصدر  أصبحت 
التحتا،  البلدة  حي  جلنة  لتشكيل  مدعاة  هذا  وكان  الروّاد.  ميارسها 
ألّول مرة في تاريخ حيفا، وتهدف إلى وضع حد لالستهتار مبشاعر 

الّسّكان العرب، وطرح طلبات السكان على طاولة بلدّية حيفا. 
وتتأّلف جلنة البلدة التحتا من أشخاص غّيورين على مصلحة في 
شوارع: «هنئمنيم»، سارة، «حشبون»، «عني دور»، يافا، السليزيان، 
بتاريخ  عقد  الذي  األّول  االجتماع  في  اللجنة  وانتخبت  وعصفور. 
14.3 من: شكري يعقوب، املهندس خالد محاميد، ميشيل مسّلم، 
ماجد يعقوب، سرحان محاميد، وميشيل حوّا. وقد مت انتخاب ماجد 
يعقوب رئيًسا للجنة. وأجمع أعضاء اللجنة على أّن الوقت قد حان 
إلى  والتوّجه  امللّحة،  السكان  مطالب  وطرح  ًيا  عال الصوت  إلسماع 
ّية واالهتمام مبشاكل  بلدية حيفا، وطرق كل باب من منطلق املسؤول
احلي. ودعمت فكرة هذه اللجنة جمعّية التطوير اإلجتماعي لعرب 
حيفا، مبرافقة املستشارة القانونّية للجمعّية جمانة اغبارّية - هّمام 
لتسجيل اللجنة رسمًيا واالعتراف بها في البلدّية، كعضو من جلان 
نقوال،  عيسى  بالدكتور  اللجنة  اجتمعت  كما  حيفا.  في  األحياء 
الدكتور رائد عبيد، رميون كاردو، وحسام عابدي وشرحوا لهم متطّلبات 
احلي ومعاناة الّسكان. وأعرب هؤالء عن دعمهم لفكرة إقامة اللجنة.   
يلي:  فيما  تتلّخص  واّلتي  ومتطلباتها،  أهدافها  اللجنة  ووضعت 
ألنهم  األهالي،  مشاعر  مراعاة  دون  الليلّية  املالهي  إقامة  معارضة 
وأعمال  الكريهة  والروائح  بالضجة  مستمرة  مضايقات  من  يعانون 

الصخب والعربدة.
ظهر تقصير من بلدية حيفا في واجباتها البلدية جتاه سكان احلي، 
مالعب  حديقة  أو  ملعب  أي  أو  الوقت  قضاء  أماكن  تنعدم  حيث 

لألوالد، كما يفتقر احلي إلى أي ناٍد ميضي فيه األوالد أو األهالي 
أوقاتهم مبا هو مفيد.

ويقول أعضاء اللجنة «نريد أوًّال إغالق هذه الّنوادي اّلتي تسبب في 
يحتمل،  ال  فالضجيج  احلي.  في  البيوت  أسعار  قيمة  تخفيض 
حملاولة  والبلدية  بالشرطة  اّتصلنا  ما  وكثيرًا  الليالي،  في  خاّصًة 
املوسيقى  أصوات  لتخفيض  احملّالت  أصحاب  على  الضغط 
الصاخبة. نطلب من البلدية عدم منح الرخص دون استشارة الّسكان،  
حيث تهدف البلدّية منذ انطالق «كامپوس هنمال» أن حتيي احلّي 
بالنوادي على حساب راحتنا. ويوضح األعضاء «أقمنا اللجنة كي 
للّسكان.  عنواًنا  اليوم  وأصبحنا  احلي،  سكان  ونساعد  احللول  جند 
وفيما بعد سنضع دستور اللجنة وجنري انتخابات. إذ ينقص احلي 
وشرطة  الشرطة،  دوريات  بتكثيف  ونطالب  واألمان  باألمن  الشعور 
البلدية، ووضع حراسة مشددة في مداخل املالهي الليلّية ملنع قيام 
الروّاد باإلزعاج أو أعمال مخّلة باألدب. فنحن نعاني من قّلة مواقف 
السّيارات حيث يقوم أصحاب املكاتب واحملالت التجارّية وروّاد احلي 
اراتهم في املواقف اّلتي أعّدتها البلدّية، أّما سكان احلي  بإيقاف سّي
فال يستطيعون أن يوقفوا سياراتهم بسبب االزدحام نهارًا وليًال». 

لتسليمنا  حيفا  بلدية  إلى  اللجنة «سنتوّجه  أعضاء  يضيف  ولذا 
إلى  لتحويله  و«نئمنيم»  سارة  شارعي  بني  الواقع  امللجأ  مفاتيح 
األوالد.  وخاّصًة  السكان  لفعالّيات  والستغالله  احلّي،  للجنة  مقر 
للملجأ  احملاذية  األرض  قطعة  على  تقيم  بأن  البلدية  نطالب  كما 
قبل  من  املرّخص  غير  البناء  ظاهرة  عن  عدا  هذا  ألعاب».  حديقة 
املستثمرين. وتوّجهنا إلى بلدّية حيفا بشكوى حول قيام مستثمر 
بأعمال البناء على أحد أسطح املنازل دون ترخيص. ويتساَءل أعضاء 
اللجنة «تخيل في أحد األّيام  أن مجموعة قامت بتمثيل فيلم في 
احلي فأغلقوا احلّي وانبعث الغبار، كّل هذا دون علم أحد من السكان. 
فنحن ال نعارض تثبيت كاميرات في احلي لردع كل من تسول له 

نفسه بالقيام بأعمال غير أخالقّية.  
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قسم  إلى  الّتوجه  املذكورة،  الّشوارع  في  املتبلورة  اللجنة  على 
األحياء في دائرة توجهات اجلمهور البلدية، لترتيب األمور كما هو 
تقّدم               إحراز  لهدف  البلدّية،  في  األحياء  جلان  لتسجيل  وفًقا  مّتبع، 

في املوضوع.

 ∫U²×Ò²�« …bK³�« wŠ WM'
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122013 ÊU�O½ 12 WF ÔL'«  الحمالت بين التواريخ 18.04.13 -  11.04.13  أو حتى نفاد المخزون (السابق من بينهما). شبكة مركاز همازون تحفظ

كانون أسودشبكة للشواء

أقوى حمالت

أرجوحة زوجية

براد نزهات 36 لتر

أكواب بالستيك ملونة أحادية اGستعمالصحون كبيرة ملونة أحادية اGستعمال

براد بالستيك للماء 4 لتر

كرسي معّلق

بـ بـ

مفتوح

أيام في ا�سبوع

أقساط متساوية
عند الشراء بـ 500 ₪ وما 

فوق ببطاقة إعتماد
نحترم

الشيكات 
بشروط



13 2013 ÊU�O½ 12 WF ÔL'«.لنفسها الحق بتغيير و/أو إنهاء و/أو تحديد الحمالت في أي وقت. ال يوجد بيع بالجملة. الخطأ وارد        

ت �حلى رحالت
ملقط للكانونفرشاة للكانونكانون كبير مع أرجل

فحم 5 كغم 
ومشعل فحم

خيمة إيغلو 
Nربعة أشخاص

كيس نوم

قالبان لتجميد الماء براد نزهات 21 لتربراد نزهات 11 لتر

كرسي بحر قابل للطي – كل اNنواعكراسي بالستيك

بـ

طاولة قابلة للطي ”كيتير“

هّواية        بالستيك للكانون

فرع يركا – م.ص. يركا | هاتف
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محدود بـ 2 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

محدود بـ 9 وحدات - عند محدود بـ 4 وحدات 
الشراء بـ 100 ش.ج

زيت كانوال ”ميلومو

كتشاب ”هاينز“
907 غم

خيار خل/ملح ”موطولة“ 
من 7 حتى 9 

مشروب طاقة ”بلو“ 
بطعمات 250 مل 

تشكيلة بيغال ”دكيم 
دكيم“ 300 غم 

تشكيلة ”دوريتوس“
70 غم 

رزمة تبوتشيبس ”عيليت“
6 + 2

مرشميلو ”كرميت“
180 غم

”برينچيلس“ 182 غم

قهوة تركية ”عيليت“ 
120 غم 

 ”فانتا“ / ”بريجات“ / ”سبرايت“ 
1.5 لتر 

تشكيلة بوظة ”كرميسيمو“ / 
عبوة عائلية/ ”فنتازيا“ / ”ماغنوم“ 

تشكيلة سالطات ”احال/حمص ”احال“  1 كغم 
تسبار“  500-400 غم 

تشكيلة سالطات ”ميكي“  
500 غم 

تشيبس عائلي 
”تبوغان“ 2 كغم

طحينة ”الهالل“
900 غم

بـ

بـ

بـ

بـ

بـ

بـ

بـ

بـ

بـ

بـ

بـ

بـ

بـ

بـبـبـ

مفتوح

أيام في ا�سبوع

أقساط متساوية
عند الشراء بـ 500 ₪ وما 

فوق ببطاقة إعتماد
نحترم

الشيكات 
بشروط

الحمالت بين التواريخ 18.04.13 -  11.04.13  أو حتى نفاد المخزون (السابق من بينهما). شبكة مركاز همازون تحف

أقوى حمالت �
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محدود بـ 2 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

محدود بـ 2 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

محدود بـ 4 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

محدود بـ 4 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

محدود بـ 4 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

محدود بـ 2 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

محدود بـ 2 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

محدود بـ 2 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

ر“ 3 لتر 

همبورغر تكساس 
”زوجلوبك“ 1.5 كغم

ڤودكا ”سميرنوف“ أحمر
750 مل

سداسية ”طوبورغ“ أحمر/
أخضر 330 مل

سداسية ”كارلسبرغ“
330 مل + قبعة هدية

سداسية ”غولد ستار“
330 مل 

بيرة ”هاينكين“
330 مل 

ڤودكا ”فينلنديا“ 
700 مل

 “G.B” / “ويسكي ”ريد ليبل
700 مل

ڤودكا ”ڤان غوخ“ 
بطعمات 750 مل

نقانق (مرغيز) 
”زوجلوبك“ 400 غم

شرائح دجاج  بدون 
جلد  1 كغم بالوزن

كغم بـكغم بـكغم بـ بـ

بـ

بـ

بـ

بـ

بـ

بـ

بـ

بـ

بـ

بـبـبـ

ستيك أنتريكوت 
معتق 1 كغم

أجنحة دجاج بالوزن

كباب/همبورغر ”تيبون 
ڤيل“ 500-400 غم

كباب/همبورغر ”طيرات 
تسڤي“ 400 غم

كباب/همبورغر ”زوجلوبك“ 
500-400 غم

فظ          لنفسها الحق بتغيير و/أو إنهاء و/أو تحديد الحمالت في أي وقت. ال يوجد بيع بالجملة. الخطأ وارد.

فرع يركا – م.ص. يركا | هاتف

�حلى رحالت
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ملّف  في  محفوظ  الكامل  االسم   – و(أ.م.)  عاًما،   15 من  أزَيد  منذ 
ّية، تقطن وحيدًة في مدينة حيفا،  ّفة الغرب من سّكان الضِّ الّتحرير – 
في  طويلة  ساعات  وتخدم  نهار  ليل  تكّد  قانونّي(!)،  غير  بشكل 
البيوت لتعيل نفسها.. إّال أّنها في اآلونة األخيرة بدأت تعاني آالًما 
حاّدة في عمودها الِفْقرّي، ما دعاها – مبساعدة الّنساء الّلواتي تعمل 
إلى الّتوّجه إلجراء فحوصات  لديهّن، وعدد من املعارف والّصديقات – 
شاملة، وقصد مستشفى «رمبام» احلكومّي، ليّتضح وجود ورم ما في 

ِمنطقة العمود الِفْقرّي!

°—U×²½ô« vKŽ ÂbI Ôð Ê√  Ód ÒJ


(في  حياتها  إنقاذ  لهدف  فورّي  عالج  إلى  حتتاج  عاًما)   47) أ.م. 
ا وال متلك بطاقة  ـً ّي ا)، لكّنها غير مؤّمنة صّح ـً ّي حال كان الورم سرطان
ُقتل  (عميل)  متعاون  زوجة  فهي  اّدعائها،  وحَسب  إسرائيلّية.  ُهوّية 
ّفة، ورغم ذلك فإّن الّدولة  منذ سنوات، ووالدة ألربعة أوالد يسكنون الضِّ

«أهملتها»، ولم تؤّمن لها االحتياجات األساسّية!
عمودها  في  وقاتلة  حاّدة  آالًما   – عديدة  أشهر  منذ   – (أ.م.)  تعاني 
الِفْقرّي، وضعها املاّدّي ُمزرٍ، ال يوجد َمن يعاونها أو يخّفف من آالمها، 
حّتى إّنها فّكرت، مؤّخرًا، ومن جرّاء اآلالم احلاّدة واملُبرحة، وفقدان األمل، 

أن ُتقِدم على االنتحار.
قائلًة:  احلركة،  على  تقوى  وبالكاد  الفراش،  طريحة  (أ.م.)  وحّدثتني 
ثمن  أملك  وال  لدّي،  عنوان  ال  أجلأ.  ملَن  أعلم  وال  قاتلة،  آالًما  أعاني 
العالج أو شراء الّدواء، وال حّتى األموال لشراء الّشراب أو الّطعام أيًضا، 

حيث ال أقوى على احلركة أو العمل!!

ÆÆÊU�½ù« VO³ ÒD�«

هذا وحّدثتني (ف.) إحدى معارفها (االسم الكامل محفوظ في ملّف 
من  عدد  قلوب  من  اإلنسانّية  انعدمت  لقد  قائلًة:  بحرقة  الّتحرير)، 
اء مستشفى «رمبام» اّلذين رفضوا عالج (أ.م.)،  اء، وخصوًصا أطّب األطّب
رغم ترّدي حالتها الصّحّية. وأضافت: إّال أّن الّطبيب اإلنسان عيسى 
نقوال كان يعالج (أ.م.) مّجاًنا ويعمل دائًما على الّتخفيف من عذابها 
ا، تتطّلب دخول املستشفى  ـً ّي وآالمها، ويتابع حالتها. ولكّن احلالة، حال
وإجراء الفحوصات الّشاملة للحصول على العالج املناسب، ولكّن ذلك 

ا. ُمكلف جًدّ
في  الّطوارئ  غرفة  إلى  صديقاتها  برفقة  وصلت  أّنها  (أ.م.)  وأّكدت 
العالج  على  واحلصول  الّالزمة  الفحوصات  إلجراء  «رمبام»،  مستشفى 
ُمقلًقا  كان  الّصّحّي  ووضعها  بعد،  ُحتتمل  تعد  لم  اآلالم  ألّن  املناسب، 
ا، فتّم إجراء فحوصات الّدم الّضرورّية وصور األشّعة، وإعطاؤها مواّد  جًدّ
ا، وهي تعاني آالًما  ـً ّي ُمسّكنة فقط، وّمت حتريرها ألّنها غير مؤّمنة صّح

حاّدة، وتأزًّما في حالتها الّصّحّية – حَسب اّدعائها.

œËb(« vKŽ pO�dMÝ ∫VO³ ÒD�«

رفضت إدارة مستشفى «رمبام» عالج (أ.م.) وطلبت منها الّتوّجه إلى 
هّددها  اّدعائها،  وحَسب  العالج..  الستكمال  الِفَلسطينّية  الّسلطة 

غير  بشكل  البالد  في  تقيم  ألّنها  احلدود  على  برميها  اء  األطّب أحد 
قانونّي(!).. فأين رسالة الّطّب اإلنسانّية، وكيف ميكن االستهتار بحياة 
إسرائيل  مستشفات  في  مقبول  غير  الّتصرّف  هذا  فمثل  املرضى؟! 
حاّدة  آالًما  تعاني  وهي  مريضة  أو  مريض  حترير  ميكن  ال  املتحّضرة..! 
واخلطر َيْدهم حياتها، فيجب أّال تلعب املاّدة دورًا في هذه احلالة؛ ألّن 

حياة اإلنسان أسمى وأرقى.
جانب  إلى  والّصديقات  واملعارف  األصدقاء  من  كبير  عدد  ويقف  هذا 
والعقاقير  واملأكل،  املشرب  وتأمني  الّتبرّعات،  بجمع  ويقومون  (أ.م.) 

املسّكنة، حلني تأمني مبلغ كاٍف لبدء العالج املناسب.
وبوساطة الّطبيب اإلنسان عيسى نقوال، ّمت حتويل املريضة (أ.م.) إلى 
املستشفى اإليطالّي في حيفا للمعاينة وإيجاد العالج املناسب، فقام د. 
عصام زين الّدين باستقبال املريضة وعمل على الّتخفيف من معاناتها. 
مّجاًنا،  للعالج،  املريضة  استقبال  على  املستشفى  إدارة  وعملت  هذا 

لهدف املساعدة.

dO)« q¼√ …bŽU�� dE²Mð

وها هي (أ.م.) اّلتي كانت طريحة الفراش تنتظر احلّل؛ دخلت املستشفى 
الستكمال  اخلير  أهل  من  ّية  املال الّتبرعات  تنتظر  وباتت  اإليطالي 
ا أو فحوصات خارج  العالج، في حال احتاجت إلى فحوصات ُمكلفة جّدً
املستشفى أو عالج كيماوّي ما أو عملّية استئصال في حال تأّكد وجود 

ا..! ورم سرطانّي؛ فاألمر يبقى ُمكلًفا جّدً

Òq Š s Ž U N  Y × ³ ð è ÒO ½U ½≈ …U ½U F
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بعيادة  قام  اّلذي  الّدين،  زين  عصام  الّطبيب  مع  لي  حديث  وفي 
(أ.م.) في بيتها ومعاينتها، وقام باستقبالها، أيًضا، في املستشفى 
كاّفة  عن  الكشف  ميكنني  ال  الّطبّية،  للّسرّية  «نظرًا  قال:  اإليطالّي، 
للّتحاليل  املستشفى  في  تخضع  أّنها  لك  اؤّكد  لكّني  الّتفاصيل، 
لوضعها  شاملة  معاينة  إلى  وحتتاج  الّالزمة،  والفحوصات  واألشّعة 
كاّفة  ُجنِر  لم  طاملا  ا  ـً ّي طّب تعانيه  ّمما  اجلزم  ميكننا  ال  ا  ـً ّي حال الصّحّي. 
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ا  غالًب حالتها  أّن  إّال  بعد.  الفحوصات  نتائج  نتلقَّ  ولم  الفحوصات 
في  اإليطالّي  املستشفى  إدارة  ا.  ـً ّي نسب مطوًّال  عالًجا  تتطّلب  قد 
للمريضة.». املناسب  العالج  وإعطاء  املساعدة  بتقدمي  تكّفلت  حيفا 

في  حياتها  تهّدد  فعلّية  خطورة  توجد  ال  أّنه  إلى  الّدين  زين  د.  وأّكد 
الوقت الرّاهن، ولكّنه أشار أيًضا إلى أّن املريضة (أ.م.) - وفق تشخيصه 
العالجات  من  سلسلة  ولرّمبا  وأدوية  عقاقير  إلى  حتتاج  قد   - ّي  األوّل

ومتابعة طبّية، وهذا األمر سيكون ُمكلًفا في طبيعة احلال. 
من  اإلنسانّي  اجلانب  على  الّضوء  تسليط  طرحي  خالل  من  أردت 
القضّية، فرسالة الّطّب إنسانّية بالّدرجة األولى، وال ميكن تعريض حياة 
إلى  حتتاج (أ.م.)  فقد  وأوضاعه..  ظروفه  كانت  مهما  للخطر  اإلنسان 
عالجات كيماوّية إلنقاذ حياتها، إّال أّن مصاريف هذه العالجات ُمكلفة 
ا، وهنا تأتي رسالتنا اإلنسانّية أيًضا، إلى جانب رسالة الّطبيب. وال  جًدّ
ائنا العرب اإلنسانّية ومساعدتهم في  بد من اإلشادة هنا إلى وقفة أطّب

إيجاد إطار عالجّي مناسب للمريضة.

åÂU³�—ò vHA²�� VOIFð

لسماع  «رمبام»  مستشفى  باسم  الرّسمّي  الّناطق  إلى  توّجهت  وقد 
بأكمله:  وأورده  الّتعقيب،  هذا  فوصلني  اخلبر،  في  جاء  عّما  تعقيبه 
غرفة  إلى   (4/4/2013) اخلميس  يوم  (أ.م.)  الّسّيدة  «وصلت 
الّطوارئ في «رمبام» في أعقاب آالم في الّظهر؛ ونظرًا للّسرّّية الّطبّية، 
ال نستطيع الكشف عن الّتفاصيل، لكن نتيجة الفحص اّلذي أُجري 
للّسّيدة م. لم ُتظهر أّي ضرورة ملّحة للعالج الّسريع، سوى الّتخفيف 

من آالمها.
الّسّيدة م. مواطنة في الّسلطة الِفَلسطينّية (دولة ِفَلسطني)، وتعيش 
أفادت  املستشفى  استقبلها  وعندما  إسرائيل.  داخل  تصريح  دون  من 
أّن زوجها اّلذي كان متعاوًنا مع إسرائيل، ُقتل قبل عامني، وإزاء ذلك 
فرّت مع أوالدها إلى إسرائيل. ووفًقا لألنظمة املّتبعة في وزارة الّصّحة، 
توّجهنا إلى منّسقة العالج في وزارة الّصّحة مقابل الّسلطة الِفَلسطينّية. 
وجاء الّتوجيه من مكتب الّتنسيق بنقل الّسّيدة م. ملتابعة العالج في 
الّسلطة الِفَلسطينّية؛ وذلك ألّنها تعيش بشكل غير قانونّي، ومن دون 

ّية في دولة إسرائيل. تأمني أو تغطية طّب
ورغم ذلك، ونظرًا إلى قّصتها الّشخصّية واملثيرة للّشفقة، ولهدف تلبية 
رغبتها، ورغبة الوجهاء اّلذين تدّخلوا لصاحلها، أمثال الّدكتور ران لني، 
الّسّيدة  استقبال  من  لنتمّكن  القانون،  إطار  في  حّل  إليجاد  عملنا 

وزارة  إلى  املستشفى  إدارة  توّجهت  وباملقابل،  في «رمبام».  للعالج  م. 
الّصّحة بطلب املساعدة في إيجاد حّل لها.

وبعد ساعات طويلة من معاجلة األمر، وصلت رسالة أخرى من مكتب 
الّتنسيق تتضّمن معطيات جديدة؛ حيث تبّني أّن الّسّيدة م. أفادتنا 
معلومات «غير دقيقة»، بعبارة ملّطفة. ليّتضح أّن زوجها توفي عام 
1989، وأّن أربعة أوالدها من هذا الزّوج يعيشون في ِمنطقة طولكرم 

إسرائيلّي،  مبواطن  ثانيًة  تزوّجت  أّنها  كما  الِفَلسطينّية)؛  (الّسلطة 
غير  بشكل  منذئٍذ،  متكث،  وهي  عاًما.   12 قبل  أيًضا،  منه  وُطّلقت 

قانونّي في دولة إسرائيل.
ووفًقا لقوانني دولة إسرائيل، فإّن كّل مريض في حال تشكيل خطر على 
حياته، يتلّقى العالج في املستشفيات من دون اعتبار مصدر الّتمويل. 
حيث يتعالج في مستشفى «رمبام»، كّل عام، عشرات املرضى بصورة 
ُمستعجلة، بدون تغطية من الّتأمني الّصّحّي، وعلى حساب ميزانّية 
املستشفى. وفي احلاالت غير املستعجلة فإّن املستشفى احلكومّي ُملزم 
ّي. بالّتأّكد، ُمسّبًقا، من وجود مصدر مالّي لتغطية نفقات العالج الّطّب
فبعد ُمضّي يوم كامل في غرفة الّطوارئ، حيث لم تتمّكن الّسّيدة م. أو 
رفاقها من إيجاد حّل، ُعرض عليها االنتقال إلى الّسلطة الِفَلسطينّية، 
أو إلى مستشفى «املقاصد» في القدس؛ ولكّن الّسّيدة اختارت مغادرة 

املستشفى مبرافقة األصدقاء، ولم تبّلغنا بوجهتها.
وخالًفا ملا ذكرت، فإّن معاجلة الّسّيدة أ.م. في «رمبام» كان مصحوًبا 

مبحاولة صادقة ملساعدتها.
داڤيد راتنر – الّناطق اإلعالمّي باسم مستشفى «رمبام»».
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إّننا أمام حالة إنسانّية تستحّق مّنا االلتفات واملساعدة، فإن عمدت 
الّدولة إلى إهمال حّتى «املخلصني» لها، فعلينا أن نعمل نحن على 

إنقاذ حياة (أ.م.)، والّتبرّع لها، ألّننا إنسانّيون.

لكّل َمن يرغب باملساعدة والتبرّع:
يئومي»، فرع 878 بنك «ل
رقم احلساب 3037306

أو االّتصال على هاتف رقم: 0506481555

إلى  يأتون  اّلذين  املرضى  معظم  يجتاز   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الفحوص  من  كجزء  اإلشعاعي  املسح  فحص  «رمبام»  مستشفى 
من   40%  -  30 فإّن  الطبّية  للمعطيات  ووفًقا  عّلتهم.  ملعرفة 
الفحوص تدّل على أّن املرضى يعانون متاعب صحّية قدمية، ولم 
يعرف  ما  وهذا  للخطر،  حياتهم  تعرّض  إّنها  بل  إليها،  يتنّبهوا 

بالكشف املصادف.
ّية في قسم الصدمات في «رمبام» ّمت تشخيص أنواع  وفي وردّية مسائ
مختلفة من الّسرطان لدى أربعة من املرضى. وقد قدم هؤالء للعالج 
نتيجة إصابتهم برضوض أو كسور في حوادث الطرق، أو أّنهم سقطوا 
من مكان مرتفع. ويقول الدكتور هاني بّحوث (مدير قسم الّصدمات 
القسم. هذا  في  الظاهرة  هذه  تصادف  ما  نادرًا  إّنه  في «رمبام») 

وكان قد وصل إلى املستشفى في إحدى احلاالت رجل في سنوات األربعني 
من حياته، وأصيب في حادث طرق، وتقرّر إجراء املسح اإلشعاعي له 
في ِمنطقة الصدر، البطن واحلوض، فتبّني أّنه مصاب بسرطان األمعاء 
منه. السرطان  واستئصل  العملّيات  غرفة  إلى  فأدخل  الغليظة؛ 

وفي تلك الليلة وصلت سّيدة تبلغ 70 عاًما، سقطت في بيتها، وتقرر 
إجراء املسح، فتبّني أّنها مصابة هي األخرى بسرطان األمعاء الغليظة.

ورجل آخر يبلغ 60 عاًما سقط على درجات بيته، وبعد الفحص 
تبّني أّنه مصاب بسرطان املريء.

تعرضت  األربعني  سنواتها  في  لسّيدة  فكانت  الرابعة  احلالة  وأّما 
لكدمات في بطنها وتبّني أّنها مصابة بسرطان املبيض. 
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השתלבות עבודה בבתיה“ח, 
קופות חולים, מרפאות שיניים ועוד.

shinanit30@013net.net
machon_r@netvision.net.il

fwww.dental-college.co.i l

åUHO�ò q�«d*

مؤّخرًا،  «رمبام»،  الطّبي  املرَكز  في  احتفل 
ترميم  ّمت  وقد  للّتخدير؛  جديدة  عيادة  بتدشني 
بالطرق  عمل  اّلذي  بالّتخدير  اخلاص  القسم 
غرف  مع  تتناسب  وأصبحت  اآلن.  حّتى  القدمية 
في  افتتحت  واّلتي  احلديثة  اجلراحّية  العملّيات 
2002. وتقّدم هذه العيادة خدماتها على مدار 
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يوم. كل  اجلراحّية  العملّيات  لعشرات  الساعة 
عدًدا  تستقبل  اجلديدة  العيادة  وأصبحت 
في  العمل  استغرق  حيث  املتعاجلني،  من  أكبر 
الّترميمات نحو سبعة أشهر. وهي تقدم خدمات 
الّتخدير في العالجات املتنوّعة، وإعداد املرضى 
املزمنة،  األوجاع  ولتسكني  اجلراحّية،  للعملّيات 

وتخدير الّنساء في غرف الوالدة.  

åUHO�ò q�«d*

قرّر احلزب الّشيوعي في حيفا، تنظيم مسيرة في 
األممّي  الّتضامن  يوم   – أّيار  من  األّول  في  املدينة 
وادي  حّي  إلى  ـ«هدار»  ال حي  من  العاملة،  للّطبقة 
الّنسناس، حيث في مرَكز شعارات املسيرة التصّدي 
حتالف  حكومة  اجلديدة،  اإلسرائيلّية  للحكومة 
على  املرتقبة  وهجماتها  واملستوطنني،  الرأسمال 
ّية، وعلى احلّيز  الطبقة العاملة وعلى اجلماهير العرب
الدميقراطّي في البالد، ال سّيما مواصلة االستيطان، 
و«تقاسم»  االقتصادّية،  والضربات  والتقليصات 
عبء االحتالل، و«قانون القومّية»، ومخّطط «براڤر» 
هذه  ومخططات  قوانني  من  وغيرها  الّصيت،  سيئ 

احلكومة اليمينّية اخلطيرة.
شعار  حيفا  في  أّيار  من  األّول  مسيرة  سترفع  كما 
سّيما  ال  اِملنطقة،  في  ّية  اإلمبريال املخّططات  رفض 
املؤامرة االستعمارّية - الرجعّية على سورية، والّتهديد 
األمريكّية  اإلدارة  أّن  على  والّتشديد  إيران،  بضرب 
وسياساتها هي جزء من املشكلة، وليس من احلل. 
رافَض  الشيوعي  احلزب  حّيا  مّتصل،  سياق  وفي 
بالنك،  نتان  االحتالل،  جيش  في  احليفاوّي  اخلدمة 
متتالية  مرّات  ثماني  بالّسجن  عليه  ُحكم  اّلذي 

 ‰Ëú  Òb F ² ¹ w Žu O A « »e(«
UH O Š ‹ è³ ~M « Èd Ö–Ë —U ¹√ s

ويقبع في املعتقل العسكرّي منذ 120 يوًما، واّلذي 
سيخّصص الّنقابي الّشيوعي العريق بنيامني غونني 
االستقالل»،  ـ«يوم  ل البديلة  املراسم  في  له،  كلمته 
اّلتي تنّظمها جمعّية «يش چڤول» (يوجد حد)، أمام 
مكتب رئيس احلكومة في القدس، األسبوع املقبل.

وستشارك كوادر احلزب الشيوعي واجلبهة والشبيبة 
يزة  خّب قرية  إلى  العودة»  «مسيرة  في  الشيوعّية 
تنظيم  سيتم  كما  القادم.  الّثالثاء  يوم  املهّجرة، 
الّشعب  لنكبة  ـ65  ال الذكرى  في  نشاطات  سلسلة 
العربّي الِفَلسطينّي، أواسط أّيار املقبل، حتت ُعنوان 
«باقون في حيفا؛ عائدون إلى حيفا؛ حيفا تتّسع 

للجميع»، سُتعلـَن تفاصيلها الحًقا.
حيفا  في  واجلبهة  الشيوعي  احلزب  فرع  أّن  يذكر 
املكتب  بركة (عضو  محّمد  الّنائب  سيستضيف 
«اجلبهة»  ورئيس  الشيوعي  للحزب  السياسي 
الدميقراطّية للّسالم واملساواة)، مساء اليوم اجلُمعة، 
مواجهة  في  ّية  العرب «اجلماهير  بُعنوان  مبحاضرة 

حكومة الرأسمال واملستوطنني والغزوات الرجعّية».

كالم الصورة: من مسيرة األّول من أّيار في حيفا، 
عام 2010.
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«األفق»  مؤّسسة  مجلس  عقد   ≠ åUHO�ò q�«d*

الّثالثاء  يوم  الّسنوّي،  اجتماعه  والفنون  للّثقافة 
ـ«كولوني» في حيفا،  (2/4/2013)، في فندق ال
العام،  لهذا  املخّطط  حتقيق  على  العزم  عاقد  وهو 
«األفق»  مبؤّسسة  رسمّي  اعتراف  على  باحلصول 
لتحقيق  يؤّهلها  اّلذي  األمر  رائدة،  كمؤّسسة 
مشاريعها الّثقافية والفنّية وتطوير مستوى أدائها. 
املؤّسسة  إدارة  مجلس  رئيس  وأداره  االجتماع  افتتح 
القفزة  إلى  أشار  اّلذي  صبح،  محمود  املسرحّي 
تشهده  اّلذي  «األفق»  مؤّسسة  نشاط  في  النوعّية 
في اآلونة األخيرة. بعدها حتّدث املدير العام ملؤّسسة 
«األفق»، الفّنان والكاتب عفيف شليوط، فقّدم بياًنا 
شامًال عن عمل املؤسسة متطرًقا إلى أهّم اإلجنازات، 
مثل عودة املؤّسسة ملجال اإلنتاج التلفزيونّي، حيث 
في  فّنانني  باشتراك  تلفزيونّيني  برنامجني  انتجت 
مجال الغناء، وفي مجال الّتمثيل الكوميدّي. وفي 
ا كتاب جديد  ّية سيصدر قريًب مجال اإلصدارات األدب
يحوي مجموعة من القصائد للّشاعر رشدي املاضي، 
وآخر مقاالت نقدّية في مجال املسرح للكاتب عفيف 
شليوط. وفي مجال اإلنتاج املسرحّي يتم إعادة إنتاج 

في  ستشارك  واّلتي  مبوت»،  إذا  «مبوت  مسرحّية 
مهرجان «مسرحيد» في عكا، واّلتي من خاللها ّمت 
استيعاب طاقات فنّية جديدة، تشارك للمرّة األولى 

في نشاط مسرح «األفق».
للمؤسسة،  اجلديد  الفني  الّثقافي  املشروع  وعن 
أمسيات «فنجان، إيقاع وإبداع» اّلتي تقام في فندق 
ـ«كولوني» في حيفا، حتّدث رئيس جلنة النشاطات  ال
على  أّكد  اّلذي  املاضي،  رشدي  الشاعر  الثقافّية، 
اّلتي  الثقافّية  األمسّيات  هذه  ومتّيز  خصوصّية 
استقطبت فّنانني وأدباء، وجنحت باستقطاب جمهور 
من عّشاق الّثقافة والفن. ودعا املاضي في مداخلته 

إلى تعزيز الّتعاون بني املؤّسسات الّثقافّية.
كما حتّدث د. حامت خوري، واّلذي حّيا إدارة مؤّسسة 
«األفق» على توسيع مجال نشاطها الّثقافي، مؤّكًدا 
أّن املؤّسسة تلعب دورًا بارزًا في احلركة الّثقافية في 
البالد، ودعا إلى البحث عن نصوص مسرحّية تعّبر 
عن همومنا، آمالنا وآالمنا، مؤّكًدا على أهمّية دعم 

الكّتاب املسرحّيني احمللّيني.
هذا وحتّدث الكاتب جودت عيد، معرًبا عن إعجابه 
استقطاب  إلى  داعًيا  «األفق»،  مؤّسسة  بنشاط 
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ّية أخرى في املؤّسسة، كما قّدم اقتراًحا  عناصر نسائ
املؤّسسة  إلدارة  يحّول  أن  تقرر  جديد،  ثقافّي  ملشروع 
لبحثه ودراسته. ثّم قّدم رئيس جلنة املراقبة، الناشط 
االجتماعّي منير سّلوم، تقريرًا مفّصًال عن عمل جلنة 
ووّجه  الوقت،  طوال  اإلدارة  عمل  واكب  الذي  املراقبة 
العمل  في  شريًكا  ليكون  والتوجيهات  املالحظات 
اإلدارّي، ولم ينتظر وقوع األخطاء ليدوّنها في ملّفاته 

ويوّجهها كانتقاد لعمل الهيئة اإلدارّية.
بعدها شارك في الّنقاش أعضاء املجلس العام ملؤّسسة 

«األفق»: إبراهيم مباريكي، تغريد عبساوي، سوسن 
شليوط، لطف الله عطا الله، وحّنا خوري، اّلذين وّجهوا 
املالحظات وطرحوا األسئلة واالستفسارات واالقتراحات. 
محمود  املسرحي  انتخاب  جتديد  ّمت  اخلتام  وفي 
صبح رئيسًا للمؤّسسة، ولطف الله عطا الله وحنا 
رئيًسا  سّلوم  ومنير  إدارة،  مجلس  عضوي  خوري 
في  عضوًا  منصور  يوسف  ضم  وّمت  املراقبة،  للجنة 
جلنة املراقبة، وجتديد انتخاب الّشاعر رشدي املاضي 

رئيًسا لّلجنة الّثقافّية.
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*åUHO�ò q�«d ≠ نّظمت رابطة «ثقافة الّسكن»، 

مؤّخرًا، لقاًء حول الوحدات الّسكنّية املشتركة في 
قاعة «بيت أبا حوشي»، بحضور القائمة بأعمال 
رئيس بلدّية حيفا، حيدڤا أملوغ؛ مدير عام رابطة 
ثقافة الّسكن ريؤوڤني تسادوك؛ مديرة فرع الرّابطة 
في حيفا چيؤوال برومين، ممّثلني عن دائرة توّجهات 

الّسّكان البلدّية. وذلك لهدف توجيه الّسّكان من 
مواضيع  تتناول  مختلفة،  دراسّية  حلقات  خالل 
مختلف  على  املشتركة،  املساكن  بإدارة  تتعّلق 
للمياه،  املشترك  االستهالك  كالّترميم،  األصعدة؛ 
تعزيز  البناء،  إضافة  املشتركة،  احلدائق  صيانة 
أسس املنازل ضد الزالزل، وغيرها من الّتحضيرات.  
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أنهت، مؤّخرًا، مؤّسسة «أهل» األردنّية، وبالّتعاون مع جمعّية الّشباب 
 30 استهدف  اّلذي  املجتمعّي  الّتنظيم  تدريب  «بلدنا»،   - العرب 
ا وشاّبة من شّتى أنحاء ِفَلسطني. الّتدريب اّلذي جرى في فندق  ـً شاّب
ـ«روكي» في مدينة رام الّله، على مدار ثالثة أّيام، هو عبارة عن ورشة  ال
عمل تناولت نهج تنظيم املجتمع، وكيفّية تطوير فكرة احلملة وهدفها 
ّياتها، وكيفّية تأهيل مجموعات ناشطني لاللتزام بتفعيل احلملة  وفّعال

وحتقيق أهدافها. 
وشملت الورشة 4 مجموعات قائمة توشك على إطالق حمالت بقضايا 
الدروز،  العرب  لدى  اإلجبارّي  الّتجنيد  قانون  مناهضة  وهي:  مختلفة، 

ومناصرة  اإلسرائيلّية،  البضائع  مقاطعة  اجلنسّي،  التحرّش  مناهضة 
األسرى املرضى في سجون االحتالل.

وقد ِأشارت نسرين احلاج أحمد (مديرة مؤّسسة «أهل»)، إلى أّن هدف 
الّتدريب هو العمل مع مجموعات قائمة على حمالت ِفَلسطينّية، وذلك 
لتعريف أعضائها على طرق الّتنظيم املجتمعّي لتنظيم احلمالت على 
هذه األسس واملبادئ. وأضافت بأّن احلمالت كانت من مناطق مختلفة في 

ِفَلسطني، شملت عكا ونابلس وبيت جن.
أّما نداء نّصار (ُمركزة املشاريع في جمعّية الّشباب العرب - «بلدنا»)، 
فقد رّكزت على  أهمّية هذا الّتعاون مع مؤّسسة «أهل» األردنّية، واّلتي 
من  الّشباب  بدور  االرتقاء  على  فّعالة،  مجموعات  تدريب  على  تقوم 
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على  القدرة  إلى  إضافًة  تنظيًما،  أكثر  مرحلة  إلى  العفوّي  املستوى 
يعّبر  عمل منهجّي،  إلى  والّدافعّية  ّية، الرغبة  الّشباب ترجمة اجلاهزّية 
الّتدريب  هذا  أّن  نّصار  وأضافت  والعملّي.  الضمني  الّشباب  دور  عن 
ّية للّتواصل وتبادل  ّفة الغرب ـ48 والضِّ يتيح املجال أمام شباب مناطق ال

خبرات العمل.
من  واستفادتهم  رضاهم  عن  املختلفة  املجموعات  من  املشاركون  وعّبر 
الورشة ومحتواها، فقالت املشاركة مي دّباح (من جمعّية «الّسوار» لدعم 
ا وفريًدا من نوعه.  ضحايا التحرّش اجلنسّي): «إّن الّتدريب كان ممتًعا جّدً
لقد تعّلمنا كيف نحشد قوانا وطاقاتنا ونشّخص املوارد البشرّية اّلتي 

منتلكها، لنوّظفها بالّشكل الصحيح لنفيد املجتمع من خاللها».
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اختارت نقابة احملامني العاّمة في البالد، نائب رئيسها احملامي زكي كمال، 
مدينة  في  سينعقد  واّلذي  عشر،  الّثالث  القطرّي  السنوّي  ملؤمترها  رئيًسا 

إيالت في شهر أيار القادم.
االختيار  هذا  يكن  «لم  االختيار:  هذا  أعقاب  في  كمال  احملامي  وقال 
مفهوًما ضمًنا بل إّنه نتاج نهج جديد في النقابة يتلّخص في أّنها نقابة 
هذا  النقابة.  متّيز  اّلتي  التعّددية  يعكس  أن  يجب  مؤمترها  وأّن  للجميع، 
املؤمتر وهو الّثالث عشر على الّتوالي للّنقابة، يأتي بعد أقّل من نصف عام 
على االنتخابات الّتشريعّية في البالد، وبعد سنتني من انتخابات الّنقابة 
والّتغييرات اّلتي أسفرت عنها، ولذلك فإّنه يحمل أهمّية خاّصة تستوجب 

ا». ـً حتضيرًا ممّيزًا، وحضورًا خاّص
وأضاف كمال: «املؤمتر يتبّنى توّجًها جديًدا، يطالب ويدعو جمهور احملامني 
في  وليس  احلياة،  مناحي  كاّفة  في  وفّعال  بارز  دور  لعب  إلى  البالد  في 
الّشأن القضائّي واملهنّي فقط؛ كما أّن هذا التوّجه يحّتم على الّنقابة أّال 

ÒÍd DI « 5 U;« è ÐUI ½ d 9R* U Î O z— ‰U L Ö w Ö“ w U;«
تكتفي بتمثيل أعضائها فحسب، بل أن تنشط في قضايا أخرى تخّص 
املواطنني، واّلتي ستعاجلها ندوات املؤمتر ومنها القضايا االقتصادّية وحقوق 
اإلنسان وقضايا العمل والعّمال والعدل االجتماعّي، ومكانة املرأة والقضايا 
الّشرعّية وقوانني احلرب والعالقة بني أرباب العمل وجلان العّمال والّتغييرات 

ا، وغير ذلك». ـً ا وإقليمّي ـً التي تطرأ على الّشرق األوسط، سياسّي
جًدا،  كبيرة  ّية  مسؤول اختياره  يعتبر  أّنه  إلى  كمال  زكي  احملامي  وأشار 
تتعّلق بصياغة مضامني جديدة في هذا املؤمتر وتوسيع نطاق ندواته وفتح 
وحقوق  واالقتصاد  واإلعالم  السياسة  مجاالت  من  مشاركني  أمام  املجال 
اإلنسان، كي يصبح هذا املؤمتر مناسبًة سنوّية ُمثمرة تعود بالّنفع الكبير 
على املجتمع والدولة، إضافًة إلى كونها لقاًء بني أصحاب مهنة احملاماة 
ويستمعون  واإلصدارات،  الّتجديدات  أحدث  على  فيها  يّطلعون  والقانون، 
إلى محاضرات مثمرة وُمثرية من كبار القضاة واالختصاصّيني ووزراء العدل. 
ومن املتوّقع أن يشارك ألوف احملامني واملثّقفني واألكادميّيني من البالد واخلارج، 

وقادة سياسّيني ورجال أكادمييا، واقتصاد ومجتمع في هذا املؤمتر الّهام.
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ّية،  املغرب الّثقافة  ووزارة  املغرب  في  الِفَلسطينّية  الّسفارة  من  بدعوة 
صالح  لصاحبها  شيء»،  «كّل  احليفاوّية  الّنشر  ودار  مكتبة  شاركت 
عّباسي، في معرِض الكتاب الّدولّي للدار البيضاء في املغرب، في دورته 
ْيسان اجلاري. الّتاسعة عشرة، واّلذي امتّد من 29 آذار املنصرم حّتى 7 َن

كانت مكتبة ودار الّنشر احليفاوّية «كّل شيء» «الِفَلسطينّية» الوحيدة 
ّية وأجنبّية، مبشاركة  املشاركة في املعرِض من ضمن 900 دار نشر عرب
ّية وأجنبّية، وبحضور أزَيد من 400 كاتب وُمبدع  نحو 50 دولة عرب
للمعرِض  اختير  وقد  ا؛  ـً ّي وأجنب ا  ـً ّي عرب وُمبدًعا  ا  كاتًب و120  مغربّي 

ُعنوان «لنعش املغرب الّثقافّي».
ولهذه املناسبة انضّم إلى مكتبة «كّل شيء» طاقم صحيفة «حيفا»، 
الّتحرير،  ومدير  عّباسي؛  راني  املسؤول،  واحملرّر  العاّم  باملدير  ممّثًال 

مطانس فرح؛ حلضور اِملهرجان الّثقافّي الّدولّي في الّدار البيضاء.

—UJ²Ðô«Ë Ÿ«bÐù« ”UÝ√ W
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جاء في كلمة افتتاح املعرِض، تذكير من اخلطاب امللكّي لذكرى ثورة 
الّسياسّية  احلياة  في  بدوره  القيام  الّشباب  «على  والّشعب:  امللك 
واالقتصادّية واالجتماعّية؛ إّال أّن عليه االنخراط، أيًضا، في مجاالت 
لإلبداع  أساس  رافعة  اليوم،  ُتعّد،  فالّثقافة  ّي.  والفّن الّثقافّي  اإلبداع 
واالبتكار وتغذية الرّوح وإبراز الّشخصّية الوطنّية، وهي – بالّتالي – 
احملرّك لديناميكّية املجتمع، اّلذي بقْدر ما يعتّز بتعّددّية روافده، بقْدر 

اته وانفتاحه على العالم». ما يظّل متمّسًكا بتنوّع خصوصّي
مبوعدها  والتزاًما  املغرب)،  الّسادس (ملك  محمد  امللك  رعاية  فَتْحَت 
ّية، بالّتعاون مع مكتب  الّثقافّي الّسنوّي، نّظمت وزارة الّثقافة املغرب
معارض الّدار البيضاء، الدورة الّتاسعة عشرة للمعرِض الّدولّي للّنشر 
هذه  تقتصر  ولم   .(2013 ْيسان  َن  7 حّتى  آذار   29 (من  والكتاب 
الّدورة على مقاربة الّذاكرة الّثقافّية الوطنّية بكّل تعّدداتها وحمولتها 
ّية الهاّمة، بل جاءت لتحّقق  احلضارّية، أو اإلنتاجات الّتاريخّية واألدب
جهاته  مختلف  عبر  املغربّي  املجتمع  شرائح  كّل  من  الّثقافّي  الُقرب 
وأطيافه، مبا جعل من الّثقافة ُمنَتًجا رفيًعا ونبيًال، وأساًسا ملسلسل 

ّية. اإلصالح والتنمية املُستدام في اململكة املغرب
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وكما جرت العادة خالل الّدورات الّسابقة، وفي سياق تكريس أواصر 
األخوّة والّصداقة بني املغرب وأشّقائه وأصدقائه الّثقافّيني، حّلت ليبيا 

ضيفة شرف على هذه الّدورة.
الكّتاب  من  كبيرًا  عدًدا  الكتاب  ملعرِض  الزّائرين  ألوف  التقى  فقد 
والّنّقاد والّشعراء واملبدعني من العالم العربّي، وحظوا مبشاهدة أحدث 

ّية والّثقافّية من كبرى دور الّنشر في العالم العربّي. اإلصدارات األدب
وجاءت فقرات «ساعة مع كاتب» لتضيف قيمة ملثل هذه الّلقاءات، 
ّية  ا وجتربة كتاب ـً كونها تضع أكبر الكّتاب اّلذين راكموا رصيًدا إبداعّي
الفتة في مجاالت إبداعّية متنوّعة وجًها لوجه، أمام جمهور قرّائهم 
بني  املتخّيلة  املسافة  يجسر  حوار  وشّفاف.  صريح  مفتوح،  حوار  في 
حميمّية  احتفاء  حلظة  فهي  كذلك.  اجلمهور  وعموم  وقرّائه  الكاتب 
القرّاء،  عموم  إلى  إيصالها  أصحابها  استطاع  إبداعّية،  بتجارب 

لتصبح ُملًكا لهم.
حيث كانت هذه الّدورة من معرِض الكتاب فرصًة لتقدمي املنَتج الكتابّي 
باإلصدارات  وحافلة  غنّية  فكانت  واملهتّمني.  القرّاء  جلمهور  اجلديد 

اجلديدة في املجاالت كاّفة وفي مختلف الّتخّصصات.
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محّمد  للّدكتور  آذار)   29) اجلُمعة  يوم  االفتتاحّية  احملاضرة  كانت 
حتت  املغرب)  تاريخ  في  للبحث  امللكّي  املعهد  ومدير  (مؤرّخ  القبلي 
ناقش  مواطن»،  ومشروع  متجّدد  كرصيد  املغرب  «تاريخ  ُعنوان: 
على  وتأثيرها  احلاصلة  والّتحوّالت  الّتاريخّية  احملّطات  أبرز  خاللها 
مفهوم املواطنة ومعناها. وفي اليوم الّتالي، قّدم الّدكتور محّمد جبران 
ّية  املغرب الّتاريخّية  العالقات  حول  قّيمة  محاضرة  يبّي)  الّل (الباحث 

ودورها في إجناح الّتنمية الّثقافّية املشتركة.

 å»dG*« dOO�u�ò  

العلج،  الّطّيب  بأحمد  االحتفاء  ّمت  «الّذاكرة»،  ندوات  إحدى  وضمن 
إطالق  املصادفة  باب  من  يكن  فلم  األصيل.  املغربّي»  «القاع  فّنان 
لقب «موليير املغرب» على الفّنان والّشاعر والكاتب املسرحّي الرّاحل 
أعماله،  وعّشاق  محّبوه  الّلقب  هذا  منحه  وإّمنا  العلج،  الّطّيب  أحمد 
أو  الزّجلّية  الكتابة  في  ّية،  فّن أعمال  من  راكمه  ما  إلى  بالّنظر 
اّلتي  احملّصلة  وهي  وأداء؛  كتابة  املسرح،  مجال  أو  الغنائّي  الّتأليف 
ّيتها من تربة الواقع املغربّي، ومن تراثه  كانت تستمد خصوصّيتها وفّن

وتاريخه وثقافته الّشعبّية.
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بيت  مينحها  واّلتي  للّشعر،  العاملّية  «األركانة»  جائزة  وُمنحت  هذا 
الّشعر في املغرب، للّشاعر اإلسپانّي الكبير أنطونيو چامونيدا.. 

(أطفال  اخلمسينيات  بجيل  يسمى  ما  إلى  چامونيدا  وينتمي 
إلى  ينتمي  كان  اّلذي  أنطونيو،  اإلسپانّي  الّشاعر  ابن  وهو  احلرب)، 
جائزة  أهّمها:  عّدة،  أبداعّية  حوائز  چامونيدا  حاز  وقد  احلداثة.  تّيار 
«ثيربانتس» (2006)، جائزة امللكة صوفيا للّشعر اإليپرو-أمريكي 
وليون  جائزة «قشتالة   ،(1988) للّشعر  الوطنّية  اجلائزة   ،(2006)
ّية: رائعته «وصف  لآلداب» (1985). ومن أهم أعماله الّشعرّية واألدب
جامدة»، «الّدمية  والّشفاه»، «انتفاضة  الكذب»، «مورتال»، «األرض 
الّثلج»،  «حارس  «الّصقيع»،  «العمر»،  القبور»،  «شواهد  والقدر»، 

«الّسموم»، وغيرها الكثير.
وتأتي جائزة «األركانة» ضمن املشهد الّثقافّي املغربّي، ملا يتمّتع به من 
صدقّية وروح منفتحة على اآلخر؛ رهانها الوحيد هو اإلعالء من شأن 

الّشعر وتكرمي شعراء العالم.

÷dF*« w
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معرِض  في  الّثقافّية  والفّعالّيات  واحملاضرات  الّندوات  توالت  وقد 
الكتاب الّدولّي، وبرزت جتارب وشهادات لنساء مغربّيات وخليجّيات 
احلركة  في  ّية  الّنسائ األصوات  برزت  كما  والّشعر.  اإلعالم  مجال  في 
يبّية. هذا وعقدت ندوة هاّمة حول حقوق اإلنسان عموًما،  ّية الّل األدب

وحقوق املرأة في العالم العربّي خصوًصا.

UN�H½ “ËU−²ð W Ò¹œdÝ ’uB½  

أّما املؤرّخ والرّوائّي املغربّي أحمد توفيق، فتحّدث بإسهاب عن جتربته 
اإلسالمّي  العربّي  والّتراث  الّتاريخّية  املعرفة  استثمرت  اّلتي  ّية  الرّوائ
في كتابة نصوص سردّية جتاوزت وتتجاوز نفسها باستمرار؛ وباعتباره 
وزيرًا لألوقاف والّشؤون اإلسالمّية فإّنه بقي حريًصا على رعاية صوته 
صعيد    على  الّسردّية  األصوات  أهّم  قائمة  في  كرّسه  ما  الرّوائّي، 

العالم العربّي.

bÝ_« W ÒBŠ dF ÒAK�Ë  

لم يكن الّشاعر املصرّي الرّاحل حلمي سالم مجرّد اسم علم بني أسماء 
ّية وتنويع مقاصدها. وإّمنا ظّل  ّية ساهمت في إغناء القصيدة العرب عرب
منخرًطا في أسئلة وقضايا وطموحات اإلنسان  إلى جانب ذلك –   –
العربّي عبر بوابة االلتزام الّسياسّي. شاعر عميق، متواضع، صاحب 
روح إنسانّية هائلة، يجمع حوله تقدير زمالئه العرب. أينما حّل، مألت 
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روحه العاشقة – روح املواطن املصرّي «ابن البلد» – أرجاء األمكنة واألفئدة. 
وبهذه الرّوح استحضره املعرِض شاعرًا كبيرًا وإنساًنا كرًميا متواضًعا.

بنانّي محّمد علي شمس  وضمن األمسّيات الّشعرّية حضر الّشاعر الّل
الّدين، أحد أهّم الّشعراء العرب، ّممن أخلصوا للقصيدة وفتحوا أبوابها 
وهو  وصبور،  مجتهد  شاعر  ثرّية.  ّية  جمال إبداعّية  احتماالت  على 

بذلك ُيعتبر من األصوات اّلتي أضافت جديًدا للّشعر العربّي.
الّدول        جميع  من  الّشعر  عالم  في  هاّمة  أسماء  عّدة  برزت  كما 
ّية واألجنبّية، فكان من ِفَلسطني: غسان زقطان، جنوى شمعون،  العرب

وبشير البكر.
ندوة  وتقدمي  عرافة  في  األصل)  (احليفاوّية  حامد  شادية  يزت  ومتّ هذا 
ّية احلديثة).  ّية والعرب للّشاعر محّمد بنطلحة (أحد روّاد القصيدة املغرب
«تشبيب»  جرأة  ميلكون  اّلذين  القالئل  الّشعراء  من  متجّدد،  شاعر 
نصوصهم. فمن نّص آلخر، ومن ديوان لديوان، ال يكّف بنطلحة عن 
مفاجأة قرّائه بفتوحاته الّشعرّية املدهشة. فقصيدته منجم أفكار ورؤًى، 
وهي إلى ذلك مختبر معجم وابتكار تراكيب تواكب القصيدة احلديثة، 

وتتجاوز انتظاراتها املرتقبة.

◊UÐÒd�« v�≈ UHOŠ s�  

وقد ّمت تقدمي كتاب «بعض مّني: رحلة الّلجوء من حيفا إلى الرّباط» 
ّية؛  لواصف منصور. الكتاب الّصادر حديًثا عن مطبعة دار الّنشر املغرب
عبارة عن رحلة بوح ومحكّيات ال متّثل سيرة ذاتّية وال مذّكرات، إّمنا 
هي أقرب إلى ذكريات منتقاة من بني أكداس وركام الوقائع واألحداث 

واملواقف، على مدار سّتة عقود.. منذ الّنكبة.

 «dÒOG²*« Òqþ w
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هذا وعقدت ندوة شّيقة حول القّصة القصيرة في ظّل املتغّيرات اّلتي 
ُعد كاّفة. طرحت سؤال «املعنى»  يعرفها عاملنا العربّي، اليوم، على الصُّ
بوصفه  القاّص  القصصّي.  والفّن  القاّص  من  كّل  على  بإحلاح  نفسه 
ّية القادرة على الّتعبير عن هذه املتغّيرات؛ والفّن  ُمنتًجا للرّؤية اجلمال
الّشكل  صعيد  على  املتغّيرات  لهذه  ُمترِجًما  باعتباره  القصصّي 
(املغرب)،  اخلوري  إدريس  الّندوة:  في  شارك  وقد  واملتخّيل.  واخلطاب 
احلميد  عبد  (ليبيا)،  عقيلة  يوسف  أحمد  (البحرين)،  صالح  أمني 

الغرباوي (املغرب) ولطيفة باقا (املغرب).
اإلبداعّية  األسماء  أهم  من  واحدة  ريحان،  ربيعة  ّية  املغرب الكاتبة  أّما 
وملتعته  القصصّي  للّنّص  مخلصات  بقَني  ّممن  ّية،  الّنسائ ّية  املغرب
القت  مجاميع  عّدة   – املجال  هذا  في   – أصدرت  حيث  املتمّنعة؛ 
ا الفَتْني، ما جعلها حتظى مبكانة هاّمة في  ـً ّي ا وقرّائ ـً ا إعالمّي ترحيًب
عن  فتحّدثت  العربّي،  والعالم  املغرب  مستوى  على  الّسرد،  خريطة 

جتربتها اإلبداعّية.

ÒwG¹“U�_« »œ_«  

الّصوت  حدود  توسيع  إطار  ففي  حّصة.  كانت  األمازيغّي  ولألدب 
سّلط  وغناه،  وتنوّعه  خصوصّيته  إبراز  وراء  وسعًيا  املغربّي،  اإلبداعّي 
الّضوء على ما راكمه األدب املكتوب بالّلغة األمازيغّية من نصوص 
تخييلّية، في كّل حقول الكتابة واإلبداع. وهو إلى ذلك وقفة تأّمل 
زوايا  تنويع  سياق  في  إجنازه،  ينتظر  وما  أجنز  ملا  ومساَءلة  وتقييم 

املقاربة ولغة الكتابة، وتوسيع إمكانات الّتأّمل.
هذا إضافة إلى عقد ندوات ومحاضرات حول املسرح والّسينما والفّن..

 ÒÍdFý r�UŽ ¡UMÐ vKŽ s¼«dð tK�« dB½ ‰uOš  
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والرّوائّي  الكاتب  مع  كانت  اّلتي  تلك  وأبرزها،  الّندوات  أهّم  ومن 
الِفَلسطينّي إبراهيم نصر الله؛ حيث اختار نصر الله اإلقامة واإلبداع 
محاوًال نحت اسمه،  شائكني: الّشعر والرّواية،  إبداعّيني  جنسني  في 
في رحاب كليهما، بكثير من اجلهد واملثابرة وسعة املعرفة واخلاطر. 
اخليول  روايته «زمن  إلى  املدينة»  مشارف  على  ديوانه «اخليول  فمنذ 
شعرّي  عالم  بناء  على  تراهن  الله  نصر  خيول  ظّلت  البيضاء»، 
روائّي، مستثمرًة خيالها في إعادة مقاربة امللهاة الِفَلسطينّية، بكّل 
تداعياتها وحتوّالتها عبر الزّمان. ومن هذه الزّاوية تتمظهر جتربة نصر 
الله كالتزام جمالّي وسردّي بقضّية شعب ُمّضطهد، من دون انسياق 
إنسانّية  ملأساة  طوباوّية  معاجلة  في  إغراق  أو  شعاراتّي  خطاب  وراء 

ُتسائل، كّل يوم، إنسانّية اإلنسان.

å¡wý Òq	ò W³²J� ÕUMł vKŽ ÊËb
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وجلناح ِفَلسطني في معرِض الكتاب الّدولّي في الّدار البيضاء (املغرب)، 
وقع خاّص على عّشاق األعالم واألعمال الِفَلسطينّية البارزة.. حيث 
زار جناح مكتبة «كّل شيء» احليفاوّية، سفير ِفَلسطني في املغرب، 
الّسورّي،  والّشاعر  قبالوي؛  علي  الّسياسّي،  وامللحق  صبح؛  أحمد 

بإبراهيم  «حيفا»  صحيفة  ّراء  ق تعرّف  كيف   -  
نصر اهللا؟

نصر الّله: أفضل تعريف عن إبراهيم نصر الّله هو قراءة إبراهيم 
وجتربته  نفسه  اإلنسان  يختزل  أن  ا  جًدّ الّصعب  من  الّله!  نصر 
بنفسي  بالّتعريف  عمري  أمضيت  فقد  سطور،  أو  كلمات  بعّدة 

وبِفَلسطني عبر كتاباتي.

بدوري أذّكر بأّن إبراهيم نصر الّله، هو كاتب وروائّي ِفَلسطينّي 
أرضهما  من  ُهّجرا  ِفَلسطينّيني  لوالدين  عّمان  في  وُلد  األصل، 

وقريتهما البريج (قضاء القدس) عام 1948 (م.ف.).

يتابع  َمن  أّن  إّال  عّمان..  مدينة  يد  موال من  أنت   -
ًدا،  جّي رواياتك  ويقرأ  اهللا  نصر  إبراهيم  كتابات 
أو  يها،  ف وتعيش  ِفَلسطني  تسكن  وكأّنك  يشعر 

أّن ِفَلسطني تسكنك وتعيش فيك..
ا كالمك، ألّني أعيش ِفَلسطني فعًال في  نصر الّله: صحيح جًدّ
حياتي اليومّية، فهي تسكنني وأنا أسكنها.. أتنّفس ِفَلسطني، 
رغم وجودي بعيًدا عنها. ِفَلسطني حّية في داخلي وفي داخل كّل 
بعيد عن أرضه ووطنه. لم ولن ننسى ِفَلسطني، وال  ِفَلسطينّي 
ّيتنا،  إنسان هي  ِفَلسطني  ِفَلسطني..  ُينسينا  أن  أحد  يستطيع 
ينَس  ِفَلسطني  ينَس  فَمن  فقط؛  وقضّية،  ووطًنا  أرًضا  فليست 
داخل  من  ِفَلسطني  نزعت  فإن  فقط؛  قضّيته،  وليس  ّيته  إنسان

ّيته. الِفَلسطينّي جترّد من إنسان

ة  ّي ن الِفَلسطي ة  القضّي تأريخ  إلى  ًرا  ي كث عمدت   -
ة  ّي ن الِفَلسطي ّرواية  ال تكتب  ولم  رواياتك،  ضمن 

ملجّرد الكتابة..
ا – عن  نصر الّله: نعم. كنت أبحث كقارئ – قبل أن أكون كاتًب
الّشعب  حياة  مراحل  من  ما  مرحلة  تسرد  اّلتي  الرّوايات  بعض 

ـ48.. الِفَلسطينّي، تتحّدث عّما حدث لِفَلسطني ما قبل ال

فترات  عن  حتّدثت  قصص  هناك  كانت  ولكن   -
الكاتب  كقصص  ِفَلسطني،  تاريخ  من  نة  معّي
غّسان  حبيبي،  إميل  الكبير  الِفَلسطيني 

كنفاني، وغيرهما..
نصر الّله: نعم. إميل حبيبي، وجبرا إبراهيم جبرا، وغّسان كنفاني 
ا من تاريخ شعبنا عبر  ـً وغيرهم، استطاعوا أن يوّثقوا جزًءا هاّم
رواياتهم، وأن ُيثروا األدب الِفَلسطينّي.. وإميل حبيبي أثرى األدب 
الِفَلسطينّي برائعته «املتشائل» اّلتي تركت بصمة دامغة وهاّمة 
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ـ48،  ال قبل  ما  مرحلة  عن  ولكن  الِفَلسطينّية.  الرّواية  في  ا  جًدّ
وهواجس الِفَلسطينّي وحكاياته اليومّية وتراثه وأحالمه، والهجمة 
فاإلنچليز،  األتراك  عهد  من  بدًءا  لها،  تعرّض  اّلتي  احلقيقّية 
وصوًال إلى الّصهاينة.. لم تأِت رواية لتسرد هذه األحداث، فكتبت 

«زمن اخليول البيضاء».

å¡UCO³�« ‰uO)« s�“ò

هي جزء من مشروع متكامل إلبراهيم نصر الّله، عبارة عن ملحمة 
 125 مدى  على  جرت  أحداًثا  تناولت  روايات،  سّت  في  صدرت 
عاًما في ِفَلسطني. ولكّل رواية أحداثها وشخوصها املنفصلة، وإن 
كانت كّلها تدور حول احملور نفسه، ولكن باختالف زاوية الّتناول. 
وقد استند نصر الّله في روايته إلى شهادات ألشخاص حقيقّيني 

أُخرجوا من ديارهم وأرضهم، بعد أن شهدوا مقتل أهلهم وذويهم.
بها  يتوّج  ّية  استثنائ ملحمّية  البيضاء»  اخليول  «زمن  رواية 
الّشاعر والرّوائّي إبراهيم نصر الّله مشروعه الرّوائّي الكبير (امللهاة 
يتأّمل   .1985 عام  منذ  عليه  العمل  بدأ  اّلذي  الِفَلسطينّية) 
نصر الّله في هذا املشروع تاريخ الّشعب الِفَلسطينّي، برؤية نقدّية 

ّية راقية. عميقة، ومستويات فّن

ة،  ّي ن الِفَلسطي امللهاة/امللحمة  بكتابتك  ولكن   -
ة كبرى، أال تعتقد ذلك؟ ّي تقع على عاتقك مسؤول

كبرى،  ّية  مسؤول الكاتب  عاتق  على  تقع  بالّطبع،  الّله:  نصر 
وخصوًصا لدى توثيقه وسرده لألحداث الّتاريخّية. عليك أن تنقل 
ّية كبرى،  احلقيقة وتقنع القارئ بذلك عبر كلماتك.. هذه مسؤول
فاحلرب بيننا وبني أعدائنا هي «حرب الّذاكرة» و«حرب الرّوايات».. 
له رواياته ولنا رواياتنا أيًضا، ولكّن احلقيقة في رواياتنا تؤّكد أّن 

األرض لنا.

بّيات  - إّال أّن رواياتك ال تخلو من الوقوف على سل
ّي، أيًضا.. املجتمع الِفَلسطين

ما  مكان  أّي  في  مطلق  بشكل  للمالئكة  وجود  ال  الّله:  نصر 
ا صادًقا  ـً في العالم. من الّصعب أن يكتب الكاتب عمًال واقعّي
وأن يصل إلى املتلّقي من دون أن يذكر الوقائع الّسلبّية أيًضا، 
فَمن يكتب عن اإليجابّيات، فقط، يخدع ويضّلل شعبه. فعليك 
شعبك  تواجه  عندما  فأنت  وصدق..  شفوفّية  بكّل  الرّواية  كتابة 
باحلقيقة تخدمه. عليك أن تكتب رؤيتك حول كّل ما وصل إليه 
ّي واإلبداعّي، وهذا ما فعلته في «زمن اخليول  حتليلك األدبّي والفّن
البيضاء» و«قناديل ملك اجلليل» و«حتت شمس الّضحى»، وغيرها.
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ة،  ّي الغرب الّضّفة  إلى  بزيارتك  ا  جًدّ مقّل  أنت  َم  ِل  -
رغم حّبك الّال-منتهي لِفَلسطني؟

نصر الّله: إّن الّظروف على أرض الواقع ال تشّجع، صراحًة، على 
لكّني  ذلك.  نويت  كّلما  جّمة  صعوبات  أواجه  أّني  كما  الزّيارة. 
محمود  مؤّسسة  من  بدعوة  أّيار  من  ـ25  ال في  الّله  رام  سأزور 

ّية. درويش، لعقد ندوة حول أعمالي األدب

يوم، في معرِض الكتاب  - وماذا عن مشاركتك، ال
بيضاء؟ ّي في الّدار ال الّدول

نصر الّله: تأتي مشاركتي بدعوة من الّسفارة الِفَلسطينّية ووزارة 
ّية  ّية بشكل عاّم، الرّوائ ّية للحديث عن جتربتي األدب الّثقافة املغرب

منها والّشعرّية، وعن ِفَلسطني في كتاباتي.

- هل تعمل على رواية جديدة؟
رواية  كتابة  على  أعمل  «الّشرفات»  مشروع  ضمن  الّله:  نصر 
صيف  أوائل  تصدر  أن  آمل  الهاوية»،  اسم «ُشرفة  حتمل  جديدة 

العام اجلاري.

- كلمة أخيرة توّجهها لقّراء صحيفة «حيفا»..
نصر الّله: حتّياتي القلبّية جلميع قرّاء صحيفة «حيفا» الغرّاء، 
وألهلي وأحّبائي وأصدقائي في حيفا، وفي جميع أرجاء ِفَلسطني 

احلبيبة.. فأنتم في القلب، دائًما.

         

صبحي احلديدي؛ وعدد من الكّتاب وعّشاق ِفَلسطني، إضافًة إلى 
ّيات واملدارس، وغيرهم. عدد كبير من طّالب اجلامعات والكّل

كما حّل الرّوائّي إبراهيم نصر الله ضيًفا على جناح مكتبة «كّل 
شيء»، في معرِض الكتاب الّدولّي في الّدار البيضاء (املغرب).. 

ومن الّدار البيضاء في املغرب كان لي معه حوار سريع..
بأكمله،  أسبوع  مدار  على  وتعرّفته،  املغرب  عشت  ..وهكذا 
لي  ستكون  ذلك  وعن  وأهله..  وجماله  وفنونه  وحضارته  بثقافته 

كتابة مستقبلّية.
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الّتوبة هي فضيلة من الفضائل اّلتي يقوم بها اإلنسان من منطلق 
موقفه األدبّي والدينّي الصحيح، أمام خطيئته، وأمام اخلطيئة عاّمًة، 

فتصبح هذه الفضيلة نعمة.
وتقول املصادر الدينّية إّن فعل الّتوبة الرئيسي يعني االرتداد أو الّندامة، 
الّشجاعة  أوًّال،  وتتطّلب  أساسّية،  استعدادات  على  تعتمد  وهي 
ًيا، االنصياع  ملجابهة اخلوف من الّله ومن حقيقة وجوده الّذاتي. وثان
الّناجم عن الّنعمة، لكي تقود كلمة الّله هذا الّتائب فيهدم اخلطيئة 
ويرذلها. وثالًثا، اإلرادة اجلدّية والعملّية لإلصالح، باالقتران مع نعمة 
الّله اّلتي تنتصر في الّنهاية. ورابًعا، اإلرادة بقبول غفران اخلطيئة. 
وخامًسا، االستعداد لتحّمل نتائج اخلطيئة اّلتي تبقى بعد الغفران.

هي  بل  سلبّية،  خبرة  مجرّد  ليست  الّتوبة  فإّن  ثانية  ناحية  ومن 
الّنظام  لصّحة  وقبوله  ماضيه،  عن  يبتعد  اّلذي  اإلنسان  فعل  من 
ا إلى جنب مع  اّلذي يعيش مبوجبه مع تعاليم الله وإرادته. وهذا جنًب
التخّلي الّتام عن اخلطيئة واحلياة بحرّية وجتديد لهذا الّنظام اإللهّي.

ويدرك الّتائب متام اإلدراك أّن توبته ليست موضوع اإلميان، بل هي 
رجاء  على  يقبله  أن  الّتائب  على  ويجب  اإلنسان.  جتاه  الّله  فعل 
اخلالص، ألّنه قد تتزامن مع الّتوبة عّدة أعمال تعويضّية، داخلّية في 

الّنفس، وخارجّية في اجلسد.
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وُبوا إلى الّلِه َجِميًعا  إّن الّله أمر املؤمنني جميًعا بالّتوبة، فقال: {وَُت
العباد  وقّسم   .(31 اآلية  («الّنور»  تفِلُحوَن}  ُكْم  َعلَّ لَ املُؤِْمُنون  َها  أيُّ
اِملُوَن}  ُم الظَّ ْم َيُتْب َفأولَِئَك ُه إلى تائب وظالم، فقال عّز وجل: {وََمْن لَ
عن  الّناس  من  كثير  فيه  بُعَد  أواٌن  وهذا   .(11 اآلية  («احلجرات» 
الّله، فازدادت املعاصي وانتشر الفساد واخلطيئة. ولكّن الّله سبحانه 
بعث نور الّتوبة لكي يهتدي كثيرون من غفلتهم وآثامهم، ويشعروا 
بالّتقصير في حّق الّله، ويندموا على الّتفريط والعصيان. وها هم 
لمات إلى الّنور. فتعترض طريقهم  يتلّمسون طريقهم للخروج من الظُّ
عوائق يظّنونها حتّول بينهم وبني الّتوبة، منها ما هو نفسي وذاتي، 
أّال  إنسان  كّل  على  فالواجب  محيطهم.  في  واقع  هو  ما  ومنها 
يستهني بخطر الّذنوب ألّن الّله عّز وجّل أمر العباد بإخالص الّتوبة 
َنصوًحا}  ًة  وْبَ َت الّله  إلى  ُتوبوا  آَمُنوا  اّلذيَن  أَّيها  {َيا  فقال:  وجوًبا، 

(«الّتحرمي» اآلية 8). 
عن أنس بن مالك (رضي الّله عنه) قال: قال رسول الّله (ص): «لّله 
أشّد فرًحا بتوبة عبده، حني يتوب إليه، من أحدكم كان على راحلته 
بأرض فالة، فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى 
شجرة فاضطجع في ظّلها، قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا 
هو بها، قائمة عنده، فأخد بخطامها، ثّم قال من شّدة الفرح، الّلهم 
أنت عبدي وأنا رّبك، أخطأ من شّدة الفرح». (رواه البخاري وُمسلم).

وعن أبي هريرة (رضي الّله عنه)، قال: قال رسول الّله (ص): «لو أخطأمت 
حّتى تبلغ خطاياكم الّسماء، ثّم تبتم لتاب عليكم». (رواه ابن ماجة).
والّتوبة في اإلسالم هي حقيقة دينّية، حّتى أّن اّلدين كّله داخل في 
مسّمى الّتوبة، وبهذا استحّق الّتائب أن يكون حبيب الّله، فإّن الّله يحّب 
الّتوابني ويحّب املتطّهرين. والّتوبة هي الرّجوع ّمما يكرهه الّله ظاهرًا وباطًنا 
إلى ما يحّبه ظاهرًا وباطًنا، بالتزام فعل ما يحّب الّله، وترك ما يكره.
باللسان  ألفاظ  مجرّد  وليست  عميقة  مدلوالت  ذات  الّتوبة  وكلمة 
ثّم االستمرار مبمارسة الّذنب. ولذا ينبغي القيام بعّدة خطوات في 
سبيل الّتوبة، األولى: اإلقالع عن الّذنب فورًا. الّثانية: الّندم على ما 
فات. الّثالثة: العزم على عدم العودة. الرّابعة: إرجاع حقوق َمن أخطأ 
بحّقهم، أو طلب البراَءة منهم، أو تعويضهم عّما أساء إليهم. وقضّية 
ا من ترك  الصدق في الّتوبة قضّية أساسّية وجوهرّية، فال يسّمى تائًب
الّذنوب ألّنها تؤّثر على مكانته وسمعته بني الّناس، أو رّمبا طرد من 
ا من ترك الّذنوب حلفظ صّحته وقوّته، كمن  وظيفته. وال يسّمى تائًب
ا  ترك الزّنا أو الفاحشة خشية األمراض الفّتاكة املُعدَية. وال يسّمى تائًب
من ترك الّسرقة ألّنه لم يجد منفًذا للبيت اّلذي جاء لكي يسرقه، أو 
لم يستطع فتح اخلزينة أو أّنه خشي احلارس أو الّشرطي. وال يسّمى 
ا من ترك تقدمي أو أخذ الرّشوة ألّنه خشي من تقدميه للقضاء.  تائًب
ا من ترك شرب املُسكرات وتعاطي املخّدرات إلفالسه.  وال يسّمى تائًب
وّمما يعّني الّتائب على الّثبات في توبته، ضرورة أن يبتعد عن شركاء 

اجلرائم وأصدقاء الّسوء.
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في  تغيير  حالة  هي  الّتوبة  إّن  الراحل:  شنودة  البابا  قداسة  وقال 
القلب. هي نقطة حتّول في حياة اإلنسان.. هي جتديد للقلب.. هي 
حياته  عن  كلًيا  اختالًفا  تختلف  الّشخص،  يحياها  جديدة  حياة 

األولى في الّسقوط.
ا إّال إذا  وقد يتغّير إنسان ويسير في الفضيلة، ولكّنه ال يعتبر تائًب
استمّر في حياة الفضيلة دون أن يرجع إلى الوراء. فكثيرون يظّنون 
أّنهم تابوا، وأّن حياتهم قد جتّددت، ويستمرّون في هذا الوضع اجلديد 
مّدة، ثّم حتدث لهم نكسة روحّية، فيرجعون إلى أخطائهم، والبعض 
ال  الذبذبة  هذه  وفي  ويسقطون.  يقومون  ثّم  يسقطون،  ثّم  يقومون 
محاوالت  مجرّد  في  يكونون  رّمبا  تابوا..  إّنهم  نقول  أن  نستطيع 
للّتوبة، ألّن ترك اخلطيئة ولو إلى فترة، ليس هو الّتوبة احلقيقّية.. 
فقد يبعد الّشخص عن اخلطيئة، أو تبعد اخلطيئة عنه، ليس ألّنه قد 
صار بارًا، وإّمنا ألّنه في هذه الفترة بالّذات لم يحارب هذه اخلطيئة.. 

وتظهر الّتوبة على حقيقتها إذا حوربت فانتصرت. 
فهي  ّية  اإليجاب احلالة  أّما  سلبّية،  حالة  هي  اخلطيئة  كراهّية  وإّن 
محّبة الله. والّتوبة احلقيقّية هي الّنتيجة الطبيعّية لدخول محّبة 
الّله في القلب، إّنها استبدال شهوة بشهوة. إّنها حلول شهوة البّر 
محّل شهوة الذنوب، حلول محّبة الله محّل الّشر في قلب اإلنسان. 
اإلنسان  يرتقي  منها  الروحّي،  الّسّلم  في  األولى  الدرجة  هي  الّتوبة 
درجة درجة في حياة القداسة والّنقاوة حيث يصل أخيرًا إلى الكمال، 

والكمال هو قّمة الدرج الروحانّي. 
وما دامت  اخلطيئة هي انفصال عن الّله،  فالّتوبة إذن هي رجوع إلى 
الّله. والرّب يقول في ذلك «ارجعوا إلّي، أرجع إليكم» (مال 7:3). 

واالبن الّضال حينما تاب، ورجع إلى أبيه (لو 15: 18، 20). 
وما دامت اخلطيئة خصام مع الّله، فإّن الّتوبة هي الّصلح مع الّله؛ أو 
هي رجوع الّنفس إلى حالة الّطهارة األولى، ورجوع القلب إلى حرارته 
ورجوع الّضمير إلى عمله. وصحيح أّن االبن الّضال في توبته «رجع 
إلى نفسه» (لو 17:15). أي أّنه عاد إلى وعيه ورشده، وإلى إدراكه 
الروحّي، وتصبح الّتوبة إذن انتقاًال من املوت إلى احلياة. والقّديس 
يعقوب الرسول يؤّكد نفس املعنى إذ يقول: «من رّد خاطًئا عن طريق 
قيامة  الّتوبة  وإّن   .(20:5 (يع  املوت»  من  نفًسا  يخّلص  ضالله، 
للرّوح، ألّن موت الرّوح هو انفصال الرّوح عن الّله، كما قال القّديس 
والّشيطان،  اخلطيئة  عبودّية  من  التحرّر  هي  والّتوبة  أغسطينوس، 

ومن أجل محّبة الّله.
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وهكذا تروى قصص القّديسني اّلذين تابوا، مثل القديس أُغسطينوس، 
والقّديس موسى األسود، والقّديسات مرمي القبطّية وبيالجية وتاييس 
وسارة.. ألّن الّتوبة كانت في حياة كّل هؤالء وغيرهم، هي نقطة حتّول 
نحو الّله، استمرّت مدى احلياة، بال رجعة إلى اخلطيئة. إّنها اشمئزاز 
وخزي  خجل  مع  القدمية،  للحالة  ورفض  شديد،  وندم  اخلطيئة،  من 

منها، وبالّتالي تكون الّتوبة تغييرًا حلياة اإلنسان.
ومن أشهر الّتائبني في العصور القدمية امللك داود اّلذي مارس الزنى 
املزامير،  كتاب  ووضع  وتاب،  فندم  الّنساء،  من  عدد  مع  والفحشاء 
وأشهرها املزمور اخلمسون «ارحمني يا الله بعظيم رحمتك..» وهو 

مزمور الّتوبة.
وفي اإلجنيل املقّدس نرى العديد من املواقف اّلتي واجهها يسوع مع 
إلى  والرجوع  الّتوبة  ضرورة  عن  األمثلة  وأورد  ونساًء،  رجاًال  اخلطأة، 
رجمها  أرادوا  اّلتي  الزّانية،  املرأة  وحادثة  الّضال،  االبن  كمثل  الله، 
خطيئة  بال  كان  منكم  لهم: «من  قال  يسوع  ولكن  للّشريعة،  وفًقا 

فليرجمها بحجر» (يوحنا 6:8-7). وانصرفوا واحًدا فواحد. 
املسيح،  ليسوع  الّتلميذات  أهم  من  تعتبر  اّلتي  ّية  املجدل ومرمي 
وتعتبر رمزًا لإلنسان اخلاطئ اّلذي يتوب. وقد شفاها يسوع املسيح 
بأن أخرج منها سبعة شياطني. وهي ذات مكانة عالية في التقرّب 
من يسوع، حّتى أّنها أول من ظهر لها املسيح بعد موته. واعترفت 
ّية قديسة ويحتفل بها في 22 متوز/يوليو من  الكنيسة مبرمي املجدل

كّل عام.
ومرمي اخلاطئة اّلتي غّسلت قدَمي يسوع بدموعها ومسحتهما بشعر 
رأسها وكانت تقّبل قدميه، وتلك اخلاطئة اّلتي دهنت قدَمي يسوع 
بالطّيب وعطر الناردين، فقد عادت بالّتوبة إلى الرّب، وكفرت عن 

خطاياها وآثامها اّلتي كانت ال ُحتصى.
والقّديس أُغسطينوس كاتب وفيلسوف من أصل نوميدي-التيني 
أهّم  أحد  يعّد  اجلزائر).  أهراس،  سوق  (حاليا  طاغاست  في  ولد 
حياة  شبابه  في  عاش  فقد  املسيحّية،  في  املؤّثرة  الشخصّيات 
استمتاعّية باخلالعة واملجون، ولم يترك بابا للخطيئة إّال وجله، وفي 
قرطاج كانت له عالقة مع امرأة زانية اتخذها خليلة له ملّدة 15 عاًما. 
وولدت له ابًنا غير شرعّي، وحمل اسم أديودادتوس. واهتّم أغسطني 
بتعليم الفلسفة وعلم البيان، وعلم اإلقناع واخلطابة؛ ثّم انتقل إلى 
صلوات  ولكن  جامعتها.  في  للّتدريس  ميالنو  إلى  ومنها  روما 
أّمه احلارّة واملتكرّرة لكي ينير الّله عيني ابنها ويتوب عن خطاياه 
ومعاصيه، لقيت استجابة لدى الرّب وفتح عينيه على عالم آخر لم 
يعهده من قبل. وكان للقائه بأمبروسيوس (أسقف ميالنو) أثر كبير 
أمبروسيوس  بشخصّية  أوغسطني  أعجب  لقد  التحّول.  هذا  على 
وقرّر  العربدة  وحياة  اإلجحاد  ترك  فقرّر  موعظاته  من  وتأّثر  وبالغته 
اعتناق املسيحّية. وعاد إلى بالده في اجلزائر حيث تعّمد وعّمد ابنه 
ودخل خدمة الكنيسة، وأصبح ُمساعًدا ألسقف مدينة عنابة القريبة 
من مسقط رأسه. وأخذ يؤّلف الكثير من املواعظ والتأّمالت الدينّية 
اّلتي وصلنا منها 500 موعظة و200 رسالة. وأهّم مؤّلفاته على 
وتعتبر االعترافات  اإلطالق كتابان: «مدينة الّله» و«االعترافات» – 
من أهّم كتب السيرة الذاتّية في الّتاريخ. وأصبح أغسطينوس قدوًة 
مثل  الفالسفة،  كبار  من  عدد  بفلسفته  وتأّثر  والّتائبني،  للخطأة 

القّديس توما اإلكويني وجون كالڤن ومارتن لوثر وغيرهم.
ومرمي القبطّية أو املصرّية: وهي من اإلسكندرّية، ومنذ سّن الّثانية 
عشر بدأ ذهنها يتلوّث باخلطيئة من تأثير الّشر اّلذي كان سائًدا، وما 
كان مينعها من ارتكاب اخلطيئة الفعلّية إّال اخلوف املقترن باالحترام 
لوالدها، لكن ما لبثت أن فقدت أباها ثّم أّمها، فخال لها اجلو وانحدرت 
إلى مهاوي اخلطيئة اجلسدّية الدنسة. أسلمت نفسها للملذات مّدة 
سبع عشرة سنة، ولم يكن ذلك عن احتياج سوى إشباع شهواتها.
وفي أحد األيام وقت الّصيف، رأت جمًعا من املصرّيني والليبّيني في 
امليناء مّتجهني إلى أورشليم (القدس) حلضور عيد الّصليب املقّدس، 
ولم تكن متلك قيمة الّسفر في إحدى الّسفن الذاهبة إلى أورشليم، 
لكّنها وجدتها فرصًة إلشباع لّذاتها مع املسافرين. فقد سافرت مع 
زمرة من الشّبان وحدث ما حدث في الّطريق، وأخيرًا وصل الرّكب إلى 
أورشليم ونصبت هناك خيمًة لها لتواصل ممارسة الّدعارة والزّنا، حّتى 
حَلّ يوم عيد الصليب. ورأت اجلموع تّتجه إلى كنيسة القيامة وكان 
الزحام شديًدا، وملا جاء دورها لدخول الكنيسة، وعند عتبتها وجدت 
رة ال تستطيع أن حترّكها وتدخل، وكانت هناك قوّة  رِجَلها وكأنها ُمَسمَّ
خفية متنعها من الّدخول؛ وكرّرت احملاولة أكثر من مرّة من دون جدوى. 
ت أّنها الوحيدة املطرودة من الكنيسة، فالكّل يدخلون بال عائق  أحسَّ
أو مانع، عندئذ اعتزلت بجوار بوابة الكنيسة وأدركت في فكرها أّن 

ما منعها من الّدخول يرجع إلى عدم استحقاقها بسبب فسادها. 
رأسها،  فوق  العذراء  صورة  فأبصرت  وتطّلعت  البكاء  في  انفجرت 
فصرخت في خزي: «يا عذراء إّني أدرك مدى قذارتي وعدم استحقاقي 
ألن أدخل كنيسة الّله، بل إّن نفسي الّدنسة ال تستطيع أن تثبت 
طلبت  أماِمك».  نفسي  وصغر  خلجلي  فيا  الّطاهرة.  صورتك  أمام 
شفاعة العذراء من كّل قلبها ووعدت بعدم الرّجوع حلياتها املاضية، 
املقّدس،  الّصليب  لتكرّم  بالّدخول  لها  تسمح  أن  إليها  وتوّسلت 
عن  اعتزلت  وفعًال  ًيا.  نهائ ملّذاته  وكل  العالم  توِدّع  سوف  وبعدها 
العالم في منطقة نهر األردن في كنيسة على اسم يوحّنا املعمدان، 
ثم زهدت العالم كّله وعاشت في الّصحراء األردنّية القاحلة طيلة 15 

سنة، أمضتها بالّتعّبد والّصلوات حّتى ماتت.
نخلص من هذا إلى أّن املسيحّية واإلسالم ترّحبان بالّتائبني، وتدعوان 
املؤمنني واخلطأة واآلثمني إلى الّتوبة والرّجوع إلى الّله تعالى. وكما 
أسلفنا أعاله يجب أن تتّم الّتوبة بحسب الّشروط والّظروف املذكورة 
إلى  اخلطيئة  حالة  من  التحّول  على  وإخالص  بصدق  والعمل  آنًفا، 

حالة البراَءة والّطهارة والعفاف.
(حيفا)
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بعد  اخلميس،  أمس  شواطئها،  في  الّسباحة  موسم 
ُمضّي 6 أشهر على اختتام موسم الّسباحة املاضي.

السباحة  موسم  الفتتاح  حتضيراتها  البلدّية  وأمتّت 
لهذا العام. وتفتتح البلدّية هذا املوسم باكرًا، وطيلة 
وستمّدد   ،1800 إلى   800 من  أي  الّنهار،  ساعات 
 .1900 الّساعة  حّتى  الشواطئ  في  اإلنقاذ  خدمات 
ويبلغ طول الشواطئ املرخصة لالستحمام والسباحة 
في حيفا 17 كيلومترًا. وحتاول البلدّية إيجاد احللول 
لظاهرة وجود جمهور املستحمني على الشواطئ حّتى 
بعد مغادرة املنقذين ملواقع عملهم، وضمان السالمة 
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باملستحمني  أضرار  أي  وقوع  دون  للحيلولة  العامة 
قدر املستطاع.

ـ23 مليون شيكل  وتستثمر بلدّية حيفا ما يقارب ال
ا لصيانة وتنظيف شواطئ الّسباحة البلدّية،  ـً سنوّي
محّطة   13 وتتواجد  هذا  الّصيف.  ملوسم  وتهيئتها 
بالّتناوب  فيها  يعمل  شواطئها،  امتداد  على  إنقاذ 

47 ُمنقًذا مؤّهًال.

حتتضن  حيفا  مدينة  شواطئ  أّن  إلى  اإلشارة  جتدر 
فّعالّيات ونشاطات مختلفة، تنّظمها البلدية ضمن 
فنّية  نشاطات  تشمل  واّلتي  الّصيف،  احتفاالت 

وأخرى رياضّية، إلى جانب املسابقات املتنوّعة. 
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 12 وبتاريخ  متاًما،  عام  قبل 
وجه  على   2012 نيسان 
األّول  مقالي  ُنشر  الّتحديد، 
قلم»  يا  «سّطر  زاوية  ضمن 
وكان  «حيفا»؛  صحيفة  في 
ا  جانًب املنطق  «دع  بعنوان 
حتّدثت  عندما  رجل».  يا 
الصديق  مع  حينه  في 
العام  املدير  عّباسي،  راني 
لصحيفة  املسؤول  واحملرر 
«حيفا»، حول موضوع زاويتي 
راني:  سألني  األسبوعّية، 
«هل تستطيع االلتزام بكتابة 
في  ثابتة؟».  أسبوعّية  زاوية 
باألمر  ا  ـً ّي مل فّكرت  احلقيقة 
مبثابة  فهي  أجيب،  أن  قبل 

جتربة أولى أن ألتزم بكتابة زاوية أسبوعّية ثابتة، فهي مبثابة حتدٍّ جريء بأن 
تكتب في كل أسبوع مقاًال جديًدا، وتطرح في كل أسبوع قضّية جديدة، أو 

تثير موضوًعا يثير االهتمام. 
بدأت أكتب وأنشر، وأنا أسأل نفسي: «حّتى متى سأصمد؟ ملّدة شهر، شهرين.. 
ثالثة؟»؛ وكنت دائًما أفّكر: «ماذا سأكتب في األسبوع القادم؟».. إلى أن أصبح 
هذا الّسؤال شغلي الّشاغل، وحتّول إلى هاجسي اليومي، فكنت أخاف أن أقع 
في فخ الّتكرار، أو أن تصبح املواضيع اّلتي أكتبها ممّلة، غير متجّددة، وال 

تطرح أفكارًا ومواضيع جديدة.     
توالت املواضيع واملقاالت: مشروع القطار الكهربائّي في مدينة حيفا، واألخطار 
التي ممكن أن يسببها هذا املشروع على حياة أجزاء كبيرة من سكان املدينة، 
ّمت  إذا  للحركة،  اإللكتروني  املوقع  في  ورد  ما  حسب  املشروع  هذا  أن  حيث 
مسرطنة  إشعاعات  انبعاث  إلى  سيؤّدي  احلالي،  الّتخطيط  حسب  تنفيذه 
للمنطقة وللمباني املتاخمة خلط السكة احلديدّية لهذا القطار، هذا باإلضافة 

إلى عزل املدينة عن البحر.
وكتبت عن أنصاف احللول لقضايا مّلحة في مجتمعنا، وقلت إّنه ميكن تأجيل 
تفاقم املشكلة في هذه احلالة، لكن ال يلغي وجودها. وكتبت عن ظاهرة  عقد 
ّية وحفالت تكرمي ألدباء وشعراء محلّيني.  األمسّيات الثقافّية واملنتديات األدب
من  ّية  األدب ساحتنا  على  يجري  ما  حقيقة  وعرضت  املوضوع  هذا  ناقشت 
ضّيقة،  ّية  حزب منطلقات  من  األدباء  مع  تتعامل  أصبحت  مؤّسسات  خالل 
وبناًء على عالقات شخصّية وشللية. وفي ظّل هذا التسّيب ومحاولة فرض 
ألدباء  األدباء  بعض  ترويج  خالل  ومن  احمللي،  أدبنا  على  فئوي  قبلي  واقع 
احلروف.  على  الّنقاط  وضع  الضرورة  من  أصبح  ومعيب،  مخٍز  بشكل  آخرين 
وكتبت عن الّتطبيع الثقافّي محّذرًا من عدم الّتمييز بني الّتطبيع الّثقافي 
ثقافة  على  فاالطالع  لآلخر،  واألدبي  الثقافّي  اإلنتاج  متابعة  أو  رصد  وبني 
وتطرّقت  معادية.  لدولة  الثقافة  هذه  كانت  وإن  حّتى  املطّلع،  يثري  أمر  اآلخر 
ّية اّلتي انطلقت فكرتها في املجتمعات  في زاويتي هذه ملوضوع اجلوائز األدب
على  محّفز  وهي  األدباء،  بني  الشريف  الّتنافس  تشجيع  أجل  من  املتحّضرة 
الّتجديد في أساليب الكتابة واملزيد من العطاء. وتطرّقت ملوضوع أثار أصداء 
واسعة وردود فعل متضاربة وذلك حني انتقدت ممّثلينا العرب في مجلس بلدّية 
حيفا اّلذين  اعتادوا احلصول على الفتات وعلى ما يتعّطف عليهم املسؤولني 

من ميزانّيات.  
خصصت عّدة حلقات لطرح قضايا مسرحنا احمللي، مسرح األطفال، مقاالت نقدّية 
ملسرحيات وبرامج تلفزيونّية، مواقع أثرّية مهملة في مدينتي حيفا وشفاعمرو، 
حملات من تاريخ مدينة شفاعمرو املشرق، حول زيارتي للندن وپراغ، عن ظواهر 
املتدّني  ومستواها  التلفزيونّية  البرامج  في  العنيفة  احلوارات  عن  العنف، 
واّلتي حتوّلت أحياًنا إلى حوار أحذية، مسّدسات، إهانات، ضرب واعتداءات.

بعد كل هذا أتوّقف قليًال متأّمالً، ُمندهًشا من التحّول الذي طرأ لدّي بعد 
دخولي هذه الّتجربة، جتربة كتابة زاوية أسبوعّية، فاليوم بعد أن كنت قلًقا 
على إيجاد مواضيع لطرحها في زاويتي، أجد نفسي اليوم حائرًا أّي موضوع 
أختار من ضمن املواضيع التي ميكن طرحها. وإزاء هذا الوضع تذّكرت حوارًا 
دار بيني وبني أحد الكّتاب من إحدى الدول االسكندناڤّية في إحدى الورشات 
ّية للكّتاب املسرحّيني، حني قال لي: «أنا أحسدك على كثرة املواضيع  الدول
من  نعاني  اليوم  نحن  بينما  عنها،  تكتب  أن  ميكن  اّلتي  املؤملة  والقضايا 
تأخذ  أن  رأيك  «ما  مازًحا:  له  فقلت  عنها».  نكتب  حّتى  املشاكل  إنعدام 
ًيا           آالمي ومعاناتي وباملقابل أحصل على هدوئك الّنفسي، وبهذا أتنازل نهائ

عن الكتابة».     

ضحكًة  سمعني،  وقد  سيزيف  ضحك 
وهمس  مّني  اقترب  األشجار،  كَلّ  هزّت 
تفسير  أّي  يوجد  ال  أّنُه  أذني:  في 
ذلك  قال  األّدعاء،  هذا  يؤّيد  منطقي 
َمّ أضاف، يا صديقي! كقائل محترف!! ث

تولول  أنَت  وها  قْفزة!  سوى  هذه  تكن  لم 
كطفل تركتُه أّمِه!! 

خطورة  أمامي  تتجّلى  بدأْت  عندها، 
، وهذا ال مناص  وْضعي، اّلذي يحّتم علَيّ

منه، أْن أقفز من الَعبثي إلى الواقع!!
صرخت  ِقواي،  َتبّقى  مبا  استنصرُت 
ولو  أَحظى  َعَساي  ُمتحّدًيا،  وجهه  في 
االنتصار  ُهنيهات  من  القليل  بالقليل 

الغالية والّثمينة!! أوَليس ال مستحيل إّال املستحيل؟!!
ُكْنهها،  وَفْهم  قراءة  من  أمتّكن  لم  بنظراٍت  سيزيف  تأّملني 

تأّمل وَشَخر باحتقار وازدراء بارزين، ثّم قال:
- «اْفتح» َشْهوَتَك للوجود....

- آِمن بالّنور، تُكن ابَنُه.
- تذّكر القيامة! وأّن في «املوت» انتصارًا وحياة!!

َص نفسه ُيهلكها!! - فَمْن أراد أن ُيَخلِّ
- ليكن «نور» ُتضيئوَنُه ُقّدام الّناس في عتمة الّطريق!!

قال سيزيف ذلك ويُدُه قابضة على ُعنقي، حّتى أّنني لم أَعد 
نّفس!! وخارت في داخلي قواَي!! قادرًا على الَتّ

ُحدبِة  عن  لْت  فترَجّ معي «أناي»،  الكالم  هذا  تسمع  كانت 
الَعجز تهتف:

ألنقل  ال  األبد...  إلى  واملجد  القوّة  ِمَن  ألّنني  لي  طوبي   -
«الّصخرة» فقط، بل ألنقل اجلبال، ولو علت شماريخ تطال 

أوملپ اآللهة!!
م سيزيف «بُحنوّ» وانسحب تارًكا وراَءه صداه: عاد الَعزْم  َبسَّ َت

يْخرَِج «الَعَبَث» ولو حّط «آلًها»!!!  َشمًسا تلفُّ املدينَة، ِل
التقطُت أنفاسي، ووقفُت على رجلّي..

ُه  أنَّ صاحبي!  يا  َأبشر  فأخبرتني:  سيزيف،  عيناي  بِعْت  َت
لَك اآلن سعيًدا!! َيّ يَتَخ

    
مي  ِه َصحراِء «العجز»، وَتعلُّ ْي بعد سنوات من خروجي من ِت
حُت  كيَف أُذيُب قلَب َصْخرِتِه، َسْيطَر علّي إحساٌس أنّني َجنَ

أن أَفّتتها..
وارس حتمُل اسمه من  لكن ما أن سمعُت حفيَف أجنحِة الَنّ
فرأيُت  البعيد،  إلى  ونظرُت  ورائي  التفتُّ   األسطورة،  أرض 
الّبلوَغ  وتكرران  «الّصخرة»،  حتتضنان  مفتولتني  يَدين 

الّالنهائي، نعم! 
نعم!.. بلوغ قّمة اجلبل..  
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املدينة مسرح، الوقُت فيها من الّالشعور 
يخرُج، وإلى الّالشيء يأتي.. َعبٌث عقيم 

ينام في األزّقة الّسائبات...
ليٍل  شقوق  من  ُتِطّل  احلانة  صرخات 
ُتنضُج  «قربان»  واملومُس  يتبعنا!! 

ياط الّداميات. انتظارها على َجْمر السِّ
باحلياة!!  ينبُض  «اخلّيام»  أّيها  شيء  ال 
من  «دانتي»  َنَفاني  َسجني  فكأّنني 
اجلحيم، بعد أن أْفردني القطيع «قارورة» 

جرباء!!
خارج  البٌث  سيزيف  املشهد  مؤّخر  في 
ْهو ولم يدلف إلى ُحلِمِه... فالغضب  السَّ

اجلائع يحَتِضُنُه حني رآني أُغادر قّمَة اجلَبل ألَْهوي إلى داخلي 
ر... َصْخرًة تتكسَّ

سيزيف ألقى بصخرتِه ُمْعِلًنا: املبارزة، املبارزة، ولو أَنّها لن 
تكون عادلة وال متعادلة!!

زحزحة  على  تَعوّد  ِعمالًقا،  وقف،  املسرح،  من  زاويٍة  في 
وزن  بقوّة  صغيرًا  أنا،  وقفُت  املقابلة  الزاوية  وفي  الّصخور؛ 

الرّيشة!!
تني خالتني من الّنوافذ والّشرفات. ُة ميدان ميَتّد بني ِقمَّ َب احلَل

اَحلكم رَوَّض َقْفل األسطورة، ووصل في موعٍد هو حّدده...
ّم قال: معركة غير متعادلة!! جال بكاميرا َعينيِه، ُث

أْبعادُه  بها:  البدء  قبل  لصاحله  يسّجل  سيزيف،  فهذا 
الّضخمة وجتربتُه الغنّية في َخوْض املعارك، ثّم أضاف: حّتى 
احتجاًجا  اإلضراب،  عليه  وُحرِّم  بالّسالسل  ّيد  ُق الذي  املوت 
كْسِر  من  ومتّكن  ملساعدِتِه  احلرب  إلُه  َهّب  األْسر،  هذا  على 
إلى  يقفون  احلكماء  «أصدقاؤه»  هم  وها  وحتريره...  قيوده 

جانبه ِسياًجا واقًيا!!
غْير  وأنا  بالهجوم  وداهمني  سيزيف،  الكالم  هذا  ُيثِن  لم 

ُمْسَتعّد...
انقَضّ علّي من الّال-مكان صارًخا، كيف تسمح لنفسَك أن 

تقفز هكذا بدون ترخيص من أحد؟!!
وقبل أن أنبس ببنِت َشفة صفعني على خّدي األيسر وطرحني 

أرًضا!! رّمبا لم َيْعجبُه شقيقه األَمين. 
أصابني دوار شديد، فلم أُعد أعرف َمْن ِضّد َمْن في هذه املعركة!!

في  وثّبتني  ِثَقلِه  بكّل  َيّ  عل ناَء  ُيزْبد،  وهو  سيزيف،  لكن 
األرض الباردة، فاقَد القوّة على احلركة! 

َصرَخُت: لن أمتّكن من مواصلة هكذا ُمنازلة!! دمي َيْشَخُب 
وأنا قاعد، وهذا في قواعد املبارزات هو الّذبح بعينِه!! 

وهنا همسُت في أُذن ذاتي: «أّيتها األرض الّطيبة، أنِت ُجْدِت 
بُقربانِك فأيَن اآللهة؟!». 
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حيفا  رعّية  في  الكهنوتّية  خبرتي  تكن  لم 
األولى بل الّثانية، إذ إّني تعّينت منذ رسامتي 
الكهنوتّية في العام 2002 كاهًنا مساعًدا في 
رعّية مار الياس للرّوم امللكّيني الكاثوليك في 
العام  إلى  هذه  الرّعوّية  رسالتي  وبقيت  حيفا، 
2005، العام اّلذي انتقلت فيه ملقاعد الّدراسة 
روما  في  الغريغورّية  اجلامعة  في  جديد  من 
الّالهوت.  علم  في  الّثاني  الّلقب  على  ألحصل 
لم أكن في تلك الفترة مسؤوًال أوًّال عن الرّعّية، 
بل كاهًنا ُمساعًدا يهتّم ببعض قطاعات العمل 
ا عن ُبعد لكّل ما يدور في  الرّعوّي، فكنت مراقًب
الرّعّية من مجلٍس رعوّي وهيئات رعوّية أخرى 
وحسابات كنائس.. وكنت أخزّن كّل شيء أراه أو 
إلى  ما  يوًما  أعود  عّلني  ذاكرتي،  في  أسمعه 
رعّية حيفا، فأعود وفي جعبتي رياح الّتغيير 
والّتنشيط والعمل مبنهجّية أخرى. وفعًال، قبل 
انتهائي من دراستي الّالهوتّية في روما، أي في 
العاّم،  الرّئيس  قدس  إلّي  بعث   ،2007 العام 
رسالًة  االحترام،  ّي  الكّل فرج  جان  األرشمندريت 
مبوافقة  انتدبتني،  الرّهبانّية  أّن  فيها  ُيعلمني 
املوّقر،  شّقور  الياس  املطران  الّسيادة  صاحب 
مار  لرعّية  رئيًسا  العّكاوّية،  األبرشّية  راعي 
الياس في حيفا، حيث كان يساعدني في تلك 
سمير  احملبوبني  األبوين  قدس  من  كّل  الفترة 
سركيس وسالم الفرح املخّلصّيني – الّلذين أوّجه 
على  القلب  إلى  القلب  من  شكر  كلمة  لهما 
كّل ما قّدماه للرّعّية أثناء خدمتهما من تفاٍن 

وتضحية وخدماٍت رعوّية.
في  الرّعّية  إدارة  ا  ـً رسمّي استلمت 
وبدأت  روما،  من  قادًما   ،(15/2/2008)
العمل مع أخوَّي احملبوبني بناًء على الّنظرة اّلتي 
الرّعّية.  في  مساعًدا  كاهًنا  كنت  حني  كوّنتها 
ومتناغًما،  رائًعا  ا  ـً ّي رهبان فريًقا  مًعا  كوّّنا 
وبدأت تظهر عالمات الّتغيير في األفق، فكان 
الّتغيير قادًما ال محالة. فقمنا بدايًة بتوحيد 
أكثر  هناك  كان  حيث  للرعّية،  ّية  املال اإلدارة 
من اثني عشر شخًصا يوّقعون على حسابات 
لنحصرها  وكنائس،  جلاٍن  من  املختلفة  الرّعّية 
في شخصني إلى جانب رئيس الرّعّية صاحب 
الّتوقيع املُلزم. ثّم أدخلنا دًما جديًدا على كاّفة 
في  فّعال  دوٌر  للّشباب  فكان  الرّعوّية،  الّلجان 
العمل الرّعوّي. وبعد ذلك أّسسنا حركة «فرسان 
الرّعّية  أبناء  خيرة  جمعت  اّلتي  الكنيسة» 

  ©1®d O Ò « è L E½√
¡U�ON�« u√ œU�— aOA�«

©w	dA�« UHO� ÊË–Q�Ë WM|d'« b��� ÂU�≈®

نحن نعاني، وبكل أسف، من أزمة سوء التصرّف 
واملشاة،  الّسائقني  بعض  قبل  من  الّطرقات  على 
اّلتي  احلوادث  من  الكثير  إلى  يؤّدي  اّلذي  األمر 
بشكل  األّمهات  قلوب  إلى  واأللم  احلسرة  ُتدخل 
وهذا  عاّم؛  بشكل  واألقارب  واألهل  خاص، 
التصرّف غير األخالقّي، يتمّثل بأشكال كثيرة، 
منها تعاطي الكحول واملسكرات والسرعة الزّائدة 
والّتجاوز اخلاطئ وعدم االنتباه عند عبور الّشارع 
ّية وعدم  بذهن سارح، وعدم احترام اإلشارات الضوئ
إعطاء حّق األولوّية للمشاة وملن يستحق. فهل من 
حّل لهذه األزمة اّلتي يذهب ضحّيتها الكثير من 
الّناس؟ وخصوًصا إذا أيقّنا أّن احلل لهذه املشكلة 
عام!  بشكل  وتصرّفاتهم  الّناس  بسلوك  متعّلق 
فهذا األمر يجب أن ُيدرس من جوانب عّدة، منها 
ملا  الشرعّي،  اجلانب  من  واألهم  واملادّي،  العلمّي 
لهذا اجلانب من دور بارز وأساسّي، فيجب العمل 
به ألهمّيته البالغة، ألّن هذا اجلانب يقوّي الرقابة 
الذاهتّية اّلتي تنبع من الضمير الداخلي لإلنسان 
يجعل  اجلانب  هذا  ألّن  باإلميان،  ُمشبًعا  كان  إذا 
على  ويعمل  وأسبابها  عيوبه  يعرف  اإلنسان 
على  يحّتم  الشرعي  فاجلانب  اعوجاجها.  تقومي 
يتدارك  كي  ويحاسبها  نفسه  يراجع  أن  اإلنسان 

أخطاءه قبل مساءلته أمام الله وأمام الّناس.
يَنة}،  رَه َكَسَبت  ِمبا  َنْفٍس  {ُكلُّ  تعالى  الله  قال 
وليس هناك عامل أقوى من حتقيق هذه الرقابة 
من اإلميان القوّي بالله عّز وجّل، اّلذي يبعث على 
الّنفس  ومحاسبة  األمور  كّل  في  الّله  مراقبة 
والعمل ملا بعد املوت وشعور الفرد أّن الله رقيب 
عليه في الليل والّنهار {َيعلم خائنة األعني وما 
تخفي الّصدور}، فإذا حترّك هذا الوازع في نفس 
إيقاع  في  الّتفكير  عن  سيمتنع  عندها  اإلنسان 

الّضرر بالغير، وسيعمل على سالمة الّناس.
نحتاج إلى إقامة الوازع اإلميانّي في ضمير الفرد 
أخالقّي  باعث  فيه  ألّن  عليه،  حارًسا  ليصبح 
ا بتثبيته في أعماق الّنفس البشرّية،  ـً ّي يهتم دين
فيه،  والفرد  املجتمع  لسعادة  األّول  الضمان  وهو 
وباإلضافة إلى كّل هذا نحتاج إلى الرّقابة اإلدارّية 
الّناس  أمور  ملعاجلة  األقوى  وهي  والشعبّية، 
فيما  الّنظام،  بتنفيذ  حمايتهم  على  والعمل 

يّتصل باملصالح العاّمة واملرافق احليوّية.
االرتفاق  حقوق  من  السير  وسهولة  املرور  وحّق 
الدائمة الثابتة على أمالك عاّمة، فهو حّق ثابت 
للّناس جميًعا. فلكّل إنسان حق االنتفاع به ألّنه 
بشرطني.  إّال  احلق  هذا  يتقّيد  وال  املباحات،  من 
والّثاني:  باآلخرين،  اإلضرار  وعدم  السالمة  األّول: 
املنتفع  أو  املار  أضّر  فإن  احلاكم.  من  فيه  اإلذن 
باآلخرين كأن أعاق املرور، وإن لم يترتب على فعله 
ضرر جاز بشرط إذن احلاكم، ألّن احلق فيه لعاّمة 
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بالعديد  القيام  احلركة  هذه  فتبّنت  الّشباب، 
أعمالها  فتجّلت  والّنشاطات،  الفّعالّيات  من 
القدمية  الّطائفة  مدافن  تنظيف  في  األولى 
ُمهَملة  كانت  أن  بعد  يافا،  شارع  في  الواقعة 
الّنشاطات  توالت  ثّم  عّدة؛  لسنواٍت  ومتروكًة 
الّديناميكّية اّلتي طبعت مسيرة رعّيتنا بختٍم 
الّصيفّي  الكاثوليكّي  املخّيم  فكان  ذهبّي، 
وأخيرًا  امليالد،  ومغارة  الّسنوّية  الرّعّية  وحفلة 
وشاباتنا  شبابنا  زال  وما  امليالد.  شجرة  إضاءة 
هذه  في  بقوّة  يساهمون  واِملعطائني  الغّيورين 

الّنشاطات الرّعوّية.
والّنشاطات  الُعمرانّية  باملشاريع  نكتِف  لم 
الّطوائف  إلى  انطلقنا  بل  وحسب،  الرّوحّية 
مسيحّيني  من  حيفا،  مدينة  في  األخرى 
توحيد  االنفتاح  هذا  نتيجة  فجاء  ومسلمني، 
األعياد واملسيرات الدينّية والكشفّية والّشعبّية 
واإلفطار  املسيحّيني،  جهة  من  املشتركة 
الرّمضانّي وزيارات مسجد اجلرينة للقاء الّشيخ 
رشاد أبو الهيجاء من جهة املسلمني، ّمما أضاف 
متّيز  حيفا  في  العرب  حياة  على  جديًدا  ُبعًدا 

باحملّبة املتبادلة واالحترام املتبادل. 
مع  متينة  شخصّية  عالقة  ببناء  أيًضا  ُقمنا 
اّلذي  ياهف،  يونا  احملامي  حيفا،  بلدّية  رئيس 
ّية  الكاتدرائ ساحة  ترميم  مشروع  ا  ـً مادّي دعم 
ا  ـً رعوّي مخّطًطا  وضعنا  ثّم  كّلها.  اخلارجّية 
فكان  الرّعّية،  في  إجنازها  املزمع  للمشاريع 
ّية وترميمات  مشروع الكهرباء واملكّيفات الهوائ
ّية من الّداخل وقاعة الكنيسة وتلبيس  الكاتدرائ
واجهة كنيسة القّديس غريغوريوس – وادي اجلمال 
أعطت  اّلتي  العمل  ورشات  فبدأت  باحلجر.. 
نفحة أمٍل وانتماء للكثيرين من أبناء الرّعّية. 
عن  يغفل  لم  املشاريع،  هذه  كّل  جانب  إلى 
بالنا الُبعد الرّوحّي، وهو األساس لكّل أعمالنا 
فقامت  اآلخر؛  نحو  االنطالق  ونقطة  الرّعوّية 
الّصالة  جماعة  خالل  من  أيًضا  روحّية  نهضة 
املرميّية والّسهرانّيات والرّياضات الرّوحّية، فسار 
مع  جنب  إلى  ا  جنًب للكنيسة  احلجرّي  البناء 
والكنيسة  الرّعّية  فلبست  لها،  البشرّي  البناء 

ثوًبا جديًدا متأّلًقا وُمشرًقا بنعمة الرّّب.
(يتبع)
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الناس. وبالّنظر إلى تفاقم حوادث الّسير وزيادة 
واقتضاء  وممتلكاتهم  الّناس  أرواح  عى  أخطارها 
بترخيص  املتعّلقة  األنظمة  سّنت  املصلحة، 
املركبات مبا يحّقق شروط األمن، كسالمة األجهزة 
واالحتياط  القيادة  ورخص  املُلكّية  نقل  وقواعد 
اخلاّصة  بالّشروط  القيادة  رخص  جلنح  الكافي 
بقواعد  والدراية  والرؤية  والقدرة  للسّن  بالنسبة 
املعقولة  الّسرعة  وحتديد  بها  والتقّيد  املرور 
واحلمولة املمكنة ومما ال شّك فيه أن االلتزام بتلك 
واجب  الشريعة  أحكام  تخالف  ال  اّلتي  األنظمة 
تقتضيه  وّمما  املرسلة.  املصالح  على  بناًء  شرًعا 
املصلحة بني الّناس سّن األنظمة الزاجرة بأنواعها، 
ومنها التعزير املالّي (العقوبات) ملن يخالف تلك 
التعليمات املنّظمة للمرور لردع من يعرّض أمن 
الّناس للخطر في الطرقات واألسواق من أصحاب 
بأحكام  أخًذا  األخرى،  النقل  ووسائل  املركبات 

احلسبة املقرّرة شرًعا.
ظهر  إذا  باملعروف  األمر  هي  الّشرع:  في  احلسبة 
تركه والّنهي عن النكر إذا شهر فعله. وهذا واجب 
على اجلميع، بل هو فرض على الكفاية يصير 

فرص على القادر الذي لم يقم به غيره.
وقد أجمل ابن خلدون أعمال احملتسب، وّمما قاله: 
الطرقات  في  الّناس  مضايقة  دون  يحول  «إّنه 
في  املبالغة  من  السفن  وأهل  احلّمالني  ومينع 
املباني  بهدم  ويحكم  السفن  شحن  أو  احلمل 
املتداعية للّسقوط حّتى ال تقع على املارّة ومينع 
ويحكم  الصبيان  ضرب  من  الكتاتيب  معّلمي 
ويحمل  والتدنيس  بالغش  املتعّلقة  الّدعاوى  في 

املماطلني على أداء ما عليهم من الّديون».
ووظيفة احلسبة تقوم بأداء األمر باملعروف والّنهي 
عن النكر في صورة رسمّية، وتسهر على تنفيذ 
العاّمة.  واآلداب  باملصالح  يتعّلق  فيما  القوانني 
واحلوادث اّلتي تنتج عن تسيير املركبات تطبق 
الّشريعة.  في  املقرّرة  اجلنايات  أحكام  عليها 
والسائق  اخلطأ  قبيل  من  الغالب  في  كانت  وإن 
سواء  أضرار،  من  بالغير  يحدثه  عّما  مسؤول 
في البدن أم املال، إذا حتّققت عناصرها من خطأ 
وقوعه  بعد  الضرر  رفع  إلى  سبيل  فال  وضرر 
شرعت  وقد  التعويض.  أو  الضمان  بإيجاب  إّال 
على  تعود  فهي  العاّمة،  للمصلحة  العقوبات 
باألمن   - االجتماعّية  وهيئاتها  أفرادها   - األّمة 
والطمأنينة، وحتفظ الّدماء وحتقنها من أن تسفك، 
وتصون األعراض من أن تنتهك، ومتنع احلياة من أن 

ُتهدر، واألموال من أن تضيع أو تؤكل بالباطل.
(يتبع)
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اإلعالم  ساحة  على  االجتماعّي  الّتواصل  شبكات  دخول 
على  ِحكرًا  اإلعالم  يُعد  فلم  املسّلمات،  من  كثيرًا  غّيرت 
رؤوس األموال وأصحاب األجندات اخلاّصة، وّمت فتح الباب 
التي  بالّطرق  وأفكارهم  آرائهم  عن  للّتعبير  للجميع 

يريدونها، وباألسلوب اّلذي يريدونه، أيًضا.
لكن شبكات الّتواصل االجتماعي لم تسلم من االختراق 
املَُمنهج لرؤوس األموال، للّتأثير على الرأي العام، ولم تسلم 
من سطحّية بعض مستخدميها اّلذين ينقلون ما يسمعون 
ويشاهدون عن اليمني والّشمال، دون أدنى تدقيق وتفكير 
وحتقيق، فتصبح الروايات واألخبار املفبرَكة والكاذبة حقيقة 

ُتبنى عليها اآلراء واملعتقدات.
بعض «املمسوخني» اّلذين ينقلون كّل ما يعجبهم يفعلون 
تشاء  ما  تصديق  األسهل  فمن  السطحّية،  باب  من  ذلك 
فكرًيا،  متزّمت  اآلخر  البعض  يناسبك.  ألّنه  له،  والترويج 
ًيا ويفعل ما يفعل وفق ما تقتضيه اخللفّية،  عقدًيا وحزب
الّشائعات  كّل  تكون  أن  من  بّد  وال  حّق»،  «على  ألّنه 
واحلزبّيني  العقدّيني  الفكرّيني،  خصومه  في  تطعن  التي 

«صحيحة». 
شبكات  على  كثيرة  أبواًقا  لإلعالم  فإّن  أخرى  جهة  من 
الّتواصل االجتماعّي، تساهم في صناعة الرأي العام وفق 
أجندة املموّلني لهذا اإلعالم وإعالمّييه، بالّتالي فإّن خطورة 
شبكات  إلى  انتقلت  اإلعالم  في  تكُمن  اّلتي  الّتضليل 

الّتواصل االجتماعّي بشكل مباشر.
حّثني على الكتابة حول هذا املوضوع ما شاهدته من أحداث 
طائفّية مؤسفة في مصر هذا األسبوع، ومن تزوير احلقائق 
الذي يجري على قدم وساق محلًيا وعاملًيا، فقد امتألت 
مباشر  بشكل  (كالعادة)  املسلمني  تتهم  بعناوين  الدنيا 
ـ«إندپندنت».  كال بريطانّية  صحف  عّدة  منها  باألحداث، 
وللّتوضيح، فليس املراد هنا اتهام أتباع دين معّني بإثارة 
املشاكل، فاملسألة معّقدة أكثر بكثير، إّمنا ال بّد من وضع 
واإلرهابّيني  املتطرّفني  يخّص  ما  بكّل  على احلروف  الّنقاط 
ومثيري الفنت، وكشف حجم ومدى تطرّفهم وخطورته، قبل 

الّتعاطف مع أّي جهة على حساب جهة أخرى.
لقد بدأت األحداث في مدينة اخلصوص عندما رسم صبية 
منهم  طلب  وبعدما  مسجد؛  جدار  على  معكوًفا  ا  صليًب
شيخ إزالة الرّسم، تطوّر احلدث إلى نزول بعض الّشبان من 
احلّي  الرصاص  أطلقوا  حيث  باألسلحة،  املجاورة  الكنيسة 
على فًتى مسلم وقتلوه، كما أطلقوا الّنار بشكل عشوائي 
قتل  وّمت  األحداث  تطوّرت  املارّة.  على  الكنيسة  داخل  من 
اّتهم  إصابة.   80 من  أكثر  اإلصابات  عدد  وبلغ  متبادل، 
املرتبطة  املسيحّية،  عائلة «اسكندر»  القرية  أهالي  بعض 
إسرائيل  بني  أسلحة  صفقات  (متت  وإسرائيل  بأمريكا 
والكنيسة املصرّية في السابق، وغالة األقباط ينشطون من 
الفنت،  بإثارة  اخلارج  من  جاءت  واّلتي  قولهم  وفق  أمريكا) 
حيث رّكز اجلانبان، املسلم واملسيحّي، على السلم األهلي 
بني  العالقة  تتغّير  لن  أّنه  وعلى  املواطنني  بني  الّتاريخّي 
املصابني  أحد  صديق  إّن  حّتى  األحداث.  هذه  إثر  اجلانبني 
النار  إطالق  عند  ليساعده  جاء  مسيحًيا  كان  املسلمني 
عليه، فتّم إطالق الّنار عليه كذلك، وكان معه عند عالجه 

ُمعتبرًا إّياه أًخا وجارًا.
ّية  تطوّر املشهد عند تشييع قتلى املسيحّيني في الكاتدرائ
املرقسّية بالعّباسّية، وبدأ جموع املشّيعني بترديد هتافات 
ضّد املرشد واإلخوان، وقام بعض القساوسة بتحميسهم أكثر 
اجلمهور»!!).  ئون  «يهدِّ إّنهم  قالت  اإلعالم  وسائل  (بعض 
حدثت بعد ذلك مناوشات بينهم وبني األمن، وّمت استخدام 
ّية هذه املرّة ومن أعلى  األسلحة الّنارّية من داخل الكاتدرائ
ـ«مولوتوڤ» واخلرطوش  أسطحها، شملت الرّصاص احلي وال
في  األمنّيني  املسؤولني  (أحد  طارق  محّمد  الرائد  بشهادة 
ّية)، وهو اعتراف خطير كونه يشّكل دليًال  ِمنطقة الكاتدرائ
داخل  أسلحة  وجود  على  ـ«ڤيديو»  ال أشرطة  مع  فاضًحا 
بوجود «أمن  املسؤول  ذات  اعترف  كما  املصرّية.  الكنائس 

ّية، وليس لألمن العام «دخل» مبا يجري  خاص» للكاتدرائ
بداخلها، وأّن ذلك يجري بالّتنسيق مع وزير الداخلّية!

وجرائم  فضائح  فيها  تظهر  اّلتي  األولى  املرّة  ليست  هذه 
جوزيف  اعتقال  ّمت   2010 عام  ففي  املصرّية.  الكنيسة 
بطرس اجلبالوي، جنل وكيل مطرانية بور سعيد، بعد ضبط 
سفينة ميلكها وعلى متنها مئات األطنان(!) من املتفّجرات 
من إسرائيل، ومنذ عام 2003 وبعدها احتجزت الكنيسة 
اعتنقتا  اللتان  شحاتة  وكاميليا  قسطنطني  وفاء  املصرّية 
في  للكنيسة،  حينها  الدولة  سّلمتهما  بعدما  اإلسالم، 

انتهاك فاضح لسيادة الدولة والقانون.
في  املساجد  أعرق  أحد  حصار  ّمت  أشهر  عّدة  وقبل 
 14 ملّدة  اجلُمعة  صالة  بعد  إبراهيم»  «القائد  اإلسكندرّية 
املصّلني،  من  و150  احملالوي  املعروف  الشيخ  وفيه  ساعة 
حينها رفض الشيخ مجيء أنصار التّيارات اإلسالمّية لفّك 
احلصار بعد تواطؤ أجهزة األمن، لعدم سفك الدماء، وقال 
أّن  إلى  أشارت  والّتحقيقات  رًا  مدّب كان  احلادث  إّن  حينها 
بعض املتهمني كانوا على صلة بجهات سياسّية ُمعارضة.

عدا  اجلميع،  اإلعالم  وسائل  اّتهمت  األولى  احلالة  في 
الّثانية  احلالة  وفي  الكنائس،  داخل  املسّلحني  املتطرّفني 
مخّططات  وراء  االجنرار  رفضوا  اّلذين  احملاَصرين  اتهمت 
الّتواصل  شبكات  إلى  بالطبع  انتقل  والّتضليل  الفنت، 
االجتماعي حيث استمّر املَضّللون بالّتعاطف مع املخرّبني 

واّتهام من ال صلة لهم باحلادث.
أي أّنه حني يتعّلق األمر باإلسالم واملسلمني وال يوجد أّي 
نوع من العنف واإلرهاب من قبلهم، يتّم خلق اإلرهاب من 
إخوانّية»  «ميليشيات  عن  وتسمع  به،  واّتهامهم  العدم 
مسّلحة  مجموعات  هناك  تكون  حينما  أّما  شابه.  وما 
مسيحّيني  دين  رجال  من  بتواطؤ  كنيسة  من  أكثر  داخل 
متطرّفني وقوى محلّية وعاملّية بشهادات ووثائق، تتجاهلها 
أعمالها  وعن  عنها  بالّدفاع  وتقوم  اإلعالم  وسائل  معظم 
ّية، وتّتهم املسلمني باألحداث. فلم نسمع  الّتخريبّية اإلرهاب
البابا»  «ميليشيات  عن  أو  الكنيسة»  «ملّثمي  عن 
(احلقيقّية في هذه احلالة)، وإّمنا نسمع صوت العلمانّيني 

اّلذين يدعمونهم ويدافعون عنهم.
إّنه قلب احلقائق والتضليل الذي عبر كّل احلدود، واملصيبة 
في  املسؤولني  قبل  من  مناسب  فعل  رّد  دون  من  ميّر  أّنه 
مصر، وعلى رأسهم الرئيس محّمد مرسي وحكومته، إزاء 
هذا االنفالت والّتخريب اّلذي يجب جلمه وجلم أهله، ومنع 
االنسياق األعمى من قبل اجلمهور لوسائل اإلعالم احلاقدة 

على اإلسالم.
إّن من واجبنا صناعة عقلّية ومنط تفكير جديَدْين مبنّيني 
على اتباع احلّجة والبرهان وعدم االنسياق كاخلرفان؛ خاّصة 
إزاء التحّديات اّلتي نواجهها اليوم. فمجرّد تصديق الكذب 
هو مشاركة فّعالة في الّتضليل اّلذي يتّم بشكل أكبر ّمما 

يتصوّره معظمنا هذه األّيام. 
ِه  اللَّ يِل  َسِب َعن  وْا  َيُصدُّ ِل َأْموَالَُهْم  ُينِفُقوَن  رُوْا  َكَف ِذيَن  الَّ {ِإَنّ 
وَالَِّذيَن  ُبوَن  ُيْغَل َمّ  ُث َحْسرًَة  ِهْم  ْي َعَل َتُكوُن  مَّ  ُث نِفُقوَنَها  َسُي َف

َم ُيْحَشرُوَن} (األنفال: 36). رُوْا ِإلَى َجَهنَّ َكَف

mahmood.audah@gmail.com
facebook.com/mahmood.audah
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 Mindless) الّطائش  األكل 
يواجهها  مشكلة   ،(Eating
كثيرون في معادلة فقدان الوزن، 
بها  يتفاعل  طريقة  إّال  هي  وما 
اجلسم بشكل خاطئ مع الكمّية 
وما  الّطعام؛  من  املستهلكة 
املشكلة  هذه  ظهور  في  يساعد 
أثناء  املغلوطة  املمارسات  هي 
الّتلفاز  كمشاهدة  الّطعام،  تناول 
أّنك  يعني  وهذا  كتاب.  قراءة  أو 
أن  دون  من  األكل  في  ستستمر 
خاّصًة  واالمتالء،  بالّشبع  تشعر 
من  كبير  كيس  تناول  بعد 
أو  مثًال،  ـ«شيپس»)  (ال البطاطا 
وغيرها  البوظة،  من  كبيرة  علبة 

من األطعمة.
وفي معظم األوقات تكون هذه األطعمة ذات سعرات حرارّية عالية، وبهذا يقع 
الّشخص في فخ السمنة بسبب توافر هذه األطعمة بني يديه، واّلتي تكون 
ـ«پوپ كورن»،  ـ«شيبس» والشكوالطة وال غالبية الوقت موجودة في املنزل، كال

الغنّي بالزبدة، إضافًة إلى املشروبات الغازّية.
جامعة  في  النفسانّي  الّطبيب  صاغها  كما  الطائش،  األكل  عبارة  تأتي 
أن  ميكن  واّلتي  وعي  بال  األكل  عادات  لوصف  إنسينك،  بريان  «كورنيل»، 
تؤّدي إلى زيادة الوزن اّلتي ال لزوم لها؛ وأطلق الدكتور إنسينك جملة «طبق 
و150  پاريس،  من  شخًصا   150 أجوبة  ضمن  وذلك  أكبر»،  وجبة  أكبر = 
تدركون  «متى  التالي:  الّسؤال  عليهم  طرح  وعندما  شيكاغو.  من  آخرين 
أّنكم انتهيتم من وجبة العشاء؟». جاءت إجابات الپاريسيني «عندما نشعر 

بالّشبع»؛ وأّما إجابة املجموعة الّثانية فكانت «عندما يفرغ الّطبق». 
ويقول الدكتور إنسينك: ال تعتمد على املعدة لتخبرك متى تشبع، فإّنها قد 

تكذب أحياًنا، احلل: هو األكل بتيّقظ.
وإليكم أهم 10 نصائح قد تساعدك في مكافحة هذه الظاهرة:

- تناول طعامك في املطبخ أو في غرفة الّطعام، وليس أمام الّتلفاز.
- ال تباعد الفترة الزمنّية بني الوجبات، فهذا سيشعرك باجلوع، ما يؤّدي إلى 

تناول كمّيات كبيرة من الّطعام.
نفسك  حترم  ال  الوقت  نفس  وفي  الصحّي،  الّطعام  على  نفسك  عوّد   -
غنّية  الوقت  غالب  في  تكون  واّلتي  املفّضلة،  اخلفيفة  الوجبات  بعض  من 

بالّسعرات احلرارّية.
- استبدل األطباق الكبيرة باألطباق األصغر حجًما؛ وإن كنت تفّضل استخدام 

احلجم الكبير منها، فحاول ملء نصفها باخلضراوات.
- استبدل املالعق الكبيرة باملالعق الصغيرة، فذلك سيجعلك تشعر بالّشبع.

غنّية  مغّذية  بوجبات  وغيرها  ـ«شيپس»  ال أكياس  استبدال  حاول   -
لفترة  بالّشبع  الّشعور  متنحك  اّلتي  الّطازجة  والفاكهة  املفيدة  باخلضراوات 

طويلة خصوًصا تلك الغنّية باأللياف.
- جتّنب تناول الّطعام أثناء انشغال عقلك بالّتفكير في أمر معّني كالقراءة، 
املعدة  من  املُرَسلة  اإلشارات  لتلك  التنّبه  من  العقل  مينع  االنشغال  هذا  فإّن 

بشكل متكرّر، واّلتي تشير إلى الّشبع.
- محاولة التمّهل بني لقمة وأخرى، تبّطئ عملّية تناول الّطعام، فيمكنك 
ارتشاف القليل من املاء بني لقمة وأخرى ما يجعلك تركز على تناول الطعام، 

بدًال من بلعه دفعًة واحدة، وهكذا يكون تناول الطعام بكمّيات أقل.
األحجام  استبدال  فعليك  لك،  مريًحا  خيارًا  التسوّق  جوالت  جتعل  ال   -

ـ«پوپ كورن» مثالً. الكبيرة من املنتجات باألحجام الصغيرة، كأكياس ال
- زد من نشاطاتك البدنّية داخل املنزل أو خارجه، كممارسة الّتمارين الرياضّية.
إّن احلصول على وعي أكبر بأهمّية تناول طعام صحي، وعالقته بزيادة الوزن 
غير املبررة والتحّول ألسلوب صحي في تناول الّطعام، سيساعد في التخّلص 

من الّظاهرة أو الّتخفيف منها.
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  U{ËdF�

ÆbŠ«Ë ÊUJ� w
 wK³I²��Ë Y¹bŠ u¼ U� q	 lL−¹ bŠ«Ë ÊUJ�

 5Ð 05.05.2013  v²ŠË 23.04.2013  5Ð ¨UŠu²H� ÷dF*« ÊuJOÝ

 ¨UHJð `²OÐ w
  UMH¹« Í—U−²�« lL−*« w
 ¨ 22∫00≠10∫00  UŽU��«

ÆWKzUF�« œ«d
√ lOL'Ë lÝ«u�« —uNL−K� w½U−� ‰u)«Ë

©ÆŸÆŸ®

 Water Glass
   «d� …bF� WO¾O³�« WÐuÞd�« h²1

 dC×²��  Æ «d�  …bŽ  ‰ULF²Ýö�  ¨W¾O³K�  ÍœË  ¨w¾OÐ  ¨Í—uŁ  fO	

 Æqz«u��«  oKD¹  ôË  W×z«—  ôË  WG³�  ÊËbÐ  ØÂUÝ  dOž  ¨100%  wFO³Þ

 q�UJÐ  WÐuÞdK�  …œU*«  ’UB²�«  bFÐ  Èdš√   ôULF²Ýô  fOJ�«  b¹b−²�

Æw²O³�« ©n¹ËdJO*«®  Ułu*« Êd
 w
 nOH−²�UÐ Áb¹b& wG³M¹ ¨UNÐUFO²Ý«

°øw zU N ÒM « n B ½ ‹ Òw ½U *√ åu ~O ÝöÖòË Òw ½U á Ý≈ åu ~O ÝöÖò°øw zU N ÒM « n B ½ ‹ Òw ½U *√ åu ~O ÝöÖòË Òw ½U á Ý≈ åu ~O ÝöÖò

ÆÆ
W

½
u

K
ý

d
Ð

 c
I

M
¹

 Ë
—

b
O

Ä
ÆÆ

W
½
u

K
ý

d
Ð

 c
I

M
¹

 Ë
—

b
O

Ä

تتسّلط األضواء، ظهيرة اليوم اجلُمعة، في متام الّساعة الواحدة، على 
قرعة دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، واّلتي ستقام في سويسرا.

فريقان  دورمتوند..  وبوروسيا  ميونيخ،  بايرن  مدريد،  ريال  برشلونة، 
من إسپانيا وآخران من أملانيا، هم املرّبع الذهبّي في أهّم البطوالت 

العاملّية على صعيد الفرق.
متّكن برشلونة من االرتقاء إلى دور نصف الّنهائي، للّسنة السادسة 
تغّلب  أن  بعد  وذلك  األنفس؛  بشّق  قياسّي)،  (رقم  الّتوالي  على 
على متصّدر الدوري الفرنسّي «پاريس سان جيرمان» بفضل فارق 
 ،(2-2) بالّنتيجة  پاريس  في  معه  تعادل  أن  بعد  فقط،  األهداف 
وحّقق الّتأّهل، يوم أول أمس األربعاء، بنتيجة الّتعادل اإلضافّية، هذه 
ـ«كامپ نو» من خالل تقدمي أداء جّيد  املرّة (1-1) في عقر داره ال
ا للفريق من العاصمة الفرنسّية، واّلذي أحرج خط دفاع برشلونة  جّدً
املرة تلَو األخرى؛ ولوال تأّلق احلارس الكتالوني ِڤكتور ڤالديز، كاد 

يرتقي پاريس إلى املرحلة القادمة.
وفي املقابل عانى برشلونة من اخلمول في خط الهجوم، إثر غياب 
الّنجم األكبر ليونيل ميسي، اّلذي يتعافى من اإلصابة، و«أُجبر» 
لكن  ا..  ـً ّي كل يتعاَف  لم  أّنه  رغم   ،62 الدقيقة  في  الّدخول  على 
ميسي يبقى ميسي، حّتى وهو ليس بكامل قوّته وجنح في تغيير 
مجريات الّلعب بعد دخوله وكانت له حّصة األسد في تصميم هدف 
أن  بعد   ،71 الدقيقة  في  پيدرو  سّجله  اّلذي  الفوز  بطعم  الّتعادل 
في  لپاريس  التفوّق  هدف  في  ـ«بارسا»،  ال جمهور  باستوري  باغت 

الدقيقة 51، بعد متريرة رائعة من زالطان أبراهيموڤيتش.
جنح جوزيه مورينيو، للّسنة الّثالثة على الّتوالي، في مهّمة اإلرتقاء 
مع فريقه ريال مدريد إلى دور نصف الّنهائي، بعد أن فاز على الفريق 

الّتركي غاالطساراي (5-3) في مجموع املباراتني.
اإلسپانّية  العاصمة  في  األولى  املباراة  في  ا  ـً ّي عمل حسم  الّلقاء 
املباراة  حكم  ولكّن  رد..  دون  من  بثالثّية  الريال  فوز  بعد  مدريد، 
جتاهل احتساب ضربَتي جواء مستحقتني ملصلحة األتراك، مما حّطم 
ا آمال الفريق الّتركي في مباراة اإلياب اّلتي انتهت بفوز كبير  ـً ّي كل

لچاال بالّنتيجة 3-2، لكّنه لن يكفي.
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داره في املباراة الّنهائية، العام السابق أمام تشيلسي.
أكمل بايرن مهّمة االرتقاء إلى دور نصف الّنهائي في تورينو، بعد أن 
تغّلب على «السّيدة العجوز»/يوڤنتوس بنفس الّنتيجة من املباراة 
األولى في أملانيا (2-0)، وكان واضح جًدا خالل املباراتني، أّن بايرن 

أفضل بكثير من اليوفي ويستحّق االرتقاء عن جدارة.
مباريات دور نصف الّنهائي ستقام في 24/23 من الّشهر اجلاري، 
ولنرى  اليوم  فلننتظر  أّيار..  من  واألّول  نيسان  من   30 في  واإلياب 
اتها ومن سيحّقق حلم االرتقاء إلى املباراة  ماذا حتمل القرعة في طّي

النهائية في «وميبلي» يوم 25 أّيار.
    

ـ«سيچنال أرينا»  «الدراما» الكبرى حدثت يوم الّثالثاء في استاد ال
املشتعل في دورمتوند، إذ جنح الفريق احمللي بإحراز هدفني في الوقت 
بدل الضائع وحتقيق الفوز (3-2) على الفريق اإلسپانّي «مالچا»، 
بعد أن انتهت املباراة األولى في إسپانيا بالّتعادل الّسلبي.. ولكن 
في  الكثير  ظلم  غاالطسراي  مثل  ومالَچا  ُتقال،  أن  يجب  احلقيقة 
ْي تسّلل واضحتني خلط هجوم  الهدف الثالث حني جتاهل احلّكام حالَت

دورمتوند وكان يجب إلغاء الهدف.
بإمكاننا القول إن الفريق األقوى في هذه الفترة هو العمالق الباڤاري 
األسبوع  في  األملانّي،  الدوري  بطولة  ضمن  اّلذي  ميونيخ،  بايرن 
السابق، ويسعى اآلن لتحقيق بطولة أوروبا، بعد أن فشل في عقر 

u
M

¹
—

u
ð

 w



 ¡
U
I

ð
—

ô
U
Ð

 q
H

²
×

¹
 Ê

d
¹

U
Ð

u
M

¹
—

u
ð

 w



 ¡
U
I

ð
—

ô
U
Ð

 q
H

²
×

¹
 Ê

d
¹

U
Ð



43 2013 ÊU�O½ 12 WF ÔL'«



442013 ÊU�O½ 12 WF ÔL'«

في  اجلديدة  األثرّية  املكتشفات  بعض  عن  سابق  تقرير  في  ذكرنا 
يافا القدمية. وفي هذا املقال نقّدم حملة موجزة عاّمة عن املدينة وأهم 
املواقع  بأهّم  آخر  الحًقا  لنوافيكم  ومكتشفاتها،  األثرّية  احلفرّيات 

واملعالم الّتاريخّية فيها. 
تعتبر يافا من أقدم مدن املوانئ في العالم، وقد ُبنيت على جرف 
صخرّي مرتفع يبرز إلى داخل مياه البحر، على شكل شبه جزيرة. 
حتميه  الذي  القدمي  امليناء  الصخرّي،  اجلرف  أمام  مباشرة  ويظهر 
الصخور البارزة من البحر. وقد كانت يافا مدينة مستقّلة على مر 
آالف الّسنني حّتى عام 1948. وحظيت املدينة مبكانتها وازدهارها 
على مّر العصور بسبب تواجدها على مفترق طرق هام: فهي مبقربة 
من الطريق القدمي اّلذي وصل ما بني العراق ومصر، وعلى الطريق 

املؤدية إلى القدس، إضافة إلى كونها ميناًء رئيسًيا مستعمالً. 

WÒO�¹—U²�« —œUB*«

ذكرت املدينة ألّول مرّة في املصادر املصرّية القدمية التي تعود للعام 
ُحتتمس  الفرعون  احتّلها  اّلتي  املدن  بني  من  كواحدة  ق.م.   1470

الّثالث. وقد ذكرت تلك الّنصوص قصة احتالل املدينة اّلتي تشبه 
على  الّتاريخّية  املصادر  روت  فقد  الّشهيرة:  طروادة  احتالل  قّصة 
أّن الفرعون ُحتتمس الّثالث أدخل اجلنود املسّلحني مختبئني داخل  
مللك  هدّيًة  جلبها  اّلتي  بالبضاعة  ومليئة  القش،  من  كبيرة  سالل 

مدينة يافا. 
أّما الرسائل من تل العمارنة، وهي رسائل مصرّية تعود إلى القرن 
الرابع عشر ق.م. كتبت خالل فترة حكم الفراعنة أمنحوتب الثالث، 
القالع  إحدى  أّنها  على  املدينة  فتذكر  آمون،  عنخ  وتوت  أخناتون 

املصرّية اّلتي تواجدت فيها مخازن امللك. 
أّما في فترات الحقة فقد ذكرت املدينة في نقش على لوح حجري 
يعود للملك اآلشوري سنحاريب، اّلذي احتّل يافا واملدن املجاورة لها 

عام 701 ق.م. 
ورد ذكر يافا في التوراة، أيًضا، كواحدة من مدن سبط دان. وارتبط 
لبناء  اللبناني  األرز  أخشاب  إحضار  قّصة  مع  الّتوراة  في  ذكرها 
الهيكل في القدس. كما أّنها ذكرت في قّصة النبي يونان اّلذي 

حاول الهروب من الّله عبر مينائها.
أسطورة  مع  املدينة  ذكر  أوردت  فقد  اليونانّية  األساطير  أّما 
إحدى  إلى  «أندروميدا»  رُبطت  حيث  و«أندروميدا»،  «پيرسيوس» 

الّصخور في ميناء يافا. 
املدن  من  واحدة  أّنها  على  ق.م.  اخلامس  القرن  خالل  املدينة  وتذكر 
اّلتي تقع حتت حكم ملك صور. وأشار الرّحالة اليونانّي سكيالكس، 
في القرن الرابع ق.م.، إلى أّن املدينة هي واحدة من املدن اخلاضعة 

حلكم مدينة صور الفينيقّية.  

rÝô« q�√

االسم  يحفظ  ّية «يافا»،  العرب بالّلغة  اليوم  املستعمل  املدينة  أسم 
االسم  حتت  املصرّية  الوثائق  في  يظهر  واّلذي  للمدينة،  القدمي 
ذاته. وقد ذكرت املدينة بهذا االسم في الفترات الّالحقة، كاملصادر 

اليونانّية وغيرها، وكذلك في الّتوراة. 
ذكرت  املصرّية  فاملصادر  الّتسمية؛  أصل  حول  اآلراء  تختلف 
املدينة حتت االسم «يوفا» ومعناه اجلمال، مبعنى جمال املوقع. أّما 
املصادر اليونانّية فنسبت أصل االسم إلى اآللهة «كاسيوڤا» والدة 
أوثقت  أن  بعد  املوت،  من  أنقذها «پيرسيوس»  التي  «أندروميدا» 
إلى الّصخرة في ميناء يافا. وتنسب مصادر أخرى هذا االسم إلى 
لبعض  وفًقا  الطوفان،  بعد  املدينة  بنى  اّلذي  نوح،  ابن  «يافت» 

العقائد والّتقاليد.

l�u*« WÝ«—œË W Ò¹dŁ_«  U Ò¹dH(« W¹«bÐ

تعرّضت  اّلذي  الّدمار  إلى  يافا  في  األثرّية  احلفرّيات  بداية  تعود 
املدينة  وسط  في  الّتل  على  مبنّية  كانت  واّلتي  املنازل،  بعض  له 
وكانت  و1954.   1950 واألعوام  و1938،   1937 العامني  بني 
بني  واملتاحف  اآلثار  مكتب  من  مببادرة  جرت  قد  األولى  التنقيبات 
األعوام 1948 و1950 لتستمر بقيادة جامعة «ليدس» البريطانّية 
ابتدأ من العام 1952. أّما احلفريات األثرّية املنتظمة األولى فقد 
بدأها الباحث كاپالن من قبل متحف تل أبيب - يافا عام 1955، 

لتستمر حّتى عام 1964. 

è ÒO ¹—U Ò² « U U ¹ èM ¹b  Í—U� qOL� Æœ

رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار)  (مدير قسم ال

22

W Ò¹dŁ_«  UHA²J*«

ألوف  على  دّلت  طبقات  سبع  من  أكثر  األثرّية  احلفرّيات  كشفت 
الهيلنّية  الفترة  بني  ما  األثرّي،  الّتل  في  االستيطان  من  الّسنني 

والعصر البرونزي األوسط. 
ومن أبرز املكتشفات ميكننا اإلشارة إلى ما يلي: 

بقايا السور من الفترة الهيلنّية اّلذي يصل ُسمك جدرانه إلى أكثر 
إلى  تاريخهما  ويعود  صغير،  منزل  آثار  جانبه  وإلى  مترين،  من 
القرن األّول ق.م. كما ّمت الكشف عن بقايا قلعة صغيرة يبلغ سمك 

جدرانها أكثر من 2.5 م وتاريخها القرن الّثالث ق.م.
أّما من الفترة الفارسّية فتّم الكشف عن بقايا سور املدينة وسمكه 
نحو 2.5 م، وبعض من املنازل اّلتي كانت مجاورة له. ويقّدر تاريخ 

السور بالقرن اخلامس ق.م.
احلديدّي.  العصر  من  املدينة  ومدخل  الّسور  بقايا  على  العثور  ّمت 
احلجر  من  املدخل  ُبني  بينما  احملّلي  الطني  أكوام  من  السور  بني 
رمسيس  الفرعون  اسم  تشمل  كتابة  عليها  ُنحتت  وقد  الرملي. 
الّثاني (1303 – 1213 ق.م). وقد أجريت بعض أعمال الّصيانة 

والترميم ملدخل رمسيس، وهو معروض للجمهور في املوقع.
ومن أبرز املكتشفات من العصر احلديدّي املعبد اّلذي حدد الباحثون 

تاريخه إلى القرن العاشر ق.م.، وحفظت منه قاعة مساحتها 4.4م 
عليها  األبيض  الكلس  من  املصنوعة  املعبد  وأرضّية  5.8م.  على 
بقايا ألعمدة، يبدو أّنها كانت مصنوعة من اخلشب، ودعمت سقف 
املعبد. أّما مدخل املعبد فيقع إلى الّشمال. كما عثر على جمجمة 

أسد في إحدى القاعات الّتابعة للمعبد.
وتعود مجموعة من املباني واملخازن اّلتي ّمت العثور عليها بالقرب 
من مدخل رمسيس الّثاني إلى العصر البرونزّي األخير (القرن الرابع 
عشر ق.م.). ووجدت أدوات عديدة من الفخار داخل املخازن مما ساعد 

على حتديد تاريخها لتلك الفترة.
أّما احلفريات األثرّية من سنوات السبعينات فقد كشفت عن آثار 
الرومانّية،  الفترة  إلى  استمرارًا  الهيلنّية،  الفترة  من  االستيطان 
وبعض أرضّيات الفسيفساء العائدة إلى القرن الّسابع ميالدّي، أو 

الفترة البيزنطّية.

الصورتان املرفقتان:
(1) صورة جلمجمة األسد من العصر احلديدّي.

يوم. (2) صورة ملدخل رمسيس الّثاني، كما هو ال

11
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*åUHO�ò q�«d ≠ ترأس املطران عطا الله حّنا، اجلُمعة األخير، صلوات 

املعمدان  يوحّنا  القّديس  كنيسة  في  مرمي،  العذراء  اإلله،  لوالدة  املدائح 
(الرّئيس  سرجيوس  األرشمندريت  شاركه  حيفا،  في  األرثوذكس  للرّوم 
الرعّية  أبناء  من  عدد  بحضور  األرثوذكس)،  الروم  لرعّية  الروحي 
األرثوذكسّية، ويوسف خوري (رئيس املجلس املّلي األرثوذكسّي)، وسامر 
األرثوذكسّي،  املّلي  املجلس  وأعضاء  املّلي)،  املجلس  (سكرتير  بّالن 

وأعضاء الهيئة التمثيلّية لرعّية الروم األرثوذكس في حيفا.
هذا وصدحت أصوات أعضاء جوقة املرّتلني بقيادة طوني باسيال بالّتراتيل 

اخلاّصة للسّيدة العذراء، شاركهم احلضور بالّتراتيل والّتسابيح.
ُهوّيتنا  على  احملافظة  أهمّية  على  حّنا  املطران  أّكد  عظته  وفي 
ًيا لدى رسم  املسيحّية، وشّدد على أّننا يجب االفتخار ورفع هامتنا عال

شارة الّصليب على صدورنا ألّننا من أتباع املسيح.

Ê«bLF*« U ÒMŠu¹ f¹ÒbI�« W�OM	 w


 Òw N ù« ”«b ÒI « ”√d ² ¹ U ÒM Š Ê«d D*«
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⁄U�b�« —uDðË ‰UHÞô« W¹cGð 5Ð W�öF�« 

 Íu²×¹ Íc�«Ë ”uKÄ f½UÑœ« „öOLOÝ W¹UŽdÐ

 WŁö¦�« qŠ«d*« W
U	 w
 LCPUFA vKŽ
 d̈OJH²�«  UOKLŽ q	 sŽ ‰ËR�� ⁄U�b�« ÆqHD�« —uDð w
 ÍdOB� ¡eł d³²F¹ ⁄U�b�« —uDð

 Íd& w²�«  UOKLF�« q	 w
 U³¹dIð qšb¹ ÎUOKLŽ t½U
 ÆV�×
 «c¼ fO�Ë  ¨rOKF²�« ¨…d	«c�«

ÆÍb�'« qLF�«Ë qO¼Q²�« ¨b¹b−²�«¨¡UM³�«¨r�'« rOEMð¨fHM²�« ∫UML�ł w


 …eNł« q ÒGA¹ u¼Ë ¨”«u(« d³Ž UNÐUFO²Ý« r²¹ w²�«  «eH;« d�H¹Ë qK×¹ ¨VŽu²�¹ ⁄U�b�«

 ‰UÝ—≈Ë  W¹—uFA�«  qzUÝd�«  wIKð  ‰öš  s�  ÆdŽUA*«Ë  fOÝUŠô«  oK�¹  t½«  v²ŠË  r�'«

ÆWO	d(« tð«—b�Ë WGK�« ¨©IQ® ¡U	c�« W³�½ ∫qHDK� WOKIF�«  «—bI�« —uD²ð ¨WO³BŽ qzUÝ—

 LCPUFA  WOM¼œ ÷ULŠ« Æ⁄U�b�« —uDð vKŽ dO³	 dOŁQð t� qHD�« tJKN²�¹ Íc�« ÂUFD�«

 »UBŽô«  “UNłË  ⁄U�b�«  —uD²�  «bł  W�U¼  UN½«  błË  ¨6Ë  3  UGO�Ë«  Ÿu½  s�  WOM¼œ  ÷ULŠ√Ë

 rN*« s� Æ‰UHÞô« ÂUFÞ w
 ŸuM�« «c¼ s� ÷ULŠ« s� rz«œ b¹Ëeð VKD²¹ «c¼ qł« s� ÆW¹ƒd�«Ë

 ÆqHD�« ¡«œ« w
 ÍbÐ« wžU�œ —d{ v�« ÍœR¹ b� W¹—ËdC�«  U³	d*« w
 hIM�« Ê« d	c²½ Ê«

 Ê« vKŽ ¨ Advance Plus ”uKÐ f½U
œ« „öOLOÝ W−²M�¨  uÐ« W	dý UNðdł« ÀU×Ð« ‰bð

 —uDð ZzU²½ «Ë“dŠ« b�  LCPUFA l� „öOLOÝ s� W�U)« W³O	d²Ð «ËcGð s¹c�« ‰UHÞô«

ÆÊuF{d¹ ‰UHÞ« ZzU²M� WNÐUA� ¡U	–Ë WOM¼–

 Êô  ÆÂô«  VOKŠ  s�   LCPUFA  Ÿu½  s�  s¼b�«  ÷ULŠ«  b¹Ëeð  vKŽ  qB×OÝ  l{d¹  qHÞ

 ÷ULŠ« „öN²Ýô …dO³	 WOL¼« p�UMN
 ¨UNz«cž s� …dýU³� dŁQ²ð Âô« VOKŠ w
 s¼b�« W³O	dð

ÆWF{d*« Âô« q³� s� Ác¼ s¼b�«

 ÂUFD�«  U³O	dð s� s¼b�« ÷ULŠ« b¹Ëeð vKŽ ‰uB(« rNMJ1¨ÊuF{d¹ ô s¹c�« ‰UHÞô«

 qŠ«d*«  W
U	  w
  LCPUFA  vKŽ  Íu²×¹  Advance Plus  „öOLOÝ  ÆUN½uJKN²�¹  w²�«

©ÆŸÆŸ®                 Æ «uMÝ 3 v²Š WMÝË WMÝ v²Š WMÝ nB½ ¨WMÝ nB½ v²Š …œôË∫ WŁö¦�«

 UNO�« ‰UI²½ô«   U	dA�« q	 szUÐ“ uŽbð ÊuHOKOÐ

 s¹dNý …b* U½U−�  Unlimited ? �« W�“— WÐd&Ë

 ‰UI²½ô« ÊËb¹d¹ s¹c�«  U	dA�« lOLł szUÐe� …b¹bł WKLŠ ‚öÞ« sŽ ÊuHOKOÐ W	dý XMKŽ«

  Unlimited ? �« W�“— WÐd&  WKL(« ‰öš s� szUÐe�« sJL²OÝË Æ rNL�dÐ ÿUH²Šô«Ë UNO�«

 U½U−� œö³�« w
 ŸdÝô« WJ³A�« w
¨ X½d²½ô« `HBðË …dOB� qzUÝ—¨  U*UJ� qLAð w²�«¨

 Æs¹dNý …b*

 99 ÊuÐe�« l
bOÝ U¼bFÐË jI
 s¹dNý …b* U½U−� ÊuJ²Ý W�“d�« Ác¼ Ê« v�« …—Uýô« —b&

 ?�« Ë« Sim  ? �« vKŽ ‰uB×K� qJOý 49 mK³0 …bŠ«Ë …d* WF
œ v�« W
U{ùUÐ¨ U¹dNý qJOý

ÆMicro Sim
 tFÐU²�« lO³�« e	«d� lOLł w
 Â«e²�« Í« ÊËœË  WO³¹d& …d²H�  W�“d�« Ác¼ v�« ÂULC½ô« sJ1

 30.4 a¹—Uð v²ŠË 11.4 fOL)« Âu¹ s� «¡bÐ ÊuHOKOÐ W	dA�

 v�«  5KI²M*«   U	dA�«  lOLł szUÐe� jI
 ‰uFH*«  W¹—UÝ WKL(« Ác¼ Ê«  v�«  …—Uýô« —b&

ÆÊuHOKOÐ W	dý

©ÆŸÆŸ®

 vKŽ  …b¹bł  WKLŠ  sŽ  ÂuO�«  sKFðË  WE×K�  √bNð  ô  ÂuJOKOð  Êôuł

 5LCMLK�  ÎU Î½U−�  s¹dNý  ¨  b¹b%  ÊËbÐ  ¢ÂuJOKOð  Êôuł  W�“—¢

 ÃÆ‘ 99  v�«  W�“d�«  dFÝ œuF¹ U¼bFÐË Æ  œb'« 5KI²M*«  Ë√  œb'«

Æ ÍœUF�« dF��«

 l�u�  w
  b¹bł  ÊuÐe	  ÂULC½ô«  V−¹  WKL(UÐ  l²L²�«  qł«  s�

 WŽU��« 30.4 a¹—Uð W¹UG�  wwwÆgolantelecomÆcoÆil  W	dA�«

 a¹—Uð  W¹UG�  sim   ? �«  W�UDÐ  qOGA²Ð  WÞËdA�  WKL(«  ¨  20∫00
 ‰«  W�UDÐ  qOGA²Ð  ÂuI¹  ÊuÐ“  ¨  Îö¦�  Æ  20∫00  WŽU��«  5.5.2013
 √b³OÝ  ©W�uLA�®  20∫00  WŽU��«  24.4.2013  a¹—Uð  W¹UG�   sim
 W�UDÐ qOGA²Ð ÂuI¹ ÊuÐ“ Æ25.6.2013 w
 jI
 W�“d�« vKŽ l
b�UÐ

 l
b�UÐ  √b³OÝ ©W�uLA�® 20∫00  WŽU��«  5.5.2013  W¹UG�  sim  ‰«

Æ25.7.2013 w


 lO³�«  ◊UI½  œbŽ  lOÝu²Ð  ÂuJOKOð  Êôuł  X�U�  ¨p�–  v�«  W
U{ùUÐ

 ÂULC½ô« ÊUJ�ôUÐ ULNŽËd
 wH
 ¨q¹UÐu� X�ÐË BUG  w²J³ý w


…d�UM�« WM¹b� w
 »dF�« s¹dNDLK� tŽu½ s� ‰Ë_« w×B�« d9R*« œUIF½«

t�œ VO�½ —u²	œË …—ULÝ rOJ(« b³Ž w{UI�«

W(UB� b¹d
Ë ÂUÞd� ·dý« »—b*«Ë …—ULÝ s1√Ë f¹—œ«  ”UO� uÐ«  —UM� 5LO�«  s� ZMO²O	—U� …—ULÝ V²J� r�UÞ

 ¢qOz«d³ł X½UÝ¢ ‚bM
 w
 »dF�« s¹dNDLK� ‰Ë_« w×B�« d9R*« 9.04.13  ¡UŁö¦�« ÕU³� bI ÔŽ

 WLzö*«  ¢ u³OD³OÞ¢ WŽuL−� W−²M� ¢ U�²	¢ W¹Ëœ_«  W	dý W¹UŽ— X% Æ…d�UM�«  WM¹b� w


 YO×Ð œö³�« w
 WOÐdF�«  «bK³�« W
U	 s� s¹dND*« s� b¹bF�« d9R*« —uCŠ -Ë Æ‰UHÞ_«Ë l{dK�

 v�≈  W
U{ùUÐË  ‰U−*«  «c¼  w
  W¦¹b(«   U�uKF*«Ë   «d³)«  ‰œU³²�  WKzU¼  W�d
  ÊuJ²�  «uFL²ł«

 p�–Ë œö³�« w
 »dF�« s¹dND*« ÊËRý w
 vMF Ôð V¹dI�« q³I²�*« w
 WDÐ«— ¡UA½ù vLÝ_« ·bN�«

 ÆU¼dOžË  ‰UHÞ_«  ÊU²š   UOKLŽ  w
  WM�¬Ë  W×{«Ë  qLŽ  fÝ√  ¡UMÐË  WOÝ«—œ  ÂU¹√  ¡UA½≈  ‰öš  s�

  Æ¢sAOJO½uO�u	 ZM²O	—U� …—ULÝ¢ V²J� rOEMð s� d9R*« Ê√ d	c¹Ë

 d9R*«  œUIF½ô  s¹—œU³*«  bŠ«Ë  W×B�«  …—«“Ë  q³�  s�  hšd*«Ë  w½u½UI�«  dNDÔ*«  d9R*«  `²²
«Ë

 v�«  Áu½Ë  d9R*«  ·«b¼√  sŽ  Y¹b(«Ë  .dJ�«  —uC(UÐ  WO³OŠdð   ULKJÐ  d�U½  ‰UC½  bO��«

 wðQð …b¹dH�«Ë v�Ë_« …uD)« d³²Fð UN½√ YOŠ »dF�« s¹dND*« W
U	 lL& WDÐ«— ¡UA½≈ Ÿu{u�

ÆwÐdF�« UMDÝu� ÎUFH½

 w{U�Ë WOŽdA�« r	U;« d¹b� ¨…—ULÝ rOJ(« b³Ž w{UI�« …œUFÝ s� q	 —uC×Ð ÎUC¹√ p�– -Ë

 —uC(«  dLŁ« w²�«Ë ¢̈ÂöÝù« w
 ÊU²)«¢ Ÿu{u� tðd{U×� ‰ËUM²ð UOKF�« ·UM¾²Ýô« WLJ×�

 „—U³¹ t½« v�≈ —Uý√ tF� Y¹bŠ w
Ë  ÆWOŽdA�« WOŠUM�« s� UC¹√  U�uKF*«Ë `zUBM�« s� dO¦J�UÐ

 «c¼  Ê√  YOŠ  UN²OL¼_  …uD)«  Ác¼  b½UÝ√Ë  b¹ƒ√   w½√  ∫‰U�Ë  d9R*«  «c¼  q¦�  bIF�  …uD)«  Ác¼

 —«dL²Ýô« rŁ s�Ë «c¼ UM�u¹ s� «¡b²Ð« bF Ô¹Ë rEM¹ Ê√ Ê«Ë_« Ê¬Ë ¨V−¹ UL	 rEM� dOž u¼ —ULC*«

 w³ł«Ë s� X¹√—¢ ·U{√Ë ÆbŠ«Ë nIÝ X% s¹dND*«  lOLł lL& WÐUI½ ¡UA½ù  UŽUL²łô« w


 WDÐ«— fOÝQ²� UC¹√Ë ‰U−*« «c¼ w
 WO³D�«  U¦¹b×²�« s� …œUH²Ýô«Ë wŽu�« l
— ·bN� W	—UA*«

 ÆU¼dOžË WO½u½U� WODGðË qLŽ WLE½√ rN� ÊuJ²�

 WO�u³�«  p�U�*«Ë vKJ�«  WŠ«dł wzUBš√ t�œ VO�½ —u²	b�«  q³� s� WO³Þ …d{U×� X�b Ô�Ë UL	

 Ê«uMFÐ …d{U×� Á—ËbÐ Âb� Íc�«Ë ¨U¹—UN½ w
 wÐdG�« qOK'« vHA²�� w
 ‰UHÞ√ wzUBš√ UC¹√Ë

 Ác¼ q¦� w
 ÂuI½ Ê√ vM9√ ¢ ∫d	– tF� Y¹bŠ w
Ë ¢̈ÊU²)« ÀËbŠ bMŽ  UHŽUC*«Ë ÷—«uF�«¢

 qł« s� ‰UHÞ_« ÊU²š Ÿu{u� ‰uŠ d¦	√ rKF²K� WÝU� WłUŠ w
 UMFL²−� Êô ÎU¹uMÝ  «d9R*«

 hOKIðË Àœ«u(« ÍœUH²�Ë ‰UHÞ_« ÊU²š WOKLŽ bFÐ W&UM�« dÞU�*« ‰uŠ s¹dND*« WOŽuðË nOI¦²�«

 Æ¢‰U−*« «c¼ w
 WO³D�«  UO�u²�« Y¹b% l� qLF�«  UO�¬ —uDð s� …œUH²Ýö� p�–Ë  UHŽUC*«

  ôUŠ vKŽ wKLŽ ‰öš s� ·œU�√ w½√¢ ∫‰U� ¨oÐU��« w
 UN'UŽ w²�«  ôU(« sŽ UM�«RÝ ‰uŠË

 qB×¹ b�  ôU(« tł«u½ UL	 WO³D�«  ULOKF²�« n�U�ðË ÎUO×� W�u³I� dOžË WOŽdý dOž ÊU²š

 d²Ð  Ë√  uCF�«  s�  r��  d²Ð  r²¹  …—uDš  bý«   ôUŠ  w
Ë  ¨œU(«  n¹eM�U	  qHD�«  bMŽ   UHŽUC�

ÆdND*« Èb� WO
U	 …d³š ÂbF� W−O²½ p�–Ë ÎUOzUN½ ‰u³I� dOž d�√ «c¼Ë tKL	QÐ uCF�«

 b	Q²� qHD�«  W×� vKŽ q¼_« s� q�UJ�«  —U�H²Ýö�  dND*« bMŽ Èd³	 WOL¼√ p�UM¼ ÊU
 ·œ—«Ë 

 qCH*« s� d�_« w
 œœd²�« ‰UŠ w
 q¼_« `B½« YO×Ð …œôu�« w
 t¹uAð Ë√ ÷«d�√ œułË ÂbŽ s�

  UHŽUC�  ÍœUH²�  …—UA²Ýö�  h²�*«  VO³D�«  v�≈  tłu²�«Ë  UNKOłQðË  ÊU²)«  WOKLŽ  ¡«dł≈  ÂbŽ

 Æt²�öÝ ÊUL{Ë WOK³I²��

 YOŠ  tF�  —uC(«  qF²
«  Î «bł  WIOý  …d{U×�  ÂUÞd�  ·dý«  »—b*«  Âb�  d9R*«  ÂU²š  w
Ë

  UO�UJýù  ‚dD²�«  l�  ·bN�«  “«dŠ≈Ë  ÕU−M�«  v�≈  ‰u�uK�  WLŽ«b�«   UH�u�«  s�  WK�KÝ  Âb�

 sJ2 ÕU−M�« Ê√ vKŽ Î «b	R� ¨·«b¼_« oOI% oOFð b� w²�«Ë UNNł«u½ b� w²�« W¾ÞU)«  «bI²F*«Ë
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∫d|œUI*«

1 كيلوغرام من الدجاج.
1 ملعقة كبيرة من الكزبرة الناعمة.

1 ملعقة كبيرة من الكّمون.
1 ملعقة صغيرة من الپاپريكا (الفلفل احللو).

1 ملعقة صغيرة من القرفة.

1 ملعقة صغيرة من الهيل.
1 ملعقة صغيرة من امللح.

2/ملعقتان كبيرتان من زيت الّذرة.

2/رأسان كبيران من البصل (مقّطع إلى شرائح دائرّية).

2/حّبتان كبيرتان من البندورة (مفرومة).

2/قرنان من الفلفل األخضر (مقّسم إلى شرائح).

4 فصوص من الّثوم (مقّسمة إلى شرائح).
1 حّبة كبيرة من الفليفلة اخلضراء (مفرومة).

1 حّبة كبيرة من اجلزر (مبروشة).

∫“—_« jOK) d|œUI*«

4 أكوب من األرز.
6 أكواب من مرقة الدجاج.

6 مالعق كبيرة من زيت الّذرة.
4 أوراق من الغار.

4 حّبات كاملة من الهيل.
1 عود من القرفة.

∫5|e�K�

150 غراًما من املكّسرات املقلّية.

القليل من الفلفل األسود.

∫dOC� Ò��« WI|d�

نقّطع الّدجاج إلى 4 قطع أو حسب الرغبة. ونضعها في طبق واسع.
في طبق صغير نضع الكزبرة، الكّمون، القرفة، الهيل، الپاپريكا، 

ًدا. امللح والفلفل، ونقّلب البهارات إلى أن تختلط جّي
ًدا إلى أن ميتّص  نوزّع نصف كمّية البهارات على الّدجاج، ونقّلبه جّي

الدجاج طعم البهارات.
في قدر عميق نضع زيت الّذرة، نسّخن الزّيت على نار متوّسطة، 
ثّم نضيف الّدجاج بحيث تكون جهة اجللد لألسفل. ندع قطع الّدجاج 
على نار قوّية إلى أن تصبح ذهبّية الّلون، ثّم نقلبها للجهة الّثانية، 

ا. وندعها تتحّمر. نخرج قطع الّدجاج من القدر، وندعها جانًب
نضيف البصل، الثوم، الفلفل احلار، الفليفلة، اجلزر والبندورة؛ نقّلب 
احملتويات على نار قوّية إلى أن تتصاعد رائحة اخلضروات وتصبح 
وندع  القدر  نغّطي  ثّم  ومن  القدر،  إلى  الّدجاج  قطع  نعيد  ّينة.  ل

ًدا. الدجاج يطهو وينضج جّي

∫“—_« jOK� dOC% WI|d�

نغسل األرز عّدة مرّات، ثّم نضعه منقوًعا في ماء مملَّح.
في قدر عميق نضع الزّيت، ونسّخنه على نار متوّسطة. نضيف 
الّناعمة  البهارات  بقّية  ونضيف  القرفة،  وعود  الهيل  الغار،  ورق 

ونقّلبها إلى أن تتصاعد رائحتها. 
نصّفي األرز ونقّلبه إلى أن يتغّطى األرز بالبهارات والزيت. نضيف 
ًدا. مرقة الّدجاج، وندع األرز يغلي على نار قوّية إلى أن ميتّص املرقة جّي
باستعمال ملعقة ذات ثقوب نخرج قطع الدجاج من القدر ونضعها 

على سطح األرز. ونوزّع الصلصة املتكوّنة على الدجاج.
على نار قوّية، نضع قطعة فحم وندعها إلى أن تصبح جمرًة حمراء.

ونضع  الّدجاج،  وسط  ونضعها  األلومنيوم  ورق  من  قطعًة  نحضر 
على  الفحم  قطعة  نضع  ثّم  ومن  الّذرة،  زيت  من  القليل  بداخلها 
القدر،  نغّطي  الفحم.  رائحة  وتتصاعد  بخار  يتكون  بحيث  الزيت 
ا، ثّم نتخّلص من الفحم واأللومنيوم.  وندعه ملّدة نصف دقيقة تقريًب

هذه اخلطوة ُتعطي طعًما ونكهة خاّصًة لألرز، ليصبح مدّخًنا.
نغّطي القدر ونخّفف من وطأة الّنار، وندع األرز يطهو ملّدة 30 دقيقة 

ا على نار هادئة جًدا. تقريًب
نسكب األرز ونوزّع الّدجاج على سطحه. ومن ثّم نزّينه باملكّسرات، 

ونقّدمه ساخًنا.

s Òšb *«  “—_«  l   ÃUłb «
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»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

�u— (21 نيسان - 20 أيار)�«

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)

�ÊU (22 حزيران - 22 متوز)d��«

»_�b (23 متوز - 22 آب)

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)

� (19 شباط - 20 آذار)u(«

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

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

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

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

ّية جّيدة. تقوم بتقدير بعض  حتّقق أرباًحا مال
املمتلكات أو العائدات، إّال أّن الّشؤون املهنّية 

قد يخّف منطها قليًال.

إذا  بالّتفاؤل.  مليًئا  بالّنشاط،  مفعًما  تبدو 
كنت تهتم بدراسة ما خارج البالد من املفّضل 

أن تراجع حساباتك وأوضاعك.

احمليطني،  مع  ملّحة  ّية  مال شؤوًنا  تبحث 
قد  األثناء.  هذه  في  الضوء  عليك  وُيسّلط 

يكون احلديث عن إرث أو قرض.

بعض العراقيل قد تطرأ بالّنسبة لشراكة أو 
عقد ما. قد يطول االنتظار أو تتأّجل مواعيد 

أو تتعرقل خطوات بسبب تدّخل خارجّي.

فعل  ورّدات  وغضب  انفعاالت  أّية  من  حاذر 
عليك  يصعب  قد  الحًقا.  عليها  تندم  قد 

الّتعامل مع اآلخرين والّتفاهم معهم.

يخّف الضغط كثيرًا ويسهل الّتواصل وتصبح 
أكثر سيطرة على األوضاع. قد يحالفك احلظ 

فتجري األمور كما خّططت لها.

الّنافذة.  الفئات  بعض  اهتمام  جتذب  قد 
تبحث  أو  مهّمة،  ّية  مال قضّية  في  تنخرط 

في استثمار أو تغيير ما.

تهتم بشراكة أو بتوطيد عالقة شخصّية. قد 
تظهر أمور من املاضي تشّكل عنصرًا محّفزًا 

لبحث هذه العالقة. تزوَّد بالثقة بالّنفس.

وقد  جديد.  مشروع  على  الشريك  مع  تتفق 
والوعود.  بالّتواصل  زاهرة  الفترة  هذه  تكون 
يدّلك شعورك على األسلوب الواجب اعتماده.

ال تدخل في جدال مع طرف مهنّي أو شريك 
عاطفي أو زوج سابق أو حالي. قد تشتبك 

مع أحد الفرقاء وتثور على بعض األمور.

متارس نفوًذا وُتظهر قدرات فكرّية كبيرة. قد 
احلظوظ  تدعمك  أو  الرغبات،  بعض  حتّقق 
إلقامة حلف جديد مهم وغّني يدعم خطواتك.

املناورات  عن  ابتعد  املتِعبة.  األعمال  جتّنب 
واالستغالل وكن شّفاًفا وواضًحا في طروحاتك. 

ال تلعب دور الضحّية وانتبه لصّحتك.
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  5�«  ÍœUB²�ô«  U¼dOC×²Ð  ÂU�  WOMN�  qLŽ  W�—Ë  ‰uŠ  ‘UIM�«  —«œ

∫ÊU	 w�u¾� pMÐ …—«œ≈Ë W¹—U−²�« W
dG�« 5Ð wKLF�« bOFB�« vKŽ tOKŽ ‚UHðô« - U� r¼√Ë ¨W¹—U−²�«

 WDš lC¹  W¹—U−²�« W
dGK� wMN*« r�UD�«Ë pM³�« s� —U³	 5K¦2 rC¹ dGB� wKLŽ r�UÞ qOJAð

WOÐdF�« `�UB*« d¹uDðË rŽb� WOKLŽ WDš ÊË—uK³¹Ë ¨w�u¾� pMÐ …—«œ≈ ¡UCŽ√ ÊuI²K¹ UNL�UÞË W Ò¹—U−²�« W
dG�« fOz—

 v�≈  ÍœRð  WOKLŽ   «uDš  Õ«d²�«Ë  `�UBLK�   U�b)«  5�%  ·bNÐ  5²N'«  5Ð  ÊËUF²K�  WOKLŽ

∫UNO
 U0 ÎUC¹√ wÐdF�« lL²−*«Ë `�UB*« d¹uDð

 WOÐdF�« `�UB*« l� pM³�« q�UFð r−Š dO³JðË 5�% v�« ÍœRð …bOł ◊ËdýË  U�bš WKÝ …—uKÐ

ÆWCÒH�� WOJMÐ  ôuLŽË bz«uHÐ pM³�« s� ÷«d²�ô« lOÝuð UNO
 U0 –
pM³�« ·uH� w
 WOÐdŽ WÒOMN� —œ«u	 qOGAð lOÝuð

WOÐdF�«  «bK³�« w
 qLF¹ UŽd
 215 5Ð s� jI
 ŸËd
 7 Ê« rKF�« l� – WOÐdF�«  «bK³�« w
 …b¹bł ŸËd
 `²


 W¹—U−²�«  W
dG�«  W	—UA0  pM³�«  UNLEM¹  WO³¹—bð   «—ËœË  WOÝ«—œ  ÂU¹√  UNM�  W	d²A�   UO�UF
  bIŽ

ÆW¹—U−²�« W
dG�« ¡UCŽ_ ÎUBOBš

 ‚ËbM� s� `�UB*« UNOKŽ qB% w²�« pK²�  WNÐUA� WM�×� ◊ËdAÐ ÷Ëd� ¡UDŽSÐ pM³�« ÂuI¹

ÆWOÐdF�« `�UB*«Ë W¹—U−²�« W
dG�« ¡UCŽ_ UN−¹Ëd²� WDš pM³�« lCOÝ w�uJ(« ÷«d�ù«

ÆUNK¹uL²Ð pM³�« ÂuIOÝ WOŽUL²ł« ÷«dž_ rŽœ WDš …—uK³Ð ÎUC¹√ „d²A*« r�UD�« ÂuIOÝ

ÆsJ2 X�Ë ŸdÝQÐ W	d²A*« qLF�« WDš l{Ë s� ¡UN²½ô« r²¹ Ê√ vKŽ

 Èdš√  U�Kł œUIF½« —«dL²Ý« l�u²*« s�Ë qO²M	d� pMÐ …—«œ≈ l� U¼bIŽ -  WNÐUA� W�Kł Ê√ d	c¹

ÆWOÐdF�« `�UBLK� UNðU�bš ÂbIð w²�« „uM³�« dzUÝ l� ÎUC¹√

©ÆŸÆŸ®

Ò…d� ‰ ÒË_Ë U Î¹dBŠ

Shaun The Sheep
å“b�U½Ëb	U�ò w
 åVOý «– Êuýò

 Shaun The  V³;«  w½uðdJ�«  q�K�*«   UOB�ý  »UF�√

 w
 …d� ‰Ë_Ë Êü« ÎUOÐdŽË ÎUO*UŽ ÎUŠU$ w�ö¹ Íc�«Ë Sheep
°å“b�U½Ëb	U�ò

 åqO� wÄU¼ò œôË√ W³łË qJÐ ¨WHK²�� »UF�√ 8 WŽuL−*« qLAð

ÆÎU½U−� …bŠ«Ë W³F� ŸÒ“uð

ÆåqO� wÄU¼ò W³łË q	 l� åÊuýò ·Ëd)« »UF�√ WK�KÝ «uFLł«

 WGK�UÐ åX½d²½ô«ò l�u� w
 »UF�_« lOLł …b¼UA� rJ½UJ�SÐ

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar ∫WOÐdF�«

 W³łË q	 l� å“b�U½Ëb	U�ò ŸËd
 lOLł w
 …bł«u²� »UF�_«

ÆÊËe�*« œUH½ v Ò²Š åqO� wÄU¼ò

©ÆŸÆŸ®

 ¨‰UL−K� w*UF�« d¹bI²�UÐ WŠ«d�« wI²Kð U�bMŽ

WO�UD¹ù« W�U½_«Ë ¨rOLB²�«
 sŽ lL�¹ r� UÒ ? M� sL
 Ær�UF�« ¡U×½√ q	 w
 d¹bI²�UÐ ¨WO�UD¹ù« W�U½_«Ë ¨rOLB²�« ¨‰UL'« vE×¹

 – U Î�uBšË ¨…UO(«  ôU−� nK²�� w
 5½UMH�« ¨5O�UD¹ù« «œ«dÐË ¨Í—«dO
 ¢̈U½UÐUłË wA²�Ëœ¢

 w�UD¹ù« …UO(« »uKÝ√ sŽ Caliaitalia XOÐ s� ”uK'« rIÞ√ d³Fð ÆÀUŁ_«Ë ¨fÐö*« ¨ «—UO��«

 WFÐU²�  vKŽ  b¹bA²�«  UO�UD¹≈  UO�U	  w
  r²¹  ÆW¹bOKIð  WO�UD¹≈  ¢rOLBð   UG�¢?ÐË  ¨ÍdBF�«

 W{u*«Ë   UŽÚd ÒB�UÐ  oKF²¹  U�  q	  w
  lÝ«u�«  —uNL'«  U¼UM³²¹  w²�«   U³žd�«Ë  ¡«u¼_«  W³�«d�Ë

 – W�b�« s� dO¦JÐ – r²¹ ¨ UŽdB�« Ác¼ s� dýU³� qJAÐ dŁQ²ð w²�« ÃU²½ù« WOKLŽ ‰öš Æ…b¹b'«

 VAšË ¨…œu'« WO�UŽ WAL�√ ¨5−²M*« qC
√ s� œuK'« Ÿ«u½√ qC
√ ∫…œu'« WO�UŽ œ«u� Â«b�²Ý«

 À«dð «c¼ ÆWO�UŽ W�bÐË ¨U¹Ëb¹ UŽuMB� UOzUN½ U−²M� `³B²� U¹uÝ Z�bMð œ«u*« Ác¼ q	 ÆÆÆq�U	

 ÆW	dA�« l½UB� w
 qOł v�≈ q³ł s� qI²M¹

°…bz«— W¹—U& W	—U� sŽ Àb×²½ UM½√ w
 WÐ«dž ô ¨ «eOL*«Ë  UHB�« Ác¼ q	 l�

 ¨Êu¹eHK²�« …b¼UA� w
 WK¹uÞ  UŽUÝ wC/Ë ·uOC�« q³I²�½ tOH
 ÆXO³�« e	d� u¼ Êu�UB�«

 ¨U Î×¹d� ÊuJ¹ ”uKł rIÞ sŽ Y×³½ Ê√ wFO³D�« s� ¨p�c� Æ…bŠ vKŽ U ÒM� q	 Ë√ ¨U Î¹uÝ WKzUF�« q	

ÆÎöÒ�b�Ë U ÎFÝ«Ë

 ¨rOLB²�«  vKŽ  «dO¦	  œbAð  ¨”uK'«  rIÞ√  ‰U−�  w
  UO�UD¹≈  w
  …bz«—  W	—U�  w¼  Caliaitalia
 Æ5�b�²�*« WŠ«—Ë ”uK'« WF²� vKŽ —bI�« fHMÐ œbAð UNMJ�

 ÊUJ�ùUÐ ¨VO	d²K� WKÐU� W�Uš rIÞ√ Caliaitalia ÷dFð ¨W¹bOKI²�« Êu�UB�« rIÞ√ V½Uł v�≈

 lOLł  Íu²%  ÆwKš«b�«  rOLB²�«  ”bMN�  jOD�ðË  fO¹UI*«  o
Ë  Êu�UB�«  e ÒO(  UN²�¡ö�

 …—uBÐ ”uK'« w
 bŽU�ðË d̈NE�« rŽbð UN½√ UNMŽ ·ËdF� W�Uš WO×� W�uEM� vKŽ rIÞô«

  Æ”√d�«Ë oMFK� q�UJ�« rŽb�«Ë ¨W×O×�

 ∫UNŁbŠ√Ë W{u*«  UŽÚd Ó� dš¬ ÷dFð W	dA�« ÊS
 ¨rOLB²�« sŽ Àb×²½ U�bMŽ

 ¨ÊuÐe�« W³žd� U ÎI
Ë ŸeMK� WKÐU� ”√— b½U�� ¨U¹«Ë“ …ÒbFÐ UNNOłuð ÊUJ�ùUÐ ¨”√dK� W�Uš W�uEM�

 ¨ U	d³½e�« vKŽ Íu²×¹ UNCFÐ ¨bFILK� WO×� bzUÝË ¨g¹d�« vKŽ Íu²% dNEK� W�Uš b½U��

 ¨…ÒdÝ√   U�uEM�  ¨pz«—√  ¨WOzUÐdN	   U�uEM�  ¨p¹d×²K�  WKÐUI�«  bŽUI*«  q¦�  W�Uš   «—«u��	≈Ë

 ¨rID�«  s� √e−²¹ ô ¡e−	 ÃUłe�«  Ë√  VA)« s�  U×D��Ë ¨5�U�K� !u�eOý l� W¹Ë«“ rIÞ√

 ¨»užd*« ”UILK� U ÎI
Ë WK¹uD�«  U
uB�« VKÞ ÊUJ�ùUÐ ¨p�c	  Æ…uNI�«  ÊU−M
 Ë√  »U²J�«  l{u�

 ÆWLLB*« bŽUI*« l� UN−�œ ÊUJ�ùUÐ w²�«Ë

 r²¹ ¨ÁöŽ√ …—u	c*« W{u*«  UŽÚd ÓBÐ dýU³� qJAÐ dŁQ²ð w²�«Ë ¨W�b�« WG�U³�« ÃU²½ù« WOKLŽ ‰öš

 ¨WOMDI�« WAL�_« ¨5−²M*« qC
√ s� …–ušQ*« WO�UD¹ù« œuK'« – ÂU)« œ«u*« Ÿ«u½√ qC
√ Â«b�²Ý«

 ¨¡wK*« VA)« ‰U(« WFO³DÐË ¨©p¹dÐU
 ËdJO�® WIO�b�« ·UO�_« ¨©dÐ√e*« bK'«® Íb¹u��« d̈¹d(«

 qOł s� qI²M¹ Íc�« À«d²K� UI
Ë ¨lMB�« ÍËb¹ …œu'« w�UŽ wzUN½ Z²M� w
 U¹uÝ Z�bMð w²�«

©ÆŸÆŸ®                                                                                                                           ÆW	dA�« q�UF� w
 qOł v�≈
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