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هل قّدمتم عقارب الّساعة؟!
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في  الفراش  املــرض  ألزمني  وُمرغًما،  ُمنهًكا،  متأّملًا، 
زادت  بل  متواصلة،  أشهر  ثالثة  من  ألزيَد  املستشفى 
شهرين  كذلك،  البيت  ــراش  ف ُيلزمني  ل وطالت  ــّدة  امل
إضافّيني وأكثر. وكّلما حاولت أن أخرج من صومعتي 
املَرضّية ألعيش حياتي وأتابع األحداث ومستجّداتها، 
الّسرير  ورماني  ــرض  امل علّي  اشتّد  الكتابة،  محاوًال 
مجّدًدا، وكأّنه يقف لي هذا «الّلعني» باملرصاد، حاجزًا 
منيًعا، مانًعا عّني ُمتع احلياة وملّذاتها، ولّذة املطالعة 
عن  أْنــَكــّف  أن  ــى  إل اضطرّني  ما  والكتابة،  ــراءة  والــق

الكتابة فترة ما. 
ودعم  وتفاؤل،  وعــزم  ــوّة  ق من  أُتيت  مبا  حاولت  لكّني 
ّية  ا وإنسان متواصل من أخي األصغر عمرًا، األكبر قلًب
ــراد  أف من  عــدد  ــى  إل إضافة  ــة،  احملــّب وعائلته  ـــوّة،  وأخ
فعًال؛  واحملّبني  املقرّبني  الّصدوقني  وأصدقائي  عائلتي 
الّتحايل على املرض، فكنت أفلح حيًنا وأخفق أحياًنا، 
ألعود وأتقوقع في سريري، من جرّاء اآلالم املُبرحة والوْهن 
وحّب  اإلرادة  وقوّة  القادر  بقدرة  لكن  املُضني.  اجلسدّي 
بعد،  املرحلة  يقَو علّي «عزرائيل» في هذه  لم  احلياة، 
ولم يخذلني قلبي؛ فعاد ليخفق من جديد.. لذا عزمت 
وباألصّح، شبه   – الطبيعّية  حياتي  إلى  العودة  على 
الّطبيعّية – حياة جديدة تختلف مبفاهيم ومضامير عّدة. 
ـــداث  األح بــعــض  ملتابعة  ـــرًا،  ـــؤّخ م ــــدت،  ُع ــا  وعــنــدم
موقعي  من  وجدت  واألخرى،  الفينة  بني  واملستجّدات، 
ضــراوًة  أشــّد  متفّشية،  ــت  زال ما  مجتمعّية  أمــراًضــا 
وأقسى من أصعب األمراض وأخبثها (!)، ألكتشف – 
الّضارب في فرد من  رغم صعوبة حالتي - أّن املرض 
أفراد املجتمع أقّل وطأًة من ضرب األمراض املجتمعّية 
في عدد من أفراد مجتمعنا العربّي وسيطرتها عليهم. 
العمر، يعانون  هناك شباب وشاّبات كثر، في مقتبل 
االنصهار   - الّشديد  لألسف   - فيحاولون  ّية،  الّدون
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مجاالت  ضمن  ــودّي  ــه ــي ال املجتمع  ــي  ف ــى»  ــم «األع
شّتى، بدًءا بعبرنة أسمائهم وتشويه تاريخهم، وانتهاًء 
ِطْلِمساء  في  يعيشون  حيث  مجتمعهم..  بـ«حتقير» 
يسكنون  حولهم؛  ــدور  ي ما  ــرون  ي ال  شديدة)،  (ظلمة 
فيعتقد  «امللتهب».  واقعنا  أرض  عن  بعيًدا  فّقاعة 
بعض األغبياء منهم، وخصوًصا املسيحّيني واملسلمني 
بانخراطهم  اّلذين يفاخرون و«يفتخرون»  الوطنّيني  غير 
الّشباب  ــوة  دع أّن  اإلسرائيلّي،  االحــتــالل  جيش  في 
احملتّل  اجليش  لهذا  وتبجيلهم  ودعايتهم  للّتجّند، 
ستزّكيهم  املختلفة،  املجتمعّية  الّتواصل  مواقع  عبر 
بنقاط وسترفع من «قْدرهم» و«مكانتهم» لدى احلكومة 
اإلسرائيلّية وأذرعها األمنّية املختلفة. لكّنهم بفعلتهم 
العنصرّية  وينشرون  الّسلطة  سياسات  يخدمون  هذه 
ويؤّدون  الواحد  املجتمع  أبناء  بني  والّتفرقة  والّطائفّية 
واجلهل  الّال-وعي  إلى  بأبنائنا  دافعني  شرذمته،  إلى 

واالنصهار والّتهلكة..! 
نعمل  أن  أصالنّي  ِفَلسطينّي  عربّي  كشعب  علينا 
باملرصاد،  الّضارّة  الّضاّلة  األعشاب  لهذه  ونقف  مًعا، 
ومننع أشواكها من االنتشار وتضييق اخلناق على الورود 

من شباب مجتمعنا. 
بقيمة  احلاكمة  للّسلطة  املخلصة»  «العروبة  ــر  أذّك
العربّي «اإلسرائيلّي» لدى رئيس حكومتهم اليمينّي، 
العنصرّي، بنيامني نتنياهو، وكم كان ُمهيًنا أسفه ال 
اعتذاره املُبتذل أمام «وجهاء» من املسلمني واملسيحّيني 
ميّثلون  ال   – ــا(!)  عــرًب بتسميتهم  أخجل   – ـــّدروز  وال
واحتياجاتهم  أنفسهم  ميّثلون  بل  العربّي،  مجتمعنا 
أبناء  وكرامة  وحقوق  مصالح  حساب  على  ومصاحلهم 
ــراد  أف من  القصوى  الغالبّية  إّن  ــّي.  األصــالن شعبنا 
ّية)  مجتمعنا األصيل، أدلوا بأصواتهم للقائمة (العرب
املشتركة، فكانوا قاعدتها املتينة؛ بينما أولئك اّلذين 
ليل  العمياء  الّطاعة  والء  ــؤّدون  وي ّية  بالّدون يشعرون 
في  سيبقون  املتعاقبة،  احلكومات  لسلطات  نهار 
نظر  وفي  القاعدة،  عن  خارجني  عرًبا  الّسلطات  نظر 

مجتمعهم العربّي خارجني عن القاعدة، أيًضا. 
املجتمعّية  األمــراض  حديثي عن  ضمن   – أشير  كما 
الكالمّية   - واملـُـشــاّدات  واخلالفات  الّصراعات  إلى   –
في  املستشرية  العنف  وعملّيات   - واجلسدّية  منها 
مجتمعنا، اّلتي تؤملني كآالم مرضي املُبرحة، وخصوًصا 
تلك الّنابعة من أفكار تعّصبّية طائفّية عائلّية فئوّية 
وفردّية ضّيقة، تترك في مجتمعنا ندوًبا دامغة تصعب 

مداواتها بسهولة. 
اّلذي يعانيه  الّنرجسّية املُفرطة  هذا، إضافة إلى مرض 
ترّبعهم  أّن  معتقدين  مجتمعنا،  أفراد  من  كبير  عدد 
- شبه األبدّي - على عرش جلنة أو مؤّسسة، سيزيد 
الوجاهة،  أهــل  من  ويجعلهم  االجتماعّية  قيمتهم 
تقّدر  املجتمع  في  الفعلّية  الفرد  قيمة  أّن  متناسني 
مبركزه  ال  ــوجــاهــة،  ال ذات  ــراراتــه  ــق وب وعطائه  بأفعاله 

االجتماعّي «الوجاهّي» الّشكلّي، فقط! 
عالَم نلوم، نعاتب، ونّتهم سياسات الّسلطات املتعاقبة 
وشرذمتنا  وجتهيلنا  تفريقنا  على  العاملة  تلك  فقط، 
فعًال. علينا، أساًسا، أن نلوم، نعاتب، ونعاقب أنفسنا، 
مجتمعنا  ــراد  أف من  كبير  عدد  وغباء  جهل  ونحارب 

وتخّلف بعضه اآلخر.. 
من مرض  أعانيه  ما  مؤّقًتا،  وأتناسى،  أتفاَءل  دعوني 
من  الّتخّلص  على  مــًعــا،  نعمل،  ــا  ــون ودع جــســدّي، 
إلى  الوصول  لهدف  املستشرية،  املجتمعّية  أمراضنا 
مجتمع أصّح ومستقبل أفضل يضمن وَحدتنا وبقاءنا 

ويحفظ لنا كرامتنا..! 
كفانا اللُه وكفاكم شّر األمراض جميعها، اجلسدّية منها 

والنفسّية واملجتمعّية.
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كمدينة  حيفا  أّن  حقيقة  إلى  سبق  فيما  النظر  لفتنا 
املبدعني  مــن  واســعــة  بفئة  مباركة  ــّي  ــرب ع ومجتمع 
واملبدعات في كّل مجال.. في األدب واإلعالم واملوسيقى 
والفكر والفنون الّتشكيلّية وفنون املسرح على أنواعها، 
أحًدا  ننسى  كيال  نذكرها  أن  نريد  ال  كثيرة  واألسماء 
على  الّتأشير  ليس  هنا  والقصد  البعض.  فُيعاتبنا 
أناس بعينهم بقدر ما هو ـ أشير على ظاهرة مباركة 
جعلت من حيفا مركزًا لإلبداع والفنون والّثقافة الراقية 
اّلتي تشّكل في منتهاها روح اجلماعة ولونها وُهوّيتها. 
فمسرحّية ناجحة أو عمل فنّي ُمحكم أو قصيدة في 
أكثر  اجلماعة  روح  عن  تعّبر  قد  كلها  ـ  اجلماعّي  الهم 
من أّي تصريح؛ وكتاب واحد في منتهى األدب يحكي 
رواية اجلماعة أفضل من ألف حدث. وألّننا بصدد هذه 
الظاهرة املستحّبة، وألّننا معنّيون بتطويرها ودفعها إلى 
أمام، باعتبارها إجناز فردّي وجماعّي وباعتبارها شكل 
وهيئاتنا  مؤّسساتنا  ندعو  فإّننا  الّتعبير،  أشكال  من 
املخضرمني  واملبدعات  املبدعني  لهؤالء  االلتفات  إلى 
منهم واجليل الّشاب، فهم احملرّك اجلميل واألخالقّي وهم 
حياتنا  ميأل  الذي  الّسحر  وهم  ــوان  األل طيف  أو  اللون 
دميومته.  السحر  لهذا  نحفظ  أن  وعلينا  كجماعة. 
ومن خالل  لهؤالء،  املباشر  الدعم  ذلك من خالل  ُميكننا 
صدورنا  فتح  أو  مركزها،  في  يكونون  خاّصة  أنشطة 
وأبوابنا لنشاطات ثقافّية يكونون أبطالها. ال بأس من 
تنظيم أمسّيات تكرمي ليس كما درجنا عليها حّتى 
اآلن من حيث أّنها ساوت بني الغّث والّسمني، بل من 
والنتاج  األداء  والنوعّية في  اجلودة  الّتشديد على  خالل 
الفنّي أو األدبّي. بني ظهرانينا فّنانون ومبدعون بنوعية 
عالية يستحّقون مّنا الرعاية والدعم املتعدد األشكال. 
وكّلنا ثقة في قدرة كل هيئة أو مؤّسسة على استحداث 
األداة اخلاّصة بها للقيام بذلك ـ جوائز وأمسّيات وقراءات 
ومعارض وعروض ـ كّلها ُميكن أن تكون واردة باحلسبان. 
يزالوا  واملبدعات عندنا ال  واملبدعني  الفّنانني  كثير من 
ما  للثقافة عادة  املخصصة  واملوارد  ـ  الّطريق  بداية  في 
خاّصة  أهمّية  دعوانا  تكتسب  هنا  ومن  قليلة،  تكون 
نأمل أن يلتقطها أهلنا لُتضاف الى ما كان قد أطلقه 
في  خوري  نايف  اإلعالمّي  األديب  الّصحافي  به  ونادى 
عدد سابق من جريدة «حيفا»، وقد شّجعني أيًضا ومأل 
قلبي للتحرّك في هذا املضمار احلديث اّلذي أجريته مع 
األخ راني عّباسي (احملرّر املسؤول وصاحب هذه اجلريدة 
الغرّاء)، اّلذي عّبر عن كامل دعمه ووقوفه لكّل مبادرة أو 
نشاط في هذا املجال. ندعو  بشكل عملّي إلى اجتماع 
تشاورّي وحتضيرّي لتحويل هذه الفكرة إلى آلّيات لدعم 
في  استحدثنا  رّمبا  أو  واحتضانهم.  واملبدعني  املبدعات 
الروزنامة  في  موعد  على  نّتفق  ـ  ــداع»  اإلب «يوم  حيفا 
يكن مناسبة لالحتفاء باإلبداع في حيفا. وطوبى لّلذين 

يحوّلون األفكار البانية إلى مشاريع وبرامج عمل.
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الّناشئة  وتهيئة  ــا  أوالدن تعليم  يعنينا  أقلّية  كأبناء 
امللّف في حيفا منذ  نتابع هذا  بالدرجة األولى. وكوننا 
أكثر من ثالثة عقود فقد كوّنا ألنفسنا مسارًا فيه يقول 
أوًّال بضرورة االستمرار في متابعته، ولكن بحذر ودون 
املساس بالعملّية الّتربوّية فيه. لقد أجرينا عّدة أبحاث 
أن  نقرر  كّنا  بحث  كّل  وفي  املدينة  في  الّتعليم  عن 
القضية حتتاج إلى مزيد من املتابعة، لكن دون ضجيج، 
ألّننا نريد األفضل.. ال تسجيل موقف وال إخراج النقاش 
عن خّطه الصحيح. فالعملّية التربوية عملّية حّساسة 
وجود  بحّجة  تعطيلها  أو  بها  العبث  ُميكن  ال  وهاّمة، 
يسود  ما  هــدوًءا  أّن  ونعتقد  تشخيص عطب.  أو  نقد 
تعّلم  مجتمعنا  ألّن  احلقل،  هذا  األخيرة  الّسنوات  في 
ّية في معاجلة أي قضية فيه  بالتجربة أّن عليه مسؤول
إجناز من  االنتهاء  عتبة  على  نحن  وها  ــة.  وروّي بهدوء 

فتح  يستهدف  التعليم  عن  خــاّص  مؤمتر  عقد  فكرة 
وشراكة  ــوارات  ح على  واملجتمع  ــدارس  امل بني  العالقة 
ولــألداء.  للّتحصيل  أفضل  ظــروًفــا  تخلق  حقيقّية، 
وغيرها  احليفاوّية  التجربة  بناء على  اعتقاد  إّننا على 
وبناء على أبحاث ُتعنى بالعملّية التربوّية ـ إّن شراكة 
حقيقّية بني املدارس وبني املجتمع على هيئاته خاّصة 
جلان أولياء األمور من شأنها أن تطوّر العملّية الّتربوّية، 
خاّصًة عندما يعرف األهالي دورهم وما هو متوقع منهم 
ا مدروًسا في هذا  ـً ّي في إطار العملّية.  إّن مؤمترًا مهن
ُيعتبر عند بعض  أيًضا، أن يحّل ما  احلقل من شأنه، 
ّية أو حمل ثقيل أال وهي  األوساط في املدارس إشكال
املؤمتر  األهالي. سيزوّدنا  بناء عالقة عملّية مع  كيفّية 
بأدوات معرفّية وجتارب غنّية تزيد من قدراتنا كمدارس 
الضرورّية ألجواء  التكاملّية  العالقة  تطوّير  وأهاٍل على 
من  تعاوًنا  مبادرتنا  تلقى  أن  نأمل  دافئة.   مدرسّية 
الهيئات اإلدارّية في املدارس ومن عموم املجتمع ملا فيه 
اخلير العام ومصلحة أبنائنا وبناتنا وهم منتهى األرب 
العلمّية،  التحصيل واإلجنــازات  لهم جناًحا في  نريد  ـ 
ونريد لهم طريًقا سوًيا على أساس القيم النبيلة واخلير 
بعقول  جئنا  كلما  االجتماعّية.  ّية  واملسؤول واالنتماء 

مفتوحة وصدور واسعة كّلما كانت فائدتنا أكبر. 

  °ÆÆrJ� «u�O� r�œôË√
وأنا  مضى،  وقت  أي  من  أكثر  اآلن  املقولة  هذه  أتذكر 
«مالك»  ابنتي  طلعة  من  يوم  من  أقــّل  مسافة  على 
اّلذي  العريس  مع  الزوجّية  بيت  إلى  أهلها  بيت  من 
اختاره قلبها. وخاّصة ألّنها «آخر العنقود» يصير لهذه 
املناسبة الّسعيدة وخزها وأثرها املمّيز. وقد كرّرت مرارًا 
بأبعادها  ا  ملًي وفّكرت  األبناء،  حول  «جبران»  مقولة 
وخلصت  وأّمهات،  كآباء  نفوسنا  على  وانعكاساتها 
إلى حقيقة وعقالنّية وصواب معنى العبارة السامية. 
ومما قاله: «...ولكن نفوسهم ال تقطن في مساكنكم/ 
فهي تقطن في مسكن الغد، اّلذي ال تستطيعون أن 
نتمّنى  أن  نستطيع  ـ  أحالمكم.»  حّتى وال في  تزوروه 
ألوالدنا أمنيات وأن نرسم لهم مستقبًال في خيالنا، وأن 
نساعدهم على حتقيق أحالمهم، لكّننا ال نعرف مسبًقا 
أين سيحّلون وأي األماكن ستصير أماكن لهم. تتركنا 
مالك إلى بيتها اجلديد في القدس وهنا تعلو خلجات 
أبوّتي املمزوجة بشعور االطمئنان على مستقبل االبنة 
الّشابة في قدس األقداس اّلتي نحّبها، و قد استحوذت 
وعمل  علم  من  والّشريفة  الكرمية  احلياة  وسائل  على 
على  عادة  األهل  تطمئن  وحياة  مدرسة  وشهادة  وثقافة 
ألم  يسكنني  هذا  كّل  مع  وأبنائهم.  بناتهم  مستقبل 
األحالم  وشاركتني  شاركتها  التي  أألصغر  االبنة  طلعة 
في  أمل  أيًضا  ويسكنني  واألفكار.  واحلّيز  واملشاريع 
لها  سيكون  الشريك  هذا  وأّن  تشاء  َمن  اختارت  أّنها 
سنًدا وشريًكا حقيقًيا. فأنا وإن أبكاني الفراق ال أجعله 
لها بحياة سعيدة  ـ على أمنياتي  يطغى على األمل 
وبنجاح في إثر جناح. فنحن اآلباء في منتهى املّر نريد 
أن نكون سعداء بأبنائنا وبناتنا وسعداء لسعادتهم مهما 
كانت خياراتهم ومهما كان املكان الذي سينتقلون إليه. 
سيظّل ملالك مكانها في القلب وفي اجلوارح مهما نأت 
البيت  أرجــاء  في  ضحكتها  ستظّل  املسافات.  بيننا 
ورسوماتها، وسيظّل صوتها في أذني يرّن على الدرجات 
وتظّل  هناك  بيتها  إلى  ستذهب  املجاورة.  الغرفة  ومن 
االبنة  معزّة  وبكّل  البهاء  بكل  حاضرة  هنا  بيتها  في 
وسيظّل  قدماها،  وصلت  حيثما  الله  وّفقها  الُصغرى. 
تسكن  أن  وسعها  في  والفكر.  القلب  في  بيتها  لها 
تغادر  أن  لكّنها ال تستطيع  تريد،  التي  املساكن  كّل 

مسكنها في القلب واجلوارح.
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أبداه  اّلــذي  األســف»  لـ«  رفضها  املشتركة  القائمة  أّكــدت 
العرب،  املواطنني  على  حتريضه  على  نتنياهو  بنيامني 
معتبرًة إّياه مجرّد خطوة جوفاء تهدف إلى شرعنة حكمه 
”عنصرّية  القائمة:  أصدرته  بيان  في  وجــاء  العنصرّي. 
نتنياهو لم تبدأ ولن تنتهي في هذا الّتصريح الّتحريضّي 
ّية  واإلقصائ العنصرّية  الّتشريعات  االنتخابات.  يوم  في 
هي برنامج نتنياهو الّسياسّي للفترة القادمة“. وأضافت 
القائمة املشتركة أّنها ستواصل الّنضال ضّد العنصرّية، ومن 
ّية. ّية، للجماهير العرب أجل املساواة الّتامة، القومّية واملدن

åUHO�ò q�«d*
العاّمة  العّمال  نقابة  واملساواة في  للّسالم  الدميقراطّية  اجلبهة  أّكدت كتلة 
(الهستدروت) أّن حكومة بنيامني نتنياهو اجلديدة ستكون حكومة معادية 
للعاملني وللعدالة االجتما عّية. وطالبت «اجلبهة» قيادة الهستدروت بإدراج 
موضوع الّدور الكفاحّي للّنقابة في إزاء مخاطر حكومة اليمني واّلتي تتهّدد 
حقوق العاملني ومكتسباتهم االجتماعّية. وجاء في رسالة وّجهها رئيس 
ّية، سهيل دياب: «إّن األجواء في عالم العمل تتعّكر      كتلة «اجلبهة» الّنقاب

املواد  غالء  الفصل؛  وشك  على  أو  ُيفصلون  العاملني  مئات  فأكثر؛  أكثر 
األساسّية وغالء املعيشة عموًما ميعن في خنق الّناس وخصوًصا الّشباب؛ 
والفجوات االجتماعّية االقتصادّية آخذة في االّتساع». وعليه، قّدمت كتلة 
«اجلبهة» اقتراًحا جلدول األعمال، بأن تعلن الهستدروت يوم األّول من أيار 
فيه  تنّظم  ا  ًي نضال يوًما   – العاملة  الّطبقة  مع  األممي  الّتضامن  يوم   –
الهستدروت وحركات الّشبيبة مسيرة اجتماعّية - طبقّية من أجل حقوق 

العاملني وكفاحاتهم العادلة.
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ـ  ّية، يوم االثنني القادم، الّذكرى ال حتيي اجلماهير العرب
39 ليوم األرض اخلالد،  والذي تعود أحداثه للّثالثني 
اجلماهير  أعلنت  حيث   ،1976 العام  في  آذار  من 
ّية الفلسطينّية اإلضراب العام والّشامل في كاّفة  العرب
الّدومنات  آالف  مصادرة  على  احتجاًجا  البالد،  أنحاء 
االحتجاجّية  املسيرات  فانطلقت  العرب،  للمواطنني 
اإلسرائيلّية  الّشرطة  ــال  رج بني  املواجهات  واندلعت 
واملواطنني العرب، فكانت نتيجتها سقوط سّتة شهداء، 
إضافة إلى العشرات من اجلرحى.  كان هدف الّسلطات 
اإلسرائيلّية، من خالل عملّية املصادرة تلك، ”تهويد 
قامت  العنصرّي،  املخّطط  هذا  أثر  وعلى  اجلليل“،  
جلنة الّدفاع عن األراضي بعقد اجتماع لها، باالشتراك 
ّية،  العرب احمللّية  املجالس  لرؤساء  القطرّية  الّلجنة  مع 
بهدف بحث املوضوع، وبسبب جتنيد الّسلطات لبعض 
بهدف  ّية  العرب احمللّية  املجالس  رؤســاء  من  أعوانها 
إفشال قرار اإلضراب. لم يصدر قرار اإلضراب من قبل 
ّية، إّال أّن قيادة اجلماهير  رؤساء الّسلطات احمللّية العرب
املجالس  ــاء  ورؤس ــي  األراض عن  الّدفاع  وجلنة  ّية  العرب
باإلضراب.  قرارًا  اّتخذوا   والوطنّيني،  األحرار  ّية  العرب
شفاعمرو  في  ّية  العرب املجالس  رؤساء  اجتماع  وخالل 
بتاريخ 1976/3/25 حاولوا منع قرار اإلضراب، إّال 
البلدّية  مبنى  خارج  الغاضبة  احملتشدة  اجلماهير  أّن 
فرضت إرادتها، وانطلقت الّشرارة األولى ليوم األرض من 
مدينة شفاعمرو، حيث اشتبك الّشبان املتظاهرين مع 
رجال الّشرطة اّلذين حاولوا حماية الرّؤساء املتخاذلني.  
رغم  العاّم،  اإلضراب  إعالن  ّمت  آذار  من  الّثالثني  وفي 
الّسلطات  قبل  مــن  الّضغوطات  وممــارســة  الّتهديد 
الّشوارع  إلى  ّية  العرب اجلماهير  واندفعت  اإلسرائيلّية، 
غاضبة،  ومظاهرات  احتجاجّية  مبسيرات  والّساحات 
الّشرطة  ــوّات  ق اجتاحت  ــأن  ب اإلسرائيلّي  ــرّد  ال ــان  وك
واجليش، مّدججة بالّسالح والدّبابات واملجنزرات، القرى 
على  العشوائّي  الّنار  بإطالق  وأخذت  ّية،  العرب واملدن 
املواطنني العرب العزّل، مما أّدى إلى سقوط سّتة شهداء، 
هم: خير ياسني (عرّابة)، خضر خاليلة وخديجة شواهنة 
ورأفت  (كفركّنا)  طه  محسن  (سخنني)،  رّيا  أبو  ورجا 

الزهيري (عني شمس)، استشهد في الّطيبة. ومتّر األّيام 
مع  اإلسرائيلّية  الّسلطات  فتعامل  يندمل،  لم  واجلرح 
ّية هو هو، وممارسات الّتمييز العنصرّي  اجلماهير العرب
تصعيد  هنالك  بل  تتغّير،  لم  العرب  املواطنني  جتاه 
األخيرة  اآلونة  وفي  ّية.  العرب اجلماهير  ضد  متواصل 
املعادي  واخلطير  العنصرّي  الّتحريض  وقرأنا  سمعنا 
رأسهم  وعلى  الّسلطة،  في  أشخاص  قبل  من  للعرب 
بتصريحاته  واّلذي  نتنياهو،  بنيامني  احلكومة  رئيس 
هذه يغّذي األجواء العنصرّية املعادية لعرب هذه البالد.  
صدف وأن كنُت، األسبوع املاضي، في إحدى املؤّسسات 

هناك  وشــاهــدت  حيفا،  لبلدية  خــّدمــات  تقدم  اّلتي 
شخًصا يهودًيا يصرخ ويضرب بعنف على طاولة إحدى 
املوّظفات، وكان يصرخ بأعلى صوته :“ماذا؟! هل وصل 
ا ليقوم بعملّية  ـً ّي بكم األمر أن ترسلوا لي شخًصا عرب
احلجز في بيتي أنا؟! هل أستحّق ذلك؟!“. ولم يقم أّي 
شخص بتوبيخه على األقّل على تفوهاته العنصرّية، 
بل هّدأوا من روعه وقّدموا له تسهيالت لم يكن يحلم 
كتصرّف  وتصرّف  ا  ـً ّي عرب املواطن  كان  لو  أوًّال  بها.  
في  أما  ــورّي،  ف بشكل  الّشرطة  الستدعوا  اليهودّي، 
ألّنهم  ليس  باإلهانة  املواطن  شعر  حيث  احلالة،  تلك 

احلجز  عملّية  نّفذ  َمن  ألّن  بل  احلجز،  بعملّية  قاموا 
هذه  تتجرّأ  فكيف  الكبرى،  الّطامة  وهنا  عربّي  هو 
املؤّسسة بأن تهني هذا املواطن اإلسرائيلّي بهذا الّشكل 
هو  البغيض  العنصرّي  الّتصرف  هذا  أليس  املهني!! 
نتيجة تصريحات السياسّيني العنصريّني اإلسرائلّيني 
على  هــؤالء  معاقبة  يتم  هل  العرب؟!  املواطنني  جتاه 
تصريحاتهم؟ كيف ميكن معاقبتهم وردعهم، ولم يتم 
محاسبة رئيس احلكومة وليبرمان ونفتالي بنيت على 
هي  األرض  يوم  مجزرة  للعرب.   املعادية  تصريحاتهم 
جرمية خطيرة ال ميكن أن منّر عليها مّر الكرام، دون أن 
نحيي هذه الذكرى، لتبقى في ذاكرتنا وذاكرة األجيال 
الذكرى،  هذه  ونحيي  اليوم  هذا  لنستذكر  القادمة، 
املفروضة  التحّديات  مواجهة  في  موّحدين  ولنبقى 
علينا.  وقد أقرّت عّدة فّعالّيات في ذكرى يوم األرض، 
سخنني  في  الّشهداء  ذوي  منازل  إلى  التوّجه  منها: 
الّنصب  ــى  إل التوّجه  ثــّم  ومــن  ومواساتهم،  لزيارتهم 
الّتذكاري ووضع أكاليل الزهور على أضرحة شهداء يوم 
األرض، وسيتم استقبال الوفود عند الّنصب التذكاري 
ليوم األرض لوضع األكاليل، وبعدها التوّجه إلى أضرحة 
شهداء عرّابة، والعودة إلى سخنني. تخصيص حصص 
دراسّية في املدارس للحديث حول يوم األرض، من أجل 
تثقيف طّالبنا وإطالعهم على هذا احلدث الذي يشّكل 
ّية في البالد.  كما  منعطًفا في تاريخ جماهيرنا العرب
تقرر أن تنطلق املسيرة التقليدّية ليوم األرض بعد صالة 
الّظهر مباشرًة من شارع الّشهداء قرب مسجد الّنور في 
سخنني لتجوب شوارع املدينة وصوًال إلى ساحة الّنصب 
التذكاري ليوم األرض، ومن ثّم التوجه إلى ساحة البلدّية 
اجلديدة لالنطالق مبسيرة أو بسيارات إلى قرية دير حنا 
للمشاركة في املهرجان املركزّي. وأكثر ما لفت نظري أّنه 
ّية وأن  مت االتفاق أن تكون املسيرة بدون رفع أعالم حزب
ترّدد الهتافات التي تنشد وحدة الّصف، وهذا األمر هو 
أفضل هدية ميكن أن تقّدمه لنا القائمة املشتركة بعد 
الّنجاح اّلذي حّققته في انتخابات الكنيست األخيرة، 
بأن تخلق جوًّا سياسًيا سليًما ووحدوًيا لدى اجلماهير 

ّية في البالد.  العرب
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الّثالثون  القادم،  االثنني  يوم  ُيصادف 
اخلــالــد..  األرض  ــوم  ي ـــرى  ذك آذار،  مــن 
العام  آذار  إلى  بنا  تعود  ذكرى ألحداث 
ــّســلــطــات  ال ــامــت  ق أن  ــعــد  ب  ،1976
ـــوف دومنــات  ــصــادرة أل ــة مب ــّي ــل ــي اإلســرائ
ـــــــي مـــن أصــحــابــهــا الــعــرب  األراض
وخصوًصا  األصالنّيني،  الِفَلسطينّيني 
غضب  أثـــار  مــا  اجلليل؛  ِمنطقة  ــي  ف
الّسلطات  فتحّدوا  وسخطهم،  الّسّكان 
العاّم،  اإلضــراب  وأعلنوا  اإلسرائيلّية 
بعد  ـــرّة  م أّول  ــن،  ــدي ــوحَّ م وانــتــفــضــوا 
الّنكبة، ضّد قراراتها، وخرجوا مبظاهرات 
فجاَءهم  عديدة؛  وقرًى  مدن  في  عارمة 
قوّات  بدخول  شديًدا؛  اإلسرائيلّي  ــرّد  ال
بالّدّبابات  مدّعمة  اجليش  من  معزّزة 
والقرى،  البلدات  داخل  إلى  واملجنزرات 
ــني صفوف  ــى ب ــرح ــداء وج ــه ــعــًة ش ــوق م
الّسلطات  صادرت  فقد  العزّل.  املدنّيني 
اإلسرائيلّية ألوف الدومنات من األراضي 
يوم  ومثّلث  اجلليل،  قرى  من  عدد  في 
في  حّنا،  ــر  ودي وسخنني  عرّابة  األرض: 
قام  لذا  اجلليل..  تهويد  مخّطط  نطاق 
ِفَلسطينّيو البالد بإعالن اإلضراب العاّم 
والّتظاهر في املدن والقرى، فتصّدت لهم 
قوّات اجليش والشرطة، فكانت حصيلة 
 – ياسني  (خير  شهداء   6 الصدامات 
خضر  سخنني،   – ــا  رّي أبو  رجا  عرّابة، 
 – شواهنة  خديجة  سخنني،   – خاليلة 
عني شمس،   – الزهيري  رأفت  سخنني، 
 4 ارتفع  حيث  كفركّنا)؛   - طه  حسن 
منهم برصاص اجليش اإلسرائيلّي واثنان 

برصاص شرطة إسرائيل.
ويشّكل يوم األرض بصمًة بارزة في تاريخ 
نضال الّشعب الِفَلسطينّي، حيث أعلن 
بأرضهم  متّسكهم  الِفَلسطينّيون  فيه 
وتشّبثهم  وأجـــدادهـــم،  آبائهم  وأرض 
بقومّيتهم وُهوّيتهم الوطنّية، وتأكيدهم 
التخويف  ـــم  رغ بــاقــون،  ــم  ــه أّن ــى  عــل
والقتل  والّتنكيل،  والقمع  والّترهيب، 
العنصرّي  والّتمييز  اخلناق،  وتضييق 
واغتصاب األراضي ومصادرتها.. للّدفاع 

عن أرضهم ووطنهم وبقائهم.
وحّتى يومنا هذا، ال تزال سياسة مصادرة 
األراضي تالحقنا من أقصى البالد إلى 
من  احلكومّية  الّسلطات  وتزيد  أدناها، 
عدا  اخلــنــاق،  لتضييق  طوقها  إحكام 
إلى  إضافًة  العنصرّية،  القوانني  اشتراع 
نزع  ــى  إل الهادفة  املختلفة  املخّططات 
شرعّية وجودنا فوق أرضنا وفي وطننا. 
منوطة  ومستقبلنا؛  بقاؤنا،  ــا،  ــودن وج
والّتواصل  أرضنا،  على  باحلفاظ  كّلها 
نقول  عاًما،   39 ُمضّي  فبعد  معها.. 
كبيرَْين:  ــرار  وإص وعناد  عــاٍل،  بصوت 
حّق،  نحن أصحاب  نرحل،  ولن  لم  إّننا 
داخل  أرضــنــا،  ــوق  ف وطننا،  في  باقون 
بلداتنا وقرانا ومدننا، في شوارعنا وأزّقة 
فنحن  أرضنا؛  على  لنحافظ  أحيائنا، 

فيها باقون.. باقون.. باقون..!
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العليا  املتابعة  للجنة  املــركــزّي  املجلس  عقد 
يوم  هاًما،  اجتماًعا  البالد  في  ّية  العرب للجماهير 
الّناصرة،  في  الّلجنة  مكاتب  في  املاضي  الّسبت 
الّذكرى  إحياء  قضّية  مركزّي  بشكل  خالله  بحث 
السنوّية ليوم األرض اخلالد. وأدار االجتماع سكرتير 
ّية  العرب احمللّية  الّسلطات  لرؤساء  القطرّية  اللجنة 
ورئيس مجلس محلي عيلبون جريس مطر، نيابة 
عن قائم بأعمال رئيس جلنة املتابعة العليا ورئيس 
الّلجنة القطرّية، رئيس بلدّية سخنني، مازن غنامي، 
في حادث طرق،  إصابته  أعقاب  في  تغّيب  اّلذي 
قبل نحو أسبوع. وبحضور ومشاركة معظم أعضاء 
وبعدما  العليا.   املتابعة  للجنة  املركزّي  املجلس 
أُتفق على ِإرجاء بحث القضايا التنظيمّية الهاّمة 
إحياء  َتَقرَّر  األرض،  يوم  ذكرى  إحياء  بعد  ما  إلى 
القادم،  االثنني  يــوم  الوطنّية  املناسبة  هــذه  ــرى  ذك
القادم، عن طريق تنظيم مسيرة  الّثالثني من آذار 
حيث  اجلليلّية،  حّنا  دير  قرية  في  قطرّية  مركزّية 
دير  شرقّي   - الّسوق  ساحة  في  املسيرة  ُتختتم 
الّساعة  عند  القطرّي  املركزّي  املهرجان  ويبدأ  حنا. 

مهرجان  إلى  إضافة  الظهر.  بعد  والّنصف  الرابعة 
نفسه،  اليوم  في  الّنقب  منطقة  في  قطري  مركزّي 
الّنقب،  لعرب  العليا  الّتوجيه  ُتَفوّض جلنة  بحيث 
وبالّتعاون مع الّسلطات احمللّية والّلجان الّشعبية، 
ّية للمهرجان، السّيما مكان  إلقرار الّتفاصيل الّنهائ
الّتعليم  تقرّر تكليف جلنة متابعة  تنظيمه. كما 
ماّدة  بإعداد  األخرى  املبادرات  جانب  إلى  العربّي، 
وتوزيعها  األرض،  يوم  ذكرى  حول  تربوّية  تثقيفّية 
ّية،  العرب الّتعليمّية  واملؤّسسات  املـــدارس  على 
املدارس  في  تثقيفّية  دراسّية  ساعات  وتخصيص 
وحتّيي  األرض».  «يوم  ُأسبوع  مدار  على  ّية  العرب
جلنة املتابعة العليا جميع الفّعالّيات والّنشاطات، 
ُتنّظم  اّلتي  واجلماعّية،  ّية  احلزب والقطرّية،  احمللّية 
معسكر  إلى  وأشــارت  األرض.  يوم  ملناسبة  إحياًء 
الّتواصل في النقب، والذي تنّظمه احلركة اإلسالمّية 
الّسبت  يوم  شعبّي  مبهرجان  وسُيختم  الّشمالية. 
الرّباط  ُمعسكر  ــى  إل إضافًة  الّنقب.  في  املقبل 
والّصمود في النقب، واّلذي تنّظمه احلركة اإلسالمّية 
ّية، حيث سيختم مبهرجان شعبّي في الّنقب  اجلنوب

كلَّفت  الّسياق  هذا  وفي  يليه.  اّلذي  الّسبت  في 
الّلجنة طاقم سكرتيري األحزاب واحلركات الّسياسّية 
ّية،  العرب احمللّية  والّسلطات  القطرّية  والّلجنة 
باإلشراف  املباشرة،  لة  الصِّ ذات  الّشعبية  والّلجان 
على تنظيم وتنفيذ القرارات، خاّصة تلك املتعّلقة 
وأعلنت  حنا.  دير  في  املركزّي  واملهرجان  باملسيرة 
ــوارات  ِح سلسة  إطــالق  عن  العليا  املتابعة  جلنة 
داخلّية في ُصلب القضايا والتحّديات اّلتي تواجه 
ّية الفلسطينّية في البالد، وكيفّية  اجلماهير العرب
مواجهتها على مختلف املستويات.  من جانب آخر 
ة حملة الّتصريحات الّتحريضّية  رفضت الّلجنة بشدَّ
جتاه  نتنياهو،  بنيامني  احلكومة  لرئيس  والفاشية 
َسوداوًيا  تتويًجا  واعتبرتها  ّية.  العرب اجلماهير 
وخطيرًا للعنصرّية والفاشّية الرسمّية اإلسرائيلّية، 
للعنصرّية  وداعــمــة  حاضنة  بيئة  تشّكل  واّلــتــي 
اإلسرائيلّي،  املجتمع  ــي  ف الّشعبّية  والفاشّية 
الّلجنة  ــدت  وأّك البعض.  بعضهما  يغذّيان  حيث 
وحدوًيا  احلمالت  لهذه  وتصّديها  مواجهتها  على 

وجماعًيا.   
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(الّصور بلطف عن موقع «بكرا»)

ÍdL� ¡U�—
آذار،   من   28 ـ  ال في  الّسبت  غٍد  يوم  ُيقام  حيفا،  في  ــى  األول للمرّة 
مؤمتر  اإلسرائيلّي،  األپارتهايد  ملناهضة  العاملّية  احلركة  نشاطات  ضمن 
وذلك  اإلسرائيلي،  األپارتهايد  ملناهضة  الّثاني  الِفَلسطينّي  الّداخل 
من أجل حراك وطنّي ومدنّي» - وذلك حتت  مببادرة «فلسطينّيات – 
أّنه  ُيذكر  األپارتهايد».  ونظام  العرقّي  التطهير  بني  ِفَلسطني  ُعنوان» 
من  انطلق  ــذي  اّل اإلسرائيلّي،  األپارتهايد  مناهضة  أسبوع  إطــار  في 
كندا عام 2005، ُتقام فّعالّيات في أكثر من 100 مدينة في أرجاء 
العالم؛ وفي داخل ِفَلسطني تقام الفعالّيات في غزّة ورام الله وحيفا؛ 
وكذلك في عّمان حتت ُعنوان «حاصر حصارَك». وسيوّفر املؤمتر فرصة 
كنضال  الّنضال  تعريف  هل   (1) األهمّية:  غاية  في  سؤالني  ملناقشة 
ضّد الفصل العنصرّي) األپارتهايد) وألجل املساواة، يأتي على حساب 
تعريفه كنضال ضّد االستعمار وألجل التحرّر الوطنّي؟ (2) إذا كانت 
العملّية السياسّية اجلارية منذ أوسلو لم حتّقق الّسيادة واحلرّية والعدالة 
الِفَلسطينّي  الّشعب  على  ينبغي  اّلذي  فما  واملساواة،  والدميقراطّية 

عمله اليوم، ليجترح من جديد مشروع حترّره الوطني؟

 »U ÒOG�« —UC×²Ý« ¨ ÒwŽULł ¡UMžË Òs� – VOK ÒB�« Íœ«Ë w�  ™
 ÊUJ*« ÕË—Ë

الِفَلسطينّي  اإلنسان  واقتالع  لِفَلسطني  العرقي  الّتطهير  كان  وحيث 
من بيته وأرضه هو العالمة األبرز لتوّجه إقامة نظام استعمارّي يعتمد 
منذ  ّياته  فّعال املؤمتر  يفتتح  فسوف  ِفَلسطني،  في  العنصرّي  الفصل 
الّساعة 10:00 صباًحا بنشاط فنّي شعبّي في حّي وادي الّصليب، 
ينطلق من أمام بيت عائلة كنفاني املهّجرة من وطنها. في هذا اإلطار 
ستقوم الفّنانة رنا بشارة بإطالق عمل فنّي، عبارة عن جدارّية تفاعلّية 
يشارك فيها احلضور من جميع األجيال، وخاّصة طّالب املدارس. كما 
سيستضيف املؤمتر مجموعة من األحداث احليفاوّيني حول جتربة رائعة 
كانوا قد شاركوا فيها عام 2013 في ذكرى الّنكبة، حيث «جّهزوا» 
بيوَت وادي الّصليب لعودة أصحابها «الالّجئني»، فقاموا بتنظيف املنزل 
عّلقوا  العائدين:  فطور  حّتى  حّضروا  وتيّمًنا  وتأثيثه،  جدرانه  وطالء 
مناقيش الزّعتر على حبل غسيل في شرفة املنزل!! - سيحّدثوننا عن 

الّتجربة ونستعيدها مًعا.

 —Óu� ÷ÓdF�Ë W Ò¹dJ� W ÒOÝUOÝ  U ÒBM�  ™
املؤمتر،  من  الّثاني  القسم  والفكرّية، ضمن  الّسياسّية  املنّصات  ضمن 
واّلتي تنطلق في مسرح «امليدان» الّساعة الّثانية والّنصف ظهرًا، سوف 
ُيفتتح املؤمتر بكلمة االفتتاح الرئيسّية من د. سلمان أبو سّتة (مؤّسسة 
الّتسوية  تناُول مسيرة  يتّم  ثم  الـ»سكايپ»؛  لندن) عبر   – «العودة» 
السياسّية للّنزاع الِفَلسطينّي - اإلسرائيلّي منذ أوسلو، القائمة على 
دولة  في  العربّية»  «األقلّية  مفهوم  أنشأت  اّلتي  الّدولتني»،  فكرة» 
من  منفصلة  بأجزاء  خاّص  حقوق  خطاب  وصاغت  اليهودّية  األغلبّية 
الّشعب الِفَلسطينّي؛ كذلك سيتّم تناول ممّيزات الّنظام السياسي القائم 
والّتوحيد   – «الّتقسيم  بسياسات  وعالقته  اليوم،  ِفَلسطني  كّل  في 
ستطرح  ــّم  ث «األپارتهايد».  لتعريف  يستجيب  وهــل  االقتصادي»، 
تصوّرات لتوحيد الّنضال في حركة الّشعب الواحد. وستخّصص منّصة 
مقاومة  في  الفنّية  الّثقافّية  واحلركة  ّية،  الّشباب احلراكات  دور  تتناول 
االستعمار ومناهضة األپارتهايد. وفي إطار املؤمتر، يستضيف «امليدان» 
معرض صوَر فوتوغرافّية، يوّثق الّتهجير القسري في املناطق املصّنفة 
(ج) في الضّفة الغربية، بادرت إلى تنسيقه مؤّسسة «بديل» من بيت 
آذار.   28  –  26 أّيام من  ثالثة  مفتوًحا طيلة  املعرض  ويستمّر  حلم؛ 
ملسرحّية  األّول  العرض  املؤمتر،  إغالق  وبعد  الليلة،  نفس  في  يتّم  كما 
«1945»، واّلتي تتناول احلياة في القرية الِفَلسطينّية ما قبل الّنكبة 

والّتطهير العرقّي في ِفَلسطني.
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إلى  تعويضات  بدعوى  املستشفى،  في  توفي  مريض  عائلة  تقدمت 
من  وردة،  أبو  بواسطة احملامي سامي  الكريوت،  في  الصلح  محكمة 
بطلب  اجلسدية،  واألضرار  الطبي  اإلهمال  قضايا  في  واملختص  حيفا 
إلى  باملريض وأدى  الذي حلق  من هيئة احملكمة تعويضا عن اإلهمال 
وفاته، واحلصول على املبلغ الذي ترتئيه احملكمة. وكان املتوفي، وهو 
من منطقة الكريوت (75 عاًما) قد لقي حتفه، إثر سقوطه عن السرير 
في  قسطرة  عملية  اجتيازه  بعد  حيفا،  في  الكرمل  مستشفى  في 
القلب، ويطالب ذووه بتعويضهم عن اإلهمال الطبي من خدمات الصحة 
الشاملة «كالليت». وجاء في دعوى التعويضات، التي رفعها احملامي 
سامي أبو وردة أن املرحوم شعر بثقل في قلبه قبل نحو عام، وتوجه إلى 
طبيب العائلة، وهذا حوله إلى غرفة الطوارئ في مستشفى الكرمل، 
وفي  القلب،  شرايني  في  انسداد  من  يعاني  أنه  الفحص  بعد  وتبني 
اليوم التالي خضع لعملية قسطرة، وفي ساعات املساء مت نقله إلى 
جراحية  استباق  عملية  إلجراء  استعدادا  والقلب،  الصدر  جراحة  قسم 
سريعة، وأثناء نقله مت تصنيفه على أنه «مستقل».  وتابع أبو وردة 
السرير،  الترجل عن  الليل  في ساعات  حاول  املتوفى  أن  الدعوى  في 
لكنه سقط وأصيب برأسه. وتبني في الصورة اإلشعاعية التي أجريت 
له، أنه يعاني من نزيف في رأسه، ولذا مت نقله للعالج في مستشفى 
من جسمه.  األمين  اجلانب  في  نصفي  شلل  من  يعاني  وهو  «رمبام»، 
ونظرا حلالته اجلديدة لم يكن باإلمكان إجراء عملية االستباق الطارئة، 
وبعد شهر تدهورت حالة املريض وتوفي. وأحلق برقاع الدعوى رأي ألحد 
األطباء املختصني، وهو مدير قسم العالج الباطني، الذي أكد أّن «حالة 
املريض الذي عولج في الكرمل تتطلب مراقبة بشروط العالج املكثف 
ـ 24 ساعة األولى بعد القسطرة، وفقا للعالج املطلوب واملوصى  خالل ال
املطلوبة  املراقبة  تنفيذ  وعدم  للمراقبة  تعليمات  إصدار  عدم  وأّن  به. 

تشكل إهماًال واضًحا أدى لسقوط املريض ووفاته».

°` ÒK � � u D � � r N Ò� � Òo � � ÂU N Ò�« W � zô .bI �
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وأدّلة  معلومات  جمع  في  الكرمل  وطيرة  حيفا  شرطة  محّققو  جنح  أن  بعد 
دامغة؛ ّمت، بداية هذا األسبوع، تقدمي الئحة ا اّتهام بحّق مواطن من سكان طيرة 
الكرمل في الّثالثينّيات من عمره، بعد أن قام بسطو مسّلح وسرقة مبلغ 51 

ألف شيكل، وتهديد أصحاب محل لبيع الّشوارما في البلدة الّتحتا.
زوج   وتهديد  الّسالح،  تهديد  حتت  اجلاري،  آذار  شهر  بداية  الّسطو  ّمت  وقد 
ينّيات من عمرها، وسرقة مبلغ 51  (صاحبا محّل لبيع الّشوارما)  في السّت
ألف شيكل. وأكدت الّشرطة أّنها استطاعت إلقاء القبض على اجلاني بعد 
حتقيقات ومراقبات عديدة ومكّثفة إلى أن ّمت تقدمي الئحة االّتهام. مشيرًة إلى 
أّن املّتهم معروف للّشرطة، وله ماٍض «غنّي» في مجاالت عّدة، تتمّثل في 

أعمال عنف واعتداءات وسرقات وغيرها..
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اعتقلت شرطة املرور في حيفا شابا يبلغ 23 عاًما من 
بلدة عارة في املثلث، بعد أن ضبط وهو يقود دراجته 
بسرعة 170 كم/س في شارع ههغناه مفرق الدلفني، في 
الّسرعة القصوى املسموح بها في هذا الشارع  حني أّن 
الفور سحبت رخصة  70 كم/س.  وعلى  تزيد عن  ال 
القيادة منه واعتقل للتحقيق معه ألسباب سرعته، ثم 

أخلي سبيله بعد ذلك.

 W �«Ò—œ V �«— ‰UI � �«
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قرّرت  مسبوقة،  غير  وخطوة  ّية  قضائ سابقة  في 
قبول  اإلسرائيلّية،  العسكرّية  االستئناف  محكمة 
كمال،  زكي  وكمال  كمال  زكي  احملامّيان  استئناف 
واعتبار موّكلهما الّسجني األمنّي الِفَلسطينّي أحمد 
حسني عبد الغّفار زلوم حالة خاّصة، يحّق حملاميه 
اّلــذي  القطعّي  احلكم  ــرار  ق على  استئناف  تقدمي 
صدر قبل أكثر من عشر سنوات دون أن يستأنف 
إثنتي  من  ألكثر  الّسجن  في  مكوثه  رغم  عليه، 
عشرة سنة. قرار محكمة االستئناف العسكرّية في 
ّية قبول استئناف احملامّيني زكي كمال  الّضفة الغرب
العسكرّية  احملكمة  قرار  على  كمال  زكي  وكمال 
موّكلهما  ضّد   2004 عام  أصدرته  اّلــذي  بسالم، 
الّنهاية  في  لتقرّر  ــوم،  زّل الغّفار  عبد  حسني  أحمد 
في  وجاء  سنوات.  بثماني  محكومّيته  مّدة  خفض 
قّدما  كمال  احملاميّني  أّن  االستئناف  محكمة  قرار 
املتعّلق  األمنّي  امللف  في  احملكمة   إلى  التماًسا 
اّلتي  االّتهام  الئحة  وأّن  خطيرة،  أمنّية  بشبهات 
قّدمت ضد أحمد زّلوم، اّلذي كان قد اعتقل بتاريخ 
19/1/2003 بحّقه شملت ثالثة عشر بنَد اّتهام، 
منها: العضوّية في تنظيم محظور، وإنتاج القنابل، 
الّنار باّجتاه  وزرع عبوات ناسفة أربع مرّات، وإطالق 
بتهمة  اّتهام  بنود  خمسة  ــى  إل إضافًة  مواطنني، 
محاولة القتل مع سبق اإلصرار والترّصد. وجاء أيًضا 
أّن احملكمة العسكرّية حكمت على الّشاب املذكور 

بالّسجن ثالثني عاًما بتاريخ 8/2/2004، علًما 
أّن محاميه الّسابقني استقالوا من متثيله قبل قرار 
احلكم، وأن محاميه الّسابق أبلغ احملكمة العسكرّية 
عبد  حسني  أحمد   - بأّنه   27/8/2003 بتاريخ 
الغّفار - يتنازل عن الّترافع دفاًعا عن نفسه، وأّنه - 
أي احملامي - شرح له أبعاد ذلك. كما جاء أيًضا أّن 
احملامي كمال أشار إلى عيوب كبيرة وقعت خالل 
في  العسكرّية  احملكمة  أمام  ّية  القضائ ــراءات  اإلج
الّسامرة، وأّن هذه العيوب مّست بحقوق موكّلهما 
العدل  أبسط حقوقه في  وحالت دون حصوله على 
على  ــور  أم ــي  وه ّية،  القضائ والــّنــزاهــة  واإلنــصــاف 
احملكمة ضمانها للمّتهم أوًّال وقبل كّل شيء، ومنها 
منحه  وعدم  املّتهم،  على  االّتهام  الئحة  تالوة  عدم 
فرصة االّطالع عليها للتأّكد من أّن التماسه يشمل 
كاّفة بنود الئحة االّتهام املقّدمة وأقوال كاّفة شهود 
االّدعاء، إضافة إلى أّن محامي الّدفاع عن املّتهم لم 
يحضروا في عدد من جلسات احملكمة، ورغم ذلك 
ّية دون توّقف. من جهتها  استمرّت اإلجراءات القضائ
وافقت محكمة االستئناف العسكرّية، على تخفيف 
مّدة محكومّية األسير أحمد زّلوم من ثالثني عاًما 
األّول  اليوم  من  ابتداًء  عاًما،  وعشرين  اثنني  إلى 
العتقاله، بحيث قد أمضى األسير ثلثي مّدة احلكم 
ليتوّجه إلى جلنة الّتسريح املبّكر. من جهتهما، قال 
احملامّيان كمال: «التماسنا جاء إلمياننا أّن احملكمة 
إجراءات  على  ينّص  اّلذي  دورها  خالفت  العسكرّية 

ّية  القانون احلقوق  تضمن  ــواء  أج وســط  احملاكمة، 
خطورة  عن  الّنظر  بغّض  وذلك  للمّتهم،  األساسّية 
لم  ما  وهــذا  وعددها،  ونوعها  إليه  املوّجهة  الّتهم 
يحصل هّذه املرة، فكيف ملّتهم أن يدافع عن نفسه 
إذا لم ُتقرأ الئحة االّتهام أمامه؟! وإذا جرت اجللسات 
رغم تغّيب محاميه، وإذا ُحرم من معرفة وممارسة حّقه 
في االستئناف على كاّفة بنود االّتهام، وضّد أقوال 
كاّفة شهود االّدعاء، وهذا ما حتّقق في الّنهاية بقرار 
ّية،  االستئناف اّلتي أجازت رغم انقضاء املّدة القانون
يوًما قبول اإلستئناف بشكل استثنائّي.   30 وهي 
وأضافا: «إّن العدل يجب أّال يتحّقق فقط، بل يجب 
محكومّية  مّدة  وتخفيف  الناس،  يراه  وأن  ُيرى  أن 

موّكلي هي الّتعبير عن ذلك».

جادة األلمانية ٦ (بن-غوريون) - عمارة السيتي سنتر، حيفا
04-8552201

مطعم ايزابيّال- حيفا يهنئكم بحلول عيد أحد الشعانين
ويقدم لكم أفخر وجبات المطبخ الشرقي والمعدة خصيصًا على الطابون ويعرض 

لكم قاعة مميزة ألفراحكم تتسع ألكثر من ١٢٠ شخص

كل عام وانتم بخير 
وأهًال وسهًال بكم
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وَحــدة  ومدير  سكال؛  دورون  حيفا،  بلدّية  في  املعارف  قسم  مدير  قــام 
الّتربية  العربّي، د. ماجد خمرة؛ ومستشار في شؤون  بالّتعليم  الّنهوض 
الّتكنولوجّية، يان بياليس؛ بزيارة املدرسة، مؤّخرًا، حيث اجتمعوا مع مدير 
طّالب  أحوال  على  اطلعهم  بدوره  اّلذي  سّني،  أبو  سمعان  املرّبي  املدرسة 
طّالب  حتضير  على  شّدد  كما  وسلوكّية،  حتصيلّية  ناحية  من  املدرسة 
احلادي عشر والّثاني عشر لبجروت صيف 2015. واّطلع الّضيوف على 
الّثاني  حّتى  الّسابع  لطّالب  املدرسة  تقّدمها  اّلتي  الّال-منهجّية  البرامج 
عشر، كاحملاضرات الّتثقيفّية والبرامج املشتركة مع مدارس يهودّية، وبرامج 
به  يقوم  اّلــذي  املجتمع،  في  متنوّعة  ومؤّسسات  جمعّيات  في  التطوّع 
البرامج،  طّالب الّصفوف العواشر. وقد عّبر الّضيوف عن إعجابهم بهذه 
مشيرين إلى أّن البلدّية على استعداد لتقدمي أّي مساعدة تطلبها املدرسة. 
هذا وشكر مدير املدرسة الّضيوف ومتّنى الّتعاون الّدائم بني املدرسة وقسم 

املعارف في البلديّة .
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احتفلت مدرسة «عبد الرّحمن احلاج» 
في حّي احلليصة بشهر آذار، شهر 
ّية الفلسطينّية، وشهر  الّثقافة العرب
اللغة  أسبوع  وبحلول  يع،  والرّب املرأة 
هذه  في  وّمت  املدرسة،  في  ّية  العرب
أبو  حّنا  الكاتبني  تكرمي  املناسبة 
حّنا وميسون أسدي، وجرى لقاء مع 
طّالب املدرسة، مبشاركة املفّتش فريد 
غنامي، د. ماجد خمرة - ممّثًال عن 
مرشد  عثامنة-  منصور  البلدّية، 
عيسى  والشيخ  ّية،  العرب الّلغة 
ـــاء.  اآلب جلنة  عــن  ــًال  ــّث مم  - مهجة 
وأثناء االحتفال، قّدمت مجموعة من 
األبناء،  مع  نثرّية  ــوارات  ح األمهات 
وفّعالّيات  عديدة  برامج  قّدمت  ثّم 
متنوّعة، بحيث ّمت تكرمي األّم بهذا 

عطاَءها.  يجّسد  اّلــذي  االحتفال 
واملرّبي  والّشاعر  الكاتب  ــّدم  وق
املعروف حّنا أبو حّنا، العديد من 
الكتب النثرّية والّشعرّية للكبار 
ميسون  ــة  ــب والــكــات ــار،  ــغ ــّص وال
أسدي التي اختّصت بكتابة أدب 
األطفال وقصص للكبار.  ومنحت 
الهيئة اإلدارّية، وسام شكر وتقدير 
ّية  للكاتبني على جهودهما األدب
املشهد  في  الرّائدة  وإسهاماتهما 
الكاتب  وقــال  العربّي.  الّثقافّي 
املدرسة  طلبة  أمام  حّنا  أبو  حّنا 
ومعّلميها خالل كلمته: «وصّيتي 
لكم أن تقرأوا وأن يكون الكتاب 
صديقكم». أّما الكاتبة ميسون 
رميا  باملرّبيتني  فاستعانت  أسدي 
بالعمل مع  إلياس وديانا شقور 
قصة  ــرأوا  ق الذين  الرّابع  صفوف 
ـــزال». كما  ــه غ ــرد بعني أّم «الــق
محوسبة  فّعالّيات  حتضير  ّمت 
جلنة  ــام  أم وعرضت  القّصة  حــول 
أسدي  وحتّدثت  والضيوف،  اآلباء 
الكتابة  مجال  في  جتربتها  عن 
واالبداع وقرأت عليهم بعًضا من 
قصصها، وأجابت على العديد من 
األسئلة التي وجهها لها الطالب. 
أشــادوا  كلمات  الّضيوف  وألقى 
فيها باملدرسة على جهودها في 
وخدمة  واألدب،  العلم  ــة  راي رفــع 
اللغة العربية. يذكر أّن هذا اليوم 
جرى بإشراف مركزّة موضوع الّلغة 
ّية سحر حاج علي. ّية – املرب العرب
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املنصرم (20/03/2015)  اجلُمعة  توّفي مساء 
نايف  عيد  الفاضل  ــي  ــرّب امل حيفا،  مدينة  ــي  ف
ـ 71 عاًما.  سويطات (أبو نايف)، عن عمر ناهز ال
وقد شّيع جثمانه الّطاهر يوم الّسبت، بعد صالة 
في  الكبير)  (الّنصر  اجلرينة  مسجد  في  الّظهر 
مباشرة  الّصالة  بعد  اجلنازة  انطلقت  حيث  حيفا، 
إلى بلدة ترشيحا، حيث وري اجلثمان الّطاهر إلى 
مثواه األخير في الّساعة الواحدة والّنصف ظهرًا، 
وطنّية  تربوّية  اجتماعّية  شخصّية  البالد  لتودّع 
لها حضورها وأثرها.  ولد مرّبي األجيال األستاذ 
 1944 العام  في  نايف)،  ــو  (أب سويطات  عيد 
اّلتي  ّي  الغرب اجلليل  ِمنطقة  في  جّدين  قرية  في 
 ،1948 العام  في  اإلسرائيلّية  القوّات  هدمتها 
أن  إلى  والّتشريد  الّتهجير  مأساة  عائلته  وعانت 
وترشيحا  معليا  ِمنطقة  في  العائلة  أبناء  استقّر 
في اخلمسينّيات. درس سويطات في جامعة بئر 
الّسبع، وعمل مديرًا ملدرسة قرية حورة في الّنقب. 
الّسياسّية  واملالحقات  اإلدارّي  لالعتقال  وتعرّض 
في أواخر الّستينّيات وبداية الّسبعينّيات، جرّاء 
فصله  إلى  أّدى  ما  واملجتمعّي،  الوطنّي  نشاطه 
ًيا  ومرّب معّلًما  بعدئذ  فعمل  املعارف،  وزارة  من 
مّدة 42 عاًما في مدرسة مار يوحنا اإلجنيلّي في 
سنوات.    6 مّدة  للمدرسة  مديرًا  عمل  ثّم  حيفا، 
ُمديرًا  وعمل  حيفا  مدينة  في  سويطات  استقّر 
ّية في حيفا على  للمرَكز اجلماهيرّي في حّي األملان
مدار 40 عاًما. وقاد مع زمالئه وأخوانه تأسيس 
الّلجنة الّشعبّية للّدفاع عن األوقاف اإلسالمّية في 
حيفا، مناضلني من أجل حماية وصيانة األوقاف 
رفاقه  مع  سويطات  وجنح  املدينة.  في  اإلّسالمّية 
في  «االستقالل»  مسجد  وقف  متوّلي  جلنة  في 
وفتحه  الكبير)،  (الّنصر  اجلرينة  مسجد  ترميم 
أوقاف  عّدة  في حترير  كما جنحوا  املصّلني.  أمام 
عيد  ــي  ــرّب امل املـــصـــادرة.   ملخّططات  ــصــّدي  ــّت وال
سويطات هو أحد أعالم الّتربية والعمل املجتمعّي، 
وشخصّية وطنّية في املجتمع العربّي في حيفا، 
وعرفه املجتمع احليفاوّي مببادئه وحكمته والتزامه 
الوطنّي وأخالقه احلميدة وحّبه للعطاء. وترك املرحوم 
زوجته املمرّضة الفاضلة لبيبة سويطات وابنه عروة 
وقد  وأحــفــاده.  سويطات  متاضر  وابنته  سويطات 
توافد، خالل بداية األسبوع، مئات املعزّين من أهل 
متّت  حيث  اجلرينة،  مسجد  إلى  محّبني  وأصدقاء 
«اخلتمة»، اّلتي شارك بها عدد كبير من احملّبني 
ــوع، حيث  ــب ــوم االثــنــني مــن هــذا األس واملــعــزّيــن، ي
ألقيت بعض الكلمات الّتأبينّية في باحة مسجد 
اجلرينة. فبعد تالوة آيات من القرآن الكرمي بصوت 
املرحوم.  روح  على  الفاحتة  وقراءة  اغبارّية،  محّمد 
(إمــام  الهيجاء  ــو  أب ــاد  رش للشيخ  كلمة  كانت 

مسجد اجلرينة ومأذون حيفا الّشرعي).
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على  والّسالم  والّصالة  العاملني،  رب  لله  «احلمد 
أجمعني..  وأصحابه  آلــه  وعلى  محّمد،  سّيدنا 
مّيتنا،  يرحم  أن  العظيم  العلّي  الله  أسأل  بداية 
وأن يجعله في عداد الّصاحلني فاّنه على كّل شيء 

قدير.
«أّيها األخوة الكرام..

املوتى  نحيي  ــا  إّن ــّل:  وج عــّز  الله  قــول  «سمعنا 
ونكتب ما قّدموا وآثارهم، وكّل شيء أحصيناه في 
إمام مبني»، هذه اآلية الكرمية في كتاب الله تعالى 
تؤّكد أمورًا ال بّد أن نلتفت إليها بإذن الله تعالى، 
عّز وجّل.  أوًّال، الله تعالى يؤّكد في كتابه العزيز أّن 
بعد رحلة احلياة املوت، وبعد املوت ال بّد من البعث 
والّنشور، هذا إميان وعقيدة ثابتة، لذلك أّيها األخوة 
الكرام، هذا البعث والنشور ال بّد له من مقّدمات، 
وال بّد له من آثار في احلياة الّدنيا واآلخرة.. وعلى 
أّي شيء ُيبعث اإلنسان يوم القيامة؟ في حديث 
الّنبي (ص) «يبعث املرء يوم القيامة على ما مات 
عليه»، يعني إذا كان اإلنسان قد مات على خير 
يبعث على ذلك، وإذا مات على شّر أيًضا يبعث 
ويستعيده من نفسه والعياذ بالله. ومن هنا أّيها 
قال  إذ  ّية:  القرآن الّتعابير  أنظروا  الكرام،  األخوة 
الله تعالى «إّنا نحيي املوتى ونكتب ما قّدموا»، 
الّدنيا  احلياة  في  عمل  مهما  اإلنسان  أّن  مبعنى 
وما قّدم من عمل في احلياة الّدنيا، فهذا العمل 
«ولكن  أعماله.  سجّل  في  كتابه،  في  له  مدوّن 
كّل  فيه  ُيكتب  الكتاب  هذا  الكرام،  األخوة  أّيها 
شيء؛ فالله تعالى بّني أّن هناك من يأخذ كتابه 
وهناك  بشماله.  كتابه  يأخذ  من  وهناك  بيمينه 
آيات تقول إّنه يأخذ كتابه وراء ظهره. ولكن أّيها 
األحباب الكرام اعلموا يقيًنا أّن ما قّدم اإلنسان 
في احلياة الّدنيا ال بّد أن يترك أثرًا. يعني مبعنى 
الدنيا،  احلياة  في  صاًحلا  عمًال  اإلنسان  قّدم  إذا 
إّنا نكتب ما قّدمه، يعني أّن اإلنسان اّلذي يعمل 
شيًئا في احلياة الّدنيا هذا الّشيء ُيكتب عليه، 
أو عكس ذلك. ولكن هذا العمل يترك أثرًا فيما 
يعمل  ما  هو  الكرام  األحباب  أّيها  ــر  «األث بعد. 
به اإلنسان، يعني مثًال حديث قال «من سّن في 
اإلسالم سّنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، 
وأيًضا من سّن سّنة سّيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها إلى يوم القيامة». ولذلك أّيها األحباب 
الله  توّفاه  كــرمي،  أٍخ  عن  نتحّدث  عندما  الكرام 
سبحانه من بيننا ال بّد أن ننظر إلى أعماله اّلتي 

عملها.  والّتاريخ ال بّد أن يسّجل ذلك وال بّد أن 
هذا  في  اإلعمار  بدأ  فعندما  ذلــك،  على  يشهد 
املسجد وجدنا أّن من كبار الّسن َمن عمل في هذا 
املسجد على مدار 24 ساعة عمًال متواصًال في 
باجلنود  ُيسّموا  من  هناك  ولكن  والعمارة،  البناء 
اخلفّية اّلذين يعملون عـ «الّسّكيت» على اجلانب 
حسني  وفريد  سويطات  عيد  والقانونّي،  احلقوقّي 
عملوا  اّلذين  هم  الّثالثة  هــؤالء  شريف،  وسامي 
سوًيا على اجلانب القانونّي قبل أن يتّم تشكيل 
قاموا  حيث  اليوم.  الفاعلة  اجلديدة  املتوّلني  جلنة 
بفحص املستندات لهذا املسجد، هذا املسجد اّلذي 
أن  املخّطط  من  وكــان   2008 عــام  في  بيعه  ّمت 
ُيبنى على هذا املسجد بناًء من 13 طابًقا، وفي 
ـ 13 تكون هناك غرفة صغيرة للّصالة  ال الّطابق 
دون مئذنة أو أّي شيء آخر يشير إلى وجود مكان 
اإلنذار  ّمت سحب  إّنه  نقول  أن  نستطيع  للّصالة. 
في «الّطابو» بجهد األشخاص الّثالثة اّلذين كانوا 
سّباقني في احملافظة واحلفاظ على هذا املسجد من 
واملرّبي  األستاذ  إّن  ّية.  والقانون احلقوقّية  الّناحية 
الفاضل عيد سويطات قّدم هذا الّشيء في حياته 
واحلفاظ  وهو احملافظة  أعماله  أثر عن  وهذا  هنا، 
فما  حيفا،  في  اإلسالمّي  والوقف  املسجد  على 
زلنا نصّلي في املسجد إلى قيام الّساعة أو إلى 
ما شاء الله تعالى (عّز وجّل)، يعود له أجر وثواب 
على محافظته على املسجد ليبقى مكاًنا لعبادة 
الله تعالى.  «وهنا أذكر حديث لرسول الله (ص): 
ثالث:  من  إّال  عمله  انقطع  آدم  ابــن  مــات  «إذا 
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 
له». وما قام به األستاذ عيد سويطات واألخوان، 
إعمار  على  عملوا  حيث  األخيرة  الّسنوات  في 
ميكن  ال  اّلتي  الّصدقات  من  وهذه  املسجد،  هذا 

الله تعالى.  باذن  الّساعة،  تنتهي حّتى قيام  أن 
أو علم ينتفع به.. وكما نعرف فإّن األستاذ عيد 
شرًفا  يكفيه  واملــدرّس  كبيرًا  ا  ًي ومرّب مدرًّسا  كان 
كونه معّلًما عّلم أجياًال، «قل هل يستوي اّلذين 
يعلمون واّلذين ال يعلمون». فنشر العلم هو من 
صالح  ولد  ثّم  ثوابها.  ينتهي  ال  اّلتي  األعمال 
صالته  في  يقف  اّلذي  الّصالح  والولد  له،  يدعو 
في تعّبده ويتوّجه لله تعالى «إغفر لي ولوالدي» 
والعمل  اجلّنة،  في  درجــات  األم  أو  األب  فيرتقي 
الّصالح واملبادرة لعمل اخلير- وهذا ما شهدناه من 
األستاذ عيد، وهذا ما نتمّناه من ذرّية أستاذ عيد 
ومن احلضور، لكي نبني مجتمًعا فاعًال متآخًيا 
كّل  أّن  يعلم  مجتمع  متراّص،  مجتمع  ُمتراحًما 
ّية الكّل.. واختتم كالمي  فرد فيه يتحّمل مسؤول

هذا بالّدعاء لفقيدنا الغالي األستاذ عيد.»
 sŽ WÐUO½® tÞ wKŽ b ÒL×� V??¹œ_«Ë VðUJ�«
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كان  عزيزًا،  رجــًال  فقدنا  ــادة،  ــّس وال ــوة  األخ «أّيها 
الّناس  يحّب  محبوًبا،  خلوًقا  دمًثا  إنساًنا  عيد 
بفلسطينّيته  ويعتّز  شعبه  ويحّب  الّناس،  جميع 
وأهلها،  خاّصة،  بصورة  حيفا  ويحّب  وبعروبته، 
البلد  هذا  في  الّناس  أجل  من  يعمل  أن  ويحّب 
ونكبات  ملآٍس  حياته  في  عيد  «تعرّض  الطّيب. 
عّدة، فهو ابن نكبة عام 48، حيث خسر بلدته 
في  عــّدة  مناطق  ــي  ف عائلته  ــرّدت  ــش وت وأرضـــه 
رافق  وما  والقّلة  والبؤس  العيش  وحتّمل  اجلليل، 

الّناس بالنكبة. درس وتعّلم، وعندما كان 
في  الّنقب  في  معّلًما  تعّني  يافًعا  شاًبا 
وفي  لها،  مديرًا  وكــان  ــورة»،  «ح مدرسة 
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الوطنّي  حّسه  دفعه  أيًضا،  الفترة،  تلك 
ليؤّثر على زمالئه املعّلمني، وعلى أهل 
الّنقب، فكان مثًال يوزّع جريدة «االّحتاد» 
قراءة  كانت  يعرفون  ال  ولّلذين  سرّية.  بصورة 
في  ــاس  ــّن ال عليها  يعاقب  ــة»  ــرمي «ج ــــاد»  «االّحت
الّسجن  أو  العمل  من  الفصل  حّتى  الوقت  ذلك 
واالعتقال. فلوحق عيد في الّنقب واعتقل، وفرضت 
اإلقامة االجبارّية، وُفصل من عمله، وكانت  عليه 
مأساة بالّنسبة له. بعد ذلك سكن عيد في حيفا، 
وعمل في مدرسة «مار يوحّنا اإلجنيلّي»، ونال ثقة 
الرعّية وثقة إدارة املدرسة، فألّول مرّة - في حيفا أو 
في أّي مكان آخر – ضمن مدرسة إجنيلّية/أهلّية 
مسيحّية يعّني ُمديرًا ُمسلًما لها. هذا كان حدث 
والّطائفة،  املدرسة  عن  املسؤولني  وعي  على  ويدّل 
وعلى  عندهم  القومّية  ومدى  النّير،  عقلهم  وعلى 
تعرّض  وقبل عشرين عاًما،  أيًضا.   بعيد  ثقتهم 
عيد ملأساة كبيرة عندما ثكل ابنه نايف اّلذي كان 
تلميًذا متفوًّقا في املدرسة األرثوذكسّية، وبعد أن 
ولكّن  مفجع،  طرق  حلادث  تعرّض  الّدراسة  أنهى 
يحّب  كــان  حيث  ــة،  ــوّي ق شخصّيته  كانت  عيد 
احلياة ويحّب الّناس، فعرف أن يخرج من جميع هذه 
اكتشف  عندما  حّتى  مأساة.  بعد  مأساة  املآسي، 
أّنه مريض مبرض الّسرطان، قبل نحو سنتني وأكثر، 
كان يعتقد أّنه سيهزم املرض كما هزم احلزن واجلوع 
كنت  مرضه.  أمام  فصمد  واملالحقات،  واالّضطهاد 
أنا  لزيارتي،  تأتي  ال  «أرجــوك  فيقول  به،  أّتصل 
ال يوجد عندي مناعة. كان يتحّجج بذلك كي ال 
لهم:  يقول  أصحابه،  وعلى  أصدقائه  على  يثقل 
أنا أكتفي بتلفون أو مهاتفة، أرجوكم ال تأتوا، أنا 
سأزوركم عندما ُأشفى». أنا شعرت في هذه األّيام 
أّن ليست عائلة سويطات فقط هي اّلتي خسرت 
حيفا،  سّكان  جميع  أّن  اعتقد  بل  عيد،  عزيزها 
بفقدانهم  كبيرة  بخسارة  شعروا  قد  حيفا  عرب 
(أبو نايف). نحن أصدقاء عيد وأهله شعرنا بحزن 
كبير، وهنا أريد أن أذكر شيًئا. أنا تعرّفت إلى عيد 
عام 1973، وبدأت صداقتنا وتوّطدت، فيما بعد 
اكتشفنا أّننا أقارب، لم نكن نعلم ذلك، اكتشفت 

في  يعيش  درويــش،  واسمه حسني  خالي،  ابن  أّن 
في  أيًضا  الوحيدة  عّمه  بنت  من  متزّوًجا  لبنان 
لبنان، فاكتشفنا القربى بعد أن أصبحنا أصدقاء، 
عند  والّنسب  أنسباء،   – أقــارب  إلى  حتوّلنا  ثّم 
باتت  فعالقتنا  كذلك.  وسويطات  أهل،  األجاويد 
ونتواصل  الزّيارات،  نتبادل  كّنا  حيث  جًدا  وطيدة 
ويعمل  وطنّي،  حّس  لديه  أّن  نشعر  كّنا  دائًما.  
كبيرًا،  ا  ًي مرّب فكان  فقط،  كمدرّس  وليس  كمربٍّ 
عرف كيف يتعامل مع طّالبه وكيف يتعامل مع 

الّناس أيًضا، أعتقد أّن خسارة مجتمعنا احليفاوّي 
قلوب  في  باحلزن  شعرت  وقد  فادحة.  خسارة  هي 
محّبيه وشاهدت الّدموع تنهمر من أعني أصدقائه، 
ولكّننا مؤمنون بالله ونتقّبل املوت ونعرف أّن هذا 
نتقّبل  فنحن  إنسان.  كّل  وقدر  مخلوق  كّل  قدر 
ذلك ونحن، أيًضا، نشكر الله تعالى ألّنه ألهمنا 
على  نتغّلب  كي  الّصبر  نعمة  هي  كبيرة  نعمة 
األحزان وعلى املصائب. باسم عائلة آل سويطات، 
 – األسد  ذاك  من  اّلــذي  الّشبل  هذا   - ابنه  باسم 

لبيبة،  زوجته  وباسم  متاضر،  ابنته  وباسم  ــروة،  ع
أنسبائه  وباسم  سويطات،  وعائلة  أخوته  وباسم 
وأصدقائه، نشكر كّل من واسانا وكّل من شاركنا 
في اجلنازة، وكّل من جاء وعزّى، وكّل َمن حضر، وكّل 
من أرسل برقّية أو هاَتف. لكم ألف شكر، ونسأل 
الله أن نلتقي بكم في مناسبات جميلة وسعيدة، 
عليكم  والّسالم  املشاركة..  هذه  على  لكم  وشكرًا 

ورحمة الله وبركاته.»
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ي لوفاة والده الفاضل املرّب
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 عروة سويطات والعائلة العزيزة

ي الفاضل  لوفاة والده املرّب
الّناشط االجتماعّي
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åUHO�ò q�«d*
قّدمت وزارة حماية البيئة شكوى إلى احملكمة ضّد 
في  املياه  مصادر  لتلويثها  البترول  تكرير  معامل 
ِمنطقة حيفا. وجاء في الئحة االّتهام أّن أنبوًبا غير 
إلى  أّدى  املعامل  لِشركة  وتابع  لالستعمال  صالح 
تسرّب خطير للوقود وتلويث مياه اجلداول احمليطة. 
العطب  إلصــالح  ركة  الشِّ تسارع  أن  ــوزارة  ال وتطالب 

الّسامة واخلطيرة.   املواد  فورًا ودون تأجيل، وتنظيف 
وُيشار إلى أّن الّشركة استأجرت خدمات أحد املقاولني 
لهذا الغرض، ولكّنه بدًال من إصالح العطب فقد أتلف 
التلوّث  فازداد  باجلوار،  العادمة  املياه  لصرف  أنبوًبا 
واخلطر البيئّي. وجاء من شركة معامل تكرير البترول 
ومنذئذ  سنوات،  سبع  قبل  وقعت  احلادثة  هــذه  أّن 
البيئة  تلوّث  لتقليل  جهدها  قصارى  الّشركة  تبذل 

والّتسّبب بأّي أضرار.

åUHO�ò q�«d*
القطري»،  اخليرية  األعمال  «أسبوع  مبناسبة 
وضمن مشروع االنخراط االجتماعّي والتطوّر 
الذاتي، قام طالب طبقة العاشر في مدرسة 
العمل اجلماهيري  باالنخراط في  «املتنّبي» 
قسم  طــّالب  ــادر  ب ّية.  االبتدائ ــدارس  امل في 
برفقة  األحمدية  املدرسة  ــارة  زي ــى  إل ــالم  اإلع
شتى  وقــّدمــوا  الفتاح،  عبد  محمد  املربي 
اخلدمات منها: دخول الطالب إلى الصفوف، 
وتنظيف  التعليمية،  ــســاعــدة  امل وتــقــدمي 
مبساعدة  والقيام  باملدرسة،  احمليطة  البيئة 
املسنني في املتاجر. وقام طالب قسم تقنيي 
بزيارة  حنا  جورجيت  املربية  برفقة  احلاسوب 

مدرسة حوار وتزيني سور املدرسة. ويعتبر هذا 
األسبوع تتويًجا لعمل دؤوب ومتواصل منذ 
سنوات ملشروع «املوجة اخلضراء» في مدرسة 
البيئة  نظافة  عــن  ــؤول  ــس وامل «املــتــنــبــي»، 
احمليطة وغرس األشجار، وذلك  بإرشاد املربي 
أمير حبيشي. وأشار مدير املدرسة األستاذ 
هي  الّطّالب  مشاركة  أّن  إلى  عمري  رائــف 
امتداد طبيعّي لنهج املدرسة املستنير، حيث 
يؤمن بالّتكافل االجتماعّي، والدعم املتبادل 
هذا  وينعكس  املجتمع،  عناصر  جميع  بني 
واملبنى  اليومّي  الّتربوّي  بالعمل  التوّجه 
الّتنظيمّي للمدرسة، واخلطى الّتربوّية اّلتي 

تسير وفقها إدارة املدرسة. 
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åUHO�ò q�«d*
حي  في  واألم  املرأة  شهر  لبرامج  استمرارًا 
احلليصة  اجلماهيري  املركز  أقــام  احلليصة 
وباملشاركة مع مجلس حي احلليصة احتفاال 
مبناسبة عيد األم شاركت فيه أكثر من 270 
امرأة من احلليصة وأحياء أخرى في املدينة. 
النسائي  العمل  مركزة  االحتفال  افتتحت 
بتقدمي  طوقان  رميا  اجلماهيري  املركز  في 
السيدة  حتدثت  ــم  ث لــألمــهــات،  التهاني 
نسرين مرقس مديرة املركز اجلماهيري، التي 
يهتم  بأن  ووعــدت  األمهات،  جميع  حّيت 
املثرية  البرامج  بتقدمي  اجلماهيري  املركز 
والعناية  احلي  في  لألمهات  والترفيهية 
بأوالدهن، وتقدمي ما هو مهني وثري، مثل 
ودورات  التعليمية  والـــدورات  النويديات 

السيد  ــدم  وق وغيرها.  ــرحــالت  وال ـــراء  اإلث
احلليصة  حــي  مجلس  حتية  كيال  مبدا 
جلميع األمهات وحتدث عن أهمية املشاركة 
والتعاون مع جميع األطر الفاعلة في احلي. 
تبرعًا  االحتفال  هيثم جشي  الفنان  وأحيا 
أبدعت  كما  ــات،  ــه األم جلميع  وتــكــرميــًا 
التي  اجلديدة،  من  سويطي  أمل  الشاعرة 
شدت اجلمهور بقصائدها باللهجة البداوية، 
وشاركت أيضا فرقة الراب سكولديلرز التي 
أضفت جوا جديدا وجميال على االحتفال. 
بإشراف  الياناصيب  سحب  فقرة  وكانت 
مجلس حي احلليصة والذي جمع 45 هدية 
تبرع مبعظمها أصحاب املصالح التجارية.  
مرضى  لرعاية  «الروافد»  جمعية  وقامت 
السكري والسرطان بتقدمي الورود للحضور.

åUHO�ò q�«d*
مع  األم  بيوم  عّباس  اجلماهيرّي  املركز  احتفل 
أّمهات ونساء احلّي، حيث وزّع أبناء الّشبيبة في 
وفي  لألمهات.   املعايدة  وبطاقات  الورود  املركز 
حديث مع بّسام ريناوي (مدير املرَكز اجلماهيرّي 
عّباس)، قال: «إّن املركز هو جزء من نسيج هذا 
بطريقه  أّمهاتنا  مع  االحتفال  قرّرنا  لذلك  احلّي، 
وهدّية  جميلة  بكلمة  عيدهّن  ملشاركتهّن  ممّيزة 
املركز  شبيبة  ــني  ب الــعــالقــة  لتوطيد  رمــزّيــة، 
واألهالي».  وأردف ريناوّي: «ونتقّدم بهذه املناسبة 
بأجمل الّتهاني جلميع األّمهات متمّنني للجميع 

الّصحة واخلير والّسعادة».

ÒÍËUH O (« Òw �d F �« l L � � L K � w � Òu D� ŸËd A � åd O )« »U 	 
ò

w (« f K � �Ë W B O K(« Íd O �U L '« e�d *« w   Â_« Âu O � ‰UH� �«

å”U Ò	 � ÒÍd O �U L '« e�d *« w ò Â_« Âu �

 åUHO�ò q�«d*
ضمن يوم األعمال اخليرّية القطرّي، نّظمت الّسلطة 
بلدية   - والكحول  ــّدرات  ــخ امل ملكافحة  البلدّية 
حيفا، مشروع «شباب اخلير»، باالشتراك مع  دائرة  
الّثقافة – القسم اجلماهيرّي وجمعّية الروح الّطيبة 
اجلماهيرّية  املراكز  مع  بالّتعاون  طوفه»)،  («رواح 
ّية في حيفا وقسم الّتربية والّتعليم - قسم  العرب
يهدف  اخلير»   البلدّي .  «شباب  العربي  الّتعليم 
إلى زيادة الوعّي في أوساط  الّشباب جتاه أهمّية 
العطاء والتطوّع لبناء مجتمع عربّي قوّي مترابط، 
الورشات  املشروع عدًدا من  العطاء. تضّمن  أساسه 
في  مختلفة  أماكن  في  أقيمت  اّلتي  التطوعّية، 
تساوي  «ابتسامة  األولى كانت  ــورشــة  ال حيفا. 
املتطوّعني  الّشباب  إذ قامت مجموعة من  حياة»، 
ّية في حيفا إلى جانب  من املراكز اجلماهيرّية العرب
طّالب  من جامعة حيفا – قسم املوسيقى، مبرافقة 
ّي سرحان محاميد بزيارة مستشفى «بني  املهرّج الطّب
تسيون» (روتشيلد، سابًقا). تخّللت هذه الزيارة على 
عرض موسيقّي قّدم للمرضى في املستشفى، إلى 
بيئة  خللق  كوسيلة  ــة،  رمــزّي توزيع هدايا  جانب 
الّثانية  الورشة  للمرضى.    داعمة  ّية  عرب ّية  شباب
أقيمت في مرَكز املسنّني - وادي الّنسناس، حيث 
الّشجيرات،  وزرع  احلديقة  ترميم  الورشة  تضّمنت 
العالقة بني  تقوية  لهدف  املركز، وذلك  طالء جدران 
اجليل الذهبّي والّشباب. واختتمت الفّعالّيات عن 
ّية تخّللت كلمات ترحيبّية من  طريق أمسّية احتفال
مديري اجلهات املشاركة في املشروع، باإلضافة إلى 

عرض كوميدّي («ستاند أب») للممّثل الكوميدّي 
للمتطوّعني  تقدير  شهادات  توزيع  خليفة،  عدي 
واملشاركني في املشروع وحفل موسيقّي (JD). في 
حديث مع العاملة االجتماعّية جهينة بدر- منارنة، 
مرّكزة املجتمع العربّي في الّسلطة البلدّية ملكافحة 
املخّدرات والكحول، قالت: «تهدف هذه الفّعالّيات 
إلى رفع الوعّي حول أهمّية استغالل أوقات الفراغ 
داخل  الّترابط  ولتمكني  ّية،  وإيجاب ناجعة  بطرق 

أيًضا، ما قد  املختلطة،  املدن  العربّي في  املجتمع 
يؤدي إلى حماية أبنائنا من الّلجوء إلى الّتصرّفات 
اخلطرة، ومن ضمنها استعمال املخّدرات والكحول». 
أّما مرّكزة الّنشاط العربي في قسم الّثقافة البلدّي، 
هذه  أهمّية  ــى  إل ــارت  أش فقد  عيسى،  ــو  أب ــوال  ن
العطاء  قيم  تذويت  في  الّلقاءات  وهــذه  املشاريع 
املشاركة  من  فرحتها  عن  أعربت  كما  واالنتماء. 

الفّعالة ألبناء الّشبيبة.

 —UFÝ«
 W�Uš

 lOLł vKŽ
qOł«—ô«

 VAš WKOł—¬
 W¹—uÝ WŽUM�
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 ÆjI� ÷—_« s� hÓK�²
Ô*«
دروسه  تلّقى  عاًما،   38 العمر  من  يبلغ  شربل 
في  والّثانوّية  «الكرمل»  مدرسة  في  ّية  االبتدائ

مدرسة «راهبات الكرمليت»، ثّم سافر إلى كينت 
عودته  وبعد  العظام،  تقومي  لدراسة  إجنلترا  في 
كفرياسيف  في  عيادة  في  اشتغل  البالد  ــى  إل
والقدس، ولكن عندما بدأت االنتفاضة هناك قرّر 
في  تعاملهم  طريقة  لدراسة  الّصني  إلى  الّسفر 
هذا املجال. وكان لذلك تأثير كبير عليه، بعد أن 
متارس  واملتكاملة  احلديثة  املستشفيات  هناك  رأى 
املوضوع،  بهذا  إميانه  عزّز  ّمما  هذه،  العالج  طريقة 
أو  اجلراحّية،  العملّيات  يستخدمون  قّلما  وهناك 
اّلذي  الطبيعّي  العالج  على  يعتمدون  بل  احلقن، 
هنا  اء  األطّب بينما  الّسنني.  آالف  منذ  ميارسونه 
يحاولون الّتقليل من قيمة هذا العالج وأهمّيته، 
موسكو  إلى  سافر  الّصني  وبعد  به.  فيشّككون 
ثم  احلركة.  علم  في  هناك  دورة  واجتاز  (روسيا) 
انتقل إلى أمريكا لينخرط في دورات خاّصة ملّد 
العضالت في فلوريدا، ودورة أخرى في سان دييغو 
طريقته  أصبحت  وهكذا  القوام.  اصطفاف  إلعادة 
رفع  ّمما  عالجّية،  أساليب  لعّدة  دمج  عن  عبارة 
نسبة الّنجاح من التخّلص من األلم اّلذي يعاني 

منه اإلنسان. 
ø…œUOF�« w� qFHð «–U�

حالته  مــن  يصحو  لكي  اجلسم  مبساعدة  ــوم  أق
املرضّية حّتى يعمل كما يجب وهو يشفي نفسه 
تخلق  إّنها  بالفطرة،  فينا  كامنة  فالقوّة  بنفسه، 
معنا. قوة الّشفاء متواجدة في داخلنا وهي تعمل 

يبدأ  اجلسم  فإّن  بجراح  ُأصبنا  فإذا  الــدوام،  على 
بالعمل على سّد اجلراح، بدون أدوية، فكما يشفي 
من  أيًضا  يشفيه  فهو  ــارج  اخل من  نفسه  اجلسم 
هذه  تضعف  حركتنا  وقّلة  حياتنا  أمناط  الّداخل. 
إنشاء  في  تساهم  نأكلها  التي  األغذية  الــقــوّة، 
مناعة وقوة جسمنا، ولكن ما نفعله هو أّننا نخمد 
هذه القوة، نسّد طريقها أمام االنطالق، ألّننا نأكل 
سنوات  تسع  منذ  ــا  «وأن طبيعّية،  غير  أطعمة 
أصبحت ُخضرًيا، ومنذ الّشهر األّول شعرت بالفرق، 
هذا  فاقًدا  قبل  من  أعيش  كنت  كيف  وتساَءلت 
الّشعور اجلميل والّنفسية الهادئة! وعندما تشعر 
بطاقات جسمك الّدفينة، تقول: ملاذا أعقتها بهذا 
الّشكل كّل حياتي. مع أّننا ال ندرك، نحن نتناول 
ا  احلليب والبيض واألجبان واألسماك والّلحوم يومًي
اء  األطّب نصيحة  هذه  أّن  األكبر  واملشكلة  ا.  تقريًب
بالّطريقة  نعيش  أّننا  ونتوّهم  الّصحة،  ووزارة 
يدخلنا  اّلــذي  هو  الّطعام  هذا  ولكن  الّصحيحة. 
بغاية  النفسّية  الّناحية  ثّم  مشاكل صحّية.  إلى 
األهمّية، وكذلك احلركة، فعندما تتبع هذا جتد أّنك 
ما  وهذا  احلاجة،  وقت  في  يخدمك  جسًما  متتلك 

حدث لي في احلادثة األخيرة.
øUN'UFð w²Ò�« ÷«d�_« w¼ U�

بالعضالت  ــط  ــب ــرت ت ــم  ــس اجل أمــــراض  ــة  ــّي ــب أغــل
ومشاكل  والدوخة  الرأس  أوجاع  حّتى  والهيكلّية، 
رهيبة،  اجلسم  قوّة  أيًضا!  العقم  وحّتى  التّنفس 
وإن  اإلنسان،  ميرض  أن  الّطبيعي  من  أّنه  نعتقد 
َمرِض فيجب أن يعيش مع املرض. إن كان ُمصاًبا 
أو  دماغّية،  جلطة  أو  كلوّي،  فشل  أو  بالسّكري 
أّن  أو  متوارث،  هذا  رّمبا  له  يقولون  قلبّية،  نوبة 
كيف  نفحص  أن  يجب  مــعــروف.  غير  الّسبب 
الّسبب.  الّشخص، وحينها سنكشف  يعيش هذا 
ا. وتخّيل  ـً وهذا ما أحتّدث عنه مع اجلمهور يومّي
أّن رجًال يبلغ 42 عاًما وهو يكبرني بأربع سنوات، 
في  العالج  غرفة  في  نائم  وهــو  بجلطة  أصيب 
الّتغذية!  أحد عن  يحّدثه  لم  بجواري.  املستشفى 
يقّدمون له يومًيا في املستشفى منتجات احلليب 
والّدجاج واألجبان والبيض، فهذا طعامه! ملاذا يجب 
املبّكرة؟ الّسن  هذه  في  مشلول  نصف  يصبح  أن 

في  للمتعاجلني  املعرفة  إيصال  على  مجبر  أنــا 
ويوتيوب  الـ»فيسبوك»،  طريق  وعــن  العيادة، 

واجلمهور  وام.  الــدّ على  أقّدمها  اّلتي  واحملاضرات 
القيام  بإمكانه  وعندها  ــر،  أكــث ــؤمــن  وي يتأّثر 

باالختيار. 
 Ÿœ√Ë ¨pKð Ë√ WI¹d ÒD�« Ác¼ l³ Òð√ Ê√ V−¹ «–U*

øU¼«uÝ
اإلنسان هو طبيب نفسه واملعرفة هي قوّتك. هناك 
بحث قرأته يوم أمس فقط، وأنا أعرفه منذ سنوات، 
إّن  ويقول  العاملّي،  املستوى  على  ظهر  ولكّنه 
ّية في  منتجات احلليب تزيد من الهورمونات الّنسائ
جسم املرأة، ولذلك فإّن املناطق اّلتي يتناولون فيها 
الّثدي، وسرطانات  هذا احلليب شاع مرض سرطان 
أخرى. وتبّني أّن الّنساء والفتيات اليابانّيات مثًال، 
تصل  جــًدا،  ضئيلة  بنسبة  املــرض  هذا  يصيبهّن 
%1، بينما في العالم الغربّي تبلغ الّنسبة 8 من 
كّل 10 نساء! وهذا معّدل جنونّي، وال يوجد أحد 
وهذه  بالّسرطان.  ُمصاًبا  شخًصا  يعرف  ال  بيننا 
ّي  الّنسائ بالبروتني  واملليئة  جًدا  الّشائعة  األطعمة 
وزنها  يبلغ  اّلتي  والبقرة  البقر،  حليب  من  تأتي 
مئات الكيلوغرامات جسمها مليء بالهورمونات 
اّلتي تختلف عّنا وال تالئم أجسامنا. وكثيرًا ما 
ّمما يؤثر على ارتفاع  يحلبون األبقار وهي ُحبلى، 
بحقن  ــًضــا  أي ويحقنونها  ــونــات،  الــهــورم نسبة 
الهورمونات املختلفة ليعاجلوا مشاكل احلمل لديها 
أو نقص في كمّية حلبيها اّلتي ال تضمن كمّية 
إنتاج كافية للّصناعة. كّل هذا يستهلكه الواحد 

مّنا منذ الّصغر. وذلك يزيد من نسبة األمراض.
 iFÐ ‰ËU???M???ð  Â√  øW???¹c???G??? Ò²???�«  t??³??³??Ý «c?????¼Ë

ø U−²M*«
حلوم  أكــل  ــى  إل مضطرّين  لسنا  فقط!  الّتغذية 
لشرب  أو  والكولسترول  املُشبعة،  بالّدهون  مليئة 
حليب كائن مختلف عّنا، ليس من املفروض! كّل 
كائن يجب أن يشرب احلليب وقت الرّضاعة فقط، 
األطعمة  ليتناول  وبعدئذ  وكفى،  مباشرة  أّمه  من 
يستمّر  ــذي  اّل الوحيد  احلــّي  الكائن  الطبيعّية. 
بشرب احلليب بعد الرضاعة هو اإلنسان، فيشرب 
منه حّتى املمات، ويقولون له إشرب احلليب ثالث 
البروكلي  نبات  أّن  معروف  وللعلم  يومًيا.  مرّات 

يحتوي على كالسيوم مبقدار سبعة أضعاف 
ما في كأس احلليب، وال أحد ينصح بتناول 

÷u� qz«Ë ∫d|uB� Í—u� n|U� ≠ ˆ«d�√ ¡UI
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هذا اخلضار املفيد واملغّذي. بل نرى الّدعايات 
واإلعالنات متأل الّشوارع واحملّالت والّصحف 
والتلفزيونات عن الهامبورغر، الكوال واحلليب 
خطير  دماغ  غسل  عملّية  نواجه  وهكذا  وغيرها، 
ــة  األدوي وبيع  صناعة  تبقى  لكي  رمبــا  كمؤامرة، 
صامتني  يقفون  ــاء  واألطــّب وبانتشار،  بقوّة  تعمل 
إزاء مسألة الّتغذية، ألّنهم لم يتعّلموا مواصفات 

األغذية املختلفة ومخاطرها. 
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حوالي  مــن  تتأّلف  وفّعالني  نشطاء  فرقة  ــدّي  ل
باملظاهرات  ونقوم  احملاضرات  ونقّدم  شخًصا،   30
ونقّدم  ّية،  العرب القرى  في  االحتجاجّية  والوقفات 
الغذاء  هذا  من  يتذوّقوا  كي  ُخْضرِي  طعام  موائد 
الّصحيحة.  للّتغذية  الوعي  زيادة  بهدف  الرّائع، 
آالم  إخفاء  هو  ــذي  اّل اختصاصّي  ــى  إل باإلضافة 
ميكن  ما  بأفضل  الّصحة  حتسني  وبعدها  الّناس، 
ليتمّتع اإلنسان من حياته بأقصى درجات. على 
اإلنسان أن يفعل ما يحلو له بدون خوف، أو قلق 
أو نقص بالّثقة. من ناحيتي كّل العالم هو مبثابة 
هدّية عيد ميالد أُعطيت لنا، ولذا يجب أن نحّسن 
تردد  بــدون  مماتنا،  يوم  حّتى  أنفسنا  من  ونشيد 

وبدون إحساس بالّذنب.
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ـــادة االصطفاف  ـــم يــتــّم عــن طــريــق إع إخــفــاء األل
ألّن  أجسامنا.  في  املوجود  واالستقامة  الّطبيعي 
من  وزادت  بالقوام،  االصطفاف  فقدت  أجسادنا 
وقّلة  باجللوس  املليء  حياتنا  منط  بسبب  اختالله 
بشكل  أجسادنا  ولــدت  البداية  منذ  ألّنــه  احلركة، 
العنق،  مكانه،  في  مصطف  عضو  وكل  مرتب، 
كّل  القدمني،  وأخمص  والركبتان،  والوركان  احلوض 
وعالمات  أعوج.  بشكل  وليس  األمام  باجتاه  ذلك 
ذلك  نرى  القومي،  باجلسم  تكون  هذه  االصطفاف 
اليوم في املناطق الفقيرة اّلتي ما زال أهلها بحاجة 
ميلكون  إذ  يعيشوا،  كي  اجلسمانّي  اجلهد  ــى  إل
أفعله  وما  حياتهم.  أمنــاط  ــرّاء  ج األجسام  أفضل 
هو إعادة تقومي اجلسم ومنحه الفرصة لكي يعمل 
بصورته الطبيعّية وبحسب تصميمه األوّلي. ويتّم 
شأنها  من  التي  اخلاّصة  والّتمارين  بالعالج  ذلك 

إخفاء األلم وزيادة القوّة في اجلسم.
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ونصف  سنتني  من  إنسان  كــّل  تفيد  العالجات 
عند  اليوم  نراه  االصطفاف  عدم  فصاعًدا.  الّسند 
بشكل  املشاكل  هذه  جتد  ولكّنك  الّناس،  غالبّية 
انتشارًا  أكثر  العربّي، وحتديًدا  املجتمع  خاّص في 
بني الرّجال، ألّنهم يهملون أنفسهم وقّلما يهتّمون 
عمله  في  يستمّر  فيهم  الواحد  وجند  بأجسادهم. 

وكفاحه في هذه احلياة حّتى الرّمق األخير، فيأتي 
من  وغّير  توّقف  حّتى  جًدا  األلم  أرهقه  وقد  إلي 
إجنلترا  في  أجدها  لم  الّظاهرة  هذه  حياته.  منط 
مثًال، ومبجرد الّشعور بألم قليل هناك جتد اإلنسان 
يتوّجه فورًا للحصول على العالج، وهذا يدّل على 
األلم  أمور  ويتداركون  أكثر.  بأجسامهم  عنايتهم 

لكي ال يصبحوا عالة على أحد. 
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يعد  لم  ولكن  األســاس،  كانوا  فالنباتّيون  كــّال، 
بل  فقط،  واخلضار  الّنبات  على  طعامهم  يقتصر 
ولذا  األلبان.  ومنتجات  الّسمك،  يأكلون  أصبحوا 
عدم  على  تــدّل  اّلتي  «اُخلْضرِّية»  كلمة  ابتكرت 
واألسماك،  والّطير  احليوان  من  مشتّق  أّي  تناول 
فقط.  والّشجر  األرض  مــن  الّنابتة  ــاء  ــي األش بــل 
صادر  شيء  أّي  يأكلون  ال  اّلذين  األشخاص  وهم 
والبيض  األلبان  منتجات  يأكلون  وال  احليوان  من 

أو  اجللدّية  الّثياب  ارتــداء  عن  وميتنعون  والعسل، 
يستعملون  وال  الــفــرو،  أو  ــرّيــش  ال من  املصنوعة 
يزورون  مستحضرات ّمت جتربتها على احليوان، ال 
دون  حياتهم  يعيشون  أّنهم  أي  احليوان،  حدائق 

استغالل أي كائن حي.
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جتاوب هائل فعًال، لقد أصبحت مجموعة اخلضرّيني 
لدينا نحو 1300 شخص، وهم يساهمون بتغيير 
اآلخرين ونشر هذا الفكر الصحّي. وتصلني الرّسائل 
الّتحّول  قرّروا  أّنهم  ويبلغوني  اجلمهور  من  يومًيا 
بالّتقليل  يبدأ  من  هناك  اخلــضــرّي،  الّنظام  ــى  إل
يوقفه  من  وهناك  اللحوم،  تناول  من  ا  تدريجًي
بشكل فورّي ليبدأ في التمّتع حاًال بصّحة فائقة. 
واجلميع  اجلمهور  ــاط  أوس في  الّتغيير  ونالحظ 
يطلبون كتابي اّلذي وضعته بعنوان «أسرار شفاء 

ال يريدونك أن تعرفها» وصدر عام 2012 والكتاب 
الّثاني بعنوان «اُخلْضرِّية - تعامل أسمى لإلنسان 
األّول  الكتاب  في  وحتّدثت  واحليوان».  األرض  مع 
عن أربعة أسباب األلم وهي: 1- عدم االصطفاف 
الفقرّي في اجلسم  الهيكلّية والعمود  وعدم توازن 
2- الّضغط والتوّتر الّنفسي 3- الّتغذية الناقصة 
املتواجدة  األوســاخ   -4 واملعادن  الفيتامينات  من 
اّلتي  املستحضرات  من  ــادرة  ــّص وال حياتنا  في 
نستعملها. فإذا غّيرنا هذه األسباب نكسب صّحة 
داعي  وال  طبيعّي،  غير  ألم  الّصداع  مثًال  ممتازة. 
يجب  بل  الّصداع  من  للتخفيف  ــة  األدوي لتناول 
فقرات  انحراف  في  هي  هل  أسبابه،  عن  البحث 
العنق أم التوّتر الزائد أم الطعام، فإذا عاجلنا هذه 
املجال  يفسح  والكتاب  الّصداع.  يختفي  ــور  األم
الّسليم  على جسمه  للمحافظة  كّل شخص  أمام 
الّشخصّية،  ّية  املسؤول تشغيل  معناه  مبا  بنفسه، 

وهي األمر األهّم في احلفاظ على الّصّحة.
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بزيادة  ستتمّثل  رسمها  ــاول  أح اّلتي  الّصورة  إّن 
في  وجودنا  فبإمكاننا حتسني  ّية،  واملسؤول الوعي 
هذا العالم، نعاني من أوضاع بيئّية غير صحّية، 
واالجتماعّية  مريحة  غير  السياسّية  والتطوّرات 
ونفرح  نعيش  أن  يجب  وغيرها.  العنف  ميألها 
ونبتهج بدون خجل، خوف أو نقص بالّثقة. ليس 
ال   ، حــيّ كائن  ألّي  األذى  نسّبب  ألن  حاجة  هناك 
إلنسان وال حليوان، افرح وآمن من كّل قلبك بحّقك 
الكامل بالفوز بكّل االكتفاء والكنز اّلتي يحيط 
بك، وليس القصد كنوز األموال، بل ميكن للغني أن 
يكون ضحّية، وميكن لكّل إنسان أن يعيش كملك 
مسؤول عن جسمه وروحه ومعنوّياته. والعالم حلو، 

إن ضحكت للّدنيا، الّدنيا ستضحك لك.
øv{d*« ’U	ý_« `BMð «–U�

اء  األطّب الّشفاء.  الّطبيعّية  جسمك  قوّة  بإمكان 
باحلياة  كبيرًا  أمــًال  يعطوني  لم  عاجلوني  ــذي  اّل
دماغّية  إعاقة  مع  فستكون  قالوا،  عشت،  وإن 
أو جسدّية، ولكن جسمي جتاوب بشكل مختلف 
أّنها  تبّينت  اّلتي  وتخميناتهم  األشعة  صور  عن 
خاطئة. وبعد 8 أيام من املكوث في غرفة الّطوارئ 
استيقظت وشعرت مبحّبة الّناس وسمعت صلواتهم 
لي  قدموها  اّلتي  والّدرزية)  املسلمة  (املسيحّية، 
أّنني  أعرفه  ما  باألمل.  وهذا مألني  كي أحتسن، 
في  استثمرت  ألّني  وأحالمي،  حياتي  إلى  عدت 
بناء جسم قوّي قبل احلادث، وألّنني رفضت اليأس 
وطمحت للوصول إلى الّسعادة، فال أمرًا مستحيًال 

في احلياة عندما تقوم بذلك.
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ولكم أيًضا.
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 العالقة بني إسرائيل والواليات املّتحدة عالقة ال تنفصم. هي 
صلة الرحم. ميكن أن تضعف. ميكن أن تواجه العقبات. لكّنها 
ال تنفصم أبدا. ال يغرّنكم اخلالف بني أوباما ونيتنياهو. غيمة 
صيف وتزول. الصلة بني إسرائيل والعّم سام أقوى من أوباما 
ومن كوندوليسا رايس في ظهره. اخلالف عرَض حادث، والصلة 
قطعة  فإسرائيل  سما»  «قطعة  لبنان  كان  إذا  يزول!  ال  جوهر 
مواصفات  وفق  أقاموها  منذ  أقاموها  إسرائيل  الغرب.  من 
ّية. نشاز في البيئة الشرق أوسطّية. بدأت في وعد بلفور  غرب
«مقاطعة» من اململكة املّتحدة، وإذ أخذ جنم تلك اململكة في 
األفول آثر قادتها أن ينتسبوا إلى الواليات املّتحدة األميركّية، 
النجم الصاعد منذ احلرب العاملّية األولى. وما زالت. قطعة من 
ومواضعات.  نظاما  حولها،  البيئة  عن  متاما  تختلف  الغرب، 
يضمحّلون  يتكاثرون.  ال  ــل  األوائ واملنشئون  العمل  ما  لكن 
شيئا فشيئا في البحر الشرقي املتنامي من حولهم. اليهود 
في  يتعاظمون  والشرقّيون  يتضاءلون،  اإلشكناز،  الغربّيون، 
مثل  أيضا،  هم  يتكاثرون  أيضا.  العرب  تنسوا  ال  ـــراد.  اّط
السفرادمي. بعد مّدة، وعمر الدول ال يقاس باألعوام، ال بّد من 
ومؤّسسات.  سكّانا  أوسطّية،  شرق  دولة  إلى  إسرائيل  حتّول 
ّية «القومّية» حولها. ومن يعْش  دولة مثلها مثل الدول العرب
يرَ! كثيرون اكتأبوا حينما سمعوا نتيجة االنتخابات األخيرة. 
رأوا جناح نيتنياهو الكبير املفاجئ فانعمت أبصارهم. أنا واحد 
األخبار،  في  يوم  كل  الرجل  رؤيــة  أحتمل  أعد  لم  هــؤالء.  من 
وسماع أضاليله. ال تنسوا سارة حرمه أيضا. ال تنسوا الفساد 

املالي واخللقي املتفّشي في كّل وزارة، وفي كّل دائرة. هل يعرف 
أحد، حّتى املختّصون، جميع من أدينوا، في احملاكم، مبخالفات 
ّية، فدخلوا السجن، أو استقيلوا؟ ال تنسوا أّن  خلقّية أو مال
صديق  لي  ــة!  األدّل توّفر  لعدم  سبيلهم،  أخلي  أيضا  كثيرين 
احلياء  لوال  نيتنياهو.  بنجاح  كّله  الفرح  فرح  النظر»  «بعيد 
أفضل  ســارة،  زوج  الرجل،  أّن  رأيه  في  لليكود.  صوّت  لكان 
الصديق  رأي  في  هرتسوج،  جنح  لو  ــرّة.  م بألف  هرتسوج  من 
كان  أمنلة.  قيد  الفلسطينّيني  مع  الوضع  تغّير  ملا  املذكور، 
فيفرح  نيتنياهو،  التي حبسها  أموالهم  للفلسطينّيني  يحرّر 
السادة في السلطة الفلسطينّية، ويقتسمون األموال. والسّيد 
ّتبدأ  ثم  ويعانقه.  اجلديد  النظام  يبارك  البحار  وراء  األميركي 
بوجي،  أّن  صّدقتم  هل  تنتهي.  وال  العادل»  «احلّل  مفاوضات 
املعراخ يعني، ميكن أن يأتي بحل؟ وإذا عرض حال، هل ميكن أن 
ّية كنت أمتّنى سقوط  يكون حّله عادال؟  طوال املعركة االنتخاب
في  سذاجتي.  من  يضحك  النظر»  «البعيد  والصديق  بيبي، 
العتمة.  لصوص  من  مــرّة  ألف  أفضل  الشمس  لّص  أّن  رأيــه 
لكنت  النظر»،  «البعيد  الصديق  قال  ضميري،  طاوعني  لو 
انتخبت بيبي. املنطق يقول بيبي، لكن العاطفة تأبى وحتتّج.  
أراجع في رأسي هذه اخلواطر كّلها، فأسأل نفسي: لعّل الصديق 
«البعيد النظر» على حّق فعال. من قال إّن تغيير بيبي يخدم 
وحزب  بوجي  صعود  في  مصلحة  أّي  يضمن  من  ؟  القضّية 
املعراخ. آسف، املعسكر الصهيوني. ألم نتعّلم من السلف أن 

«اشتّدي أزمة تنفرجي»؟ رّمبا!!         

الّلغات،  عــروس  الــّلــغــات،  بسّيدة  احــتــفــاًء 
الرسمّية،  حتت  ّية «الكرمة»  ابتدائ أقامت 
ّية.  العرب الّلغة  يوم  ُهوّيتي»،  «لغتي  شعار 
ال-  ونشاطات  فّعالّيات  اليوم  هذا  وتضّمن 
وتراثها،  ّية  العرب الّلغة  ــّي  وح من  منهجّية 
ومن إبداع الّطّالب وابتكارهم، شملت كلمات 
وأشعار، حكم وأمثال، فّن ومتثيل. كما شارك 
في  ــعــطــاء،  ال بقيمة  ــون  ومــؤمــن متطوّعون 
واألديبات  األدباء  اليوم كوكبة من  هذا  إحياء 
اإلعالم  والّتاريخ،  األدب  مجال  في  واألساتذة 
وهم:  اإلبداعّية،  والكتابة  االبتكار  والّتراث، 
نبيهة  ــة  ــب األدي عــرمــوش،  سامية  اإلعالمّية 

صوفيا  ــي،  ــون دام نهاي  الكاتبة  ــاريــن،  جــب
إغبارّية،  رشيد  ربيعة،  بني  عيسى  نيروخ، 
األستاذ منصور عثامنة، الكاتب ناجي ظاهر، 
األستاذ هالل هندي، األستاذ سهيل عيساوي، 
الّدكتور  سروجي،  ونادر  األديبان جريس عوّاد 
أّما  خليل.   محّمد  والّدكتور  منصور،  جوني 
مسك اخلتام فكان لقاًء بالكاتب فاضل علي 
ّية ولقاء مع الفّنان عدي  لصفوف املرحلة االبتدائ
والّثانوّية.  اإلعدادّية  املرحلة  لصفوف  خليفة 
كما شارك في فّعالّيات هذا اليوم مجموعة 
من آباء وأّمهات - في ضبط  من األولياء – 

وتنفيذ فّعالّيات هذا اليوم.
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نعود...
ألرحام اّمهاتنا

بعث...  ُن
على شاكلة زعمائنا

مرحى لنا... 
مرحى... جلماهيرنا.

في الغرب... 
نفاخر... بدستورنا

معنا... معكم... معنا
ضدنا... ضدكم... ضدنا

*
جتري األنهار...

في تاريخهم... وتاريخنا
بحر من اجليوب يجمعنا

ال... ضير... 
على املتصارعني...

عميانا
يشتّد بأسهم...

ويتفّرقوا... اكفانا
*

على هامش... ال نّص له...
وقفنا

حتت مظّلة...
حتجب األصل... عن عيوننا

في املتوّسط...
بقيت... خرساء... أفواهنا

*
ياء... على باب االست

ياء... عّنا ب رحل األن
بتنا... 

نا ي نعبد األصنام... ف

ما عاد الرتق كاف...
بالوينا ل

*
الّصدف... مقبولة...

في أحالمنا
الرعب مالذنا

احلّب...
ليس من عاداتنا.
في هذا الغبار...
سجنك.. إهدمه

 أو كّف عنه
 هذا الوارث.. تراثك

يأكل عّلتك
هذا شعبك ينادي

ال تخذله
بل أن تعود ق

لألرض الشاهدة
يه  سر .. ب

 على ضوء النجوم الساهرة
 ما دامت األمواج

 ألحالمه ناقلة
  كن... حادي العيس

  ملن... ال.. طريق له
 ال.. تكره اآلخر

 أعتقه من خوفك
 وخذ منه

يها  في سماء ال حدود ف
  هذا أنت عدّوك
   في آذار.. حّررُه 

حيفا طمرة

ثك

ي
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األستاذ  لعائلة  التعازي  أحر  أقدم  بداية 
عيد سويطات الذي يعتبر أخا وصديقا 
وقف  متولي  أعضاء جلنة  وأحد  ومربيا، 
االستقالل. هذه اللجنة التي تعمل على 
في  اإلسالمية  لألوقاف  االعتبار  إعــادة 
االستقالل.  وقف  على  واملسماة  حيفا، 
لصفات  ــذه  ه مقالتي  سأخص  ولــهــذا 
والتي  عيد،  األستاذ  بها  متيز  حميدة 
أهلنا  مــن  كثير  فــي  تكون  أن  نطمع 
وإخواننا. فعند فراقك لعزيز أو رفيق درب 
وتبدأ  وبينه،  بينك  املشترك  إلى  تنظر 
جمعتك  التي  احلميدة  اخلصال  عد  في 
األستاذ  مع  املتواصل  عملنا  وخالل  به، 
فضلها  سأبني  صفات  فيه  عرفنا  عيد 
عند الله. وإذا عددنا هذه الصفات فنحن 
ال نزكي على الله أحدا، ولكن الله يزكي 
خالل  مــن  شهادتنا  ــي  تــأت ــشــاء.  ي مــن 
حديث رسول الله (إذا رأيتم الرجل يعتاد 
ونحن  ــان).  ــاإلمي ب له  فاشهدوا  املساجد 
نشهد مبا ظهر لنا، والسرائر نوكلها إلى 
الله. نعد هذه اخلصال لتترجم في واقع 
الناس، ألن (خير الناس أنفعهم للناس). 
والرسول يقول: (والله في عون العبد ما 
عرفناه  لقد  أخيه).  عون  في  العبد  دام 
خلق  صاحب  عرفناه  ومعلما،  مربيا 
ووطنه،  لشعبه  مخلصا  عرفناه  طيب، 
صابرا  عرفناه  سمحا،  سهال  عرفناه 
معنى  ذات  الصفات  وهــذه  ومتواضعا. 
عظيم، وفضل كبير في الشرع. فعندما 
نقول مدرسا ومربيا نعني أنه متميز مبا 
يحمل من علم عن سائر الناس، ويكفيه 
يستوي  هل  (وقل  يقول:  الله  أن  شرفا 
الذين يعلمون والذين ال يعلمون) مبعنى 
أن فضل ومكانة العالم أكبر عند الله. 
(من  الرسول:  قول  املعنى  هذا  ويوضح 
سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله 
له طريقا إلى اجلنة. وأن املالئكة لتضع 
أجنحتها رضا لطالب العلم، وأن العالم 
ومن  السموات  فــي  مــن  لــه  ليستغفر 
وأن  املــاء،  في  احليتان  حتى  األرض  في 
القمر  العابد كفضل  العالم على  فضل 
ورثة  العلماء  وأن  الكواكب،  سائر  على 
دينارا  يورثوا  لم  األنبياء  وأن  األنبياء، 
أخذه  فمن  العلم  ــوا  ورث وإمنــا  درهما  وال 
العلماء  ومبجالسة  ـــر).  واف بحظ  أخــذ 
واملدرسني حتصل املنفعة. قال رسول الله: 
جالس  ومــن  ــر  وق العلماء  جالس  (مــن 
والعالم  املــدرس  وملكانة  حقر)  السفهاء 
يجب التواضع له. قال الرسول: (تعلموا 
العلم، وتعلموا للعلم السكينة والوقار، 
عن  وعّبر  منه).  تعلمون  ملن  وتواضعوا 

هذا التواضع اإلمام الشافعي بقوله: 
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مع  عباس  ابن  أخذ  املنطلق  هذا  ومن   

زيد  ــركــاب  ب منزلته  وعلو  ــدره  ق جاللة 
نفعل  أن  أمرنا  (هكذا  وقــال:  ثابت  بن 
بعلمائنا)، أما كونه صاحب خلق طيب، 
فإن ذلك يؤهله ألن يألف ويؤلف، فيحبه 
الطيبة  ــــالق  واألخ يــخــالــطــه.  ــن  م ــل  ك
طريق  أنــهــا  مبينا  ــول  ــرس ال امتدحها 
أكثر  عن  سئل  أنه  يروى  ملا  اجلنة،  إلى 
(تقوى  قــال:  اجلــنــة،  الــنــاس  يدخل  مــا 
(أكمل  قائال  وبّني   ( اخللق  وحسن  الله 
وخياركم  خلقا.  أحسنهم  إميانا  املؤمنني 
املؤمن  (إن  وقـــال  لنسائهم)  خــيــاركــم 
ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم) 
بل بّني أن صاحب اخللق الطّيب من أحّب 
أحبكم  من  (إن  فقال  الله  ــى  إل الناس 
القيامة  إلي وأقربكم مني مجلسا يوم 
أحاسنكم أخالقا) وصاحب اخللق الطيب 
لينا، وكأنه سمع  ال بد أن يكون سهال 

قول الشاعر الذي يقول : 
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صفات  من  التعامل  وسهولة  والتواضع 
ــاد  ــب (وع تعالى  قــال  ــمــن.  ــرح ال ــاد  ــب ع
الذين ميشون على األرض هونا،  الرحمن 
سالما).  قالوا  اجلاهلون  خاطبهم  وإذا 
بيته  أهل  الرسول  ربى  التواضع  وعلى 
عائشة  يا  لعائشة:  قال  فقد  وأصحابه، 
أعطي  فقد  الرفق  من  حظه  أعطي  من 
خيري الدنيا واآلخرة، ومن حرم حظه من 
الرفق فقد حرم من خير الدنيا واآلخرة). 
قال عمر بن عبد العزيز: أحب من األمور 
في  والقصد  املقدرة،  عند  العفو  ثالثة: 
احلدة. والرفق بعباد الله تعالى. وما رفق 
أحد بعباد الله إال رفق الله به) ومع ذلك 
كله سمع نداء احلق فاستجاب له بالطاعة 
تزف  باإلخالص  اتصف  ومن  واإلخــالص، 
إليه بشرى القرآن الكرمي (إال الذين تابوا 
وأخلصوا  بالله  واعتصموا  وأصلحوا 
وسوف  املؤمنني  مع  فأولئك  لله  دينهم 
لسان  عظيما)  أجرا  املؤمنني  الله  يؤت 
حاله (قل إن صالتي ونسكي ومحياي 
له  شريك  ال  العاملني،  رب  لله  ــي  وممــات
وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني). وعلى 
والتي  الصادقة،  التوبة  كله  ذلك  رأس 
يستحق صاحبها أن يكون رفيق الرسول 
يوم القيامة. قال تعالى (يا أيها الذين 
آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى 
ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم 
ال  يوم  األنهار،  حتتها  من  جتري  جنات 
يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم 
يسعى بني أيديهم وبأميانهم) وأكثر من 
ذلك قال تعالى (إن الله يحب التوابني 
ويحب املتطهرين) فالله أسأل أن يكون 

مثواه اجلنة ورضوان الله.  
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أسبوع اآلالم هو أقدس أيام السنة، وأكثرها روحانية...  هو أسبوع 
مملوء بالذكريات املقدسة فى أخطر مرحلة من مراحل اخلالص، وأهم 
فصل في قصة الفداء. وقد اختارت الكنيسة لهذا األسبوع قراءات 
معينة من العهدين القدمي واحلديث، كلها مشاعر وأحاسيس مؤثرة 
من  مجموعة  له  اختارت  كما  بالبشر.  الله  عالقة  توضح  للغاية 
ويسمونه  الروحية.   والتفاسير  التأمالت  ومن  العميقة،  األحلــان 
أسبوع اآلالم، أو أسبوع الفصح املقدس، أو األسبوع املقدس.كان هذا 
األسبوع مكرًسا كله للعبادة، يتفرغ فيه الناس من جميع أعمالهم، 
ويجتمعون في الكنائس طوال الوقت للصالة والتأمل. كانوا يأخذون 
عطلة من أعمالهم، ليتفرغوا للرب ولتلك الذكريات املقدسة. وال 
يعملون عمًال على اإلطالق سوى املواظبة على الكنيسة والسهر 
فيها للصالة واالستماع إلى األحلان العميقة والقراءات املقدسة... 
وفي  ــراح،  واألف األعياد  في  عطلة  يأخذون  الذين  الناس  أكثر  ما 
مع  لنقضيها  عطلة  نأخذ  أن  أجمل  ما  ولكن  مشاغلهم.  قضاء 
مينحون  كانوا  املسيحيون  ــرة  ــاط واألب امللوك  الكنيسة.  في  الله 
الدولة  فى  املوظفني  جميع  مينحون  األسبوع. كانوا  هذا  في  عطلة 
عطلة ليتفرغوا للعبادة في الكنيسة خالل أسبوع اآلالم. وقيل إن 
فى  واملساجني  األسرى  ُيطلق  كان  الكبير  ثيودوسيوس  اإلمبراطور 
هذا األسبوع املقدس ليشتركوا مع باقي املؤمنني في العبادة، ألجل 
ا لهم  روحياتهم وتكوين عالقة لهم مع الله. ولعل ذلك يكون تهذيًب
فإن  للعبادة.  عطلة  عبيدهم  مينحون  أيًضا  السادة  وإصالًحا. وكان 
األعمال  من  ”عمًال  املقدس  اليوم  عن  قال  قد  اإللهي  الوحي  كان 
وابنك  أنت  ما،  عمًال  ”التصنع  أيًضا:  قال  فإّنه  فيه“،  تعمل  ال 
أبوابك“  داخل  الذي  ونزيلك  وبهيمتك،  وأمتك  وعبدك  وابنتك، 
في  حق  أيًضا  لهما  وأمتك  عبدك  إّن  ا  حّقً   .(10  :20 ــروج  (خ
أن يعبدا الله مثلك، وأن يشتركا في قدسية تلك األيام. من حق 
اَخلَدم أن يتفرغوا أيًضا من أعمالهم لعبادة الرب. وهكذا حتى في 
السادة  روحيات  تكون  بأن  الكنيسة  تسمح  لم  الرق،  أيام  أعمق 
مبنية على حرمان العبيد. بل الكل للرب، يعبدونه مًعا ويتمتعون 
الرق،  أيام  في  الرسل،  وقوانني  وتأثيره...  األسبوع  هذا  بعمق  مًعا 
املقدسة،  البصخة  في  عطلة  أسبوع  العبيد  يأخذ  أن  حتّتم  كانت 
وأسبوًعا آخر مبناسبة القيامة. فهل أنت تعطل خدمك وموظفيك 
خالل أسبوع اآلالم؟ ومن املعروف طبًعا أّن الناس إن تفرغوا للعبادة 
في هذا األسبوع، وعاشوا خالله في نسك، فسوف ال يحتاجون إلى 
خدم يخدمونهم.  وكانت مظاهر احلزن واضحة متاًما في الكنيسة. 
أعمدة الكنيسة ملفوفة بالسواد. األيقونات أيًضا مجللة بالسواد. 
والقراءات عن اآلالم  الكنيسة، األحلان حزينة،  وكذلك بعض جدران 
وأحداث هذا األسبوع. املؤمنون جميًعا بعيدون عن كّل مظاهر الفرح. 
ُحترَّم على السيدات الزينة خالل هذا األسبوع. فال يلبسن احللى، وال 
يتجملن، وال يظهر شيء من ذلك في مالبسهن... احلفالت طبًعا 
كلها ملغاة. الكنيسة كّلها في حزن، وفي شركة اآلم املسيح. فهل 
نحن نحتفظ بهذا احلزن املقدس خالل هذا األسبوع؟  أو على األقل 
هل نحتفظ بوقارنا فيه؟ أم نحن نقضي أوقاًتا كثيرًة منه في عبٍث 
وضعنا  عن  يختلف  وضٍع  في  الكنيسة  خارج  ونكون  ولهو.  ومرٍح 
في  تعيش  األسبوع  هذا  في  الكنيسة  وكانت  الكنيسة.  داخــل 
النساك كانوا يطوون األسبوع كّله. أو يطوون  نسك شديد. بعض 
الباقية.  األيام  الثالثة  يطوون  ثم  واحدة.  أكلة  ويأكلون  أيام  ثالثة 
وكثير من املؤمنني كانوا ال يأكلون شيًئا من اخلميس مساًء حتى 
اآلالم سوى  أسبوع  في  يأكلون  ال  كانوا  وغالبيتهم  العيد.  قداس 
اخلبز وامللح فقط وإن لم يستطيعوا، فاخلبز والدقة. أما الضعفاء، 
فعلى األقل كانوا ال يأكلون شيًئا حلو املذاق من الطعام الصيامي 
كاحللوى واملربى والعسل مثالً. ألّنه ال يليق بهم أن ياكلوا شيًئا 
حلوًا وهم يتذّكرون آالم الرب ألجلهم. كما كانوا ال  يأكلون طعاما 
مطبوًخا. بسبب النسك من جهة، ولكي ال يشغلهم إعداد الطعام 
عن العبادة من جهة أخرى. وفي كّل هذا النسك كانوا يذكرون آالم 
ل ما عدا سري االعتراف  السيد املسيح. غالبية األسرار كانت ُتعطَّ
والكهنوت. ما كانوا ميارسون املعمودية وال امليرون في أسبوع اآلالم، 
العهد  خميس  يومي  إّال  قداسات،  ُتقام  وال  بخور  يرفع  كان  وما 

وسبت النور. وطبًعا من االستحالة ممارسة سر الزواج. أّما سر مسحة 
املرضى، فكانت تقام صلواته فى جمعة ختام الصوم، قبل أسبوع 
وَمن  األسبوع.  هذا  في  جتنيٍز  صلواُت  تقام  تكن  لم  كذلك  اآلالم. 
الكنيسة  إلى  جثمانه  يدخل  بل  بخور  عليه  يرفع  فيه ال  ينتقل 
ويحضر صلوات البصخة، ويقرأ عليه التحليل مع صالٍة خاّصة. 
ومن جهة املزامير ننتقي منها في هذا األسبوع ما يناسب. ونترك 
باقى مزامير التي تشمل معاٍن كثيرة غير اآلالم وغير أحداث هذا 
البصخة؟ كلمة  بأسبوع  األسبوع  هذا  َي  ُسمِّ املقدس.  ملاذا  األسبوع 
بصخة معناها فصح ومأخوذة من قول الرب فى قصة الفصح األول 
”ملا أرى الدم, أعبر عنكم“ (خروج 13:12). كانت النجاة بواسطة 
الدم فى يوم الفصح األول. والفصح يرمز إلى السيد املسيح ”ألن 
فصحنا أيًضا املسيح قد ذبح ألجلنا“ (1 كورنثس 5). ونحن في 
هذا األسبوع نذكر اآلم السيد املسيح الذي قّدم نفسه فصًحا ألجلنا، 
املهلك،  سيف  عنا  يعبر  الفصح  هذا  دم  اآلب  يرى  حينما  لكي 
فال نهلك. نتذكر أّن دمه كان عوًضا عنا. وأّنه ال خالص إّال بهذا 
الدم، كما حدث يوم الفصح األول (خروج 12). أيام البصخة هي 
أياٌم مقدسة أو هي أقدس أيام السنة. فما الذي نقصده بأّنها أياٌم 
كّل  أيام حياتنا مقدسة... وفي  أّن كل  املفروض طبًعا  مقدسة؟   
يوم مير علينا، نصّلي في صالة الشكر قائلني: ”إحفظنا فى هذا 
كّل  نقول هذا في  أيام حياتنا بكل سالم...“.  املقدس وكل  اليوم 
يوٍم من أيام حياتنا، ألّن حياتنا التي اشتراها الرب بدمه، أصبحت 
حياًة مقدسة، قّدسها الرب بهذا الدم. ومع ذلك  ال ننكر أّن هناك 
أياًما مقدسة أكثر من غيرها... ولعل أول إشارة لذلك هي تقديس 
يوٍم للرب كّل أسبوع. وعن ذلك يقول الكتاب في قصة اخلليقة: 
”وبارك الرب اليوم السابع وقدسه“ (تكوين 3:2). ثم أمر اإلنسان 
قائالً: ”إحفظ يوم السبت لتقدسه“ (تثنية 12:5). إّنه يوم الرب، 
يوٌم مقّدس، يوٌم باركه الرب وقّدسه، وطلب إلينا أيًضا أن نقدسه... 
ونه في اليونانية (كيرياكي) أي ”اخلاص بالرب“، أي ”يوم  ُيسمُّ
ٌص للرب، ال نعمل فيه عمًال من األعمال  الرب“؛ هو يوٌم مخصَّ
حسب الوصية. وكذلك في كّل األيام املقدسة التي أشار إليها الرب 
(الويني 23). إّنها أياٌم لها قداسة غير عادية، ليست كباقي األيام.  
احلياة كّلها مقدسة. ولكّن أيام الرب لها قداسة غير عادية، تفوق 
صٌة للرب. وهناك أوقاٌت لها قدسيٌة  قداسة باقي األيام. ألّنها مخصَّ
ٍة معينة. فمع أّن احلياة كّلها مقدسة، إّال أّن  خاصة، العتباراٍت روحّي
أوقات الصالة مثالً، أوقات التأمل، أوقات الرؤى واالستعالنات... 
هي أوقاٌت لها قدسيٌة من نوٍع خاص غير عادي. وهناك أيام مقدسة 
في حياة كل إنسان. فاليوم الذي ظهر فيه الرب لشاول الطرسوسى 
(أعمال 9)، هو يوٌم له قدسيٌة خاصة. واليوم الذي رأى فيه القديس 
يوم  أيًضا  هو  سفٍر خاص،  في  سّجلها  التي  رؤياه  احلبيب  يوحنا 
له قدسية خاصة. وأيام األعياد كذلك لها قدسيتها. وكذلك أيام 
الصوم هي أيام غير عادية. وإن كانت أيام الصوم الكبير هي أقدس 
أيام السنة، وأسبوع البصخة هو أقدس أيام الصوم الكبير، ميكننا 
السنة.  الصوم  أيام  أقدس  هو  البصخة  أسبوع  نقول: إّن  أن  إذن 
والعبادة  آخر.  صوٍم  أي  من  أكثر  النسك  درجــات  أعلى  في  فيه 
فيه على مستوى أعمق، حيث يجتمع املؤمنون مًعا في الكنيسة 
طوال األسبوع يرفعون الصلوات بروٍح واحدة، ويستمعون إلى قراءاٍت 
خاص،  تأثيٌر  لها  أحلاٍن  مع  واجلديد،  القدمي  العهدين  من  ٍة  ُمنتَخَب
وطقٌس كنسيٌّ ينفرد به هذا األسبوع املقدس. وذكريات هذا األسبوع 
عميقٌة في تأثيرها، نتبع فيها السيد املسيح خطوًة خطوة، ونحن 
رتِّل له تسبحَة البصخة املعروفة ”لك القوة واملجد والبركة والعزة  ُن
إلى األبد آمني، يا عمانوئيل إلهنا وملكنا“. واملشاعر الروحية في 
هذا األسبوع، لها عمقها اخلاص. الناس يكونون فيه أكثر حرًصا 
وتدقيًقا وجدية، وأكثر تفرًُّغا لله. طبًعا التفرغ الكامل هو الوضع 
األساسي. فإن لم يتوفر، يتفرغ اإلنسان على قدر إمكانه، وُيعطي 
الوقت لله. إّنه أسبوٌع ندخل فيه في شركة اآلم املسيح. نضع أمامنا 
لكي  توبٍة صادقة،  وفي  قلب،  انسحاق  في  أجلنا،  من  آالمه  كّل 
فيه  الذي أعطى  اليوم  الكبير،  يوم اخلميس  للتناول في  نستعد 

الرب عهده املقدس لتالميذه األطهار، وأّسس هذا السر العظيم...
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ما أن يحل فصل الربيع، واالستعداد للصيف حتى يبدأ 
الناس بالتفكير والتخطيط في كيفية قضاء الصيف، 
والرحالت التي سيقومون بها مبناسبة العطلة املدرسية، 
وأحوال الطقس اجلميلة، للسفر واالسترخاء واالستمتاع 
السياحية  واألماكن  األثارات  مثل  جديدة  أماكن  بزيارة 
والترفيهية، والتعرف إلى الثقافات األخرى في العالم. 
ومنهم من يختار السفر إلى الشرق األقصى، كتايالند 
أوروبا  إلى  للسفر  يرتب  من  ومنهم  والهند،  الصني  أو 
لينعم مبناظرها اخلالبة ومدنها العريقة، ومنهم من يختار 
رحالت املغامرة في مجاهل الغابات األفريقية، أو السفر 
لزيارة األقارب في أمريكا أو كندا. ولكن هؤالء يواجهون 
وذلك  متعتهم،  وتفسد  سفرهم  تعيق  نفسية  مشكلة 
بسبب اضطرارهم ركوب الطائرة، وهم يعانون من اخلوف 
إزاء ما  الطيران. وخاصة  برهاب  الهلع أو ما يعرف  أو 
يسمعونه ويشاهدونه من حوادث الطيران. وقد استعنا 
مبصادر ومعلومات عامة إلعداد هذا التقرير، الذي يلقي 

الضوء على مشكلة رهاب الطيران.
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رهاب الطيران، أو اخلوف من الطيران هو رهاب نالحظه 
غير  أو  املباشرة  املسببات  من  عــدد  اجتماع  نتيجة 
التّقيد  املباشرة. مثل رهاب األماكن املغلقة، رهاب من 
أو رهاب  الهرب،  على   القدرة  عدم  أو  احلجز  من  أو 
ارتفاع  على  ألنه  يخاف  أو  املرء  يقلق  حني  املرتفعات، 
شاهق. ويشعر املصاب باخلوف عند االقتراب من مكان 
اخلائف  الشخص  على  ويسيطر  الطائرة،  إلى  الصعود 
شعوٌر بالهلع وبأنه غير قادر على حتمل هذا املوقف، مما 
يدفعه كثيرا إلى جتنب السفر. ويكون اخلوف طبيعيا، 
ــراوده أحالم في هذه  وت السفر،  يزداد قبل موعد  بل  ال 
الفترة عن سقوط الطائرة، وعندما يستقل تلك الطائرة 
أنها ستسقط.  فيتخيل  يصرخ مع كل مطب هوائي، 
ويشير األخصائيون في علم النفس إلى أنَّ هذا الرهاب 
صغير  عمر  في  لصدمة  تعرضوا  الذين  لدى  موجود 
بني 4 و5 سنوات، ألن األحداث في هذا العمر تؤسس 
للرهاب. وقد تكون الصدمة ناجتة من خوف األهل أو أنَّ 

الطفل أحسَّ بخوف ما ولم يشجعه األهل لتفاديه.
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تختلف األعراض من شخص آلخر، وتتراوح بني التوّجس 
القوية،  الهلع  بنوبات  اإلصــابــة  ــى  إل ــوًال  وص اخلفيف 
بالتعرق  النجدة،  وطلب  الصراخ  أو  بالتقيؤ  فيصاب 
واالهتزاز، بآالم املعدة واإلسهال والصداع وضيق النفس. 
ومن  والتفجير  كاخلطف  ــوادث  احل من  باخلوف  ويشعر 
االرتفاع،  هــذا  من  السقوط  وأهمها  املرتفعة  األماكن 
البقاء  ومن األماكن املغلقة، ومن فقدان السيطرة، ومن 
الكترونية  ومعدات  بأسالك  متعلقة  وحياته  لساعات 
واتصاالت معقدة ال يفهمها، اخلوف من الزحام، اخلوف 
الطيران  الهوائية  املطبات  الهبوط،  اإلقالع،  من  الزائد 
فوق احمليطات، الشعور املباشر بالورطة عند إقفال باب 
الطائرة، الشعور بالبعد عن األقارب، واخلوف من اإلحراج 
بسبب أعراض القلق التي تصاحب املصاب أثناء الرحلة.

‰UO)«Ë l�«u�« 5Ð
يعيشون  بل  يتخيلون  قد  الطيران  برهاب  املصابون 

أنه  منهم  الواحد  يشعر  أن  ملجرد  شنيعة  سيناريوهات 
مضطر لركوب الطائرة. ويتخيل أنه سيبقى لساعات 
ليل  في  األملنيوم  من  أسطوانة  أو  أنبوبة  في  طويلة 
يقع  يابسة  وال  مطارات  ال  حيث  احمليط  فوق  مظلم، 
عليها، وال حتى أناس يساعدونه لو حصل له مكروه. 
كما يظل املصاب بهذا النوع من الرهاب يعيد بذاكرته 
بعد  الطائرة  من  املتناثرة  والقطع  الطيران،  حوادث  كل 
حتطمها، وفريق التحقيق وهو يجمع هذه القطع. ولكن 
الدرجة من اخلوف حتى لو  املصاب قد يظل في نفس 
كان كل شيء حوله يسير على ما يرام، والناس الذين 
معه يتحدثون ويتضاحكون، أما هو فيعيش في عالم 
آخر مختلف متاما. الكل يعلم، سواء الذين يعانون من 
رهاب الطيران أو الذين لم يشعروا قط باخلوف أن هناك 
نسبة ولو ضئيلة حلصول حادث يتراوح بني أمر بسيط 

وحتى حصول كارثة. 
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الطيران،  ــرهــاب  ل مــحــددة  ــاب  أســب أو  سبب  يوجد  ال 
وهناك عوامل مساعدة على ظهور األعراض سواء كانت 
أن  هو  وأشهرها  العوامل  هذه  من  نفسية.  أو  جسدية 
الطيران، قد  املريض قد تعرض ملوقف سيئ مع  يكون 
آخر،  رئيسي  لشيء  ثانويا  أمرا  الطيران  رهاب  يكون 
أي أن يكون مجرد عرض في مرض آخر كاالكتئاب أو 
القلق األخرى. ويعزو بعض اخلبراء هذا الشعور  أمراض 
رئيسيني  سببني  ووجود  الطيران  من  اخلوف  جذور  إلى 
وهما: اخلوف من فقد السيطرة على األمور من حوله، 
والثاني هو اخلوف من السقوط من املرتفعات كما يقول 

املرضى لألطباء.
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املخاوف  تقوية  إلى  به  املصاب  يعمد  املرض  بداية  بعد 
تثبت  التي  اإلحــصــاءات  كل  يتجاهل  حيث  بنفسه، 
املرتبطة  األرقــام  تضخيم  إلى  ويعمد  الطيران،  سالمة 
بالطائرة  مرتبطة  حياته  أن  عن  والــكــالم  ــوادث،  ــاحل ب
نوبات  تأتيه  أو  ســوء،  أي  ينتابه  قد  الــذي  وبالطيار 
بهذا  املصاب  أن  كما  التدريب.  في  فشل  أو  قلبية 
مشاهدة  بكثرة  الطيران  من  خوفه  يغذي  االضــطــراب 
األفالم املوجودة على شبكات التواصل، والتي تخصص 
مجاالت واسعة لتعرض حوادث الطائرات وهي تسقط، 
أو يختل توازنها، وذلك لزيادة قناعته الداخلية بأن خوفه 
مبرر، ولتجنب محاولة عالج نفسه أو طلب املساعدة.

وكلما جتنب املصاب استعمال الطائرة نتيجة مخاوفه، 
من  يعتبر  األمــر  هذا  وأكثر.  أكثر  لديه  الرهاب  تعزز 
األسباب املهمة في صعوبة عالج رهاب الطيران. ويبقي 
املصاب مرضه سرا ليس فقط كونه يخجل منه، ولكن 
حيث  لعالجه،  األطباء  من  املساعدة  يطلب  ال  لكي 
وقلة  حقيقية.  بنفسه  زرعها  التي  مخاوفه  أن  يعتقد 
فقط من املرضى برهاب الطيران يتوجهون للطبيب أو 

مراكز  أو  النفسي  املعالج 
العالج املختصة بعد أن تبدأ 
بالظهور.  واملعاناة  األعراض 
واإلعالم يعتبر عامال مهما 
الطائرات  رهاب  تغذية  في 
تتكلم  التي  األفــالم  وعرض 
ـــرات  ــــــوادث الـــطـــائ ـــن ح ع
ــب  ــان ــى اجل ــل ــز ع ــي ــرك ــت وال
السيئ حينها يعتبر عامال 

مهما. وتعمد وسائل اإلعالم عند حصول حادث سقوط 
حلوادث  مفصل  تاريخي  عرض  إلى  طائرة،  انفجار  أو 
األمور  من  ذلك  وغير  الضحايا،  ذكر عدد  مع  الطيران 
اإلعالم  أن  حتى  وتعقيده.  الطيران  بخطورة  املرتبطة 
يساهم في خلق شعور بالهلع، ومن املمكن أن تسمعه 
لآلخر:  أحدهم  يقول  حينما  الناس  من  عفوي  بشكل 

تخيل أننا على منت هذه الطائرة املنكوبة.
يهدف  السلوكي  النفسي  العالج  أسسه  ومن  العالج 
الطائرة  ــوب  رك من  املخاوف  من  التقليل  ــى  إل العالج 
والطيران عموما إلى درجة متكن اإلنسان من السيطرة 
يعود  أن  بد  ال  النهاية  في  املتبقي.  اخلوف  هذا  على 
اإلنسان ملمارسة حياته االعتيادية ودون قيود الرهاب من 
الطيران والذي من املمكن أن يسبب له اإلعاقة النفسية.

النفسي  العالج  أساسيات  أن  إلى  املختصون  ويلفت 
والتركيز  املريض،  طمأنة  على  تعتمد  الرهاب  ملرضى 
ــاب  ــن ره ــي م ــعــان ــد الـــذي ي ــي ــوح ــيــس ال ـــه ل ــى أن عــل
ــشــر املشكلة  ــب ــن ال ــني م ــالي ــشــاركــه امل ــل ي ــر، ب ــســف ال
العالج  ــى  إل بحاجة  ــريــض  امل ــإنَّ  ف هنا،  ومــن  عينها. 
بواسطة  العملية،  التجربة  على  فيقوم  السلوكي، 
وهي  الطائرات  لرؤية  املطار  إلى  يتوجه  املريض  جعل 
املسافرين  أعـــداد  ــى  إل وينظر  ــســالم،  ب وتهبط  تقلع 
يوميا. الطائرات  بواسطة  ويهبطون  يصعدون  الذين 
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التجاري  الطيران  وعن  الرهاب  عن  الطبي  التثقيف 
وسالمته بشكل عام يعتمد على معرفة مبادئ الطيران، 
احتياطات السالمة في الطائرات، معنى وكيفية حصول 
برهاب  املصابني  غالبية  وغيرها.  الهوائية  املطبات 
احملركات  تعطيل  على  تفكيرهم  في  يركزون  الطيران 
النفاثة للطائرة، وأنها إذا تعطلت أو توقفت فهذا يعني 
املوت احملقق. مجرد علم املريض بأن احملركات ليس لها 
دور في إبقاء الطائرة في الهواء بل دورها يقتصر على 
الدفع وزيادة السرعة، فهذا قد يشفي احلالة متاما وبالذات 
لو كانت خفيفة. وكذلك معرفة املريض بأن الطائرة ميكن 
أن تستقر وتهبط حتى في حالة تعطل احملرك النفاث 
في  كثيرا  يساعد  قد  األرض  ــى  إل بسهولة  وتنساب 
عالج حالة الرهاب من الطيران. أما العالج الدوائي وقد 
يتعاطاه املرء فقط عندما يضطر للسفر بالطائرة وميكن 

العالجات  أنواع  بعض  باستخدام  الطبيب  ينصحه  أن 
والعقاقير واحلبوب الدوائية قبيل السفر. 
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حول  اإلحــصــاءات  إليه  تشير  ما  هنا  نذكر  أن  علينا 
تقريبا  اإلنسان في حادث طيران هو  أن ميوت  احتمال 
1 من 11 مليون فقط ال غير. أما احتمالية أن ميوت 
بحادث سيارة أو حادث طرق فهي 1 من 5000 وهي 
بالتأكيد نسبة أكبر بكثير من األولى. هذا يعني أن 
عليك أن تركب الطائرة يوميا ملدة 15000 سنة لكي 
ندرة  ــى  إل بوضوح  يؤشر  هــذا  طيران.  بحادثة  تصاب 
وعملها.  الطائرات  سالمة  إلى  بل  الطائرات  ــوادث  ح
تتسبب  التي  السير  ـــوادث  ح ــاب  أســب نــدرك  ونحن 
مع  ومقارنة  إنسانية.  بل  ميكانيكية،  لعوامل  ال 
التحكم  على  قدرتنا  نفقد  نحن  دائما:  نقول  الطائرة  
ولكن  فيها،  ونحن  حولنا  الظروف  وعلى  الطائرة  في 
لدينا بعض السيطرة عندما نقود السيارة. وهذا غير 
صحيح بشكل مطلق، حيث أننا لو متكنا من السيطرة 
السيارات  على  سيطرة  أي  لنا  فليس  سيارتنا،  على 
السير  حادث  يقع  ورمبا  أيضا،  قائديها  وعلى  األخــرى 
النادر  فمن  الطيارة  أما  اآلخر.  السائق  إهمال  نتيجة 
جدا أن يكون السبب إنسانيا بل ميكانيكيا. وهكذا 
لصيانة  املستمر  العمل  على  الطيران  شركات  حترص 
وأمتعتهم.  ركابها  وسالمة  طياريها  ويقظة  طائراتها 
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طبيب  استشارة  عالج  أي  أساس  أنَّ  ذكره،  اجلدير  من 
منه.  احلد  أو  الرهاب  للسيطرة على  نفسي  معالج  أو 
التي  األساليب  بعض  إلى  أيضا  اللجوء  ميكنك  ولكن 
ُتقلِّل من املخاوف لديك: خطط لرحلتك بغض النظر عن 
وسيلة النقل التي ستسافر عبرها، ثم استخدم اخلريطة 
لرسم الطريق الذي سوف تسلكه. كن مستعدًا إذا كان 
مبكر  وقت  في  مقعدك  إلى  فاصعد  بالطائرة،  السفر 
مألوفا،  أصبح  فيه  الذي جتلس  املكان  بأنَّ  تشعر  كي 
ما يساعدك على الشعور بالراحة. أعط لنفسك الوقت 
في  التأخير  تتوقع  أن  دائما  اجليد  ومن  السفر،  عند 
تعطي  أن  ميكن  لذا،  هبوطها،  أو  الطائرة  إقالع  موعد 
حاول  املطار.  إلى  للوصول  الوقت  من  متسعا  لنفسك 
من  تزيد  النوم  قلة  إلنَّ  النوم  من  قسٍط  على  احلصول 
ليلة  على  احلصول  من  د  تأكَّ لــذا،  القلق.  مستويات 
إذا  طبيبك  إلى  ث  حتدَّ السفر.  موعد  قبل  جيدة  نوم 
كنت تشعر بالقلق، قبل موعد السفر عن األدوية التي 
مع  سافر  للقلق.  مضادًة  تعتبر  والتي  تناولها  ميكنك 
شخص تثق به واطلب من الصديق أو القريب أن يسافر 
مخاوفك.  يقلِّص  به  تثق  شخص  مع  فالسفر  معك، 

هذه  لديهم  ليس  ممــن  وبــالــذات  ــن  ــري اآلخ مــع  حتــدث 
املشكلة على االطالق أو كانت لديهم وتغلبوا عليها. 
الرحلة  أثناء  سواء  باستمرار،  االسترخاء  متارين  مارس 
أو قبلها أو بعدها، وميكنك  محادثة جارك في مقعد 
الطائرة أو ممازحته للتخفيف من شدة التوتر وحدة القلق.

جتنب إن أمكن اجللوس بجانب النافذة، ألن غالبية 
الركاب يفضلون اجللوس بقربها. ولذلك فمن السهولة 

أن تستبدل مكانك إلى وسط الطائرة.  أمتنى لكم 
رحلة موفقة وبالسالمة.
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تواصل األوساط الثقافية في فرنسا احتفاَءها بشاعرها وكاتبها 
املسرحي األشهر جان راسني، الذي لم تنقطع شهرته يومًا على 
حديد في العام  مدى الزمن. وفي إطار هذا االحتفاء الدائم، وبالتَّ
معدنّية  قطعا  باريس  الفرنسية  العاصمة  أصــدرت   ،2012
العشرة  فئة  من  املالية،  األســواق  في  تداولها  يتّم  ال  تذكارّية، 
عمالقة  أكبر  من  ــدًا  واح ُيعّد  الذي  راســني،  ــورو، حتمل صورة  ي
السابع عشر مع موليير وكورنييه.  القرن  الفرنسي في  األدب 
بلدة صغيرة  في   1639 العام  في  ولد  املبدع  هذا  أن  واملعروف 
تنتمي إلى إحدى املقاطعات الفرنسّية، في أسرة فقيرة احلال. 
وفي الثالثة من عمره صار يتيم األبوين، فعاش في رعاية جّدته 
ألبيه. وفي ِسّن التاسعة التحقق باملدرسة الرهبانّية حتى يتلّقى 
التفرّغ  أن  أيقن  ما  سرعان  ولكن  ودينياً.  كالسيكيًا  تعليمًا 
وتكوينه  يّتفق  ال  بعد،  فيما  خدمتها  في  والعمل  للعبادة، 
العقلي والّنفسي، بل أّن األدب هو األقرب إلى ذهنه وذاته. إّال أن 
هذا لم يجعله يتوّقف عن دراسته، من حيث التعّلق في الدين 
ّية في الوقت ذاته. استّمر احلال على هذا  وفي الفلسفة اليونان
أن  إلى  واألدب  الدراسة  حول  داخلي،  وجذب  شّد  بني  ما  املنوال 
ترك املدرسة في سن التاسعة عشر منطلقا إلى باريس لدراسة 
القانون. وهناك اقترب من بعض الكتاب املعاصرين، وكان من 
بينهم الشاعر الشهير ال فونتني. اغتنم راسني في عام 1666 
مناسبة زواج امللك لويس السادس عشر، ونظم قصيدة غنائية 
َمّجد فيها هذه املناسبة االحتفالية اخلاصة. فنالت الكثير من 
كان  الذي  بيرلوت  تشارلي  الكاتب  من  خاصة  اإليجابية  اآلراء 
مؤثرًا كثيرًا وإلى حّد بعيد في ذلك الوقت. وفي العام نفسه 
ذهب راسني طالبًا منصبًا في الكنيسة، إلى جانب إعانة مالية 
كان في أشدِّ احلاجة إليها، وحينما لم يحصل على تلك اإلعانة 
انصّب  احلني  ذلك  ومنذ  عامني.  بعد  العاصمة  إلى  عاد  املالية 
كّل اهتمامه على األدب واملسرح. ومع الوقت صار على معرفة 
بأشخاص ذوي مكانة في البالط، وفي حلقات األدب البارسّية. 
وهو ما َمّكنُه من الفوز مبوافقة موليير فيما بعد بسنوات على 
تقدمي َعَملني تراجيديني هما: اإلخوة األعداء، واإلسكندر العظيم. 
بيير  بذلك  بعًا  ُمتَّ التراجيديا  أسلوب  اختار  قد  راســني  وكــان 
كورنييه، الذي برع عندئذ في مثل هذا األسلوب. لذلك اقتنع 
راسني بضرورة الدفاع عن هذا الكاتب املسرحي، الذي كان مبّجًال 
ككاتب  راسني  قطع  فقد   ،1665 العام  في  أّما  مناطقه.  في 
أوتيل  مسرح  إلى  وعاد  موليير،  مسرح  مع  عالقاته  مسرحي 
ديبوجر. وإضافة إلى ذلك جنح بأن ُيقنع أفضل ممّثلة لدى موليير، 
تيريز دو بارك، باالنتقال معه إلى مسرحه اجلديد. ولعبت فيما 
أندروماك،  التراجيدي:  راســني  عمل  في  الرئيسي  الــدور  بعد 
والذي أصبح كمسرحية رائعتُه األولى. وقد أسر مشاهدية ليس 
بحبكة ممتعة، بل بدميانكّية أبطاله.  واملعروف أن احلّالقني في 
عن  األحذية  صانعو  وتوّقف  احلالقة،  عن  توّقفوا  باريس  أرجاء 

عملهم حيث اندفعوا للبكاء 
مشاهدة  ــاء  ــن أث ــســرح  امل ــي  ف
بعد  ـــاك.  ـــدروم أن مسرحية 
عــام من ذلــك أصــدر كاتبنا 
ــة  ــدي ــي ــوم ــك ــه ال ــت ــي ــرح ــس م
وقد  املتخاصمون،  الوحيدة: 
يعهده  ــم  ل بأسلوب  كتبها 
ملوليير  ليبرهن  قــبــل،  مــن 
باألمر  ليس  املَْلهاة  أّن كتابة 
على  اإلطالق،  على  عب  الصَّ

موهبته  ــى  إل بالّنسبة  ــل  األق
التي كان يثق بها.  وفي عام 1670 كّلفت أخت زوجة امللك لويس 
السادس عشر، واسمها، هينريتا، وهي من أصل اجنليزي، كلَّفت 
املسرحيات  بتأليف  وراسني  كورنييه  من  كّالً  متزامن  وبشكل 
امللكة  ُحّب  حول  تدور  واحــدة،  رئيسّية  فكرة  حول  التراجيدّية 
منافسة  نشأت  طبعاً،  تيتوس.  الروماني  واإلمبراطور  بيرنس 
قوّية بني الكاتبني وكان الفائز أديبنا جان راسني. واستمّر عرض 
مسرحية بيرنيس التي ألَّفها أضعاف عرض مسرحية كورنييه. 
لذلك، لم يعد غريبًا أن يحتل راسني، رغم أصله املتواضع، مكانًا 
فوة، وكانت النتيجة أن ملع جنمُه ألكثر من عشر سنوات  بني الصَّ
في البالط. فشارك في االحتفاالت امللكية املهيبة، واملراسم التي 
بالء على يد امللك نفسه الذي كان مييل  أقيمت. وُمِنح لقب النُّ
بإنتاجها  لت  شكَّ التي  هي  فيدرا،  مسرحية  لكن  ِبِشّدة.  إليه 
حّول في سيرة راسني الّناجحة، حيث اعتبرها هو نفسه  نقطة التَّ
البالد  كمؤلف أفضل مسرحياته. إال أّن أعداءُه ومنافسيه في 
لم يّدخروا جهدًا إلفشال فيدرا، فاّتهموا الكاتب بالفجور، وباتت 
ف، حتى اّتخذ راسني في العام  الدسائس ُتكال له بشكل مكثَّ
أوج  في  وهو  املسرح  يترك  أن  فقرّر  ع.  متوقَّ غير  ــرارًا  1677 ق
ثمَّ  البالط،  مؤرّخ  منصب  عنه  ُخلع  مباشرًة  ذلك  وبعد  جناحه، 
ينكفئ  أن  احلتمّية  النتيجة  فكانت  ياً.  ُكّل البالط  عن  اُْبِعَد 
أواخر  في  وفاتِه  حتى  متامًا  منعزلة  حياًة  ويعيش  نفسه  على 
املسرحي  املبدع  هذا  حقيقة  ستبقى  لكن  عشر.  السابع  القرن 
الَفّذ تروي، أنَّه حقًا برهن على أّنه مهما كانت املفاهيم قاسية 
رامة للمدارس التقليدية، خصوصا الديني منها في  وشديدة الصَّ
ليكتب  جدار  أّي  يخترق  أن  للمبدع  ميكن  فأنَُّه  الوقت.  ذلك 
الفكرة  بني وضوح  اجلمع  على  بالقدرة  تتمّيز  تراجيدّية  أعماًال 
الضروري  البشرّية. ومن  النَّفس  والعميق خلبايا  املباشر  والّنفاذ 
في النهاية أن نضيف بأنَّ راسني تزوّج في سن الثامنة والثالثني 
من فتاة عادية هي كاترين رومانيس والتي لم تقرأ، وهذا بحسب 
ما تردد، طوال حياتها مسرحية واحدة من مسرحياته. لذلك ظّل 
راسني في عينيها ليس الكاتب املسرحي الفرنسي العظيم، بل 

بعة فقط!! والد أبنائها السَّ

هذا  في  كثيرة  اجتماعية  تقاليد  شاهدت 
في  الشعوب  بعض  عادات  وعشت  العالم، 
كافة القارات، ولم أر في حياتي سلوكيات 
في  نحن  نعيشه  مــا  تشبه  ــــراح،  األف ــي  ف
للبعض  يحلو  ــي  ــت وال ــي،  ــرب ــع ال وســطــنــا 
في  لكنها  عادات،  مسمى  تصنيفها حتت 
العادات هي  ليس كذلك، ألن  األمر  حقيقة 
ممارسات  هي  والسلوكيات  للكل،  ممارسة 
حلاالت منفردة. بدأ فصل الصيف، وبدأ معه 

الكثيرون عبئًا عليهم، ولكن ال مفر من  الذي يعتبره  موسم األعراس، 
االجتماعية.  الواجبات  إطار  في  أيضا  ينخرط  ألنه  العبء،  هذا  حتمل 
فمشاركة اآلخرين في األفراح شيء جميل جداً، لكن هناك أصول وقوانني 
يجب أن حتترم أيضًا في األعراس وفي سهرات األعراس. كنت عائدًا إلى 
بيتي في الناصرة ذات مساء، فإذا بالشارع الرئيس مغلق، والسبب سهرة 
يعارض  حدا  وممنوع  الشارع،  بسكروا  عرس  سهرة  «منشان  نعم  عرس. 
وإقامة  أو يحكي». ورغم وجود قاعات لألفراح منتشرة في كل مكان، 
إًال أن بعض أصحاب األعراس يرون في  السهرات فيها ال يزعج أحداً، 
إغالق الشوارع، أسهل وأرخص لهم من القاعات، لكنهم ال يفكرون أبدًا 
في إزعاج الناس وال يهمهم ذلك. من الناحية القانونية واألخالقية أيضا، 
فإن ذلك ممنوع بتاتاً. لكننا نحن شعب نكره املمنوعات، ومفهومنا لها 
يختلف كليًا عن مفهوم الشعوب التي تتحدث باملنطق. ومبا أننا شعب 
ال عالقة لنا باملنطق نهائياً، فإننا نفعل ما نشاء ومتى نشاء، دون األخذ 
بعني االعتبار انعكاس ما نفعله على اجلار أو احمليط أو املجتمع. ليس 
تسبق  التي  «التعليلة»،  ـ  ـ ـ ـ ب يسمى  ما  سهرات  فخالل  فحسب،  هذا 
بصوت  املوسيقى  يسمعون  بالعرس  احملتفلون  يبقى  الرئيسة،  السهرة 
ومن  للجيران،  خصوصا  الوقت  نفس  في  ومزعج  يطاق،  ال  جــداً،  عال 
ينتقد أو يعترض فهو «ضد أهل الفرح» وممنوع أن يعلو صوته فوق صوت 
املوسيقى الصاخبة، التي تبقى بدون انقطاع حتى ساعة متأخرة من الليل 
املوسيقى في بعض األعراس،  الثانية صباحاً.  وصوت  أقل من  وليس 
املعارك  في  ليس  النار  فإطالق  احلي.  الرصاص  بصوت  يكون مصحوبًا 
فقط، وليس متوقفًا على املافيات والعصابات، وليس لتخويف احلرامية 
وما أكثرهم في بلدنا، إمنا نسمع إطالق رصاص في أعراسنا املباركة، وكأن 
ـ «الطخ»، ومن يريد أن «يجرب» أي  ـ ـ العرس عند البعض ال يكتمل إال  ب
قطعة سالح ، فاألعراس أحسن مناسبة لذلك.  صحيح أني مع املشاركة 
في األفراح، ولكني ضد إطالق النار في هذه املناسبة السعيدة، ال سيما 
وأن إطالق النار هذا، جنم عنه إصابات في بعض القرى، وذهب ضحيته 
أبرياء، واألمثلة عديدة على ذلك. وأنا أتساءل مثل غيري من العقالء عن 
سبب مقنع لهذا (الطخ)، وأدعو من يهمهم األمر في مجتمعنا العربي، 
للعمل على وضع حد لهذه الظاهرة االجتماعية اخلطيرة. لكل شيء في 
هذه احلياة أصول، ومبروك للجميع أعراسهم، ودامت األفراح في دياركم 

عامرة، لكن إذا أمكن بدون (طخ).  

Â“U� bL�√ w�ö�ù«
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ارچـيلة مع خلطة“ ليلى“ الفاخرة

فقط بـ 25 ش.ج
ارچـيلة مع راس ”Fresh“ الفاخر

فقط بـ 30 ش.ج

رواق... وسهرة بأجواء
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ــة  ــي ـــن إمــكــان ــرغــم م بــال
ــــض  ــــع خــــــــــســــــــــارة ب
بسرعة  الــكــيــلــوغــرامــات 
ــــى،  ــيــع األول ـــي األســاب ف
طويالً.   تــدوم  لــن  فإنها 
تخسرين  عــنــدمــا  ـــك  ألن
كيلوغرامات   4-5 معدل 
هذا ال  األول،  األسبوع  في 
يعني أنك خسرت الدهون 
ــم بل  ــس ــة فــي اجل ــخــزن امل
هذه  تكون  األغــلــب  على 
مكونة  ــوغــرامــات  الــكــيــل
اجلليكوجني  املــــاء،  مــن 
ــروتــني  ــب وال  glycogen

أسبوع  وبــعــد  العضل.  مــن 
السريعة،  باحلمية  اإللتزام  من 
الغذائية  ــادات  ــع ال تــعــاوديــن 
جسمك  ــوّض  ــع ــي ف ــة،  ــدمي ــق ال
الكيلوغرامات التي خسرتيها 
للعناصر  تخزينه  خــالل  مــن 
خالل  فقدتيها  الــتــي  املهمة 
ـــة الــقــاســيــة. ـــي ـــرة احلـــم ـــت ف
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ــوزن  ال ــارة  ــس خ عملية  حــدث 
عندما يستهلك اجلسم سعرات 
مما  أكثر  طاقة)   (أو  ــة  ــراري ح
يدخل إليه. يعني بكل بساطة 
ــادة  وزي الطعام  كمية  تقليل 
تخفيف  في  تساهم  الرياضة 
املتراكمة. ــون  الــده مــن  ـــوزن  ال

السيدات  حتتاج  عــام  بشكل 
ــرة  ســع  2000 مـــعـــدل  ــــى  إل
ــال إلى  ــرج ــيــوم وال ــة بــال ــراري ح
حــراريــة  ســعــرة   2500 مــعــدل 
حمية،  ــاع  ــب إت وعند  ــيــوم.  بــال
غذائي  نظام  بإتباع  ينصح  ال 
سعرة   1200 من  أقــل  يؤمن 
 1500 أو  للسيدات  ــة  حــراري
ـــرجـــال،  ــــة  لـــل ــــراري ـــرة ح ـــع س
ــاظ على  ــف ـــل احل ــن أج ـــذا م ه
ــة. ــي ــاس ــم األس ــس وظـــائـــف اجل

استنتاج  الى  يقودنا  هذا  وكل 
ـــون من  ـــده ــم: خلـــســـارة ال ــه م
أكثر  خسارة  يجوز  ال  اجلسم، 
من كيلوغرام واحد في األسبوع!

 n??O??H??	??²??�  «œU??????????????????ý—ù«
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ــول  ــوص ـــدف ميــكــن ال ــي ه ضــع
وزنك  تعرفني  كنت  فإذا  اليه. 
من  هــذا  سيمكنك  الصحي، 
ــي  ــغــذائ ـــزام بــنــظــامــك ال ـــت اإلل
يوصلك إلى الهدف بطريقة مرنة 
وصحية، فيزيد من معنوياتك 
الطريق  الستكمال  ويشجعك 
إتبعي  النهائي.  الهدف  نحو 
لك  تــزوده  غذائي صحي  نظام 

ويعتمد  التغذية  أخصائية 
تخفيض السعرات  ــى  ــل ع
لك  املــالئــم  احلرارية بشكل 
مــن  أي  ـــــى  إل ــد  ــق ــت ــف ي وال 
ـــة. ـــي ـــغـــذائ ـــات ال ـــوع ـــم ـــج امل

بطيئة  وزن  ــارة  ــس خ تقّبلي 
كغ   ½  1- مبــعــدل  ومنتظمة 
ــرع  ــون أس ــك ــوع (قـــد ي ــب ــاألس ب
إتباع  مــن  ـــى  األول الفترة  ــي  ف
ــدل 8  ــع ــي م الــنــظــام). إشــرب
ليبقى  يوميًا  املاء  من  أكواب 
أيضًا  واملــاء  مرّطباً.  جسمك 
تساعد على الشعور بالشبع.
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غذائية   عــــــادات  ـــذي  ـــخ إت
ــاتــك.  ــي ـــي منـــط ح ــمــة ف ــي ســل
احملــافــظــة  لكيفية  خــطــطــي 
خسرتيه. ـــذي  ال ـــوزن  ال على 

ــادة  زي الحظتي  إذا  تقلقي  ال 
1 كغ في الوزن بني يوم وآخر، 
فهذا قد يكون بسبب زيادة في 
املاء، اجلليكوجني أو وزن العشاء 
الذي تناولته في اليوم السابق. 
وخــســارة  قاسية  حمية  ــاع  ــب ت
سيتسبب  سريع  بشكل  الوزن 
الكتلة  ــن  م ــــوزن  ال ــخــســارة  ب
العضلية وهذا غير محّبذ  ألن 
اجلسم  فــي  العضلية  الكتلة 
هي الكتلة التي تسرع عملية 
والسعرات  الطاقة  إستهالك 
احلرارية في اجلسم حتى عندما 
بأي  يقوم  ال  الشخص  يكون 
غذائي  نظام  اتباع  إن  حركة. 
متوازن عن طريق األخصائيني، 
بانتظام  ــريــاضــة  ال ممــارســة  مــع 
منتظمة  وزن  خسارة  سيؤمن 
بذلك  وتستطيعني  وصحية 
الكيلوغرامات  على  احملافظة 
تغّيري  أن  حاولي  لذا  املفقودة. 
ـــوم جلسم  ـــي ال ــك  ــات ــي ح ـــط  من
املستقبل. ــي  وف اآلن  صحي 
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تقع قرية اجلش في اجلليل األعلى إلى الّشمال الغربّي من صفد. ورد 
ذكرها في العديد من املصادر الّتاريخّية، ابتدًءا من القرن األّول ميالدّي 
(الفترة الرومانية)، إّال أّن احلفرّيات األثرّية أشارت أّن بداية اإلستيطان 
ّية، ُقرابة 4500 عام قبل أّيامنا. تعتبر  تعود إلى الفترات الكنعان
اّلتي ال يزال اإلستيطان فيها  القالئل في بالدنا  املواقع  اجلش إحدى 

مستمرًا بشكل متواصل منذ تلك العصور وحّتى أيامنا.

W ÒO�|—U Ò��« —œUB*«Ë r�ù«
للموقع  القدمي  العبري  اإلسم  من  احلالي  اإلسم  مصدر  إّن  يبدو،  كما 
املصادر  من  العديد  في  ــرت  ُذِك حيث  (גוש חלב)  حــاالب»  «جوش 
ّية  باإلسم  الّتاريخّية القدمية بهذا اإلسم، بينما ُذكرت باملصادر الرومان
”جاسكال“ (Giscala). ذكر املؤرّخ يوسفوس فالفيوس (38 – 100 
”الّتلمود“  في  أّما  الرّومان.  الّثورة ضّد  دور سّكانها خالل  ميالدّي) 
الزّيتون  زيت  وصناعة  والعنب  الزّيتون  بأشجار  غنّي  كموقع  فُتذكر 
”اجلش“  العربّي  باإلسم  ُذكرت  ميالدّي،  العاشر  القرن  والّنبيذ. خالل 
في كتابات اجلغرافّي ”املقدسي“.  وصفها الرّحالة واألثرّي ”فيكتور 
جيرين“ ضمن كتابه (1881 – 1883 ميالدّي): ”إسترحت بالقرب 
من نبع يسّمى ”عني اجلش“ مياهه جتري في وادي عميق مزروع بشجر 
الّتني، الرّمان والعنب، من فوقه نشاهد تّلة اجلش املرتفعة والعالية.. 
من هنالك صعدت إلى تّلة اجلش. تتواجد القرية بالقسم الغربّي من 

التّلة...“ 

W Ò|d�_« �U Ò|dH(«
أجري عام 1905 مسح أثرّي للِمنطقة بإدارة باحثني أملان. أّما احلفرّيات 
األثرّية، تعود بدايتها إلى فترة اإلنتداب البريطانّي بني األعوام 1925 
– 1942 بإدارة مفّتش اآلثار آنذاك، نعيم مّخولي، من قبل دائرة اآلثار 

الّتابعة حلكومة اإلنتداب.  خالل العام 1950 أُجريت حفرّيات من قبل 
اآلن  وحّتى   1973 العام  منذ  العبرّية.  للجامعة  الّتابع  اآلثار  معهد 
العديد من احلفرّيات قامت بها سلطة اآلثار، جميعها حفرّيات إنقاذ 
بأعقاب إكتشافات عن طريق الّصدفة أو إثر مشاريع بناء مخّططة في 
القرية. إلى جانب تلك احلفرّيات قامت بعثة من قبل املدرسة األمريكّية 

لدراسات الّشرق بإجراء تنقيبات بني العامني 1977 – 1978. 
ّية على أنقاض التّل األثرّي اّلذي بدأ اإلستيطان فيه  ُبنيت القرية احلال
الفترة  2500 ق.م). خالل   – القدمي (3300  البرونزّي  العصر  خالل 
ّية امتّد اإلستيطان من التّل إلى املنحدر اجلنوبّي، وقد ّمت العثور  الرومان
ّية الواحد في التّل ذاته  حّتى اآلن على بقايا كنيسان من الفترة الرومان
والّثاني في الوادي. خالل الفترة اإلسالمّية واململوكّية، امتّد اإلستيطان 
في األجزاء العليا من منحدرات التّلة. أّما في اجلزء األسفل من التّل 

والوادي، فيمكننا مشاهدة القبور من الفترات املختلفة. 

من  وأبرزها  احلفرّيات  نتائج  أهم  يلي  فيما 
السبعينّيات، لنعرض في العدد القادم حملًة 
عن أبرز املكتشفات من حفرّيات سلطة اآلثار 

في الّسنوات األخيرة.

W ÒOJ|d�_« W�F��« �U Ò|dH�
 متركزت حفرّيات البعثة األمريكّية في ٍمنطقة خربة الكنيس املتواجدة 
في منحدر وادي اجلّش بالقرب من العني. أشارت نتائج احلفرّيات أّن 
املبنى اّلذي ّمت الكشف عنه خالل احلفرّيات، هو كنيس يطابق ما ورد 
ّية  الرومان الفترة  إلى  تعود  املبنى  بداية   .1905 عام  من  املسح  في 
األخيرة  بناء،  مراحل  أربعة  فيه  الباحثون  مّيز  وقد  (250 ميالدّي)، 
م).   550 العام  (قرابة  البيزنطّية  الفترة  أواخر  إلى  تعود  بينها  من 
أثبتت احلفرّيات أّن مبنى الكنيس أصغر حجًما ّمما كان ُيعتقد سابًقا 
(طول املبنى: 13.75 مترًا وعرضه 11 مترًا)، وهو مستطيل الّشكل 

يتوّسطه صّفان من األعمدة. خالل احلفرّيات ّمت العثور في الرواق الغربّي 
من مبنى الكنيس على كنز من العمالت النقدّية مصنوعة من البرونز. 
شمل الكنز 1953 عملًة، يعود تاريخها إلى الفترة البيزنطّية. كما 
يبدو فإّن نهاية املبنى تعود إلى الهزّة األرضّية اّلتي ضربت املوقع عام 
551 ميالدّي. كذلك أشارت نتائج احلفرّيات إلى وجود بقايا إستيطان 
الفارسّية (القرن 6  الفترة  تعود إلى العصر احلديدّي (1200 ق.م)، 
– 4 ق.م)، الفترة الهيلينّية (القرن الرابع ق.م) واستمرارًا إلى الفترة 

اإلسالمّية (القرن الّسابع والثامن ميالدّي).

 ©mausoleum® `|dC�« – d�I�« vM�� 
عام 1973، خالل أعمال حفر أساسات للمبنى، ّمت العثور على غطاء 
ناووس قدمي – الّناوُوس، ج: نواويس: صندوق خشبّي أو نحوه كان يضع 
فيه املسيحّيون جّثة املّيت. باشر قسم اآلثار باحلفرّيات األثرّية اّلتي 
امتّدت حّتى العام 1975، خاللها ّمت الّتحديد على أّن الغطاء تابع 
أرتفاع  اّلذي حفظ حتى  الّضريح،  اّلذي وضع فوق  ناووس مزدوج  إلى 
خمسة أمتار، تاريخه القرن الرابع ميالدي. كما يبدو فإّن الّضريح هو 
تبّني  باحلجارة.  مرصوفة  ساحة  تتوّسطها  كانت  أبنية  عّدة  من  واحد 
خالل الّتنقيبات أّن الضريح مكّون من ثالث أجزاء: مغارة القبر املنحوتة 
بالّصخر، غرفة أمامّية للّداخلني إلى الّضريح، وغرفة مبنّية فوق الغرفة 
بالّصخر (طولها  املنحوتة  القبر  الّناووس. مغارة  فيها  األمامّية وضع 
8 أمتار)، احتوت على عشرة أكواخ منحوتة في جدرانها اّلتي كانت 
الفّخار  أدوات  من  القليل  على  واحتوت  العظمّية،  بالهياكل  مليئة 

والزّجاج، يعود تاريخها إلى القرن الرّابع ميالدّي.
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u�ËœuÝu�ËœuÝ

∫d|œUI*«
½ كيلوغرام من حلم الغنم.

½1 كوب من البرغل األبيض (مغسول ومنقوع في املاء 
ملّدة ساعة).

1 كوب من الّدقيق.
1 كوب من البقدونس املفروم ناعًما.

ًدا، املقّشرة والباردة. 2/حّبتان من البطاطا املسلوقة جّي
1 كوب من فتات اخلبز (פירורי לחם).
1 كوب من الليمون (مقّطع إلى شرائح).
1 بصلة متوّسطة احلجم (مفرومة ناعًما).

50 غراًما من الّصنوبر البلدّي.
50 غراًما من اجلوز املكّسر.

2/ملعقتان صغيرتان من امللح.
2/ملعقتان صغيرتان من الكّمون.

1 ملعقة صغيرة من الفليفلة احلمراء املخروطة.
1 ملعقة صغيرة من الفلفل األسود.
1 ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

زبت نباتي للقلي.

è ÒO KI L ? �« U �U D � �« è Ò� Ö
∫dOC� Ò��« WI|d�

ًدا، مرًّة واحدًة، في مطحنة الّلحم. ُتفرم البطاطا املسلوقة لوحدها،  ُيفرم البرغل جّي
مرًّة واحدًة، مع مراعاة أن تكون البطاطا باردة. ُيخلط البرغل، البطاطا والبقدونس 
املفروم مًعا، ثّم ُيطحن اخلليط على مطحنة الّلحم، مرًّة ثانية. ُيضاف امللح، الفلفل 
خليط  على  نحصل  أن  إلى  ًدا،  جّي اخلليط  وُيعجن  والكّمون،  الّدقيق  األسود، 
متجانس؛ ُيترك اخلليط في الّثّالجة ملّدة 20 دقيقة. نضع مقدار 4 مالعق كبيرة من 
ا ونضعهما  ـً ّي الزّيت لتحميص الّصنوبر واجلوز مًعا في قدرٍ، حّتى يصبح الّلون ذهب
ا. في القدر ذاته، وفي الزيت ذاته أيًضا، نضع الّلحم ونقّلبه على الّنار، إلى  جانًب
أن ُتصّفى ماء اللحم، ومن ثّم نضيف البصل ونستمّر في الّتقليب. عند نضوج 
الّلحم، نضيف القليل من امللح، الفلفل األسود، القرفة والكّمون، ونقّلب الّلحم ملّدة 
5 دقائق ثم نطفىء الّنار. بعدها نضيف الّصنوبر، اجلوز، والفليفلة احلمراء املخروطة، 
ا إلى أن يبرد متاًما. نكوّر الكّبة على شكل احلّبات املألوفة، مع  ونترك اخلليط جانًب
احلفاظ على تبليل اليدين باملاء البارد من وقت إلى آخر. نضع كمّية من احلشوة 
ونغلقها، ونساوي الشكل براحة اليد، مع مراعاة أّال تكون الكّبة رقيقة جًدا. عند 
االنتهاء من حشو الكمّية، نغمس حّبات الكّبة في ُفتات اخلبز، لتتغّطى بطبقة 
رقيقة. في مقالة عميقة، نحّمي زيت القلي على نار قوّية، ونقلي الكّبة إلى أن 
ا. ُترفع حّبات الكّبة من املقالة، وتصّفى من الزّيت. ُتقّدم الكّبة  ـً ّي يصبح لونها ذهب
ساخنة، في طبق «مفروش» بالبقدونس، وتزّين بشرائح الليمون. ميكن تقدمي سلطة 

اخلضار واللنب إلى جانب الّطبق. 
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 Â—U????� ≠d????Ðu????Ý o??K??D??ð «c?????¼ v????? �« W????�U????{«
 ∫…bz«d�«   U??�—U??*«  s�  WOHOB�«  WŽuL−*«
 ¨wAðuž  ¨n???�«—  ¨U½U³ž  wA²�Ëœ  ¨ÊU??³??¹—
 …dšUH�« W??�—U??*«Ë ¨Ãu???� ¨X??Ýu??�ô ¨«œ«d????Ð
 qB�  Â—U?????�  ≠d???Ðu???Ý  `??²??²??H??ðÆ  TOUS
 WŽuL−0  WO	Lý   «—U??E??½  l??�  nOB�«
 Ê«u??�_«Ë  «—U??Þô« v²ý s� …dO³�Ë WOMž
 ÆW	½U−²�  WŽuL−�  ÊÒuJ²�  lL²&  w²�«
 WO	LA�«   «—UEM�«  Â—U�  ≠dÐuÝ  ÷dFð
 s�  d¦�«  w�   U??�—U??*«  qC�«  s�  WO³D�«Ë
 W�—U�   Æœö???³???�« ¡U???ł—« w??� UN� Ÿd??� W??zU??�
 w�  U¹dBŠ  UN
öÞ«  r²¹  w²�«  ¨  kenzo
  «—U??E??M??�« W??Žu??L??−??� ÷d??F??ð  ¨W??J??³??A??�«
 o??¹d??F??�« o???O???½ô« j??�??K??� U??I??�Ë W??O??	??L??A??�«
 rOLB²�«  ¡«—b??�  rC½«  ÆW�—ULK�  dC×²*«
 ¨2011  ÂU??Ž w� ¡U??¹“ô« —«œ v??�«  ËeM� w�
 —U???¼œ“« v??? �« «Ëœ« Y??O??Š W??�—U??*« «u??A??F??½«Ë
 c??šQ??ð Æb???¹b???ł s???� W??I??¹d??F??�«  ¡U??????¹“ô« —«œ
 w�  ö???Šd???�« V??Š s??� r??O??�U??B??²??�« Ëe??M??�
 ¨W�UI¦�«  ¨Êu??M??H??�«  Z??�œ  l??�  r�UF�«  ¡U???ł—«
 v�«  W¹uOÝ«  d�UMŽË  WM¹b*«  ¨WFO³D�«
 w²�«  ◊u??D??)«Ë  Ê«u???�ô«Ë  l¹uM²�«  V½Uł
 «c¼  v??�«  W�U{«  ÆoÐU	�«  w�  ËeM�   eÒO�
  «—UEM�«  WŽuL−�  Â—U??�  ≠dÐuÝ  ÷dFð
 j)« ÷dFð w²�«Ë ≠ÊU³¹— s� WO	LA�«
  «—UE½  qLA¹  Íc�«  qCH*«Ë  wJOÝöJ�«
 s� ¡U×¹SÐ  W¹dz«b�«  rO�UB²�«  ¨s¹—UOD�«
 e ÒO9 WOJO²ÝöÐ d�UMŽ ¨≠70 ? �«  «uMÝ
 W�—U�  s�  WO	Lý   «—UE½  UC¹«Ë  ÊU³¹—
 w??A??²??�Ëœ  U???�—U???�Ë u??M??O??�u??ð—u??Ð X??O??³??�«

 ¨XÝu�ô  ¨«œ«d???Ð  ¨wAðuž  ¨  n??�«—  ¨U½U³ł
 ŸU³²Ý  ÆTOUS  …d??šU??H??�«  W??�—U??*«Ë  ⁄u??�
 u??¼Ë  ÃÆ‘  299  dF	Ð  ÊU??³??¹—   «—U??E??½
 W�—U*« —UFÝ« l� W½—UI� «bł hOš— dFÝ
 w??½«œ ÆW??	??�U??M??*«  U??�d??A??�«Ë ¨U?????ÐË—Ë« w??�
 ≠dÐuÝ  ÂU??Ž  d¹b�  ‰ULŽQÐ  rzUI�«  ¨ÊË“u??�
 ‰U??−??� Â—U????� ≠d???Ðu???Ý ‰u????šœ c??M??�ò ∫Â—U?????�
 …—u¦Ð  UMOð«  2008  ÂU??Ž  w??�   U??¹d??B??³??�«
 qJAÐ —UFÝô« iHš qł« s� WO�öN²Ý«
  «—U??E??M??�«  —U??F??Ý«  –  5JKN²	LK�  dO³�
 Æ50%  s�  d¦�«  v�«  XCH�½«  WO	LA�«
 ÊU³¹— lOÐ - rJ¹b� U Î�uKF� ÊuJO� jI�Ë
 s×½  ÆÃÆ‘  800  w??�«u??×??Ð  o??ÐU??	??�«  w??�
 UNM�Ë  U�—U*« s� …dO³� WKOJAð ÷dF½
 v�« uMO�uð—uÐË Ë̈eM� W¹dB(«  U�—U*«
 ¨n�«— ¨U½U³ł wA²�Ëœ ¨wAðUÝdO� V½Uł
 W??�—U??*«Ë ¨⁄u??� ¨X??Ýu??�ô ¨«œ«d???Ð ¨wAðuł
 Âu??O??�«  Â—U???�  ≠d??Ðu??Ý  ÆåTOUS  …d??šU??H??�«
 w�  r−(«  YOŠ  s�  W¦�U¦�«  W³Žö�«  w¼
  UFO³�  l�  œö³�«  w�   U¹dB³�«  ‚u??Ý
 ÂUŽ w� ÆU¹uMÝ ÃÆ‘ ÊuOK� 80 s� d¦�QÐ
 w�  «—UE½ ÃË“ ·ô¬ 310 lOÐ - 2014
 ÷dFð pO²ÐË« Â—U� ≠dÐuÝ  ÆÂ—U� ≠dÐuÝ
 s� d??¦??�« w???� W??O??³??ÞË W??O??	??L??ý  «—U???E???½
  UŽUÝ w�Ë WJ³A�«  ŸËd� s� Ÿd� WzU�
 ÆWJ³A�« ŸËd� s� 33  w� ¨W×¹d�Ë W½d�
 Êu???K???¼R???*« d???E???M???�« u???O???zU???B???š« ÷d???F???¹
 tÐ błu¹ Ÿd� 70 u×½ w� dE½  U�u×�
 UNO� U0 WOð«c�« W�b)UÐ  U¹dB³K� r	


ÆWO³D�«  «—UEM�« a	M� d²�u	M� “UNł

 WO	LA�«  «—UEM�« rÝu� `²²Hð Â—U� ≠dÐuÝ

“XO�ö�” s� wB�ý qLŠ oO³Dð
 WÐuł√Ë øs¹dFAð «–U� øpMOMł —uD²¹ nO�

 bŠ«Ë oO³Dð d³Ž Èdš√ …dO¦� WK¾Ý_
 dŽUA*« s� dO¦J�« qL% …d²� w¼ qL(« …d²�
  UMÐ  Æ„uJA�«Ë  WK¾Ýô«  s�  dO¦J�«  UNI�«dðË
 vKŽ ‰u???B???(« 6??K??D??¹Ë Êb???²???Ž≈ Y ????? �« q??O??ł
 l³D�UÐË  [ÂU???Ž  qJAÐ   U??�b??)«Ë   U??�u??K??F??*«
 ¨Í—u� qJAÐË ÎU�uBš qL(UÐ oKF²¹ ULO�
 ÆXKÐU²�«  …e??N??ł«Ë  ‰U??I??M??�«  sNHðU¼  d³Ž  p??�c??�
 d¹b*«  bOFÝ  w¼«“  —u²�b�«  dOA¹  UL�  ¨«cJ¼Ë
 ¨wÐdG�« qOK'«Ë UHOŠ ¡«u� w� XO�öJ� w³D�«
 w²�«   U�uKF*«  s�  izUH�  ÎU�b¼  s×³�√  bI�
 Ë√  o??O??
b??²??�«  Ë√  W??ÐU??
d??K??�  UNFOLł  l??C??�??ð  ô
 p�c� W??−??O??²??½Ë Æw??×??B??�« s??N??F??{u??� W??L??zö??*«
 b¹bF�« ¡«dłô sNłu²¹Ë oKI�UÐ ÊdFA¹ sN½S�
 Î̈U??½U??O??Š√ U??N??� w????Ž«œ ô w??²??�«  U??�u??×??H??�« s???�
 ÊËœ  5¦¹b(«  s¹b�«u�«  q¼U�  vKŽ  qI¦¹  U2
 sN�  WLzö*«   UÐUłô«  .bIð  qł√  s�Ë  ÆWłUŠ
 W�u�Q�   «Ëœ«Ë  …b??�R??�Ë  WIO
œ   U�uKF�  s??�
 —uD²�  oO³Dð  d¹uD²Ð  XO�ö�  X??�U??
  ¨r??N??�
 oO³D²�«  s�  b¹b'«  —«b??�ô«  ÆqL(UÐ  ’Uš
 w??³??D??�« n??K??*U??Ð d???ýU???³???*« ‰U???B???ðôU???Ð `??L??	??¹
 vKŽ v?? K??Ž Ÿö?????Þô«Ë q??�U??(« …√d???*U???Ð ’U????)«
 d³Ž  sJ1  UL�  ÆW¹d³�*«   U�u×H�«  ZzU²½
 ¨w{d�  d¹dIð  vKŽ  ‰u??B??(«  oO³D²�«  «c??¼
 .bIð ¨¡U³Þ_« …—U¹“Ë  U�u×HK� —«Ëœ√ e−Š
  «œU??O??F??�«  s??� W??�b??š v?? K??Ž ‰uB×K�  U??³??K??Þ
 WK�Uý   U�uKF�  Êb&  oO³D²�«  w�  ÆU¼dOžË
 s� sJ1Ë ¨qL(« lOÐUÝ√ s� Ÿu³Ý« q� sŽ
 wOzUBš_  WOB�A�«  WK¾Ý_«  tOłuð  t�öš
 w� „b??ŽU??	??ð u¹bO� Âö???�√  …b??¼U??A??� ¨X??O??�ö??�
 vKŽ  ·dF²�«Ë  WLN*«   U�u×HK�  dOC×²�«
 d¹—UI²�«  qOL%  ¨5??M??'«Ë  q�U(«  tÐ  d9  U�
 w�  U??N??F??L??łË  5HK²�*«  ¡U???³???Þô«  s??�  W??O??³??D??�«
 s� …—U???A???²???Ý« v?? K??Ž ‰u???B???(« ¨b?????Š«Ë ÊU???J???�
  U??¹d??š√ ¡U??	??½ l??�  U??ŁœU??×??� ¡«d???ł≈Ë Èb²M*«
 …—«œ« ¨`zUBM�«Ë »—U−²�« sNMOÐ ULO� s�œU³²ð
 qL(«  Ÿu³Ý«  V	×Ð  hB��  —u??�  Âu³�«
 …dOðË  o??�Ë  WO�u¹  `zUB½  vKŽ  ‰u??B??(«Ë
 ¨oO³D²�« v??? �≈  ‰u??šb??�«  b??M??Ž Æq??L??(« …—u??D??ð
 Èd??š√  —u???�«  5??Ð  s??�  W�b�²	*«  s??�  VKDOÝ
 qł√ s??� p??�–Ë ¨l
u²*« U??N??ðœôË a??¹—U??ð ‰U???šœ«
 qJAÐ  UNðU³KD²*  oO³D²�«  Èu²×�  WLzö�
 …d�  qJý  vKŽ  oO³D²�«  rOLBð  -  Æ’U???š
 qIM²�«  W�b�²	*«  vKŽ  qN	ð  w??¼Ë  ¨`HBð
 ∫’U)«  wŽu³Ý«   ∫q¦�  WHK²��   ôU−�  5Ð
 qL(«  s??�  Ÿu??³??Ý√  qJ�  WBB��   U�uKF�
 ÂUOI�UÐ v??�u??¹  w??²??�«   U??�u??×??H??�«  w??¼ U???�Ë
 qO�uð  ∫wB�A�«  w³D�«  nK*«  Æv??²??�Ë  UNÐ
 ÊË« X???O???�ö???� d???³???Ž w???³???D???�« n???K???*U???Ð d???ýU???³???�
 sJ1 ¨‚«—Ëô«  s??Ž  Îôb??Ð  ∫o??zU??ŁË  d¹uBð Æs??¹ô
 nK�  w??�  W¹d³�*«   U??�u??×??H??�«  lOLł  kHŠ

 W�bš  ∫5OzUBšô«  …—UA²Ý«  ÆqL(«  WI�«d�
  U{d2 p�c� ÎUO�UŠ rCð s¹ô ÊË« …—UA²Ý«
  ö??ÐU??
Ë W¹cGð  U??O??zU??B??š« ¨q??L??(« W??I??�«d??�
 W�b�²	*«  lOD²	ð  Æ¡U??³??Þô«  v??�≈  W�U{ôUÐ
 w??O??zU??B??šô W????�U????)« U??N??²??K??¾??Ý« q???Ýd???ð  Ê«
 b¹d³�«  d³Ž   U??ÐU??ł«  vKŽ  ‰u??B??(«Ë  XO�ö�
 ∫ U????ÐU????łô«Ë W??K??¾??Ýö??� …b???ŽU???
 Æw???½Ëd???²???J???�ô«
  U??ÐU??ł«Ë q??�U??Š q??� U??N??�Q??	??ð W??F??zU??ý W??K??¾??Ý«
 ∫ «Ëœ√  „…d??O??B??
  Âö???�«  ÆUNOKŽ  5??O??zU??B??šô«
 ¨…œôuK�  qO−	²�UÐ  WIKF²�   «—UL²Ý«  qLAð
 —u�  Âu??³??�«  ÆU¼dOžË  wMÞu�«  5�Q²K�  Ã–U??/
 „öN²Ýô«   «œU??Ž  V	×Ð   ÆU¼dOžË  WOB�ý
 oO³D²�« Íu??²??×??¹ ¨W??¹d??L??F??�«  W??¾??H??�«  Ác???¼ w??�
  UŁœU×�  ¡«d??łU??Ð  `L	¹  Èb²M�  vKŽ  ÎU??C??¹√
 d�u²� oO³D²�« Æ U¹dš« q�«uŠ l� WOB�ý
 v??{d??*« o??¹œU??M??� l??O??L??ł w??M??�R??* q??¹e??M??²??K??�
 ÆXKÐU²�«Ë  b¹Ë—b½ô«  ¨œU³¹ü«  ¨ÊuH¹x�  Î̈U½U−�
 wB�A�« w³D�« nK*UÐ ‰UBðô« ÊS� p�– l�Ë
 ÆjI� X??O??�ö??� w??M??�R??* d??�u??²??� X??½d??²??½ô« d??³??Ž
 X??�U??
  w??²??�«  Âô« Ê√ Y??O??Š W??�U??¼ …e??O??� w????¼Ë
 v{d*« ‚ËbM� —UÞ≈ Ã—Uš  U�u×� ¡«dłUÐ
 UNHK0  d??¹—U??I??²??�«  ‚U?????�—«  lOD²	ð  ¨X??O??�ö??�
 5'UF*« ¡U³Þô«Ë w¼ lOD²	ð «cJ¼Ë w³D�«
 d¹—UI²�«Ë   U�uKF*«  vKŽ  Ÿö??Þô«  XO�ö�  w�

 ÆWK�U�
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 b¹bł  ÆÆ b¹bł ÆÆ b¹bł  ÆÆ  b¹bł ÆÆ b¹bł ÆÆ  b¹bł
  °ÃUłœ d¦�√ %50 w³�¹d� U−O�

 

 q�²OMý d¦�« 50% l� dł—u³L¼ ≠w³�¹d� U−O*« “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý XIKÞ«
 Ÿu³Ý_« «c¼ tFOÐ √b³¹Ë ÃUłœ d¦�√ l� sJOAð w³�¹d� u¼ w³�¹d� U−O*« ÆÃUłœ

ÆWJ³A�« rŽUD� lOLł w�

 qLF�«  √b³OÝ  27.3.2015  o�«u*«  WFL'«  Âu¹  ¨lOL−K�  ·ËdF�  u¼  UL�
 ÂU�ô« v�« …bŠ«Ë WŽUÝ WŽU��« .bIð r²OÝ YOŠ ¨ wHOB�« XO	u²�« o�Ë
 w�  Æ3∫00  `³B²�  2∫00  WŽU��«  ÂU??9  w??�  WFL'«Ë  fOL)«  WKO�  5??Ð
 qJAÐ WŽU��«  dOG²²Ý ¨WOŠuK�«  VOÝ«u(«Ë ÊuHð—UL��«  …eNł« WO³�Už
 WŽU��«  b¹b×²Ð  «u�U	  s¹c�«  szUÐe�«  ÆVOÝ«u(«  UL�  ÂU??9  wJOðU�uðË«
 Íu²A�«  XO	u²�«  v??�«  ‰UI²½ô«  bMŽ  ÊU½uOK�  wK;«  XO	u²�«  o??�Ë  U¹Ëb¹
 Ê«  s�  b�Q²K�  Êu³�UD�  ¨wJOðU�uðËô«  l{uK�  ÂuO�«  v²Š  ÁËdOG¹  r??�Ë

 qLF�UÐ √b³²Ý ÊU½uO�« Êô ¨wHOB�« XO	u²�« v�« ‰UI²½ô« q³	 WOJOðU�uðË« w¼ WŽU��«  «œ«bŽ«
 W¹uOK)« nð«uN�« Â«b�²Ý« ÂbFÐ vu¹ ‰«uŠô« q� w� Æ29.3 a¹—U²Ð wHOB�« XO	u²�«  o�Ë
 …dOB	 dOB½ qzUÝ— ‰UÝ—SÐ Ÿu³Ýô« ‰öš ÊuHOKOÐ W�dý ÂuI²Ý ÆÂuO�« «c¼ w� WN³M� WŽU��
 l{u�« vKŽ …bF� ÊuHð—UL��« …eNł«Ë WOŠuK�« VOÝ«u(« w� WŽU��« ÊQÐ  r¼dO�c²� UNMzUÐe�
 w� oKF²� qŠ u¼ CDMA …eNł« ¨W¹œUF�« …eNłô« w� WKJA*« Ác¼ qŠ Ê« d�c Ô¹ ÆwJOðU�uðËô«
 ÷d� vKŽ ® 27.10.2013 a¹—Uð bFÐ U¼ƒ«dý - w²�« …b¹b'« …eNł_« w� d�ô« p�c�Ë ¨WJ³A�«
 qOGA²�« ÂUE½ Y¹b% UNO� - w²�« …eNłô« w�Ë ©ÊuÐe�« q³	 s� dOG²ð s� WŽU��«  «œ«bŽ« Ê«
 XO	u²�« v�« 27.3  ?Ð wJOðU�uðË« qJAÐ dOG²OÝË WŽU��« dOOG²� WłUŠ ôË ¨ …d²H�« Ác¼ w�
 Ë ¨27.3  a¹—Uð bFÐ W¹dNA�« bOŽ«u*« …bMł« WŽU³DÐ vu¹ d̈OOG²�«  «c¼ ¡u{ vKŽ ÆwHOB�«
 qOUHð w� W�K'« WŽUÝË a¹—Uð WÐU²�Ë WŽU��« dOOGð q³	 U� a¹—U²� …b¹bł bOŽ«u� b¹b%
wwwÆpelephoneÆ   l	u*«  vKŽ  UC¹«  …d�u²�  w²�«Ë  WÐułô«Ë  WK¾Ýô«  iFÐ  o�d�  Æ¡UIK�«

 W�U½“ËdÐË  ¨„“UNł  WŽUÝ  w�   «dOOGð  Í«  ÀbŠ  lMLM�   øÊü«  «–U*Ë  qF�«  Ê«  V−¹  «–U�  ÆcoÆil
 bOŽ«u*« WÐU²� …œUŽSÐ vu¹ ‰UŠ q� w� ÆåwJOðU�uðË«ò l{Ë vKŽ  t½« s� b�Q²�« V−¹ ¨bOŽ«u*«
 WŽU³Þ qCH¹ ¨¡UIK�« Ê«uMŽ w� ¡UIK�« WŽUÝË a¹—Uð WÐU²�Ë  ̈W¹—Ëb�« bOŽ«u*« d²�œ w� UNK¹bFð Ë«
 W×O×  WI¹dDÐ  “UN'«  ¡«œ«  ∫pðU�uKF*   Æ27.4  v²Š  27.3  a¹—Uð  s�  WMOF�  w²�«  bOŽ«u*«
 WUš `O× d�ô« «c¼®ÆÂb�²�*« .uI²�«Ë w½Ëd²J�ô« b¹d³�« 5Ð wM�e�« o�«u²�« vKŽ bL²F¹
 tłu²�« vłd¹ Ÿu{u*« «c¼ s� b�Q²K� Æ©W�dAK� w½Ëd²J�ô« b¹d³�UÐ qB²� “UN'« ÊU� ‰UŠ w�
 V−¹  ø «œ«b??Žô«  dOOG²Ð  ÂuI½  nO�  w½Ëd²J�ô«  b¹d³�«  sŽ  W�dA�«  w�  ‰ËR�*«  h�A�«  v�«
ÆwJOðU�uðË« v�« WOŠuK�« VOÝ«u(«Ë ÊuHð—UL��« …eNł« w� a¹—U²�«Ë WŽU��«  «œ«bŽ« dOOGð

 dOOGð  dOŁQð  u¼  U�  Æ©tKOGAð  ÂUE½Ë  “UN'«  Ÿu½  V�Š  ÊuHOKOÐ  W�dý  l	u�  w�  qOUHð®
 „UM¼ `³BOÝ ¨wJOðU�uðË« l{Ë vKŽ WŽU��«  «œ«bŽ« sJð r� ‰UŠ w� øÍ“UNł vKŽ WŽU��«
 WŽU��« ®Æ5�uOÐ U½bFÐ wHOB�« XO	u²�« v�« qI²Mð ÊU½uO�« Êô bOŽ«u*« ‰Ëbł w�  UA¹uAð
 Æ©œö³�«  w� wHOB�«  XO	u²�«  v�«  ‰UI²½ô«  s� 5�u¹ bFÐ ÂU�ô«  v�«  WŽUÝ ÂbI²²Ý „“UNł w�
 dNE¹  b	  UOJOðU�uðË«  WŽU��«  dOG²ð  r�  W�ÝR�  ÂœU�Ð  qB²�Ë  j³ðd�  „“UNł  ÊU�  ‰UŠ  w�
 ÍUÐ r	« r� «–« Æ…bŠ«Ë WŽU�Ð …dšQ²� “UN'« bOŽ«u� ‰Ëbł w� 29.3Ë 27.3 5Ð bOŽ«u� s� ¡eł
 bOŽ«u*« Vðd²²Ý q¼ øWŽU��« dOG²²Ý q¼ ¨29.3.2015 ?Ð “UN'« WŽU�� Àb×OÝ «–U� ø¡wý
 v�« WŽUÝ „d×²ðË WŽU��« dOG²²Ý ¨wJOðU�uðË« v�«  «œ«bŽô« dOOG²Ð rIð r� ‰UŠ w� øUOzUIKð
 XL	 «–«  Æ«d−� 3∫00  WŽU��«  29.3.2015  a¹—U²Ð  Í«  U??ÐË—Ë«  w�  wHOB�«  XO	u²�«  o�Ë ÂU??�ô«
 Í« w� ÆrF½ øV−¹ UL� wHOB�« XO	u²�« v�« ‰UI²½ô« ÊuJOÝ q¼ ¨bŽu*« w�  «œ«bŽô« dOOG²Ð
  «œUý—ô«Ë …eNłô« ¡ULÝQÐ WLzU	 øWOJOðU�uðË« w¼ WŽU��«  «œ«bŽ« Ê« s� b�Q²�« V−¹ …eNł«
 ÂUE½ s� √e−²¹ ô ¡eł w¼ XO	u²�«  «œ«bŽ« Æl	u*« w� WKBH�  «œ«b??Žô« w�  «dOOG²�« ¡«dłù
 W	öŽ Í« ÊËœ ¨t�H½ qOGA²�« ÂUEM� WFÐU²�« …eNł« q� vKŽ Àb×¹ b	 dOOG²�« «cN�Ë ¨ qOGA²�«
 ô  ø U�b)«  e�d�  v�«  tłu²�«  wKŽ  q¼  Æ“UN'«  ¡«d??ý  ÊUJ0  Ë«  UN�  5FÐU²�«  ÍuOK)«  W�dAÐ
 v�« d�U�� U½« Æ2 bM³�« V�Š U¹Ëb¹  «œ«bŽô« dOOGð V−¹ ¨ U�b)« e�d� v�« tłu²K�  WłUŠ
 Àb×OÝ «–U�Ë øUNO�« d�U�*« bK³�« XO	uð v�« XO	u²�« ‰uŠ« Ê« wKŽ q¼ ¨…d²H�« Ác¼ w�  Ã—U)«
 w�  «œ«b??Žô«  Ê«  s� b�Q²�«  pOKŽ 27.3.2015  q³	 d�U�� XM� ‰UŠ w� øœu??Ž«  U�bMŽ WŽU�K�
 `O× qJAÐ qLFO�Ë UNO�«  d�U�*«  W�Ëb�«  V�Š dOG²O�  ¨wJOðU�uðË«  WOF{Ë vKŽ „“UNł

Æœö³�« v�« œuFð U�bMŽ

 WýUý  vKŽ  X??½d??²??½ô«  WJ³ý  5�UC�  q??�  …b??¼U??A??�  `O²¹  Wonder  “«d???Þ  s??�  dO1d²��«
 WHKJ²�«  l�  W½—UI�  «c¼Ë  ¨ÃÆ‘  739  v�«  ÂuO�«  ‚u��«  w�  dO1d²��«  WHKJð  qBð  Êu¹eHK²�«
 ‰Òu%  bI�  ”  ÊË«—u??ž  Ê«—  ¨„eOÐ  ÂUŽ  d¹b�  ‰ULŽQÐ  rzUI�«  Æ„eOÐ  w�  ÃÆ‘  356  WLOIÐ  WK�UA�«
 ¨…b¹bł …uDš w� „eOÐ oKDMð “X½d²½ô« `HB²�  UIO³D²�« œÒËe* XO³�« w� Êu¹eHK²�« “UNł
 dO1d²�Ð l²L²�« UGO� 100 v²Š WŽd�Ð „eOÐ X½d²½« v�« 5LCM*« vKŽ U¼—UÞ« w� ÷dFðË
 «c¼Ë d̈NAK� jI� ÃÆ‘ 9.90 WLOIÐ ¨ Xtreamer W�dý s� Wonder “«dÞ s� b¹b'« U¹bO*«
 ¨ÃÆ‘ 739 v�« ÂuO�« qBð ‚u��« w� dO1d²��« WHKJð ÆÃÆ‘ 356 u×½ qL−*UÐ ≠dNý 36 …b*
 szUÐe�«Ë œb'« szUÐeK� WBB�� WKL(« ÆUNMzUÐe� „eOÐ t{dFð Íc�« dF��« s� 5HFCÐ d¦�«
 s�  WLO	  ¡UDŽ«  WK«u�  u¼  UM�b¼  Ê«  YOŠ  ¨`HB²�«  WŽdÝ  Y¹b×²Ð  Êu�uI¹  s2  5O�U(«
 d¹b� ‰ULŽQÐ rzUI�« ¨ÊË«—už Ê«— Æ“d¦�« pODF¹ „eOÐ X½d²½«” Ê« ÂuNH*« ‰öš s� ¨ÊuÐe�« qł«
 dO1d²��«Ë X½d²½ô« `HB²�  UIO³D²�« œËe� v�« XO³�« w� Êu¹eHK²�« ‰Òu% bI�” „eOÐ ÂUŽ
 WÐd&  dÒOGð bI� ÆXO³�« w� ÊuLC*« „öN²Ý« WF²* q ÒLJ� Z²M� q ÒJA¹ ÂuO�« t{dF½ s¹c�«
 s�  d³�«  ÂU−Š«Ë   UOLJÐ  WJ³A�«  w�  ÊuLC*«  ÂuO�«  pKN²�¹  UMLEF�Ë  5�UC*«  „öN²Ý«
 XOÐ q� w� bzUÝË bz«— Z²M� v�« dO1d²Ý U¹bO*« “UNł ‰u% Ê« v�« Èœ« Íc�« d�ô« ¨oÐU��«
 ¨UNMzUÐ“  qł«  s�  …dO³J�«  WLOI�«  wDFð  ULMOÐ   «b¹b−²�«  —ÒbBð  w�  „eOÐ  dL²�²Ý  ÆÍdBŽ
 ‰ušb�«  `O²¹  Wonder  ? �«  d1d²Ý  Æ“U¼b¹Ëe²Ð  ÂuIð  w²�«  WOÝUÝô«   U�b)«  v�«  W�U{«
 WýUý vKŽ UN{dŽË X½d²½ô« WJ³ý ¡Uł—« w� …dA²M*«  ö�K�*«Ë Âö�ô« ¨»UF�ô« ·ô¬ v�«
 …uIÐ  Z�UF�  dO1d²��«  qLA¹  Æ‰ULF²Ýô«  WKNÝË  …dJ²³�  Âb�²��  WNł«Ë  d³Ž  ¨Êu¹eHK²�«
 —uD²� Android KitKat  4.4  qOGAð ÂUE½Ë 16GB WOKš«œ …d�«– ¨ «u½ 8 Í– «bł …dO³�
 Air Play   UOłu�uMJð  dO1d²��«  rŽb¹  «c¼  v�«  W�U{«  ÆWIzU�  W�uN�Ð   U�uKF*«  qI½  `O²¹
 w�c�« “UN'« Ë« ©XKÐU²�«® wŠuK�« »uÝU(« w� bł«u²*« ÊuLC*« qI½ `O²ð w²�« DLNA Ë

ÆÊu¹eHK²�« WýUý v�« …dýU³� ©ÊuHð—UL��«®

WýUý  vKŽKKŽK XX?XX X?½d?½d½d?½d ²??²²??² ½??½??½ô«ô«ô«  WWJ³WJ³WJ³³ý 5ý  5ý  5ý  55 UCUCUC�UC� qqq�  qqq �??� ……… …b ¼??¼UUUU??AAAA??�  `̀̀̀ ²O²¹O²¹O²¹O ¹  WWWonWonWondderderderr “«“«“« “«d??d?? ÞÞ?Þ?Þ  ssss??��  dO1d²��«
WHKJ²�«  l�  W½—UI�  «c¼Ë  ¨ÃÆ‘  739  v�«  ÂuO�«  ‚u��«  w�  dO1d²��«  WHKJð  qBð  Êu¹eHK²�«

 s� dJ²³*« dO1d²��« ≠„eOÐ X½d²½« szUÐe� ÎU¹dBŠ
dNA�« w� ÃÆ‘ 9.90 WLOIÐ  ̈Xtreamer W�dý

 XO	u²�« v�« ‰UI²½ô« ‰uŠ  ULOKFð
ÊuHOKOÐ W�dý s� wHOB�«

H a i f a

ÆÆrJO�≈Ë rJM�

èH O � �

048522822

جميع  لكم  تقدم  سلكوم  ــا.  ــدوي ي ــهــزة  االج
االنتقال  حــول  حتتاجونها  التي  املعلومات 
أن  نعرف  أن  املهم  من   . الصيفي  للتوقيت 
بشكل  التحديث  يتم  األجــهــزة،  معظم  في 
هو  كما  اجلهاز،  تشغيل  أنظمة  من  تلقائي 
احلال في احلواسيب. من أجل جتنب تشويش 
في  الصيفي  التوقيت  ــى  إل االنتقال  عند 
الليل بني يومي اخلميس واجلمعة (26 حتى 
الساعة  عقارب  حتريك  يتم  فيه  آذار)   27
بتشغيل  قــومــوا  ـــام،  األم ــى  إل واحـــدة  ساعة 
حتديث الوقت التلقائي. كيف؟ يجب عليكم 
في  الزمنية  املنطقة  تعريف  أن  من  التأكد 
على  أو  إسرائيل“  ”القدس،  ــو  ه جــهــازك 
”تلقائي». (אוטומטי). باإلضافة إلى ذلك، 
مواعيد  على  االعتماد  عدم  سلكوم  توصي 
كتابة  وامنـــا  ــيــات،  ــيــوم ال ــق  وف اجتماعات 
االجتماع.  االجتماع في سطر موضوع  ساعة 
بطباعة  تقوموا  ان  املفضل  من  باإلضافة، 

بعد  ما  الشهر  في  االجتماعات  يوميات 
يوم اخلميس (27.3) وإعادة تعيني جلسات 
دورية مت تعيينها قبل تغيير الساعة واالشارة 
الى ساعة االجتماع  كجزء من املوضوع. ماذا 
سلكوم  لزبائن  ــالد؟  ــب ال ــارج  خ في  كنت  لو 
املقيمني خارج البالد من املفضل ترك تعريف 
هذا  في  ”تلقائي“.  على  الزمنية  املنطقة 
اجلهاز  استخدام  عدم  املستحسن  من  اليوم 
 ،(27.3) قبل  مسافرين  كنتم  إذا  كمنبه. 
عليكم التأكد بان ضبط الساعة موجود في 
صحيح،  بشكل  ليعمل  ”تلقائي“  وضعية 
وتعمل  اليه  تسافرون  ــذي  ال البلد  مبوجب 
بشكل صحيح حتى عند عودتكم. التوقيت 
سلكوم   .  25.10 ــي  ف ينتهي  الصيفي 
صيف  ــى  إل ناجح  انتقال  للجميع  تتمنى 
والتعليمات  املعلومات  من  للمزيد  صحي. 

ادخلوا موقع سلكوم:
www.cellcom.co.il

øWŽU��« „dŠ 5�
 ‰u � Âu J K � s � �U �u K F �

  w H O B �« X O 	u 
 K � ‰UI 
 �ô«
الليلة  ــي  ف صباحا   2:00 ــي  ف
ويوم   26.3 اخلميس  يوم  بني  ما 
حتريك  ســيــتــم   ،27.3 اجلــمــعــة 
إلى  واحــدة  ساعة  الساعة  عقارب 
صباحا.   3:00 للساعة  ـــام  األم
في  الصيفي  التوقيت  يبدأ  بهذا 

البالد. في معظم الهواتف اخلليوية 
تلقائي،  بشكل  التغيير  يحصل 
ولكن ال تتم مزامنة جميع أنظمة 
التوقيت  ملوعد  وفقا  التشغيل 
البالد-ولذا  في  اجلديد  الصيفي 
هذه  مثل  ــي  ف التغيير  يتوجب 
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مشروع»بوعليم من اجل الثقافة، الطبيعة واجلمال» والذي يقام للسنة 
ـ11 حتت رعاية بنك هبوعليم، اصبح تقليدا سنويا وفي اطاره تتمتع  ال
مئات آالف العائالت في البالد خالل عطلة عيد الفصح بدخول مجاني 
الى شتى املتاحف واملواقع في كل ارجاء البالد. من بني املشاريع العديدة 
التي يبادر اليها بنك هبوعليم من اجل اجلمهور واملجتمع في البالد، 
«بوعليم من اجل الثقافة، الطبيعة واجلمال» يبرز بتمّيزه كمشروع يهتم 
بالعالقة بني الشعب في البالد وبني مناظر البالد الطبيعية، ثقافتها 
احلاضر  بني  ما  املشروع  املشمولة في  واملتاحف  املواقع  تدمج  وتاريخها. 
والثقافة اليوم في البالد وبني تاريخ الشعب والبالد، وتتيح للجمهور 
التمتع بعطلة العيد عبر اثراء معلومات االوالد واالهل حول جمال وثقافة 
البالد، اضافة الى التوفير املالي الكبير مبئات الشواقل للعائلة.  من 
حديقة  للفنون،  ابيب  تل  متحف  املشروع:  ضمن  املشمولة  املواقع  بني 
احليوان في حيفا، املتحف االسرائيلي في مركز رابني، حديقة النباتات 
في القدس، متحف سالح اجلو، غابة الغزالن، املتحف البحري الوطني 
في حيفا، متحف بيت هتفوسوت، مركز موريشيت مناحيم بيغن، ياد 
اراضي  متحف  البالد،  في  للفنون  غان  رمات  متحف  لطرون،  لشريون 
الكتاب املقدس، حاي نيغيف رفيفيم، متحف ايالت وغيرها.  ستكون 
املواقع مفتوحة مجانا طيلة ايام عيد الفصح بني املواعيد:5-9 نيسان 
يوم  كاملة،  ايام  هي   5-8/4/2015 االربعاء  االحــد-  ايام   ،2015
وايام  يوم.  سيتم نشر ساعات  9/4/15 هو نصف  املوافق  اخلميس 

العمل لكل املواقع في موقع بنك هبوعليم على العنوان:
www.bankhapoalim.co.il
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متحف تل ابيب للفنون، متحف ناحوم غومتان، متحف الفنون رمات غان، 
متحف مركز اسحاق رابني، متحف بيت هتفوسوت، ايجودان للبنى التحتية 
متحف  لتسيون،  ريشون  متحف  ــزوار،  ال مركز  هشبدان-  البيئة  جلــودة 
ام  متحف  هريشونا،  هعلياه  متحف   :ÊË—UA�«  WIDM� بابل.  يهدوت 
الفحم، متحف عيد حوض، متحف عني حارود، متحف ويلفريد في البالد، 
 :‰ULA�«  .بروبوط، متحف االتصاالت في همركاز هبينتحومي هرتسليا
لوحمي  الوطني حيفا، متحف  البحري  املتحف  حديقة احليوان في حيفا، 
اوتسروت  متحف  كتسرين،  وبارك  للجوالن  القدمي  متحف  هجيتاؤوت، 
اجلليل  في  احلجري  للنحت  الدولية  الورشة  حيفا،  مدينة  متحف  بحوما، 
متحف  الغزالن،  غابة  حيفا،  كاتس  مانا  متحف  ترشيحا،  معالوت   -
 ∫5F¹œu�Ë ”bI�«  .اخلان اخلضيرة ومتحف هيرمان شتروك في حيفا
متحف اراضي الكتاب املقدس، ياد لشريون لطرون، حديقة النباتات في 
القدس، التجربة االثرية عيميك تسورمي- عير دافيد، قناة املاء في ارمون 
هنتسيف- عير دافيد، متحف حتسير هيشوف القدمي، مركز موريشيت 
مناحيم بيغن، ياد بن تسفي، بيت شاي عجنون. »'uM«: متحف سالح 
اجلو، حاي نيغيف رفيفيم، متحف ايالت، متحف املاء في كيبوتس نير 

عام، متحف جو الون في النقب، متحف اشدود للفنون.
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روع»بوعليم من اجل الثقافة، الطبيعة واجلمال» والذي يقام
1 حتت رعاية بنك هبوعليم، اصبح تقليدا سنويا وفي اطاره

ت آالف العائالت في البالد خالل عطلة عيد الفصح بدخول م
ي ح م
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مدير ذو خبرة

نادلون/ات
عّمال مطبخ مع خبرة

شروط عمل مريحة
ية للمبيت مع إمكان

WÒOð«– …dOÝ ‰UÝ—≈ 5ÒOMFLK�
∫r�— f�U� vKŽ

15348507320

—U � �û 	
محّل لإليجار 

ًرا مرّبًعا مبساحة 25 مت
في منطقة وادي الّنسناس

يصلح ملصلحة جتارّية
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