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للكلمات وقعها وأثرها. والّلغة في مجملها ليست 
تتضّمن  بل  منفصلة،  أو  مّتصلة  ُمفردات  مجرّد 
اتها وبني حروفها معاني ودالالت ومعايير  في طّي
وقيم. والّلغة تعكس ثقافًة وأمناًطا وتفكيرًا. نقول 
هذا عشّية انطالق استعداداتنا ليوم الّتسامح في 
حيفا، في الّتاسع والعشرين من شهر أّيار اجلاري. 

نبدأ بالكلمات ألّنه في البدء كانت الكلمة، وألّن 
على  وقــادرة  القلوب  ــى  إل نافذة  الطّيبة  الكلمة 
نبدأ  ــوار.  احل وخلق  اجلليد  وكسر  اخلواطر  تطييب 
بالكلمات الّطّيبة اّلتي ُنريدها أن تكون لغة الّتداول 
والّدماثة  املُسامحة  لغة  ـــوال.  األح كــّل  في  بيننا 
واالستيضاح  والّتفاهم  احلوار  لغة  الّطّيب..  واخللق 
لغة  ــة..  واحملــّب ّية  واإلنسان ــوّد  ال لغة  واملــســاَءلــة.. 
الّتآخي والّتصافي والعيش املشترك.. لغة اإلنسان 

ألخيه اإلنسان. 
الّلغة هي حاملة هذه القيم وسواها، وهي القيم اّلتي 
ننّظم بها  اّلتي  نريد ونتمّنى ألنفسنا. والّلغة هي 
عالقاتنا ومعامالتنا اليومّية في حال الوفاق وفي 
حال اخلالف. ومن هنا مبادرتنا إلى يوم الّتسامح في 
حيفا، تشاركنا فيها هيئات ومؤّسسات وفّعالّيات 
عديدة نريد معها أن نرّسخ مفاهيم احلوار والّتسامح 
واإلخاء في كّل حالة اجتماعّية، في السرّاء والّضراء، 
في  االخــتــالف،  مواضع  وفــي  االّتــفــاق  مواضع  في 
الّشارع واملدرسة وساحة الّلعب واحلارة، وفي عالقاتنا 
األسرّية واالجتماعّية. والّتسامح ضرورة لعيش كرمي 
نعّبر  قيمة  والّتسامح  واحترام.  مساواة  ولعالقات 

عنها بالّسلوك والكالم. 

ا. وهو ما  ًب وأملنا أن يكون سلوكنا ككالمنا ـ طّي
يستدعي أن ننتبه للكلمات اّلتي نستعملها ألّنها 
تعّبر في نهاية األمر عن قيمة أو فكرة أو سلوك. 
ّية  وجدير مبجتمع يسعى إلى حتقيق ذاته اإلنسان
وُمفرداته.  لغته  في  ا  ـً ا وحضارّي ـً ّي إنسان يكون  أن 
فالكالم الّطّيب عادًة ما ُيبعد شبح الكالم اخلبيث 

والّسلوك العنيف أو على األقل، يحّد منهما.
لغة  هنا جتذير  أقترح  بل  حًال،  أو  أقترح وصفًة  ال 
يضرب ضرباته  ينفّك  ال  اّلذي  العنف  على  احلوار 
كما حصل األسبوع املاضي عندما فقدت املدينة ابًنا 
آخر في حادثة إطالق نار. مثل هذه األحداث حتتاج 
ّية ومناخ  إلى متابعة وأكثر، إلى أمناط لغوّية وقائ

اجتماعّي حميم نصنعه بالّلغة.
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نضال  ــني  ب باملقارنة  ــرب  ع كمواطنني  انشغلنا 
ّية  اليهود األثيوبّيني وبني نضاالتنا كجماهير عرب
وعلى  وطنها  في  تعيش  ّية  أصالن ة  فِلَسطينيّ
بكالم  وأحياًنا  انتقد،  البعض  وأّن  خاّصًة  أرضها، 
نضال  بني  مقارنته  عند  تضامن  الئق  وغير  الذع 

األثيوبّيني األخير ونضالنا على مّر الّسنوات.
نضاالت  مع  نتضامن  أن  كعرب  نضالنا  يضّر  ال 
تعاني  ُمستضَعفة  مجموعات  من  خاّصًة  غيرنا، 
لليهود  حاصل  هو  كما  ـ  مثلنا  والقهر  الّتمييز 
األثيوبّيني. ومن موقعنا الّسياسي في هذه الّدولة 
العام بحرّية،  نريد أن نتحرّك منه في احلّيز  اّلذي 
ووفق املبادئ التي حتكمه، وهي الّنضال ضّد القهر 
وضّد الّظلم مبا في ذلك الّظلم الواقع على مجموعة 
عدم  بضرورة  الوعي  إّنــه  اليهودّي.  املجتمع  في 
يبقى  أن  يريد  اّلذي  القاهر  لسياسات  االستجابة 
املظلومون متناحرين فيما بينهم. أّما اإلّدعاء بأّنهم 
ـ  العرب  وأّنهم مهاجرون على حساب  مستوطنون 
بصرف  أي  إنسان؛  حقوق  وللجماعة  للفرد  فأقول 
له  فإّن  ما  مكان  في  وجــوده  مالبسات  عن  الّنظر 

حقوق وكرامات ينبغي أن ُحتمى.
على  الّضوء  سّلط  األثيوبّيني  اليهود  نضال  إّن 

ّية عندنا.  نضاالتنا وعلى الّثقافة الّسياسّية الّنضال
أعتقد أّن اليهود األثيوبّيون عرفوا كيف يستغّلون 
رمزّيتهم كسود بشرة في مجتمع أبيض، وجاءوا إلى 
قلب إسرائيل البيضاء تل أبيب ليقولوا ما فيهم 
من ألم واحتجاج. أرادوا إرباك الُنخب اإلسرائيلّية، 
عنف،  ــى  إل انزلقت  املظاهرة  ألّن  ليس  وجنــحــوا.. 
قلب  إلى  سكناهم  أماكن  كّل  من  جاءوا  ألّنهم  بل 

املجتمع اإلسرائيلّي وخاطبوه.. وجنحوا كما يبدو.
بأّننا قادرون كعرب فلسطينّيني لهم  أعتقد جازًما 
اإلسرائيلّية.  الُنخب  ــاك  إرب على  ومطالب  قضّية 
ووضعها  ّية  الّنضال خطواتنا  ــة  دراس أّن  وأفــتــرض 
و«اجلــدوى؟»  «كيف؟»  مثل:  األسئلة،  امتحان  في 
و«ملاذا؟» هي املقّدمة األولى العتماد االستراتيجّيات 
املقبلة.  املرحلة  في  واملؤّثرة  الّصحيحة  ّية  الّنضال
وهي مهّمة َمن أخذ على عاتقه أن ميّثل مجتمعنا 
ــالــّدراســة  ب ــوصــي  ون بالّتخطيط  نوصي  ــوده.  ــق وي
ونوصي بحساب االحتماالت بدّقة ومن ثّم االنطالق 
سّلم  وضع  ذلك  عن  أهمّية  يقّل  وال  نضاالت.  في 
أولوّيات وفق عمل منهجّي علمّي يستند إلى مسح 
ومالَءمة  تواجده  مواقع  في  مجتمعنا  احتياجات 
يتحّمل  لن  االحتياجات.  لهذه  الّسياسّي  العمل 
أو  ا  ـً ّي ارجتال ا  ـً سياسّي عمًال  اآلن  بعد  مجتمعنا 
ا فارًغا. يريد نتائج عملّية ألّنه يطمح ككّل  ـً لفظّي
مجتمع إلى حتسني مواقعه ومتوضعه ورفع مستوى 

معيشته، واحلفاظ على كرامته في وطنه.
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ليس صدفًة أن ُيخّصص العالم يوم 3 أّيار من كّل 
اّلتي  احلرّيات  من  حرّية  فهي  حافة.  الصِّ حلرّية  عام 
الّدولّي واألعراف، لضمان  ضمنتها احلداثة والقانون 
حافة  تطوّر ِصحافة حرّة ناقدة غير محابية. ألّن الصِّ
وألّنها  الرّابعة،  الّسلطة  هي  األرقــى  مفهومها  في 
ـ  الّثالث  الّسلطات  على  الرّقابة  ميــارس  «جسم» 
ّية - باسم املصلحة  الّتنفيذّية والّتشريعّية والقضائ
احلقوق  حتمي  أن  العصرّية  ـــّدول  ال رأت  الــعــاّمــة، 
والفرضّية  وقوانينها.  دساتيرها  ضمن  الّصحفّية 

ضمانة  هم  آمنني  وِصحافّيني  حرّة  ِصحافة  أّن  هي 
كما  ُمفسدة  سلطة  كّل  أّن  خاّصًة  الفساد،  حملاربة 

ّية واملجتمعات من جتربتها. خبرت اإلنسان
ضمانة  هي  إذن  مجتمع  أّي  في  حافة  الصِّ حرّية 
كّل  العاّمة ضّد  للمصلحة  احلماية  نوع من  لتوفير 
رسمّية  سلطة  من  ذلــك  كــان  ـ  عليها  يعتدي  َمــن 

حكومّية أو من جهات خاّصة.
ـ  احلقيقة  كشف  ومنها  ــرى،  أخ وظائف  حافة  للصِّ
ــروب  احل وحقيقة  والّصفقات  الّسياسات  حقيقة 
والّصراعات، وحقيقة كّل شيء يتّم تداوله في الّشأن 
اّلتي  املجتمعات  في  هاّم  واحلقيقة مصطلح  العام. 
تعتمد االنتخابات لتصريف خالفاتها وللّتداول على 
حافة يعني ضمان قول  الّسلطة. وضمان حرّية للصِّ
يذهبون  اّلذين  للمواطنني  احلقيقة  من  األقصى  احلّد 
حافة هي الوسيلة لتبادل  لالنتخابات. كما أّن الصِّ
اآلراء ونشرها، وهي سوق اآلراء الّضرورّية للفرد حّتى 

يختار بإرادته ما ُيريد بناء على ما يعرف.
من  جزء  حافّية  الصِّ واحلرّيات  حافة  الصِّ باختصار، 
حرّية الّتعبير وهي من أهّم مبادئ الفكرة الّدميقراطّية 
في  ُمشرقة  مساحة  وهي  عموًما.  االجتماع  وفكرة 
الّصحفّي  للّنشاط  الّتاريخ اإلنسانّي. ومع هذا فإّنه 
ُتستعَمل  عندما  مثًال  ُمعتمة.  مواضع  أحياًنا 
املجتمعات  ترويض  أو  األدمغة  لغسل  حافة  الصِّ
ُمعتمة  وهي  الكراهية.  خطاب  وبّث  للّتحريض  أو 
العاملني  عندما تنتهك املؤّسسات اإلعالمّية حقوق 
ّيتها االجتماعّية. نقول  بها أو عندما تفقد مسؤول
هذا ُمشيرين إلى حقيقة أّن معظم الّنشاط اإلعالمّي 
في إسرائيل والعالم، يقوم على أساس اقتصادّي. 
أي أّنه نشاط للقطاع اخلاّص اّلذي مييل إلى حتويل 
حافة إلى أداة لتكريس قوّة املالك وزيادتها. أي  الصِّ
ومن  التفوّق.  أو  واملكانة  القوّة  أو  الرّبح  لتحقيق 
نقطة  على  قائمة  حافة  الصِّ تظّل  أن  أهمّية  هنا 
وجودها  من  االقتصادّي  الّشق  بني  صحيحة  تــوازن 
كّل  من  مطلوب  ــوازن  ت وهــو  َيمي.  الِق الّشق  وبــني 
صحيفة حّتى تكون جديرة بحماية حرّيتها واحترام

 وجهة نظرها.
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متوكي،  راحيل  الّتعليم،  وزارة  في  حيفا  لواء  مديرة  من  ومببادرة  مرّة،  ألّول 
سيتّم افتتاح صّف للموهوبني لطّالب املجتمع العربّي في مدرسة «الكرمة»، 
حيث سيتّم إرسال نتائج امتحانات (املرحلة الّثانية) إلى أهالي الّطّالب اّلذين 
الّتسجيل،  مبوعد  وإعالمهم  بنجاح،  االمتحانات  اجتياز  من  أبناؤهم  متّكن 

وبتفاصيل البرناَمج .
إلى  القادم  الدراسّي  العام  في  سينتقلون  اّلذين  الّطّالب  عن  يدور  واحلديث 

الّصف الرّابع، حيث سيتعّلمون في صف موهوبني في مدرسة «الكرمة».
وأشادت مديرة لواء حيفا، راحيل متوكي، بهذه اُخلطوة املباركة، واّلتي اجتهدت 
من أجل حتقيقها على مدار عام بأكمله، من خالل عّدة اجتماعات بحضور 
مفّتشة املوهوبني في لواء حيفا، ياعيل سلومون، وممّثلي قسم املعارف في 
بلدّية حيفا: إيالنه طروق ود. ماجد خمرة (املسؤول عن وحدة الّنهوض بالّتعليم 

العربّي في حيفا)، ومدير املدرسة حّمودي عيسى.
وأّكدت متوكي بأّن هذه هي انطالقة مباركة لدعم الّتعليم اجلماهيرّي الرّسمّي 

في وزارة الّتعليم، وفرصة حقيقّية لدعم املوهوبني واملتفوّقني من الّطّالب .
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شارك املئات من املواطنني اليهود والعرب، 
مساء األحد من هذا األسبوع، في املظاهرة 
اّلتي نّظمتها حركات محلّية ُتعنى بجودة 
البيئة في «كريات حاييم»، البلدة القريبة 
من اِملنطقة الّصناعّية في خليج حيفا. وبعد 
وقفة في مرَكز البلدة رفع املتظاهرون خاللها 
الّصادر  البيئّي  بالتلوّث  املُنّددة  الّشعارات 
من الّدخان املُنبعث من املصانع الكيماوّية، 
بالهتافات  املتظاهرين  حناجر  وصــدحــت 
املذكورة،  البيئيّىة  املكاره  بإزالة  املُطالبة 
لألمراض  مريب  انتشار  إلى  أّدت  واّلتي 
ّية والرّبو (األزمة) وأمراض القلب.  الّسرطان
وانطلقت من مكان التجّمع مظاهرة شارك 
فيها أكثرمن ألف متظاهر، شملت جميع 
األجيال من الّنساء والرّجال واألطفال، مرورًا 
بالّشارع الرّئيسّي حّتى شاطئ البحر اّلذي 
الكيماوّية. املصانع  من  عدد  على  يطّل 

بلدّية  رئيس  نائب  املشاركني  بني  من  وكان 
حيفا، الدكتور سهيل أسعد (عن «اجلبهة»)، 
والّنائبان اجلبهوّيان عايدة توما سليمان، ود. 
املشتركة). (القائمة  معروف  أبو  الله  عبد 

تقرير  أعــقــاب  فــي  املظاهرة  ــذه  ه وجـــاءت 

نشرته وزارة الّصحة مؤّخرًا، تفيد معطياته 
مرضوا  اّلذين  األطفال  نصف  حوالي  ــأّن  ب
بالّسرطان في ِمنطقة حيفا نتجت عن تلوّث 
بالهواء. وكان الّتقرير قد بحث حاالت إصابة 
 ،1998-2007 الّسنوات  بني  بالّسرطان 
وجاء في الّتقرير أّن 30 طفًال، حّتى جيل 
14 عاًما، من أصل 60 أصيبوا بالّسرطان 
أصل  من  واحــًدا  وأّن  ــو،  اجل تلوّث  نتيجة 
ا ّممن تراوح أعمارهم  خمسة أشخاص تقريًب
بني 65 و74 عاًما أصيب مبرض الّسرطان. 
الّسرطان  ــرض  م ــي  ف ــة  اإلصــاب نسبة  وأّن 
ارتفعت ِمبنطقة حيفا بنسبة %16 مقارنًة 
البالد. مناطق  جميع  في  اإلصــابــات  مع 

°ÆÆhÒKL²ð W�uJ(«
وقال د. أسعد: احلكومة حتاول الّتهرّب من 
ّيتها عن هذا الواقع ومن واجبها احلّد  مسؤول
خطوات  اّتخاذ  هو  فاملطلوب  التلوّث.  من 
طرحتها  اّلتي  احللول  مع  تتجاوب  جدّية 
الّنائب دوف حنني  برئاسة  ّية  البرملان الّلجنة 
الّشيوعّي  في احلزب  نحن  حينه.  ــي  ف
بالّنضال  ملتزمون  حيفا  في  و«اجلبهة» 
الّصناعات  مصالح  تفضيل  سياسة  ضّد 

وحقوقهم  ــواطــنــني  امل صــّحــة  على  ــوّثــة  املــل
املُستضَعفة بكاّفة  الفئات  سّيما  ال   -
املظاهرة  هذه  والّشعبّية.  البلدّية  الوسائل 
جماهيرّي. لنضال  فــاحتــة  ــي  ه ــة  ــهــاّم ال

l½UB*« qI½ »uKD*«
ــو  وأب تــومــا  ــان  ــب الــّنــائ أّكـــد  جانبهما  مــن 
معروف على وقوفهما إلى جانب املواطنني 
في  ليس  واليهود  العرب  من  املتضرّرين 
لكاّفة  ـــا  وإّمن فــقــط،  ــوت»  ــري ــك و«ال حيفا 
الّدخان  يطالها  اّلتي  اُحمليطة  البلدات 
الّسام، مثل: عسفيا ودالية الكرمل وعّكا 
وعبلني  وكابول  وشفاعمرو  وجديدة  واملكر 
الكيماوّي  الّتلويث  مخاطر  ألّن  إلـــخ...، 
ممكن أن تطال سّكان هذه البلدات، أيًضا. 
بطرح  سليمان  وتوما  معروف  أبو  وتعّهد 
القضّية على بساط عمل الكنيست سوّية 
احلكومة  ومطالبة  حنني،  دوف  الّنائب  مع 
بايجاد  وبلدّية حيفا  الّصلة  بوزاراتها ذات 
نقل  خــالل  من  الّسريعة،  الفورّية  احللول 
وبؤر  الكيماوّية  املصانع  جميع  ــعــاد  وإب
الّتلويث الّصناعي إلى جنوب البالد أو ألّي 
مكان بعيد عن املناطق املأهولة بالّسّكان. 
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عودة  أمين  الّنائب  مكتب  عن  صادر  بيان  «حيفا»،  إلى صحيفة  وصل 
الّنائب  ّية املشتركة)، جاء فيه: «وصل إلى مكتب  العرب الكتلة  (رئيس 
متطرّفة،  جهات  عــّدة  من  بالقتل  الّتهديد  رسائل  من  عدد  عــودة  أمين 
صفحته  على  وكذلك   - يبدو  كما   - ُمستعارة  بأسماء  أشخاص  ومن 
بتحويل  ــودة  ع الّنائب  مكتب  ــام  وق الـ«فيسبوك».  على  الرّسمّية 
منه  ُطلب  حيث  باألمر،  إعالمه  بعد  الكنيست،  ضابط  إلى  الرّسائل 
لفحصها». نايلون  مغّلف  في  ووضعها  ملسها،  أو  الرّسائل  مّس  عدم 

وأضاف البيان أّنه «كانت هذه الرّسائل قد وصلت إلى مكتب الّنائب عودة 
في الكنيست، مبواعيد مختلفة - كما يبدو - بعضها بعد لقائه مع القائد 
الِفَلسطينّي األسير مروان البرغوثّي، وبعضها بعد خطابه األوّل في الكنيست».

من  طــلــب  الكنيست  ــط  ضــاب «مــكــتــب  أّن  ــان  ــي ــب ال ــي  ف ـــاء  ج وّممــــا 
كان  ســواء  يصلهم  ــر  آخ تهديد  بــأّي  إعالمهم  عــودة  الــّنــائــب  مكتب 
الـ«فيسبوك». أو  اإللكترونّي  البريد  عبر  أو  ا  ـً هاتفّي أو  ا  ـً خطّي

وقّدم ضابط الكنيست شكوى إلى الّشرطة بخصوص هذه الرّسائل، وأّكد 
أّن الّشرطة ستتابع القضّية. واحتوت الرّسائل تهديًدا ُمباشرًا بالقتل إذا 
لتحقيق  والّسعي  الّسياسية  مواقفه  برنامج  بطرح  عودة  الّنائب  استمّر 
الّسالم واملساواة في البالد، والّتهديد بقتل عائلته إذا استمّر بهذا الّنهج!

قد  العنصرّي  الّتطرف  «إّن  البيان:  ختام  في  عــودة  أمين  الّنائب  وقــال 
هذه  خطورة  نعي  أن  علينا  ويجب  ــم،  اجلــرائ أبشع  ــى  إل اإلنسان  يقود 
سنوات  طوال  وقيادتها  ّية  العرب اجلماهير  ضّد  حترّض  اّلتي  اجلماعات 
من  واثقون  ألّننا  تثنينا  لن  الّتهديدات  ــذه  وه األصــوات  هــذه  عديدة. 
اليوم  املتطرّفة  البؤر  هــذه  ُيقلق  ومــا  وطريقنا،  مبادئنا  وعدالة  صــدق 
على  عازمون  نحن  الّدميوقراطّي.  وخطابها  املشتركة  القائمة  جناح  هو 
سنواصل  وإصــرارنــا  بعزميتنا  لكّننا  يؤملهم،  ما  وهــذا  الّتغيير،  ــداث  إح
وطنهم». في  أهلنا  بقاء  وحمى  حفظ  من  بدأناها  اّلتي  الّطريق  هــذه 
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طــّالب  حصد  كبير،  وحــشــد  ّية  احتفال أجـــواء  وســط 
الرسمّية في مدينة  الّثامن من مدرسة «األخوّة»  الّصف 
البحثّية  العلمّية  املسابقة  في  ــى  األول املرتبة  حيفا، 

«ميدوزولوغيا»، وذلك للّسنة الّثانية على الّتوالي.
ّي الّتتويجّي للمشروع  واستعرض الّطّالب في املؤمتر الّدول
بحثهم العلمّي أمام جميع املشاركني، من ضمنهم وفود 
الّتربية  وزارة  من  مندوبني  بحضور  البالد،  خــارج  من 
ياهف،  يونا  حيفا،  بلدّية  رئيس  ومبشاركة  والّتعليم، 
البحرّية، ما أثار  البيئة  وشخصّيات علمّية في مجال 

ّية ومشّجعة جًدا. ردود أفعال إيجاب
إزاء  الوعي  رفع  إلى  «ميدوزولوغيا»  مشروع  ويهدف 
احلفاظ على البيئة البحرّية، وذلك من خالل حّث الّطّالب 
على البحث وطرح ُسبل احلفاظ البيئّي، وذلك من خالل 
ــدرّس  (م خطيب  سعيد  األســتــاذ  بــإرشــاد  سنوّي  عمل 

العلوم، واملسؤول عن تنفيذ املشروع في املدرسة).

 ∫w�«u Ò²�« vKŽ WO½U Ò¦�« WM Ò�K�
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بادر التجّمع الوطنّي الّدميقراطّي في حيفا، إلى تنظيم 
احتفال ملناسبة مرور عشرين عاًما على تأسيس التجّمع، 
وفي هذا اإلطار قام بتكرمي قادة الفرع الّسابقني، اّلذين ال 

يزالون ينشطون ضمن صفوف احلزب.
نّظم االحتفال، يوم اخلميس الفائت، في مقّر جتّمع حيفا، 
حيث ُألقيت فيه عّدة كلمات رّكزت على الّظروف اّلتي 
والفكرّي  القيادّي  والّدور  «التجّمع»،  تأسيس  استدعت 
للّدكتور عزمي بشارة، والبرناَمج الّسياسّي اّلذي يطرحه 

«التجّمع».
الفرع  سكرتيري  بتكرمي  حيفا  في  «التجّمع»  فرع  وقام 
زهــرة،  ــزار  ون إبراهيم  وعفيف  العبد  إميل  الّسابقني: 
حيث قّدم لهم رئيس احلزب والّنائب الّسابق، واصل طه، 
والّنائب د. باسل غّطاس دروًعا تكرميّية تثني على دورهم 

وعطائهم.
عّدة  وألقيت  شحادة،  مطانس  د.  احلفل  عرافة  توّلى 
كلمات، حيث حتّدث الّنائب الّسابق واصل طه، وسكرتير 
كما  غّطاس.  باسل  د.  والّنائب  غّطاس،  إبراهيم  الفرع 

ألقى قادة الفرع الّسابقون كلمات قصيرة.
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الّتوالي، شاركت ُنخبة من طّالب  الّثالثة على  للّسنة 
الّصفوف  من  احليفاوّية،  الّناصرة»  «راهبات  مدرسة 
اإلجنليزّية  الّلغة  بطولة  في  الّسادسة  حّتى  الرّابعة 
في  ــداع»  «إب جمعّية  تنّظمها  اّلتي  ـ15،  ال القطرّية 
ا.  ـً أم الفحم لعام 2015، واّلتي أمست تقليًدا سنوّي
مع  وبالّتعاون  ّجنار،  هيفاء  املدرسة  مديرة  بدعم  وذلك 
عبساوي    جوليانا  املعّلمتني:  اإلجنليزّية،  الّلغة  طاقم 

وروزلني حّداد.
وقد ترّبعت مدرسة «راهبات الّناصرة» على عرش املرتبة 
ا في هذا العام، أيًضا، للّسنة الثالثة على  ـً األولى قطرّي
على  لالمتحان  املتقّدمني  جميع  حصل  وقد  التوالي. 
مراتب مشرّفة، تليق بطالّب املدرسة وتشرّف معلميها، 

وتبّشر بالّنجاح والتحّدي. 
تكرمي  حفل  بإجراء  ــداع»  «إب جمعّية  عادة  غرار  على 
بأم الفحم، بادرت اجلمعّية هذا العام بإرسال الكؤوس 
مديرة  قامت  حيث  مدرسة.  لكّل  الّتقدير  وشهادات 
هذه  في  املتفوّقني  طّالبها  بتكرمي  ّجنار  هيفاء  املدرسة 
البطولة، بكّل فخر واعتزاز أمام جميع طّالب املدرسة 
وشهادات  الكؤوس  توزيع  وّمت  الّتدريسّية،  والهيئة 
بعد  املمّيزة،  وجلهودهم  لهم  تكرًميا  عليهم،  الّتقدير 
أن قّدمت لهم ولذويهم واملعّلمني أحر الّتهاني وأجمل 

الّتبريكات على هذا اإلجناز املُشرّف للمدرسة.
وعّقبت ّجنار على هذا الفوز، الّتي حصلت عليه مدرسة 
«راهبات الّناصرة» للّسنة الّثالثة على الّتوالي، بالقول: 
«إّن حتقيق اإلجناز تلَو اآلخر أصبح سّنة في هذا الّصرح 

الّتربوّي. الفخر لطّالبنا، فهم جديرون بالّنجاح والّتأّلق 
والتمّيز، وكّل التقدير والثناء ملعّلمي الّلغة اإلجنليزّية 
اّلذين ال يألون جهًدا في تقّدم طّالبنا، فثمرة هذا الّنجاح 
تؤتى أكلها بعد سيرورة العمل والّتحضير من قبلهم. 
وملعّلميها،  الّناصرة»، إلدارتها  ملدرسة «راهبات  هنيًئا 
اإلجنــازات  هــذه  على  ولطّالبها،  فيها  ــور  األم ألولياء 
الرّائعة، مع رجائنا لهم وللمدرسة املزيد املزيد من الّتأّلق 

والتمّيز والّنجاح.»
في  شاركوا  اّلذين  الّطّالب  أسماء  يلي  فيما  ــورد  ون

املسابقة، وحصلوا على املراتب القطرّية األولى.. 
حصد املرتبة األولى: ميلودي قمران يزداني، جونا ربيع 
فرح، عدي سامر اسمير، ياسمني منر سعيد، رمي أمني 
أحمد، مليسا يوسف طبراني، إلياس أنطون عبساوي، 

جوني  عدي  خرعوبة،  يعقوب  وسيم  هّلون،  فؤاد  يارا 
فرح، تسنيم إيناس سعيد، علي موسى زبيدات، دمية 
سري شاهني، ياسمني إيهاب فاهوم، هادي عيسى ّجنار. 
نادر  سويدان،  عزيز  كريستينا  الّثانية:  املرتبة  حصد 
سامر صّفوري، هولي أسامة بشارات، النا أمير جّبور، 
ندمي  رازي  زبيدات،  أحمد  دعاء  زبيدات،  سامي  مايا 

ناشف، يارا إدوار زكنون، راغب عصام شحادة.       
الّثالثة: بهاء إيهاب فاهوم، جورج مروان  املرتبة  حصد 
حّنا، بيتر يزيد جرايسي، حال أحمد زبيدات، حال أحمد 

زبيدات، كرين حّنا شلش، شادي فوزي شّقور. 
وسام  جولني  توما،  روبير  فادي  الرّابعة:  املرتبة  حصد 
أسمر، ليليان إدوار زايد، جوان جوني فرح، نايا جوزيف 

خوري، سيلينا إيهاب صبرا.

åUHO�ò q�«d*
نّظمت مدرسة «عبد الرّحمن احلاج» في حّي احلليصة 
احليفاوّي، مؤّخرًا، يوَم فّعالّيات حول املوضوع الّسنوي 

«اآلخر هو أنا» حتت شعار «القيادة الرّائدة».
جاء هذا اليوم حتت مظّلة «مفتاح القلب»، وتتويًجا 
إلى  املدرسة  انقسمت  حيث  الهاّمة.  القيمة  لهذه 
محّطات مختلفة تنّقل بينها الّطًالب بأزواج وبشكل 
فنّية،  تربوّية،  فّعالّيات  احملّطات  هذه  حرّ. تخّللت 
تذويت  إلى  هدفت  وتعليمّية/تفكيرّية،  رياضّية، 
هذه القيمة في نفوس الّطالّب، ما أّثر على أفعالهم 
وعالقاتهم ببعضهم البعض،  واّلذي انعكس إيجاًبا 

على اجلّو الّسائد في املدرسة.
ــوّاد،  املــدرســة، األســتــاذ محّمد ع وقــد أشــاد  مدير 
ولفيف الّضيوف اّلذين حضروا بنجاح هذا اليوم، ملا 
حواه من فّعالّيات متنوّعة وممّيزة، نذكر منهم  مديرة 
الّلواء راحيل متوكي، اّلتي حضرت لتشارك الّطالّب 
املدرسة األستاذ فريد غنامي، ود.  اليوم، مفّتش  هذا 
بالّتعليم  الّنهوض  ــدة  وح مسؤول   – خمرة  ماجد 
العربّي في بلدّية حيفا، كايد يوسف (أبو كمال) - 
رئيس جلنة حّي احلليصة، رئيس جلنة أولياء األمور، 
املعارف، مديرة قسم  وزارة  ممّثلة عن  ياغور -  ليئه 
كيبرمان،  مئيرا  حيفا،  شرق    - االجتماعّي  الرّفاه 
الّنضوج»، ومدير  الوالدة حّتى  برناَمج «من  مسؤولة 
طاقم  صــدور  أثلج  ــذي  اّل ــر  األم «حوجيم»،  مدرسة 

الهيئة الّتدريسّية والّطالّب في املدرسة.

åU �√ u � d �ü«ò
ÃU(« s L �Òd �« b 
 �  W �—b � w � 
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Ò’U� q�«d*
ــار»  ــه ــّن «ال صحيفة  ــرت  ــش ن
مقالة  األسبوع،  هذا  ّية  بنان الّل
بُعنوان  خــوري،  حامت  للّدكتور 
«أمسيح واحد هو أم مسيحان 
فيها  يعالج  واّلتي  وأكــثــر»، 
ـــاد. ـــي ــد األع ــي ــوح ــة ت ــأل ــس م

قد  «حيفا»  صحيفة  وكانت 
أكثر  قبل  املقالة  هذه  نشرت 
من شهر، والقت اهتماًما بالًغا 
على الّصعيد احمللّي والعربّي. 

وهذه ليست املقالة األولى اّلتي 
تنشرها «الّنهار» عن صحيفة 
ــذه  ــرت ه ــش ـــل ن «حــيــفــا»، ب
الواسعة  بنانية  الّل الّصحيفة 
وجيزة  فــتــرة  قبل  ــتــشــار،  االن
املعروفة  للّصحافّية  تعليًقا 
قضّية  ـــول  ح حمصي  ــة  ــال ه
أشغلت  اّلتي  األعياد  توحيد 
ــي فــتــرة عيد  ــعــام ف ـــرّأي ال ال
القيامة األخير؛ واعتمدت في 
نشرته  ما  على  تلك  مقالتها 

صحيفة «حيفا» في حينه.

 WH O � �  «̈ Îœb??? �??? �
 WO �UM � ÒK �« å—U N ÒM �«ò
 W????�U????I???? � b???? L???? 	???? F???? 

åUH O �ò  WH O � B �

åUHO�ò q�«d*
يوّفر  اجلاري،  أّيار  أّول  من  ابتداًء 
جديدة  خدمًة  «رمبام»  مستشفى 
املهّيئني إلجراء  املستشفى  ملرضى 
حديثة  عيادة   - جراحّية  عملّية 
ــي  ــت ــة»، واّل ــّي ــل ــم ــع ــل ال ــب ـــا ق «م
ــكــان واحــــد جميع  ــي م ــز ف ــرّك ت
للمريض  وتشرح  االختصاصّيني، 
اّتخاذها  جتب  اّلتي  الفّعالّيات 

قبل اجلراحة.
اجلديدة وجتهيزها  العيادة  بناء  ّمت 
في  املتوافرة  املعايير  ألعلى  وفًقا 
العاملّية.  الطبّية  املراكز  أفضل 
العملّية  قبل  ما  للمريض  وميكن 
ــادة «مـــا قبل  ــي ــي ع ــرّف ف ــع ــت ال
الّتخدير،  طبيب  إلى  العملّية»، 
الفحوصات  كاّفة  املُعاِلج،  الّطاقم 
الوثائق  على  والّتوقيع  الّالزمة، 
لتنفيذ  ــوبــة  املــطــل ــدات  ــن ــت ــس وامل
إلى  إضــافــًة  اجلراحّية،  العملّية 

ــة  ــومــات هــاّم ــارات ومــعــل ــش ــت اس
حتت  ذلك  كّل  وأكثر..  للمرضى، 
سقف واحد من أجل راحة املريض، 
اجلراحّية  العملّية  إجنــاع  ولهدف 

وجناحها.
ــاء  أطــّب ــم  طــاق رأس  على  ويــقــف 
شمعون  البروِفسور  العيادة  هذه 
ــة  ــراح ــر قــســم اجل ــدي ــك (م ــي ــارت م
هاميس  جيال  العملّيات)،  وغرف 
ــة)،  ــراح اجل ــريــض قسم  مت ــرة  ــدي (م
وهالة عيسى (ممرّضة مسؤولة عن 
للعملّية)،  والّتحضير  االستقبال 
واّلتي كانت من املبادرات لتطوير 

فكرة إلقامة العيادة.
العملّية»  قبل  «ما  عيادة  وتقع 
املستشفى  من  األول  الّطابق  في 
مقربة  على  ــام»،  «رمــب الرئيسّي 
من غرف اجلراحة في املستشفى. 
العيادة  هذه  وجتهيز  بناء  ّمت  وقد 
ــاء  أصــدق ــرّع  ــب ت بفضل  اخلــاّصــة 
املستشفى وعائلة إِجنل باألخّص.

 …œU???????? O???????? � `?????? 	??????	??????H??????  åÂU???????????????? �???????????????? �—ò
 d???? O???? C???? �???? Ò	???? �U???? � v????? M????? F????? Ô
 …b??????? b??????? �
W??????????? ÒO??????????? �«d??????????? '« �U???????? ÒO???????? K???????? L???????? F???????? K???????? �

 vHA²�� d¹b� VzU½® Êôuł w²Ý≈ Æœ ¨q $≈ ÊuM�√ ¨pOð—U� ÊuFLý —u� �ËdÐ ∫—U�O	« v	≈ 5LO	« s� ¨…—u ÒB	« w� dNE¹®
Æ©d²K� dðuOÐ ∫d¹uBð – q $≈ ÍœË√Ë ©åÂU³�—ò vHA²�� d¹b�® —UOÐ —u� �ËdÐ ¨q $≈ w�¬ ¨©åÂU³�—ò
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 UH O � w � åo �_«ò W � Ò�R � v K � WH O { Òq% d O �U 	 Êu � O � W
U ÒMH �«
 ™ ËdLŽUHýË UHOŠ w� UNðUŠuK� 5{dF� rOEMð Ò- UL� ¨åUHOŠò WHO×� V²J�Ë ”UM� ÒM�« Íœ«Ë ÒwŠ w� U¼Òbł XOÐ  —«“ ™

Ò’U� q�«d*
في  املغتربة  الِفَلسطينّية  الّتشكيلّية  الفّنانة  حّلت 
«األفق»  مؤّسسة  على  ضيفًة  باكير،  ميسون  الّنمسا، 
اخلميس  ــوم  ي منذ  حيفا،  مدينة  في  والفنون  للّثقافة 
 ،(5/5/2015) الّثالثاء  (30/4/2015) وحّتى يوم 
الّشاعر  ُمتحف  قاعة  ــي  ف لوحاتها  عرضت  أن  بعد 

الِفَلسطينّي الرّاحل محمود درويش في رام الله. 
في  تعيش  اّلتي  الِفَلسطينّية  الفّنانة  هذه  تكون  وبهذا 
ِفَلسطني  وطنها  إلى  بالعودة  حلمها  حّققت  قد  الّشتات 
القابع  جّدها  بيت  بزيارة  قامت  حيث  حيفا؛  ومدينتها 
معرًضا  به  وأقامت  حيفا،  في  الّنسناس  وادي  حّي  في 
مدينة  في  للوحاتها  معرٍض  تنظيم  ّمت  كما  للوحاتها، 
اجلُمعة  يوم  مساء  وأمل»  «سالم  ُعنوان  حتت  شفاعمرو، 

(1/5/2015) في قاعة دار الّثقافة والفنون. 
واألدباء  الّشعراء  من  عدد  حضره  باحتفال  املعرض  افتتح 
اإلعالمي  به  حتّدث  الّتشكيلّي،  الفّن  وعّشاق  والفّنانني 
حتّدث  ثّم  االحتفال،  عرافة  توّلى  ــذي  اّل الّشاعر،  حسني 
بالفّنانة  ا  مرّحًب عنبتاوي،  أمني  شفاعمرو  بلدّية  رئيس 
الّضيفة، ومؤّكًدا على أهمّية دعم الّثقافة والفنون. بعدها 
حتّدثت عزيزة دياب إدريس (مديرة دارة الّثقافة والفنون)، 
ُمشيرًة إلى أسلوب ميسون في الرّسم، وأهمّية استقبال 
هذا املعرض في مدينة شفاعمرو. ثّم حتّدث الكاتب عفيف 
شليوط (مدير مؤّسسة «األفق» للّثقافة والفنون)، مؤّكًدا 
أّن  منطلق  من  ّي  الفّن الّثقافّي  الّنشاط  هذا  أهمّية  على 
الّثقافة الِفَلسطينّية، ثقافة واحدة وموّحدة، حيث يجمع 

وطنه  يغادر  لم  اّلذي  والِفَلسطيني  الّشتات  ِفَلسطينّيي 
رغم الّظروف والّصعاب. 

وفي اخلتام حتّدثت الفّنانة الضيفة ميسون باكير، قائلًة: 
«ألجلك يا ِفَلسطني أصّلي وأعشق القلم والرّسم واأللوان.. 
ألجلك يا وطني، يا قلبي الّنابض أحيا وأرسم».. وشكرت 
بلدها  في  استضافتها  املعرض وعلى  هذا  القّيمني على 
ووطنها، لتحّقق حلمها بعد غياب 50 عاًما على مولدها، 
بأن تزور ِفَلسطني، وحيفا بالّذات - موطن والديها الّلذين 

هاجرا منها عام 1984. 
والفّنانات،  الفّنانني  من  مجموعًة  التقت  إقامتها  وخالل 
وقامت بزيارة صاالت عرض للفّنان أحمد كنعان في طمرة، 
كما عقدت جلسة عمل  ترشيحا،  في  كاحلي  وسسيل 
مع إدارة مؤّسسة «األفق» في مرَكز املؤّسسة في حيفا، ّمت 

خاللها بحث سبل الّتعاون املستقبلّي. 
هذا وقامت باكير بزيارة مكتب صحيفة «حيفا»، والتقت 
مع املدير العام واحملرّر املسؤول للّصحيفة، راني عّباسي، 
الّثقافّية  احلياة  في  الهاّم  ودورها  الّصحيفة  فتحّدثا عن 
واالجتماعّية ملدينة حيفا خاّصًة ولِفَلسطني عاًمًة، وشكرت 
لزيارتها  متابعتها  على  «حيفا»  باكير صحيفة  الفّنانة 

للبالد وملدينة حيفا بالّذات.
للفّنانة الّضيفة،  كما َمت تنظيم معرض خاّص وحميمّي 
مساء االثنني، في مطعم «عني الوادي» - بيت جّدها في 
حّي وادي الّنسناس - بحضور لفيف من األدباء والفّنانني 
وعّشاق الفن، وحظي هذا املعرض باهتمام إعالمّي خاّص، 
حيث أجرى تلفزيون ِفَلسطني تقريرًا موّسًعا عن املعرِض، 

وأجرى لقاًء مطوًّال مع الفّنانة ميسون باكير.
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åUHOŠò WHO×�Ë ‰UL =A�«Ë UHOŠ w� 5ÒO�U× =B�« WÐUI½
 sŽ ÊUMKFð

W ÒO �d F �« W�U � =B �« V �—b �Ë rO K F � � …—Ëœ
 5ÒO�U× =B�« WÐUI½ dI� w�

©dG¹d� WŽU� —«u−Ð® UHOŠ ¨w	½dH�« q�dJ�« ¨6 rOJŠ u¼UO�≈ Ÿ—Uý

 ÂöŽù«  ∫WO�U Ò²�«  lO{«u*«  w�  U?? ÎÝË—œ  V�U ÒD�«  UNO�  v ÒIK²¹  d̈Ný√  6  …—Ëb??�«  …Òb??�
ÆW ÒOÐdF�« WGÒK�« bŽ«u�Ë ¨w½Ëd²J�ù« ¨ŸuL	*« ¨wzd*« ¨¡ËdI*«

ÆrNðôU−� w� ¡«d³š ÊuÒO�U× �Ë ÊuLÒKF� UN�ÒbI¹
 UHOŠ  ≠  5ÒO�U× =B�«  WÐUI½  s??�  …œU??N??ý  …—ËÒb????�«  W¹UN½  w??�  Êu??−??¹Òd??)«  v ÒIK²¹

 Æ‰UL =A�«Ë
 W�UDÐ  vKŽ  ‰u??B??(«Ë  ¨5ÒO�U× =B�«  WÐUI½  v?? �≈  ÂU??L??C??½ô«  5−¹Òd�K�  sJ1

ÆWÐUI ÒM�« w� W Ò¹uCŽ
 Òq�   UŽUÝ  4®WÒOŽu³Ý√   «¡UIÒK�«  ÆÂœUI�«  Ê«d¹e ÓŠ  dNý  W¹«bÐ  w�  …—ËÒb??�«  √b³²Ý

 Æ©¡UI�
 ‰UB Òðô« w ÓŽu{u� ÊuÝ—b¹ s¹cÒ�« ¨‚u� U�Ë UOK ÔF�« ·uH ÒB�« » ÒöÞ rzöð …—ËÒb�«

ÆW ÒOÐdF�« WGÒK�« Ë√ ¨ÂöŽù«Ë
 åUHOŠò WHO×BÐ ‰UBÒðô«  vłd¹ …—ËÒb�«  ÂuÝ— l�œË qO−	Ò²K�Ë ¨W ÒO�U{≈ qO�UH²�
17∫00≠10∫00 WŽU	�« s� fOL)« v�« 5MŁô« s�  ̈21.5.2015 fOL)« Âu¹ v Ò²Š

04 ≠ 8522822 ∫nðU¼ ÆUHOŠ ¨5 ©å u½uO	²¼ò® q³'« Ÿ—Uý
 haifaÆnewspaper@gmailÆcom ∫w½Ëd²J�≈ b¹dÐ

åUHO�ò q�«d*
(الّصف  شمس  أيقان  الّطالب  فاز 
شمس  طاهرة  والّطالبة  ــّســابــع)،  ال
املــدرســة  طالبا  ـــرّابـــع)،  ال ــّصــف  (ال
ــيــر  ــاب ــــّي الــكــب ـــي ح ـــة ف ـــدّي ـــم األح
احليفاوّي، في مسابقة حفظ احلديث 
األربعاء  يوم  أقيمت  الّشريف، اّلتي 
املُنصرم (29/4/2015) في كلّية 
ّية.  القاسمي للّتربية في باقة الغرب
املسابقة  في  الّطالبان  شــارك  وقــد 
متّثلت في  اّلتي  الّثالثة،  الفئة  عن 
ــتــاب  ك ـــن  م ـــًثـــا  حـــدي  53 ــظ  ــف ح
عليه  فيما اّتفق  واملرجان»،  «الّلؤلؤ 
الباقي.  الشيخان حملمد فؤاد عبد 
على  منهما  كّل طالب  حصل  وقد 
شيكل،  ألف  بقيمة  ّية  مال جائزة 
سيتّم توزيعهما عليهما في حفل 

قام الحقً ا. خاصّ سيُ
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قبل  من  كبير  وتفاعل  ممّيزة  تعليمّية  أجواء  وسط 
الّطّالب وهيئة الّتدريس، انطلقت، مؤّخرًا، فّعالّيات 
«الكرمة»  ّية  ابتدائ في  واحلركة»  الّصّحة  «أسبوع 
الرّسمّية في مدينة حيفا؛ وذلك من منطلق احلرص 
على صّحة الّطّالب واإلميان  بأّن «درهم وقاية خير من 
يقتصر  ال  املدرسة  دور  أّن  معتبرين  عالج»،  قنطار 
متعّددة  الّتربية  على  ــا  وإّمن فقط،  الّتعليم  على 
وصّحة  الّسليمة  للّتغذية  الّتربية  ومنها  ــداف  األه
تاج  األجسام. وقد كان شعار هذا األسبوع «الصّحة 

على رؤوس األصّحاء.. ال يراه إّال املرضى». 
وتخّلل هذا األسبوع الّصحّي عّدة أنشطة وفّعالّيات 
باألسنان،  للعناية  محاضرات  منها:  ومحاضرات، 

تشريح القلب والرّئتني، ضغط الّدم، أمراض الّسرطان، 
اإلنعاش  الفطور،  وجبة  وأهمّية  الّصحّية  الّتغذية 
واملشروبات  الّطاقة  مشروبات  ـــّي،  األول واإلســعــاف 
الغازّية، الّنظافة،  الّتدخني وأضراره، الّتهريج الّطبّي، 
إلى  الّصحّية، إضافة  دور اإلعالم في تعزيز األمناط 

ورشات عمل وأنشطة رياضّية متنوّعة.
أولياء  من  عدد  والفّعالّيات  احملاضرات  هذه  وقــّدم 
األمور املختّصني كّل في مجاله، إلى جانب عدد من 

الّطلبة اجلامعّيني.
هذا وتقّدمت إدارة املدرسة بشكرها اجلزيل للمحاضرين 
في  العلوم  ولطاقم  ــي  ــال واأله املتطوّعني  وجميع 
على  الّتدريسّية  الهيئة  أعضاء  وجلميع  املدرسة، 
تعاونهم إلجناح هذا األسبوع املمّيز، راجيًة أن يكون 

طّالبها قد استفادوا ومتّتعوا.
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عاد، مؤّخرًا، املهرّج الّطبّي احليفاوّي واملعاِلج عن طريق 
الّلعب سرحان محاميد، من استكمال للّتهريج الطبّي 
جرى في أملانيا، جمع عدًدا من املعاجلني بالّطب البديل 
ّية، لهدف االّطالع عن  من مختلف أنحاء القارّة األوروب
كثب على تطوّر املسارات العالجّية عن طريق الّضحك 

والفنون وتبادل اخلبرات.
يذكر بأّن محاميد قد شارك في بداية العام في بعثة 
من  مّثل  الّصينّية،  شنغهاي  في  جــرت  تعليمّية 
هو  عّلم  إذ  لألطفال،  «شنايدر»  مستشفى  خاللها 

الطواقم  من  لعدد  الّطبّي  الّتهريج  أسَس  له  وزميل 
الّطبّية والّتمريض في خمس مستشفيات، وذلك ملا 

فيها من فوائد صحّية ونفسّية.
ّي عربّي في البالد،  ُيذكر أّن محاميد هو أّول مهرّج طّب
يعمل في عدد من املراكز الّطبّية في مرَكز البالد، كما 

يعمل محاضرًا مستقّالً.
الّلعب  طريق  عن  العالج  شهادة  على  حائز  محاميد 
والتحاقه  تعّلمه  جانب  إلى  إيالن»،  «بار  جامعة  من 
بعدد من االستكماالت حول الّتهريج الّطبّي في البالد 

وخارجها.
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موضوع  اليهودّي)،   – العربّي  (املرَكز  الكرمة»  «بيت  مؤّسسة  اختارت 
ّية ليكونا محور مهرجان «أّيام الّثقافة العربّية»  حافة العرب الّثقافة والصِّ
ثقافّية  العشرين كمدينة  القرن  بداية  ُعرفت منذ  العام كون حيفا  لهذا 
ضاهت ُمدًنا ثقافّية أخرى، مثل: بيروت واإلسكندرّية ومدن ساحل البحر 
الّثقافّية  املؤّسسات  عشرات  فيها  أقيمت  حيث  ّية.  العرب املتوّسط 
العرب،  والّشعراء  واألدباء  الفّنانني  كبار  من  عدًدا  مسارحها  واحتضنت 
املازني.  وإبراهيم  واجلواهرّي  وهبي  ويوسف  وأسمهان  كلثوم  أم  بينهم 
وفيها ترعرع وعاش كبار األدباء الِفَلسطينّيني، بينهم: أبو سلمى وإميل 
حبيبي وعصام العّباسي وجميل البحرّي. كما صدر فيها عدد كبير من 
الّصحف واملجّالت منذ عام 1908 وحّتى عام 1948 مثل «الكرمل» 
و»الّنفائس العصرّية» و»الزّهراء» و»املهماز» و»االّحتاد» اّلتي ال تزال تصدر 

حّتى يومنا منذ عام 1944. 
ومساء أمس اخلميس (7 أّيار 2015)، ّمت حتت رعاية وحضور احملامي 
رئيس  (نائب  أسعد  والّدكتور سهيل  بلدّية حيفا)،  ياهف (رئيس  يونا 
شمل  ّية،  العرب حافة  الصِّ مؤمتر  ختام  في  املهرجان  افتتاح  حيفا)  بلدّية 
أنطوان  حافي  الصِّ باشتراك:  ّية،  العرب حافة  الصِّ في  احلمراء  اخلطوط 
خليل  د.  نّفاع،  هشام  حافي  الصِّ نّصار،  مقبولة  حافية  الصِّ شلحت، 

حافّي فرات نّصار.  ريناوي، الصِّ
في  والفن  الّثقافة  مجاالت  تغطية  موضوع  الّثانية  اجللسة  وتضّمنت 
العافية،  أبو  خميس  حافّي  الصِّ باشتراك:  احمللّية.  ّية  العرب حافة  الصِّ
أبو غّنام، اإلعالمّي منيب  حافّية ميساء  الصِّ تامر،  أبو  نادر  اإلعالمّي 

حافّي واملخرج الّتلفزيونّي يانوس غّطاس.   فارس، الصِّ
واّلذي  ّية،  العرب الّثقافة  أّيام  مهرجان  افتتح  الّندوتني  من  االنتهاء  فور 
يتضّمن برنامج فّني مع الفّنان ربيع خوري في عرض كوميدّي ساتيري، 

عالء عزّام ومنى ميعاري في عرض موسيقّي.
أّيار   8) اجلُمعة  اليوم  الكرمة»،  «بيت  فنون   غاليري  سيفتتح  كما 
صحافّية  نظرة  بُعنوان  الّصحفّي  للّتصوير  ا  ـً جماعّي معرًضا   (2015
أكرم  حافّيني: علي علي،  الصِّ للمصوّرين  نعامنة  املعرض فدوى  ألمينة 
لقاءات  العام  الّثقافة هذا  أّيام  تلحمي. يشمل مهرجان  دراوشه، عصام 
حافّي سلمان ناطور يتمحور موضوعها حول  عديدة  مع الكاتب والصِّ
ّية،  حافة في حيفا، وستقام في مختلف األحياء العرب ِمائة عام من الصِّ
ّية،  العرب باملدارس واألحياء  باإلضافة إلى ورشات عمل مختلفة، سُتقام 
وافتتاح معرض كتاب من إنتاج مكتبة ودار الّنشر ”كل شيء“ لصاحبه 

صالح عّباسي.
قال املنتج سهيل فودي، اّلذي عمل دون كلل على إجناح هذا البرناّمج، 

ّية، ولذلك  يقول: ”عملنا على مضامني تالقي استحسان اجلماهير العرب
حافة،  والصِّ كالّتاريخ  الّثقافة  في مجال  األمور  العديد من  حوّلنا شمل 
الورشات  إلى  باإلضافة  الكوميدّية،  العروض  وحّتى  واملوسيقى  الفّن 
ّية. ندعو  اّلتي سنقيمها في املدارس والفّعالّيات املختلفة باألحياء العرب
برامج  ستشمل  واّلتي  الهاّمة،  الفّعالّيات  هذه  في  للمشاركة  اجلميع 

عديدة ومتنوّعة ُترضي كّل األذواق“.
اختارت  ”لقد  الكرمة“):  ”بيت  مؤّسسة  عام  (مدير  رون  آساف  وقال 
الّثقافة، وقد  أّيام  الّلجنة هذا املوضوع الهاّم لكي يكون محوَر مهرجان 
 – شلحت  أنطوان  الكاتب  استشارة  وفق   - فودي  املنتج سهيل  عكف 
أعطت كّل الّدعم  على تنفيذ تلك املضامني، ومؤّسسة ”بيت الكرمة“ 
عن  يدور  احلديث  كون  الّتنفيذ،  حّيز  الهاّم  املشروع  هذا  إلخراج  وثقلها 
حافة والّثقافة سنلمس  ّية. ومن خالل موضوع الصِّ مهرجان الّثقافة العرب
عّدة مواضيع، وسنقّدم العديد من العروض الهادفة. نحن نختار في كّل 
عام موضوًعا جديًدا ونعمل على تنفيذه على أّمت وجه. نأمل في العام 
ّية لتكون شريًكا وُمنتًجا في  القادم أن تشاركنا اجلمعّيات األهلّية العرب
مهرجان أّيام الّثقافة، وتأخذ دورًا كامًال في إنتاج هذا املشروع الهاّم من 
قبل  من  إمالءات  أو  تدّخل  أّي  دون  البالد،  في  ّية  العرب اجلماهير  أجل 
بصدق  تعمل  مؤّسسة  ألّننا  آخر،  أّي طرف  أو  الكرمة“  ”بيت  مؤّسسة 
ا في جناح تلك املشاريع،  ـً ا أساسّي على إخراج مشاريعها، ما يعتبر سبًب

وقبولها لدى اجلمهور العربّي في حيفا والبالد“.
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الّنشر «كّل شيء» لصاحبها  افتتحت مكتبة ودار 
صالح عّباسّي، أمس اخلميس، في «بيت الكرمة» 
ُيعَتبر  واّلذي  العربّي»،  الكتاب  في حيفا «أسبوع 
ا،  ـً سنوّي تتجّدد  حضارّية  ثقافّية،  تظاهرة  مبثابة 
تلتقي فيه مع روّادها من محّبي الكتاب والقّيمني 
واخلاّصة،  العاّمة  املؤّسسات  مكتبات  إدارة  على 
أحدث  للحصول على  كّل حدب وصوب  يأتون من 
ّية، من كتب تتوزّع على  إصدارات دور الّنشر العرب
ّية، الفكرّية واملوسوعات على  مختلف املجاالت األدب
إضافًة  إلخ..  إلخ..  العلمّية،  الّتاريخّية،  أنواعها 

إلى اجلناح اخلاّص بأدب األطفال. 
ُيذكر أّن مكتبة «كل شيء»، كانت قد أعلنت في 
وقت سابق أّن املعرض اّلذي ُيقام في «بيت الكرمة» 
 ،22 («هتسيونوت»)  اجلبل  شــارع  في  حيفا   -
تكون أبوابه مفتوحة أمام اجلمهور، ابتداًء من أمس 
اخلميس (7/5) حّتى األحد (17/5) من الّساعة 

العاشرة صباًحا حّتى الّثامنة مساًء.
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لوبا  العربّي،  لإلعالم  إسرائيل  شرطة  باسم  الّناطقة  أصدرت 
نسخة  «حيفا»  صحيفة  مكاتب  وصلت  بياًنا،  السمري، 
عنه، جاء فيه: «بعد ُمضّي نحو عامني، متّكنت شرطة اِملنطقة 
الّساحلّية، من التوّصل إلى املشتبه به باغتصاب عّدة فتيات 
في مدينة حيفا والبلدات املجاورة. وتنسب إلى املشتبه اّلذي 
ملّفات  عّدة  عاًما)،   28) حيفا  مدينة  سّكان  من  تبّني أّنه 
اغتصاب واعتداء، قام بها املشتبه به، خالل العامني املنصرمني 
منقًضا  للّضحايا،  به  املشتبه  حيث ترّبص  يبدو،  ما  على 
ا إياهّن وفارًا من  املكان». ا، مغتصًب ـً عليهّن وُمعتدًيا جنسّي

وأضاف البيان: «وقد متّت إحالة املشتبه به إلى محكمة الّصلح 
في حيفا لتمديد اعتقاله على ذّمة الّتحقيقات اجلارية بوحدة 
الّتحقيقات املرَكزّية («ميار») في اِملنطقة الّساحلّية، مع العزم 
ُتشير  ّينات  وب أّي تفاصيل  على إصدار أمر حظر نشر، عن 

إلى ُهوّية املشتبه به، أو حّتى نشر صورته الّشخصّية».
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من  القفز  عمره،  من  العشرينّيات  في  حيفاوّي  شاّب  حاول 
سطح مبنى مرتفع ووضع حدٍّ حلياته، إّال أّن قائد مرَكز الّشرطة 
اجلماهيرّية في حّي «هدار»، استطاع أن يتسّلق املبنى ويصل 
هذا  من  األحــد  يــوم  ّمت،  حيث  الــّشــاب.  حياة  وينقذ  سطحه 
ا  ـً أّن رجًال شاّب الّشرطة وصول خبر مفاده  مرَكز  األسبوع، في 
يحاول االنتحار وإلقاء نفسه من على سطح مبنى في حّي 

«هدار» في مدينة حيفا. 
فوصلت في احلال سّيارة شرطة، ترّجل منها على الفور الرّقيب 
خاّص،  سّلم  بواسطة  املبنى  سطح  إلى  وصعد  دمــني،  ــي  رون
فقدان  يسّبب  وجوده  أّن  من  خوًفا  املبنى  سطح  على  وزحف 
توازن الّشاب املُقِدم على االنتحار، ما قد يؤّدي إلى سقوطه! 
ا إلى جنب، مبساعدة جار تواجد في املكان، استطاعا رفع  وجنًب
الّشاب وسحبه، بعد أن كاد يسقط جرّاء فقدانه قدرة القبض 

على حاّفة الّسطح، وبذلك أنقذا حياته.
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أصدرت املتحّدثة باسم شرطة إسرائيل لإلعالم العربّي، لوبا 

صحيفة  مكاتب  وصلت  اإلعــالم،  وسائل  إلى  بياًنا  الّسمري، 
«حيفا» نسخة عنه، جاء فيه أّنه بعد «حتقيقات سرّية قامت 
الّنصب  قضايا  مكافحة  وحدة  الّساحلّية،  اِملنطقة  شرطة  بها 
ّية  واالحتيال، ّمت يوم االثنني من هذا األسبوع، اعتقال شاّبة عرب
حيفاوّية (25 عاًما)، بشبهة إقدامها على اختالس مبلغ يقّدر 
مؤمتَنة  كانت  اّلــذي  املال  صندوق  من  شيكل  ألف   230 بنحو 
ومسؤولة عنه، خالل وردّيات عملها في أحد فروع شبكة مقاهي 

«أروما» في مدينة حيفا».
هذا وكانت الّشرطة قد شرعت بتحقيقاتها بعد ورود شكاوى من 
قبل مشّغلي املشتبهة؛ حيث قامت األخيرة خالل الّتحقيقات 
معها، باالعتراف بالّشبهات املنسوبة إليها، ما دفع الّشرطة إلى 
متديد اعتقالها، حلني االنتهاء من كاّفة الّتحقيقات وتقدمي الئحة 

اّتهام بحّقها.

 —U � �√
ÆÆW ÒO zUM �
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ّية «األخوّة» الرسمّية، في مدينة  احتضنت ابتدائ
فّعالّيات  األسبوع،  هذا  من  االثنني  يوم  حيفا، 
«يوم القّمة» في الّتربية االجتماعّية، حتت ُعنوان 

«اآلخر هو أنا».
ــوّعــة  ومــن مختلفة  ــات  ــّي ــال ــّع ف ــوم  ــي ال ــل  ــخــّل وت
عرض  ضمنها:  من  الّصفّية،  الّشرائح  ملختلف 
يدوّية، أشغال  ــالم،  أف عــرض  محوسبة،  قصص 

 موسيقى، ورياضة.

هذا إلى جانب تبّني بعض الّطّالب لّطّالب أصغر 
خاّص؛ ما  لبرنامج  وتفعيلهم وفًقا  ا  ـً سّن منهم 

أثار تفاعلهم واستحسانهم.
وذكرت مرّكزة املوضوع، املعّلمة جيزيت داود، بأّن 
اليوم  الّنحل إلجناح  كخلّية  عملت  املدرسة  أسرة 
الفّعالّيات،  خالل  من  القّيمة  املفاهيم  وتذويت 
وأهمّية  اآلخر،  كمساعدة  اآلخر،  واحترام  كتقّبل 
املفاهيم  من  وغيرها  املجموعات،  داخل  الّتعاون 

الّتربوّية األخرى.

 s 
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األطــفــال  مستشفى  ـــى  إل وصـــل 
ّي «رمبام»،  «روت» في املرَكز الطّب
صبّي في الّسابعة من عمره، كان 
املركبات،  بني  متسوًّال  يتجّول  
يعاني إهماًال شديًدا وتبدو عليه 
جرّاء  ُمبرحة  كدمات  آثار  واضحًة 

تعرّضه العتداء جسدّي وحشّي!
اء والّطاقم املعاِلج،  وقد ُصدم األطّب
حالة  ــن  م ـــاء،  ـــع األرب أمـــس  أّول 
الّصحّي  ووضعه  املـُـزريــة  الّصبّي 
املترّدي، حيث كانت تغّطي جسده 
والتقرّحات.  ـــروح  واجل الــكــدمــات 
أّن  تبّني  ّية  األول الّتحقيقات  ومن 
ّية،  الّصبّي من سّكان الّضفة الغرب
الّشوارع  في  للتسّول  إرساله  ّمت 
املركبات  سائقي  من  املــال  وطلب 
والّتقاطعات  ــوارع  ــّش ال في  املـــارّة 
الرّئيسّية، وعلى ما يبدو تعرّض 
هذا الّصبّي إلى اعتداءات جسدّية 

ونفسّية صعبة!
(مدير  شافيت  ــتــاي  إي د.  وقــال 
مستشفى  ــي  ف ـــوارئ  ـــّط ال قسم 
مدار  على  أصــادف  لم  األطفال): 
ا يعاني  ـً ّي 20 عاًما كطبيب، صب

الرّضوض  من  املريع  الّشكل  بهذا 
إضافًة  والكآبة،  واملعاناة  واإلهمال 
ــرّدي.  ــت ــى وضــعــه الــصــحــّي امل إل
حالته تذّكرني بحال أطفال العالم 
مشابهة  حالة  أَر  ــم  ل ــالــث..  ــّث ال

حلالته من قبل!
ويؤّكد د. شافيت أّن وضع الّصبّي 
الّسّيئة  النفسّية  وحالته  اُحملــزن، 
ــّدفء  ال خــالل  ــْني من  واضــَح كانا 
بهما  حــظــي  ــــذي  اّل واالهــتــمــام 
الّصبّي من قبل الّشرطي املرافق، 
يفارق  ولم  جانبه  إلى  وقف  اّلذي 
إلى  ُمشيرًا  اليوم.  ــوال  ط سريره 
الّصبّي  على  الّشرطّي  شفقة  أّن 
واهتمامه به، أثلجا صدر الّصبي 

ورسما البسمة على وجهه.
الّصبّي  ــدى وصـــول  ل ـــه  أّن ــر  ــذك ُي
«روت»  األطــفــال  مستشفى  ــى  إل
الّطبّي «رمبام»، خضع  املرَكز  في 
من  لسلسلة   - ــور  الــف على   -
واملخبرّية.  اجلسدّية  الفحوصات 
ــدم إصابته  الــتــأّكــد مــن ع ورغــم 
اء  بأضرار داخلّية جدّية،  قرّر األطّب
األطفال  أقسام  أحــد  في  ــاَءه  ــق إب
العالج  املستشفى الستكمال  في 

واملراقبة.

صورة من املتحدث اإلعالمّي باسم مستشفى «رمبام»
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الّنادي  بها  يقوم  اّلتي  الفّعالّيات  سلسلة  ضمن 
في  «هــدار»  منطقة   – الّشرقّي  احلّي   - الّنسائي 
حيفا، ومببادرة العاملة اجلماهيرّية هدى أبو قياس، 
وبدعم من مكتب الّشؤون االجتماعّية «هدار-عير» 
في حيفا، قام، يوم االثنني من هذا األسبوع، وفد من 
الّنادي الّنسائي احلّي الّشرقي بزيارة وجولة تعارف 
الّناصرة،  في  الّسوق  حّي  الّنسائي  الّنادي  ولقاء 
في  اجلمعّية  مقّر  في  الّنساء  استقبال  ّمت  حيث 

الّناصرة، لهدف الّتعارف وتبادل اخلبرات، ولتشجيع 
الّنساء للمشاركة في الفّعالّيات اجلماهيرّية.

العذراء  عني  حّي  إلى  الّنساء  اصطحاب  ثّم  ومن 
القدمي،  ــوق  ــّس ال ــّي  ح فــي  سياحّية  جولة  ضمن 
للتعرّف على معالم اِملنطقة مبرافقة الباحث واملرشد 

الّسياحّي خالد عوض.
هذا ورّحبت ناشطات حّي الّسوق - الّناصرة بزيارة 
الّنادي الّنسائّي احليفاوّي، ودعوة احلضور إلى وجبة 
غداء فاخرة من مأكوالت مطبخنا العربّي واحللويات 

الفاخرة، من إعداد وتنظيم نساء الّنادي.

åUHO�ò q�«d*
ّية.. حيفا بالعبرّية:  في إطار مؤمتر «حيفا بالعرب
الّسينمائّي،  ـــــّي،  األدب ــداع  ــإلب ل كــمــركــز  حيفا 
واملوّثقة  الّناشطة  قّدمت    - واملسرحّي»  املوسيقّي 
روضة غنامي، محاضرة بُعنوان «مشوار بني املاضي 
وادي  حّي  في  الّثقافّي  واملوروث  الّتاريخ  واحلاضر: 
الّثالثاء  يوم  ُعقدت  واّلتي  حيفا»،  في  الّنسناس 

(5/5/2015) في جامعة حيفا.
تخّللت احملاضرة مقاطع «فيديو»، صور، وأدبّيات، 
روت من خاللها روضة غنامي عن مشوارها اخلاّص 

في تاريخ، ثقافة وتراث وادي الّنسناس.

ّية وآدابها في  ُعقد املؤمتر مببادرة قسم الّلغة العرب
يسعى  أوسع  مشروع  من  جزء  وهو  حيفا،  جامعة 
ّية في احلّيز  إلى تعزيز مكانة وحضور الّلغة العرب
معهد «فان  مع  بالّتعاون  إسرائيل،  في  األكادميّي 
العربّي  املركز   - ـــات»  و«دراس القدس،  في  لير» 
للحقوق والّسياسات و«سيكوي» - جمعّية دعم 
ثالثة  املؤمتر  هذا  في  شارك  وقد  املدنّية.  املساواة 

عشر محاضرة ومحاضرًا. 
من اجلدير بالّذكر أّن احملاضرات واحملاضرين، العرب 
واليهود، قّدم كّل واحد منهم محاضرته بلغته األم، 

مبرافقة ترجمة فورّية. 



ثانوية وكلية حيفا
طريقك لالندماج في سوق العمل!

ثانوية وكلية حيفا الثانوية الوحيدة في المنطقة فيها تتمكن الحصول 
على شهادة بچروت ولقب هندسي في االدارة والتصنيع.

 بإرشاف وزارة املعارف 
 متكني شخيص يف املجالني التعليمي واالجتامعي

 طاقم تربوي مهني (مرافقة فردية للطالب)
 دروس خاصة داعمة ومساعدة يف مواضيع البچروت

 للمتفوقني متنح استمرارية التعليم للقب هنديس او تقني ادارة وتصنيع يف الصفوف الثالثة عرش والرابعة عرش
من يسكن عىل بعد 
عىل منحة تعليميةاو اكرث من املدرسة يحصل  15 كلم 

בפיקוח
משרד החינוך


�	��������| www.tihon-haifa.comشارع َههيستدروت 68, حيفا | 1-800-333-111 | 050-693-4888 |
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نظرة  معرض  الكرمة»  «بيت  الفنون  غاليري  يفتتح 
الّصحفّي.  للّتصوير  صحافّية، وهو معرض جماعّي 
املعروضة  ــور  ــّص وال نعامنة،  ــدوى  ف املــعــرض:  أمينة 
دراوشــه،  أكــرم  علي،  علي  الّصحافة  ملصوّري  تعود 

وعصام تلحمي.
لكّنها  الّثانية،  من  جزء  في  حافة  الصِّ ُتلتقط صور 
تنطبع في ذاكرة كثيرين مّنا. في عهد الّثقافة الرقمّية 
حافة الّشبكّية على حّيز أكبر  (ديجيتل) حتوز الصِّ
حافة املطبوعة، وكتلة الّصور اّلتي  فأكبر قياًسا بالصِّ
تنضب.  ال  بدقيقة  ودقيقة  بيوم  يوًما  الّشاشة  متأل 
تأثيرها يتعاظم مع اّتساع استخدام «اإلنترنت». وفًقا 
لألبحاث فإّن نحو %40 من سّكان العالم مرتبطون 
اليوم بشبكة «اإلنترنت» ومختلف شبكات الّتواصل 
االجتماعّي. يتّم نشر تقارير وصور صحافّية بشكل 
ّية  بإمكان سابًقا  يحَظ  لم  جمهور  على  تناسبّي، 
وقت  خالل  «الّتدحرج»  على  الّصورة  قدرة  الّتواصل. 
إلى  والّتحّول  أقصاه  إلى  العالم  أقصى  من  قصير 
وتوّفر  والزمن،  الرقابة  جدران  تقوّض  املتابعة  عاملّية 
قوّة تأثير كبرى على كثيرين مّنا، وميكنها، أحياًنا، 
واسعة. معرض «نظرة  احتجاجّية  نشاطات  أن حترّك 
صحافّية» يضّم أعماًال لثالثة مصوّرين ِفَلسطينّيني 
هم: علي علي (غزّة - برلني)، أكرم دراوشة (إكسال) 

وعصام تلحمي (عسفيا). 
كّل مجموعة أعمال توّثق حادثة، حدًثا، نقطة زمنّية 
أو مجموعة حتكي حكاية  عائلة،  فرد،  قّصة  ضمن 

املصوّرين  من  واحد  كّل  رؤى  الِفَلسطينّي.  الّشعب 
تكون أحياًنا متباعدة، وتستحضر احلدث من الداخل، 
املظاهرات أو أهوال احلرب، ما يكّلف هؤالء املصوّرين 

حياتهم أحياًنا.
 .1988 عام  إكسال  في  ــة  دراوش ــرم  أك املصوّر  ــد  وُِل
الّصحفّي،  الّتصوير  في  سنوات  عــّدة  منذ  وينشط 
ِفَلسطينّيني  بني  واملواجهات  املظاهرات  صوره  وتوّثق 
األخضر  اخلــط  داخــل  اجليش  ـــوّات  وق الّشرطة  ــني  وب
قد  املاضي  في  معّينة  صور  التقاط  كان  وخارجه. 
عرّض حياته للخطر، بل تسّبب له بضرٍر ُمستدام في 
األوتار الّصوتّية على أثر استنشاق غاز في مظاهرة 

بأّم الفحم.
الّصحافة  ــصــوّري  م مجموعة  ضمن  نــاشــط  ـــرم  أك
العرب واليهود ActiveStills، وُعرضت صوره في 
بينها  صحف،  عــّدة  في  وُنشرت  املعارض  من  عدد 

بنانّية.  «الّسفير» الّل
وُِلد املصوّر علي علي (علي نور الدين) عام 1984 
في  اليوم  ويعمل  غــزّة،  في  وتعّلم  ترعرع  غــزّة.  في 
غزّة وبرلني. درس علي في مدرسة مبخّيم الجئني في 
غزّة، وقرّر منذ صغره العمل في الّتصوير الّصحفّي 
على درب شقيقه البكر، فايز علي، اّلذي عمل لوكالة 
الّصحافة الفرنسّية. بدأ العمل في وكالة EPA في 
سّن 17 عاًما، ونال شهادة الدبلوم من جامعة األزهر 
تصوير  في  طريقه  بداية  في  علي  متحور  غــزّة.  في 
في  خصوًصا  والّصادمة،  القاسية  املشاهد  ــرب،  احل
في  اليوم  علي  ينشط   .2008-2009 السنتني 

منها:  صحف  عّدة  في  صوره  وتنشر   ،EPA وكالة 
 The New York Times, The Guardian, The

 Los Angeles Times, The independent, El

كما  وغيرها..   ,Pais,  Süddeutsche Zeitung

ــّدة مــعــارض وفـــازت بالعديد  ــي ع ــوره ف ــرَضــت ص ُع
 Frontline Club Award for مثل:  اجلوائز،  من 

photojournalism للعام 2013، وغيرها.

عام  عسفيا  قرية  في  تلحمي  عصام  املصوّر  ــد  وُِل
ا، وهو خرّيج معهد  1960، ويعمل مصّمًما معمارّيً

«فيتسو» - حيفا. يعمل في الّتصوير االحترافّي في 
الّسنوات األخيرة. يصوّر عصام في أعماله املعروضة 
في املعرض القرى غير املعترف بها وسّكان قرية جسر 
الزرقاء اّلذين يعيشون في ظروف من الفقر واإلهمال. 
وُعرضت  صوره  وُنشرت  اجلوائز  من  بعدد  عصام  فاز 
Arabpx، وفي معارض  في عّدة مواقع، في كتاب 
معرًضا  القريبة  الّشهور  فــي  وسيفتتح  محلّية. 
مبدينة   Flowfineart ــيــري  جــال ــي  ف ــه  ل ا  شخصّيً

كلن األملانّية.
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Í—u� n|U� ∫ —̂ËU�
÷u� qz«Ë ∫ —̂ Òu�

 w� b??�ÔË  ¨UHOŠ WM¹b� ÊU ÒJÝ s� œ«Òb??Š Ê«Ëd??�
 ¨UNO�  W ÒO½«bLF*«  W??Ý—b??*«  Z??¹Òd??š  ¨…d??�U?? ÒM??�«
 ÎôÒË√ W ÒO�½dH�« WGÒK�« ”—œË ¨U�½d� v�≈ d�UÝ
 ÆWKzUŽ VO³D	 ÃÒd
ðË ¨„UM¼ ÒV ÒD�« ”—œ ÒrŁ

 Æw�ułË w½uÞ ∫Ê«b�Ë t�Ë Ã ÒËe²�

 h ÒB
ðË  åÂU³�—ò  vHA²��  w�  qLF�«  √bÐ
 ‰ULJ²Ý«   «—Ëœ  “U²ł«  Òr??Ł  ¨ÂUEF�«  WŠ«d−Ð
 w� Ÿu??J??�«Ë n??²??J??�« W??Š«d??ł v?? K??Ž e??O??	d?? Ò²??�«Ë
 “ÂU³�—”  v�≈  tðœuŽ  bFÐË  Æ«d�¹uÝË  U�½d�
 …—«œ≈  v?? Ò�u??ð  p??�–  bFÐË  ¨«ÎdO³š  U Î³O³Þ  `³�√
 w�  ¨n²J�«  WŠ«d'  —UEM*UÐ   U ÒOKLF�«  r�
 Ác¼Ë  ÆU¹—UN½  w�  wÐdG�«  qOK'«  vHA²��
 v{d*«  ÊU??	  b??Ë  ¨„U??M??¼  WŁb×²��  …b??Šu??�«
 vHA²�� w???�  Ãö???F???�«  «c????¼  q??¦??�  Êu?? ÒI??K??²??¹

Æœö³�« jÝ«Ë√  UOHA²�� w� Ë√ “ÂU³�—”

ÆÆ—«u(« «c¼ UM� ÊU	 ¨œ«ÒbŠ Ê«Ëd� Æœ l�Ë
 w??²?? Ò�« ÂU??E??F??�« w??� q??	U??A??*« d??¦??	√ w??¼ U??�

ø—uNL'« UNM� w½UF¹
خاّصة  مجالني؛  ــى  إل املوضوع  هــذا  تقسيم  ميكننا 
ــًدا فــي مجال  أّن الــّطــب اجــتــاز خــطــوات واســعــة ج
وهكذا  للجمهور.  الّالزمة  العالجات  وتقدمي  الّتطوّر 
أصبح ملوضوع العظام تخّصصات عديدة، فللكتف 
تخّصص وللكوع تخّصص، كذلك األطراف والعمود 
مجال  في  التخّصص  وأصبح  بأقسامه.  الفقرّي 
معاجلة الكتف لدى الّشباب أو صغار الّسن، ومجال 
البالغني واملتقّدمني بالّسن. ونقصد بصغار الّسن من 
هم دون سّن الّثالثني، وهؤالء قد يعانون من مشكلة 
العادّية  العالجات  تقدمي  وميكن  الكتف،  في  انتزاع 
لهم. وقد ُأدخلت عالجات أكثر تطوّرًا، وأتت بنتائج 
عن  إّمــا  يتّم  وذلــك  الكتف.  بتثبيت  جناعة  أكثر 
طريق املنظار، ونسبة الّنجاح فيها تصل إلى حوالي 
ميارسون  واّلــذيــن  الرّياضّيني  ولكن  ا،  تقريًب  90%
فإّننا  قوّية؛  كتف  إلى  يحتاجون  صعبة،  أعماًال 
عظم  قطعة  بزرع  أخرى  جراحّية  عملّية  لهم  جنري 

داعمة للكتف، فتصبح ثابتة ومستقرّة في مكانها. 
والّنتائج في هذه العملّية أكثر جناًحا.

 n??²??J??�« ÍË«b???????¹ Ê√ ¡d???L???K???� s???J???1 q?????¼Ë
 W ÒOKLF�«  ¡«d????ł≈  q??³??  W?? ÒO??zU??Ë   U??łö??F??Ð

»'WÒOŠ«d؟

إذا حتّدثنا عن مشاكل الكتف لدى الّشباب، فاألمر 
ممكن؛ ولكّن الوضع أصعب لدى الكبار في الّسن، 
ألّن عضالت الكتف تتعرّض لاللتهابات والتمزّقات 
مع مرور الّسنني، وهذا ما يؤدي إلى أوجاع قاسية، 
أّي  رفع  أو  الكتف،  حتريك  على  القدرة  عدم  وإلى 
ثقل، أو حّتى ارتداء مالبسهم أو أن يعيشوا حياتهم 

بقطعة  الكتف  عضلة  ونشّبه  العادّية.  اليومّية 
قماش، تبدأ بالّتلف مع تقّدم العمر، واّلذين يحملون 
يعملون  أو  الكتف،  طاقة  يفوق  مبا  وأحماًال  أثقاًال 
وأكتافهم مرفوعة كاّلذين يرّتبون احلاجّيات واألغراض 
على الرّفوف العالية، فهؤالء تتعرّض أكتافهم إلى 
الّضغط والتمزّق أكثر من أّي شخص آخر ال يقوم بأّي 
الّتلف  عمل قاٍس في حياته. وثّمة أشخاص ورثوا 
في عضالتهم عن آبائهم، وهذا عامل وراثّي يلعب 
مبمارسة  مبّكرة  سّن  منذ  اجلمهور  ننصح  ولذا  دورًا. 
فّعالّيات  أّي  أو  دائمة  بصورة  كانت  إن  الرّياضة، 

ونقصد  ًا.  ـ أسبوعّي مرّتني  أو  ــرّة  مل ــرى،  أخ رياضّية 
بنصف ساعة من حتريك العضالت وشّدها ومّدها، ّمما 

يتيح للعضلة ليونة ومينع متزّقها مع الّسنني.

øÂUEFK� W³� ÒM�UÐ «–U�Ë
مع  اجلميع  لدى  وتتفّتت  تتآكل  العظام  أّن  نعرف 
تقّدم الّسن، وهذا ينعكس بصورة وراثّية على األبناء 
عظامنا،  على  اإلمكان  قدر  وللمحافظة  واألحفاد. 
ففي  اخلفيفة؛  الرّياضة  ومنــارس  نتحرّك  أن  يفّضل 
فإذا  االحتكاك،  من  يقيه  سائل  يوجد  مفصل  كّل 
هذا  على  نحافظ  فإّننا  صحيحة  بصورة  حترّكنا 
الّسائل داخل املفصل ويقوم بوظيفته لتليني العظام 
لئّال جتّف وتيَبس وبالّتالي تتفّتت، وهذا يؤّدي إلى 

احتكاك العظام املؤلم.

 n²J�« w� X½U	 Ê≈ ¨ÂUEF�« ÃöŽ Òr²¹ q¼
 o¹dÞ  sŽ  ¨r�'«  w�  d??š¬  ÊUJ�  ÒÍ√  Ë√

øjI� W ÒOŠ«d'«  UÒOKLF�«
لكّل مشكلة طريقة عالج، كما أّن املشاكل تتفاوت 
من  يختلف  الكتف  عالج  كذلك  آلخر،  شخٍص  من 
مريٍض آلخر. والكتف مفصل كبيرة جًدا ومشاكلها 
تساعد  الكتف  في  ما  حقنة  أّن  جند  وقد  كثيرة. 
عملّية  ــى  إل حتتاج  فال  أوجاعها  وتخّفف  املريض 

جراحّية. وفي حاالت أخرى، إذا ظهر التمزّق شديًدا 
فإّننا نضطّر الستخدام اجلراحة باملنظار. ولم يعد اجلرّاح 
ُمرغًما على فتح كتف املريض بعملّية جراحّية، بل 
ميكن استخدام املنظار، فيتّم تنظيف ما تفّتت منها 

وحتّل املشكلة. 

 dO³	 ‚Òe9 s� Êu½UF¹ s¹cÒ�« ÊQAÐ «–U�Ë
øn²J�« w�

هؤالء يخضعون لعملّية جراحّية، ألّن املنظار ال يفيد 
في هذه احلالة. ولذا نغرس بالوًنا في الكتف اّلذي 
يفصل العظام بعضها عن بعض، ويؤّدي إلى عدم 
جراحة  مجال  وهذا  جّيدة.  بنتائج  ويأتي  االحتكاك، 
الّسنة فقط، وهذه  أو سنة ونصف  حديثة منذ سنة 
وتستغرق  معّقدة  وغير  بسيطة  تعتبر  العملّية 

نصف ساعة، ويعود بعدها املريض إلى بيته. 

 UNÐ `??B??M??ð W??M?? ÒO??F??� W???¹c???ž√ „U???M???¼ q???¼
øÂUEF�« vKŽ WE�U×LK�

تأثيرها على  أكثر من  العظام  تأثير األغذية على 
العضالت، والّنصيحة هنا هي تناول األغذية الغنّية 
يؤّثران على  D (د). وهما  وفيتامني  بالكالسيوم، 
مبنى العظام وتركيبها وجودتها. وفي بالدنا نكسب 
فيتامني (د) عن طريق اجللد، من الّشمس مباشرًة، 
إلى  يــؤّدي  ّمما  الّصيف  في  جًدا  حــارّة  بالدنا  ولكّن 
أنفسهم قيظ احلرّ،  ليقوا  الّظّل  دخول اجلميع حتت 
(د).  فيتامني  فــي  ملحوًظا  الّنقص  جنــد  وهــكــذا 
مرّة  روتيني  بشكل  الّدم  فحص  إجراء  يفضل  وهنا 
يعاني  أّنه  تبّني  وإذا  األقل،  على  الّسنة  في  واحدة 
هذا  يأخذ  أن  فيجب  (د)،  فيتامني  في  نقص  من 
الفيتامني، ليس كدواء بل كإضافات غذائية، وهذه 
تساعد  بل  الكلى  أو  املعدة  تؤذي  ال  الفيتامينات 

في احملافظة على جودة العظام.

 W ÒOŠ«d'«  UÒOKLF�«  bŽU�ð Èb� ÒÍ√ vإ�
ø¡UH ÒA�« WŽdÝ vKŽ —UEM*UÐ

ــراء  إج وتسهل  الــّشــفــاء،  على  تساعد  هــي  فعًال 
واملضاعفات.  الّتعقيدات  من  نسبة  بأقّل  العملّية 
كّنا  كما  الكتف،  فتح  إلى  العملّية ال حتتاج  هذه 
نفعل سابًقا، حيث يبقى اجلرح مفتوًحا لفترة طويلة، 
ويعاني املريض جًدا حّتى يشفى اجلرح ويلتئم العظم. 
والقيح  االلتهابات  أعراض  تظهر  كانت  ما  وكثيرًا 

والّنزيف وغيرها ّمما يعّقد العملّية وشفاَءها. 
واليوم، ومع استخدام املنظار فإّن هذه العملّية 
بإدخال معّدات  لنا  تعتبر بسيطة، وتسمح 

 åUHOŠò WHO×B� ’Uš —«uŠ w� —̈u�J�«Ë q�UH*« ¨ŸuJ�«Ë n²J�« ∫ÂUEF�« WŠ«dłË VÞ Òw�UB²š« ¨œ«bŠ Ê«Ëd� —u²	b�«
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أخرى كاملثقب أو املنشار أو املسامير اّلتي تتداخل بالعظم، واّلذي يلتئم 
الّسرعة القصوى في استعادة املريض لصّحته  الوقت. عالوًة على  مع 

ومزاولة أعماله. 

 Ác¼ qN� ¨rEF�« d�J Ô¹ U�bMŽ d Ò³ Ó−Ô*« v�≈ w{U*« w� t Òłu²½ U ÒM�
øÂuO�« W�u³I� WI¹d ÒD�«

الوضع اليوم يختلف عن أّيام زمان، فلدينا العّدة اّلتي نستعملها مثل 
من  مصنوعة  وهي  اجلسم،  يرفضها  ال  أنواع  وهي  البالتني،  مسامير 
التيتانيوم وليس احلديد، وهي خفيفة الوزن ويتقّبلها اجلسم وتتيح لنا 
القيام بأعمال الّتأهيل فورًا بعد العملّية. وفي الّسابق كانوا يضعون 
املسامير احلديدّية واجلبص، ويبقى املريض باجلبص واملسامير، ألسابيع 
طويلة بل ألشهر. وهكذا يخرج املريض بعد العملّية بذات اليوم بلّفافة 
بالّتدليك  أصابعه  أو  يده  بتحريك  ويبدأ  بسيط،  جرح  على  عادّية 

والّتمارين، وهذا ما يحدث مع الكسور في الزّند.

 ©UOÐ«dðu¹eOH�«® ÒwFO³ ÒD�« ÃöF�«ØpO�b Ò²�« ‰ULŽ√ W ÒOL¼√ U�
WÒOłöŽ qzUÝu� qO¼Q؟ Ò²�« …œUŽ≈ ‚dÞË

يقّسم العالج إلى ثالثة أقسام؛ فالقسم األّول هو طبيب العظام اّلذي 
يجري العملّية اجلراحّية، والقسم الّثاني هو املريض نفسه اّلذي ينبغي 
أن يقرّر لنفسه، إّما أن يتحّمل األوجاع أو أن يتقّبل العالج لكي ُيشفى 
ّمما هو فيه بصورة سريعة، والقسم الّثالث هو الّتدليك/العالج الّطبيعّي 
(الفيزيوترابيا).. وبدون هذه األقسام الّثالثة مجتمعًة لن تنجح العملّية 
اجلراحّية. وقد يواجه املريض مشكلة الوقت الّطويل للحصول على موعد 
صناديق  مؤّسسات  في  العملّية  بعد  الّطبيعّي  العالج  لبدء  قريب 

املرضى، وهنا يفّضل التوّجه إلى ُمدّلك خاص ملساعدته الّسريعة.

ø—UEM*UÐ  U ÒOKLF�« —UA²½« Èb� U�
هذا موضوع يتطوّر ويتزايد بصورة كبيرة. وعلى سبيل املثال فإّن جراحة 
العشرين  الّسنوات  في  تطوّرًا  وشهدت  العهد،  حديثة  ُتعتبر  الكتف 
األخيرة، بينما بدأت عملّيات زرع الرّكبة في الرّجل ومفصل الفخذ منذ 
سنوات الّستني املاضية. وفي الّسابق كان العالج عن طريق احلقن في 
الكتف، وبفضل املنظار ميكننا الّدخول إلى الكتف لنرى ما ميكن عالجه 
وتقوميه. وهذا املجال تطوّر في الّسنوات القليلة املاضية في ِمنطقة تل 
اجلراحة  وأصبحت  نهاريا.  إلى  وبعدها  ”رمبام“  إلى  انتقل  ثّم  أبيب، 
اليوم واسعة في مجال العظام بحيث ميكن إجراء عملّيات زرع كتف 
بهذا  املختّصني  اء  باألطّب ملحوًظا  نقًصا  نشهد  نزال  ال  ولكّننا  أيًضا. 
اء بدورات االستكمال أكثر في البالد أو خارج  املجال. وكّلما شارك األطّب

البالد، امتازوا باملهارة واإلتقان والّنجاح في عملّياتهم.

øUNðd Ò�– w²Ò�« n²J�« Ÿ—“  U ÒOKLŽ w¼ U�
إذا  عملها  ندعم  أو  مكانها  إلى  الكتف  برّد  فيها  نقوم  عملّية  هذه 
بأربع عضالت حولها  تتحرّك  الكتف  أو ضعيفة، ألّن  كانت مكسورة 
احلركات  في  نستخدمها  قّلما  وهذه  كبيرة،  أخرى  عضلة  بها  وحتيط 
أن  املزروعة  الكتف  بواسطة  العضالت، ميكن  تلك  متزّقت  فإذا  العادّية؛ 
تعود لتحريك اليد كما كان في الّسابق. وفي مستشفى نهاريا وخالل 
نصف سنة املاضية متّكنا من زرع خمسني مفصًال جديًدا للكتف. علًما 
أّن مشاكل الكتف تبدأ لدى املتقّدمني في الّسن من اخلمسني وما فوق، 
نتيجة التكّلس أو الّتصّلب أو الّتمزّق. ولذا ُجترى عملّيات الزرع حلوالي 

%20 من أولئك اّلذين ال تفيدهم احلقن وال العالجات األخرى.
ø—UÞù« «c¼ w� qšb¹ ŸuJ�« q¼Ë

أدخلنا ملستشفى نهاريا عملّيات زرع الكوع، مؤّخرًا، وكثيرون يعانون 
من كسور في مفصل الكوع، وكان هؤالء يتلّقون العالج بتثبيت الكوع 
يفتح  ال  ثابًتا،  الكوع  وضع  يبقى  كان  وهكذا  طويلة؛  ملّدة  باجلبص، 
وال يسّكر، أّما بعد عملّية زرع الكوع يخرج املريض للعالج الّطبيعّي 

(التّدليك) فورًا، ويصبح الّشفاء سريًعا والّنتائج ممتازة.  

ø5²MO�√ s¹b¹ 5Ð t Ò½QÐ i¹d*« ÊUM¾LÞ« Èb� U�
من املهم جًدا أن تكون ثقة متبادلة بني املريض وطبيبه. ولكي حتصل 
عن  طبيبه،  عن  العملّية  قبل  االستفسار  املريض  على  يجب  الّثقة 
ّيته، هذا من جهة؛ ومن جهة  كفاَءاته، عن خبراته، وأهّم شيء عن إنسان
أخرى، على الّطبيب اجلرّاح أن يشرح ملريضه عن مشكلته قبل العملّية، 
وعن اإلمكانّيات اجلراحّية والعالجّية الّالحقة اّلتي يراها ضرورّية له، وعن 
مدى جناحها أو املضاعفات اّلتي قد حتدث. وهكذا تصبح العالقة بني 
املريض وطبيبه قوّية، وتساهم في شفائه وعودته الّسريعة إلى حياته 

الّطبيعّية. 
ÆÆ Îö¹eł «ÎdJý „dJA½

أهًال وسهًال.
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مكتبة كل يشء الحيفاوية تترشف بدعوتكم
لزيارة معرض  الكتاب العريب

ابتداء ء من يوم الخميس 7/5/2015 
حتى يوم االحد 17/5/2015.

من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 8:00 مساًء

تنزيالت خاصة – اقساط مريحة – عناية خاصة لكل زائر

اصدارات 2014/2015 من اكرب 
دور النرش يف العامل العريب

  جناح خاص 
ألطفال             

أسبوع
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شراء مطبخ هو شروة لألمد الطويل، مع هذا فإننا نتغّير 
منط حياتنا يتغير، تركيبتنا العائلية تصغر  ونتطور – 
. ال  يتطور  الشخصي  وذوقنا  تتغير  متطلباتنا  وتكبر، 
نبحث  ونحن  اجلديدة،  الصرعات  انفسنا عن  ميكننا عزل 
عن طرق النعاش مساحات البيت، ومنها ايضا املطبخ، 
وفقا لالجتاهات اجلديدة في البالد والعالم. تخطيط املطبخ 
وفقا  تصميمه  وحتلنة  املطبخ  حتديث  يتيح  ايكيا  في 
يكون  ان  تضمنوا  ان  ميكنكم  هكذا   . وللموضة  للحاجة 
مطبخكم عصري وميكنكم ايضا حتديثه  وتطويره بسهولة 
بحسب الصرعة  التي ستعجبكم. قامت ايكيا مبالئمة 
النماذج، االلوان، املواد واملنتجات في قسم املطابخ لتكون 

االحدث  واالكثر عصرية .
 ∫W�UF�« WŠU�LK� a³D*« rOLBð WLzö�

التغيير في شكل ووظيفة املطبخ ، والذي حتّول من فضاء 
عمل وظيفي الى مركز املكوث املشترك لكل افراد العائلة، 

ادى الى تغييرات كبيرة في تخطيطه وتصميمه.
ال يكفي اليوم ان يكون املطبخ مريح وجميل ، بل يجب 
االخذ بعني االعتبار النسبة بينه وبني الفضاء العام كله، 
مبا فيه غرفة الضيوف وزاوية الطعام . والتأكد من وجود 
اتصال متجانس بينهم. هذا التغيير جعل ايكيا العاملية 
تطور شتى انظمة املطابخ ، التي تتشابه باأللوان ، في 
اجللوس، من  الطعام وغرفة  زوايا  واللمسات مع  االشكال 

اجل خلق لغة تصميم موّحدة للمساحة املشتركة.
 ∫ WO�– s¹e�ð ‰uKŠ

اخلارج  من  النظر  املطبخ  تصميم  في  انه  اليوم  معروف 

وليس على ما بداخله ال يكفي، يجب تصميم مساحات 
املطبخ  تصميم  من  يتجزأ  ال  كجزء  الداخلية  التخزين 
حاجة  هنالك  املطابخ  واجمل  اكبر  في  ايضا  وتخطيطه. 
الى تخصيص تفكير للتخطيط للخزائن واألدراج، احلجم، 
املستلزمات واألغراض الداخلية بها. يشدد مصممو ايكيا 
على انه يجب تخطيط حلول تخزين ذكية، تعتمد على 
متطلبات املستخدمني. من املهم ان تتطابق حلول التخزين 
واحجامها مع املستلزمات التي تستخدمونها، مع روتني 

مشترياتكم والوتيرة التي تطبخون بها.

∫ a³D*« w	 ÊuK�« Z�œ
والشمينت  الرمادي  األبيض  ــوان  ال بقاء  من  الرغم  على 
التخطيط  يتيح  امللونة.  للمطابخ  البعض  مييل  انه  إال 
للمطابخ في ايكيا تغيير بسيط وناجع لواجهات املطبخ، 
ميكنكم  املطبخ،  لون  تغيير  تشاؤون  متى  ميكنكم  حيث 
القيام بهذا بدون تغيير املطبخ كله. من ال يرغب مبطبخ 
بدل  او  بارز  بلون  ابواب وواجهات  ,ميكنه دمج عدة  ملون 
ملسة  لتمنح  مفتوحة  ملونة  تخزين  مكعبات  اضافة  هذا 

لون متّثل الذوق الشخصي لصاحب البيت.
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أصدر برناَمج دراسات إسرائيل في "مدى الكرمل" ورقتني بحثّيتني جديدتني، 
ضمن ملّفات "مدى" – العدد 5، واّلذي يتناول "حتوّالت في املشهد الّسياسّي 

واحلزبّي اإلسرائيلّي"، حترير: مطانس شحادة وندمي روحانا.
اإلسرائيلّي -  املجتمع  إسرائيل وحتوّالت في مواقف  الّتصويت في  «أمناط 

انتخابات العام 2013 منوذًجا» 
يتناول البحث التحوّالت في مواقف املجتمع اإلسرائيلّي منذ العام 1992 
ُهوّية ووظيفة  العام 2013 في أربعة محاور أساسّية تتعّلق مبسألة  حّتى 
دولة إسرائيل، ومبسألة االحتالل اإلسرائيلّي لألراضي الِفَلسطينّية وإقامة دولة 
ِفَلسطينّية، وبالّنظام االقتصادّي في إسرائيل. كذلك يحّلل البحث بتعّمق 
اإلسرائيلّية  لألحزاب  الّسياسّية  البرامج  يتابع  إذ   ،2013 العام  انتخابات 
الرّئيسّية في هذه االنتخابات، والفروق في مواقف الّناخب اإلسرائيلّي فيها، 
وَفًقا لنوايا الّتصويت لألحزاب الرّئيسّية. ويبّني البحث أّن نتائج انتخابات 
ُهوّية  مسألة  بني  نيو-ِصهيونّي  سياسّي  توافق  منّو  عكست   2013 العام 
دولة إسرائيل، ومسألة االحتالل اإلسرائيلّي لألراضي الِفَلسطينّية، والّنظام 
االقتصادّي في إسرائيل، من جهة؛ وبروز تصّدعات تدور حول مكانة األحزاب 
ا)، من جهة أخرى.  ـً ا واقتصادّي ـً ّي الّدينّية املتزّمتة، وموضوع تقاسم العبء (أمن
يعكس الّتوافق الّسياسّي اّلذي جتّلى في انتخابات العام 2013 تغّيرات 
املجتمع  في  الّسياسّية  واملواقف  القناعات  وفي  اإلسرائيلّية،  الُهوّية  في 
مفاوضات  فشل  بعد  سّيما  وال  املَركزّية،  األحــزاب  برامج  وفي  اإلسرائيلّي، 
ويضع  األقصى»،  «انتفاضة  ــدالع  وان  ،2000 العام  في  ديفيد»  «كامب 
عراقيل أمام حّل القضّية الِفَلسطينّية، ويرّسخ َخيار تثبيت الوضع القائم 
وبخاّصة  األخيرة،  الّسنوات  في  برز  اّلذي  اجلديد،  الّتصّدع  أّما  ا.  ـً ّي يل إسرائ
 ،2011 العام  صيف  في  االجتماعّي   - االقتصادّي  االحتجاج  حركة  بعد 
استمرار حتّمل  الوسطى  الّطبقات  رفض  حول  األساس -  في  فيتمحور - 
عبء اخلدمة األمنّية واالقتصادّية في املجتمع اإلسرائيلّي. ففي حني يفّسر 
معسكر  حكم  واستقرار  انتصار  استمرار  اجلديد  النيو-ِصهيونّي  الّتوافق 
اجلديد  التصّدع  يفّسر  العقد األخير،  إسرائيل في  الوسط في  اليمني وميني 
وانتقال  الوسط،  وميني  اليمني  معسكر  داخــل  ــزاب  األح قــوّة  في  الّتغيرات 

األصوات داخل هذا املعسكر. 
وَيْخلص البحث إلى أّن التحوّالت في مواقف املجتمع اإلسرائيلّي منذ العام 
1992 حّتى العام 2013، اّلتي ميكن تعريفها كانحراف نحو اليمني املتدّين 
البيئة  النيو-ِصهيوني، شّكلت  الّتيار  الّديني املتطرّف، وانتشار خطاب   -
 ،(2015 (آذار  األخيرة  االنتخابات  فيهما  جرت  الّلذين  الّسياسّي  واملُناخ 
ّية. في هذه األجواء والّتركيبة  وحّددت سقف املواقف الّسياسّية والّطروح احلزب

ّية والّسياسّية،  ّية، من الّصعب حتقيق أّي تغيير في موازين القوى احلزب احلزب
املقترحة  احللول  جتاه  مواقفها  وفي  اإلسرائيلّية،  احلكومة  سياسات  في  أو 
للقضّية الِفَلسطينّية واالحتالل وُهوّية وطبيعة دولة إسرائيل ومكانة الّسّكان 

العرب فيها.  
«تأثير األحزاب الّدينّية و»احلريدّية» على املشهد الّسياسّي في إسرائيل» 

الّسياسّي  املشهد  على  و»احلريدّية»  الّدينّية  األحزاب  تأثير  الورقة  تتناول 
اإلسرائيلّي، من خالل مراجعة استعمال األحزاب «احلريدّية» واملتدّينة لوسائل 
حّتى  إسرائيل  دولة  تأسيس  بدايات  منذ  الّسياسّي)  (االبتزاز  املنافع  جْني 
اّلتي  املجاالت  بعض  استعراض  من خالل  وكذلك   ،2013 العام  انتخابات 
واخلدمة  ــان  واألدي الّتعليم  مجال  مثل  «احلريدّية»،  ــزاب  األح فيها  نشطت 
العسكرّية والّتهويد. وتّدعي الورقة أّن تأثير األحزاب «احلريدّية» في بدايات 
وازداد  هيونّية،  الصِّ الّدينّية  األحزاب  بتأثير  مقارنًة  ضئيًال،  كان  إسرائيل 
على مّر الّسنوات، وبلغ ذروته في ثمانينّيات وتسعينّيات القرن املُنصرم، 
ّية والّسياسّية في إسرائيل وتوازن  وذلك لسبب التحوّالت في املنظومة احلزب
القوى بني املعسكرين الّسياسّيني املركزّيني: معسكر «الّليكود» ومعسكر 
ّية، وال سّيما  «العمل». إّال أّن هذا الّتأثير أخذ يتراجع منذ بداية األلفّية احلال
في دورة الكنيست الّتاسع عشر (2013)، حيث ُسّنت عّدة قوانني وُنّفذت 
سياسات أَضرّت مبصالح األحزاب «احلريدّية» واملجتمع املتدّين (من ذلك - 
على سبيل املثال - ما جنده في سياسة وزارة الّتعليم ووزارة األديان ومشاريع 

فرض اخلدمة العسكرّية).
تأسيس  َبيل  ُق والّدينّية  بدايًة، نشأة األحزاب «احلريدّية»  الورقة،  تستعرض 
دولة إسرائيل وتطوّرها على مّر الّسنوات. ومن َثّم تستعرض تأثير األحزاب 
«احلريدّية» والّدينّية على مّر الّسنوات من خالل تقسيمها إلى ثالث مراحل 
تأثير األحزاب  اليمينّية وانعدام  الّدينّية  تأثير األحزاب  الّتأثير؛ مرحلة  من 
تأثير  اليمينّية وتصاعد  الّدينّية  تأثير األحزاب  تراجع  «احلريدّية»، ومرحلة 
األحزاب «احلريدّية»، واملرحلة األخيرة مرحلة تراجع تأثير األحزاب «احلريدّية» 
وتصاعد تأثير األحزاب الّدينّية اليمينّية. ومن اجلدير ذكره أّن الورقة تتناول 

دورات الكنيست منذ بدايته حّتى الكنيست الّتاسع عشر.
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ليس مجهوًال  الّصينّي  أّن األدب  الّدارسون  يعرف 
من  قليًال  عــدًدا  هناك  ألّن  العربّي،  للقارئ  متاًما 
الّالفت  صداها  لها  كان  اّلتي  الّصينّية  الرّوايات 

عند القارئ العربّي..
يتأّكد ذلك من خالل ثالثة من الرّوائّيني الّصينّيني 
اّلذين كتبوا عن واقع الّصني في أهم املنعطفات في 
ورة الّثقافّية اّلتي أطلقها  تاريخها املُعاصر، إّبان الثَّ
الزّعيم الّصينّي الّشيوعّي ماو تسي تونغ، أواخر 

الّستينّيات من القرن العشرين..
انطلقوا من  كّتابها  أّن  الرّوايات  هذه  والّالفت في 
عن  تعّبر  اّلتي  ومعاناتهم،  ومعايشاتهم  جتاربهم 
الواقع.. وتعكس ظروف املرحلة الّتاريخّية املفصلّية 

اّلتي عاشوها.
وهؤالء الرّوائّيون هم: يانغ رونغ صاحب رواية «رمز 
الّذئب» احلائزة على عشر جوائز وُترجمت إلى 26 

لغة.
الوشاح  روايتها «فتاة  في  يانغ  لي  ّية جي  والرّوائ
«بلزاك  روايته  في  والرّوائي دي سيجي  األحمر».. 

واخلّياطة الّصينّية الّصغيرة»..
وُلد  ــغ  رون يانغ  للرّوائي  بالّنسبة 
انتقل   ،1946 عــام  يانغسو  في 
مع عائلته إلى بّكني عام 1967، 
الّثانوّية  ــه  ــت دراس أنــهــى  أن  بعد 
الوسطى  الّصني  بأكادميّية  التحق 
 1966 عام  وفي  اجلميلة.  للفنون 
بسبب  دراســتــه  قطع  ــى  إل اضطر 
الّصني،  في  الّسياسّية  األحـــداث 
اُرسل إلى سهوب منغوليا الّداخلّية 

اّلتي عاش فيها حّتى عام 1978، وبعد أن نال 
في  أستاًذا  عمل   1982 القانون  في  املاجستير 
في  ــزواء  االن وفّضل  بعدها  تقاعد  بكني.  جامعة 
البديعة  روايته  فكتب  األضــواء،  عن  بعيًدا  منزله 

«رمز الّذئب».
حيث حاول فيها أن يسبر أغوار الّطبيعة الّبشرّية، 
اّلتي  واإلخفاقات  لالنتصارات  تفسيرًا  وُيعطي 
اكتنفت تاريخ الّصني بشكل خاّص والعالم بشكل 
عــاّم.. كما اجتهد فيها أن ُيسّلط األضــواء على 

ّي اّلذي يتحّكم بالّطبيعة والبشر. الّصراع األزل
شن زن - اّلذي يعود بعد عقدين  بطل الرّواية – 
اّلتي  عشقه  مرابع  ليزور  الّسهوب،  مفارقته  من 
أمضى فيها أكثر من عقد، ُيصدم بالكارثة اّلتي 
اّلتي تصّحرت بفعل  ّية  املنغول هوب  تعيشها السُّ
اّلتي  اخلــّطــاَءة  الّسياسات  ــرّاء  وج الواقدين  جشع 
ملدى  ويتأّلم  احلقيقّية،  ُهوّيتها  الّسهوب  أفقدت 

الّدمار احلاصل.
وحني نلتقي مع األديبة جي لي يانغ نراها تّتخذ من 
الّتاريخ حاضًنا رئيًسا لسرد روايتها «فتاة الوشاح 
األحمر»، حيث تقّدم روايتها الّسيرّية، وفيها تبوح 

مبا اختزنته ذاكرتها من سنّي الّثورة الّثقافّية.
 تصوّر كاتبتنا جي لي اّلتي تعيش في أمريكا، 
كانت  كيف   ..1945 عام  شنغهاي  في  واملولودة 
ماو  الزّعيم  أطلق  عندما  ُمْشرق  مبستقبل  حتلم 
تسي تونغ ثورتُه الّثقافّية.. ولكن، لم يتحّقق ذلك 
ا  ـً ّي حسب رأيها؛ وهذا ما جعلها تّتخذ موقًفا سلب
هذه  اّتهمت  حني  واضًحا  ذلك  ــرز  وب ــورة..  الــّث من 
الّثورة بأّنها حاولت محو ذاكرة الّناس.. وسعت إلى 
حتطيم كّل ما يتعّلق مبا وصفته بالقدميات األربع، 

ـــار  ـــك ــــــي: األف وه
الّثقافة   – الّسابقة 
العادات   – القدمية 
واملفاهيم  الــقــدميــة 
وتبديلها  القدمية، 
ــتــي  ــدات اّل ــدي ــاجل ب

أوصى بها الزّعيم، حتث ستار بناء الّدولة احلديثة.
أّما الكاتب دي سيجي املولود 1945 فهو يروي 
الّصغيرة»  الّصينّية  واخلّياطة  «بلزاك  روايته  في 
اّلتي كتبها بالفرنسّية، يروي تلك الفترة العصبية 
- كما رآها هو - من تاريخ الّصني. فيظهر كيف 
متّت عملّية تصفية شاملة، بحّجة تطهير املجتمع 
الّشعب  ــداء  أع بأّنهم  ُصّنفوا  اّلذين  املاليني  من 

واألّمة!!
يسرد دي سيجي حكاية فتى مراهق شاَءت ظروفه 
أثناء  ُصّنفا  لوالدين طبيبني  ابًنا وحيًدا  أن يكون 

الّثورة الّثقافّية ضمن املغضوب عليهم.
املُسّمى  غير  اإلبن  وأخد  امتيازاتهما،  من  فجرّدا 
فينيق  جبل  في  تأهيله  ليعاد 
مع  التبيت،  من  القريب  الّسماء 
ــو ابن  ـــو» ه صــديــق لــه اســمــه «ل
أّنهم  مــشــهــور،  ــان  أســن لطبيب 

أيًضا مبعاداته الّثورة.
يتناوب أكثر من سارد على سرد 
ــرّاوي  ال ــة..  ينهض  ــرّواي ال فصول 
املُسّمي،  غير  املعّمم  الرّئيسّي 
يؤّكد  اّلــذي  ّي  الرّوائ مع  املتماس 
وِسَير  الّذاتّية  سيرته  ــروي  ي ــه  أّن
التقسيم  مبهّمة  ينهض  مجايليه..  من  الكثيرين 

والتبديل وإسناد األدوار.
واخلّياطة  ــو»  و»ل العجوز  الّطّحان  الّسرد  يشاركه 
املشاهد  مــن  الكثير  ــك  ذل يتخّلل  الــّصــغــيــرة.. 
تتضافر  كــأّنــهــا   – آن  ــي  ف املُبكية  املُضحكة 
وكارثّية  الواقع  وعبثّية  احلياة،  ُسخرية  لتعكس 
بُحّجة  ــســان  اإلن ّية  إنسان تقتل  اّلتي  ــورات  ــّث ال

تطهيره وإعادة بنائه.
لي،  جي  الكاتبة  قبله  ومن  الكاتب،  أّن  واضــح 
في  الّثقافّية  الّثورة  ضّد  جّلي  مبوقف  مدفوعان 

الّصني، واّلتي ضعضعت ُبنية املجتمع.
لذلك ال ُبّد أن نسّجل أّن هذه الّنماذج املستعرَضة 
الّصني،  في  الواسع  ّي  الرّوائ املشهد  عن  ُتعّبر  ال 
بل عن تّيارمعّني كان له هذا املوقف الّسلبي من 
العناصر  ثورة ماو تسي تونغ، رغم ما فيها من 

اجلميلة.
هذه  في  له  نلتفت  أن  كقرّاء عرب  بنا  يجدر  وما 
هو  الّضاد،  لغة  إلى  ُنقلت  اّلتي  ّية  األدب األعمال 
مدى اشتغال الّصينّي على الّتاريخ والواقع ُبغية 

استخالص العبر.
ّية،  وِملن يريد الرّجوع إلى الرّوايات لقراَءتها بالعرب
ّية  اُضيف: إّن رواية «رمز الذئب» ترجمها إلى العرب
ّية  العرب الــّدار  بنشرها  وقامت  ناصر،  مصطفى 
«فتاة  ــة  ورواي  ..2010 بيروت  نــاشــرون،  للعلوم 
ونشرتها  الّترهوني،  فرج  األحمر»ترجمها  الوشاح 
أّما   ..2009 ــراث  ــّت وال للّثقافة  ظبي  أبــو  هيئة 
رواية «بلزاك واخلّياطة الّصينية الّصغيرة» فقد قام 
بترجمتها محّمد أحمد عثمان ونشرتها نينوى - 

دمشق 2010.

يوم  في  الهدايا  تقدمي  ظاهرة  مؤّخرًا،  مجتمعنا،  في  تنامت 
الّطفل أصدقاَءه  يدعو  ما  فكثيرًا  وأحفادنا.  امليالد، ألوالدنا 
واملرح  الفرح  من  جّو  في  ميالده،  بيوم  االحتفال  إلى  ورفاقه 
واالنبساط. قبل يوم االحتفال، يتهّيأ الوالدان لذلك، أيًضا، 
فيقومان بإعداد رسائل الّدعوات، وتوزيعها على األصدقاء من 
تالميذ الّصف، أو إيصالها إلى البيوت، ما يقتضي الّسفر 
املوعود،  لليوم  تستعّد  كّلها  العائلة  أحياًنا.  بيت  كّل  إلى 
والّنقاريش  واملسّليات  واحللوى  األطعمة  بتحضير  فتقوم 
يوضع  ما  كّل  هي  الّصغار،  لغة  في  والّنقاريش،  واملفاريش. 
على الّطاولة من أطباق وأطعمة، إذ تشتري العائلة عادًة من 
أصناف املقّبالت واملسّليات كّل ما لّذ وطاب، احتفاًال بهذا 

اليوم الّسعيد. 
القضّية الكبرى، في هذا اليوم، هي أين نقيم العيد، وأين 
فال  ضّيًقا،  يكون  وقد  البيت،  في  به  أنحتفل  به:  نحتفل 
الّضيق  بيت  «أّن  رغم  شخًصا،  ثالثني  أو  لعشرين  يّتسع  
فيتبّني  أخــرى،  مــرّة  املدعوّين  نحصي  صديق»؟  ِمائة  يسع 
أّنهم ثالثون، ال عشرون. وقد تأتي بعض األّمهات بأطفالها، 

فيزداد العدد إلى أربعني وإلى خمسني وأكثر... 
الستقبال  البيت  وتهيئة  الّتحضير،  دوّامة  في  األهل  يغرق 
وُيّتخذ  واحملتفلني.  والّضيوف  الزوّار  من  الكبير  احلشد  هذا 
في  كثيرة  فالقاعات  قاعة.  باستئجار  ــر  األم آخــر  الــقــرار 
الفرح  أجواء  توّفر  بل  احلفالت،  هذه  ملثل  وتّتسع  األّيام،  هذه 
بألعابها  قاعة  أخيرًا  األهــل  يستأجر  هكذا  ــألوالد.  ل ــرح  وامل
معنى   مــا  ويلعبوا.  األوالد  ليفرح  ال؟  ـــَم  ِل وجتهيزاتها. 
والهيصة،  والّلعب  الفرح  أجــواء  تغمره  لم  إذا  البننا  العيد 

بغير حدود؟ 
ونفيس  ــاٍل  غ كــلّ  ونصرف  للعيد،  املُنتظر  املوعد  نحّدد 
من  ابتداًء  شيًئا،  ننسى  أو  أحــد،  ضيافة  في  نقّصر  لئّال 
الّتضييفات، مرورًا بالّتسالي، وختاًما بالكعكة اّلتي يجب 
ال  وأكمل صورة.  حجم،  وأعظم  أفخم شكل،  في  تكون  أن 
يهم إن كانت شهّية أو لم تكن. كّل َمن سيتناولها لن يشعر 
بطعمها، ألّن حاّسة الّذوق تكون مشغولة بعشرات األطعمة 
واملذاقات اّلتي تطغى على الكعكة. املهم أن يكون شكلها 
جميًال، وتعّبر عن سّن اُحملتفى به. عليها يجب طبًعا غرز 
الّسنوات  بعدد  هل  تكون؟  أن  يجب  شمعة  كم  الّشمعات: 
املاضية  من عمر الولد أو البنت، أم نضيف إليها شمعة 
للمستقبل؟ طبًعا يحتار أهل احلساب في  ذلك، لكّن صاحب 
والهيصة،  والّصفير  الّتصفيق  وسط  كّلها،  يطفئها  العيد 
فال يتعرّف احلضور كم شمعة أُطفئت، وكم عمر «العريس»

 احملتفى به.
األسطوانات،  مشّغلي  أو  املغنني،  أحد  من  األهل  يطلب  رّمبا 
الـ»دي جي»، ليحيي هذه احلفلة لهؤالء األطفال، أو لذويهم 
عمرًا  املناسبة  انتظروا  كأّنهم  ويتراقصون  يرقصون  اّلذين 
لكي يرقصوا و»يفرفشوا». بل يرى بعض احلضور أّن الرّقص 
حّتى  يده.  ُتطال  ما  بكّل  الّلعب  إلى  فينطلق  يالئمه،  ال 
في  تنثر  أو  األرض  على  تلقى  اّلتي  والّنقاريش  باملسّليات 
كّل مكان، وبالّشراب الّصحّي جًدا جًدا، مثل الكوال الّثقيلة 
الّدم، والّشراب املصبوغ بألوان ال نعرف أصلها من فصلها. 
أكثرها ُيسكب طبًعا على األرض، فتصطبغ املسطبة باأللوان 
واملُلصقات كالّسكاكر والعلكة. املهم أن تكون رخيصة الّسعر 
األوالد  الّتعب  يرهق  أن  إلى  االحتفال،  يستمّر  الّلون.  زاهية 
وحّتى  واملداعبة  واملشاغبة  والقفز  والوثب  الّنّط  من  فيعرقوا 
باستمتاع على صغارهم،  يتفرّجون  الّشجار. واألهل احلضور 
بل يشّجعونهم على صرف أكبر طاقة وعزم وحركة، إلى أن 
أوالدهم  فيسحبوا  ــاق  واإلره بالّتعب  أنفسهم  األهل  يشعر 
الّصغير اُحملتفى به:  ا ويقرّروا املغادرة. طبًعا ال يقبل  جانًب
«ماما  تعبان»..  ِمش  أنا  «بابا  بعد شوي»..  ينا  خّل «ماما 

ينا نشوف الهدايا».. «بابا..».. «ماما..»..  خّل

كّل  أحضرها  اّلتي  الهدايا  آه! 
مدعوّ، واّلتي صرف األهل على 
كيف   - وقــدره  مبلًغا  شرائها 
أن  دون  جميًعا،  ــغــادرون  ــي س
يرى كّل منهم رّد فعل صاحب 

العيد إذ يرى الهدّية؟ كيف يغادر دون أن يقارن هدّيته مبا 
وكشف  الهدايا،  فّض  إلى  ا  فهّي اآلخر؟  املدعو  زميله  أحضر 
ُمزركش جميل،  بورق  ملفوفة  الهدّية  تكون  قد  بل  املستور! 

وعليه الّنقوش والرّسوم واألشكال احملّببة لقلوب األطفال. 
هذه الهدّية من فالن، عبارة عن سّيارة، هيصة. هذه من فالن، 
طّيارة، هيصة، وهذه من عّالن قطار، تصفيق، وهذه من فالنة 
سفينة، تصفير، وهذه من.. وهذه من.. ومن.. ويتوالى فتح 
واأللعاب  الّثياب  هدايا  وعرض  األوراق،  ومتزيق  والعلب  الرّزم 
والّسيوف  واملفرقعات،  األسلحة  ـــواع  أن ــى  وحــّت ية،  املسّل
و»الّنصرة».  ــش»  «داع مع  معركة  سندخل  كأّمنا  واخلناجر؟ 
نشّجع العنف، ونغّذي روح القتال، وُنذّكي نار الّثأر. ونستمتع 
وإلقاء  الرّماح،  ورمي  الّسيوف،  وصليل  الرّصاص،  بصوت 
القنابل، حّتى يغدو الّطفل بطل األبطال، وسّيد املواقف في 

الّنزال، ورجل البطاح والوهاد واجلبال.
وأنظر بعني العجب واالستغراب إلى هدّية «شاّذة» يتيمة، هي 
كتاب قّصة من قصص األطفال العاملّية. ما هذا املنظر غير 
املألوف؟ وهذا املشهد غير الّطبيعّي؟ هدّية كتاب في مثل هذه 
املواقف؟ هل يقّدم أحد الكتاب هدّية في عيد امليالد؟ لكن 
قولوا برّبكم، أليس هذا الكتاب أفضل هدّية؟ بل أفضل من 
كّل تلك الهدايا مجتمعة. لدينا كتابات ومؤّلفات لألطفال، 
حّتى أّن دور الّنشر وّجتار الكتب يعرضونها بفخر واعتزاز في 

معارضهم، فمن ميّد يده لشراء كتاب ويقّدمه هدية؟
حّدثني صديقي األستاذ صالح عّباسي (صاحب مكتبة «كّل 
شيء» في حيفا)، قائًال: لدينا رّمبا أكبر مجموعة من املؤّلفات 
للّصغار والكبار، وتلّبي أذواق اجلميع على اإلطالق. فكيف 
ميكن إقناع  جمهورنا باإلقبال على معارض الكتاب، ليقتني 
امليالد؟  يوم  في  هدّية  البنته  أو  البنه،  صاًحلا  يراه  ما  منها 
املاضي  مخّلفات  من  كأّنه  الكتاب  إلى  اجلمهور  ينظر  ملاذا 
ومصيره االندثار؟ ملاذا يعتقد بعض اجلمهور أّن بوسعه تقدمي 
يتلّهى  ملاذا  إلكترونّية البنه أفضل من تقدمي كتاب؟  هدّية 
حّتى  والعنف؟  احلروب  ألعاب  مبمارسة  البنت  أو  الولد  هذا 
النّقالة  والهواتف  واآليبد  احلاسوب  اإللكترونّية،  األدوات 
بأنواعها وأحجامها وأشكالها، جندها محّملة بألعاب احلروب، 
ومشحونة بألعاب املغامرات،  بعيدة كّل الُبعد عن تنشيط 
ال  ملاذا  الوالد:  وتسأل  الّتفكير.  وحتفيز  الفكر  وحّك  الّذكاء 
تشتري كتاًبا جميًال؟ فيجيبك أّن بوسعه حتميل أّي كتاب 
باحلاسوب، وميكنه أن يشحن أّي نّص يريده، فما حاجته إلى 
فأقول:  باحلاسوب.  محّملة  الكتب  كّل  كانت  إذا  الكتاب، 
وهل تقوم بذلك فعًال؟ هل يفتح ابنك أّي كتاب ليطالعه في 
احلاسوب؟ حّتى لو وافقّت معك في ذلك، هل تشجّعه على 
االهتمام مبواضيعه الّتعليمّية أو الّترفيهّية، أو الفنّية ذات 
أّي شيء  ابنك  يعرف  الراقية؟ هل  واآلداب  الرّفيع،  املستوى 
عن أدبنا احمللّي؟ هل يعرف عن األدب العربّي؟ ماذا يعرف 

عن األدب العاملّي؟
 لدينا من املبدعني والكّتاب ما يستحّقون بلوغ املراتب الُعليا 
ّية مبؤّلفاتهم،  في اآلداب والفنون، بل  ُيغنون مكتبتنا العرب
الّتدريسّية  املناهج  تشملها  أن  اإلبــداعــات  هذه  وتستحّق 
مبدعينا  أعمال  إّن  واعتزاز  فخر  بكّل  ونقول  املــدارس،  في 
تستحّق الّتكرمي، ومؤّلفاتهم جديرة بالّتقدير، وقصصهم أولى 
باملطالعة والقراءة، وأشعارهم أقرب إلى القلب والرّوح. فلماذا 
أصدقائنا؟  هدّية ألحد  لتقدميها  جميلة،  فنّية  لوحة  نأخذ  ال 
وملاذا ال نأخذ قّصة من روائعنا ونقّدمها هدّية عزيزة ألطفالنا؟ 

سؤال، بل أسئلة تنتظر الرّد العملّي!

ÒwÐdF�« »U²J�« ÷dF�Ë W�UI Ò¦�« Ÿu³Ý√ W³ÝUM*

 w � W Ò�b �  »U� J �« U �b �√ Â ÒbI � q �
°øœö O *« b O 


Í—u� n|U�

 W ÒO M O ÒB �« W�«Ë Òd �« Èb � W�u I � �
Òw �d F �« ∆—UI �« b M 
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‰ ÒË_« bNA*«
احلياة حتتضر
املوت ينتظر

بركات  نرجو  الّطابور  ي  ف نقف  ونحن 
ّسماء ال

بضع وسّتون عاًما على الّنكبة مضت
ما زلنا نحن كما نحن

كّلنا خطباء.. نحتسي كلمات جوفاء
أبو مازن.. ال أبي .. ال أبوك .. كّلهم  ال 

سواء
وفلسطني..

ار  أخب نشرة  في  نرتشفه  قهوة  فنجان 
املساء

ــن من  ــك.. ال وط ــروف ــي.. ال ح ــروف ال ح
الّشعراء

بغاء رأ.. ال جنيد غير ال لم نعد أّمة اِق
لذلك  ة  ّي وف الّزيتون ظّلت  وحدها شجرة 

الفناء

w�U Ò��« bNA*«
ّستار ال تطفئ األنوار.. ال تسدل ال

أجراسنا هناك ما زالت تقرع..
وفوق ذلك الكرمل.. صوت األذان ما زال 

رفع  ُي
بئر بها ماء ال

ي واملساجد بها أحياء الكنائس تصّل
في تلك الّشوارع..

شوارع حيفا.. يافا.. الّناصرة 
ما زالت لنا..

صحيفة.. 
حروف..  بقايا  محبرة..  أحــالم..  بعض 

وعطر أقالم
ة جد.. ضفائر جّدة  ّي كوف

وعّكاز..

Y�U Ò��« bNA*«
سنابل بعد لم ُحتَصد.. 

l�«Òd�« bNA*«
بني ركام احلياة ما زال كثير من الوقت.. 
وعقارب ساعة تنحت في ذاكرة الّنسيان

صورة وطن مّزقته اجلدران 
وأّمة عشقت العيش خلف القضبان..

 f�U)« bNA*«
ّستار.. ال تسدل ال

يقولون:
من  بعض  يسري  نا  ي وف ــوة  إخ زلنا  مــا 

الّنخوة
حرفنا واحد.. دمنا ودمعنا واحد.. نعلنا 

واحد.. ودكتاتورنا واحد.. 
وأخونا الّتوأم.. 

ا بدمائه..  ًب سيولد بعد كلمات مخّض
وذاك نعشه هناك ينتظره منذ سنوات

كم مضى؟
عام.. عامني.. سبعة وسّتون.. أو أكثر؟! 

لنشرب  الوقت  من  مّتسع  أمامنا  زال  ما 
نخب شهيد آخر!

  ”œU Ò��« bNA*«
ّستار؟!! هل يسدل ال

(الشلف – اجلزائر)

°W� J ÒM �« s � b �UA �
©�U	 ÒA�« w ÒOMOD�K
 v�≈Ë 1948 »d� v�≈®

 5ÒO�U Ò��«  ÆÆrŽ œôË√Ë …uš≈ wMF¹ ÆÆÕu½ œôË√ r¼ ÁœôË√Ë Y�U¹ ¨ÁœôË√Ë ÂUŠ ¨ÁœôË√Ë ÂUÝ
 œuNO�« r¼ 5ÒO�U Ò��«   ÆÆÂUŠË ÂUÝ UM ÒLNÐ wK�« ÆÆdH Ô� Y�U¹ œôËË d̈L ÔÝ 5ÒO�U(«Ë ¨iOÐ
 Ë√  dL Ò��«  W	—U�_«  r¼  5ÒO�U(«Ë   ÆÆr�UF�«  w�  iO³�«  Òq
Ë  ¨5ÒOÐË—Ë_«Ë  5 Ò¹uOÝü«Ë
 œôË «ËdLF²Ý« 5ÒO�U Ò��«   ÆÆUOI¹d�≈ »uMłË Ê«œu Ò��«Ë U¹dð—≈Ë UOÐuOŁ≈ s� uł√ ¨œu Ò��«
 ô rNMŽ «u�uIÐ 5ÒO�U��« vKŽ «Ëb Ó²FÐ w ÒK�« q
Ë ÆÆWO½UŁ Wł—œ rN½≈ «u�U	Ë ¨5ÒO�U(« rNLŽ
   ÆÆu�DH¹ rNOÒKš ÆÆ5ÒO�U(« vKŽ Íb²FÐ w ÒK�« sŽ «uF�«œ U� 5ÒO�U Ò��«  ÆÆ5ÒO�UÝ
 ¨5ÒO�U(« uł√ ÂuO�«Ë   ÆÆWÝU�M�« ‚u�Ð r¼uŽUÐË 5ÒO�U(« «Ëb³F²Ý« 5ÒO�U Ò��« ÒÊ_
 w� 5ÒO�U Ò��« œuNO�« sJ�  ÆÆ5ÒO�U Ò��« œuNO�« …uš√ r¼Ë ÆÆœuN¹ rN½≈ «u�U	Ë ¨UOÐuOŁ≈ s�
 5LK�� Ë√ 5ÒO×O�� «u½U
 Ê≈ dL Ò��« »dF�« Ë√ œu Ò��« rNLŽ œôËQÐ «u�d²FÐ U� qOz«dÝ≈
 «u�d²Ž«Ë ¨fÐ “‰uHž —ULA�” gO'UÐ r¼uKGýË “Ë—b�UÐ «u�d²Ž« ‰ ÒË_UÐ  ÆÆ“Ë—œ Ë√
 5�«Òbš  r¼uKGýË  5ÒOÐuOŁùUÐ  «u�d²Ž«Ë  ¨fÐ  dŁ√  5�U ÒB	  r¼uK ÒGýË  dL Ò��«  Ëb³�UÐ
 ¨fÐ  rÝôUÐ  uJO�  ·d²F Ô�  u²½≈  ¨ÂUŠ  w ÒLŽ  œôË√  U¹   ÆÆ5ÒOÐuOŁ≈  U¹  «u�dŽ«   ÆÆfÐ
 ¨«u	d�²ÐË ¨«Ëb×A²Ð ¨WOÞ«Ë uJ²ł—œ ¨œuÝ ¨oO	— ¨bO³Ž ¨Â«Òb Ôš «u
Ëd³²FÐ qFH�UÐ sJ�Ë
 u
uDF¹ ¨5ÒO�U Ò��« œuNO�« wMF¹ ¨ÂUÝ uJLŽ œôË r¼bÐ nO
   ÆÆ«u³B²G²Ð ¨«uK²I²Ð
 rJ�œ ¨5KOLł g� ¨Âœ 5KOIŁ u²½≈ ¨WFKÝ u²½≈ ¨r¼dEMÐ dAÐ g� u²½≈ øWÒO½U�½≈ ‚uIŠ
 —UN ÒM�UÐ «u²OA� Ê≈Ë Æ«uJ�uAÐ «bŠ U� qOÒK�UÐ «u²OA� Ê≈ ¨6DF� r
bKł d̈LŠ√ g� œuÝ√

 ÆÆ5ÒO�UÝ≠ Òö�« Ë√ ÆÆ5ÒO�U Ò��« pO¼ ÆÆuJOKŽ «u	e³Ð
©”UO�≈ uÐ√®
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WK�u� dOL�

ÂU � ¡UM �√Ë ÆÆÂU 
 ¡UM �√

 p� ÒO �Ë Êu B  Ê√ b ÒN F � 
n �U  U �√ U �

g�œ b�U� w�U;«

وبركاته.. اجتماع  الله  ورحمة  عليكم  «الّسالم 
الّسادسة  الّساعة  األربعاء،  يوم  املتوّلني  هيئة 
عــّدة  احلضور، فهناك  تأكيد  ــو  أرج مساًء..  
عيد   - للبحث  ــحــاجــة  ب عــالــقــة  ــع  ــي ــواض م
سويطات» - هذه رسالة نصّية اعتدنا قراَءتها 
ا، في الّسنتني  وقراءة مثيالتها كّل أسبوع تقريًب
«ُمسرعة»،  تصلنا  كانت  حيث  ــرتــني،  ــي األخ
إلى  ُمرسلها،  كلهف  «متلّهفة»  «ُمفعمة»، 
واجلرينة»  االستقالل  وقــف  «متوّلي  مجموعة 
 - إلينا  أرسلها  أب»،  الـ»واتس  تطبيق  على 
وعزيزنا  حبيبنا   - مثلها  كثيرة  وعشرات  هي 
األوقاف  عن  واملُدافع  األجيال  مرّبي  نايف،  أبو 

عيد سويطات.. رحمه الله.
أبو نايف متّكن من الّتكنولوجيا اجلديدة، وكأّنه 
كيف  وتعّلم  وتقّدمها،  تطوّرها  عهد  في  وُلــد 
يتمّتع بها ويستغّلها خلدمة نشاطه االجتماعّي 
وبهذا  حيفا..  أوقاف  ملّف  ومتابعة  والوطنّي، 
وجعلنا  ـــيء،  ش أّي  مــن  ــر  أكــث انشغل  املــلــف 
وناسه  لوطنه  وحّبه  وحلمه،  وشغفه  بحماسته 
وأوقافه، أن ننشغل نحن أيًضا بهذا امللف، حّتی 
نخّطط  فيه..  نفّكر  نهار،  ليَل  هاجسنا  صار 

له.. وننّفذ.
ليست مجرّد  الوطنّية  نايف  أبو  عّلمنا  نعم.. 
شعارات، بل ممارسة يومّية، وعمل دؤوب على 
أدّق الّتفاصيل لهدف حتصيل احلقوق.. «أضرب 
وتأخير  األمور  لتأجيل  ال  ساخن»،  وهو  احلديد 

تنفيذ القرارات، بل ترجمة احللم إلی واقع. 
والّدفاع  العنصرّية  ضّد  الّنضال  نايف  أبو  قاد 
عن األوقاف والّتصّدي للمصادرة وحترير مسجد 
اجلرينة؛ وفي األشهر األخيرة انشغل كثيرًا في 

مهّمة بناء أرشيف ومتحف لألوقاف الّتاريخّية 
األوقاف  قضّية  كانت  حيث  حيفا.  مدينة  في 
األولى،  الّدرجة  من  وطنّية  قضّية  له  بالّنسبة 
األجيال  ومستقبل  ووجود  وتاريخ  شعب  قضّية 

القادمة.
عن  الّصورة  هذه  الّثقافة،  هذه  املمارسة،  هذه 
حتقيق  بحتمّية  اإلميــان  هــذا  احلــّقــة،  الوطنّية 
الّشغف  هذا  ألصحابه،  املسلوب  وعودة  احلقوق 
الّنضال  هذا  املــرض،  مبراحل  حّتی  املنقطع  غير 
حّتى الرّمق األخير، هو ميراث أبي نايف، كتبه 
لنا وقبلنا به معتزّين فخورين، شاكرين، قابلني 
بأن  ونتعهد  الرّاية  حاملني  العهد،  ومجّددين 

ا لذكراك يا أبا نايف.. ًي نصونها ونرفعها عال
روحك باقية بيننا.. نحّبك ونشتاق إليك.

علی العهد باقون..

(عضو جلنة متولي أوقاف حيفا 
«االستقالل» و«اجلرينة»)
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وبغضها  الّشرع  أبغضها  ذميمة  أخالق  والعجب  والغرور  الرّياء 
شرًكا  يعتبر  ألّنه  الرّياء،  عن  الرّياء  الكالم  وسأفّصل  لعباده.. 
إلى نتيجة واحدة،  يؤّديان  العجب والغرور ألّنهما  وسأجمع بني 
وهما من نتاج الرّياء. فأقول والّتوفيق من الله، الرّياء نفاق وشرك 
وال  ُمنافًقا  يكون  أن  لنفسه  يقبل  ال  واملؤمن  تعالى،  الله  في 
ُمشرًكا، فهو يفّر من هذه الّصفات لعلمه أّن الله ورسوله (ص) 
ِذيَن  َني * الَّ يكرهونها. فقد توّعد الله املرائني بقوله ]َفوَْيٌل ِلْلُمَصِلّ
َنُعوَن اْملَاُعوَن[. رَاؤُوَن * وََميْ ِذيَن ُهْم ُي وَن * الَّ ـ ُهْم َعْن َصالِتِهْم َساُه
أحدهم  ألّن  الّشديد،  بالعذاب  املُرائني  املنافقني  الله  توّعد  فقد 
إذا  وينشط  الله،  ــى  إل وتقرّبه  عبادته  في  يكسل  خلوته  في 
ــول محّمد  ــرّس ــذي كــان ُيزعج ال ــذا احلــال اّل كــان بني الــّنــاس، وه
األصغر.“  الّشرك  عليكم  أخــاف  ما  أخــوف  ”إّن  فقال:  (ص)، 
”الرّياء“.  قال:  الله؟“،  رسول  يا  األصغر  الّشرك  ”وما  قالوا: 
[ بأعمالهم:  العباد  جازى  إذا  القيامة  يوم  وجل  عّز  الله  يقول 

َفاْنُظرُوا   ، ا  َي ْن الدُّ ِفي  ِبأَْعَماِلُكْم  رَاُءوَن  ُت ُكْنُتْم  الَِّذيَن  ى  ِإلَ اْذَهُبوا 
احلديث  في  وجــاء  قدسي).  (حديث  َجــزَاًء[  ِعْنَدُهْم  ــُدوَن  َجتِ َهــْل 
لَُه  َفُهَو  ْيرِي  يِه َغ القدسّي، أيًضا: ]َمْن َعِمَل ِلي َعَمال أَْشرََك ِف
رِْك]، ألّن لسان  رََكاِء َعِن الشِّ رِيٌء ، وََأَنا أَْغَنى الشُّ ُه وََأَنا ِمْنُه بَ ُكلُّ
ِلّلِه  اَي وََممَاِتي  ِإَنّ َصَالِتي وَُنُسِكي وََمْحَي حال املؤمن يقول: ]ُقْل 
اْملُْسِلِمَني[.  َأَوُّل  ــْا  وََأَن ُت  ــرْ ُأِم َذِلَك  وَِب لَُه  َشرِيَك  َال   * اْلَعاَملَِني  رَِبّ 
ويظهر الرّياء في سلوك اإلنسان، فقد جتده يكثر من العبادة إذا 
سمع من الّناس املدح والّثناء عليه، ويقّلل منها إذا ذّم أو عيب 
ويتكاسل  العبادة  الّناس في  بني  كان  إذا  ينشط  عليها، وجتده 
أمام  دَقة  الصَّ منه  طلبت  إذا  ا  ـً سخّي كرًميا  جتده  وحده.  كان  إذا 
الّناس، وال يبادر إليها ويبخل إذا كان بعيًدا عن الّناس. جتده 
وال  املُنَكر  عن  وينهى  باملعروف  ويأمر  واحلــقّ  اخلير  إلى  يدعو 
يبتغي في عمله مرضاة الله، إّمنا يريد غيره من الّناس. وهذا كّله 
يتنافى مع ما جاءت به الّشريعة، وما كان عليه أهل الّصالح. 
إقــتــداء،  وال  إخـــالص،  بغير  ”العمل  يــقــول:  القيم  ــن  اب ــذا  وه
صام  ولهذا  ينفعه“.  وال  ينقله  رمًال  جرابه  ميأل  اّلــذي  كاملسافر 
وال  أهله  من  أحد  به  يعلم  ولم  سنة  أربعني  هند  أبي  بن  داود 
به  فيتصّدق  عندهم  من  ــذاَءه  غ معه  يحمل  خــزازا  وكــان  أحــد. 
الّسوق  أهل  فيظّن  معهم،  فيفطر  ا  ـً عشّي ويرجع  الّطريق  في 
ــّســوق. ــه قــد أكــل فــي ال ــه أكــل فــي البيت، ويــظــّن أهله أّن أّن

متابعة الرّياء يدفع إلى أخالق ذميمة أخرى، ومنها العجب والغرور، 
ا من أسباب الهالك للعباد  متجاهًال أّن هذه األخالق تكون سبًب
والبالد مًعا؛ فتحّول نعمة الله اّلتي بني يدي العباد إلى نقمة 
القوّي إلى ضعيف..  العزيز إلى ذليل وحتّول  وشرّ. حيث حتّول 
ّية، ملّا خلق الله آدم (عليه  ويظهر ذلك من خالل القصص القرآن
الّسالم) أمر املالئكة أن تسجد له تعظيًما للخالق وقدرته في 
خلقه، فسجدت املالئكة إّال إبليس، فصار ملعوًنا عند الله وعند 
مَّ ُقْلَنا ِلْلَمآلِئَكِة  املؤمنني. قال تعالى ]وَلََقْد َخَلْقَناُكْم ُثمَّ َصوَّرَْناُكْم ُث

َقاَل  اِجِديَن *  َن السَّ ْم َيُكن مِّ يَس لَ اْسُجُدوْا آلَدَم َفَسَجُدوْا ِإالَّ ِإْبِل
اٍر  ْنُه َخَلْقَتِني ِمن نَّ ٌر مِّ ْي َما َمَنَعَك أَالَّ َتْسُجَد ِإْذ َأَمرُْتَك َقاَل َأَنْا َخ
وََخَلْقَتُه ِمن ِطٍني[. وقال ]وَِإْذ ُقْلَنا ِلْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا 
الَِّذي  َهَذا  َأرَأَْيَتَك  َقاَل   * ِطيًنا  َخَلْقَت  يَس َقاَل آْسُجُد ِملَْن  ِإَالّ ِإْبِل
يًال  َتُه ِإالَّ َقِل اَمِة َألَْحَتِنَكنَّ ُذرِّيَّ َي ى َيوِْم اْلِق رَْتِن ِإلَ يَّ لَِئْن أَخَّ َكرَّْمَت َعَل
وُْفوراً[.  ْم َجزَاء مَّ َم َجزَآؤُُك َعَك ِمْنُهْم َفِإنَّ َجَهنَّ ِب * َقاَل اْذَهْب َفَمن َت
وأعجب  بنفسه  ــّر  اغــت إبليس  أّن  ـــات  اآلي ــذه  ه مــن  فيستدّل 
ْيٌر  َخ ــْا  َأَن ــاَل  ]َق قائًال  الله،  ألمــر  االستجابة  عن  فتكّبر  بها، 
رحمته  من  الله  فطرده  وََخَلْقَتُه ِمن ِطٍني[،  اٍر  ْنُه َخَلْقَتِني ِمن َنّ ِمّ
وقوم  القيامة،  يوم  إلى  لعيًنا  وجعله  قدسه،  حضرة  أنس  ومن 
ِفي  َفاْسَتْكَبرُوا  ــاٌد  َع ــا  ]َفــَأمَّ تعالى  قال  قوتهم.  غرتهم  عاد 
َه الَِّذي  رَوْا أَنَّ اللَّ ْم َي وًَّة َأوَلَ ا ُق قِّ وََقاُلوا َمْن أََشدُّ ِمنَّ ِر اْحلَ ْي األَرِْض ِبَغ
َفَأرَْسْلَنا   * َيْجَحُدوَن  ِبآَياِتَنا  وََكاُنوا  وًَّة  ُق ِمْنُهْم  أََشدُّ  ُهَو  َخَلَقُهْم 
زِْي  اْخلِ َعَذاَب  لُِّنِذيَقُهْم  ِحَساٍت  نَّ اٍم  أَيَّ ِفي  َصرَْصرًا  رِيًحا  ِهْم  ْي َعَل
ُينَصرُوَن[. َال  ــْم  وَُه أَْخـــزَى  ـــرَِة  اْآلِخ ــَذاُب  ــَع وَلَ ا  َي ْن الدُّ ــاِة  ــَي اْحلَ ــي  ِف

نيا واآلخرة، ألّنها أُعجبت  ذاقت عاد عذاب اخلزّي في احلياة الدُّ
بقوّتها واغترت بسلطانها. وجاء سؤال في القرآن موّجه إلى من اغتّر 
َك اْلَكرِِمي  رَبِّ نَساُن َما َغرََّك ِب َها اْإلِ بنفسه وتكّبر على جاللة الله ]َيا أَيُّ
َبك  [. * الَِّذي َخَلَقَك َفَسوَّاَك َفَعَدلََك * ِفي أَِيّ ُصورٍَة َما َشاَء رََكّ

في  (ص)  الّنبي  أصحاب  أّن  النبوّية  الّسيرة  لنا  تروي  وكذلك 
حنني أُعجبوا بكثرتهم، وقالوا: لن نغلب اليوم من قّلة. فُأصيبوا 
بهزمية مريرة حّتى ضاقت عليهم مبا رحبت ثم ولو مدّبرين. وجند 
العجب والغرور في كثير من مصادر القوّة الّشخصّية في حياة 
الفرد واجلماعة. ومن تلك املصادر أوًّال، العلم: قد يغتّر اإلنسان 
بعلمه فيمنعه ذلك من االستزادة أو يرفض اإلستفادة من غيره. 
أو قد يحّمله ذلك الحتقار علم اآلخرين، وينظر إليهم باحتقار. 
ماله  أو  الباطل  في  فيبّذره  ماله  بكثرة  يغتّر  قد  املال:  ًيا،  ثان
يجعله يتعالى على اخللق. ثالًثا، القوّة: غروره بقوّته قد يدفعه 
مبنزلته  يعجب  قد  والّنَسب:  الّشرف  رابًعا،  لم.  والظُّ للتعّدي 
ّمما يقعده عن اكتساب املعالي،  االجتماعّية أو بعائلته ونَسبه 
يسرّع  ــم  ول عمله،  به  فُيبطئ  الكماالت،  طلب  عن  ويضعف 
األمراض  من  األخالق  هذه  تعتبر  لذلك  ويهون.  فيذّل  نسبة  به 
بالعلم ومعرفة  إّال  منها ال يكون  القلب، وعالجه  اّلتي تصيب 
هو مصدر  الله  أّن  وإدراكــه  عليه  الله  نعمة  وإدراك عظيم  الله 
الرّسول  يقول  كان  املنطلق،  هذا  كّل خير ومن  وواهب  كّل فضل 
أنت  ”وال  قالوا:  منكم عمله“.  أحد  ينجي  ”لن  محّمد (ص): 
يا رسول الله؟“. قال: ”وال أنا إّال أن يتغّمدني الله برحمته“.  
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إّن كّل األديان تسعى في طريق التقرُّب إلى الله، ولو بأشكاٍل مختلفة، 
بحيث يقول الّصوفي جنم الّدين الُكبرى (ت. 1221م): «الّطرق إلى الله 
بعدد أنفاس اخلالئق ال احلصر»؛ فعلى املرء أن ينظر إلى األديان باعتبارها 
ياٍت متتاليٍة للحقيقة اإللهّية، باإلضافة إلى فكرة احلّب نفسها، وما  جتّل
ميكن أن ترتقي به لتصل إلى احلقيقة املُرجتاة. وحني نؤمن بأّن احلّب هو اّلذي 
جعل الله يرسل أنبياءه ليعّلم الّناس طرائق الوصول إليه، ندرك أّن ما من 
سبيٍل لبلوغ مرضاته أكثر من أن ُيخِلص الّناس في وُدِّهم لشركائهم في 
ب، اّلذي يقود إّما إلى الكراهَية  ّية، فيتجّنبون بذلك غوائل التعصُّ اإلنسان
واحلروب، أو إلى أوهام الّشعور بالتفوّق واألفضلّية، وهذا ما ال يّتفق مع 
القرآن  إليه  أشار  اّلذي  املختلفة،  والقبائل  الّشعوب  بني  الّتعارف  هدف 
الكرمي، فليس أحٌد أفضل من أحٍد إّال بالّتقوى، والّتقوى في جوهرها خلٌق 

م املتشّددين واّدعاءاتهم بالتمّيز. كرٌمي ال ينسجم مع جتهُّ
لذا، فإّنه ينبغي علينا بالّتالي أن نعمل جاهدين دون ملٍل أو كلٍل، لبناء 
ٍة على قبول  ٍة جديدٍة وثقافٍة جديدٍة مبنّي ٍة جديدٍة وذهنّي ّي إنساٍن جديٍد بعقل
هذا  الله عز وجل في  ر عن حضور  ُيعبِّ إّنه  إذ  وَغيرّيته،  باختالفه  اآلخر 
الكون؛ علينا أن ُندخل في عقول أبنائنا هذا التعايش املشترك وهذه األخوّة 
اإلنسانّية، وعلى الكنيسة أن ُتعّلم أبناَءها ما هو مشترٌك مع اإلسالم، 
م أبناَءه ما هو أيًضا مشترٌك مع املسيحّية، ُمبعدين  وعلى املسجد أن ُيعلِّ
ًة على اجلميع،  عنهم مفهوم الّتعبئة الّدينّية اّلذي ستكون نتائجه كارثّي

ني ومسلمني.  مسيحيِّ
ٍة  ٍة ووطنّي ّي ّية هي وجودها في شراكٍة إنسان إّن امليزة األهّم للمسيحّية العرب
ٍة مع املسلمني، وبخاّصٍة أّن العرب املسيحّيني  ٍة وحضارّيٍة وثقافّي واجتماعّي
يتكّلمون بلغة القرآن الكرمي، كتاب املسلمني املجيد. من هنا تبرز أهمّية 
الّالهوت املسيحّي العربّي إزاء احلوار املسيحّي - اإلسالمّي، وإزاء قضايا 
املسلمني والعرب. وقد كان الّالهوتّيون العرب السّباقني في إظهار الّنقاط 
املشتركة اّلتي جتمع املسلمني واملسيحّيني على صعيد اإلميان بالله الواحد 
فال  اإلنسان.  وخير  األرض  إعمار  سبيل  في  املشترك  والعمل  واخلــالص 
نريد  وال  اآلخر،  من  خوًفا  نفسه  عن  ُيدافع  ل يتسّلح  أن  املسلم  من  نريد 
من املسيحّي أن يتسّلح خوًفا من اآلخر، نريد أن نتسّلح بالّسالح األقوى 
ُيِحبَّ بعُضنا بعًضا فإّن احملّبة من الله،  اء، ل واألجنع، احملّبة: «أّيها األحّب

فكّل َمن ُيِحّب هو مولوٌد من الله ويعرف الله» (1 يوحّنا 7:4).
س  س احلوار، وعلى أّن الله محّبة نؤسِّ إًذا، فعلى وحدة املصدر اإللهّي نؤسِّ
تنا لآلخرين نؤّسس احلوار  احلوار، وعلى أّن محّبة الله فينا تتجّلى في محّب
في  األرض  خيرات  واقتسام  بالعدل  احلوار  لهذا  ونشهد  احملّبة،  وحضارة 
واملهاجر  واملريض  فاجلائع  وإنساٍن.  إنساٍن  بني  ّيز  ُمي اجتماعّي، ال  تضامٍن 
دين  وال  املسيح  وأخوة  الله  أيقونة  والبائس  والفقير  واملقهور  واملسكني، 
حّتى  احملّبة  على  الزمان  آخــر  في  وسُنحاَسب  األرض.  على  لوجعهم 
ا  ـً ألعدائنا. فلُنحاور إله السماء انطالًقا من أُُخوّتنا على األرض، لنكون حّق
أبناء الله، فيقوم على أيدينا تاريٌخ جديٌد وليس نهاية الّتاريخ في صراع 
احلضارات واألديان، بل في حوار احلضارات والّثقافات والّناس واألديان. هذه 
هي املغامرة اّلتي نحن مدعوُّون إليها فنطّل بها بجرأٍة وفرٍح ورجاٍء على 
يرتسم على  راح  واّلذي  والّتعّصب،  بالّترويع  املضروب  الكئيب  املستقبل 

فجر أّيامنا اآلتية.
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أثبتت غالبّية الّدراسات أّن الّطفل يتعّلم العنف من البيت وفي املدرسة 
أيًضا. فالّتربية البيتّية هي األساس، واملدرسة هي البيت الّثاني، أي أّن 
املدرسة لها الّدور الرئيس الّثاني في الّتربية وصقل عقلّية الّطفل باّجتاه 
إيجابّي. وهذا هو املفترض أن يكون في البيت واملدرسة. لكن ما يحدث في 
ا  ـً ّية، إن لم يكن كّلها، ُيعطي صورة عكسّية تربوّي العديد من املدارس العرب

ا، ّمما يجعل تطوّر الّتلميذ يذهب في االّجتاه الّسلبّي. ـً وتعليمّي
األّم  خالل  من  البيت،  في  الّتربوّي  الرّعب  من  جوًا  الّطفل  يعيش  عندما 
أو األب، ينعكس هذا األمر على سلوكه في املدرسة. ليس هذا فحسب، 
فهناك آباء يشّجعون أوالدهم على التمرّد ضّد املعّلم، حّتى أّني سمعت 
ا تقول إلبنها: «إذا زّعَلك األستاذ أو أهانك أضربو وتعال عالبيت أبوك  ـً أّم
بدبرو»!! نعم هكذا وبكّل سهولة تطلب األّم (املرّبي األّول) من إبنها أن يرفع 
يده على املعّلم (املرّبي الّثاني). عندها تذّكرت قول الّشاعر حافظ إبراهيم: 

«من لي بتربية الّنساء فإّنها في الّشرق عّلة ذلك اإلخفاق». 
لكن بعض املعّلمني واملعّلمات ليسوا أقّل سوًءا. فالبعض منهم يتعامل 
مع الّتالميذ بالّضرب أحياًنا وبالّتوبيخ أحياًنا أخرى، وبكلمات ممنوع أن 
بهذا  الّتلميذ  مع  الّتعامل  سبب  عن  سألت  وإذا  مرّبني.  أفواه  من  تخرج 
أو  بالّضرب»،  إّال  ِبفهم  ما  الولد  «هذا  اجلواب:  يكون  املرفوض،  األسلوب 
«هذا بّدو تكسير راس». لكّن الّتربية وردع الّتلميذ عن خطأه، ال ميكن أن 

يكون بهذا األسلوب، اّلذي يؤّدي في الّنهاية إلى نتائج ال ُحتمد عقباها.
ّية في الّناصرة، حيث  كنت على موعد مع صديٍق لي، مدير مدرسة إبتدائ
اّتفقنا على أن ألتقيه صباًحا في مكتبه. وكنت هناك قبل املوعد احملّدد 
الّتالميذ وأنا في  ُيقرع اجلرس الصطفاف  أن  الّظروف  بربع ساعة. وشاَءت 
ا من تصرف مدير املدرسة مع الّتالميذ،  ـً املدرسة. وما شاهدته أنا شخصّي
ُعنوان  هي  الّتربية  كانت  إذا  عّما  الّسؤال،  ويطرح  الّتصورات،  كّل  يفوق 
رئيس في مدارسنا أم العنف هو الُعنوان األهم. فعندما ّمت قرع اجلرس حمل 
املدير عًصا قصيرة، وبدأ باجلري وراء الّتالميذ يحّثهم بصوت عنفوّي عاٍل 
جًدا على الّسرعة لإلصطفاف، ُمستخدًما كلمات أقّل ما ُيقال فيها إّنها 

كلمات «أوالد شوارع». 
قائلًة:  تلميذ،  بوجه  تصرخ  معّلمة  سمعت  املدير،  مكتب  من  خارج  وأنا 
أمتار  بعد  وعلى  رس».  الــدّ حافظ  بتيجي  اجلاي  املرّة  حيوان..  يا  «أقعد 
قليلة وفي صّف آخر، سمعت معّلًما يقول لتلميذ بصوٍت عاٍل: «يا حمار 
كم مرّة صرت مفهمك وبعدك حمار». إضافًة إلى أشياء أخرى يندى لها 
مع  األمر  هذا  بحثت  عندما  أّني  واحد،  آٍن  في  واملخزي  واملؤسف  اجلبني. 
صديق لي يحمل، ولألسف، صفة مفّتش في املعارف، ضحك وقال: «إحنا 

العرب هيك شو بّدك تعمل، إحنا مش في أوروّبا»! 
إّن الّتربية الّصحيحة هي األساس األهّم ملجتمع سليم، وال ميكن أن يكون 
والّتقليل  صحيحة،  سليمة  تربية  بدون  العنف  من  خاٍل  مجتمع  هناك 
من ظاهرة العنف املنتشرة في املجتمع العربي، ال يتّم عن طريق»احلكي» 
ما  وهذا  احلقيقّي،  العمل  خالل  من  بل  والبيانات،  الّتصريحات  وإصدار 
وام  الــدّ خارج  األستاذ  يرى  عندما  الّطالب  كان  املاضي  في  إليه.   نفتقر 

املدرسّي يهرب منه خوًفا منه، وفي هذه األيام يهرب املعّلم من الّطالب!

Â“U� bL�√ w�ö�ù«
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تتعامل  لم  الوقت  فطوال  تتجزّأ،  أن  ميكن  ال  الدميقراطّية 
حكومات إسرائيل املُتعاقبة مع املواطنني العرب كما تتعامل 
الّسلطات  تعاملت  الوقت  ــوال  وط اليهود،  مواطنيها  مع 
اإلسرائيلّية مع العربّي كمشبوه، وُسلبت حقوقه، وهذا الّتمييز 
اإلسرائيلّي،  املجتمع  بقّية شرائح  البعض من  الّصارخ أسعد 
أّنهم  أنفسهم  موهمني  األثيوبّيني،  اليهود  ضمنهم  ومــن 
مواطنون متساوي احلقوق مثل بقّية اليهود، ولم يدركوا أّنهم 
في ذات الّلحظة اّلتي شّجعوا فيها اضطهاد العرب، إّمنا هم 
ساهموا بهذا بتسريع ما آل عليه الوضع عليه اليوم بالّنسبة 
إليهم، فخرج األثيوبّيون إلى شوارع تل أبيب في مظاهرات 
القوّة «املخّففة» معهم من قبل  ملتهبة، أّدت إلى استخدام 
رجال الّشرطة، «مخّففة» نسبًة لكيفّية تعامل رجال الّشرطة 
ّية، و»عنيفة» نسبة لكيفّية تعامل رجال  مع اجلماهير العرب

الّشرطة مع اليهود األشكناز. 
تدريج  هنالك  املجزّأة،  الدميقراطّية  حّيز  وفي  إسرائيل،  ففي 
مع  األمن  وأجهزة  الّسلطات  تعامل  كيفّية  في  للّنظر  ُملفت 
للجماهير  منافس  ال  وبالّطبع  املختلفة،  املجتمع  شرائح 
ّية في أسفل هذا الّسّلم. فعندما اندلعت األحداث مؤّخرًا  العرب
املؤلم  الواقع  من  اإلسرائيلّي  املجتمع  ُصعق  أبيب،  تل  في 
حلقيقة عنصرّيتهم املُخجلة، أو للّدقة وللموضوعّية، تظاهروا 
نتنياهو  بيبي  إسرائيل  حكومة  رئيس  أّما  ُصعقوا.  بأّنهم 
فأثبت مجّدًدا أّنه ممّثل فاشل؛ فاملمّثل يجب أن يقنع جمهوره 
ليحضن  نتنياهو  انتفض  عندما  حصل  ما  وهــذا  بصدقه، 
ّي اّلذي تعرّض للّضرب املُبرّح من قبل شرطّيني  اجلندّي األثيوب
وأثار الّضجة اّلتي أّدت إلى املظاهرات االحتجاجّية الّصاخبة 
وإلى اندالع األحداث امللتهبة في قلب مدينة تل أبيب، فكانت 
ّية، ّمما يثبت عدم  حركة اندفاع نتنياهو مبرَمجة وغير تلقائ
صدقه في هذا الّتوجه، كما أّنه ما كاد يحضنه حّتى أبعده 
عنه، فالهدف هو أن تلتقط الكاميرات هذا «املشهد املؤّثر»!!؛ 
وبالّتالي سيمتّص نتنياهو بهذا املشهد نقمة األثيوبّيني، إّال 
أّن أحد قادة األثيوبّيني رّد على هذا املشهد قائالً، إّنه ال ميكن 
لنتنياهو إنهاء املوضوع بهذه الّسهولة، بأن يجتمع مع بعض 
الكاميرات،  مقابل  اجلندي  ويحضن  األثيوبّيني  من  املهرّجني 

وبهذا تنتهي املشكلة، وكأّن شيًئا لم يكن. 
فمشكلة اليهودّي األثيوبّي، أو القادم إلى إسرائيل من أصل 
األحــداث  هذه  إّمنــا  األخيرة،  ــداث  األح وليدة  ليست  أثيوبّي، 
القّشة  إّال  هي  ما  أثيوبّي  أصل  من  اجلندّي  على  واالعتداء 
املجتمع  تعامل  الوقت  فطوال  اجلمل.  ظهر  كسرت  اّلتي 
اإلسرائيلي مع هذه الّشريحة باستعالء واستهتار وعدم احترام، 
فطوال الوقت كانوا يذكروهم من خالل كيفّية الّتعامل معهم 
بأّنهم من أصول شرقّية، وّمت توطينهم في أحياء خاّصة بهم، 
وبظروف معيشّية ُمذّلة. فالفئة املُسيطرة على أجهزة احلكم 
شرعّية  نزع  على  باستمرار  تعمل  اإلسرائيلّي  املجتمع  في 
بقميص  لهم  وتلوّح  اإلسرائيلّي،  املجتمع  من  معّينة  شرائح 
«إثبات الوالء للّدولة»، فبحّجة الوالء للّدولة ُحرمت اجلماهير 
ّية من حقوقها وحاولت نزع شرعّيتها، وما الّتصريحات  العرب

مسؤولني  قبل  من  عليهم  واُحملرّضة  للعرب  املُعادية  األخيرة 
كبار في احلكومة اإلسرائيلّية، وعلى رأسهم رئيس احلكومة، 
عشّية االنتخابات األخيرة للكنيست، إّال استمرار لنهج نزع 

الّشرعّية عن املواطن العربّي.    
في الوقت ذاته، اّلذي بادر فيه رئيس احلكومة إلى االعتذار 
ذاته  النتقاد  اإلسرائيلّي  املجتمع  اندفع  األثيوبّي،  للجندي 
من  لليهود  يجري  ما  إزاء  نفس  حساب  وإلجــراء  وعنصرّيته 
أصل أثيوبّي، ّمت اغالق ملف الّتحقيق في قضّية مقتل خير 
حمدان من كفر كّنا على أيدي رجال الّشرطة، رغم توثيق كيفّية 
يتكرّر  هو،  هو  املشهد  الفيديو.  بواسطة  عليه  الّنار  إطالق 
باستمرار وبشكل مقزّز، وهذا القرار هو استهتار مبشاعر كاّفة 
للجرمية  الّضوء األخضر  البالد، وإعطاء  ّية في  العرب اجلماهير 
عربّي  مواطن  بحّق  الّشرطة  ترتكبها  أن  ميكن  اّلتي  القادمة 
على  اإلسرائيلّي  واإلعالم  الّدولة  تثور  أن  ميكن  فكيف  آخر. 
ويستقبل  أثيوبّي،  أصل  من  اليهودّي  اجلندّي  ضرب  حادث 
رئيس احلكومة هذا اجلندّي، وأن يعتذر له املفّتش العام للّشرطة 
ويعلن أمامه وأمام وسائل اإلعالم عن إقالة الّشرطي الذي قام 
بضربه، بينما يتّم إغالق ملّف الّتحقيق بحّق من قتل خير 

حمدان؟! 
إّن انتفاضة اليهود من أصل أثيوبّي هي ليست الّثورة األولى 
هذا  عنصرّية  على  اإلسرائيلّي  املجتمع  في  يهودّية  لشرائح 
املجتمع، ففي العام 1952 ثار اليهود املغاربة في حيفا على 
كيفّية الّتعامل معهم من قبل اليهود القادمني من أوروبا، وال 
ًدا انتفاضة حركة «الفهود الّسود». وما هذه الهّبة  نزال نذكر جّي
لليهود من أصل أثيوبّي إّال استمرار لفضح الّنهج العنصرّي 

في املجتمع اإلسرائيلّي، ولرفض سياسة اإلقصاء. 
لفلفة  ويتّم  تخبو  ما  سرعان  الّشعبّية  الهّبات  هذه  أّن  إّال 
الّطابق حفاظًا على «وحدة الكيان الّصهيوني»؛ فاليهود من 
أصل أثيوبّي وكاّفة الّشرائح من اليهود املسحوقني، هم أّول 
من استماتوا، وبذلوا كاّفة اجلهود من أجل احلفاظ على بقاء 
من ميّيز ضدهم في احلكم، ويبقى العربّي خارج هذه الدائرة؛ 
مجتمعه،  قبل  من  املُضطهد  األثيوبّي  اجلندّي  هذا  ولألسف 
أّن  ُمدرك  غير  العربّي،  املواطن  ويضطهد  ُينكل  من  أّول  هو 
الدميقراطّية ال ميكن أن تتجزّأ، وأّنه مهما فعل، ومهما حاول 

إثبات والئه ستبقى سياسة اإلقصاء تالحقه.

 √ Òe 
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بني الكمال واجلمال..
أنِت.. املآل

اّلذي نخشاه..
منوت بِك..

ة أن يطفو.. خشي
سَريان احلّمى..

في القالب املتهافت على.. 
احتوائك.

م اإلدماَن.. وحدك َمن يوِل
ويفطمه.

مثل كّل احلسابات الّتائهة.. 
في احلّب.
وحدك.. 
بال رّب!
*****

عنادك براءتنا
عاهاتنا موعده
نعبدك عرًيا..

ينا. ينمو ف
*****

شلل ال يتنازل
عن احلّب..

ينا. املتعاظم ف
دّوامة من اَخلَدر

يها.. تراوح ف

اإلرادة.
بني الوعي..
والّال-وعي..

بهار.. نشرب االن
ونتحّرر..

من ُعهر األرض!
*****

نحّلق على الّشجن..
من ال مكان..

..للّزمان.
ي الّدوار نسكن.. ف

نعبد اُحلسَن..
ويسمو الّصمت.. 

في اإلنسان..!
*****

ألِقموني خوَفُكم.. وتأّملوا..
كيف تكون بدونه اآلراء؟

ي ُكرَهُكم.. واذكروا.. ألِقمون
كيف يكون األصدقاء؟

على هذا املسار تقّدموا.
الّصدق وحده بال أسماء..

لنا.. أدركوا.. ب كما اّلذين من ق
ياء.. ب من أجل ميالدنا.. أتى األن

حرثوا.. زرعوا.. وقالوا..
في رحلة الّنور ال مكان للغرباء

أبحروا على منت اخليال.. وانشدوا
دة اجلمال واحلكماء اسقنا.. يا سّي

يل.. نحن طيور نصبو.. ي الّل ف
أن تكون لنا احلسناء.. وعاء..

اشفعي لّلذين في الّظالم تفّرقوا
وادخلي في جّناتك.. كّل 

بؤساء.. ال
في شعابك فطر سحرّي.. 

نربو..
بال لون.. بال عرق.. بال حياء..!

اكرمي على اّلذين في حّبك 
عاشوا..

وأمطرينا من عينيك بوحي 
ّسماء.. ال

نًة.. لّلذين غرقوا.. كوني سفي
وإسراًء.. ملَن ضاق بهم الفضاء..

ّسائلون..  يه العائمون ال يل ف هذا ل
ال يناموا.. 

على عزفك.. يرّف.. كّل الّشرفاء..
على نورك.. الّضائعون الّتائهون.. 

تهادوا..
بون.. في  وتعّرى املقّنعون الّتائ

الّلقاء!
(حيفا/طمرة) 

ÆÆw �ôu �
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ال عالقة لتقليل الوزن باالمتناع عن تلبية دعوات األصدقاء حلفل 
أو غذاء أو عشاء! إّن احلمية وخسارة الوزن الزائد ال تعنيان االمتناع 
القيام  تعني  الّصحّية  احلمية  إّن  طويلة!  لساعات  األكــل  عن 
باختيار الّطعام الّصحيح والّصحّي، واالعتدال في كمّيات الّطعام، 

كأساس جناحها.

ÆÆV�| ¨WOL(« ÕU$ù
اجلوع  إلشباع  ال  فقط،  العطش  إلرواء  املياه  من  وافرة  كمّية  شرب 
العطش  حالَتي  بني  األشخاص  مفاهيم  تختلط  ا  غالًب ألّنه  أيًضا، 

واجلوع. 
من  كمّية  إبقاء  يفّضل  اخلفيفة..  الوجبات  خالل  اخلضار  تناول 
واخلــّس  وامللفوف  كاجلزر  ــراد،  ــب ال في  واملقّطعة  الّطازجة  اخلضار 
أو  الّدسم  قليلة  لبنة  مع  تناولها  فيمكن  والقرنبيط،  والبروكولي 
الباذجنان  من  قطع  حتضير  ميكن  كما  اخلفيفة.  البندورة  صلصة 
لنب  من  كوب  مع  وتناولها  الفرن،  في  املشوّية  الكوسا  أو  املشوّي 

قليل الّدسم.
من املفّضل بدء الوجبات األساسّية بشوربة خضار لذيذة أو صحن 
ما  اخلّل؛  أو  الّليمون  من  خفيفة  اخلضراء مع صلصة  الّسلطة  من 
يؤّدي إلى الّشعور بالّشبع بوقت أسرع، وبذلك إلى أكل كمّية أقل 

من الوجبة الرئيسّية.
إّن تناول الّطعام على مهٍل وبتلّذذ، يعطي اكتفاًء بتناول طعام أقّل.

لتناول  والّتخطيط  ساعات،   3 تتعّدى  ملّدة  الّطعام  عن  االمتناع 
وجبة خفيفة صّحّية قبل الّشعور باجلوع الّشديد. من املفّضل تناول 

الفاكهة بني الوجبات، لتسّد اجلوع حلني تناول الوجبة الرئيسّية.
تناول البروتني في كّل وجبة يساهم في تعديل الشهّية والّشعور 
الّدجاج،  الّدهون،  قليلة  الّلحوم  البروتني:  مصادر  ومن  بالّشبع. 
الّسمك، احلليب ومشتّقاته قليلة الّدسم، والبقولّيات: كالفاصوليا 

البيضاء واحلمراء، العدس واحلّمص.
على  تعتمد  ا،  ـً يومّي خفيفة  وجبات  خمس  تناول  األفضل  من 
الّنوعّية والكمّية. من خالل تناول هذه الوجبات الّصحّية، الّصغيرة 
ا، نبعد عّنا الّشعور باجلوع، ونزيد قوّة حرق الّطاقة  ـً واملتنوّعة يومّي

في اجلسم، وبذلك تصبح عملّية تقليل الوزن لدينا أسهل.

 WLOK��«Ë  W ÒO�B�«  W|cG��«  ‰U�	  w
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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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رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) Í—U� qOL� Æœ   (مدير قسم ال
ـــرّي  ــع األث ــوق ــن امل ــال حملــة ع ــق ــي هـــذا امل أســتــعــرض ف
«حالوتسا» وأهّم نتائج احلفرّيات، ذلك تباًعا للمقال من 
العدد الّسابق اّلذي نشرنا فيه خبر العثور املمّيز عن 
بذور العنب، اّلتي يعود تاريخها إلى الفترة البيزنطّية.

ُقرابة 20 كم إلى اجلنوب الغربّي من  تقع «حالوتسا» 
املاضي كواحدة من مدن  ُعرفت في  الّسبع؛  بئر  مدينة 
أّنها  إلى  األثرّية  احلفرّيات  ُتشير  الّنقب.  في  األنباط 
تأّسست خالل القرن الّثالث ق.م. كواحدة من محّطات 
طريق العطور القدمية، وهي من الّطرق الّتجارّية العاملّية 
في العصور القدمية اّلتي وصلت بني جنوب شبه اجلزيرة 
ّية والبحر املتوّسط، حيث استمّر االستيطان فيها  العرب
(القرن  األولى  اإلسالمّية  الفترة  حّتى  متواصل  بشكل 
الّسابع ميالدّي). وأعلنت عام 2005، «كموقع للّتراث 
والقرنب  إلى «عبدات»، «مامشيت»  العاملّي»، إضافة 
(شيفطة) وهم يشّكلون  جزًءا من درب العطور القدمية.  

W Ò�U� W;
الّتاريخية:  املصادر  من  العديد  في  ُذكرت «حالوتسا» 
ّية الّثانية  في «سفر يهوديت» (وهو أحد األسفار القانون

للّتوراة اّلتي ُكتبت خالل الفترة الرومانّية)، كما وصفها 
اجلغرافّي كالوديوس تلماي (168-90 م.) في كتابه 
اسمها  العرب،  مدن  من  واحدة  أّنها  على  «اجلغرافيا» 
القدمية  اخلارطة  على  وتظهر   .(Eλούσα) «إلوسا» 
املعروفة باسم «الّلوحة البويتينغرّية» من القرن الّثالث 
ّية،  الرّومان الفترة  من  خارطة  عن  نسخة  (وهي  عشر 
الّتحف  جمع  يهوى  كان  اّلذي  «بويتينغر»  اسم  حتمل 
املدينة  موقع  أيًضا،  حــّددت،  مأدبا  خارطة  ــة).  ــرّي األث

ووصفتها كمدينة كبيرة.
املدينة  زار  م.)،   291  –  371) هيالريون  القديس 
خالل القرن الرّابع، ووصف في كتاباته أّن معبد اآللهة 
قائًما  يــزال  ال  الرومان)  عند   – (أفروديت  «فينوس» 
الّتاريخّية  املصادر  بعض  ــا).  زاره (عندما  املدينة  في 
اّلذين شاركوا عام 431  تذكر أساقفة عرًبا من املدينة 
في   451 وعــام  أفــســس،  ــي  ف الكنسّي  املجمع  ــي  ف
في  زارها  اّلذي  أنطونيوس  الرّّحالة  ذكرها  خلقيدونية. 
على  «حالوتسا»  ُذكرت  كما  ميالدّي.  الّسادس  القرن 
ُعثر  اّلتي  الوثائق  في  وذلــك  اِملنطقة،  عاصمة  أّنها 

عليها في املدينة األثرّية املجاورة «نيتسانا».

ÀU��_« W|«b�
األثرّية  «حالوتسا»  مدينة  على  مرّة  ألّول  التعرّف  ّمت 
عام 1838. عام 1905 زارت املوقع بعثة من األَثرّيني 
الفترة  من  قبور  على  هناك  عثروا  اّلذين  الدومنيكان 
 1914–1917 ــوام  األع بني  والرومانّية.  البيزنطّية 
للموقع  هيكلّية  خارطة  لتحديد  األولى  احملاولة  كانت 
ّية في  األثرّي. عام 1938 أُجريت حفرّيات دراسّية أول
واسعة  والّدراسات  احلفرّيات  بدأت   1973 عام  املوقع. 
الّنطاق بإدارة اجلامعة العبرّية في القدس واستمرت على 

مراحل متعّددة حّتى العام 1980. 

�U Ò|dH(« ZzU	

أشارت األبحاث األثرّية إلى أّن «حالوتسا» بناها األنباط 
خالل القرن الّثالث قبل امليالد. تدّل على ذلك، أدوات 
في  عليها  ُعثر  اّلتي  الهيلينّية  الفترة  من  الفّخار 
مثل  أخــرى  نبطّية  مدن  من  لنا  معروفة  وهي  املوقع، 
عبدات، البتراء وغيرها. كتابة بالّلغة النبطّية القدمية، 
 168 عام  ملك  (اّلذي  األّول  احلارث  امللك  تذكر  واّلتي 

ق.م.)، أشارت أّن مستوطني املدينة هم األنباط. 
ــيــالدّي  ــالــث م ــّث ــرن ال ــق ــالل ال ــهــا خ بلغت املــديــنــة أوج
اِملنطقة  من  الغربّي  اجلــزء  في  مدينة  أهــّم  كانت  حيث 
العربّية»  «املقاطعة  ـــذاك  آن ــان  ــرّوم ال سّماها  ــي  ــت اّل
البتراء»  «مقاطعة  أو   (Provincia Arabia)
للِمنطقة  (Arabia Petraea) - أُعطي هذا االسم 

بعد أن ضّمها الرّومان عام 106 م..
منازل  عشرة  بقايا   1973 العام  من  احلفرّيات  كشفت 
املدينة.  من  الّشرقّي   - الّشمالّي  ــّي  احل في  سكنّية 
احلفرّيات اّلتي أجريت في واحد من تلك املنازل، أظهرت 
ميالدّي،  الّثاني  القرن  خالل  بنائه  ّمت  نبطّي  منزل  أّنه 

أُضيفت عليه أجزاء أخرى خالل القرن الرّابع.
احلراسة  أبراج  من  واحد  أنقاض  على  العثور  ّمت  كذلك 
في اجلزء الّشمالّي - الغربّي من املدينة، رباعّي الّشكل 
مبنى  يقارب  ما  ارتفاعه  وصل  م).   10X10 (حجمه 
مكّون من ثالثة طوابق وُبني على طراز الفّن املعمارّي 

الّنبطّي.  
أّما احلفرّيات من العامني 1980–1979، فتمحورت 
ّي  حول املدرّج (املسرح)، الكنيسة الّشرقّية، البرج الغرب
ومقبرة املدينة. تبّني من نتائج احلفرّيات أّن املدرّج مبنّي 
الهدف،  لهذا  خّصيًصا  ُبنيت  اصطناعّية  تّلة  على 
املشاهدون،  عليه  جلس  ــدرّج  امل جزئني..  من  ويتكّون 
واألعمال  الّتمثيلّيات  عليه  ــرى  ُجت كانت   - واملسرح 
خالل  ُبني  املدرّج  أّن  إلى  الفّخار  أدوات  تشير  الفنّية. 

القرن األّول، واستمر استخدامه 
في الفترة البيزنطّية.

إلى الّشمال من املدرّج تواجدت 
الكنيسة الّشرقّية وهي مبنى 
كبير احلجم (30X78 مترًا)، 
ساحة  منها  الغربّي  اجلزء  في 

ُتعتبر أكبر ساحة  تزّينها صفوف من األعمدة  مفتوحة 
مترًا).   28X32) الّنقب  في  عليها  ُعثر  مفتوحة 
أرضّيتها مرصوفة بالرّخام، بينما األعمدة مصنوعة من 

احلجر الكلسّي. 

W Ò�d �_« åU � �u �U �ò
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 d³Ž  WO*UF�«  X½d²½ô«  …œU−Ð  WKB²*«Ë
 W
dAK�  lÐU²�«  ¡U??*«  X??%  b²L*«  qÐUJ�«
 w�  ◊u??³??N??�«  WDI½  v??²??Š  ÎUOKF�  q??B??¹Ë
 „eOÐ ÊU� «c¼ v�« W� U{« ÆÂœ«u)« WŽ—e�
  «–  W??O??*U??Ž  ‰u??K??×??Ð  œÒËe????ð  w�u¾OKMOÐ
 w�  W??ŽÒ“u??*«  UNðPAM�  l�  q�«uð   «—b??	
 WOM³�«  ‰ULF²Ý«  ‰ö??š  s??�  ¨ «—U???	  …b??Ž
 `M*  ¨¡U???*«  X??%  b²L*«  qÐUJK�  WO²×²�«
 dOšQð  q???	«  l??�  WJ³A�UÐ  Êu??L??C??�  ¡«œ«

ÆsJ2
 „e??O??Ð w???� ÂU???F???�« d???¹b???*« ¨`??O??K??*« w??Þu??�
 w�u¾OKMOÐ  „e??O??Ð  q ÒGAð  åw�u¾OKMOÐ
 œö³�« w� Âœ«uš WŽ—e� s� W½uJ� WJ³ý
 WOð«c�«  U�b)« v²ý sLC²ð ¨Ã—U)«Ë
 œU????¹œ“« l???� ÆU??M??M??zU??Ð“ W??�b??) W???−???�b???Ô*«Ë
   DATA CENTER ? �« r�UŽ w� UMðu	
 œułË  v�≈  szUÐe�«  Èb�  W Ò×KÔ*«  WłU(«Ë
 ¨WÐU×��«Ë  DRP  ? �«  r�«uŽ w� ‰uK(«
 w� UM¹b� …d�u²*«  PAM*« lOÝuð U½—d	
 ŸUD	  s�  szUÐe�«   UłUŠ  WO³KðË  œö³�«
 s¹e�ð  jI�  fO�  Êu³KD¹  s2  ‰ULŽ_«
 …—«b??? Ô�  ôU??B??ð« ‰u??K??Š U??C??¹√ q??Ð DRË

ÆåWK�Uý WÐU×Ý  U�bšË

∫ DATA CENTER ? �« r�UŽ w� UNÞUA½ b ÒÞuð w�u¾OKMOÐ „eOÐ
 DATA CENTER …QAM� ¡UMÐ q LJðË

÷—ô« X%
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 »U???F???�√ Ÿ“u??????ð “b????�U????½Ëb????�U????� r???ŽU???D???� W??J??³??ý
 “qO�  wÐU¼”  œôË√  W???³???łË  q????�  l????�  …b????¹b????ł
 LITTLE PET SHOP  »U??F??�√  …d???*«  Ác???¼Ë

Êu�u×²*«  TRANSFORMERS≠Ë
  WHK²�� »UF�√ 8 qLAð »UF�_« WK�KÝ

 LITTLE PET  »U??F??�«  WK�KÝ  Êü«  «u??F??L??ł«
 «uF²9Ë  TRANSFORMERS≠Ë  SHOP

°qO� wÐU¼ œôË_«  U³łË s�
 vKŽ ·dF²�«Ë »UF�_« lOLł …b¼UA� rJ½UJ�SÐ
 WGK�UÐ  X??½d??²??½ô«  l??
u??�  w??�   «b−²�*«  lOLł

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar WOÐdF�«
  “b�U½Ëb�U�  ŸËd??�  lOLł  w�  …bł«u²�  »UF�_«

ÆÊËe�*« œUH½ v²Š Ë√ qO� wÐU¼ W³łË q� l�

°“b�U½Ëb�U� w� …b¹bł ÈuKŠ
WþuÐË …dOD�

 ÕUH²�«  …dOD�  ÆWþuÐË  …dOD�  UNŽËd�  w�  …b¹bł  ÈuKŠ  o¹u�²Ð   √b??Ð  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý
ÆÃÆ‘ 14.90 » WþuÐ l� ÂuO�« ŸU³ð WONA�«Ë W�ËdF*«

 œôËú� …b¹bł »UF�«
 UM³�«Ë

°“b�U½Ëb�U� w� Êü«

 WŽuL−� ÂuALý Í“u� ¡UMÐ√ W�dý XIKÞ√
 …c¹c�   UNJMÐ   ò  Selfie juice  ò  dzUBŽ
 ‰UIðd³�«Ë  ÕU??H??²??�«Ë  VMF�«  w??¼Ë  WŽuM²�Ë

 wðQð  dzUBF�«  WŽuL−�  Æ Ëd??�  V??¹d??'«Ë
ÆqOLłË ÍdBŽ rOLB²ÐË d²� 1.5  w½UMIÐ
 ◊UI½ v�≈ c¹cK�« »ËdA*« ‰Ušœ≈ l� UM�«eðË

 ‚ö??Þ≈  -  ¨n??O??B??�«  qB�  W??¹«b??Ð  w??�  lO³�«
 dBŽ g??K??Ð  ò  —U??F??ý X??% W??O??½ö??Ž≈  WKLŠ
  UOB�A� WN�UH�« Â«b�²Ý« l� åW×�dH�«
 ÁdAMð  Íc??�«  ÕdH�«  ¡«u??ł√  sŽ  d³F²�  WOŠ
 qLAð WKL(« ÆWAFM*« dzUBF�« WŽuL−�
 s� —«b??ð  w??¼Ë ¨n×B�«Ë Ÿ—«u??A??�«   U²�ô

ÆÊöŽù«Ë W¹UŽbK� ULÝ W�dý q³

 ‚öÞù ÂU??¹_«  Ác??¼  w� dOC×²�«  r²¹Ë «c??¼
 Selfie  ò  dzUBŽ  WŽuL−*  WO½«bO�  WKLŠ
 s�  q??�  ÊU??�??×??²??Ý«  X???
ô  w??²??�«   ò  juice
 s� œb???Ž d??³??�_ ‰u???�u???�« ·b??N??Ð ¨U??N??
Ëc??ð
 ÆWHK²�*«  WOÐdF�«   «bK³�«  w�  5JKN²�*«
 …b¹bŽ  …—U??Ý   PłUH*  dOC×²�«  r²¹Ë  UL�
 …b¹bŽ  UIÐU�� qLAð 5JKN²�*« —uNL'

ÆWLÒO
 ez«ułË
 w¼ ÂuALý Í“u???�  ¡U??M??Ð√  W??�d??ý Ê√ d??�c??¹
 W
UD�« »Ëd??A??* W??
u??�??*«Ë W??J??�U??*« W??�d??A??�«

ÆBLU œö³�« w� bz«d�«

°vNI0 VOð s� q
«
WO�UD¹ô« “b�U½Ëb�U� …uN


 d̈O ?ç ?OKO½u¹ s� qO�G�«  U Ò¹dD�  W�—U� ¨s¹bÐ
Æ —U¼“ù« `z«ËdÐ extra s¹bÐ ∫ÂÒbIðù ` Ð ¹ Ð

WO
 …œu????????'« W????O????�U????Ž …u?????N?????


jI� ÃÆ‘ ≠4.90»
 WO�UD¹«  …u??N??
  t??O??�U??�  „U???�
 …u??N??
 »u???³???Š s????� …d????šU????�
 UNM×Þ  r²¹  …œu???'«  WO�UŽ
  U??M??O??�U??� w???� —u???H???�« v?? K??Ž
 rŽUD�  ŸËd????�  w???�  …u??N??I??�«
 u??M??O??A??ðu??ÐU??�Æ“b??�U??½Ëb??�U??�
 jI�  ÆÃÆ‘ ≠4.90» ÍœUŽ
 ≠3.90»  uÝd³Ý«  ”Q???�Ë
 ◊Ëd??A??�  d??O??žÆj??I??�  ÆÃÆ‘
 Z²M�  Í√  Ë√  W??³??łË  ¡«d??A??Ð
 w�  ÂUFD�«  WLzU
  s??�  d??š¬

ÆrFD*«

  U¹ÒdD�  ‚u??Ý  w??�  b??z«d??�«  d̈O ?ç ?OKO½u¹  s??�  s??¹b??Ð  W??�—U??�  
 WŽuL−� w� ÕU−M�« bBŠ w� dL²�ð ¨œö³�« w� qO�G�«
 s¹bÐò  ÂbIðË  ¨ò  extra  s¹bÐò  …e?? Ò�d??*«  qO�G�«   U¹ÒdD�
  «– …b??Š«u??�«  …œ—u??�«  W×z«—  …u??
  –  å—U??¼“≈  `z«ËdÐ  extra
  U¹ÒdD�  3  WŽuL−*«  qLAð  ÆÎö¹uÞ  ÂËb??¹  Íc??�«  ‘UF²½ô«

∫WFz«— `z«ËdÐ qO�ž
°b¹bł – pKO�

°b¹bł – q�F�« d¼“
 tK� b¹bł rOLB²Ð iOÐô« «d²��« s¹bÐ – ‰UIðd³�« —U¼“≈
 …dOG�  w½UM
  w??�  …d�u²�  WŽuL−*«   U−²M�  °‘UF²½«

 UO�bOB�«Ë o¹u�²�«  UJ³ý w� d�u²� Æq� 960 WF�Ð

°° Selfie juice l� W×�dH�« dBŽ gKÐ
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