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H a i f a

 في خطوة نوعية هي األولى في تاريخ اجلماهير 
العربية، تتحد كافة القوائم السياسية الفاعلة 
العربي. فقد قام باألمس رئيس  لدى اجلمهور 
قائمة اجلبهة احملامي أمين عودة ورئيس قائمة 
املوحدة مسعود غنامي ورئيس قائمة التجمع د. 
جمال زحالقة ورئيس احلركة العربية للتغيير د. 
أحمد طيبي بتقدمي القائمة املشتركة إلى جلنة 
حيفا  ابن  القائمة  هذه  ويترأس  االنتخابات. 
كافة  ثقة  على  حاز  الذي  عودة  أمين  احملامي 
األحزاب السياسية.  وأعلنت القائمة املشتركة 
واجتماعي  سياسي  برنامج  على  اعتمادها 
على  املبني  العادل  السالم  قوامه  مشترك، 
القدس،  عاصمتها  فلسطينية  ــة  دول إقامة 
القومية  املساواة  الالجئني،  لقضية  عادل  وحل 

الدميقراطية  العرب، حتقيق  للمواطنني  واملدنية 
والعدل االجتماعي. وفي حديث خاص لصحيفة 
«حيفا» قال احملامي أمين عودة رئيس القائمة إن 
اجلماهير العربية حققت إجنازا حتالفيا مغايرا 
بشكل كّلي حلالة االحتراب بالشرق، واالنقسام 
حتريض  أن  وأكــد  الفلسطيني!  الشعب  لــدى 
حكومة اليمني، الذي بات يشكل خطرا وجوديا 
التحالف  ــذا  ه حتقيق  ــي  ف ساهم  جلميعنا، 
ستحصل  القائمة  أن  ــودة  ع ــد  وأك الشامل. 
يعني  الذي  األمر  مقعدا،  عشر  خمسة  على 
منع اليمني من العودة إلى احلكم. ويعني أنه 
سيكون تأثير ملمثلي اجلماهير العربية والقوى 
الدميقراطية اليهودية على صناعة القرار. وأشار 
لكي  ناضجة  حكومة  توجد  ال  أنه  إلى  عودة 

يستبعد  ــم  ل ولكنه  ائتالفها،  ضمن  ندخل 
رابني، حيث  إبان حكومة  التسعينيات  جتربة 
العربي جسما  كانت كتلة اجلبهة والدميقراطي 
مانعا، ساهم في الدفع نحو انحسار االحتالل 
األوضــاع  وحّسن  الضفة،  من  ــزاء  وأج غــزة  عن 
ملموس.  بشكل  العربية  للجماهير  احلياتية 
بقوة  يدعموا  أن  حيفا  بأهالي  عــودة  ــاب  وأه
قطاعات  أماني  عن  تعبر  التي  القائمة،  هذه 
بهذا  طالبت  التي  شعبنا،  من  جــدا  واسعة 
وأضاف،  طويلة.  سنني  منذ  الشامل  التحالف 
ها نحن نلبي النداء، وسنبذل كل اجلهود إلجناح 
القائمة، لنرى نتنياهو- ليبرمان- بينيت في 
الصفوف اخللفية للمعارضة، ونعمل على إجناز 

أقسام كبيرة من برنامجنا االنتخابي. 
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أعلن مجلس األساقفة الكاثوليك الذي عقد 
انفصال  عن  القدس  في  أشهر  بضعة  قبل 
الكنائس  ــني  ب الفصح  بعيد  ــتــفــاالت  االح
األرثوذكسية،  والكنيسة  الكاثوليكية 
االجتماع  عن  صدر  الــذي  البيان  في  وجــاء 
أن مسألة العيد تبقى في نطاق كل رعية 
في  الكاثوليكية  الكنائس  تتفق  أن  شرط 
أي  بحسب  معا  االحــتــفــال  على  بلد  كــل 
املجلس  أعضاء  وكان  مناسبا.  يرونه  تقومي 
امللي األرثوذكسي احليفاوي في زيارة معايدة 
احلديث  ودار  بقعوني،  جورج  املطران  لسيادة 
حول هذه القضية، وصرح سيادته بأنه على 
املستوى الشخصي يؤيد االحتفاالت املشتركة 
ولذا  والغربية،  الشرقية  الكنائس  كل  بني 
سيجري مشاوراته التخاذ قرار على الصعيد 
أغابيوس  األرشمندريت  قدس  وأفاد  احمللي. 

أبو سعدى، الرئيس الروحي لرعية مار إلياس 
للملكيني الكاثوليك أنه يسعى على الدوام 
باألعياد  الكنيسة واالحتفال  من أجل وحدة 
لتقريب  جاهدا  ويحاول  كلها،  الكنائس  بني 
والصلوات  النشاطات  طريق  عــن  القلوب 
ــات  ــب ــاس ــن ـــاد وامل ـــي واالحـــتـــفـــاالت فــي األع
مجلس  ـــرار  ق سيطيع  ولكنه  املختلفة، 
مع  يتالءم  ال  القرار  هــذا  أن  رغــم  األساقفة 
موقفه وآرائه. ومن جهة ثانية أعرب السيد 
الوطني  امللي  املجلس  رئيس  خوري  يوسف 
األرثوذكسي عن استيائه الشديد من اتخاذ 
خيرا  نستبشر  كنا  وقــال  القرار،  هذا  مثل 
املشتركة  جهودنا  تصب  لكي  عام  كل  في 
في  وكنا  باألعياد،  االحتفاالت  تنفيذ  على 
حيفا من السباقني لهذا التوحيد، وكم كان 
لالحتفاالت املوحدة من بالغ األثر على كافة 

سكان حيفا.  وأضاف، أننا احتفلنا بامليالد 
املجيد بحسب التقومي الغربي هذا العام وفي 
األعوام املاضية، واليوم أشعر بنقض لالتفاق 
املوقع الذي بيننا وسهرنا كثيرا على تطبيقه 
ذلك  مــن  ــرغــم  ــال وب سابقة.  ــوات  ســن طيلة 
التقومي  على  بامليالد  باحتفاالتنا  سنستمر 
الغربي، حتى يعيد مجلس األساقفة النظر 
قائال:  خوري  السيد  ومضى  هذا.  قراره  في 
إننا سنبقى مخلصني التفاقنا املوقع، ونرجو 
طالبني  رعايانا،  ظن  حسن  عند  نبقى  أن 
الشعب  أبناء  بني  األعياد  وحدة  األقل  على 
الواحدة  والكنيسة  الواحدة،  واملدينة  الواحد، 
على  سنستمر  ولذا  الواحد.  املسيح  وأبناء 
وكنائسنا  قلوبنا  وسنفتح  عليه،  اتفقنا  ما 
االحتفاالت  ملشاركتنا  الطوائف  جميع  أمام 

في األعياد.   
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يـــة، قضـــاة عرب  للّســـنة الثان
يتطوعـــوَن  قضـــاة  ومســـاعدو 
الكرمـــه  ملدرســـة  بحضورهـــم 
الثانوية، إلجراء لقاءات مع طالّب 
وتزويدهم  التاســـعة،  الّصفـــوف 
تفكير  واستراتيجيات  بّآليات 
تخّص قضايا حياتية معينة،  
تتعّلـــق  مبعلومـــات  وإثرائهـــم 
ـــي  ويأت ـــّي.   القضائ باجلهـــاز 
هـــذا البرنامج هـــو ضمن اخلطة 
تنّظمهـــا  التـــي  التعليميـــة 
املدرســـة مع جمعية «درس اًخر» 
في نطاق املدرسة، باإلضافة إلى 
برنامـــج «النيابة العامة» حيث 
يتطـــوع فريق مـــن احملامني من 

ـــي الصفوف  النيابـــة العامـــة ف
اخلامســـة. ومـــن ضمـــِن هـــذه 
اللقاءات يقوم  طالب الّتواســـع 
بزيارة احملاكم، وحضور محكمة 
جنائية لدى القاضي زايد فالح، 
ومن ثـــم يتبع ذلـــك لقاء مثمر 
ـــي قاعة احملكمة.  ومن  وّمميز ف
بني القضـــاة املتطوعني القاضية 
القاضيـــة  جدعـــون،  كاملـــة 
هيام قرواني، القاضية املتقاعدة 
مها ســـمير عمـــاد، والقاضية 
باإلضافـــة  عـــدوي.  نســـرين 
ملساعدي القضاة اّلذين يدفعون 

هذا املشروع قدمًا إلى األمام.
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يومني  ــي  ف ــة  ــوذكــســي األرث الكلية  شــاركــت 
نزل  في  تنظيمهما  مت  للمعلمني  دراسيني 
مع  بالتعاون  إلياس  ــار  م  - الكرميليت 
التطوير االجتماعي قبل أسبوعني.  جمعية 
تخلل اليومني الدراسيني محاضرات وورشات 
عمل في موضوع اللقاء والعالقة بني املعلم 
للتعليم  الدافعية  لرفع  والطالب، وأهميتها 
باالنتماء  الطالب  شعور  ــع  ورف جهة،  مــن 
التربوي من اجلهة األخرى.  للكلية وطاقمها 
ــاء ذلك  ــن ــســي أث ــر جــراي ــور عــام ــت ـــدم دك وق
و  الطالب واملعلم“  ”لقاء  بعنوان  محاضرتني 
ورشات  أقام  العصرية“. كما  املعلم  ”سلطة 
عمل لتطبيق بعض اآلليات في بناء وتطوير 
احملاضرة  وتطرقت  والطالب.  املعلم  عالقة 
القائمة  والعراقيل  الصعوبات  إلى  ــى   األول
والطالب،  املعلم  بني  اللقاء  في  واملتداخلة 
التوقعات  املسبقة،  السلبية  التجارب  منها 
والدافعية  الواقعية،  غير  أو  فيها  املبالغ 
كما  التعليم.  في  الطالب  لدى  املنخفضة 
حتدث دكتور جرايسي عن سبل تطوير هذه 
العالقة بواسطة التدعيم اإليجابي، االهتمام 
الزيارات  ــراء  إج شخصي،  بشكل  بالطالب 
احلاجة،  عند  الهاتفية  واالتصاالت  البيتية 
التقليدية  العالقة  بني  ــوارق  ــف ال ضــوء  في 
والعالقة العصرية – املرجوة، والتي ترّكز على 

القرب واحلضور، واالحترام املتبادل وعدم املس 
الطرفني  لدى  والرغبات  احلريات  باملشاعر، 
على  ــّددت  ش فقد  الثانية  احملاضرة  أمــا   .
توضيح مالمح سلطة املعلم العصرية، والتي 
ترتكز على األركان األربعة: الرقابة واحلضور  
السلوكي  املعنوي،  اجلسدي،  احلضور  (أي 
الطالب)،  ـــدان  وج ــي  ف للمعلم  واجلــمــاعــي 
قبل  من  املعلم  يحتاجه  الذي  الدعم  مفهوم 
تداخل  والــطــالب،  واألهــل  واملعلمني  اإلدارة 
املعلم  سلطة  وتدعيم  التعاون  بهدف  األهل 
واألهل، أما الركن الرابع فهو الشفافية، أي 
اإلعالن واملشاركة بالتحديات السلوكية التي 
واختتمت  عالجها.  وُسبل  املدرسة  تواجهها 

بهدف  تدريبية  عمل  ــورشــة  ب ــرات  احملــاض
تذويت سبل وشروط تطبيق «جلسة التوطن» 
املعلم  سلطة  املركزية ضمن  اآلليات  كإحدى 
ّية  العصرية، في مقاومة وعالج مشاكل طالب
بأن  ـــارة  اإلش وجتــدر  الــطــالب.  لها  يتعرض 
اليومني الدراسيني لقيا إعجاب واستحسان 
على  ــدوا  أك كما  الكلية.  وإدارة  املعلمني 
وكانت  البرامج.  هذه  مبثل  االستمرار  ضرورة 
املربية عرين مطر، مركزة البرامج التربوية، قد 
العالقة  على  واإلشراف  التنظيم  إلى  بادرت 
االجتماعي  التطوير  جمعية  بني  اإليجابية 

والكلية األرثوذكسية العربية.

WO �UI � �« ‚u I(« �U O �œ√
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صدر في هذه األيام دليل احلقوق الثقافية والذي يهدف إلى صياغة 
حتمي  التي  اإلنسانية  القيم  على  التربية  في  تساهم  أدبيات 
األفراد واملجموعات في كافة أنحاء العالم. وقد أعده وأنتجه مركز 
الثقافية،  احلقوق  مشروع  العرب، ضمن  املواطنني  حلقوق   – مساواة 
الذي مت تطويره من قبل مركز مساواة، بالتعاون مع مؤسسة الرواد 
(مخيم عايدة) وجمعية املشغل (حيفا) بهدف متكني املشهد الثقافي 
الفلسطيني وذلك بدعم من االحتاد االوروبي. يقع الكتاب في 127 
صفحة وصدر بالتعاون مع صندوق فريدريخ إيبرت، املؤسسة األملانية 
التي تعمل على تطوير احلوار بني شعوب العالم، وقد مت تأسيسه 
كأحد أليات العمل األملانية في أعقاب االنتهاكات اجلسيمة حلقوق 
اإلنسان في أوروبا قبل وخالل احلرب العاملية الثانية .  يشمل هذا 
الدليل أدبيات فكرية للكاتب سلمان ناطور، حول الثقافة ومكانتها 
في املجتمع ورؤية املشروع الثقافي الفلسطيني، كما يشمل الدليل 
حتليال لسياسة متويل املؤسسات الثقافية والذي كتبه طاقم املرافعة 
في مركز مساواة، ودليل املرافعة الذي مت تطويره من قبل مؤسسة 
في  األعضاء  الدول  قبل  من  متت صياغتها  عاملية  وأدبيات  الرواد، 
اليونسكو، إضافة إلى أدبيات عربية تتعامل مع احلقوق اللغوية. 
وأكد السيد جعفر فرح مدير مركز مساواة في بيان املركز أن «لإلنتاج 
تتحملها  مسؤوليات  الثقافة  ولنشر  مركزية،  أهمية  الثقافي 
األهلية  واجلمعيات  احمللية  والسلطات  للثقافة،  املنتجة  املؤسسات 
الدولية».   املؤسسات  دور  جانب  إلى  واحلكومات،  اخلاص  والقطاع 
يستفيد  أن  «نأمل  زعبي  عابدي  عرين  املشروع  منسقة  ــارت  وأش
املعلمون، العاملون مع الشباب، طالب املدارس وطالب اجلامعات من 
كافة  على  نشرها  وأهمية  الثقافة  أهمية  تذويت  ليتم  الدليل  هذا 
أنواعها».  وأشار الكاتب سلمان ناطور: «في ظل سياسة التمييز 

على  مجتمعنا  منها  يعاني  ــي  ــت ال
تتحمل  واجلماعي،  الفردي  املستويني 

املؤسسات األهلية ومنتجو الثقافة واألحزاب السياسية، مسؤوليات 
دعم الثقافة وإنتاجها وتوزيعها، كجزء من مقاومة وحتدي السياسة 
احلكومية. تستحق هذه املؤسسات التقدير على عملها، ويستحق 
املبدع كل الدعم ليستمر في إبداعه على الرغم من الظروف التي 
تهمش االبداع الثقافي».  وناشد مشروع ”الثقافة حقوق وفضاءات“ 
وتدعمها  الوطنية  الثقافة  نشر  على  تعمل  أن  السياسية  األحزاب 
توزيع  وسيتم  االنتخابات.  فترة  خالل  وبالذات  السنة،  مدار  على 
استضافة  التربوية  املؤسسات  املركز  ويشجع  املــدارس  على  الدليل 

مثقفني عربا من كافة املجاالت للتحدث عن املوضوع. 

 UHO� q�«d*
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االثنني  ظهر  األحمدية  اإلسالمية  اجلماعة  عقدت 
لشجب  إليه  دعت  كانت  صحفيا  مؤمترا  املاضي 
«شارلي  مجلة  توزيع  طريق  عن  للرسول  ــاءة  اإلس
العبرية  الكتب  بيع  محالت  شبكة  في  ايبدو» 
اخلارجية  وزير  ونية  إسرائيل،  في  ستيماتسكي 

املجلة  هذه  لتوزيع  ليبرمان  أفيغدور  اإلسرائيلي 
التي حتتوي رسوما مسيئة للنبي محمد - صلى 
الله عليه وسلم- على حسابه اخلاص! وقد شارك 
في هذا املؤمتر جمع غفير من رجال الدين واملجتمع:  
مسجد  إمـــام  الــعــاصــي  سمير  الشيخ  مــن  كــل 
السطل  سعيد  سليمان  والشيخ  عكا،  في  اجلزار 
الدين  رجــال  ومن  يافا.   في  النزهة  مسجد  إمــام 
مطران  بقعوني،  جورج  املطران  سيادة  املسيحي: 

امللكيني الكاثوليك، قدس األب صالح خوري كاهن 
مشايخ  ومن  سخنني.  في  األرثوذكس  الروم  رعية 
حلبي  توفيق  الشيخ  فضيلة  ــة:  الــدرزي الطائفة 
عضو الرئاسة الروحية للموحدين الدروز وعدد من 
دوف  احلاخام  اليهود:  الدين  رجــال  ومن  املشايخ. 
أبو حتصيرا، احلاخام غوالن  حيون، احلاخام دافيد 
بن حورين، احلاخام دفيد ميتسغر.ومن الرسميني: 
واألستاذ  ياهاف،  يونا  السيد  حيفا  بلدية  رئيس 
املربي فتحي فوراني، املهندس هشام عبدو عضو 
نايف  الكاتب واإلعالمي  السابق،  البلدي  املجلس 
خوري، األستاذ صالح عباسي صاحب مكتبة كل 
القرآن  آيات من  بتالوة  املؤمتر  شيء وغيرهم.افتتح 
الشيخ  اجلماعة  ألمير  افتتاحي  بيان  ثم  الكرمي، 
محمد شريف جاء فيه: «ال شك أن استتباب األمن 
األفضل  واحلياة  الرفاه  وحتقيق  العاملي  والسالم 
للبشر ينبغي أن يكون الهدف األسمى الذي يجب 
أجل  من  العالم  في  واألمم  الشعوب  تتعاون  أن 
حتقيقه»، ثم أضاف: «ال شك أن حرية التعبير هي 
قيمة مهمة ينبغي احملافظة عليها، وهي وضعت 
أصال لتحقيق األمن والسالم واحلياة األفضل، لكي 
ولكي  حولهم،  يدور  ما  على  بحرية  الناس  يّطلع 
متنع عنهم اجلهل والظلم، ولكن استخدامها بخالف 
الهدف الذي وضعت من أجله بحيث تصبح سببا 
عن  يحرفها  الناس  مشاعر  وإيذاء  باألمن  لإلخالل 
هدفها». وقال أيضا: «لقد تعرَّض الشعب اليهودي 
آخرها  كان  تاريخية،  معاناة  إلى  تعلمون  كما 
وقد  ــريــاء،  األب بحياة  أودت  التي  النازية  احملرقة 
استغل البعض حرية التعبير املزعومة إلنكار هذه 
هذه  إنكار  في  أن  القتلة. وال شك  وتبرئة  املعاناة 

العالم. ألجل  اليهود في  املعاناة استفزازا ملشاعر 
ذلك اعترف العالم بهذا احلق في حماية مشاعرهم، 
التعبير  حرية  نطاق  من  وأخرجه  الفعل  هذا  وجرَّم 
يسخرون  الذين  «إن  قائال:  وأردف  املقيدة».  غير 
من النبي الكرمي صلى الله عليه وسلم ويهاجمونه 
ال يرتكبون جرمية إيذاء مشاعر املسلمني فحسب، 
بإلصاق  وافتراًء صارخا  شنيعا  كذبا  يقترفون  بل 

علل  لها»وقد  والترويج  الباطلة  التهم  هذه  مثل 
اجلماعة  قررت  قائال: «لهذا  املؤمتر  هذا  بذلك عقد 
للوقوف سويا  املؤمتر  اإلسالمية األحمدية عقد هذا 
جميع  أمام  والتكاتف  املشني  التصرف  هذا  بوجه 
املمارسات التي متس بالرموز الدينية املقدسة جلميع 
حيون،  احلاخام دوف  من  ألقى كل  الطوائف».كما 
خوري،  صالح  األب  حتصيرا،  أبو  دافيد  احلاخام 
العاصي  سمير  الشيخ  حلبي،  توفيق  الشيخ 
كلماتهم  ياهاف  يونا  السيد  حيفا  بلدية  ورئيس 
التي أجمعوا من خاللها على رفضهم واستنكارهم 
بالرموز  املس  شأنها  من  التي  األفعال  هذه  ملثل 
الدينية املقدسة ألي دين أو طائفة كانت، مؤكدين 
أنه «تنتهي حريتك حيث تبدأ حرية اآلخرين»!وقال 
احلاخام دافيد أبو حتصيرا: «اليوم نحن نرفع صرخة 
العمل..  هذا  صرخُتنا  توقف  أن  آملني  للسماء 
يوجد خط أحمر ومشاعر يجب مراعاتها» وأردف 
قائال: «الدميقراطية اجليدة هي التي تبني ال التي 
كلمته:  في  فجاء  حيون  دوف  احلاخام  تهدم».أما 
«كلنا من أجل حرية التعبير، وكلنا سنحارب حرية 
اإلهانة.. إنه ملن الصعب جدا إطفاء حريق مثل الذي 
أشعله ليبرمان ولكن نحن معا ومن حيفا سنطفئ 
فقدألقى  ــوري  خ صالح  األب  ــا  أم ــق».  ــري احل ــذا  ه

والسالم  احملبة  قيم  على  خاللها  من  أكد  كلمة 
إلى  «جئنا  بالقول:  واختتمها  املتبادل  واالحترام 
كان  إذا  بالك  وما  لإلنسان  اإلساءة  لنستنكر  هنا 
رسول  محمد  مثل  مقدسة  اإلنسان شخصية  هذا 
اإلسالم» ودعا حملاكمة املسؤولني عن هذه اإلساءة.

الدرزية  الطائفة  من  حلبي  توفيق  الشيخ  أمــا 
من  ــذر  وح للتآخي،  كنموذج  بحيفا  ــاد  أش فقد 

يسيء  ما  لكل  واستنكاره  رفضه  وأبدى  التطرف 
الصحافة.  حرية  مسمى  حتت  واملقدسات  لألديان 
باجلماعة  أشــاد  فقد  العاصي  سمير  الشيخ  أما 
اإلسالمية األحمدية الختيارها لهذا األسلوب الذي 
وصفه باحلضاري احملمدي.. للرد على من يتسلقون 
على دماء األبرياء من خالل إثارة الفنت ونقلها من 
فرنسا إلى البالد!وذكر الشيخ قائال: «إننا عندما 
هذا  ملثل  رافــضــني  انتفضنا  الكنيس  اسُتهدف 
وتعا ليم  وديننا  قيمنا  مع  يتالءم  ال  الذي  العمل 
نبينا»، ثم تابع: «يا ليبرمان كفاك جلبا لّلعنات 
لهذه الدولة!» وكانت الكلمة األخيرة لرئيس البلدية 
باجلماعة  خاللها  أشاد  الذي  ياهاف  يونا  السيد 
اإلسالمية األحمدية التي استطاعت خالل يوم وليلة 
الكبير بحضوره وزخمه.كما  املؤمتر  عقد مثل هذا 
أُعلن خالل املؤمتر عن إطالق كتاب «حياُة محّمد» 
الذي يروي نبذة من سيرة النبي محمد -صلى الله 
إلى  إضافة  العبرية  باللغة  بنسخته  وسلم-  عليه 
والتي  والروسية  اإلجنليزية  بالعربية،  أخرى  نسخ 
ووزعت مجانا على احلاضرين. ويهدف إطالق هذا 
الكتاب إلى تعريف القارئ بحقيقة النبي محمد 
وأخالقه في الوقت الذي يشهد فيه العالم أفعاال 

شنيعة ُترتكب باسم هذا النبي العربي!.
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هرعت طواقم املطافئ هذا األسبوع إلخماد حريق شب في 
تلقى  السكنية. وبعد أن  املباني  العلوي ألحد  الطابق 
رجال املطافئ االستغاثة ووصولهم إلى مكان احلادث رأوا 
عن  بالبحث  وشرعوا  املبنى،  يغطي  الكثيف  الدخان 
عالقني وسط الدخان، وعثروا في ردهة إحدى الشقق على 
أن  بعد  رجل في اخلمسني من عمره وقد أغمي عليه 
تنشق كمية كبيرة من الدخان. وأخذوا يخمدون احلريق 
في حني مت نقل املصاب إلى املستشفى، وهناك لم يفلح 
األطباء بإنقاذ حياته نظرا لكمية الدخان الهائلة التي 
استنشقها. وتابع رجال املطافئ إخالء املبنى من السكان 

حتى أخمدوا احلريق متاما.   

استاد   stadiumdb.com املوقع رشــح 
أكبر  من  ملعبا  جانب31  عوفر إلى  سامي 
مالعب  العالم للتنافس على اللقب ”ملعب 
ألنه  نظرا  وذلــك   “2014 العام  في  العالم 
يستوفي شروط املالعب العاملية. اذ سيستمر 
التصويت لغاية 17 شباط 2015 . ويعتبر 
استاد سامي عوفر، امللعب املتقدم في البالد 
نظرا لتجهيزاته ومساحته، فقد مت تخطيطه 
وإعداده وفقا ألعلى املعايير، ووفقا ملتطلبات 
مقعد،   30.000 ويشمل  ــي.  األوروب االحتــاد 
البالد،  في  ”مسقوف“  ملعب  أول  أنه  كما 
وتصل مساحة سقفه إلى 27000 متر مربع. 
والرياضة،  القدم  لكرة  ملعبا  كونه  عن  وعدا 
ــويــة  ــــداث تــرب فــهــو مــصــمــم الســتــضــافــة أح

وترفيهية ضخمة.
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شرع اجلراحون في مستشفى رمبام بإجراء عمليات 
جراحية بواسطة الثقوب فقط للبنكرياس. وجترى 
في رمبام كل عام حوالي 100 عملية جراحية من 
خالل معاجلات األورام السرطانية، أو استئصالها، 

ومن ضمن هذه العمليات نحو 20 30- عملية 
استئصال للبنكرياس أو الطحال، دون احلاجة لفتح 
لتقليل  الطريقة  هذه  األطباء  ويستخدم  البطن. 
اجلراحة العامة في البطن. وقال البروفيسور أحمد 

عسلية نائب مدير األقسام اجلراحية، ومدير وحدة 
اجلراحني  األطباء  من  عددا  إن  باملنظار  العمليات 
اشتركوا في دورات استكمالية لهذا املوضوع خارج 

البالد، واكتسبوا اخلبرة واملهارة.    
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من اليوم إتبعوا نظام كل ثالثاء فريكة، ليش؟ 
2نو الفريكة غير انها طبيعية وزاكية، هي كمان بتساعد على فقدان الوزن،  تخفض 

الدهون، تحسن من صحة البصر وصحة الجهاز الهضمي. 
فريكة مع اللحمة، مع الدجاج، شوربة، سلطة، مفلفلة او بالمحاشي. 

فريكة من نخلة.  طبيعيّة %100 ومفيدة %200 ، وزاكية 300% 
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مببادرة غير مسبوقة من السفارة الفرنسية، قام امللحق 
الثقافي الفرنسي بزيارة مدينة حيفا للقاء مسئولني من 
للطالب  يتيح  مشروع  لعرض  والتعليم،  التربية  قسم 
العرب في إسرائيل، الدراسة األكادميية في فرنسا، ابتداء 
من هذا العام 2015. وكان من ضمن احلضور لفيف من 
مدراء املدارس الثانوية العربية، ومسئولني في البلديات 
مدراء  قام  والشمال.  وقد  حيفا  منطقة  في  املختلفة 
مدير  عمري  رائــف  األستاذ  وخاصة  الثانوية،  ــدارس  امل
طالب  تواجه  التي  الصعوبات  املتنبي، بعرض  ثانوية 
الدخول  امتحانات  الجتياز  واخلريجني  عشر  الثاني 
في  األكادميية  واملعاهد  للجامعات  االنتساب  وشــروط 
هذا  فرنسا.  وقد متخض عن  فيها  مبا  واخلارج  إسرائيل 
اللقاء عدة لقاءات أخرى، أهمها لقاء طالب الثاني عشر 
من مدارس حيفا في مركز بيت الكرمة ولقاء في املركز 
الثقافي الفرنسي في حيفا أيضا، لعرض البرامج واخلطط 
التي تسهل اإلمكانيات أمامهم، لالندماج في املعاهد 

العليا واألكادميية في فرنسا، في عدة تخصصات منها: 
السياسية،  العلوم  املختلفة،  الهندسة  بأنواعه،  الطب 
النفس  علم  الطبيعية،  العلوم  االجتماعية،  العلوم 
التي  التسهيالت  التخصصات.  وعرضت  من  وغيره 
لتعلم  حتضيرية  دورة  مثل:  للطالب  السفارة  تقدمها 
للدراسة األكادميية في  الطالب  لتأهيل  الفرنسية  اللغة 
فرنسا ابتداء من أيلول 2015 وذلك بشكل مكثف في 
التسجيل  الطالب  مساعدة  حيفا.  في  مختلفة  مراكز 
سكن  إليــجــاد  ونصائح  ـــادات  إرش تقدمي  للجامعات. 
مناسب وبأسعار مريحة. إتاحة إمكانيات عمل إضافي 
جلهات  الطالب  توجيه  محدودة.  ساعات  في  للطالب 
ثانوية  مدير  عّبر  وقد  دراسية.  منح  بتقدمي  مختصة 
لتأهيل  أبوابها  لفتح  مدرسته  استعداد  عن  املتنبي 
مع  وبالتعاون  الفرنسية،  اللغة  في  وخريجيها  طالبها 
أْكفاء  معلمني  بإرسال  ستقوم  التي  الفرنسية  السفارة 

يجيدون اللغتني العربية والفرنسية.
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دولة  أي  في  الشعب  نواب  فيه  يجتمع  الذي  املكان 
من  فهناك  مختلفة،  أسماء  له  أجنبية،  أو  عربية 
يسمونه  مــن  وهــنــاك  ــان»  ــرمل «ب ــم  اس عليه  يطلقون 
«مجلس النواب» وآخرون يطلقون عليه اسم «مجلس 
لكن  الشعب»،  «مجلس  أسمته  أخــرى  ودول  ــة»  األم
فرنسا فضلت اسم «اجلمعية العمومية الفرنسية» أما 
البريطاني»،  العموم  بريطانيا فاختارت اسم «مجلس 
«البرملان  باسم  التمسك  األوروبي فضل  االحتاد  بينما 
التي  العالم  الوحيدة في  الدولة  ــي».  إسرائيل  األوروب
ال تستخدم مصطلح البرملان، أو مصطلح آخر مرادف 
لذلك، أي له عالقة بالنواب. فهي تستخدم  منذ مطلع 
عام 1949 اسم « كنيست» الذي يعني مكان اجتماع 
لتقليد  واستمرار  صهيوني  اصطالح  وهــو  لليهود، 
يهودي قدمي يعود إلى نحو ألفي عام، حملاولة ترسيخ 
وجود اليهود في فلسطني. ولذلك فإن كافة االنتخابات 
لم  تأسيسها،  منذ  إسرائيل  في  جرت  التي  السابقة 
برملانية،  انتخابات  مصطلح  استخدام  فيها  يتم 
املرتبط  «كنيست»  مصطلح  استخدام  وفقط  ــل،  ب
الوسط  في  والساسة  املواطنون  حتى  باليهود.  دينيا 
العربي، ال يستخدمون مصطلح االنتخابات البرملانية 
مصطلح  استخدام  على  اعــتــادوا  إمنــا  اإلسرائيلية، 
بالشيء  الــشــيء  دام  ــا  وم الكنيست“.  ”انتخابات 
ـ  ـ ل املبكرة  القادمة  اإلسرائيلية  االنتخابات  فإن  يذكر، 
”الكنيست“ والتي ستجري في السابع عشر من شهر 
عربية  قائمة  مرة  وألول  ستشهد،  القادم،  ــارس/آذار  م
الفاعلة  العربية  األحــزاب  وأقوى  أكبر  تضم  مشتركة، 
الصبغة  ذات  ”اجلبهة“  برئاسة   ،48 ـ  ال مناطق  في 
واسعة،  جماهيرية  بقاعدة  تتمتع  والتي  االشتراكية، 
إن  املــاضــي.  القرن  سبعينيات  في  تأسيسها  منذ 

في  موحدين  االنتخابات  خوض  العربية  األحزاب  قرار 
قائمة مشتركة، لم يأت نتيجة قناعة أساسية مبدئية 
ضغط  نتيجة  أتى  إمنا  العربي“  الصف  ”توحيد  ـ  ـ ب
نسبة  رفع  بسبب  ”الوحدة“  على  أجبرهم  إسرائيلي 
القائمة،  في  املشاركة  األحــزاب  من  أيا  أن  إذ  احلسم، 
من الصعب عليه اجتياز نسبة احلسم هذه، لذلك لم 
يكن أمام األحزاب سوى خياران: إما املجازفة بتشكيل 
قائمة منفردة ونسبة جناحها ضئيلة، وإما التحالف في 
قائمة مشتركة تضمن النجاح لألحزاب املشاركة فيها. 
ظاهريا، تبدو القائمة املشتركة وكأنها تعبير عن وحدة 
الوسط العربي، حتى وإن كانت في حقيقة األمر غير 
ذلك، لكنها تعبر عن أمر مهم، وهو أن االرادة عندما 
تتوفر يكون لها إجناز، وشيء آخر ال بد من قوله، إن 
األنانية ابتعدت إلى حد كبير عن تشكيل القائمة، 
وهذا إن دل على شيء، إمنا يدل على جتاوب مفاوضي 
األحزاب مع جلنة الوفاق، التي بذلت جهودا واسعة من 
املشتركة  القائمة  تشكيل  القائمة.  بهذه  اخلروج  أجل 
بعد  يبدأ  واجلــدي،  احلقيقي  والعمل  شيء.  كل  ليس 
يجب  كثيرة  أمور  فهناك  للكنيست،  القائمة  دخول 
بعد  الواقع  أرض  على  فعلية  ترجمة  لها  تكون  أن 
االنتخابات، فال يكفي أبدا القول، إن األحزاب العربية 
الفاعلة أجنزت بالفعل قائمة مشتركة، بل املطلوب من 
الذين يفوزون في هذه القائمة، أن يبرهنوا على أنهم 
على قدر الثقة، التي أوالها إياهم املواطن العربي، وأن 
كان  كما  موحدًا  والنيابي  السياسي  حراكهم  يكون 
عليهم  أن  أيضاً،  يعرفوا  وأن  املشتركة،  القائمة  في 
التزامات وواجبات كثيرة جتاه الناخب العربي، الذي ال 
يجوز أبدا أن يصاب بخيبة أمل، فكفاه خيبات األمل 

التي عاشها خالل السنوات املاضية.
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احتفاليا  يوما  احلاج  الرحمن  عبد  مدرسة  نّظمت 
قائد  ــيــوم  ال «قـــارئ  شعار  حتــت  مــشــروع  الفتتاح 
ــالب املــدرســة  ــغــد»، عــن طــريــق خـــروج جميع ط ال
بتظاهرة تربوية، وحملوا الشعارات والالفتات التي 
القراءة واملطالعة. كما وقّدمت في هذا  حتث على 
اليوم فقرات فنية تربوية عمل على تنظيمها طاقم 

اللغة العربية في املدرسة،  وتنوعت الفقرات ما بني 
األغاني، األناشيد، القصائد، املسرحيات، احلوارات  
والعبارات اجلميلة. وأكد مدير املدرسة على أهمية 
بأهمية  إميانا  تطبيقه  والعمل على  املشروع  تبني 
القراءة في تثقيف طالّبنا وتوسيع مداركهم املعرفّية 

تهم.  ومساهمتها في صقل شخصيّ
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في  مفصل  هو  املشتركة  التحالفية  القائمة  تشكيل 
استراتيجي  وحدث  البالد  في  العربي  السياسي  العمل 
في حياتنا العامة. بصرف النظر عن تفاصيل تشكيلها، 
كهذه  حتالفية  قائمة  فــإن  عليها،  الفعل  ردود  وبعض 
كل  في  هنا.  شعبنا  أوساط  لدى  راسخا  تطلعا  تعكس 
استطالع للرأي أجري، وفي حيفا أيضا، عّبر اجلمهور عن 
الساحة،  الفاعلة على  السياسية  القوى  رؤية  رغبته في 
موّحدة في النضال ضد التمييز واإلقصاء. بل أن قطاعات 
من شعبنا تشترط اخلروج إلى صناديق االقتراع بتشكيل 
قائمة عربية حتالفية واسعة. ومن هنا فإن تشكيل القائمة 
من شأنه أن يزيد من التمثيل العربي في الكنيست في 
وقت نحن فيه بأمّس احلاجة إلى تعزيز هذا التمثيل في 
ُميكن في  القائمة  أن  رأينا  في  وجه ميني عنصري صريح. 
من  املكاسب،  من  سلسلة  حتّقق  أن  وحراكها  تشكيلها 
وشراكة  وحدة  إلى  شعبنا  تطلع  مع  تلتقي  أنها  أهّمها 
استراتيجيات  أرقى  منتهاها  في  وتنسيق وحتالف، هي 
النضال اجلماهيري، في وجه سياسات االضطهاد القومي 
والتمييز العنصري. وهي في محّصلتها السياسية، حتّول 
مندوبي القائمة في البرملان إلى الكتلة الرابعة في كبرها، 
في  جلست  وإن  خاصة،  أهمية  لها  يجعل  الــذي  ــر  األم
مقاعد املعارضة. كما أن إجناز الشراكة وممارستها سياسيا 
سينعكس بشكل طيب على مجتمعنا احملتاج إلى األلفة 
والعيش املشترك، وعلى مرجعية قوية في وجه التفكك 
سُيدخل  القائمة  تشكيل  أن  نعتقد  الداخلي.  والعنف 
ومدننا،  قرانا  في  األوضاع  على  واالستقرار  الهدوء  بعض 
والصراعات  التناحر  حدة  من  كثيرا  يخفف  وأنه  خاصة 
السياسية واحلزبية. كما أن تشكيل القائمة يشّكل فعال 
متكينيا من الدرجة األولى للمجتمع، وقواه الفاعلة، خاصة 
وعلى  اجلماعي  العمل  على  بنفسه  ثقته  من  يزيد  وأنه 
التخطيط واملبادرة. في شّق من معاني القائمة املشتركة، 
وخطابه  اليمني  سياسات  على  قويا  رّدا  القائمة  تشّكل 

العنصري، فنحن أقوى موّحدين وشركاء في املواجهة.  في 
احملّصلة العامة، القائمة املشتركة هي أداة نضالية فاعلة 
كلما  والسياسات.  القرار  على صانع  الضغط  في  أكثر 
كبر التمثيل البرملاني صار من الصعب جتاهل املجتمع 
تتمّثل  إضافية  قيمة  للقائمة  ومطالبه.  وصوته  العربي 
وُمدننا،  قرانا  في  ُيحتذى  منوذجا  تشّكل  أن  احتمال  في 
كّنا  مثال،  حيفا  في  ونحن  قريبا.  هذا  يحصل  أن  آمل 
سّباقني في طرح فكرة القائمة العربية املشتركة، ليست 
بديال عن العمل مع املجتمع اليهودي وقواه الدميقراطية، 
لم  أننا  صحيح  لها.  وتطويرا  الشراكة  لهذه  تعزيزا  بل 
ننجح في ذلك حتى اآلن، لكننا كّنا قريبني جدا من إجناز 
في  يكون  أن  ونأمل  قائمة مشتركة في حيفا.  تشكيل 
القائمة القطرية، وفي أدائها ما ُيقنع املترددين والرافضني 
بجدوى مثل هذا الشكل من العمل السياسي في حيفا 
املشتركة  للقائمة  آخر  مستوى  في  بلداتنا.  من  وغيرها 
قوة  إلى  إسرائيل  في  العربي  املجتمع  حتّول  تعزّز  فإنها 
دميقراطية فاعلة وطالئعية في البالد، في كل ما يتصل 
أن  بعد  جديد،  من  الدميقراطية  وبناء  العنصرية  مبناهضة 
انحسرت وضاعت كجزء من سياسات اليمني العنصري، 
الذي يريد شّد الدولة بكل ما تعنيه إلى أبرتهايد ُمعلن. 
قومية أصالنية  كأقلية  روايتنا  تعزز من  التي  فالقائمة 
في موضوع احلقوق مثال، أو موضوعي املساواة والسالم، 
تناهض  دميقراطية  يهودية  قوى  اهتمام  محّط  ستشّكل 
شراكات  أفق  تفتح  قد  بل  سياساته.  وتعارض  اليمني 
الفلسطيني  العربي  املجتمع  بني  وراقية  متطورة  جديدة 
وهنا  املتنورة.  أوساطه  في  اليهودي  املجتمع  وبني  هنا، 
املشتركة  القائمة  لتحّول  أكبر  احتماالت  تكمن  بالذات 
حال،  أي  على  البالد.  في  األولى  الدميقراطية  القوة  إلى 
نأمل أن يكون لهذا احلدث السياسي الهام ما بعده جلهة 
تغيير الواقع في الدولة، جلهة تعزيز احتماالت املصاحلة 

التاريخية مع الشعب الفلسطيني وإحقاق املساواة.
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قدمت اإلعالمية احليفاوية سامية عرموش 
الفنية  املسيرة  عن  محاضرة  األسبوع  هذا 
الراحلة  الفنانة  الشاشة العربية  لسيدة 
النسائي  النادي  في  وذلك  حمامة،  فاتن 
أمام احلضور  واستعرضت عرموش  األخوة. 
الفنانة  حياة  في  عديدة  فنية  محطات 
أمام  األول  متثيلها  من  ابــتــداء  الكبيرة، 
ــاب،  ــوه ال عبد  محمد  الكبير  الــفــنــان 
استمرارا  عمرها،  من  التاسعة  في  وهي 
العمالق  الفنان  جانب  ــى  إل بتمثيلها 
نحو  انطلقت  ــعــدهــا  وب ــي.  ــب وه ــوســف  ي
النجومية محققة جناحات قياسية أهلتها 
لتكون عالمة فارقة في السينما املصرية. 

وأشارت عرموش إلى وطنية فاتن وغيرتها 
الذي سعت من  على مجتمعها وعملها، 
خالله إلى إنصاف املرأة، والى طرح ومعاجلة 
وعــرضــت  مــلــحــة.  اجتماعية  ــع  ــواضــي م
شمل  قصيرا،  وفيلما  شريحة  عرموش 
أمام  املختلفة  حمامة  أفــالم  من  مشاهد 
احلاضرات، مما نال استحسانهن وتفاعلهن..
احملــاضــرة. نهاية  مــع  ــرارة  ــح ب صفقن  اذ 

السيدة  اجلماهيري  املركز  مديرة  وشكرت 
محاضرتها،  على  سامية  شحادة  سعاد 
ــي تنظيم  ــة ف ــب ــرغ ـــى ال كــمــا أشــــارت إل
محاضرة مستقبلية حول مكانة املرأة في 

السينما املصرية.
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برئاسة  تعليمي  ــري  ــط ق وفـــد 
والتعليم  التربية  جهاز  رئيس 
في بلدية حيفا بيني فاجمن حل 
ضيفا على ابتدائية عبدالرحمن 
احلاج الرسمية في حي احلليصة 
الذي  الوفد  واستقبل  احليفاوي. 
تعليمية  ــســام  اق ـــاء  رؤس شمل 
محلية   سلطات  رؤســـاء  ـــواب  ون
مدير   , البالد  انحاء  كافة  من 
عواد,  محمد  االســتــاذ  املــدرســة 
الذي رحب باحلضور القادم بغية 
التربوية  املشاريع  على  التعرف 
امامهم  استعرض  اذ   . املدرسية 
ابرز املشاريع التربوية اجلارية في 
بتطوير  اهلتها  والتي  املدرسة, 
فريد  ــوي  ــرب وت تعليمي  ـــوذج  من

جماهيرية,  مدرسة  نحو  نقلتها 
مركز  الى  التحول  من  مكنتها 
االعصاب و االتصال ما بني كافة 
جلنة  سكان ,  اجلهات في احلي , 
حي, اولياء امور, مركز جماهيري 
احلضور  ــام  ام استعرض  كما   .
ــارف والــتــعــايــش  ــع ــت ــروع ال ــش م
عبدالرحمن  مدرسة  بني  املشترك 
احلاج ومدرسة حوجيم بادارة دودي 
شوكف, اذ متكن االثنان من بلور 
العالقات  لتعزيز  تربوي  مشروع 
بني الطالب, وتذويت قيم التفاهم 
سلسلة  خـــالل  ــن  م ــتــعــايــش  وال
نشاطات ولقاءات تعليمية. وقد 
نال االجتماع, استحسان وتفاعل 

احلضور أجمعني.
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انتقلت  ثم  وظيفي  كمعالج  املــدرســة  في  ــدأت  ب

لتصبح مديرا، ما هي احلاالت التي تعاجلونها؟
أوالد  تخدم  لكي   1989 عــام  املــدرســة  أقيمت 
املؤسسة الداخلية، والتي تعنى باألطفال والبالغني 
وعميقة،  شديدة  بدرجة  الذهنية  احملدوديات  ذوي 
واملقصود هي شريحة مجتمعية ذات حالة صحية 
مركبة، وحالة أدائية مركبة. والقسم الكبير منهم 
صحية.  وصعوبات  شديدة،  جسدية  إعاقات  ذوي 
منهم   10 املؤسسة،  في  طالب   49 لدينا  اليوم 
وعرابة.  والفريديس  حيفا  من  بيوتهم  من  يأتون 
وهؤالء في مدرسة احملدودين ذهنيا. ومنذ 2011 

وهي  التوحد،  ألطفال  تواصلية  روضــة  افتتحنا 
الروضة األولى والوحيدة في حيفا للوسط العربي، 
واليوم،  واملنطقة،  حيفا  من  األطفال  تخدم  وهي 
ولد   26 وفيها  روضات   4 لدينا  سنوات   3 وبعد 
حيفا،  من  وهم  توحد،  مع  سنوات   6-3 سن  من 
بسمة  طمرة،  املزرعة،  عكا،  الفريديس،  عسفيا، 

طبعون، وسخنني. 

øW'UF*« w� ÕU�M�« Èb� U�
ــاال من  ــب ــي جنــاحــا وإق ــروضــات واملــدرســة تــالق ال
عالية  بجودة  اخلدمات  لتقدمي  كإطار  اجلمهور، 

ومهنية، للطالب واألهالي على حد سواء. 
 ¡ôR??	  W??
—b??*«  q�I��  nO�

ø»öD�«
يعني  وهذا  حكومية،  وغير  أهلية،  مدرسة  نحن 
أنها مبسؤولية وإدارة راهبات احملبة، والعاملون هم 
املدرسة  إلى  األوالد  ويصل  لها.  يتبعون  موظفون 
بنقليات خاصة، فلكل طالب في التربية اخلاصة 
اإلطار  إلى  بيته  من  اخلاص  والتنقل  السفر  يحق 
هي  املدرسة  احلالة  هذه  وفي  إليه،  ينتمي  الــذي 
التي  احلاالت  ومعظم  البيت.  إلى  وتعيده  اإلطار، 
األهل  توجه  بعد  كانت  املدرسة  في  استقبلناها 
تزداد  األهــل  توجهات  كانت  ولــذا  إلينا،  مباشرة 
تدريجيا، وبينهم شبكة تواصل، فتنتقل أخبارنا 
وأعمالنا وتنتشر ويعرفها اجلميع. وأهم ما يلفت 
هو  والبيت  املدرسة  بني  تعاملنا  في  إليه  النظر 
والعالجية،  اإلنسانية  القيم  من  الرفيع  املستوى 
وإنسانية  مبهنية  يعمل  الذي  الكادر  جانب  إلى 
إلى  األهــل  يأتي  وعندما  خاصة.  رسالة  ويحمل 
األجــواء  عن  ويختلف  آخر  بجو  يشعرون  املدرسة 
بالدفء  مليء  ألنه  املؤسسات،  هذه  ملثل  العادية 
واحلنان، والعمل بحسب رسالة سامية، ويشاهدون 
التعامل  وطرق  واملدربون  احلاضنات  تعمل  كيف 
كله  وهذا  املميزة،  والعناية  الشخصي،  واالهتمام 
تدفعه احملبة والتفاني والعطاء. بدأت في املدرسة 
كمعالج وظيفي ثم انتقلت لتصبح مديرا، ما هي 

احلاالت التي تعاجلونها؟

تعلم  حيفا،  من  نصر  كرمي  الدكتور 
ــي مدرسة  ف ــة  ــوي ــثــان وال ــة  ــي ــتــدائ االب
الكرمل، متزوج وله ثالث بنات، حصل 
على اللقب األول والثاني والثالث في 
موضوع «العالج الوظيفي»، عمل في 
وفي  كالليت  املرضى  صندوق  نطاق 
مركز «ميلمان» لألطفال التوحديني، 
واختص مبعاجلة األطفال ذوي اإلعاقات 
أو احملدوديات التطويرية. ومن هؤالء 
وهو  الذهنية  احملدودية  ذوي  األطفال 
وذوي  العقلي،  بالتخلف  يسمى  ما 
يعمل  والتوحديني.  الدماغي  الشلل 
ــي هــذا  ــن 20 ســنــة ف ــر م مــنــذ أكــث
املجال، وإلى جانب هذا العمل هناك 
مشاركة  وتشجيع  بالعائالت  اهتمام 
ويعمل  ـــم،  أوالده حياة  في  العائلة 
منذ 2005 مديرا ملدرسة قلب يسوع 

التابعة لراهبات احملبة.
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أقيمت املدرسة عام 1989 لكي تخدم أوالد املؤسسة 
ذوي  والبالغني  بــاألطــفــال  تعنى  ــي  والــت الداخلية، 
احملدوديات الذهنية بدرجة شديدة وعميقة، واملقصود 
هي شريحة مجتمعية ذات حالة صحية مركبة، وحالة 
إعاقات  ذوي  منهم  الكبير  والقسم  مركبة.  أدائية 
 49 لدينا  اليوم  صحية.  وصعوبات  شديدة،  جسدية 
طالب في املؤسسة، 10 منهم يأتون من بيوتهم من 
حيفا والفريديس وعرابة. وهؤالء في مدرسة احملدودين 
ذهنيا. ومنذ 2011 افتتحنا روضة تواصلية ألطفال 
التوحد، وهي الروضة األولى والوحيدة في حيفا للوسط 
العربي، وهي تخدم األطفال من حيفا واملنطقة، واليوم، 
26 ولد من  4 روضات وفيها  لدينا  3 سنوات  وبعد 
سن 3-6 سنوات مع توحد، وهم من حيفا، عسفيا، 
طبعون،  بسمة  طــمــرة،  ــزرعــة،  امل عكا،  الفريديس، 

وسخنني. 
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اجلمهور،  من  وإقباال  تالقي جناحا  واملدرسة  الروضات 
كإطار لتقدمي اخلدمات بجودة عالية ومهنية، للطالب 

واألهالي على حد سواء. 
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نحن مدرسة أهلية، وغير حكومية، وهذا يعني أنها 
مبسؤولية وإدارة راهبات احملبة، والعاملون هم موظفون 
بنقليات  املــدرســة  ــى  إل األوالد  ويصل  لها.  يتبعون 
خاصة، فلكل طالب في التربية اخلاصة يحق السفر 
والتنقل اخلاص من بيته إلى اإلطار الذي ينتمي إليه، 
وفي هذه احلالة املدرسة هي اإلطار، وتعيده إلى البيت. 
ومعظم احلاالت التي استقبلناها في املدرسة كانت بعد 
األهل  توجهات  كانت  ولذا  إلينا،  مباشرة  األهل  توجه 
تزداد تدريجيا، وبينهم شبكة تواصل، فتنتقل أخبارنا 
وأعمالنا وتنتشر ويعرفها اجلميع. وأهم ما يلفت النظر 

املستوى  هو  والبيت  املدرسة  بني  تعاملنا  في  إليه 
جانب  إلى  والعالجية،  اإلنسانية  القيم  من  الرفيع 
رسالة  ويحمل  وإنسانية  مبهنية  يعمل  الذي  الكادر 
خاصة. وعندما يأتي األهل إلى املدرسة يشعرون بجو 
آخر ويختلف عن األجواء العادية ملثل هذه املؤسسات، 
رسالة  بحسب  والعمل  واحلنان،  بالدفء  مليء  ألنه 
واملدربون  احلاضنات  تعمل  كيف  ويشاهدون  سامية، 
وطرق التعامل واالهتمام الشخصي، والعناية املميزة، 

وهذا كله تدفعه احملبة والتفاني والعطاء.
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كبير  نقص  من  يعاني  العربي  الوسط  في  الوضع 
أخــرى  مــدرســة  تتوفر  ال  حيفا  ففي  ــات،  اخلــدم فــي 
أو  اخلاصة،  للتربية  املــدارس  مثل  املدينة،  في  مثلنا 
مكان  أي  لهؤالء  فليس  الذهنية،  احملدوديات  لذوي 
من  اليهودي  الوسط  يعاني  ال  بينما  إليه.  للتوجه 
املــدارس  أن  حتى  للمقارنة،  مجال  وال  النقص،  هذا 
وذلك  العرب،  الطالب  تستقبل  العالجية  اليهودية 
روضة  املثال  سبيل  وعلى  املتوفرة.  األطــر  هي  ألنها 
التوحد التي افتحناها قبل أربع سنوات تلبية لطلب 
عدد من األهالي، فقيل حينها ال توجد حاجة للروضة 
لألطفال العرب، بسبب وجود األطر اليهودية. ولكننا 
نفتح  أن  األهالي  من  كثير  يرغب  العكس،  بل  قلنا 
لدينا  وكــان  ذلك  فقررنا  الروضة،  هذه  مثل  ألبنائهم 
أربعة طالب فقط، وفي السنة التالية كان لدينا 11 
لدينا  السنة  17 وهذه  إلى  العدد  طالبا، وبعدها زاد 
26 طالبا. فالطاقم املهني واجلودة العالجية والرعائية 

والعناية املتفانية حتفز األهالي للتوجه إلينا. 
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السياسة  هو  ذلك  في  والسبب  واضحا،  يبدو  هذا 

املدينة،  هــذه  في  العرب  املواطنني  جتــاه  املتبعة 
يحتاجها  التي  اخلدمات  هذه  مثل  تقدمي  وعــدم 
إلى  الطالب  هــؤالء  يوجهون  واملسؤولون  أبناؤنا. 
األطر اليهودية. كل مجال تطوير اخلدمات لذوي 
اإلعاقات هم يريدون حصره في الوسط اليهودي، 

وعدم تطويره للوسط العربي. 
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الذهنية  احملدودية  مجال  في  اإلحصاءات  مبوجب 
بني  هــي  العربي  ــوســط  ال ــي  ف النسبة  ــذه  ه ــإن  ف
املجتمع  في  هو  ما  أضعاف  ثالثة  إلى  ضعفني 
اليهودي، وفي مجال التوحد فإن التشخيص في 
العالم يدل على 100:1 أو 1: 86 أي من بني 
100 شخص لدينا شخص مع توحد. فكم طفل 
في حيفا؟ ونحن ال نختلف عن مجتمعات أخرى 
ألسباب  نتيجة  بالعكس  بل  اإلحصاءات،  بهذه 
معينة قد يظهر لدينا اشخاص ذوو إعاقات أكثر 
كثيرة  أطر  لدينا  ليس  حليفا  وبالنسبة  وأكبر. 
تعنى بذوي االحتياجات اخلاصة والتعليم اخلاص.
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التعليم اخلاص هناك قائم في املدارس احلكومية 
فقط وليس األهليات، ولكن هناك طالب يواجهون 
دمج  ــاعــات  س ويــأخــذون  تعليمية،  صــعــوبــات 
إضافية. ومبا أن %70 من الطالب العرب يتعلمون 
في املدارس األهلية فال جند في اي مدرسة صفا 
سيرتقون  التوحد  طالب  ولدينا  اخلاص.  للتعليم 
إلى الصف األول، وحاولنا االتصال باملدارس األهلية 
وهؤالء  للتوحديني،  صف  فتح  إمكانية  لدراسة 
لكنهم  النجاح،  مقومات  ولديهم  أذكياء  الطالب 
جتاوبا  نالحظ  ولم  بهم،  خاص  إطار  إلى  بحاجة 
لنا أن هذا املوضوع  بعد من أي مدرسة. ويتضح 
ومبادئها  املدرسة  استراتيجية  ضمن  وارد  غير 
ومنهاجها التربوي، وقد تعتبر املدارس هذا املوضوع 
بني  وسمعتها  ــة  ــدرس امل بصيت  سيضر  وكــأنــه 
اجلمهور. وبالتالي فإن املدارس األهلية هي مدارس 
العلمي  التحصيل  على  تعتمد  أي  حتصيلية، 
نظرة  اليهودية  املدارس  في  ترى  بينما  للطالب. 
عكسية، فإن إحدى املدارس العبرية وهي ليؤبيك 
تفتخر بوجود صف للتوحد فيها. وهكذا األمر في 
املدارس العبرية املشهورة، كلها تفتح صفا أو اثنني 

كل عام لطالب التوحد. 
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االهتمام  يظهر  حيث  نالحظه،  ما  هــذا  طبعا، 
مما  أكثر  اخلاصة  االحتياجات  ــذوي  ل املجتمعي 

نزال  ال  ألننا  العربي.  املجتمع  في  الوضع  هو 
مجتمعا ال يتقبل بسهولة، ويخجل بأبنائه ذوي 
االحتياجات اخلاصة، وال يزال لدينا الكثير لكي 
نعمل في هذا املجال. ونحن نسعى في املدرسة 
برنامج  على خلق أجواء مغايرة للجمهور، ولدينا 
مبدرسة  مدرستنا  تلتقي  وفيه  «جيران»  يسمى 
املدرسة  بطالب  طالبنا  فيلتقى  عــام،  كل  أخــرى 
ونحن  الدراسية،  السنة  خالل  مرات  عدة  العادية 
ومــاذا  اإلعــاقــات وماهية احملــدوديــات  ــى  إل نرشد 
يترتب عليها، أو أن يأتي طالب إلينا. وهذا قد 
في  القادمة،  األجيال  أبناء  لدى  التغيير  يحدث 
املواقف والنظرة، وأن يعتبر أبناء املجتمع العادي 
أبناءه ذوي احملدوديات هم باهتمامهم وعنايتهم. 
ونحن كمجتمع راق يجب أن نهتم بأبنائنا هؤالء 
أيضا، في األطر السليمة، وهذا واحد من شروط 

املجتمع الصحيحة.
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للعمل  مؤهلون  املدرسة  في  العاملني  كل  طبعا، 
للعمل  العلمي  الــتــأهــيــل  يكفي  وال  ــيــهــا،  ف
الصحيح في املدرسة، ونحن كمدرسة أهلية نقرر 
في كادر العاملني، وصيت املدرسة احلسن واملرموق 
في أوساط اجلمهور يعود إلى الكادر التعليمي 
إنسانية  بقيم  يتمتعون  فهم  فيها،  والعالجي 
راقية، ونشعر أن املتقدم لطلب وظيفة عندنا يجب 
أن يتوفر فيه سمو القيم اإلنسانية، وحتظى هذه 
القيم مبرتبة عالية ال بل األولى في عمله، واعتبار 

هذا العمل كرسالة.
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إن النجاحات العالجية، أو التربوية أو التعليمية 
في مدرسة احملدودية الذهنية هي مهمة، ولكنها 
تبقى محدودة، ألن احلديث هو عن محدودية ذهنية 
بدرجة شديدة وعميقة، ويقاس التقدم لهذا املجال 
بشكل قليل وطفيف جدا، فإذا متكن الطالب من 
أن ميسك امللعقة ويتعلم تناول طعامه لوحده هذا 
يعتبر إجنازا كبيرا، أو أن يستعمل لوحة اتصال 
أمامه.  شيئا  يختار  لكي  أو  ال،  أو  نعم  ليقول 
ومشاركة  ــوى،  أق أصبحت  العائلة  مع  والعالقة 
ذا  الطالب  هذا  العائالت بصورة مكثفة، ويصبح 
العائلة خارج  جتارب وخبرات ويتمكن من مرافقة 
أهدافا  تعتبر  هذه  لالستقاللية،  والطموح  املنزل، 
الروضات،  أعلى مع طالب  والنجاحات  أساسية. 
غير  كانوا  سنوات  ست  بلغوا  الذين  واألطــفــال 
قادرين على الكالم، أو التعبير عما في نفوسهم، 
وكان التعليم ضعيفا، أما اليوم أصبحت لديهم 

مقدرة اتصال وكل الطالب من الناحية الذهنية. 
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«شكرًا» «شارلي إبدو»! – نعم، «شكرًا»؛ ال لشيء، 
طبًعا، إّال ألّنني أعلم، علم اليقني وعني اليقني وحّق 
اليقني، أّنه ما من إساءة إلى الرّسول األكرم، محّمد 
إّال  وَسرَْمًدا،  ًدا  وأبَ أزًَال   – وسّلم  عليه  الله  صّلى   –
حتوّلت وتتحّول وستتحّول، حتًما، إلى رافعة أخرى من 
روافع إعالء كلمته ورسالته، ونصرته، إنساًنا وإسالًما 
وسالًما. وإّنها حلقيقة راسخة ال تتبّدل، ومن ال يعلم 

فليستعرض املاضي واحلاضر واملستقبل.
ُر وُْلِد آدم، أبو القاسم محّمد بُن عبد الله  ْي لو كان َخ
حاضرًا   – الله عليه وسّلم  صّلى   – املطّلب  بِن عبد 
بيننا، اليوم – يا بشر – كما هو حاضر فينا، لقال 
ويتعّطرون،  بالّصابون  يغتسلون  كيف  عّلمهم  ملن 
يتشّدقون  والّتعبير  الرّأي  بحرّّية  اليوم،  وتراهم، 
أو  نسي  لكن  الّطلقاء».  فأنتم  «اذهبوا  ويرسمون: 
ْيرة غير  تناسى هؤالء املسيؤون من «املتنوّرين» أّن َغ
الرّحمة  نبّي  «أتباع»  من  «الّظالمّيني»  من  قليل 
وتسامحه  سماحته  مستوى  إلى  ترقى  ال  للعاملني، 
 – ومناصريهم  املسيئني  هؤالء  عليهم  فما  وعفوه؛ 
إّال أن يفّكروا ألف عام في  أينما حّلوا أو ارحتلوا – 
من  اخلسيس  الفعل  هذا  مثل  ارتكاب  قبل  الّنهار 
اإلساءة إليه – صّلى الله عليه وسّلم – أو إلى إخوته 
األنبياء – عليهم الّسالم – اّلذين حّدثنا عنهم القرآن 
الكرمي وكّلم؛ سواء أكانت هذه إساءة إلى صفته أم إلى 

شخصه، إلى صفاتهم أم إلى شخوصهم.
نظرّية  عن  احلديث  معرِض  في   – هنا   – لست  وأنا 
املؤامرة أو عن حقيقة وجودها، فتلك مسألة أخشى أّن 
احلديث فيها بات مبتذًال رغم صّحته، وال في معرِض 
اليوم،  يتبوّأ،  اّلذي  األعور  الّدّجال  فتنة  عن  احلديث 
معرِض  في  هنا  أنا  بل  العالم»،  «ضمير  ِمنّصات 
انطالء مؤامرة هذا  الكبرى، أال وهي  بالّطاّمة  الّتنويه 
ا وقوًال وفعًال، قدًميا وحديًثا، قسرًا  الّدّجال األعور، نًصّ
أو طوًعا، على من قتل من أساء إلى. وهما عندي، 
القاتل واملسيء، سّيان في امليزان؛ فمن أساء قتل ومن 
وما  ألنفسهم  إّال  أساءوا  ما  أّنهم  علًما  أساء،  قتل 
قتلوا إّال أنفسهم، ومنهم جميًعا أخمص قدم رسول 
الله – صّلى الله عليه وسّلم – أعلى وأكرم وأعظم، 

وهو منهم براء.
ّي الّثقافّي «قّديتا»  وفي سياق مّتصل، في املوقع األدب
ُعنوان:  وحتت   ،(2015 الّثاني/يناير  كانون   26)
األستاذ  نشر  الفضيحة!»،  فضيحة   – َحنني  «دوڤ 
هذا  في  له  ّية»  «ليبرال مقالة  احللبي  مرزوق  الكاتب 
الّشأن، عّلقنا عليها بطرفة رأي ورشفة قلم، مبا يلي: 
«الّسالم على من اّتبع الهدى يا أستاذ مرزوق! أرجو أن 
ْلَه  ا ألبّتة، بَ أنوّه بأّن مقالتك أعاله غير متوازنة فكرًيّ
(دعك من) ما يعتورها ويعتريها من عيوب لغوّية. 
وأرجو أن أذّكرك بأّن أسس العدل والّدميقراطّية احلّقة (ال 
دميقراطّية اليونان) واحلرّّية والعلم واألدب، وما شئت من 
خير اإلنسان في كّل زمان ومكان، خرجت من عباءة 
محّمد بن عبد الله صّلى الله عليه وسّلم، رحمة الله 
للعاملني، فنوّرت العالم وال تزال ولن تزال. كما أذّكرك 
بأّن مقولة: «(...) احلمد لله اّلذي جعل في أّمة محّمد 
من يقوّم اعوجاج عمر بحّد الّسيف» خرجت من مرّقعة 
عمر بن اخلطاب رضي الله عنه، باني الّدولة اإلسالمّية 
بكّل أركانها وأبعادها. وأذّكرك... وأذّكرك... وأحيلك 
«القرقعة»  هذه  سياق  في  سُتنشر  لي  خاطرة  إلى 
أعاله، بحر هذا األسبوع [هي هذي اخلاطرة/ املقالة]، 

فهي «قرقعة» ال تستأهل أكثر من خاطرة.»
 هذا – أّيها األعزّة – وقد أّثرت فّي – كم أّثرت فّي – 
وِقفة سعادة املطران عطا الله حّنا، مشارًكا في مسيرة 
نصرة رسول الله – صّلى الله عليه وسّلم – في خليل 
الرّحمن، وفي أكثر من ميدان. شّدني املشهد ترجمًة 
في كتابه العزيز: «وَلََتِجَدّن  سبحانه –  لقول احلّق – 
ًة ِلّلِذيَن آَمُنوا اّلِذيَن قاُلوا إّنا َنصارى، ذلَك  رَبَُهم َموََدّ أْق
ْسَتْكِبرُون»؛  َي ال  ُهم  وأَنّ باًنا  وَرُْه ِقّسيسَني  ِمْنُهم  بأّن 
األردنّي،  شاعرنا  قول   – تذّكرت  كم   – تذّكرت  كما 
جريس سماوي: «إّن روما اّلتي سرقت ديننا / مثلما 
سرقت حنطة الرّوح من كّل أْهرائنا / لم تزْل تستبيُح 

رى / هل ترى يا أبي / هل ترى؟» الُذّ
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مغلولة  قصيرة  يد  لك  كانت  وقد  ليبرمان؛  «شكرًا» 
في أن جتتمع ألوان طيفنا الّسياسّي إلى حزمة واحدة 
من ومض ونور ستخطف بصرك، وإلى كتلة واحدة من 
طني بالدنا وعجينها ستضرب عنقك، فُترديك ذليًال.

وشكرًا شعبنا، أحزابنا، نوّابنا، وجلنة وفاقنا على هذا 
فهّمنا  حتقيقه  أسباب  تباينت  مهما  اّلذي  اإلجناز، 
وواجبنا أن نداري شرارته األولى لَتِقد، وأن نوّظف زَْخمه 
ثّم  الّصحيح، صالًحا  املتصاعد في مساره  اإليجابّي 
مصلحة حّقة. وكلمة حّق يجب أن ُتقال في حّق أبي 
كامل، الّدكتور أحمد الّطيبي، ملا أبداه من مرونة وتنازل 
ورقّي في سبيل إجناح قيام هذه القائمة املشتركة، وال 

داعي إلى الّتفصيل؛ فاألمر بّني. ِعْشت يا حكيم.
الّشخصّي  اقتراحَي  بتبّني  وسرور  غبطة  وكّلي  هذا 
م ض»)،  («و  املشتركة  قائمتنا  شارة  بحروف  اخلاّص 
اّلتي اعتُمدت، يوم الّثالثاء، 27 كانون الّثاني/يناير 
املشتركة»،  «القائمة  الرّسمّية  تسميتها   ،2015
في  املنشور  مقالنا  (ُينظر  ض».  م  «و  وشارتها 
األّول/ديسمبر  كانون   5 يوم  و«حيفا»  «االّحتاد» 
2014، و«قّديتا» يوم 3 كانون األّول/ديسمبر 2014، 
كما ُينظر في خاٍصّ غيره دون العاّم، من قول وعمل) 

فشكرًا إخوتي، رفاقي، أصدقائي.
اإلسرائيلّيني  العرب  الّسياسّيني  ِنكات  آخر  عن  أّما 
فحّدث وال حرج. حيث ُنشر، مؤّخرًا، عن «امتعاض» 
بعض «الّنافذين» من أعضاء حزب العمل العرب من 
الّشراكة املبرم مع  اّتفاق  مبوجب  قيام زعامة احلزب – 
«املعسكر  اسم  بإطالق   – («هتنوعا»)  احلركة  حزب 
هيونّي» على القائمة املشتركة بني هذين احلزبني،  الِصّ
بأّنه  «مهّددين»  ْبًال»،  َق األمر،  في  مشاورتهم  «بدون 
يوم  (حّتى  الّتسمية  هذه  عن  الّتراجع  يتّم  لم  إذا 
تقدمي القوائم إلى جلنة االنتخابات املرَكزّية، اخلميس، 
سيّتخذون  فإّنهم   (2015 الّثاني/يناير  كانون   29
لدى  ضحكت  كم  الّالزمة.  الّتصعيدّية  اإلجراءات 
سماعي هذا اخلبر، وحّدثت نفسي، ضاحًكا: «عشان 
تعرف قيمتك يا (...) / ومني سائلك، أصًال، يا (...) 
منهم»  «الّتحرّك  هذا  وهو،  يا (...)».  الّنوم  / وصّح 
بترتيب  ولرّمبا   – جاء  إّما   – املتواضع  رأيَي  في   –
وتنسيق، أيًضا – لرّد ورقة الّتني الّساقطة، أصًال – 
منذ زمن – بعني كّل ذي عني ترى وتبصر، إلى عورة 
هذا احلزب أمام الّناخب العربّي، وإّما حفاًظا على ماء 
وجه هؤالء األعضاء العرب فيه (احلزب) أمامه (الّناخب 

العربّي)، وإّما لهذين الّسببْني مجتمعْني، ال غير.
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حملة  أمــام  نحن  القارئة.  أختي  القارئ  أخي 
ففي  محمد،  للرسول  ـــاءة  اإلس مــن  مسعورة 
قلوب  في  لهيبها  يشتد  األخــيــرة  السنوات 
منه  النيل  من  للمزيد  فينشطون  احلاقدين، 
عند  الغضب  ويشتد  وسلم،  عليه  الله  صلى 
املنظمات  تنشط  بالدنا  ففي  للرسول.  احملبني 
اإلرهابية املسماة بـ»تاج ِمحير» (تدفيع الثمن) 
األحــزاب  تنشط  بــدأت  املقابل  وفي  جهة.  من 
الرسول،  من  للنيل  املجال  هذا  في  املتطرفة 
وذلك بغية احلصول على أصوات ومقاعد في 

الكنيست. لم يتعلم هؤالء من التاريخ الذي أكد 
لنا أن رساالت احلق باقية إلى يوم القيامة، وأن 
الباطل مهما عال سلطانه إلى زوال. ومن جهل 
ذلك فليسأل نفسه، أين ذهب فرعون الذي قال 
(إني  موسى:  الله  لنبي  ومحقرا  ساخرا  لقومه 
األرض  في  يظهر  أن  أو  دينكم  يبدل  أن  أخاف 
ابني لي صرح  الفساد). وقال: (وقال يا هامان 
فأطلع  السماوات  أسباب  األسباب.  أبلغ  لعلي 
ردوا  الذين  للقوم  انظروا  ثم  موسى).  إله  إلى 
سحر  (هذا  قائلني:  السالم  عليه  عيسى  على 
مبني)، هلك فرعون ولم يذكره التاريخ إال بسوء. 
عليه  عيسى  من  سخروا  الذين  القوم  وذهــب 
وهكذا  بسوء.  إال  التاريخ  يذكرهم  ولم  السالم 
الذين  الذين سخروا من محمد، (وإذا رآك  حال 
السابقون  ذهب  هزوا)  إال  يتخذنونك  أن  كفروا 
من املتطاولني، وسيذهب من تبعهم إلى مزابل 
التاريخ، ويبقى احلق يصدع رغم كيد الكافرين 
الظاملني. وال ينبغي لعاقل أن تغيب عنه تلك 
(وكم  تقول:  والتي  القرآن،  دونها  التي  احلقيقة 
أرسلنا من نبي في األولني وما يأتيهم من نبي 
برسل  أستهزئ  (ولقد  يستهزئون)  به  كانوا  إال 
من قبلك، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا 
النصر  أن  تؤكد  احلقيقة  هذه  يستهزئون).  به 
والغلبة لألنبياء، رغم األلم الذي يشعر به أهل 
اإلميان. هذا األمر مؤلم جدا وبشع جدا، الن املبطل 
من  السفيه  يسخر  كما  احملــق،  مــن  يسخر 
العاقل، ويستهزئ احلقير الوضيع من الشريف 
العزيز. ولكن الصراع بني احلق والباطل سيبقى، 
وسنبقى نسمع مثل هذه الكلمات التي جتعل 
صورة املنافقني واملستهزئني مفضوحة أمام اخللق 
واخلالق. فهذا رجل في عهد الرسول يعيش معه 
وميشي معه ويصلي معه، ولكنه أخفى في صدره 
ما أظهره الله على لسانه، فقال: (ما رأيت مثل 
قرائنا هؤالء أرغب بطونا، وال أكذب ألسنة، وال 
أجنب عند اللقاء - يعني رسول الله وأصحابه – 
منافق.  ولكنك  كذبت  مالك  بن  عوف  له  فقال 
ليخبره  الرسول  إلى  فذهب  الله،  رسول  ألخبرن 
فوجد القرآن قد نزل على رسوله. ففضح، فجاء 
بعد ذلك ليقول للرسول (يا رسول الله إمنا كنا 
نخوض ونلعب، ونتحدث بحديث الركب. نقطع 
يسمون  مبن  أشبه  هذا  أليس  الطريق).  عنا  به 
السخرية من الرسل فن وحرية تعبير؟ وما يراد 
ذلك.  ونحو  التسلية  بقدر  اإلســـاءة  ذلــك  من 
واحلقيقة أن الغاية من منهج السخرية والتحقير 
احلد من قدرة األنبياء الداعني إلى اخلير، ألنهم 
أصحاب القدرة املؤثرة في نفوس سليمة، جتعل 

أصحابها ينجذبون إليهم. واحلملة املسعورة في 
أيامنا ضد الرسول محمد ال يراد منها إال الفت 
من عضد أصحابه. وحربهم نفسيا حتى يضعف 
حماسهم لفكرتهم ودعوتهم، ثم ليتراجعوا عن 
دينهم ولكن كل هذه احملاوالت ستفشل ألن أتباع 
يعبئوا  ولم  رؤوسهم.  يطأطئوا  ولن  لم  الرسل 
لنقيق الضفادع. وال لعواء الكالب الضالة، وال 
خلوار البقر ورغاء اجلمال، وال ليعار التيوس. بل 
سيبقون كأنبيائهم رافعني رؤوسهم إلى العلياء، 
العزة  مصدر  من  وكرامتهم  عزتهم  مستمدين 
(ولله  القائل:  العاملني،  رب  الله  واملنعة،  والقوة 
العزة ولرسوله وللمؤمنني) والعجيب أن من أبناء 
الضالة  الدعوات  تلك  خلف  ينجر  من  جلدتنا 
وساداتهم  هــؤالء  ويحاول  بل  ووعــي  فهم  بغير 
مكانة  لرفع  ــن  ــوازي امل وقلب  املفاهيم  تغيير 
للرسول.  الباطل، معيبني علينا غضبنا نصرة 
تغضبون  ألنكم  رجعيون  أنتم  أحدهم:  فيقول 
سخرت  الذي  الوقت  في  الرسومات،  هذه  ملثل 
هذه الصحيفة من املسيح ومن إبراهيم وموسى 
ولم يغضب أحد لذلك. ملثل هذا نقول: سنبقى 
يتطاول  من  لكل  ونتصدى  ونشجب،  نغضب 
نفعل  كما  متاما  ــول،  رس أي  أو  نبي  أي  على 
من أجل الرسول محمد. وأذكر اجلميع برد بابا 
الفاتكان حني تعرض إلى موضوع اإلساءة للرسول 
محمد، قال: (لو أن أحدا شتم والدك أال تلكمه 
في وجهه مشيرا بيده أنه سيلكمه في وجهه). 
وفي ذلك تأكيد على ضرورة الغضب في مواطن 
املؤمن  بأن  القائلة  احلقيقة  تأكيد  ثانيا:  احلق. 
ومع  وأهله،  وماله  نفسه  من  أكثر  نبيه  يحب 
ذلك نقول للسياسيني اإلسرائيليني وغيرهم، من 
الذين يريدون اإلساءة للرسول ما يلي: هذا غباء 
سياسي  ملكسب  أداة  الرسول  جتعلوا  أن  منكم 
أو غيره. بل أنتم بجهلكم وحماقتكم تخدمون 
الرسول ورسالته. ألنكم تدخلون األمة في محنة 
اخلبيث  متيز  أن  لها  بد  ال  احملنة  وهذه  شديدة، 
من الطيب، وال بد أن يصحو الضمير، وتصفى 
(وما  تعالى:  قال  للنبي.  احلب  ويزيد  املشاعر، 
كان الله ليذر املؤمنني على ما أنتم عليه حتى 
ال  للمؤمنني  ونقول  الطيب).  من  اخلبيث  مييز 
حتمل  ألنها  األعمال،  هذه  تضركم  أن  ينبغي 
فقد  الله.  من  قربكم  إلى  تشير  التي  البشرى 
أي  الله:  رسول  يا  النبي  وقاص  بن  سعد  سأل 
األمثل  ثم  األنبياء.  قــال:  ؟  بــالءا  أشد  الناس 
فإن  دينه.  حسب  على  الرجل  يبتلى  فاألمثل. 
كان في دينه صلبا اشتد بالؤه، وإن كان في دينه 

رقة ابتلي على حسب دينه). 
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مقدمة 
ُتقرأ  املعاصرة،  لغتنا  في  كثيرة  «خالفية»  ألفاظ  هناك 
وتبّني  القراءتني  إحدى  إهمال  السبب في  أن  إال  قراءتني. 
األخرى هنا ليس ألنها مشتركة بني احملكية واملعيارية، بل 
ألن القراءة األولى شاعت مدة طويلة على األقالم واأللسنة، 
أو  أصــّح  أنها  منهم  ظّنًا  «الغيورون»  ابتكرها  والثانية 
املتحّدثني  معظم  أّن  املجال  هذا  في  النظر  يلفت  أفصح. 
ـــات  واإلذاع الصحف  ــي  ف والعاملني  املعيارية،  باللغة 
ية وفضائية، يؤْثرون في األغلب القراءة  والتلفزيونات، محّل
ملاذا  الشائعة.  القدمية  القراءة  على  املستحدثة  الغريبة 
يكفي  الصحيحة،  القراءة  معرفة  في  أنفسهم  يتعبون 
أنها  ليظّنوا  ألفوه،  ما  غير  غريبة،  القراءتني  إحدى  أن 
في  يجب،  هنا  من  تعجب!  أغرب  باب  من  الصحيحة. 
«استطراد بديع» ، كما يقول الشدياق، أن يكون في كل 
مؤّسسة كبيرة أو صغيرة، وخاّصة في الصحف واإلذاعات 
العاملون  إليه  يرجع  لغوي»  «مستشار  والتلفزيونات، 
وجود  تعّذر  وإذا  اخلطأ.  من  الصواب  ملعرفة  املؤّسسة  في 
«مستشار» فليكْن في كل مؤّسسة، على األقّل، موّظف 
ذو ثقافة لغوّية، يعرف كيف يفتح القواميس وكتب اللغة، 
وكيف يفّكر تفكيرًا منطقّيا، ليساعد  زمالءه  في القراءة 

الصحيحة:
 / ُمهّمّة  املذكورة  اخلالفّية  األلفاظ  من  َمَهّمة:   / ُمِهّمة 
وإن  وهي  أوّالً،  شاعت  التي  هي  ــى  األول الكلمة  َمهّمّة. 
كانت مشتقة من الهّم إال أنها تعني، في لغتنا املعاصرة، 
الواجب الذي ُيلقى على عاتق املرء لتنفيذه -  task أو 
ُمهّمّة مستحيلة/  التركيب  assignment - ومن هنا 
ثقيلة الذي انتقل إلى اللغة احملكّية أيضاً. ال حتمل هذه 
فاملهم  طبعا،  الداللة  هذه  الكالسيكية  اللغة  في  الكلمة 
أو املهّمة هناك تعني األمر الشديد أو العظيم، كما وردت 
ّيته املعروفة: قليل التشّكي   عند دريد بن الصّمة في دال
للُمهّمات حافظ من اليوم أعقاَب األحاديث في غِد. ومن 
الداللة، فيما نظّن، إلى  القلق واحلزن تطوّرت  الهّم مبعنى 
معنى العزم على القيام باألمر. فهّم بالشيء تعني أراده 
وعزم على القيام به. ثّم اكتسب هذا األصل معنى القيمة 
الكبيرة أو األهمية كما هي في لغتنا املعاصرة. ومن هنا 
فالهاّم / املهّم تعني شخصًا أو أمرا له قيمة كبيرة، ألّنه ال 
فرق في املعنى بني الفعلني: هّم / أهّم. ثّم استحدثت اللغة 
املعاصرة كلمة مهمّة، مبعنى الواجب أو العمل الهاّم الذي 
تذوّت،  للفاعل  اسمًا  مهمّة  تكون  وعليه  تنفيذه.  يجب 
أو صفة حتوّلت إلى اسم ذات، متامًا مثل: مصيبة، نازلة، 
العربية!).  في  املصائب  أسماء  أكثر  (ما  نائبة...  كارثة، 
على  غبار  وال  ـــى،  األول امليم  بضّم  املهّمة  شيوع  بعد 

أن  يبدو  فيما  أحد «الغيورين»  اشتقاقها ومعناها، فطن 
ُمهّمة تعني أيضا ذات أهمية، فابتكر َمهّمة بفتح امليم، 
والوزن مصدر ميمي من الفعل هّم. هكذا جند اليوم من 
يقرأ مهّمة بضم امليم، وهي قراءة أسبق وأسهل في رأينا، 
ومن يقرؤها بفتح امليم. بل وردت أيضا في قاموس ڤير، 
معجم اللغة العربية املعاصرة ، بالقراءتني: مهمّة بالفتح 
 important matter, task, :وجمعها مهاّم، وفّسرها
function، ومهمة بضم امليم وجمعها مهمات، فّسرها 
أيضا: important matter، باإلضافة إلى معان أخرى 
شاروني  أّما  هنا.  بالسياق  تتّصل  ال  اجلمع  صيغة  في 
بفتح  مهمة  فأورد  عبري،   - عربي  اجلامع،  القاموس  في 
لي  مهمة  وال  األمر،  وتعني:  هّم  أنها مصدر  وذكر  امليم، 
به: ال يعنيني، ال أفّكر فيه. وأوردها بضم امليم ذاكرًا أن 
جمعها مهّمات ومعناها: وظيفة، فرض، موضوع، رسالة، 
واجب. فهل من سبب، بعد هذا الشرح املستفيض، لقراءتها  

بالفتح سوى رغبة بعضهم في اإلغراب ؟  
َمتحف /  ُمتحف: هناك أيضا َمتحف / ُمتحف، تقرأ 
مرّة بفتح امليم وأخرى بضّمها. والقراءة بالفتح أيسر وشائعة 
على األلسن أيضاً، ولعّل ذلك بالذات هو عيبها! وسواء 
قرأناها بالفتح أو بالضّم فال خالف في أّنها اسم مكان، 
أي املكان الذي جتمع فيه التحف. ما هي الدعوى، إذن، 
املكان  اسم  أّن  يرى «الغيورون»  امليم ال فتحها؟  في ضّم 
يجب اشتقاقه من الفعل، وفي رأي البصريني، من مصدر 
الفعل إذا أردنا الدّقة. ومبا أن القاموس ال يورد الفعل املجرّد 
حتف بل أحتف، وزن أفعل، لذا يجب اشتقاق اسم املكان من 
أحتف فيكون ُمتحفا بضم امليم ال فتحها. هكذا وجدتها 
أو  الفنية  التحف  ويفّسرها: موضع  الوسيط،  املعجم  في 
األثرية! اسألوا هؤالء السادة: هل اشتّق من استحدثوا هذا 
اسم   – حتفة  كلمة  من  أم  حّقا،  أحتف  الفعل  من  اللفظ 
الذات؟ وهل من املفروض أن يكون االشتقاق من الفعل / 
املصدر فقط، أم هناك حاالت ُيشتّق فيها من اسم الذات 
أيضا؟ هل احلجر، اسم الذات، مشتّق من الفعل حتجّر أم 
الفاعل،  اسم  الفارس،  الذات، وهل  اسم  الفعل مشتّق من 
من  مشتّق  حتّجر  الفرس؟  من  أم  فرس  الفعل  من  مشتق 
وجد  إذا  حتى  الفرس،  من  مشتق  والفارس  طبعا،  احلجر 
الذات  اسم  فعل من هذا األصل. ومثل هذا االشتقاق من 
نقاء   على  «احملافظون  اعتبره  إذا  حتى  اللغة،  في  كثير 
اللغة»خروجاً. وقد وجدنا املتحف في قاموس ڤير وقاموس 
ذكر  فيه  يرد  فلم  املنجد  أّمــا  فعال،  امليم  بفتح  شاروني 
للمتحف أصًال ! بعد االنتهاء من كتابة هذا البند، سمعُت 
بعض املتمّطقني يصّر أيضا على قراءة مدخل بضم امليم 

ال فتحها، إي والله!
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طاولة  تزل  وملّا  كانت  التي  حجرتي  في 
في  معطفًا  يتبعني  كتاٌب  وكتاب... 
الُغربة...  عتمة  في  وقنديًال  تاء  الِشّ ليالي 
فيجمع  ِفراشي  في  َحَطب  ال  يعرف  هو 
الكلمات شجرًا حّتى ال أظَلّ وحيدًا عارياً، 
حتت ندف ورذاذ، يحاصران أصابعي ويحوالن 
بني  الّتحرَّك  ورشاقة  بحرّية  استمرارها  دون 
بنات اإلبداعات الباذخة... كتابي راٍء يعرف 
والوعي  اإلعالم  ّية  َجَدل وطبيعة  هوّية  جّيدًا 
واقعنا...لذلك،  جغرافيا  في  املتسّيدة 
وقبل أن تغزونا انسحابات املدينة، وتصلنا 
والفراشات  مناقير،  بال  الفكر  عصافير 
ار... استعار من  املعتمة التي لم تسرق الَنّ
منذ  َيقَصّ علينا....  ِل رد  الَسّ مهنة  شهرزاد 
ة اإلنتشار الواسعة للّصحف  َيّ أن بدأت عمل
التلفزيون،  ّم  ُث والراديو  واألفالم  املطبوعة، 
احلديثة،  اإلتصال  األنباء وشبكات  ووكاالت 
بوسائل  ُيعرف  ما  كالمنا  معجم  دخل 
حّذرنا  وهنا  اإلعالم...   وسائل  أو  اإلّتصال 
باجلماهير،  ما هو خاص  األول،  َأمرَْين:  من 
اإلعالم  وسائل  من  تختار  عادًة  التي 
ذوقها  ويالئم  توقعاتها  واُفق  يتواَءم  ما 
وفي  لطة،  الٌسّ هو  والثاني:  وتطلعاتها. 
عن  حديثه  «شهرزادنا»  َمْحور  املجال  هذا 
تنتهج أسلوب تضييق  التي  لطة  الُسّ تلك 
لذلك،  ملواطينها...  بالنسبة  احلرية  هامش 
وهذا طبيعّي، تقوم هكذا سلطة مبنع وسائل 
املوضوعي،  حتى  قد  الَنّ توجيه  من  اإلعالم 
ترعوي  وال  مؤسساِتِه...     بكّل  جلهازها 
إعالمّية  أداًة  الوسائل  هذه  استخدام  عن 
وذات  فّعاله  آليًة  الّنظام  سيادة  من  جتعل 
أَنّها  ولو  سياستها...  مع  ينسجم  تأثير 
اجلهة  هي  ليست  األحيان  من  كثير  في 
التي متتلك هذا اجلهاز اإلعالمي... والغريب 
أّنها تقوم بذلك متجاهلة، عامدًة متعمدة، 
األساسية  اإلعالم  وسائل  ووظيفة  مهّمة  أّن 
له،  حّق  وهذا  الفرد،  اإلنسان  مساعدة  هي 
الوصول إلى احلقيقة بعد بحث في شعاب 
املعلومات...  طوفان  من  اليه  ُيقّدم  ما 
َمهّمة، ال ميكن ألي وسيلة إعالمية أْن تقوم 
اإلعالم  ُيبقي وسائل  نظام  ِظِلّ  في  إّال  بها 

وضيح  الَتّ جهازا ُمْستقًال وحرّا... وملزيد من 
ُنضيف: بأّن وضع الّسياسات االعالمية في 
لأليديولوجيات  تبعًا  يختلف  املجتمعات 
الرأسمالي  املجتمع  ففي  تتبعها...  التي 
الشركات  اإلعالم  بوسائل  تتحّكم  مثالً، 
صناعة  بأموالها  حتتكر  التي  ّية  احليتان
عليكم  يخفى  وال  اجلماهيري.  االّتصال 
ُه في مثل هذه احلال يهْيمِن على املشهد  أَنّ
ضليل املمنهج»،  ـ «الَتّ اإلعالمي ما يعرف ب
وهو الذي قال عنه الكاتب باولوزيد: إّنُه أداة 
التي  األدوات  أخطر  من  وتعتبر  للَقْهر...  
إلى  خاللها  من  احلاكمة  خبة  الُنّ تسعى 
ينسجم  مبا  وتفصيلها  اجلماهير  تطويع 
في  عادًة  تصّب  ال  التي  اخلاصة  أهدافها 
مصلحة هذه اجلماهير... وهذا يؤّدي بطبيعة 
احلال إلى جناح هكذا سلطة في تزييف وَْعي 
تنفيذ  في  أيضا  جناحها  ثَمّ  ومن  املواطن 
مخططاتها البعيدة عن مصالح املواطنني... 
ويسعى  باألمل،  محكوم  كتابي  أَنّ  وحيث 
لعني  إرٍث  بدون  حاضر  وبلورة  بناء  إلى 
ومستقبل بدون إعاقة...  لذلك ُيسارع إلى 
ْبس فيه، بأَنّ أجنع  الّتأكيد الواضح الذي ال لَ
تتأّتى  لطة،  الٌسّ حملاوالت  صدي  الَتّ طرق 
تعميق  على  اجلماهير  عمل  خالل  من 
السياسية  أنواعه،  بكل  الوعي  وتشكيل 
و  و  واالقتصادية  واالجتماعية  والثقافية 
التي  والقوّية  لدة  الَصّ خرة  الَصّ لكونه  و... 
م على صمودها األْسطوري كّل  تفشل وتتحَطّ
مخططات الّنظام... وهنا يرفع كتابي صوته 
ُيدرك  لن  امي  الَسّ الهدف  هذا  بأَنّ  يًا  عال
عميقا  إدراكا  املواطن  الفرد  أْدرَك  إذا  إّال 
اُسرة  حقائق ذاته، ومعها ذوات اآلخرين من 
احلياتّية  واحلقيقة  ال؟!!  وكيف  مجتمعه، 
الرؤية  ومتتلك  متلك  الواعية  الّذات  أَنّ  تؤكد 
ُد الطريق دائمًا  ِبّ ّية، التي ُتَع والرؤيا العقالن
أمام اجلماهير، للوصول في قطار نضاالتهم 
إلى احملّطة املنشورة حيث تتحّقق فيها كّل 
آمالهم ومصاحلهم... وألّن الكتاب بطبيعته 
حينما  حتى  الكالم  عن  كوت  الُسّ يرفض 
ْبقوُه  ُت أْن  يدعوكم  فهو  الّصباح...  يتنّفس 
ف عن الكالم املُباح...   معكم ساردًا ال يتوَقّ

(للموضوع تتمة)
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شارك العشرات في حفل مرور عام على 
تأسيس مصلحة «سوق اخلضار والفواكة 
اورانيم  « بإدارة رامي ابو الهيجا ويونس 
.هذا  الظهر  بعد  اجلمعة  يــوم  سويطات 
وقد قدمت التضييفات جلميع احلاضرين 
األغاني  تخلله  وخاص  احتفالي  جو  في 
واملوسيقى الشرقية والغربية . وقد أثنى 
واخلدمة  البضاعة  جــودة  على  احلاضرون 

املميزة للزبائن.
dM¹UDý “d¹≈ d¹uBð

ــرفــت غنطوس  م ــز  ــرك م اســتــضــاف 
ــرا  ــؤخ ــا، م ــف ــي ـــي ح ــيــل ف لــلــتــجــم
املعلمات»  ــادي  «ن نساء  مجموعة 
من حيفا  مبناسبة األعياد املجيدة. 
عن  تفصيليا  شرحا  اللقاء  شمل 
املركز  يقدمها  التي  العالجات  كافة 
ويشمل  والفتيات.  النساء  جلمهور 
ـIR-RF  والذي  عالج شد البشره  ال
يختلف عن أجهزة الليزر، في كونه 
ال يعتمد نهائيا على التكنولوجيا 
تسخني  يعتمدعلى  بل  الضوئية، 
تبريد  مع  اجللد،  من  العميق  اجلــزء 
وهــذا  عليه.  للحفاظ  اجللد  سطح 
يساعد على إعادة تشكيل األنسجة 
الكوالجني.  ومنها  باجللد  العميقة 
يصل  الذي  بالعمق  التحكم  وميكن 
إليه اجلهاز، وبالتالي األنسجة التي 
يستهدفها العالج دون غيرها.  ومت 
تطبيق العالج على بشرة املشتركات 
األولية  النتائج  ــرؤيــة  ل اللقاء،  فــي 
اجلهاز  استخدام  نتيجة  امللموسة 
نتالي  التجميل  على يد أخصائية 
إقباال  الفعالية  ــت  الق غنطوس.  
وتفاعال جميال من النساء املشاركات، 
عدة  أسئلة  النساء  طرحت  بحيث 

البشرة،  وشد  التجميل  مجال  في 
واحلفاظ عليها ما بعد سن األربعني. 
أخصائيات  من  كل  عليها  وأجابت 
غنطوس  ونتالي  مرفت  التجميل 
مميزه  عــروض  على  النساء  وحصلت 
وقالت  بالبشرة.   للعناية  ومخفضة 
املركز  ــرة  ومــدي التجميل  أخصائية 
يسرنا  اللقاء:“  عن  غنطوس  مرفت 
دائما تقدمي أفضل العالجات وأجنعها 
من عالم التجميل جلمهور النساء، 
مجموعات  استقبال  يسعدنا  كما 
نسائية لقضاء أجمل األوقات عندنا.  
بجمال  نهتم  مركزنا،  في  وأضافت: 
املرأة من األلف حتى الياء، نقدم لها 
عالج  البشرة،  أنواع  لكافة  عالجات 
ومنيكور“  ”بديكور  األظافر،  وطالء 
حواجب  تصميم  ــة،  ــي عــال مبهنية 
ـ ال بطريقة  الشعر  ــة  إزال و“تاتو“، 

IPL وعالج السيلوليت، مساجات 
شياتسو  ساخنة،  ــار  ــج وأح طبية 
ورفلكسولوجيا.    ملتابعة املعلومات 
والنصائح اليومية من عالم التجميل 
الرسمية في  الصفحة  واجلمال زوروا 
גנטוס  מרוות  מרכז  الفيسبوك،  

ליופי וקוסמטיקה. تابعونا!
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الرجل احلازم:
ولكن تواجهنا مشكلة يا سيادة العالّمة املدير.

العالّمة العّليم:
ما هي يا أستاذ؟

الرجل احلازم:
إن اللغة العربية مؤنث أيضاً، وإذا ألغينا اللغة 

والعربية نصبح بال لغة .
العالّمة العّليم:

هنالك  ــر.  األم هــذا  في  أتدخل  أن  لي  اسمحا 
مذكر،  ــى  إل العربية  اللغة  لتحويل  إمكانية 

فتصبح اللغي العربي، وبهذا نحل اإلشكال .
- ينظر اجلميع إلى بعضهم البعض استحسانًا 
يم – للفكرة وإعجابًا بذكاء زميلهم العالّمة العّل

الرجل احلازم:
ــذي تقدم به  ــادة بــاالقــتــراح ال مــا رأيــكــم يــا س
يم يقترح  العّالمة العّليم. فالزميل العّالمة العّل

أن نحّول كل األسماء املؤنثة إلى مذّكر. 
على  املوافقة  أيديهم عالمة  يرفعون  اجلميع   -

االقتراح - 
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الشعر:  منو  على  التغذية  عوامل  تأثير 
وقد  التغذية  بعامل  الشعر  ــو  من يتأثر 
التغذية  سوء  أن  حيث  علميا  ذلك  ثبت 
تسبب  عوامل  كلها  والضعف،  واألنيميا 
تساقط الشعرخاصة نقص أنواع معينة من 
األمينية  واألحماض  واملعادن  الفيتامينات 
األساسية في التغذية. فالشعر خاليا حية 
والشعر  احلياة  قيد  على  نحن  طاملا  تنمو 
مثله مثل باقي أجزاء اجلسم وخاصة اجللد 
يعكس ما نأكل . وفي مقدورنا أن جنعل 
هذا الشعر يتغذى غذاًء كامال وهذا يتوقف 
على ما نتناوله من طعام وفروة الرأس هي 
ولكن   . ويقويه  يغذيه  الذي  الشعر  منبت 
الدم في احلقيقة هو التربة التي فيها ينمو 
الشعر ويعتمد عليها في تكوينه وقوته أو 
ضعفه ونحن نحدد مبا نأكله ما يحمله هذا 
الدم إلى جذور الشعر من معادن مختلفة 
طبيعيا  ــوا  من ينمو  حتى  إليها  يحتاج 
ينمو  فالشعر   . به  نتباهى  تاجا  ويصبح 
كل يوم وهو في حاجة خاصة إلى األمالح 
املعدنية، وال ميكن احلصول عليها إال عن 
طريق الدم. والدم ال يحمل إال ما نحصل 
واحدة  حللنا شعرة  وإذا  عليه من طعامنا. 
على  حتتوي  أنها  وجدنا  معمليا  حتليال 
أربعة معادن مختلفة وهي: السيليكون – 
الكبريت – احلديد – املنجنيز فإذا اشتمل 
هذه  على  حتــتــوي  أطعمة  على  ــا  ــذاؤن غ
املعادن، نكون قد مددنا الشعر مبا يحتاجه 
من عناصر هامة لنموه . ويتوفر السليكون 
في الشعير الكامل غير املطحون، الفراولة، 
غير  القمح  املقشر،  غير  اخليار  الفجل، 
املطحون، التني، الكرنب، اخلس، السبانخ . 
أما املواد الغذائية الغنية بالكبريت: فهي 
الفجل، الكرنب، البصل، القرنبيط، اجلزر، 
متوفر  واليود  واملنجنيز  التفاح.   اللفت، 
وزيــت  والكابوريا  والــقــواقــع  السمك  ــي  ف
كبد احلوت واخلرشوف والثوم، وعليه يجب 
على  ويحتوي  متوازنا،  الغذاء  يكون  أن 
خليط من املواد النشوية والزاللية والدهنية 
والفيتامينات واملعادن واملاء. ألن الشعر ال 
يتغذى عن طريق الكرميات والدهانات التي 
أوضحنا  كما  يتغذى  ولكن  عليه،  توضع 
ــواد  امل إليه  يحمل  ــذي  ال ــدم  ال طريق  عــن 

احليوية، التي مت متثيلها وامتصاصها من 
الغذاء الذي نتناوله . والفيتامينات الالزمة 
لسالمة الشعر بطريق مباشر هي فيتامني 
نقص  ألن  ــب  ــرك امل (ب)  ــتــامــني  ــي وف (أ) 
فيتامني (أ) يسبب تساقط الشعر كما أن 
أعضاء  أحد  الباننتوثينييك  حمض  نقص 
إلى  تؤدي  املركب  (ب)  فيتامني  مجموعة 
تغيرات في لون الشعر . يتوافر فيتامني 
والبازيال  األخــضــر  ــول  ــف وال اجلــزر  ــي  ف (أ) 
والسبانخ والطماطم واخلضر واللنب والبيض 
عنصر  أهم  احلديد  ويعتبر  والكبد.  واجلنب 
ومقاومة  ــراء  احلــم الــدم  كــرات  لصنع  الزم 
العوامل  ــد  أح الــعــام  والضعف  األنيميا 
الهامة للحفاظ على سالمة الشعر. األغذية 
الغنية باحلديد: والتي تتمكن من مقاومة 
والعسل  والكبد  السمك  هــي  األنيميا 
والبندق  واللوز  والبسلة  واملشمش  األســود 
والتني  ــيــض  ــب وال ــانــخ  ــســب وال ــا  ــراصــي والــق
والكاكاو والشكوالته . كذلك اليود عنصر 
وظيفتها  تــؤدي  حتى  الدرقية  للغدة  هام 
بحيث أنه إذا نقص اليود تتعطل وظيفة 

الغدة الدرقية ويحدث تساقط للشعر.
احمليطات  مياه  هــو:  لليود  مصدر  ــم  وأه
واألعشاب البحرية، واألسماك غنية باليود 
حتتوي  مبياه  تروى  التي  والفاكهة  واخلضر 

على اليود .

الرجل احلازم :
الذي  االقتراح  على  باإلجماع  املوافقة  متت  إذًا 
تقدم به العّالمة العّليم، ومن اليوم فصاعدًا ال 

للتاء املربوطة. 
اجلميع: ال للتاء املربوطة.

الرجل احلازم :
ال تأنيث بعد اليوم. 

اجلميع:
ال تأنيث بعد اليوم.

مذّكر،   مذّكر،   مذّكر،   واجلميع:  احلــازم  الرجل 
مذّكر.  

- يتحول صراخهم تدريجيًا إلى نباح، تنبعث 
أصواتهم  تنخفت  ــوقــف،  امل تــالئــم  موسيقى 
اإلضــاءة  املوسيقى،  صــوت  ويعلو  تدريجيًا 

تخفت تدريجياً، تعتيم- 

- انتهت- 
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W	U L �
العربية  الشاشة  سيدة  ــام  أي منذ  عاملنا  عن  رحلت 
إصابتها  نتيجة  عامًا   84 عمر  عن  حمامة  فاتن 
استدعى  مما  الدموية،  الــدورة  في  حاد  بهبوط  فجأة 
نقلها إلى مستشفى دار الفؤاد في 6 اكتوبر، والذي 
وكان  ــوهــاب.  ال عبد  محمد  الدكتور  زوجها  ميتلكه 
جميع الفنانني مجتمعني في عزاء املنتج السينمائي 
القيل  الكبير محمد حسن رمزي، وتساءلوا ما بني 
احلياة  فارقت  حمامة  فاتن  السيدة  كانت  إن  والقال 
الوفاة  بأن خبر  ابنة أخيها  تأكدوا من  إلى أن  فعالً، 
في  اجلــنــازة  مراسم  تتم  أن  حينها  وتقرر  صحيح. 
اخليام، وصلي  ياسمني  متتلكه  الذي  مسجد احلصري 
األســرة،  مقابر  في  ودفنت  الظهر  صالة  بعد  عليها 
وقال أشرف عبد الغفور إنها أوصت بعدم إقامة عزاء. 
فاتن حمامة كانت من أجمل السيدات اللواتي قدمن 
أدوارًا رئيسية في السينما املصرية، تركت بصمات 
منا  فمن  العربي.  املشاهد  ذهن  في  فارقة  وعالمات 
ينسى أعمالها مع زوجها النجم العاملي عمر الشريف 
ألفالمها  إضافة  احلــب».  و»نهر  القصر»  «سيدة  في 
احلياة،  مع  موعد  الوداع،  بعد  الهوى،  بنت  املعروفة: 
دموعي،  ــم  ارح الــكــروان،  دعــاء  السعادة،  مع  موعد 
أفواه وأرانب وغيرها من األعمال . كانت الراحلة من 

 04≠6578080  nðU¼  ¸  ©v²×²�«  bK³�«®  UHOŠ ≠  2  …—UÝ Ÿ—Uý
qOK�«  nB²M�  v²ŠË  Î«dNþ  12∫00   WŽU��«  s�  Ÿu³Ýô«  ÂU¹√  q�

ارچـيلة مع خلطة“ ليلى“ الفاخرة

ارچـيلة مع راس ”Fresh“ الفاخر

فقط بـ 25 ش.ج

فقط بـ 30 ش.ج

رواق... 
وسهرة 
بأجواء
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تقع قرية البقيعة في اجلليل األعلى إلى الغرب من قرية بيت جن، 
وإلى اجلنوب الشرقي من ترشيحا. خالل احلفريات األثرية التي جرت 
في السنوات األخيرة مت الكشف عن آثار من حقبات زمنية متنوعة، 
بالذكر  يجدر  املوقع.  تاريخ  ودراسة  األثري  للبحث  كبرى  أهمية  ذات 
أنني  إال  والسياحية،  التاريخية  املواقع  من  العديد  تشمل  القرية  أن 

سأتوقف في هذا املقال فقط عند أبرز احلفريات األثرية وأهميتها.

UN�zU��Ë W|d�_« �U|dH(«
العديد من احلفريات األثرية أجريت في القرية وجوارها، إال أن جميعها 
كانت حفريات إنقاذ، أجريت بأعقاب الكشف عن اآلثار، خالل أعمال 

التطوير وشق الطرق، إذ لم تكن حتى اآلن أية مبادرة ألجراء احلفريات 
العلمية بهدف دراسة املوقع وبحثه.  على سبيل املثال، جرت احلفريات 
األثرية األولى عام 1967 في أعقاب العثور صدفة على مغارة يعود 

تاريخها إلى الفترة الرومانية في منطقة احلقل الزراعي. حفريات إنقاذ 
أخرى أجريت عام 1995 عندما عثر في مصادفة أخرى على كهف 
اجلزء  في  طريق  لشق  حفر  أعمال  خالل  النحاسي،  العصر  تاريخه 
القائم  الشارع  للمغارة، حتت  اليوم مدخٌل  يتواجد  القرية.  الغربي من 
وهو مسدود وال ميكن دخول املغارة من خالله. املغارة (طولها 18 مترا 
وعرضها يتراوح ما بني 3 إلى 5 أمتار)، ُقِسمت إلى ثالث مساحات 
مختلفة.  مستويات  ثالثة  فيها  البناء،  حجارة  من  حواجز  بواسطة 
املستوى األعلى من بينها كان مرصوفا باحلجارة، وقد بنيت في القسم 
الغربي منه منصة من احلجارة، وضعت عليها النواويس املصنوعة من 
الفخار. تشير املكتشفات الى أن املغارة كانت باالستعمال في مرحلتني 
خالل العصر النحاسي: املرحلة األولى استعملت املغارة للسكن واحلياة 
اليومية. تشير إلى ذلك، املكتشفات التي تشمل األرضيات املرصوفة 
بني  ما  يتراوح  املرحلة  هذه  تاريخ  وغيرها.  الرماد  طبقات  باحلجارة، 
بني   ما  تاريخها  الثانية،  املرحلة  أما  ق.م.  عام   4300  –  7000
قبر  إلى  املغارة  حتولت   حينها  امليالد،  قبل  ما   3300  –  4300
لدفن املوتى. لتلك املرحلة تعود الكمية الكبرى من املكتشفات، وهي 
تنسب إلى احلضارة التي تسمى عند األثريني «احلضارة الغسولية»، 
ذلك إلكتشافها في  تليالت الغسول في غور األردن (الى الشرق من 
األدوات  واستعمال  الزراعة  الصغيرة،  القرى  بانتشار  متيزت  أريحا)،  
الفترة الرومانية مت  املصنوعة من النحاس أو احلجر. مغارة أخرى من 
 .864 رقم  الشارع  توسيع  أعمال  خالل   2002 عام  عليها  العثور 
حفريات الحقة ومسح أثري، جرى خالل العام 2003، في القسم الغربي 
من القرية خالل أعمال حفر لبناء منزل للسكن. كشفت احلفريات عن 
استيطان يعود إلى ثالث مراحل: األولى والثانية منه تاريخها العصر 
النحاسي (7000 عام قبل أيامنا)، بينما املرحلة الثالثة تعود إلى 
العصر البرونزي القدمي (3500 – 2200 ق.م). كما متكن الباحثون 
من حتديد موقع استيطان آخر ازدهر خالل فترات وعصور متعددة ابتدأ 
من العصر احلجر األخير (12000 عام قبل أيامنا) وحتى أيامنا هذه.

ليتم  أعدت  التي  الزجاج  من  كتل  بقايا  كانت  املكتشفات  بني  من 
صهرها في األفران، وصناعة أدوات الزجاج منها. تشير تلك الكتل على 
وجود صناعة الزجاج في القرية منذ القدم.  حفريات إضافية، أجريت 
االستيطان  بقايا  عن  كشفت  البلد»،  «عني  من  بالقرب   2005 عام 
قبل  عام   45000  –  250000) القدمي  احلجري  العصر  من  ابتدأ 
فالبيزنطية  الرومانية،  الفترة  البرونز،  عصر  خالل  استمرارا  أيامنا)، 

وحتى اإلسالمية. 

�UHA�J*« WOL�√
لتلك احلفريات ونتائجها أهمية كبرى لألبحاث األثرية في اجلليل عامة 
والتنقيبات  األثري  املسح  املثال،  البقيعة خاصة: على سبيل  ولقرية 
التي أجرتها سلطة اآلثار عام 2003، التي كشفت آثار االستيطان 
األثري في  للبحث  أهمية  يعتبر ذات   ، التاريخ  قبل  ما  من عصور 
قرية البقيعة، حيث عرف الباحثون حتى هذا االكتشاف فقط بعضا 
من املواقع الصغيرة في منطقة اجلليل التابعة للعصر احلجري األخير.  

العثور على املوقع في قرية البقيعة، يشير ألول 
مرة، إلى وجود استيطان واسع في اجلليل التابع 
األثري  املسح  بأن  الذكر  يجدر  العصور.  لتلك 
من  الكهف  باكتشاف  تتعلق  أخرى  أهمية  له 

النحاسي عام 1995، حيث أثبت هذا املسح أن االستيطان  العصر 
البقعية،  لقرية  احلالية  احلدود  خارج  إلى  امتد  النحاسي  العصر  من 
أنهم  إال  املغارة  في  التنقيبات  خالل  الباحثون  افترضها  نظرية  وهي 
لم يستطيعوا أثباتها حتى املسح األثري عام 2003. كذلك أثبتت 
القدمي.  البرونز  الكبير خالل عصر  امتداد االستيطان  احلفريات على 
أن  بل  انتشار االستيطان وحدوده،  ليس فقط على  يعتبر هذا داللة 
السكان استمروا باالستيطان فيه خالل تلك العصور ولم يتم هجره. 
طرأ في العصر البرونزي القدمي حتول آخر في تاريخ االستيطان، حيث 
يعني  مما  القرية،  خارج  قليال  مرتفعة  تلة  استيطان جديد على  نشأ 
وجود قريتني مجاورتيني خالل احلقبة ذاتها. ابتدأ من منتصف عصر 
البرونز القدمي تبدأ حركة كبيرة في تنقل السكان بأرجاء املنطقة كلها 
لذا، لم يكن االستيطان محصورا في مكان واحد. هذا هو السبب الذي  

مينع تكون تل أثري باملكان.

رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) 
 qOL	Í—U   (مدير قسم ال Æœ W F O I � �« W�d �

خارطة ملوقع احلفريات (بلطف سلطة اآلثار – من تقرير الباحث منرود 
חדשות  اآلثار  موقع سلطة  نشر في  الذي   2007 عام  جيتسوف 

ארכיאולוגיות 119)

صورة للنواويس من املغارة 
التي عثر عليها عام 1995

من  احلفريات  وموقع  للقرية  صــورة 
العام 2005 (تصوير سلطة اآلثار)

(تصوير سلطة اآلثار)
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 —UC)«Ë WN�UH�« WKOJAð s� oŽö� 1≠4 Ë« ØË ‰UHÞô« VOKŠ q¹bÐ Ë« WŽU{— ∫vDÝË ÆWłU(« bMŽ ¨‰UL�S� ‰UHÞô«
 ¨ —užu¹¨¡UCOÐ®WM³ł  oŽö�  1≠4  Ë«  ØË  …—ËbMÐ™ËœU�u�«™gLA�™ÂULý™d9™Œuš™‚«—œ™ÕUHð™  “u�™∫q¦�
 ¨W−Ž  ¨W
uK��®  WCOÐ™U½uÞ  WDKÝ™pLÝ™  ©"u??�  ¨ —u??žu??¹  ¨¡UCOÐ®  WM³ł™  ∫o??Žö??�  1≠4  ∫¡U??�??�  Æ©"u???�
 ™w??�u??�Ëd??Ð™U??Ýu??�™—e??ł™—U??O??š™…—Ëb??M??Ð™  ∫q??¦??�  —U??C??š  o??Žö??�  1≠4  ÆËœU??�u??�«  WDKÝ™—UCš  W−Ž™©WÝuIH�
 VOKŠ q¹bÐ Ë« WŽU{— ∫nOC½ Ê« sJ1 ©q�UJ�« 5×D�« s� e³š ¨U²ÝUÐ®»u³Š oŽö� 1≠4 Ë«ØË ËœU�u�« ™jO³½d

 sJ1 Èdš« WK¾Ý« W¹√ p¹b� ÊU� «–« Æ‰UHÞô« VOKŠ q¹bÐ Ë« WŽU{— ∫¡UAŽØÂuM�« q³
 ÆWłU(« bMŽ ¨‰UL�S� ‰UHÞô«
 W¹UŽ—  e�d�  s�   U{d2Ë   U¹d¹dÝ  W¹cGð   UOzUBš«  qLA¹Ë  ¨„öOLOÝ  w�  å¡«d³)«  r
UÞò  e�d�  v�«  tłu²�«

Æ1800≠65≠65≠01 ∫ nðU¼ vKŽ ¨W�uHD�«Ë W�u�ô«

wÐdF�« jÝu�« w� rOKF²�« d¹uDð qł« s� Ÿd³²�« w� …dL²�� „eOÐ
 hOKIðË rOKF²�« d¹uD²Ð „eOÐ Â«e²�« s� ¡e−� Ÿd³²�« wðQ¹

œö³�« w� WOŽUL²łô«  «u−H�«
 ËdLŽUHý w� åvIOÝu*« XOÐò wIOÝu*« bNFLK� ‰«u�QÐ dOšô« ‰Ëô« Êu½U� dNý w� „eOÐ W�dý XŽd³ð
 ¨lL²−*« qł« s� UNÞUA½ s� ¡e−� „eOÐ W�dý s� Ÿd³²�« «c¼ wðQ¹Ë ÆWIDM*« s� V�UÞ 400 tÐ ”—b¹Ë
  «u−H�« hOKI²� Z�«dÐ rŽbÐ „eOÐ ÂuIð Æœö³�« w� WOŽUL²łô«  «u−H�« hOKIð w� ÕuLD�« oKDM� s�Ë
 UOŽUL²ł« e�d*« sŽ …bOF³�«  «bK³�« w� WHOFC�« WO½UJ��« `z«dA�« 5Ð WOŽUL²łô«Ë WOLOKF²�« ¨W¹uÐd²�«
  «–  ¨ U³ÝUM*«Ë  Z�«d³K�  W¹UŽd�«  `M�Ë  ÍœU*«  rŽb�«  `M�  d³Ž  …bŽU�*«  r²ð  Æœö³�«  ¡Uł—«  w�  UO�«dGłË
 w�  WOÐd²�«  d¹uDð  UC¹«  l³D�UÐË  ÊuMH�«Ë  W�UI¦�«  ¨qLF�«  ¨ÁU�d�«  ‰U−�  w�  —uNL−K�  …eOL*«  WL¼U�*«
 „eOÐ UNÐ jAMð WO�U{« l¹—UA� sL{ Ã—bMO� Ÿd³²�« «c¼ wðQ¹Ë ÆUOKŽ W¹u�ËQ� ¨◊UÝËô« q� w� ¨œö³�«
 ¨wÐdF�« jÝu�« w� ‰ULŽô«  «bOÝ qO¼Qð rŽbðË ¨“5LÝU¹” WOFLł w� WDA½« UNM� ¨wÐdF�« jÝu�« w�
 ∫ «bKÐ  w�  q
«uA�«  ·ô¬   U¾�  v�«  qB¹ —UL¦²ÝUÐ  wKLŽ  qO¼QðË W³ÝuŠ e�«d�  ÕU²²�«  v�«  W�U{«  «c¼
 ¡Uł—« w� e�d� 18 5Ð s�® WK�d�«Ë UJŽ q¦� WDK²��  «bKÐ w� UC¹«Ë U�d¹Ë …dOD�« ¨r×H�« Â« ¨…d	UM�«
 W¾�UJ²� ’d� `M� qł« s� ¨“Õ«u³ð” WOFLłË „eOÐ 5Ð ÊËUF²�UÐ XLO
« qO¼Q²�«Ë W³Ýu(« e�«d� Æ©œö³�«
 d¹uDðË WOłu�uMJ²�« qzUÝu�« ‰öš s� œö³�« w� UOŽUL²ł«Ë UO�«dGł e�d*« sŽ …bOF³�«  «bK³�« ÊUJ��
  UOFLł  Èb�  UL�  U�d¹  w�  ÍdO¼ULł  e�d�  ¡UMÐ  -  WL¼U�*«  Ác¼  WDÝ«uÐ  t½«  YOŠ  ¨WOðUO(«   «—UN*«
 vKŽ „eOÐ W�dý dJA½ s×½”  ‰U
Ë „eOÐ W�dý dJý ¨WÝ—b*« d¹b�Ë fÝR� ¨WK�½ d�UŽ ÆÈdš« …dO¦�
 »öÞË UML{ U�uNH� fO� d�ô« «c¼ ÆW	Uš wÐdF�« jÝu�«Ë —uNL−K� Ÿd³²K� UN²¹e¼UłË Âd²;« UNŽd³ð
 ·dž d¹uDðË …b¹bł WOIOÝu�  ô¬ ¡«dý s� sJL²MÝ t�öš s� Íc�« Ÿd³²�« s� ÊËbOH²�OÝ ¨WÝ—b*«
  U�dA�«  Ëc%  Ê«  ułd½  Æ—UG	  5½UMH�  WOMN*«Ë  WOB�A�«  »öD�«   «—b
  s�  “eF½  l³D�UÐË  rOKF²�«
 d¹b*« VzU½ ¨”«b¼ ÍU?Ç Æ“lL²−*« w� …dL²�*« WDA½ô« Ác¼ vKŽ Â«d²Šô« q�Ë „eOÐ W�dý ËcŠ Èdšô«
 UNðUŽd³²Ð „eOÐ d�Hð “‰U
 ¨lL²−LK�  UŽd³²�«  eO�d²Ð ÂuI¹ s�Ë ¨„eOÐ w�  U�ÝR*«  ôUBðô ÂUF�«
 5J9Ë  rŽbÐ  —«dL²Ýô«  „eOÐ  W�dý  ÍuMð  ÆW�UŽ  œö³�«  w�  rOKF²�«  d¹uD²�Ë  W	Uš  wÐdF�«  jÝuK�
Æ“lOL−K� ’dH�« R�UJð WŠUð« qł« s� rOKF²�« ‰U−� w� e�d*« sŽ …bOF³�«  «bK³�« w� WO½UJ��« `z«dA�«
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ازدانت  حيث  حيفا  مطاعم  أحد  في  امللتقى  كان 
الشعور  ــم  وع املجيد  ــالد  ــي امل بزينات  ــوارع  ــش ال
هما  عطاالله  وياسمني  خالد  العيد..  ببهجة 
منزل  بشراء  مؤخرا  قاما  اللذان  عربيان،  ــان  زوج
نس  في  نوعه  من  الفريد  اإلسكاني  املشروع  في 
لنا  وقتهما  تخصيص  من  متكنا  وقــد  عاميم. 
طبيبان،  كونهما  املزدحم،  حياتهما  برنامج  رغم 
ياسمني  أشهر..  وثمانية  سنة  بعمر  طفل  ولهما 
هي امرأة عربية مسلمة وخالد عربي مسيحي.. 
إلى  باإلضافة  مستمر،  بانشغال  يعيشان  وهما 
اختالف خلفيتيهما، مما يجعل السكن في قرية 
املسألة  ولكن  ما،  نوعا  منطقيا  أمرا  نس عاميم 
يجب  عاميم  نس  في  «فالعيش  ذلك.  من  أكثر 
أن يكون غايتك كما يقول خالد وياسمني. حيث 
أن  دون  تعددي  في مجتمع  املرء  يعيش  أن  ميكن 
كفر  من  خالد  احلضارية-القومية.»  مميزاته  يفقد 
كقرية  عاميم  نس  صغره  منذ  ويعرف  ياسيف، 
صغيرة تقع بني عكا ونهاريا، ويقول: «كنت آتي 
السباحة  ــوض  ح ــود  وج لسبب  عاميم  نس  ــى  إل
فيها. فقد كانت هذه البركة وال تزال مكانا يلتقي 
يهتم  أحــد  فال  َتَكلٌّف،  ــدون  ب ــرب  وع يهود  فيه 
خللفيتك. بعد إنهائه الدراسة الثانوية باشر خالد 
دراسته في التخنيون حيث التقى ياسمني. وهي 
انتقال  قد  كانا  حنا،  دير  قرية  من  لطبينب  ابنة 
إلى أشكلون (عسقالن) إلمتام تخصصهما وهناك 
ولدت ياسمني. ومنذ طفولتها اعتادت العيش في 
زواج  وبعد  احلضارية.  اخللفيات  متعدد  مجتمع 
وتقول  حيفا.  في  للسكن  انتقال  وياسمني  خالد 
أن  تستطيع  فبها  حيفا،  نحب  «نحن  ياسمني: 
تعيش منط احلياة الذي يروق لك ان تعيشه، كونها 
أننا  مبا  حال،  أي  على  احلضارات.  متعددة  مدينة 
أنهينا دراستنا ورزقنا بطفل، شعرنا بحاجتنا إلى 
فنحن  ــدوءا..  ه أكثر  مكان  في  للعيش  االنتقال 

نرغب البننا أن تكون له الفرصة للتمتع بحديقة 
في   اإلسكان  مشروع  احمليطة.»  والطبيعة  البيت 
قرية نس عاميم ظهر لنا أنه مناسب متاما لرغبة 
عائلة عطاالله. نس عاميم قائمة منذ أكثر من 50 
سنة كمجتمع من املتطوعني األوربيني. يوجد في 
املوقع فندق وبركة سباحة، وعالوة على ذلك توجد 
وبرامج  واحلضارات..  ــان  األدي بني  فعاليات  هناك 
حيث  املشترك،  العيش  على  والتفاهم  للحوار 
احلمض  هما  واحلــوار  املتبادل  االحترام  ان  يعلمون 
النووي الذي تقوم عليه نس عاميم. وعلى أساس 
هذا احلمض النووي ينشأ في هذا الوقت في القرية 
من  أناس  ويسكن  يعيش  حيث  جديد،  مجتمع 
مختلف اخللفيات. احمليط اخلالب لنس عاميم هو 
ببيوت مستقلة،  اخللفية إلنشاء هذا احلي اجلديد 
وقطعة أرض ميلكها كل مشتر لبيت في هذا احلي.

خالد: «إن نس عاميم مكان سالمي. وحني ذهبنا 
إلى هناك ونزلنا من السيارة، شعرنا مبنتهى الهدوء. 
وقد أصغينا بتمعن، حيث لم نسمع سوى تغريد 
الطيور. كان ذلك مبثابة حلم». وأضافت ياسمني: 
مختلط.  مجتمع  في  ينشأ  أن  البننا  نريد  «إننا 
وأن يتعرض لعدة ديانات، وأن يتعرف على أناس 
من خلفيات مختلفة. بشكل عام يتجه املجتمعان 
العربي واليهودي في البالد نحو التطرف، وأنه من 
واجبنا أن نستثني املتطرفني من وسطنا  وأن نطبق 
إننا جميعا متساوون». القائل  املبدأ  في حياتنا 

من  جزءًا  يكونا  أن  وياسمني  خالد  الزوجان  يتوقع 
احترام  حيث  املشترك  العيش  على  قائم  مجتمع 
قولهما:  الزوجني  كال  ويجمل  القائم.  االختالف 
ــيــس فــقــط شيئا  ــيــم ل ــس عــام ــي ن ــش ف ــي ــع «ال
املنى». غاية  يكون  أن  يجب  بــل  جــدا،  خاصا 

للمزيد من املعلومات عن مشروع اإلسكان هذا في 
نس عاميم، ميكنكم الدخول إلى موقع:

 www.nesammim.co.il
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هيك حمالت
قامت عليها مالحم!
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